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Summary of the Research
Learning Arabic in Indonesia recently is more oriented on comprehension syintax
and morphology which aims at reading skill on islamic classic book. However in
modern challenge, indonesian learner are requaired able to communicate in
Arabic actively, so learning Arabic is not only focused on the development of
receptive skill, but on productive skill as well. Learning Arabic on the
development of productive skill does not only use communicative method,
moreover it is also conducted for functional material, including the grammar
which is learned functional grammar.
Keyword: Learning Arabic, Indonesian Learner, Functional

مستخلص البحث
ك ا ن تعل ا اللغ ا العرب ا يف إندون س ا يهااد إىل تعزيااز القواعااد النحوي ا والص اار ألج ا تنم ا اؼبه ا رة يف ق ارا ة
الكتب الًتاث  .إال أن ربدي ت مع صرة تتطلب الدارس اإلندويسي أن يتقن االتص ل النش ط ب للغ العرب  ،نبغاي
تعل مه ا ال يهااد إىل تنم ا اؼبه ا رة اإلسااتقب ل قااط ،ب ا يهااد أيض ا إىل تنم ا اؼبه ا رة اإلنت ج ا  .وتعل ا اللغ ا
العرب الذي يهد إىل تنم اؼبه رة اإلنت ج ال يكفي ب ستخدام الطريق اإلتص ل حسب ،ب ال باد أن تكاون
اؼبواد احملضرة موادا وظ ف وكذلك القواعد اللغوي اؼبتعلم أن تكون قواعدا وظ ف .
الكلمات األساسية :تعل اللغ  ،الدارس اإلندون سي ،منظور وظ في
مقدمة
إن اللغ العرب وع الثق الع ؼب واؼبع ر والعلوم ،قد تعدت حدود منطقته  ،وانتشرت ب نتش ر
األم  ،وتطورت و ق لتطور الزمن ،على الرغ من ذلك إن اللغ العرب ال تزال ربتفظ اػبص ئص األصل  ،ألن
نزول القرآن الكرمي ب للغ العرب من أحد العوام اؽب م اليت تس عد يف اغبف ظ على أص ل اللغ العرب حىت اآلن.
واللغ العرب لغ الوحي اليت نزل هب القرآن الكرمي ح ث ق ل :إِنَّ أَنْاَزلْنَ هُ قُا ْرآَنً َعَربًِّ لَ َعلَّ ُك ْ تَا ْع ِقلُو َن .هي
خ لدة خلود الكت ب اؼبنازل هب  ،واؼبسلمون مط لبون ب لعن ي ب للغ العرب  ،وقد ُخصت لنق لغ الرس ل اػب سب
اليت تتمث يف آي تو الكرشن  ،عن ي سبكن ؽب يف دارى  ،وتنشرى بُت الع ؼبُت.
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إال أن اللغ العرب رغ م أنزل اهلل هب وح و وم تو ر ؽب من خص ئص ،إن تعل اللغ العرب يف
إندون س ال يزال يواجو مش ك كثَتة يف مسَتهت  ،منه أن أكثر الطلب يف إندون س يواجهون اؼبشكالت يف
عمل اإلتص ل مهم تعلموا اللغ العرب سنوات طويل  .هذا يقتضي اإلسه م يف تطوير تعل اللغ العرب
للن طقُت بغَتى تطويرا ينطلق من منظور وظ في وتواصلي يف تعلمه وتعل مه .
مفهوم اكتساب اللغة من منظور وظيفي
إن تعل اللغ العرب ل لن طقُت بغَتى من منظور وظ في ال يفًتق من اكتس ب اللغ وعالق ىذا
اإلكتس ب بعمل تعل وتعل اللغ العرب ومتطلب ت ىذا التعل  .ك طف أي ك ن جنسو أو لونو ال يولد يف
الع مل إال لديو قدرة يستط ع هب يف بضع سنُت أن يعرب عن أغراضو الذىن وح ج تو ال وم ب للغ احمل ط بو،
