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 عوامل نشوء االزدواجية يف اللغة العربية بني العامية والفصحى
 
 1،هامشي حممد 

 2،الرمحن مت سعدضياء 
 3شافعي ذوالكفلحممد 

 
 امللخص 

 
ت أازدواجية اللغة العربية بني شّقيها الفصحى والعامية. الظاهرة اليت بدالدراسة يف التحقيق وراء قضية  هتدف هذه

ال سيما فيما يتصل مبصري اللغة . حموراي حول ماهية هذه االزدواجية ومدى أتثرياهتا على لغة اجملتمعتثري تساؤال 
أن اللغة العربية الفصحى ليست مبجرد لغة من لغات بل هي عينها هوية ثقاقية للمجتمع  ،بال شكالعربية الفصحى.

هذه املرجعية العاملية ابتت  رقها إىل مغرهبا.العريب وهوية دينية للمجتمع اإلسالمي يف شىت أصقاع األرض من مش
يلقي أحد وبذلك تتالشى الفصاحة فيهم وتنزع منهم نزعا دون أن  ،هتدد بتفشي العامية على لسان الناطقني يها

ع املواد العلمية حول ماهية بتتبّ  وذلك املنهج الوصفي التحليلي؛ على الدراسة تعتمد هذه هلا ابال وال خطرا.
مث تناول العوامل الرئيسة  على صعيد نظري،وبيان اإلشكاليات اليت تطرأ عليها  ،أوال االزدواجية على صعيد لغوي

ازدواجية اللغة العربية جاءت من حمورين أساسيني؛ حمور داخلي الدارسة أن  هذه تستنتج وراء ظهور االزدواجية.
مهدا السبيل   ذانلالعنصران ال يف جمال التعليم. نشوب العاميةالعريب من اجملتمع وكذلك  دور األدبوهو غياب 

الفصحى يف اجملتمع العريب خاصة واجملتمع العربية ليحّد من دور اللغة من حمور خارجي الفكري الثقايف  الستعمار
 اإلسالمي عامة.

 
 اللهجة،العربيةالفصحى، العامية، اللغة،  :الكلمات املفتاحية
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to study the issue of the Diglossia in Arabic Language between 

Classical Arabic and Colloquial Arabic. The phenomenon that began to raise an important 

question about what is the impact of Diglossia on Arabic language. Especially in relation to the 

fate of the classical Arabic language in society. Undoubtedly, the classical Arabic language is 

not just a language but rather a cultural identity of Arab society and a religious identity of the 

Islamic community in all parts of the continents. This study is based on the analytical 

descriptive approach which depends on the reading material to explain the definition of 

Diglossia on the linguistic level first, then clarifies the problems that relates to it on the 

theoretical level, which contributes in addressing the main factors behind the emergence of 

Diglossia in society. This study concludes that Diglossia in the Arabic language comes from 

two main sources: internal source, mainly, the absence of the role of Arabic Literature from 

society, as well as the usage of Colloquial Arabic in education. The two factors that paved the 

way for cultural intellectual colonization that comes from external source to limit the role of 

classical Arabic in the Arab society. 

 

Keywords: classical arabic, colloquial arabic, dialect, culture. 

 

  زدواجيةف االتعري
خالف مادة زوج واليت مبعىن من  أهنا( :"1994) البن منظور يف معجم لسان العرب كلمة ازدوجلقد ذكرت   :لغة  

 زوج، واأَلرض َزْوج، السماء":قال ) زوجني خلقنا شيء كل  ومن ( وجل عز قوله يف يقول احلسن وكان .الفرد
 اْفِتعال  : الطري اْزَدَوَجتِ  وقد .وأَزَاِويجَ  أَْزَواجا   الزوج وجيمع زوج، والنهار زوج، والليل زوج، والصيف زوج، والشتاء

اتج العروس فيذكر أن "من اجملاز تزاوج الكالمان وازدواجا. وقالوا على سبيل املزاوجة هو واالزدواج ا يف . أمّ "4منه
تني تعلق مبعىن واحد. وازدوج الكالم وتزاوج: أشبه بعضه بعضا يف السجع أو الوزن، أو كأن إلحدى قضي

