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 مقدمة 

من  تتداخل املفاهيم عند محاولة تحديد مصطلح كل من الثنائية اللغوية واالزدواجية اللغوية لدى كثير  

بل  .عند غيرهم وا كرس نوعا من قبول املزج بينهما سواء عند العارفين أمم   ،سواء في الوطن العربي أو في غيره  ،الناس

  ، وهو املراد ،لكن الرجوع إلى األصل؟  د القضية أكثر ا يعق  مم    ،ربما وجدنا ذلك حتى عند بعض املتخصصين أنفسهم

هذا املوقف يدعونا إلى إعادة  . ذه القضية على مستوى علمي وأكثر دقةيحتم علينا األخذ بما هو أنسب عند تناول ه

 تعريف كل منهما. فما هي االزدواجية؟ وما مفهوم الثنائية اللغوية؟

 

 االزدواجية اللغوية  .1

 تعريف االزدواجية اللغوية  .1.1

فر عر  ي   شارل  األمريكي  اللساني  االزدواجية   اللغوية  االزدواجية  Ferguson arlesCh  يسون ج ف    بقوله: 

غة )التي قد تشمل لهجـة واحدة أو لهجات  -وجد فيه ي ،اللغويـة وضـع مستقر نسبيا 
 
هجات الرئيسية لل

 
باإلضافة إلى الل

غالبا ما تكون نوع من اللهجات مختلف اختالفا كبيرا عن غيره من األنواع ومنظم ومصنف للغاية. و  إقليمية متعددة(

النوع    قواعد اللهجاتهذا  تعقيـدا مـن قواعـد  ي    .أكثـر  راق  نوع  بمثابة  اللغة   وهذه 
 
أدب    ستخدم وسيلة عن  للتعبير 

م تعلـم هذه اللغة    .إلى جماعة حضارية أخرى   ومحترم، سواء كـان هذا األدب ينتمي إلى جماعة في عصر سابق أ ويت 

 . [7] . أحاديثه االعتيادية اع من الجماعة فيالراقية عن طريق التربية الرسمية، ولكن يستخدمها أي قط

العربية: مستوى الفصيحة، ومستوى    ،القعودأما   في اللغة  اللغوي هو وجود مستويين  فيرى أن االزدواج 

مع أن األفضل تخصيص مصطلح اللهجة ملا يتعلق   ،الدارجة، أو مقابالتها مثل العامية واللهجة )في مفهوم بعضهم

 .[8] .وما يتضمنه هذا املفهوم من تباعد بل صراع في بعض املجاالت واألذهان بالنطق(،

ا بأنها االستخدام املزدوج للعامية والفصحى، حيث يتم استخدام العامية في   يمكن تعريف االزدواجية إجرائي 

   .[11]. الحياة اليومية، والفصحى في الحياة الرسمية

ا إجادة تامة، لغة  "تختلف االزدواجية باختالف العلوم، ففي علم اللغة النفس ي هي  أن يجيد املرء لغتين مع 

  .األهل ولغة أخرى 
 
ال ا، وقد يكتسب لغة األهل أوَّ  . [5] ”.وقد يكتسبهما مع 

 

 . نشأة االزدواجية اللغوية 2.1

تحدَّ  من  أول  أن  الباحثين  بعض  كرمباخر  يرى  كارل  األملاني  هو  اللغوية  االزدواجية  عن  ث 

Karl Krimbacher    وليم مارسين  س يأما آخرون فيرون أن الفرن  .1902وذلك في عام  William Marcin    هو الذي

الصراع بين لغة أدبية مكتوبة وأخرى   فه بأنهوعر    .[3] 1930سنة    la Diglossie  وضع بالفرنسية مصطلح االزدواجية

