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امللخص  :يهدف هذا البحث ملعرفة فعالية تعليم اللغة العربية بني الفصحى والعامة .وهذا
البحث من نوع البحث املكتيب التحليلي الوصفي عن طريق دراسة مكتبية لتاريح اللغة
العربية عرب اللغة العربية وتعليمها .هناك عدة تعاريف للغة نذكرها كتب علم اللغة واملعاجم
واملوسوعات .فإن اللغة هي الفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم ،واللغة العربية هي
الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم.إ ّن جناح اإلتصا بني النا كيارا ما يتوقف
على فعالية التوصل بني األفراد واجملتمع اللغويني .كانت اللغة العربية من إحدى اللغات
السامية اليت احتفظت حىت اآلن ،وتطورت اللغة ىف أحناء العامل بتطور اليقافات
واحلضارات اإلنسانية ،تطبقت اللغة هبذه التطورات إىل درجة واحدة وأخرى .وكذلك
اللغة العربية قد تطبقت إىل الفصحى والعامية.وتوصل البحث إىل نتيجة أمهها َّ
أن فعالية
تعليم اللغة العربية حتصل ابلتطبيق اللغة العربية الفصحى.
الكلمات الرئيسية :فعالية تعليم اللغة العربية ،الفصحى ،العامة.

الفكرة العامة
يهدف هذا البحث ملعرفة فعالية تعليم اللغة العربية بني الفصحى والعامية .وهذا البحث
من نوع البحث املكتيب التحليلي الوصفي عن طريق دراسة مكتبية لتاريخ اللغة العربية عرب اللغة
العربية وتعليمها .هناك عدة تعاريف للغة نتذكرها كتب علم اللغة واملعاجم واملوسوعات .فإن
اللغة هي الفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم ،واللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا
العرب عن أغراضهم.
إ ّن جناح اإلتصا بني النا كيارا ما يتوقف على فعالية التوصل بني األفراد واجملتمع
اللغويني .كانت اللغة العربية من إحدى اللغات السامية اليت احتفظت حىت اآلن ،وتطورت
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اللغة ىف أحناء العامل بتطور اليقافات واحلضارات اإلنسانية ،تطبقت اللغة هبذه التطورات إىل
درجة واحدة وأخرى .وكذلك اللغة العربية قد تطبقت إىل الفصحى والعامية.
وتوصل البحث إىل نتيجة أمهها َّ
أن فعالية تعليم اللغة العربية حتصل بتطبيق اللغة العربية
الفصحى.
الكلمات الرئيسية :فعالية تعليم اللغة العربية ،الفصحى ،العامية.
التمهيد
يشكو كيار من النا  ،من ضعف مستوى الدارسني ىف اللغة العربية ،مبدارسنا
وجامعاتنا ،وتلك مشكلة مزمنة طا عليها األمد .وحارت العقو ىف البحث عن علتها،
واإلشارة إىل موطن الداء فيها ...وأقصى ماكانت متتد إليه يد اإلصالح ىف هذه املشكلة ،هو
الكتب املدرسية ،واملصطلحات النحوية ،مث يعجب املصلحون ،حني يرون هذا اإلصالح ،مل
يؤت مثاره املرجوة ،ويشاهدون احندار املستوى يوما بعد يوم ،كأننا أمام بئر ينضب ماؤها
ابلتدريج ،وال شيء يرفدها ،ويصلح من شأهنا ،ولو استمر احلا عن ذلك ،جلاء يوم قريب
تشيع فيه األمية بني محلة الشهادات العليا(.رمضان عبد التواب.)9::::991،
جلست ىف كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية جبامعة
ولقد مجعتىن منذ أعوام
ُ
اإلسالمية احلكومية سوراكرات ،فذكريل أنه إلتقي ببعض خرجيي اجلامعة عندان ،فتعجب من أهنم
ال يقيمون مجلة عربية ،واليدرون شيئا عن تراثهم ،ومل يقرءوا للجاحظ ،أو للمربد ،أو لغارهم
من أعالم العربية ،وتلك لألسف حقيقة مفجعة ! هذه املشكلة بتلك الصورة ،مشكلة تعلم
اللغة األدبية ،مل يعان منها شعب كما تعاين األمة العربية ىف أايمنا هذا ،وهي مشكلة متعددة
اجلوانب.
إ َّن اللغة العربية هلا دور مهم يف حياة اإلنسان ،وهي تدور وسيلة مهمة لإلتصا
والتعامل بني النا  .وإن جناح اإلتصا بني النا كيارا ما يتوقف على فعالية التوصل بني
األفراد واجملتمع اللغويني .وحتدد فعالية اإلتصا والتعامل على األمور التالية :املوضوع ،املستمع،
طريقة احملادثة والظروف عند احملادثة .واحملادثة غار الفعالية تؤدي إىل سوء التفهم ،وهذا الفشل
يؤدي إىل عدة املشاكل واإلختالفات .وإهنا أيضا تقوم بدور كبار يف إجياد األراء واحللو جتاه
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املشاكل املوجودة يف اجملتمع .ونرى َّ
أبن جناح أمريكا يف إاثرة اإلرهاب عند الرأي العام يف العامل
يعتمد أساسا على جناحه يف استغال اإلتصا  .)Jurnal Lingua Vol.1No.2,2004( .وقا
األستاذ حمبب عبد الوهاب ىف مقالتهَّ ،
إن اللغة العربية تلعب على األقل مخسة أدوار هامة وهي
 )9 :مبيابة اللغة االتصالية )2 ،بوصفها لغة االجتماع )1 ،بوصفها لغة التبية والتعليم)9 ،
بوصفها لغة العلوم والتكنولوجيا )5 ،بوصفها لغة التاث اإلسالميJurnal Jauhar Vol.3 ( .
).)No.1,2012

