
ات ٢٣ الندوات والمؤتمر

الأعمال  اأن يكون رائدًا فـي  العربية على  اللغة  الدويل خلدمة  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  يحر�ص مركز 
ومتويل  املعلومات،  وقواعد  بالأدلة  عنايته  مثل  البعيد،  املدى  فـي  العربية  اللغة  خدمة  فـي  ت�سهم  التي  الكربى 
العامل  اأنحاء  فـي  العربية  باللغة  ة  املهتمَّ الدولية  املوؤ�س�سات  مع  التكامل  وحتقيق  العلمية،  وامل�سروعات  البحوث 

املختلفة وتنمية التبادل املعرفـي والثقافـي، من خالل تاأ�سي�ص �سراكات تعاون ونطاقات اأعمال م�سرتكة معها.
وي�سعد املركز بن�سر النتاج العلمي اخلا�ص باملوؤمتر ال�سنوي العا�سر ملعهد ابن �سينا للعلوم الإن�سانية الذي 
نظمه بالتعاون مع املركز؛ ا�ستكماًل لإ�سدارات املركز اخلا�سة بالدورات ال�سابقة ملوؤمترات املعهد )من ال�ساد�ص 

٢٠١٢م اإىل التا�سع ٢٠١٥م(، التي اأ�سرف املركز على مراجعاتها ون�سرها.
وقد ُعقد املوؤمتر العا�سر ملعهد ابن �سينا للعلوم الإن�سانية حتت عنوان )تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها فـي 
اجلامعات واملعاهد العاملية(، وقد ق�سمت اأبحاثه اإىل خم�سة حماور، وُن�ِسر كل حمور منها فـي كتاب م�ستقل، وهي:

املحور الأول: متعلم العربية الناطق بغريها: اكت�سابه اللغة وحاجاته وتطلعاته.
املحور الثاين: املنهج التعليمي واإعداد مواد تعليم العربية للناطقني بغريها. 

املحور الثالث: التقنية فـي تعليم العربية للناطقني بغريها. 
املحور الرابع: القيا�ص والتقييم فـي جمال تعليم العربية للناطقني بغريها.

املحور اخلام�ص: معوقات تعليم العربية فـي اجلامعات العاملية.

       وفق اهلل اجلهود و�سدد اخلطى.

الأمني العام
د.عبداهلل بن �شالح الو�شمي

indd   1.اهريغب قطانلا ةيبرعلا ملعتم 2/2/2017   11:16:53 AM



  

 

 
 

  
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 

   
  . فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر

  .مركز امللك عبداهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية
مركـز  ./ وتطلعاتـه  وحاجاته  اللغةهاكتساب :بغريها  الناطق متعلم العربية 

، الريـاض،    عبدالعزيز الدويل خلدمـة اللغـة العربيـة          امللك عبداهللا بن  
  .هـ١٤٣٨
  . سم٢٤  × ١٧)   ٢٣٦( األول  الكتاب
  ٩٧٨-٦٠٣-٩٠٨٧١-١-٣:  ردمك

    العنـوان- أ       )لغريالناطقني ا( تعليم –اللغة العربية  –١ 
     ١٥٣٧/١٤٣٨                           ٤١٨,٢٤:  ديوي

 

 

  ١٥٣٧/١٤٣٨   :رقم اإليداع
 ٩٧٨- ٦٠٣- ٩٠٨٧١-١-٣  :ردمك
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دويل خلدمة اللغة العربية بعمله منطلقاً مـن        يقوم مركز امللك عبداهللا بن عبدالعزيز ال      

الثوابت الوطنية الكربى اليت تأسست عليها بالدنا الغالية، فالعربية مسؤولية اجلميع وليست            
وظيفة فرد أو مؤسسة، وإمنا هي هوية وانتماء، حيث تسعد بالدنا مبا تقوم به من جهود يف              

 ما تأسست عليه وما جتده من توجيهات خدمة اللغة العربية يف العامل، ودعم حضورها، وفق
دائمة من قبل خادم احلرمني الشريفني حيفظه اهللا، إضافة إىل تنوع املؤسسات املعنية بالعربية              

 .والعمل على تكامل أنشطتها
ومنذ انطالق أعمال املركز، وهو يعمل جبد يف عـدد مـن املـشروعات والـربامج              

. العامل حتقيقاً للصبغة الدولية اليت يتسم ا املركـز واملبادرات اليت متتد لتشمل خمتلف بلدان  
النشر العلمي، حيث ينشط املركز يف جمال النشر العلمـي للكتـب،            : ومن هذه املبادرات  

وقـد أصـدر املركـز    . واألحباث احملكّمة، والدراسات، واالت العلمية احملكمة، وغريها    
صدارات املتنوعة، تضمنت أكثر مـن      جمموعة من السالسل العلمية اليت تضم عدداً من اإل        

  .باحٍث من خمتلف أحناء العامل) ٥٠٠(كتاباً علميا، شارك فيها قرابة ) ٨٠(
وحيرص املركز على أن يكون رائداً يف األعمال الكربى اليت تسهم يف خدمـة اللغـة                

روعات العربية يف املدى البعيد، مثل عنايته باألدلة وقواعد املعلومات، ومتويل البحوث واملش           
العلمية، وحتقيق التكامل مع املؤسسات الدولية املهتمة باللغة العربية يف أحناء العامل املختلفة             
وتنمية التبادل املعريف والثقايف، من خالل تأسيس شراكات تعاون ونطاقات أعمال مشتركة      

  .معها
ن سينا للعلوم ويسعد املركز بنشر النتاج العلمي اخلاص باملؤمتر السنوي العاشر ملعهد اب        

اإلنسانية الذي نظمه بالتعاون مع املركز؛ استكماالً إلصدارات املركز اخلاصة بالـدورات            
، اليت أشرف املركز على )م٢٠١٥م إىل التاسع ٢٠١٢من السادس (السابقة ملؤمترات املعهد 

 .مراجعاا ونشرها

 كلمة املركز



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

تعليم اللغة العربية (نوان وقد عقد املؤمتر العاشر ملعهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية حتت ع
  :، وميكن تقسيم أحباثه إىل مخسة حماور)للناطقني بغريها يف اجلامعات واملعاهد العاملية

 اكتسابه اللغة وحاجاته وتطلعاته: متعلم العربية الناطق بغريها: احملور األول. 
 املنهج التعليمي وإعداد مواد تعليم العربية للناطقني بغريها: احملور الثاين .  
 التقنية يف تعليم العربية للناطقني بغريها: احملور الثالث .  
 القياس والتقييم يف جمال تعليم العربية للناطقني بغريها: احملور الرابع .  
 معوقات تعليم العربية يف اجلامعات العاملية: احملور اخلامس. 

د بشاري على ويشكر املركز سعادة رئيس معهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية الدكتور حمم
جهوده اليت يبذهلا يف سبيل خدمة العربية ونشرها مع فريقه يف املعهد، وأخـص البـاحثني               
والباحثات ممن شارك يف هذا الكتاب، كما يشكر املركز الفريق العلمي الذي قام بإعـداد               

  .هذه الكتب اخلمسة للنشر
لك سلمان بن عبدالعزيز  أشيد بالدعم الدائم من لدن خادم احلرمني الشريفني امل..أخرياً

جلهود املركز وغريه من املؤسسات اللغوية اليت تعمل يف خدمة اللغة العربية يف    -حفظه اهللا -
العامل، كما أتقدم بالشكر إىل معايل وزير التعليم الدكتور أمحد بن حممد العيسى املـشرف               

د للسادة أعضاء جملس العام على املركز نظري دعمه الدائم خلطط املركز وأعماله، والشكر ممت
  .األمناء

  . اهللا اجلهود وسدد اخلطىوفق
 

 
 
 



  

 
 

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

 
 
 

 
 ،)وبلديات حكومات (األورويب االحتاد دول يف العربية باللغة االهتمام تنامي أمام
 أو اجلامعات يف حية كلغة وتدريسها العربية للغة األورويب الس أوالها اليت ميزةاملت واملكانة
  .أوروبا يف الكبري واإلسالمي العريب والوجود احلكومية، املدارس

 كلغة العربية اللغة تعليم إدماج يف ورغبة للغات، األوريب املرجعي اإلطار ظهور ومنذ
 موضوع اإلنسانية للعلوم سينا ابن معهد خصص فقد األوروبية التربوية املنظومة ضمن حية

 املرجعي اإلطار وفق العربية اللغة تعليم مناهج إعداد حول ٢٠١٢ عام منذ السنوية مؤمترات
 الس: مثل بغريها للناطقني العربية اللغة بتعليم املهتمة الدولية املنظمات مبشاركة األوريب

 والثقافة والتربية للعلوم اإلسالمية واملنظمة األورويب والربملان األورويب واالحتاد األورويب
 ،)إليسكو (والعلوم والثقافة للتربية العربية واملنظمة بباريس، العريب العامل ومعهد ،)إيسسكو(

 أكثر املؤمترات هذه يف شارك وقد العربية، اللغة خلدمة العزيز عبد بن اهللا عبد امللك ومركز
 واملواصفات املعايري لتطبيق عمل خطة وضع يف اهتمامهم وجعلوا وباحثة، باحث ٥٠٠ من

 وأن للغات، املشترك األورويب املرجعي اإلطار ضمن وإدراجها العربية اللغة على األوروبية
 العربية، اللغة على ومعايريه وأساليبه اإلطار هذا تطبيق حول العمل وأوراق البحوث تكون

 تطويرها، ووسائل والتقومي، التدريس طرقو املنهجيات ووضع األهداف حتديد وكيفية
 اللغة إدراج من اإلفادة سبل ومناقشة املواصفات، هذه مع يتناسب مبا صياغتها وإعادة
 باملعلم تتعلق العربية اللغة تعليم يف متنوعة قضايا مناقشة وكذلك اإلطار، هذا ضمن العربية

 للعلوم سينا ابن معهد مؤمترات فتشر وقد وتعلّمه، تعليمه تواجه اليت والتحديات واملناهج
 املؤمتر وحظي شولز، مارتان السيد األورويب الربملان رئيس من كرمية برعاية اإلنسانية
 اإلشراف توىل حيث العربية اللغة خلدمة اهللا عبد امللك مركز من كرمي بدعم العاشر السنوي

 عنوان كان وقد العمل، قوأورا البحوث بطباعة وتكفّل للمؤمتر العلمية اللجنة أعمال على
 الفترة يف وأقيم ،)العاملية واملعاهد اجلامعات يف بغريها للناطقني العربية اللغة تعليم: (املؤمتر
 :إىل املؤمتر ويهدف ٢٠١٦ مايو ٢٩-٢٨ املوافق ١٤٣٧ شعبان ٢٢-٢١

 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 .العاملية واملعاهد اجلامعات يف العربية اللغة تعليم واقع رصد -١
 .املعاجلة وسبل العاملية واملعاهد اجلامعات يف العربية اللغة يمتعل معوقات عن الكشف -٢
 .منها اإلفادة وآليات العربية اللغة تعليم يف الناجحة العاملية التجارب على التعرف -٣
 .العربية اللغة تعليم يف العاملية واملعاهد اجلامعات بني التنسيق آليات تطوير -٤
 اجلامعات يف اللغوية الكفاءة وقياس العربية تعليم يف والتقنية املعايري أمهية على التأكيد -٥

 .العاملية واملعاهد
 يف حضورها وتعزز العربية اللغة تعليم ختدم عملية ومشروعات مببادرات اخلروج -٦

 .العاملية واملعاهد اجلامعات
 

 :وحاجاته وتطلعاته اللغة اكتسابه العربية الناطق بغريها متعلم - ١
 وأثر واألقاليم، األقطار من عدد يف وحاجاته العربية اللغة متعلم الباحثون فيه تناول
 يف األم اللغة وتأثري الواقع، هذا وحتليل العربية، اللغة اكتساب يف احلاجات هذه تأمني

 لغةال تعليم وأن واجلماعات، األفراد تشكيل يف اللغة ودور العربية، اللغة اكتساب
 سياسية أو اقتصادية إما خمتلفة وأهداف ألغراض يكون بغريها الناطقني لدى العربية

  .للتعليم ومنهج طريقة هدف ولكل والتواصل التعايش لغرض أو ثقافية أو
 :العربية للناطقني بغريها  املنهج التعليمي وإعداد مواد تعليم  - ٢

 وبطريقة علمية أسس على وإعداده التعليمي املنهج أمهية عن الباحثون فيه حتدث
 العربية اللغة تعليم كفايات بناء وعن واضحة، وخطة عناصر من ومكونة منظمة

 وكيفية انتقائها ومعايري املفردات تعليم ومهارة العربية القواعد وتعليم واكتسباها،
 وصفية دراسة التعليمية املناهج بعض ودراسة التعليمية، املادة إعداد يف توظيفها
 واللساين التداويل املنهج وتأثري التعليمية، املواد هذه تطوير وسائل يف وكتبوا ة،وحتليلي

 العربية اللغة تعليم مناهج يف املتعددة الذكاءات ونظرية النظرية واللسانيات الوظيفي
 .بغريها للناطقني



  

 
 

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

 :للناطقني بغريها تعليم العربية يف التقنية - ٣
 ودور والتعزيز، الدعم برامج: منها التقنية يف متنوعة موضوعات الباحثون فيه تناول

 املتوخاة األهداف حتقيق يف وفاعليتها العربية، اللغة وتعلم تعليم يف احلديثة التقنيات
 حبضارتنا التعريف وهي ذلك من الكربى الغايات وحتقيق العربية، اللغة تدريس من

 وباقي -العرب نحن– بيننا والتالقي التعارف جسور وإجياد واإلسالمية، العربية
 يف ودورها اللغوية، اللغة املهارات تنمية يف التقنية الوسائط واستخدام العامل، شعوب
 اإللكترونية التطبيقات وأثر مكوناته، مبختلف العريب اللغوي الدرس معوقات جتاوز
 اإلنترنت مواقع وتقييم العربية، باللغة الناطقني لغري املوجه التعليمي اخلطاب على
لبعض العملية التجارب بعض عن وحتدثوا العربية، اللغة تعليم يف املتخصصة انيةا 

  .هلا التقوميية الدراسة مع العاملية واملعاهد اجلامعات
 :القياس والتقييم يف جمال تعليم العربية للناطقني بغريها - ٤

 ليمتع مسار يف وتأثريه التعليم، يف والتقييم القياس أمهية عن املشاركون فيه حتدث
 املتعلم لدى اللغوية الكفاءة قياس ميكن خالله فمن بغريها للناطقني العربية اللغة

 تقييم وأدوات وعالجها، الضعف جوانب واستكشاف اللغوي، التحصيل ومعرفة
 اإلطار حددها اليت املستويات مع تكييفها وطريقة وآلياا، وأشكاهلا اللغوية الكفاءة
 للناطقني اللغوية الكفاءة اختبارات واقع وتقييم غات،لل املشترك األورويب املرجعي
 .فيها واملأمول بغريها

 :العربية يف اجلامعات العاملية معوقات تعليم - ٥
 تواجه اليت واملشكالت والتحديات املعوقات تناول يف وأفاضوا املشاركون فيه كتب
 من العربية اللغة معلمي متكّن عدم: أبرزها ومن بغريها، للناطقني العربية اللغة تعليم

 واالهتمام احمللية، اللهجة أو العامية املعلمني بعض واستعمال املتعلمني، إىل إيصاهلا
 املهارات وإمهال منفرد بشكل التحدث أو الكتابة أو كالقراءة اللغوية املهارات ببعض

 احلديثة، العلمية التقنيات استخدام وقلة التدريس، وأساليب طرق وضعف األخرى،



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 هذه جاءت وقد املمكنة، املستقبلية واآلفاق العالج، وطرق احللول اوقدمو
 الدول من وغريها وماليزيا وإندونيسيا تركيا وهي متعددة دول حول الدراسات
  .واإلفريقية األوروبية

 مث وآالئه، نعمه على سبحانه ملستحقه والثناء الشكر عظيم أزجي املقدمة هذه ختام ويف
 لسعادة وأقدم القيمة، بأطروحام وأفادونا املؤمتر يف شاركوا الذي الباحثني األساتذة أشكر
 وملعايل الومشي صاحل بن عبداهللا الدكتور العربية اللغة خلدمة اهللا عبد امللك ملركز العام األمني
 استجابتهم على الدعاء وصادق الشكر خالص العيسى حممد بن أمحد الدكتور التعليم وزير

 ،)عشر احلادي (القادم واملؤمتر املؤمتر هذا يف املعهد مع واملشاركة عاونالت على وموافقتهم
 ينفع أن الكرمي اهللا سائالً املتميز، الفين اإلخراج ذا وطباعتها البحوث ذه عنايتهم وعلى

 عبد الدكتور لسعادة موصول والشكر اجلزاء، خري وحمبيها العربية اللغة عن جيزيهم وأن ا
 واملراجعة املؤمتر، إجناح يف وجهودمها متابعتهما على اجلرب بدر والدكتور فاخلري العزيز
  .العمل وأوراق للبحوث العلمية
 يف املتميزة وجهوده عبدالعزيز بن عبداهللا امللك مركز يقدمه مبا أشيد املناسبة ذه وإنين 
 الدراسات تحقيقب الكبرية وعنايته الدائم وإسهامه وتعليمها، ونشرها العربية اللغة خدمة

 اجلامعات مع املثمر والتواصل واللقاءات، والندوات املؤمترات وتنظيم ونشرها، واألحباث
  .وبراجمها أنشطتها يف الفاعلة ومشاركته وتعاونه الدولية واملراكز واملعاهد
  

 
 

 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 
 

 
  

  وب جيولكـيعق.د.أ
   بارِطنجامعة، عميد كلية العلوم اإلسالمية

   زادةنري القوشـجيم  .د
  جامعة بارِطن، كلية العلوم اإلسالميةيف قسم اللغة العربية وبالغتها رئيس 

  ود قدومـــحمم  .د
 جامعة بارِطن، كلية العلوم اإلسالميةيف وبالغتها  قسم اللغة العريبأستاذ مساعد 

 
اجات الالزمة ملتعلّمي اللغة العربية للناطقني بغريها يف اجلامعات التركية      يناقش هذا البحث احل   

  .وأثر تأمني هذه احلاجات يف اكتساب اللغة العربية
عربية يف تركيا، ويوضح أبرز     ليم اللغة ا  ويضع هذا البحث ابتداء تصورا عاما موجزا ملسرية تعل        

النقاط املضيئة يف هذه املسرية، كما يقف مطولًا عند نقاط اخللل اليت تعترض هذه املسرية وتـسهم            
يف تأخري العملية التعليمية؛ وذلك دف رصد واقع تعليم اللغة العربية رصدا تفـصيليا يبـين لنـا        

ختدم تعليم اللغـة   اجلامعات التركية، واخلروج مببادرة توافقية مبدئية   حاجات متعلّم اللغة العربية يف    
  .مهورية التركية يف اجل، وتشجع على اكتساا واإلقبال عليها وتعزز حضورها،العربية

للناطقني بغريهـا الـيت     ويعد هذا البحث من الدراسات املعدودة يف حقل تعليم اللغة العربية            
م اللغة؛ إذ إنّ أكثر الدراسات يف هذا اال تناولت هذا احملور عرضـا يف أثنـاء                 تتوقّف عند متعلّ  

للناطقني بغريها، أمـا هـذه      اللغة العربية   للناطقني بغريها، وملناهج تعليم     اللغة العربية   تطرقها ملعلّم   
صة لبحث حاجات الطلبة األتراك وأثرها يف اكتساب اللغة العربيةالدراسة فهي خمص.  

