أنموذجا
توظيف اللهجات في تعليم العربية الفصحى؛ لهجة ظفار
ً
د .سعيــد بخــيــت مبــــارك -أستاذ مساعد -جامعة ظفار
ملخص:
يرمي هذا البحث إلى االستفادة من اللهجات المعاصرة في تعليم العربية
الفصحى ،وذلك باستثمار التشابه الكبير بين اللهجات والفصحى في مستويات اللغة
الصوتية والصرفية والنحوية والداللية .ويمكن االعتماد على مبدأ (االستبدال)
لتصحيح استعماالت المتعلمين اللغوية؛ إذ يستطيع المتعلم أن يلحظ التشابه بين اللهجة
التي يوظفها في حياته اليومية بإتقان ،والفصحى التي يكتسبها بالدرس والتعلم ،بعد
ذلك يقارن بينهما بدقة وعناية مستعينا بمدرس اللغة العربية وصوال إلى تحقيق
االستبدال بترك العامي واستعمال الفصيح تحدثا وقراءة وكتابة وتثبيت ذلك بالدربة
والمران المستمرين .وإذا ما كرست المؤسسات التربوية والتعليمية والعلمية جهودها
نحو النظر في هذه اللهجات المعاصرة على اختالفها على امتداد هذا الوطن العربي
الكبير؛ فإنه لربما استطاعت أن تخرج بعدة (معاجم استبدالية) تكون بمثابة الكشافات
اللغوية التي يستعين بها المتعلمون في أمصار عدة في الوطن العربي لتعلم الفصحى
باستثمار لهجاتهم العامية التي هي حاضرة في جميع شؤون حياتهم ما عدا شأن العلم
والمعرفة.
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Abstract:
This research aims at getting the benefit from the
contemporary dialects in learning Arabic Language by
investing in the great similarity between these dialects and
formal Arabic at the levels of phonetic, syntactic,
grammatical and semantic language. In this regard, it is
possible to rely on replacement to correct linguistic usages of
learners as learners can easily notice the similarity between
the dialect they use in day to day life efficiently and the
formal Arabic that they have acquired through classes and
learning. Then, they can make comparison between them in
an accurate and careful manner by the assistance of the
Arabic Language teacher to achieve the replacement by
leaving the use of informal language and beginning to use
the formal language, in terms of speaking, writing and
reading and to memorize this by continuous practice.
If the educational and scientific institutions exert efforts
towards considering these contemporary dialects across the
Arab world, they more likely to come up with several
replacement lexicons to be as linguistic indicators that
learners can get benefit from across the Arab world in
learning formal Arabic by investing their dialect that they in
their daily life except for learning and knowledge.
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مقدمة:
يتناول هذا البحث كيفية توظيف اللهجات في تعليم العربية الفصحى .وقد لحظ
الدارسون والباحثون قديما وحديثا أن تعلم قواعد اللغة العربية الفصحى أصبح أم ًرا
عسيرًا) .(1وال بد أن نسعف المتعلمين بطريق ٍة تمكنهم االستفادة من هذه اللهجة
المكتسبة؛ لتأكيد بعض المسائل اللغوية التي يدرسونها في كتب المناهج المعدة لتعليم
اللغة العربية الفصحى مؤكدين مبدأً ً
مهما لتحقيق ذلك وهو مبدأ (االستبدال) وبعد
المالحظة اللغوية لبنية الجمل التي تستخدم في اللهجات وأنظمتها الصوتية والصرفية
والتركيبية ليخرج المتعلم ببعض الملحوظات التي تجعله قادرًا على عقد مقارنات
لغوية بين نظام هذه الجمل العامية ونظام الجملة العربية الفصحى.
لقد اعتمدت لهجة سكان محافظة (ظفار) جنوب سلطنة عمان القريبة من
الحدود اليمنية حيث أعيش؛ لتمكني من جمع المادة اللهجية ولقربي من هذه اللهجة
الحية في منطقتي ،وبهذه الطريقة يمكن عمل الشيء نفسه مع بقية اللهجات في
الوطن العربي .وتطمح هذه الدراسة استثمار جميع الملحوظات التي تجمع من
المدونة اللهجية التي تتشابه مع سمات اللغة العربية الفصحى ،ثم بناء المعجم
االستبدالي الخاص باللهجة قيد الدراسة .وهذا المعجم سيكون بمثابة الكشاف الذي
يستعين به المتعلم في التفريق بين االستعمال اللهجي واالستعمال اللغوي وبما ال يفسد
ت في استعمال اللهجة ،إلى جانب مساعدته على
عليه ما جمعه من معرف ٍة ومهارا ٍ
استثماره في تحقيق األداء األفضل على مستوى اللغة الفصيحة .ويتضمن البحث
مقدمة وثالثة مباحث؛ األول تحدثت فيه عن عالقة اللهجات العامية بالعربية
الفصحى .وتناولت في المبحث الثاني محاذير االستفادة من اللهجة العامية.
وخصصت المبحث الثالث لتوظيف اللهجات في تعليم الفصحى العامية وشمل الجانب
التطبيقي والعملي .ثم خاتمة بأهم نتائج البحث وتوصياته.