يقو دحية املسقان ىف مقالته العلمية ،)9 :2191 ،إ ّن الوظيفة اللغوية هي آلة
لإلتصا بني الفرد واجملتمع ،وأن اللغة وحدها من احلقائق اليابتة هي أعظم اآلالت اليت
يستخدمها اإلنسان يف حتقيق التعاون واالتصا أببناء جنسه .وبسبب ظهور لغة ما ،منطوقة
كانت أم مكتوبة ( .)Spoken Language and Written Languageفهى أداة اإلنسان ووسيلته يف
التفكار ويف الوصو إىل العملية العقلية ،وصارت وسيلة أيضا للتعبار عن أفكاره ومشاعره
ومشاكله ومهومه .كما أهنا تع ّد أداة حلفظ الفكر اإلنساين وطريقا إىل التاث اليقايف واحلضاري،
أقل أمهية أهنا وسيلة فعالة يف عملية التعليم والتعلم.
بل وليس ّ
واللغة العربية هي اللغة اليت استخدمها اجملتمع العريب يف اجلزيرة العربية ،وهي من اللغات
السامية اليت احتفظت حىت اآلن .وكانت اللغة ىف أحناء العامل يتطور بتطور اليقافات واحلضارات
اإلنسانية ،وهبذه التطورات تطبقت اللغة إىل درجة واحدة وأخرى وكذلك اللغة العربية قد
تطبقت إىل الفصحى والعامية .نشأ اإلنسان يف اجملتمع العديد ،فيها اليقافات واحلضارات
املختلفة .ويف تعاملهم اليومية ،اإلنسان حيتاج إىل وسيلة ليعرب ما يف ذهنهم إىل غارهم ،وهذه
الوسيلة هي اللغة .ولقد علمنا أبن اللغةَ هلا دور عظيم يف حياة اإلنسان ،ألهنا أوثق العرى الىت
تربط بني األفراد واجملتمع ،وابللغة يُ َق ِّّو ْي اإلنسان صلته ابجملتمع الذي يولد ويعيش فيه.
كانت اللغة العربية فيها هلجات بني الفصحى و العامية .وأما اللغة العربية الفصحى
هي اللغة العربية املطابقة لألصو والقواعد اللغوية .واللغة العربية العامية هي اللغة الىت يتكلم
هبا أفراد الشعب بوجه عام .وهي غار قادرة على حتقيق التفاهم بني كافة األقاليم العربية وأهنا ال
حتقق التفاهم حىت بني أبناء األقاليم الواحد .ويف تطورها تؤثر العامية يف مجيع جما احلياة
اإلنسانية ،مث يعارض بني الفصحى و العامية.
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ويف هذا البحث لست أدعى أنىن سأحيط هنا جبميع نواحيها ،ولكنين سأتناو

ابلتحديد أربع نقط ابلبحث ،أوهلا :ماهي فعالية التعليم للغة العربية؟ واثنيها :ما الفرق بني
ابعا :ما الطريق األميل إىل
الفصحى والعامية؟ واثلثها :ملاذا هنتم ابلعربية الفصحى يف التعليم؟ ر ً

