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 -قراءة في المصطلح والمفهوم والمظاهر – غويالتعدد الل  
   Multilingualism - Reading in the term, concept and Appearances.           

                                                      
 الدكتور: عمر بوقمرة.                                

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف.                                                                        
 

 الملخص: 
يعٌت ىذا البحث بدراسة مصطلح " التعدد اللغوي" بعده مصطلحا عاما حلقل داليل جملموعة من ادلصطلحات ادلرتبطة بو،   

ف إىل تتبع وعرض ادلفاىيم االصطالحية اليت خلعها الباحثون عليها، مث دراستها كالتفرد اللغوي، واالزدواج اللغوي، والثنائية اللغوية، ويهد
وحتليلها ونقدىا، ، وقد سلكت فيو ادلنهج الوصفي التحليلي النقدي؛ ألخلص يف األخَت إىل رلموعة من النتائج أمهها4 أن التعدد اللغوي 

 جيري عليو احلكم بالسلب واإلجياب حبسب ادلآالت. 
  لمفتاحية:الكلمات ا 
 الثنائية اللغوية، التفرد اللغوي. اللغة، التعدد اللغوي، االزدواج اللغوي، 

 
Abstract: 
 This research is concerned  to  study the term "multilingualism" as a general term for a 
semantic field contains some terms  associated with it, unilingualism , diaglossia, and 
bilingualism. This research aims to chase and exhibit the terminological concepts 
bestowed by the researchers .Then studied, analyzed and critiqued it. This research 
adopts a descriptive analytical critical approach, it has arrived at some conclusions the 
most important: that multilingualism is according to implications , for this reason we 
cannot judge it without its results. 
Keywords: 
 language, multilingualism, diaglossia, bilingualism, unilingualism.  

 مقدمة:
غة وسيلة للتواصل بُت أفراد اجملتمع الواحد حبكم امتالكهم ذلا، فهي مؤسسة اجتماعية لسانية ذلا سلطاهنا على الناطقُت هبا، اللّ  

 وحياهتا استعماذلا وموهتا –فهي ادلرآة العاكسة لصورىم الثقافية والدينية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وغَتىا. واللغة كائن حي 
يعًتيها ما يعًتيو من سنن التغَت، تقوى وتتوىج تارة، وتضعف وختبو تارة أخرى، وعوامل ذلك كثَتة منها4 القوة العسكرية  -إمهاذلا

والسياسية واالقتصادية، وأقوى ىذه العوامل عامل القوة العلمية الذي تتمتع هبا بعض الدول الغربية؛ ويكفي داللة على ذلك تلك 
توردىا بأمساء لغة منتجيها ومصطلحاهتم، حىت إذا جرت تلك ادلصطلحات على األلسن، وسار هبا الركبان جاء ادلقابل ادلنتجات اليت نس

العريب متأخرا، فال يكاد يستعمل وإن استعمل احتاج إىل ادلصطلح األجنيب ليعرب عن نفسو، وتلك مفارقة عجيبة، وىنا ينبغي أن نؤكد 
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اجلانب التقٍت، بل تشمل أيضا اجلانب النظري يف العلوم اإلنسانية وغَتىا، كالتقدم يف مناىج البحث أن القوة العلمية ال تقتصر على 
التقٍت، والنظريات احلديثة، كالنظريات اللسانية، واالجتماعية، والتارخيية، واالقتصادية، والفلسفية؛ اليت كان ذلا األثر البالغ على اجلانب 

ختلفة4 السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، الذي عجل باالحتكاك ورفع حدتو، ونوّع مظاىره، من ومع بروز العودلة مبيادينها ادل
 1خالل وسائلو التقنية احلديثة؛ اليت اختصرت الزمان وادلكان.

ر الحقا مصطلح ونتيجة ذلذا الصراع اللغوي وبفعل التأثر صار األفراد واجملتمعات يقبلون على تعلم اللغات األجنبية، ليظه 
"ويصبح قضية مركزية تشغل اىتمام كثَت من الباحثُت يف ختصصات سلتلفة، كاللسانيات، واللسانيات االجتماعية،  التعدد اللغوي

 وتعليمية اللغات... دلا خيلفو من إجيابية وسلبية؛ فقد يكون وسيلة دلواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي شهده العصر، وقد يكون لو
 2ثار سلبية دتس اذلوية الوطنية والثقافية، ودتتد للتأثَت يف ادلناىج الدراسية ومستويات تعليمها اللغوية".آ

 للغة بين التوحد والتعدد: -1
 قبل ضبط مصطلح التعدد اللغوي وجتلياتو البد من تأكيد ما يلي4 
صل أن تكون لو لغة واحدة، وىي ما يسمى باللغة األم  األصل يف الكائن اللغوي ىو التوحد والتفرد اللغوي، أي أن األ  أوال: 

