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تآكل اللغة يف الدراسات اللغوية احلديثة ،مقاربة للفصحى والدارجة يف اللغة العربية
إعداد

د .صاحل بن فهد العصيمي
جامعة ----

امللص
ُ
الﺒحث النﻘاشات التي تدور حول مفهوم تآكل اللغـة يف الـدرس اللغـوي احلـديث ،واملصـطلحات
يعرض هاا
األخرى التي استخدمت للتعﺒري عن الظاهرة .ويربط اجلدل اللساين الغريب باحلديث عن احلالة املشهورة للدارجة
مع الفصحى يف اللغة العربية وتداعيات هاه الظاهرة املحتملة سـواء عـىل النظـام اللغـوي الـدارج أو الفصـيح.
وخيل

إىل أمهية الوعي بآثا ر جتاهل أو قمع النظام اللغوي املكتسب الدارج عىل تعلم النظـام اللغـوي الفصـيح،

كام يرى دراسة الدارجة ال تدريسها بوصفها انحراﻓا عن الفصحى ويمكن اعتﺒارها مـن أخطـاء املتعلمـني التـي
تستحق الدراسة .ويطرح يف هناية الﺒحث توصية بالعناية بالنظامني وعدم التضحية بأحدمها يف سﺒيل اآلخر.

الكلامت املفتاحية:

االزدواجية اللغوية ،تآكل اللغة ،الدارجة ،الفصحى أو املعيار.
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Language Attrition in Modern Linguistics Research: Implications
for Standard and Vernacular Arabic
By
Dr. -------------

Abstract
This research presents the debate and controversies about language attrition in Applied
Linguistics, and the related terminology that have emerged in the midst of this discussion. This
linguistic debate is linked to the Arabic language situation in the Arab World, which is known
as diglossia (the existence of standard and vernacular). It also discusses the implications of this
phenomenon at both levels of formal and informal language use. The paper concludes that
ignorance or suppressing the vernacular might have a side effect on both linguistic levels. It also
suggests studying, not teaching, the vernacular as a deviant from the standard and can be
considered as learner errors – an issue which warrants further research. At the end of the paper,
the researcher recommends not neglecting one level nor scarifying it for the other.
Keywords: Diglossia, language attrition, vernacular, standard.
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تآكل اللغة يف الدراسات اللغوية احلديثة ،مقاربة للفصحى والدارجة يف اللغة العربية

مقدمة

خيتلﻒ كثريا عنه يف االزدواجية ،يؤيد ذلـك

تآكل اللغة وتناقصـها مـن الظـواهر اللغويـة

الرأي الاي يﻘول إن الدارجـة لغـة ختتلـﻒ

التي أﻓاضـت ﻓيهـا األدبيـات اإلنجليزيـة نظريـا

عــن الفصــحى ونظــام لغــوي مســتﻘل .أي

وتطﺒيﻘيا عىل اإلنجليزية وعىل غريها من اللغـات

تنطﺒق عليهام قوانني الثنائية.

العاملية باستثناء العربية؛ ﻓالﺒاحـث يالحـظ عـدم

 -2أن نﻘاش التآكل يف األدبيات ثـري يف اللغـة

وجود مكتوب باللغـة العربيـة حـول الظـاهرة ال

األم ويف الثنائية ،وال يوجـد حـديث يﻘابلـه

عىل املستوى النظري وال التطﺒيﻘي ،ﻓجل ما كُتب

ثراء يف االزدواجية؛ وهلاا مل يكن أمـامي إال

كــان عــن ظــاهرة مــوت اللغــة بوصــفها ظــاهرة

االستعانة باملوجود حلني وجـود أدبيـات يف

اجتامعية ولـيس عـن تآكـل اللغـة عـىل املسـتوى

التآكل يف وضع االزدواجية.

الفردي للمتحدث هبا ،الـاي هـو ظـاهرة لغويـة

 -3ذكـــر ســـلفينا مـــونرتول ( Silvina A.

ﻓردية نفسية.

 )Montrul, 2008:206أنــــه يﺒــــدو أن

أقول هاا عىل الرغم من أننا يف العربية نعـاين
الوضع املعروف باالزدواجية ،وهي ظاهرة أ ْثرتا

االكتساب غري املكتمل للغـة األوىل يتﻘاسـم
مع نفس الظاهرة يف اللغة الثانية العديد مـن

األدبيــات العربيــة هــي وظــاهرة مــوت اللغــة

اخلصائ

وانﻘراضــها؛ وهلــاا رأيــت أن أحتــدث عــن هــاه

.

 -4أنه سواء قلنا إن الوضع يف العربيـة ثنائيـة أو

الظاهرة وأكشﻒ ما قيل ﻓيها باألدبيـات اللسـانية

ازدواجية أو لـيس أحـدمها ﻓظـاهرة التآكـل

التطﺒيﻘية احلديثة حماوال مﻘاربة ذلك بوضع اللغـة

موجــودة يف كــل التنوعــات واملســتويات

العربية بمستوييها الدارج والفصيح.

اللغوية.

وملعرتض أن يﻘول إن جل ما كتب يف التآكـل
ينصف للغة األم أو للثنائيـة اللغويـة يف أوضـاع

الدرااات السابقة:
إن الدارس ﻓيام كُتب باللغة اإلنجليزية حول

االزدواجيــة .وهــاا اعــرتاض صــحيح إال أننــي

ظاهرة التآكل جيد تراثا غنيـا سـواء عـىل مسـتوى

غــري االزدواجيــة؛ بيــنام أحتــدث هنــا عــن وضــع

التنظري أو عىل مسـتوى التطﺒيـق ،ﻓهنـاك املراجـع

أجيب عنه بأمرين:

التي أﻓردت ﻓصوال للحديث عـن الظـاهرة مثـل

 -1يف رأيي أن احلديث عن التآكل يف الثنائيـة ال
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ديفــز وإلــدر ( )Davies and Elder, 2004يف

( )language extinctionوأهنا تسـتخدم لـنفس

كتاهبام الضخم للسانيات التطﺒيﻘية الاي أﻓردا ﻓيه
ﻓصال للﺒاح َثني ( Schmid, Monika and Kees

ظاهرة تآكل اللغة ،ثم عﻘب بأن هنـاك مـن يميـز
بــني التآكــل واملــوت :ﻓالتآكــل هــو "خســارة

 )De Bot, 2004للحديث عن الظاهرة ،وحصا

الكفايات عىل مستوى أﻓراد املجتمع .وأما مـوت

املناقشة عـىل تآكـل اللغـة األم .بـل هنـاك كتـب
ُأﻓـردت للحــديث عـن التآكــل أو عـن مظهــر أو

اللغة ﻓيعنـي عـدم اسـتخدامها يف حيـاة املجتمـع
اليومية ،أو عدم وجود من يتحدث هبـا يف قضـاء

عامل من مظـاهره وعواملـه مثـل ( Silvina A.

حاجاته اليومية" وأعتﻘد أن هـاا هـو الصـحيح؛

 )Montrul, 2008.الاي حتدث عـن االكتسـاب

لكنه عىل كل حال حتـدث يف بحثـه أو كتابـه عـن

(غري املكتمل) لدى ثنائي اللغـة وعامـل

موت اللغة (االجتامعي) .وال يوجد يف بحثـه أي

السن أو الفرتة احلرجة .وال بد من اإلشارة إىل مـا

إشارة إىل قضـية التآكـل وال أي بحـث يف قـوائم

ذكـــره ﻓرانشيســـكو ( Francois Grosjean,

املراجع عن هاه الﻘضية.

الناق

 )2010:91وهو أن موضوع نسيان اللغة مل حيظ يف

عىل الرغم اما تﻘدمه األدبيات العربية مؤلفـة

املا ي باهتامم عـىل الـرغم مـن شـيوعه يف تعلـم

أو مرتمجة من ثراء كﺒري عىل مستوى مـوت اللغـة

اللغة.

وانﻘراضها تظل احلاجة إىل احلـديث عـن التآكـل

وإذا انتﻘلنــا إىل املكتــوب للغــة العربيــة وهبــا

عىل املستوى الفردي وحماولة املﻘاربة بام نعانيـه يف

وجدنا أن األدبيات ركزت عىل ظـاهرة انﻘـراض

اللغة العربيـة مـن الوضـع املـزدوج للتنـوعني أو

اللغات وموتا مثل (املحمود ،حممود1437 ،هـ)

نظــامني لغــويني ســواء رأينامهــا لغــة واحــدة أو

الــاي كــان عــن انﻘــراض اللغــات وازدهارهــا

لغتني .وهاا ما حتاول هاه الدراسة اإلجابة عنه.

وشارك ﻓيه جمموعة مـن الﺒـاحثني حـول ظـاهرة

أهداف البحث:
هاه الدراسة النظريـة حتـاول حتﻘيـق هـدﻓني

االنﻘراض منسوبا إىل اللغة ،وتصـفحت مراجـع
كل بحث ﻓيه ﻓلم أجد أي بحـث أو مؤلـﻒ عـن

مها:

ظاهرة التآكل منسوبة إىل الفرد.

 -1احلديث عن ظاهرة تآكل اللغة باللغة العربيـة

وقد يكون املكتوب الوحيد عن التآكل باللغة

ومناقشة اجلدل يف اللسانيات احلديثة.

العربية ما ترمجه احلمد وعﺒيـدات (1437هــ) يف

 -2حماولــة املﻘاربــة للظــاهرة بمســتويي اللغــة

املﺒحث الاي يضـمه الكتـاب املشـار إليـه سـابﻘا

العربيــة (الــدارج والفصــيح) ،وجتلياتــا يف

( .)Davies and Elder, 2004وهنــاك إشــارة

حياتنا اليومية.

لدى احلـارثي (1433هــ :ص  )35إىل ظـاهريت

املقصود بتآكل اللغة:
ذكرت شـميد وبـوت ( Schmid, Monika

مــوت اللغــة ( )language deathأو انﻘراضــها
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 -1أن التآكــل حيــدث بســﺒب غــري عضــوي

 )and Kees De Bot, 2004:226أنـه ال يوجـد

(عصﺒي).

تعريﻒ حمدد متفق عليه للتآكل اللغـوي ،كـل مـا

 -2أنه حيدث عىل املستوى الشخيص (نفيس).

هنالك عدة حماوالت ملعرﻓة من عنده عدم تـواؤم
مع الصيغ اللغوية مﻘارنة بـاملتﻘن للغـة (الـاي مل

وبالرشــط األول نخــرج مــا كــان بســﺒب

يظهر لديه التآكل) .مثل مﻘارنـة املنحرسـ (الـاي

األمــراض أو الســن أنــه ينــاقش يف جمــال الطــب

حــدث لديــه التآكــل) بغــري املنحرس ـ بنــاء عــىل

واالحتياجـات اخلاصــة ،وبالثـاين نخــرج مســألة

اختﺒارات ودالالت إحصائية .ولكن ال بد لنا من

انﻘراض اللغة عىل املستوى االجتامعي.

حماولة التعريﻒ التوضيحي للظـاهرة ،ﻓﻘـد ذكـر

وربام يفرسه قول اجلاحظ يف الﺒيـان والتﺒيـني

سـلفينا ( )Silvina A. Montrul, 2008:64أن

(1423هـ )293/1 :حني حديثه عن موسى بن

التآكل "حالة خاصة من ﻓﻘدان اللغة عىل املستوى

سيار األسواري وعـن ﻓصـاحته بالفارسـية التـي

الشخيصــ (الفــردي)" .ثــم أشــار إىل أســﺒابه

كانـت يف وزن ﻓصــاحته بالعربيـة" :واللغتــان إذا

العصــﺒية (العضــوية) مثــل احلﺒســة والزهــايمر

التﻘتا يف اللسان الواحد أدخلت كل واحدة مـنهام

والتﻘـدم يف الســن ،وإىل األسـﺒاب غــري العصــﺒية

الضيم عـىل صـاحﺒتها إال مـا ذكرنـاه مـن لسـان

وهي التي تناقشـها أدبيـات الثنائيـة واالحتكـاك

موسى بن سيار األسواري" ﻓريى اجلاحظ أن كل

اللغوي وسياقاته .وذكـرت كـامريون أن التآكـل

لغة تؤثر سلﺒا بالرضورة عىل األخـرى .يف الفﻘـرة

نوع من ضياع اللغة عىل املستوى الشخيص (انظر

التالية سنعرض لـﺒعض املصـطلحات املطروحـة

.)Cameron. Deborah, 2012:64

وترمجتها لتوضيح مدى التعﻘيد يف هاه الظاهرة.