: لسانه ازدوج اثنني صار الشَّيءُ  ازدوج. ُمزدوِج فهو ازدواج ا، يَزدوِج، زدوجَ اا يف املعاجم املعاصرة أمّ  5.ابألخرى"
 أحُدمها أشبه (بالغة) :التَّعبريان ازدوج. بعض من بعضهم تزّوج: القومُ  ازدوج. الّدارجة واللغة الفصحى اللغة استعمل

 6. الوزن أو السَّجع يف اآلخر
 

مع  ،االزدواجية من حيث االصطالح يكاد يكون معناها مشاهبا مبا هو مذكور يف املعاجم املعاصرة: اصطالحا  
كالذي أشار إليه الباحث عباس املصري   .الكلمةهلذه  إحاطتها مبزيد التفاصيل حول اجلانب النظري واالجتماعي

 الذي اللغة الفصيحة مستوى أحدمها الواحدة؛ للغة مستويني وجود تعين االزدواجية"زدواحية اللغة عريفه اليف ت
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 الذي الدارجة، اللهجات أو العامية، مستوى اللغة واآلخر والتعليم، األدبية والكتابة الرمسية املناسبات يف ُيستخدم
 7.اليومية" احلياة يف يستعمل

 
فعرّفها الباحث وليم مارسني على أن ازدواجية  ،االزدواجية يف اللغةوالحق به اآلخرون يف حماولة تفسريهم ظاهرة 

وقام بذلك أيضا  8والعامية. الفصحى بني أي شائعة، عامية ولغة مكتوبة أدبية لغة بني تنافس اللغة هي عبارة عن 
 إىل ابإلضافة فيه يوجد نسبي ا، مستقر ا لغواي   عترب االزدواجية يف اللغة على أهنا وصف افرغسون حيث إنه ا شارل

املكتوبة واألحاديث  يف معظم األغراض يستعمل التشفري، عايل فوقي منط العادية، احملادثة يف اللهجات املستعملة
موقف لغوي اجتماعي، تتنافس فيه "كما أتى أندريدمارتينه بنظرة مشاهبة جتاه ازدواجية اللغة يف قوله    9الرمسية.

م ا يف احلياة ا ومستخداجتماعي وثقايف خمتلف، فتكون األوىل شكل لغواي  مكتسب   وضعهلجتان لكل منهما 
 10".اليومية

 
أما نقطة االتفاق فتكون يف النظر إىل ازدواجية اللغة على  .نقطة وختتلف يف أخرىعريفات تتفق يف مجيع هذه الت

ويتعّدى هذا االختالف إىل جانب ، خيتلف كل منها يف مساهتا وخصائصها صراع بني كيانني يف اللغةأهنا وجود 
هذا فتكمن يف النظر إىل  ،.أما نقطة االختالففاوتةمن حيث املمارسة يف املواقف والظروف املت للغة التطبيقي

عباس املصري ذكر االزدواجية على أهنا لغة، يف تعريف من صنف اللهجة أو اللغة، فنرى  كونه  يف الكيان املتصارع
تنافس بني  لغة من لغات  أهنا وليم مارسني يف تعريفه الزدواجية اللغة حيث ذكرها علىأشار إليه  ذيال الرأي

 تصارع بعضها البعض.
 

حيث أورد يف وصفه االزدواجية  فرغسون  منها ما أتى به شارل ،يف التعريفات األخرى اخمتلف انا نرى طابع أنّ إال
منها ما يستخدم يف احملاداثت العادية وما هو خمصص ألمناط أخرى  ،على أهنا وجود نوعني من اللهجات املستعملة

ال  أندريدمارتينهفرغسون مشاهبا مبا ذكره  ه شارلكالكتابة واملكاملات الرمسية. يكاد يكون التعريف الذي أتى ب
حول ماهية اللهجة  مما يثري تساؤالت أخرى ،سيما يف اعتبار ازدواجية اللغة من قبيل احتكاك اللهجات ال اللغات

                                                           
كلية أكادميية للرتبية :فلسطني .اللغة العربيةاجمللة  .العربية اللغة يف اللغوية االزدواجية م.2014. عباس املصري، عماد أبو حسن 7

 .38ص .القامسية
 .نظرة يف حاضر اللغة العربية وتطلع  حنو مستقبلها يف ضوء الدراسات اللغوية. ازدواجية اللغة .م1980 .حممد راجي الزغول 8

