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:المقالملخص 
سنحاول يف هذا املقال طرح جمموع إشكاالت حبثية أبرزها التناقض اللغوي اإلجتماعي اّالمتجانس يف الكثري من مضامينه

منهج للحوار األسريو أحيانا كثرية الغريّ مستوعب من قبل الفرد اجلزائري يف مقابل فقدان لغة تعايش ميكن اعتمادها كسبيلو 
األخطر من ذلك حالة الصمت اللغوي املعتمدة عند الكثري من األسر و بل. .عصب أو تطرف لغوياإلجتماعي بعيدا عن أي تو 

اليت جعلت الفرد اجلزائري يتجاوب معها لدرجة إعتماد بعض املفردات و اجلزائرية أمام هيمنة املضامني اللغوية اإلعالمية املرئية
....اإلجتماعيةو ألسريةالدخيلة مرئيا مثل اللبنانية أو الرتكية يف تفاعالته ا

طبعا بعيدا عن أي –اللغة الفرنسية كوسيلة تعبري تارخيية -سقوط –حيدث هذا يف ظل متغريات لغوية إجتماعية أساسية أبرزها 
تنوعها يف انتقالنا منو تعدد الّلهجات....الفشل يف اكتساب ثقافة لغوية عربيةو -إيديولوجيا فكرية أو ثقافية أو أي حكم مسبق

احملاولة الدائمة للحفاظ ....أيضا طبقيةو إعتماد مفردات لغوية متناقضة بل....إفتقاد لغة تواصل مشرتكة....جمتمع حملي إىل آخر
..على املفردات األبوية

؟؟؟..إدماج إجتماعيو 
Summury:

In this article we will try to put the total problematic notably social homogeneous linguistic

contradiction in many of its contents, and often non-container by individuals, as opposed to the loss of

language coexistence can be adopted as a means and a method of family and social dialogue away from

any intolerance or extremism of language.. And even more seriously, the silence of language adopted

in many Algerian families in front of dominance of visual media content and language that made the

Algerian individual respond with implications for the degree of adoption of some of the exotic

vocabulary is visible, such as Lebanese or Turkish in the family and social interactions...

This happens in the light of linguistic variables to basic social, notably - the fall -of the French

language as a historical expression - of course, far from any intellectual or cultural ideology or

prejudice - and the failure to acquire Arab language culture.... multiple dialects and diversity in our

transition from a local society to an oher.... the lack of a common language.... continue the adoption of

vocabulary, and even contradictory class.... also try to maintain a permanent parental vocabulary….
Is it possible to talk about a severe crisis of language in the Algerian family did not allow yet to

achieve a culture of family dialogue and thus a social?

:مقدمة
أن العامل اليوم مل يعد كما كان عليه بعد علي حرببنظرة خاصة أكد املفّكر العريب ، و يف إطار الطرح الفلسفي التحليلي للعوملة

الدخول إىل العصر الكوين يربز فاعلون جدد على املسرح أبرزهم العاملون يف فمع..ثورة املعلوماتو النسق اإلتصايل اجلديد
التحوالت و اإلنفجاراتو ..صناعة املشهدو اإلعالميون الذين يشتغلون يف إنتاج الصورةو جماالت املعلومة

فإن مل حنسن التعامل معها إستحالت . .طريةاخلو و املتسارعة
.اإلسهامو الشراكةو التداولو لذلك فاألجدى اإلخنراط يف لغة اخللق.. الكوارثو رمبا ترمجت مزيدا من اخلسائرو مآزقو أزمات

ة يف صناعة العاملحتوالته احلضارية والتقنية فمن ال حيسن لغة العصر ال حيسن املشاركو مبا أن العوملة مثرة من مثرات العصرو 
1...املتغرياتو و تفوته الفرصو 



مرحلة متميزة من تارخيه بفعل الدمج القسري الذي ّمت لألمم املختلفة والثقافات املتباينة يف بوتقة النموذج يعيش فالعامل اليوم 
الذي تعرفه الشعوب املغلوبة اليوم بني عامليـن لقد كان آلليات العوملة دور كبري يف التأرجح اجلربيو.املتفوقو الغريب الوافد

ال جتد عنه حميدًا ممثًَّال يف وسائل اإلتصال العاتية اليت متثل اللُغة ُأسَّها و آخر يغزوها، و هويتهاو عامل ترى فيه نفسها:خمتلفني
رتّسخة ال تستطيع النهوض دون من املتداول بني املختصني يف علم اللغة اإلجتماعي أن األمم ذات الثقافات املو. ..الركني

فكلما اتسعت قاعدة .أثرًا بالغ الوقع يف التنمية مبفهومها الشاملو وأن للغة دورًا بارزًا يف عملية النهوض، 
أسرع إىل و ،وأكثر َوْعيًا باألشياء واألفكار، تداوهلا بني صفوف متكلميها كانوا أقدر على الفهم واإلفهامو ،استعمال لغة ما

لذا يظهر أن بني اللغةو يتأيد هذا الزعم بتجارب بعض األمم احلاضرة اليت سلكت هذا السبيل يف النهوضو .اإلخرتاع واإلبتكار
2..تعاضداً ال غىن ألٍي منهما عنهو و 

