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ممخص البحث(عربي):
إف التأثيرات السمبية لكثير مف ألفاظ العامية التي قد يستخدميا متعمـ المغة داخؿ الفصؿ
الدراسي وخارجو بقصد أو بدونو مثؿ :عبارات الترحيب واالتصاؿ ،والتي تؤدي إلى تطور مشكمة
الدخوؿ لمعامية والسماح بدخوؿ ىذا (الفيروس) إلى لغة متعممي المغة العربية الفصيحة ،مما
يؤثر سمبا عمى فصاحة المساف لدى متعممي المغة مستقبال ،إذ إف المعارؼ والميارات التي

يكتسبونيا مف مجتمع العامية مف مثؿ عبارات الترحيب وغيرىا ،والتي سوؼ تنمو معو تعد
ميارات خاطئة تؤثر عمى تحصيمو العممي والمعرفي بشكؿ سمبي ويكوف مف الصعوبة إزالتيا
والتخمص مف آثارىا ،وقد تؤدي إلى توقؼ لغة المتعمـ حيث يرى حينيا المتعمـ بأف حصيمتو مف
المغة الفصحى تكفي مف جية اعتقاده.
الكممات المفتاحية:
– ثنائية المغة  -عبارات الترحيب  -المغة التواصمية  -المغة المشتركة
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Abstract:
The negative effects of many colloquial terms that the language learner
may use inside and outside the semester with or without ,such as: phrases of
welcome and communication, which lead to the development of the problem of
entering the colloquial and allowing this (the virus) to enter the language of
Arabic , which negatively affects The eloquence of the tongue for language
learners in the future, as the knowledge and skills that they acquire from the
colloquial community, such as expressions of welcome and others, which will
grow with them are wrong skills, and that affect them scientific and cognitive
achievement in a negative way and it is difficult to remove and get rid of its
effects, and may lead to stopping the learner’s language, Where the learner
sees that his Linguistic crop from the standard language is sufficient as he
belief .
• keywords:
Bilingualism- Phrases of welcome - Communicative language- Common
language.
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المقدمة
لكؿ المغات مميزاتيا في أي عرؽ لغوي في أنحاء العالـ وكذلؾ ىي المغة العربية .إذ
تنقسـ إلى قسميف :المغة الفصحى (العميا) والعامية (الدنيا) .وتستخدـ المغة العربية الفصحى في
اإلجراءات الرسمية وكذلؾ تقوـ بدورىا في الجمع بيف األجناس واألعراؽ العربية .وأما العامية
فتتداوليا القبائؿ وتتراوح أنواعيا حسب الظروؼ والبيئات المختمفة في الدوؿ العربية .ثـ أصبح
متعمـ المغة العربية الفصحى مف غير الناطقيف بيا يحاوؿ االندماج في المجتمعات العربية مف
خالؿ استخداـ عبارات الترحيب واالتصاؿ العامية مع أبناء المغة ،ومف ىنا قاـ الباحث بالبحث
لمعرفة العوامؿ والتأثيرات ليذا التحوؿ.
يحاوؿ متعمـ المغة العربية الفصحى مف خالؿ حياتو إيجاد فرص لنفسو لكي يعيش
بشكؿ متزف يضمف مف خاللو ممارسة حياتو في البيئات العربية بال مشاكؿ وىذا ال يحدث إال
إذا كاف اإلنساف متوافقا توافؽ نفسيا واجتماعيا وانفعاليا ،سواء كاف ىذا التوافؽ مع نفسو أو مع
البيئة التي يعيش فييا ،ولقد اتفؽ العمماء والباحثوف واالجتماعيوف عمى أف التوافؽ ىو تمؾ
العممية الديناميكية المستمرة والتي تيدؼ إلى تغيير الفرد لسموكو بغية إيجاد عالقة أكثر توافؽ
بينو وبيف نفسو وبينو وبيف المجتمع الذي يعيش فيو ،فيرى (براوف) أف التوافؽ مفيوـ خاص
باإلنساف في سعيو لتنظيـ حياتو وحؿ صراعاتو ومواجية مشكالتو مف إشباع واحباط وصوال بما
يسمى بالصحة النفسية واالنسجاـ والتناغـ مع الذات ومع اآلخريف في األسرة والمدرسة والعمؿ
وفي التنظيمات التي ينتمي إلييا أو ينخرط فييا ولذلؾ كاف مفيوما إنسانيا.

()1

مشكمة البحث.
استعماؿ عبارات الترحيب واالتصاؿ العامية بديال عف الفصحى لدى متعممي المغة
العربية الناطقيف بغيرىا.

()1

انظػػر :دوجػػالس ،ب ػراوف .أسػػس تعمػػـ المغػػة العربيػػة وتعميميػػا ،ترجمػػة عبػػده الراجحػػي وأحمػػد شػػعباف ،دار النيضػػة
العربية ،بيروت ،1441 ،ص .23
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وينبثق عن ذلك السؤالين اآلتيين:
ما ىي العوامؿ والتأثيرات التي دعت متعممي المغة العربية الفصيحة الستعماؿ عبارات الترحيبواالتصاؿ العامية بمفرداتيا وتراكيبيا؟
 ىؿ ىناؾ أغراض خاصة جعمت متعممي المغة العربية الفصيحة يمجؤوف ليذا التحوؿ مفاألداء المغوي األعمى (الفصحى) إلى األداء األدنى (العامية)؟

أهمية البحث.
إف التأثيرات السمبية لكثير مف ألفاظ العامية التي قد يستخدميا متعمـ المغة داخؿ الفصؿ
الدراسي أو خارجو بقصد أو بدونو مثؿ :عبارات الترحيب واالتصاؿ ،والتي تؤدي إلى تطور
مشكمة الدخوؿ لمعامية والسماح بدخوؿ ىذا (الفيروس) إلى لغة متعممي المغة الفصيحة ،مما
يؤثر سمبا عمى فصاحة المساف لدى متعممي المغة مستقبال ،حيث إف المعارؼ والميارات التي
يكتسبيا متعمـ المغة مف مجتمع العامية مف مثؿ عبارات الترحيب وغيرىا والتي تنمو معو تعد
ميارات خاطئة تؤثر عمى تحصيمو العممي والمعرفي بشكؿ سمبي ويكوف مف الصعوبة إزالتيا
والتخمص مف آثارىا وقد تؤدي إلى توقؼ لغة المتعمـ حيث يرى حينيا المتعمـ بأف حصيمتو مف
المغة الفصحى تكفى مف جية اعتقاده.