 
  .رصد واقع تعليم اللغة العربية يف اجلامعات التركية -١
  .التعرف على حاجات متعلّمي اللغة العربية يف اجلامعات التركية   -٢
  .التعرف على أبرز النقاط املضيئة يف مسرية تعليم اللغة العربية يف اجلامعات التركية   -٣
٤-   ف على أبرز التحدةالتعرة يف اجلامعات التركير مسرية تعليم اللغة العربييات اليت تؤخ.  
، وتشجع على اكتساا     وتعزز حضورها  ،ختدم تعليم اللغة العربية   اخلروج مببادرة مبدئية       -٥

   .مهورية التركية يف اجلواإلقبال عليها
  .، اجلامعات التركيةها العربية للناطقني بغري اكتساب اللغة،،حاجات املتعلّم: كلمات دالة



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

بدأ تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف السنوات األخرية يستحوذ على اهتمـام بـارز يف                
  :)١(امليدان التربوي، ويتضح ذلك من جانبين

لك اإلقبال اهلائل على تعلّمها من أبناء الشعوب اإلسالمية يف كلّ من آسيا وأفريقيا سواء متّ ذ     -١
يف املؤسسات التعليمية داخل تلك البالد، أم يف املؤسسات التعليمية اليت أنشئت يف الـبالد               
العربية هلذا الغرض، هذا إىل جانب نشاط كبري وواسع لتعليم اللغة العربية يف البالد األوروبية          

  .تعلّم اللغة العربيةعلى واألمريكية مع إقبال متزايد من أبناء هذه الشعوب 
إنشاء معاهد لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ومن ذلك باالهتمام الكبري من البالد العربية        -٢

عدد من اجلامعات السعودية واألردنية، إضافة إىل املعاهد املنتشرة يف مصر وقطر والكويـت             
  .وتونس

لعربية لديهم أغراض خمتلفـة     ومن احلقائق الالفتة يف هذا السياق أنّ املُقِبلني على تعلّم اللغة ا           
وأغراض متعددة، وهلذه األغراض دور مهم يف تنشيط دافعية هؤالء على عملية التعلّم، كما أنهـا                

 ي دورتؤد ا يف حتديد أهداف املناهج وحمتواها وتدريسها وأنشطتها وتقوميهـا وتطويرهـا،            ا مؤثر
غريها حباجات الدارسني كان املنهج أقدر على       وكلّما ارتبطت مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني ب       

حتقيق أهدافه وإثارة الدارسني إىل التعلّم وإشباع حاجام وحتقيق أغراضهم؛ ألنّ أهداف املنهج يف              
هذه احلالة وحمتواه ومواده التعليمية وأنشطته وطرق تدريسه وأساليب تقوميه ستوضع وتعد بالشكل             

ومـن املعـروف أنّ اهلـدف    «، )٢( ورغبام من تعلّم اللغة العربية   الذي يحقِّق حاجات الدارسني   
النهائي أو ما جيب أن يكون عليه اهلدف النهائي لتعليم أي لغة أجنبية حية هو متكني الدارس بعـد           
فترة زمنية يحددها املنهج الدراسي من ضبط املهارات اللغوية األربع يف التكلّم واملُحادثة الفعالـة               

اآليل يف رسم احلـروف والكلمـات       : فَهما وإفهاما، ويف القراءة االستيعابية، ويف الكتابة جبانبيها       
هذا هو الوضع الصحيح لتعلّم     ... واجلُمل، والتعبريي يف القدرة على صياغة األفكار صياغة سليمة        

م لـدى الدارسـني،     اللغات احلية، لكن هذا الوضع يتعرض لتغيرات تفرضها دوافع وأغراض التعلّ          

                                   
: دراسة ميدانيـة، مكـة  : خرى يف ضوء دوافعهمناطقني بلغات أال مسلمني تعليم العربية للبرامج كامل الناقة،   حممود  ) ١(

  .٩حقوق الطبع وإعادته حمفوظة جلامعة أم القرى، ص
  .١٠-٩، صالسابق املرجع  ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

وأهدافهم من تعلّم اللغة العربية مما يحتم علينا أن نكون على بينة من دوافع الدارسني وأهـدافهم                 
ِلنضع املناهج واملواد التعليمية يف ضوئها، وحندد طرق التدريس الكفيلة بتلبية احتياجات الـدارس              

ا راض كأساس لبناء املنهج قد أصـبح أمـر        أنّ مفهوم احلاجات واألغ   «؛ ذلك   )١(»وحتقيق أهدافه 
دمعتم ا ومعروفً ا ومنتشر     ا اآلن، والسعي إىل تطبيقه عملي   ا قد أصبح أيض ا أمر ا، كما أنّ النظر    ا واقعي

ا الدارس، حبيث ال يترك العمليـة التعليميـة   لبناء املناهج يف ضوء هذا األساس يأخذ يف اعتباره أولً    
  . )٢(سي واملُحتوى واهتمامات املُعلّم واجتهاداته، والعوامل األخرىخاضعة للموضوع الدرا

إنّ دراسة أغراض الدارسني وأهدافهم وحاجام من تعلّم اللغة العربية يمكِّننا مـن اشـتقاق      
األهداف، وحتديد السلوك اللغوي الذي يساعد على مقابلة حاجاته وحتقيق أغراضه، وإجناز أهدافه             

، كما أنّ مثل هذه الدراسة تمكِّن املعلّم من حتديد أمناط السلوك اللغوي اليت إذا مـا           من تعلّم اللغة  
حصلها الدارس ساعدته على مقابلة أغراضه وحاجاته، وهذه األمناط من الـسلوك تقـرر أنـواع         

 بـرامج  اخلربات اللغوية اليت حيتاجها الدارس ملقابلة أغراضه، وهي ختتلف عن اخلربات اليت تقدم يف     
  .)٣(»عام بشكل تعليم اللغات من أجل تعلّم اللغة

حيـث   دراسي؛ برنامج أي لنجاح افعالً اأساس وحتديدها   اللغوية احلاجات تقدير عمليةوتعد  
 يشعر الدارسون بتلبية احتياجام اللغوية، وعدم ابتعاد ما يدرسونه عما حيتاجون إليـه، ومـن مث               

 الفعالة ملا تعلموه، كما أن عملية حتليل احلاجات تستخدم كأداة           تتوافر هلم فرص إجيابية للممارسة    
ما جيعل عمليـة الـتعلم   وهو للسياقات واملواقف اليت حيتاج فيها املتعلم إىل استخدام اللغة؛     فحص

إجيابية بالنسبة للدارسني؛ ألن الربنامج الدراسي قد أعد يف ضـوء احتياجـام              ذات معىن، وأكثر  
  .)٤(االدارسون بوجود فجوة بني ما يدرسونه، وما حيتاجون إليه فعلي الفعلية، فال يشعر

حيتـاج إليهـا     املفردات األساسية اليت  و حتديد املواقف العامة      إىل أمهية  رشدي طعيمة أشار  و
أقطارها  هؤالء الدارسون املبتدئون عند تعلُِّمهم العربية؛ مبا يمكنهم من االتصال مبتحدثي العربية يف            

                                   
 ا، الناطقني لغري العربية اللغة تعليم مناهج ندوة ونوعيام، األجانب من العربية اللغة دارسو الواسطي، سليمان: ينظر  ) ١(

  .م١٩٨١ وماي ٧-٥ قطر الدوحة،
  .١٢-١١، صدراسة ميدانية: ناطقني بلغات أخرى يف ضوء دوافعهمال مسلمني تعليم العربية للبرامجكامل الناقة،  حممود  ) ٢(
  .١٢، صالسابق املرجع  ) ٣(
، سجل هداية هداية، حتليل احلاجات اللغوية يف مواقف االتصال اللغوي لدى دارسي اللغة العربية الناطقني بغريها: ينظر  ) ٤(

، م٣/١١/٢٠٠٩-٢املؤمتر العاملي لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية،          
  .٥٩، ص١ج



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .)١(تلفة بدقة وكفاءةاملخ
ال بد أن يؤلف هذا الكتاب يف ضـوء خطّـة           «يرى عوين الفاعوري وخالد أبو عمشة أنه        و

ـ               أن يكون الكتاب انعكاس ة حمكمة، حتدد أهدافها، ويربط حمتواها بتلك األهداف، وال بدا تعليمي
  عمل جاد يبدأ بت           هلذه األهداف وساعي يف أنّ أي حديد األهداف بوضـوح    ا إىل حتقيقها، وال شك

  .)٢(»تام، مثّ اختيار الوسائل اليت حتقق هذه األهداف
أكّدوـ   معهدة  طلب لدى املتنوعة اللغوية احلاجات استقصاء ضرورة   سليم وفاء ت ة تعليم اللغ
ة املناسـب  الطرائقد هلم، وإجيا الالزمة الكتب تأليف يف إليها االستنادة بدمشق؛ بغيب  لألجانة  العربي
  .)٣(هملتعليم

حـصيلة   يكـن  مل إذا للوقـت   مضيعةيعدي تربو لغوي ختطيط أي ويرى السعيد بدوي أنَّ 
الضبياين قـصور مـستوى الدارسـني يف       عبداخلالق دراسةت   وأثبت .)٤(استقراء حاجات املتعلمني  

  ـ    ا لعدم ارتباط احملتوى الدراسي    مهارات اللغة؛ نظر دم باحتياجات هؤالء الدارسـني؛ ومـن مث ع
اللغوية، وال يؤثر يف تنميـة مهـارام         رضاهم عن هذا احملتوى املقدم هلم؛ ألنه ال يليب احتياجام         

  .)٥(اللغوية اليت تشبع تلك احلاجات
هلذا يسعى هذا البحث إىل حتديد حاجات الطلبة األتراك الكتساب اللغة العربية؛ حتى تكون              

     ال مبنية يف هذا اة التعليميم، وقـد شـعر             العملية على أسس سليمة تضمن هلا النجاح والتقـد
ربم الشخصية إذ يعملون يف هذا اال منذ سنوات، وحلظـوا أنّ            الباحثون بأمهية هذه الدراسة خب    

ما يـدل   وهو  اجليد يف املواقف املختلفة اليت يتعرضون هلا؛         الدارسني يعانون من قصور يف التواصل     

                                   
رشدي طعيمة، األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، معهد اللغة العربية، جامعـة أم                 : ينظر  ) ١(

  .٢٢، صم١٩٨٢القرى، 
، "تعليم العربية للناطقني بغريها مشكالت وحلول اجلامعة األردنية منوذجـا          الفاعوري، خالد أبو عمشة،      عوين: ينظر  ) ٢(

   .٣ ، العدد٣٢، الّد م٢٠٠٥جملة دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
مي اللغة العربية من غري الناطقني ا، رسالة ماجستري         وفاء سليم، احلاجات اللغوية واألخطاء الشائعة لدى متعل       : ينظر  ) ٣(

  .٢، صم١٩٨٩غري منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق، 
السعيد بدوي، أولويات البحث يف ميدان تعليم العربية لغري العرب، السجل العلمي للندوة العاملية األوىل لتعليم               : ينظر  ) ٤(

  .٣٠، صم١٩٨٠، العربية لغري الناطقني ا، جامعة الرياض
هداية هداية، حتليل احلاجات اللغوية يف مواقف االتصال اللغوي لدى دارسي اللغة العربية الناطقني بغريها، سجل : ينظر  ) ٥(

، م٣/١١/٢٠٠٩-٢املؤمتر العاملي لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية،          
  .٦٠، ص١ج



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

ات اللغوية اليت متكنهم من التواصل الفعال يف هذه املواقف، إضـافة إىل      احلاج على افتقارهم لبعض  
االتصال اللغـوي   اهتمام الكثري من الربامج الدراسية بعملية حتليل احلاجات اللغوية يف مواقف        عدم

  .لدى دارسي العربية الناطقني بغريها
 

احلاجات اللغوية يف     حتديد تلك   على   حيث يساعدهم : معاهد تعليم العربية للناطقني بغريها      -١
الـربامج يف ضـوء احتياجـات       براجمهم التعليمية اليت يقدموا للدارسني، حبيث تقدم تلك       

  .الدارسني الفعلية
التواصلية اليت يتعرض هلا     حيث متدهم باحلاجات اللغوية املتضمنة يف املواقف      : مؤلفي املناهج   -٢

 مراعاة ذلك عند صياغة املناهج،      علىيساعدهم   ماوهو  دارسو العربية من غري الناطقني ا،       
  .وإعداد املواد التعليمية

الـربامج   حيث متدهم بقائمة احلاجات اللغوية للدارسني اليت متكنهم مـن تقـومي           : املقومني  -٣
  .ةالدراسية املقدمة هلم يف ضوء هذه القائم

اللغويـة الـيت     حيث تساعدهم يف تعريفهم باحلاجات    : معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها      -٤
ا عـن احتياجـام   تدريسهم بعيـد  ؛ لرياعوها عند تدريسهم؛ لئال يكون     ةحيتاج إليها الطلب  

  .ما يقلل من دافعيتهم حنو التعلموهو اللغوية؛ 
وهو الطلبة اللغوية؛  حيث تليب الدراسة احلالية حاجات: دارسي اللغة العربية لغري الناطقني ا       -٥

  .ما يزيد رغبتهم يف تعلم اللغة العربية، وإتقان مهاراا
اللغة العربية لغـري     حيث تفتح اال أمام دراسات أخرى مستقبلية يف جمال تعليم         : الباحثني  -٦

  .الناطقني ا
 

  . على تعلّم اللغة العربيةإقبال الطلبة األتراك املُتزايد  -١
االستجابة هلذا اإلقبال من احلكومة التركية ومؤسساا التربوية، ويتمثّل ذلك يف إنشاء أقسام              -٢

ا لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، واستقطاب املعلّمني العرب، وإنشاء أقسام خاصة أيض           خاصة  
  .، ومناهج وخطط ومواد تعليمية هلذا االج دراسيةإلعداد املعلّمني هلذا اال، ووضع برام

  .رصد واقع تعليم اللغة العربية يف اجلامعات التركية  -٣
  .التعرف على حاجات متعلّمي اللغة العربية يف اجلامعات التركية  -٤
 تعلم اللغة   اجلُهود املبذولة يف هذا املَجال مل تضع حاجات هؤالء الدارسني وأهدافهم من           أنّ معظَم     -٥

  .وتأليف الكتب عند ختطيط الربامج ووضع املناهج وإعداد املواد التعليمية حسبااالعربية يف 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

ا لتعليم اللغة العربية للنـاطقني بغريهـا،        ا وأساس جعل حاجات الدارسني وأغراضهم مدخلً      -٦
بوصفه اجتاها مطلوبا يف تعليم اللغاتا ومرغوب.  

لبحوث والدراسات اليت حتدد حاجات الدارسني ورغبام يف تعلـم اللغـة   خلو امليدان من ا    -٧
العربية، واالستفادة من ذلك يف برامج تعليم اللغة العربية للنـاطقني بغريهـا يف اجلامعـات           

  .واملعاهد التركية
  .التعرف على أبرز النقاط املضيئة يف مسرية تعليم اللغة العربية يف اجلامعات التركية  -٨
  .التعرف على أبرز التحديات اليت تؤخر مسرية تعليم اللغة العربية يف اجلامعات التركية  -٩

 وتـشجع علـى اكتـساا       ختدم تعليم اللغة العربية وتعزز حضورها     اخلروج مببادرة مبدئية     -١٠
   .مهورية التركية يف اجلواإلقبال عليها

 
  .دفع الدارسني األتراك لتعلّم اللغة العربيةالكشف عن احلاجات اليت ت  -١
  .بناء برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من الطلبة األتراك بناء على هذه احلاجات  -٢
وضع املناهج الدراسية واملواد التعليمية املُخصصة للطلبة األتراك بناء على هذه احلاجـات،               -٣

  .ا ِبما يتوقع حدوثه داخل الصفحبيث يكون املنهج الدراسي منضبطً
تساعد املعلمني يف التعرف على حاجات الطلبة األتراك، حىت يكون مـضمون دروسـهم                -٤

  . مع هذه احلاجات، ويوثّق العالقات بني املعلّمني والطلبةمتوافقًاوحماضرام 
  .ِزيادة تفاعل الطلبة األتراك وإقباهلم على تعلّم اللغة العربية  -٥
تح الباب أمام الدراسات العلمية الستئناف النظر يف هذا اال، وبناء الـربامج التعليميـة               ف  -٦

  .واملناهج الدراسية ِبما يتوافق وحاجات الطلبة
املشكالت اليت يعاين منها الطلبـة      حل  التوصل لبعض التوصيات واملقترحات اليت تسهم يف          -٧

  .بغريهااألتراك الذين يدرسون العربية للناطقني 
 

 ة: املبحث األولة، احلاجات: تعريفات إجرائيمهارات اللغة ،كليات العلوم اإلسالمي.  
  ة : املبحث الثاينواملُحادثـة،    االستماع ات يف مهار  تراك األ  الطلبة حاجات: احلاجات اللغوي ،

  .والقراءة، والكتابة
  ة : املبحث الثالثالوسـائل التعليميـة  نهج، وامل، وة التدريسطريق، و علم امل :احلاجات التربوي ،

  .والبيئة التعليمية، واخلدمات اإلدارية



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  
 

 
 

اإلحساس بنقص أي شـيء مرغـوب أو مفيـد، كـشعور        «: بأا "وبستر"عرفَها قَاموس   
  .)٢(»حباجته إىل تعليم أفضل الشخص

شعور داخلي بالتوتر يدفع اإلنسان للتخلص منه، ويصدق هـذا           «:األدغم بأا وعرفَها رضا   
احلاجات األساسية والثانوية، كما يصدق على األنواع املختلفة للحاجات الثانويـة، نفـسية          على

  .)٣(»اجتماعية، أم تعليمية، أم لغوية كانت، أم
إلنسان يف كل زمـان ومكـان،   وأشار ماسلو إىل أنّ احلاجة هي قوة تستمر يف إثارة دوافع ا   

واشتملت احلاجات اليت وضعها ماسلو على احلاجات العضوية واحلاجات النفسية، وهي احلاجـة             
  .)٤(إىل األمن، واحلاجة إىل احملبة املتبادلة، واحلاجة إىل التقدير، وأخريا احلاجة إىل حتقيق الذات

  الفرد فيسعى الفرد إىل استعادة توازنه، كما       اضطراب خيل بتوازن   «:وعرفَها خمتار محزة بأا   
  .)٥(»أا مثري مستمر يسيطر على الفرد وسلوكه حىت يستجيب له بشكل يؤدي إىل زوال تأثريه

  . وتستفيد الدراسة من التعريفات السابقة مجيعا يف حتديد معىن احلاجات وأمهيتها

                                   
)١ (  م     وهي والبواعث، واألغراض، الدوافع، مصطلحات الدراسات بعض يف ترد اأحيانجمموعة رغبات الدارسني وحاجا 

وبواعثهم اليت تدفعهم إىل اإلقبال على تعلّم اللغة العربية؛ فالرغبة يف تعلّم اللغة العربية من أجل قراءة القرآن مثال دافع،   
حدث ا دافع، والباعث لتعلّمها من أجل العمل يف نشر الدعوة اإلسالمية دافـع،              والغرض من تعلّم اللغة العربية للت     

 دار الـنفس،  علم أصول، راجح ِعزت أمحد: ينظر. واحلاجة إىل تعلّمها من أجل احلصول على درجة علمية فيها دافع     
  .  ٨١-٧٧ ص،م١٩٨٢، ١٢ط القاهرة، املعارف،

ت اللغوية يف مواقف االتصال اللغوي لدى دارسي اللغة العربية الناطقني بغريها، سجل هداية هداية، حتليل احلاجا: ينظر  ) ٢(
، م٣/١١/٢٠٠٩-٢املؤمتر العاملي لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية،          

  .٧٤، ص١ج
عاملني بالقطاع الطيب يف برامج تعليم العربية لغري الناطقني ـا،    رضا حافظ األدغم، احلاجات اللغوية الالزمة لل      : ينظر  ) ٣(

  . ٢٣٩، صم٢٠٠٣ندوة تعليم العربية ألغراض خاصة، معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية، السودان، 
(4)  Maslow, Abraham, Reach of human nature, new york, macnilian pubishing, 1971, p42. 