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عالقة اللهجات بالفصحى
أشارت كثي ٌر من الدراسات إلى التشابه الكبير بين اللهجات العامية المعاصرة
ت فصيح ٍة سمعت عن
واللغة العربية الفصحى .وكيف أن هذه اللهجات تعود إلى لغا ٍ
مبكر ً
جدا .ويمكن االستعانة بما
بعض القبائل العربية في شبه جزيرة العرب في زم ٍن
ٍ
جاء في كتاب سيبويه في باب الهمزة ،وكيف يعتريها التخفيف والحذف فتصبح
الكلمة مشابهةً تما ًما لما هي عليه اليوم في اللهجات المعاصرة .يقول سيبويه" :اعلم
أن الهمزة تكون فيها ثالثة أشياء :التحقيق ،والتخفيف ،والبدل"( ،)2وقد ظهرت كلها
في لهجة أهل ظفار وتظهر أيضًا لدى غيرهم .ففي التحقيق نقول ،مثال :تعال يا
أسعد ،وفي التخفيف بحذفها نقول :تعال يا حمد .و(حمد) هذه ليست هي العلم (حمد)
المعروف في بعض البلدان العربية بل هو العلم (أحمد) اعتاد أهل ظفار نطقه بهمزة
محذوفة حتى إنهم ليبدؤون بالساكن في سبيل تخفيف الهمزة بالحذف ،نقول :حمد
زارنا أمس .ومثلها كثي ٌر في الكنية نقول :يا بو فالن ،بحذف الهمزة من االسم (أبو)،
يقول سيبويه:
ٌ
ٌ
ساكن فأردت أن تخفف حذفتها وألقيت
حرف
"واعلم أن كل همز ٍة متحرك ٍة كان قبلها
وكم بِلك إذا أردت
حركتها على الساكن الذي قبلها .وذلك قولك :من بوك ،ومن ُّمك ِ
أن تخفف الهمزة في األب واألم واإلبل"( .)3وأن التخفيف لغة الحجاز والتحقيق عند
تميم وقد بحث أحمد علم الدين الجندي هذه المسألة بحثًا مفصال في كتابه اللهجات
العربية في التراث عندما تكلم عن أهل التخفيف وأهل التحقيق أي تخفيف الهمز
وتحقيقه( .)4وإن تحديد األداء اللغوي القديم بحجازي وتميمي وردِّه إلى هذا التقسيم
الجغرافي ليس باألمر الهين وقد ال يطمئن إليه المنهج العلمي اللغوي الصارم(.)5
وهناك تشابهٌ بين لهجة أهل ظفار واللغة العربية الفصحى فيما يسميه
اللغويون اإلمالة وهي صغرى وكبرى يقول ابن الجزري" :واإلمالة أن تنحو بِالفتح ِة
باأللف نحو اليا ِء (كثِيرًا وهو المحض .ويقال له :اإلضجاع ،ويقال له:
نحو الكسر ِة و
ِ
البطح ،وربما قِيل له الكسر أيضًا) وقلِيالً وهوبين اللفظي ِن ،ويقال له أيضًا :التقلِيل
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ار تنق ِسم أيضًا إِلى قِسمي ِن إِمالةٌ ش ِديدةٌ ،وإِمالةٌ
والتل ِطيف وبين بين؛ ف ِهي بِهذا االعتِب ِ
متوسِّطةٌ
لغ ِة
فِي
ار
القِراء ِة
فِي
جائِ ٌز
و ِكالهما
ج ٍ
ب"( .)6واإلمالة قرأ بها أكثر قراء القراءات القرآنية وتوسع األداء بها و كما
العر ِ
يقول ابن الجزري :سنةٌ في كالم العرب .ويقول إبراهيم أنيس" :أجمع علماء العربية
على نسبة الفتح ألهل الحجاز ،وعلى أن قبائل نج ٍد قد عرف عنهم اإلمالة في كالمهم.
ويظهر أن القبائل العربية قبل اإلسالم وبعده قد انقسمت إلى شعبتين :الشعبة األولى
تؤثر الفتح ،أو بعبار ٍة أخرى ال تستقيم ألسنتها بغيره ،والشعبة األخرى شاعت فيها
اإلمالة"( .)7وقد وجدت هذه الصفة في لهجة أهل ظفار وهم يوظفون في كالمهم
اليومي اإلمالة الكبرى كقولهم في كلمة دكان :د ِّكين ،وفي رجالِ :رجِّ يل ،وهم ال
يقصدون مبالغةً وال صفةً بل يقصدون كلمة (رجل) ،وفي دجاج :د ِجيج ،وهم كما
نرى في هذه الكلمة يبدؤون أيضا بالساكن ،وال شك أنهم في هذه اإلماالت قد تأثروا
بسنة العرب القديمة في إمالة الفتح إلى ما يشبه الكسرة واأللف إلى ما يشبه الياء غير
أن أهل ظفار في لهجتهم قد بالغوا في اإلمالة حتى أصبحت األلف يا ًء خالصةً كما في
األمثلة التي أوردنا ،وهو تطو ٌر نقبله إذ اللغة ما تزال تتقلب وتتسع عبر الحقب
واألجيال.
