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بن كػُت زىاثُت )الفطحى /الهامُت( في وؾاثل 

ت ًإزظ في الانخباع ما لإلنالم الُىم مً  ؤلانالم الجماَحًر

كىة وهفىط في نطغ زىعة الاجطاٌ الشاهُت )قهىع وؾاثل 

ىن( و الشالشت  ؤلانالم ؤلالىتروهُت ؤلاطانت و الخلفٍؼ

)ألاهتراهذ(، ومً جإزحر نلى ؤلاوؿان في وكخىا الحالي. 

والحلُلت جىمً في  ؤن مياهت ؤلانالم َظٍ جدمل في ؾُاتها 

ُ ًّفغًضا ألن ً ه يىن الخإزحر بًجاب ُّ ا لطالح ؤلاوؿان وعك

خؿىا جىقُف الىؾاثل ؤلانالمُت في 
َ
وفطاخت لؿاهه بطا ؤ

جلضًم ما َى مفُض. هما جدمل في ؾُاتها مساؾغ ؤن ًيىن 

ًّ ُ فذ كىي الهُمىت ؤلانالم الؾخالب الخإزحر ؾلب
َّ
ا بطا وق

ت ووشغ عؾاهت اللؿان وحهمُم كُم َابؿت. وًّ ؾهامىا بالهٍى

ظا الىكغ َى في ؾغح اهؿباناث جيىهذ مً زالٌ في َ

مخابهت فغصًت وخىاعاث خٌى اإلاىغىم، وفي بلىعة 

ًّاكتراخاث.

 مقدمت:

بّن ؤن ؤَم الفىاعق بحن اللغت الفطحى و 

الهامُت هي ما ًدضر في الهامُت مً جدٍغف 

ًّ ُ ا في بهؼ الىؿم ببهؼ خغوف اللغت وحغُحٍر ول

ً ؤوازغ اليلماث وبنغابها  ألاخُان وبَماٌ جدٍغ

وحغُحر خغواث خغوف اليلمت. وجاصي َظٍ الفىاعق 

بلى حهضص الهامُاث الهغبُت بخهضص ؤهداء الىؾً 

الهغبي الىبحر وازخالف لهجاجه، في وكذ ًدافل " 

الفطُذ " نلى وخضاهِخه، فُبلى همىطج اللؿان 

ُذ للحغوف الغاقي الحٍغظ نلى الىؿم الصح

ونلى ؤلانغاب ونلى ؾالمت اليلمت ". وكض ؤوضلخىا 

جإمالجىا ؤًًػا بلى ؤن قاَغة وحىص الفطحى 

والهامُت حىًبا بلى حىب قاَغة كضًمت مؿخمغة 

جخػمً حهاٌشهما في جفاَم ؤؾاؾه الدؿلُم 

بمياهت الفطحى الهالُت ومغجبتها الغفُهت، وفي 

غىء  جيامل ًخجلى في ؤصاء ول مجهما صوعٍ في

خلُلت ؤن الاحخمام ؤلاوؿاوي مىظ وان فُه نامت 

شهض هؼوم ؤفغاصٍ لالعجلاء باللؿان. هما  وزاضت َو

وان مً بحن ما وضلىا بلُه ؤن للىالم الفطُذ 

صعحاجه وؤفصحه َى الفطحى، وؤن للهامُت 

صعحاتها جبًها للغبها ؤو بهضَا نً الفطحى، وؤن 

تها كىي الجهىع في ألامت صاثبت نلى الخمؿً  بهٍى

جظوص نً اللؿان الهغبي وكض صزلذ مهغهتها 

للحفاف نلى ؾالمت مغخلت حضًضة الُىم في قل 

"  بالعىملت اللغىيتهجمت كىي الهُمىت الضولُت " 

وجىقُفها في الخدىم في ؤلانالم والخضزل في 

ت لفغع مسؿؿاتها التي مجها حهمُم  اإلاىاهج التربٍى

ًّنامُت َابؿت واللػاء نلى الفطحى.

.  اللغت بين اللهجت العاميت و 1

ًّالفصيحت

 . مدخل مخخصر إلى اللهجت العاميت:1.1

بن قاَغة وحىص الهامُت بلى حاهب الهغبُت 

ت في حمُو صٌو الهالم،  الفطحى، قاَغة لغٍى

وليل مجهما مجاالجه واؾخهماالجه، وحهغف اللهجت 

لت الحضًث التي ٌؿخسضمها  الهامُت بإجها ؾٍغ

الىاؽ، وججغي بها وافت  الؿىاص ألانكم مً

ت في بِئت  حهامالتهم الىالمُت، وهي ناصة لغٍى

زاضت جيىن َظٍ الهاصة ضىجُت في غالب 

1ًّألاخُان.

ًغحو الباخشىن ؤؾباب حشيل الهامُت 

 :بلهجاتها اإلاسخلفت بلى مجمىنت مً الهىامل مجها

فلض جدؿو الغكهت الجغغافُت  :العامل الجغرافي -أ

وجفطل بُجهم الجباٌ وألاجهاع، للمخيلمحن باللغت، 

 
ً
لل الخىاضل بُجهم، فخإزظ اللغت بالخغحر شِئا ٍو

 
ً
 مسخلفا

ً
ؿلً اإلاخيلمىن باللغت مؿليا ، َو

ً
فشِئا

م، مما ًاصي بلى خضور لهجت حضًضة  .نً غحَر

جاصي الكغوف الاحخمانُت  :العامل الاجخماعي -ب

في البِئاث مخهضصة الؿبلاث، بلى حهضص الؿبلاث، 
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لت جداٌو ؤن جيىن لها لغتها، وؤؾلىبها فيل ؾب

ًّ.اإلامحز

كض ٌؿانض اهفطاٌ كبُلت : ـالعامل السياس ي -جـ

ؤو صولت، وانخىاق اإلاظاَب الؿُاؾُت ؤو الضزٌى 

في الضًاهاث الجضًضة نلى صزٌى ؤلفاف 

واضؿالخاث حضًضة في اللغت، حؿاَم ولها في 

م لغت حضًضة بكغوف حضًضة هابهت مً 
ّ
جسل

 .ت في ألاضلؾُاكاث ؾُاؾُ

عبما ًيىن َظا ؤَم الهىامل : الصراع اللغىي  -د

التي جاصي بلى حهضص اللهجاث، واهخطاع واخضة نلى 

ت؛ فاألكىي خػاعة  ؤزغي، ؾبلا للىاهحن لغٍى

 2وماصة ًىخب له الاهخطاع .