ويمكن تحديد أهمية البحث من خالل النقاط اآلتية:
 .1يعد إضافة نوعية تفيد الميتميف والتربوييف في دارسة ىذه الظاىرة وايجاد الحموؿ المناسبة
ليا ورفع مستوى الوقاية مف دخوؿ ىذه العبارات العامية لمتعممي المغة العربية لغة ثانية.
 .0بياف أثر االتصاؿ بالعامية مف خالؿ عبارات الترحيب عمى تحصيؿ المتعمميف خاصة في
السنوات األولى مف المرحمة األساسية لتعميـ المغة باإلضافة إلى تعممييا كمغة أكاديمية إذ
تعطي شعو ار لدى متعمـ المغة أف المغة الفصيحة التي يتعمميا ال تصمح لمتواصؿ مع
المجتمع الذي يعيش داخمو.
 .3بياف أىمية البحث عف مواطف التوافؽ مع مجتمع المغة في تييئة األجواء لخمؽ نوع مف
التوافؽ بيف المتعمـ ومجتمع المغة وخمؽ األجواء المالئمة لتجنب االتصاؿ بالعامية.
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أهداف البحث.

يهدف البحث أن:

 .1يعرؼ العوامؿ التي دفعت متعمـ المغة الثانية الستخداـ عبارات الترحيب واالتصاؿ العامية
بدال عف الفصحى.

 .0يكشؼ التأثيرات التي تتعمؽ بممارسة ىذه العبارات العامية عمى المغة الفصحى.

 .3يبحث عف تسمؿ تمؾ العبارات مف العامية إلى لغة متعمـ المغة الفصحى مف خالؿ دخوليا
لمعجـ المتعمـ ومف ثـ بناء ىذا المعجـ العامي مف ألفاظ عامية مماثمة.

أسئمة البحث.

 .1ما ىي العوامؿ واألسباب التي دفعت متعمـ المغة الثانية الستخداـ عبارات الترحيب واالتصاؿ
العامية بدال عف الفصحى؟

 .0أي مدى يمكف أف تتأثر لغة متعمـ المغة الفصحى باستخداـ المتعمـ لمثؿ ىذه العبارات
العامية؟

 .3ىؿ دخوؿ عبارات الترحيب واالتصاؿ العامية إلى معجـ متعمـ المغة الثانية تعد خط ار عمى
محصولو المغوي الفصيح؟

البحوث والدراسات السابقة.
تعد العامية الظاىرة السائدة لمغة ما .فقبائؿ العرب المتنوعة لدييا العاميات المختمفة

فمف المستحيؿ إلغاء استخداـ ىذا النوع مف العامية .وألجؿ ىذا االختالؼ ،كانت المغة العربية
()1

الفصحى المغة المشتركة عندما تتقابؿ قبائؿ العرب المختمفة قبؿ أف جاء اإلسالـ وحضارتو.
()3

وىناؾ عوامؿ النقساـ المغة إلى الميجات .فقد ذكر (عبد الغفار)

بأنو تنقسـ المغة

العربية إلى الميجات لعدة أسباب منيا :العوامؿ االجتماعية والثقافية والجغرافية أي يرتحؿ مجتمع
بادي إلى مجتمع حضري واالتصاؿ البشري بيف العرب واألعاجـ واختالط القبائؿ العربية الذي

سيؤدي إلى ثالث حاالت؛ التمسؾ بالميجات األصمية وانشاء الميجات الجديدة واختالط الميجات
حتى أصبحت الميجات العربية كما نجدىا في الوقت الحالي.

()1

انظػػر :الػػودغيري ،عبػػد العمػػي .المغػػة العربيػػة فػػي م ارحػػؿ الضػػعؼ والتبعيػػة ،الػػدار العربيػػة لمعمػػوـ ،بيػػروت،3112،

()3

انظر :عبد الغفار ،حميد ىالؿ .الميجات العربية :نشأة وتطورا ،مكتبة وىبة ،القاىرة ،1442،ص.23

ص.32
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وقد وجد الباحث أف البحوث السابقة تركز في معرفة عوامؿ انتشار العامية لدى مجتمع
العرب منذ عصر مجيء اإلسالـ قبمو وبعده ،وكذلؾ مشكمة ثنائية المغة ( .)Diglossiaوشرح
الباحثوف السابقوف عف آثار العامية لدى مجتمع العرب الحديث حتى جعؿ المغة العربية
الفصحى متروكة وأقؿ اىتماما لدييـ.
ومف الدراسات السابقة التي تناولت مشكمة ثنائية المغة في المجتمعات العربية بحث

( )1()Salih j.Altomaإذ يعرض مشكمة ثنائية المغة في مجتمع العرب العراقي ،فمف الواضح
أف تغيرات األلسنة العربية خاصة في النظـ الصوتية والصرؼ والنحو وكذلؾ ترتيب الكممات في
المعجـ .فالمشكمة ال تحدث في العراؽ فقط بؿ في أنحاء الدوؿ العربية ولكف بأشكاؿ مختمفة.
فوجد الباحث ىذه المشكمة تتسمؿ لكالـ الناطقيف بغير العربية؛ إذ العامية تؤثر في الكالـ وكذلؾ
في الكتابة تأثي ار عظيما حتى أصبحت مصدر قمؽ لدى المغوييف ومدرسي المغات.
ولـ يجد الباحث في حدود قراءتو في موضوع الدراسة ما يعنى بدراسة تفصيمية ليذه
الظاىرة عند متعمـ المغة العربية الفصحى لغة ثانية.

فرضيات البحث.
 .1مف أىـ النقاط التي ركز عمييا الباحثوف السابقوف في مشكمة المغة جيؿ ممارسة المغة العربية
الفصحى لدى الناطقيف بيا بسبب أنيـ يتأثروف أكثر بالعامية .دوف اإلشارة لخطرىا عند

متعمـ المغة الثانية.

 .0تأثيرات العامية عمى المغة العربية الفصحى عند أبنائيا حتى أصبحت المغة الفصحى أقؿ
استخداما وأقؿ اىتماما لدى الناطقيف بغيرىا.

 .3االعتماد عمى عبارات عامية مف مثؿ عبارات الترحيب واالتصاؿ بديال عف المغة العربية
الفصحى سوؼ تفسد ممارسة المغة الفصحى فسادا خطي ار لدى متعمـ المغة العربية لغة ثانية.

وخصوصا في المستوى المبتدئ مف تعميـ المغة.
Cf: Salih J. Altoma: The problem of diglossia in Arabic: a comparative study of

Classical and Iraqi Arabic. (Harvard Middle Eastern Monographs, xxi.) ix,167 pp.