  .٧٤، صم١٩٧٩محزة، مبادئ علم النفس، دار اتمع العلمي، جدة، خمتار : ينظر  ) ٥(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
يتفق كثري من العاملني يف جمال تعليم العربية للناطقني بغريها أنّ املتعلّم هـو حمـور العمليـة            
التعليمية، وبناء على حاجاته وأغراضه توضع الربامج الدراسية واملناهج واملواد العلمية؛ لذلك فـإن        

وية ألغراض محـددة، وتقـدمي      حتديد حاجات الدارسني يساعدنا على تصميم مواقف تعليمية لغ        
 حتاجه الدارس حىت يكون قادرساعدنا علـى  عرض تفصيلي ِلما ية، كما يا على تأديته باللغة العربي

تصميم املهارات اللغوية األربع وفق هذه احلاجات، وحتديد األشكال والوظائف املطلوبة لتحقيـق             
  .عملية االتصال اللغوي

ا يف تعلّم اللغة ِعندما تقدم      ا واندماج أنّ املتعلّم يصبح أكثر اخنراطً    ولقد أشارت وجلا رفرز إىل      
له الربامج املَبِنية على اهتماماته وأغراضه وحاجاته، كما أنّ ذلك جيعل عملية تعلـيم اللغـة ذات                 

  .)١(معىن، وختلق لدى املتعلّم الرغبة يف السيطرة عليها
العوامل اليت تدفع املتعلّم لتعلّم اللغـة يمكـن أن    إنّ معرفة احلاجات و    «:ويقول فرانك مديل  

  .)٢(»تحدد لنا أغراض تعليم اللغة، كما تحدد لنا وسائل حتقيقها
إنّ أول  «:وحذّر كالرك من إغفال حاجات املتعلمني اللغوية، وسمى ذلك كارثـة، يقـول      

يم مقرر يعكس حاجـات     خطوة يف أي مشروع ِلتدريس اللغة األجنبية ينبغي أن تعتمد على تصم           
املتعلّم اللغوية، وإنّ إغفال ذلك يقودنا إىل كارثة نواجهها يف تدريس اللغة يف الفصول؛ حيـث ال                 

  . )٣(»وجود ِلما يريد املُتعلّم أن يتعلّمه من اللغة
إنّ األمر األساسي يف حتديـد احلاجـات والـدوافع           «:ويقول هنري هولك يف هذا السياق     

ا سبيلنا لوضع نظام تدريس اللغة وحتسني مواده حبيث يكون أكثر فعالية، وهلـذا        واألغراض هو أنه  
السبب فإنّ معرفة حاجات وأغراض ودوافع أكرب عدد ممكن من املُتعلِّمني أمر ضروري كلّما أمكن               

  .)٤(»ذلك، وخصوصا أنّ هذا النظام سيقام على أساس هذه احلاجات

                                   
: دراسة ميدانيـة، مكـة  : ناطقني بلغات أخرى يف ضوء دوافعهمال مسلمني تعليم العربية للبرامج كامل الناقة،   حممود  ) ١(

  .٢٤-٢٣حقوق الطبع وإعادته حمفوظة جلامعة أم القرى، ص
  .٢٤ص السابق، املرجع  ) ٢(
  .٢٦ص نفسه،  ) ٣(
  .٢٥ص نفسه،  ) ٤(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

     حصد من خالل األهداف االتـصالية          إنّ املهارات اليت ينبغي أن يحدجب أن تلها الدارس ي
واحلاجات االستعمالية جلماعة الدارسني، وتتكون هذه األهداف من سلوكيات االتصال اليت يعتقد            
الدارس أنه سوف حيتاجها أو جيد نفسه فيها، وعادة ما يعبر الدارس عن حاجته أو غرضه من تعلّم                  

 هلذا الغرض أو احلاجة، وعندما نقدم له تعليم اللغة وفق تصوره اإلجرائي         اللغة من تصوره اإلجرائي   
  . )١(فإنه سيسعى للوصول إىل هذا املستوى األدائي واإلجرائي من تعلّم اللغة

دارسي اللغة العربية غري الناطقني ا بأدوات متعددة للوقوف على أهم            ميكن حتديد حاجات   
ت للدارسني؛ مكنتهم من االتصال الفعال يف املواقـف اللغويـة           يبإذا لُ هذه احلاجات اللغوية اليت     

  :)٢ ( ومن تلك األدواتاملختلفة، وجعلت تعلم اللغة له قيمة بارزة لدى الدارسني،
  .األحباث والدراسات السابقة  -١
  .الدراسة االستقصائية التتبعية  -٢
  .التقومي والتغذية الراجعة  -٣
  .اختبار اية املقرر  -٤
  .دراسة احلالة  -٥
  .املذكرات الشخصية اليومية للطالب وصحائف احلالة  -٦
  .وثائق سابقة  -٧
  .اختبارات اللغة سواء يف بلد الطالب أو عند قبوله  -٨
  .أساليب تقدير الذات  -٩

  .املالحظة داخل الفصل-١٠
  .املقابلة املقننة، والدراسة املسحية عن الطالب-١١
  .ني يف هذا اال سؤال اخلرباء واملختص-١٢

ظ أن هذه األدوات السابقة واإلجراءات املرتبطة ا ليست منفصلة عن بعـضها             وومن امللح 
بعضا، وإمنا هناك تداخل وتكامل بني هذه األدوات اليت تصب يف النهاية يف بناء االستبانة املعنيـة                 

                                   
  .٢٥صدراسة ميدانية، : ناطقني بلغات أخرى يف ضوء دوافعهمال مسلمني تعليم العربية للبرامج كامل الناقة، حممود  ) ١(
ستراتيجيات، منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية ا بني املناهج واإلحممود الناقة، رشدي طعيمة، تعليم اللغة اتصالي: ينظر  ) ٢(

  . ٢١-٢٠ ص،م٢٠٠٢ الرباط، إيسيسكو،علوم والثقافة، وال



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

، لكننـا  اقف االتصال اللغويبتحديد احلاجات اللغوية لدارسي اللغة العربية غري الناطقني ا يف مو         
ارتأينا أن يقوم حبثنا هذا على املالحظة املتكررة والتجريب املُباشر واالحتكاك املستمر مع االستفادة      

  .من األحباث والدراسات السابقة يف هذا اال
 من معلومات مأخوذة من مـصادر  - بصورة عامة-ويتضح أن نتائج حتليل احلاجات تتكون    

 عـن احتياجـات     - قدر املـستطاع   – إلعطاء صورة مكتملة     اآلخركاتف مع بعضها    متنوعة، تت 
الدارسني اللغوية يف مواقف االتصال اللغوي املختلفة، ومن مث توفر هذه املـصادر جمموعـة مـن                 

  :)١(املعلومات تساعد الباحثني يف الوقوف على ما يأيت
  .ن إىل استخدام اللغةاملواقف االتصالية الشائعة اليت حيتاج فيها الدارسو  -١ 
  .الصعوبات اليت تواجه الدارسني عند استخدام اللغة  -٢ 
  .مدى تفضيل الدارسني ألنواع خمتلفة من املفردات والتراكيب اللغوية  -٣
  .مدى تكرار األخطاء اليت ترتكب يف أنواع خمتلفة من املواقف االتصالية  -٤
  .الية خمتلفةمدى تكرار عناصر أو وحدات لغوية يف مواقف اتص  -٥
  .أشكال األداء اللغوي اليت يعجز الدارسون عن أدائها بشكل جيد  -٦
)٢(:  

ا باسم كلية أصـول الـدين أو كليـة           إحدى الكليات احلكومية يف تركيا تعرف أيض       وهي
الـسنة األوىل    ساسية يف  مدة الدراسة فيها مخس سنوات، تدرس فيها اللغة العربية مادة أ           ،اإلهليات

  .التحضريية
ا من العـام    وبدًء. م١٩٤٩ يف أنقرة عام     العلوم اإلسالمية يف تركيا   وقد افتتحت أوىل كليات     

م افتِتحت جمموعة من املعاهد العالية اإلسالمية، اليت كانت تستقبل الطلبة      ١٩٦٠-١٩٥٩الدراسي  
، وكانت الدراسة فيها تستمر ألربـع       )الشرعيةالثانويات  (املتخرجني يف ثانويات األئمة واخلطباء      
وكانت سنة  . م، على أن تكون السنة األوىل حتضريية      ١٩٨١سنوات حولت إىل مخس بعد انقالب       

                                   
هداية هداية، حتليل احلاجات اللغوية يف مواقف االتصال اللغوي لدى دارسي اللغة العربية الناطقني بغريها، سجل : ينظر  ) ١(

، م٣/١١/٢٠٠٩-٢عودية، املؤمتر العاملي لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، جامعة امللك سعود، اململكة العربية الس         
  .٨٥، ص١ج

  //http://alkhaleejonline.net/articles ١٤٣٠١١٥٥٨٩٧٦١٨٤٠٩٠٠ موقع اخلليج أون الين: ينظر  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

؛ إذ صدر فيها قرار بتحويل هذه املعاهـد إىل          العلوم اإلسالمية م مفصلية يف تاريخ كليات      ١٩٨٣
ت السنة التحضريية خمصـصة لـتعلم اللغـة    كليات تلحق باجلامعات املوجودة يف مدا، وقد كان 

العربية، مث ما لبث هذا النظام أن تغري، فألغيت السنة التحضريية وتوزعت مواد اللغة العربية علـى                 
ـ           . السنوات الدراسية األربع   ا مث استقر النظام التعليمي على أن يكون اعتماد السنة التحضريية وفقً

ادة مطردة يف السنوات األخرية؛ فبعدما كان عـددها ال  لرغبة للكلية، وشهد عدد هذه الكليات زي   
 بلـغ   م٢٠٠٩ حىت اية الثمانينيات، ويف عام       ١٢يتجاوز كليتين حىت أواخر السبعينيات فقد بلغ        

ورافق ذلك  .  فقد ناهز عددها املئة    م٢٠١٤-٢٠١٣ كلية، أما يف مطلع العام الدراسي        ٢٥عددها  
 يبلـغ   م٢٠٠٩ امللتحقني ا سـنة      ةطلبة؛ فبعد أن كان عدد الطلب     بالطبع زيادة مشاة يف عدد ال     

.  طالـب وطالبـة    ١٥١٠٠ قرابة   م٢٠١٤-٢٠١٣، فقد ناهز عددهم يف العام الدراسي        ٦٧٣٠
وتتألف سنوات الدراسة يف أغلب هذه الكليات من مخس سنوات؛ ختصص األوىل لدراسة اللغـة               

ومثـة  . ا جبانب مواد التخـصص لعربية وجودها أيضالعربية فقط، ويف األربع الباقيات يكون للغة ا      
جمموعة من الكليات تدرس مناهجها كاملة باللغة العربية، ومثة كليات تقيم امتحانـات، يـسافر               
الناجحون فيها إىل العامل العريب لقضاء فصل دراسي واحد، أو دراسة العربية يف فصل الصيف، يف                

  . بلدان عربية خمتلفة
املية حاجات الطلبة األتراك الذين يدرسون العربية للنـاطقني بغريهـا،           ومتثل احلاجات التك  

ا من الـدافع الشخـصي      ا جد احلاجات اليت تعكس مستوى عالي     بأنها   احلاجات التكاملية وتعرف  
لتحصيل لغة ما تمثّل ِقيمة اتصالية، وذلك من أجل تسهيل عملية التواصل ذه الشعوب، وتتصل               

  .)١(املية بالرغبة يف تعلّم اللغةاحلاجات التك
     ي دورا يف تعلّم اللغة؛ إذ أمجعت األحباث على أنّ الطلبة          ا نشطً وهذا النوع من احلاجات يؤد

    ثبتون جناحة يأصحاب الدوافع التكاملي ا واجتاه ا حنو اللغة وشعبها أكثر مـن أي حاجـات          ا إجيابي
إنّ الكفاءة يف اللغة األجنبية  «:من احلاجات بقوهلماوأشار جاردنر والمربت إىل هذا النوع       . أخرى

تعتمد على ما هو أكثر من أن تكون للمتعلّم أذن لتحصيل اللغة، إنّ دوافع املـتعلّم حنـو اللغـة                    
               د إىل حـدحدم وثقافتهم وأنشطتهم، تا ِسماشاركة أصحاوالدرجة اليت ترجع إليها رغبته يف م

  .» لغة جديدةكبري نسبة النجاح يف تعلّم

                                   
: دراسة ميدانيـة، مكـة  : ناطقني بلغات أخرى يف ضوء دوافعهمال مسلمني تعليم العربية للبرامج كامل الناقة،   حممود  ) ١(

  .٣٠جلامعة أم القرى، صحقوق الطبع وإعادته حمفوظة 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

مفتاح النجاح يف تعلّم أي لغة جديدة يكمن يف اختيار احلاجات التكامليـة جتـاه الثقافـة                 بل إنّ   
  .)١( اجلماعة اللغةاألجنبية، تلك اليت يعبر عنها الدارسون يف رغبام يف مشاركة

ت التعليميـة،  احلاجـا : وتتضمن احلاجات التكاملية عددا متنوعا وكبريا من احلاجات، منها        
اليت تشمل مجيع مكونات البيئة اجلامعية البـشرية،        ... والنفسية، واالجتماعية، واللغوية، والتربوية   

واملكانية، واألدوات، اليت تنهض بالطلبة لتحقيق املزيد من التقدم يف جمال تعلّـم اللغـة العربيـة،               
واحلاجات التربوية اليت متثّل أبـرز حاجـات        وسيركّز هذا البحث على دراسة احلاجات اللغوية،        

  .الطلبة األتراك يف هذا اال
 

االستماع والقراءة والتعبري الشفهي (إن تعلُّم اللغة ال تكتمل إال بإتقان املهارات اللغوية األربع      
يت يسعى كل معلم لتحقيقهـا      وهذه املهارات يف تعليم اللغات متثل األهداف األساسية ال        ) والكتايب

عند املتعلمني، فتعلُّم أي لغة من اللغات سواء كانت اللغة األم أم لغة أجنبية، إمنا هدفه أن يكتسب                  
املتعلم القدرة على مساع اللغة، والتعرف على إطارها الصويت اخلاص ا، ويهـدف كـذلك إىل                

 والتواصل مع اآلخـرين أبنـاء   ، مقاصدهاحلديث ا بطريقة سليمة حتقق له القدرة على التعبري عن    
ا وكتابتهااللغة خاصة، وكذلك يسعى إىل أن يكون قادرا على قراء.  

أمـا   . هي الصوت عرب االتصال املباشر بني املتكلم واملستمع  ادثةوالوسيلة اليت تنقل مهارة احمل    
تني املهارتني، دون قيـود  ويتحقق االتصال ا. مهارتا القراءة والكتابة، فوسيلتهما احلرف املكتوب   

ومن ناحية أخرى يتلقّى اإلنسان املعلومات واخلربات، عرب مهـاريت االسـتماع             .الزمان واملكان 
 والكتابة ببث رسالته،   ادثة، ومن هنا تعدان مهاريت استقبال، ويقوم اإلنسان عرب مهاريت احمل          ادثةواحمل

  . مهاريت إنتاجمبا حتويه من معلومات وخربات، وهلذا السبب، مسيتا
ويلحظ أنّ اإلنسان حيتاج إىل رصيد لغوي أكرب، وهو ميارس االستماع والقراءة، على حـني             

  . والكتابةادثةأنه حيتاج إىل رصيد أقل من اللغة، وهو ميارس احمل

                                   
الرغبة يف حتصيل اللغة من أجل أغراض نفعية، :  احلاجات الدوافع الوسيلية النوع الثاين من احلاجات، وتعرف بأنهامتثل  ) ١(

ا إذا كانت حاجات الدارسني وسيلية أكثر منها تكاملية؛ ألنّ القيمة النفعية هنا كغايـة               تعلّم اللغة يكون أقل جناح    "و
تحصيل الكفاية يف اللغة األجنبية تتقدم، ويقلّ البحث عن عالقة نشطة مع املتحدثني باللغة، وينحصر األمر يف معرفة               ل

ناطقني بلغات أخـرى يف     ال مسلمني تعليم العربية لل   برامجحممود كامل الناقة،    : ينظر. بعض املعلومات عن ثقافة اللغة    
  .٣١-٣٠ق الطبع وإعادته حمفوظة جلامعة أم القرى، صحقو: دراسة ميدانية، مكة: ضوء دوافعهم



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  
      ادثـة احمل(ا، إذا استخدمت مهارتا اإلرسال      والترابط متحقق بني املهارات، فبعضها خيدم بعض 

؛ ألن اللغة ممارسة،    )االستماع والقراءة (ا منت معهما مهارتا االستقبال      ا صحيح استخدام) والكتابة
فإذا مل تتكلم اللغة وتكتب باللغة ال تنمو عندك اللغة؛ وهلذا فإن البيئة الصحيحة لتعلم اللغة تسرع                 

  . يف منو مهاريت اإلرسالاوكذلك فإن ملهاريت االستقبال أثر. تعلم اللغة
  

  
  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

 
  

 االبواعث والدوافع أو العوامل اليت تولد عند الـدارس إحـساس  «: رشدي طعيمة بأا  عرفَها
١(»ا، ورغبة يف تعلم لغة معينةداخلي(.   

ا يف حلظـة أو     ضـروري  ما يعتربه شخص أو جمموعة من األشخاص      «:  بأا وعرفها ريتشارز 
  .)٢(»اموعة مع احمليط بواسطة اللغة إدراك وتنظيم تفاعل هذا الفرد أو هذهمكان ما؛ من أجل 

  ا االستجابات اللفظية املعلنة      وميكن تعريفها إجرائيلدى أفراد العينة على أداة    ) الدرجات(ا بأ 
 غويةاليت أعدها الباحث هلذا الغرض، واليت تعرب عن املهارات الل         ) استبانة احلاجات اللغوية  (الدراسة  

اليت حيتاج إليها دارسو العربية من غري الناطقني ا؛ من أجل االتصال اجليد يف املواقـف اللغويـة                  
  .)٣(املختلفة

)٤(:  
ال يتصور أن يتعلم الطالب لغة أجنبية يف برنامج يهتم باجلانب االتصايل للغة دون التركيـز                

ومع ما حيظى به االستماع يف حياة األفراد من دور مهم، إال أنّ نـصيبه يف              . الستماععلى مهارة ا  

                                   
مفاهيمه، أسسه، منهجياته، ندوة تعليم العربية ألغراض خاصة،        : رشدي طعيمة، تعليم العربية ألغراض خاصة     : ينظر  ) ١(

  .٦، صم٢٠٠٣معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية، السودان، 
الشائعة لدى متعلمي اللغة العربية من غري الناطقني ا، رسالة ماجستري           وفاء سليم، احلاجات اللغوية واألخطاء      : ينظر  ) ٢(

  .١٤، صم١٩٨٩غري منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق، 
هداية هداية، حتليل احلاجات اللغوية يف مواقف االتصال اللغوي لدى دارسي اللغة العربية الناطقني بغريها، سجل : ينظر  ) ٣(

، م٣/١١/٢٠٠٩-٢اللغة العربية لغري الناطقني ا، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية،       املؤمتر العاملي لتعليم    
  .٧٥، ص١ج

ت اللغـة، علـى املوقـع       ، جمموعة احملاضرات اليت قدمها على موقع رواق لتدريس مهارا         الفوزان الرمحن عبد: ينظر  ) ٤(
  https://www.rwaq.org/courses/arabic/sections/1137/lectures/4421  اإللكتروين
: األول الدويل امللتقى ا،املهارات اللغوية منوذج  :  وحممود قدوم، تعليم العربية الفصحى للطلبة األتراك       جيولك ويعقوب
 ورقلـة،  مرباح، قاصدي جامعة املستقبل، واستشراف الواقع: التعليمية املؤسسات يف الفصحى العربية اللغة تعليمية
  .م٢٠١٥/ ٨/١٢-٧ اجلزائر،



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 فكثري من املدارس العربية، وكثري من معلمي العربية لغـري أهلـها             ؛برامج تعليم اللغة العربية قليل    
  يف تعلم العربيـة ال جيعـل منـهم         ةيهملون هذه املهارة؛ لذلك فالوقت الطويل الذي ميضيه الطلب        

  .مستمعني جيدين، وال متكلمني جيدين؛ فاجلانب االتصايل يف اللغة عندهم فيه نقص كبري
 
 يلدرس االستماع، ويوضح هلم طبيعة ما سيستمعون إليه واهلدف منهةأ الطلبهي .  
            سموعة، إذا كـان  تعرض املادة بأسلوب يتالءم مع اهلدف املطلوب؛ كالبطء يف قراءة املادة امل

  .اهلدف تنمية مهارات معقدة
  م أداءهـم   .  فيما استمعوا إليه بطرح أسئلة حمددة، ترتبط باهلدف املوضوع         ةيناقش الطلبوتقو

 .للوقوف على مدى تقدمهم
ـ - وخاصة يف األسابيع األوىل من دروس االستماع -ويف املستويات األوىل    ة ال يستطيع الطلب

 مث ينبغي أن نوفر هلم مواد يسرية يستطيعون من خالِلها التـدرب علـى               ومن. القراءة وال الكتابة  
  . االستماع

ا أمـام   الصور والرسوم واخلرائط وغريها، وما عليك إال أن تعـرض صـور  خداموميكن است 
 أن  - لقلة ما لديهم من مفردات     –، مث تلقي عليهم أسئلة تدور حولَها، وميكن يف هذه احلالة            ةالطلب

  .جابة باإلشارة، أو باإلمياءتقبل منهم اإل
 

 
 
– 

بوصفه اهلدف من االستماع املكثف، تدريب الطالب على االستماع إىل بعض عناصر اللغة،             



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 من برنامج تعليم اللغة العربية، كما يهدف االستماع املكثف إىل تنمية القدرة على استيعاب               اجزًء
وهذا النوع من االستماع املكثف، ال بد أن جيري حتـت           . توى النص املسموع بصورة مباشرة    حم

ومن أبرز مسات فهـم املـسموع       . إشراف املعلم مباشرة، وهو يف ذلك خمالف لالستماع املوسع        
  :املكثف
 يف الصفةيسمعه الطلب . 
 يناقش حمتواه داخل الصف . 
 عادة ال تكون نصوصه طويلة. 
 مبا حيويه من مفردات وتراكيبهناك حتكم دقيق  . 
 ا لتناسب املستوىمواده ونصوصه مصطنعة غالب. 
 ًايفترض يف السامع أن يفهم النص فهما دقيق . 
 نصوصه تكون متدرجة بدًءاا من متييز األصوات وانتهاء بفهم النصوص الطويلة نسبي . 