بدون أن يبذل لوالديو جهدذن لتحق ق ىذا اإلجن ز .وذلك ألن األطف ل يولدون ولديه قدرة لغوي ؿبدودة
تس عدى على اكتس ب أي لغ يع شون يف ؾبتمعه .
ألطف ل يكتسبون اللغ بطريق موحدة ،وى يكتسبون اللغ اعتم دا على ذواهت أس س  ،إهن
يكتسبون اللغ احمل ط بو يف ظر وج ز جدا إذا م قورن ذلك بتعلمه أي معر أخرى ،كمعر اغبس ب مثال.
وذلك ألن الطف يولد مزودا جبه ز طري شنكنو من اكتس ب أي لغ ك نت ،ويتحدد دور الب ئ اللغوي يف ربف ز
ىذا اعبه ز الفطري.
ودل أحب ث ظب ث على أن احملصول اللفظي عند األطف ل يبدأ ضع ف مث ينمو سريع ح ث ال يتج وز
عدد الكلم ت ثالث كلم ت يف السن األوىل ،ويص إىل م ئتُت وسبعُت كلم يف السن الث لث من العمر ،ويص
إىل ألفُت وسبعُت كلم يف السن اػب مس  ،ويص إىل ألفُت وطبسم ئ وستُت كلم يف السن الس دس من العمرٔ.
وقد أكد ب عض األحب ث أن الطف يكتسب اللغ على عمل تُت؛ عمل اؼبقدرة وعمل األدا  .عمل
اؼبقدرة ىي عمل قدرة الطف على تكوين صب لغوي من غَت وعي ،وىذه العمل تكون أس س لعمل األدا اليت
ىي استخدام اللغ كالم أو كت ب  .وعمل األدا يتكون من عمل تُت وذن عمل الفه وعمل انت ج الكلم تٕ.
من ىذه العمل ال يكتسب الطف قدرة يستط ع هب أن شن ز بُت اعبم النحوي أو الصر قط ،ب يكتسب
أيض قدرة يستط ع هب أن شن ز بُت اعبم الواردة س قه وبُت اعبم غَت الواردة س قه  ،وىو يكتسب أيض قدرة
يتمكن هب أن يتكل بش خص من سب وبكالم من سب يف وقت من سب ومك ن من سب وبطريق من سب .
قد دل الدراس ت العلم على أن األطف ل الذين يع شون يف الب ئ ت اإلجتم ع اإلقتص دي اؼبمت زة
ه يتكلمون أسرع وأدق وأقوى من األطف ل الذين يع شون يف الب ئ ت اإلجتم ع الدن  ،وكلم تعددت خربة
الطف يف التع م مع غَته واتسع نط ق ب ئتو ازداد دنوه اللغويٖ.
 1عبد اجمل د س د أضبد منصور ،عل اللغ النفسي (ري ض ،ج مع اؼبلك سعود )ٜٕٔٛ ،ص.ٜٔٗ :
Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoretik (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003) p. 168-169.
 3عبد اجمل د س د أضبد منصور ،عل اللغ النفسي ،ص.ٜٔٗ :
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تضح مم سبق أن األطف ل ح نم يكتسبون اللغ احمل ط بو يكتسبون يف نفس الوقت معر استخدامه
يف س ق هت اؼبن سب  ،لتجرب الكالم يف ب وهت تكف ه لتطوير قدرهت اللغوي ع م يستخدمه استخدام
صح ح يف االتص ل مع غَتى يف ح هت اإلجتم ع  .ألطف ل يكتسبون اللغ بداللته وتداوؽب قب اكتس هب
قواعدى النحوي والصر  ،من اؼبمكن لدارسي اللغ العرب أن يكتسبوا على مه رة الكالم بدون أن تسبقه
معر ته ب لقواعد النحوي والصر ٗ.
واألطف ل ح نم يك تسبون اللغ األم إهن ال يبدؤون ب كتس ب القواعد النحوي  ،ب يكتسبوهن مبتدأ
ب كتس ب ك ف ت استعم ؽب على و ق القواعد اإلجتم ع والثق اػب ص هب  .ولذلك إن تعل اللغ العرب
وتعل مه ال يقتضي أن يبدأ بتعل القواعد النحوي أو تعل مه  ،ب شنكن أن يبدأ ب ستعم ل اللغ العرب وك ف ت
استعم ؽب على و ق القواعد اإلجتم ع والثق اػب ص
وإذا ك ن األمر كذلك ،إن تعل
كوس ل التواص بُت األ راد ،وكذلك تعل
التواصل حىت يكون تعل مه يؤدي إىل تنم