األول معقدا الشكل  عامية شائعة، حيث يظهر املصطلح بشكلين مختلفين من االستخدام اللغوي للسان نفسه. يبدو  

https://search.myway.com/web?q=karl+krimbacher&qo=relatedSearchNarrow&o=740311&l=dir&p2=%5ECAM%5Echr999%5ETTAB03%5E&n=7867af5e&ln=fr
https://search.myway.com/web?q=William+Moulton+Marston&qo=relatedSearchNarrow&o=740311&l=dir&p2=%5ECAM%5Echr999%5ETTAB03%5E&n=7867af5e&ln=fr
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وقد أطلق على األول اللسان الفصيح واآلخر اللسان   .ومحدود االستخدام، فيما يظهر اآلخر بسيطا وشائع االستخدام

 . [3] العامي

 

 خصائص االزدواجية اللغوية . 3.1

ا لوصفه   من الخصائص واملميزات الواجب توفرها في لغة مجتمع ما كي يتم اعتبار هذا الوضع اللغوي صالح 

      [6] :يسون جبازدواجية اللغة، ما أورده فر 

أن الوظيفة التي يؤديها    ، ومعظم الذين اتبعوه في دراسة ظاهرة ازدواجية اللغة  يسون جيعتبر فر   الوظيفة:  •

فهناك بعض املناسبات أو األوضاع االجتماعية التي تحتم  .الشكل اللغوي من أهم خصائص هذه الظاهرة

وضاع بينما هناك بعض األ   .استخدام اللهجة العليا، كاللهجة العربية الفصحى في مثاله عن اللغة العربية

حتمية ضرورة  القاهرة  في  املتحدثة  املصرية  كاللهجة  الدنيا،  اللهجة  استخدام  يكون  هذا  يحدث  و   .التي 

 .االختالف في الوظيفة في كل املجتمعات وباختالف أفراد املجتمع

تمع  فاللهجة العليا يعتبرها جميع أفراد املج  .الخاصية الثانية من خصائص ازدواجية اللغة هي املنزلة  املنزلة: •

هذا االحترام العميق أو املقام العالي الذي  .قارن مستواها بمستوى اللهجة الدنيا لهجة عالية املستوى وال ي  

فتطور اللغة العربية    .قد يقود بعض أفراد املجتمع إلى إنكار وجود اللهجة الدنيا   ،تتمتع به اللهجة العليا 

أمر   املجتمع  أفراد  في وسط  رفيعة  مكانة  من  بلغته  األخرى،  وما  اللغات  باقي  مثل  العربية  و طبيعي  منزلة 

 والتي تعتبر انحرافا لغويا عن الفصحى. ،الفصحى تجعلها في أعلى املراتب عكس اللهجة العامية

اللغة  التراث األدبي:   • ا ما يتمتع الشكل األعلى من  التي ذكرها فرجسون، دائم  الدراسية  في جميع الحاالت 

إال أن هناك من أفراد املجتمع من يرى أن    .ألدبي الذي تحظى به اللهجة الدنيا بتراث أدبي أكبر من التراث ا 

 
 
ا حقيقيا كاألدب الشعبي وما يحويه من ألغاز وأمثال وحكم   ،التراث األدبي للهجة الدنيا كالعامية يمثل أدب 

 فهو جدير بالدراسة والتحليل.  .لخ، إونكت

  يرى فرجسون أن   .يتم عن طريقها اكتساب اللغة كلغة أمقصد باالكتساب هنا الوسيلة التي  ي  االكتساب:   •

كما   .اللهجة العامية أو املحلية )الشكل اللغوي األدنى( عندما يتحدثون مع أطفالهم   ون يستخدم   البالغين

فالشكل اللغوي األدنى أو العامية  .أن األطفال يستخدمون هذا الشكل اللغوي عندما يتحدثون فيما بينهم 

ا باعتباره لغة الحوار اليوميي    . كتسب سريع 

 الثبات:   •
 
بعض  ت وفي  األعوام،  ملئات  استمراره  املمكن  من  ا  ثابت  ا  لغوي  ا  وضع  اللغة  ازدواجية  ظاهرة  عتبر 

ا  .مر هذا الثبات إلى ألف عامالحاالت قد يصل ع  ا جيد    ، فخاصية الثبات تصف وضع اللغة العربية وصف 

 ولكن هذه االزدواجية ال تلبث أن 
 
ستبدل بظهور شكل جديد أقل ثباتا ومعايرة، ويكون وسطا بين الشكلين  ت

 اللغويين.

