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 اللغوي والتحول اللغوي التداخل
 علي القامسيد. 

 خبري مبكتب تنسيق التعريب ابلرابط

يعرف اللسانيون الغربيون التداخل اللغوي، عادة، أبنه أتثري اللغة األم على  :التداخل اللغوي
ر ، أو إبدال عنصر من عناصر اللغة األم بعنصر من عناص(Skiba, 2001: 1)اللغة اليت يتعلمها املرء 

 (. ويعين العنصر هنا صواتً أو كلمة أو تركيباً.MacKay, 1969: 109اللغة الثانية )

ولكننا ننظر إىل التداخل اللغوي بوصفه انتقال عناصر من لغة )أو هلجة( إىل أخرى، يف 
مستوى أو أكثر من مستوايت اللغة: الصوتية والصرفية والنحوية واملفرداتية والداللية والكتابية، سواء 
أكان االنتقال من اللغة األم إىل اللغة الثانية أو ابلعكس، وسواء كان هذا االنتقال شعورايً أو ال شعورايً. 
فإذا أتثرت اللغة العربية الفصيحة اليت يتكلمها الطفل العريب بلهجته العامية أو ابللغة األجنبية اليت 

 يتعلمها، فإننا نعد ذلك من ابب التداخل اللغوي كذلك.

نصف األول من القرن العشرين عندما سيطر ظهر مفهوم "التداخل اللغوي" يف الوقد 
السلوكيون على ميدان الدراسات النفسية واللسانية، ودأبوا على النظر إىل الكالم بوصفه عادة لفظية ال 

ء خيتلف عن العادات السلوكية األخرى من حيث اكتساهبا ابملران والتكرار والتعزيز، حىت يتكلم املر 
. (Skinner 1947)جهدًا فكراًي يُذكر، متامًا كما يتعلم الطفل املشي بسهولة ويسر دون أن يبذل 

ونتيجة لتأصل عادة التكلم ابللغة األم، فإن الطالب ينقل بعض عناصرها بصورة ال شعورية إىل اللغة 
 اجلديدة اليت يتعلمها.

ة، حىت أواخر الستينيات من القرن ونتيجة لذلك فقد ظل املختصون يف تعليم اللغات األجنبي
 العشرين، يرون أن معظم األخطاء اليت يقرتفها املتعلمون هي نتيجة لتأثريات اللغة األم على اللغة الثانية.

وتظهر أتثريات اللغة األم على اللغة الثانية اليت يتعلمها املرء يف مستوايت التداخل اللغوي: 
 مستوايت لسانية متعددة، وهي:
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يؤدي التداخل يف املستوى الصويت إىل ظهور هلجة أجنبية يف كالم املتعلم تبدو ستوى الصويت: ( امل1
 واضحة يف اختالف يف النرب والقافية، والتنغيم وأصوات الكالم.

وحىت إذا كانت الوحدة الصوتية )الفونيم( موجودة يف لغة األم واللغة الثانية فإن نطقهما خيتلف 
هور تلك اللهجة األجنبية يف كالم املتعلم ويضرب لنا فرانسز ماكي صوتياً، ما يؤدي إىل ظ

(MacKay, 1969: 23 مثاًل على ذلك فيقول: إن الوحدة الصوتية )/b/  يتطلب نطقها حصر اهلواء
موجودة يف اللغات وذبذبة احلبال الصوتية إلنتاج الصوت. وعلى الرغم من أن هذه الوحدة الصوتية 

ة والفرنسية والروسية، فإن كمية الصوت املنتج خيتلف من لغة إىل أخرى. وميثل واإلنكليزي األملانية
 لالختالفات النسبية يف التصويت ابلنقاط )....( يف الشكل التايل:

 -.......-األملانية  

 -..........-اإلنكليزية 

 -...............-الفرنسية 

 -...................-الروسية 

بلغته األم فيحصل فرق  /b/ة الثانية يتأثر املتعلم بعادته يف نطق الصوت وأثناء الكالم ابللغ
قائاًل إن مفردات اللغة األملانية مثاًل، ال تنتهي ابألصوات االنفجارية  ما كيصويت )فونيتيكي(. ويضيف 

ن كان . وهلذا فإ/k/و /t/و /p/، وإمنا ابألصوات االنفجارية املهموسة مثل /g/و /d/و /b/اجملهورة مثل 
جمهورة سيسبب  /b/الفرنسية اليت تنتهي بـ herbeالطالب األملاين يتعلم اللغة الفرنسية، فإن نطق كلمة 

 له صعوبة.

