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 قواعد النشر
 

( إلوريدة للمادة محةمدة     عرنادة مجلة جامعة اإلمام محمد  ندس ودعاإل اإلود ماة لامعلدام ام     

 تص ر لس لماإلة امبحث امعلمي نامجامعة. وتُعنى ننشر امبحاث امعلماة وفق امضاانط اآلتاة :  

 يشترط في امبحث ماقبل ملنشر في اممجلة ::  أوالً

 مج ة امعلماة واممنهجاة  وو مة االتجاه .أن يتسم ناألصامة واالنتةار  وا -1

 أن يلتزم ناممناهج واألإلوات واماوائل امعلماة اممعتبرة في مجامه . -2

 أن يةان امبحث إلقاقاً في امتاثاق وامتخريج . -3

 أن يتسم نامس مة املغاية . -4

 أال يةان ق  وبق نشره . -5

احدث نسسده    كتاب  وااء أكدان لمدل ملب   أال يةان مست ً مس نحث أو روامة أو -6

 مغاره .  مأ

 ثانااً : يشترط لن  تق يم امبحث :

مشددسالاً نسددارته امةاتاةلمختصددرة( وًقددراراً      أن يقدد م امباحددث ًلبدداً ننشددره    -1

يتضمس امت ك امباحث محقاق امملةاة امسةرية ملبحث كام ً  وامتزاماً نعد م  

 نشر امبحث  ًال نع  ماافقة خطاة مس هائة امتحرير .

 ( .A  4( صسحة مقاس ل50ل في ح وإل ث امبح أن يةان  -2

( 14ل حجدم   وامهداام   Traditional Arabic( 17اممدتس ل   حجدم أن يةدان   -3

 وأن يةان تبال  اممسافات ناس األوطر ل مسرإل( .

مددم ملخدد    ونسددخة حاودداناة  مطبالددة مددس امبحددث     ةنسددخ يقدد م امباحددث  -4

 واح ة .ة أو صسحة ناملغتاس امعرناة واإلنجلازية  ال تزي  كلماته لس مائتي كلم
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 ثامثاً: امتاثاق :

 تاضم هاام  كل صسحة أوسلها للى ح ة .  -1

 تثبت اممصاإلر واممراجم في فهرس يلحق نآخر امبحث .  -2

 تاضم نمالج مس صار امةتاب اممخطاط اممحقق في مةانها اممناوب .  - 3

 ترفق جمام امصار وامروامات اممتعلقة نامبحث  للى أن تةان واضحة جلاة .  - 4

: لندد  وروإل أوددماء األلدد م فددي مددتس امبحددث أو ام راوددة تددةكر وددنة امافدداة نامتدداري      رانعدداً

 امهجري ًلا كان امعَلَم متافى .

حددرو  : لندد  وروإل األلدد م األجنباددة فددي مددتس امبحددث أو ام راوددة ف نهددا تةتددب ن     خامسدداً

لرناة وتاضم ناس قاواس نحرو  التاناة  مدم االكتسداء ندةكر االودم كدام ً      

 لن  وروإله ألول مرة .

 تُحةَّم امبحاث اممق مة ملنشر في اممجلة مس قبل اثناس مس اممحةماس للى األقل.  :  واإلواً

ي أو ترول للى امبريد  اإلمةتروند   CDللى أوطاانة م مجة   : تُعاإل امبحاث مع مة وانعاً

 ملمجلة .

 : ال تعاإل امبحاث ًمى أصحانها  لن  ل م قبامها ملنشر .ثامنا ً

 مس نحثه . تمست  لشرمس اممجلة  و نسختاس: يُعطى امباحث  تاوعاً

 لناان اممجلة :

 رئيس تحرير مجلة العلوم العربيةجميع المراسالت باسم 

 5701ص ب  -11432الرياض  

 2590261ناسوخ ) فاكس (   - 2582051هاتف : 
  www. imamu.edu.sa 

E.mail: arabicjournal@imamu.edu.sa 
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 جملة العلوم العربية

 هــ1440 بيع اآلخرر اخلمسونو احلادي العدد

 
 

 المحتويات
 يفالنحوي والصر يف التقعيدة يََّغُلال أثر

 دراسة حتليلية

 محادة حممد حسني أمحد بوديد. 

 

 إعجاز التناسب يف الدعاء واالستجابة

 زينب بنت عبد اللطيف بن كامل كرديد. 
 

  

 مشكلة الفصاحة يف اللغة العربية

 بني ثوابت النظام اللغوي ومتغرياته

   كمال قادري .د

 

 لقصص الديين يف أدب األطفال  ا

   دراسة مقارنة بني األدبني العربي واألمريكي

 . وفاء بنت إبراهيم السبيلد
 

 

يف الدراسـا  اللغويـة احلدي،ـة      (native speaker)املتحدث األصلي 

 واملتحدث األصلي يف اللغة العربية

 د. صاحل بن فهد العصيمي

 

   تناوب الزحاف بني السببني اخلفيفني

 صوتيةدراسة عروضية 

 حسام حممد أيوب .أ.د

 



 

 

 

 

 

 يف الدراسات اللغوية احلديثة، واملتحدث األصلي يف اللغة العربية  (native speaker)صلي املتحدث األ

 

 د. صاحل بن فهد العصيمي

 معهد تعليم اللغة العربية -قسم اإلعداد اللغوي 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 هـ1439/ 8 /14تاريخ قبول البحث:              هـ 1439/ 7/ 2تاريخ تقديم البحث: 

                                                                         

 
 

 ملخص الدراسة:

يف  (native speaker) اجلدل الدائر حول مفهوم املتحدث األصلي هذا البحُث عرضي

واإلشكاالت حوول التعريفوات املتداولو  يف األات وات اللغويو ،       الدرس اللغوي احلديث،

وكذلك يسلط الضوء على املصطلحات ذات العالق  واليت تزغو  يف ضضو ه هوذا اجلودل     

العلمي العم ق واليت ُيعود ههمهوا ووروروي ويورتط اجلودل اللسواري الغرتوي تاحلوديث عو           

ارطبووام مفهوووم املتحوودث العرتووي الفصوو ا يف الووعاث العرتووي، وي وواقمب ذلووك كلوو   وود   

األصوولي علووى متحوودث اللغوو  العرت وو   سووتواها العووالي يف العصوور احلاووور الفصوو ا           

و ستواها األارى )العامي(ي وخيلص إىل عدم وجوا متحدث  صلي للغ  العرت   املع ار يف 

تاريخ العرت   تعد عصر االستشهاا واالحتجاج اللغويي ويطور  يف رهايو  البحوث مبارتو      

ق تاكتسوواا العووامي والفصوو ا يف العصوور احلاووور لل موووذج الووذي عروووت  وايوو       تتعلوو

(White, 2007:37-41يف حديثها ع  اكتساا اللغتني األم والثار  ي ) 
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 املقدمة:

هنـا  دـدد دا ـر  ـود م اـوم ا األـدي الغـلم للكـة مـا و ـ ل   ـود            

أهمية طرح ا  اوم؛ يف مقابل من يرى أن السـااد ريـم موـروح مـن أ؛ا؛ـ ؛      

بــل هــو مــون مــن أمــوان ال؛ــاطمذ و ــد  اــل يف ثلــ   ــدد مــن ال ــا    يف     

اب ( ويف اال اســـDavies, 2007ا قــدمال للكويـــال الاو يقيـــة الام ـــر مـــ    

 ,Doughty and Long (eds)اللكــوي وا اســاب اللكــة ال اميــة الام ــر مــ    

هــ  1437(، و  ل  الرتمجال إىل العربية الام ر م   احلمد و  يدال، 2003

ــة يف      ــال الاو يقي ــال اللكوي ــة وابعــأ ويــر أ أدبي ــال باللكــة العربي ( أو  ااب

 (ذـه1438م اوم الناطق الغلم الام ر م   الشويرخ،  

 -ي يامنا من  رض وداال الن ـر لـيجم جمـرد اال؛ـاعراض العلمـم      وال 

لكن  اولنا يف ه ه الور ـة منا شـة    -إن  ان اال؛اعراض لألدبيال  م  ديدا

ما يام مقاي  يف الدبيال اللسـامية الكربيـة احلدي ـة بسـو أريـوار ا ـدد يف  الـة        

تــر الاســاوياواا اللكــة العربيــة بــ  ا اتــم الاســاواها ال يــيا ا عيــاري( واحلا

اللاجيــة العاميــة(ذ  مــا  اولنــا مقاربــة ا ــدد الــ ي يلوــرح بالام يــل للكــة          

اإلجنليزية حبالة اللكة العربية، وه ا ما جيعل هـ ا ال ألـخم لال ـا  ـن ال ألـوي      

 الخرىذ

ولنا أن مورح الاساؤالل الاالية  ود اللكة العربية آملـ  أن رـرا القـار     

 ؛يام وناول : ب عض اإلدابال يف توء ما 

 ؟ ال يألى هل يودد ماألدي أغلم يف العربية -

خاغة يف توء وشدد  وماى وو ف ه ا الوغف يف العربية ال يألى؟  -

   ذيف ا األدي الغلم مخ   نام اللكة ويروطاوافيمن بعض اللكوي  

 أن يكون لل يألى ماألدي أغلم؟ من ا ساأليلوهل  -
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 من لكة؟ وهل ميكن أن يكون الشخص ماألدثا أغليا ل  ر -

 ا وا ـف الـت واولـل   لعربية الـ ي ياألـدي ال يـألى يف    اهل ماعلم و -

 العامية يولق  لي  ماألدي أغلم للعربية؟

أن  اهل اللكة الم  لء  لـى ا األـدي الغـلم أم أن مـن يـروطا     و -

ــة ؛ــيالة مادفقــة إىل  ــد  ــ م    ــة أوووماويكي ــاح يف  ؟ وكــون آلي  ــارن بــ  االروي

 يف الاألدي بال يألىذ الاألدي بالعامية وا عاماة

 هل حنن ماألدثون أغليون بال يألى أم بالعامية أم بكلاياما؟ -

و د ما شأ الدبيال الكربية بعـض هـ ه الاسـاؤالل  لـى  ـاالل لكـال       

ريم العربية، وال أز ـم أمـس ؛ـروفر اإلدابـة للقـار ؛ بـل ؛ـر رض النقـا          

ثــم ؛ــر رتح وللقــار  أن يــوازن بــ  اآلراء ويق ــل بوداــة م ــري أو يرف ــااذ  

 اإلدابة يف مااية ال ألخمذ

ويف ال داية ؛ر رض يف ا  ألخم الاالم ل عض الاعري ال ا خال ة بـاخا    

مشارب الدار؛ ، ثم أ؛اعرض ا يولألال الت و ار مع ميـولا ا األـدي   

 الغلم لماا مامة لاجلية بعض الكموض يف الاعري الذ
 لرديفة(:مفهوم املتحدث األصلي واملصطلحات البديلة )ا

وجتـدر  ال الغـلم  ا األـدي  ( أن ميـولا Davies, 2004:431يـرى دي ـز ال  

اإليارة إىل أن هنا  من يرتدم ا يولا إىل ماألدي أغـلم أو مـاكلم أغـلم    

 native( الأو مــاطق أغــلم أو ابــن اللكــة و؛يلســاخدم هنــا ا األــدي الغــلم 

speaker )وربــالم الوهــام مــا يكان ــ  مــن اخــا    بســ ل ميــولا ريــامض 

الاعريــف والاألديــدذ وهــ ا يف رأيــم يعــود إىل أن ا يــولا ينوــوي   يف العلميــة

ــى        ــا  يــية  ل ــد وكــون أ يام ــت   ــة ال ــى إتــايف وهــو االمامــاء للك ــى معن  ل

الاألديــد، باإلتــافة إىل اخــا   ووداــال ال ــا    الــ ين ما شــوا ا يــولا  
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لـى الـرريم   ( أمـ    Davies, 2007:149وختيياوام ال أل يةذ و ما يرى دي ـز ال 

من حمورية ا يولا ال اساب اللكة ال امية وللكويـال الاو يقيـة  مومـا إال أمـ      

ــا          ــم يف القي ــ  ما ــا أم ــ ذ  م ــق  لي ــف ما  ــى وعري ــن اليــعل احليــود  ل م

 ,Daviesالاالخا ـــارال( ويف حما ـــاة ابـــن اللكـــة يف وعلـــم اللكـــة ال اميـــة ال      

 (ذ 2004:441

اد ريـم موـروح للنقـا       وة  لى ثلـ  يـرى بعـض الدار؛ـ  أن السـا     

ــاءد  ــ ، فياسـ ــون أغـ ــن   Ferguson, 1983ال فمدسـ ــ جم مـ  ,Daviesمقاـ

 أم اللكـوي   لـى  موـروح  ؛ـااد  الم للكـة  الغـلم  ا األـدي  ( هل2004:432

(؟ أي ال يودــد مــا ميكــن أن ميــ   با األــدي   mythهــو أ؛ــوورة أو خرافــة ال 

مقاـ جم   Rajagopalan, 1997:229ال رادـا وب ن  الغلم لي لكـةذ  مـا يـرى   

( myth of nativityال الغـلم  الاألـدي  أ؛ـوورة  أن( Davies, 2004:440من 

 العـر    ـن  بعيـدو   ليسـاا ( pure nativeال اخلـالص  الغـلم  الاألـدي  وم لـاا 

 ذه ه اخلرافة من هما دزء ؛ بل(pure raceالاخلالص 

 لى أيـة  ـاد ؛ـناجاوز هـ ا ا و ـف ا اوـر  إىل ا وا ـف الخـرى الـت          

رير ا يولا يف توء مس ية ا  اهيم و دم االو ا   لـى أي م اـوم    اولأ حت

 لمــم آخــرذ فــيمكن لنــا أن معــرا  لــى الاــدرا يف   ــود ا يــولا مــن   ولــ   

وحتديده ال ما هو  ند اللسامي   اشومسكم واللسامي  االداما ي (  لى ما 

، إىل يف الاعري ال من ورردا ما ب  الق ا ل الاداما م( واليخاص الم سم(

(، إىل Davies, 2004وتــع حمـــددال ومواغــ ال للم اـــوم ال مــا  ـــاود    

(ذ فاـ ه ث ثـة   Singh, 1998ا؛اخدام ميولألال ردي ة أخرى ال ما هو لـدى  

موا ــف بشــكل وقــريت  اولــأ ا؛ــاقراءها مــن الدبيــال لاوتــيألاا للقــار   

 العربمذ
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االيـة  ولايور  جـم اإليـكاد يف الاعريـف ميكـن لنـا أن مايـور ا  ـاهيم ال       

  لى طريف طيف ماواغل:

 ريم ا األدي الغلم ----------------------------ماألدي أغلم 

 ويقع ب  ه ين الورف  ا اقابل  ا يولألال الاالية:

، يــ ي  ا األــدي ا كاســل ثنــا م اللكــة، ا ــاعلم بعــد ال لــوة ثنــا م اللكــة  

 ألخمذو؛نعود إىل ه ا الويف ا اواغل يف مااية ال  ذذذالغلم

ا و ف ا اشدد ال ي يقابل ا و ف الرافض  يولا ا األدي الغلم هـو  

( الـ ي  Davies, 2007:149مقاـ جم مـن    Preston, 1989:78مو ف بريساون ال

( هو وقري ا السـااد ا ر ـزي الـ ي ي نـى     nativnessيرى أن الاألدي الغلم ال

وزه أو الاكافـل   لي  ا اساب اللكة ال اميـةذ وبالاـالم فاـو ؛ـااد جيـل  ـدم جتـا       

 نـ ذ وراـا يكـون مـرد  مـن أث ـأ ودـود النـاطق أو ا األـدي الغـلم أمـ  مـن             

، فـ  ميكـن   ال يودد إمسان بدون أن يكون ماألـدثا أغـليا للكـة مـا     يخم ا  دأ 

ويـور يــخص ؛ــليم دون أن يـاقن لكــة أمــا ويكــون لـ  ؛ــليقا  الســليمة الــت    

   حياكم إلياا يف اليألة واخلور و شف الكموضذ

ومن تمن احملاوالل الت ورى حتديـد ا يـولا ووالعنـا حماولـة اللسـامي       

 يف الغـلم  ا األدي أن ومي لام وشومسكم وهو اللسامم اإلدرا م ال ي يرى

 وأن ذذذياألـدي باـا   الـت  dialect  ـن اللاجـة   الن ـر  بكـض   قل  يف الت اللكة

 الك ايـة  إىل ين ـر  فاـو ذ (parametersومييـز بيناـا ا ـاكمال ال    ي ر  اا  ا ية اللكة

ــل  ــن الن ــر بكــض اخلاغــة باللكــة وووفرهــا  ــة ا وام الســيا ية  أو االداما ي

( Davies, 2007:149(ذ وور يدا هل ا الاود  يـرى دي ـز ال  Davies, 2004:432ال

أن اإلدرا ــي  اليزالــون يــدورون  ــود رؤيــة وشومســكم ا ام لــة يف ا األــدي 
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ــة ونو ــال  idealized native speakerالغــلم النمــوثدم ال  ( ماجــاهل  أي