تعلم العربية؟

منهج البحث
منهج هذا البحث من نوع البحث املكتيب التحليلي الوصفي .هذا البحث يقوم على
الطريقة الوصفية يف تعيني الوسائل .حاو الباحث ىف بيان غرض البحث من حيث وجهة نظر
الباحث .والطريقة اليت تستخدم لتحليل املشكالت هي طريقة حتليل احملتوى عن دراسة مكتبية
لتاريخ اللغة العربية عرب فعالية تعليم اللغة العربية بني الفصحى والعامية .
البحث
أوال :فعالية التعليم للغة العربية
لعل أو مايعيننا ىف فاحتة هذا البحث هو حتديد فعالية التعليم للغة العربية ،وبيان
املعاين الىت تواردت عليها .معىن الغعالية ىف املعجم الوسيط (انصر سيد أمحد وغربها،
 )211::915هي كون الشيء فعالة التأثار .فالتعليم مصدر من كلمة « َعلَّ َم – يُ َعلِّّ ُم –
تَ ْعلِّْيما » مبعىن إيصا العلم (لويس معلوف .)9:51:521 ،واللغة العربية إحدى اللغات
السامية ،وهي لغة أمة العرب القدمية العهد الشائعة الذكر ،الىت كانت تسكن اجلزيرة املنسوبة
إليها ىف الطرف اجلنوىب الغرىب من آسيا (حبروم بنيامن .)2115:99 ،وهذه األمة – منها
القدماء ،وهم الذين كانوا يسكنون تلك اجلزيرة وينطقون ابللغة العربية سليقة وطبعا .وهم ثالث
طبقات :أوهلا العرب البائدة ،واثنيها العرب العاربة ،واثليها العرب املستعربة.
إ ّن جناح العملية التبوية يتوقف ابلكلية على مدى جناح املدر يف إيصا املعلومة
ابلطريقة اليت ميكن للطلبة استيعاهبا وفهمها واالستفادة منها ،وهذا النجاح يتوقف أيضا على
مدى معرفة وإدراك املعلم لألساليب والطرق والوسائل اليت تعينه على إيصا هذه املعلومات،
والتدريس بشكل عام يتطلب مهارات أساسية اثبتة ،يتساوى فيها إن كان التدريس لطلبة
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أولطالبات يف مراحل التعليم اجلامعي (أمحد بن عبد الرمحن الشميمري .)2112:99 ،التعليم
يشمل الطرائق واألساليب وتزويد املعلومات ،واهلدف األساسي يف التعليم هي تشكيل
شخصية الفرد أبحسن السلوك.
واملعلم الناجح هو ىف حقيقته طريقة انجحة توصل الدر إىل التالميذ أبيسر السبل،
فمهما كان للمعلم غزارة املادة ،ولكنه ال ميلك الطريقة اجليدة فإن النجاح لن يكون حليفة ىف
عمله .وغزارة مادته تصبح عدمية اجلدوى .فمعيار التعليم ىف مهنة التدريس هو »ماذا تستطيع
أن تفعل« ،ال »ماذا تعرف« .ويقا جناح املعلم ال مبقدار مايعرف بل مبقدار قدرته على جعل
غاره يعرف ويعمل ،ومن هنا تظهر جدوى الطرق والنظرايت التبوية ،فهي تطلع معلم املستقبل
على األساليب املختلفة ،والنظرايت العديدة الىت تواصل إليها املربون بعد عناء التجربة والبحث
ىف ميادين التبية وعلم النفس ،وترشد املعلم إىل طرق التأثار ىف تالميذه( .حممد .)9:5::1 ،
وليس معىن ذلك أنين أقلل من قيمة غزارة املادة العلمية ،فالطريقة توجد خلدمة املادة،
وال فائدة من طريقة جيدة بدون مادة تسعى الطريقة لتوصيلها إىل التالميذ ،فحسن الطريقة ال
يعرض فقر املادة .ولذلك كانت الطريقة الصاحلة واملادة الغزيرة عنصرين هامني لنجاح املعلم ىف
أداء رسالته .ويقصد بطريقة التدريس األسلوب الذي يستخدمه املعلم ىف معاجلة النشاط
التعليمي ليحقق وصو املعارف إىل تالميذه أبيسر السبل ،وأقل الوقت والنفقات ،وتستطيع
الطريقة الناجحة أن تعاجل كيارا من النواقض اليت ميكنه أن تكون ىف املنهج أو الكتاب ،أو
التلميذ.
عندما يتناو الباحث ىف البحث عن فعالية تعليم اللغة العربية ملعلم اللغة العربية هناك
جماالت خاصة عند أوريل حبرالدين )2199:15( ،فمنها:
 )9اإلعداد التخصصي اللغوي -:ويعين ابإلعداد التخصصي اللغوي هنا األداء اللغوي
والتخصصي يف اللغة العربية .أوكما عرب الفوزان» ،إعداده يف اجلانب اللغوي يف اللغة اهلدف
اليت سيقوم بتعليمها«( .عبدالرمحن بن إبراهيم الفوزان .)211::9 ،والتخصص يف اللغة
العربية يشمل أمرين( :أ) املعلومات املتعلقة ابللغة ،حنوا وصرفا ،وبالغة ،وأداب ،وتذوقا ،وانفعاال
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مبا حتتويه اللغة من قيم واجتاهات( .ب) ويشمل أيضا إتقان مهارات اللغة ،حدييا وقراءة،
وإستماعا ،وكتابة على مستوى النموذجي.
 )2اإلعداد اليقايف -:إن املفهوم العام لليقافة يتسع ويتشعب لدى علماء التبية،
ولكن معظم التعريفات اليت وردت عندهم لليقافة جاءت متبنية لتعريف تيلور ( )Taylorالذي
ينظر إىل اليقافة على أهنا» :ذلك الكل املركب من جمموعات من املعارف واألفكار ،واملهارات،
والتقاليد ،والقيم ،واملعتقدات ،وسبل العيش ،ووسائل اإلنتاج املادي ،أو أهنا مجيع أساليب
احلياة اليت حنياها جبانبها املادي واملعنوي«( .رشدي أمحد طعيمة ،بدون السنة .)191:ويعين
ابإلعداد اليقايف أن يلم معلم اللغة العربية إملاما كافيا لليقافة العربية املساندة ألداء مهمته
التعليمية ،وذلك ألن العوامل اليقافية متيل احملتوى واملضمون الذي يوضع يف ذلك املبىن اتساقا
مع القو أبن اللغة وعاء ثقافة العرب ،وقيمهم ،واجتاهاهتم الفكرية ،وأمناط حياهتم ،وسجل
اترخيهم وأايمهم ،وديوان إبداعهم وما أضافوا إىل حمفظة اتريخ البشرية من علوم ومعارف.
وقد أجرى رشدى أمحد طعيمة ( ،)9::9:259الدراسة وتوصل إىل أنه حىت
يستطيع الدار االتصا اللغوي اجليد يف موافق احلياة العامة ال بد من إحاطة املوقف
األساسية يف احلياة منها :البياانت الشخصية ،والعالقات االجتماعية ،والعالقات الزمانية
واملكانية ،والسفر ،والسكن ،والتسوق ،والعمل ،واملطعم ،والطقس ،والصحة ،واملرض ،و قضاء
وقت الفراغ ،واخلدمات.
اثنيا :الفرق بني الفصحى والعامية
اللغة العربية اليت وصلت إلينا هي اللغة املشتكة ىف اجلزيرة العربية وكانت قبل اإلسالم
هلجات عديدة تعرف بلهجات القبائل وبينها إختالف يف اللفظ كلهجات متيم وربيعة ومضر
وقيس وهذيل وقصاعة وغارها كما هو مشهور (منصور .)9::5:911،كانت اللغة العربية
تفرق بني الفصحى والعامية ،وتلك اإلفتاق كما يلي:
أ) اللغة العربية الفصحى -:تكوين اللغة العربية الفصحى من أنواع هلجات القبائل
املختلفة ،وهذا مناسب بقو  "،الفينا هذه اللهجات املختلفة تتجمع وتتخمر وتتخد هلا قالبا،
هو الذي مسينا الفصحى"(.البقري .)9::1:91 ،وكانت اللغة العربية الفصحى فيها
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اخلصائص اللغوية وهي من النواحي الصوتية لتحليل األصوات اللغوي من أحروف الكلمات
الىت تد على معان معينة .والنواحى الصرفية لتحليل امليزان الصرفية والصيغ العربية .والنواحي
النحوية لتحليل التاكيب اإلعرابية ،والنواحى الدال لة لتحليل اللغوية من أدقة املعاين املقصودة