 . ميزاث اللهجاث العاميت1.1

ًػو صناة الهامُت مبرعاث اؾخسضام الهامُت 

ؼنمىن لها نضة ممحزا ث، ونلى عؤؽ َاالء ؤهِـ ٍو

دت الظي ًغي ؤن الهامُت جمخاػ باإلاحزاث آلاجُت  :فٍغ

اللهجت الهامُت خُت مخؿىعة، وحغحر هدى  -

ألافػل؛ ألجها جخطف بةؾلاؽ ؤلانغاب، وبشيلها 

الهاصي اإلاشترن اإلاإلىف وانخماصَا الفطحى مهُىا 

 .لها

غ مً حىاَغ   - ى حَى الاكخطاص في اللغت َو

ًّالبالغت

ؤلاَماٌ والاكخباؽ والخجضًض في اإلاهنى؛   -

فالهامُت بغؤًه هامُت مؿاًغة لؿبُهت الحُاة 

جدغص نلى بماجت وبَماٌ ما ًجب ؤن حهمل، 

 .واكخباؽ ما جلخػُه الػغوعة مً ألالفاف

الهىطغ ؤلاوؿاوي ًػفي نلحها مسحت الحُاة؛  -

دت لِؿذ لغت الىالم؛  فالفطحى لضي ؤهِـ فٍغ

لحُاة بدالوتها وكؿىتها هما ألجها ال حهبر نً ا

جفهل الهامُت، وصلُله نلى طلً ؤهىا ال وؿخؿُو 

الخهبحر بىاؾؿت الفطحى، بىفـ الؿالكت التي 

ض. 3ًّوهبر فحها بىاؾؿت الهامُت نما هٍغ

 . مدخل إلى اللغـت الفصـحى1.1

اللغت الفطحى بإجها لغت الىخابت التي  حهغف

جضون بها اإلاالفاث والصحف واإلاجالث، وشاون 

الف بها الشهغ والىثر  و وؤلاصاعة، ٍو اللػاء والدشَغ

الفني، وحؿخسضم في الخؿابت والخضَعـ 

واإلاداغغاث، وفي جفاَم الهامت بطا واهىا بطضص 

و مً  4مىغىم ًمذ بطلت بلى آلاصاب والهلىم.

 محزاتها

هي اللغت اللىمُت إلااثت ملُىن مً الهغب، ولغت  -ؤ

 .الفىغ والهلُضة أللف ملُىن مً اإلاؿلمحن

اللغت الهغبُت لغت اشخلاق جلىم في غالبها نلى  -ب

ؤبىاب الفهل الشالسي، والتي ال وحىص لها في حمُو 

 .اللغاث الهىضًت والجغماهُت

جخمحز بدىىم ألاؾالُب والهباعاث، واللضعة نلى  -حـ 

ت ال حؿخؿُو اللغاث ا لخهبحر نً مهان زاهٍى

 .الغغبُت الخهبحر نجها

 .هي ؤكغب اللغاث بلى كىانض اإلاىؿم -ص

ؤنؿذ الهغبُت خغوفها الهجاثُت إلائاث اإلاالًحن   -ٌ

5ًّمً الشهىب، في بالص الفغؽ والهىض والترن.

 . القرآن و فضله على اللغت العربيت الفصحى1.1

للضاللت نلى ؤزغ ؤؾىق فُما ًإحي كىال واخضا 

م نلى اللغت الهغبُت، ًلٌى فُلُب  اللغآن الىٍغ

صي ؾغػي: "للض ؤضبذ اإلاؿلمىن بلىة اللغآن ؤمت 

هتها وؾُاؾتها؛ فلض  مخىخضة في لغتها وصًجها وشَغ

حمو شخاث الهغب،ومً اإلالغع ؤهه لىال اللغآن إلاا 

ؤكبل ألالىف مً البشغ نلى كغاءة جلً اللغت 

خهامل بها، ولىال اللغآن لكل وهخابتها وصعؾها وال

ول بلض مً البلضان التي اهػمذ لإلؾالم ًىؿلىن 

بلهجت ٌؿخهملها ؤَل البلض آلازغ. وكض خفل 

اللغآن الخفاَم بالهغبُت بحن الشهىب ؤلاؾالمُت 

ًّوبحن الهغب".

احؿمذ اللغت الهغبُت الفطحى مً بحن 

اللغاث الجؼعٍت ألازغي بمحزاث ججلذ فحها مجزلتها 

تها ، وضاعث لها نلما بحن ؾاثغ ؤزىاتها وهشحر ومياه

مت التي  مً َظٍ الطفاث اهفغصث بها اللغت الىٍغ

م ،  –ؾبداهه –حهلها هللا  لغت هخابه الىٍغ

وجخجلى َظٍ الخطاثظ في قاَغة ؤلانغاب 

،ومىاؾبت الحغوف إلاهاهحها )الجغؽ ،وؤلاًلام ( 
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 وصاللخه نلى اإلاهنى و الاشتران ،والتراصف ،والخػاص

ًّوؾيخدضر نً ؤعبهه مجها فلـ وؤولها ؤلانغاب.

. إلاعراب وأصالخه:
ً
ٌهض ؤلانغاب مً اقهغ  أوال

وؤكىي محزاث وزطاثظ الهغبُت ، بط بن َظٍ 

الكاَغة كض فلضث في بلُت اللغاث الجؼعٍت ولها 

اهُت،  با ، فخجغصث مجها آلاعامُت ولهجتها الؿٍغ جلٍغ

ت اللضًمت والبابلُت اللضًمت  واعث غئُلت في الهبًر

ؤًػا، طلً بن البابلُت بضؤث بشالر خغواث 

لى ازىحن، نلى خحن اخخفكذ ازخطغث بهض طلً ب

الهغبُت بدغواتها اإلاسخلفت نلى ؤوازغ ولماتها ، وهي 

ظا ما  الفخدت والػمت والىؿغة والؿيىن ، َو

حهل هشحرا مً نلماء اللغاث الُىم ، ًغون 

الهغبُت ؤكضم اللغاث الجؼعٍت، وطلً لبلاء نىطغ 

ؤلانغاب فحها، الظي ٌهبر في الهغبُت نً مغاص 

ضوع في طَىه مً فانلُت ومفهىلُت اإلاخيلم الظي ً

ًّووؿبت بحن شِئحن )بغافت ( وما بلحها.

