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ملخص:
ي�سعى هذا املقال لإبراز اخلطر الذي تعي�شه اللغة العربية يف
اجلامعة اجلزائرية بني �صفوف الطلبة الذين ي�صارع بع�ضهم من
�أجل الق�ضاء ولو بن�سبة قليلة -على تف�شي هذه الظواهر التي تنخر
ج�سد م�ستعملي اللغة يف اجلامعة.
وتربز �أهمية هذا البحث -الذي يهدف �إىل �إظهار الأثر الذي
ترتكه اال�ستعماالت اخلاطئة يف لغة التخاطب اليومي لدى الطلبة
– يف �أنه يقف على ت�شخي�ص الظاهرة ،و يذكر �أ�سبابها وعواملها،
ويحدد الآليات للحد منها.
ولتحقيق هذا الهدف ف�إن البحث ي�سعى �إىل الإجابة عن
ال�س�ؤالني الآتيني:
◄◄ما �أ�سباب التلوث اللغوي وعوامله وحلن العامة؟
◄◄ما الآثار التي يرتكها كل من التلوث اللغوي وحلن العامة
على اللغة العربية والهوية العربية؟
ولكي يخرج البحث بالإجابة عن الأ�سئلة املطروحة؛ ف�إننا
نتتبع الظاهرة املدرو�سة ،ون�شخ�ص الداء املتف�شي فيها وفق ما
تفت�ضيه الدرا�سة حتى يت�سنى لنا التحكم يف �آليات احلد من ظاهرة
التلوث اللغوي يف احلوار التخاطبي لدى الطلبة.
الكلمات املفتاحية :اللغة العربية ،اجلامعة اجلزائرية ،التلوث
اللغوي ،حلن العامة ،مقاربة ل�سانية.
The Arabic language in the Algerian university:
between linguistic pollution, jargon and colloquial
speech. A linguistic approach

Abstract:
The present paper intends to demonstrate the
current risk that threatens the status of the Arabic
language among some of the Algerian university
students who are struggling to partially eradicate
these endemic phenomena amid the users of Arabic at
the tertiary level. This study aims at diagnosing this
phenomenon and showing the impact caused by the
faulty usages in the daily communication of students.
To achieve this aim, this study seeks to answer the
following questions:
What are the causes and factors of the linguistic
?pollution and the colloquial speech
What impacts do the linguistic pollution and the
colloquialism have on the Arabic language and the
?Arabic identity
To come up with answers to the posed questions,
we follow the phenomenon and diagnose this
widespread defect according to what the study requires
in order to manage certain mechanisms to minimize
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the spread of linguistic pollution in the conversational
communication among students.
Keywords: Arabic Language, Algerian university,
linguistic pollution, colloquial speech, linguistic
approach

مقدمة:
تعي�ش اللغة العربية الف�صيحة يف العامل العربي حالة انتكا�سية
بالنظر �إىل الواقع اللغوي العربي احلايل الذي يتمخ�ض عنه هجني
متنام ،وهذا من خالل اال�ستعمال واملمار�سات اللغوية خلليط
لغوي
ٍ
من الأمناط اللغوية من خمتلف لغات اال�ستعمال اليومي من عربية
ف�صحى ودارجة ولغة �أمازيغية ولغات �أجنبية.
ولعل ما ي�ستوقفنا – هنا  -ما نالحظه �أن البناء اللغوي
والثقايف بناء يعرتيه النق�صان وعدم التجان�س� ،أو االن�سجام بني
وحداته ،و�أن هويتنا اللغوية والثقافية ي�شوبها نوع من التفكك
واال�ضطراب يف اال�ستعمال ،ومن ثم ي�سوغ لنا �أن نقول �إن اللغة
العربية يف �شقها املنطوق تعاين من بلبلة الأل�سن وحلن العامة،
وتعدد اللهجات ،والرطانات.
بناء املقال :تقت�ضي طبيعة املو�ضوع �أن �أ�ضع القارئ �أمام
ت�صور منهجي للمو�ضوع؛ حيث �س�أحتدث فيه عن الواقع اللغوي الذي
يعي�شه املجتمع اجلزائري وبخا�صة الطلبة منه ،ثم حتديد م�صطلحات
الدرا�سة منطلقا من الواقع اللغوي املتمثل يف االزدواجية و الثنائية
اللغوية ،والتلوث احلا�صل فيه ،مع حتديد �أ�سباب التلوث وعوامله
مبينا �أهم مظاهر اللحن التي يقع فيها الطلبة،
يف الواقع اجلامعيّ ،
واقفا على تلك الآثار التي يرتكها كل من التلوث اللغوي ،وحلن
العامة يف اللغة العربية ،وهوية الطالب اجلزائري ،خامتا درا�ستي
بذكر الآليات التي ميكن اتباعها للحد من هذه الظواهر.
وكان لزاما يف مثل هذه املو�ضوعات �أن �أعتمد املنهج
الو�صفي؛ وذلك باعتباره (يعنى بو�صف اللغة و�صفا علميا دقيقا
كما هي ،وكما ي�سمعها العامل اللغوي من �أفواه �أ�صحابها يف خمتلف
�أنظمتها الرتكيبية و ال�صوتية والنحوية ويف مفرداتها ،وكان ج ّل
اهتمامه ين�رصف �إىل الأ�صوات وال�صيغ للغة املتكلمة؛ في�صفها
و�صفا دقيقا يتناول بالتف�صيل �أ�صغر وحدتها ال�صوتية التي ميكن
احل�سا�سة و�صو ًال �إىل ال�صيغ والرتاكيب،
�أن تلتقطها الأذن� ،أو الآالت ّ
معتمدا يف ذلك على املالحظة املبا�رشة الذاتية ،وعلى الآالت التي
تكّن الإفادة منها ب�صورة �سليمة ،و�إن تع ّذر القيام باملالحظة
مُ ً
املبا�رشة ي�ستعني بالراوي اللغوي  Informantالذي يوثق مبقدرته
على متثيل لغته احلية بك ّل جوانبها ولهجاتها وطبقاتها في�صفها
و�صف ًا دقيق ًا مبا�رشاً �أميناً)()1؛ ونلحظ � ّأن موقف الباحث من اللغة
يختلف متاما من موقف املتكلم ،لأن هدف املتكلم هو �صحة
اال�ستعمال ،و�أما هدف الباحث فهو و�صف املنطوق عن طريق املنهج
ال�صالح الذي يعرتف بطبيعة اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية،
كالعادات والتقاليد واملالب�س وغريها ،واال�ستعمال ال�صالح يكون
بح�سب املعايري( .) 2
وعليه ف� ّإن الهدف من هذه الدرا�سة متوقف على مدى قدرة ما
يوثقه الراوي اللغوي على متثل الظاهرة قيد الدرا�سة ،وو�صفها من
جوانبها جميعا انطالقا من الواقع اللغوي للطالب اجلزائري.
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تتمثل خ�صو�صية املجتمع اجلزائري يف تعدد اللغات،
واللهجات التي يتحدث بها ،مما نتج عنه خليط لغوي ،ناجت عن
احتكاكه املبني على �أ�سباب �سيا�سية وثقافية واجتماعية وتاريخية
واقت�صادية وح�ضارية.
وهذا ما تربزه لغة الطالب اليومية من تلوث وتهجني لغويني
حا�صلني يف املجتمع اجلزائري ،والتي تنتج ا�ستعماالت لغوية
متباينة ذات جماالت ووظائف خمتلفة ال يفهمها �إال من يتحدث
على �شاكلة ه�ؤالء ،وبالتايل ين�ش�أ ما ي�سمى بالتهجني اللغوي� ،أو
التحول اللغوي ملفردات اللغة العربية لت�صبح دخيلة .وهذه الفو�ضى
اللغوية التي يطلق عليها (التلوث اللغوي) بادية للعيان ،ووا�ضحة
كل الو�ضوح يف ال�سلوك اللغوي العربي ،وبخا�صة الطلبة( ،ويجب
التفريق منذ البداية بني تعلم اللغة الأجنبية ،وهو �رضوري ومهم،
والتعليم باللغة الأجنبية ،وهو �شيء مرفو�ض عند الأمم الراقية ،وهذا
ما ال تبديه ال�سيا�سات اللغوية يف خططها يف كل �أقطار العامل ،كما
يجب �أن نتوقف ونتمعن الآثار ال�سلبية ملوجة التغريب الكا�سحة يف
كل املجاالت ،ومنها املجال اللغوي ،بل والداعية �إىل رهن اللغات
املحلية على �أنها من �سقط املتاع ،وهنا نقطة اخلطورة التي يجب
�أن نتفطن �إليها ،ونخطط لنيل املقام الأعلى للغة الوطنية)( .)3لنقف
على نقاط التما�س التي ميكن �أن ت�سهم -ولو بر�ؤية مب�رصة ونظرة
ثاقبة يف عملية املعاجلة و�إيجاد احللول املنا�سبة.
وعلى اعتبار �أن اللغة ل�سان حال متحدثيها ،و�رس جالء
مكنوناتهم و�أ�ساريرهم و�أنها �أي�ضا (ظاهرة متيز الإن�سان عن
كون املجتمع
الكائنات الأخرى ،واخت�ص بها ف�أتاحت له �أن ُي ّ
و�أن يقيم احل�ضارة ،فاللغة واملجتمع واحل�ضارة ظواهر متداخلة
متكاملة)( ،)4ويرى بع�ض الباحثني � ّأن اللغة هي املقوم الأ�سا�سي
للهوية ومرتكزها املعريف؛ لأنها حتفظ للإن�سان مالحمه وفكره
و�شخ�صيته وم�صاحله ،ولها �سلطة الت�أثري فيما حوله(.)5

