
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
التعلیم العالي والبحث العلمي وزارة  

 جامعة عبد الحمید ابن بادیس
 معھد التربیة البدنیة والریاضیة 
 قسم التربیة البدنیة والریاضیة 

 

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم
  والفنون العربي بداألكلیة 

  األدب العربيقسم 
 

  
UNIVERSITE  

Abdelhamid ben Badis  
Mostaganem  

 

  

  والعامیة بین الفصحى علیميلغة الخطاب الت
  -  یة أنموذجاوالمرحلة الثان -

 إعداد الطالب:

  بوزیدالعربي 
 

   :األستاذة إشراف

 شھرزاد غول 
 

  2014/2015: الموسم الجامعي
/

  دب العربي مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في األ

  )تعلیمیة اللغة العربیة(تخصص 

  :تحت عنوان



 
  

  

 

  

  

أعز إنسانة على قلبي والتي فارقتنا والتحقت بالرفیق    إلى
  األعلى تغمدھا هللا برحمتھ و أسكنھا فسیح جنانھ

  .أمي الغالیة
  تعب في تربیتي وسھر من أجل نجاحيإلى الذي 

  أبي الفاضل  

  .كامل أفراد عائلتيإلى 

 .األعزاءأصدقائي إلى 

 

                                    

 



 

 

 

 

 

 

  .أشكر هللا وأحمده، وقد سدد خطاي وأكمل مسعاي

لة غول شھرزاد                        ضكما أتقدم بالشكر الجزیل إلى األستاذة الفا

.ح القیمةئاصعلى الن           

  .  اللجنة التي أشرفت على تقییم ھذا البحث ءاضوشكري ألع              

كما ال أنسى شكر أصدقائي الذین ساعدوني                                                                                        

  .وباألخص صدیقي قادة بلفوضیل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

 مةمقدّ 
  

  
  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  لفصل األولا
 

  

  
  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
   الثانيالفصل 

  
  
 

  

  
  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
 

   الثالثالفصل 
  
  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 خاتمة
  

  
  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

قائمة المصادر 
 والمراجع

  

  
  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

   

  

  

  

 الموضوعات فھرس
  

  
  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة
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  مقدمة

إن أرقى وسیلة بلغھا الفكر البشري من أجل تحقیق التواصل والتفاھم بین األفراد ھي 

اللغة، ولھذا نجد المجتمع یرتبط بھا ارتباطا وثیقا، ألن وجود اللغة مرھون بوجود من 

سیكملھا ویتحدث بھا مع غیره، فاللغة یلجأ إلیھا الفرد للتعبیر عن أغراضھ وحاجیاتھ 

التخلي عنھا مھما كانت طبیعتھ ألنھا تمثل كیان المجتمع وھویتھ، ، وال یمكنھ وأفكاره

والربطة األساسیة التي تؤدي إلى تماسكھ وتوحیده، ھذا ما جعل اللغة والمجتمع كالجسد 

  .والروح، ال یستطیع أحدھما االستغناء عن اآلخر

اھرة ، فقد أدى إلى ظبأسرهاللغات واللھجات قد تعددت وتنوعت في العالم  أنوبما 

لى وجود اإلزدواجیة والثنائیة والتعددیة اللغویة في إمن بعضھا البعض، و االقتراض

المجتمع عامة ولدى الفرد خاصة، ألن ھناك الكثیر واالحتكاكات بین اللغة األم واللغات 

األخرى التي تستعمل للغرض ذاتھ، فاإلنسان متعلق بلغتھ األم وبلغتھ الوطنیة، قد یتعلق 

یتخذ ما سمي في اللسانیات االجتماعیة مواقف فردیة اتجاه لغة ما، العوامل  بغیرھا، وقد

خارجة عن اللغة ذاتھا أي عن بنیتھا، وتكون تلك المواقف تابعة عن عوامل نفسیة أكثر من 

غیرھا، ویظھر كل ذلك في أداءاتھ وسلوكھ اللغوي، ومن ذلك أحیانا نرى من یستنجد بلغة 

، ل لغتھ الوطنیة، وقد نسمعھ یتھجم علیھا، أو یرفض سماعھاأجنبیة عند قصور لغوي بد

من المواقف الفردیة ھي المواقف  األخطرولكل ھذا أسباب نفسیة اجتماعیة، لكن 

المتواجدة التي تتجسد في الصراعات اللغویة، تتبعھا صراعات  االجتماعیة من اللغات 

أھلیة، وھذا ما سیوقفنا ویدعونا لوجیة فسیاسة، وفي أول الحاالت تنجر عنھا حروب وإیدی

إلى التأمل والتفكیر، ونحن نعیش تعددا لغویا ونسأل ھل االزدواجیة أو التعددیة ضعف 

  ونقص وخطر؟ وھل من حل للمسألة؟

ال یمكن أن نمحي لغة أو ثقافة ببساطة، فھذا أمر صعب إن لم نقل مستحیل، كما ال 

عرفنا استغاللھا وتسییرھا في ظل سیاسة یجب اعتبار التعددیة ضعفا، بل ھي ثراء إذا 

  .سي لتنالونا لھذا الموضوعیلغویة عقالنیة ومحكمة وھذا الدافع الرئ
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إن تدریس اللغة العربیة الفصحى أو باألحرى تلقینھا بمفھومھا االستراتیجي یتطلب 

أسس التحسینات البیداغوجیة والفنیة، على  إدخالدینامیكیة متجددة ومتصلة الحلقات، بغیة 

وأھداف وغایات مدروسة لالعتماد علیھا حتى نضمن االستمراریة لألداء التعلیمي والتعلمي 

الجید، حیث یؤدي ذلك إلى بلوغ األھداف الكبرى التي یسعى تعلیم اللغة العربیة إلى تحقیقھا 

  .في انسجام وتالؤم

ا من اللحن أوال إن قدرة متكلم اللغة تنمو نموا سریعا، كما تعھدھا اإلنسان وحافظ علیھ

سدد إن لغة التدریس یجب أن ترقى إلى مستوى رفیع إن مستوى اللغة العربیة الفصحى 

سیرورة الدرس والمحادثة بھا، یحول دون تنمیة  أثناءالمؤثرة في الملتقى واستعمال العلمیة 

، وھذا المتكلم تأثیرا سلبیاالمھارة اللغویة الفصیحة، ویقلل من شأن اللیاق ویؤثر في قدرة 

ھو حال العربیة الفصحى الیوم، الحال الذي آلت إلیھ وآل إلیھ منھج التعلیم وطرق التدریس، 

ونشأت مفصلة اللغة مع مدرسیھا وطالبھا نتیجة اتصالھم المباشر بالعامیة والتأثر بھا 

كل وبالكالم العامي الذي ال یتقطع عن ألسنتھم، فالعامیة منتشرة انتشارا واسعا، وقائمة على 

لسان ، یتحدث بھا الخاصة قبل العامة، والمتعلمون قبل غیرھم، نجد العامیة في كل 

المناسبات حتى في حجرات الدرس، نجد أن ھناك استعمال مباشر للعامیة مع اخمال اللغة 

  .العربیة الفصحى، فأصبح المدرس یدرس بالعامیة دون حرج

 ىاعي الذي ال یدرس اللغة كبنوأمام ھذه المسائل وغیرھا ظھر علم اللسان االجتم

فحسب یربطھا بالمجتمع واألفراد، ومن اھتماماتھ مسألة االزدواجیة والتعددیة اللغویة، 

  .فحاول تعریفھا ووصفھا وتحدید تبادلھا

وفي ضمن السیاق یمكننا طرح بعض األسئلة حول مكانة اللغة العربیة في واقعنا الیوم 

الم الصحافة، وإن كانت اإلشكالیة التي نطرحھا في ظل كل من المؤسسات التربویة وع

  .لیست عندي سؤال وغنما ھي وصف لحالة تعجبي مما آلت إلیھ لغتنا العربیة

ھل تمارس المؤسسات التربویة الطریقة الصحیحة في تعلیم اللغة العربیة الفصحى؟ 

لغة العربیة ھل یتدرب الطلبة على ممارسة اللغة العربیة الفصحى؟ أم أنھم یتحدثون عن ال

 أساتذةغة العربیة الفصحى أو یكتفون بمعرفة خصائصھا؟ كیف یرى لفحسب، ایمارسون ال
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مادة اللغة العربیة واقعھا داخل المؤسسات التربویة؟ ماذا تعني اللغة العربیة للناشئة 

  الجزائریة؟ ما ھي مكانة اللغة العربیة الفصحى في عالم الصحافة؟

اللغة العربیة الفصحى ارتأینا تقدیم بحثنا ھذا وفق  إھمال لتحدید المشكل الرئیسي في

  .قالب خطة مرسومة ضمن ثالثة فصول، فصالن نظریان وفصل تطبیقي وخاتمة

 األولمباحث فالمبحث  أربعویضم  ببین العامیة والفصحىفالفصل األول معنون 

الثالث عالقة  وم اللھجة والمبحثمفھب وعنونا المبحث الثاني مفھوم اللغةعالجنا فیھ 

  .الفصحى بالعامیة

ثالثة مباحث المبحث  ویضم اللغة االزدواجیة وثنائیة مشكل أما الفصل الثاني فعالجنا

الثنائیة اللغویة وأنواعھا والمبحث الثاني . وأسبابھا ومجاالتھا األول اإلزدواجیة اللغویة

، أما في الفصل األخیر غویةبین االزدواجیة والثنائیة الل ةشكال الموجوداألالمبحث الثالث و

أربعة مباحث المبحث األول الفصل التطبیقي معنون بواقع اللغة العربیة في الجزائر، یضم 

دور اللغة الفصحى في المجتمع الجزائري، والمبحث الثاني واقع اللغة العربیة الفصحى في 

حول واقع اللغة الفصحى، أما المبحث  میدانیة المجتمع الجزائري والمبحث الثالث دراسة

  .الرابع فتناول نتائج الدراسة

اقتضت طبیعة الدراسة أن تعدد المناھج، وعلیھ فقد اعتمدنا في بحثنا على المنھج 

التاریخي حین تطرقنا إلى نشأة اللغة العربیة الفصحى والمنابع استمدت منھا بغضھا، 

قنا إلى وصف واقع اللغة العربیة الفصحى واعتمدنا أیضا على المنھج الوصفي حین تطر

ووصف حالتھا في ظل كل من المؤسسات التربویة وعالم الصحافة، واعتمدنا على 

المالحظة من خالل حضورنا مع األساتذة في حجرات الدرس، واعتمدنا التحلیل والتطبیق 

  . من خالل االستمارات الموجھة لألساتذة والطلبة

  :نذكر منھا وقد واجھتنا بعض الصعوبات

السكن بمنطقة نائیة بعیدة عن المكتبة وعن مقاھي اإلنترنت باإلضافة إلى عدم توفر 

اإلمكانیات كجھاز الحاسوب والكتب األمر الذي استدعى بالضرورة التنقل للبحث عن ھذه 

 .الوسائل
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  مفھوم اللغة : المبحث األول 

  :مفھوم اللغة -1

لقد كانت حاجة اإلنسان لالتصال والتفاھم دافعا لھ للبحث عن وسائل تحقق لھ طابعھ االجتماعي، 

وبحوث العلماء  تغایاتھ، فكانت اللغة الصوتیة ھي أرقاھا وابلغھا، مما أھلھا لتكون مركز دراسا ھوتبلغ

  .المحدثین والقدماء

وقد استعمل مصطلح اللغة ألول مرة عند العرب في القرن الثاني للھجرة، ولم یعبر عنھ في 

وما أرسلنا من  "مثل قولھ تعالىویتبین ذلك في .ن إال بلفظ اللسان فقد ورد في ثمانیة مواضع منھآالقر

وأیضا في قولھ  "العزیز الحكیم ورسول إال بلسان قومھ لبین لھم فیضل هللا من یشاء ویھدي من یشاء وھ

ولقد نعلم أنھم یقولون إنما یعلمھ بشر لسان الذي یلحدون إلیھ أعجمي وھذا لسان عربي  1"عز وجل

   .یجدر بنا أن نبرر معناھا من خالل بعض التعریفاتولما للغة من أھمیة في موضوعنا لھذا  .2"مبین

  : لغة  - أ

رواھا بالدسم، واللغة اشتقاق لغي أو لغو فحذفت المھا وعوضت بالتاء  ھ، تكلم وثرید ت)لغوا(لغا الرجل 

من بر وبرى ویكون جمعھا أیضا لغات وقال بعضھم  یلغى ویكون جمعھا على صیغة فعل. 3في ثبة وبرة

  4.لتاء شبھھا بالتاء التي یوقف علیھا الھاء وبالنسبة إلیھا لغوي وال تقل لغويسمعت لغاتھم بفتح ا

، أي ال 5"یسمعون فیھا لغوا وال تأثیما ال" واللغو یطلق على الكالم الفاحش ومنھ قولھ تعالى

یسمعون في الجنة كالما فاحشا ،ویطلق على ما سبق علیھ اللسان عن غیر قصد ،كما 

ي أ وأما تصریفھا ومعرفة حروفھا فإنھا فعلة من لغوت،:"في قولھتطرق إلیھا ابن جني 

 اوقالو(...)  واصلھا لغوة ككرة وقلة وثبة،كلھا المات وواوات لقولھم كروت بالكرة تكلمت،

  .6"إذ ھذى یلغي، لغات ولغون وكرون وقیل منھا لغي، :فیھا

  

  

  
                                                             

  .4إبراھیم اآلیة   1
  .103النحل اآلیة   2
  .819باب لغة، ص  1977لبنان سنة  المحیط، مكتبة لبنان، ناشرون دار الطبع بیروت، طالبستاني، محیبطرس   3
  .214، باب لغة، ص2000بیروت، لبنان سنة  1ابن منظور لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر والتوزیع، ط  4
  .25الواقعة اآلیة   5
  .87، ص2000، سنة 2علمیة بیروت، لبنان طالمكتبة ال الحمید الھنداوي،عبد /د الخصائص، :أبو فتح عثمان بن جني  6
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  :اصطالحا   - ب

االجتماعین والنفسیین واللغویین، فعرفھا كل حسب لقد كانت اللغة والزالت محورا مشتركا بین 

توجھھ المعرفي، فتباینت تعاریفھم وان اقتربت في إن اللغة ھي وسیلة تبلیغ وتواصل بالدرجة األولى ، 

وسانده في ذلك علماء اللغة  .1"بھا كل قوم عن أغراضھم أصوات یعبر" :بحیث حدھا ابن جني بأنھا 

اللغة في المتعارف ھي عبارة عن المتكلم المقصودة وتلك العبارة :"قولھ القدامى ومنھم ابن خلدون في 

فعل لساني ناشئة في القصد إلفادة الكالم البد أن تصیر ملكة مقررة في العضو الفاعل لھا وھو اللسان 

  .2"وھو في كل امة بحسب اصطالحاتھم

واللغة أي لغة بما فیھا لغة : "ومن العلماء المحدثین نجد الدكتور احمد عمر المختار یعرفھا بقولھ

ھذه األصوات لتصبح ذات معنى  تتكون من أصوات تصدرھا األعضاء النطق البشریة،.اإلنسان األول

 ةقیمة رمزی اباعتبارھ یجب أن توضح طریقة معینة  وان تكون محل اتفاق بین أعضاء الجماعة اللغویة،

ھم ھي أصوات إنسانیة تعبر عن أغراض القوم أو فاللغة على حد قول. 3"تستحضر في ذھنھم أفكار معینة

  .تصال والتفاھماإل دالجماعة قص

ألنھا  تعتبر جزءا من كیاننا السلوكي، اواللغة لیست مجرد أداة للفكر أو تعبیر عن طائفة، وإنم

فھي الرابط المھم  فھي نظام عام یشترك أفراد المجتمع الواحد في إتباعھ، تنبعث عن الحیاة الجماعیة،

