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 حولي حتوو سٍاعأستش وكيت فازقتين، ما اّليت اهلل، زمحُ والدي زوح إىل
 ...العزيـنة ميَا وأستزيد الصرب، اميَ فأستند 

 اهلل إىل ضازعة الشناء إىل أكّفَا تسفع فتئت ما اّليت العزيزة، والدتي إىل
 .والشداد بالتوفيق لي بالدعاء

 .معني خري اهلل بعد  لي كاىوا ًاّلري إخوتي إىل
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 .وصف كّل يفوق أمس طلبتُ على حسصُ
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الحمد هلل اّلذي رفع ىذه الّمغة وأعمى شأنيا؛ حيث أنزؿ بيا خير كتبو وأفضميا، والصبلة 
وصحبو أجمعيف ومف  خاتـ المرسميف، نبينا محمد وعمى آلوؿ األنبياء و والسبلـ عمى أفض

 تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف.
ليست الّمغة مجرد وسيمة تعبير وتفاىـ فقط، إّنيا بحكـ تكّوينيا وارتباطيا بأدواتيا : أما بعد

رابطة اجتماعية إنسانية  ،وتراكيبيا المستقاة مف بيئتيا، وبتطمعاتيا اّلتي تفاعمت عبر تاريخيا
نحنى، تمّثؿ ذاكرة األّمة وتختزف فييا تراثيا، وقيميا فكرية متكاممة؛ إّنيا في ىذا الم

ومفاىيميا، وأداة التواصؿ بيف ماضييا وحاضرىا، كما تمّثؿ ىويتيا، وشخصيتيا، والدليؿ 
ووسيمة التفكير ورمز  ،القوّي لمخصوصية القومية والوحدة والتراث واالستمرارية الثقافية

 غوية.لتجّسده، فميس ىناؾ فكر مجّرد بغير رموز ل
إذ  ،ؿ مبلمح الحضارة العربيةولقد كانت الّمغة العربية منذ عيد بعيد الوعاء اّلذي حصّ      

نّ  ما كانت إلى جانب ذلؾ وعاء استوعب الحضارة اإلسبلمية لـ تكف وسيمة لمتفاىـ فحسب، وا 
برمتيا. إفَّ الّمغة العربية اليـو بقدر ما أصبحت لغة عالمية باعتبارىا إحدى الّمغات السّت 
المعتمدة رسميًا في األمـ المتحدة، وفي المنظمات التابعة ليا، تعاني مف ضغوط داخمية في 

ضغط الّمغة األجنبية، فيي ميّددة حاليا بأخطار ترقبيا الوطف العربي، وأخرى خارجية، منيا 
محاولة جعميا طّي النسياف، ومف ىذه األخطار المحدقة ظاىرة التعّدد الّمغوي اّلذي يشيدىا 
واقعنا الّمغوي العربي، والجزائري عمى وجو الخصوص، فمّما ال شّؾ فيو أّف مجتمعنا الجزائري 

، مف ثنائية وازدواجية لغويتيف، وطالما سمعنا األحاديث يمتاز بالتعّدد الّمغوي عمى شكميو
 لغة صعبة التحكـّ، قواعدىا جاّفة الّمغة الفصحىوالقائمة بأف واألقاويؿ المؤّيدة ليذه الظاىرة 

إعرابيا صعب، لذا كاف الُبعد عف تداوليا، إال عند فئة قميمة؛ أّما الفئات األخرى ففضمت 
 األحياف. وكذا االنفجار المعرفي لّمغة الفرنسية في أغمباستعماؿ العامية متداخمة مع ا
 والعولمة الّمغوية مف جية أخرى.
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وخاصة  ،لفتت أمور انتباىي وزادت مف تساؤالتي وشغفني بالموضوع سبب اختيار املوضوع:

لما تعمؽ األمر بمغة الطفؿ ومستقبميا، فكثيرا ما شغمني ىذا الوضع الّمغوي وأثار فّي تساؤالت 
عّدة  وخاصة بعد اطبلعي عمى مدونة  محاضرات المؤتمر الدولي بالقاىرة تحت عنواف: 

 لمقاالت حوؿ الموضوع عبر الشابكةزيد مف اػػالطفؿ العربي في عصر العولمة، ورحت أست
وضوعي فيو ػّقو المػا مف شّقو الذاتي، أمّ ػؿ لدّي تصور عف الموضوع، ىذا مف شػتشكّ  حّتى
د اجتمع ػوق. ةػيقػػقػعى وراء الحػث أكاديمي يسػدؼ كؿ باحػػاّلذي ىو ى اُلخمقيممي ػػدافع العػال

يقة ىذا ػقػىو استيعاب ح ،مف ىذه الدراسة الهدفلنا مف حوافز المساءلة عزـٌ عمى أف نجعؿ 
 ى أبعاده عمى مستوى الوطف العربيّددية الّمغوية مع محاولة الوصوؿ إلػلوضع المّتسـ بالتعا

يجاد حموؿ تكفؿ إعادة المكانة الطبيعي دراؾ انعكاساتو، وا   ة لمغة العربية لدى الطفؿ العربيوا 
في ظؿ ىذا  أفّ ومدارىا  إشكالية ىذا البحثلعّمنا بذلؾ نجيب عف السؤاؿ البؤري اّلذي يؤّثث 

ما التمازج في المنظومات الّمغوية مف تعددية لغوية تارة وتداخؿ لغوي تارة  أخرى، فيا ترى 

السبيل جملابهة هذا الواقع الّلغوي؟ وما السبيل لالعتناء بلغة الطفل العزبي من أجل 

 الوصول إىل بناء جمتنع  املعزفة؟

 :يمي فيما البحث فرضيات وتتّمثؿالفزضيات: 

مف المؤكد تماما أّف المبنة األولى في بناء اإلنساف ثقافيا وفكريا تبدأ منذ  أليس  -
الطفولة طالما أّف عممية التثقيؼ واكتساب المعارؼ عمميات مستمرة ال تتوقؼ عند 

 سف معينة؟
الفصيحة  العربية الّمغة تبعدىـ، أليس َمفْ  إلى الّمغة بما أّف األطفاؿ ىـ اّلذيف سينقموف -

 المستقبؿ؟ في تقـو ليا قائمة الصغار فإّنيا لفألسنة مف  متإذا ما اضمح
الّمغوية، وما رصيده الّمغوي مف فصيح  المنظومة خبلؿ مف العربي الطفؿ ماذا يكتسب -

 الكبلـ؟
 الثقافية؟ الصدمة ما يجب أف يكوف، في خضـ ىذهكيؼ يوازف بيف ما ىو كائف و  -



 مقدمة

 

 

8 

 

 الزخـ مف االنفجار المعرفي؟ ىذا أال نخشى مف ضياع ىويتنا وثقافتنا في  -
 الطفؿ، ىذا الشاب، ىذا المبدع...؟ ىذا مع لمتعامؿ ما أنجع السبؿ -
تكبمنا: بأّف  عممية  ال تزاؿ تمؾ المقولة اّلتي طّمؽ نُ لنا أف و لو أما كاف لنا مف األفضؿ  -

فالنا  التربية والتنشئة ىي إعداد النشء  لمحياة  المستقبمية، لنحّؿ بدليا مقولة: لنترؾ أط
المجاؿ أماميـ  مف لغات، فاتحيفما يشاؤوف  نعموف بحياتيـ اآلنية، يتعمموفي

 ّتسـ  بالّتسمط؟تالكتشاؼ  المجاىؿ دوف  خوؼ  عمييـ مف ناحية وغير  ِوصاية  
ما أثر وسائؿ االتصاؿ المستحدثة عمى النسيج الّمغوي العربي؟ وىؿ تمثؿ ىذه   -

 ّمغوي في المجتمعات العربية؟الوسائؿ تيديدًا مباشرًا لمكياف ال
ما انعكاسات ذلؾ عمى تشّوه لغة األطفاؿ والشباب؟ وىؿ ينعكس ذلؾ عمى بناء  -

 الُيوية الثقافية لدى الصغار والناشئة؟

 كيؼ نتصّور وضَع الّمغة العربية في مجتمع يتطّمع إلى الّتقّدـ ويستشرؼ اآلفاَؽ؟  -

 الوصفي التحميمي المنيج ىو وطبيعة الموضوع، يتناسب اّلذي المنيج إن  منهـج البحث : 

 :عمى يقـو اّلذي

 وتحميميا: وذلؾ مف خبلؿ رصد الواقع الّمغوي لمطفؿ في الوطف العربي الظاىرة وصؼ  - 
 وخاصة الوضع الّمغوي في الجزائر، وما يتبع ذلؾ مف تحميؿ ليذا الواقع استنادا عمى      
 ؛والمصادر اّلتي تناولتو الدارسات واألبحاث     
الظاىرة: ابدى الرأي حوؿ بعض الظواىر الّمغوية األكثر شيوعا لتمؾ الممارسات  نقد  -

 ؛الّمغوية
البديؿ: وضع مجموعة مف االقتراحات كبدائؿ لمحد مف ظاىرة  اقتراح أو لمظاىرة التقعيد  -

 ؛التنازؿ الّمغوي
أو إصدار أحكاـ لتشخيص الظاىرة مف أجؿ قيمتيا: تبني  تبيف اّلتي األحكاـ إصدار  -

 وضع تصور إليجاد مخرج لبناء مجتمع المعرفة.
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 وطرح الموضوع اختيار سبب فييا وعرضت مقدمة، إلى البحث قسمت بنية البحث:

  :كاآلتي وىي مباحث ةفي كؿ فصؿ ثبلث فصوؿ أربعة وأردفتيا اإلشكالية
 مباحثلمفاىيـ في الفيو عمى ا وقفت المصطمحات:تحديد ة والطفل، : الّمغالفصل األول 

عف نشأتيا  ة، وبسطت تعريؼ الميجة وتحّدثتلتعريؼ الّمغ األّوؿ المبحث الثبلث فخصصت
ـّ انتقمت ،والتفريؽ بينيا وبيف لغة األـ ،لتعريؼ بالّمغة األـا،إلى ثـّ تطرقت وكذا خصائصيا  ث

 أنماط التعّددية الّمغوية بشكمييا ، فبّيتلئلحاطة بمفيـو المنظومة المغوية المبحث الثانيإلى 
تعريفيا، وأسباب نشأتيا بالوصوؿ إلى  وية بأف أوردتنصيبا مف الشرح لمثنائية الّمغ فمنحت

يا باإلضافة إلى ، بأف عّرفتنصيبا آخر مف الشرح لبلزدواجية الّمغوية ، ومنحتطرؽ اكتسابيا
وحممت نياية ىذا المبحث مبلحظة تأصيمية ىدفيا المبتغى التفريؽ  ،،ابياالحديث عف اكتس

مفيـو مجتمع  لتقديـ بمبحث ثالث؛ىذا الفصؿ  تختم ثـّ  ،بيف االزدواجية الّمغوية والثنائية
ـّ تبييالمعرفة،   .سماتو العامة والتربوية منياصائص و ف خث

 ممصادر الّمغوية عند الطفؿ لو فخصصت :وية عند الطفلالّمغمصادر التربية  :الفصل الثاني
أوليا  مباحث ةثبلث و إلىيف يستمد لغتو وقد قسمتعرفة محيط الطفؿ الّمغوي ومف أابتغاء م

عف مصدر األسرة والشارع والمسجد، أما ثانييا فكاف   مصدر األسرة ومحيطيا وفيو  تحدثت
يتمقى الطفؿ مف  لمحديث عف مصدر الروضة والمدرسة باعتبارىما أوؿ مؤسسة نظامية

أىـ  ؛ حيث ذكرتىذا الفصؿ بالحديث عف مصادر وسائؿ اإلعبلـ ثـّ ختمتخبلليا الّمغة، 
ـّ بّينتكالتمفاز والفضائيات،  بلـ المسموعة والمرئية عمى الطفؿتأثيرات وسائؿ اإلع ما مدى  ث

 أىمية الوسائؿ األخرى في تشكيؿ شخصية الطفؿ.
 ابتغاءو لمواقع الّمغوي الجزائري فخّصصت :وية في الجزائرالّمغالمنظومة : الفصل الثالث
الوضع  أّوليا:، مباحثثبلثة و إجرائيا إلى ىذه الظاىرة، وقد قّسمت مميزات التعّرؼ عمى

،  يو تحّدثتالّمغوي لتفاعؿ الفصحى والعاّمية، وف ثـّ حصرت أىـّ أسباب عف العامية كمفيـو
إلى اعتبارات رفض تعميميا، والدور اّلذي تمعبو باعتبارىا لغة دارجة، وامتّد  أدتانتشارىا، 
ـّ تناولتإلى الحديث عف العاّمية الجزائرية،  التفصيؿ وبالمقابؿ التركيبية لمعامية الخصائص  ث
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ـّ تتبعتعف الّمغة العربية بتعريفيا بادئ األمر، وبالتطّرؽ إلى خصائصيا،  ثتتحد تطّورىا  ث
 بيف الفصحى والعامية، بأف وّضحت لعبلقةا وىيصؿ إلى كنو القضية صور، ألعبر الع

بيف فكاف نظرة عمى التداخؿ الّمغوي  ثانيياا مياديف استعماؿ العربية الفصحى، والعامية، أمّ 
 ختمتمازيغية و يما، وآخر لمتداخبلت المختمفة لممازيغ وليجتيـ قدالعربية والمازيغية، فقسـ لم

إلى تاريخ الّمغة  ة الفرنسية، فتطرقتىذا الفصؿ بتبياف العبلقة بيف الّمغة العربية والّمغ
  الفرنسية، وانتشارىا في الجزائر خاّصة.

وما يجب أف يكوف  صصتو لمحديث عف المغةخ: الّمغة في مجتمع المعرفة :الفصل الرابع
آثارىا وية و العولمة الّمغإلى  المبحث األوؿفي  عميو في مجتمع المعرفة؛ حيث تطرقت

محديث عف أىمية ل المبحث الثانيوجاء  ؛خاصة عمى لغة الطفؿ العربياإليجابية والسمبية 
، لتوضيح إلى أي مدى يتـ استخداـ التقنيات الحديثة الوسائؿ الحديثة في تعميـ المغة العربية

 نتائج ضعؼ لنستشؼ مف ذلؾفي تعميـ المغة العربية، وما أثر استعماؿ الحاسوب وشبكاتيا، 
قتراحات لمحد مف ظاىرة الا ببعض المبحث الثالث ، وختمتالحصيمة الّمغوية لدى الطفؿ

لمولوج إلى مجتمع  واستعماليااالتصاالت، ذلؾ باستغبلؿ تقنيات المعمومات و التنازؿ الّمغوي، و 
 المعرفة.

ّجمت فييا أىـّ النتائج اّلتي س اّلتي الخاتمة وفي أىـّ معطيات التحميؿ وبيذا استوفيت 
 تمّخضت عف ىذا البحث.

يضاح جزئياتو اعتمدتوفي سبيؿ الربط بيف وحد        مجموعة مف  ات الموضوع وا 
كانت في مجمميا لغوية بيف الّنحو و مف أفكار، دنا المرشد لما عن لناالمصادر والمراجع كانت 

سات الميجية واألسموبية، ولئلشارة فإّف والّمسانيات، وبالّمغة العربية، وتنّوعت بيف الدرا
 كتابا ذكر منياأالدراسات الميجية وعمى وجو الخصوص دراسة عاّميتنا الجزائرية قميمة 

أما الدراسات االستطبلعية لمواقع  )العامية وصمتيا بالفصحى( عبدالمالؾ مرتاضلمدكتور 
مت شكّ  المجمس األعمى لمغة العربيةالّمغوي الجزائري الحالي فيي قميمة، عمما أّف منشورات 

 ىذا البحث.في  قسما ال يستياف بو مف إرشادي
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لقد تناوؿ عدد مف الباحثيف الموضوع مف جوانب معينة ومحددة كدراسة  :الدراسات السابقة

أوشيش  كريمة بحثظاىرة التعددية الّمغوية أو التداخؿ الّمغوي أو الثنائية في الجزائر، فنجد 
رابح  بحث تربوية، نظر وجية مف والعامية الفصحى بيف الّمغوي التداخؿاّلذي تناوؿ 

طالب  خولة : منيـ نذكر المجاؿ بيذا الميتميف قبؿ مف المقدمة البحوث وبعض كحموش،
  لغوية اجتماعية نظر وجية مف الموضوع تناولت اّلتي سيتواح تومي ويمينة اإلبراىيمي،

بينما تناوؿ الباحث محمد الياشمي، المحيط الّمغوي وأثره في اكتساب الطفؿ الّمغة العربية 
ما وصعوبة في الطفؿ في المنطقة يعاني انفصا أفّ الفصحى، وخصو بمنطقة البويرة، فخمص 

المدرسة و  ، وذلؾ نتيجة لعدـ وجود لغة مشتركة موحدة بيف األسرةالتواصؿ مع اآلخريف
 والروضة.

 الباحثيف قبؿ مف والدراسة البحث مف مزيد إلى يحتاج وفتيا خصبا مازاؿ المجاؿ ىذا اإذ
 لصياغة الناجعة الحموؿ إيجاد أجؿ مف االجتيادونحاوؿ مف خبلؿ ىذا البحث  والميتميف،
الة، لغرس االعتزاز بمغتنا األـ في نفوس أبناء األمة انتماًء وتمثبًل ومحبة وحماية فعّ  منيجية

، وذلؾ ما يتفرد بو البحث؛ حيث ستناوؿ موضوع نية وقومية ووطنية وحضاريةألسباب دي
االنفجار المعرفي، العولمة –الواقع المغوي العربي عند الناشئة لمسايرة تحديات العصر

لمولوج إلى مجتمع المعرفة، وذلؾ مف خبلؿ معالجة موضوع لغة الطفؿ العربي في  -المغوية
لعولمة المغوية االنفتاح المعرفي، المغات األجنبية( ناىيؾ عف مواجية الضغوطات الخارجية )ا

 الضغوطات الداخمية )التعدية المغوية ثنائية وازدواجية...(

 المراجع قمة إلى يعود ما منيا الصعوبات بعض البحث ىذا مراحؿ صادفت لقدالصعوبات: 

 تعميـ فيما يخص ممحوظا تقدما أحرزوا قد الغربييف إفّ ف فمئلشارة الّمغات، بتعميـ المرتبطة
 الثانية. تعمـ الّمغة نظريات تتناوؿ ومقاالت لكتب إصدارىـ خبلؿ مف وذلؾ األجنبية، الّمغات
 لتصؿ أياد لـ تحركو لدييـ كتب ما أفّ  إال السياؽ، ىذا في ىامة ببحوث أيضا قاموا يـأنّ  كما
المجوء إلى الشابكة  عمينا فرض مما خاصة، الجزائرية والمكتبة عامة، العربية المكتبة إلى بو
 العقبات تخطي في اّلذي ساعدني المشرؼ أستاذنا توجييات وبفضؿ محركات بحثو؛ و 
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 شجعني فمقد يقظ، حي صائب وضمير فكر عف أبانت التوجييات يذهف الصعوبات، وتجاوز
 بحث كؿّ  أفّ  في شؾ عمى أىميتو؛ ال وتأكيده حرصو خبلؿ مف البحث في االستمرار عمى
 المطروؽ. الموضوع في لبموغ المراـ واألناة الصبر تحتاج جمة، صعوبات تعتريو

 



 
 
 
 
 
 
 

 تحديد المصطمحات.ة والطفل، الّمغالفصل األول:          
 

 

 .ةــــــجــــــــة والمهالّمغالمبحث األول:   

 : المنظومة المغوية.المبحث الثاني  

 مجتمع المعرفــــــة.المبحث الثالث:   
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 .المبحث األول: المغة والمهجة  

تستمـز المنيجية العممية في البحث تحديد عناصر الموضوع أوال؛ بحيث يصبح مجاؿ        
ــــ  لغة الطفل العربي والمنظومة يتألؼ عنواف البحث ؛ حيث البحث وحدوده ووسائمو واضحة

ينبغي  اّلتيػػػػػ  مف المصطمحات األساسية  نموذجاأوية في مجتمع المعرفة، الجزائر الّمغ
السنة  حّتى: والمقصود بالطفؿ ىو األنساف منذ والدتو و الطفل العربي ضبط مفاىيميا، ىي:

 اّلتي، 1998قوؽ الطفؿ لعاـ الثامنة عشر مف العمر، وذلؾ طبقا التفاقية األمـ المتحدة لح
و بذلؾ فإف  1الطفؿ ىو "كؿ انساف لـ يتجاوز الثامنة عشرة" أفّ تنص في مادتيا األولى 
استعممت نعتا لمطفؿ فميس  اّلتيف الثامف عشر. وأما صفة العربي سمرحمة الطفولة تمتد إلى 

نّ   ىنا بالطفؿ العربي ىو ما جغرافية. فالمقصودصفة عرقية أو لغوية في ىذا البحث وا 
المواطف بإحدى الدوؿ األعضاء في جامعة الدوؿ العربية، بغض النظر عّما إذا كاف لغتو 

 لكف ما المغة أوال؟ األـ أو لغتو األولى ىي العربية أـ ال.

ىي شكؿ متميز مف أشكاؿ السموؾ اإلنساني، إذ لـ يعرؼ في تاريخ اإلنسانية  ة:الّمغ .1
ة أداة الّمغلو لغة خاصة تربط بيف أبنائو يتبادلوف بيا المنافع؛ ف مجتمع بشري لـ تكف

اجتماعية يستخدميا المجتمع ليرمز بيا لعناصر معيشتو وطرؽ سموكو، وىي أكثر طرؽ 
 االتصاؿ اإلنساني استخداما، فيي رسالة متبادلة بيف مرسؿ ومستقبؿ كبلىما مف البشر.

يا مبينة؛ فقد وردت عدة آيات في أنّ ة في القرآف الكريـ ىي الّمغوأعظـ صفة أطمقت عمى 
ٺ  ٺ   ...ڇ :و لسانا عربيا مبينا ومف ذلؾ قولو تعالىأنّ الذكر الحكيـ تصؼ المساف العربي ب

ويوف الّمغة والميجة مصطمحاف كثيرا ما استعمميما الّمغف [103النحؿ اآلية ] ڇ ٺ   ٺ
لتعبير إحداىما عف األخرى، لذا وجب عمينا تناوؿ كّؿ منيما عمى حدا، وتبياف خصائصيما 

 تظير لنا الفروؽ الجوىرية بينيما.كي 
                                                           

 1989نوفمبر  20ؤرخ في مال 44/25 :رقـ "األمـ المتحدة "اتفاقية حقوؽ الطفؿ -  1
unicef.org/arabic/crc/files.crc_arabic.pdf.   2010-03-13تاريخ. 
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ة ىي موضوع المسانيات، وأّف كيفية تصورىا تؤثر في الّمغلّما كانت  ة:الّمغتعريف . 1.1
نعّرفيا ونقؼ عمى خصائصيا؛ فقد تشكيؿ االتجاىات والمدارس المسانية، كاف مف الميـّ أف 

ة عند القدماء والمحدثيف وركّزت كؿ مجموعة عمى النواحي الميّمة مف الّمغتعدّدت تعريفات 
ة  بقولو: الّمغفي  القرف  الرابع اليجري  عرؼ أبو  الفتح عثماف بف جني وجية نظرىا، ف

وقمة، وثبتة  َتَكمَّْمُت، وأصميا ُلْغَوة ككرةيا ُفْعَمٌة َلَغْوُت أي "وأّما تصريفيا ومعرفة حروفيا فإنّ 
وفي 1يا مف مقموب ثاب يثوب."أنّ كميا الماتيا وواتيا لقوليـ: كروت، وقموت بالقمة، وألّف تبة ك

حينما نتأمؿ تعريؼ و  2؛ة أصوات يعّبر بيا كؿ قـو عف أغراضيـ"الّمغ"حّد  حدىا يردؼ قائبل:
 ة تتمثؿ  فيما يمي:الّمغمحددة  في  تعييف  ابف جني  نبلحظ  اعتماده  عمى عناصر 

واألغراض ىي المعاني  المكتوبة، دوف المنطوقة الرموز ة أصوات، يعني بياالّمغإّف  -
ـّ إلى مستمع باستخداـ األصوات المنطوقة أو  اّلتيوالدالالت  يراد نقميا مف متكم
 المكتوبة.

 ة ليا وظيفة اجتماعية يستخدميا اإلنساف لمتفاىـ والتعبير عف أفكاره ومشاعره.الّمغإّف  -
ويرى  .أي بمعنى أف المغة تحدد بعبراتيا 3،"ة كؿُّ لفٍظ ُوضع لمعنىالّمغ: "حدُّ السيوطيوقاؿ 
ّنمة ليست مجرد أداة تعبير واتصاؿ، و الّمغّف ا"آخر فيي   4ا ىي مشحونات فكرية وثقافية"ا 

 وبيا أيضًا يناقش شؤونو ويستفسر وتنفيذ مطالبو في المجتمع، الفرد لقضاء حاجاتووسيمة 
 ينضوي تحتيا. اّلتيوتزداد خبراتو نتيجة لتفاعمو مع البيئة  ويستوضح، وتنمو ثقافتو

                                                           
، دار اليدى لمنشر، الجزء 1952: . بيروت1ابف جّني أبي الفتح عثماف، الخصائص، تح: محمد عمي النجار، ط - 1

 .33ص األوؿ، 
 . 33ص المرجع نفسو،  - 2

تح: محمد أحمد المولى، محمد أبو الفضؿ  السيوطي، المزىر في عمـو الّمغة وأنواعيا، الديفعبد الرحمف جبلؿ  - 3
 .14-7ص الجزء األوؿ، دار الجيؿ، . القاىرة: دت، 4إبراىيـ، عمي محمد البجاوي، ط

 .13ص ، مؤسسة حورس، 2006: خالد الزاوي، اكتساب وتنمية الّمغة، دط. اإلسكندرية - 4
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ا "نظاـ مف الرموز الصوتية االصطبلحية في أذىاف إّنيدي سوسير أيضا وىي عند 
أّنيا نظاـ أي  1التواصؿ بينيـ، ويكتسبيا الفرد سماعا مف جماعتو"وي، تحقّؽ الّمغالجماعة 

 تشير إلى أفكار مختمفة. ،مف الرموز المختمفة

يا "نظاـ مف أنّ ة ووظائفيا  بالّمغيمخص محمد يونس عمي تعريفا جامعا ألىـ خصائص و      
 تتسـ بقبوليا لمتجزئة، ويتخذىا الفرد عادة وسيمة اّلتيعمييا اعتباطا  العبلمات المتواضع

وقد  2."والكتابة لمتعبير عف أغراضو، ولتحقيؽ االتصاؿ باآلخريف، وذلؾ )بوساطة( الكبلـ،
كونو يشير  والمحدثيف  وييف القدامى،الّمغصيغ ىذا التعريؼ بعد دراسة عدد مف تعريفات 

 وطبيعتيا. بدقة إلى حقيقة الّمغة

  األـ لغة عادة وىي لغة، أوؿ الطفؿ )*(باكتساب المتعمقة الدراسات تنتمي :الّمغة األم .1.1
  أية تعمـ يعني اّلذي األجنبية أو الثانية الّمغة اكتساب وأما النفس، عمـ مجاؿ إلى المنشأ أو
 الّمغة تعميـ أفّ  بيد التطبيقي الّمغة عمـ مباحث مف فيو المبكرة، الطفولة مرحمة بعد أخرى لغة

 إجراء يتطمب مشترؾ عمـ وىو الّمغوي، التخطيط مجاؿ في يدخؿ وتعزيزه، الفصحى العربية
 الفضاء في لمتحكُّـ خطةٍ  مشروعِ  وضع وىدفو ولغوية وسياسية واقتصادية اجتماعية بحوث
 بعض مدلوؿ إفّ ف النفس، وعمـ التطبيقي الّمغة عمـ مف كؿ لحداثة ونظرا 3الّمغويّ 

 آخر إلى باحث مف يتبايف بؿ أخرى إلى فكرية مدرسة مف يختمؼ مصطمحاتيما
 إلى تخضع لـ األـ، والمغة الرئيسية والّمغة األىمية والّمغة األولى الّمغة مثؿ فمصطمحات

                                                           
 1986: محاضرات في األلسنية العاّمة، ترجمة يوسؼ غازي ومجيد النصر، دط. الجزائر فرديناند دي سوسير، - 1

 .46ص المؤسسة الجزائرية لمطباعة، 
 المعنى دالليا في ضوء مفيوـ الداللة المركزية، دراسة حوؿ المعنى ومعنى وصؼ الّمغة العربية ،محمد يونس عمي - 2

 .24، منشورات جامعة الفاتح، ص 1993: طرابمس

( ألف عمماء النفس Apprentissageبدال مف مصطمح تعّمـ ) (Acquisition) مصطمح اكتساب الّمغة تاستعمم - )*(
 يستعمموف الثاني استعماال محددا لمداللة عمى عممية التعمـ مطمقا.

ص  135د العد، 2008-1-2عمي القاسمي "تنمية الّمغة إضافة لشخصية لمطفؿ" جريدة العرب األسبوعي،  تاريخ  - 3
27. 
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ويميؿ ، ىذه الّمغة تسمى في عرؼ عمماء النفس بالّمغة األصميةو  بعد، توحيد أو تقييس
األستاذ صالح بمعيد في تعريفيا إلى ما ورد في معجـ عمـو التربية ومصطمحات البيداغوجيا 

  الّمغوية ذلؾ "النظاـ الّمغوي اّلذي يكتسبو الطفؿ في مجموعتوبوصفيا والديداكتيؾ، 
يوظفيا إلنتاج جمؿ بفضؿ قدراتو الّمغوية، فالطفؿ مف خبلؿ تفاعمو مع و يستبطف قواعده و 

نتاجيا"و مجموعتو الّمغوية يبني نظاما مجردا )نحو( يمّكنو مف معالجو الممفوظات  . ومف 1ا 
ىي الّمغة األصمية أو الرسمية اّلتي يحتكـ إلييا الناس جميعا في قضاء منظور آخر، "

 ّمغة األـ( يعرفيا العاـ والخاصالرسمي؛ بحيث تصبح )ال لغة التخاطبو مصالحيـ اإلدارية 
 مف المبكرة المراحؿ في يتـ ما أكثر يتـ الّمغة اكتساب أفّ  ذلؾو  2أو الّمغة الرسمية في البمد؛

 الّمغوية األصوات عمى وتدربو طفميا تناغي اّلتي فيي باألـ مرتبط الّمغة اكتساب فّ أل الحياة
 .المحيط عميو تعارؼ اّلذي الصحيح الوجو عمى حروفو مخارج وتستقيـ لسانو، يستوي حّتى

 وليذا ،جية مف عائمتو وأفراد بأمو اختبلطو خبلؿ مف الصغر منذ ةالّمغ ىذه الطفؿ يكتسب
 ةالّمغ ىذه أفّ  العمماء يجمع أخرى جية مف فيو ترعرع اّلذي والمجتمع األـ ةالّمغب سميت

 تساعده فطرية قدرات يمتمؾ الطفؿ فّ أل آخر، اكتساب أي مف اتقانا األكثر ىي المكتسبة
 أو بطريقة مييأ وأنّ  يعني وىذا .خبللو ةالّمغ تراكيب تكويف وعمى ويةالّمغ المعمومات تقبؿ عمى
 الشعورية بطريقة يمتمؾ أفّ و  يسمعو، اّلذي الكبلـ خبلؿ مف األـ لغتو قواعد يكّوف فّ أل أخرى
 بصورة لغتو يبني بالتالي فيو .ليا يتعرض اّلتي ويةالّمغ المعطيات ضمف تكمف اّلتي القواعد
 .االكتساب عممية في تقدمو بقدر الباطنية قدراتو مع وبالتوافؽ إبداعية،

 يتعمميا اّلتي األولى ةالّمغ عمى التطبيقي ةالّمغ عمـ أدبيات مف الكثير في األـ ةالّمغ وتدؿ 
 الناطقيف مف يعدّ  أف يمكف وأنّ  مف الرغـ عمى ةالّمغ بتمؾ الناطقيف مف الفرد ويعد. الطفؿ
نّ و  رسمية، دراسة ببل تعمميا قد كاف إذا ات،الّمغ مف بعدد  أو العائمة في طبيعية بطريقة ماا 

                                                           
 .170ص ، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، 2008: صالح بمعيد، عمـ الّمغة النفسي، دط، الجزائر - 1
 .191ص المرجع نفسو،  - 2
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 لدى أو مختمفتيف، لغتيف يتكمماف أبويف مف ةالّمغ المزدوج الطفؿ لدى يحصؿ كما المجتمع،
 لمتعدد نموذًجا تعتبر اّلتي الجزائر، في الحاؿ ىو مثمما اتالّمغ متعددة بيئة في يعيش طفؿ

  :فييا وتظير بالتعقيد، تتصؼ الجزائر في ويةالّمغ الوضعية فّ ا حيث الّمغوي؛
 .والدارج الفصيح :بشكمييا العربية ةالّمغ -
 .المختمفة بميجاتيا مازيغيةال ةالّمغ -
 ػ الفرنسية األجنبية،  ةالّمغ -
 أصؿ مف ليست لمغات عارفا فيصبح األـ لغتو غير أكثر أو لغة الفرد يتعمـ قد ليذا    
 ،غيرىا مف أفضؿ الفرد يتقنيا اّلتي ةالّمغ عمى يدؿ أحيانا األولى، ةالّمغ مصطمح فنجد ؛واحد
 إتقانو ودرجة لمرتبة طبقا الثالثة، ولغتو الثانية، ولغتو األولى لغتو إلى الفرد يشير قد وىكذا
  .اتالّمغ ليذه

 بطبلقة الفرد يتكمميا اّلتي ةالّمغ عمى لمداللة األىمية ةالّمغ مصطمح بعضيـ يستعمؿ
 العربية يعد مف وييفالّمغ مف ىناؾ إفّ ف أخرى ناحية ومف بمدىـ، في أىميا طبلقة تضاىي
 إلى الفصحى العربية ةالّمغ تعمـ يخضع حيث 1مختمفتيف؛ لغتيف الفصحى والعربية العامية
 2نامية متطورة حية بذاتيا قائمة لغة العامية فريحة أنيس يعتبرو  ،الثانية ةالّمغ تعمـ نواميس
 أفّ  وذلؾ واحدة لغة مستويات مف مستوياف ىما والفصحى العامية أفّ  آخروف يرى حيف عمى
 الطفؿ يتعمـ فعندما 3الفصحى، ةالّمغ تعّمـ عمى تأثير لو يكوف المنشأ لمغة ويالّمغ النظاـ

                                                           
 -   المازيغية: مصطمح أطمقو األستاذ الدكتور صالح بمعيد بدال مف كممة األمازيغية، ألف كممة )مازيغ( ال نجد في

)األلؼ( )أ( اليمزة. فحرؼ األلؼ )أ( يستعمؿ في القبائمية لمتذكير، فنقوؿ: أعراب، أمغار، أحولي ... أصميا حرؼ 
وعندما ننسب كممة )مازيغ( نقوؿ لممذكر: مازيغي، ولممؤنث مازيغية وأؿ التعريؼ تمحؽ بيا في قواعد العربية، فنقوؿ: 

 في خطر، مجمة الممارسات المغوية.المازيغية دوف حرؼ األلؼ. ينظر: صالح بمعيد، المازيغية 

، منشورات معيد الدراسات واألبحاث لمتعريب 2002: رقية دوشف، تعميـ الّمغة العربية والتعميـ المتعدد، دط. الرباط - 1
 .154ص الجزء األوؿ، 

 .88ص ، دار النيضة العربية، 2003: . لبناف1محمد عبداهلل عطوات، الّمغة الفصحى والعامية، ط - 2
 .51ص عمي القاسمي، لغة الطفؿ العربي، دراسات في السياسة الّمغوية وعمـ الّمغة النفسي،  - 3
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 مف مجموعة لوجود الصعوبات مف كثيرا يجد ال الفصحى، العربية بالدارجة الناطؽ الجزائري
 األرضية يكوف أف يمكف والعامية الفصحى بيف مشترؾ رصيد ونشوء ،األساسية العبلئؽ
 .لمطفؿ ويةالّمغ الميارات تنمية عممية عمييا تنبني اّلتي الصمبة

 السياسة القومية وتوجيات ويةالّمغ الخيارات بيف تتكشؼ التناقضات بدأت لقد لغة األم: .1.3
 في المرجع أف ومعمـو المرّوج، تأّوؿ المصطمح ىو الشقاؽ منطمؽ وكاف ،الدولية الثقافية

  (mother language)اإلنجميزي لممصطمح المفيـو الموافؽ ىو الدولية الخيارات
 العممية داللتو في بالمصطمح ويقصد (la langue maternelle)الفرنسي ولممصطمح
 التواصؿ لتحقيؽ ويستخدميا بيئتو في الطفؿ يمارسو اّلذي ويالّمغ األداء أشكاؿ األولى، أّوؿُ 

 يتمقى اّلذي األوؿ المصدر إلى نسبة المصطمح ىذا عميو وأطمؽ .1بو المحيطيف وبيف بينو
دراكا ة،الّمغ منو الطفؿ كائف  كأوؿ اإلنساني بأمو الوليد تربط اّلتي والوثيقة الخاصة لمعبلقة وا 

 .بو اتصؿ قد يكوف أف يفرض
 أعمى ةالّمغ تقدير أمر في السبؿ تباينت العربية ةالّمغ إلى المصطمحترجمة   إلى جيء ولما
 السيما المنشود، القيمي وجو االكتساب عمى أـ يعتمد المباشر االختباري االكتساب وجو
 ترجمة عمى انعكس قد ما وىذا ما، أجنبية لغة كؿ الحاالت في تزاحميا العربية ةالّمغو 

 تجذب األمومي وكميا االكتساب لغة األمومة، لغة األـ، لغة :صيغيا تعددت اّلتيالمصطمح 
يتمقاىا الطفؿ  في بيئتو مف أمو أو أىمو  اّلتية الّمغفيي تمؾ  2العامّي، األداء لغة نحو الداللة

؛ وحينما نقوؿ لغة األـ ال 3أو مف مربيو وليس بالضرورة أف تكوف ىي لغة الشارع أو المدرسة
و، ولكف في الواقع "ىي تراث مكتسب... يأخذىا الطفؿ مف أمّ  اّلتية الّمغيا أنّ نفيـ مف ذلؾ 

                                                           
المجمس األعمى  2007: عبد السبلـ المسدي "لغة الطفؿ العربي والتحديات الراىنة" مجمة الّمغة العربية، الجزائر - 1

 .159ص ، 19د لمغة العربية، العد
ص ، 19د العد، 2007: مجمة الّمغة العربية، الجزائر "ؿ العربي والتحديات الراىنةلغة الطف" عبد السبلـ المسدي - 2

160. 
 .191ص صالح بمعيد، عمـ الّمغة النفسي،   - 3



، تحديد المصطلحاتة والطفلالل غ                                                                         الفصل األول                   

 

 

20 

 

لد فيو وُ  اّلتيمأخوذ بواسطة الشخص الحاضف ُأّما كانت أو شخصا آخر مف نفس الجماعة 
 أو مف أية جماعة بشرية أخرى. 1"الطفؿ

 نعالجيا أف مف وأعمؽ أخطر ةالُيويب وعبلقتيا ةالّمغ مسالة إفّ  :ةالُهوية و الّمغأهمية  .3.1
 ىي البشر، بني بيف واألمة الشعب مكانة ىي نفُسو، ىي الوجود ةالُيويف ،قميمة سطور في

 .والمستقبؿ والماضي الحاضر ىي االستمرارية ىي حضارة معينة، أو طائفة إلى االنتماء
ة ىي الُيوي فّ والثقافة اإلسبلمية يتعذر الفصؿ بينيما، ألة الُيويالعبلقة بيف  أفّ وىذا يعني 

تعرؼ بيا بيف الجماعات األخرى  اّلتيتمنحيا شخصيتيا  اّلتيمرآة لثقافة األمة، وىي 
و ال نّ تحدد ىوية األمة وشخصيتيا،  وتدؿ عمييا وتميزىا عف غيرىا، أل اّلتيفالثقافة ىي 

ة الُيويوكاف لئلسبلـ األثر الفاعؿ في تشكيؿ  ،.توجد ىوية ال تستند إلي خمفية  ثقافية
العربية والوحدة اإلسبلمية النابعة مف اشتراؾ الناس في ممارسة الطقوس والشعائر 

يؤمف بيا المجتمع العربي  اّلتيوالمعامبلت والعبادات وىي المرجع األساسي لمنظومة القيـ 
 كاف ليا أبعد األثر  اّلتية اإلسبلمية القيـ قد تشكمت بناء عمى تعاليـ الديان أفّ المسمـ، ذلؾ 

ة، ىي عبلقة الُيوية و الّمغالعبلقة بيف  إفّ وبالتالي ف .2في مختمؼ عناصر الحياة العربية
تجعؿ لكؿ مجتمع  اّلتيوىي  ،ةالُيويتشكؿ فيو  اّلذية ىي بمثابة الوعاء الّمغ فّ وثيقة، أل

