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ملخص

 هذا الثراء والتنوع بقدر ما يعبر عن مؤشر،تتميز البيئة اللغوية الجزائرية بثراء وتنوع كبيرين
 بقدر ما يشكل،صحي للتعايش االجتماعي والثقافي واللغوي للجماعات اللغوية المشكلة لهذا المجتمع
 التعدد في المنحى/تهديدا حقيقيا على هوية الفرد الجزائري خاصة إذا لم يتم استثمار هذا التنوع
 ويزداد هذا الوضع،اإليجابي السليم الذي ينتج فردا واعيا بواقعه اللغوي والمحيط الذي يعيش فيه
 والتعامل معه بحذر من أجل تكوين متعلم،خطرا في المدرسة إذا لم يتم استثماره استثمارا إيجابيا
 وعليه،)..قادر على تجاوز سلبيات التعدد واالزدواجية بكل مظاهرها (الصوتية والصرفية والتركيبية
 وبالتالي تنظيمه على مستوى، تضطلع المناهج التعليمية والسياسات اللغوية بمهمة وصف هذا الواقع
 وذلك لتجنب تأثيرات التداخل اللغوي خاصة في المراحل،المحيط التعليمي واالجتماعي والثقافي
.العمرية األولى للفرد الجزائري
. اللغة الفصحى، المدرسة الجزائرية، الثنائية، االزدواجية- التداخل اللغوي: الكلمات الدالة

Abstract
The Algerian linguistic environment is characterized by its richness and diversity. while such diversity reflects the healthy
social, cultural, and linguistic coexistence of the linguistic communities of this society, it can threaten the identity of the
Algerian individual particularly if it is not exploited in a positive way creating an individual who is conscious of his/ her
diverse linguistic landscape as well as the environment where he/she lives. This situation becomes more dangerous in
the school if it is not exploited positively and treated with caution and awareness in order to form a learner capable of
overcoming the disadvantages of bilingualism and the diversity of the language in all its aspects (phonetics, morphology
and syntax). Therefore, it is the educational curricula role to describe this language situation and to organize it at the
educational, social, and cultural level to avoid the effects of linguistic interference especially at the early age of the
Algerian individual.
Keywords: : Language Interference, Bilingualism, Algerian School, the Standard Language.
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مقدمة
يطرح الواقع اللغوي اجلزائري إشكاالت كثرية خاصة إذا
علمنا الواقع اهلجني الذي مييز البيئة اللغوية اجلزائرية ،اليت
تتوفر فيها خمتلف الظواهر (ازدواجية ،ثنائية) ،وقد يتح ّول
هذا الواقع الّلغوي إىل إشكال حقيقي يف غياب سياسة لغوية
واضحة وختطيط حمكم يوجه هذه السياسة ،بل وتتعاظم
إفرازات هذا الواقع اللغوي إذا تعلق األمر باملدرسة أو احمليط
التعليمي ،ألن األمر يتعلق مبتعلم ناشئ مستعد الكتساب
كل األخطاء واعتمادها يف سلوكاته اللغوية ،ومن ثم يصبح
التفكري يف اآلليات اليت ميكن من خالهلا تاليف إفرازات هذا
الوضع أمرا حتميا وواجبا ،وهو أمر لن يتم إال من خالل
تشريح الواقع اللغوي يف البيئة احمللية ،وتقديم قراءة سليمة
للسياسات اللغوية العامة والتعليمية بصفة خاصة وهذا ما
تسعى إىل بلوغه هذه الدراسة.
 -1مصطلحات الدراسة
االزدواجية اللغوية والثنائية اللغوية