يؤدي أتثري حنو اللغة األم على حنو اللغة الثانية إىل وقوع املتعلم يف أخطاء تتعلق ( املستوى النحوي: 2
دام الضمائر، ويف استعمال عناصر التخصيص بنظم الكالم )أي ترتيب أجزاء اجلملة(، ويف استخ

)مثل أل التعريف( وأزمنة األفعال وحكم الكالم )مثل اإلثبات، والنفي، واالستفهام، والتعجب، 
 اخل(..



77 

فالطالب السنغايل من الناطقني بلغة الولوف أو املاندجنا، مثاًل، قد جيد صعوبة يف استخدام 
ة العربية، لغياب التذكري والتأنيث يف هاتني اللغتني. وقد تسمع الضمائر وأمساء اإلشارة لدى تعلمه اللغ

أحد السنغاليني يقول: "هذا البنت الطويل هو أخيت وهو يدرس معي. "ومعلوم أن اخللط بني املذكر 
 -981: 9191واملؤنث يف العربية قد يؤدي إىل اللبس يف املعىن وإعاقة االتصال والتفاهم )القامسي، 

981.) 

يؤدي التداخل اللغوي يف هذا املستوى إىل اقرتاض كلمات من اللغة األم ودجمها وى املفردايت: ( املست3
يف اللغة الثانية عند الكالم هبا. وإذا كانت الكلمة مستخدمة يف اللغتني ولكن مبعنيني خمتلفني، 

 فقد يستخدمها املتعلم مبعناها يف لغته األم وهو يتحدث ابللغة الثانية.

عندما تضم اللغتان األوىل والثانية كلمة واحدة ولكنها تستعمل مبعنيني خمتلفني، الداليل:  ( املستوى4
فإن متعلم اللغة الثانية قد مييل إىل فهم تلك الكلمة مبعناها يف لغته األوىل. واألمثلة كثرية يف 

والبون ابلفرنسية تعين "أتجري" ويف اإلجنليزية تعين "موقع"،  Location هذا الباب. فكلمة
الداليل شاسع بينهما ويسمى الفرنسيون هذا النوع من الكلمات املتشاهبة شكاًل املتباينة 

 مضموانً ابألخوات املزيفات.

 يقع املتعلم يف أخطاء يف الكتابة بسبب التداخل يف حالتني: ( املستوى الكتايب:5

ميل إىل كتابته طبقًا للفظه،  عندما يلفظ احلرف بصورة خمتلفة يف لغته أو هلجته األم، فياألوىل، 
 ، مثاًل، "ثالثة ابلتاء "تالتة".كما يكتب التلميذ املغرب

عندما تشرتك اللغتان األوىل والثانية يف استخدام نظام كتايب واحد، كما هو احلال يف  الثانية،
لعربية كما يكتبها األوردية والعربية، إذ مييل الطالب الباكستاين الذي يتعلم العربية، إىل كتابة الكلمات ا

 عنها ابألوردية. ةكتابة تلك الكلمة خمتلفة ابلعربيذلك، إذا كانت   ابألوردية، وقد يقرتف اخلطأ بسبب

 إن نوع التداخل اللغوي يعتمد على إحدى حالتني:أنواع التداخل اللغوي: 

لغة الثانية، حينما متعلم وهو حياول أن يتكلم ابللويقع هذا النوع من التداخل ل( التداخل السليب: 1)
يستبدل بصورة ال شعورية عناصر من لغته األم املتأصلة يف نفسه بعناصر من اللغة الثانية. 
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 -Corder, 1975: 20-1)ويتسبب هذا النوع يف كثري من الصعوابت اليت يواجهها الطالب.  

218) 

م ما يسمع من اللغة الثانية. ويقع هذا النوع من التداخل عندم حياول الطالب فه( التداخل اإلجيايب: 2)
وكلما ازداد التشابه بني لغة الطالب األم واللغة الثانية اليت يتعلمها أصبح فهم اللغة الثانية أيسر. 
وهذا ما نالحظه، مثاًل، لدى الناطقني ابللغات الالتينية، حيث يستطيع الطالب اإلسبان فهم ما 

يتعلموهنا. ولكن عندما يريد الطالب أن يستخدم   يسمعونه من اللغة اإليطالية أو الفرنسية اليت
كلمة فرنسية مثاًل، مشاهبة لكلمة يف لغته األم فإنه قد يقع يف اخلطأ. فهنالك فرق كبري بني تعلم 
كلمة وبني كيفية استعماهلا يف الكالم. وعندما يتعلم الفرد لغة اثنية فإنه مييل إىل إخضاعها إىل 