( .)Verhar,1992:36ولذلك تراعى اللغة العربية الفصحى يف النطق من احلركات اإلعراب
وإختيار الكلمات وأصو صحة النحوية .ومن هذه النواحى األربعة كانت اللغة العربية
الفصحى هلا ألفاظ وأساليب ذو فعالة ،ألهنا تراعى من النواحي األربعة الىت هي من العلوم
اللغوية .وعند السيد صربى ( ،)9::5:59أ ّن اللغة الفصحى وهي لغة األدب والعلم ،وهي
لغة التعليم عادة ،ولغة احملاضرات ىف اجلامعات ،وهي لغة خللو من األلفاظ العامية والسوقية أو
املبتدلة ،كما أهنا تتبع نظاما اثبتا ىف النطق وحركات اإلعراب ،يضاف إىل ذلك أهنا تراعى
الدقة ىف اختيار الكلمات وتراعي أصو صحة النحوية ،كما أهنا لغة تتحاشى التعبار العامية
وطريقة النطق السوقية .اللغة العربية الفصحى هي لغة القرآن الكرمي الذي أنز على نبينا حممد
صلى هللا عليه وسلم هدى للنا  ،وهي أفصح اللغة العربية.
(ب) اللغة العربية العامية  -:كانت اللغة العربية العامية تقابلها اللغة العربية الفصحى
خللوها عن القواعد اليابتة من التاكيب اإلعرابية وهي من النواحي األربعة .قد تكلمت هذه
اللغة بلهجات خمتلفة بني الشعوب العربية وهي لغة سهلة خللوها من اإلعراب .يتكلم اللغة
العامية بلفظ شائع ،ومما ابحلصر أو ابلتقلب احلرف الىت سهل هلم عند النطق .ميال يقو :
"كيف حالك" ،بقو "إش لونك" ،أو "إزيك" ،أو "الأب عليك" (يعقوب ،دون
السنة .)95::وقد يكون العامية حبذف أحد احلروف من اللفظ الواحد ،ميال ىف قو  ،أحد
عشر" ،بلفظ حد عشر (حبذف األلف).
وتستخدم هذه اللغة ىف الشؤون العادية اليومية ،وهي لغة املعامالت اليومية ىف السوق
ولغة التخاطب غار الرمسي واللغة الىت تستخدم ىف البيت .وقد تستعمل هذه اللغة ابجلمل
القصارة والكلمة الشائعة والتاكيب السهلة كما أهنا تظهر اللهجة اجلغرافية .وبذلك كانت اللغة
العامية لغة العامة وهي خالف الفصحى .والعامة هو من يتكلمون بلغة خمتلفة عن الفصحى،
وأن العامة من العامى يد على أن اللفظ عندهم قريب من اجلهل وبعيد من العلم الذي هو
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نور .وكانت العامية أسهل على املتكلم هبا من أي لغة أوهلجة مفروضة عليه (يعقوب ،دون
السنة.)91::
ولذلك كانت اللغة العامية هي لغة املعامالت اليومية يف السوق ،لغة التخاطب غار
الرمسي ،اللغة املستخدمة يف البيت اللغة اليت تستعمل اجلمل القصارة والكلمة الشائعة والتاكيب
السهلة ،كما أهنا تظهر اللهجة اجلغرافية للمتكلم .كانت اللغة العربية العامية يتكلم بلهجات
خمتلفة الختالف اليقافات واحلضارات بني الشعوب العربية ،وهي غار قادرة على حتقيق التفاهم
بني كافة األقاليم العربية بل أهنا ال حتقق التفاهم حىت بني أبناء األقاليم الواحدة .واللغة العربية
العامية ىف استعماهلا اليومية خللوها من قواعد اإلعراب.
قالت ديوي محيدة ىف كتاهبا"،منهج اللغة العربية للمدار اإلسالمية من الطراز
العاملي" ،)2199:5: ،وهي تتكلم عن اللغة العربية العامية كمايلي-:
األو َّ :
إن العامية ختتلف من بلد إىل بلد بل ومن منطقة إىل منطقة يف كل قطر عريب،
وإمنا هي صورة أو صور من الكالم حتمل يف ثناايها فوارق عديدة واختالفات شىت ،سواء يف
احلروف أو النطق أو التاكيب الكالمية حبيث ختلو من خاصة الوحدة اللغوية الىت متيل العرب
من حيث اجملموع كأمة واحدة ،ومن هنا تعجز هذه العاميات عن سد حاجات املتعلمني
األجانب يف اإلطار العريب العام ،وتظهر هذه النتيجة واضحة حينما ينتقل املتعلم األجنيب من
بلد عريب إىل آخر بل ومن منطقة إىل أخرى يف دولة عربية واحدة .الياينَّ :
إن اختيار العامية أو
اللهجات املختلفة لتعليم العربية لغار الناطقني هبا يضعنا أمام مشكلة كربى عملية ،إذ إن
العاميات واللهجات ذات صور متعددة يف الوطن العريب كإطار عام ،فإي عامية أوهلجة خنتارها
للتعليم العام ؟ فميال :هل العامية املصرية ؟ أو اجلزائرية ؟ أو العراقية ؟ وما إىل ذلك ،وهذه
التساؤالت تد على صعوبة أو استحالة هذه املهمة ،ولو اختان نظام تقدمي بعض اللهجات
العامية إىل جانب الفصحى أو الفصحى جملموعة والعامية ألخرى فإن املنهج يؤدي إىل
اضطراب يف العملية التعليمية ،وعرقلة الستمرار الواحدة املنهجية للتعليم يف مراحله املختلفة،
ولو اختان عامية لسبب من األسباب أو نظرا لظروف خاصة جملموعة من املتعلمني فتكزن
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فائدهتا مقصورة على فتات زمنية حمدودة وعلى بيئات عربية ضيقة وعلى حاالت معينة ،وال
حيقق هدفهم العام بعيد املدى من تعلم اللغة العربية.
هلجات العرب
إن األمة العربية أتلفت أخارا من شعبني عظيمني :القحطانيني أو اليمانيني ،والعداننيني
أو النزاريني ،وتشعب من كليها شعوب وقبائل هلا هلجات خمتلفة .كل ذلك قد أبقى ىف كالم
كل قبيلة ميزات هي مايسمى جمموعها ابسم"،هلجة القبيلة أولغتها" .وتنحصر طرق االختالف
فيماأيتى )9 :اإلبدا  ،ميل إبدا امليم ابء والباء ميما ىف لغة مازن فيقولون :ابِّ ِّْمسك ىف
امسُك ،ومكر ىف بكر )2 .أوجه اإلعراب ،كنصب خرب ليس عند احلجازيني مطلقا ،ورفعه
َم ْ
عند متيم إذا اقتن إبال محال هلا على ما ميل :ليس الطبيب إال املسك )1 .أوجه البناء والبنية،
كتسكني شني عشرة عند احلجازيني وفتحها وكسرها عند متيم ،وكبناء اهلاء من أيها على الضم
عند بىن مالك من بىن أسد إذا مل يتلها اسم إشارة فيقولون :أييه الناسس ،وبنائها على الفتح
ووصلها أبلف عند غارهم :أييها النا  )9 .التدد بني اإلعراب والبناء ،كإعراب لدن عند قيس
بن ثعلبة وبنائها عند غارهم )5 .التصحيح واإلعال ومايشاهبهما ،كإعال األفعا اليالثية
الىت من ابب علم كرضى وبقي عند طيئ بقلب ايئها ألفا وكسرهتا فتحة فيقولون :رضى وبقى
وغارهم يصححها ،وكقلب األلف املتطرفة مهزة عند متيم ميل العأل ىف العلى وغارها يبقيها على
حاهلا )1 .االمتام والنقص ،كحذف نون من اجلارة عند خشعهم زبيد إذا وليها ساكن وإبقائها
عند غارهم فيقولون ىف خرجت من البيت :خرجت ملبيت ،كلغة العامة ىف مصر )5 .اإلدغام
والفك ،ميل فك امليلني ىف املضارع اجملزوم ابلسكون املضعف وأمره عند احلجازيني ميل إن
يغضض طرفه فاغضض طرفك ،وإدغامها عند متيم ،ميل إن يغضض طرفه فغض طرفك): .
التادف ،وهذا النوع كيار ،ىف اللغة املروية ألهنا مجعت من لغات قبائل شىت ،وذلك كاملدية
عند اليمانيني والسكني عند احلجازيني(.حبروم بنيامني.)2:-2115:21 ،
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اثلثًا :اإلهتمام ابلعربية الفصحى يف التعليم