Cambridge, Mass: Center for Middle Eastern Studies, Harvard University,1969.
(Distributed by Harvard University Press. Distributed in G.B. by Oxford University
)Press. 34s.
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أهم المصطمحات في البحث.
 ثنائية المغة العربية)Arabic Diglossia( :حالة لغوية ليا طابع االستقرار إلى حد ما تختمط فييا كثير مف الميجات الرئيسة حسب

المناطؽ العربية ،وتتشعب مف المغة األصمية التي ليا النظـ والقواعد األدؽ ،وتستخدـ في الكتابة

واآلداب والتعميـ والكالـ الرسمية .خالفا لذلؾ ال تستعمؿ في الكالـ العادي في المجتمع.

()1

 العامية.الميجة المستعممة في األنشطة اليومية ويتراوح شكميا حسب المناطؽ العربية المختمفة
()3

وىناؾ أيضا التغييرات في األماكف الكثيرة في المنطقة الواحدة.
 -المغة الفصحى.

لغة القواعد الخاصة ولغة اآلداب والكتابة والمغة الرسمية وتعمؿ المغة الفصحى الرسمية

لكؿ الدوؿ العربية وتستعمؿ في الكممات السياسية والخطابة والمحاضرة واألنباء والمناقشة في
()2

المؤتمرات والكتابة الرسمية.
 -المغة المشتركة.

المغة المستخدمة عندما يتواصؿ العرب مف القبائؿ المختمفة التي تختمؼ ليجاتيا.

()1

حدود البحث.
وسوؼ تكوف الدراسة ليذه الظاىرة لمطالب الناطقيف بمغات أخرى والذيف يدرسوف

في معيد المغة العربية لمناطقيف بغيرىا في جامعة الممؾ عبد العزيز ،وذلؾ في الفصؿ

الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي (1124-1111ى) ومف جية أخرى ىذا البحث يناقش

مجاؿ المغة االجتماعية في مدينة جدة التي أكسبت الطالب سيولة اكتساب عبارات الترحيب
واالتصاؿ بالعامية.

)1( Saleh J. Altoma (Op.Cit) p179.
)2( Ibid. p179.
()1

) 3( Ibid. p181.
الودغيري ،عبد العمي .المغة العربية في مراحؿ الضعؼ والتبعية( .مرجع سابؽ) ،ص.12
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عينة البحث.
لتحقيؽ أىداؼ البحث ،قاـ الباحث باعتماد العينة العشوائية ليؤالء الطالب واستخداـ
أداة (المقابمة) ،حيث إنيا تعد األفضؿ في رصد ىذه الظاىرة ،إذ إف ىذا التحوؿ سوؼ يكوف
واضحا في منطوؽ الطالب بشكؿ أوضح ،وستكوف أسئمة المقابمة عبارة عف استطالع آلرائيـ
عف الحياة اليومية والحياة االجتماعية واألغراض الخاصة التي ييتـ بيا متعمـ المغة العربية لغة

ثانية عند التواصؿ مع أبناء المغة ،وسبب انتقاليـ لمستوى العامية في مخاطبتيـ بعد تعمميـ

لممستوى األعمى وىي الفصحى .وقد اشتممت العينة ( )11طالبا منيـ ( )2طالب غير مسمميف.
 طريقة إجراء البحث.

استعمؿ الباحث المنيج الكيفي (االستقرائي التحميمي) في المقابمة أي تـ تجييز أنماط
األسئمة بالطريقة المفتوحة .فمف األسئمة يتيح الباحث الفرصة لممستجيبيف أف يعبروا عف آرائيـ
بشكؿ الحوار.
 تمهيد
قبؿ البدء بالدراسة التطبيقية لمبحث ينبغي توضيح عدة مفاىيـ يجب التطرؽ إلييا
والحديث عنيا ،لما في ذلؾ مف ارتباط مباشر بظاىرة التحوؿ واالندماج لمتعممي المغة الثانية مع
أبناء المغة عمى المستوى المغوي والمستوى المعيشي؛ ألف المتعمـ في نياية تعممو لمغة يميؿ أو
يكوف مجبو ار إلتباع إحداىا والمضي فيو والذي لو تأثير مباشر أو غير مباشر عمى المغة اليدؼ
التي يتعمميا ومف ذلؾ ما يأتي:
 التماثل)ASSIMILATION) :
التماثؿ ىو عممية تغيير اليوية ،يحاوؿ فييا المتعمـ االبتعاد عف ثقافتو وتناسييا قميال
فتراه يريد أف يغير مف تقاليده وعاداتو القديمة وقيمو المكتسبة مف خالؿ تنشئة والديو إلى عادات
وقيـ وتقاليد المجتمع الجديد أو إلى ثقافة األغمبية في المجتمع والمقصود بيذا ترؾ أساليب
التعامؿ التي نشأ عمييا وترؾ الكالـ بالمغة األـ ،وتغيير اتجاىاتو وحتى دينو في بعض األحياف.
فيتحوؿ مف المسيحية إلى اإلسالـ أو العكس ،كؿ ىذه اإلجراءات التي يمكف إف يقوـ بيا متعمـ
()1
المغة في بمد ما تيدؼ إلى محاولتو االنتماء إلى المجتمع الجديد وقبولو في المجتمع.
Almeroth, B & Jönsson ,T: Interaction till sociopsychology. student literature Lund,

() 1

1997.p86.
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مف الصعب أف يغير متعممو المغة األصميوف سمات شخصياتيـ وتربيتيـ وأخالقياتيـ التي
نشأوا عمييا والتي تمقوىا مف آبائيـ ومجتمعيـ األصمي ،في حيف يتأثر الجيؿ الثاني مف متعممي
المغة مف خالؿ ثقافة آبائيـ إلى حد ما ،ولكف يأخذ الكثير ويكتسب مف معالـ وتقاليد وعادات
المجتمع الجديد ذو الثقافة الغالبة وتفسر ىذه الظاىرة كوف الجيؿ الثاني كسب ثقافتو مف الوالديف
()1

ومف المجتمع إذا كاف متعمـ المغة يعيش مع أبنائو في بمد المغة.

فالتماثؿ عممية يكوف بموجبيا تكيؼ متعممي المغة طوعا ،أو يسمح ليا بذلؾ التكيؼ مع
المجموعة الغالبة بقصد كسب رضي المجتمع مف خالؿ التواصؿ معيـ بعباراتيـ الترحيبية
السائدة بقصد التماثؿ واالندماج ولكف ال يفوتنا القوؿ إف ىذا التكيؼ قد يكوف خاليا مف اإلبداع
واإلحساس والتفيـ في غالب األحياف.
 التثاقف(ACCULTURATION) :
يعرؼ بأنو التكيؼ الوظيفي في المجتمع ،ومعنى ىذا أف متعمـ المغة الثانية يوفر لنفسو
طريقة مف خالؿ تعممو وبحسب إجادتو المغة ،ويعطي لنفسو الفرصة لمتقرب مف المجتمع
واالختالط بو ومف ثمة االندماج في ىيئاتو .فالمتعمـ الذي اختار التثاقؼ يكوف عادة واعي
بثقافتو وىويتو متمسكا بيا ومتعايش معيا ،ومف خالؿ عممية التثاقؼ يجمب لنفسو ويستفيد مف
االمتيازات المتوفرة في ثقافة المجتمع المضيؼ فينمو ويتغير في االتجاه االيجابي أكثر فأكثر.

