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ABSTRACT 

Vernacular dialects appeared strongly when Arabs mixed with others, during the Islamic 

conquests in the early days of Islam, and with the passage of time and Arabs mixed with 

others, and because hearing is the father of the linguistic queens, and due to time people 

gradually drifted away from classical, especially in the language of daily conversation. In the 

modern era, calls for the rejection of al-Fusha and the use of vernacular by Western orientalists 

and their Arab recruits, who carried the banner of antagonism under brilliant names such as: 

facilitation, reform, and the study of dialects, and others, escalated, and the vernacular 

prevailed over the daily conversation of people, and was counterbalanced by the actual 

deterioration of the classical, This has resulted in many dangers, including: that colloquies cut 

off the present of Arabs from their past; Because future generations will not understand the 

heritage of their ancestors, and illiteracy has also worked to fragment and disintegrate the Arab 

nation, and Arab colloquials have become dictionaries to clarify their meanings, and ... 

therefore, it was necessary for Arabism to remain the strongest bond that unites Arab peoples, 

so decision-makers must From practical steps to reduce colloquials, by reviewing the 

educational and educational curricula so that they are disposed to achieve proper reading, 

writing and conversation, from kindergarten to graduation, so that linguistic security becomes 

an integral part of cultural security, and media and social media must be adapted to carry the 

language Classical, and above all the education of the child and the Arab individual on the 

sense of the value of classical language, it reflects the sovereignty of the nation speaking it. 
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 الُملخَّص

ظهرررال اللهُررراُل العاميرررة بخررروا عنرررد اهرررإالَّ العرررراا ب يررراية  يبَّررران ال،إوحرررال  اإلسرررالمية  ررر   ررردر اإلسررررالم  

من واهرررإالَّ العررراا ب يررراية  ولنَّ اللرررمرة  برررو الملنرررال الللرررانية  وب،عررر  الرررزمن ابإعرررد النرررا   ررري ا   ررري ا  ومرررر مررراور الرررزط

و ررر  الع،رررا الحررردي  د،ررراعدل الررردعواُل يلررري نمررر   ال،،رررحي واسرررإخدام  عرررن ال،،رررحي  ا سررريَّما  ررر  ل رررة الحررردي  اليررروم .

يال باامرررة  العاميرررة مرررن ممررر  الملإ رررامين ال رررابيين ومرررن َّررراوعهة مرررن العررراا  الررر ين حملررروا لررروا ة الخ،رررومة  دحررر  ملرررمَّ

يخابلررر  مثررر ل الإيلررريا  واإل رررال   ودراسرررة اللهُرررال  وليايرررا   ى رررمح  العاميرررةُ دط ررري علررري الحررردي  اليررروم  للنرررا   و

الإررررديور ال،علرررر  لل،،ررررحي  ومررررد نررررإرة عررررن نلررررم مخرررراَُّا رثيرررراا منهررررال  ن العاميررررةة دخطررررر حا ررررا العرررراا بما رررريهة  لنَّ 

الجيرررااة الخادمرررة لرررن د،هرررةة درررااكة  سرررال ها  ورررر لم عملررر  الميرررةُ علررري الإ رررانم والإ،نرررم  ررر  المرررة العابيرررة  و  رررمح  

انيهرررا  و لررر ا رررران ابُررردَّ  ن دمخررري العابيررة يررر  الابررراَّ المرررو  الررر ي يُمرررر العاميرراُل العابيرررة دحإررراا يلررري معررراجة لإو رري  مع

ال ررعوا العابيررة   نرران ا برردَّ ل ررحاا الخرراار مررن هطرروال عمليررة للحرردط  مررن العاميررال  ونلررم ب عررادا الن ررا  رر  المنرراير 

اض الَّ،رررراا وحإرررري الإعليميررررة والإابويررررة بحيرررر  دخلررررُص لإحخيررررا الخرررراا ا والنإابررررة والحرررردي  ال،ررررحي   بررررد ا مررررن ريرررر

الإخرررراا  بحيرررر  ي،ررررم  المررررن اللُ رررروي جررررز ا ا يإُررررزَّ  مررررن المررررن الثخررررا    وررررر لم يإوجررررب دطويررررر وسررررا   اإلعررررالم 

ووسرررا   الإوا ررر  ااجإمررراع  لحمررر  الل رررة ال،،رررحي  وممررر  يررر ا رلررر  دابيرررة الط،ررر  وال،ررراد العابررر  علررري ال رررعور  بخيمرررة 

 لناَّخة بها.الل ة ال،،حي   ه  دعمط ا عن سيادا المة ا
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مةل  المخدط 

رررالا واللرررالم علررري سررريط   د الولرررين وايهررراين  سررريدنا محمرررد عليررر  وعلررري  لررر    ضررر  الحمرررد للررر  را العرررالمين  وال،َّ

 ال،الا و دةط الإللية  وبعدل

امإضررر  نرررواميُغ الل رررال   نَّ الل رررة مإررري انإ رررال  ررر  منررراَّاة واسرررعُة مرررن الرض  ودنلمررر  بهرررا َّوا رررُ  مخإل،رررة 

إحاا عليهرررا ااحإ،رراظ بوحرررددها الولررري  برر  دإ رررعب يلررري لهُررال  وا دن،رررم اللهُرراُل  ن دإلرررر الملرررا ة بينهررا   رررة د،رررم ة اسرر

رررر ه لهُرررة ل رررةو مخإل،رررة ودمرررول الل رررة الم  ولرررة د،لررر  الل رررةُ العابيرررة مرررن يررر ة اللُرررنَّة النونيرررة  لنرررنَّ الل رررة العابيرررة ال،،رررحي 

ن بهرررا الإرررااُك لهررا ظررراٌص هررراٌو لرررة يإرررو ا ليط  ل رررة مررر ن الل رررال  ويرررو  نَّهرررا اردمطررر  برررالخا ن منررر   ربعرررة ع رررا مانرررا  ودوط 

 الضخة ال ي ران الخا ن محورة.

وظررراياا وجرررود العاميرررة يلررري جانرررب الل رررة ال،،رررحي  ظررراياا ل ويرررة  ررر  جميرررر ل رررال العرررالة  ا سررريَّما  ررر  الل رررة 

لنررن سررراعان مررا برررد ل العاميررة دنإ رررا  رري ا   ررري ا برررين العابيررة  والإررر  حا  رر  علررري مودهررا و ،ررراحإها علرري مررراط  الخررراون  

المإحرررد ين بالل رررة العابيرررة  و  رررم  العرررزوص عرررن ال،،رررحي وظهرررور العاميرررال وا رررحا عنرررد العررراا  ونلرررم نإيُرررة منطخيرررة 

 لإمزق المة ود انمها    ع،ور انحطاَّها.

  ظررراياا للمرررة العاميرررة لررر ا يلرررعي يررر ا المحررر  يلررري الومررروص علررري ظررراياا دررر  ا سرررلما علررري الللررران العابررر   ويررر

علررري  للررررنة المإحرررد ين بالعابيررررة  ورررر ه نلررررم رررران نإيُررررة لعوامررر  عرررردا  ورررران هل،رررر   يرررداص مخ،يررررة سرررعي ال رررراا يلرررري 

دحخيخهرررا مرررن  جررر  محاربرررة اإلسرررالم  وا  داَّ علررري نلرررم مرررن مررروا تولرررية جي،رررور دبلُرررااص ل  مإررري دررروار  الخرررا ن ومدينرررة 

 العاب  يإدرا    سمي  الحضارا الإ  لة يمعدة عنها يا محمد ورإاب  . منة عن العاا  يمنننا حين    ن نا  

ويإنررراوا يررر ا المحررر    رررا العاميرررة علررري الللررران العابررر   حيررر  دنررراوا دعايررر  العاميرررة ومماد هرررا  ورررر لم دعايررر  

ض المحررر  للررردعوال الهدامرررة اسرررإخدام العاميرررة  حيررر  نررررا المحررر    بررراز الل رررة ال،،رررحي وعنا رررايا و يميإهرررا   رررة دعررراَّ

يررر ة الررردعوال  و يرررة ررا زيرررا والرررادَّ عليهرررا مرررن ال يرررورين علرررري الل رررة العابيرررة ال،،رررحي   رررة دنررراوا المحررر    ررراة يرررر ة 

الررردعوال علررري الللررران العابررر   ررر را مخررراَّا العاميرررة علررري الل رررة العابيرررة ال،،رررحي ب رررن  عرررام  وعلررري الللررران العابررر  

ة عررراض ري،يرررة الح،ررراظ علررري الللررران العابررر  مرررن لرررزو ب رررن  هررراو   رررة نررررا المحررر   سرررماا درررديور ال،،رررحي  ومرررن  ررر

 العاميال  وسم  الإ،دي له ة الم نلة.
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ومرررد اسرررإخدم الماحررر  المرررنهر الو ررر،  الإحليلررر  الررر ي يناسرررب مثررر  يررر ة الدراسرررال الل ويرررة    هرررو يحللهرررا دحلررريال 

ا.  وامعيا بحي  يمنننا الو وا ل ض  النإا ر الماجوَّ

بيرررران مميرررزال العابيرررة ال،،ررررحي  والإررر  يرررر  ل رررة الخررررا ن  الررر ي جعرررر   ويهررردص يررر ا المحرررر  ب رررن  عررررام يلررري

العابيرررة مميرررزا عرررن ليايرررا مرررن الل رررال العالميرررة الإررر  انرررد ال ب،عررر  الزمررران  ورررر لم مرررن حيررر  اسرررإيعابها للعخررر  العابررر   

وموارمإهررررا لنرررر  الإطررررورال  وررررر لم يهرررردص المحرررر  يلرررري الإعرررراص علرررري مخرررراَّا الومررررو   رررر   ررررا  العاميررررة ودُنمهررررا  

ويهرردص يلررري دوعيررة  بنرررا  العابيررة بخطرررا ييمررالهة لل رررة ال،،رررحي ومرريلهة يلررري الإلرراي   ررر  الإعامرر  مرررر العاميررال  ومرررا لررر  

 من   ا هطيا علي الللان العاب .

ولعررر  مرررن  يرررة الحخرررا ا الإررر    مإإهرررا النرررون والخررراون ال ررراباا  نَّ الخرررا ن رررران لررر  ال رررا  ررر  ح،ررر  الل رررة العابيرررة 

و رررر  الحرررردط  مررررن دطررررور اللهُررررال العاميررررة  وررررر لم  نط الل ررررة العابيررررة ال،،ررررحي يرررر  مررررن  يررررة  ال،،ررررحي مررررن اانخررررااض 

عوامررر  وحررردا العررراا ودخررراربهة   ررر  المخابررر   رررردَّ علررري  نَّ الإعررراَّ  مرررر العاميرررة علررري حلررراا ال،ُ،رررحي يررر  مرررن  سرررماا 

لإدريلرررية جمعرررا   حيررر  ينَّررر  ال،امرررة والإ رررانم  ودو ررر  الماحررر  يلررري  ررراورا اايإمرررام بالعابيرررة ال،،رررحي  ررر  المااحررر  ا

ا برررردَّ  ن ينررررون ااعإنررررا  بال،،ررررحي مررررن  يررررة مررررا ي رررر   المرررردار  والمعايررررد والُامعررررال  وا بُرررردَّ مررررن يمنررررا  المررررواَّن 

 العاب   نَّ الل ة ال،،حي هيُا وعا  يُمر العاا بعد اإلسالم.