 .ات األخرىالُيوييميزه عف سائر القوميات و  اّلذيكيانو الثقافي والحضاري 
 البشرية عرفتيا اّلتي والحروب الصراعات جؿّ  أفّ ب لنا يؤكد وحديثو، قديمو  التاريخ إفّ      

 بمختمؼ واالستعمار المختمفة، اتالُيوي وبيف اتالّمغ بيف راعالصّ  أساس عمى ما قامتإنّ 
 عمى القضاء محاولتو خبلؿ مف المستعمرة الشعوب ىوية طمس عمى دوما أشكالو عمؿ

 وىي وثقافتيا، لقيميا الخاص والمخزف األساسي المقـو ة ىي الّمغ فّ أل تمؾ الشعوب، لغات
                                                           

 .51ص ، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، 2004: الجزائر، الّمغة األـ، وآخروف ابف أعراب زىرة - 1
. 2008-5-22، التاريخ: 49بركات محمد مراد "الّمغة العربية وتشكيؿ ىوية الطفؿ العربي" مجمة الواحة، العدد  - 2

www.alwahamag.com/?act=artc&id=375 
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 وبالتالي وفكريا، عاطفيا واحتوائيا داخميا مف قواىا تفكيؾ مف تّمكف اّلتيالفّعالة  الوسيمة
 .لسيطرتو خاضعة لو تابعة مصيرىا فتصبح في التحكـ
 التاريخ استمرارية عمى لمحفاظ عامبل كونيا في ىي المجتمع في ةالّمغ أىمية إفّ      

 ىذه قطع إلى يؤدي لمغة تغيير أيَّ  فّ يعني أ 1؛تعممو" يمكف ما عمى مؤثرا والحضارة، "وعامبل
 وال ماضيو تاريخ يجيؿ ظيور شعب إلى يؤدي مما األجداد، بآثار والصمة االستمرارية

 مقومات إحدى عمى القضاء يتـ " وبالتالي الجديدة، ةالّمغ إلى لو يترجـ ما عمى إال يتعرؼ
 ىويتو عمى اإلنساف محافظة في ةالّمغ أىمية ندرؾ ولعمنا 2".وعمي التأثير ويسيؿ شخصيتو،
 ومف اليـو اإلنسانية واقع إلى نظرنا إذا بيما، وقطع عبلقتو أو طمسيما تاريخو، واستمرار

 مثبل: ذلؾ
 واحد قالب في انصير لكنو ومتباينة، مختمفة جنسيات مف فمكوّ  شعب األمريكي الشعب إفّ 
  .ولغتو وجنسيتو بيويتو يعتز األمريكي فأصبح اإلنجميزية، ةالّمغىو 
 .ىويتو وانتماءه تحمؿ اّلتي وىي المجتمع، أفراد توحيد في ميـ عامؿ ةالّمغ أفّ  يعني ىذا

ىويتو  يبني عامة بصفة والمغاربي الجزائري إفّ ف اإلبراىيمي، طالب خولو األستاذة وحسب
 :كما يمي 3ثبلث وثقافية لغوية مرجعيات عمى باالعتماد

ة الُيوي (identité de base) األصمية ةالّمغب عنيا المعّبر ىي :المرجعية األولى -
 ناحيتو أو قريتو أو عائمتو في الفرد لغة  -بربرية  أو عربية -القاعدية أو األساسية 

 أخرى. دولة إلى حّتى أو أخرى ناحية إلى ىجرتو  حالة في حّتى بيا متمسكا ويبقى

                                                           
 .20ص  ،الجامعة المطبوعات ديواف ،1993: الجزائر، دط. ومتطمباتيا التربية بوفمجة غياث، - 1

 .21ص ، ومتطمباتيا التربية بوفمجة غياث،  - 3
3- khaoula TALEB-IBRAHIMI, Les Algérien(s) et leurs langue(s) 1995, Dar el-hikma, 
p98. 
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لى موحد، فضاء باعتباره الجزائر الوطف إلى االنتماء ىي :الثانية المرجعية -  األمة وا 
لى  اإلسبلمي بالتضامف المغذي اإلسبلمي العالـ ىو اتساعا األكثر الفضاء العربية وا 

 إسبلمي حضاري فضاء إلى باالنتماء الشعور تقوية عمى وتعمؿ العربية، والوحدة
 .العربية ةالّمغ ىي دعامتو

 الشعوب كانت اّلتي األجنبية اتالّمغ مختمؼ عمى تعتمد ما ىي: المرجعية الثالثة -
 .المدة باعتبار لغة أىـ تعتبر اّلتي الفرنسية ةالّمغ خاصة  بيا عمى اتصاؿ المغاربية

 سموكات األفراد في بوضوح ذلؾ ويظير متعارضة ومتناقضة، لميوية الثبلثة المرجعيات ىذه
 ليذا الرئيسي العامؿ أفّ  -األستاذة خولة  –وتعتقد  مرجعية، لكؿ المنتمية والجماعات
 ةالّمغ حسب -مجموعات  إلى مقسـ الجزائري فالمجتمع ة،الّمغاختبلؼ  ىو التناقض
 مثاال ىنا ونورد .1والمواقؼ اآلراء مف كثير في بعضيا البعض مع تتفؽ ال قد - المستعممة

 أىؿ بيت في نشأت طفمة أفّ وىو  ة،الُيويب ةالّمغ ارتباط مدى بوضوح يبيف - بساطتو مع -
 سواىا تحسف تكف ولـ ةالّمغتمؾ  فتعممت القبائمية، ةالّمغ يستعمموف أصحابو كاف اّلذي أميا
 الطفمة جعؿ الوضع القبائمية ىذا يحسف ال ونّ أل العربية ةالّمغيخاطبيا ب كاف أباىا أفّ  غير
 اّلذي المجتمع فنبلحظ أفّ  2أبي؟ أخو - العربية ةالّمغ يتكمـ جار - فبلف ىؿ أميا: تسأؿ
في مواجية وذلؾ  3،الركائز ضعيؼ البنياف، ىش مجتمع ىو ليجات أو لغات عدة فيو تسود

مف أجؿ الوصوؿ  القوية منيا، حّتىبدأت تواجو كثيرا مف الدوؿ الضعيفة، بؿ  اّلتيالتحديات 
ى الكثيروف مف إلى بناء مجتمع المعرفة، في خضـ ىذه القرية الكونية الصغيرة، لذلؾ "يخش

ّف ما  ويةيا تنقص الفعؿ الحقيقي لمدولة الوطنية ولميُ أنّ ب وحشية العولمة ولمخصوصية، وا 

                                                           
1 -  khaoula, ibid, p 99. 
 

 الّمغوي لمواقع تحميمية وصفية دراسةمحمد الياشمي، المحيط الّمغوي وأثره في اكتساب الطفؿ الّمغة العربية الفصحى،  - 2
 .9ص ، 2006-2005: ماجستير، جامعة الجزائر مذكرة، البويرة بمنطقة

 .333 ص الجامعية، المطبوعات ديواف 1999: الجزائر .2ط والتعمـ، التربية أصوؿ تركي، رابح - 3
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ة وفي الثقافة وفي الّمغتحممو يمثؿ تيديدا لمقّومات اإلنساف في الشخصية وفي العقيدة وفي 
 في فسد ما إصبلح فإذا أردنا 1ة."الُيويترتكز عمييا  اّلتيالتاريخ وفي معاكسة لمقيـ والمفاىيـ 

 وعقيدة ولغة فكرا ارتبطنا بو اّلذي اإلسبلمي العربي بتراثنا أجيالنا نربط أف عمينا مجتمعنا،
 ةالّمغ ىي ىذا التراث، بيا نتعمـ اّلتي الثقافة لغة تكوف أف ذلؾ عمينا ويحتـ وتاريخا، وثقافة
كمغة  العربية ةالّمغ بيا ونعني  أبنائنا بيف وازدىاره نشره عمى وتعمؿ عميو، وتحافظ تبقى اّلتي

 .جامعة

وتطورىا وتوحدىا، فقد كاف العرب ليست العربية بدعا مف الّمغات في نشأتيا  الّمهجة:. 1
قبائؿ متعددة موزعة في شتى أنحاء الجزيرة العربية الواسعة التي تشمؿ بيئات كثيرة  يمتقي 
البعض فييا ويفترؽ البعض اآلخر عف بعض بعوامؿ جغرافية وثقافية وحضارية، مما أّدى 

عمؿ عمى توحيد ىذه األمة ا نزؿ القرآف الكريـ إلى تعّدد ليجاتيـ وتنوع ألواف حياتيـ، ولمّ 
 .لدا نتناوؿ الحديث عف الميجة تعريفيا وكيفية نشوئيا وتكوينيا العربية وعمى توحيد لسانيا.

الدرس المغوي في كثير مف المؤلفات والبحوث العممية، التي تتناوؿ  :تعريف المهجة. 1.1
 .عمى أقؿ تقدير، أو غير مستقر لبعض المصطمحات غامضا جعؿ المفيـو الحقيقيالحديث 

: وىو لعّؿ أقدـ تعريؼ لكممة ليجة ىو ما ذكره ابف منظور في لساف العرب :لغة. 1.1.1
وبيف  ينيا داللتيا عمى جرس الكبلـوتعدّدت دالالت الكممة، ومف ب 2بالشيء واعتياده" لوعُ "الوُ 

"ويقاؿ: فبلٌف  والّميجة بفتح الياء وسكونيا معا 3وىي داللة اعتياد الشيء. ،المعنييف صمة
عبارة عف فيي  4فصيُح المَّْيجة والمََّيجة، وىي ُلغُتُو اّلِتي ُجبؿ عمييا فاْعتاَدىا َوَنشَأ َعمييا"

                                                           
 .183ص  يد، في النيوض بالّمغة العربية، صالح بمع - 1
 . القاىرة:1ط تح: عبداهلل عمي الكبير ومحمد أحمد حسب اهلل وىاشـ محمد الشاذلي، ابف منظور، لساف العرب، - 2

 مادة ليج.، 45 دار المعارؼ، ج دت،

 .63ص دار غريب،  ،2001: محمد داود محمد، العربية وعمـ الّمغة الحديث، دط. القاىرة  - 3
 مادة ليج. ،45 ج ابف منظور، لساف العرب،  - 4
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العادة النطقية اّلتي تكّيؼ مقاطع صوت امرئ ما، وىذه العادة النطقية تنشأ عند المرء تحت 
بل في الجزائر تنطؽ القاؼ ىمزا  لدى تأثير العوامؿ البيئوية  والفيزيولوجية، والوراثية...   فمث

الميجي في لبناف  ختبلؼاالسكاف تممساف، فينطقوف كممة قاؿ آؿ؛ ويقوؿ رفيؽ روحانة عف 
أّف "ابف الشماؿ بمبناف يقوؿ: َأُنو وبجبؿ لبناف أقوؿ: أَنا، ابف الجنوب يقوؿ: َأِني، ىذه ىي  

 العربية. كما ىي مختمفة  في سائر األقطار 1الميجة بقمب لبناف"

فالميجة  (Dialecte) وية لكّؿ نمط تمّثؿ ليجةالّمغإّف مجموع الخصائص : اصطالحا .1.1.1
ة الواحدة يتمّيز عف غيره مف الّمغوي داخؿ الّمغ؛ نمط مف االستخداـ يمكف  تعريفيا بأّنيا
وية الخاّصة، ويشترؾ معيا في جممة مف الّمغة بجممة مف الخصائص الّمغاألنماط داخؿ نفس 

فالميجات التي تنتمي إلى لغة واحدة يجمع بينيا روابط صوتية  2؛وية العاّمةالّمغالخصائص 
ة الّمغوية التي تجمع بيف ليجات الّمغولفظية وداللية وتركيبية كبيرة، فمجموعة الصفات 

 مع بعضيـ بسيولة.ميجات يتفاىموف الواحدة، تجعؿ األفراد المتكمميف بيذه ال

مجموعة مف الصفات "ويمتقي ىذا التعريؼ مع تعريؼ الدكتور إبراىيـ أنيس لميجة بأّنيا: 
مثؿ  فيي  3."وية تنتمي إلى بيئة خاّصة، ويشترؾ في ىذه الصفات جميع أفراد ىذه البيئةالّمغ
 الذيف ينتموف غالبا إلى جماعات خاصة. تقـو بيف المتكمميفالتي وسيطة الة الّمغ تمؾ

إّف نشأة الميجات مرتبطة إلى حّد بعيد بعوامؿ وظروؼ عديدة : . نشأة المهجة 2.1.1
فالظروؼ االجتماعية والحضارية والجغرافية كّميا تؤّثر في الّميجة؛ فالعوامؿ االجتماعية ليا 

الناس داخؿ المجتمع الواحد متفاوتوف في أمور كثيرة، فقد  أفّ دور بارز في نشأة الّميجات إذ 

                                                           
 "الميجات العامية وخطرىا عمى العربية الفصحى" رفيؽ روحانة - 1

www.aljazeera.net/Channel/archive/archive?ArchiveId=89859   :2011-6-4تاريخ. 

 .64-63ص دار غريب لمطباعة والنشر،  2000: اىرةمحمد داود محمد، العربية وعمـ الّمغة الحديث، دط. الق - 2
 .15ص ، مكتبة األنجمو المصرية، 2003: . القاىرة3إبراىيـ أنيس، في الميجات العربية، ط - 3
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 ،والطبقات العممية اعية الحرفية، والطبقات التجاريةتوجد الفئات األرستقراطية، والفئات الصن
وي ويتمّيز بخصائص ليجية تتبايف مف طبقة إلى أخرى. فالعوامؿ الّمغويتنّوع األداء 

تختمؼ بيئتو  اّلذييجات ونجد ذلؾ مثبل عند الحضري الجغرافية ليا دور أيضا في نشأة المّ 
والمناطؽ المعزولة تّظؿ محافظة عمى ليجاتيا في حيف تكوف المناطؽ  ،عف الريفي

ف اّلذيالمتواصمة مع غيرىا عرضة لمتأثير عمى نحو ما نجده عند سكاف السواحؿ مثبل و 
 تختمؼ ليجتيـ عف ليجة سكاف المناطؽ الداخمية غير الساحمية.

العمـ والثقافة ليما دور بارز  أفّ بيد أّف لمعوامؿ الحضارية أيضا دور مؤّثر، فبل شّؾ         
 1في تكويف الشخصية، وتشكيميا عقميا، ونفسيا، ويكوف ليذا التشكيؿ أثره في ليجة اإلنساف.

حتكاؾ فاختبلط األقواـ ببعضيا يؤدي إلى التغييرات الّمغوية، الناتجة عف الصراع الّمغوي واال
التي تساعد عمى حدوث الميجات؛ فالصراع يؤدي إلى انتصار العوامؿ وربما كاف ذلؾ أىـ 

إحداىا عمى األخرى طبقا لقوانيف لغوية؛ فاألقوى حضارة ومادة قد ُيكتب لو االنتصار، ولكف 
 الّمغة المغموبة تترؾ أثراىا في المغموبيف، وتودي إلى تطور، أو تغير في لغتيـ.

والدينية وغيرىا  االجتماعية والسياسيةتتعّرض الميجات لممؤثرات  هجة:خصائص الم  .2.1
مف مؤّثرات الحياة، ترتبط بأىميا تضعؼ بضعفيـ، وتموت باندثارىـ، وتوزعيـ وتشتتيـ، وفي 

الصفات اّلتي تتمػػػيز  بينما الّميجة ويكوف ليا سيطرة ممحوظة حيف يرقى أىميا.المقابؿ تقوى 
فاّلذي يفػػػّرؽ بيف ليجة ، وكيػػفية صدورىا فتػػػكاد تنحصر في األصوات وطبيعتيابيا الّميجة 

ويمكف أف نمّخص تمؾ الصفات  ،2وأخرى ىو بعض االخػػتبلؼ الصوتي في غػػػالب األحياف
 اّلتي تمّيز الّميجة في النقاط اآلتية:

 ؛ويةالّمغاختبلؼ في مخرج بعض األصوات   -
 ؛وضع أعضاء النطؽ مع بعض األصوات اختبلؼ في  -

                                                           

 .72-73ص محمد داود محمد، العربية وعمـ الّمغة الحديث،  -1 
 17ص إبراىيـ أنيس، في الميجات العربية،  - 2
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 ؛تبايف في النغمة الموسيقية لمكبلـ  -
 اختبلؼ في قوانيف التفاعؿ بيف األصوات المتجاورة حيف يتأثر بعضيا ببعض.  -

نا أنّ نا قبمنا نصيحة أصدقائنا الغربييف، و أنّ يتساءؿ الدكتور عمي القاسمي قائبل: " لنفرض 
تقّزميا تدريجيا و تقمع الفصحى و اتبعنا سياسات لغوية معمنة أو مضمرة، تشجع العاميات 

حّتى يصؿ في  نياية المطاؼ إلى إلغائيا؛ حيث تمسى لغًة ميتًة كالبلتينّية، ويستقّؿ  كؿ 
فيخمص إلى النتائج  1بمد عربي بمغتو العامية، فما اّلذي يحصؿ، يا ترى، نتيجة لذلؾ؟"

 2التالية:
 ؛صعوبة التفاىـ بيف البمداف العربية -
 ؛قطع الصمة قطعا باتا بالتراث العربي -
 ؛قطع الصمة مع السكاف العرب في األقطار غير العربية -
 ؛قطع الصمة بالبمداف اإلسبلمية -
 وي والتشرذـ الجغرافي والسياسي.الّمغاستمرار التفتت  -

 ،وتأىيؿ مستعممييا إببلغا وثقافة ومعرفةا، ا ووصفً ة العربية وتأىيميا متنً الّمغومف ىنا فدعـ 
قامة تنمية مجتمعية ىادفة وشاممة يقتضي تفاعؿ العناصر الُيويبيدؼ تعزيز  ة العربية، وا 

ة الّمغتوفر الشروط المناسبة لبقاء  اّلتيواألبعاد الحضارية واالقتصادية والثقافية الممحة 
 .وانتشارىا ورقييا

ات يحدث بينيا ما يحدث بيف غػػػالمّ د االتفاؽ عمى أّف ػػػنعق ة.المبحث الثاني: المنظومة المغوي
بني اإلنساف مف احتكاؾ وصراع في سبيؿ البقاء والسيطرة، احتكاؾ مف شأنو أف يفضي إلى 

ات نتيجة حتمية لبلحتكاؾ الّمغات وتفاعميا وتأثر إحداىا باألخرى، فاالحتكاؾ بيف الّمغتداخؿ 
                                                           

، مكتبة 2009. لبناف: 1عمى القاسمي، لغة الطفؿ العربي، دراسات في السياسة الّمغوية وعمـ الّمغة النفسي، ط - 1
 .22ص لبناف ناشروف، 

 24-23المرجع نفسو، ص   -  2
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بيف المجتمعات، وفي العصر الحالي راح الباحثوف يطمقوف عمى ىذا االحتكاؾ والتفاعؿ 
 ىو ظاىرة تشيدىا أغمب المجتمعات وي، ىذا األخيرالّمغوالتنوع تسميات أىّميا: التعّدد 

؛ مشكمة منظومة ويالّمغوية، والتداخؿ الّمغوية، واالزدواجية الّمغويتخّذ أشكبل ىي: الثنائية 
بو يتواصؿ أفراد ىذا المجتمع  اّلذيوي التداولي الّمغذلؾ النظاـ  الذي نقصد بياو لغوية 

وية قد تضـ لغات متعددة تتسـ بصفتيف موضوعيتيف أساسيتيف الّمغوجماعاتو، وىذه المنظومة 
 وصفة ذاتية:

 ف فنجمميما في التالي:اأما الصفتاف الموضوعيت
 بحيث يستطيع عامة أفراد المجتمع وجماعاتو أو أغمبيتيما  ؛صفة التداوؿ العاـ

 الساحقة أف يتواصموا بيا؛ 
وي داخؿ الّمغوالمتأمّؿ لجميور المتحدثيف لمغة واحدة يرى أنماطا متباينة االستخداـ         

 تمّيزه عف اّلتيوية الخاّصة الّمغة، وكّؿ نمط لو خصائصو الّمغة الواحدة بيف أبناء ىذه الّمغ
ة الواحدة مع اشتراؾ جميع ىذه األنماط في جممة مف الخصائص الّمغغيره مف األنماط داخؿ 

تجمع بينيا، باإلضافة إلى االختبلفات الصوتية الواضحة داخؿ القطر  اّلتيوية العامة الّمغ
مى وييف إلى التعّرؼ عالّمغة الواحدة دعا الّمغالواحد؛ ىذا التمايز والتغاير بيف األنماط داخؿ 

تتبايف  اّلتيوية )صوتية، صرفية، تركيبية، داللية( لكّؿ نمط مف األنماط الّمغخصائص ال
1ة الواحدة.الّمغداخؿ 

 .وتجعؿ األفراد المتكمميف بيذه الميجات يتفاىموف مع بعضيـ بسيولة 
  وية الّمغة مف حيث القواعد الّمغبحيث تمتمؾ مقومات  ؛وي المتيفالّمغصفة البناء

 العامة المبنية عمييا )النحو والصرؼ...(

                                                           
، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع 1981: عبد المالؾ مرتاض، العامية الجزائرية وصمتيا بالفصحى، دط. الجزائر - 1

 .7 ص
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ة معّبرة عف قّيـ وسموكات وأعراؼ وطبائع الّمغوأما الصفة الذاتية فنقصد بيا أف تكوف ىذه 
نا ال يمكف في تقديرنا فصؿ لغة قـو عف قيميـ وسموكاتيـ وأعرافيـ أنّ المجتمع، ذلؾ 

 .وعف قيـ متجذرة في ىذا المجتمع وأخبلقياتيـ، فيي تعبر عف مفاىيـ أصيمة لمجتمع معيف،
 ومف بيف أشكاؿ ىذه المنظومة ما يمي:

 (Diglossie)وية الّمغنشير إلى أّنو لـ يظير مصطمح ىذه الظاىرة  :الثنائية الّمغوية .1
 شارؿ فرغيسوف حيف استخدمو الّمساني األمريكي 1959في الّمسانيات، إاّل في عاـ 

(Charles Ferguson)  يا: "وضع مستقر نسبيا، توجد فيو باإلضافة إلى أنّ وعرفيا ب
لغة تختمؼ  –قد تشتمؿ عمى ليجة واحدة أو ليجات إقميمية  اّلتي –الميجات الرئيسية لمغة 

ويِّيف العرب مع فرغسوف عمى أّف العاّمّيات الّمغويتفؽ جميع  1عنيا، وىي مقننة بشكؿ متقف"
ّنما ليجات جغرافّية أو اجتماعية العربّية ىي ليست لغات مستقّمة عف العربّية ا لفصحى، وا 

أصابيا شيء مف التغيير )أو التحريؼ( في بعض ألفاظيا وبنياتيا ودالالتيا، وأّف الفصحى 
 قواعدىا أكثر تطّورًا وتقنيناً  أغنى مف العاميات في مفرداتيا ومصطمحاتيا وتراكيبيا، وأفّ 

تصػػػػػمح أداًة فاعػػػمة  اّلتييست العاّمّيات، ىي وأوسع انتشارًا جغرافيًا.  وليذا فإّف الفصحى، ول
واكتساب المعرفة، والتواصؿ مع التراث، والتراكـ الثقافّي، وأساسًا لمتعاوف  ،لمتفكير المجرد

 ة ترفع منزلةالّمغبيف جميع أقطار العروبة؛ فيذه  تقيـ مقابمة بيف ضربيف مف ضروب 
األقّمّية، وُتحّط  لكف ال تتحّدث بو إالّ و عترؼ بو أحدىما فيعتبر المعيار ويكتب بو األدب الم
بالمغرب العربي  ويةالّمغإلى األوضاع  ولو نظرنامنزلة اآلخر ولكف تتحّدث بو األكثرية. 

ة الّمغ)الجزائر، المغرب تونس( يتبّيف أّف حدود الّدولة الّسياسية وحدود الوطف ال تطابؽ حدود 
الثبلث فإّنيا تتعايش مع لغات أخرى  الّرسمية ليذه الّدوؿة الّمغفمئف كانت العربية ىي 

 .ّية في كّؿ مف الجزائر والمغرب، والفرنسية في تونسالمازيغالفرنسية و 
                                                           

 .50ص عمي القاسمي، لغة الطفؿ العربي، دراسات في السياسة الّمغوية وعمـ الّمغة النفسي،  - 1
   االزدواج الّمغوي في الجػػزائر وانعكػػاساتو االجتماعيػػػة"." ينظر أيضا خالد ىدنة  

www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=36256 2011-2-30 :بتاريخ 
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ة الّمغ)أّف الّمغة الّرسمية ىي الّمغة العربية، التي ال تتطابؽ مع لغة األـّ  ونجد في الجزائر
الفرنسية الموروثة عف  ثـّ  أو المازيغية في الّدارجة،البيت( والمتمّثمة  يكتسبيا الّطفؿ في اّلتي

أصبحت أجنػػػبية بعػػػػد االستقبلؿ  ثـّ ة الرسمػػػية لمببلد الّمغلفػػػترة طويمة  ظّمت اّلتياالستعمار و 
ىي حكر عمى الطبقة المترفة والمثّقفة وىي مظير مف مظاىر الّرفاىية  اّلتيالفرنسية  ىذه

أي حسب تعبير عمي القاسمي،  1؛ وىـ المصابوف بعقدة الخواجةبيا فوالّرقي عند مف يتّكممو 
 .األجنبي أفضؿ منيـ أفّ شعور بلدييـ 

يـ أنّ و  فالّناس في مواجية لغات متعّددة، ا لغويا،تعدديعيش العالـ  :ويةالّمغاالزدواجية  .2
 يـو يفيمونيا أو ال يفيمونيا، يحّبونيا أو ال ة األولى لدييـ كؿَّ الّمغأخرى غير  يبلقوف لغات

الببلد دوف أخرى، أو ىو  ىذا التعّدد ليس وضعا خاّصا ببعض .يحّبونيا تمؾ حقيقة واقعة
ف ظير بأشكاؿ متفاوتة، أو مختمفة   .ميزة لبمداف العالـ الثّالث، أو الّنامية، إّنو قدر مشترؾ وا 

أيطمؽ عميو االزدواجية ( :(Bilinguismeختمؼ الباحثوف حوؿ ما يقابؿ المصطمح اِ      
وية بقولو: "ىي الّمغوية؟ فقد  عّرؼ األستاذ )صالح بمعيد( االزدواجية الّمغوية، أـ  الثنائية الّمغ

 2ىو نوع مف االنتقاؿ مف لغة ألخرى"و نظاـ استعماؿ لغتيف في آف واحد لمتعبير أو لمشرح، 
خولة  األستاذة خمصت الفرد باستطاعتو االنتقاؿ مف لغة إلى لغة دوف صعوبة. كما أفّ حيث 

 مما 3والتركيب بالتعقيد تتسـ لغوية تعددية -الجزائر -ىناؾ في  أفّ  إلى طالب اإلبراىيمي
 بوصؼ يفياف ال (عربية وفرنسية)واالزدواجية  (العربية وعاميتيا) الثنائية مفيـو يجعؿ

                                                           
األديب والباحث األكاديمي العراقي الدكتور عمي القاسمي في ضيافة النور" "حوارات  جميمة طمباوي -1

www.alnoor.se/author.asp?id=2232   2011-09- 23 تاريخ 

، المجمس األعمى لمغة العربية 2010: الجزائر ،مجمة الّمغة العربية "صالح بمعيد "التيجيف الّمغوي، المخاطر والحموؿ ػػػػػ 2
 .19ص ، 24د العد

3
 - khaoula  TALEB-IBRAHIMI, ibid, p 97. 
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 سويسي فطومة األستاذة وصفت كما وموضوعي، نحو دقيؽ عمى السائد ويالّمغ الوضع
 يعرؼ ما شيوع نتيجة ،1بالتعقيد العربية سائر الببلد وفي الجزائر في ويالّمغ االستعماؿ
 لغتيف وبيف جية، مف والعامية بيف العربية الفصحى (Diglossie)وية الّمغ الثنائية بظاىرتي
 .أخرى جية مف مختمفتيف

يحّددىا مف حيث  اّلذيأعتمده فيو  اّلذي (Bilinguisme)ويةالّمغتعريؼ االزدواجية و     
 وي لمفيـو المزاوجة.الّمغىي أقرب إلى المنطؽ ، و إّنيا استعماؿ لغتيف بالتناوب

 أقطار بعض ولكف العربي، المغرب أقطار بعض في شائعة الترجمة ىذه أفّ  إلى نشير
لفظ  عمى االزدواجية ومصطمح  (ilinguismeB)لفظ  عمى الثنائية مصطمح المشرؽ  تطمؽ

(iglossieD).  ذا حاولنا البحث في أىـ األسباب ساىمت في نشوء ىذه الظاىرة، نجد  اّلتيوا 
 ما يمي:

 :سباب إلى عدة أسباب منياىذه األرجع ت أسباب نشوء االزدواجية الّمغوية:.1.1

لمعامؿ السياسي أىمية كبرى في ظيور االزدواجية الّمغوية   األسباب السياسية:. 1.1.1
وتفّشييا، كاليجرة الجماعية ألسباب سياسية، أو دينية ىروبا مف االضطياد السياسي، أو 
العرقي، أو الديني، وحّتى ىروًبا مف الفقر واألمراض بحثا عف السبلمة واألمف، فينشأ عف 

ـ الجماعة لغة البمد المضيؼ أو العكس. ويسيـ كذلؾ ىذه اليجرات احتكاؾ قّوي، إّما أف تتعمّ 
الغزو العسكري في نشوء االزدواجية الّمغوية، إذ أّف طوؿ مّدة االحتبلؿ وشعور أفراد الدولة 
بأىمية الّمغة الغازية ومنفعتيا، وتفاعميـ معيا، يعطي الّمغة الغازية دفعة لبلستمرار والبقاء 

 واالنتشار.

وية الّمغتسيـ العوامؿ االقتصادية في نشوء االزدواجية  األسباب االقتصادية: .1.1.1
تيف يكوف في ميداف المعاممة، يعني في الّمغوتنميتيا، وذلؾ أّف االنتصار اّلذي تنالو إحدى 

                                                           
1
 .15ص ، الفصحى العربية الطفؿ الّمغة اكتساب في وأثره الّمغوي المحيطمحمد الياشمي،  -   
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صميـ الحياة نفسيا، كذلؾ تستدعي حركات التصنيع في كثير مف البمداف استخداـ عماؿ 
مثمما ىو الحاؿ في دوؿ الخميج ؛ 1ة لغويةة ما يؤدي إلى نشوء ثنائيذوي جنسيات مختمف

 العربي.

األسباب االجتماعية تتسّبب في ىذه الظاىرة الّمغوية إّف  األسباب االجتماعية: .2.1.1
فاليونانية مثبل كانت تمّثؿ ثقافة مف أعرؽ ثقافات البشرية، ولذلؾ لـ تستطع البلتينية التغّمب 

واج بيف أصحاب جنسيات والمؤّثرة عامؿ التزاوج، فالزّ  عمييا، كذلؾ مف العوامؿ المسيمة
 األب مًعالغة حيث يحمؿ الطفؿ لغة األـّ و  ؛د جيبل مف األطفاؿ مزدوجي الّمغةمختمفة يولّ 

وىذا ما يحدث حيف يفكر الشاب باليجرة إلى  .تصّر عمى تعميمو لغتيا، واألب أيضا فاألـّ 
، كما أّف المستوى 2الزواج مف األجنبيات الدوؿ الغربية قصد التعميـ، والعمؿ فيكوف

يـ باكتسابيـ لغة ثانية رفيعة أنّ ما إسياـ فيعتقد أصحابيا االجتماعي يسيـ في الظاىرة أيّ 
 تساعدىـ عمى تقمص منزلة اجتماعية رفيعة.

تبرز األسباب النفسية في فقداف الثقة بالنفس، وبالّمغة األـّ وتمؾ  األسباب النفسية: .3.1.1
عتزاز باستخداميـ أللفاظ أجنبية، فضعؼ الدوؿ الطمبة اّلذيف يشعروف باالاؿ بعض ح

 العربية مثبل ولّد في نفوس أىميا الشعور بالتخّمؼ عند التحّدث بمغتيـ األـّ، فيرغب ىؤالء في
ىي سبب تخمؼ الدوؿ  العربية بيـ أف الّمغة أفّ وك 3؛تقميد الغرب القّوي والمتحّضر والمتفّوؽ

 !العربية

لمتعميـ دور في انتشار االزدواجية؛ فحيف يكوف التدريس في كافة  األسباب التربوية: .4.1.1
ولكف المشيد التعميمي  ات األجنبية،مراحمو بالّمغة األـّ تنيض الّمغة، وتتطور، وتنحصر الّمغ

الجامعي في الببلد العربية يتناقض مع ىذه الوجية؛ إذ أّف كثيرا مف التخّصصات تدرس 
                                                           

 .193ص ، دار الشروؽ، 2997: . عماف1الّمغة العربية وأسئمة العصر، ط ،وليد عناني وعيسى برىومة - 1
 .104ص  ، المرجع نفسو - 2
 .105ص المرجع نفسو،  - 3
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الب عمى مّما يجبر الطّ  األجنبيةة، السيما التخّصصات العممية؛ إذ تّدرس بالّمغة بمغات أجنبي
باإلضافة إلى أّف ىناؾ  ستعماؿ المصطمحات بمفظيا األجنبيوذلؾ في ا ،االزدواج الّمغوي

مصطمحات ال مقابؿ ليا مّما يفرض عميو استخداـ المصطمح بالّمغة األجنبية دوف محاولة 
أّف بعض األسباب تتعمؽ باإلعبلـ وما يمحظ فيو مف خروج في كثير مف تعريبو، إضافة إلى 

 في محاولة لترويج إعبلف أفضؿ وأرقى يجذب االنتباه. 1األحياف عف الّمغة األـّ 

ىناؾ مجموعة مف الطرائؽ يصبح الشخص بواسطتيا  :طرائق اكتساب االزدواجية  .1.1
 :في ثبلث طرائؽ ىي مكاي وويميـ  سيجواف ميجؿ، يمخصيا ةالّمغمزدوج 

ة الثانية في مرحمة الطفولة؛ فالطفؿ الّمغالطريقة األّولى: ىي أّىـ الطرائؽ في اكتساب  -
اّلذي يعيش عرضة لمغتيف في الوقت نفسو اّلذي يبدأ فيو بتعّمـ الكبلـ يكتسب كبّل مف 

تيف دوف جيد يذكر وبالطريقة نفسيا اّلتي يكتسب فييا لغة واحدة لو كاف الّمغىاتيف 
 لمغة المجوء دوف مباشرة الجديدة ةالّمغ تعميـ عمى الطريقة تعتمد ىذهف 2ة؛الّمغُأحادي 
 .األصمية ةالّمغ تكوف ما غالبا التي أخرى

ترعرع وىو يتحّدث بمغة واحدة مع  اّلذيتتمّثؿ في حاؿ الطفؿ  :الطريقة الثانية  -
واجو لغة ثانية ىي لغة التعميـ، وقد تكوف أيضا يأسرتو، ولكف عند دخولو المدرسة 

 يتـ وعميو 3وية عميقة نسبًيا.الّمغيعيش فيو، وىنا تكوف االزدواجية  اّلذيلغة المجتمع 
 أفّ  ذي مفاده، والّ الطبيعي الظرؼ لتمثيؿ القسـ داخؿ لمطفؿ المناسبة الظروؼ يئةتي

 .ةالّمغ ليذه تعرضو فرط مف ةالّمغ يتعمـ الطفؿ

                                                           
 .107-106ص ، الّمغة العربية وأسئمة العصر ،وليد عناني وعيسى برىومة - 1
، التعميـ وثنائية الّمغة، تر: إبراىيـ بف حمد القعيد ومحمد عاطؼ مجاىد، الرياض: سيجواف ميجؿ وويميـ فػ مكاي - 2

 .13ص ، مطبوعات عمادة شؤوف المكتبات بجامعة الممؾ سعود، 1995
 .14ص  ،المرجع نفسو-  3
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تكوف مف خبلؿ اكتساب لغة ثانية بعد سّف الطفولة عف طريؽ  :الطريقة الثالثة -
كيجرة بعض  1يتحدثيا؛ اّلذية في المجتمع الّمغاالّتصاؿ الدائـ والمباشر مع ىذه 

 ة العربية.الّمغالعائبلت الجزائرية مع أطفاليا إلى دوؿ أوروبا بعد تمكنيـ مف 

الّمغوية عف طريؽ الدراسة األكاديمية       تكتسب فيو االزدواجية  :الطريقة الرابعة -    
أي  ؛2األجنبيةات الّمغما في مجتمعو، وىذه الطريقة ىي المتّبعة عادة في اكتساب  لشخص

 بعدما يتـ التمكف مف قواعد الّمغة األـ.

 أخرى لغات استخداـ إلى حديثو أثناء الّمغات متعدد أو الّمغة مزدوج يعمدالتداخل الّمغوي:  .3
 وتوظيؼ استخداـ إلى وسطيا في ويمجأ بجممة، الكبلـ يبدأ فنجده يتكمميا، اّلتي الّمغة بجانب
 ،العامية مف حّتى أو أخرى لغة مف وداللية ومعجمية، وصرفية، صوتية، تكوف قد أنماط
 شخص مف االستعماؿ درجة تختمؼو أكثر، أو مختمفيف لغوييف نظاميف يستعمؿ فيو وبذلؾ
 مفيومو؟ فما الّمغوي بالتداخؿ عميو يصطمح ما ىو أخرى إلى لغة مف االنتقاؿ فيذا آلخر،

 :المغوي التداخل مفهوم .1.2
 في فوردت (التداخؿ) الظاىرة ىذه إلى القدامى العرب الّمغويوف تفطف لقد: لغة. 3.3.1
 المفاصؿ وتداخؿ: "بقولو منظور ابف يعّرفو حيث لو؛ عّدة تعريفات القديمة الّمغوية المعاجـ
 في بعضيا المفاصؿ في  مداخمة الدخاؿ :الميث - بعض، في بعضيا دخوليا  ودخاليا
 ودخوؿ والتباسيا تشابييا األمور تداخؿ وقد - مدمجا دخاال شدت: طرفة وأنشد بعض،
 باإلضافة مغايرا جديدا لونا لتنتج 3"لوف في ألواف تخميط الموف في والّدخمة بعض في بعضيا

: األشياء تداخمت" يقوؿ الوسيط المعجـ في العربية الّمغة مجمع نجد منظور ابف تعريؼ إلى
 :الّدخيؿ خامره؛ شيءٌ  منو فبلنا تداخؿ ويقاؿ وتشابيت، التبست :األمور وتداخمت داخمت،

                                                           
 .15ص  ،سيجواف ميجؿ وويميـ فػ مكاي، التعميـ وثنائية الّمغة - 1
 .16ص ، المرجع نفسو  - 2

 ، مادة دخؿ.15، جالعرب لساف  منظور، ابف - 3
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 وكؿ المضيؼ، عمى لدخولو الضيؼ: الّدخيؿ منيـ؛ وليس إلييـ وانتسب قـو في دخؿ مف
 التداخؿ أفّ  نستخمص التعاريؼ  ىذه خبلؿ ومف1"منو؛ وليست العرب كبلـ في أدخمت كممة
 مف عناصر انتقاؿ بوصفو الّمغوي التداخؿ  أفّ   كما األمور؛ في وااللتباس التشابو معناه لغة
 والمفرداتية والنحوية والصرفية الصوتية الّمغة مستويات مف أكثر في أخرى إلى ليجة أو لغة

 كاف سواءو  بالعكس أو الثانية الّمغة إلى األـ الّمغة مف االنتقاؿ أكاف سواء والكتابية، والداللية
 الخمؿ أو الخطأ وأنّ  عمى الّمغوي التداخؿ يعرؼ كما 2.شعوريا ال أو شعوريا  االنتقاؿ ىذا

 عند يحدث وأنّ  أي أخرى، بمغة متصمة تكوف عندما وذلؾ ما، لغة عمى الطارئ الّمغوي
 الّمغة إلى األولى الّمغة مف لغوية  قوالب فينقؿ متتاؿ بشكؿ لغتيف يستعمؿ اّلذي الشخص
 إلى بذاتيا قائمة لغة مف الّمغوية العناصر بعض نقؿ ىو الحالة، ىذه في والتداخؿ ،3الثانية
 بالتاء ثبلثة األطفاؿ بعض يكتب كما األولى؛ الّمغة عف تماما ومختمفة بنفسيا مستقمة لغة
 .(t)  الفرنسي الحرؼ وأنّ كو  الثاء حرؼ ينطقيا أو( َتبلَتة)

 مف ويةالّمغ العناصر بعض نفوذ" اصطبلحا )*( التداخؿ بكممة :المقصود :اصطالحا .2.1.3
 مكونات ويةالّمغ بالعناصر ىنا والمقصود األخرى، في الواحدة تأثير مع أخرى لغة إلى لغة

                                                           
 مادة دخؿ.، مكتبة الشروؽ الّدولية، 2004. القاىرة: 4الوسيط، ط العربية، المعجـ الّمغة مجمع - 1

 .81ص عمي القاسمي، لغة الطفؿ العربي دراسات في السياسة الّمغوية وعمـ الّمغة النفسي،  - 2
3 - Georges MOUNIN, Les Problèmes Théoriques de la traduction, TEL, France: 1963 
Gallimard, P 16. 