 

 تكون النصوص تناسب املساتوى لغة وحجم. 
 اال تكون النصوص مما يعرفه الطالب متام. 
 اتكون قراءة النصوص مناسبة للمستوى سرعة ووضوح. 
    ما يتطلب ملكة حفظ    وهو   يف األرقام أو التواريخ أو األمساء،        تأال حتتوي كثرة تفصيال

  .تفدروس االستماع تقيس فهم املسموع ال قدرة السامع على حفظ التفصيال؛ قوية
– 

ويهدف االستماع املوسع إىل االستماع إىل نصوص جديدة غالب خارج الـصف، وقـد ال     
ـ                 ، ةتكون يف حدود املستوى، وقد يكون بإعادة االستماع إىل مواد سبق أن عرضت علـى الطلب

ال كما أنه يتناول مفردات أو تراكيب ال يز       . ولكن تعرض اآلن يف صورة جديدة أو موقف جديد        
  :ومن أبرز مسات فهم املسموع املوسع. الطالب غري قادر على استيعاِبها أو مل يألفها بعد

 يسمعه الطالب عادة خارج الصف بتوجيه من املعلم . 
 يتم مناقشة أهم أفكاره داخل الصف . 
 ال يلزم فهم مجيع مفرداته وتراكيبه، ويكتفى بالفهم العام لَه . 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 انصوصه طويلة غالب . 
 ذه النصوصال يتح كّم املعلم عادة. 
 امواده ونصوصه أصلية، أو أصلية معدلة غالب . 

 
       ةنوع حيدده املعلم، ويستمع إليه مجيع الطلب أن يطلـب مـن     : ا خارج الصف، مثل    غالب

 االستماع إىل خطبة اجلمعة القادمة، إذا كانوا يصلون يف مسجد واحد، أو يطلب              ةالطلب
 االستماع إىل برنامج إذاعي أو تلفازي معين يف وقت حمـدد، أو يطلـب منـهم               منهم

  .وهكذا... االستماع إىل حماضرة يومية أو أسبوعية يف مكان حمدد
          ويف هذا يتـرك للطالـب   . ونوع حر يستمع كل طالب إىل ما يشاء من املواد املسموعة

 .اختيار ما يستمع إليه، والوقت الذي خيتاره
ألول يعد املعلم أسئلة استيعابية على النص املسموع احملدد، وال تكون تفـصيلية،             ويف النوع ا  

وميكن أن يطلب املعلم من كل طالب تلخيص ما فهمـه مـن             . بل حول األفكار العامة والرئيسة    
النص شفهياا أو كتابي.  

يف هذه احلال ال    أما يف النوع الثاين احلر، فإن املعلم ال يعلم املادة املسموعة من كل طالب، و              
يستطيع وضع أسئلة استيعابية خاصة بالنص، ولكن يستطيع وضع أسئلة حول األفكار الرئيسة ألي             

  : ومن األمثلة عليه.نص، وقد يكتفي بأن يتحدث كل طالب عما فهمه من النص الذي استمع إليه
 االستماع إىل جزء من خطبة أو حماضرة . 
  نشرة األخباراالستماع إىل خرب سياسي أو غريه من. 
 االستماع إىل برنامج يف املذياع أو التلفاز. 
 ًااالستماع إىل تسجيل آيل من اهلاتف يبني مثل : 

o األوراق املطلوبة للتقدمي على تأشرية. 
o  إذا كنت تريد كذا اضغط كذا(خدمات االتصاالت(.  

وقـع مـن   ؛ لذا ال يت   )املكتوب(وألن فهم النص املسموع يعد أصعب من فهم النص املقروء           
 اإلجابة عن األسئلة إجابة كاملة؛ فقد يتردد بعضهم، أو يطلب بعضهم التكرار؛ لذا ميكنك               ةالطلب

أن تزودهم ببعض التعليمات، أو اإلشارات اليت تيسر هلم اإلجابة، ولكن ال تعطهم اإلجابة كاملة،               
ـ  وال تكرر هلم اجلمل، أو العبارات، أو احلوارات، إال إذا ما اتضح لك أم                ا عـن   عاجزون متام



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .اإلجابة الصحيحة
ه من التفكري باللغة العربية، دون اللجوء إىل الترمجة تواملعلم الناجح يضع يف حسبانه متكني طلب      

 ملا يسمعونه، دون تكرار؛     ةوهذا يعين ضرورة تنمية مهارة سرعة استيعاب الطلب       . إىل اللغة األم أوال   
ـ        لذا فإن عامل السرعة يف طرح السؤال، وتل         ةقي اإلجابة بالسرعة املطلوبة، يفرق بني أولئك الطلب

ا إىل التفكري باللغـة األم،  الذين بدؤوا يألفون التفكري باللغة العربية، وغريهم من الذين يلجؤون أولً       
ه، عـن  تومن هنا على املعلّم قياس سرعة الفهم وسهولته لدى طلب. ومن مث ينتقلون إىل اللغة العربية   

  .ليهم، وتلقي إجاباِتهم، بسرعة توقِّت لَهاطريق طرح أسئلة ع
 

اللغة العربيـة   نقل املتعلم من احمليط الصويت القدمي إىل احمليط الصويت اجلديد، فيميز أصوات               -١
  .عن أصوات اللغات األجنبية اليت يستمع إليها

ـ    التركيز على األ   التعرف على األصوات والتمييز بينها، مع       -٢ ا وخاصـة   صوات املتشاة نطقً
  .ق ك/،/ع أ/،/ذ ز ظ/،/د ض ط/،/ح خ هـ/،/ث س ص:/جمموعات األصوات التالية

٣-  االتعرف على التشديد والتنوين ومتييزمها صوتي.  
إدراك املعىن العام للكالم، ويتم ذلك عن طريق تقدمي جمموعة من الكلمـات أو العبـارات              -٤

  .ا بسهولةالبسيطة يستطيع املتكلم نطقه
كتغري الـصوت، أو إضـافة   (إدراك بعض التغريات يف املعىن الناجتة عن تغري يف بنية الكلمة             -٥

ا ا فـشيئً  وذلك للفت األنظار إىل وظيفة األصوات، وأثرها يف املعىن، والتعرف شيئً          ) حرف
 .على بنية اللغة

/ وعليكم السالم، مرحبا  / كمالسالم علي : فهم العبارات األساسية املتعلقة بتبادل التحية حنو        -٦
يف / مع السالمة / مساء النور، إىل اللقاء   / صباح النور، مساء اخلري   / أهال وسهال، صباح اخلري   

  ...أمان اهللا
  ...آسفة/ا، آسفا، عفومن فضلِك، شكر/ من فضلك: فهم عبارات اللباقة األساسية حنو  -٧
ا، ا، صـباح  أمس، اليوم، اآلن، غـد    : ن حنو مييز بني العبارات األساسية اليت تدل على الزم         -٨

ليلًا، مساًءظهر ،ار ،اا...  
  . مييز أدوات االستفهام عن غريها  -٩

أنـا مـن    : مييز الكلمات واألمساء واألماكن الدولية اليت ترد يف حديث بطيء السرعة حنو             -١٠



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  ...اليافرنسا، هو من برلني، حممد من تونس، جورج من نيويورك، إزابيال من إيط
 يف سياقات تتعلق بالعمر واملقدار وأرقام       ٣٠ إىل   ٠ومن ذلك األعداد من     . مييز بني األعداد    -١١

  . اهلاتف وغريها من السياقات املناسبة
، "والنـصف "،  ...)الساعة الواحدة، الساعة الثانيـة    : (يفهم العبارات اخلاصة بالوقت حنو      -١٢

  ."لثإال ث"، "إال ربع"، "والثلث"، "والربع"
  . يفهم العبارات اخلاصة بأيام األسبوع واألشهر  -١٣
تبادل التحيـة، والـوداع، والتعـارف،    : حنو. يفهم احملادثات اليومية البسيطة اليت يسمعها     -١٤

والتعبري عن الشكر، والتهنئة، واالستئذان، واستخدام وسائل النقل العامة، والتسوق، وحياة           
  .   اليوميةاتعوعيش فيه، وغريها من املوضالطالب الدراسية، واملكان الذي ي

)١(:  
   تؤدي مهارة احملادثة دور تمع  ا مهموال شك أن التحدث من أهـم ألـوان النـشاط     . ا يف ا

                                   
ت اللغـة، علـى املوقـع    ، جمموعة احملاضرات اليت قدمها على موقع رواق لتدريس مهـارا  الفوزان عبدالرمحن: ينظر  ) ١(

  /https://www.rwaq.org/courses/arabic/sections/1151/lectures4475:اإللكتروين
: األول الدويل امللتقى ا،ارات اللغوية منوذج  امله:  وحممود قدوم، تعليم العربية الفصحى للطلبة األتراك       جيولك ويعقوب
 ورقلـة،  مرباح، قاصدي جامعة املستقبل، واستشراف الواقع: التعليمية املؤسسات يف الفصحى العربية اللغة تعليمية
  .م٢٠١٥/ ٨/١٢-٧ اجلزائر،

ثة، التحدث، الكالم، التكلم،    احملاد: وح بني الو تتبعنا املصطلحات اليت تطلق على هذه املهارة بالذات، لوجدنا أا تتر           
ولو توقفنا على داللتها يف املعاجم العربية من لسان العرب وغريها سوف خنرج بأنّ املعاجم اللغوية مل . التعبري الشفوي

 ا فاصلة بني هذه املصطلحات الشائعة يف كتب تعليم العربية للناطقني بغريها، سوى مـا قـد نـستطيع               تضع حدود
وفيما نراه من خالل فهمنا . ا الجتهادات االستخدامما فتح اال واسعوهو .  رؤى اللسانية احلديثةا للاستخالصه وفقً

نّ تدريس األصوات يقع خارج نطاق احملادثة وفـق مفهومهـا           أ نلحظاللغوي وواقع استخدامنا التعليمي، ميكن أن       
يث فهما يأتيان ألغراض تواصلية متكن الدارس أما مصطلحا الكالم واحلد. الداليل، حيث هي اللبنة األوىل يف صرحها    

أمـا  . من االندماج يف اتمع وتساعده على تلبية حاجاته وأهدافه وغاياته، ولكنها ال خترج عن املفهوم الوظيفي للغة  
  ث فهمها القدرة على التعبري احلر دون حاجة إىل أن يكون لدى الدارس فكرة عـن                  احملادثة والتحدا ما ميكن أن نعد 

يف حني جيمع مـصلح     . ا عن قدرته فيها على املبادأة يف التحدث واملناقشة        طبيعة احلوار أو احلديث أو املناقشة، فضلً      
التعبري بني احلديث والكالم من جهة والتحدث واحملادثة من جهة أخرى، فإذا أردنا التعميم يف القـدرة علـى األداء            

ة إليه على هذا األساسا ما مياللغوي استخدمنا هذا املصطلح وكثرييل الدارسون واملشتغلون بعلم تعليم العربي .    
تعليم العربية عوين الفاعوري، خالد أبو عمشة، : ينظر. فهو ميثل املرحلة الوظيفية التواصلية والوظيفية واملرحلة اإلبداعية

      شكالت وحلول اجلامعة األردنية منوذجم٢٠٠٥لعلوم اإلنسانية واالجتماعيـة،     ا، جملة دراسات، ا   للناطقني بغريها م ،
   .٣ ، العدد٣٢الّد 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

ثر ممـا    أكثر من الكتابة، أي إم يتكلمون أك       ادثة فالناس يستخدمون احمل   ؛اللغوي للصغري والكبري  
واللغة يف األساس هي الكالم، أما الكتابة       .  لغة منطوقة للتعبري عن أفكار ذهنية      ادثةاحمل و .)١(يكتبون

 أحد أهم األهـداف يف      احملادثة/  ينبغي أن جنعل من تعليم الكالم      لذلكفهي حماولة لتمثيل الكالم،     
رات األساسية، اليت يسعى الطالـب إىل   من املهاادثةاحمل، إذ تعد    تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا     

 األخرية، عندما زادت أمهية املدةولقد اشتدت احلاجة إىل هذه املهارة يف     . إتقاا يف اللغات األجنبية   
ومن الضرورة مبكان عند تعليم اللغة العربيـة االهتمـام باجلانـب            . االتصال الشفهي بني الناس   

لكه معلّم اللغة العربية، وأن جيعل مهـه األول متكـني   الشفهي، وهذا هو االجتاه الذي نرجو أن يس   
  . ألن العربية لغة اتصال، يفهمها ماليني الناس يف العامل؛ من احلديث بالعربيةةالطلب

      وألن اللغة هي الكالم، فإنه يأخذ نصيب ا يف برامج تعليم اللغة للناطقني بغريها، وال سيما        ا وافر
ا علـى  وإذا مل يكن املتعلم قادر   . ى عند أغلب متعلمي اللغات    أن اهلدف االتصايل هو اهلدف األقو     

، وتوظيف ما تعلمه يف بقية املهارات يف حديثه، فال تثبت معلوماته ومهاراته اليت تعلمها من                ادثةاحمل
والتحـدث هـو الوسـيلة املقابلـة        . جهة، وال يشعر بثمن ما تعلمه يف اتمع من جهة أخرى          

  .)٢(نصف الوقت يف االستماع، وأقل من ذلك يف الكالملالجتماع، فاإلنسان ميضي 
      ا من الربامج التقليدية يف تعليم اللغة العربية لغري أهلها          ومع هذه األمهية هلذه املهارة، جند كثري

          وإنه ملن املؤسف أن جند هـذا االجتـاه         . اتغفل هذا اجلانب فال تعطيه حقه؛ بل قد يتم جتاهله متام
 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ِبها بدرجة قد ال جندها يف كثري من بـرامج         اخلاطئ تقع فيه مراكز   
 من قواعد العربية لدرجة كـبرية، وباملقابـل ال          ةتمكن كثري من الطلب   ؛ إذ ي  تعليم اللغات األخرى  

       ا وصفً يستطيع هؤالء أن يتحدثوا بالعربية أو يصفوا منظر ة ا؛ وهذا أثر من آثار التعليم بطريق      ا قصري
  .القواعد والترمجة

 يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ِبها؛    ادثةولذا ندعو إىل تصحيح املسار واالهتمام مبهارة احمل       
 األصول الصحيحة يف تعليم     وفقحىت يتهيأ للغة العربية من الظروف ما يأ لغريها، فيكون تعليمها            

                                   
  .١٠ص ، م٢٠٠٣دار الفكر، : السيد، تعليم اللغة العربية الرسالة العلمية، القاهرةعبد  ) ١(
 مكتبة امللك فهـد الوطنيـة     : ، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا، الرياض        الفوزانعبدالرمحن بن إبراهيم      ) ٢(

  .١٨٦ص  .م٢٠١١ه ١٤٣٢



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 ألهداف دينية، وهـم شـغوفون   راسة العربيةدوا ختار اة األتراكطلبال  غالبيةسيما أن  اللغات، وال 
   . ِبها، وينتظرون اليوم الذي يستطيعون فيه الكالم مع العريب بلغة القرآن

ا عندما يتحـدثون،    ا كبري ، عن طريق منحهم اهتمام    ادثة على احمل  ةعلى املعلّم أن يشجع الطلب    
طالب إذا أخطأ، وأال يسمح لزمالئه      وأن يشعرهم باالطمئنان، والثقة يف أنفسهم، وأال يسخر من ال         

ا، وأن يكثر من االبتسام، ويصغي      وعليه أن يثين على الطالب، كلما كان أداؤه طيب        . بالسخرية منه 
 إىل استخدام أسلوب    ة، وتوجيه الطلب  ادثةا يف درس احمل   إنّ املطلوب جعل اجلو دافئً    . بعناية ملا يقوله  

امهذب عندما خياطب بعضهم بعض.  
 

  
  
  

 مبراحل متعددة، لكل مرحلة مستوى يناسبها، تعرض املهـارة   ادثةمير التدريب على مهارة احمل    
  .  بأساليب متعددة كل منها يناسب مرحلة تعليمية معينة

 
بع ترديد القوالب مـع تغـيري      يغلب عليها طا   ادثةمرحلة مبتدئة من مراحل التدريب على احمل      

ا، صـباح   ا وسهلً أهلً/ اوعليكم السالم، مرحب  / السالم عليكم : يف التعارف مثال  ،  بعض الكلمات 
ما امسك؟ مـن    / يف أمان اهللا  / مع السالمة / مساء النور، إىل اللقاء   / صباح النور، مساء اخلري   / اخلري

  .إخل ..أين مدينة أنت؟
 

  .وهي مرحلة ختتلف عن املرحلة األوىل بزيادة املتطلبات الفكرية واللغوية للحوار
ماذا اشتريت من السوق؟ مـاذا تأكـل يف          كيف تأيت إىل املدرسة؟    :حوارات مبسطة : مثل

  .الغداء؟ إخل
 
 

٤  
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٢  
 

١  
 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
من الطالب التعبري عن فكرة متكاملة، ولكن بتقدمي بعض املساعدة على مـستوى             هنا يطلب   

عرض صورة لوصفها، أو عرض سلسلة من الـصور لتكـوين           : (مثل .األفكار أو اللغة أو كليهما    
  .)قصة، أو وصف تفصيلي حملتويات صور متفرقة، أو التلخيص

 
وهي مرحلة تناسب املستويات املتقدمة من تعلّم اللغة، يقوم فيها الطالب بتقدمي موضـوعات         

ا على قدراته الشخصية يف التنظيم اللغوي والفكريمتكاملة اعتماد.  
وصف اجلو يف بلده، أو احلديث عن بلده أو جامعته، وقد تكون أعمق باملقارنـة        :مثال ذلك 

ية أحدمها على اآلخر، أو أعمق باحملاورة واملناظرة، أو إلقاء حماضـرة     بني شيئني والوصول إىل أفضل    
  .أو خطبة

 
 يب الطلبادثة من احملة.  
 قد ال جيدون ما يقولونه فاملوقف ينسيهم ما يقولونه.  
 ضعف املشاركة يف احلديث أو اخلدمات.  
 يستدر يف التركيةاستخدام اللغة ال.   