 المبحث األول: بين الفصحى والعامية

 ومفهومها المطلب األول: اللغة العامية نشأتها

ة   ررر  303ل ل، رررة مرررىهونا مرررن ل،ررر  العرررام مخابررر  الخررراو  حيررر  نررررا  برررو من،رررور الثعرررالم  تلالعاميةةةة لغةةةة  

 [1]    .معُم  ده يب الل ةل  يُخاا رجٌ  عُمي  ورج  مُ،اي   العمي العام  والخ،اي الخاو 

رررة هرررالص الخا ررررة 077وجرررا   ررر  للررران العررراا ابررررن من رررورتل ميرررة مرررن العامرررة ويرررر   العا]0[ ة ل   والعامط

 هالص الخا ة  ويُخاا للم رَّا عام ط عند نلمإ   ويُخاا للم ن  عامية عند نلمإها  ل ا يُخاا الله ة العامية.

ل ورد لم،رررررطل  العاميرررررة دعاي،رررررال عررررردا عنرررررد علمرررررا  الل رررررة العررررراا الخررررردامي والُمحرررررد ين  العاميةةةةةة ا ةةةةةط  ا  

يرررةل  يررر  الل رررة الإررر  دُلرررإخدم  ررر  ال ررر ون العاديرررة والإررر  يُررراي بهرررا سرررىنرا مُموعرررة مرررن يررر ة الإعاي،رررال  الل رررة العام

 [3] .الحدي  اليوم  
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وبعمررررارا  دقل   ل،رررر  العاميررررة  يخابرررر  ال،،ررررحي  ويعنررررون برررر  مررررا  ررررا  اسررررإعمال  عنررررد  العامررررة   هرررر  ينن الل ررررة 

ويرررر  ل ررررة العامررررة ال،،ررررحي  خرررردل جررررز ا مررررن ه،ا ،ررررها النَّحويررررة وال،ررررا ية ب،عرررر    ررررار الإطررررور ال،ررررود  والرررردال   

وميررر  عرررن العاميرررةل  يررر  اللهُرررة المنطومرررة  ررر  ع،رررانا الحرررال  الُمنحررردرا مرررن [4]  ن رررىدها لملررراياا  و ررراعها المخإل،رررة 

ال،،رررررحي  المنطررررروق بهرررررا  ررررر  ع،رررررا ال،،ررررراحة الع،ويرررررة ولهُادهرررررا و  رررررابها د يررررراال رثيررررراا بعرررررد اهرررررإالَّ العررررراا 

 . [5]    ب ياية... 

يرررة المحنيرررة الإررر  يإرررداولها النرررا   ررر  حيرررادهة اليوميرررة  ومرررد دعرررددل برررين الملررردان  ل،ررر  العاميرررة يُطلرررا علررري العاب

 العابية  وين      خ  دعددل داه  الملد الواحد.

ومررد دمررراين العلمررا   ررر   همهررة لم،رررطل  العاميرررة   مررنهة مرررن ياايررا ل رررة ما مرررة برر ادها  وينرررا  مررن ياايرررا مرررىهونا 

 عن ال،،حي  و مادمطة بها  ولن  منهة ر ي .

حيررر  يررررا   نررريغ  ايحررررة  ن العاميرررة ل ررررة ما مرررة برررر ادها  حيرررة  مإطررررورا  ناميرررة  دإميررررز بُميرررر ال،رررر،ال الإرررر  

دُعرررر  منهررررا  داا َّميعيررررة لل،هررررة واإل هررررام  وللإعميررررا عررررن دواهرررر  الررررن،غ  و نَّ لهررررا مواعررررديا و  ررررولها  بينمررررا يخرررراه رمرررراا 

رررا الررردرإور رمررراا ب  رررا  يرررا   نَّ العاميرررة ل رررال ليرررا يوسررر  الحررراا برررىنَّ العاميرررة مرررىهونا عرررن ال،،رررحي ومادمطرررة بهرررا    مَّ

  [6] .نامية بينما اللهُة ي  الإنو  نو الخاابة بال   والُمإولط د عن     عام

 المطلُب الثاني: عوامل ظهور العامية

د لخرررد ررررران اإلنلرررران العابرررر ه يرررإنلة الل ررررة ال،،ررررحي علرررري سررررليخإ  و طادررر  وسررررُيإ   دون  يط حاجررررة لررررإعلهة مواعرررر

النحرررو وال،ررراص المخإل،رررة  ومرررد جرررا  الخرررا ن مثمط إرررا لررر لم  حإررري ينَّررر  دحرررد  العررراا  ررر   ،ررراحإهة  ومرررا  ن جرررا  اإلسرررالم 

وبرررد  سرررنام  ياد،رررر وينإ رررا  حإررري دوسَّرررع  رمعرررة الدولرررة اإلسرررالمية  مرررا دادَّرررب عنررر  دوسهرررر رمعرررة النررراَّخين بالل رررة العابيرررة 

ا  رررر  داهرررر   الل ررررة وي هررررا  يهررررا اللحررررن والخطررررى واللهُررررال المإعررررددا  ومررررد رانرررر  نإيُررررة ال،إوحررررال  وبررررد  اللحررررن يإلرررراط

العاميررة موجررودا منرر  الخ رردم المعيررد  لننطهررا لررة دنررن نال دررى يا حإرري بررد  ال ررعُا ال ررعم ه  رر  ال هررور  والرر ي وارررب العاميررال 

المررر رهين ن رررىا العاميرررة يلررري  الُمنإ ررراا  و  رررمح  الملررردان العابيرررة نال  للرررنة مإعرررددا  لنررر ط  بلرررد لهُإررر   ومرررد ردَّ مع رررةُ 

 هاوا الل ة العابية من موَّنها ال ل   واحإنارها بالل ال الُها .

ومرررد امإضرررر  نرررواميغ الل ررررال  نرررر  مإررري انإ ررررال الل رررة  رررر  منرررراَّا واسرررعة مررررن الرض  ودنلرررة بهررررا َّوا رررر  

دإ رررعب يلررري لهُرررال  ودلرررلم مخإل،رررة مرررن النرررا  اسرررإحاا عليهرررا ااحإ،ررراظ بوحرررددها الولررري  مررردا َّرررويال  بررر  ا دلمررر   ن 
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ررر  لهُررة َّايخهررا  وا دن،ررم دإلررر الملررا ة بينهررا حإرري  د،ررم  ررر  لهُررة منهررا مإميررزا ليررا م،هومررة يا عنررد  يلهررا  ولهرر ا 

الخرررانون هضرررع  الل رررال اإلنلرررانية علررري مررراط  الع،رررور  ولرررة د،لررر  العابيرررة مرررن يررر ا الم،ررريا   منررر   ن ادلرررر انإ ررراريا 

نإ رررار اإلسرررالم  ررر  الم،رررار المإعرررددا  هررر ل دإ رررعب يلررري لهُرررال  و هررر ل الملرررا ة دإلرررر بلرررمب ال،إوحرررال اإلسرررالمية وا

 [7]بين ي ة اللهُال حإي   م  بعضها لايما   لهُة العااق    الع،ا الحال  ا ي،همها الم،اي  وين ا...

 ومد  جم  الدرإور عمدة الااجح  عوام  ن ىا العامية رايد ل

ك حيررر  دإلرررر ا العامةةةل الاغرا ةةةي: .7 لامعرررة الُ اا يرررة للمإنلمرررين بالل رررة  ود،،ررر  بيرررنهة الُمررراا والنهرررار  ممرررا يُحرررد 

 اومررا بررين سررنان يرر ة المنرراَّا  رر  الُررو والمي رررة والطميعررة  حيرر  ا يخ،رري علينررا  نَّ يرر ة ال،رراوق الطميعيررة دونرررإر 

   الُمدن. اوما ل وبة   ال ين يعي ون    الخُا  يإنلمون ل ة ليا الإ  يإنلمها ال ين يعي ون  

ل حيررر  ين المُإمرررر اإلنلررران  بطمخادررر  المخإل،رررة يررر  ا  ررر  وجرررود اللهُرررال  نررر  َّمخرررة دحررراوا أسةةةباج ااعماعيةةةة .0

 ن دنرررون لهرررا ل إهرررا  و سرررلوبها المميرررز   الطمخرررة العليرررا  ررر  الُمُإمرررر دإخررر  لهُرررة ليرررا الطمخرررة الُوسرررطي  ويلرررةَّ 

ا.  جاَّ

نإيُررررة لررررزو  و يُرررراال  ويرررر ا ااحإنررررا   و ال،رررراا   ومررررن السررررماا ااجإماعيررررة احإنررررا  الل ررررال واهإالَّهررررا

الل رروي يعررده مررن  يررة السررماا الإرر  درر دي يلرري ن ررىا اللهُررال  حيرر  ينَّ  ررعما ي ررزو  ررعما يررإنلة ل ررة  هررا    يخرروم  رراا  

رررا الخضرررا  علررري يحرررد  الل إرررين مضرررا  ينررراد ينرررون دامرررا   و ي ن رررى عنيررر  برررين الل إرررين ال ازيرررة والم رررزوا  ودنرررون النإيُرررة يمَّ

 من ال،اا  ل ة م إخة من الل إين.

مررن حخررا ا الل ررة  نهررا ينا رانرر  واحرردا  هرر  مإعررددا بإعرردهد ال ررااد الرر ين يإنلمونهررا  ومررن الُملررلَّة  أسةةباج  رة:ةةة: .3

بررر   نَّررر  ا يوجرررد  خ،ررران ب،رررورا واحررردا ا د،إررراق  واهرررإالص ال رررااد  ررر  النطرررا يررر دي مرررر مررراور الرررزمن يلررري 

   لهُال  ُها .دطويا اللهُة   و ين ا

لنطررررا بررررين سررررنان ل ودإمثرررر   رررر  وجررررود  رررراوق  رررر  الإنرررروين الطميعرررر  لعضررررا  اأسةةةةباج اسةةةةمية  ي :ولوايةةةةة .4

 . [8] المناَّا المخإل،ة

ر العطةةةور الطبيعةةةي المطةةةرة ألع ةةةاا الدطةةة  عدةةة  الفةةةرة .5 ل  مرررن المخرررار  ن  عضرررا  النطرررا  ررر  اإلنلررران  ررر  دطررروه

ادهرررا ووظا ،هررررا   حناجانررررا وحمالنررررا ال،ررررودية و للررررنإنا دخإلرررر  َّميعررر  مطرررراد  رررر  بنيإهررررا واسررررإعداديا ومررررنهر  د
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عمرررا رانررر  عليررر  عنرررد  با نرررا الولرررين  ين لرررة دنرررن  ررر  بنيإهرررا الطميعيرررة  علررري المررر   ررر  اسرررإعداديا  ولنرررٌ  عرررن 

ر     عضا  النطا ينإُ  دطور      وال النلمال.  الميان  نط ر  دطوه

مرررد يحررريو بال،رررول بعرررل المررر  اال الإررر  دعمررر  علررري  رررع،   لاألخطةةةاا السةةةمعيةط وسةةةتوا األ ةةةوا  ال ةةةعيفة .6

بالإررردرا  روموعررر   ررر   واهرررا النرررالم  وزياددررر  عرررن بنيإهرررا  وعررردم دومررر  المعنررري المخ،رررود   يإضرررا ا جاسررر  

 رري ا   رري ا  حإرري ي،رر   رر  ع،ررا مررا يلرري درجررة ا ينرراد يإمينرر   يهررا اللررمر  ومع ررة ال،رر ار  رر  يرر ا الع،ررا 

 النمار  ينطخون بالنلمال مُادا من . ا ينادون يإمينون     نطا

انإخرراا   رروال جديرردا يلرري بعررل اللهُررال العاميررة مررن الل ررال الجنميررة الإرر  احإنرر  بهررا   مررن نلررم  ررول بررين  .7

ال رررين والُرررية  ينطرررا بهرررا  ررر  عاميرررة الخررراا   ررر  ل،ررر  تعابنُررر   ويرررو سرررا ا العابرررة   مرررن المحإمررر   ن ينرررون 