مفاتيح البحث:
 اللغة :ال �أقف هنا عند تعريف اللغة من حيث اللغة
واال�صطالح؛ لأن املعاجم العربية كفتني ذلك ،و�إنمّ ا �س�أنطلق مما
قاله ابن جني عنها �أنها �أ�صوات يعرب بها كل قوم عن �أغرا�ضهم
ومكنوناتهم� ،أي �أن اللغة تكون مق�صودة لذاتها انطالقا من وظيفتها
التوا�صلية عن طريق التخاطب واحلديث ،وقد ميز فردينان دو �سو�سري
( )Ferdinand de Saussureبني اللغة امللكة (Le Langage، The
 ،) languageواللغة املعينة ()The language، La Langue؛ فاللغة
امللكة عنده هي مقدرة فطرية يزود بها كل كائن ب�رشي ،ويعني
هذا اللغة ب�صفة عامة ،وبالتايل ميكن التفريق والتمييز بو�ساطتها
بني الإن�سان و احليوان� .أما اللغة املعينة فيق�صد بها العربية� ،أو
()6
وعرفها
الإجنليزية� ،أو ال�صينية لأنها نظام مكت�سب متجان�س ّ ،
�أحد املحدثني ب�أنها (نظام من العالمات املتوا�ضع عليها اعتباطا
التي تت�سم بقبولها للتجزئة ،ويتخذها الفرد عادة و�سيلة للتعبري
عن �أغرا�ضه ،ولتحقيق االت�صال بالآخرين ،وذلك (بو�ساطة) الكالم،
والكتابة)( .)7لذلك ين�صب تركيزنا على اللغة املنطوقة باعتبارها
�أكرث عر�ضة لالرتدادات والأخطاء.
و� ّإن املنهج الو�صفي يعتمد على املالحظة املبا�رشة للظواهر
اللغوية املوجودة بالفعل ،وو�صف نظام اللغة ال�صوتي وال�رصيف
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والنحوي والداليل ،ولي�س و�ضع قواعد يفر�ضها املنهج على املتكلم؛
ويكمن الفرق بني الل�ساين التقليدي والو�صفي يف�( :أن الأول يقدم
قواعد تع�صم الل�سان� ،أو القلم من اخلط�أ �أو اللحن ،وتقيد م�ستعملي
اللغة مب�ستوى لغوي حمدد يجب احلفاظ عليه .و�أما الو�صفي فال
يهمه �إال املوظف من اللغة)(.)8
ويقول علماء الل�سانيات � ّإن املنهج الو�صفي من �أهم املناهج
التي ت�ستخدم يف البحوث اللغوية ذات العالقة بالبحوث الرتبوية
امليدانية ،على اعتبار � ّأن نتائجه دقيقة لأ ّنها تعتمد املالحظة
كركيزة �أ�سا�سية للبحث ،واعتمادها كذلك على القواعد الأكرث
و�ضوحا وتب�سيط ًا يف تبيان عنا�رص اللغة وو�صفها وتف�سريها وذلك
با�ستعمال التقنيات(.)9
 الثنائية اللغوية :La diglossie :نعني بالثنائية اللغوية
�أن يتكلم النا�س يف جمتمع ما لغتني الأوىل اللغة الأم ،التي ت�ستخدم
يف املجاالت الر�سمية كاحلياة والتعليم والإعالم والربملان وكتابة
القوانني .والثانية لغة �أجنبية ت�ستخدمها جمموعة من املواطنني
للتوا�صل فيما بينها ،بينما ت�ستخدم اللغة ال�سائدة للتوا�صل مع
الآخرين(.)10
وبعبارة �أخرى فالثنائية اللغوية هي قدرة الفرد �أو املجتمع
على التكلم بلغتني خمتلفتني يف �شتى املجاالت واملواقف على
درجة واحدة من التفوق والإتقان (.)11
 االزدواجية اللغوية :Le bilinguisme :عرفها جون
ديبوا ( )Jean Duboisعلى �أنها الو�ضع اللغوي الذي ي�ستعمل فيه
املتكلمون لغتني خمتلفتني ح�سب البيئة االجتماعية والظروف
اللغوية املتعددة ،مثل الف�صيحة واللهجة (.)12
 الواقع اللغوي :يت�سم اليوم الواقع اللغوي العربي ب�صفة
عامة واجلزائري ب�صفة خا�صة يف ظل زمن العوملة بالإهمال الذي
طالها يف كثري من املجاالت احليوية مقارنة باللغات العاملية
الأخرى ،امل�سيطرة على العلوم والآداب الإن�سانية والتكنولوجيا،
وغريها من مظاهر التقدم احل�ضاري يف الع�رص احلديث.
◄◄وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه اليوم بحدة :ما هو واقع اللغة
العربية ،يف زمن العوملة وزمن التكنولوجيا؟
ينبغي �أن نعرتف ونقر ب� ّأن اال�ستعمار الغا�شم (الفرن�سي
والإجنليزي والإ�سباين والإيطايل) الذي زحف يف القرن املا�ضي
على الدول العربية �أحكم قب�ضته ،وبذل جهدا كبريا ،من �أجل �إحالل
لغته بديال للغة العربية ،وقد �سبق ذلك ،لأن فرن�سا اال�ستعمارية
فر�ضت هيمنتها على اجلزائر التي ما زالت تتجرع تبعات تلك
احلقبة الزمنية املريرة ،كما حاولت الدفع باللهجات العامية من
العربية واللغة الأمازيغية من �أجل �إذكاء ال�رصاع معها ،و�إ�ضعاف
اللغة العربية.
 التلوث اللغوي :تعد ظاهرة التلوث اللغوي من الظواهر
التي تنخر ج�سد اللغة العربية من خالل مظاهر اللهو والعبث بني
الطلبة يف اجلامعات اجلزائرية ،ق�صد الرتويح عن النف�س� ،أو التجديد
يف �أمناط الأ�ساليب الكالمية التي �أ�صبحت عادات �شبه م�ستقرة
عندهم.
هذا التلوث انعك�س �سلبا على لبا�سهم وحركاتهم ،وهذا كله من
�آثار التغريب �أو العوملة يف الثقافة.
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 الرطانة :تتفق املعاجم العربية على �أن (رطن) تعني
العجمي َي ْرطُ ُن َرطْ ن ًا
التحدث �أو التكلم بالعجمية ،تقولَ :رطَ َن
ّ
َ
والرطَ انة واملُراطَ نة ،وقد َتراطَ نا تقول :ر�أيت
والرطَ انة ِّ
تكلم بلغته َّ
�أَعجمني يرتاطَ نان وهو كالم ال يفهمه العرب .و(ال ِرطَ ا َنةُ)ُ :يقال كلَّمه
أعجمي� ،أَو بكالم ال يفهمه اجلمهور ،و�إمنا هو
بالرطانة :بالكالم ال
ّ
()13
موا�ضعة بني اثنني �أَو جماعة .
 حلن العامة :جاء يف معظم القوامي�س واملعاجم العربية،
وكذا الدرا�سات املتعلقة بهذه الظاهرة � ّأن الل َّْحن والل ََّحن والل ََّحانة
واللَّحا ِن َية هو تركُ ال�صواب يف القراءة والن�شيد وما �إىل ذلك ،والل َْح ُن:
َّان ولحَ َّا َنةٌ� ،أي كثري اخلط�أ(.)14
اخلط�أ يف الإعراب .يقال :فالن لحَ ٌ
وانطالقا من التعريفات ال�سابقة مل�صطلحات البحث ،يتبينّ
لنا � ّأن ثمة خطوط متا�س بني هذه الظواهر التي تطفو على �سطح
احلديث اليومي ،واال�ستعمال اللغوي لدى فئة معينة من املجتمع
مما ت�سبب يف هذا التغريب الذي له جذور ووجود من وقت
اجلزائري؛ ّ
غري ق�صري.
و�أق�صد بذلك ما حدث ويحدث من التقليد الأعمى للغرب
والنقل عنهم دون وعي وال تفكري يف العواقب الوخيمة التي ترتتب
مما ي�ؤدي بنا �إىل �أن ن�سمع كالما هجينا خليطا
عن هذا التقليد؛ ّ
ملوثا ،ال �سمة له وال ذوقا ،ف�ضال عن تداول الطلبة اجلامعيني
ملفردات وتراكيب تقرع الآذان وتدمي القلوب.
�أ�سباب التلوث اللغوي وعوامله والرطانة وحلن العامة :بعد
�أن ا�ستعر�ضت �آنفا مفاتيح البحث ب�إيجاز ،ر�أيت من ال�رضوري �أن
�أعر�ض �أهم الأ�سباب والعوامل التي �أدت �إىل �شيوع مثل هذه الظواهر
الهجينة التي تنغ�ص علينا حياتنا اللغوية وبالتايل تفقدنا هويتنا
العربية.
وميكن �أن نح�رص هذه الأ�سباب يف عنا�رص ثالثة؛ �سيا�سية،
وثقافية ،واجتماعية ،تتحكم فيها جملة من ال�ضوابط التي �أدت
�إىل بروزها ب�شكل الفت ،و(�إذا كانت اللغة من الناحية ال�شعورية
والوجدانية متثل روح الأمة ،ومن الناحية الثقافية متثل الوعاء
والو�سيلة الناقلة للأفكار والتقاليد واخلربات عرب الأجيال املتعاقبة
على تاريخ الأمة ،وكانت من الناحية ال�سيا�سية هي معامل احلدود
احلقيقية للرقعة اجلغرافية الوطنية والقومية ،ومن الناحية ال�سيادية
هي �أهم �أ�س�س الهوية ومكونات ال�شخ�صية والوحدة الوطنية ،لأية
جمموعة ب�رشية ،تعي�ش يف ان�سجام على وجه الكرة الأر�ضية)(.)15
�إذن اللغة هي �رشيان احلياة وع�صبها؛ لأننا ال ن�ستطيع �أن
نرتجم ما يدور بخلدنا �إ ّال بو�ساطتها؛ فهي الروح و الوعاء و احلدود
اجلغرافية و ال�سيادة والهوية و الدين ،لذلك ت�سارعت الأحداث وجتلت
احلقائق والأ�سباب ف�آلت لغتنا العربية �إىل هوان بني ظهرانينا ،ومرد
ذلك كما �أ�سلفت جملة من الأ�سباب نوجزها:
♦ ♦�أ�سباب �سيا�سية :حتتل اللغة العربية موقع ال�صدارة يف
