
 هل يتكلم العرب اللغة العربية؟

 الورا كورنا

يتكلمها العرب بين األصدقاء؟ وفي المدرسة أو الجامعة؟ ما هي اللغة يتكلمها العرب في البرامج ربية لغة العرب؟ ما هي اللغة اللغة الع

 ون أن العرب يتكلموناألجانب سيؤكدأن التلفزيون في الدول العربية؟ وما هي اللغة التي نقرؤها على الجرائد العربية؟ ال شك في 

اللغة العربية! على الرغم من ذلك، إذا نسمع إلى شخص تونسي أو مصري أو مغريبي يتحدث مع األقراب واألصحاب، من الممكن 

إلى تعقيد  بعض الكلمات تذكرنا اللغات األوربية مثل الفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية. كيف هذا؟ هذا إن دل فهو يدلأننا سوف نسمع 

 .المعاصرة الحالة اللغوية للغة العربية

 هذه القضية وتوسيع اآلفاق.الضوء على  اعشعمن الضروري 

عالوة على ذلك، ليست العامية اللغة التي يتعلمها إن اللغة األم لشخص عربي هي لهجة اللغة العربية التي نسميها عامية بشكل عام. 

 دروس "اللغة العربية".الطالب غير ناطقين بالعربية خالل 

 فماذا نتعلم منذ اللحظة األولى لدرس اللغة العربية؟

المواقف الرسمية و البيئات للغة العربية. وهي تنوع رفيع ويستخدمها الناطقون باللغة العربية في شكلين لغويين  عادة، ندرس شكال من

على هذا التنوع لقب اللغة العربية الفصحى الحديثة. على بشكل خاص، يطلق  أنفسهم في المدرسة. يتعلمها الناطقونحدودة والم

، لتبسيط الكالم، يمثل هذا التنوع لهجة عامية منذ الطفولة وفي المواقف المألوفةالنقيض من ذلك، يتحدث العرب تنوعا وضيعا تسمى 

  ، وهذا نتيجة اإلستعمار وتأثير الشعوب المجاورة على الشعوب العربية. آخر تختلف من بلد إلى بلد

 مناسب في الحياة اليومية والحاالت المألوفة وعلى غرار العامية ما هو التنوع المناسب للغة العربية في أي حالة؟ بتأكيد، استعمال

ثير السخرية استعمال الفصحى في هذه الحاالت بين استخدامها خيار أفضل في الشارع والسوق والدكاكين ومع الزمالء. لذلك ي

أصل المتكلم األجنبي. على العكس من ذلك، يفضل المتكلمون استعمال الفصحى على أوراق  الناطبقين، أو استخدام هذا التنوع يبين

 . لعلميةالجرائد وخالل البرامج الخبرية أو التعليمية لألطفال على التلفزة والخطابات السياسية والنقاشات ا

. بشكل خاص، ال يقتصر الناطقون باللغة العربية على استعمال الفصحى األجنبية" اتر ال ينبغي نسيانه هو عامل "اللغعنصر آخ

يستخدمون اللغات األجنبية مثل الفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية بطريقة طبيعية وهذا خير والعامية خالل نفس الحوار فحسب، بل 

في الواقع تعليم اللغات الرسمية للدول االستعمارية قد وضع أساس تطوير الثنائية في  االستعمار على الدول العربية.دليل على آثار 

 . ترانسجليوسيا في أيامناإلى الدول العربية المستعمرة من خالل المأسسات التعليمية، حتى هذه الظاهرة تؤدي 

واطنين األوروبيين من أصل عربي وناطقين باللغة العربية. كيف يتكلمون اللغة عالوة على ذلك، يجب علينا أن نسلط الضوء على الم

سياق لغوي سمح لهم شتى الصعوبات في فهم الفصحى ألنهم لم يولدوا في العربية؟ بشكل عام، يتحدثون العامية ويواجه الكثيرون 

في ربما يمثل هذا أصل القول اإليطالي القديم الذي نستخدمه . فمن الممكن أن العرب أنفسهم ال يفهم اللغة العربية! تطوير هذه المهارة

       )هل أتحدث اللغة العربية بنسبة إليك؟(   ?ma che parlo araboين :  ف التي نشعر فيها أننا غير مفهومالمواق

 