ليتعلم . ، هي أن نعرضهم ملواقف تدفعهم للتحدث باللغة       ادثة احمل ةإن أفضل طريقة لتعليم الطلب    
ونود أن ننبه هنا إىل أنّ الطالب ال يتعلم الكالم إذا ظل املدرس هو              . الطالب الكالم عليه أن يتكلم    

، أقرب إىل الصمت    الذي يتكلم طول الوقت، والطالب يستمع؛ واملدرس املاهر يكون قليل الكالم          
  .لكالم، وتوجيه األنشطةعلى ا ة الطلبحتفيزعند تعليم هذه املهارة، إال عند عرض النماذج، و

 
  . ألن مادة احملادثة موجهة إليه؛ينبغي أن يتحدث الطالب أكثر من املعلم  -١
  .نسيقهادور املعلم دور توجيه وإثارة للقضايا وتوسيعها وت  -٢

                                   
، "تعليم العربية للناطقني بغريها مشكالت وحلول اجلامعة األردنية منوذجـا         عوين الفاعوري، خالد أبو عمشة،      : ينظر  ) ١(

وتعد هذه التوجيهات الزمـة يف كـلّ        . ٣ ، العدد ٣٢، الّد   م٢٠٠٥جملة دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية،      
   .املهارات اللغوية



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

٣-    يأخذ الطالب وقت ا يف احلديث دون مقاطعة حىت إن وقع يف خطأ، حيث يقوم املدرس             ا مناسب
  .بتسجيل امللحوظات وبعد انتهائه يناقشها معه

يقوم املدرس على كتابة املفردات اجلديدة اليت أفرزا احملادثة علـى الـسبورة، وكـذلك                 -٤
  .التراكيب اللغوية اجلديدة

أثناء متابعة احملادثة،   يف  الب من هذه امللحوظات املدونة على السبورة        يراقب مدى إفادة الط     -٥
  .فإذا استخدمها الطالب وأحسنوا استعماهلا فتكون الفائدة قد حتققت

أثناء احلديث كـالوقوف أو اخلـروج إىل   يف ال يشترط يف الطالب أن يكون يف وضع معني            -٦
  . يعطيه احلرية واحلركة يف التعبريوهذاالسبورة، بل يتحدث كما هو جالس دون تغيري، 

؛ ثناء حديث الطالب وقوف املدرس ال جلوسه على الكرسي        يف أ من عالمات إصغاء املدرس       -٧
       ذا الوقوف حيوية للحوار، ويغرس انطباع ا لدى الطلبة مبدى اهتمام املـدرس ملـا         إذ يوفر

  . نّ اجللوس مييت احلواروأليقال، 
 مع األفكار اليت تـدعو  جتاوبا وذلك ؛ الواحدصف من الطلبة يف ال أعداد قليلة ضرورة وجود    -٨

ا كافية للتعبري عن     فرص مإىل تشجيع الطلبة على املناقشة واحملادثة واحملاورة من خالل إعطائه         
 بطريقة أكثر تواصـلية مـع   لصف، واستخدام العربية داخل ام وما جيول يف خاطره منفسهأ

 .املدرس وزمالئه
 

أن ينطق الطالب أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفـة، وذلـك                 -١
  .بطريقة مقبولة من أبناء العربية

  . نطق األصوات املتجاورة واملتشاةمييز  -٢
  . الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلةمييز  -٣

     ة النطق جيب أن ية للناطقني بغريهـا؛           إنّ عمليا منذ التحاق الطلبة بربامج تعليم العربي هتم
حبيث يركز على كيفية نطق األصوات العربية الصحيح؛ ألنّ الدارسني قد تعودوا على لفظ              
الكلمات بنطق معين، فإذا اعتادوا النطق اخلاطئ فإنّ عملية معاجلته فيما بعد تصبح صـعبة               

  .)١(تاد ذلك النطق غري السليمأكثر؛ ألنّ الطالب قد اع

                                   
 ـا،  الناطقني لغري العربية اللغة لتعليم الدويل اخلرطوم معهد العرب، لغري العربية تعليم أساسيات الناقة، حممود: ينظر  )١(

  .١٥٩ ص،م١٩٧٨ السودان،



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

ا النظام الصحيح لتركيب الكلمـة يف العربيـة         مستخدم .عن نفسه جبمل بسيطة   يعرب عن     -٤
 امسي زينب، أنا مغربية، أنا من الرباط، أنا طالبـة يف            :حنو. خاصة يف لغة الكالم الفصحى    

  ...جامعة
لتذكري والتأنيث، ومتييـز العـدد،   يستخدم بعض اخلصائص اللغوية يف التعبري الشفهي مثل ا      -٥

  .واحلال، ونظام الفعل، وأزمنته، وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية
يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره، وملستوى نضجه، وقدراته، وأن يستخدم هـذه               -٦

  .الثروة يف إمتام عملية اتصال عصرية
٧-  ر عن نفسه تعبرييعبيف مواقف احلديث البسيطةا ومفهوما ا واضح.  
 يف سـياقات تتعلـق بـالعمر    ٣٠ إىل ٠حنو األعداد من  . يستخدم األعداد يف أثناء احملادثة      -٨

  .واملقدار وأرقام اهلاتف وغريها من السياقات املناسبة
الساعة الواحـدة، الـساعة     (يستخدم العبارات اليت تدل على الوقت حنو الساعات التامة            -٩

 ."اإال ثلثً"، "اإال ربع"، "والثلث"، "والربع"، "والنصف"، ...)الثانية
  .يستخدم عبارات خاصة بأيام األسبوع واألشهر  -١٠
أنا، أنت، أنِت،   (ال أريد   / أريد: حنو. يطلب ما يريده أو ما حيتاج إليه ويفهم ما يطلب منه            -١١

  ).  هو، هي، حنن
 وعـن   ،االستفسار عن مثن الشيء   :  حنو  معروفة اتعويسأل أسئلة بسيطة فيما يتعلق مبوض       -١٢

  .الوقت واملسافة من نقطة معينة إىل نقطة أخرى
  .أسئلة عن نفسه وأسرته والبيئة احمليطة به: ومن ذلك. جييب عن أسئلة بسيطة موجهة إليه  -١٣
أين تسكن؟  : ومن ذلك . يسأل أسئلة بسيطة للحصول على معلومات عن أشخاص آخرين          -١٤

  متلك؟ هل لك سيارة؟مع من تسكن؟ ماذا 
تبـادل  : ومن ذلـك  . يتحدث بشكل يتناسب مع األوضاع اليت تتطلبها العالقات اليومية          -١٥

  ...التحيات، اخلطاب، الرجاء، تقدمي الشكر، قبول املعذرة، السؤال عن احلال والصحة
ـ     : ومن ذلك . عبارات اللباقة يف أثناء التواصل    يستخدم    -١٦ ذرة، طلب املعذرة، قبول طلب املع

  ...اقتراح أمر ما بلباقة، رفض طلب بلباقة
الظروف الزمانية صـباحا،    : ومن ذلك . عبارات تدل على الزمن يف أثناء التواصل      يستخدم    -١٧



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

ا، بعد الظهر، ليلًا، مساًءظهر...  
كـرري مـن    /كيف أذهب إىل مكتب الربيـد؟، كـرر       : حنو. عما يريد معرفته  يستفسر    -١٨

هذه الكلمة؟فضلِك، ما معىن /فضلك  
  .ا على مستوى بسيطا هاتفييجري اتصالً  -١٩
  .يستخدم األلفاظ اليومية للباقة والنداء يف أثناء التواصل  -٢٠

     
  

تخدام احلوار واملناقشة والتخلي عن أسـلوب       مهارة أساسية داخل الصف باس     جعل احملادثة   -أ
  .واملناقشة يعززان ثقة الطالب بنفسه احملاضرة؛ فاحلوار

   .تكثيف فرص اللقاء مع املعلمني والزمالء الذين يتقنون العربية  -ب
العروض األدبية واملسرحية واملسابقات الثقافية باللغة العربية على مدار العـام، وقـد             إقامة    -ج

خالل العام املنصرم يف كلية اإلسالمية جبامعة بارطن، حتت رعاية السيد الفاضل            طبقنا ذلك   
عميد الكلية، والقت جناحا واستجابة الفتة من الطلبة واحلضورا طيب.  

املشتركة بني اللغتني العربية والتركية؛ حيث حيظى تـأثري         إحالة الطلبة إىل احلصيلة اللغوية        -د
، ويرى الدارسون وفـرة  )١( التركية مبكانة متميزة يف التداخالت اللغويةاللغة العربية يف اللغة  

األلفاظ العربية اليت دخلت اللغة التركية، ويقدرون نسبة هذه األلفاظ وفق مقاييس خمتلفـة              
  . )٢(%٦٠ و%٤٠لتتراوح نسبة تأثري اللغة العربية يف التركية عندهم بني 

                                   
ور العربية والفارسية والتركية قد مزج بينها يف كثري من خواصها جتـا           : من اجلدير بالذكر أنّ اللغات الشرقية الثالث        ) ١(

ـ     ا، شعوا، مثّ اختالطها التارخيي عن طريق التجارة والفتوح العربية وخضوع الفرس مث األتراك للحكم العـريب طويلً
مث ما نشأ عن ... وكان النتشار اإلسالم بينهم أثر روحي وثقايف اضطرهم إىل ترسم األفكار العربية والثقافة اإلسالمية         

رغم تباين فصائل هذه اللغـات؛ إذ إنهـا      على  اا طوال أعصر مديدة، ذلك       ثقافاا وتواصل حضار   جاوزذلك من ت  
وال جرم أنّ اشتراك هاتيك اللغات الثالث يف كتابة حروفهـا  . تنتمي إىل السامية واهلندية واألورال التائية على التوايل   

أمحـد فـؤاد   : ينظر .ها وتفاعلهاخبط واحد وهو اخلط العريب بصوره املختلفة، كان له فضل تيسري السبيل إىل تزاوج         
  .١١-١٠، ص١٤٠متولّي، تأثري اللغة العربية يف اللغة التركية، جملّة الفيصل، عدد 

احلصيلة اللغوية املشتركة بني العربية والتركية وتأثريها يف تعليم العربية للطلبـة            ،  يعقوب جيولك، حممود قدوم   : ينظر  ) ٢(
التراث اللغوي واألديب والنقدي العريب يف اآلداب العاملية الذي نظمته ، دويل اخلامس عشر أعمال مؤمتر النقد ال،األتراك

 دار جرير األردنية أعمـال املـؤمتر يف جملّـدين    ت، ونشرن٢٠١٥ يوليو   ٣٠-٢٨جامعة الريموك األردنية يف تاريخ      
  .  كبريين



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 للتحدث بالعربية خـارج الـصفوف       − إن أمكن  −األسبوعيوم أو يومني من أيام      حتديد    -ه
  .وداخل أروقة الكلية

حمطات التلفاز الناطقة بالعربية الفصحى إىل حجرة استراحة الطلبة املركزية أو املكتبة    إدخال    -و
  .لتتعود آذام على مساع العربية والشعور باأللفة جتاهها

  . إىل اجلامعات العربية املميزةرحالت صيفية للطلبة حتت إشراف الكليةتسيري   -ز
إتاحة برامج عربية ميسرة من دروس وحماضرات ونقاشات ال صفية متارس فيهـا العربيـة                 -ح

  .والدارسون يشاركون على قدر استطاعتهم
  .هابتللمناقشة واملشاركة، وحيضره املهتمون بالعربية وطل/... أسبوعي/ عقد منتدى يومي  -ط
عات صغرية من اثنني أو أكثر ويتعاهد امللتقون على احلديث بالعربيـة   إىل جممو ةتوزيع الطلب   -ي

  . ا، وحيدد لذلك وقت يومي ولو كان قصريهذه املدةخالل 
بالفـصحى،  ... مسعية بصرية تشتمل على برامج وخطـب ومتثيليـات   / وضع مكتبة مسعية    -ك

ـ ا، جيلس بعا، وليحيل املعلم إليها أحيان ليستفيد منها من جيد فراغً      ملناقـشة مـا   ةدها الطلب
  .استمعوا إليه أو ما شاهدوه

االستماع إىل اإلذاعات العربية، ومشاهدة القنوات العربية، وعقد لقاء ملناقشة ما اسـتمعوا               -ل
  .إليه أو ما شاهدوه

أو يف الصباح، وهذه الطريقة جمربة يف بعـض         / أو يف الفسح  / ارجتال كلمة بعد كل صالة      -م
  .يتها وفائداعلااملعاهد، وثبتت ف

)١( 
وهـذا يعـين أن   . إىل مدلوالا) احلروف(القراءة هي حتويل النظام اللغوي من الرموز املرئية       

مفهوم القراءة ليس إجادة نطق احلروف؛ وإال ألصبح معظم العرب جييدون اللغة الفارسية واألردية              

                                   
 على موقع رواق لتدريس مهـارات اللغـة، علـى املوقـع     ، جمموعة احملاضرات اليت قدمها الفوزان عبدالرمحن: ينظر  ) ١(

  https://www.rwaq.org/courses/arabic/sections/1172/lectures/4534: اإللكتروين
: األول الدويل امللتقى ا،املهارات اللغوية منوذج  :  وحممود قدوم، تعليم العربية الفصحى للطلبة األتراك       جيولك ويعقوب
 ورقلـة،  مرباح، قاصدي جامعة املستقبل، واستشراف الواقع: التعليمية املؤسسات يف الفصحى العربية اللغة تعليمية
  .م٢٠١٥/ ٨/١٢-٧ اجلزائر،



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  .اءة حروفهاألم يستطيعون قر
  وتعد القراءة مصدرا لتعلم اللغة العربية للطالب خارج الصف، وهي مهارة حتتـاج إىل  ا أساس
 الذي مل يسبق له تعلم اللغـة        -وينبغي أن تقدم القراءة للطالب املبتدئ       . تدريبات خاصة ومتنوعة  

/ مبتدأ وخـرب  (بسيطة  ا من مستوى احلرف، فالكلمة، فاجلملة ال       بالتدرج، انطالقً  -العربية من قبل  
  .مث اجلملة املركبة مث قراءة الفقرة، مث قراءة النصوص الطويلة) فعل وفاعل غالبا

بد من أن تكون القـراءة   اهلدف األساس من القراءة هو فهم املقروء، ولتحقيق هذا اهلدف ال        
، وهو صحة   سرية، فإذا وجد وقت بعد فهم املقروء، حنول القراءة إىل جهرية؛ لنحقق اهلدف الثاين             

  .القراءة
ا يف قـراءة جهريـة،   ا صـحيح  تعليم القراءة يشمل معرفة احلروف ورموزها، ونطقها نطقً       و

ولكن الطرق التقليدية تغفل عادة هدف القراءة األهم، ومثرتــها، أال           . واستيعاب ما يقرأ وفهمه   
اعها؛ من صامتة ومسحية ستراتيجيات القراءة وأنو إوهو استيعاب املقروء وفهمه، إىل جانب اإلملام ب       

وخاطفة وفاحصة وأساليب كلّ منها، ومن مث حتولت القراءة يف الطـرق التقليديـة إىل درس يف                 
األصوات وصحة النطق واإلعراب، وبسبب هذا التركيز يغفل القارئ عن فهم ما يقرأ واستيعابه؛               

 على أمر تعليم العربية     ويبدو أنّ القائمني  . ألن ذهنه منصرف إىل الصحة اللغوية، من نطق وإعراب        
ا عامة وأخرى خاصـة، وأنّ      من غري املتخصصني بعلم اللغة التطبيقي، ال يعرفون أنّ للقراءة أهدافً          
  .القراءة للمتعة ختتلف عن القراءة للدراسة والعمل، ولكلّ منها أساليبه

ارجه، ويذهب عد القراءة من املصادر األساسية لتعلم اللغة العربية للطالب داخل الصف وخ     وت
حيث جيـد املـتعلم   : كثري من الباحثني إىل أن أول ما يواجه املتعلم للغة العربية هو تشابه احلروف   

ب ت  : ومثال ذلـك  . ا متشاة يف الكتابة، ومعيار الفرق بينها هو النطق، واختالف النقط          حروفً
  ...ث، ج خ ح، غ ع

ا؛ فاحلرف الواحد قد يأخـذ عنـد      كما أنّ احلرف يتغري شكله يف أول الكلمة عنه يف آخره          
  .عند، معه، باع، إصبع: ا خمتلفة، فحرف العني مثال يأخذ أكثر من شكل ومن ذلكالكتابة أشكالً

ذلك أن طبيعة الوصل املوجودة بني األحرف يف الكتابة العربية جتعل احلرف الواحد يأخـذ               
 على ذلك أن غياب رسم احلركات جيعل        زد. اا خمتلفة يتيه فيها املتعلم املبتدئ فتؤخره أحيان       أشكالً

  .الدارس يتلكأ كثريا يف ضبط القراءة



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
  

o      وما يقابلها مـن أصـوات      ) احلروف وعالمات الترقيم  (الربط بني الرموز املكتوبة
  ).مرحلة اهلجاء(
o ايتهاإدراك بداية املفردات واجلمل واألفكار املتكاملة و .  
o اسبة للقراءة حسب األغراضالوصول لسرعة من.  
o يف القراءة اجلهرية، دقة النطق ومتثيل املعىن تبعا لعالمات الترقيم، ومعاين النص. 
 
  

o فهم املعىن الداليل للكلمات واجلمل.  
o             عن طريق  (القدرة على استخراج معاين الكلمات من داخل النص، أو من خارجه

  ).اعاجم مثلًامل
o حتديد املعىن العام واألفكار الرئيسة.  
o فهم املعىن املباشر القريب واملعىن غري املباشر البعيد لرسالة الكاتب .  
o حماكمة احملتوى ونقده بعد فهمه. 

  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

– 
على القراءة  القراءة املكثفة تنمي قدرات الطالب على الفهم التفصيلي ملا يقرؤه، وتنمي قدرته             

. اجلهرية، وإجادة نطق األصوات والكلمات، وكذلك السرعة، وفهم معاين الكلمات والتعـبريات           
  :وباختصار هذه مسات القراءة املكثّفة

 يف الصفةيقرؤها الطلب . 
 يف أفكارها التفصيليةةيناقش املعلّم الطلب . 
 عادة ال تكون نصوصها طويلة.  
 دقيقاجيب على القارئ أن يفهم النص فهما . 
 حييط بدالالت مفرداته، ويعرف تراكيبه، وجييد قراءته. 
 تقرأ سراا وجهر. 
  مبا حتويه من مفردات وتراكيب حسب املستوى- يف الغالب –هناك حتكم . 
 ا من معرفة الرموز الكتابية وانتهاًءتكون متدرجة بدًءا بقراءة النصوص الطويلة نسبي. 
 ب املستوى يف الغالبعة مبا يناسوموادها ونصوصها مصن. 
 ينبغي للمعلم أن يعرف اجلديد فيها من املفردات والتراكيب ليتم التركيز عليه.  