: َى ؤلافطاح والخبُحن، ًلاٌ إلاعراب في اللغت -

ؤنغب الغحل، بطا ؤفصح اللٌى ،وكض عوي نً 

له وؾلم (اهه كاٌ 
ّ
الىبي مدمض )ضلى هللا نلُه وا

ن
ّ
ًّؤي : اجلٍى بةفطاح وجبُحن. " "ؤنغبىا اللغا

فهى : ازغ قاٍَغ ؤو ملّضع  حالاصطل بما في 

ًجلبه الهامل في ؤزغ اليلمت، وكض ؤؾللىا الهلماء 

حؿمُت ؤلانغاب نلى الىدى ، فهى ؤلاباهت نً 

اإلاهاوي لأللفاف، وؤلانغاب وان وان قاَغة كضًمت 

في لغت الهغب فان هخب اللغت جظهغ ؤجها بضؤث مو 

ؤبى ألاؾىص الضئلي بإمغ مً ؤلامام نلي )نلُه 

(خُىما ؤنؿاٍ وعكه فحها : اليلمت، اؾم الؿالم 

وفهل وخغف، وكاٌ ًا ؤبا ألاؾىص ؤهدى َظا الىدى، 

وان مؿالت ؤلانغاب لها حظوع نلُمت ، وهي 

مىحىصة في اللغاث الجؼعٍت اللضًمت، وبساضت 

اللغاث التي واهذ حؿخهمل اإلالاؾو واألواصًت 

وحشمل اللغخحن البابلُت وآلاشىعٍت في نطىعَا 

ت و الاعمُت والحبشُت حهغف  اللضًمت، وواهذ الهبًر

ًّؤلانغاب.

وكض وضلخىا هطىص مً كاهىن خمى عابي 

(ق م اإلاضون باللغخحن البابلُت  2971- 2973)

اللضًمت ، فالفانل مغفىم ونالمت الغفو الػمت 

،  تلفخداواإلافهٌى مىطىب ونالمت الىطب 

غفو اإلاشنى باأللف  واإلاجغوع ونالمت حٍغ الىؿغة ٍو

ىطب جغ بالُاء، بما حمو اإلاظهغ فحرفو بالىاو  ٍو ٍو

جغ بالُاء، هما َى الحاٌ في الفطحى،  ىطب ٍو ٍو

ومً ًخإمل هخب الىداة ًغي بن حمُههم نضا 

َـــ ( ًغي بن 312كؿغبا )مدمض بً اإلاؿدىحر ث /

خغواث ؤلانغاب جضٌ نلى اإلاهاوي اإلاسخلفت التي 

افت حهخىع ألاؾماء مً الفانلُت ؤو اإلافهىلُت ؤو بغ

م في مؿالت  ىظا ؤصلذ الىداة صلَى ؤو غحر طلً، َو

6ًّؤلانغاب و جلاؾغث آعاءَم بال كؿغب.

ومً اإلاؿدشغكحن الظًً ؤهطفىا اإلاضافهحن 

،  نىلدلهنً ؤضالت ؤلانغاب في الهغبُت مشل 

،الظي كاٌ" بن ؤلانغاب ؾامي  وبرحستراسر

ألاضل حشترن فُه اللغت الاهضًت وفي بهػه 

ا" ، الحبشُت وهجض ازغًّ  مىه في غحَر

فً ومجمل اللٌى بن  بىهانوهظلً اإلاؿدشغق 

قاَغة ؤلانغاب شغلذ خحزا هبحرا مً اَخمام 

خي ،لم  ا الخاٍع الىداة وهي مؿالت كضًمت في مؿاَع

ًًّخىكف الباخشىن مً الخىع فحها.

للض نني الىداة بمهغفت ؤخىاٌ ؤوازغ 

اليلمت مً بنغاب وبىاء وجغوىا مهمت الىدى ألاولى 

ي وغو مً احلها وهي ؤلاباهت نما في الىفـ مً الت

اإلالاضض ونلت طلً : اهطباب الىداة بلى مباخث 

ؤلانغاب ؤهثر مً اهطبابهم بلى مباخث الترهُب ، 

بن ؾالجو اللحً قهغث في بنغاب اللغت كبل 

هما ٌشهض بظلً 1قهىعَا في مجاعي الخإلُف 

ألاؾباب التي اؾخفؼتهم لىغو الىدى ،لظا ازظ 

ث مجهم مإزظا ، فإؾالىا في حهلُالتهم الحضً

هاتهم للهلل ،والغىص نً ألاؾباب وبُان  وجلَغ

الخؿإ و الطىاب ختى ؤضحىا ؤمام عوام مً 

اإلاؿاثل التي ازخلفىا فحها ومو َظا الازخالف 

ت ، قلذ نالكت ؤلانغاب  الىاضح في اإلاؿاثل الىدٍى
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باإلاهنى وصاللخه نلُه مً اإلاؿاثل اإلاهمت التي هالذ 

