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احلمد هلل والشكر هلل والفضل كلو يرجع إىل اهلل، والصالة والسالم على أشرف األنبياء ادلرسلني سيدنا زلمد 
. عليو أفضل الصلوات

 اللغة سفر األمة اخلالد، ومستودع ثقافتنا وعلومها ومعارفها، وىي ناقلة إرث األجيال من ادلاضي إىل      
اللغة ىي القوم، والقوم " احلاضر فادلستقبل ، وىي ادلعلم البارز من معامل ىوية الناطقني هبا، بل ىي كمل قيل 

ىم اللغة وإذا كانت اللغة بصورة عامة ىي وسيلة الفرد واجلماعات للتواصل والتفاىم والتعبري، فإن لغتنا العربية 
الفصحى باإلضافة إىل ذلك كلو ىي يف الواقع لغة منوذج متميز بني اللغات القددية ذات الرساالت الدينية 

 الثقافية ورمز لكياننا القومي وسلزون أمتنا احلضاري ولغة قرآننا وذاتناواحلضارية، وىي عنوان ىويتنا العربية 
. الكرمي

 إن اللغة العربية اليوم بقدر ما أصبحت أكثر اللغات حتدثا ضمن رلموعة اللغات السامية، وأكثرىا      
انتشارا يف العامل، وإحدى اللغات الست ادلعتمدة رمسيا يف األمم ادلتحدة، ويف ادلنظمات التابعة ذلا وجد من 

يزازتها ويعيش على حساهبا سواء على األلسنة أو األقالم فأصبح ذلك خطر جليا وحتديا واضحا حيدق 
بالفصحى، ويهدد كياهنا، ويكاد يطغى عليها يف العصر احلديث متخذا من اجملتمع العريب واجملتمع اجلزائري 

ذلكم ! على وجو اخلصوص، رلاال خصبا النتشاره من خالل األسرة ووسائل اإلعالم، وحىت مؤسسات التعليم
. يف إطار التعدد الغوي" العامية" ىو حتدي 

 نالحظ أن دساتري الدول العربية ا إذا ألقينا نظرة على واقع لغتنا العربية على نطاق الساحة القومية فإن    
تنتهي على أن اللغة العربية الفصحى ىي اللغة الرمسية للدولة، إال أّن ادلمارسات تدل على أّن ذتة ىوة بني ما 

الدساتري وما يطبق عن أرض الواقع حبيث ترتفع بني احلني واآلخر أصوات من كل األقطار العربية  تنص عليو
شاكية مّر الشكوى من الضعف العام يف اللغة العربية ومتأدلة من الوضع ادلؤسف الذي وصلت إليو ىذه اللغة 

ة الواقعية اليت ال ينكرىا إال نوال يشك أن ىذه الصيحات صادقة يف التعبري عن ىذه ادلح  أبنائهايعلى أيد
مكابر، وصادقة يف وصف األخطار ادللحقة ادلدمرة اليت تًتتب عليها إذا استمرت ومل  يسارع أىل اللغة 

. الغيارى على لغتهم إىل عالج ضعفها

والواقع أن ىناك عدة قضايا ومشاكل تتعلق بتعليم اللغة العربية سواء ألبنائها أم لغري الناطقني هبا من       
األجانب، ولعل أىم ىذه ادلشاكل وأبرزىا اليت تشكل عائق أمام لغتنا العربية الفصحى ىي شيوع العامية 

ي  ـا فـــا وتوظيفوــي مدارسنـا فـــ استعمالوىـو لّــةا زاد الطني بـــ، وم ا اليومـــــي شىت رلاالت تواصلنـا فـــــوانتشاره
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 التعليمية شلا أثر على تعلم اللغة العربية الفصحى واكتساب مهاراهتا بالسرعة ادلوجودة والدقة ادلنشودة العملية 
وأكثر من ذلك تأثريىا على مستوى ادلردود التحصيلي للمتمدرسني خاصة يف السنوات األوىل من مراحل 

. البتدائيالتعليم ا

ونظرا ألمهية ىذه القضية اليت تأيت يف صلب االنشغاالت اليت أصبحت تطرح بإحلاح، وتتطلب فتح        
ن من عدم انقاش جاد حوذلا، يسمح بإجياد حلول عاجلة للواقع اللغوي الذي دييزه االضطراب والفوضى النابع

أخذ مسألة حتديث اللغة وفتحها على الراىن ادلعريف والتداويل، وبني مؤيد للتعليم بالعامية،وحجتهم يف ذلك 
بأن اللغة الفصحى لغة صعبة التحكم، قواعدىا جافة إعراهبا صعب وكذا ختلفها عن مواكبة روح العصر، 

 أن ىذه العامية ادلتداخلة مع اللغة ىعارض ذلا يراملو،عصر العلم والتكنولوجيا وعصر ادلعلوماتية والتفجر ادلعريف 
ارتأينا أنو دلن ادلناسب . الفرنسية أو لغات أجنبية أخرى ال تصلح أن تكون لغة يف أية حالة من األحوال

. الوقوف على القضية بشكل موضوعي وجاد وأخذىا بالتقصي والدراسة اذلادفة والبحث ادلتقن

إن التعليم يف السنوات األوىل من ادلرحلة األساسية يلعب دورا كبريا يف تشكيل البنية التعليمية األوىل يف       
احلياة العلمية للتالميذ حبيث يكون مبقدورىم التحكم باللغة وإتقاهنا كما يكون مبقدورىم اإلسهام يف هنضة 

صدد قضية مهمة وكبرية شغلت عقول ادلهتمني والباحثني بوالتفاعل معو يف شىت اجملاالت، وحنن اليوم  اجملتمع
. ورتيع األوساط الًتبوية والتعليمية واجملتمع احمللي ككل

:    وديكن حتديد مشكلة البحث يف السؤال الرئيسي اآليت

ما أثر العامية في الوسط التعليمي خاصة في السنوات األولى من التعليم االبتدائي؟ 

:    ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيسي أسئلة أخرى حناول اإلجابة عنها وىي كاآليت

 ما أسباب استعمال العامية على اللغة العربية الفصحى؟ 
 ما تأثري استعمال العامية على اللغة العربية الفصحى؟ 
 ما تأثري استعمال العامية على التحصيل اللغوي لدى التالميذ؟ 

:    نسعى من خالل البحث التحقق من الفرضيات اآلتية

  ادلمارسات اللغوية يف بيئة الطفل وزليطو االجتماعي ذلا عالقة بتعلم الطفل اللغة، فإذا كانت لغة ىذا
 .الوسط الذي يعيش فيو الطفل يتكلم بلغة فصحى صار الطفل يتكلم بالفصحى والعكس صحيح

 استعمال العامية داخل حجرة الدراسة لو األثر يف تعلم الطفل اللغة الفصحى ودتكنو منها .
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  إن استعمال العامية يف الوسط ادلدرسي لو أثر يف العملية التعليمية التعلمية وخاصة يف السنوات األوىل
. من التعليم االبتدائي

: دوافع اختيار الموضوع

: ديكن أن تتعدد عوامل اختياري للموضوع بني   

 لقد لفتت انتباىي الكثري من األمور وزادت من تساؤاليت وشغلت تفكريي بادلوضوع :العوامل الذاتية 
وخاصة دلا تعلق األمر بلغة التعليم وكذا لغة التلميذ بتحديد مستقبلها، فكثريا ما شغلتين ىذه الوضعية اللغوية 
يف العملية التعليمية التعلمية وأثارت يف نفسي الكثري من الفضول واجلدل، وخاصة بعد اطالعي على الكثري 

 .من الدراسات وادلوضوعات وكذا ادلقاالت اليت اىتمت هبذه القضية على وجو التحديد
 تتمثل فيما يلي: العوامل الموضوعية: 

o  اجلدل الواسع الذي تطرحو قضية العامية حيث شكلت وال زالت تشكل حضورا قويا يف الكثري
من ادلنابر والندوات العلمية واألدبية واإلعالمية، وانقسام اآلراء حوذلا بني مؤيد يراىا ضرورة ومعارض يشدد 

 .على خطورهتا على مستقبل اللغة الفصحى ومستوى التعليم يف بالدنا
o الدافع العلمي اخللفي الذي ىو ىدف كل باحث أكادديي يسعى وراء احلقيقة. 
o الرغبة يف إعطاء ادلوضوع الطابع األكادديي وإثراء مكتبة اللغة العربية وآداهبا بدراسة يف ىذا اجملال. 

 :الدراسات السابقة

لقد تناول عدد من الباحثني ادلوضوع من جوانب معينة وزلددة وقد استفدنا من الدراسات اليت تناولت       
اجلوانب اللغوية واليت حتدثت عن ظاىرة الضعف اللغوي يف استعمال اللغة العربية الفصحى،االزدواج اللغوي، 

 :والثنائية اللغوية فنجد بعض البحوث ادلقدمة من ادلهتمني هبذا اجملال نذكر منهم

حفيظة تازوين الذي تناول الطفل بني لغة البيت وادلدرسة، وحبث العياشي العريب بعنوان لغة الطفل العريب 
وادلنظومة اللغوية يف رلتمع ادلعرفة ـــ اجلزائر منوذجا، إضافة إىل دراسات أخرى خارج اجلزائر تناولت ىذا 

ادلوضوع كدراسة زلمد عبد اهلل الزبيدي مزازتة العامية للغة العربية الفصحى يف ادلدارس االبتدائية مبحافظة 
. القنفدة من وجهة نظر معلمي ادلرحلة االبتدائية

 ولقد واجهت مراحل ىذا البحث بعض الصعوبات منها ما يعود إىل قلة ادلراجع ادلرتبطة بتعليم اللغات يف     
ادلكتبة العربية عامة، وادلكتبة اجلزائرية خاصة، شلا فرض علينا اللجوء إىل الشابكة وزلركات حبثية، وبفضل 

 يبخل علي ال بالنصح أو ملتوجيهات أستاذنا ادلشرف الذي ساعدين يف ختطي العقوبات وجتاوز الصعوبات، و
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اجلهد أو الدعم، وال شك يف أن كل حبث تعًتيو رتلة من الصعوبات جيب مواجهتها والصرب من أجل الوصول 
. إىل الغاية ادلرجوة

: يمكن تحديد أهمية الدراسة من خالل النقاط التالية   

  ديكن اعتبار ىا البحث إضافة أمهية تفيد ادلهتمني والًتبويني يف دراسة ىذه ادلشكلة وإجياد احللول
 .ادلناسبة ذلا ورفع مستوى العملية التعليمية التعلمية والًتبوية لدى تالميذ ادلرحلة االبتدائية

  التعرف بأمهية استخدام األلفاظ السليمة والصحيحة مع تالميذ السنوات األوىل ادلرحلة االبتدائية
 .ليتكون لديهم رصيد سليم من األلفاظ اللغوية والعلمية

 استعمال العامية تعد من أىم األسباب اليت تؤثر على حتصيل التالميذ خاصة يف الطور االبتدائي .

: وتتمثل أهداف الدراسة في 

.  التعرف على أمهية اللغة العربية الفصحى ومكانتها ادلتميزة بني لغات العامل-

.  التعرف على التعدد اللغوي وأثاره على العملية التعليمية التعلمية -

.  التعرف على حتديات الفصحى يف العصر احلديث-

.  معرفة ما مدى التوافق والتعارض ادلوجودين للغة الطفل اليت يذىب هبا إىل ادلدرسة واللغة ادلراد تعليمو إياىا-

.  معرفة طبيعة ادلادة اللغوية لتلميذ الطور االبتدائي-

:  و للدراسة حدود تتمثل في 

 . مدارس ابتدائية السور:الحد المكاني .1
. 2014 / 2013 السنة الدراسية :الحد الزماني .2

: منهج الدراسة

إن ادلنهج الذي يناسب طبيعة ادلوضوع ىو ادلنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف الظاىرة يف       
 ذلذا الإطار التعدد اللغوي يف اجملتمع اجلزائري على وجو اخلصوص وخاصة يف ميدان الًتبية والتعليم، وحتلي

 تناولتو، كما مت حتليل النتائج اليت مت الوصول إليها من يتالواقع استنادا على الدراسات واألحباث وادلصادر ال
 .خالل االستمارة اليت مت القيام هبا لتأكيد فرضيات البحث
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: بنية البحث

قسم البحث إىل مقدمة وعرفت فيها سبب اختيار ادلوضوع وطرح اإلشكالية وردفها مدخل فيو الوقوف      
 مبحثني أما الفصل ا تضمنن أىم ادلفاىيم وادلصطلحات ادلتعلقة بادلوضوع، مث ثالثة فصول منهم فصالىل ع

. الثالث فخصص للدراسة ادليدانية

 ادلفاىيم وادلصطلحات حبيث مت تعريف اللغة عند العرب على ففي ادلدخل وقفت :المدخل 
 للعامية، اللهجة والدارجة ومت إزالة الغموض الشائب يف ىذه اً مي واحملدثني، وبسطت تعريفالقداوالغرب 

 .ادلصطلحات
 وىو فصل نظري وقد قسمتو إىل مبحثني، :بعنوان بين الفصحى والعامية: الفصل األول 

 باللغة العربية الفصحى نشأهتا ورلاالت استعماذلا حبيث تطرقت إىل تعريف اً ادلبحث األول كان خاص
الفصحى، تارخيها، ظروف نشأهتا، صفاهتا وكذا مقاييس الفصاحة عند العلماء، كما تطرقت إىل رلاالت 

مث انتقلت إىل ادلبحث الثاين لإلحاطة بظاىرة العامية وأسباب . استعمال الفصحى وكذا اخلصائص الًتكيبية ذلا
تشكلها بلهجاهتا ادلختلفة وكذا شليزاهتا وميادين استعماذلا، كما تطرقت إىل الثنائية اللغوية بني العامية 

والفصحى ووضعيتها يف الوطن العريب والدعوات اليت أيدت استعماذلا وبينت مواضيع اختالف اللهجات 
 .وأنواعها وكذا الفرق بني الفصحى والعامية

 وقد قسمت ىذا الفصل أيضا :لغة الطفل الجزائري بين الممارسة والمدرسة :الفصل الثاني 
 )ا فيو لتعريف أىم الظواىر اللغوية ادلوجودة يف اجملتمع اجلزائري بإىل مبحثني، ادلبحث األول منحت نصي

ومظاىر ىذه الظواىر يف اجملتمع اجلزائري  (ةاحتكاك لغوي، تعدد، كذا التداخل اللغوي، ازدواجية وثنائية اللغ
 .وركزت يف ذلك على االزدواجية والثنائية اللغوية وأىم األسباب اليت شجعت ظهورىا يف اجملتمع

 فخصصتو دلصادر التنشئة اللغوية عند الطفل حيث تطرقت إىل تعريف وكاالت المبحث الثاني أما     
التنشئة اللغوية بداية من األسرة ، الشارع، رتاعة األتراب، ادلسجد مث روضة ووصوال إىل ادلدرسة إضافة إىل 

وسائل اإلعالم ادلختلفة فأدب الطفل، كما تطرقت إىل تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة اجلزائرية حتت تأثري 
العامية وكان احلديث عن أمهية اللغة العربية يف التعليم االبتدائي وأسباب استعمال العامية يف قاعة الدراسة وما 

. مدى أثر ذلك يف العملية التعليمية التعلمية

 حيث كانت رلاالت الدراسة مدارس االبتدائية ا وكان ىذا الفصل فصالً ميداين: الفصل الثالث 
 وكانت أداة رتع البيانات استمارة أحدىا خاص بتالميذ وأخرى خاصة 2014/ 2013للسور لسنة 
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بادلعلمني تتضمن ثالثة زلاور، هبا رلموعة من األسئلة، وبعد اإلجابة عليها مت عرض وحتليل البيانات وحصر 
 .ىذه النتائج اإلحصائية داخل اجلدول والتعليق عليها

 وكانت خالصة ىذا البحث:الخاتمة . 
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ا حتديد عناصر ادلوضوع أوال، حبيث يصبح رلال البحث منإن ادلنهجية العلمية يف البحث تستلزم        
 الطور -   أثر العامية في الوسط التعليمي-وحدوده ووسائلو واضحة، حيث يتألف عنوان البحث 

: ىيو من ادلصطلحات األساسية اليت ينبغي ضبط مفهومها -االبتدائي نموذجا

 دلا كانت اللغة ىي موضوع اللسانيات، وأن كيفية تصورىا تؤثر يف تشكيل االجتاىات وادلدارس : اللغة    
اللسانية، كان من ادلهم أن نعرفها ونقف على خصائصها، فقد تعددت تعريفات اللغة عند القدماء واحملدثُت، 

  1.وركزت كل رلموعة على النواحي ادلهمة، من وجهة نظرىا وأبرزىا يف التعريف

تعريف اللغة 
 اللغة في التراث ( أ

ين وأرباب ادلعاجم أهنا مشتقة من الفعل لغا يلغو إذا تكلم أو من جن ومنهم ابن ويذكر  اللغوي :لغة 
  . إذا اذلج- بكسر الغُت يف ادلاضي وفتحها يف ادلضارع -لغى يلغى 

لغوة ككرة، وقلة   يقول ابن جٍت، أما تصريفها ومعركة حروفها فإهنا فعلة من لغوت أي تكلمت، وأصلها   
وثبة، كلها المتها واوات لقوذلم، كروت بالكرة وقلوت بالقلة، وألن ثبة كأهنا من مقلوب ثاب يثوب، وقالوا 

:  فيها لغات ولغون، ككرات وكرون، وقيل منها لغي يلغى إذا ىذى ومصدره الّلغا قال

كّلم  التسراب حجيح كّظم                     عن اللغا ورفث اأورّب 

من قال يف اجلمعة صو :" أي بالباطل ويف احلديث«  َوِإَذا َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا ِكَراًما »:  وكذلك اللغو قال اهلل تعاىل
  2.أي تكلم" فقد لغا

 

 
 

                                                           
 .288 ص 10دار صادر بَتوت رللد " لسان العرب" ابن متطور.  1

 (اخلصائص) ه من  أىم مؤلفاتو 393ىو أبو الفتح عثمان ابن جنيي ادلتوىف سنة : ابن جنيي
. 87، ص 2008. 1، دار الكتب العلمية بَتوت لبنان ط1حتقيق الدكتور عبد احلميد اذلنداوي اجمللد" اخلصائص"  ابن جٍت . 2
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أما حدىا فإهنا أصوات يعرب هبا كل قوم "فيقول  ابن جني يعرفها  أما فيما خيص بيان ادلعٌت :اللغة اصطالحا
وىذا التعريف يتضمن العناصر  2.وواقفة على ذلك سائر القدماء من علماء اللغة العرب  1"عن أغراضهم

األساسية لتعريف اللغة، فهو يشَت إىل الوظيفة التعريبية للغة، ويفصح أيضا عن كون اللغة اجتماعية، أي أهنا 
 3.ال توجد إال يف ىذا التعريف ىو ما قرره يف أن اللغة أصوات

ل كل شيء أن اللغة نظام من الرموز ومعٌت ذلك أن ىذه الرموز بوتوضح التعريفات احلديثة للغة أوال وق    
 4.تكون نظاما متكامال، واللغة أكثر نظام الرموز اليت يتعامل هبا اإلنسان تركيبا وتعقيدا

  5"حد اللغة كل لفظ وضع ادلعٌت"  فقال يضيف ابن حاجب(2
 6"اللغات عبارة على األلفاظ ادلوضوعة للمعاين"  يف شرح منهاج األصول وقال األسنوى(3

 7." كل ما يعرب بو كل قوم على أغراضهم"  بأهناويعرفها الجرجاني في كتاب التعريفات(4

بقولو اللغة ظاىرة بسيكولوجيا اجتماعية ثقافية مكتسبة، ال صفة بيولوجية مالزمة : ويعرفها أنيس فريحة(5
للفرد، تتألف من رلموعة رموز وهبذا النظام الرمزي الصويت تستطيع مجاعة ما إن تتفاىم وتتفاعل، وباللغة فقط 

فدرس اللغة . صار اإلنسان إنسانا، وباللغة فقط تطورت احلضارة وتقدم العمران وبلغ العقل اإلنساين ذروتو
 8."درسا علميا فلسفيا درس يف اإلنسان وفكره

 

 
 
 

 

                                                           
 87 ص ، ادلرجع السابق ،ابن جٍت .  1
 .24ه، ص 1418-1998،حورس للطباعة والنشر، القاىرة  دار الفكر العريب" اللهجات العربية نشأة وتطورا"  عبد الغفار حامد ىالل. 2
 32ص’ بيت احلكمة جامعة بغداد "  اللغةمعل" حامت علي الضامن . 3
، 2006. 4ط، القاىرة،اجملاالت االجتاىات الدار ادلصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع " مدخل إىل علم اللغة"  زلمود فهمي حجازي . 4

 14ص 
 39ص  ، ،العراق بغداد1ط-أفاق عربية-دار الشؤون الثقافية’" توطئة لدراسة علم اللغة" التهامي الراجي اذلامشي . 5
 .39 صادلرجع نفسو، . 6
 .22ص.2008- 1طر، اجلزائ، الدار العربية لعلوم الناشرين" انطولوجيا اللغة عند مارتن ىيدجر"براىيم أمحد  إ. 7
 .37ص .  م 1989 ىـ ، 1409. 1دار اجليل بَتوت ط" اللهجات وأسلوب دراستها" فرحية  أنيس . 8
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  :اللغة عند الغربيين
نظام من الرموز الصوتية االصطالحية يف أذىان اجلماعة :"  السويسري دي سويسريعرفها اللغوي (1

 1"اللغوية، حيقق التواصل بينهم، ويكتسبها الفرد مساعا من مجاعتو
 يتكون من رموز اعتباطية منطوقة قاللغة قدرة ذىنية مكتسبة ديثلها نس " : روي سي هجمانويعرفها (2

  2"يتواصل هبا أفراد رلتمع ما
يعتربىا العادة ادلالحظة عند مجيع الناس يف االتصال عن طريق اللسان أو ىي رلموعة : "جورج مونانأما  (3

  3"كل اللغات اإلنسانية ادلوضحة داخل أمزجتهم ادلشًتكة
اللغة ملكة خاصة باجلنس البشري وذلك من أجل  ":قائال مونان رج جوعلى تعريف جوديبوا ويضيف

 4." التواصل بواسطة نظام عالمات صوتية أو لسانية مستعمال يف ذلك تقنية جسدية معقدة

ونستنتج من خالل كل التعاريف اليت جاءت سواء من اللغويُت القدامى أو احملدثُت سواء كانوا من تراثنا     
 5:العريب أو الغريب، ومن خالل التعريفات السابقة ديكن الوقوف على أىم ادلالمح ادلميزة للغة

  الطبيعة الصوتية للغة        . 
 الطبيعة االجتماعية للغة. 
 اللغة متغَتة    . 
 اللغة مكتسبة. 
 اللغة نسق. 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .               44-43،ص 2001-القاىرة–دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع " العربية وعلم اللغة احلديث" زلمد داود  زلمد.  1
                                                                                                                                                                                           .44 ص ادلرجع نفسو،. 2
 .20ص،"  أمحد انطولوجيا اللغة عند مارتن ىيدجر إبراىيم. 3
 20ص ادلرجع نفسو،. 4
 .40 ص ،"العربية وعلم اللغة احلديث"  زلمد زلمد داود . 5
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:  المصطلح/ اللهجات ( 2

إن حبث اللغة ال يكتفي بتعرف على مالمح البنية اللغوية، وال بد أن يكتمل بالتعرف على الوظيفة يف        
.  إطار اجملتمع، ومن ىنا حيب يف حبث اللغة نعرف مستوى االستخدام لكل نظام لغوي

لقد استقرت يف السنوات األخَتة رلموعة من ادلصطلحات للتعبَت عن مستويات االستخدام اللغوي،      
ويتضح زلتوى ىذه ادلصطلحات أهنا تفيد يف وصف العالقة اللغوية يف داخل اجلماعة اللغوية الواحدة بدرجة 

 1.من ىذه ادلصطلحات رلموعة كبَتة تصنف العالقات اللغوية يف داخل اجملتمع. عالية من الوضوح

 ففي كثَت من ادلؤلفات والبحوث العلمية اليت اللهجة، العامية، الدارجةومن ىذه ادلصطلحات صلد       
. تتناول الدرس اللغوي احلديث جعل ادلفهوم احلقيقي ذلذه ادلصطلحات غامضا، وغَت مستقر على أقل تقدير

. شلا جيعلو يطرح مجلة من التساؤالت

 ما المقصود باللهجة؟ وما المقصود بالعامية والدارجة؟

: تعريف اللهجة/1

 : ورد اشتقاقها بوجهُت:لغة  

إهنا مأخوذة من  ذلج الفصيل يلهج أمة إذا تناول ضرع أمو ديتصو وذلج الفصيل بأمو يلهج إذا : الوجه األول
. اعتاد رضاعها فهو فصيل الىج

ج باألمر ذلجا وذلوج وأذلج يعٍت أولع بو واعتاده أو أغرى بو فثابر عليو، واللهج لوذلج، :  الوجه الثاني
 2.وبالشيء الولوع بو

 

 

 
 

                                                           

 القاىرة ،-4ط–الدار ادلصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع " مدخل إىل علم اللغة اجملاالت واالجتاىات" زلمود فهمي حجازي   1.
 .17،ص 2006

2
 .26ص ،"اللهجات العربية نشأة وتطورا" عبد الغفار حامد الهالل. 



   دخلم
 

   

16 
 

فاللغة . وكل من الوجهُت مناسب لوجود العالقة بُت أصل االشتقاق وطريقة النطق اليت يتبعها اإلنسان      
يتلقاىا اإلنسان عن ذويو وسلالطيو كالفصيل الذي يتناول اللنب من ضرع أمو فيمتصو كما أنو حُت يتعلم اللغة 

. تولع بوييكلف هبا ويولع كمن يتعلق بشيء معُت 

 واللهجة ىي لغة اإلنسان اليت حبل عليها واعتادىا ونشأ عليها، وقد أطلقت على اللسان أو طرفو فهو      
 1. آلة التحدث هبا

 :اللهجة اصطالحا

اللهجة طريقة معينة يف االستعمال اللغوي توجد يف بيئة خاصة من بيئات اللغة الواحدة ويعرفها        
وىذه الطريقة أو العادة . لغة واحدة العادات الكالمية جملموعة قليلة من رلموعة أكرب من الناس: بعضهم بأهنا

بأهنا منط من االستخدام اللغوي داخل اللغة " كما تعرف أيضا 2.الكالمية تكون صوتية يف غالب األحيان
الواحدة يتميز عن غَته من األمناط داخل نفس اللغة جبملة من اخلصائص اللغوية، ويشًتك معها يف مجلة من 

 ". اخلصائص اللغوية العامة

ذّلجة الذي نال شهرة واسعة بُت الباحثُت ل إبراهيم أنيسقي ىذا التعريف مع تعريف الدكتور تويل         
ىي رلموعة من الصفات اللغوية تنتمي إىل بيئة خاصة، ويشًتك يف ىذه الصفات مجيع أفراد " واللهجة عنده 

 4 "تعٍت اللغة اليت نطق هبا اإلنسان منذ نعومة أظفاره" واللهجة أيضا  3"ىذه البيئة

دلؤثرات االجتماعية والسياسية والدينية واحلضارية وغَتىا من مؤشرات احلياة لوتتعرض اللهجات        
تضعف بضعفهم ودتوت باندثارىم وتقوى بًتقي أىلها وتستقبل فيها اللهجة عن : ادلختلفة وترتبط بأىلها

أخواهتا من اللهجات حىت تصَت لغة قائمة بذاهتا، ذلا خصائصها اللغوية اليت دتيزىا حىت عن اللغة اليت اضلدرت 
 6" اللهجات إذن تعترب شكال زلليا للكالم يستعمل يف زليط واسع" ماريوباي وكما قال5.عنها

 
 

                                                           

26. ص  ، ادلرجع السابق ،عبد الغفار حامد اذلالل.  1  

.27ص،   ادلرجع نفسو. 2  

.64ص،" العربية وعلم اللغة احلديث"زلمد زلمد داود،  .3  

.13دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، اإلسكندرية ص " اللهجات العربية" رلدي إبراىيم زلمد .  4  

.65 ص ادلرجع نفسوزلمد زلمد داود، .  5  

.69،ص1998-1419 ،8،عامل ادلعرفة ،ط"أسس علم اللغة"أمحد سلتار عمر.تر .باي و ماري. 6  
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 :تعريف العامية/2

 1.اجلماعة أيضا: واألعمّ  .اجلماعة ، اجلماعة من احليّ : والّعمّ  .خالف اخلاصة:  من العامة والعامة:  لـغة

العامّي ىو ادلنسوب : أي مجيعا عواّم عاميّ : يقال جاء القوم عاّمة. العام ىو الشامل خالف اخلاص: عامّ    
 .إىل العامة والعامّي من الكالم ىو غَت الفصيح أي ما نطق بو العاّمة على غَت سنُت الكالم العريب

 عامة يتداوذلا وأصبحت تطلق على اللغة احملكية اليت ،2العاّمية ىي خالف الفصحى وىي لغة العاّمية: عاّمية
 .الناس

ىا من أ ونقصد باللغة العامية ىي اللغة اليت خّفت الفصحى يف ادلنطق الفطري، وكان منش:اصطالحا   
اضطراب األلسنة وخباذلا وانتقاض عادة الفصاحة، مث صارت بالتصرف إىل ما تصَت  إليو اللغات ادلستقلة 

 3. بتكوينها وصفاهتا ادلقوية ذلا ،  وعادت لغة يف اللحن بعد أن كانت حلنا يف اللغة

حلن العامة، حلن العوام فبقيت النسبة إىل العوام "  مصطلح العامية ليس جبديد فنجد يف مؤلفات القدماء     
والعامة ىم الناس  ...فهذا ما أفسدتو العامة عندنا، فأحالوا لفظو أو وضعوه غَت موضعو"يقول الّزوبيدي 

. " العاديون

: وتتسم اللغة العامية بكوهنا

 فبعضها فصيح األصل عريب النسب ولكن تغَتت سلارج حروفو أو لعبت هبا ألسنة العوام : لغة خليط
 .فحرفتو عن أصلو وأخرجتو عن صورتو

.  خيل ما زال يف العربية راسبا من رواسب لغات امتزج أىلها بالعرب يف فًتة من فًتات التاريخدوبعضها غريب 
واللغة العامية ختتلف باختالف الشعوب، وختتلف يف الشعب الواحد باختالف . كبعض الكلمات الًتكية

. مناطقو

 
 

                                                           
 .211، ص 10دار صادر بَتوت رللد " لسان العرب"ابن منظور .  1
ادلؤسسة الوطنية للكتاب .  القاموس اجلديد للطالب معجم عريب مدرسي ألفيائي- اجليالين احلاج حيي - بلحسن البلبش - علي بن ىادية . 2

 .54،ص ه1411.م7،1991ط،اجلزائر
 1ج  1شركة أبناء شريف األنصاري للطباعة والنشر والتوزيع صيداـ بَتوت ط" تاريخ آداب العرب"  مصطفى صادف الرافعي . 3

 194ه ص 1430 ،م 2009
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 . على عكس الفصحى1ةواللغة العامية لغة حديث وليست لغة كتاب 
حيث أن السياق ادلنطوق يظهر " ولعل ىذا ال حيرمها من سياق ادلوقف الذي حترم منو الفصحى،     

تتيح ذلا " كوهنا لغة حديث" الوقفات العديدة والنغمات ادلختلفة والنرب بدرجات سلتلفة أيضا،وىذه اخلاصية 
فرصة االنتقال من السلف إىل اخللف يف سن الطفولة عن طريق التقليد واحملاكاة، وحلن اللغة العامية لغة 

 Interna pausesفإن ذلك جيعلها عرضو للتغيَت والتطور، وتتميز بالوقفات الداخلية " لغة مطوقة" حديث
 2.، كما تتميز العامية باستخدام العامة بعض األلفاظ ويعممون استخدامها 

 :تعريف الدارجة/3

.  درج، يدرج، دروجا، ودرجانا:لغة

لّفو : رقي يف الّدرج ، الشيء يف الشيء أدخلو يف ثناياه، الكتاب: مشى أّول ما ديشي ، الرجل: الصصّ 
 3لزم احلّجة يف الكالم أو الّدين . مضى لسبيلو: يدرج، درجا الرجل: درج.وطواه

. النزع قليال قليال: اإلدراج

أدرجتو ألنو : طواه وأدخلو، ويقال دلا طويتو: واإلدراج لف الشيء يف الشيء يدرجو درجا، و أدرجو     
. كثَت اإلدراج للثياب: ورجل مدراج . طويتو: يطوى على وجهو وأدرجت الكتاب

 4.وأدرج ادليت يف الكفن والقرب أدخلو

 : اصطالحا

مسيت اللهجة العامية بالّدارجة من حيث درج الّناس عامتهم وخاصتهم على استعماذلا يف احلياة      
 .العامة
 5.ونقول العامية الدارجة من حيث ختتلف يف درجة قرهبا من الفصحى أو يعدىا عنها    

                                                           

.259 -254العربية وعلم اللغة احلديث، ص "  زلمد زلمد داود . 1  

.259- 258 ص  ادلرجع نفسو ،. 2  

معجم عريب مدرسي الفبائي، ادلؤسسة الوطنية للكتاب " القاموس اجلديد للطالب" علي بن ىادية، بلحسن البلبش، اجليالين بن احلاج حيي   3.
  .337ه ص 1411 -م 1991، 7اجلزائر ط

  .238،239، ص 05لسان العرب رللد ابن منظور ، 4.
.249ص ادلرجع نفسو ،"  داود  زلمدزلمد .5  
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غَت  وىو مستوى،إن العربية الدارجة ىي مستوى تعبَتي يتخاطب بو العامة عفويا يف احلياة اليومية       
إهنا عربية فقدت بعض اخلصائص ادلوجودة يف ، خاضع لقواعد النحو والصرف ويتصف بالتلقائية واالختزال 

ولكنها ليست لغة يف حد ذاهتا مثلما جيوز للبعض أن يسميها قياسا على اللغات ،الفصحى مثل اإلعراب 
  )*(1.ادلتفرعة من الالتينية 

من خالل حتديد ىذه ادلصطلحات نستنتج أن اللغة احملكية أو العامية مظلتها واسعةـ تنتظم عددا كبَتا      
 2. من التنوعات واللهجات البيئية واحمللية واللغات اخلاصة، كلفات احلرفيُت وأىل الضائع وادلهن ادلختلفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 وقد يصدق ىذا القول عند ادلسلمُت الذين ال ،وىي اللغة األصل ،بالنسبة للعربية الفصحى ىي لغة العبادات ولغة العامل اإلداري )*( 
وأما الدارجة يف الوطن العريب فهي لغة العامل اليومي وليست بعيدة عن الفصحى حبيث صلد فيها .يستخدمون العربية الفصحى إال يف صلواهتم 

 .وىو ما نالحظو يف الًتاث الشعص من أغان وأمثال وعر ملحون،من ادلفردات فصيحا / 80
 6-5ص، 2008منشورات اجمللس "لغة التخاطب بُت التقريب والتهذيب–الفصحى وعاميتها "اجمللس األعلى للغة العربية.  1
. 188 ص،1997، 3ط، القاىرة ،دار غريب للطباعة والنشر  والتوزيع " مدخل-علم اللغة االجتماعي"كمال بشر .  2
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 : الفصحى نشأتها كمجاالت استعمالها:المبحث األكؿ
 اليت ،ليست ىي اللغة الوحيدة   ألية أمة من األمم،من ادلعلـو أف اللغة الفصحى اليت تعد اللغة ادلعيارية    

 كما ربتويو من ذلجات زللية أك ،جانب ىذه اللغة  العامية  حيث يوجد إىل، يتكلم هبا أبناء ىذه األمة
أنو قد يعرؼ اإلنساف  دحىل إ. كقد زبتلف ىذه اللغات بعضها عن بعض . اجتماعية أك اللغات اخلاصة 

. إحداىا دكف أف يفهم األخرل
لنتعرؼ الفرؽ بُت اللغة ،أنواعها  كيف ىذا الصدد استلـز علينا أف نقدـ مفاىيم دلصطلحات على شىت    

: ا قشلا جعلنا نطرح صبلة من التساؤالت من بُت، أنواعها  الفصحى  كالعاميات ادلوجودة  بشػىت 
ككيف نشأت ىذه الفصحى؟ كما مقياس  ماذا نقصد باللغة الفصحى؟ كماىية اللغة الفصحى عند العرب؟  

. كغَتىا من األسئلة ادلتعلقة باللغة ضلاكؿ الكشف عنها الفصاحة؟
 

 :تعريف الفصحى
 :لغة 

انطلق لسانو : فصاحة الرجل، يفصح: فصح . كغلبو ضوءه،باف لو:  فصحا الصبح فالنا،يفصح: فصح    
: كالفصيح يف اللغة البياف:كالفصاحة. كأفصح عن الشيء إفصاحا إذا بينو ككشفو 1.بكالـ صحيح كاضح

كيقاؿ كالـ 2 .ال غيم فيو كال قرٌ :كيـو مفصح ، ادلنطلق اللساف يف القوؿ الذم يعرؼ جيد الكالـ من رديئة
كلساف فصيح أم طلقه يعُت صاحبو على إجادة -فصيح أم سليم كاضح يدرؾ السمع حسنو كالعقل دقتو

 3.التعبَت
 :اصطالحا

 4 .ادلتعلموف تعليما راقيا اللغة الفصحى ىي ذلك ادلستول الكالمي الذم لو صفة رمسية، كالذم يستعملو   
 كىي خالية من األلفاظ ،كىي لغة التعليم يف احملاضرات يف اجلامعة.كاللغة الفصيحة ىي لغة األدب كالعلم

اللغة 5. ادلفردات كأصوؿ الصحة النحويةاختياركما تراعى فيها الدقة يف  العامية أك السوقية أك ادلبتذلة

                                                           

. 6ص،2004-1424،القاىرة،بور سعيد،مكتبة الثقافة الدينية،"العربية الفصحى كذلجاهتا"ينظر حساـ البهنساكم- 
، ادلؤسسة للكتاب، الفبائي معجم مدرسي"-القاموس اجلديد للطالب"اجلياليل بن احلاج حيي-بلحسن البلبش-ىادية علي بن . 1

 .778ص،1411-7:1991ط،اجلزائر
 .116ص، 11رللد،دار صادر بَتكت "لساف العرب" ابن منظور. 2
 .780بلحسن البلبش اجلياليل،ادلرجع السابق، ص - علي بن ىادية. 3
 .06ادلرجع السابق، ص "  حساـ البهنساكم . 4
    .168-167ص―2000ط ―عماف―دار الفالح للنشر كالتوزيع"مدخل إىل علم اللغة" زلمد علي اخلويل. 5
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ككسيلة أداء ، لغة القرآف كالتنزيل، الفصحى عند العرب كادلسلمُت ىي اللغة العربية لغة الًتاث العريب صبلة
. كىي اللغة الوطنية يف كل الدكؿ العربية، كمغارهبا الواجبات الدينية للمسلمُت يف مشارؽ األرض

كما تسمى أيضا Standard Lagunage بعدة تسميات منها اللغة ادلعيارية لاللغة الفصح كتعرؼ       
 ةكتسمى أحيانا اللغة القومي.توذلا كموقعة كمنزؿـكحدة اجملتمع الذم يػستع باللغة النموذجية أم ىي اليت سبثل

National Language  أك اللغة األـ ،ألهنا ذبمع القـو على لساف كاحدMother Language  أك اللغة  
.  كتوظيفها  يف  فهمهاعلى أساس اشًتاؾ اجلميع ،يف عرؼ بعضهم Language     Commune ادلشًتكة
توظيفها يف األحاديث ر  كقٌل أك ند،كعربيتنا النموذجية الفصحى ىي لغة الكتابة يف األغلب األعم      

. العامة يف احلياة اليومية 
 :تاريخ العربية الفصحى

أكانت العربية لغة ، ة قبل ظهور اإلسالـ كنزكؿ القرآف الكرميمكثَتا ما يتساءؿ الناس عن كضع اللغة العرب    
 ات؟جأـ كانت لغة كاحدة ذات لو،أـ كانت عدة لغات،كمكوناهتا  ال تنافر أك تناكر بُت عناصرىا،ػدةاحك

 كقد جرت ،من حُت إىل آخر كمطركحات للنظر كادلنػاقشة،ثالثة تساؤالت أك اقًتاحات جاريات على األلسن
 بُت االفًتاضات الثالثة يرجع ادلراكحةر يف ىذا سكاؿ، 1أك ذاؾ اضتركمازالت ذبرل زلاكالت لالنتصار ذلذا االؼ

التاريخ اللغوم من جهة كاىل فقداف الرؤية العميقة لطبائع األشياء كما يلفها من ظركؼ  إىل غموض
 2 .كمالبسات عرب األزماف من جهة أخرل

 
 :(قبل ظهور اإلسالـ)اللغة العربية في الجاىلية 

ال نريػد أف نذىب إىل أبعد من تلك العصور اجلاىلية اليت ركيت ذلا ،حُت نعرض اللغة العربية قبل اإلسالـ     
قبل  ال يكاد جياكز قرنان أك قرنُت،كالذم ربققت صحتو من تلك اآلثار األدبية 3.أثار أدبية من شعر أك نثر

. قبل اإلسالـ مل يكونوا أىل كتابة كقراءة أف العرب،  شبو اجلزيرة يفظهور اإلسالـ كذالك بسبب شيوع األمية
كما ركل عن التاريخ السياسي ك االجتماعي جلزيرة العرب قبل اإلسالـ قد اشتمل على كثَت من الركايات       

فأبعد ما ديكن تصوره أف جزيرة العرب كانت مكونػة من  التارخيية اليت تعوزىا دقػة الركاية كالتحقيػق العلػمي

                                                           
، 2001 ،الزرقاء،التطور الداليل بُت لغة الشعر اجلاىلي كلغة القرآف الكرمي دراسة داللية ، مكتبة ادلنار ، األردف "  عودة خليل الوعودة . 1
 1915ص - 1985ـ، ق 1،1405ط
 ،4،2006ط، القاىرة، الدار ادلصرية السعودية للطباعة كالنشر كالتوزيع"اجملالت كاالذباىات-مدخل إىل علم اللغة"ينظر زلمود فهمي حجازم -

 283ص
. 248ص،2001،القاىرة―دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع"العربية كعلم اللغة احلديث"ينظر زلمد زلمد داكد -
 .286-280ص، 3،1997ط، القاىرة،دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع،"مدخل-علم اللغة االجتماعي" كماؿ بشر. 2
 .36-34-33القاىرة ص―مكتبة األصللو ادلصرية"يف اللهجات العربية" إبراىيم أنيس . 3
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 كاستمساكهم بنظمهم كتقاليدىم فقد ،كانعزاؿ تلك القبائل بعضها عن بعض.ة  يف قبائلؿكحدات منعزلػة تتمثػ
كلكن ىذا  مل  دينع من كجود  لغة  ، أدل إىل نشأة اللهجات العربية فكانت لكل قبيلة ذلجة خاصة هبا 

