 
اجمللة العربية للناطقني بغريها

التجسري بني العامية والفصيحة يف تدريس اللغة
العربية للناطقني بغريها
اع ـ ـ ـ ــداد

قدرية هوكلكلي
ِ
بايزيد – تركيا
جامعة أنقرة ِيمد ِرم َ
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التجسري بني العامية والفصيحة يف تدريس اللغة العربية للناطقني
بغريها

اع ـ ـ ـ ــداد

قدرية هوكلكلي

التمهيد:

ِ
بايزيد – تركيا
جامعة أنقرة ِيمد ِرم َ
ال مس اغ لمشؾ في أف المغة العربية تعتبر بتراثيا المتأصؿ إحدى المغات

العظيمة في العالـ .والمغة ظاىرة اجتماعية تتطور مع المجتمع وتتفاعؿ معو ويصيبيا
التبدؿ بيف حيف وآخر نتيجة عوامؿ اجتماعية .iوىذه التغيرات تتجسد بوصفيا ليجات

بيف الشعوب التي تتكمـ المغة عينيا .وىذه أيضاً تجعؿ المرء يقع في ازدواجية في المغة.

إذ ،منذ العصور القديمة ينطؽ العرب بمساف الدارجة وىو يسمى بػ "العامية" ،عمى حيف
يكتبوف بالمغة القواعدية التي تسمى بػ "الفصحى" .فإف العاميات المحكية تعبر عف
الفصحى المتحممة مف ضوابط اإلعراب .إذ إف العاميات تتعدؿ وتتيذب ويدلؾ الخشف

فييا فيميف.ii

ىذا البحث؛ يسعى إلى تجمية التقارب بيف المستوييف في المغة العربية الجتياز
العراقيؿ في سبيؿ تطوير ميارة المحادثة لدى المتعمميف الناطقيف بغير العربية .ويبيف
العالقة بيف العامية والفصحى وأثرىما في تنمية ميارة المحادثة لدى الطالب األجانب.
إذ قضية تأثير العامية في تعميـ محادثة المغة العربية لمناطقيف بغيرىا تُعتبر مف المسائؿ


أكتوبر 7112
العـــــــدد ( ) 1
04

 
اجمللة العربية للناطقني بغريها

الشائكة في أرض الواقع لمغة العربية .ويكشؼ عف بعض األحواؿ التي تواجو المتعمـ
األجنبي أثناء اكتسابو ميارة المحادثة وتشكؿ عائقاً الستخدامو المغة .ويستمد البحث

أىميتو مف سرده إلمكانية التجسير بيف العربية الفصحى والعامية لمتيويف عمى المتعمميف

غير الناطقيف بالعربيةإدراؾ ماىية العامية .ويستفيد البحث مف معطيات المنيجيف
الوصفي والتحميمي بالوقوؼ عمى فكرة التقاطعات بيف الفصحى والعامية بخصوص
المحادثة .إف البحث ال يدعـ تعميـ العاميات عوضاً عنتعميـ الفصحى وال يعزـ عمى
الدعوة إلى تعميـ بالعامية بمقابؿ الفصحى أبداً .فمف البدييي ضرورة تعميـ العربية

شيء ما .بؿ المقصود األساسي ىينا ىو التقريب بيف العامية
الفصحى وال يحؿ محمو
ٌ
والفصحى ،وتذليؿ الصعوبات لدى الطالب غير الناطؽ بالعربية في تعممو المغة العربية

وتسييؿ تطوير ميارة المحادثة وفقاً الستعماالت أبناء المغة وتوفيرالتواصؿ معيـ ،تجسي اًر
بيف الفصحى والعامية بالتنبيو إلى وشائج القربى بينيما.

ويواجو تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا مشكمة جديرة بالوقوؼ عمييا وىي

مشكمة ازدواجية العامية والفصحى .والمقصود السامي بتفحص عف ليجاتالعاميات ىو
في الحقيقة الخدمة لتعمـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا .فاليدؼ المنشود مف معالجة
قضية االزدواجية ىو الداللة عمى أف العاميات العربية تنتمي إلى المغة العربية الفصيحة

ال عنيا.
ال ،وأنيا ليست شيئاً مستق ً
أص ً

iii

وفي ىذا ،إشارة إلى اضمحالؿ ظاىرة

االزدواجية المغوية في نظرة الطالب األجنبي .وليس ىناؾ شؾ في أف الغرض الرئيسي
مف اختيار ىذه المسألة في ىذا البحث ىو النيوض بالفصيحة واإلعالء مف شأنيا

وابراز رجوع العاميات إلييا وصير العاميات في طياتيا يجعؿ الطالب األجانب يدركوف
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تكوف العامية والتفوؽ فييا .وأخي ًار يقدـ البحث الطرؽ العممية الممكنة واالقتراحات
كيفية ّ
المثمرة في سبيؿ تعدي مشكمة االزدواجية في تعميـ المحادثة بالعربية لمناطقيف بغيرىا.

وانطالقاً مف أىمية تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا والشعور بالتحديات التي تقابميا

كظاىرة االزدواجية وادراكاً لصعوبة تمييزىا ،جاء ىذا البحث إسياماً في خدمة تعميـ
العربية لمناطقيف بغيرىا ومحاولة تخطي مشكمة العامية فيما يتعمقبتطوير ميارة المحادثة

لدى الطالب األجانب واألخذ بعيف االعتبار حالتيمالنفسية قبالة ىذه المعضمة .وقد
اقتضت طبيعة البحث أف ينقسـ إلى فصميف وىما؛ أوالً إطار نظري لتعييف ماىية

العامية والفصحى ،وفيو توضيح لمشكمة العامية والفصيحة عف طريؽ عرض أبعاد
ظاىرة االزدواجية وأثر تمؾ االزدواجية عمى متعممي العربية مف الناطقيف بغيرىا وتجسيد

االزدواجية وتوصيفيا .ويميو ثانياً التحميؿ الميداني لتعميؿ مشكمة االزدواجية لدى الطالب

األجانب تحت نموذجيف وىما كتاب الكت اب لمحمود البطؿ وآخريف و كتاب العربية
لمحياة لمدكتور محمد صيني وآخريف .واليدؼ مف اإلشارة إلى ىذيف الكتابيف النفيسيف
ىو أف التماس النتائج المحسوسة والداللة عمى وجوب التقريب بيف العامية والفصحى

يشكؿ جس اًر يم ّكننا مف التنقؿ مف العامية إلى الفصحى .ويختتـ البحث بالمقترحات رجاء
المساىمة والمعاضدة في تعميـ المحادثة بالعربية لمناطقيف بغيرىا.

تعريف العامية و الفصحى :

إف قضية الفصحى والعامية مف أىـ المشاكؿ التي تشؽ عمى متعمـ المغة

العربية مف الناطقيف بغيرىا .والفصحى التي ال يتقنيا عادةً إال المثقفوف والعامية الدارجة
المنتشرة في أنحاء البالد العربية بمختمؼ األشكاؿ ىما نتيجتاف لطبيعة اختالؼ ممارسة
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المغة بيف الشارع والمنبر .الفصحى ىي المغة االئتالفية التاريخية ولغة القرآف الكريـ
والحديث النبوي ،وىي المستوى الرفيع مف المغة المتّبع في معظـ كتب التراث اإلسالمي
بؿ ىي مطمح ع اؿ يسعى كؿ مؤلؼ وخطيب إلى بموغو وااللتزاـ بو .أما العامية فيي
الكالـ الذي ينطؽ بو العامة عمى غير سنف الكالـ الفصيح .فالعاميات تمايزت بيف
األمصار بؿ حتى بيف األقطار فيما بينيا بفروؽ وخصائص ولكنيا تمتقي عمى مقادير
مشتركة باعتبار أصوليا التاريخية أو باعتبار مجاورتيا لمفصحى أو باعتبار ما يعرض
بينيما مف االحتكاؾ المباشر.

يعرؼ ابف منظور الفصيح "المنطمِؽ المساف في القوؿ الذي يعرؼ جيد الكالـ مف
ّ
iv
المعرب  .وأف العامية ىي المتحدرة مف
رديئو" ويفيد بأف الفصيح ىو في كالـ العامة
َ
المعرب v.ىذه النقطة مثيرة لالنتباه مف
المغة الفصحى والفصيح في كالـ العامة ىو
َ
منظور ىذا البحث ،حيث يؤكد المغويوف أف المغة التي تتكمـ بيا الشعوب في البمداف

العربية ،ىي في حقيقتيا عكس الفصحى مف دوف اإلعراب ،إذ ىي تشويو َم ْحض لمغة
الفصحى.