الذي يتجسد يف اهلوية و حمّدد هلاو ح أبرز مؤطرو و لعل احلديث عن اللغة
تقوية العالقة و تنمية اإلحساس بهو اعتبارها مطلبا مهّما ينبغي النضال من أجله، و الظهورو مبحتواها الثقايف املتجّدد الشكل

، اإلجنازات اليتو تقليدية إىل صورة عصرية من خالل استيعاب التغريات–مبحتويات حتركها من صورة جامدة 
3..مصاحلناو تكييفها وفق حاجاتناو 

. و ، أحالم ومشاكلو 
متيزها و اليت هو أحد أعضائها» هوية«وبالتايل ، إن لالنسان هوية خاصة به متيزه عن غريه، بعبارة أخرى

يوحد و هي الرباط الرئيسي الذي جيمع» اهلوية«إن هذه ، من جهة أخرى. 
ته توّجهاو رغباتهو خصائصهو و ..

إمنا و ، و.اليت تعّرب عن ذاته وعن إجتاهاته حنو الناسو الّالحقةو السابقة
و الطبقة اإلجتماعيةو املؤسسات االجتماعية اليت يعيش يف إطارها كاألسرةو هي أيضا نتاج التفاعل بني اإلنسان

إحساسه بالوالء و يعرفها باحث ثالث فيقول إن اهلوية إحساس اإلنسان باإلستمرارية عرب احلياةواأليديولوجي و ايفاحمليط الثقو 
4..واإلنتماء إىل فئة ما أو فكرة ما

لعل اإلشكال األخطر حني نبحث عن هوية ثقافية لغوية و،أهم حمددات الوجود اإلنساين اإلجتماعيو هذا يعين أننا أمام أكثر
اليت تدفعنا إىل حتقيق و أمام التغريات العوملية اإلتصالية احمليطة بنا، و مت

أن حتقيق ذواتنا اإلجتماعية من أكثر املسائل أمهية يف ظل العوملة و تكامل إتصايل هويايت إجتماعي متفق عليه السيماو تناسق
... اجتماعيةو مما يقودنا إىل التأكيد على احلاجة إىل حتديد هوية لغوية مجاعية.. ية املهيمنة بشكل أو بآخر علينااإلتصالية احلال

قد ، و 
هي أيضا نظاما معقدا من الرموز اليت حتمل .من مث على السلوكو ية إىل أي حد تؤثّر على الفكربات معلوما يف األوساط العلم

اليت تعكس يف ، و البيئة االجتماعيةو املدلوالت اليت تساعد أي باحث على الولوج إىل عمق الثقافةو 
..النهاية جمموع حقائق إنسانية

5..معظم املقوالت اللغوية السائدة حالياً تؤكد أن العامل مصنوع بشكل ما من اللغةة موجزة أن بعبار و يضيف أحد الباحثني

تتخذ و .األداءو إىل التوصيلو اإلفهامو ساعيًا بواسطته إىل الفهم، اللغة نوعًا من أنواع التعبري الكالمي الذي يؤديه اإلنسانتعد 
اللغة بأشكاهلا و .اللغة اإلنسانية حيزًا مهّمًا يف منظومة التوا

كيفيات و تعكُس أولياته، ..املكتوبة متّثل الوسيلة األقدم للتواصل البشريو املنطوقةو اإلشارية
بصورته عن نفسه و . بالعاملو باآلخرينو طرائق فهمه لعالقته بأفراده، و تعبريه عن ذاته

باحلضارات االتصالإىل تـَْوِقهِ ، و أولوياتهو مهماتهو و بل يتصُل أيضًا بالتطور الثقايف اإلجتماعي، فحسب
6..بنائهالتفاعل معها دون التخلي عن اخلصوصيات الثقافية ألو اإلنسانية األخرى

أن اللغة ليست جمرد وسيلة لتوصيلميسيا الندوو تدعيما لذلك نضيف مقولة األنثروبولوجي األمريكي 



بل هو ، يف اللغة"معكوساً ""أو"معاشاً "ليس الواقع ببساطة ... بل أداة جلعل العامل موجودًا يف املقام األول، األفكار عن العامل
7"....بالفعل حمَدد بواسطة اللغة

نسبة تأثره بقيم و براعته اللغويةو سلطته من قدرته على تكوين الرموزو 
فإن ذلك كله يعود ؛و حيث يكون لطالقة التعبري، اجلماعة

اللغة على وجه اخلصوص هلا دوران أساسيان متضادان كشفت عنهما العلوم احلديثة اليت تعىن و ةإىل أن نظام الرموز اإلتصالي
آثارها أبرزها ربط تطّور الوعي البشري بتنمية عقل اإلنسان اليت سامهت فيها قدراته الفريدة و وظائفهاو مباهية هذه الوسائل

أنه مل ينتج عن ذلك خلق احلضارة فقط و ،املعلومات بتسلسل تعاقيبقدرته على ختزين ، و استخدامه لألدواتو ، الرمزيةو اللغوية
8...بل التاريخ أيضاً 

أمام ما تقدم طرحه و غري أنه، اإلجتماعيو التواصل الفكريو اإلبداعو قدرة على اخللقو بل، هذا يعين أن للغة أمهية كبرية جدا
أمام القدرة اإلعالمية للدولو بل، ية وسائلها اإلتصالية لنشر لغتهايف الوقت الذي اعتمدت فيه العوملة اإلعالم، و عن أمهية اللغة