زا هبحرا مً اَخمامهم وطلً بخىحُه آًاث خح

م بدؿب جلً اإلاهاوي ، وجىحُه هشحر  اللغان الىٍغ

ت نلى وفم َظا الخؿىع فُما  مً اإلاؿاثل الىدٍى

ًضوع في مجالـ الىداة ومىاقغاتهم وشىاَض 

كاؾهت الضاللت نلى بجهم واهىا ٌهلمىن بن الانغاب 

ازغ فُه بط واهىا ًضًغون نلُ ه ، كض ًىحه اإلاهنى ٍو

غبؿىن به بهؼ اإلاؿاثل الفلهُت وؤخيام  ٍو

و ومشاٌ َظا :)بهما ًسص ى هللا مً نباصٍ  الدشَغ

 ً الهلماء (، بن ؤلانغاب وان نامال مهما في جيٍى

الجملت بل وان نامال مؿانضا في بوشاء الجملت 

بإوحه نضة ،وللض فلض ؤلانغاب للؼم بن جيىن 

 الجملت نلى هكام واخض ًلٌى الؼحاجي" حهلىا

الحغواث صلُل نلحها ، لُدؿهىا في هالمهم ، 

لضمىا الفانل بطا ؤعاصوا طلً، ؤو اإلافهٌى نىض  ٍو

ً الحغواث صالت نلى  الحاحت بلى جلضًمه وجيٍى

وازلظ مً ول ما جلضم بن الهغب وعزىا  " اإلاهنى

م  لغتهم مهغبت للهغب في طلً ما لِـ لغحَر

ا باإلاهاوي ،مؿخسغج ،  ًفغكىن بالحغواث وغحَر

7ًّؿخسغج ، ملظ ...م

.
ً
اللفل اإلاشترن َى  : الاشتراك اللفظي ثانيا

اللفل الضاٌ نلى مهىُحن مسخلفحن فإهثر صاللت 

نلى الؿىاء نىض ؤَل جلً اللغت، وهما وكو بحن 

حن خٌى وحىص التراصف فإهىٍغ بهػهم  اللغٍى

واكٍغ بهػهم، هجض ألامغ هفؿه َىا فهظا ابً 

"وحض" مً  ًىىغ وحىص اإلاشترن للفل درسخىيه

ىن فُه وهي الهشىع  اإلاهاوي اإلاسخلفت ما عواٍ اللغٍى

: "فكً مً  لٌى نلى الص يء و الغػب والهشم، ٍو

لم ًخإمل اإلاهاوي ولم ًخدلم الحلاثم ، بن اليلمت 

لفل واخض ،كض حاء إلاهان مسخلفت وبهما َظٍ 

اإلاهاوي ولها ش يء واخض ، وهي بضابت الص يء زحرا 

ًّؤو شغا .

 إلاعلم والاجصاى: املفهىم واملصطلح. وسائل 2

للض ؤضبذ ؤلانالم نلًما كاثًما بظاجه بهض 

الخمؿِىاث مً اللغن اإلااض ي، له مباصثه 

ومجاالجه ومىاهجه وله مطؿلحاجه التي جدضص 

جطىعاجه الهلمُت. والخدىم في َظٍ اإلاطؿلحاث 

ًجب ؤن ًمغ نبر مفاَُم صكُلت زطىًضا نىضما 

ى ًخهلم ألامغ بالخهبحر  نً الترار ؤلاؾالمي، َو

مجاٌ زلافي مهلض ومخضازل ًدؿم بىىم مً 

جغوج له لغت  8اإلاغاَىت الؿُاؾُت وؤلاًضًىلىحُت.

مؿخدضزت نبر الىؾاثـ اإلاىخىبت واإلاغثُت 

واإلاؿمىنت مً الطهىبت الاكخىام ببراءتها. طلً ؤن 

مطؿلحاث ؤلانالم لِؿذ ولها جلىُت، فيؿبت 

لها ؤبهاص زلافُت      م هبحرة مجها جدُل بلى مفاَُ

ت  الهغبُت وؤلاؾالمُت التي حهىؿها     جغجبـ بالهٍى

 "ً اللغت الهغبُت، وهي في هكغ هشحر مً اإلافىٍغ

وللض 9حشيل ؤخؿً ؤصاة لىلل مباصت اللىمُت". 

 وجغنغنذ في مىار 
ً
هبدذ َظٍ اإلاطؿلحاث ؤضال

فىغي طي مىكىع غغبي ًىؿلم مً جطىعاث 

هغبُت اؾدُهابها مً ؤحل مغاًغة جداٌو اللغت ال

بها. لىً نملُت الخىؾحن َظٍ لِؿذ  جىؾُجها وحهٍغ

نملُت َُىت وال مِؿغة، فهي كض جمذ باليؿبت 

م الىلل  لهظٍ الىىنُت مً اإلاطؿلحاث نً ؾٍغ

والترحمت، ونملُت الترحمت جلخض ي الالتزام 

بمىهجُت ضاعمت حؿانض نلى الحض مما ٌهتري 

ظا ما  اإلافاَُم اإلاىلىلت مً حىىح ؤوًّ زلل، َو

ٌؿخضعي الىكىف نلى نُىت مً اللػاًا 

 بلى 
ً
اإلاطؿلحُت التي وؿعى مً زاللها ؤوال

اؾخجالء اإلااصة اإلاعجمُت اإلاسخاعة الزخباع مضي 

ضالخُتها لىلل َظٍ اإلافاَُم في بؾاع مغحهُتها 

ًّالشلافُت.

 .  اللغت العربيت: املهانت و الخمنين1

 ين اللغاث. اللغت العربيت ومهانتها من ب1.1

الهغبُت هي مىبو البُان، ومغآة الفىغ ألمخىا، 

ومفخاح الىخاب والؿىت، جلً هي اللغت التي 

ت والشلافُت التي  كاومذ ول الخغحراث الحػاٍع

ظا ما ًاهضٍ كىله  ؾغؤث نلحها نلى مغ الهطىع، َو

ىَنًّ ﴿ :حهالى
ُ
َحاِفك

َ
ُه ل

َ
ا ل َغ َوِبهَّ

ْ
ه ِ

ّ
َىا الظ

ْ
ل ؼَّ

َ
ًُ ه ْد

َ
ا ه 10ًّ﴾. ِبهَّ
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فالهغبُت هي اللغت ألاكىي زباًجا بحن اللغاث 