 . [9]ي ا ال،ول انإخ  يليها من الإارية

 المطلب الثالث: العسلسل ال مدي لظهور العامية:

ظهررررال العاميررررة بخرررروا دى يايررررا علرررري الللرررران العابررررر  عنررررد اهررررإالَّ العرررراا ب ررررعوا الملرررردان الهررررا  يبَّررررران 

ال،إوحرررال اإلسرررالمية  والإررر  نرررإر عنهرررا دهررروا العديرررد مرررن ال رررعوا  ررر  ديرررن اللررر    واجرررا  ومرررر مررراور الرررزمن وااهرررإالَّ 

والعُررررة  رررر  الملرررردان الإرررر   إحهررررا الملررررلمون   هرررر ل الللررررنة بال،لرررراد  ولنَّ اللررررمر  بررررو الملنررررال  الحا رررر  بررررين العرررراا

وب،عررر  الرررزمن وابإعررراد النرررا   ررري ا   ررري ا عرررن ال،،رررحي   دَّ  نلرررم يلررري د رررني  [10]  الللرررانية رمرررا مررراا ابرررن هلررردون 

و ررر   ررو  نلرررم يمنننررا و رررر دلللررر   لهُررال عاميرررة جديرردا  والإررر  سرريطال علررري النرررالم المنطرروق ليررر  الررمالد جميعرررا 

 زمن  دخدياي ل هور العاميةل

 لرررردل الللررررن  رررر  الع،ررررا العماسرررر   و ررررا  اللحررررن بلررررمب ااهررررإالَّ مررررر  ررررعوا الررررمالد الم،إوحررررة    هررررال  .7

 العامية    بعل النإابال لننَّها لة دنن ظاياا.

 ل العاميرررة العابيرررة دخرررإلو مرررر عنرررد اامإرررزاا العن،ررراي وااجإمررراع  برررين العررراا والالدينيرررين  ررر  النررردلغ  هررر .0

العاميرررة الالدينيرررة  ومرررن  رررة ظهرررال المو طرررحال  ررر   واهرررا الخررران الثالررر  للهُررراا  ورانررر  الخاجرررة  يهرررا دُنإرررب 

ل  المو حال    مع مها يلي العامية.  بالعامية    المداية   ة ما لمث   ن دحوط
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الزجررر  ونا  برررين النرررا   والررر ي رررران لررر   ررر  بدايرررة الخررران اللررراد  ظهرررال دولرررة المررراابطين والإررر  ازديرررا  يهرررا  .3

دوٌر سررررلم    رررر  دنررررايغ العاميررررة  وظهررررا  رررر  الم رررراق العابرررر  ال ررررعا العررررام   حيرررر  رررررانوا ين مررررون ال ررررعا 

 العام ط  و  م  د وُق ال عا ال،،ي  لل، ال المثخ،ة  خو.

رررة  ررر  ع،رررا اليررروبيين والمماليرررم رانررر  الطمخرررة الحارمرررة ا درررإخن ال،ُ،رررحي  وينَّمرررا العاميررر .4 ة   ،رررعُب الدا عامط

 وال عا ها ة  و  مح  العاميةُ دنإ ا بين النا  بلمب عدم يدخانهة لل،،حي وليغ اللمب منهُيا.

رررا  ررر  الع،رررا العثمررران   مرررد ل عمليرررة الإإايرررم  ورررران يإوجرررب علررري المثخررر   ن يُرررإخن الل رررة الإاريرررة بُانرررب  .5  مط

دال الإاريرررة  ررر  الحررردي  اليررروم  برررين النرررا  العابيرررة  و هررر ل ال،،رررحي  ررر  اا رررمحالا  ورررران يدهررراا الم،رررا

 ال ا المالغ    ي عاص الل ة العابية.

 رررة جرررا ل ماحلرررة ااسرررإعمار الوروبررر  للررردوا العابيرررة  وبرررد ل عمليرررة  ررراض اللُ رررال الوروبيرررة علررري العررراا   .6

ون سرررمومهة ولعمرر  المررردار  الإم رررياية دورا مويرررا  ررر  نلرررم. و  رررم  دعررراا العاميرررة الررر ين هل،هرررة ااسرررإعمار يدسهررر

يال مخإل،ة والهدص واحد  ر  ال  الل ة   و الإطويا   و الإلهي    و الإُديد.     الل ة  دح  ملمط

 رر   يامنررا يرر ة لُررى رثيررا مررن النإرراا اسررإخدام الل،رراظ العاميررة  رر  الدا بحُررة الوامعيررة  ودحرر  حُررر  هرررا    .0

س  العامية ولزل مناح  الحياا را ة  . [11] إناط

 بع: اللغة الفصحى وأثرهاالمطلب الرا

ال،،ررراحة  ررر  للررران العررراال    ،ررر   ال،،ررراحة الميررران  ودخررروا رجررر   ،ررري   ولرررالم  ،ررري    الفصةةةحى لغةةةة: -

رررحا ل   ،ررر  رجررر   ،ررري    و لرررالم  ،ررري   ي بليرررغ  [12] ي بليرررغ وللررران  ،ررري   ي َّليرررا    وميررر   ررر  ال،َّ

ررر  الُررر[13]وللررران  ،ررري   ي َّليرررا  ويُخررراال رررر  نررراَّا  ،ررري   ة  نلرررم  يخررروال ينَّ رررر  393وياي تل  ويو ط 

نررراَّا  ،ررري   ومرررا ا ينطرررا  هرررو العُرررة  بررر  الرثرررا مرررن يررر ا  و ررر  حخيخرررة المرررا  نَّ ال،،ررري  لررريغ يرررو رررر  

ينلررران  ،ررراحإ  مطلخرررة  بررر  ينَّ اإلنلررران النررراَّا بالل رررة العابيرررة يرررو ال،،ررري   وين رررران  عُميرررا  وي ررررد نلررررم 

  ونُرررررا  نَّ [14]اللررررةل   ،رررر  العُمرررر   ي دنلررررة بالعابيررررة ة   رررر  رإابرررر   سررررا  الم535مرررروا الزمخ رررراي تل

ة ل وال رررايد علررري  نهرررا 395م،هررروم ال،،ررراحة  ررر  الل رررة يرررو اإلظهرررار  و ررر  نلرررم يخررروا  برررو يرررالا العلرررناي تل

يررر  اإلظهرررار مررروا العررراا   ،ررر  ال،رررم   ينا   رررا   و  ،ررر  اللرررمن ينا نيمررر  رلودررر  وظهرررا   ُرررة اسرررإُعيا يررر ا 
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رررر  نلررررم الاالررررب ال رررر،هان   الم،هرررروم مررررن   ،رررر  ال،ررررم  و  ،رررر  اللررررمن يلرررري النررررالم اإلنلرررران   رمررررا يو ط 

  . [15]ة ل ومن  اسإُعيا  ،  الاج  جادل ل إ  500تل

  اإل ،ا     الل ة يو اإلظهار واإلبانة.

ص  برررو ن،رررا ال،ررراراب  تل الفصةةةحى ا ةةةط  ا: - ة  ال،،رررحي ب رررن  عرررام مرررا الل  ين رررى مرررن ن رررى علررري 339يعررراط 

ا بحررراو هة مرررن حيرررر  اعإمرررادية عليهرررا  ررر  د،رررايمهة وعلرررري  للرررنإهة  حإررري ا يعا رررون ليايررررا اعإيرررادية النطررر

حإرري دح،رررو  للررنإهة عرررن ررر  ل،ررر  سرروايا  وعرررن رررر  د ررني  لإلرررم الل،رراظ ليرررا الإ ررني  الررر ي دمنررن مرررنهة   هررر ا 

  يرررو ال،،ررري  وال،رررواا مررررن  ل،ررراظهة  ودلرررم الل،رررراظ  ويررر  ل رررة دلررررم المرررة  ومرررا هررررال  نلرررم  هرررو العُررررة

  وميررر ل  ال،،ررراحةل يررر  َّالمرررة الللررران  ي الخلررروو مرررن عخررردا الللررران  وي ررررد نلرررم [16]والخطرررى مرررن  ل،ررراظهة

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحا ِظُونَ  مول  دعاليل ْلدَا الذِّ  . [17]  9تسورا الحُال إِنَّا نَْحُن نَ َّ

 ررر  بهرررة  وعُا ررروا بهرررا  ينهرررا الل رررة رمرررا عاَّ هرررا  هررراون  ال،،ررراحة  وا ل رررة اسرررإخدمها العررراا  ررر  حيرررادهة  وعُا

 . [18]الإ  نزا بها الخا ن  وسع  ر َّ  حنام  وموانين  وعلوم   ينها ل ة العخيدا والدين اإلسالم 

ة  حيررر   مررراال ينَّ ال،،ررري  مرررن النرررالم يرررو الررر ي  وا رررا ل رررة العررراا... 335وي ررررد يررر ة ال،نررراا ابرررن ويرررب تل

 ررع   النإررب   رر   الل ررة   وحررا مررن ن ررى  رر  العرراا  ن يلررإعم  اامإرردا   ولإ،ررحي   نلررم ُو ررر علررُة النحررو  ولُمعرر  و

  . [19]بل إهة  وا  يخاا عن جهة  ل،اظهة  وا يخإنر     ن،ل  بمخال،إهة  يخط وة ويُلحنوة

ومررررن هررررالا مررررا سررررما يإضرررر  لنررررا  نَّ الم،هرررروم اا ررررطالح  لل،،رررراحة العابيررررة ا يخرررراا عررررن الم،هرررروم الل رررروي 

  . [20] هو منمثا من  وعلي  دون هطى  و عُمة وعدم و و  ويبانة ويظهار عن الإمليغال ل  اللابا  

 ونلإ   من نلم  نَّ ال،،احة دنمن    اسإطاعة ال،اد الإعميا عن ر      بن  بلاَّة وو و .

ن ب هرررررا ويمنننررررا الخرررروا  يضررررال ينَّ الل رررررة العابيررررة ال،،ررررحي يررررر  ل ررررة النإابررررة  و ل ررررة الدا  الل رررررة الإرررر  دُرررردوط

الم ل،رررال وال،رررح  و ررر ون الخضرررا ... ويُ لررر  بهرررا ال رررعا والنثرررا ال،نررر   ودُلرررإخدم  ررر  الخطابرررة والإررردريغ  و ررر  د،ررراية 

 . [21]إ  دُلإخدم    المعامالل الاسميةبعضهة مر بعل   ه  ل ة الخا ن الناية  والإااك العاب   وال

العابرررر  جملررررة  والإرررر  دلررررإخدم اليرررروم  رررر   وميرررر ل  الل ررررة العابيررررة ال،،ررررحي يرررر  ل ررررة الخررررا ن النرررراية والإررررااك

 . [22]المعامالل الاسمية  و   ددوين ال عا والنثا واإلنإاا ال،ناي عامة 
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 المطلب الخامس: خصائص اللغة الفصحى:

 ودإميز الل ة ال،،حي بمميزال عدا   يمها ايد ل

ن رررر  َّميعررررة الل ررررة العابيررررة علرررري اهررررإالص المررررواا  رررر   عررررداد م،ررررادال الل ررررة العابيررررة   رررر نَّ يرررر ة الرمررررام د .7

وداريخهرررا  دون الحاجررررة يلرررري  يط  مرررردر مررررن اإل ررررادا والممال رررة  ودن رررر  عررررن المعررررد الإرررراريخ  الإنمرررروي الحيرررروي 

 له ة الل ة.