  .بین ھؤالء األفراد إذ تعبر عن حاجتھم وتوحد أھدافھم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .المرجع نفسھ  1
  .172، ص2ت، ج التونسیة د رالمقدمة، الدا: ابن خلدون  2
  .144ص ،2002 القاھرة سنة مطبعة أبناء وھبة حسان، أنا واللغة والمجتمع،/حمد عمر المختارأ  3
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  :المبحث الثاني
  :مفھوم اللھجة العامیة

لقد كان اإلنسان العربي یتكلم الفصحى بسوق فطرتھ وسجیتھ دون حاجة لمعرفة 

إلى أن نزل القرآن وترامت الدولة اإلسالمیة بأطرافھا في مشارق ... قواعد النحو والصرف

فخشي أھل العلم منھم من  ومغاربھا،وراح اللحن یتسرب بین ثنایا ألفاظ اللغة، األرض

وتالشي ملكة أصحابھا، وتبقى أحكام القران ومفاھیمھ منغلقة على نفسھا ال  اندثار لغتھم،

القواعد التي تقوم علیھا اللغة العربیة ولم  اسبیل لفتحھا وشرحھا فما كان لھم إال أن یستنبطو

یمنع كل ھذا من تفتت األمة  العربیة في لسانھا فبعد أن كانت لسان واحد ینطق عربیة 

أصبحت البالد العربیة ذات السنة مختلفة،فلكل بلد لھجة وقد یكون ھذا اإلختالف  القرآن،

ولقد كان اإلختالف عامال من  حد،اختالفا كلیا،مما یخلق لدینا الشك في انتماءھا ألصل وا

ولكن لیس قبل أن نقف  عوامل اختالف اللھجات والتي سوف نتطرق إلیھا في بحثنا ھذا،

  .عند مفھوم اللھجة لغة واصطالحا

  :لغة   -  أ
أولع بھ واعتاده، وألھجتھ بھ  :جاء في اللسان لھج في األمر لھجا،ولھوج وألھج كالھما

وفي الحدیث النبوي .ولع بھ واللھج بالشيء الولوع بھویقال فالن ملھج بھذا األمر أي م

 "أصدق لھجة من أبي ذر:"، وفي حدیث أخر"ما من ذي لھجة اصدق من أبى ذر"الشریف 

  .ل أمھالفصیاللھجة لسان، ولھج : قال

وعسلوه  ...یلھج إذا اعتاد رضاعھا فھو فصیل الھج، سلفوا ضیفیكم ولمجوه ولھجوه،

ولھج القوم أطعمھم شیئا یتعللون  .بمعنى واحد نشلوه وسودوه،وسفكوه و غیروه، وشمجوه،

1بھ قبل الغذاء
.   

والمالحظ انھ  .2وعینھ اختلط بھا النعاس وأھاج الشيء الھجاجا اختلط بعضھ ببعض،

ھناك عالقة بین أصل االشتقاق ومعنى اللھجة، فاللھجة یكسبھا اإلنسان مما حولھ ویعتاد 

علیھا كالفصیل الذي یرضع أمھ،ویعتاد على رضاعھا، وھو حین یتعلم اللغة ویعتاد على 
                                                             

) ج.ف.ل(، باب 2000بیروت، لبنان سنة  1للطباعة والنشر والتوزیع، طابن منظور لسان العرب، دار صادر   1
  .214ص

 1953. 1ج.م 2شركة ومطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي وأوالده،الطبعة :فیروز أبادي، القاموس المحیط  2
  .213ص
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واللھجة تنشا نتیجة االختالط  یولع بھا كمن یتعلق بشيء معین ویولع بھ، الكالم بھا،

  . جة األولى فھي كاختالط النعاس بالعینبالدر

  :اصطالحا  - ب
ھي عبارة عن العادة النطقیة التي تكیف " :الملك مرتاض في اللھجة دیقول الدكتور عب

مقاطع  صوت امرئ ما،وھذه العادة النطقیة إن صح مثل ھذا اإلطالق، نشأ عند المرء 

  .1..".تحت تأثیر العوامل البیئیة والفیزیولجیة والوراثیة 

وتمتاز عادة بوجود اإلختالس  بأنھا مستوى أدنى من الفصحى،" :ویعرفھا صالح بلعید

وتارة  وال تظھر الفوارق كبیرة بینھا وبین الفصحى، ویلجا إلیھ في مواقف األنس، والخفة،

  .2"تكون مفھومة من قبل كثیر من األفراد

یستعملون لفظ اللغة للداللة  اولم یكن لمصطلح اللھجة حیاة عند القدماء، بل كانو

علیھا، ومؤلفات اللغویین تثبت ذلك فھم كانوا یقولون لغة قریش، ولغة ھذیل، واللھجة ھي 

عبارة عن شكل خاص من اللغة األم العامة تؤدیھا جماعة معینة  نتیجة لظروف داخلیة 

ذا وخارجیة معینة، واستئناس صوتي أو بنیوي وتكون في منطقة دون أخرى، ولكن ھ

  .یحدث دون اإلخالل بجوھر اللغة

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .07ص  ،1981الجزائر  ،ایةرغ ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،العالقة العامیة الجزائریة بالفصحى :عبد المالك  1
  .16ص ، 3ط، الجزائر، بوزریعة، دار ھومة للطباعة والنشر، دروس في اللسانیات التطبیقیة :صالح بلعید  2
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  :المبحث الثالث

  :عالقة الفصحى بالعامیة -3

ومن آیاتھ خلق السموات واألرض : "مما جاء في القران الكریم قولھ عز وجل

إذ تدل ھذه اآلیة إضافة إلى عظمة . 1"واختالف ألسنتكم وألوانكم ان في ذلك آلیات للعالمین

اختالف األلسنة بین الناس ھي سنة كونیة وطبیعیة في المجتمعات الخالق وقدرتھ على 

البشریة، كتباین ألوانھم وجلودھم،وھذا التمایز في األلسنة لیس بمعناه العام فقط، بل 

االختالف الذي نالحظھ بین العربیة والفارسیة، وإنما ھو االختالف الموجود في اللغة 

  .الواحدة، والذي یتجلى بین لھجاتھا

بل یشتمل ذلك أیضا االختالف الموجود الذي : "... ل محمد العید في ھذا الصددیقو

یكون في اللغة الواحدة وبین أفراد اللھجة الواحدة إذا اختلط كل من أفرادھا بمجتمع یخالف 

  .2"الذي یخالف الذي یخالطھ غیره

ض ویمكن ألفراد العائلة بحكم ظروف الحیاة أن ینتقلوا في ربوع األرض ألغرا

معیشیة، ككسب المال أو لعالقات اجتماعیة كالزواج أو الرحیل، وتلتقي ھذه اللھجات 

  .وتستفید بعضھا من بعض، ویسمى ھذا بتركب اللغات وتداخلھا

ن من اللھجات من طغت عن سائر اللھجات األخرى، ویعود ھذا في معظمھ الى إو

في  -كما یقال -فة، كما یحدثنفوذ اقتصادي أو حضارة ألصحاب ھذه اللھجة أو دین أو ثقا

لھجة قریش التي أصبحت اللغة العربیة الفصحى قبل اإلسالم لنفوذھا اقتصادیا ودینیا بعدما 

  .كانت عامیة كبقیة العامیات األخرى

ولكن یجدر بنا أن نتطرق إلى مفھوم اللغة العربیة الفصحى والعامیة لنالحظ العالقة 

  .بینھما

  

  

  

                                                             
  .22صورة الروم، اآلیة   1
  .39ص، 1981، المستوى اللغوي للفصحى واللھجات للنشر والتوزیع، عالم الكتب، د، القاھرة، مصر :محمد العید  2
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  :الفصحىحقیقة اللغة  - أ-3

لقد تطرق للغة العربیة مجموعة من العلماء واللغویین حیث یقول محمد 

الفصحى ھي لغة قریش،قضیة نالت من الشھرة قدیما وحدیثا،ما یكاد یصل حد :"العید

  .1"ولكن ما اشتھر أو یشتھر بین الناس ھو اصح األشیاء دوما...البدیھیات

المستوى اللغوي (حى،وقد أدرج في كتابھ فھو ینكر أن لغة قریش ھي اللغة العربیة الفص

، بعض األدلة والبراھین على ما یقول،بحیث جاء فیھ )للفص حي واللھجات والنثر والشعر

أنا أعربكم وأنا قریشي  :وكان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول ألصحابھ"...

بعد أن  نفسھ ذكر) ص(، ویدل ذلك على أن الرسول ...واسترضعت في بني سعد بن بكر

اخبر بفصاحة قبیلة أخرى أفادتھ تلك الفصاحة وھي قبیلة سعد بني بكر، وكانت قریش 

وھذا الن قریش   .2"نفسھا ترسل أوالدھا إلى قبائل أخرى لالسترضاع واكتساب الفصاحة

كانت محال للوافدین ألیھا من كل مكان لذلك كان یشوب لغتھا بعض الشوائب، ھذا الیعني 

فصیحة، فقد كان لكل قبیلة لغتھا وكانت ھذه اللغات فصیحة غیر أنھا أن لغتھم لیست 

  .متفاوتة الفصاحة

والفصحى كما یعرفھا بعض الدارسین بأنھا اللغة التي تستخدم في تدوین الشعر والنثر 

واإلنتاج الفكري والعلمي، وھي تخضع لقوانین تضبطھا وتحكم عبارتھا وھي تتوخ 

  .لتحقیق غایاتھااإلیضاح واألصالة واإلعراب 

وما یمكن قولھ عن اللغة العربیة الفصحى إنھا إرث عظیم تركھ أجیال األمس إلى 

حیث أن لھا أسس وطرائق تجعلھا حیة  أجیال الیوم والغد إذ أنھا لغة صالحة لكل العصور،

ونافعة عبر كل األزمنة كالقیاس واإلشتقاق، ولقد كان للقرآن الكریم الفضل الكبیر في جعلھا 

حیة وتمت طوال ھذه القرون كما حدث لمثیلتھا كالالتینیة الحتیاجنا لھا في قراءة القرآن 

  . والصالة والعبادات األخرى

  

  

  

                                                             
  .52ص، 1981، المستوى اللغوي للفصحى واللھجات للنشر والتوزیع، عالم الكتب، د، القاھرة، مصر :العید محمد  1
  .المرجع نفسھ  2
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  :العامیة -ب-3

أما اللغة العامیة ھي لغة الحدیث التي تستخدم في الشؤون العادیة ویجري بھا الحدیث 

ألي قوانین لغویة ضابطة ألنھا تلقائیة  عوال تخض الیومي في البیت والسوق والشارع،

  .ومن أبرز ممیزاتھا خلوھا من ظاھرة اإلعراب ومتغیرة تبعا لتغیر الظروف المحیطة بھم،

ھي أسلوب أداء :العامیة یراد بھا اللھجة،قالوا" :وحسب رأي الدكتور عمار الساسي أن

الھمزة أو تحقیقھا فھي الكلمة إلى السامع مثل الفتحة أو األلف أو تفخیمھا مثل تسھیل 

محصورة في جرس األلفاظ وصوت الكلمات وكل ما یتعلق باألصوات وطبیعتھا وكیفیة 

  .1"أدائھا

وأما العامیة فھي مستوى بعید عن اللھجة أو "...  :كما یعرفھا صالح بلعید بقولھ

رة الفصحى نظرا لوجود الھجین اللغوي فیھا وما یلصق بذلك من احتكاكات جدیدة تؤدي تا

إلى التعمیة، وتنزل أحیانا إلى لغة السوق وتختلف اختالفا بینا بین منطقة وأخرى من نفس 

2"القریة وال تفھم خارج المنطقة اللغویة التي تحاكیھا
.   

إال أن ھناك من یعتبر الخروج عن أي أساس من أسس اللغة العربیة سواء في 

ل لفظ في غیر موضعھ أو خلط مستواھا الصرفي أو النحوي أو الصوتي لحنا، كاستعما

وھذا ما جعل الفجوة تزداد اتساعا بین  اللغة بكلمات أخرى من لغات أجنبیة غیر العربیة،

إال أن ھذا التفریق بین العامیة والفصحى والفصل  الفصحى والعامیة وكأن العالقة بینھما،

الظل لصاحبھ، بل  بینھما ألمر مجحف في حق العامیة إذ أنھا دائمة اللزوم للفصحى مالزمة

وخیر ما نستدل بھ على وجود العامیات  إن الفصحى كانت في یوم عامیة من العامیات،

نزول القرآن بعدة قراءات سواء كانت ھذه القراءات سبعا  واللھجات من العصور القدیمة،

من فھمھم   االختالف في اآلراء بین العلماء أو عشرا أو أربعة عشر أو أكثر على حسب

   3."ما تیسر منھ اانزل القران على سبعة أحرف كلھا شاف كاف فاقرؤو" :ثللحدی

                                                             
  .27عمار الساسي، ص  مقال التعدد اللغوي وتعلم اللغات، :مجلة اللغات  1
  .16ص ، 3ط، الجزائر، بوزریعة، دار ھومة للطباعة والنشر، دروس في اللسانیات التطبیقیة :صالح بلعید  2
  .صحیح البخاري  3
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حیث أن اللھجة  فھي لیست شكال مستقال عنھا، فالعامیة تنتمي إلى العربیة الفصحى،

تبقى دائما محافظة على الشكل األصلي للغة العربیة مع تغیر في بعض مخارج الحروف 

  .ونحو ذلك

وأن العامیة  العربیة الفصحى لم تبقى سوى للحفظ والكتابة،والمالحظ الیوم أن اللغة 

باتت تستعمل حتى من اخص الخاصة، كما أن مصطلح اللغة یطلق على الفصحى 

  .ومصطلح اللھجة یطلق على العامیة
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  :المبحث الرابع

  :عوامل تكون اللھجات -4

العالم منذ نشأتھا إلى وقتنا المعروف عند اللغویین أن معظم اللغات اإلنسانیة في 

الحاضر قد خضعت إلى التشعب إلى لھجات تختلف من منطقة إلى أخرى، وحتى من طبقة 

ومن آیاتھ خلق : "إلى أخرى، وعلى ھذا األساس، فقد جاء في القرآن الكریم قولھ عز وجل

ال ریب ولكن . 1"السموات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آلیات للعالمین

أن تبقى اللغة على حالھا، دون أن تتشعب إلى لھجات، وذلك إذا كان المجتمع الذي یمتلكھا 

 لھ أرض وظروف إجتماعیة واحدة، حیث أن انتشار اللغة في مناطق واسعة من األرض،

تكون سببا في تفرع اللغة إلى لھجات إذ یقول عبد الواحد  لیتیح الفرصة لظھور عوام

تشرت اللغة في مناطق واسعة من األرض، وتكلم بھا جماعات كثیرة العدد ومتى ان:"الوافي

ومن أھم . 2"وطوائف مختلفة من الناس استحال علیھا الحفاظ بوحدتھا األولى أمدا طویال

  : ھذه العوامل نذكر

  :ختالف البینات الجغرافیةإ -4-1

نقسم إلى لھجات، إن اللغة إذا انتشرت في مناطق واسعة من األرض، فإنھا ال محالة ت

تختلف باختالف البیئات الجغرافیة،ألنھا تؤثر في طریقة النطق، فحینما تنتشر جماعة لغویة 

فإن ذلك یؤدي ال محال إلى تشعب  إلى مكان معین على أرض واسعة، مختلفة في طبیعتھا،

میا لغتھا الواحدة إلى لھجات وذلك عبر مرور الزمن الن ھذه البیئات یؤثر على سكانھا جس

وخلقیا ونفسیا حتى على أعضاء النطق وطریقة الكالم مثلما ھو الحال على لھجة البیئة 

الصحراویة البدویة تختلف عن لھجة البیئة الحضریة، وذلك ألن البیئتان تختلفان، فالبیئة 

وھي  .الصحراویة قاسیة بمناخھا وطبیعتھا، لذلك كانت لھجة أفرادھا تتمیز بالقوة والصالبة

