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امللخص:
يقصــد هــذا البحــث إىل مقاربــة أثــر تعليــم اللغــات األجنبيــة يف تعلــم اللغــة العربيــة
وتعليمها يف مراحل اكتساب اللغة وتعلمها.
وينطلق البحث من مقاربتني:
األوىل :لســانية نفســية جتتهــد يف دراســة اكتســاب اللغــة األم واالســتعداد
البيولوجــي الفطــري لــه انطالقًــا مــن رؤى تشومســكي يف الفطريــة ،ورؤى أخــرى يف
كيفيــة اشــتغال العقــل ثنائــي اللغــة وعملــه يف التواصــل اللغــوي.
تتفحص الشــروط االجتماعية الكتســاب اللغة األم
والثانية :لســانية اجتماعية َّ
ومــا يعرتضهــا مــن عوامــل التدخــل املتنوعــة وأمههــا الثنائيــة اللغويــة ،ومــا يكتنفهــا مــن
التنــاوب اللغــوي واسـراتيجيات التواصــل ثنائــي اللغــة.
وينتهــي البحــث مــن ذلــك كلــه إىل رصــد آاثر واقعيــة مشــهودة مــن أثــر تعليــم
اللغــات األجنبيــة يف اللغــة العربيــة لــدى الناشــئة.
الكلمــات املفتاحيــة :الطفولــة -اللغــة األم -اللغــة األجنبيــة -أتثــر متبــادل-
التَّعـ ُّـرض.
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The effect of Teaching a Foreign Language on the
Learning and Teaching of Arabic in Childhood
An Applied Psycholinguistic Study

Abstract:
The article presents An Applied Psycholinguistic Study
of the effect of teaching a foreign language on teaching and
learning Arabic in childhood.
The article utilizes two approaches:
The first approach is psycholinguistic: where it studies
the acquisition of the first language (mother tongue) and
its biological innate basis. This study depends on Chomsky’s
theory of Nativism, in addition to other notions on the
operational mechanism of the bilingual mind and its role in
linguistic communication.
The second approach is sociolinguistic: where it examines
the social conditions of first language acquisition and the
different factors of intervention of this process, mainly
bilingualism, which includes lexical alternation and bilingual
communications strategies.
The article concludes with the identification and perception
of actual real-life effects of second language learning on
Arabic in children.
Key words: Childhood,first language, Foreign Language,
bidirectional influence, exposure.
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إطار البحث
توطئة:
ـتقرا يف أعـراف الــدرس اللســاين مقولـةُ أن اللغــة ظاهــرة اجتماعيــة مــن
ابت مسـ ً
صـ ُـد ُق املقولتــان مــن حيــث إن
انحيــة وظاهــرة معرفيــة إدراكيــة مــن انحيــة أخــرى؛ وتَ ْ
اللغــة تُ ْس ـتـَْعمل يف جمتمــع قائــم ،ومتثِّــل أداتــه األساســية يف املمارســات االجتماعيــة
ـطر مــن املعرفــة اإلنســانية اخلاضعــة لعمليــات عقليــة
كلّهــا ،ومــن حيــث إهنــا شـ ٌ
وإدراكيــة متنوعــة.
ـليما هباتــن املقولتــن فــإن العوامــل االجتماعيــة املتنوعــة تؤثــر يف اللغــة بــل
وتسـ ً
عدمــا ،وكــذا القــول يف العمليــات النفســية
تتحكــم فيهــا اســتعماالً وبني ـةً ووجـ ً
ـودا أو ً
ٍ
ٍ
متنوعة.
وغاايت
مقاصد
والعقلية؛ فإهنا ضابط رئيسي يف إنتاج الكالم وتوجيهه حنو
َ
ومنــذ القــدمي كانــت اهلجـرات البشـرية ومــا يرتتــب عليهــا مــن تـزاوج وممارســات
اجتماعيــة أخــرى ســببًا مباشـ ًـرا يف االختــاط والتمــازج اللغــوي ،ومــا يتصــل بذلــك
من مســائل التدافع اللغوي والتحيُّز واالنتصار للغة األصلية أو امل َهْي ِمنة؛ ومنذ ذاك
ُ
الوقــت كانــت الثنائيـةُ اللغويـةُ!
ولكـ َّـن ُّ
تعقـ َـد أوضــاع العــامل واجملتمعــات الفقــرة حتديـ ًـدا دفــع إىل كثــر مــن
اهلجـرات طَلَبًــا للحريــة السياســية والتمتــع ابحليــاة وكرامتهــا؛ فــأدى ذلــك إىل اختــاط
ـر وأعـ َّـم يف اجملتمعــات الغربيــة ،وانعكــس ذلــك يف النُّظــم التعليميــة يف
لغــوي أكـ َ
مظاهــر كثـ ٍ
ـرة أمههــا التعليــم ثنائــي اللغــة(((.
َ
ولعــل هيمنــة العوملــة ولغتهــا اإلجنليزيــة واجتــاه العــامل كلِّــه حنــو التعــدد اللغــوي،
وتشــجيع التعليــم ثنائــي اللغــة يف أورواب ملقتضيــات االحتــاد األورويب لفــت االنتبــاه
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ـوي مــن الدراســة اللســانية؛ إذ كان أثــر اللغــة األم يف اللغــة
إىل هــذا املوضــوع احليـ ّ
ـوع املهيمـ َـن.
األجنبيــة املوضـ َ

وح ًقــا تظــل هــذه املقاربــة جديــرة ابلبحــث واملدارســة؛ ابلنظـ ِر إىل اجتــاه كثــر مــن
دول العــامل إىل التعليــم ثنائــي اللغــة املدفــوع بدوافـ َـع اقتصاديـ ٍـة وتكنولوجيـ ٍـة واجتماعيـ ٍـة
عوملـ ّـي تقــوده اإلجنليزيــة؛
فرضتهــا العومل ـةُ والرغب ـةُ اجلاحم ـةُ يف االندمــاج يف جمتم ـ ٍع ْ
ولكـ َّـن نـُ ُذ َر الضيــاع اللغــوي وفقــدان الســيادة اللغويــة وهيمنــة اإلجنليزيــة علــى اللغــات
ـرا مــن اللســانيني واملفكريــن إىل تدبـُّـر األمــر ومقاربتــه
القوميــة يف بالدهــا دفعــا كثـ ً
مقــار ٍ
ابت متعــددةً أمههــا املقاربــة اللســانية الــي تتوقَّــف عنــد آاثر هيمنــة اللغــة األجنبيــة
وتدخلهــا املباشــر يف تغيــر رؤيتهــم للحيــاة والكــون ،وهــي الرؤيــة
علــى عقــول الناشــئة ُّ
ـان دينيًــا.
الــي غالبًــا مــا ختالِــف الرؤيــة املوروثــة ثقافيًــا واجتماعيًــا وأحيـ ً
ويتوقــف كثــر مــن الباحثــن عنــد الثنائيــة اللغويــة بوصفهــا شــكالً مــن الـ ِّـرَّدة
اللغويــة((( ،ويــرى آخــرون أهنــا هتديــد مباشــر لألمــن اللغــوي والســيادة اللغويــة؛ بينمــا
للتحضــر ودخــول اجملتم ـ ِع طريـ َـق التحديــث
ينظــر إليهــا آخــرون بوصفهــا طري ًقــا
ُّ
وجمتمـ َـع املعرفــة واملنافســة االقتصاديــة(((.
وعلى اجلانب اآلخر يـُنَ ِظّر لسانيون مرموقون جلدوى الثنائية اللغوية املتوازنة(((؛
فهمــا أعمـ َـق ابللغــة وكيفيــة اســتعماهلا بفاعليــة ،وتوفِّــر لــه
فهــي هتيــئ لثنائــي اللغــة ً
فرصــا أكثـَـر ملعاجلــة اللغــة والســيما عندمــا يطـ ِّـور مهــارات القـراءة والكتابــة ابللغتــن،
ً
(((
و هــي متــدُّه ابلقــدرة علــى املقارنــة بــن تنظيــم اللغتــن للواقــع ورؤيتــه .
وتســتطلع هـ ِ
ـذه الدراس ـةُ الثنائي ـةَ اللغوي ـةَ مــن جوانبهــا اللســانية االجتماعيــة
واللســانية النفســية (املعرفية) متخذ ًة من تعليم اللغات األجنبية وســيادهتا يف اجملتمع
العــريب مثــاالً ،وهــي يف هــذا املســعى تقــف علــى وجـ ِ
ـوه أتثــر اللغــة األجنبيــة يف لغــة
166

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

أ .د .وليد أحمد العناتي

الطفــل العــريب والســيما حينمــا تكــون الثنائيــة مُْتـَلَّـةً تـَُهْي ِمـ ُـن فيهــا اللغــة األجنبيــة علــى
اللغــة األم.

مشكلة الدراسة:
تتمثَّـ ُـل مشــكلة الدراســة يف هيمنــة ال ـرأي القائــل أبن أتثــر اللغــة األجنبيــة يف
ـليب بصــرف النظــر عــن املتغ ـرات الرئيســية املتحكمــة يف
دائمــا أتثــرٌ سـ ٌّ
اللغــة األم ً
هــذا التأثــر والســيما التـََّعـُّـرض اللغــوي ومــداه ونوعــه؛ ولذلــك فإنــه مــن الواجــب بيــان
اآلراء األخــرى املخالفــة هلــذا الـرأي ومــا يكتنفهــا مــن متغـرات نفســية واجتماعيــة.

ِ
اسة:
أسئلة ال ّدر َ

تقصــد الدراســة إىل اإلجابــة عــن سـؤال عريــض مفــاده :مــا أتثــر اللغــة األجنبيــة
يف اللغــة األم؟
وتتفرع منه أسئلة جوهرية منها:
 ما طبيعة العالقة الذهنية اليت تربط اللغة األجنبية ابللغة األم؟إجيايب؟
سليب أم ٌّ
 ما طبيعة أتثري اللغة األجنبية يف اللغة األمٌّ : مــا أثــر نــوع الثنائيــة اللغويــة يف حتديــد طبيعــة أتثــر اللغــة االجنبيــة يف اللغــة األم:ـاب؟
إ ْن ســلبًا أو إجيـ ً
 مــا التأثـرات الســلبية للثنائيــة اجلائــرة (العربيــة واإلجنليزيــة) علــى لغــة الطفــل العــريبكفايـةً وأداءً؟
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أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل:
إجياب.
 -١تـَبـَُّي أثر اللغة األجنبية يف اللغة األم؛ إ ْن َس ْلبًا أو ً
ـوي ،طبيعتــه ومــداه ،ومنزلتــه يف حتديــد نــوع الثنائيــة
 -٢تـَب ـَ ُّـن أمهيــة التـََّعـ ُّـرض اللغـ ّ
اللغويــة ومــن َثَّ نــوع أتثــر الثانيــة.
العريب يف مستوايهتا وعناصرها
 -٣حتليل أثر الثنائية اللغوية اجلائرة على لغة الطفل ّ
الصوتية والصرفية والرتكيبية واملعجمية والكتابية والتداولية.

ِ
أمهّيَّة ال ِّدراسة:

جديدا ليس مألوفا يف اللسانيات
تتمثَّل أمهية هذه الدراسة يف أهنا تطرق جماالً ً
قارب املوضوع من زوااي جديدة تضاف إىل الزاوية
النفسية التطبيقية العربية ،وأهنا تُ ُ
ـرا ســلبيًا يف اللغــة األم ،والســيما إ ْن
االنطباعيــة الشــائعة :أن اللغــة األجنبيــة تؤثــر أتثـ ً
ـرا مــن الدراســات العربيــة
تـََعلَّــق األمــر ابلعربيــة .كمــا تتمثــل أمهيتهــا يف أهنــا حتلــل كثـ ً
واألجنبيــة الــي تناولــت املوضــوع ،وكشــفت أن أكثــر الدراســات العربيــة انطباعيــة ال
تقــوم علــى درس علمـ ّـي رصــن موثــوق علــى ِخــاف الدراســات األجنبيــة.