هلجية أو إمااديةذ وبا ا فاشومسكم يف م ري يـرى ودـود م ـل هـ ا ا األـدي      

جتريــدا وإن ي يــدد  ليــ  أداؤه اللكــويذ ولنــا أن موــرح الاســاؤد فيمــا ياعلــق    

بالعربية: هل يودد ماألدي أغلم بالعربية ال يألى بناء  لى افرتاض ودود 

الداء بالعامية؟ ي دو أم  يف تـوء هـ ه الرؤيـة يودـد     الك اية وبكض  الن ر  ن 

 مـون وا اماليــة  األــدي أغـلم بال يــألى  اــى وإن  ـان أداؤمــا حنــن أبنــاء    

العربية بكمها من اللاجال والعاميال، ط عا بشـر  ولقيينـا لل يـألى يف أثنـاء     

 ال رتة احلردة من أ مارماذ

 قاربــة الشــكلية ( يف ووتــيا اOrtega, 2009:111و ــد أ؛ــال أورويقــا ال

ــى رأي     formalist approachال ــ س  لـ ــت وـ ــة الـ ــة ال اميـ ــاب اللكـ ( يف ا اسـ

ــدأ أغــالة        ــا: م  ــدأين ر يســ  هم ــة ا  ــا حمكوم ــة الم برما وشومســكم يف اللك

ــة بايولوديــة  ــود   nativismالاألــدي ال ( الــ ي يشــم إىل أن ال شــر لــديام ه 

ــد ث ــر ر    ــة ؛ــابقة لي وعــرض لكــوي الو  ــة النألوي ــدل  ا عرف ياشــاردز ودي

Richards and Schmidt, 1985:387       أن م ـدأ الغـالة يشـمل معرفـة م ـاهيم

( القا ـل  modularityال عل واال؛م يف أي لكـة(، وم ـدأ النم دـة أو احملا ـاة ال    

برن العقل ال شري مزود جبااز ليص للكـة ومن يـل  ـن أي وةي ـة دمارييـة      

ااذ وهـ ه ا قاربـة وقـد م الك ايـة     أخرى، وباما يام إوقان ا؛اخدام اللكة ووعلم

 لى النمو، ووساشم ا األدي الغلم  ود اليـألة النألويـة؛ لن ال ـا       

هنا يرون  يمة للسليقة لدى ا األدي الغلم، خاغة يف جمـاد النألـو الكلـمذ    

ه ه ا عرفة النألوية ليسأ خاتعة أو م نية  لى الاعرض للدخل اللكـوي مـن   

 رفة اللكة الوىل وال الاعلم اليرياذاللكة ال امية وال من مع
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( ه ه الن رة اللكوية الالـت وشـمل رأي   Davies, 2007:155وييف دي ز ال

وشومسكم وا قاربة الشكلية( يف حتديد ا يولا الت وـرى ا األـدي الغـلم    

مساودن اللكة اليأليألة و امياا و اف اا، برماا مـن ا نـاها الر يسـةذ وهـ ه     

ة للن ــرة العربيــة الرتاثيــة الــت واــد  إىل   ــ  اللكــة  رميــا وكــون م ــرة مقاربــ 

 بيورة معينة هم اليورة ال ييألةذ  

ق فمدســون اللكــوي ولــو اماقلنــا إىل اللســاميال االداما يــة لودــدما وعليــ 

ــن   Ferguson, 1983:viiاالدامــا م ال ــ جم م ــرن Davies, 2004:432مقا ( ب

 لل يامــال اللكويــةذا األــدي الغــلم هــو ا يــدر الو يــد اليــأليا وا وثــو   

ووفقــا هلــ ا الشــر  لســنا حنــن العــرب ماألــدث  أغــلي  للكــة ال يــألى وال    

 ــ ل  العــرب الــ ين  ايــوا بعــد  يــر اال؛اشــااد الالقــرن ال ــامم لألميــار   

اللسـاميال  ( بـرن  Davies, 2007:149والقـرن الرابـع لل ـوادي(ذ ويعليـق دي ـز ال     

عل اهاماماا ا ر زي  ـود  االداما ية وقع يف مقابل م رة وشومسكم  يخم جت

( مع الار يد  لى أماا ويف ا األدث  البييكة ا مـع(  variationsا ساويال ال

ال ا األدي البييكة ا  رد( لن حب اا  ود ا  رد جتريدي للكايـةذ ويا ـد  لـى    

ــع آخــر ال    ــرة يف موت ــ ه الن  ــام   Davies, 2007:153ه ــرى أن اهام ــخم ي (  ي

 لى ا ساويال يوكى  لـى اهاماماـا بـا  رد؛ إث    اللساميال االداما ية ا ر يز 

ال فا دة مـن وقيـم وعريـف ا األـدي الغـلم لن هـ ا الاقيـم ؛ـيدفعنا إىل         

درا؛ة  ل ماألدي  لـى  ـدة، وهـ ا بالاـالم ال فا ـدة منـ  لن  ـل ماألـدي         

ياألـــدي بر؛ـــلوب  وونو ـــ  ومســـاواه اخلـــاص بـــ  وهـــو مـــا ورمجـــ  ال اـــري  

(ذ فمألـور  idiosyncraticلسـمال ال رراديـةال  ( ايولا ا16: 2007الال اري،

ال ا األـدي  احلية يف مجا ة لكوية معينة ال ألخم يف رأيم إثن هو اللكة الغلية 

الن ــرة االداما يــة  (Davies, 2007:153الغــلم ال ــرديذ  مــا  ابــل دي ــز ال
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 theبوغـ   ععـما ال   باللكوية لماـا الاالداما يـة( ون ـر إىل ا األـدي الغـلم     

standard setterللكةذ ) 

 (Davies, 2004:433مقا جم مـن   McCawley, 1986 ما يرى ما ويلم ال

؛ـلوة ومردعـا لكويـا ليخـرينذ وهنـا  فـر  بـ          شكيلا األدي الغلم يأن 

، فـا اعلم مامـا أوقـن اللكـة     ا األدي الغلم وريم ا األدي الغلم  ا اعلم

 ذحياكم إلي    ييلا مردعا للكةف

( الا ريــق بــ  مــ هل وشومســكم    Davies, 2007:149و ــاود دي ــز ال 

ــرن وشومســكم يعــر   ا األــدي       ــة ب ــال االداما ي اإلدرا ــم ومــ هل اللكوي

الغــلم النمــوثا ا اخيــل دون اال اــداد بالانو ــال بــ  ا األــدث  أم ســام؛ 

بينما يامألور اهامام ال ريق اآلخر  ود الانو ال؛ وهلـ ا يـرى دي ـز أن  لاـا     

اخيلة لكن ميكن م   ااا إدرا يا  ـن طريـق اللكـة ا عيـار     الن رينت منوثدية م

 الت وشكيل منوثدا  ا ين كم أن يكون  لي  ا األدي الغلمذ  

( ا األـدي الغـلم بنـاء  لـى     Crystal, 1980:308و ـد  ـر    ريسـااد ال   

وعريف اللساميال ل  برم  من وكون لـ  لكـة مـا الأي  لكـة( اللكـة الم أو الوىل،      

   ر ف  باماساب إىل لكة، ثم ا؛ـاورد واغـ ا إيـاه برمـ  مـن يكاسـل       وم    أم

اللكة يف ؛ن الو ولة وياوفر لدي  ؛ـليقة موثو ـة وميكـن االطمننـان إىل  كمـ       

 اللكوي غألة أو خور واال اماد  لي  يف ثل ذ  

 Singh, 1998وختليا مـن ا ـدد الاجريـدي أبـدى بعـض ال ـا    المـ          

ــا ام للميــولا ال   (Davies, 2004:445ام ــر  ــدم اروي  native speaker )

ذ فق ية اال؛ـاخدام  اةـة يف   (native userفا؛ا دلوا ب  ا ساخدم الغلم ال

ــا أن مقــود إن مــن يســاخدم ال يــألى هــو       ــ  ميكــن لن ــاء  لي هــ ا ا ــدد، وبن

ا ساخدم الغلمذ ويف ه ا الرأي ور يز  لـى الداء الـ ي ال يـراه وشومسـكم     
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 خم اللساممذيينا ماما يف ال أل

ــف وهــو يــ ي  ا األــدي       ــا ثهــل آخــرون إىل ا؛ــاخدام ميــولا ردي  م

ــة    Near-Nativenessالغــلم ال ــق احلــديخم با اســاب اللك ( خاغــة  ــ  ياعل

ال امية، والنقا   ول   د ي يدما يف  الة اللكة العربية ال يألى، فما ثل ـر مـن   

يـة؛ إث يـرى   ددد ينو ق إىل  د   م  لـى  الانـا مـع ا سـاوى ال يـيا للعرب     

أن وا دا من ال؛نلة ا ر زية ال اساب ال الغ  (Sorace, 2003:130؛وريجم ال

ــة اال اســاب هــ ه؟        ــة يف  ملي ــا مــدى حتكــم القوا ــد الكلي ــة هــو م ــة ثامي للك

والسااد يروم من  ون ال الغ يعامد  لى  دراو  اإلدرا ية العامة وليجم يـرطا  

رال ــان يف أمــرين مــن  يــخم    لــى القــدرال اخلاغــة باللكــةذ فالو ــل وال ــالغ 

 ا اساب اللكة:

الود: ال الغ لدي   لى ال ل لكة وا دة؛ بينما الو ل ال يودد لدي  لكة ؛ابقةذ 

 (ذinitial stateفاما رال ان يف ا ر لة الولية أو مر لة اال؛اا د وال داية ال

كن أو أو مسـاوى الكايـة أو الـام    (final stateال امم: مر لة الن ـا اللكـوي ال  

(؛  يـخم الو ـل يـاقن اللكـة الـت      ultimate attainmentبلـوة الكايـة أو اإلوقـان ال   

ــة اال؛ــاقرار        ــا ييــل إىل مر ل ــان إمن ــة اإلوق ــالغ ال ييــل  ر ل ــا ال  يكاســ اا بينم

(، فماما وعلم ال الغ لكة ثامية ي قى لدي  بعض اإليـكاالل اللكويـة   steady stateال

 اقناا بعد مدة من اال اسابذ  وال ييل إىل مساوى الو ل ال ي ي

وخرودا مـن ا ـدد  ـود وغـف يـخص بعينـ  برمـ  ماألـدي أغـلم أو          

مساخدم أغلم أو ي ي  ا األدي الغلم و ود   ية ودود ا  اوم أو  ـدم  

ودــوده يــرى بعــض ال ــا    اللجــوء إىل احملــددال وا واغــ ال الــت ين كــم    

 Escuderoالارود ةخم إ؛كويدرو ويووافرها يف ا األدي الغلم، إث يرى 



 

 
317 

 العربيةجملة العلوم 

 هـ1440 واخلمسون ربيع اآلخرحلادي االعدد 

 

and Sharwood Smith, 2001:275  ــ  ور يف ( أن Davies, 2007:151م

 ةالن ســيالعا ــة اــا وطو ر( الــت prototype theoryم ريــة ا ر ــز أو ال؛ــا  ال

 غــاحلة يف حتديــد ا األــدي الغــلم لماــا     Eleanor Roschإيلينــور رو  

دي الغلم يي ا   ارة ونووي  لى الد ة الت حنااداا هنا، فميولا الاأل

 ن مكومال أ؛ا؛ـية أو مر زيـة باإلتـافة إىل خيـا ص هامشـية أو ثامويـة أو       

حميوةذ  فام وايا لل ا    الد ة حبسل أهدافام يف وتـع اخليـا ص احملوريـة    

 اخليا ص ريم ال روريةذو

ــد   إ؛ــكويدرو ويــارود ةــخم فامــا ال ــان اليــعوبة القيــوى يف حتدي ( يري

ــرريم مــن   ــى ال ــدان    ا يــولا  ل ــة أو يف أي مي ــ  يف ا اســاب اللكــة ال امي أهميا

ياعامــل مــع القــدرة اللكويــة؛ إال أن ال ــا    يعامــدون  لــى أن هنــا  معرفــة  

 Escudero and Sharwoodمشرت ة ب  ال ا    وفامـا مشـرت ا للميـولا ال   

Smith, 2001:275  م  ور يفDavies, 2007:151 ذ) 

 يـــز  لـــى ا واغـــ ال ؛نســـرد هـــ ه وبنـــاء  لـــى الرؤيـــة الســـابقة يف الرت

ا واغ ال مع الاعقيل  لى مدى امو ا اا  لى ا األدث  بالعربية مع ا ساوى 

 ال ييا من  دم ، ومع بعض الاير  فياا اا ينا؛ل القار  العربمذ

ــرة      فن ــرا ليــعوبة الاألديــد  لــى يــكل وعريــف حمــدد وم ــرا  ــ ل  لك 

ــوم ا األــدي الغــ   ــة ا ا ــا      ا يــولألال ا اعلق لم فقــد وتــع بعــض ال 

مواغ ال للماألدي الغلم، وباوفرها ميكن أن مولـق  لـى يـخص مـا إمـ       

ــ ه        ــم، وه ــرتة اال اســاب الو يع ــد ا اســ اا يف ف ــة أم  و  ماألــدي أغــلم للك

ا واغــ ال أو احملــد دال  ــاود بعــض ال ــا    ربواــا بعامــل حمســو  ميكــن   

 احلا؛ـم  الا ريـق  ميكننا ال ( أم Davies, 2004:438الر ون إلي ذ فقد أ يد دي ز ال

ــالوالدة إال وريــمه الغــلم ا األــدي بــ  ــ ل  والنشــرة، ب ــرى أن  ــو   ول  ي
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مجيـع   فو ( biographyال السمة خاغية وتع    حمقا  ان( Cook, 1999ال

فالوالدة يف بينة اللكة الغل وا اساباا يف ال رتة احلردة وعد  اةة ذ احملد دال

( بيـعوبة الا ريـق بـ     Davies, 2007:154ا رت  دي ـز ال يف ه ه الق يةذ  ما 

ا األدي الغلم وريمه لن ا دد ا وروح للنقـا  هنـا بوي عاـ  ريـم حمكـم،      

 Hyltenstam andمشما يف الو أ ثاو  إىل ما طر   هيلاينساام وأبراهامسون 

Abrahamsson, 2000)     ــد ــرى أن حتدي ــت و ــددة ال ــال الن ــر ا اع ــن ودا ( م

 الغلم   د يام بإ دى الور  الاالية: ا األدي

ا األدي الغلم بالوالدة يف بينة اللكة اهلد  وا اعرض هلاذ وال ي   -1

أن ه ا العامل ريم عكن  لى ا ساوى ال ييا للكة العربية؛ فكل 

 العرب يولدون يف بينال واألدي الداردة ال ال يألى ا عياريةذ

(ذ وهنا مرى native userا األدي الغلم هو ا ساخدم الغلم ال -2

الاخ ف إىل  د ما من ايرتا  الامكن ال وري؛ إث ه ا عكن  األدي 

 ال يألى أن يكون  لى ه ا ا عيار ماألدثا أغليا هلاذ

( native speaker-likeا األدي الغلم أو ا األدي ي ي  الغلم ال -3

ياألدد بكون الشخص ماعلما ا؛ا نا يا ف اذ وه ا أي ا ميكن أن ياألقق 

 ا مع ا ساوى ال ييا للكة العربيةذلن

ا األدي الغلم  و الاعليم بالو؛يلة الاللكة( للكة اهلد ذ وهنا أي ا  -4

إثا حتقق الاعليم با ساوى ال ييا و دي متكين ميكن أن ماساما 

 لنقود إمنا ماألدثون أغليون بال يألىذ

بد  ا األدي الغلم من خ د اإل امة الوويلة يف بلد اللكة اهلد ذ وال -5

أن م ون إىل أن اللكة العربية ولاألدي بالعامية يف ال  د العربية  لاا، 

وراا يكون ه ا الشر  ماوافقا مع العرب السابق  يف إر؛اد أوالدهم 

 لاعلم اللكة يف ال واديذ
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وميكن بساولة م   ـة الاخ ـف مـن القيـود الشـديدة يف هـ ه اآلراء الـت        

 (ذ(Hyltenstam and Abrahamsson, 2000طر اا هيلاينساام وأبراهامسون 

ميكن أن حيدد ا األدي الغلم بر د ( أم   Davies, 2007الدي ز  ما يرى 

 ة، و؛ر رتاا حماوال ربواا باللكة العربية:يالالور  الساة الا

المر لـة   ا األدي الغـلم يكاسـل لكاـ  الم يف ؛ـن الو ولـة الوىل      ذ1

و النا يف العربية ال يـألى لالـف؛    ذال رتة احلردة الت ؛يروم احلديخم  ناا(

 فنألن مكاسل العامية أو اللاجة أو الداردة يف بيناونا العربية  لى اخا فااذ

 للماألدي الغلم  د  و؛ليقة لكوية إماادـا وا؛ـايعابا للكاـ  المذ    ذ2

وهــ ه اخلاغــية أي ــا ريــم ماألققــة يف أي يــخص بعــد  يــور اال اجــاا؛     

م؛ وال يودـد  ربـم  جـة يف ؛ـليقا      فالعرب لديام ؛ـ  ق خاغـة بلـاجاوا   

  ود ال يألى؛ بل يعو د  لى ما وعلم  من معار  و لوم لكويةذ

للماألــدي الغــلم  ــد  و؛ــليقة لكويــة  ــود خيــا ص ا ســاوى  ذ3

ة جـ لكل يخص هلأي أن ا عياري للكا  الم والت ختالف  ن هلجا  ال رديةذ 

ف ريـم ماألقـق   ذ وهـ ا الوغـ  فردية أو ي رة فردية فياا غـ ال وخيـا ص لـ    

لبنــاء العربيــة مــع ال يــألى إال يف ا ســاويال العاميــةذ  مــا أيــار دي ــز إىل أن  