 اجتمعت: "بقولو الظاىرة ىذه إلى جني ابف أشار وقد الّمغات، تداخؿ بمصطمح الّمغوي التداخؿ مصطمح ورد لقد -  )*(
 فصيحتاف لغتاف واحد رجؿ لغة في يجتمع كأف ذلؾ، مف شيء ورد فإذا بو يحاط أف مف أكثر أو ثبلث أو لغتاف فيو

 األمر أخمؼ فإف واحدة، كثرتيما االستعماؿ في متساويتيف كبلمو في المفظتاف كانت فإف كبلمو، حاؿ نتأمؿ أف فينبغي
 أشعارىا أوزاف في إليو لمحاجة ذلؾ تفعؿ قد العرب ألف المفظيف، ذلؾ عمى المعنى ذلؾ في تواضعت قبيمتو تكوف أف بو

 عند الّمغة بمفيـو الّمغوي التداخؿ مصطمح مفيوـ وارتبط ؛372 ص الخصائص، جني، ابف ،"أقوالو تصرؼ وسعة
 مف مجموعة أو شخص يستعمميا اّلتي المختمفة التأديات عمى أطمؽ قديما  العرب لغات  فمفيـو القدامى، العرب العمماء

 والسميمة الصحيحة بالّمغات عندىـ المسماة الّمغوي األداء في التنوعات وتعتبر .عامة العربية الّمغة إطار في األشخاص
 ويحتجوف يستدلوف الناس كاف ولذلؾ خصائصيا، وتثبت العربية الّمغة عناصر تقيد اّلتي العامة لمقواعد تخضع مادامت
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 ويالّمغ التداخؿ إفّ ف فقط ولئلشارة وعبارات؛ ومعاف وتراكيب وألفاظ حروؼ مف ةالّمغ
(Interférence linguistique) مف بأكثر فييا يستعمؿ كثيرة بصيغ العرب عف قديما ورد 

 تداخؿ  الظاىرة ىذه عمى أطمؽ وقد .واحد أسموب وفي واحد شخص عند نجدىا وقد وجو،
  ويةالّمغ بالعدوى كذلؾ ىذا يومنا في ويسمى المحف ثـّ  اتالّمغ تركب أو اتالّمغ
(Contamination linguistique) 1    ويالّمغ تأثير أو(Impact  linguistique)  

 ىي وييفالّمغ حسب ةالّمغ إفّ  .ةالّمغ داخؿ عمييا يقع ومواضع مجاالت ويالّمغ ولمتداخؿ
 .والجمؿ األلفاظ مف كؿّ  تحتوييا اّلتي والمعاني التراكيب أي والجمؿ، واأللفاظ األصوات
 يستعمؿ اّلتي الحالة" وأنّ ب ويعرؼ والجمؿ واأللفاظ األصوات في يحصؿ قد ىذا والتداخؿ

 خاصة تركيبية أو معجمية، أو صرفية، أو صوتية صفة (أ) المتف ةالّمغ في ةالّمغ مزدوج فييا
 اّلذي والشيء المنشأ، بمغة أحيانا وتسمى ؛األـ الّمغة (أ) المتف ةالّمغ فيقصد  2("ب) بمغة
 يتعمميا اّلتي األخرى ةالّمغ تكوف أف إما فيي (ب) الثانية ةالّمغ أما ؛والدتو منذ الطفؿ يتمقاه

 في أو فيو يعيش اّلذي المجتمع في إما فيتمقيا األولى لغتو يستوعب أف بعد اإلنساف
ما المدرسة،  خاص مدرسي إطار في اإلنساف يتعمميا اّلتي ةالّمغ وىي األجنبية، ةالّمغ وا 
دخاليا منيا اقتباسات إلى يمجأ الفرد أفّ  نجد لذا ،جدا قميمة استعماليا فرص وتكوف  ضمف وا 
 معجـ إلى وبالعودة. اجتماعية أو نفسية عوامؿ إلى أسبابيا ترجع اّلتيو  يتحدثيا، اّلتي ةالّمغ

 تعترض اّلتي  بالصعوبات يتصؿ ما ؿكب  ويالّمغ التداخؿ فيـوم  ربط وفإنّ  ،اتالّمغ تعميمية 
 ةالّمغ تعممو نتيجة التمميذ يجدىا اّلتي الصعوبات" عف عبارة فيو المدرسة داخؿ المتعمميف

                                                                                                                                                                                 

 ىذا تجمى وقد الخطأ، مف الصواب ولتبياف لبلستشياد، معيارا تتخذ الّمغات ىذه كؿ كانت أي الضرورة، عند بيا
 .والتراكيب واأللفاظ األصوات مثؿ الّمغوي االستعماؿ مف مواضع عدة في العرب لغات في االختبلؼ

ص  2002: كريمة أوشيش، التداخؿ الّمغوي في الّمغة العربية، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة ماجستير، جامعة الجزائر  -  1
12. 

2- Jean Dubois et autres, Dictionnaire de Linguistique, Paris: 1973, Librairie Larousse 
P316. 
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 الّمغوي التداخؿ إفرازات إلى تشير فيي ؛1"حديثو أثناء األـ ةالّمغ عمى تطغى اّلتيو  األجنبية،
 .اليومي حديثو أثناء شعورية ال بصفة يحدث وأنّ و 

 ةالّمغ اجتماعيتو يجسد ما وأىـ بطبعو، اجتماعي الفرد إفّ  وي:الّمغأسباب التداخل  .3.1
ذا االجتماعي؛ لمتفاعؿ الوسائؿ وأىـ المجتمع رموز مف رمزا باعتبارىا  يخضع الفرد كاف وا 
 والتغيرات النواميس، لتمؾ األخرى ىي تخضع ةالّمغ فإفّ  وتطورىا، الحياة لنواميس

 عوامؿ تفرضو اّلذي ويالّمغ بالتداخؿ يسمى ما يحدث التفاعؿ ىذا ونتيجة. االجتماعية
 .وتاريخية واجتماعية، ثقافية عديدة؛

 ىي فبل المحايدة ةالّمغب يسمى ما استخداـ إلى الصحفييف بعض َعَمد الثقافية: .3.3.1
 ةالّمغ حوؿ الدراسي اليـو انطبلؽ في مييوبي عزالديف ؿيقو  بالعامية، ىي وال بالفصحى
 السيؿ التعامؿ إلى والمجوء العربية، مع التراخي مف نوعا إفّ : "المكتوبة الصحافة في العربية
 حسب ػػػ الصحفيوف أضحى حيث ؛الجزائرية الصحافة في اليـو يحدث األخيرة ىذه وتعويـ
 ال بصورة ويوظفونيا الشارع، في المستعممة ةالّمغو  الرسمية ةالّمغ بيف ما يسووف ػػ قولو

 واقتراضيا األجنبية األلفاظ نقؿ عمى الصحفييف بعض يعمؿ األحياف، بعض وفي 2" تحرجيـ
 األستاذة أوضحت حيث العربي؛ الصرفي لمميزاف إخضاعيا دوف األجنبية ةالّمغ مف ىي كما

 الميف أىـ مف تعتبر المكتوبة الصحافة إفّ " :قائمة وزو تيزي جامعة مف الماؿ زيد نصيرة
 مستخدمة مبرزة أجمع، والعالـ مجتمعيـ محيط في الجارية األحداث لممواطنيف تنقؿ اّلتي
 إلى يميؿ بيا، خاص لغوي قاموس لمصحافة أصبح حيث 3"؛كميا انقراضا انقراضيا أو فييا،

                                                           
1 - R. Galisson, D. Coste, Dictionnaire de didactique des langues, paris: 1976, Hachette, 
P 291. 

ص  ،5945د ، العد2919-93-24: التاريخ  " جريدة الخبر،ىيبة داودي "الشارع يسير نحو واقع لغوي ىجيف - 2
19.    

 نفسو، الصفحة نفسيا. المرجع - 3
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 إلى بصمة يمت ال القاموس وىذا وي،الّمغو  العممي التطور ومواكبة ة،الّمغ وعصرنة الحداثة
نّ  العربية  1:التالية المبررات مف انطبلقا اإلعبلـ لغة في االختصاص أىؿ عميو تواضع ماوا 

 .والمتمقي القارئ لتعجيز تجنبا المعقدة القاموس لغة وتجاوز ةالّمغ تبسيط -
 العولمة منطؽ فّ أل أجنبية، كانت ولو أصميا ييـ ال معنى تؤدي لفظة كؿ استخداـ –  

 .ذلؾ يفرض
 البناء سبلمة حساباتيا مف تسقط اّلتي السريعة اإلعبلمية اتالّمغ مجاراة ضرورة –    
 لغة في االستخداـ الشائعة الكممات مف فالعديد المصطمح، اختزاؿ في خاصة وي،الّمغ

 دليؿ ىذا ؛(والتشيبا التراباندو، الحيطيست، الناسيوناؿ، فينيش، س،انْ بَ يسْ سِ ): مثؿ الصحؼ
 نتيجة الناس ألفيا اّلتي العامية وكذلؾ الفصيحة، العربية لمغة ومعرفتيـ إتقانيـ عدـ عمى

 تأثير نتيجة بالعامية تنتج أصبحت الفنية األعماؿ بعض أفّ  حّتىو  اليومية لمجرائد قراءتيـ
 .ذلؾ في والمسموعة المكتوبة اإلعبلـ وسائؿ

 ما جؿّ  أفّ  فنبلحظ والثقافية، اإلعبلمية الساحة في العربية عمى الفرنسية ةالّمغ طغياف 
 فيي ،الفرنسية ةالّمغب مكتوبة الطرؽ حواؼ عمى)*( المعمقة البلفتات وكذا ،أفبلـ مف يعرض

 عناوينيا عدد ويفوؽ والمجبلت والصحؼ واألكشاؾ المكتبات في معروضة كثيرة منشورات
 ةالّمغ أفّ  ىو الظاىرة، ىذه أفرزتيا اّلتي النتائج ومف !العربية ةالّمغب معروض ىو ما ونسخيا

                                                           
 حوؿ الدراسي باليـو خاص عدد ،العربية الّمغة مجمة "الّمغة وتعويـ صحافتنا اإلعبلمي القاموس" عزالديف مييوبي - 1

 .31 ص العربية، لمغة األعمى المجمس ،2004: الجزائر وترقيتيا، العربية الّمغة نشر في اإلعبلـ وسائؿ

 الكبيرة المدف في وخاصة الفرنسية، بالّمغة مكتوبة فأغمبيتيا العربية، الّمغة عمى كثيرا المعمقة البلفتات تمؾ تؤثر - )*(
 البلفتات تمؾ بعض حتى الجزائر؛ في األولى الّمغة ىي الفرنسية الّمغة بأفّ  مرة، ألوؿ الجزائر يزور الذي لؤلجنبي ويخّيؿ
 محالة ال تؤثر البلفتات فيذه ،الجزائرية العامية بالدارجة كتبت بعضيا ألف بالعربية، كثيرا أضرت العربية، بالّمغة المعمقة

 الفتة أية األخرى البمداف بعض شوارع في تجد تكاد ال بينما الفصحى؛ العربية الستعماؿ اليومي الواقع في
نما الفرنسية، أو باإلنجميزية  مكتوبة  .واإلدارة التعميـ في ُتستعَمؿ اّلتي الوطنية بالّمغة فقط وا 
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 اّلتي ةالّمغ أصبحت حيث ؛الجزائرية والثقافية اإلعبلمية الساحة عمى نفذوىا بسطت الفرنسية
 .ميمشة العربية ةالّمغ أصبحت ولذلؾ بيا، بالكبلـ يتفاخر
 بالشعوب واالتصاؿ اإلنسانية المعرفة عمى االنفتاح عوامؿ أىـ مف الترجمة تعد -    

 ليا أفّ  إال فوائد، مف ماليا رغـ  الترجمة ىذه أفّ  إال تقدـ، مف أحرزوه ما ونقؿ األخرى،
 تافالّمغو : "الجاحظ عنيا وقاؿ قديما، ىذا إلى العرب تنبو وقد الفصحى، العربية عمى ضرر
يـ منيما واحدة كؿ أدخمت الواحد المساف في الَتقيتا إذا  فالترجمة وليذا 1"صاحبتيا عمى الضَّ

 .ويالّمغ التداخؿ لظاىرة المسببة العوامؿ ىذه إحدى

 ظيور في ساىمت اّلتي العوامؿ أىـ أحد التاريخية، األسباب تعتبر :التاريخية. 3.3.1
 مجاالت في لغتو فرض اّلذي االستعمار، إلى األولى بالدرجة ذلؾ ويعود؛ ويالّمغ التداخؿ
 أماـ كحاجز الوقوؼ في فعالة مساىمة ساىـ فيو وبذلؾ مثبل، كالتعميـ المجتمع في حساسة

 االستعمار سياسة في تجمى ما وىذا. وتطويرىا العربية ةالّمغ تنمية إلى يسعى عمؿ كؿ
 وىيمنتو نفوذه بسط إذ ؛سنة( 132) وثبلثيف واثنيف مائة مكث اّلذي الجزائر، في الفرنسي

 ةالّمغ التعميـ في وفرض، واالجتماعية واالقتصادية السياسية مؤسساتو بكؿ االستعمارية
 المساجد في فقط تعميميا يتوقؼ ثانويا دورا األخيرة ليذه وجعؿ العربية ةالّمغ مف بدال الفرنسية
 الميجة إلى الفرنسية المصطمحات مف الكثير دخوؿ ذلؾ؛ عف المترتبة النتائج ومف. والزوايا
 نشأة في تساىـ ياأنّ ب. نفسو الوقت في الثبلث اتالّمغ حّتى أو العربية ةالّمغ إلى أو القبائمية،
 .كانت كممات ىجر وفي قبؿ، مف ةالّمغ في موجودة تكف لـ كممات

                                                           
، مكتبة الخانجي 1998. القاىرة: 7البياف والتبييف، تح: عبد السبلـ ىػاروف، ط ،الجاحظ أبو عثماف عمرو بف بحر -1

 .368ص ، 1لمطباعة والنشر والتوزيع، ج
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يحدث فييا ىذا التأثير فيي تمس  اّلتيالمواضع  إفّ وي: الّمغمظاهر التداخل  .2.2
األلفاظ بصيغيا ومعانييا، أو وية أي الحروؼ، أو الّمغة المختمفة، كاألصوات الّمغمستويات 

 الجمؿ والعبارات المختمفة.
مف  بتجاور واحتكاؾ كؿّ  يزافمتا تميوىذا ما يبلحظ في منطقتي )بجاية، تيزي وزو( فإنّ 

ة الّمغباإلضافة إلى انتشار استعماؿ  ،ة العربية الفصحىالّمغالميجة القبائمية والميجة العربية و 
عمى ؛الّمغات المستعممة عمى جميع المستويات؛ى إلى تداخؿ ىذا الوضع  أد ،؛بكثرة الفرنسية

 المستوى الصوتي والمستوى النحوي، والمستوى المفرداتي، والمستوى الداللي، والمستوى
 الكتابي.

د ػعي حّتى كاف التطور النسبي التدريجي الّسمات الرئيسية لمجتمع المعرفة.المبحث الثالث: 
كانت حياتو عبارة عف سمسمة  ؛والسائدة لحياة اإلنساف في ىذا الكوفمة العامة قريب، ىو السّ 

كاف حاضره كؿ منيا تعتمد عمى ما قبميا وتؤدي إلى ما بعدىا، و  ث المتبلحػقةداػمف األح
وكاف مف اليسير عمى المتخصصيف توقع ما  ،وطريقا مميدا لمستقبمو امتدادا طبيعيا لماضيو

كاف بإمكانيـ تحديد أىدافيـ وتصميـ خطط تنفيذىا  ثـّ ف يمكف أف يكوف عميو المستقبؿ، وم
سواء عمى المدى القريب أو البعيد. وكانت تتخمؿ تمؾ المنظومة الحياتية تغيرات أو تحوالت 

نب الحياة األخرى ما تمبث أف تؤثر عمى جوا ،تقدمية في الجانب االقتصادي أو السياسي
 ت عميو مف استقرار وتطور تدريجي.تعود الحياة إلى ما كان ثـّ  لفترة زمنية ما

المجتمع العربي يواجو متغيرات وتحديات جديدة، جعمت مف  أفّ أصبح مف المسّمـ بو 
يتميز بشدة التغير  اّلذي ،الضرورة االنتقاؿ والتحّوؿ مف المجتمع التقميدي إلى مجتمع المعرفة
المعرفة؛ مما جعؿ ىناؾ والنمو اليائؿ في كافة المعارؼ والمعمومات في شتى فروع العمـ و 

 اّلتيد بالميارات ما لـ يكف الفرد مزوّ  ،نوع مف الصعوبة لبلستفادة مف مثؿ ىذا الكـ المعرفي
 و مف االنتفاع بو.تمكنّ 
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استشرافيا، والتنبؤ و "إذا كاف ىنالؾ مف ظاىرة يمكف ويؤكد الباحث عمي بف حسف يعف اهلل أنّ 
وذلؾ النوع مف القوة  ؛مجتمعات الغد ستكوف قائمة عمى المعرفة وىيمنتيا فّ بيا، وبدقة فإ

 Hard)ستفوؽ القوة التقميدية المتعادية ( Soft power)البرمجية القائمة عمى المعرفة 
power)  سنغافورة أخذت تطمؽ عمى  أفّ في تقرير موازيف الدوؿ واألقاليـ. وىا نحف نبلحظ

مصدر تقدميا ال يكمف في أرضيا  أفّ لئلشارة إلى ( The Intelligent Island)نفسيا لقب
نّ  يمتمكيا شعبيا، وىذه المعرفة  اّلتيما في المعرفة أو معادنيا أو أمواليا أو مكانتيا، وا 
مثؿ ىذا التوجو دعا عديدا مف الدوؿ المتقدمة  ؛ إفّ 1تستطيع أف تحصي بقية العوامؿ األخرى"

المعرفة، ولـ يكف غريبا أف يصدر برنامج األمـ المتحدة إلى االىتماـ بإنشاء وتحقيؽ مجتمع 
 تقريرا بعنواف: نحو إقامة مجتمع المعرفة. 2003لمتنمية البشرية لعاـ

لمحياة، فيو مجتمع  صد بو اعتماد المعرفة كمبدأ ناظـيق :مفهوم مجتمع المعرفة .1
حدد تقرير التنمية والذكاء المشترؾ، والعقؿ الفّعاؿ، والمعمومة الدقيقة. فقد  ،اإلنساف المجدد

و: "ذلؾ المجتمع اّلذي يقـو أساسا عمى نشر أنّ اإلنسانية العربية مفيـو مجتمع المعرفة ب
نتاجيا وتوظيفيا بكفاءة في جميع مجاالت النشاط المجتمعي: االقتصاد والمجتمع  المعرفة وا 

الحياة الخاصة، وصوال الرتقاء بحاالت اإلنسانية باطراد، أي إقامة التنمية المدني السياسة 
و: "مجتمع تتشارؾ شريحة كبيرة منو في إنتاج أنّ . بينما يعّرفو ديفيد وفوراي ب2اإلنسانية"

عادة إنتاجيا ومف  يحدث تداوؿ لخمؽ مساحة عامة، أو شبو عامة، وىو مجتمع  َثـّ المعرفة وا 
ليؼ تصنيؼ ونشر المعرفة إلى الحد األدنى باستخداـ تقنيات المعمومات يتـ فيو تفعيؿ تكا

                                                           
عمي بف حسف يعف اهلل، متطمبات التحوؿ التربوي في مدارس المستقبؿ الثانوية بالمممكة العربية السعودية في ضوء  -  1

 .32ص ، 2009اقتصاد المعرفة، رسالة دكتوراه، جامعة أـ القرى،  تحديات
برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي المكتب االقميمي  "نحو إقامة مجتمع المعرفة" -العربي–تقرير التنمية اإلنسانية  -  2

 .   2ص ، 2003: عماف لمدوؿ العربية،
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و:" يقصد بو اعتماد المعرفة مبدًأ ناظما أنّ . كما يعّرفو األستاذ صالح بمعيد ب1واالتصاؿ
خضاعيا لنظاـ  لجماع الحياة البشرية وتنميط سموؾ البشر وثقافتيـ في المجتمعات كافة، وا 

: "ذلؾ المجتمع اّلذي يعتمد عمى المعرفة في محتوى وىياكؿ كؿ وأنّ ويعرفو دياب ب2قيـ..."
أنشطتو االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بكؿ ما يتطمبو ذلؾ مف عامميف في مجاؿ المعرفة 

. ومف خبلؿ ىذه التعريفات لمجتمع المعرفة السابقة، وغيرىا مف التعريفات 3ومستخدميف ليا"
المعرفة، يخمص الباحث عمي يعف اهلل إلى التعريؼ التالي: لمباحثيف وكتاب ميتميف بمجتمع 

مجتمع المعرفة ىو "ذلؾ المجتمع اّلذي تعدد فيو مناىؿ العالـ المعرفات والثقافات، وتتكامؿ 
و مف التعميـ والتعمـ والتواصؿ االبتكار والتقدـ فيو منظومة التعميـ مع جيود التنمية، بما يمكنّ 

خبلؿ استخداـ التقنية الرقمية، مما يجعمو قادرا عمى اكتساب  في كافة مجاالت الحياة مف
نتاج ونشر وتوظيؼ المعرفات لخدمة التنمية ". إًذا فيو مجتمع تمييف وتسيطر عميو 4وا 

 المعرفة بشتى أنواعيا، ويشترؾ معظـ أفراده في إنتاج المعرفة.

إّف ما يعيشو الجيؿ الحالي واألجياؿ التالية خبلؿ  المعرفة: مجتمعخصائص وسمات . 1
ىذه الحقبة الزمنية بداية مف األلفية الجديدة، يختمؼ كّما ونوعا وعمقا عما كانت تعيشو 

نا نعيش تحوالت جذرية سريعة ومعقدة وشاممة قد تزداد تعقدا أنّ األجياؿ السالفة، حيث 
رىا في مختمؼ المجاالت بما فييا النفس إدراؾ أث َثـّ وسرعة بطريقة يصعب مبلحقتيا، ومف 

البشرية، وما وراء الكوف. ىذه التحوالت بدأت منذ سنوات وال نستطيع أف نتوقع متى 
ف كانت جميع األدلة والقرائف تؤكد حتمية استمرارىا بدرجة اكثر تعقيدا وعمقا  ستنتيي، وا 

                                                           
المعرفة" تر: عبد الظاىر منى، المجمة الّدولية لمعمـو ديفيد بوؿ وفوراي دومنيؾ "مقدمة في اقتصاد مجتمع  - 1

 .23، ص 171د ، مركز مطبوعات اليونسكو، العد2002: االجتماعية، القاىرة
 .118ص  ، دار ىومة لمطباعة والنشر،2008: دط. الجزائرصالح بمعيد، في النيوض بالّمغة العربية،  - 2
لجامعة ومجتمع المعرفة التحدي واالستجابة، ورقة عمؿ مقدمة دباب ميري أميف وجماؿ الديف نجوى يوسؼ، ا - 3

 .63، الجزء األوؿ، ص 2007لمؤتمر مستقبؿ التعميـ الجامعي العربي رؤى تنموية، جامعة عيف شمس،
عمي بف حسف يعف اهلل، متطمبات التحوؿ التربوي في مدارس المستقبؿ الثانوية بالمممكة العربية السعودية في ضوء  4 -
 .33-32ص ات اقتصاد المعرفة، تحدي
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ده أو سوء حظيـ أف وفي ذات الوقت ال ندري ما إذا كاف مف حسف حظ ىذا الجيؿ ومف بع
يعيشوا ىذه الحقبة، اّلتي إذا كانت تشيد تقدما ىائبل في النظريات العممية والمعمومات 
واألجيزة والوسائؿ التكنولوجية اّلتي تساعد في إحكاـ السيطرة عمى ما يحيط بنا، وتعيننا عمى 

لعديد مف يا تحمؿ بيف طياتيا امعوقات الزماف والمكاف، وحؿ كثير مف المشكبلت فإنّ 
المشكبلت والتحديات اّلتي تصيب اإلنساف في أي مكاف بالقمؽ واالغتراب ليس نحو مستقبمو 

 فقط، بؿ نحو حاضره وذاتو ومجتمعو اّلذي يعيش فيو.

نعيشو اآلف وفي المستقبؿ ليس مجرد انقبلب أو طفرة فػي أحػد جوانػب الحيػاة  اّلذيالتغير  فّ إ
كمػا كػاف يحػدث فػي الماضػي، ولكنػو بمثابػة ثػورة  ،ينعكس بػدوره عمػى بعػض جوانبيػا األخػرى

عمػػى المسػػتوى المحمػػي والقػػومي والعػػالمي، بػػؿ  ،جذريػػة مسػػتمرة شػػاممة لجميػػع جوانػػب الحيػػاة
حيػث الفضػاء الخػارجي، وفػي عمقيػا إلػى مػا بػداخؿ  ؛عالميػةت في توسعيا إلى مػا وراء التعدّ 

يا لػـ تتػرؾ صػغيرة أو كبيػرة إال وتعاممػت معيػا بدقػة عمميػة وتكنولوجيػة أنّ اإلنساف ذاتو، حيث 
ف كتبوا في مجاؿ مجتمػع المعرفػة بوضػوح خصػائص اّلذياب لـ يحدد الباحثوف والكتّ و  1؛عالية

متنػػػاثرة ىنػػػا وىنػػػاؾ. ولمتوصػػػؿ إلػػػى رصػػػد ىػػػذه ىػػػذه الخصػػػائص توجػػػد  ىػػػذا المجتمػػػع، بػػػؿ إفّ 
وكنػدا وأوروبػا  تحػدة األمريكيػةظيرت في المجتمعات المتقدمة كالواليػات الم اّلتيالخصائص  

نؼ إلػػى: خصػػائص عامػػة وخصػػائص تربويػػة، ويمكػػف إجماليػػا قػػد ُصػػ؛ فالغربيػػة ونمػػور أسػػيا
 :2عمى النحو التالي

                                                           
ورقة عمؿ مقدمة  "رؤى وتصورات حوؿ برامج إعداد المعمميف في الوطف العربي"عبد العزيز بف عبد اهلل السنبؿ  - 1

 .5ص ، 2004مارس  3 - 1 ،لممؤتمر الّدولي حوؿ إعداد المعمميف كمية التربية، جامعة السمطاف قابوس مسقط
ألدوار الجديدة لمؤسسات التعميـ في الوطف العربي في ظؿ مجتمع المعرفة" مجمة كمية حيدر حسيف عبدالمطيؼ "ا  - 2

 .7-6-5-4ص ، 21د ، العد2004: التربية جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العيف
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 أفّ االندماج بيف المجاالت المعرفة المختمفة، مما يعني . خصائص وسمات عامة: 1.1
التعامؿ مع أية مشكمة يستدعي معرفة متصمة مف مجاالت معرفية متعددة، وكذلؾ االندماج 

 بات يتصاعد بصورة كبيرة.  اّلذيبيف المعرفة النظرية والمعرفة التطبيقية 
رساء قوا - عد جديدة لمتراكـ الرأسمالي فييا اعتماد معايير جديدة لقياس قوة المجتمعات، وا 

ألمواؿ )اوليس  (المعرفة في يد الكثرةالقوة الحقيقية ألي مجتمع ىو: ) حيث أصبح مصدر
وأصبح التراكـ الرأسمالي ألي مجتمع يتمثؿ في مدى الوفرة والتقدـ والحداثة فيما  (في يد القمة

 يممكو المجتمع مف معمومات قابمة لمتطبيؽ والتوظيؼ.
أساليب جديدة لتقسيـ الدوؿ لمعمؿ، احتمت بموجبو التكنولوجيا مكاف اإليديولوجيا في  ظيور -

صناعة شكؿ النظاـ العالمي الجديد، وتحديد شكؿ العبلقات الدولية في ىذا النظاـ في 
المجاالت المختمفة، اقتصادية وسياسية وثقافية وتربوية...الخ؛ بحيث أصبحت المعارؼ 

ماعيا قائما لذاتو، وعنصرا فاعبل بالغ التأثير في حياة األفراد والمعمومات مقوما اجت
 والمجتمعات، وأصبح تغيرىا يحطـ معو أدوارا اجتماعية مستقرة، وينشأ أخرى مستحدثة.

ظيور تقسيمات وفوارؽ طبقية مف نوع جديد بيف أبناء المجتمع الواحد بيف مف يممكوف  -
، وىذه الفوارؽ ستكوف أكثر حدة وعمقا مف أية المعرفة ويتحكموف فييا، ومف ال يممكونيا

 فوارؽ أنتجتيا امتيازات التحكـ في الثروة المادية.
توسيع وتعميؽ الفجوة القائمة بالفعؿ بيف األغنياء والفقراء، تمؾ الفجوة المعروفة          -

السياسي  أي بيف أثرياء المعرفة وفقرائيا، ولعؿ المشيد (digital Divide)بالفجوة الرقمية 
 والعسكري في عالمنا العربي خير دليؿ عمى ذلؾ األمر.

التغير في مفيـو العمؿ ومجاالتو وآلياتو ومياراتو، حيث أصبحت التجارة الرابحة ىي  -
المعمومات، ولقد أثر ذلؾ بدوره عمى  ةتجار  ياألكثر حظا ى ةتجارة المعرفة، وباتت التجار 

 التنظيـ االجتماعي وعبلقات العمؿ.
أصبح اإلنساف في ظؿ مجتمع المعرفة ويفضؿ التقنية المعموماتية غير مضطرة لبلنتقاؿ  -

مف مكاف ألخر ليعرؼ أمر ما أو لتبادؿ الرأي في قضية معينة، فيمكنو مف خبلؿ الشابكة 
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"األنترنيت" أف يدخؿ في حوار مع اآلخريف بالصوت والصورة والكممة المكتوبة كما أسيمت 
 لكترونية زادت مف عمميات التبلقح الثقافي بيف المجتمعات.إية في بمورة ثقافية تقنية المعمومات

عددا مف خصائص وسمات مجتمع  عبدالمطيؼ حدد حيدر. خصائص وسمات تربوية: 1.1
العمؿ في  المعرفة التخصصية، منظمات التعمـتمثمت في:  اّلتيالمعرفة المتعمقة بالتربية، و 
ناوؿ ىذه توسن 1ات االتصاؿ والمعمومات، والعولمةالمستمر، وتقنيفريؽ، واالستقصاء، والتعمـ 

 السمات بإيجاز عمى النحو التالي:

المعرفة ال تسمى معرفة إال إذا كاف ليا طابع تطبيقي وىو ما  المعرفة التخصصية:. 1.1.1
تسمى بالمعرفة التطبيقية ولكي تكوف ذات أثر يجب أف تكوف عمى درجة عالية مف 

، ينظر إليو حسب البعضالتخصص، أما المعرفة الحرة فبل تسمى معرفة، فالشخص المتعمـ 
عمى ىذا  وبناءً . 2شخصا متعمماو شخص محب لمفنوف وليس أنّ مف منظور مجتمع المعرفة ب

 يا تخصصية ذات مستوى عالي.أنّ المعرفة يجب أف تتصؼ ب إفّ الفيـ لممعرفة، ف

 قّدمو اّلذييشير الباحث عمي بف حسف يعف اهلل إلى التعريؼ  منظمات التعّمم:. 1.1.1
(Drucker & Senge) منظمة التعمـ عبارة عف مجموعة مف األفراد يتفاعموف مع  أفّ ب

بعضيـ ومع العالـ الخارجي المحيط بو، يعمموف كفريؽ ضمف مؤسسة يشعروف باالنتماء 
نتاجيا وتطبيقيا، ويتصفوف ب ليـ القدرة  أفّ إلييا، وفييا تتاح ليـ الفرص الكتشاؼ المعرفة وا 

خمسة شروط ( Senge) آلخريف. وقد اقترح سنجوالدافعية لمتعمـ المستمر واالنفتاح عمى ا
 3أساسية ميمة لتصبح المؤسسات مجتمعات التعمـ وىي:

                                                           
حيدر حسيف عبدالمطيؼ "األدوار الجديدة لمؤسسات التعميـ في الوطف العربي في ظؿ مجتمع المعرفة" مجمة كمية  - 1

 .6ص ، 21د التربية جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العد
 .7ص  المرجع نفسو، - 2
عمي بف حسف يعف اهلل، متطمبات التحوؿ التربوي في مدارس المستقبؿ الثانوية بالمممكة العربية السعودية في ضوء  - 3

 .35- 34ص تحديات اقتصاد المعرفة، 
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 ؛توظيؼ التفكير المنظومي في عمميا، ألي القدرة عمى رؤية األمور مف منظور شمولي -
 ؛التركيز عمى اإلتقاف الشخصي -
 ؛بناء نماذج عقمية أفضؿ -
 ؛تطوير رؤية مشتركة -
 تعمـ الفريؽ. التركيز عمى -

يـ و لما كاف التخصص ىو سمة األفراد وفي مجتمع المعرفة، فإنّ أنّ وبشكؿ عاـ، يمكف القوؿ 
يا نّ بحاجة إلى االنضماـ إلى مؤسسات متخصصة ومنظمات مينية متخصصة، أل

  ستساعدىـ عمى النمو الميني والتحويؿ المعرفة التخصصية إلى أداء.
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 محيطها.المبحث األول: مصدر األسرة و 

"ثمة وجيًا آخر غريزيًا مف أوجو  أفّ ات الحديثة يروف الّمغ يدارس إفّ  األسرة ومحيطها:. 1  
تبمغ ذروتيا  ة، فقدرة اإلنساف عمى التعمـالّمغىناؾ فترة حرجة الكتساب  أفّ ة يتمثؿ في الّمغ

ة الّمغتعمـ  أفّ حيث يبدو  في فترة تمتد تقريبًا بيف السنة األولى والسادسة مف عمر اإلنساف؛
وىي مرحمة خطيرة في  " 1،البشري تحدده عوامؿ فطرية أكثر مف أي شكؿ مف أشكاؿ التعميـ

العربي فييا أي اىتماـ ينمِّي  في عمر الطفؿ العربي وقمَّما يناؿ الطفؿ ة ميممةالّمغاكتساب 
السنيف ال يسمع غير العامية لغة  في ىذه -لؤلسؼ  –قدرتو عمى االكتساب الفصيح لكنو

البيت ولغة السب والشتـ في الشارع. أمِّا في آخر ىذه المرحمة اّلتي ُحدِّد فييا ترسيخ ممكة 
أولى الخطوات المقننة لبلكتساب المعرفي، ويبدأ  الطفؿ ينتقؿ إلى إفّ االكتساب السريع ف

ة اّلتي يتوقع أف الّمغآخر يتشوؽ فيو إلى كؿ جديد وأىـ ذلؾ  الدراسة المنتظمة ويدخؿ عالماً 
تكوف لغة مختمفة عف لغتو في البيت والشارع، ويبدأ في ىذه المرحمة بالتقميد الواعي ألستاذه 

يمتقي بيـ ألوؿ مرة، وقد يكوف فييـ مف سبقو بعاـ أو عاميف إلى الّدراسة أواًل وزمبلئو اّلذيف 
 فبل يجد غير العامية.

 والثقافية التربوية المؤسسات وفي العامة، حياتو في المستعممة الطفؿ لمغة الدارس إفّ 
 عف التعبير في يستخدميا مفردات إلى يفتقر حيث لغويا، معاؽ شبو الطفؿ أفّ  جيدا يدرؾ

لعجزه  يريده، عما التعبير في ويتأخر يماطؿ أحيانا فنجده اليومية، وحاجاتو النفسية مشاعره
 .رغباتو عف ليعّبر وقت أسرع في مفيدة جمؿ في وتركيبيا المناسبة، المفردات استعماؿ عف
الخمؿ الموجود  عمى تدؿ اّلتي والشتـ السب مفردات في أغنياء األطفاؿ نجد أخرى جية ومف
 .ةالّمغ الطفؿ تعميـ في تساىـ اّلتي العوامؿ عف نتساءؿ الوضع يجعمنا ىذا المجتمع، في

                                                           
الّمغة العربية في القرف الحادي والعشريف، في المؤسسات التعميمية في المممكة العربية مرزوؽ بف صنيتاف بف تنباؾ " -1

. 98ص السعودية، الواقع والتحديات واستشراؼ المستقبؿ" 
faculty.ksu.edu.sa/hujailan/webs/marzuq_tinbak.htm  www.   :2012-01-24تاريخ 
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فّ و  ذلؾ، في فعاال دورا لممحيط إفّ ف والتربية، النفس عمماء لدى معروؼ ىو ومما  المحيط ا 
 ال يستطيع الطفؿ كاف إفّ ف ة،الّمغ الطفؿ تعميـ عف الوحيد المسؤوؿ ىو الواسع بمفيومو
 .أطفاؿ العالـ عف يختمؼ ونّ أ يعني وال ذلؾ، نعممو لـ نانّ فؤل معينة، بمغة حاجاتو عف التعبير

 ابتداًء مف حياتو، في الطفؿ ليا يتعرض اّلتي ويةالّمغ المؤثرات كؿ ويالّمغ بالمحيط ونعني 
 إذف ويالّمغ ؛ المحيطومختمؼ وسائؿ اإلعبلـ والشارع بالروضة مرورا المدرسة، إلى األسرة
 ىو:
؛ حيث يبدأ مع اآلخريف ؿ في إقامة أوؿ نظاـ مف االتصاؿيبدأ الطف في األسرةاألسرة:  .1.1

يتطور ىذا النظاـ االتصالي اّلذي يبدأ مف األسرة و  ،واألب واإلخوة واألقارباتصالو باألـ 
لتتسع دوائره تدريجيا مع األعضاء اآلخريف في المجتمع. ففي غمار سعي الطفؿ إلشباع 

خراطو في حياة األسرة، يتـ تشكيؿ المبلمح األولى لعالمو النفسي واالجتماعي انحاجاتو و 
 ألفاظ يسمع فيو ،لمطفؿ الدائـ المكاف بحكمو المنزؿ فّ أل؛ وي والقيمي والثقافيالّمغواالتصالي و 

األسرة  أفّ فقد أثبتت األبحاث العممية . ةالّمغ مبادئ يتعمـ إخوتو، باختصار ومناقشات والديو
الرعاية والعواطؼ  تؤدي حيث  ؛مكاف األمثؿ لتربية الطفؿ ولتكوينو عاطفيًا ولغوياً ىي ال

وي الفرنسي "مارسيؿ كوىيف": الّمغاألبوية دورًا بارزًا في اكتساب الطفؿ لمغة، ولذلؾ يقوؿ 
ة خاصة عندما يتـ رعايتيـ بدأب وتفاف الّمغ"يتمتع األطفاؿ بأفضؿ ظروؼ لمنمو، واكتساب 

و يتوافؽ مع فترة نّ أل 1؛ير وبيدوء تاـ، مف جانب الوالديف أو مف يقـو مقاميما"منقطع النظ
يستقبؿ وأف يتعمـ لغة بعينيا وتعرؼ ىذه الفترة  فّ يكوف دماغ اإلنساف فييا أكثر استعدادا أل

و المحالة إنّ لـ يكتسب الطفؿ خبلؿ ىذه الفترة لسبب مف األسباب ف إفّ ف 2بالفترة الحرجة،
ة؛ فمذلؾ لموالديف في تربية الطفؿ دور ذو خطر الّمغسيعاني مستقببل مف صعوبات تعمـ 

 3ولؤلـ بالذات الدور األكبر واألعمؽ واألكثر تأثيراً  فيما المذاف ييودانو أو ينصرانو؛وباؿ، 
                                                           

 .9ص ، دار القصبة لمنشر، 2003: الجزائر دط. الطفؿ الجزائري،اكتساب الّمغة العربية عند  حفيظة تازروتي، - 1
، دار الوفاء لدنيا الطباعة  والنشر 2000: . اسكندرية1جورج يوؿ، معرفة الّمغة، تر، محمود فراج عبد الحافظ، ط - 2

 .178ص 
 =لغتي ىي عالمي وحدود لغتي ىي حدود عالمي"  " فضيمة صديؽ - 3
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 إفيا تداعب صغيرىا وتراقصو وتغني لو وترضعو مف لسانيا كما ترضعو مف صدرىا... فإنّ 
كاف المنطوؽ عربيًا صحيحًا فصيحًا أو عاميًا مخموطًا أو مغموطًا، جاء استخبلص الطفؿ 

ة يكشؼ الطفؿ أشياء كثيرة مف محيط األسرة الّمغعف طريؽ ففي ىذه المرحمة و  .عمى وفاقو
ويكتسب كثيرا مف التأثيرات، يمخص السيد سبلمى الخميسي أىـ العوامؿ والمحددات المؤثرة  

سرة مثؿ العوامؿ الخاصة باألسرة كحجميا، واألدوار االجتماعية داخؿ األسرة في دور األ
ة الّمغال تجيد "اّلتي  (*) وجود المربية األجنبية 1وكذا العبلقات األسرية والقيـ االجتماعية...