مىظ ػمً، وؤكضم اللغاث الحُت نلى ألاعع، 

ا ؤجها لغت اللغآن؛ فاإلادافكت نلحها 
ً
ىفحها شغف ٍو

فهي وناء زلافت   .واحٌب ومؿلب ِصًني نلى ؤبىائها

 بن عمر  ألامت وجغاثها وخػاعتها، وهما كاٌ

ب الهلل، " :الخطاب حهلمىا الهغبُت؛ فةجها حشّبِ

ض في اإلاغوءة 11ًّ."وجٍؼ

 . مؤيدي اللغت العربيت الفصحى و اسخعمالها1.1

للض اهخطغ للفطحى مجمىنت مً الهلماء الهغب 

ًّ:واإلاؿدشغكحن جظهغ اإلاغاحو نضصا مجهم

فلض ناعع عئٍت : مصطفى صادق الرافعي -أ

لؿفي الؿُض التي صنذ بلى اؾخسضام الهامُت 

 َى َظا اللغآن 
ً
 زالضا

ً
كاثال: "بن في الهغبُت ؾغا

اإلابحن الظي ًجب ؤن ًاصي نلى وحهه الصحُذ، 

وبال لؼاغذ اليلمت نً ماصاَا. فىُفما كلبذ 

اللغت الهغبُت وحضتها الطفت الشابخت التي ال جؼوٌ 

سها".بؼواٌ الجيؿُت واوؿالر ألاًّ  12مت نً جاٍع

:  عمر فروخ:  -ب
ً
ؤهض عئٍت الغافعي وؤغاف كاثال

"فاللغت نالوة نلى وىجها ؤصاة الخفاَم، فهي حامو 

مىخض لللىمُت بإوؾو مهاهحها وؾُاج لألمت وضلت 

م مؿخلبلها ونىىان  ا، وؾٍغ بحن ماغحها وخاغَغ

ش،  زلافتها، فةطا واهذ ألامت كضًمت اللحمت في الخاٍع

اليؿب في اإلاجض، واهذ ؤخغص نلى واضحت 

ض ؤن جفغؽ بص يء مً  ماض ي لغتها، ألجها ال جٍغ

سها ؾهل  سها، فةن ألامت بطا بضؤث جيس ى جاٍع جاٍع

نلى الحىاصر ؤن جىػنها بحن ألامم اإلاسخلفت 

 13الؿامهت بها، ؤو الؿاغُت نلحها مً ول حاهب".

فلض عص نلى الخىعي : ألاب صالحاني علي -جـ 

ال: "بن الؿبب الظي ؤوكو الياجب ماعون غطً كاث

في الخؿإ َى ؤهه افتري في الهغبُت لغخحن؛ ألاولى 

فطُدت، وألازغي نامُت. ولِـ َظا بصحُذ؛ ألن 

اللغت الهغبُت لغت واخضة. ؤما ما ٌؿمُه لغت 

نامُت فلِـ بال ألالفاف والهباعاث التي ٌؿخهملها 

الىخاب وألاصباء، فالهامُت وؿخهملها ممؼوحت 

ؿاء، ولها لهجاث في الحغواث نىض الخيلم باألز

 
ً
 ؾهال

ً
 وغغبا

ً
جسخلف بازخالف البلضان شغكا

ت، وال كانضة لهظٍ ألاغالؽ واللهجاث  ومضًىت وكٍغ

 14التي حؿحر الهامُت بمىحبها".

ان فً عؤًه كاثال:  ًىهان فو ألاملاني: -د بحن ًَى

"للض كامذ الفطحى في حمُو البلضان الهغبُت 

ا لىخضة الهالم ؤلاؾالمي في وؤلاؾالمُت عمؼًّ ا لغٍى

ً حبروث الترار الهغبي  الشلافت واإلاضهُت. للض بَغ

الخالض نلى ؤهه ؤكىي مً ول مداولت ًلطض بها 

ػخؼخت الهغبُت نً ملامها اإلاؿُؿغ. وبطا ضضكذ 

البىاصع ولم جسؿئ الضالثل، فؿخدفل الهغبُت في 

َظا اإلالام الهخُض مً خُث هي لغت اإلاضًىت 

 15ُت".ؤلاؾالم

ًاهض مُلُه ؤن الجهىص التي بظلها  ميليه:  -ه

ت التي  اإلاؿدشغكىن واإلابشغون، واإلاياهت الحػاٍع

 مً 
ً
واهذ بها الشهىب الىطغاهُت لم جسغج ؤخضا

ؤلاؾالم بلى اإلاؿُدُت، بل واهذ الىدُجت ؤهه لم 

ًبم لغت ؤوعوبُت واخضة لم ًطلها ش يء مً 

 اللؿان الهغبي.

وولمان نً فػل اللغآن ًخدضر بغًّ: بروملمان -و

نلى اللغت الهغبُت خُث بلغذ الهغبُت بفػله مً 

الاحؿام ما ال جياص حهغفه لغت مً لغاث الهالم، 

 ًامىىن بإن الهغبُت هي وخضَا 
ً
فاإلاؿلمىن حمُها

اللؿان الظي ؤخل لهم ؤن ٌؿخهملٍى في ضلىاتهم، 

وبهظا اهدؿبذ الهغبُت مياهت عفُهت فاكذ حمُو 

 16زغي.لغاث الضهُا ألاًّ

. اللغت  في شبهاث الاجصاى الجدًدة 1

 الخفاعليت

.  مهانت اللغت عبر الشبنت العامليت: أرقام و 1.1

 حعاليق

ما ػاٌ وحىص اللغت الهغبُت اإلاخطانض في 

ال  الشبىت الهىىبىجُت ًشحر الىشحر مً اللغاءاث. بط

ًسخلف اإلاخابهىن خٌى اػصًاص ؤَمُت شبىت 

ا مو جىامي الحاحت بلى الخىاضل  ؤلاهترهذ وجإزحَر

بألُاجه اإلاسخلفت الىالمُت وغحر الىالمُت. وما ػاص 

مً َظٍ ألاَمُت صزٌى ؤلاهترهذ في مجاالث شتى، 

http://www.alukah.net/web/fayad/0/24766/
http://www.alukah.net/web/fayad/0/24766/
http://www.alukah.net/web/fayad/0/24766/
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مجها الخهلُم والخجاعة والاجطاالث... بلخ، بل وضل 