الغـلم يسـاخدم مسـاويال    ا األدي الغـلم رالـف  ـن ريـم الغـلم بـرن       

 (ذDavies, 2004:433ال وريمها يف موا عاا اليـأليألة  مساويال  ليااللكة من 

ار لكــن ال ياألقــق لنــا هــ ا  ة العاميــة بكــل ا اــدماغــيحنــن العــرب  لنــا منالــ   

 ا ساوى ا اقن يف ال يألى بشكل ولقا م آلمذ

 ( ماــزامنdiscourseللماألــدي الغــلم  ــدرة  لــى إماــاا خوــاب ال   ذ4

يا ص اخلوـاب الـت   اما   خلطلقذ ولدي  القدرة ا عجمية و الولقا م مرجتل(

األدي  ـد  اعنى أن ا  ن  من إمااا وا؛ايعاب ما يك ي  يف الك اية الاواغليةذمتكي



 

 
320 

 يف الدرا؛ال اللكوية احلدي ة، وا األدي الغلم يف اللكة العربية  (native speakerالا األدي الغلم 

 دذ غاحل بن فاد العييمم

 

جتاوز مر لة ا ملة إىل مر لة اخلواب والاواغل، و ما هو معلوم فـنألن يف  

ال يألى أ؛رى الكرباد أو ال لرت النألوي الا را ـل وا يـألا وا ـد  ق( الـ ي     

 وعلمناه ال ا اس ناهذ

 لـــى الكاابـــة الأو ميكـــن القـــود  ابليـــة( للماألـــدي الغـــلم  ـــدرة  ذ5

يف ط عـا اخلـاص بلكاـ  الم م ـل العامـة       ذازاإلبدا ية الدبيـة م ـل النكـأ وا ـ    

يساخدمون الاوريـة وا ـاز والنكـأ واللوـا ف يف اللاجـة لكـنام ريـم         العربية

 ذ ــادرين ال هــم وال ا اعلمــون  لــى اإلبــدان يف ثلــ   لــى ا ســاوى ال يــيا  

 -     اهلل–وميكن ويور ثل  فيما  رره ا ا       اد: "وماى ةعأ 

عرب فإيا  أن حتكياا إال مع إ راباا ولارا  روفاا؛ فإم  بنادرة من   م ال

إن ريمواا وأخردااا لرا   م ا ولدين وال لدي  خردـأ مـن ولـ  احلكايـة     

و لي  ف ل   م، و  ل  إثا ةعـأ بنـادرة مـن مـوادر العـوام وملألـة مـن        

ملا احلشوة والوكام فإيا  أن وساعمل فياا اإل راب أو أن وـاخم ل  ـا  سـنا    

أو جتعل هلا من فيـ  لردـا ؛ـري ا فـإن ثلـ  ي سـد اإلماـان باـا وررداـا مـن           

غـورواا ومـن الــ ي أريـدل لــ  ويـ هل ا؛ـاواباام إياهــا وا؛ـام  ام هلــا"       

 (ذ1/91: 1968الا ا  ، 

و ـد   ،للماألدي الغلم القدرة  لى الرتمجة والا سم إىل لكاـ  الم  ذ6

يف ط عـا الرتمجـة والا سـم     مذينشر  ن ثل  اخا   يف  دود ا عياري من ال

 ه اللكــة؛ فال يــألى مــ   مســاخدماا  لــى ا ســاوى   هــ  ــدود ا؛ــاخدامال

العلمـــم والـــاقس والوـــت؛ لكـــن ييـــعل  لينـــا ا؛ـــاخدام العاميـــة يف هـــ ه 

ا ســاويال لن  امياونــا ي ورل اــا؛ يف ا قابــل ميكــن لنــا الا ســم والرتمجــة        

وييـعل  لينـا ثلـ  بال يـألى لن     للمسلس ل والفـ م الشـع ية بلـاجاونا    
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ال يألى لدينا مقرتمـة با سـاوى الاعليمـم والـديس والرةـمذ فن ـرا إىل  ـون        

ــد غــعوبة يف االماقــاد إىل         ــيا ال فإمنــا جن ــدينا مــرو ت بس ــاوى اللــاجم ل ا س

؛ـــيا ال أخـــرى م ـــل الاعلـــيم والاقنيـــة؛ يف ا قابـــل وـــرو ت ال يـــألى لـــدينا  

 لينــا أن منقلــاا إىل ا وا ــف ريــم الرةيــة  بالســيا ال الرةيــة ومــن اليــعل 

  اللعل مع الط اد أو ا وا ف احلميميةذ

أمــ  ميكــن أن  (Davies, 2004:434,5دي ــز الوم ــرا للجــدد الســابق يــرى  

 م  ر بعض المور ا ا ق  لياا من لالف الطيا  العلمية، مناا: 

(، his own code ل يخص يعد ماألدثا أغليا لش رو  اخلاغـة بـ  ال   ذ1

أي الت مشر  لياا ؛واء مشر  لـى ا سـاوى العـامم أو ال يـياذ وهـ ه الن ـرة       

هنــا(ذ وباــ ا مســا عد أن  3واوافــق مــع م ــرة اللســامي  االدامــا ي  الام ــر ص

يودد ما ميكن أن مسمي  ماألـدثا أغـليا بال يـألى العربيـة؛ بينمـا جنـد أن  ـل        

فيــ ذ و ــد أيــار ط ــل  ربــم هــو ماألــدي أغــلم للاجاــ  يف القوــر الــ ي مشــر 

ــري ال ــاب  للشــ رة اخلاغــة    idiosyncratic( إىل ميــولا 16: 2007ال ا ا ش

 بالسمال ال ررادية الت يالقاها الو ل يف حميو  العاممذوورمج  

 ــل يــخص يلاــزم بالقوا ــد والاقاليــد وال كــام اللكويــة للكاــ  الم   ذ2

؛ــواء ة، والـت يعــد ماألـدثا أغــليا باـا ال؛ــواء  امـأ ا وا ــف رةيـة أو وديــ     

ــزم باقاليــد اللكــة الــت مشــر  لياــا،      امــأ فيــألى أو  اميــةذذذ(ذ  ــالعربم يلا ف

فياألدي مع أم  اساوى لالف  ن  دي   مع مديره يف العمل، وليجم يـرطا  

أن يكون ماألدثا بال يألى بـل با سـاوى العـامم  لـى ؛ـجيا  وط يعاـ ذ ف ـم        

اا اـا ويكاسـ اا الو ـل     ل مساوى من ا ساويال اللكويال وقاليد ال جيـوز اما 

 من حميو  ويو قاا يف إمااد  اللكويذ
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لمعيارية ال يعامم  ـ ما مـن   ل اربقللما األدي الغلم للمعيارية أو  ذ3

، للجما ـة الوطنيـة   الايأليا وال حيجم بعدم المان اللكوي وتعف االمامـاء 

أ ـل  مـن هـو    ر يف احلياة العامة ويف الاعليم؛ أمـا ريـمه و   وحييل  لى فرص أ

بـل يوغـم بـالنقص ال كـري أ يامـا إثا  ـان        ؛فـيألجم الـ   ثلـ     لكويا ن م

بـ  مـا ا اسـ   يف بياـ      أي معلموه  ـري   مـن ال يـيا وحيسـون بـال جوة بينـ        

وهـ ا واتـا مـن الوـ ب الـ ين      وفرغـ  يف النجـاح العـام أ ـلذ      ،وب  أ رام 

ينام وب  إ ماد ر قون يف مواد اللكة العربية وراا يكون ه ا اإلخ ا   ا قا ب

ــد         ــاة  ن ــ  إىل   ــية ا عام ــن الان ي ــد م ــة  ــاد ال ب ــى أي ــاممذ  ل ــيمام الن  وعل

ــ          ــل  دي  ــاا يرا  ــور اال اج ــد  ي ــالعربم بع ــة؛ ف ــري الد  ــأليا وحت الاي

وييــألأل  لكويــا ويا بــ  حنويــا، وهــ ا ينو ــق  لــى ا ــاعلم  الــ ين يلعم لــون  

  مـنجم  ا اسـ وها، وهلـ ا فـ   القوا د النألوية الت وعلموها وليجم ال ورة الت 

اخلاغـة با سـاوى ا رريـوب فيـ       دور الاعرض والدربة وا ران يف غـقل ا اـارة  

 ال؛يروم احلديخم  ن فرتيال  راين(ذ

لكــل ماألــدي أغــلم ؛ــليقة و ــد  حيكــم بــ   لــى اليــأليا مــن     ذ4

اخلور؛ لكن ه ا ال يعس  دم  يود اخـا   ا األـدث   ـود  كـم حنـوي      

؛ إمنـا ال وـري هـو النسـخة أو     ةارية ماعلمـة وليسـأ فوريـ   ما؛ إث القوا د ا عي

ا اس    ل مـاعلم يف بياـ ، ولـيجم    أو بع ارة أد  ا ساوى اللاجم ال ي وعلم  

ومن هنا ميكن أن م ق يف  كم  ـامم ي يـاعلم    يف ثل ذا األدث   يرطا او ا 

مـابع مــن ؛ــليقا   ــود ور يــل هلجـم  ــامم؛ بينمــا ال ميكننــا الر ــون إىل أي   

 د  أو ؛ليقة لكوية  ود ال يألى بعد  يـور اال؛اشـاادذ فـرثق يف ؛ـليقة     



 

 
323 

 العربيةجملة العلوم 

 هـ1440 واخلمسون ربيع اآلخرحلادي االعدد 

 

النجدي  ود هلجة منوقا  يف جنـد، و؛ـليقة ا كربـم  ـود منوقاـ  يف ا كـرب       

 بينما ال أثق يف ؛ليقااما  ود ال يألى ماما بلكا من ا كامة اللكويةذ

( من مون ما هـم  language facultyلكل ماألدي أغلم ملكة لكوية ال ذ5

فا ه ا لكة ؛واء ووداأ إىل ال يألى ا اسـابا أو العاميـة أو   اية يف الاجريدذ ري

 اللكة اإلجنليزية فام موه ة من اخلالق واعدد مت  واا ووشك واا الدا يةذ

أمـ    (Davies, 2007:152مـ  ور يف   Sorace, 2003؛ـوريجم ال فيمـا يـرى   

ن  أي ما ق  لى من ميكن الاكلل  لى غعوبة ا  اوم باالو ا   لى ما ررا م

ــا ف جــوة ال ميكــن ردماــا           ــلم، وأمــا مــا يقــع بينام ــو ريــم ا األــدي الغ ه

 ميولألياذ وي دو ه ا إخ ا ا يف حتديد ا  اوم باألديد  دم ذ

وم را للألالـة اخلاغـة باللكـة العربيـة ا ام لـة يف ودـود مسـاوي  لكـوي :         

كـن أن ييـا   ا ساوى ال يـيا وا سـاوى العـامم فسـنعر ا  لـى   ـية هـل مي       

وغــف مــن يــاعلم اللكــة ولــيجم يكاســ اا ييــا وغــ   برمــ  ماألــدي أغــلم؟ 

 ,Daviesفنألن ماعلم ال يألى وال مكاس ااذ ويف الدبيال مقا  ث ره  دي ز ال

(  لــى غــيكة وســاؤد راــا ييــلا لور ــ   لــى وتــع العربــم مــع  2004:436

 األـدثا م ييـ ا  أن اللكـة   ـاعلم  ميكـن  مـدى  أي ال يألى، هـ ا الاسـاؤد: إىل  

ولإلدابة  ن ه ا الاساؤد وتع ؛ـاة    للكة اهلد  الت حياود وعلماا؟ أغليا

 حمددال:

 مر لـة  الولـيجم وعلماـا( يف   ا اسـ اا  فإن: الو ولة مر لة يف اال اساب -1

 وإن ماعلمـا،  ولـيجم  هلـا  أغـلم  ماألدي أي ال رتة احلردة فاو الو ولة

 ماألــدي اللكــة ثنــا م فاــو واللكــة ال اميــة الاهلــد ( اللكــة الم ا اســل

ف م العربية  لنـا مكاسـل العاميـة دون إيـكاد؛ لكـن      ذ لكلاياما أغلم
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ا دد يف ال يألى: هل مكاس اا الال جمرد ماعلماا( يف فرتة الو ولة مـع  

ماألــدث  أغــلي  أم ال؟ ي ــدو أن اإلدابــة دون وــردد: ال؛ بــل حنــن       

 ماعلماا يف مااية ال رتة احلردة وما بعدهاذ

، (idiolectal grammarال اخلاغــة   وا ــده  د ــو  واحلــد   الســليقة  -2

ــوفر  ــوفران إال باـ ــد  ال واـ ــليقة واحلـ ــرص والسـ ــا  فـ ــدريل ا اكـ  ووـ

وهــ ا ريــم ماألقــق    ذاللكــة اهلــد  مــع أهلــاا الغــلي      يف ووعــرض

للمساوى ال ييا للعربيـة إال مـع مـنت دامـد غـامأ لـيجم فيـ  و ا ـل         

 الأي النيوص العربية الرتاثية ا كاوبة(ذ

 the standard languageال ا عياريـة  القوا ـد   ـود  د واحلـ  السـليقة  -3

grammar)وه ه أي ا ريم عكنة لي  ربم  لى ا ساوى ال يياذ ، 

الاألكم باخلوـاب والاداوليـة والـامكن منامـا، ومـن اليـعوبة الـامكن         -4

من ه ين ا سـاوي   لـى ريـم ا األـدي الغـلم، فـإثا متلـ  زمامامـا         

 أغلمذفيمكن أن يقاد  ن  إم  ماألدي 

أن ينـاا فنـا    -مـن  يـخم ا  ـدأ   –و ـل  ربـم ميكـن    : اإلبدا م الداء -5

وإبدا ا يف ا ساوى اللاجم دون   م مشقة؛ أما  لى ا ساوى ال ييا 

 ف  بد من دربة ووعلمذ

ــم -6 ــردال     الا سـ ــال وا  ـ ــم اخلوابـ ــى و سـ ــدرة  لـ ــة، أي القـ والرتمجـ

 يعر  لكا ذ والنيوص و  ل  الرتمجة من وإىل اللكة الم إثا  ان

وبا ا العرض السريع للماألدي الغلم خنلص إىل  دم ودـود ماألـدي   

أغلم للعربية ا عيارية بعد  يـور اال اجـاا؛ إمنـا ا اـوفر ا األـدي الغـلم       

لكل هلجة  ربية  لى مساوى ال وار العربيةذ  ولاجلية ا يولا بشـكل أ ـو   
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ألـدي الغـلم وو ـار    ؛نعرض يف ا  ألخم القادم ميـولألال ثال    ـة با ا  

 يف أي مقا   لمم  ول  وب اماا ياألدد ا يولا بشكل أ  ر د ةذ 
 : صطلحات ذات عالقة مبفهوم املتحدث األصليم

 ؛ر اود فيما يلم وقسيم احلديخم  سم :  

الود: ما ميكن أن مسمي  أر امًا ال بـد مـن ووفرهـا ليوغـف يـخص برمـ        

 ماألدي أغلمذ

دبيال    احلديخم  ن ا األدي الغـلم  ال امم: ميولألال و  ر يف ال

 وأرى من ال رورة ووتيألاا للقار  العربم خاغة يف وعلقاا بالعربيةذ

ــة الم،       ــالم الاللك ــت ؛ننا شــاا يف ا  ألــخم الا ــم ال ــان ، وه ــدأ بالر  فن 

 والك اية، واال اساب(:
 اللغة األم، والكفاية، واالكتساب: 

كون لدي    اية يف مساوى مـا  ف  ميكن أن يودد ماألدي أغلم دون أن ي

أر ـان  مليـة اال اسـاب اللكـوي؛ وبـدوماا      بلكة أم ويكاسـ اا ا اسـاباذ فاـ ه    

ال ميكـن وغـف   وجمامعة أو ودود أطرافاا  املـة ال ميكـن أن مقـود بودودهـا     

لكـة   نايجة الر ان ال  ثة خـروا ماألـدي أغـلم:   برم  ماألدي أغلمذ فأ د 

ــدي أ  ــابث ماألـ ــة ا اسـ ــلمأم+  اية+ مليـ ــ ه   غـ ــيا هلـ ــم ووتـ ــا يلـ ذ وفيمـ

 ا يولألالذ

أو   mother-tongue: Trask, 1999:179اللكــة الم الأو اللســان الم: 