بلغته األصلية مالمح صوتية وتركيبية ومعجمية وصرفية
خاصة بلغة أجنبية أخرى"( ، )6وبتعبري آخر فإن التداخل اللغوي
يعين تبادل التأثري والتأثر بني لغتني خمتلفتني ،وقد مت يف هذا
ّ
والتدخل وإن مل يسلما
اجملال التمييز بني مصطلحي التداخل
من اخللط كما حدث بني مصطلحي الثنائية واالزدواجية،
ّ
التدخل اللغوي " يسري يف اجتاه واحد أي أن
فبعضهم يرى أن
اللغة (أ) تتدخل يف اللغة (ب) إذا كان الفرد يعرف اللغتني (أ)
و(ب)"( )7وعليه فإن الفرق اجلوهري بني املصطلحني يكمن يف
كون التداخل يعين تأثريا وتأثرا بني لغتني يف حني أن التدخل
اللغوي هو تأثر يف اجتاه واحد دون حدوث العكس ،وهذا التأثري
الذي يكون بني اللغات ميس اجلوانب الرتكيبة واملعجمية
والنحوية ،...وما حيدث بني اللغات يقع أيضا بني اللهجات وإن
كان بعضهم حيصر مصطلح التداخل ضمن إطار اللغات أي
يف البيئات اليت تتوفر فيها الثنائية اللغوية(.)8
إن املتتبع هلذه املصطلحات خاصة ما تعلق منها باالزدواجية
والتداخل اللغوي جيد أن الدارسني العرب مل يغفلوا هذه
القضايا ،بل تنبهوا إليها وعاجلوها بكثري من الدقة واملنهجية
العلمية ،وما كتب الدخيل واملعرب إال خري دليل على ذلك،
واملالحظ كذلك أن هذه القضايا مل تثر يف تراثنا العربي إال
بعد أن اتسعت الفتوحات اإلسالمية واختلطت القبائل العربية
بعضها ببعض ،وكذلك مع األمم اجملاورة هلا والداخلة يف دين
اإلسالم" ،إذ إن العرب الفاحتني الذين تناوشوا املمالك املفتوحة
تناوشتهم هي األخرى بتأثري هلجي مل يكن هلم حميص عنه"(،)9
وإن كان من الدارسني من حياول تأصيل ظاهرة االزدواج يف
البيئة العربية إىل الفرتة اجلاهلية ،واحلقيقة غري هذا ،ذلك
أن اللهجات العربية اليت كانت يف اجلاهلية كانت معربة،
وأن احلالة اللغوية اليت كانت سائدة آنذاك مل تصل إىل حد
االزدواج اللغوي فالفرق بني اللغة املوحدة اليت كانوا يتخذونها
يف أشعارهم وأسواقهم مل تكن بعيدة عن هلجات قبائلهم ،ودليل
ذلك أيضا أن هذه اللهجات العربية تعد حجة روي بها كثري
من الرتاث ،فيمكن بالتالي االطمئنان إىل الوضع اللغوي الذي
كان سائدا يف اجلاهلية وإىل نهاية عصور االحتجاج إذ كانت
فيه امللكة اللسانية مستحكمة يف أهلها كما يرى ذلك ابن
خلدون ،لكن اإلشكالية اليت تطرح نفسها يف هذا املقام تكمن
يف الواقع الذي اللغوي الذي آل إليه اجملتمع العربي بعد متازج
األمم وتداخل القبائل مما طرح إشكالية التداخل واالزدواجية
خاصة يف بيئة تعتز بلغتها وتسعى إىل احملافظة عليها،
وتعليمها للناشئة.