()3

إف عممية التثاقؼ فعالة وابداعية في الوقت نفسو ،وذلؾ لكوف متعمـ المغة الثانية متمسؾ
وواعي بثقافتو دوف إنكارىا أو إىماليا ،وفي نفس الوقت متفتح وقابؿ الكتساب ثقافة المجتمع
المضيؼ وبيذا ينمي المتعمـ إمكاناتو وينعش أفكاره ويوسع مف مجاالت معرفتو لممجتمع مف
حولو مما يسيؿ مف فرصتو لالندماج في المجتمع الجديد.

Ibid,p86.
Almeroth (Op.Cit) p88.
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ومف ىنا يمكف القوؿ بأنو ال تكفي محاولة المتعمـ االندماج والتثاقؼ مع المجتمع الجديد،
فال تصبح فعالة إال إذا كانت ىذه العممية متبادلة ،إي يجب عمى المجتمع المضيؼ لمتعمـ المغة
أف يبدي التزامو بمغتو الفصيحة تقدي ار لمغتو وحفاظا عمى ما تعممو ىذا المتعمـ مف لغة رصينة.
 االندماج(INTEGRATION) :
ويراد بو اكتساب متعممي المغة الثانية وتبنى ثقافة المجموعة األغمبية بما في ذلؾ
االندماج في استعماؿ لغة العامة في مخاطباتيـ وترحيبيـ والتواصؿ معيـ ،ويشير
( )Almerothفي تعريفو لالندماج بقولو (:إف متعممي المغة يمكنيـ أف يحافظوا عمى بعض
عناصر ثقافتيـ وفي الوقت نفسو يكتسبوف عناصر جديدة مف العبارات الثقافية الجديدة لممجتمع
المضيؼ ،ومف خالؿ توحيد ومزج الثقافتيف ببعض فتكوف أو تخمؽ ثقافة ثالثة والتي ىي في
الحقيقة مزيج بيف الثقافتيف).

()1

إال إف ىناؾ صعوبات كثيرة قد تظير في عممية التكيؼ المغوي مع ثقافة جديدة
أو ثقافة العامة ،ىذا ألف العامية قد ال تخمو مف المشاكؿ وسوء الفيـ بالنسبة لمتعمـ المغة
الفصحى .فتجد متعممي المغة الثانية ذوي المعارؼ الواسعة مع الناطقيف األصمييف لمغة

في

بمدىا يكوف تكيفيـ المغوي مف خالؿ العامية أسيؿ وأسرع في المجتمع ،في حيف األشخاص مف
متعممي المغة الثانية الذيف ال يجيدوف ىذه القدرات قد يواجيوف صدمة ثقافية وبالتالي يواجيوف
اضطرابات وتكوف العزلة عف المجتمع ىي النتيجة .فيحاولوف تعمـ العامية ابتداء بعبارات
الترحيب والتواصؿ العامية حتى يحققوا تواصال مع مجتمع المغة ،فيكوف ذلؾ سببا في جعؿ
متعممي المغة العربية لغة ثانية يتحولوف بعد دراستيـ تمؾ العبارات بالفصحى إلى العامية رغبة
في االندماج مع المجتمع العربي وخوفا مف نفور أغمب أبناء المجتمع مف لغتيـ الفصيحة التي
تعمموىا والتي ال يتكمـ بيا أبناء المغة في حياتيـ اليومية.
Cf: Ibid,p87.
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التوافق (النفسي – االجتماعي)
التوافؽ والتقارب في المغة وىو نقيض التخالؼ والتنافر والتصادـ والتوافؽ في عمـ

النفس .وىو تمؾ العممية الديناميكية المستمرة التي ييدؼ بيا متعمـ المغة إلى أف يغير سموكو
ليحدث عالقة أكثر توافقا بينو وبيف البيئة وبناء عمى ذلؾ الفيـ نستطيع أف نعرؼ ىذه الظاىرة
بأنيا القدرة عمى تكويف عالقات بيف المرء وبيف بيئتو .يقوؿ عمماء النفس عف مفيوـ التوافؽ :إنو
()1

تمؾ العالقة المرضية بيف اإلنساف والبيئة المحيطة بو ،وليذا يشمؿ التوافؽ جانباف ىما:
 المالئمة ،أي مالئمة الفرد مع البيئة المحيطة بو. -الرضا ،أي رضا الفرد عمى سموكو وتصرفاتو.

وقد استخدـ مفيوـ التوافؽ في المجاؿ النفسي واالجتماعي تحت مصطمح (تكيؼ – توافؽ
– موائمة) فيعرؼ التوافؽ عمى أنو تمؾ العممية الديناميكية المستمرة التي يقوـ بيا الفرد مستيدفا
تغيير سموكو ليبحث عمى عالقة أكثر توافقا بينو وبيف نفسو وبينو وبيف البيئة مف جية أخرى.
أما ) ) Brownفيعرفو عمى أنو االنسجاـ مع البيئة ويشمؿ القدرة عمى إشباع أغمب
()3

حاجات الفرد مف المتطمبات الجسمية واالجتماعية.

يقوؿ (أسعد اإلمارة)" :إف التوافؽ ىو التعايش مع الحاضر وفيمو والتعامؿ معو في أعمى
درجات التس وية النفسية المتناغمة في الذات مع الخارج (البيئة) .ىذا الحاضر النابع مف
الماضي بكؿ ما حمؿ مف تكوينات فرضية في الطفولة تحققت في المراحؿ الالحقة مف العمر
منيا المراىقة والبموغ ثـ الرشد حتى استقامت وتبمورت في شخصية سوية انعكس أداؤىا في
الرضا عف أىداؼ الحياة وما جمبتو مف أقدار ومنيا الرضا األساسي عف العمؿ والرضا النفسي
()2

الذاتي الداخمي والرضا عف المظاىر المختمفة في الحياة بأجمميا.