.  مشًتكة  بينهم
لغة ينظم هبا الشعر كتعقد هبا ادلناظرات األدبية  كادلساجالت من ،كانت ىذه اللغػة يف قمة الفصاحة     

 .شعر أك خطابة
، كاخلطيب كلمنا عن لو القوؿ فقد توحدت القبائل يف لغة أدبية شلتازة سلتارة األلفاظ يعمد إليها الشاعر     

. كيعتز هبا طويال، اللغة اليت استحقت أف تركل آثارىا،من الناس  لغػة اخلاصة،كبذلك كانت اللغة النموذجية
األدبية كاف موضع فخر بُت  اللغة  ألف إتقاف،كعرؼ العرب من قبائل سلتلفة بفصاحة القوؿ كإجادة الشعر    

 .حياكلوف إتقاهنا كالتفنن يف نواحي القوؿ، رؤساء القبائل كاخلاصة من الناس
 

 :اللغة العربية في صدر اإلسالـ
التػي كانت قد منت  اللغوية ؾ الوحدةؿة قٌول من تمكنزؿ القرآف بتلك اللغة األدب،كدلا جػاء اإلسالـ      

 ة اليت  تفهماـكقػوة الشعور الديٍت قد دعػا كثَتنا من الع، الرغبة الدينية كزاد فػي مشوذلا ألف، كازدىرت قبل نزكلو
 ،لؽاف أمسى من ىذا كأرؾبل  اكؿ صبيع العربفكمل يكن األسلوب القرآين فػي مت. د بو بالكتاب الكرمي كالتع

 1 .فقد جاء يتحدل اخلاصة منهم 
 كالرسـو ادلتكاملة عناصره  ة باختياره ىذا ادلستول ذا احلدكدمػم يقف فضل اإلسالـ على اللغة العربؿك      

، بل صقلو كىٌذبػو كمنٌاه كأكد قوانينو كأحكامو، اللهجات كتنافرىا كمكوناتو اخلالية إىل حد ملحوظ من شوائب
التأليف كالتوليػف ذلك كلو  يف صحتو كفصاحتو بأسلوبو ادلتفرد يف نظم الكالـ كحبك الصياغة كدقة كزاد

كاضح ظاىر يف هتذيب ألفاظ اللغة  كفضل القػرآف. الـ فيهم ؾىم كأساطُت اؿؤمل يعهدىا  فصحا بصورة
كهتفوا إليو ،  كتنافر األصوات كعلى كجو تطرب لو األمساع ادلهجنةحيث جاءت خالية من، كترقيق حواشيها

ككسع رلاالت التعبَت هبا ده،  مل يكن ذلم هبا عويتكمنحها زادان راقيا من األلفاظ كادلعاين اؿ، كالقلوب النفوس
ا كارشدكا قـ كزبصيص للوفاء حباجات دنياىم اجلديدة اليت كجهوا إيلمف رلاز ككناية كتعمـا قكأفاؽ التوليد من

 2. مسالكها بفضل آيات الذكر احلكيم إىل

كخصائص صادفوىا يف سياؽ  مزايا ظهرت ذلم يف نظمو) الشيخ عبد القاىر الجرجانيكيقوؿ يف ىذا      
ؿ  ؾكيف مضرب كل مثل كمساؽ، كرلارم ألفاظػو كمواقعها، كمقاطعها ف مبادئ أية ـكبدائع راعتهم، لفظو

كهبرىم . كمع كل حجة كبرىاف كصفة كتبياف ،ب كترغيبم كتنبيو كإعػالـ كتذكَت كتره،خرب كصورة كل عظة
                                                           

 .37-36ص  إبراىيم أنيس ،ادلرجع السابق، . 1
 .300-299 صادلرجع السابق ، كماؿ بشر . 2
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أك يرل ، ينكر شأهنا فلم جيدكا يف اجلميع لفظة يبنػوا مكاهنا أك،آية عشرا كآية كعشرا  سورة أهنم تأملوه سورة
ا ـ كنظا،بل كجود اتساقا هبر العقوؿ كنظمػا أعجػز اجلمهورل اؾ أك أشبو أك أخػرفأف غَتىا أصلح ق

 1 .(... مل يدع يف نفس بليغ منهم،كاتقانا كإحكاما،كالتئاما

 :اللغة العربية بعد انتشار اإلسالـ
ما ؾ ،أدل إىل انتشار اللحن ـج كامتزاج العرب باألعا، كتوسع الدكلة اإلسالميػة،إف انتشار اإلسالـ     

عوامهم أكاللحن يف )لغة أىل ادلدينة لعهده  كقد ذكر اجلاحظ شاعت اللغات العامية يف لغة التخاطب اليومي
 إمنا) ا قاؿ ابن خلدكفـ البعد عن اللساف ؾإىلضا مشلا أدل أ2 (من مل ينظر يف النحو منهم غالب كعلى،فػاش

ما  فعلى مقدار... للساف األصلي أبعداجم أكثر كانت لغتو عن ذلػك لعىو دبخالػطة العجمة فمن خالط ا
 3.(يبعدكف عن األكىل،مة  كيربوف  عليها جيسمعونو مػن الع

 
    :ظركؼ نشأة الفصحى 

لغات أكلئك الذين يتكلموف   تقـو بُت،أهنا لغة كسطى،خاصية اللغة ادلشًتكة األساسية ): فندريسيقوؿ    
اب بتنشأ اللغات ادلشًتكة يف أماكن متميزة يف ظل ظركؼ كأس،ككما ىو احلاؿ يف صبيع أضلاء العامل  (هبا صبيعا
فإف اللغة العربية الفصحى قد ازدىرت كترعرعت ، جبانب اللهجات األخرل، على تكوهنا كازدىارىا تساعدىا

 ىذه ،عوامل عديدة،  كلقد تضافرت ذلذه النشأة يف ىذا ادلكاف اآلمن بالكعبة ادلشرفة،يف أحضاف أـ القرل
:  العوامل ىػي

 
 :الظركؼ الدينية

ادلكاف الذم اختاره اهلل ليبٌت فيو  فكانت،ارتبطت بيئة مكة اليت عرفت بأهنا زلور كمركز للعقائد السماكية      
سبحانو  لقوؿ الحقكجهة العرب كبيت حجهم قاطبة يف اجلاىلية  فكانت الكعبة شرفها اهلل،أكؿ بيت لعبادتو

 4.«كَوأَو ِّذفْن فِفي النَّنااِف بِفالْنحَو ِّذ يَوأْنتُتوؾَو رِفجَواالن كَوعَولَوى  ُتلِّذ  َوامِفرٍر يَوأْنتِفينَو مِفنْن  ُتلِّذ فَو ٍّج عَومِفيقٍر » :كتعالى
كاختالطهم مع إخواهنم  كادلتباينة بلهجاهتا، لقبائل العرب ادلختلفة بطبائعها، الكبَتعإف ىذا االجتما      
. االختالط اللغة ادلشًتكة فما بينهم كينشأ عن ىذا، جعلهم يتأثركف بلغتهم،ين يف مكة مالقرش

                                                           
 .300 - 299 ادلرجع السابق ، . 1
 .211ص،1430 -2009، 1اجلزء،بَتكت –صيدا ،" ادلكتبة العصرية ،تاريخ آداب العرب " مصطفى صادؽ الرافعي . 2
 . 578ص" ادلقدمة" ابن خلدكف . 3
 ,27سورة احلج اآلية .  4
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كيأخذكف ما استحسنوه منها فيدركف ألسنتهم كجيركف على ، فلقد كانت قريش تسمع لغات ىذه القبائل     
 1.األخرل فاتفقت يف ذلك حياهتم اللغوية مع رلاالت احلياة،قياسو 

 :الظركؼ االقتصادية 
اليت كانت تقاـ حوؿ ،كإمنا ليشهدكا تلك األسواؽ ، على احلج فحسب ان مل يكن كجود احلجيج مقصور     

لشعراء ، كإمنا كانت ملتقى لندكات أدبية،للتجارة كمل تكن الوظيفة الوحيدة فقط، مكة ادلكرمة للبيع كالشراء
  فيسمعوف منهم أبدع ما ذبود بو عقوذلم، فكاف أىل مكة خيتلطوف هبؤالء الوافدين،العرب كخطبائهم

 2.  نبتت البذرة األكىل للغة ادلشًتكة ،كيف ىذه البيئة . كأفكارىم 
 

كرحلة الصيف إىل ، اليمن ىلرحلة الشتاء إ:فكانت ذلا رحلتاف كل عاـ ،سبيزت مكة باحًتافها يف التجارة       
  فسمعوا مناطق الناس كتدبركا كجوه العذكبة يف،ىل احلبشة إإىل فارس ك ككانوا كذلك يضربوف يف األرض.الشاـ

ذلك صاركا بطبيعة أرضهم يف  لؿ كعػ،فدخلت كالمهم كأعربوىا.كتناكلوا كثَتا من ألفاظ تلك األمم ،أعذهبا 
، كيقـو عليها كيشد أزرىا كيرفػػع من شأهنا كيزيد فػي ثركهتا  كسط العرب كأهنم رلمعه لغػوم حيوطي اللغػة

 3 .فيها كل معاين احلياة اللغوية  كباجلملة حيقق

 

 :الظركؼ السياسية
كمهابة يف أعُت الناس ،لقد أكسب العامل الديٍت ألىل مكة كقريش خصوصا نفوذان سياسيا كسلطانا قويا      

ػن بسط نفوذىم السياسي كأٌىل ىذا ـمكنهم ىذا الثراء ،قد أكسبهم ثراء كغػٌت  ،كما أف العامل االقتصادم 
جلميع  كةتر كلتصبح ىي اللغة ادلش،النفوذ السياسي  للغة قريش أف تأيت يف مقدمة لغات العرب كذلجاهتم 

 4 .قبائل العرب

 
 :الظركؼ األدبية

فلما بدأت عوامل ،شتاهتم  كاللغة ادلوحدة اليت ذبمع مشلهم كتلم،ليس ما يقرب بُت اجلماعات ادلتنافرة     
 .الوحدة السياسية كالثقافية بُت القبائل هتيأت كل الظركؼ لعل مكة مركزه لتلك الوحدة

                                                           
 .45-44ص، " العربية الفصحى كذلجاهتا" حساـ الدين البهنساكم . 1
 .79ص، ادلرجع السابق مصطفى صادؽ الرافعي . 2
.46ص،  ادلرجع نفسو حساـ البهنساكل . 3  

.80صادلرجع نفسو ، مصطفى صادؽ الرافعي . 4  
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كليًتؾ سامعيو مشدكدين  فليؤدم اخلطيب رسالتو كاملة كاضحة،فلقد توحدت القبائل يف لغة أدبية شلتازة     
كأف ، الصفات احمللية اليت تتصل بلهجة من اللهجات اف عليو أف يتحػاشى تلك،ؾمعجبُت بقولو كبلياقتو 
بيئات  فـكذلك كاف البد ألكلئك الشعراء الذين جاءكا . كألفوىا صبيعا،ة تواضعوا عليهاغيتحدث إىل القـو بل

 كال يكوف ،ليناؿ إعجاب سامعيو،متباينة أف ينظموا شعرىم بلغة خالية من عنعنة أك عجعجة أك كشكشة 
اظرات إذا كاف فمن ادلمكن أف يفضل شاعر على شاعر يف تلك امل كإال فكيف كاف. ـموضع سخريتهم كىزئو

 1.كأداة القوؿ متباينة، ادلقياس سلتلفا 
 ،ف اللغات بالسيطرة كالفصاحة ـأف سبتد لغة قريش دكف غَتىاعلى ذه الظركؼ ساعد قؿ  ؾـ ؤإف تال       

 لغػة قريش لوحدىا بل  ليستىذا القوؿ كيفسر ذلك بأف الفصحى كعػلى الرغم من أف ىناؾ من يعارض
إف ىذا القرآف نػزؿ على سبعة )كسلم   كيتجلى ذلك يف قوؿ رسوؿ اهلل صلى عليو،2اؾ لغات أخرلترىناؾ اش

مل ساهلل عليو ك ق صلىنيبكاتفق فيو على سبعة أكجو كىي اليت فرج اهلل هبا عن 3 (رؼ فاقرؤكا ما تيسر منوحأ
 

 :صفات اللغة العربية الفصحى
: سبيز اللغة العربية الفصحى صفات سلتلفة كىذه الصفات ىي    

  الصفة األكلى :
أف يصطنعوىا ، ىؤالء العامة حيث ال يستطيع. فوؽ مستول العامة من الناس،تعد اللغة العربية الفصحى     

 كىم يتخذكهنا ،من ذلجات اخلطاب يف غالب األحواؿ ػىؽإهنا مستول لغوم أر ،يف حديثهم أكخطا هبم
. فإذا مسعوا متكلما بو رفعوه فوؽ مستول ثقافتهم، الكالـ مقياسا حلسن القوؿ كإجادة

  الصفة الثانية :
 ذلجة معينة كالتمست بعض صفات اللهجات األخرل يف بدء نشأهتا على تأسست اللغة ادلشًتكة كاف إف    

  فلم تعد ،كأصبح ذلػا كياف مستقل.ا عناصرىاقؿ ادلنابع اليت استمدت منؾإال أهنا فقدت مع الزمن .ىضمتوك
اجلميع ال يدعيها  ـ  إهنا  أصبحت  ملػك ؿؿ من السامع  كادلتكؾبل يشعر ، بيئة زللية  تعينها ب إىلستنت

.  كىي بذلك تكتسب االحًتاـ من الناس صبيعا،قـو ألنفسهم
 

                                                           

.47ص،  ادلرجع السابق حساـ البهنساكل . 1  
 .47-36-35ص،" يف اللهجات العربية" إبراىيم أنيس . 2
 .185، ص 06مكتبة الثقافة ،بَتكت ، لبناف ج " صحيح البخارم"  اإلماـ عبد ادلالك البخارم . 3
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 ىي تلك اللغة ،الفصحى يتأكد لنا أف اللغة العربية،  لصفات اللغة ادلشًتكةالصفتُتمن خالؿ ىاتُت     
 ئرؽي فضال أنو ،  مصدر اللهجات،ادلمثل ذلذه اللغة األدبية، رميؾاألدبية ادلشًتكػة كذلجاهتا كلها كأف القػرآف اؿ

 .مراعاة ذلا على سبعة أحرؼ
 
 

 :مقاييس العربية الفصحى عند العلماء
 اللغوية اليت سبثل بنياهنا هتاكماد،  بنا أف صلمل ادلنابع اليت استمدت منها اللغة العربية ثركهتا اللفظيػةرجيد    

 1 :فيما يلي كتتػمثل تلك ادلنابع، كأساليبها ادلتنوعة

 :القرآف الكريم-1
 كال ،رآف الكرمي حيتج هبا يف تقعيد قواعد اللغةؽكص اؿصأف ف، رأم بُت صبهور العلماء من القدماءاؿاستقر     

يقوؿ . اىافمب كأعظم،  يف أصبل صورىا،كأف لغة القرآف الكرمي سبثل الفصاحة كالبياف2 .خالؼ بينهم يف ىذا
 .(كشواذه كجيوز االستشهاد دبتواتره ،أفصح كالـ كأبلغو- عٌز امسو.كالمو ) البغدادم

بعضهم قد انتصر دلا جاء يف القرآف  ؿ إف ب(كالكتاب أعرب كأقول فػي احلجة من الشعر): الفػػراءكيقػوؿ     
. لذلك يعترب القرآف الكرمي ادلصدر األكؿ ادلوثوؽ بػو . (الشاذ)يطلقوف عليو  افيم ،ـق على غَت أقيست،الكرمي

 :الحديث الشريف-2
كيرجع السبب ، القرآف الكرمي كما ىو احلاؿ يف، باألخذ كاالستشهاد بفصاحتو،مل حيظ احلديث الشريف     

.  بلساف ركاتوألفاظو كأنو قد جاءت ،من األعاجم كادلولدين  كانػوا،كمبإىل أف ركاة احلديث الن،يف ذلك
فكثَت ، كاحلقيقة أف عدـ استشهاد الركاة كعلماء اللغة العرب باحلديث النبوم الشريف أمر يثَت الدىشة     

أف من علماء اللغة كالنحو ادلتأخرين من   غَت،بفصاحتهم جتكانوا شلن يح،ف الػركاة احلديث الشريف ىؤالءـ
ابن  كالنحوم األندلسي،ركؼخم ابن سالنحوم األندؿ، ؤالءق مقدمة يفاستشهد باحلديث الشريف كيأيت 

  . كاإلماـ الشاطيب بقصد البياف عن الفصاحة النبوية،مالك
 
 :الشعر العربي3-
: طبقات كىي  قد قسموا الشعراء العرب إىل أربػع،أف اللغويُت العرب،رؾمن اجلدير بالذ    

كمنهم امرؤ القيس كعنًتة بن شداد كطرفة بن العبد كزىَت بن أيب سلمى كعمرك  : فمطبقة الجاىلي (1
 .بن كلثـو كغَتىم

                                                           
 .55ص،ادلرجع السابق، حساـ البهنساكل  . 1
 .43 ص، ادلرجع السابق ، إبراىيم أنيس . 2
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اخلنساء كحساف ابن ثابت  :كىم الذين شهػدكا اجلاىلية كصدر اإلسالـ كمنهم: طبقة المخضرمين (2
. ككعب بن زىَت كغَتىم

ىؤالء الشعراء جرير كالفرزدؽ  رقكمػن أش،  العصر األمومىلكىم الذين ينتسبوف إ :ػنمطبقػػػة اإلسالمي (3
. ؿكاألخط

 كمن ىؤالء ،العصر العباسي ـ الشعراء الذين يبدأ انتساهبم إىلقك: كطبقة المحدثين ،طبقة المولدين (4
. كبشار بن برد كأبو العتاىية كغَتىم، أبو نواس

كعلى فصاحتهم اليت ال نزاع  ـق كأصبعوا على األخذ عن،لقد اىتم علماء اللغة بشعراء الطبقة األكىل كالثانية    
راء الطبقة عأما ش.  يرفض األخذ عنهم،غَت أف بعضهم ازكا األخذ عن شعراء الطبقة الثالثةجكما أ.فيها

. على الرغم من فصاحتهم . فقد أصبعوا على عدـ االستشهاد هبم ،ةعالراب
 

 :أما بالنسبة للنثر
كقد حددكا األخذ عن قبائل ق لفصيح الكالـ كسليم، قد كضعوا شركطا شديدة، إف علماء اللغة كجامعيها    

ذ عن قبائل العرب خكمن األسس اليت اعتمدىا الركاة يف األ، ـقال يأخذكف عن سواىػا مػن سائر قبائل، بعينها
: اثنُت مها يف أساسُت

 بداكة القبائل العربية كبعدىا عن أطراؼ اجلزيرة. 
 1.لة قريشمائل العربية من قببقرب الق 

 :مجاالت استعماؿ العربية الفصحى
 كازدىرت ،كانت لغة الشعر ففي العصر اجلاىلي.إف العربية الفصحى لغة عريقة سبتد جذكرىا إىل ادلاضي      

ف القرآف ا  فك،زادت كاتسعت رقعتها كانتشرت يف العامل  حبيث،ىذه األخَتة شأنا كبالغة دبجيء اإلسالـ
 كبُت الشرؽ كالغرب ،الذم أدل باللغة إىل االنتشار فسافرت بُت الشماؿ كاجلنوب مسالكرمي الدافع األسا

أف ضلدد رلاالهتا يف كاقعنا اجلزائرم  ضلاكؿسك، ل العربؿرة عتصكأصبحت لغة كل مسلم بعد أف كانت مق
. كجو العمـو لؿعلى كجو اخلصوص ككاقعنا العريب ع

 :الفصحى لغة القرآف الكريم- أ 
كلغة األحاديث الشريفة  فهي لغة القرآف الكرمي. ترتبط اللغة العربية الفصحى ارتباطا كثيقا بديننا احلنيف     

. الدينية بادلساجد كلغة خطبنا كدركسنا، كلغة شلارسة شعائرنا الدينية
                                                           

 .62-59-58-56ص ― ،ادلرجع السابقينظر حساـ البهنساكل - 
-27-26ص، 2002-1423، 1القاىرة ط، مكتبة اآلداب"دراسة يف خصائص اللغة العربية كالنهوض هبا-أـ اللغات" سعيد أضبد بيومي.1

28. 
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. توقَت الغٍت كالفقَت كادلثقف كاألمي على حد سواء  فتلقى لغة التنزيل، كتتميز ىذه اللغة دبكانة كقداسة خاصة
 1:سميةرّل غة اؿؿّل ؿاالفصحى - ب

: حى يف اجلزائر دبرحلتُت أساسيتُت صلقد مرت العربية الف     
. لغة رمسية زلل العربية كتتمثل فػي مرحلة االستعمار الفرنسي الذم أقػر اللغػة الفرنسيػة : المرحلة األكلى
 كقررت ،حيث اسًتجعت اجلزائر سيادهتا،1962كىذه ادلرحلة بدأت بعد االستقالؿ سنة : المرحلة الثانية 

: فعمدت إىل،ـ قلتها لتتجاكز ىذه ادلرحلة الصعبةغر. احلكومة اجلزائرية ازباذ كل الوسائل ادلمكنة 
 12عددىا يف تاريخ  جريدة رمسية باللغة العربية ككانت جريدة الشعب كاليت صدر أكؿ تأسيس-

. ة العربيةغككذلك إنشاء قناة إذاعية ناطقة بالل، 12-1992
  أم دبجيء 1967-1965تكثيف اجلهود لتوسيع نطاؽ اللغة العربية خاصة يف الفًتة ما بُت 

 . كالدكتور طالب اإلبراىيمي كوزير للًتبية،ىوارم بومدين كرئيس للدكلة
  كال سيما قطاع الًتبية تعريب كل القطاعات كادلؤسسات، 1971صدكر قانوف التعريب يف عاـ .
   استعماؿ اللغة العربية فضم ادلت1991 يناير 16  ادلؤرخ يف 05-91كأكد القانوف اجلزائرم رقم ،

العربية مقـو من مقومات الشخصية الوطنية  إف اللغة"ذلك يف ادلادة الثانية من الفصل األكؿ منو 
 ".اـ العاـ ظف النـ كاستعماذلا ،ادة مجيسد العمل هبا مظهرا من مظاىر الس، كثابت من ثوابت األمة ،الراسخة

مكانتها كأصبحت اللغة  استطاعت اللغة العربية اسًتجاع، تؿكبعد كل ىذه اجلهود ادلكثفة اليت بذ      
. أم اللغة الوطنية، الرمسية

  :الفصحى لغة مقاـ-ج
ال زبص كل الفئات  كمنو فهي، حى كزبتص بو أهنا لغة تكتسب بالتعليمصما تعرؼ بو اللغة الف      

 كعلى ىذا األساس فهي لغة التعليم اليت تدرس ،فقط ينـبل زبص فئة خاصة تعرؼ بفئة ادلتعل، االجتماعية
. يف مدارسنا اجلزائرية

 الفصحى يف اجلزائر لغة بعض العلـو كليس كل ةة العريبغىػو أف الل،ـ الذم جيب أف نشَت  إليو قكاألمر امل     
كيؤلفوف   يكتبوفينا صلد ادلتخصصُت كادلؤلفـغة الفرنسية ال العربية ؾؿٌ حبيث صلد جل العلـو تدرس باؿ، العلـو
 2. كلكن رغم ىذا ال دينع من أف اللغة العربية لغة العلم كالفكر يف بالدنا ،غة الفرنسية أيضاؿٌ باؿ
 

 
                                                           

 .82-81ص  ،2012جواف ، مذكرة ماجستَت " اجلزائر أمنوذجا-لغة الطفل العريب كادلنظومة اللغوية يف رلتمع ادلعرفة"العياشي العريب ينظر  -
ط ، مركز  الدراسات الوحدة القومية (55) سلسلة كتب ادلستقبل العريب ،"اللساف العريب كإشكالية التلقي "، حافظ امساعيلي علوم  كآخرين . 2
. 53-52ص، 2008, 1
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 :الخصائص التر يبية للعربية الفصحى
العريب كقد عرفو السكاكي يف  ل بالنحوـف الناحية الًتكيبية على قواعد كاليت تسـالعربية  تعتمد اللغة      

 اؽؿ ادلعٌت مطلصػم أف علم النحو ىو أف تنحو معرفة كيفية الًتكيب فيما بُت الكالـ لتأدية أااع: "قولو
من اخلطأ يف الًتاكيب من حيث تلك  ف استقراء كالـ العرب كقوانُت مبنية عليها ليحًتزـدبقاييس مستنبطة 

 1 ..."الكيفية
: ة العربية كىي على النحو األيتلغ تسَت عليها اؿيتف القوانُت اؿـفالنحو على ىذا ادلفهـو رلموعة 

 :اعتماد الجملة على مفهـو المسند كالمسند إليو
فقد عاجل ، مستويات دراسة اللغػة ػنـتعترب اجلملة مفصال ىاما من مفاصل الكالـ كمستول لغويا متميزا       

 2.علم ادلعاين فأفضوا يف حبث مسألة اإلسناد  علماء العربية موضوع اجلملػة يف باب
يظهر أف مفهـو اجلملة كاف كاردا عند ، ف الًتاث اللغوم القدميـكمن خالؿ استقراء نصوص كثَتة       

 كعناصرىا ، ككظيفتها،فقد تشاهبت تعريفاهتم اليت دارت حوؿ مفهـو اجلملة من حيث طبيعتها، النحاة العرب
. ادلكونة ذلا

إهنا كل :" لة ـكجاء يف تعريف ابن جٍت للج 3كاجلملة ىي اللفظ ادلفيد فائدة حيسن السكوت عليها       
 لقد ."ة من مبتدأ كخرب كصبلة مركبة من فعل كفاعلبصبلة مرؾ:كالـ مفيد مستقل بنفسو كإهنا على ضربُت 

: عليها فحصركىا يف جزأين كمكونُت اثنُت نظر النحاة العرب إىل اجلملة باعتبار مكوناهتا كأجزائها اليت تقـو
 . كال تتم الفائدة إال هبما رلتمعُت ،ال تقـو على عنصر دكف األخر  كاعتربكىا كحدة،ادلسند كادلسند إليو

كمها ال يغٌت كاحد منهما عن األخر " كبالعودة إىل سيبويو يف باب ادلسند كادلسند إليو، كيعٍت مفهـو اإلسناد4
 5".كال جيد ادلتكلم منو بدا 

كاء كاف  ساإلسناد إليو ىو أف يسند إليو ما تتم بو الفائدة:"  قولو  يفد إليوف ادلسابن ىشاـكقد عرؼ      
 6 .اسم مسند إليو : زيد / فعل: قاـ " قاـ زيد" أك صبلة فالفعل  ادلسند فعال  أك امسا

                                                           
 .4ص، 1ط، مصر―ادلطبعة األدبية"مفتاح العلـو" السكاكي. 1
 .34ص، 1990، 1ط، بَتكت-دار الفكر اللبناين، " دراسات يف اللغة العربية كطرائق تعليمها" أنطواف الصباح. 2
- 1406 ،2ادلؤسسة اجلامعة الدراسات كالنشر كالتوزيع ،ط"اجلملة البسيطة-األلسنة التوليدية كالتحويلية كقواعد اللغة العربية" ميشاؿ زكريا. 3

 .23 ،ص1989
ص ، مكناس،  جامعة ادلوىل إمساعيل كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية 4سلسلة الندكات "اللسانيات العربية بُت النظرية كالتطبيق"أضبد الفوجي . 4

68-69. 
. 23ص، 1ج"الكتاب" سيبويو. 5
 .18ص، لبناف -دار الفكر بَتكت"شرح شذكر ادلذىب يف معرفة كالـ العرب"ابن ىشاـ أبو زلمد . 6
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ف األخذ دبفهـو اإلسناد الذم دييز  بُت ادلسند إليو كادلسند يف لغات تفرؽ بُت  اجلمل االمسية كالفعلية     إ
 1: فاإلسناد نوعاف . تسمح بالقوؿ بتماـ الفائدة كادلعٌت دفع باللغويُت العرب للتفتيش عن قرائن

: اإلسناد الفعػػلي-أ
كاألصل أف " فػي قولو  كقد عرؼ ابن يعيش الفاعل" الفاعل"ك" الفعل"كيتم بُت عنصرين أساسُت مها       

از ضرب عالمة زيد كامتنع جف مث ـرا كخاف يف البنية مؤؾم الفاعل ألنو كاجلزء منو فإذا تقدـ عليو غَته ؿم
 2".ضرب عالمة زيدا 

ف الفعل إذ ال ديكن أف يكوف ىناؾ إسناد فعلي دكف ىذين العنصرين كاألصل بالنسبة ـفالفػاعل كاجلزء       
:"  يف قولو جالؿ الدين السيوطيار إليو كذلك ش كقد أ،الفاعل لإلسناد الفعلي أف يكوف الفعل أكال مث

ضرب عمرا زيد كجيب  ما بادلفعوؿ ضلوقالفاعل الفعل ألنو منزؿ منو منزلة اجلزء كجيوز الفصل بُت األصل أف
 .ف خيفي اإلعرابأؿ لبس ؾصالبقاء على األصل إذا ح

   
ف ادلفعوؿ ىذا ما نص عليو ابن ـكال قرينة ضلو ضرب موسى عيسى إذ ال دليل حينئذ على تعيُت الفاعػل      

 3 ..."السراج كاجلز كيل كادلتأخركف

: خر كىو بُت آكىناؾ نوع , كعليو فإف اإلسناد الفعلي يتم الفعل كالفاعل      
ف ادلرفوعات نائب الفاعل كىو الذم ـكأقوؿ الثاين :"  يف قولو ابن ىشاـ كقد عرفو ،الفعل كنائب الفاعل

 4".يف إسناد الفعػل  ػوـأنو أقيم مقا" امو ؽأقيم ـ" كمعٌت قولو  ...  فاعلوـما مل يس يعربكف عنو دبفعوؿ
.  مسند إليو+مسند = نائب فاعل + فعل :ل ؿق كنتحصل عمعل مسند إؿافيصبح بذلك نائب الف   
: اإلسناد االسمي -ب

ؿ أف عكشبههما بالفا. . . د إليوفاإلسناد ال يتأتى بدكف طرفُت مسند كمس"  ىوابن يعيشكقد عرفو      
 5".ػن اجلملة ـق كاخلرب يف أنػو جزء ثاف مق مسند إؿفادلبتدأ مثػػلو يف أ

: كاخلرب نوعاف ، فاإلسناد االمسي يتم بُت عنصرين اثنُت مها ادلبتدأ كاخلبػر
يف اـ شابن قا قاؿ ـؾ 6. . . "كاخلرب على نوعُت مفرد كصبلة"  يف ىذا ابن يعيشمفرد كصبلة كيقوؿ      

 م االمسية اليت خربىا صبلة ضلو زيد قاـ أبوه كزيدقالكربل :" قولو  اـ اجلملة إىل صغرل ككربل يفسباب اقت
                                                           

 .69ص،  ، ادلرجع السابقحبا أنطواف ص. 1
 .161ص، 1لبناف ج-بَتكت، ادلعرفة  دار"  صبع اذلوامش شرح صبع اجلوامع يف علم العربية" السيوطي صباؿ الدين. 2
 .75ص1، ـ، 1ج" شرح ادلفصل" ابن يعيش موقف الدين. 3
 .159ص،  ابن يعيش ،ادلصدر نفسو. 4
 .87ص ادلصدر نفسو ،. 5
 .87 ص ادلصدر نفسو ،. 6



                                الفصل األكؿ                                                              بين الفصحى كالعامية

 

32 
 

كقد تكوف اجلملة صغرل ككربل ين أبوه قائم كالصغرل ىي ادلبنية على ادلبتدأ كاجلملة ادلخرب هبا يف ادلثاؿ
ذا الكالـ صبلة كربل ال غَت كغالمو منطلق كصغرل قفمجموع  كصغرل باعتبارين ضلو زيد أبوه غالمو منطلق.

 1." باعتبار صبلة الكالـ 

: مفرد كصبلة كيكوف اخلرب صبلة على النحو التايل : فاخلرب إذف نوعاف    
 يف (قػاـ أبوه )أبوه فاعل كاجلملة الفعلية  فعل:  زيد مبتدأ كقاـ،زيد قاـ أبوه:  ابػن ىشاـكقوؿ:جملة فعلية-أ

. دزلل رفع خرب للمبتدأ زم
،ؽكأبوه مبتدأ ثا زيد مبتدأ أكؿ : ػزيد أبوه قائم ؼ : اـشابػن قكؿ ؽؾ:ة اسمية ؿجمػ-ب خرب للمبتدأ :اـ فو

 .الثاين كاجلملة االمسية أبوه قائم خرب للمبتدأ األكؿ 
 

: اعتمادىا على مفهـو العامل -(2
  .عامل لفظي كعامل معنوم:ك نوعافقك ادلؤثر يف الكلمات كقل العامل الذم ؿتعتمد اللغة العربية ع     

لفظي كىذاف الضرباف كإف عموا  رخأحدمها معنوم ك األ: كىي ضرباف : "كقد عرؼ ابن جٍت العوامل يف قولو 
 2 " . ...ادلعنوم  كفشوا يف ىذه اللغة كأكسعهما ىػو القياس

العمل يأيت مسببا لفظ  عامل لفظي كعامل معنوم لَتكؾ أف بعض: إمنا قاؿ النحويوف :" كقاؿ أيضا    
 كرفع ادلبتدأ باالبتداء كرفع ،من مصاحبة لفظ يتعلق بوعاريا   كبعضة ،مررت بزيد كليت عمر قائم، يصحبو

: فالعوامل إذف نوعاف    3 " .…االسم  الفعل لوقوعو موقع
: العامل المعنوم -أ

: مجؿ فيو االبتداء كما قاؿ الزجاـف مؤثر لفظي كرفع ادلبتدأ الذم عـكذلك حينما يكوف اللفظ عاليا       
 فزيد ،اـؾ زيدا قائؿكاف امسا كاحد مثلو كىو مرفػوع أبدا كذلك كقو ـ ادلبتدأ مرفوع كخربه إذاساعلم أف اال" 

 4"...ضارع ادلبتدأ الفاعل رفع مرفوع ألنو مبتدأ معٌت رفعو كىو مضارعو للفاعل أحدمها عن صاحبو فلما

ق بل عاملو ىو االبتداء مف كلمة تسبقو تؤثر ؼـكم من حيث أنو خاؿ فإذف العامل يف ادلبتدأ عامل مع     
ق من حيث كاف مسند  ؿدأ أنو كجب ذلكتع ادلبؼكإمنا نقوؿ فيو ر: "ابن جنيكما كضع النحاة ذلك كقوؿ 

ق عامال لفظيا قػد ؿق كليس كذلك الفػاعل ألنو كإف كاف مسندا إليو فإف قبممن العوامل اللفظية قبلو ؼعامال إليو 

                                                           
 .20ص،   ادلصدر نفسو. 1
 .109ص،  1ج، " اخلصائص" ابن جٍت . 2
 .110ص،   ابن جٍت ،ادلصدر نفسو. 3
 .340ص" اجلمل" الزجاجي . 4
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 نظريةدكف أف أنظم إىل ذلك  ؿ فيو ليس كذلك قولنا زيد قائم ألف ىذا مل يرفع إلسناد الفعل إليو حسبـع
". من العوامل اللفظية من قبلو

: كشلا سبق نستخلص أف
 العامل يف ادلبتدأ ىو االبتداء كادلبتدأ حيتاج إىل خرب يتمم معناه. 
  العامل يف الفاعل الفعل كىو عامل لفظي .
: العامل اللفظي-ب
شاهبو  كىػو الفعل أك كبدأت من ادلرفوعات بالفاعل ألمرين أحدمها أف عاملو لفظػي: "ابن ىشاـقاؿ        

ـ ؾف العامل ادلعنوم بدليل أنو يزيل حـاللفظي أقول  خبالؼ ادلبتدأ فإف عاملو معنوم كىو االبتداء كالعامل
كدلا بينت أف عامل "ظننت زيد قػائما "ك  "إف زيدا قائم" ك"اـاف زيد قائؾ"العامل ادلعنوم يقوؿ يف زيد قائم

  1. "...األضعف  فعالفاعل أقول كاف الفاعل أقول كاألقول مقدـ 
ف العوامل ألف ـرل كىو أقول خك الكلمة اليت تؤثر يف الكلمات األقإذف نستخلص أف العامل اللفظي      

. يزكؿ بدخوؿ عوامل لفظية ىي كاف كأخواهتا كإف كأخواهتا كغَتىا ف ىذا الرفعؾ ؿ،ادلبتدأ مرفوع بعامل معنوم
كذلك جالؿ الدين السيوطي  ا أكدهـكم كىذا فمن ىنا عد النحاة العامل اللفظي أقول من العامل ادلع     

اعل ؼف عامل لفظي أخرج اؿـكقولنا اجملرد ... من عامل لفظي حد النحاة ادلبتدأ بأنو االسم اجملرد":  فػي قولو
 معنوم كىو   كاخلرب  كيعد العامل باللفظي بناءن على رأيهم أف عامل ادلبتدأالناسخكنائبو كدخوؿ 

  2."... االبتداء

: كمن خالؿ ما سبق ذكره نستخلص ما يلي    
. فزيد مرفوع باالبتداء كمنطلق خرب، زيد منطلق: إسناد عامل لفظي كػقولك :أ

. كاف زيد منطلقا أك إف زيدا منطلق كغَته:إسناد عاملو لفظػي كقولك: ب
. الرفع كأثر يف اخلرب فنصبو دأت أثره يف ادلبتدأ فرفعو كإف كاف األصل يف ادلبا كاف عامال لفظي:ج 

: اإلسناد الفعلي عامل لفظي يف احلالتُت كمها
. الفعل الذم ىو عامل لفظي يف الفاعل -أ

م ىذه احلالة  فف"ما مل يسم فاعلو "الفػعل الذم ىو عامل لفظي يف نائب الفاعل كىو كما مساه النحاة-ب
ػو ق نائب الفاعل الذم يفحيذؼ الفاعل كحيل زللو ادلفعوؿ بو الذم يعد نائب فاعل فيكوف الفعل مؤثرا 

                                                           

.158ص، دط،لبناف -بَتكت، دار الفكر "شرح شذكر الذىب يف معرفة كالـ العرب" ابن ىشاـ أبو زلمد. 1  

.93ص، " شرح صبع اجلوامع يف علم العربية-صبع اذلوامش" جالؿ الدين السيوطي. 2  
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األصل جواز حذؼ ادلفعوؿ بو ألنػو فضلة كدينػع يف  :" جالؿ الدين السيوطياألصل مفعوؿ بو كقد قاؿ 
 1. . . " عمدة الفاعل  ارصكف نائبا عػن ادلفعوؿ ألفؾصدكر أحدمهػا أف م

 
تتمثل باإلضافة إىل ادلسند  ما أهنا قدؾإذف فاجلملة العربية عمادىا العوامل اليت تؤثر يف الكلمات        

ادلفعوؿ بو : لة كالفضالت كثَتة كمنهافضفادلفعوؿ بو إذف  .لةض كلمات أخرل مساىا النحاة ؼيفكادلسند إليو 
كذلك أف يكوف الشيء فضلة :"  يف ىذاابن جنيكادلفعوؿ فيو كاجلار  كاجملركر كغَتىم  كقد قاؿ  عوؿ معوؼكامل

 أال ترل أف الفضالت كثَتة  كادلفعوؿ بو كالظرؼ كادلفعػوؿ لو ،ال يدؿ على أنو البد أف يكوف مفعوال بو
 2.." كادلفعوؿ معو كادلصدر  كاحلاؿ كالتمييػز 

: الجملة العربية عمدة كفضلة (3
بادلفعوؿ بو كقد حده  ػالتضف الفـبدأت : " الفضالت يف قولومطالدين السيو جالؿ لقد عرؼ      

 3.... " الفاعل  ا كقع عليو فعلـصاحب ادلفصل كغَته بأنو 

علػى عناصر أخرل مساىػا  فهما عمدتا الكالـ لكنهما تشتمل، إف قواـ اجلملة العربية ادلسند كادلسند إليو     
الًتكيب كمنها ادلفعوؿ بو الذم أجاز النحاة حذفو كقوؿ  النحاة فضالت أم ديكننا حذفهػا دكف أف خيتل

ػن الفاعل ألنو  علة كدينع يف صور أحدمها أف يكػوف نائبافضحذؼ ادلفعوؿ بو ألنو  األصل جواز: "السيوطي
اؿ حذؼ الفاعل كحل زللو حيكوف عمدة يف  فادلفعوؿ بػو فضلة لكنو قد4... " .صار عمدة كالفاعل 
. يف ىذه احلالة نائب فاعل فيصبح عمدة لـادلفعوؿ بو الذم يس

:   من قولك،ة انتصاب زيدؿف ذلك قػولك يف جواب من سألك عن عـك ": يف الفضالتابن جنيكقػد قاؿ 
". ب لو فضلة كمفعوال بو تصضربت زيدا إنو إمنا اف

 
 
 
 

 
                                                           

.167 ص، ادلصدر السابق ، جالؿ الدين السيوطي . 1  
 .197 ص ،1ج،" اخلصائص" ابن جٍت. 2
 .167 صادلصدر نفسو، ، جالؿ الدين السيوطي. 3
 .167 جالؿ الدين السيوطي،ادلصدر نفسو ،ص. 4
  .31ص - 1دار ادلعارؼ،مصر،الطبعة احلادم عشر ج"تاريخ األدب العريب للعصر اجلاىلي كاإلسالمي"ينظر شوقي ضيف-
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 . العامية نشأتها كمجاالت استعمالها:المبحث الثاني

 د ذاهتا ظاىرة طبيعية حم يف، قاؿ داخل كل لغة من اللغات البشريةـظاىرة تعدد مستويات االستع     
م ـ كالعليفف اللغات كال سيما اللغات ذات الٌرصد احلضارم كادلعريف الثقاـلغة  اد زبلو منهاؾعادية  ال ت

 كذات االمتداد الزمٍت كاجلغرايف الواسع كاالحتكاؾ الطويل بأكرب عدد من الثقافات كاللغات ،كاألديب الضخم
ػػزكلة عاؿ إال إذا كانػت لغػة ــاالستع فـػػول كاحد ترة علػى مسصىنػػػاؾ لغة بشرية مقت كاحلضارات فليس