ماعي بلى ؤن غضا مو طًىم شبياث الخىاضل الاحخ

 مً نىامل الخغُحر الاحخماعي 
ً
 عثِؿا

ً
نامال

والؿُاس ي. والغبُو الهغبي ؤمامىا. ما ػالذ 

ت جخىالى خٌى واكو الهغبُت في  ؤلاخطاءاث الؿىٍى

 وبغمجت وضفداث. وؤخضثها ما 
ً
ؤلاهترهذ اؾخهماال

 internetوشٍغ مىكو بخطاءاث ؤلاهترهذ الهاإلاُت 

world stats ًّعة وعصًت نً الظي عؾم ضى

. فلض 2012اؾخهماٌ ؤلاهترهذ الهغبُت زالٌ 

وضلذ وؿبت مؿخسضمي ؤلاهترهذ في الشغق 

غان  3,8ألاوؾـ بلى  ( 2012ًىهُى  -في اإلائت )خٍؼ

مً مجمىم اإلاؿخسضمحن نلى الطهُض الهالمي، 

في اإلائت. في خحن  5,1ونضص اإلاخدضزحن بالهغبُت 

 40هذ بلى وضل اهدشاع الهغبُت بحن مؿخهملي ؤلاهترًّ

في اإلائت. وكض اخخلذ الهغبُت اإلاغجبت الؿابهت )في 

الؿىت اإلااغُت واهذ الشامىت( غمً ؤنلى نشغ 

ت والطِىُت   في الهالم بهض ؤلاهيلحًز
ً
لغاث اؾخهماال

وؤلاؾباهُت والُاباهُت والبرحغالُت وألاإلااهُت، وكبل 

ول مً الفغوؿُت والغوؾُت واليىعٍت. ومً اإلاخىكو 

 2015.17اإلاغجبت الغابهت في نام ؤن جطل بلى 

 َظٍ الطىعة التي ًلضمها اإلاىكو جشبذ

غ اإلالاعبت لهالكت  اإلااشغاث التي ؤهضتها الخلاٍع

غ اإلاهغفت الهغبي  الهغبُت باإلهترهذ. فلض ؾبم لخلٍغ

اصة مؿخسضمي اللغت الهغبُت  2009 ؤن انخبر ٍػ

ألانلى بحن مجمىم اللغاث الهشغ ألاولى نلى 

اصة  الشبىت الهىىبىجُت، خُث بلغ مهضٌ الٍؼ

، 2008 –2000ًّفي اإلائت زالٌ الفترة  206الهغبُت 

ملُىن شخظ. ونضص مؿخسضمي  60ؤي خىالى 

في اإلائت مً بحمالي مؿخسضمي  4,1الهغبُت 

اصة في الهلض  ؤلاهترهذ في الهالم. ومً خُث الٍؼ

ألازحر فهى ألانلى بحن اللغاث الهشغ ألاولى. وفُما 

ًخهلم باإلادخىي الهغبي فهى لم ًخغحر في شيل 

 نلى هضعجه التي 
ً
ؤشاع بلحها هبحر، خُث قل مدافكا

غ لجىت ألامم اإلاخدضة الاكخطاصًت والاحخمانُت  جلٍغ

ًّؤلاؾيىا»لغغب آؾُا  لت خُث ال « كبل مضة ؾٍى

ًّفي اإلائت مً بحمالي اإلادخىي الهالمي. 3ًخهضي 

وهُفما واهذ كغاءجىا لهظٍ ألاعكام 

وؤلاخطاءاث فةجها جضفهىا بلى ببضاء حملت مً 

ًّاإلاالخكاث:

ىمي والىىعي في ًيبغي جإهُض ؤن الخؿىع ال -

ماشغاث اػصًاص اؾخهماٌ ؤلاهترهذ ًشبذ وحىص 

 ،
ً
كىة صافهت للغت الػاص جفغع وحىصَا ناإلاُا

و اإلااؾؿُت )مشل ماؾؿت  ؾىاء بىاؾؿت اإلاشاَع

ىُبُضًا( ؤو  ب ٍو الفىغ الهغبي ؤو مشغوم حهٍغ

ضاث التي كام بها  اإلاباصعاث الخاضت )مشل حغٍغ

خىاٌ فةن بهؼ الشباب الجامهُحن(. وفي ول ألاًّ

مداوالث خطاع الهغبُت في ؤوؾاجها باؾم 

الخطىضُت ؤو مهاصاة الهطغهت لم جىكف 

ا اإلاضوي وجىامي الخىاضل بها نلى مسخلف  اهدشاَع

ًّالشبياث الخىاضلُت وعؾىزها في نالم ؤلاهترهذ.

 مً  -
ً
ما ػالذ كىة الهغبُت اإلاهبر نجها ناإلاُا

لي في زالٌ الاخخفاء بُىمها اليىوي ووحىصَا الفه

صوالُب اإلاىكماث الهاإلاُت غحر مهبر نجها في شيل 

فهلي نلى الشبىت الهىىبىجُت. فهلى عغم َظٍ 

الطىعة الىعصًت التي عؾمها مىكو بخطاءاث 

ؤلاهترهذ الهاإلاُت فةن ولىج الهغب نالم الىذ ما 

 باإلالاعهت مو نضص الىاؾلحن باللؿان 
ً
ػاٌ مخضهُا

هترهذ في الهغبي. خُث ال ًخجاوػ مؿخهملى ؤلاًّ

لُا( خىالي    90الشغق ألاوؾـ )وشماٌ ؤفٍغ
ً
ملُىها

ى ما ًؿغح بشيالُاث خلُلُت خٌى كضعة َظٍ  َو

18ًّالشهىب نلى ولىج مجخمو اإلاهغفت.