ﻓهو إذن حالة مـن ﻓﻘـدان جزئـي ملظـاهر أو

املصطلحات الواردة يف األدبيات:
ال بد من التأكيد مرة أخـرى عـىل أن اختيـار

مستويات أو عنارص يف اللغة ألسﺒاب اجتامعية أو
لغوية .وما دمنا ذكرنا مفردة الفﻘـدان ( )lossﻓـال

مصــطلح مــا يعكــس زاويــة النظــر إىل الظــاهرة؛

بد من توضيح أمر يف غاية األمهية ،وهو أن التآكل

ﻓاختيار مفردة التآكل مثال يعني أنه حصل تناق

( )attritionمصطلح عـام يطلـق عـىل عـدد مـن

بعد اكتامل؛ بيـنام مـن ال يـرى مناسـﺒة املصـطلح

الظـواهر تشـرتك يف خلـل غـري عصـﺒي يف اللغـة

يتساءل عن كون االكتساب حدث أم مل حيـدث يف

الفرديـــة ،وســـنجد يف األدبيـــات اإلنجليزيـــة
مصطلحات متعددة ُذكرت حـني نﻘـاش التآكـل

األصــل للظــاهرة حمــل الدراســة ﻓيطلــق عليهــا
االكتساب الناق

وسنعرض لﺒعضها تاليا ،كام أن الرتمجات العربيـة

.

وبالنسﺒة للغة اإلنجليزية ﻓﻘد ُطرحت بعـض

تعكس أيضا زاوية النظر؛ لكن ال بـد مـن حتديـد

املصــطلحات التــي تشــري بشــكل أو بــآخر إىل

الظاهرة حمل النﻘاش هنا بأمرين مهمني:

الظـــاهرة نفســـها مـــع االخـــتالف يف العمليـــة
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اإلجرائية هلا أو يف رشح الظاهرة وتوضيحها .عىل

يف وقــت معــني؟ أم هــي نســيان ()forgetting؛

ســﺒيل املثــال نحــن أمــام املصــطلح املطــروح يف

ﻓالسـؤال الــاي طرحتـه :هــل االنحسـار ضــياع

العنوان وهو ( )attritionالاي يمكـن أن ُيـرتجم

وﻓﻘدان ()lost؟ أم جمرد مشكلة إتاحية ()access

بـ :تآكل ،أو تضاؤل (كام ترمجه احلمد وعﺒيـدات،

مؤقتة وبالتايل يمكـن رجـوع املظهـر اللغـوي يف

 ،أو تراجع ،أو تـاليش ،أو

مواقﻒ أخرى؟ وهـل أي معرﻓـة حـني تُكتسـب

اضمحالل (كام ترمجه احلارثي1433 ،هــ،)35 :

يمكن أن تضيع من الااكرة؟ أم حيـدث هلـا جمـرد

أو تﻘهﻘر  ،أو انحسار .ولـالك ﻓـأي مصـطلح

نسيان؟ أم تكون معاناة مع عدم إتاحيـة يف وقـت

من هاه املصطلحات وجدناه يف األدبيات العربية

معـني؟ ( Schmid, Monika and Kees De

نعرف أهنا تتحدث عن الظاهرة حمل الدراسة هنا.

.)Bot, 2004:214-215

1437هـ) ،أو تناق
()1

ومــن املصــطلحات (املفــردات) املطروحــة

وبطريﻘـــة مشـــاهبة طـــرق ﻓرانشيســـكو

رشحا للظـاهرة :تراجـع أو انتكـاس االكتسـاب

( )Francois Grosjean, 2010:90املوضــوع

اللغـوي ( )reversalلـدى ( Schmid, Monika

وســامه نســيان اللغــة (،)language forgetting

 )and Kees De Bot, 2004:210أو ربـام عـدم

وحتدث عن سﺒب اختياره للمصطلح عىل الـرغم

اكتامل االكتساب بسﺒب عدم االحتكـاك أو عـدم

من أنه ال يعرف بالضﺒط هل هو نسـيان أم مخـول

التواصــل ،أي يرتاجــع مســتوى املهــارة اللغويــة

مؤقت ( ،)deactivationوعىل الرغم من وجـود

واحلاق ﻓيها.

مصطلحات أخرى مثـل الفﻘـد ( )lossوالتآكـل
(.)attrition

كام يشيع استخدام مفردة الفﻘدان أو الضـياع
Schmid,

كــام ســرتد مفــردة االكتســاب غــري املكتمــل

أو اخلســـارة (( )lossانظـــر مـــثال

)Monika and Kees De Bot, 2004:212؛

( )incomplete acquisitionيف جـل املراجـع يف

ﻓهاا تعﺒري عن ﻓﻘدان وربام عـدم أمـل يف العـودة

كثري مـن الﻘضـايا التـي سـنتطرق إليهـا الحﻘـا.
بعد كامل؛ أما االكتسـاب النـاق

لدى بعض املﻘاربات التي سنتعرض هلـا الحﻘـا.

ﻓالتآكل نﻘ

وقد نﻘول إهنا اندثار.

ﻓلــم حيــدث اكتســاب للظــاهرة أصــال أو كــان
االكتســـاب مشـــوها (انظـــر لنﻘـــاش مشـــابه

ومن املفردات ما طرحته اللسانيات النفسـية

 .)Cameron. Deborah, 2012:20-2كــــام

يف تساؤالتا هل الظاهرة ﻓﻘدان تام وعدم أمل يف

أشارت كامريون أيضا إىل حالة النضـج اللغـوي

العودة؟ أم هي مسألة إتاحية ونفاذ ()accessing

غري املكتمل أو النـاق

(ص .)33سـننتﻘل اآلن

إىل املﻘاربــات التــي درســت الظــاهرة مــن زوايــا

( )1هكاا ترمجه حييى الظلمي يف تويرت.

متعددة وسألﻘي الضوء عىل ما يمكن أن ننظـر بـه
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تآكل اللغة يف الدراسات اللغوية احلديثة ،مقاربة للفصحى والدارجة يف اللغة العربية

إىل لغتنا العربيـة بمسـتوييها الـدارج والفصـيح؛

وهي تﻘوم عىل أن ما ُيكتسب أوال يف مراحل

ﻓهاا ما يميز هاه الورقة عـن غريهـا امـا كُتـب أو

الطفولة لن ُيفﻘـد ولـن يتآكـل إال متـأخرا بعـدما

تُرجم.

ُيكتســب تاليــا ،وبعﺒــارة أخــرى ذكــر ســلفينا
( )Silvina A. Montrul, 2008:69أن االدعـاء

املقاربات النظرية واملنهجية:
أﻓاض احلمد وعﺒيـدات يف تـرمجتهام (احلمـد

املركزي هلاه الفرضية :أن االكتساب صورة مـرآة
عاكســة [وعكســية أيضــا] للتآكــل ،و ُيعــرف

وعﺒيدات1437 ،هـ) يف احلديث عـن املﻘاربـات

مﺒدؤهم:

كام هي يف األدبيـات اإلنجليزيـة :توصـيفا لكـل

( )The last in, first outأي الداخل آخـرا

نموذج وذكرا إلشكاالته وللدراسات يف ضـوئه،

هـو اخلــارج أوال .ونﻘــل ســلفينا ( Silvina A.

وهلاا لن أطنب يف احلديث لكن سأضـيﻒ هنـا -

 )Montrul, 2008:70أن كثــريا مــن الﺒــاحثني

ﻓضال عن اإلحالـة إىل املرجـع األصـل -حماولـة

واﻓﻘــوا عــىل تــرابط االكتســاب والتآكــل بشــكل

اإلﻓادة مـن هـاه املﻘاربـات يف الوضـع املعـروف

عكيس ( ،)related in reverseكـام أكـد عـىل أن

للغة العربية بمسـتوييها الـدارج والفصـيح ،كـام

من املﺒادص التي تطرحها :أن مظاهر اللغة األسس

سأضيﻒ ما ذكرته املراجع األخرى التي ناقشـت

(العامــة بــني اللغــات) تُــتعلم قﺒــل املتغــريات

التآكل وتأثريه الكامن واملحتمل .ﻓمن املﻘاربـات

(اخلاصة باللغة اهلـدف)؛ وهلـاا ﻓالتآكـل حيـدث

النظرية التي حتدثت عن التآكل سـواء يف أدبيـات

بالعكس :ضياع خصائ

()1

اللغة األوىل أو الثنائية اللغوية :

اللغة املعنية وشـواذها

ومجلهــا املعﻘــدة أوال .وذكــرت شــميد وبــوت

()2

األوىل  :ﻓرضية النكوص (أو الرتاجـع ،أو

( Schmid, Monika and Kees De Bot,

الـــرتدي ،أو االنحســـار) ( the regression

 )2004:212أن هنــاك مــن يــرى أن مــا ُيكتســب

 )hypothesisلـ جاكﺒسون (،)Jakobson, 1941

بشكل أﻓضل وليس ما ُيكتسب أوال أقـل عرضـة

وهي أقدم ﻓرضية وأكثرها إثارة للجدل.

للضــياع (الفﻘــدان) اللغــوي ،language loss
ﻓ ُينظر إىل االكتساب اللغوي كام ُينظر إىل الطﺒﻘات

( )1يف

(منها املعجمي والﻘواعد واملفردات.)...

Schmid, Monika and Kees De Bot,

 2004:216جعلهـــا أربـــع مﻘاربـــات مفـــردا
اللسانيات النفسية بﻘسم رابع.

()2

نحن إذن أمام مﻘولتني مهمتني:
 -1املكتسب أوال هـو األبﻘـى واألعمـق؛ بيـنام

املعلومات مستﻘاة من ( Schmid, Monika and

املكتسب آخرا عرضة للتآكل والفﻘد.

Kees De Bot, 2004:211-212؛ و Silvina A.

 .)Montrul, 2008:69-75ويف كتــاب احلمــد
وعﺒيدات املرتجم ذكرا أربع مﻘاربات.

 -2املكتسب بشـكل أﻓضـل هـو األبﻘـى؛ بيـنام
املكتسب سطحيا عرضة للتآكل والفﻘد.
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ﻓام انعكاس ذلك وتداعياته عىل العربية؟

 )Kees De Bot, 2004:214أو كام أطلق عليهـا

ربام نطرح ثالثة مضامني هنا:

ســلفينا ()Silvina A. Montrul. 2008:75
املﻘاربة التوليدية (،)the generative approach

 -1جيب أن هنـتم بمرحلـة االكتسـاب اللغـوي

وذكر أن هاه املﻘاربة يمكن أن تفرس ما حيدث من

والرتكيــز يف مراحــل التعلــيم األوىل عــىل

مظاهر التآكـل بـنفس قـدر املﻘاربـة األوىل .ﻓهـي

رياض األطفال؛ ألنه أسﺒق واكتُسب بشكل

قريﺒة من الفرضية األوىل لكـن ﻓيهـا تركيـزا عـىل

أﻓضل وبشكل تلﻘائي.

عوامــل االكتســاب مــن مﺒــادص ()principles

 -2أن نــدرك أن النظــام اللغــوي الــدارج هــو

ومتغريات (Schmid, Monika ( )parameters

األبﻘــى وســيكون عصــيا عــىل الطمــس

.)and Kees De Bot, 2004:214

والتجاهل إذا حاولنا ذلك يف سﺒيل احلـرص

ويف نﻘاشها عمق يتحدث عن املتغريات بـني

عــىل الفصــحى؛ ولــالك ﻓدراســة الــدارج

اللغتني حيث يغيـب اسـتعامل (متغـري) إلحـدى

وليس تدريسـه والـرتويج لـه قـد تسـهم يف

اللغتني ﻓيحل حمله استعامل (متغري) يف اللغة التـي

حفظ النظام الفصيح.

ﻓيهـا هـاا االسـتعامل ( Schmid, Monika and

 -3نؤكد عىل رضورة الرتكيز عىل ما بني الدارج

)Kees De Bot, 2004:214؛ أي أن التآكـل قـد

والفصيح من مﺒادص ألن هـاه املﺒـادص هـي

ينحص يف املتغريات ال يتعـداه إىل املﺒـادص .لكـن

األبﻘى من املتغريات يف التنوعني ،ﻓﻘـد نعـد

السؤال املطروح :هل هاا احللول هو عودة -عـىل

اإلعراب مـن املتغـريات التـي هـي عرضـة

املستوى اإلدراكي -للﻘواعـد الكليـة (املﺒـادص)؟

للتآكل واالنحسار؛ بينام الرتكيـب واملعجـم

ومــلء املتغــريات؟ ( Schmid, Monika and

املشرتك بني املسـتويني (الـدارج والفصـيح)

)Kees De Bot, 2004:214؛ عىل أية حـال ربـام

سيكون أبﻘى.

ال يعنينا هاا السؤال إال يف مستواه النظري؛ أما يف

وقـد قـيم سـلفينا ( Silvina A. Montrul,

التطﺒيق ﻓالاي هيمنا :ما انعكاس هاا عىل العربيـة

 )2008:75هاه املﻘاربة قائال :إن ما نالحظـه هـو

الفصحى والدارجة؟ ربام ينﺒغي للمهتم باجلانـب

أن األخطاء التي تتواﻓق معهـا بـنفس الﻘـدر مـن

النظري الﺒحث ﻓيام بني الدارجة والفصـحى مـن

األخطاء –املنسوبة للتآكل -التي يمكن نسﺒتها إىل

مﺒادص وكالك متغريات .أي أن دراسة الدارجـة

املﻘاربات األخرى .أي أنه يمكن لنا أن نستدل هلا

مهمة ليس ألجلها بﻘدر ما هي للﺒحث عام يمكن

بالﻘدر نفسه من االعـرتاض عليهـا بنـاء عـىل مـا

أن يكون من مﺒادص بينها وبـني الفصـحى ولـيس

نالحظه.