للعربية الفصحى ظرف خاص ،مل يتوفر ألية لغة من لغات العامل ،وهذا الظرف جيعلنا
نرفض ماينادي به بعض الغافلني واملغرضني ،من ترك احلبل على الغارب للعربية الفصحى ،لكى
تتفاعل مع العاميات ،أتخذ منها وتعطى ،كما حيدث ىف اللغات كلها ...حقا إن اللغة كائن
حي ،تتطور على ألسنة املتكلمني هبا ،فينشأ من هذا التطور اختالفا بني اللغة عصر والعصر
الذي سبقه .غار أن العربية الفصحى ،هلا-كما قلنا -ظرف مل يتوفر ألية لغة من لغات العامل،
ودون هبا التاث العريب الضحم ،الذي
ذلك أهنا ارتبطت ابلقرآن الكرمي ،منذ أربعة عشر قرانَّ ،
كان حموره هو القرآن الكرمي ،ىف كيار من مظاهره .وقد كفل هللا هلا احلفظ مادام حيفظ دينه،
فقا عزوجل  :إِّ َّان َْحن ُن نََّزلْنَا ال ِّّذ ْكَر َوإِّ َّان لَهُ َحلَافِّظُو َن( سورة احلجر .)::فاهتمامنا ابلعربية
جيب أن يكون انبعا من هذه املنطلق ،وهو ارتباطها ابلدين اإلسالمي والتاث العريب ،وإذا
أصبح هذه املنطلق واضحا ىف أذهان القائمني على تعليم العربية ،مل جينح هبم اخليا يوما ،إىل
اإلعتقاد أبن إجادة تعليم هذه اللغة ،سيقضى على لغة احلديث اليومي متاما ،فليس من الالزم
مجيعا ،هذه اللغة األدبية ىف أحادييهم( .رمضان عبد التواب،