الل رررة العابيرررة يررر  الل رررة الخوميرررة لما رررة مليرررون مرررن العررراا  ويررر  ل رررة ال،نرررا والثخا رررة والعخيررردا للررر  مليرررون مرررن  .0

يادا والإُررارا ول ررة العلررة ماابررة اللرر  سررنة ولررة دمررا ل ررة واحرردا لررة ي،ررلها  رر   الملررلمين  حيرر  رانرر  ل ررة اللرر

مرررن الللررران العابررر  الممرررين  ومرررد دميَّرررزل الل رررة العابيرررة بىنهرررا ل رررة  نرررا مرررن حيررر  يررر  ل رررة الخرررا ن النررراية الررر ي 

  ةلخي يلي العابية ويلي ال،نا اإلنلان    خةة  حنة من الخية والممادئ.

يرررر  ل ررررة ا ررررإخاق دخرررروم علرررري  بررررواا ال،عرررر  الثال رررر  الإرررر  ا وجررررود لهررررا  رررر  جميررررر الل ررررال ينَّ الل ررررة ال،،ررررحي  .3

العالميرررة   ،رررر  الل ررررة العابيررررة حرررراوص ل ررروال ا دوجررررد  رررر  رثيررررا مررررن الل رررال الهررررا   مثرررر  حرررراص ال ررررين 

 والضاد...

 مخإل،ة.دإميز الل ة ال،،حي بإنوه  الساليب والعمارال  والمعني الواحد يمنن  ن يُ دَّ  بطاق  .4

 مخدردها علي الإعميا عن معاُن  انوية ا دعاص ال عوا ال ابية ري  دعمط ا عنها. .5

مرررن ه،رررا ها  نَّ جميرررر م رررإخادها دخمررر  الإَّ،ررراي  يا  يمرررا نررردر  ويررر ا يُعلهرررا َّةرررو   يلهرررا  رثرررا مرررن ليايرررا   .6

 . [23]و و ي بحاجة المإنلمين

راا اللررررامر يليهررررا  رمررررا دإميررررز  ب  ررررا ة الحرررروادك ودإميررررز بخا ررررة يظهررررار ال نررررار بطايخررررة مرررروجزا دون اسررررإد

 يلي ال،ع   رثا من يسناديا يلي ال،اع .

 ما :ميُّ  اللغة العربية الفصحى عن غيرها: -

و  ينَّ الل ررررة العابيررررة ال،،ررررحي ليلرررر  ر يايررررا مررررن الل ررررال  والإرررر  ينررررون الإطررررور  يهررررا َّميعيررررا  لنَّ لهررررا ظا ررررا

و لررة يإررو ا ليط  ل ررة مررن الل ررال  و ررا ينررادي برر  ال ررا لون سرروا  بخ،ررُد  م ب يررا م،ررد ها ررا يرر ا ال رراص يُعلنررا نررا ل ررر َّ مة

مررن درررا  الحمررر  علررري ال رررارا للعابيرررة ال،،رررحي رررر  دإ،اعررر  مرررر العاميرررال رمرررا يحررردك مرررر رررر ط  الل رررال   رررحي   نَّ الل رررة 
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ررة الإطرررور اهررإالص ل رررة الع،ررا والع،رررا الرر ي سرررمخ    ويحرردُك ال،ررراا  مرررا رررا ٌن حررر  يإطررور علررري  للررنة المإنلمرررين  يُن  

برررين الخررردية والُديرررد  وبعررررد  إرررااُ الررر ي ررررران جديررردا ي،رررم  مرررديما  وينرررر ا دضرررمح  ل رررة الع،ررررا السرررما  ود هرررا ل ررررة 

 الع،ا الُديد   ه ة سُنَّة رونية  وداريخ الل ال ي هد ب لم.

م  نهرررا اردمطررر  ليرررا  نَّ الل رررة العابيرررة ال،،رررحي لهرررا ظررراٌص هررراو لرررة يإرررو ا ليط  ل رررة مرررن ل رررال العرررالة  نلررر

ن بهررا الإرررااُك الضررخة الرر ي رررران محررورة الخرررا ن ومررد ر،رر  اللررر  دعررالي الح،ررر    و  ودوط  بررالخا ن النرراية منررر   ربعررة ع ررا مانرررا

ررن يإلويررا ليرر  نهررار  لرروا ررر ه نلررم ل ررمح  الل ررة  ررن هلخرر  مة ولرروا  نَّ اللرر   رراَّ ها برر لم   و نررزا بهررا رإابرر   ومرريَّل لهررا م 

 ة   اية رالل ة الالدينية واللنلنايإية.العابية ال،،حي ل 

يرررر ا يررررو اللرررراط الرررر ي يُعلنررررا ا نخرررريغ العابيررررة ال،،ررررحي بمررررا يحرررردك  رررر  الل ررررال الحيررررة المعا رررراا  حيرررر  ينَّ 

  .[24] م،ي عما دلم الل ال ا يإعد  مانين من الزمن

ال،،ررررحي ودراسررررإها ب ررررن   اردمرررراَّ الل ررررة العابيررررة ال،،ررررحي بررررالخا ن النرررراية يررررو اللرررراه  رررر  دملهررررننا بالعابيررررة 

ملرررإ،يل حإررري ن،هرررة بهرررا الخرررا ن  ومرررا دار حولررر  مرررن دراسرررال  ورررر لم ال رررعا العابررر  الخررردية الررر ي يُلخررر  الضرررو  علررري 

 . [25]المعان  الخا نية  ويلاعد    دو ي  بعل معان  الخا ن الناية

  مإخررر ا مرررن الخرررا ن  هررر ة ال،،رررحي اسرررإمال حيرررة  ربعرررة ع رررا مانرررا  وسإلرررإما  ررر  حيادهرررا يلررري مرررا  رررا  اللررر 

ة ل ولررروا مرررا بالنرررا  مرررن الحاجرررة يلررري معا رررة ل رررة العررراا 300عن،رررا الحيررراا  و ررر  نلرررم يخررروا  برررو حرررادة الررراازيتل

  وال،رررحابة والإرررابعين  وال مرررة الما رررين لمطررر  ال رررعا  وااسررإعانة بال رررعا علررري العلرررة بإ،لررريا الخرررا ن و حاديررر  النمررر 

 . [26]ي   ارية  ونل  النا   يامهةوانخاض نرا ال عاا   ولةعة،ي الديا عل

 المبحث الثاني: ال عوة إلى العامية

ي  دعررررروال وسرررررمط  لخررررد دارل  ررررر  الع،ررررا الحررررردي  معاررررررة بررررين  ن،رررررار العابيررررة ال،،رررررحي ودعررررراا العاميررررة  

يال عررردا  ررر  سرررمي  الررردعوا يلررري العاميرررة  اسرررإخدام العاميرررة ودرررا  ال،،رررحي بالررردعوال الهدامرررة     هرررال   رررناا وملرررمَّ

ا الل رررة ال،،رررحي  مرررا دادرررب عليررر  الخطرررا النميرررا علررري الل رررة  ومرررد ظهرررا مُموعرررة مرررن الدبرررا  الررر ي  رررمهوا ُجررر َّ ويُررر

ايإمرررامهة نحرررو يررر ة الررردعوال  و ررر  المخابررر  انمرررا  لهرررة مُموعرررة مرررن ال ررر ان ليدحضررروا دعرررواية   رررة يررردا عوا عرررن الل رررة 

 العابية ال،،حي  وي ا ما سنإناول     ي ا الممح .

 ول: أكاال ال عوة للعاميةالمطلب األ
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 أوال : ال عوة إلى اسعخ ام العامية:

دعالررر  الرررردعوال يلرررري اسررررإخدام العاميررررة برررردا ال،،ررررحي ونلرررم بإررررىلي  دراسررررال ورُإررررب عمررررا  َُّلررررا عليرررر  الل ررررة 

 ت وسررررررميإا  7593المحنيرررررة   و العاميررررررة الم،رررررراية  ومرررررن  برررررراز الرررررردعوال دعرررررروال الملإ رررررامين تولررررررية ويلنررررررورغ 

  . 7970  توويلما الخا  7900اللمان 

ولخررررد  هررررة   ررررحاا يرررر ا ال ررررىن  نَّ الهرررردص يررررو يم،ررررا  الخررررا ن النرررراية  ساسررررا  وا يررررإةه يم،ررررا  الخررررا ن حإرررري 

دإرروار  الل ررة العابيررة ال،،ررحي  وتويلنررورغ    وا مررن دعررا يلرري ن رررا العاميررة والإررىلي  بهررا ومررد ررران لرر   سررلوب  المرررارا 

مرررن جملرررة العوامررر   ررر   خرررد  مررروا ااهإررراا  عنرررد الم،رررايين اسرررإمخا ية الل رررة العابيرررة   ررر  الإاليرررب  ررر  العاميرررة   يخررروال ينَّ 

 ال،،حي  ل لم ا بُدط من يل،الها واسإمدالها بالعامية  امإدا  بالمة الها   وها ة اإلنُليزية.

ا النإرررب ومرررد رررران للملإ رررامين سرررال،  الررر را دعررروال عررردَّا يلررري يُرررا ال،،رررحي  واسرررإعماا العاميرررة  ومرررد  لَّ،رررو

بالعاميررررة  ومررررنهة  يضررررا تسررررميإا  الرررر ي  راد  ن يُعرررر  للعاميررررة داا ررررا  حيرررر  مررررام بُمررررر ون ررررا العاميررررال مررررن الحاديرررر  

 . [27]وال،نايال والنلمال  وجعلها مخدمة لعم  من جا  بعدة

ومرررد بررررد ل  ررراارا الرررردعوا يلررري العاميررررة مرررن نخطررررة واحرررردا   رررار يليهررررا دخايرررا تاللررررورد دور رررين   ويرررر  نخطررررة 

الخررررا ن  حررررين حمرررر  الم،ررررح  بيرررردة يلرررري مُلررررغ العمرررروم المايطرررران   و  ررررار بررررىنَّ اإلنُليررررز ا يلررررإطيعون المخررررا  َّالمررررا 

 يوجد ي ا النإاا    عخوا المللمين وملوبهة     ي ارا يلي الم،ح  ال ي بيدة.

ل المخإل،رررة ورانررر  الخطرررة لإحخيرررا نلرررم دادنرررز  ررر  الخضرررا  علررري الل رررة ال،،رررحي  ل رررة الخرررا ن ويحرررالا العاميرررا

 ررر  رررر ط  بلرررد عابررر  برررديال لهرررا  وبررر لم دررر يب ال،،رررحي يلررري المإحررر  رمرررا نيمررر  الالدينيرررة  ومرررن ينرررا رانررر  محررراوال 

رررر المثررراا  الملإ رررامين من،رررمة علررري ييُررراد درررااك للعاميرررة ي يلهرررا لالدعرررا  بىنهرررا ل رررة وليلررر  لهُرررة   حا ررروا علررري جم 

 والزجاا والنلمال المخإل،ة.