قل ما ديكن أف يوجد يف اللغات العادية مستوياف أك.مكزلػػدكدة االنتشار جدا كليس ذلػػا أم تاريػػخ ثقػػايف كعلػم
ة كرجاؿ الفكر كاألدب ـاعاء كادلثقفوف ـاليت يستعملها العل (العادلة)أحدمها مكتوب يستوعب اللغة :اثناف

ا ـكيكتبوف فػػي غيػػػػػر .كىم يفكركف فػػػي ركيٌػػػة كأنػػاةو .كسلتلف أصناؼ العلـو كالصحػػافة كاإلعػػالـ كاإلدارة 
كف ذلػػػا الواقع ؾػل  كلمة أك عبارة حىت مؾجعػػوا  اػم اليت أمػعنوا  فػػػيها النظػر كرقكيلقوف خطب،  كارذباؿةعجل

.  ادلرغوب
الصادر عن   متعلموف كغَتىم يف زباطبهم اآلين اللحظي السريع،شفوم يستعملو الناس عامة كالثاين     

 1.عن توقف كتدبر كتأمل  ال،تلقائية كعفوية كارذباؿ
  :Colloquialمفهـو اللغة المحكية أك الدارجة العامة 

احملكيػػة ىي ما يشار  كاللغة.كاخلاصة ة لغويػة يف التوظيف يف احلياة العػامػػةمال زبلو لغات كثَتة من ثنائ     
غة غَت الرمسيػػػػػػػػة  ؿٌ غة العامة كقد تسمى أحيانا باؿؿباؿ أك الدارجة أك العامية غةؿٌ باؿة العربيػ إليها يف  الثقافػػة

informel بنية اللغة النموذجية   اللغػػة زبتلف يف بنيتها قليال أك كثيػػػرا عنقا فهذقكمهما تعددت تسميت
إف بعضهم يرل أهنػػا اللغػة   بل،باللغة احملكيػػػػػة مسيت كخباصة يف األداء النطقي كألمهية ىذه اخلاصية النطقية

بعض على ادلستول  بعضهمباذلم ص كيف ات،احلديث العاـ اجلارم بُت الناػس يف حياهتم اليوميػػػػة ادلوظفة عادة يف
 ىي تلك اللغػػة اليت ،يف الوطػػػن (أك العاميػة) كاللغػة احملكيػػػػة public communicationاجلماىَتم 

 اللغػػةا إنو.أك صنعػػػػػػػة   دكف زبصيص دلوقػػف أك دكر،ألسنة الناس ىنا كىناؾ على ادلستػػػػػول العػػػاـ ػىؿذبػػرل ع
ص كردبا صػر رمسي أك غَت متخمػػاؿ لغػػوم غػػتصالدارجة نطقػا يف األسػػواؽ  كادلنػازؿ كالشػػوارع كالنوادم كيف كل ا

. يلجػأ إليها بعض الرمسُت كادلتخصصُت أحيانا
 ات كاللهجات البيئية كاحمللية ع تنتظم عددا كبَتا من التنو،ػة مظلتها كاسعػةميإف اللغة احملكية أك العا     
 

                                                           

-95الرباط ص- جامعة زلمد اخلامس نكداؿ، "الفصحى كالعاميات ادلعاصرة عالقة اتصاؿ أـ انفصاؿ"ينظر عبد العلي الود غَتم - 
96  -97. 
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 1. كلغات احلرفُت كأىل الصنائع كادلهن ادلختلفة،ػةصكاللغات اخلا
منط   فلمصر منطها كللمغرب منػػط ثاف كللخليج،إف اللغة احملكية يف العامل العريب ذات أمناط متنوعة     

 2.ل بالعربيػػة العامية أك احملكية مقارنة باللغة النموذجية ـػا تسقكمع ذلك مازالت كل... ػػثؿثا

من  يرجع الباحثوف تشكل العامية بلهجاهتا ادلختلفة إىل رلموعة  :أسباب تشكل العامية بلهجاتها المختلفة
: العوامل منها

 :عوامل جغرافية (1
اؾ فق  كأف تكوف آلخر، كاختلفت الطبيعة فيها من مكاف،كيتمثل يف أنو كلما اتسعت البيئة اجلغرافية     
 ،بسبب انعزاؿ رلموعة من الناس عن رلموعة أخرل، كأهنار ك كديػػػػػاف أدل  ذلك إىل تبايػػن اللهجػة جباؿ

.   كبالتايل يؤدم ىذا مع الزمن إىل كجود ذلجة زبتلف عن غَتىا شلن تنتمي إىل نفس اللغة
. فطبيعة البيئة اجلغرافية ادلختلفة تؤثر على مسار اللغة من منطقة ألخرل     

 :عوامل اجتماعية(2
دبعٌت أنو كلما تعددت ،كيتمثل ىذا السبب يف أف كل طبقػػػػػػة من طبقات اجملتمػػػػػع ذلا ذلجػػػػػػػػػة معينػػػػػػػػػػػػػػػة     

 فمثال الطبقة األرستقراطية تتخذ ذلجة غَت ذلجة الطبقة ،اتىجىذه الطبقات كاجلماعات اختلفت الل
فلهجة ،ا من اختالفات ذلجية بيػن الطبقات ادلهنيةضكيلتحق بذلك أم، مع اجملتمع أك الطبقة الدنيا،الوسطى

 .ادلثقفُت غَت ذلجة أصحاب ادلهن كاحلرؼ احلرة
 :بعضباحتكاؾ اللغات كاختالطها بعضها (3

كبالتايل يؤدم إىل اختالؼ اللهجات  ،تتأثػر اللغات ببعضها البعض نتيجػػة غػػػػػزك أك ىجرة أك ذبارة     
كىذه ملكة :"  قائال ابن خلدكفكقد كصفها .  أم بذلك تتشعب اللغة الواحدة إىل ذلجات سلتلفة،كتعددىا

 مقدار ما يسمعونو من ل فعل،اليت كانت للعرب كمن ادللكة الثانية اليت كانت للعجم شلتزجة من ادللكػػة األكىل
 3."العجمة كيربوف عليو كيبعدكف عن ادللكة األكىل

                                                           
 .188-187-186ص ،" مدخل-علم اللغة االجتماعي" كماؿ بشر . 1
 .188ص ،  ادلرجع نفسو ، كماؿ بشر. 2
 .15 ص،2011. 1دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر اإلسكندرية ط، "اللهجات العربية" ينظر رلدم إبراىيم زلمد -
 .160ص، 2003،هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع" نشأة اللغة عند اإلنساف كالطفل" ينظر علي عبد الواحد كايف-
 علما بأف كل طرؼ ال ،حيث إهنا تنشأ من اتصاؿ متحدثي لغتُت سلتلفتُت ببعضهم ،اللغة اذلجُت لغة ذات طابع خاص كتاريخ غَت طبيعي *

. تأخذ تراكيبها من إحدل اللغتُت ككلماهتا من اللغة األخرل (pidgin)كيف ىذه احلالة تنشأ لغة مبسطة .يتحدث لغة األخر
كيف ىذه احلالة ، كلغة أصلية يتكلموهنا كلكن مع مركر الوقت ينشأ أطفاؿ ذلك اجملتمع ،كليس ذلذه اللغة ادلبسطة متحدثوف يتكلموهنا كلغة أصلية 

(. créole)تسمى اللغة لغة ىجُت 
 .179ص ، 1 ج،"ادلقدمة" ابن خلدكف .3
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 :عوامل فردية(4
، ف كانت كاحدة فهي متعددة بتعػػدد األفراد الذين يتكلموهناإك"كتتمثل فػي أف اللغة كما قػػاؿ فندريس     

ف مل إ ك، كالذم بدا أف كل الناطقُت بالعربية1"كمن ادلسلم بو أنػػو ال يتكلم شخصاف بصورة كاحػدة كال تفًتؽ 
ف خالؿ السماع ـإال أنو ديكن ذلك ، حى يف ادلدارس كالكتاتيب بطريقة منهجيةلفصا ـعلمن تيتمكن 

.  كادلذيعُت يف اإلذاعة ككسائل اإلعالـ األخرل،للخطباء يف ادلساجد
 :عوامل  جسدية فيزيولوجية(5

ـ تطػػورا سف فركؽ يف التكوين الطبيعي ألعضاء النطػق كىذا يرـكتتمثل فيما بُت سكاف ادلناطق ادلختلفة      
 2.يف النواحي الصوتية كالدالليػػػة 

 أف تظل اللغة زلتفظة بوحدهتا ، مع فركؽ كهذه،فمن احملاؿ. كما يرجع إىل عضالت النطق كعملها     
.  شلا جيعل لغة األفراد تتابُت3.األكىل أمدان طويال

: اللحن(6
 ىو فحواه كما يفهمو السامع بالتأمل فيو من كراء ،كحلن القوؿ، اخلطأ يف اإلعراب_اللحن ىو اللغة     
الـ س يكن منػو قبل اإلملػالـ العػػػرب كؾػػن ـختبل اا ـكىو أكؿ ، ف اإلعػػػػرابعف الزيػػغ حكادلػػراد بالل  4.لفظو

ث اجتمعت كلمة ادلسلميػػػػػن على تبايػن مح، ـؿػلى اهلل عليو كسص يبعلػى عهد النػػػ كإمنا كػانػت لػو طَتة، مءش
كمن ىؤالء ، ككجد فيهم من يرتضخ أنواعا من اللكنة،  فتساكل األضبر كاألسود،قبائلهم كاختالؼ جهاهتم

 .كسلماف لكنػػة فارسيػػة، كصهيػب لكنػػة ركميػة ،ػػة ملكنة حبشػػ  كاف يرتضخ،بالؿ
علقتو األلسنة لدكرانو ك  كذلك بعد أف كثر الدخيل،كدلا نشأ اجليل الثاين فػػػػػي اإلسالـ اضطربت السالئق      

 5.ا العريبقف االجتماع منزلة ادلعاين الثابت فاضلرفت بو ألسنة احلضر عن هنجـيف ادلعامالت كتنزلو 

 
 

 

                                                           
 .16ص ، ،ادلرجع السابقمي زلمد ق رلدم إبرا.1
 19ص،1990عماف ، دار الفكر للنشر كالتوزيع، "تطور لغة الطفل"عفاؼ اللبابيدم - عبد الكرمي اخلاليلة.2
 .160ص،ادلرجع السابق ،  علي عبد الواحد كايف .3

ادلؤسسة الوطنية للكتاب "معجم عريب مدرسي الفبائي–القاموس اجلديد للطالب "اجليالين بن احلاج حيي-بلحسن البلبش– علي بن ىدية . 4
 .949ص، 1411-1991، 7ط،اجلزائر 

 .194ص ،1،ج" العربآدابتاريخ " مصطفى صادؽ الرافعي. 5
 217 -216 ػػػػ215ينظر مصطفى صادؽ الرافعي ،ادلرجع نفسو، ص-
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 :لهجات العامية كأسباب اختالفها
 بل ىي قد ان،منهجػا متميز ارص كهنجت يف كل مصر من األـ،قد اختلفت ذلجات العامية اختالفا بينا      

فاللغات العامية ال ديكن أف تكوف مستقرة على حالة .جػرت يف ذلك رلرل اللغػػات ادلقتطعة من أصل كاحد
.  كلوال ىذا التغَت ما تباينت يف اجلملة،ػػر الواحد جيػال بعد جيػػلصبل البد من تغَتىػا يف امل.من شأهنا كاحدة

ىل إ كتاريخ اختالؼ اللغات العاميػػة يف صبلتو يرجػػع ،حىصكىي العربية الف ػػدةحألف صبيعػا راجع إىل لغػػة كا
 1 :سبابأربعة أ

كدلا بدأ الفساد كاالضطراب يف  إف التقليد يف حكايػػػة اللغػة أصػل طبيعي يف اإلنسػػاف : كرثة المنطػػػق (1
كلذلك ) قػاؿ اجلاحػػظ ،يتكلموف على لغة النازلة فيهم من العرب ػل كٌل مصػرق كاف أ،ارصكالـ أىػل األـ

كاقتباس األخف من  فحكاية األلفاظ (...االختالؼ يف ألفاظ أىل الكوفة كالبصرة كالشاـ كمصر ذبػػد
ىو من خواص الٌعامة ال يتفقدكف من األلفاظ ما ىو .ف كاف أضعف كأقل استعماال يف أصل اللغةإك-اللغات

يف  كما كًىمى بعضهم، فضال عن أف حيكموا اللهجات العربية نفسها ،باالستعماؿ أحق بالذكر كأكىل
. االستدالؿ بادلنطق على النسب 

يف كيفية النطق دبا يكوف يف  كذلك أف الناس خيتلفوف اختالفا طبيعيا: علل الوراثة كطبيعة اإلقليم  (2
 كبدا زبتلف الكلمة الواحػدة باختالؼ ، كما إليها،كالغمغمة كاللجلجػػة،كالفلفػة :ألسنتهم من عيوب الوراثة 

يف ادلنطق حبسب  كأف اللغات األعجمية تضع األلسنػػة على طرؽو متباينة دبا فيها مػن التبايػػػن حىت،ابو الناطقُت
حىت  كأنػو صػورة مػا ، ـماللغػات كزٌان أك دمنان حبسب اإلقليف اجلهر كاذلمس كالشػدة كالرخاكة كغَتىػا شلا يكػػوف 

 ككأف ،كرة نفسيػة لإلقليمص كاإلنساف ، إذا اللغة صورة نفسية لإلنساف،من التباين الطبيعي بيػن األمػكنة
 كذلذا ، برقمو كمستوالٌ اف إس ككأهنا مصنع إنساين فال خيرج منو كل إف،الطبيعة تسػم األلسنة كما تسػم الوجوه

الواحد بل يف  ػرص كصارت اللهجات العاميػػة زبتلف يف امل،السبب صارت كيفية النطق كأهنا تنشئ لغة أحيانا
 .البلدين ادلتجاكرين

اظ العربية أداىا على الوجو الذم ؼ كلذلك فإذا تناكؿ ألؿ،إف العجمة تصنع اللساف:ةـم الع ؼػػراؽ غاإل(3
 ىل كمزجها دبادة العجمة حىت تنقلب إ،ا كتصرؼ فيها باحلذؼ كالقلب كاإلبداؿجيستقيم لو كإف كاف معو

ما كاف من لغات أىل األمصار أعرؽ يف العجمة  كأبعد عػن )قاؿ كلذا فإف ابن خلدكف ،رطانة أك ما يشبهها
كشلا جيرل رلرل اإلغراؽ .( لتمكن ادلنافاة ،قٌصر بصاحبو عن تعلم اللغة ادلضرية كحصوؿ ملكتها. لساف ميضر
أك تكوف مركبة  ،حيتمل الكلماػت اليت تتألف من أحرؼ كثَتة  اللساف كرخاكتو حبيث ال ضعف،يف العجمة 

تصاغ على طريقيت    مث،ؿ الذىن من الكلمػة صورة رلملػة تًتكب من أخف أحرفهاحص يف،تركيبا غَت مستحق
                                                           

 .219-218-217 -216 -215ينظر مصطفى صادؽ الرافعي ،ادلرجع السابق، ص. 1
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 كأكثر ما تصيب أمثلة ذلك يف لغات األطفاؿ كألفاؼ العواـ ،القلب كاإلبداؿ حبيث زبرج كأهنا كضع جديد
  .الذين ال مراف ذلم على تصريف الكالـ كالتقلب يف فنونو

 ألنٌو مقصور على ما يقتبسو أىل ،كىذا السبب شلٌا ينوع مادة العامية تنويعا زلدكدان  : مخالطة األعاجم(4
 ؿ لو يف صكأمساء األدكات كمرافق احلياة كضلو ذلك شلٌػا ال أ،ار شلن يالبسوهنم من األمم ادلستعجمةصاأل

كاف مادامت ذلا  ا كتلحقو دبادهتا كيفق  كىو الدخيل بعينو إال أف العامية ربيلو إيل، كاصطالحهم مواضعاهتم
 1. فإذا مضى كقتو أك انقطع سببو أمهلتو فتنزؿ منها منزلة األلفاظ ادلماتة،كىي لغة احلاجة –حاجة إليو 

 :مميزات العاميػػػػػػػة
ٌف ذلا عدة شليزات كعلى رأسهم أنيس فرحيو كمن بُت أيضع دعاة العامية مربرات استخدامها كيزعموف     

: ميزاهتا
 .تتقيد العامية باإلعراب جيعلها سهلة يتداكذلا الٌكل  ال:فقدانها لإلعراب (1
 .  ا كمفرداهتا كبياهناقكتركيب حى يف صرفها كضلوىاصإف العامية لغة مغايرة للف:الصرفي كالنحوم التطور (2

ف الضمائر ـؿ مار العربية احملكية على عدد قلتص فاؽ،إف صرؼ العامية كضلوىا ديثالف تطورا كتقدما
كاستعماؿ امسي الفاعل كادلفعوؿ كصوغ اجملهوؿ كإمهاؿ حركؼ كثَتة كاالستعاضة عنها بعدد  كتصريف الفعل
.  شى مع احلياةاصبيع ىذه يف نظر دعاهتا سبثل تطورا طبيعيا يف اللغة كتقدما يتم.2أقل كغَتىا كثَت

االقتصاد .ذه النواميس اللغوية الطبيعية ناموس االقتصاد قكمن  : خضوع العامية لنواميس لغوية طبيعية (3
 اقتصاد يف تصريف الفعل ،يف عدد الضمائر مثاؿ اقتصاد .كجوىر من جواىر البالغة،يف اللغة مبدأ عاـ

 . إسقاط صبع ،كل ما زاد على كاحد فهو صبع: مثاؿ،
إحداث اقتصادان عظيما يف تصريف الفعل مع أربعة عشرة .ضمَت ادلؤنث كىذا االقتصاد يف عدد الضمائر 

 . قومو، قومي،فنقوؿ قـو .، كيف األمر عوضا عن ستة نكتفي بثالثة ،نصرفو مع شبانية 
مسايرة لطبيعة احلياة ربرص على إمهاؿ  فػالعاميػة برأم دعاهتا نامية: م المعنىؼاإلىماؿ كاالقتباا كالتحديد 

فهي ، ا جيب أف  حيدد يف معناهـكربديد ،األلفاظ أف يقتبس  تقتضيو الضركرة منماب أف يهمل كاقتباس يجا ـ
 3.من ىذه الناحية تساير احلياة

                                                           
. 219 ص ادلرجع السابق، ،مصطفى صادؽ الرافعي .1

.105ص " اللهجات كأسلوب دراستها"أنيس فرحية  .2 
219 ص ، نفسو ادلرجع ، مصطفى صادؽ الرافعي ينظر -  

ديواف الطبوعات اجلامعية ، بن " صعوبات تعلم اللغة العربية ادلكتوبة يف الطور الثالث من التعليم األساسي ػػػ دراسة ميدانية " ينظر علي تعوينات - 
.228ص .عكنوف اجلزائر   
.108-107-106- 105 ص  ،  نفسو ادلرجع،أنيس فرحية  .3  
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: ميادين استعماؿ العامية 
 .أخرل ؟ أهنا تتجاكزىا إىل ميادين  فهل يقتصػر دكرىا على ادلخاطبات اليومية أـ،دبا أف العامية لغة العامة   

كىي  . اليت يكتسبها ادلػرء عندما يبػدأ الكالــ،إف العاميػػػة ىي أكال اللغػة األ:العامية لغة الحياة اليومية (1
ىي لغة الطفل كادلراىق كالشاب كالكهل كالشيخ كلغة ان إذ، كمنو، 1ػػػأشل بلغة ادلنسماللغة األصل ىػػي ما م

 كذلذا 2 كإمنا حيتاج إىل بواب كخادـ كشارع ،ألف ربصيلها ال حيتاج إىل كتاب كمعلم كمدرسة،األمي كادلتعلم 
فهػي لػغػػة كػل فػػػػػػرد جزائػػرم كلػػو أردنػػا أف نعرؼ ، كفػػعػال أهنػػا اللػػغػػة األـ.فإف رلاذلا كنطاقها غَت زلدد مكانيا 

 :مل أمرين أساسيُت كمها نوعدد الناطقُت هبا لقلنا انو علينػا إحصاء عدد الشعب اجلزائرم كلكػن علينا أالٌ 
  ترعرعت إباف   كتتمثل أساسا يف الفئػة اليت،كجود فئة اجتماعية يف اجلزائر لغتها األـ الفرنسية

 أ نفس ادلنشنشأكا كأٌدل ىذا إىل أف أبناءىا ،افػة الفرنسيةؽالفرنسي فرضعت من الث االستعمار
. فكانت لغتهم األـ ىي اللغة الفرنسية كىي فئة قليلة جدان 

 باللهجات األمازيغية  كىي الفئػػة الناطقة،م ربضػى بشعبية كبَتةق  ك،كجود فئة اجتماعية أخرل ،
الشلحية كادلنتشرة يف صبيع جهات الوطن كمع ىذا نستخلص  ، التوارقية، ادلزابية، لشاكيةا ،القبائلية 

إال أف العامية تظل األكثر استعماال  أنو رغم انتشار ىذه اللهجات كاللغة الفرنسية يف اجلزائر
.  بادلقارنة معها

 ،ػػارع كالسػوؽشال ينحصر رلاؿ اللغة العاميػة يف البيت كاؿ :العامية لغة التراث الشعبي العريق-ب
كاألمثاؿ "... ،حمد حسنأحيث يقػػػوؿ  ،كلكنها أيضا لػػغػة تراثنػا الشعيب الذم سبتػػد جذكره إىل ادلاضػي

كلديهم ، ـه كلديهػػػم حكػػػ، كلديهم ذبػارب ، فالعامية ىم الكثرة الغالبة من األمة،كالقصص كاألساطَت،
ػا يف يضكيضيف أ." ـ األخرل شلن نًتجم عنهمـا لديها بأقػل شلػا لدل األـكليس ،احليػاة  علـو بأمور

كىي يف أكج ،ألف العامة كانػوا غالبيػة األمة ، ادة ال تنفػذـك، كىػي مورد ال ينصػب: "...ىذا السيػػاؽ 
ا بأسػرار لغاهتم قػوا إيلفض كأ، كتصوراهتم،ة كعػاء أك دعػػوة معانيهمم كازبذكا العربية العاـ،سلطاهنػا 

كإنو ما يزاؿ يف  "3."تنقل كمواصفاهتم تذيػع كمصطلحاهتم،كأقاصيصهم ربكى،فكانت أمثاذلم تسَت ،
كرلاالهتا مكملة جملالت . اكز إىل ادلستول ادلكتوبجبل إهنػا تت."العاميات ثركة ديكن االحتفاظ هبػا

 4.ل الفصحى لغة رمسية فيكفينا أهنا لغة الدين كالتنزيل كلغة كطنناؽالعربية الفصحى  كلكن تب
 

                                                           
. 63دار ىومة ص" دركس يف اللسانيات التطبيقية" صاحل بلعيد. 1
 .4-3 ص. 18زلاضر اجللسات الدكرة، " من العالئق االجيابية بُت الفصحى كالعامية" سليماف بن إبراىيم العابد. 2
 5ص― سليماف بن إبراىيم العابد ،ادلرجع نفسو . 3
 .5ص،   ادلرجع نفسو. 4
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يف أف اللغة العربية الفصحى لغة ، أمر ال خيتلف فيو اثناف  :العامية أداة تعليمية في المراحل األكلى -(ج
العامية يف ادلعلم الستعماؿ ،قد يلجأ كلكن ألسباب عديدة كظركؼ سلتلفة فرضها كاقع نعيشو ،العلم كالفػػكر

طفاؿ فهمها كخاصة يف األ  علىيصعب كيتعسر كتفسَت بعض ادلواقف كاألمور اليت قػد.حجرة  الدراسة 
 .السنوات األكىل من سبدرسو

سىقىٍم ريكحىٍك ": عندما تعم الفوضى كينفعل  فيقوؿ مثال  كمن أمثلة استعماؿ ادلعلم للعامية أثناء احلصة    
: كمنو نتوصل إىل القوؿ أف.أك غَت ذلك" ًخي ما صٍلٍيك 
 فهي لغة احلياة اليومية،العامية أداة للتخاطب اليومي . 
 كنقل األجداد حلكايات ادلاضي اليت نأخذ منها ادلغزل،ادلعارؼ كاخلربات السابقة العامية أداة لنقل . 
 كحىت يف بعض ،العامية أداة تعليمية يستعملها ادلعلم يف مواقف سلتلفة كلتفسَت كتوضيح بعض ادلعاين 

 .اخلطابات
 

: الثنائية اللغوية المتمثلة بين الفصحى كالعامية 
القرف التاسع   مػن النصف الثاين منارل ابتدءن اتتػو (الفصيحة كالعامٌية)شرعت ادلقاالت كالدراسػات عػن      
 فألفػػوا ،ضباسػة الباحثُت ذلذا ادلوضوع،طواؿ القػػرف العشريػػن كبدايػات القػرف احلادم كالعشرين كمل تفتقػر. رعش

 كابتدعوا نوعا جديدا من األدب كأعلنػػػػوا مواقػػف دينيػػػة كقوميػػػة ،الكتب كنشركا الدراسات كعقدكا الندكات
كقػػد تباينػت ادلواقػػػف ،ػوضوعيػػة كسلفيػػػة كحداثيػة ـكعبٌػركا عن رؤل ذاتيػة ك،كسياسيػة كتربػػويػػة كأدبيػة كلغوية 

ػى إف الباحث يكاد يؤمن بػػأف ىذه القضية أشبػعت تح، كارتفعت األصوات بُت مؤيد كمعارض كمداح كنػػواح
 الفصيحة سرعاف مف تردٌ عذم أعلن ؿلكن الواقع اللغوم العريب ا.ا زيػادة دلستػػػػػزيػدق كمل تبػق يف،حبثػا كسبحيصا

  ألف ىناؾ حلػػػقػػة،ت ربتاج إىل إمعاف النظر ؿأف مشكلة الفصيحة كالعاميات العربيػة مازا ما قٌدـ الدليل على
ػػػا الباحثػوف مػا تستحق من اىتماـمي مل  مفقػودة  ىي اإلفادة من الدالالت اليت قدمها التاريخ اللػػػغػػوم ،ًعػرىى
 1.العريب

البحث كالتمحيص فيها  قد ألػـز علينػػػا طػرح صبلػػة من التساؤالت زلاكلُت، إف أمهيػة ىذه القضيػة كتشعبها     
ثنائية اللغوية العربية؟ كما أسباب ظهورىا ؟ كمن دعاهتا؟ كما تأثريها اؿما ادلقصود ب :كمن بُت ىذه التساؤالت

 على عربيتنا الفصحى؟
 

 

                                                           

 .194 ،ص04ط.2001ىػ ػػػ 1421عامل الكتب ، القاىرة " اللغة بُت ادلعيارية كالوصفية" ينظر سباـ حسُت  - 
.5ص ،2009 ،" قضايا اللغة العربية يف العصر احلديث" مسر ركحي الفيصل. 1  
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 ؟ ما المقصود بالثنائية اللغوية؟ كما ك عيتها في الوطن العربي
 احلاصل بُت اللساف العريب الفصيح بااللتقاءما يعرب عنها  إف الثنائية اللسانية يف الوطن العريب ىي    

ذلك منذ فًتات ،على الواقع العريب دبختلف مقوماتو  ىذه الثنائية تفرض نفسها. كالعاميات بلهجاهتا ادلختلفة
 1.إف كنا حقا حباجة إىل حل . أف يوجد ذلذه الثنائية حل   كمن دكف،تارخيية طويلة

االختالؼ يف درجات االستعماؿ للساف  إف عيب الثنائية إف صح التعبيػػػر يف اعتبار ما ديكن قولو عيبا ىػو    
. االجتماعية بدكر جيعلو شليزا عن دكر بقية االستعماالت األخرل كاختصاص اللساف كاللهجة يف الوظيفة

الفصيح كاللهجات احمللية  اليـو يف رلموعاتنا اللسانية العربية تقاسم الوظائف اليت يقـو هبػػػا اللساف كليس خافيا
كأف يكػػوف لغػة ادلناسبات كالوظائف الرمسية .رمسية للتعبَت ككأف اللساف الفصيح من كظيفتو إف يػيٌتخىذى كسيلة

 فػي الوقػػػت الذم تشغل اللهجات ،كالنشاطات الثقافية كاخلطب الدينية كاحملاضرات األدبية كالفكرية كمشاهبها
 2.احمللية بقية ادلهػاـ اليومية اليت حيياىا الفرد يف اجملتمع

 
ترافقت مع دعوات كمزاعم  حىفص بُت العامية كاؿضإف ىػذه العجاجة ادلفتعلة كادلثارة حوؿ كجود تعار     

حاكلت ربط عدد من اللهجات السائدة فػي العامل العريب بالدعوة إىل تكريس اللغة العامية لغة التعبَت اليومي 
كراحوا يدعوف إىل  من السعي إىل تطوير اللغة العربية الفصحى كزبفيف أثار الثنائيػة اللغويػػة كتابة كزباطبا بدال

.  كربطيم تراثػنا العريب كزلاكالت تفكيك مشل ىذه الوحدة العربية ،استئصاؿ اللغة الفصحى من جذكرىا 
: كديكن ربديد أسباب ظهور الثنائية يف العصر احلديث كما يلي    
بعض ادلستشرقُت كبعػػض   دعوات نادل هباكق، إف سبب ظهور العامية  مشكلة في العصر الحديث    

:   كترجع األسباب إىل، شلن كجهوا سهامهم الطاعنػػة ضلػػو الفصحى،ادلستغربُت 
 
 :أثر التخلف السياسي على الفصحى(أ

منطقية لتمزؽ األمة  العاميات بقوة على ساحتنا العربية ىو نتيجة إف العزكؼ عن الفصحى كظهور     
لتصبح كل دكيلة شعبا مستقال يباعد الزمن بينو كبيػن  .كاالقتصادكاضلطاطها  كتقطع األكاصر بينها يف السياسة 

 . كيقل تبعػا لذلك االتصاؿ الفكرم كاالجتماعي يتبعو تفكك لغوم منحدر،أشقائػػػػػػػػػػو
 

 
                                                           

، الطبعة األكىل، بَتكت،مركز دراسات الوحدة العربية" 55سلسلة كتب ادلستقبل العريب " التلقيكإشكاليةاللساف العريب " علوم امسا علي حافظ . 1
 .67ص، 2008أغسطس 

 .67 ص ادلرجع نفسو،. 2
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 :الدعوات الهدامة(ب
ة مدعوات استخداـ العاـ لقد ثارت يف العصر احلديث معركة بُت أنصار الفصحى كدعاة العامية كمسيت     

: كتػرؾ الفصحى بالدعوات اذلدامة كقػد ظهرت ادلشكالت اآلتية
 :دعوة إلى استخداـ العامية اؿ(1

كلياـ "دعوة ادلستشرؽ  منها برز الدعوات إىل ىدـ اللغة الفصحى كاستخداـ العامية بدالأكاف من     
الذم أىاب بأبناء مصر إصالح لغتهم ككتابتها  " كيلمور" تبعها دعوة القاضي ،"لولكس

 1 .1957بالعامية ككاف ذلك سنة 

 :الدعوة إلى استبداؿ الكتابة كاستخداـ الحركؼ بالالتينية ( 2
. يكوف إال بتنحيتو جانبا كمن ذلك نصائح ادلستشرقُت ألصدقػػػػػػػائهم العرب بأف إصالح اخلط العريب ال      

ككػػػػذلك زعمهم .فإف مت فذاؾ قصد اللغة، إفهاـ السامع  بدعول أف الغاية،كالكتابة باحلرؼ الالتيٍت بدال منو
 لتعدد أشكاؿ احلرؼ ،بػػػأف الكتػابة باحلركؼ الالتينية سلتزلة سلتصرة يف حُت أف الكتابة باحلركؼ العربية صعبة

 العديد من احلركؼ ادلوجودة يف اللغات ىل كذلك افتقار العربية إ2. كلكثرة احلركؼ ادلتشاهبة يف الرسم،الواحد
. األخرل 

ضلوا كصرفا كبيانا  جهت اللغة العربية حبجة صعوبة اللغة العربيػةامن أخطر الدعوات اليت ك :تيسير النحو      
دعوة عبد العزيز فهػمي أحد األعضاء البارزين يف رلمع اللغة العربية يف ،كربت ستار ىذه الدعوة . ككتابة

 كدعوة أنيس ، مشركعا ينطوم على الكتابة العربية باحلركؼ الالتينية1944 فقد قدـ للمجتمع سنة ،القاىرة 
 3.كدعا إىل ىجرىا  فرحية اليت ىاجم فيها اللغة العربية

  
  :اختالؼ اللهجات

، إىل كثرة قبائل العرب  كاختالؼ لغات العرب راجػػع،إف مسألة اختالؼ اللغات أمر طبيعي يف أية لغة     
 كالبد أف  يكوف  ناموس ،مث الفصائل ، مث العشائر، مث األفخػػػاذ،حبيث ربت كل قبيلة بطوف متعددة 

 4. إف مل يكن يف أصل اللغة ففي الفركع كاللهجات ،االختالؼ قد عم ىػػػذه األقساـ كلها

                                                           
 .23-22-21-20 ص، ،ادلرجع السابق مسر ركحي الفيصل . 1
 .29-28-27-26ص ادلرجع نفسو، . 2
 .31-30ص،  ادلرجع نفسو. 3
 .57 -56، ص02،1997 العدد 05اجمللد " قراءة جديدة يف قضية الدعوة إىل العامية" ينظر عبد اهلل أضبد خليل إمساعيلي - 
 .108ص، " تاريخ آداب العرب" مصطفى صادؽ الرافعي . 4
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: كػل كجوىو إىل ثالثة معاف اء يف معٌت اختػػالؼ اللغات يرجع يفملف كالـ العـكما يػػرل      
ؿ اختالفهم يف إبداؿ احلركؼ ـألنو يش،كىذا رأس األنواع، ع المنطقكما يكوف من تباين اللهجات كتن (1

كحركات البناء كاإلعراب كاختالؼ بناء الكلمة فػي اللغتُت كالتقدمي كالتأخَت كاحلذؼ كالزيادة كضلوىا شلا يرجع 
 1. صيغة الكلمة أك كيفية النطق هباإىلصبلتو  يف

كمن ىذا النوع ادلًتادؼ ، ما يكوف من اختالؼ الداللة للفظ الواحد باختالؼ اللغات اليت تنطق بو     
مٌنا إك .كىذا أقل األنواع، علػى النطق خبػػػالفو قد انفرد بو عريب مع أطباؽ العرب يكوف ما.كاألضداد كغَتىا 

 2.يعد من اختالؼ اللغات
: التطور الصوتي (2

مػػػػػن علماء اللػػغة كمنهػم ابػن جٍت قدرا كبَتا من أمثػلة اإلبداؿ إىل التغَتات الصوتية كذلك  يرجػػع كثيػر    
ف إختلفوا يف ربديد ىذه العالقة فكلمات اللغة تتكوف إ ك،للعالقة بُت احلركؼ ادلتبادلة يف ادلخارج أك الصفات

. ينسجم بعضها مع بعض من أصوات
: الصفات الصوتية سبيز اللهجات رلموعة من الصفات ديكن أف تلخص يف النقاط التالية(1

 اختالؼ يف سلرج بعض األصوات اللغوية. 
 اختالؼ يف كضع أعضاء النطق مع بعض األصوات. 
 اختالؼ يف مقياس بعض أصوات اللُت .
 تباين يف النغمة ادلوسيقية للكالـ. 
 حُت يتأثر بعضها ببعض،اختالؼ يف قوانُت التفاعل بُت األصوات ادلتجاكرة . 

                      
ػن الضركرة أف صلػد كل ـكليس ،ىذه أىم الصفات اليت نلحظ بعضها أك كلها بُت ذلجات اللغة الواحدة 

 3.ىػذه الفركؽ شلثػلة يف ذلجات لغة بل قد نشهد بعضا منها فقط

 :عناصر اختالؼ اللغات
: كتكاد تنحصر نواحي االختالؼ الصويت بُت ذلجات الكالـ يف األمور اآلتيػة    
 ككاألصوات اللغوية،(كالكاؼ كالقاؼ كالطاء كالضاد كاجليم) األصوات السا نة في نطق بعض اختالؼ(1
 .(زايا كسينا كزايا)اليت دييل  إىل نطقها   (الذاؿ كالثاء كالطاء)

                                                           
. 113ص،  مصطفى صادؽ الرافعي ،ادلرجع السابق. 1
 . 113ص،  ادلرجع نفسو. 2
 17ص،" يف اللهجات العربية" إبراىيم أنيس. 3
 17ينظر إبراىيم أنيس،ادلرجع نفسو،ص- 
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تلك األصوات اليت مساىا بعػػض القدماء باحلركات  : vowelsاختالؼ في نطق بعض أصوات اللين (2
 ألف الفرؽ بُت الفتحة كألف ادلد ،كمسوىا حيػػن تكوف طويػػلة حبركؼ ادلد، حيث تكوف أصوات اللُت قصَتة

كرغم توارث القراءات القرآنية جيال بعد جيل . بُت الكسرة كياء ادلد ككذلك احلاؿ. ليس إال فرقا يف الكمية
تركت كشأهنا   بل،كالتلقُت فقد أمهل يف أمر أصوات اللُت العربية كمل يعن هبا القراء عناية كافية عن طريق التلقي

. تتخذ يف األفواه أشكاال كثَتة حىت صارت إىل ما نشهده اآلف من فركؽ خطَتة بُت البالد العربية الشقيقة
كىذا ىو ادلظهر الصويت الثالث الذم يفرؽ بُت النطق يف البالد  : اختالؼ مو ع النبر من الكلمة(3

. يف نطقهم القرآف الكرمي  بل كيفرؽ أيضا بُت ذلجات الكالـ يف اإلقليم الواحد حىت،العربية
فسًتل القارئ يضغط يف الكلمات 2 «كىٍيله لِّلكيلِّل مهيىزىةو لُّممىزىةو »  أك قولو1«ربىٍرًيري رىقػىبىةو مُّمٍؤًمنىةن » مثاؿ قراءة قولو تعاىل

 .( دلزة ، مهزة ،مؤمنة ،رقبة )

 :ىاػأنّلواع
تذكر ادلراجع أف أصوؿ اللهجات العامية ادلعاصرة تعود إىل ذلجات العرب القدديػػػة كتصنيفها إىل عدة أنواع     
  :منها

كمل يرد االستنطاء إالٌ يف كلمة كاحدة  . االستنطاء كىو عبارة عن نطق العُت الساكنة نونا إذا تلتها الطاء(1
.  ((انطى))كاليت تنطق  ((أعطى))كىي كلمة الفعل ،فقط

كقد نسبت ىذه . ككذلك دبعٌت اإلمالة يف احلركات. أك التباطؤ فيو،التضجع كىو الًتاخي يف الكالـ (2
. الظاىرة إىل قبيلة قيس

.  التلتلة كىي عبارة عن كسر حرؼ ادلضارعة (3
.  ًنستعُت كغَتىا،تًعلم : مثاؿ 

كىو العجلة يف ، اللهجات ا ىو احلاؿ لبقية ألقابـ ؾ،الرتة كمل يلق ىذا ادلصطلح عناية علماء العرب (4
 3.الكالـ كقلة أناه

 لغة اليمن ىلم منسوبة إق ككما ذكرهتا ادلصادر ؼ،الشنشنة  كىي عبارة عن جعل الكاؼ شينا مطلقا (5
 . ((عليك))بدال من  ((عليش)) ((لبيك اللهم لبيك ))دبعٌت  ((لبيش اللهم ليبش)):  مثػػاؿ

 ".ميما "التعريف " الـ " الطمطمانية كىو عبارة عن إبداؿ  (6

                                                           
  .      72 سورة النساء ، األية. 1
 .01 سورة اذلمزة ،األية . 2
 .102 اىل67ص، " العربية الفصحى كذلجاهتا"حساـ البهنساكم ينظر- 
 .110-106ص، السابق ، ادلرجع ينظر إبراىيم أنيس  - 

 .121ص،  السابق ادلرجع ،ينظر مصطفى صادؽ الرافعي-  
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(( . عليك الرأم كعلينا الفعاؿ))يعٍت ( (اؿ ععليك اٍمرأم كعلينا امف)): مثاؿ 
. ىل تفخيم األصوات كتغليظها إ دييل متحدثوىا ،العجرفة كىي صفة أقرب إىل الشدة كالغلظة كاجلفوة (7

. كتنسب إىل ضٌبة
الراعج خرج معج يف قوذلم الراعي : مثاؿ .كتنسب إىل قضاعة.العجعجة ىي عبارة عن قلب الباء جيما  (8

. خرج معي
.  قلب اذلمزة ادلبدكء هبا عينا،بؿ العنعنة كيقصد هبذا الق(9

. أف  يأيت بالفتح:فعس اهلل عن يأيت بالفتح يريد : مثاؿ
 كعدـ التميز ،الغمغمة كىي من األلقاب اليت مل حيددىا الركاة ربديدا دقيقا كىي تدؿ على االختالط(10

. يريده ادلتحدث  حىت ال يكاد يفهم السامع ما،كاالفصاح يف نطق الكالـ
قم : مثاؿ .((حىت)) مة كاحدة فقط كىيؿالفحفحة كىػي قلب صوت احلاء عينا ككػانت أغلبها يف ؾ (11

. عىت أتيك
يا أبا : مثاؿ  ىل لغة طيءإكتنسب ىذه الظاىرة . القطعة كىي ادليل الشديد لتقصَت الكلمات عند النداء(12

. احلك  بدال من يا أبا احلكم
                          . ككاؼ ادلخاطبة سينا،الكسكسة كىي عبارة عن إحلاؽ الكاؼ ادلؤنثة(13
: قوؿ الراجز: مثاؿ  . أك إحلاقها شينا،عبارة عن إبداؿ كاؼ يف الوقف شينا، الكشكشة كىذه الظاىرة (14

. اللذمىعي يف اللذمعش― ىل لًك أف تنتفعي كأنفعٍش                           فتدخلُت 
 (كحيك مابش)     (جعل اهلل الربكة يف دارش):ما ذكر ادلربد يف قوذلم للمرأة 

. لبأت  بدؿ  ال بأس ، أكيات بدؿ أكياس ،النات بدؿ الناس : مثاؿ .الومت كىو قلب السُت تاء(15
 ، أك باء،اذا سبق بكسرة(كم ):الوكم كىذه الظاىرة عبارة عن كسر الكاؼ يف ضمَت ادلخاطبُت ادلتصل (16

 1.(عليكيم)يف   (عليًكم )ك   (ًبكيمٍ )يف   (ًبًكمٍ )فيقولوف 
 كينسب ىذا اللقب إىل قبيلة بٍت ،مطلقا (ىم)الوىم كىو عبارة عن كسر اذلاء من ضمَت الغائبُت ادلتصل (17

 . (بينهيم)ك  (عنهيم)ك  (مٍنػهمي ):فػي   (كبينًهمٍ )ك  (عنًهمٍ )ك  (منًهمٍ ):كمن ذلك قوذلم .كلب
                                                           

 .130 اىل106ص،  ، ادلرجع السابقينظر حساـ البهنساكم - 
 .109-108-106-103-91-90-89-88صادلرجع السابق، ،ينظر إبراىيم أنيس - 
 122-121-120ص ، ادلرجع السابق ،ينظر مصطفى صادؽ الرافعي- 
، 1417-1997دار صفاء للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،"الداللة الصوتية كالصرفية يف ذلجة االقليم الشمايل"ينظر عبد القادر عبد اجلليل- 

. 52-28ص 
 .139اىل130ص،  ، ادلرجع نفسوينظر حساـ البهنساكم- 
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الواك مع الياء أك  حيث تتعاقب، كالسامية عامة،ادلعاقبة تعد ادلعاقبة من الظواىر اللهجية العربية اخلاصة(18
 ،ادلعاقبة يف الـ الصيغة، نذكر منها ادلعاقبة يف عُت الصيغة  كأمثلة ىذه الظاىرة عديدة. الضمة مع الكسرة 
. ككذا يف الكلمات اجملموعة كما تأيت يف ادلثناة

. كنوف الرجل ككنيتو:   كادلواثق كادلياثق   ،ادلياثر كادلواثر: مثاؿ ذلك 
.     كالصواغوف،الصياغوف :     .نسياف كنسواف           :  

يقاؿ رجل : العجم   أم تلك اللكنة اليت سبيز كالـ،اللخلخانية كيفسرىا أبو عبيد على أهنا العجمة (19
 إذا كاف ال يفصحاف ،خللخاين ك إمرأة خللخانية 

 : ظواىر لهجية أخرل
:  كمن ىذه الظواىر ،مل يشأ علماء العرب أف جيعلوا ذلا ألقابا ،كشبة ظواىر ذلجية أخرل عديدة     
 .كحبلت بدؿ من ضبلت، طمئنااجلس فاطبئن  بدال من اجلس ك: قلب الباء ميما مثاؿ : أكال 

عكفت فهي : عكبت حوذلم الطَت ذ يقوؿإ ، كقد ذكرىا اخلليل يف كتابة العُت، التعاقب بُت الباء كالفاء:ثانيا 
. أم عكوؼ،طَت عكوب 

ثومها -   اجلد    فومها-مثاؿ كلمة اجلدث .التعاقب بُت الثاء كالفاء: ثالثا
. النطق بالزام بدال من النطق بالسُت مثل زقيفة بدؿ من سقيفة -
 .ذاجاكرت القاؼ صارت سينا مثل سقوؽ يف زقوؽإالزام  -
 1.(األصوات اللينة)تسهيل اذلمزة كمهز احلركؼ ادلسهلة  -

   :الفرؽ بين الفصحى كالعامية
 :مسألة التصريف (1 
    قـو : األمر .جيدر اإلشارة إىل أف العامية ال تتسع للمثٌت سواء يف األمر أك ادلضارع أك ادلاضي: الضيف
 2قوموا-قومي-
 الختالؼ من حيث األصوات كالضمائر ا: 

. تػىٍقرىام – تػىٍقرًم –يػىٍقرىا – تػىٍقرا – اٍقرا : ادلفرد : ادلضارع 
. نػىٍقريك- يػىٍقريك– تػىٍقريك – نػىٍقرىاٍك – يػىٍقرىاك - تػىٍقرىكا:   اجلمع         

. اٍقراٍك _ اٍقرًيتيوا _ اٍقرًيٍنا _ اقٍػرىاٍت —اٍقرا—اٍقرًيتٍ : ادلاضي 
                                                           

1
 .130-106ٌنظر حسام البهنساوي ، المرجع السابق، ص.   