و بالقدر القليل بين اللغة  يبقى دائما تفاوت ول  ،مما سبق ذكره من الخصائص التي تميز االزدواجية اللغوية 

العال املستوى  ذات   يالعربية 
 
ت والتي  املتدني،  املستوى  ذات  )اللهجة(  الدنيا  واللغة  األشخاص ،  بعض  نظر  في  عتبر 

 انحطاطا عن العربية الفصحى. 

 

 . في حد االزدواجية 4.1

في دراسات معظم اللغويين مختلطا بمصطلح   يبدوباين اآلراء في بيان حد مصطلح االزدواجية ومفهومه، و تت

 .  [10]. طلق مصطلح االزدواجية على الثنائية والثنائية على االزدواجيةُ  الثنائية اللغوية ومتداخال معه فأ 
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 . اللهجة العامية 5.1

كايد   إبراهيم  العامية    أنإلى  يشير  اللغة  "  يهاللهجة  عن  البعد  يشمل  الذي  للغة  املتطور  األم، الجانب 

في االستعمال اليومي  التي يتعامل بها    .[9]  "ويستخدمه أفراد املجتمع وطبقاته املختلفة  فالعامية هي لغة التخاطب 

 األفراد فيما بينهم في حياتهم اليومية للتعرف على مقاصدهم. 

يتمثل   .لى جنب في املجتمع املعَينإاالزدواجية تعني نمطين من اللغة يسيران جنبا    أن  فيما يوضح علي الخولي

 ،على ضرب التعميم  ،رف على تسميتههو ما جرى الع    (، والثانيformelالنمط األول في اللغة النموذجية الرسمية )

قصد بالضرورة الرسمية هنا الحكومي، بل يدل مصطلح الرسمي ي  وليس    . (informelاللغة املحكية غير الرسمية )

  [2] .ي للغةعلى االستخدام الرفيع للغة، ومصطلح غير الرسمي يدل على االستخدام الشخص ي أو الشعبي أو الود  

 

 الثنائية اللغوية . 2

اللغوية   الثنائية  أن  على  املتخصصون  بمنزلة يتفق  تتمتعان  االستعمال  في  متنافستين  لغتين  تعني وجود 

حيث العربية لغة مشتركة والفرنسية كذلك،   ، مثلما نالحظ في الجزائر  ،واحدة من حيث الكتابة الرسمية واالستعمال

 . فسه من الكفاية تقريبا في شتى مجاالت الحياةوتمثالن لغتين يستعملهما املتكلمون بالقدر ن
 

   . مصطلح الثنائية اللغوية1.2

اليوناني  ظهر الكاتب  اللغوية ألول مرة على يد  الثنائية    Roïdis   Emmanuelسدياغـو   إمانويل  مصطلح 

يمكن تحديد الثنائية اللغوية بأنها  .كانت ناجمة عن الوضعية اللغوية املتضـاربة في املجتمع اليوناني  ،ألسباب متعددة

ويرمز مفهوم الثنائية .  [1]،  وضعية لغوية يتناوب فيها متكلمون من مجموعة لغوية ما على نظامين لغويين مختلفين

ن تعريف الثنائية اللغوية الذي نعتمده هو التعريف الذي  إ .[11]،  اللغوية إلى تداول لغتين مختلفتين في مجتمع واحد

 . [4]، يحدد الثنائية اللغوية من حيث أنها وبشكل خاص، استخدام لغتين بالتناوب

  ملصطلح  فيما تبدو الثنائية املقابل العربي Diglossieمقابال عربيا ملصطلح  االزدواجيةوبهذا املفهوم تبدو  

Bilinguisme.   ترجمة  لكن املصطلحين    عند  فمصطلح إ هذين  واحدا،  معنى  يحمالن  كأنهما  يبدوان  العربية  لى 

Diglossie    يتركب من سابقة يونانية هيDi  و  ،والتي تعنى مثنى أو ثنائي أو مضاعفgloss    والتي تعني لغة، والحقة