إذ يضطر الطفؿ إلى  ؛ويالّمغاصة في الخميج العربي يعتبر سدًا يعوؽ نمو الطفؿ خالعربية و 
المربية تبلـز الطفؿ في المرحمة  أفّ وىذا يعني  2؛"مستعمبًل تراكيب ومفردات لغتيامحاكاتيا 

ربية بعضيا الطفؿ يمتقط ألفاظًا مف الم أفّ ة، ومف البدييي الّمغالحاسمة اّلتي يكتسب فييا 
وبعضيا أوردي أو غيره ... كما يمتقط الطفؿ الكممات العربية مف  عربي، وبعضيا إنجميزي

وسائر أسرتو. وبقدر مبلزمة المربية لمطفؿ سوؼ يمتقط منيا مفردات بالعربية  أمو وأبيو
 الركيكة، أو باإلنجميزية الركيكة كذلؾ.

 3وتدؿ الدراسات عمى ما يمي:
ة العربية، وفي بعض الّمغ%( مف مجموع المربيات في بعض دوؿ الخميج ليف إلماـ ب8)  -

اإلنجميزية ىي األكثر شيوعًا باعتبارىا ة الّمغ أفّ %( فقط. واتضح 6.2الدوؿ األخرى )
 ؛وسيمة اتصاؿ بيف المربية واألطفاؿ مف جية، وبيف المربية والوالديف مف جية أخرى

%( منيـ 40%( مف أطفاؿ أسر العينة، يقمدوف المربيات في المػيجة، وأكثر مف )25)  -
 ؛تشوب لغتيـ لكنة أجنبية، ويتعرضوف لمضايقات مف أقرانيـ بسبب ذلؾ

                                                                                                                                                                                 

= http://www.hiramagazine.com/archives/title /4,10  :2011-10-13تاريخ   

، دار الوفاء لدنيا 2000: اسكندرية دط. السيد سبلمة الخميسي، التربية  والمدرسة والمعمـ قراءة اجتماعية ثقافية، - 1
 .181-180-179-187ص الطباعة  والنشر، 

  
التي تعمؿ لدى األسرة، وتقـو بأعماؿ منزلية، وليا عبلقة مباشرة، أو غير ىي الخادمة المربية األجنبية: )  - (*)

 ( تحمؿ جنسية إحدى الدوؿ العربيةمباشرة برعاية األبناء، والتي ال
 .59ص ، ػ، مكتب التربية العربي2006: خميفة إبراىيـ، المربيات األجنبيات، دط. الرياض - 2
 .65-61ص المرجع نفسو،  - 3
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تستخدـ المربيات، تقـو فييا ىذه المربيات باإلشراؼ الكامؿ  اّلتي%( مف األسر 50)  -
%( مف ىذه األسر تتقاسـ فييا المربيات 25عمى إفطار األبناء، وارتداء مبلبسيـ بينما )
%( مف ىذه األسر تركت لممربيات 41) أفّ ىذا العمؿ مع ربات األسر. وتبيف كذلؾ 

%( مف ىذه األسر تقاسمت ىذا اإلشراؼ مع 24) أفّ جد اإلشراؼ عمى المعب، بينما و 
 ؛المربية

المربية تحادث الطفؿ بمغتيا، وتسمعو أغانييا  أفّ كما دلت الدراسات القطرية عمى   -
وحكاياتيا، فيتعمـ لغتيا عمى حساب لغتو، أو تحادثو بعربية ركيكة، أو إنجميزية ركيكة 

 ؛أيضاً 
ة الّمغمف حيث  ؛الخطر العظيـ في تأثر الطفؿ بالمربية األجنبية أفّ األرقاـ السابقة  مف يتضح

لو آثار سمبية عمى  وغيرىا، أما تنازؿ اآلباء واألميات لممربيات عف مبلعبة األطفاؿ، فإفّ 
ة والذكاء والقدرات والميارات لدى ىؤالء األطفاؿ، وىناؾ اعتراؼ متزايد بـ ليذه الّمغنمو 

ة، وما يترتب عميو مف تطّور عقمي عاـ الّمغصوى بالنسبة لتطور لمرحمة العمرية مف أىمية ق
 وتشيد ىذه المرحمة العمرية أقصى مراحؿ الخطر الناجـ عف فصؿ الطفؿ عف أمو.

ويقرأ  وأحاديثيـ، الناس ألفاظ إلى يستمع يجعمو الشارع إلى الطفؿ خروج :الشارع .1.1
ذا نظرنا إلى . جديدة مصطمحات يكسبو فيذا والبلفتات اإلشارات ة العربية المستعممة الّمغوا 

تموثا لغويا ال  ()في المحبلت وفي الشوارع مف خبلؿ البلفتات والموحات اإلعبلنية، نبلحظ
حيث استعماؿ الدارجة وكتابة اإلعبلنات بالحروؼ البلتينية واستعماؿ كممات  ؛مثيؿ لو

ه في الكثير مف إعبلنات إنجميزية أو فرنسية مكتوبة بحروؼ عربية، ونفس الشيء نجد
 ػػػمع األسؼ الشديدػػػ  ة السميمة عمى اإلطبلؽ. ىذا الوضعالّمغالصحؼ اّلتي ال تراعي احتراـ 

ة العربية الفصحى بحجة الّمغيساىـ في نشر ثقافة العامية والدارجة وثقافة االعتداء عمى 
 في بعض األطفاؿ لغة مف نموذج التبسيط والتطوير والتأقمـ مع معطيات العصر. وىذا

                                                           
()  - .ال يكاد المرء سماع الّمغة العربية في أسواؽ اإلمارات العربية، بسبب كثرة الينود والباكستانييف 



مصادر التربية الل غوية عند الطفل                                       الفصل الثاني                                                     

 

51 

 

 البحث ىذا بإنجاز نقـو ونحف فضولنا الجزائرية، يقوؿ الباحث الياشمي محمد: "دفعنا الشارع
 في الكرة يمعبوف وىـ األطفاؿ مف مجموعة أفواه  مف المتطايرة الكممات إلى االستماع إلى
 اَلَطاؾْ  في َنْمَعبْ  َوَأَنا ِديَفاْنْس  اَل  في َاْلَعبْ  أَنتَ  اآلتي: َاْسَمعْ  النص فسجمنا األحياء مف حي
 َخْرَجتْ  … ِتيِري، ْحَمار َيا ِبيْت، َماِشي ُأَمؾْ  ُشوؼْ  َباَباؾْ … َيْنَعؿْ  َباِسي ُجوْؿ، ِديْر  ُروحْ  َرَنؾْ 

يا لؤلسؼ 1".ُكوْرِنيْر  َخْرَجتْ  أمَّؾ ُشوؼْ  ُأمَّْؾ، … َيْنَعؿْ  َتَخِميْيْش َيَماِرِكي، َما َجُدو َكَسْر  ُتوْش،
 مف اكتسبيا بكممات الطفؿ يرجع عندما محرجة، نفسيا العائمة تجد ما شوارعنا،  فكثيرافيذه 

 إفّ والشتـ؛  الّسب بألفاظ مميء الشارع في األطفاؿ فقاموس معناىا؛ ال يعرؼ وىو الشارع،
 والكممات الركيكة  بالعنؼ والمعاني تتسـ البعض بعضيـ مع أطفالنا بيا يتعامؿ اّلتي ةالّمغ

 وتربيتيـ. تكوينيـ عمى تؤثر اّلتي البذيئة

تعرؼ جماعة األقراف "بأّنيا بناء اجتماعي غير رسمي يضـ عددا مف  جماعة الرفاق: .2.1
األفراد يجمعيـ تقارب في السف، أو قرب محؿ اإلقامة، أو تماثؿ الوضع الطبقي، أو وحدة 

 2شارع... الخ أو محؿ العمؿ"المكاف اّلذي يرتادونو كالمدرسة والحي والنادي ودار العبادة وال
أما جماعة الرفاؽ في المرحمة التعميـ المدرسي فنقصد بيا: مجموعة األطفاؿ اّلذيف يكونوف 

 أو الميوؿ واالىتمامات أو السكف في نفس عمر الطفؿ أو اّلذيف يتقاربوف معو في السف
فّ ا، و فالطفؿ في كؿ مرحمة عمرية لو مجموعة أقراف ليا خصائصيا وليا تفاعبلتي  المناقشة ا 

ولذلؾ  تذىب . ميارات جديدة وتكسبو وية،الّمغ الطفؿ ثروة تنمي واالحتكاؾ مع الجماعة
األطفاؿ المنحدريف مف  أفّ وي لػ"برنستايف" اّلذي مفاده " الّمغبعض نظريات التعميـ كالنظاـ 

خمفيات متعددة، يّنموف في طفولتيـ أشكاال عديدة مف طرؽ الكبلـ أو الحديث، تؤثر  بدورىا 
ة لدى الطبقات الفقيرة الّمغاستخدامات  أفّ ، وىذا ال يعني 3في تجربتيـ المدرسية البلحقة"

                                                           
 .46ص الفصحى،  العربية الّمغة اكتساب الطفؿ في وأثره الّمغوي محمد الياشمي، المحيط - 1

 .185ص السيد  سبلمة الخميسي، التربية والمدرسة والمعمـ قراءة اجتماعية ثقافية،  - 2
، المركز 2004: الدار البيضاء المغرب .1درسية في الفضاء األسري والثقافي، طمنى فياض، الطفؿ والتربية الم - 3

 .333ص الثقافي العربي، 
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نّ ناقصة أو ُدنيا، و  ىذا عكس الطبقات ما تتضارب مع الثقافة األكاديمية في المدرسة، و ا 
 .األخرى اّلذيف يكونوف أكثر تبلؤما مع البيئة المدرسية

رصيده  ينمي المسجد ادروّ  مف يسمعو وما قرآنية، آيات مف الطفؿ يتعممو ما المسجد: .4.1
ترتيؿ  أفّ القرآف يحفز أداء الذاكرة واستدعاء الكمـ مفردة ومقترنة بغيرىا؛ كما  أفّ عمى . ويالّمغ

 اّلتي ةالّمغ كانت فميما إذاً  1،القرآف يحقؽ لمحفظة إبانة في أداء األصوات صفة ومخرجا
 المدرسة في أو الشارع البيت أو في في فقط تكتسب ال يافإنّ  ثانية، أـ أولى الطفؿ يكتسبيا

 يرتادىا اّلتي األماكف ىذه في جميع بؿ المسجد، في أو الروضة في أو اإلعبلـ وسائؿ مف أو
 تغمر اّلتي ويةالّمغ البيئات يعني مجموعة واّلذي فيو  يعيش اّلذي ويالّمغ الوسط وىي الطفؿ،
 فيذا 2،جيد دوف بيا التداوؿ عناء ويتعمـ دوف فيكتسبيا المتميزة،  ويةالّمغ باستعماالتيا الطفؿ
 نكوف، وسميمة صحيحة عممية بطرؽ فيو الطفؿ وأدمجنا استعمالو أحسنا إفّ ف المحيط،  ىو
 بو في والعمؿ وعواطفو، مشاعره عف التعبير في يحتاجو ما ليكتسب المجاؿ لمطفؿ وفرنا قد

 .الظروؼ مختمؼ

، في ةالّمغ ويسمع والكتابة القراءة الطفؿ يتعمـ المبحث الثاني: مصدر الروضة والمدرسة:
السميـ  التعبير عمى قادرا ليصبح الجمؿ تكويف ويتعمـ )حضانة، روضة( التربوية المؤسسات

والمدرسة بوصفيا تمقف فييا المعمومات أو يتـ فييا التدريب عمى عادات وميارات معينة وفؽ 
ليست شيئا مف ابتكارات العصر الحديث، فقد  ،تنظيـ خاص وتحت إشراؼ جيود مشتركة

 الحضارة ازدىار عصور في سيما والعرؼ قدماء المصرييف المدرسة، كما عرفيا المسمموف 
 المدرسة مثؿ: متطورة منظمة مدارس العصور تمؾ في الناس عرؼ حيث؛ العربية اإلسبلمية

                                                           
، دار الشروؽ لمنشر 2007: . األردف1نياد الموسي، الّمغة العربية في العصر الحديث قيـ الثبوت وقوى التحوؿ، ط - 1

 .45ص والتوزيع، 
ص المبناني  الفكر ،. دار1995: بيروت. 1ط تعميميا، وطرائؽ الفصحى العربية الّمغة في دراسات صياح، أنطواف - 2

25. 

 



مصادر التربية الل غوية عند الطفل                                       الفصل الثاني                                                     

 

53 

 

( ـ1048/ىػ 440)اهلل بأمر القائـ العباسي باهلل المستنصر أسسيا الخميفة اّلتي المستنصرية
مقمد  ،فالطفؿ بطبعو وفي مراحؿ تعميمو األولى 1،المدارس مف ذلؾ وغير أيضاً  بغداد في

العمـ الّمغوي، والمثؿ يقوؿ: "المدرسة في سف االكتساب والتكويف  ماىر ألستاذه  فيو يدخؿ
دور كبير في تثقيؼ الطفؿ وتربيتو، ويزداد ىذا  ولممدرسة في الحجر".  في الصغر كالنقش

 ُتمقى عمى عاتؽ المدرسة تكوف أشد اّلتيالميمة  أفّ الدور أىمية في المجتمعات النامية، إذ 
قد تعاني منيا  اّلتي ،فيي مؤسسة نظامية تستطيع أف تسد العجز في ضآلة الثقافة ؛حيوية

ما  المحدودة لدييا في عصر تدفؽ المعمومات، أو في ضحالة  األسرة في ظبلؿ المعرفة
نتيجة انشغاليا عنو ألسباب عدة، ومف ىنا يتضاعؼ الدور  تقدمو لمطفؿ مف معرفة وثقافة

و مف معارؼ وخبرات إذ عمييا أف تسد ىذا العجز بما تقدم اتؽ المدرسةاّلذي ُيمقى عمى ع
كؿ ذلؾ يكوف وفؽ فمسفة محدودة تتمشى مع فمسفة الدولة وأىدافيا، ومع منوعة ومنظمة 

 . متطمبات العصر الحديث، وأف تمبي المناىج الدراسية حاجات الطفؿ المعرفية والثقافية

 اّلتيفي كونيا الحمقة الوسط بيف الطفولة المبكرة  وتكمف أىمية المدرسة أيضاً          
يتييأ فييا الطفؿ لمقياـ بدوره داخؿ  اّلتييقضييا الطفؿ في منزلو، وبيف مرحمة اكتماؿ نموه 

المجتمع، وليذا يجب أف يكوف ىناؾ اتصاؿ وثيؽ بيف الحمقات الثبلث المنزؿ والمدرسة 
 . والمجتمع

تؤدي الروضة دورًا كبيرًا في تنمية لغة الطفؿ وخاصة إذا مكث فييا مدة   :الروضة. 1
 فْ ا  و  ،وي محدود وقدرتيـ عمى التعبير قاصرةالّمغأطوؿ؛ إذ يأتي األطفاؿ لمروضة وقاموسيـ 

ة التي الّمغكانت ىناؾ فروؽ فردية في ىذا المجاؿ، فترجع إلى البيئة الثقافية لؤلسرة، و 
والجيود التي تبذليا األسرة أو االىتماـ الذي توليو لعممية ترقية لغة  يسمعيا الطفؿ في بيئتو،

الطفؿ باإلضافة إلى الفروؽ الناتجة عف تفاوت مستويات الذكاء وطبيعة النمو االجتماعي 
وتأتي في مقدمة الميارات التي يجب أف تسعى الروضة إلى تنميتيا ميارة  .لمطفؿ والوجداني

                                                           
 212د الّمغوية، أىميتيا ػػ مصادرىاػػ وسائؿ تنميتيا، سمسمة عالـ المعرفة، العد المعتوؽ، الحصيمة محمد أحمد - 1

 .133ص والفنوف، ، المجمس الوطني لمثقافة 1996: الكويت
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 ميارة تتطمب مف الطفؿ رصيدًا مف المفردات وقدرة عمى تركيب التحدث والتعبير. وىذه ال
ذات معنى وتوصيؿ ىذا المعنى بطريقة صحيحة لممستمع، بترتيب الكممات كممات ومفردات 

تنمية ىذه الميارة  وىناؾ أكثر مف طريقة يمكف بواسطتيا .وتصريفيا ونطقيا بكؿ سميـ
 األناشيد والبطاقات، مسرح العرائس،مصورات القصص المصورة، ال :بالروضة نذكر منيا

 الخ.الحاسوب.. ، التسجيبلت الصوتية،أفبلـ الفيديو والشرائح ألعاب األصابع،

ينتقؿ الطفؿ إلى دور التعميـ، وقد يكوف لديو محصوؿ لغوي صحيح أو مغموط  :المدرسة .1
احتماؿ وقوع  -بدءًا بالحضانة والكتاب -أو مخموط بميجات، والمفروض أف تعي المدرسة 

وي المحرـو مف التكامؿ والتناسؽ، فتعمؿ عمى مواجية ىذا االحتماؿ وذلؾ الّمغىذا الوضع 
تقريب ألسف الصغار بعضيا مف بعض وصوال إلى لساف  بإشاعة جو لغوي سميـ مف شأنو

ات الوطنية الّمغفيي باستعماليا  ؛مشترؾ، ومف أجؿ ىذا كانت األنظمة التربوية الوطنية
بل يقتصر دور ف 1؛كوسيمة لمتربية، تصنع في الميداف أقوى وسيمة لبناء تفكير األجياؿ القادمة

نّ المدرسة عمى التمقيف النظري فقط، و   فّ بغي أف تتكامؿ المعرفة واالنفعاؿ والممارسة، ألما ينا 
االقتصار عمى الجانب النظري يؤدي في كثير مف األحياف إلى االنفصاـ ما بيف القوؿ 

فأصبح مف الضروري اآلف حؽ الطفؿ  ،أو تسبب لو قصور تربوي في مستقبؿ حياتو ،والعمؿ
أصبح  اّلذيستوى العالـ الجديد تؤىمو لمعيش والتعايش مع م ،في تربية تناسب عصره وثقافة

 قرية صغيرة.
وية الّمغالقدرة  وقد أتقف العامية في سف ،العربي اليـو وىو يدخؿ المدرسة إّف واقع التمميذ

أف يكتسب بيا المعارؼ  يفترض اّلتية الّمغو تزّود بانّ ات، أي الّمغاليائمة لمدماغ عمى اكتساب 
تزّود  اّلتية الّمغالمعرفة ليست  لغة أفّ و يفاجأ بوذلؾ بحسب طبيعتو وتكوينو، إال أنّ  ،المختمفة

نّ و  ،بيا لكي يتمكف مف فيـ المواد المعرفية ، ما ىي لغة أخرى ال بّد لو أف يتعمميا ويتقنياا 
يمكف أف يكوف فيو تمميذ، وىو وضٌع يمكف أف  يقع التمميذ العربي في أسوأ وضعف ؛األخرى

                                                           
 .88ص ، 1996-1995عدد خاص،  بع الوطني، حوليات جامعة الجزائر"التربية والطاامحمد زردومي " - 1
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التمميذ يكوف قد بدأ يفقد القدرة الدماغية اليائمة  ، ألفّ 1بأّنو معاكس لطبيعة الخمؽيوصؼ 
ويعني ىذا "عدـ  يتعّمـ المعرفة بيذه الّمغة اّلتي لـ يتقنيا بعد. عمى تعّمـ الّمغات؛ ولذا ال بّد أف

وجود ربط بيف ما يتمقاه التمميذ  في المدرسة مف الناحية النظرية وبيف ما يعيشو في حياتو 
ألّف الطفؿ يمكف أف يوظؼ معموماتو الّمغوية في حياتو ويجسد سموكو الّمغوي  2الواقعية،"

ذا قارنا ويستطيع أف يكّوف مجتمعا متطورا متحضرا، جراء الّمغة السميمة التي تعمميا.  وا 
ولغة  اإلنجميزي مثبًل نجد أّف التمميذ العربي عميو أف يتعمـ المعرفة وضعو بوضع التمميذ

لغة التواصؿ العادي ولغة شرح المواد العممية  أفّ واحٍد، وزاد األمر سوًءا  المعرفة في آفٍ 
رأ أو الطالب ال يمارس الفصحى إال عندما يق أفّ الدارجة( و الميجة العامية ) جميعيا ىي

 أما المعمـ فميس في وضع أفضؿ إطبلًقا، ألنو يشرح المادة العممية بالعامية لعدـ ؛يكتب
 إتقانو الشرح بالفصحى مف جية، ولكي يضمف فيـ الطمبة ليذه المادة مف جية أخرى. وأما
 الطالب المظمـو فيطمب منو الرجوع إلى الكتاب المكتوب بالفصحى، وأف يقدـ االمتحاف

 ًضا. وتكوف النتيجة أف يظّؿ المعمـ يشكو مف عدـ فيـ تبلميذه ومف ضعؼبالفصحى أي
األخرى  ة العربية وفيـ الموادالّمغوي وأف يظّؿ التبلميذ يشكوف مف صعوبة الّمغأدائيـ المعرفي 

انعكاساٌت سمبيٌة  وقد نشأت نتيجة لذلؾ أوضاع تربوية بدأت تظير ليا ،ةالّمغ بيذه المكتوبة
 إيجازىا بما يمي:خطيرٌة يمكف 

 العممية بالعامية وعندما يحاوؿ الرجوع إلى الكتاب يجد  يستمع الطالب إلى شرح المادة
 ؛إلى المدرس الخصوصي ليشرح لو المادة مرًة أخرى فيمو لممادة محدود فيمجأ أفّ 

  يجد صعوبة في التعبير عنيا كتابًة في االمتحاف   بعد أف يفيـ الطالب المادة العممية
حفظ الكتاب كمو مستحيؿ لذلؾ  أفّ يمجأ إلى حفظ المادة وأحياًنا دوف فيـ، وبما  لذلؾ

 ؛ويتقدـ إلى االمتحاف يمجأ إلى الممّخصات يحفظيا

                                                           
    www.amrkhald.netإلى مربيات رياض األطفاؿ الطفؿ والّمغة العربية"عمر خالد " - 1

 2011-3-15: بتاريخ 

، المجمس األعمى لمغة 2008: "لغة الطفؿ العربي والواقع المعاصر" مجمة الّمغة العربية، الجزائر اسماعيؿ ونوغي -2 
 .188ص ، 22العربية، العدد 
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  يدرس بيا الطالب وىي  اّلتي التأخر الدراسي لدى الطبلب لمفرؽ الكبير بيف الفصحى
طفؿ االبتدائي ىذه الجممة  يقرأ يتكمـ بيا، فمثبًل  اّلتيلغة جديدة عميو، وبيف العامية 

 فّ يتيجؤىا تيجئة؛ أل فتجده .النافذة بساطتيا جمست الفتاة قرب وال يفيميا بالرغـ مف
نّ المفردات ليست مف مخزونو، و  حرًفا حرفًا؛ فإذا مممنا  ما يؤلؼ الحروؼ فقط فيقرؤىاا 

 !مف بطئو في القراءة نيرناه فنترجميا لو إلى العامية
  دى الطالب اتجاىاٌت سمبيٌة نحو الكتاب فيتخّمص منو بعد أداء لذلؾ تتكوف ل نتيجة

 ؛وال يحتفظ بو لبلنتفاع والمراجعة فيما بعد االمتحاف
   ٌة العربية، وقد الّمغسمبيٌة نحو القراءة والمطالعة ب تتكوف لدى الطالب العربي اتجاىات

إاّل عدًدا  ف ال يطبع أحدىـ مف الكتاباّلذيالناشريف  برز ىذا واضًحا في شكاوى
محدوًدا مف النسخ، وما شّذ عف ذلؾ إاّل قميؿ، وىذا القميؿ ىو كتٌب مقررٌة في 

 ؛المدارس أو الجامعات
   ة الّمغة األجنبية كالّمغب حّتىتتكوف لدى الطالب اتجاىاٌت سمبيٌة ضّد القراءة

 ؛ اإلنجميزية أو غيرىا
  ؛ 1يـ أمٌة ال تقرأأنّ يشيع عف العرب 
 الّمغة العربية صعبة؛ أفّ والمدرسيف والمتعّمميف العرب بعامة  يشيع بيف الطمبة 
  ٍيكوف النمّو المنطقي  نتيجة لحفظ المادة العممية عف ظير قمب ودوف فيـٍ عميؽ

األمور، والفشؿ في  والمعرفي محدوًدا، وىذا ينعكس عمى تدني مستوى الحكـ عمى
 ؛ًعا يكوف في مصمحة الفرد واألّمةحؿ المشكبلت حبًل ناف

 تصيب األّمة في الصميـ. كاف مف نتيجة ذلؾ أيًضا كره الّمغة العربية، وىذه كارثة 
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 المبحث الثالث: مصدر وسائل اإلعالم:

 اّلتياإلعبلـ ىو تزويد الناس باألخبار الصحيحة إّف : الوسائل المرئية والمسموعة .1
البرامج التمفزية  أفّ وال شؾ  1،تساعدىـ عمى تكويف رأي صائب في مشكمة مف المشكبلت

واإلذاعية تمتاز بتنوع كبير؛ بحيث توفر لمطفؿ غداء عقميًا ووجدانيًا متكامبًل إلى جانب كونيا 
ة الّمغكؿ تنوع في المعرفة يعكس تنوعًا في  أفّ مصدرًا مف مصادر المعرفة والثقافة، ومعمـو 

ّننا اليـو  ة فيو أصبح الّمغاستعماؿ  أفّ ولينا وجوىنا شطر لغة اإلعبلـ بأنواعو نمحظ  إفوا 
عشوائيًا بحيث أضر بيا ضررًا بميغًا، حيث أصبح استعماؿ الميجات العامية فييا مف الشائع 

  .المعروؼ
وتجده  ،وسيمة ذات جميور واسعليا، ألّنيا  أكبر وقت مف مشاىدة الناس التمفاز تستغرؽ    

وي تفتقر إلييا وسائؿ اإلعبلـ الّمغو و يقدـ أنماطًا مف السموؾ االجتماعي أنّ في كؿ مكاف، كما 
الصحيفة ليا قاعدة عريضة  أفّ مما يدؿ عمى أىمية ىذه الوسيمة اإلعبلمية، رغـ و األخرى، 

و أحكـ قبضتو عمى األسرة واحتؿ صدر أنّ وتستطيع المنافسة إذا أحسف استخداميا وتوجيييا؛ 
قطع النظير، وتشير أحدث المجالس في الدور ببل منازع وال منافس وتربع فييا بشموخ من

ساعة عمى األقؿ مف عمر اإلنساف تضيع سنويا في  (700-600)و فيما بيف أنّ اإلحصاءات 
ف لـ يبمغوا سف الدخوؿ إلى المدرسة أوسع شريحة مف اّلذيمشاىدة التمفاز، ويشكؿ األطفاؿ 

ساعة في المتوسط أسبوعيا بينما  22مشاىدي التمفاز حيث تبمغ ساعات مشاىدتيـ حوالي 
ساعة مشاىدة أسبوعيا، بؿ  20سنة حوالي  (11-6)يمضى أطفاؿ المجموعة العمرية مف 

ساعة أسبوعيا  54صؿ إلى ىناؾ أوقات مشاىدة أطوؿ ت أفّ دراسات مسحية أخرى بينت  إفّ 
لمشاىديف لـ يصموا إلى السف المدرسية بعد؛ حيث حوؿ اإلعبلـ بإمكاناتو اليائمة عرؼ 

ال  اّلتيالتعميـ التقميدي، بسبوراتيا وأقبلميا ومقاعدىا ووسائميا، إلى ما يشبو المعتقبلت 
الشابكة أو يصدؽ التمميذ متى يخرج منيا ليقعد دوف إحساس بالزمف إلى التمفزيوف أو 

                                                           
ص   ،لمطباعة والنشر ، جمعية المطابع1990: . األردف1الطفؿ، ط أثر وسائؿ اإلعبلـ عمى ،صالح ذياب ىندي -1
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أف نجد انتشار ظاىرة تراجع المستوى الدراسي ألطفاؿ التمفاز  غريباولذلؾ ليس  1الكمبيوتر.
فضبل عف تدنى قدراتيـ العقمية والخبرات الخاصة نتيجة حرمانيـ مف ممارسة القراءة 

 والمطالعة.
يشاىده نا في حاجة ممحة ألف نقؼ وقفة حاسمة تجاه التمفاز نحدد فييا ما يمكف أف إنّ 

ة وأيسرىا إلى الّمغتستغرقو، ألّف أفضؿ طريقة لتعميـ  اّلذياألطفاؿ، والقدر مف الوقت 
الطبيعة، ىو  خمؽ بيئة فصيحة تنطؽ بيا العربية،  الستغبلؿ القدرة الفطرية لدى األطفاؿ 

ات أي تعميـ الّمغة قبؿ سف السادسة، وىـ في العمر المحصص خمقيا الكتساب الّمغإلكسابيـ 
يا ال تساعد أنّ فتكمف خطورة طوؿ فترات المشاىدة التمفازية في   2؛لفصحى بالفطرة والممارسةا

في النضوج الطبيعي والخروج مف مرحمة التفكير غير المفظي إلى مرحمة  ،الطفؿ عمى السير
ال تقـو  ،عممية المشاىدة تجربة غير لفظية بصرية فّ أل ،وي لديوالّمغالتفكير المفظي والنمو 
ؼ الطفؿ عف مشاركة لغوية متبادلة رِ يا تصْ كما أنّ  ،ة عند الطفؿالّمغبدور ممموس في نمو 
يساعده في  اّلذي ،ومف ىنا يفقد الطفؿ مصدرا ىاما لمتنبيو المفظي ؛مع األفراد المحيطيف

وي لّمغاتنمية المراكز المفظية في قشرة المخ، لذلؾ كانت العبلقة بيف مشاىدة التمفاز والنمو 
ف شاىدوا التمفاز بكثرة اّلذيعند األطفاؿ عبلقة عكسية، وفي أحدث الدراسات أظير األطفاؿ 

ة عف طريؽ الحديث الواقعي الّمغحيث فقدوا الساحة األساسية لنمو  ؛مستويات لغوية متدنية
فيؿ يمكف لوسائؿ اإلعبلـ أف تسيـ في إيجاد ىذه البيئة؟  إّف دور جياز  3واإلصغاء.

فاز، في ىذا المجاؿ وعمى وجو الخصوص، كبير وخطير؛ حيث ال يخفى عمى أحد منا التم
 أفّ نا نرى إنّ ومف ىنا ف 4ة التصاؽ األطفاؿ بأجيزة التميفزيوف؛ فيو المعمـ األوؿ لمطفؿ،شدّ 

                                                           
    "الّمغة العربية التحديات والمواجية" سالـ مبارؾ الفمؽ - 1
  www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=21459.   :2011-11-30تاريخ. 
: اهلل الدناف "نظرية تعميـ الّمغة العربية بالفطرة والممارسة تطبيقاتيا وممارساتيا" مجمة الممارسات الّمغوية الجزائر عبد - 2

 .184ص ، 3، مخبر الممارسات الّمغوية في الجزائر، العدد2011
 سالـ مبارؾ الفمؽ "الّمغة العربية التحديات والمواجية"  - 3
 www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=21459. 

 .114ص ، مكتبة نيضة الشرؽ، 1995: محمد عمي المبل، الّمغة العربية رؤية عممية وبعد جديد، دط. القاىر - 4
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مف خبلؿ ما يقدمو لمطفؿ مف برامج يمكف ليا أف تساعد في  ،ما وطنيا وأخبلقياالتز اِ عميو 
ذا عدنا إلى  .وتييئتيا لما ينتظره في المدرسة ،وية العربية لمطفؿ العربيالّمغتشكيؿ الخمفية  وا 

أصبحت تيتـ بالشكؿ والمظير أكثر   اّلتيوسائؿ اإلعبلـ وخاصة بعض القنوات الفضائية، 
ة العربية وتقويتيا وتطويرىا وتطويعيا لمتطمبات األلفية الّمغمف الرسالة فنجدىا بدال مف خدمة 

ة العربية وتقضي عمى أصالتيا وغناىا مف خبلؿ تحريفيا الّمغالثالثة والعولمة، نجدىا تشّوه 
ُة خطابا الّمغوتيميشيا واالعتداء عمييا. وىكذا أصبح الخطاب اإلعبلمي العربي مف حيث 

القناة الفضائية تصؿ إلى مئات المبلييف مف  أفّ حيث  ؛اة العربية أكثر مما يخدميالّمغيضّر ب
وخاصة الشباب منيـ مف خبلؿ البرامج الترفييية والمنوعات وغير ذلؾ  ،المشاىديف العرب

مف بيف  لدى يرى أحمد محمد المعتوؽ "أفّ القناة الفضائية وسيمة اتصاؿ جماىيري،  فّ وأل
ا أف تستعمؿ عبر وسائؿ اإلعبلـ العربية أف يراد لي اّلتيجوانب التحديد الممكنة لمعامية 

وفي الشعر الشعبي العربي بكؿ أشكالو  ؛تكوف منتقاة، قريبة مف بيائيا وجماليا مف الفصحى
ة الّمغيا تنمي النشء والمشاىد العربي عمى التخمي عف أصالة نّ أل 1وأنواعو وأغراضو..."

تختمؼ مف جية إلى أخرى ومف  ّلتياالعربية السميمة الفصيحة وتعّمـ الدارجة والعامية و 
 مميوف نسمة. 300دولة و 22منطقة إلى أخرى داخؿ نفس البمد، فما بالؾ إذا تعمؽ األمر بػ

ىذا العمـ يشكؿ وجداف  فّ أدب الطفؿ ىو عمـ صناعة المستقبؿ؛ أل إفّ . الوسائل األخرى: 1
سيصبح فيما بعد كبيرًا يتولى مقاليد األمور، وتكوف تصرفاتو انعكاسًا إلى حد  اّلذيالصغير 

ذا اجتمع أدب الطفؿ والديف، فيما يتعاوناف في تشكيؿ إنساٍف  .كبير لمرحمة الطفولة األولى وا 
صالح، فالخير ينمو عف طريؽ الديف والجماؿ عف طريؽ األدب، وقد تعرض أدب الطفؿ في 

تتيح لمخياؿ أف يجمح  اّلتيخطر كبير، يتمثؿ في أجيزة اإلعبلـ العربي، عالمنا العربي إلى 
تنقؿ الصغير مف إثارة  اّلتيييميا بالدرجة األولى عممية االنبيار  اّلتيدوف رقيب وال ضابط و 

إلى إثارة ومف مفاجأة إلى مفاجأة، ومف مغامرة إلى مغامرة، والصغير يتابع ذلؾ الىث 
                                                           

، المركز 2005: بيروت .1ط أحمد محمد المعتوؽ، نظرية الّمغة الثالثة دراسة في قضية الّمغة العربية الوسطى، - 1
 .242ص الثقافي العربي، 
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، قد تحوؿ إلى شيء تسيطر عميو أجيزة الفيديو كميب، وغيرىا مف األنفاس مغيبًا عف وعيو
يا نّ أجيزة اإلعبلـ الغربية أشد خطورة عمى أطفالنا؛ أل أفّ وبذلؾ نستنتج  1تمؾ اآللة العجيبة،

الرسـو المتحركة مف كوف إنتاج أفبلـ و تشبع الشعور الباطف لمطفؿ بمفاىيـ الثقافة الغربية؛ 
يا إنّ حيث  ؛د فرضوا حضارتيـ وثقافتيـ فرضًا عمى أبنائنا وبناتنالؤلسؼ فقو  اختراع الغرب

تروج وبشكؿ واضح لروح التربية الغربية وتروج التقاليد الغربية؛ فبل نتفاجأ إذا أصبح الطفؿ 
 ا وانبيارا بالغرب.ات األجنبية حبّ الّمغالعربي يميؿ إلى استعماؿ 

ظيرت بالفعؿ أنشطة إعبلمية عديدة مقدمة لمطفؿ منيا القصص والمجبلت وبرامج و      
لكف ضاعت كثير مف ىذه األنشطة بيف "األطفاؿ المسموعة والمرئية والمسارح والميرجانات، 

  العشوائية وعدـ القناعة بالعمؿ، وقمة الموارد وندرة الخبراء في مجاؿ إعبلـ الطفؿ العربي
المتابع لمجاؿ إعبلـ الطفؿ يدىش مف التقدـ ألّف  2؛"لمحاوالت قائمةومع ذلؾ فمـ تزؿ ا

أحرزه الغرب عمى الرغـ مف اختبلؼ أسسو وأىدافو، فقد بمغوا في تخصيص  اّلذيالكبير 
 ...شرائح الطفؿ حدًا كبيرًا، فيناؾ مجبلت وبرامج ومنتجات وأفبلـ فيديو

 
مف أف نقؼ عمى حقيقة  نناواإلعبلـ يمكّ لعبلقة بيف المغة اتشخيص  إفّ فالقوؿ وخبلصة    

ظؿ  خطيرة بكؿ المقاييس فيبال نستطيع وصفيا الحالة الراىنة لمغة العربية، وىي حالة
 نا نتوقع معالجة الخمؿ وتطيير البيئة المغوية مف ىذا التموثنّ المتغيرات اإلقميمية، إاّل أ

فساح  ا حاؿ المغةتنمية لغوية يعاد فييا االعتبار إلى الفصحى، وتستقيـ فيي المجاؿ أماـ وا 
وفي  بحيث تقـو العبلقة بينيا وبيف اإلعبلـ عمى أساس سميـ، فيتبادالف التأثير في اعتداؿ

 بحيث تبقى المغة محتفظة بشخصيتيا، ويظؿ فبل يطغى طرؼ عمى آخر؛ حدود معقولة
وينسجماف  فيتكامؿ الطرفافلتثقيؼ والترفيو النظيؼ تنوير وااإلعبلـ يؤدي وظيفتو في ال

                                                           
  إلعبلـ وثقافة الطفؿ العربي األسباب والحموؿ"ا" عبد المجيد إبراىيـ -  1

www.arabvolunteering.org/corner/avt10366.html   :2010-9-12 تاريخ 

 المرجع نفسو.  -  2
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يتحقؽ ىذا  فمتى فتصبح المغة في خدمة اإلعبلـ، ويصبح اإلعبلـ داعما لمركز المغة. 
 .الفصحى إلى االعتبار فييا يعاد لغوية التنمية ذي ىو أساسالتكامؿ الّ 

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .وية في الجزائرالّمغالفصل الـثالث: المنظومة   

 
 
 وي لتفاعؿ الفصحى والعامّية.الّمغالوضع  المبحث األول:    

 ة.ػػيالمػػازيغػػوي بيف العربية و الّمغػػالتداخؿ  المبحث الثاني:    

 ة الفرنسية.الّمغة العربية و الّمغالعبلقة بيف  المبحث الثالث:    
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. إذا ألقينا نظرة عمى واقع لغتنا والعامّية الفصحى لتفاعل الّمغوي الوضع: األول المبحث
العربية عمى نطاؽ الساحة القومية، فإّننا نبلحظ أّف دساتير الدوؿ العربية تنص عمى أّف الّمغة 
العربية ىي الّمغة الرسمية لمدولة، إاّل أّف الممارسات تدؿ عمى أّف ثّمة ُىوة بيف ما تنص عميو 

 الدساتير وما يطبؽ عمى أرض الواقع. 

 ات في الجزائر ليسالّمغدرجة استعماؿ  وي الجزائري يوّضح لنا بأفّ الّمغالواقع  إفّ      
وؽ الشفوية، وتحقؽ تواصبل بيف المجموعات متماثمة، فالعاميات الجزائرية تييمف عمى السّ 

 ة الفرنسية ال تستعمميما إال أقمية مف المثقفيف.الّمغوية المختمفة، فالعربية الفصيحة و الّمغ
ية أمازيغيات، ىي شتات ليا مناطقيا النافذة، وتأدياتيا المختمفة التي ال تتفاىـ مع يغالماز و 

 وي الجزائري كما يمي:الّمغبعضيا البعض؛ ومف ىذا التقسيـ يمكف إجماؿ الوضع 

 ّنيا ات ذات االنتشار الواسع: العاميات أو الدارجات العربية، وىي متنوعة ولكالّمغ
 ؛تتحكـ إلى قواسـ مشتركة

 ؛ية بمختمؼ تأدياتيا وليجاتياالمازيغات المحمية: الّمغ 
 ة الفرنسية.الّمغالعربية الفصيحة و  :ات الكبلسيكيةالّمغ 

الطفؿ الجزائري يكوف مزودا بنسؽ لغوي خميط: عربية دارجة أو أمازيغية، فإذا انتقؿ  إفّ لذا ف 
ينتقؿ إلى المدرسة  ثـّ ممزوجة بعامية أو مازيغية،  )*(ة الفرنسيةالّمغو بو يواجَ إنّ إلى الحضانة ف

وقد يوظؼ المعّمـ العامية في تمقيف دروسو، لتراُه "ليجد لغة جديدة وىي العربية الفصحى، 
 قصد تحقيؽ التواصؿ بينو وبيف الطفؿ المتعمـ. 1"؛يواجو االزدواجية أو الثنائية أو الثبلثية

                                                           

وىذا ما لحظتو في معظـ رياض األطفاؿ في مدينة بجاية ودوائرىا الساحمية مثؿ: أوقاس، تيشي، سوؽ  –)*( 
ىذا بطمب مف األولياء بحجة أنيـ سوؼ نسية قبؿ تعمـ الّمغة العربية، و نيف...إلخ؛ حيث يتعمـ الطفؿ الّمغة الفر االت

 يياجروف إلى كندا.