أن يستخدم النا
.)9::::999
وجيب اختيار اللغة الفصحى منطلقا لتعليم العربية لغار العرب لعدة أسباب علمية
وعملية ومنهجية ،وفيما يلي جمموعة من هذه األسباب ،وهي( :أ) إن الفصحى هي اليت تليب
أغراض املتعلمني األجانب وتستويف حباجتهم على املدى البعيد والنطاق الواسع حبيث ال
يصعب عليهم االستماع إىل أي عريب ويف أي بلد والتفاهم معه يف صورة موحدة أوشبه
موحدة ،وال يتعبون يف فهم العاميات املختلفة ذات السمات احمللية اخلاصة ببلد عريب دون
آخر ،وأما الفروق الصوتية واالختالفات يف نطق بعض احلروف فيستطيع املتعلم األجنيب
املتمكن يف اللغة العربية الفصحى العامة أن يدرك تلك الفروق مبجرد أن يستمع إىل الكلمة أو
اجلملة منطوقة يف إطار القواعد العامة ،وأما العاميات فيحتاج الدارسون األجانب لفهمها إىل
أن يتعرفوا على املفردات والتاكيب املختلفة مع حتديد بيئة وبلد كل منها( .ب) عرفنا أن اللغة
العربية الفصحى هي الوعاء احلقيقي للقرآن والسنة والعلوم اإلسالمية ،فإن الدارسني للغة العربية
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من أجل فهم القرآن والعلوم اإلسالمية ليواجهون مشكالت أساسية كربى وعديدة لوقدمنا
إليهم اللهجات العامية أو اخلليط منها ومن الفصحى ،وجدير ابلذكر أن الفصحى مازالت -
والتزا  -منهل العلوم والفنون واآلداب على رغم اجلهود الفاشلة لبعض األشخاص املغرضني أو
اجلهات املغرضة لنشر العامية كتابة وقراءة ،والواقع أن اللغة العربية الفصحى ماتزا – بفضل
القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية واألدب العريب واإلسالمي الرائع املدون يف أمهات الكتب
ابللغة الفصحى القدمية واملعاصرة تنتظم جمموعة األساسية للغة العربية فجميع قواعدها اثبتة
وحمدودة حبيث يسهل فهمها وتناوهلا والتعايش مع التدريبات اللغوية وفقا لقواعد اإلعراب
وقوانني نظم الكالم وأحكام الصياغة والتصريف وغارها( .ج) إن يف اختيار الفصحى منطلقا
لتعليم اللغة العربية لغار الناطقني هبا خدمة غظيمة لإلسالم واملسلمني فإن الفصحى هي دعامة
كربى لوحدة الكيان العامل العريب واإلسالمي وفيه أيضا خدمة ملقومات الدينية واليقافة
واالجتماعية والسياسية ،وإن اختيار الفصحى يف مجيع مراحل التعليم فيه إنصاف لواقع العامل
العريب الذي ينتظم حتت إطار واحد من العقيدة والدين واللغة واليقافة والتاريخ واملوقع اجلغرايف
واملصار بصفة عامة ،وإن ىف تقدمي العامية يف التعليم أو العمل لنشرها جمانية للصواب وخمالفة
للواقع احملسو  ،وأضف إىل ذلك أن اللغة العربية الفصحى إمنا هي مهزة الوصل ونقطة االلتقاء
بني أبناء العامل العريب وبني مئات املاليني من املسلمني يف البلدان غار العربية بصفة كوهنا لغة
القرآن ولغة العبادات ولغة العلوم اإلسالمية( .ديوي محيدة.)2199:5: ،
هبذه العبارات قد تربز املشكالت ىف أن العرب ىف يومنا هذا ال يتكلمون ابلفصحى من
العربية ،فالعمى الدارج هو املستعمل ،وأمر العامى مشكلة من املشكالت أيضا فهناك هلجات
خمتلفة ابختالف البلد ،مث أن البالد الواحد مشتما على هلجات وطرق ىف التعبار خمتلفا أيضا.
ابعا :الطريق األمثل إىل تعلم العربية
رً