 .121-120ص .جممع اللغة العربية األردين :ألردنا جملة جممع اللغة العربية األردين
 .104ص .1ط .مطابع التقنية لألوسفت: الرايض .االزدواج اللغوي يف اللغة العربية .م1997 .الرمحن حممدعبد  9

 .العرب والفكر العامليجملة  .اي دينامية للوقائعؤ الثنائية األلسنة واالزدواجية األلسنة دعوة إىل ر  .م9019 .أندريه مارتينيه 10
 .24ص .مركز اإلمناء القومي بريوت:



 

199 
 

ة؟األمر الذي يهلجهنا ظاهرة لغوية أو أهنا ظاهرة وهل يصح وصف االزدواجية يف أ ،واحلد الفاصل لكل منها ،واللغة
 جيدر بيانه من خالل تغطية الفوارق بني اللغة واللهجة.

 
 اللغةتعريف 

من مادة ) ل غ و( فيعين هبا السقط وما ال يعتد به من كالم وغريه دون فائدة وال نفع، وذكر األصمعي :" : لغة
وأصلها من لُغوة من لغا إذا "ذاك الشيء لك لغو  ولغو  ولغوى، وهو الشيء الذي ال يعتد به". وقال األزهري: 

"ضم الكالم ما هو عّرف البستاين يف كتابه )حميط احمليط( اللغة على أهنا  11تكلم واللغا ما ال يعتد هبا يف املعاملة".
ساقط العربة منه وهو الذي ال معىن له يف حق ثبوت احلكم، واللغو من اليمني وهو أن حيلف على شيء وهو يرى 

غو واللغا، واللغوت لغو: لغا فالن يلغو، وتكلم ابلل"الزخمشري حول اللغة  وقال  12أنه كذلك وليس كما يف الواقع".
 13بكذا: لفظت به وتكلمت، وإذا أردت أن تسمع من األعراب فاستغلهم: فاستنطقهم ومسعت لغواهم".

 
ة ل إىل اتفاق بني العلماء حول ماهيّ حبقها تعريفات كثرية جدا دون توصّ  تأما اللغة من حيث االصطالح لقد ذكر 

نا نذكر أبهم ما أتى به العلماء يف حماولة تفسري معىن اللغة من جانب اإلصطالحي اللغة من حيث االصطالح، ولعلّ 
 من أبرزها:

 
ها فإهنا أصوات يعرّب هبا كل قوم يف كتابه )اخلصائص( حيث قال :" أما حدّ ما أتى به أبو الفتح عثمان ابن اجلين 

م ابن جين الصوت يف اللغة مبا احملدثني فقدّ  وهذا التعريف قد تبّناه كثري من العلماء اللسانيني  14عن أغراضهم".
نستغين عن وال  فيه من دور وال سيما فيما يتصل ابلدالالت الصوتية اليت تتميز من سائر تراكيب االلغة األخرى.

هبا اللغة يف شكليها امللفوظ واملكتوب أداة عجيبة تنتقل "أتى به الدكتور حممد مبارك يف كتابه )فقه اللغة( ذكر ما 
كما ذكر أنطوان   15األشياء اليت تقع عليها حواسنا إىل أذهاننا ... فاللغة هي اجلسر الذي يصل بني احلياة والفكر "

إن كلمة لغة تعين كل جهاز كامل من وسائل التفاهم ابلنطق املستعملة يف جمموعة "مبيه يف كتابه ) لغات العامل( 

                                                           
 .299ص  .12ج  .العرب نلسا .ابن منظور 11
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العبارة  وتلك مقصوده عن املتكلم عبارة د عرف اللغة بكوهنا هيأما ابن خلدون فق 16بيعينها من بين اإلنسان"
 17الكالم. إلفادة القصد يف انشئة إنساين فعل

 
 اللهجةتعريف 

اللهجة من مادة هلج، هلج ابألمر هلجا، وأهلج كالمها أي أولع به واعتاده، فاللهج ابلشيء أي الولوع به.  :لغة
واللَهجة واللْهجة جرس الكالم، والفتح أعلى.يقال فالن فصيح اللهجة أي لغته اليت اللُهجة واللَّهجة طرف اللسان 

 18جبل عليها فاعتادها ونشأ عليها.
 