اليت يكتسبها األطفال؛ فحُت "يبلغون هناية السنة األوىل يأخذون يف زلاكاة األصوات والكلمات اليت يسمعوهنا من حوذلم، وينطقون  
ن كلمتُت أو ثالثا، فيما يعرف كلماهتم األوىل، وتزداد ىذه الكلمات حيث يبلغون سنة ونصفا، بل تًتكب ىذه الكلمات يف مجل م

مية؛ بل باجلمل الربقية، مث يزداد اإليقاع شيئا فشيئا حىت إذا بلغوا الثالثة استطاعوا أن يفهموا قدرا ىائال من اللغة، وتزداد قدرهتم الكال
ه القدرة فيتشربون الًتاكيب يصبحون مصدر صداع لثرثرهتم وحديثهم الذي ال ينقطع، وحُت خيطون إىل ادلدرسة خطواهتم األوىل تقوى ىذ

 4، وتتكرر عملييت السماع واالستعمال إىل أن تصَت تلك اللغة ملكة وصفة راسخة لدى الطفل على حد وصف ابن خلدون.3ادلعقدة"
صاد يتجسّرىا يف قضاء حوائجو االجتماعية ادلختلفة، مكتفيا هبا ما دام أن احلاجة ال تضطره إىل غَتىا، مرتكزا على مبدأ االقت 

؛ بل ويتعصب ذلا؛ ألهنا مكِّون 5"فالًت ثاويل" 4 "وضع لغوي غَت اقتصادي وال وظيفي" اللغوي، ورلافيا دلبدأ التعدد ألنو على حد تعبَت
أساس من ىويتو، فمنها وهبا تعلم وتشرب ثقافة قومو بكل ما حتملو ىذه الثقافة من عقائد وعادات وسلوكيات وغَتىا، ولذلك جيد 

 ثوابت األمم وىوياهتا4 اللغة والدين كعاملُت أساسيُت يتواتر ذكرمها يف دساتَت الدول وقوانينها. ادلتأمل يف
وينبغي أن نشَت ىنا أيضا إىل أن ىذا التقابل الثنائي بُت التوحد والتعدد الذي يعًتي مستعمل اللغة يعًتي أيضا اللغة نفسها،  

إىل لغات وذلجات، وثانيهما ضلو التوحد والتفرد، ويرى بعض اللغويُت أن االجتاه األول ويتنازعها ميالن4 أحدمها ضلو التشظي والتقسيم 
ليت أقوى من الثاين وىو نتيجة طبيعية لعملية التطور اللغوي، ودليل ىذا الفريق واقع كثَت من اللغات اليت انقسمت على نفسها كالالتينية ا

تشظت عنها ذلجات كثَتة وسلتلفة لدرجة أن ادلشرقي قد ال يفهم لغة ادلغريب  خرجت من رمحها لغات أوروبية كثَتة، وحىت العربية
 والعكس.
أما الفريق الثاين ومنهم "يسربسن" فَتى أنو ال ينبغي إغفال عوامل التوحد اللغوي، وىي يف نظره أقوى من عوامل التعدد    

ستقبل، فعدد اللغات اآلن وإن كان أكثر منو يف العصور والتقسيم، وىي كذلك يف احلاضر على وجو اخلصوص، وستكون كذلك يف ادل
يف عصرنا ادلزدحم  –كتفجر اللغات األوروبية من الالتينية   -ادلاضية، إال أن عدد ادلتكلمُت بلغة من اللغات ادلتفجرة عن لغة عامة 

 6بالسكان أكثر أضعافا مضاعفة من رلموع مستعملي تلك اللغة العامة.
 ائية القسر:ثنائية القصد وثن -2

التعدد اللغوي ظاىرة عامة "ليس مقصورا على مناطق سلصوصة، وال ىو مسة من مسات العامل الثالث على وجو التجديد، أو من  
كال مسات البلدان النامية، اليت نتصورىا بداىة موزعة بُت ذلجاهتا ولغاهتا احمللية ولغاتنا، فالتعددية اللغوية قدر مشًتك، وإن ظهرت بأش



 عشر تاسعالعدد ال                                         حولية أكادميية دولية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

 اجلزائر ––لونيسي علي  - 2جامعة البليدة                                                     خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن
 

~ 102 ~ 
 

، وىو ظاىرة صلمت عنها مشكالت عديدة يف سلتلف دول العامل حيث تتثاقف لغتان أو أكثر تستعملها رلموعات 7لفة يف كل حال"سلت
 من ادلواطنُت.