 (MacKey, 1965: 109أمناط لغته األم. )

حاول بعض اللسانيني وضع قوانني لتوقع الصعوابت اليت يواجهها تشخيص التداخل اللغوي: 
يف تعلم لغة من اللغات، وتوقع األخطاء اليت سريتكبها يف مسريته، متامًا كما يضع الفيزايئيون، الطالب 

لبشر أكثر تعقيدًا من العناصر مثاًل، قوانني لغليان املاء عند درجة معينة من التسخني، غري مدركني أن ا
الطبيعية وال ميكن توقع سلوكهم ابلسهولة نفسها. فال ميكن التنبؤ بكيفية استعمال الفرد للغة اليت 

 :MacKeyيتحدث هبا بنفس الطريقة اليت يتنبأ فيها الفلكي بكسوف الشمس أو خسوف القمر. )

111.) 

 قع األخطاء اليت يرتكبها متعلم اللغة الثانية:ومع ذلك فإن هؤالء اللغويني ابتكروا طريقتني لتو 

إجراء مقارنة بني نظامي اللغتني: لغة الطالب األم  وتتبىن هذه الطريقة على( التحليل التقابلي: 1)
واللغة الثانية اليت يتعلمها، يف املستوايت الصوتية والصرفية والنحوية. وتسمى هذه الطريقة 

. وتدلنا نتائجها على ظاهرتني قد يتسببان يف صعوابت (Corder, 1975) ابلتحليل التقابلي
 تعلمية، ومها:

إذا علمنا، مثاًل، أن اللغة العربية ختلو من فخلو اللغة األوىل من عناصر توجد يف اللغة الثانية.  -أ
صوت أغن، فإنه حيق لنا أن نتوقع صعوابت تواجه الطالب العريب يف تعلم نطق أصوات الغنة 

ية. ويف املقابل إذا كانت اللغة الرتكية أو لغة الباشتو ختلو من املثىن، فإن الناطقني ابللغة الفرنس
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هبما قد يواجهون صعوبة يف استيعاب ظاهرة العدد ابللغة العربية )أقسام: املفرد، املثىن، اجلمع(، 
مجعًا وقد  ألن لغتهما ال تعرفان سوى قسمني: املفرد واجلمع. وهكذا فقد مييلون إىل اعتبار املثىن

يستعملون عالمة التأنيث لتدل على اجلمع. وهذا ما تفعله اللغة الرتكية ولغة البشتو. ففي العهد 
العثماين كان جملس النواب يسمى ابللغة الرتكية "جملس املبعواثن" أي املبعوثني؛ وكانت السلطة 

 احلاكمة يف أفغانستان تسمى ابلبشتوية "طالبان"، أي الطالب.

وسواء أكان هذا التشابه على املستوى الصويت، أو بني العناصر املتقابلة يف اللغتني، تشابه  -ب
الصريف، أو النحوي، أو الكتايب، أو الداليل. فإذا كانت اللغة الفارسية، مثاًل، تستخدم اخلط 
العريب يف كتابتها، فينبغي حصر احلروف املتماثلة يف اللغتني ذات القيمة الصوتية الواحدة من 
جهة، ومن جهة اثنية حتديد احلروف العربية اليت تستخدم ابلفارسية وهلا قيمة صوتية فيها خمتلفة 
عن قيمتها ابلعربية، وذلك لتوقع الصعوابت اليت تواجه الطالب الناطقني ابلفارسية لدى تعلمهم 

 العربية.

تألف يف كلتا اللغتني من فاعل فإذا كانت اجلملة، مثاًل تاختالف بني العناصر املتقابلة يف اللغتني.  -ج
وفعل ومفعول، ولكن النظم النحوي خيتلف يف اللغتني، كما لو كانت لغة الطالب األم ترتب 

؛ واللغة العربية اليت يتعلمها ترتب تلك األجزاء مفعول فاعل فعلأجزاء اجلملة على الشكل التايل: 
ترتيب هذه األجزاء عندما يتكلم  عادة على الشكل: فعل فاعل مفعول، فإن الطالب قد خيطئ يف

 ابللغة العربية، فيقدم املفعول به على الفعل، فيقول مثاًل: الكتاب أان أخذت.