 .105ص، " اللهجات كأسلوب دراستها "، أنيس فرحية. 2
 19الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع ، اجلزائر " العامية اجلزائرية كصلتها بالفصحى" ينظر عبد ادلالك مرتاض - 
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. كالفصحى  صلد أنفسنا أمامها تؤكد االختالؼ الصريح بُت العاميةيتىذه الصيغ الصرفية اؿ
مقاـ أداة اإلضافة  جيعل الناس فػػي معظم األقطار العربية بُت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو كلمة تػقـو:األساليب (2

  :كىي زبتلف من قطر إىل آخر  كتشتمل علػى األنواع التالية 
. دياؿ_شيت _ حق_ ماؿ_ تبع_ ابتاع_تاع

فنجد بعضها خاصة بقطر من األقطار ، ماؿ فالف_ حق فالف _ ديػاؿ فالف _ سيارة تاع فالف :أمثلة
 حػػق خػاص بشبو ،  دياؿ بتونس كادلغرب كاجلزائر،ع خاصة باجلزائر كابتاع خاصة دبصراتػ ) كبعضها مشًتؾ

. (كشيت تستعمل يف سوريا اجلنوبية  اجلزيرة العربيػة
. ا ىػػػو غَت ذلكـكشلا جيدر اإلشارة إليو أف يف ىذه الكلمات ما ىو فصيح ك

. للداللة عن ادللكية ادلباشرة: اؿثـ
: للداللة على تبعية ادلضاؼ إىل ادلضاؼ إليو دياؿ : تبع  للداللة على ادللكية ادلسندة إىل احلق: فصيح حق 

" شيء اؿ " زلرفة كمنحتة من : شيت " . صاحب  اؿ " دبعٌت " دم اؿ"زلرفة كمنحوتة على 
الفصيح عن  ل سبييػزؿػػا عفالسياؽ فالبد أف نبحػث عن ادلعػػايَت اليت تساعد كيف ىذا :مسألة المفردات(3

كلكن ىي يف األصل عربية فصحى صحيحة أك   ألف الكثَت من األلفاظ التػػي نستعملها ضلسبها عامية،العامي
 1.زلرفة عنها قليال

رقيق جٌدا كنقوؿ سيف رىيف :   ككلمة رىيف ،السنبلة ككذلك ىي كاردة يف الفصيح: السبولة:مثاؿ كلمة 
.  دبعٌت رقيق

ػػاظ الفصحى حظها األكفر كذلك ؼفػي ىذا السياؽ جيػدر على كل مشتغل باللغػة العربيػة أف يعطػػي ألؿ     
. باستعماذلا كتصحيح ما جيب أف يصحح شلا أتلفتػو العامية كحرفتو

: اإلبداؿ كأثره في اللهجات 
:  كما يقولوف ،كىػو إبػػػداؿ احلركؼ كإقامػة بعضها مقاـ بعض،  من أنواع النمو يف اللغةان يعد اإلبداؿ نوع     
. كاستػػػػأدل،كاستعدل عليو :  كمده ،مدح
 :نوعاف ، إف اإلبداؿ من حيث اعتبار الوضع اللغوم فيو      
 كضلوىا شلٌا مرَّ يف ،فػىعىلى  كًىػػنٍ ،  كإف فػىعىػلى ،كلعلٌٍت كأللنٌػي: أف يكوف لغات سلتلفة دلعاف متفقة :  األكؿ

فػظي صػػػورةي كل لفظ ع،  القبائل ادلختلفة يففيختلف اللفظاف لألسباب اللسانيػػة، اختالؼ اللهجات ل ؿمث ربي

                                                           
 .153ص،السابق،ادلرجع  مصطفى صادؽ الرافعي . 1
 .154ص ، ،ادلرجع نفسوينظر مصطفى صادؽ الرافعي - 
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تشًتؾ العرب يف النطق بالصورتُت تعمُّمدان منها لتعويض حرؼو من حرؼ  مثاؿ أشد سوادا من   فال ،لغػة  أهنػػاػ
 .كىي يف األصل  من حلك الغراب. حنك الغراب 

 
فتقػػػـو كل من الصورتُت  دبعٌت ال يصح ، ػا يتعدد فيو الوضع يف لغػة القبيلة الواحػػدة ـ  :النوع الثاني 

 ، كلثمو، كلذمو،لطمو: كقوذلم ,كعلى ىذا النوع  يتوقػػػػف منو اللغة  كاتساعها ،استعماؿ  األخرل  فيو
تقاربة ترجع إىل مقطع املفًتل األلفاظ  ،فكل أكلئك إمنا يقع فيو اإلبداؿ لتجزئة ادلعاين.... كرشبو ،كلكمو
ػرل معاين كػػلَّ طائفة منها ترجػع إىل جنس كاحػػػدو مث تتباين تككذلك ، يف الداللة  كىي بعدي متباينة،كاحد

 1.ميتقاربة
 
 
 
 

 

                                                           
1
 .154ٌنظر مصطفى صادق الرافعً ،المرجع السابق ،ص. 
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 واقع اللغة في الجزائر:المبحث األول

اللغة العربية اآلف يف الوطن العريب على اتساعو ؽبا عدة من اؼبستويات اؼبتداخلة :"  بشر ؿيقوؿ كما     
 كتسرب غَت اؼبقبوؿ إذل اؼبقبوؿ ، حبيث اختلط اغبابل بالنابل،اؼبتشابكة اليت ضاعت اغبدكد فيما بينها

" العركبة" يبثل مفهـو ،كأصبحنا عاجزين عن ربديد مستول معٌُت يتفق عليو كنرشحو لسانا عربيا موحدا
فبا يشكل ،بقيمها األصلية ذات اؼبوركث اؼبشًتؾ من تاريخ كأماؿ كأالـ كحضارة كفكر كمعارؼ كغَت ذلك 

 مانع للدخيل كالغريب ىو ، تستحق اإلعالف عن نفسها برمز جامع لكل أكلئك،منظومة متسقة متجانسة
 1".اؽبوية العربية"

نعقد االتفاؽ على ما وبدث بُت بٍت اإلنساف من احتكاؾ كصراع يف سبيل البقاء   :المنظومة اللغوية
كىذا االحتكاؾ ىو . كالسيطرة ىو نفسو الذم وبدث بُت اللغات من تداخل كتفاعل كتأثر إحداىا باألخرل

كيف العصر اغبارل راح الباحثوف يطلقوف على ىذا االحتكاؾ كالتفاعل . حتمية لالحتكاؾ بُت اجملتمعات نتيجة
 :كالتنوع تسميات أنبها 

، التداخل اللغوم: ىذا األخَت ىو ظاىرة تشهدىا أغلب اجملتمعات كيتخذ أشكاال ىي  التعدد اللغوم     
 نقصد هبا ذلك النظاـ اللغوم التداكرل الٌذم يتميشىكَّلىةه منظومة لغوية كاؿ،  الثنائية اللغوية ،كاالزدكاجية الٌلغوية

 كىذه اؼبنظومة اللغوية قد تضم لغات متعددة تتسم بصفتُت موضوعيتُت ،بو يتواصل أفراد ىذا اجملتمع كصباعاتو
: أساسيتُت كصفة ذاتية 

: أما الصفتاف اؼبوضوعيتاف فهي كاأليت 

 رغم  ،صلوا هبااهتم الساحقة أف يتوم حبيث يستطيع أفراد اجملتمع كصباعاتو أك أغلب،صفة التداكؿ العاـ 
اليت ذبمع  بينها  كجود أمباط لغوية ـبتلفة داخل اللغة إال أهنا تشًتؾ صبيعها يف صبلة اػبصائص اللغوية العامة 

 .كذبعل األفراد  اؼبتكلمُت  هبذه األمباط يتفانبوف مع بعضهم بسهولة 
 حبيث سبتلك مقومات اللغة من حيث القواعد اللغوية العامة اؼببنية عليها ، صفة البناء اللغوم اؼبتُت

 . (...النحو كالصرؼ)

                                                           
1
 32ص. 1999، القاىرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع " اللغة العربية بين الوىم وسوء الفهم"بشر كمال  . 

 ،2012جوان ، مذكرة ماجستير " الجزائر أنموذجا-لغة الطفل العربي والمنظومة اللغوية في مجتمع المعرفة"العياشي العربي ينظر - 
 .65ص
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 كأما الصفة الذاتية فنقصد هبا أف تكوف ىذه اللغة معربة عن قيم كسلوكات كأعراؼ كطبائع اجملتمع ،
 فهي تعرب عن ، كأعرافهم  كأخالقياهتمكسلوكا هتمذلك أنٌنا ال يبكن يف تقديرنا فصل لغة قـو عن قيمهم 

 1. كعن قيم متجذرة يف ىذا اجملتمع ،جملتمع معُت مفاىيم أصلية

كقبل أف .  كالدكؿ اؼبغاربية تعيش ظاىرة التعدد اللغوم دبظاىره اؼبختلفة،كاعبزائر كباقي الدكؿ العربية       
فما اؼبقصود . نتعرؼ على كاقع اللغة يف اعبزائر كجب علينا التعرؼ على ىذه الظاىرة دبختلف مظاىرىا

 ؟كالثنائية اللغوية  بالتعدد اللغوم؟ كما معٌت كل من التداخل اللغوم ؟ ككذا االزدكاجية ؟

اؼبنظومة اللغوية يف اعبزائر ؟ ما ىو كاقع 

: االحتكاك اللغوي /1

بُت لغتُت ـبتلفتُت كما "   Le contact Linguistique" ربدث ظاىرة االحتكاؾ اللغوم      
 جملموعة من األسباب ألنو ،بُت ؽبجات اللغة الواحدة كىي ظاىرة ربدث يف كل لغات العادل  ربدث

إذ إٌف كل لغة من لغات العادل ، يستحيل أف تبقى أم لغة دبعزؿ عن لغة أخرل  كخاصة يف عصرنا ىذا
عرضة للتأثَت هبذه الظاىرة اللغوية مع اختالؼ يف سبب ىذا االحتكاؾ كدرجتو ككذا تأثَته يف األقطاب 

 كيظهر ذلك التأثَت جليا على مستول اؼبفردات نتيجة التبادؿ بُت اللغات كاقتباس كل كاحدة من ،اللغوية
أما ....األخرل سواء أكاف ىذا االقتباس بنسبة كبَتة أك قليلة مثلما فعلت الًتكية مع الفارسية كالعربية

ف إ طويال أك صرعا طويال بُت اللغتُت كان  كيتطلب كقتان القواعد الصوتية فيكوف انتقاؽبا من لغة ألخرل صعب
  2.حدث ىذا االنتقاؿ فيكوف إيذانا للغة الثانية بالزكاؿ كاندماجها باألكذل

 

 

 
   
 

                                      

                                                           
1

 .21، المرجع السابق،ص العياشي العربي .
2
                 "              كلية الحقوق بجامعة بجاية أنموذجا- استعمال اللغة العربية في التدريس بالجامعة الجزائرية بين الواقع والمأمول" كمال بن جعفر. 

 .  5الجزائر ، ص- دراسة سوسيو لسانية ، بجاية
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  :(اللساني)التعدد اللغوي /2

كيعٍت ىذا اؼبصطلح تواجد عدد من اللغات الوطنية داخل الوطن الواحد كوجود بعض اللغات الرظبية إذل       
حيث أف ظاىرة التعددية اللغوية موجودة يف صبيع دكؿ العادل إذ قبد داخل البلد الواحد ، جانب اللغة العربية

 1.استعماؿ كاعتماد لغة أك لغتُت إذل جانب اللغة األـ 

 :التداخل اللغوي /3

يعتمد مزدكج اللغة أك متعدد اللغات أثناء حديثو إذل استخداـ لغات أخرل  أك حىت لغة عامية جبانب      
النتقاؿ يعرؼ دبا يسمى بالتداخل اكىذا . اللغة اليت يتكلمها كزبتلف درجة االستعماؿ من شخص إذل أخر

 .مفهومو اللغوم فما 

 :مفهوم التداخل  اللغوي

 :لغة  ( أ
كتداخل " لساف العرب البن منظور  لقد تفطن اللغويُت العرب القدامى إذل ىذه الظاىرة فقد جاء يف      

. دخوؿ بعضها يف بعض: كتداخل اؼبفاصل كًدخاؽبيا " "األمور ىو تشاهبها كالتباسها كدخوؽبا بعضها يف بعض
 2"زبليط ألواف يف لوف: كالٌدخلة يف اللوف . الٌدخاؿ ميداخلة اؼبفاصل يف بعض : الليث 

 3.  حيث عقدنو           لىبافي دخيلي أسيل اؼبقٌلد،كأف مناط الًعقد : الرباعي كقوؿ      

أال تراىم ذكركا يف "  ىذه الظاىرة اللغوية شاذة يف اللغة العربية فعرٌب عن ذلك بقولوابن جنيكما اعترب       
 4" كأعلم أف ذلك كعاميتو لغات تداخلت كتراكبت ... يفعل: الشذكذ ما جاء على فعل 

 كما أف التداخل ،كمن خالؿ ىذه التعاريف نستخلص أف التداخل لغة معناه التشابو كااللتباس يف األمور     
. اللغوم بوصفو انتقاؿ عناصر من لغة إذل أخرل أك ؽبجة 

 

                                                           
1
 .67 كمال بن جعفر ، المرجع السابق ، ص. 

 230ص،"دخل" مادة ،5ج"لسان العرب" ابن منظور . 2
3
 231ص،  المصدر نفسو. 

 .80، المرجع نفسو ،ص كمال بن جعفر ينظر . 4
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: التداخل اصطالحا

اؼبقصود بكلمة التداخل اصطالحا نفوذ بعض العناصر الٌلغوية من لغة إذل أخرل مع تأثَت الواحدة يف      
 النحوية كالداللية ،الصرفية، كاؼبقصود ىنا بالعناصر اللغوية مكونات اللغة كمستوياهتا الصوتية ،األخرل
ف التداخل اللغوم ال وبدث بُت لغة كأخرل فحسب بل قد وبدث بُت ؽبجة كأخرل إؼ كلإلشارة.الكتابية

  أك التداخل البيلهجي Dialect  interférenceيعرؼ بالتداخل اللهجي  ضمن اللغة الواحدة كىذا ما
Inter-dialectal  interférence كالتداخل بُت اللهجة اللبنانية كالسورية كاللهجة اعبزائرية  

.  كالتونسية
كيعرؼ بأنو اغبالة اليت يستعمل فيها ثنائي اللغة أك ، كوبدث أيضا بُت اللغة الفصيحة ك كؽبجاهتا العامية     

اللغة األـ  (أ)كيقصد بلغة .(ب)صفة صرفية أك معجمية أك تركيبية خاصة بلغة  (أ)مزدكج اللغة يف اللغة اؼبنت 
فهي لغة يتعلمها يف اجملتمع أك يف  (ب) أما اللغة ،ىا الطفل منذ نعومة أضفره ا اللغة اليت يتلق،أم لغة اؼبنشأ

لذلك فاؼبتكلموف العرب كىم يتكلموف بالفصحى قد يرتكبوف .اؼبدرسة سواء أكانت اللغة الرظبية أك أجنبية
قبده عند التالميذ    كىذا ما local dialectأخطاء تكوف ناصبة عن تدخل اللهجة العامية أك احمللية 

كالطالب العرب الذين يرتكبوف أخطاءن لغويةن يف الكتابة كاؼبشافهة باإلضافة إذل اآلثار الناصبة عن تداخل 
. العربية الفصحى باللغة الفرنسية أك اللهجة العامية باللغة الفرنسية

كلقد أثبتت البحوث أف ىذه الظاىرة اللغوية ال ربدث إال بوجود ، كربدث ىذه الظاىرة بصفة الشعورية      
أم األداء اللغوم شرط ،  اللغتُت من جهة ثانيةاتُتلغتُت يف عقل كاحد من جهة كاإلنتاج الشفهي كالكتايب بو

كما دلت الدراسات أف ىذه الظاىرة تسَت عادة من اللغة األقول إذل اللغة األضعف أم اللغة اليت .غبدكثها
 1.يتحكم فيها الفرد كيتقنها إذل اللغة الثانية القليلة االستعماؿ

 كقد أطلق عليو تداخل اللغات أك تركب ،التداخل اللغوم كرد قديبا عند العرب كاستعمل بصيغ كأكجو كثَتة
 أك Contamination linguistiqueاللغات مث اللحن كيسمى يف يومنا ىذا كذلك بالعدكل اللغوية 

. Impact linguistiqueتأثَت اللغوم اؿ

 حيث ميشال زكرياق فكمن نتائج التداخل اللغوم يف اللغة ما يعرؼ باسم االقًتاض اللغوم كقد ربدث ع      
ال تقتصر عملية االقًتاض اللغوم على اقًتاض عناصر على مستول اؼبفردات اللغوم كما يعتقد :"يقوؿ

اؼبستول الصويت الًتكييب كاؼبستول الدالرل :  ففي اغبقيقة تتم ىذه العملية على ـبتلف مستويات اللغة،بعضهم

                                                           

 .90 ،صالمرجع السابق، ينظر كمال بن جعفر  -
 



                            بين الممارسة والمدرسة  الفصل الثاني                                     لغة الطفل الجزائري

 

55 
 

 فإف اللغة اليت زبضع لعملية اقًتاض كثيفة على ـبتلف اؼبستويات ،كمستول اؼبفردات كمن جهة النظر ىذه
هبدر اإلشارة إذل أف العناصر اؼبقًتضة اليت : " كما يضيف أيضا " اللغوية تتعرض ىويتها بالذات للخطر 

دخلت اللهجة احملكية بإمكاهنا أف تتسرب إذل اللغة العربية الفصحى من خالؿ تأثَت اللهجة احملكية على اللغة 
كما يبكن .كبطبيعة اغباؿ ىذا التأثَت وبصل بسبب الثنائية اللغوية بُت اللغة العامية كاللغة الفصحى1" الفصحى

 كىذا التأثَت يكوف بطيئا مقارنة عندما ،أف تؤثر اللغة األجنبية على اللغة الفصحى عن طريق اللهجة احملكية
. يكوف بشكل مباشر ما بُت لغة أجنبية كاللغة العربية الفصحى 

  :أسباب التداخل اللغوي

 كيرجع ذلك  ، أحد أىم العوامل اليت ساعدت يف ظهور التداخل اللغوم،تعد األسباب التارىبية:التاريخية(1
 الذم سعى إذل فرض لغتو على صبيع اجملاالت خاصة اغبساسة منها كالتعليم ،بالدرجة األكذل إذل االستعمار

 حبيث
فبا نتج .فرض لغتو بدال من اللغة العربية كتقليص دكرىا كجعلها حكرا على اؼبساجد كبعض األماكن الدينية 

 أم نشأة كلمات ،كحىت إذل بعض ؽبجاهتا عن ذلك دخوؿ الكثَت من اؼبفردات كاؼبصطلحات إذل اللغة العربية
.  كيف ترؾ كلمات ،دل تكن جديدة دل تكن موجودة يف اللغة  من قبل

 :سيُتئكيرجع إذل عاملُت ر :  الثقافية/2
 .(عامي كأجنيب)كسائل اإلعالـ بأنواعها اؼبختلفة كما تستعمل من ألفاظ متنوعة  /1
 كنقل ، كاالتصاؿ بالشعوب األخرل،الًتصبة كتعترب من أىم عوامل االنفتاح على اؼبعرفة اإلنسانية كثقافتها /2

كاللغتاف إذا :" الجاحظ كقاؿ عنها ،كقد تفطن العرب إذل ىذا منذ القدـ. اػبربات كالعلـو كما مت من تطور
" . دة منو الضيم على صاحبهاح يف اللساف الواحد أدخلت كل كاالتقتا

: االزدواجية اللغوية

تعد االزدكاجية اللغوية من بُت االىتمامات اليت تركز عليها اللسانيات االجتماعية كتنتشر ىذه الظاىرة        
كإشكاليات االزدكاجية اللغوية ىي أيضا من اىتمامات علم . اللغوية يف اؼبناطق اليت تتعدد فيها اللغات الرظبية

                                                           
1

 .47 ، ص1993-1دار العلم للماليين ط" قضايا ألسنية تطبيقية"ميشال زكريا  .
 90 ،صالسابق، المرجع ينظر كمال بن جعفر - 
 234،ص السابق المرجع  ،  العربيالعياشيينظر - 

LIWEI « The bilingualism Read »Rout ledge ,London and New York . fp2000.p40 - 
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 اللغوم الذم يهدؼ إذل الكشف عن اآلثار الناصبة عن االحتكاكات اللغوم اليت يتعرض ؽبا الناطقوف سالنف
. للغة معينة أك عدة لغات ككذا العوائق اليت تعًتضهم يف عملية االكتساب للغات

ذل دراسات لسانية حبتة بالضبط إذل اىتمامات اللسانيات البنيوية اليت إكما تعود االزدكاجية اللغوية       
. كليس الكالـ (اللغة)ترتكز يف دراستها للساف 

 فهناؾ التباس يف ضبط اؼبصطلح من قبل bilinguismeاختلف الباحثوف حوؿ ما يقابل اؼبصطلح       
ذل إكيرجع ىذا االلتباس بسبب الًتصبة .عدد من الباحثُت أيطلق عليو االزدكاجية اللغوية ؟ أـ الثنائية اللغوية؟ 

. العربية بُت اؼبشارقة كاؼبغاربة

: تعريف االزدواجية 

  عزوجل ككاف اغبسن يقوؿ يف قولو،1 يقاؿ زكج أك فرد،الؼ الفردخ:الزكج :جاء يف لساف العرب  :لغة     
لىٍقنىا زىٍكجىٍُتً  كىًمن كيلِّل شىٍيءو » ، كالليل زكج،  كالصيف زكج، كالشتاء زكج، كاألرض زكج،السماء زكج: قاؿ2 «خى

 ، ككل شيئُت مقًتناف،كهبمع الزكج أزكجا أزكايج كاألصل يف الزكج الصنف كالنوع من كل شيء، كالنهار زكج
 " فهما زكجاف ككل كاحد منهما زكج ،شكلُت كاف أك نقيضُت

كمعناىا  (bi) نبا لالثنُتمكونة من مقطعُت أك كلمتُت " Bilingual"كما أف كلمة االزدكاجية     
 3.كنعٍت لغة  ((Lingual ك،(اثناف)

 
 

                                                           

 .76ص،المرجع السابق، ينظر كمال بن جعفر- 
 .43ص،  المرجع السابق،ينظر العياشي  العربي- 

1
 .الجزء السابع" لسان العرب" ابن منظور. 

2
 .49 سورة الذاريات ، األية . 

3
. 81ص.1996- 1،1417مكتبة الملك فهد الوطنية ط" ازدواجية اللغة النظرية والتطبيق" إبراىيم صالح الفالي. 

، 1ط الوحدة العربية دراسات مركز،55سلسلة كتب الوحدة العربية "اللسان العربي وإشكالية التلقي"حافيظ اسماعلي علوي ينظر - 
 69ص,   2008

 .18ص.  م2005- ىـ 1426، 01، العدد 01المجلة األردنية المجلد " اللغة العربية وآدابها " ينظر سمير الدروبي - 
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ين ىي التقاء لسانُت ـبتلفُت قد يكوناف من أسرة لسانية مإف االزدكاجية يف عرؼ اللساف :اصطالحا    
إف االزدكاجية تصف قدرة  .كقد تكوف االزدكاجية أيضا ظاىرة فردية أك صباعية. أك من أسرتُت ـبتلفتُت،كاحدة

  oxfordكقد جاء تعريفها يف قاموس.  أم استعماؿ للغتُت ـبتلفتُت،الفرد على التعامل مع أكثر من لغة
ىي نظاـ :"االزدكاجية بقولوعيد لصالح بكما عٌرؼ األستاذ 1"ىي التحدث أك استعماؿ للغتُت :"قبليزية إلبا

لقد صنف علماء اللغة  2" كىو نوع من االنتقاؿ من لغة إذل أخرل،استعماؿ لغتُت يف أف كاحد أك الشرح
: االجتماعُت االزدكاجية اللغوية إذل نوعُت 

 زدكاجية اللغوية الفردية بأنواعهااال. 
 زدكاجية اللغوية االجتماعية بأنواعهااال. 

 :أسباب منها وبرجع وجود االزدواجية اللغوية في المجتمع ومنو المجتمع الجزائري إلى عدة    

اؿ يف طهور االزدكاجية اللغوية كتكوف بسبب الغزك العسكرم خاصة إذا عٌ  كلو دكر ؼ:األسباب السياسية(1
إضافة إذل اؽبجرة اعبماعية ألسباب سياسية أك حىت دينية كيبكن .ذلك البلد مكث االستعمار مدة طويلة يف

فينشأ عن ىذه ، أف يكوف حىت ىركبا من تدين اؼبستوم اؼبعيشي كانتشار األمراض حبثا عن السالمة كاألمن
 . فتلجأ ىذه اعبماعات إذل تعلم لغة البلد اؼبضيف أك يكوف العكس،اؽبجرات احتكاؾ قوم

 كذلك أف ،تسهم العوامل االقتصادية يف نشوء ىذه الظاىرة اللغوية ككذا تطورىا: األسباب االقتصادية(2
. االنتصار لدل إحدل اللغتُت يكوف يف ميداف اؼبعاملة كيظهر جليا يف أظباء البضائع كاؼبنتجات

فالزكاج .اؼبؤدية لظهور االزدكاجية اللغوية ىو عامل التزاكج من أبرز ىذه العوامل :األسباب االجتماعية(3
كما يسهم اؼبستول االجتماعي يف الظاىرة إسهاما كبَتا حبيث .اؼبختلط يولد جيال من األطفاؿ مزدكجي اللغة

. رفع من شأهنم كيرفع منزلتهم يف اجملتمعتيعتقد البعض أهنم باكتساهبم لغة أجنبية 

فضعف الدكؿ العربية . كباللغة األـ ،تتجلى األسباب النفسية يف فقداف الثقة بالنفس:النفسية  األسباب(4
.  ككأف اللغة العربية ىي بيت زبلفهم ،د يف نفوس أىلها الشعور بالتخلف عند التحدث بلغتهم األـؿٌ مثال ك

 يف انتشار االزدكاجية كخاصة عندما يعتمد يف تدريس معظم ان  بارزان إف للتعليم دكر: التربوية األسباب(5
. التخصصات باللغة األجنبية

                                                           
1
 . MARTIN H.MANSER *ox ford learner’s pocket dictionary » ox ford university 

press .second edition.p36. 
2
 .19ص،24 المجلس األعلى للغة العربية العدد2010، الجزائر،مجلة اللغة العربية"المخاطر والحلول-التهجين اللغوي"عيدل صالح ب. 
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: ة ـتعريف الثنائية اللغوي

 غوادي مانويلإ انػيفدل الكاتب اليوؽ ب1885ألكؿ مرة سنة ، ظهر مصطلح الثنائية اللغوية      
EMANUIL ROIDIS كقد أخذه ىذا األخَت من اإلغريقية القديبة ، لوصف الوضعية اليونانية 

DIGLOTTOSإالٌ أٌف الفضل يعود إذل العادل األمريكي .  كالذم كاف يعٍت استعماؿ لغتػُت عموما
ؿ ؾعمل ىذا اؼبصطلح لوصف تكاس.1959 يف توسعو ؼبفهـو ىذا اؼبصطلح سنة شارل فرغسوناللساين 

يف  ،الوضعيات االجتماعية حيث يوجد مبطاف أك أسلوباف ـبتلفاف من نفس اللغة يستخدماف يف ؾبتمع كاحد
  .كاحد من ىذيػػن األسلوبُت يتمتع عموما بوضعية اجتماعية أعلى من األخر.ؾبالت ككظائػف ـبتلفة 

أكثر )ػواز ـبتلف جداٌ راقي الًتميزـكضعية لغوية مستقرة نسبيا يوجد هبػا نوع ) بأهنا فرغسونكقد عرفها       
 كلكنها ال تستعمل يف احملادثة العادية يف أم ،وبمل ؾبموعة من اآلداب اؼبكتوبة أك فػي اللغة اؼبنطوقة (تعقيد

. (ىذا باإلضافة إذل كجود األشكاؿ ؽبجية قد تتضمن مباذج جهوية، أجزاء اعبماعة
أسلوباف ـبتلفاف من نفس  استعمل ىذا اؼبصطلح لوصف الوضعيات االجتماعية حيث يوجد مبطاف أك     

كاحد من ىذين األسلوبُت يتمتع عموما .اللغة يستخدماف يف ؾبتمع كاحد، يف ؾباالت ككظائف ـبتلفة 
كالشكل   variété hauteشكل الراقي اؿبوضعية اجتماعية أعلى من األخر،يطلق على الشكل األكؿ ب

 variété basse.1 األقل

: ثنائية اللغة الخصائص 

ىناؾ بعض اػبصائص أك اؼبميزات الواجب توافرىا يف لغة ؾبتمع ما كي يتم اعتبار الوضع اللغوم صاغبا      
 2:ثنائية اللغة ، كمن بُت ىذه اػبصائص أك الصفات التسع ما يلي ؿلوصفو با

  .fonctionالوظيفة  -1
  prestige     اؼبنزلة -2
  Literary Heritageالًتاث األديب  -3
 Acquisition  االكتساب -4
 standardisationاؼبعيارية أك التقنُت  -5
 stabilitéالثبات  -6

                                                           
وكيبيديا الموسوعة الحرة. 

1
  

 .48 - 44 - 39 - 37 - 31 - 28 - 26 - 25 - 22 إبراىيم صالح الفالي ، المرجع السابق ، ص. 2
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  .Grammarالقواعد النحوية      -7    

  lexiconاؼبفردات 8-    

 phonologyالًتاكيب الصوتية - 9    

       :مشكالت ثنائية اللـــــغة

ىناؾ من يرل أف للثنائية عدة مشكالت، كمت بُت ىذه اؼبشكالت اليت تنبعث من ىذه الثنائية اللغوية        
 1 :كخصوصا

 .مشكالت الًتصبة كالتعريب يف العصر التقٍت اغبديث . أ
 .مشكالت الًتصبة كالتعريب للعرب كاألجانب . ب
 (الصحافة- التلفاز - اإلذاعة  )مشكالت اللغة يف كسائل اإلعالـ . ج
 .مشكالت اغبوار يف األدب اؼبسرحي كالركائي كالقصصي. د

: ين تعددية وازدواجية وثنائية بالوضع اللغوي في الجزائر

ىدتو منطقة اؼبغرب العريب عموما، فلقد توافدت ا إف اؼبشهد اللغوم يف اعبزائر ىو نتاج حراؾ تارىبي ش     
كبالعودة إذل الواقع االجتماعي  2شعوب كأقواـ كأعراؽ اؼبنطقة كتركت كلها بصماهتا على الثقافة دبا فيها اللغة

اعبزائرم قبد أف التفاعالت الصادرة عن األفراد عبارة عن خليط لغوم متعدد اللغات كاللهجات كاليت 
 3.تستخدـ بكثرة يف احملادثات اليومية ؽبم 

كإذل " عربية فصحى ػػػػػ فرنسية ػػػ أمازيغية "  لغويا بثالث لغات افاؼبشهد اللغوم اعبزائرم يتضمن تعدد     
أمازيغية " الثنائية قكؽبذ" عربية فصحى كعربية عامية" جانب ىذه التعددية قبد الثنائية اللغوية فبثلة باستثنائية 

 4"فصحى ػػػ ؽبجات أمازيغية عامية

 اللغة العربية الفصحى كزحف إنباؿ فاغبديث عن الواقع اللغوم يف اعبزائر يصطدـ دبشكلة كبَتة تتمثل يف     
 تتسلل إذل اؼبؤسسات التعليمية كاإلعالمية كالثقافية، كما ال ننسى اللغة األمازيغية اليت سبثل أخذتالعامية اليت 

                                                           
1
 .62- 61 إبراىيم صالح الفالي، المرجع السابق، ص . 

2
 "المسألة اللغوية عند الجزائريين " اإلبراىيمي خولة طالب . 

3
 "واقع تعليم اللغة العربية بالمدارس الجزائرية في ظل االزدواجية اللغوية"  دريس علي . 

4
 .05ص، كمال بن جعفر ، المرجع السابق . 
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قليل من أفراد اجملتمع اعبزائرم يف كاليات كثَتة كيف ؿباكالت من اغبياة اليومية العامة للجزائريُت، غَت لغة عدد 
الفرنسية اليت تعمل على منافستها يف ميداف التعليم العلمي كحىت مست جوانب كثَتة، التقٍت كيف  إضافة إذل

 1.فئة اؼبثقفة من ىذا الشعباؿ، كيف االستعماؿ اليومي عند اإلداريةبعض اؼبعامالت 
كإف كاف ىذا التداخل كالصراع من ـبلفات االستعمار الفرنسي الذم عمل على ؿباربة اللغة العربية      

كهتميشها كإحالؿ الفرنسية بدال منها، فبا اضطر اعبزائريُت الستعماؿ العامية للحفاظ على ىويتو العربية 
كيبكن حصر اجملموعات 2ما زالت إذل يومنا ىذا تعاين من ىذا التداخل كالصراع  اإلسالمية إال أف اعبزائر

 اللغوية كالتنوعات يف اعبزائر كما يلي
 3. العربية الفصحى كاللغة الفرنسية:اللغات الكالسيكية .1
 العاميات أك الٌدارجات العربية كىي متنوعة، كلكنها تتحكم إذل :اللغات ذات االنتشار الواسع .2

 .قواسم مشًتكة
                        .هتا كؽبجاهتا ا األمازيعية دبختلف تأدم:اللغات المحلية .3

دارجة )ىناؾ يف كاقع األمر لغة فصيحة عربية كىناؾ لغة عربية شعبية : نور الدين سعديكيف ىذا يقوؿ 
القبائل، )جزائرية، كىناؾ الرببرية، كىي ليست ؿبصورة يف منطقة القبائل كلكنها ذبرم على ألسنة سكاف 

 (.اخل...  الطاسلي - اؽبوقار - غرداية - الصحراء الوسطى - الغرب اعبزائرم اعبنوب -األكراس 
علم اللسانيات يعارض ترتيب اللغات، فهناؾ . كىناؾ اللغة الفرنسية اليت ىي شبرة التغريب الثقايف االستعمارم

لغات مكتوبة، كىناؾ لغات أضاعت كتابتها ، كىناؾ لغات دل تكتب أصال، كمع ذلك فهي لغات، أم ؽبا 
 4.نظاـ كأداة زباطب كتوصيل، كلكن اغبقيقة تقوؿ أف الواقع اعبزائرم متعدد األلسن 

كنظرا للواقع اللغوم الذم تعيشو اعبزائر كالذم يتجسد يف تداخل لغوم تتجاذبو أطراؼ متعددة،        
. حاكلنا تسليط الضوء على ىذا الواقع يف اغبياة العامة، كالتعرؼ على ـبتلف مظاىرة كمعرفة أسبابو

 
 
 

                                                           
1
 .2013( 10 )27المجلد  (العلوم االنسانية)مجلة جامع النجاح لألبحاث " واقع اللغة العربية في الجزائر"  نصيرة زيتوني . 

2
 .321،ص.المرجع نفسو نصيرة زيتوني ، . 

3
   .456 المرجع نفسو ،ص. 

4
، 1دار مجد الوي للنشر والتوزيع ط"  قراءات في ضوء النقد الثقافي المقارن-الهويات والتعددية اللغوية "  عز دين المناصرة . 

 .174ص ،، عمان 2004 -1425
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  :العالقة بين اللغة العربية واللغة الفرنسية .1
: تاريخ اللغة الفرنسية وانتشارىا في الجزائر

إف التحدث عن االزدكاجية اللغوية يف اعبزائر ىو التحدث يف اؼبقاـ األكؿ عن اللغة الفرنسية، فرغم أف       
اعبزائر حصلت على استقالؽبا من فرنسا إال أهنا دل تتمكن من االستقالؿ عنها لغويا، فاللغة الفرنسية تفوؽ 

 كيعود استعماؿ اللغة الفرنسية 1. (...تارىبية، اجتماعية، ثقافية )العربية الفصحى استعماال لعوامل متعددة 
حيث توسعت إذل صبيع مناطق القطر اعبزائرم  ( 1962 ػػػ 1830)يف اعبزائر إذل اغبقبة االستعمارية 

كباػبصوص اؼبناطق الشمالية للبالد، كباػبصوص اؼبدف الكربل، كقد قاـ اؼبستعمر بفرض لغتو كذلك بفرنسة 
كدل يكتف ببسط . كاف التعليم إال باللغة الفرنسية كال يعًتؼ باللغة العربية يف صبيع مراحل التعليم التعليم إذ

لغتو يف ؾباؿ التعليم فقط بل تعداه ليشمل ميادين أخرل كاإلدارة كأجهزة اإلعالـ كحىت احمليط االجتماعي، 
، ( الفجَتم)ك  (كلوز يل)ك (ديغوؿ) اؼبدف كاؼبؤسسات أظباء جديدة لقادة االحتالؿ من أمثاؿ أعطىكما 

كقد كانت السياسة الفرنسية هتدؼ من كراء ذلك كلو إال جعل اعبزائر قطعة من فرنسا يف كل شيء خاصة 
  2. كاحمليط االجتماعي اإلدارةثقافيا حىت يكوف لفرنسية التعليم سند من فرنسة 

 األكلوية للغة الفرنسية إذل درجة أهنا اعتربت شعار ثورهتا إعطاءعلى اىتمت إف فرنسا يف خصم ثورهتا        
ال يبكنو أف يتماشى كالتشتت اللغوم كخصوصيات األقاليم القديبة كانغالقها على "  كاغبرية كاؼبساكاة األخوة" 

: كقد اعتمدت فرنسا للقضاء على اللغة القومية كفرض لغتها يف اعبزائر إذل صبلة من األساليب منها 3ذاهتا 
الوثائق، أظباء احملالت كاألماكن العامة،  )را مطلقا ظ حظر استعماؿ اللغة العربية يف اجملاؿ الرظبي حــــ

صار الفرد اؼبتعلم بالعربية يف درجة موازية لألمي، لتصَت الفرنسية لغة اػببز ؼ (الكل باللغة الفرنسية... كالتوقيع
. كاغبياة بدكف منافس

فبا اضطر .  عدـ السماح لألىارل بتأسيس اؼبدارس كاؼبعاىد اػباصة اليت تعتمد اللغة العربية يف التدريســــ
مسؤكرل التعليم يف اعبزائر إذل ابتكار اللهجة العامية اعبزائرية، كىذه العربية عبارة عن رطانة غربية كخليط من 

عريب كال ىو بربرم كال فرسي، كإمبا ىو مزيج من اللغة العربية كالرببرية كالفرنسية، كالعربية منو أقل  اللغة ال ىو
. ىو عليو من التكبَت كاالختزاؿ الثالثة مع ما

كانت ىذه أىم األساليب لًتسيخ اللغة الفرنسية يف صبيع ؾباالت اغبياة العامة كحىت بعد االستقالؿ      
بقيت اللغة اؼبعموؿ هبا رغم قانوف التعريب، كمازالت غبد الساعة اللغة الرظبية يف شعب التعليم العلمية ككذا 

                                                           
1
 .2159ص ،السابق المرجع  نصيرة زيتوني ، . 