وال  8وقد استدعى ذلك سعي كثَت من حكومات البلدان ادلعنية إلجياد احللول ادلناسبة لتلك األضرار النامجة عن ىذا التعدد. 
عدد سليب يف كل األحوال وال خَت فيو وجيب استئصالو، فنحن نعيش زمن التعدد والتثاقف اللسانيُت، بسبب ما تتيحو يعٍت ىذا أن الت

الوسائل التكنولوجية ادلدفوعة بتيار العودلة، فالناس يف مواجهة اللغات يف ملبسهم ومأكلهم ومشرهبم بل يف كل شؤوهنم، فنحن نعيش يف 
ما علينا إال تقبل الواقع والتعامل معو مبنهج نفعي يقلل ادلفاسد ويدرأىا، ويكثر ادلنافع وجيلبها، إن التعدد عامل متعدد ومتقارب اللغات ف

اللساين الذي ندفعو ونرفضو ىو ذلك الوضع الذي حيدث القطيعة بُت اللسان الرمسي واللسان الذي يتكلم بو رلموع الناس، أو ذلك 
ية وطوائف دينية تتصارع فيما بينها "ومن ىنا يربز الصراع بُت األلسن القومية واأللسن األجنبية، ومن التعدد الذي جيعل اجملتمع أقليات عرق

َهْيِمن عليها، وزلاولة جعلها غَت قادرة على مواكبة العصر وادلّد احلضاري والتكنولوجي والعلمي... كم
ُ
ا ىنا يظهر ختلف ىذه األلسن ادل

  9من التخلف يف طريق تعليمها أو تدريسها".ديكن ذلذه األلسن أن تعاين الكثَت 
لقد اتضح مبا ال يدع رلاال للشك أننا لسنا أعداء للتعدد اللغوي الذي ختتاره األمة أو الفرد طواعية وعن وعي بضرورة التثاقف  

 –وقد ثبت عن زيد بن ثابت  مع اآلخر يف حدود ما تسمح بو اخلطوط احلمراء للهوية الثقافية؛ مبا حتتويو من دين ولسان واجتماع، كيف
أنو قال4 دلا قدم النيب صلى اهلل عليو وسلم ادلدينة، أيت يب إليو فقال يل 4" تعلم كتاب اليهود فإين ال آمنهم على كتابنا"،  -رضي اهلل عنو

ويروى عنو أيضا أنو قال4  ، 10، وأقرأ كتبو إليهم"-صلى اهلل عليو وسلم -قال 4 فما مّر يب مخس عشرة حىت  تعلمتو، فكنت أكتب للنيب 
بعد أن حكم حبسن سند ىذا  -رمحو اهلل–قال الشيخ االلباين  11أن أتعلم السريانية". -صلى اهلل عليو وسلم  –أمرين رسول اهلل 

ا احلديث4 "وىذا احلديث يف معٌت احلديث  ادلتداول على األلسنة " من تعلم لغة قوم أمن من مكرىم"، ولكن ال أعلم لو أصال هبذ
 12اللفظ، وال ذكره أحد شلن ألف يف ىذه األحاديث ادلشتهرة على األلسن، فكأنو إمنا اشتهر يف األزمنة ادلتأخرة".

ومازال مؤلفو كتب السَت والًتاجم القدماء واحملدثون على حد سواء ينوىون بتمكن أعالمهم من لغة أخرى، أو عدة لغات  
اطلع على السَت الذاتية ألساتذة اجلامعات فقلِّ من ال يشَت إال دتكنو أو بعض دتكنو من لغة إضافة إىل اللغة األم، وىذا أمر ظاىر دلن 

ثانية، بل صار التفرد اللغوي ُسبَّة وعارا يلحق األستاذ اجلامعي جيب عليو التخلص منو بالتعليم ادلكثف، وقد رأينا أن بعض اجلامعات 
يزية إضافة إىل اللغة العربية حىت يف ختصص اللغة العربية وآداهبا. "إن تعلم لغة ثانية على اخلليجية تشًتط يف التوظيف إتقان اللغة اإلصلل

ء العموم دينح رؤية ادلتعلم أفقا جديدا ضلو "اآلخر" واحلياة عامة، كما أنو ينحِّي حاجزا حائال دون التفاىم ادلتبادل، ويكفكف من غلوا
فوق، الذي يظن أنو "مستغن" بلغتو، فيفضي بو طغيان الزىو ادلرحلي ذلك إىل رؤية لغوية التعصب األحادي النظرة حىت لدى "اآلخر" ادلت

 13مغلقة زلدودة، مث يدور بو وبلغتو الزمن فيأسى لذلك بعد فوات األوان".
فضي إن التعدد اللغوي الذي منجُّو ونقف يف  وجهو ىو ذلك الذي يتجاوز حدود االكتساب ادلعريف إىل مثاقفات أخرى، قد ت 

تنفق فيو إىل تبٍت ثقافة اآلخر وما يستتبع ذلك من آثار على وحدة اجملتمع اللغوية والثقافية وحىت الدينية، ويف أقل األحوال يكون ترفا لغويا 
 مقدرات األمة من جهد ومال ووقت، وعلى حساب اللغة األم اليت ينبغي أن تكون يف قمة سلم األولويات.

