جنم الدين احلاج عبد الصفا

اندي األدب

اللغة الفصحى ادلعاصرة بني التحدايت واألمل
)(Bahasa Arab Standar Populer Antara Tantangan dan Harapan

جنم الدين احلاج عبد الصفا
Dalam tulisan ini dibahas tentang hal-hal yang mempengaruhi
pemerolehan dan pengajaran bahasa Arab popular (al-Fusha alMu’asarah). Seperti diketahui bahwa peminat bahasa Arab
popular pada masa kini makin banyak. Namun mereka
menghadapai beberapa kesulitan misalnya kurangnya lembaga
pendidikan
yang
mengajarkan
al-Lughah al-Mu’asarah,
kemampuan tenaga pengajar kurang memadai, di samping
kurangnya sarana atau media pengjaran yang modern, metode
pengajaran yang sesuai dan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu,
tulisan ini memberikan solusi agar keempat hal tersebut perlu
diperbaiki.

إزداد وال يزال يزداد إقبال الدارسني واملهتمني واحملبني للغة العربية  ،سواا املتوتاا القليمو
أو املتتاا العامل للماقع االسرتاتيج الذي يتمتوع بوا العوال العورو  ،والودور الاعوال الوذي تلعبوا
ال وودول العربي ووة التياس ووة العاملي ووة اي ووة يةا ته ووا القت ووادية ظ ورا الاتيا ووات الع ووال إ الب وورتول
العرو أكثر ين  %56سنااي .
وقوود تنا تووم ينووذ ي لووع الاوورن العب ورين الوودول الغربيووة وال وونا ية ا ووال ل و ا و
كب و  ،والت ووي رة ل و املنوواة العربي ووة ال وول تةتبوورب ي و لرا ل و أ ووا أك و ا ر لل وونا  ،وأ و
امل ادر للمعادن ا ل را  ،ولاصة املناة العراقية  .هذا يا تبني يون النتوا ا التورية الول ا تهوم
إليه ووا الت و ورايت  ،وقحووديم إ اةاي ووات بري ا ي ووا وأملا ي ووا  .وه ووذ الت و ورايت ق وود تاص وولم إ أن

العراق ت اف ل حب ة ين النا  ،وأتكد للموراقبني أن هوذ الب و ة مياوة واسوعة  ،وإ ا بهوا
و ل ايتدادها حبر ين النا  .ومما ت كد هذ النتا ا االهتمام الةب الذي أولتا الودول ا وربيوة ،
وال س وويما ال وونا ية ينه ووا  ،وخباص ووة أيرية ووا وبري ا ي ووا و ر ت ووا وأملا ي ووا وإي الي ووا و ه ووا الت ووايرا
.)111 :2871
ا ايم ا ل و و ة ،
وجبا و و إلو ووو و ووضن الت و ووارات واال و و را ت البو وورق ا وس و و
ولاصة بعد ااتالل قاات الت الرب ل العراق بايادة أيريةا وبري ا يا يون أهوا العاايول الول تو دي
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إ القبال البديد ل اللغة العربية واالهتمام هبا  .وقال يل بعض الزيال إن ا رب العراقية هلا أثر
اجملتمع ال دو يت  ،إ نا اليام يف اكرات ال تت يع أن جني مجيع ال لبات الول تورددت
كب
إلين ووا يف ةلو و تعل وويا اللغ ووة العربي ووة  ،والن وواس يري وودون أن يدرسو واا اللغ ووة العربي ووة  ،وه ووا ت ووا ان إ
يدرسو اللغوة العربيوة  .و ايعووة توري سواكل قوود درت إ عول اللغوة العربيووة يوادة إ باريوة ل ووالب
كلية االقت اد  ،وأرسلم ددا ين ةالهبا إ الااهرة للتدرب اللغة العربية .
اللغة الفصحى ادلعاصرة
ضن اللغة ال تا ية كا ن ا – كما قال ر زيدان – يا زالوم وال توزال تت وار تبعوا
لت ار يتتخدييها وا ااال احملي ة هبا .واللغة العربية كلغات ألورا ال تاورب نود اود  ،بول تتو
يع الركو نبوا إ نو يوع اللغوات ا يوة العوال  ،وأتلوذ يةا تهوا املرياقوة  ،وتلعو دورا هايوا
الاضووااي الوول دتووة ا يوواة ال تووا ية الةاك و ا ر و  ،اوود ارتاووم وصووارت إاوودا اللغووات
الرمسيووة املتووتخدية  ،س واا احملا وول الدوليووة أو القليمي ووة يثوول ينظمووة ا ي ووا املت وودة وامل ست ووات
التابعة هلا ودول دم االحنياز وامل دتر السالي ومجعية الدول املنتجة للبرتول و إلو.
و الااقع أن اللغة العربية – كما رأا الدكتار رشدي أمحد ةعيموة – شوهن ا شوهنن أي لغوة
ألرا  ،إات يتتاايت يف استخدايها  .عل املتتاا الرأس جند لغة الرتاث ولغوة ا يواة املعاصورة
 .و ل و املتووتاا ا ا و جنوود يتووتاايت تلاووة ينهووا يووا خيووو املثااووني  ،وينهووا يووا خيووو أوسووا
وها تدرية اللغة العربية
املثااني  .ويف تعليا اللغة العربية كلغة اث ية جند املتتاا اللغاي التخ
هداف لاصة  ،واملتتاا اللغاي العام  .ويرا أن املتتاا اللغاا العام يناتوا إ اللغةة العامةةة