وهذا التفرع في اللهجات المعاصرة إنما يذكر بتفررع الفصرحى وتشرعبها قرديما
على ألسنة العرب الصحاح في جزيرة العرب ،فكانت لكل قبيل ٍة أو قبائل عد ِة مجتمعر ٍة
لسان يجمعها ويميزها عن غيرهرا مرن القبائرل التري تقطرن بقاعرا أخررى وتتحردث بلغرة
رور باتررت جلي رةً بفضررل علمرراء القررراءات القرآنيررة واللغررة
تختلررف عررن األولررى فرري أمر ٍ
العربية .وعليه فإن اللغرة العربيرة فري شربه الجزيررة العربيرة لرم تكرن علرى شركل واحرد
تتفق عليه كل القبائل العربية ،فقد كان لكل قبيلة طريقتها الخاصة بها في النطرق قرد ال
تختلف كثيرا عن القبائل األخررى .وقرد أحصرى علمراء اللغرة وأئمرة القرراءات القرآنيرة
مظاهر االخرتالف برين القبائرل العربيرة صروتيا وصررفيا ونحويرا ودالليرا فري كثيرر مرن
مؤلفات القدماء ،فكانت منها المد والقصر ،والفتح واإلمالرة ،وتسرهيل الهمرز وتحقيقره،
واإلدغام واإلظهار ،وإعمال (ما) المشبهة بليس وإهمالها وغير ذلك(.)8
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وهو من األقوال الوجيهة لتفسير حديث نزول القرآن الكريم على سبعة أحررف
قول السيوطي بأن األحرف السبعة إشارة إلى سبع لغات لقبائل عربيرة تقطرن مواضرع
مختلفة من جزيرة العرب( .)9لقد كان رسرول
في دين

ﷺ "يقرر األعرراب الرذين دخلروا

على قراءتهم وفق لهجاتهم التي اعتادوا عليها تيسيرا لهرم ،وهرم مرن قبائرل

شررتى فرري شرربه الجزيرررة العربيررة اختلفررت ألسررنتهم بحكررم اتسرراع مرررابعهم واخررتالف
بيئاتهم"(.)10
وهناك لغات فصيحة سمعت عن العرب بدويهم وحضريهم ،ولغة فصحى هري
اللغة المشتركة ،أو كما يسميها البعض باللغة األدبية أو الرسرمية التري يسرتعملونها فري
مواقف رسمية واجتماعات قوميرة فري مثرل أسرواع العررب ولقراءات الحجريج فري مكرة
وغيرها من المناسبات الرسمية التري تجمرع النراس فيتخلصرون مرن سرلوكياتهم اللغويرة
اللهجية ويخضعون لقانون تلرك اللغرة الفصرحى الرسرمية المشرتركة .ومثرال ذلرك؛ فرإن
مررن العرررب مررن يقررول :بيررر فرري بئررر ،وكرراس ف ري كررأس ،وقررد أورد هررذا سرريبويه فرري
كتابه( .)11ومنهم من يقول :عالصخرة يريد :على الصخرة .وكل هذا منطوع بره فري
عاميات العرب اليوم في الوطن العربي سواء في الخليج أم في مصر والشام والعراع
وغيرها من األمصار ،فهرل يمكرن أن تسرلب مرن هرذه الكلمرات فصراحتها ،وقرد ذكرهرا
أرباب اللغة وتكلمت بها العرب؟ وهل يمكن أن تثبرت اليروم فري مدارسرنا وفري قاعرات
الدرس فنقول هي لغات عربية سمعت عن العرب؟ فهل يمكن القول برأن هرذه اللغرات
فصرريحة أبقررت عليهررا العاميررات اليرروم فرري الرربالد العربيررة ،ونحررن نرفضررها فرري موقررف
التعليم ال في موقف العلم والدراسة التاريخية للغة.
إن هذا التشابه بين هذه اللهجة وغيرها من اللهجات المعاصرة والفصحى
القديمة يمكن استثماره في مجال تعليم العربية الفصحى ،خاصةً لتلك الفئة التي
اكتسبت هذه اللهجات في مختلف األمصار في وطننا العربي الكبير ،وأصبحت
ألسنتهم معتادةً على استعمالها ،ولكن توظيف هذه اللهجات المعاصرة واالستفادة منها
تكتنفه محاذير ومعوقات يجب الحذر منها حتى تبقى الفصحى سليمةً من أية شائب ٍة
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دارج ٍة قد تلتصق بها؛ لذا لن يقوم بعمليات توظيف العاميات في تجويد األداء اللغوي
الفصيح وتطويره في مجال تعليم وتعلم العربية الفصحى إال أولئك المتخصصون
العارفون بدقائق وتفاصيل اللغة الفصحى الموقنون بإخالص بغلبتها وسموها فوع
كل تلك اللهجات العامية الدارجة ،إضافةً إلى قدراتهم الفنية والتربوية واللغوية على
تحقيق هذه المهمة.
محاذير توظيف اللهجات في تعليم اللغة العربية الفصحى
إن توظيف اللهجات في تعليم اللغة الفصحى يتطلب من المشتغلين فيه التمكن
العميق من اللغة العربية الفصحى أوال ،ثم توطين أنفسهم على اإليمان بعلو شأن
الفصحى وسموها وغلبتها على هذه اللهجات ،وأنها هي التي تتقدم ،وتتخلف تلك،
وما األخيرة إال فر ٌ
ع هزي ٌل خرج من عباءة األولى المهيبة .وأشدد على هذا الشرط
وألتزم به كي ال نستغرع جهدًا ووقتًا في الرد على تلك األصوات التي تنادي منذ
زم ٍن ،وما زالت تعلو بين الفينة واألخرى بأهمية اللهجات في الحياة عامةً االجتماعية
والثقافية والعلمية ،وأنها ينبغي أن تأخذ دورها الطبيعي الذي باتت تفرضه على
ب مع
المواطنين العرب في شتى األمصار العربية ،وأن تؤدي دورها جنبًا إلى جن ٍ
العربية الفصحى ،بل إن ثمة من نادى صراحةً بتغليبها على الفصحى ،وهنا يكمن
خطر التعامل مع هذه اللهجات ،فبدل أن تصبح أداة للبناء والتعمير في مجتمعاتنا قد
تصبح على خالف ذلك معوالً للهدم والتخريب؛ ذلك أن هذه األصوات تحاول أحيانًا
النيل من مكانة اللغة العربية الفصحى مشيرين إلى عدم قدرتها على مواكبة هذا
العصر ودفع الحراك الثقافي والفكري والعلمي إلى األمام ،وأن العرب "أمةٌ حديثةٌ
نسبيًا إذا قيست بما جاورها من األمم"( .)12وال أريد تمجيد الفصحى على حساب
العلم والمنهجية الحقة في معالجة اللغات ،لكنني أنحاز إلى لغتي وعروبتي كما يفعل
أولئك في الغرب والشرع عندما نزورهم في بلدانهم وكيف أنهم يتعصبون للغاتهم في
المحافل الرسمية ،وحتى في المواقف الحياتية اليومية ،وإن كانوا في أعمالهم البحثية
والعلمية يساوون بين اللغات وال يفضلون لغةً على أخرى ،إال أنهم عمليا يقعون في
التعصب والميل الشديد إلى االعتناء بلغتهم وعرقهم؛ لذا يجب أال نصغر شأن لغتنا
7

لغة القرآن والحضارة العربية واإلسالمية في عيون أبنائها ،بل البد في المقام األول
أن نخلق ألفةً بينها وبين هذا الجيل؛ حتى ال نناقض أنفسنا حين نصرُّ  -شعوبًا
ت  -على أن تكون اللغة العربية الفصحى هي اللغة الرسمية المعتمدة في
وقيادا ٍ
المجاالت اإلدارية والسياسية واالقتصادية والقانونية واإلعالمية والتعليمية والبحثية
في بلداننا ،ثم نحن نهمل بعد ذلك حقها علينا ،بل ونصفها بالتخلف والرجعية.