الدراسات السابقة:

َل يُلـ ِـق الباحثــون العــرب ،علــى اختــاف اختصاصاهتــم ،عناي ـةً هلــذا املوضــوع،
ولكــن مثــة “دراســات” المســت املوضــوع مــن جانــب مــا؛ ومــن هــذه الدراســات:
 -١دراسة رميا اجلرف (:((()2004
هدفــت هــذه الدراســة إىل اســتطالع آراء عينــة مــن األمهــات حــول تعليــم
األطفــال الصغــار اللغـةَ اإلجنليزيـةَ .وأظهــرت نتائــج الدراســة أن  %70مــن األمهــات
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يعتقــدن أن الســن املناســبة لتعليــم األطفــال اللغــة اإلجنليزيــة هــي الرابعــة واخلامســة.
ويعتقــد حنــو  %70أن تعلــم الطفــل اللغــة اإلجنليزيــة يف ســن مبكــرة ليــس لــه أي أثــر
ســليب يف تعلــم الطفــل اللغــة العربيــة يف آن واحــد ،و َّ
أن لــه أثـ ًـرا اجيابيًــا يف حتصيــل
الطفــل يف املراحــل الدراســية الالحقــة .وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود تصــور ٍ
ات
ومفاهيـ َـم خاطئـ ٍـة لــدى األمهــات عــن الســن املناســبة لتعلــم اللغــة اإلجنليزيــة ،وأثــر
تعلــم اللغــة اإلجنليزيــة لألطفــال الصغــار يف اللغــة العربيــة ويف التحصيــل ،وأن ســبب
ضعــف طــاب املرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف اللغــة اإلجنليزيــة هــو عــدم دراســتهم
هلا يف سن مبكرة ،وأن الطفل الصغري يتعلم اللغة األجنبية بيسر وسهولة ألن لديه
ِ
ـجل! ولعــل أهــم مــا جــاء يف الدراســة أهنــا فســرت
قــدرة كبــرة علــى احلفــظ كأنــه ُم َسـ ّ
ِ
ـنودا بدراســات أجنبيــة متنوعــة أظهــرت أنــه
ـرا مسـ ً
االعتقــادات اخلاطئـةَ اآلنفــة تفسـ ً
أي حاســم إبطــاق يف هــذه املســائل.
ليــس مثــة ر ٌ
 -٢دراسة خالد الدامغ (:((()2011
وتقــوم هــذه الدراســة علــى اســتطالع آراء الطلبــة وأوليــاء األمــور واملشــرفني
الرتبويــن ،وبنــاء علــى النتائــج الــي متيــل إىل تفضيــل تعليــم اللغــة اإلجنليزيــة يف مراحــل
مبكــرة مــن الدراســة أوصــت الدراســة بتعليــم اللغــة اإلجنليزيــة يف املــدارس احلكوميــة
الســعودية بــدءًا مــن الصــف الثــاين االبتدائــي.
 -٣دراسة مسرية لطفي حممود (:((()2011

هدفــت الدراســة إىل بيــان أثــر تعليــم اللغــة األجنبيــة (اإلجنليزيــة) يف تعلــم اللغــة
األم(العربيــة) يف الصفــن األول والثالــث االبتدائيــن يف مــدارس انبلــس وطولكــرم يف
فلســطني احملتلــة مــن وجهــة نظــر معلمــي اللغــة اإلجنليزيــة .وقــد أظهــرت الدراســة أثـًـرا
إجيابيًــا لتدريــس اإلجنليزيــة يف تعلــم اللغــة العربيــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن؛ فهــي تُطـ ِّـور
مهــارات الطلبــة! ومل تظهــر دالئــل علــى ســلبية التأثــر.
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وظاهر لنا أن عينة الدراسة اليت مشلها االستطالع هم من مدرسي اإلجنليزية؛
تسن هلم إصدار أحكامهم دون مراقبة أداء الطلبة يف دروس اللغة العربية؟!
فكيف ّ
وهــل كان هــؤالء املعلمــون يدونــون ملحوظاهتــم يف أثنــاء التدريــس؟ إن هــذه الدراســة
كغريهــا مــن الدراســات تعتمــد علــى اســتطالع رأي وال تســتند علــى دراســات
ميدانيــة يف صفــوف اللغــة العربيــة؛ ولذلــك فــإ ّن مصداقيتهــا تظــل علــى املِ َحــك؛ فهــي
آراء يغلــب أن تكــون انطباعيــة ليــس إال!
ومستصفى النظر يف الدراسات العربية السابقة ما يلي:
 أن الدراسات العربية يغلب عليها أن تكون در ٍاسات مسحيةً تستطلع آراء
فئــات متنوعــة مــن اجملتمــع :الطلبــة وأوليــاء األمــور واملشــرفني الرتبويــن واملدرســن؛
وهــي دراســات تقــوم علــى انطباعــات الفئــات املســتطلَعة؛ تلــك االنطباعــات غــر
املسـ َّـوغة بتســويغات علميــة (لســانية أو لســانية نفســية أو لســانية عصبيــة)؛ فهــؤالء
ـانيد علميـ ٍـة أو آراء رصينــة .وينضــاف إىل ذلــك أن هــذه
يـَُعـِّـرون عــن آرائهــم دون أسـ َ
اآلراء إمنــا هــي انعــكاس لعوامـ َـل أخــرى ليســت وثيقــة الصلــة ابلتعلــم ونظرايتــه؛ فكثــر
مــن آراء أوليــاء األمــور تســتند إىل عوامــل اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو تواصليــة معينــة،
ولكنهــم ال يعــون نظـرايت اكتســاب اللغــة وأتثرياهتــا .......أمــا الطلبــة أنفســهم فهــم
أصغــر مــن أن يدرك ـوا عواقــب تعليــم اللغــة األجنبيــة أو فوائدهــا؛ وإمنــا يـَُعـِّـرو َن عــن
رغبــة ُت ِركهــا جتربـةٌ مــا؛ فالطلبــة الذيــن عانـوا صعـ ٍ
ـوابت يف اللغــة األجنبيــة يغلــب أهنــم
َّ
ِ
يفضلــون أتخريهــا ،وأمــا الطلبــة الذيــن وجــدوا فيهــا دهشـةَ االكتشــاف ولَ َّذتَــهُ فإهنــم
يفضلــون تقدميهــا يف مراحـ َـل أَبْ َكـَـر.
وقــد حتـ ِـرك هـ ِ
ـذه الرغبـةَ عوامـ ُـل أخــرى تتعلــق ابلوضــع االقتصــادي أو االعتبــاري
ّ
للعائلة!
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أمــا املعلمــون واملشــرفون الرتبويــون فأكثرهــم بعيــد عــن التعمــق يف نظ ـرايت
س يومــا أي مقــرر يف املوضــوع.
اكتســاب اللغــة وتعليمهــا بــل لعــل بعضهــم مل يَـ ْد ُر ْ
وقــد جينــح بنــا األمــر إىل القــول :إ ّن مث ـةَ عوامـ َـل اقتصاديــة واجتماعيــة مهمــة تثــوي
حتــت هــذه اآلراء :الثـراء املــادي ،والوضــع االجتماعــي واالقتصــادي اجليــد؛ فتدريــس
اإلجنليزيــة منــذ الصــف األول يعــي احلاجــة إىل أســاتذة ومشــرفني ومؤلفــي كتــب
ـباب قويــة وكافيــة لدعــم تعليــم
ومدرســن خصوصيــن...إخل .وهــذه أحســبها أسـ ً
األجنبيــة يف مراحــل التعليــم املبكــر واالبتدائــي.
ِ
ـاذج حقيقي ـةً تفحــص األداء اللغــوي الدقيــق
 أن هــذه الدراســات مل تق ـ ّدم منـ َالــذي مي ِّكننــا مــن الوقــوف علــى اآلاثر اإلجيابيــة والســلبية لتعليــم اللغــة األجنبيــة؛
ولذلــك وج ْد َتــا ال ترصــد أتث ـر ٍ
ات ســلبيةً أو إجيابي ـةً تتجــاوز االنطباعــات.
ََ
كام كبــر متنــوع ،وهــي دراســات أُنْــجزت يف عــدد
أمــا الدراســات األجنبيــة فهــي ُر ٌ
من اللغات ســوى اإلجنليزية :الياابنية ،والصينية ،والرتكية ،واإلســبانية ،واألملانية ،وعدد
مــن لغــات املهاجريــن واللغــات األصليــة يف الـوالايت املتحــدة وأسـراليا(((.....إخل ،منهــا:
 -١دراسة عائشة غوريل(:((1
وهدفــت إىل تعــرف أثــر اللغــة اإلجنليزيــة يف اللغــة الرتكيــة مــن حيــث أســلوب
االســتفهام وتركيبــه وحريــة حركتــه؛ فاللغتــان خمتلفتــان يف قيــود االســتفهام ومواضعــه
( .)whولذلــك اختــذت جمموعتــن :التجريبيــة؛ وهــم مــن اجليــل األول مــن األت ـراك
الذين قضوا سنوات طويلة يف بريطانيا وأمريكا ،وبلغوا درجة من الكفاية ابإلجنليزية
تشــبة كفــاايت الناطقــن هبــا .أمــا اجملموعــة الضابطــة فتألفــت مــن انطقــن أصــاء
ابللغــة الرتكيــة أمضـوا حياهتــم يف تركيــا ،وبلغـوا مســتوى بســيطًا مــن اإلجنليزيــة .وقــد
أظهــرت النتائــج أن التغـر ِ
ات الــي ظهــرت ال تشــر إىل أثــر اللغــة الثانيــة ،وميكــن أن
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يكــون ذلــك انجتــا عــن عمليــات لســانية نفســية تقصــد إىل جتنــب احلــاالت والبــى
النحويــة املعقــدة ،وأن اللغــة الثانيــة ليســت متورطــة يف ذلــك ابلضــرورة.
 -٢دراسة “إيفا فان آسكي” وفريقها البحثي(:((1
وقصــدت حماولــة تعــرف أثــر معرفــة اللغــة الثانيــة يف مهــارة القـراءة يف اللغــة األم.
وكان سـؤاهلا الرئيس:هــل ميكــن لثنائــي اللغــة أن يقيِّــد مباشــرةَ متثيـ ِـل اللغــة األم للنــص
َّ
ـرا كافيًــا؟ وبعبــارة
(عندمــا يق ـرأ) أم أن َثــة لغ ـةً غــر اللغــة األم تؤثــر يف قراءتــه أتثـ ً
أخــرى :هــل ميكــن لثنائــي اللغــة عندمــا يقـرأ أ ْن يفصــل بــن متثيــل اللغــة األم واللغــة
وييِّــد دور اللغــة الثانيــة يف اللغــة األم؟
الثانيــة ُ
وقــد اعتمــدت الدراســة اســتثمار مفـ ٍ
ـردات ذات أصــول مشــركة يف األملانيــة
واإلجنليزيــة (املعــى والكتابــة) لدراســة أثــر اللغــة الثانيــة يف فهــم معــاين اجلملــة ،وقيــاس
ســرعة معاجلتهــا وفهمهــا .وقــد انتهــت الدراســة إىل أن معرفــة اللغــة الثانيــة تُغـ ِّـر
الق ـراءة ِ
(ومـ ْـن َثَّ املعاجلــة والفهــم) ابللغــة األم؛ ذلــك أن ق ـراءة الكلمــات األملانيــة
يســرت معاجلــة املفــردات ومــن مثَّ قراءهتــا
املشــاهبة لإلجنليزيــة يف الرســم واملعــى قــد َّ
ـرا .علــى أن أهــم مــا يف الدراســة أهنــا جتــاوزت فكــرة أثــر اللغــة املهيمنــة
وفهمهــا كثـ ً
يف االســتعمال؛ فاللغــة اإلجنليزيــة أثـَّـرت يف قـراءة األملانيــة رغــم أن األملانيــة هــي اللغــة
األم واألكثــر تــداوالً.
 -٣دراسة “مارغريتا كاوشنكسااي” وزميالهتا(:((1
انطلقــت الدراســة مــن الفرضيــات اللســانية النفســية يف الثنائيــة اللغويــة
التفاعليــة( .((1وبنــاء علــى ذلــك قصــدت الدراســة إىل معرفــة أثــر اخلــرة( ((1ابللغــة
الثانيــة يف اللغــة األم مــن انحيتــن :معرفــة املفــردات ،والطالقــة القرائيــة ....معتمــدة
علــى فحــص جمموعتــن ثنائيــي اللغــة( :إســبانية -إجنليزيــة ،مندريــن -إجنليزيــة).
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وقــد اســتخدمت األدوات البحثيــة التاليــة:
 استبانة الكفاية اللغوية واخلربة؛ وهي معلومات عن التعرض اللغوي وعمر املتعلم. اختبار الصورة؛ مساع كلمة مث اختيار الصورة املمثلة للمنطوق. اختبار املفردات التعبريية؛ ..صورة ولفظها مث الطلب إىل املستجوب إعطاء املرادف. الطالقة القرائية؛ سرعة القراءة وكيفيتها.وقــد أظهــرت الدراســة َّ
ـرا يف
ـرا للخــرة ابللغــة الثانيــة يف اللغــة األم؛ أتثـ ً
أن مثــة أتثـ ً
املفــردات والطالقــة القرائيــة .ويعتمــد هــذا التأثــر علــى خصائــص النظــام الكتــايب للغــة
الثانيــة ومــدى مشــاهبته لنظــام اللغــة األم الكتــايب .وقــد انعكــس ذلــك يف مهــارات
القـراءة والطالقــة القرآئيــة؛ فثنائيــو اللغــة (إســبانية -إجنليزيــة) كانـوا أَقْـ َـد َر علــى القـراءة
وأَ ْكث ـََـر طالقـةً مــن ثنائيــي اللغــة (مندريــن -إجنليزيــة) ،وقــد َعـ َـزت الباحثـةُ ذلــك إىل
التشــابه يف النظــام الكتــايب؛ والقــدرة علــى القـراءة والفهــم ِمـ ْـن َثَّ.
ِ
شاسعا بني “الدراسات” العربية والدراسات
املسح أن مثَّةَ بـَْوان ً
ويُظْهر لنا هذا ُ
طحي والعميق!!
الغربية؛ بـَْو ًن يكافئ َّ
الس َّ