 

  
– 

 إىل أن يقرؤوا بأعينهم فقط، مث يناقشهم للوصـول إىل           ةيف القراءة الصامتة يوجه املعلم الطلب     
كما حيرص املعلم على تدريب     ). والفهم الضمين يف املرحلة املتقدمة    (ردات، والفهم العام    معاين املف 

  .ه على سرعة القراءة، مع االهتمام بفهم ما يقرؤونتطلب



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

– 
 بعد القراءة السرية، وبعد أن حيقّقوا اهلدف األسـاس مـن   ةأما القراءة اجلهرية فيبدأ ا الطلب     

 جهرا ليحققوا اهلدف األساس من القراءة اجلهريـة؛ وهـو           ة فهم املقروء، يقرأ الطلب    القراءة، وهو 
      صحة القراءة، وينبغي أن حياكي التالميذ منوذج إن (ا، قد يكون بصوت املعلم، أو من شريط         ا مثالي

يدرب التالميذ على النطق الصحيح، وتعاجل املشكالت الصوتية حاملا تظهر لديهم، وجيب            ). وجد
 خطأ القراءة ذات الوترية الواحدة، اليت ال تـضع املعـاين يف             ةن يراعى األداء املعرب، ويبني للطلب     أ

  . بعد فهمهم للجمل أو النصوص على القراءة السريعةة، ويشجع الطلبحسباا
– 

 الصف بتوجيه   أما القراءة املوسعة فتعتمد على قراءة نصوص طويلة، ويطالعها الطالب خارج          
من املعلم، وتناقش أهم أفكارها داخل الصف، لتعميق الفهم؛ وبذا تأخذ القـراءة املوسـعة بيـد             

  .الطالب، ليعتمد على نفسه يف اختيار ما يريد من كتب عربية، تقع داخل دائرة اهتمامه
 

 يقرؤها الطالب عادة خارج الصف بتوجيه من املعلم. 
 يتم مناقشة أهم أفكارها داخل الصف. 
 ا وتراكيبها، ويكتفى بالفهم العام لَهاال يلزم فهم مجيع مفردا. 
 تقرأ سراا غالب. 
 انصوصها طويلة غالب. 
 اموادها ونصوصها أصلية، أو أصلية معدلة غالب. 
 ةا فوق مستوى الطلبتكون النصوص غالب.  

 
     ةاملعلم، ويقرؤه مجيع الطلب   نوع حيدده ـ    : ا خارج الصف، مثل    غالب  ةأن يطلب من الطلب

  .وهكذا... قراءة قصة معينة أو باب يف كتاب معني
           ويف هذا يترك للطالب اختيار ما      . ونوع حر يقرأ كل طالب ما يشاء من املواد والكتب

 .يقرؤه
وء احملدد، وال تكون تفصيلية، بل      ويف النوع األول يعد املعلم أسئلة استيعابية على النص املقر         



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

وميكن أن يطلب املعلم من كل طالب تلخيص ما فهمه من الـنص             . حول األفكار العامة والرئيسة   
شفهياا أو كتابي.  

أما يف النوع الثاين احلر، فإن املعلم ال يعلم املادة املقروءه من كل طالب، ويف هذه احلـال ال                   
ة بالنص، ولكن يستطيع وضع أسئلة حول األفكار الرئيسة ألي         يستطيع وضع أسئلة استيعابية خاص    

  .نص، وقد يكتفي بأن يتحدث كل طالب عما فهمه من النص الذي استمع إليه
 

 :يفترض يف نصوص القراءة املختارة أن
 تكون املادة القرائية جذابة وشيقة. 
 تكون مناسبة ملستوى الدارسني اللغوي. 
 مناسبة ملستوى الدارسني الثقايفتكون . 
 تكون مناسبة ملستوى الدارسني العمري. 
 تليب حاجات الدارسني.  

 
 قراءته/ الربط بني املرسوم ونطقه: مهارة القراءة اآللية، اهلدف األساس. 
 ة/مهارة القراءة العقليةفهم املقروء: ، اهلدف األساسالسري. 
 صحة القراءة/ إجادة النطق: هرية، اهلدف األساسمهارة القراءة اجل. 

 
أن مييز الطالب بني أصوات اللغة العربية املتشاة يف األداء الصويت والرسم الكتايب ال سيما                 -١

  /.ق ك/،/ع أ/،/ذ ز ظ/،/د ض ط/،/ح خ هـ/،/ث س ص:/األصوات اآلتية
حيث يتم تشكيل الكلمات يف البداية بنسبة معقولـة،         . لعربيةمييز نظام التشكيل يف اللغة ا       -٢

رتَع احلركات تدرجييِد الدارس على الكلمات تالكن مع تعو.  
  .يقرأ مبساعدة التشكيل  -٣
٤-  ا مقروًءيتابع نصاا جهر.  
ـ : ومن ذلك . عبارات بسيطة لتبادل التحية   حيدد    -٥ ن تبادل التحية يف احلياة اليومية، السؤال ع

  .احلال والصحة، التوديع، طلب املعذرة، قبول املعذرة وغريها من العبارات املألوفة
. حيدد الكلمات وجمموعات الكلمات البسيطة املستخدمة يف احلياة اليومية بصورة متكـررة            -٦

صباح النور،  / ا، صباح اخلري  ا وسهلً أهلً/ اوعليكم السالم، مرحب  / السالم عليكم : ومن ذلك 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  ...يف أمان اهللا/ مع السالمة/ مساء النور، إىل اللقاء/ ريمساء اخل
 يف سياقات   ٣٠ إىل   ٠استخدام األعداد من    : ومن ذلك . العبارات اخلاصة باألعداد فيما يقرؤه    مييز    -٧

  .املناسبةتتعلق بالعمر واملقدار وأرقام اهلاتف وغريها من السياقات 
دة يف نص أو حوار يقرؤه مع التركيز علـى أيـام            مييز العبارات اليت تدل على الزمن الوار        -٨

ا، صباح الغد، الـشهر     ا، ليلً ، ظهر ا، مساءً صباح: األسبوع واألشهر والظروف الزمانية مثل    
  ...القادم، السبت املاضي، الشتاء القادم، يف الساعة السابعة صباحا

  .)١(ليمالتعرف السليم، النطق السليم، الفهم السليم، النقد الس: ا إىلوصولً
)٢(:  

القراءة عملية مستمرة دائبة ملتعلّمي اللغة العربية؛ ألنها املهارة الوحيـدة الـيت تـصاحب                 -١
فهي مهارة  ... اإلنسان أينما حلّ وارحتل؛ ألنه يستطيع أن يقرأ االت والصحف والكتب          

  .امنفردشخصية كامنة يف قدرات الشخص، ويستطيع ممارستها حىت لو كان 
٢-  ا يف ذهن اإلنسانمهارة القراءة من أكثر املهارات رسوخ.  
  .تعطي املتعلّم القدرة على التعلّم واالطالع يف أي وقت أراد  -٣
  .ا على ممارستهاتزيد حصيلة املتعلّم باستمرار ما دام حمافظً  -٤
  .تكشف للطلبة حقائق كانت جمهولة بالنسبة هلم  -٥
  . اعدهم على التحليل والنقد وتنري آفاقهمتكسبهم املعرفة وتس  -٦

 
تعد مهارة الكتابة من املهارات الالزمة لدراسة أي لغة، وتتطلب هذه املهـارة أن يكـون يف     

                                   
 لغـري  العربيـة  اللغـة  لتعليم الدويل اخلرطوم معهد العربية، اللغة ملتعلمي وأمهيتها القراءة شالل، حبيب حممود: ينظر  ) ١(

  .٧-٤ ص،م١٩٨٠ السودان، ا، الناطقني
 الدويل اخلرطوم معهد املتقدمني، مستوى: اإلسالمي املركز طالب لدى املقروء فهم مشكالت الشيخ، عبدالقادر: ينظر  ) ٢(

  .٢٧ ص،م١٩٨٣ السودان، ا، الناطقني لغري العربية اللغة لتعليم
ـ  الفوزان عبدالرمحن: ينظر  ) ٣( ارات اللغـة، علـى املوقـع    ، جمموعة احملاضرات اليت قدمها على موقع رواق لتدريس مه

  https://www.rwaq.org/courses/arabic/sections/1180/lectures/4563: اإللكتروين
: األول الدويل امللتقى ا،املهارات اللغوية منوذج  :  وحممود قدوم، تعليم العربية الفصحى للطلبة األتراك       جيولك ويعقوب
 ورقلـة،  مرباح، قاصدي جامعة املستقبل، واستشراف الواقع: يميةالتعل املؤسسات يف الفصحى العربية اللغة تعليمية
  .م٢٠١٥/ ٨/١٢-٧ اجلزائر،



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

   وضـوع،  ا التراكيب اللغوية املناسبة لذلك املإمكان املتعلّم القدرة على كتابة أي موضوع مستخدم
  . )١(بأسلوب عريب فصيح

. تأيت مهارة الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها بني بقية املهارات؛ فهي تأيت بعد مهارة القـراءة              و
والشق اآليل حيتوي علـى  . ونشري هنا إىل أن الكتابة عملية ذات شقني؛ أحدمها آيل، واآلخر عقلي     

. عربية، ومعرفة التهجئة، والترقيم يف العربية     اخلاصة برسم حروف اللغة ال    ) كيةاحلر(املهارات اآللية   
  .أما اجلانب العقلي، فيتطلب املعرفة اجليدة بالنحو، واملفردات، واستخدام اللغة

 
 

ربيـة، ومعرفـة التهجئـة،     اخلاصة برسم حروف اللغة الع    ) احلركية(توي املهارات اآللية    حتو
ويقصد باملهارات اآللية يف الكتابة العربية، النواحي الشكلية الثابتـة يف لغـة             . والترقيم يف العربية  

  :الكتابة؛ مثل
 الكتابة من اليمني إىل اليسار ومن فوق إىل حتت.  
 رسم احلروف وأشكاِلها . 
 جتريد احلرف، واملد، والتنوين، والشدة. 
 ) القمرية، والتاء املفتوحة واملربوطة) لا(الشمسية، و) ال. 
 احلروف اليت تكتب وال تنطق، واحلروف اليت تنطق وال تكتب. 
 اهلمزات...  
  أي وضع احلركات القصرية على احلروف(الضبط بالشكل(.  
 احلروف اليت يتصل بعضها ببعض.  
 تلك اليت تتصل حبروف سابقة لَها، وال تتصل حبروف الحقة.  
 ايتهرسم احلركات فوق احل رف، أو حتته، أو يف.   
 رسم مهزات القطع والوصل أو عدم رمسها . 
 عالمات الترقيم.  

                                   
 لغري العربية اللغة لتعليم الدويل اخلرطوم معهد ا، الناطقني لغري العربية الكتابة مهارة تعليم، عثمان الطيب نفيسة: ينظر  ) ١(

  .٧ صتاريخ، بدون السودان، ا، الناطقني



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

        عند عرض مهارة الكتابة ينبغي البدء باجلانب اآليل تدرجيي   ا، مث التوسع رويد ا، وذلـك   ا رويد
  .ملساعدة الطلبة على تعرف الشكل املكتوب للكلمة العربية

 املباشـر،   املعلـم   أن يقوموا بذلك حتت إشراف     -لية النسخ  يف عم  بةطلال عندما يبدأ    -ينبغي
   ا أمامهم، وأن ينظروا دائما إىل النموذج املقدم، وليس إىل ما كتبوه علـى              وينبغي أن يقلدوا منوذج

: ومن أهم معايري احلكم على حسن اخلـط . طراز النموذج حىت ال يتأثروا بالطريقة اليت نسخوه ا        
  .، والسرعة النسبيةالوضوح واجلمال، والتناسق

من املفيد أن يبدأ تعليم الكتابة من خالل املواد اللغوية، اليت سبق للطالب أن استمع إليها، أو                 
. ومن املفيد يف هذا الصدد أن يقوم تنظيم املادة، ويتناسب حمتواها مع ما يف ذهن الطالـب                . قرأها

ـ    فعندما يشعر الطالب أن ما مسعه، أو قرأه، أو قاله، يستطيع             ا أكـرب  كتابته، فإن ذلك يعطيه دافع
والتدرج أمر مهم يف تعليم املهارات الكتابية للطالب؛ فمن األفضل أن يبدأ الطالب             . للتعلم والتقدم 

  .بنسخ بعض احلروف، مث ينسخ بعض الكلمات، مث بكتابة اجلمل القصرية
 

 من األسئلة، تدور حول صورة، أو فقرة، وتؤدي اإلجابة عن تلك            ا عدد ةيقدم املدرس للطلب  
  :ومن تطبيقاا. األسئلة إىل كتابة عدد من اجلمل

 اكتب مجلة عن كل صورة من الصور اآلتية. 
 اكتب وصفا لكل صورة من الصور اآلتية. 
 صف االختالفات بني الصور اآلتية. 
 اكتب عن الصور اآلتية.  

 
 آخـر مـن اجلمـل،    يف هذا التدريب يبدأ الطلبة الفقرة جبملة معينة، مث يضيفون إليها عدداً          

وختتم الفقرة جبملة، تلخص الفكرة     . ويؤدي ذلك إىل كتابة فقرة كاملة، ذات فكرة رئيسة واحدة         
  . رة، وتطويرها، وإائهااليت حتتوي عليها الفقرة، وجيب أن يدرب الطلبة على طريقة افتتاح الفق

 
يقرأ املدرس قصة بصوت جهري مرتني أو ثالث مرات، ويقوم الطلبة بكتابة كل ما ميكـن                

  . أو يقوم الطلبة بقراءة القصة بأنفسهم، مث حياولون إعادة حكايتها مكتوبة. تذكره من القصة



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 
التعبري املقيد هو الذي يقيد الطالب يف حدود ما درسه من مادة لغوية قدمت له ويهتم هـذا                  
النوع من التعبري بتعليم الطالب املبتدئ بناء اجلملة العربية، ويتم ذلك من خالل أنواع التـدريبات             

  .اليت ميكن أن حتقق ذلك
 احلرية، وتقدم له بعض املساعدات، ويتم العمل بشكل         ويف هذا التدريب يعطى الطالب بعض     

والطلبة يف هذا التدريب غري مطالبني بالتفكري فيمـا سـيكتبون، إذ إن             . عام يف إطار من التحكم    
الفكرة تعطى هلم، وكل ما يقومون به، هو كيفية وضع الكلمات اليت تقدم هلم بطريقة صـحيحة،             

  . تؤدي إىل إيصال الفكرة املطلوبة
ومن األفضل أن يعـرض     .  البداية يوضح املدرس للطلبة نوعية العمل الذي سيقومون به         ويف

ا يقوم بقراءا، مث يسجل الكلمـات       طلبة، فإذا كانت هناك قصة مثلً     الا على   املدرس املوضوع أولً  
     ا من الطلبة للحديث، وبعد ذلك يقوم الطلبة بكتابة        والتعبريات املساعدة على السبورة، وخيتار عدد 

  . املوضوع، مث خيتار املدرس بعض الطلبة املمتازين لقراءة ما كتبوا
ا وميكن أن يتبع املدرس أسلوبا آخر، حيث يقوم الطلبة بقراءة اجلمل اليت كتبوها، فيختار مثلً              

ا على                طالبا لقراءة، اجلملة األوىل اليت كتبها، مث يناقش املدرس الطلبة يف مدى صحة اجلملة، وقدر
ويف ايـة   ... فكرة بصورة سليمة، مث يتنقل إىل اجلملة الثانية وإىل طالب آخر وهكـذا            إيصال ال 

  . احلصة يعرض املدرس للطلبة النموذج لتصحيح أخطائهم
 

            يستخدم املدرس يف هذا التدريب جمموعة من الصور تؤلف قصة واحدة، أو موضوع اا واحد  .
ه يف حاجة إىل بعض الكلمات والتعـبريات، سـجلها علـى الـسبورة     تإذا رأى املدرس أن طلب    و

وعلى املدرس أن خيتار موضوعات تناسب مستوى الطلبة اللغوي والثقايف وتكـون          . وناقشهم فيها 
فـوق مـستوى   ( ا وال صـعب ) دون مستوى الدارسـني  ( ا  وجيب أال يكون التعبري سهلً    . جذابة

ا، ويناقشوا حمتوى الصور، مث     ستحسن يف درس التعبري املصور أن يتحدث الطلبة أولً        وي). الدارسني  
  . يأخذوا يف الكتابة، بعد أن يكون قد اتضح هلم كل شيء

 
   وهو خطوة يف اجتاه التعبري احلر، وتعطى للطلبة يف هذا التدريب تعليمات مفصلة، توضـح      



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

ويف التعبري املوجه هناك حتكم أقل من التحكم الذي يوجد يف التعبري املـصور،              . هلم املطلوب منهم  
      ا وحىت تقل أخطاء الطلبة يف هذا اللون من التعبري، جيب أن يناقش املدرس املوضوع مع الطلبة شفهي

 أن يتأكـد أـم      وعلى املدرس قبل أن يوجه طلبة للكتابة      . ا، مث يسمح هلم بالكتابة بعد ذلك      أولً
  . يعرفون املفردات واألبنية والتعبريات اليت حيتاجون إليها يف كتابة املوضوع

            ا عن سابقه،   وقد تكون املزاوجة يف التقدمي بني التعبري املقيد والتعبري املوجه، الذي يأيت متأخر
  .كما قد يسريان يف ترتيبهما املنطقي، وهو أوىل

 
 إىل  تهالتعبري احلر هو املـرحلة األخرية من تعليم اللغة، وعلى املدرس أال يتعجل الوصول بطلب             

هده املرحلة، كما جيب أال يدفعهم للكتابة احلرة، إال بعد أن يتلقوا تدريبات مكثفة علـى أنـواع       
  . التعبري السابقة

غة مكتوبة تعرب بوضوح عما يريد قوله، مع        يترك للطالب فرصة أن حيول أفكاره الذهنية إىل ل        
  ...الكتابة حول اإلجازات وما يفعل فيها: ومن أمثلته.  احترام رأيه، وهذه مرحلة عقلية

ويطلب من الطلبة الكتابة يف موضوعات لديهم املعلومات الكافية عنها؛ ألننا ال ـدف إىل               
علـى أن يـصوغوها مكتوبـة بطريقـة     معرفة حصيلتهم من املعلومات، وإمنا دف إىل تدريبهم  

  .صحيحة
         ا، ال كمية املعلومـات؛    األصل أن يكون التركيز على كيفية عرض الطالب للمعلومات كتابي

لذلك ينصح املعلم ومعد الكتاب بأال يطلبوا من الطلبة احلديث أو الكتابة يف موضوع تنقصهم فيه                
ون بسبب نقص املعلومة ال بـسبب ضـعف         املعرفة واملعلومات؛ ألن التعثر الذي حيصل هلم سيك       

  .وباختصار فنحن نقيس املقدرة اللغوية والكفاية اللغوية، ال كمية املعلومات. الكفاية اللغوية
 

 كتابة الرسائل الشخصية. 
 كتابة الرسائل الرمسية.  
 كتابة التقارير. 
  دروس أو خطب يف موضوعات خاصة أو عامةكتابة حماضرات أو.  