ب للغ العرب .
اللغ العرب ينبغي أن يعتمد على توظ ف اللغ العرب
القواعد النحوي ال بد أن يعتمد على أس س الوظ ف
القدرة التواصل لدى الدارس.

تعليم اللغة العربية من منظور وظيفي
إن تعل اللغ العرب يف إندون س يندرج يف إط ر تعل اللغ ت األجنب  ،إال أن تعل اللغ العرب يف
إندون س موجو ع دة للكب ر ،وأ ن تعل مه موجو لغ ي ت ؿبددة .وأم تعل اللغ العرب يف إندون س من الكب ر
إن م يُقبلون ع دة على ىذا التعل ؿبدد يف غ ي مع ن  ،وىي إم لغ ي دين  ،أوغ ي مهن  ،أوغ ي علم ،
أوغ ي ثق .
واؼبلك اللغوي لدى الكب ر تكون قد رسخت رسوخ يف لغته األم خبال م ىو عل و وضع األطف ل،

ح ث يتعرضون لتعل لغ ث ن وملكته اللغوي مل يكتم نُضوجه يف لغته األم٘ .ويعٍت ذلك -ب ؼبنظور
الوظ في -أن اؼبلك ت اػبمس اليت تُكون القدرة التواصل  ٙتَكون قد أسبت نضجه لدى الكب ر يف لغته األم،
ويتطلب عمله يف لغ أجنب مزيدا من الوقت واعبهد اؼبركز.
استن دا إىل نت ئج األحب ث النظري والتجريب عن اكتس ب اللغ وتعلمه  ،إنن نستط ع أن نتصور تصورا
علم عن تعل اللغ العرب للكب ر يف اندون س  ،ألنن سنكون مزودين دبعر ج دة عن ك ف اكتس ب اللغ
 4انظر عز الدين البوش خي ،النحو الوظ في وإشك ل بن األحن (رس ل ج مع  ،مرقون  ،كل اآلداب ،مكن س ،اؼبغرب.)ٜٜٔٓ ،
 5عبد الق در الف سي الفهري ،اكتس ب اللغ العرب والتعل اللغوي اؼبتعدد :ؾبل أحب ث لس ن  ،اجمللد ٗ ،العددٔ ،ٕ-ديسمرب( ،ٜٜٜٔالرب ط ،منشورات
معهد الدراس ت واألحب ث للتعريب :)ٜٜٜٔ ،وعز الدين البوش خي ،حنو استثم ر اللس ن ت يف تعل اللغ العرب يف  :اللس ن ت وتعل اللغ العرب
وتعلمه  ،سلسل الندوات ،عدد ٗٔ ،كل اآلداب والعلوم اإلنس ن  ،مكن س ،الرب ط ،منشورات عك ظ.)ٕٕٓٓ ،

 6إن تعل لغ أجنب يقتضي تدخ اؼبلك ت اليت تُكون القدرة التواصل  ،واؼبلك ت اؼبكون للقدرة التواصل طبس وىي :اؼبلك اللغوي  ،و اؼبلك اؼبعر ،
واؼبلك اؼبنطق  ،واؼبلك اإلدراك  ،واؼبلك اإلجتم ع  .انظر :أضبد اؼبتوك  ،قض ي اللغ العرب يف اللس ن ت الوظ ف (الرب ط،الكرام  )ٜٜٔٛ ،ص-ٖٙ :
.ٖٚ
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األم ،وعالق ىذا اإلكتس ب ب تعل اللغ العرب ومتطلب ت تعلمه  .وعلى ىذا األس س إنن نستط ع أن نضع ؽب
برامج تعل اللغ العرب اؼبن سب والكتب اؼبقررة ،وخنت ر الطرق والتقن ت اؼبالئم لتحق ق الغ ي ت اؼبرجوة من تعل
اللغ العرب .
لتحق ق جن ح تعل اللغ العرب ينبغي للمعل أن سنت ر طريق التعل يف ضو األىدا اليت يريد
ربق قه مع طالبو .ويف تعل اللغ األجنب ال سنرج اؽبد عن رغب الطالب يف تعل اإلتص ل ب للغ العرب ويف
ه لغ القرآن وكتب الًتاث و ه الثق العرب  .وىذا يعٍت أن تعل وتعل اللغ العرب ينبغي أن يكون وظ ف
زنقق القدرة علي اإلتص ل ب للغ العرب وزنقق ه الثق العرب .
وألج ربق ق ىذه الوظ ف ك ن من الضروري أن يستخدم اؼبعل طريق ذبمع ه عن صر الطرق
األخرى بشك زنقق تدريب الدارسُت على اإلستخدام الوظ في للغ  ،والطريق اليت شنكن أن ذبمع بُت عدة
مداخ وطرق ىي اليت نسم ه ب لطريق الوظ ف  ،ح ث تركزت على جع اللغ ذات وظ ف يف ح ة الدارسُت.
وىذه الطريق تركزت على عمل ترابط األ ك ر ودنوى حب ث ك نت ثروة اؼبفردات والقواعد وس ئ قط
الستخدام اللغ وإتق هن  ،ول ست ىد يف تعل اللغ  ،نبغي أن يتعل الطالب يف ىذه الطريق استخدام
الكلم ت والًتاك ب اليت تعلموى يف التواص اؼبب شر بن طق اللغ  ،حىت يدرب الطالب على استخدام اللغ