تسمى أيضا الميجة .فيي في المغة
تعني العامية لغة الناس عامة في إقميـ معيَّف .وقد َّ
تفيد؛ طرؼ المساف ،وجرس الكالـ ،ولغة المرء التي ُجبؿ عمييا فاعتادىا ونشأ عمييا.vi
أما في االصطالح ،فيي مجموعة مف الصفات المغوية تنتمي إلى بيئة خاصة ويشترؾ
في ىذه الصفات جميع أفراد ىذه البيئة .أي ،الطريقة المعينة في االستعماؿ المغوي التي

توجد في محيط محددvii.وتتميز عف الفصحى باالبتذاؿ والمحف والتحريؼ الصوتي
والداللي والنحوي والصرفي واإلكثار مف األعجمي والتعامؿ مع األجنبي الدخيؿ.

viii


أكتوبر 7112
العـــــــدد ( ) 1
09

 
اجمللة العربية للناطقني بغريها

لقد نشأت العاميات مع تدرج الزماف واختالؼ المكاف وتنوع الثقافة مف قوـ إلى
قوـ ،حيث إف أصميا مف جذور الفصيحة .فالعاميات العربية في انبثاقيا فرع لمفصيحة
في أساسيا .لكف اختمفت في النطؽ ،أو تنغيـ األصوات ،أو إخفاء وترؾ أو نحت ودمج

لبعض الحروؼ في الكممة .وبيذا ذىب أصؿ بعض الكممات كما ىي صورتيا في

الرسـ والشكؿ والنطؽ الفصيحix.وبرزت العاميات في المغات المستعممة بشكؿ مختمؼ
في كؿ بمد عربي .لكف اتفقت كميا عمى عدـ مسايرة سنف العربية مف حيث الضبط
اإلعرابي أو الصيغ أو األصوات وما شابو .فتكثر فييا األلفاظ الدخيمة والمرتجمة .ويكثر
فييا التحريؼ والتصحيؼ وىما نتيجة لتدني الفصيحة وعدـ شيوعيا عمى ألسنة العامة

وكثير مف الخاصة ،وكثرة الكممات األعجمية الوافدة وغير ذلؾ مف العوامؿ المختمفة.x
والعامية ىي مستوى الكالـ المنطوؽ وال يحبذ استخداميا في الكتابة عند الكثيريف.

وتتحرر مف الحركات اإلعرابية وتمتزـ التسكيف غالباً ،وتتنوع فييا طرائؽ النطؽ

باألصوات وتكثر فييا التبادالت الصوتية حسب الميجةxi.وتتفاوت العاميات في قربيا مف
الفصحى .صحيح أف العاميات بجممتيا راجعة إلى الفصحى لكف ىذا اليمنع مف أف

يوجد في العاميات ما يعيؽ فيميا باالرتباط بالفصحى xii.إف العاميات خالفت الفصحى
في كثير مف المفردات وفي طريقة تأليؼ العبارات والتراكيب .ومع ذلؾ ،فإف تقاطعيما

واضح إلى حد ما .إذ إف كثير مف المغوييف يعيدوف العاميات إلى أصوؿ فصيحة .ألف

العاميات اختزاؿ لمفصحى وشكؿ مف أشكاالالقتصاد المغوي وغايتو تبسيط الفصحى.
وىذا أمر تقتضيو طبيعة الموقؼ الكالمي الذي يتطمب غالباً االقتصاد في الجيد خالفاً

لمموقؼ الكتابي .فال غرو في أف الكتابة تتيح فضاء رحباً لمتعبير والشرح والتفصيؿ ال
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يتيحو الكالـ؛ ألف الموقؼ الكالمي بطبيعتو ال يحتمؿ اإلطالة واالنتباه إلى الضوابط.

xiii

كما أف حيوية العامية محدودة المجاؿ بحدود كؿ قطر إف لـ يكف بحدود كؿ منطقة مف

القطر الواحد ،محدودة الطاقة بنطاؽ معيف كالسوؽ واألدب الشعبي ،ال تتجاوزه إلى
القضايا الفكرية واآلداب العالية.

xiv

ويذكر الدكتور محمد السيد بعض األمثمة الختالؼ مفردات العامية وتراكيبيا
التي يجدىا المواطف العربي بيف أقطار العروبة .فمثالً عندما يسأؿ شخص شخص ًا آخر

عف أحوالو في العربية الفصحى يقوؿ؛ "كيؼ الحاؿ؟" ،وفي العامية األردنية والسورية
والمبنانية يقاؿ "كيفؾ؟" ،وفي العراقية و الخميجية يقاؿ "شمونؾ؟" ،وفي المصرية يقاؿ

َّ
"ازيَّؾ؟" ،وفي الجزائرية يقاؿ "كراؾ؟" .فالعاميات كثيرة و متنوعة و تتعدد ظواىرىا

لتجعميا متباينة .إال أف العاميات أدوات اتصاؿ لغوي محدودة بيف أىميا .ومع ذلكفإف

ىناؾ قد اًر كبي اًر مشتركاً بينيا وبيف الفصحى.

xv

وعمى الرغـ مف أف العامية تشتؽ ألفاظيا مف الفصحى سواء كاف ذلؾ في

الميجة المنطوقة أو حتى المكتوبة في نصوص المسرحيات واألغاني ،فإنيا تُمفظ وتُكتب
غير ممتزمة بنحو الفصحى مف إعراب وحركات وتسكيف xvi.فإف العاميات مشتقة مف
أصوؿ فصيحة أو مقتبسة مف المغات األجنبية .وخير شاىد عمى تقاطع الفصحى
والعامية أف العامية ما ىي إال فرع مف أصمياوىو العربية الفصحى .لكف إىماليا وقمة

استخداميا جعميا غريبة عمى السمع فتوىـ الناس مخالفتيا لمفصحى مثؿ الكممات (رح)،
(بدي)( ،يسيب) الخ ..فالعامية ىي الفصحى المخففة بغض النظر عف الكممات
الدخيمة .إذ إف "العاميات بنات الفصحى ومعروؼ أف األـ تورث بناتيا الكثير مف
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خصاليا وسماتيا وبعض تفاصيميا .وتنماز الواحدة عف األخرى ببعض المالمح ومع
ذلؾ تُعرؼ صمة القرابة بينيف .وكذلؾ األمر بالنسبة لمعاميات؛ فقد تنماز كؿ منيا
ببعض الخصائص الميجية التي تدؿ عمى انتمائيا لمجتمع دوف غيره ،إال أنيا في نياية
المطاؼ تُرد إلى أصميا ويبقى بينيا أواصر قرابة مشتركة تدؿ عمى انتمائيا إلى أصؿ
واحد متج ّذر في أعماؽ العرؼ المغوي".xvii

وال مناص مف االعت ارؼ بأف العاميات العربية في أيامنا الراىنة بعيدة عف

الفصيحة وليست قريبة منيا .وىذا االبتعاد نتيجة طبيعية لقروف طويمة مف الحكـ
األجنبي الذي دفع الفصيحة إلى االنزواء وساعدت المغات الفارسية والتركية واإلنجميزية

والفرنسية عمى السيادة والتأثير في العاميات العربية .إذ نمت ىذه العاميات في مناخ

مشبع بالرطانات األعجمية ،فزاد ذلؾ في انحرافاتيا الصوتية واختالفاتيا الصرفية

وألفاظيا الدخيمة وتراكيبيا البعيدة عف سنف العربية.

xviii

وبيذا استعصى عمى الكثيريف رد

الكممات إلى أصميا عقب كثرة التحريفات والتغيرات الصوتية -باإلدغاـ والقمب واإلبداؿ
والنحت وغير ذلؾ مف األمور التي تبدو بعيدةً عف األصؿ الفصيح -والصرفية التي
xix
تط أر عمى الكممات ذات األصؿ العربي.
إف المغة ليست محصورة بيف صحائؼ الكتب والمعاجـ طبعاً ،بؿ ىي ظاىرة

اجتماعية تتجسد في مياديف الحياة المتحركة بصورة فعمية .لكف تبقى الفصحى لغة
الخاصة ،المغة المكتوبة والوعاء الرصيف الذي يحفظ و يستوعب نتاج أمة العربية بكافة
فروعيا العممية واألدبية والحضارية .والعامية تظؿ لغة العامة ،المغة المنطوقة و وسيمة