لقد أصبح االلتفات إلى أهمية الفصحى أمرًا مهمًا في بناء شخصية المواطن
العربي فكرًا وثقافةً وعل ًما وسلو ًكا ،بد ًءا بالطفل العربي الذي يستقي كل ذلك من مواد
تعليمية وضعت محتوياتها باللغة العربية الفصحى ،فال مجال لتجاوزها وتقديم
الحقائق والمعلومات والمفاهيم والخبرات بلغ ٍة مغايرة عما هو في الكتب والمناهج
الدراسية ،وإن الفصحى هي األساس في التلقي .وأقترح عددا من المراحل التطبيقية
في توظيف اللهجة بتعليم الفصحى:
 .1كتابة األمثلة العامية في قاعة الدرس وما يقابلها من أمثلة فصيحة.
 .2فتح باب المناقشة حولها باللغة العربية الفصحى فقط دون العامية.
 .3التركيز على المثال العامي الستخالص التشابه بينه وبين المثال الفصيح.
وال يتأتى ذلك إال لمن يمتلكون ناصية اللغة الفصحى للفصل بيسر وسهولة بين
تداخالت اللهجة مع الفصحى في مستويات اللغة الصوتية والصرفية والتركيبية.
ومهررارة التحرردث غايرةٌ فرري األهميررة ،فعنرردما يكررون جهررة اإلرسررال فرري الموقررف
التعليمرري (المعلررم) فررال يعقررل أن يتحرردث المعلررم بلهجررة دارجررة ثررم يطالررب المتلقررين مررن
الطلبررة أن يسررمعوه حرروارا بالفصررحى ،وأرى أن التحرردث يجررب أن يكررون فرري معظررم
األحايين هو المهارة األولى.
وال يمكن لمعلم اللغة لعربية أن يسمع الطالب ً
نصا بالفصحى ليدرب أسماعهم
في هذا الموقف القصير ،ثم ينصرف في بقية اللقراءات عرن اسرتخدام الفصرحى مرؤمالً
بعرد ذلرك أن يكرون الطرالب قررد تردربوا جيردا علرى هررذه المهرارة ،إنمرا مهرارة االسررتماع
ٌ
ديدن وسلو ٌ
ٌ
متزامن مع مهارة التحدث ال يمكرن بحرال فصرله
ي يوم ٌّي اعتياديٌّ ،و
ك لغو ٌّ
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عنها ،وما على المعلم إال أن يقرارن برين مسراحة التحردث بالفصرحى ومسراحة التحردث
باللهجة في الموقف التعليمي وتأثير ذلك على اكتساب لغة العلم والمعرفة عنرد المرتعلم
تحدثا واسرتماعا ،وألن مسراحة الفصرحى ضريقة جردا؛ لرذا يصرعب علرى المرتعلم قرراءة
المكترروب بالفصررحى ،كمررا يصررعب عليرره اإلجابررة عررن األسررئلة كتابيررا بالفصررحى طبعررا؛
فيسوء تحصريله وتضرمحل ثقافتره ويضريق فكرره ،ويكرون مخرجرا ضرعيفا فقيررا علميرا
ومهاريا وحتى وجدانيا تجاه هذه اللغة .إن المتعلم يحتاج إلى أن يستمع ثم يحراكي ذلرك
المسموع ثم يربطره برالرموز قرراءةً وكتابرةً ،أمرا المعلرم فرإن المطلروب منره أن يتحردث
أوال – باللغة نفسها طبعا -ثم يبدأ في مالحظة االستماع لردى المتعلمرين ومردى قردرتهم
علررى المحاكرراة ،ثررم تررأتي بعررد ذلررك مالحظررة القررراءة والكتابررة .وسررنعتمد علررى مهررارة
التحرردث بتوظيررف اللهجررات فرري تعلررم اللغررة العربيررة الفصررحى وتعليمهررا .وقررد أظهرررت
البحوث واالستطالعات العلمية المتعددة األهمية القصوى التي تحتلهرا مهرارة التحردث
بررين مهررارات اللغررة ،كيررف ال؟ وهرري غايررة تعلررم أيررة لغررة .إن التحرردث عمومررا مهررارة