التنظري القومي العربي� ،أما ترتيبها يف خانة الوطنية والتوا�صل
لتفت �إليها
اليومي فهي �شبه مهملة� ،إن مل نقل منعدمة؛ فال يكاد ُي ُ
�إال يف املحافل واملنا�سبات ،وتبقى ظاهرة العزوف عن الف�صيحة،
وظهور العاميات ،وتقليد الآخرين يف لغاتهم ،ال�سمة البارزة على
�ساحتنا العربية ،وهي نتيجة منطقية لتمزق الأمة وت�رشذمها،
وتقطع الأوا�رص بينها يف ال�سيا�سة واالقت�صاد؛ لت�صبح كل دويلة
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�شعب ًا م�ستق ًال يباعد الزمن بينه وبني �أ�شقائه ،ويقل تبع ًا لذلك
االت�صال الفكري واالجتماعي ،وتتقوقع كل دويلة على نف�سها يف
بيئتها ال�ضيقة املحدودة ،ويتولد من ذلك تفكك اجتماعي يتبعه
تفكك لغوي منحدر(.)16
وقد تناول �أحد الباحثني اجلزائريني بع�ض الأ�سباب التي
�أ�سهمت يف تويل اللغة العربية يف قوله( :وكانت اللغة امل�ست�ضعفة
وامل�ستهدفة من هذه الوجهة ،وبدون منازع ،هي بيت الداء الذي
ينخر الكيانات القومية ال�ضعيفة لإزالتها من الوجود ( )...وكانت
اللغة وقوتها يف مقدمة كل دواء ،لوقاية كيان الدولة ،ووحدة
ال�شعب ،والأمة من الت�شتت ،والتفرق ،والتمزق �إىل كيانات جمهرية ال
ح�رص لها ،داخل الرقعة اجلغرافية الواحدة ،كما يتجلى ،على خريطة
العامل املمدودة ،كاحل�صرية �أمام كل ذي ب�رص وب�صرية)(.)17
وتعد اللغة العربية يف ع�رصنا فاقدة الهوية ،فاقدة العروبة،
بل �إنها �أم�شاج و�أخالط من الكالم بني ف�صيحة نادرة اال�ستخدام
[�أ�ساتذة اللغة يف اجلامعات اجلزائرية ي�سعون �إىل تقدمي اللغة
املثالية انطالقا من �أهمية اللغة الف�صيحة يف �إي�صال املعلومة]
ومملوءة باللحن واخلط�أ ،ويف املدار�س واملعاهد العامة تقدم
بطريقة هوجاء [بع�ض �أ�ساتذة املواد الأدبية ،وبخا�صة ما تعلق
بالدرا�سات احلديثة يف جمال ال�رسديات يف اجلامعات اجلزائرية
ي�سعون �إىل �إحالل العامية القريبة �إىل اللغة ال�سليمة انطالقا من
اعتقادهم ب�أن الطلبة ال ت�صلهم املعلومة �إال بو�ساطة هذا النوع
من التخاطب] ،وتقدم موادها �أحيا ًنا باللغة العامية( )18بل �إن
من �أ�ساتذة اجلامعة من ت�سول له نف�سه �إلقاء املحا�رضات بالل�سان
الدارج ممزوج باللغة الفرن�سية �أو اللغة االجنليزية.
ونظرا لهيمنة اللغة الفرن�سية على دواليب الإدارات اجلزائرية
 على الرغم من �أن الد�ستور اجلزائري ف�صل يف �أمر اللغة الر�سميةللبالد -ف� ّإن جل املرا�سالت تتم بهذه اللغة� ،أما لغة التوا�صل فهي
لغة �إفرجنية بامتياز ،وبخا�صة يف املدن الكربى.
و�إذا كان املرء قد حدد (ما للغة العربية من خ�صائ�ص
ومميزات يف ذاتها ،مبا ال يرتك �أي جمال لل�شك يف قيمتها العلمية
واحل�ضارية ،مبا ي�سقط كل الذرائع التي قد تقدم يف هذا اخل�صو�ص
بالن�سبة لأعداء هذه اللغة الذين يرتب�صون بها الدوائر يف اخلارج
والداخل لأ�سباب متعددة ،قد تختلف يف املنطلقات ،ولكنها كلها
ت�صب يف هدف واحد ،هو الق�ضاء على �أهم �أ�س�س ومكونات الأمة
وتقوي�ضها من الداخل ،بعد �أن ف�شلت كل حماوالت الأعداء للق�ضاء
عليها من اخلارج)(.)19
وتعود بع�ض الأ�سباب التي تعاين منها اللغة العربية اليوم �إىل
تو�سع دور اللغات الأجنبية على ح�ساب لغتنا من جهة ،و�إىل التم�سك
باللهجات املحلية من جهة �أخرى ،وكالهما خطر على اللغة العربية،
و� ّأي تعمد لإق�صائها وذلك ب�إحالل لغة �أخرى� ،أو لهجة حملية حملها
ُي�سهم يف �إ�ضعافها ويقل�ص من حجم ا�ستعمالها ،مما ي�شكل خطرا
على الثقافة العربية الإ�سالمية ،وي�ضعف الأمة العربية ويفقدها
هويتها
وي�ضيع تراثها(.)20
ّ
و�إذا كان من املنطق �أن ا�ستعمال �أية لغة يتطلب بال�رضورة
حداً �أدنى من �إتقان قواعدها ،ثم امتالك الرغبة يف ذلك ب�سبب ربط
التعلم ذاته ،وكذلك اال�ستعمال مبنفعة ما ذاتية؛ ف�إن تناول �سبب
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الق�صور ال�شنيع يف ا�ستعمال اللغة العربية عند الناطقني بها يتطلب
معرفة خمتلف الأ�سباب والعوامل الذاتية واملو�ضوعية التي �أدت �إىل
ذلك ،ومنها؛ عدم �إعطاء بع�ض العرب مكان ال�صدارة للغة العربية يف
بلدانهم� ،إ�ضافة �إىل �سيطرة اللغات الأجنبية على الأق�سام العلمية
يف معظم اجلامعات العربية يف امل�رشق واملغرب على حد �سواء.
وحتديد نوعية امل�شاكل واملعوقات التي تعرت�ض اال�ستعمال الأمثل
للغة العربية(.)21
♦ ♦�أ�سباب ثقافية :ت�ؤدي الثقافة دورا كبريا يف عملية �إر�ساء
دعائم اللغة ،وميكن للم�رشفني على مناحي الثقافة يف �أي جمتمع
امل�ساهمة يف �إعالء �ش�أن اللغة ،و(لكل �أمة ثقافتها اخلا�صة بها ،التي
متيزها عن غريها من �سائر الأمم الأخرى ،وتعطي لها عن�رص الفرادة
يف هذا الوجود .وتع ّد اللغة �أهم املقومات الأ�سا�سية ل ّأي ثقافة من
الثقافات)( .)22كما تبقى م�س�ألة اللغة الوطنية ق�ضية مبد�أ غري قابل
للم�ساومة وال للتنازل؛ بل � ّإن اعتماد اللغة العربية يف بناء جمتمع
املعرفة جوهري( ،لأنها �أ�سا�س رئي�س من �أ�س�س الثقافة ،ولأن
الثقافة باتت هي املحور الأ�سا�س الذي تدور يف فلكه عملية التنمية.
واللغة حمورية يف منظومة الثقافة الرتباطها بجملة من مكوناتها
من فكر و�إبداع وتربية و�إعالم وتراث وقيم ومعتقدات)(.)23
وقد �أظهر هذا التقرير حر�ص الدول العربية على بناء جمتمع
معرفة ي�ستقبل املعرفة وينتجها بالعربية؛ (وفيما يخ�ص العربية
ف� ّإن جميع الدول العربية اختارت العربية الف�صيحة كمعيار لغوي
وال عجب يف ذلك �أن تكون هذه اللغة الرباط الأ�سا�سي الذي يربطهم
وتنتظم عليه عالقاتهم وتوا�صلهم وتعاونهم ،ف�إن لهم تراثا بهذه
اللغة عظيم يت�سع يف الزمان �إىل  14قرنا ويف املكان  22دولة.
وهي لغة الثقافة التي بها ترتقي املجتمعات الناطقة بها)(.)24
كما ميكن القول � ّإن اللغة العربية ا�ستعادت مكانتها ،وبرهنت
على �أنها جديرة ب�أن تقف يف م�صاف اللغات العاملية الكربى.
فهي لغة علم و�أدب وفن وح�ضارة ،ات�سع �صدرها لكل جديد ،وقد
ا�ستخدمت احلا�سبات الإلكرتونية يف درا�ستها( .)25ويرى متام
ح�سان � ّأن اللغة لي�ست عن�رصا من عنا�رص الثقافة فح�سب ،بل �إ ّنها
�أ�سا�س كل �أنواع الن�شاط الثقايف ،وبالتايل فهي �أقرب الأدلة و�أقواها
يف عملية ا�ستق�صاء املالمح اخلا�صة ب� ّأي جمتمع معا�رص(.)26
وباعتبار �أن اللغة العربية ا�ستطاعت يف زمن ما حمل الثقافة
العلمية والفنية والأدبية ،ودعم احل�ضارة الإن�سانية وتطويرها عرب
الأزمنة ،وهذا ما ي�ؤكد قدرتها على التجديد وعلى التطور واال�ستمرار؛
ف� ّإن الأمر لي�س كذلك اليوم لظروف كثرية و�أ�سباب متنوعة؛ حيث
طغى التهجني اللغوي على موروثنا الثقايف واحل�ضاري؛ وذلك
ب�سبب الغزو الفكري الغربي على ثقافتنا الإ�سالمية؛ هذا الغزو الذي
غيرّ كثريا من املفاهيم الثقافية عندنا و�أح ّل حملّها مفاهيم علمانية
غربية ،ومنها :تقليد امل�سلمني للغرب يف عاداتهم وتقاليدهم
و�سلوكاتهم ،وانحطاط �أخالق ال�شباب ب�سبب املخدرات واخلمور،
�إ�ضافة �إىل �أن العلمانية ت ّدعي � ّأن الإ�سالم عبارة عن طقو�س و�شعائر
ال تتالءم مع احل�ضارة الإن�سانية()27؛ فال تكاد ت�سمع �إال تلك العبارات
التي ترتدد على �أل�سنة النا�س هنا وهناك خالل املهرجانات الثقافية
خيل �إليك �أ ّنك يف دولة غري عربية ،فه�ؤالء ال يدخرون جهدا
حتى ُي ّ
يف قلب املوازين يف الت�شهري حلدث ثقايف حتت م�سميات فرن�سية
ِي�ستيفال� ،Festival :أي :مهرجان ،وكون�سري� ،Concert :أي :حفلة
(ف ْ