التواصؿ اليومي بيف الشعوب بحكـ األمر الواقع xx.فقد ترافقت العامية والفصحى خالؿ
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الزمف العربي الطويؿ الممتد والضارب الجذور فبقيت الفصحى متجّمية في ميدانيا وبقيت
العامية منزوية في بقعتيا الخاصة بيا.

xxi

إذ ،مف المسمـ بو أف الفصحى أكثر صالحاً

وبقاء وخموداً بعكس العامية التي ىي أكثر استعماالً وشيوعاً .بيد أف العامية ال ترقى
ً
لدرجة الخمود والبقاء ،ألني ا تتغير حسب الزماف والمكاف واإلنساف مما يعكس الثقافة
بشكؿ عاـ .وأيضاً ستظؿ العاميات ىي المغة األـ لكؿ عربي وستظؿ الميجات العامية

سميقة ونموذج ًا لغوياً يومياً بحكـ العادة وغمبة مف يتحدثوف بيا .xxiiإذ إف وجود الميجات
المحمية أمر طبيعي مقرر ،ليس ألحد عميو سمطاف .ومع ىذا ،فإف الميجات ال تمنع مف

الوحدة المغوية في مجاؿ الثقافة والفكر واألدب.

xxiii

وبعد كؿ ذلؾ ،قد تُطرح بعض األسئمة لتشديد أىمية العامية بجانب الفصحى
في تعميـ العربية لمناطقيف بغيرىا ؛فيؿ العامية لغة أخرى بعيدة عف الفصحى؟ أليست
عريقة في نسب العروبة؟ أليس أغمب كمماتيا وأنماطيا المغوية عربياً شكالً ومضموناً،

لحماً ودماً بحروفيا واشتقاقاتيا وصيغيا ترابط قوالبيا؟ وىؿ حالت الميجات العامية دوف
فيـ عامة الجماىير لفصحى العربية في سحرىا وبيانيا المعجز متمثالً في القرآف

المجيد؟ أليس مف المجدي أف نعود إلى دراسة تمؾ األلفاظ والصيغ والقوالب لبياف مدى

قرابتيا مف الفصحى با اللتفات إلى جذورىا الفصيحة ولتقوية ميارة المحادثة عند الطالب
األجنبي بالتعامؿ مع أبناء المغة مف دوف عناء ولكي ال يحس في تنفيذ تعممو الفصحى
في قناع العامية-في البالد العربية أف ثمة ىوة بينيا وبيف العامية؟ فمف المؤكد أف يتـاالستقرار في نصابيا مف حيث مقدرةالتكمـ لديو حينما تخضع العامية لمفصحى ويتـ
التفعيؿ ميارتو المحادثة بدرجة ممحوظة .فالمتعمـ عندما يحس أف الفروؽ طفيفة بيف
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ال
العامية والفصحى واف وشائج القربى بينيما متينة وأف عممية االنتقاؿ ليست إال تعدي ً

طفيفاً فإف إقبالو عمى التعمـ وىو مطمئف النفس ومفعـ بالثقة ،سيكوف أجدى وسرعة
تمثمو لصيغ العربية وأنماطيا تكوف أكبر وأغنى.xxiv

توصيف االزدواجية:

استعماؿ االزدواجية في ىذا البحث ،يدؿ عمى أف المغة فييا مستوياف؛ مستوى

الكتابة والقراءة ،ومستوى الخطاب الشفوي في الشؤوف اليومية .وتستخدـ المعاجـ

والموسوعات العممية مصطمح االزدواجية انطالقاً مف فكرة وجود ضربيف مف االستعماؿ

المغوي عند جماعة لغوية واحدة ،فاألوؿ فصيح والثاني عاميُ- .يقصد بمصطمح العامية
في ىذا البحث ،العاميات المتشتتة بشكؿ عاـ -.و بتوصيؼ آخر تعني االزدواجية

المغوية تعدد المستويات المغوية داخؿ إطار لغوي واحد ،أي وجود مستوييف لغوييف في
بيئة لغوية واحدة؛ أحدىما لغة لمحديث واالتصاؿ السريع ،واآلخر لمعمـ واألدب والثقافة
والفكر .وانيا حالة لغوية مستقرة نسبياً ،تتمثؿ في وجود ليجات محكية .ويذىب جميور

الباحثيف العرب المعاصريف إلى أف االزدواجية ظاىرة طبيعية في المغات غالبيتيا،

فميست العربية بدعاً في ذلؾxxv.فمف الممكف أف يوجد مثؿ ذلؾ في المغات األخرى ،لكف
بقدر أقؿ ،إال أنيا في العربية أبرز و أشد مف سائر المغات .إف االزدواجية المغوية شيء

بدييي في المغة العربية .وقد نشأت ىذه االزد واجية في الجزيرة العربية قبؿ اإلسالـ بيف
المغة األدبية المشتركة وليجات القبائؿ .إذ كانت األولى لغة األدب والعيود والمواثيؽ
وكانت الثانية لغة التفاىـ في الحياة اليومية .فقد نشأ مستوياف تعبيرياف ،فصيح وعامي.

ولـ يكف ىناؾ فارؽ كبير بيف ىذيف المستوييف التعبيرّييف ،ألف الميجات ليست لغات
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محايدة ،وانما ىي اختالفات صوتية وصرفية .xxviفال غرو في أف طبيعة لغة الشارع
المحكية التي تمتاز باالختصار والسرعة ،ال تتحرؾ في ضوء قواعد معيارية ثابتة

صارمة .ربما ىذا المناط ،سبب ىاـ مف أسباب اتساع حجـ االزدواج في العربية.

xxvii

إف وجود أكثر مف مستوى لألداء المغوي مف األمور التي تنسجـ مع بنية
المجتمع .فالمغة في نياية المطاؼ ظاىرة اجتماعية .والمجتمعات تتفاوت في مستوياتيا
الثقافية واالقتصادية واالجتماعية .والمغة مرآة كؿ ىذه األبعاد.

xxviii

والعامؿ الرئيسي في

تفرع المغة إلى ليجات ىو سعة انتشارىا ،نتيجة اتساع رقعة األرض التي يعيش عمييا
قوـ يتكمموف لغة واحدة .وىناؾ عوامؿ أخرى اجتماعية كاحتكاؾ الشعوب بعضيا

ببعض .وىذا بالطبع يؤدي إلى التأثر والتأثير المتبادليف بيف لغتي الشعبيف وبالتالي إلى

اقتباس مفردات جديدة أو إحياء ألفاظ ميتة أو إماتة ألفاظ شائعة .ويمكف اختصار دوافع
أخرى لتوّلد العاميات الخاصة بذلؾ المجتمع وبيذه االزدواجية؛ كحضارة الشعب

وقوانينيا والعادات والتقاليد السائدة فييا وثقافتيا واتجاىاتيا الفكرية الخاصة بذاتيا،

واألخطاء السمعية التي تنشأ عف ضعؼ بعض األصوات ،واحتواء المجتمع عمى طبقات

متعددة واتساع الفروؽ بيف تمؾ الطبقات وتفشي الجيؿ بيف العواـ.xxix

ورغـ سطحية االختالؼ بيف العامية والفصحى ،فإف االزدواجية تمثؿ التبايف

الحاد بيف الفصحى والميجات عند سماع الطالب األجنبي ليا لموىمة األولى .ويصبح
ّ
كأنو يسمع لغة أخرى بسبب مسموعاتو المغايرة لمفصحى تمفظاً أو كالماً .فمف البدييي

التقاسـ الوظيفي بيف الفصحى و العامية .فقد ربط استخداـ الفصحى بمناسبات وأماكف
معينة ،منيا عمى سبيؿ المثاؿ الخطب الدينية أو السياسية أو المحاضرات الجامعية أو
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نشرات األخبار أو األشعار .أما استخدامات العامية ففي المحادثات مع أفراد العائمة
والزمالء والعماؿ والموظفيف أو المسمسالت أو اإلذاعة الشعبية أو القصص الشعبية .إف

أدوار العامية و الفصحى موزعة بينيما وال يجب مقاومة العاميات ألنيا بطبيعتيا لغة
حية .فال ُيسنغنى عف الفصحى في التعميـ و في المعامالت الرسمية مشافيةً .ألنيا تدؿ
عمى الثقافة والزمف المذيف تنتمي إلييما عمى حيف تبقى الفصحى ثابتةً .وفي النتيجة،

طنت بيف الفصحى والعامية ،ظاىرة طبيعية في المغة
يمكف القوؿ بأف االزدواجية التي تو ّ

