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شجين وبالخالي ألاظباب وآلازاس.  وحهذف هزا البدث إلى في جلً الكاه

ججلُت هزه الجىاهب بهذ ملاسهت بهػهما ببهؼ مما كذ ًشظم 

خْين بىدى أدق.  بهؼ الخؿىؽ الفاضلت بين جلً الكاهشجْين اللغٍى

وبىاًء نلى رلً فئن هزا البدث ًؿشح ألاظئلت الخالُت: ما هى مفهىم 

خْين والحذود الفاضلت لهما؟ وما ول مً الاصدواحُت والثىائُت ال لغٍى

فترع البدث أن ليل منهما  أظباب خذوثهما؟ وما هي آزاسهما؟ ٍو

خذوده التي جفطله نً آلاخش مهما بذا جذاخلهما واضحا أخُاها، 

ا زم نلذ اإلالاسهت بُنهما.  ال ولىً ال ًخجلى رلً إ نىذ دساظتهما ظٍى

اب وآلازاس وكذ جمخؼ البدث نً فشوق بُنهما مً خُث ألاظب

وهزا ظانذ نلى سظم الحذود الفاضلت بين اإلافهىمْين بشيل أدق 

 مهما وان مطؿلحاهما مػؿشبْين ومخبادلْين

 

 :الكلمات المفتاحية

 ت  الاصدواحُت اللغٍى

 ت  الثىائُت اللغٍى

 نلم اللغت الىفس ي 

    نلم اللغت 

 الاحخماعي 

  الهشبُت الفطحى 

 اإلاهاضشة 

 اللهجت 

  اإلاعخىي اللغىي 

Abstract :  Article info 

This study examines the concepts and terminology of 
bilingualism and diglossia. It sheds light on their 
causes and effects on both Arabic language and its 
speakers, whether as groups or individuals, using a 
comparative approach. This discussion is important 
to deconstruct the confusing overlap between the 
two phenomena and their causes and effects.  
Contrasting bilingualism against diglossia should 
delineate the precise borderlines between these two 
linguistic phenomena. Accordingly, the study raises 
the following questions: what are the conceptual 
definitions of bilingualism and diglossia? What are 
the common drivers for their occurrences?  And what 
are their effects on native speakers of Arabic?  
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Evident from our comparative study, each of the two 
phenomena has its own inherent and distinctive 
boundaries. Differences also emerge when causes and 
effects of bilingualism and diglossia were contrasted. 
Findings from this study delineate the boundaries 
between the two concepts in an accurate manner, 
regardless of their mutually and confusing terms. 

 

  Dialect 

 Language 
varieties   

 

 

 مقّدمـة
حهذ اللغت مً أهم نىامل جىخُذ ألامم والشهىب، ولىنها الُىم جىاحه جدذًاث هبيرة بثذ      

الىهً نلى ألعىت هاؾليها، والىاكو خير شاهذ نلى رلً. فلذ ظاد الخهجين اللغىي والخذاخل في 

اث اللغاث، وأضبدذ اللغت حشهذ جىىنا  ا واخخالفاث قاهشة، خاضت مو غُاب معخٍى لغٍى

الخخؿُـ اللغىي خُث أضبذ الخهجين ًللي بكالله نلى لغت الخىاضل والاهدعاب والخهلم. 

وجىافعذ اللهجاث فُما بُنها، بل وصاخمذ الفطحى هفعها، وصاد الخغير مو دخٌى اللغاث 

ين اللغت اإلاخذاولت وهي الهامُت ألاحىبُت ومىافعتها للغت الهشبُت في داسها. فخهذدث الاظخهماالث ب

لغت اإلايشأ التي ًخم اظدُهابها مىز الؿفىلت والفطحى لغت الخهلم، وبين اللغت بجمُو جىىناتها 

ت نلى ألعً اإلاخيلمين في  واللغاث ألاحىبُت. وهدُجت لزلً؛ فلذ قهشث بهؼ اإلاكاهش اللغٍى

ي نً 
ً
رلً الخفانل، بل إن جفانلها، جأزيرها الاظخهماٌ الُىمي للغت. ولم جىً اللغت الهشبُت بمىأ

ت التي هخجذ نً رلً الخفانل قاهشجا الاصدواج  وجأزشها، وان نكُما. ومً أبشص اإلاكاهش اللغٍى

ت.  والثىائُت اللغٍى

خْين خاضت في جلً الذٌو التي ناهذ مً      هىان دساظاث نذًذة في الاصدواحُت والثىائُت اللغٍى