هم  (:native language: Richards and Schmidt, 1985:386: اللكة احمللية

اللكة الوىل يف  يـاة ال ـرد الـت يوادااـا يف ط ولاـ    ـل ريمهـا مـن اللكـالذ          

ا ساوى ال ي  ع د  -إىل  د   م-ير اال اجاا  ان يواد  فالعربم م   يف  

ل   لماء العربية فيما بعد؛ بينما بعد ثل  العير باماـداده إىل  يـرما احلاتـر    
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فرود ما يواد  أي  ربم هو اللاجة أو العامية أو الداردـة، وهـم بـ ل  لكاـ      

كاـ  الوىل  الم وليسأ ال يألى الت ياعلماا يف ا در؛ة بعد أن يكون م ـام ل 

ــد  يــر        ــم بع ــة الم لي  رب ــرتة اال اســابذ فاللك ــد ا؛ــاقر يف ف ــة(   الالعامي

اال اجاا هم العامية أو الداردـة يف بيناـ  وحمـيت أ؛ـرو ذ ووغـ اا الأي اللكـة       

( برماـا اللكـة   Richards and Schmidt, 1985:386الم( رياشاردز وديدل ال

كة مايمنة بشكل غـأليا حنويـا   الت ياعرض هلا الو ل ويسامر يف ا؛اعماهلا ل

وطلق وبشكل منا؛ل وال ق مقاميا، ولدي  السليقة الت حيكم باا  لـى هـ ه   

 اللكةذ فام الت يسامر ا؛اعماهلا وال ر و وال ينو ئ وال يا يىذ

ــة  Crystal, 1980:7-8ث ــر  ريســال ال اال اســاب:  ( أن اال اســاب  ملي

رتة احلردـة(، وهـ ا الاملـ   ـد     ا؛األواث أو متل  لكة ما يف ؛ـن الو ولـة الال ـ   

يكون   ار من م اهر اللكة أو للكة برمااا، ويام  و مرا ل اماقاليـة ال دفعـة   

وا دة الوهو هنا يشم إىل   ية النمو(ذ  ما أ يد أن بعـض ا ن ـرين فر ـوا بـ      

(؛ إث يشــم اال اســاب إىل  development( والنمــو الacquisitionاال اســاب ال

كوية الحنوية أو غووية أو داللية( بينما يشم النمو إىل ا؛اخدام وعلم القا دة الل

ه ه القا دة اللكوية ا كاس ة يف موا ف لكوية واداما ية؛ يف الو ـأ الـ ي ال   

يرى ال عض أي فر  بينامـا بـل يسـاخدم ا يـولأل  بالانـاوبذ باإلتـافة إىل       

دي يف أي و ريــق  رايــن بــ  الــاعلم واال اســاب؛ فــالاعلم  مليــة وا يــة حتــ 

و أ يف  مر اإلمسان؛ بينما اال اساب  ملية ال وا ية وحتـدي يف فـرتة معينـة    

 يف  ياة اإلمسان، وإثا جتاوزها امو رل وو يأذ

 فاال اساب إثن  ملية وارلف من مرا ل والبد من  وماا يف ؛ن ال رتة احلردةذ
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ل ـرتة  اوريال ا وقير أدبيال اال اساب  لى مر لة معينة يف الو ولة وسمى 

( فرتـية  Critical Periodفـال رتة احلردـة ال    ، وهم ما ؛نعرتـ  واليـاذ  احلردة

وقود بودود مر لة زمنية حمددة لدى الط اد ال اسابام لكاام الوىل الالم( 

( وبشـكل تـمس ال غـرياذ وهـ ه     Crystal, 1980:118بكـل يسـر و؛ـاولة ال   

يناـا يسـاقر وال يسـامر    الدورة الزمنية واو ف يف مر لة ال لـوة؛ لن الـدماة    

(ذ فاال اسـاب يف  Crystal, 1980:118يف الاكيف وا؛ـايعاب أي لكـة ا اسـابا ال   

ه ه ال رتة يعامد  لى دـزء بـايولودم معـد  ل  اسـاب؛ و ـ  ياجـاوز ا ـرء        

ه ه ال رتة أو ا ر لة العمرية يكون ا اماده يف وعلم اللكـة  لـى أدـزاء الـدماة     

ــا ال    ــ ل  يســمى وعلم ــرى ول ــال ال    الخ ــد أ يــد  ريس  ,Crystalا اســاباذ و 

( أن هــ ه ال رتــية يــدور  وهلــا ا ــدد وليســأ ما قــا  لياــا لمــ   1980:118

ييعل اخا ارها  لى أرض الوا عذ فام من النا ية الن رية ون ر إىل ا اسـاب  

اللكــة  ن رواــا إىل ا شــم يف ؛ــن الو ولــة أو طــمان الويــور يف مر لــة م كــرة، فلــو  

 ه ه ال رتة  ا ا؛اوان السيورة  لى النشا  وإوقان ثل  النشا ذ وعدى ا خلو 

 ( أن فرتـية ال ـرتة احلردـة وقـود    Trask, 1999:162 ما أتا  ورا؛ـ  ال 

ا ياعرتـون هلــا  م ـ يكاسـ ون لكـة أر   ]الو يعـي  بو يعـة احلـاد     إن مجيـع الط ـاد  

 بشكل  ا  يف ؛ـنيام الوىل وبشـكل مـاقن دون وـدريجم أو وعلـيم غـرحي ذ      

 ـد وكـون ب عـل بعـض     -وه ه ال رتـية القا لـة برمنـا مولـد ولـدينا  ـدرة حمـددة        

لاعلم اللكال  لكناا ونو ـئ  نـد ال لـوة أو ؛ـن ال ال ـة       - وامل الوجمة ا ينية

من ا ـرتاح  ـاي ال يـاب     -وهو ؛ن الاو ف  ن ا اساب اللكة الم- شرة 

( Eric Lenneberg  الالمريكم يف الساينيال مـن القـرن ا اتـم إيريـ  لينـ م     

ــف    Trask, 1999:162ال ــاء أو الاو  ــا يكــون االمو  ــل فرا ــى   ــام يف  (ذ  ل م 
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بســ ل ودــود أم مــة أخــرى و ــدأ بالعمــل م ــل القــدرة   -يف رأيــم– اال اســاب

وريمها عا يكون ال رد يف  ادة إلي  أ  ـر مـن اال اسـاب     الاألليلية والاجريدية

علم لكة بعد ؛ن ال لوة فلن يـامكن  فلو أراد يخص و ذيف ؛ن ال لوة والش اب

من ا اساباا  ن طريق ثل  الع و ال ي خ ا وامو ر بل ؛يعامد  لى  ـدرال  

أخرى وعلماذ وراا ملأل  أن العرب  ـاموا حمقـ  يف إر؛ـاد أوالدهـم لل ـوادي      

فــرتة اليــكر ال اســاب اللكــة ال يــألى مــن ال ألــاح؛ فاــ ه أمســل فــرتة          

 في ذ   ال اساب ا ساوى اللكوي ا رريوب

: فاشم إىل "معرفة" ا األدث  بلكـاوام، وأم مـة القوا ـد الـت     الك ايةأما 

أوقنوها لكم يكوموا  ادرين  لى فام وإمااا  دد ال ماا م من ا مـل ومييـزوا   

 ـــ ل  الخوـــاء النألويـــة وي كـــوا الكمـــوض ويزيلـــوا اللـــ جم الورمجـــة مـــن 

Crystal, 1980:87-8يسـاويع ا األـدي فـ      (ذ فام إثن معرفة ريم مر ية، باا

 ي رال الر؛ا ل اللكوية و  ل  إر؛اد الر؛ا ل اللكويةذ

ــااد ال   ــار  ريسـ ــد أيـ ــوم   ( إىلCrystal, 1980:88و ـ ــولا "م اـ أن ا يـ

افرتاتم منوثدم" أي م الم يف مقابل الداء اللكوي الا ادي احملسو (ذ وال بد 

ومتييز فاغل بـ    من اإليارة إىل أن بعض احمللل  يرون غعوبة يف حتديد د يق

وال بد من الار يد  لـى  لمـة المعرفـة(     ذ (Crystal, 1980:88الالداء والك اية 

فالشخص  د روـئ يف الداء الفاماـا  قـروء أو مسـمون، أو إماادـا  نوـو  أو       

مكاوب( وه ا  د يعكـجم الك ايـة لديـ  و ـد ال يعكسـاا بال ـرورة  مـا يقـر ر         

( إث يـرى أن  Trask, 1999:47ورا؛ـ  ال  ثل  وشومسكمذ و د أ يد هـ ا ا عنـى  

وشومسكم ي هل إىل أن  ل فرد منـا ميلـ    ايـة لكويـة جتريديـة مسـاقلة  ـن        

 الخواء اللكوية الت مقع فياا أ ياماذ 
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وبناء  لى ه ا ا دد العميق لنـا أن موـرح الاسـاؤد الاـالم: إىل أي مـدى      

ال رتة احلردـة مـن    ميكن أن ملعد  ماعلم  لل يألى؟  يخم مسرلة اال اساب يف

فكلنا ماعلم ال يـألى بعـد أن مكـون     أ مارما ريم مورو ة  سل ه ا الاود ذ

 ــد ا اســ نا ا ســاوى العــامم اللــاجم، وال أ اقــد أن ط ــ   ربيــا بعــد  يــر  

اال؛اشااد واال اجاا  د ا اسل ا ساوى ال يـيا للكـة العربيـة بوغـ   أود     

 م ام ييادف  يف  ياو  من  معومة أة ارهذ

( إىل مقا  ماوع ياعلـق با األـدي   Crystal, 1980:88و د أيار  ريسااد ال

الغلم جند مـن ال ا ـدة أن مشـم إليـ  هنـا، وهـو ميـولا الك ايـة الاواغـلية          

الــت ور يــز  لــى  ــدرة ا األــدي الغــلم   (communicative competenceال

اـاا   لى إمااا وفام ا مل الت و اـر يف ؛ـيا  لكـوي ادامـا م مـا، ومـا حي      

ا األدثون إلي  للاواغل ب عاليـة يف السـيا ال االداما يـة ا خال ـةذ فا يـولا      

ــة      ــة للســلو  اللكــوي اــا يف ثلــ  المــور ال رفي يا ــمن احملــد دال االداما ي

 الع  ة ب  ا األدي والسامع و ـ ل  ال ـكو  النايـنة مـن و ـأ الاألـدي       

 ذومكام ذ وهم يف النااية معرفة مكرو؛ة يف ال و م

ولعــل مــن ا  يــد اإليــارة إىل رأي وشومســكم يف الك ايــة اللكويــة والــ ي  

( وهو ا دد  ود مـا  Cook and Newson, 2007:221ير    و  وميو؛ن ال

( اللكـوي، فقـد أيـارا إىل أن الن ريـة     purityميكن وسـميا  باليـ اء أو النقـاء ال   

أو مجا ـة   السـامع النمـوثدم يف بينـة   -اللكوية لدى وشومسكم واام با األدي

 ,Cook and Newsonمقاـ جم مـن    Chomsky, 1965:4لكويـة أ اديـة اللكـة ال   

(ذ وه ا مشاب   ا يراه اللكويون العرب من أن و؛ت ا زيـرة العربيـة   2007:221

يف  ير اال اجاا وما   ل  بينة للعرب اخلليص ال ين ي يارثروا بالعجمة واـا  
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ــ  الطــرا  مــن اال اكــا  بــالمم ا ــ    اورةذ و ــد أيــارا إىل أن هــ ه  وــرثرل ب

ال ادية اللكوية ختالف  ن بينـة فياـا وعدديـة لكويـة أو  اـى وعدديـة هلجيـة؛        

(ذ والســ ل يف ثلــ   مــا يــراه    pureلماــا لــن وكــون  يننــ  مقيــة خاليــة ال     

 ,Cook and Newsonمقاــ جم مــن   Chomsky, 1986:17وشومســكم ال

ــة لل 2007:221 ــارال لكوي ــيا اخاي ــة وا ــى  ( أن الاعددي ماألــدي وال وقيــره  ل

اخايار وا دذ فوغف ماألدي أغلم بن ام لكوي وا د معقـد اـا فيـ  الك ايـة     

( ياـام  universal grammarفما بال  بر  ر من م ام لكـوي  فـالنألو الكلـم ال   

(ذ وأتـيف  idealizedبوغف م ام  وا د وا د، وي قى مايورا أو منوثديـا ال 

ة يف ؛ــيا ال وال ياقناــا يف أخــرى؛ أن ا األــدي يف بينــة وعدديــة راــا يــاقن لكــ 

وراا ه ا ال ي  دا باشومسكم إىل أن يقير النقاء  لي  إث ؛ي ور إىل إوقـان  

 اللكة يف  ل السيا ال فاما وإمااداذ

إثن؛ ال ميكن أن مقـود إن هنـا   مليـة ا اسـاب  اليـا لل يـألى يف ةـل        

ا هلجااـا اللكويـة   وعدد اللاجال العامية يف ال ينـة العربيـة، فكـل بينـة  ربيـة هلـ      

الت ختالف إىل  د مـا  ـن الن ـام اللكـوي لل يـألى  لـى مجيـع ا سـاويال         

 اللكوية ا ساخدمة يف  لاياماذ

ــم     ــالنألو الكلـ ــة لـــدى وشومســـكم بـ ــة الك ايـ ــرما إىل    ـ ــا أيـ ــا دمنـ ومـ

مـن ووتـيا    -لدل الشـرح والاوتـيا  –( ف  بد universal grammar:UGال

ــا    ا يــولا وا يــولألال الخــرى   ثال اليــلة بشــمء مــن اإلجيــاز، وهــو م

 ؛نعرض ل  يف ا  ألخم الاالمذ
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مصططلحات ئيسسططة: ال حططو الكلططي، والسططلسقة اللغويططة، و الفطططرا اللغويططة، و امللكططة  

 اللغوية، واللغة املعسائ:  

يعد هـدفا ماا يـا    النألو الكلم( أن Crystal, 1980:483,4ي  ر  ريسااد ال 

الاألديد الد يق ل نيـة القوا ـد الللن ـام اللكـوي(     للسامي ، وهو ما ميكينام من 

ال شرية؛ فانا   وا د وأم مة لكوية يف  ل لكال ال شر م ل اإلبـدان والاوليـد   

ــى       ــال لكــن  ل ــدير، وهــم أمــور مشــرت ة حتــدي يف  ــل اللك واحلــ   والاق

ــوم فيألــدي يف       ــى مســاوى ا  ا ــا  ل ــال والداءذ أم ــا يف الاو يق اخــا   بينا

 لااذ ف ـم اللكـة العربيـة  ـ   وإبـدان وووليـد ووقـدير،  مـا          اللكال ال شرية

وودد ه ه ا  اهر يف اإلجنليزية وريمها؛ لكن وو يق احل    د رالف  نـ  يف  

 اإلجنليزية وريمها من اللكال وهك اذ

 ,Chomsky( إىل أن وشومسـكم ال Trask, 1999:312 مـا أيـار ورا؛ـ  ال   

 مجيـع   قـود  يف ال وريـة  ا ينيـة  هلا وا(  يرى أن النألو الكلم جممون 1977

اللكال، لكن  يف مقابل   ل يف ا مل ل ناء حمورية م اد  من الوالدة من  ال شر

 يف مشـككا   لياـا  ا ـرتض  مـن  هنـا  ( إىل أن Trask, 1999:313الثلـ  أيـار   

 ذالكلية القوا د اة  النألو الكلم أو يمء ودود

  السـليقة اللكويـة  اساب وهـو  مناقل اآلن إىل م اوم آخر مام يف  ملية اال 

ميـولا يشـم    (intuitionللكة الم الت ميالكاا ا األدي الغلمذ  فالسليقة ال

( ا األدي الغلم  ود لكا  من  يخم مق وليـة مجلـة   judgementإىل  كم ال

(،  مـا وشـم أ يامـا إىل ا عرفـة     Crystal, 1980:243مـن  دمـ  ال   -أو ور يـل -

ــمنية   ــمرة، ا قـــدرة، ال ـ ــود لكاـــ  ال   الا  ـ  ,Crystal( هلـــ ا ا األـــدي  ـ

 (ذ 1980:243

ــر    ريســااد ال  ــد ف ــدى   Crystal, 1980:243و  ــة ل ــ  الســليقة ال وري ( ب
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ا األــدي الغــلم والســليقة الــت ميالكاــا اللكوي/اللســاممذ فســليقة اللكــوي   

ودور  ود د ة الاألليل اللكوي؛ أمـا ا األـدي الغـلم فاـدور ؛ـليقا   ـود       

 ,Crystalاالخــا   أو الع  ــال بــ  ا مــل ال ريســااد  احلكــم بالاماثــل أو

( دون الــ هاب أبعــد مــن ثلــ ذ فاــو  مــل ولقــا م ارجتــالم ولــيجم  1980:243

مناجــا يقــوم  لــى ميــولألال خاغــة، وراــا موتــا ثلــ  بقيــة ال رابــم  

ال ي "و ف  لى جملجم الخ ش فسمع   م أهل  يف النألو وما يدخل معـ ،  

ــا أخــا    فألــار و جــل، وأطــر  وو؛ــو   ــ  الخ ــش: مــا وســمع ي ، فقــاد ل