لنررررورغ  يعمرررر  منرررر  اليرررروم الوا حإرررري اليرررروم ايهررررا  رررر  سررررمي  ال ايررررة  وررررران يرررردص وظرررر َّ الملإ رررراق توي

تويلنرررورغ   ن د،رررم  العاميرررة ل رررة ها رررة.  رررة جرررا  بعرررد نلرررم دالمررر ا الملإ رررامين مثررر ل لط،ررر  اللررريد  وماسرررة  مرررين  

 . [28]وسالمة موسي  ومحمود ديمور  ولياية

ا الخ،رررومة والحررراا لل رررة العابيرررة ال،،رررحي دحررر  ورررران المرررا الهطرررا يرررو  عرررداد يررر ا  الن،رررا الررر ين حملرررو

 سررررما  باامررررة زاييررررة   يمهررررال اإل ررررال   والإم،رررريا  وديلرررريا النحررررو  ودراسررررة اللهُررررال  حيرررر  انمررررا  َّرررر  حلررررين  
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ولط،ررررر  اللررررريد  وعمرررررد العزيرررررز  همررررر   وليررررراية لمحاربرررررة الل رررررة ال،،رررررحي  والررررردعوا يلررررري العاميرررررة بحُرررررر واييرررررة 

 .[29]هدَّاعة

دعاا مرررثلهة  ررر  رجررراا احإضرررنإهة مُرررامر الل رررة العابيرررة   مثررروا سرررمومهة ورانررر  حابرررا علررري  رررة دوالررر    رررواا الررر

ال،،رررحي  وجميرررر المحررراوال الإررر  جرررال  ررر  سرررمي  يعرررال  العاميرررة مرررد برررا ل بال، ررر  حيررر  عُرررزل العاميرررة  ن دلرررإوعب 

 . [30]العخ  العاب   و ردل  نَّها لن دلإطير  ن د،  يلي  عماق الخلوا

 إلى اسعب ال الاعابة واسعخ ام الحروف ال تيدية:ثانيا : ال عوة 

برررد  نلرررم مرررن هرررالا ن،رررا   الملإ رررامين ل ررردما هة العررراا برررىن ي رررال  الخرررو العابررر  ا ينرررون يا بإن حيإررر  

جانمررررا  والنإابررررة بررررالحاص الالدينرررر  برررردا منرررر  ب ايررررة ي هررررام اللررررامر  وررررر لم زعمهررررة بررررىنَّ الحرررراوص الالدينيررررة مخإزلررررة 

 ن النإابرررة برررالحاوص العابيرررة  رررعمة لإعررردهد   رررناا الحررراص الواحرررد  ومرررد اسرررإُاا بعرررل  رررعاص  مخإ،ررراا   ررر  حرررين

 . [31]الن،و  يلي ي ة الدعوا مث  عمد العزيز  هم   وسيإةه د،،ي  ي ة الدعوا    المطلب الخادم

 ثالثا : تيسير الاعابة العربية:

النإابرررة العابيرررة دعررروا عمرررد العزيرررز  همررر   مرررن  هطرررا الررردعوال الإررر  وجهررر  لل رررة العابيرررة دحررر  سرررإار ديلررريا

الررر ي امإررررا  اسررررإمداا الحررراوص الالدينيررررة بررررالحاوص العابيرررة  ولررررة ينررررن عمرررد العزيررررز  همرررر   وا مرررن  نَّررررا  رررر  اسررررإمداا 

الحررراوص الالدينيرررة برررالحاوص العابيرررة  ولننَّررر  رررران  وا مرررن ايرررإة برررال،ناا ايإمامرررا رميررراا  ررر  م،رررا  حيررر   جرررا  عليهرررا 

ودعمهرررا دعمرررا مويرررا  لنررر  دنرررون مخمولرررة عنرررد النَّرررا   حيررر  برررد   نادررر  باسرررإهُان  لنررر  الررردوا العابيرررة بعرررل الإعرررديالل 

الملررإخلة سياسرريا الإرر  لررة دُعرر  لهررا ل ررة ها ررة بهررا  ونرررا  ننررا نحررن العرراا  دعررغ هلررا اللرر   لننررا لررة نعررالر الإيلرريا الرر ي 

وبة والُ،ررررا  نحويررررا و ررررا يا  وليررررا نلررررم مررررن الررررإههة... اسرررإخدم   يرررر  الل ررررال ال ابيررررة   ررررة ادَّهررررة الل ررررة العابيررررة بال،ررررع

ويُررا مواعررد الل ررة العابيررة  وررر   دعا يلرري يُايرراال،،ررحي   رر نرريغ  ايحررة الإرر  يرراجة  يهررا الل ررة العابيررة  وررر لم دعرروا

رررد الهمرررزال جميعهرررا ورررر لم يمنننرررا  ن نلرررإ ن  عرررن  نلرررم بحُرررة ديلررريا النإابرررة العابيرررة  حيررر  زعرررة  نررر  يمنننرررا  ن نوحط 

 . [32]ارال اإلعااا  لنَّها دعم  علي  عوبة النإابة العابيةح

دحررر  سرررإار ديلررريا و ررر  المخابررر  ظهرررا نمرررو  هرررا مرررن دعررراا العاميرررة مرررن محمررر  الل رررة العابيرررة وال يرررورين عليهرررا 

م  َّاوحإررر   رررع  للحيررراا ا لإرررارن  ررر  زوايرررا اإليمررراا  وعلررري ر   يررر ا  َّررر  حلرررين الررر ي مررردَّ ب،ررر،إها وُ الل رررة  ونلرررم 

ُ الإرر بحيرر  دنررون مخابررة مررن العاميررة  رر  يلررايا  بعيرردا عنهررا  رر  اسررإهإاريا   مررين الطايررا للح،رراظ علرري سررالمة العابيررة  د
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ونلررررم بإىييرررر  النرررروادر اإلعالميررررة  رررر  اإلناعررررة والإل،زيررررون والملررررا   ود،ررررادي الهطررررا  اللررررابخة  رررر  ديلرررريا   ودمل،ررررها

ومررررد سررررار عمررررد النرررراية هلي،ررررة علرررري نهررررر َّرررر  حلررررين  .ي رررراعة ال،،ررررحي المملررررطة  رررر  اللنيررررة والملرررراحيةوالعابيررررة  

الل ررة   م ررنلة نحررو   و  رراص لمنهُرر   رر  الح،رراظ علرري سررالمة الل ررة معالُررة م ررنلة الم،ررطلحال  رر  الل ررة العابيررة  وحرر ط 

 . [33]و ا ها  وين ا  مُلدال دلإوعب ال،،ي  وليا ال،،ي 

 المطلب الثاني: أبرز ةعاة العامية والرةُّ عليهم

طرررراا الم،ررررادال العابيررررة الموجررررودا  رررر  اللهُررررة العاميررررة    :لطفةةةةي السةةةةيِّ  - ررررص دعرررروا اللرررريط د  ن يحإضررررن النُإ ملخط

ة منرررر  يلرررري   ررررل  العابيررررة  ويلررررإعملويا اسررررإعماا  ررررحيحا  و نَّ  مرررراا الطرررراق يلرررري ي ررررال    يررررادوا مررررا د رررروَّ

،رررها مرررن الضرررع   وجعلنرررا العابيرررة باسرررإعماا النلمرررال العاميرررة   ررر نا اسرررإعملنايا  ررر  النإابرررة ا رررطارنا يلررري دخلي

 العامة يإابعون النُإطاا    رإابادهة.

يخرروا الرردرإور م،ررط،ي الاا عرر ل ينَّ  رر  العابيررة سررااو هالررداو يررو يرر ا النإرراا الممررين الرر ي يُرررب  ن  الةةرّة عليةةه: -

يررر د  علررري الوجررر  ال،رررحي   ويحنرررة منطخرررا ويعاابرررا بحيررر  ينرررون اإلهرررالا بمخررراا الحررراص الواحرررد منررر  ررررالزيغ 

ة عررررن وجههررررا  وبالُملررررة عررررن م،ادادهررررا  وبحيرررر  يلررررإوي  يرررر  اللحررررن الخ،رررر  واللحررررن ال ررررايا   ررررة يرررر ا بالنلمرررر

المعنررري اإلسرررالم  تالررردين  المخرررام علررري ال،طررراا اإلسرررالمية  حيررر  دوزعررر   و يرررن اسرررإخال   رررالما  رثرررا مرررن  ن 

علرري النررا   لمررا  َّرراد  يرر  ا  يرر  سررورا حمررا   و دُىهرر  منرر  رلمررة جهرر   ولرروا يرر ة العابيررة الإرر  ح، هررا الخررا ن

 . [34]الإاريخ اإلسالم   وا دااه  ب  اليام يلي ما  ا  الل   ولما دماسن  ي ة المة

يعررد  عمررد العزيررز  همرر   وا عابرر  حمرر  لرروا  الرردعوا يلرري اسررإخدام الحرراوص الالدينيررة بررردا  عبةة  الع :ةة   همةةي: -

دعررواة  نرر  عرراض م رراوعا يامرر  يلرري ادخرران  العابيررة  وررران نلررم علرري مُمررر الل ررة العابيررة  ومررد رانرر   حررو 

الالدينيررة لاسررة النإابررة العابيررة  ملرررإندا برر لم يلرري مرروا تولمررور  وتويلنرررورغ  وليرراية مررن  نَّ الل ررة رررا ن حررر  

 ينمو ويمول مخلط ،ا بعدة نرية ل وية.

ام  وعمرررا    رررارل دعودررر  عرررددا رميررراا مرررن النُإررراا للرررادط  عليررر   و ررر  مخررردمإهة عمرررد الويررراا عرررز الةةةرة عليةةةه: -

العخررراد  ومحمرررود  رررارا وليررراية  ومرررن الرررادود رده السرررإان محمرررد رررراد  حيررر  مررراال ينَّررر  مررروا زميلررر   نررر  يو رررم 

 ن د زونررا الل رررال الجنميررة  نإرررا  ل إنرررا  ونلررإعيل عنهرررا بل ررة مرررن ل رررادهة يرر ا هررروص ا محرر َّ لررر   لنَّ العابيرررة 

  نهضررنايا وبلرررمب درررو ها  سرررماا الرررإعلهة  وا يخ،ررري دررزداد رررر  يررروم رسررروها  ررر  ن،ررو   يلهرررا ب،ضررر  النهضرررة الإررر
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 نَّ انحطررراَّ ال رررعوا اإلسرررالمية  ررر  بعرررل م ررراياة عوامررر   هرررا  ا عالمرررة لهرررا بحررراوص العابيرررة  ومواعرررد 

 الاسة  وبايان   عي  وا ي، ه ااسإداا ب .

رررا بالنلرررمة اسرررإمداا ومرررد   رررار تيدوارد دنيلرررون  مرررديا مديايرررة الل رررال ال رررامية معار رررا يررر ة الررردعوا   خرررا ال  مَّ

الحررراوص العابيرررة بالالدينيرررة   يَّرررارة ويررر ا المرررا  لنَّ الحررراوص العابيرررة يررر  حررراوص ل رررة الخرررا ن   ررر نا مللرررإة بالعابيرررة 

 . [35]مللإة بالخا ن  ب  يدمإة  ا  وحدا اإلسالم

ومودهرررال الل رررة العاميرررة دعرررا يلررري العاميرررة  و  ررردر رإابرررا عنوانررر ل تحيررراا الل رررة العابيرررة  الخةةةورا مةةةارون غصةةةن: -

   وينطلرررا النإررراا مرررن ا إرررااض  نَّ رررر َّ ل رررة سرررا اا يلررري ال،نرررا  مياسرررا علررري مرررا عا ررر  دررراريخ الل إرررين 7906عرررام

اليونانيررررة والالدينيررررة  ومررررد دعررررا يلرررري يحررررالا العاميررررة محرررر َّ ال،،ررررحي  ومرررراال ينَّ العابيررررة ال،،ررررحي يُحإمرررر  برررر  

م  ولنرررن ا ينرررإر عرررن نلرررم بخا يرررا  ررر  الرررمالد العابيرررة رمرررا يررر  يلررري يُررراجط  بخا يرررا  ررر  الخرررا ن يلررري منإهررري اليرررا

 . [36]الزا  وماال ينَّ النثيا يىن،ون من اسإعماا الل ة ال،،حي لن ا   نارية  وداوير مخا دية

 هطرررى الخررروري  ررر   نررر  ا إررراض  ررر  العابيرررة ل إرررين  الواحررردا  ،ررريحة والهرررا  عاميرررة  ولررريغ يررر ا  الةةةرّة عليةةةه: -

طررراا ب،رررحي   لنَّ  الل رررة العابيرررة واحررردا  ومرررا يلرررمي  ل رررة عاميرررة يرررو  ررر  الحخيخرررة  ل،ررراظ وعمرررارال يلرررإعملها النُإ

والدبرررا    العاميرررة ممزوجرررة بررراللالَّ  وللعاميرررة  يضرررا لهُرررال  ررر  الحاررررال عنرررد الرررإنلة بهرررا دخإلررر  بررراهإالص 

 الملدان  اما ولابا.