 عبر العربي اللغىي  الخخاطب أنماط.  2.2

 الاجخماعي الىاصل شبهاث

ؼ بً نشمان  جىاٌو الباخث نبض الهٍؼ

 في هخابه 
َ
جغي َظٍ ؤلاشيالُت "مؿخلبل اللغت الخٍى

ًىا ؤنَّ الهالكت بحن اللغت وؤلانالم  19الهغبُت"، ِ
ِّ مب

الجضًض ال حؿحر صاثًما في مؿاٍع مخىاٍػ، طلً ؤنَّ 

الؿغفحن ال ًدباصالن الخإزحَر؛ هكًغا الوهضام الخيافِا 

بُجهما، ألنَّ ؤلانالم الجضًض َى الؿغف ألاكىي، 
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ا للضعحِت التي 
ً
ولظلً ًيىن جإزحُرٍ في اللغت بالغ

ػِهف الخطاثَظ اإلا
ُ
 للغت، وجلحم بها ج

َ
محزة

فِؿض حمالها،
ُ
َاث ج  20ؤغغاًعا جطل ؤخُاًها بلى حشىُّ

واْؾخيَخج في َظا الجاهب ؤنَّ اللغت ضاعث جابًها 

ًّ.لإلنالم الجضًض

ج مً الحغوف و     ؤغحى اؾخسضام مٍؼ

ألاعكام الالجُيُت بضٌ الحغوف الهغبُت الفطحى 

زاضت نلى شبياث الخهاعف و اإلاداصزت فخدىلذ 

اللغت الهغبُت بلى عمىػ و ؤعكام باجذ الحاء  خغوف

" و َظا ما ؤهضجه صعاؾت نلي ضالح 3" و الهحن "7"

.  21مدمىص بهىىان "زلافت الشباب الهغبي "

وؤضبدذ الحغواث ؤو الػبـ بالشيل في لىخاث 

ظا مً  ، َو ا مً اللٌى
ً
اإلافاجُذ حؿخسضم ػزغف

الجهل بملاضض جلً الحغواث التي لها مهاهحها 

 .ت والطغفُتالىدٍى

بي،  ومما ًبهث الحؿغة في اإلاسؿـ الخغٍغ

ى مسؿـ  الظي ًضعى بمسؿـ: )الفغهيى آعب(، َو

يي لللػاء نلى الهغبُت، وحشدُتها نبر وؾاثل  ؤمٍغ

ضفه َى ؤن ٌؿدبضٌ باألخغف الهغبُت  ؤلاهترهذ، َو

ا الجُيُت، فِؿدبضٌ بالحغِف الهغبي ما ًلابله 
ً
ؤخغف

ظٍ اللغت، فلض وحضوا في الالجُيُت، وبدىم زغاء َ

ؤن َىان مً ألاخغف الهغبُت ما ال ًلابله خغف في 

الالجُيُت، فاؾدبضلىا به عكًما؛ وطلً لخغؿُت 

اللطىع الظي في ؤخغف الالجُيُت؛ واؾدبضالهم 

، فُىخب 9بدغف الحاء الغكم )
ُ
( هم كلىا ؾابلا

، وكض اهدشغث (mo7amad) اؾم مدمض َىظا

ربحن، والؿبب ٌهىص بلى َظٍ اللغت بحن الؿالب اإلاغت

ؤن ألاحهؼة اإلادمىلت واإلاخطفداث لإلهترهذ لضحهم 

في جلً البلضان لم ًخىفغ فحها لىخت مفاجُذ 

ًّ.بالهغبُت

مً زالٌ ول الضعاؾاث التي بدشىا فحها نً 

اإلاىغىم جىضىا  بلى فغغِخحن خٌى اللغت الهغبُت، 

بخضاَا جلٌى بن ؤلانالم ووؾاثله الخللُضًت و 

ُىؾو اؾخهماله للغت الهغبُت الجضًضة ؾ

الفطحى، فُما الشاهُت جلٌى بإن َظا الخلُـ 

ؾِؿخمغ، وفي قل ألازحرة ؾدىلغع اللغت 

احخمانُا ولغت مجخمو وجبلى لغت ملضؽ وصًً 

ًّ.هما آلذ بلُه اللغت الالجُيُت

. النخابت اللغىيت الاًقىنيت  و الرمزيت 4.3

 للىاقع الاجخماعي

 الهغبي الشباب مً الجضًض الجُل وحض للض

 مً الهالم في ًدضر بما ضلت نلى هفؿه الُىم

 الحضًشت بالخىىىلىحُا اعجباؾه زالٌ مً جؿىعاث

 ؾىيًّ مىه وان فما والخىاضل، الاجطاٌ نالم في

 َظا في والاهسغاؽ الهلمُت للخؿىعاث الاؾخجابت

 جملُه إلاا ولُت والخػىم الخىىىلىجي الهالم

 الاجطاٌ وؾاثل ؤوحضث التي الغغبُت الشلافت

 وشغم الغغبي، اللغىيًّ وؿلها وفم والخىاضل

 نلى به الخاضت ضفداجه ًيشإ الهغبي الشباب

 ؤو الفِؿبىن) الاحخماعي الخىاضل مىاكو شبىت

تر  اليؿم وحهضًل حغُحر مً بضا ًجض ،ولم..(جٍى

 .الخىاضل مً ًمىىه بما الفطُذ بيالهغًّ اللؿاوي

اث نلى مىفخدت الخىاضل شبياث واهذ وإلاا  مؿخٍى

 فةن الهغبي، اللغىيًّ اإلاؿخىيًّ غهُف بهػها

 لغت كل ؤو وقُفت لغت اؾخسضم الهغبي الشباب

 في (Jérôme Peignot) حهبحر خؿب نلى واكهُت

 والظي( De l’écriture à la typographie) هخابه

 حؿعى الظي للىاكو(  بًلىوي)  عمؼ الىخابت ؤن ًغيًّ

 للملفىف امخالوا جيىنًّ ؤن كبل فهي جلضًمه، بلى

 لخؿمذ جىً لم ألاولى فالىخاباث للهالم، امخالن

 بلى جؿمذ واهذ ولىجها ألاضىاث، جغحمت بلى فلـ

 ،لظلً( بىاثه بناصة ؤحل مً الهالم في الخطغف

 الُىم حُل ٌؿخسضمه الظي اللؿاوي اليؿم فةن

 الاحخماعي الخىاضل مىاكو في الهغبي الشباب مً

 الظي الىاكو َظا فهال، الهغبي للىاكو بًلىوي عمؼ

 ما هدُجت ومغجبً مدشىً لغىيًّ واكو مً ًىؿلم

22ًّ.الهغبُت ألاوؾان في الهغبُت اللغت حهاهُه

 اللغىيًّ الخىحه َظا ؤن في شً مً ولِـ

 الُىم الهغبي الشبابي الىاكو ؤمالٍ الظي الجضًض

 الهغبُت اللغت لؿالمت التهضًض مً هىنا ٌشيل ضاع
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 حهطف جياص مفاعكاث مً ًدمله بما الفطحى