ارتبطت ارتباطا وثيقا بمهارة االستماع وهذا ال يعني تقديم االستماع على التحدث فري
جميع الظروف ،وقد أشرت سلفا إلى أنه يصح هذا في حالة التعلم ،أما في حال التعليم
فإنه ال بد من تقديم التحدث على االستماع وهو ما يحتاج إليه المعلمون .ويعر ُّد التحردث
أهم أهداف تعليم اللغات فهو قناة مهمة من قنروات التواصرل مرع ا خرر وحترى إن كران
ا خر عبارة عن رموز كتابيرة فرإن التحردث يعرين المتلقري علرى التعررف علرى الكتابرة
هذا بحسب الدراسات التي تقرول برأن القرراءة والكتابرة مهارتران قائمتران علرى التحردث
واالستماع( .)13يجد متعلم اللغة لحظة جلوسره علرى كرسري الرتعلم صرعوبة فري بدايرة
األمر في التوفيق بين الرموز المكتوبة واألصوات التري يسرتخدمها فري اللغرة المتعلمرة
ولن يمر وقت طويل حتى يتجاوز هذه المشركلة لينطلرق بعرد ذلرك فري ممارسرة القرراءة
والتعلم سريعا ،هذا يحدث في تعلم لغة غير اللغة العربية ،أما متعلم اللغة العربية فعنرد
خروجه من مشكلة التوفيق بين الصوت والرمز فإنه يقع في مشكلة أخرى أشرد تعقيردا
وإرهاقا لذهنه وهو العمل على التوفيق بين نظام لغة البيرت والشرارع (اللهجرة) ونظرام
لغة العلم والمعرفة بالمدرسة (الفصحى) ،ومن هنا جراءت الحاجرة ملحرة إلرى التحردث
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بالفصحى والتردريس بهرا معربرةً حترى نكسرب المتعلمرين اللغرة العربيرة الفصرحى عبرر
مساحة كافية من الدربة والمران والممارسة .وأرى أن أهمية استخدام مهرارة التحردث
بالفصحى في تعليم اللغة العربية تكمن بأن الفصحى هي لغة التعليم والعلرم والمعرفرة،
أي هي لغة الكتاب المدرسي ،فكان ينبغري أن تكرون هري لغرة االسرتماع والتحردث كمرا
أنها لغة القراءة والكتابة ،والواقع خالف ذلك.
توظيف اللهجات في تعليم الفصحى
إن هذا التوظيف لن يكون طرديًا بل عكسيًا ،ولن ندعو المتعلم إلى أن يقلد
الوجه اللهجي بل عليه أن يعقد مقارنةً بينه وبين الوجه الفصيح لينظر في الفروع
األدائية بينهما فيعتمد الفصيح ويتدرب عليه ويجتنب العامي ويلغيه ،ففي قول أهل
ظفار مثال :أنا باروح السوع ،يستطيع المعلم الوقوف على مثل هذه التركيب اللهجي
ليخرج منه قواعد في األداء هي الفروع التي بين هذه العبارة وعبارة الفصحى
المقابلة وهي  :أنا سوف أذهب إلى السوع .فعلى صعيد األدوات النحوية يستبدل
المتعلم األداة اللهجية (با) باألداة الفصيحة (سوف) وكالهما تفيدان االستقبال ،وأما
على صعيد التركيب فإنه – أي المتعلم – ينبغي أن يتنبه إلى أن األفعال الالزمة –
وأذهب الفصيح وأروح اللهجي منها – تفتقر إلى حرف جرٍّ بعدها ،وقد أغفلته
اللهجة .ويحتاج هذا المنهج عالوة على أداتي المالحظة والمقارنة إلى أداتين أخريين
األولى علمية وهي (المدونة) والثانية تعليمية إجرائية وهي (االستبدال) وفيما يأتي
توضيح لكليهما:
المدونة:
وهي النصوص التي يجمعها الباحث من نماذج تمثل اللهجة التي يقوم على دراستها
ليستفيد منها في المقابلة بين نظامها ونظام الفصحى ،سعيا وراء تفعيل األداة
األخرى.