العرب؟  اد: أرا م واكلمون بك منا يف   منا اا لـيجم مـن   منـا" الالقيـة     

م  ورة يف اإلماان وا اامسة لبم  يان الاو يدي(ذ فا األدي الغلم يعـر   

اليأليا مـن اخلـاطئ  ـود اللكـة دون أن ميالـ  بال ـرورة و سـما أو وعلـي          

ثل  ال رابم  جة يف ا ق وليـة و ـدماا؛ وهـ ه احلجيـة ال      حنوياذ فراا يكون

واوفر لدى احلاترين يف جملجم الخ ش؛ يف ا قابل ميال  الخ ش ودلساؤه 

ــوي أو       ــليقة اللك ــم ؛ ــم، وه ــ  ال راب ــدها ثل ــت ي اق ــة ال الدوال الاألليلي

 اللساممذ

 ( بشـمء مـن ال سـاطة إث  ـاد:    Trask, 1999:126 ما    ر  ناـا ورا؛ـ  ال  

 'your 'gut feeling "هـم أ ا؛يسـ  ال وريـة  ـود احلقـا ق يف لكاـ  الم" "      

about the facts of your native language     ذ فاـم إثن  ـد  فوـري ي نـى"

  لى ا شا ر أو الشعور ال  لى احلقا ق وا نوق اللكوي الاألليلمذ  

 ابواليـو  واخلوـر  وا رفـوض  ا ق ود  ود فرد منا ؛ليقة لكوية  ل فلدى

لكاونا الاساواها ال ي ا اس ناه وليجم جمـرد وعلمنـاه(، دون ا ا ـار المـا        يف

فكل ماألدي ميال  ه ه اهل ة ال ورية ا ينينة  ود لكـة مـا،    ذوعليل من  دم 
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ه ه اللكة هم لكا  الم، وهو ماألـدي أغـلم باـاذ ومـن ا ا ـد أمنـا ال منالـ         

ــةذ    وهلــ ا فــنألن حنــا م مجــل  ؛ــليقة بال يــألى؛ لكــن منالــ  ؛ــليقة بالعامي

( مـن م ـام   ا اس ناه( من القوا د بينما حنا م العامية اا الوعلمناهال يألى اا ال

لكوي دون أن يكون هلا  وا د مكاوبةذ وي قى السااد هل حنا م ال يـألى اـا   

ــا  لــى فيــألاما أم ال؟ ؛ــيروم مقــا      ــا؟ أي هــل وــاثر  اميان معرفــ  يف  اميان

 منوثا وايأ و ديخم ال اري هناذمو؛ع هل ه الق ية  ند مقا  

وراــا يكــون م يــدا أن مشــم إىل   ــية اال؛ــادالد واال اجــاا بســليقة        

ــر     ــا ث ـ ــوي، و مـ ــل اللكـ ــلم يف الاألليـ ــدي الغـ ــ  الا األـ  ,Traskورا؛ـ

ــا هــل ال؛ــا  الق ــية(  مــن أن 1999:126  إن مــدى أي و ــ ل  إىل- ميكنن

 للكة؟ا ووغي ال تمن ا األدث  ؛ليقة جنعل أن -ثل  أمكن

 مرا ـل   لـى ثـ ي   (  Trask, 1999:126,7وـرري  ث ـره ورا؛ـ  ال    هنـا  

   ا اتي : القرم  مدى اللكوية للماألدي الغلم  لى السليقة لقيمة

 ا نوو  أو الداء اللكويذ يف الاألليل اللكوي مع الوىل: ا امادها

و ـد  ا نوـو ذ   رفض مع وشومسكم والاعويل  لياا  ند ال امية: ا امادها

( إىل أن هــ ه ا عرفــة/احلكم الالســليقة( Crystal, 1980:243أيــار  ريســااد ال

يراها وشومسكم دزءا أ؛ا؛يا من ا عويال الت جيل أن يعامد  لياا الاألليل 

 اللكوي يف الاقعيد للكةذ إن ي وكن لدي  يف رأيم ا عامد ال؛ا ذ

 ذ يمة ثا معاوا للسليقة ميدرا رفض ال ال ة:

ن إىل ميولا ثي    ة وثيقـة بالسـليقة بـل ياـداخل معاـا وهـو       مناقل اآل

(؛ إث  د حيدي الاداخل واخللـت بينامـاذ   Language Instinctال ال ورة اللكوية

( "النز ة القوية ]ال ورية، الو يعية  Trask, 1999:142وهم  ما ث ر ورا؛  ال
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ــايولو      ــدى الط ــاد ال اســاب اللكــة"ذ وهــم  مــا  ــر ر: اجنــ اب  ــوي ب دم ل

 ,Traskال يــوي( حنــو وعلــم اللكــة لــدى الط ــاد يولــدون وهــم ميلكوماــا ال    

ــى ؛ــاي ن بنكــر ال  1999:142 ــى  ل ــن جم  Steven Pinker(ذ  مــا أثن (  ــاي ال

اللكوي الكندي ال ي ؛ ي ه ا ا يولا يف وسـعينيال القـرن العشـرين مشـما     

 ,Traskإىل ا نألـــة ال ايولوديـــة ا وروثـــة لـــدى ال شـــر ال اســـاب أي لكـــة ال 

 (ذ1999:143

وال بد من ووتيا ميـولا ياـداخل مـع الك ايـة وال وـرة والسـليقة وهـو        

ــولا  ــدرونا ال ايولوديــة   ( language facultyا لكــة اللكويــة ال مي ــو: "  وه

ــة   لــى ا؛ــاخدام اللكــة"  فراــا مــا ي ر اــا  ــن  (ذ Trask, 1999:140ال ]احليوي

 الك اية أماا هنا  يوية مر يةذ  

 ,Traskالود هـ ه ا لكـة احليويـة  ورتـأ بـرمرين       لى  ل، فالقود بود

1999:140): 

هنا  جتارب  لى بعض ا خلو ال الـت  لل مـأ لكـة اإليـارة وجنألـأ       -1

 إىل  د ما، مع معارتة فريق من العلماء هل ه الاجارب وخ غاوااذ

ــر ال      -2 ــ  وبروم ــل بيادي ــن جم م  ــاء ال ــض  لم ــادد بع ، و Jean Piagetد

Jerome Brunerم ودود ملكة فورية لدى ال شر فليسأ ( برم   لى رري

غ ة عيزة ومساقلة للن ام احليـوي ا ـوروي ال شـري؛ بـل هـم وشـك ل       

 لقدراونا اإلدرا ية العامةذ

 لى  ل فك م من اللسامي  يرون أن ا لكـة اللكويـة مسـاقلة ولال ـة  ـن      

ر يـد  والا (ذTrask, 1999:140ال دراونا اإلدرا ية العامة، وأماـا فعـ  مودـودة    

هنا  لى مور ي ديس  يوي يف ال شـر فقـت؛ أمـا الك ايـة فاـم م ـام جتريـدي        
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  ما مر بناذ

، وهـو مـا ؛ـنعرض لـ  واليـاذ      اللكـة ا عيـار  ويف ه ا اليدد ياكرر ميولا 

هم ا ساوى العـالم مـن اللكـة     (standard languageفاللكة ا عيارية أو ا عيار ال

(، و ـد يولـق   Crystal, 1980:431للكويـة ال يف ا مو ة الك ميـة أو ا ما ـة ا  

 لى ونون مع  اللكة ا عيار أو اللاجة ا عيار أو الانون ا عيار وهم الت وو  ـد  

(، وهـم  Crystal, 1980:431ال اليم ووساخدم يف اإل  م والرتبية والاعليم ال

 ,Crystalالت حتاود ا ما ة اللكوية فرتاا ودعلاا معيارا وحتاود معمواـا ال 

( ودعلــاا النمــوثا الــ ي حيــا ىذ وال بــد مــن اال ــرتا  بيــعوبة    1980:431

الاألديد؛ إث م   يف اللكة اإلجنليزيـة وودـد اإلجنليزيـة الويواميـة، واإلجنليزيـة      

(ذ ط عـا هـ ا   Crystal, 1980:431المريكية، والكندية، وال؛ـرتالية وريمهـا ال  

يسال وراا ال ينو ق بشكل وـام  الاعريف مساو ى من اإلجنليزية ا عيار  ند  ر

 لى العربية لم  يف العربية مت دعل ال يألى يف  ير اال؛اشااد هم ا عيـار،  

بـل مت  ـد هلجـة أو لكـة  ـريش      وي يام اخايار ونـون هلجـم يف العيـر احلـالم؛     

أ لــى اللكــال أو ا ســاويالذ فا عيــار يف أي لكــة ريــم العربيــة وعــد الانــون اللــاجم  

أرم ــا لــدى بعــض ا ــاكلم  الغــلي ؛ بينمــا يف العربيــة ا عيــار هــو  ا ســاخدم لكــة 

من خ د القوا د النألويـة واليـرفية،    -ال يلكاسل–ا ساوى القديم ال ي يلاعلم 

 وه ا ا عيار ال ميكن أن يكون لكة أرم ًا لي ماألدي بعد  يور اال؛اشاادذ

  راـا يـام   ( أمـ Doughty and Long. 2003:4-5و د ث رل دووم ولومـق ال 

(؛ بـل ويف بعـض   variety of a languageونـون معـ  للكـة ال    مع أو ا؛ااجان 

ال يــان حيــدي ثلــ  مــن ا األــدث  الغــلي  أم ســام عــا ينــاا  نــ  وتــع     

( second dialect acquisition:SDAحياـادون فيـ  إىل ا اسـاب هلجـة ثاميـة ال     
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الداردـة   ـد مـ    ب  ذ ول؛ اب وربوية وأ؛ اب الاوةيـف وريمهـا مـن ال؛ـ اب    

ذ وه ا يف رأيم ينو ق يف الواليال ا األدةالالفار ة السود( ة يالمريكية الفريق

ــل ال يــألى أي      ــة يف مقاب ــداردال العربي ــال وال ــى العامي ــ     ل ــا ب ــة م العربي

ذ  والنايجة  ما ث ـرا هـم اخايـار هلجـة لاكـون معيـارا  لـى        ماتياا و اترها

بشـكل موتـو م وغـعوبة الـاألكم يف وكـم       الرريم من غعوبة معمة ا نوو ـة 

اللكــة وو ــدهلا عــا جيعــل ا عيــار يف هــ ه احلالــة لكــة ثاميــة أو هلجــة ثاميــة ؛ــواء    

للو ب أو للمعلم  عا ياثر ؛ل ا  لى الاألييل ال ادميمذ  لـى  ـل رميـا ال    

يكــون هــ ا مشــك  يف اللكــال ريــم العربيــة لن ماألــدثم ا عيــار الغــلي  ال   

لى  يـد احليـاة وميكـن عار؛ـة هـ ا ا عيـار معاـم؛ بينمـا يف العربيـة ال          يزالون  

يودد أي ماألدي أغـلم للمعيـار ولعـد لكـة أرم ـا لـ  حبيـخم مومـنن إىل ا مار؛ـة          

اللكوية مع  ما  ـدا النيـوص الرتاثيـة اليـاماة الـت ال و ا ـل فياـا معنـا حنـن          

ــاةذ   ( أن Trask, 1999:182ويـــرى ورا؛ـــ  الالعـــرب الـــ ين  لـــى  يـــد احليـ

اال رتا  بلكة وا دة فقت ووشجيعاا لكة وطنية وا دة هو م اـر أيديولوديـة   

 ماجاهلة أو حماقرةذ واللكة ا عيار، لن اللكال الخرى مقمو ة أو ماملة أ

( اخلـروا مـن مـرز  وعريـف اللكـة      Davies, 2007:154و د  ـاود دي ـز ال  

(، وأن ا األـدي  idealizationا عيار برن دعل ا  اـوم م سـ  جتريـدا خاليـا ال    

الغلم يقـرتن بشـكل دا ـم باللكـة ا عيـار، وأمـ  يف اللكويـال الاو يقيـة ميكننـا          

حتديد ا األدي الغلم برم  هو الاجسيد ا ادي للكـة ا عيـارذ وهنـا ملمـجم مـن      

ــة إىل ا األــدي       ــار باإل ال ــدور؛ يعــر   اللكــة ا عي ــة ال ــ  ميــار   ملي دي ــز أم

الغلم برم  جتسيد للكة ا عيارذ فاللكـة ا عيـار جتريـد     الغلم ويعر   ا األدي

 (Trask, 1999:149ياجسد يف ا األدي الغلمذ و ريل من  حماولـة ورا؛ـ  ال  
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    دي    ن ا األدي الغلم لدى اإلدرا ـي  الـ ين مي لـام وشومسـكم،     

ــلوب        ــون أو ال؛ ــة للان ــا يون أهمي ــون االدام ــرى اللكوي ــدي ي ــ  جتري ــا أم وا

ا عيـار هـم   لم  ياألـدد بـ  ا األـدي الغـلم بشـكل إدرا ـم؛ فاللكـة         اللكوي

ــد أي     حمــ  الاشــخيص والام ــل فيمــا هــو جتريــدي الا األــدي الغــلم(، وي ي 

حت    لى  ون اللكة ا عيار أي ا ميولألا ريام ـا وييـعل حتديـده ووعري ـ  إال     

جتس ـد العربيـة    أماا  قيقة مام لة وةاهرة ملمو؛ة اداما ياذ وبا ا مكـون ا؛ـا عدما  

 ا عيار ااألدي أغلم يف  يور ما بعد اال اجاا واال؛اشاادذ

أن هنـا   يف ( Ronald And Nunan, 2001:3وأو ـق مـع رومالـد ومومـان ال    

ماألدث  أغلي  للانو ال واللاجال، و د م    با يـرية العربيـة واإل؛ـ امية    

ىل أن بعـض الانو ـال   ا كسيكية، ثم حتدثا  ن اإلجنليزية وونو اواا مشـمين إ 

ويشـــمل هـــ ا الويـــف اللكـــال أو  ،أو اللـــاجال وقـــع تـــمن طيـــف مايـــل

اللاجال ا عيارية الت واعلم يف ا دار  ووكون هلا أهمية ؛يا؛ية وا ايـاديةذ  

و ـد وور ـا إىل مسـرلة ونـون اإلجنليزيـة عــا جيعـل اللكـة اإلجنليزيـة لنقـوا فرامكــا          

أي هنـــا  ونـــون مشـــرت  لإلجنليزيـــة  1( اعنـــى لكـــة مشـــرت ةlingua francaال

للاواغل الدولم ب  ا األدث  الغلي  وماعلمياا لكة ثامية؛ واا أمنـا  لنـا إن   

ال يألى ال وعد لكة أم ًا بالنس ة لنا أبنـاء العربيـة فاـل ميكـن أن موـرح الاسـاؤد       

 الاالم:

هــل العربيــة ال يــألى الــت ماعامــل باــا مــع ال وــار ا خال ــة وعــد لنقــوا     

 رامكا؟ فام اللكة ا شرت ة بيننا، وال ميكن أن منس اا إىل أي منا؟ف

                                      
ن هذه الرتمجة يف رأيي ( بـ لغة مشرتكة لكين ال أرى ذلك؛ ألlingua francaهناك من يرتجم مصطلح ) 1

تفسري وتوضيح، وهي عبارة عامة وال تصلح مصطلحا، وهلذا سأستخدم اللفظة اإلجنليزية ألن كثريا ممن 

 قابلتهم يف املؤمترات يستخدمونها.
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ط عا اإلدابة ليسأ يسمة لكن ؛ر؛امر يف  رض ا دد يف الدبيال لعـل  

 ,Traskالقار  يلأل  ما ميكن أن يعين  يف اإلدابة  ن الاساؤدذ فمى ورا؛  ال

ها المسـل يف  أن اللكة ا عيار هم ثل  الانون الـ ي يـراه ماألـدثو    (1999:272

السيا ال الرةية والرتبويةذ وم    أن هنا  ور يـزا يف  ـل الاعري ـال  لـى     

السيا  الرتبويذ ثم اماقل للألديخم  ـن اللكـة اإلجنليزيـة مشـما إىل وعـددها مـا       

ب  ال اليم وا مو ال االداما ية الـت واألـدثاا  اـى يف اإل لـيم الوا ـد؛      

يون اليوم  ما ميكن وسميا  الاإلجنليزيال( ول ل  ياألدي اللساميون االداما 

"Englishes  لإليارة إىل الاعدد واالخا  ، وأ اقد أم  ميكن لنا وو يق ثل "

 لى العربية إث مقود إماا جممون  ربيال، فم   يساخدم ا كرب العربم ونو ا 

رالف إىل  د ما  مـا يسـاخدم يف ا شـر  وإن  ـان الانو ـان م اـوم  لكـ         

 لى اخا   يف دردة ال امذ أما ال يألى ا و دة فام الت  مـا  –يم  اإل ل

يراهــا ورا؛ــ  يف اإلجنليزيــة ا عياريــة هلــا مكامــة خاغــة ووقــدير مــن ماألــدثياا  