متغريات ،مثال املفردات املشرتكة وتركيب اجلمل

الثانيـــة :الﻘواعـــد الكليـــة ( universal

بينهام...

)Schmid, Monika and ( )grammar (UG
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تآكل اللغة يف الدراسات اللغوية احلديثة ،مقاربة للفصحى والدارجة يف اللغة العربية
من جانب آخـر يـرى سـلفينا ( Silvina A.

الســؤال :هــل التغيــري بســﺒب التغــري اللغــوي أم

 )Montrul, 2008:75-6أن املشــكلة هــي رؤيــة

بسﺒب اللغة املرحلية (النظام اللغوي بني اللغتـني

الكفايـــة مســـتﻘرة ( ،)stableوكـــالك قضـــية

يف مرحلة التعلم)؟ طﺒعـا هنـاك مـن يـرى أن أي

املتحدث-السـامع األصـيل النمـوذجي؛ إذ هـاه

ﻓراغ حيدث يف اللغة املنحرسة يملـؤه نظـام اللغـة

احلالة تنفي وقـوع التآكـل الفعـيل عـىل األقـل يف

غري املنحرسـة .ويمكـن أن نﻘـول إن أي ﻓـراغ يف

مستوى متثيل الكفاية اللغوية .أي أن اإلنتـاج وإن

استخدام الفصحى سيملؤه ما اكتسﺒه العريب مـن

كان حييد عن الصحيح ﻓلسـنا متأكـدين هـل هـو

الدارجة.

حييد عـىل املسـتوى السـطحي أم عـىل السـطحي

ويف احلديث عام سامه مﻘاربـة عتﺒـة التنشـيط

والعميق (الكفاية) أيضا .وهاا ما جيعلنـي أؤكـد

( )the activation threshold hypothesisذكر

هنا عىل دور الدارجة يف النظام اللغوي للعريب.

سلفينا ( )Silvina A. Montrul, 2008:81كالما

الثالثـــة :أطلﻘـــت عليهـــا شـــميد وبـــوت

مهام جدا إذا حاولنا اإلﻓادة منـه يف العربيـة ،وهـو

( Schmid, Monika and Kees De Bot,

أن األمــر ال يﻘتصــ عــىل مــا تريانــه املﻘاربتــان

 )2004:212التواصل (االحتكاك) اللغوي وتغري

املكتسب أخريا وكالك ما هـو
األخريان من كون
َ

اللغــة ( language contact and language

متغري (خاصية لغوية) عرضـة للتآكـل؛ بـل تـرى

املتﻘاربة بـني

كالك أن ما اكتُسـب بشـكل أﻓضـل مـن خـالل

 ،)changeوذكرا ﻓيها أن اخلصائ

اللغــة األوىل واهلــدف (يف حالتنــا نﻘــول تنــوع

التكــــرار والتعزيــــز (

الدارجة وتنوع الفصحى) من املحتمـل بﻘاؤمهـا؛

 )reinforcementهو األبﻘى .ﻓربام تكـون احلالـة

أمــا مــا لــيس لــه مثيــل يف اللغــة اهلــدف ﻓيضــيع

ليست ضياعا لألوىل بﻘدر ما هـي أهنـا أصـﺒحت

(ويتآكل) .أي يف حالـة الفصـحى كـام اإلعـراب

أقل إتاحية خالل عملية اإلنتاج ،وهاا قريـب امـا

أواخر الكلم اما لـيس لـه مثيـل يف الدارجـة ﻓهـو

تطرحه امليكانزمات النفسية اللغوية خلﻒ التاكر

عرضــة للضــياع ألنــه ُيــتعلم -ال يكتســب -إال

والنسيان نتيجـة لتـأثري اللغـة الثانيـة ولعمليـات

متأخرا وال ُيتواصل به بشكل مكثﻒ؛ ﻓليس مـن

اإلدراك والتنشـــــيط والﻘمـــــع أو الكﺒـــــت

املﺒادص بل من املتغريات .عىل أية حال ﻓﻘـد نﺒهانـا

(activation and inhabitation: Green, 1986

إىل استحالة أو صعوبة -عىل أقل تﻘدير -التفريـق

مـاكور يف )Silvina A. Montrul, 2008:81؛

بـني التغـري اللغـوي  language changeواللغـة

ولالك ال بد من أن نعـي آثـار هـاه الفرضـية يف

املرحليــة  .interlanguageوبعﺒــارة أخــرى ربــام

الفصحى والدارجة يف إطـار عوامـل الرسـعة يف

يكــون هنــاك مظــاهر تُفتﻘــد أو تنحرسـ يف األوىل

اإلنتاج والوقت املتاح وكالك احلاجة للتصـحيح

ﻓيهــا بالثانيــة؛ لكــن يﺒﻘــى

والرجــوع للمعجــم؛ ﻓــالتعرض واالســتخدام

ﻓيســتعني الشــخ
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املتكــرر للمظهــر اللغــوي حيميــه مــن التآكــل

مهمة جدا مثل :عامل السن والفرتة احلرجة ،هـل

والعكس صحيح خاصة يف ظـل التعـويض بلغـة

التآكل ﻓعال تآكل أم عدم نضج لغـوي ،وكـالك

ثانية أو بمستوى آخر كالدارج بالنسﺒة للفصحى.

قضـــايا االكتســـاب واالكتســـاب النـــاق

،

كــام أكــد ســلفينا ( Silvina A. Montrul,

والتحجر ...هاه الﻘضايا سـتكون مـدار النﻘـاش

 )2008:82عىل أن هناك تنﺒؤا آخر هلـاه الفرضـية

يف الفﻘرات التالية مع حماولة ربطها بوضـع اللغـة

وهو أنه كلام قل استخدام األوىل كان هناك تآكـل

العربية.

بسﺒب أن مناﻓسة الثانيـة سـتكون أكـرب ،ويمكـن

قضايا مركزية يف التآكل:
أشــار ســلفينا ( Silvina A. Montrul,

الﻘــول إن املراحــل األوىل للتآكــل تتمظهــر عــىل
شكل عدم الﻘدرة عـىل تـاكر املفـردات؛ ونتيجـة

 )2008:20إىل مــا يمكــن تســميته االكتســاب

لالك يستعري املتكلم ويكيﻒ الكلامت من الثانية.

الناق

وهاا يدعونا إىل أمهية الرتكيـز يف مراحـل الـتعلم

 ،)acquisitionوذكر أن هاه احلالة مع احلـاالت

األوىل خاصة عىل التعرض وعـىل االسـتخدام يف

األخــرى مــن النضــج اللغــوي غــري املشــابه

التنوع الاي نرغـب ﻓيـه؛ ﻓهـام الوجهـان اللـاان

للمتحــــدث األصــــيل (

يعدان حاميني عن التآكـل .ﻓيكـون هنـاك تكـرار

لتــأخر الثنائيــة اللغويــة (يف حــال العربيــة نﻘــول

مكتسـب عيصـ
(الفصيح) حتى يتحول إىل نظام
َ

االزدواجية)؛ لكن يﺒﻘى التساؤل هل هاه النتيجة

عىل التآكل.

املستويات) اللغوية ختتلﻒ ﻓـيام بينهـا يف حـدوث

بسﺒب وجود الفرتة احلرجة ﻓﻘط كام ُياكر دائام؟ هاا
األمر يدعونا للحرص عـىل تعـرض الطفـل العـريب
للمســتوى الفصــيح مــن ســنيه األوىل .كــام أشــار

التآكل من عدمـه ،كـام أن بعضـها يكـون عرضـة

( )Silvina A. Montrul, 2008:21كثــريا إىل

حلدوث التآكل أكثر من غريه ،هاه املستويات هي

اكتساب اللغة األوىل غري املكتمل ( incomplete

املعجم والصف والنحو (الرتكيب) ،وقد ذكرتا

 )L1 acquisitionوتآكل األوىل ()L1 attrition

األدبيـــات خاصـــة ترمجـــة احلمـــد وعﺒيـــدات

منﺒهــا إىل أن األطفــال ثنــائيي اللغــة (ونﻘــول

(1437هـ)؛ ولالك لـن أسـهب ﻓيهـا إذ يمكـن

مزدوجيها) الـاين ال يتلﻘـون تعلـيام يف املـدارس

للﻘــارص الرجــوع إىل الرتمجــة .كــام أن العوامــل
االجتامعية اللغوية حلدوث التآكل نوقشت بعمـق
يف الرتمجة؛ وهلاا لن أتوقﻒ عنـدها كثـريا .الـاي

native-like

non

 )attainmentنتـائج متوقعــة وال يمكــن رﻓضــها

وتعزيز/استخدام مكثﻒ للمستوى املرغوب ﻓيـه

وال بـــد مـــن اإلشـــارة إىل أن املظـــاهر (أو

أو االكتساب غري املكتمل ( incomplete

باللغة املعياريـة ( )standard languageسـينتهي
هبــــم املطـــــاف إىل حالــــة عـــــدم الكـــــامل
( )incompletenessأو انعدام ()no knowledge

هيمنا هنا ما أثارته املراجع األخرى حـول قضـايا

لــﺒعض اخلصــائ
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تآكل اللغة يف الدراسات اللغوية احلديثة ،مقاربة للفصحى والدارجة يف اللغة العربية

املتعلمــني الراشــدين .وقــد ناقشــت كــامريون

األصيل -أنه عىل الـرغم مـن أن أدبيـات الثنائيـة

()Cameron. Deborah, 2012:31, 34, 41

اللغوية ترى إمكانية حدوث النضج لدى املـتعلم

قضــية الدقــة اللغويــة ويمكــن لنــا ربطهــا بــدور

مع صعوبته الﺒالغـة إال أهنـا أكـدت عـىل تناسـﺒه

الدارجة يف الفصحى لـدينا نحـن أبنـاء العربيـة،

عكسيا مع السن؛ ﻓكلـام تﻘـدمت سـن التعـرض

ﻓالــاي حيــدث لــدينا يف الفصــحى مــا يمكــن أن

للغة قلت ﻓرص حتﻘيق مستويات لغويـة تضـاهي

نسميه نضجا لغويا غري مكتمل وربـام ينـتج عنـه

املتحدث األصيل .عىل أية حال ﻓﻘد أكد بوضـوح

حتجر بالفصحى أو يف بعض مظاهرها ومستوياتا

(ص )62أن التعــرض الطﺒيعــي املكثــﻒ للغــة

وعنارصها.

الثانية ال يﻘتيض إطالقا أو ال يضمن نضجا لغويـا
اماثال للمتحدث األصيل كامال ،وال يفيض كالك

باإلضاﻓة إىل ذلك ﻓﻘد بـني سـلفينا يف كتابـه

إىل تآكل األوىل بصورة حتمية .وهاا الـرأي ربـام

( )Silvina A. Montrul, 2008:22أن التناسب

يطمئن من خياف عىل الفصحى مـن الدارجـة؛ إذ

عكيس ما بني اكتساب اللغة األوىل غـري املكتمـل

ال يعزز ختوﻓنا من الدارجة وتأثريها السـلﺒي عـىل

وتآكلها من جهة ،وسن االكتساب وبداية الثنائيـة

الفصحى.

(أو نﻘــول االزدواجيــة) مــن جهــة أخــرى ،عــىل
الرغم من حتفظـه عـىل عـزو حـدوث التآكـل إىل

وهناك قضية مهمة طرحتها األدبيـات وهـي

العمر ﻓحسب .لكن يف املﻘابـل يؤكـد عـىل أمهيـة

أن التآكل ليس عشوائيا ( Cameron. Deborah,

الفرتة احلرجة يف قضيتي احلفاظ عـىل األوىل ( L1

1995:66؛ و Silvina A. Montrul, 2008: 66,

 )maintenanceأو ضــياعها ( .)lossوهــاا مــا

)7؛ إنام حيـدث حمكومـا بنظـام معـني مثلـه مثـل

يدعونا إىل التأكيد عىل سنوات التعليم األوىل التي

االكتساب والتعلم ،ﻓﻘد أشـار سـلفينا ( Silvina

قد تكون حصانة عـن التآكـل حتـى وإن مل يكـن

 )A. Montrul, 2008:66إىل أن التآكــل مثــل

هناك استخدام مكثﻒ للغة.

التحجر يتمظهـر يف بنيـة اللغـة بشـكل اختيـاري
(منظم) حيدث يف الصف أو الﻘواعد أو النطق أو

ومن املهم أن نشري إىل أمهيـة تعـرض الطفـل

اســرتجاع الكلــامت أو وجــود لكنــة أجنﺒيــة أو

للغة وبداية ذلك التعرض بأرسع ما يمكن إذا كنا

املواﻓﻘة يف اجلنس أو العدد إلخ .بل يـرى سـيليﻘر

نرغب يف متكن الطفل أو نضجه اللغوي الفصـيح

( Seliger, 1991منﻘــول مــن Silvina A.