  .عن أبناء البیئة الحضریة التي مالت إلى التساھل ففكت اإلدغام وخففت الھمزةتختلف 

إضافة إلى ذلك فإن العوامل الجغرافیة تؤثر في اللغة لتنقسم إلى لھجات ألنھا تفصل 

عنھ  وبذلك تنتشر اللغة الواحدة في مناطق متباعدة،حیث إن ھذا التباعد ینجر بین المناطق،

فغالبا " :وتقر نادیة رمضان بذلك فتقول كاكھا بلغة المناطق األخرى،انعزال اللغة وقلة احت

                                                             
  .22الروم، اآلیة   1
  .128، ص1971سنة القاھرة، الفجالة، ط، د دار النھضة مصر للطبع، اللغة والمجتمع، :علي عبد الواحد وفي  2
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ونشأتھا،فعندما توجد جبال تفصل بین  ما تؤدي جغرافیة التضاریس إلى تعدد اللھجات،

  1".فیستقر بكل منطقة جماعة من الناس یتحدثون لھجة تخالف غیرھم منطقتین منخفضتین،

  :جتماعیةاإلتنوع الظروف  -4-2

مجتمع عادات وتقالید وطریقة تفكیر وثقافة،یتمیز بھا عن باقي المجتمعات إن لكل 

 ومن الواضح إن اإلختالف في ھذه األمور یترتب عنھ اختالف في أداة التعبیر، األخرى،

وعن لغة المجتمع الفرنسي، بل  فلغة المجتمع العربي تختلف عن لغة المجتمع االنجلیزي،

الواحد، فالطبقة البرجوازیة  تتخذ لھجة غیر لھجة  یظھر ذلك حتى في طبقات المجتمع

وھذا حسب  الطبقة الوسطى أو الطبقة الدنیا،ولھجة طبقة الصناعیین غیر لھجة التجاریین،

. 2"أن المجتمع اإلنساني بطبقاتھ المختلفة یؤثر على وجود اللھجات "قول نادیة رمضان 

ولنبین "یشیر إلیھ مشال زكریا فیقولوھي أسباب تنشئ بما یسمى العامیة الخاصة، ھذا ما 

على سبیل اإلیضاح وضع مجموعة من سكان البلد معین ھاجرت إلى بلد أخر تكون ھذه 

المجموعة المھاجرة أقلیة فقیرة وبائسة وغیر متعلمة في البلد الذي ھاجرت إلیھ مع مرور 

لمتدني وبالنسبة إلى األیام تصبح ھذه األقلیة تتكلم لھجة ترتبط بوضع متكلمیھا اإلجتماعي ا

فھذه اللھجة میزتھا الظروف  ،3"السكان األصلیین تعتبر ھذه اللھجة الجدیدة عامیة وشعبیة

اإلجتماعیة فھي مرتبطة بھا وھي تتغیر من مجتمع إلى أخر ومن طبقة إلى أخرى، 

  .یصاحب ھذا التغیر تغیر في اللغة فتتفرع إلى عدة لھجات

  : تصال البشري وأثارهاإل -4-3

بحثا عن القوت أوالى  إن اإلنسان قد یحتاج للھجرة من وطنھ األصلي إلى مكان أخر،

حتى یمكنھ التفاھم  استعماریة فمن البدیھیات أن یعرف لغة اآلخرین، أو أسباب أخرى دینیة،

مما ینتج عنھ اختالل في األداء، وھذا  معھم، وھذا یؤدي إلى احتكاك اللغات بعضھا ببعض،

اللغات ینشب عنھ صراع بینھم، ینجز عنھ تأثیر لغة في لغة أخرى، یكون اإلحتكاك بین 

أھلھا اقل قوة ونفوذ، وثقافة من أھل اللغة المؤثرة كما ھو الحال بالنسبة إلى الشعوب 

                                                             
  .128ص  ،2001سنة مصر، ط، د شباب الجامعة، ةقضایا في الدرس اللغوي، مؤسس :نادیة رمضان  1
  .نفسھالمرجع   2
 ،1983 سنة ،لبنان ،1ط المؤسسة الجامعیة للدراسات، ،واإلعالمالمبادئ ) علم اللغة الحدیث( لسنةاأل :میشال زكریاء  3

  .122ص
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الضعیفة فاغلب لغتھا ھجینة من لغات أجنبیة أخرى كالفرنسیة أو اإلنجلیزیة وھذا ألن 

نھ، ودرجة التأثیر تختلف باختالف األحوال، فقد الضعیف یجب أن یقلد من ھو أقوى م

وقد یكون عمیقا فینتھي بالقضاء على اللھجة  یكون یسیرا ال ینال إال بعض المظاھر،

  .المغلوبة

كما إن لالستعمال األثر الكبیر في تعدد اللھجات، وتغلب واحدة عن األخرى، حیث 

 تغلبت على البالد المفتوحة فالعربیة مثال" یكون المستعمر أعلى قوة من المستعمرة،

 .1"كالقبطیة في مصر، والفارسیة في بعض بالد الفرس القدیمة واآلرامیة في العراق والشام

لى ظھور لھجات جدیدة، خلیط إو للسیطرة یؤدي أومن ثم فان اتصال البشر سواء للمنفعة 

 .   من اللھجة األصلیة واللھجة الدخیلة

   

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .23في اللھجات العربیة، ص:إبراھیم انس  1
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إن صراع اللغة العربیة لم یعد مقصورا في حاضرنا الراھن على التنازع الداخلي بین 

الفصحى منھا والعامیة الدرجة كما كنا نعھد من قبل، لیقتصر على ما یمكن أن یكون وسطا 

المتنازعین، وإنما أصبحت ھذه اللغة في ظل التحوالت بین الفرعین أو المستویین 

الحضاریة الحاضرة تواجھ صراعا أكثر حدة وخطورة ذلك ھو  توالتغیرات واالضطرابا

صراعھا مع اللغة أو اللغات األجنبیة الدخیلة، فقد اخذ ھذا الصراع یزداد ویستفحل 

رت لغتھا بلغات أخرى بسبب ، والمجتمعات العربیة التي تأثاویتجاوز ساحتھ التي عاھدناھ

االستعمار أو التزاوج أو اختالط األصول و تصاھرھا، فاللغة العربیة زیادة على ما تواجھ 

من تحد ثقافي واستعماري  لھا كثیر من المشكالت، فھي تعیش في ازدواج لغوي من جھة 

غة العربیة و لكن لكي نعرف مدى خطورة ھذه المشاكل على الل.وثنائیة لغویة من جھة ثانیة

 .البد من معرفة مفھوم كل من االزدواجیة والثنائیة اللغویة
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  .االزدواجیة اللغویة وأسبابھا و مجاالتھا: المبحث األول

  :تعریف االزدواجیة اللغویة- 1

 :لغة  - أ

  :ورد تعریف االزدواج في لسان العرب كما یلي 

أشبھ بعضھ ببعض في السجع أو : المزاوجة واالزدواج بمعنى ازدواج الكالم، وتزاوج

، وزوجھ إلیھ قرنھ، يءبالش يء، وزوج الشىالوزن أو كان إلحدى القضیتین تعلق باألخر

  .بمعنى قارناھم 1"وزوجناھم بحور العین:"وفي التنزیل

التزاوج والمزاوجة واالزدواج بمعنى واحد، : وورد في قاموس الصحاح بمعنى

سمى زوجا أیضا، یقال االثنین زوجان، كما یقال ھما والزوج ضد الفرد، وكل واحد منھما ی

سیان وھما سواء، ویقال زوجا حمام یعني ذكر وأنثى، وعندي زوجا نعل، قال هللا 

حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فیھا من كل زوجین اثنین واھلك إال ما :"تعالى

ثمانیة أزواج من الضأن اثنین ومن :" ، وقال أیضا2"سبق علیھ القول وما أمن معھ إال قلیل 

  .4"بثمانیة أفراد"وفسرھا . 3"المعز اثنین

 :اصطالحا  - ب

ھناك خلط كبیر بین االزدواجیة والثنائیة في التعریف االصطالحي بینھما، فھناك من 

یعد الثنائیة العالقة بین الفصحى ولھجاتھا،وھناك من یعبر عنھما باالزدواجیة، وكأن الثنائیة 

یعبران عن نفس المفھوم، وھناك من اعتبر الثنائیة بین لغة ولغة،  نواالزدواجیة مترادفا

     .واالزدواجیة بین لغة ولھجة، وھناك رأي أخر یرى أن الثنائیة بین لغة ولھجة

واالزدواجیة بین لغة ولغة، والدكتور رمضان عبد التواب یقر على وجود االزدواج 

نھ یحدث نوع من أاالزدواج موجود، غایة ما ھنالك "...ولھ اللغوي بین لغة ولھجة في ق

التقارب بین لغة الحدیث واللغة األدبیة لحدوث التفاعل بینھما، فتتأثر كل واحدة منھما 

  . 5"باألخرى
                                                             

  .45 :اآلیة الدخان،  1
  .40: ھود، اآلیة  2
  .143: األنعام،اآلیة  3
  .318، ص1990اإلمام محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الھدى، الجزائر  4
  .6، ص6، ط1999فصول في الفقھ، مكتب الخانجي، القاھرة، رمضان عبد التواب،   5
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االزدواج اللغوي بمعنى " :عن االزدواج اللغوي  كما نجد من التعریفات التي وردت

بلدان، اللغة الفصحى أو الرسمیة أو لغة الكتابة بجانب لغتین في مجتمع أو بلد من ال تواجد

 ".اللغة المتداولة أو اللھجات السائدة التي یفكر ویتحدث بھا األفراد في حیاتھم الیومیة

  :أسباب االزدواجیة ومجاالتھا

  :األسباب -2-1

وأثرت في غیرھا من  إنا اللغة العربیة كسائر اللغات األجنبیة تأثرت بغیرھا،

اللغات،وكان نتیجة لھذا التأثیر ظھور العدید من الظواھر اللغویة،كالتعریب والدخیل 

  .أو جاءت من العدم وھذه الحالة لم تبدأ من الصفر، باإلضافة إلى االزدواجیة،...والترجمة

فاللغة العربیة على  زدواج اللغوي،اإلسبب واضح في وجود  :التألیف في اللھجات

،ففي الجزیرة العربیة كانت ھناك لھجات متعددة وان كانت قریبة مدى قرون لھا تاریخھا

  ...جدا للغربیة الفصحى ال تظھر إال في بعض األمور كالمد واإلمالة

إذ  ،"اللغة والمجتمع" وقد أشار إلى ھذا االنقسام في اللغة عبد الواحد الوافي في كتابھ

واسعة من األرض العربیة تحت وھذه اللھجات البد لھا أن تنتشر في مناطق  "... :یقول

ولذلك استحال علیھا الحفاظ على  ... تأثیر أي نوع من العوامل المساعدة على االنقسام

فال تلبث إن تتشعب إلى لھجات وتسلك كل لھجة من ھذه  وحدتھا األولى أمدا طویال،

أفرادھا بعضھا وبذلك یتولد عن اللغة األولى فصیلة أو شعبة من اللغات یختلف ...اللھجات

  .1"ولكنھا متفقة في وجوه أخرى عن بعض في كثیر من الوجوه،

كما أن محمود فھمي الحجازي لھ رأي فیما یتعلق باالنقسام اللغوي أو اللھجي إذ 

یفسر اللغویون نشوء اللھجات العربیة الوسیطة بعامل االحتكاك بین العربیة  "... :یقول

فاالحتكاك یؤدي حتما  .2..."غات األقدم في المناطق المفتوحةالوافدة بمستویاتھا المختلفة والل

إلى التألیف في اللھجات،إال أن ھذا االختالف على مر الزمن یبقى یتدرج تحت لغة واحدة 

وھي اللغة العربیة الفصحى ألن بعض العامیات مازالت أو أغلب كلماتھا ھي عربیة 

  .یة لھا صلة باللغة العربیة الفصحىفھناك عبارات وألفاظ في العامیة الجزائر فصحى،

                                                             
  .155ص ،1981، القاھرة دار النھضة مصر للطبع والنشر، اللغة والمجتمع، علي عبد الواحد الوافي، 1
، 1998محمود فھمي حجازي،اللغة العربیة في العصر الحدیث،قضایا ومشكالت، دار النھضة للطبع والنشر،القاھرة   2

  .5ص
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  :ظاھرة االحتالل الفرنسي
في تعتبر أھم سبب أدى إلى االزدواجیة، فدخولھ كان مصاحبا للغتھ بطبیعة الحال 

وھذا سیولد احتكاكا مباشرا أو غیر مباشرا، والذي سیترتب عنھ األخذ والعطاء وان كان 

نھا اللغة، وھذا ما یؤكده ابن خلدون في على ما یبدو األخذ أكثر في كل المجاالت ومن بی

إن المغلوب مولع دوما باالقتداء بالغالب في شعاره وزیھ وسائر : "الفصل الثالث والعشرون

  .1"أحوالھ وعوائده

وھذا التأثیر على المغلوب كان نتیجة جملة من األسالیب التي اتبعتھا فرنسا في 

اللغة من وسائل االرتباط " :ما یؤكده القولمحاولة فرض لغتھا وإزالة اللغة العربیة،وھذا 

وھذا ما یفسر لنا حرص الدول االستعماریة على نشر لغتھا،  الروحي بین أفراد أي مجتمع،

  .2"ألنھا تكسب بھذا الغزو اللغوي قلوبا ومیوال

 :كما نالحظ أن االستعمار كان مدركا لحظوة اللغة العربیة،وھو یصرح بذلك قائال

أي أن فرنسا اتبعت  ،3..."لذلك سبیال تطویر المدارس اإلسالمیة اا استطعنفلنعرقل بذلك م"

وذلك عن طریق منع تدریس اللغة العربیة في  سیاسیة تدریجیة في إزالة اللغة العربیة،

كما أن الوثائق والسندات ال تقبل إال  سائر أنحاء الوطن وتشجیع تدریس اللغات األجنبیة،

   .باللغة الفرنسیة

 وعنوانین الرسائل جمیعھا باللغة الفرنسیة، باإلضافة إلى أسماء المجالت والشوارع،

باإلضافة إلى فرض اللغة األجنبیة على الطفل  .كما منعت تأسیس المدارس باللغة العربیة

وھذا یعني أن أذن الطفل تألف سماع اللغة الفرنسیة في مرحلة  ،4"والعقل نالصغیر الس

 أكثر طرقھا أذنھ في جمیع مجاالت  الحیاة اوما یرسخھ ترسخ في ذھنھ،وبھذا  الالتایمز،

  ...).البیئة المنزل،(

وبدون مبرر وراء غطاء  لھذا إن التعبیر باللغات األجنبیة وحتى مع أطفالنا الصغار،

ودون إبداء أي محاولة  أو جھد للتخلص من  وما شكلھما من أغراض، العصرنة والعولمة،

  ".والى التبعیة للغیر شكال دي إلى تأثیرات سلبیة أكثر منھا ایجابیة،ھذا النقص قد یؤ
                                                             

  .33ص، االزدواجیة في اللغة العربیة مقال الالفتات في األردن، :محمد راجي الزغلول  1
  .363 ص لبنان، بیروت، ،'وطرائق تدریسھا ةالعربی ةاللغ" مقال: احمد حقي الحلي  2
  .95ص ماي، ،1982 والتعلیم، وزارة التربیة من مجلة التربیة، 'إعالء صلح المدرسة الجزائریة' مقال  3
  .44 ص، 1981ع، الشركة الوطنیة للنشر والتوزی التعریب في الجزائر،: الرحمن سالمة عبد  4
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فالطفل منذ صغره نشأ على االزدواجیة، ولم یقتصر األمر عند ھذا الحد بل تعداه إلى 

حیث یمیل شبابنا إلى استعمال اللغات  من بینھا فترة الشباب، مراحل نشوءه األخرى،

والرفعة  معتبرین ذلك عالمة من عالمات التقدم والتطور، العربیة، ىاألجنبیة وتفضیلھا عل

 فتجدھن أكثر تأثرا بالفرنسیة من الشباب، والثقافة خاصة الفتیات اللواتي یتبعن الموضة،