لسعة معانيها وصعوبة تتبع أما اللهجة من حيث االصطالح فقد اختلف العلماء يف وضع تعريف خمصص هلا 
رور الزمان من خالل مبدأ التأثر والتأثري. بل جاء تطورها عفواي اعتباطيا مب ،ابلقواعد املعروفة تتقّيدكوهنا ال ؛مدلوالهتا

إذا كانت جمموعة من اللهجات تنتمي "من أهم ما جاء يف تعريف اللهجة ما ذكره الباحث حسن ظاظا يف قوله : 
من فروعها غري جديرة  إىل لغة ما وكانت هذه اللغة األم ما زالت على قيد احلياة شائعة االستعمال، فإن أية واحدة

كما حدد اآلخرون مفهوم اللهجة على أهنا جمموعة من الصفات   19أبن تسمى لغة إىل أن متوت اللغة األم بنفسها".
 20اللغوية تنتمي إىل بيئات خاصة ويشرتك فيها أفراد البيئة.

 
اللغة قائمة على حتقيق التواصل  ، وهو أنيف حتديد هوية اللغة واللهجة العامل الرئيسينستخلص من هذه التعاريف 

م اأقو منطوقة كانت أم مكتوبة.أما اللهجة فهي عبارة عن تشعبات للغة يتميز هبا  إىل أذهان املتلقني وإيصال الفكرة
 ني لغتها األم.وتبقى اللهجة هلجة مع بقاء الصلة بينها وب ،تنوع البيئات والثقافاتدون غريهم وتتنوع ب

 
فال بد من  ،اللغة العربية حيث اعتبارها لغة أو هلجةففي هذا الصدد ازدواجية   ،ا فيما يتصل بقضية االزدواجيةأم

اللغة  كوهنا  هلجةأهنا لغة وليست  لفصحى فال جمال للشك فيهاأما ىل مكوانهتا وهي الفصحى والعامية، النظر إ
نزل القرآن كذلك   الرمسية يف مجيع الدول العربية دون استثناء، وإن وجد بعض جوانب التقصري جتاه ذلك، وهبا

 الكرمي مرجعية املسلمني يف مجيع أقطاب العامل.  
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الباحث علي عبد الواحد وايف يف تعريفه فنرى  ،باه العلماء والباحثنيتنا لفت قد انتماء الفصحى إىل صنف اللغة
والصحف واجملالت يقصد هبا لغة الكتابة أو لغة اآلداب اليت تدون هبا املؤلفات "اللغة الفصحى حيث قال : 

كما عرف الباحث    21وشؤون القضاء، ويدون هبا اإلنتاج الفكري على وجه العموم ويؤلف هبا الشعر والنثر الفين".
وهي ختضع لقوانني لى أهنا اليت تستخدم يف تدوين الشعر والنثر واإلنتاج الفكري والعلمي خالدي هشام الفصحى ع

  22تضبطها وحتكم عباراهتا، وهي تتوخى اإليضاح واألصالة".
 

هذه القوانني واألنظمة اليت أملح إليها الباحث خالدي هشام يف تعريفه هي اليت جعلت الفصحى مؤهلة أبن تندرج 
أرقى إنتاجات فكرية  حتصيلقادرة على  امليزة اليت جعلتها .اللغة اليت رسخت ركائزها وكملت بناؤهاحتت صنف 

فنجد ابن خالويه أنه أدرج  ،.من سعة الفصحى أهنا تضم ثروات هائلة من ذخائر األلفاظ واملفرداتمن الشعر والنثر
من خالل هذا البيان،  23احلية( مئيت اسم،لكلمة ) السيف( مخسني امسا ولكلمة )األسد( مخسمئة اسم ولكلمة )

 الفصحى من قبيل اللهجات اليت تفرعت من لغتها األم وتزودت منها مجلة وتفصيال. فال يعقل ألحد أن يعدّ 
 

غة لالبل تستمد بناؤها من بذاته جلحة أهنا ال متلك نظاما مستقال  ،فقد اعتربها البعض على أهنا هلجةأما العامية 
لغة الفصحى. يطلق على العامية بعض تسميات أخرى كاللهجة الا وبني وجود بعض التشابه بينهالفصحى مع 

 الدراجة و اللهجة احملكية والعربية العامية والكالم الدراج والكالم العامي ولغة الشعب وغريها من مسميات أخرى.
خصائصها النحوية والصرفية بفعل  لغة الفصحى اليت فقدت جزءا منالتكون العامية هبذه املواصفات عبارة عن 

 24التطور الصويت والداليل.
 