مقدمة يف اكتساب اللغة وتعلمها:

يتصــل فهــم عمليــة اكتســاب اللغــة األم وتعلمهــا ابلوجــود اإلنســاين وحمــاوالت
تـََف ُّهــم ســلوكه العقلــي املعــريف واالجتماعــي التواصلــي ،وانطالقًــا مــن ذلــك حظــي
املوضــوع بعنايــة كبــرة يف املعــارف اإلنســانية املتنوعــة يف موضوعهــا ومنهجهــا وجمــال
ـرا مــن الضــوء علــى
العنايــة املتخصصــة .ولعــل ثــورة اللســانيات احلديثــة قــد ألقــت كثـ ً
هــذا احلقــل ،وصــار مثــة فــروع بينيــة تعتــي بدراســة اكتســاب اللغــة وتعلمهــا؛ أمههــا
اللســانيات النفســية واللســانيات االجتماعيــة واللســانيات العصبيــة .وازدهــر أمــر
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النظــر يف كيفيــة اكتســاب اللغــة األم يف اللســانيات التطبيقيــة حــن قوربــت العمليــة
ابلتزامــن مــع تعلــم اللغــة األجنبيــة وظهــور مفاهيــم لســانية متنوعــة كالثنائيــة اللغويــة.
وميكــن القــول ابطمئنــان :إن اكتســاب اللغــة األم وتعلــم اللغــة األجنبيــة مــن
املوضوعــات اجلوهريــة واحملوريــة يف اللســانيات النفســية واللســانيات االجتماعيــة
واللســانيات العصبيــة؛ وأمــا انتســاهبا إىل اللســانيات النفســية فمــن جهــة كوهنــا تتعلــق
ابلعمليــات النفســية العقليــة واملعرفيــة الــي ينجزهــا ابــن اللغــة ومتعلمهــا األجنــي حــن
يســتقبل اللغــة وينتجهــا .وأمــا انتســاهبا إىل اللســانيات االجتماعيــة فكوهنــا متثــل
ممارســة اجتماعيــة يوميــة يســتعني هبــا الفــرد لقضــاء حوائجــه والعيــش واالجتمــاع.
ٍ
وجوهــا مــن العوامــل البيولوجيــة والعصبيــة
وأمــا كوهنــا لســانيات عصبيـةً فألهنــا تتنــاول ً
املتعلقــة بســلوك الدمــاغ وتشــرحيه وعملياتــه املختلفــة عنــد اكتســاب اللغــة وإنتاجهــا
وحتكمهــا بنــوع هــذا اإلنتــاج وكيفيتــه.
وجممل القول ىف اكتساب اللغة األم أهنا تقتضي شرطني أساسيني ال غىن عنهما:
األول :شــرط بيولوجــي عضــوي يتمثــل يف امتــاك اإلنســان موهبــة فطريــة إهليــة
حيتفــظ هبــا اإلنســان يف عقلــه ،وهــي متعلقــة بـ ــمفهوم تشومســكي (القواعــد العامليــة)
أو (القواعــد الكليــة) .ويتصــل هبــذه امللكـ ِـة الفطريـ ِـة ســامةُ مجيــع األعضــاء املسـ ِـاهة
يف إنتــاج اللغــة واســتقباهلا :األذن وقنواهتــا وأعصاهبــا ،ومواضــع اللغــة يف الدمــاغ؛
منيعا أمام مرور اللغة
ذلك أن أي عطب أو قُصور يف هذه األعضاء سيقف سدًّا ً
إىل املعالِــج الرئيســي:الدماغ .ولكــن هــذه امللكــة الفطريــة ومــا يســاعدها مــن ســامة
ـح ُذها ويُسـ ّـرها؛ إنــه:
األعضــاء وفعاليتهــا تظــل ُم َعطَّلــة دون وقــود يَ ْشـ َ
الشــرط الثــاين :وهــو شــرط اجتماعــي خالــص يتمثــل يف املدونــة اللغويــة؛ املـ ِ
ـادة
اللغويـ ِـة الــي ينبغــي اســتقباهلا لتشــغيل جهــاز اكتســاب اللغــة وتعلمهــا .إهنــا اللغــة الــي
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يتلقاهــا الطفــل مــن جمتمعــه الكالمــي الــذي يعيــش فيــه لتنقــدح شـرارة عمــل أجهــزة
األذن؛ القنـ ِ
اللغــة بــدءا مــن ِ
ـاة الناقلـ ِـة إىل املعمــل واملركــز يف الدمــاغ.
ً

ومتثــل املدونــة اللغويــة الــي يتلقاهــا الطفــل يف ســنيه األوىل عامـاً حامسًــا يف بنــاء
ـات اكتســاب اللغــة
ـتعم ُل آليـ ُ
كفايتــه اللغويــة يف لغتــه األم األوىل؛ فهــي املــادة الــي سـ َ
علــى حتليلهــا ،وجتريدهــا ،وتثبيــت بعــض قواعدهــا وإقصــاء بعضهــا ،وتعديــل أخــرى؛
إهنــا العامــل احلاســم يف اكتســاب اللغــة ،ويؤّكِــد ذلــك أن قواعـ َـد امللكــة الفطريــة
(النحــو الكلــي ،القواعــد العامليــة) إمنــا هــي املشــرك بــن النــاس ،أمــا لغــة اجملتمــع فهــي
املختلفــة واملتنوعــة؛ وهــذا يعــي أن الشــرط االجتماعــي هــو املســؤول املباشــر عــن
حتديــد كفايــة الطفــل اللغويــة يف العربيــة أو اإلجنليزيــة أو الفرنســية.
وصفــوة القــول يف ذلــك أن امللكــة الفطريــة ومــا يعاضدهــا مــن ســامة األعضــاء
ال يكفيــان الكتســاب اللغــة ،وأن والدة الطفــل يف جمتمــع كالمــي مــا غــر ضمــن
الكتســابه اللغــة؛ وإمنــا مهــا متشــارطان ال غــى ألحدمهــا عــن اآلخــر ،والبــد أن
تتوســطهما ســامةُ األعضــاء لنقــل املدونــة اللغويــة إىل املعمــل (الدمــاغ).
ووفاقًــا ملــا تقــدم فــإن أي عمليــة متعلقــة ابســتقبال اللغــة وإنتاجهــا ال ختــرج عــن
اإلطــار اللســاين االجتماعــي أو اللســاين النفســي أو اللســاين العصــي ،وقــد تتقاطــع
معــا.
األطــر الثالثــة ً

تباين اآلراء يف السن املناسبة لتعليم اللغة األجنبية:

تفاوت فارقًا يف أمر السن املناسبة لتعليم اللغة األجنبية(((1؛
يتفاوت اللسانيون ً
ولكل رأي حججه اللسانية املساندة .ومنيِّز هنا رأيني واضحني:
األول :الطفولــة املبكــرة هــي الســن األنســب لتعليــم اللغــة األجنبيــة .وينطلــق
أصحــاب هــذا الـرأي مــن أفــكار علميــة حمــددة ،وقــد ينطلــق بعضهــم مــن افرتاضــات
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مل يثبتهــا العلــم بعــد .ويــرى هــذا الفريــق أن الطفــل يف مراحــل منــوه األوىل ميتلــك
قــدر ٍ
ات ذهني ـةً كبــرًة جـ ًـدا متكنــه مــن اكتســاب أكثــر مــن لغــة يف الوقــت نفســه؛
ـتثمارا
ومرجــع ذلــك إىل ليونــة الدمــاغ والقــدرة علــى اســتثمار القواعــد العامليــة اسـ ً
ـف وتضيــع.
فاع ـاً قبــل أن جتـ َّ
ـرا علــى فكــرة “الفــرة احلرجــة”( ((1ومنطوايهتــا؛
ويعتمــد أصحــاب هــذا الـرأي كثـ ً
فهــم يؤكــدون أن هــذه الفــرة هــي الفــرة اجلوهريــة يف اكتســاب اللغــة؛ ألن الطفــل إ ْن
جتاوزهــا فإنــه لــن يقتــدر علــى اكتســاب اللغــة ،وســيضيع كثــرٌ مــن جهــده الح ًقــا دون
املؤمــل وهــو بنــاء كفايــة لغويــة تضاهــي كفايــة الناطقــن األصــاء.
بلــوغ َّ
ـرا مــن هــؤالء أن مفهــوم الفــرة احلرجــة اتصــل أول أمــره ابللغــة
ولعلــه فــات كثـ ً
ومؤداها :أن الطفل إذا مل يكتسب لغته األم يف هذه املرحلة (بني )16-10
األمَّ ،
فإنــه لــن يكتســبها أبـ ًـدا .مث انتقــل املفهــوم إىل حقــل تعليــم اللغــة األجنبيــة ومفــاده أن
متعلــم اللغــة األجنبيــة إذا تعلمهــا راشـ ًـدا بعــد انقضــاء الفــرة احلرجــة فإنــه لــن يقتــدر
عليهــا كأبنــاء اللغــة؛ ِ
ومـ ْـن مثَّ فــإن ســرعة اكتســاب اللغــة األجنبيــة تقـ ّـل مــع التقــدُّم
يف السـ ّـن .وبنــاءً علــى االعتصــام مببــدأ “الفــرة احلرجــة” فــإن هــؤالء يدعمــون تعليــم
اللغــة األجنبيــة يف ســن الطفولــة وابلتزامــن مــع اللغــة األم(.((1
وأمــا القســم الثــاين مــن اللســانني فإهنــم يعارضــون تعليــم اللغــة األجنبيــة يف
مراحــل الطفولــة املبكــرة وقبــل اكتمــال النظــام اللغــوي؛ فبعضهــم يــرى أن تعلــم اللغــة
األجنبيــة بعــد اكتمــال نظــام اللغــة األم ســيم ِّكن املتعلــم األجنــي مــن االســتفادة
مــن القواعــد العامليــة الــي احتفــظ بكثــر منهــا يف لغتــه األم؛ وبذلــك فــإن اللغــة األم
ســتكون عامـاً مسـ ً ِ
وميسـًـرا الكتســاب اللغــة األجنبيــة وتعلمهــا .ويــرى آخــرون
ـاعدا ّ
الرشــد مي ِّكــن املتعلمــن مــن تعلُّــم اللغــة تعلُّ ًمــا واعيًــا
أن تعلــم اللغــة األجنبيــة يف ســن ُّ
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وقاصـ ًـدا يو ِظّــف القــدر ِ
ات املعرفي ـةَ والفكري ـةَ الــي بناهــا املتعلــم مــن لغتــه األم ومــن
حصيلتــه املعرفيــة والفكريــة؛ فهــو قــادر علــى جتريــد القواعــد واألمنــاط والقوانــن اللغويــة
املتنوعــة؛ بــل إنــه ســيكون علــى وعــي ظاهــر ابختــاف لغتــه األم عــن اللغــة اهلــدف.
وأمــا القــول أبن تعلــم اللغــة األجنبيــة بعــد الفــرة احلرجــة ســيحول دون بلــوغ
كفايــة تضاهــي كفايــة الناطــق األصيــل فأمــر مــا ي ـزال فيــه نظــر كبــر.
وعلــى ذلــك يــرى هــؤالء أن السـ َّـن األنســب لتعليــم اللغــة األجنبيــة هــو ســن
الرشــد وبعــد اكتمــال اكتســاب اللغــة األم.

مقدمة يف تعالق اللغة األم واللغة الثانية وتبادل التأثري:
لعــل موضــوع أتثــر اللغــة األم يف اللغــة األجنبيــة يكــون أهــم موضــوع طرقتــه
اللســانيات التطبيقيــة املعتنيــة مبجــال اكتســاب اللغــة الثانيــة ،والســيما اللســانيات
وت ِمـ ُـع آراء اللســانيات النفســية
النفســية الــي ركــزت عنايتهــا علــى هــذا اجلانــبُْ .
كبريا يف اكتساب اللغة الثانية وتعلمها لدى الراشدين
أتثريا ً
على أن اللغة األم تؤثر ً
مــن املتعلمــن(((1؛ خالصتــه:
أ -أتثــر ســليب؛ ومفــاده أن متعلــم اللغــة الثانيــة يتمثَّــل نظــام لغتــه األم متثُّــا
ـرا مــن
غــر و ٍاع عندمــا يتعلــم اللغــة الثانيــة؛ وانطالقًــا مــن ذلــك التمثُّــل فإنــه ينقــل كثـ ً
عناصــر نظــام لغتــه األم ويطبقهــا علــى نظــام اللغــة اهلــدف .وال يتوقــف األمــر عنــد
ذلــك ولكنــه يتجــاوزه إىل أبعـ ٍ
ـاد أعقـ َـد وأخطـ َـر تتمثــل يف النقــل التــداويل.

مالزمــا
لقــد كان هــذا التأثــر الســليب املعــروف ابلنقــل الســليب
ً
ـوري ً
موضوعــا حمـ ً
جلميــع مراحــل تطــور حقــل اكتســاب اللغــة الثانيــة وتعلمــه؛ فقــد انبثــق منهــج التحليــل
التقابلــي ملقابلــة النظامــن اللغويــن للمتعلــم :اللغـ ِـة األم واللغـ ِـة اهلــدف؛ قصــد الوقوف
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ـدر
علــى وجــوه االف ـراق بينهمــا ابلنظــر إىل أن هــذه االختالفــات ســتكون املصـ َ
األساسـ َّـي لصعــوابت التعلــم ومــن مثَّ مصــدر األخطــاء(.((1

وجتــاوز األمــر ذلــك حــن عــوجل موضــوع النقــل التــداويل يف ســياق التأثــر الســليب
مــن حيــث إن املتعلــم مييــل إىل نقــل نظــام لغتــه األم التــداويل عندمــا يســتخدم اللغــة
الثانيــة املتعلَّمــة؛ فـراه يســتعمل تراكيــب وعبــار ٍ
ات مــن اللغــة الثانيــة كأمنــا يســتعملها
َ
يف لغتــه األم؛ فيصــر إىل مفارقــة صارخــة ألعـراف التــداول يف اللغــة اهلــدف؛ وذلــك
ُكلُّــه ينبــئ بنقــص فــادح وقــادح يف الكفايــة التداوليــة.
أيضــا نظريــة كابــان ( )R. Kaplanالبالغــة التقابليــة
ويتصــل هبــذا اجلانــب ً
( )Contrastive Rhetoricومفادهــا أن متعلمــي اللغــة األجنبيــة عندمــا يكتبــون
فإهنــم ينقلــون نظــام الكتابــة وتنظيــم النــص يف لغتهــم األم؛ كأهنــم ينقلــون بنيــة النــص
ـداويل إىل اللغــة املتعلمــة(.((2
ومتثيلــه الثقــايف والتـ ّ

ب -أتثري إجيايب:

ويســتند أصحــاب هــذا ال ـرأي إىل االنطــاق مــن مبــادئ القواعــد العامليــة
()UG؛ إذ يــرون أن امتــاك املتعلــم للقواعــد العامليــة وتثبيتهــا يف لغتــه األم ســيكون
ـاعدا يف توظيــف هــذه القواعــد للوصــول إىل قواعــد اللغــة اجلديــدة؛
عام ـاً مسـ ً
انطالقًــا مــن أن القواعــد العامليــة قواعــد مشــركة بــن اللغــات مجيعــا ،وأن اللغـ ِ
ـات
ً
أ َْميَـ ُـل إىل التشــابه والتطابــق يف البــى العميقــة ومتثيلهــا العقلـ ّـي يف الدمــاغ(.((2
ومثــة مــن يـَْنظــرون إىل األثــر اإلجيــايب مــن زاويــة لســانية خالصــة مفادهــا أن التأثــر
اإلجيــايب (النقــل اإلجيــايب) يكــون أفـَْعـ َـل و ْأنَـ َـع وأ َْنَـ َـح عندمــا تتقــارب اللغــات يف
ـح وأقــوى منــه بــن الفرنســية
أصوهلــا؛ فالنقــل اإلجيــايب بــن الفرنســية واإلجنليزيــة أ َْو َ
ضـ ُ
والعربيــة(.((2
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وتظــل هــذه املقــارابت اللســانية النفســية واملعرفيــة مقتصــرة علــى ســياق تربــوي
وتعليمــي واحــد هــو تعلــم لغــة اثنيــة يف ســن الرشــد؛ بعــد أن اكتمــل نظــام اللغــة األم،
وليــس يف ســياق ثنائــي اللغــة تـَُه ْيمـ ُـن فيــه اللغــة الثانيــة.

أثر اللغة الثانية يف اللغة األم:

هل مثة أتثريات للغة الثانية يف اللغة األم؟
إن هــذه املقاربــة اللســانية ال ميكــن أن تكــون مضبوطــة وصارمــة النتائــج إن
اعتمــدت أقاويـ َـل أو تكهنــات أو فلتــات مــن صحــايف أو إعالمــي أو سياســي؛ إهنــا
مقاربــة لســانية معرفيــة تســر أغـوار الدمــاغ البشــري وتتقصــد ت َف ُّهــم طبيعــة عملــه يف
ـض مفــاده:
ســياق ثنائــي اللغــة .ومقتضــى هــذه املقاربــة أن يتسـيَّد املشـ َ
ـهد سـؤ ٌال عريـ ٌ
ثنائي اللغة النظامني اللغويني يف دماغه؟
كيف ميثِّل ُّ
وينشعب من هذا السؤال أسئلة فرعية مهمة منها:
 هل مثة نظامان لغواين منفصالن كليَّا أحدمها للغة األم والثاين للغة الثانية؟ هل مثة انفصال اتم بني عمليات اللغة األم وعمليات اللغة الثانية؟ِ
نفســر ظواهــر لســانية وتواصليــة عنــد ثنائــي اللغــة؛ كالتنــاوب اللغــوي،
 كيــف ّواالس ـراتيجية التدبرييــة؟
تفحــص آراء العلمــاء املشــتغلني ابملوضــوع
ومقتضــى اإلجابــة عــن هــذه األســئلة ُّ
اشــتغاالً علميًــا جتريبيًــا(.((2
تعــد دراســة “أنيتــا ابفلينكــو“( Pavlenko, Aneta ((2املســحية دراســة مهمــة
يف هــذا املوضــوع؛ فقــد انطلقــت الباحثــة مــن مفهــوم الكفايــة املتعــددة( ((2إلثبــات
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وأتسيســا علــى ذلــك وضعــت إطــاراً تصنيفيًــا
أتثــر اللغــة األجنبيــة يف اللغــة األم،
ً
لتأثــر اللغــة الثانيــة يف اللغــة األم ،وهــو إطــار يســتغرق الكفايــة مــن حيــث هــي النظــام
اللغــوي الضمــي واألداء اللغــوي مــن حيــث هــو الظاهــر مــن اللغــة يف االســتعمال،
ويقــوم هــذا اإلطــار التصنيفــي علــى مخســة عناصــر هــي:
 -١النقــل ابالق ـراض أو إضافــة عنصــر مــن اللغــة الثانيــة إىل اللغــة األوىل؛ كأن
تضــاف مفــردات جديــدة مــن اللغــة الثانيــة.
 -٢االنبثــاق :اختــاق نظــام ثنائــي متميــز عــن نظــام اللغــة األم ونظــام اللغــة الثانيــة؛
كإنتــاج صوامــت تقــع بــن نظامــي اللغتــن األم والثانيــة(.((2
 -٣االنتقال:االنتقــال مــن بنيــة لغويــة أو وظيفــة يف اللغــة الثانيــة وإســقاطها علــى
اللغــة األوىل (التوســع الــداليل بواســطة عناصــر معجميــة راســخة يف اللغــة الثانيــة
واســتعمال مقابالهتــا الرتمجيــة يف اللغــة األوىل).
 -٤إعــادة البنــاء :نقــل عناصــر مــن اللغــة الثانيــة إىل اللغــة األم أو إدماجهــا فيهــا؛
ويظهــر هــذا يف بعــض التغـرات أو االســتبداالت أو النقــل اجلزئــي مثــل :إعــادة
البنــاء الرتكيــي وفــق قواعــد اللغــة الثانيــة.
َ -٥ت ُك ُل اللغــة األم :فقــدان بعــض عناصــر اللغــة األم أبثــر مــن اللغــة الثانيــة أو عــدم
االقتــدار علــى إنتاجهــا؛ مــن ذلــك قبــول االحنرافــات الرتكيبية.
وبعــد حتليــل مســحي عميــق لعــدد كبــر مــن الدراســات الــي تناولــت املوضــوع
انتهــت إىل وضــع قائمــة للقيــود احملتملــة لتأثــر اللغــة الثانيــة يف اللغــة األوىل(:((2
وميكن تقسيم هذه العوامل إىل ثالثة جماميع:
 -١عوامــل فرديــة :عمــر متعلــم اللغــة ،وبدايــة التعلــم ،وأهــداف املتعلــم ،واجتــاه
املتعلــم حنــو اللغــة الثانيــة ،والكفايــة اللغويــة ،والفــروق الفرديــة.
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 -٢عوامــل لســانية اجتماعيــة :ســياق التعلــم ،والتعــرض اللغــوي ..طولــه
ونوعــه ،ومنزلــة اللغــة الثانيــة.
 -٣عوامــل لســانية ولســانية نفســية :مســتوى اللغــة ،والتشــابه النمطــي
(خصائــص اللغتــن) ،وعوامــل تطوريــة تتعلــق مبســتقبل البحــث العلمــي يف اجملــال.
أحكامــا تقييميــة لتأثــر اللغــة الثانيــة يف
صـ ِـدر
ومــن مـزااي هــذه الدراســة أهنــا مل تُ ْ
ً
األوىل؛ فهي مل تتخذ موق ًفا حمددا من وصف التأثري أبنه سليب أو إجيايب .....وإن
ـت عليهــا وحللَّْتهــا انتهــت إىل آاثر ســلبية(.((2
كانــت الدراســات الكثــرة الــي وقفـ ْ
ِ
ابرزا يف هــذا
ويعـ ُّـد “اســتفان كيســكس”( )Istvan Kecskesابحثًــا ً
اجملــال(((2؛ إذ صــرف جهــده لدراســة أثــر اللغــة األجنبيــة يف لغــة املتعلمــن األم يف
ســياقات تربويــة ثنائيــة اللغــة ،وهــي دراســات جتريبيــة تعتمــد فحــص كيفيــة متثيــل
النظامــن اللغويــن وأثــر اللغــة األجنبيــة يف اللغــة األم.
ينُ ِظّــر “ ِ
كيســكس” ملفهــوم اللغــة الثنائيــة ( )Dual Languageمنطل ًقــا مــن
فكــرة لســانية عصبيــة مفادهــا “ أنــه مثــة نظــام مفهومــي واحــد لــدى ثنائــي اللغــة،
وهــذا النظــام املفهومــي ينشــعب يف قناتــن غــر مُْتَ ِز َجت ـَ ْ ِ
ـن؛ و لــكل لغـ ٍـة منهمــا قنــاةٌ
مســتقلة عــن األخــرى .ونظـ ًـرا ألن هذيــن النظامــن اللغويــن ينطلقــان مــن نظـ ِـام
متثيـ ٍـل مفهومـ ٍي واحــد فإنــه طبيعــي أن يؤثــر الواحــد منهمــا يف اآلخــر ،والســيما اللغــة
األجنبيــة إن كانــت هــي اللغــة املهيمنــة يف احليــاة اليوميــة ومــدى تعـ ُّـرض الطفــل أو
املتعلــم هلــا أ َْعظَـ ُـم مــن اللغــة األم.
ويــرى “ ِ
كيســكس” أن املقاربــة الــي مساهــا “اللغــة الثنائيــة” مقاربــة انجعــة
ومفيــدة ،وأهنــا تنطلــق مــن رؤيـ ٍـة مفادهــا أن بنــاء النظــام اللغــوي إمنــا هــي عمليــة
ديناميكيــة حركيــة ،وهــي أتليــف مــن عــدد مــن العناصــر هــي:
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 -١تغريات مفهومية.
 -٢أتثري ثنائي االجتاه بني اللغتني :ل1

ل2

 -٣أن عمليــة التطــور ليســت عمليــة حنــو األعلــى فقــط وإمنــا حتــدث يف عمــق
سلســلة عمليــة التطــور.
وظاهــر أن “ ِ
كيســكس” يدعــم األثــر اإلجيــايب للغــة األجنبيــة يف اللغــة األم

يف دراســاته املتعــددة؛ فقــد اعتمــد يف دراســاته علــى دراســة ترتيــب نظــام اجلملــة يف
اللغتــن ،وكيفيــة انتقــاء املفــردات للتعبــر عــن املعــاين واملفاهيــم .وانتهــى مــن ذلــك إىل
التأثــر اإلجيــايب.
علــى أن تقييــد نتائــج دراســة “ ِ
كيســكس” أمــر حقيــق ابلتــذكار؛ لضرورتــه
العلميــة الــي تـَُقيِّــد األحــكام والنتائــج وتعصمهــا مــن التعميــم الزائــد .لقــد اشــتملت
خالصــة تلــك الدراســة وس ـواها علــى تقييــدات جوهريــة تتمثــل يف أن:
ـداويل أكثــر منــه معجميًــا خالفًــا
 أتثــر اللغــة الثانيــة يف اللغــة األم معــريف وتـ ّلتأثــر اللغــة األم يف اللغــة الثانيــة الــذي يغلــب عليــه اجلانــب النحــوي واملعجمــي
(األخطــاء النحويــة واملعجميــة..إخل).
 التأثــر املثمــر للغــة الثانيــة يف تطويــر مهــارات اللغــة األم يظــل احتمــاالً وليــسضــرورة وشــرطًا.
 ال تقــود مجيــع أن ـواع التعليــم ثنائــي اللغــة إىل كفايــة لغويــة متعــددة (بلغــاتمتعــددة).
تعليمــا
 يقــود تعليــم اللغــة الثانيــة إىل تطويــر النظــام املعــريف يف اللغــة األم إذا كان ًـري احملتــوى ،ويقــع يف إطــار احملف ـزات املؤثــرة يف تعلــم الطالــب.
مكثـًَّفــا وثـ َّ
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التعرض للغة األم يف مستوى
 التأثري املثمر للغة الثانية يف اللغة األم حيدث إذا بقي ُّاردا.
مالئم؛ وإال فإن فقدان اللغة األم وضياعها يف االستعمال سيكون و ً
 اختــاذ اللغــة الثانيــة لغــة تعليــم (لغــة حمتــوى) ينبغــي أن يؤخــذ حبــذر وتنبُّــه شــديدوختطيــط دقيــق يتضمــن:
(تعرض متواصل).
التعرض للغة األم ُّ
أ -إصالح نظام ُّ
التعرض.
أهم من كمية ُّ
التعرض يف اللغتني ُّ
ب -حمتوى ُّ
وتعرفــه؛ ذلــك أنــه يرّكِــز
وظاهــر أن تقييداتــه عوامــل حامســة جــدا يف ضبــط التأثــر ُّ
علــى قضيتــن هامتــن مها:

ـرا علــى مــدى
 -١مــدى التعـ ُّـرض .ومعلــوم أن اكتســاب اللغــة يعتمــد اعتمـ ً
ـادا كبـ ً
التعرض زاد مقدار االكتساب والتعلم وجودته ونوعه،
التعرض للغة؛ كلما زاد ُّ
ُّ
ٍ
ِ
ـات إىل ُم ْســتَ ْدخالت.
َ
وتَ َّولَــت املُْد َخـ ُ
 -٢ث ـراء احملتــوى وتنوعــه؛ فــا جــدوى كبــرة مــن تعـ ُّـرض طويــل وكبــر حملتــوى فقــر
متكــرر؛ فاحملتــوى املتكــرر ال يســاعد املتعلــم علــى بنــاء نظامــه اللغــوي كلِّــه وإمنــا
يركــز علــى جانــب معــن فحســب.
وإذا نظـران يف هذيــن املعياريــن أمكننــا حقــا النظــر بعــن العــدل واإلنصــاف إىل
أثــر اللغــة األجنبيــة يف التعليــم ثنائــي اللغــة؛ إذ واضــح أن التعليــم ثنائــي اللغــة الــذي
هتيمــن فيــه اللغــة األجنبيــة علــى األم ســيكون ذا أتثــر ســليب علــى لغــة املتعلــم ومتثيلــه
املعــريف ومــا يتصــل بــه مــن أنســاق رمزيــة أمههــا النســق الثقــايف للغــة األم(.((3
ُّ
ابرزا يف قضااي الثنائية اللغوية ،ومييل إىل أتييد
ويعد َك ِمْنز ( )Cumminsعاملا ً
ً
األثر اإلجيايب للغة الثانية؛ على أن يكون تعليمها مشروطًا ابلتعرض والتحفيز(.((3
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ومستصفى القول يف أثر اللغة األجنبية (الثانية) يف اللغة األم(:((3
 أن ثنائيــي اللغــة أبطــأ مــن أحاديــي اللغــة يف ربــط الصــور ابأللفــاظ الدالــة عليهــاابللغــة األم.
 َّأن الثنائية اللغوية تؤثر يف مفردات اللغة األم واكتساهبا.
 َّأن أتثــر اللغــة األجنبيــة يف اللغــة األم يتفــاوت مــدى وشــكالً بنــاء علــى التشــابه
أو االختــاف يف النظــام الكتــايب؛ ذلــك أن التشــابه يف النظــام الكتــايب يسـ ِّـهل
التعــرف علــى احلــروف (معاجلتهــا) بســرعة ومــن مثَّ فهمهــا بســرعة ،وتوظيفهــا يف
معرفــة الكلمــات الغامضــة مــن شــكلها ومــن مثَّ مــن الســياق.
 أن ّأتثــر اللغــة الثانيــة يف اللغــة األم يتأثــر بعوامــل متعــددة منهــا :العمــر ،ومــدىالتعــرض للغــة الثانيــة ،ومــدة التعــرض ،ومســتوى الكفايــة ابللغــة األم.
 أ ّن تعلُّــم األطفــال اللغــة الثانيــة يكــون أفضــل وأجــود عندمــا يكــون متمكنًــا مــنمتكــن مــن نظــام لغتــه األم َّ
َّ
متكـ َـن مــن اللغــة الثانيــة.
لغتــه األم ،وكلمــا َ
 أ ّن تطــور اللغــة األم ومنوهــا لــدى الطفــل ينبــئ مبســتوى االقتــدار علــى اللغــة الثانيــةو ُّ
التمكــن منها.
 أ ّن الرتكيــز علــى اللغــة الثانيــة يف النظــام التعليمــي ثنائــي اللغــة (عــدم التـوازن) قــديقلــل اإلجنــاز فيهــا و ُّ
التمكــن منهــا إن كان ذلــك الرتكيــز يقلِّــص فــرص التعـ ُّـرض
للغــة األم واســتعماهلا.
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مناذج تطبيقية من آاثر اللغة الثانية يف العربية(:((3
ـاوت بــن املــدارس واالجتاهــات اللســانية يف
تُظْ ِهـُـر املراجعــات النظريــة أ ّن مثــة تفـ ً
تفسري خطأ الطفل يف لغته األم يف مراحل االكتساب؛ فالسلوكيون ،ويف مقدمتهم
ســكنر ،يــرون أن خطــأ الطفــل يف لغتــه األم إمنــا يرجــع إىل ســوء تقليــده الوالديــن
ـري النزعـ ِـة
واألقـران أو فشــله يف التقليــد؛ فاألمــر ســلوكي حمــض .أمــا تشومســكي فِطـ ُّ
متاما ،وهو رأي ينطلق من فلســفته العقالنية ورؤيته الفطرية يف
فإنه يرى ر ًأي خمتل ًفا ً
ملكــة اللغــة؛ إذ اللغــة عنــده ملكــة فطريــة موهوبــة تشــحذها املدخــات اللغويــة الــي
يتلقاهــا الطفــل مــن بيئتــه وحميطــه .وحصيلــة رأي تشومســكي أن الطفــل إمنــا أخطــأ
ألنــه يف مرحلــة بنــاء نظامــه اللغــوي (كفايتــه اللغويــة)؛ وموضــع اخلطــأ هــو مرحلــة مل
يتعــرض هلــا الطفــل حــى اآلن ،ومل يتلــق مدخـ ٍ
ـات لغويـةً يســتطيع منهــا وهبــا أن جيـِّـرد
قواعــد جديــدة .فــإن أخطــأ الطفــل العــريب يف أتنيــث (أمحــر) علــى (أمحــرة) فإمنــا كان
ذلــك ألنــه ال يعــرف قاعــدة التأنيــث مــن (أفعــل /فعــاء)؛ فهــي ليســت أشــهر قواعــد
التأنيــث العربيــة وأكثرهــا تواتـًـرا(.((3