د .صالح حللوحي

مو�سيقية ،و � Salle de concertأي :قاعة حفالت ،و ،restaurant
أجنبية امل�ستعملة يف
�أي :مطعم) ،وق�س على ذلك؛ ل ّأن الكلمات ال ّ
وغل يف املجتمعات؛ فهي ال تغزو
التخاطب اليومي جتد فر�صتها لل ّت ّ
يف
الأل�سنة ب�ألفاظها ورطانتها فح�سب ،بل تتوغل بر�صيدها ال ّثقا ّ
ال�سيطرة وال ّت�أثري وب�سط
م�صطحبة معها مدلوالتها لتنفذ �إىل مواقع ّ
ال ّنفوذ والتغلغل �إىل ال ّنفو�س وال�سيطرة على العقول.
♦ ♦�أ�سباب اجتماعية :تختلف طرائق التوا�صل اللغوي
بني طبقات املجتمع اجلزائري باختالف م�ستوياتهم املعي�شية
وثقافاتهم التعليمية ،ونلحظ ذلك من خالل نرباتهم ومعامالتهم
وا�ستعمالهم لألفاظ دون �أخرى ،هذه الألفاظ ت�شعرك بنوع من
النفور و�أنت ت�ستمع �إىل �أحاديثهم امل�ستغربة التي تنم عن رف�ضهم
لكل ما له �صلة باللغة العربية؛ لأنهم يعتقدون �أن �سبب التخلف هو
اللغة يف ح ّد ذاتها متنا�سني �أن ال�سبب هو امل�ستعمل لهذه اللغة؛ فمثل
هذه امل�شاكل اللغوية قد ت�ؤدي �إىل ذوبان الل�سان العربي وتفقده
أقواما نا�زشة متنافرة .ومرد هذا
هويته ،وبالتايل ي�صبح املتكلمون � ً
كله الذوبان الثقايف واالجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي.
ولعل من �أ�سباب تف�شي ظاهرة الرطانة والتلوث اللغوي وحلن
العامة يف �أو�ساط املثقفني اجلزائريني النربة التي متيز كالمهم
اليومي؛ حيث يتبينّ لهم �أن احل�ضارة الب�رشية تكمن يف احلديث بلغة
(موليري) لأنها لغة احلب والعاطفة ،و�أن اللغة العربية لغة م�ساجد
ومتاحف .وقد بلغ بهم االنبهار مبلغ ًا عظيماً ،حتى �إن من بيدهم
مقاليد الأمور عمدوا �إىل ا�ستعمال اللغة الفرن�سية يف املعامالت
الر�سمية يف الدولة اجلزائرية ،و(�إن م�س�ألة اللغة العربية حتتاج �إىل
توعية املواطن ب�أهمية ل�سانه ،وما يقدمه الل�سان العربي من �سيادة
�إ�ضافة �إىل �أن التنمية يف كل بالد العامل مل حت�صل بالل�سان الأجنبي
بتاتا)(.)28
وعلى هذا الأ�سا�س يجد طلبتنا الأعزاء يف �أق�سام اللغة
العربية و�آدابها �صعوبة كبرية يف الت�أقلم بني ما ي�أخذونه يف
قاعات التدري�س و ما ي�سمعونه خارجها ،الأمر الذي �أدى بهم �إىل
عدم ال�سيطرة على �أل�سنتهم املتطاولة على اللغة العربية ،فكثريا
ما ت�سمع بع�ضهم يقول لك :عندي (كور )Cour :مبعنى حما�رضة �أو
عندي ( )T Dوهي خمت�رص كلمتي� )Dirigée Travaux (:أي :ح�صة
�أعمال موجهة ،وعندما ت�س�أله عن �سبب ت�أخره عن احل�صة ،يجيب
بكل ب�ساطة ب�أن ال�سبب هو الـ(� ،)Busأي احلافلة والـ(،)circulation
�أي ازدحام حركة ال�سري ،وغريها من الكلمات اليومية.
� ّأما �إذا حاولت �أن تحُ ّدث الطلبة يف �أثناء احل�صة �أو �أن تطرح
عليهم �أ�سئلة ،فال تنتظر – يف الأغلب الأعم – �أن يجيبوك باللغة
ال�سليمة ،وال �أقول اللغة الف�صيحة؛ ل ّأن �أل�سنتهم درجت على ا�ستعمال
العامية �أو الهجني الذي ال ميكن �أن ي�ؤدي الوظيفة التوا�صلية؛ ف�إذا
كان ال�س�ؤال مثال عن ا�ستخراج الفاعل� ،أو املرفوعات� ،أو املفعول
به� ،أو املن�صوبات؛ ف�إن الإجابات �ستكون متباينة يف لغتها بني
لغة قريبة �إىل الف�صيحة ،ولهجة عامية ممزوجة ببع�ض الكلمات
الفرن�سية وك�أنك خارج قاعات الدر�سّ � .أما �إذا حاولوا تربير
الإجابات ،فت�سمعهم ين�صبون الفاعل ويجرون املفعول به ،وهم بذلك
يجهلون احلكم الإعرابي لها ،ب�سبب عدم ح�ضورهم املحا�رضات� ،أو
ب�سبب ا�ستهتارهم ،ويف حاالت معينة عندما يلحظ حركة الفتحة
على حرف ما يف الن�ص يقول هذا هو املفعول به� ،أو احلال �أو .. .وقد
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تكون هذه احلركة على ال�ضمائر املت�صلة� ،أو �أن هذه احلركة حركة
بناء ال �إعراب .وعندما حتاول تنبيههم يجيبون بل�سان دارج( :م َا
رف �أو َما ْع َرفْ�ش مبعنى ال �أعرف� ،أو ال �أعرف �أي �شيء).
ْع ْ
أجنبية ،وبخا�صة الفرن�سية
والإكثار من ا�ستعمال الكلمات ال ّ
من قبل املتكلمني مرده اال�ستعمار الفرن�سي الذي �سعى �إىل الق�ضاء
ّغوي املرتبط
على هوية الأمة اجلزائرية ،و�إ�ضافة �إىل ّ
ال�ضعف الل ّ
يف ،ويف هذا ال�صدد �أرجع الباحث اجلزائري
بال�ضعف
الفكري وال ّثقا ّ
ّ
ّ
الدكتور �صالح بلعيد خالل اليوم الدرا�سي حول (اللغة العربية بني
التهجني والتهذيب الأ�سباب والعالج) ظاهرة التلوث اللغوي �إىل
هجنت اللغة العربية يف اجلزائر وتهذيبها
القنوات الأجنبية التي ّ
م�س�ؤولية الإعالم واملدر�سة.
وقد �أرجع الدكتور �صالح بلعيد الأ�سباب الأ�سا�سية التي �أدت
�إىل هذا التهجني اللغوي(:)29
1.1الإعالم مبختلف قنواته خا�صة الف�ضائيات ،وما حتمله
من �إبداعات لغوية عن طريق و�صالت الإ�شهار مثال ،حيث ت�أتينا
حمولة ثقافية مرنة ب�سيطة �سهلة على احلفظ ولها ترانيم خفيفة،
وباللغة احلاملة لها ،التي تعمل على جتاوز امل�ألوف والتحرر من
�سلطة اللغة الثابتة ،وبهذا حتدث ك�رسا لغويا وانحرافا عن �سلطة
النحو.
2.2كرثة الالفتات الأجنبية يف البلدان العربية و�أغاين الفيديو
كليب التي جتمع خلطة غريبة من الأغاين والأداء �إىل درجة ت�سطيح
الفن.
3.3هيمنة اللغة الأجنبية على خطاب بع�ض النخبة من خالل
هيمنة لغة امل�ستعمر.
�4.4إىل جانب جت�سيد بع�ض الأ�رس لهذا الهجني يف بيوتها،
والعمل على التفاخر به وهجران اللغة الوطنية باعتبارها لغة
الرتاث ال احلداثة.
5.5عدم اعتماد املوروث الثقايف الوطني كمرجعية دالة يف
التاريخ والعلوم والآداب وافتقاد املرجعية اللغوية الوطنية واجلري
وراء املرجعيات الغربية.
وقد �أ�سهب �أحد الباحثني يف هذا املجال وتناول املو�ضوع
جمر َد و�سيلة لل ّتخاطب
بالدر�س والتحليل؛ �إذ يرى � ّأن اللّغة لي�ست ّ
وم�شاعر وتراث
وعواطف
فكر وعقيد ٌة وثقاف ٌة
ُ
ُ
فقط ،و�إمنا هي �أي�ض ًا ٌ
ال�ش ّبان العرب
وتاريخ ،وما ا�ست�رشى (من هزالة ال ّثقافة
العامة لدى ّ
ّ
وج ْهلِهم
والعلوم،
املعارف
يف الوقت احلا�رض ،و�ض�آلة زادهم من
َ
طبيعية ل�ضعفهم يف لغتهم،
بترُ اثهم وتاريخهم� ،إنمّ ا هو نتيجة
ّ
()30
اجليد لل ّثقافة واملعرفة والعلم) .
وفقدهم للمفتاح ّ
خ�صية،
وي�ؤدي هذا ال�ضعف اللغوي تدريجيا �إىل ذوبان ّ
ال�ش ّ
بالرابطة الّتي ُت َو ِّحد ال ّأمة �أال
وبالتايل َف ْقد ا ْل ُه ِو ّية ،وانقطاع ّ
ال�صلة ّ
وتبوئ
اال�ستقالل،
لها
ق
ق
و
،
الكيان
وهي اللغة الوطنية التي َت ُ�ش ّد
ّ
تحُ
َ
ِّ
احلية ،واملحافظة على اللّغة هو
لها املكانة املحرتمة بني الأمم ّ
املحافظة على الأ�صالة واالنتماء القومي)31(.
ّ
حري بنا �أن
مظاهر اللحن :قبل احلديث عن مظاهر اللحنّ ،
نبني مق�صدنا من امل�صطلح ،وما يوافق الدرا�سة؛ حيث يق�صد به
خمالفة العربية الف�صيحة يف الأ�صوات� ،أو ال�صيغ� ،أو يف تركيب
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اجلملة وحركات الإعراب� ،أو يف داللة الألفاظ( ،)32وقد ح ّدد علماء
الأ�صوات قدماء وحمدثون �أ�سباب حدوث اللحن يف اللغة العربية
يف جملة من الظواهر ال�صوتية املرافقة لعملية النطق؛ فكانت
ملبد�أ التجاور الأثر البارز يف ذلك؛ حيث تت�أثر الأ�صوات اللغوية
ببع�ضها عند عملية النطق بها يف الكلمات واجلمل ،فتتغري خمارج
بع�ض الأ�صوات� ،أو �صفاتها لكي تتفق يف املخرج� ،أو ال�صفة مع
الأ�صوات املجاورة ،ويحدث ذلك نوعا من االن�سجام بني الأ�صوات
املتنافرة(.)33
�إ�ضافة �إىل قوانني �أخرى ،منها املخالفة ال�صوتية ،والقيا�س
اخلاطئ ،ونظرية ال�سهولة ،وكذلك ظاهرة القلب املكاين .وهي ظواهر
لغوية مرتبطة بع�ضها ببع�ض)34(.
واملت�أمل يف هذه الظواهر يلحظ �أنها متقاربة يف مدلوالتها،
متباينة يف تفا�صيلها الدقيقة ،و ُت�سهم كثريا يف التطور اللغوي الذي
يح�صل يف اللغات.
و�أجمع املتدخلون يف اليوم الدرا�سي الذي نظمه املجل�س
الأعلى للغة العربية يف اجلزائر ،بتاريخ 16 :فرباير  ،2010حتت
عنوان (اللغة العربية بني التهجني والتهذيب الأ�سباب والعالج) على
تناول مظاهر التهجني اللغوي يف اجلزائر و�أ�سبابه ،واحللول املنا�سبة
من �أجل الق�ضاء على امتداد هذه الظاهرة التي تهدد م�ستقبل اللغة
العربية يف بالدنا ،و�أجمع املخت�صون على �أن اال�ستعمار والإعالم
واملدر�سة من بني �أهم الأ�سباب التي خلقت هذا التلوث اللغوي،
وعدوا الرتكيز على هذه الأ�سباب و�إعادة النظر فيها من بني احللول
التي ميكن �أن تقف �أمام امتداد هذه الظاهرة عرب الأجيال.
ولعل مهمة العامل اللغوي هي الو�صف والت�سجيل وا�ستنباط
القوانني التي تخ�ضع لها ظاهرة التطور اللغوي ،و� ّأما ق�ضية فر�ض
نظام لغوي معني ،والقول ب�صوابه� ،أو بخطئه ،و�إباحته �أو منعه فهو
من �صميم عمل املعلم ال العامل ،ولي�س له (�أي :املعلم) �أن يب�سط ر�أيه
ويبالغ يف فر�ض �أ�سلوب معني من التعبري اللغوي؛ وذلك ب�سبب
قهرية التطور اللغوي ال �شعوريته(.)35
وميكن ح�رص مظاهر اللحن يف اللغة العربية يف النقاط
الآتية:
♦ ♦�أوال :اللحن يف احلركات الإعرابية :تعد ظاهرة اللحن يف
احلركات الإعرابية من �أخطر املظاهر املتداولة على �أل�سنة الطلبة
يف اجلامعة اجلزائرية ،وخا�صة لدى طلبة ق�سم الآداب واللغة
العربية،ويعود �سبب كرثة �أخطاء الطلبة النحوية �إىل جملة من
الأ�سباب لعل �أهمها نفور الطلبة من مادة النحو العربي على مر
فرتات حياتهم التعليمية يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية على اعتبار �أن
طريقة تقدمي الدرو�س يف ال�سابق (بداية من املو�سم الدرا�سي 2004
 ،)2005/تعتمد على ا�ستقاللية احل�ص�ص ،وبالتايل ثقل ح�ص�ص
النحو على الطلبة� ،أ�ضف �إىل ذلك طرائق بع�ض الأ�ساتذة التي ال
ترقى �إىل امل�ستوى الذي يحفز الطلبة على الإقبال.
�أما بعد املو�سم الدرا�سي( ،)2005/ 2004ف�أ�ضحت طريقة
املقاربة الن�صية هي ال�سائدة ،وهي طريقة منا�سبة يف كثري من
احلاالت لطرائق التدري�س احلديثة؛ حيث تعتمد الطريقة على
املتلقي(الطالب) مما ي�سهل عملية اال�ستيعاب والإدراك.
وتطفو هذه الظاهرة على ال�سطح يف �أثناء احلديث� ،أو يف
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�أثناء �إلقاء العرو�ض ال�صفية� ،أو التوا�صل مع الأ�ساتذة داخل
قاعات التدري�س ،فكثري من طلبتنا ال يجيدون احلديث بالف�صيحة،
ويلج�أون �إىل ا�ستعمال التهجني اللغوي ،ويوا�صلون فيه �إذا مل يجدوا
من الأ�ساتذة من يردعهم ويجربهم على ذلك ،فال ي�صححون �أواخر
الكلمات ،كما تقت�ضيه قواعد النحو ،وذلك كما يف حلن الكثري منهم.
وحت�رضين �أمثلة الطلبة يف �إجاباتهم عن �أ�سئلة االختبارات
الكتابية (مناذج من �إجابات الطلبة يف اختبار مادة النحو
وال�رصف):
أكرم املعلمة مركز الإ�رشاف الرتبوي ،وق ّدم لها
 مثال �أولَ � :
هدية(.ا�ستخرج الفاعل وبني نوعه).
ّ
كانت �إجابة بع�ض الطلبة :املعلمةُ :فاعل مرفوع وعالمة رفعه
ال�ضمة الظاهرة على �آخره ،وال�صواب :املعلمةَ :مفعول به مقدم.
مرك َز :مفعول به من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على
�آخره ،وال�صواب مرك ُز :فاعل م�ؤخر مرفوع.
 مثال ثان :قال اهلل تعاىل}قَا َل هَّ
ني
ال�صا ِد ِق َ
اللُ َهذَا َي ْو ُم َين َف ُع َّ
َ
ت ِت َها الأَ ْن َها ُر خَ ا ِلدِي َن فِي َها �أ َب ًدا َّر ِ�ض َي
ت ِري مِ ن حَ ْ
َّات جَ ْ
ِ�ص ْد ُق ُه ْم َل ُه ْم َجن ٌ
هَّ
اللُ َع ْن ُه ْم َو َر ُ�ضواْ َع ْن ُه َذ ِل َك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظِ ي ُم{ املائدة .119
(ا�ستخرج الفاعل واملفعول به ،وبني نوعهما).
كانت �إجابة بع�ض الطلبة :الفاعل :ال�صادقون بدل ال�صادقني،
خط�أ يف الآية (ا�سم �رصيح ظاهر).
املفعول به� :صد َقهم بدل �صد ُقهم خط�أ يف الآية.
 مثال ثالث :قر�أ الكتاب �صاحبه(.بينّ �سبب تقدمي املفعول
به عن الفاعل).
الكتاب.
كانت �إجابة بع�ض الطلبة :الفاعل:
ُ
املفعول به� :صاح َبه.
عدم ذكر �سبب التقدمي ،واجلملة يف نظر الطالب �صحيحة،
(الكتاب) على الفاعل (�صاح ُبه) وجوباً؛ ل ّأن
والأ�صح :يتقدم املفعول
َ
الفاعل ات�صل به �ضمري يعود على املفعول به ،والفاعل ا�سم ظاهر.
وهناك مناذج كثرية ال يت�سع املقام لذكرها.
كما ميكن �إدراج بع�ض �أخطاء الأئمة على منابر اجلمعة،
ف�أحدهم ال يرتدد يف نطق قوله( :يا عبا ُد اهلل) بال�ضم ،وهو معروف
عندنا بهذا اللحن رغم تنبيهنا �إياه ،ومثل هذه الأخطاء كثرية
ومتكررة .ويف امل�ساجد يرفع امل�ؤذن �صوت احلق فيقول� :أ�شهد �أن
حمم ٌد ر�سولُ اهلل برفع حممد.
♦ ♦ثانيا :اللحن يف بنية الكلمة :هناك انقالبات �صوتية ال
تخ�ضع للقوانني ،بل تخ�ضع ملا ي�سمى بالعادة اللغوية( ،فاللحن
اليوم ملأ ال�سمع والب�رص ،يف املكتوب واملقروء وامل�سموع ،يف
�إ�شارات ال�شوارع ،ولوحات املتاجر ،و يف املدار�س وامل�ساجد ،ويف
الأندية واملجال�س ،يزيد من ا�ست�رشائه جه ٌل مركَّ ب بعلوم الل�سان،
وهيمنة للعاميات ،وفتنة عمياء بامل�ستعمر ولغته)(.)36
وكثرية هي الأمثلة التي تتداولها الأل�سن يف اجلامعات
العربية ،و اجلزائرية ،فطلبتنا مييلون �إىل الت�سهيل يف نطق الألفاظ
حتى يوفروا اجلهد الع�ضلي ،وهذا جار يف حياتهم العامة ،مما طغى
(جيت[
على ل�سانهم الذي درج على مثل هذه الألفاظ؛ حيث ينطقونِ :