2
 .89ص ، السابق المرجع العياشي العربي ، . 

3
 .20 اكسبريس، صجريدة " التعدد" فؤاد ابن المير .  

 .91-90ينظر العياشي العربي ،المرجع السابق ، ص- 
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 بأنواعها اؼبختلفة، كما مازالت أيضا كوسيلة اتصاؿ شفهية لدل بعض الفئات اإلعالـالتقنية،ككذا كسائل 
 .االجتماعية كىذا ما أدل إذل تأثَتىا على العربية كالدارجة كاألمازيغية

 التعددية اللغوية الواسعة حيث إطار العربية ىو اغبديث يف - إف اغبديث عن االزدكاجية بُت الفرنسية      
.  كالعربية الدارجة بلهجتها احملليةاؼبختلفةتستعمل األمازيغية بأكجهها 

 : مكانة اللغة الفرنسية في الجزائر .2
مع أف الدستور اعبزائرم كمنذ االستقالؿ ال يعًتؼ إال بلغة رظبية كاحدة كىي اللغة العربية، لكن بالرغم       

من ىذا فقد اعتربت االزدكاجية اللغوية إال مرحلة التقاليد يتطلبها الطرؼ اغبارل للبالد، كانتظار النهوض 
لقد كاف استعماؿ الفرنسية بعد االستقالؿ كوسيلة تضمن النجاح كالتفوؽ . بالعربية إذل جانب الفرنسية

.   كالوصوؿ إذل العلم كاؼبعرفة كبوابة للتعرؼ كالتطلع على اغبضارة الغربية
يشهد استعماؿ اللغة الفرنسية يف يوميات اؼبواطن اعبزائرم بشكل كبَت ترسخ بصورة دائمة يف اغبقل       

 ، (...إشارات اؼبركر، أظباء احملالت )اللساين اعبزائرم، كيف كل ؾباالت اغبياة، حبيث قبد الشارع مزدكج اللغة 
ككذلك البضائع التجارية  (...ككشوؼ البنوؾ، بيانات الصيانة، كصفات األدكية )الوثائق الرظبية ككذلك 

اليت تتكوف يف غالب األحياف باللغتُت كأحيانا باللغة الفرنسية، ككذلك ـبتلف  (...األجهزة، اؼبالبس)
كأكثر من ذلك فإنو يوجد قنوات كبرامج كحىت ... من إذاعة كتلفاز كصحفاإلعالـ كحىت كسائل اإلعالنات

. جرائد تصدر باللغة الفرنسية كمن أمثلة ذلك
o  جازم عيش " مثاؿ أعاله اإلعالناتفيما ىبصLa Vie "  فهذه العبارة باإلمكاف أف تعوض بعبارة

 . أخرل بالعربية
o  فيما ىبص القنوات مثاؿ قناةCanal Algérieكىي قناة جزائرية باللغة الفرنسية . 
o  فيما ىبص اعبرائد مثاؿ جريدةLe Monde اليت تصدر باللغة الفرنسية كأمثلة ذلك كثَتة يف 

 .كاقعنا
 إف االزدكاجية اللغوية يف اعبزائر شبو رظبية، فاؼبشكلة اغبقيقية يف اعبزائر ىي مشكلة ثقافية، فبالدنا       

 إف االزدكاجية اللغوية يف اعبزائر غَت متكافئة دائما ،ثورة الثقافية اؿثورة السياسية منهزمة يفاؿخرجت منتصرة يف 
كما يرل الباحثوف حيث هتيمن اللغة الفرنسية على كل القطاعات دبا فيو التعليم، بل تتعداه خبلق انقساـ بُت 

 اللغة الفرنسية على أنو إتقافاألجياؿ كإحداث تعارض بُت اؼبثقفُت للغة العربية كاؼبثقفُت للغة الفرنسية، كأصبح 
مصدر فخر يؤكد بو الفرد على مواكبتو للعصر، لذا يالحظ تنامي ظاىرة استعماؿ اللغتُت بشكل غَت متكافئ 
يف نفس الوقت، فبا ينتج عنو عدـ سبكن األجياؿ الصاعدة من اللغتُت خاصة يف ظل ضعف التكوين كالغرامة 

 1.حداث لغة تقريبيةإ اؼبصطلحات العلمية ككذا ربريففبا يؤدم هبم إذل 
                                                           

1
 .93ينظر العياشي العربي ،المرجع السابق ، ص.  
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كخالصة ؼبا تقدـ يتضح أف االزدكاجية اللغوية يف اعبزائر ازدكاجية كاقع فرضتها ؾبموعة من الظركؼ       
ككضع يتسم باتساع استعماؿ كانتشار اللغة الفرنسية على حساب العربية الفصحى، كما يكشف يف حقيقة 

 اللغتُت كإذل بركز لغة تقريبية فبا يًتتب عنو حتما يف النهاية تدين التكوين الذم إتقافتدين مستول  األمر عن 
 1.يتلقاه الطفل اعبزائرم

كيف هناية اؼبطاؼ تبقى اللغة الفرنسية ىي اللغة اؼبسيطرة يف اجملتمع اعبزائرم كعلى صبيع قطاعاتو من        
. إدارة كصناعة كتعليم ككسائل اإلعالـ

كوف إال بتضافر اعبهود كذلك م مشكلة ربتاج إذل إعادة نظر كذلك ال رائز إف االزدكاجية اللغوية يف اجل      
زبطيط احملكم ككضع سياسة لغوية صارمة تستلـز فرضها فرضا صارما، أضف إذل ذلك تكوين أفراد وببوف اؿب

.  فعوف عنهاالغتهم كيد
  

: التداخل اللغوي بين العربية واألمازيغية

 األمازيغ ىم ؾبموعة من الشعوب األصلية تسكن اؼبنطقة اؼبمتدة من كاحة سيوه :األمازيغ ولهجتهم قديما.1
شرقا إذل احمليط األطلسي غربا كمن البحر األبيض اؼبتوسط مشاال إذل الصحراء الكربل جنوبا، كىي اؼبنطقة اليت 

 كىم قبائل كثَتة كشعوب صبة كطوائف متفرقة، كقد قسمهم "نوميديا " كاف يطلق عليها اإلغريق قديبا باسم 
بعض نسابة العرب إذل فرقتُت الربانس كالبًت، كقالوا أف الربانس ىم بنو برنس بن بربر ، كالبًت بنو مادغيش 

 إغريقيةتر بن بربر كقد اختلف اؼبؤرخوف العرب يف أصل تسمية الرببر إال أنو من الثابت اليـو أهنا كلمة باأل
 اليونانيوف على من ال ينتمي غبضارهتم، ككذلك أطلق الركماف لفظ الرببر على كل من ال ينتمي أطلقها

 خاضعه للنفوذ الركماين إذل غاية اإلفريقيركمانية، كلعل بقاء الشماؿ اؿؼبنظوماهتم الثقافية كاغبضارية كاإلغريقية ك
 2.الفتح اإلسالمي قد يفسر بقاء اسم الرببر لصيقا بشعوب اؼبنطقة

 جزء ىاـ من السكاف يف اعبزائر، كقد جاء العرب ة األمازيغية لغ:التداخالت المختلفة للغة األمازيغية .1
 3.الفاربوف باإلسالـ كاللغة العربية، فبا نتج عنو تعريب جزئي للمغرب الكبَت، كجعل اعبزائر مزدكجة اللغة 

كتشغل اللغة األمازيغية حيز كبَت يف الواقع السوسيو لغوم، كىي لغة الزام كؽبا عدة ؽبجات تتنوع حبسب 
 القبائل الكربل - ىي الشاكية ان أف القبائل األمازيغية يف اعبزائر األكثر اشتهار " نعمان أحمد بناؼبناطق كيقوؿ 

 ". كالرقيبات -ة  كتشاك- التوارؽ - بٍت مزاب -كالصغرل 

                                                           

 .93ينظر العياشي العربي ، المرجع السابق ،ص- 
2
 . وكيبيديا الموسوعة الحرة. 

3
 179 ص ،"الهويات والتعددية اللغوية " ز الدين المناصرة  ع. 
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 بأظبائها إذل ؽبجات احمللية ، كيضيف أف ىذه اللهجات ال نستطيع التفاىم فيما سب   ككل ىذه اجملموعة تنت
 أف نسبة الناطقُت باألمازيغية قد يصل إذل صالح بلعيد ، كيرل 1بينها دكف اللجوء إذل اللغة العربية اؼبشًتكة 

 فيما كانت من قبل سبثل بنسبة قليلة من السكاف، كنظرا للتعايش مابُت اللغات 2من سكاف اعبزائر% 30
ىذا األخَت ذبسده االستعارات من اللغة ،كاللهجات يف اعبزائر أدل كما ىو معركؼ إذل التأثَت اؼبتبادؿ 

مازيغية يغلب عليها الطابع األمازيغي حبيث قبد الكثَت من الكلمات الفرنسية تأخذ أالفرنسية، اليت تارة تكوف 
كما قبد أيضا الكثَت من اؼبفردات الفرنسية . فسيولوجية فرنسية ، كىنا تظهر االستعارة من األرصدة اللغوية

تستعمل بفونولوجية أك مورفولوجية عربية، أك أمازيغية يف اػبطاب اللغوم اؼبتداكؿ، كىكذا فاالتصاؿ اؼبتواصل 
بُت الفرنسية كالعربية من جهة، كالفرنسية كاألمازيغية من جهة أخرل يظهر التداخالت كاإلشعارات من 

قبد تأثَت اللغة العربية على األمازيغية كؽبجاهتا نتيجة التداخل اللغوم الذم يبارس على الفرنسية إليهما كما 
ة طبسة عشرة قرنا قد امتصت مئات ؿمستول احتكاؾ اللغات فاألمازيغية يف تفاعالهتا مع اللغة العربية طي

على  ذبسد ىذا التأثَتم ك3يغ األمازيغية صالكلمات كالصيغ العربية كذلك تأثرت العربية العامية اعبزائرية باؿ
 يف العدد كالتقدًن امن ألفاظو عربية كتشًتؾ كثَتن % 60مستول اؼبفردات اللغوية، فمثاؿ قاموس األمازيغية 

كىذه أمثلة عن بعض الكلمات اؼبستعملة .  كحىت البنية الصرفية كالدالليةثكالتأخَت كالتعريف كالتذكَت كالتأين
 .يف جباية اعبزائر 

 
الفرنسية القبائلية اللهجة العربية 

 Ampouleالمبوؿ المبوؿ 
 Ecoleالكوؿ ليكوؿ 
 Gazالقاز القاز 
 Cabasكابا كابا 

 Sombreأظالـ أظالـ 
 Tourالٌصور الٌصور 

 Mon Dieuريب ريب 
 Ramadanرمضاف رمضاف 

                                                           
1
   .2011، ص   المرجع السابق. 

2
 .2012، ص    المرجع نفسو. 

3
 .86، 85صالمرجع السابق ، ، العربي العياشي. 
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 Douilleالدكم الدكم 
 Bonjourصباح اػبَت فالكف صباح اػبَت عليكم 

 Fourchetteثفرشيت فرشيطة 
 

. ك أيضا ألفاظ القبائلية مأخوذة من العربية
 

األلفاظ باألمازيغية  (فصحى أك عامية)ألفاظ عربية 
ذبمعت اعبماعة 

اعبامع اعبامع أك اؼبسجد 
اػبيل اغبصاف 

اؼبعاصرة معصرة الزيتوف 
ربور البور 

ثحانوت اغبانوت 
كمن خالؿ اعبدكؿ األكؿ يتبُت أف كل األظباء بالقبائلية كلها مستحدثة كىذا يدؿ أف القبائلية ؿبدكدة كال     

. تشكل ألفاظها رصيدا علميا فإف اللغة اؼبستعملة بكثرة يف اؼبنزؿ األمازيغي ىي اللغة الفرنسية
". ككلها تشَت إذل تأثر القبائلية بالعربية "صالح بلعيد   أما من خالؿ اعبدكؿ الثاين يقوؿ 

: الوضع اللغوي لتفاعل الفصحى والعامية
إذا ألقينا نظرة على كاقع لغتنا العربية على نطاؽ الساحة القومية فإننا نالحظ أف دساتَت الدكؿ العربية       

تنص على أف اللغة العربية ىي اللغة الرظبية للدكلة، إال أف اؼبمارسات تدؿ على أف شبة ىوة بُت ما تنص عليو 
  1.الدساتَت كما يطبق على أرض الواقع

 كىي لغة اػبطاب اليومي يف البيت 2 اؼبقصود بالعامية اللساف العريب الدارج يف شؤكف اغبياة اليومية    
 .كاؼبدرسة كاؼبسجد كالسوؽ كالعمل، كال زبضع لقوانُت معينة، كتقبل التغَت كالتبديل حسب الظركؼ

 كالعاميةلغة مرنة سهلة ال غٌت عنها، ؽبا قدرة على التشكيل بالبيئات اليت ربل هبا أكثر من الفصحى ألف 
 

                                                           
1
 .211صالمرجع السابق ، عز الدين المناصرة، . 

2
 2008 - 1429المؤتمر الخامس، دمشق " اللغة العربية بين الواقع والمرتجى المجلس العالمي للغة العربية"  محمود السيد . 
 05ص.
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 1.الفصحى لغة الدين كالثقافة كالفكر كذلك يفرض عليها قيود معينة 
كعلى الرغم من عربية معظم مفردات اغبديث قبد فيها عادة غَت قليل من التحريف الصويت كالتحرير اللفظي 

الذم يبعدىا قليال أك كثَتا عن أصوؽبا العربية الفصيحة، يضاؼ إذل ذلك االختالؼ الكبَت غالبا بُت 
تلف عن تخاجملتمعات العربية اؼبعاصرة يف ىذه العامية، إذ يكاد كل ؾبتمع عريب معاصر يف كل بلد لو عامي 

 2. يف اجملتمع كالبالد العربية األخرل اختالفا قليال ككثَتا أخواهتا

: ةـزائريـالعامية الج    
تعد اللغة العامية اعبزائرية لغة األمي كاؼبتعلم، كلغة الفقَت كالغٍت، أم أهنا لغة كل الفئات االجتماعية ألهنا       

كعاميات اعبنوب،  تضم اصطالحات ؽبجية ـبتلفة ترتبط باؼبوقع اعبغرايف، ؽبذا نقوؿ عاميات الشماؿ ،
 3.كعاميات الغرب 

غَت )كتنقسم اللهجة العربية اعبزائرية إذل عدة أقساـ كالدارجة الريفية :"  يف ىذاعبد الرحمن عزيكيقوؿ 
كالدارجة اؼبدنية اغبديثة، كالدارجة ( اؼبثقفة)اػبالصة، كالدارجة اؼبدنية القديبة اػبالصة كالدارجة العربية  (اؼبثقفة

كاغباصل أف اللغة تتأثر سلبا :"كيضيف قائال" العربية اؼبعيارية اغبديثة، كالفرنسية)كالفصحى  (اؼبثقفة)الفرنسية  
 :عبد الرحمان عزي، كيقوؿ أيضا  4هبذه اللهجات حىت كإف كانت قد أصبحت جزءا من اللغة األصلية 

كيضاؼ إذل ىذه التصنيفات أف اللهجة العربية اعبزائرية تعتمد كثَتا على االستعارة اللغوية من عدة لغات "
 5.كاألمازيغية، كالالتينية، كاإلسبانية، كالًتكية، كالفرنسية، إضافة إذل العربية الفصحى 

 (الوسط) الشمال اللهجات
 

العــاميــات                                             
لهجات الغرب                           الجــزائــرية   لهجات الشرق  

 

لهجات الجنوب                                              
                                                           

1
 .07ص،" أخطار العامية واألمية والعجمية على الفصيحة في الجامعات العربية"  سليمان بن خاطر أسو . 

2
المجلس الدولي للغة العربية، المؤتمر الثاني للغة  (قضايا وحلول)مشكلة تعليم اللغة العربية " نصر الدين إبراىيم أحمد حسين  . 

 .14ص.2013العربية، بيروت ، لبنان 
3
 .07، صالمرجع نفسو سليمان بن خاطر أسو، . 

4
 بيروت (55)، سلسلة كتب المستقبل "مركز دراسات الوحدة العربية"  التلقيوإشكاليةاللسان العربي " عبد الرحمان عزي . 

5
 .65، ص المرجع نفسو. 
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كالعامية اعبزائرية يتمثل ىيكلها اللغوم العاـ يف ىذه اللهجات اإلقليمية اليت  "ضتاعبد المالك مر  كيقوؿ    
زبتلف من جهة إذل جهة، بل أحيانا ىبتلف من قرية إذل قرية ؾباكرة ؽبا، كىذه اللهجات زبضع لعوامل لغوية 

كثَتة، منها ما ينشأ عن الوراثة الطبيعية، كمنها ما ينشأ عن البيئة كاعبوار، كمنها ما ينشأ عن االختالؼ 
الناشئ عن اختالؼ اعبنس كاللغة كالطليعة الفيزيولوجية نفسها، فاللغات تتأثر كتؤثر، كما يتأثر كيؤثر الناطقوف 

فواقع اللغة يف اعبزائر كاقع متعدد اللغات،  1هبا، ألهنا ظاىرة اجتماعية، كما ثبت يف العلـو االجتماعية نفسها 
 .حيث ذبد اللغات العربية الفصحى كما ذبد اللهجات األمازيغية كاللغة الفرنسية كالعامية باختالفها

 
:  العاميةانتشارأسباب 

:    كيرجع علماء اللغة انتشار العامية إذل 

ليست منمقة دبجاز : " كاصفا العاميةعبد اهلل نديم  يقوؿ :سهولة العامية لخلوىا من اإلعراب .1
كلكنها أحاديث تعودنا عليها كلغة ألفنا اؼبسامرة هبا، كال تلجئك إذل قاموس ... كإشعارات كال مزخرفة بتورية

ؾ مراجعة التاريخ كال نظر اعبغرافيا كال تضطرؾ لًتصباف يعرب لك عن موضوعها، كال ـزالفَتكز بادم، كال تل
شيخ يفسر لك معانيها، كما أهنا زبضع لقواعد النحو، كالصدؼ، كاإلمالء عند كتابتها ما هبعلها سهلة 

  2 .االستعماؿ
 

  3: انتشارىا فيما يليمحمد جابر الفياض   كما وبصر 

 خلوىا من اإلعراب. 
 مركنتها يف قبوؿ األكضاع األجنبية بلفظها األجنيب. 
 خلوىا من األلفاظ الوحشية كاغبواشية. 
 خلوىا من اؼبردفات كاألضداد. 

 

 

                                                           
1
 .07، ص1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر " العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى" عبد المالك مرتاض . 

2
 .2160ص" واقع اللغة العربية في الجزائر "  نصيرة زيتوني . 

3
 .67العياشي العربي ، المرجع السابق ،ص.  
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1
 كالذم يتمثل يف سياسة اؼبستعمر الذم عمل دبختلف الوسائل على نشر الفرنسية، :العامل التاريخي 

 .كالقضاء على العربية الفصحى، فبا أدل إذل انتشار العامية
2

 كذلك من خالؿ سعي االستعمار الفرنسي لطمس اؽبوية العربية اإلسالمية للشعب :العامل الديني 
اعبزائرم كالقضاء على دينو اإلسالمي من كراء ؿباربتو للغة العربية اليت ىي كعاء اإلسالـ كاحملافظة عليها تعٍت 

 .بقاء اإلسالـ كالعركبة
3

 مادية كبشرية ضخمة، أما العامية إمكانات فتعليم اللغة العربية الفصحى يتطلب :تكاليف الفصحى 
 من أجلها، خالؼ الفصحى اليت توفر ؽبا كل دكلة عربية افهي ىبة لسانية طبيعية ؾبانية ال يبذؿ دينارا كاحد

 . مادية كبشرية ضخمةإمكانيات
4

 يرجع بعضهم صعوبتها إذل قواعدىا النحوية كالٌصرفية، كما أف تعلمها يتطلب كقتا :صعوبة الفصحى 
عمر اإلنساف، كفبا يظهر سهولة العامية كصعوبة الفصحى أف الطفل يتعلم األكذل يف مادة أقل من  اكجزءا كبَت

 . من تعلمو للثالثة

: تعليم بالعاميةال رفض

رغم أف العامية كاقع ال مفر منو، كأداة االتصاؿ بُت الناس، كمزاضبتها للغة الفصحى يف ـبتلف اجملاالت      
 هبا كجعلها لغة التعليم أمر مرفوض رغم التداعيات اؼبتكررة لذلك كىذا الرفض اإلقرارمنها التعليم، إال أف 

 : فيما يليإصباؽباالعتبارات منها دينية كتربوية كلغوية إضافة إذل اعتبارات أخرل كيبكن 

 1إف إقرار العامية يؤدم إذل إطفاء لغة القرآف الكرًن كطمس شريعة اإلسالـ :االعتبارات الدينية (1
النطق بالعامية يؤدم إذل أٌف  كما 2ككضع حاجز وبوؿ دكف فهم النصوص الدينية األصلية خاصة القرآف كالسنة

كذلك يؤدم حتما إذل العجز يف قراءة القرآف ككذا فهمو، ككتب اغبديث 3تعطيل كظائف جهاز النطق 
 . ككذا الًتاث األديباإلسالميالشريف كغَتىا فبا ؼبس بالًتاث 

 :االعتبارات القومية (2

                                          4. إف العامية تؤدم إذل ضعف رابطة االنتماء العريب الكبَت - 
. نفصاـ الفكرم كهتدد ىويتهم بالضياعال العامية تصيب أجياؿ األمة باإف- 

                                                           
 .2013 -10 -15بتاريخ " خطورة استعمال العامية على اللغة العربية الفصحى" أمذيب صالح أحمد  . 1
2
 .210 ص ،"الفصحى واللهجات العربية المعاصرة عالقة اتصال أم انفصال"  عبد العلي الود غيري . 

3
 .نفسو أمذيب صالح، المرجع . 

4
 .46،  المرجع السابق ، صسليمان يوسف بن خاطر أسو ينظر . 
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 إف العامية مدٌدىا سلخ العريب عن ىويتو، كقطع صلة رحم التواصل بُت األجياؿ جيال بعد جيل، بسلبهم -
. من لغتهم كزعزعة ثقتهم يف قدرهتا على أداء كظيفة التواصل كالتعبَت

 التفريط يف أىم رابط قوم بعد اإلسالـ منحو اهلل لشعوب األمة لكي تلتقي كتتواصل فيما بينها على مر -
. العصور

 . اليت زبتزهنا اللغة العربية الفصحىاإلنسانيةالقضاء على أىم كنز من كنوز اغبضارة كالثقافة  -
 تعاين منو فيزداد ذم اعبغرايف اؿالتفتيتهتديد كياف األمة العربية بالتفتيت اللغوم كالثقايف كاغبضارم بعد -

  .ىي عليو حاال من الضعف كالفرقة كاالنقساـ السياسي ضعفها كانقسامها على ما
إف العامية تؤدم إذل االنعزالية كالتجزئة القومية كانقطاع سبل التواصل الصحيحة كاغبيوية بثقافتنا كعقائدنا  -

  1.كتراثنا كتارىبنا، كلن بكوف شيء يقرب بُت أبناء العركبة سول اعبوار اعبغرايف
 التعامل كالتعليم إمكانية إف االعتماد على اللغة العامية كاستخدامها بصورة من :االعتبارات التربوية (3

 التعامل كالتعليم كما تؤثر على رد الفعل كاإلدراؾ إمكانيةالشخصي على العنصر اؼبنطقي، كما أهنا ربد من 
ف اؼبشاعر الرقيقة كبالتارل يضعف ع استخدامها يضعف التعبَت أفنتيجة ؽبذا االستخداـ الطاغي للعامية، كما 

 2 التعليم الكامنة إمكانيات
 استعماؿ العامية قد يكوف انتصارا للخطأ على الصواب كتغليبا لو حىت يعم كيسوء :االعتبارات اللغوية (4

 لفظا كفكرا من ؽ كما أف العامية أضي3بكثرة االستعماؿ، فيحوؿ ذلك بينهم كبُت األداء اللغوم القوًن 
 .الفصحى

 ال يبكن االعتماد على اللهجات العامية يف التعليم، كال يف حفظ الًتاث لتباينها :تباين العاميات (5
 .كاختالؼ أكضاعها، كال يبكن االعتماد كذلك على أم منها، ألف كال منها زبتلف عن أختها اختالفا بينا

دعاء باطل ال يبكن ربقيقو، ذلك ألف التحريف ا كاالدعاء بأف العامية يبكن ضبطها أك استخدامها يف الكتابة 
كعدـ مراعاة القواعد يف العامية ليس كاحدا عند الناس، كال متفقا عليو، بل كل كاحد يذىب فيو ما شاء، فهو 
ـبتلف باختالؼ األفواه، كعلى فرض صبع ربريفات العامية كإحصائها كمت النظر يف تشاهبها، ككضعت قواعد 
ؽبا كضبطت فمن الذم يضمن لنا عدـ خركج العامة عنها مدفوعُت إذل ذلك باألسباب اليت أخرجتهم عن 

 4 .قواعد لغة القرآف الكرًن
 

                                                           
1
 . أمذيب صالح أحمد، المرجع السابق. 

2
 .75، ص 2001دار الفكر العربي، القاىرة " التربية اللغوية للطفل "  سرجيو سبيني، تر، فوزي عيسى . 

3
 .47ص" خطر العجمية على العربية الفصيحة في الجامعات العربية"  سليمان يوسف بن خاطر أسو . 

. 23 ، ص2009يناير " التواصل اللغوي والتعليم"  فتحي علي يونس . 4
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 : وفكرالفظاالعامية ضيقة  (6
إف اللغة اليت يستخدمها الفرد يف حياتو اليومية لقضاء حاجاتو كمطالبو ليست ىي اللغة الثقافية اليت     

يبكنها أف ترقى بعقل اإلنساف فكريا أك ثقافيا، فهي لغة حديث كاستماع ذبرم هبا حياة الناس من غَت دقة أك 
 كليست لغة قراءة ككتابة سبكن الفرد من اكتساب اؼبعرفة كاإلؼباـ بًتاث أمتو الثقايف، كاالرتباط بعادل أمتو إتقاف

كذلك فإف ألفاظ العامية قليلة العدد .  اؼبعاصر، كمن مث كاف البد أف تكوف لغة التعليم ىي لغة الثقافة كالفكر
 . فهي ال تثرم يف اغبصيلة اللغوية لدل الفرد.1من أية لغة راقية، كما أهنا لغة غَت مقركءة كال مكتوبة يف الواقع

:  الخصائص التركيبية للعامية
:    تعتمد العامية من الناحية الًتكيبية على اػبصائص اآلتية

 ىل اعبملة يف العامية العربية تعتمد على مفهـو اؼبسند كاؼبسند :بقاء العامية على تراكيب الجملة العربية .1
 إليو؟

عٍت بنظاـ اعبملة أك:"  يف دراستو للهجة البدك يف إقليم ساحل مربوط إذل ما يليعبد العزيز مطرفقد توصل 
 2.بيانا موقع اؼبسند إليو كاؼبسند كنبا الركناف األساسياف يف اعبملة

   كعليو يبكن القوؿ أف العامية زبضع لنفس ترتيب اعبملة العربية الفصحى فعلى سبيل اؼبثاؿ اعبملة نوعاف 
. فعلية كاظبية كىذا موجود يف عاميتنا

 الفعل اؼباضي كىو اؼبسند كأخوه الفاعل اؼبعركؼ باإلضافة كىو  (جا)ؼ : جاخوه:الجملة الفعلية
 .اؼبسند إليو
  خرب كىو اؼبسند (مريض)مبتدأ كىو اؼبسند إليو ك  (لولد):  لولد مريض:االسميةالجملة. 

.    فاعبملة العامية بذلك تعتمد على مفهومي اؼبسند كاؼبسند إليو، كنبا الركناف األساسياف يف اعبملة
   قبد أيضا يف اعبملة العامية اعتمادىا على مفهـو العامل الذم ىو اؼبؤثر يف الكلمات كمن أمثلة ذلك 

: نذكر
 مثلو مثل اعبملة يف  (جا)فاعل مرفوع بعامل لفظي ىو الفعل  (لولد)ؼ :  جا لولد:اعبملة الفعلية

 .الفصحى
 مبتدأ مرفوع لعامل معنوم ىو االبتداء (لولد)ؼ : لولد مريض: اعبملة االظبية. 

                                                           

.12، ص ، المرجع السابق فتحي علي يونس. 1
  

2
 .173، ص 1967دار الكتاب العربي ، القاىرة " لهجة البدو في إقليم ساحل مربوط ـــ دراسة لغوية" مطر عبد العزيز  . 
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   كبذلك نقوؿ أف العامية اعبزائرية زبضع لنفس ترتيب اعبملة يف العربية الفصحى، كما أهنا تعتمد على نظرية 
سم افقط بل تتعداه إذل كلمات أخرل، تطلق عليها  (اؼبسند كاؼبسند إليو)العوامل، كال تقتصر على ىذا 

. الفضالت، كىي متنوعة من نعت كبدؿ كعطف كجار كؾبركر
 للعامية استعماالت خاصة يف االستفهاـ كالنفي :استعماالت العامية الخاصة لبعض الظواىر اللغوية .2

كقد جرت العاميات على ؾبموعة من القواعد كالتقاليد، اليت يلتزمها : " عبد الصبور شاىينكىذا ما قالو 
... اجملتمع كاستعماالتو كمن أمثلة ذلك حاالت النفي كاالستفهاـ كاستعماؿ الفعل ماضيا أك مضارعا، أك أمرا 

 :كمن أمثلة ذلك. 1اخل
" ق كقوؿ رخآاليت تلحق ب (الشُت)اليت تسبق الفعل ك  (ما): فمن استعماالت العامة للنفي  :النفي -

ماعندم  )كبتت ىذه العبارة من  (ما عنديش):  يف قولوعبد المالك مرتاضكالذم أشار إليها " ماجاش
. للداللة على النفي (ما)فالشُت تالحق بنهاية الفعل الواقع بعد أداة النفي 2 (شيء

من؟ ما؟ كنبا أداتاف :  كما يالحظ أف عاميتنا تعتمد على أدكات االستفهاـ اؼبعركفة مثل:االستفهام -
فصيحتاف، كما تعتمد على النغمة يف اؼبنطوقة، أك على كلمات تدٌؿ على االستفهاـ كربتل الصدارة يف 

( اخل...أش ، أش من ، كعالش، فاش كيفاش كقتاش، قٌداش، كين)اعبملة كتتمثل ىذه الكلمات يف 
: فمن أدكات االستفهاـ اؼبستعملة يف عاميتنا نذكر

مث  (أم)حذفوا الياء من  (ك أم شيء )كبتت ىذه العبارة من  (كاش):  يقوؿ عبد اؼبالك مرتاض : واش-
لبتو غبذفهم افلم يلتفتوا إليها، فكأهنم تونبوىا غَت موجودة  (شيء)، أما اؽبمزة من  (شيء  )حذفوا الياء من 

كحُت يدخلوف الواك عليها وبذفوف اؽبمزة  (أش)اؼبطرد ؽبا إذا كانت متوسطة أك متطرفة، فأصبحت العبارة 
 3 .(كاش)ربفيفا فتصبح 

ألهنا آخرة كيطرد يف  (مُت)حذفت النوف من  (من أين ) (مُت ) يقوؿ عبد اؼبالك مرتاض فأصل : مين-
فحذفوا نبزة القطع ألهنا عدكة ؽبم كما ىم أعداء ؽبا،  (مأين؟)ؽبجاهتم حذؼ اغبركؼ األخَتة، فصارت 

 4 .(مُت) فأصبحت العبارة نطقها يتجاذبوففإهنم 

  5.يف أم مكاف أراؾ (فُت راؾ؟)مثاؿ  (أين + يف )قبدىا منحوتة من  (فُت) ذلك على كلمة أسقطناكلو     

                                                           
1
 .230، ص 1984 ، 4مؤسسة الرسالة ــ بيروت ــ ط" في علم اللغة العام "  شاىين عبد الصبور . 

2
 .19ص ،" العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى "  عبد المالك مرتاض . 

3
 .18ص المرجع نفسو، . 

4
 .18 ص  المرجع نفسو،. 

5
 .137 ص ،"الفصحى واللهجات العربية المعاصرة عالقة اتصال أم انفصال" بد العلي الود غيري ع. 
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أهنم يهملوف " عبد المالك مرتاض  ما نالحظو عدـ استعماؿ العامية للشُت، حيث يقوؿ :نيةتث ال-
فضل اؼبتكلم م كىذه ليست ظاىرة غريبة بل حىت يف العربية الفصحى 1.كال سيما اؼبرفوع " استعماؿ اؼبثٌت

 يف عبد العزيز مطراستعماؿ اعبمع بدال من اؼبثٌت كىذا األمر موجود يف بعض اللهجات كىذا ما توصل إليو 
خلت اللهجة من أكثر صور التثنية فقد خلت من ضمائر اؼبثٌت متصلة كمنفصلة، كخلت من اسم "قولو 

العامية من التثنية ليس مقتصرا على العامية اغبالية  كخلو 2.، كخلت من تثنية الصفات  كخٌلو للمثٌتاإلشارة 
كذلك  بل كجد قديبا 

 
مٍ : » اهلل تعالىقاؿ  اًف خىٍصمىاًف اٍختىصىميوا يف رىهبًِّل  3.« ...ىىذى

فضمَت اعبماعة يف  4« كىًإٍف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى اقٍػتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا: »سورة الحجرات يف جل ثناؤهكقولو 
. اآليتُت يعود على مثٌت كل منهما

تستخدـ العربية مع الفعل اؼبضارع للداللة على االستقباؿ :  استعماؿ العامية لقرائن خاصة للزمن اؼبضارع-   
 (راح)الفعل :  كلكن يف عاميتنا قبد قرائن خاصة تدؿ على الزمن اؼبستقبل تتمثل يف5حريف السُت، كسوؼ

حيث اختزلت من 6(حاكم)ق رمأم سيأكل كقبد ىذه الظاىرة أيضا يف العامية اؼبص (راح ياكل): كمثاؿ ذلك
. رايح كآكل للداللة على اؼبستقبل: الكلمتُت

حُت عبد المالك مرتاض كقد أشار إذل ىذه النقطة :  استعماؿ العامية لًتاكيب خاصة لإلضافة-   
كإمٌبا يتوصلوف إذل ذلك بعبارة  (شعب اعبزائر): غوف اإلضافة العربية اؼبباشرة، كأف يقولوا مثالكأهٌنم ال يص:"قاؿ

كالعبارة األكذل أشيع يف ؽبجات اؼبغاربة منها يف ؽبجات اعبزائريُت، فعبارة كتايب، يعربكف . (نتاع)أك  (دياؿ)
 .(أنتاعي)،  (ديارل)فالعامية اعبزائرية تستعمل يف اإلضافة  (الكتاب انتاعي): عنها بقوؽبم
:"  يف قولو نيجابن  إٌف إنباؿ اللهجات لإلعراب موجود منذ القدًن كىذا ما ذكره : لإلعرابعاميةإىمال ال

غَت أٌف كالـ أىل اغبضر مضاد لكالـ فصحاء العرب يف حركفهم، كتأليفهم، إال أهٌنم اخٌلوا بأشياء من إعراب 
 ، فالعامية اعبزائرية ىي أيضا تفتقد لإلعراب ألف 7"الكالـ الفصيح، كىذا رأم أيب اغبسن كىذا الصواب

كوف متعلما كلكن األصل م مستول أك أمي، كقد االعامية ىي يف األصل لغة العامة، كىذا العامي قد يكوف ذ
                                                           

1
 .12 صالمرجع السابق ، عبد المالك مرتاض، . 

2
 .222، صالمرجع السابق  عبد العزيز مطر ،. 

3
 19 سورة الحج اآلية. 

4
 .09 سورة الحجرات اآلية . 

5
 .29ص" تحريفات العامية للفصحى في القواعد والبنيات والحروف والحركات"  شوقي ضيف . 

. 30، ص المرجع نفسو. 6
7
 .13، صنفسو عبد المالك مرتاض ، المرجع . 
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أهٌنا لغة العامة كعليو فإف ىذا العامي ال يستطيع إعراب كالمو ألف اإلعراب ليس رفعا كجزما كنصبا كجرا 
فقط، بل اإلعراب من العلـو اعبليلة اليت خصت هبا العرب اإلعراب كىو بذلك من العلـو اليت ربتاج إذل 

. دراسة كعلم
كقد استغنت العامية عن اإلعراب بوسائل غَت لسانية كاإلشارات كاغبركات، كعليو فسقوط اإلعراب يف العامية 

: خاصية لغوية طبيعية كعليو يبكننا أف نستخلص ما يلي
 سقوط اإلعراب يف العامية ليس غبنا كإمبا ىو خاصية من خصائص العامية .
 سقوط اإلعراب ال يعٍت أنٌو شيء ثانوم ال دكر لو، فاإلعراب أساس اللغة العربية. 
 سقوؾ اإلعراب يف العامية ال يؤدم بالعامي إذل الوقع يف الغموض بل إف كالمو مفهـو كاضح. 

قواعد اؿتعلم ب كيبكننا القوؿ بأف إنباؿ العامية لإلعراب خاصية لغوية طبيعية فنحن ال نطالب العاٌمي        
. حىت يتكلم العامية، بل ىو يتكلمها بكل عقوبة كبساطة

أٌما إفريقية كاؼبغرب، فخالطت العرب فيها  : " ابن خلدون قاؿ :وجود ظواىر التداخل باللغات األخرى (4
ا هبم، كدل يكد ىبلو عنهم مضر كال جبل، فغلبت اعبملة فيها على اللساف انو عمرلوفورالربابرة من العجم 

 1.العريب الذم كاف ؽبم، كصارت لغة أخرل فبتزجة 

إف كاقعنا اللغوم يف اعبزائر كاقع متعدد اللغات، فإذل جانب اللغة العربية الفصحى قبد اللهجات         
األمازيغية كاللغة الفرنسية كالعامية باختالفاهتا حيث قبد يف ىذه العامية اختالفات ؽبجة زبتلف من منطقة 

ألخرل، ىذا االختالؼ قد يكوف بسبب الشاسعة اعبغرافية للجزائر كاختالؼ أمباطها اؼبعيشية كالثقافية 
. باختالؼ مناطقها، كما قد يكوف بسببو التقارب بُت اؼبناطق أك العكس

زدكاجية اللغوية بُت العربية الفصحى كلغة أخرل زبتلف عنها، الإذف كاقعنا اللغوم اعبزائرم متصف با       
ثنائية كاليت تتكوف بُت الفصحى كالعامية أك لغات أخرل، فالدراسة العلمية ؼبا تبُت الظاىرتُت جد ضركرية ؼبا اؿك

. ؽبا من تأثَت مباشر على اللغة الفصحى
: اللغة الفصحى المعياريةــــ 

لك اؼبستول الكالمي الذم لو صفة رظبية كالذم يستعملو اؼبتعلموف تعليما راقيا، ذتعد اللغة الفصحى       
 األمر ؽبجة ؿبلية مث تتخذ مكانا خاصا ؽبا يف اجملتمع عن باقي أخواهتا اللهجات بادئكاللغة اؼبعيارية ىي يف 

ة غفتصبح لغة ؽبا قواعدىا كنظمها ىذا التفوؽ ؽبذه اللهجة مرتبط بعدة أسباب كيف األخَت يعًتؼ هبا كل
. رظبية

                                                           

.578 ص ،"المقدمة"  ابن خلدون . 1
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يعترب موضوع العالقة بُت الفصحى كالعامية، ىو مسألة لغوية اجتماعية :ــــ العالقة بين الفصحى والعامية
أٌف اإلشارة إذل  ردتجنتجت عنو التقاسم الوظيفي بُت كل منهما يف التعبَت عن اغبياة دبتطلباهتا اؼبختلفة، ك

اؼبتعلقة هبذا التوزيع لألدكار بُت النمطُت، فقد ربط استخداـ الفصحى " غسوفرؼ"نضع أمامنا أفكار 
اػبطب الدينية كاػبطب يف الربؼباف كاػبطب السياسية كالرسائل اػباصة : باؼبناسبات كاألماكن التالية

كاحملاضرات اعبامعية كنشرات األخبار كافتتاحيات الصحف كعناكين الصور كالشعر، أما استخدامات العامية 
دثات مع أفراد العائلة كاألصدقاء كزمالء العمل كالقصص كالشعر افتكوف يف التعليمات كاألكامر كيف اؼبح

 .... الشعيب
 كقد 1كقد ال قبانب الصواب إف قلنا أف ىذا التوزيع لألدكار ال يزاؿ نافذ اؼبفعوؿ يف الكثَت من جوانبو        

أٌدل ىذا التوزيع دبركر الزمن إذل ظهور ىوة شاسعة بُت ىذين اؼبستويُت اللغويُت، كتتضح ىذه اؽبوة يف عدـ 
ع يف اػبطأ سواء تعلق األمر يف أمور اغبياة اليومية أك تعبَته عن كقدرة الفرد التكلم بالفصحى بطالقة كدكف الوؽ

.    القضايا العلمية كالفكرية
كىناؾ تداخل بُت اللغة الفصحى كالعامية كيظهر ذلك جليا يف ؿبادثتنا اليومية نتيجة انتشار التعليم،      

ككسائل اإلعالـ كغَت ذلك، كما نالحظ تدخل العامية يف بعض اؼبيادين اؼبخصصة للفصحى كيظهر ذلك يف 
لغة اؼبسرح، كلغة بعض أقساـ القصة كالركاية، اؼبسلسالت كغَت ذلك، ككاف نتيجة ىذا التفاعل بُت ىذين 

.  اؼبستويُت مستول آخر كىو مزيج بينهما كىو ؿبدكد االستعماؿ
ف اللغة العربية الفصحى ىي أرضية مًتكبة بُت كل ؽبجة من ىذه اللهجات، كما توجد مساحة خاصة إ     

ال مناص من االعًتاؼ بأف اؽبٌوة بُت .تنفرد هبا كل ؽبجة عن اللغة العربية الفصحى كعن بقية اللهجات
خذة يف التزايد كقد يتسع اػبرؽ على الراتق إذا دل يتخذ أم تدبَت أك زبطيط لغوم آالفصحى العربية كؽبجاهتا 

 معينة، إلعالف القطيعة إيديولوجية خاصة حُت تستغل ىذه الفجوة بسبب عارض أك 2فعاؿ للحٌد منها
 3النهائية بُت الطرفُت، كسبدد الفرع على األصل كإعالف استقاللية التاـ عنو 

:  اللغة العربية في عهد االستقالل
تشكلها كدكلة ذات سيادة كأمة متميزة قد طيرًحىا على مستول الوقائع مسألة اختيار ك اعبزائر استقالؿإف      

ككذلك جزء من االنتيلجينسيا اعبزائرية، طالبت باختيار العربية . أف أنظمة اغبكم اؼبتعاقبة. اللغة الرظبية
ىذا االختيار مب ربدده تبعا فقط إلدارة خالفة اللغة الفرنسية  (رظبية كلغة عمل)الكالسيكية كلفة كطنية كاحدة 

 .باسم اػبصوصية كالسيادة كالوطنية
                                                           

1
 .11ص " االزدواجية اللغوية في العربية ومضاداتها" اوي رد علي الهاشمي بن النوي . 