 (ذ ويرى أن ه ه ا عيار وكاسل من خ د الرتبيةذTrask, 1999:272ال

هنـا لماـا   ثم يعر ا للألديخم  ن اإلجنليزيـة ا عيـار، وال بـد أن مشـم إلياـا      

مــن اخليــا ص يف اللكــال ا عيــار احلدي ــة الــت ال ونو ــق  لــى العربيــة لاجــ ر 

( أن Trask, 1999:273العربية يف الااري   لى مـدى أربعـة  شـر  رمـاذ فـمى ال     

وأن  آخـر،  إىل ديـل  وواوـور مـن    هـم وـاكم   بل ثاباة؛ ليسأ ا عيار اإلجنليزية

  شـر،  إجنليزية القرن الاا؛ع  ن ختالف ر ش ال امن القرن يف ا عيار اإلجنليزية

 اإلجنليزيـة  اةـ   يـمء  يودـد  ا كاوب، وأم  ال  ن لالف ا نوو  وأن ا عيار

ــار ــنة؛ 500   ـــل ا عيـ ــا ؛ـ ــة إمنـ ــة ال ـــكو  لكـــن ونو ـــال لكويـ  االداما يـ

معياريـة،   إجنليزيـة  بوغ   مق وال ليكون فرغة و يدا ونو ا أ وأ والسيا؛ية
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 هـو  هـل  ا عيار، أن يكون اإلجنليزية يف احلق ل  ونون أي ددال هنا  لدردة أن

 لندن أم ريم لندن من ا دن الويوامية؟ ونون

ا دد يف بعض اخليـا ص م ـل: أمـ  ال     ه ا ودود   ل ال العربية يف ط عا

ودود للعربية ا عيار   ل مخسة  رون؛ بل هم مودودة من  أربعة  شر  رما، 

 العربيــة أبوــر مــن اإلجنليزيــة الرو ــا  العربيــة ا عيــار  مــا أن الــاكم والاوــور يف

بنموثا  ديم ال ميكن أن ختالف  ن  د ريا أو ونسل   نـ  متامـاذ باإلتـافة إىل    

 يف العربيـة  ا ق ولـة  الاوورال  نده وو  أ ال ي الانون يف مام  امل أن الدين

يـا ااا  ا عيار؛ إث هـو لكـة  ـريش وريمهـا مـن الق ا ـل الـت  اف ـأ  لـى ف         

ــالقرآن الكــريم  ــر ال اــري ال  ذا رو وــة ب ــا ث  ــوي  يف 18: 1999و م ( أن اللك

القرون الربعة الوىل مجعوا اللكة مشافاة بشكل م اير م  ـل  اال؛اشـااد   

بال دو دون احل ر ومقد م  بعض الق ا ل  لـى بعـضذ  مـا مقـل  ـن ا عجـم       

زمـان  نـد القـرن ال ـامم     ( أن النقل اللكوي وو ف زماما ومكامـا: ال 9الو؛يت ال

لعرب ا دن والقرن الرابع ل راب ال وادي وا كـان يقايـر  لـى يـ   ا زيـرة      

(ذ و د حتود النقل اللكوي مـن ا يـدر الا ـاكلم    19: 1999،ال اريالعربية ال

(ذ هــ ه الاوغــي ال جتعلنــا 20: 1999،ال اــريالغــلم( إىل ا ــنت الســا ن ال

دي ة ا عيار ووو يقاا  لـى ال يـألى لكـن    مسا عد بعض الي ال يف اللكال احل

و قــى إمكاميــة اخلــوض يف مســرلت اللكــة العربيــة بوغــ اا لكــة مشــرت ة اللنقــوا  

 فرامكا( و  ل  مسرلة العربيال  يا؛ا  لى اإلجنليزيالذ

ــابر إىل         ــكل   ــم بش ــة أن مش ــن الهمي ــرى أن م ــدد م ــ ا ا  ــم ه ويف خ 

با را ــل لهمياــ  هنــا،  فرتـيال  رايــن  ــود وعلـم اللكــة خاغــة مــا ياعلـق   

 إتافة إىل احلديخم  ن اال اساب والاعلمذ وهو موتون ا  ألخم الاالمذ
 فرضسات كراشن:
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 Monitorالا را ــل   -أو م ريــة  مــا يســـمياا الــ عض   -وشــرت  فرتــية   

Theory) اللكـة  ا اسـاب  إىل واج  لكناا ا  اد  من  دد يف الكلية القوا د مع 

ــة ــة وشــمل الأ 1ال امي و وــدخل تــمن( مخــجم فرتــيال لكرايــن   ، وهــم م ري

 الـــدخل الرتويـــل، ا را ـــل، واال اســـاب، ( الـــت هـــم الالـــاعلمKrashenال

الودـــدامم(، وأ؛ـــا  الن ريـــة ودـــود فـــر  بـــ  الـــاعلم  ا ريـــا اللكـــوي،

(: فاال اساب للكة ال امية الأو اهلد ( acquisition & learningواال اساب ال

ا كاس ـل ماألـدثا أغـليا هلـا( مـن  يـخم        مشاب  للكة الوىل الأو الم الـت يعـد  

ور يز ا اعلم  لـى الر؛ـالة الاواغـلية وا عـامم؛ بينمـا الـاعلم  مليـال وا يـة         

ينيل اهامام ا اعلم  لى القوا د والمنـا  اللكويـة، و لـى  يـف ير ـل أو      

 باجـ ر  الالقـا م  الاألـدي  أن مـع  أمـ   وـرى  ا را ـل  ي س ا اعلم مجلةذ ف رتية

 ويرا ـل  وييـألا  حيـرر  وعلمـ   مت مـا  أن يف الـدماة إال  ا كاسل يالن ام اللكو

ــاعلم  ـــديخم ــان إن ا ـ ــ   ـ ــة و ـــأ لديـ ــز ورري ـ ــة  لـــى للرت يـ ــة الد ـ  اللكويـ

اعنـى أن ا را ـل    ذ(Spada and Lightbown, 2002:115-132ال (accuracyال

جم اللكوي ينشت راا بشكل وان إثا  امأ اللكة ماعلَّمـة وليسـأ هـم اللكـة الم ولـي     

ا األدي ماألدثا أغليا ويرريـل ا األـدي بالد ـة أ  ـر مـن رري اـ  بالو  ـة وإييـاد         

الر؛الة ولو بالرت يز  لى ا عنى؛ يف ا قابل  ينما يكون ا األدي أغـليا واللكـة هـم    

لكا  الم فا را ل اليكون مشيوا لن اإلماـاا ولقـا م، و ـارن ثلـ  يف أي مجلـة أو      

ا با ساوى ال ييا و اود ثل  با سـاوى اللـاجم   جممو ة مجل برن حتاود إيياهل

الــ ي وعلماــ  يف ط ولاــ ،  لنــا ؛ــنجد امســيابية يف اإلماــاا با ســاوى اللــاجم مــع   

                                      
لعل القارئ الكريم يلحظ أننا نضطر إىل احلديث حول اكتساب اللغة الثانية وال نقتصر على أدبيات  1

 األم ألن الفصحى ليست أّما وال أوىل بالنسبة لنا.اكتساب األوىل أو 
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را ــة للمرا ــل يف داخلنــا؛ يف مقابــل مــا ؛ــنجده مــن الاــد يق والنشــا  للمرا ــل    

 واخايار الل اة واإل راب ا زامن للك مذ

كويــال الن ســية مــن أن اللكــة وكــون أم ــا  و ــد  ــز ز هــ ا الــرأي مــا وــراه الل 

ــة ال     ــوفر  ــام  اآللي ــة ا اســابا إثا و ( automizationوا األــدي أغــليا والعملي

(ذ وهـ ان العـام ن  اةـان يف رأيـم لـو      Handke, 2012( الspeedوالسر ة ال

ال  ناهما يف أم سنا ويف العربم مع هلجا  مقارمة بعدم ووفرهما بن جم ا قـدار  

بــم مــع ال يــألى؛ إث يكــون اإلماــاا بوينــا ولــيجم آليــا بامســيابية   فينــا ويف العر

اللاجـة الــت هــم أم  بالنســ ة لنـا؛ بــل يا اطــر ويــزود  امـل اآلليــة ليألــل حملــ     

ا را ل ال ي ينشت يف ه ه ا ر لةذ وه ا يعز ز ما  رره ال اـري مـن أن العربيـة    

لو ـأ م سـ    ( مقررا أماا يف ا20: 1999،ال اريال يألى ليسأ الوىل لنا ال

ليسأ ثامية؛ بل ب  الوىل وال امية، وإن  ان ه ا الاوغيف حياـاا إىل منـوثا   

 أو إطار م اهيمم يف الدبيال مو ق   لي ذ

هـو مـن يكاسـل    و د مقود يف خاام ا دد السابق: إن ا األـدي الغـلم   

وهـ ه اللكـة لكاـ      ،اللكة يف ال رتة احلردة من  مره وياكون لديـ  فوـرة لكويـة   

وين كم اإليـارة إىل بلعـد ماـم     وحياا بك م  ويساشاد ب ورو  و؛ليقا ذ ،مال

أيارل إلي  الدي ـال وهـو ال عـد ال قـايف وبلعـد االمامـاء الـ ي حيسـ  ا األـدي          

 باللكة، وم را لهميا  خاغة ما ياعلق من  بال يألى ؛ن رد ل  ا  ألخم الاالمذ

 االنتماء الثقايف للغة:

يعـس مـن تـمن مـا     ا األدي الغـلم  ( إىل أن Davies, 2004:433أيار دي ز ال

ي ـدي ماـارة يف الكـ م ويف     درو   لى أن و ،ع وية لكة أميعني  اماساب الشخص ل

يكـون  ـادرا  لـى الاواغـل مـع      مااراوـ   لـى أن   الكاابة  ند الدرا؛ة يف ا در؛ة، و
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هــا مــن إ ســا  بالع ــوية ووقا؛ــم ال قافــة وريم ــ ل  ياولــد لديــ  و، أبنــاء اللكــة

( Davies, 2004:431وطـرح ال  (ذوالقـيم واال اقـادال   ةـال اللكـة الالعـادال مـ      

ا يـولا يلسـاخدم   مـة    ؛ااال  ود هل ا األدي الغـلم هويـة؟  ومعلقـا بـرن      

مشـاباا  ا ـدد  و ـد يكـون هـ ا     متييزية فار ة يف الاعريف، مسا عدا من ليجم  ـ ل ذ 

 ذم باللسانيف الرتاي  ود العربم  ر ا والعربللجدد 

(   لــى ال عــد ال قــايف  بالشــعور باالمامــاء Davies, 2004:436و ــد أ يــد ال

 ومـ  ماألـدثا أغـليا للكـة يعويـ  امامـاء        ( أن439لهل اللكـة، وث ـر الص  

و وة، ه ا االماماء وه ه القوة والسـلوة مـن اليـعل احليـود  لياـا يف لكـة       

 امـل   -يف رأيـم –ى في قـ  ،ريم لكا  الم ماما  ان ا اساب  ووعلم  مادألا

يف حتديد مدى اماما   للكـة،  مـا أيـار     وق ل ا امع اهلد  ل   ام   يويا

اإل سا  باهلوان  ند  دم  وم  ماألدثا أغليا للكة؛ وهل ا  ( إىل440الص

فاإلجنليزيـــة وعـــزز هـــ ا الشـــعور لن ماعلمياـــا لـــن ييـــلوا أو ال ييـــلون إىل 

ورميل ال مم بكل ؛اولة م   ة  ويف ه ا اليدد ميكن لناماألدث  أغلي ذ 

هلجـاام   الـ ين ي م نـون ال يـألى  لـى    اهلزميـة  نـد العـرب    بالن سم الشعور و

العاميـة ودعلـاا خيـما و ـدوا لل يـألى؛ بـل ييـ اا         اوار مـن حياولون الو

بع ام بالدمجمذ وهم دردـة أ لـى عـا مـر بنـا مـن   ـية اال؛ـااجان والقمـع          

 .Doughty and Longدووــم ولومــق اللانــون مــا يف اللكــة الــ ي أيــار إليــ    

 (ذ 2003:4-5

 ـام  مامـا يف    -وإن  امأ بدردـة أ ـل مـن االمامـاء    –وراا معد ا شار ة 

ــز        ــد ث ــر دي  ــاذ فق ــة ا نامــى إليا االمامــاء بوغــف ا نامــم ماألــدثا أغــليا للك

( من تمن ا ناةم الت حتدثأ  ن ا األدي الغـلم الن ريـة   155: 1999ال

ــة ال ق ــة الاالداما ي ــدأ ا شــار ة   socio-cultural theoryافي ــت ما شــأ م  ( ال
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، ال ي جيمـع بـ  السـيا     participation )(Pavlenko and Lantolf, 2000)ال

ــ  ال ويــ ا       ــا  : أي أم ــز   ــرديذ ويســال دي  ــا م واال اســاب ال  االدام

ماألـدثا ا ـرد ؛ بـل ال بــد مـن مشـار ة مـع آخــرين وا ـاوض معاـم يف إطــار         

 the zone of proximal( منوقـة النمـو القري ـة ال   Vygotskyم الم ريـة فووسـك  

development د يكـون ماألـدثا أغـليا    الا رء( الو ل (ذ ومن ثل  يف رأيم أن 

لـيجم   ال لـوة  بعـد و ـ ل   ل  ر من لكة أم إثا وعلماا الا اس اا(   ـل ال لـوة،   

هنـا   (، وDavies, 2004:433ال مساألي  لكن  غعل ددا يود اال اساب 

ا؛ال  ـود إمكاميـة أن ييـ ا ريـم ا األـدي الغـلم ماألـدثا أغـلم بعـد          در

 (ذDavies, 2004:437الال لوة لكناا من اليعوبة اكان 

ولعل ه ه الفكار ا ورو ـة ليسـأ بعيـدة  ـن رأي ابـن خلـدون بوغـ          

 ــاي ادامــان يف مقدماــ  الــت م رهــا  ــو مواتــع ماعــددة وربوــ  اال اســاب   

ــة ا ن  ــد ال شــر ور؛ــ      الا لكــة( بال ين ا؛ــ ةذ فقــد ث ــر أن اللكــة ملكــة وودــد  ن

(، و ــد ملمــا هنــا أخــ ه با ــ ه   554بالســمان والاكــرار الابــن خلــدون، : 

السلو م وال وري معا، ثم أ يد  لى أن  "ا لكة إمنا حتيل بالاعليم  ما  لناه" 

 (، ثم يساورد يف ال يـان والا يـيل دامعـا بـ  ا لكـة والاكـرار واحل ـ        558ال

 واال؛اعماد  ا  :

"إال أن اللكال  ـا  امـأ ملكـال  مـا مـر   ـان وعلماـا عكنـا، يـرن ؛ـا ر           

ا لكالذ وود  الاعليم  ـن ي اكـم هـ ه ا لكـة ويـروم حتيـيلاا أن يرخـ  م سـ          

حب ـ    ماـم القـديم ا ـاري  لـى أ؛ـالي ام مـن القـرآن واحلـديخم، و ــ م          

وأيـــعارهم، و لمـــال الســـلف، ولاط ـــال فألـــود العـــرب يف أ؛ـــجا ام  

ا ولدين أي ا يف ؛ا ر فنومام؛  اى يانزد لك رة      لك ماـم مـن ا ن ـوم    
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وا ن ور منزلة من مشر بينام ولقن الع ارة  ن ا قاغد منام، ثـم يايـر  بعـد    

ثل  ]م    هنا امو   اإلبدان ور؛يسا  لى احل   والاكـرار  يف الاعـ م  مـا    

ووـرليف  لمـاوام، ومـا و ـاه و   ـ  مـن        يف تممه  لى  سل   ـاراوام، 

أ؛الي ام وورويل أل اةام؛ فاأليل لـ  هـ ه ا لكـة باـ ا احل ـ  واال؛ـاعماد       

]م    هنا أن ا لكـة مايجـة احل ـ  واال؛ـاعماد وراـا ليسـأ فوريـة اباـداء ،         

 (ذ 559ويزداد بك رواما ر؛وخا و وة" ال

(؛ 555لكم العـرب ال ثم  ر ر أن ا لكة اللدى العرب(  د فسدل با خالوة 

فا خالوــة لكــم أبنــاء العربيــة ي ســد لكــة ا األــدي الغــلم لــدى ابــن خلــون؛  

وهل ا يرى أن لكة  ـريش الالوا عـة يف الو؛ـت وا ر ـز( أفيـا اللكـال العربيـة        

إتـافة إىل  -يليام ما ا ان ام من ثقيف وه يل وخزا ة ثمذذذ فاو يعاد با كان 

ــى   يف ا لكــة الل -الاعلــيم وا لكــة ــزه  ل ــة وفيــا اااذ وم  ــ  أي ــا ور ي كوي

اال؛ـاعماد  اـى بـالاعلم الـ اوم واحل ـ  و ـ ل  النشـرة االداما يـة، وهــ ا         

ط يعم إث ال يا ع ابن خلدون من ـورا فلسـ يا معينـا؛ بـل يكاـل م   ـال ال       

ينا ماا خيت مناجم مع ذ وإن  ان واتألا أم  برت يـزه  لـى   ـ  ا اـون ال     

ا للا ا ل تـمن مجا ـة لكويـة للكـة اهلـد  وهـو مـا رـالف         يعم اهاماما   م

 (ذVygotskyم رية فووسكم ال

 ما أم  يلا   لى اال اساب ال ي ةاه ا لكة وأم  ريم الاعليم؛ إثا  ـاد:  