محمد صاري "التعميمية وأثرىا في تقويـ تدريس الّمغة العربية وترقية استعماليا في الجامعة" مجمة الّمغة العربية  - 1
 .137ص ، 6د األعمى لمغة العربية، العد، المجمس 2002: الجزائر
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و ليس ليا توجيو تأثيري في الوضع كثرة استعماليا إال أنّ  جات رغـالدارِ  أفّ وقد تبّيف ب        
لكف بحكـ عوامؿ سوسيوثقافية  ،ة األجنبيةالّمغة الفرنسية، وىي الّمغوي كما ىو الحاؿ في الّمغ

ة الفرنسية مستعممة وليا تأثير في الّمغة الرسمية أضحت الّمغوالتعميـ الفائؽ ليا عمى حساب 
الخطاب الناطؽ بالفرنسية  أفّ خاصة في السنوات األخيرة، عمًما المجتمع، وتتسع بشكؿ دائـ 

ة واالنتماء الُيويمّما جعؿ العربية وىي لغة  1يستند بصورة جوىرية إلى اعتبار الحداثة،
ة الفرنسية وأماـ االنفتاح والعولمة. الّمغوالتواصؿ عمى مستوى الفرد والجماعة ُتْذَبُح قرباًنا أماـ 

فرنسا والواليات  –بعض الدوؿ  إفّ نصر إدماج وانسجاـ داخؿ المجتمع فة كعالّمغوألىمية 
وليذا ال  ()تشترط عمى كؿ مف يطمب جنسيتيا أف يكوف ُمْتِقًنا لمغتيا الوطنية، -المتحدة مثبل

ا الموضوع عنواًنا تعمف في مقاؿ ليا حوؿ ىذ (Le Monde لومند)تتعجب حيف تضع جريدة  
 ا ال نجد في ببلدنا مثؿ ىذا الوعي بالوظيفة االستراتيجية لكّنن 2؛الجنسيةة ىي فيو أّف الّمغ

وي؛ ىذه المشاكؿ الّمغالجزائر ىي مف أكثر البمداف معاناًة مف مشاكؿ التواصؿ  أفّ مع  ،لمغة
 بمور العربية كمغة وطنية جزائرية؛ حيثلـ يرافقو ت مستقمةناتجة عف كوف بروز الجزائر 

ف الّمغعتبار ب الثقافي، إذ لـ يأخذوا بعيف االتَعَرض ممثموىا كسائر الجزائرييف لبلستبل ة كُمكوِّ
 أساسي ليذه الوطنية.

ية فارتباط ىذه األخيرة المازيغالمشكمة ال تتمثؿ في العبلقة بيف العربية و  أفّ وينبغي التوضيح 
اختبلؼ األداء الحضاري  بالشخصية الجزائرية يعطي ليا نفس القدر مف الشرعية رغـ

                                                           
ص ، 5د ، المجمس األعمى لمغة العربية، العد2001: المغة واليوية" مجمة الّمغة العربية، الجزائر" محمد الحباس -1

147. 
طمب شروط طمب تأشيرة اإلقامة بالواليات المتحدة األمريكية، إتقاف الّمغة اإلنجميزية كتابة ونطقا، ناىيؾ عف مف  - (*)

  www.usa.gov 2011-7-21الجنسية؛ والشرط نفسو نجده عند بريطانيا بؿ يجب إعبلف الوالء لمممكة أماـ المحكمة.

2 - Gilbert COMTE "la langue c’est la nationalité" le monde, n°10419, 15-07-1978 
www.lemonde.fr/recherche/resultats.html?keyword=edition+15%ss06%ff1978&mc. 13-
12-2011. 



 المنظومة الل غوية في الجزائر                                                                     الفصل الثالث                          

 

 

65 

 

 اؿ الحرؼ العربي بالحرؼ البلتينيلكف وجود الدعوة إلى استبد 1والثقافي ألسباب تاريخية.
والتي  لدوائر الجزائرية الرسمية القويةوجود الفرانكفونية التغريبية، التي تتمثؿ في وجود بعض ا

سمية، بدال مف لغة وظفت كؿ جيودىا لعرقمة تطبيؽ قوانيف تعريب العمؿ بالدوائر الر 
 1998-70-50 يـو 2ة العربيةالّمغالمستعمر السابؽ، فقد صدر قانوف تعميـ استخداـ 

ة العربية الّمغوجاءت المصادقة عمى ىذا القانوف بعد سنوات مف تجميد قانوف سابؽ لتعميـ 
 .1990كاف البرلماف قد صادؽ عميو عاـ 

تختمؼ في الشعب الواحد باختبلؼ و  الشعوب،العامية باختبلؼ  تختمؼ ماهية العامية: .1
 العراؽ ال يكاد يفيميا المصريوف والمغاربة ... وفي البمد الواحد تختمؼ فعامية ،مناطقو

مف السيؿ عمى  فيؿ ...باختبلؼ المناطؽ و  باختبلؼ طوائؼ الناس، الميجات العامية
إذا اعتمدناىا فصحى جديدة بدال  أف يفيـ العامية العراقية أو يكتب بيا، المغربي، أو المبناني
المغة العامية ميما بمغت مف الرقي، تظؿ لغة  أفّ  باإلضافة إلى  ىذا ؟مف العربية الفصحى

. فما أكثر مف الكممات الضرورية لمحديث العادي ىعم فقيرة في مفرداتيا، ال يشتمؿ متنيا
 ماىية العامية؟

تعني االزدواجية نمطيف مف الّمغة يسيراف جنًبا إلى جنب في المجتمع  مفهوم العامية:. 1.1
( والثاني ىو ما جرى Formalالمعّيف؛ يتمثؿ النمط األوؿ في الّمغة النموذجية الرسمية )

( وليس Informalالعرؼ عمى تسميتو عمى ضرب التعميـ الّمغة المحكية غير الرسمية )
، بؿ يدؿ مصطمح الرسمي عمى االستخداـ الرفيع لمغة نقصد بالضرورة الرسمية ىنا الحكومي

. والّمغة 3مصطمح غير الرسمي يدؿ عمى االستخداـ الشخصي أو الشعبي أو الودي لمغةو 

                                                           
. 152-153ص ، 2002: عثماف بدري "أعماؿ الموسـ الثقافي" مدونة المحاضرات، الجزائر - 1

www.csla.dz/mjls/index.php  
2
" المستقمة بوزيد ساسي ىادؼ "االزدواجية الّمغوية في الجزائر - 

www.allesan.org/default.aspx?tabId=EUn2PLiMwrg  :2011-04-23تاريخ 

 .29ص ، دار الفبلح لمنشر والتوزيع، 2002: محمد عمي الخولي، الحياة مع لغتيف الثنائية الّمغوية، دط. األردف - 3



 المنظومة الل غوية في الجزائر                                                                     الفصل الثالث                          

 

 

66 

 

المحكية ىي ما يشار إلييا في الثقافة العربية بالّمغة الدارجة أو العامية، وقد ينعتونيا بالّمغة 
فيذه الّمغة تختمؼ في ِبْنَيِتيا قميبل أو كثيًرا عف العامة، وسواء أخذت ىي التسمية أو تمؾ، 

بنية الّمغة الرسمية أو النموذجية، وبخاصة في األداء النطقي، وألىمية ىذه الخاصية النطقية 
الناس في مجتمعيـ درُجوا عمى توظيفيا واعتادوا  فّ سميت بالّمغة المحكية. وىي لغة دارجة أل
يا أنّ ب األّعـ؛ وىي عامية ألّنيا أسموب العواـ، أما عمى استعماليا دوف غيرىا في األغم

يا عامية ألّنيا لغة أنشأتيا العامة لحياتيا أنّ كما  1يا األكثر توظيًفا وانتشاًرا،نّ العامية أل
بمعنى آخر ىي لغة و  2يا لغة البيت والشارع والسوؽ والمجتمع.أنّ اليومية والدليؿ عمى ذلؾ 

المتسمة بالحميمية خاّصة الوسط األسري، وبيف االستعماؿ اليومي في المجاالت 
كما تستعمؿ في مجاؿ اآلداب الشفوية الشعبية مف زجؿ وأمثاؿ وألغاز  3األصدقاء،
 وحكايات.

ة التي تجري عمى ألسنة الناس ىنا وىناؾ الّمغة المحكية أو العامية في الوطف ىي تمؾ فالّمغ 
رسمي أو غير متخصص، ورّبما يمجأ إلييا يا الدارجة نطًقا في كؿ اتصاؿ لغوي غير أنّ 

 بعض الرسمييف والمتخصصيف أحياًنا.

فْ  ة النموذجية، وتخالفيا في ضوابطيا الّمغمعامية قواعدىا، َتْنصرُؼ بنيتيا عف بنية لكانت  وا 
لغة غير صحيحة " يا أنّ وأحكاميا وتتجاوز المعايير المقررة ليا، وليذا َنَعَتيا بعضيـ ب

(guageIncorrect lan)  يا أنّ ب –العربية الفصحى  –ة النموذجية الّمغفي حيف وصفوا
ىو إاّل  إفّ نشوء العامية وشيوعيا  ألفّ  4( "The correct language)ة الصحيحة الّمغ

                                                           
 .33ص والنشر، ، دار غريب لمطباعة 1997: . القاىرة3كماؿ بشر، مدخؿ إلى عمـ الّمغة االجتماعي، ط  - 1
دراسة مقارنة لتراكيب الّمغة العربية، مذكرة مقدمة لنيؿ درجة ماجستير   سياـ مادف، العبلقة بيف الفصحى والعامية - 2

 .26ص ، 1996: كمية اآلداب والّمغات جامعة الجزائر
الّمغة العربية والوعي القومي، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية اّلتي  "الّمغة العربية وطرائؽ تدريسيا" أحمد حقي الحمي - 3

 .374ص ، معيد البحوث والدراسات، 1984: ، لبناف1نظميا مركز دراسات الوحدة العربية، ط

 .35ص كماؿ بشر، مدخؿ إلى عمـ الّمغة االجتماعي،  - 4
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ؾ أنّ مظير مف مظاىر الجنوح إلى لغة خفيفة َمِرَنٍة ال يستطيع نحوٌي أف يقوؿ لمناطؽ بيا "
العامية ىي لغة  إفّ وكما سمؼ الذكر ف العامية ال تعترؼ بسمطة النحوييف. فّ أل 1"َلَحنت

ه الحالة أو نادًرا ما توظؼ في الكتابة، وتوظيفيا في ىذ الحديث في األغمب األعـ، وقميبل
 مقصوٌر عادة عمى العواـ.

أىـ أسباب انتشار العامية فيما  محمد جابر الفياض يحصر أسباب انتشار العامية:  .1.1
 :2يمي

 خمو العامية مف اإلعراب. -
 ؛مرونتيا في قبوؿ األوضاع األجنبية بمفظيا األجنبي -
 ىا مف األلفاظ الوحشية والَحوشية؛خّمو  -
 خمّوىا مف المرادفات واألضداد؛ -
 كثرة دورانيا عمى األلسف. -

العامية واقع ال مفر منو، فيي أداة االتصاؿ بيف الناس، وليس . رفض تعميم العامية: 2.1
أف يتصور اختفاءىا في زمف قريب، وال يعدو األمر وراء إنكارىا أف يكوف تجاىبل لواقع ألحٍد 

 يفرض نفسو أو تسرًعا في إصدار األحكاـ العممية.
ىناؾ موقًفا واضًحا بخصوص تعميميا، ُمؤداه أف يقتصر تعميميا  أفّ ومع التسميـ بيذا، إال 

الذيف تفرض ظروفيـ تعّمـ العامية، أما عمى البرامج الخاصة التي تضـ نوعية مف الدارسيف 
ىذا ويصدر رفض تعميـ العامية  البرامج العامة لتعميـ العربية فيفرض استخداـ العامية فييا.
 مف اعتبارات دينية وقومية وتربوية ولغوية نجمميا فيما يمي:

                                                           
 .375العربية والوعي القومي، ص الّمغة  "الّمغة العربية وطرائؽ تدريسيا" أحمد حقي الحمي - 1
 .101ص  الّمغة العربية والوعي القومي، "أىمية الّمغة في حياة اإلنسانية" محمد جابر الفياض  - 2
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 1مطبوعالعامية ال تساعد عمى االتصاؿ بالحرؼ العربي ال إفّ  االعتبارات الدينية: ,1.2.1
ـّ يعجز مستعمموىا عف قراءة القرآف الكريـ، وكتب الحديث النبوي الشريؼ، وغيرىا مف  ومف َث

 كتب التراث اإلسبلمي.

إّف العامية تُفرؽ الشعوب العربية، وتقطع مف روابط الفكر ما  االعتبارات القومية: .2.11.
العامية تختمؼ ألّف  2العربي.كاف مف شأنو توحيد االتجاه، وتدعيـ الصبلت بيف أبناء الوطف 

 وباختبلؼ المناطؽ. باختبلؼ الشعوب
الذيف يبدؤوف بتعّمـ الفصحى يكونوف  أفّ أثبتت الدراسات  االعتبارات التربوية:. 2.12.

يتحولوف إلى دراسة  ثـّ أقدر عمى تعمـ العامية أسرع مف الذيف يبدؤوف بتعمـ العامية 
 الفصحى.

ذا بدا أمامنا إّف  االعتبارات الّمغوية:. 2.13. العامية أضيؽ لفًظا وفكًرا مف الفصحى، وا 
قصوٌر عف التعبير عف بعض المفاىيـ بالفصحى، فميس في العامية غالًبا ما ُيجبُِّر ىذا 

 القصور.
ة المتداولة في الجزائر شعبًيا، وبصرؼ النظر عف تعّدد الّمغ إفّ  :العامية الجزائرية .1

يا ليست فقط إنّ مستويات المتكّمِميف بيا حسب مراكزىـ وثقافة ميِنِيـ، فمستوياتيا ِتبًعا لتعدد 
الكَّـ الفصيح فييا ال يقؿ  أفّ قريبة مف الفصحى بؿ ىي مركز وذخيرة ليا، وحسب تقديرنا 

ىا في % وما ىو نقٌي ونظيؼ فصاحة أكثر نسبة مما ىو مشوه، والنقاوة نجد90عمى 
أما المشّوه فيبلحظ في الّمواحؽ والسوابؽ والقواعد النحوية والتحقيؽ  البنيات اإلفرادية لمكممات

والتي تكوف   4"وية الرأسيةالّمغالثنائية ػ "ذاؾ الذي يطمؽ عميو محمد عمي الخولي ب 3؛الصوتي

                                                           
،  دار 2001. 2طعيمة رشدي أحمد ومَناع محمد السيد، تدريس العربية في التعميـ العاـ نظريات وتجارب، ط - 1

 .47ص الفكر العربي، 
 .48ص ، نفسو المرجع - 2
 .  37ص دراسة مقارنة لتراكيب الّمغة العربية، سياـ مادف، العبلقة بيف الفصحى والعامية  - 3

 .20ص محمد عمي الخولي، الحياة مع لغتيف الثنائية الّمغوية،  - 4
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 توييف لغوييف خبلؿ عممية االتصاؿتشير إلى استعماؿ مس حيث ؛بيف الفصحى والعامية
 واألخر لغًة ركيكة. غة الرفيعةما متعمؽ بما يدعى المّ أحدى

تعتمد العامية مف الناحية التركيبية عمى الخصائص  :الخصائص التركيبية لمعامية. 1.1
 التالية:
العربية تعتمد  ىؿ الجممة في العامية  :إبقاء العامية عمى تركيب الجممة العربية .1.1.1

 والمسند إليو؟د عمى مفيـو المسن
 معرفتو مف خبلؿ التحميؿ اآلتي: ىذا ما سنحاوؿ

نوعاف: جممة فعمية وجممة اسمية، وىذا موجود في العامية إّف الجممة في الفصحى  -
 ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ: ،أيضاالجزائرية

الفاعؿ المعّرؼ  (وهخُ ( الفعؿ الماضي وىو المسند و)اجَ )وه: فػ ا خُ الجممة الفعمية: جَ  - 
 باإلضافة وىو المسند إليو.

الخبر وىو  (يْض رِ مَ )المبتدأ وىو المسند إليو، و (لدْ وَ لْ ): فػ يْض رِ مَ  لدْ وَ الجممة االسمية: لْ  - 
 المسند.

إذف فالجممة العامية تعتمد عمى مفيومي المسند والمسند إليو، وىما الركناف األساسياف في 
 الجممة.

ومف  المؤثر في الكمماتلعامؿ الذي ىو نجد في الجممة العامية اعتمادىا عمى مفيـو ا -
 أمثمة ذلؾ:

مثمو مثؿ  (اجَ )فاعؿ مرفوع بعامؿ لفظي ىو الفعؿ  (لدْ وَ لْ ): فػ دْ لو ػ  الجممة الفعمية: َجا لْ 
 الجممة في الفصحى.
 مبتدأ مرفوع بعامؿ معنوي ىو االبتداء. (لدْ وَ لْ ): فػ يْض رِ ْد مْ الجممة االسمية: َلْول

العامية في الجزائر تخضع لنفس ترتيب الجممة في العربية  أفّ وعميو يمكف القوؿ   
يا تعتمد عمى نظرية العوامؿ، وال تقتصر الجممة العامية عمى المسند أنّ الفصحى، كما 
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والمسند إليو فقط، بؿ غالًبا ما تتجاوزىا إلى كممات أخرى، أطمؽ عمييا النحاة اسـ 
 رور.الفضبلت، وىي متنوعة مف نعت وبدؿ وعطؼ وجار ومج

خاصة  ،لمعامية استعماالت الّمغوية: استعماالت العامية الخاصة لبعض الظواهر. 1.1.1
 في االستفياـ والنفي وىذا ما سنوضحو فيما يمي:

)الِشيْف( التي تمحؽ بآخره وفمف استعماالت العاّمة لمنفي: )َما( التي تسبؽ الفعؿ  :النفي -
 اش(.اجَ كقولنا: )مَ 

ما عندي ): نحتت ىذه العبارة مف (يْش دِ نْ اعَ مَ )والتي أشار إلييا عبد المالؾ مرتاض في قولو: 
 لمداللة عمى النفي. (ما)ومنو فالِشيْف تمحؽ بنياية الفعؿ الواقع بعد أداة النفي  1.(شيء!

يبلحظ أّف عاميتنا تعتمد عمى أدوات االستفياـ المعروفة مثؿ: َمف؟ وما؟   :االستفياـ  -
وىما أداتاف فصيحتاف، كما تعتمد عمى النغمة في المنطوقة، أو عمى كممات تدّؿ عمى 
االستفياـ وتحتؿ الصدارة في الجممة وتتمثؿ ىذه الكممات في:)آْش، آْش َمْف، َوْعبلْش، َفاْش 

 مثبل نذكر:فمف أدوات االستفياـ المستعممة في عاّميتنا،   ِكيَفاْش َوْقَتاْش، َقدَّاْش، َوْيْف...إلخ(
، كما أشار إلى ذلؾ عبد الممؾ مرتاض (وأّي + شيء)وىو تركيب منعوت مف  :(َواْش ) -

( ثـّ حذفوا أيّ )حذفوا الياء مف  (وأّي شيء؟)نحتت مف العبارة الفصيحة  (اْش وَ )في قولو:"
يـ توىموىا غير موجودة البّتة أنّ فمـ يمتفتوا إلييا، فك (شيء)، أّما اليمزة مف (شيء)مف  الياء

وحيف يدخموف  (آْش )لحذفيـ المطرد ليا إذا كانت متوسطة أو متطرفة، فأصبحت العبارة 
وىو نفس التعميؿ الذي قدمو شوقي  2"(.اْش وَ )الواو عمييا يحذفوف اليمزة تخفيًفا فتصبح 

ممتيف: رايح في العامية المصرية؛ حيث أّف أصميا مف الك 3ضيؼ في نحت كممة )َحاْعرؼ(
 وأعرؼ.

                                                           
  لمنشر والتوزيع، الشركة الوطنية 1981: الجزائر عبدالمالؾ مرتاض، العامية الجزائرية وصمتيا بالفصحى، دط. - 1

 .21ص 
 .22ص المرجع نفسو،  - 2
، دار 1994شوقي ضيؼ، تحريفات العامة لمفصحى في القواعد والبنيات والحروؼ والحركات، دط. القاىرة:  - 3

 .30ص المعارؼ، 
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 (مأيف)يا وقعت في اآلخر فصار نّ أل (ميف)، حذفت النوف مف (مف أيف)أصميا   :يفْ مِ   -
وىذا الذي  (مف + أيف)، فيي إذف تركيب منحوت مف: (ميف)فحذفت العاّمة اليمزة فصارت 

فمكثرة تردد أدوات  ،أشار إليو عبد المالؾ مرتاض كذلؾ  نحتت مف عبارة مف أيف جئت
يـ أنّ حيث  ؛االستفياـ عمى األلسنة كثيًرا ما تنحت، ونجد ىذا النحت حتى في الفصحى

)مف أيف( حذفت النوف مف  (يفمِ )يقولوف بدال مف: إلى متى؟ إالـ... وأضاؼ قائبل: فأصؿ 
ة فحذفوا ىمز  (مأيف)يا آخرة، ويطرد في ليجاتيـ حذؼ الحروؼ اآلخرة، فصارت نّ أل (ميف)

ولو  1(ميف)يـ يجتنبوف نطقيا، فأصبحت العبارة إنّ يا عّدوة ليـ كما ىـ أعداء ليا، فنّ القطع أل
 أسقطنا ذلؾ عمى كممة ) َفْيْف( نجدىا منحوتة مف )في + أيف(

التثنية: يبلحظ عدـ استعماؿ العامية لممثنى، وىذه ليست ظاىرة غريبة بؿ حتى في العربية 
الفصحى، يفضؿ المتكّمـ استعماؿ الجمع بدال مف المثنى. وخّمو العامية مف التثنية ليس 

 مقتصًرا عمى العامية الحالية بؿ ُوجد قديما كذلؾ،  ٹ ٹ  ڇ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻڻ  ...  ڇ 

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڇ   ٹ ٹ ،قولو جؿ شأنو في سورة الحجراتو  [19االية سورة الحج] 

فضمير الجماعة في اآليتين يعود على مثني كل  [9اآلية سورة الحجرات] ڇ...ڱ  ں  

 منهما.

ففي العامية نجد قرائًنا خاصة تدؿ عمى  :استعماؿ العامية لقرائف خاصة لمزمف المضارع -
، والمعمـو في (سيأكؿ)أي  (ؿْ اكُ يَ  احْ رَ )ومثاؿ ذلؾ:  (راح)الفعؿ  الزمف المستقبؿ تتمثؿ في:

 في العامية المصرية ؛لمداللة عمى المستقبؿ (سوؼ)و (س)ة العربية الفصحى استعماؿ الّمغ
 حيث أّنيا نحتت مف الكممتيف: رايح وآكؿ، لمداللة عمى المستقبؿ. 2)َحاُكؿ(؛

وقد أشار إلى ىذه النقطة عبد المالؾ مرتاض  :استعماؿ العامية لتراكيب خاصة لئلضافة -
( الجزائرِ  يقولوا مثبل: )شعبُ  أفّ يـ ال يصطنعوف اإلضافة العربية المباشرة، كأنّ حيف قاؿ: "

                                                           
 .18ص عبد المالؾ مرتاض، العامية الجزائرية وصمتيا بالفصحى،  - 1
، دار 1994شوقي ضيؼ، تحريفات العامة لمفصحى في القواعد والبنيات والحروؼ والحركات، دط. القاىرة:  - 2

 .30ص المعارؼ، 
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( في اعْ تَ ( أو )أنْ اؿْ يَ (، فيـ يتصموف لئلضافة عف طريؽ )دَ زائْر الجَ  اؿْ يَ دِ  بْ عْ فيـ يقولوف )شَ 
اب تَ الجزائرييف فعبارة )ِكتابي( يعبروف عنيا بقوليـ )الكِ ليجات المغاربة منيا في ليجات 

ي( كما اعِ تَ )أنْ  الي(،يَ عاميتنا الجزائرية تستعمؿ في اإلضافة )دَ  أفّ فمف المبلحظ  1ي("اعِ تَ ِانْ 
 أشار إلى ذلؾ عبد المالؾ مرتاض.

وىي المسند  ،ة العربية الفصحىالّمغالعامية الجزائرية تعتمد عمى بنية  أفّ يمكف القوؿ 
يا تخضع لنظرية العوامؿ، لكنيا تعتمد عمى استعماالت خاصة وىي أنّ والمسند إليو، كما 

 .تمتاز أساًسا بالمرونة والسيولة

إىماؿ الميجات لئلعراب موجود منذ القدـ، وىذا ما  إفّ  إهمال العامية لإلعراب: .2.1.1
كبلـ أىؿ الحضر مضاٍه لكبلـ فصحاء العرب في  أفّ ذكره ابف جنّي في قولو: "غير 

 كبلـ الفصيح، وىذا رأي أبي الحسفيـ أَخّموا بأشياء مف إعراب الأنّ حروفيـ، وتأليفيـ، إال 
 أفّ العامية الجزائرية ىي األخرى تفتقد اإلعراب، وذلؾ كما ىو معروؼ ف 2وىذا الصواب."

ذو مستوى بسيط بؿ قد يكوف أمًيا، وقد العامية ىي في األصؿ لغة العاّمة، وىذا العاّمي 
العاّمي ال يستطيع  إفّ يا لغة العامة، وعميو فأنّ يكوف أيًضا إنساًنا متعمًما، ولكف األصؿ 

جًرا فقط، بؿ ىو مف العمـو الجميمة و جزًما ونصًبا و اإلعراب ليس رفًعا  فّ إعراب كبلمو، أل
لعمـو تحتاج إلى دراسة وعمـ، وعميو التي َخصَّت بيا العرب اإلعراب، وكؿ ىذه المعاني وا

 فسقوط اإلعراب في العامية خاصية لغوية طبيعية وال يمكف اعتبارىا لحًنا.
 وليذا يمكننا استخبلص ما يمي:

  نّ سقوط اإلعراب في العامية ليس لحًنا، و  ؛ما ىو خاصية مف خصائص العاّميةا 
  ؛ة العربيةالّمغو شيء ثانوي ال دور لو، فاإلعراب أساس أنّ سقوط اإلعراب ال يعني 

                                                           
 .15ص عبد المالؾ مرتاض، العامية الجزائرية وصمتيا بالفصحى،   - 1
 .29ص أبو الفتح عثماف بف جني، الخصائص،  - 2
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  كبلمو  إفّ سقوط اإلعراب في العاّمية ال يؤدي بالعامية إلى الوقوع في الغموض، بؿ
 مفيوـ واضح.

 ةنا ضد اإلعراب، ولكف إىماؿ العاّمية لئلعراب خاصية لغوية طبيعيأنّ والقوؿ بيذا ال يعني 
 ة حتى يتكّمـ العاّمية، بؿ ىو يتكّمميا بكؿ عفوية وبساطة.الّمغفنحف ال نطالب العاّمي بتعّمـ 

واقعنا الّمغوي في الجزائر واقع متعدد  فّ إ :وجود ظواهر التداخل بالّمغات األخرى  .3.1.1
والعامية  ة الفرنسيةالّمغات، فإلى جانب الّمغة العربية الفصحى نجد الميجات المازيغية والّمغ

اختبلفات ليجية تختمؼ مف  –العامية الجزائرية  –نا نممس في ىذه األخيرة أنّ باختبلفاتيا، إذ 
 يا عامية جزائرية تضـ ليجات متنوعة، ويكوف تمثيؿ ذلؾ كما يمي:أنّ منطقة ألخرى، فنقوؿ 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العامية لغة العامة جميًعا، لغة األمّي والمتعّمـ، لغة الفقير والغني، أي لغة كؿ  نبلحظ أفّ     
الفئات االجتماعية، لكنيا تضـ اختبلفات ليجية ترتبط خاّصة بالموقع الجغرافي، ليذا نقوؿ 

ويكاد  وعاميات الشرؽ، وعاميات الغرب.، وعاميات الجنوب، في وسط الببلد عاميات الشماؿ

 ()الوسط  ليجات الشماؿ            
 

 

 

 ليجات الجنوب

 العاميات

 الجزائرية
الغرب ليجات الشرق لهجات   
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بسبب الشاسعة الجغرافية لمجزائر أف تكوف لكؿ والية جزائرية ليجة خاصة بيا، وذلؾ 
فالدارجة الجزائرية نفسيا تختمؼ  ،واختبلؼ أنماطيا المعيشية والثقافية باختبلؼ مناطقيا

 ؽ مف بعضيا أو العكستقارب المناطبحسب  ،ومتفاوتة أحيانا أخرى ،بأشكاؿ طفيفة أحيانا
فسكاف الغرب  ،سواء عمى مستوى التراكيب أو المضاميف أو عمى المستوى النطقي والصوتي
الشرؽ حتى في  الجزائري مثبل ليـ فنونومات )النغمات الصوتية( مختمفة عف فنونومات سكاف

 التراكيب والعبارات المشتركة...إلخ.
وية بيف العربية الفصحى ولغة الّمغمتّسـ بازدواجية وي الجزائري الالّمغإذف ولطبيعة واقعنا   

أخرى تختمؼ عنيا، وكذلؾ الثنائية )الرأسية، األفقية، القطرية( والتي تكوف بيف الفصحى 
والعامية، أو لغات أخرى،  فبل بّد أف تكوف ىناؾ دراسة عممية لياتيف الظاىرتيف لما ليا مف 

 ة الفصحى.الّمغتأثير مباشر عمى 

ة الفصحى ىي ذلؾ المستوى الكبلمي الذي لو صفة الّمغ إفّ  الّمغة الفصحى المعيارية:  .2
ة المعيارية في أوؿ األمر الّمغرسمية والذي يستعممو المتعمموف تعميًما راقًيا، وغالًبا ما تكوف 

 ليجة محمية، تناؿ شيًئا مف التمجيد أو التقديس.
أف تكوف ليجة منطقة مف البمد اُتِخَذْت مقًرا ويعترؼ بيا كمغة رسمية لسبب مف األسباب ك 

لمحكـ مثؿ )الفرنسية الباريسية( أو ليجة مجموعة مف الناس أصبح ليـ سيطرة عسكرية مثؿ 
فسكاف مدينة  .1)القشتالية اإلسبانية( أو ليجة منطقة زعامة أدبية مثؿ التوسكانية في إيطاليا

ة الّمغمدريد مثبًل يتحدثوف في إسبانيا بميجة مختمفة تمامًا عف سكاف قرطبة وكبلىما يعتمد 
 اإلسبانية في التدويف والطباعة. 

يعّد موضوع العبلقة بيف الفصحى والعامية، ىو مسألة  العالقة بين الفصحى والعاّمية: .3
بينيما في التعبير عف الحياة في  لغوية اجتماعية، نتجت عف تقسيـ المجاالت والوظائؼ

                                                           
 .6 ، المكتبة الثقافية الدينية، ص2004: اتيا، دط. القاىرةحساـ البينساوي، العربية الفصحى وليج - 1
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مختمؼ مظاىرىا، إذ اكتفت الفصحى بالتعبير عف مجاالت معّينة، كالديف واآلداب 
والعمـو واألمور السياسية، واإلدارية وبعض المظاىر الثقافية والفنّية، واقتصرت العامية 

نع، وبعض عمى التعبير عف جوانب الحياة اليومية في البيت والشارع، والسوؽ، والمص
األماكف الترفييية وما إلى ذلؾ، وقد أّدى ىذا التقسيـ في األدوار بمرور الزمف إلى 
ظيور ىّوة شاسعة بيف ىذيف المستوييف الّمغوييف الّمذيف كانا يمّثبلف أصبل واحدا دوف 
أّي مجاؿ لمشّؾ، كما بّينت ذلؾ مختمؼ الدراسات؛ وتّتضح ىذه الّيوة في عدـ قدرة أي 

تكّمـ بالفصحى بطبلقة ودوف أخطاء عف أمور الحياة اليومية، كما ال شخص أف ي
وقد حدث بعض  1يستطيع ىذا الشخص أف يعّبر عف القضايا العممية والفكرية بالعامية.

الّتطور في ىذه الوضعية خبلؿ القرنيف الماضييف؛ إذ استطاعت الفصحى أف تقتحـ 
بعض مجاالت العاّمية، ويظير ذلؾ في دخوؿ عدد مف الكممات والتراكيب الفصيحة في 
لغة معامبلتنا اليومية، نتيجة انتشار التعميـ، ورواج وسائؿ اإلعبلـ وغير ذلؾ مف 

العاّمية أف تمج كمّيا أو جزئيا بعض المياديف المخّصصة لمفصحى  العوامؿ، كما حاولت
ويّتضح ذلؾ جمّيا في لغة المسرح، ولغة بعض أقساـ القّصة والرواية وظير أيضا نتيجة 

وىو مزيج بيف الفصحى والعاّمية غير أّف  2التفاعؿ بيف ىذيف المستوييف مستوى ثالث
 عدد مستعمميو مازاؿ محدوًدا.

                                                           
والعامية"  طاىر ميمة "العبلقة بيف الفصحى  - 1

www.csla.dz/mjls/index.php?option=com_remository&Itemid=55&func=startdown&        
 2011-12-24 تاريخ:

، المركز 2005: . المغرب1أحمد مجمد المعتوؽ، نظرية الّمغة الثالثة دراسة في قضية الّمغة العربي الوسطى،  ط - 2
 .9ص الثقافي العربي، 
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 وية المشتركة لميجات العربيةالّمغاألرضية 

 ة العربية الفصحى بالوف الغامؽالّمغ            
 أ: إحدى الميجات العربية  

 ب: إحدى الميجات العربية
 جػ: إحدى الميجات العربية

ة العربية الفصحى، وبيف كؿ ليجة الّمغأرضية مشتركة بيف كؿ ليجة وبيف  نبلحظ وجود
 ة العربية الفصحى وعف بقية الميجات.الّمغوأخرى. كما توجد مساحة تنفرد كؿ ليجة عف 

والذي كاف  ،ة الفصحىالّمغشكؿ التطور الديناميكي لميجة العامية المبني عمى األخذ مف  إفّ 
مصطمحاتيا مف و بيا وتفعيؿ أخذىا لتراكي ،آخر الخطوط اليشة لمدفاع عف شخصية المجتمع

ة الوطنية والقومية الُيوية األجنبية، يشكؿ أحد أىـ الوجوه المبطَّنة لتقّدـ عممية تفكؾ الّمغ
وليس سبب ىذا التيياف يعود إلى التنوع  ؛كقيمة كبيرة في ذىف اإلنساف العربيو كمفيـو 
عي في العثور عمى و سبب ىذا العجز الواقأنّ وي في الجزائر، الذي يرى البعض الّمغالمساني و 

و في كؿ األحواؿ نّ ة الوطنية وتقاسـ عيشو بيف جميع الجزائرييف، ألالُيوياإلحساس الجامع ب
كاف يمكف أف يستثمر ذلؾ التنوع لخدمة الفكر والمعرفة والثقافة الشعبية، مف أجؿ الحفاظ 

قومي في عمى تماسؾ كينونة المجتمع، وبالضرورة خدمة الوحدة الوطنية وحماية األمف ال
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ىماؿ مكانيا و ة القومية نفسيا الّمغالنياية، لوال التخمي عف  دورىا؛ فالمشكمة ليست في التنوع و ا 
ومف جية  ة بعينو بؿ في رؤية البعض لما ُيمكف أف يفعمو ذلؾ التنوع مف زاوية سمبية مف جي

ة الّمغفي أعمى مستويات المسؤولية عمى االستمرار في تيميش و أخرى إصرار البعض اآلخر 
ية الطبيعية بما يكفؿ ليا المازيغة الّمغالعربية الفصحى؛ وغياب إرادة حقيقية لتوطيد مكانة 

تشكيؿ و االنتشار الُممنيج والتطور الحتمي، وعدـ وجود مشروع ضارب مف أجؿ إعادة بناء 
الوصوؿ إلى ىوية  سرّ  أفّ  1ية في الذىف الجزائريالمازيغوية العربية و الّمغتدريجي لمروح 
ال ينطمؽ مما تقدمو  ،األصميةو متجذرة قائمة عمى لغة المجتمع الفصحى أو وطنية حقيقية 

بؿ ينطمؽ أبكر مف ذلؾ بكثير في المجتمعات ذات  ،ة في االبتدائيات واإلعدادياتالّمغكتب 
يطو التنوع المساني عمى شاكمة المجتمع الجزائري، أي مع بدء الطفؿ في اكتساب لغة مح

 والتي عف طريقيا تبدأ معالـ عبلقتو المستقبمية بمغتو الفصحى تتشكؿ.