لم جخغير هثيرا نما واهذ نلُه في ماغيها. ومً جلً اإلاجخمهاث  الاظخهماس  وراث اللغاث التي

خب 
ُ
الث الاظخهماس ألامت الهشبُت. ولىً ما ه وألامم التي لم جخغير لغاتها بشيل حزسي وناهذ مً ٍو
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خْين ال ًضاٌ غئُال ملاسهت بحجم هزًً الكاهشجْين  بالهشبُت نً الاصدواحُت والثىائُت اللغٍى

داء الذٌو الهشبُت، وإن جباًيذ الذسحت وألاظباب وآلازاس. مػافا إلى رلً، اإلاخفشِخْين في ول أه

فئن جىاٌو هاجين الكاهشجْين حاء مجضوًءا خُث أجهما نضلخا نً بهػهما ونىلجذ ول قاهشة نلى 

خذة. وفي أخُان أخشي، هجذ أن بهؼ الذساظاث جىاولذ حاهبا مدذدا، مثل نذم اظخلشاس 

ت اإلاطؿلح، مً هاجين الكاهش  جين مهضوال نً الكاهشة هيل واسجباؾها وجفانلها مو الكىاهش اللغٍى

اإلاطاخبت لها. ونلى الىلُؼ مً رلً، فلذ كامذ هزه الذساظت نلى دساظت هاجين الكاهشجين 

مها بدُث سضذث الجىاهب التي جذاخلذ فيها الكاهشجان بشيل خاد والتي جماظذ فيهما بشيل 

 ب مفهىم الكاهشجين وأظبابهما وآزاسهما.ؾفُف أًػا. وكذ شملذ جلً الجىاه

 .اجخز هزا البدث اإلانهاج اإلالاسن وظُلت في ملاسبت مىغىم البدثوكذ 

 الازدواجية والثنائية من حيث املفهوم .2

حهذدث اإلاطؿلحاث خٌى مفهىم هزه اللػُت، وخذر اللبغ  :Diglossiaالازدواجية اللغوية 

ت  الباخثين خٌى جدذًذ مفهىم اإلاطؿلح.بُنهم، هزه ؤلاشيالُت أزاسث حذال بين  َُّ لطذ باالصدواح ًُ

ت واخذة؛ أي لغت للىخابت وأخشي للمشافهت، أي  ين في بِئت لغىٍَّ ين لغٍى ت "وحىد معخٍى اللغىٍَّ

ت، وزاهُت للهلم والفىش أو الثلافت وألادب" ًَّ ت الهاد َُّ .  فهي مً الكىاهش التي 1لغت للحُاة الُىم

غاث، وال جلخطش نلى لغت جفشع هفعها داخل 
ُّ
ز بها ول الل ت، وِظمت جخميَّ اإلاجخمهاث بطفت نامَّ

اث اللغت الىاخذة، والهالكت بين الفطحى واللهجاث، أو  ىت دون غيرها، وجلو داخل معخٍى َُّ مه

اح اللغت نً اللغت الهلُا ليّلِ أمت،  ت خشهت اهٍض َُّ . وجشضذ الاصدواح
ً

ت مثال َُّ بُنها وبين الهام

س  ت بمشاخل مخخلفت، وجؿىُّ َُّ ها مً مشخلت الشباب إلى مشخلت الشُخىخت، ومشث اللغت الهشب

ت، وهزه اللهجاث واهذ جخخلف نً اللغت اإلاىخىبت؛ فاللغت اإلاىخىبت هي  َُّ جمثلذ في اللهجاث الهام

نذ ننها.  وقاهشة الاصدواج اللغى  ت هي لغت زاهُت جفشَّ َُّ ي لغت نلُا فطُدت، في خين أن اللغت اإلادى

ت؛ فهزا  ساَظاث اللغىٍَّ في اللعان الهشبي قاهشة كذًمت وخذًثت، حهشَّع لها الهلماء مىز وشأة الّذِ

غت مً ظيان أهل اإلاذس وظيان العىاخل؛ ألنَّ هزه  2ابً حني
ُّ
شفؼ أخز الل ٌهلذ لها باًبا، ٍو
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ً
في حمو لغت اإلاطادس في هكشه كذ أضابها الفعاد، وجذاخلذ ألعىتها، ومً زمَّ لم حهْذ ضالحت

ت، أو بُنها وبين لهجاتها  الهشب واإلادافكت نليها. َُّ ت بين الفطحى والهام َُّ والاصدواج ٌعير في الهشب