وتقوم الطريقة الثانية اليت يستخدمها اللغويون يف توقع األخطاء لدى املتعلمني ( حتليل األخطاء: 2)
الكالم أو الكتابة. فيتوىل الباحث،  على إجراء مسح لألخطاء الشائعة بني متعلمي اللغة الثانية يف

لسانياً، مث مثاًل، جرد األخطاء يف إنشاءات الطالب يف مستوى دراسي معني، مث وصفها 
تصنيفها، مث حتليلها، من أجل الوقوف إحصائيًا على األخطاء ذات الرتدد العايل اليت يشرتك فيها  

ت اليت سيواجهها الطالب اجلديد يف نتائج التحليل مؤشراً للصعوابكثري من الطالب حبيث تكون 
تعلم اللغة الثانية، وُتستخدم هذه الطريقة بوصفها وسيلة تكميلية للطريقة األوىل هبدف حتديد 

 الصعوابت املتوقعة.
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وهكذا يعمل واضعو املنهج، ومؤلف الكتب املدرسية، ومدرسو اللغة الثانية على ختصيص وقت 
 اليت تشكل الصعوابت املتوقعة. أطول ومتارين أكثر للعناصر اللغوية

ويعتمد تصنيف األخطاء على املدرسة اللسانية اليت ينتمي إليها الباحث أو على طبيعة 
األخطاء اليت يقرتفها املتعلمون. ففي حبث جيري حاليًا يف هولندة على أخطاء الطالب الذين يتعلمون 

ة أقسام: أخطاء صرفية، وأخطاء مفرداتية، إىل مخسالفرنسية، وجدان أن الباحثني يصنفون هذه األخطاء 
وأخطاء حنوية )تتعلق بنظم اجلملة(، وأخطاء صوتية، وأخطاء براغماتية )تتعلق بكيفية استعمال الناطقني 
للغة يف حاالت اخلطاب الفعلي(. وقد يقسم كل قسم إىل عدة فروع؛ فقسم األخطاء الصرفية، مثاًل، 

. (identification des erreurs: 1- 12) اء صرفية مفرداتيةيقسم إىل أخطاء صرفية صوتية، وأخط
ويف حبث آخر جيري يف مدينة احلسيمة يف املغرب على أخطاء الطالب الذين يتعلمون الفرنسية، وجدان 

النحوية، أخطاء التذكري -ة أقسام هي: األخطاء الصرفيةأن الباحثني يصنفون األخطاء إىل سبع
ة من املوصوف، أخطاء انجتة عن االختالف بني الكالم والكتابة، أخطاء والتأنيث، أخطاء موقع الصف

 يف قواعد الكتابة، أخطاء يف التصريف، أخطاء يف استعمال أدوات العطف، وما إىل ذلك.

حىت أواخر الستينيات من القرن املاضي، كان الرأي السائد أن مصادر األخطاء وأسباهبا: 
نية انجتة صورة رئيسة من أتثري اللغة األم على اللغة الثانية، ولكن أخطاء الطالب يف تعلم اللغة الثا

البحوث اليت أجراها اللغويون بعد ذلك أظهرت أن ليس مجيع األخطاء اليت يقرتفها املتعلم عائدة لذلك 
 السبب، وإمنا هنالك عدة أسباب، أمهها:

سي الذي يتعلم اللغة العربية فيقول مثال ذلك الطالب الفرن( أتثري اللغة األم على اللغة الثانية، 1
 .J'ai faim"عندي جوع" بدال من "أان جوعان" ألن التعبري الفرنسي: 

فيحاول تكوين عبارات ( حماولة املتعلم التحدث ابللغة الثانية على الرغم من قلة متكنه منها 2
تعويض، أو إعادة جديدة على سبيل تعميم ما تعلمه يف السابق أو القياس عليه، أو احلذف، أو ال

د" على أسودة" قياساً الرتكيب، متامًا كما خيطئ الطفل العريب الذي يتعلم لغته األم فيؤنث "أسو 
 كبرية، اخل.-صغرية كبري-على "صغري
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( وألن اللغة نظام تواصلي ال ينحصر يف نظامها الصويت فحسب، وإمنا يشتمل على عناصر تواصلية 1
يقرتف خطأ تواصليًا بسبب التعلم الناقص، فيستعمل العبارة من خارج اللغة، فإن الطالب قد 

 الصحيحة، مثاًل، يف غري سياقها أو مقامها، أو يستعمل تنغيماً مغايراً للمعىن، وهكذا.

 :documentation)مثل اإلعياء أو االرتباك أو ما إىل ذلك. ( أسباب شخصية تتعلق ابملتعلم، 4

_Mackey, 1965: , planes y programas: 1, Centre de (4, Duran:7 
ويرد بعضهم األخطاء اليت يقرتفها الطفل املغريب يف املدرسة االبتدائية يف جمال استخدام 

 األلفاظ، إىل مخسة أسباب رئيسة هي:

أنيث "فعالن" على "فعالنة"، كما يف اللهجة العامية، حني يقوم الطفل، مثاًل، بتالقياس الفاسد،  -1
 فيقول "جوعانة"، يف حني أن مؤنث "فعالن" ابلعربية الفصحى هو "فعلى" إال يف ألفاظ حمفوظة.