ليصل إىل حد املتحدث األصيل أو قريب منه؛ ﻓﻘد

 )Montrul, 2008:66أن التآكل عمليـة حمكومـة

ذكر سلفينا ( Silvina A. Montrul, 2008: 37,

بﻘاعــدة ( .)rule-governedثــم أكــد عــىل أن

 )41يف نﻘاشه للكفاية غري املكتملة الشﺒيهة بكفاية

الراشد إذا اكتسب اللغة طفال ﻓال ُيتصور حدوث

املتحـدث األصـيل ( incomplete near-native

تآكــل كامــل؛ إنــام التآكــل مثــل التحجــر حمكــوم

- )competenceوليســـت كفايـــة املتحـــدث
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بموقــع ( )localizedومظهــر أو جانــب لغــوي

املحيطــة .كــام أشــار ( Silvina A. Montrul,

معني ( .)Silvina A. Montrul, 2008:66وأكد

 )2008:99إىل وضع ال يدعم تعلم اللغتـني لـدى

أنه من خالل املالحظة يوجد الكثري من متحـدثي

الثنائي ،وأراه مطابﻘا لوضعنا املزدوج يف العربيـة،

الثانيــة لــدهيم معرﻓــة شــﺒيهة بمعرﻓــة املتحــدث

وهو أن أحادي اللغة حيظى بتعـرض كـاف للغـة

األصيل يف العديد من املظاهر اللغوية لكـن تﺒﻘـى

لكي حيصل يف النهاية عـىل كفايـة لغويـة تامـة يف

املظاهر األخرى مشاهبة لغـري املتحـدث األصـيل

لغــتهم األم ،وتُصــﻘل هــاه الكفايــة وتُعــزز يف

( .)Silvina A. Montrul, 2008:67وهـاا مـا

التعليم يف املدارس حيـث يـتعلم الطفـل الﻘـراءة

يــدعوين إىل إعــادة النظــر يف تعمــيم الضــعﻒ

والكتابة واملهارات األخرى؛ يف املﻘابـل ﻓالثنـائي

اللغوي؛ إذ ربام يكون الضعﻒ يف اإلعـراب عـىل

(واملزدوج يف العربية) يتلﻘى تعرضا أقل يف سـنيه

أواخر الكلم دون املعجم والصف والرتكيـب أو

األوىل يف كــل مــن التنــوعني (اللغتــني) ،وتكــون

يكون يف بعض الﻘواعد اإلمالئية حني الكتابة.

الفرص لكلتا اللغتني لديه أقل تكـاﻓؤا ،والنتيجـة
أن احلصول عىل كفاية لغوية تامة وإن كـان امكنـا

يف املﻘابــل أشــار ســلفينا ( Silvina A.

نظريا إال أنه ليس مضمونا يف هاه احلالة .ﻓال هـو

 )Montrul, 2008:66إىل أن الﻘــول بــأن عمليــة

أتﻘن الدارجة وال أتﻘن الفصحى.

التآكــل اختياريــة ()selectivity of attrition
يطــرح تســاؤال حــول الكفايــة اللغويــة للراشــد

وال بد من التنﺒيه إىل أن اللغة األقل شيوعا يف

املــتكلم األصــيل النمــوذجي (يف إشــارة ربــام إىل

االســتخدام ســتكون وظيفيــا ،ونفســيا لغويــا،

تشومسكي)؛ ﻓلامذا يظهر التآكل يف بعض املظاهر

ونحويــا أضــعﻒ ( Silvina A. Montrul,

وال يظهر يف أخرى؟ وملـاذا بعـض األﻓـراد أكثـر

)2008:107؛ ﻓلعلنــا ننتﺒــه إىل تــأثري ذلــك عــىل

عرضة للتآكل من اآلخرين؟

الفصــحى وهــو املســتوى املرغــوب ،كــام أن
األدبيـات (انظـر مـثال Silvina A. Montrul,

لعلنا نشري إىل قضية مهمـة أثارتـا األدبيـات

 )2008:107تــرجح أنــه قــد ينــتج عــن اخلــرج

وهي النمو غري املتوازن يف اللغتني (لـدى الثنـائي

اللغــوي الﻘليــل واالســتخدام الضــعيﻒ مظــاهر

ونﻘول التنـوعني لـدى املـزدوج) ( unbalanced

تآكل أو اكتساب غري مكتمل أو املساومة مـا بـني

 )developmentيف مراحل الطفولـة األوىل ،ﻓﻘـد

الكفـايتني (لــألوىل والثانيـة) يف بعــض اجلوانــب

أشار سلفينا ()Silvina A. Montrul, 2008:93

النحوية .ﻓﻘد أكد سلفينا (Silvina A. Montrul,

إىل أن النضج اللغوي التام يف لغتني امكن إذا بـدأ

 )2008:117أن التواصـــل املكثـــﻒ ( intense

املتعلم ﻓيهام يف سن الطفولة -وبرشـوط أخـرى-

 )contactبلغة تزاحم لغة (أو نﻘول تنوعا) يﻘلـل

إال أنه أحيانا يكون هناك نمو غري متوازن وتكون

ﻓــرص هــاه األخــرى امــا يعرضــها لتعــرض

هنــاك لغــة أضــعﻒ أو أقــل دعــام مــن اجلامعــة
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تآكل اللغة يف الدراسات اللغوية احلديثة ،مقاربة للفصحى والدارجة يف اللغة العربية
واسـتخدام قليلـني ( reduced exposure and

عائالتم اللغة األخرى يف الﺒلد قد يعرض لغاتم

 ،)useوربام يﻘود للتآكل .كام ذكـر (120و)162

للضياع قائال" :كلـام كـان التعـرض للغـة الثانيـة

أن هناك بحوثا يف مظاهر لغوية معينة تؤكـد عـىل

أبكر زادت احتاملية شدة ضياع األوىل" .كام أشار

أمرين (التعرض واالستخدام) ،مع التأكيـد عـىل

كـالك ( )Silvina A. Montrul, 2008:206إىل

التساؤل التايل :هل االكتساب يف األصل مكتمـل

أن تآكــل األوىل (أو التنــوع األول) يتــزامن مــع

كام لـدى الراشـد أم غـري مكتمـل كـام هـو لـدى

اكتساب الثانية ﻓينتج عنه عدم نضج لغوي (نضج

الطفل؟ ﻓالﺒالغ حتى وإن قـل اسـتخدامه ﻓهـو ال

غــري مكتمــل) لــألوىل ،ﻓﺒيــنهام تــرابط وعالقــة

يعاين من ضياع األوىل؛ بينام جيب أن نﻘلق يف حالة

عكسية .كـام أكـد يف موضـع آخـر ( Silvina A.

الطفل الاي مل يكتمل اكتسابه ويصل حد النضج

 )Montrul, 2008:162أن األطفــال قــد تتآكــل

بعد .ﻓلدينا جمموعة قضـايا جيـب أن نتنﺒـه هلـا يف

لغتهم األوىل حني يرغﺒون يف تعلـم لغـة ثانيـة يف

التعامــل مــع العربيــة بمســتوييها :احتكــاك،

جمـــتمعهم اجلديـــد (املـــدارس) .ويف مﺒحـــث

وتعرض ،واستخدام ،هاه كلها تتوازى مع العمر

(اكتساب اللغة األوىل غري املكتمل وسن انطالقـة

واكامل االكتساب والنضج.

اكتســــاب الثانيــــة) (ص ،4-193وكــــالك
ص )205خل

والتحجر يف الفصحى قد يكون عىل مستوى

ظهور تآكل اللغة األوىل لدى الثنائي قﺒـل الﺒلـوغ

املفردات أو الﻘواعد أو الرتكيـب أو اإلعـراب أو

(الرشــد) يف الثنائيــة املتزامنــة التــي يكــون ﻓيهــا

اإلمالء يف حال الكتابة ،ﻓالتحجر حالـة اسـتﻘرار

تعرض الطفـل للغتـني مﺒكـرا جـدا أشـد منـه يف

لغوي لكنه يتضمن انزياحا دائام أي معرﻓة لغويـة

التعاقﺒي الاي حيدث ﻓيـه اكتسـاب الثانيـة حـني

مكتسﺒة غري مكتملة (ناقصة) أو مشوهة .هـاا يف

اكتامل اكتساب األوىل .وهاه احلالة هي حالتنا مع

حالة تأكدنا مـن أنـه حتجـر ولـيس عـدم إتاحيـة

العربية بتنوعيها الدارج والفصيح .عىل أيـة حـال

مؤقتة.

ﻓالسؤال املطروح هنا :إذا كان تعرضنا للفصـحى

ويف هاا الصدد ربام نحار من أمـر انترشـ يف

يف التعليم واملدارس والفعاليات الرسـمية مكثفـا

بعــض الﺒلــدان العربيــة وهــو إحلــاق أبنــائهم يف

ﻓلامذا ال حيل حمل الدارجة كام قرر سلفينا؟ أعتﻘـد

تعليمهم االبتدائي باملدارس األجنﺒية أو العامليـة؛

أن هاه احلالة جديرة بالدراسة.

ﻓالنتيجة املتوقعة أن تكون لغـتهم األوىل (العربيـة

واما ننﺒه إليه قضية نﺒهت إليها األدبيات وهي

بتنوعاتــا) عرضــة للتآكــل .إذ أشــار ســلفينا

صــعوبة التفريــق بشــكل دقيــق مــا بــني التآكــل

( )Silvina A. Montrul, 2008:161,2إىل أن
عدم اكتامل االكتساب بسﺒب النﻘ

بفرضية مهمة جـدا مفادهـا :أن

واالكتساب غري املكتمل؛ ﻓفي مﺒحـث قابـل ﻓيـه

يف التعـرض

تآكل اللغـة األوىل باكتسـاهبا غـري املكتمـل ذكـر

لــدى األطفــال مــن األقليــات التــي تتحــدث
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سـلفينا ()Silvina A. Montrul, 2008:163,4

حتدثت بـه شـميد وبـوت ( Schmid, and Bot,

صعوبة التفريق الصارم ،مرجحا يف الوقت نفسـه

 )2004:215-6يف املستويات اللغويـة ومـا أكـداه

أن من يكون تعرضـه واسـتخدامه للثانيـة مﺒكـرا

مــن أن هنــاك اتفاقــا عــىل نظريــة قابليــة اإلعــارة

ﻓهو يصنفه باالكتساب غري املكتمل .وأعتﻘـد أنـه

( )borrowabilityيف النظام اللغـوي :بمعنـى أن

هنا يؤسس رأيه اﻓرتاضا.

املفــردات املعجميــة أكثــر قابليــة لالقــرتاض أو
اإلعــارة مــن الﻘواعــد ،وأن األســامء أكثــر مــن

وقد استخدم بولينسـكي (Polinsky, 1997

األﻓعال ،وهاا قـاد إىل اﻓـرتاض أن التآكـل لـيس

مــاكور يف )Silvina A. Montrul, 2008:67

عملية ﻓﻘد املهـارة اللغويـة بﻘـدر مـا هـي عمليـة

مصطلح ناسو اللغة األوىل ( ،)L1 forgettersكام

اقرتاض لغوي بمستوى معني ،وكالك أن التآكل

تســاءل شــارود ســميث ( Sharwood Smith.

سيظهر أوال يف املعجم ،ويف االسـم قﺒـل الفعـل؛

 1983, 1989مـاكور يف Silvina A. Montrul.

ﻓنؤكد عىل أمهية انعكاس هاا اجلدل عىل الرطانـة

 )2008:67عام إذا كان التآكل إشـارة إىل انحسـار

باللغة األجنﺒية التي تنترش بني العرب ،وهل هناك

( )erosionعىل مستوى الكفايـة اللغويـة أو عـىل

رطانة يف األسامء واألﻓعـال؟ وهـل هنـاك رطانـة

مستوى التمثيـل والتمظهـر (.)representation
كــام أكــد ســلفينا ( Silvina A. Montrul,

عىل مستوى الﻘواعد؟ ﻓهاا املستوى يف ظنـي هـو
اخلطرير عىل اللغة العربية؛ ويؤكد مرشوعية تساؤلنا

هل التآكل يف األداء واإلنتاج أم يف الكفايـة؟ عـىل

ما أشـارت إليـه شـميد وبـوت ( Schmid, and

 )2008:69عىل أن السؤال الـاي ينﺒغـي طرحـه:

 :)Bot, 2004:215-6هـــل code-switching

سﺒيل املثال :ربام يكـون التغـري )- changالحـظ

(االنتﻘال والتحول اللغوي من شـفرة إىل شـفرة)

الوصﻒ بـالتغري ولـيس التآكـل) متثـيال سـطحيا

ُيعد دليال عىل التآكـل؟ ﻓأجابـا بأنـه لـيس دلـيال

لفﻘــد األتوماتيكيــة (اآلليــة) ورسعــة االســرتداد

كاﻓيــا؛ ﻓهـو قــد يكــون اســتخداما عــىل مســتوى

[للكفاية أو نﻘول استحضار واستدعاء] وليسـت

السطح ﻓﻘط ،ألسﺒاب عديـدة منهـا التداوليـة أو

ﻓﻘدانا عميﻘا للمعرﻓـة اللغويـة .هـاه األسـئلة يف

أهنا أكثر مناسﺒة من اللفظة األم أو أسﺒاب أخـرى

ميدان اللغويات النفسية هلا انعكاس عىل العربيـة

عديدة ،ﻓيمكن أن يكون ختوﻓنا ليس مربرا علميـا

الفصحى والدارجة؛ بل األهم مـا انعكـاس هـاا

عىل الرغم من أنه مربر وجدانيا وعاطفيا.

