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  "االزدواجية اللغوية": ةر اضعنوان احمل
  تقدمي:-1

تمع الواحد حيث جند أكثر من لغة  ال أحد ينكر ظاهرة التعدد اللغوي سواء على مستوى ا
تتداول سواء كلغات رمسية أو غري رمسية، أو على مستوى الفرد الواحد الذي قد يتمّكن من أكثر من 

  لغة واحدة. 
املصطلحات اليت وضبط مفاهيمها من غري استحضار "االزدواجية اللغوية"  وال ميكن دراسة

هناك اختالف كبري بني الدارسني حول  إذ " و"التعدد اللغوي"؛ئية اللغوية"الثنا ترتدد معها وهي:
  هذه املصطلحات؛ قد نوضح ذلك من خالل هذا املقطع.

تمعات البشرية، وهي ظاهرة االزدواجية تعد ظاهرة و  اللغوية من أهم الظواهر اليت تعيشها كل ا
ا املتخصصون من أجل أ صيلة لدى اإلنسان حبيث تصادفه يف خمتلف تعامالته اللغوية. وقد اعتىن 

تمع الواحد، أو املتكلم املعني، وقّدموا الكثري من  ا على مستوى ا بيان طبيعتها وإشكاال
رها اإلجيابية.   التوضيحات واملشاريع اليت تبّني كيفية ترقية هذه الظاهرة مبا حيّقق آ

  :"Multilinguisme د اللغويالتعدّ "طبيعة -2
ورد دة يف جمتمع واحد، أو لدى فرد معني، فقد د اللغوي إىل استخدام لغات متعدّ حييل التعدّ 

د اللغوي: هو أن جتتمع أكثر من لغة يف جمتمع واحد، أو يف قاموس اللسانيات جلون ديبوا: "التعدّ 
عند فرد واحد ليستخدمها يف خمتلف أنواع التواصل، واملثال املشهور هو دولة سويسرا حيث جند 

ا".   الفرنسية واإليطالية واألملانية لغات رمسية 
رخيية أو دينية أو د اللغوي يف كل اويوجد التعدّ  تمعات تقريبا، ويعود ذلك ألسباب عرقية أو 

اقتصادية أو حضارية فرضها التقّدم العلمي والتطور التكنولوجي. ولذا فإّن دراسة التعدد اللغوي ضمن 
تمع  هذا الطرح تقتضي دراسة أنظمة اللغة وأنساقها يف االتصال اللغوي، ووظائف اللغة يف ا

تمع الواحد، وعليه قد تتعد العلوم اللغوية اليت تدرسها  ووضعية املتكلم كثر من لغة يف ا ني 
  كاللسانيات واللسانيات االجتماعية واللسانيات النفسية واللسانيات اجلغرافية وغريها.

  ":Diglossie"االزدواجية اللغوية طبيعة -3
مصطلح "االزدواجية اللغوية" من املصطلحات احلديثة، أشار إليه "شارل فرغيسون 

C.Ferguson ّ بت نسبيا يكون في"؛ وقد عرّفها   -إلضافة إىل هلجات اللغة–ه ا: "وضع لغوي 
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نوع من اللهجات خمتلف اختالفا كبريا عن غريه من األنواع ومنظم ومصّنف للغاية. وعادة ما يكون 
هذا النوع أكثر تعقدا من الناحية اللغوية: النحوية والصرفية والرتاكيب الصوتية، وعادة ما يكون أعلى 

تمع، ويكون مصدر هذا من غريه. هذا النوع يكون عادة لغًة ألدٍب مك حرتام أفراد ا توب حيظى 
تمع الذي توجد فيه ازدواجية اللغة. هذا  األدب إما من عصور سابق، وإما من جمتمع آخر غري ا
النوع من اللغة يتم تعّلمه عن طريق التعليم الرمسي (املدارس واملعاهد)، ويستخدم للعديد من أغراض 

تمع الكتابة والتحّدث الرمسية. ول كن هذا النوع من اللهجة ال يستخدمه أي قطاع من قطاعات ا
  لغرض احملادثة الرمسية".

عني لغويني للغة واحدة، لكل نوع خصوصيات؛ فاالزدواجية اللغوية تداول بني ضربني أو تنوّ 
ث به إال األقلية، لكن ضرب معياري له مسات تؤهله ألن يكتب به األدب املعرتف به، لكن ال تتحدّ 
  وضرب آخر يشيع لدى األكثرية من دون أن يكون له طابع رمسي يف الكتابة األدبية.

  :"Bilinguisme"الثنائية اللغوية  طبيعة-4
من املصطلحات اليت أطلقها "ج.فيشمان " حينما أراد التفريق بينها وبني  الثنائية اللغوية

أما ثنائية اللغة صفة مميزة للتصرف اللغوي على املستوى الفردي، «االزدواجية اللغوية، يقول: 
تمع، ثنائية اللغة هي مسة  ا خاصية من خصائص التنظيم اللغوي على مستوى ا ازدواجية اللغة فإ
تمع لوظائف معينة  االستخدام اللغوي من قبل األفراد، بينما ازدواجية اللغة وصف لتخصيص ا

  . »للغات أو هلجات خمتلفة
ا فاالزدواجية اللغوية خاصية أو صفة نطلقها على وضع ا تمع ككل، أما ثنائية اللغة فإ

تصف قدرة الفرد على التعامل مع أكثر من لغة واحدة. مث إن ازدواجية اللغة تتعامل مع أشكال اللغة 
الواحدة، بينما تتعامل ثنائية اللغة مع لغتني خمتلفتني، كما أّن ازدواجية اللغة هي من جماالت 

  ة اللغوية ضمن اللسانيات النفسية.اللسانيات االجتماعية، بينما تتأصل الثنائي
وقد الحظنا تداخال واختالفا كبريا بني الدارسني العرب حول هذين املصطلحني؛ من حيث 
ترمجتهما ومن حيث مفهوميهما، وقد نورد يف هذه املناسبة ما ورد عند د.صاحل بلعيد حيث عّرف 

ا:  د للتعبري أو الشرح، وهو نوع من استعمال نظامني لغويني يف آن واح«االزدواجية اللغوية 
ر  االنتقال، وهذا موجود كظاهرة لغوية اتصالية يف الشعوب اليت خرجت من االستعمار وبقيت آ
العدو يف التواصل اليومي، والذي أصبح بشكل من األشكال صورة عفوية للممارسات الكالمية 

  .»العادية



3 
 

الثنائية اللغوية هي «ئية اللغوية بقوله: وقد نستأنس أكثر مع د.ميشال زكر الذي عرف الثنا
الوضع اللغوي لشخص ما أو جلماعة بشرية معينة تتقن لغتني، وذلك من دون أن تكون لدى أفرادها 
قدرة كالمية مميزة يف لغة أكثر مما هي يف اللغة األخرى. وهي احلالة اليت يستخدم فيها املتكلمون 

  ».لغتني خمتلفتنيلتناوب وحسب البيئة والظروف اللغوية 
على استخدام منطني لغويني يعودان إىل لغة  االزدواجية تدلّ  ع إنّ هذا التنوّ  وقد نقول يف ظلِّ 

لفرد الذي   ؛واحدة ن ثنائية اللغة  تمع الواحد، يف حني تر كاللغة العربية بني الفصحى والعامية يف ا
  قد يكتسب لغتني خمتلفتني يستعملها بطالقة حبسب احلاجة العلمية أو األكادميية أو غري ذلك.
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