إن املالحظ للدراسات اليت تناولت املصطلحني( :ازدواجية
وثنائية) جيد أن هناك تضاربا وخلطا كبريين يف حتديد
مفهوم كل منهما ،وهذا قد يرجع إىل الرتمجة أحيانا وقد
يرجع يف أحايني أخرى إىل جمرد خلط وسوء فهم هلما،
وعليه نقول إن مصطلح ازدواجية هو ترمجة للمصطلح
االجنليزي  Diglossiaوهو يعين" وجود مستويني لغويني يف
بيئة واحدة"( )1أي وجود مستويني من اللغة يتبادل عليهما
أبناء تلك اللغة حبسب املواقف والسياقات اليت حتدد استخدام
مستوى دون آخر ( لغة احلياة اليومية ،لغة الفكر واألدب)...
وهو ما أكد عليه أحد الدارسني حني قال " :إن مصطلح ازدواج
لغوي يدل على توزيع االستعماالت يف كل من اللغات حبسب
الظروف واملوضوعات اخلاصة ويرتافق هذا التوزيع عموما مع
انتشار إحدى اللغات ،)2("..يف حني تعين الثنائية اللغوية وجود
لغتني خمتلفتني (قومية وأجنبية) عند فرد ما أو مجاعة ما
يف آن واحد"( )3مبعنى وجود نظامني أو عدة أنظمة لغوية يف
البيئة الواحدة  ،وإذا كان بعضهم خيلط بني املصطلحني فإننا
سنعتمد املفهومني السابقني وذلك لقرب داللة املصطلحات
من معناها اللغوي وهو شرط من شروط االصطالح إذ أورد
ابن منظور يف هذا قوله ":واألصل يف الزوج الصنف والنوع من
كل شيء ،وكل شيئني مقرتنني"( )4وهو ما يوافق ما أوردنا
على األقل من هذا الوجه ،أما بالنسبة للثنائية فهي "تطلق
على متقابالت األضداد كاخلري والشر والنور والظالم والفقر العامية (اللهجة) Dialecte
والغنى.)5("..
من األمور الطبيعية يف أي نظام لغوي توافر هلجات ضمن
التداخل اللغوي
النظام اللغوي الواحد ،فقد عاشت العربية هذه الظاهرة منذ
يشري مفهوم التداخل اللغوي يف أدبيات البحث اللساني اليوم القدم ،حيث إن اجملتمع العربي عاش بنظامني لغويني خمتلفني
إىل وضعيات تواصلية لغوية خمتلفة ختتلف فيها اللغة نظام الثقافة واألدب والعلم وقوامه الفصحى املشرتكة ،ونظام
املستعملة حسب الوضعية والسياق أو احلاجات والغايات ،التخاطب اليومي وقوامه اللهجات العربية املعروفة واملنتشرة
وبعبارة أخرى فإن التداخل اللغوي يعين " أن يستخدم املتكلم يف أحناء اجلزيرة العربية ،وبني هذه وتلك فوارق ثقافية
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واجتماعية ،ولكل نظام وبنية سياقات يستعمل فيها.يع ّرف التعدد اللغوي
إبراهيم أنيس اللهجة بقوله ":عبارة عن جمموعة من الصفات
اللغوية تنتمي إىل بيئة خاصة ،ويشرتك يف هذه الصفات التعدد اللغوي من الظواهر الطبيعية يف اجملتمعات ،إذ من
مجيع أفراد هذه البيئة ،وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع الصعب أن جتد جمتمعا أحادي اللغة ،فهو دليل صحي على
لكل منها خصائصها ،ولكنها تشرتك مجيعا احتكاك وتواصل الشعوب واحلضارات والثقافات فيما بينها،
تضم عدة هلجاتّ ،
يف جمموعة من الظواهر اللغوية اليت تيسر اتصال أفراد هذه وإن اختلفت أسبابه بني اجتماعية وسياسية وتارخيية ،لكنه
البيئات بعضهم ببعض ،وفهم ما قد يدور بينهم من حديث فهما يبقى ظاهرة صحية يف الواقع،وقد وردت اإلشارة إىل الظاهرة
ات َو َ
األ ْر ِض
يتوقف على قدر الرابطة اليت جتمع بني هذه اللهجات"( ،)10يف القرآن الكريم يف قوله تعاىلَ :و ِم ْن آيَا ِت ِه َخل ْ ُق ا َّلس َم َو ِ
ُ
ُ
اخ ِت ُ
وعرفها أحد الباحثني بقوله ":منط من االستخدام اللغوي َو ْ
الف أَل ْ ِس َن ِتك ْم َوأَل ْ َوانِك ْم ِإ َّن ِف َذلِ َك آليَاتٍ لل ْ َع ِ ِالنيَ (الروم ،)22
داخل اللغة الواحدة يتميز عن غريه من األمناط داخل نفس ويعرف الباحثون التعدد اللغوي بكونه استعمال لغات عديدة
اللغة جبملة من اخلصائص اللغوية اخلاصة ،ويشرتك معها داخل مؤسسة اجتماعية معينة  ،أو بعبارة أخرى فإن التعدد
يف مجلة من اخلصائص اللغوية العامة"( )11وعلى هذا تكون اللغوي هو استعمال املتكلم ألكثر من نظام لغوي يف اجملتمع
اللهجة شكل من أشكال األداء داخل النظام اللغوي الواحد ،يتميز الواحد  ،وإذا كان األمر كذلك فإن التعددية قد تصدق على
عن غريه من األداءات يف خصوصياته املشكلة له ،ويشرتك معها الفرد كما تصدق أيضا على اجملتمع ،فهو يعرب كذلك عن
يف عالقته بالنظام الشامل اجلامع هلا وهو اللغة ،وبالتالي فإن "الوضعية اللسانية املتميزة بتعايش لغات وطنية متباينة يف
عالقة اللغة باللهجة هي عالقة العام باخلاص "حيث تشمل بلد واحد على سبيل التساوي ،إذا كانت مجيعها لغات عاملة
اللغة الواحدة عدة هلجات متباينة يف
خصائصها اللغوية ،مع كاألملانية والفرنسية يف اجلمهورية الفدرالية السويسرية،
()12
اشرتاكها يف صفات لغوية أخرى جتمع بينها"
وإما على سبيل التفاضل إذا تواجدت لغات عاملة كالعربية
الفصحى
جبانب لغات عامية " وعليه فإن التعدد اللغوي يشمل التنوع
عرفها أحد الباحثني بقوله" :هي اللغة اليت تشتمل على نظام اللغوي ضمن البيئة اللغوية أو اجملتمع الواحد سواء بني نظام
لربط الكلمات بعضها ببعض وفقا ملقتضيات داللتها العقلية لغوي معني وأنظمة لغوية أخرى خمتلفة ،أو بني النظام
اليت تتضمنها قواعد النحو فيم ّكنها بالشكل األيسر واألفضل اللغوي واللهجات أو العاميات املنتمية له ،وعلى هذا يكون
من التعبري عن املعاني"( )13وهو تعريف نلمس فيه حضور التعدد اللغوي جامعا لكل من الثنائية اللغوية باعتبارها مجعا
نظرية النظم لصاحبها عبد القاهر اجلرجاني ،ومهما اختلفت لنظامني لغويني ،وبني االزدواجية اللغوية باعتبارها حضور
زاوية احلكم على الفصحى فإن جممل التعريفات تصب يف مستويات لغوية أخرى إىل جانب اللغة األوىل الفصيحة.
سياق واحد وهو الطابع املعياري الصارم للغة الفصحى فهي  -2الواقع السوسيو لغوي اجلزائري
اليت ختضع لقواعد اإلعراب الشكلية وتتحكم فيها املوازين
الصرفية ،وهي عندنا اليوم اللغة اليت تستعمل يف املعامالت يتميز املشهد اللغوي اجلزائري خبصوصية جتعله متفردا يف
الرمسية ،وعلى مستوى اإلنتاج األدبي والفكري والثقايف كثري من جوانبه؛ فهو يتميز مبظهرين متناقضني يف الظاهر
فهي "لغة الكتابة اليت تدون بها املؤلفات والصحف واجملالت ،ومنسجمني يف الواقع هما التعايش والصراع( )15وهو مشهد
وشؤون القضاء والتشريع واإلدارة ،ويؤلف بها الشعر والنثر يرتب من ثالثة أجزاء:
الفين ،وتستخدم يف اخلطابة والتدريس واحملاضرات ،ويف  -1مشهد اللغة العربية الفصحى املشرتكة املعاصرة باعتبارها
تفاهم العامة إذا كانوا بصدد موضوع ميت بصلة إىل اآلداب لغة الرمسيات ولغة اإلبداع العلمي واألدبي والثقايف ،واللغة
والعلوم"( ،)14واملالحظ أن الفصحى يف البيئة العربية اليوم قد املشرتكة بني املبدعني واملثقفني.
احنصرت يف مظهرها الكتابي فقط على مستوى اإلدارات أو  -2مشهد العامية واللهجات احمللية :وهي مرتبطة أساسا
على مستوى اإلبداع األدبي والعلمي إال فيما نذر ،حيث تهيمن باللغة الفصحى وتستعمل يف قضاء احلاجات التواصلية
العامية واللهجات األخرى على الواقع اللغوي العربي ،وال يشذ اليومية بعيدا عن املستوى الرمسي ،ويضاف إىل هذا اللهجات
الواقع اجلزائري عن هذا حيث تغيب الفصحى عن االستخدام
ذات االمتداد القطري ممثلة يف اللهجات األمازيغية اليت تتمتع
اليومي إال يف حدود ضيقة جدا .ولعل سبب هذا النفور يرجع يف
خبصوصيتها وخمزونها الثقايف ،وقد تأخر االعرتاف بها على
بعض جزئياته إىل تأثريات اجتماعية وثقافية وأحيانا عرقية
املستوى الرمسي إىل سنة 2002م ،بل وتأخر اعتمادها يف
حملية ،يضاف إىل ذلك طبيعة اللغة الفصحى مبا تتميز به
املنظومة الرتبوية التعليمية فهي تسري خبطوات متثاقلة.
من إعراب وصرامة وتشديد يف سالمة الرتاكيب واألبنية
الصرفية ،وسالمة األداء الصوتي هلا ،مما قد خيلق نوعا من  -3مشهد اللغات األجنبية :وتأتي على رأسها اللغة الفرنسية
وذلك العتبارات تارخيية واقتصادية واسرتاتيجية ،إذ تستعمل
الصعوبة والعسر يف استعماهلا يف الواقع اليومي.
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أزمة التداخل اللغوي بني العامية والفصحى يف املدرسة اجلزائرية