وھذا نتیجة للذھنیات التي ترفض  غیر أنھن یستعملن لغة ھجینة ال عربیة وال فرنسیة،

ومن بینھا  اعھم الغیر في كل نواحي الحیاة،مسایرة الواقع ونتیجة لعدم الثقة بالنفس وإتب

سیكون ال فرنسي محض وال ) الجزائري(وھذا ما تؤكده التوقعات بأن الجیل الجدید اللغة،

فھم یتعاملون مع اللغة العربیة كأنھا مختلفة  .عربي محض بل بین وبین أي مزدوج اللغة

وھذا ما یؤكد  ة في اإلجحاف،فوصفھم للغة العربیة كان غای عكس اللغات األجنبیة األخرى،

نضرتھم إلیھا والتقلیل من شأنھا وذلك بانصرافھم عنھا إلى غیرھا من الھجین بین العامیة 

وبعض المصطلحات األجنبیة المعربة أو على وزن األفعال في اللغة العربیة على مثل 

ا بقاء إشارات إضافة إلى األسباب السابقة الدافعة إلى نشوء االزدواجیة وبقائھ الفرنسیة،

وفي أحسن األحوال باللغتین العربیة  مكتوبة بالفرنسیة،... المرور والفتات المحالت

  .في تدعیم اللغات األجنبیة اإلعالمباإلضافة إلى دور وسائل  والفرنسیة،

 1"وھناك من الصحافیین من یفضلون استعمال ألفاظ كثیرة تؤخذ من اللغات األجنبیة"

فإقحام األلفاظ األجنبیة إلى جانب اللغة العربیة  ة بل في مستخدمیھا،فالعیب لیس في العربی

  .راجع إلى التقلید والتأثر بغیرھم،باإلضافة إلى عجزھم استعمال جمل مفیدة باللغة العربیة

ویمكن تلخیص كل ما سبق في أن االستعمار دخل الجزائر مستعمال عدة أسالیب لنشر اللغة 

 فال تجد جزائریا إال ویعرف ولو كلمة بالفرنسیة، عال،الفرنسیة وقد نجح في ذلك ف

ومما رسخ وأبقى ھذه الظاھرة بقاء استعمالنا إیاھا في جمیع . ویستعملھا في حدیثھ الیومي

  .المجاالت فما ھي ھذه المجاالت؟

  :المجاالت-2

 فشاع بین المواطنین في لغة كالم البیوت، سیطر الدخیل على العدید من المجاالت،

ولذلك ألسباب عدیدة  السوق والحیاة العامة وحتى المؤسسات وأجھزة اإلعالم والثقافة،وفي 

  .قد تم ذكرھا سابقا
                                                             

  .107ص أراء وحلول من مجلة اللغة العربیة، مقال اللغة العربیة والتعریب العلمي،: صالح بلعید  1
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  :في البیت *
لھذا  أو تطویرھا ھو البیت، إن العنصر األول والفعال في الحد من ھذه الظاھرة،

ذا العالم ویبدأ المؤسسة التربویة األولى الطفل حین یدخل ھ"فھو بمثابة  ارتأینا أن نبدأ بھ،

والكلمات  ینھال على مسامعھ سیل من األسماء المشبوھة، بسماع ما حولھ واإلصغاء إلیھ،

فیألفھا  وتنطبع ھذه في صفحات دماغھ اللین، المنحرفة والتعبیرات الفاسدة واأللفاظ الدخیلة،

 إلىفكما نالحظ من ھذا القول أن البیت ھو المؤثر والداعي  .1"سمعھ ویرددھا لسانھ

وتكون ھذه  فالطفل أول ما یأخذ لغتھ یأخذھا من أسرتھ، استمرار االزدواجیة وتطورھا،

  .األخیرة مزیجا بین الفصحى والعامیة األجنبیة

غیة ومن المفردات الفرنسیة التي استعارھا یوفي بعض المناطق الجزائریة األماز

ال  ...وكأن التلفزة أو المحمول الخ، ...بورتاطبل، تلفزیون، :اللسان الجزائري العامي نذكر

  .تفي بالغرض أو ال تؤدي نفس المعنى

  .فالمالحظ أن العامیة أنھا ملیئة بالمفردات الفرنسیة

  :في البیئة *
فالبیئة ھي األخرى لھا دور في بقاء ھذه الظاھرة  واألمر ال یقتصر على البیت فقط،

ونرى الطالب یستمع  غلبة األمیة،تبدو فیھا  البیئة العامة خارج إطار األسرة،"حیث نجد 

تطرق سمعھ  سیل من األلفاظ الفاسدة والعبارات المغلوطة والكلمات الدخیلة، إلىفیھا 

زد على ذلك  في دور التمثیل والسینما وفي كل مكان، في الشارع والنادي، صباحا ومساءا،

وكأن كلمة  ثقفین،تلك الرطانة األعجمیة التي غزت ألسنة الكثیر ممن نسمیھم تجاوزا بالم

' كوافییر'وكلمة  ،'شكرا'أجمل من ' مرسي'وكلمة  ،'صباح الخیر'أحلى من كلمة ' بونجور'

  .'حالق'أوضح من 

كأن اإلنسان ال یسمى مثقفا إال إذا ارتبط نطقھ بھذه الكلمات و أمثالھا في اللغتین الفرنسیة 

وھذا یعني أننا عند خروجنا من المنزل مباشرة تصادفنا كلمات فرنسیة،فھي ال .واالنجلیزیة

أو  بھتقتصر على البیت فقط،وإنما تتعداھا إلى مختلف نشاطات في الحیاة،وكل ما نتصل 

إلى جانب ذلك نجد ...) معھ كواجھات المحالت،تاكسي فون،فاست فود،كافي نتعامل

                                                             
  .85 ص ،3 العدد من مجلة التربیة، لماذا طالبنا ضعاف في اللغة العربیة،" :مقال: عبد الفتاح المصري  1
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باإلضافة إلى العدید من األلفاظ الفرنسیة ...) ستوب،باركینغ،تاكسي:(إشارات المرور مثل

  ...)فامیلیا،لیكول،فیش(مثل 

  : في االعالم *
اظ دورا كبیرا في انتشار ودخول بعض المصطلحات واأللف اإلعالملعبت وسائل 

  .الفرنسیة التي قوت ظاھرة االزدواجیة وزادت من وتیرتھا

وھي ) على اختالف دراجتھا( تعني عمل المدرسة أنفھذه الوسائل ھي التي یمكن 

ھذه  اإلعالمومن الواضح أن الناس یتأثرون بوسائل ... التي یمكن إن تفرغھ أو تفسده

 :ا فرضا عن طریق اإللحاح والتنوعفھذه الوسائل تفرض ذاتھ ...أشد التأثر شاءوا أم أبوا،

وما من  ...وقد كان لھا في الشعوب المتقدمة أثرھا الكبیر ...تنوع الوسائل وإلحاح البرامج

في الوطن العربي كان لھا فیما یتصل بخدمة اللغة العربیة أثارا  اإلعالموسائل  إنشك 

  .1...مزدوجة توزعت بین السلبیة واالیجابیة

لھا تأثیر كبیر في  ...كثیرة منھا التلفاز والرادیو والجرائد والصحافة اإلعالمفوسائل 

 في األذھان ثم استعمالھا ال شعوریا في الواقع، )الفرنسیة أو العامیة( رسوخ األلفاظ الدخیلة

ومع مرور الزمن تلتصق عده األلفاظ باللسان  أو عن طریق مزج اللغة العربیة بالفرنسیة،

بسبب تعوده علیھا وبھذا  ھا أو استبدالھا بلفظة عربیة فصیحة،ویصعب نسیان العربي،

كما نالحظ معظم البرامج التي تبث في التلفاز تستعمل الكثیر  یصیر المتكلم مزدوج اللغة،

من األلفاظ األجنبیة،تكاد تكون األلفاظ العربیة مساویة لأللفاظ الفرنسیة مثل حصة 

 وھذه األخیرة یرجع السبب فیھا إلى ،"ةإرشادات طبی"وكذلك حصة " الصراحة راحة"

وغیرھم من الذین زاولوا دراساتھم بالفرنسیة، ) األطباء(طبیعة تخصص الضیوف 

فالمصطلحات التي یستعملونھا معظمھا بالفرنسیة، ولذلك في الرادیو خاصة في قناة 

  ".البھجة"

ا سیاسیة أما صحافتنا المكتوبة بالعربیة، فإنھا تروج ألفاظا دخیلة في معظمھ

فالقارئ للجریدة یالحظ العدید من  2.، بورصةإیدیولوجیا، دیمقراطیة: واقتصادیة مثل

المصطلحات األجنبیة في السیاسة واالقتصاد، باإلضافة إلى العدید من األلفاظ االجتماعیة 

                                                             
  .232 ص من ندوة اللغة العربیة والوعي القومي، مقال المصطلح العلمي ووحدة الفكر،: جمیل المالئكي  1
  53سطوح یمیمة، مظاھر التداخل اللغوي، ص   2
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أو عن ) طرح المشكالت مثال(خاصة عند االتصال بالجمھور، إما عن طریق الھاتف 

  .اآلراء أو التحاور معھم مباشرةطریق سبر 

بغرض تحقیق أكبر ) فرنسیة+ دارجة (المیین في استعمالھم اللغة العامة عوحجة اإل

  .قدر من التواصل وتوصیل لفكرة المعالجة إلى جمیع الشرائح في المجتمع

كثار من استعمال األلفاظ الدخیلة ال مبرر في استعمالھا وقوة ایحائھا مستمدة ولكن اإل

وزادت وسائل اإلعالم من ترسیخھا، بل ھناك  تعود المجتمع على تداول ھذه األلفاظ،من 

في السنوات األخیرة على سبیل المثال لوحات إشھاریة مكتوبة بالفرنسیة بكاملھا إلى درجة 

مخیفة، أھذا یعني أن ھذه األلفاظ لیس لھا ما یقابلھا بالعربیة؟ أم أننا ال نفھمھا إذا ما قیلت 

  ونفھمھا بلغة غیرنا؟ بلغتنا

فوسائل اإلعالم أشاعت ألفاظا كثیرة، بل وجاءت بألفاظ أخرى، ونشرتھا بین الناس 

  .ولو كانت المجامع اللغویة العلمیة تھدف على تحقیق ھذا االنتشار استطاعت ذلك

  :عند المثقفین* 

على  انتقلت عدوى اإلزدواجیة إلى الطبقة المسماة بالمثقفة فانعكست ھذه الظاھرة

انتاجھم لنجد الكثیر منھا یتناول األلفاظ األجنبیة، ففي مصر كھول وشباب ینتجون آثارا 

أدبیة رائعة ولكنھم ینتجونھا باللغة الفرنسیة، ویمتعون بھا القراء الفرنسیین، وأشباھھم من 

  1.المثقفین ویصرفونھا طائعین أو كارھین عن مواطنیھم من المصریین

وھذه الحالة لم تقتصر على مصر فقط بل تعدتھا إلى الوطن العربي عامة والجزائر 

عربیو اللسان أعجمیو التألیف، ونجد خاصة، فطھ حسین یتأسف على أبناء وطنھ، كونھم 

فكثیر من األدباء  2كنبة، تاكسي، المیترو: بعض األدباء والصحفیین یفضلون الكلمات اآلتیة

حین إلى آخر یستعملون ألفاظا أجنبیة، وھناك من یفضل التدریس خاصة كتاب الروایة من 

الطبیب الذي تعلم بھذه "باللغة األجنبیة خاصة في مجال العلوم الطبیعیة، وحجتھم في ذلك 

اللغة یجد بعد الدراسة مجاال لالختصاص ولتوسیع معلوماتھ، خالفا للطبیب الذي یتعلم 
                                                             

  .395، ص 5، المجلد 1982طھ حسین، األدب والنقد، دار الكتاب اللبنانیین، بیروت،   1
  .120استعمال الكلمات الداخلیة والعامیة في بعض األعمال األدبیة والصحفیة، ص  طاھر میلة، إشكالیة: األستاذ  2
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قاصرة على تخریج أطباء متمكنینن فھم یرون أن اللغة وكأن اللغة العربیة  1"باللغة العربیة

اللسانیات (العربیة خاصة باآلداب والعلوم اإلنسانیة، ولكن الواقع عكس ذلك، فحتى العلوم 

أول ما ظھر ظھر عندھم، لھذا انتقل المصطلح كما ھو، أي من أصلھ ..) تحلیل الخطاب

ھا لفظتین أو أكثر بالعربیة، لھذا نعود إلى حتى نفھمھ على حقیقتھ ألن األلفاظ الفرنسیة تقابل

  .األصل حتى نفھم المراد من ذلك

واألخرى دخیلة ) اللغة األم(وخالصة القول أننا عن طریق لغتین، إحداھما أصلیة 

وكثیرا ما نستعمل التراكیب بصورة غیر واعیة، ... في البیت، المحیط، اإلعالم) الفرنسیة(

ستعمال الدخیل إلى جانب اللغة العربیة تتفاوت من فرد إلى أي اكما أن نسبة اإلزدواجیة 

آخر، ومن طبقة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى، مثال نجد البوادي نجد المحافظة على 

  .اللغة العربیة ونجد فیھا نوعا من الصفاء والفصاحة، وكلما ذھبنا إلى المدینة وجدنا العكس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .18، ص 1985، بیروت، 3مازن المبارك، دار النفائس، مؤسسة الوسائل، ط . د  1
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  اللغویة وأنواعھاالثنائیة : المبحث الثاني

  :تعریف الثنائیة - 1

األمر یعاد مرتین، وأن یفعل الشيء : الثني بالكسر والقصر: جاء في لسان العرب :لغة

الثني ضم واحد إلى واحد، والثني االسم، ویقال ثني الثوب لما كف من أطرافھ، .. مرتین

  1.وثنیتھ تقنیة جعلتھ اثنین... جعلھ اثنین: وأصل الثني الكف، وثني الشيء

ان من عدد المذكر، واثنان للمؤنث، واثنتان اثن: وورد في قاموس مختار الصحصاح

  .انعطفى: وانثنى... وقولھم ھو ثاني اثنین، أي أحد االثنین... أیضا بحذف األلف

، وأثنى ألقى ثنیتھ، وتثنى في مشیھ والمثاني من القرآن وأثنى على غیره، واالسم الثناء

تثني في كل ركعة، ویسمى  الكریم ما كان أقل من المئین وتسمى فاتحة الكتاب مثاني ألنھا

  .2جمیع القرآن مثاني أیضا القتران آیة الرجمة بآیة العذاب

إن الثنائیة ظاھرة عامة ینجم عنھا مشكالت عدیدة في مختلف بلدان العالم، : اصطالحا

الوضع اللغوي لشخص ما أو جماعة بشریة معینة : فقد عرفھا الدكتور میشال زكریا بأنھا

لدى أفرادھا قدرة كالمیة ممیزة في لغة أكثر مما ھي  ون أن تكون تتقن لغتین، وذلك من

ومعناه ال بد لثنائي اللغة أن یتقن اللغتین في نفس الوقت وبنفس الكفاءة  .3في اللغة األخرى

  .أو الجدارة

كما أن الثنائیة اللغویة تكون بین لغة ولغة ال بین لھجة ولغة كما ھو الحال في 

ولغات  الثنائیة اللغویة بین اللغة العربیة: "وھادي نھر أقر بذلك في قولھاالزدواجیة اللغویة، 

وھذا ما حصل من المستعمر حین فرض لغتھ  4."وافدة مفروضة قھرا على الشعب العربي

  .ومیة، وقد نجح ذلك إلى حد بعیدقفرضا لمسح الھویة ال

  .ھاوھذه الثنائیة اللغویة لھا بعض األنواع یمكن تحدیدھا في بعض من
                                                             

  .120 -177 -115، ص 14ابن منظو، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر بیروت، لبنان، ج  1
  .381، ص 4، ط 1990ضبط وتحریر وتعلیف، دیب البغا، دار الھدى، عین میلة، الجزائر،  الرازي، مختار الصحاح،  2
  .1993، 1میشال زكریا، قضایا السنیة تطبیقیة، دار العلم المالیین، بیروت، لبنان، ط  3
  .1 ، ص2002ھادي نھر، األساس في فقھ اللغة وأرومتھا، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، األردن، ط   4
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  :أنواع الثنائیة اللغویة - 2