رة بخولرر  ين الل ررة   لررة يلرري ا ُ  ن يمررول يررو ممررد  ا يُ،رردَّق  ررة ينَّ الممررد  الرر ي  مرراَّ ل،نررا  لنَّرر  محررإة علرري ررر  حرر ط

 رر  الل رررال  لنررر  ي،إررراض  ن الل رررال دحيرررا بالجلرررام  ويررر ا لرريغ  رررحيحا   مرررا الل رررة  إاايرررا لالمورررا بعرررد انحطاَّهرررا ب يمررراا 

مرررول ال رررعب الدا ومررول الدبرررا  دررنهل مرررن رمودهرررا  ودنررإعت   الل رررة ا دمررول رمرررا دمرررول الحيوانررال والنمادرررال  برر  ي

الررر ي ينطرررا بهرررا   ررر نا مرررا بخررر  ال رررعب العابررر  الررر ي ينطرررا بهرررا   نهرررا دحيرررا ل إررر   ويإُررردد  رررمابها  وا درررنحو بررر  دادخررر  

 بام   داب .

ولنرررا مثررراا  هرررا  ررر  الل رررة العابيرررة  ين رانررر   ررر  الع،رررا الُرررايل  دخإلررر  معررران  رثيرررا مرررن  ل،اظهرررا بررراهإالص 

عررررد  ن  هرررر  العلمررررا  ي،لرررراون   وانإ ررررال بعررررديا النإررررب  رررر  الحرررردي  والعخيرررردا الخما رررر   ولنررررن بعررررد  ن  رُإررررب الخررررا ن  وب

والإررراريخ والطرررب  وُ رررمط  مواعرررد الل رررة العابيرررة...  مإررر  الل رررة العابيرررة رمرررا  مُررر  المنرررا  الُم ررريطد بالحُرررارا  حيررر  ينَّنرررا 
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ل،ا رررردا العامررررة  رررر  جزيرررراا ن،هررررة اليرررروم رإمررررا  ُلط،رررر  ممرررر   لرررر  ومررررا إ  عررررام  وينإُررررب  دبا نررررا اليرررروم رمررررا رةإررررب العرررراا 

 . [37]العاا

رإرررب الزيررراوي مخررراا  سرررماةل  ل رررة النإابرررة ووجررروا ادحاديرررا مرررر الل رررة المحنيرررة   حيررر  يخررروال ينط ررر   ال هةةةاوا: -

 إ رررر  َّررررويال عررررن انحطرررراَّ الملررررلمين  لررررة  جررررد ليررررا سررررممين   ولهمررررا الحُرررراا الرررر ي عرررردَّدل مخررررالإ  الولرررري 

ة لرررو رررران ينرررا   نان  رررالية  والثرررا ن  ررررون الملرررلمين وا سررريطما العررراا الررر ين ينإمرررون ليرررا الل رررة الإررر  مضرررارط

 يحنونها.

 ومد  ،طا ل  دعاا الإ ايب  و ُعُموا ب   ىَّلخوا علي  لخب الُمُدطد  والُمحخا والعال ة النميا.

دنرراد  ردَّ عليرر  ال رريخ علرر  يوسرر   خرراال ينَّ ل ررة الإخاَّررب ليلرر  واحرردا عنررد المررة العابيررة  برر  يرر  الةةرةَّ عليةةه: -

دنرررون ل رررال مخإل،رررة   ىيررر  الم ررراا الم،ررري يخإل،رررون  ررر  النحررر  والمرررزا اهإال رررا رميررراا عرررن  يررر  العرررااق  

رررا الل ررة ال،،رررحي لنرر  رادرررب  رررد ل ررة النإابرررة لللرران المرررة العابيررة   مَّ وررر ا  يررر  الُزيرراا العابيرررة  وعلرريا  ن دُوحط

 خو  ب  ال ين ارد،ع  عنهة العامية.عاب   ه  مخاو ا م،هومة عند ر ط ماا  العابية  ليغ الخا ة  

يرررا علررري المرررة العابيرررة ادخررران للررران الإخاَّرررب للررران رإابرررة  ونلرررم  نَّررر  يُعررر  الخرررا ن  وينرررا  محرررانيا  هرررا  يُاه

 . [38]بمعزا من الخا مين والنادمين ال ين سي يب بهة الإُدد بعد نلم ر  م يب

 ااية اللغةالمطلب الثالث: آراا العلماا واألةباا  ول مشالة ازةو

ومررررن هررررالا الرررردعوال اللرررررابخة للعاميررررة  وح،رررروا م رررررنلة اازدواجيررررة بررررين الل رررررة العابيررررة ال،،ررررحي وبرررررين 

العاميرررة  دماينررر   را  النإررراا والعلمرررا   ررر  يررر ة الملرررىلة ودعرررددل الحلررروا  ويررر ة مُموعرررة مرررن ايرا  الإررر  دارل حولهرررا 

 ي ة الم نلةل

 ل،،ررحي  ويررو  مررا َّميعرر  حلررب وجهررة ن رراية  ويررو  رر  ررر   ايررا يررا   نَّ العاميررة دلرريا بُانررب الل ررة ا

الل رررال ولررريغ حنررراا علررري العابيرررة وحرررديا  بررر  يرررو دطرررور َّميعررر   بررر  يرررو مرررن سرررمال الحضرررارا عنرررد 

 ال عوا.

   و ايرررا يررررا   نَّ اسررررإخدام العاميرررة يعنرررر  د ررررانم الل ررررة ال،،رررحي يلرررري ل ررررال  هرررا   رمررررا حرررردك لالدينيررررة

 دَّ من . اعإماوا محاربة العامية  ما ا بُ 
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  رررحي وعاميرررة–و ايرررا يرررا   نَّ هيرررا عرررالا يررر ة الم رررنلة يرررو  ن دُلرررإمدا ل رررة  جنميرررة بالل رررة العابيرررة، -  

ويررر ا الخررروا سرررامو مرررن   رررل   بررر  ا يمنرررن  ن ينرررون  لنَّررر   نرررا  للررر ال العابيرررة ب،نرررا  ل إهرررا  ويررر ا النرررالم 

 نُرا    الادط  علي عمد العزيز  هم .

  يرر ة الم رررنلة بررين الل رررة ال،،ررحي والعاميرررة ينررون بنرررو  مررن الُمالمررراا بررين الل رررة و ايررا  هرررا يررا   نَّ عرررالا

ال،،رررحي والعاميرررة  وين رررران يررر ا الرررا ي يمررردو للويلرررة الولررري  ررروابا  لننَّررر   ررر  الحخيخرررة يرررد ه اللرررةَّ  ررر  

الدسررررة   المخ،ررررود منرررر  الإخلرررر  الإرررردريُ  عررررن الل ررررة ال،،ررررحي  لننررررا عنررررد ممولنررررا ملررررإو  جديرررردا بررررين 

حي والعاميررررة ننررررون مررررد دنازلنررررا عررررن جررررز  مررررن ه،ررررا ص الل ررررة ال،،ررررحي ل،ررررال  العاميررررة   ي  نَّ ال،،رررر

ال،،رررحي دنرررون مرررد هلرررال مرررن سرررمادها بخررردر مرررا دنازلنرررا عنررر   ولرررن يلرررإما يررر ا الو رررر الل ررروي َّرررويال  

  . [39] معد  إاا سي ها ازدواا ل وٌي جديد  ي،اض الإخلص من  عم  نو  من المالماا

 : الرةَّ على ةعاة إ  ل العامية محل اللغة الفصحى  ي اللسان العربيالمبحث الرابع

ينَّ ال،،رررحي يررر  ل رررة العلرررة والررردين  ويررر  الررروَّن الاوحررر  للعررراا  ينَّهرررا رمرررز الوحررردا والإوا ررر  برررين   رررااد 

رررا العاميرررة  هررر  الخ،رررة الحخيخررر  ليط وحررردا ودخرررارا  ينَّهرررا دليررر  علررري الإعررردد والإ،ررراق  والإ رررانم   هررر  المرررة العابيرررة   مَّ

 ن يا اان،ُار لن  منُزال المة.

 ور لم   نَّ نمو العامية ا ينون يا علي حلاا ال،،حي   ه  د،ار  ال،،حي من  ج  المخا  والليادا.

والمرررة الواعيرررة يررر  المنلرررُمة  ررر  َّمخادهرررا  ررر  بودخرررة واحررردا  ويررر  الإررر  دررردور َّمخادهرررا  ررر   لرررم واحرررد   ررر نا 

بهرررا رمرررا  ررر  العاميرررال انعررردم اانلرررُام  ومامررر  ال رررخوق  ررر   رررا  المرررة   الل رررة حيررراا  رررران ل رررة َّمخرررة ل رررة ها رررة 

واإلنلرران ا يلررإطير  ن يررإنلة ل ررة دون  ن يميرر  يلرري ل ررة  ررعمها   رر نا رانرر  ررر ه َّمخررة دررإنلة بل ررة مررا داَّ الإ،لهررخ  رر  بيرر  

 المة.

رمررا يررو علرري َّولرر   لمررا لرر  مررن ومررر ع ررية  ومررد نرررا ال رريخ ال  رران  رالمررا راميررا  ومررن جمالرر    ررال  ن  نخلرر 

 ررر  الن،رررو    هرررو يرررو   الل رررة ال،،رررحي حخهرررا مرررن المنانرررة والإخرررديا  و ررر  نلرررم يخررروال  ينَّ الخرررا ن دنرررزا مرررن العررراا 

بمنزلررة ال،طررراا  الل ويرررة  الإررر  يلررراية  يهرررا رررر  عابررر  بمخررردار مرررا دةهيطرررى لررر  مرررن  سرررمابها الطميعيرررة  ينا رررران ممرررا احإرررواة مرررن 

  ومرررا دناولررر  مرررن   ررروا النمررراا الل ررروي  ومرررا دار عليررر  مرررن وجررروة الو رررر الميررران  مرررد يإرررم الحوا ررر   ومحرررا السررراليب
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بوا مرررن ل رررإهة ليمل ررروا مملرررغ  ال،ررروارق  ىجمعررر  عليررر  النمررراا الررر ي رانررر  دإخيلررر   و نَّهرررة دمرررالوا َّرررواا الرررديا علررري  ن يهررر ط 

 النماا الو ع  علي النحو ال ي جا  ب  الخا ن.

الخررا ن  رر  جمررر العرراا  ر    للررنإهة دخرررود  رواحهررة  خررادية مررن  للررنإهة   لمررا اسررإخاموا لرر   مرررامهة دلررم سياسررة 

ها   نان  لماريا  و مام   ضا لها  نان    اريا.  علي َّايا الإاريخ الإ  مال  يها المة  وَّاح  علي  دخا ،ة

ولررون والهرراون علرري  ،رراحإ    ررر نا ينَّ يرر ة العابيررة ل ررة ديررن مررا ة علرري   رر  هالررد يررو الخررا ن  ومررد  جمررر ال

 ران الُمعُز    ل ة من الل ال ب جما  علما ها و دبا ها من مديمها  ه  ينون الُديد  يها رماا  م نخ،ا؟!