2
 .169 ص"عالقة اتصال أم انفصال: الفصحى واللهجات العربية "ي عبد العلي الود غير. 

3
 .170 المرجع نفسو، ص . 
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كرس ىذا االختبار مطالب التعريب الذم أدرج يف برنامج االذباه اؼبهيمن يف اغبركة الوطنية اعبزائرية، إف     
الفصحى بُت اؼبواطنُت األميُت، كفبن تعلم بلغة أجنبية أم ىو  )عناه العاـ ىو نشر اللغة العربية مبالتعريب 

 كلقد ارتبطت عملية التعريب يف اعبزائر دبناحي عدة مشلت القضاء 1العربية ؿبل اللغة األجنبية إحالؿ اللغة
أك اؼبعربوف كاالذباه : كيكشف الواقع عن انقساـ لببوم لغوم اذباه مؤيد لعملية التعريب كالدفاع كالتعليم

أف طرح موضوع التعريب يف اؼبدرسة اعبزائرية يكشف عن العراقيل اعبمة،  ،اؼبفرنسوف ك: الرافض لعملية التعريب
 إذل ؾبموعة أضيفت ىذه العراقيل اليت 2ؿباكلة إلجهاض ىذه العملية رغم القرارات الرظبيةكاليت تعرض ؽبا يف 

من الصعوبات كاألفكار اػباطئة اليت ارتبطت بالتعريب نسبة ىذا الوضع اؼبعقد أكجب إعادة النظر يف سياسة 
: عشريات الثالثاؿالتعريب اؼبنتهجة كىذا معادل مسار التعريب خالؿ 

o 1962 مث سنة 1965 القناة لإلذاعة باللغة العربية تالىا بداية تعريب اؼبدرسة ككاف سنة إنشاء 
 ظهور نصوص تتحدث عن التعريب يف الوظيف العمومي كبعدىا إعالف الرئيس أهنا سنة التعريب 1968
 حوؿ التعريب، ككاف ة إنشاء اللجنة الوطنية للتعريب كبعد سنتُت أكؿ ندك1973، كيف سنة 1971ككاف يف 

 إضراب الطلبة اؼبعربُت بسبب صعوبات يف 1979 إنشاء اؼبدرسة األساسيةػ، كما شاىدت سنة 1976سنة 
 3. إعادة بعث التعريب 1980العمل، كسنة 

 كإنشاء 1980مع تبٍت قرار تعميم استعماؿ اللغة العربية للنخبة اؼبركزية غبزب جبهة التحرير يف جواف        
 كاالجتماعية يف اإلنسانية استكماؿ تعريب تعليم العلـو 1984اجمللس األعلى للغة الوطنية، أما يف سنة 

 االنتهاء من التعريب الشامل للمدرسة اعبزائرية يف صبيع أطوارىا، أما يف سنة 1989اعبامعة، كيف سنة 
 تبٍت قانوف تعميم استعماؿ اللغة العربية ؼبؤسبر اغبزب الواحد، كالذم صبد من يعد مث أعيد تبنيو يف سنة 1991
. ، غَت أنو يف الواقع دل يطلب ىذا القانوف أبدا1998

لقد مشل التعريب كل من التعليم األساسي كالثانوم إال أنو دل يعمم إذل فركع التعليم العارل رغم        
. التداعيات اؼبتكررة لذلك كذلك لعراقيل كثَتة

إف اؽبدؼ اؼبنشود من التعريب كىو أف تصبح اللغة العربية لساف الفرد كاجملتمع كرمزا من رموز انتمائو       
كىويتنا، كتشكل بعدا علميا قويا يف األحباث كالدراسات العاؼبية، كؽبذا أخطأ من اعتقد بأف التعريب قد حقق 

. صبيع أىدافو، كأىم من اعتقد أف اللغة العربية ليست قادرة على مواصلة ركب اغبضارة
 

                                                           
. 30، صاإليديولوجيتعريب التعليم في الجزائر بين الطرح المعرفي والطرح " أحمد ناشف . 1

2
 .08 ص،"واقع تعليم اللغة العربية بالمدارس الجزائرية في ظل االزدواجية اللغوية" دريس علي  . 

3
. 90- 89، صالمرجع السابقالعربي ،  العياشي . 

 .282 الى275اللسان العربي، ص "الجزائر نموذجا-قضايا التعريب في دول المغرب العربي"ينظر عبد الرحمان الحاج صالح- 
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  مصادر التربية اللغوية عند الطفل:المبحث الثاني

ا بيػن السنة  األكذل كالسادسة من عمر الطفل ضركرة   بتعػد دراسة السلوؾ اللغػػوم للطفل فػي فًتة سبتػػد تقرم     
ف  ـث يبدك أف تعلم اللغػة ربدده عوامل فطرية أكثػر من أم شكل مال يبكن للساين أك تربوم ذباكزىا ،ح

ل اإلطالؽ ،حيث أنػو يتم خالؽبا  غرس ؿأشكاؿ التعليم البشرم ، فهي من أىم فًتات التطور اغبياتية كلها ع
 ففيها توضح الدعائم ،م مػن أخطػر مراحل عمر اإلنساف ألهنا مرحلة بنائوقأسس الشخصية اؼبستقبلية للفرد ك

ؽبذا يبكن .  كتتعدد أبعاد مبوه األساسية من عقلية كلغوية كانفعالية،األساسية لشخصيتو كترسم ظبات سلوكيو
 تتحدد فيو مساراتو ،ؿ مرحلة ذىبية كؾباؿ خصب لعملية التعلمؼف عمر الطـالقوؿ أف السنوات األكذل 

ل التحصيل اللغوم يف اؼبراحل األكذل من التعليم حيث يكتسب الطفل أىم ؿعليها تأثَته ع توٌقفمك،التعليمية 
 كؽبذا فإف معرفة نفسية الطفل ككيفية اكتسابو اللغة مث طبيعة اللغة اليت ،اؼبهارات كاؼبلكات العقلية كاؼبعرفية

ف بدكهنػا تأسيس أم حبث لسانػػػػي أك تربػػوم أك حىت ؾقاعدة ال ًن، يستخدمها يف ؿبيطو قبيل دخولو اؼبدرسة
إف التعرؼ على اؼبكتسبات . طريق العلمي كالتخطيط الًتبوماؿم يريد  اإلسهاـ يف إنارة جانب من عاجتما

احمليط عن  لغة  خطوة ضركرية السيما إف اختلفت لغة ىذا.  كالربط بُت لغة احمليط كلغة اؼبدرسة،القبلية للطفل
إف الدارس للغة الطفل اؼبستعملة يف حياتو العامة، كيف اؼبؤسسات .سواء أكاف االختالؼ يسَتا أـ كبَتا،اؼبدرسة

يف التعبَت عن  ػردات يستخدمهاؼالًتبويػة كالثقافية يدرؾ جيدا أف الطفل شبو معاؽ لغويا،حيػػػػػػث يفتقر إذل ـ
جهة أخرل قبد األطفاؿ  مشاعره النفسية كحاجاتو اليوميػػػػة، لعجػػزه عن استعماؿ اؼبفردات اؼبناسبة ،كمن

 1. مفردات العامية كالتعبَت هبا يفأغنياء

ؿ العريب فيها أم اىتماـ ينمي قدرتو ؼإف اكتساب اللغة مهمله من عمر الطفل العريب كقلما ينػاؿ الط     
يف ا ـأ.ة لغػة البيت كلغػة احمليط بوميف ىذه السنيػن ال يسمع غيػر العاـ ل االكتساب الفصيح لكنػو لألسفؿع

 اػبطوات اؼبقننة ذل أكذلينتقل إ ؿػف الطفإ حدد فيها ترسيخ ملكة االكتساب السريع فػػيتآخر ىذه اؼبرحلة اؿ
وما أثر  وماىية المصادر اللغوية للطفل؟ ؟ معنى التنشئةىذا الوضع هبعلنا نتساءؿ عن   .لالكتساب اؼبعػريف

ثر عليو؟ ؤىذه المصادر على لغة الطفل ؟ وكيف ت
 

 

 

                                                           
1

 .1999جامعة تيزي وزو،جويلية ،مذكرة ماجستير -" دراسة انفرادية-لغة الطفل بين المحيط والمدرسة"حفيظة تازوني ينظر .
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 :  مفهوم التنشئة االجتماعية

 يف سلوكو يراب كتشكيل كتغيسمن اكت بو ينالطفل يف تعاملػو مع احمليط هبا إف ؾبمػوعة العمليات اليت يبػر      
كىي  .SOCIALIZATIATIONىي ما يعرؼ بالتنشئة االجتماعية  كصػوال بو إذل مكانتو بُت الناضجيػن

 ،دبعٌت قيمو،تعكس ثقافة ؾبتمعو دبعٌت أخر  التفاعل الذم يكتسب الطفل بواسطتو شخصيتو االجتماعية اليت
 1.كالقوانُت كاللغة كالدين السائدة يف اجملتمع  تو كتقاليده كالنظم كالقواعدامثلو كمعايره كعاد

كاؼبهارات كقواعد   كىي أيضا تلك العملية اليت يكتسب من خالؽبا اإلنساف القيم كاألفكار كالشخصية      
نشاطات اعبماعات اؼبتنوعة كاألسرة كاؼبدرسة  ؿ نوعا ما يفعالتصرؼ اليت تؤىلو للمسانبة بصفة عضو فا

. كاجملتمع الشامل تسمى التنشئة االجتماعية كاؼبنظمة كاعبمعيات الثقافية كالرياضية

 ،يف ؾبتمع معُت فالتنشئة االجتماعية ىي تنشئة اإلنساف منذ كالدتو الف يكوف كائنا اجتماعيا كعضوا      
أم ، تكتنف عملية التنشئة االجتماعية اليتالعمليات النفسية كاالجتماعية : ذلإتشَت التنشئة االجتماعية  كما

 2.كسبرنو على ذلك السلوؾ  مراف الفرد على السلوؾ االجتماعي عملية

ػا الفرد ثقافػػة ؾبتمعو جبميع مقوماهتا فالفرد عندما يصل قإذف التنشئة االجتماعية عملية يكتسب بواسطت      
فهي عملية تعلم 3  كاف مستقبال ؽبا فقطأفإذل  درجة  التشرب بالثقافة  يكوف كسيلة النتشارىا كنقلها بعد 

اؼبعايَت االجتماعية   كباكتساب، Social Rolesألدكار االجتماعية ؿ ، Social  Learningاجتماعي
Social Norms ، كاالذباىات Attitudesتوافق عليو ان  اجتماعيان  ليتعلم كيف يتصرؼ كيسلك أسلوب 

 4.كترتضيو اعبماعة كاجملتمع

 :كتشمل ىذه التنشئة االجتماعية عدة ككاالت 
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2
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 (:Socialzing Agenciers)وكاالت التنشئة االجتماعية مفهوم 

كاستمرار يتو دكف تنظيم أك   كىي من أىم عوامل بقائو،ليس للمجتمع أف يًتؾ مهمة التنشئة االجتماعية     
. ؼبن يقوموف هبا  ربديد

نضع ؽبا مصطلحات  كالوكاالت ىي تنظيمات أك مؤسسات أك ىيئات اجتماعية أك صباعات أك كسائط     
    1.االجتماعية  ألف اجملتمع يوكل إليها أمر التنشئة،(ككالة)منها كىو  لكل

التطبيع االجتماعي ألبناء ذلك  كتعد ككاالت التنشئة مسؤكلة أماـ اجملتمع صراحة أك ضمنا يف أمر     
كىذا ما هبعل ككاالت التنشئة .  هبدؼ استمرار الوجود االجتماعي للجماعة باإلضافة للوجود اؼبادم ،اجملتمع

كىناؾ   فيوجو ؽبا من اإلثابة كمن النقد بدرجات متفاكتة، كمعرضة دائما للتقوًن،االجتماعية خاضعة للمراقبة
 ، ككسائل اإلعالـ،كصباعة الرفاؽ،  كاؼبدرسة، كاغبضانة كالركضة،األسرة: العديد من الوكاالت كالوسائط منها 

 2. كغَتىا ... كدكر العبادة

 مصادر اللغة غير الرسمية/أ

 :األسرة (1
  إال أف ، يف تنشئة األطفاؿتؤثرعلى الرغم من أف ككاالت التطبيع كالعوامل االجتماعية كاعبماعات       

إف األسرة ىي الوعاء الًتبوم الذم تتشكل داخلو  3.األسرة من أىم الوكاالت اليت تقـو هبذه العملية 
 تعد األسرة أكؿ مؤسسػة اجتماعية تنقل خرباهتا اؼبختلفة للفرد 4شخصية الطفل تشكيال فرديا كاجتماعيا

إف التنشئة اللغويػة االهبابيػة داخل األسرة .لية التعليم اليت تتضمن تغَتا تعديليا يف السلوؾ ـمن خالؿ ع
اليت ربفظ للمجتمع اذباىاتو كقيمو الثقافية كاغبضارية كسلوكياتو السوية اؼبقبولة يف نظاـ  بثمارىا تأيت

  5.اعبماعة 

كىي مهمة .بنائهما أل ةإف مسؤكلية األبوين ىي اؼبسؤكلية األكذل كاؼبباشرة يف التنشئة االجتماعية كاللغوم      
ف أفقد أثبتت األحباث العلمية . كالتعود عليها يف تعويد األبناء األداء السليم لألحرؼ يف مراحل النطق األكلػى

                                                           
1
 .89ص ،المرجع السابق ،يسريو صادق-زكريا الشر بيني . 

2
 .89 ص المرجع نفسو،. 

3
 .90 ص،  المرجع نفسو. 

 .11ص. 2005،  1ط،دار فرحة للنشر والتوزيع " التربية الو الدية في مرحلة الطفولة المبكرة" محمد قزاز. 4
5
 .                                                                                                                                                                                                               الجزائر-جامعة ميلة" إشكالية تعليمية اللغة العربية في مدارس التعليم العام الجزائرية" عامر رضا. 



                            بين الممارسة والمدرسة  الفصل الثاني                                     لغة الطفل الجزائري

 

79 
 

حيث تؤدم الرعاية األبوية دكرا بارزا يف .كلتكوينو عاطفيا كلغويا  األسرة ىي اؼبكاف األمثل لًتبية الطفل
عما  إف اهلل سائل كل راع":  يف ىذا الشأف الرسول صلى اهلل عليو وسلم كيقوؿ ،للغة اكتساب الطفل

نبينا الكريم صلى حيث يقوؿ أيضا ، فلذلك للوالدين يف تربية الطفل دكر خطَت"  حفظو أـ ضٌيعو ،اسًتعاه
ك يقوؿ اللغوم "  أك يبجسانو ، أك ينصرانو، فأبواه  يهودانو،ما من مولود إال يولد على الفطرة" اهلل عليو وسلم

 عندما يتم رعايتهم ،كاكتساب اللغة اػباصة، يتمتع األطفاؿ بأفضل ظركؼ النمػو : "مارسيل كوىينالفرنسي 
كمن األفضل أف يكػوف .من جانب الوالدين أك من يقـو مقامهما ، كهبدكء تاـ ،بدأب كتفاف منقطع النظَت

الؿ اؼبعلومات النافعة لصحة خليس فقط من ، ل علم هبذا الواجبؿف يقـو مقامهما مؤىلُت كعـداف أك ؿالوا
 كلألـ بالذات الدكر الكبَت 1" .ف العادات اؼبوركثػػة اؼبفسدة كاألفكار البالية ـف بأف يتخلصوا ؾ كؿ،الطفل

فإف كل منطوؽ عربيا صحيحا ،  ترضع من صدرىا كمن لساهنا ،  تغٍت،ب تراقصاع  ألهنا  تداكاألكثر  تأثَت
ذلك كجود عوامل  ذلإأضف . فصحا أك عاميا ـبلوطا أك مغلوطػا جػاء  استخالص الطفل على كفاقػو 

 حبيث أثبتت األحباث ،كؿبددات أخرل ؽبا تأثَت يف دكر األسرة كبالتارل يف  تنشئة الطفل لغويا كعدد األفراد 
 ( األقارب، األجداد،الوالداف)هبابية مع الكبار إلغوية  مستمرة يف عالقة أف لو دخل الطفل لفًتة زمنية بصورة

ستوم االجتماعي كالثقايف لألسرة كقيمها يؤثر ادلأضف إذل ىذا . الشفهي سيكوف أكيدان كأسرع فإف نضوجو
" يطاليا ثبت أف األطفاؿ الذين ينتموف إذلإ كمن خالؿ أحباث أجريت يف.أيضا على اللغة كتراكيبها النحوية 

اؼبصورة فهم يستخدموف بقلة اعبمل الفرعية كال  ستغرقوف كقتا كجهدا يف ركاية اغبكايات" ؾبتمع أقل ثقافة
ؾبتمع أرقى " ا عكس أتراهبم الذين ينتموف إذلنويظهركف اختالفا ذا معٌت يف اعبمل الطويلة اليت يستخدمو

إف الطبقة اؼبتوسطة كالعاملة زبتلف اختالفا رئيسيا فيما بينها يف :"بقولو' "داريو  فارف"كيبُت ذلك 2"ثقافيا
هبنب على أكرب  اللغة كيف استعداد األمهات لإلجابة على أسئلة أكالدىن فأمهات الطبقة اؼبتوسطة استخداـ

  كىن يتجننب يف عرضهن ،عدد من أسئلة أطفاؽبن كيعطُت إجابات متأنية مزكدة بكم كبَت من اؼبعلومات
  ىناؾ عامل أخر لُت،ف العاـمإذل جانب ىذ 3".كيبلن إذل األلفاظ السهلة البسيطة، لإلجابة األلفاظ الصعبة

 يضطر الطفل إذل إذ ،خاصة  إذا كانت أجنبية حبيث يعترب سدا يعوؽ مبو الطفل اللغوم ىو كجود اؼبربية
أك مزيج بينهما كىذا كلو يؤثر على ة ؿباكاهتا مستعمال تراكيب كمفردات لغتها من لغة أجنبية أك عربية ركيك

كظاىرة اؼبربيات األجنبيات قبدىا بكثرة .لغة الطفل خاصة إذا كانت فيها اؼبربية دكر األـ  كأكثر كاجباهتا 
. اجملتمع اػبليجي خاصةقبدىا بكثرة  يف  كاليت ،اؼبربية تالـز الطفل يف اؼبرحلة اغباظبة اليت يكتسب فيها لغتوؼ

 .كن جنسية اؼبربية فإهنا على العمـو تؤثر على اكتساب الطفل للغةتكمهما 

                                                           
1
 .90-89 المرجع السابق ص،يسرية صادق - زكريا الشربيني. 

 .109 ص، 1999، القاىرة ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع " اللغة العربية بين الوىم وسوء الفهم" كمال بشر. 2
3
 .92ص . 2001، القاىرة، دار الفكر العربي،" التربية اللغوية للطفل" سرجيو سابيني تر. 
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 :الشارع(2
الشارع هبعلو يستمع إذل ألفاظ  فخركج الطفل إذل،  لغػة الطفليفحد أكثػر العوامل اؼبؤثرة أيعد الشارع      

.   كيقرأ اإلشارات كالالفتات فهذا يكسبو مصطلحات جديدة،الناس كأحاديثهم
 فنظرة إذل ،ال مثيل لو إذا ألقينا نظرة على اللغة اؼبستعملة يف الشارع كما يتضمنو نالحظ تلوثا لغويا     

كتثَت يف ، العابرة لألظباء كاؼبسميات لتدعو إذل األدل كاغبسرة  أك القراءة،الالفتات اؼبنتشرة يف الشارع العريب
إذل   إضافة، كحركؼ عربية أك العكس، حُت تصاغ ىذه اإلعالنات بلغة أجنبية،كاغبزف 1النفس األسى

أضف إذل ذلك ما يسمعو ،مسميات التجارة العربية من أظباء للمنشآت كاؼبرافق كاحملاؿ كاؼبؤسسات االقتصادية
 .ال تراعي احًتاـ اللغة السليمة على اإلطالؽ   اليت2 ف غثاء القػػػػوؿـالناس كيرددكنو 

اللغة العربية الفصحى حبجة  ىذا الوضع كلو يساىم يف نشر ثقافة العامية كالدارجة كثقافة االعتداء على     
 عندما يرجع الطفل ،فكثَتا ما ذبد العائلة نفسها ؿبرجة .التبسيط كالتطوير كالتأقلم مع معطيات العصر

 بألفاظ السب كالشتم  مءفقاموس األطفاؿ يف الشارع مل،  كىو ال يعرؼ معناىا،الشارع بكلمات اكتسبها من

الركيكة كالكلمات البذيئة اليت  إف لغػة أطفالنا اليت يتعاملوف هبا مع بعضهم البعض تتسم بالعنف كاؼبعاين     
. تؤثر على تكوينهم كتربيتهم 

 :جماعة األتراب أو الرفاق(3

من أعضاء متساكين   كبعالقات اؼبودة كتتكوف،هنا صباعة أكلية تتميز بالتماسكأكيقصد جبماعة األتراب      
  كتقارب  ،كىي تقـو على ؾبموعة من األسس إذل توثيق صالت الصداقة بُت األطفاؿ.  من حيث اؼبكانة

لية كالعقلية مالسكن كالتقارب يف النمو اعبسمي كيف القدرات التحص 3كتشابو اؼبيوؿ كذباكر العمر الزمٍت 
 كمن ىذه األسس إشباع اعبماعة اغباجات ، كاؼبركز االجتماعي اؼبشًتؾ، كاالذباىات العامة ألفردىا،كالذكاء

 .اؼبباشرة ألفردىا 

 

 

                                                           
1
 49ص.  2005 ،1االسكندرية ط- سبورتنج، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع،" إكساب وتنمية اللغة" خالد الزواوى. 

 م2008-1428،"اللغة العربية وتحديات العصر"ينظر محمود أحمد السيد- 
2
 .49ص، نفسو خالد الزواوى المرجع . 

3
 47-46ص." التنشئة االجتماعية ما قبل المدرسة"  وجيو حسين الفرح. 
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يكونوف يف نفس عمر  أما صباعة األتراب يف مرحلة التعليم اؼبدرسي فنقصد هبا ؾبموعة األطفاؿ الذين      
ت أنبية تلقد ثب .فالطفل فػػػػػػػػػي كل مرحلة عمريػػػػػػػة لػػػػػػػػو ؾبموعػػػػػػػػػػة أقراف ؽبا خصائصها كؽبا تفاعالهتا ، الطفل

 1. صباعة أترابويريتماشى مع معام صباعة األتراب فإف الطفل غالبا ما

لذلك تذىب . جديدة كتكسبو مهارات 2،إف اؼبناقشة كاالحتكاؾ مع اعبماعة تنمي ثركة الطفل اللغوية      
 ،إف األطفاؿ اؼبنحدرين من خلفيات متعددة "مفاده  بعض نظريات التعليم كالنظاـ اللغوم لربنستاين الذم

ال  كىذا"  تؤثر بدكرىا يف ذبربتهم اؼبدرسية الالحقة،عديدة طرؽ الكالـ أك اغبديث يف طفولتهم أشكاال ينموف
مع الثقافة األكاديبية يف   كإمبا تتضارب،يعٍت أف استخدامات اللغة لدل الطبقات الفقَتة ناقصة أك دنيا

 3.تالؤما مع البيئة اؼبدرسية  كىذا عكس الطبقات األخرل الذين يكونوف أكثر،اؼبدرسة

 :المسجد(4

 كتطهَت قلوهبم كتصحيح ،البشر فهي تقـو بتنقية فكر. تقـو دكر العبادة بدكر ىاـ كفعاؿ يف حياة الناس      
 ككذا هتذيب لغتهم كدكر العبادة تعد مظهر من ،كتصرفاهتم  كضبط سلوكياهتم، كإيقاظ ضمائرىم،نفوسهم

 ال يقف ،من اجملتمعات القديبة كاؼبعاصرة إف دكر العبادة كما عرفت يف الكثَت . البيئة االجتماعيةرمظاه
  4.بل إهنا كمؤسسات مارست تأثَتىا يف أعمق مظاىر اغبياة ،تأثَتىا عند كوهنا مكانا ؼبمارسة الشعائر الدينية

كانت أـ  تبقى متابعة األبوين ألبنائهما ملحة يف تعريضهم ألساليب اللغة الفصيحة مسموعة      ك
 ـ حلقات ػ اؼبساجد حيث تعقد لوذلككم يكوف مفيدا حينما يصطحب اآلباء أبناءىم الصغار إ .مقركءة

شأنػو أف يثقػػف من الشريفة ككػذا اػبطب الدينية ككػل ما  ظباع القرآف الكرًن كاألحاديث كدكفػالتدريس كيتع
حاضر اللغة  فينهمكوف يف. كوبفز أداء الذاكرة كاستدعاء الكلم مفرد كمقًتنة بغَتىا، ألسنتهم كأف يقػػوم لغتهم

 5 «كىقيٍل لًًعبىاًدم يػىقيوليوا الَّيًت ًىيى أىٍحسىني  »:اهلل تعالى  قاؿ،الفصحى

باستعماالهتا اللغوية  إف الوسط اللغوم للطفل كالذم ىو ؾبموعة البيئات اللغوية اليت تغمر الطفل      
 يشكل العامل الرئيسي الكتساب الطفل اللغة الفصحى فإذا أحسنوا استعماؽبا أحسن الطفل دكف ،اؼبتميزة

 .ىن الطفل تعلمها فبا يؤثر عليو مستقبالا ع،ؤكا استعماؽباا كإذا أس،جهد عناء تعلمها كالتداكؿ هبا دكف

                                                           
. 87 ص، 2003 ،مركز اإلسكندرية للكتاب "أساليب تربية الطفل بين النظرية والتطبيق" سهيل كامل أحمد. 1
2
 47-46صالسابق ، المرجع  ، وجيو حسين الفرح. 

3
 .74-73-72ص،الكويت ،عالم المعرفة ،" وسائل تنميتها –مصادرىا –أىميتها –الحصيلة اللغوية " احمد محمد معتوق. 

4
 138ص،" تنشئة الطفل وسبل الوالدين في معاملتو ومواجهة مشكالتو"يسرية صادق - زكريا الشربيني. 

5
 17 سورة اإلسراء،اآلية. 
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:  مصادر اللغة الرسمية / ب  
  : kindergartenرياض األطفال 

من اؼبناسب للغاية أف يتجو اؼبعنيوف بتنشئة األطفاؿ .1تعد الركضة اؼبؤسسة االجتماعية الثانية لألسرة      
 كما ىو اغبالفي ، معًتفا بو من كل مدرسة ابتدائية رظبيةالألطفاؿ لألخذ بفكرة جعل ركضة األطفاؿ جزءن 

. الواليات اؼبتحدة األمريكية 

.  1837 حيث أفتتح أكؿ ركضة لألطفاؿ عاـ ، ىو  اؼبؤسس اغبقيقي لركضة أطفاؿفروبال كيعد      
كليس من دكر الركضة أف تضطلع بكل اؼبهمات اؼبفًتض أف تقـو هبا األسرة أم أف الركضة ليست بديال 

لألسرة كإمبا ينبغي البحث عن شكل من أشكاؿ التكامل بينهما يف أداء اؼبهمات الًتبوية كالصحية 
إذا كانت األسرة ربتفظ بالصدارة يف ؾباؿ تربية . كاالجتماعية كالثقافية اليت تتطلبها التنشئة السليمة للطفل 

ٌف دكر الركضة إ. فإف يتعُت على مدرسة الركضة أف ذبعل من نفسها امتدادا طبيعيا لدكرىا ،اللغوية الطفل
 فمهمة ،ؽبا  أك عوضا،ينحصر فيما يبدك يف كونو دكر هتيئة أك استعداد لدخوؿ اؼبدرسة كليس بديال  عنها

كمواىبو النامية  كالسماح لرباعمها بالظهور عن طريق النشاط اغبر  الركضة تكمن يف اكتشاؼ قدرات الطفل
كىذه اؼبهارة .  كتأيت يف مقدمة اؼبهارات اليت هبب أف تسعى الركضة إذل تنميتها مهارة التحدث كالتعبَت،2اؼبوجو

تتطلب من الطفل رصيدان من اؼبفردات كقدرة على تركيب كلمات ذات معٌت كتوصيل ىذا اؼبعٌت بطريقة 
كىناؾ أكثر من طريقة يبكن بواسطتها . بًتتيب الكلمات كتصريفها كنطقها نطقا سليمان ،صحيحة للمستمع

: تنمية ىذه اؼبهارة بالركضة نذكر منها 

حجم سكاف :  كتأثَتىا على تنشئة الطفل،كيدخل يف بنية الركضة اخل. . . اغباسوب ،التسجيالت الصوتية
دكر من دكر اؼبشرفة كما ؽبا إذل التفاكت العمرم كاعبنس ككذا األساليب أم نظاـ الربامج إضافة ، الركضة

 3. ككنموذج سلوؾ،كمنفذة للربامج 

  :المدرسة

ف إ. بل هبػب أف يكوف مكمال لو دكف تعارض أك تناقض، ػة عن دكر األسرةمة ال يقل أىمس إف دكر اؼبدر     
 1.متعاكنة معها ، مكملة لدكرىا، لألسرة اؼبدرسة مؤسسة اجتماعية موازية

                                                           
 .66ص،السابق ، المرجع  سهيل كامل أحمد . 1
2
                                                                                                                         .109 ص،المرجع السابق،يسرية صادق- زكريا الشربيني. 

3
 103ص" اكساب وتنمية اللغة" خالد الزواوى. 

 .113 ،المرجع السابق ، يسرية صادق -ينظر زكريا الشربيني- 
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 كؽبا طبيعتها ، يدخل يف اجملتمع الكبَت، يضم الطالب كاؼبدرس كقيادات التعليم،ف اؼبدرسة ؾبتمع صغَت      إ
ما يكتسب من مهارات اللغة على كبو مكثف كمنتظم   فيها يكتسب التلميذ، كمعطياهتا اؼبتميزة،اػباصة

من   كتعترب اللغة،فاؼبدرسة مصدر مستقل أساسي ؼبفردات اللغة كصيغها كأساليبها، كمتوازف كمتدرج كمستمر
 الطفل مءكتو، القول اليت تنميها  كمن أىم،أىم الوسائط اليت تعتمد عليها اؼبؤسسة يف أداء مهمتها

 لغة الناشئة من أىم األىداؼ اليت يفًتض أف إثراءكاف   كلذلكاالجتماعية،الستخدامها لتحقيق الغايات 
. تسعى اؼبدرسة جاىدة لتحقيقها

النظاـ اؼبتبع يف  كيعتمد دكر اؼبدرسة يف تنمية اللغة كتطوير اؼبهارات فيها بشكل أساسي على طبيعة     
 كتلبيتها غباجتهم العملية كارتباطها ،العقلية متها ؼبستويات الناشئُتءالتدريس كعلى نوعية اؼبناىج اؼبقررة كمال

 كىذا يرتبط بطبيعة ، كيعتمد أيضا على كفاءة كإخالص من يتوذل تنسيق اؼبناىج اؼبقررة كتطبيقاهتا ،بواقعهم
 إف للمدرس أثرا ،كمن براعة يف أداء عملهم، دبدل ما يبلكو اؼبدرسوف كاألساتذة من مؤىالت علمية اغباؿ

أك من الناحية العلمية فالتلميذ وباكي مدرسو كيقلده يف ،  يف الناشئ سواء من الناحية السلوكيةاكبَتا كمباشرن 
  فهم يقتدكف دبن ىم أعلى منهم ،مولعوف باالقتداء" ابن خلدون :سلوكياتو كلغتو فالناس عامة كما قاؿ 

يسمعونو أك   كيتأثركف ببياهنم الذم،كيلتقطوف تعبَتاهتم كمفرد اهتم اليت يستعملوهنا، كمرتبة مكانة كثقافػة
" . يقرؤكنو 

ينتهوف بالفعل إذل الكالـ  إف األطفاؿ" من يؤكد ،كىناؾ من أصحاب النظريات اللغوية اغبديثة اؼبتطورة      
من حيث ، ف وبيطوف  هبم فيما يتعلق بالتفاصيل الدقيقةمؾ الذئبطريقة تشبو إذل حد بعيد كالـ أكؿ

فًتة يف  ال توجد"  بل إف منهم من يقرر بأنو ،" فضال عن استعماؿ اؼبفردات ،كالنحوم االستعماؿ الصويت
لذلك يتوجب على  2".اكتساب اللغة بالتعليم ل اإلطالؽ دل ييعًتىؼ فيها بأنبية احملاكاة فػيعلتاريخ البشرية 

. ربركا اللغة الفصحى حىت يتسٌت لألطفاؿ تعلمهام  أفاؼبعلمُت

 كتوافر التقنيات الالزمة ، كفبا ال شك فيو أف توافر اإلمكانيات كالظركؼ كاألسباب اؼبشجعة يف اؼبدرسة     
كرغم أف معظم اإلمكانيات  3.االكتساب اؼبعريف من اؼبدرسة عامة لعملية التدريس أثر كبَت يف ربديد نسبة
 ،كاغبوافز كاألسباب اؼبشجعة كثَتة،اؼبادية اليت تواجهها قليلة   كالعوائق،متوافرة لدل اؼبدرسة يف حياتنا اؼبعاصرة

كلو ال نشهد للمدرسة دكرا يف تنمية اللغة القومية كتطويرىا كنشرىا ماثال على النحو  إال أننا مع ذلك

                                                                                                                                                                                
1
 .76-75ص.  السابق  المرجع، خالد الزواوي . 

2
 .77 ص،  ، المرجع نفسو خالد الزواوي. 

3
 .147ص. الكويت ،عالم المعرفة "وسائل تنميتها –مصادرىا –أىميتها –الحصيلة اللغوية " احمد محمد معتوق. 
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 بل إننا قد نلمس الضعف الشديد يف اللغة سائدا بُت الدارسُت كمدرسهم ،اؼبطلوب يف ؿبيطنا االجتماعي
 . السيما اللغة الفصحى ، أك أهنا غريبة عليهم،لغتهمف  كنرل بعضهم ككأهنم غرباء ع،عامة

كطرؽ استغالؽبا أك  كاعبهل دبصادر مفردات اللغة، إف من مظاىر ىذا الضعف ضآلة احملصوؿ اللفظي      
أك عدـ إدراؾ الوظائف األساسية ؽبذه األصوؿ  ، 1 كما أف منها عدـ إتقاف أصوؿ اللغة كقواعدىا،استخدامها

 أك الفنية ، كعدـ كجود ارتباط كثيق دبصادر التثقيف الرئيسية،اؽببوط الثقايف العاـ  كمنها أيضا،يف اغبياة العملية
 .صة اؼبواد اؼبقركءة كخا

ذل طبيعة البيئة اليت تنشأ إ ك،كيعود ىذا الضعف إذل أسباب متنوعة بعضها يعود إذل اؼبدرسة كىيئتها      
  كيعود البعض األخر منها ، أك اؼبؤسسات التعليمية بشكل عاـ، كالظركؼ كاألكضاع العامة اليت ربيط هبا،فيها

، ذل أساليب التعليم كنظمو اؼبتبعةإ كشبة أسباب أخرل تعود بصورة مباشرة ،ذل ما قد تالقيو اؼبدرسة من عوائقإ
 .كإذل الكتب كاؼبناىج الدراسية اليت تفرض على الطالب

 ، كإف مناىج التعليم دل توفق يف تعليم اللغة العربية السليمة،إف اؼبدرسة ال تورل العناية للعربية الفصحى      
 تتعلق بقيادات ، كاألسباب كراء ىذا اغباؿ كثَتة،تعليم اللغة األـ كأف موجة تعليم لغات أجنبية اقًتنت بإنباؿ

فالكتب اليت ," تلوثا لغويا" كلذا فإننا نشهد عند كثَتين من الطالب ، كدبؤثرات خارجية،اؼبدرس  ككاقع،التعليم
 كهبب ،يف اؼبراحل السنية اليت يعيشوهنا  ككجداهنم،تؤلف ؽبم ال تكتب بطريقة تربوية لتخاطب عقوؿ الطالب

إذل جانب أف قواعد اللغة العربية أصبحت  ...يعتز بكتابة اللغة العربية  كذبعلو،أف تعد بطريقة تشوؽ الطالب
 فمنهم ،اؼبعلمُت إذل جانب أداء.  مع أهنا كضعت ليكوف ؽبا أثر يف ىذا اؼبواد،دبعزؿ عن اؼبواد األخرل تدرس

 كيقلل من ،فجوة بُت العامية كالفصحى  حبيث وبدث،من يستخدـ اللهجة العامية  يف التقدًن كالعرض
كفاعلية ما يكتسب منها من ، يقلل من اإلحساس بفاعليتها  كبالتارل،حصيلة التالميذ من مفردات كصيغ

  كغَت ملحوظ من قبل الناشئة، ال يعرفو كال يقدـ عليو إال القليل،العربية  كحىت استخداـ اؼبعاجم،عناصر
. كاد تكوف معدكمة يف مراحل التعليم الدنيات ك،كمدرسيهم

: المؤسسات االجتماعية كوسائط تربوية غير متخصصة /ج 

يعد كذت ربدث أثرىا خليس شبة شك أف الوسائل السمعية البصرية قد أ اإلعالـ ككسائلو اؼبتنوعة      
 ،يف صبيع اجملاالت كؼبختلف الفئات اإلعالـ من أىم مصادر التكوين الثقايف كذلك للدكر التعليمي الذم يلعبو

 فأصبح معظم التعليم يتم ،كاؼبدرسُت يف نقل العلم كاؼبعرفة إذل األفراد إذ أصبح وبتل يف عصرنا مكاف الوالدين
 ، كاألفالـ،كاجملالت  كأصبحت الكمية الفائقة من اؼبعلومات اليت تنقلها الصحف،الدراسي خارج الفصل

                                                           
1
 .77 صالسابق، المرجع  ، خالد الزواوي. 
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كال تكوف لتلك .  كالتلفاز يف أيامنا ىذه تفوؽ بكثَت كمية اؼبعلومات اليت ينقلها مدرس الفصل،كاإلذاعة
 ،دل تػيٍنقل للجمهور بلغة فصيحة خالية من كل الشوائب اليت ربفظ للغة أصالتها اؼبعلومات كاؼبعارؼ جدكل ما

ف كانت كظيفة اإلعالـ تتمثل يف نقلو إك.كترقي حبضارهتم،  كترفع مقاـ أىلها شخصياهتاكتربز،تراثها كتصوف
،  إال أف أىم كظيفة لو كأخطرىا ىي الوظيفة اللغوية إما بالتطوير كالتحديث،لإلخبار كاؼبعلومات اؼبختلفة

كاصطالحات   كإما بالنشر كالتعليم بًتسيخ ألفاظ، كأساليب جديدة،ألفاظ كاصطالحات جديدة كإهباد
 كمدل اىتمامو باللغة ،مرتبط باإلعالـ اللغة كتطورىا  كإهباد بدائل ؽبا  فانتشار، كإقصائها كإخفائها،كعبارات

                       1.اليت يقدـ هبا براؾبو اؼبتنوعة

:  اليت تؤثر على لغة الناشئة نذكر منها اإلعالـأىم كسائل كمن بُت 

: التلفزيون(1
كاللغة  ،بصرية يف جذب االنتباه قبد أف اإلذاعة اؼبرئية أك التلفاز يتمتع بقدرات ىائلة بوصفو كسيلة ظبعية     

 كالتلفاز كسيلة ذات صبهور كاسع تستغرؽ أكرب ،فقت مع الصورةاذات تأثَت مباشر على اؼبشاىد إذا ما تر
االجتماعي كاللغوم   انو يقدـ أمباطا من السلوؾ،كقت من مشاىدة الناس كخاصة األطفاؿ منهم دكف اؼبدرسة

كالتلفاز أحكم قبضتو على األسرة كاحتل صدر اجملالس يف الدكر بال  .تفتقر إليها كسائل اإلعالـ األخرل
كذلك  كيلعب التلفزيوف دكرا مهما يف حياة األطفاؿ الًتبوية كالتعليمية كاالجتماعية كالنفسية منازع أك منافس

 كقدرات ،هبا ؿبصوال لغويا ثريا   كمسلية كتعليمية بكسبهم،من خالؿ ما يقدمو ؽبم من برامج فبتعة كترفيهية
إف  .اؼبسيطر األكؿ على ميداف االتصاؿ باألطفاؿ بُت كسائل اإلعالـ لقد أصبح التلفزيوف ىو .معرفية ىائلة 

  2.اؼبادة اؼبعركضة عرب التلفزيوف سبثل أقرب بديل للخربة اغبقيقية
 كبالتارل فإف براؾبو اؼبتعددة ،يساعد التلفزيوف يف تطوير النطق كإكساب الطفل اؼبزيد من اؼبفردات اللغوية      

.         غَتىاككأفالمو اؼبتنوعة كمسلسالتو اؼبختلفة تسهم يف تنمية ؿبصولو اللغوم من مفردات كمًتادفات كتراكيب 
 كاليت ،كيتوقف تأثَت التلفزيوف على جوانب التحصيل اللغوم عند الطفل على نوعية الربامج اليت يشاىدىا

                                                           
1
 .75-74ص، المرجع السابق، ينظر خالد الزواوي . 