كوس ل اإلتص ل.ٚ
وىذه الطريق تبدأ ب ستخدام اؼبعل اللغ اؼبعلم يف كالمو ،وبتدريب الطالب على أن رن بوا ب للغ
اعبديدة مب شرة يف كلم ت وصب بس ط  ،وعلى اؼبعل أن يتحلى ب لصرب يف بداي التعل  ،ألن تقدم الطالب
س بدو بط ئ يف ىذه اؼبرحل  ،إال أهن س تقدمون بعد أس ب ع قل ل بشك يفوق الطرق األخرى ،وذلك ألن ك
مفردة جديدة زبضع لالستخدام والتوظ ف تدخ يف حص لته الفكري  ،ومن مث تظ ىذه الطريق ع ل يف
تعل اللغ .
وأغراض التدريس بطريق الوظ ف مط بق لوظ ف اللغ يف ح ة الطالب ،وذلك كم ق ل الن ق وطع م
م يلي:ٛ
ٔ .الغرض األول ىو ه اللغ بشك ع م من خالل صورهت اؼبتكلم  ،ومن مث ؼبدخ لتحق ق ىذا الفه
ال يت إال من خالل األذن ،أي من خالل الطريق السمع الشفوي وذلك ألن اػبطوة األوىل ب لنسب
لألذن ىي التدريب على الفه السريع للغ احملدث .

ٕ .الغرض الث ين ىو التحدث بوضوح ك من أج االشًتاك يف احمل دث ت ال وم الع دي  ،وربق ق ىذا
الغرض وىو عمل الكالم تت ب ستخدام اللس ن ،وىن يقوم الطالب ب ستخدام ألسنته يف ترديد

Iskandarwassid and Dadang Senendar, Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2009) p. 43.
 8ؿبمود ك م الن ق و رشدي أضبد طع م  ،طرائق تديس اللغ العرب لغَت الن طقُت هب (الرب ط ،إيس سكو )ٕٖٓٓ ،ص.ٜٛ- ٛٛ :
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الكلم ت خلف اؼبعل  ،وزنت ج اللس ن يف ىذه اغب ل إىل تدريب على إخراج األصوات السل م
والصح ح قب أن يرى التالم ذ الكلم ت مكتوب .
ٖ .الغرض الث لث ىو قرا ة اؼبواد اليت تعتمد على اؼبفردات اليت سبق تعلمه  ،وربق ق ىذا الغرض وىو
عمل القرا ة يت من خالل العُت ،قوم الطالب بقرا ة الكلم ت قرا ة ص مت عندم يروهن مكتوب
على السبورة ،وربت ج العُت يف ىذه اغب ل إىل تدريب منظ على عمل التعر .
ٗ .الغرض الرابع ىو ربص معلوم ت وظ ف  ،وس طرة ت م على اؼبفردات األس س ومعر ك مل بأى
أدن ط الًتاك ب اللغوي اليت تستخدم يف الكت ب  ،واؼبدخ لتحق ق ىذا الغراض وىو استخدام اللغ
استخدام وظ ف يت من خالل التدريب ت اؼبنظم واؼبركزة ،إذ ينبغي أن يتعل الطالب ك اؼبفردات
النشط حيت تس عدى على قرا ة و ه اؼبواد اؼبن سب غب جته وم وؽب  ،كم ينبغي أن يتعل الطالب
أيض كت ب اللغ عن طريق تكل فه بإعداد واجب ت تتص بًتك ب اللغ وإعط ئه سلسل من قطع
اإلمال .
في تطب ق ىذه الطريق شنكن أن ذبمع ه عدة طرق ك لطريق اؼبب شرة والطريق السمع البصري
والطريق الشفوي اؼبكثف  ،نبغي على اؼبعل يف ىذه الطريق أن يتجنب الًتصب ألهن تؤدي إىل امتن ع الدارس من
التفكَت يف اللغ اؼبتعلم  ،حىت تكون عمل تعل اللغ العرب
اإلنت ج .

ع ل عبع الدارس نش ط يف اؼبه رة اللغوي

تعليم النحو من منظور وظيفي
لقد علمن أن قواعد اللغ بشك ع م تقنُت لظواىر لغوي ألفه الن س واستخدموى  .ستعم ل اللغ
إذن س بق على تقع دى أو تقن نه  .وم نشأت اغب ج للتقنُت إال عندم بدأت مس رات االستخدام اللغوي
تنحر  .من ىن ك نت وظ ف الق عدة تقنُت اؼبس رات الصح ح للغ  .والقواعد إذن وس ل ول ست غ ي بذاهت .
والغرض من تدريسه ينبغي أن يكون التعبَت والفه السل مُت يف ؾب ل الكت ب واغبديث كم ينبغي الربط بُت
القواعد وتذوق األس ل ب.ٜ
تعل القواعد النحوي ال بد من الًتك ز على اؼبوضوع ت النحوي الوظ ف  ،ويقصد هب تلك
اؼبوضوع ت الىت يستخدمه االنس ن يف ح تو ،وتليب ح ج تو اللغوي  ،وتسه لو عمل التف ع اإلجتم عي حب ث
يقرأ بصورة سل م  ،ويكتب بأسلوب سل  ،ويعرب بشك صح ح ،ويستمع تع نو معر تو النحوي على ه م
يستمع ال و ،ولن يتأتى لو ذلك إال إذا ك نت شب دوا ع تد عو إىل التعل  ،ولن يتوا ر الدا ع إال إذا أحس اؼبتعل أن
اؼبوضوع ت اليت يتعلمه تليب ح ج تو وترضي اىتم م تو.