اجلدل عىل الرطانة باللغة األجنﺒية التـي انترشـت
عىل التكلم بالفصحى وعـدم اسـتخدام األلفـاظ

ويؤكــد عــىل مرشــوعية مــا طرحنــاه مــن

الفصـيحة؟ هـل هـي مشـكلة مؤقتـة؟ أم ﻓﻘـدان

تســاؤالت مــا ذكــره ســلفينا ( Silvina A.

للكفاية العربية؟

 )Montrul, 2008:63يف ﻓصل التآكل اللغوي يف
اللغــة األوىل لــدى الراشــدين مــن أنــه ال يوجــد

ويعضــد هــاا التســاؤل الــاي طرحنــاه مــا
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تآكل اللغة يف الدراسات اللغوية احلديثة ،مقاربة للفصحى والدارجة يف اللغة العربية

متحدث أصيل ومتحدث شﺒيه أصيل ﻓحسب؛ بل

اللغوي يعد من أهم مظـاهر اهلويـة ( Edwards,

هناك قواعد أو نحو متحـدث أصـيل وربـام مجيـع

 1985و Giles, Bourhis, & Taylor, 1977

املظاهر اللغوية تضـاف إىل املتحـدث األصـيل إذا

ماكور يف  )Schmid, and Bot, 2004:223التي

كان يملك أحدها دون اآلخر .وهـاا مـا يطمئننـا

يمكــن مالحظتهــا ،والتــي يســتطيع الشــخ

عىل اللغة العربية ككل .ننتﻘل يف الفﻘرات التاليـة

تغيريه ،أي يمكن تغيـري السـلوك ليخفـي هويتـه

للحديث عن عوامل حدوث التآكل وأسﺒابه.

ويظهر بأخرى؛ لكنه ال يستطيع تغيري هويته.
وقد أشارت شميد وبـوت ( Schmid, and

عوامل التآكل:
حتدثت األدبيات بإﻓاضة عـن العوامـل التـي
تﻘــود إىل تآكــل اللغــة لــدى الشــخ

 )Bot, 2004:221إىل أن التعـرض واالسـتخدام
يــــرتﺒط بــــأمرين :الفرصــــة (،)opportunity

 ،ومنهــا

واالختيــار ( .)choiceﻓالفرصــة ليســت يف يــد

الكتاب املرتجم للحمد وعﺒيـدات (1437هــ)،

الشخ

وهي متوﻓرة للﻘارص العريب؛ وهلاا لـن أسـهب يف

مسؤويل التعليم توﻓري الفـرص للتنـوع املرغـوب

هاه اجلزئية بـل سـأمر عليهـا مـرورا رسيعـا مـع

للعربية ،ونطلب من املتعلم اهتﺒال الفرصة بزيادة

ربطها باللغة العربية وإضاﻓة ما ذكرتـه األدبيـات

الوعي واحلاﻓز لديه وتعزيز هويته .وكالك ينﺒغي

األخرى غري املتاحة للﻘارص العريب.

عىل املسؤولني عن التعليم تنميـة احلـاﻓز الـداخيل

ﻓﻘد أشارت األدبيات (انظر مـثال Schmid,

 ،and Bot, 2004:218-24و

واالرتﺒاط باهلوية لكي تكون حارضة لدى املتعلم

Silvina A.

تشحا مهته إلتﻘان اللغة بمستواها الفصيح.

 )Montrul, 2008:65إىل تفاعل عوامل خارجية

كـام أشـار سـلفينا ( Silvina A. Montrul,

قد تكون عوامل غري لغوية خالصة:

 )2008:64إىل أن نﻘ

منها العوامل االجتامعيـة اللغويـة مثـل سـن
الشخ

؛ بينام االختيار يف يده .وهباا نطلب مـن

االستخدام للغة أو لتنوع

يفيض إىل ظهور بعض مظاهر التآكـل .مؤكـدا يف

وتﻘدمه يف العمـر امـا يفﻘـده الﻘـدرات

الوقـت نفسـه -كـام ذكرنـا سـابﻘا -أن التعــرض

اإلدراكيــة ،وعامــل الرتبيــة والتعلــيم يف النظــام

الطﺒيعي املكثﻒ للغة الثانية ال يﻘتيضـ إطالقـا أو

التعليمي الاي يﻘمـع لغـة ويـروح ألخـرى عـىل

ال يضمن نضجا لغويا اماثال للمتحـدث األصـيل

حســاب لغــة املــتعلم ،وكــالك بدايــة وهنايــة

كامال ،وال يفيض كالك إىل تآكـل األوىل بصـورة

التعــرض ،وﻓــرص االســتخدام واالحتكــاك أو

حتمية.

املامرسة.

عىل أية حال ﻓﻘد أشار سـلفينا ( Silvina A.

وهناك العوامل الوجدانية كاالجتاه نحو اللغة

 )Montrul. 2008:65إىل أن األدبيات مل تسـتطع

واحلــاﻓز إلبﻘائهــا واملحاﻓظــة عليهــا ،واهلويــة

إىل اآلن ﻓهم هـاه العوامـل بالتحديـد وال كيفيـة

والشعور باالنتامء والعاطفة نحو اللغة؛ ﻓالسـلوك
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تفاعلها سواء مستﻘلة أو جمتمعة وال أيضـا كيـﻒ

الصــــــف واالشــــــتﻘاق (

تؤثر يف عملية التآكل وال نتائجـه بشـكل مﺒـارش.

 )morphologyونحن يف العربية ندخل بعضه يف

ﻓينﺒغي لنا احلار حني احلديث عن إشكالية تآكـل

النحــو (انظــر مــثال Silvina A. Montrul,

الفصحى لدينا نحن متحـدثيها .سـأنتﻘل اآلن إىل

 ،2008:171, 174و

احلديث عن عوامل تسـاعد عـىل تفـادي التآكـل

 )2004:216مثل املواﻓﻘة بني حالة الفعل والفاعل

اللغوي.

كأن نﻘول يف الدارجة :حممد وعيل قاموا (بدال من

Schmid, and Bot,

قاما للمثنى) ،وكـالك يف اجلـنس :أسـامء وهنـد

مظاهر التآكل:
يف هاه الفﻘرات سناكر بعض املظـاهر التـي

قامن (بدال من قامتا يف الدارجة السعودية).
ومن املظاهر حـدوث التآكـل عـىل مسـتوى

حتدثت عنها األدبيات والتي يمكن من خالهلا أن

الرتكيــب (( )syntaxانظــر مــثال Silvina A.

نتنﺒأ بﺒزوغ ظاهرة التآكـل .والبـد أن نشـري إىل أن

 ،Montrul, 2008:182و Schmid, and Bot,

هناك من يرى أن التآكل منظم وله بنيـة يمـر مـن

 )2004:216كــــأن خيتفــــي تركيــــب :ﻓعــــل

خالهلا وليس عشوائيا سواء قلنا إنه تآكل أو عـدم
اكتامل للﺒنية النحوية لدى الشـخ

inflectional

+ﻓاعـــل+مفعول بـــه (رضب حممـــد عليـــا) يف

(انظـر مـثال

الدارجــة ﻓنﻘــول :حممــد رضب عــيل .وكــالك

 .)Silvina A. Montrul, 2008:167وهلاا علينا

اختفاء عالمات اإلعراب.

التنﺒه حني نصادف هاه املظاهر أو بعضها يف لغتنا
أو لغة أطفالنا .كام أن لكل مستوى من مستويات

وكالك حيدث التآكل يف املعجم (،)lexicon

التآكــل (املعجــم ،الصــف ،الرتكيــب) مظــاهر

وأحيانا تكون بدايات التآكل ونشـوؤه يف املعجـم

متعــددة يمكــن مالحظــة التآكــل مــن خالهلــا

(انظــــر مــــثال

(.)Schmid, and Bot, 2004:216, 7

2008:110,111,187؛ و Cameron. Deborah,

Montrul,

A.

Silvina

 ،)1995كأن يستخدم لفظ راح بدل لفظـة ذهـب

ﻓمن املظاهر التآكل عـىل مسـتوى احلـرف أو

وختتفي هاه اللفظة من لغة العـريب واسـتخدامه،

الصــوت ( )phonologyيف بعــض األصــوات

ومثلهــا اختفــاء حــرف اجلــر (إىل) مــن الدارجــة

(انظر مثال  ،Silvina A. Montrul, 2008:168و

السعودية .عـىل كـل ﻓﻘـد تسـاءل شـميد وبـوت

 )Schmid, and Bot, 2004:216مثل أن يغيـب

( )Schmid, and Bot, 2004:216عن االنتﻘـال

لفظ (صوت) حرف الضاد وال يفـرق بينـه وبـني

يف الشفرة ( )code-switchingهل ُيعد دليال عىل

الظاء ،أو يغيب حرف الﻘاف لينطق ما بني الكاف

التآكل؟ ﻓأجابا بأنه لـيس دلـيال كاﻓيـا؛ ألنـه قـد

واجليم ،أو مثال غيـاب نطـق حـرف الـاال لـدى

يكــون اســتخداما عــىل مســتوى الســطح ﻓﻘــط

الدارجة املصية.

(ألسﺒاب عديدة منها التداولية أو أهنا أكثر مناسﺒة

ومــن املظــاهر أيضــا حدوثــه عــىل مســتوى
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تآكل اللغة يف الدراسات اللغوية احلديثة ،مقاربة للفصحى والدارجة يف اللغة العربية

من اللفظة األم أو ألسﺒاب أخرى ...وقـد ذكرنـا

اللغوية املشرتكة .أي أنه إذا وجد اكتساب نـاق

ذلك سابﻘا) .يف مﻘابل ذلك أكد بعـض الﺒـاحثني

يف األوىل ﻓإنه سـينعكس عـىل أي اكتسـاب تـال.

(مثل  Pavlenko, 2004مـاكور يف Silvina A.

وهاا ما جيعلني ال أرى قمع الدارجـة أو جتاهلهـا

 )Montrul, 2008:66أن االنتﻘال يف الشـفرة قـد

مفيدا يف العملية التعليمية والﺒحثية.

يكون عالمة عىل ضـياع اللغـة وﻓﻘـداهنا يف حـال

كـام أن األدبيـات (انظـر مـثال Silvina A.

اس ـتُخدم دون مراعــاة للمخاطــب وال الســياق،

 ،Montrul, 2008:231و Francois Grosjean,

ﻓيكون لدى املتعلم مثال صعوبة يف اسرتداد لفظـة

 )2010أشارت إىل أن التآكل والتعويض بلغـة أو

ذهب ليﺒدهلا ب :راح.

تنوع لغوي قد يكون عىل مستوى املهارات؛ مـثال

ﻓأعتﻘـــد أن انعـــدام املواﻓﻘـــة واملطابﻘـــة يف

نســتخدم الفصــحى يف الكتابــة والﻘــراءة ،بيــنام

استخدام املثنى (كام يف ذهﺒا) تآكل ال بد أن نعمـل

نستخدم العامية يف االستامع واحلديث .بمعنى أن

عىل إعادته للطـالب ،كـام أن مﻘابـل ذلـك وهـو

خيتلﻒ التنوع اللغوي باختالف الﻘنـاة (.)mode

التزيـــد يف :راحـــوا الرجـــال (كـــام يف أكلـــوين

وبالتايل ﻓاملتعلم يميز بني االسـتخدامات بجـدارة

الرباغيث) يـدل عـىل وجـود تآكـل يف اسـتخدام

إذا تدرب عىل ذلك ،وال ُخيشى من ضـيم لغـة أو

الﻘاعدة بشكل صحيح ،أي ربام يكون تآكـل عـىل

تنوع عىل آخر/ى.

مستوى املعرﻓـة اللغويـة والكفايـة النحويـة .ويف

وربام نجد يف الرتاث ما يؤيد رأينا يف الدارجة

العربية ربام أوضح مظهر هو اإلعراب حيث كـان

والتساهل ﻓيها يف صﺒح األعشى يف صناعة اإلنشا

هيمل حتى قديام كـام سـيمر بنـا يف مﻘولـة الفـراء

للﻘلﻘشــندي ( )211/1 :1987حيــث ذكــر أن

والﻘلﻘشندي يف املواقﻒ غري الرسمية أو الشفهية.