 ررررة ينَّ  ،رررراحة الخررررا ن يُررررب  ن دمخرررري م،هومررررة  وا يرررردنو ال،هررررة  يهررررا يا بررررالماان والمزاولررررة  ودر  السرررراليب 

 . [40]ام الل ة  ر ه ي ا يُع  الإاههص    ي ة الل ة  ابا من ال،لاد والُه  ال،،حي  وااعإنا  بها ويحن

 المبحث الثالث: أثر العامية على اللسان العربي

مررررر ظهررررور العوامرررر  العديررررردا الإرررر   دل انإ ررررار العاميرررررة علرررري الللررررن العابيرررررة  والرررردعوال المإنررررارا مرررررن 

نإ ررررا بررر  دط ررري علررري ل رررة الحررردي  اليررروم  لرررد  العرررراا  ومرررن َّررراوعهة مرررن العررراا   رررمح  العاميرررة د نالملإ رررامي

رررة علررري الل رررة العابيرررة ب رررن  عرررام  وعلررري  ويخابررر  يررر ا درررديور وا ررر  لل رررة العابيرررة ال،،رررحي  مرررا نرررإر عنررر  مخررراَّا جمَّ

الللررران العابررر  ب رررن  هررراو  و ررر  يررر ا الممحررر  سرررنإناوا مخررراَّا للمرررة العاميرررة علررري ال،،رررحي عنرررد العررراا  ورررر لم 

يلررري الإرررديور الخطيرررا للعابيرررة ال،،رررحي   رررة نإنررراوا ري،يرررة الخررراوا مرررن يررر ة الم رررنلة باسرررإاجا  الل رررة السرررماا الإررر   دل 

 العابية ال،،حي لمنانإها  واسإعمايا    الللان العاب  لد  عامة النا .

 المبحث األول: أسباج ت هور مسعوى  الفصحى

العابررر  الإرررديور الحخيخررر   ررر  الل رررة  لررريغ مرررن  رررم  ررر   نَّ مرررن  سرررماا ظهرررور العاميرررال وَّ يانهرررا علررري الللررران

 العابية ال،،حي  ولع   ية  سماا ي ا الإديور ايد ل

  ينَّ انإ رررار اسرررإعماا وسرررا   اإلعرررالم الملرررموعة والما يرررة  وموامرررر الإوا ررر  ااجإمررراع    َّرررا سرررلما رثيررراا علررري

 ان العاب  المإعلة.مطالعة النإاا عند الجياا العابية  بحي  لة يعد النإاا هيا جليغ و نيغ لإلنل

  انإ رررار الإعلرررية رمرررا وبلررراعة  ررر  العرررالة العابررر   د  يلررري  رررع  الملرررإو  الني،ررر  بمرررا  ررر  نلرررم ملرررإو  ل رررة

 الإعلية الاسمية تال،،حي .
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   انإ ررار دررديور ملررإو  ل رررة الضرراد لنرر  مررن معلط رررة اابإرردا   و سررإان اإلعرردادي والثرررانوي والُررامع   رر  المررردار

 والُامعال العابية.

   الإى ياال الثخا ية ليا العابية بما  يها الل ال الجنمية  واللهُال  ا سيَّما    دوا الخلير العاب .د، ط   

  نررردرا اإلنإررراا العابررر  الممإررراز  الررر ي ي رررده الخرررارئ العابررر  وي رررده   نرررارة و سرررلوب   ومعا إررر  بىسررراار العابيررررة

 ال،،حي نحوا و ا ا وباللة.

 ية جعلإنرررا نميرررر   رثرررا يلرررري مطالعرررة الُاا ررررد اليوميرررة  والمُررررالل السررررموعية  م ررراللنا اللياسررررية ال ررراق  وسررررط

دنرررا علررري ل رررة المطموعرررال  و خررردنا مرررن جررراا  نلرررم وجرررود ال،ا رررة للإَّطمهرررر بل رررة المُرررالل الخيط مرررة   وبالإرررال  دعوَّ

را لخضايا الحياا المإعددا والم  . [41]إُدداوالنُإب نال الملإو  الل وي وال،ناي الُمثاي دعمياا ود،وه

 المطلب الثاني: مخاار العامية على العربية عموماط وعلى اللسان العربي خصو ا:

  يو   ناا العامية    المة العابية ي دي يلي  ع  العامية وال،،حي. .7

ماعرردا الإلررام   رر  اسررإعماا الم،ررادال العاميررة دإلررر  رر  الجيرراا الخادمررة يلرري درجررة د،ررم  ال،،ررحي  رر  رإابهررا  .0

و من الل ال ال اية.الناية    ابا

 نرراا يحيررا  الل ررة باسررإعماا العاميررة دإعررارض مررر مررا سررممإ  ل ررة الخررا ن مررن دخييررد اللهُررال  ومحررو ل ررال العرراا  .3

 . [42]جميعها علي  ،احإها  وردطيا يلي ل ة واحدا

 ادخان العامية للحدي  والنإابة ينإر الإ،اية م مإا    بي ة محدودا  وزمان محدد. .4

ية  ررر  المي رررال العابيرررة المخإل،رررة يحإررراا  ررر  الملرررإخم  يلررري درررىلي  معررراجة لل رررال العاميرررة  رمرررا يرررو الحررراا ينَّ الإ،رررا .5

 ررر  الل رررال الجنميرررة  وينا  راد الاجررر  العابررر   ررر  مخإمررر  اليرررام  ن يخرررا  رإابرررا  رررادرا مرررن ليرررا بي إررر  وجرررب 

 علي  ااسإعانة بالمعُة لإاجمة الل ة العامية.

خطرررر حا رررا العررراا وملرررإخملهة عرررن ما ررريهة  رررال يمنرررن لاجيررراا الخادمرررة  ن د،هرررة درررااك الهررر  بالل رررة العاميرررة ي .6

ن بالل رررة ال،،رررحي  يا ينا انإخررر  يررر ا الإرررااك يلررري مخإلررر  الل رررال العاميرررة  علررري  نَّ يررر ا العمررر   الما ررر  الُمررردوط

العابررر   رررخة جررردا   يحإررراا يلررري ومررر  رميرررا وجهرررود عديررردا  ا م مررر  لحرررُد بهرررا  وا سررريطما ينا علمنرررا  نَّ الإرررااك

ة رو  الن،وو ويمعديا بالإدرا عن   لها ال،،ي .   وا ننلي  ن النخ  الُمإنار للن،وو يُ وط 
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لرررة دملرررغ العاميرررة مرررن النضرررر والضرررمو واإلحنرررام ملرررإو  الل رررة ال،،رررحي  وا يمنرررن  ن نعإمايرررا ل رررة  نرررا وعلرررة   .0

مررران علررري النهررروض بىعمرررا  الحيررراا العمليرررة وال،نايرررة  ينَّمرررا يررر  ل رررة بدا يرررة تهرررام   بعيررردا عرررن العخررر   لنَّهرررا لرررة دإ

بينمرررا رانررر  ال،،رررحي حاملرررة رسرررالة العلرررة  والدا وال،للررر،ة  عخابرررا َّويلرررة مرررن الرررزمن. زد علررري نلرررم  نَّ العاميرررة 

ا منررراو لهرررا مرررن اانح،رررار  ررر  بي رررة  ررريخة محليرررة   لرررن يإرررا  لهرررا مرررا  ُدررري  للعابيرررة مرررن الامررر ط والنضررروا  ررر  

  يوعها.

 ررة عاميررة  ابإررة  رر   و رراعها   هرر    رر  حاجررة يلرري معُررة درراريخ  هرراو بمررا يمررين د يررا المعرران   ل،اظهررا ررر ه ل .5

وم،رررطلحادها  ومواعرررديا بحلررررب الرررزمن رررر  يلررررإطير الخلررر   ن ينإرررب مررررا رإمررر  اللرررل   ويإرررراجة ل رررة  با رررر  

بررررين الجيرررراا العاميررررة يلرررري ل ررررة الع،ررررا الرررر ي يعرررريت  يرررر   وي يررررا يرررر ة الإاجمررررة ا دإ،رررر  الوحرررردا ال،نايررررة 

  . [43]المإعاممة

انإ ررار العاميرررة يعمررر  علرري هنرررا ال،،رررحي ويخررر  حررا ال دون انإ ررراريا هرررارا نطررراق الرروَّن العابررر    هررر  دمنرررر  .9

رررب الجنمررر   ررر  دعلهرررة الل رررة العابيرررة   نَّررر  يرررإعلة الل رررة ال،،رررحي  وينا   ن ينرررون لل،،رررحي بعررردٌ عرررالمٌ    ررر نا رل 

الإررر  مرررد ي،رررعُب  همهرررا علررري محرررور النررراَّخين بالعابيرررة   رررال يلرررإطيعون  حرررادةك  بنرررا  العابيرررة اسرررإخدم ال،،رررحي

مُارادررر   وا يخررردرون علرررري نخا ررر   وينرررا ينخطررررر ااد،ررراا  ويإومرررر  الحررروار  و ررر  المخابرررر  ينا دعلطرررة الجنمرررر  

 هرررا  الل ررة م رررا هة  رر  يحرررد  المي ررال العابيرررة   نَّرر  يرررإعلة عاميررة دلرررم المنطخررة   ررر نا مررا انإخررر  يلرري بي رررة عابيررة 

 . [44]ان لا علي   هة عاميإها  و عب علي  ي  دلم المنطخة  هة العامية الإ  يُلديا يو

ينَّ العاميررة ليلرر  واحرردا  ينَّهررا عاميرررال مإعررددا ورثيرراا   ىيَّررة عاميررة دايرررد؟ ويرر  يمنررن  ن نررالة الم،ررايه علررري  .70

ي العاميرررة دعررروا يلررري الإحيهرررز ا رررطنا  عاميرررة العاامررر    و العاامررر  علررري ا رررطنا  ل رررة الم،ررراي؟  الررردعوا يلررر

 والإحل     و وق نلم ان،الل من الاوابو الُامعة بين الم ا.

ينَّ العاميررررة علرررري دعرررردديا ودنوعهررررا ليررررا مررررادرا علرررري الو ررررا  بحاجررررال المررررة مهمررررا بُرررر ل  مررررن جهررررود لإخعيررررديا  .77

 دلررإطير  ن دمرردط ال،رراد بمررا ودلررويخها    نَّهررا د رر  بررالالة مررن يرر ا رلط رر  عرراجزا علرري الو ررا  بحاجررال الإعميررا  وا

 يحإاج  من  ل،اظ و ساليب.