  :یمكننا أن نمیز بین نوعین من الثنائیة اللغویة وذلك من خالل الناحیة الوظیفیة وھما

  :الثنائیة اللغویة المؤسسیة - أ

في ھذه الحالة تنجز الدولة أعمالھا بأكثر من لغة، تكون مؤسسات الدولة ثنائیة اللغة 

  .من لغة واحدةبقدر ما تؤمن خدمتھا بالذات بأكثر 

في إدارات المؤسسات العمومیة الجزائریة، نجد استمارات مكتوبة باللغتین : فمثال

  .العربیة والفرنسیة

  :الثنائیة اللغویة المدرسیة أو التربویة -ب

ھذه الثنائیة تتنوع من الناحیة العلمیة من تدریس لغة ثانیة، أي بعد لغة المنشأ أو اللغة 

العربیة الفصحى، بعدھا یكون ذلك في الطور الثالث، تبدأ بتدریس لغة األم، أال وھي اللغة 

  .ثانیة بعد الفصحى وھي الفرنسیة

أما في األطوار األخیرة من التعلیم فقد نلجأ إلى التعلیم باللغة األولى والثانیة أي 

ھ العربیة والفرنسیة، المواد المدرسیة وذلك حسب البرنامج التربوي الرسمي الذي یتم وضع

  . 1بموجب سیاسة الدولة التربویة

  

  

  

 

  

                                                             
  .قضایا ألسنیة تطبیقیة: ینظر  1



 اللغویة والثنائیة االزدواجیة مشكل                                    الفصل الثاني
 

 

28 

  اإلشكال الموجود بین اإلزدواجیة والثنائیة اللغویة: المبحث الثالث

ھناك من یعتبر الثنائیة ھي بین لغة ولغة، واالزدواجیة اللغویة ھي بین لھجة ولغة، إال 

بین لغة ولغة أنھ حدث خلط كبیر بین ذلك كما أشرنا سابقا في اعتبار اإلزدواجیة اللغویة 

  .والثنائیة اللغویة بین لھجة ولغة

وضعیة لغویة تستعمل فیھا لغتان قویتان : "فقد عرفھا أندري مارتیني على أنھا

  . 1متشابھتان من حیث التقدم والشیوع استعماال مساویا

االستعمال التام : "كما نجد تعریف آخر مشابھ ومؤید لرأي أندري مارتیني بأنھا

  .2"اوي للغتین مختلفینوالمتقن والمتس

واجیة اللغویة ال تكون بین الدارجة والفصحى، ومن خالل التعریفین نستنتج أن االزد

أما بالنسبة للثنائیة اللغویة فنجد أیضا أن . ألن ھاتین األخیرتین متقاربتان على درجة كبیرة

  :أندري مارتیني قد عرفھا بأنھا

ونجد أیضا فرجسون یطرح  3"قانیة عامیةولغة وضعیة لغویة تعمل فیھا لغة قویة "

، 4"ونعني بھ تعایش شكلین لغویین في صلب جماعة واحدة: "...مفھومھا في مقال لھ وھو

والذي قصد بھ اللغة األولى للناطقین، وھذا " التنوع الوضیع"وقد سمى ھذین الشكلین 

للغة التي تكسب في الشكل یكتسب بطریقة طبیعیة، والشكل الثاني سماه التنوع الرفیع ھو ا

  .5المدرسة وتكون اللغة الثانیة

وما یمكن مالحظتھ من ھذین التنوعین أنھما یكونان لنفس اللغة المرتبطان بعالقة 

الدراجة أو العامیة والفصحى، ومن ھنا یمكن أربع حاالت أو أوضاع لتواجد : قرابة مثل

  :وھي" فیشمان"اللغات حسب 

  
                                                             

  .یمینة سیتواح، مقال الوضع اللغوي في الجزائر وتداخل اللغات عند الشباب من مجلة لغات  1
  .132، ص 2004صونیة بكال، مقال االزدواجیة اللغویة من مجلة اللغة األم، دار ھومة، الجزائر، سنة   2
  .71الجزائر وتداخل اللغات عند الشباب من مجلة لغات، ص یمینة، مقال الوضع الغوي العام في   3
  .46، ص 2006لویس جان كالفي، علم االجتماع اللغوي، دار القصبة للنشر، الجزائر،   4
  .قضایا ألسنیة تطبیقیة: ینظر  5
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  :ازدواجیة وثنائیة - أ

أعضاء الجماعة یعرفون التنوع الرفیع والتنوع الوضیع، فھذه الحالة تتمیز جمیع 

مع تخصیص كل " و"والصنف " ر"بكون جزء كبیر من المجموعة اللغویة یتقن الصنف 

الفرنسیة / األمازیغیة والفرنسیة/ صنف الستعماالت مثل العربیة الفصحى والدراجة

  .العربیة واالمازسغیة/ والعربیة الدارجة

  :ازدواجیة دون ثنائیة -ب

ھناك عدد من مزدوجي اللغة في مجتمع ما، فھم یتقنون اللغتین غال أنھم ال 

  .الفرنسیة والعربیة الفصحى: یخصصون كل لغة الستعماالت معینة مثل

  :ثنائیة دون ازدواجیة - ج

یتحقق ھذا بتواجد صنفین متمایزین لكل خصوصیاتھ، إال أن جزء من المجموعة ال 

األمازیغیة والعربیة : اآلخر یستعمل الصنف اآلخر مثلإال أحد الصنفین، والجزء  یستعمل

  .والدراجة، فكالھما یعتبر لغة

  :ال ثنائیة وال ازدواجیة -د

ویستلزم ھذا وجود لغة واحدة، وھذا الوضع ال یمكن تصوره غال في جماعة صغیرة 

اللغات ھو استعمال وحدات من والمالحظ أن ما نجده لدى مزدوج اللغة أو ثنائي  .1جدا

اللغة األولى داخل اللغة الثانیة، كما نرى أیضا أن في كثیر من األحیان یعمد إلى إدخال 

عناصر لغویة مختلفة، فقد یستعمل في كالمھ وحدات لغویة قصیرة أو وحدات في شكل 

النظام عبارات بأخذھا من اللغة األم دون مس أصواتھا، وقد ینطقھا كما لو كانت داخل 

  .اللغوي األصلي لھا

                                                             
  .قضایا السنیة تطبیقیة: ینظر  1
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وھذا ما یسمیھ دارسو اللسانیات االجتماعیة والتطبیقیة بالتداخل أو االقتراض والذي 

خال لعناصر لغویة ما، من لغة على أخرى وتكون ھذه دا"عرفھ أوبال وینرش على أنھ 

  .1العناصر دخیلة تمس البنیة العلیا لتلك اللغة

لغة واحدة منفردة ومستقلة المتكلم على توظیف  ویعود السبب في ذلك إلى عدم قدرة

مما یؤدي في لسان صاحبھ بالنقص في الكفاءة اللغویة أو نقصا في الثقافة التي تحمل ھذه 

  .اللغة

    

  

 

                                                             
  .جمیلة راجا، مقال التداخل اللغوي من مجلة  1
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إذا كانت اللغة العربیة مالزمة لحیاة اإلنسان على المستوى الفردي والجماعي كما ھو 

  :ثابت

تطور الفردي والجماعي سلبا وإیجابیا وتتفاعل معھ فتعطیھ مؤثرة فیھ وتأخذ منھ 

  .متأثرة بھ

دور تأدیة إزاء اللغة فیؤثر فیھ تأثیرا مباشرا أو غیر مباشر، وما ومن ثمة كان للغة 

یجري في تعلم وتعلیم اللغة العربیة في مؤسساتنا مازال بعیدا عما یجري في اللغات 

المعاصرة ولعل قصر فھمھا للغة وطریقة اكتاسبھا ھو السبب في سیادة طرق مخلة 

  .وتلقینا للتالمیذ في المؤسسات التربویةبالمفھوم الحقیقي لتعلم اللغة العربیة الفصحى 

وفي الحقیقة أن الفرد لدیھ القدرة على تعلم اللغة العربیة الفصحى من مجتمعھ ومن 

  .المدرسة التي یدرس فیھا

ولھذا ارتأینا في ھذا الفصل أن نتطرق إلى واقع الفصاحة في المؤسسات التربویة 

  .الجزائریة
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  ة العربیة الفصحى في المجتمعدور اللغ: المبحث األول

 :اللغة العربیة في الجزائر  - 1

إن لغتنا العربیة، ھي من أھم وسائل االرتباط الروحي وتقویة المحبة وتوحید الكلمة بین  -

فھي الرابطة األساسیة التي جمعت العرب سابقا عن طریق . أبناء العروبة ماضیا وحاضر

  1.مشاعرھا في بوقة المفاھیم والقیم الجدیدةالقرآن الكریم الذي وحد القبائل وصھر 

والغة العربیة، ھي اللغة الوطنیة والقومیة للمجتمع الجزائري، وتعتبر مقوما أساسیا  -

للشخصیة الجزائریة وقد لعبت اللغة العربیة طوال قرون عدیدة دورا كبیرا في التماسك 

 .وھذا یعود إلى عاملین اثنین ھما 2.االجتماعي والقومي للمجتمع الجزائري

كونھا لغة وطنیة وقومیة للجزائریین تربط بعضھم ببعض من ناحیة، كما  :العامل األول  -  أ

تربطھم بالمجتمع العربي على مستوى األمة العربیة من ناحیة أخرى، وتحدد انتمائھم إلى 

 .ثقافة اللغة العربیة وحضارة القرآن

عربیة ھي لغة القرآن وبالتالي ھي لغة اإلسالم الذي یدین ھو أن اللغة ال :العامل الثاني  - ب

لھ الجزائریون ویتصل بواسطتھا الفرد الجزائري بمنابع اإلسالم في لغة القرآن والحدیث 

 3.وغیرھا من التراث الفكري والروحيوالفقھ 

اللغة العربیة ھي لغة اإلسالم الرسمیة ولھذه "یقول األستاذ محمد البشیر اإلبراھیمي 

كل منھما یقتضي وجوب –حقا أن أكید أن ) الشعب الجزائري(اللغة على األمة الجزائریة 

تعلمھا فكیف إذا اجتمعا حق من حیث أنھا لغة جنسھا، بحكم أن األمة عربیة الجنس، ففي 

  4."افظة على جنسیة ودین معاالمحافظة علیھا مح

الرابطة " (عبد الحمید ابن بادیس"وللغة العربیة من جھة أخرى كما یقول اإلمام  -

التي تربط بین ماضي الجزائر المجید وحاضرھا األعز ومستقبلھا السعید، وھي لغة الدین 

 ).والجنسیة والقومیة

                                                             
  .13، ص 1980أحمد السید، الموجز في طرق تدریس اللغة العربیة، دار العودة، بیروت،  محمد  1
  .262، ص 1990المطبوعات الجامعیة المؤسسة الوطنیة، تركي رابح، أصول التربیة والتعلیم، دیوان   2
  .13الموجز في تدریس اللغة العربیة، محمود أحمد السید، ص  3
  .16، ص1البشیر اإلبراھیمي، عیون البصائر، ج  4
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خصیة الجزائریة ألنھا ولما كانت اللغة العربیة تمثل مقوما أساسیا من مقومات الش -

  1.لغة جنس وقومیة ودین في وقت واحد

 :وظیفة اللغة وعالقتھا بالمجتمع - 2

جمیع األمم بتعلیم لغاتھا، وتبذل قصارى جھدھا في ھذا السبیل، ولم یكن ھذا ھتم ت -

االھتمام حاصال نظرا لألھمیة التي تحتلھا اللغة اللغة في حیاة المجتمعات واألفراد، واللغة 

من الناحیة االجتماعیة ھي وسیلة التواصل مع اآلخرین، مجسدة بذلك الخصیة االجتماعیة 

الغناء عن الوظیفة النفسیة ذي ال یستطیع الفكاك من أسر الجماعة، وھنا للكائن اإلنساني ال

للغة، فالحالة العقلیة لكل من المتحدث والمستمع شرط أن تكون واحدة بینھما، إال لما حدث 

تواصل، ولما اتفق المرسل والمستقبل في التصورات الذھنیة، المواد التي تشاركھا فیما 

احیة االجتماعیة تعد سبیال من سبل االنتماء إلى المجتمع بكافة بینھا، واللغة كذلك من الن

طقوسھ وعاداتھ وتقالیده التي تعبر عنھا اللغة، فیوجد في األداء اللفظي المعبر عن األداء 

 2.غیر اللفظي

وتعتبر اللغة من أھم ما وصل إلیھ اإلنسان من وسائل التفاھم، كما أنھا وسیلة المجتمع 

ھ بالصبغة االجتماعیة، واللغة بمفھومھا الحضاري تشمل كل ما األولى لصبغ أعضائ

یستحب لھ اإلنسان من ألفاظ أو رموز أو إشارات أو دالالت معینة، ولكن اللغة المنطوقة أو 

ز عن غیرھا مما سبق ذكره بالیسر المكتوبة بأبجدیات أو حروف متعارف على داللتھا، تمتا

  .والوضوح ودقة الداللة

 وإتقانھادورا حیویا في اندماج الفرد مع مجتمعھ، بل اكتساب اللغة وتلعب اللغة 

یؤثران في سلوك الفرد وإحساسھ وتفكیره، واالندماج مع المجتمع ال یتم إال بتنمیة القدرات 

  3.اللغویة التي یعیقھا تنمیة القدرة على االتصال بالغیر

واللغة العربیة أداة مھمة من أدوات التعلم والتعلیم، وعلیھا یعول في تعلیم التالمیذ 

المواد التعلیمیة المختلفة في جمیع مراحل الدراسة، واللغة أداة من أدوات التفكیر، إذا أن 

                                                             
  .262تركي رابح، أصول التربیة والتعلیم، ص  1
  .11محمود أحمد السید، الموجز في تدریس اللغة العربیة، ص  2
  .88، ص2000مود عبد الباري عصر، االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة، مركز اإلسكندریة للكتاب، مح  3
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اإلنسان یفكر باللغة ویتمثل في نتاج ذلك بالتفكر والذي یكون على صورة تراكیب ملفوظة 

  .ةأو مكتوب

وبدونھا یعسر على المرء أن یعب عن األفكار أو عما یشاھده أو یحس بھ، ویعسر 

  .علیھ حتى التعبیر عن الحاجات العادیة

واللغة یستطیع المرء بواسطتھا أن یعبر عن عواطفھ من فرح وحزن وإعجاب وغیر 

ینفس بھ عن ذلك، كما یستطیع أن یجد في اآلثار األدبیة التي تعالج العواطف اإلنسانیة ما 

  .مشاعره إن لم یكن قادرا على تصورھا أو نقلھا بطریقة مؤثرة

والمجتمع بدوره حریص أشد الحرص على أن یجعل الفرد عضوا فیھ وأن یصبغ ھذا 

الفرد في فكره وسلوكھ بصبغتھ، واللغة ھي األداة التي یستخدمھا المجتمع لتحقیق ھذا 

یقوم بھذا الدور، فالبیت والمدرسة والمصنع  الھدف، ومن الواضح أن المجتمع بكل أشكالھ

اللغة، وبھذه الطریقة  والمتجر، ما ھي إال بیوت یتلقى فیھا الفرد أنماك السلوك بقواعد

یكتسب الفرد شخصیتھ، فیكون عضوا فعاال كما یكتسب لغتھ، فیتحدث بھا وفقا لعرف 

والمجتمع، باعتبار أن اللغة إنتاج الجماعة التي ینتمي إلیھا، فالعالقة إذن جد وثیقة بین اللغة 

 1.اجتماعي

ولقد تنبھ علماء اللغة إلى ھذه العالقة، فجاءت بحوثھم اللغویة في ھذا المجال، وظھر 

ما یسمى علم اللغة والحیاة االجتماعیة، وبین أثر تلك الحیاة االجتماعیة في الظاھر اللغویة 