قضيتنا ىنا ليس
ال عف المغات األخرى استناداً إلى أسباب جمة .إذف
العربية فض ً
ّ
االزدواجية في الم غة .بؿ التغمب عمى االزدواجية في تعميمالمحادثةبالعربية لمناطقيف
بغيرىا.
مشكمة االزدواجية المغوية عند متعممي المغة العربية لمناطقين بغيرها:

االزدواجية بيف العاميات التي انتشرت مع األياـ لتصبح لغة التواصؿ اليومي

وبيف المغة الفصيحة التي أنزؿ اهلل بيا كتابو الكريـ وحفظ بيا العرب تاريخيـ وعموميـ
ومجدىـ ،ىي العقبة التي تأثر تأثي اًر مباش اًر عمى متعمـ العربية مف الناطقيف بغيرىا الذي

يسافر إلى البالد العربية لدراسة المغة العربية آمالً في تعمميا في موطنيا األصمي .إذ

يشرع في تعمـ العربية في قاعة الدرس بمغة فصيحة لكف حينما يحتؾ بأبناء المغة يجدىـ
يتحدثوف بمغة تختمؼ عف المغة التي مارسيا في غرفة التدريس إباف تعممو ،ىذه المغة

ىي العامية .وقد يتبادر ألذىاف أبناء المغة أف الفرؽ بيف العامية والفصيحة واضح
وسيؿ .لكف المتعمـ األجنبي يجد االختالؼ كبي اًر بينيما مما يخمؽ عنده يأساً بسبب عدـ
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تمبية ما يتعممو لمتواصؿ مع أبناء العربية الذيف يتكمموف العامية .ويواجو العديد مف
الفروؽ بينيما سواء عمى المستوى الصوتي أو النحوي أو الصرفي أو الداللي.

xxx

ظاىرة ازدواجية المساف ناجمة عف الفجوة بيف العربية العامية التي تمثؿ المغة األـ

الحقيقية لمعرب ،والعربية الفصحى المعاصرة التي تستعمؿ رسمياً لغة لمتدريس .ألجؿ
ىذه الفجوة ُيصدـ متعمـ العربية مف الناطقيف بغيرىا ويحار في أمره عندما يشرع في
العيش في المجتمع العربي .ألف االزدواجية تشكؿ حجر عثرة أمامو ويقع بيف مطرقة
الفصيحة وسنداف العامية ،فيعيش في تيياف لغوي.xxxi

يالحظ تأثير العامية السمبي عمى مستوى إتقاف المغة العربية الفصحى .ألف

إتقاف الميارات ال يتـ إال بالممارسة والمراف .والطالب األجنبي ال يستطيع أف يجد فرصة

ممارسة العربية الفصيحة .فالعامية تمثؿ انحرافاً لغوياً قد يكوف طبيعياً ،وىذا االنحراؼ

لو أثر في ال عقؿ وعمى المساف .ألف المتعمـ حينما يبدأ بالكالـ ،يواجو مشكمة الصراع
بيف ما يتعممو مف قواعد ومفردات المغة الفصيحة وما يسمعو مف تحرر مف بعض

القواعد المغوية الفصيحة في العامية.

xxxii

عندما يخرج مف قاعة الدرس يختمط عميو

األمر بيف المستويات التي تعمميا والمستوى الذي يواجيو عند تعرضو لمعامية في
الخارج مما يؤدي إلى خمط في دماغو يجعمو في حيرة واضطراب مف أمره عند تعممو

المغة العربية .xxxiiiاالزدواجية القائمة حياؿ الطالب األجنبي الذي ينخرط في الحياة
اليومية في بمد عربي ما ويجد صعوبة في فيـ العامية ،تمثؿ عبئاً ثقيالً عميو يؤثر في
دافعيتو نحو تعمـ المغة العربية.

xxxiv

ألنو حينما يتكمـ بالفصحى لمتعامؿ مع الناس في

اجو بسخرية واستيزاء واتياـ بعدـ المعرفة في العربية و رغبتيـ في المحادثة
األسواؽ ،يو َ
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بالمغة اإلنجميزية أو غيرىا .والجميور بالطبع يستغربوف الكالـ بالفصحى في شؤونيـ
اليومية وىـ متعودوف عمى العامية المحمية .فيحار الطالب أماـ ىذا الوضع الطريؼ
حسب لغتو األـُ .فيصدـ صدمة كبيرة عندما يجد التفاوت بيف ما يدرسو في الصؼ وما
يسمعو في الشارع مما يجعمو يعيش في صراع نفسي داخمي قد يكوف عائقاً لو في تعممو
العربية حتى أنو قد يبمغ مرحمة النفور منيا .فيتساءؿ ىؿ يتقف المغة العربية فعالً!

ويستعصي الوضع عميو حتى لو كاف مستواىمتقدم ًا .ومع مرور الوقت يكتشؼ

االزدواجية ويتقبؿ حاؿ أف المغة المحكية ليست المغة العربية التي درسيا في الجامعة أو

المعيد ،مع أف المغة الدارجة ليست لغة بؿ ىي ليجة محمية و ليست مستقمة عف
الفصحى .إال أف الطالب ال يستطيع أف يفطف إلى الكالـ فو اًر .ألف العامية قد تختمؼ

عف الفصحى في أصوات الحروؼ وتمفظيا أو تركيب الجمؿ و صيغيا أو استعماليا

قواعد أو كممات أخرى مختمفة .واألخيرة تعني أف تكوف كممات قديمة أومتروكة مف

الفصحى أو كممة دخيمة مف لغة أخرى .وليس غريباً ما يعانيو المتعمـ األجنبي مف أمر

الحيرة والتقمب بيف الفصيحة والعامية في ظؿ تمؾ العوامؿ.بالنتيجة ،يضطر الطالب أف

يتمقّى العامية بكثرة االستماع إلييا ليقضي حاجاتو في السوؽ والتعامؿ مع الناس في بمد
عربي .فإف العامية ظاىرة طبيعية ال تقاوـ ،ألجؿ ذلؾ يسمّـ الطالب بالوضع المتأصؿ و

يبدأ بممارسة العامية في محادثتو اليومية بغض النظر عف حاجتو الممحة إلى مراف
الفصحى .إذف ،العامية ىي ظاىرة ال يستغنى عنياويجب أف يتعمميا الطالب قبؿ ولوجو

إلى البالد العربية أو قبؿ مصادفتو الشخص العربي كي ال يندىش وال يرتبؾ أماـ ما
يسمع مف أبناء المغة.
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إذف مشكمة االزدواجية العربية أي مسألة تَ َع ُّدد المستويات المغوية التي يعاني
منيا المتعمـ األجنبي تكمف في قمة العممبالعاميات وندرة ممارستيا .إف ظاىرة العامية،

واقع ال يقاوـ و نتيجة طبيعية .فيمزـ الطالب االطالع عمييا و إيالفيا .وينبغي أف يتعمـ
الطالب عامية البيئة التي سيعيش فييا وىي التي تكوف األولى في التعمـ في البداية ،وال
بأس مف تعمـ العاميات المجاورة بعد ذلؾ .وىذا ليست دعوة إلى إحالؿ العامية محؿ
الفصحى في التعميـ ،فالعامية ليست مؤىمة لذلؾ بسبب ضيقيا ومحدوديتيا وغياب
النظاـ ف ييا و تعددىا فيما بينيا .إنما ىي دعوة إلى المجوء إلى تعميـ العامية كوسيمة
إلجادة تعميـ محادثة العربية وتحسيف نفسية الطالب األجنبي .وال شؾ فيضرورة إلزامية

تعمـ الفصحى أوالً ،ثـ تعمـ العامية الحقاً لسد اليوة بيف المستوييف في المغة.