إن مــا تقــدَّم يشــر إىل وجهــات نظــر متباينــة يف تفســر خطــأ الطفــل أحــادي
اللغــة يف لغتــه األم؛ فكيــف يكــون األمــر إن كان الطفــل ثنائـ َّـي اللغــة وتـَُهْي ِمـ ُـن عليــه
اللغــة األجنبيــة وهــو مــا يـزال يف مراحــل بنــاء كفايتــه اللغويــة يف لغتــه األم؟
الراجــح واملســنود أبدلــة علميــة أن اللغــة األجنبيــة تســهم يف أخطــاء الطفــل يف
لغتــه األم ،وال يقتصــر هــذا اخلطــأ علــى البنيــة اللغويــة الســطحية فحســب؛ وإمنــا
تتجاوزهــا إىل البنيــة العميقــة ومتثيــل اللغــة ونظامهــا الثقــايف واملعــريف ،وبذلــك فــإن
ـرا مــن أخطــاء الطلبــة ثنائيــي اللغــة يف لغتهــم األم مرجعهــا إىل أن نظــام اللغــة
كثـ ً
األجنبيــة يـَُهْي ِمـ ُـن علــى نظــام اللغــة األم هيمنــة حتمــل معهــا رؤيــة العــامل ومتثيلــه إىل حــد
بعيــد يف اللغــة األم ،ولعــل ذلــك يظهــر يف متثيــات اجلنــس النحــوي ،والزمــن....،إخل.
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مدعومــا بدراســات علميــة دقيقــة
عرضــا
وســنعرض لبعــض هــذه التأث ـرات ً
ً
وموثوقــة.
 -١يف األصوات :كيف يؤثر النظام الصويت للغة الثانية يف اللغة األم؟
ابلرجــوع إىل اإلطــار التصنيفــي العــام الــذي رمستــه أنيتــا ابفلينكــو جنــد أهنــا
أشــارت إىل التأثــر الصــويت للغــة األجنبيــة يف اللغــة األم ،ومــن مظاهــر هــذا التأثــر
إنتــاج أصـوات بينيــة تقــع بــن اللغتــن األم والثانيــة ،وهــذا يعــي أن الصــوت يف اللغــة
ط
األم يفقد بعض خصائصه متأثرا ابللغة األجنبية .وقد حيدث تداخل حني يُ ْسـ ِـق ُ
الطفــل أصـو ًات مــن اللغــة الثانيــة علــى أصـوات مــن اللغــة األم ظنَّــا منــه أهنــا حتمــل القيمــة
الوظيفيــة نفســها؛ أو بلفــظ آخــر :إن متثيلــه املعــريف لذلــك الصــوت يف اللغــة األجنبيــة
حيملــه علــى مقاربــة ذلــك الصــوت إىل أقــرب نظــر يف اللغــة األم أو العكــس.
ومما رصده الباحث من أخطاء األصوات

(((3

موضع اخلطأ

النص
مش زابت

(((3

َهأل ِدفْتك

/ت/

/د/

التفسري
األصــل أن يكــون الصــوت/ط/؛ والكلمــة عاميــة حتريــف
وحولتهــا إىل
(ضابــط)؛ حيــث رققــت الطفلــة (ط) َّ
املفخمــة َّ
ـودا يف اإلجنليزيــة.
(ت)؛ والطــاء صــوت عــريب ليــس موجـ ً
حتريــف لصــوت/ض /واملقصــود ابلعاميــة ِ
(ض ْفتَــك) وهــو
حتريــف للفعــل الفصيــح (أضفتــك) ،حيــث رققــت الطفلــة
وحولتــه إىل (د)؛ والضــاد صــوت عــريب ليــس
(ض) َّ
املفخــم َّ
ـودا يف اإلجنليزيــة.
موجـ ً

الفعاليــات؛ تقصــر العلــة الطويلــة ومتثيلهــا كتابيًــا؛ واإلجنليزيــة
لوجــود كثــر مــن
الفتحــة الــي تلــي
(اللغــة املهيمنــة) طــول الصوائــت فيهــا غــر فونيمــي؛ فهــو
ال َف َعليــات واألنشــطة
ـن
ـ
ع
ال
المييِّــز وظيفيًــا.
املتعــددة فيهــا
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تنوعــا ظاهـًـرا يف احلقــل
 -٢يف املعجــم :يتنــوع أتثــر اللغــة الثانيــة يف اللغــة األم ً
املعجمــي ،وتتجلــى هــذه التأثـرات يف جوانــب متعــددة أمههــا االقـراض اللغــوي(:((3
أن يســتعني ثنائــي اللغــة مبفــردات مــن اللغــة األجنبيــة يف ســياق حتدثــه ابللغــة األم.
وتعـ ُّـد هــذه العمليــة النفســية العقليــة املعروفــة بـ ــ(التنــاوب أو التحــول اللغــوي) عمليــة
َ
الواعيــة مــن انحيــة معاجلــة اللغــة ،وهــي يف الوقــت نفســه عمليــة لســانية اجتماعيــة
وتعــد جوهــر الكفايــة التدبرييــة (االس ـراتيجية) للمضــي يف عمليــة التواصــل .ومــن
أمثلــة ذلــك(:((3
 -صباح اخلري اباب أسفة اباب كنت رح أحكي معك و بعدين طلعلي notification

بقــويل انــه يف واحــدة عمرهــا  ١٣ســنة ماتــت..إخل.
 ابعث ال ـ ـ ـ  requestوبعدين حنكي من الالبتوب. ملا ُرحنا على  erما كان فيه ممرضات. -ما بـَْع ِرف إذا ال ـ ـ ـ  video chatيشتغل.

آاثرا لغويــة واضحــة للغــة األم يف مفــردات اللغــة
وأظهــرت دراســات أخــرى ً
ـرا
الثانيــة؛ فقــد وجــدت دراســة (إيفــا فــان آســكي) أن ملفــردات اللغــة األجنبيــة أتثـ ً
يف مفــردات اللغــة األم مــن حيــث املعاجلــة وســرعة الفهــم؛ فقــد وجــدت أن ثنائيــي
اللغــة (إســبانية ،إجنليزيــة) قــد اســتفادوا مــن التشــابه بــن اللغتــن يف نظــام الكتابــة ومــا
ترتــب علــى ذلــك مــن أثــر داليل يف فهــم معــى اجلملــة ،ومل يتوقــف األمــر عنــد ذلــك
بــل جتــاوزه إىل أن الكتابــة والتشــابه يف املعــى قــد انعكســا إجيابيًــا يف معاجلــة اجلمــل
املكتوبــة ومــن مثَّ فهمهــا؛ وبنــاء علــى ذلــك كان هلــذا التشــابه أتثــر إجيــايب يف ســرعة
الق ـراءة والفهــم أي الطالقــة اللغويــة .ومقارنــة بنظرائهــم مــن ثنائيــي اللغــة (مندريــن/
اضحــا أثــر النظــام الكتــايب يف تعــرف املفــردات ومــن مث الطالقــة
إجنليزيــة) ظهــر و ً
اللغويــة؛ إذ كانـوا أقــل طالقــة وأبطــأ يف تعــرف املفــردات ومعاجلتهــا (فهــم معانيهــا).
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 -٣يف الصرف:
تتبايــن اللغــات يف أنظمتهــا الصرفيــة تباينــا ظاهـ ًـرا يَ َســعُنا معــه أ ْن حنــدد بدقــة
مرجــع أخطــاء الطفــل ثنائــي اللغــة يف لغتــه األم .ولعــل فصيلــة اجلنــس تكــون أبــرز
مظاهــر أتثــر اللغــة الثانيــة؛ فقــد أجــرت إيلينــا أندونوفــا(Elena Andonova ((3
وزميالهتــا دراســة قصــدت تفحــص أثــر اللغــة الثانيــة يف اللغــة األم ،واختــذت فصيلــة
منوذجــا لدراســة ذلــك األثــر .وقــد أجريــت الدراســة علــى طلبــة مــن البلغاريــن
اجلنــس ً
ثنائيي اللغة (بلغارية -أملانية) و (بلغارية -إسبانية) ،وكان مقصد الدراسة اإلجابة
عــن سـؤال عريــض مفــاده :هــل يؤثــر نظــام فصيلــة اجلنــس يف اللغــة الثانيــة يف تصــور
فصيلــة اجلنــس يف اللغــة األم؟
لقــد أظهــرت الدراســة َّ
اضحــا للغــة األجنبيــة يف تصنيــف املفــردات
ـرا و ً
أن مثــة أتثـ ً
اســتعارًة مــن اللغــة األجنبيــة (األملانيــة أو اإلســبانية)؛ فقــد أظهــر هــؤالء الطــاب
َمْيــا إىل أتنيــث املفــردات احملايــدة يف البلغاريــة أتثـُّ ـ ـًـرا بنظــام اللغــة األملانيــة واإلســبانية.
كمــا أظهــروا ميــا أقــل يف األمســاء املذكــرة .ومــن وجهــة نظــر لســانية معرفيــة فــإن هــذا
اضحــا يف متثيــل نظــام فصيلــة اجلنــس وكيفيــة معاجلتــه يف اللغــة
يُظْ ِهـ ُـر أن مثــة أث ـرا و ً
الثانيــة مث انتقالــه إىل اللغــة األوىل ،كمــا أن تفضيــات املتعلمــن أظهــرت أن مثــة وعيًــا
ظاهـًـرا يف عمليــة متييــز املذكــر مــن املؤنــث ومتثيلــه يف اللغــة الثانيــة واللغــة األم.
ـت علــى قريــب مــن هــذا التأثــر لــدى طفلــة ثنائيــة اللغــة تـ ـُ َـه ِيم ُن
وقــد وقفـ ُ
اإلجنليزيــة علــى لغتهــا األم يف التعــرض واالســتعمال اليومــي .ومــن أمثلــة ذلــك:
 هذه البيت مجيل. أتذكر أول يوم زرت يفها ديب. أعرف أن األاننية َمكروها. ملا رحنا على املسجد صلينا فيـها الظهر.188
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 -٤يف الرتمجة احلرفية(:((4
وذلــك أب ْن ينقــل املتعلــم معــى الكلمــة أو اجلملــة ابلرتمجــة احلرفيــة مــن
اللغــة األجنبيــة ،ومعلــوم أن هــذه العمليــة هــي أحــد عناصــر الكفايــة التدبرييــة
(االس ـراتيجية) ،والغالــب أن العمليــة حتــدث بالوعــي ،وتشــمل جوانــب متعــددة
مــن األداء اللغــوي؛ منهــا :نقــل بنيــة اجلملــة ،أو نقــل البنيــة الصرفيــة ،أو ترمجــة املعــى
حرفيًــا .وهــذه أمثلــة متنوعــة:

 مل أرى مدينــة جبمــال ومي ـزات ديب لوجــود كثــر مــن ال َفعليــات واألنشــطة املتعــددةفيهــا .أتذكــر أول يــوم زرت فيهــا ديب وأول شــيء الــذي أذكــره كان ملفــت للنظــر
كان بــرج خليفــة لطولــه .ولكــن مل يكــن بــرج خليفــة الشــيء الوحيــد الــذي أحببتــه يف
ديب واألشــياء األخــرى كانــت صحـراء أبــو ظــي الــي قمنــا بفعــل األنشــطة املهلكــة
فيهــا وديب مــول ،حيــث حالفــي احلــظ وقمــت ابلســبح مــع األمســاك والقــروش(.((4
تضمــن النــص الســابق جمموعــة مــن أخطــاء الرتمجــة احلرفيــة؛ فجملــة (قُ ْمنــا بِِف ْعــل
األنشــطة امل ْهلِكــة) ترمجــة حرفيــة ،وكان القصــد منهــا :قمنــا مبغام ـرات أو ألعــاب
ُ
ابلســبح مــع األمســاك والقــروش) فأخطــأت فيهــا ابختيــار
إاثرة .وأمــا مجلــة (قُ ْمــت َّ
املكافــئ الرتمجــي اخلاطــئ صرفيــا ومــن مث دالليــا؛ والص ـواب :الســباحة ،و ِ
القـ ْـرش أو
ً
ً
أمســاك ِ
القـ ْـرش.
تعرفت عليه قبل أسبوعني(( .((4عرفته ،عرفت عنه).
 الفلم َّ سيستمر الصف للبنات وبعدين بيفرقوا( .يفصلون).ِ
(تيسر احلياة).
 بتعمل أشياء بتسهل احلياةّ . بنات ماتوا بدرجة الرضاعة( .عمر الرضاعة)سمح له)
 ما كانت األم تقبله أيكل حلاله( .تَ ْ		
العدد الثالث والعشرون (رجب  ١٤٤٠هـ  -مارس  ٢٠١٩م)

189

أثر تعليم اللغة األجنبية في تعلم اللغة العربية وتعليمها في مرحلة الطفولة

سه أمه بتطعميه( .ماتزال أمه تطعمه)
 ملا صار العمر  15لِ َّ اباب فاضي حنكي بنص ساعة( .خالل نصف ساعة) -٥يف الكفاية التداولية:
مث إننــا ال نكتســب عناصــر النظــام اللغــوي يف ف ـراغ أو مبعــزل عــن احمليــط
االجتماعــي واجملتمــع الكالمــي؛ وهــذا يعــي ضمنًــا أن اكتســاب عناصــر اللغــة
ونظامهــا الداخلــي يســر ابلتزامــن مــع اكتســاب اســتعمال هــذا النظــام اللغــوي يف
الســياقات والظــروف املناســبة ،ومــا تقتضيــه أع ـراف اجملتمــع الكالمــي مــن مطابقــة
الــكالم ملقتضــى الظاهــر (االســتعمال احلــريف) أو خمالفــة الــكالم ملقتضــى الظاهــر
ِ
ـت لــه أصــا) أو أهنــا ال تــدل
(اســتعمال األلفــاظ والرتاكيــب يف غــر مــا ُوض َعـ ْ
علــى املعــى احلــريف ،ومــا يتصــل بذلــك مــن أفعــال الــكالم وكيفيــة إجنــاز األشــياء
ابلكلمــات .فــإن اختــل شــرط املمارســة االجتماعيــة للغــة اختلــت الكفايــة التداوليــة،
وصــارت مظاهــر قصورهــا ابديــة للعيــان .وهــذه هــي النقيصــة الكــرى الــي يعانيهــا
متعلمــو اللغــة الثانيــة يف غــر موطــن اللغــة.
وميثــل افتقــار الطفــل العــريب للكفايــة التداوليــة يف بيئــة ثنائيــة اللغــة هتيمــن عليهــا
اللغــة األجنبيــة أظهـ َـر وجــوه القصــور يف متثُّــل نظــام لغتــه األم ووجــوه توظيفــه يف
التواصــل األمثــل .ولعــل أبــرز مظاهــر هــذا القصــور هــو فهــم الرتاكيــب واألداءات
فهمــا حرفيًــا ظاهـ ًـرا؛ ويظهــر ذلــك علــى حنــو بـ ِّـن مــن اســتجابة الطفــل
اللغويــة ً
ملخاطبــه بعبــارات تنبــئ عــن أنــه مل يفهــم مغــزى القــول وإمنــا فهمــه مبعنــاه احلــريف .ولعــل
األمثلــة التاليــة تبــن عــن املقصــود:
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الرتكيب

داللته التداولية

استجابة الطفل

لسانُ ِ
ك طويل

كثرية الكالم

ال .لساين قصري؛ انظر!

ِ
ش» قليل!
أنت «م ْ

انضج أو عارف ابألشياء

ال وهللا؛ أان كثري« ..شايِف» ما أطْ َولْين!

قريبا سنرى نتائج هذا العمل

أل .خليها األسبوع اجلاي.

جدا
ب ً
ُمتـَْع ٌ

حرك.
امليِّت ما ِ ْبكي وال بِْت َّ

يف غاية التعب أو الغضب

أل ّن الدنيا ليل وأصالً ما يف فضا.

أ ْغلقي الباب خ ْل َف ِ
ك
َ

الباب ثقيل كتري.

بُكْرة بْنِ ْس َمع األخبار
َميِّت من التعب

ِ
ش شايِف الفضا!
م ْ
خذي الباب ور ِاك

الزفِّة
ِمثْل األطَْرش يف َّ

ال يَ ْس َم ُع وال يـَْع ِق ُل

الزفِّة.
ع َّ
األطرش ما بِ ْس َمع وليش يروح َ
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اخلامتة
اجتهــدت الدراســة أن تعايــن أثــر اللغــة األجنبيــة يف اللغــة األم نظريـةً وتطبي ًقــا.
ولعـ َّـل أهــم مــا انتهــت إليــه:

 أن أثــر اللغــة األجنبيــة (الثانيــة) يف اللغــة األم أمــر واقــع فع ـاً؛ ولكنــه يتفــاوتـاب؛ وإمنــا مرجــع هــذا التفــاوت إىل تفــاوت الدراســات العلميــة يف عيناهتــا
ســلبًا وإجيـ ً
املدروســة وتطبيقاهتــا ومتغ ـرات دراســاهتا.
 أن الوصــول إىل رأي حاســم يف الســن املناســبة لتعليــم اللغــة األجنبيــة ال يعتمــدعلــى اســتطالعات ال ـرأي؛ وإمنــا يقتضــي دراسـ ٍ
ـات علمي ـةً تنتهــج منهــج البحــث
اللســاين النفســي واالجتماعــي الدقيــق وطويــل املــدى لتكــون التوصيــات دقيقــة جــدا
والســيما حــن يرتتــب عليهــا ق ـرارات رمسيــة تنتســب إىل التخطيــط اللغــوي ورســم
السياســات اللغويــة يف تعليــم اللغــات األجنبيــة؛ فــا ميكــن أن يقــوم مســتقبل الــدول
واألجيــال القادمــة علــى آراء غــر املتخصصــن وغــر الباحثــن.
ضـ ُـل
 مثــة اتفــاق ظاهــر بــن اللســانيني العصبيــن علــى أن الطفــل ثنائــي اللغــة يـَْف ُـادي اللغــة يف ن ـو ٍاح متعــددة؛ علــى أن تكــون الثنائيــة متوازن ـةً ال جائــرًة
قرينــه أحـ ّ
تـَُهْي ِمـ ُـن فيهــا اللغــة األجنبيــة علــى اللغــة األم.
 ال خــاف يف أن الثنائيــة اجلائــرة الــي هتيمــن فيهــا لغــة أجنبيــة علــى اللغــة األمتؤثــر أتثـر ٍ
ات ســلبية لغويــة ونفســية واجتماعيــة؛ إذ ثبــت لكثــر مــن العلمــاء أن اللغــة
امل ـُ َـهْي ِمنةَ تـَْرســم للطفــل معــامل عاملــه ورؤيتــه للكــون واحليــاة ،ومــن هنــا حيــدث االختــال
اقعــا
واالنفصــام بــن مــا يتمثلــه الطفــل يف دماغــه مقــران ابللغــة األجنبيــة ومــا يعيشــه و ً
يف جمتمعــه.
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 أن الثنائية اليت جتور فيها اإلجنليزية على العربية تؤثِّر أتثري ٍات ســلبيةً يف اكتســاب
ـليما.
العربية وبناء كفاايهتا بناءً سـ ً

ضــا وتوظي ًفــا وتفاعُ ـاً،
 أن الثنائيــة الــي جتــور فيهــا اإلجنليزيــة علــى العربيــة ،تـََعُّر ًِ
ـؤدي إىل عثـر ٍ
ات واضحـةً يف أداء الطفــل العــريب ،وهــي عثـرات تقــع يف مســتوايت
تـُ ّ
اللغــة مجيعهــا :أصواهتــا ،وصرفهــا ،وحنوهــا ،ونظامهــا الرتكيــيَ ،ور ِْسهــا ،وتداوليتهــا.

توصية:

لعــل مــا جــاء يف اخلامتــة يشــي بتوصيــة هــذه الدراســة؛ أن يقــوم مشــروع حبثــي
ـريب ،ومــن مثَّ
عريــض وطويــل املــدى لدراســة أثــر اللغــة األجنبيــة يف لغــة الطفــل العـ ّ
املؤمــل يكــون نـواة أساســية الختــاذ
يف تفكــره وتفضيالتــه واجتاهاتــه .وهــذا املشــروع َّ
قـرارات مصرييــة تتعلــق بطبيعــة الثنائيــة اللغويــة املنشــودة ،وكيفيــة إجنازهــا؛ لنخــرج مــن
ـان إىل مرتبــة األحاديــة اللغويــة؛ ولكــن
الواقــع احلــايل املاثــل يف ثنائيــة جائــرٍة ترقــى أحيـ ً
ابللغــة األجنبيــة.
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اهلوامش والتعليقات:
((( ظهــر ذلــك يف برامــج كثــرة وحتــت مســميات متنوعــة :برامــج تعليــم اللغــة األصليــة ،تعليــم لغــات
املهاجريــن األم ،تعليــم اللغــات املهــددة ابالنقـراض ،برامــج االســتبقاء اللغــوي ،برامــج اإلصــاح
اللغــوي........إخل.
كثريا والسيما يف احلديث عن التعليم ابللغات األجنبية.
((( يستعمل نبيل علي هذا املصطلح ً
((( تفاصيــل وافيــة عــن وجهــة النظــر هــذه والوجهــات األخــرى يف الكتــاب املمتــاز «السياســة
اللغويــة ...خلفياهتــا ومقاصدهــا ،لـ ــ«جيمــس طوليفســون» ،ترمجــة حممــد خطــايب ،مؤسســة
ايضــا كتــاب وليــد العنــايت» العربيــة يف اللســانيات
ـي ،ط ،1ال ـرابط .2007 ،وانظــر َ
الغـ ّ
التطبيقيــة ،ص.144-143
التعرض.
((( الثنائية اليت توازن بني اللغة األم واللغة األجنبية يف التعليم و ُّ

(5) Jim Cummins, Bilingual Children’s Mother Tongue: Why is it
important for education? SPROGFORUM NR. 19, 2001

((( هل نعلم اللغة اإلجنليزية لألطفال قبل سن السادسة ،اللقاء السنوي الثاين عشر للجمعية السعودية
للعلوم الرتبوية والنفسية :الطفولة املبكرة؛ خصائصها واحتياجاهتا.2004 /10 /6-4 ،
((( الســن األنســب للبــدء بتدريــس اللغــات األجنبيــة يف التعليــم احلكومــي ،جملــة جامعــة دمشــق،
اجمللــد  /27العــددان  ،2011 ،2-1ص.811-753 :

(8) Samira Lotfy Mahmoud , An Investigation of the Influence of
Foreign Language Teaching on Mother Language Learning in
1st and in 3rd Grade Students from the Perception of Teachers
in Nablus and Tulkarm Districts, M.A, An-Najah National
University, 2011.