مىا في الضمً، و"هزا  اث باجذ مخبانذة ولما جلذَّ وفم كاهىن الخباُنذ؛ فاإلاالخل أنَّ هزه اإلاعخٍى

ت، إ َُّ ج اللعاه ت الخمىُّ ائي، أزبدخه هكشٍَّ ر جىؿلم ولُّ لغت مً لغت سئِعت، جمثل كاهىن ؾبُعي فيًز

هلؿت اليشأة ألاولى، زم جىدشش في شيل مىحاث ختى جدبانذ، فخػمدلُّ كذستها نلى الىحىد، زم 

ذ في اإلايان الزي واهذ حعُؿش نلُه" 
ُّ
ىؿبم هزا اللاهىن نلى 3جىذزش بفهل الضمً والدشد . ٍو

معخىي الفطُذ ومعخىي الهامي  خاٌ اللعان الهشبي الُىم، وما هالخكه مً الخبانذ بين

ت فليل ملام معخىي مً الخؿاب  َُّ بذسحاث مخفاوجت. وال ًخلى لعان مً قاهشة الاصدواح

عخخذم في الخؿاب الذًني ٌُ عخخذم اإلاعخىي الذاسج أو الهامي غير ، فالفطُذ مً اللعان  وَُ

 الشظمي بين نامت الىاط.

:Bilingualism ىائُت اللغٍى 2.2
ُّ
  :تالث

ت بلىله      ت اللغىٍَّ َُّ ت دسحت مً  :َنشَّف الخىلي الثىائ ًَّ "هي اظخهماٌ الفشد أو الجمانت للغخين بأ

غت، وألي هذٍف مً ألاهذاف"
ُّ
ت مهاسة مً مهاساث الل . أما نً قهىس مطؿلح 4ؤلاجلان، وألًَّ

ا، فلذ قهش ظىت  ًُّ ت ناإلا َُّ  بهزا الهىىان وهى 1959الثىائ
ً

ًطف  م نىذما هخب فشحعىن ملاال

ين في ُضلب حمانت واخذة، زم حاء  ش شيلين لغٍى ٌُ هني به حها قاهشة اصدواج اللعان الىاخذ؛ َو

ز بين  ت مً اإلاجخمو، هما ميَّ َُّ ت بذساظخه لىمارج نمل َُّ و مفهىم الثىائ مً بهذه فِشمً، الزي وظَّ

ت، وكذ جىح َُّ ت قاهشة احخمان َُّ ت، ورهب إلى أن الثىائ َُّ ت والثىائ َُّ ذ بين أهثر مً هكامين، الاصدواح

 .5وأن هزه ألاهكمت لِعذ بداحت إلى أن جيىن راث أضل مشترن أو بُنها كشابت

 
ً
ت لغت ت في مجاٌ الخهلُم، انخماد اللغت ؤلاهجليزًَّ َُّ ت في البالد الهشب ت اللغىٍَّ َُّ ومً همارج الثىائ

ت في اإلاغشب الهشب َُّ ي؛ ورلً لالنخلاد اإلاغلىؽ بأن للخهلُم في بالد اإلاششق الهشبي، وانخماد الفشوع

ب  ً مً حهٍش
َّ
ت الحذًثت، فهي لم جخمى َُّ ت غير كادسة نلى اظدُهاب اإلاطؿلحاث الهلم َُّ اللغت الهشب

به، وإنؿائه  و الذخُل وحهٍش ت اإلابزولت في جدبُّ َُّ هزه اإلاخترناث، نلى الشغم مً الجهىد اإلاجمه
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ا، هزا ما حهل اللعان الهشبي ًخذاخل  ًُّ م ظمًخا نشب ِ

ّ
ت بين اإلاهل َُّ ت الخهلُم َُّ مو لعاٍن زاٍن في الهمل

م؛ فُطبذ زىائي اللغت. ِ
ّ
 واإلاخهل

ت؛ ال بذَّ أن ًخخلف ولُّ لعان نً آلاخش،" فىحىد  َُّ ت خلُلت واكه ت اللغىٍَّ َُّ وليي جيىن الثىائ

ت الخذ َُّ ت ٌشترؽ وحىد لعاهين ًمىً الفطل بُنهما، وجمُيزهما نً بهػهما؛ فهمل َُّ ل الثىائ
ُ
اخ

، وهىزا جكهش لىا 6هفعها حعخذعي هزه الششوؽ للُامها، وخػىسها في معخىي الخخاؾب"

اث.  الششوؽ اإلاخمثلت في جىفش لعاهين مخخلفين في ألاهكمت واإلاعخٍى

 وبهزا جدبين لىا نذة فشوق بُنهما في اإلافهىم نلى الىدى آلاحي: الفشق بين الاصدواحُت والثىائُت: 3،2

ت - َُّ غت  أنَّ الثىائ
ُّ
اث الل ت جلو بين معخٍى ت اللغىٍَّ َُّ ت جلو بين لغخين أو أهثر، بِىما الاصدواح اللغىٍَّ

 الىاخذة.