()1

موسى ،ميدي فاخر .اليوـ العالمي لمغات ،منظمة اليونسكو3111،ـ ،آخر زيارة يوـ  3114-13-2الساعة
(http:// www.almostakbal.net ) GMT 31

( )3انظر :دوجالس ،براوف .أسس تعمـ المغة العربية

وتعميميا ( .مرجع سابق) ص.34

( )2اإلمارة ،أسعد .سيكولوجية الشخصية ،نشر األكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارؾ .3112 ،ص .24
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 المجال المغوي
بما أف المغة ىي منتج إنساني تراكمي وثقافي أنتجتو ضرورة تواصؿ أىؿ بيئة واحدة

ببعضيـ البعض ،فإف الثقافة تضفي معاني خاصة عمى كؿ كممة وكؿ تركيب لغوي يستخدمو
متعمـ المغة إضافة إلى المعنى المعجمي لديو ،فمعرفة معاني الكممات وتراكيب الجمؿ دونما

معرفة المعنى واالستخداـ الثقافي السياقي لكؿ كممة وتركيب ىي معرفة ناقصة واف أجاد متعمـ
المغة التحدث بطالقة .لذا فانو ليس مف المستغرب أف يواجو متعمـ المغة األجنبية الصعوبة في
فيـ جممة ما في سياؽ ما ،بالرغـ مف فيمو جميع المفردات لذا فإف تعمـ المفردات بشكؿ معزوؿ

ال يؤدي إلى الفيـ ،فالمفردات ال تؤدي إلى الفيـ عندما تستعمؿ في سياقات أوسع ،كما أف

متعمـ المغة يكوف طمؽ المساف في التحدث بالمغة األجنبية وذلؾ بتعمـ المفردات والتراكيب
دوف معرفة الدالالت الثقافية المشتركة بيف أىؿ المغة .وقد تكوف ىذه الطالقة كما ذكرىا

(أسعد اإلمارة) بإلحاؽ المعنى الخطأ أو غير المناسب في استعماؿ المغة إذ أصبح معممو المغة

يدرسوف مفردات دوف بعد ثقافي مما يقود المتعمميف حتما إلى إلصاؽ معاني غير صحيحة أو
غير مناسبة بيذه المفردات وبمعنى آخر يستخدموف المفردات األجنبية حسب معاف ثقافية
()1

خاصة بيـ.

ويقوؿ بارو ورفاقو ) :(Barro, et alإف السياسات والمناىج في كثير مف دوؿ العالـ تؤكد

عمى أف تعميـ المغات األجنبية يجب أف ييدؼ إلى تعميـ الطالب بأف يصبحوا مواطنيف عالمييف
يستطيعوف العيش والعمؿ في ثقافات مختمفة ويقولوف إف التصور الخاطئ بأف المغة والثقافة
شيئاف منفصالف أدى إلى عدـ االىتماـ بالتدريس عف الثقافة ألىؿ المغة ،وىذا الفصؿ بالنسبة

ليـ غير موفؽ لسببيف ،األوؿ :بدوف فيـ الثقافة األخرى والممارسات الثقافية واالجتماعية ألىؿ
المغة فإف متعمـ المغة األجنبية سيواجو صعوبات في التحدث والتفاىـ مع أىؿ المغة نتيجة لفقداف

المعرفة أو الخمفية الثقافية التي يشتركوف فييا ويستخدموىا في لغتيـ والسبب الثاني :الذي يقرره

(بارو ورفاقو) ىو أف تنمية الميارات المغوية العممية وحدىا ال يمكف أف تقود إلى فيـ الرؤى
()3

الثقافية الضرورية الستخداـ المغة األجنبية وفيميا جيدا حسب كؿ سياؽ.

()1

انظر( :المرجع نفسو) ،ص

.24

Vygotsky, L:The instrumental method in psychologie. New York: Plenum press

) 2

1997. P38.
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وقد أشار ( )Vygotskyفي نظرياتو والتي كانت مبنية أغمبيا مف أفكار (دارويف) أف
جزء كبي ار مف النمو مرتبط بالبيئة التي نعيش فييا والمحيط ،ويقوؿ :إنو عند دراسة أفراد مختمفيف
نستطيع أف نكتشؼ فروؽ كثيرة في النجاح بالقياـ بواجب معيف مف جية وفي نموىـ مف جية
أخرى ،ويفسر ىذا بأف كؿ السموكيات الثقافية ىي نوعا ما نتاج تاريخ النمو اإلنساني وأننا ننمو
()1

في أشكاؿ خاصة مبنية مف الثقافة التي نعيش فييا.

 التعرف عمى األغراض الخاصة لمتعممي المغة العربية لغة ثانية.
يمكف مبدئيا قبؿ الشروع بتطبيؽ ىذا البحث اإلشارة إلى منحى ميـ يساعد في تفسير
نتائج الدراسة وىو تصنيؼ فئات المقبميف عمى تعمـ العربية مف غير العرب مف ناحية توجياتيـ
()3

وأىدافيـ في أربع فئات:

 -1فئة تقبؿ عمى دراسة العربية لموقوؼ عمى كتب التراث العربي واإلسالمي ابتداء مف القرآف
الكريـ وتفاسيره ،والحديث النبوي وشروحو ،إلى سائر المؤلفات الشرعية .وىذه الفئة إنما
ييميا تعمـ المغة العربية الفصحى؛ ألنيا المفتاح إلى كتب التراث العربي اإلسالمي بعامة.
وينبغي أف يييأ ليذه الفئة برنامج تعميمي خاص بيا في المعاىد التي تعمـ العربية لغير
العرب .وينضوي تحت ىذه الفئة طائفتاف :المسمموف مف غير العرب ،والمستشرقوف .وليس
ىذا موضع مناقشة احتياجات ىذه الفئة؛ ألنيا خارجة عف نطاؽ ىذا البحث.
 -3فئة تقبؿ عمى دراسة العربية بغرض تنمية العالقات التجارية والدبموماسية مع األقطار العربية
فيما يخدـ أىدافيا السياسية واالقتصادية ،ويزداد أفراد ىذه الفئة مع ازدياد أىمية الدوؿ
العربية مف الناحيتيف السياسية واالقتصادية يوما بعد يوـ .وىذه الفئة ييميا التعرؼ عمى
المغة العربية الرسمية المعاصرة (لغة الصحؼ ووسائؿ اإلعالـ المسموعة والمرئية ولغة
المخاطبات الرسمية والكتابات المعاصرة) .وىي -بطبيعة الحاؿ -ترغب في تعمـ المغة
العربية الفصيحة المعاصرة.

()3

Cf: Ibid,p39.