لتشابه بينهما ومن األمثلة على ذلك ما   رعندما يستعمل الطفل لفظاً مكان آخالعدوى املعجمية،  -2
 لزاهية{ ويقصد الزكية.كتبه أحد األطفال: "الروائح }ا

حينما خيرتع املتعلم لفظًا للتعبري عن معىن، ومن أمثلة ذلك الطفل الذي أراد أن يكتب االخرتاع،  -3
 عن الطربوش فقال "قبعة محراء".

 عندما يعمم الطفل قاعدة صرفية أو حنوية، فيستعمل، مثاًل "الشتاء" للتعبري عن املطر.التعميم،  -4

حياول الطفل اجتناب خطأ فيقع فيما هو أشد منه، مثل: ال يبايل الفالح  عندماالتصويب،  -5
 {.981 -998: 1001ابملضرات، ويقصد املشقات، فجمع مضرة مجعاً ساملاً }الصوري، 

يعين "التحول اللغوي" حتول الفرد، أثناء الكالم من لغة إىل أخرى أو من التحول اللغوي: 
أو ابلعكس، أو املراوحة بينهما يف حديثه. وحيصل هذا التحول لدى اللغة الفصيحة إىل اللغة العامية 

الشخص ثنائي اللغة بصورة شعورية لغاية من الغاايت، أو بصورة ال شعورية كما لو يستعمل خماطبه اللغة 
الثانية، مثاًل، فيتحول إليها املتكلم دون أن يقصد ذلك. ويستعمل التحول اللغوي األشخاص ثنائيو 

اجملموعات البشرية ثنائية اللغة. ويقصد ابلشخص ثنائي اللغة ذلك الفرد الذي يستطيع أن اللغة أو 
 (.Skiba, 1997: 1بلغة اثنية إضافة إىل لغته األمة. ) -إىل حد ما–يتفاهم 
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يف   9191وأول من أشار إىل ظاهرة التحول اللغوي من اللسانيني الغربيني هو فاينرايش سنة 
 ، مث توالت الكتاابت يف املوضوع.(Weinreich, 1953)" كتابه "اللغات يف متاس

ينظر معظم الناطقني أحاديي اللغة وبعض ثنائيي اللغة إىل التحول النظرة إىل التحول اللغوي: 
اللغوي نظرة سلبية. فغالبًا ما يعدونه أسلواًب غري صحيح يف الكالم ودلياًل على فقر لغوي، وضعف يف 

تمكن من أي من اللغتني. ومع ذلك فإن ظاهرة التحول اللغوي ظاهرة عامة بني التعبري، أو نتيجة عدم ال
 :Hammink, 2000)ثنائيي اللغة ليس يف البالد العربية فحسب، وإمنا يف مجيع أحناء العامل كذلك. 

1) (Crystal 1987.) 

ن ولكن الباحثني اللسانيني ينظرون إىل التحول اللغوي نظرة موضوعية ويقدمون عددًا م
 األسباب والدوافع اليت جتعل من الفرد ثنائي اللغة يطرز كالمه بكلمات أو عبارات من اللغة الثانية.

 ويف طليعة هذه األسباب والدوافع ما أييت:أسباب التحول اللغوي ودوافعه: 

هبا ( ميثل سلوك التحول اللغوي حماولة من قبل بعض األطفال للتأقلم مع القدرات اللغوية اليت يتمتع 9
مع جمموعة من ثنائيي اللغة، حىت إن بعض األطفال  م من األطفال اآلخرين، أو التكيفخماطبوه

الذين ال مييلون إىل استخدام التحول اللغوي يضطرون إىل استخدام نوع بسيط من التحول 
اللغوي، كإضافة كلمة هنا وكلمة هناك من اللغة الثانية يف حديثهم، ليكونوا مقبولني من طرف 

 ألطفال اآلخرين ثنائيي اللغة الذين يستخدمون التحول اللغوي بكثافة يف أحاديثهم.ا

يعكس التحول اللغوي، أحياانً، رغبة املتكلم يف التكيف مع القابليات اللغوية ملخاطبه، وهذا ما ( 1
يلجأ إليه بعض معلمي اللغة األجنبية الذين يستخدمون بعض العناصر من لغة الطالب ملساعدهتم 
على فهم اللغة األجنبية، وكذلك بعض أساتذة الطب والعلوم التطبيقية الذين يلقون دروسهم بلغٍة 

 أجنبيٍة يف اجلامعات العربية.