 .عالقتها مع اللغة الفصحىشرخا واسعا يف  تلوجدان أن العامية املعاصرة قد أحدث ،حلالواقع ا إىلإال أننا لو نظران 
 ،مع غلبة العامية على لسان الناطقني ،د بفعل عامل الزمانوبدأت الصلة القائمة بينها وبني  اللغة الفصحى تتبدّ 

يفرض فرضية متادي العامية نطاق اللهجة لتصبح املشهد الذي  االعتماد على اللغة الفصحى.وعزوف الكثريين عن 
فنرى من يقول بلغوية العامية ثون عن تناوهلم هذه الفرضية، يغفل العلماء والباحمل  فصحى.لغة مستقلة عن اللغة ال

إال أنه ابلرغم من صمود  تلك اللغة نفسها  )اللغة الفصحى( يف عصران "منهم زبري خليل دندان يف مقالته : 
                                                           

 .119ص .9ط. دار النهضة: القاهرة .فقه اللغة م.2004 .علي عبد الوحيد وايف 21

 .37ص .جامعة تلسمان، اجلزائر، رسالة ماجيسرت .والكاف يف عامية تلسمان القافم. 2001 .خالدي هشام 22

. د.ط .املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة إيسيسكو: الرابط .عبقرية اللغة العربيةم. 2016 .حممد عبد الشايف القوصي 23
 .95ص

. 1ط .اجلزائر: مطبعة مزوار الوادي .هلجة وادي سوف دراسة لسانية يف ضوء علم الداللة احلديث م.2012 .أمحد زغب 24
 .20-19ص
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لت مها وقواعدها... فإننا ال نستعملها يف احملاداثت اليومية والشؤون العادية وذلك ألن اللهجات العامية حبنظا
حملها وأصبحت الدراجة هي لغة التواصل العام بني أفراد اجلماعات اللغوية احمللية ويصعب التواصل بني اجلماعات 

بل  ،يف احملاداثت اليومية فحسب ترتكزأن العامية املعاصرة ال  ،ما يزيد األمر سوء25املتباعدة للتباين السائد بينها".
 ايفالش عبد تتعدى أتثرياهتا  لتشمل اللغات املكتوبة من اآلداب والنثر، الواقع الذي شهد عليه الباحث حممد

"أما اليوم فقد صارت العامية لغة احلياة اليومية وما نالحظه من انتشار األدب الفكاهي والنكت والطرائف ي القوص
 26يف جمتمعاتنا العربية".

 
بل كانت قدمية بقدم اللغة وإن كانت ال  ،بني اللغة الفصحى والعامية ليست حديثة العهد املوجودةهذه الثغرة 

لو أتملنا يف عصور املاضية لوجدان أن العرب مل يكونوا يف عصران احلايل.  منه نعايناملستوى احلرج الذي  إىل تصل
يف اللهجات قد أحدث بعض االختالفات هذا التنوع  قومه.ولسان  بل كل منهم نطق بلهجته ،على لسان واحد

 فارس .نرى هذا األمر يف وصف ابنفحسب األصوات على صعيدهذه االختالفات يف بنية اللغة وغالبا ما تصب 
 ألسنتها، ورقة لغتها، وحسن فصاحتها، مع قريش اللغة( حيث قال:" كانت فقه يف )الصاحيب كتابه  لغة قريش يف

 من ختريوا مما فاجتمع المهم، ك وأصفى لغاهتم، أحسن وأشعارهم كالمهم  من العرب ختريوا من الوفود أتتهم إذا
 كالمهم  يف جتد ال أنك ترى العرب،أالَ  أفصح بذلك فصاروا عليها، طُِبعوا اليت وسالئقهم، حنائزهم إىل اللغات تلك

 وقيس، أسد من تسمعه الذي الكسر وال ربيعة، وال كسكسة أسد، كشكشة  وال قيس، عجرفية وال متيم، عنعنة
 27التاء". بكسر تِعلمون: مثل