ت، فلذ جلو بين لغاث الفطُلت  - َُّ غاث التي جلو بها الثىائ
ُّ
شترؽ اللشابت بين فطائل الل

ُ
ال ح

دة، ت، هما كذ جلو بين لغاث الفطائل اإلاخهّذِ ت والهبرًَّ َُّ هما نلُه الحاٌ بين  الىاخذة، والهشب

ت. َُّ ت مً الفطُلت الهىذو أوسوب ت وؤلاهجليزًَّ َُّ ت، والفشوع َُّ ت مً الفطُلت العام َُّ  الهشب

ه فشق مً هاخُت الاظخخذام فلـ،  - ا، إهَّ ا حزسًٍّ
ً
الفشق بُنهما في هكش فشحعىن "لِغ فشك

 َُّ ؿلم نلُه اظم الثىائ ًُ غىي الزي ٌعخخذمه الفشد هى الزي 
ُّ
ا فالىمـ الل ت، أمَّ غىٍَّ

ُّ
ت الل

ؿلم نلى جلً الىقائف التي فشغها اإلاجخمو نلى 
ُ
ت ج ت فهي ضفت خاضَّ ت اللغىٍَّ َُّ الاصدواح

دة"  ت مدذَّ َُّ ت واحخمان دة ألغشاع لغىٍَّ اث مدذَّ  .7اظخخذام معخٍى

ت  - َُّ ت هىان فشق بين اإلاطؿلحين مً خالٌ اإلاجاٌ الهلمي ليّلٍ منهما، فمطؿلح "الاصدواح اللغىٍَّ

ت فئجها جطف كذسة الفشد نلى  غٍى
ُّ
ت الل َُّ ا الثىائ غت الاحخماعي، أمَّ

ُّ
هى أخذ مطؿلحاث نلم الل

غت الىاخذة، بِىما جخهاَمل 
ُّ
غت جخهامل مو أشياٌ الل

ُّ
ت الل َُّ الخهامل مو أهثر مً لغت، فاصدواح

غت مو لغخين مخخلفخين، إغافت إلى وىجها أخذ مطؿلحاث ن
ُّ
ت الل َُّ غت الىفس ي، وإن زىائ

ُّ
لم الل

غت الاحخماعي"
ُّ
عخخذم بين الحين وآلاخش في مجاٌ نلم الل

ُ
طح مً خالٌ  8واهذ ح خَّ ، ٍو

ت امخالن ؤلاوعان للغخين  َُّ اإلاطؿلحين أن الاصدواج هى اهبثاق لهجت مً لغت أم مىخملت أما الثىائ
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س ملحىف وح ت حهبر نً جؿىُّ َُّ ىهشي في لغت الجمانت واهذ للىمين مخخلفين، وإلاا واهذ الاصدواح

ت كُمت مىدعبت جػاف إلى اإلالذسة  َُّ مً مطؿلحاث نلم اللغت الاحخماعي، في خين جمثل الثىائ

ت مً  َُّ مها، إغافت إلى لغخه ألام، مما حهل الثىائ
َّ
ت زاهُت حهل ت للفشد بامخالهه ملذسة لغىٍَّ اللغىٍَّ

 مطؿلحاث نلم اللغت الىفس ي.