يف نطاق ال بأس به يف اجملتمع اجلزائري ،ويف قطاع واسع على أو بني العربية واإلجنليزية بدرجة أقل.
ممستوى اإلدارات العمومية واملؤسسات االقتصادية برغم  -3االزدواجية :واليت تعين حضور مستويات متنوعة للغة
املراسيم والقوانني املنظمة للغة التواصل داخل اإلدارات ذات الواحدة  ،وهو حاصل بني العربية وهلجاتها أو بني الفصحى
الطابع العمومي.
والعامية.
وإذا سلمنا بأن الواقع اللغوي اجلزائري يرتكب بهذا الشكل
وبهذه الصورة فإننا جند أنفسنا أمام مستويات متنوعة من
()16
التواصل اللغوي هي:

 -1مستوى التواصل الرمسي :أي املقامات التواصلية الرمسية
وتستعمل فيها اللغة العربية الفصحى ،وهي لغة معاصرة
مشرتكة ،وهي لغة اإلدارة واملؤسسات التعليمية ولغة اإلبداع
العلمي والثقايف واألدبي.
 -2مستوى التواصل اليومي :ونقصد به مستوى التواصل غري
الرمسي والذي يقوم على استعمال اللغة ألغراض احلياة
اليومية ،وهو يتشكل أساسا من اللغة العامية واللهجات احمللية
األمازيغية وفق التوزيع اآلتي:

وعليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه وبإحلاح يف هذا املقام هو
مدى تأثري هذا الوسط اللغوي مبا ميتاز به من تعدد وثنائية
وازدواجة على احمليط الرتبوي والتعليمي ،وإىل أي مدى ميكن
أن تسلم تعليمية اللغة العربيى الفصحى من إفرازات هذا
الواقع؟ وهل ميكن أن يشكل هذا التنوع ثراء للمتعلم؟ أم يشكل
عائقا لديه يف اكتساب مهاراته اللغوية أوال ،وكفاءاته العلمية
ثانيا وذلك باعتبار حضور املكون اللغوي يف ّ
كل هذا ،ويزداد هذا
األمر خطورة يف الطرح يف ظل دعوات تعويم اللهجات العامية
وإقحامها يف تعليم املستويات الفصيحة ،فإىل أي مدى ميكن
اعتبار هذا الطرح سليما من الناحية اإلجرائية ومن الناحية
النظرية كذلك والعلمية؟