(ذ 559"وملكة ه ا اللسان ريم غـنا ة العربيـة ومسـاكنية  ناـا يف الاعلـيمذذذ" ال     

وفر     ن اإل راب م س  الوو يقا(  ثم ث ر من الينا ة العلم بقوام  اإل راب

ــة"        ــا ملك ــم اللســان غــنا ة وال حييــل  ليا ــى  ل ــل: "فيأليــل  ل ــم  قي ث

(ذ ثــم يســاورد بوغــف  النــا : "ال يــل ال ــامم واخلمســون يف أن أهــل  560ال



 

 
345 

 العربيةجملة العلوم 

 هـ1440 واخلمسون ربيع اآلخرحلادي االعدد 

 

الميار  لى اإلط    اغدون يف حتيـيل هـ ه ا لكـة اللسـامية الـت وسـا اد       

ان العربـم  ـان  يـوهلا لـ  أغــعل     بـالاعليم ومـن  ـان مـنام أبعـد  ـن اللسـ       

وأ سر، والس ل يف ثل  ما يس ق إىل ا اعلم من  يود ملكة منافية للملكـة  

 (ذ563ا ولوبة ]راا العامية ال ال يألى " ال

فلدى ابن خلدون ميكن  يود ا لكة لكن ي قى السااد الهم هل مي ا 

ذ  مـا أن   جة يف ال يألى؟ ا واب يا ا من خ د ما طر ـ  أن اإلدابـة ال  

اال اسـاب الــ ي يرمـم إليــ  لــيجم اال اسـاب الــ ي ياألــدي  نـ  وعلــيم اللكــة     

ــاعلم      ــا مــن  يــود ال ــد ابــن خلــدون هــو دردــة  لي ال اميــة؛ فاال اســاب  ن

 وم زمة العالم من الك م فياأليل ب ل  ا اسابذ

وراا ياعلق اوتون االماماء ال قايف مورح بعض اإليكاالل والاسـاؤالل  

لكة العربية ودور  لى االجتاه حنوها وا شا ر الت حيملاا مكاسـ وها  اخلاغة بال

( بع ــا مناــا فيمــا ياعلــق باللكــة     2004أو ماعلموهــا، والــت طــرح دي ــز ال   

 اإلجنليزية يف اماشارها خارا موطناا الغلم، مناا:

هل ا دد  ود اإلمويالية اللكوية لإلجنليزية ميكـن أن يو ـق  لـى العربيـة     

ــة بلــداماا أو يف الــ  د اإل؛ــ مية ال يــألى يف  ؟  مــا هــو احلــاد يف  ريــم العربي

الانو ــال احلاغـــلة يف  ف إجنليزيــة بريواميــا وأمريكــا:  ربيــة الــدود العربيــةذ      

اإلجنليزية اآلن وو م بـرن ال؛ـرتالي  مـ   ال يلقـون بـاال للاقاليـد وال ـرا         

ــام الســنكافوري   ــة وم ل ــة الويوامي ــة لإلجنليزي ــد أن 446الص نواللكوي (ذ وأ اق

اماشار العربية يف ال لدان اإل؛ مية ال ي سَّر برم  إموياليـة لمـ  موتـع ور يـل     

م ل وتع اإلجنليزيـة   و جر من اماشار العربيةمن أهل ول  ال  د، ف  يودد 
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؛ بل هو موتع ور يـل يف احلـالا    يف ؛نكافورة أو اهلند أو ال ل  واماشارها 

 ة وال  د اإل؛ مية(ذاليف  الة ال  د العربي

هل هنا  يعور بالرري ة بكـون الشـخص ماألـدثا أغـليا للعربيـة لكـن ال       و

وهـل  ـدر  العربيـة مـن ريـم النـاطق  الغـلي  م ـجم ا شـا ر           ميكن  ثلـ ؟ 

ا  ـرامش  فقـد وت ـ   ؟(يـاعلم لكـة ريـم لكاـ     يعل ـم و السل ية أو اإلجيابية ال ومـ   

مــ  ور يف  Kramsch and Lam, 1999. in Brain, 1999والم يف بــراين ال

الشــعور  مناــاأن  ومــ  ريــم ماألــدي هلــا ميــزال      (442: 2004دي ــز، 

يف يـعورهم   باألدث  لكة أخرى  ما هو  اد معلمـم اإلجنليزيـة  ـود العـاي    

بال خر لاألـدثام اللكـة العا يـة الوىل؛ لكـن مـع الخـ  باحلسـ ان مـا ال  ـ           

( 444: 2004وران يف دي ـز،  ( الم  Brain, 1999( و الSingh, 1998؛ينغ ال

 ؛متييز تـد مدر؛ـم اإلجنليزيـة ريـم النـاطق  باـا      يودد يف أمريكا الشمالية أم  

لكن يف جمامعال ريم ماطقة باإلجنليزية أغ   د يكون المر لال ا إث راا يـدد  

اجــربت مــع أ؛ــاو ة دامعــال أمدوميســيا  ، وهــ ا مشــاب  ل لــى رفعــة ومكامــة 

ال ين ي اخـرون فيمـا بيـنام لكـن حيسـون       عال الي وجتربت مع أ؛او ة دام

مـــ  ور يف  Holliday مـــا أيـــار هوليـــدي ال ذبـــالنقص  ـــ  ياعـــاملون معنـــا

( إىل ميــولا Richards and Schmidt, 1985:386رياشــاردز وديــدل ال

( وهو اال اقاد برن معلمم اإلجنليزية الغـلي   native-speakerismالغالة ال

مـن ريـم أهلـاا، وميكـن أن مقـيجم ثلـ   لـى العربيـة          أ لى  درا من معلمياـا 

أي اذ فمعلم اللكة من ريم أهلاا  د يعرتي  يـعور بالدوميـة يف بينااـا لكـن هـ ا      

وهل ا فام وع م  ن اهلوية ال  ـية  الشعور ياألود إىل فخر يف بينة ال واألدثااذ 

 (،446: 2004الدي ـز، اداما ية( أ  ر مناا   ية لكوية لدى ا األدي م س  

 راا ينو ق ه ا  لى من ياألدي العربية بلكنة خاغةذو
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ولعلنا يف ا  ألخم الاالم م رد احلديخم  ود اللكة العربيـة اسـاويياا العـامم    

وال ييا يف حماولـة اداااديـة للمقاربـة ان ـور النألـو الكلـم ور؛يسـا  لـى مـا          

(؛ فالنقـا  مشـاب  إىل  ـد  ـ م لوتــع     White, 2007:37-41ث روـ  وايـأ ال  

كة العربية مع ا اساب اللكـة الوىل وال اميـةذ وأ اقـد أن النمـوثا غـاحل إىل      الل

 د   م للعربية اسـاويياا العـامم وال يـيا وإن  ـان ال رلـو مـن إيـكاالل        

 يرم  يف ثل  يرن أي من ور  لمم آخرذ

 العربسة مبستويسها العامي والفصسح:

ــااا وايـــأ ال    ,Whiteيف هـــ ه ال قـــرال ؛ـــر رض ا نا شـــة الـــت  رتـ

ــس    2007:37-41 ــوى أمـ ــة ؛ـ ــا  الم وال اميـ ــاب اللكـ ــن ا اسـ ــدي اا  ـ ( يف  ـ

؛ر؛ـا دد العاميــة بــالم  لــى ا ا ــار أماــا أود مــا يوادــ  العربــم، وال يــألى  

بال امية  لى ا ا ار أماا وياد  العربم و د ا؛اقر لديـ  م ـام لكـوي هـو م ـام      

 العاميةذ

ا األدي الغلم الللكـة الم(  فقد حتدثأ يف موتون الك اية اللكوية لدى 

ــة ال    ــة اللكوي ــة الاوليدي  Generativeومكاســل اللكــة الوىل ما ــدة أن الن ري

linguistic theory )     واد  إىل ووغيف الك اية اللكويـة ويـرح  ي يـة الـامكن

مناا لـدى الط ـاد للكـاام الوىل الم اليف  الانـا العاميـة(ذ ما ـدة يف الو ـأ        

ة هدفا موازيا ياعلق با اساب اللكـة ال اميـة اليف  الانـا    م س  أن لدى ه ه الن ري

 acquisition ofهــ ه ال يــألى( ويــرح ط يعــة ا اســاب الك ايــة ا ر ليــة ال 

interlanguage competence  ذ) 

ووقر ر أن ه ه ا عرفة ريم الوا يـة الال ـمنية وريـم اليـرحية( ال وسـاودل      

ــة(؛ إمنــا    ــم    وعلماــا خــ د ا اســاب اللكــة الم الالعامي وشــاق مــن النألــو الكل

 لى إيـكاد   - ما وقود–(، وه ا االد اء م س Universal Grammar:UGال
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 مـا  –( وهو منوقـم دـدا   Chomsky, 1986م     وحتدي  ن  وشومسكم ال

برن الدخل اللكوي ال ي يالقاه الو ل يف مر لة ال ـرتة احلردـة يكان ـ      -وي  

ة الن ـا اللكـوي والـامكن    اخلور النألوي ومع ثل  ييـل الط ـاد إىل مر لـ   

( مـن اللكـةذ وهـ ا ةـاهر يف  ـدي نا مـع أط النـا  يـخم         ultimate attainmentال

خناط ام جبمل ما يـة وريـم غـأليألة ور ي يـا يف أ يـان  ـ مة ووكـون النايجـة         

 إوقان أط النا للكة الم  الالعامية(ذ

ووسادد  لى ما يراه وشومسكم برن الو ل ال يعامد  لى الـدخل فقـت يف   

ا اساب  للكة بدليل أن ا األدي الغلم وا كاسـل للن ـام اللكـوي يسـاويعان     

مجل ي يسمعا باا من   ل،  ما يساويعان احلكم  لـى   -و  ل  فام-إمااا 

اخلور برم  خور حنوي دون أن ياعلما وعليما غرحيا ثل ،  ما ياقنـان ا قامـال   

 ا ق ولة ل عض ا مل دون مقامال و؛يا ال أخرىذ

أن الدخل اللكوي ياثر ؛ل ا  لى   اية الو ـل   -وا د وايأ–نى آخر واع

اللكويــة؛ وهلــ ا مقــود إن الو ــل ال بــد مــن أمــ  يكــون لديــ  معرفــة داخليــة فوريــة 

مكرو؛ة يف دماري  يساخدماا يف ا اساب لكا  الم بكض  الن ر  ـن الـدخل ا شـو ه    

 أ يان   مةذال ي ياعرض ل  أو الكموض ال ي يكانف الدخل اللكوي يف 

وبناء  لى النموثا ا ق ـود لـدى الن ريـة الاوليديـة اللكـوي يف  الـة اللكـة        

الم ورى وايأ أن لدياا أي ا و سما مق وال ال اساب اللكة ال اميـة الال يـألى   

 interlanguageيف  الانــــا(، هــــ ا  لــــى افــــرتاض أن النألــــو ا ر لــــم ال 

grammars    معرفـة تـمنية با  ـاهر    ( ا كرو   لى غ ة النألـو الكلـم يشـمل

اللكوية للكة ال امية  لى الرريم من  دم االو ا   لى ط يعة ه ا النألـو بشـكل   

 د يق ملمو ذ
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ــألى(         ــة الال ي ــة ال امي ــم اللك ــت وماعلم ــرن مكاس ــ  ب ــى ثل ــادد  ل ووس

يكاســ ون الن ــام اللكــوي  لــى الــرريم مــن وشــو ه  بالــدخل الــ ي يالقومــ  عــا  

لية خت ع لـن جم ا  ـدأ الـ ي خت ـع لـ  الك ايـة       جيعلنا م رتض أن الك اية ا ر 

اللكوية المذ ويف ه ا اليدد يرى ال اري أن العربية ال يـيألة لكـة بـ  الوىل    

وال اميــة للعــرب، فــ  هــم بــالوىل ا امــادا  لــى  ــدم وشــاب  ا اســاباا با اســاب  

باا أو ال رمسي  للكاام الم ال رمسـية وال بال اميـة ا امـادا  لـى  ـدم وشـاب  ا اسـا       

وعلماا با اساب أو وعلم ريم النـاطق بال رمسـية للكـة ال رمسـية، وحنـن منقـل  ـ ما        

(ذ وال أدـــد منوثدـــا يف 21: 1999،ال اـــريمـــن معرفانـــا بالعاميـــة لل يـــألى ال

 الدبيال الفرتاض ال اري للكة وقع ب  ب  فيما ثل ر من مناثا الم وال اميةذ

ا يا ـادر إىل الـ هن وهـو أمـ  راـا       لى أية  اد ورى وايأ أن هنا  ا رتات

يرى ال عض أن ا عرفة الت ي ارها مكاسل اللكـة ال اميـة راـا ال وكـون النألـو      

الكلم ال ما يف  الة اللكة الم(؛ بل  د وكون النألو للكة الم، وراا مق ـل يف  

ــة يف  ــ م مــن ا  ــاهر       ــا العامي ــرثر ال يــألى بلكان ــا و ــ  إثا ال   ن ــة ثل العربي

يف ا قابل لو ال  نا أن ا عرفة ي وكـن موازيـة للم ـاهر العاميـة فإمنـا       اللكويةذ

 م رتض مع وايأ أن ه ه ا عرفة مشاقة من النألو الكلمذ

وولخـص وايـأ ال كـرة اـا يلــم ال؛ر رتـاا مقرومـة باوتـيألم ويــر م        

 للعربية اساويياا(:  

تـمنية   إثا   لنا أن الك اية اللكوية للماألدي الغلم وشامل  لـى معرفـة  

 لى الرريم من الكموض واخلور اللكوي يف الـدخل الـ ي ياعـرض هلـا، فاـ ا      

ــو         ــة الالنأل ــة للك ــة ديني ــا ص فوري ــون خي ــاد ميالك ــرتض أن الط  ــا م  جيعلن

الكلم(ذ وماى رأينا وتعا مشاباا  كاست أو ماعلمم اللكة ال امية الال يـألى(  
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ر ليـة  ـ  ال ياوـابق    فإمنا م سر ثلـ  أي ـا إمـا بـالنألو الكلـم أو بالك ايـة ا       

 الن امان اللكويانذ  

 Cook and لى  ٍل ين كم أال مك ل  ن وتع وور  إلي   و  وميو؛ـن ال 

Newson, 2007     ــاد ــة الكم ــة أو مر ل ــة الناا ي ( خــ د  ــدي اما  ــن ا ر ل

( ال اسـاب اللكـة ال اميـة والـت يـاقن فياـا ا كاسـل اللكـة متامـا؛          final stateال

 ,Larsen-Freeman and Longو   ;Spolsky, 1989:35لكـن هنـا  بـا    ال   

( أيــاروا إىل أن هــ ا الوتــع لــيجم هــو  Birdsong, 1992:706و  ;1991:153

الوتع ال ي حيدي إمنا هو الوتع اال؛ا نا م؛ أمـا الوتـع الشـا ع فاـو  ـدم      

إوقان اللكة وأن فشل الامكن هو احمليلة الناا ية الشا عة، وه ا راا مـا حيـدي   

 ع ال يألى يف ا اسابنا هلاذ متاما م

و د ال مرى بر؛ـا يف ا ا ـار  النـا مـع ال يـألى برمـ  لـيجم الوتـع ا  ـالم          

للماألدي الغـلم؛ بـل راـا يكـون الوغـف ا نا؛ـل لـ  هـو يـ ي  ا األـدي           

(  مـا أيـرما إىل ثلـ  ؛ـابقا  نـد هيلاينسـاان       native-speaker-likeالغلم ال

 (ذ(Hyltenstam and Abrahamsson, 2000وأبراهامسون 

ومن ا ام أن مشـم مـرة أخـرى إىل   ـية االمامـاء الـت حيسـاا العربـم إىل         

ال يــألى عــا جيعلنــا ماو ــف يف  ــدم ا ا ــار ال يــألى لكاــ  الم؛ خاغــة إثا   

جتاوزما يف بعض ا واغ ال ا ولوبة للماألدي الغـلم ووغـ نا العربـم برمـ      

إمــ  لــيجم ماألــدثا أغــليا  م ــاد ريــم منــوثدم للماألــدي الغــلم ال أن مقــود  

-Trask, 1999:236ال prototypeلل يألى أل اةذ هنا مـربت ا اـوم برووووايـل    

( الــ ي ي ســر ا  اــوم برف ــل م ــاد لــ ؛ فإمــا ماألــدي أغــلم منــوثدم اليف   7

 الانا ه ه( أو اما اء ا  اوم  ليةذ وما يايد ثل     معر  أمنـا ماألـدي  ـن    
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ن وعريـف ال يق ـل الاعـدد مـن  يـخم      وعريف مداري طي م رالـف دردـًة ال  ـ   

اإلدــادة و ــدمااذ بــل راــا يكــون المــر يف ال يــألى أ  ــر مــن  ومــ  يــعورا    