 
وذلك  ،اللهجات هلجة منيرى الباحث أرجحية الرأي القائل بلغوية العامية أي أن العامية لغة من لغات وليست 

وراء ذلك اختاذ العرب العامية أداة التواصل السائدة  السبب. يكون الصلة القائمة بينها وبني اللغة الفصحى قطاعالن
. املانع الذي غراضهميف التعبري عن أعجزها و  يف حياهتم اليومية، ما يؤدي إىل احنطاط دور اللغة الفصحى عندهم

انهيك ابن اجلين حني عّرف اللغة من انحية االصطالح. يف رأيحيول من حتقيق السبب الوحيد وراء تكوين اللغة 
بل الشذوذ على مستوايت اللغة  ،ألصوات فحسباليت ال تقع على مستوى ايف العامية احلديثة حنرافات االعن 

 .برّمتها
 

                                                           

 .3ص، اكتساب اللغة العربية وتقلص االزدواجية .زبري اخلليل دندانأ25
 .117ص .عبقرية اللغة العربية .حممد عبد الشايف القوصي 26
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 عالقة هي واللهجة اللغة بني العالقة إن" خّلص إبراهيم أنيس يف وصفه العالقة بني العامية والفصحى حني يقول:
 من جمموعة يف تشرتك اللهجات ومجيع مييزها، ما منها لكل هلجات على عدة تشتمل فاللغة واخلاص، العام بني

هنا تقصد ابلعادة الكالمية  28اللغات". من غريها عن مستقلة لغة تؤلف الكالمية اللغوية، والعادات الصفات
 فغلبة العامية يف كالم العرب ما خيرج العامية من حدود اللهجة إىل حدود اللغة. ،ممارسة اللغة على لسان الناطقني

 
 يف اللغة العربية عوامل نشوء االزدواجية

بل ظهرت من خالل عوامل عدة تتحكم هبا، وبقيت هذه العوامل حمركة  ،االزدواجية مل تنشأ يف اللغة العربية صدفة
هذه العوامل يف اجملتمع ومدى لوترية االزدواجية حيث هتبط حينا وتصعد حينا، وذلك ابعتماد على مدى توفر 

 دورها يف أتثري على اللغة الفصحى عندهم.
 
 دور األدب العريب غياب  1

صري قضية جانبية يالتكنولوجيا والعوملة الثقافية ابت األدب العريب يدفع إىل هوامش القضااي ليف ظل هيمنة عصر 
كالفيزايء يف اجملاالت العلمية  رائجا بينما نرى إقباال  .ال يبايل هبا أحد وال يلتفت إليها إال ثلة من الناس

بال شك، إن إغفال  ملبدعني يف هذه العلوم.ليكونوا من الروداين وايتلهف إليها الطلبة والعلماء  والكيمياء،حيث
اجلانب األديب قد أثر الكثري على اللغة العربية الفصحى وذلك لكون األدب نواة مفعلة  يف تنميتها وتطويرها وتوسيع 

حمورا هاما يف جعلوا األدب العريب قد القبائل العربية قدميا نرى أن  ،آفاقها ودورها يف اجملتمع. على هذا األساس
وهي عبارة عن منصات  ،ذوا للشعر أسواقاوا من شدة حرصهم على األدب العريب أهنم اختنكاضارهتم الثقافية.ح

اعتالها أحسن شعراء قوم ليلقوا مجاليات أشعارهم على املإل، ويبارون بعضهم بعضا أيهم أليق للحصول على لقب 
مل يقتصر االهتمام ابألدب   "سيد الشعراء". اللقب الذي يعد مفخرة يسعى إليها البدو واحلضر عوامهم وخواصهم.