برغـ أف االزدواجية عادية في المغةَّ ،
تعوؽ
فإف الواقع لألسؼ ىو أف العامية ّ

المحادثة في تعميـ الفصحى لألجانب .بقمة الكالـ بالفصحى ،يبقى الطالب محتاج ًا إلى

ممارسة العربية الفصحى كي يجيدىا .إذ إف تدريس المحادثة ييدؼ إلى تمكيف
المتعمميف مف توظيؼ الكممات والتراكيب في جمؿ مفيدة في حياتيـ اليومية واكتساب

الكثير مف المفردات المغوية واالنطالؽ في الحديث وبعث الثقة في نفوسيـ ،ويساعد
عمى تنمية قدراتيـ عمى االبتكار والتصرؼ في كثير مف المواقؼ المختمفة واالتصاؿ

الفعاؿ مع أبناء العربية .ويجب في تعميـ ميارة المحادثة التركيز عمى المغة الفصيحة
واالنطالؽ منيا إلى العامية القريبة مف الفصحى والتأكيد عمى أف العامية ىي إحدى

مستويات المغة العربية الفصيحة ويستطيع متعمـ العربية مف الناطقيف بغيرىا أف يتكمـ
أف
بيا كما يمكنو المراوحة بينيما يومي ًا تبعاً لممواقؼ التي سيتعرض ليا .وال جرـ ّ
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أف َّ
يقدـ لمطمبة مفردات شائعة االستخداـ وبعض التراكيب الميمة بالعامية
األفضؿ ْ
وتوضيح الفروقات بيف ال عامية والفصحى .ويتـ اختيار العامية لتدريسيا حسب
احتياجات الطالب أو بشكؿ عاـ متدرجاً مف السيؿ إلى المعقد حتى ال يشعر بفجوة
كبيرة بيف المغة العربية الفصيحة واحدى مستوياتيا العامية .ويحسف تدعيـ ميارتو بتفعيؿ
برامج تحتوي عمى نصوص استماع ومحادثة ،ألنيا الطريقة المثمى لتعمـ كيفية التكمـ.
وعندئذ تتالشى الصدمة الناشئة عف وجود مستوييف لمغة وىذا سيجعؿ الطالب يتجاوز
مشكمة االزدواجية و ييتـ بتفعيؿ الفصيحة في سبيؿ تعمـ العامية.

xxxv

المقارنة بين كتابي "العربية لمحياة" و "الكتاب" في ضوء اإلحصائية:

ُيقصد بالعرض تحت ىذا العنواف المقارنة بيف الكتابيف النفيسيف المقرريف في
تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا مف حيث تناوليما العامية توخياً لميارة المحادثة لدى
المتعمميف نموذج ًا.ويندرج فيو استبياف يناقش وضع الطالب الذيف درسوا أوالً "العربية
لمحياة" أو الكتب األخرى التي ال تحمؿ بيف طياتيا شيئاً مف العامية ،ويمييا "الكتاب"

الذي يتطرؽ إلى تعميـ العامية إلى حد ما.والغرض مف االستبياف ىو تحميؿ ىذه

طّبؽ عمى طالب أتراؾ تعمموا العربية في تركيا مف كتاب العربية لمحياة
اإلحصائية ،وقد ُ
وغيرىا ،والحقاً سافروا إلى بمد عربي ما.ويسمط االستبياف الضوء عمى تفعيؿ ميارة
المحادثة لدييـ وكانت النتائج كما يمي:

 ٚٓ%تعمموا المحادثة الفصيحة في تركيا طواؿ سنوات بدرجة متوسطة والبقية لـ
يستطيعوا التعمـ إال بدرجة منخفضة.
وعان ْوا مف ذلؾ حينما وصموا إلى بمد عربي .ولـ
 ٜ٘%لـ يتعمموا شيئاً ما عف العاميات َ
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بي معيـ ولـ يستطيعوا المشابية بيف العامية
يستطيعوا الفيـ َّ
لما تكمـ شخص عر ّ
والفصحى وىـ يظنوف أف العامية ليست مف العربية الفصيحة ولـ يدركوا منيا شيئاً.

 ٖٓ%يستطيعوف الكالـ ولو بالعربية الفصحى فحسب ،والبقية ليسوا قادريف عمى الكالـ
-بإكماؿ الجممة المفيدة -قط عند وصوليـ إلى بمد عربي إال وىـ يتمعثموف.

 ٙ٘%صاروا مطمعيف عمى منطؽ العامية بعدما درسوا كتاب "الكتاب" أو تعرضيـ
لدروس العاميات .والذيف وقفوا عمى ماىية العامية ،صاروا يفضموف المحادثة بالعامية
المحكية في تمؾ البمد وىـ مقتنعوف بوجوب العامية في الحياة اليومية .والبقية التي لـ
تستطع إدراؾ ماىية العامية ،لـ ينفكوا معارضيف ليا وقاوموىا بإلحاحيـ عمى المحادثة

مستغربيف في المجتمع ومنعزليف عف الشعب والثقافة الخاصة بو.
الفصيحة و ظموا
َ
خمو كثير مف مقررات وكتب تعميـ العربية لمناطقيف
ولألسؼ تظير ىذه النتائج عواقب ّ
المييء لتوظيؼ ميارة المحادثة مف أجؿ الوصوؿ إلى تفعيميا بشكؿ
بغيرىا مف التدريس
ّ
و ٍ
اؼ .وىذا الجدوؿ المحزف الذي اعترؼ المتعمموف أنفسيـ مف خاللو بوضعيـ العسير،

يحوـ حوؿ عدـ معرفتيـ باالستعماالت الشائعة في العربية والضعؼ الشديد لدييـ في

ويظير جمياً عاقبة تعميـ العربية لألجانب بعيداً عف
تطبيؽ المغة في مجراىا الكالميُ ،
واقع المغة وىو العامية ،ويبيف اإلعاقةفي تفعيؿ ميارة المحادثة لدييـ .وأيضاً النتائج

تؤكد عمىمزوـ تبعيد الطالب عف تضخيـ االزدواجية في نظرتيوافتقاره إلى المواءمة بيف

العامية والفصحى لمساعدتو في تيسير محادثتو.
الطرق المقترحة لمتغمب عمى مشكمة االزدواجية المغوية لدى المتعممين األجانب:
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إف بيف الفصحى والعامية ستا ًار موىوماً ،عمينا أف نجمو غشاوتو عف العيوف.

الموحشة .فما أحرانا أف
وليس مف خير الفصحى أف تقوـ بينيا وبيف العامية ىذه العزلة ُ
نفتح الباب عمى مصراعيو لمكممات ال عامية تقتحـ مياديف الكتابة والتدويف ،وما ىذه
الكممات إال مصنوعات وطنية ُنسجت مف خيوط عربية وصقمتْيا ألسنة عربية وأصبح
بيا ألفة وأنس .واذا ىي دامجت الفصحى أكسبتيا مزيداً مف الدقة والوضوح وأفاضت

جنت عمى ىذه الكممات تسميتيا بالكممات
عمييا مرونة واستجابة لمحياة المتجددة .لقد َ
العامية القتصار استعماليا عمى ألسنة العواـ واختصاصيا بمغة التخاطب والحديث،

فمنعرؼ ليا حقيا في العربية ولتَ ِ
ولنسميا:
جر بيا أقالـ الكراـ الكاتبيف دوف تحرز
ّ
xxxvi
العامية الفصحى!
تدخمي في
مف البدييي تفاعؿ العامية المكتسبة والفصحى المتعمَّمة بشكؿ ّ

تشكيؿ العامية .فال بد مف استثمار ىذا االلتحاـ و تطعيـ المغات الدارجة بالمغة

يبسط المغة
الفصحى تطعيماً يوصمنا إلى فصحى متوسطة و معتدلة .فقد يمكف أف ّ
الفصحى مف غير أف يفقد ميزتيا التوحيدية .وقد َي ْح ُسف بنا أف نمجأ إلى ىذه الطريقة،
ولو بصورة مؤقتة ،كمرحمة مف مراحؿ السير والتقدـ نحو الفصحى التامة .بيذا الصدد
يأتي كتاب (الكتاب) لمحمود البطؿ وآخريف نموذجاً موفقاً أمامنا بشأف تناوؿ العامية

وتعريفيا لمطالب .وعمى ىذا المنواؿ يجب أف يضطمع مصممو الكتب العربية لمناطقيف

بغيرىا بتعميـ المغة العربية لغير أبنائيا بكؿ واقعيتيا وصراحتيا .ىنا المقصود ليس تعميـ
حبر عمى ورؽ ،بؿ التعميـ الوظيفي مما يسيؿ تطبيؽ المغةلغير أبنائيا .وفي تعميـ
المغة ،الممارسة شأف ىاـ إلحياء المغة في خاطر المتمقي و تنشيط المعمومات لديو و
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ترسيخيا في ذىنو .ألجؿ ذلؾُ ،يقترح عمى معممي العربية لمناطقيف بغيرىا أف ال يقطعوا
يعرفوا الطالب األجنبي بيذا الواقع المغوي كي يجعموه مطّمعاً عمى
النظر مف العاميات و ّ
المغة بكؿ بساطتيا بحيث يقوـ بالتحريض عمى المحادثة و بإنياض ميارتو ىذه .وليذا