لغة األخرى لتأكيد نقطة معينة يف حديثه أو الستعمال تعبري جاهز معروف يتحول املتكلم إىل ال( 1
 لدى خماطبه.



75 

كاملة يف لغة واحدة، فيتحول إىل اللغة األخرى ليداري هذا عدم قدرة الشخص على التعبري بصورة  ( 4
العجز. ويغلب أن حيدث هذا النوع من التحول اللغوي عندما يكون الشخص منزعجًا أو مرهقاً 

 أو مشوش الذهن.

( ميكن أن يلجأ املتكلم إىل التحول اللغوي عندما يريد أن ال يفهمه سوى خماطبه. ومثال ذلك عندما 9
ذة مع زميلة ثنائية اللغة يف غرفتها وتدخل أمها أحادية اللغة لشأن من شئوهنا، تتحدث تلمي

 فتتحول الفتاة إىل اللغة الثانية اليت جتهلها أمها.

( ميكن أن يستخدم التحول اللغوي كوسيلة لسانية اجتماعية للتعبري عن موقف معني، مثل التعبري عن 6
عن انتماء املتكلم لشرحية اجتماعية معينة أو تضامنه معها، تعاطفه مع فئة لسانية معينة، أو التعبري 

أو لإلعالن عن االنتماء إىل ثقافة معينة، أو إشعار املخاطبني إبملامه بتلك الثقافة أو لغتها. 
(Alvarez- Cacamo )9- 1 :9110. 

جنبية ملساعدهتم ( قد يستعمل معلم اللغة األجنبية التحول اللغوي مع الطالب املبتدئني يف تعلم لغة أ9
على فهم املادة اللغوية أو يف إعطاء التعليمات أو الشروح الالزمة للتمارين. وخيتار املدرس املتمرس 
األوقات املناسبة للتحول إىل اللغة األم مثاًل عندما يشعر الطالب ابإلعياء جراء استعمال اللغة 

 أو يؤنبه.األجنبية، أو عندما يريد املدرس أن يثين على أحد الطالب 

قد يستخدم الطالب املتقدمون يف تعلم اللغة األجنبية عندما يدرسون نصًا بتلك اللغة كما 
ويقدمون عنه تقريرًا أو خملصًا بلغتهم األم أو ابلعكس. وهذه الطريقة التعليمية تساعد الطالب على 

املناسبني، ومتنحهم القدرة على  تنمية قدراهتم اللسانية ومتكنهم من اختيار اللغة املناسبة للموقف واملقام
 (.Cook 19991املبادرة واإلبداع وجتنبهم أن يكونوا جمرد مقلدين للناطقني ابللغة األجنبية )

ولكن بعض اللغويني يرون أن الصغار والكبار من ثنائيي اللغة ميارسون التحول اللغوي منذ 

روف نشأهتم اللغوية أكثر من كونه نعومة أظفارهم. ويبدو أنه متجذر يف منوهم النفسي، ويعكس ظ

 ,Hammink)وسيلة اجتماعية يستخدموهنا إلظهار تعاطفهم مع فئة معينة من الناس أو ما إىل ذلك. 

. ويالحظ سيلسو الفريز كاكامو(، يف حبثه الذي أجراه يف مدينة كاليزا يف إسبانيا على عينة من (2000
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 حماداثهتم، أن الدوافع اللسانية واالجتماعية املتوخاة من ثنائيي اللغة الذين ميارسون التحول اللغوي يف

اللغوي ال معىن له وال دافع له وليس مقصوداً. التحول اللغوي تبدو أحياانً واضحة، وأحياانً يبدو التحول 

وخيلص كاكامو إىل أن ما يعتربه اللغوي إشارات ذات داللة قد ال يعترب إشارات تواصلية ابلنسبة 

توجد أحياانً إكراهات مقامية أو استطرادية، وليست لسانية وال تركيبية، تتحكم يف حدوث  للمتكلم، إذ

 (Caccamo, 1990: 9التحول اللغوي )

 ميكن أن حيصل التحول اللغوي على عدة أوجه، أمهها:أنواع التحول اللغوي: 

تحدث هبا الفرد. وغالباً ما ونعين به استعمال كلمة من اللغة األخرى وتكييفها للغة اليت ي االقرتاض:( 9

تكون هذه الكلمة مفقودة يف اللغة األوىل أو جيهل املتكلم وجودها. وأضرب مثاًل لذلك جبملة 

 مسعتها من أحد الزمالء الذي قال:

 )أي اإلدماج(.  integration"يبقى املوظف سنة واحدة بصورة مؤقتة قبل ال

من التحول إىل أتكيد مسألة أو نقطة معينة، فيعيد ويرمي هذا النوع ( التحول اللغوي بني اجلمل: 2

ي ب أو أحد املشاركني، أو عندما يرو املتكلم معىن مجلته ابلغة األخرى مزيدًا يف إفهام املخاط

 املتحدث كالم غريه حرفياً ابللغة األخرى.