  .المختلفة

ستویات المجتمع اللغویة، ھو القادر على وال شك أن اإلنسان الذي یمتلك خبرة بم

التفاھم والتعامل بین الطبقات والمستویات اللغویة المختلفة، حیث أنھ یدرك بتلك الخبرة، 

الفرق بین المستوى الصوابي لطائفة معینة أو طبقة اجتماعیة ما، ویتعامل مع أفرادھا في 

ا الصوابي الذي یختلف عن بقیة حدود ھذا المستوى، إذ أنھ لكل طائفة من المجتمع مستواھ

المستویات، وقد یكون التفاوت من ھذه المستویات تفاوتا ھامشیا، وقد یتسع بصورة أكبر، 

وكثیرا ما یؤدي التفاوت بین طبقات المجتمع إلى نشوء لغات سریة عامیة، ھي بنوع خاص 

                                                             
  .38ولید أحمد جابر، تدریس اللغة العربیة، ص  1
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ألنھم یحبون  لغة األشقیاء الخارجین على القانون، ممن یعیشون في خوف دائم من سطوتھ،

 1.الحیاة على ھامش المجتمع

نظرة إلى سلوك اجتماعي معین، یحتاج إلى اللغة كوسیلة للتعبیر، یوضح  لعلو

إلى اجتماعي معین، یحتاج إلى اللغة كوسیلة للتعبیر، یوضح الفارق  الفارق الكبیر بین

الكبیر بین األلفاظ المستعملة للتعبیر عن السلوك عند طائفة عن غیرھا من الطوائف، 

فالنتیجة مثال سلوك اجتماعي ودیني یوطد العالقة بین أفراد المجتمع، ویعبر عنھ األفراد 

أللفاظ المستعملة في القسم واإلیمان، ولعلھا ال عن طریق اللغة، وھناك مجموعة من ا

    2.العدید من طوائف المجتمع تصدر عن طائفة اجتماعیة واحدة، بل إنھا تمثل

واللغة على تعدد مستویاتھا بین لغة أدبیة سامیة إلى لھجة دارجة كلھا جمیعا ال تتمیز 

ال والتفكیر، فكل لغة بعضھا عن بعض من حیث القدرة على التعبیر والقیام بوظیفة االتص

  .ذاتھا كاملة وسلیمة وال نقول بأنھا وفصیحة فھذا مجال آخر

فھذا اللغات جمیعا قادرة على عملیة التواصل الفكري واالتصال االجتماعي بین 

  .متكلمیھا

أكثر  ،إنھ لیس حكما ذا قیمة ألن تصف لغة بأنھا علما عظیما: "ویقول ماریو باري

إلعتبار العوامل الموضوعة المحققة، ومثل عدد السكان ومنطقتھم من غیرھا لذا أخذت في ا

السكانیة، ولیس حكما ذا قیمة كذلك أن تدعى لغة ما في الوقت الحاضر، أنھا تفوق غیرھا 

ثقافیا، إذا كانت ثمرات الثقافة تتحقق بصورة واضحة في الشكل نتاج عقلي وأدبي وعلمي، 

من شكل آخر یتصف بالمحلیة ویستعمل بین طائفة ولیس حكما ذا قیمة أن تدعى أنھ أفضل 

   3".من األمیین أو أنصاف األمیین

كما یجب أن ندرك أیضا أن استعمال اللغة الخاصة لبعض الجماعات اللغویة الدنیا، 

إنما ھو استعمال في موضعھ ودلیل على حسن اإلختیار، ویكون ذلك تحت تأثیر ظروف 

                                                             
  .22حسام البھنساوي، العربیة ولھجاتھا، ص  1
  .25المرجع نفسھ، ص   2
  .33المرجع نفسھ، ص   3



 واقع اللغة العربیة الفصحى في الجزائر               الثالث                 الفصل 
 

 

37 

تحقق اللغة وظائف مختلفة، ومن  1.إلى غایة معینةخاصة ومواقف معنیة بھدف الوصول 

  :بین ھذه الوظائف الوظیفة االجتماعیة والمتمثلة في

  :الفھم، اإلفھام، التفاھم، وأبرز مظاھر ھذه النقاط ھي

  .الخ...السیاسیة والدینیة، واإلجتماعیة : التعبیر عن اآلراء المختلفة/ 1

  .آلخرینالتعبیر عن األحاسیس والمشاعر اتجاه ا/ 2

  .المجالت االجتماعیة والمواقف المختلفة/ 3

  .التعبیر عن الحاجات التي یحتاجھا اإلنسان في حیاتھ االجتماعیة/ 4

  .التأثیر في عواطف وعقول الجماھیر في المواقف واألعراض المختلفة/ 5

  :ووجدت اللغة عالقات اجتماعیة ممثلة فیما یلي

كما أنھا تعبر عن ھذا . على نقلھ من جیل إلى آخراللغة تحفظ التراث اإلنساني وتعمل   - 1

 .التراث بكالم مفھوم یستفید منھ اآلخرون

اللغة أداة اتصال وتفاھم بین أفراد المجتمع الواحد، كما أنھا وسلة لتبادل الخبرات   - 2

 .واألفكار والتصورات بین ھؤالء األفراد ومجتمعاتھم والمجتمعات األخرى

اتھ، إذ أن ھناك عالقة وطیدة بین كل من اللغة والفكر، وبالتالي اللغة وسیلة التفكیر وأد  - 3

إذا استخدم الفرد لغتھ بوضوح مستخدما الفكر یستطیع أن یتصل بأفراد مجتمعھ 

 .والمجتمعات األخرى بنجاح

 . اللغة وسیلة كل من المجتمع والفرد للتعبیر عن حاجاتھ ومطالبھ والعمل على إشباعھا  - 4

على التكییف مع الجماعة وتعمل على تعدیل سلوكھ، وخصوصا كما  اللغة تساعد الفرد  - 5

 .اكتسب ألفاظا جدیدة ومعاني إضافیة

یعمل الفرد بتراثھ الثقافي بواسطة اللغة، ومن ثم ینمي خبراتھ عن طریق مراجعتھا   - 6

  2.وربط األحداث بعضھا ببعض

                                                             
  .34المرجع نفسھ، ص   1
  .19-18زكریاء اسماعیل، طرق تدریس اللغة العربیة، ص  2
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  واقع اللغة العربیة الفصحى في المجتمع: المبحث الثاني
 :اللغة العربیة الفصحى في المؤسسات التربویةواقع   -  أ

إرتأینا أن تكون ھذه النقطة على ألسنة أساتذة ثانویة السوافلیة وأخذنا أربعة أراء 

  .ألربعة أساتذة من الثانویة

كان السؤال، كیف یرى واقع اللغة العربیة في الثانویة الجزائریة؟ فكانت اإلجابة على 

  :النحو التالي

  .رأى أن واقع اللغة العربیة مرتبط بطبیعة البرامج المقررة: األول يالرأ

رأى أن حیاة اللغة مرھونة باستعمالھا مع اعتماد المرشد أستاذا كان أم  :الرأي الثاني

كتابا، والمراحل التي یقطعھا التلمیذ كفیلة بتحقیق النتائج الموجودة وتحقیق األھداف 

بویة، برغم ما یالحظ علیھا من نقص متمثال في قلة المطلوبة التي تتطلع إلیھا المنظمة التر

التطبیقات العملیة لممارستھا، ویالحظ عموما، المیل إلى السھولة التي تصل في بعض 

إلى عدم التزام بعض األساتذة  -في نظري–األحیان إلى استعمال العامیة، ویرجع ذلك 

والمعلمین االلتزام الكلي بالتعبیر الفصیح أثناء تقدیم العمل المطلوب منھم، وھذا من جھة، 

ومن جھة أخرى یرجع األمر إلى ملتقى بعدم حرصھ على ممارستھا وفق ما یقضي نظام 

یھا نحن فخرا مما اللغة، وعلى كل حال ما نلمسھ من استعداد وتھیؤ لتقبلھا یشفع لھم، ویكف

  .یزید تضحیة في ھذا السبیل، والخیر أبقى وإن طال الزمان بنا

اللغة العربیة ضعیف، وھذا الضعف ساھمت فیھ عوامل ذاتیة  واقع :الرأي الثالث

  :أخرى موضوعیة منھا

 .عدم تبسط قواعد اللغة والنمو والظرف بما یوافق ومستوى التالمیذ  - 1

اللغة فمرة درس في المرفوعات وثانیة درس في ال یوجد انسجام بین موضعات   - 2

 .واألخرى في اإلسم المنصوبات ومرة درس في الفعل

 .كثافة البرنامج في المستوى الواحد یتالءم بتوافق والحجم الساعي  - 3

ال یوجد تكامل بین مادة اللغة والمواد األخرى حیث ما بین في مادة اللغة العربیة من   - 4

 .واد األخرىفصاحة و بیان یھدم في الم

 .ھدر القیمة المعنویة للغة العربیة في الوسط االجتماعي تقیما وتوظیفا  - 5
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   :كان األساتذة على النحو التالي :الرأي الرابع

إن تعلیم لغة من اللغات للناشئة یتطلب إتقان ھذه الظاھرة المتفشیة ولألسف حتى عند 

الصحافة المقروءة أو المكتوبة كما المربین والمعلمین كما نالحظھا عند اإلعالمیین سواء 

یجب أیضا سبر أغوار اللغة بتعبیرھا المباشرة والمجازیة، ألن اللغة العربیة كما ھو معرف 

كامن في بالغتھا وبیانھا، وبلغة اللغة العربیة ھي بیت القصید فكثیر من مستعملي اللغة 

ة سر عظمتھا وسحرھا، وھذه یجھلون علم البالغة یجھلون علم البالغة الذي تستمد منھ اللغ

  .شھادة یشھد بمالھا الغرباء من غیر العرب

وإذا أمعنا النظر في سبب ملحق باللغة العربیة من نفور منھا ربما تفضیل لغة أخرى 

لعل ذلك راجع لكون أن اللغة جزء ال یتجزأ من كیان في تعبیرنا، ولالستعماالت المختلفة 

  .الخ...تصاد واالجتماع والسیاسةالعملة النقدیة، االق -مثل–األمة 

لذلك نقول أن في خصم الضعف الذي تعیشھ األمة العربیة على جمیع األصعدة 

انعكس أیضا على اللسان العربي فأصبحنا ننظم لكل ما ھو عربي على أنھ سلبي ناقص 

  . وننظر لكل ما ھو غربي كامل وایجابي

الفصحى للتعلیم والتدریس بھا من أول  تبنت المؤسسات التربویة الجزائریة اللغة العربیة -

طور إلى آخر من مراحل التعلیم ومن بین األطوار التي ارتأینا أن نقوم بھا في الطور 

 .الثانوي من مختلف السنوات، ثانویة السوافلیة نموذجا

وقد انتھجنا في جمیع معلوماتنا ھذه تقنیة المالحظة بالمشاركة والتي تطلبت منا اإلندماج  -

من خالل معایشة ومراقبة ما یحدث داخل ) الطلبة واألساتذة(اد المجتمع المبحوث مع أفر

 .ھجرة الدس عن كثب لكل األطراف الفاعلة

وبعد تحلیلنا الستمارة االستبیان الموجھة  لألساتذة الحظنا تھرب بعضھم عن اإلجابة  -

 .الصحیحة والفصیحة

ي بعض المالخظات النظریة التي وھذا ما دفع بنا إلى إضافة ھذا العنصر والمتمثل ف -

، )حصة اللغة العربیة وآدابھا(توصلنا من خالل حضورنا المتواصل داخل حجرات الدرس 

 :وتعددت المالحظات وكانت على النحو التالي

خالل حصة العربیة یختلف من شعبة إلى أخرى  استعمال اللغة العربیة داخل حجرة  - 1

 .فروغ منھواالھتمام بھا أیضا یختلف، وھذا أمر م
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بعض الطلبة یتعاملن بالالمباالة مع اللغة العربیة مع احتقارھا أن صح التعبیر وتفضیل   - 2

 .لغات أخرى عن اللغة العربیة واستعمال اللغة العامیة أثناء سیرورة الدرس دون حرج

عند إجراء بعض المناورات مع الطلبة، تبین لنا أن أساتذة المواد یدرسون بالعامیة مع   - 3

 .إھمال اللغة العربیة، وذلك بحجة الفھم واإلفھام

من المستحیل أن یعتمد أستاذ اللغة العربیة الفصحى في حصة األدب، استعماال مباشرا   - 4

الن التلمیذ بھذا األسلوب سیمل من  غیر مخل بقواعدھا، وبدون تدخل العامیة أو لغة أخرى،

 .الحصة وبذلك یھملھا

 .أثناء الدرس، العامیة، وذلك بحجة الفھم تتخل  - 5

 .جملة واحدة باللغة العربیة الفصحى العدید من الطلبة ال یتقنون نطق  - 6

بالعكس، ھناك مجھود مبذول من  العربیة الفصحى،نحن ال نقول أن األساتذة مھملین لغة  - 7

اتذة الذین یحرصون على تثبیتھ أثناء سیرورة الدرس وھم رافضون كل طرف بعض األس

 .الرفض، فتدخل العامیة وتفصیل اللغات األخرى من التلمیذ

أساتذة أكفاء لدرجة تلقین اللغة العربیة وتوصیلھا وإتقانھا على شكلھا الصحیح، لكن  - 8

یقولون، بات ینشر  الوسط االجتماعي السائد في عصرنا ھذا العصر العولمة والتطور كما

 .إشاعاتھ الخطیرة والمدمرة في وسطنا التربوي والتعلیمي

المؤسف حقا كره واحتقار بعض الطلبة للغة العربیة الفصحى، ادعاءا منھم أنھا لغة  - 9

 .متخلفة وباتت میتة ال تصلح

لغتي األولى (رفض األساتذة ألفكار الطلبة وتمسكھم باللغة العربیة الفصحى بقولھم  -10

 ).عربیة والثانیة العربیة واألخیرة العربیةھي ال

  .ھذه كانت بعض المالحظات التي وقفنا علیھا أثناء حضورنا في حجرات الدرس

 :واقع اللغة العربیة الفصحى في عالم الصحافة  - ب

ھي مكانة اللغة العربیة الفصحى في عالم الصحافة الجزائریة؟ حیث الكثیر من  ما - 1

الصحف والقنوات التلفزیونیة الجزائریة على اللغة العربیة الفصحى البسیطة، وكذا اللغة 

 فالمحلیة، وھذا المستوى الثقافي والعلمي للكثیر من المواطنین الجزائریین، وتختلف باختال

 .والعدید من الفروع یة والثقافیة والریاضیةاالختصاصات السیاس
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فعلى سبیل المثال نأخذ جریدة الھداف الریاضیة، التي ھي من أشھر الصحف 

الریاضیة في الجزائر، والتي تعتمد على المزج بین اللغة المحلیة واللغة العربیة الفصحى 

نة ننظر إلى جریدة الجریدة ھو سبب توفر اللغتین، وللمقار ، ونالحظ أن نجاح ھذهالبسیطة

الشروق الیومیة، التي تعد الجریدة األولى في الجزائر من حیث عدد المبیعات، وكذا عدد 

قرائھا، وھذا لتوفر المادة اإلعالمیة الیومیة والتحریر الجید للغة العربیة الفصحى،وأنا 

رائھا في حسب تقدیري فإن المزج بین اللغة المحلیة واللغة العربیة الفصحى یتراوح عدد ق

  %.75الجزائر حوالي 

 ما ھو مدى استخدام اللغة المحلیة في الصحافة الجزائریة؟ - 2

في وسائل اإلعالم الجزائریة ھناك استخدام بسبب اللغة المحلیة في بعض وسائل 

اإلعالم الجماھیریة والسیما في اإلذاعات المحلیة، إذا ما رأینا خوصصة كل المنطقة، مع 