الغرض السامي تقع عمى عاتؽ مصممي كتب العربية لمناطقيف بغيرىا ،أف يضعوا
عادؿ الكممات أو التراكيب العامية حينما يدرس الطالب جديدىا بالفصحى مف المستوى
ُم َ
االبتدائي حتى المستوى المتقدـ .و يمكنيـ أف يقوموا بتوظيؼ المفردات والتراكيب العامة
الفصيحة التي يستخدميا الناس خارج اإلطار الرسمي أي في الظروؼ العادية مما

يساعد في سد الثغرة التي يقع فيياالمتعمموف األجانب وباألخذ مف لغة الكالـ األلفاظ
الفصيحة الشائعة فييا وىي كثيرة ؛ وذلؾ بيدؼ التقريب بيف المستوييف وتسييؿ تعميـ

محادثة المغة عمى المتعمميف لغير أبنائيا وفي ىذا االتجاه خدمة لمفصحى ومساىمة في

نشرىا.xxxvii

عالوة عمى ىذا ،مف الميـ أف يكوف تعميـ العامية جاريا أثناء تعميـ الفصحى

كي يستوعب الطالب قصد كالـ العامية ويكشؼ الفصحى فييا .ألف العامية تقترب مف
الفصحى غالب ًا وىي في معظميا مستقاة مف الفصحى مع تغيرات بنيوية أو صوتية .فقد

تكوف المفظة العامية اختزلت مف كممات فصيحة مثؿ إيش فيي مف أي شيء .أو قد

موغمة في القدـ .البد مف منح الفرصة لمطالب األجنبي
يكوف فييا التغير كثي اًر وىي ُ
لمكشؼ عف الفصحى في أحشاء العامية و إدراكيا .وعمى ىذا المنواؿ قد َّ
تنظـ برامج
تيوف عيشو في المجتمع العربي ويكوف عنده ثقة بالنفس لمتفاىـ مع أبناء المغة.
موازية ّ
أيضا قد تُجرى الدو ارت التأىيمية في أساسيات المغة و الدورات التدريبية لمعامية لوقوؼ
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الطالب عمى منطؽ العامية كي يقنع بيا ويستخدميا باطمئناف .ومف األفضؿ أف يتـ
تعويد الطالب عمى غالب العاميات إلى جانب عامية معينة .فال بد مف منح الفرصة

لمطالب الستخالص المفردات الفصيحة في العاميات و إظيار الصمة الوثيقة بيف
المستوييف .إف يركز المعمموف في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا عمى التقريب
ِ
يستطع الطالب كشؼ النقاب عف الكممات العامية بتشبيييا بالفصحى أو لغة
بينيما،

أخرى .وقد َّ
يقدـ لمطالب النصوص القرائية أو االستماعية التي تتضمف فييا نفحات

عامية كي يألفيا الطالب حتى ينطؽ بسيولة .ويحسف أف يبدأ بعرض العامية األقرب

لمفصحى بمراعاة مبدأ التدرج والحقاً بتشديدىا في الصعوبة حتى يصؿ تعميـ العامية إلى
ما يرنو الطالب إلى إتقانو.

ومف الميـ في تعميـ ميارة المحادثة أف يكوف المعمموف طبيعييف وأف يبتعدوا

عف التقعُّر في استخداـ الغريب أو القديـ أو غير الشائع في األلفاظ والصيغ والقوالب،
يتو َّخوا البساطة في التعبير والوضوح في المعاني ليخمقوا عند المتعمميف الشعور بأف
وْل َ
المغة التي يتكمموف بيا ويستخدمونيا في التعبير عف حاجاتيـ ومتطمباتيـ إنما ىي المغة

يبعد عنيـ تثبيط
الفصحى المحكيَّة المألوفة وغير
مستغربة في المجتمع العربي وبذلؾ ّ
َ
عزائميـ و وأد شوقيـ في سبيؿ تطوير ميارة المحادثة لدييـ باالحتكاؾ بأبناء المغة
وليفسح المجاؿ أماميـ لمكالـ وليوفّر المناخ المالئـ لتفتحيـ ونموىـ في الجو الطبيعي
بعيداً عف التكمؼ والتصنع في الكالـ .xxxviiiويحسف بالمعمميف أف يعيروا االىتماـ
الستعماؿ كؿ لفظ فصيح وىو تعبير سائغ في العامية بعد تجريده مما فيو مف تصحيؼ

والباسو ثوباً فصيحاً حتى يشعر المتعمـ أف لغة الكتابة والخطابة ىي متداولة في السوؽ
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والمنزؿ في بمد عربي ما ،فيطمئف أف ال فرؽ بينيما إال أشياء بسيطة ويستطيع التغمب

ِ
لتعوده عمى عقمية العامية .فترتفع العامية نصب عينيو
عمييا بعزوىا إلى الفصحى تبعاً ّ
إلى مرحمة الفصحى ويالحظ أف كمييما يمتقياف.xxxix
والبد مف التأكيد أف كؿ ما ُيقترح عمى ىؤالء ،ليس الدعوة إلى العامية أبداً!
بؿ المنافحة عف الفصحى واالنتصار ليا بشكؿ َّ
مؤزر .والمغزى المقصود لمصمحة تعميـ
ميارة المحادثة لدى المتعمميف األجانب ىو استخراج درر العامية واحياء فصيحيا ولزوـ
اإلشارة إلى خصائصيا مف صمب الفصحى منثورة فييا واقناعيـ بأف العامية
مكسوةبصبغة الفصحى .وينبغي أف َّ
يركز عمى ما يجعؿ الطالب يدرؾ منطؽ العامية
ّ
ويوعيو ،لذا يالحظ لفظاتيا ويدركبأنيا مستقاة أو منحوتة مف الفصحى .فعمى سبيؿ
ّ

المثاؿ يعد المؤلؼ سميماف محمود ،نيفاً وخمسيف خصيصة إلبراز جؿ أوضاع العامية
ويجسر بينيما بشكؿ متفوؽ .ويبرر الكممات العامية استناداً إلى أصميا
أماـ الفصحى
ّ
الفصيح ويسرد األسباب العديدة .ومنيا؛ إبداؿ اليمزة إلى الياء والثاء إلى التاء ،والحاؽ
حرؼ الشيف بنياية الفعؿ لمنفي ،وتشكيؿ الحروؼ إذا وقعت ساكنة ،والنحت بيف
الكممتيف ،والتجرد مف اإلعراب ،وحذؼ بعض عناصر الجممة الخ ..ويعمؿ تصحيؼ

الكممات في ليجات التخاطب كال تسييؿ في السماع والمحادثة ،وتخفيؼ النطؽ ،وجماؿ

الجرس وما شابو.xl

ومف الممكف إعداد دليؿ شامؿ لممقارنة بيف كؿ ليجة عامية وبيف العربية

الفصحى ،ووضع أسس قياسية توضح العالقة بينيما وترسـ سبيؿ االنتقاؿ مف العامية
إلى الفصحى .وال ريب فيو أف بيف الفصحى وكؿ عامية عالقة قياسية تسيّؿ كشفيا
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وادراكيا ،ويمكف التعود عمى مالحظتيا واتباعيا في التحوؿ بقميؿ مف التدريب .ويحسف
إجراء دراسات مقارنة بيف العاميات والفصحى لتحديد العالقة بيف ىذه المستوييف

واستيعابيا بدوف الحفظ الجاؼ وتبشير الطالب األجانب بصيغة عربية منطوقة تحمؿ
سمات فصيحة واقناعيـ بأف العبارات العامية تجري عمى ألسنة أبناء العرب بشكؿ عفوي
وبأنيـ يتجاوزوف بيا دىميز الميجة الضيؽ العاجز عف الوفاء بحاجات التواصؿ الواسع
والتعبير عف المسائؿ المشتممة عمى شتى مناحي الحياة .ومف الممكف تصميـ برنامج
متسمسؿ في المحادثة بالعربية الفصحى يقوـ عمى قواعد العربية المنطوقة ليكوف نموذجاً

لمحديث الطبيعي القائـ عمى االكتفاء بالجزء نظ اًر لعمـ المخاطَب وحاؿ المتكمـ ووقائع
حاؿ المشاىدة صائ اًر أثر التفاعؿ بيف المغة والمحيط الخارجي الذي يكتنؼ استعماليا.

xli

وال بد مف أف نحاوؿ عمى أي مستوى مف تعميـ العربية لمناطقيف بغيرىا محاولة جادة
تكوف مثمرة لرفع ميارة المحادثة لدييـ وإليصاليـ إلى ضالتيـ منيا بما أننا نيدؼ إلى