ت بالبيُت  قلذ التي الهغبُت للغت الؿلُمت اللغٍى

 بها مغث التي الخغحراث وحه في والجباٌ عاسخت

 الشبابي اللؿاوي اليؿم َظا ولىً. الهغبُت البالص

 الاحخماعي الخىاضل بمىاكو اعجبـ الظي الجضًض

ًّ  الغمىع مً زؿٍغ ٌؿخمض باث بهضما حغّى

 واضح غحر لغىيًّ وؿم فهى به، ًدؿم الظي

ت، كىانض جدىمه وال اإلاهالم، ت، ؤو لغٍى  ؤو هدٍى

 اليؿم َظا ٌؿخسضم مً وول بمالثُت ؤو ضغفُت،

 وبدؿب خاحخه، بدؿب فُه ًخطغف الجضًض

 بالحغوف الهامُت اللهجت ًىخب فمغة َىاٍ،

 وؤزؿاء الخهبحر، في واضحت عواهت مو الهغبُت

ت، ت، لغٍى  ًىخب زاهُت ومغة..  وضغفُت وهدٍى

 ؤو فغوؿُت) ؤحىبُت بدغوف الهامُت اللهجت

ت ىثر عهُىت، جغاهُب فُىخب(  بهجلحًز  مً ٍو

ت ألازؿاء  ًمؼج زالشت ومغة..  والطغفُت الىدٍى

 وؿم بحن الاحخماعي الخىاضل مىاكو في هخاباجه

 الؿابلحن، اللؿاهُحن اليؿلحن مً ميىنًّ لؿاوي

 فةن لظلً ضىع، شيل في بًلىوي زالث ووؿم

ت الطضمت َظٍ هدُجت  حاهبا مؿذ التي اللغٍى

 الفطحى الهغبُت للغت اللؿاوي اليؿم مً مهما

 هاكىص ًضكىنًّ الهغبُت باللغت اإلاهخمحن حهل

شحرون الخؿغ،  َظٍ مشل زؿىعة بلى ضغاخت َو

ت ألاوؿاق  في حاء هما الهغبُت، اللغت نلى اللغٍى

 ولض الهغبي مدمض]  كضمها التي الهلمُت الىعكت

 للغت ألانلى للمجلـ الضولُت الىضوة في زلُفت

 هاكش والتي[ 8002ماعؽ في بالجؼاثغ الهغبُت

 جىىىلىحُا قل في الهغبُت اللغت وغهُت فحها

 نضاصا ؤن مفاصَا هدُجت بلى واهخهى اإلاهلىماث،

 الاحخماعي الخىاضل مىكو مؿخهملي مً َاثال

(FaceBook) مؿخىيًّ ًىضف الهغبُت البالص في 

 زؿىعة ٌشيل مما بػهُف نىضَم اللغىيًّ ألاصاء

تها،وطهغ الهغبُت اللغت كىة نلى  بهؼ ؤن وخٍُى

 الهغبي الغكمي اللغىيًّ اإلادخىيًّ وضفذ الضعاؾاث

 صعحت بلى جضن بإجهم الاهترهِذ نلى الهغب نىض

 الفطحى الهغبُت اللغت نلى الخىف مهها ًمىً

ت، بالضًً وؾُضة ضلت لها ولغت  بهضما والهٍى

ًّ الهغبُت باللغت اإلاخدضزحن نضص ججاوػًّ  خى

 23.ملُىها 830الهالم

 لِؿذ الاحخماعي الخىاضل مىاكو ؤن ألاهُض 

 ؤن هجض ألهىا اإلاؿخىيًّ جضوي في اإلاباشغ الؿبب

 ال الهغبي الىؾً ؾيان مً%  00 مً ؤهثر وؿبت

 حُض،وعبما بشيل الفطحى الهغبُت اللغت ًخلىىنًّ

 فشل مجها ألاؾباب مً هشحر جػافغ بلى ٌهىص طلً

ت مىاهج فُىغو اإلاضعؾت  خضًشت نغبُت للغت جغبٍى

ًّ التي ؤلاشياالث ول جخجاوػًّ  الاهضماج صونًّ جدى

 بهؼ ججاَل بؿبب ؤو الغكمي، بالهطغ لها الخام

ب الهغبُت الحيىماث  وجصحُذ بصاعاتها، حهٍغ

 ولغت الهغبُت اللغت كُمت ججاٍ مىاؾىحها جطىعًّ

ًّوؾىُت كىمُت

 خاجمت:

 جيىنًّ ؤن َى الؿغح َظا في نلُىا ًجب مما

 الشباب وجىنُت نلحها، اإلادافكت هي ألاولى عؾالخىا

 بالهغبُت الانتزاػ نلى وخثهم الخؿغ، بهظا

ا؛ واؾخسضامها  ُ م، مطضع ألجها ًىم  نَؼ

 الحؿاباث بهؼ مو الخىاضل نلى وحصجُههم

تر في الشاجهت والحؿاباث الهغبُت؛ جديي التي  الخٍى

 فِؿدشهضونًّ ًىمُاتهم، نً ٌغغصونًّ الظًً ألولئً

، بهػها وألاكىاٌ، ألاشهاع ببهؼ نلحها  مىلٌى

 لخبراء مً الىشحر ألن ملىلهم، مً آلازغ والبهؼ

 اهدشاع بهض الهغبُت اللغت وغو ًغسي والباخشىنًّ

 ؤلالىتروهُت، واإلاىاكو الاحخماعي الخىاضل وؾاثل

سشىنًّ ًّ مطحر مً ٍو  الهىإلات نطغ في للغت مجهى

 نلى ألاحىبُت اللغاث وؾُؿغة الشلافي والاهفخاح

ًّ.ؤلانالم وؾاثل

فُجب اؾخغالٌ َظٍ الىؾاثل والخلىُاث 

فُما ًديي جغازىا ونغبُدىا وؤضالخىا، والعجُب ؤن 

َظٍ الىؾاثل جدىاكل بهؼ ألازباع اإلاهمت للهغبُت؛ 

هإزباع غئُلت نابغة جيشغ زم جؿىي، والُىم 

الهالمي للغت الهغبُت، الظي مً اإلافترع ؤن ًجض 
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