كير البحث عن السر ىف إخفاقنا حىت اآلن ،ىف تعليم العربية الفصحى ألبنائنا ،كما
ينبغى ،فلم تفلح مدارسنا ومعاهدان وجامعتنا عموما ،ىف إنشاء عالقة الود بني املتعلمني وهذه
اللغة ،ومل تنجح ىف غر حب القراءة ىف النشء منذ الصغر.
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ولعل السبب ىف ذلك ،يرجع بعضه إىل اعتقاد الكيارين منا ،أبن ىف تعليم قواعد اللغة
تعليما للغة .وتفكاران ىف األمر على هذا النحو ،كتفكار من يعلم قواعد العروض ،لكي ينشأ
شاعرا ،أو كتفكار من حيفظ صفحتني ،ىف قواعد قيادة السيارات ،مث يظن أنه هبذا احلفظ
وحده ،قد أصبح سائقا ماهرا ،فإن اهتمامنا بتعليم القواعد النحوية ،ىف مرحلة مبكرة من حياة
الطفل ،جعلنا نظن أن مقيا إجادة اللغة ،هو الرباعة ىف حفظ املصطلحات النحوية ،والتفنن
ىف عد مسوغات االبتداء ابلنكرة ،وجمىء احلا معرفة ،وأحوا الصفة املشبهة ،وما إىل ذلك.
حقا إن العربية الفصحى ،ال يتكلمها النا ىف كل وقت حو التلميذ ،كما نتحدث
العامية أمام الطفل ،ولكن هناك طريقا آخر يقوم مقام السماع ،وهو طريق القراءة ،قراءة
النصوص األدبية القدمية ،وما نسج على منطها ىف العصور املختلفة ،قراءة واعية صابرة ،مع
حفظ الكيار والكيار جدا ،من هذه النصوص اجليدة ،شعرا ونيرا ،وعلى رأ هذه النصوص
مجيعا ابلطبع ،نص القرآن العظيم .وىف هذه احلالة تتكون امللكة القادرة على حماكاة هذه
النصوص ،والنسج على منواهلا .ولقد اندى مبيل ذلك العالمة «ابن خلدون» فقا ىف مقدمته:
« ووجه التعليم ملن يبتغى هذه امللكة ،ويروم حتصيلها ،أن أيخذ نفسه حبفظ كالمهم القدمي،
اجلاري على أساليبهم ،من القرآن واحلديث ،وكالم السلف ،وخماطبات فحو العرب ىف
أسجاعهم وأشعارهم ،وكلمات املولدين أيضا ىف سائر فنوهنم ،حىت يتنز لكيرة حفظه لكالمهم
من املنظوم واملنيور ،منزلة من عاش بينهم ،ولقن العبارة منهم » (مقدمة ابن خلدون،
9125ه.)159:
نعم  ...وإنه ال شيء أجدى على من يريد تعلم لغة ما ،من االستماع إليها ،والقراءة
الكيارة ىف تراثها ،وحفظ اجليد من نصوصها .وإذا كنا أمام الفصحى ،ال ننعم ابلوسيلة األوىل،
عامي أوفصيح ملحون ،أو ملىء ابخلطأ ،أو ركيك العبارة،
وهي االستماع ،إذا أكير ما نسمعه ّ
ضحل املضمون ،فال تزا أمامنا فرصة اإلفادة ،من القراءة الواعية للنصوص اجليدة ،وعندئذ
تتكون السليقة اللغوية عند أبنائنا العربية ،وجترى ألسنتهم الفصحى العذبة ،وأتتى درو
القواعد ،فتنظم هذا الكيان اللغوى ،الذى منا وترعرع ،ىف ظل النصوصَّ .
فإن الطريق األميل إىل
تعلم العربية تربز أمهيته القصوى ىف هذا اجملا  )9( :الكتاب املدرسي املقرر اجليد ،هو الذي
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يكون مالئمة لسن الطفل ،وقريبا من لغته ()2تعليم قواعد اللغة والقراءة الصحيحة ( )1تعلم
اللغة عن طريق السماع ( )9ينطق اللغة العربية على وجهها الصحيح أو ابلعربية الفصحى ()5
أن تقوم وسائل اإلعالم املختلفة ،فال يقتصر مساع الطالب للفصحى ( )1أن يدير الطالب
مفتاح املذايع ميال ،فال يسمع إال الفصحى ىف كل شيء :ىف النشرات ،والتعليقات ،والربامج
والتمييالت ،واألغاين والسهرات.
اخلامتة والتوصيات
بعد أن الحظنا وحبينا عن فعالية تعليم اللغة العربية بني الفصحى والعامية ،نعرف أن
املعىن التعليمي القائم على جناح اإلتصا بني النا كيارا ما يتوقف على فعالية التوصل بني
األفراد واجملتمع اللغويني .حتدد فعالية اإلتصا والتعامل ىف التعليم يعىن على املوضوع،
واملستمع ،وطريقة احملادثة والظروف عند احملادثة.
وأن اللغة العربية الفصحى هي اللغة اليت تستعملها يف املعامالت الرمسية تعىن لغة العلم
واألدب وفيها القواعد اليابتة من النواحي الصوتية والصرفية والنحوية والداللة .وتستعمل هذه
اللغة ىف الندوة العلمية واملدار واملعاهد واجلامعات وأيضا بطريقة الدوىل كاللغة السياسية اليت
تستخدم بطريقة اللغوية العلمية .وهي أيضا لغة املعاصرة ،واحتفظت خبصائصها اليابتة،
واستخدمها اللغة العربية الفصحى بتحويل درجة العليا يف اجملتمع ألهنا هي اللغة التعليمية
ويتكلم ابلفكر والذكى.
وأما اللغة العربية العامية هي اللغة تقابلتها اللغة العربية الفصحى ،فيها هلجات خمتلفة
بني الشعوب العربية .أشكا اللغة العربية العامية ختتلف من النطقة اجلغرافية .وبذلك ال حتقق
التفاهم بني كافة األقاليم العربية حىت بني أبناء األقاليم الواحدة .وتستعمل اللغة العربية العامية
أكير من الفصحى ألهنا اللغة األقاليم املتنوعة ،واللغة العربية العامية هي الطريقة ال تصلح لتعليم
أبنائنا ىف املدار واملعاهد واجلامعات املعاصرة.
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توصي الدراسة الفصحى مبايلي:
البحث الذي نقدمه إليكم ،كما يستعرض األستاذ ابملر  Palmerوهو معلما ابرزا يف
ميدان علم اللغة التطبيقي حتت هذا العنوان تسعة أسس لتعليم اللغات هي )9 :التحضار
املبدئي( )2 ،)Initial Preparationتكوين العادات اىجلديدة وتطويع القدمية )1 ،توخي
الدقة( )9 ،)Accuracyالدرجة/التدرج ( )5 ،)Gradationالتناوب والتنازن ()1 ،)Proportion
الصالبة ( )5 ،)Concretnessعنصر التشويق ( ): ،)Interestمراعات األولوية يف التقدمي
( ): ،)Rational Order of Progressionإنتقاء األصلح (.)The Multiple Line of Approach
إجراء دراسة اللغة العربية الفصحى تتناو املهارات اإلستماع ،والكالم ،والقراءة،
والكتابة .مث االهتمام مبهارة احملادثة من خال املناهج التعليمية املتطورة تنمي مهارة احملادثة.
وعلى املعلمني واملعلمات األكادميية االستفادة من هذه الدراسات ملساعدة املتعلمني
واملتعلمات ،وأن يكون إجيابيات ،واالبتعاد عن إاثرة التنافس السليب ،وذلك عن طريق تعزيز
ثقة أبنفسهم بكلمات التعزيز واليناء ،وتزويد مبفردات يستخدمها ىف املوقف التواصل الذى
يتعرض هلم.
قائمة املصادر واملراجع
أوال :املراجع العربية
القرآن الكرمي
أمحد بن عبد الرمحن الشميمري ،كيف تكون معلما انجحا( ،باروت لبنان :دار ابن حزم ،
الطبعة األوىل2112 ،م)
السيد ،صربى إبراهيم ،علم اللغة االجتماعى مفهومه وقضاايه( ،دار املعرفة اجلامعة،
إسكندرية ،سنة 9::5م)