هم يف بناء هذه املهارة مـع       موقد يعتمد احلوار مدخال لتدريس التعبري؛ ملا يسهم به من دور            
حماولة استغالل خمزون الطلبة اللغوي يف التعبري احلر أو املوجه أو املقيد، وذلك يف املواقف احلياتيـة           



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

ساس احلوارات املأخوذة من واقع احلياة اليومية املعايـشة كحيـاة   ا، على أ  ا، مثّ كتابة ثاني   ا أولً حتدثً
  .الطالب يف الفصل واملسجد واملكتبة واملطعم واملطار والسوق وما إىل ذلك

 
تشف عنه مـن  الكتابة اإلبداعية تعبري عن الرؤى الشخصية، وما حتتويه من انفعاالت، وما تك  

فالكتابة اإلبداعية ابتكار وليس تقليد، وتأليف ال تكرار،         .حساسية خاصة جتاه التجارب اإلنسانية    
 من مهارات خاصة، وخربات سـابقة، وقـدرات         فر لكلٍّ اختتلف من شخص آلخر حسب ما يتو      

  .لغوية، ومواهب أدبية، وهي تبدأ بالفطرة، مث تنمو بالتدريب واالطالع
 يرقى إليه إال قليل من متعلمي اللغة من غري أهلها، بل ال يرقى إىل كثري مـن                  وهذا النوع ال  

  .كتاب اللغة من أهلها
        وعند عرض مهارة الكتابة، ينبغي البدء باجلانب اآليل تدرجيي   ا، مث التوسع رويد ا، وذلك  ا رويد

 املرحلـة األوليـة   وبعد هذه. إلشباع رغبة الطلبة يف التعرف على الشكل املكتوب للكلمة العربية         
  ينبغي البدء تدرجيي         كـثري ا مـن الطـرق القدميـة     ا بتعليم الكتابة يف شقها الثاين اإلبداعي، ولكن

والتقليدية تغفل هذا اجلانب، وتقصر اهتمامها على الشق األول اآليل من الكتابة، ويف هذا خلـل                
  .اإلبداعيا باآليل، وانتهاء بظاهر، فاألصل االهتمام بالشقني معا؛ بدًء

 
  .اا صحيح أو يف كراسات اخلط نقلً،نقل الكلمات اليت يشاهدها على السبورة   – ١
دهـا يف الكلمـة     وتعرف طريقة كتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا املختلفة، ومواضع وج            – ٢

  .)األول، الوسط، اآلخر(
  .ولةتعود الكتابة من اليمني إىل اليسار بسه   – ٣
  .كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحروف متصلة، مع متييز أشكال احلروف   – ٤
٥ –   وضوح اخلط، ورسم احلرف رمساا ال جيعل للبس حمل.  
وتلك اليت تكتب وال  ) مثل هذا ( الدقة يف كتابة الكلمات ذات احلروف اليت تنطق وال تكتب            – ٦

  .)مثل قالوا(تنطق 
  .د اإلمالئية األساسية يف الكتابة مراعاة القواع– ٧
  . مراعاة التناسق والنظام فيما يكتبه بالشكل، الذي يضفي عليه مسحة من اجلمال– ٨
  ).رقعة نسخ، إخل( إتقان األنواع املختلفة من اخلط العريب – ٩

   .)ةاملد، التنوين، التاء املربوطة واملفتوح( مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة – ١٠



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .  مراعاة عالمات الترقيم عند الكتابة– ١١
١٢ –تلخيص موضوع يقرؤه تلخيص ا كتابيا صحيحاا ومستوفي.  
  . استيفاء العناصر األساسية عند كتابة خطاب– ١٣
  .ا املفردات والتراكيب املناسبة ترمجة أفكاره يف فقرات مستعملً– ١٤
١٥ –يسرا عن نفسه ب سرعة الكتابة وسالمتها معرب.  
  .  صياغة برقية يرسلها إىل صديق يف مناسبة اجتماعية معينة– ١٦
  .ا، وكتابته خبط يقرأا دقيقً وصف منظر من مناظر الطبيعة أو مشهد معني وصفً– ١٧
  . كتابة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضية ما– ١٨
  .  كتابة طلب يتقدم به لشغل وظيفة معينة– ١٩
  .ستمارات احلكومية بعض اإل ملء البيانات املطلوبة يف– ٢٠
  . كتابة طلب استقالة أو شكوى، أو االعتذار عن القيام بعمل معني– ٢١

 

  .كتابة اهلمزة املتوسطة يف غري موقعها  -١
  .إبدال حرف بآخر  -٢
    .طععدم التمييز بني مهزيت الوصل والق  -٣
  .فصل ما حقه الوصل  -٤
      .حذف حرف أو أكثر من الكلمة  -٥
  .إضافة حرف أو أكثر إىل الكلمة  -٦
    .اخللط بني األلف املمدودة واملقصورة  -٧
  .كتابة التاء املفتوحة تاء مربوطة  -٨
      كتابة التاء املربوطة تاء مفتوحة  -٩

      اخللط بني اهلاء والتاء املربوطة -١٠
  األلف الفارقة بني واو اجلماعة واو الفعلعدم كتابة   -١١
١٢-اكتابة التنوين نون.  
       .كتابة مهزة املد مهزة عادية-١٣



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  
 

 
  

تشكل التربية مبفهومها الشامل أهم معامل اتمعات، ومن خالهلـا تـربز خـصائص هـذه       
قوم على عدد من العناصر تتبادل التـأثري فيمـا         وإذا كانت املنظومة التربوية ت    . اتمعات وروحها 

 واخلدمات   والبيئة، املنهج األكادميي، وطرق التدريس،    أن املعلم، و   بينها، فإن الباحثني جيمعون على    
، )١(وجناح التعليم يرتبط إىل حد كـبري بنجـاح الطريقـة           أهم حاجات الطلبة التربوية،      اإلدارية

 املتعلقة باملنهج وضعف الطالب وصعوبة الكتاب تمن املشكال وتستطيع الطريقة التغلب على كثري      
  .وعليه ال بد من التعرف على الطرائق املستخدمة يف تعليم العربية يف اجلامعات التركية. وغريها

 
 دراسات تربوية كثرية إىل وجود عالقة إجيابية بني امتالك املعلم لعدد مـن الكفايـات                شريت

ة؛ فكلما           الشخصية ومدى فاعليته التعليمية واللغوية والثقافية واالجتماعية واملعرفية والنفسية واملهني
استطاع املعلم حتصيل هذه الكفايات ودجمها يف شخصيته، متكن من امتالك أساليب تعليمية مؤثّرة              

، ومن مث إحداث أثر بالغ      اجه وخار قاعة احملاضرة وممارسة قدرة توجيهية يف العملية التعليمية داخل        
يف شخصيات الطلبة، بل إنّ جناح العملية التربوية مبدخالا وعملياا وعناصرها املختلفة يعتمـد              

على هذا املعلم املُعد إعدادا جيدا ثقافيا وتربوياا وعملي ...  
علم هو أهم هذه العوامل     مع أن هناك عوامل عديدة تؤثر يف فاعلية العملية التعليمية إال أن امل            و

ا، فهو الذي ميسك بيده زمام األمور، وهو مفتاح احلل لعمل تربوي ناجح، يتغلب فيه على ما              مجيع

                                   
 سعاد عبدالكرمي عباس الوائلي، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، دار الشروق، -ه علي حسني الدليمي  ط: ينظر  ) ١(

  .٨٨، صم٢٠٠٥ األردن، -عمان
املقومـات املهنيـة والثقافيـة    ( : وحممود قدوم هذه املفردة يف حبث مستقل بعنـوان        جيولكناقش الباحثان يعقوب      ) ٢(

ملؤمتر السنوي التاسع ملعهد ابن     ا أعمال ضمن البحث   عرض، وقد   )لعربية يف اجلامعات التركية   والشخصية ملعلّم اللغة ا   
يعقوب جيولك، حممود قدوم : اأيض وينظر. م٢٠١٥- يوليو٢٦-٢٥، الذي عقد يف مدينة ليل الفرنسية يف تاريخ اسين
الدراسات اإلسالمية ودورها يف "ملؤمتر الدويل األول ا  أعمال "التركية اجلامعات يف بغريها للناطقني العربية تعليم مبادئ"

  .م٢٠١٥ديسمرب / كانون األول١٣ -١٢:  ماليزيا– كواالملبور "تطوير واقع األمة وخدمة اإلنسانية



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .)١(يعترض طريقه من عقبات وصعوبات
كما أنّ دور املعلم يفوق دور املنهج؛ فاملعلم هو من يدرس املنهج، ولو كان هناك قـصور يف    

ـ  املنهج فاملعلم الناجح يعوض  ا  ذلك القصور، لذلك كان ال بد من االهتمام باملعلم وإعـداده مهني
حتقيـق   املعلم هو حجر الزاوية يف العملية التعليمية لذا يقع على عاتقه النصيب األكرب يف        ا، و وتربوي

أهداف تعليم العربية سواء للناطقني ا أن للناطقني بغريها، فبداية على املعلم فهم تلك األهـداف                
ـ               اليت  ة رمستها إدارة الكلية والِقسم والبحث عن طرق حتقيقها، ويعد اهلدف األمسى هو فهم الطلب

  .القرآن الكرمي بلغته عالوة على فهم العلوم اإلسالمية من حديث وتفسري وفقه وسري وغريها
 يتـسلح  وألمهية املعلم يف حتقيق أهداف تعليم العربية لغري الناطقني ا فمن الواجب عليه أن             
العربيـة   بأدوات تفوق يف فاعليتها تلك اليت يتسلح ا معلم العربية للناطقني ا، فتكـوين معلـم   

عموما يتميز خبصائص متكنه من حتقيق أهداف تدريس اللغة يف بيئتها، وملـا وقـع علـى عاتقـه         
لغـة ثانيـة   يتميز تكوين أستاذ اللغة العربيـة  « نتدريسها يف غري بيئتها ولغري أبنائها فمن الالزم أ    

خبصائص تضاف إىل التكوين العام ألستاذ اللغة األم، وذلك بالتركيز على كسب معرفـة لغويـة                
املشكلة احلقيقية يف تعليم اللغة لغـري  «إذ ميثل معلم اللغة . )٢(»ومهارات عملية وقدرات تقنية معينة  

جة عالية من الكفايـة     وال خري يف مادة أو منهج أو أي شيء آخر ما مل يكن املعلم على در               . أهلها
  .)٣(»اليت ترشحه للقيام ذا الدور اخلطري

 

  .أن يكون ذا خربة تربوية، وسبق له أن درس يف جمال التربية وعلم النفس  -١

                                   
مكتبـة   Teaching Arabic to Non _ Native Speaking Muslim world عبدالفتاح أبو طالب، حممد: ينظر  ) ١(

  .م٢٠٠٩ ،١ط ، السعودية-الرياض
رضا السويسي، التكوين التربوي ألساتذة العربية لغري الناطقني ا، منشورات املنظمة العربية للتربية والثقافـة               : ينظر  ) ٢(

  . ١٣، صم١٩٩٢والعلوم، تونس، 
  . ٣١٥، صم١٩٩٩كمال بشر، اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم، دار غريب، القاهرة، : ينظر  ) ٣(
 وحممود قدوم، املقومات املهنية والثقافية والشخصية ملعلّم اللغة العربية يف اجلامعات التركيـة،              جيولك وبيعق: ينظر  ) ٤(

. م٢٠١٥- يوليـو  ٢٦-٢٥، الذي عقد يف مدينة ليل الفرنسية يف تاريخ          املؤمتر السنوي التاسع ملعهد ابن سين     ا أعمال
 غـري  العربيـة  اللغة طالب تواجه اليت واإلدارية والتربوية دراسيةال املشكالت ألبرز ميدانية دراسة،  الطويرقيحممد  

 احلديـدي،   وعلي. ٤١-٤٠ ص ،ه١٤٠٨ السعودية، املكرمة، مكة القرى، أم جامعة ماجستري، رسالة ا، الناطقني
  .١٢١-١٢٠مشكلة تعليم العربية لغري العرب، دار الكتاب العريب، القاهرة، ص



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

٢-  ّدعال بد أن يكون ما إعدادا مناسببالا علا، ومدرة تعليم الطلبة يف هذا اى كيفي.  
٣-  تخصصة وأساليب تدريسهاأن يكون ما باللغة العربي .  
  .أثناء تدريسهيف أن يكون واضح األسلوب والصوت والكتابة   -٤
  .أن يتصف بالصرب ويتحلّى باألخالق احلميدة  -٥
٦-  حبأن يكون محبة وما للغة العربية للطلبةا على إيصا لعمله وقادرال حب اللغة العربي.  
ا باحليوية، فال جيعل امللل يتسرب إىل نفوس الطلبة، وأن يفتح قلبـه وعقلـه               أن يكون مليئً    -٧

وبيته ومكتبه ومكتبته هلم، وأن يعطيهم من وقته فوق ما هو مقرر للدروس، وأن يـستخدم              
  .علّم العربيةمجيع الوسائل املناسبة الستثارة انتباه الطلبة وحتفيزهم على ت

  .أن يكون على معرفة بطرق استخدام الوسائل واملعينات السمعية والصوتية والبصرية  -٨
٩-  ِلمة لبلد املتعلّمأن يكون مة واالجتماعية والسياسيا بالنواحي الثقافي   .  

 
 يتم بواسطتها تنظـيم اـال       جمموعة األساليب اليت  : طريقة التدريس مبفهومها الواسع تعين    

 وفق هذا التعريف أكثر من جمـرد        وهي. )١(اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية حمددة       
وهو ا املعلم،   ا من طرف واحد، وهو غالب     وسيلة لتوصيل املعرفة، ذلك أن كلمة توصيل تعين نشاطً        

اف التربية على تلقـني معلومـات       ا عن قصر أهد   ما يفرض يف معظم األحيان سلبية املتعلم، فضلً       
   .ومعارف، مما خيالف املفهوم الواسع والشامل للتربية







 

 .طريقة القواعد والترمجة -١
                                   

  .٢٦ص ،م٢٠٠٢ ، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وطرق تدريس اللغة العربيةطعيمة، أساليب أمحد  ) ١(
 الريـاض،  ،، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا، مكتبة امللك فهد الوطنيـة  الفوزانعبدالرمحن بن إبراهيم      ) ٢(

  .٧٧ص ،م٢٠١١/ ه١٤٣٢



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 .الطريقة املباشرة -٢
 .الطريقة السمعية الشفهية -٣
 .الطريقة التواصلية -٤
  .الطريقة االنتقائية -٥

 بل كـل    ،اال نستطيع أن نصف طريقة من طرق التدريس بأا األنسب مطلقً          يف واقع األمر    
طريقة هي األنسب يف موقف تعليمي معني، وهناك عدد كبري من طرق التدريس املعروفة يف تعليم                

أبـو  عوين الفـاعوري وخالـد       يف مخس عشرة طريقة كما ذكر        "مكاي"اللغات احلية حصرها    
فاالبتعاد عن الترمجة هو خري   « ؛قة النحو والترمجة قدر املستطاع    ، ويفضل االبتعاد عن طري    )١(عمشة

 حيث إن االقتصار على اللغة العربية جيـرب الطالـب علـى             ،طريقة لتعليم اللغة العربية لألجانب    
  .)٢(» والتعرف على ألفاظها وأصواا، ويعوده حسن استعماهلا،استعماهلا

       ثلى يه ليس هناك طريقة مشار إليها بالبنان يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني         ويف تقديرنا أن
بغريها، وإنما الطريقة اجليدة هي الطريقة اليت يراها املعلّم حمقّقة ألهداف دروسه حـسب خربتـه                

أي ال بد من اإلفادة من شىت الطرائق اللغوية من  . الشخصية ومقدار التقدم الذي يلحظه عند الطلبة      
ا عن مراعاة مبادئ   صلية وكالمية، خاصة تلك اجلوانب اليت أثبتت جدواها، فضلً        ترمجة ومسعية وتوا  

علم النفس من تعلم واكتساب، عدا اجلوانب الثقافية، اليت ال بد أن تكون نصب أعيننا يف عمليـة            
  .)٣(تدريس العربية للناطقني بغريها

تربوا صـدق الطريقـة يف   وكُلما كانت الطريقة جيدة ومبنية على خربات السابقني الذين اخ   

                                   
ا، جملة تعليم العربية للناطقني بغريها مشكالت وحلول اجلامعة األردنية منوذج الفاعوري، خالد أبو عمشة،     عوين: ينظر  ) ١(

 ،الطريقـة املباشـرة    : هي ١٥وهذه الطرق   . ٣ ، العدد ٣٢، الّد   م٢٠٠٥دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية،     
طريقة القواِعد  ، طريقة الترمجة، القواِعد طريقة، طريقة القراءة، الطريقة الصوتية، الطريقة السيكلوجية،الطريقة الطبيعية

طريقة املفردات   ،طريقة املران  ،طريقة التقليد واحلفظ   ،طريقة ضبط اللغة   ،طريقة الوحدة  ، الطريقة التوليفية  ،والترمجة
  . طريقة اللغة املزدوجة،املتشاة

حنو منهج إلعداد مدرس اللغة العربية لغري الناطقني : احممد ممدوح بدران، اللغة العربية وتدريسها لغري الناطقني : ينظر  ) ٢(
  .٤٢، ص م١٩٩٢ا، منشورات املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

ا، جملة تعليم العربية للناطقني بغريها مشكالت وحلول اجلامعة األردنية منوذج الفاعوري، خالد أبو عمشة،     عوين: ينظر  ) ٣(
   .٣ ، العدد٣٢، الّد م٢٠٠٥سانية واالجتماعية، دراسات، العلوم اإلن



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  .  تقدم الطلبة، فإنّ حتقيق حاجات الطلبة يسري يف طريقه الصحيح
 

تفتقر الطرائق التعليمية املطبقة يف تركيا إىل املنهجية اخلاصة باحتياجات املتعلم، فطلبة كليـة              
كرمي، وليس ألغراض جتارية أخرى، ولكن هـذه        اإلهليات يتعلمون العربية من أجل فهم القرآن ال       

الطرائق التعليمية ال تقوم على منهج تعليمي حديث، فمن خالل امللحوظات واللقاءات اليت تتم بني        
أساتذة اللغة العربية يف تركيا تبني أن بعض املدرسني ال يعرف طرائق تـدريس اللغـة العربيـة،                  

لذلك . سيكية القدمية اليت ال تعود بالنفع على املتعلم        اآلخر ما زال يستخدم الطرائق الكال      هموبعض
  :ينبغي

ة واالستفادة من   يأن يناقش املعلمون يف اجتماعام الدورية أفضل الطرائق واألساليب التعليم           -١
  . اآلخرخربات بعضهم

  . العمل على تطوير الطرائق التعليمية واختيار األفضل للتدريس  -٢
  . العربية يف تعليم العربية للناطقني بغريهااالطالع على جتارب الدول  -٣

 
   ة التدريس أيإنّ عملي        ا تعتمد اعتمادا وحمتواها فإا كانَ نوعها أو منطها أو مادا علـى  ا كبري

     ركن ذا املفهوم يعد الكتاب املنهجي، وهو ة التعليم وعنـصرا مـن عناصـرها،   ا من أركان عملي
ائزها، ولذلك تعد نوعية الكتاب وجودته أبرز األمور اليت تشغل بال املهتمني حبقل             وركيزة من رك  

ووضوح املنهج ومناسبته للمتعلمني، ودقة تصميم احملتـوى مـن          . )١(تعليم العربية للناطقني بغريها   
شأنه أن حيدث من األثر ما جيعل التالميذ حيسون بارتقاء مستوى حتصيلهم، واالجتاه للحصول على             

ـ          . املزيد من املهارات اللغوية واخلربات التعليمية      ا وأما إذا كان املنهج غري واضح أو مل يكن مالئم
لظروف الدارسني، كأن يدرس منهج صمم ألبناء أهل اللغة ال تناسب غري الناطقني ـذه اللغـة،     

  .وهذا من شأنه أن يسبب صعوبة يف عملية التعليم
حاجة ماسة إىل إعداد مواد لتعليم اللغـة العربيـة لغـري            ة  ويف اجلامعات واملعاهد التركية مث    

ا، مقارنة مبا هو موجـود      إنَّ املوجود يف الساحة من هذا النوع من املواد قليل جد          إذ   ؛الناطقني ا 
                                   

ا، جملة تعليم العربية للناطقني بغريها مشكالت وحلول اجلامعة األردنية منوذج الفاعوري، خالد أبو عمشة،     عوين: ينظر  ) ١(
   .٣ ، العدد٣٢، الّد ٢٠٠٥دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

ما وحباجة إىل التطوير، كما أنه قـد        ا يعد قدي  يف اللغات األخرى كما أن بعض ما هو موجود فعلً         
 وال بد عند تصميم هذه املواد مراعاة األهداف احلقيقيـة          . ئة معينة أو بيئة معينة    ا إىل ف  يكون موجه

  .)١(تركيا، ومراعاة حاجات الطلبة أيضالتعليم اللغة العربية يف 
فال تكفي الساعات املقررة لتدريسه علـى الوجـه األكمـل           ؛  كرب حجم املقرر  إضافة إىل   

ما يدفع املعلم إىل تلقـني      ، وهو    داخل الصف  ةب ارتفاع عدد الطل   سبان إذا وضعنا يف احل    وصاخص
ـ        ة،الدرس للطلب   ة ليتمكن من إاء املقرر يف الوقت احملدد بصرف النظر عن مدى اسـتيعاب الطلب

  .للمقرر ناهيك عن ممارستهم ملا تعلموه
تراعي املستوى اللغوي للدارسني،    ال   اختيارها،   يرجيالنصوص اللغوية اليت    كما أنّ كثريا من     

راضهم منها، وال ترتبط مضامينها الثقافية حبياة دارس اللغة وتطلعاته، لكن الطالب يلزم حبفظها              وأغ
فيهتم حبفظ ما يف الكتب من كلمات ومجل وتراكيـب، دون االهتمـام         . وترمجة مفرداا لفهمها  

