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سيمينار حول االزدواجية اللغوية في العالم 
العربي

المحاضرة الثامنة

2014اكتوبر  1

أجندة المحاضرة

.  استكمال مناقشة الخصائص التركيبية للعامية المصرية•

.  مناقشة االزدواجية اللغوية عند فرجسون•
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من السودانتقرير 

• http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/201
4/09/140928_arts_sudan_exhibition_photogr
aphy
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الملكية في العامية المصريةتراكيب 

:  نستخدم اإلضافة في الفصحى للتعبير عن الملكية•

بيت مھاكتاب أحمد 

في العامية المصرية ھناك إضافة أيضا، لكن بجانب ذلك ھناك •
:»بتاع«تركيب ملكية جديد من كلمة 

مھا بتاعالبيت أحمد بتاعالكتاب 

أكثر في العامية المصرية، ولكن نستخدم » بتاع«نستخدم تركيب •
:اإلضافة عندما نتكلم عن أفراد األسرة أو أجزاء الجسم

ايد منىمناخير عليأبو أحمد
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اإلشارة في العامية المصريةأسماء 

إال إذا كان في (في الفصحى يأتي اسم اإلشارة قبل االسم •
.  في العامية المصرية اسم اإلشارة يأتي بعد االسم). إضافة

:الفصحى•

ھؤالء الرجالھذه البنتھذا الولد

:العامية المصرية•

دولالرجالة ديالبنت داالولد 
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الموصولة في العامية المصريةاألسماء 

:  في الفصحى ھناك مجموعة من األسماء الموصولة•

الخ... -الذين –اللذان –التي –الذي 

.  اللي: لكن في العامية ھناك اسم واحد فقط•

.اخد الكتاب الليالولد 

.اخدت الكتاب الليالبنت 

.  اخدوا الكتاب الليالوالد 
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http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2014/09/140928_arts_sudan_exhibition_photography
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مشروع اللھجة

.ارشادات لتقديمات مشروع اللھجة•
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الفصحى والعامية جنباً إلى جنب

:السيمينارحتى اآلن تكلمنا عن الموضوعات التالية في •
.تاريخ اللغة العربية الفصحى من القديم وحتى الفصحى المعاصرة1.
. خصائص الفصحى المعاصرة2.
).العامّيات(اللھجات العربية الحديثة نشوء 3.
.اللغويةالخصائص والعامية المصرية في االختالفات بين الفصحى 4.
.  عن الخصائص اللغوية للھجات أخرىوفي مشروع اللھجات سنتكلم 5.

ما يميز المجتمعات العربية ھو أن الفصحى ظلت دائما تستخدم •
جنبا إلى جنب مع اللھجات العامية المختلفة التي يستخدمھا الناس 

ھذا الوضع اللغوي ھو ما يطلق عليه اسم . في حياتھم اليومية
.  االزدواجية اللغوية
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»َمعيٌن ال يَنَضب«االزدواجية اللغوية 

ھل : كلنا نعرف االزدواجية اللغوية لكن السؤال األصعب ھو•
نفھم طبيعة االزدواجية اللغوية بالضبط؟ 

.  لنحاول•
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نقاش في مجموعات صغيرة حول االزدواجية اللغوية

ما ھي االزدواجية اللغوية بالنسبة لألصدقاء العرب الذين •
تكلمتم معھم؟

؟ 1959ما خصائصھا كما ناقشھا تشارلز فرجسون في عام •
ھل ھذه الخصائص تتوافق فعال مع استخدام اللغة في العالم 

العربي؟ لماذا؟ لماذا ال؟ 

ھل تؤدي االزدواجية اللغوية إلى مشاكل؟ كيف؟ اذكروا •
.  أمثلة
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)1959(فرجسون االزدواجية اللغوية عند 

الشكل األعلى : فرجسون قدم تصنيفا ثنائيا لالزدواجية اللغوية•
).  المحِكّية/الدارجة/العامية(والشكل األدنى ) الفصحى(

حدد فرجسون تسعة خصائص للمجتمعات ذات االزدواجية •
:  اللغوية

–االكتساب –التراث األدبي –المنزلة –الوظيفة 
االختالفات في التركيب والنطق (–الثبات –المعيارية 
).  والمفردات

ما ھي بعض المشكالت في تحليل فرجسون؟ •
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)1959(فرجسون 

في محاوالت وصف االزدواجية اللغوية األساسية المشكلة •
والعامية في ھي محاولة رسم خطوط فاصلة بين الفصحى 

العظمي الوظيفة، بسبب وجود تداخل بين االثنين في الغالبية 
.  اللغويمن سياقات االستخدام 

في األسبوع القادم سنتكلم عن محاولة أخرى لتصنيف الواقع •
للدكتور » مستويات«اللغوي في العالم العربي في شكل 

. السعيد بدوي
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أجندة المحاضرة القادمة

. السعيد بدويعند الدكتور اللغوية االزدواجية •
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