د .صالح حللوحي

جئت] ،و ا ْق ِريت[قر�أت ]( ،ويقولون :قريت الكتاب .وال�صواب قر�أت
بالهمز .و�سمع �أبو عمرو ال�شيباين �أبا يزيد يقول :من العرب من يقول
()37
إناء،
قريت يف معنى قر�أت) واكْ ليت[�أَكلت ] ،و(يقولونَ :ملَيت ال َ
َ
فهو مملى ،وخبيت ال�شيء ،فهو مخُ بى .وال�صواب :ملأته فهو مملوء،
وخب�أته فهو خمبوء)( )38و َج ْبت[ �أح�رضت ،و�أظن � ّأن �أ�صلها :جئت به
�أو بها] ،و وين=[ �أين] ،وا�ش بيك [�أي �شيء بك� ،أو ما بك] ،ودامين
[دائما] ،منني [من �أين] ،وبال�ش [بال �شيء] ، و ا�شكون؟ [�أي �شيء
وزير :بت�شديد الياء وهو �شد ال�شيء و�إحكام �شده يقال « َز َّي َر
يكون؟]ّ ،
يار �شيء يجعل يف فم الدابة ِ�إذا
ز
ال
و
ِها
ك
ن
ح
يف
يار
ز
ال
َ
ِّ ُ
الداب َة جعل ِّ َ
ا�ست�صعبت َل َت ْنقا َد و َتذِلَّ (ل�سان العرب مادة زير) ،فْريتها� :أو فْراها
وهي تطلق عندنا �إذا عمل الرجل عمال ف�أمته و�أ�صل ا�شتقاقها من
ال�س ْقي
فرى يفري (والعرب تقول تركته َي ْف ِري ال َف ِر َّي �إِذا َع ِم َل ال َعمل �أَو َّ
ف�أَجاد) (ل�سان العرب مادة فرا) ،وباين :بت�سهيل الهمز ،ومعناها
ظاهر ،ويهدر :واملراد الكالم و كرثته يقال يهدر بزاف �أي يتكلم
كثريا ولها معنى يف اللغة روى �أبو تراب للأ�صمعي :هدر الغالم
وهدل� :إذا �صوت (تهذيب اللغة مادة هدر).
كما ي�ستوقفنا انقالب �صوتي �آخر يتكرر كثريا على �أل�سنة
النا�س� ،سواء يف قاعات الدرا�سة� ،أوعند املقرئني يف امل�ساجد ،وهذا
االنقالب يتمثل يف التداخل احلا�صل بني �صوتي؛ الظاء وال�ضاد ،فهو
« ر�سم قد طم�س ،و�أثر قد در�س ،من �ألفاظ النا�س جميعا ،خا�صتهم
وعامتهم ،حتى ال تكاد ترى �أحدا ينطق ب�ضاد وال مييزها من ظاء،
و�إمنا يوقع كل واحدة منهما موقعها ،ويخرجهما من خمرجها،
احلاذق الثاقب �إذا كتب �أو قر�أ القر�آن ال غريّ � ،أما عامة النا�س ،و�أكرث
اخلا�صة ،فال يفرقون بينهما يف كتاب وال قر�آن)(.)39
وال يخفى على املهتمني ب�ش�ؤون اللغة العربية � ّأن بع�ض هذه
الظواهر تعود �إىل �أزمنة غابرة ،مع اختالف يف املكان والزمان وما
يحيط بهما.
♦ ♦ثالثا :اللحن يف تركيب اجلمل :املت�أمل يف الواقع اللغوي
اجلزائري ت�صدمه ما تتعر�ض له اللغة العربية من انتهاكات على
�أل�سنة الطلبة اجلامعيني ،فحني تدخل اجلامعة ترى �أن العامية هي
ال�سائدة ال�سيدة بني �صفوف الطلبة وعدد من الأ�ساتذة الذين ينتهكون
حرمة اللغة الف�صيحة؛ و(هجم الف�سا ُد على الل�سان ،وخالطت الإِ�ساء ُة
ح�سان ،و ُدخلت لغة العرب ،فلم تزل كل يوم َت ْن َهدم �أركا ُنها ،ومتوت
الإِ
َ
وه ِّجن �صميمها ،وعفت �آثارها،
ها،
مي
حر
ا�ستبيح
حتى
ها،
ن
ُر�سا
ف ُ
ُ
ُ
وطُ فِئت �أنوارها ،و�صار كثري من النا�س يخطئون وهم يح�سبون �أنهم
م�صيبون)(.)40
وتنا�سى النا�س � ّأن اللغة العربية لغة القر�آن الكرمي التي كرمنا
بها املوىل عز وجل هي الركن الأ�سا�س يف وحدة الأمة وقوتها ،و�أنها
الوعاء الذي يحفظ فكر الأمة وح�ضارتها(.)41
وتكمن مظاهر اللحن يف اجلمل التي يتداولها الطلبة فيما
بينهم؛ فهم � ّإما خمت�رصون لها يف كلمات ك�أن يقولوا :خال�ص،
مبعنى انتهى الكالم ،وكلمة (يهدر ب َّزاف) مبعنى يتكلم (املهذار
هو كثري الكالم) ب َّزاف :كثريا (من �أ�صل كلمة (اجلزاف) واجلزاف
يف ال�رشاء والبيع دخيل ،وهو باحلد�س بال كيل وال وزن ،تقول:
بعته وا�شرتيته باجلزافة واجلزاف( ،)42حيث ا�ستبدل اجليم بال�شني
لقرب خمارجهما .و َب َّ�صح :ومعناها (لكن) ،وميكن �أن يكون معناها
أو(م َّنكْ
ا�ستفهاميا عند قول ( َب َّ�صاح ) �صاعدة �صاعدة حادة � َ
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َي ُهون :ما فيه �إعالل بالنقل ،وهو نقل حركة حرف �إىل حرف
�آخر :عند وزن كلمة فيها حرف معتل نقي�سها على كلمة �صحيحة.