الترجمة    .للحالة  ia  هي مثنا "وحاصل  لغة  مضاعفة  ةحالة  الثنائية  "أو  يعني  وهذا   مصطلحيتركب  و   .اللغوية، 

Bilinguisme    من سابقة التينية هيBi،  و  ،تعني مثنى أو مضاعفوlingual،    وتعني لغوي، والحقةism،    الدالة

 . [9] "،وهذا يعني الثنائية اللغوية ،سلوك لغوي مثنى أو مضاعف"وحاصل الترجمة  .على السلوك املميز أو الحالة
  

  الثنائية اللغوية . مساحة انتشار 2.2

الحظ أن بعض املتكلمين ممن يتمتعون بوصف  حيث ي    ،الثنائية اللغوية في كثير من البلدان املتقدمةتنتشر  

  ،فيبدو املتكلم منهم كما لو أنه يترجم أو يتحدث متأثرا بقواعد األخرى   ،ثنائيي اللغة تهيمن إحدى اللغتين على كالمهم

فهي قد تؤدي إلى    .ينظر إلى الحياة من خالل لغتين نظرة خاصة  ،وبناء على ذلك  سواء من حيث املعنى أو األسلوب.

إذا نجح املتكلم في  حسب بل على مستوى التعبير. ولكنها قد تكون مفيدةفكثير من املشكالت ال على مستوى الترجمة 

 دون أن يخل أحدهما باآلخر. ،دمج نظامين من التفكير 
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 فيلفظ املتكلم اإلنجليزية مثال
 
مثلما يلفظ الكلمات   ،وقد يكون التدخل من اللغة األصلية في الثانية صوتيا

سلبية لدى متكلمي  بالعربية، وهو تدخل قد ال يعيق املعنى عن الوضوح والوصول للمتلقي، بيد أنه يثير ردود فعل  

 .اللغة األصليين

 

 . الفرق بين االزدواجية اللغوية والثنائية اللغوية 3

كل منهما له معنى مختلف لفي حين أن    ،بعض األشخاص خلط بين االزدواجية اللغوية والثنائية اللغويةلدى  

 :التاليخر على النحو عن اآل 

ا عن    الثنائيةتحمل   االزدواجية اللغوية حيث أن الثنائية اللغوية تعنى أن أبناء اللغوية معنى مختلف تمام 

نجد السكان يتحدثون أكثر من لغة  ،سنغافورة  دولة في  ،وعلى سبيل املثال  .الدولة الواحدة يتحدثون أكثر من لغة

من السكان يستخدم إحدى    ا أي أن جزء  ،الدولة ثنائية لغوية  يوجد بهذه الي  وبالت.  مثل اللغة اإلنجليزية واللغة املاليزية

خر لغة أخرى، وال يوجد بها تعدد لهجات للغة الواحدة كما هو الحال في االزدواجية الجزء اآل فيما يستخدم  اللغات  

 .اللغوية

 

 . مشكالت االزدواجية اللغوية 4

اللغوية  االزدواجية  عتبر مشكلة 
 
العربية  ى حدإ Diglossie ت باملجتمعات  التي قد لحقت  املشكالت   ،أكبر 

العربية اللغة  هوية  من  كبير  جزء  طمس  إلى  إلى   .وأدت  ذلك   العربية  واللغة  العامية  اللغات  بين   االختالط ويرجع 

ا على املعامالت اليومية بين األشخاص وفي نطاق   ،في بداية ظهور اللغات العامية  .الفصحى كان استخدامها مقتصر 

   .محدود، ولكنها قد أصبحت اليوم تبارز اللغة العربية الفصحى حتى إنها قد وصلت إلى املؤسسات التعليمية 
 
ر  وقد أث

ا على سالمة هذا بالطبع   .اللغةبشكل سلبي تمام 

املال  أن ومن  العربية  في   حظ  البلدان  الفصحى  ،كافة  العربية  اللغة  تستخدم  ال  أصبحت   ،أصبحت  بل 