 9رشدي أضبد طع م  ،األسس الع م ؼبن ىج تعل اللغ العرب (الق ىرة ،دار الفكر العريب )ٕٓٓٓ ،صٙٔ :
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وتأتى معر اؼبوضوع ت األس س الوظ ف عن طريق ب ن تواترى واستخدامه يف لغ اغبديث والكت ب ،
م كثر استعم لو ك ن أس س وم ق استعم لو ك ن ث نوي .
وانطالق من ذلك شنكن زبل ص اؼبن ىج النحوي من بعض اؼبب حث اليت مل ترد يف اإلستعم ل ال يف
أس ل ب الكت ب وال يف استعم الت الطلب  ،وإرج ؤى إىل اؼبتخصصُت مث  :االشتغ ل واالستغ ث والندب وإلغ
االعراب التقديري ،وأ نواع االض  .وكذلك اإلقتص ر يف اؼبب حث النحوي الفرع على م يستخدم يف اغب ت
واستبع د م ال يستعم على أن يًتك للمتخصصُت م بعد ،نقتصر من البدل على البدل اؼبط بق ،ومن
التعجب على ص غ م أ علو ،ومن حرو اعبزم على "مل ،الم االمر ،الم الن ى " ومن أدوات الشرط اعب زم
على "إن ،من ،مهم  ،مىت" ومن االستثن على "إال ،غَت ،عدا" وذكر "ال" الن ع للجنس بُت أخوات إن لكثرة
استعم ؽب يف اغب ت ،و"أم " بُت أدوات الشرط غَت اعب زم لكثرة استعم ؽب يف اغب ة ،وذكر توك د الضمَت بُت
روع التوك د الستعم لوٓٔ.
وكذلك ال ب د أن يبتعد اؼبدرس يف تعل القواعد النحوي عن الشذوذ واإلستثن ات
والتعريف ت ،ذلك ألن الدخول يف ىذه اؼبت ى ت إنو ال يعل لغ وال يعُت الدارس على مم رس اللغ
العرب يف مواقف اغب ة ،ويعم على تعزيز النظرة اؼبغرس يف بعض أذى ن الدارسُت حول صعوب
القواعد النحوي  .على اؼبدرس أن يعم على إزال م علق يف أذى ن الدارسُت من أن النحو صعب
ومعقد ،حىت ينظروا اللغ العرب بنظر السهول وال سر.
تعليم اللغة العربية من منظور وظيفي في إندونيسيا
إن دخول اللغ العرب وانتش رى يف إندون س ك ن ويتم شى مع دخول اإلسالم وانتش ره يف ىذا البالد.
ذلك ألن اللغ العرب واإلسالم ؽبم عالق وط دة .للغ العرب ىي لغ اؼبصدر األس سي للدين اإلسالمي:
القرآن الكرمي واألح ديث الشريف  ،وىذا يعٍت أنو ال يتدين اإلندون س ون هبذا الدين اغبن ف إال وى يتع ملون مع
لغتو العرب .
واللغ العرب دخلت يف إندون س منذ وقت مبكر وجدت قبوال حسن من قب اجملتمع اإلندون سي
وانتشرت انتش را ملحوظ بفض كوهن لغ دين اإلسالم .إال أن ىذه البداي اؼبشرق واؼبسَتة الواعدة حظته اللغ
العرب بوصفه لغ الدين قط ومل ربظ ىي بوصفه لغ اإلتص ل .إن مسَتة ىذه اللغ كلغ اإلتص ل مل ربظ م
تستحقو من س س النشر اعب دة ومن ىج التعل والتعل اؼبطورة .ك ن م يستند إل و تعل ىذه اللغ من منهج
وطريق شنكن وصفو تقل دي ح ث أنو يركز إىل حد كبَت على كوهن لغ دين دون مراع ة كوهن لغ اإلتص ل  ،مم
يربر القول إن تعل مه يتبٌت اذب ى دين .
 10زكري إظب ع  ،طرق تدريس اللغ العرب ( االسكندري  :دار اؼبعر اعب مع  )ٜٜٔ٘ ،ص.ٕٕٓ :
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وأى م يتمث