( ) 1

موسى ،ميدي فاخر .اليوـ العالمي لمغات ،منظمػة اليونسػكو ،آخػر زيػارة يػوـ  3114-13-2السػاعة ()31GMT

http: www.almostakbal.net
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 -2وثالث ىذه الفئات تمؾ التي تريد االندماج في الحياة العربية واالحتكاؾ بعنصرىا البشري
المتوزع عمى األقطار العربية .وىذه الفئة ترغب في إتقاف العامية التي يتكمميا الناس في

حياتيـ اليومية وأسواقيـ…وغالبا ما تكوف ىذه الفئة غير ميتمة بتعمـ القراءة والكتابة؛ ألف
الشائع في العامية المحضة عدـ الكتابة بيا .وال شؾ أف دور المعاىد المتخصصة في تعميـ
العربية قد ال يمبي احتياج ىذه الفئة؛ ألف الطمب عمييا ضعيؼ بالمقارنة مع الفئات األخرى

الراغبة في تعمػ ػػـ العربية ،وألف انشغاؿ ىذه المعاىد بتعميـ المغة الفصيحة السيمة لـ يتح ليا

التفرغ لتعميـ العامية التي تختمؼ مف بمد عربي إلى آخر بؿ مف مدينة إلى أخرى في كثير

مف األحياف.

 -1والفئة الرابعة تشتمؿ عمى الراغبيف في تعمـ العربية الذيف ييميـ أمر المغة المقروءة المكتوبة
التي تستخدـ في الحياة الرسمية ،في الوقت الذي ييميا فيو أيضا التعامؿ مع الناس في
حياتيـ اليومية.

الدراسة التطبيقية
كما ذكرت سابقا سوؼ تكوف المقابمة ىي أداة الدراسة ،إذ قاـ الباحث بطرح أسئمة
متعمقة بموضوع الدراسة -معدة مسبقا -لمتعرؼ مف خالليا عمى العوامؿ واألسباب مف وجية
نظر متعممي المغة لغة ثانية ،وذلؾ عمى النحو اآلتي:

 .1هل تؤيد الحديث بالعامية أكثر من الفصحى خارج الجامعة؟
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مف الواضح أف معظـ المستجيبيف يفضموف الحديث بالعامية أكثر نظ ار إلى نتيجة الموافقة
األعمى في اإلجابة أي ( )%31مف المستجيبيف يوافقوف الحديث بالعامية بال أدنى قيد .بينما
نجد ثالثة مستجيبيف يتحدثوف بالمغة العربية الفصحى خارج الجامعة أيضا ويرفضوف الحديث
بغيرىا أي ( )%3مف عينة الدراسة فقط ،بينما فضؿ ( )%12مف مجموع العينة الحياد في ذلؾ.

 .0هل قواعد المغة العربية الفصحى هي التي جعمتك تتحول إلى استخدام مفردات
وتراكيب عامية خارج الجامعة؟
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ويشير الرسـ البياني إلى ( )%21مف أفراد العينة يتفقوف عمى أف قواعد لغة الفصحى
صعبة التطبيؽ خارج أسوار الجامعة .بينما ( )%21مف مجموع العينة يتمسكوف بالظف أف قواعد
المغة العربية سيمة مقارنة بالمغات األخرى .بينما يقؼ ( )%3مف مجموع العينة محايدا عمى
اعتبار الموقؼ الذي يتعرض لو وال يعمـ.
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 .2هل الناطقون بالمغة العربية من العرب خارج الجامعة ال يعرفون أو يفهمون
عبارات الترحيب عندما تتواصل معهم؟
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وتدؿ النتيجة أف أقؿ مف نصؼ المجموع الكمي مف المستجيبيف يتفقوف بأف الناطقيف
بالمغة العربية مف العرب خارج الجامعة ال يعرفوف أو يفيموف عبارات الترحيب عندما تتواصؿ
معيـ .وىي تكوف ( )12مستجيبا أو ما يقارب ( )%11مف عينة الدراسة .ولكف ىناؾ الربع مف
عدد العينة الكمي ال يستطيعوف أف يتخذوا القرار بالنظر إلى إجابتيـ والتي ال تميؿ إلى االتفاؽ
أو عكسو .وعمى الرغـ مف ذلؾ ،أغمبية المستجيبيف يوافقوف عمى السؤاؿ السابؽ.

 .4هل كثرة استخدام عبارات الترحيب العامية لدى متعمم المغة العربية األجنبي
سوف تفسد تمكنه من المغة الفصحى؟
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تشير النتيجة إلى أف معظـ المستجيبيف يعرفوف أف استخداـ عبارات التواصؿ االجتماعي
العامية سوؼ تفسد المغة الفصحى لدييـ ،ويمثؿ ذلؾ ( )%22مف مجموع العينة ،أي أف ( )21مستجيبا
يتفقوف في ذلؾ .ولكف ،نجد أف نحو ( )%13مف المجموعة يفضموف اإلجابة (محايد) إذ يشرحوف ذلؾ
أثناء المقابمة بأف الطالب الذي يتعمـ المغة الفصيحة جيدا لف تؤثر فييا العامية ويقصدوف بذلؾ عندما
يتحدث العامية وىو في مستوى متقدـ مف المغة ،ويشترطوف في ذلؾ أف يكوف متمكنا مف المغة الفصحى،
أما نسبة ( )%5التي تشير إلى أف ذلؾ ال يؤثر فاكتفت باإلجابة بذلؾ دوف تعميؿ لمسبب.

 .5هل تؤثر عبارات التواصل والترحيب العامية في المحادثة والكتابة عند
استخدام وسائل التواصل االجتماعي؟
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وتدؿ النتيجة ليذه السؤاؿ إلى أف معظـ المستجيبيف ال تتأثر بالعامية في الكتابة
والمحادثة إذ إف ( )%15مف مجموع العينة ال يرى ىذا التأثير ،بينما نجد أف ( )%33يفضموف
الحياد إذ إف تعميميـ لذلؾ أثناء المقابمة جاء بقوليـ :إف ذلؾ يعتمد عمى شخصية المتحدث معي
إف كاف مف عامة الشعب أو مف األكاديمييف في الجامعة أو غيرىا ،وجاءت نسبة ( )%15مف
مجموع العينة يوافقوف عمى أف كتاباتيـ وحديثيـ تمتزج بالعامية نظ ار ألف الحياة االجتماعية
تتطمب ذلؾ مف وجية نظرىـ.
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 .6هل يستشعر متعمم المغة العربية لغة ثانية أن الفصحى هي لغة القرآن
والحديث الشريف فال بد عميه من المحافظة عميها في جميع جوانب التواصل
االجتماعي؟
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وجاءت النتيجة ليذا السؤاؿ أف ( )%43مف مجموع العينة يوافقوف عمى أىمية المغة
العربية كمغة القرآف والحديث ،غير أف عدد طالب واحد (غير مسمـ) مف المجموعة ويمثؿ ()%2
مجموع العينة يرى خالؼ ذلؾ إذ يعمؽ أثناء المقابمة بقولو :إف ذلؾ واجب عمى أبناء المغة فنحف
متعمموف لمتواصؿ مع العرب ولف نحفظ المغة إف لـ يحفظيا أىميا.