االستبدال:
وهي (االستبدال) التي بها يقابل المتعلم العامي بالفصيح ليثبت الفصيح منهما في
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االستعمال .وجمع مادة هذه المدونة يعتمد في المقام األول على اللغة المحكية ،وهي
حيةٌ في أوساط المتحدثين بها في مجتمع اللهجة ،كما أنها أصبحت اليوم مكتوبة بعد
انتشار وسائل التواصل االجتماعي وبعض المواقع اإللكترونية التي تقدم موضوعاتها
بهذه اللهجات الدارجة .ومن هنا نلحظ أن المدونة اللغوية للهجات تبنى بمصادرها
المحكية أو المكتوبة ،في حين أن المدونة اللغوية للفصحى ال تبنى إال بمصادرها
المكتوبة ،وهذا يجعل اللهجة أقرب من الفصحى إلى منهجية التقييم العلمي لفحص
النظام اللغوي وتنوع أدوات هذا الفحص ،أقول هذا من ناحية تطبيق أدوات الفحص
المنهجي فقط .وال يعني هذا أن اللهجة تتفوع على الفصحى في طبيعة النظام اللغوي
واألداء التواصلي؛ لذلك فإن الدراسات الوصفية اعتنت بدراسة اللغات المنطوقة على
حساب تلك المكتوبة ،مؤكدةً دور اللغة الوظيفي الفاعل في المجتمع؛ إذ تتضمن هذه
الرؤية "إلحاحًا على الوظيفة االجتماعية (أي التواصلية) للغة"( .)14وقد سعت
الدراسات الوصفية التي اهتمت باللهجات (اللغة المنطوقة) إلى جعل اللسانيات عل ًما
مستقالً ،يقول عبده الراجحي وهو يتحدث عن "تحويل الدرس اللغوي إلى االتجاه
العلمي ،ذلك أن اعتبار اللغة شيئًا عاما ً شأنه شأن الوقائع االجتماعية األخرى هو الي
ييسر السبيل إلى تطبيق قوانين العلم في دراسة الظواهر"( .)15وهذا يؤكد ما ذهبت
إليه من أن اللهجات تستقيم ألدوات المنهج العلمي اللغوي أكثر من الفصحى بسبب
حيوية األولى في استعماالت المتحدثين الحياتية ،ومواتية الثانية في حياة الناس
اليومية .وإن قيام المدونة وتمامها يع ُّد مرحلةً أولى من العمل تتبعها المرحلة الثانية
وهي تصنيف هذه المدونة إلى ثالثة مستويات في النظام اللغوي هي :الصوتي
والصرفي والتركيبي؛ إذ يمكن من خالل التصنيف فصل تراكيب كثير ٍة في المدونة
أربع تمثل تلكم المستويات اللغوية ،لتوضيح المهارات
ت
وتنزيلها في مجموعا ٍ
ٍ
اللغوية األساسية للغة وهي التحدث واالستماع والقراءة والكتابة .ولقد ثبت باالستقراء
أن اللهجات تشتمل على هذه المستويات األربعة كما تشتمل عليها الفصحى( )16مع
وجود فوارع بينهما في السمات الفونولوجية والمعجمية ،وهذا يؤكد ما أثبته علماء
اللغة من أن اللهجات هي فر ٌ
ع من الفصحى وامتدا ٌد منها وتطو ٌر طبيع ٌّي لها(،)17
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بدليل أن هذه اللهجة تتشعب هي األخرى وتصبح مستقلةً فتنقسم بدورها إلى لهجات
"فكما أن اللغة تتشعب إلى لهجات قد تستقل وتشيع وتثبت أقدامها حتى تصير
لغةً"( ،)18ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة واألخيرة وهي تحليل تراكيب المدونة
والوقوف على وجوه الشبه واالختالف بينها وبين الفصحى الستثمار ذلك في تطبيق
(االستبدال)  ،وهذا التحليل هو أشبه بقراءة النتائج في البحوث النظرية إال أنه تحلي ٌل
يوظف بعد إلجراءات تعليمية وتعلمية مهمة في قاعات الدرس.
التطبيق العملي
أوالً .المستوى الصوتي:
إن أبرز قضي ٍة صوتي ٍة مشترك ٍة بين الفصحى ولهجة أهل ظفار هي الهمز؛
ٌ
حرف معلو ٌل يصيبه التغيير فتتبدل صورته ،وقد
تحقيقه وتسهيله وحذفه .والهمزة
ارتبطت صوره بقبائل عربي ٍة قديم ٍة في شبه الجزيرة العربية ،فهناك أهل التحقيق
وهم تميم وما جاورها من القبائل البدوية وهناك أهل التسهيل وهم قبائل الحجاز في
الجانب الغربي من شبه الجزيرة العربية .ويمكن عرض أمثل ٍة من اللهجة الظفارية
للوقوف على الفروع بينها وبين الفصحى فيما يخص صوت الهمزة ،وعلى المعلم أن
يستغل هذا التقابل في تدريب المتعلمين على استبدال الفصيح بالعامي ،وبدوام الدربة
والمران في مثل هذه التقابالت اللغوية في مستوياتها األربعة يتقن المتعلم الفصحى
مستفيدًا من هذه القوالب التركيبية المستمدة من المدونة .ومن أمثلتها ما يأتي:
ْ )1ن َز ْل معي:
في هذه الجملة العامية من كالم أهل ظفار والتي تعني بالفصحى (اِن ِزل معي)
نلحظ كيف أن اللهجة تستثقل الهمزة كثيرًا لدرجة أنها تحذفها حتى من
مواضع عدم االستثقال في الكالم الفصيح ،فالعرب تستثقل الهمزة لبعد
مخرجها وثقلها في الكالم ،يقول سيبويه" :واعلم أن الهمزة إنما فعل بها هذا
من لم يخففها؛ ألنها بعد مخرجها ،وألنها نبرةٌ في الصدر تخرج باجتها ٍد،
وهي أبعد الحروف مخرجًا ،فثقل عليهم ذلك؛ ألنه كالتهوع"( )19لكنها ليست
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موضع ،بل في مواضع معينة ،وقد فصل سيبويه الكالم فيها
تستثقل في كل
ٍ
إال أنه في هذه اللهجة الدارجة يستثقل المتحدث الهمزة في مواضع كثيرة لم
تكن الهمزة تستثقل فيها في لغة العرب الفصحى كما في الفعل (انزل) في
المثال.
لقد استثقل ابن اللهجة ومستعملها الهمزة من الفعل فحذفها ولم ير ُّده
قبح االبتداء بالساكن عن حذفها مما يشير إلى حرص المتحدث الشديد على
استبعاد صوت الهمزة لتخف الكلمة ،وبدأ بالساكن وهو النون في (نزل) بل
إنه غير تحريك الوسط في الفعل الفصيح من الكسرة إلى الفتحة إ ً
يغاال في
طلب التخفيف ،وكان األصل (اِن ِزل) ألن مضارعه (ين ِزل) ،فينبغي عند إذن
من المتعلم المتأثر باللهجة – هذه اللهجة تحديدا – أن يستبدل (اِن ِزل) الفصيحة
بكلمة (نزل) العامية ،وأن يقيس على هذا ما ال يحصى من األفعال المماثلة
من مثل ( :اكتب/كتب – اخرج/خرج – اِلعب/لعب – أع ِط/ع ِطي) ،وهذه
ظاهرةٌ صوتيةٌ ملحوظةٌ في لهجة أهل ظفار ينبغي االستفادة من في تجويد
مهارات الفصحى لدى المتعلمين تحدثًا وقراءةً وكتابةً.