إذاعة محلیة وبھذا یمكن القول أن  48قبلة على تجربة إنشاء المعروف أن الجزائر م

ولكن لیس على حساب " الفصحى"و" الدراجة"باإلمكان الموازاة بین اللغة المحلیة وھي 

العربیة اللغة العربیة الفصحى التي تعد المادة الرئیسیة األولى في تجمیع رأي الشعوب 

أكثر " الفصحى"ب مع البرامج المعتمدة على والدلیل على ذلك أن المشاھد الجزائري یتجاو

أم "مسلسل "الرسالة" رائعة األفالم العربیة وھو فیلم: وعلى سبیل مثال" المحلیة"من اللغة 

  .كذا األفالم المدبلجة" كلثوم

عوة دوسائل اإلعالم؟ ال كیف ترى شخصیا حمایة اللغة العربیة الفصحى على مستوى - 3

ھي الخط المتقدم یجب أن تشمل أیضا حمایة العامیة، ألن العامیة ". الفصحى"إلى لحمایة 

للدفاع عن الفصحى، فإذا أسقطنا في سیاق التقدم العلمي اللغوي، فان الدفاع عن الفصحى 

 .سیضعف كثیرا، إذا لم یسقط أیضا

طبقة متوسطة،  ولھذا یجب على كل األوساط االجتماعیة سواء كانت طبقة مثقفة أو

  . بالتكاتف یدا بید

لتثبیت خطوات اللغة العربیة في الطریق الصحیح، لكي تبقى لغة هللا عز وجل الذي 

أوالدنا خاطبتا بھا عبر المصحف الجلیل، وھذا بترسیخ اللغة العربیة الفصحى في أذھان 

  .واألجیال القادمة

 لعربیة؟ ما ھو التأثیر المباشر على اإلعالم فیما یخص اللغة ا - 4
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إن ما نشھد الیوم، ونحن في مرحلة أصبح اإلعالم سببھا، لمرحلة العولمة، ھو الھجمة 

التي تقودھا شبكة المعلومات على جرائد اللغة العربیة، سواء كانت الفصحى أو العامیة، 

وھي ھجمة ال تخص اللغة العربیة المناسبة، وإنما ھي موجھة بصفة عامة إلى أضعاف 

ة في العلم، وأول ضحایا ھذه العولمة اللغویة ھم الشباب ابتداء من سن اللغات القومی

  .المراھقة

 ما مكانة اللغة العربیة الفصحى أمام العانیة؟ - 5

في حقل اإلعالم المكتوب، اللغة العربیة الفصحى ھي لغة التواصل اإلنسانیة التي 

إلى العامیة إال في تعتمدھا معظم الصحف المخاطبة قراءھا، ولم یكن المحررون یلجأون 

إطار ضیق جدا، عبر جمل اعتراضیة تتضمنھا بعض المقاییس التي یتجسد أصحابھا أحیانا 

بمثل شعبي بالعامیة على سبیل مثال للتعبیر عن فكرة ما فالصحافة المكتوب ھي من قریب 

  .كانت وسیلة تثقیف

نسیة واستعمال لجوء بعض الصحافیین الجزائریین إلى التكلم بالغة الفرما ھو سبب  - 6

 اللھجة العامیة؟

في الحقیقة یمكن القول أن مكانة اللغة العربیة الفصحى في عالم الصحافة كان یسیر  

بشكل بطيء نزعا ما، لكن ھذا لن ینقص من مكانتھا ألنھا اللغة األم في اإلسالم، ولھذا فان 

باللغة الفرنسیة  مكانتھا مرفوعة، وعن سبب لجوء بعض الصحفیین الجزائریین إلى التكلم

بدال من اللغة العربیة الفصحى، ھذا راجع إلى تعدد المستویات الثقافیة باإلضافة إلى تغیر 

الفترة االستعماریة على الوطن الجزائري ككل وكذا احتكاك الصحفیین الجزائریین 

ي بنظرائھم األوروبیین وخاصة الفرنسیین منھم، وعن اللھجة العامیة فنجد أن استعمالھا ف

خاصة في مقاالت الریاضیة ألن  ھذا نجده والمقاالت كما ذكرت سالفا یبقى محدودا 

  .المستھلكین لھذه المادة لیسوا لطبقة المثقفة عامة

 ماذا ترى كاقتراح حتى یبقى استعمال اللغة العربیة الفصحى قائما؟ - 7

ة كصحفي أقترح تكوین أجھزة متابعة لغویة فیكل مؤسسة من المؤسسات اإلعالمی

بھدف إلى تقویم األخطاء اللغویة أوال بأول وتقدیم المقترحات المناسبة انطالقا من مبدأ أین 

 .ھما المحافظة على األصول العامة للعربیة والحرص على الحیویة اللغة فاعلیتھا
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  دراسة میدانیة: المبحث الثالث
  فرضیات البحث: أوال

كان الطالب في المرحلة الثانویة یمتلك األسس النفسیة واالجتماعیة و  إذا  - 1

لتعلم اللغة، وكانت طرق تدریس اللغة الفصحى المطبقة ) علم اإلنسان(  االنتروبلوصیة

حسب ما رسمتھ المقررات الدراسیة التربویة كان اكتساب ھذه اللغة یتماشى واألھداف 

 .للغة قراءة وكتابة وتعبیراالمسطرة بمبدأ أن الطالب یتقن ھذه ا

إذا كان الطالب في المرحلة الثانویة متمسكا بلغتھ العربیة ینبغي علیھ إذن أن   - 2

یحرص على حصص اللغة العربیة من دون استثناء مھما كانت صعوبتھا وتعقیداتھا 

 .الموجودة فیھا

رد إذا كانت اللغة العربیة تمثل أحد مقومات للھویة وللشخصیة على مستوى الف - 3

وأیضا على مستوى األمة، فإن تعلیم اللغة العربیة بالطرق والوسائل البیداغوجیة المالئمة 

سیؤدي ھذا إلى تدریب الطالب على التحدث باللغة العربیة والتمسك بھا، وھذا ما تعمل 

المنظومة التربویة على ترسیخھ في ذھن الطالب، إذا كان الطالب یعاني من صعوبات في 

لعربیة الفصحى وعلیھ قمنا بإنجاز ھذا العمل المیداني للتحقق من ھذه الصعوبات تعلم اللغة ا

 .على أرض الواقع

  مجال البحث المیداني: ثانیا

أقسام من المرحلة الثانویة وقد فضلنا أن تكون دراستھا ھذه  7شملت الدراسة المیدانیة 

  .مفتوحة على مختلف السنوات بمختلف الشعب لثانویة السوافلیة

  عینة البحث: الثاث

تتكون عینة البحث من جمیع السنوات بثانویة السوافلیة كما تم اختیار األقسام 

الخاضعة للدراسة اختیارا عشوائیا، وأن مجموع ھذه األقسام سبعة وكان مجموع استمارات 

السبعة، وكان مجموع استمارات االستبیان مساویا لعدد اإلستبیان مساویا مع ھذه األقسام 

الطلبة فكان مجموع الطلبة النھائي مئة وخمسون طالبا أما فیما یخص أعمارھم تتراوح ما 

  .والتاسعة عشر ومعظھم إناث) ة عشرالسادس(بین 
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  المدة الزمنیة للبحث المیداني: رابعا

  دامت الدراسة خمسة عشر یوما

  وسائل البحث: خامسا

  :استمارة االستبیان للطالب - أ

االستبیان المقدمة للطلبة عشرة أسئلة إذ یھدف السؤال األول إلى ضمت استمارة 

معرفة ما إذا كان الطالب یحب اللغة العربیة، والسؤال الثاني إلى معرفة إن كان یفھم اللغة 

العربیة داخل القسم والسؤال الثالث إلى معرفة إن كان األستاذ یستعمل العامیة أثناء الدرس 

إن كان الطالب یفضل تلقي الدرس باللغة العربیة الفصحى أو  والسؤال الرابع إن معرفة

العامیة والسؤال الخامس إلى معرفة إن كانت اللغة العربیة صعبة بالنسبة للطالب، وإن 

كانت كذلك فأین تكمن صعوباتھا، أفي طریقة األستاذ في التدریس، أم في البرنامج 

ؤال الثالث إلى معرفة اللغة العربیة من بین ویھدف الس. الدراسي، أم في اللغة العربیة نفسھا

والسؤال السابع إلى معرفة إن كان یتحدث اللغة العربیة . اللغات حسب رأي كل طالب

والسؤال التاسع فإلى معرفة الطالب من تعلم اللغة العربیة، ھل للدراسة . الفصحى أم ال

  .فقط، أم لإلستخدام

  .رفة واقع اللغة العربیة في الجزائرأما السؤال العاشر واألخیر فیھدف إلى مع

    :استمارة االستبیان لألستاذ -ب

استعملنا خمس استمارات ووزعنا ما یلي على خمس أساتذة، طرحنا في كل إستمارة 

  :خمسة أسئلة وھي كالتالي

وفي السؤال األول حاولنا معرفة األسس واستعدادات تعلن اللغة العربیة التي یفضل 

وسعینا في السؤال الثاني إلى معرفة ما إذا كان األستاذ یستعمل الفصحى  .األستاذ اعتمادھا

وفي السؤال الثالث أردنا اكتشاف ما إذا كان األستاذ یتكلم اللغة الفصحى مع . داخل القسم

الطلبة خارج القسم وفي السؤال الرابع أردنا معرفة ما إذا كانت الكتابة العربیة من دون 

أما السؤال الخامس واألخیر . رابیة تؤثر على تعلم اللغة لدى الطلبةاستعمال العالمات اإلع
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فحاولنا من خالل معرفة كم تتراوح خبرة كل أستاذ ومعرفة ما مدى عالقة تكوینھم 

  .الجامعي بمتطلبات المحیط التربوي

  نتائج الدراسة: المبحث الرابع

  :تحلیل نتائج استمارة الطالب -1

  :الطلبة، تحصلنا على النتائج اآلتیةبعد قراءتنا إلجابات  -)1

في تحلیل اإلجابات عن السؤال األول وجدنا أن كل الطلبة أجابوا باإلیجاب، فمنھم من 

أجل أحب اللغة "ومنھم من أجاب بـ " بالطبع أحبھا"ومنھم من أجاب بـ " نعم"اكتفى بـ 

ال یحب اللغة  إنما لغتي األصلیة وھي لغة القرآن، وال أظن أن ھناك عربي" العربیة

فعرفنا من خالل ھذا السؤال أن جمیع الطلبة متعلقون بلغتھم  . العربیة، أنا أحبھا وأفتخر بھا

وذلك راجع لالعتقاد والسائد والمورث لدیھم، فرغم انفتاح الطلبة على اللغات األجنبیة 

للغة الوطنیة ولغة والثقافة الغربیة إال أنھم ال یزالون متمسكین بلغتھم العربیة باعتبار أنھا ا

  .الدین

أنا " أجل أفھمھا جیدا"وفي الجواب في السؤال الثاني سجلنا أعلى نسبة أجابت بـ  -)2

". لیس تماما"وفئة أخرى بـ ". ال"عربي وأفھم لغتي جیدا، ولكن ھناك فئة قلیلة أجابت بـ 

  .فاللغة العربیة في جوھرھا صعبة والكلمة الواحدة لدیھا مرادفات كثیرة

ومن خالل اإلجابات عن السؤال السادس الذي یھدف إلى معرفة ما إذا كان  -)3

األستاذ یستعمل العامیة أثناء الدرس، فقد تشابھت كل اإلجابات وكانت على أنھ یستعمل 

وذلك حین یتعسر على أحد الطلبة الفھم . وال یستعمل العامیة إال نادرا. الفصحى دائما

  .عامیة إلیصال الفكرة وإفھامھ أكثرفیضطر األستاذ إلى استعمال ال

وھذا عكس ما الحظناه عند حضورنا لعض الحصص التي الحظنا فیھا أن األستاذ 

غالبا ما یلجأ إلى استعمال العامیة سواء بمزجھا مع الفصحى أو لوحدھا ویرجع السبب إلى 

. من اللغة العربیة دفع الطلبة لھ باستعمال العامیة ألنھم لم یستوعبوا ما یقول، أو لعدم تمكنھ

ویتحجج بأنھ یستعمل اللغة األقرب للطالب، وأن األساتذة اآلخرون ال یدرسون بالفصحى 

فقد اعتاد الطلبة على العامیة، وھذا ما یمكننا من القول أن العامیة باتت تنافس وتزاحم 

الفصحى داخل قاعات الدرس ولحل ھذه المشكلة حسب رأي ألنھ یتوجب على كل أستاذ 
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وبما أن . نب العامیة في تدریسھ لیجعل من نفسھ قدوة للتالمیذ غیر مھتم ببقیة األساتذةتج

معظم األساتذة ال یدرسون باللغة العربیة الفصحى فھذا یفسر لنا عدم نجاح شعارات سیاسیة 

التعریف التي أنتجتھا الدولة منذ السبعینات، ألنھا لم تكن مؤسسة على قواعد علمیة 

إنما كانت دعوى إیدیولوجیة تنطوي تحت مشروعیة القومیة والعروبة، و. وبیداغوجیة

والتاریخ المشترك، ووحدة مصیر شعوب األمة العربیة لذا عولجت مسألة التعلیم باللغة 

العربیة من وجھة نظر موضوعیة، منذ بدایتھا إذ كانت اللغة العربیة في المستوى الذي ألت 

فالمادة . یة أمرا دستوریا إجباري في التجمعات الرسمیةإلیھ، حتى صار النطق باللغة العرب

یقول بأن اللغة العربیة  2002مع تعدیل  1996نوفمبر  28الثالثة من الدستور المؤرخ في 

  .الوطنیة الرسمیة

أم في السؤال الثالث فقد كانت األغلبیة الساحقة االقتراح األول أي أن معظم  -)4

درس باللغة العربیة الفصحى خاصة وإن كان الدرس في الطلبة یفضلون أن تسیر أطوار ال

مادة األدب العربي، بل منھم من أجاب بأنھ ال ینبغي أن یقدم الدرس بغیر العربیة الفصحى، 

وال ینبغي للعامیة أن تدخل إلى داخل القسم، مع وجود نسبة قلیلة فضلت العامیة على اللغة 

  .للفھم خاصة أنھم اعتادوا علیھا في الخارجالعربیة الفصحى بحجة أنھا الوسیلة األسھل 

أما عن السؤال الخامس فقد سجلنا أعلى نسبة قد أجابت باالقتراح األول وھو أن  -)5

الصعوبة تكمن في طریقة األستاذ في التدریس، فبعض األساتذة ال یملكون اإلمكانات الكافیة 

التدریس خاصة في مادة اللغة  والقدرة المعرفیة والعلمیة التي تمكنھم من خوض غمار مھنة

. العربیة حیث أنھم غیر متمكنین جیدا من اللغة العربیة األمر الذي یزید من صعوبتھا

والمرتبة الثانیة قد احتلھا االقتراح الثاني وھو ا، الصعوبة تكمن في البرنامج الدراسي ألن 

اعد اللغة، حیث البرنامج الجدید في نظرھم مكثف وال یخدم معلوماتھم، خاصة نشاط قو

اكتشفنا أن معظم الطلبة ینفرون من ھذا النشاط، خاصة على اإلعراب الذین یرونھ صعبا 

وغیر مھم في اللغة العربیة ولیس ھناك داعي لتعلمھ فالمھم ھو البالغة حسب رأیھم أما 

بأن إذا أن القلیل من الطلبة فقط أجابوا . االقتراح الثالث فلم یحصل إال على إجابات قلیلة

الصعوبة تكمن في اللغة العربیة بنفسھا فھي لغة كبیرة وواسعة المدى إذ نجد للكلمة الواحدة 

  .عدة مترادفات غربیة وكأنھا عربیة أصال
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وقد بنیت تحالیل نتائج ھذا السؤال أن طریقة التدریس ھي الدور األھم في تعلیمیة 

  .اللغة العربیة

بأنھا ال ترى أي صعوبة في اللغة العربیة، كما سجلنا بعض اإلجابات لبعض الطالبات 

  .وأنھا سھلة بجمیع أنشطتھا

من خالل السؤال السادس والذي حاولنا من خاللھ معرفة مكانة اللغة العربیة عند  -)6

فقد سجلنا أن أغلبیة الطلبة یعتقدون بتقدم لغتھم العربیة على بقیة اللغات، وأن . كل طالب