 ي:ضبط مصطلح التعدد اللغو  -3
( يف األدبيات اللسانية عموما، واللسانيات االجتماعية PURILINGUISMEإن مصطلح "التعدد اللغوي" )  

وتعليمات اللغة خصوصا، يشَت إىل وضعيات تواصلية سلتلفة، ختتلف فيها اللغة ادلستعملة حبسب ادلقامات االجتماعية، واألىداف 
على حد تعبَت بعض الباحثُت، وذلك  14اجملتمع اإلنساين ادلعاصر الذي صار "قرية كونية"والغايات التواصلية ادلرجوة، وىو مسة من مسات 

حيدث بسبب التطور اذلائل يف اجملاالت التقنية واإلنسانية على حد سواء؛ شلا يسّر التواصل بُت اجملتمعات اللغوية ادلختلفة، ويف حال كهذه 
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بالوكالة عن احلضارات، وبعبارة أبسط صراع حضاري أداتو اللغة، لتبسط لغة  االحتكاك اللغوي ليتحول يف الغالب إىل صراع لغوي
سيطرهتا على ىذه القرية علميا وتقنيا، وىنا تزداد حدة التعدد اللغوي ليتحول إىل قضية مركزية تشغل بال الدول قبل األفراد؛  15األقوياء

التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العصر، وقد تكون لو آثار سلبية ألنو ظاىرة متعدية ادلنافع وادلضار، فقد يكون "وسيلة دلواكبة 
  16دتس اذلوية الوطنية والثقافية، ودتتد للتأثَت يف ادلناىج الدراسية ومستويات تعليمها اللغوي".

 فما هو التعدد اللغوي في االصطالح؟ 
 MULTIقابل العريب للفظ األجنيب"لقد عرفو الباحث ادلغريب زلمد األوزاعي فقال4 "التعدد اللغوي ادل 

LINGUISME  وىو يصدق على الوضعية اللسانية ادلتميزة بتعايش لغات وطنية متباينة يف بلد واحد، إما على سبيل التساوي إذا "
إذا تواجدت لغات  كانت مجيعها لغات عادلة كاألدلانية والفرنسية واإليطالية يف اجلمهورية الفدرالية السويسرية، وإما على سبيل التفاضل

 17.عادلة كالعربية جبانب لغات عامية، مثل اذلوسا، والغورمانشة، والسوناي زارما، والتماشيق، والفولفولدة، والتوبو، يف مجهورية النيجر"
انية، فالتعدد اللغوي ىو توظيف لغات سلتلفة يف رلتمع واحد كما ىو احلال يف الفيدرالية السويسرية حيث تستعمل اللغات4 األدل 

قية والفرنسية، واإليطالية، على سبيل التساوي، وكما ىو احلال يف الفيدرالية الكندية حيث الفرنسية يف مقاطعة "كوبيك"، واالصلليزية يف ب
لبالد؛ ما ادلقاطعات، وكذلك األمر بالنسبة للفيدرالية البلجيكية اليت كانت بعد استقالذلا عن فرنسا تفرض اللغة الفرنسية كلغة رمسية يف ا

أدى إىل حرمان أبناء اللغة "الفلمنكية" من الوظائف احلكومية؛ بل وصعوبة تواصلهم مع ادلوظفُت الذي ال يعرفون غَت الفرنسية؛ ما أدى 
ذلك إىل قيام ثورة الفلمنكيُت، وبعد صراع طويل حتولت بلجيكا إىل شللكة فيدرالية على أساس حدود إقليمية زلددة لغويا، وصارت 

  18لمنكية تتمتع بادلزايا اليت تتمتع هبا الفرنسية على حّد سواء.الف
تصنعها اللغة العربية جبانب األمازيغية اليت يسعى  -على حد تعبَت زلمد ادلغراوي–ويف اجلزائر وادلغرب ىناك تعددية تفاضلية  

. وىنا جيب أن نشَت إىل أن 19ة والتعليم مثل العربية دتاماأىلها "الرببر" إىل االعًتاف هبا كلغة رمسية إىل جانب العربية لتكون لغة اإلدار 
التعددية حتضر يف مستويُت مها4 ادلستوى االجتماعي، وادلستوى الرمسي، فالتعدد اللغوي االجتماعي ىو الذي ينشأ حبكم االحتكاك 