التقدم التكنولوجي يف نشر ثقافة واحدةو املنظمات الداعية لفرض ظاهرة العوملة بالعمل على استثمار منجزات ثورة اإلتصاالتو 
، رفض اإلختالف اللغوي لدرجة االّتعايشبقوالب حمددة عمودها الفكر اإلستهالكي ال نزال نعيش صراعا لغويا أساسيا مبدأهو 

...غريها من املظاهر السلبية، و التطرف اللغوي، التعصب للهجة دون األخرى
يف مقابل هذا التنوع حنن فعال حباجة إىل و لكن، تأثرياته على حياة الفرد اجلزائريو التنوع الثقايف اللغويو إننا ندرك جيدا التعددية
صل إجيابيا بعيدا عن أي أفكار أو إجتاهات إيديولوجية غالبا ما تكون ردود أفعال شخصية أو مصلحية توحيد مفرداتنا حىت نتوا

يف أحيان كثرية ثقافة و رمبا أيضا، و مل تتمكن من فرض مقاييس لغوية موحدة بقدر ما سامهت يف نشر ثقافة اإلختالف اللغوي
.. العشرينو لوضع يف ظل عوملة القرن الواحدالتعصب مثلما هو مالحظ واقعيا متجاهلة خطورة او التطرف

لذا فإن حماولتنا هذه نعتربها نقطة ، هذه احلالة اإلجتماعية الثقافية يف بعدها اللغوي حتتاج مّنا إىل أكثر من وقفة تأملية حتليلية
يبقى ، و لغوي جزائري خاصاملستمرة لواقعو انطالق لعرض أهم اإلشكاالت اليت ّمت الوصول إليها من خالل مالحظاتنا الدائمة

خلطورة تأثرياته املتعددة ، و التحليل نضرا ألمهيته الكبرية من جهةو املناقشةو 
...األبعاد السيما األيديولوجية منها من جهة أخرى

:....مؤشرات انفصام الذات اللغويةو الواقــع الجزائري::اإلشكال األول
كما تشكل أيضا قناة مقتصدة لنقل املعارف،  إنتاجهو فألن اللغة األداة الرئيسية اليت متّكن الكائن البشري من تنظيم تواصله بل

فإننا ، العلميةو . نقلها جيًال بعد جيلو وسيلة مثلى حلفظهاو ،املشاعرو األفكارو 
اإلنطالق يف حتليل هذا اإلشكال ذلك أن طرح البعد اللغوي التواصلي هو نقطة و اللغة يف حتقيق إدماج إجتماعينضيف قوة

قد دأب يف تأسيس أطروحاته "قد يقودنا إىل التأكيد على أن اخلطاب اللغوي يف اجلزائر حسب أحد الباحثني اجلزائري للنقاش 
فاخلطاب الناطق بالفرنسية يستند بصورة جوهرية على املطلب ، احلداثة واعتبار اهلويةإعتبار :على نوعني رئيسيني من اإلعتبارات

أي ، بينما اخلطاب الناطق بالعربية يؤسس مشروعيته على املطلب الثاين من غري أن ينفي عن نفسه طابع النجاعة، األول
9..فراد فقد ظل طرحا غائبا يف هذا النقاشأما النظر إىل اللغة بوصفها عنصرا أساسيا لإلدماج اإلجتماعي لأل. احلداثة

أن مالحظاتنا الكثرية على إشكالية التواصل و و لعل هذا الواقع اللغوي هو ما دفعنا إىل حماولة طرح هذا اإلشكال السيما
عن طريق لغة االجتماعيرمبا أيضا اإلغرتابية تدعو فعليا إىل حتليل مشكلة اإلدماج ، و الغريبة، املختلفة، اللغوي مبضامينها املتنوعة

احملددات اللغوية حبكم و مشرتكة يف الفضاء اجلزائري الذي يتفاعل فيه األفراد مع اآلخر أو اآلخرين املختلفني يف الكثري من الرؤى
...و االجتماعيةو األسريةاالنتماءات

هذا ، التفّردو و ،فألن اللغة الوسيلة الوحيدة لتواصل الفرد اجلزائري مع اآلخرين
فإننا نعترب املفردات اللغوية يف حياة الفرد اجلزائري ، املعارفو التجاربو باإلضافة إىل اتساعها للتعبري عن املكنونات الداخلية

يكتسبها يف طفولته عن مفاهيم اآلخر أو من جمموع الصور الذهنية اليت انطالقااالجتماعيةلذاته و مكونا أساسيا لشخصيته



األساسي املشّكل للهوية الثقافية و لعل األسرة أو العائلة املمتدة هي أول من يوكل هلا هذا الدور اهلامو...
ماءه األسريفهذا يعين أنه يعيش مرحلة تأسيس لغوي هويايت يُرّسخ من خالهلا إنت، ، و للفرد

... مبعية جمموع نشاطات تربوية تنشيئية أساسها لغة مشرتكة تقود يف النهاية إىل حتديد هوية الفرد الثقافيةاالجتماعيو 
إمنا أيضا باملعىن ، و ليس باملعىن العلمي لكلمة اللغة فقط–إشكالية التعددية اللغوية يف اجلزائر -ال تزالو -لقد طُرحت 