"ىي لغة القرآف الكريـ  ة العربية الفصحىالّمغ إفّ  :. الّمغة العربية في عهد االستقالل4
والتي تستخدـ اليـو في المعامبلت الرسمية، وفي تدويف الشعر  والتراث العربي جممة،

ة العربية بعد استعادة السيادة الّمغكاف األمؿ كبيًرا في أف تصبح  2واإلنتاج الفكري"  والنثر
ة الوطنية، والرسمية، كما الّمغباعتبارىا  ،تعيش وضعيا الطبيعي شأف كّؿ لغة في وطنيا

الموائح السياسية وزّكاىا التاريخ الطويؿ. كاف األمؿ كبيًرا كذلؾ أف يوضع حّد لييمنة  أقرّتيا
اداتيا داخؿ مرافؽ الدولة لكف اإلشكاؿ الذي طرح في بداية العيد الجديد ة الفرنسية وامتدالّمغ

ة جّراء العيد االستعماري ىو التركة الثقيمة التي ورثتيا األّمة وورثت معيا العقد الّنفسي
ة الفرنسية في كؿ مرافؽ الدولة، وفي كؿ مجاالت الّمغتمؾ التركة التي جعمت  البغيض

                                                           
   نظرة صغيرة عمى إشكالية الّمغة واليوية في الجزائر".أمير فنور"  - 1

www.amir-fennour.over-blog.com 2011-12-12: بتاريخ 

 .144ص ، دار العمـ لممبلييف بيروت، 1985: . لبناف1إميؿ بديع يعقوب، فقو الّمغة العربية وخصائصيا، ط - 2
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ة الفرنسية ىو المدرسة التي تبّنتيا الدولة عمى الّمغوالموقع الحرج الذي تمركزت فيو  ،1الحياة
وية وفؽ خّطة الّمغوي، ىذا يعني أّف المسؤوليف لـ يعالجوا المشكمة الّمغأمؿ تصحيح مسارىا 

مدروسة ال في مستوى التعميـ، وال التكويف بؿ تركوا ذلؾ لمظروؼ مّما أّدى إال تعقيدىا أكثر 
وي في المجاؿ الّمغتيجة التوّسع في نظاـ التعميـ، وما رافؽ ذلؾ مف تسّبب في ميداف التعامؿ ن

وي، وتعميـ عممية التعريب الّمغاإلداري، والتعامؿ الحياتي، وقد كاف باإلمكاف تصحيح الوضع 
وية كانت البد أف تعالج بتصحيح الوضع الموروث مثمما عولجت القضايا الّمغلكف المسألة 

 خرى.األ

لكف الوتيرة التي سارت عمييا  ،ويةالّمغالدولة أعّدت العّدة لمتخّمص مف التبعية  أفّ صحيح     
نتيجة كثير مف األفكار الخاطئة التي كثيرا ما  ،في البدايات األولى كانت ضعيفة ومضطربة

ّف  البلتينية ات الّمغسمعناىا كالقوؿ: إّف العربية لغة عبادة فبل تصمح لتكوف لغة العمـ، وا 
وية تنمو الّمغوحدىا القادرة عمى القياـ بيذا الدور، وىذا أحد األسباب التي جعمت المشكمة 

وتكبر مع سنوات االستقبلؿ مّما جعؿ مواجيتيا، وطرح حموؿ مبلئمة ليا أمًرا صعب المناؿ 
ف تعّذر األمر بداية عمى توظيؼ  2عمى ما يبدو. االت ة العربية في جميع المجالّمغوحتى وا 

ة الّمغالحياتية، فإّنو كاف باإلمكاف التفكير الجّدي في ضبط خّطة مدروسة ومتكاممة تّمكف 
العربية مف استعادة مكانتيا الطبيعية تدريجيا، ولكف ذلؾ لـ يحدث بالشكؿ المطموب، وىنا 

ة العربية دخمت المدرسة منذ الموسـ الدراسي األوؿ بعد الّمغبدأت المعاناة.  صحيح أّف 
الستقبلؿ ولكنو دخوؿ محتشـ لـ تيّيأ لو الظروؼ، وىذا األمر الذي دفع المسؤوليف إلى ا

وية، فقاموا بتشكيؿ لجنة وطنية لمتعريب الّمغالتفكير في أساليب الحموؿ الممكنة لممسألة 
ة العربية وأساليب استعماليا، ووصمت بعد الدراسة إلى ضبط الّمغلدراسة قضايا التعامؿ ب

                                                           
االستقبلؿ" مجمة الّمغة العربية  عبد القادر فضيؿ "محنة الّمغة العربية في فترة االحتبلؿ الفرنسي ومعاناتيا بعد - 1

إشراقة الثورة التحريرية  ممتاز، العربية مف محنة الكولونيالية إلى ، المجمس األعمى لمغة العربية، عدد2005: الجزائر
 .269ص 

 . 270-271ص  المرجع نفسو، - 2
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صية شاممة لموضعية القائمة وطرح تصّور لآلفاؽ المستقبمية لمعالجة الوضعية حصيمة تشخي
 1992سنة  1(وي الجزائريالّمغالمجمع )لكف المشروع لـ يتأسس إال بعد سنوات تحت اسـ 

وية عندنا منذ الّمغالوضع الذي طبع المسيرة  ىو يذاف 1998.2ف لـ يعيف أعضاؤه إال سنة كل
الجماعية الذي دفع المسؤوليف إلى تغيير  ادةولوال إلحاح اإلر  ،الوقتالبداية واستّمر بعض 

ولما عرؼ تعميـ استعماؿ العربية الخطوات  ،لما تحققت النتائج التي نراىا اليـو ،مواقفيـ
ـّ إنجازىا تدريجًيا في مّدة لـ تتجاوز ربع قرف مف الزمف، أي مف بداية  اإليجابية التي ت

ة العربية أداة لتعميـ جميع الّمغف نّفذ القرار القاضي بجعؿ حي 64/65الموسـ الدراسي 
ـّ الثانية في مرحمة أولى، إلى الموسـ الدراسي  المعارؼ مف خبلؿ تعريب السنة األولى ث

ـّ فيو توحيد لغة تعميـ المرحمة  89/90 الذي شيد تعميـ التعميـ األساسي بكامؿ مستوياتو، وت
 مسار معالـ وىذه 3التي اعترضت تعريب المواد العممية.الثانوية والتغّمب عمى المشكبلت 

 ثبلث: عشريات خبلؿ التعريب
 ؛العربية ةالّمغب اإلذاعية القناة إنشاء- 1962 
 ؛المدرسة تعريب بداية - 1965 
 ؛العمومي الوظيؼ في التعريب عف تتحدث نصوص ظيور - 1968 
 ؛التعريب سنة أنيا الرئيس أعمف - 1971 
 ؛لمتعريب الوطنية المجنة إنشاء - 1973 
 ؛التعريب حوؿ ندوة أوؿ - 1975 
 ؛األساسية المدرسة إنشاء - 1976 
 ؛التعييف في صعوبات واجيوا الذيف المعربيف الطمبة إضراب - 1979 

                                                           
االستقبلؿ" مجمة الّمغة العربية، ص  عبد القادر فضيؿ "محنة الّمغة العربية في فترة االحتبلؿ الفرنسي ومعاناتيا بعد -  1

271. 
 .148ص عمى القاسمي، لغة الطفؿ العربي  دراسات في السياسة الّمغوية وعمـ الّمغة النفسي،  -  2
ص  ،مجمة الّمغة العربية "االستقبلؿ محنة الّمغة العربية في فترة االحتبلؿ الفرنسي ومعاناتيا بعد"عبد القادر فضيؿ  - 3

272. 
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 المركزية لمجنة العربية ةالّمغ استعماؿ تعميـ قرار تبني مع التعريب بعث إعادة - 1980 
نشاءو  1980 جواف في التحرير جبيةلحزب              ؛الوطنية لمغة األعمى المجمس ا 

 ؛الجامعة في واالجتماعية اإلنسانية العمـو تعميـ تعريب استكماؿ - 1984 
 ؛أطوارىا جميع في الجزائرية لممدرسة الشامؿ التعريب مف االنتياء - 1989 
 بعد مف جمد والذي الواحد لمحزب لمؤتمر العربية ةالّمغ استعماؿ تعميـ قانوف تبني - 1991 

وكاف مف  .1أبدا القانوف ىذا يطبؽ لـ الواقع في وأنّ  غير، 1998 سنة في تبنيو أعيد ثـّ 
المنتظر بعد ذلؾ أف يستّمر الجيد الذي عرفو التعميـ األساسي والثانوي في مجاؿ التعريب 
ليمّتد إلى فروع التعميـ العالي، لكف األمر لـ يتحّدد رغـ الندوات التي عقدت لحّؿ ىذا 

تي وي، فتعريب التعميـ العالي توقؼ بعد أف عرؼ بداية موّفقة، والمبلحظة الالّمغاإلشكاؿ 
ينبغي تسجيميا ىنا ىي أّف الخمسيف سنة التي مّرت عمى استعادة السيادة كافية إلعادة المياه 

ة الّمغمو فعمنا ذلؾ لكانت فلو أردنا وصممنا،  2ويةالّمغإلى مجارييا في مجاؿ معالجة المسألة 
 العربية اليـو في أزىى عيد مف عيودىا.

عربية الفصحى لغة عريقة تمتد جذورىا إلى ال إفّ  . ميادين استعمال العربية الفصحى:5
فيي لغة الشعر الجاىمي، وازدادت ىذه األخيرة رونًقا وبياًء  –العصر الجاىمي  –الماضي 

بمجيء اإلسبلـ، بحيث اتسعت رقعتيا وعّمت العالـ، فكاف القرآف الكريـ الدافع األساسي الذي 
وب، وبيف الشرؽ والغرب، كما أّنيا ليست ة إلى االنتشار فسافرت بيف الشماؿ والجنالّمغأّدى ب

لغة العرب فقط بؿ لغة كؿ مسمـ، وسنحاوؿ في ىذا الباب أف نحّدد مجاالتيا في واقعنا 
 الجزائري خاصة والواقع العربي عامًة.

ة العربية لغة القرآف الكريـ، ولغة األحاديث النبوي الّمغإّف  . الفصحى لغة القرآن الكريم:1.5
ة بديف الحنيؼ جعميا لغة مقدسة ممتدة إلى جذور الّمغالشريؼ، فيي لغة العبادات وارتباط 

                                                           
 .18ص محمد الياشمي، المحيط الّمغوي وأثره في اكتساب الطفؿ الّمغة العربية الفصحى، -   1
عدد  ،مجمة الّمغة العربية "االستقبلؿ محنة الّمغة العربية في فترة االحتبلؿ الفرنسي ومعاناتيا بعد" عبد القادر فضيؿ - 2

 .273، ص ممتاز
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يا نقمت لنا خطب الخمفاء أنّ الماضي، إذ يعود تاريخيا إلى ما قبؿ ظيور اإلسبلـ، كما 
 ة الجزائرالتي وّحدت العالـ العربي، فيي لغة الّمغالراشديف، ودواويف الشعراء؛ وىي أيضا 

تونس والمغرب األقصى ومصر وىمـ جّرا، فيي لغة منتشرة في الزماف والمكاف ألّنيا لغة كؿ 
إبراىيـ أنيس في ىذا الصدد: " ذلؾ االرتباط الوثيؽ الذي يتمثؿ في القرآف يقوؿ المسمميف 

ات التي الّمغكانة تسمو عمى غيرىا مف الكريـ واألحاديث النبوية، قد جعؿ لمغة العربية م
ة الّمغارتباط  ألفّ  1مف تمّسؾ بالديف الحنيؼ، تمّسؾ أيضا بمغتو..." فّ عرفيا التاريخ، ذلؾ أل

العربية بالديف اإلسبلمي جعميا أكثر انتشاًرا في بمدنا وفي كؿ البمداف العربية، أليست ىي 
 أف ننساىا؟ة التي تؤدى بيا الصموات الخمس؟ فكيؼ بنا الّمغ

مّرت العربية الفصحى في الجزائر بمرحمتيف أساسيتيف:  . الفصحى الّمغة الرسمية:1.5
ة الّمغة الفرنسية محؿ الّمغتتمثؿ المرحمة األولى في مرحمة االستعمار الفرنسي، الذي أَحؿَّ 

حيث استرجعت الجزائر  ؛1962العربية، والمرحمة الثانية بدأت بعد االستقبلؿ أي عاـ 
لتجاوز ىذه   –رغـ قمقيا  –سيادتيا، وقّررت الحكومة الجزائرية اتخاذ كؿ الوسائؿ الممكنة 

 2المرحمة الصعبة فعمدت إلى:
 ة العربية وىي جريدة الشعب التي صدر عددىا األوؿ في الّمغتأسيس جريدة رسمية ب

 ؛العربيةة الّمغوكذلؾ إنشاء قناة إذاعية ناطقة ب 12-12-1962

  أي بمجيء ىواري بومديف كرئيس لمدولة، والدكتور  1967– 1965ما بيف عامي
 ؛ة العربيةالّمغطالب اإلبراىيمي كوزير لمتربية قّرر تكثيؼ الجيود لتوسيع نطاؽ 

  تعريب كؿ القطاعات والمؤسسات والسيما  ،صدر قانوف التعريب 1971في عاـ
 قطاع التربية.

                                                           
 .279ص ، دار المعرفة، 1970: ، دط. مصرأنيس إبراىيـ، الّمغة بيف القومية والعالمية - 1
 .23ص ، دراسة مقارنة لتراكيب الّمغة العربية سياـ مادف، العبلقة بيف الفصحى والعامية - 2
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ة العربية استرجاع مكانتيا وأصبحت الّمغىذه الجيود المكثفة التي بذلت، استطاعت  وبعد
ة الرسمية، وقولنا لغة رسمية أي لغة الدولة، لغة اإلعبلـ واالتصاؿ، ولغة القضاء ولغة الّمغ

ة الوطنية. وفي ىذا المقاـ ال بّد لنا مف اإلشارة إلى الّمغالمؤسسات، ولغة التعميـ، إذف فيي 
وىو التداخؿ بيف المستوييف الفصيح والعامي في المنطوؽ ومثاؿ  ،خاص كثيرا ما يحدث أمر

المتكّمـ في المنطوؽ  أفّ ذلؾ بعض الحصص التمفزيونية واإلذاعية، ويمكف تعميؿ ذلؾ بقولنا 
 ّنو مف خصائص المنطوؽ العفوية ال يممؾ وقًتا لتصحيح كبلمو عمى عكس المكتوب، أل

قد يخرج مف المستوى الفصيح إلى المستوى العامي، وأحيانا أخرى يفعؿ  المتكّمـ إفّ ليذا ف
المتكّمـ ذلؾ لمترفيو عف نفسو، وكذا لتقريب الروابط بينو وبيف مخاطبو حتى يحسسو بنوع مف 

 الراحة.

يا لغة تكتسب بالّتعمـ، ومنو فيي أنّ ة الفصحى الّمغما تختّص بو  . الفصحى لغة مقام:2.5
ت االجتماعية، بؿ تخّص فئة المتعمميف فقط، وعمى ىذا األساس فيي لغة ال تخص كؿ الفئا

بّد مف اإلشارة لو، وىو ال اميمّ  ا؛ غير أّف ىناؾ أمر التعميـ التي تدّرس في مدارسنا الجزائرية
، أل أفّ  و لحد اآلف مازالت نّ العربية الفصحى في الجزائر لغة بعض العمـو وليس كؿ العمـو

ة الفرنسية، ويؤلؼ المتخصصوف فييا الّمغوالّطب تدّرس في الجامعة ب العمـو التكنولوجية
ة الفرنسية أيضا، ولكف ىذا ال يمنع أّف العربية الفصحى لغة العمـ والفكر في الّمغكتبيـ ب
 .ببلدنا

بحيث قد يكوف المتكّمـ في مقاـ  ؛المقاـ أساًسا ىو الذي يوّجو المتكّمـ إفّ  ويمكف القوؿ   
موضوع في مائدة مستديرة في التمفزة، رغـ ذلؾ فإّنو في حديثو ينتقؿ مف  رسمي كمناقشة

منيا ىروبو مف بعض  ،المستوى الفصيح إلى المستوى العاّمي المتفّصح ألسباب عديدة
القواعد التي قد توقعو في الخطأ ومنيا كذلؾ التبسيط والتواضع وىذا في مجاؿ المنطوؽ، أّما 

ة العربية الّمغولكف ما ينافس  ،يخرج أبًدا عف المستوى الفصيح المتكمـ ال إفّ في المكتوب ف
ة الفرنسية التي ىي لغة العمـ أيضا في ببلدنا، وال ىي الّمغ ،ة الرسميةالّمغيا أنّ الفصحى رغـ 
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يمكننا في بعض سنوات التخّمص منيا، ألّف مجموعة كبيرة مف المتعمميف الجزائرييف قد 
نّ ، و 1ة اإلطارات المختّصة في المجاالت العمميةة الفرنسية وخاصّ الّمغدرسوا ب و لمف الصعب ا 

 تعريبيـ بيف عشية وضحاىا.

العربية الفصحى في الجزائر لغة الديف الحنيؼ، وىذا ما يجعميا لغة  أفّ وخبلصة القوؿ     
 باقية خالدًة.

ة العامية لغة العاّمة فيؿ يقتصر دورىا عمى الّمغ أفّ بما  . ميادين استعمال العامية:6
 يا تتجاوزىا إلى مياديف أخرى؟أنّ المخاطبات اليومية أـ 

ة األـّ التي يكتسبيا المرء عندما الّمغإّف العامية ىي أوال  . العامية لغة الحياة اليومية:1.6
تي نستعمميا في ة الالّمغمنو فيي لغة البيت والشارع، أي لغة المجتمع، فيي و يبدأ الكبلـ، 

إذ ىي لغة الطفؿ  ؛مناقشاتنا اليومية، وفي جمساتنا العائمية وىي لغة كؿ الشرائح االجتماعية
 يذا فإّف مجاليا غير محدود مكانياوالمراىؽ والشاب والكيؿ والشيخ، ولغة األّمي والمتعمـ، ل

ؼ عدد الناطقيف بيا لقمنا ولو أردنا أف نعر  .ة األـ فيي لغة كؿ فرد جزائريالّمغيا أنّ وفعبل بما 
 2عمينا إحصاء عدد الشعب الجزائري، ولكّف عمينا أال ُنيمؿ أمريف أساسييف وىما: أفّ 

  ة الفرنسية، وتتمثؿ أساسا في الفئة التي الّمغوجود فئة اجتماعية في الجزائر لغتيا األـ
ترعرعت إّباف االستعمار الفرنسي، فرضعت مف الثقافة الفرنسية، وأّدى ىذا إلى أّف 

 ؛ىـ فئة قميمة جداو ة الفرنسية الّمغأبناءىا نشأوا نفس المنشئ فكانت لغتيـ األـ ىي 

  بالميجات  وىي الفئة الناطقة –وىي تحظى بشعبية كبيرة –وجود فئة اجتماعية
والمنتشرة في جميع  3األمازيغية، القبائمية الشاوية، المزابية، التوارقية، الشنوية، الشمحية

                                                           
 .24ص ، دراسة مقارنة لتراكيب الّمغة العربية سياـ مادف، العبلقة بيف الفصحى والعامية - 1
 .43ص ، المرجع نفسو - 2
 .179ص صالح بمعيد، عمـ الّمغة النفسي،  - 3
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و رغـ انتشار الميجات المازيغية والّمغة الفرنسية في أنّ ومع ىذا نستخمص   جيات الوطف
 العاّمية تظؿ األكثر استعماال بالمقارنة معيا. أفّ الجزائر إال 

ال ينحصر مجاؿ العامية في البيت والشارع  التراث الشعبي العريق: . العامية لغة1.6
 والسوؽ فقط ولكنيا أيًضا لغة تراثنا الشعبي الذي تمتّد جذوره إلى الماضي.

 أليست العامية سجبل زاخًرا بالثورات المجيدة التي حّققيا الشعب الجزائري؟ -
 في شكؿ أمثاؿ وحكـ؟ أليست العامية خبلصة تجارب وصمتنا -

يا أنّ فعبل فمعاميتنا تاريخ عظيـ وحافؿ، فقد جّسدت ثوراتنا المجّسدة في مبلِمح بالعامية، كما 
كذلؾ خبلصة تجارب وصمتنا في شكؿ أمثاؿ وحكـ مثؿ ذلؾ مسرحية )حيزية( وىي لغة َففِّ 

 (.دحماف الحراشي –أحمد وىبي  –وأمثمة ُمطربينا كثيرة نذكر منيـ:) نورة 
وال يقتصر مجاليا عمى المستوى المنطوؽ فقط، بؿ تتجاوزه إلى المستوى المكتوب الذي كثيًرا 

 اليومية واألسبوعية...  الجرائدما نصادفو في بعض 
 أْبرُزُه المستوى المنطوؽ.  ،ة العامية ال تعدو أف تكوف لغة تراث عظيـ زاخرالّمغ إفّ 

عاّمية مكّممة لمجاالت العربية الفصحى، إذ نجد ة الالّمغمجاالت  أفّ ومّما سبؽ نستشؼ   
ـ كّمما أراد االستراحة قميبل التجأ إلى استعماؿ العامية، وىذا ال يعني المتكمـ المتعمّ  أفّ مثبل 
يا ناقمة تراث شعبي عريؽ لكف مجاليا يقتصر فقط عمى الحياة اليومية، بؿ كما أشرنا فإنّ  أفّ 

 يا لغة ديننا ولغة وطننا.أنّ ة العربية الفصحى لغة رسمية، فيكفينا الّمغتبقى 

العربية الفصحى لغة العمـ  أفّ مف المعروؼ  . العامية أداة تعميمية في المراحل األولى:2.6
والفكر، ولكف قد يستعمؿ المعّمـ العامية في قسمو ألسباب عديدة كتفسيره لبعض األمور التي 

 ا، وخاصة في السنوات األولى مف الطور األوؿ.قد يصعب عمى الطفؿ فيمي

مثبل:  قائبليستعيف المعمـ بالعامية أثناء الحصة خاّصة عندما تّعـ الفوضى فينفعؿ  وقد
 ؛ عمو يسيطر عمى الموقؼ ليعود اليدوء.وعبارات غير ذلؾ (ـْ كُ بْ رَ ضْ نَ  وؾَ  دُ اَل ُتوا وَ كْ سَ )اَ 
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خبلؿ عرضنا ىذا نتوصؿ إلى أّف: العامية أداة لمتخاطب اليومي، فيي لغة الحياة  مفو 
ة مسمؾ اجتماعي يقع في نماذج تركيبية الّمغة كما عّرفيا تماـ حّساف: "الّمغاليومية، و 
فالعامية أداة لنقؿ المعارؼ السابقة، كنقؿ األجداد لحكايات الماضي التي تعتبر  1معّينة..."

 ة لنا.مدرسة بالنسب

 المبحث الثاني: التداخل المغوي بين العربية والمازيغية.

إلى شماؿ إفريقيا وانتشر في ربوع الغرب  المازيغشعب  نزح ولهجتهم قديما: المازيغ .1
وجيات مف الصحراء الكبرى، وأطراؼ مصر، واستقّر ببعض جزر البحر األبيض المتوّسط 
وكاف ذلؾ في العصور القديمة التي ال تقّؿ عف ثبلثيف قرنا قبؿ الميبلد.  لقد كاف المثقفوف 

تصانيفيـ التاريخية وغيرىا بالّمغة البربر الذيف ظيروا في القرف الثاني قبؿ الميبلد يحّرروف 
بفعؿ إحراؽ الروماف لممكاتب الفينيقية وىي الّمغة التي  ،قميؿ الفينيقية لكف ما بقي منيا نزرٌ 

العبر البف ولعؿ كتاب  2استعمميا البربر في تسجيؿ ليجاتيـ نحو القرف الثاني قبؿ الميبلد.
زالت حامية لمتراث المازيغي  كانت وماخمدوف خير دليؿ، عمى أّف المغة الرئيسية التي 

 وثقافيا ىي المغة العربية. وسائدة في المجتمع رسميا وحضاريا وشعبيا

تشّكؿ المازيغية لغة تواصؿ، تعبير وَخمؽ ثقافي  :التداخالت المختمفة لمغة المازيغية  .2
ة حسب تأخذ مكانة خاّصة في الواقع السوسيولغوي، ألّنيا متنوع –حالًيا  –وىي بدورىا 

)منطقة القبائل الكبرى أو الصغرى، الشاوية، الميزاب، توارق المناطؽ المنطوؽ بيا 
  3، وكانت في األساس ولفترة طويمة معتبرة كأداة اّتصاؿ لنسبة قميمة مف السكاف.الصحراء(

                                                           
ص عالـ الكتب لمنشر والتوزيع والطباعة،  ،2000: . القاىرة4تماـ حساف، الّمغة  بيف المعيارية والوصفية، ط - 1

184. 
 ص ، دار أسامة لمنشر والتوزيع2000: ، المشكمة الثقافية في الجزائر التفاعبلت والنتائج، الجزائربف قينة عمر - 2

99. 
، جامعة البميدة 2008: حسيف قادري "مكانة الّمغات في الواقع السوسيولغوي الجزائري" مجمة الصوتيات، الجزائر - 3

 .213، ص 6د العد
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ّف التعايش ما بيف الّمغات والّميجات في الجزائر أّدى كما ىو معروؼ إلى التّأثير المتبادؿ  وا 
ىذا األخير تجّسده االستعارات اآلتية مف الّمغة الفرنسية، التي تارة تكوف أمازيغية يغمب عمييا 

وقة إذ نجد في الخطاب المازيغي عبارات فرنسية منط 1؛الطابع المازيغي واألمثمة عديدة
مستعارتاف مف الفرنسية  )َأِبُدون(، )َأَجَدْرمي(بالمازيغية، فعمى سبيؿ المثاؿ كممتي: 

(Gendarme،Bidon يأخذاف فنولوجية أمازيغية، ولكف يبقيا مشخصيف كتعبيريف ،)
فرنسييف، وىكذا تظير االستعارة مف األرصدة الّمغوية، فكثير مف المفردات الفرنسية مستعممة 

مازيغية، وىكذا فاالتصاؿ ة، أو ّمغوي اليومي بفونولوجية أو مورفولوجية عربيفي الخطاب ال
المتواصؿ بيف الفرنسية والعربية مف جية، والفرنسية والمازيغية مف جية أخرى يظير 

وىو سنة  ،التداخؿ الّمغوي ظاىرة طبيعية فّ وأل 2؛التداخبلت واالستعارات مف الفرنسية إلييما
يمارس عمى مستوى احتكاؾ الّمغات تعبيرا عف التفاعؿ  ،موؾ لغوي عاديالتأثير والتّأّثر وس

نرى تأثير الّمغة العربية عمى مختمؼ الميجات  ،فإّننا وفي منظور آخر 3،االجتماعي
مازيغ عمى اتصاؿ دائـ مع العربية، وىذا األخير ية؛ فمنذ أربعة عشر قرًنا والالمازيغ

ميجات البربرية في مختمؼ المناطؽ الناطقة بيا )االتصاؿ( يظير تأثير العربية عمى ال
وعميو تأخذ االستعارات العربية نسبة ىاّمة، وتتجسد عمى  4السيما في المجاؿ المفرداتي،
ألفاظيا  مف 60% فيو ستجد يةالمازيغ قاموس مثبل خذ 5؛مستوى المفردات الّمغوية أيضا

ذا عربية، قواسـ  نجد كما الصرفية والداللية، البنية في تشابيا نجد مقارنة دراسات أجرينا وا 

                                                           
 .214ص ، 6العدد  حسيف قادري "مكانة الّمغات في الواقع السوسيولغوي الجزائري" مجمة الصوتيات - 1
 .215ص  المرجع نفسو، - 2
صالح بمعيد "العبلقة بيف الفصحى والعامية"   - 3

www.csla.dz/mjls/index.php?option=com_remository&Itemid=55&func=startdown& :تاريخ 
24-12-2011   

 .215ص ، 6د حسيف قادري "مكانة الّمغات في الواقع السوسيولغوي الجزائري" مجمة الصوتيات، العد - 4
 .215ص المرجع نفسو،  - 5
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 والفعؿ والتأنيث، والتذكير والتعريؼ والتأخير والتنكير والتقديـ العدد في كثيرة مشتركة
 بجاية الجزائر: منطقة في المستعممة الكممات فيذه أمثمة عف بعض ...1والفاعؿ

 

 الفرنسية القبائمية المهجة العربية

 Ampoule المبوؿ المبول

 Gaz القاز القاز

 Cabas اكابا كابا

 Douille الدوي الدوي

 Ecole الكوؿ ليكول

 Fourchette ثفرشيت فرشيطة

 Bonjour صباح الخير فبلوف صباح الخير عميكم

  Sombre  اطبلـ اظالم

ورْ  وْر  الصُّ   Tour الصُّ

  Mon dieu ربي ربي

  Ramadan رمظاف رمضان

 
                                                           

، المجمس األعمى لمغة 2007: مجمة الّمغة العربية، الجزائرتصادـ"  ال تكامؿ والعربية األمازيغيةصالح بمعيد " - 1
 .237ص ، 19د العربية، العد
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 بلحة، وبالخصوص في مسألة األسماءالقبائمية تطغى في مقاـ الف أفّ في سياؽ آخر نرى   
 ثيغيغيت ثاغديدوت، تالمة، يوثرِ مَ ية صرفية، مثؿ: المازيغمعظـ أسماء الحشائش  أفّ فنجد 

أّما في سياؽ الحديث العاـ فيحصؿ خمط بيف العربية والفرنسية والقبائمية، وىذا حسب ميؿ 
ي فتطغى المازيغماؿ إلى العادات فيميؿ إلى القبائمية، أّما في المنزؿ  إفسياؽ الخطاب، ف

كما ىو مبّيف في الجدوؿ  1القبائمية محدودة وال تشّكؿ ألفاظيا رصيدا عممًيا. فّ الفرنسية أل
 آنفا؛ فاألسماء كميا مستحدثة.

قات مباشرة، إذ لـ ية ال تربطيما عبلالمازيغحيث نبلحظ أّنيا و  ؛نأتي إلى الدارجة الجزائرية   
تنحدر إحداىما مف األخرى رغـ انتمائيما إلى عائمة لغوية واحدة، وبالنظر إلى الوظائؼ 
السوسيولسانية فميس ىناؾ توزيع تكاممي بينيما فيما مًعا تستعمبلف ألدوار تواصمية حميمية 

 العمومية( وكبلىما مغّيبتاف في المؤسسات الرمزية لمدولة )المدرسة، الجامعات، اإلدارات
*)( 

ة الّمغوتستغبّلف كوسيمة في مجاؿ اآلداب الشعبية، وانطبلقا مف ىذا يصعب أف تمّيز بيف 
ية المازيغالرفيعة والوضيعة، ووجب النظر إلى وظيفتيما التواصمية عمى نطاؽ أوسع ف

( منّوعات محمية ينحصر بتشكيبلتيا المتعددة )قبائمية، شاوية، مزابية، تارقية، الشمحية
التواصؿ بيا في فضاءات جغرافية معّينة، إذف فإّف الطابع المحمي لؤلمازيغية والطابع 

ة الرفيعة، وعمى األولى طابع الّمغالتوحيدي لمدارجة الجزائرية يضفي عمى ىذه األخيرة طابع 
 لغة مجاليا فالعربية مجاليا ولؤلمازيغية مجاال، لمعربية أفّ ب نعمـ جيًدا أف ويجب 2الوضيعة.

قضاء  مستوى عمى االتصاؿ كوسيمة الخاصة اليومية وظائفيا ليا يةالمازيغعالية، و  عممية

                                                           

 .230-229ص ، 19د مجمة الّمغة العربية، العدتصادـ"  ال تكامؿ والعربية األمازيغيةصالح بمعيد "1- 
حاليا أخذ مكانتيا في وسائؿ اإلعبلـ وفي مجاؿ التعميـ في الجزائر؛ حيث خصصت ليا  تحاوؿ الّمغة المازيغية  - )*(

ذاعات وطنية ومحمية، وصارت تدّرس في المدارس والجامعات، كما أنشئت المحافظة السامية لمغة  قناة تمفزية، وا 
 .2007جواف20األمازيغية ثـّ المجمس األعمى لمغة األمازيغية في 

 
 .2011-01- 21تاريخ:        www.lissaniat.net" الّمغة العربية والّتنمية المعرفّية" عبد الرحمف بودرع - 2
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 العربية منذ دخوؿ تيفالّمغ مجاؿ تقسيـ وقع الحقيقة وفي1 مستوى اإلعبلـ. وعمى المصالح،
 يةالمازيغ حؽ في قصرت العربية وما العربية، مف يةالمازيغ وما اشتكت المغاربية، األوطاف

 االستعماؿ مف إقصائيما عمى عممت التي الفرنسية مف تيفالّمغ والظمـ لحؽ الشكوى لكف
 .اَلفْرَنَسة منطؽ يقبؿ ال بكؿ مف وبالزجّ  رسمية بقرارات

 المبحث الثالث: العالقة بين الّمغة العربية والّمغة الفرنسية:

إّف التحدث عف االزدواجية الّمغوية في الجزائر  :تاريخ الّمغة الفرنسية، وانتشارها الجزائر.1
سيضفي في المقاـ األّوؿ إلى التحّدث عف الّمغة الفرنسية، وىذا الشيء طبيعي لما لمغة 
الفرنسية مف موقع عمى الساحة الثقافية وفي ذىنية الجزائري وخاّصة عند النخبة؛ لذا تمارس 

قدر  مف الحرية ال نجد لو مثيبل مف البمداف في الجزائر ب -العربية، الفرنسية -االزدواجية 
الّمغة الفرنسية انتشرت في مرحمة االستعمار الفرنسي  أفّ فتجدر اإلشارة إلى  2العربية؛

(، امتّدت إلى جميع المناطؽ، وترّكزت بالخصوص في شماؿ الببلد 1830-1962)
في جميع قطاعات  بالخصوص في المدف الكبرى؛ ولقد عممت اإلدارة الفرنسية عمى ترسيميا

واحتّمت "الحياة العاّمة وحتى ما بعد االستقبلؿ وبقيت الّمغة المعموؿ بيا رغـ قانوف التعريب، 
مكانة ممّيزة مقارنة مع الّمغات األجنبية األخرى، ومازالت لحّد اآلف موّظفة في ُشعب التعميـ 

، ومازالت أيضا تستعمؿ العممية والتقنية، ومستعممة في وسائؿ اإلعبلـ المرئية والمكتوبة
كوسيمة اّتصاؿ شفيية لدى بعض الفئات االجتماعية وىذا ما أّدى إلى تأثيرىا عمى العربية 

غير أّف الدراسات التي أجريت حوؿ الوضع الّمغوي في الجزائر ال  3،"والدارجة واألمازيغية
االجتماعية  تستطيع لوحدىا أف تكشؼ عف تعايش الّمغتيف العربية والفرنسية في الحياة

اليومية، كما ال تستطيع أف تحيط بكّؿ المياديف التي تتجاوز فييا الّمغتاف وحّتى تكوف الصورة 
                                                           

 .238ص ، 19د مجمة الّمغة العربية، العدتصادـ"  ال تكامؿ والعربية األمازيغيةصالح بمعيد " - 1
دراسة ميدانية بجامعة سعد  -ية نصيرة لعموري، العوامؿ المؤثرة في تحكـ الطالب الجامعي في الّمغة الفرنس - 2

 .66ص ، 2007البميدة، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة ماجستير، جامعة البميدة:  -دحمب
 .214ص ، 6د حسيف قادري "مكانة الّمغات في الواقع السوسيولغوي الجزائري" مجمة الصوتيات، العد - 3
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في إطار الّتعددية  -العربية، الفرنسية-مطابقة لمواقع الجزائري ينبغي الحديث عف االزدواجية
 ارجة بميجاتيا المحّميةعربية الدية بأوجييا المختمفة، والالمازيغالّمغوية الواسعة حيث تستعمؿ 

مما زاد انتشارىا في أنحاء  1الّمغة اإلنجميزية التي أصبحت اليـو لغة المعموماتية والشابكة ثـّ 
 العالـ بشكؿ واسع، تحّؿ أينما حّمت أجيزة العصر.

جداؿ في شيوع االزدواجية الّمغوية )العربية ال  :مكانة الّمغة الفرنسية في الجزائر. 2
والفرنسية( في الجزائر، مع أّف الدستور الجزائري ومنذ االستقبلؿ ال يعترؼ إال بمغة رسمية 
واحدة وىي الّمغة العربية، لكف وبالرغـ مف ىذا فقد اعتبرت ىذه االزدواجية الّمغوية في الجزائر 

الوحيدة التي كانت ستضمف النجاح والّتفوؽ في  ظاىرة تاريخية حّتمتيا ظروؼ الببلد فيي
المرحمة االنتقالية، فاليدؼ مف استعماؿ الفرنسية بعد االستقبلؿ كاف لبلستفادة مف خصائص 

 في طويبل باًعا ليا أفّ ب يمكف نكراف والىذه الّمغة كمغة أجنبية لموصوؿ إلى العمـ والمعرفة 
 المرور يجب التي أو الّمغة عندنا، ىيمنة لغة تبقى ولكف ال والسياسية والسياحة، الطب عمـو
 فكانت بمثابة نافذة مفتوحة عمى الحضارة التقنية والعممية. 2شيء، كؿ لموصوؿ إلى منيا

ة الفرنسية في الحياة اليومية قد ترّسخ بصورة دائمة في الّمغوأّما في الواقع نجد استعماؿ  
ة، فإشارات المرور والكتابات عمى المباني الّمغالحقؿ الّمساني الجزائري، فالشارع مزدوج 

تيف )الفرنسية، العربية( بارز في الّمغتيف، وتعايش الّمغالعاّمة، وعناويف المحبّلت والبلفتات ب
ويقّدـ في ىذا السياؽ مثاؿ معّبر، فالعبارة  3،كّؿ مكاف وعمى جميع مستويات الحياة اليومية

أي تقّدموا إلى األماـ، مشتقة  (الُقّداـْ  أُفْنِسيو)يف إلييا التي يخاطب بيا سائؽ الحافمة الصاعد
كما أّف العديد  4،العبارات التي تعّوضيا عديدة أفّ في حيف  (avancez)مف الكممة الفرنسية 

ستيبلؾ العادية ، والوسمات المصاحبة لمنتوجات االمف الوثائؽ الرسمية، ووصفات األدوية
                                                           

1
 .66الّمغة الفرنسية، ص  نصيرة لعموري، العوامؿ المؤثرة في تحكـ الطالب الجامعي في - 
 .221ص ، 19د مجمة الّمغة العربية، العدتصادـ"  ال تكامؿ والعربية األمازيغيةصالح بمعيد " - 2
 .67ص نصيرة لعموري، العوامؿ المؤثرة في تحكـ الطالب الجامعي في الّمغة الفرنسية،  - 3
 .215ص ، 6د الجزائري" مجمة الصوتيات، العد حسيف قادري "مكانة الّمغات في الواقع السوسيولغوي - 4
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 ات الصيانة عمى األجيزة المنزليةؿ الكشوؼ البنكية وبيانتيف وبعض الوثائؽ مثالّمغتطبع ب
ة الفرنسية فقط، خاّصة حيف يتعّمؽ األمر الّمغتيف وأحياًنا بالّمغوسمات المبلبس تكتب أحيانا ب

 يار( في اإلذاعة والتمفزة والصحؼ بالمواد المستوردة، وكذلؾ باإلعبلنات التجارية )اإلش
 تيف.الّمغب وعمى البلفتات تحّرر في الغالب

كما نجد االزدواجية أكثر انتشاًرا عمى الساحؿ الجزائري منيا في المناطؽ الداخمية       
لمبمد، وىي أكثر حضورا في المدف منيا في القرى، والضواحي، كما أّف ممارستيا تمقى 
اإلقباؿ الواسع مف السكاف المتعميمييف ومف الفئات الميسورة مف المستخدميف بالمؤسسات 

لخاّصة المندمجيف في االقتصاد الحديث مف العّماؿ أكثر مّما تمقاه مف األّمييف والطبقات ا
ـّ بالنخبة الّمغومف ىنا فإّف الثنائية  1،المحرومة مف العامميف في قطاعات الفبلحة وية تيت

 الحضرية، والسياسية واإلدارية والثقافية واالقتصادية.