 احلاصل بسبب اذلجرة، أو االستعمار أو التخوم، وبقية العالقات االجتماعية.
ولئن كانت العربية ىي اللغة الرمسية الوحيدة يف اجلزائر من حيث  20اللغوي الرمسي فتفرضو الدولة وتقننو يف دستورىا.أما التعدد  

 الدستور والقانون؛ فإن اللغة الفرنسية قد فرضت على اإلدارة حبكم االستعمار.
 مظاهر التعدد اللغوي: -4

 ن مظاىره ومها4إن مصطلح التعدد اللغوي يقتضي منا الوقوف عند مظهرين م 
م من 9393( مل يظهر مصطلح االزدواج اللغوي يف عامل اللسانيات إال عام  (DIAGLOSSIEأ ( االزدواج اللغوي: 

(، ولئن كان ىذا WORDيف مقال لو يف رللة ) ChARLES FERGUSONقبل اللساين األمريكي شارل فرغيسون 
ى الثنائية اللغوية؛ فإنو قد اكتسب عند "فرغيسون" معٌت خاصا؛ فقد ( ال يعٍت سو DIAGLOSSIAادلصطلح يف اللغة اإلغريقية )

( CREOLE) 21مثل ذلذه الظاىرة بأربع لغات وىي4 اللغة العربية، واللغة اليونانية، واللغة األدلانية ادلستعملة يف سويسرا، واللغة اذلجُت
ال مستعملي لغتُت سلتلفتُت ببعضهم، علما أن كل طرف ادلستعملة يف ىاييت، واللغة اذلجُت ىي لغة ذات طابع خاص تنشأ من اتص

(،  تأخذ تراكيبها من إحدى اللغتُت، ومفرداهتا من PIDGINمنهما ال يستعمل لغة اآلخر، ويف حال كهذه تتولد لغة مبسطة)
 22ييت.ثانيهما، واللغة اذلجُت ادلستعملة يف ىاييت نشأت من اتصال اللغة الفرنسية باللغة احمللية يف جزيرة ىا

وقد الحظ فرغيسون أن ىذه األشكال اللغوية األربعة كلها على نوعُت أو مستويُت بديلُت؛ "ينتميان إىل أصل جيٍت واحد4   
أحدمها راق واآلخر وضيع )كالعربية الفصحى والعاميات(... تقيم االزدواجية اللغوية اليت يتحدث عنها فرغيسون مقابلة بُت ضربُت 
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ة تُرفع منزلة أحدمها "فيعترب ادلعيار"، ويكتب بو األدب ادلعًتف بو، ولكن ال تتحدث بو إال األقلية، وحُتُط منزلة بديلُت من ضروب اللغ
، وإىل النوعيات احمللية HIGH VARIETYويشَت إىل النوعية ادلعيارية بالنوعية العالية  23اآلخر، ولكن تتحدث بو األكثرية".

  LOW VARIETY.24العامية بالنوعية اذلابطة 
وعلى أثر فرغيسون جرى الباحثون "وإن كان ابن خلدون منذ القرن الثامن قد صرح هبذا التباين بُت اللسان ادلضري )وىو عنده  

 نظَت الفصحى(، ولغات أىل األمصار )وىي عبارة عن اللهجات احملكية(، ولكنو اكتفى بتحليلو الوصفي، ومل يتجاوزه إىل ادلقارنة الوظيفية
 25يف الطبقي، كما صنع فرجسون فيما بعد".أو التصن

فاالزدواجية حسب رأي فرغيسون ىي حالة للغة واحدة ذلا مستويان4 مستوى عال تستعمل يف ادلناسبات الرمسية وادلؤسسات  
و احلال بُت اللغة كما ى  26التعليمية، والنصوص ادلكتوبة غالبا، ومستوى آخر وصفو باذلابط تستعمل يف احلديث يف احلياة اليومية العادية.

 العربية الفصحى وسائر العاميات ادلنتشرة يف العامل العريب.
(، ألنو ال حيظى BILINGUISMEبداءة جيب أن نعًتف بصعوبة حتديد مصطلح الثنائية اللغوية) ب ( الثنائية اللغوية: 

، والسبب أنو مصطلح وافد إلينا بواسطة الًتمجة ادلرىونة بظروف تارخيية استعمارية ىو باتفاق مفهومي زلدد عند الباحثُت العرب احملدثُت
غة أدبية وقرينو االزدواجية اللغوية، "فعند ادلغاربة يطلق على استخدام فرد أو مجاعة دلستويُت لغويُت يف بيئة لغوية واحدة، أو التنافس بُت ل