تسميط الضوء عمى عقمية العامية وتوفير إدراكيـ وتضييؽ اليوة بينيا وبيف الفصحى،

والى تفصيح العامية بالتجسير بينيماxlii.ومما الشؾ فيو أف تفصيح المفردات العامية
يساعد عمى التقميؿ مف الفجوة الحاصمة بيف الفصحى والعاميات لمصمحة تطوير ميارة

المحادثة لدى الطالب األجانب .ومقابؿ ذلؾ ،ليس مف الممكف اإلدعاء أف جؿ ألفاظ

عامية ليا ما يقابميا في الفصحى ونربطيا بشكؿ مباشر .بؿ قد يكوف كممات دخيمة مف

ييمنا ىنا إال تعميـ الكممات العامية لمطالب األجانب -
لغات أخرى فتصبح ّ
معربة .وال ّ
اء بالعزو إلى الفصحى أـ التنبيو عمى أنيا
كي ال تشؽ عمييـ المحادثة بيف العرب -سو ً
كممات دخيمة أو معربة أو منحوتة .والطمع المرجو ىنا مف أجؿ تطوير ميارة المتعمميف
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الناطقيف بغيرىا ىو إضفاء مزيد مف الواقعية عمى العاميات المحكية في البالد العربية
في نظرة األجانب.

ويمكف إعداد قواميس إلرجاع الكممات العامية إلى أساسيا الفصيح موجية إلى

الطالب األجانب كي يستوعبوا أصوؿ الكممات وال يتييب مف التحدث مع أبناء الضاد.

وخير شاىد ليذا؛ "قاموس رد العامي إلى الفصيح" .xliiiالمؤلؼ يسعى إلى تخريج
الكممات العامية مف أصؿ الفصحى واعادتيا إلييا وتفصيحيا سواء مف أصؿ الفصيح
مبدؿ مف الفصيح .وبيذا
محرؼ أو مقموب أو َ
الغريب والمتروؾ في الفصحى أو مما ّ
يشدد عمى األحادية التي تحمميا المغة في طياتيا .وكذلؾ يتطرؽ إلى كممات دخيمة أو
مولدة جديدة مف أصؿ غير عربي .ويمقي الضوء عمى القضية الشائكة لدى المتعمميف

غير العرب .وأيضاً؛ "معجـ األلفاظ العامية ذات الحقيقة واألصوؿ العربية" ،ينبو إلى
الكممات الفصحى التي يتوىـ كثير بأنيا عامية بأف ُحّرؼ لفظياأو ُغّير معناىا .وقد ترؾ
مؤلفيا األلفاظ غير العربية أصالً وصارت دخيمة أومعربة ،ويحرص عمى جمع المفظ
العامي ذي األصؿ العربي .ويأمؿ أف يمعب دو اًر في إزالة الحاجز الوىمي الذي يفصؿ

بيف العامية والفصحى.

ظـ نػ ٍ
ػاد لممحادثػػة والح ػوار بػػيف الطػػالب النػػاطقيف بالعربيػػة والنػػاطقيف
وقػػد ُيػػن ّ

ينمػػي لػػدييـ الج ػرأة والقػػدرة عمػػى
بغيرىػػا بحيػػث يػػدور بيػػنيـ حػػديث فػػي موضػػوع مػػا ،وىػػذا ّ
اسػػتخداـ المغػػة xliv.ويمكػػف لمطالػػب أف يمبػػي حاجتػػو إلػػى الػػتكمـ بالفصػػحى العاليػػة عبػػر
المفوىيف أو النػاس المثقفػيف الػذيف يتكممػوف بشػكؿ فصػيح .و ال يبػدو
التحدث مع أساتذتو ّ
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بي وىػـ يتحػدثوف
أف ىناؾ حالً آخر كعيش الطالب األجنبي بمعزؿ عف أبناء الشعب العر ِّ
العامي ػػة أو القض ػػاء عم ػػى العامي ػػة أو َم ْحوى ػػا م ػػف أفػ ػواه أبن ػػاء الع ػػرب أو المقاوم ػػة ض ػػدىا

باإللحاح عمى ُّ
تحدثيـ الفصحى.
المراجع والمصادر:

ابف منظور( ،بدوف التاريخ) لسان العرب ،دار المعارؼ ،القاىرة.

البطؿ ،محمود؛ عباس التونسي ،كرستف بروستاد ( )ٕٓٓٚالكتاب في تعمم العربية ،طباعة
الجامعة جورج تاوف ،أمريكا.

تيمور ،محمود( ،بدوف تاريخ) مشكالت المغة العربية ،المطبعة النموذجية ،القاىرة.
حاجي زادة ،مييف؛ فريدة شيرستاني( ،ىػ ٓ )ٖٜٔصمة الميجات المعاصرة بالفصحى وأثرىا فييا
(فصيمة دراسات األدب المعاصر) ،العدد الحادي العشر.

الحموز ،عبد الفتاح أحمد؛ أ.د.نياد الموسى؛ محمد أحمد عمايرة؛ د.محمد حسني؛ د.سمير
شريؼ ستيتية؛ د.محمد بركات حمدي أبو عمي )ٜٔٛٛ( ،ندوة االزدواجية في المغة
العربية ،مجمع المغة العربية األردني ،األردف.
رداوي ،عمي الياشمي بف النوي( ،بدوف تاريخ) االزدواجية المغوية في العربية و مضادتيا،
أمريكا.

رضا ،أحمد )ٜٔٛٔ( ،قاموس رد العامي إلى الفصيح ،دار الرائد العربي ،بيروت.
الزبيدي ،سيد محمد مرتضى الحسيف )ٜٜٔٗ( ،تاج العروس مف جوىر القاموس ،مطبعة
حكومة الكويت.
سميماف ،سميماف محمود )ٜٔ٘ٔ( ،العامية في ثياب الفصحى ،العربي ،القاىرة.
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سيد عبد العاؿ ،د.عبد المنعـ( ،بدوف تاريخ)معجـ األلفاظ العامية ذات الحقيقة واألصوؿ
العربية ،دار مكتبة الفكر ،ليبيا.
السيد ،د.محمود( ،بدوف تاريخ) في قضايا المغة التربوية ،وكالة المطبوعات ،الكويت.

شطاح ،محمد( ،بدوف تاريخ) االزدواجية المغوية في وسائؿ إعالـ

بمداف المغرب العربي،

اإلمارات العربية المتحدة.
عبد الرحمف ،د.عائشة )ٜٜٔٙ( ،لغتنا والحياة ،معيد البحوث والدراسات العربية ،مصر.
العساؼ ،دالؿ )ٕٕٓٔ( ،استثمار العامية األردنية في تدريس األساليب النحوية العربية لمناطقيف
بقيرىا ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،الجامعة األردنية ،األردف.

العميمات ،د.فاطمة محمد سميماف؛ د.ىالة حسني بيدس (ٕٔٔٓ) نحو منيج لمتواصؿ بالعربية
الوسطى في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا ،المجمة األردنية في المغة العربية وآدابيا،
المجمد  ،ٚالعدد ٕ ،األردف.
العمايرة ،أ.د.محمد أحمد )ٕٕٓٓ( ،بحوث في المغة والتربية ،دار وائؿ ،األردف.

صيني ،د .محمد إسماعيؿ ،ناصؼ مصطفى عبد العزيز ،محيي الديف أحمد صالح ،مصطفى
أحمد سميماف( ،بدوف تاريخ)سمسمة العربية لمحياة ،دار جنتاش ،تركيا.

الفيصؿ ،د .سمر روحي )ٜٜٕٔ( ،المشكمة المغوية العربية ،جروس برس ،لبناف.
الفيصؿ ،د .سمر روحي )ٕٜٓٓ( ،قضايا المغة العربية في العصر الحديث ،اإلمارات.

الفيصؿ ،د .سمر روحي )ٕٓٔٓ( ،الفصيحة والعامية  -االزدواجية والتحديات المعادية ،دائرة
الثقافة واإلعالـ حكومة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.
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القفعاف ،توفيؽ محمد ممّوح؛ عوني صبحي الفاعوري )ٕٕٓٔ( ،تأثير االزدواجية المغوية في
تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا ،العموـ اإلنسانية واالجتماعية ،المجمد  ،ٖٜالعدد ٔ،

األردف.