ت  - ت اللغىٍَّ َُّ ا"الثىائ ا 9هي اظخخذام اللغت مً كبل ألافشاد، أي أجها "ضفت لخطشُّف الفشد لغىًٍّ ، أمَّ

غىي في اإلاجخمو الزي ًلىم بذوسه في 
ُّ
ها "مً خطائظ الاظخخذام الل ت فئجَّ ت اللغىٍَّ َُّ الاصدواح

غت وؾشق اظخهمالها"
ُّ
ت قاهشة جخظُّ 10جدذًذ وقائف الل ت اللغىٍَّ َُّ  ، أي ًمىً اللٌى أنَّ الثىائ

ت فهي قاهشة جخظُّ اإلاجخمو َُّ ا الاصدواح  .الفشد، أمَّ

ت في  - َُّ بها مفهىم ول مطؿلح لخدذر هزه الثىائ
َّ
ت التي ًخؿل َُّ م باإلاعافت الضمى

َّ
زمت فشق آخش ًخهل

ت  َُّ ة التي جدخاحها الاصدواح ة أكل مً اإلاذَّ ت جكهش في اإلاجخمو في مذَّ َُّ الىاكو اللغىي، وهي "أن الثىائ

ت كذ ًدخاج إلى مشوس زالزت أحُاٌ نلى ألاكل، بِىما ال ًدخاج للكهىس؛ إ َُّ ر أن قهىس الاصدواح

ت ألهثر مً حُل واخذ."  غىٍَّ
ُّ
ت الل َُّ  11قهىس الثىائ

 :سبا لا  الازدواجية اللغوية والثنائية اللغوية من حيث .3

أسبا  الازدواجية اللغوية:   3.3  

:حعاهم في خلم هزه الكاهشة منها أظبابزمت   

، خُث إن الفطحى لغت أدبُت في ألاضل واإلايشأ؛ أي لم جىً لغت خذًث ًىمي أسبا  لغوية-3

واجطاٌ نادي بين الىاط، بل هي لغت ألادب والشهش. باإلغافت إلى ؾبُهت اللغت الهامُت التي 

جمخاص باالخخطاس وال جدخاج إلى حهلم كىانذ زابخت ضاسمت؛ حهلذ الىاط ًفػلىن اظخخذامها نلى 

 لغت ألادبُت.ال

، جخمثل في اوهضاٌ بهؼ اللبائل الهشبُت؛ مما ًجهل لغت هزه أسبا  جغرافية واجتماعية-2

اللبائل جخغير بمهٌض نً لهجاث اللبائل ألاخشي وجبخهذ نً اللغت ألادبُت اإلاشترهت؛ مما أزش نلى 

نشبُت والفشط اللغت ألادبُت وأضبدذ هىان فجىة بين لغاث اللبائل. أو الاخخيان بلبائل غير 
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شة   نلى الفطحى راتها ونلى اللهجاث. وخشوج الهشبُت مً الجٍض

ً
والهىىد كذًما؛ مما أخذر حغُيرا

بهذ ؤلاظالم واهدشاسها في مىاؾم واظهت أدخلها في ضشام مو ألعً العيان ألاضلُين. وهزلً مو 

هشبُت مً حهلُم اخخيان الهشب بغيرهم دخلذ اللغاث ألاحىبُت إلى البالد الهشبُت؛ فخشحذ ال

الهلىم وهافعتها في البِذ واإلاذسظت والحُاة الاكخطادًت وؤلانالم؛ فاظخخذام اللغت ألاحىبُت 

ذ الفجىة بُنها وبين لغخه الهامُت. وجفاوث لهجاث ول  ٍض لإلوعان الهشبي ًبهذه نً الفطحى ٍو

ت بدُث جىحذ ؾبلت أو فئت احخمانُت ومهىُت؛ ورلً الخخالف قشوف ول بِئت مً البِئاث الل غٍى

ت خاضت بلغت ول ؾبلت  .ولماث وقىاهش لغٍى

ت أسبا  تاريخية -1 ، جخمثل في حغُيراث الحُاة الاحخمانُت والعُاظُت والاكخطادًت والحػاٍس

 .12مو مشوس الضمً؛ فُدبهها حغُير في اللغت ضىجُا وداللُا وجشهُبُا

منها: أهىامنذة جخمثل أظباب الثىائُت في  أسبا  الثنائية اللغوية: 2.3  

 خػاستها ولغتها، وهي جفشع أسبا  حضارية-3
ً
ا ، فهىذما جفشع الشهىب اإلاخلذمت خػاٍس

كهش جأزير هزا الهامل هدُجت لػهف مخابهت  بزلً آلاالث واإلاخترناث والبرامج ومهها أظماءها، ٍو

ت اللغت  اإلاخذاولت في نىاضش الحػاسة بالخىحُه اللغىي؛ فخلخدم أظماء هزه الهىاضش الحػاٍس

 .أظىاكىا الاظتهالهُت

يي؛ أسبا  سياسية-2 ، وجخمثل في حاهبين: زلافت الهىإلات وجبني الىمىرج الغشبي وبخاضت ألامٍش