غوي، أما عند ادلشارقة يطلق على استعمال لغتُت سلتلفتُت يف آن واحد عند فرد أو مجاعة، مكتوبة، ولغة عامية شائعة يف االستعمال الل
، وقد ورد يف معجم اللسانيات احلديثة أن الثنائية اللغوية "ىي ظاىرة لغوية تعٍت استعمال الفرد أو 27أي بُت اللغة اذلدف ولغة أجنبية"

 28حد".اجملتمع يف منطقة معينة للغتُت سلتلفتُت يف آن وا
فادلغاربة حبكم االستعمار الفرنسي ودتكنهم من اللغة الفرنسية ترمجوا ادلصطلح وأعطوه ادلفهوم الفرنسي، وادلشارقة حبكم دتكنهم  

لى  من اللغة اإلصلليزية وتأثرىم هبا ترمجوا ادلصطلح وأعطوه ادلفهوم اإلصلليزي، وقد بُت إبراىيم كايد زلمود أثر االختالف يف الًتمجة ع
تابات الباحثُت العرب احملدثُت فقال4" فمن ترمجهما عن الفرنسية خالف من ترمجهما عن اللغات األوروبية  األخرى، كما أن كثرة ك

الدراسات وتشعبها يف ىذا اجملال زاد من سوء الفهم، وعدم وضوح الرؤية عند علمائنا، فنجد تارة من يستعمل مصطلح 
(DIAGLOSSIA ويقصد بو الثنائية، و )( يستخدمBILINGUALISM ،ويريد يو االزدواجية، ومن يعمل عكس ذلك )

 29ظهر ىذا يف الكتابات اليت تناولت ىذه الظواىر اللغوية".
ومجلة األمر أن العالقة الداللية بُت ىذين ادلصطلحُت مضطربة، فتارة تًتادف، وتارة تتخالف، وقد وقفت على ما أشار إليو  

( يعطي ادلقابل العريب DIAGLOSSIEاب يف استعماذلما يف البحوث العربية، فنجد تارة مصطلح )إبراىيم كايد زلمود من اضطر 
( يعطي تارة ادلقابل العريب االزدواجية، وتارة الثنائية BILINGUISMEاالزدواجية، وتارة الثنائية، وكذلك احلال بالنسبة دلصطلح )

لحا "االزدواجية" و"الثنائية" ادلواقع بوضع أحدمها موضع اآلخر من قبل الباحثُت، بادلفهومُت الفرنسي واالصلليزي، " وىكذا يتبادل  مصط
. ويبدو أن السبب الرئيس يف ىذا التداخل بُت ىذين 30فادلصطلح مل يكتسب دقة التحديد، ومل يستقر على أي من ادلفهومُت"

 31.ادلصطلحُت ىو محلهما للداللة ادلعجمية نفسها4" سلوك لغوي مثٌت أو مضاعف"
 فيشمان يوسع داللة ازدواجية فرغيسون: -5

( فنشر مقاال يف إحدى JOSHUA FISHMANجاء لساين أمريكي آخر يدعى جوشوا فيشمان ) 9391يف عام 
 BILINGUALISMاجلرائد بعنوان "الثنائية اللغوية مع االزدواجية أو من دوهنا، واالزدواجية اللغوية مع الثنائية أو من دوهنا"4

WITH OND WITHOUT DIAGLOSSIA) DIAGLOSSIA WITH OND WITHOUT 
BILINGUALISM فزاد األمر غموضا وتعقيدا باقًتاحاتو اليت قدمها انطالقا من الثنائية اليت رمسها فرغيسون، حيث أقام مقابلة ،
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من اللغات شلا حصره يف باب  بُت مصطلحي الثنائية اللغوية واالزدواجية اللغوية؛ بأن حّد األول بأنو قدرة الفرد على استخدام عدد
اللسانيات النفسية،  وحد الثاين بأنو استخدام عدد من اللغات يف رلتمع ما شلا حصره يف باب اللسانيات االجتماعية، ويف ىذه 

ا راق، االقًتاحات نقد وتعديل ضمنيان لتصور فرغيسون، فإذا كان فرغيسون يرى بأن االزدواجية تقيم مقابلة بُت ضربُت بديلُت أحدمه
واآلخر وضيع، ينتميان إىل أصل جيٍت واحد فإن فيشمان يرى بأنو ليس من الضروري أن تكون بينهما عالقة جينية، بل يكفي وجود 

  32اختالف وظيفي بُت لغتُت مهما كانت درجة االختالف.
هُت لعملة واحدة ال فرق بينهما وبناء على ما سبق ديكن القول4 إن فيشمان وّسع داللة مصطلح االزدواجية اللغوية وصار وج 