مموح )ٕٓٔٓ( ،تأثير العامية في تعميـ المغة العربية الفصيحة لمناطقيف
القفعاف ،توفيؽ محمد ّ
بغيرىا ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،الجامعة األردنية ،األردف.
المعشني ،د.محمد بف سالـ( ،بدوف تاريخ)االزدواج المغوي وآثاره ،جامعة السمطاف قابوس،
عماف.

المحمد ياسيف ،آمنة عمي )ٕٖٓٔ( ،توظيؼ العامية األردنية في تعميـ االستماع والمحادثة
لمطمبة الناطقيف بغير العربية ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،الجامعة األردنية ،األردف.
النحاس عبد الواحد ،مصطفى )ٜٔٚٚ( ،مشكمة العامية والفصحى في تعميـ المغة العربية
لألجانب ،معيد الخرطوـ الدولي لمغة العربية ،الخرطوـ.
ودغيري ،أ.د .عبد العالي( ،بدوف تاريخ)الفصحى والميجات العربية المعاصرة عالقة اتصاؿ أـ
انفصاؿ ،بدوف المعمومات.

الياشمي ،عموي( ،بدوف تاريخ) المغة العربية بيف الفصحى والعامية ،البحريف.

iمصطفي النحاس ،مشكمة العامية والفصحى ،معيد الخرطوـ الدولي ،صٕٗ.
 iiمييف حاجي زادة ،صمة الميجات المعاصرة بالفصحى وأثرىا فييا ،صٕ٘.
iiiد .سمر روحي الفيصؿ ،الفصيحة والعامية ،حكومة الشارقة ،صٓٗ.ٔٙ،

ivابف منظور ،لساف العرب ،ـ ،٘.ص.ٖٕٗٓ-ٖٜٗٔ.

vالزبيدي ،تاج العروس مف جوىر القاموس ،ـ ،ٚ.ص.ٕٓ.
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viالزبيدي ،تاج العروس مف جوىر القاموس ،ـ ،ٙ.ص.ٜٖٔ.

 viiد.محمد شطاح ،االزدواجية المغوية في وسائؿ إعالـ بمداف المغرب العربي ،اإلمارات العربية المتحدة ،ص ٖ.
viiiأ.د.عبد العالي ودغيري ،الفصحى والميجات العربية المعاصرة عالقة اتصاؿ أـ انفصاؿ ،صٗ.ٔٙ

ix

د.محمد بركات حمدي أبو عمي ،بيف الفصحى والعامية (ندوة االزدواجية في المغة العربية) ،صٕ٘ٔ.

 xد.عبد الفتاح أحمد الحموز ،ندوة االزدواجية في المغة العربية ،التدريس بالعربية الفصيحة ،مجمع المغة العربية،
ص .ٜٗ

xiدالؿ العساؼ ،استثمار العامية األردنية في تدريس األساليب النحوية العربية لمناطقيف بغيرىا ،ص٘.
 xiiمييف حاجي زادة ،صمة الميجات المعاصرة بالفصحى وأثرىا فييا ،ص.ٕٚ

 xiiiدالؿ العساؼ ،استثمار العامية األردنية في تدريس األساليب النحوية العربية لمناطقيف بغيرىا ،ص.ٙ،ٚ

xivد .عائشة عبد الرحمف ،لغتنا والحياة ،صٖٓٔ.

xv

د .معصومة عبد الصاحب ،أضرار العامبات و دورنا في االرتقاء بالمغة ،ص ٛ-ٚ؛د.محمود السيد ،في قضايا

المغة التربوية ،صٖ٘.

xviأ.د.عموي الياشمي ،المغة العربية بيف الفصحى والعامية ،جامعة البحريف ،ص .ٜ

xviiدالؿ العساؼ ،استثمار العامية األردنية في تدريس األساليب النحوية العربية لمناطقيف بغيرىا ،ص.ٚ
xviiiد.سمر روحي الفيصؿ ،قضايا المغة العربية في العصر الحديث ،صٗٔ.

xixأ.د.عبد العالي ودغيري ،الفصحى والميجات العربية المعاصرة عالقة اتصاؿ أـ انفصاؿ ،صٗ.ٜٔ

xxأ.د.عموي الياشمي ،المغة العربية بيف الفصحى والعامية ،جامعة البحريف ،ص .ٛ

xxiد.محمد حسني ،ظاىرة االزدواجية ف ي العربية بيف الماضي والحاضر(ندوة االزدواجية في المغة العربية)،

ص.ٔٓٚ

 xxiiأ.د .نياد الموسى ،االزدواجية في العربية ما كاف وما ىو كائف وما ينبغي أف يكوف (ندوة االزدواجية في المغة
العربية) ،ص .ٜٛ

xxiiiد .عائشة عبد الرحمف ،لغتنا والحياة ،صٕٕٓ.

xxivد.محمود السيد ،في قضايا المغة التربوية ،صٖ٘.
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 xxvأ.د .نياد الموسى ،االزدواجية في العربية ما كاف وما ىو كائف وما ينبغي أف يكوف( ،ندوة االزدواجية في المغة
العربية) ،ٜٔٗٓ ،ص ٖ. ٛد.محمد شطاح ،االزدواجية المغوية في وسائؿ إعالـ بمداف المغرب العربي ،ص ٕ؛
د.سمير شريؼ ستيتية ،االزدواجية في المغة العربية (ندوة االزدواجية في المغة العربية) ،صٕٕٔ.

xxvi

د.سمر روحي الفيصؿ ،المشكمة المغوية العربية ،لبناف ،ٜٜٕٔ ،ص ٕٗ؛ د.سمر روحي الفيصؿ ،قضايا

المغة العربية في العصر الحديث ،صٖٔ؛د.سمر روحي الفيصؿ ،الفصيحة والعامية ،ص.ٖٛ،ٖٚ،

xxviiد.محمد بف سالـ المعشني ،االزدواج المغوي وآثاره ،ص.ٙٛ٘.

 xxviiiد.محمد أحمد عمايرة ،االزدواجية المغوية:حوار حوؿ الظاىرة (ندوة االزدواجية في المغة العربية) ،صٖٜ؛
بحوث في المغة والتربية ،صٖٕ٘.

xxixمصطفي النحاس ،مشكمة العامية والفصحى ،معيد الخرطوـ الدولي ،صٕٗ.

xxxتوفيؽ محمد ممّوح القفعاف وعوني صب حي الفاعوري ،تأثير االزدواجية المغوية في تعميـ المغة العربية لمناطقيف
بغيرىا ،ص ٕ.ٗ-

xxxiتوفيؽ محمد ممّوح القفعاف وعوني صبحي الفاعوري ،تأثير االزدواجية المغوية في تعميـ المغة العربية لمناطقيف

بغيرىا ،ص٘.

xxxii
مموح القفعاف ،تأثير العامية في تعميـ المغة العربية الفصيحة لمناطقيف بغيرىا ،ص.ٔٙ،ٔٚ
توفيؽ محمد ّ
xxxiii
مموح القفعاف ،تأثير العامية في تعميـ المغة العربية الفصيحة لمناطقيف بغيرىا ،صٖ.
توفيؽ محمد ّ

 xxxivد.فاطمة العميمات ،نحو منيج لمتواصؿ بالعربية الوسطى في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا ،ص.ٕٔٚ

xxxvآمنة عمي المحمد ياسيف  ،توظيؼ العامية األردنية في تعميـ االستماع والمحادثة لمطمبة الناطقيف بغير العربية،
ص.ٕٜ

xxxviمحمود تيمور ،مشكالت المغة العربية ،ص.ٕٓٙ

xxxviiمصطفي النحاس ،مشكمة العامية والفصحى ،معيد الخرطوـ الدولي ،صٕٗ.
xxxviiiد.محمود السيد ،في قضايا المغة التربوية ،ص.ٛٚ

xxxixسميماف محمود ،العامية في ثياب الفصحى،ص.ٜٙ
xlسميماف محمود ،العامية في ثياب الفصحى،صٔ.ٚ
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 xliأ.د .نياد الموسى ،االزدواجية في العربية ما كاف وما ىو كائف وما ينبغي أف يكوف( ،ندوة االزدواجية في المغة
العربية) ،ص .ٔٓٓ-ٜٜ

 xliiد.محمد حسني ،ظاىرة االزدواجية في العربية بيف الماضي والحاضر(ندوة االزدواجية في المغة العربية)،

ص.ٔٓٚ،ٔٔٙ

xliiiأحمد رضا ،قاموس رد العامي إلى الفصيح ،ص.ٜ

xlivتوفيق محمد ملوّح القفعان ،تأثير العامية في تعليم اللغة العربية الفصيحة للناطقيه بغيرها ،ص.04
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