بال�صح)؟ وتفيد معنى (هل هذا �صحيح؟ �أو بح�سب النغمة داللة على
التهكم وال�سخرية.
وكذلك قولكَ :ما كَ االّه� ،أي :ما كان له داع� ،أو ال داع ،و َما
�إجابات الطلبة
القيا�س
الوزن
الباطن
الظاهر
كان�ش منها؟ يف ظاهره ا�ستفهام� ،أما معناه ففيه معني عدم
يفول
َي ْك ُتب
َي ْف ُعل
َي ْه ُون
َي ُهون
الت�صديق مثال ،وغري ممكن �أو ال �أُ�ص ّدق .وعبارة ( َن ْ�س َت ّنا فيك ،مبعنى:
َ�صه الفالنية،
اونا يف ل َْبال َ
انتظر فيك ،ومنه قول بع�ضهمَ :ي ْ�س َت ّن ْ
La
فرن�سية:
ه
َ�ص
ال
َب
ل
وكلمة
مبعني ينتظروننا يف املكان الفالين،
ومما يالحظ يف هذا اخلليط هو عدم معرفة الطالب لأبجديات
ْ َ
 ،placeوهي من الكلمات التي يت�شبث بها اجلزائريون كثريا.
الإجابة ،واعتماده على ال�شكل فقط ،مما يجعله م�شو�ش الأفكار �شارد
♦ ♦رابعا :اللحن يف نطق الأ�صوات :تعد هذه الظاهرة امل�ألوفة الذهن ال يرجح الإجابات ال�سليمة من اخلاطئة.
عندنا يف خمتلف ربوع اجلزائر من الظواهر التي ت�ستوقف اللغويني
♦ ♦خام�سا� :أمثلة �أخرى :يقول �أحد الباحثني يف جمال
وخا�صة املهتمني بالدرا�سات ال�صوتية ،فال تكاد متر عليك ظاهرة التن�شئة اللغوية( :يعي�ش املجتمع العربي ،مثل �أي جمتمع �آخر،
ما �إال ووجدت لها امتدادا يف اال�ستخدام اللغوي قدميا ،و يحدث ذلك ازدواجية لغوية� .أي يوجد فيه تفاوت بني لغة اخلطاب اليومي ،ولغة
عندما ال ي�ستطيع املتكلم �إخراج ال�صوت من خمرجه ،فيبدله ب�آخر الكتابة واالت�صال الر�سمي)(.)44
قريب منه ،ليتما�شى مع اللهجة املحلية ،وهذا يحدث مع الأعاجم �أو
عرف عن اجلزائريني تمَ كُّنهم من اللغات
وبناء على ما ُي َ
مع البدو و�سكان ال�صحراء ،الذين مل يت�أثروا باحل�ضارة الإن�سانية،
فحافظوا على لكنتهم ،ومن ذلك :ما يرويه بع�ض الطلبة وبالتايل الأجنبية ،وبخا�صة الفرن�سية؛ ف� ّإن املت�أمل للو�ضع اللغوي ال�سائد
يرويه �سكان املنطقة التي ي�سكنونها؛ حيث يقولون[ :الأهوة] بدل يف اجلامعة اجلزائرية يلحظ مدى �إتقان الطلبة لهذه اللغات على
[القهوة] ،وهي لهجة حملية مبنطقة تلم�سان بالغرب اجلزائري ،م�ستوى جميع الفئات العمرية؛ حيث ي�صدم كل من ي�ستمع �إىل
ويفعلون تقريبا مع كل الكلمات التي فيها �صوت القاف ،وهي ه�ؤالء الطلبة من تداولهم لكثري من امل�صطلحات بلغتها الأ�صلية
من قبيل االنقالبات ال�صوتية التي ال تخ�ضع للقوانني ،بل تخ�ضع بل ويتفوقون �أحيانا على املتكلمني الأ�صليني ،وهذه عينات من
الكلمات التي يكرث تداولها يف الو�سط الطالبي:
للعادات النطقية ،واالمتداد اللهجي للهجات اللغة العربية القدمية.
 Facوهي اخت�صار لكلمة  Facultéالتي تعني الكلية ،و
فم]،
كما ميكن �أن يعزى انقالب �صوت الثاء ً
فاء يف قولنا [ث َّمّ :
و[ الثوم :الفوم] ،وهذا مبنطقة ب�سكرة باجلنوب ال�رشقي من اجلزائر ( Départementق�سم) و ( Contrôleاختبار) ،و (Groupeالفوج
[فوج الدرا�سة] ) و ( Tableauلوحة �أو �سبورة [تعلّق فيها �إعالنات
العا�صمة.
ومنه انقالب �صوت العني همزة مبنطقة بريكة بوالية الأورا�س خا�صة بالطلبة ] و ( )Noteالعالمة و ( )Carte d’étudient)eبطاقة
الطالب(ة))  ،و ( Bourseمنحة الدرا�سة) ،و (Microاحلا�سوب) ،و �Por
[عر�س بالفتح عندنا وهو ُعر�س :ينطق �أَر�س] ،ومنه انقالب الهمزة
َ
�إما عينا �أو هاء يف مثل ا�سم[ :ف�ؤاد؛ فيقولون :فُعاد �أو فُهاد] .ويدخل ( tableهاتف نقال) ،و ( Repasوجبة)  Chambreو (غرفة بالإقامة
هذا يف باب التبديل؛ حيث (يقولون للفر�س الذي يقارب حمرته اجلامعية).
ال�سواد� :أَ ْ�ص َدع .وال�صواب� :أ�صد�أ ،بالهمز ،م�أخوذ من �صد�إ احلديد.
و�إذا حاولت �أن جتد لها �سببا يف اال�ستعمال؛ ف�إن �أغلب
ويقولون :فقعت عني الرجل ،وهو مفقوع .وال�صواب :فق�أت عينه ،الإجابات �ستحدثك عن الت�أثر الثقايف وغزوه و�أن كل من يحفظ
وهو مفقوء العني)(.)43
ماء وجه العربية ف�إما �أن يكون �صحراويا [لأن منطقة ال�صحراء
وتربز �أنواع �أخرى من الأخطاء التي وقع فيها الطلبة يف �أثناء اجلزائرية تكرث فيها الزوايا والكتاتيب] �أو �أنه يقيم باملناطق
�إجاباتهم عن �أ�سئلة ال�رصف؛ ففي �س�ؤال عن وزن كلمات بعينها( ِزن اجلبلية [الأمازيغ لأنهم ال يعرفون �إال اللغة الف�صيحة امل�ستعملة
الكلمات الآتية مذكّ را بقواعد وزنها :ي�صيح /بيدرَ /ي ُهون /خاف) ،و�أما العامية فال يعرفونها على االطالق].
ي�صيح :يفيلُ لكن ال�صواب هو:
كانت �إجابات بع�ضهم كالآتي:
ُ
ولعل من املن�صف �أن ن�سعى �إىل االهتمام بالن�شء ،و�أن
َي ِ�ص ُ
يـحَ :ي ْ�صي ُِحَ /ي ْفعِلُ َ /ي ْن ِزلُ  ،عند وزن كلمة فيها حرف معتل نبينّ لهم مدى ُق ُد�سية اللغة العربية على اعتبار �أنها من ال�ضوابط
نقي�سها على كلمة �صحيحة ،و َي ِ�صيح �أ�صلهاَ :ي ْ�صيِح ووزنهاَ :ي ْفعِل ،الأ�سا�سية التي يجب الت�شبث بها؛ لذلك يجب علينا �أن نراجع �أنف�سنا
لأنها مقا�سة على َي ْن ِزل ( �إعالل بالنقل) ،وكذلك الأمر بالن�سبة لـ :و�أن نغذيها انطالقا من عقيدتنا وبالتايل ،فنحن بحاجة �إىل �إعادة
َب ْي َد ٌر :حيث �إن �إجابات الطلبة (فيعل)؛ َف ْعلَل �إذا كانت الأحرف الزائدة النظر يف تربيتنا اللغوية العربية العامة واخلا�صة؛ يف البيت
عن ثالثة �أحرف �أ�صلية� ،أي �أن احلرف الزائد ال ميكن اال�ستغناء عنه واملدر�سة واجلامعة واملجتمع ب�أ�رسه.
لأنه �أ�صل يف بناء الكلمة ،وال ي�ستقيم معناها بدونه ،زدنا (الما)
وتعد املدار�س القر�آنية يف اجلزائر ،وبخا�صة يف ال�صحراء
واحدة يف �آخر امليزان �إن كانت الكلمة رباعية.
واملناطق اجلبلية املنطلق الأ�سا�س لعملية زرع حب القر�آن الكرمي
اف� :إذا حدث يف الكلمة تغيري يف �أحد �أحرف العلة� ،أي :قلب
َخ َ
وحب اللغة العربية ،ومعناه �إذا �أردنا �أن نحافظ على لغتنا ،يجب
حرف علة �إىل حرف علة �آخر ،وهو ما يعرف بـ (الإعالل بالقلب)؛
علينا اكت�سابها؛ فالنهج ال�صحيح ،هو �أن ت�سمع اللغة التي تود
ف�إن احلرف املتغري يوزن ح�سب �أ�صله.
تكرارا ،وهذه هي الطريقة املعتمدة يف تلقني معرفة نطق
تعلمها
ً
�إجابات الطلبة
الوزن
الباطن
الظاهر
�أ�صوات اللغة العربية وحتفيظ �آيات الذكر احلكيم ،مما ُي�س ّهل على
َخ ِو َف
اف
فَالَ
َفعِلِ
َخ َ
النا�شئة التعلم واحلفظ معا.
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الآثار التي يرتكها كل من التلوث اللغوي والرطانة وحلن
العامة على اللغة العربية والهوية العربية:
تواجه اللغة العربية حتديات كبرية ،وقد حتدث م�صطفى
�صادق الرافعي عن تعلق بع�ض الأ�شخا�ص باللغات الأجنبية
ويعجبون بها ويتخلون عن اللغة الأم اعتقادا منهم �أن اللغات
اللغات
الأجنبية ترفعهم درجات؛ حيث يقول( :والذين يتعلّقون
ِ
الأجنبي َة ينزعون �إىل �أهلها بطبيعة هذا التعلّق � ْإن مل تكن ع�صبيتهم
قوي ًة م�ستحكِم ًة من ِق َبل الدين �أو القومية ،فرتاهم �إذا وه َنت
للغتهم ّ
قوميتهم ،ويترب�ؤون من �س َلفِهم،
فيهم هذه الع�صبية يخجلون من
ّ
وين�سلِخون من تاريخهم ،وتقوم ب�أنف�سهم الكراهة للغتهم ،و�آدابها،
أ�رسار
ولقومهم و�أ�شياء قومهم ،فال ي�ستطيع وطنهم �أن
يوحي �إليهم � َ
َ
باحلب
روحه� ،إ ْذ ال يوافق منهم ا�ستجاب ًة يف الطبيعة ،وينقادون
ّ
لغريه ،فيتجاوزونه وهم فيه ،ويرثون دماءهم من �أهلهم ،ثم تكون
أجنبي؛ ومن ث َّم ت�صبح عندهم قيمة
العواطف يف هذه الدماء لل ّ
املتوهم فيها ال باحلقيقة
الأ�شياء مب�صدرها ال بنف�سها ،وباخليال
ّ
أثمن ،ل ّأن
أجنبي يف مذهبهم �أجملَ و� َ
التي حتملها؛ فيكون �شيء ال ّ
إكبار والإعظام؛ وقد يكون
الوطني مثلَه �أو �أجملَ
�إليه امليلَ وفيه ال ُ
ُّ
منه)(.)45
املتمعن يف قول الرافعي يلحظ � ّأن مت�سك املت�شدق بلغة
امل�ستعمر مرده االبتعاد عن الدين؛ لذلك وهنت ع�صبيته جتاه لغته
القومية ،فترب�أ من �أ�سالفه وان�سلخ من تاريخه ،ومما وقفت عنده
العربية ،انطالقا من هذا التلوث
العام يف اللّغة
ال�ضعف
حول �آثار ّ
ّ
ّ
الذي �أ�صاب الأل�سنة ما كتبه عبد اللطيف �أحمد ال�شويرف عن هذه
الآثار ،ونلخ�صها فيما يلي(:)46
العربية من غري �أن متت َّد ي ُد
العام يف اللّغة
1.1ا�ستمرار ّ
ّ
ال�ضعف ّ
الفعال لوقفه ،ي�ؤ ِّدي �إىل ا�ستفحاله وزيادة �ش ّدته.
العالج ّ
2.2الو�سائل املقروءة وامل�سموعة ،ت�ؤَ ِّثر ت�أثرياً بالغ ًا يف
غار الّذين هم يف مراحل تكوينهم
وال�سامعني ،وخا�ص ًة ّ
ال�ص َ
القارئني ّ
غث و�سمني.
ّغوي
والفكري ،وي�ستوعبون ب�رسعةٍ ما ُي ْل َقى �إليهم من ّ
ّ
الل ّ
العام يف اللّغة ُي ْ�ضع ُِف قدر َة اللّغة على حتقيق
ال�ضعف
ّ 3.3
ّ
ال ّتفاهم بني املتعاملني بها.
يف.
بال�ضعف
الفكري وال ّثقا ّ
ّغوي مرتبط ّ
ّ 4.4
ّ
ال�ضعف الل ّ
العام ي�ؤ ّدي بال ّتدريج �إىل ذ ََوبان
ّغوي
ّ 5.5
ال�ضعف الل ّ
ّ
خ�صية ،و َف ْقد ا ْل ُه ِو ّية.
ّ
ال�ش ّ
وثقافي ًا لدى
فكري ًا
العام فراغ ًا
ّغوي
ال�ض ُ
6.6يرتك ّ
عف الل ّ
ّ
ّ
ّ
ال ّأمة.
ا�س َت ْت َب َع ذلك
�7.7إذا �أُ�صيب القوم ب�ضعف يف لغتهم
ّ
العربيةْ ،
�ضعف �صلتهم بالإ�سالم ،وفقدهم لأداة ال ّدخول �إىل رحابه.
َ
العربية يدفع بع�ض ال ّنا�س �إىل ال ّزيغ يف
ال�ضعف يف اللّغة
ّ 8.8
ّ
وال�ضالل يف احلكم
ف
ع�س
ت
وال
ين
د
ال
منهج
عن
واالنحراف
العقيدة،
ّ
ّ
ّ ّ
إ�سالمية.
على ال ّن�صو�ص ال
ّ
العربية ،وخدمتها
واجب العرب يف ال ّنهو�ض باللّغة
ّ
ُ 9.9
و�رضورة الإ�رساع �إىل عالج �ضعف �أهلها فيها.
وبنظرة �رسيعة على عادات �أبنائنا وبناتنا اليوم ،ويف
مقدمتها العادات اللغوية ،ميكن ر�صد ما يقومون به من �أعمال