إال من جهة االستعمال، فما كان استعماال فرديا أطلق عليو مصطلح الثنائية اللغوية، وما كان استعماال مجاعيا أطلق مصطلح االزدواجية 
ة إىل تداخل العلوم اللغوية، واألول من مباحث اللسانيات النفسية، والثاين من مباحث اللسانيات االجتماعية، ويف ذلك إشارة صرحي

 وتشاركها يف دراسة ىذه الظاىرة اليت مل تعد حكرا على علم أو ختصص بعينو، وانعكاساتو على ضبط ادلصطلح وحتديده.
أشرنا آنفا إىل ذلك التداخل الداليل بُت الثنائية اللغوية واالزدواجية اللغوية واألسباب ادلفضية  الثنائية اللغوية في االصطالح:  

وىي أسباب لغوية، وتارخيية، وعلمية، وغَتىا، وىو اختالف مل يعد كافيا أن نربره بتلك ادلقولة  الشائعة "ال مّشاحة يف االصطالح" إليو، 
لعامل يف زمن علم ادلصطلح، واجملامع اللغوية، ومكاتب التعريب والتنسيق، والتثاقف ادلعريف  بُت اجلماعات اللغوية ادلختلفة،  بعد أن صار ا

ة صغَتة، سريعة التدفق ادلصطلحي الذي يرفض ىذه ادلقولة، ويدعو إىل توحيد ادلصطلح، وسأحاول حتت ىذا العنوان حشد بعض قري
 التعريفات االصطالحية دلصطلح الثنائية اللغوية4

بقولو4 "الوضع اللغوي لفرد ما أو مجاعة بشرية معينة تتقن لغتُت، دون أن تكون  (MAROUZEAUعرفها ماروزو) -1
 ، فهذا التعريف يشًتط عدم التفاضل بُت اللغتُت يف االستعمال عند األفراد.33فرادىا قدرة كالمية شليزة يف لغة أكثر من اللغة األخرى"أل
يف معجمو ادلتخصص بقولو4 "ىي احلالة اللغوية اليت يوظف فيها ادلتكلمون ( DUBOIS JEANوعرفها ديبوا جون ) -2

  34بيئة اللغوية والظروف االجتماعية".لغتُت سلتلفتُت بالتناوب، حسب ال
 .35ثنائي اللغة بأنو4 "ذلك الفرد الذي ديتلك عدة لغات تكون مكتسبة كلها كلغات أم " (DUCROTوعرف ديكرو ) - 3
ثنائي  (WILLIAM F.MACKYماكي )-(، ووليم فMIGUEL SUGUONوعرف ميجل سجوان ) - 4

جة متكافئة مع لغتو األصلية، ويستطيع أن يستعمل كال من اللغتُت بالتأثَت وادلستوى نفسو اللغة بأنو 4"الشخص الذي يتقن لغة ثانية وبدر 
 36يف كل الظروف".

 إن ادلتأمل ذلذه التعريفات يالحظ ما يلي4 
أو التعريف األول )دلاروزو( والتعريف الرابع )لسيجوان ومكاي( يشًتطان يف ثنائي اللغة التكافؤ يف درجة اإلتقان دون زيادة - 

نتيجة نقصان، وىذا أمر يصعب قياسو وإثباتو أوال، ونادر الوقوع ثانيا، "إذ ال يعود باإلمكان اعتبار ثنائي اللغة سوى األفراد الذين ولدوا 
أم زواج بُت شخصُت ينتميان إىل رلتمعُت لغويُت سلتلفُت، والذين يكتسبون بالتايل، وبشكل طبيعي لغتُت )لغة األب ولغة األم( كلغتُت، 

 37وديلكون من جراء ذلك كفاية لغوية يف اللغتُت"
وىذا ما صرح بو التعريف الثالث )لديكرو( مشًتطا يف ثنائي اللغة أن تكون لغاتو كلها مكتسبة كلغات أم، وىنا حيق لنا أن  

سر بل متعذر، وحىت الذين تساءل4 وىل الطفل الذي يكتسب أكثر من لغة كلغة أم تكون كفاءتو فيها متساوية؟ أظن أن إثبات ذلك متع
ولدوا نتيجة زواج شخصُت سلتلفي اللغة فال أظن أن االكتساب يكون بالدرجة نفسها، فغالبا ما تكون لغة األم أسبق إىل اللسان من لغة 

ميشال زكريا األب، وحينها ترجح عليها كفاءهتا، مث إين أذىب أبعد من ذلك فأطعن يف ىذه الزجية اجلنسية اللغوية ادلفًتضة من قبل 
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ون فأقول4 إن ىذين الزوجُت اللذين اختلفت لغاهتا مب اتفقا وتواصال؟ اجلواب بإحدى اللغتُت )لغة األب، أو لغة األم( وعليو فغالبا ما تك
 اللغة ادلستعملة ىي اللغة األكثر دتكنا من لسان الطفل.