ينَّ الل ررررة العاميررررة ا دناسررررب الل ررررة اإلعالميررررة  وا د،رررر  بحاجادهررررا   وسررررا   اإلعررررالم علرررري اهإال هررررا ودنوعهررررا  .70

 د،طنر ل ة  ماا يلي ال،،حي  ل ا امإضي دنحية العامية ويم،ا يا ودُاوزيا. 
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مررررد ال ابرررر  الوروبرررر  والماينرررر   رررر  ومرررر   خرررردل المررررة دماسررررنها الرررردعوا يلرررري العاميررررة دررررىد   رررر  سررررياق ال .73

ووحررررددها  وَّملررررإها ال،ررررااعال الم يميررررة   الرررردعوا يلرررري العاميررررة  رررر  ظرررر ط  يرررر ا الو ررررر المإخلرررر  والُمررررزري 

 . [45]يحم  بين  ناياة ب ور الإوجهغ والايمة   مانا يمخي لامة ر  نخلا بعد ي ا الخلاان الممين

 فية الحفاظ على اللسان العربي من خطر العاميةالمطلب الثالث: كي

ينا  ردنررررا  ن دمخرررري العابيررررة ال،،ررررحي يرررر  الابرررراَّ المررررو  الرررر ي يُمررررر بررررين  ررررعوا  مإنررررا العابيررررة  ررررال بُرررردَّ 

ل رررحاا الخررراار مرررن ادخررران هطررروال عمليرررة د اعرررا عرررن ل رررإهة ال،،رررحي  وح،اظرررا علررري يرررويإهة  لنَّ الل رررة يررر  الابررراَّ 

  رررااد المرررة ين يُرررب علررريهة يمنرررا   بنرررا  المرررة بىيميرررة الل رررة ال،،رررحي  وبمخررردردها علررري الإعميرررا  المرررو  الررر ي يُمرررر برررين

 . [46]عن ر  مإطلمال الع،ا  ومدردها علي اسإيعاا م،طلحال العلوم والثخا ة

 وهذه بعض المتعر ا  العملية للحفاظ على اللسان العربي:

مإداولرررة بحيررر  دخلرررص يررر ة المنررراير لإحخيرررا الخررراا ا والنإابرررة يعرررادا الن رررا  ررر  المنررراير الإابويرررة والإعليميرررة ال .7

ال،ررررحيحة  بررررد ا مررررن ريرررراض الَّ،رررراا وحإرررري الإخرررراا  بحيرررر  دُعرررر  ال،رررر،وص  الإرررر  دمإررررد مررررن الوا حإرررري 

الاابرررر الساسررر  للنإابرررة والخررراا ا والإررردوين والح،ررر    يُررردرا الإالميررر  علررري محارررراا الن،ررروو الدبيرررة الا يعرررة. 

هرررا  ماسرررخة لهررر ا الهررردص وداعمرررة لررر   مرررر الإنويرررر  ررر  مُررراال ال،نرررا والعلررروم الهرررا    رررة درررىد  المااحررر  ال

وياررررز هاللهرررا علررري دعميرررا الخررراا ا ال،رررحيحة  وي،هرررة النطرررا ال،رررحي  بوسرررا    رثرررا  اعليرررة وجانبيرررة. ولررر لم 

ورا يُرررب  ن ي،رررم  ااعإنرررا  بالل رررة ال،،رررحي مرررن  يرررة م رررال  المررردار  والمعايرررد والُامعرررال العابيرررة  وب،ررر

  رررم  ينم ررر  يدمررراا ممرررد  اإللمرررام الضررراوري بالل رررة العابيرررة  ررر  اللياسرررال الثخا يرررة للمُإمعرررال العابيرررة بحيررر  

جرررز ا ا يإُرررز  مرررن المرررن  -الرررإمنن مرررن معا رررة را يرررة بال،،رررحي رإابرررة ومررراا ا وحرررديثا–ي،رررم  المرررن الل ررروي 

 . [47]الثخا      ر  مُإمعال المة العابية

ررة مررن هاللهررا ل ررة م ررإارة  ب دخرران العابيررة المعا رراا  ويررإةه د ررُير النا رر ة علرري ين ررا   سررواق  دبيررة ل  .0 ويررة يُعمَّ

ينإررراا مرررواد  دبيرررة ويلخا هرررا  ررر  يررر ة السررروق  ون رررايا رررر  دلرررُهة بُعررر  الل رررة الم رررإارة ال،ُ،رررحي ل رررة مإداولرررة 

    المحا   الها .
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ة بهرررا مرررواد الإخ،،رررال المخإل،رررة  لُعررر  الُامعرررة دعايرررب الإعلرررية الُرررامع  ب عرررادا الن رررا  ررر  الل رررال الإررر  دُعلَّررر .3

سرررروما  هرررراا م،إوحررررا لن ررررا العابيررررة ال،،ررررحي المعا رررراا ودعميمهررررا. ومثرررر  يرررر ة الملرررر وليال دخررررر علرررري عررررادا 

 الُامعال وم سلال المُإمر المدن  من جهة وم سلال الدولة من جهة  ها .

ل إهررررا الاسررررمية  بحيرررر  د،ررررم  الل ررررة دطويررررر وسررررا   اإلعررررالم لحمرررر  العابيررررة ال،،ررررحي المعا رررراا  وجعلهررررا  .4

ُا وسرررا   اإلعرررالم مرررن َّررراص  الملرررإخدمة  ررر  وسرررا   اإلعرررالم الل رررة العابيرررة ال،،رررحي المعا ررراا  وبررر لم دُحررروَّ

 . [48]   الم نلة يلي َّاص م  ا    الح 

مإحررردا  يعرررادا الثخرررة بال،،رررحي لنَّهرررا دعمرررُا عرررن سررريادا المرررة الناَّخرررة بهرررا   هررر  ل رررة رسرررمية  ررر  محا ررر  المرررة ال .5

 ووراادها المإخ،،ة.

دابيرررة ال،ررراد والمرررواَّن العابررر  علررري ال رررعور بخيمرررة الل رررة ال،،رررحي  وملررر وليإ  دُايهرررا  و نَّررر  ا حيررراا رايمرررة  .6

 ل  يا بها  وا يمنن  ن يحيا    ل ة  ها   و بها   ه  وعا   خ،يإ  وحضارد  وداريخ .

والإل،رررراز  وه،و ررررا  رررر  المرررراامر الموجهررررة يلرررري دوسررررير اسررررإعماا ال،،ررررحي  وجعلهررررا ل ررررة الملررررا  واللررررينما  .0

الَّ،رراا ال،رر ار  الرر ين يعإمرردون يلرري حررُد معررين يلرري اللررما   رر  دنرروين حا  ررادهة الل ويررة  لرر ا مررن الضرراوري 

 ن يلإ،رررر  الخررررا مون علرررري  مررررا يرررر ة الخنرررروال يلرررري الوسرررريلة ال،اعلررررة  رررر  دو رررري  رسررررالإهة يلرررري النرررراَّخين بالل ررررة 

  . [49]ل لم العابية  وال،،حي هيا وعا 

الح،ررراظ علررري اإلرك النميرررا  والإرررااك الضرررخة العايرررا  ررر  جميرررر الميرررادين   رررال بُررردَّ مرررن ااسرررإعانة بهررر ا الإرررااك  .5

 . [50]   سمي  داسيخ الل ة العابية ال،،حي     نيان الناَّخين بها

 الدعائج: -

 إنارها بالل ال الها .اللمب الا يغ    ن ىا العامية يو هاوا الل ة العابية من موَّنها ال ل   واح .7

 لالسإعمار الوروب  دوٌر بارٌز    ن ا العاميال و اض الل ال علي العاا  ليداص معلنة  و مخ،ية. .0

دإميررز الل ررة ال،،ررحي بىنَّهررا ل ررة  نررا مررن حيرر  يرر  ل ررة الخررا ن الرر ي  لخرري يلرري اإلنلررانية   ررخة  ررحنة مررن الخررية  .3

 والممادئ.
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لرررة يإرررو ا ليط  ل رررة مرررن الل رررال  ويررر   نهرررا اردمطررر  برررالخا ن النررراية  الل رررة العابيرررة ال،،رررحي لهرررا ظررراص هررراو .4

 مايما من هملة ع ا مانا  ودن،ط  الل  بح، ها  وميَّل لها من يإنلة بها  نا  اللي  و َّااص النهار.

لرروا حاجررة النررا  يلرري معا ررة ل ررة العرراا  وااسررإعانة بال ررعا علرري دعلررة معرران  الخررا ن واللررنة النمويررة  و مررواا  .5

 ال،حابة والإابعين لمط  ال عا واند ا نرا ال عاا .

 مع ة دعاا العامية العاا حاولوا  ن يلخطوا دُابة الل ال الجنمية علي الل ة العابية . .6

رررا  .0 الل رررة ال،،رررحي يررر  ل رررة العلرررة والررردين  ويررر  الررروَّن الاوحررر  للعررراا  ورمرررز الإوا ررر  برررين   رررااد المرررة   مَّ

 دخارا بين العاا. العامية  ه  الخ،ة الحخيخ  ليط  

موامرررر الإوا ررر  ااجإمررراع   ووسرررا   اإلعرررالم   رررال سرررلميا علررري الل رررة ال،،رررحي بحيررر  ن رررال العاميرررال برررين  .5

 الملإمعين  ور لم لة يعد النإاا هيا جليغ و نيغ لإلنلان.

لرررة دملرررغ العاميرررة مرررن النضرررر والضرررمو ملرررإو  الل رررة ال،،رررحي  ولررر ا ا دادخررر  يلررري ل رررة  بررر  يررر   مررراا يلررري  .9

 للهُة.ا

 العامية علي دعدديا وانإ ايا الواسر ليا مادرا علي الو ا  بحاجال المة العابية. .70

 العو يا : -

 عم  باامر دوعوية نال بعد يسإااديُ  إلمنا  المواَّن بىيمية ااعإماد علي ال،،حي ونم  العامية. .7

مإنوعررررة لإاسرررريخ ال،،ررررحي يعرررادا الن ررررا  رررر  المخرررارال المدرسررررية والُامعيررررة  ب  رررا ة مررررواد ددريمررررة ووسرررا    .0

 علي  للنة الطالا.

عمررر   سرررواق  دبيرررة بمنا رررشل عينيرررة للم ررراررين  ررر  يررر ة السرررواق  وا سررريَّما النا ررر ة  ود رررُيعهة علررري اإللخرررا   .3

 والإحدك بال،،حي.

 د،ايغ الطالا    المااح  الساسية الولي لإعلة ال،،حي رإابة وماا ا وحديثا. .4

 الإخ،،ال  وا إااَّ الإنلة بال،،حي ر اَّ لمزاولة المهنة.دهي ة المدرسين ل ويا    جمير  .5

 ممنهُة مح،لإها ي اا  المح،لة الل وية لد  النا . ةين ا   الونال  دبية ملا ية دإمر لخطة اسإااديُي .6
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[ الملرررراجالل والمعررررار  الدبيررررة  رررر  مُرررراال الدا وال،نررررا والحضررررارا   نررررور الُنرررردي  منإمررررة ايداا  الخرررراياا  35]

 30-37و  7َّ

 755 -750[  نور الُندي. ال،،حي ل ة الخا ن. و36]

 50[  حمد الُندي. الملاجالل المعار  الدبية. و30]

 755 -750[  نور الُندي. ال،،حي ل ة الخا ن 35]

 . 7905. 47[ حلين عل  مح،وظ. دخايب العامية من ال،،حي. مُلة مُمر الل ة العابية. الخاياال الُز 39]

 50-56ُندي. الملاجالل والمعار  الدبية. و[  حمد ال40]

 55-50[ حا   علوي  وعمد الناية عزي. الللان العاب  وي نالية الإلخ . مارز دراسال الوحدا العابية. و47]

 730[ د. عطية سليمان. داريخ اللهُال    م،ا. و40]

 003-000[  نور الُندي. ال،،حي ل ة الخا ن و43]

 .07-00بية ال،،حي بين اازدواجية الل وية و[ يباايية رايد. العا44]

 .60-67[ عما  الم،اي  وعماد  بو حلن. اازدواجية    الل ة العابية. و45]

 707[ يباايية رايد. العابية ال،،حي بين اازدواجية و46]

 55[ حا   علوي  وعمد الناية عزي. الللان العاب  وي نالية الإلخ  40]

 00-69بو حلن. اازدواجية الل وية    الل ة العابية و[ عما  الم،اي وعماد  45]

 [ محمد موسي جمارا. الل ة العابية    الع،ا الحا ا. م نالل وحلوا   حي،ة الُزياا.49]

[  عمرررراا النرررردوا الدوليررررة بالإعرررراون مررررر وزارا الثخا ررررة  ررررمن  عاليررررال الُزا ررررا عا ررررمة الثخا ررررة العابيررررة ال،،ررررحي 50]

 .60وعاميادها. و

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