 .7هل ترى استخدام عبارات الترحيب والتواصل االجتماعي العامية داخل المعهد
أو الجامعة؟
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تشير النتيجة إلى أف ما مجموعو ( )%24مف مجموع العينة يوافقوف عمى ذلؾ بينما نجد
( )%11مف العينة يروف عدـ تأثيره ،غير أنيـ يشترطوف في ذلؾ أال تكوف الممارسة في
المستوى األوؿ مف تعميـ المغة ،ويكتفي ( )%11مف أفراد العينة بالحياد دوف إبداء السبب
في ذلؾ.

 .8هل تتأثر بالعامية في استخدام التراكيب والمفردات لمتواصل مع المحيطين
من أبناء المغة؟
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حيث جاءت نسبة ( )%51مف أفراد عينة المجموعة متأثرة بالعامية حيث أشار الطالب
أف حديث الشارع البد أف يؤثر في استخداـ مثؿ تمؾ التراكيب والمفردات بقصد التواصؿ مع
طبقات المجتمع وأشار بعض الطالب أف استخداميـ لمثؿ ذلؾ يشعرىـ باالندماج في المجتمع
المحيط ويزيد مدة المحادثة لما فييا مف الشعور بالتوافؽ واالنسجاـ مع أبناء المغة ،بينما جاءت
نسبة ( )%21مف المجموعة رافضة ليذا التحوؿ واالكتفاء بالفصحى حديثا ويعمقوف عمى ذلؾ
بقوليـ إف المحيطيف بيـ يفيموف تراكيب الفصيح ومفرداتو ولـ يجدوا سببا يجعميـ يتحولوف
عنيا .بينما جاءت نسبة ( )%13مف المجموعة في الحياد ويعمموف موقفيـ بأف ذلؾ يخضع
لمموقؼ فمف النادر أف تتنازؿ عف المغة العميا ألجؿ المغة الدنيا مف وجية نظرىـ إال إذا أجبرؾ
الموقؼ المصاحب عمى تغيير نمط لغتؾ.
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 .9هل تشعر باالندماج والرضا عند استخدام عبارات الترحيب والتواصل العامية
مع أبناء المغة؟
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جاءت نسبة ( )%32مف مجموع العينة موافقة لشعور الفخر عند بدء الحديث بعبارات
ترحيب عامية مع أبناء المغة ،وتعميميـ في ذلؾ أنو يعطي السامع شعو ار بمدى تمكف المتعمـ مف
المستوى العامي فتزيد نسبة التقبؿ مف أبناء المغة لما سوؼ يتحدث بو المتعمـ األجنبي ،في حيف
جاءت نسبة ( )%11في موقؼ محايد إذ يعمموف ذلؾ بأف بعض أبناء المغة ال يساعدونيـ عمى
ىذا الرضا ويحاولوف التقميؿ منو إذ يستغموف مثؿ ذلؾ لمسخرية منيـ ،في حيف جاءت نسبة
( )%2مف مجموع العينة والتي تمثؿ طالبا واحد غير موافؽ لذلؾ تماما إذ يرى أنو لـ يشعر
بذلؾ أبدا في حديثة مع أبناء المغة.
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 .12هل البيئة المحيطة مناسبة الستعمال العبارات الترحيبية الفصيحة بدال
من استعمال العامية؟
% 17

7

ال أوافق عمى اإلطالق

% 20

8

ال أوافق

% 30

12

محايد

% 28

11

أوافق

%5

2

أوافق تماما

جاءت نسبة ( )%22مف مجموع العينة موافقة عمى أف البيئة داخؿ المممكة
مناسبة الستعماؿ العبارات الترحيبية الفصيحة نظ ار لوجود أماكف كثيرة داخؿ الجامعة وخارجيا
يستطيعوف مف خالليا الحديث بالفصحى .غير أف نسبة ( )%22مف مجموع العينة تخالؼ ذلؾ
إذ ترى بأف البيئة المحيطة بيـ تتحدث العامية مما يشكؿ صعوبة لدييـ عند الترحيب بالمغة
الفصحى ،بينما نجد نسبة ( )%21مف أفراد العينة تقؼ محايدة إذ ترى بأف ذلؾ يمثؿ تحديا
لمتعمـ المغة وأف البيئة المحيطة يوجد فييا النوعيف مف مستوى المغة وأف متعمـ المغة بوسعو
البحث عف المستوى األعمى واستعماؿ التراكيب الفصيحة بشكميا الصحيح دوف المجوء لعبارات
ترحيب عامية في الحديث مع أبناء المغة.
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الخاتمة
جاء ىذا البحث لكشؼ الجوانب الحقيقية عف مواقؼ الطالب الناطقيف بمغات أخرى
وظاىرة التحوؿ نحو استعماؿ عبارات الترحيب والتواصؿ العامية بديال عف الفصحى ،وخالصة
القوؿ بعد استعراضنا لمبيانات والنتائج السابقة أف معظـ الطالب يتأثروف بالعامية في حياتيـ إال
قميال منيـ الذيف يستمروف بحفظ قيمة المغة الفصحى في جميع األحواؿ .ولف أتحدث ىنا عف
خطر العامية والتوصيات المقترحة لمتخمص منيا والتي ألفت فييا الكتب وأودعت عمى الرفوؼ،
ولكني سوؼ أتناوؿ بعض المؤشرات والحموؿ عمى مستوى متعمـ المغة العربية لغة ثانية
ليذه الظاىرة:

المؤشرات والحمول
مما سبؽ مف نتائج المقابمة مع متعممي المغة الثانية يتبيف لنا أنو بمقدور المعنييف بتعميـ
متعممي المغة العربية لغة ثانية في المستوى المبتدئ والراغبيف في تعمـ المغة الرسمية الفصيحة
المعاصرة والراغبيف في الوقت ذاتو االتصاؿ بمجتمع المغة -بمغتو العامية – أف يقوموا باتخاذ
التدابير التالية مرتبة بحسب أىميتيا:
 -1عمؿ قائمة شيوع لمفردات الترحيب والتواصؿ االجتماعي العامية مع بياف أصميا الفصيح
باإلضافة لتمؾ المفردات الترحيبية الشائعة في العامية وىي مف المغة الفصيحة المعاصرة،
وقد قمت بتسجيؿ بعض عبارات الترحيب العامية والتواصمية ،والتي تحتاج لمدراسة
ومحاولة وضعيا في قوائـ كما ذكرت سابقا مف مثؿ ( :أرحب ،اقمط ،ياهلل حيو ،حي اهلل
مف جانا ،البقا ،الميمي مايولي ،وشمونؾ ،ايش حالؾ ،ايش أخبارؾ ،ايش عمومؾ ،وشموف
الربع  ،وش أخبارؾ ،وش عمومؾ ،ياىال ورحب ،مراحب ،ياهلل إف تحيو) ،وغيرىا مف
المفردات العامية في الجزيرة العربية ،ومثؿ ذلؾ في بقية األقطار العربية إذ تختمؼ بحسب
طبيعة العامية المستخدمة في البمداف العربية .
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 -0أال يكوف في الدورة التمييدية التي تقدـ لممبتدئيف مفردات غريبة عمى مجتمع المغة بحيث
يختار في تعميمو المفظ الفصيح المعروؼ والشائع عمى ألسنة العامة دوف المفظ المرادؼ لو
في المعنى عمى فصاحتو إف لـ يكف شائعا في المغة الدارجة مف مثؿ عبارة التواصؿ
االجتماعي التالية( :بكـ ىذي؟ بدؿ :بكـ ىذه؟) في اإلشارة إلى المؤنث ،وذلؾ عند تعميـ
التواصؿ مع أبناء المغة.
 -3أف يحرص في دورة المحادثة االبتدائية في تعميـ غير الناطقيف بالعربية عمى مفردات
شائعة في لغة العامة وفصيحة في الوقت نفسو ،فنجد الفعؿ (شاؼ/يشوؼ) وىو لفظ
عربي صحيح معناه (نظر ورأى) مع تجاوز الفارؽ الضئيؿ في المعنى بيف (شاؼ ونظر)
ألف المعاجـ تشير إلى أف (شاؼ) معناىا :نظر مف أعمى .ولكف لما كانت العامة
تستخدميا بإطالؽ معناىا فال بأس مف تعميميا في دورة المحادثة األولى بدال مف (نظر)
ولو إلى حيف ،وذلؾ عند الحديث عف موقؼ تواصمي :ما شفتؾ أمس؟
 -4ال يستحسف في دورات المحادثة وخصوصا تمؾ التي تركز عمى التواصؿ والترحيب التي
يقبؿ المبتدئ عمييا أف تنطؽ مفرداتيا مع حركة اإلعراب؛ وذلؾ ألسباب:
أولها :أف العامة ال تستخدـ اإلعراب في كالميا ،فكيؼ نطمبيا مف غير العرب المبتدئيف الذيف
يرغبوف في التواصؿ مع أفرادىا!
والثاني :أف المبتدئ في تعمـ العربية قد يبدو كالمو غريبا في لغة الشارع إف ىو جاء بو معربا
بالحركات وىذا االستيجاف ال يستحسف أف يقابمو المتعمـ وىو يسعى إلى التفاعؿ المغوي
واالندماج في مجتمع المغة إذ المتعمـ يشعر بالحرج وىو يقوؿ :كيؼ حالؾ؟ معربة ،بدال
عف (كيؼ الحاؿ؟) مخففة.
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والثالث :أف الكبار في تعمميـ دائما تتولد لدييـ أسئمة عف أسباب تمؾ الحركات وليسوا كاألطفاؿ
في تعمميـ لمغة يمرروف التساؤالت التي تعرض ليـ ،والوقت ال زاؿ مبك ار عمى متعمـ المغة
المبتدئ مف الكبار أف يثقؿ عميو بتعميالت النظاـ المغوي (النحوي).
 -5ىنالؾ مفردات كثيرة تستخدميا العامة في ترحيبيـ وتواصميـ مع أف أصميا فصيح إال أنو
ط أر عمييا في لغة العامة بعض التحريؼ كتسييؿ اليمز الذي يعد مقبوال في كثير مف
الكمـ الفصيح كما صرح بذلؾ العالمة (شوقي ضيؼ -رحمو اهلل )-أو قمب بعض
الحروؼ كقمب القاؼ جيما غير معطشة ) (gفي دوؿ الخميج  ،وقمبيا ىمزة في مصر
والشاـ  ،وكقمب اليمزة (و) أو (ي) ،كذلؾ (قائؿ) التي تنطؽ (قايؿ) (g) ،في السعودية
و(آيؿ) في مصر والشاـ ،فإف أدرؾ المتعمـ المبتدئ في دروس المحادثة األولى ىذا
التحريؼ عف المغة الفصيحة أمكنو الربط بيف ما يسمع وما تعممو في درس القراءة مف
مفردات فصيحة فيتمكف مف فيـ االثنيف.

()1

ومف ىنا وجب عمينا عدـ إلغاء حاجة متعمـ المغة لالندماج االجتماعي مع ابف المغة
فالبد مف إعادة بناء مناىج تعميـ المغة لغير الناطقيف بحيث تختار األلفاظ السيمة والتي يستطيع
بيا المتعمـ مف االندماج مع أبناء المغة ،وخصوصا عمى مستوى عبارات التواصؿ االجتماعي
التي يحتاجيا متعمـ المغة في بداية تعممو العربية وىذا ىو الحؿ الوحيد ،إذ إف السبب الثاني في
()1

انظر :شوقي ضيؼ ،تحريفات العامية لمفصحى فػي القواعػد والبنيػات والحػروؼ والحركػات ،القػاىرة ،دار المعػارؼ

1441ـ .ص .134
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نشوء ىذه الظاىرة ىو المجتمع المحيط ومف الصعوبة بمكاف إلغاء ىذا المجتمع أو إعادة تعميمو
مف جديد لمغة الفصحى التي كانت قبؿ أكثر مف ( )1111عاـ  ،فيجب استخداـ المفردات
والتراكيب العامة الفصيحة ،التي يستخدميا الناس خارج اإلطار الرسمي ،أي في الظروؼ
العادية ،وتوظيؼ ىذه المفردات والتراكيب في كتب تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا؛ مما
يساعد في سد اليوة التي يتعرض ليا متعمـ العربية لغة ثانية ،عندما يواجو مستوييف لغوييف في
آف واحد.
لذا يرى الباحث أف إعادة النظر في المناىج ىو الحؿ األمثؿ لمتقارب مع منياج الحياة
ا لمعاصرة والذي يسير عميو أبناء المغة وحتى ال يشعر متعمـ المغة بالوحدة فيمجأ ألساليب العامية
بجميع مفرداتيا وتراكيبيا لتعويض ىذا النقص.
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