ارفَاتُ ْه ِ /ه ْي َحصالتُ ْه:
ِ )2ه ْي َع ْ
ارفةٌ له) فاسم الفاعل (عارف) في هذه الجملة
واألول يعني بالفصحى (هي ع ِ
العامية أسند إلى ضمير الغيبة مباشرةً من دون واسطة حرف الجر (الالم)
وهذا ال يستقيم في التركيب الفصيح؛ إذ يتعدى الفعل (عرف) إلى االسم
الظاهر مباشرةً وإلى الضمير أيضًا نحو :عرفت الرجل ،وعرفته ،لكن
ٌ
عارف خبره ،وال
والوصف منهال يتعدى إلى الضمير إال بواسطة ،نقول :أنا
نقول :أنا عارفه ،وهذا يشبه كثيرًا –مع فارع األمثلة– ما ذكره سيبويه في
الكتاب من أن الفعل المطاوع ال يدخل على الضمير مباشرةً؛ إذ لم يسمع عن
العرب ،يقول" :وهذا موض ٌع قد يستعمل فيه (انفعلت) وليس مما طاوع
(فعلت) نحو :كسرته فانكسر ،طلقته فانطلق"( ،)20والشاهد الصوتي هنا هو
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زيادة األلف قبل تاء التأنيث ،ومثله (شايفاته أي تراه ا ن – فاهماته أي
تفهمه) ،أما الثاني فهو إضافة الفعل أيضًا إلى ضمير الغيبة مع زيادة األلف
كذلك قبل تاء التأنيث ،نقول في اللهجة (فاطمه حصالته– رماته أي رمته –
وداته أي أوصلته) ،فقد يتأثر المتعلم إذا ما مارس هذه اللهجة بطريقة النطق
هذه وقد تؤثر كذلك على قراءته وكتابته ،فما على المعلمين إال أن يستقرئوا
مثل هذه التراكيب العامية التي قد يجمعونها من أفواه المتعلمين أنفسهم ،أو من
ألغراض
مدونات لغوية متخصصة بمثل هذه النصوص اللهجية المعدة
ٍ
تعليمية ،ثم يقوموا بتدريب المتعلمين على تحقيق المقابلة بين المستويين
الفصيح والعامي واستبدال األول بالثاني.
ثانيًا  :المستوى الصرفي:
ال شك أن بنية الكلمة في اللهجة الدارجة قد اختلفت كثيرًا عنها في الفصحى،
وأن عدد الكلمات التي تأثرت بهذا التغيير في اللهجة كثرةٌ ً
جدا ،وسأعرض لبعض
هذه التغييرات المهمة التي يعول عليها في تطبيق مبدأ االستبدال بعد توفير المادة
اللهجية إما من أفواه المتعلمين ،أو من مدونات متخصصة في نصوص من اللهجات
المعاصرة لالستفادة منها في تعليم الفصحى ،ويا حبذا أن تكون الثانية.
س ْتفي ْد:
 )1قُو ْل –بِي ْع– ا ْ
هذه اللهجة تعيد األفعال إلى أصولها ،ولكن في صورة األمر ،فقد ظهرت
الواو في فعل القول وهي األصل الذي انقلبت عنه األلف ،وفي فعل البيع ظهرت
الياء ،وفي الفعل (استفيد) أثبت الياء رغم التقاء الساكنين طلبا لخفة الكلمة على
اللسان ،واألصل (استفِد) ،فال يصح من المتعلم أن يظهر هذه الحروف متأثرًا
باللهجة ،وبالدربة والمران المستمرين يستطيع أن يتجاوز تأثير اللهجة فيقول
ويسر :قل يا فالن – وبِع لي هذا بكذا – استفد من وقتك.
بسهول ٍة
ٍ
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َ )2م ِّريتْ ِب ْفالنْ :
يشتبه على ابن اللهجة في هذا المثال الفعل المضعف في آخره مع الفعل
المعتل باأللف ،فيثبت الياء في كليهما ،والصحيح إثباتها مع المعتل فقط ،أما
المضعف في ُّ
فك التضعيف فيه ال غير ،نقول :مررت بِفال ٍن ،وهديت فالنًا ،وهما
من (مر) و (هدى) ،فاشتبه على ابن اللهجة اإلسناد في الفعلين فقال( :ه ِديت
فالن) من (هدى) وهي صحيحة إذ األصل فيها الياء ،وقال ( :مرِّ يت بِفالن) من
(مررت) وال تصح بالياء ألنها ليست من أصولها.
ْ )3يبَاتْ :
وهي الفعل (بات-يبيت) لكن اللهجة الظفارية مالت إلى فتح الباء حتى تولدت
األلف عوضا عن الياء للمناسبة وهي أخف على اللسان ،وليست هذه بِدعًا من
التغيير الصرفي فقد وقفنا في لغة (طيء) على أنهم يقولون  :مات يمات(،)21
والعرب تقول على الشائع :مات يموت ،فمالت طيء إلى الفتح لخفته.