اإلعراب يلتزم به يف "الﻘرآن الكريم واألحاديـث

إضاﻓة إىل ذلك ﻓاإلعراب حسب الﻘواعد الكليـة

النﺒوية ويف الشعر والكالم املسجوع وما يدون من

ليس من األسس بني اللغـات ( )principlesبـل

الكالم ويكتب من املراسالت ونحوهـا ،ويغتفـر

من املتغريات (.)parameters

اللحن يف الكالم الشائع بـني النـاس الـدائر عـىل

يف مﻘابل ذلك ينﺒغي أن ننتﺒه إىل قضية مهمـة

ألسنتهم امـا يتداولونـه بيـنهم ويتحـاورون بـه يف

خاصة ﻓيام يتعلـق بتشـجيع اسـتخدام الفصـحى

خماطﺒاتم وعىل ذلك جرت سنة الناس يف الكـالم

وقمع الدارجة ،ﻓﻘـد ذكـر سـلفينا ( Silvina A.

ما ﻓسدت األلسنة وتغريت اللغة" ثم حكى قصة

 )Montrul, 2008:206أن االكتســـاب غـــري

طريفة عن الفراء ﻓﻘال" :حتـى حكـي أن الفـراء

املكتمــل يف اللغــة األوىل (أو نﻘــول يف التنــوع

مع جاللة قدره وعلو رتﺒته يف النحـو دخـل يومـا

األول) يتﻘاسم مع االكتساب غري املكتمل للثانيـة

عىل الرشيد ﻓتكلم بكالم حلن ﻓيه ﻓﻘال جعفر بـن

(أو نﻘول للتنوع الثـاين) العديـد مـن اخلصـائ

حييى يا أمري املؤمنني إنـه قـد حلـن ﻓﻘـال الرشـيد
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 -1شـيوع اجلــاور يف الكلـامت ( type-token

للفراء أتلحن يا حييـى ﻓﻘـال يـا أمـري املـؤمنني إن

.)frequency

طﺒاع أهل الﺒـدو اإلعـراب وطﺒـاع أهـل احلرضـ
اللحن ﻓإذا حفظت أو كتﺒت مل أحلن وإذا رجعـت

 -2الثراء املعجمي (.)lexical richness

إىل الطﺒع حلنت ﻓاستحسـن الرشـيد كالمـه ".

 -3التعﻘيـــــد النحـــــوي (

()1

grammatical

ﻓالفراء عىل علو كعﺒه يسـتخدم الدارجـة اخلاليـة

.)complexity

من اإلعراب والتي تشتمل عىل بعـض اللحـن يف

ﻓيجب الﺒحث يف األخطـاء ﻓعـال (،)errors

املنطوق العادي؛ لكنه يلتـزم بـاإلعراب يف العلـم

ويف املعجــم إضــاﻓة إىل حكايــة بعــض الﻘص ـ

واملواقﻒ الرسمية والكتابة.

لألطفال الختﺒار الطالقـة (السـابق  .)225وقـد
استعرضا عدة دراسات عىل اللغة اإلنجليزية عىل

ســأنتﻘل للحــديث عــن بعــض املظــاهر أو

مســتوى الﻘواعــد ركــزت عــىل حتليــل األغــالط

األدوات التي يمكن هبا متييز التآكل من غريه.

( ،)mistakesوأخـــرى اســـتخدمت الروايـــة

كيف منيز التآكل:
طرحت األدبيات مسـألة متييـز التآكـل عـرب

والﻘ

(قصة) أو الرتمجة أو السؤال املﺒـارش عـن

أحكــام نحويــة رصحيــة ()judgments/explicit

املنهجيــات الﺒحثــة واألدوات العلميــة وحتــدثت

بسؤال عن املفرد واجلمع أو العكـس وغريهـا...

عنها بصورة مستفيضة؛ وهلـاا لـن أحتـدث عنهـا

وقد انتﻘدا بعضـها ( )226ومشـاكلها املنهجيـة؛

بالتفصيل هنا لكن سـأعرض بعـض املﻘرتحـات

وذلك للصعوبة املنهجية يف إصدار حكم بالتآكـل

وأحاول تطﺒيﻘهـا وتوضـيحها بأمثلـة مـن اللغـة

كأن نعرتض بـأن هـاه األخطـاء املرصـودة هـي

العربية.

أخطاء أداء ظاهر وليس كفاية ومعرﻓة لغوية ،كـام
ري
املخرب يامرس التجنب عىل الـرغم
يمكن أن يكون

تؤكـد شـميد وبـوت ( Schmid, and Bot,

 )2004:210,225عىل أننـا لكـي نحكـم بوجـود

من معرﻓته (انظر ص  228يف السابق).

ظاهرة التآكل ﻓال بد أن يكون هنـاك مﻘارنـة بـني

ونؤكد عىل أن أغلـب الدراسـات يف التآكـل

املنحرس (من حدث عنده التآكل) وغـري املنحرسـ

تعتمد الدراسات الطولية مثل ما أشار إليه سلفينا

( )attriters*non-attritersعـــن طريـــق مجـــع

( )Silvina A. Montrul, 2008:111حتــت

الﺒيانات ،ويتم ذلـك بـأن نﻘـارن لـيس اخلطـأ أو

عنــوان (اكتســاب األوىل غــري املكتمــل) ،وربــام

االنزيــاح ( )deviantأو األخطــاء ()mistakes؛

نرغــب يف الﻘيــام بﺒحــوث مشــاهبة عــىل العربيــة

بل نﻘارن عدة مظاهر بينهام ،منها:

الفصــحى والدارجــة ،ﻓﻘــد أشــار إىل دراســتني
طــويلتني ( )Anderson, 1999, 2001وثالثــة

( )1هاه املعلومة أشار إليها د .وليد الدورسي يف تويرت.

أيضا طوليـة ( )Silva-Corvalan, 2003بحثـت
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تآكل اللغة يف الدراسات اللغوية احلديثة ،مقاربة للفصحى والدارجة يف اللغة العربية

كلها التآكل واالكتساب غري املكتمـل يف مسـتوى

والكتابة بالفصحى بينام نغفل اجلانب املحكي

inflectional

منها وتدريﺒهم عليه؛ بل ال بـد مـن تـدريﺒهم

الصــــــف االشــــــتﻘاقي (

عىل الفصحى حمكية.

 ،)morphologyوقد ناقش الكتاب التأثري املشابه
عىل مستوى التفاعل الرتكيﺒي (النحوي) اخلطـايب

 دور العائلــة؛ ﻓينﺒغــي أن حتــرص العــائالت

( .)syntax-discourse interfaceكام أكـد عـىل

والوالدان بشكل خـاص عـىل التحـدث مـع

أن الدراسات الطولية تعتمد عىل بيانـات اإلنتـاج

أطفاهلم بـالتنوع الـاي يرغﺒـون بـه؛ ﻓـالكﺒري

املتزامنــة أو التلﻘائي ـة ( longitudinal studies

بالنسﺒة للطفـل هـو النمـوذج الـاي ُحيتـاى
لغويا.

)based on spontaneous production data

 االجتاه نحو اللغة وثﻘاﻓتها؛ ﻓال بـد مـن تنميـة

(ص.)112

االجتاه اإلجيايب نحو التنوع املرغوب.

ننتﻘل اآلن للحديث عن بعض الوسائل التي

كـام أشـار سـلفينا ( Silvina A. Montrul,

يمكن أن تسهم يف احلد مـن تفـاقم التآكـل حـني

 )2008:65إىل أن من يتعرض لدخل لغة أكثر من

نلمس ظهوره.

تعرضه إىل أخرى (ويف حالتنا تنوع) ﻓـإن الـنﻘ

واائل جتن التآكل:
بعــد أن ناقشــنا التآكــل بأنواعــه وقضــاياه

يف الدخل والتعرض جيعل الناقصة عرضة للتآكل
وربام إن كانت هي لغته األم ﻓإن معرﻓتـه اللغويـة

ومﻘارباته وعوامله التي تسـهم يف حدوثـه وتزيـد

برمتها عرضـة لعـدم االكـتامل ،وهـاا يﻘودنـا إىل

من وتريته ومظاهره التي يتمظهر ﻓيها نعـرج عـىل

احلار من قمع التنوع الاي يمكـن وصـفه بـاألم

ما أشـارت إليـه األدبيـات مـن وسـائل لتفـادي

وهو الدارج .وقد أرشنا إىل ذلك آنفا.

حدوث التآكل أو تفاقمـه واحلـد منـه .وسـيكون

ويف السياق نفسه يؤكد سلفينا ( Silvina A.

احلديث هنا خمتصا ألنني ناقشت عوامل التآكـل

 )Montrul, 2008:90أنه حـني يكتسـب الطفـل

التي بتفادهيا يمكن أن نتجنب التآكل.

لغته األوىل (ونﻘول التنـوع األول) وتعمـل لديـه

ﻓﻘد ذكر ﻓرانشيسكو ( Francois Grosjean,

هــاه اللغــة (التنــوع) مــن خــالل االســتيعاب

 )2010:172أن هنـــاك عوامـــل تســـاعد عـــىل

واإلنتاج والعمليـات بشـكل كامـل ﻓـإن املعرﻓـة

االكتساب واحلفاظ عىل اللغة للطفل ،منها:

اللغوية ال يمكن أن تفﻘـد أو تتآكـل يف مسـتﻘﺒله؛

 كمية الدخل؛ ﻓنحـرص عـىل إغـراق أطفالنـا

لكن قد يظهر ما يتوهم أنه تآكل ويمكن نسﺒته إىل

بالتنوع أو املستوى املرغوب كالفصحى.

األداء ال إىل الكفايــة؛ أمــا يف حالــة مزامحــة نظــام

 طﺒيعة الدخل أو نوعه :بأن يكـون مكتوبـا أو

لغوي آخر يف سن الطفولة ﻓإن التخوف أن يكون

ملفوظا؛ ﻓال بد من التوازن مـا بـني املهـارات

التآكـل أو الضــياع يف مســتوى الكفايــة اللغويــة؛

يف تعليمهــا ألطفالنــا؛ ﻓــال نعلمهــم الﻘــراءة
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وهاا ما جيعلنا ال نحﺒا قمع املسـتوى الـدارج؛ إذ

(اجلودة) يف الدراسات هـو أهنـا تتفـق عـىل أنـه:

ربام يكون يف قمعه حدوث إشكال عـىل مسـتوى

التعــرض لــدخل ""native-likeشــﺒه املتحــدث

الكفاية للغوية للغة بتنوعاتا املختلفة وتشـكالتا

األصيل (.)271

املتعددة.

وذكــر كــالك ( Silvina A. Montrul,

ﻓال بد للحد من التآكل أن نطرح عىل أنفسـنا

 )2008:91أن للعمــر أمهيــة يف درجــة وعمــق

األسئلة التالية حتى نفهم طﺒيعة املشكلة لنتعامـل

التآكــل :ﻓــإذا ابتــدأت الثنائيــة (ويمكننــا الﻘــول

معها (لنﻘاش مشابه انظر Silvina A. Montrul,

االزدواجية) مﺒكرة ﻓـإن الفﻘـد اللغـوي سـيكون

:)2008:65

أشــد رضاوة كــام ذكرنــا يف الفرضــية أو املﻘاربــة

 هل التآكل يف األداء أم يف الكفايـة؟ هـل هـو

األوىل ( .)the regression hypothesisكــام أن
املعرﻓة الضمنية للغـة إذا حـدثت يف سـن مﺒكـرة

سطحي أم عميق؟

ﻓهــي أقــوى وأقــل عرضــة للتآكــل مــن املعرﻓــة

 هل هو يف الصغر أم لدى الراشد أو املسن؟

الصــحية املتعلمــة واملكتســﺒة .ويف حــال العربيــة

 هل هناك مزامحة للغة أخرى؟ أو لتنوع آخـر؟

ﻓالدارجة تُعـد ضـمنية؛ أمـا الفصـحى ﻓمتعلمـة

أو كام قال اجلاحظ" :ضيم من لغة أخرى".

ومكتسﺒة.
َ

 هل اكتمل النظام النحوي لـألوىل؟ ألن عـدم

وهلــاا نؤكــد عــىل رضورة اكتســاب الطفــل

اكتامله ينﺒـي بخطـورة تـدد النظـام اللغـوي
برمته للطفل.
 هل تم اكتساب الكفاية الصـحية أم الضـمنية

للمستويني :الفصيح والدارج ،وربام نﻘيسـه عـىل
الثنائية التي أكـد سـلفينا ( Silvina A. Montrul,

 )2008:210بأن املتحـدث األصـيل الـاي أجـاد

(سنوضح ذلك تاليا)؟

النظامني كليهام سيستخدمهام دون مشاكل متى ما

 درجة وعمق التآكل ،وهل هو دائـم ومتكـرر

احتاج إليهام يف سياقاتام.