يف الوقت الذي أمجع العديد من الباحثني على فكرة مؤداها -اإلجتماعيةو د يف التفاعالت اإلتصالية األسريةاإلجتماعي املعتم
يف ذات الوقت عاكسا ألفراد متأزمون ، و أننا فعال نعيش وضعا لغويا متأزما عاجزا عن مسايرة التقدم احلاصل يف ظل العوملة

لعل األخطر يف كل هذا و...مسايرة التغريات اإلتصالية العامليةو هوياتيا مل يتمكنوا حلد اآلن من حتديد معامل 
ليعيشوا حالة انفصام لغوي أدى إىل صراع  إجتماعي  لغوي  دائم –أي التغريات –العجز احلقيقي عن التموضع ضمنها 

..  هم لغوياما يريده اآلخر املختلف عن، و ...ما يطمحون إليه، ...التواجد بني ما يريدون
هو الرهان اللغوي الذي فشل املشروع السياسي يف كسبه بعد اإلستقالل ليتحول إىل أزمة لغوية حقيقية جعلت من التواصل 

، الفرنسية، الدارجة، أحيانا كثرية مزجيا من املفردات اللغوية للعربيةو بل، هناكو اللغوي شتاتا من املفردات اليت ُجتمع من هنا
برية لدرجة جعل التواصل اللغوي يف الكثري من املناطق اجلغرافية حمدودا لعدم القدرة على استيعاب املفردات واللهجات الرب 

اإلغرتاب اللغوي لدى ، و اهليمنة اللغوية يف نضر اآلخرين، يف مقابل احملاولة الدائمة للبحث عن املشرتك لغويا عند البعض، اللغوية
التايل ثقايف غالبا ما يطرح يف شكل أزمة هوية ثقافية عكست عدم  القدرة على حتقيق بو لنصل إىل عجز لغوي..البعض اآلخر

...
و لعل العجز احلقيقي يف تشكيل هوية وطنية جزائرية موحدة الّلغة مرّده باألساس إىل عدم اإلتفاق اجلماعي على حتديد أّي 

التعامل لتصل و التقوقع يف اإلصرار على األنا اللغوية اخلاصة يف اإلتصالو ، للغات أكثر متاشيا مع هذا الزخم اللغوي املكتسبا
نُعتت بأبشع و متزقت الذات اللغوية اجلزائرية، الرببريونو الرببرية، الفرنكفونيونو الفرنسية، العروبيونو فبني العربية...حد النرجسية

..و اهلمجيةbarbareواقف كثرية أبرزها صفة الرببرية الصفات  يف م
:هوو -رمبا سياسويا أكثرو - و هو نفس الرهان الذي كثريا ما عمدت النخبة السياسية على قوقعته يف مبدأ متفق عليه مجاعيا

الرتبوية املنتقمة أكثر من –عية اإلجتما-الذي  أخذ  جتسيده واقعيا طابع الذات  السياسيةو "لغة األمة اجلزائرية..اللغة العربية"
ليتحول يف اعتقادنا إىل مسّبب رئيسي يف عدم ، و الذات الواعية بأمهية التعددية اللغوية

بالتايل إجتماعياو تعليمياو األجبديات اللغوية العربية السليمة اليت ال تزال متعّثرة تربويا-حىت اكتسابو بل-القدرة على إتقان 
..رمبا أيضا التطّرف اللغوي الرببريو أخريا التعّصب، و باإلضافة إىل فقدان األجبديات اللغوية الفرنسية، ...ثقافياو 

وتزامن هذا... 
كما هو معلوم أيضا توّطن العرب ، و كما بقيت نسبة معتربة من القبائل احمللية غري معنية، مشال إفريقياانتشار القبائل العربية إىل

و باملدن
أصبحت اللغة ، و مت التأكيد على ترسيمها يف خمتلف املواثيق اجلزائريةو ،ستقاللااللتعرف بعد ذلك انتشارا واسعا بعد ..األخرية
..عليه فهي غري مستعملة كوسيلة اتصال يف اخلطاب اليومي، و الوظيفية يف جماالت عّدةو الوطنيةو الرمسية

عليه فلها تواجد خاص، و غلبية الساحقة
رغم تداوهلا و ..مزودة مبكانة رمزية، و مكانو حاضرة يف كل زمانو ، مكانة خاصة يف اإلنتاج الثقايفو 

10..و يف اخلطاب اليومي العائلي

وهذا ما يستدعي التمييز بني العربية املستعملة langue stéréotypéeستعماالت الشفهية املقولبة أما الدارجة فهي خمّصصة لإل
.األخرى املستعملة يف اخلطاب اليومي  العاديو 

ر باعتبارها لنتساءل عن وظيفة اللغة الدارجة يف إطار هذا املنظو ""جون لوتزوصف 
بالتايل القابلية ، و االكتساب، و األكثر تداوال يف خمتلف جهات الوطن فيما خيص الوظائف الشفوية للغة



هو أحد وظائف االجتماعيفإذا سلمنا بأن اإلدماج ..مما جعل منها ذلك أداة اتصال مشرتك بني اجلزائريني، االنتشارعلى 
فإن هذا الدور، اللغة