شقَتْ :
ضتْ ْ /
ْ )4بقَتْ ْ /ر َ
يتضح في هذا المثال كيف أن اللهجة تحذف الياء األصلية من الفعل والتي
كان ال بد أن تظهر في حال اإلسناد إلى تاء التأنيث بعد االنقالب ،لكن اللهجة
استثقلت هذه الياء فحذفت ،وهي لغة (طيء) ،واألشهر :بقيت ورضيت وشقيت،
بل إنهم في غير اإلسناد يجرونه باأللف مثل :بقى ورضى وشقى ،ذكرها ابن
منظور(.)22
ِ )5م ِن ا ْلبيتْ :
والشاهد فيها إتباع النون حركة الميم المكسورة قبلها ،والعرب تحرك هذه النون
ت ،وليس باألصل إذ األصل أن
بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين ،تقولِ :من البي ِ
بل الحق ،إال أنهم
يتخلص من التقاء الساكنين بكسر األول نحو :ع ِن الناسِ ،
استثقلوا الكسرتين في ( ِمن) فحركوا الساكن األول (النون) بالفتحة ،فاللهجة
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جاءت على األصل في التخلص من التقاء الساكنين كما نرى ،يقول ابن جني:
"أهل نجران يقولون :ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭚ ﭼ التوبة .)١( :يجرون الميم والنون،
حكاها سيبويه ،وهي أول القياس ،تكسرها اللتقاء الساكنين ،غير أنه كثر استعمال
( ِمن) مع الم المعرفة فهربوا من توالي كسرتين إلى الفتح"(.)23
ثالثًا .المستوى النحوي:
يمكن أن نلحظ على مستوى التركيب بعض المقابالت التركيبية التي تختلف
فيها اللهجة الظفارية عن الفصحى ،وهي تضعنا على تراكيب ال تصح في نظام
الفصحى ،وينبغي على المعلمين التنبيه عليها ،وتحديد البديل الفصيح وتدريب
المتعلمين عليه.
سا ْبقُوا األوالد:
ْ )1ت َ
ولها أص ٌل في االستعمال الفصيح عند العرب ،وقد وردت في كتاب
ﭨ ﭽ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ

العزيز ﭧ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ األنبياء،)٣( :

وقال عز وجل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭥ ﭼ المائدة ،)٧١( :وتكلم بها ﷺ ،فقال:
}ما اغبرتا قدما عب ٍد في سبيل

{( ،)24وقال ﷺ} :يتعاقبون فيكم مالئكةٌ بالليل،

ومالئكةٌ بالنهار{( .)25وقد ذكرها سيبويه والنحاة من بعده ولم يعتن بها البصريون
جمع ال أكثر( .)26ويجب أن يدرب المعلم
وعدوا الضمير في الفعل عالمة تثني ٍة أو
ٍ
طالبه على األقيس من الكالم وليس على القليل ،وربما النادر منه ،فاألقيس أال يتصل
الفعل في التثنية والجمع بالضمير وأن يفرد في مثل هذه الحالة ،السيما أن هذا شائع
في االستعمال العامي ،فاألولى أن نتجنبه في الفصحى.
سافرتْ مسقط ليش؟:
)2
ْ
وهنا تأخر اسم االستفهام في االستعمال اللهجي وكان األصل أن تكون له الصدارة
في الفصحى وال يجوز فيها تأخيره يقول عباس حسن في النحو الوافي" :ومما له
الصدارة أسماء االستفهام ،نحو :أين العصفور؟ فكلمة (أين) اسم استفهام ،مبني على
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الفتح في محل رفع خبر مقدم ،و(العصفور) مبتدأ مؤخر"( ، )27فينبغي على المعلم
أن ينبه على هذه التراكيب االستفهامية وما فيها من خطأ شائع ،وأن يطبق دائما مع
المتعلمين مبدأ االستبدال ،الذي من شأنه أن يجعلهم يألفون تراكيب اللغة الفصحى
ويتجنبون ما سواها من تراكيب اللهجات الدارجة.
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خـــاتمــة:
 لقد كان الغرض من هذا البحث استثمار ما في اللهجة الدارجة من أخطا ٍء
صوتي ٍة وصرفي ٍة ونحوي ٍة بغية مالحظتها ومقابلتها بالفصيح وتبين الفصيح
من العامي واستبدال األول بالثاني والتدرب المستمر على ذلك ،وإن
المتعلم قاد ٌر على تفعيل هذه المالحظات والمقابالت اللغوية في مستويات
اللغة كافة في لتطبيق مبدأ (االستبدال) وصوالً إلى أن يألف المتعلم هذه
األنساع اللغوية.
 لكي ال يتعرض المتعلمون إلى القواعد النحوية الجافة والمعقدة لفهم هذه
التراكيب الفصيحة وما يقابلها من اللهجي ،فعلى المعلم أن يردد تلك
القوالب الفصيحة التي بمنزلة العامي المألوف لديه ،وال بأس بعرض
بعض القواعد المبسطة ً
جدا فيما نضطر فيه إلى ذلك من المواضع،
ويمكن في الختام تقديم التوصيات ا تية:
 -1العمل على إنجاز مدونات تضم نماذج من نصوص اللهجات الحية المعاصرة
ألغراض تعليم العربية الفصحى بالمالحظة والمقابلة واالستبدال.
 -2تأكيد الوعي بأن اللهجات المعاصرة وليدة التطور الذي أصاب الفصحى وأن
لها أصوالً فيها وذلك لدعم الدراسات والبحوث في هذا الجانب.
 -3العناية بالتدريب العملي والشفهي على تراكيب اللغة العربية الفصحى وبعد
ذلك العناية بفلسفة النحو العربي.
 -4مناقشة مسائل اللغة في مستوياتها جميعًا باستعمال اللغة العربية الفصحى مع
المعلمين تحليالً ونقا ًشا.
 -5عدم تغليب اللهجات على الفصحى وتسخير األولى لخدمة الثانية وتسريب
الوعي بهذا بين أوساط المتعلمين والمعلمين.
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