و ىذا االذب ه الديٍت بن اؼبنهج اؼبتبع لتعل اللغ العرب الذي ك ن يتبٌت منهج حنوي

اؼبركز ترك زا ب لغ على القواعد النحوي والصر من اللغ العرب دون اىتم م ب ؼبه رات اللغوي  .ويفًتض ىذا اؼبنهج
أن إكس ب اؼبواد النحوي واإلؼب م هب شرط أس سي –إن مل يكن وح دا -يف عمل إج دة اللغ العرب  .واؼبع ر
الرئ سي لق س مدى درج إج دة اللغ العرب يف ضو ىذا اؼبنهج ىو القدرة على قرا ة النصوص العرب خ ص
النصوص الدين واألدب وترصبته إىل اللغ اإلندون س  .لذا إن اؽبد
على ىذا اؼبنهج ىو اؽبد

الرئ سي من تعل اللغ العرب وتعلمه

الديٍت ،وىو تعل اللغ العرب وتعلمه من أج التمكن من ه القرآن الكرمي،

واألح ديث الشريف  ،وغَتذن من اؼبص در الدين اإلسالم .
لذك ك ن تعل اللغ العرب يف إندون س على صب ع مستوي تو يًتكز إىل حد كبَت على عمل تزويد
الطالب بقواعد اللغ العرب وتدريبه على الًتصب لكي يتمكنوا من است ع ب النصوص العرب وترصبته إىل اللغ
اإلندون س  ،وذلك يت من خالل توظ ف م يعر بطريق القواعد والًتصب  .هذه الطريق تسمح استخدام اللغ
الوس ط يف عمل التعل مم سنفف عب معلمي اللغ العرب يف إندون س الذين ك ن معظمه مل يتمتع دب
يكفي من مه رة الكالم .و ينحصر ؿبتواه على اؼبب حث النحوي حول الكلم واغبرو
والصف ت ،ويعتمد تقدمي ؿبتواه على الكتب اللغوي اليت مل يكن إعدادى ألج األىدا

واأل ع ل واألظب
التعل م  ،مث

اآلجروم حملمد الصنه جي ،ومتمم اآلجروم لشمس الدين ؿبمد الرع ٍت ،وألف ابن م لك حملمد بن عبد اهلل
بن م لك األندلوسي .وىذه الظ ىرة كم ك ن رنري يف اؼبع ىد السلف .
واالذب ه الديٍت –كم سبق ذكره -وم يستند إل و من مدخ ومواد تعل م وطرائق التدريس قد حصر
اللغ العرب يف ق ود الدين ومل يعط حقه كلغ اإلتص ل .إن تعل اللغ العرب وتعلمه يف ضو ىذا االذب ه ل س
ع ب بك التأك د ب إنو يتم شى مع كون ىذه اللغ لغ دين اليت ينطق هب القرآن الكرمي واألح ديث الشريف ،
كم يتم شى مع دا ع اإلندون س ُت الرئ س لتعل اللغ العرب ٔٔ.
ولكن تغَت الزمن يتطلب الشعب اإلندون سي إىل التواص ب لشعب العريب ،وىذا يتطلب أيض إىل
إج دة وس ئ اإلتص ل ب نه  ،هذه اؼبتطلب ت يف ح ج إىل تطوير طرق تعل اللغ العرب  .ولذلك ،بعد عودة
األج ل اإلندون سي من مراكز التعل يف الشرق األوسط ،ج وا بتجديد األ ك ر يف ؾب ل تعل الدين اإلسالمي
وطرق تعل اللغ العرب .
ويف ىذه األون تطبق طريق مب شرة يف تعل اللغ العرب يف إندون س  .وتعل اللغ العرب هبذه الطريق
اؼبب شرة وجدت يف اؼبع ىد اإلسال م اؼبع صرة منذ بداي القرن الت سع عشر .وبدأى عبد اهلل أضبد يف مدرس أدب
 11شهدا ص حل ،من ىج تعل اللغ العرب يف اؼبدارس االبتدائ بإندون س (رس ل الدكتوراه (اػبرطوم ،ج مع الن لُتٕٓٓٙ ،م) ص.ٖٓ:
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سن  ٜٜٔٓم يف دنق جن نق ،مث تبعه زين الدين الب ي ال ونسي ورضبو الب ي ال ونس يف مدرس دين للبنُت
سن ٘ٔ ٜٔم ومدرس دين للبن ت سن ٖٕ ٜٔم ،مث تبعه كذلك ؿبمود يونس يف Normal School
سن ٖٔ ٜٔم ،وتبعه أخَتا إم م زركشي يف كل اؼبعلمُت اإلسالم دبعهد عصري كونتور ونوروغو ج وى
الشرق ٕٔ.
ويف تطور ىذا اؼبعهد مل يكتف ب لطريق اؼبب شرة قط ،وإدن يستخدم أيض طريق السمع الشفوي
واؼبدخ اإلتص يل .ومل يوجد مث ىذا اؼبعهد العصري يف إندون س إال يف بعض اؼبن طق قط ،مث معهد األمُت
يف رندوان سومنف م دورا ،ومعهد دار اللغ والدعوة يف ب غ