((( نظـًـرا للتقيــد حبــدود صفحــات البحــث فإنــي ســأقتصر هنــا علــى بضــع دراســات عمليــة ،وسأشــر
إىل عــدد آخــر يف ثنــااي معاجلــة اجلوانــب التطبيقيــة.

(10) Ayşe Gürel, First language attrition of constraints on
?wh-scrambling: Does the second language have an effect
International Journal of Bilingualism,2015, Vol. 19(1) 75–91.
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(11) Eva Van Assche, Wouter Duyck, Robert J. Hartsuiker, and Kevin
Diependaele, Does Bilingualism Change Native-Language
Reading? Cognate Effects in a Sentence Context, aps: A Journal
—of the Association of Psychological Science, Volume 20
Number 8, 2009.
(12) Margarita Kaushanskaya, Jeewon Yoo, Viorica Marian , The
Effect of Second-Language Experience on Native-Language
Processing, Vigo International Journal of Applied Linguistics,
n-8/2011:55-77.

تفاعال معرفيًا بني اللغتني يف الدماغ.
( ((1فرضية ترى أن مثة ً
( ((1قصــدت الدراســة ابخلــرة العناصــر التاليــة :ســن اكتســاب اللغــة الثانيــة ،ومــدى التعــرض الســابق
للغــة الثانيــة ،ومــدى التعــرض احلــايل للغــة الثانيــة ،والتقديــر الــذايت ملســتوى الكفايــة اللغويــة
ابللغــة الثانيــة .انظــر :ص.62
( ((1تفاصيــل وافيــة يف دراســة رميــا اجلــرف :هــل نعلــم اللغــة اإلجنليزيــة لألطفــال قبــل ســن السادســة،
اللقــاء الســنوي الثــاين عشــر للجمعيــة الســعودية للعلــوم الرتبويــة والنفســية :الطفولــة املبكــرة؛
خصائصهــا واحتياجاهتــا.2004 /10 /6-4 ،
انظر(16) Key Terms in Second language Acquisition,p78 :
مدعومــا آبراء مؤيديــن ومعارضــن.
مفصــل ملناقشــة أثــر اللغــة االجنبيــة يف اللغــة األم
( ((1مثــة قســم َّ
ً
ِ
ِ
ِ
ومــن أبــرز العلمــاء املؤيديــن (كســكس وابب ،وَكمْنــز ....وبشــروط نفصلهــا الح ًقــا.
( ((1تفاصيــل وافيــة يف كتــاب «اكتســاب اللغــة الثانيــة» ل ــ«ســوزان غــاس والري ســلنكر» ،ترمجــة
ماجــد احلمــد ،ج ،1ص.172-107
( ((1وليد العنايت ،اللسانيات التطبيقية وتعليم العربية لغري الناطقني هبا ،ص.122-107:

(20) Ulla Connor ,(1996),Contrastive Rhetoric: Cross-Cultural
Aspects of Second Language Writing, Cambridge University Press.

( ((2سوزان غاس والري سلنكر ،مرجع سابق.
ِ
ـات الــي تضمنهــا هــذا البحــث؛ إذ انتهــى كثــر منهــا إىل أن تعــرف
أي الدراسـ ُ
( ((2يؤّكـ َـد هــذا ال ـر َ
املفــردات والطالقــة القرائيــة لــدى ثنائيــي اللغــة يف لغتــن متشــاهبتني رمسًــا (اإلجنليزيــة واإلســبانية)
أقــوى وأظهــر منــه لــدى ثنائيــي اللغــة بلغتــن خمتلفتــن (الصينيــة واإلجنليزيــة).
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( ((2لعــل النظــر يف الدراســات العربيــة يف هــذا اجملــال تكشــف عــن قصــور كبــر؛ فأكثــر تلــك
الدراســات تقــوم علــى اســتطالع الـرأي واالســتباانت دون البحــث التطبيقــي الطــويل ،بــل إن
كثريا من املشرتكني يف هذه االستطالعات من األمهات أو اآلابء أو مدرسي اللغات ،وكثري
ً
منهــم ليــس لديــه أي خلفيــة علميــة يف حقــل تعليــم اللغــات األجنبيــة واكتســاب اللغــة األم.
انظــر :الدراســات الســابقة ،وتعليقــي عليهــا.

(24) L2 Influence on L1 in Late Bilingualism, Issues in Applied
Linguistics, 11(2)/2000, P:175-205. http://escholarship.org/
uc/item/7gs944m5/
( Multicompetence ((2واملصطلح لـ ـ (.)Vivian Cooke
( ((2وهو مصطلح قريب من مصطلح «اللغة البينية  »Interlanguageيف حقل تعلم اللغة الثانية.
(27) Ibid, 196-198.

( ((2ويؤيــد ذلــك أهنــا نقلــت عــن بعــض اللســانيني وعيهــم هبــذا األثــر يف لغتهــم األم عندمــا عــاودوا
الكتابــة هبــا بعــد زمــن مــن االنقطــاع .وأســتذكر اآلن موق ًفــا كان مثـ ًـارا لالســتغراب يــوم ذاك؛
ـت طالبــة روســية يف قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الب ـرا ،وكانــت األوىل يف اجلامعــة
فقــد َّ
درسـ ُ
وفاقــت نظرياهتــا العربيــات ...وقــد ســافرت إىل روســيا بعــد بضــع ســنوات مــن مكوثهــا يف
عمــان ،وملــا عــادت قالــت يل :إن أمــي تقــول :إنــك ختطئــن يف اللغــة الروســية؛ كأنـ ِ
ـك ضيـَّْعتِهــا
يف عمــان! كان ذلــك مثـ ًـارا للدهشــة يومهــا؛ أمــا اآلن فيبــدو يل أمـ ًـرا معقـ ًـوال!!!
( ((2صــرف كيســيكس جهــده إلثبــات وجهــة نظــره يف عــدد مــن الدراســات والبحــوث ،وتعـ ُّـد هــذه
الدراســة إحداهــا:

The effect of the second language on the first language, Babilonya
2/08,www. Babilonya.ch:31-34.

ومن هذه الدراسات دراسته مع «ابب»:

Foreign Language Learning Affecting Mother Tongue.

( ((3ينطبــق هــذا األمــر علــى كثــر مــن برامــج التعليــم ثنائــي اللغــة؛ ففــي كثــر مــن املــدارس األردنيــة
ـدرس معظــم امل ـواد ابللغــة اإلجنليزيــة إال اللغــة العربيــة والرتبيــة اإلســامية والرتبيــة
اخلاصــة تُـ َّ
الوطنيــة ،مــع وجــود منهــج نظــر للرتبيــة اإلســامية والرتبيــة الوطنيــة ابللغــة اإلجنليزيــة!
( ((3إن حجــم البحــث يفــرض علينــا االقتضــاب وعــدم عــرض مجيــع اآلراء ،ولذلــك مــرران علــى
آرائــه مـ َّـرا س ـر ًيعا.
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( ((3هــذه اخلالصــات العامــة هــي حصيلــة نتائــج الدراســات واألحبــاث الــي تضمنهــا البحــث إضافــة
إىل مقــاالت وتقاريــر حبثيــة ومشــروعات تعليميــة يف دول خمتلفــة مــن العــامل :الــوالايت املتحــدة،
وبريطانيــا ،وكندا،وفرنســا ،وتركيــا ،واليــاابن ،وهونــغ كونــغ ،وأملانيــا ،وإســبانيا ،والنرويــج......
إخل .وكثــر مــن هــذه اخلالصــات جــاءت يف ثنــااي البحــث.
( ((3ســيقتصر البحــث علــى جوانــب حمــددة وأمثلــة معــدودة مــن وجــوه التأثــر؛ َع َمـ ًـا بضوابــط النشــر
واحليــز املســموح بــه.
( ((3حميي الدين حمسب ،انفتاح النسق اللساين ،ص93:؛ بتصرف يف األمثلة.
( ((3نظـ ًـرا لالعتمــاد علــى العينــات املكتوبــة أكثــر فإنــه مــن الطبيعــي أن تكــون التأث ـرات الصوتيــة
قليلــة؛ ولكننــا نعتقــد أن دراســة صوتيــة متكاملــة ســتفضي إىل أتثــر يف النظــام املقطعــي و نظــام
الوقــف والتغنيــم....إخل.
( ((3تكرر هذا اخلطأ يف النطق والكتابة َغ ْي مرة.
( ((3انظر تفاصيل وافية يف أنواع التأثري املعجمي يف حبث أنيتا ابفلينكو املذكور ساب ًقا.
( ((3هــذا امللمــح يظهــر يف اللغــة املنطوقــة ويتوافــق مــع طبيعتهــا العفويــة ،أمــا يف املكتــوب فــإن مثـةً وقتًــا
كافيًــا للتفكــر يف كيفيــة التغلــب علــى هــذه املشــكلة؛ بسـؤال اآلخريــن أو البحــث يف املعجــم
اإللكرتوين الشــابكي...إخل.

(39) SECOND LANGUAGE GENDER SYSTEM AFFECT
FIRST LANGUAGE GENDER CLASSIFICATION, in:
I. Kecskes and L. Albertazzi (eds.), Cognitive Aspects of
Bilingualism, 271–299.
© 2007 Springer

( ((4الرتمجــة احلرفيــة تتضمــن جمموعــة مــن األخطــاء يف الوقــت نفســه؛ فقــد تكــون معجميــة يف انتقــاء
املفــردات ،وقــد تكــون حنويــة وتركيبيــة ،وقــد تكــون صرفيــة ،وقــد تكــون تداوليــة عندمــا ينقــل
املتحــدث االســتعمال يف اللغــة األجنبيــة ظنًّــا أن ســياق االســتعمال يف اللغتــن واحــد.
( ((4هــذا نــص أنتجتــه طالبــة جامعيــة (جامعــة قطــر) درســت يف مــدارس ثنائيــة اللغــة ال تــويل العربيــة
اهتمامــا كبـ ًـرا.
والتدريــس ابلعربيــة
ً
( ((4هذا املثال وما يليه يف هذه الفقرة من العامية األردنية -الفلسطينية اَمل َدنيَّة.
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