الواحدة  تستخدم الدولة  داخل  واحدة  عامية  لهجة  عن  تزيد  التي  العامية  اللهجات  االزدواجية   . بعض  أن  ذكر  وي 

ا من ازدواجية بل إن كافة البلدان األخرى غير العرب فحسب،اللغوية ليست مقصورة على اللغة العربية  عاني أيض 
 
ية ت

املواطنين بين  العامية  اللغات  بعض  وانتشار  املثال  .اللغة  سبيل     ،على 
َ
ت وطريقة  لهجة  من  أكثر  للغة د  َح وجود  ث 

 . اإلنجليزية

 
 
ت باملجتمعات العربية، إذ يجتمع فيها مستوي ت

 
األول    :ن من اللغةا عتبر االزدواجية اللغوية مشكلة عويصة حل

نجد   حيث  عامي  واآلخر  إلى جنب  أن  فصيح  جنبا  تسير  العامية  اللهجة  اللغة  هذه  الفصحىمع  تزاحمها    ،العربية 

والتعليم  التربية  قطاع  وخاصة  القطاعات  مختلف  في  معها  الثنائية في  و  .وتتماش ى  نجد  اللغوية  االزدواجية  مقابل 

ر  التي، اللغوية عب 
 
  ،ع واحدبدورها عن وجود لغتين في مجتم ت

 
عبر عن اللغة األصل  فهي عكس االزدواجية اللغوية التي ت

 وعامياتها املتعددة.

 
 
وقد يؤثر هذا التعدد أو االزدواج    .عرف االزدواجية اللغوية بتعدد اللغات عند الفرد الواحد أو عند املجتمعت

التربية  القطاعات وخاصة قطاع  إلى أحد  وقد يستخدم أفراد املجتمع ع  .اللغوي على مختلف  دة مسميات للرجوع 

املجتمع في  تميزها  معينة  أسماء  تحمل  ما  عادة  والتي  اللغوية  العربية   .األشكال  للغة  املتحمسون  يؤيده  ما  وهذا 

 :الفصحى، ومن املشكالت التي نبعت من االزدواجية اللغوية

 ؛ مشكالت تعليم اللغة العربية للعرب واألجانب  •

 ث؛ ر التقني الحديمشكالت الترجمة والتعريب في العص •

https://www.almrsal.com/post/550391
https://www.almrsal.com/post/643675
https://www.almrsal.com/post/643675
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 (؛ الصحافةو التلفاز و مشكالت اللغة في وسائل اإلعالم )اإلذاعة  •

 . مشكالت الحوار في األدب املسرحي والروائي والقصص ي •

كما أنه أقرب إلى تفكير أفراد املجتمع    ، لشكل اللغوي األدنى في التعليم فوائد عديدةلن  إل  و قيوهناك من  

فالشكل األدنى للغة يسهل عملية الفهم للمتعلم  .  األطفال شكل لغوي   تعليم  حاجة إلى  العلى سبيل املثال    .ومشاعرهم

التربية والتعليم في قطاع  داخل    لكن  .وخاصة  به  يتحدث  املتعلم  اللغة وبقي  الشكل املتدني من  استمر هذا  إذا ما 

 بالسلب على املتعلم.  ذلك  القسم فسوف يعود

ول عن هذا التبديد القاتل لكل الجهود ؤ وهو املس   الثقافية ألمتنا،فاالزدواج سبب رئيس في تصدع النبتة  

   .[9]، التربوية، إنه عدو لكل تطور فكري أو حضاري 

 
 
وخاصة   ،وهذا ليس باألمر الهين واليسير  ،تتطلب عدة حلول  مشكلة وهي ،عتبر االزدواجية مشكلة العصرت

 :ذكرحلول هذه املشكلة ن بين ومن .راد لهذا الحل أن يكون ممارسة لغوية شاملةحين ي  

 ؛ التسليم باالزدواجية •

 ؛ التوحد، ويعني اعتماد الفصحى فقط، أو العامية فقط، أو لغة أخرى أجنبية •

 . التقريب بين العامية والفصحى •

 