سوروان .وقد لعب خريج ىذه اؼبع ىد دورا كبَتا

يف تطوير تعل اللغ العرب يف إندون س ل ع دوا اللغ العرب إىل طب عته وم يستحقه كلغ اإلتص ل.
تطور ؾب ل تعل اللغ العرب يف اؼبع ىد العصري يف إندون س تطورا ملحوظ  ،ويتمث ىذا التطور يف
اؼبن ىج التعل م  .ويعد ىذا التطور نقط البداي للمنظور الوظ في يف ؾب ل تعل اللغ العرب يف إندون س .
يتس منهج تعل اللغ العرب يف اؼبنظور الوظ في بأنو ال ينحصر من ح ث األىدا

على األىدا

االتص ل وىي السعي إىل سبكُت

يطور ل شم أيض األىدا
الدين قط -كم ك ن يف اؼبنهج القدمي -وإدن ّ
الطالب من صب ع مه راهت اللغوي من استم ع وكالم وقرا ة وكت ب على حد سوا  .ذلك على أس س أن اللغ
العرب ل ست لغ دين قط وإدن ىي أيض لغ االتص ل بشىت ؾب التو.
وتطور األىدا

يف تعل اللغ العرب يف ىذه اؼبع ىد قد استتبع تطويرات أخرى اليت تتمث يف احملتوى

ح ث أن اؼبواد التعل م تطورت تطورا ال تشتم على اؼبواد النحوي والنصوص اؼبقرو ة قط وإدن تغطى صب ع
عن صر اللغ العرب (األصوات واؼبفردات والًتاك ب) ومه راهت األربع (االستم ع والكالم والقرا ة والكت ب ) .ومل
يقتصر تقدمي اؼبواد من خالل النصوص اؼبقرو ة اؼبستمدة من الكتب الدين واألدب قط ،وإدن أيض من خالل
النصوص اؼبسموع اليت يت تنظ مه وتقدشنه يف السلسالت التعل م .
وتطوير اؼبواد التعل م يف ىذه اؼبع ىد قد استتبع بدوره تطويرا يف طرق التدريس ح ث أن عمل تعل
اللغ العرب على صب ع مستوي هت مل تقتصر على طريق النحو والًتصب  .ورغ أن ىذه الطريق التقل دي م زالت
يوظفه اؼبعلمون إال أن توظ فه يتآزر مع طرائق أخرى حديث يف ضو م يعر ب لطريق اإلتص ل  .قد ش ع

12

Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2009) p:30. and
Nazri Syakur, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Dari Pendekatan Komunikatif Ke
Komunikatif Kambiumi (Yogyakarta: Pedagogia, 2010) p: 55.
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استخدام ىذه الطريق يف السنوات األخَتة خ ص يف برامج تعل اللغ العرب للمستوى اؼبتقدم يف اؼبع ىد العصري
يف إندون س نت ج لتغَت اذب ه التعل وربسن تأى اؼبعلمُت.
و منذ النصف الث ين من التسع ن ت استخدم بعض اعب مع ت يف إندون س ىذه الطريق يف ؾب ل
تعل اللغ العرب  ،مث الربن مج اػب ص لتعل اللغ العرب يف ج مع موالن م لك إبراى اإلسالم
اغبكوم م النجٖٔ .كم أنشأ كثَت من اؼبع ىد اإلسالم يف إندون س اؼبراكز اػب ص لتعل اللغ العرب
على هنج التعل الوظ في لتصبح اللغ العريب وس ل اإلتص ل بُت الطالب اإلندون سي.
الخالصة

إن جن ح تعل وتعل اللغ العرب لغَت الن طقُت هب يرتبط بنج ح التعل والتعل واإلكتس ب ،ذلك ألن
نظري اكتس ب اللغ أس س نظري تعل اللغ ت األجنب  ،دب أن اكتس ب اللغ األم عم طب عي طري ،وأن تعل
اللغ ت األجنب عم صن عي زن كي العم الطب عي.
إن اؽبد الرئ سي من تعل اللغ العرب للن طقُت بغَتى من منظور وظ في ىو ارن د اإلتص ل ،لذلك