 "N e vous inquietez pas"مثاًل: قال يل املدير: 

ي هذا النوع من التحول اللغوي داخل اجلملة الواحدة، أي وجير ( التحول اللغوي داخل اجلملة: 3

على مستوى التعابري أو الرتاكيب املكونة هلا، بل حىت على مستوى املفردات إذا مل ختضع 

 يف جيب اباب. Mon argent. مثاًل: أو صرفية لتكييفات صوتية

ني ألنه أكثر األنواع وهذا النوع من التحول اللغوي هو الذي حيظى ابهتمام الباحثني اللساني

تعقيداً، ويتطلب من املتكلم مهارة امتالك اللغتني واستعمال نظيمهما يف آن واحد. وال يستخدمه عادة 

إال ثنائيو اللغة املتوازنون، أو املتمكنون من اللغتني. أما األطفال أو ثنائيو اللغة الذين مييلون إىل استعمال 
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يستخدمون األنواع األخرى من التحول اللغوي كاالقرتاض الذي  إحدى اللغتني أكثر من األخرى، فإهنم

ينصب على املفردات أو التحول بني اجلمل، ألهنا ال تتطلب مهارات لغوية عالية وال حتكمًا عاليًا يف 

 .(Poplack, 1980)نظامي اللغتني 

ع ( نوعًا رابعًا من التحول اللغوي يضعه بعد النو Hammink, 2002: 2ويضيف هامنك )

األول )أي االقرتاض( من حيث الصعوبة، ويسميه "احملاكاة" ويقصد بذلك أية ترمجة حرفية لعبارة كاملة 

من اللغة األخرى إىل لغة احلديث. ويضرب مثاًل لذلك ابلعبارة التالية من اللغة اإلسبانية السائدة بني 

 ك حبثه، والعبارة هي:األمريكيني من أصول مكسيكية يف والية تكساس حيث أجرى األستاذ هامن

Le voy a llamr para tràs. 

 ويقول إهنا ترمجة حرفية للعبارة اإلجنليزية:

I'm going to call him back. 

وإذا كانت هذه العبارة غري صحيحة ابإلسبانية فإننا ال نعد هذا االستعمال من أنواع التحول 

اخلطأ بسبب أتثري لغة يف أخرى، كما أحملنا إىل اللغوي، وإمنا من أنواع التداخل اللغوي الذي يؤدي إىل 

 ذلك يف تعريف التداخل اللغوي يف مطلع هذه الدراسة.

أن هنالك مستوايت أو  (Milroy, 1987: 185)يرى ميلروي مستوايت التحول اللغوي: 

لف درجات متفاوتة من التحول اللغوي تتوقف على مكانة املخاطب ونوعية املكان، فالتحول اللغوي خيت

من حيث النوع والكثافة واالجتاه تبعًا لعالقة املتكامل ابملخاطب: فرد من أفراد العائلة، أو صديق، أو 

زميل عمل، أو رئيس وكذلك تبعًا للمكان: املنزل، أو الدائرة، أو مكان العبادة. فلكل لغة قيمة 

 تحول إليها.اجتماعية خمتلفة، واملتكلم خيتار اللغة اليت تناسب املخاطب واملكان وي

ومن انحية أخرى، فإن مقدار املادة الكالمية اليت حيصل فيها التحول اللغوي خيتلف كذلك 

طبقًا لسن املتكلم، فاألطفال ثنائيو اللغة الذين هم حتت سن التاسعة يفضلون التحول اللغوي املفردايت 
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الذي يشتمل على تعبريات )عادة األمساء والصفات(، وكلما كربوا أخذوا يف ممارسة التحول اللغوي 

 وعبارات.