 . أسباب انتشار االزدواجية اللغوية 5

في   اللغوية  االزدواجية  ظهور  إلى  أدت  التي  العوامل  من  كبير  عدد  أشارهناك  وقد  العربية،    علماء  اللغة 

  :األسباب في النقاط التالية إلى هذه  اللغة
 

 االحتالل االستعماري األجنبي .أ

وهذا    ،لقد شهدت مختلف الدول العربية في فترات مختلفة من تاريخها التعرض إلى االحتالل االستعماري 

  . ما أدى إلى حدوث اختالط بين أبناء الوطن العربي وأبناء بعض الدول غير الناطقة بالعربية مثل اإلنجليزية، والفرنسية

 .املختلفة وهذا ما أدلى بدلوه على سالمة اللغة العربية وانتشار اللهجات العامية 
 

 االهتمام بتعلم اللغات األجنبية فقط  . ب

أولياء األمور اليوم يحرصون على تعليم أبنائهم اللغات األجنبية مثل الفرنسية  من املؤسف أن الكثير من  

وهذا بالطبع أدى إلى إفراز أجيال ال تتقن العربية وال تعرف عنها   .وال يهتمون بتعلم اللغة العربيةا،  واإلنجليزية وغيره

العامي فقط األسلوب  الفص  .سوى  العربية  اللغة  استخدام  تراجع  إلى  أدى  االزدواجية مما  كبير وانتشار  حى بشكل 

 .اللغوية
 

 التراث األدبي والشعبي  . ج

ا على التراث واألدب سمى باألدب الشعبي املعتمد    ،كما أن اللغة العامية قد أثرت أيض  وأدت إلى ظهور ما ي 

العامية املختلفة كبير من هذا النوع من األدب إعجاب عدد  ينال  و   .على استخدام النكت والطرائف واملصطلحات 

ا على سالمة املصطلحات اللغوية  ،األشخاص ر سلبي 
َّ
 .الفصحىإال أنه قد أث

 اللغوية في الوطن العربي وفي الجزائر على وجه التحديد  اإلشكالية أثر . 6

لى اليسار على عكس  إ من اليمين  كتبوت ،مكتوبا  ا حرف 28للوطن العربي، تتكون من  الرسمية اللغة العربية

اللغة العربية  و   سفل كاللغة الصينية.لى األ إعلى  و من األ ألى اليمين،  إ من اليسار    تكتبخرى التي  اللغات األ العديد من  

  .هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم

https://www.almrsal.com/post/113285
https://www.almrsal.com/post/113285
https://www.almrsal.com/post/113285
https://www.almrsal.com/post/113285
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اللغةأم   املنطوقة على  االعامية، فهي    ا  الواحدأللهجة  املجتمع  في  الناس  مصطلح والعامية  .  لسنة معظم 

لى بعض الكلمات إضافة  إساس ي  وغالبا ما تكون اللغة الفصحى مكونها األ   ،فراد الشعبأطلق على اللغة املتداولة بين  ي  

 .لفاظ اللغة الفصحىأو التحريف في بعض أو املستحدثة محليا أخرى الدخيلة من اللغات األ 

 مثل:  من العامية الجزائرية ما كان أصلها فصيحا و 

 .مزقه، شققه، خرقهأي الثوب  هرد . ويقالو ما شابه ذلك من الفصيحأفسده، أو  أهلكه أ  أي ء، هرد الش ي •

ن يسقط صاحبه أن املتصارعين يحاول كل منهم  أل   ،من العفر وهو التراب   .تشاجروا، تصارعوا  أي، تعافرو  •

 ه في العفر.غاألرض يمر  ىعل

 ضعفت عينها للمبالغة.  ،من دار الفصيحة. يبحث عنه أي،  ر عليهيدو   •

إال    لقيتوش ساس البالغة ما  أوفي    .قصد بالخطرة املرة، وهو تعبير مجازي فصيحي  و   ،شفته خطرة وحدة •