أم حيدث يف بعض األحيان واملواقﻒ اللغويـة
والسياقات املعينة؟

كام نـاقش سـلفينا ( Silvina A. Montrul,

وقد حتدث سـلفينا ( Silvina A. Montrul,

 )2008:269تفاعـــل العامـــل الفطـــري مـــع

 )2008:270-5بإسهاب عن كمية ونوعية الدخل

االجتامعــي النفيســ يف مﺒحــث خصصــه لــدور

املفيــد للمــتعلم أو الطفــل ،نشــري إىل موضــوع

الدخل يف االكتساب ويف ضياع اللغـة .ﻓﻘـد ذكـر

مشاهدة التلفاز ،هل هو دخل مثـل املحادثـة مـع

أن الﻘدرة اجلينية دون ما ينميها من دخل مناسـب

الناس؟ وهـل االسـتامع مثـل الكـالم يف الـدخل

ال يمكن أن تﻘوم بإنتاج اللغة واسـتيعاهبا (وربـام

اللغوي؟ ( )270وغريها من األسئلة املهمة .وقد

يشري هنا إىل تشومسكي ودور التفاعل االجتامعي

بــالﻘول إنــه يﺒــدو أن املﻘصــود بالنوعيــة

لدى ﻓوتسكي) ،لكنه يف الوقت نفسه طرح عـددا

خل ـ
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من األسئلة ( ،)269منها:

التي حتول هاه املعطيات والﺒيانـات الفيزيائيـة إىل

 ما املﻘصود بالدخل بالضﺒط؟

جرعة مهضومة.
وخلـ

 كيﻒ يمكن قياسه؟ وحتديـده كميـا وتصـنيفه

سـلفينا ( Silvina A. Montrul,

إىل ما يمكن وصفه بأنه دخل ذو نوعية جيـدة

 )2008:275إىل أن الـــــدخل يلعـــــب دورا يف

أو نوعية مناسﺒة أو ضعيفة؟

اكتساب اللغة ويف ضياعها أيضا إن كان ناقصا أو
مشوها .وقﺒل أن نختم سأناقش بيشء من اإلجياز

 ما الدخل الغزير والوﻓري؟ وما الدخل الفﻘـري
والﻘليل؟

ما يتعلق بالتآكـل حـول وضـع اللغـة العربيـة يف

ثم مىض يناقش بعمق مﺒينـا تفاعـل العوامـل

الفﻘرات التالية.

الفطريــة (اجلينيــة) مــع االجتامعيــة الﺒيئيــة ومــع

التآكل يف اللغة العربية:
يف هاه الفﻘرات لن أخـوض يف االزدواجيـة

النفســية اإلدراكيــة نــاقال ( )269أن الﺒــاحثني
التجريﺒيني ومتﺒعي املناهج التفاعليـة االجتامعيـة

وهــي الظــاهرة املعروﻓــة يف اللغــة العربيــة؛ ﻓفــي

يﺒدو أهنم يصورون الدخل بأنه أمر خـارجي عـن

األدبيات قديام وحديثا نﻘاش مستفيض عن هـاه

املتعلم والاي هـو موجـود يف الﺒيئـة املحيطـة؛ يف

الظاهرة (انظر مثال اخلويل ،حممد عيل1408 .هـ ،

مﻘابــل ذلــك رشح كــارول ( Carroll. 2001,

والفــالي ،إبــراهيم صــالح1417 .ه ،و الﻘعــود،

 2005منﻘول من )Silvina A. Montrul, 2008

عﺒدالرمحن بن حممد1417. .هـ ،و Al-Osaimi.

أن الــدخل نتــاج عمليــة الــتعلم ،ولكــي يكــون

 .)2010سأعرض للمظاهر املتعلﻘة بالتآكل والتي

للدخل مردود عىل املتعلم جيب حتويله إىل جرعـة

يمكن أن نالحظ اللغة العربية مـن خالهلـا لعلهـا

( )intakeليتم إطعامها (أو ليتاوقها) ملكانيزمات

تساعدنا يف تفهم الوضع الطﺒيعي للغة.

التعلم اللغوي .وبعﺒـارة أخـرى ذكـر أن الـدخل

ﻓالوضع الطﺒيعي للغة العربية حاليا واعـتامدا

عﺒــارة عــن عنــارص ﻓيزيائيــة خارجيــة وعﻘليــة

عىل عوامل لغويـة واجتامعيـة ووجدانيـة يمكـن

داخلية ،واألصوات املنطوقة والكلـامت املكتوبـة

رشحه باملعادلة التالية:

ال قيمة هلا إال إذا استوعﺒتها ما حتويه عﻘولنـا مـن

الفصحى

إجــراءات إدراكيــة تســتﻘﺒل وتــنظم وتســتوعب

الدارجة

الضوضـــاء الصـــوتية واملحفـــزات الﺒصـــية

= اللغة العربية اليوم

ﻓالفصـــــحى ذات مســـــتوى عـــــال يف:

(املكتوبـــة) وتصـــنفها إىل أصـــوات وحـــروف

االستخدامات الرسـمية (مظهـر اجتامعـي) ،ويف

ومورﻓيامت وكلامت وعﺒـارات ومجـل وخطـاب.

العاطفة والوجدان (مظهـر وجـداين) الرتﺒاطهـا

ﻓوجود املعطيات اللغوية اخلام يف الﺒيئـة ال حيمـل

بالدين والتاريخ واهلوية.

بنفسه أي قيمة حال غياب امليكانيزمـات العﻘليـة

يف املﻘابل الدارجة ال يمكن االسـتغناء عنهـا
91

اﻟﻣﺟﻠد ( )٥اﻟﻌدد ( ١٤٣٩ ، )٢ھــ  ٢٠١٨ -م

ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺧﺎﻟد ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ

يف املعادلة اللغوية ﻓهـي دعامـة تشـكيل الكفايـة

الدارجة لغرض طﺒيعي تستخدم ﻓيه الﻘناة طﺒعيـا

اللغويـة والتفكـري يف بـدايات كـل عـريب؛ لكنهــا

(املثال األول) ليكون طﺒيعيا؛ بينام يف املثـال الثـاين

تــرتﺒط بمســتويات دنيــا يف االســتخدامات ويف

تُستخدم الﻘناة استخداما غري طﺒيعي.

العاطفة عند الكثريين عـىل الـرغم مـن ارتﺒاطهـا

ولرشح ذلك يف املهـارات الكتابيـة (الﻘـراءة

باهلويــة الﻘريﺒـــة (اجلامعــة والﻘريـــة أو املدينـــة

والكتابة) :الرسالة الرسـمية مـثال قناتـا الﻘـراءة

والدولة).

والكتابة ،ومها الﻘناة الطﺒيعية هلا؛ بخالف احلـوار

والدارجــة تكتســب بيــنام الفصــحى تــتعلم

بني صديﻘني واحلوار العائيل املكتـوب يف الكتـب

(انظر العصيمي ،صـالح بـن ﻓهـد1440 .هــ).

ليكــون منطوقــا .ﻓاإلشــكال هنــا أن الﻘنــاة غــري

وهي التي تُستخدم يف املهـارات الشـفهية ،وهـي

طﺒيعية ،ﻓهل ألتزم بالتفاصح يف أي مسـتوى وإن

أوىل املهــارات لــدى الطفــل ،ﻓﻘناتاهــا االســتامع

كان من أدنى مستويات الدارجة واحلميمية بينـي

والكـــالم .بيـــنام املهـــارات املكتوبـــة تنتســـب

وبني شخ

عامي مل يتعلم يف املدارس؟ أم أعدل

للفصحى ،وهي املهارات التالية بالنسـﺒة للطفـل

وأكيــﻒ الﻘنــاة وأعســفها للحــوار الشــفهي؟

ومن يتاح له التعلم ،ﻓﻘناتاها الﻘراءة والكتابة.

ﻓالسؤال :بأهيام نضحي يف سﺒيل اآلخر؟ بالﻘناة يف
سﺒيل التنوع؟ أم العكس.

وللحديث السابق تداعيات تعليمية وبحثية،
ﻓاملنطوق قد يكون منطوقـا طﺒيعيـا ،وقـد يكـون

ول جابة عن هاه التساؤالت واإلشـكاالت

منطوقا مصطنعا .وكالك املكتوب يكون طﺒيعيـا

تداعيات يف التعليم ويف التعامل مع قنـاة يف تنـوع

ويكــون مكتوبــا مصــطنعا .ويمكــن رشح ذلــك

لغوي باستخدام قناة أخرى (أي أنـه تعامـل غـري

بالفﻘرة التالية:

طﺒيعي بل مصطنع ومتكلﻒ).
ﻓاحلوار ُينطق ليكون:

املنطوق كاحلوار بـني صـديﻘني هنـا منطـوق
طﺒيعي (لنﻘاش مشـابه جزئيـا انظـر Lancaster

 منطوقا (حوار بني صديﻘني) ﻓهو طﺒيعي .أو

 )University, 2018للتحـــدث عـــن ظـــاهرة

 مكتوبا (وصﻒ مشاهدة مطر كتابة يف وسائل

منطوقة طﺒيعية؛ يف مﻘابل املنطوق ليكون مكتوبـا

التواصل االجتامعـي) ﻓهـو هنـا غـري طﺒيعـي

مثل وصﻒ مشاهدة األمطار يف وسائل التواصـل

ولغري تنوعه األصيل.

الواصـﻒ
االجتامعي عن طريق الكالم؛ إذ حياول
ُ
َ
احلديث بام تعلمه من أوصاف وتعﺒريات مكتوبـة

وكالك املكتوب ُيكتب ليكون:
 مكتوبا (رسالة رسمية) ﻓهو طﺒيعي .أو

يف دراســته وتعليمــه ،أو مثــل احلــوار احلمــيم
لشــــخ

 منطوقا (حوار بني صديﻘني) ﻓهو غري طﺒيعـي

يتفاصــــح (أي حيــــاول احلــــديث

ألنه ال حيتفظ بالتداخل وال النـرب وال التنغـيم

بالفصــحى)؛ ﻓاملتحــدث هنــا يتحــدث يف موقــع

وال النظم الداليل عموما.
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والنتيجة الطﺒيعية ملثل هـاه احلالـة أن يكـون

ونطلب منهم وصﻒ تلك الصورة والتعﺒري عنهـا

العريب غري مكتمل الكفاية اللغوية يف التنـوعني أو

بدارجة كل منهم ثـم نطلـب أيضـا التعﺒـري عنهـا

اللغتني.

بالفصحى من كل منهم ،بعد ذلـك ننظـر الفـرق
بني التعﺒريين (الدارج والفصيح) وهكاا ،ونـرى

وتﺒﻘى اإلشكالية قائمة وهي يف اإلجابة عـن

املشرتك بينهم ،وهل املشرتك يواﻓـق الفصـحى أم

السؤال التايل :هل التآكل يف األداء؟ أم يف الكفاية

ال .وإذا وجــدنا يف ﻓصــحى كــل مــنهم مشــرتكا

(انظـر مـثال .)Cameron. Deborah, 1995:69

حادت عنه بعض الـدارجات ﻓـإن ذلـك يعطينـا

ﻓاإلنتاج الطﺒيعي يتحىل بالرسعة واآللية (املرجـع

إشارة يف تآكل ﻓصحى من مل يأت هبا كام أتـى هبـا

السابق والصفحة نفسـها) .وأي تغـري يمكـن أن

أقرانه عىل الرغم من أنه قد يكون يستوعﺒها لكـن

يكون يف:

ال يستخدمها دائام.

 -1املعرﻓة أو ما تطلق عليه األدبيات الكفاية:

وهباه الطريﻘة نكون حاولنا حتديـد الدارجـة

أ -التمظهر (التشكل) ،بأن يكون متظهرها

من الفصحى إجرائيا بأﻓضل ما لـدينا مـن أدوات

بشـــكل خـــاطي؛ بيـــنام هـــي نفســـها

متاحة ،طﺒعا مع األخا يف احلسﺒان أن املنهجيـات

صحيحة.

واألدوات الﺒحثية لظاهرة التآكـل حتتـاج إىل مـدة

ب -األداء ،ﻓيكــون األداء الظــاهر خاطئــا،

طويلة مع نفس املﺒحوث وإىل مﻘياسني عىل األقل

مثل زالت اللسان.

وإىل جمموعة ضابطة (انظـر Cameron. Deborah,

ج -اإلجــراء ،ﻓتكــون العمليــة أو اإلجــراء

.)1995:68

خاطئة.

كام ال بد لنا من التحفظ يف الدراسة والنتـائج

 -2املهارة:
أ -لفهم.

كام أشارت األدبيات وعرضناها هنا مـن أنـه قـد

ب -اإلنتاج.

يكون ما ظاهره تآكل قـد يكـون نسـيانا مؤقتـا أو

ج -احلكــم بالصــحة أو اخلطــأ (املرجــع

تﻘهﻘــرا (( )erosionانظــر مــثال Cameron.

 .)Deborah, 1995:67كام يمكـن لنـا أن نحـدد

السابق والصفحة نفسها).