ت وظادث في الخهلُم والىقائف ووظائل الخلىُت والاجطاٌ الذولي  خُث ظُؿشث اللغت ؤلاهجليًز

ت الهش  ت اللغٍى ت. ووظائل ؤلانالم؛ مما أدي إلى غُام الهٍى بُت والانتزاص باظخهماٌ اللغت ؤلاهجليًز

ت وؤلالحاق؛ فالذٌو الىبري التي اخخلذ وغمذ الذٌو  والاظخهماس والغضواث الهعىٍش

، وسبما حهلتها لغتها اللغت  اإلاعخػهفت فشغذ لغتها نلى الخذاٌو الشظمي والخهلُمي لهزه الذٌو

 الشظمُت في الذولت اإلادخلت.



 

 

 
 

 

 

420 

 

آاثر   الازدواجية والثنائية اللغويتان يف ادلول العربية: املفهوم والأس باب وال

(دراسة مقارنة)
ٌ قومّيةأسبا  -3 تها ونشكُتها، وال شً  ، فبهؼ الذو ُّ جػّم أكلُاث حععى إلى الحفاف نلى كىم

ت ألي أمت، لزلً جذنى هزه اللىمُاث إلى لغتها؛ فخدطل الثىائُت  أن اللغت مً أبشص نىامل الهٍى

ت  .اللغٍى

، فشهىس الفشد بأن امخالن لغاث مخهذدة جدُذ له فشص نمل هثيرة أسبا  اقتصادية-4

والششواث الىبري حشترؽ إحادة اللغت ألاحىبُت؛ مما ًذفو باألفشاد  ومميزة، فىثير مً اإلاؤظعاث

ت. والثىسة الىفؿُت في اإلاجخمهاث الخلُجُت،  إلى حهلم اللغاث ألاحىبُت؛ فخكهش الثىائُت اللغٍى

ت  .مثال، حهلذ الحيىماث والعلؿاث الخلُجُت جدبنى ظُاظاث واظهت لخهلم اللغت ؤلاهجليًز

ل في الهجشة والتي جدذر بعبب نىامل نذًذة ظىاء واهذ ظُاظُت، ، وجخمثأسبا  اجتماعية-3

 ً أو اكخطادًت، أو لخجىب الاغؿهاد الهشقي، أو الذًني، أو للبدث نً الشصق وهىا ًػؿش اإلاهاحٍش

لخهلم اللغاث الخاضت بالبالد التي هاحشوا إليها. وجخمثل هزلً في اإلاطاهشة والضواج مً 

 .ت ألام وألاب فُيشأ حُل زىائي اللغتحيعُاث مخخلفت؛ خُث جدباًً لغ

، فشهىس ألاحُاٌ باالجهضام الىفس ي أمام اللغاث الغالبت؛ ًذفههم إلى الخهلم بها أسبا  نفسية-2

شهشون بالخفىق نىذما ًخيلمىن بلعان اللغت اإلاخفىكت. ا وزلافُا واحخمانُا، َو  لغٍى

ُان؛ ًذخل الذًً ومهه لغخه ، فمو اهدشاس ألادًان اإلاخخلفت في بهؼ ألاخأسبا  دينية-3

الخاضت به، هما خذر مو اإلاعُدُت التي دخلذ مهها الالجُيُت والذًً ؤلاظالمي الزي أخز 

 .13اللغت الهشبُت ووششها في ول ميان دخله

 الازدواجية اللغوية والثنائية اللغوية من حيث آلاثار. 4

 :الازدواجية اللغوية 3،4

ت جأزيراث نلى   اللغت وآدابها وأهلها، ال ًمىً ألخذ أن ًىىشها، ومً هزه آلازاس:لالصدواحُت اللغٍى

خها وجشاثها اإلاىخىب بالفطحى. -1  إغهاف ضلت ألامت الهشبُت بخاٍس

 أدث إلى وحىد أدب وبشامج إنالمُت ومعشخُاث ومعلعالث باللغت الهامُت. -2

سة مً غهف معخىي حهلُم اللغت الفطحى في اإلاذاسط والجامهاث، وشيىي الؿالب اإلاخىش  -3

ضهىبتها؛ إر ًفشع نليهم حهلم كىانذ لغت ال ٌعخخذمىجها وال ٌعمهىجها، وال ًشون ظببا 

ملىها لخهلمها فهي معدبهذة في مجاٌ الهلىم والؿب واإلاهاسف الحذًثت، وال ًؿلبها ظىق 

ا ومادًا  .الهمل، وال ًيخفو منها مهىٍى
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وأظالُبها والتي ال ًمىً الخهبير بها  الهبىؽ بلغت الىاط وهي اللغت الهامُت الللُلت بمفشداتها -4

 نً ول ألافياس واإلافاهُم.