 -1التواصل األمازيغي :وهو تواصل يتم ضمن فئات حمددة  -3الواقع اللغوي يف املدرسة اجلزائرية
متتاز خبصوصيتها الثقافية والعرقية ،وانتماءاتها اجلغرافية  -1وصف الواقع (مكمن املشكلة)
واللغوية بطبيعة احلال ،واللغة األمازيغية هي لسان حال
ّ
ونغين ونتمتم يف
يقول أحد الباحثني" :إننا نفكر ونتكلم
السكان األصليني بالشمال اإلفريقي ،وهي تتنوع جغرافيا يف
صلواتنا ونناغي أطفالنا ونهمس يف آذان من حنب ونتفاهم مع
اجلزائر بني منطقة القبائل الكربى (جباية تيزي وزو) ومنطقة
من نرغب يف التفاهم معهم بلغة حملية سلسة تتميز بفقدان
اهلضاب (باتنة -خنشلة -أم البواقي) وأجزاء من اجلنوب الشرقي
اإلعراب ،وبغنى احلروف املصوتة وتتميز كذلك مبرونة يف
وأقصى اجلنوب ووسط الصحراء (الرتقية الشلحية املزابية )
الرتكيب وسهولة يف التعبري وال تتطلب م ّنا جهدا ،ولكن يف
بكل من ( ورقلة غرداية متنراست إليزي) ،وقد تاخر –كما هو
حياتنا الرمسية يف التعلم والقراءة والكتابة علينا أن نتلبس
معلوم – االعرتاف بها على املستوى الرمسي إىل سنة 2002م
شخصية لغوية ثانية فنتكلم لغة معربة شديدة اإلحكام يف
حتت تأثري الضغط اجلماهريي الشعيب ،وتأخر أيضا اعتمادها
الرتكيب والتعبري( ،)17وهو األمر الذي يعيشه املتعلم اليوم
يف املنظومة الرتبوية ويف االمتحانات الرمسية هلذه املنظومة.
يف املدرسة اجلزائرية؛ فإنه يتعلم يف املدرسة اللغة العربية
 -2التواصل العامي :ويتم يف غري الرمسيات ،وهو التواصل الفصحى وميارس يف حميطه االجتماعي اللغة العامية
األساسي يف اجلزائر ،بل إن صح التعبري فإن اللغة العامية أو األمازيغية وأحيانا الفرنسية فهو يتأرجح بني ثالثة
هي اللغة األم األصلية اليت يستعملها اجملتمع اجلزائري يف مستويات ،يقول أحد الباحثني واصفا هذا الواقع " ففي حالة
خمتلف مقاماته التواصلية غري الرمسية.
وجودهم وأثناء تفاعلهم مع املعلم أو املدير حياولون جاهدين
 -4مستوى التواصل الوظيفي :ونعين به استعمال اللغة
ألغراض خاصة باعتباره تواصل مبين على مفهوم احلاجة
أو الضرورة وميثله استعمال اللغة الفرنسية بالدرجة األوىل
واللغة اإلجنليزية بالدرجة الثانية.

إن املتم ّعن يف هذا املشهد اللغوي ميكنه بيسر وسهولة التن ّبه إىل
خصائص هذا املشهد وهي تتمثل فيما يلي:
 -1التعدد :باعتباره يعين حضور مستويات لغوية متعددة ضمن
البيئة اللغوية الواحدة والنسيج اجملتمعي الواحد ،إذ نلمس
حضور الفصحى والعامية واألمازيغية واللغات االجنبية...
 -2الثنائية :واليت تعين حضور نظامني لغويني خمتلفني ضمن
البيئة اللغوية الواحدة وهو بارز للعيان بني العربية والفرنسية

استعمال اللغة العربية الفصيحة ،وإن مل تؤهلهم قدراتهم
إىل حتقيق ذلك ،وأثناء التواصل فيما بينهم أثناء خمتلف
النشاطات التعليمية داخل القسم فإنهم يتحررون من النمط
املعياري ويتكلمون مستوى لغويا تسيطر عليه لغة املتمدرسني
الشفهية اليت مييزها استخدام قواعد حنوية بسيطة وسقوط
احلركات واالختالس وإقحام املفردات العامية ،أما خارج
القسم وبعيدا عن أنظار املعلم فإن سلوكاتهم اللغوية تسيطر
عليها ملكة تتأرجح بني االستعمال األقل معيارية واللغة اليت
يتحدثها املتمدرسون"( )18هذا الواقع اللغوي قد يفرز لنا ظاهرة
غري صحية وغري سليمة تتمثل يف تداخل األنظمة واملستويات
اللغوية فيما بينها مما يشكل عائقا حقيقيا أمام حتصيل اللغة
الفصحى أو اللغة الثانية والشكل التالي يفسر هذا التداخل:
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اللغات األجنبية