أما على ، لكن هذا يعين أيضا أن وظيفتها التواصلية تقتصر على فضاء التبادل اللغوي العام. املؤسسات الرمسية مبختلف أمناطها
الديينو اللغة الدارجة ظلت دوما مقصاة من اخلطاب السياسيف..فال تلعب أي دور، أي النخبوي، مستوى الفضاء اخلاص

من نافل القول التأكيد بأن األمر ال يتعلق بدعوة إىل و .و 
هي مبادالت ذات أمهية ، و شفوية أساسافوظيفتها تقتصر على املبادالت ال، املعرفةو العلمو استعمال هذه األخرية كلغة الكتابة

11..لكنها ، على أكثر من صعيد

تركزت باخلصوص يف منطقة القبائل و،اللغة العربية إنتشرت اللغة الفرنسية يف مرحلة اإلستعمار الفرنسيو وعلى غرار الدارجة
أما األمازيغية ..تزال تستعمل كلغة شفهية لدى بعض الفئات اإلجتماعيةال ، و الكربى حيث احتلت مكانة مميزة بعد اإلستقالل

توارق ، امليزاب، الشاوية، منطقة القبائل(
12..معتمدة كآداة اتصال لفرتة طويلة)الصحراء

ففي الوقت الذي تصر فيه الذات اجلزائرية ، املتنوع يعكس تواجدا لغويا ال متجانساو لفغري أن نفس هذا الواقع اللغوي املخت
مث اإلصرار على مواصلة التفاعل اللغوي يف املسجد على يد ، أبي- أميبدءا من كلمة -املعّربة على تعليم الطفل  اللغة العربية 
خوفا على اهلوية اللغوية)ذات توّجه سياسي إسالمي("صالحاإلو اإلرشاد"هي مجعية و أبرز اجلمعيات هيمنة يف هذا اإلطار

رفض أي لغة مغايرة السيما الفرنسية لدرجة أنه ، و حتمية ممارستهاو اليت ارتبطت بشكل أساسي باللغة العربية، و الدينية للطفلو 
و ، ربية يف بعدها املعياريميكن وصف هذا املوقف الرتبوي باإليديولوجي أو باألحرى املتعصب من خالل النضرة للغة الع

هكذا يف ظل الشعور و ، أّن لديها من اخلصائص ما جيعلها مرنةو ، قادرة على الوفاء باحتياجات أبنائهم  يف مجيع قطاعات احلياة
طالب تو ، تسارع عملية املسخو شراستهاو املتزايد عن أصحاب هذا املوقف بشدة اهلجمة

..بالتشبث باللغة العربية إذ هي الضمان األوحد للحفاظ على اهلوية
املتمسكني بالذات و يف مقابل هذه العصبية اللغوية يقف على النقيض متاما فئة املفرنسني الرافضني هلذا الواقع العرويبو فإنه

اإلجتماعي على مفردات لغوية فرنسية يف تعليم الطفل و رمبا أيضا املؤدجلة اليت تعتمد يف تواصلها األسريو..املتمّيزة، املختلفة
لتحاول jardins d’enfantsمث اإلنتقال إىل املرحلة الثانية املتمثلة باخلصوص يف حديقة األطفال ، mamanوpapaبدءا من 

..تعّلمها الحقاو قدر اإلمكان مواصلة تعليمه أجبديات اللغة الفرنسية حىت التأكد من نطقها على األقل
من جهة أخرى ، و من جهة احلاجة إىل اإلتصال:إن استعمال اللغة الفرنسية عند هذه الفئة ميتثل حسب ما يبدو إىل عاملني

هذه الوضعية الشفهية ..، امليل إىل اإلنفراد أو أكثر من ذلك إىل التمّيز اإلجتماعي
13"..األمازيغيةو دارجةإىل التأثري على العربية ال

املناسبات اإلجتماعية بشكل و العربية لغة ينبغي أن يقتصر دورها على الدينضمنيا يعترب الكثري من أصحاب هذا املوقف أن 
من مث ال و خاصة أن املصطلح العلمي ال يعرف لغة معينة؛فبحكم طبيعتها لن تفي باحتياجات العصر العلمية التكنولوجية، عام

احلضارة و بني العلمو كما أن استخدامها يف التعليم قد يؤدي إىل منع الطالب من إتقان لغة أجنبية مما يقيم بينهم. رهيهم مصد
بطء حركة التعريب جتعل الوفاء بكل ، و للمعارف املصحوبةو زد على ذلك أن حركة التطور السريع للعلوم. احلديثني حاجزًا قويّاً 
يزداد األمر سوءًا إذا ما أضفنا إىل ذلك فوضوية وضع املصطلح، و مصطلحات أمرًا غري ميسوراملدّرس من و ما حيتاجه الطالب

...املتعلمو وما يؤدي إليه ذلك من بلبلة وتشويش ذهن املعلم، تباينه من قطر إىل آخر ومن باحث آلخرو 
املنجّرة عن تدمري البنية الثقافية األصلية )ةفرنسي/عربية(و قد يعود السبب يف تواجد هذا الواقع اللغوي اخلاص إىل أن الثنائية 

.للمجتمع اجلزائري من جراء الوجود الكولونيايل هي أساس املشكلة اللغوية املعيشة منذ االستقالل
نائية تنازعية فاإلنقسام الثقايف املتأيت من ممارسة لغوية قائمة على ث. اجتماعي على أساس ثقايف السيما على مستوى النخب