غهف مياهت اللغت الهشبُت، واهتزام ضفت الهاإلاُت منها؛ فلم جىدعب الهشبُت كذًما هزه  -5

 الطفت إال بالفطحى التي واهذ وناء لألدب الهشبي وؤلاظالمي.

جىخُذ لغتها، فاألمت الهشبُت بلاء ألامت في سهب الخخلف والخبهُت؛ ألن جهػت أي أمت جخؿلب  -6

كذًما جهػذ؛ ًىم أن واهذ لغتها الفطحى العائذة في ول اإلاىاكف، زم جىكفذ نً الخلذم 

 .14الحػاسي والهلمي خين جخلذ نً لغتها واظدبذلتها باللهجاث الهامُت واللغاث ألاحىبُت

مى -7 ً مالخكت رلً ؤلاضابت بالهعش اللغىي؛ ونذم كذسة الفشد نلى الاظترظاٌ في الحذًث، ٍو

 مً خالٌ الاظخجىاباث الصحفُت.

 الثنائية اللغوية: 2،4

للثىائُت مىافو وأغشاس؛ إن واهذ الثىائُت في الحذًث الهادي والخخاؾب الُىمي واظخهماٌ 

اللغخين في هخابت الىزائم فال شً أهه غير مفُذ إرا لم جفشغه الكشوف وإرا ضاسث نادة مألىفت 

فائذة منها إر ال جلىم بىقُفت مهُىت. أما ما ال ًمىً أن ًشّد مً الثىائُت  ألن مثل هزه الثىائُت ال 

فهي التي جيىن وقُفُت حهذف منها ش يء مهين، وهي ول زىائُت جلىم ملام الاهخفاء بلغت أحىبُت 

بئبهاد اللغت الهشبُت ورلً والخهلُم للهلىم والخىىىلىحُا في الجامهاث، واظخهماٌ اللغت 

ػؿش إلُه في نطشها هزا،  فلم جخىفش لىا بهذ الىظائل لترحمت ألاحىبُت في حهل ًُ ُم الهلىم كذ 

الىمُت الهائلت مً الذساظاث مو العشنت العجُبت التي ًخطف بها الخلذم في الهلىم والخلىُاث ؛ 

فالبذ مً أن ًيىن الؿالب الهشبي مً اليلُت الهلمُت وغيرها مً اليلُاث كادسا اللذسة الياملت 

ت والخؿبُلُت باللغت ألاحىبُت إال أن في إبهاد الهشبُت جماما نً هزا نلى أن ً خابو الذسوط الىكٍش

ت هىا جياد جيىن هي الحل الىخُذ لخفادي  الخهلُم أغشاسا أهثر مً اإلاىافو. فالثىائُت اللغٍى

ت الهشبُت في هفغ الىكذ.  الخخلف وفلذان الهٍى

 جفىق اإلاىافو، هزهش بهػا مً آزاسها: أما الثىائُت غير الىقُفُت فال شً أن ألاغشاس 

اتها جأزيرا ظلبُا، خاضت نىذ حهلم  -1 ت نلى اللغت الهشبُت بجمُو معخٍى جؤزش الثىائُت اللغٍى

 اللغت الثاهُت في مشخلت مبىشة واللغت ألام لم حعخلش بهذ فخؤخش امخالن الىفاًت في أدائها.

 واإلاخهذدة.حهؿل جفهُل اللغت الهشبُت في مجاالث الخذاٌو الهامت  -2
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ت مخخلؿت، وحعهم في نعش حهلُم  -3 جؤزش في حهلُم اللغت الهشبُت وحهلمها، وجفشع خالت لغٍى

 اللغت ألام وحهلمها.