إىل رصد قيدين على  (Poplack, 1980)توصلت بوبالك قيود على التحول اللغوي: 

التحول اللغوي لكي يكون الكالم مفهومًا لثنائي اللغة ويؤدي التحول اللغوي وظيفته. ويساعد هذان 

 لغوي، ومها:القيدان على التنبؤ ابلنقاط أو املواقع اليت يتم عندها التحول ال

القيد الصريف: ال جيري التحول اللغوي داخل الكلمة الواحدة، فال ميكن، مثاًل، أن يكون االسم من  (9

لغٍة وعالمة مجعه امللحق به من لغة ُأخرى. فال يقول ثنائي اللغة، مثاًل، آجننريون، مجعا لكلمة 

ingénieur. 

بغي أن يقع التحول اللغوي يف نقطة حبيث ال وطبقًا هلذا القيد ينالقيد النحوي )أو قيد التعادل(:  (1

يؤدي إىل خرق قواعد أي من اللغتني. أي أن التحول اللغوي يقع يف نقطة حُيرتم قبلها وبعدها نظام 

 ترتيب أجزاء اجلملة يف اللغتني. فمثاًل:

 .elle est partieأخربته  -

 ففي هذه اجلملة متت مراعاة قواعد اللغتني العربية والفرنسية.

 هو عدم احتمال ورود هاتني العبارتني: (Cook, 1991)واملثل الذي يعطيه كوك 

- a car americaine 

-  une American voiture 

ألهنما خيرقان قواعد اللغتني الفرنسية واإلجنليزية من حيث ترتيب الصفة واملوصوف يف اجلملة. 

 ولكن العبارة التالية ممكنة:

J'ai acheté an American car. 

 ألن نظام اجلملة يف اللغتني اإلجنليزية والفرنسية يقتضي أن أييت املفعول به بعد الفعل.



77 

أن التحول اللغوي يبقي  Skibaيرى سكيبا  الفرق بني التداخل اللغوي والتحول اللغوي:

من اللغة اللغتني منفصلتني ال تداخل بينهما. فالطفل يبدأ مجلته بعبارة من اللغة األوىل وينهيها بعبارة 

 الثانية، وال تداخل بني العبارتني.

ولكننا نرى أن التحول اللغوي هو وجه من وجوه التداخل اللغوي. فاملتكلم ينتقل من لغة إىل 

أخرى بتأثري هذه اللغة األخرى، كما قد تنتقل عناصر، صوتية أو حنوية، من لغة األم إىل اللغة الثانية أو 

نت العبارتني منفصلتني متاماً. وهلذا فإن التحول اللغوي قد ال ينجو من ابلعكس أثناء كالمه، حىت لو كا

 التداخل اللغوي.

إن التداخل اللغوي هو أتثري لغة )أو هلجة( يف لغة أخرى حني يتكلمها خالصة واستنتاجات: 

بصورة  الفرد، أما التحول اللغوي فهو انتقال الفرد يف حديثه من لغة )أو هلجة( إىل أخرى. ويتم كالمها

شعورية أو ال شعورية. والتداخل اللغوي مصطلح عام يضم أمناطاً كثرية من التأثريات والتأثريات اليت جتري 

بني اللغات عندما تكون يف متاس، وهلذا ميكن أن ننظر إىل التحول اللغوي بوصفه وجهًا من وجوه 

 التداخل اللغوي.

اللغوي الشائعتني يف البالد العربية ومعرفة وال شك أن دراسة ظاهريت التداخل اللغوي والتحول 

أسباهبما وأنواعهما وحتديد حاالت وقوعهما، ستساعدان كثريًا على حتسني طرائق تدريس اللغة العربية 

 الفصيحة ألبنائنا ولغري الناطقني هبا، كما تساعدان على تطوير طرائق تدريس اللغات األجنبية ألبنائنا.
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 ملحق

 الناس إىل التحول اللغوياستبيان لقياس نظرة 

 اخرت إحدى اإلجاابت الثالث، وضع حتتها عالمة /: موافق، غري موافق، ال أدري

 لفرنسية عن روح املودة والصداقة جتاه اآلخر( ينم خلط العربية اب9

 ( أشعر ابالنزعاج عندما أمسع بعضهم خيلط العربية ابلفرنسية خالل احلديث1

 نسية يف احلديث ألنه ال جييد العربية وال الفرنسية( خيلط بعضهم العربية ابلفر 1

 ( من السهولة فهم كالم الشخص الذي خيلط العربية والفرنسية4

 ( كثرياً ما أستعمل العربية والفرنسية يف اجلملة الواحدة.9

 أبي لغة يتحدث أهلك يف املنزل؟ ابلعربية ابلفرنسية ابلعربية والفرنسية -

 (Hammink)مقتبس من هامنك 
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