إن تعل اللغ العرب ال بد أن ال يقف عند حدود تعل القواعد النحوي قط ،ب يتعداه إىل تعل ك ف ت
اإلستعم ل و ق القواعد اإلجتم ع والثق العرب .
ودب أن القواعد النحوي ىي وس ل إىل استق م اللس ن من اللحن واػبطأ ول ست غ ي يف تعل اللغ
العرب  ،لذلك ال بد من تعل مه أن تركز على اؼبوضوع ت الوظ ف حىت تكون القواعد النحوي مظهرا من مظ ىر
اغب ة اللغوي .
تعل اللغ العرب من منظور وظ في يف إندون س يبدو من ت ريخ دخول اللغ العرب إىل إندون س منذ
أن ك نت اللغ العرب لدى اإلندون سُت لغ دين قط حىت تصبح لغ اإلتص ل ،ومنذ أن ك نت طريق تعل مه
بطريق النحو والًتصب حىت يصبح تعل مه ب لطريق اإلتص ل .

 13دل الربن مج اػب ص لتعل اللغ العرب  (،م النج :اعب مع اإلسالم اغبكوم م النج )ٕٓٓ٘ ،ص ٕٔ.ٕٕ-

109

Vol. 01 No. 01 January - Juni 2017
ISSN :2549-4813 E-ISSN : 2549-368X

قائمة المراجع
أضبد اؼبتوك ( )ٜٜٔٛقض ي اللغ العرب يف اللس ن ت الوظ ف  ،الرب ط ،الكرام .

أضبد ؤاد إ ندي ( )ٕٜٓٓطريق تعل اللغ العرب  ،م النج ،مشك ت.
رشدي أضبد طع م (ٕٓٓٓ) األسس الع م ؼبن ىج تعل اللغ العرب  ،الق ىرة ،دار الفكر العريب.
ريتش ردز ورودجرز (ٓ ،)ٜٜٔمذاىب وطرائق يف تعل اللغ ت وصف وربل  ،الري ض ،دار ع مل الكتب.
شهدا ص حل (ٕٓٓٙم) من ىج تعل اللغ العرب يف اؼبدارس االبتدائ بإندون س  ،رس ل الدكتوراه ،اػبرطوم،
ج مع الن لُت.

عبد الق در الف سي الفهري ( )ٜٜٜٔاكتس ب اللغ العرب والتعل اللغوي اؼبتعدد :ؾبل أحب ث لس ن  ،اجمللد ٗ،
العددٔ ،ٕ-ديسمرب ،ٜٜٜٔالرب ط ،منشورات معهد الدراس ت واألحب ث للتعريب.
عبد اجمل د س د أضبد منصور (ٕ )ٜٔٛعل اللغ النفسي ،الري ض ،ج مع اؼبلك سعود.
عز الدين البوش خي (ٓ )ٜٜٔالنحو الوظ في وإشك ل بن األحن  ،رس ل ج مع  ،مرقون  ،كل اآلداب،
مكن س ،اؼبغرب.
عز الدين البوش خي ( )ٜٜٔٛقدرة اؼبتكل التواصل وإشك ل بن األحن  ،أطروح ج مع  ،مرقون  ،كل
اآلداب ،مكن س ،اؼبغرب.
عز الدين البوش خي (ٕٕٓٓ) حنو استثم ر اللس ن ت يف تعل اللغ العرب يف  :اللس ن ت وتعل اللغ العرب
وتعلمه  ،سلسل الندوات ،عدد ٗٔ ،كل اآلداب والعلوم اإلنس ن  ،مكن س ،الرب ط ،منشورات عك ظ.
ؿبمود أضبد الس د ( )ٜٜٔٚيف طرائق تدريس اللغ العرب  ،دمشق ،ج مع دمشق.
ؿبمود ك م الن ق و رشدي أضبد طع م (ٖٕٓٓ) طرائق تديس اللغ العرب لغَت الن طقُت هب  ،الرب ط،
إيس سكو.
دل الربن مج اػب ص لتعل اللغ العرب  )ٕٓٓ٘( ،م النج :اعب مع اإلسالم اغبكوم م النج.
ذكري ت إظب ع (٘،)ٜٜٔ
رق تدريس اللغ العرب  ،اإلسكنداري  ،دار اؼبعر اعب مع
Abdul Chaer (2003) Psikolinguistik Kajian Teoretik, Jakarta, PT Rineka Cipta.
Eric W Howkino (1981) Modern Language in the Curriculum, Cambridge,
University Press.
Nazri Syakur (2010) Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Dari
Pendekatan Komunikatif Ke Komunikatif Kambiumi, Yogyakarta: Pedagogia.
Iskandar Wassid, (2009), Strategi Pembelajaran Bahasa and Dadang Sunendar,
Bandung, Remaja Rosda Karya.

110