خمطط يوضح الواقع اللغوي يف املدرسة اجلزائرية

وبتعبري آخر فإن التداخل اللغوي قد حيدث يف مثل هذا الواقع،
فيخلط املتعلم بني نظام اللغة العربية الفصيح ،وبني نظام
العامية أو اللهجات األخرى املنتشرة يف احمليط اللغوي للمتعلم،
أو قد خيلط بني نظام الفصحى ونظام اللغات األجنبية ،أو بني
اللهجات ونظام اللغات األجنبية .
ويف ظل الدعوى اليت نسمعها من حني آلخر –وإن كانت
إعالمية أكثر منها شيء آخر -الداعية إىل إقحام املستوى
العامي يف عملية التعليم أي إقرار االزدواجية اللغوية يف
العملية التعليمية مبا هي حضور مستويني لغويني ضمن
النظام اللغوي الواحد (عامي وفصيح) يف البيئة التعليمية،
فإنه ينبغي لنا أن حندد موقفا من هذا اإلجراء من خالل إبراز
انعكاساته خاصة يف املراحل العمرية واللغوية األوىل ،وعليه
نقول :إن إقرار االزدواجية داخل البيئة التعليمية إجراء له
خماطره الكربى اليت تتمثل أساسا يف ظاهرة التهجني اللغوي
أو التشويه اللغوي اليت هي صورة من صور التداخل اللغوي ،إذ
يفرز اجلمع بني الفصحى وعامياتها نوعا من االغرتاب اللغوي
والثقايف حيث يضع الفرد بني عاملني متناقضني فيستعمل
النظام الفصيح وجيمع معه العامي أو يستعمل نظام اللغة األم
والفصحى فيؤدي به هذا إىل "هشاشة التواصل اللغوي" ،كما
قد يؤدي هذا الوضع إىل تأثريات متنوعة يف النظام اللغوي
الفصيح فتنتقل عادات لغوية (صوتية-صرفية-تركيبية)...
إىل اللغة الفصيحة مما يشكل عائقا أمام اكتساب النظام
اللغوي الفصيح ،ويضاف إىل كل هذا فإن هذا اإلجراء سؤدي
بالضرورة إىل إعادة طرح العالقة القدمية بني الفكر واللغة،
فإن املتعلم قد تتداخل عليه األنطمة اللغوية أثناء األداء؛ فيف ّكر
بنظام لغوي معني ويعرب بنظام آخر " وهذه الصعوبات متلي
بذل جمهودات مضنية يف تعلم الفصحى وإهدار وقت طويل يف
حماولة الرتمجة بني الفصحى والعامية ،وهذه االسرتاتيجية
ال متكن الطفل من إتقان الفصحى كما جيب ،ألنه يف كل
وضعية يلجأ إىل رصيده اللغوي من العامية يستعني به عند
اإلجابة أو الكتابة ،ولوال هذه االزدواجية ألمكن للطفل تعلم
الفصحى بسهولة ويسر"( ، )19ولعلها القضية اليت أشار إليها
ابن خلدون سابقا يف حديثه عن "امللكة اللسانية" وحتصيلها
وعالقة ذلك باللغات األخرى وباألعاجم حتديدا  ،فإن امللكة
اللسانية يف نظره ال حتصل إال ناقصة إذا سبقتها ملكة إىل
60

احملل ،الذي ال يقبل إال ملكة واحدة تامة.هذا وإن االستعانة
بالعامية -ولو كنظام مساعد يف املدرسة أو احمليط التعليمي-
سيؤدي كما يقول بعض الباحثني إىل حدوث ما يعرف بتأخر
الوعي النظامي بقواعد الفصحى " علينا أن نعرتف -تعليم ّيا
وعلم ّياّ -
أن تعليم الفصحى بالعام ّية ال يؤدّي بالضرورة إىل
تعّلم قواعدها الفصيحة ونظامها السليم ،بل بالعكس سيؤدي
إىل نتائج عكسية ّ
الصناعي
النظامي أو
تؤخر حصول الوعي
ّ
ّ
بقواعدها ،مثلما ّ
أن تعليم القواعد النحويّة للفصحى بصفتها
أشكاال وقوالب جم ّردة من املعاني مفصولة عن سياقاتها
التداول ّية احل ّية وعن ذاكرتها اخلطاب ّية ال ينجم عنه تعّلم
ّ
عامي ،فهو ال
طبيعي أو
فطري أو
يضاهي اكتساب ما هو
ّ
ّ
ّ
يعين حصول الدرجة املطلوبة من “التملك” اليت نالحظ فيها
وحتسن املستوى ،فاألمر منحصر بني استعمال
تقّلص األخطاء
ّ
القاعدة وقاعدة االستعمال "( )20وبالتالي فإن هذا اإلجراء له
خماطره على صعيد البناء اللغوي للمتعلم ،وهويته الثقافية
 ،ورصيده العلمي واملعريف ،مبا حيدثه من تداخل لغوي وثقايف
وعلمي باملفهوم العلمي الدقيق هلذه املصطلحات  ،ويضيف إىل
كل هذا بعد العامية عن الطابع املعياري (القاعدة) مما جيعل
إقحامها يف العملية التعليمية أمرا معقدا يقول أحد الباحثني":
لعل األخذ بالدارجة لغة للتدريس عمل تعرتيه جمموعة من
الصعوبات ،فالنطق الدارجي خيتلف من منطقة إىل أخرى
بالزيادة والنقصان باإلنشاء والتحوير يف األلفاظ ابتداء أو
انتهاء ،باإلضافة إىل أن الكالم الدارجي يتغري باستمرار بسبب
التطور الذي يقع يف احمليط وبسبب االحتكاك مما جيعل ما
يستجد من األلفاظ وما يضمحل ويتضاءل إىل حد الفناء ،عمال
جيعل الدارجة رخوة وغري مطاوعة لالنضباط يف القواعد
النحوية ,خاصة وأن السر يف كونها دارجة ومسرتسلة على
ألسنة العموم هو عدم خضوعها للضوابط الصرفية والنحوية
وإن كانت غنية بالدالالت البالغية ،ولذلك فصعوبة البحث
يف معياريتها تكمن يف قابليتها الحتواء كل ما جد من كلمات
يتلفظ بها الناس بتلقائية حسب طريقتهم يف توظيف خمارج
احلروف وطريقتهم يف التواصل بالكيفيات االختزالية اليت
دأبوا عليها )21(".هذا ،وقد سعى أحد الدارسني إىل إمجال خماطر
العامية على الفصحى فحددها فيما يلي(:)22
 -1حتدث خلطا لغويا يف مستويات متعددة يف املنطوق
واملكتوب.
 -2حصول االستيعاب النظري واإلتالف التطبيقي النعدام
التكامل اإلجيابي بني املدرسة واجملتمع أي الفصحى
والعامية.
 -3عدم التحكم يف اللغة يف االستعمال لغياب املناخ املناسب.
 -4حصول التداخل بينهما عفويا يف التعلم ،وذلك لطبيعة
غياب اإلدراك والوعي أصال عند املعلم.
 -5مزامحة العامية للفصحى وحماولة التم ّرد عليها يف ظل
غياب فقه العامية والفصحى لدى املعلم واملتعّلم.
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أزمة التداخل اللغوي بني العامية والفصحى يف املدرسة اجلزائرية