العصر اجلاهلي فحسب، بل ظلت هذه العناية اخلاصة يتوراثها أجيال قادمة فنرى العريب والرتاث الثقايف العريب يف 
حيث وسعت آفاقها لتشمل مناحي االجتماعية والفكرية واالقتصادية عصور اإلسالمية التعزيزا لدور األدب العريب يف 

     29صعيد احمللي والعاملي.والرتبوية وكانت وسيلة رئيسة يف حتريك الدعوة اإلسالمية وإظهار قيمها النبيلة على 
 

عنه مبا هو أكثر هم عزوف . ويكون ذلك بسببعاين من الفقر يف األدب العريبي الشعوب عصر احلايل، بدأالأما يف 
 املعريف اإلنتاج أن وقد وثق تقرير شبكة  اجلزيرة لألخبار الوضع أسوأ من ذلك .بل زعمهممواكبة للعصر على حد 

                                                           
، ماجيسرترسالة  .أمنوذجا واسني بن تلمسان هلجة وهلجات غرب العربية اللغة بنيم. 2014 .علي حاج الزهراء فاطمة 28

 .38ص .يد بلقا بكر أبو جامعةاجلزائر، 
 .1ط .بريوت: دار الكتب العلمبة. اإلجابية والسلبية يف الشعر العريب بني اجلاهلية واإلسالم م.2002 .علي الشعيب 29
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 .30راندوم بينغيوم تدعى واحدة أمريكية نشر دار إنتاج يعادل ما وهو كتااب،  18و 15 بني يرتاوح السنوي العريب
 .الواقع املؤسف الذي ال بد من اخلروج منه الستعادة هيبة األدب العريب وأجماده الشاخمة

 
 العامية يف لغة التدريس استخدام 2

غريها من بلدان اإلسالمية، وهو شيء يبعث الندم واحلسرة كون هذا األمر نراه يف مدارس بلدان العربية أكثر من 
الشعوب العربية أنفسهم ال أيخذون اللغة العربية الفصحى مبحمل اجلد، بل لطخوا صفوف الدراسية بشوائب 

يكون العامل وراء ذلك عدم إملام ابللغة العربية الفصحى من طرف املعلم حيث إهنم فضلوا التدريس  العامية.
بذريعة ضمان إيصال املعلومات إىل الطلبة، وهو أمر مرفوض ابلبتة كون الفصحى هي أسلم بياان وأوسع  ؛ميةابلعا
أما من طرف الطالب  تكون لغة التواصل يف صفوف الدراسية بل يف مجيع مراحل احلياة كلها.وأجدر أن  ،معىن

اليت سادت فيها االعتماد على اللغة العامية فيحضروهنا فلعل السبب وراء تسرب العامية يف دراستهم أتثرهم ببيئتهم 
 إىل فصول املعاهد واملدارس.

 
كوهنا هي اللغة األصلح لذلك، ال سيما   ،فإن حتصيل العلوم ال بد أن يتم ابللغة العربية الفصحى ،مهما  كان األمر

ا تعترب نقطة انطالق يف تكوين مهارات اللغوية على مرحلة االبتدائية والثانوية. فهذه املرحلة يف غاية من األمهية إذ أهن
 الدراسة يف مراحل اجلامعية.لدى الطالب قبل حوضهم 

 
 الغزو الفكري 3

شنها جهات خارجية دون االعتماد على وسائل العسكرية التقليدية، وذلك هلدف القضاء تيقصد بذلك احلرب اليت 
الشعوب  وثقافات واحلرص على فرض أفكارها اخلاصة على أذهان ،على األفكار واملعتقدات اليت هتدد مصاحلها

 يتم الغزو الفكري أبمت السرية والكتمان، وغالبا ما يتنكر بشعارات املؤسسات اإلنسانية مثل اجلامعات، املغلوبة.
ني إىل املستشفيات، املدارس واحلضاانت وغريها. تكون الغاية وراء هذه التسميات جذب املنتسب وسائل اإلعالم،

 وخمططاهتم اخلبيثة. هذه املؤسسات ليتم غسل دماغهم وتشكيل قوالب أفكارهم مبا خيدم مصاحل العدو
 

أن تسلم من استهداف الغزو الفكري بل كانت هدفا رائيسا هلذا الغرو يف املقام  الفصحى مل تكن اللغة العربية
عرب الفصحى . لقد أشار الدكتور الريح محد النيل الليث يف مذكرته )الغزو الفكري( أنه يتم هدم اللغة العربية األول

                                                           
م من 2018سبتمرب  17شوهد يف  هل يهجر الشباب اخلليجي. .خبار اجلزيرةأ30
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بدعوى أن احلركات ال تكتب،  الغزو الفكري خبطوات عديدة منها: الدعوة إىل كتابة العربية حبروف الالتيتينية
لغة معقدة صعبة وأهنا غري قادرة  الفصحى دعاء على أن اللغة العربيةاالالدعوة إىل العامية والبعد عن الفصحى، 