أو إىل وسيلة منتجة لسوء االنسجام يف ، لتتحول إىل أداة توتر اجتماعي وثقايف..أدى إىل اهتزاز املرجعيات املشرتكة للمجتمع
"14

ات "علي غربييضيف يف هذا اإلطار الباحث اجلزائري 
تقوى أخرى على و رغم ذلك تضعف فيها أبعاد معينةو ..عاملية..إفريقية..متوسطية..أبعاد خمتلفة فهي عربية إسالمية أمازيغية

ففي الوقت الذي ينتظر فيه اإلستفادة من مجيعها نالحظ غلبة التوجه املتوسطي فيها... الثقاقفو الثقايفاالنفتاحمستوى 
15..الذي نستشف منه األزمة اللغوية يف اجلزائرو..مفرنسنيو تدم الصراع بني معربنيهلذا حيو..الفرنسي باخلصوصو 

تواجد استمراريةو قد يبدو الوضع أكثر تأزما بالنسبة للذات الرببرية اليت تصّر على تعليم الطفل كل األجبديات هلدف واحد هو 
املسّري بنرجسية فاعليها أو املسّيس يف الكثري من املواقف بفعل رمبا أيضا من باب التمّيز اإلجتماعي، و اجتماعيا

...تأثريات عديدة السيما يف بعدها التارخيي الذي حتاول من خالله التأكيد على هويتها الثقافية اللغوية
يعرفون ، عادة إمسينيفهؤالء يكونون ؛وجود جمتمعات ترىب أبناؤها على الثقافة الشفاهيةب"قد يصدق هنا الطرح العلمي القائل 

مبناها من دون تغيري و برمسها، الكلمة–الرمز–يكون هّم هؤالء احلفاظ على اللغةو.
من ، ريةألن اللغة هي اخلاصية احلضا، و و ألن اللغة هي اهلوية الّالزمانية...بدعوى احلفاظ على اهلوية

مضامني تقليدية ال تارخيية و كأن احلضارة هنا رسوم أو صياغة كالمية،  
أن هذا كله جمتمعًا يؤّلف معاً والفعل مرحليًا و تعبريًا لغويًا جيّسد الفكرو اطًا إبداعياً نشو قيماً و ليست احلضارة فكراً ، و الداللة

، نتعامل عربها مع الوجودو ظرثقافة ننو معارف، و ميّثل طبيعة إضافية متجّددة، و اإلنسان 
إضافة و ترثها األجيال للتطويرو 

16....املزيد

ات يف حتقيقها عاكسة لثنائية فشلت كل السياسو،هي إذا أزمة هوية لغوية حقيقية نابعة من مبدأ رفض اآلخر أو حماولة إلغائه
أنه مبدأ و لتتواصل إجتماعيا إنطالقا من رفض مبدأ اإلختالف الذي يبدو، /اللغة:هي ثنائية

..لغوي دميقراطي بامتياز
أي ما ، ّيزامتمو يؤدي حتما إىل صناعة ما جيعل الشيء املختلف خمتلفا"الزواوي بغورة"فاإلختالف حسب املفكر اجلزائري

اإلنطواء أو الرفض لكل ما يشكله اآلخر وخاصة يف زمن العوملةو هذا ميل ال ميكن أن يغفل عنا خطر العزلة، و يصنع هويته
لذا وجب تفكيكها ، لذا فإن اإلختالف جيب أّال ينسينا ضرورة ربط اهلوية بالطبيعة البشرية، اإلتصاالت اليت يشهدها عصرناو 

حبيث تبدو املغايرة مقّوم من و،و حبيث تصبح حصيلة لعبة اإلختالفات، ةإىل عناصرها املختلف
...17

على تكريس التعددية اللغوية و أثّرت بشكل سليب كبري على تعليم اللغات باجلزائرو، املتصارعةو متزقت هذه الذوات املختلفة
أيضا هويات فرعية تعيش صراعا و بل، واقعياو لتنتج هوية ممّزقة فعليااالجتماعيواإلدماج من مبدأ التعايش السلمي انطالقا

السمات ضحيته األوىل الفرد اجلزائري الذي مل يتمكن حلد اآلن من إتقان أي لغة متفق عليها و متعدد األبعاداجتماعيا
فإن مظاهر هذه األزمة اللغوية ، املستمرو رحلية إىل الدائمعدم القدرة على التواصل  ختّطى طابع املو ألن التشويهو...اجتماعيا

أدت إىل حالة من و "اخلطاب اللغوي األسري اإلجتماعي السلمي"هو و أنتج أزمة هوياتية فقدت أبرز معلم يف تأسيسها
...اإلنفصام اللغوي
:...لغويات ثابتة رغم كل شيء:اإلشكال الثاني

إنشاء الرموز و ية وجودية هو القدرة اليت ميلكها على عقل األشياءيعطيه خصوصو إن ما مييز اإلنسان
يبين عامله املاديو يؤثث وجودهو ، توظيفها فعالية إنسانية بكل امتيازو فالعيش بالرموز، و شبكة املعاين

العالقات ال تدرك إّال من خالل و ياءداللة األشو .بني اآلخرين من الناسو العالقات بينهو يرسي نظام األشياءو ، املعنويو 
18..مما تّتخذه من داللة يف متخيلهم اجلمعيو و 