 ،وه و لغووة التخاة و اليوواي بووني النوواس  .والفصةةحى ادلعاصةةرة أو العربةةةة ادلعةاةيةةة ادلعاصةةرة
وه اللغة الل تةت هبوا ال و رب الياييوة والةتو والتاوارير وا وا ت  ،وتلاو هبوا ا ااديو يف
أ ه ووزة اال ووالم  ،ويت وودث هب ووا املتو و الان يف لا ووا اهتا العاي ووة  ،وا ب ووا يف ل ووبها  ،وت وودار هب ووا
اال تما ات الرمسية  ،وت دي هبا بعض املتورايات و و إلوو يون يااقورب تتوتخدم يهوا الا و
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لغ ووة للاه ووا وال ه ووام  .وفص ةةحى الة ة اث ،وه و اللغ ووة ال وول يب وويع اس ووتعماهلا

الةت ووا ت الديني ووة

وار املتاديوة  ،أو هو اللغوة املرتب وة دب وادر الثاا وة السوواليية

وا دبيوة الادةوة والبوعر العورو يف
ا و . )31 -32 :2878
ويف تعل وويا اللغ ووة العربي ووة ياا ووا الا ووا مان لت وودرية واملهتمو ووان واحملب ووان هلو ووذ اللغ ووة و وودة
صعا ت و اا حتال دون الاصال إ اهلدف املنباد  .وأها هذ ال عا ت والعاا قلة املرا وع
املعاصرة  .امنا دب اوالت لل ال ليها ،
وامل ادر العربية  ،ولاصة يا تةت لعربية الا
وبعد هذ احملاوالت جن نا ين مجع دد يذكر ين كت وجمالت و را د  .والن اص واملات اات
ال وول ب ووني أي وودينا تتعل و بب وود وااا ا ي وواة ال وول هتمن ووا الي ووام ي وون ا ي ووار التياس ووية واالقت ووادية
واال تما ي ووة والثاا ي ووة وا س ورية و و إل ووو  ،الرتده ووا ي وون تل ووو امل ووادر واملرا ووع املتارق ووة – كم ووا
و و نا يف صووا ة امل ووادر واملرا ووع – مث مجعناهووا  ،وأ ووانا إليهووا بعضووا يوون يااالتنووا الوول هلووا صوولة
لن وواص  .لمووا كا ووم املو وااد كث و ة رأينووا يوون ا ضوول أن اتووا إ كتووابني يتووتالني لا ووا يوون
خاية ا جا لا مجعناها يف جملد وااد .
اللغة العربةة وأسالةبها
اوود بووني الاااوود ص  ) 231أن ا سووالي العربيووة تتنوواا حبتو التوومات الغالبووة ليووا ،
منها ا سلاب العلم وا سلاب ا دو وا سلاب العلم املتهندب .
وواألسةةل ب العلم ة ةتوواز ه ووا يا وود إ بيووان ااووا لميووة  ،وإي وواهلا إ ا إهووان يف
و وواح  ،وا لا وواي ي ووا دقيا ووة الدالل ووة  ،يت ووتخدية يف يعا يه ووا ا اياي ووة  .وي وون مسات ووا  :الرتتيو و