وية في الجزائر شبو رسمية، إاّل أّف الطريقة التي نشأت بيا وتطوّرت في الّمغاالزدواجية  إفّ 
الجزائر، والمكانة التي حظيت بيا، كّؿ ذلؾ أنتج ازدواجية غير مّتزنة، ذلؾ أّف الّتخمي عف 

قد يقصد بو  ،ة العربيةالّمغالدور الكبير لمغة الفرنسية مف غير إغفاؿ ضرورة استعادة مكانة 
 –االزدواجية )عربية، فرنسية(. ولما كانت االزدواجية غير متكافئة دائما  الدفاع عف سياسة
البنوؾ  أفّ ة الفرنسية، وقد رأينا فيما الّمغفإّف ىذا يؤّدي إلى زيادة ترسيخ  –كما يرى الباحثوف 

ة الفرنسية، وكذلؾ التعميـ العالي والبحث العممي غير أّف الّمغوالمؤسسات الحديثة تتعامؿ ب
وية ال يتوقؼ عند ىذا الحّد بؿ يعمؿ أيضا عمى خمؽ انقساـ بيف الّمغفؤ االزدواجية عدـ تكا

حداث تعارض بيف المتقنيف لمغة العربية والمتقنيف لمغة  األجياؿ والقطاعات االجتماعية، وا 
نظر إليو عمى أّنو مصدر فخر ووسيمة يؤّكد بيا ة الفرنسية يُ الّمغوالواقع أّف إتقاف  2الفرنسية،

تيف بشكؿ غير الّمغذا نبلحظ تنامي ظاىرة استعماؿ ؛ لرد فعاليتو وانتمائو إلى العصرالف

                                                           
1

 .66ص نصيرة لعموري، العوامؿ المؤثرة في تحكـ الطالب الجامعي في الّمغة الفرنسية،  -  
2
 .67ص المرجع نفسو،  - 
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متكافئ في نفس الوقت، سواء في الحياة االجتماعية، أوفي الحياة المينية عمى مستوى 
الكتابي، كما يحرص المتحّدث عادة عمى إثبات اختياره لمتعبير بإحدى  التعبير الشفوي، أو

لسموؾ ينطوي عمى قدر مف التبّجح والمباىاة، ولكّنو أيضا وبالخصوص يسمح تيف، وىذا االّمغ
ومف جية أخرى يكشؼ ىذا السموؾ عف حقيقة أخرى ىي عدـ تمّكف األجياؿ  بتخّطي العقد.
يكّمؼ نفسو عناء  أفالمتكمـ عندما يجيؿ كممة أوال يريد  إفّ تيف، ومف ىنا فالّمغالصاعدة مف 

ة األخرى، واألكثر مف ذلؾ أّف الّمغبداليا بما يراه مرادفا ليا في البحث عنيا يعمد إلى است
 ضعؼ التكويف وانعدامو عند األطر لدينا يؤّدي بيـ إلى تحريؼ المصطمحات العممية الّدالة

حّتى األطباء نراىـ يستعمموف لغة تقريبية  1عمى طرؽ التصنيع، وأسماء اآلالت واألدوات،
 اىـ مع مرضاىـ.أدخمت عمييا التحريفات  لمتف

وية في الجزائر ازدواجية واقع، ولكّنيا غير الّمغاالزدواجية  فّ أخبلصة لما تقدـ يتضح و
وضع يّدؿ بما ال يدع لمشؾ مجاال عمى اّتساع نطاؽ استعماؿ الفرنسية  محكمة اإلتقاف، وىو

والى بروز لغة تيف الّمغوالعربية مًعا، ولكّنو يكشؼ في حقيقة األمر عف تدّني مستوى إتقاف 
وبذلؾ  ،تقريبية مّما يترتّب عنو حتما في النياية تّدني التكويف الذي يتّمقاه الطفؿ الجزائري

ة الفرنسية، ىي المييمنة عمى القطاعات الحيوية الّمغتبقى  .يضعؼ اإلنتاج األدبي والعممي
كما أّف فشؿ  ،ةفي المجتمع الجزائري فيي لغة الصناعة، واإلدارة، ولغة المؤسسة االقتصادي

ة الفرنسية الّمغتعريب الجامعة الجزائرية واقتصارىا عمى معاىد العمـو اإلنسانية بمقابؿ بقاء 
 ة والتعميميةلغة التدريس في كثير مف المعاىد، وسيطرتيا في المجاالت اإلدارية والتنظيمي

تي رّسخيا التعميـ دليؿ عمى وجود االزدواجية الّمغوية )عربية، فرنسية( في الجزائر اللخير 
وعّززتيا السياسة ونشرىا في وسائؿ اإلعبلـ عمى نطاؽ واسع بيف مختمؼ الشرائح 

 ، وداءً عويصا مشكؿ االزدواجية المغوية في جزائر اليـو أصبح مشكبل ومنو فإفّ  االجتماعية.
يتأتى إال بتضافر الجيود. فبل  خطيرا يجب اإلسراع في معالجتو مف الجذور، وىذا ال

                                                           
1
 .68ص نصيرة لعموري، العوامؿ المؤثرة في تحكـ الطالب الجامعي في الّمغة الفرنسية،  - 
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السياسي لوحده كذلؾ، بؿ يجب أف يجمس  يستطيع ذلؾ المساني وحده، كما يستعصي عمى
جزائر الاليادئ، والحوار البناء، والتشاور المثمر، إلخراج  كبلىما عمى طاولة واحدة لمنقاش

. ولكف ىذا ال يعني أنني ضد  يكبر يوما بعدو مف ىذا المأزؽ الخطير الذي أراه يتنامى  يـو
األخرى أحذا  يستدعييا االنفتاح عمى الثقافات األجنبية، باعتبارىا ضرورةتعمـ المغات 

 وعطاًء.
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تواجو المغة العربية تحديات راىنة  .الطفل لغة على وأثرها اللّغوية العولمة: األول المبحث
مما يستدعي عمميات النيوض بواقعيا ومجاوزة أوضاع التيميش واإلىماؿ  ومستقبمية كثيرة

 مشكبلتيا المتصمة بمخاطر االستتباع والييمنة والعولمة، ما لـ تواجو ىذهمعالجة  والركود في
 وثمة خطر أشد، ناجـ عف الضعؼ العربي في إنتاج مجتمع المعرفةالمشكبلت باإلسياـ 

 ومف ،العربي الداخمي في النظر إلى ىذه المشكبلت لدى الجيات المعنية بالمغة العربية
البحث العممي  ـ والتعميـ العالي إلى المجامع المغوية ومؤسساتوزارات التربية والثقافة واإلعبل
استسبلمًا أماـ ىذه التحديات  ،عمماء وأدباء وفنانيف وفنييف ،والنشر والمعنييف بالمغة العربية

مواجية العولمة تعني  بمسألة حّية ىي أفّ  ومؤثراتيا األجنبية المتفاقمة. عمى أف األمر يتعمؽ
الجديد الذي ال يخرج كثيرًا عف أىداؼ مجتمع  مطة المعرفة بمفيوميااإلسياـ في امتبلؾ س

دارة  المعمومات في إثارتو لقضايا حقوؽ  الشابكة والتنوع الثقافي.اإلنساف وحرية الرأي وا 

 المذيف والواقع النظرية بيف التناسؽ وعدـ والتعقيد بالغموض العولمة مفيـو يتميز :العولمة. 1
 اّلتي التطورات مف مجموعة إلى تشير العولمة كانت فإذا الغموض، مف الدرجة ىما بنفس
 األمر وىذا  العالـ دوؿ بيف والفواصؿ الحدود إزالة إلى وتيدؼ الباردة، الحرب جاءت بعد
حدث  ما يساير ولـ التطورات، ىذه عف متخمفا بقي التنظيري الجانب أفّ  إال  معاشا يعد واقعا

أرادت  اّلتي واألطراؼ القوى لبعض واسعا المجاؿ ترؾ مما تغيرات، مف العالمية الساحة عمى
النظرية  المعالـ لتحديد ومحاوالت مفاىيـ، مف ليا تريده ما ووضع العولمة مسار في التحكـ

 وىو المفيـو ىذا ولد لقد. مصالحيا التوسعية وخدمة وطموحاتيا تتناسب اّلتي والتطبيقية
 طبيعة أفّ ب االعتقاد أدى إلى مما والتنافر، والتدافع والشد الجذب عناصر عمى ينطوي
 والتغيرات المجتمع البشري بتطور تتعمؽ عرضية، ظاىرة ياأنّ ب وصفيا تتطمب العولمة

 الصعب مف يجعؿ اّلذي تتشكؿ نيائيا، األمر ولـ التكويف بداية في ىي حيث العالمية، مف
ففي حيف يبدو لموىمة  بالظاىرة. لئلحاطة بو األخذ يمكف اّلذي والموحد المناسب الرأي تحديد

كؿ  إفّ األمر يتعمؽ بمصطمح جديد يكاد تداولو اإلعبلمي يتجاوز البضع سنوات، ف أفّ األولى 
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مف ىانز بيتر مارتيف وىارولد شوماف في كتابيما "فخ العولمة" يرسماف لو جذورًا تاريخية 
 1األنوارا وغزوىا وكونية عصر اكتشاؼ أمريكعميقة تعود إلى أكثر مف خمسة قروف، منذ 

تقنيات االتصاؿ والمعمومات جعمت مف العالـ المترامي األطراؼ مجتمعا واحدا  اليـو أفّ فنجد 
وقمصت المسافات بيف  أجزائو، ويسرت التواصؿ بيف أطرافو، بؿ سيمت لئلنساف متابعة ما 
يحدث في العالـ فور حدوثو عبر األقمار االصطناعية. وأصبحت الشعوب تتواصؿ بشكؿ 

مف جوانبيا متاحة لمناس بفضؿ الشبكة الدولية أفضؿ، وأصبحت المعرفة في كثير 
 (.الشابكة)

الوجية النيرة لمعولمة في إيجاد أرضية  تتمثؿ :اللّغة على للعولمة اإليجابية اآلثار. 2
بقياـ عبلقات بينيا تسمح بوجود قوانيف عالمية تنظميا  مشتركة بيف شعوب الكوكبة األرضية

ة الّمغ وية ووسائميا آثار إيجابية يحسف استغبلليا في نشرالّمغولمعولمة الثقافية و  لخير الجميع.
 .العربية وتطويرىا

ة العربية لتصبح سمعة تجارية يتسوؽ فييا وتتناقؿ الّمغإلعداد  تمنح العولمة فرصة كبيرة    
وية الّمغ الناس في مختمؼ دوؿ العالـ. ويتحقؽ ىذا المشروع بتشجيع األبحاث العممية بيف

تعميميا وتعمميا كما  ة، ووسيمة لتيسيرالّمغتوجيييا لتكوف دعاية الستعماؿ ىذه العربية و 
يجاد الفرص  يتحقؽ بإعادة النظر في الطرؽ، والمداخؿ والوسائؿ المستعممة في نشرىا، وا 

أغمب متعممي العربية مف غير أىميا يقدموف عمييا  إفّ لمحصوؿ عمى منافع مادية لمتعممييا. 
ة، ويتعمميا العرب الّمغتحمميا ىذه  اّلتيبالثقافة اإلسبلمية  ف قناعةمف منطمؽ ديني، وم

الدافع  ة، ولكف االستناد إلىالّمغانتمائيـ إلى المجتمع العربي الناطؽ األصمي بيذه  لتحقيؽ

                                                           
 295، سمسمة عالـ المعرفة، العدد وىارولد شوماف، فخ العولمة، تر: عدناف عباس عميىانز بيتر مارتيف   - 1

 .235-234-231، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف، ص 2003الكويت: 
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ة الّمغأصبح دارس  ة، وضماف شيوعيا. فقدالّمغالديني أو االجتماعي ال يكفي لعولمة ىذه 
غير تجارية، أو بسمعة ليا  يا، في ظروؼ العولمة، منشغميف بسمعةالعربية، والمتخصص في

فييا غير محترمة داخؿ الدوؿ العربية  وأصبحت وظيفة تدريسيا زىيدة 1تنقبلت محدودة،
فييا في أغمب الدوؿ اإلسبلمية، عمى الرغـ مف  وخارجيا، وضاقت فرص العمؿ لممتخصص

 .يع أبناء المسمميفواالجتماعية لتدريسيا لجم القرارات السياسية
 وتعميـ العربية، ةالّمغ لتسويؽ واسعة فرصة( الشابكة) العالمية االتصاالت شبكة تعطي     

 اإلسبلـ إلييا يدعو اّلتي اإلنسانية والمبادئ اإلسبلمية، العربية الثقافية والممارسات المفاىيـ
 شعار واقتناؤه إنساف، لكؿ فييا ومرغوب مكاف، كؿ في فالشابكة ؛المعمورة أرجاء كؿ في

تقاف قطر، كؿ في المادي لمتقدـ  وال لؤلفراد، التحضر دليؿ منو واالستفادة معو التعامؿ وا 
 وتعتمد .عميو تجري اّلتي لممناقشات فاعمة قيود وال عميو، تعرض اّلتي المعمومات لمبمغ حدود
يصاليا عمييا المعمومات عرض في وخبرة معيا، التفاعؿ في درجة عمى منيا اإلفادة  إلى وا 

 الجميور تفاعؿ متابعة عمى شديد وحرص عميو، الخطاب تقديـ في وميارة بيا، المخاطبيف
. معاً  والمادية الثقافية الفائدة تحقيؽ أجؿ مف عميو، المعروض الخطاب ىذا مع المحدود غير

 .اتالّمغة العربية لغيرىا مف الّمغوي مف الّمغفتح مجاؿ االقتراض  إتقاف التسويؽ إلى ويؤدي
المعمومات  ات األجنبية، وتوفيرالّمغالشابكة فرصة لممدرسة اإللكترونية في تعميـ  يوفر     
العربية إلى استغبلؿ ىذه المدرسة  ةالّمغيحتاج أصحاب  وية الثقافية، والتخصصية، والعامة. الّمغ

يرغب في معرفتيا في كؿ مكاف. ويعد ىذا االستغبلؿ  اإللكترونية في نشر لغتيـ وتقريبيا لمف
 ة الثقافية العربية، وىماالُيويالعربية في التحاور الحضاري، وحفاظًا عمى  ةالّمغإسيامًا مف جانب 

بالتكمفة المستمزمة  قضيتاف مصيريتاف لؤلمة العربية اإلسبلمية، يمكف أف يضحي في سبيميما
ليتعمـ كما يشاء، حسب سرعتو الخاصة  لكترونية سعة لمدارسفنيًا وماديًا. وتمنح المدرسة اإل
                                                           

 الّمغوية وتبعاتيا لمغة العربية"أحمد عبدالسبلـ "عولمة والثقافة  - 1
www.majma.org.jo/majma/index.php/216-m606.html : 2011-02-09بتاريخ 
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. إلييا ينتمي قد اّلتي الخاصة، وحسب إمكاناتو المادية لممؤسسة ووفقًا لمكيفية المبلئمة لظروفو
 عمى العربية ةالّمغ لتعميـ القدس مؤسسة جيود منيا الصدد، ىذا في محدودة جيود وتوجد
 .الشابكة

 رجمة العربية اآللية عمى الشابكةالت تقديـ خدماتفي اآلثار اإليجابية أيضًا  وتكمف     
القائموف عمييا عف كثب التطورات المستجدة في مختمؼ  وتتطمب تمؾ الخدمات أف يتابع

 وتتوافر خدمات الترجمة اآللية حاليًا في بعض المشاريع عمى الشابكة، مثؿ المياديف العممية.
ليو، ولكف  ات األوروبيةالّمغقدـ الترجمة لبعض المعمومات مف بعض ي اّلذيمشروع ىايؾ  وا 

أو تطوير، أو توسيع، أو  الترجمة العربية اآللية عمى الشابكة لـ تزؿ بحاجة إلى تنشئة،
المعجـ، أـ تنويع الخدمات المقدمة، أـ  تترجـ، أـ تحديث اّلتيمتابعة، سواء في المعمومات 
 .الشابكة فياالستجابة لطمب المراجعيف 

ة العربية وثقافتيا، وىي تقنية تعيف عمى الّمغعمى  وية في الحفاظالّمغاإلفادة مف اليندسة 
الياتؼ، أو الحاسوب، أو غيرىما باستخداـ لغات طبيعية مختمفة.  التفاىـ مع اآلخريف عبر

وتختار  وي بتطوير أنظمة حاسوبية تميز بيف أنواع الكبلـ، والكتابة،الّمغالحاجز  ويتبلشى
المكتوبة، وتوسع حدود  ات، وتؤلؼ الكبلـ، وتنتج الكمماتالّمغالمعمومات، وتترجـ بيف 

وية يكوف الجو مييأ لمغة الّمغاليندسة  ات الطبيعية. وبتيسير أوجو استغبلؿالّمغاستعماؿ 
 1رجووية اإلنجميزية عمييا داخؿ الدوؿ العربية وخاالّمغ العربية لبلنتشار، وتخؼ آثار الييمنة

 .إتقاف اإلنجميزية مف أجؿ الحصوؿ عمى المستجد مف المعمومات بل يعود ضرورياً ف

ة الّمغ العولمة فرصة اإلسياـ في اختراع األلفاظ العالمية وتعميـ االقتراض مف تتيح     
خاصية التوازي  العربية إلى لغات المسمميف، ولغات أخرى كثيرة. ولعمنا نحسف استغبلؿ

                                                           
1
 الّمغوية وتبعاتيا لمغة العربية"أحمد عبدالسبلـ "عولمة والثقافة  - 
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العربية في عدد كبير مف لغات  ة العربية، والجذور الثقافيةالّمغالكتابي في التيجي الصوتي 
العربي ودوؿ أوروبا الغربية وأمريكا. ولكف الصراع بيف  العالـ، والعبلقات التجارية بيف العالـ

 .قد يحتكـ إلى منطؽ القوة، وقد يجعؿ الميمة صعبة ات في االقتراضالّمغ

العبلقات  ة العربية في التبادؿ الثقافي، وتطويرالّمغلكتروني باستغبلؿ البريد اإل يمكف     
العولمة وأرخصيا  ة العربية لغير العرب، فيو مف أيسر وسائؿالّمغاالجتماعية، وتعميـ 

أبحاث نشطة، وجمعيات عممية   وتستدعي اإلفادة منو وجود مؤسسات عممية فاعمة، ومراكز
مف شأنيا تيسير تنقؿ  اّلتيالمشاريع  مختمؼ أو تخصصية، أو ثقافية تغذي كميا وترفد

الخطابية، والمصطمحات العممية والثقافية العربية، وتساعد  الممارسات الثقافية، والتغيرات
فعمي ثقافي، أو مادي لممشتركيف في الصحؼ والممفات والحسابات  عمى تحقيؽ مردود

 .المطروحة اإللكترونية

اإلفادة مف التمفاز والبث الفضائي في نشر وتعميـ  ،والشابكةيضاؼ إلى البريد اإللكتروني     
وينبغي استغبلؿ قنوات اإلرساؿ التمفزيوني العربية كميا في بث برامج  مخططيف لمغة العربية.

المجاورة لمدوؿ  ة العربية توجو إلى الدوؿالّمغوية العربية، وأخرى بتعميـ الّمغبالقضايا  خاصة
إضافة إلى البرامج اإلذاعية القميمة  ي أىميا بتعمـ العربية، لتكوفالعربية، ودوؿ أخرى يعتن

ىناؾ مردودًا ماديًا لنشر العربية وتعميميا  أفّ  عتقدوغيره. وأ )العربية بالراديو(، الموجودة، مثؿ
 .الصناعية والوسائؿ االتصالية األخرى عبر األقمار

 الدوؿ العربية وغيرىا، ويمكف تحقيؽ ىذاالعربية في التعامؿ التجاري بيف  ةالّمغاعتماد      
العربية، والقدرة عمى  المطمب إذا توافرت شروط أساسية، منيا توافر الموارد المالية في الدوؿ

والمتابعة الفاعمة لتنقؿ الممارسات التعبيرية  يتـ التبادؿ فيو، اّلذياإلسياـ في مجاؿ األعماؿ 
ولكف  1؛تقديـ البدائؿ العربية ليا قبؿ توسع استعمالياالغربية( بيدؼ  )أو والخطابية اإلنجميزية
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عمى  وية باشتراطياالّمغالشركات والجامعات في الدوؿ العربية تزيد في المأساة  أفّ  المؤسؼ
فكأنيا مؤسسات  ة اإلنجميزية أو الفرنسية كتابة وتحدثًا،الّمغالمتقدميف بطمبات الوظائؼ إجادة 

 .أجنبية، وليست عربية

وي الّمغجذور اآلثار السمبية لمعولمة في المجاؿ  تمتد :اللّغة على للعولمة السلبية راآلثا. 3
 ة، وما يتصؿ بيا مف قيـ، وقوانيفالفمسفة النفعية المادية العمماني إلى استغبلليا في فرض

 التأثر السمبي ة مفالّمغعمى سكاف العالـ كمو. وال تستثنى الثقافة العربية اإلسبلمية، و  ومبادئ
 1ثقافيًا مف الناحية السياسية بعمميات العولمة في ىذا المضمار، وىي عمميات تعد استعماراً 

ضمف العولمة الغربية األمريكية مع السماح  عمييـ أف يتحدوا أفّ وتعمف عمى رؤوس الخبلئؽ 
 اّلتي تتعارض مع مصالح ىذه العولمةوية الّمغالثقافية و  ليـ بالحفاظ عمى التنوعات

اإلنجميزية في التحاور  ةالّمغمف أبرز ىذه اآلثار طغياف و  2.المرسومة ا، وأىدافياوسياساتي
قصاء غيرىا مف ات إلى التعامؿ اإلقميمي، أو الّمغ الحضاري والتبادؿ التجاري الدولي، وا 

في مواقؼ اجتماعية، واقتصادية كثيرة، وفي  ة اإلنجميزيةالّمغالمحمي. وشاع استعماؿ 
المتحدة األبحاث العممية فييا، وفي العبلقات الشخصية بيف  الواليات تخصصات عممية تقود

العممي  ة اإلنجميزية في المجاؿالّمغإلى لغات وثقافات متنوعة وبمغ مف ىيمنة  األفراد المنتميف
الطبيعية والتطبيقية  أف تمسكت بعض الجامعات العربية بتدريس بعض التخصصات العممية

صار ىذا النوع مف التعميـ تقميدًا عمميًا  .ات غير العربيةالّمغة اإلنجميزية أو غيرىا مف الّمغب
وية الّمغوية العممية فضبًل عف ظاىرة االزدواجية الّمغاالزدواجية  عميؽ الجذور وخمؽ نوعًا مف

 .الشعبية االجتماعية والفردية في ىذه الدوؿ األجنبية
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ىذه  ودوؿ أوروبا الغربية في استخداـ الشابكة عمى تسخيرسبؽ الواليات المتحدة  ساعد    
أصبح لزامًا لمف  ات الغربية. بؿالّمغة اإلنجميزية، وخدمة غيرىا مف الّمغالوسيمة في نشر 

يكوف مف األيسر  َثـّ اإلنجميزية، ومف  ةالّمغيرغب في اإلفادة التامة بيذه الوسيمة الميمة إجادة 
اإلنجميزية، والنمط الخطابي اإلنجميزي عمى الشابكة، ونقؿ ىذه  تأثره بالممارسات التعبيرية

 وذلؾ ما ،واألنماط، واالنشغاؿ بيا، والبحث عف مقابؿ ليا في لغتو، وثقافتو الممارسات،
 .يحدث لمغة العربية

قصاء  األجنبية ةالّمغ مف ذلؾ محاوالت نشر وبرز   ة العربية الّمغفي الببلد اإلسبلمية، وا 
ة الّمغوتاريخيـ المسجؿ ب إلى قطع المسمميف غير العرب عف تراثيـ ويةالّمغ لمةوتؤدي العو 

لى قطع الروابط الثقافية بيف ة الّمغكانت تستعمؿ  اّلتيالشعوب اإلسبلمية  العربية في أغمبو، وا 
ة الُيويالعربية، ويفضي ذلؾ عمى المدى البعيد إلى طمس  العربية لغة عمـ وفكر وبيف األمة

 .الشعوب اإلسبلمية ليذه

النمط الثقافي  أفّ فإذا عممنا  ؛العربية وية الثقافيةالّمغة الُيويلمعولمة مخاطر عمى     
ذلؾ يستمـز تيميش غيره مف األنماط  األمريكي، فإفّ  المسيطر في العولمة ىو النمط الغربي

بيًا في العالـ كمو. أسوأ أمر في العولمة ىو أف يكوف كؿ شيء متشا الثقافية. وقد لوحظ أف
قطع العرب  لمغة العربية تؤدي أحادية األنماط والممارسات التعبيرية، والخطابية إلى وبالنسبة

والمحمي عنو، وقمة قرائّيتو  والمسمميف عف تراثيـ عمى المدى البعيد لتحوؿ االىتماـ العالمي
ث غير تراثيـ إلى مستوى ال يخدموف أي ترا الغربييف أفّ خارج الدوؿ العربية. ومف البدييي 

 اّلتيقد أصبحت القوى العالمية الّمغوية؛ فالعولمة الثقافية و  يؤىمو ليكوف مكّونًا أساسيًا مف
السياسية  تحكـ األغمبية الكبيرة خارج الحدود اّلتيالثقافية واألفكار المعرفية  تشكؿ األذواؽ

   .طبيعية وعادية سيطرتيا أفّ ب افواستطاعت أف تقنع أغمب الناس في كؿ مك ،ليذه القوى
ة العربية بتشجيع الميجات العامية اإلقميمية الّمغ إضعاؼ أيضا مف اآلثار السمبية لمعولمةو 
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عبر  العربية مفتوحًا لمغارة العالمية المتمثمة في الثقافة األمريكية الشائعة لكي يبقى باب الثقافة
أكبر مف تأثير  "ومخاطر العولمة في ىذا الجانب ؛األقمار الصناعية، والشابكة، وغيرىما

نبلحظ . ف1بينيما مف صمة" وي، عمى الرغـ مماالّمغاستعماؿ الميجات العامية، أو الضعؼ 
المواد الغذائية  بأفاألزياء العربية،  محؿ واألوروبيةباإلضافة إلى إحبلؿ األزياء األمريكية 

، دوف الفرنسية أو االنجميزيةواإلعبلنات التجارية البلفتات  ، كما تكتباألجنبيةسماء األتحمؿ 
 عمى مبلبسو األجنبيةكتابات البينيما. ويفتح الطفؿ العربي عينيو عمى  العربية، أو بالجمع

وقبؿ أف  ومبلبس أفراد أسرتو وأحذيتيـ، وعمى المعب واليدايا، وعمى كؿ شيء مف حولو.
ابتدائي لتصبح مشكمتو  ستو منذ السنة الثالثةة األجنبية  مدر الّمغيعرؼ شيئًا مف لغتو تدخؿ 

أف يحرز معداًل رفيعًا في شيادة التعميـ المتوسط  وتحظى بجؿ اىتماـ والديو مف أجؿ األزلية
 . لمقسـ العممي في المرحمة الثانوية عمى أمؿ أف يتأىؿ لمتسجيؿ

 مف انصيار األمـ والشعوب الضعيفة لما تقتضيو ،تعد العولمة غزوًا فكريًا ثقافيًا لغوياً    
األحادية المتعاظمة. ويتجمى  وية في األنماط الغربية األمريكيةالّمغبقيميا الثقافية، وممارساتيا 

الغربية بمصطمحاتيا األصمية، ومفاىيميا األمريكية  وي في شيوع القيـ، والممارساتالّمغالغزو 
مفاىيـ في تأثيرىا في إعادة تشكيؿ تصورات ىذه المصطمحات، وال أخطار فاإلنجميزية. وتكم
 الثقافية، وممارساتيـ االجتماعية، ومعتقداتيـ الدينية، وفي إعادة تصنيؼ الناس لقيميـ

المصطمحات والمفاىيـ  ممارساتيـ، وعبلقاتيـ، وتوجيو طريقة تفكيرىـ، فضبًل عف ارتباط ىذه
الغرب بالنسبة لمعرب والثقافة العربية بالتراث الغربي المسيحي والعمماني. "لقد شكمت ثقافة 

االستعبلء والتكبر تعبيرًا عف موقع الغربي، وكانت العبلقة االستشرافية محكومة بموقعو 
وكمما اتسعت عمميات وعي الذات القومية والوطنية إزاء اآلخر الغربي توضحت  ؛مستعمراً 

أو  مواجية التغريب، احتذاء بالغربي تواجييا الثقافة العربية ف اّلتيبجبلء أكبر حدة المعاناة 
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ة والخصوصيات الثقافية بتأثير الغرب نفسو، منتج وسائؿ التغريب الُيويسمبًا واغترابًا عف 
ة العربية دليؿ عمى اليزيمة، فإذا الّمغالمصطمحات بوجيية في  والتعامؿ مع ىذه 1الضخمة"

 تكاثرىا يفضي إلى أفّ يجييا فالدخيؿ واعتمدت كتاباتيا بالحروؼ العربية حسب ت اعتبرت مف
ذا جرينا ؛ة العربية، ويقؼ شعارًا لبلستسبلـ لمثقافة الغربيةالّمغمسخ  وراء تعريبيا فبل ضماف  وا 

العربية عف تنسيؽ جيودىا في التعريب  إلمكاف مبلحقتنا ليا، فضبًل عف عجز المؤسسات
غربية في المفاىيـ العربية محاولة لدمج المفاىيـ ال فيما بينيا، وكوف التعريب لممصطمحات

 إعادة تصنيؼ مفاىيمنا، ودليبًل عمى الرضا بيا وقبواًل بيا، واقتناعاً  األصيمة لتفرض عمينا
التراثية  وال ينجو مف الخياريف استعماؿ المصطمحات ؛بالبقاء صدى لمصيحات الغربية

 .وحضاريةوفكرية  ، لما في ذلؾ مف إشكاالت داللية،2لممفاىيـ الغربية الحديثة

ة في المجتمع العالمي الّمغطبقة مف أحاديي  ة العالمية خمؽالّمغومف مخاطر وجود      
ة في االتصاؿ الثقافي والتجاري والمعرفي، واستغبلؿ القوة الّمغ تحاوؿ استغبلؿ معرفتيا بيذه

في  فبوصفيا لغة أولى في التفوؽ عمى اآلخري ،ة العالميةالّمغالناتجة عف معرفة  ويةالّمغ
غيرىـ في  يقضييا اّلتي ،حيث يستغؿ أصحابيا األصميوف المدة الزمنية ؛مختمؼ المجاالت

العممية أو اإلسياـ في  ة وتبيف المحتويات الداللية لممعاىدات في ىضـ المادةالّمغإجادة 
ومف ىذه المخاطر أيضًا الكسؿ  ؛الموقؼ التقدـ العممي، أو التفكير في المفاوضات وكسب

 أفّ ة العالمية بوصفيا لغة أولى في تعمـ لغات أخرى، كما الّمغيرغب متحدثو  ، فبلويالّمغ
 اّلتيوية الّمغ متحدثييا بوصفيا لغة ثانية قد يتكاسموف في تطوير لغاتيـ في الوظائؼ

ات بسبب الّمغوي لعدد مف الّمغ ة العالمية، ومنيا أيضًا الموتالّمغيتعامموف فييا دوليًا ب
 .التواصؿ اإلنسانيإىماليما في 
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2
 الّمغوية وتبعاتيا لمغة العربية"مد عبدالسبلـ "عولمة والثقافة أح - 
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 .العربية المغة تعميم في الحديثة الوسائل أهمية: الثاني المبحث

ة العربية الّمغاستخداـ التقنيات في تعميـ  إفّ   :ة العربيةالّمغاستخدام التقنيات في تعميم . 1
تعّمـ لغتنا ة والسيما في الحمقة األولى مف التعميـ. فإذا قارنا بيف الّمغيعّد األساس لتطوير ىذه 

في الخميج عمى سبيؿ  -الطفؿ العربي أفّ ة اإلنجميزية، نجد فجوة واسعة، تعود إلى الّمغو 
رة، وبموحاتيا وي وأشرطتيا المسجمة والمصوّ الّمغبمختبرىا  ة اإلنجميزيةالّمغه تشدّ  -المثاؿ

 ومسمية اّلتي يمارسيا بصورة شائعةالتوضيحية الممونة، وتغريو ألعاب الفيديو والحاسوب، 
تفتقر إلى ىذه التقنيات، فما زاؿ النحو والصرؼ يدرس  اّلتي ،بينما نجده عازفًا عف لغتو األـ

ة العربية، وتطوير الّمغبصورتو القديمة، والبد مف جديد يعيننا عمى إدخاؿ التقنية في تدريس 
ف القسـ، ومف طرائقيا، فما أحوجنا اليـو لوضع خطة لتطوير لغتنا، وتحديثيا، تطويرًا يبدأ م

الّمغة الطالب، ومف المدرس في مدارسنا العربية، تضع ليا أساسًا استخداـ التقنيات في تعميـ 
ال نضع أقراصا مبرمجة، ونستخدـ الصور الممونة، والخط المنّمؽ، بتقنيات  فمـَ العربية. 

وية، بأجيزتيا الّمغة العربية، بإدخاؿ أجيزة الحاسوب والمختبرات الّمغخاصة في مدارس لتعميـ 
 التركيز عمى أىمية مكتبة المدرسةالسمعية والبصرية، واعتماد طرائؽ البحث واالستقراء، و 

طبلؽ يد المتعّمـ في الكتابة في البحث والنشاط األدبي، أو في الصحافة المدرسية، أو  وا 
ـ والمحادثة، فمتعمّ فتكسب المتعمـ الجرأة األدبية البلزمة لمكتابة، والقراءة،  .اإلذاعة، أو اإللقاء

العصر الحديث اليـو يختمؼ عف طالب األمس، فيو في محيط يكتشؼ أمامو كؿ شيء عمى 
الواقع، وفي بيئة يعايشيا أكثر مما يقرأ عنيا، وال ننسى دور التمفاز وبرامج القنوات 

ة الّمغاعتماد نظرية ىندسة  ة العربيةالّمغوضمف الخطة المقترحة لتطوير مناىج  1؛الفضائية
ة، والميندسيف في الّمغوالنظرية الخميمية الحديثة، حيث يتـ فييا التعاوف بيف عمماء 

المعموماتية واإللكترونيات، وليذا يحتاج كؿ واحد مف المسانييف والميندسيف أف يكوف حاصبًل 
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وي، أو الميندس مف الّمغعمى عمـ  اآلخريف، بقدر كاٍؼ مف دوف تخّصص فيما يكسبو زميمو 
ادئ المسانيات، أو مبادئ في المعموماتية؛ وبيذا استطاع أف يتوصؿ العمماء في ىذا مب

الميداف المشترؾ إلى مستوى عاٍؿ مف المعرفة المسانية التقنية، مّكنتيـ مف صنع البرامج 
تمّكف مف تنطيؽ الحواسيب مف جية، ومف عبلج النصوص عمى الحاسوب  اّلتي 1الحاسوبية

 مف جية أخرى.

جراءات تتطمبيا عممية تحديث أساليب تعميـ وتعّمـ  ة العربية الّمغوالبد مف وضع خطوات، وا 
 : 2في المرحمة االبتدائية، يوجزىا الوكيؿ فيما يمي

  ؛ة العربيةالّمغإعادة النظر في أىداؼ تدريس 
  الّمغة في ضوء التكامؿ ومفيومو؛إعداد مفردات 
 ايات الواجب توافرىا لدى المعّمـ؛الكف 
 خذ باالتجاىات التربوية الحديثة؛األ 
 .اإلكثار مف استخداـ الوسائط التعميمية المناسبة، والتقنية منيا بخاصة 

مفيـو تكنولوجيا التعميـ يساىـ في تحقيؽ أىداؼ التعميـ، ورفع  أفّ يرى الدبسي رضواف 
مكف لوسائؿ مستوى التدريس، وتحسيف عمميات التعميـ والتعّمـ، وزيادة تحصيؿ الطفؿ، وال ي

االتصاؿ والتكنولوجيا أف تؤدي وظائفيا كاممة، إال إذا أصبحت جزءًا متكامبًل مف العممية 
ذا تبنينا األسموب المتكامؿ في استخداـ وسائؿ التكنولوجيا، فإنّ  نا نستطيع أف التعميمية. وا 

ؾ يجب أف نعمؿ نستثمر إمكاناتيا استثمارًا ناجحًا، مف الناحيتيف االقتصادية والتعميمية، لذل
تتـّ في المدرسة، بـ  اّلتيعمى أف تصبح الوسائؿ والتكنولوجيا، جزءًا مف الممارسات التربوية 

                                                           
عبد الرحمف الحاج صالح "نماذج مف البحث العممي الخاص بالّمغة العربية لمواجية تحديات العصر" المؤتمر  - 1

 .64ص ، 2003أكتوبر 23-20ر، مجمع الّمغة العربية بدمشؽ: السنوي الثاني، الّمغة العربية في مواجية المخاط
 ، دار الفكر العربي2004القاىرة:  إبراىيـ عبد الوكيؿ، تربويات الحاسوب وتحديات مطمع القرف الحادي والعشريف، - 2

 .83ص 
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يحقؽ أىداؼ ىذه الوسائؿ ووظائفيا في المؤسسة التعميمية، وكذلؾ الطاقات البشرية مف 
 متخصصيف في مجاالت الوسائؿ، والتكنولوجيا والمناىج وغير ذلؾ، مّما لو صمة بيذا

يتولى  اّلذيالمجاؿ. إذًا البد مف وجود الجياز الفني بالمدرسة، أو المؤسسة التعميمية، 
مسؤولية التوعية بأىمية الوسائؿ، والتكنولوجيا، والمساعدة  عمى إنتاج المواد التعميمية 

وعمى سبيؿ المثاؿ  1تقويميا. ثـّ ومشاركة المدرس في تخطيط، الوسائؿ واختبارىا، أو إنتاجيا 
ة العربية في المرحمة االبتدائية، ىدفًا ميمًا الّمغيعّد استخداـ الحاسوب وسيمة تعميمية في تعميـ 

و يرّكز عمى الميارات األربع لمغة العربية: نّ ة، ذلؾ ألالّمغيتـ مف خبللو تحقيؽ أىداؼ 
 ي والتجريبي عند المتعّمـستكشافاال )االستماع والمحادثة والكتابة والقراءة(، وينمي الحّس 

ويثير تفكيره، ويشبع ميولو باستخداـ البرامج الشائقة، والقصص المعّبرة، ويوّفر فرصًا غنية 
و نّ لمتعّرؼ عمى أخطائو، ويعالجيا بنفسو، مّما يكسبو الثقة والثبات ويربي عنده اتخاذ القرار أل

وي ويرفع قدراتو في استخداـ الّمغوالنمو يقّيـ عممو بنفسو، بؿ ينمي عنده ميارة التعّمـ الذاتي، 
 تكنولوجيا الحاسوب )قمـ العصر(.

انتشرت في جميع دوؿ العالـ، وكانت نافذة لممعارؼ، وأصبح  اّلتيولف ننسى دور الشابكة 
مف الضروري توظيفيا، واستخداميا في خدمة لغتنا، حيث وجدت مواقع ىامة جدًا في مجاؿ 

 ويوف باستخداميا في مجاؿ التعميـ.الّمغقد بدأ التربويوف و ة العربية وتطويرىا، و الّمغ

شجعت التربوييف عمى استخداـ  اّلتيأىـ المميزات  إفّ : ةاللّغ تعليم في وأثره الحاسوب. 2
 الدوريات مومات: )الكتب اإللكترونيةػفي التعميـ ىو: الوفرة اليائمة في مصادر المع ابكةػالش

قواعد البيانات الموسوعات، المواقع التربوية( االتصاؿ غير المباشر)غير المتزامف( باستخداـ 
 متزامف( بواسطة )التخاطب الكتابيواالتصاؿ المباشر)ال ،البريد اإللكتروني أو البريد الصوتي

 اتسعت تطبيقات الحاسوب التعميميةوقد  2الصوتي التخاطب بالصوت والصورة(؛ التخاطب
                                                           

 .3-2-1، ص تحديث طرائؽ تعميـ الّمغة العربية، تكنولوجيا التربية وأنشطتورضواف الدبسي،   - 1
 .15ص وزارة التربية والتعميـ،  2000: حورية  المالكي، تكنولوجيا الحاسوب والعممية التعميمية، دط. قطر  - 2
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 ماتوية ما بيف تمؾ الخاصة بألعاب الكمالّمغات؛ وتتراوح البرامج الّمغوخاصة في مجاؿ تعّمـ 
تتّبع مناىج متكاممة لتعميـ قواعد  اّلتيبغرض تنمية حصيمة المفردات لدى المتعّمـ إلى تمؾ 

النحو والصرؼ، إلكساب ميارات القراءة والكتابة لكف ىذا األمر يحتاج إلى سعة في تخزيف 
مف دمج الحاسوب  حفظ المادة العممية، وبخاصة في مجاالت تعميـ القراءة واإلنشاء. والبدّ و 

 الّمغوية مع وسائط أخرى لزيادة فاعمية التعميـ بواسطتو كربطو بقاعدة البيانات لؤلصوات 
تخزف عمييا النصوص الكاممة  اّلتيونظـ أقراص الرقمية ذات السعة التخزينية اليائمة و 

مكف تسجيؿ األصوات بعدة لغات في نفس الوقت، مّما يتيح فرصًا كثيرة لتعميـ لمكتب، وي
 ات بواسطة الحاسوب.الّمغ

تفريد التعميـ، ومراعاة الفروؽ "ة العربية: الّمغوكاف مف إيجابيات استخداـ الحاسوب في تعميـ 
د المتعمـ بتغذية تزوي ،الفردية بيف الطمبة، المشاركة اإليجابية النشطة، تحسيف نوعية التعميـ

وية والنحوية الّمغراجعة، المساعدة عمى تقويـ استجابات الطمبة والكشؼ عف أخطائيـ 
وتوجيييـ إلى اإلجابة الصحيحة، عدـ إشعار الطالب بالحرج بسبب إجابتو الخاطئة، إمكاف 
تقديـ خدمات تعميمية لعدة مناطؽ، إمكاف الحاسوب في تقديـ أشكاؿ مختمفة مف الخبرات: 

ثراء التعميـ وية لدى الّمغفي مجاؿ تنمية بعض الميارات  بينما  1"؛تعميـ تكاممي وعبلجي وا 
الحاسوب قد يييئ لتبلمذتنا جوًا أكثر مبلءمة  أفّ الطفؿ المرحمة األولى مف التعميـ، فنجد 

 لقدراتيـ واىتماماتيـ.
أف ىناؾ )لغة(  ونجد في المقابؿ بعض السمبيات في استعماؿ الشابكة والرسائؿ النصية،

طفت عمى سطح التيافت الكبير مواقع التواصؿ االجتماعي، تتميز ىذه )المغة( بوجود 
مصطمحات خاصة ال يعرفيا إال مستخدمو الشبكات االجتماعية الدائميف، ويستخدميا 
الشباب العربي أثناء محادثاتيـ عبر الشابكة، فتحولت المغة العربية إلى مزيج مف لفظ عربي 

أحرؼ التينية ورموز وأرقاـ، لُتشكؿ لغة جديدة بدأت تطالعنا يوميًا أثناء التواصؿ عبر يكتب ب
                                                           

 .12-11ص معمر مجدي، استخداـ الحاسوب في التعميـ،   - 1
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( فكممة: 3(، والعيف )7الشابكة أو رسائؿ المحموؿ، فبات حرؼ الحاء مثبًل يكتب رقـ )
 (Allo3’a، والمغة العربية تكتب(sa3id)( وكممة: سعيد تكتب 7ziinحزيف تكتب )

al3arabia.إلخ ...) 
 حّتىنحيا تحت ظبللو، يتطمب تربية المتعّمـ تربية مستمرة،  اّلذيالتغير المستمر لمعصر  إفّ 

يواكب المتغيرات الجديدة، مّما يتطمب معو تزويد الدارسيف بميارات التعّمـ الذاتي المستمر 
التعّمـ الجيد يعتمد عمى مدى ارتباط ما يتعممو الفرد بحاجاتو، ومطالب نموه  فّ ذلؾ أل
مف االعتماد عمى نفسو، بصورة دائمة ومستمرة المتعمـ عو. ويقصد بالتعّمـ الذاتي تمكيف ودواف

في اكتساب المعارؼ، والميارات، والقدرات البلزمة لتكويف شخصيتو، واستمرار تربيتو لذاتو 
بما يمكنو مف التواـؤ اإليجابي السوي مع متطمبات الحياة، في مجتمع المعمومات والتكنولوجيا 

لـ يعد المعمـ والكتاب المصدريف  ،يشيده عالمنا المعاصر اّلذيؾ فالتفجر المعرفي لذل
ذاعة  اّلتيوسائؿ االتصاؿ  أفّ الوحيديف لممعرفة، ذلؾ  يتفاعؿ معيا المتعمـ مف تمفاز، وا 

وصحافة وغير ذلؾ، تمّده بخبرات، ومعارؼ، وميارات، ال يتمكف المدرس مف تجاىميا عند 
يحصؿ عمييا المتعمموف وتدريبيـ  اّلتيتنظيـ مناشط طبلبو، وأصبح دوره تنظيـ المعرفة، 

 عمى طريقة الحصوؿ عمى المعرفة بأنفسيـ.
نعّمـ أبناءنا حسف االستماع مع الفيـ، وحسف التحّدث، وحسف القراءة والكتابة وحسف  أفّ نريد 

يا عمى أنّ  الفيـ والتحميؿ، والتفسير، والنقد، والتقويـ، والتذّوؽ. وىذه الميارات عمى بساطتيا إالّ 
 قدر عظيـ مف األىمية في عصر المعمومات.