ي القدرة على استعمال لغتُت سلتلفتُت بالتناوب حبسب بقي التعريف الثاين )جلون ديبوا(  ويرى بأن الثنائية اللغوية ى - 
السياقات اللغوية واالجتماعية، دون اشًتاط التكافؤ يف الكفاءة، وىو أوسع من التعريفات السابقة بسبب إمهال ىذا القيد، ومن ىذا 

حكم يف اللغة الثنائية بسهولة ( حُت عرف الثنائية 4"بأهنا قدرة الفرد يف التBLOUM FIELDالتعريف يقًتب تعريف بلومفيلد )
مشاهبة للتحكم يف استعمال اللغة األم" فعبارة بسهولة مشاهبة توحي بالتنازل عن قيد التساوي الذي بُنيت عليو اجملموعة األوىل من 

 التعريفات، وحىت فيشمان حُت تعرض للثنائية جعلها ثالث مراتب وىي4 
غتُت سلتلفتُت، أو التمكن منها بالدرجة نفسها، وىذه ادلرتبة يصعب حتصيلها، يستثٌت ادلرتبة األوىل4 وىي القدرة على اتقان ل - 

 من ذلك الذين اكتسبوا لغتُت يف آن واحد.
 ادلرتبة الثانية4 وىي القدرة على الدخول يف حوارات وزلادثات طويلة نسبيا تدور حول شؤون احلياة اليومية. - 
ول يف حوار أو مناقشة يف أي لغة، وىو مستوى ينزل إىل اللغة ادلبسطة، ومل حيدد شكل ىذه ادلرتبة الثالثة4 القدرة على الدخ - 

 38ادلناقشة وما تقتضيو من تراكيب ومفردات، بل إهنا جتعل من يعرفون بعض ادلفردات والًتاكيب يف مرتبة من يتحدث تلك اللغة بطالقة.
يشًتط اإلتقان ادلتساوي "إذ العادة أن يتقن إحدى اللغتُت على ضلو أفضل  ويبدو أن ادلرتبة الثانية ىي األقرب للواقع، ألنو ال 

من األخرى، فقد يكون قادرا على القراءة والكتابة بإحدى اللغتُت فحسب، وقد يستخدم إحدامها يف مواقف واألخرى يف مواقف أخرى،  
 39كأن يستخدم إحدامها ألغراض اتصالية زلدد واألخرى ألغراض أخرى...".

أن استعمال بعض الكلمات، وحىت الًتاكيب للغة ثانية ال يشفع لصاحبها بأن يوصف بأنو ثنائي اللغة، فهذه االسباب  كما 
 رلتمعة جتعلنا نؤثر الداللة ادلوسعة دلصطلح الثنائية.

 خاتمة: -6
ت عبارة " ال مشاّحة يف عملية ضبط ادلصطلحات وبناء احلدود الداللية بينها، مل يعد ترفا علميا ديكن االستغناء عنو حت - 

االصطالح"، فكلما تداخلت مفاىيم ادلصطلحات شاب سوء الفهم عملية التواصل ادلعريف، وازداد ادلتلقي حَتة، ومن ادلرسل نفورا، ويف 
 ذلك تضييع للجهد وادلال والوقت، ولذلك صار توحيد ادلصطلح مهّا يشغل كل الباحثُت يف كل ادليادين.

وي ظاىرة عامة يف كل اللغات واجملتمعات، وبدرجات متفاوتة، وال ديكن مناصبتها العداء جملرد أهنا ظاىرة، ظاىرة التعدد اللغ -
بل جيب التفريق بُت التعدد اللغوي ادلدروس واالختياري؛ الذي خيدم األىداف اإلسًتاتيجية لألمة، وبُت التعدد اللغوي العشوائي أو 

 مة الثقافية والدينية، ولذلك غالبا ما يفضي إىل صراعات عرقية.القسري، الذي يكون على حساب ىوية األ
تتمظهر ظاىرة التعدد اللغوي يف مظهرين مها4 االزدواج اللغوي، والثنائية اللغوية، وبُت ىذين ادلصطلحُت تداخل داليل لدرجة  - 

يهم وحدىم، بل ضبابية الداللة بدأت حُت الًتادف عند بعض الباحثُت العرب احملدثُت، و جيب االعًتاف بأن ذلك ليس مقصورا عل
خالف فيشمان فرغيسون وجهة نظره. ولكن ذلك ال جيعلنا نستسلم بل علينا البحث عن ادلميزات الداللية لكل مصطلح، فرب حامِل 

 فقو إىل من ىو أفقو منو. 
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