عــن طريــق الدراســات العلميــة أطــر الرتاجــع

ولالك ﻓلعلنا يف اللغة العربيـة بنـاء عـىل مـا

( )regressionللفصحى وللدارجة كالك (انظر

طرحنــاه يف بدايــة هــاا الﺒحــث مــن منهجيــات

 .)Cameron. Deborah, 1995:69كام يمكن أن

وأدوات بحثية لدراسة ظاهرة التآكل ندرس مثال

نتحﻘــق مــن كــون الضــياع (الفﻘــد) والنضــج

عربا خمتلفي اجلنسيات واألقاليم ،مـثال سـعودي

واالكتساب مرتﺒطة بسن معينة (الﺒلـوغ العمـري

ومصي وسوري ومغريب ونجدي وحجـازي أو

أو النضــج اللغــوي) (انظــر مــثال Cameron.

نركز عىل جنسيتني أو إقليمـني ونعطـيهم صـورة
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 .)Deborah, 1995:90ولعلنا بدراساتنا املﻘرتحة

التالية ،وهاا جيعلنا نﺒدي ختوﻓنا من حماولـة قمـع

هنــا نتأكــد مــن مﻘولــة –أوعــدمها -أن العربيــة

الدارجة رغﺒـة يف توجيـه اللغـة نحـو الفصـحى.

بمعادلة

ﻓالدراسات هنا قد ال تعضد هاا التوجه .وأحيانا

ختتلـﻒ عـن نظريـات اللغـة يف

يكون نﻘل األخطـاء يف اكتسـاب الثانيـة سـﺒﺒا يف

الثنائية واالزدواجية .ﻓللعامية نفسيا لـدينا مكانـة

حدوث التحجر والنضج غري املكتمـل يف بعـض

معينة؛ بيـنام هلـا اسـتخداما منزلـة أخـرى .وهـل

احلاالت (.)Silvina A. Montrul, 2008:33

الدارجة أو الفصحى لدينا تتصﻒ بعدم اكتسـاب

ثالثها وربام تأكيدا للنﻘطة السابﻘة مـا رجحـه

كليا؟ أو أنه اكتساب مشوه؟ وهـل يمكـن قيـاس

ســلفينا ( )Silvina A. Montrul, 2008:85يف

ذلك عرب معايري مظاهر لغوية حمـددة (انظـر مـثال

مﺒحث (التأثري (النﻘـل) العـابر للغـات يف تآكـل

 .)Cameron. Deborah, 1995:107-8ننتﻘــل

اللغة األوىل واكتساب اللغة الثانيـة) ﻓﻘـد حتـدث

اآلن إىل خامتة الدراسة.

عن التأثري الكﺒري واملوجه للنظام النحوي لـألوىل
ألي عملية اكتساب الحﻘة؛ وهاا جيعلنا نسـتعني

خامتة:
بعدما ناقشنا ظاهرة التآكل اللغـوي حمـاولني

بالدارجة -أو هنادهنا إن صح التعﺒري -ونستثمرها

تطﺒيق هاا املفهوم عىل اللغـة العربيـة بمسـتوييها

لتــأثري نظامهــا النحــوي يف أي نظــام الحــق وال

الدارج والفصيح بﻘـي أن نـاكر بـﺒعض األمـور

نﻘمعها ونتربأ منها .كام عاد (ص )98وأكد املعنى

املهمة:

السابق ووضح أنه حينام يكـون النظـام النحـوي

أوالها :أن التآكل ظاهرة يكتشـفها اللغـوي

األسايس لألوىل مكتسﺒا ومستﻘرا خاصة الرتكيب

الاي ُيتوقـع

ﻓــيحكم قﺒضــته يف الــدخل واالســتخدام ،كــام

حدوث تآكل لديه ،وغني عـن الﻘـول أن مفهـوم

تتضمن مﻘوالته الكفاية اللغوية لدى تشومسـكي

املتحدث األصيل وكفايته والنضج اللغـوي لديـه

ويتواﻓق مع نظرية الفرتة احلرجة .أي أن األدبيات

من الﻘضايا التي تُنـاقش يف األدبيـات وال ينتهـي

تتضــاﻓر عــىل تأكيــد دور النظــام اللغــوي األم

ﻓيها اجلدل (انظر مثال العصيمي ،صالح بن ﻓهد.

املكتسب.
َ

بمﻘارنة املتحدث األصيل بالشخ

1440هـــ و Silvina A. Montrul, 2008:

عىل كل ال بد لنا من التنﺒيـه إىل األمـر الرابـع

 ،)250وهاا يعني أننا يف اللغة العربيـة ال بـد مـن

وهو أنه ينﺒغي لنا التفريق ولو جزئيا بام ييل:

أن ننــاقش هــاه املصــطلحات وعالقتهــا باللغــة

لدينا يف العربية مستويان أو تنوعان:

العربية.

أحدمها رسـمي ،مـتعلم ،لـه مكانـة مرتﺒطـة

ثانيها :أن عدم اكتامل الكفاية اللغوية يف اللغة

هبوية دينية وتارخيية وقومية عىل املستوى األشمل

األم يعنــي نمــو كفايــة غــري مكتملــة يف اللغــات

( )macroوهو املستوى الفصيح.
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تآكل اللغة يف الدراسات اللغوية احلديثة ،مقاربة للفصحى والدارجة يف اللغة العربية

اآلخر شعﺒي ،مكتسب ،مﻘموع تﻘييميا لكنـه

قابل ﻓيها هيودا أملانيني وقد انﻘطعوا عـن األملانيـة

مــرتﺒط هبويــة اجتامعيــة مﺒــارشة عــىل املســتوى

سنوات عدة لكـن ملـا أجريـت التجربـة ظهـر أن

األقرب (.)micro

الكفاية اللغوية بﻘيت لدهيم؛ بخالف مضاد متامـا
ملــن حيــدث لديــه الضــياع يف مرحلــة الطفولــة

ﻓالوضــع يف العربيــة (انظــر لنﻘــاش مشــابه

(ص.)272

 :)Silvina A. Montrul, 2008:249أن اكتساب
العامية طﺒيعي (قوي ومـؤثر)؛ بيـنام اكتسـاب أو

كالك يف مسألة الفصحى والدارجـة (اللغـة

تعلــم الفصــحى غــري طﺒيعــي أو امــنهج (متــأخر

للعريب عموما) ال بد من مناقشـة الﻘضـايا املهمـة

وضعيﻒ) ،أي مهام تكن صفته ﻓهو متأخر وجـاء

التالية:

بعد نظام آخر سواء كان النظام اآلخر مكـتمال أم

 -1املتحــدث األصــيل للفصــحى وللدارجــة

ال.

وشﺒههام أيضا.
 -2االكتســاب ،وعدمــه أو االكتســاب غــري

وهلاا نطرح التساؤل التايل :هـل يـؤثر علينـا

املكتمل سواء يف الدارجة أو يف الفصحى.

عدم وجود كل مـن الفصـحى/الدارجة يف مجيـع
الســياقات واملواقــﻒ اللغويــة؟ ولــالك ﻓهــام

 -3النضج اللغوي ،وعـدم النضـج أو النضـج

تكامليــان؟ وبالتــايل ال نســتطيع الﻘــول إن لــدى

غري املكتمل يف كل من الدارجة والفصحى.

العريب بعد االستشهاد وبعد التﻘعيد نظاما مكتمال

 -4التحجر عىل مستوى الدارجة والفصحى.

للغـة معينـة؟ إنـام نظامـان مكمـالن لﺒعضـهام يف

 -5مستوى الدقة ،الطالقة ،التعﻘيـد ،التخطـيط
يف كل من التنوعني.

لغتني؟ أم أهنام نظامـان متنـاﻓران يضـيم أحـدمها

 -6دور االحتكــــاك اللغــــوي والتعــــرض

اآلخر بتعﺒري اجلاحظ.

واالستخدام يف عمليـة اكتسـاب العربيـة أو

األمر اخلامس ،نؤكـد عـىل مـا ذكـره سـلفينا

تعلمها.

( )Silvina A. Montrul, 2008:89من أن تآكل

 -7كام نؤكد عىل أمهية التحديد العلمي لظاهرة

اللغة األم إذا حدث يف مرحلة الطفولة ﻓهو أعنﻒ

التآكــل اجلزئــي ســواء يف املهــارات أو يف

منه لو حدث يف الرشـد ،وسـيكون ﻓﻘـدان اللغـة

املستويات والعنارص اللغوية ،وهـل حيـدث

دراماتيكيا يف حالة األطفال .وقد عاد ليؤكد ذلك

الــتعلم (والتــزاحم) متزامنــا أم بعــد هنايــة

بناء عىل ما عرضه من دراسـات شـارحا بـالﻘول:
إن نﻘـــ

التعـــرض للغـــة األم أو التعـــرض

خلصائ

َمن ليس متحدثا أصليا ال يؤثر بشـكل

االكتساب.
ونشــري إىل مــا نﺒهــت إليــه شــميد وبــوت
( )Schmid, and Bot, 2004:227مــن أنــه ال

كﺒري عىل الكفاية اللغوية يف الرشـد مسـتدال عـىل

يوجد متحدث أصيل ُيتصور و ُيتوقع منه أنه بـارع

ذلـك بدراسـة شـميد ( )Schmid, 2002والتـي
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يف كل تنوعات لغته ،وهلاا لعلنا نتغاﻓل عن بعض

احلمـد ،ماجــد .وحســني عﺒيــدات1437 .هـــ-

مظاهر التآكل يف لغة املتعلمني والشﺒاب .وكالك

( 2016ترمجــــة) .املرجــــع يف اللغويــــات

من املهم اإلشارة إىل أن الدراسات يف التآكل تركز

التطﺒيﻘية .دار جامعة امللك سعود .الرياض.

عىل نصﻒ الكأس الفارغ أو بتعﺒري شميد وبـوت

اخلويل ،حممد عيل1408 .هـ .1988-احليـاة مـع

عىل ما ضاع وتمل مـا بﻘـي "what is lost" to
"the exclusion of "what is retained

لغتــني (الثنائيــة اللغويــة) .الريــاض .الطﺒعــة
األوىل.

(املرجع السابق والصفحة نفسها).

الفــالي ،إبــراهيم صــالح1417 .هـــ.1996-

كام ال نغفل أن مـن لديـه تآكـل يف مظهـر أو

ازدواجية اللغة :النظرية والتطﺒيق .الريـاض.

مستوى قد يكون لديـه يف املﻘابـل ثـراء يف مظهـر

الطﺒعة األوىل.

لغوي آخر مثل واصل بن عطاء املعتزيل الاي كان

العصيمي ،صالح بـن ﻓهـد1440 .هــ.2019-

بارعا يف اللغة العربية خطيﺒا عىل الرغم من كونـه

اللســـانيات التطﺒيﻘيـــة :قضـــايا وميـــادين

ألثغ ال يستطيع النطق بالراء ،ويتجنﺒهـا يف كالمـه

وتطﺒيﻘات .دار كنوز املعرﻓة :األردن .الطﺒعـة

وخطﺒه (انظر الﺒيان والتﺒيني 1423هـ).

األوىل.

وال زال التساؤل مطروحا :اعتامدا عىل تـأثري

الﻘعود ،عﺒدالرمحن بن حممد .1417. .االزدواج

اكتساب الثانية (الفصـحى) وإسـهامه يف تراجـع

اللغوي يف اللغة العربية.

األوىل (الدارجــة) ملــاذا ال نتحــول إىل ﻓصــحاء؟
وملاذا ال تضيع منا الدارجة وتتآكل وقد هامجناهـا

الﻘلﻘشندي ،أمحد بن عيل .1987 .صﺒح األعشى

بالفصحى؟ إذ األدبيات تشري إىل إمكانية حدوث

يف صناعة اإلنشا .حتﻘيق يوسﻒ عـيل طويـل.

ذلــك (انظـــر مــثال Cameron. Deborah,

دار الفكر – دمشق ،الطﺒعة األوىل.

 .)1995:85,90هل لدينا خطأ ما يف تﻘدير الفـرق

املحمود ،حممود بن عﺒداهلل1437 .هـ .2016 -

بني التنوعني؟ هل ﻓشلنا يف حتﻘيق التعليم احلﻘيﻘي

(حترير) .انﻘراض اللغات وازدهارها :حماولـة

للفصحى؟

للفهم .مركز امللك عﺒداهلل الدويل خلدمة اللغة
العربية .الرياض .الطﺒعة األوىل.

املراجع العربية واملرتمجة:
اجلــاحظ ،أبــو عــثامن ،عمــرو بــن بحر(املتــو :

املراجع اإلجنليزية:

255هـ) .حتﻘيق عﺒدالسـالم هـارون1423 .

Al-Osaimi, Saleh. 2010. Beliefs about
Second Language Learning. LAP
LAMBERT Academic Publishing.
Anderson, R. 1999. Noun phrase gender
agreement
in
language
attrition.
Preliminary results. Bilingual Research
Journal, 23, 318-337.

هـ .الﺒيان والتﺒيني .دار اجليل .بريوت.
احلارثي .إبراهيم بن أمحد1433 .هـ .اللغـة األم:
كيﻒ حتيا ومتى متوت .دار املﻘاصد.
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