 -6لتعلم العربية الفصحى ال بد من بيئة فصيحة ألن اللغة  -حتديد طبيعة العالقة بني العامية والفصحى هل هي جزء
منها أم هي احنراف عنها.
نظام واستعمال.
 -7الثنائية اللغوية (االزدواجية اللغوية) أفقدت الكثري من  -جيب أن يكون املعلم على دراية واسعة وإدراك حقيقي
مجالية وبراعة العربية وتسربت على إثرها الكثري من األخطاء بطبيعة املستويني اللغويني العامي والفصيح من أجل جتاوز
خطر التداخل (.)25
الشائعة منها ما مجع يف معاجم خاصة .
 -8الثنائية اللغوية (االزدواجية اللغوية) و ّلدت حلوال يف غري  -إعادة النظر جدريا يف توجهنا الرتبوي والثقايف ووضع
صاحل الفصحى منها ما يسمى ّ
حبل اإللغاء لكثري من األساليب اختيارات بديلة.
الفصيحة حبجة عدم االستعمال أو حبجة التطوير ،كما  -العناية بالكتابة الوظيفية اليت جتعل املتعلم قادرا على
و ّلدت خطرا متثل يف االحنراف واللحن الذي دخل ساحة توظيف اللغة الفصحى يف شؤون احلياة املختلفة ،واتقان
االستعمال بقوة مما جعل منه القاعدة الشرعية ،وأقحم يف الكتابة الوظيفية جيعل املتعلم يربط اللغة الفصحى باحلياة
الفصحى إقحاما وهي غاضبة عليه.
ويدفعه إىل اإلميان بوظيفتها االجتماعية (.)26

 -9يرتك نظرة تتمثل يف صعوبة العربية وتعقد قواعدها  -العناية بوضع سياسات لغوية واضحة املعامل والتخطيط
وعليه ال بد من البحث عن البديل األيسر واألسهل وليس إال األمثل من أجل إجناح العملية التعليمية وضمان انتشار أوسع
يف العامية لغة االستعمال العام.
للغة الفصحى يف حميطها.
هذه التأثرات والعوائق جتعل من عملية إقحام العامية يف وختاما ميكن القول إنه جيب احرتام خصوصية اللغة الفصحى
العملية التعليمية ضربا من املستحيل بسبب إفرازات هذا وحتديد احلواجز واحلدود الفاصلة بينها وبني العامية أو اللغات
اإلجراء هذا إذا علمنا سلفا أن العامية تشكل عائقا أحيانا يف األجنبية األخرى ألن يف ذلك ضمانا الستمراريتها واستيعابها
اكتساب النظام اللغوي الفصيح فما بالك باعتماده كلغة من طرف املتعلم أما عن قضية إقحام العامية فإننا نعتقد أن
مساعدة يف العملية التعليمية والسبب يف ذلك يرجع إىل أن خماطر هذا اإلجراء أكرب من الفائدة اليت سجنيها املتعّلم.
"العامية ال تبدأ مبتح ّرك وهو خالف الفصحى ،ومنها أن ال
اهلوامش و اإلحاالت
نظام هلا يف التصريف كما هو احلال يف الفصحى ،ومنها أن
 -1عبد الرمحن بن حممد القعود ،االزدواج اللغوي يف العربية ،مكتبة امللك فهد
العامية ختتلف اختالفا جذريا عن الفصحى يف كثري من الوطنية  ،الرياض ،1997،ط ،1ص.11
الرتاكيب ما أفرز خالفا صرحيا يف الداللة واملعنى ومن ذلك
 -2جولييت غارمادي ،اللسانة االجتماعية،تعريب :خليل أمحد خليل ،دار الطليعة
قوهلم (مات بالعياء) ويعنون تعب تعبا شديدا ،أما يف الفصحى للطباعة والنشر ،بريوت ،1990 ،ط ،1ص152
()23
فإنها تعين املوت احلقيقي ال التعب الشديد"  ،واشرتط  -3عبد الرمحن بن حممد القعود :املرجع السابق ،ص11
بعضهم من أجل االستعانة بالعامية قربها من الفصحى  -4ابن منظور،لسان العرب،حتقيق:عبد اهلل علي الكبري وآخرون ،دار املعارف ،
من جهة األصوات واملفردات والرتاكيب والنظام ،باعتباره القاهرة :دت ،دط ،مادة (ز و ج) ،ص .1885
إجراء ييسر عملية التعليم بالنسبة للمتعلم واملعلم على ح ّد  -5عبد الرمحن بن حممد القعود :املرجع السابق ،ص11
سواء لكنه إجراء حمفوف باملخاطر وصعب التحقق ذلك أنه  -6قدور نبيلة ،التداخل اللغوي بني العربية والفرنسية واثره يف تعليمية
اللغة الفرنسية يف قسم اللغة العربية وآدابها،رسالة ماجستري مرقونة يف
"مشروط مبدى استيعاب وفقه املعلم للعامية وخصائصها
اللغويات،جامعة قسنطينة ،2006/2005،ص .36
والفصحى وحقيقتها ،وقدرته على التمييز بني الفصيح وغري
 -7حممد علي اخلولي" :تأثري التدخل اللغوي يف تعلم اللغة الثانية" ،جملة امللك
الفصيح"(  ،)24وهو كما نرى إجراء صعب التحقيق.
سعود ،1989 ،اجمللد  ،1ص .11
 -2احللول
قد تبني لنا من احملطات السابقة أن العامية قد تشكل خطرا
كبريا يف احمليط التعليمي على عملية اكتساب اللغة العربية
الفصيحة وذلك خلصوصية العامية وطبيعتها الرتكيبية
والصوتية والداللية ،وعليه فإن اإلجراء القائم على إقحامها
يف العملية التعليمية بصفة عامة قد يتحول إىل مشكل عميق
ليس فقط على املسار اللغوي للمتعلم وإمنا أيضا على كفاءاته
العلمية ،وانتماءاته الثقافية ،وطرق تفكريه أيضا ،وبالتالي
تفقد هذه الدعوى مشروعيتها مبواجهتها بكل هذه األمور وقد
اقرتح بعض الباحثني بدل هذا اإلجراء أمورا أخرى متكننا من
جتنب خطر االزدواجية وانعكاساتها يف العملية التعليمية ومن
ذلك:

 -8صاحل بلعيد ،دروس يف اللسانيات التطبيقية،،دار هومه ،اجلزائر ،دت ،ط،3
ص.128
 -9مهى حممود العتوم" ،االزدواجية اللغوية يف األدب ،مناذج شرية تطبيقية"،
جملة احتاد اجلامعات العربية لآلداب ،2007 ،اجمللد ،4:ع ، 1ص.168
 -10إبراهيم أنيس ،يف اللهجات العربية ،القاهرة ،مكتبة األجنلو املصرية ،2003،
دط ،ص .15
 -11حممد حممد داود ،العربية وعلم اللغة احلديث،دار غريب ،القاهرة،2001 ،
دط ،ص.64
 -12املرجع نفسه ،ص66
 -13عمار ساسي ،اللسان العربي وقضايا العصر،رؤية علمية يف الفهم-املنهج-
اخلصائص-التعليم-التحليل ،عامل الكتب احلديث األردن ،2009،دط ،ص.104
 -14جمد الربازي ،مشكالت اللغة العربية املعاصرة ،مكتبة الرسالة ،عمان،
 ،1989ط ،1ص55
 -15يوسف مقران" ،واقع حال التعدد اللغوي يف املدرسة اجلزائرية (حنو بديل
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أ .أحمــد برمـاد
أفضل :اللغة اجلامعة)" ،أعمال امللتقى الدولي  :التعدد اللغوي واللغة اجلامعة،
اجمللس األعلى للغة العربية ،اجلزائر ،2012 ،ص15

 -20سلوى العباسي" ،التعليم بالعامية سيؤدي إىل تأخر الوعي لدى الطفل" ،حوار
أجراه الصحفي  :عثمان احلياني ،جريدة اخلرب اجلزائرية ،عدد  14أوت .2015

 -16جياللي بن يشو" ،التعدد اللغوي يف اجلزائر مظاهره وانعكاساته" أعمال
امللتقى الدولي  :التعدد اللغوي واللغة اجلامعة ،ص.57

-21عبد اجلبار بهم" ،لغة التدريس بني العربية والدارجة" مقال ضمن املوقع اإللكرتوني:
http://essaouiranews.com/

 -17أنيس فرحية ،حنو عربية ميسرة ،دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع،
 ،1995ص.16

 -22عمار ساسي ،املرجع السابق ،ص 111وما بعدها.

 -18بيع كيفوش "،جدل الفصحى والعامية يف تعليم اللغة العربية" ،جملة
الناص ،جامعة جيجل ،ع ،11جوان  ،2012ص.210
 -19صاحل بلعيد ،يف األمن اللغوي ،دط .اجلزائر ،2010:دار هومة ،ص.230
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 -23املرجع نفسه ،ص.113
 -24املرجع نفسه ،ص .113
 -25املرجع نفسه ،ص .115
 -26ربيع كيفوش ،املرجع السابق ،ص .212
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