والتاتوويا واالسووتناد إ ا رقووام وامل و ل ات واملالاظووة والتجربووة  ،ويثووال إلووو قووال الوودكتار أمحوود
زك ن اجلهاز الع يب -:
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" إن اجلهاز الع يب التلاا  ،وها يعمل دون أن تتدلل يا إرادتو  ،بول ال تتوت يع أن تتودلل
يووا إإا أردت  ،أ ووم تعلووا أن قلبووو ينووبض سووبعني بضووة الدقياووة  ،وتتووت يع وودها  ،وقوود تووزداد
النبضات  ،وقد هتب  ،وال تتت يع أن تزيدها أوتنا َ ها …" .
واألسل ب األديب ةتاز هن الاةر يا ممزوج لعاةاة وهد ا القناا والتهنث يعا  ،وها
يتووتعني ليلووة وال ووار لناوول أااسووية ا دي و ويبووا ر إ الاووارا أو التووايع  ،كمووا يبوودو يووا
االهتمام لتيار ا لااي  ،والتوهن يف أتليورب العبوارة وتنتوياها حبيو خيورج الةوالم يبورقا ممتعوا  ،لوا
وقعووا الووناة  ،و رسووا اجلميوول التوومع  .ويوودلل يف هووذا النوواا وواص ديوودة ينهووا الاصوواية
والا ية والتارخيية والالتاية وال تما ية و إلو  .ويثال إلوو بعوض املات اوات يون ل واب
يالر إ استيان يع ن أااسيتا -:
" أكت إليو كتاو هذا ويدي ترتعد لجال  ،و اتو تتويل اوزد  ،ا يوا كنوم أقو فدر يف اتو

أن تتووتمر و سووا ة يوون سووا ات ايووا أرا ات و يهووا يض و را أن أقووال ل ووديا الووذي أ لووا
وأ ظما وأ زلا ين ات ل ينزلة … " .
واألسل ب العلم ادلتأدب يغل

ليا ال ابع العلمو  ،ولةنوا خلوذ يون مسوات ا سولاب

ا دو بن ي  ،ا ينال ا اا ممتعة ي ثرة يع دقتها وو ااها.ويثالا يا ياال ن التالم -:
" واووني ياووال  :إن التووالم لووية وراي  ،وإن ووذور دتتوود إ اجلا و ا يوااا ال تووان  ،يتوواق
هووذا الاووال يف اوورص  ،ويووع ش و يوون االا ورتاس  ،ن الاتووال املتووتميم بووني اي واا ني يوون وويلة
واادة ال دث إال ددرا  ،كما أن الاتل اجلما ل اق واسع يةاد ال دث بينهما … " .
الرتمجوة "  27 :2867و  ) 12وا ني خلورين يون
وأ اف ي لااا " الدليل ا دي
ا سالي العربية واا  :ا سلاب ال ا وا سلاب التجواري  .وياالوان إن لل و ا ة لغوة لاصوة
ختتلوورب وون هووا  .ال و ا ة تعوواع يا ووا ات تلاووة يوون سياسووة وا تما يووة واقت ووادية وألباريووة
و ها  .و ظرا ن الاارا نديا ي الع ل ا سياسيا يف ص ياة  ،يا ا اهتمايا الدر ة ا و
إ يادة ا دون النظر إ العبارة الل صيغ يها  ،لذا اد ت ارت لغة ال و ا ة حبيو أصوب م