األولى من بین كل لغات العالم خاصة وأنھا اللغة التي فضل هللا اللغة العربیة تحتل المرتبة 

بل أن ھناك من الطلبة من تمنى أن تحذف اللغات األجنبیة من . أن ینزل بھا كتابة الكریم

وھذا ربما راجع ألن اللغة العربیة ھي لغتھم األم، ففضلوا أن یعطوھا . البرنامج الدراسي

إلى األستاذ الذي یقدمھا لھم بطریقة جیدة فیجیبھم فیھا  مكانتھا الالئقة بھا، وربما راجع

  .حسب رأینا

غیر أن ھذا ال ینفي تسجیل بعض اإلجابات التي اتضح من خاللھا أن بعض الطلبة 

  .یفضلون اللغات األجنبیة على اللغة العربیة خاصة اللغة الفرنسیة

طالب یتحدث اللغة ومن خالل السؤال السابع والذي یھدف إلى معرفة إن كان ال -)7

العربیة الفصحى خارج القسم، فقد أجاب كل الطلبة بالنفي ما یدل على الطلبة ال یستعملون 

خارج القسم ألن اللغة السائدة في المجتمع ھي العامیة، وال مجال الستعمال العربیة 

الفصحى إال في بعض الخطابات التي تستدعي ذلك، وأن من یتحدث الفصحى في المجتمع 

  .ال عنھ مجنون أو أصابھ مسفیق

وفي اإلجابة عن السؤال الثامن وجدنا أنة كل الطلبة نفوا تحدث العائلة باللغة  -)8

  .العربیة الفصحى، وھذا ما یساھم في تدھور اللغة العربیة في المجتمع الجزائري

وفي السؤال التاسع أجاب معظم الطلبة بأنھم یتعلمون اللغة العربیة الفصحى  -)9

وأنھم یدرسون اللغة العربیة فقط ألنھا جزء من البرنامج . اسة ولیس للتحدث بھاللدر

الدراسي ال غیر، وأما بقیة الطلبة فأكدوا أنھم یتعلمونھا ألنھا لغتھم األصلیة ولغة القرآن 

  .ومن الواجب علیھم إتقانھا، وحتى یحسنون استعمالھا عند االضطرار لذلك

اشر، وھو السؤال األھم من بین األسئلة كلھا والذي أما فیما یخص السؤال الع -)10

یرتبط  كل االرتباط بموضوع بحثنا، والذي یھدف إلى معرفة واقع اللغة العربیة في 
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المجتمع الجزائري، فقد توصلنا بعد تحلیل إجابات الطلبة إلى أن عدد قلیل من الطلبة یرى 

امت أن اإلعالم یساھم في تطویرھا أن اللغة العربیة مازالت بخیر ولن تفقد مكانتھا ماد

ورقیھا من خالل الجرائد المكتوبة باللغة العربیة الفصحى وكذا من خالل الكتب العربیة أم 

األغلبیة منھم فقد أجابوا بأن اللغة العربیة في تدھور كبیر وتكاد تنعدم في المجتمع 

  .اصة اللغة الفرنسیةالجزائري حیث طغت علیھا العامیة واللغات األجنبیة بشكل كبیر وخ

إذ أننا ال نجد متحدثا ال یخلط كالمھ بكلمات فرنسیة أو عامیة بل إن أغلب كالمھ 

صار عیبا، وأنا  باللغة الفرنسیة وإن كان ال یتقنھا، وكأنھم یرون التكلم باللغة العربیة

نتابع  شخصیا أتفق نع الرأي الثاني ودلیل صحة ھذا ھو حدیث المسئولین بالفرنسیة، فكلنا 

التلفاز ونستمع إلى الرادیو، ونرى بأن أي مسؤول جزائري مھما كانت درجة مسؤولیتھ 

عن التحدث لإلعالم أو للجمھور تجده یتحدث بالفرنسیة لیثبت أنھ متعلم وأنھ یتقن اللغة 

الفرنسیة حتى وھو یلقي خطابا على الجمھور الذي معظمھ ال یفھم الفرنسیة أو أي لغة 

وكأنھم باتوا یخجلون بلغتھم العربیة ویرون التحدث بھا عیب أو ما شابھ  .أجنبیة أخرى

  .ذلك

وھذا ما اتضح جلیا في بعض األحادیث المباشرة التي دارت بیني وبین بعض الطلبة، 

: فرأیت أنھم یستعملون ألفاظا عامیة وكلمات فرنسیة حتى وإن كلمتھم باللغة الفصحى مثال

Normalement  وكلمة " مفروضمن ال"بدال من"sur " وكلمة " أكید"بدال من

"Malgré " وكلمة "بالرغم"بدال من ،"la salle " وكلمة " القاعة"بدال من"Prof"  بدال من

    .وخاصة طلبة اللغات" األستاذ"

 :  تحلیل نتائج استمارة األستاذ -2

  :بعد تحلیلنا استمارة األستاذ وقراءتنا لإلجابات توصلنا إلى ما یلي

فیما یخص السؤال األول الذي یتعلق باستعدادات تعلم اللغة العربیة التي یجب 

اعتمادھا في تعلیم اللغة العربیة فقد كانت األغلبیة لالقتراح األول حیث اختار ثالثة أساتذة 

. من بین خمسة االستعداد النفسیة فعلى األستاذ دائما مراعاة الجانب النفسي لدى الطالب

احد االستعدادات الثقافیة إذ رأینا أنھا مھمة في التدریس ألن اإلطالع الطالب واختار أستاذ و

أما االقتراح الثالث الذي ھو االستعداد االجتماعیة فلم یختره أي أستاذ وقد . یحببھ في المادة

یرجع ھذا إلى أن المجتمع الیوم ال یشجع على دراسة اللغة العربیة، باعتبار أن العامیة 
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ا بكل جدارة وأصبحت اللغة العربیة على الھامش، كما أن مجتمعنا الیوم اجتاحت وسطن

تطور بتطور التكنولوجیا، فلم یعد مكانا للغة العربیة أمام الكمبیوتر واللغات األجنبیة التي 

  .احتلت الوسط

أما عن السؤال الثاني الذي یھدف إلى معرفة ما إذا كما األستاذ یستعمل الفصحى 

حظنا أن كل األساتذة یجیبون باإلثبات كون األستاذ ھو بمثابة قدوة للتلمیذ داخل القسم، فال

ھذا وجب علیھ استعمال اللغة العربیة الفصحى غیر أنھم لم ینفوا استعمال العامیة في بعض 

المرات متحججین بأن الطلبة یدفعونھم لذلك ألنھم قد ال یفھمون بالفصحى، فیحاول األستاذ 

لعامیة، حتى یكون الطالب راضیا، وھذا یدل على أن استعمال العامیة إیصال الفكرة ولو با

وطبعا وجدنا . وھذا بالطبع باالعتماد على أجوبة األساتذة. أصبح محدودا خالل إلقاء الدرس

أن أجوبة األساتذة في ھذا السؤال تتطابق تماما مع أجوبة الطلبة في السؤال المشابھ 

  .المطروح علیھم

السؤال الثالث والذي یھدف إلى معرفة ما إذا كان األستاذ یتحدث وفیما یخص 

فإن كل األساتذة أجابوا بالنفي بسبب أن أساتذة . الفصحى مع الطلبة خارج قاعات الدرس

المواد األخرى ال یستعملون الفصحى أثناء الدرس مما أدى إلى تعود الطلبة على العامیة 

لفصحى بجدارة، وھذا ما یشیر على عدم فاعلیة اللغة رغم أن أستاذ اللغة العربیة یستعمل ا

  .العربیة الفصحى من المحیط االجتماعي

وفیما یخص السؤال الرابع والذي یھدف لمعرفة إن كانت الكتابة العربیة من دون 

استعمال الحركات اإلعرابیة یؤثر على تعلم اللغة العربیة لدى الطلبة فقد أجاب جمیع 

كدین أن الكتابة العربیة من دون استعمال الحركات اإلعرابیة، تعرقل األساتذة باإلثبات مؤ

سیر المطالعة وأنھا تتطلب معالجة خاصة وفوریة، وأبدى بعضھم حلوال مقترحة لذلك 

وكان االقتراح ھو استعمال الحركات اإلعرابیة دائما بنیة أن استبدال حركة بأخرى في لغتنا 

  .العربیة بغیر المعنى األصلي تماما

أما عن اإلجابة عن السؤال الخامس واألخیر والذي حاولنا من خاللھ معرفة كم تقدر 

  .خبرة كل أستاذ في التدریس ومدى عالقة التكوین الجامعي بمتطلبات المحیط التربوي
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فوجدنا أن خبرتھم تختلف من مدرس آلخر، فھناك من بلغت خبرتھ خمس عشر سنة 

نة ومنھم من قدرت خبرتھ بثماني سنوات ومنھم من ومنھم من بلغت خبرتھ اثنتا عشرة س

لدیھ ست سنوات خبرة، أما فیما یتعلق بمدى عالقة التكوین الجامعي بمتطلبات المحیط 

 .التربوي فقد أجاب الكل بأن موضوعات التخصص أفادتھم بصفة كبیرة

 :اقتراحات الدراسة  - 1

ارتأینا أن نضع  التي سجلناھا ، وبعد المالحظاتاستمارات االستبیان لنتائجبعد تحلیلنا 

  .بعض االقتراحات مع العلم أنھا لم تطبق على أرض الواقع لكن تبقى وجھة نظر شخصیة

 بما أن البیت ھو المدرسة األولى للطفل، فالبد أن یكون تلقین التعالیم األولى للغة :أوال

  .العربیة الفصحى داخل األسرة

المرحلة األولى المجتمع الذي بات ینظر للغة العربیة الفصحى نظرة الالمباالة، یلي  :ثانیا

  .فال بد للمجتمع أن یعید النظر في لغة الدین والوطن

المرحلة االبتدائیة ھي المرحلة التي تصغر كل ما تعلمھ الطفل في المراحل األولى  :ثالثا

یكون المعلم في مستوى المسؤولیة ألنھ من حیاتھ، البد أن یكون التعلیم تعلیما صحیحا، وأن 

  .القدوة األولى التي یسیر التلمیذ على نھجھ

باللغة دفع الطفل سواء من طرف العائلة أو من طرف األساتذة إلى المطالعة خاصة  :رابعا

  .في مراحلھ التعلیمیة القادمة العربیة، حتى یكون لھ رصیدا لغویا معتبرا یكون لھ مساعدا

مساعدة أساتذة المواد األخرى، ألستاذ اللغة العربیة خالل التعامل باللغة العربیة  :خامسا

الفصحى ولو حجرة الدرس فقط وإن كانت لغة غیر معبرة ولكن ھذا یعود الطالب على 

  .استعمالھا

إعادة النظر في المنھج الجدید فال ربما المناھج حالت دون مساعدة األساتذة في تلقین 

  .ة و الطالب في التلقياللغة العربی

إجباریة التحدث باللغة العربیة الفصحى داخل المؤسسات التربویة باعتبار : سادسا

 . أنھم تبنوا اللغة العربیة للتدریس بھا وبما أنھا اللغة الرسمیة في الجزائر
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  خاتمة

الختام البد من القول أن لغتنا العربیة بخیر، فمن الظواھر الثابتة في تاریخھا وفي 

بوجھ الغزو االستعماري اللغوي الثقافي، وإذا كان رقي ھذه اللغة ھو سبب وقوفھا، ووقوفھا 

ببقائھا فإن ھذا الرقي ال یفسر األسباب الرئیسیة لذلك الوقوف، والحق أن العربیة مدینة 

  :لعاملین أساسین

  :أولھما

لى نشرھا فھو الذي حمى ھذه اللغة من التشتت واالندثار، وھو الذي عمل ع :القرآن الكریم

الدائم، مادام القرآن بیننا یعیش بأمر هللا خالدا، ومرشدا وبشیرا ونذیرا، وأن  وخلودھا

حضارتنا العربیة اإلسالمیة التي تمتاز بالشمول والتكامل واالستمرار لمدینة أیضا لدیننا 

الحنیف وكتابنا المعجز فھي حضارة دینیة وأخالقیة، ثم إنھا حضارة تشریع وفلسفة 

اع وسیاسة وتوجیھ، زد على ذلك أنھا حضارة علمیة بكل أبعاد العلم وأنشطتھ، وأن واجتم

واللغة العربیة ھو الذي جعلھا تنتشر بانتشار اإلسالم، وتبقى  اإلسالماالرتباط المتین بین 

  .ببقائھ، وتصمد بصموده

  :وثانیھما

الكلمات، إن العربیة مدینة لمعجمھا الجوھري األساسي، ولنظامھا، أعني نظام 

  .وأشكال ترتیب العبارات والجمل وقضایا الصرف والنحو والرقم

إن العربیة بخیر إذا كان أھلھا بخیر في فعلھم وإخالصھم ومعطیاتھم لحركة اإلنسان 

  .على األرض، وفي عزمھم على تخلیص لغتھم مما ھي فیھ

وقوف ذاتیا أمام وعلى الرغم من قدرات اللغة العربیة وتراثھا الثقافي على الثبات وال

جمیع التحدیات االستعماریة، إال أننا مازلنا ننظر للغتنا وھي محور نقاش بین أعدائھا من 

كار ھي العرب، عمالء وشعوبیین حاقدین كل یحاول أن یكسب لنفسھ میدانا وموقعا جدیدا، 

  .ینتفض فیھ من العربیة
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 ضغط والسطحیةلقد عصور الكود واالنحطاط في الفصحى وآدابھا من رواسب ال

والبعد عن واقع الحیاة والتعقید وااللتواء في تدریس علوم العربیة والزخرفة المسرفة، 

  .وأسالیب إنشائھا الكثیر

والیوم ونحن نحیا الحیاة الجدیدة البد أن نناصر لغتنا، أن نتحد فیھا، ألن وحدة اللغة 

ق من وحدتنا المنشودة ولعل في الفكر العربي والحیاة العربیة الراھنة ھي العنصر المتحق

  .ھذه الوحدة ھي السبیل إلى الوحدة الشاملة

إن مناصرة اللغة العربیة إكرام  للنفس العربیة وللتراث العربي، وإكرام ألولئك الذین 

بذلوا الجھد الذي ال یوصف من أجلھا  خاصة ما آلت إلیھ لغتنا العربیة الفصحى في ظل 

  .مؤسساتھا التربویة الجزائریة

   :وفیما یلي النتائج التي توصلنا إلیھا من خالل البحث

من أجل تحقیق التكافؤ بین استعمال اللغة العربیة الفصحى والمحافظة علیھا، البد من  -1

 توفر عنصر الترغیب من طرف المعلم واألسرة والمجتمع، ودافع الرغبة من طرف

 .المتعلم

 .حجة العولمة والتطورإن المجتمع سبب في إھمال اللغة العربیة الفصحى ب -2

إن السبب الرئیسي ھو التطلع على ثقافة اآلخر والتأثر بھا تأثرا أعمى أدى إلى إھمال  -3

 .اللغة العربیة الفصحى

إن المؤسسة التربویة أیضا سبب في إھمال اللغة العربیة الفصحى من طرف أساتذة  -4

 . المواد األخرى بحجة أن اللغة العربیة الفصحى ال تؤدي غرض الفھم

من ناحیة األسرة، مثال إذا كانت األسرة مثقفة ثقافة أجنبیة، لماذا تھمل باللغة العربیة  -5

وال تحث أبناءھا أو باألحرى ترغب أبناءھا في تعلم اللغة العربیة الفصحى والمحافظة 

 .علیھا

اللغة العربیة الفصحى لغة القرآن والسنة ولغة الوطن، كیف لنا أن نھملھا أو نضیعھا  -6

 .نحافظ علیھاوال 

وصلت بطالب الثانویة التخلي عن اللغة العربیة وادعائھم أنھا لیست مجدیة وال نافعة  -7

  .ألغراض العصر والتطور والتقدم
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