وجوهرها ال ميكن أن يفهما بوضوح إّال من خالل الدور الذي يؤديانه يف حياة اإلنسانو إن طبيعة اللغة
النتاج الفكري و إذا أردنا أن ندرس الفكر:حد الباحثني احملدثني عن هذه احلقيقة بقولهقد عّرب أو ، حياة اجلماعة اللغوية الواحدة

...و ، فالواجب أن ندرس الّلغة
عقل من التعامل املباشر مع ومتنع ال، و لقد تطورت األمساء إىل رموز

اإلنسان ينتج :إىل إطالق إحدى مقوالته الشهريةماكس فيبرهذا ما دعا ، و األشياء بسبب إحالل تلك األنساق بدًال منها
، يطرح نفسه بوصفه خصوصيةو ليشتد عود خطاب اهلوية يف مرحلة الحقة...

، املثاقفـةو فتصبح اهلوية بذلك بنية مصمتة غري قادرة على التواصل، وعلى اآلخر أّال يهددها أو يعمل على اخرتاقها،حيافظ عليها
)19(....معامل وجودهاو ، على اعتبار أن اآلخر دوماً راغب يف حمو ثقافتها

املتلقي ضمن القوانني السائدة يف النصوص و سلطة على كل من املنشئ
...أو قوانني اإلستخدام اخلاضعة لألعراف يف الّلغة العادية، "الذوق العام"مما تسمى ، الراقية

تلك اليت ،لغويات رمزية ثابتة إجتماعيا رغم كل شيء:جمّرد إسقاط بسيط ملا طرح مسبقا يف إطار هذا اإلشكال اخلطري نقول
بل إن ، االجتماعيةمعانيها و برموزهاو اجلزائري الذي احتفظ مبفرداته اللغوية األبوية-العائلي–اعتمدها الفضاء األسري 

فحني ال تزال تنعت الفتاة املتأخرة يف الزواج مبصطلح ، االجتماعينيالتغيري و بامتياز رغم التغّري و االحتفاظ
املتصارعة و ..املتاقضةو...املختلفةو بل، يف كل الفضاءات اإلجتماعية اجلزائرية املتعددة اللغات اإلتصالية األسرية"البايرة"

ألفرادها بضرورة إستمرارية منتوج لغوي رمزي تقليدي ثابت حيمل و فهذا يعين يف اعتقادنا اإلميان املطلق لألسرة اجلزائرية... أيضا
التداولية أيضا مبنطق لغويو ، ن طرف الفردطابع احلتمية التعارفية م

..خارجهاو مراكز أفراد داخل األسرةو أبوي ذكوري معّرب عن مكانات إجتماعية
ليس و –معاين متفق عليها أسريا و بالكثري من املفردات اليت حتمل دالالتو يف مقابل هذا قد نتبادل أو نتحاور يف العائلة

اجلنس  حتمل خصوصية ممّيزة جدا يطبعها يف الغالب الطابع الرمزي أو باألحرى و جلسدلكن مفردات او -بالضرورة إجتماعيا
قد حتتاج إىل حبث خاص لطرح و بل، ...و طابع اإلستعمال احملّرم أسريا

...اإلجتماعيةو و مضامينها
عن األشياءو صورها عن نفسهاو تُبىن من خالهلا رموزها، و "imaginaire"هي متخّيالت 

)20(...معايريها اخلاصةو بواسطتها ُحتّدد أنظمة عيشها اجلماعي، و العاملو 
د اجلزائري يف مصطلحاتنلمس اشرتاك الفر مؤّسسة إلدماج إجتماعيو يف الوقت الذي نفتقد فيه إىل لغة تواصل مشرتكةو إنه
هيمنة فكر رمزي تقليدي شعبوي ال يزال يسيطر على و مفردات لغوية رمزية إجتماعية أساسية تعكس تقليدية مضامينهاو 

représentationsبتمثُّالتو ، اإلجتماعية مثل تلك املفردات اللغوية اخلاصة باهلوية الذكورية أو األنثويةو األذهان الفردية

قد نؤكد أيضا يف هذا اإلطار على بعد ثانو ..تصّورات ماثو
من (هو إستمرارية مفردات تعكس إنتماءات طبقية أو حضرية و هام جدا رغم حجم التغريات اإلجتماعية اليت هّزت جمتمعناو 

رغم  )غريها من املفردات اليت حتمل الكثري من الدالالت الرمزية العنيفةو "دّواري""بلدي"املدينة أو جمتمع املدينة مثل 
واعتماد القنوات الفضائية كوسيلة تعبريية أساسية متنوعة ، بعد إقتناء األنرتتو ، التكنولوجيا املؤثرة يف حياة الفرد اجلزائري

اليت باتت عنصرا أساسيا يف احلياة و ...اجلزائريةحىت املرجعيات الدينية يف األسرة، و اإليديولوجياتو املصطلحات، و اللهجات
فهل يعقل أن نعيش هذا الواقع اللغوي الثابت...اجتماعياو مسامها فّعاال يف تنشئة الفرد أسريا، و العامةو اإلجتماعية اخلاصة

؟؟؟املوروث أيضا يف ظل العوملةو الرافض ألي نوع من أنواع التغيري بلو 
:...منطق العجز عن التواصلو لغة اآلخر:اإلشكال الثالث