د .صالح حللوحي

وممار�سات بغية حتليل خطاباتهم فيما بينهم ،وهو خطاب تغلب
عليه اللغة الأجنبية ،ف�ضال عن اللبا�س املائع ،والعادات ال�سيئة ،مع
بذاءة املعجم اللغوي ،وانحالل املجتمع ،وما �إىل ذلك من ال�سلبيات
التي ال حتد ،وكلها ت�ؤكد تنكر جمموعة كبرية من �أبناء الأمة لقيمها
و�أ�صولها ،مبا يف ذلك العربية الف�صيحة ذات التاريخ الفكري املجيد،
والإجناز احل�ضاري امل�رشق(.)47
�آليات احلد من الظاهرة :ال يدخر املهتمون ب�ش�أن اللغة العربية
� ّأي جهد يف حماربة خطر التهجني اللغوي الذي ت�سببت فيه ظواهر
التلوث اللغوي والرطانة وحلن العامة ،وذلك من خالل �إقامتهم �أياما
درا�سية وندوات علمية وم�ؤمترات �إقليمية ي�شارك فيها املخت�صون،
وقد دعا امل�شاركون يف اليوم الدرا�سي( )48الذي نظمه املجل�س الأعلى
للغة العربية ،بتاريخ 16 :فرباير  ،2010يف اجلزائر العا�صمة ،حتت
عنوان (اللغة العربية بني التهجني والتهذيب الأ�سباب والعالج)،
�إىل حماربة ظاهرة التهجني اللغوي التي �أ�صبحت ت�شكل خطرا
حقيقيا على اللغة العربية الف�صيحة ،التي تعترب رمز الهوية العربية
الإ�سالمية ،وهذا من خالل تعميم ا�ستعمالها وحتبيبها للجمهور،
وتوثيق التعاون مع النخبة واخلرباء ومنظمات املجتمع املدين
لتهذيبها يف املجتمع اجلزائري ،وتقريبها من الف�صيحة النقية من
التهجني.
وت�أَ َّ�سف املتدخلون يف مداخالتهم لليوم الدرا�سي ملا �آلت �إليه
حالة اللغة العربية يف اجلزائر بوجه اخل�صو�ص ،ب�سبب داء التهجني
الذي �أفقدها ر�صيدها من املفردات والتعابري املتداولة ،وعدوا
التلوث اللغوي ظاهرة طارئة ،واملحفوظ يف الذاكرة من تراثنا
ال�شعبي قريب جدا من الف�صيحة.
وع ّد حممد العربي ولد خليفة( )49االقرتا�ض اللغوي بني
اللغات ظاهرة قدمية ومتوا�صلة ،م�ضيفا �أن اللغة هي �سلطة الثقافة
وركن الهوية اجلماعية وال �أهمية لها دون م�ستخدميها ،و�إذا كرث
فيها الدخيل ،تزعزعت الذات الثقافية و�ضعف االنتماء و�أقبلت
�رشائح من النخبة على الهجرة �إىل لغة �أخرى (كما هو احلال الآن
يف املجتمع اجلزائري).
وع ّدد املتحدث �أ�سباب التلوث اللغوي يف اجلزائر بني تاريخية،
على غرار �سعي امل�ستعمر �إىل تدمري الدولة وطم�س معاملها ورموزها
عن حميطها الطبيعي املغاربي العربي ،وبني اجتماعية با�ستهدافه
ا�ستئ�صال النخب املتعلمة ومالحقة من بقي منها على قيد احلياة.
واعرتف ولد خليفة ب�أن امل�ستعمر عمل على �إ�ضعاف اللغة
العربية وتخريبها من الداخل ،بهدف تفكيك الهوية من داخلها،
وقطع �أوا�رص االنتماء �إىل الثقافة واحل�ضارة العربية الإ�سالمية،
وجتفيف الر�صيد اللغوي للجزائريني وتركهم يف منت�صف الطريق
بني لغتهم الأ�صلية وثقافة القوة اال�ستعمارية املهيمنة ،م�شريا �إىل
�أن هذا كان �سببا يف اجتاه الكثري �إىل ا�ستعمال املفردات والتعابري
الأجنبية ب�سبب عدم التعامل مبقابالتها العربية وقلة تواردها يف
الإعالم والتعليم املحدود(.)50
وحتدث رئي�س املجل�س الأعلى للغة العربية �سابقا عن ت�أثري
كثري من الأغاين على الر�صيد اللغوي يف اجلزائر ،مع ا�ستعمال كل
ه�ؤالء (ال�شباب) للغة الهجينة فيها ،وكذا ربط العربية الف�صيحة
والعامية بالتخلف الذي يجعل م�ستخدميها بعيدين عن حداثة
الع�رص.
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حماربة الظاهرة :للحد من ظاهرة التلوث اللغوي يف احلوار
التخاطبي لدى اجلزائريني ب�صفة عامة و الطلبة ب�صفة خا�صة،
اقرتح الدكتور �صالح بلعيد جملة من الآليات التي يجب اتباعها
للحد من ظاهرة التلوث اللغوي ،ومنها البحث عن كيفية الرقي
بالأداة الرئي�سة الأوىل التي هي اللغة العربية (فل�سنا مطالبني ب�أن
ننحدر باللغة الف�صيحة �إىل لغة و�سطى �أو لغة ع�رصية ،و�إمنا نحن
مطالبون ب�أن نرتفع بالثقافات �إىل م�ستوى البالغة العربية والبيان
العربي الأ�صيل ،فنقرتب نحن من لغة القر�آن ال �أن نباعد بيننا
وبينها)(� ،)51إ�ضافة �إىل جمموعة �أخرى من الآليات ،نذكر منها(:)52
1.1قيام و�سائل الإعالم بالتوعية امل�ستمرة من خالل حث
اجلماهري على النطق بالعربية الف�صيحة والتعويل على لغة الإعالم
يف الرقي اللغوي ملا للإعالم من ت�أثري على املتفرج وامل�ستمع.
�2.2رضورة حث وكاالت الإ�شهار على العناية باجلانب
اللغوي يف �إجناز الو�صالت الإ�شهارية.
3.3دعوة املدار�س �إىل التفعيل اللغوي داخل الأمناط اللغوية
ال�سليمة ،و�أن يكون املعلم قدوة يف اال�ستعمال اللغوي ال�سليم،
بالإ�ضافة �إىل تفعيل املكنونات اللغوية يف لغة الطفل عن طريق
تنظيم ن�شاطات لغوية يكون حمتواها اللغة العربية ال�سهلة الب�سيطة.
�4.4إن�شاء عالقة �صحية و�إيجابية بني التالميذ و�أعالم اللغة
وروادها.
5.5دعوة الإعالم للم�ساهمة اجلادة للرفع من القيمة اللغوية
امل�ضافة لأدائه اللغوي ال�سليم باحلر�ص على احرتام قواعد اللغة.
6.6تخ�صي�ص حلقات �أ�سبوعية لإجراء مقابالت وحوارات
حية مع �أفراد خمت�صني ومعاجلة الأ�ساليب املمنهجة يف اللغة
العامة واخلا�صة.
7.7توزيع ا�ستبيانات �سنوية و�إجراء �سرب �آراء للنظر يف
التح�سني اللغوي و�إجراء البحوث امليدانية على لغة املحيط والإعالم
وتر�شيد املعنيني �إىل لغة و�سطى.
وخال�صة القول :وكي يح�صل التغيري يف معاجلة �ضعف تعليم
اللغة العربية يف مدار�سنا وم�ؤ�س�ساتنا اجلامعية ،ينبغي علينا �أن
ن�س ّد النق�ص يف البحث اللغوي ثم يف البحث العلمي يف التخ�ص�صات
الأخرى ،وربط ذلك بني اللغة العربية والإبداع واالبتكار ،وتنمية
املواهب وجعل م�ؤ�س�سات ترقية اللغة العربية تخرج من قوقعتها،
�إ�ضافة �إىل تطوير القوامي�س وحتديثها مع �إيجاد حلول للم�شكالت
والتحديات املتعلقة باللغة العربية(.)53
وللكف من ظاهرة التلوث اللغوي والرطانة و ،انت�شار حلن
العامة يجب البحث عن كيفية الرقي بالأداة الرئي�سية الأوىل التي
هي اللغة العربية ،والقيام بالتوعية امل�ستمرة من خالل حث الطلبة
على النطق بالعربية الف�صيحة ،والتعويل على دعوة املدار�س �إىل
التفعيل اللغوي داخل الأمناط اللغوية ال�سليمة ،و�أن يكون الأ�ستاذ
اجلامعي قدوة يف اال�ستعمال اللغوي ال�سليم ،بالإ�ضافة �إىل تفعيل
املكنونات اللغوية يف لغة الطالب عن طريق تنظيم ن�شاطات لغوية
يكون حمتواها اللغة العربية ال�سهلة الب�سيطة.
ورغم كل ما ُيحاك �ضد لغتنا تبقى اللغة العربية رائدة اللغات
إعالء
كلِّها ،وعلى اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية والثقافية ال َ
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من �ش�أن العربية ،و�إعادة االعتبار لها ،ببذل اجلهود الكبرية التي
تتطلب تظافر جهود العرب ،ق�صد الت�صدي لظاهرة التهجني والتلوث
اللغويني اللذين ينخران �أل�سنة الطلبة يف اجلامعات اجلزائرية،
والق�ضاء عليها بكل الو�سائل املمكنة التي تعالج هذا الداء وتق�ضي
عليه نهائيا ،ول�ست �أرى �أف�ضل مما ت�صوره �أحد الغيورين عن هذه
اللغة اخلالدة التي نتم�سك بها ون�ستجلي عظمتها فـ(ـلي�ست اللغة
العربية لغة دينية �أو لغة وطنية قومية ،ولكنها لغة عاملية...لغة فكر
و�صف
وجمتمع وثقافة ،ولي�س يف ات�صالها بالإ�سالم ما يجعلها ُت ُ
ب�أ ّنها لغة دينية ،ذلك � ّأن الإ�سالم نف�سه لي�س دينا باملفهوم الغربي
الالهوتي ،ولكنه منهج حياة ونظام جمتمع وح�ضارة كاملة الدين
جزء منها)(.)54
وختام ك ّل هذا ،تبقى الكتابة حول هذه املو�ضوعات من �أهم
ما كُ تب و ُيكتب عن الظواهر اللغوية الغريبة عن لغتنا (الرطانة،
وحلن العامة ،والتلوث اللغوي) ،لن�ؤ�س�س لنظام لغوي موحد متكامل
بعيدا عن املزايدات ال�سيا�سية ،هذا النظام الذي تتكامل فيه جهود
املتخ�ص�صني والعارفني باحللول العلمية التي تقتلع التهجني
اللغوي من جذوره لتحافظ على �أل�سنة املتكلمني بالعربية من
الذوبان والتقليد.
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املطابع الأمريية ،القاهرة �  ،1978ص .16
2626ينظر :متام ح�سان ،اللغة العربية بني املعيارية والو�صفية ،القاهرة ،م�رص،
عامل الكتب ،،ط� ،2000 ،4ص.15 :

4949حممد العربي ولد خليفة ،رئي�س املجل�س الأعلى للغة العربية �سابقا.