باالمامـاء إىل مو ـف أيـديولودم حنـو ا ســاوى ا عيـاري لل يـألى الـ ي  ــده        

أيديولوديـة اللكـة    مـن م ـاهر   م اـر ورا؛  ال ما أيرما إىل ثلـ  ؛ـابقا( برمـ     

اللكـال الخـرى ريـم العربيـة أن يشـعر ا األـدي       بـل راـا ال يودـد يف    ا عيار، 

الغــلم با اقــار هلجاــ  والرري ــة يف إهماهلــا وزواهلــا  مــا حيــدي لكــ م مــن    

العرب مع ا ساوى العامم يف ؛ يل ا ساوى ال يـياذ هـ ا جيعلنـا مق ـل القـود      

ب ماا ية ا دد  ود الوتع ريم الو يعم للعربم مع  اميا  وال يـألى وأماـا   

حمسومةذ ويف ا  ألخم الاالم ؛نعود إىل أ؛نلة ال ألـخم الـت طر ناهـا      ية ريم 

 يف ال دايةذ
 عودا إىل األسئلة املطروحة وحماولة اإلجابة:

ــة        ــل أن خنــام هــ ا ال ألــخم ؛ــنعود إىل ال؛ــنلة الــت طر ناهــا يف ال داي

حماول  اإلدابة  ناا اا مـراه ماوافقـا مـع مـا طرـرح هنـاذ و؛ـنورح  ـل وسـاؤد          

 اإلدابة مقا  ة لن ا سا ل  د مو شأ بعمق يف ثنايا ال ألخمذيالوه 

 ؟ ال يألى هل يودد ماألدي أغلم يف العربية -

ميكننا القود دون وردد إم  ال يودد ماألدي أغلم للعربية ال يألى حبيـخم  

ميكن اال اكام إىل ؛ـليقا  يف ال كـام النألويـة؛ بـل ؛ـيعامد  لـى وعلمـ  ال        

 اال اجاا بك م أي  ربم بعد  يور اال اجااذا اساب ذ  ما أم  ال ميكننا 

خاغـة يف تـوء وشـدد     ماى وو ف ه ا الوغف يف العربية ال يألى؟  -

   ذيف ا األدي الغلم مخ   نام اللكة ويروطاوافيمن بعض اللكوي  

ــع       ــامم لألميــار والقــرن الراب ــد القــرن ال  ــ  وو ــف  ن ــا ؛ــابقا إم  مــا مقلن

  يف مـن ياخـ   نـ  مـن الق ا ـل الولـيجم       لل وادي  لى أبعد وقدير، مع اخا 
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الفــراد(، فالاألديــد العربــم القــديم بالق ا ــل ياوافــق مــع ا ن ــور االدامــا م  

الاللكة ال يألى( ولـيجم ا ن ـور ال ـردي الا األـدي الغـلم(ذ فاـو يقـر ر بنـاء         

يق ـل مـن أي يـخص مـن      -م ريـا – لى الق يلة ال  لى الشخص، اعنـى أمـ    

أ م س  لن يرخ  من الق ا ـل اخلاردـة  ـن ا زيـرة      ريش وه يل لكن يف الو 

 العربية احملاثية لألمم الخرى ماما بلغ فيا ة وبياماذ 

 أن يكون لل يألى ماألدي أغلم؟ من ا ساأليلوهل  -

ــرما     لــيجم مســاألي  إثا ا؛ــا عدما فكــرة اال اجــاا واال؛اشــااد؛ فلــو فس 

مــرى أن مــاقن الاألــدي الغــلم برمــ  اال؛ــاخدام فــ ل  عكــنذ  مــا أمنــا  ــد   

العربية يف العيور ا ارخرة  د يوغف برمـ  يـ ي  ا األـدي الغـلم إثا ا اومـا      

أي ــا غــ ة أخــرى ريــم اال؛ــاخدام ا ــاقن وهــم أن يكــون الشــخص ماعلمــا    

 ا؛ا نا يا ف ا  ما مقلناه ؛ابقاذ

 هل ميكن أن يكون الشخص ماألدثا أغليا ل  ر من لكة؟ -

 ى أن يكون اال اساب   ل مر لة ال لوةذالدبيال واج  إىل القود ب ل   ل

 ا وا ـف الـت واولـل   لعربيـة الـ ي ياألـدي ال يـألى يف     اهل مـاعلم   -

 العامية يولق  لي  ماألدي أغلم للعربية؟

 قيقــة ال بــد مــن الان يــ   لــى اخلوــر الــ ي يقــع فيــ   ــ م مــن ا األمســ    

 موا ـف  لل يألى ؛واء ا اعلمون أو أهلاا؛ إث ياألدثون با سـاوى ال لـى يف  

 امية وقا م احلديخم باللاجة؛ فيقعون تألية للانـدر والسـخريةذ واإليـكاد    

أمام ي سرون ه ا برم  اماقاص من العربيـة ال يـألى بينمـا هـو يف رأيـم رفـض       

للمســاق  ل بــرن واألــدي اســاوى لكــوي يف مو ــف يقا ــم ا؛ــاخدام ا ســاوى  

ن جيـد أي ؛ـ ل   اآلخرذ فمن ال يق ل ه ا الاير  يف مو ف يقا م العاميـة لـ  
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ــل ؛ــمفض أي ــا        ــف رةــم يقا ــم ال يــألى؛ ب ــان يف مو  ــرفض إثا   لل

ا؛ـاخدام العاميــة يف موا ــف واولــل ال يــألىذ ومـن هنــا ين كــم الار يــد  لــى   

 احملاف ة  لى ا ساويال اللكوية مقرتمة اوا  اا الت واول ااذ

أن  اهل اللكة الم  لء  لـى ا األـدي الغـلم أم أن مـن يـروطا     و -

ــة ؛ــيالة مادفقــة إىل  ــد  ــ م  وكــون  ــة أوووماويكي ــاح يف  ؟ آلي  ــارن بــ  االروي

 الاألدي بالعامية وا عاماة يف الاألدي بال يألىذ

أيرما فيما مقلناه أن اللكة الم وكـون امسـيابية وليسـأ   نـا يشـكيل معامـاة       

 للماكلمذ فإن  ان ا؛اخداماا معاماة فام ليسأ لكة أرم اذ

 ال يألى أم بالعامية أم بكلاياما؟هل حنن ماألدثون أغليون ب -

 ما أيرما يف مقاينا للسـااد ال الـخم مـن هـ ه ال؛ـنلة، حنـن مسـاخدمون        

لل يألى وماعلومن ا؛ا نا يون هلا وحنجم بالوالء وا شـار ة واالمامـاء ال قـايف    

هلاذ يف ا قابل ال ميكن اال اجاا بك منا وال ا؛اشـارة ؛ـليقانا اللكويـةذ وهـ ا     

   لى إطـ   احلكـم برمنـا ماألـدثون أغـليون بال يـألى دون       ما جيعلنا ماأل 

 ووتيا أو  يودذ 

أما يف ا ساوى العامم الدارا فنألن ماألدثون بـ   لـى أمـ  لكـة أم بالنسـ ة      

 لنا حنن العربذ

 ما أمنا  ـد مق ـل الوغـف بشـ ي  ا األـدي الغـلم يف ا سـاوى ال يـيا الـ ي          

 اجــاا أو ؛ــليقة حيــاكم ويــر ن يقايــر  لــى اال؛ــاخدام اليــأليا دون ا ا ــار ال

إلياــاذ وراــا هــ ا هــو الوغــف الــ ي رمــى إليــ  ال اــري  مــا مقلنــا ؛ــابقا بقولــ : إن 

 ال يألى بالنس ة لنا ب  الوىل وال امية، وإن  ان ي يشر إىل ثل  غرا ةذ
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ولاعلق المر اا طر نا ؛ابقا من ويور ا  ـاهيم الااليـة  لـى طـريف طيـف      

 ماواغل:

---ا كاســل ثنــا م اللكــة---يــ ي  ا األــدي الغــلم ---ماألــدي أغــلم

 ريم ا األدي الغلم  ---ا اعلم بعد ال لوة ثنا م اللكة 

 فا األدي الغلم  جة ولدي  ؛ليقة وملكةذ

 أما ي يا  فينقي  بعض الي ال م ل احلجية أو اما   السيقةذ

 و  ل  ا كاسل ثنا م اللكة في قى ماعلما مكاس ا لكن ليجم  جةذ

ويلي  ا اعلم ال ي ليجم ماألدثا أغليا لكن  جييد اال؛ـاخدامذ وراـا ياـوهم    

 من ليجم ماألدثا باللكة أم  جييد ؛اخداماا و د ال يكون   ل ذ

وأ ل ا  اهيم هو من ي دو  لي  الاعلم أ  ر من الغالةذ و ـد يكاشـ   مـن    

 ليجم ماألدثا باللكةذ

 دود دامعة مامعـة ميكنـ    و د  لنا برم   لى طيف ماواغل حتاييا لايور 

 أن مومنن إلياا يف م ل ه ه ا سا ل الشا كةذ
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 خامتة: 

( وهم أن االخـا    447: 2004ميكن لنا أن خنام ال غة ث رها دي ز ال

 ود ا األدي الغلم بوغ   ةاهرة مرده إىل االخا    ـود ا  اـوم لكـل    

ا األدي الغلم هـو  ـاف  ومسـاودن    با خم، وأن من ا قاربال الر يسية أن 

للكــة اليــأليألة وهــ ه م ــرة لكويــة؛ بينمــا الن ــرة الخــرى اداما يــة ووــرى   

(، وه ا يف رأيم مـواٍز  Deveis, 2007:155ا األدي الغلم واتعا للمعايم ال

ثـم خلـص إىل أن   للن رة  ن حياا بك م  يف ال يـألى برمـ  مشـر ن لل يـألىذ     

ن مــع بع ــاما لمامــا ون ــران إىل م ــجم ال ــاهرة الن ــرو  الر يســا  واــداخ 

لكن من زوايا لال ة؛ إث إن  ان حمـل الن ـر هـو ا األـدي فاالهامـام لكـوي؛       

بينما االداما يون ين رون إىل ارو ـا  ا األـدي اجمو اـ  ووقاليـدها ولكااـاذ      

فيمكن لنا القـود بـرن لل ـاهرة أبعـادًا لال ـة: لكويـة، وم سـية، واداما يـة،         

 واعلق ب لعد مرو ت باهلويةذ   وأخرى

: 2004مـ  ور يف دي ـز،    (Seidlhofer, 2000:54 ما  ليقأ ؛ـيدهلوفر  

أو  موديـل مـا ميكـن وسـميا      ن إوقان ا األدي الغلم أو  اطري  اوعليق( 444

ين كم أال يكون أي ماألدي هو ا وديل للماألدي الغـلم إمنـا هـو     منوثا برم 

يف ا ـنت الـ ي حيـوي ماومـا  األـدي إجنليزيـة        دزء من احلقيقـة، وا ـزء اآلخـر   

أماا وريد  لل منوثا ا األدي الغلم لييـ ا مـن   يرى دي ز  لنجوا فرامكاذ و

ــر عــن ياألــدي      ــة مــاعلم  أ   ــة  لنجــوا فرامكــا وهــم ريال ي ياألــدي اإلجنليزي

وراا ه ا واتا بشكل دلـم مـع العـرب ماألـدثم العربيـة       أمذلكة اإلجنليزية  

كة أم، بع ارة أخرى جيـل أن مـدر  أن مـن ياألـدي اإلجنليزيـة      ال يألى ال  ل

ومن ياألدي ال يألى وليسوا ماألدث  أغلي  لماا ليسأ لكاام الم ي ـو   
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ــدثون        ــرمام ماأل ــألى ويوغــ ون ب ــة أو ال ي ــ  الم اإلجنليزي ــن لكا ــددهم م  

 أغليون هلماذ

ألى يف ولعل من ا  يد أن م  ير برن االرو ا  ب  ا األدي الغـلم وال يـ  

الــرتاي العربــم  ــان يف   ــية اال؛اشــااد باللكــة ويف جمــاد احملاف ــة  لياــا مــن 

اللألنذ ويف ه ا اليدد مقود إن النألوي  ال ين ي يكوموا يساشادون بالقرآن 

( 40: 1427الكريم ويلأل نون بعض  راءاو   ما ث ر ثلـ   ـنام السـيوطم ال   

ــا لن القــرآن الكــريم    ي ييــدر  ــن ماألــدي   ــاموا  لــى رأي مق ــود مناجي

أغلم؛ إمنا غادر  ن اهلل ؛ ألام  ا اعالم  لى  ل ا األـدث ذ و ـد مـر بنـا أن     

  ية ا األدي الغلم ال ون    ن السليقة وال ورة والك اية وال رتة احلردـة  

واللكــة الم للماألــدي الــت ياعــاىل اخلــالق  ناــا ؛ــ ألام ذ فــ  ييــا حبــاد إن  

ي وغـف مـن الوغـا  الـت وولـق  لـى       بـر  -؛ـ ألام  –يوغف  ا ل القرآن 

ال شرذ فراا يكون ا؛ا عادهم للقرآن الكريم لم  منـزه  ـن الـدخود يف معادلـة     

ا األــدي الغــلم ال شــري ثي الســليقة والــت وعــد اللكــة لكــة أرم ــا بالنســ ة لــ   

 ولقاها يف فرتة  ردة من  مرهذ

 و د مودز اآلراء ا ورو ة  لى أربعة أ سام:

 يولا عكن الاألقق، ومن وتع ل  حمددالذمن يرى أن ا  -

 من يرى أم  أ؛وورةذ -

 من ثهل إىل و  يل ميولا ا ساخدم الغلمذ -

 من رأى إمكامية حتقق ي ي  ا األدي الغلمذ -

اليألة ا األدي الغلم هو من يردع إلي  يف مسرلة مشم إىل أن  أنوي قى 

 يكـون ماخييـا لكويـاذ    وا ق ولية اللكويـة دون أن يولـل منـ  وعليـل حنـوي أو أن     
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ــ         ــيجم في ــة ل ــاجاونا العامي ــ نا ااألــدث  أغــلي  لل ــص إىل أن وغ وميكــن أن خنل

خ  ؛ إث حنن ماألدي باا حتدثا أغليا وهـم لكانـا الم؛ لكـن االخـا    ـود      

من يرى أن ال يألى لكة أم  بالنس ة لنـا وبالاـالم فـنألن ماألـدثون أغـليون باـا أو       

ل  يردع إىل ا در؛ة ال أل ية الت ما عاـا والـت مت   أماا ليسأ   ل ذ واحلكم يف ث

  رض بع اا الا دار  ال أل ية( يف ثنايا ال ألخمذ
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 املصادئ واملراجع:

 العربسة واملرتمجة:

دار ذ بــمول: محـد أمــ  وأمحـد الـزين   أ الاو يـدي، أبـو  يـانذ اإلماــان وا اامسـةذ    

 ذ مكا ة احلياة

ذ ال يان والا ي ذ حتقيق: فوزي  وويذ بـمول: دار  1986ذ ا ا  ،  مرو بن حبر

 غعلذ

ه الورمجة(ذ ا ردـع يف اللكويـال الاو يقيـة ،    1437احلمد، ماددذ و س    يدالذ 

 آلن دي يجم و اثرين ألدرذ دامعة ا ل  ؛عودذ 

هذ ا قدمـةذ حتقيـق: درويـش ا ويــديذ    1416ابـن خلـدون،   ـدالرمحن بـن حممــدذ     

  كا ة العيريةذ الو عة ال اميةذغيدا: ا-بمول

ــن أبــم بكــر، دــ د الــدينذ    ــدالرمحن ب ذ اال ــرتاح يف أغــود 1427الســيوطم،   

 النألوذ حتقيق:   داحلكيم  وية و  ء الدين  ويةذ دمشق: دار ال موومذ

هذ   ايا معاغرة يف اللساميال الاو يقيةذ مر ز ا ل    داهلل 1438الشويرخ، غاحلذ 

 اللكة العربيةذالدولم خلدمة 

ذ ا عجم العربم: مناثا حتليليـة دديـدةذ ا كـربذ    1999ال اري،   دالقادر ال ا؛مذ 

 دار ووبقادذ الو عة ال اميةذ

 جممع اللكة العربيةذ ا عجم الو؛يتذ القاهرةذ
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Abstract: 

The current research paper presents the running debate concerning the 

concept of “native speaker” in modern Linguistics and the controversies of its 

definition discussed in the literature. It also sheds light on related technical terms 

that have emerged in the midst of this profound academic debate whose 

comprehension is taken to be necessary for Arabic scholarship. The debate in 

Western linguistic scholarship is relevant to both fasih (classical) Arabic and 

Arabic heritage. It discusses the extent to which the concept of the native speaker 

applies to the speaker of High Form (standard) Arabic in the modern era and its 

Low Form (non-standard language). The paper concludes that there is no native 

speaker of the standard Arabic in the history of Arabic language after the fourth 

century of Hijri calendar. At the end of the research, the model presented by 

White (2007: 37-41) is applied to the acquisition of standard and non-standard 

Arabic. 

Keywords: native speaker, fasih Arabic, modern standard Arabic, High 

forms and Low forms in language, White’s language acquisition model.   
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