مبنطق لغوي إنساين إجتماعي هدفه ، و 
ال نزال نعيش صراعات مفردات لغوية مل )مهما كان اهلدف املراد حتقيقه(التأثري على اآلخر و األساسي إيصال رسائل إعالمية

كننا من الوصول إىل مرحلة فهم اآلخر املختلف عنا مت
...املتعصب لذاتيته اللغوية، و الرافض الختالفنا، املتعايل، يف نفس الفضاء اإلجتماعي

نظر متواصلني للوقوف عند و 
اليت ظنت و عجزها عن جتاوز اإلشكاالت القدمية كالفصل يف املسألة اللغويةو ،حماولة تفسري عوامل ختلفها، و اميكانزمات إشتغاهل

التوظيفو حيث بقيت اللغة أداة لإلنتقاء، لكن إفرازات اجلزائر احلالية تثبت العكسو ، و 
21..أيضارمبا للهيمنةو ..الوالءات املختلفةو 

الذي يعين بالضرورة احلاجة إىل تفعيل أداة لغوية مشرتكة بعيدة عن أي شكل من ، و إن إشكالية اللغة تعكس صراعا لغويا عقيما
لن نتمكن من حتقيق تواصل لغوي مبنطق الثقافة اللغوية السائد الذي و فاخلطورة أننا مل.. أشكال التزمت أو الرفض أو اإلنسالخ

...بامتياز أيضاو عجز عن تعّلم اإلجنليزية الّلغة العلمية العاملية املتفق عليها، و رفض الفرنسية وبامتياز أيضا، بامتيازو قّدس العربية
و صراعا فشلت كل السياسات يف حتديد أبعادهو هي إذا أزمة لغوية حاّدة تعكس تناقضا

لقد متزقت هذه الذوات اللغوية ..أنه مبدأ لغوي دميقراطي حقيقيو مبدأ اإلختالف الذي يبدواجتماعيا إنطالقا من رفض
املعريف و أدت إىل تواجد عجز كبري يف اإللتحاق بالتقدم العلميو بل، خدمت مصاحل إيديولوجية خاصةو ، اإلجتماعية اجلزائري

اليت باتت لغة خنبة مثقفة قليلة جدا و ، باللغة العاملية املتفق عليهاالذي يعيشه عامل اليوم إنطالقا من فقدان القدرة على التواصل 
، من مثو ، السماتو هو أيضا واقع سوسيولغوي جزائري  ال يزال يعكس صراعا إجتماعيا متعدد األبعادو ..أدركت مبّكرا أمهيتها

استالب لغوي حقيقي أمام ما نلتمسه واقيا اليت أدت إىلو،حبّدةو إىل حد كبري فشل السياسات اللغوية يف اجلزائر اليت ُتطرحو 
احلوارو العجز عن التعبريو هذا اإلستالب إنعكس باخلصوص يف ظاهرة الصمت اللغوي، التحاورو من ضعف يف التواصل

يعكس إىل حد كبري، باألشكال املطروحة حالياو ، لعل انتشار الكثري من مظاهر العنف اإلجتماعي يف اجلزائر، و تبادل الرأيو 
...هذه األزمة اللغوية

العنف يف اخلطاب اجلزائري حني أكد أن طرح اهلوية و يف تناوله ملوضوع اهلويةالزواوي بغورةوهو ما أكد عليه الفيلسوف 
املغاير أدى و املختلفو استبعاد كل إمكانية لفتح اهلوية على اآلخرو الديينو الرمزي اللغويو اجلزائرية يف صورة الثوابت باملقّدس

22...ما يزال مستمراو إىل سلسلة من أشكال العنف املضاد الذي ظهر يف مثانينيات القرن املاضي

قد و...الشعور باالّإنتماء لفضاء إجتماعي متجانس أبرز منتجات هذا العنف أو باألحرى هذه األزمةو إن حالة الضياع
وافع اخلارجية اليت تدفع الفرد للقيام بأفعال معينة إرضاء االنتماء من أهم الد"أن علىماسلو نستدعي يف هذا اإلطار تأكيد 

فإذا لم نعترف بذوات اآلخرين المختلفين عنا لغويا فنحن إذا نعيش أزمة هوية لغوية إجتماعية جزائرية "..للمحيطني
...حقيقية

إن التفكري يف اجلزائر يتطلب ترقية ثقافة اإلدماج دون أن يعين ذلك اإلقصاء أو االنغالق
مث إن الدميقراطية ال ميكن أن تزدهر إال يف جمتمع ميلك مرجعيات ثقافية ، هو وحده القادر على التفتح على اآلخر يف احلقيقة

اإلشكاالت قد حاولنا طرح بعض ف.التفتح على العاملو أو السيما...مشرتكة
بشكل كبري على و اليت ال تزال حباجة إىل أكثر من دراسة للتحليل املتعمق ألن األمر يف اعتقادنا ليس بالبسيط بقدر ما هو مؤثر

املتطرفة يف الكثري من األحيان أدت بنا إىل التأكيد أن و ألن اإليديولوجيات اخلاصة، و و التماسك
.و للغوية يف اجلزائر حتتاج إىل أكثر من دراسة لتحديد أبعادهاالظاهرة ا
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