 .صل عربيأخطرة، وشاف من 

  نه غير متزن في كالمه.أهمها غير صادق فيما يقول، و أله معاني كثيرة في العامية، و  ،يخرط •

 لتفاعل العامية والفصحى. الوضع اللغوي الحالي 1.6

دارية وبعض مور السياسية واإل داب والعلوم واأل اكتفت الفصحى بالتعبير عن مجاالت معينة كالدين واآل 

جوانب الحياة اليومية في البيت والشارع والسوق وبعض   نصرت العامية على التعبير عقتوا  .املظاهر الثقافية والفنية

 .لى ذلكإماكن الترفيهية وما األ 
 

 . اإلشكاليات الناتجة عن هذا الوضع اللغوي وإمكانية تجاوزه 2.6

اللغويةلق املشكالت  من  كبير  عدد  الوضع  عن هذا  نتج  يستغرقها    ،د  التي  الزمنية  املدة  مقدمتها  في  نجد 

الوضعية من وما تفرع عن هذه    .حيانمتعلمو اللغة العربية الفصحى دون الحصول على نتائج مرضية في كثير من األ 

 إذهان املتعلمين تنصرف  أن  أل   ،كالتخلف في تحصيل املعارف العلمية  ،مشكالت مختلفة
 
تبت به هذه  لى الشكل الذي ك

 كثر من التفكير في محتويات هذا الشكل.أاملعارف 
 

 . العامي والفصيح في ضوء اللغة األم 3.6

غير .  يطالية عن الالتينيةكتفرع الفرنسية واإل   ،منها صل للغات تتفرع  ي اللغة األ أم  املقصود هنا هو لغة األ 

اأ العربية أل ن  للغة  بالنسبة  تاريخها   .مر معقد  التعقيد عبر  رقعتها    ،وقد ظل يصاحبها  انتشارها واتساع  بعد  وازداد 

 ألى لهجات إمما جعلها تتحلل  ،قبال غير العرب عليها إمن خالل  ،الجغرافية
 
 . عد اليوم باملئاتصبحت ت

"يمكن للوحدة    دبية واملحليةبوضوح وهو يتحدث عن اللغة األ   de Saussure  ديسوسير ليه  إشار  أا  وهذا م

ن يكون السواد  ض ي أل فمر الذي ياأل   خرى.أدبية  ألغة طبيعية بلغة    بتأثروقد يتم ذلك  ،  ر فتنقرضدمَّ ن ت  أاللغوية  

من   في مناطق عديدةالبعض لمحه يوهذا ما  .واللغة املحليةعظم من السكان الثنائي اللغة متحدثا في آن لغة الكل األ 

 . فرنسا"
 

 . نشوء اللغة األم الثانية 4.6

نشأت نتيجة للظروف  ،م الثانية ملكة ناقصةلغة األ البينما . ولى ملكة فصيحة راقية رفيعة م األ لغة األ الن إ

 
َّ
ولى التي ي بامللكة األ أن اللغة للعرب بالطبع  أما تقوله العامة من    ى"معن  ليها ابن خلدون في قولهإح  الخارجية التي مل

من الجيل   ن الناش ئأوسبب فسادها    .عاجم ثم فسدت هذه امللكة ملخالطتهم األ ،  من غيرهم  يأخذونها خذت عنهم ولو  أ
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ستحدث ملكة خذ من هذه وهذه فا وأمر  فاختلط عليه األ ،  خرى غير الكيفيات التي كانت للعربأصار يسمح بكيفيات  

 ."و هذا هو معنى فساد اللسان العربي ،ولى وكانت ناقصة عن األ 

م  بل ناقصة بالنسبة للغة األ ،  من امللكة الناقصة ليست ناقصة بالنسبة للغة األ أ ليه  إن ننتبه  ألكن ما يجب  

على الرغم مما توظفه من صيغ   م هي لغة سليقيةن لغة األ أل .  ولى املتخذة كلغة رسمية كلغة الدين والتعامل الرسمياأل 

 غراضها في الحياة اليومية.أملحونة من اللغة العامة للتعبير عن 
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