 .139ص،المرجع السابق ، ينظر احمد محمد معتوق - 
  .82 ،ص المرجع السابق ،ينظر سهيل كامل أحمد- 
 .162-161ص، المرجع السابق ،ينظر احمد محمد معتوق   -

 118-111،ص 1999 ،القاىرة ، دار غريب للطباعة  وانشر والتوزيع " اللغة العربية بين الوىم وسوء الفهم"ينظر كمال بشر-  

  .2013،( 10)27المجلد  (اإلنسانيةالعلوم )ينظر مجلة جامعة النجاح لألبحاث -  
2
 .146.ص،"  و مواجهة مشكالتومعاملتوتنشئة الطفل وسبل الوالدين في "يسرية صادق- زكريا الشربيني. 
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يساعده على االستماع اعبيد كالتقليد اللغوم  فبا،  كأساليب لغوية مشوقة،أف تقدـ لو بلغة فصيحة ينبغي
.  كوبثو على اعبرأة كالطالقة يف الكالـ، فبا يؤدم إذل مبو ثركتو اللغوية،جديدة  كاكتساب مفردات لغوية،الفٌعاؿ
سيكوف حتما على   كذلك، بل اعبزء األكرب،التلفزيوف من الطفل جزءا غَت يسَت من الوقت كيأخذ      

دفيد اغبساسة من عمره كيف ىذا الشأف يقوؿ  حساب كثَت من األنشطة الضركرية لنموه يف ىذه اؼبرحلة 
 ،فعال  ربكم شبكات التلفزيوف الرئيسية يف أكقات األطفاؿ يعترب من األمور اؼبخيفةإف:" يف ىذا اجملاؿاجالند

الذين يشاىدكف التلفزيوف ؼبدة ست   فإف األطفاؿ،بصرؼ النظر عن جودة الربامج كعن ؿبتواىا مهما كانت
قد حرموا فبا يبكن – على كجو اليقُت  –ساعات يف اليـو أك حىت ؼبدة ثالث ساعات فقط ىؤالء األطفاؿ 

 1".أف يعتربه معظمنا حياة الطفولة العادية 
 

خاصة إذا عرفنا أف األمر ، سليب على التكوين اللغوم كمبوه عند الطفل كقد يكوف للتلفزيوف فعال أثر      
كاػبطورة تكمن ىنا  فكل أفالـ الكرتوف أك  .يرتبط باستماعو إذل اآلخرين يف اؼبرحلة األكلية من تعلمو للغة

الحظت بعض   كاللهجة احمللية كيف ىذا الصدد،غة االقبليزية أك اللغة العاميةؿٌ باألطفاؿ إما باؿ الربامج اػباصة
ف أ ك،ذل أف يتحدثوا بلغة يعوزىا الصقلإيبيلوف  بأف األطفاؿ الذين يكثركف من مشاىدة التلفزيوف الدراسات

أما  . مشاىدة برامج فقَتة يف مستواىا اللغومإذلاللغة يبيلوف أكثر من اآلخرين  أكلئك الذين يتحدثوف هبذه
 2.مستول لغوم أرفع  برامج ذاتإذلاألطفاؿ الذين يتحدثوف بلغة تتمتع بالصقل فإهنم يبيلوف 

: القنوات الفضائية(2
باللهجات احمللية    ألهنا يف الغالب خطابا مشبعا،يندر أف تستخدـ الفضائيات اللغة العربية الفصيحة      

كىذا يظهر يف ، كزبًتؽ فيها حرمة اللغة كاللغة يف ىذه القنوات تتعرض يوميا ؼبوجات من التشويو كالتحريف
 إضافة إذل لغة اإلعالنات ،اؼبسلسالت كاألفالـ العربية اؼبد بلجة بأنواعها اؼبختلفة كحىت اػباصة بالصغار

كقد أشادت .  كخالية سباما من اؼبضموف التخيلي كالتصورم،كشبو ىستَتية التجارية اليت أصبحت مفككة
العربية يف تلبية  الدراسات اليت حاكلت رصد دكر بعض برامج اليت تبثها بعض اإلذاعات كالتلفزيونات حدلا

اؼبوجهة للطفل يليها استخداـ ؽبجة ذبمع  احتياجات األطفاؿ إذل أف اللهجة العامية ىي الغالبة على الربامج
اللهجة العامية ىي الغالبة على الربامج اؼبوجهة للطفل يليها استخداـ   أفإذل فبا يشَت ،بُت الفصحى كالعامية

يف االرتقاء   فبا يشَت إذل أف برامج األطفاؿ ال تسهم بدكرىا اؼبفركض،بُت الفصحى كالعامية ؽبجة ذبمع
                                                           

1
 .11-8ص، 36،2013عناية العدد ، جامعة باجي مختار ، مديرية النشر"التواصل في العلوم االجتماعية" مجلة. 

2
 .14-11 مجلة التواصل ،المرجع نفسو ، ص. 
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ككاف من األفضل أف تكوف ىذه الفضائيات أحسن األكعية اليت تعيد اغبياة للعربية . باؼبستول اللغوم لألطفاؿ
الفرعية  الفصحى على ألسنة اؼبشاىدين اللهجات العربية أكثر شيوعا يف إطار الرغبة يف تأكيد كجود الثقافات

 كيدعم تناحر الثقافات العربية  ،قػػػذات  األمر الذم يفوض أحد أسس الوجود العريب ،داخل الثقافة العربية
بديل للحركؼ  كشبة ظاىرة انتشرت بُت الشباب العريب كىي استخداـ اغبركؼ الالتينية على أهنا.1.الفرعية 

العربية أيضا كال سيما الغنائية منها يف نشر   كتسهم القنوات الفضائية،العربية يف كتابة رسائل اؽباتف احملموؿ
يف   كيظهر ذلك،تعمل على إحالؿ اغبرؼ الالتيٍت ؿبل اغبرؼ العريب يف الكتابة العربية فهي  ىذه الظاىرة

 كدل ، بعضهم األخر عرب شريط الرسائل التابع للقناة إذلف الشباب بعضهم كهبا اؼبشاىداليت يبعث الرسائل 
 2.اػباصة باألطفاؿ تسلم من ىذه الظاىرة حىت القنوات الفضائية

                                                                                     :العنكبوتية ةالشبك(3

فالكل هبيد .لكبَت أك صغَت، ال مناص منها،الشبكة العنكبوتية كاقعا ملموسا يف حاضرنا      أصبحت 
 فأين مكانة اللغة ،كالعاميات ال حصر ؽبا، استخدامها كالشبكة العنكبوتية ربمل أمباطا من اللهجات العربية 

. العربية الفصحى بُت ىذا الكم الوافر؟

إف ما نشاىده من كثرة اؼبفردات كالعبارات اؼبستخدمة يف ىذه الشبكات العنكبوتية اليت ال سبد للغة       
 3.كحىت بعض األلفاظ األعجمية   حبيث قبد أنفسنا حائرين بُت ىذه العاميات كاللهجات،العربية بصلة

 : أدب الطفل

 ألف ىذا العلم يشكل كجداف الصغَت الذم سيصبح فيما بعد ،إف أدب الطفل ىو علم صناعة اؼبستقبل      
 .انعكاسا إذل حد كبَت ؼبرحلة الطفولة األكذل كوف تصرفاتوتكبَتان يتوذل مقاليد األمور ك

 الذم يؤلفو ،الوقع  اللطيف، اعبميل الشكل اؼبثَت اؼبضموف،يقصد بأدب الطفل الكالـ اعبيد الصياغة     
 ليتلقاه الطفل ظباعا أك قراءة أك مشاىدة ،صوتا كاف أـ حرفا أـ صوتا كصورة، كاتب ما بالغا كاف أـ طفال 

 كالًتبية ،النفسية ذل اؼبتعةإ كوبصل لو من ذلك إضافة ، كيتفاعل معو، كيستمتع بو،فينبسط لو،أك سبثيال
 كإدراؾ ألسرار ، كتربية للذائقة األدبية،اللغوية  تنمية للحصيلة، كاػبربة الثقافية، كالفائدة العلمية،الوجدانية

 كتقوية ؼبهارات التحدث كالتذكؽ كالتفكَت ،كالقراءة كالكتابة كاغبديث كدربة على الفهم، الًتاكيب اللغوية
                                                           

. 3ص. المرجع السابق ، احمد حسينإبراىيملدين ا ر نص. 1

 . 32ص،" التواصل في العلوم االجتماعية" مجلة .2
.3 ص ،المرجع نفسو، نصر الدين إبراىيم احمد حسين .  3 
 .63ص" اللغة العربية وتحديات العصر"نظر محمود أحمد السيدي- 
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 ، كأنواع تأليفية متعددة متنوعة،كيشتمل ىذا اؼبفهـو على فنوف أدبية كثَتة 1.كالتخيل كالتشكيل كاالستنتاج 
 فحكايات اعبدات كاألمهات ،حبسب تطور الفنوف كتقدـ الوسائل كالوسائط،ذل عنصر إمن عنصر زبتلف
كالركايات كاؼبسرحيات دبختلف أنواعها  كاألشعار كالقصص- كاألناشيد كاألغاين اؼبوجهة لألطفاؿ أدب -أدب
-  كبرامج الرسـو اؼبتحركة أك األشرطة الوثائقية أك األفالـ أك الربامج الًتفيهية اؼبوجهة لألطفاؿ أدب- أدب

كل ذلك يدخل ضمن أدب الطفل ،كالكتابات ذات اؼبضامُت العلمية كالتعليمية ككذلك اؼبقاالت كاػبواطر
. دبفهومو الواسع 

 لقد أخذ االىتماـ بأدب الطفل ،كاقع أدب الطفل يف البالد العربية كاقع غَت مرضو إف دل يكن مرضيا       
 كانتشار. بظهور كٌتاب ـبتصُت يف العناية بفنوف معينة من أدب الطفل يتزايد يف البالد العربية عامان بعد عاـو 

إذاعية كتلفزيونية لألطفاؿ ألعابا   كزبصيص برامج،التنظَت ؽبذا األدب كتقوًن مسَتتو كتوجيو مساره كتب يف 
بل ظهور قنوات فضائية موجهة لألطفاؿ متنوعة بُت ، كرسوما كأفالما كمسابقات كنشطات علمية أك ترفيهية

 كمتخصصة يف الرسـو الكرتونية كاألفالـ اػبيالية كاألسطورية كاالجتماعية ، كتثقيفية كتربوية،ترفيهية غنائية
ذلك فإف الواقع الثقايف كالعلمي كالًتبوم العاـ يف البلداف العربية يلقي بظاللو الداكنة   كمع،كغَتىا كالبوليسية

 ،كتفعيل دكره لإلسهاـ يف النهوض بالعربية  كوبوؿ حيلولة قاسية دكف شيوعو،على كاقع أدب الطفل فيها
 دكمبا عجز  كال ، كيبدع كيؤلف كينشر، كيدافع عنها، كيعتز هبا، كيتقنها، كيتذكقها،كإعداد جيل جديد وببها

. كال مركب نقص فتور  كال خجل

 ، العربيةافأكثر البلد كأبرز مظاىر ىذا الواقع الثقايف اؼبًتدم اتساع اؽبوة بُت العامية كالفصحى يف       
 ،كقلة اىتماـ العريب عموما بالقراءة كالكتابة، كاكبسار استعماؿ العربية يف التعليم غبساب لغات أجنبية قوية

يف اؼبؤسسات السياسية كاإلدارية القائمة على شؤكف التعليم كالًتبية  كشيوع الفساد كاالرذباؿ كعدـ اؼبباالة
. كالثقافة 

اختيار اؼبادة اؼبناسبة   وبسنوف،فكثَت من القنوات اؼبوجهة لألطفاؿ ال يقف كراءىا متخصصوف أكفاء      
جيل قوم يسهم يف إعادة بناء اغبضارة العربية تنشئة  وبرصوف على ،لوف غيوركف على اؽبويةؤكللطفل كال مس

 فهم ال يأهبوف خبطر ـباطبة ، لذلك ال يبالوف دبستول اللغة اليت يتحدثوف هبا كال بنوعية األلفاظ،اإلسالمية
اليت تغرؽ األطفاؿ  "قناة طيور اعبنة"  كخَت مثاؿ على ذلك ،غات األجنبيةؿٌ غات الدارجة كحىت باؿؿٌ األطفاؿ باؿ

" SPACETOON"إضافة إذل قناة .كتغرؽ أذاهنم يف معجم اللهجة اؼبصرية ك األردنية ،يف عادل اؼبرح كالغناء 
                                                           

 جامعة ،مخبر المصطلحات اللغوية والبالغية في التراث العربي"أدب الطفل سبيال لتنمية المهارات اللغوية"عبد المالك بومنجلرينظ
.4ص ، الجزائر   2سطيف    
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 ككوف أفالـ الرسـو اؼبتحركة من اخًتاع ،للطفل دبفاىيم الثقافة الغربية اليت تشبع الشعور الباطن، باإلقبليزية
كاضح لركح  حيث تركج كبشكل،الغرب كلألسف فقد فرضوا حضارهتم كثقافتهم فرضا على أبنائنا كبناتنا 

يبيل إذل استعماؿ اللغات األجنبية حٌبا  جأ إذا أصبح الطفل العريبا فال نتف،الًتبية الغربية كتركج التقاليد الغربية 
  1.كانبهارا بالغرب

اقبذاب األطفاؿ   إخراجا كسعرا ما وبوؿ دكف،ا كنوعاـٌ ؾ،إف قلة عناية دكر النشر بكتب أدب الطفل       
. كضعف قدرهتم على اقتنائها.إليها 

كال خربة ، موىبة كافية إف شيوع الضعف اللغوم كالقصور اإلبداعي فيمن يتصدكف للكتابة للطفل دكف      
 ألف الطفل يعتقد الصحة يف كل ،ذلك أخطار فادحة كينجم عن. بأصوؿ الفن كإحاطة بقواعد اللغة العربية

  كالركاكة األسلوبية، ناىيك عن الطباعة،اللغوية فإذا شاعت األخطاء، يف كتاب ما يسمعو من معلم أك يقرؤه
. كغَتىا من اؼبشاكل يف ىذا اجملاؿ. يف كتب الطفل

كال يفتح أفقا مطمئنا ، كاقع ىذا مظاىره كـباطره عل بناء الشخصية اللغوية يف كاقع ال يشَت خبَتاؿإف       
كال تزاؿ احملاكالت ، ال  يدرؾ كلو ال ييًتؾ جلواـ فإف، كمع ذلك . لألمل من غدو طيب ؼبستقبل اللغة العربية

عاملوف عل ارتقائها كنشرىا ساعوف على ضبايتها  ف عليهاك غيور،العربية ف للغتهمكقائمة ماداـ ىناؾ أناس ؿبب
 .ىاكالدفاع عن

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .5-4 ينظر عبد المالك بومنجل ،المرجع السابق ، ص. 1
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: واقع تعليم اللغة العربية بالمدارس الجزائرية
ىناؾ عالقة كثيقة بُت اللغة كبُت صبيع أقطاب العملية التعليمية التعلمٌية كىي اليت تضمن التواصل بُت       

اؼبعلم كاؼبتعلم، كىي ليست كسيلة للتخاطب كالتواصل كاغبوار فحسب، بل ىي األداة الناقلة للعلم كاؼبعرفة 
 لذا فإف الفرد يتأثر باللغة اليت يستعملها ىيجلكالثقافة كاغبضارة، فهي منزؿ الكائن البشرم على حد تعبَت 

. فينعكس ذلك على مبط تفكَته كأرائو كتصوراتو كسلوكياتو
كف نظاـ الًتبية كالتعليم على عيعد تعليم اللغة العربية يف اؼبدارس اعبزائرية من بُت األكليات اليت م      

 1.ربقيقها نظرا للمكانة اليت ربتلها ىذه اللغة يف ثقافة اجملتمع اعبزائرم، كارتباطها هبويتو العربية كاإلسالمية

إف استقراء كاقع استعماؿ اللغة العربية يف اعبزائر يف التعليم منذ االبتدائي إذل اعبامعي منذ االستقالؿ       
قبده متدىورا، فاللغة العربية ال زالت تعاين نتيجة ؼبخلفات االستعمار الفرنسي بسبب منافسة اللغة الفرنسية 

ؽبا ككذا العامية كؽبجاهتا اؼبختلفة اليت أبعدت أقطار البلد الواحد بالرغم من مساعي الدكلة اغبديثة لتعميم 
 2. ـبتلف مراحل التعليمذل قانوف التعريب عمءاستعماؽبا بعد مج

إف الواقع الفعلي لتدريس اللغة العربية يف اؼبؤسسة التعليمية اعبزائرية يعكس اليـو حقائق مغايرة سباما       
للسياسات كاألىداؼ الًتبوية اؼبرسومة بسبب سيطرة اللغة العامية من جهة ككذا اللغة الفرنسية من جهة 

ىا، كأنذر خبطر ءأخرل، ىذه الثنائية جعلت لغة الضاد تعيش منعرجا حاظبا أثٌر على مكانتها كزعزع بنا
إف الواقع اغبارل للمدرسة اعبزائرية يكشف عن حقيقة الضعف اللغوم الذم يعاين منو اؼبتعلموف يف  3.بقائها

 الًتبوية اؼبتكررة آخرىا اإلصالحاتـبتلف اؼبراحل ككذا التخصصات الدراسية دبا فيها الفركع األدبية رغم 
 كاؼبرتكز على مقارنة جديدة عرفت باؼبقارنة بالكفاءات كاليت ترتكز بالدرجة األكذل على 2003إصالح 

. اؼبتعلم
ف بشؤكف التعليم أٌف الضعف اللغوم العاـ مرده إذل السنوات األكذل من التعليم كف كاؼبهتمككيرجع الباحث     

كنظرا ألنبية السنوات . كنوعية اللغة اؼبستعملة كمدل تأثَتىا على مردكد التالميذ يف السنوات الدراسية الالحقة
كىل الستعماؿ .األكذل من التعليم االبتدائي كباكؿ تسليط الضوء على كضعية اللغة العربية يف ىذه اؼبرحلة 

اؼبعلم العامية يف حجرة الدراسة لو تأثَت على تعلم اللغة العربية ككذا على اؼبتعلم؟ 
 
 

                                                           
1
 .01ص " واقع تعليم اللغة العربية بالمدارس الجزائرية في ظل االزدواجية اللغوية"  دريس علي، . 

2
 -كلية الحقوق بجامعة بجاية نموذجا " استعمال اللغة العربية في التدريس بالجامعة الجزائرية بين الواقع والمـأمول"  كمال بن جعفر . 

  .01 الجزائر ، ص-دراسة سوسيو لسانية ، بجاية 

3
 .01ص المرجع نفسو ،"  دريس علي . 
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: م اللغة العربية الفصحىيم االبتدائي وأىميتو في تعليالتعل
 تشمل اؼبرحلة األكذل من الدراسة يف اعبزائر مدة طبس سنوات زيادة على السنة :المرحلة االبتدائية .1

التحضَتية، كسبثل ىذه اؼبرحلة مرحلة التعليم اإللزامي الذم وبصل األطفاؿ من خاللو على اغبد األدىن من 
اؼبعارؼ كاؼبهارات اليت ال يستغٍت عنها، كىي ذبسد اؼبضموف اؼبنطقي ؼببدأ تكافؤ الفرص يف مرحلة الطفولة 
. على بالغ أنبيتها باعتبارىا األساس لنمو الشخصية اإلنسانية كتطويرىا كلتنشئة مواطن نافع كفعاؿ يف اجملتمع
كسبتاز عن بقية اؼبراحل الدراسية كوهنا اغبجر األساسي كاللبنة األكذل يف سلم التعليم نظرا لسعة حجم ىذا 

تتحكم يف عملية اكتساب اللغة  1التعليم كأنبيتو باعتباره مرحلة عامة ينبغي أف وبصل عليها كل أبناء الشعب
يف ىذه اؼبرحلة اليت تبدأ بدخوؿ الطفل إذل اؼبدرسة عدة عوامل متفاعلة فيما بينها، إف ىذا التفاعل بُت ـبتلف 

العوامل باإلضافة إذل احمليط الثقايف كاالجتماعي كمدل ربفيزه كتشجيعو على احًتاـ اللغة العربية كضركرة 
 2.تعلمها كإتقاهنا ىي اليت تساىم يف تكوين دافعية لدل التالميذ إلتقاف اللغة

: تعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية
 اؼبرحلة مكانة متميزة كبارزة بُت اؼبواد  ىذهربتل اللغة العربية يف :مكانة اللغة العربية في المرحلة االبتدائية (1

 3.الدراسية األخرل ؼبا ؽبا من أنبية يف ربقيق االتصاؿ اؼبباشر بُت التلميذ كبيئتو
حيث أف اللغة . كيأخذ تعليم اللغة العربية جزءا كبَتا من الوقت اؼبخصص للتعليم يف اؼبدرسة االبتدائية     

كز أداة تأداة لكسب اؼبعارؼ كاػبربات اؼبختلفة، كمن مث يبكن القوؿ أف عملية التعليم يف اؼبرحلة االبتدائية تر
لكسب اؼبعارؼ كاػبربات اؼبختلفة، كمن مث يبكن القوؿ أف عملية التعليم يف اؼبرحلة االبتدائية تًتكز يف السيطرة 

حدل الوسائل اؼبهمة يف اكتعد اللغة العربية .على اللغة القومية كخاصة يف الصفوؼ األكذل من تلك اؼبرحلة
ربقيق اؼبدرسة االبتدائية لوظائفها، ألف اللغة من أىم كسائل االتصاؿ كالتفاىم بُت التلميذ كالبيئة احمليطة بو، 

كمن ىنا نرل أف اللغة العربية يف اؼبرحلة االبتدائية ليست مادة دراسية فحسب، كلكنها كسبة لدراسة اؼبواد 
ؽ فإف منهج اللغة العربية ليس غاية يف حد ذاتو، كإمبا ىو كسيلة لتحقيق ؿالدراسية األخرل، كمن ىذا اؼبنط

. جاغاية كىي تعديل سلوؾ التالميذ اللغوم من خالؿ تفاعلهم مع اػبربات كاألنشطة اللغوية اليت وبتويها اؼبنو
كسبثل اللغة العربية أداة مهمة بالنسبة للمناىج الدراسية، كمن ىنا يتضح أف من أىم أىداؼ اؼبناىج الدراسية 

ككظائفها ىو تعليم اللغة العربية كتصحيحها يف ألسنة الناطقُت هبا كاغبفاظ عليها كتطويرىا، ككذا إتقاف 
. االستماع كاغبديث كالقراءة كالكتابة: مهارات اللغة األربع

                                                           
1
 .03 ص،"مشكلة تعليم اللغة الفرنسية في مرحلة التعليم األساسي" إيمان وسام حمودي الخفاجي . 

2
 .109دار األمة ــــ الجزائر، ص " المدرسة الجزائرية إلى أين" مصطفى عشوى . 

 .منتديات بوابة العرب" تعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية"  رياض فوزي حنفي . 3
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: أىمية اللغة العربية لتلميذ المرحلة االبتدائية( 2
.    للغة العربية أثر كبَت يف التكوين الفكرم كاالجتماعي للتلميذ ككذا القيمي-1
. أف يعتز بلغتو العربية، اللغة القومية لغة القرآف الكرًن كاغبضارة العربية-2
.  أف يستخدـ اللغة العربية الفصحى اؼبيسرة أداة للتواصل كالتعبَت عن أفكاره كمشاعره كخرباتو- 3
 أف يعرب التلميذ كتابة على متطلبات اغبياة اليومية كمشاعره كأحاسيسو باللغة العربية الصحيحة مراعيا - 4

. سالمة اؽبجاء كقواعد اإلمالء كالًتقيم كصحة األسلوب ككضوح اػبط كصبالو
.  أف يوظف القواعد النحوية توظيفا سليما يف قراءاتو كاستماعو كحديثة ككتاباتو - 5
ىذا االتصاؿ شفويا أك   أف يكتسب التلميذ القدرة على االتصاؿ اللغوم الواضح السليم،سواء كاف- 6

. كتابيا
إف تعليم اللغة العربية الفصحى يف ظل توظيف العامية  :واقع تعليم اللغة العربية الفصحى في ظل العامية(3

يف التعليم كخاصة يف الطور االبتدائي يف اعبزائر ليس مشكلة مدرسية فحسب بل ىو فضال عن ذلك مشكلة 
ثقافية كفكرية ألف تأثَتىا يبتد خارج اؼبدرسة كإذل صميم حياتنا فال يبكن عزؿ نتائج تعليم اللغة العربية عن 

إنو :" الّدنانكيف ىذا القوؿ يقوؿ الدكتور   . الواقع اللغوم كالثقايف اؼبؤدل الذم يطوؽ اؼبدرسة من كل جهة
ىا كما يفعل العرب ألف الواقع التعليمي كاللغوم للتلميذ العريب يسَت ءـ أبناؿليس على كجو األرض أمة تظ

 :سَتا معاكسا لطبيعة اػبلق على النحو اآليت
 يف مرحلة االكتساب الفطرم للغة يكتسب اللهجة العامية كال يكتسب لغة اؼبعرفة، كىي الفصحى .1
 .(يكسب العامية بلهجاهتا كقواعدىا )
بعد بدء ضمور قدرة الٌدماغ على ربصيل اللغة فيبذؿ جهدا كبَتا لتعلم  (الفصحى)يبدأ بتعلم لغة اؼبعرفة . 2

 1.لغة اؼبعرفة كينفق كقتا طويال لتعلم اؼبعرفة
تلميذنا العريب مظلـو ألنو يتعلم اؼبعرفة بلغة دل يتقنها كال يبارسها إال يف أثناء القراءة كالكتابة " مث يقوؿ    

أف تكوف لغة اػبطاب السائدة يف مدارسنا كجامعاتنا ىي العامية :كأعجب كضع تربوم كأغربو يف تاريخ األمم
إذف طفلنا العريب يفاجأ عند دخولو الصف األكؿ يف اؼبدرسة أنو يستلقي .كلغة الكتاب كالدراسة الفصحى

اؼبعرفة بلغة غَت لغتو األـ اليت أتقنها كرضعها مع لباف أمو، كتشكل كجدانو كأحاسيسو كفقها كيواجو من 
كينتج عن ذلك معاناة الطفل عند دخولو :" كيضيف قائال ". خربات تربوية غَت سارة الساعات األكذل

 2.اؼبدرسة

                                                           

 .، المرجع السابقرياض فوزي حنفي  ينظر -
 ".عبد اهلل الدنان سبيلنا إلى نهضة علمية وتعليمية راقية. طريقة د" أيمن بن أحمد ذو الغني . 2
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ؿ الذىٍت إذا  ػػػا يقرأ فيصاب بالتواؾػػػػػػافأ على القراءة بفهم ـػػػػيتلقاه فيها الطفل العريب ال يك  ككراىيتو ؽبا كؼبا
الكالـ اؼبكتوب ما دل يًتصبو لو أحد إذل عاميتو فيكره القراءة كالكتاب، كيضطر مع يشعر بعجزه عن فهم 

كالطفل اعبزائرم .   1"تقدمو يف سنوات الدراسة أف يلجأ إذل اؼبلخصات كأف يعتمد على اغبفظ بدؿ الفهم
 كضعية كمال بشركيضيف أيضا . كباقي أطفاؿ العرب يعانوف من تعلم اللغة العربية الفصحى يف ظل العامية

العربية يف دكؿ التعليم يف كضع يدعو إذل القلق بل االنزعاج فاعبو اللغوم العاـ : " تعلم اللغة العربية قائال
ىناؾ ما يزاؿ مشحونا بأخالط الكالـ كتوافره من عاميات كرطانات يف األفنية كالفصوؿ كاؼبدرجات أحيانا، 

مع توظيف قليل للعربية الفصيحة، كىو لألسف توظيف مغلوط يف أحياف غَت قليلة، كالعربية بفركعها اؼبتعددة 
ؿبسوبة مادة كاحدة، منقوصة القدر كاالىتماـ كما ككيفا، من حيث كجوب النظر إذل فركعها الكثَتة، 

عريب  كاألكقات اؼبخصصة ؽبا كالدرجات اؼبرصودة ؽبا يف االمتحاف، كيف كثَت من األحياف تقدـ مادهتا بأسلوب
يف التعامل معها، أما مهارات اكتساب اللغة  (التلقُت)مٌوج مشحوف بالعاميات كما إليها، كيعتمد على 

. كتعليمها فهي غائبة تقريبا
فاالستماع إذل عريب فصيح صحيح نادر، كالقراءة اعبهرية ؽبا كجود ال يذكر إذا قيس بأنبيتها بوصفها      

سيدة اؼبقررات يف اللغة ، كغياب ىاتُت اؼبهارتُت يستتبع بالضركرة ضعفا ملحوظا يف تفعيل اؼبهارتُت األخَتتُت 
  2."الكتابة كاغبديث

 كيرجع أسباب توظيف العامية يف اغبجرة الدراسية إذل عدة أسباب منها ما يتعلق باؼبعلم كأخرل تتعلق    
. باؼبتعلم كاؼبنهاج

 :أسباب استعمال العامية في الوسط المدرسي
 .إسناد تعليم اللغة العربية يف اؼبرحلة االبتدائية إذل معلمُت غَت مؤىلُت لتدريسها .1
 .الضعف اللغوم لدل فئة غَت قليلة من معلمي اللغة العربية خاصة يف اؼبرحلة االبتدائية .2
 عدـ التزاـ فئة غَت قليلة من معلمي اللغة العربية أنفسهم باستخداـ اللغة العربية الفصحى أثناء تدريسهم .3

 .لفركعها اؼبتنوعة
 .عدـ اىتماـ كثَت من معلمي اللغة العربية بتصحيح األخطاء اللغوية اليت يقع فيها التالميذ .4
عدـ اكًتاث اؼبعلمُت يف تقوًن ألسنة تالميذىم عندما تكوف إجاباهتم بالعامية، كىذا يشكل عامال أساسيا  .5

. يف اغبيلولة دكف تعلم اللغة العربية الفصحى كاكتساب مهارهتا بالسرعة اؼبرجوة كالدقة اؼبنشودة
 .عدـ تشجيع اؼبعلمُت تالميذىم على التحدث بالفصحى.6
 .ة اىتماـ اؼبدارس كاؼبعلمُت باألنشطة اللغوية غَت الصفيةقل.7

                                                           
1
 .،المرجع السابق أيمن بن أحمد ذو الغني . 

2
 .18ص" اللغة العربية بين الوىم وسوء الفهم"  كمال بشر . 
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ندرة كعدـ اقتناع فئة غَت قليلة من العاملُت يف اؼبيداف التعليمي باستخداـ الوسائل التعليمية كالتكنولوجية .8
 .اغبديثة يف تعليم كتعلم اللغة العربية الفصحى

 .جاهتم كميوؽبماضعف ارتباط ؿبتويات مقررات اللغة العربية اليت يدرسها التالميذ حبياهتم كح.9
 . اعتقاد البعض أف اللغة العربية غَت قادرة على استيعاب اؼبعاين كاؼبصطلحات العلمية اغبديثة.10
 تعود التلميذ كىو طفل االستماع ككذا التحدث بالعامية، حبيث ترسخ يف ذىنو فبا يصعب األمر عليو .11

 .حالؿ الفصحى بدؿ العاميةا
يضاؼ إذل ىذه العوامل عامل آخر خارجي يتجلى فيما يتفاعل معو اؼبتعلم من ضركب النشاط اللغوم        

يف اإلذاعة كالتلفزة حيث أف العامية ىي لغة أغلب ىذه الضركب من النشاط كىكذا ال يكتمل البنياف بنياف 
 الًتبوم كالثقايف، حبيث ينطلق اعبميع من ؿالفصحى إال إذا تضافرت اعبهود بُت سائر العاملُت يف اغبق

 1.ىي اغبفاظ على الفصحى يف صبيع أعماؽبمة إسًتاتيجية كاحد

: طبيعة األثر الذي تتركو العامية في عملية الوسط التعليمي

 2: كيبكن حصرىا يف النقاط التالية :أثر العامية في عملية التعليم للعربية(1

 ة يبثل عائقا يف سَت العملية سَتا عاديا صحيحا طبيعيا، إذا ضعف إدراؾ اؼبعلم كاكبط استيعابو للعامي
 .كالفصحى
 وبدث خلطا لغويا يف مستويات متعددة يف اؼبنطوؽ كاؼبكتوب بالشرط السابق. 
  حصوؿ االستيعاب النظرم كاإلتالؼ التطبيقي النعداـ التكامل اإلهبايب بُت اؼبدرسة كاجملتمع أم

 .الفصحى كالعامية
 عدـ التحكم يف اللغة يف االستعماؿ لغياب اؼبناخ اؼبناسب. 
 حصوؿ التداخل بينهما عفويا يف التعلم، كذلك لطبيعة غياب اإلدراؾ كالوعي أصال عند اؼبعلم. 
 عليها يف ظل غياب فقو العامية كالفصحى لدل اؼبعلم كاؼبتعلمدمزاضبة العامية للفصحى كؿباكلة التمر. 
 الثنائية اللغوية أفقدت الكثَت من صبالية كبراعة العربية كتسربت على إثرىا الكثَت من األخطاء الشائعة 

 3.عدنانمنها ما صبع يف معاجم خاصة كمعجم األخطاء الشائعة للدكتور 

                                                           

1
   http://www.alsnani.com.للهجة العامية وأثرىا على اللغة العربية الفصحى  ا. 

2
-عالم الكتب الحديثة" رؤية علمية  في الفهم ،المنهج ،الخصائص ،التعليم ،التحليل -اللسان العربي وقضايا العصر" ساسي ال عمار . 

 .111 ،ص2009األردن 
 .111ي، المرجع نفسو ،ص ساسال عمار . 3
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  الثنائية اللغوية كلدت حلوال يف غَت صاحل الفصحى منها ما يسمى حبل اإللغاء لكثَت من األساليب
الفصيحة حبجة عدـ االستعماؿ أك حبجة التطوير، كما كلدت خطرا سبثل يف االكبراؼ كاللحن الذم دخل 

 .ساحة االستعماؿ بقوة فبا جعل منو القاعدة الشرعية كأقحم يف الفصحى إقحاما كىي غاضبة عليو
  يًتؾ نظرة تتمثل يف صعوبة العربية كتعقد قواعدىا كعليو البد من البحث عن البديل األيسر كاألسهل

 .كليس إال يف العامية، لغة االستعماؿ العاـ
فورنا من تعلم الفصحى، كرسخت فكرا خاطئا كتطورا سلبيا ذباىها، فالعامية فىذه الصعوبة اؼبزعومة كلدت     

 1.كلدت الكثَت من الصعوبات يف االستيعاب للفصحى يف الفهم كاالستعماؿ
: طبيعة األثر في عملية التعليم

:    كيبكن حصره يف النقاط التالية
كىو اؼبعرب عنو دبصطلح اؼبلكة كالتأدية يف  (االكبراؼ) غياب الفقو كالكفاءة كسوء التلقُت الذم يفرز :المعلم

. اللسانيات التوليدية
.  يف تدقيق اؼبفهـو كاستيعاب اؼبنطلقات الصحيحة يف العملية التعليمية :المنهاج
ِإنَّ نَاِشَئَة  :»اهلل تعالىكقوؿ  (اقرأ  ):  يف اعبهد كاغبضور كاغبرص كالرغبة كاالجتهاد كمبوذجو يف ذلك:المتعلم

 2.«َأَشدُّد َوْطًئا َوَأقْـَومُم ِقياًل  اللَّْيِل ِىيَ 

.    فالسلب حاضر بالغياب كاإلهباب حاصل باغبضور ؽبذه اػبصائص كاؼبميزات اؼبذكورة
طبيعة األثر سليب باألصالة إذ يبثل عائقا يف سَت العملية سَتا حسنا باعتبار أف العامية يف ىذه اغبالة ىي - 

جسم أجنيب زائد يف العملية، ككبن نعلم ما يفرز اعبسم األجنيب إذا تسرب إذل ذات اإلنساف يف صحتو، علما 
 3.العامية يف ىذه اغبالة ألصق كأسهل من الفصحى ألهنا متداكلة كاألخرل غَت متداكلة أف

 نسبة توصيل للفصحى للمتعلم حبكم أف كثَتا من اؼبفردات كالًتاكيب تلقن كىن على غَت صلة بالفصحى -
. األـ كما اؼبعاجم الكثَتة اليت ألفت من القدًن إذل اليـو يف غبن العامة كاػبطأ الشائع إال دليله على سلبية األثر

.  الكفاءة العلمية غَت مضبوطة يف اؼبعلم، كالتحصيل ناقص كمشوه يف اؼبتعلم-
.   انعداـ االنسجاـ كالتكامل بُت اؼبدرسة كالواقع اللغوم يف اجملتمع-
 .ؿباكلة ذبريد األجياؿ من قواـ شخصياهتا كتذكيبها يف كيانات غَتىا -
 لقد أثبتت بعض البحوث أف العامية ربتوم على العديد من الًتاكيب كاؼبفردات، ىذه األخَتة ربمل      

الداللة نفسها اليت ربملها الكلمة يف اللغة الفصحى، غَت أف التطور الدالرل دل يبق الكلمة على حاؽبا يف 
                                                           

1
 .114، صالمرجع السابق،   عمار الساسي. 
 .06 ، اآلية  سورة المزمل.2

3
 .114، صالمرجع نفسو،   عمار الساسي. 
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، االعامية من حيث داللتها، إذ حورىا كحٌرؼ داللتها إذل معٌت آخر فحصل اػبالؼ كبقي متجذرن   إذل اليـو
كاالتقاء ىذا العنصر السليب يف الثنائية اللغوية هبب أف يكوف اؼبعلم كثَت االطالع كاالستيعاب ؼبثل ىذه 

 الكلمات مع مراعاة السياقات كبذلك يعود إحياء كلمة فصيحة لتلكالظواىر، كوبسن اختيار األمثل 
أما إذا اختلطت ىذه األشياء على اؼبعلم فسيحدث ذلك خلال يف تعليم الفصحى، كىذا .دبساعدة العامية

. يؤثر سلبا ؿباكلة على استيعاب الطفل غبقيقة اللغة العربية
 انتشار العامية على نطاؽ كاسع أدل إذل إضعاؼ الفصحى يف عقوؿ كألسنة أبنائها فبا أدل إذل كجود بيئة -

لغوية مستضعفة تتسلل إليها مفردات اللغات األجنبية حيث أف العامية ليست ندَّ اللغات األجنبية يف غياب 
 1.لغة شريفة كالفصحى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
 2011منتديات تخاطب " تحديد مصطلح الثنائية واالزدواجية اللغوية وأثرىما على اللغة العربية الفصحى"  علي بن سالم المري . 

www.ta5atub.com    

http://www.ta5atub.com/
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 .01استمارة رقم

 . الجنس-01

 النسبة إناث النسبة ذكور العينة
50 30 60 %20 40 %

 :التحليل

     من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة الذكور أكثر من نسبة اإلناث، حيث وصلت نسبة الذكور حسب 
 من رلموع التالميذ وىذه النسبة ختص الطور االبتدائي وبتحديد %40 ووصلت نسبة اإلناث إىل %60اجلدول 

 .السنة الثالثة ابتدائي

 . المستوى التعليمي للوالدين-2

 م.ن مستوى جامعي م.ن مستوى ثانوي م.ن مستوى متوسط م.ن مستوى ابتدائي مستوى الوالدين
% 04 02% 16 08% 24 16% 56 28 األب
% 02 01% 04 02% 14 07% 80 40 األم

 :التحليل

    من خالل اجلدول نالحظ أن ادلستوى التعليمي للوالدين يبقى ال يرتقي إىل ادلستوى ادلطلوب حيث تبقى 
النسب ضئيلة جدا سواء لألب أو لألم حبيث ال يتعدى مستواىم التعليمي الطور ادلتوسط وىذا بالتأكيد يؤثر 
على مستوى تعلم أبنائهم كون أن تعليم الوالدين وثقافتهم يؤثر تأثريا مباشرا على األبناء، خاصة يف اكتساهبم 

 .اللغة

 . المنطقة الجغرافية-3

 النسبة حضر النسبة الريف
20 40 %30 60 %

 :التحليل

 يقطنون باألرياف %40     من خالل إجابات التالميذ نالحظ أن نسبة كبرية من التالميذ واليت وصلت إىل 
وىذه النسبة من التالميذ قد يتأثر تعليمو بادلناطق اليت يسكنون هبا حبيث قد ال توجد الوسائل واإلمكانيات 



 الفصل الميداني

 

99 
 

كادلكتبات والشابكة يف تعلمو للغة وكذا بالبحث وىذا يؤكد على أن البيئة وادلنطقة تؤثر يف تعليم التالميذ 
 .واكتساهبم ادلعرفة

. تعلم الطفل اللغةب عالقة  ا االجتماعي لههومحيطالطفل بيئة الممارسات اللغوية في :01المحور 

النسبة ال النسبة نعم االقتراح 
ىل توظف أسرتك اللغة العربية الفصحى يف  .1

البيت عند احلديث؟ 
7 14 %43 %86 

  :التحليل

لغة، حبيث جند إال قلة قليلة لمن خالل اجلدول نستطيع الربط بني احمليط االجتماعي للطفل وعالقتو بتعلمو      
تستعمل الفصحى على غرار باقي األسر وىذا يؤكد أن الظروف البيئية ذات % 14من األسر واليت بلغت نسبتها 

تأثري قوي يف اكتساب الطفل للغة، فالصغري الذي يعتاد يف حياتو اليومية مساع لغة سليمة يتعلم النطق الصحيح 
والتعبري السليم والقواعد اللغوية الصحيحة، كما يتعلم الكثري من تفاصيل استخدامها حينما يذىب إىل ادلدرسة 

.  جهدا أكرب يف تعلمهافيبذلون دون جهد يذكر على غرار األطفال الذين مل يعتادوا مساع اللغة الصحيحة 

 النسبة ال النسبة نعم االقتراح

 ىل تستعمل أسرتك بعض ادلصطلحات .2
بالعربية لتسمية بعض األشياء أو ادلنتجات ؟ 

6 12 %44 88 %

: التحليل

من األسر فقط اليت تستعمل ادلصطلحات بالعربية لتسمية  % 12من خالل اجلدول يتبني لنا أن نسبة     
 من األسر وىي األغلبية اليت تستعمل ادلصطلحات بالعامية % 88األشياء أو حىت ادلنتجات بينما تبقى نسبة 

مما جيعل الطفل غري قادر على التعرف على ادلسميات باللغة الفصحى، فجهل الطفل على  ( أو لغة أجنبية ذلجة)
   (تلفازال، االنًتنيتوسائل اإلعالم،  )تسمية ادلصطلحات بالعربية الفصحى مرده إىل األسرة وما حييط هبا 
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 النسبة العامية النسبة الفصحى االقتراح
ىل أغلب .3

الربامج اليت 
تشاىدىا أسرتك 
تكون باللغة العربية 

الفصحى أو 
 العامية؟

 
 

18 

 
 
36 %

 
 
32 

 
 
64 %

: التحليل

من خالل اجلدول يتضح لنا أن أغلب األسر تدمن وحتبذ ادلشاىدة واالستماع بالعامية حبيث وصلت النسبة      
لربامج باللغة الفصحى وىذا يؤكد على دور التلفاز امن األسر اليت تشاىد  % 36بينما تبقى نسبة  % 64إىل 

 تقوم بو يف تثقيف األطفال وتعليمهم اخلربات اجلديدة وكذا يف اكتساب يتوكذا وسائل اإلعالم ادلختلفة ال
. ادلهارات

النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

ىل تردد ما تسمعو من كلمات أو مجل .4
سواء من أصدقائك أو تلفاز أو وسائل 

؟ االنًتنيتإعالمية أخرى أو حىت 

45 

 

90 %5 10 %

   التحليل

من خالل تصريح التالميذ ديكن القول أن الطفل يتأثر بلغة احمليط الذي ينتمي إليو والذي من بينها لغة     
 لو أثر يف تعلم الطفل اللغةوشكل ادلساحة الكبرية يأصدقائو وىذا يؤكد فرضية القول أن الوسط اللغوي للطفل 

ىا، وذلك لشدة ارتباطهم   هبذه وتأثر باأللفاظ والًتاكيب اليت يسمعوهنا ويرددت يؤكد على أن ألسنة الناشئة اكم
الوسائل واجنذاهبم إليها لوقت كبري ، فهناك صلة بني اإلعالم وبني الًتبية والتعليم وىذا ما يؤكده اجلدول السابق 

من األطفال يتأثرون بالذي يسمعونو ويرددونو، بينما القلة القليلة ما يرون غري ذلك واليت  % 90حيث أن نسبة 
. فرمبا لظروف كقلة اإلمكانيات مثال دفعتهم لقول ذلك% 10تشكل نسبتهم 
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النسبة ال النسبة نعم راح ـاالقت

% 62 31% 38 19ىل توجد لديكم مكتبة يف البيت؟ .5

:  التحليل

وىي نسبة % 62لقد صرح األغلبية من التالميذ أهنم ال ديلكون مكتبة يف البيت حبيث وصلت النسبة إىل       
وىذه النتائج تدل على أن أغلب األسر حلد اآلن ال % 38 ديلكون ذلك واليت تقدر بنسبة ن مع الذي مقارنةكبرية

 نشهده من تطور وىذا بطبعو ماتوفر ألبنائها اإلمكانيات الالزمة اليت تساعد على إثراء حصيلتهم اللغوية رغم 
. يؤثر على تعلمهم وخاصة اللغة الفصحى

النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

% 70 35% 30 15عض ادلعاجم اللغوية يف البيت؟ بىل لديكم .6

: التحليل

% 30معاجم لغوية يف البيت ىي فقط ن من خالل إجابات التالميذ يتبني أن نسبة التالميذ الذين ديلكو     
معاجم لغوية وىذا يؤكد أن ادلستوى ادلعيشي لألسرة لو دور ن من التالميذ الذين ال ديلكو% 70بينما تبقى نسبة 

مهم يف مساعدة أبنائها يف عملية التعليم والتعلم وكذا من توفري ذلم اإلمكانيات الالزمة اليت تساعدىم يف التعليم 
. وخاصة اللغة

النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

ىل تستعمل ادلعجم يف شرح األلفاظ اليت قد .7
يصعب عليك فهمها؟ 

10 20 %40 80 %

  :التحليل

رغم توفر ادلعاجم العربية وتعدد أشكاذلا ومناىجها وسهولة توفريىا يف الوقت الراىن فإن ممارسة استخدامها       
 ىذه نمن التالميذ الذين يستعملو% 20سواء يف البيت أو ادلؤسسات التعليمية غري ملحوظ حبيث جند إال 

  من ادلعاجم اللغوية، وىذا راجع إىل عدم استعماذلانال يستعملو% 80ا البقية العظمى واليت تقدر بـــ مادلعاجم بني



 الفصل الميداني

 

102 
 

 ما يفسر ذاد وإلزام الطفل وتعويده عليها وهيأفراد أسرة الطفل أو حىت ادلدرس على استعماذلا أو حىت التأكقبل 
. مشكلة الضعف اللغوي

النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

% 60 30% 40 20ىل تطالع القصص يف البيت؟ .8

: التحليل

فقط % 40إن اجلدول يبني أن نسبة التالميذ الذين يهتمون بادلطالعة تبقى نسبة غري كافية واليت تشكل       
، فيما خيص التالميذ الذين ال يهتمون %60من رلموع التالميذ، بينما تبقى النسبة عالية واليت وصلت إىل 

 األثر الفعال يف تنمية لون عزوف الناشئة مبختلف أعمارىم ومستوياهتم التعليمية عن القراءة احلرة إبادلطالعة 
. شكل ظاىرة بارزة يف رلتمعاتنا يف الوقت الراىن،وياحلصيلة اللغوية وتطوير القدرات التعبريية 

النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

ىل تستعمل اللغة العربية الفصحى .9
سواء يف البيت أو خارجو ؟ 

14 28 %36 72 %

: التحليل

بينما النسبة الكربى واليت تقدر بـــ % 28جند نسبة قليلة اليت تستعمل اللغة العربية الفصحى واليت تقدر بـــ      
 تستحسن اتستعمل العامية مبختلف أنواعها وذلك قد يرجع للمستوى الثقايف لألسرة حبيث أن ىناك أسرً % 72

ذلك من أوالدىا وتشجعهم عليو بينما األغلبية من األسر رمبا لقلة مستواىا ادلعريف للغة الفصحى ال تشجع 
عند احلديث بالفصحى وال تستحسن ذلك مما جيعل ىذا الطفل يشعر باخليبة وأحيانا السخرية من قبل  ىاأبناء

. ف عن ذلك ويصبح خيجل من تكلمهازأفراد أسرتو أو حىت زمالئو فيع

 .استعمال العامية داخل الحجرة الدراسية له األثر في تعلم الطفل اللغة الفصحى وتمكنه منها :02المحور 

النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

% 0 0% 100 50ىل يستعمل ادلعلم داخل القسم العامية؟ .1
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: التحليل

 ال ديكن خلو أي حجرة تدريس من استعمال العامية وىذا يؤكد على همن خالل تصريح التالميذ يتأكد لنا أنّن      
انتشار ىذه الظاىرة، مما يوسع الفجوة بني الفصحى والعامية، و يبعد الفصحى عن دائرة االىتمام ويقلل من حصيلة 

 صعوبة يف لق ويخ، يقلل من إحساسهم بفاعليتها وفاعلية ما يكتسب منها من عناصراالناشئة من مفرداهتا وصيغها كم
. استحضارىم ذلذه العناصر يف استخدامها يف رلاالت التعبري

 

 

 

النسبة التوتر النسبة االنزعاج النسبة االرتياح االقتراح 

مباذا تشعر عندما يتحدث .2
ادلعلم أو يشرح بالعامية؟ 

22 44 %23 46 %05 10 %

التحليل 

ة التالميذ حبيث يشعر بعض يسف على نا إن استعمال العامية من قبل ادلعلم داخل احلجرة الدراسية يًتك أثرً     
باالرتياح نظرا ألن ادلعلم يستعمل لغة غري غريبة عليهم يفهموهنا وذلك % 44 تصل نسبتهم إىل نالتالميذ والذي

ىم العناء وبذل جهٍد إضايف يف سبيل الفهم مما جيعلهم يشعرون بالراحة، بينما فئة أخرى من التالميذ نبطّنبع يجالب
 وذلك% 46والذين صرحوا بانزعاجهم باستعمال العامية من قبل ادلعلم وىي فئة كبرية حيث تصل نسبتهم إىل 

نابع من شعورىم بعدم تعلمهم لشيء جديد حبيث ال فرق بني لغة ادلدرسة واللغة اليت اعتادوا عليها مما ولدّن يف 
يشعرون بالتوتر وحىت القلق % 10نفوسهم ىذا الشعور، بينما فئة أخرى واليت تصل نسبتهم حسب اجلدول إىل 

من استعمال العامية وذلك لشعورىم بعدم االنضباط وحىت عموم الفوضى داخل القسم وىذا كلو لو أثر على 
. نفسيتهم وولد فيهم ذلك الشعور

النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

ىل جتد صعوبة عندما يتحدث ادلعلم أو حىت يشرح .3
باللغة الفصحى فقط؟ 

30 60 %20 40 %

: التحليل

من رلموع التالميذ جيدون صعوبة يف فهم ادلعلم % 60 تقدر نسبتهم بـــ ذينلقد صرح معظم التالميذ وال     
عند شرحو لدرس بالفصحى فقط إذ مل يقحم العامية وذلك راجع لعدة أسباب واليت من بينها تعود التلميذ على 
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استعمال العامية داخل وخارج ادلدرسة، إضافة إىل ضعف الرصيد اللغوي للتلميذ وذلك راجع إىل قلة ادلطالعة 
من % 40والبحث وحىت  التشجيع سواء من قبل الوالدين أو ادلعلم، بينما تبقى فئة قليلة واليت تقدر نسبتها 

. التالميذ قد ال جتد صعوبة عند التحدث والشرح باللغة الفصحى

النسبة في بعض األحيان النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

ىل جتيب عن أسئلة .4
ادلعلم بالعامية؟ 

17 34 %15 30 %18 36 %

 عن أسئلة ادلعلم بالعامية نمن رلموع التالميذ جييبو% 34من خالل استقراء اجلدول يتبني لنا أن نسبة  :التحليل
ىي فئة قليلة و باللغة العربية الفصحى نمن رلموع التالميذ جييبو % 30ذر استعمال الفصحى بينما عوذلك لت

 الفصحى والعامية معا وىي فئة الغالبية نمن رلموع التالميذ يستعملو% 36مقارنة بالفئة السابقة، وتبقى نسبة 
 .من التالميذ وىذه الفئة دتثل وضعية ادلمارسة اللغوية يف اجملتمع اجلزائري وادلدرسة اجلزائرية على وجو اخلصوص

النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

ىل تشعر باخلوف أو حىت اخلجل عند استعمال .5
اللغة العربية الفصحى؟ 

30 60 %20 40 %

: التحليل

 استعمال اللغة العربية الفصحى حيث بلغت د أغلبية التالميذ أهنم يشعرون باخلوف وحىت اخلجل عنح قد صر    
 خوفهم من الوقوع يف اخلطأ وذلك إىلمن رلموع التالميذ ويرجع ذلك اخلوف % 60نسبة الذين صرحوا بذلك 

 توظيف قواعدىا، كما يرجع شعورىم باخلجل لكون التالميذ ال يستعملوهنا إال علىدلعرفتهم عدم قدرهتم الكافية 
 يف ادلدرسة وال حسب الظروف وادلناسبات وليس ىناك من يشجع على التكلم بالفصحى ال داخل األسرة أحيانا

 يوظفها خاصة خارج ادلدرسة فيأتيهم ىذا اإلحساس وكأهنم غرباء عن ىذه اللغة ممّننبل العكس قد يسخرون 
 ال باخلوف أو حىت اخلجل يشعرونما عدم االعتزاز باللغة األم، بينما ال جند إال فئة قليلة من ال توذلك يولد ح

 من رلموع التالميذ ورمبا ذلك راجع إىل دعم األسرة وكذا طبيعة ادلعلم أو حىت  فقط%40حبيث يقدر نسبتهم بـــ 
 .ادلدرسة
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النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

% 30 15% 70 35لتعبري بالفصحى كتابيا؟ عند اىل جتد صعوبة .6

:  التحليل

من خالل استقراء اجلدول يتبني لنا أن نسبة التالميذ الذين جيدون صعوبة يف التعبري الكتايب نسبة كبرية قد      
فقط وقد يرجع ذلك إىل % 30 بلغت نسبتهم نمقارنة بالذين ال جيدون صعوبة يف التعبري والذي% 70بلغت 

طبيعة ادلوضوعات اليت ال تستجيب حلاجات ادلتعلم، إضافة إىل قلة الرصيد اللغوي لدى التالميذ بسبب قلة 
ادلطالعة إن مل نقل عدمها، مع قلة معرفتهم انتقاء األلفاظ ادلناسبة لطبيعة ادلوضوع، كما نرجع صعوبة التعبري عند 

التالميذ إىل عوامل أخرى ال تتعلق بالتلميذ منها قلة فرص التمارين التدريبية الكتابية كالنسخ والتلخيص 
والتحويل، وعدم الًتكيز على ادلطالعة ادلستمرة للنصوص األصلية والثرية اليت تزخر هبا اللغة العربية واليت من شأهنا 

أن تنمي احلصيلة اللغوية للتلميذ، إضافة إىل نوعية الربامج ادلقدمة للطور االبتدائي، فالتحكم يف اللغة ادلكتوبة يعد 
. من أىم أىداف تعليم اللغة يف ىذا الطور

النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

% 48 24% 52 26ىل تقع يف األخطاء اإلمالئية عند الكتابة؟ .7

: التحليل

 الطور االبتدائي حىت يفإن أغلبية تالميذ يقعون يف أخطاء إمالئية وىي مشكلة يعاين منها كل ادلتعلمني       
وسبب ذلك يرجع بالدرجة األوىل إىل الضعف % 52 حيث وصلت النسبة حسب اجلدول إىل  منهماجلامعي

يف ذلذه ادلادة وحىت قلة األنشطة والتمارين اإلمالئية اسبب عدم ختصيص الوقت الكبالعام يف مادة القواعد وذلك 
 .من الذين ال يعانون من مشاكل إمالئية% 48وكذا ادلتابعة ادلستمرة، بينما ال تتعدى نسبة 
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النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

% 90 45% 10 05ىل حتب أن تكون العامية لغة الدراسة؟ .8

: التحليل

رغم اعتياد التالميذ العامية خارج ادلدرسة وحىت داخلها ولكن رفض األغلبية الساحقة واليت تقدر نسبتهم بــ       
يف أن تصبح العامية لغة الدراسة رغم بعض الصعوبات اليت تواجههم يف تعلم اللغة العربية الفصحى، % 90

ويرجع ذلك الرفض إىل أن العامية ضيقة لفظا وفكرا كما ال ديكن ضبطها أو استخدامها يف الكتابة ألن التحريف 
وعدم مراعاة القواعد يف العامية ليس واحد عند الناس، وال متفقا عليو، وبذلك تعم الفوضى يف ادلدارس وال حيس 

 فبأي لغة ينبغي أن ندرس فليس ىناك عامية االطفل بأمهية ادلدرسة وال الدراسة وتصبح لكل منطقة لغة خاصة بو
. بل عاميات

النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

ىل تتحدث بالعامية مع زمالئك يف .9
القسم؟ 

45 90 %05 10 %

: التحليل

يستعملون العامية يف القسم عند التحدث مع بعضهم البعض أهنم من خالل إجابات التالميذ نالحظ          
 قد نفقط من التالميذ الذي% 10بينما تبقى النسبة ضئيلة جدا واليت ال تتعدى % 90حيث وصلت نسبة إىل 

غة األوىل اليت فطر الطفل للايستعملون اللغة العربية الفصحى يف القسم، ويفسر االستعمال ادلفرط للعامية كوهنا 
عليها واعتاد على توظيفها وىو تلميذ سواء داخل زليطو األسري أو خارجو وحىت يف ادلدرسة وكذلك لسهولة 

 اواستعمالوبالفصحى حتدث بالألفاظها وعدم تقيدىا بالقواعد، إضافة إىل هتاون ادلعلمني على إلزام التالميذ 
. داخل القسم
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 02استمارة رقم 

 إن استعمال العامية يف الوسط ادلدرسي لو أثر يف العملية التعليمية التعلمية وخاصة يف السنوات :03المحور 
. األوىل من التعليم االبتدائي

 

النسبة معلمات النسبة ن ومعلمالجنس 

 07 35 %13 65 %

النسبة ريف النسبة حضر المنطقة الجغرافية 
 16 80 %04 20 %

 

النسبة ال النسبة نعم االقتراح 
يعاين بعض التالميذ من مشكالت لفظ بعض .1

 األحرفاحلروف العربية الفصحى نتيجة تأثرىم بلفظ 
بالعامية 

19 95 %01 05 %

: التحليل

منهم يقولون أن أطفاذلم يعانون من مشكالت لفظ % 95يبني اجلدول نتيجة حتليل إجابات ادلعلمني أن      
 وىذا التأثري ىو نتيجة اختالف نطق بعض األصوات الساكنة وكذا بعض أصوات بالعربية الفصحىاألحرف 

السني إضافة إىل تدخل احلروف األجنبية ومن أكثر ىذه احلروف احلاء اليت تؤول إىل ىاء، والقاف اليت تؤول إىل 
الكاف، والعني اليت تؤول إىل مهزة، والطاء اليت تؤول إىل تاء، والظاء  اليت تؤول إىل ذال، والضاء اليت يصعب 

.  قد ال يعاين من ىذه ادلشكالتنمن األطفال الذي% 05 نسبة ال تتعدى اللفظها يف مقابل ال جند إ
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النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

يعاين بعض التالميذ مشكلة كتابة اللغة العربية من .2
تداخل مع اللغة الاليمني إىل اليسار أحيانا بسبب 

األجنبية 

12 60 %08 40 %

: التحليل

من التالميذ يعانون مشكلة كتابة اللغة العربية من % 60من خالل تصريح ادلعلمني جند أن نسبة ال تقل عن    
اليمني إىل اليسار أحيانا بسبب التداخل مع اللغة األجنبية وىذا يؤكد على وجود تأثري سليب وكبري جدا على اللغة 

 . العربية

النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

% 45 09% 55 11ىل تستعمل العامية يف تدريس بعض ادلواد األخرى؟ .3

: التحليل

بأهنم يستعملوا العامية يف تدريس بعض ادلواد األخرى % 55 وصلت نسبتهم إىل ذين   يصرح أغلبية ادلعلمني وال
وليس فقط مادة اللغة العربية وىذا بطبعو يعرقل تعلم التلميذ اللغة العربية الفصحى  (...كالرياضيات، اجلغرافيا)

من ال % 45وبالتأكيد لو أثر يف تعليم ادلواد األخرى وكذا على مستوى التلميذ ومساره الدراسي بينما تبقى نسبة 
.  العامية يف التدريسنيستعملو

النسبة ضعيف النسبة متوسط النسبة كبير النسبة كبير جدا االقتراح 

ما مدى التأثري .4
لإلقبال  السليب

بتعلم العامية على 
حساب اللغة العربية 

الفصحى؟ 

 

07 

 

35 %

 

 

08 

 

40 %

 

05 

 

25 %

 

0 

 

0 %
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:  التحليل

من خالل النسب ادلعلنة حسب اجلدول يتضح لنا أن أغلبية إجابات ادلعلمني حول ما مدى التأثري السليب       
وىي نسب % 35وكبري جدا % 40لإلقبال بتعلم العامية على حساب اللغة العربية الفصحى كان بني كبري 

ويف كل % 25 ال يتجاوز اً  متوسطابقى من يرى ىناك تأثريً يعالية تؤكد على التأثري السليب الكبري للعامية، بينما 
 ال ديكن جتاوزه وختطي ا موجودً ابقى اإلقبال على تعلم العامية على حساب اللغة العربية الفصحى أمرً ياحلاالت 

. أثره

النسبة يجيدون العامية النسبة يجيدون اللغة الفصحى االقتراح 

ترى أن التالميذ جييدون اللغة العربية .5
الفصحى أكثر من العامية أم العكس؟ 

06 30 %14 70 %

: التحليل

طبع بالمن خالل النسب ادلبينة يف اجلدول يتبني لنا أن التالميذ جييدون العامية أكثر من الفصحى وىذا      
 نشأ عليها التلميذ وىو طفل يتنتيجة حتمية كون أن العامية ىي اللغة األوىل يف اجملتمع اجلزائري فهي لغة ادلنشأ ال

  نسبة أراء ادلعلمني حول ىذا هكدؤوترعرع عليها فهي أصبحت منافسا قويا للفصحى ويف كل اجملاالت وىذا ت
%. 30بقى من يرى العكس ال تتجاوز النسبة يبينما % 70واليت وصلت 

النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

تتأثر القدرة على التعبري الشفوي والطالقة اللغوية يف .6
اللغة العربية عند بعض التالميذ نتيجة لتعلم العامية 

20 100 % / /

: التحليل

من خالل تصريح ادلعلمني يتأكد لنا أنو تتأثر القدرة على التعبري الشفوي والطالقة اللغوية يف اللغة العربية عند      
وذلك % 100بعض التالميذ نتيجة لتعلم العامية حيث أمجع كل ادلعلمني دون استثناء على ذلك وبلغت النسبة 

هنا ملكة راسخة كما قال ابن إألهنا لغة كل شيء تلقائي طبيعي يف لغة أم كل عريب يرضعها مع حليب أمو، 
. خلدون لذلك نرى تأثريىا جليا على قدرات التالميذ
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النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

 للًتبية والتعليم، وصاحب قرار ىل كنت الو كنت وزيرً .7
ستسمح باستعمال العامية يف قاعة الدراسة؟ 

/ / 20 100 %

: التحليل

 باستعمال العامية يف قاعة الدراسة وا يسمحنلقد أمجع كل ادلعلمني أهنم لو كانوا وزراء أو أصحاب قرار ل    
وذلك دلعرفتهم التامة مبدى تأثري ىذا االستعمال للعامية يف القسم على تعلم اللغة العربية الفصحى وكذا تأثريىا 

 وىذا ما أكدتو على التحصيل اللغوي وعلى النتائج ادلتحصل عليها، وىذا ما يفسر الضعف اللغوي العام
%   100النسبة

النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

 للًتبية والتعليم أو صاحب قرار ىل الو كنت وزيرً .8
كنت ستسمح بتدريس اللغة الفرنسية يف ادلرحلة 

االبتدائية؟ 

04 20 %16 80 %

                                                                                                                         :التحليل
 لقد تباينت اآلراء حول تعليم اللغة الفرنسية يف الطور االبتدائي إىل جانب اللغة العربية حيث أبدت األغلبية

لّنغة األم بعد وىي الرفضهم ذلك كون أن التلميذ يف الطور االبتدائي مل يتمكن بعد من إدراك % 80الساحقة 
% 20 قليلة وصلت نسبتهم إىل حدود ة ذلك فئنالفصحى فكيف نقحم لغة أخرى ليتعلمها، بينما من يؤيدو

 على تعليم  ذلك أن يف ىذه ادلراحل ديكن للطفل تعلم واكتساب أكثر من لغة إىل جانب اللغة وال يؤثرن يروموه
. اللغة األوىل

النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

ىل ترى أن ىناك إمهاال أو عدم اكًتاث بتعلم اللغة .9
العربية الفصحى مقارنة باالىتمام الذي يبذلو أولياء 

؟ ... األمور بتعلم اللغة الفرنسية

12 60 %08 40 %
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: التحليل

من ادلعلمني أن ىناك عدم اكًتاث بتعلم اللغة العربية الفصحى مقارنة باالىتمام الذي % 60صرّنحت نسبة      
 يف تعلم الطفل اللغة األم الفصحى ودتسكو هبا واالعتزاز يؤثريبذلو أولياء األمور بتعلم اللغة الفرنسية وذلك بطبعو 

% 40هبا ويشجع على تعلم اللغات األجنبية على نطاق واسع على حساب اللغة الفصحى، بينما تبقى نسبة 
. من ادلعلمني من يرون عكس ذلك

النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

ىل يوظف التالميذ بعض األلفاظ بالعامية عند .10
الكتابة؟ 

14 70 %06 30 %

: التحليل

من التالميذ يوظف بعض األلفاظ العامية عند الكتابة وىي نسبة % 70بينت نتائج اجلدول أن نسبة      
الغالبية منهم وتشكل ىذه مشكلة كبرية تتمثل يف التفكري باألوىل وزلاولة التعبري بالثانية لدى تالميذ الطور 

ة ديكن تصويبو بعد مدة، ويرجع ذلك يوفاالبتدائي فاخلطأ يف التعبري اللغوي خاصة ال ينشأ عن قصد وال بصفة ع
إىل تداخل نظامني لغويني معا وتزامحهما على عقل التلميذ أثناء عملية الكتابة ودلا كان االختالف بني ىذين 
النظامني اللغويني بيناّن كان تداخلهما معا يف أثناء عملية التفكري معطال لبعض عناصر النظام الذي  تلتزم بو 

ن ادلعٌت الذي أراده بينما ىو يف احلقيقة فكّنر عالفصحى، وىذا ىو السبب يف أن خيري التلميذ عرب تعبري صحيح 
. بنظام لغوي وعربّن عن ىذا التفكري بنظام لغوي آخر

النسبة ال النسبة نعم االقتراح 

% 20 04% 80 16ىل تستعمل العامية داخل احلجرة الدراسية ؟ .11

: التحليل

 استعماذلم العامية داخل احلجرة الدراسية ىلع% 80إىل نسبتهم أكدت نسبة كبرية من ادلعلمني وصلت      
وىي نسبة عالية وىذا االستعمال يرجع إىل أن التلميذ قد تعود عليها وعند استعمال الفصحى يستصعب عليهم 

الفهم واالستيعاب، فالعامية ىي اللغة اليت ترعرع عليها الطفل منذ نعومة أظافره مما جيعلها أكثر رسوخا يف الذاكرة 
وأكثر استعماال وبالتايل تصبح الوسيلة األوىل لصياغة األفكار فعندما يتحدث ادلعلم بالفصحى قد ال يستوعب 

. وتقل فرص الفهم لذلك يرجع ادلعلم إىل لغة بسيطة يفهمها التلميذ



 الفصل الميداني

 

112 
 

 

النسبة كتابية النسبة شفوية االقتراح 

% 55 11% 45 09؟  شفوية أم كتابيةما أكثر األخطاء عند التالميذ.12

:  التحليل

من األخطاء اليت يقع فيها التالميذ تكون كتابية ويرجع ذلك  إىل % 55 من خالل اجلدول يتبني لنا أن نسبة    
 نظم اللغة الفصحى الصوتية والصرفية والنحوية مع التداخل بني العامية يف نظمها الصوتية والصرفية والنحوية 

وىذه األخطاء تكون يف النحو، الصرف، الرسم اإلمالئي وكذا األسلوب، أما فيما خيص األخطاء الشفوية فتكون 
. الغالبية يف الصرف

قراءة االقتراح 
عادية 

قراءة أقل من النسبة 
العادية 

النسبة قراءة جيدة النسبة 

ما طبيعة القراءة عند .13
التالميذ؟ 

14 70 %04 20 %02 10 %

: التحليل

قراءهتم أقل من عادية % 20من التالميذ قراءهتم عادية بينما % 70من خالل اجلدول يتضح لنا أن نسبة     
فقط من التالميذ % 10أي مبعٌت قراءة صعبة دتتاز بالتقطيع والًتدد اليت تؤدي إىل ارتفاع الزمن وتبقى نسبة 

 بسهولة ودون عناء، ورغم أن نسبة ال بأس هبا كانت عادية ولكن ىناك جانب ىام هتدف عملية القراءة نيقرؤو
مل يبلغ القارئ اذلدف األساسي منها، ا الوصول إليو أال وىو فهم ادلقروء، فإن القراءة تبقى عددية اجلدوى إذ

والفهم ال يتوقف على القراءة وحدىا وإمنا يتطلب إضافة إىل ذلك أن تكون لدى القارئ حصيلة من ادلفردات 
. واألساليب والًتاكيب اللغوية الكافية اليت تساعده على ذلك فهذه األمور ضرورية منذ ادلراحل األوىل من التعليم

خط كتابي االقتراح 
عاٍد 

خط كتابي أقل من النسبة 
عاٍد 

النسبة خط كتابي جيد النسبة 

ما طبيعة .14
خط الكتابة 

عند التالميذ؟ 

10 50 %06 30 %04 20 %
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:  التحليل

 خطهم عاٍد ديكن فهمو، حيث كانت النسبة التالميذكبرية من    من خالل اجلدول يتضح لنا أن نسبة 
وىي نسبة غري قليلة يصعب قراءة خطهم رغم أهنم يف السنة الثالثة ويرجع ذلك % 30بينما تبقى نسبة 50‰

إىل عدم التمرن بالكفاية على الكتابة وقلة التمارين واحلصص ادلوجهة لالىتمام باخلط بينما تبقى نسبة ضئيلة 
 .خطهم جيد وىذا راجع إىل ادلتابعة واالىتمام سواء من قبل ادلعلم أو من قبل األسرة%20جدا ال تتجاوز 
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: الخاتمة

تبقى قضية الفصحى والعامية من أبرز القضايا اليت طرحت وال زالت تطرح على طاولة النقاشات       
واالجتماعات وأكرب امللتقيات  حماولني إجياد حلول هلا ،كون العامية تشكل أكرب العقبات اليت تواجو العربية 

الفصحى وتعيق استعماهلا وتطورىا ، فالعامية تعد منافسا للعربية الفصحى ويف كل اجملاالت دون استثناء رغم 
 .معرفتنا أن ىناك لغة واحدة باملعىن العلمي واألكادميي للكلمة ىي اللغة العربية الفصحى

لقد بدا لنا من خالل عرضنا لقضية الفصحى والعامية أن اللغة الفصحى ىي لغة مثل سائر اللغات       
األخرى تعلو وهتبط وفق املستويات الثقافية للمتكلمني هبا وتتأثر باملواضيع واجملاالت املعرب عنها هبا ، وأن 

ىناك لغة عامية مرتبطة بالفصحى وليست مستقلة عنها ، وإمنا ىي أداة تعبري تتناسب مع عقليات البسطاء 
ولكن مع وجود عدة .من الناس، وعليو فالعامية عاجزة عن استيعاب اآلداب الرفيعة ، واألفكار الراقية املعمقة 

أسباب أصبح تداخال  يف األدوار بني العامية والفصحى وىذا ما جنده يف واقعنا العريب ومنو الواقع اجلزائري 
 .ويؤكده واقعنا التعليمي 

لقد طرحنا يف ىذا البحث مشكلة من أىم املشاكل اليت ينبغي للمدرسة العربية عامة واجلزائرية خاصة أن       
 أثر العامية يف الوسط التعليمي وخاصة يف الطور االبتدائي، وقد ي أال وها أكرب اىتمام وأن تتصدى لواتويل لو

استخدمنا امليدان للتأكد من صحة ما نالحظو يوميا، وما ىذا الوصف إال لفت انتباه إىل أن العدالة يف الرتبية 
. واحلق يف التعليم مشروع جيب على اجملتمعات أن حتميو وتدافع عنو

قول أنو إذا كانت اللغة ىي وجودنا فكرا وروحا أفال جيدر بنا أن نوليها عناية كربى، قراءة نويف األخري       
وفهما وكتابة وتأليفا ونشرا، وإذا كانت كما ىو واضح لغة العلم واألدب والفن والدين واحلضارة أفال جيدر بنا 

أن جنعلها قادرة على مواكبة التطور العلمي، وروح العصر ألنو من أمهل لغتو أو تاه عنها تاه عن أمتو، وفقد 
نطلق ومن ىنا نبدأ، فالنهاية لن تكون أبدا مادام ىناك فكر أي ما دامت ىناك ننسبة وأضاع تارخيو فمن ىنا 

. ال شيء قليل من الكثري وو األمر من قبلُل ومن بعدُل إحياة، وما حماولتنا ىاتو 
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 :الشواهد القرآنية

َ   َُنَ  ِّلُ ُو َ َ  ٌ  » :قال اهلل تعالى َذا ِوَس ٌن َعَ ِبٌّ  َ َوَ ْ   ََنْ َ ُ  أَ َنَمَّنُ ْ   ََنُ  ُو َن ِإ َمَّن ِوَس ُن اوَمَّنِذي  َُنْ ِحُ  َن إِوَْيِو أَْعَجِ يٌّ َ ىََٰ

 103س رة اونحل اآل ة                                                                                 «ُ ِ  ٌ 

 72س رة اوف ق ن اآل ة                                       « َ ِإَذا َ  ُّ ا  ِ و َمَّنْغِ  َ  ُّ ا ِك َاً   » : قال اهلل تعالى

   « َ أَذِّلن ِ  اونَمَّن ِس  ِ اَْ ِّل  َْ  ُ َو رَِ  اً َ َعَ   ُكلِّل َ  ِ ٍ   َْ ِ َ  ِ   ُكلِّل َ  ٍّج َعِ ييٍ » :قال اهلل تعالى

               27                                                                        س رة اا   اآل ة

 92س رة اونس ء  اآل ة                                                   « َنَ ْح ِ ُ  َرقَنَ ٍة  ُّْ ِ َنةٍ » :قال اهلل تعالى

 01 اآل ة س رة اهل زة                                             «  َو ْي ٌل لِّل ُك ِّل هُك َو َو ٍة لُّل َو َو ٍة  »:قال اهلل تعالى 

 49  اآل ةاوذار  تس رة                                       «َزْ َ ْ ِ  َ ِ   ُكلِّل َشْيٍء َخَ ْ َن » :قال هلل تعالى 

ْ  » :قال اهلل تعالى  19س رة اا  اآل ة                                  «َىَذاِن َخْصَ  ِن اْخَ َصُ  ا ِ  َرِّبِِّل

 9 ااج ات اآل ة                        س رة «َ ِإْن طَ ئَِفَ  ِن ِ َ  اْوُ ْ ِ ِنَ  اقَنَ  َنُ  ا  ََ ْصِ ُح ا » :قال اهلل تعالى

 17 اإلس اء اآل ة                              س رة «َ ُقْل وِِ َ  ِدي  ََنُ  ُو ا اوَمَّنِِت ِىَي َأْحَسُ   » :قال اهلل تعالى

  6 ة اآلس رة املز ل                           «ِإنَمَّن  َ ِشَئة او َمَّنْيل ِىَي َأَشّ  َ ْطًئ  َ أَقَنَ ُم ِقيًًل  » :قال اهلل تعالى
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 :الشواهد النبو ة

 "   ق ل   اجل  ة صو     وغ  " :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  سلم

 "إن ىذا او  آن  زل ع   س  ة أح ف   ق ؤ ا     يس   نو" : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  سلم

 "إن اهلل س ئل كل راع ع   اسرتع ه حفظو أم  ي و " :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  سلم

        و د إا   و  ع   اوفط ة     اه    دا و أ   نص ا و أ  " :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  سلم

 "ميجس  و

 :الشواهد الشعر ة

 :قال الشاعر

   رّب اس اب حجي  عّظ          او غ   ر ث او ّك  

 :قال الرباعي

  ك ن  ن ط او   ، حيث ع   و     و  ن دخي ي أسيل امل   
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 :01استمارة رقم 

 : البيانات الشخصية

     ذكر                                          أنثى:اجلنس

 12 - 11                                 11 - 10                                   9 -8  :السن

  أوىل ابتدائي                 ثانية ابتدائي                                ثالثة ابتدائي       :املستوى الدراسي

           رابعة ابتدائي              خامسة ابتدائي 

  ابتدائي                  متوسط                 ثانوي                جامعي:املستوى الدراسي لألب

  ابتدائي                    متوسط                 ثانوي                جامعي:املستوى الدراسي لألم

         ريف                      حضر:املنطقة اجلغرافية

 . الممارسات اللغوية في بيئة الطفل ومحيطه االجتماعي لها عالقة بتعلم الطفل اللغة:01المحور 

 ـ هل توظف أسرتك اللغة العربية الفصحى في البيت عن الحديث؟1

         نعم                              ال

 ـ هل تستعمل أسرتك بعض المصطلحات بالعربية لتسمية بعض األشياء أو المنتجات؟2

         نعم                              ال

  ـ هل أغلب البرامج التي تشاهدها أسرتك تكون باللغة العربية الفصحى أو العامية؟3

        نعم                              ال

 ـ هل تردد ما تسمعه من كلمات أو جمل سواء من أصدقائك أو تلفاز أو وسائل إعالمية أخرى أو حتى 4
 االنترنيت؟

      نعم                               ال
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  ـ هل توجد لديكم مكتبة في البيت؟5

      نعم                             ال            

  ـ هل لديكم بعض المعاجم اللغوية في البيت؟6

 نعم                             ال    

  ـ هل تستعمل المعجم في شرح األلفاظ التي قد يصعب عليك فهمها؟7

     نعم                             ال

  ـ هل تطالع القصص في البيت؟8

     نعم                             ال

  ـ هل تستعمل اللغة العربية الفصحى سواء في البيت أو خارجه؟9

     نعم                             ال

 تعمال العامية داخل الحجرة الدراسية له األثر في تعلم الطفل اللغة الفصحى وتمكنه منهااس 02المحور 

  ـ هل يستعمل المعلم داخل القسم العامية ؟1

    نعم                             ال

  ـ بماذا تشعر عندما يتحدث المعلم أو يشرح بالعامية؟2

 االرتياح                         االنزعاج                    التوتر

  ـ هل تجد صعوبة عندما يتحدث المعلم أو حتى يشرح باللغة الفصحى فقط ؟3

    نعم                            ال

  ـ هل تجيب عن أسئلة المعلم بالعامية ؟4

   نعم                             ال
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  ـ هل تشعر بالخوف أو حتى الخجل عند استعمال اللغة العربية الفصحى؟5

   نعم                               ال

  ـ هل تجد صعوبة عند التعبير بالفصحى كتابيا؟6

   نعم                               ال

  ـ هل تقع في أخطاء إمالئية عند الكتابة؟7

   نعم                               ال

  ـ هل تحب أن تكون العامية لغة الدراسة؟8

   نعم                               ال

  ـ هل تتحدث بالعامية مع زمالئك في القسم؟9

   نعم                               ال
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 02استمارة رقم 

 إن استعمال العامية في الوسط المدرسي له أثر في العملية التعليمية التعلمية وخاصة في :03المحور 
 .السنوات األولى من التعليم االبتدائي

       معلم                                      معلمة: اجلنس

       ريف                             حضر:املنطقة اجلغرافية

 ـ يعاني بعض التالميذ من مشكالت لفظ بعض الحروف العربية الفصحى نتيجة تأثرهم بلفظ األحرف 1
 .بالعامية

               نعم                                          ال

 ـ يعاني بعض التالميذ مشكلة كتابة اللغة العربية من اليمين إلى اليسار أحيانا بسبب التداخل مع اللغة 2
 .األجنبية

               نعم                                          ال 

  ـ هل تستعمل العامية في تدريس بعض المواد األخرى؟ 3

              نعم                                           ال

  ـ ما مدى التأثر السلبي لإلقبال بتعلم العامية على حساب اللغة العربية الفصحى؟4

       كبري جدا                    كبري               متوسط                      ضعيف

  ـ ترى أن التالميذ يجيدون اللغة العربية أكثر من العامية أم العكس؟5

 جييدون اللغة الفصحى                        جييدون العامية
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 ـ تتأثر القدرة على التعبير الشفوي والطالقة اللغوية في اللغة العربية عند بعض التالميذ نتيجة لتعلم 6
 العامية؟

            نعم                       ال

  ـ لو كنت وزيًرا التربية والتعليم وصاحب قرار هل كنت ستسمح باستعمال العامية في قاعة الدراسة؟7

              نعم                  ال

 ـ لو كنت وزيًرا التربية والتعليم أو صاحب قرار هل كنت ستسمح بتدريس اللغة الفرنسية في المرحلة 8
 االبتدائية؟

 نعم                   ال            

 ـ هل ترى أن هناك إهماال أو عدم اكتراث بتعلم اللغة العربية الفصحى مقارنة باالهتمام الذي يبذله أولياء 9
 األمور بتعلم اللغة الفرنسية؟

            نعم                    ال

  ـ هل يوظف التالميذ بعض األلفاظ بالعامية عند الكتابة ؟10

   نعم       ن           ال                  

 هل تستعمل العامية داخل الحجرة الدراسية ؟  ـ11

            نعم                    ال

  ـ ما أكثر األخطاء عند التالميذ شفوية أم كتابية ؟12

 نعم                     ال          
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  ـ ما طبيعة القراءة عند التالميذ؟13

    قراءة عادية   

    قراءة أقل من العادية 

    قراءة جيدة

  ـ ما طبيعة خط الكتابة عند التالميذ؟14

    خط كتاا عادٍد 

    خط كتاا أقل من عادٍد 

    خط كتاا جيد
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 :الملخص

 من  .ع وحقيقة ال تدفع فتواجو اللغة العربية الفصحى عدة حتديات تستهدفها يف وجودىا واقع ال ير       
قطع ينافس العربية الفصحى وي ذي التعدد اللغوي الإطارالعامية مبظاىرىا املختلفة يف بني ىذه التحديات 

مساحات واسعة من استخدامها يف جماالت متعددة يف اجملتمعات العربية واجملتمع اجلزائري على وجو التحديد 
وأبرز ما يكون ىذا االقتطاع يف جمال التعليم وخباصة يف السنوات األوىل من التعليم االبتدائي الذي يشكل 
البنية الرئيسية يف تعلم اللغة العربية الفصحى والذي لو األثر الكبري على املدى البعيد على املسار الدراسي 

 .للتلميذ وحتصيلو العلمي

كتب حوهلا  ىم القضايا اليت شغلت وال تزال تشغل العامل العريب منذ القدم وماأوحتدي العامية يعد من        
  .اتعداهتىل ذلك أن معاجلة املشكلة مل تقتصر على اقرتاحات فردية بل  إحتدي احلصر والتقدير يضافي

ومن خالل ىذا البحث حاولنا تسليط الضوء على ىذه القضية جبوانبها املختلفة ومعرفة ما مدى أثرىا       
 .يف العملية التعليمية
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Résumé 

       La langue arabe affronte plusieurs défis qui menacent son existence. Parmi ces défis  

  et ces différents  phénomènes dans  le cadre de la  plurilingue  qui verbalise la langue  arabe, qui  

  Ventre dans différents  damans  d’utilisation  des  les sociétés  arabe, et  précisément  dans la  

Société  algérienne  a tronc tine  se voit surtonte  dans le demain  de l’éducation, spécialement   

Dans les première  sancies  de primaire. 

 

      Ce qui constitue  la structure principale dans  l’apprentissage de cette langue, ce qui   influence 

Profondément  le niveau  intellectuel   de l’élève dans son  long   cursus. Parmi  les sujets  qui  ont  

Préoccupés  le monde  arabe  depuis    longtemps. 

 

      A travers cette recherche, on a essayera de souligner  ce  sujet, avec ses différents  cotés, et   

Savoir  l’étendue de son influence (impacte) sur le processus éducatif.         
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    Summary 

         Classical  Arabic  is  facing  several challenges and it’s  reality .A mong these challenges , we  

‘ll deel with  the spoken language « the vernacular » with its  several  fields  defies  the classical  

 Arabic .  The vernacular  cuts  large  areas in  Arab  societies  and  Algerian   society ; exactly  in  

 the educational  field ,  the first  years  of  frimary   schools  . It  plays  the  role of  a key  structure 

  in  the classical  Arabic  language  learning  and   which  has a  singificant  impact  on  the long- 

term  course  of  the  pupil’s  learning  and  knowledge . 

 

       The challenge  of slang  is  one  of  the  most  important  issues  that  had  occupied  and  still   

occupy  the  Arab  world  since  anciente  periods . Moreover , the research  of  this  problem’s   

solution   is  still  doing  .  

 

       Through  this  research  we  tried  to  shed  light  on  this  issue in its  various  aspects  and  to   

find  out  what’s  the  extent  of  their  impact  in  the educational  process.  
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