ً إلى بلذ آخش؛ فاخخالؾهم بثلافت أخشي  -4 الشهىس بالغشبت، خاضت ألاشخاص اإلاهاحٍش

ت والىالء والثلافت.  ججهلهم ٌهاهىن ضشام الهٍى

خيلم بأخشي؛ مما جىضلذ بهؼ الذساظاث إلى أن  -5 الشخظ الثىائي اللغت ًفىش بلغت ٍو

كهش رلً حلُا نىذ ألاؾفاٌ خُث جدذر لهم خالت مً الاغؿشاب  ًجهله مترددا ومشجبيا ٍو

 .15وكؿو للجمل حعمى بالخلهثم

خْين كذ ناهخا مً اغؿشاب في  خاتمة: .5 ًخطح مما ظبم أن هال هاجين الكاهشجين اللغٍى

 ظلبُت هثيرة نلى اإلاجخمهاث ؤلاوعاهُت في حمُو حىاهبها اإلاخخلفت.اإلاطؿلح وأن لهما آزاسا 

ت جفشق اإلاجخمو إلى فئاث فال ًشبـ بُنها سابـ لغىي مخين، وجدذر ضشانا  فاالصدواحُت اللغٍى

 أمام 
ً
ت جلف نائلا فخذ حهىدها. هزلً، فئن الاصدواحُت اللغٍى احخمانُا حهذم مىجضاث ألامت ٍو

بت لذي الىاشئت؛ ممً الفىش وؤلابذام والخؿىس  الاكخطادي والحػاسي، وججهل الفطحى لغت غٍش

 حهلمىا الهامُت في بذاًت ألامش، وجدطش الفطحى داخل خذود الىؾً الهشبي فخمىو مً اهدشاسها.

أما الثىائُت فهي أشذ خؿىسة مً الاصدواحُت؛ ألن أزشها ًبذو واضحا في الفشد واإلاجخمو نلى 

طُت الفشد وظلىهه، وججهله أكل كذسة نلى الاظدُهاب وؤلاهخاج العىاء، فخأزش ظلبا نلى شخ

يىن نذًم الاهخماء ألمخه وزلافخه، فدعاهم في هذم الهشبُت الفطحى.  الهلمي وؤلابذام الفىشي، ٍو

بما أن مشيلت الاصدواحُت والثىائُت أضبدذ تهُمً نلى الىاكو اللغىي بشيل باسص، لزا جىحب و 

ت مىكمت، تهذف  إًجاد ظبل للحذ منها، فهلى العلؿاث والهُئاث الشظمُت إوشاء ظُاظت لغٍى

إلى جىمُت اللغت الهشبُت الفطحى نلى خعاب الهامُت، وجدعين أدائها، وحهمُم وجىظُو مجاٌ 

 اظخهمالها وجذاولها نلى الطهُذًً الىخابي والخؿابي وال ًدطل رلً إال مً خالٌ:

اجه  -1 وجخططاجه واحخىاب اظخخذام الهامُت اظخخذامها في حمُو مشاخل الخهلُم ومعخٍى

 كذس ؤلاميان.

حشجُو الذساظاث والبدىر التي تهخم بئغىاء مفشداث الهشبُت ومطؿلحاتها، وجىظُو دائشة  -2

 اإلاهاحم اإلاخخططت.

ت. -3  جفهُل اإلاؤظعاث التي حهنى بدىمُت اللغت الهشبُت واإلاجامو اللغٍى
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ولغير الىاؾلين بها، واظخخذام أفػل إوشاء مشاهض لخهلُم اللغت الهشبُت للىاؾلين بها  -4

 الىظائل والؿشق الحذًثت اإلاعانذة نلى رلً.

إلضام حمُو وظائل ؤلانالم باظخهماٌ اللغت الفطحى في حمُو بشامجها الثلافُت، والذًيُت،  -5

 والترفيهُت. والعُاظُت،

 إوشاء مشاهض كىمُت للمترحمين وحشجُو الترحمت مً اللغت الهشبُت وإليها. -6

ً اإلاهلم ورلً؛ بئوشاء مههذ لخأهُل حشجُو ا -7 لبدث الهلمي باللغت الهشبُت والهىاًت بخيٍى

 .اإلاهلمين في ول إكلُم وفي ول بلذ

 .اشتراؽ إجلان الهشبُت في الخىقُف والخهُين في وافت اإلاؤظعاث الاحخمانُت -8

فالذفام نً الهشبُت واحب كىمي وظُاس ي واكخطادي، وضشام الهشبُت مو غيرها مً 

ضشام خػاسي، لزا ًيبغي البدث نً هُفُت الاظخفادة مً هزه اللغاث دون أن  اللغاث

ًؤزش نلى اللغت الهشبُت، ومً خُث إن شبذ الهىإلات بيل اججاهاجه ٌععى لُهىلم اللغت 

 والفىش مها أًػا.
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