 31تهم األصلية.على مواكبة العصر والتشجيع على تعلم اللغة األجنبية خاصة للصغار لتحل حمل لغ
 

على اللغة العربية الفصحى من خالل تسريب املصطلحات األجنبية إليها. علمي فيتم القضاء الأما على صعيد 
أتيت هذه املصطلحات من جماالت العلمية احلديثة كالفيزايء والعلوم والكيمياء لتتم تسميتها  ،غالب األحيان

عجز اللغة العربية مبصطلحات األجنبية مث إدخاهلا إىل اللغة العربية حرفية دون تعريب. مل تكن املعضلة احلقيقية يف 
األمة اإلسالمية والعربية يف تعريب هذه املصطلحات. صري قبل ت ،يف استيعاب هذه املصطلحات العلمية احلديثة

فقد مرت اللغة العربية هبذه التجربة، وبرهنت على "احلقيقة اليت أشار إليها الدكتور عبد الكرمي خليفة يف قوله : 
ستيعاب .فمن القدماء الذين عنوا بتسجيل املصلطلحات نذكر: اخلوارزمي حيويتها وقدرهتا املتجددة على اال

صاحب الكتاب مفاتيح العلوم، واجلرجاين صاحب كتاب التعريفات، واجلواليفي صاحب كتاب املعرب األعجمي 
غة وال والسبب يف ذلك ليس له عالقة بطبيعة الل ،يف لغة العرب...ولكننا مع األسف ما زلنا جند أنفسنا حيث كنا

بقضاايها، ولكنه يكمن يف السياسة اليت تسيطر على العلمية العربية اليت تنأى ابللغة القومية عن اجملاالت العلمية 
 32ألسباب خمتلفة".

 
 النتائج

من خالل ما عرضنا من الشروح والبيان، تبلور أن قضية ازدواجية اللغة العربية يف اجملتمع قضية جدية ال ميكن 
إال أننا طرحنا  ،على الرغم من وجود فرضيات ترجح وجود العامية والفصحى من قبيل ثنائية اللغة التهاون فيها.

هذه الفرضية جانبا من خالل بيان حمكم وأدلة قطعية. املوقف الذي أصرران عليه نظرا إىل الوضع الذي آلت إليه 
 وي جراء هيمنة العامية على الشعوب العربية. رصيدها اللغ وانكماش ،اللغة العربية الفصحى يف اجملتمع

 
بل جاء على مراحل من  ،يكن ليحدث بني عشية وضحاهاالواقع املؤسف الذي أصاب اللغة العربية الفصحى مل 

وختلت عن سنن األولني الذين رأوا يف الفصاحة  ،الزمن حني بدأت األمة العربية تنحرف عن دروب أجدادها
يف سالمة  البعض وتنافسوا مع بعضهم ،مفخرة، وكانوا قد صبوا مجيع جمهوداهتم يف إعالء اللغة العربية الفصحى

. فكانت اللغة العربية الفحصى عندهم أشبه بطبخة نضجت واحرتقت لسعة تبحرهم يف اللسان وفصاحة البيان
 هتم بني تضاريسها.حميطها وطول مغامر 
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، هتاون اجملتمع العريب جتاه اللغة العربية لقد وقعت اللغة العربية الفصحى بني فكي الكماشة ،أما يف عصران احلايل
وازداد الوضع سوء حني اخرتقت العامية  .الفصحى يف إنتاجاهتم األدبية ساهم يف إقصاء اللغة العربية من أبنائها

اللغة العربية الفصحى  على مخمالبهميدوا  إال أن نيبق ألعداء األمة املرتبصيات. ومل قصول املدارس وقاعات اجلامع
ليقضوا عليها قضاء مربما، وصاروا يضخون األعداد غري متناهية من املصطلحات األجنبية إىل هذه اللغة. اجلهود 

بعضهم عن تعاطي هذه  اليت بدأت تعطي مثارها حني عجزت األمة العربية من تعريب هذه املصطلحات وختلي
 اهلجمات ورفعهم الراية البيضاء أمامها.
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