أوريل حبر الدين ،مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء( ،ماالنق :
مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ،الطبعة األوىل)2199 ،
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ابملر ،هارلود ،أسس تعليم اللغة األجنبية ،مقالة للدبلوم عام جبامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية جاكارات ،سنة 9::5م)

ديوي محيدة ،منهج اللغة العربية للمدارس اإلسالمية من الطراز العاملي( ،ماالنق  :مطبعة
جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ،الطبعة األوىل)2199 ،

دحية املسقان ،اللغة العربية تعليمها وتعلمها يف أندونيسيا احلديثة ،املقالة العلمية (سوراكرات،
)2111

رمضان عبد التواب ،فصول ىف فقه العربية( ،القاهرة :الشركة الدولية للطباعة مكتبة اخلاجنى،
الطبعة السادسة)9::: ،

عبد القادر أمحد ،طرق تعليم اللغة العربية( ،القاهرة :مكتبة النهضة املصرية ،الطبعة األوىل،
9:5:م)

عبد العزيز ،حممد حسن ،الوضع اللغوي ىف الفصحى املعاصرة( ،دار الفكر العريب ،األزهر،
سنة 9::2م)

عبد احلليم ،عبد احلليم ،شذرات من فقه اللغة واألصوات ،مطبعة احلسني اإلسالمية،
(القاهرة ،سنة 9:::م)

عبد السليم املكرم ،اللغة العربية ىف الرحاب القرآن الكرمي ( ،القاهرة  :أعالم الكتب ،سنة
.)9::5 -

مطر ،عبد العزيز ،حلن العامة ىف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة ،دار املعارف ،سنة
9::9م.
يعقوب ،إميل بديع ،فقه اللغة العربية وخصائصها ،دار اليقافة اإلسالمية ،باروت ،بدون
السنة.
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