 أسرتو منزؿ في ويعيش ينشأ الطفؿ كاف إذا الطفل: لدى ويةالّمغ الحصيمة ضعف . نتائج2
 ثـّ  األوؿ العاـ ونصؼ العاـ في كممة (50-3)مف تتعدى ال لغوية مفردات عمى" ويتحصؿ

 حوالي إلى تصؿ ثـّ  السنة، السنتيف ونصؼ سف في كممة (400) إلى ترتفع أف يمبث ما
 الثقافي الطفؿ محصوؿ ازداد وية،الّمغ الحصيمة زادت وكمما الثالثة، سف في كممة(  (1.000
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 بصورة ةالّمغ الستعماؿ وآليات مفردات لمطفؿ كاف أخرى كمما وبصورة 1 ؛عاـ بوجو والفكري
 فقد كمما صحيح، والعكس فعالية، أكثر بصورة اآلخريف مع االتصاؿ عمى  قدرة لو كاف مبكرة
 .بنفسو ثقتو وضعفت العزلة إلى اقترب كمما أو اآلليات المفردات ىذه
  2:لو يسبب الطفؿ لدى ويةالّمغ الحصيمة ضعؼ أفّ  بقولو المتخصصيف أحد أجممو ما وىذا

 حاجًزا وتمثؿ التواصؿ، ضعؼ تعني ةالّمغ قمة أفّ  وتعني االجتماعية: الطفل عزلة ..21
 العتبار والعزلة، بالفشؿ الشعور إلي يؤدي اّلذي اآلخريف، األمر مع والتفاىـ التخاطب يعوؽ
 ضعؼ أفّ  كما الطارئة، المواقؼ مع التعامؿ المرونة والقدرة عمى صاحبيا تعطي المعرفة أفّ 

قامة المبادرة عمى ال يشجعاف اآلخريف مع والتفاعؿ التفاىـ عمى القدرة  فّ أل ؛العبلقات وا 
 إضاًفة معرفي، نمو يصاحبيما كبير عضمي نشاط مع والمعب االستكشاؼ إلى يميؿ الطفؿ

دراكي لغوي إلى استقطاب  .رغباتو تمبي لغوية حصيمة إلى بحاجة وىذا لممفردات، وا 

 مف نفسو في عما التعبير عمى الطفؿ قدرة عدـ أفّ  ىذا ويعني بالنقص: الشعور ..22
 شعوًرا الطفؿ داخؿ يولد أف يمكف "الكبلـ، في اآلخروف فيو ينطمؽ اّلذي في الوقت أحاسيس
 ويالّمغ القصور أفّ  أي الشخصية، في االضطراب مف نوع إلى ىذا والدونية، ويقود بالنقص

 إلى يدفعو ما وتوتًرا، قمًقا أكثر ويجعمو االجتماعية، الغريزة إشباع يحرمو مف قد الطفؿ لدى
 عمى قطًعا يؤثر فيو شؾ ال مما وىذا ،3"وقدرتو شخصيتو في ثبات تؤثر وشاذة سيئة عادات
 الحاجات. ىذه يعيؽ الشعور الشخصية وىذا الطفؿ حاجات

                                                           
 والتواصؿ األـ الّمغة بيف الطفؿ الّدولي المؤتمر إلى مقدمة ورقة "الطفؿ لغة في وتأثيرىا العولمة"الصبلحات  سامي - 1
 .7ص لمطفولة،  الثقافي المركز الدوحة،2007 فبراير  23-21 العصر، مع

الطفؿ العربي"  لغة عمى وتأثيرىا العولمة الحروؼ، تتيشـ العسكري "عندما إبراىيـ سميماف - 2
www.adabatfal.com   2011-03-26 :بتاريخ. 

3
 .8ص  "الطفؿ لغة في وتأثيرىا العولمة"الصبلحات  سامي -  
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 يوصؿ اّلتي المشرعة البوابة ىي الكممات لغة تعد واالستيعاب: الفهم عن العجز ..33
 فيميـ عف عجًزا يعني األمر ىذا عف وعجزه اآلخريف، أفكار خاليا مف أفكاره ويتمقى الطفؿ
 اّلتي الصفحات ويرى الطفؿ يقرأ وعندما وخبرات، معارؼ مف إليو ما ينقؿ استيعاب وعف
 يعنى ولكنو فقط الكتاب محرر صعوبة ىذا يعني فبل ،بالصعوبات والغموض مميئة أمامو
 والرغبة ،الصغير لمقارئ واإلدراكي الثقافي المستوى يتعدى يطرحو الكتاب ما أفّ  األرجح وىو
 .الكثير الشيء المعرفية واالكتشاؼ الحاجات مف فيو الطفؿ أفّ  عمًما االستطبلع، وحب

 ثمار مف يجنيو ما عمى بالضرورة قائـ الطفؿ إبداع أفّ  ىذا يعني اإلبداع: ضعف ..24
 تصقميا أف يمكف اّلتي الخاـ المادة ىي والخبرات بو، يحتكوف فاّلذي الكبار وخبرات وعقوؿ

 قديمة أفكار ىو فاإلبداع الشخصي، الطابع تحمؿ األقؿ عمى أو جديدا فتصنع شيئا الموىبة
 .جديدة عبلقات في

ذا  اّلتي المعمومات إلى أكيدة حاجة في فيو شيء كؿ ليس ولكنو لئلبداع، الزًما الذكاء كاف وا 
 يتمقى ال ويةالّمغ حصيمتو في صعوبة يعاني اّلذي فالطفؿ لذلؾ ،ذىنو في يختزنيا أف يمكف
 االندماج حاجات مع التوافؽ وعدـ الصداـ مف حالة لو سيولد اإلبداع ضعؼ ولعؿ .الكثير

 .الخارجي االجتماعي باإلطار المرتبطة الحاجات االجتماعي وىي

فجوة معرفية ىائمة متزايدة االتساع ال يمكف  -بشكؿ خاص -تواجو الدوؿ العربيةوخبلصة، 
تقميصيا بفّعالية سوى باتباع خطوات سريعة لتقميص الفجوة الرقمية القائمة حاليًا بينيا وبيف 

نحو دمج التقنية في التعميـ  عصر المعموماتفي أىـ متطمبات التحّوؿ ومف  ،الدوؿ المتقدمة
  :تمثمت فيما يمي

 ؛لمتواصؿ بيف إدارات التعميـ والمدارس (E-Mail) توظيؼ البريد اإللكتروني  -
ليسيؿ التواصؿ بيف  الشابكةعمى  (E-Portal) إنشاء بوابة إلكترونية تعميمية تفاعمية -

 ؛اإللكتروني التزامني لمتحّوؿ نحو التعّمـو  أطراؼ العممية التعميمية
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 ؛ب لكؿ أطراؼ العممية التعميميةو توفير حاس -
 ؛تزويد المكتبة المدرسية التقميدية بمكتبة رقمية -
 ؛لكؿ مدرسة الشابكةإنشاء موقع إلكتروني عمى  -
 ؛تحويؿ المدرسة إلى بيئة إلكترونية ذات نوعية عالية في جميع أوجو النشاط المدرسي -
بلب والمعمميف مرتبطة بموقع المدرسة لوضع مدونات إلكترونية خاصة بالطّ  إنشاء -

 .مشروعاتيـ التعميمية في صفحة خاصة

 .ويالّمغالمبحث الثالث: اقتراحات لمحد من ظاهرة التنازل 

 المستقبؿ إلى األمـ طريؽ تزاؿ وما التربية كانت :العربية ةالّمغب المعرفة توطين أهمية.3
نّ  الطريؽ، ىذا معالـ ترسـ اّلتي الوحيدة القوة لـ تعد الماضية القميمة العقود خبلؿ ولكنيا  ماوا 
 حمقتيف التربية مع تّشكؿ اّلتي واالتصاالت، تقنية المعمومات قوة ىي مؤثرة أخرى قوة أضيفت

 مجتمع بناء نحو المحركة القوة أصبحت المستقبؿ، كما طريؽ معالـ رسـ في متبلزمتيف
 خطط وبرامج تقويـ وإلدراؾ ىذا المبتغى كاف الزما عمى العمؿ عمى  .والمعرفة المعمومات

عادة  المستدامة التنمية مستيدفة وأدواتيا آلياتيا وتطوير المؤسسات التعميمية، ىيكمة وا 
 لمعصر والمتعممات المتعمميف أجياؿ والمعرفة، إلعداد المعمومات مجتمع إلى والدخوؿ
 . الوطني واالنتماء ةالُيوي المعرفة ولتعزيز اقتصاديات مجاالت في ولمعمؿ الرقمي،

نّ و  والتحديات بأساليب تقميدية، التغيرات يذهل االستجابة ال يمكف      معيا التعامؿ ينبغي ماا 
 مغايراً  تربويا فكراً  تعتمد وأساليب وكّما، نوعاً  مختمفة واستراتيجيات وأىداؼ رؤى خبلؿ مف
 ومحوره ومتجدد، ومرف قوي تربوي نظاـ أساسو بيدؼ متحرؾ المستقبؿ إلى ينظر فكراً 

 الحموؿ وابتكار المتغيرات، مع الفوري والتفاعؿ الحاضر تحميؿ عمى القادر العنصر البشري
 في ما مرحمة في التربوي النظاـ عميو يكوف أف ينبغي لما واضحة رؤية بناًء عمى العممية

 التعميـ فنماذج منو، مفر ال استراتيجي وخيٍار التربوييف أماـ تحٍد كبير إفّ ف وبالتالي .المستقبؿ
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 المعموماتية الثورة تحديات مواجية أو التعميمية المشكبلت معالجة عمى قادرة تعد التقميدية لـ
حداث جديدة بطريقة التعميمية المفاىيـ صياغة إعادة بد مف وال  البنية في جذري تغيير وا 

عادة والتعمـ، التعميـ واستراتيجيات التعميـ، مناىج وفي الفكرية لممدرسة،  بيئات تصميـ وا 
 .التغيير ىذا متطمبات مع يتبلءـ بما تمفةلمخالتعمـ ا
حدث ويحدث في ميداف االتصاالت  اّلذيالتقدـ  ،مف أبرز سمات مجتمع المعرفة إفّ     

كافة مناحي الحياة  قد فرضت ىذه التقنية نفسيا بشكؿ بارز فيف ؛وتقنيات المعمومات
الشخصية واالجتماعية والعممية. بينما يبقى الطفؿ العربي غير منغمسا في المعموماتية؛ حيث 

و ابف العصر، وابف اآلالت المعاصرة، ولـ يتحقؽ وجود أنّ لـ يعامؿ عمميا ومنيجيا ومضمونا ب
زاؿ يستعمؿ ما ي اّلذيالحد األدنى مف مشاىدة ىذه اآلالت في مدرستو، بؿ عند معممو 

ة الّمغ أفّ بوف أباطيميـ برّوج المتغرّ مما جعؿ اليوة تتسع شيئا فشيئا، ف 1،األدوات القديمة
، وعسيرة عمى اإلبداع...الخ. وقد برىنت تجربة  العربية قديمة وغير عصرية، وال تواكب العمـو

جسامة ة العربية الناجحة في سورية منذ عشرينيات القرف الماضي الّمغتدريس العمـو ب
أحدث  أفّ ة العربية.  يقوؿ  عبداهلل أبوىيؼ: "ولعمنا نشير إلى الّمغاألباطيؿ الجائرة بحّؽ 

( أف تدريس العمـو 2000التكنولوجية والتقنية الفنية ) اف:دراسة صادرة عف األمـ المتحدة بعنو 
ف جية ات الوطنية أحد أىـ أسباب نجاح التجارب التنموية اآلسيوية مثؿ الياباف مالّمغب

والتجارب األوربية نفسيا مثؿ ألمانيا والصيف واالتحاد السوفيتي السابؽ والدنمرؾ مف جية 
أخرى. بينما تستييف جميرة واسعة مف المثقفيف العرب بمغتيـ األـ، فيرّوجوف أو يقبموف 

 ات الفئوية. وتصبح الخطورة أشد حيفالّمغات األجنبية أو الميجات العامية أو الّمغاستعماؿ 
ة العربية كما في الصحؼ والمجبلت الّمغينتج أدب األطفاؿ، أو يعاد إنتاجو بغير 

                                                           
، مخبر 2012: صبلح بمعيد "مقاـ الّمغات في ظؿ اإلصبلحات التربوية" مجمة الممارسات الّمغوية، الجزائر - 1

 .41ص ، 7د الممارسات الّمغوية في الجزائر، العد
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ا يتساءؿ األستاذ صالح ذل 1والمسمسبلت اإلذاعية والتمفزيونية والكتاب والنشر اإللكتروني."
"فإلي متى تغفؿ البرامج العربية لئلصبلح االقتصادي توطيف التكنولوجيا  بمعيد قائبل:

لى ذلؾ  أفّ ات األجنبية ظانيف الّمغمتى يبقى أولو األمر يتميفوف عمى فرض  بالعربية، وا 
الُمبلَحظ في ذلؾ ضعؼ اقتصاد المعرفة في الوطف و  2سيقضي عمى ضعؼ مستواىـ؟"

وّية العربية في مجاؿ إعداد الّمغالعربي، وىذا الّضعؼ راجع إلى قّمة استثمار المعرفة 
البرمجّيات والبرامج اإللكترونية والبرامج التعميمية ومعاَلَجة النصوص والّترجمة الفورّية والّذكاء 

 وية.الّمغاالصطناعي وغيِرىا مف مجاالت استثمار المعرفة 
طقة صحيح لقد ُوضعت برامُج لتقنيات المعمومات واالّتصاالت المتعّمقة بالّتنمية في المن

العربية، ومشاريُع تعميمّية لتطوير األداء لبرامج الّتدريس، ولكّنيا برامُج ومشاريُع تنتظر التّنفيَذ 
والّتمكيَف، بقرارات سياسية نافذة. ويظؿ المجتَمُع العربي في حاجة إلى الوعي العميؽ بقيمة 

ي، وركنا أساسًا في نشر ة العربية، باعتباِرىا ركنا أساسًا في بناء مجتَمع المعرفة العربالّمغ
ة الّمغتكنولوجيا المعمومات لموصوؿ إلى ما ُيعَرؼ بمجتَمع المعمومات؛ ألّف تداوَؿ المعمومات ب

األجنبّية لف ُينشئ مجتمَع المعموماِت، بؿ ُيمِحؽ المجتَمع المستْيِمؾ بمغة االستيبلؾ 
 !فيييات ىييات مف مجتمع المعمومات 3والتواصؿ.

ذا تساءلنا عف  مدى قدرِة العربية عمى أف تتوّلى حمَؿ مشروع المعرفة والتّنمية المعرفّية وا 
فالجواُب أّنيا أثبتت قدرًة فائقًة عمى حمِؿ أرقى المعارِؼ اإلنسانّية حيَف قاَمت حركُة تعريٍب 

 اّلتيعربّية ارتبطت بمدرسة عممّية عربية قادرٍة عمى إنتاج المعرفة. وفي الّتجارِب التّاريخّية 
ـُ بأ ة الّمغة العربية، ونيضت الّمغتيَحت لممجتمع العربّي ليتحّوَؿ إلى مجتَمع معرفٍة، نَيَض العم

العربية بو، فتحّولت العربية مف لغة بعض القبائؿ في الجزيرة العربية ينشدوف بيا الّشعَر 
                                                           

 .231ص عبداهلل أبوىيؼ، التنمية الثقافية لمطفؿ العربي،  - 1
 .125ص صالح بمعيد، في النيوض بالّمغة العربية،  - 2
 2010-01-21تاريخ:  www.lissaniat.net ،"الّمغة العربية والتنمية المعرفية"عبد الرحمف بودرع،  - 3
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آف الكريـ واألدب في ُعكاظ... إلى لغة المعرفة والعمـ والجدِؿ واالجتياد، بفعِؿ معجزِة القر 
اعتَنَقيا كثير مف العمماء  اّلتينزؿ بيا فرَفَعيا، وبفعؿ عقيدة الّتساُمح والتحّرر والّتفكير،  اّلذي

.  غير العَرب، فَنقموا إلى العربّية ما لـ يكف فييا مف العمـو
سييف ة العربية ليا عبلقٌة وطيدة بمجتمع المعرفة والّنيضة عبر التّاريخ، منذ عيِد العّباالّمغإّف 

لكّنيا باتت تعاني الّترّسباِت السياسية والمجتمعّية والثّقافّية  ؛واألندلسييف والّنيضة الحديثة
والّتعميمّية الُمعيقة لقياـ مجتمع المعرفة، مما جَعَميا تعكُس تقاُعَس أىِميا عف النيوض بيا 

مما يستحيُؿ معو  ُيخشى منو أف يؤوَؿ الوضُع إلى مجتمع بدوِف لغة، اّلذيواألمُر األخطُر 
 تصّوُر أي نمّو معرفّي معمَّـ، يرفع مف القدرة عمى اإلنتاج والتّناُفس. 

جاَء تقريُر األمـ المّتحدة عف التنمية والمعرفة في العاَلـ العربي بضرورة العناية بالّتعميـ  
ة العربية مع تقوية الُجيد في الّمغة العربية، وضرورة إقامة تعميـ عاٍؿ وتقني بالّمغالمبّكر ب
تحصَؿ تنميُة قدراِت الّتمّمؾ والّتفكير  حّتىات األجنبية، تعميـ عاٍؿ وتقني عربي الّمغتعميـ 

قامة جسور الّتداُخؿ والّتكاُمؿ بيف الّتخصصاِت؛ ألّف  وتنمية الُقدراِت الّذىنية واإلبداعّية، وا 
إلى خطة عمؿ لمتحرؾ  2009يخمص تقريرف في حي1؛ة رابطة الِعقد في منظومة المعرفةالّمغ

المستقبمي مف أجؿ بناء مجتمع المعرفة في المنطقة العربية؛ حيث تستند إلى ثبلثة ركائز 
أساسية، تُفيـ في سياقيا المترابط والمتكامؿ، ىي توسيع مجاؿ حريات الفكر والتعبير 

ح والتواصؿ الفاعؿ مع ثورة واالستجابة بشكؿ أفضؿ إلى الحاجات التنموية لممجتمع، واالنفتا
بناء "مجتمع المعرفة" في الدوؿ العربية مرىوف  أفّ نا يؤكد مالمعرفة عمى مستوى العالـ. ك

بتوافر الرؤية واإلرادة السياسية والتخطيط الدقيؽ. وفي النياية يدعو تقرير المعرفة العربي 

                                                           
برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، المكتب  "نحو إقامة مجتمع المعرفة" 2003 لعاـ -العربي–تقرير التنمية اإلنسانية   - 1

-www.so.undp.org/.../118-Launch-of-Arab-Human .3ص ، 2003: اإلقميمي لمدوؿ العربية، عماف
Development-Report-Arabic.html . :2011-11-15تاريخ: 
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أطروحاتو ومقترحاتو "نحو تواصؿ معرفي منتج" إلي حوار عربي موسع حوؿ  2009:1لمعاـ 
مشددًا عمى أىمية العمؿ بشكؿ حثيث عمى وضع المنطقة العربية عمى درب النيضة 

 .المرتكزة عمى المعرفة بما يحقؽ التنمية اإلنسانية الشاممة

تأتي تكنولوجيا )تقنية( المعمومات، لتجعؿ مف   :واالتصاالت المعلومات تقنية استغالل ـ2
ة مجرد أداة لبلتصاؿ، أو الّمغفمـ تعد  ؛2الحاسوب، كما يقوؿ  نبيؿ عمية سندريبل عمـ الّمغ

مجرد نسؽ رمزي ضمف أنساؽ رمزية أخرى، بؿ أصبحت أىـ العمـو المغذية لتكنولوجيا 
تسري في  اّلتيبيف جميع األنساؽ الرمزية األخرى،  -ببل منازع –المعمومات، ورابطة العقد 

ُيقاؿ: لغتي  ر األكبر في صياغة شكؿ المجتمع اإلنساني. كياف ىذا المجتمع؛ حيث ليا الدو 
ة، وىي أداتنا لكي نضع الواقع الُيويعالمي، وحدود لغتي ىو حدود عالمي، فيي الذات وىي 

ىـ في صنع الحضارة اإلنسانية، فالحضارة ال تبنى مف دوف نيضة ااالجتماعي، ولكي نس
العربية( عمى قمة اليـر المعرفي  ةالّمغع )إذًا فقد جاءت تكنولوجيا المعمومات لتض. لغوية

بدورىا نسؽ ثقافي، يعنى أوؿ ما يعنى، بتأصيؿ  اّلتيفيي الركيزة األساس لمعممية التعميمية، 
وحماية حقوقو، والذود  الوالذات الثقافية لممجتمع وذلؾ ضمانًا الستمرار وجوده، وتواصؿ أجي

ي صناعة مستقبؿ البشرية. وىكذا أصبحت عف قيمو، وحمؿ رسالتو إلى الناس، واإلسياـ ف
ة آليًا بواسطة الحاسوب الّمغلذلؾ باتت معالجة  ؛ة رابطة العقد لممنظومة الثقافية والتربويةالّمغ

تستقي منو ىذه  اّلذييا المنيؿ الطبيعي، أنّ ىي محور تكنولوجيا المعمومات، والسيما 
 التكنولوجيا أسس ذكائيا االصطناعي، واألفكار المحورية بمغات البرمجة.

                                                           
 برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي. "نحو تواصؿ معرفي منتج" 2009 عاـل -العربي–تقرير المعرفة  -1

www.so.undp.org/.../118-Launch-of-Arab-Human-Development-Report-Arabic.html 
 2011-11-15تاريخ: 

  .127ص ، عالـ الفكر، 1988. القاىرة: 1عمي نبيؿ، الّمغة العربية والحاسوب، ط - 2
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ة يومًا بعد يـو في تحديد األداء الكمي الّمغفي عصر المعمومات والمعرفة "يزداد إسياـ  نبلحظ
 لممجتمع الحديث في الداخؿ )اإلنتاج المعرفي، واإلبداعي، وفي إنتاجيتو الشاممة( وفي الخارج

فكيؼ نييئ لغتنا العربية  1".تربط المجتمع بغيره وتحّدد مكانو ومكانتو وثقمو االستراتيجي
ة تنظيرًا، وتعميمًا الّمغلمطالب عصر المعمومات؟ وكيؼ نعيش الحياة في كياف ىذه 

 قط، إلى الدائرة األوسع واألشمؿبؿ كيؼ نخرجيا مف دائرة اىتماـ المختصيف ف واستخدامًا؟
ة الحديث يستند إلى العمـو جميعيا وأخيرًا عمـ الحاسوب ونظـ الّمغمـ ع أفّ وخاصة 
 ؟المعمومات

وكيؼ نعنى بالمعالجة اآللية لمغة العربية، ونعرِّب نظـ التشغيؿ، ونصمـ لغات برمجة عربية 
لموصوؿ إلى ما سبؽ البد أف و  ؟ة العربيةالّمغلموصوؿ إلى عصر الترجمة اآللية عف طريؽ 

مبادئ البرمجة، وذلؾ نظرًا إلى العبلقة الوثيقة بيف البرمجة، والفكر مف جانب نعّمـ صغارنا 
)لغة  ة مف جانب آخر، وقد عّربت لغات برمجة سيمة لمصغار مف مثؿالّمغوبيف الفكر و 

الموغو ولغة البيسؾ(. والبد مف االستمرار واالجتياد في ىذا المجاؿ، وقد ظيرت جيود مثمرة 
ربية آليًا، أفرزت تطبيقات مف مثؿ:)الصرؼ اآللي، واإلعراب اآللي ة العالّمغفي معالجة 

والتشكيؿ التمقائي، وبناء البيانات المعجمية(. وىذه البحوث قد أثمرت عمى يد الدكتور نبيؿ 
ة، ما الّمغيدفعنا ىذا إلى خمؽ أساليب جديدة في استعماؿ  2عمي وخبلؿ ربع القرف األخير.
وية، أو تكنولوجيا الّمغالعمـو االقتصادية تسمى الصناعات  يستدعي تطوير نشاط حديث في

ة، ونظرًا لبروز مفاىيـ ومنتوجات حديثة كنتيجة لمتطور التقني، فقد استوجب ىذا األمر الّمغ
ة، وتسييؿ ميمتيا في الّمغمف شأنو إثراء  اّلذيوضع مبلييف العبارات الجديدة لمداللة عمييا، و 

لذلؾ الدوؿ المتطورة إلى أىمية الثورة  تنبيت ؛ فقدىيـ الجديدةالتعامؿ مع المعاني والمفا
                                                           

األساس مذكرة مقدمة لنيؿ درجة ميساء أحمد أبو شنب، تكنولوجيا تعّمـ الّمغة العربية في الحمقة األولى مف التعميـ  - 1
 .100ص ، 2007: ماجستير في عمـو الّمغة، األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارؾ

-189-181-86ص ، دار الفكر العربي، 2003: . القاىرة1عمي أحمد مدكور، التربية وثقافة التكنولوجيا، ط - 2
190. 
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المعموماتية فأقامت مشروعات عمبلقة لتخضع التكنولوجيا أو التقنية لخدمة لغاتيا. فانصب 
 ا اتجو آخروف إلى معالجة الوثائؽة وفيميا وترجمتيا آليًا، بينمالّمغاىتماـ الباحثيف إلى توليد 

إذف البد مف االعتراؼ بحاجتنا الماسة والممحة لنيضة  1؛وتفسيرىا عبر شبكات الحواسيب
لى تقنييف، وفنييف، ولغوييفلغوية شاممة، قادرة عمى تمبية مطالب ومقتضيات العص  ر، وا 

دقيقة وعمماء بشتى التخّصصات لموصوؿ إلى صيغ، ومصطمحات، ومفردات عربية سميمة 
ف لدييـ إمكانات مذىمة في فيـ اّلذيسوب، ورعاية عباقرتنا الشباب، والعمؿ عمى تعريب الحا

 بيف أيدينا وليـ تجاربيـ الميمة في عوالميا. اّلتيالتقنية، 

مف تطويع تكنولوجيا المعمومات  البد . ضرورة تطِويع تكنولوجيا المعمومات لمغة العربية:2
لذلؾ ينبغي أف  ؛حّديف تعّد سبلح ذور عمى الطفؿ العربي، و يا تؤثّ نّ ة العربية، ألالّمغمع 

نشّجع الشباب عمى المشاركة في مجاؿ التكنولوجيا بمختمؼ فروعيا، ألّف دورىا كبير في 
استخداـ المفردات التكنولوجية الحديثة في إطار العربية  أفّ ة العربية. وقد تبّيف الُيويتعزيز 

 ة إلضعافيا.الّمغيعّد داللة عمى قوة ىذه 

ة العربية، تساىـ في التعّمـ الّمغإّف ضرورة استخداـ التكنولوجيا، وخاصة الحاسوب في تعميـ  
يتمحور حوؿ التمميذ، لتقّدـ لو الصوت مع الصورة والحركة، ومشاىدة بعض  اّلذيالنشط، 

جراء الحوار، والتسمسؿ في كثير مف الدروس، مّما يجعؿ التمميذ أو  التطبيقات العممية، وا 
ب يعيش في األجواء القريبة، أو الحقيقية مف موضوع الدرس، فضبًل عف العرض الطال

بطريقة ممتعة وشائقة، ومثيرة الىتماـ الطمبة مّما لو األثر الواضح في فيـ ىذه الدروس 
 شيئا فشيئا في المستقبؿ.  2،وترسيخيا في أذىانيـ، وتمكيف الطمبة مف التعّمـ الذاتي

التعميـ أحد المواضيع الساخنة في عبلقة تكنولوجيا المعمومات بالمجتمع ككؿ، وعبلقتو تعّد 
؛ سواء مف حيث كونيا وسيمة لمتعميـ أو مادة لو أو  بيذه التكنولوجيا تزداد وثوقا يوما بعد يـو

                                                           
 .2011-9-2 بتاريخ    www.arabrenwal.com ت" الّمغة العربية عبر األنترني" قمؽ بريياف - 1
 .39ص ، وزارة التربية والتعميـ العالي، 2005: معمر مجدي، استخداـ الحاسوب في التعميـ، فمسطيف - 2
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بي أداة لدعـ اإلدارة المدرسية والتعميمية، "والمشيد العربي ىاىنا ىي صورة قاتمة لمتعميـ العر 
تّمـ بو األزمات مف كؿ جانب، وبالقطيع يمكف أف يكوف لمحاسوب دوره الحاسـ في  اّلذي

تطوير نظـ التعميـ العربي لو أعدنا لذلؾ عدتو مف تييئة التبلميذ وتأىيؿ المدرسيف وتوعية 
عداد البرمجيات التعميمية".  وبرز دور المعمـ كونو مفتاح المعرفة والعمـو 1اإلدارة المدرسية وا 

 ة، وأساليب التدريس الفّعالةبالنسبة لمطالب، فبقدر ما يمتمؾ مف الخبرات العممية، والتربوي
 ميـ بالحاسوب تزداد أىمية المعمـيستطيع أف يخّرج طبلبًا متفوقيف ومبدعيف، وفي التع

ىذا منو أف يتزّود بكؿ حديث، في مجاؿ تخّصصو، ألّف التعمـ  ويتطّمب ؛ويتعاظـ دوره
 اتيس مجرد برمجيات، وعتاد أجيزة، بؿ ىو معّمـ يمتمؾ كؿ المواصفبالحاسوب ل
فبل يقؼ  2تمكنو مف توظيؼ الحاسوب في العممية التعميمية التعممية. اّلتيوالخصائص 

مف تطوير المتعمـ، وتأىيمو لمتطمبات عصره، وتحدياتو  التطوير عند المعمـ، بؿ البدّ 
اسوب ببرامجو العربية. وتمكيف المتعّمـ مف لغتو العربية بالتفكير، واإلبداع، مع إتقاف ثقافة الح

في مياراتيا األساس، وأساليبيا الوظيفية، بما يخدـ مجتمع المعموماتية الجديد، ومجابية 
العالـ المفتوح وثورة التكنولوجيا بفكر واع، وقمب كبير، ولساف عربي مبيف. ولنجاح ىذه 

مع المحافظة  3بتطوير مناىجو، لتواكب عصر الحداثة، التقنية مع لغتنا، عمينا تحديث التعّمـ
 ة والتراث.الّمغعمى أصالتنا في الديف، و 

 
 
 

                                                           
، المجمس الوطني لمثقافة 1994: ، الكويت184د عمي نبيؿ، العرب وعصر المعمومات، سمسمة عالـ المعرفة، العد - 1

 .251ص والفنوف الكويت، 
 .14-13ص معمر مجدي، استخداـ الحاسوب في التعميـ،   - 2

3
 .196-182ص ، دار أسامة، 2005: اطر جماؿ محمد، أساليب التربية والتعميـ الفّعاؿ، دط. األردفالش -  
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ة ىي الوجود ذاتو في عصرنا ىذا، عصر العمـ، والتقانة الّمغأضحت : خاتـــــمــــة
والمعموماتية؛ حيث برزت حاجتنا الماسة، والممحة، لنيضة لغوية شاممة، قادرة عمى تمبية 

مف  وييف فقط، بؿ البدّ الّمغمطالب العصر ومقتضياتو، شريطة أف ال يمقى ذلؾ عمى عاتؽ 
العمماء بشتى التخصصات، والمشتغميف في وجود التقنييف، والفنييف في مجاؿ الحواسيب، و 

مجاالت الكتابة اإلبداعية إلى جانبيـ، لموصوؿ إلى صيغ، ومصطمحات، ومفردات عربية 
 أف نقوؿ: إفّ  -وي المعقدالّمغفي ضوء ىذا الواقع  -سميمة، دقيقة، عممية، وعممية. يمكننا 

فّ ة، و الّمغوليس في  ةالّمغالعيب في أبناء  يبذلو ىؤالء  اّلذيية مرىونة بالجيد و الّمغالتنمية  ا 
ذا تكممت ىذه الجيود بالنجاح ف األبناء في يجعؿ  ىذا مف شأنو أف إفّ الواقع وبيف الناس؛ وا 

ذا تحقؽ ىذا بشكؿ أو بآخرالّمغمف وتيرة التنمية   إفّ ف ،وية في الوطف العربي متسارعة، وا 
سوؼ تتجاوز كؿ أزماتيا المزمنة المعرفة واالتصاالت  ة في عصر المعمومات وانفجارالّمغ

فّ  .ومشكبلتيا التقميدية والقيود، وغزارتيا  اختراؽ المعمومة لكافة الحدود والسدود والحواجز وا 
الشبكات العنكبوتية  بما يشبو طوفاف نوح، تنيمر بيا الفضائيات مف السماء، وتنبجس بيا

أذواؽ الناس وأنماط  يغير عيونا مف األرض، وسيولة تخزينيا وتصنيفيا واسترجاعيا، سوؼ
سوؼ  الممتقى ووفرتيا بيف يديو تعدد الخيارات أماـ فّ ، إتفكيرىـ وأساليب تعامميـ وتحصيميـ

متكافئة يفوز فيو مف مكاف أحسف عمبل  يكسر احتكارات المعرفة، ويضع الجميع أماـ فرص
الىتماـ بيا. وسوؼ ة العربية ويشتد تأثيرىا ويزداد االّمغولسوؼ يعمو شأف  ،ويسود الحوار

 التصحيؼ والتحريؼ في وجو صمدت بعد أف ة دورىا المنشود في بناء اإلنساف؛الّمغ تستعيد
 واإلفساد. 

وي فػػػي الػػػوطف العربػػػي الّمغػػػامتػػػداد التيجػػػيف  ا لصػػػدّ يمكػػػف أف تشػػػكؿ جػػػدارً  اّلتػػػيومػػػف الحمػػػوؿ 
اىير عمػػى النطػػؽ فػػي حػػث الجمػػ ،انطبلقػػا مػػف ضػػرورة قيػػاـ وسػػائؿ اإلعػػبلـ بالتوعيػػة المسػػتمرة

لما لئلعبلـ مػف تػأثير عمػى  ،ويالّمغواالعتماد عمى لغة اإلعبلـ في الرقي  ،بالعربية الفصحى
وي فػي إنجػاز الوصػبلت الّمغالمشاىد والمستمع، وحث وكاالت اإلشيار عمى العناية بالجانب 
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ػػوي فػػي وسػػائؿ اإلعػػبلـ فػػي البمػػداف العربيػػة ييَ الّمغػػالمشػػيد  فّ اإلشػػيارية؛ أل ة العربيػػة الّمغػػش مِّ
اإلنجميزيػة أو  عامية أو لغتَػي المسػتعِمر القػديـوذلؾ باستعماؿ الميجات ال ؛الفصيحة المشتركة

فَّ اإلعبلـ العربي الرسمي ال يمتـز ب تنّص عمييا دسػاتير الػدوؿ  اّلتية الرسمية الّمغالفرنسية؛ وا 
ينبغػي أف يتعمَّميػا أطفالنػا  اّلتػية الفصػيحة الّمغػالعربية، وال يقـو بوظيفتو المفترضة في تعزيز 

ػػػة وُمثُميػػػا العميػػػا والشػػػفافية، وروح  ع عمػػػى غػػػرس ِقػػػيـ اأُلمَّ فػػػي المػػػدارس، وال يقػػػّدـ ثقافػػػًة تشػػػجِّ
المسؤولية، والفكر الحّر، والمعرفة الحديثػة، واالنفتػاح وقبػوؿ الػرأي اآلخػر؛ وال يسػيـ فػي نشػر 

وفػػي الجزائػػر  -ة. وبإلقػػاء نظػػرة سػػريعة فػػي واقعنػػا العربػػيالثقافػػة العمميػػة والتقنيػػة واالقتصػػادي
 -سنجد أف تعمـ المغة األجنبيػة أحػدث صػراًعا واضػًحا مػع المغػة العربيػة ؛ كتعميميػا  -خاصة
فػػػي المرحمػػػة االبتدائيػػػة الػػػذي كػػػاف عمػػػى حسػػػاب مقػػػررات المغػػػة العربيػػػة؛ ممػػػا أحػػػدث  –مػػػثبًل 

ؿ واتخاذ مواقؼ سمبية تجاىيػا، تمثّػؿ فػي تضػخيـ عزوًفا لدى أفراد الجيؿ عف المغة العربية، ب
حػػاجز الصػػعوبة فييػػا الػػذي بػػدوره أحػػدث عػػامبًل نفسػػيما كػػاف وراء ضػػعفيـ فػػي العربيػػة. وأعتقػػد 
بأّف وضع المغة الفرنسية في الصفوؼ األولّية خطوة الستمرار ىيمنة المسػتعمر. وال ريػب فػي 

أجنبيػة وات إذاعيػة جيويػة ووطنيػة، بمغػات أف بعض الػدوؿ العربيػة مثػؿ الجزائػر اّلتػي تبػث قنػ
تحتػػاج إلػػى إعػػادة النظػػر؛ ألّنيػػا أسػػيمت فػػي إحػػداث الصػػراع المغػػوي مػػف خػػبلؿ العمػػؿ عمػػى 
عػػبلء شػػأنيا، باإلضػػافة إلػػى التػػأثير فػػي الُيويػػة الوطنيػػة  نشػػر المغػػة األجنبيػػة ورفػػع مكانتيػػا وا 

 تي:ولمجابية ىده التحديات نقترح ما يأ اجتماعيما وثقافيما.

ة التمقينػي مػف خػبلؿ المػدّرس، والتركيػز عمػى الػتعّمـ الّمغنحتاج إلى إعادة النظر في تعميـ   -
يسػػاىـ فػػي دفػػع الفػػرد إلػػى الػػتعّمـ المسػػتمر مػػدى الحيػػاة، وتمبيػػة مطالػػب  الّػػذيالػذاتي لّمغػػة، 

 ؛وية المتجددةالّمغالمعرفة 

كة إلى جيود غنية مستفيضة، في ة ذاتيًا وتعّمميا مدى الحياة عبر الشابالّمغيحتاج تعّمـ  -
ة النفسي، وفي مجاؿ إعداد المناىج، وتصميـ البرمجيات التعميمية. فنحف الّمغمجاؿ عمـ 

بحاجة إلى برمجيات تعميـ لّمغة العربّية، برمجيات تعّمـ ذكية، تستخدـ أساليب الذكاء 
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 لصرؼ اآلليربية آليًا مف مثؿ: )اة العالّمغاالصطناعي، القائمة عمى نظـ معالجة 
 واإلعراب اآللي، والتشكيؿ اآللي، ونظـ التمخيص، والفيرسة اآللية(

 الّمغة في إقامة مجتَمع المعرفة ضرورة تعميؽ الّشعور لدى الّطبّلب والباحثيف بمركزّية -
ة الّمغة العربية والتنمية البشرية، واالجتياد الُمسَتداـ لجعِؿ الّمغة في معاَدَلة: الّمغوأىّمية 

 .العربية لغَة التفكير والتعبير والتنمية الثّقافية والمعرفية واالجتماعية
مف أف يتـّ ذلؾ  ة مف مستوى النخبة إلى مستوى العامة، والبدّ الّمغنقؿ الوعي بأىمية   -

بالتنسيؽ مع اإلذاعة، والتمفزيوف، والصحافة، ومواقع الشابكة، فضبًل عف دور األسرة 
ـّ  اّلتي تتمّثؿ في وية، الّمغذلؾ مف خبلؿ الثقافة العممية والمدرسة. ويمكف أف يت

تراثنا  لمعمومات، أعراض أزمتنا الّمغويةة في عصر االّمغأىمية دور الموضوعات اآلتية: )
وي؛ موقع العربية الّمغة في حياتنا اليومية، أو ما يسمى باإلرشاد الّمغوي، كيفية توظيؼ الّمغ

العربية في ىجرة العقوؿ العربية؛ أثر التعّمـ  ر التعّمـ بغيرات العالمية؛ أثالّمغعمى خريطة 
ة بفنوف اإلبداع الّمغة العربية آليًا؛ عبلقة الّمغبغير العربية في التفكير واإلبداع؛ نظـ 

 الّمغة بالحريةة بالعقيدة، واألخبلؽ، والتنظيمات االجتماعية؛ عبلقة الّمغالمختمفة، عبلقة 
 والديمقراطية...(.

بناٌت في طريؽ تحقيِؽ الّتنمية المعرفّية في المجتمعاِت العربّيِة، ونشِر الُخُطواُت العممّيُة لَ  فيذه
ساِف العربّي الٌمبيف، وتمكيِف العربّيِة مف أف تصبَح أداَة تداُوِؿ المعموماِت العمـِ والمعرفِة بالمّ 

.  الحديثِة، في المجتَمع الحديث، مجتَمِع المعرفة والُعمـو
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