2727ينظر :حممد جنم احلق الندوي ،الثقافة الإ�سالمية يف �ضوء العوملة ،املجلة
العربية الثقافية� ،ص.64 :

5050حممد العربي ولد خليفة ،الكلمة االفتتاحية ،اليوم الدرا�سي الذي نظمه
املجل�س الأعلى للغة العربية ،بتاريخ 16 :فرباير  2010حتت عنوان (اللغة
العربية بني التهجني والتهذيب الأ�سباب والعالج) نقال عن �صحيفة امل�ساء
اجلزائرية ال�صادرة بتاريخ .2010/ 02/ 17

�2828صالح بلعيد ،الأمم احلية �أمم قوية بلغاتها ،مناذج جتارب ناجحة ،جملة
خمرب املمار�سات اللغوية ،جامعة تيزي وزو ،اجلزائر ،عدد خا�ص،2012 ،
�ص .7

�5151أنور اجلندي ،الف�صحى لغة القر�آن ،بريوت ،لبنان ،دار الكتاب اللبناين،
1402هـ1982 ،م� ،ص.291 :

�2929أ�شغال اليوم الدرا�سي ،اللغة العربية بني التهجني والتهذيب الأ�سباب
والعالج.2010 /02/ 17 ،
ال�شويرف ،ال�ضعف العام يف اللغة العربية(مظاهره �آثاره
3030عبد اللّطيف �أحمد ّ
عالجه) ،اللغة العربية �إىل �أين؟ �ص .135
3131ينظر املرجع نف�سه وال�صفحة.

� 5252أ�شغال اليوم الدرا�سي ،اللغة العربية بني التهجني والتهذيب الأ�سباب
والعالج.2010/ 02/ 16 ،
5353ينظر� :صالح بلعيد ،العربية يف خطر ،جملة خمرب املمار�سات اللغوية يف
اجلزائر ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،اجلزائر ،من�شورات املخرب،
� ،2013ص.21 :
�5454أنور اجلندي ،الف�صحى لغة القر�آن� ،ص.294 :
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ال�رشق ،ط.2000 ،2

املصادر واملراجع:

2222ابن فار�س� ،أبو احل�سني �أحمد بن فار�س بن زكريا ،معجم مقايي�س اللغة ،دار
اجليل1420 ،هـ 1999 /م ،ج .2

أوالً -املراجع العربية:
1.1الربازي ،جمد ،م�شكالت اللغة العربية املعا�رصة ،عمان ،مكتبة الر�سالة،
ط.1989 ،1
2.2ب�رش ،كمال ،اللغة العربية بني العوربة والعوملة ،جملة جممع اللغة العربية
بالقاهرة ،بحوث الدورة الثامنة وال�ستني ،الق�سم الثاين� ،صفر 1423هـ،
مايو 2002م ،ع.96
3.3بلعيد� ،صالح ،الأمم احلية �أمم قوية بلغاتها ،مناذج جتارب ناجحة ،اجلزائر،
جامعة تيزي وزو ،جملة خمرب املمار�سات اللغوية.2012 ،
4.4بلعيد� ،صالح ،العربية يف خطر ،جملة خمرب املمار�سات اللغوية يف اجلزائر،
اجلزائر جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،من�شورات املخرب.2013 ،
5.5بلعيد� ،صالح ،يف املناهج اللغوية و�إعداد الأبحاث ،دار هومة للطباعة
والن�رش والتوزيع ،اجلزائر.2005 ،
6.6بوبو ،م�سعود ،درا�سات يف اللغة ،مطبوعات كلية الآداب جامعة دم�شق،
ط.2000/2001 ،6
7.7ابن التمني ،حممد عبد اهلل ،اللحن اللغوي و�أثره يف الفقه واللغة ،الإمارات
العربية املتحدة ،دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلري ،مركز دبي ،ط،2
1433هـ2012 ،م.
8.8ابن تيمية� ،أحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم ،اقت�ضاء ال�رصاط امل�ستقيم
ملخالفة �أ�صحاب اجلحيم ،حتقيق :نا�رص بن عبد الكرمي العقل ،الريا�ض،
مكتبة الر�شد( ،د ت) ،مج.1
9.9اجلندي� ،أنور ،الف�صحى لغة القر�آن ،بريوت ،لبنان ،دار الكتاب اللبناين،
1402هـ1982 ،م.
1010حاج �صالح ،عبد الرحمان ،العاميات العربية ولغات التخاطب الف�صيحة،
جملة خمرب املمار�سات اللغوية ،اجلزائر ،جامعة تيزي وزو ،العدد،3
.2011
1111حجازي ،حممود فهمي ،مدخل �إىل علم اللغة ،القاهرة ،م�رص ،دار قباء
للطباعة والن�رش والتوزيع.1998 ،

2323الق�ضاة ،حممد �أحمد ،دور اللغة العربية يف ت�شكيل الهوية الوطنية ،املجلة
العربية للثقافة ،جملة ن�صف �سنوية ت�صدرها املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم� ،إدارة الثقافة ،تون�س ،العدد التا�سع واخلم�سون ،جويلية
.2012
2424علي لغزيوي ،دور الإعالم والفنون يف النهو�ض بالف�صحى ومواجهة
التغريب والعامية .اللغة العربية �إىل �أين؟ من�شورات املنظمة الإ�سالمية
للرتبية والعلوم والثقافة �إي�سي�سكو ـ 1426هـ2005 /م.
2525ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على� ،أبو الف�ضل ،جمال الدين ،ل�سان العرب،
دار �صادر2003 ،م ،ج .6
2626حممد عي�سى� ،إنعام ،املعني يف كتابة البحوث ،عامل الكتب ،بريوت ،لبنان،
ط1427 ،1هـ 2006م.
2727الندوي ،حممد جنم احلق ،الثقافة الإ�سالمية يف �ضوء العوملة ،املجلة
العربية الثقافية .جملة ن�صف �سنوية ت�صدرها املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم� ،إدارة الثقافة ،تون�س ،العدد التا�سع واخلم�سون ،جويلية
.2012
2828ابن نعمان� ،أحمد ،واقع اللغة العربية يف �أجهزة الإعالم(،عر�ض تقوميي)،
اللغة العربية �إىل �أين؟ من�شورات املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم
والثقافة �إي�سي�سكو ـ 1426هـ2005 /م.
2929يون�س علي ،حممد حممد ،و�صف اللغة العربية دالليا يف �ضوء مفهوم
الداللة املركزية :درا�سة حول املعنى ومعنى املعنى ،طرابل�س ،من�شورات
جامعة الفاحت.1993 ،
�3030أ�شغال اليوم الدرا�سي ،اللغة العربية بني التهجني والتهذيب الأ�سباب
والعالج .2010/ 02/ 17 ،ولد خليفة ،حممد العربي ،الكلمة االفتتاحية،
اليوم الدرا�سي الذي نظمه املجل�س الأعلى للغة العربية ،بتاريخ16 :
فرباير  2010حتت عنوان (اللغة العربية بني التهجني والتهذيب الأ�سباب
والعالج)
3131تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  ،2003نحو �إقامة جمتمع املعرفة،
املكتب الإقليمي للدول العربية ،الف�صل ال�ساد�س الثقافة.

1212متام ح�سان ،اللغة العربية بني املعيارية والو�صفية ،القاهرة ،م�رص ،عامل
الكتب ،ط.2000 ،4

�3232صحيفة امل�ساء اجلزائرية ال�صادرة بتاريخ.2010 /02/ 17 :

1313حمي�ش ،خليل ،جتربة الإجنليز يف تعميم اللغة الإجنليزية ،جملة خمرب
املمار�سات اللغوية ،جامعة تيزي وزو ،اجلزائر.2012 ،

3333كتاب الدورة ( )43للمجمع اللغوي بالقاهرة ،الهيئة العامة ل�ش�ؤون
املطابع الأمريية ،القاهرة .1978

1414خلويف� ،صليحة ،الأخطاء اللغوية ال�شائعة يف و�سائل الإعالم اجلزائرية،
من�شورات خمرب املمار�سات اللغوية ،جامعة تيزي وزو ،اجلزائر.2011 ،

3434هيئة التحرير ،م�ستقبل اللغة العربية ،اللغة العربية �إىل �أين؟ جملة املجمع
اجلزائري للغة العربية ،اجلزائر ،ال�سنة الأوىل ،العدد 1426 ،2هـ2005 ،م.

1515اخلويل ،حممد علي (احلياة مع لغتني) ،الثنائية اللغوية ،جامعة امللك
�سعود ،الريا�ض ،ط.1988 ،1

3535موقع الباحث العربي ،ابن منظور ،ل�سان العرب ،تاريخ الزيارة (التنزيل):
2015/ 12/ 25

1616الرازي ،حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر ،خمتار ال�صحاح املكتبة
الع�رصية -الدار النموذجية1420 ،هـ 1999 /م.

3636منتدى جممع اللغة العربية على ال�شبكة العاملية ،الق�سم العام ،لهجات
القبائل العربية ،قامو�س اللهجة اجلزائرية .تاريخ الزيارة (التنزيل):
2015/ 12/ 25

1717الرافعي ،م�صطفى �صادق ،وحي القلم ،دار املعارف ،ط1982 ،2م ،ج .3
ال�شويرف ،عبد اللّطيف �أحمد ،ال�ضعف العام يف اللغة العربية(مظاهره
ّ 1818
�آثاره عالجه) ،اللغة العربية �إىل �أين؟ من�شورات املنظمة الإ�سالمية للرتبية
والعلوم والثقافة �إي�سي�سكو ـ 1426هـ2005 /م.
1919ر�شدي �أحمد طعيمة ،الأ�س�س العامة ملناهج تعليم اللغة العربية� ،إعدادها
تطويرها تقوميها ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط.2
2020ال�صقلي النحوي� ،أبو حف�ص عمر بن خلف بن مكي ،تثقيف الل�سان وتلقيح
اجلنان ،ق ّدم له :م�صطفى عبد القادر عطا ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية،
ط 1410 ،1هـ1990 ،م.
2121عبد التواب ،رم�ضان ،حلن العامة والتطور اللغوي ،القاهرة ،مكتبة زهراء
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ثانياً -املراجع األجنبية:
1. Paris: Payot, 1968. Cours de linguistique général F.de
Saussure

2. Dictionnaire de linguistique, larousse, Paris, 1973 Jean
Dubois

3. Jean Dubois
4. Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage ,
larousse –Bordas , Paris.