4

Tahun ke 3, Nomor 1, Februari 2005

جنم الدين احلاج عبد الصفا

اندي األدب

هتتا يف أتدية ل املا اا لو اتواب الةلموات والعبوارات املنماوة  .هوذا يوا حعول لل و ا ة لغوة
لاصة .
وأيا ا سلاب التجاري لا لغتا واص الااتا ا اصة با  ،و البا يا تةان العبارات ت رة
يايدة  ،ولاصة املعايالت و املراسالت التجارية دون اللجا إ العبارات املنماة  ،والتعليالت
ال ايلة الغايضة .
اللغة العربةة بني التحدايت واألمل

ا القووا دبووا إكوورد ووضن يتووتابل اللغووة العربيووة يف العووال با ووا ووام  ،ويف إ دو يتوويا با ووا
لواص هلوا أيول كبو  .كيورب ال ا ن ا لبيوة يون البوع ال دو يتو يعتناوان الودين السوالي ،
واللغة العربية هلا القة وثياة بةتابوا املاودس وأدا يبوا ر الدينيوة  ،ضوال ون إلوو وضن وددا و
قليل ين ياردات اللغة ال دو يتية يوهنلاإة يون املاوردات العربيوة  ،بول ال توت يع أن وتخلو ينهوا

إإا حتدثنا ولا يدة يت ة .
وجبا إلو ضن اللغة العربية تاا ا الت دايت يف يتايرة التادم العلم والتةنالا
ر العاملة واال اتاح التجاري اد جند كث ا ين أبنوا املتولمني هربواا ينهوا  ،ويظنوان
املعلايا
أن هذ اللغة لوية هلوا يتوتابل هور  .وبعضوها يعت و وا يون أصوع اللغوات العوال  .ويورا وزيور
الب ان الدينيوة ا سوتاإ الودكتار التويد ايول املنوار  )1 :1662أن هوذا الاهوا ا واةن ينبوهن يون
ودة اايول وهو ودم كاوا ة املدرسووني و وعرب ةورق التوودرية وقلوة الاسوا ل التعليميووة و ودم و وواد
اجلا العرو اجملتمع العرو ) .
أ

–

ت

وبنا ل هذا ضا أرا أن التعليا ال
يح اهلدف ين دراسة اللغة العربية

يح للغة العربية البد أن يهتا لناا ا تية -:

ب – ال داد الةايل للمااد اللغاية
ج – و اد املدرسني امل هلني لتدرية
د  -ةرق التدرية املناسبة للمتعلمني
هو – استخدام الاسا ل التعليمية ا ديثة
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و  -اد دورات تدريبية للمدرسني ال اا )1 :1663
اخلالصة
إن املت و الية ل و يتووتابل اللغووة العربيووة بنا نووا املتوولمني يف ا ايم الااديووة يلاوواة ل و اتانووا
كووهن ويدرسووني  ،وإإا أالنووا هووذ ا يا ووة الدينيووة واال تما يووة وون ن يت و الان أيووام سووب ا ا
وتعووا  .ولووذلو ووال سووبيل لنووا إ املماةلووة و وودم االهتمووام هبووذا الاا و الوودي  .و تووهنل أن
يا انا مجيعا إ أدا وا بنا يف لدية الدين السالي ولغتا املعجزة  .ربنوا ال حتمول لينوا إصورا كموا
محلتوا لو الووذين يوون قبلنووا  ،ربنووا وال حتملنووا يووا ال ةاقوة لنووا بووا  ،وا وورب نووا وا اوور لنووا وارمحنووا أ ووم
ياالد ا رد ل الاام الةا رين .
ادلراجةع
 .2مجا ة ين ا ساتذة  . 2876 .الدلةل احلديث ىف ال مجة  .ديب  :يةتبة صا غ
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