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سيمينار التنوع اللغوي في العالم العربي

المحاضرة السابعة عشرة

2013نوفمبر  7

تنبيھات 

انظر . مواضيع مقترحة للبحث وإرشادات حول كتابة البحث•
.اوت-الھاند

محاضرات  3نحتاج . مشكلة في مواعيد تقديمات األبحاث•
: ھناك حالن. للتقديمات

نوفمبر ونستمر فيھا خالل  26نبدأ التقديمات يوم الثالثاء : الحل األول1.
من منكم سيكون مستعدا للتقديم قبل عيد : السؤال. األسبوع االخير

. الشكر؟ نريد خمسة طالب على األقل
مع تعويضھا نوفمبر  26الثالثاء نقوم بإلغاء محاضرة : الحل الثاني2.

ديسمبر  3في األسبوع األخير بمحاضرة بعد الظھر يوم الثالثاء 
ھل ھذا الموعد مناسب للجميع؟ : السؤال. مساء 4:30الساعة 
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1959االزدواجية اللغوية عند فرجسون 

) أعلى وأدنى(وضع ثابت نسبيا يتعايش فيه شكالن لغويان •
في نفس المجتمع مع وجود اختالف بينھما في الوظيفة 

والمنزلة والتراث األدبي واالكتساب والمعيارية والثبات، 
صوتية، (باإلضافة إلى االختالف في الخصائص اللغوية 

).  داللية/صرفية، تركيبية، معجمية
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1959االزدواجية اللغوية عند فرجسون 

الوظيفة1.

المنزلة2.

التراث األدبي3.

االكتساب 4.

المعيارية 5.

الثبات6.
ھي صعوبة  االزدواجية اللغويةالمشكلة األساسية في موضوع •

كثير الشكل األعلى والشكل األدنى في تحديد خطوط فاصلة بين 
.  سياقات االستخدام اللغويمن 
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لفاروق شوشة المنشور في " مستويات العربية المعاصرة في مصر"مقال مقتطفات من 
)2000أكتوبر  1(جريدة األھرام المصرية  7

)1973السعيد بدوي (مستويات اللغة العربية 

:تصنيف خماسي•
فصحى التراث1.

فصحى العصر2.

عامية المثقفين3.

رين4. عامية المتنوِّ

عامية األمّيين5.

أية مشكالت أو مالحظات عن تصنيف بدوي الخماسي؟ •
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االزدواجية اللغوية

إذن، الصعوبة األساسية في محاوالت وصف االزدواجية اللغوية ھي •
.  محاولة رسم خطوط فاصلة وواضحة بين الفصحى والعامية

في الغالبية العظمي من سياقات االستخدام اللغوي ھناك مزج بين االثنين •
.  ومن ھنا الصعوبة

)  وغالبا ال شعورية(المتحدثون بالعربية عادة يأخذون قرارات لحظية •
.في الكالم

بين الفصحى والعامية في نفس   code‐switchingالتناوب اللغوي•
السياق ومع نفس األشخاص وحتى في نفس الجملة ال شك يعقد الوضع 

.اللغوي
كما عند (أو خمسة ) كما عند فرجسون(المسألة أعقد من مستويين •

ھذه التصنيفات ال شك مفيدة، لكن يجب أن نفھم أنھا ال تعكس ). بدوي
.  الوضع اللغوي بشكل كامل
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ھل االزدواجية اللغوية مشكلة؟

االزدواجية اللغوية تسبب مشاكل بالنسبة لمن يعيشون في ھل •
مجتمعاتھا؟ ما ھي ھذه المشاكل؟ 

10

ھل االزدواجية اللغوية مشكلة؟

يذكر  1992، »المشكلة اللغوية العربية«سمير الفيصل في •
بعض المشكالت التي يشير إليھا البعض عندما يتحدثون عن 

:االزدواجية اللغوية

11

أيديولوجيات لغوية

األفكار األيديولوجية اللغوية مصطلح يصف مجموعة من •
باللغة والتنوع اللغوي والمعتقدات الشائعة بين الناس المتعلقة 

. واالستخدام اللغوي في المجتمع

ومن القراءة ) ومقابلتكم في الواجب األخير(من تجربتكم •
لصف اليوم، ما ھي بعض األيديولوجيات واألفكار الشائعة 

العربي؟عن االزدواجية اللغوية في العالم 
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أيديولوجيات وأفكار شائعة عن االزدواجية اللغوية 
)كما نالحظ في القراءة(في العالم العربي 

.  »ملوثة«اللھجات . »نقية«الفصحى •
. اللھجات ليس بھا قواعد. الفصحى ذات قواعد ُمحَكمة•
.  اللھجات متغيرة والتغير فساد. الفصحى ثابتة والثبات ميزة•
اللھجات محدودة بالتعبير عن . الفصحى أكثر قدرة على التعبير•

.  مواضيع معينة
.اللھجات سھلة وبسيطة. الفصحى صعبة ومعقدة•
.  النحو العربي معقد ويجب تبسيطه•
.  بدون إعراب ليس ھناك لغة عربية. اإلعراب ھو اللغة العربية•
.  لغوي» كابوس«اإلعراب •
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أيديولوجيات وأفكار شائعة عن االزدواجية اللغوية 
)كما نالحظ في القراءة(العربي في العالم 

.  لغة مقدسة ألنھا لغة القرآنالعربية •
.  الفصحى لغة، لكن العامية ليست لغة•
.  تغير اللغة فساد•
.تغير اللغة ُرقيّ •
.  العامية لغة متطورة. الفصحى لغة جامدة•
.  الفصحى ماتت•
.  ال يمكن كتابة األدب بالعامية. الفصحى ھي لغة األدب•
.نظام الھجاء العربي معقد•
.  استعمارية استشراقيةأو تدريس العامية مؤامرة دراسة •
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