  .بتوظيفها يف مواقف عملية
 تركز على مهارات القراءة     تمن الكليا   يف كثري  باإلضافة إىل ذلك، فإن املقررات املستخدمة     

 وال تراعي الفروق اللغوية الصرفية والنحوية والداللية بني اللغة العربية واللغـة             ،والكتابة والترمجة 
ا ا، وهي تشكل عبئًا اعتماد مقررات أزهرية ذات لغة راقية فني      ومن املمارسات العملية أيض   . التركية
ا على متعلم اللغة الثانية    وحتدي .ا ما يبىن املنهج دون النظر إىل حاجات املتعلم، بل يعتمد على            وغالب

ويف ذلك فرض حملتوى قد يتناىف ورغبات املـتعلم يف     . رغبة املؤسسة التعليمية واجتاهها يف التدريس     
  . تعلم اللغة

 كثري من الكتب على رسوم واضحة وملونة تساعد الطلبة وجتذم يف توضيح بعض              يال حتتو 
ردة فيه إىل واقع حـسي   لوا، وتترجم املفاهيم واملعلومات ا    )٢(سهيل العملية التعليمية  نواحي اللغة وت  

للطالب، ومثة كتب تشتمل على رسومات باللون األسود واألبيض، وهذه بدل أن تعـني وتيـسر         
  عملية التعليم، تزيد اللغة غموضا لعدم وضوحها، وطريقة اخراجهـا بـشكل ال يـساعد    ا وتعقيد

                                   
 ،األول الـدويل  املـؤمتر  أعمـال ،  ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم مشكالت عبداحلميد، الواحدعلي عبد : ينظر  ) ١(

  .٢٦٠-٢٥٨، صم٢٠١٥، عمان املعرفة، كنوز دار، والتجارب الرؤى: بغريها للناطقني العربية اللغة تعليم سطنبول،إ
ة لغري الناطقني بالعربية، دار الغـايل، الريـاض،         ناصر الغايل، عبداحلميد عبداهللا، أسس إعداد الكتب التعليمي       : ينظر  ) ٢(

  . ١، صم٢٠٠٤



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  .فهم، فتبدو منفرة ال جاذبة للمتعلمالطالب على ال
يف املعاجلة  ) القراءة والكتابة والتحدث واالستماع   (مراعاة التكامل اللغوي بني الفنون األربعة       

ا وإعداد دراسة لغوية ميدانية تستهدف التعرف على احلاجات اللغوية للدارسـني قبـل         وتقومي أداًء
ملستويات اللغوية وذلك حىت يكون املنهج املصمم       البدء بتصميم املنهج الدراسي ألي مستوى من ا       

ا ملتطلبات الطلبة الدارسنيخادم. 
فاملعلم ينطق : ومما يزيد الفجوة بني الطالب واملعلم خلو بعض الكتب من احلركات والتشكيل     

ـ أثناء القراءة، لذا فعلى املعلم أولًيف بأصوات ال جيدها الطالب يف الكتاب       ،ةا تشكيل القراءة للطلب
هذا إىل جانب األخطاء اللغوية؛ النحوية والصرفية واألسلوبية واإلمالئيـة،          . ا شرح الكلمات  وثاني

كما يلحظ خلو مادة    . ظ أن مهزة الوصل والقطع ال تراعى      وسواء بسبب التأليف أو الطباعة وامللح     
  .)١(الكتاب من األنشطة اللغوية املصاحبة

 حقول خمتلفة من علوم العربية املختلفة وآداا من         املكتبات التركية حباجة إىل كتب عربية يف      
إن أي عمليـة  . شعر ونثر وطرائف تقدم بأسلوب سهل ومبسط يناسب غري النـاطقني بالعربيـة           

تعليمية ناجحة جيب أن تنتبه إىل هذه النقاط اليت تبدو يف الظاهر بسيطة، ولكنها يف النهايـة هـي          
  .حجر يف عملية البناء اللغوي للطالب

خراجه الفين يف اإلقبال على التعلم، وهذا ما نفتقره         إاعد شكل الكتاب وغالفه، وكذلك      يس
ا من الكتب كبرية احلجم وبغـالف       ريلألسف يف كتب تعليم اللغة العربية يف تركيا، حيث جند كث          

غري جاذب وبإخراج فين سيئ للغاية، لذا فكثري من الطلبة ال حيمله معه لثقله النفـسي واملـادي،                  
ساب اللغة، أما بالنسبة لإلخراج الفين فإن بعض الكتب تفتقر إىل التنـسيق  تا يف اكذا يؤثر كثري  وه

      ا إىل عناصر أو أجزاء تعني املعلم يف شرح الـدرس،           والترتيب يف حمتوياته، فال جند املوضوع مقسم
  .)٢(تساعد الطالب يف فهم الدرس خطوة خبطوةنفسه ويف الوقت 

                                   
 املـؤمتر   عمـال ، أ العربية اللغة تعليم يف األتراك تواجه اليت والصعوبات املشاكل،  اجات الزيادات، يشار    تيسري: ينظر  ) ١(

امعة األردنية، دار كنوز املعرفة،  اللغوية والسياق الثقافية يف تعليم اللغة العربية، مركز اللغات اجلاألنساق: الدويل األول
  . ٩٦٥-٩٦٣ص، ٢ج ،م٢٠١٤عمان، 

 املـؤمتر   عمـال ، أ العربية اللغة تعليم يف األتراك تواجه اليت والصعوبات املشاكل،  اجات الزيادات، يشار    تيسري: ينظر  ) ٢(
ات اجلامعة األردنية، دار كنوز املعرفة،  اللغوية والسياق الثقافية يف تعليم اللغة العربية، مركز اللغاألنساق: الدويل األول

  . ٩٦٥-٩٦٣ص، ٢ج ،م٢٠١٤عمان، 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

ن كتب تعليم اللغة العربية إىل األهداف التعليمية، حيث يـبىن الكتـاب   ا تفتقر كثري م   وأخري
دون أهداف تعليمية، فمثال تركز على النحو العريب على حساب مهارات أخـرى كاالسـتماع               

   ...واحملادثة

 

 تـراك نـها الطلبـة األ    أن تؤلف كتب تعليم اللغة العربية بناء على املشكالت اليت يعاين م             -١
  .وحاجام اللغوية

أن تكون الكتب على شكل سلسلة متناسبة يف موضوعاا تشمل مناحي احلياة مع حجـم                 -٢
  .صغري جاذب ال نافر للطالب

دراجها يف الكتاب كلما تطلـب األمـر        إاالهتمام بالرسومات واألشكال اهلندسية امللونة و       -٣
  .ذلك

 واختيار موضوعات جاذبة تقدم بصورة مبسطة بعيـدة عـن           االهتمام مبوضوعات الكتاب،    -٤
  .التعقيد وغريب اللغة

تزويد الكتاب مبعجم للمفردات اليت مرت مع الطالب يف الكتاب، وكذلك األدلة للمعلـم                -٥
  . والطالب

إضافة بعض الطرائف واحلكايات الشيقة من حياة العرب؛ ليتعرف الطالب على اللغة بشكل               -٥
  .أفضل

 
  ة عنصرتعد الوسائل التعليميعـرض  ا أساسها متثّل املثري لكلّ ما ية التعلّم؛ ألنا من عناصر عملي

ا إذا مل تتوافر    ويكون التعليم قاصر   .يف الدرس، وهي تشمل مجيع العوامل احمليطة باملوقف التعليمي        
اد على احلاجات البيولوجية لإلنسان دون أن يوضع        الوسائل التعليمية يف بعض املواقف؛ ألنّ االعتم      

املُتعلّم يف وسط حمسوس تعاجل مقاصده باإلدراك؛ فإنّ املتعلم ال جيد جماال لنشاطه على اإلطالق، بل            
      يعد التعليم عن طريق اللغة اللفظية ناقص دا التعليم عن طريق املُعينات فهو هادف وحمقـق      ا مقيا، أم

  .لألهداف
                                   

 املـؤمتر   عمـال ، أ العربية اللغة تعليم يف األتراك تواجه اليت والصعوبات املشاكل،  اجات الزيادات، يشار    تيسري: ينظر  ) ١(
 اللغات اجلامعة األردنية، دار كنوز املعرفة،  اللغوية والسياق الثقافية يف تعليم اللغة العربية، مركزاألنساق: الدويل األول

  . ٩٦٥-٩٦٣، ص٢، ج٢٠١٤عمان، 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

، وهو عصر التفجـر املعـريف       والتقنيةضح أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر العلم          من الوا 
واالنتشار الثقايف السريع، وأن على املرء كي يواكب روح هذا العصر جيب عليه أن يتزود مبهارات               

 العصر فيما يستقيه من معارف وعلوم،       تقنيةعديدة وعلى رأسها مهارة التعلم الذايت، ويستفيد من         
 يف وقتنا، فبعد أن كان ينظر إليه على أنه جمموعة من الوسائل واألدوات              التقنيةوسع مفهوم   ولقد ت 

وتـزداد  . )١( يف العملية التعليمية، فقد أصبحت تلك الوسائل تعد قلب هذه العملية           االيت يستعان   
  .نهاجأمهية الوسائل التقنية ملواجهة الصعوبات يف العملية التعليمية، الطالب، املعلم، امل

 
  .إثارة اهتمام املتعلّمني جتاه املادة املُتعلَّمة وحتفيز نشاطهم وقواهم أكثر  -١
  .أثناء عملية التعلّميف تقليل الصعوبات اليت تواجه املتعلّمني   -٢
  .إبعاد املتعلّمني عن التفكري ارد الذي يعتمد على األلفاظ  -٣
  .     لّمني مهارات جديدة، وإبعاد السأم وامللل عنهمإكساب املتع  -٤
 على استيعاب املادة الدراسية واالستفادة منها بطرق التدريس والوسائل         ةترتبط إمكانية الطلب    -٥

وكثريا ما يشتكي الطلبة األتراك املدة اليت يقضوا يف استيعاب          . التعليمية املتبعة يف التدريس   
ا يف ابتكار الوسائل التعليمية احلديثة الـيت        تقدم العلم احلديث كثري   وقد  . دروس اللغة العربية  

  . )٣(من شأا اختصار املدة اليت متكن الطالب من تعلم الدرس
                ضعف التحدث عند بعض املعلمني، ولذلك تكون هذه الوسائل مساعدة يف توضـيح نطـق

  .بعض احلروف واألصوات
 ةامتالء الصفوف بالطلبتدعي استخدام هذه الوسائلما يسوهو ا  أحيان.  
     ا حىت يستثمر املعلم كامـل الوقـت قلة الوقت املتاح لدرس العربية، فهذه الوسائل يستعان

   . تشد انتباه الطلبةة، كما هلا سحر وجاذبية للطلبةلصاحل مجيع الطلب
  أثناء الدرسيف تعمل الوسائل التعليمة على كسر امللل الذي يشعر به الطالب.   

                                   
 أوصاف ديب، مدخل إىل تقنيات التعليم، جامعة دمشق، دمـشق،           ، حممد وحيد صيام   ،براهيم العبداهللا إفواز  : ينظر  ) ١(

  .١٩، ص م٢٠١١
 غري العربية اللغة طالب تواجه اليت واإلدارية التربويةو الدراسية املشكالت ألبرز ميدانية دراسة،  الطويرقيحممد  : ينظر  ) ٢(

  .٤٠-٣٩ ص،ه١٤٠٨ السعودية، املكرمة، مكة القرى، أم جامعة ماجستري، رسالة ا، الناطقني
، اخلرطـوم  ، يف أفريقيا  يتعليم اإلسالمي يف أفريقيا، ندوة التعليم اإلسالم      الالرمحن أمحد عثمان، مشكالت     عبد: ينظر  ) ٣(

  .٢٦ ،م، اخلرطوم، ص١٩٨٨ -ـ ه١٤٠٨



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  عدة كثري من الكتب يف تعليم اللغة العربية، ولذلك يلجأ املعلمون إىل استخدام هذه              عدم مسا
  .)١(الوسائل لتكون رديفة للكتاب من نقص يف املعلومات والوسائل املوضحة داخل الكتاب

 
يف  ومتواصـل  ياا وبشكل جتديـدي   اإللكتروين بكل إمكان    احلديثة والتعليم  التقنيةتوظيف    -١

 يف التدريس وذلك من خالل      م أن يطور معلمو اللغة العربية طرقه      جيب إذ   الصف الدراسي؛ 
 جللب انتباه الطلبة وجتنب     ؛استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها        

ب تطوير دور املعلم من كونـه       كما جي . أثناء تدريس اللغة العربية يف الفصل     يف  السأم وامللل   
ا للكتاب املقرر إىل صانع للمنهج الدراسي باالستفادة مـن التقنيـة احلديثـة،         ا وناقلً شارح

 ا وإثارة للمتعلم، ومبا يناسب مستوى أداء الطلبـة        وبشكل جيعل التعليم والتعلم أكثر تشويقً     
أن التقنية احلديثة تـسهم يف     كثري من حاجات الطلبة األتراك لوجدنا       لو تأملنا يف    وميوهلم، و 

 فالطالب بتعلمه للغة العربية حياول اكتساب ملكة لسانية جديدة وذلك ال     حتقيق الكثري منها،  
مبمارسة كالم العرب وتكرره علـى الـسمع والـتفطن         « إال   ابن خلدون حيصل كما ذكر    

وزعه علـى   وي) شريط فيديو ( إذ يستطيع املعلّم أن يسجل درسه على         ،)٢(»خلواص تراكيبه 
 ،خـارج الـصف   تمكن الطالب من االستماع إىل الدرس مرات عديـدة          الطلبة، وبذلك ي  

وعندما يعود إىل الصف يعمل على ممارسة ما تعلمه من التسجيل، وترجع أمهيـة املمارسـة         
 ويؤكد ابن خلدون علـى ذلـك        .واملران إىل أا تسهل عملية حصول هذه امللكة اللسانية        

هذه امللكة فتق اللسان باحملاورة واملناظرة فهو الـذي يقـرب شـأا             وأيسر طرق   « :بقوله
، وبذلك نعطي الطالب الفرصة الستعمال اللغة أطول وقت ممكن حتت           )٣(»وحيصل مراميها 

إشراف املعلم، بذلك تحل أغلب املشكالت الصوتية والنحوية والكتابية؛ فما هي إال أمنـاط    
ته األم مما يوقعه يف اخلطأ عند اسـتعماهلا ومـع كثـرة    لغوية جديدة مل يألفها الطالب يف لغ  

                                   
  .٦٨٠، ٦٧٥، صم٢٠٠٤حممود السيد، يف طرائق تدريس اللغة العربية، جامعة دمشق، : ينظر  ) ١(
، م٢٠٠٤عبدالرمحن بن حممد بن خلدون، املقدمة، حتقيق علي عبدالواحد وايف، ضة مصر للطباعة والنـشر،               : ينظر  ) ٢(

  .١١٤٩، ص٤ج
، م٢٠٠٤ بن خلدون، املقدمة، حتقيق علي عبدالواحد وايف، ضة مصر للطباعة والنـشر،             عبدالرمحن بن حممد  : ينظر  ) ٣(

  .١١٤٩، ص٤ج
  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

١(ا إىل قاموسه اللغوياستعماهلا سيألفها وتضاف تلقائي(.  
لدينا أكثر من تسجيل لعـدد      سينتج   )تسجيل شريط فيديو للدرس   (وعرب هذه اإلستراتيجية    

من أكثـر    الفرصة لالستفادة    ةما يعطي الطلب  وهو   ،من األساتذة يف موضوع الدرس الواحد     
  .من أسلوب والتعرف على األسلوب األكثر مناسبة مع طبيعة كل طالب

كما تساعد هذه اإلستراتيجية على إاء بعض املشكالت األخرى مثل غيـاب دور املعلـم             
 هذا الغياب بدور نشط وفعـال    وتعويض نتيجة اماكه يف إلقاء احملاضرة       ةالتفاعلي مع الطلب  

مي هذه اإلستراتيجية روح العمل اجلماعي بني املعلمـني إذ          كذلك تن  .ةللمعلم وسط الطلب  
ما يـساعد علـى   وهو  ميكن أن جيتمع أكثر من أستاذ ويتعاونوا معا إلنتاج الدرس املسجل            

  .تبادل اخلربات بينهم
ا يف القضاء على املشكالت الناجتة عن الفروق الفرديـة          ستراتيجية فعال جد  اإل  هذه تطبيقو

 إذ ميكن التنويع يف طريقـة       ؛ يف تسجيل الدرس   وصان استخدامها وخص  ِسح أُ ا إذ ةبني الطلب 
        ـ      عرض الدرس واالستعانة بعديد من األدوات جلعل الدرس مناسب  ةا ألكرب عدد مـن الطلب

 يف الصف كل حسب     ةباإلضافة إىل توفريها الوقت للمعلم ليتمكن من التعامل مع كل الطلب          
  .)٢(احتياجاته

 وهـذا أمـر     ، ونشاطهم داخل الدرس   ة من ضعف جتاوب الطلب    يشتكي كثري من املعلمني   و
 ، أن يتفاعلوا يف موضوع الدرس وهم درسوه للتـو         ةمنطقي يف أغلب األحول فكيف للطلب     

ا قبل موعد الـدرس      أما عندما نعطيهم الدرس مسجلً     .فلم يتمكنوا من استذكار ما درسوه     
 باإلضافة إىل زيـادة  ، ما تعلموه فلن يكون هلم عذر يف التفاعل وتطبيق  ،الصفي بوقت كافٍ  

 م مع املعلم وعدم انشغاهلم بتدوين امللحوظات فكل شـيء مـسجل عنـده             ةتركيز الطلب 
  .يستطيعون الرجوع إليه يف أي وقت

 فالوقت الذي كان يقضيه املعلم يف عـرض         ؛يف توفري وقت كثري   وتساعد هذه اإلستراتيجية    
   .ه خارج الصف إليستماعاال من ةطلب ومتكني ال،لدرسادرسه سيستغين عنه بتسجيله 

 لبيئة اللغة الطبيعية من خالل االستعانة بنمـاذج         ةمن تعريض الطلب  هذه اإلستراتيجية   متكننا  

                                   
 سطنبول،إ املؤمتر الدويل األول أعمال، ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم مشكالت عبداحلميد، الواحدعلي عبد: ينظر  ) ١(

  .٢٦٣-٢٦٠، صم٢٠١٥، عمان املعرفة، كنوز دار، اربوالتج الرؤى: بغريها للناطقني العربية اللغة تعليم
  .٢٦٣-٢٦٠ صاملرجع السابق،: ينظر  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

حقيقية ملواقف لغوية مسجلة باللغة اهلدف داخل الدرس املسجل مع مراعاة مناسبتها ملستوى         
  .اا عمليتطبيقً على إعادة متثيلها داخل الصف ة اللغوي وحث الطلبةالطلب

 من كلمة معينة أو مجلة معينة حىت يتعلم         ة حتتوي على برجميات متكن الطلب     ةفاألجهزة احلديث 
       ا ومن مث يتمكن من املقارنة بني نطقه        نطقها الصحيح، وميكنه كذلك تسجيل نطقه هو أيض

فادة مـن  ه على كيفية االستتوالنطق الصحيح يف الدرس املسجل مع ضرورة تنبيه املعلم لطلب         
  .هذه التقنيات يف تعلم اللغة العربية

  . احلديثةالتقنيةتكليف الطلبة بالواجبات اليت يستعمل فيها الوسائل   -٢
 أمهية خمتـربات  ، على رغمتوفري املختربات التعليمية واحلرص على توظيفها مبا يناسب الطلبة          -٣

فر يف أغلـب الكليـات،      ا إال أا ال تتو    اللغة يف تعليم اللغات األجنبية خاصة خارج بيئتها الطبيعية        
تسجيل أداء الدارس والربنامج املذاع مث «وتساعد خمتربات اللغة يف تصحيح األداء اللغوي من خالل       

١(»املسجل على الشريطا بني أدائه واألداء السليم يعيد الدارس االستماع إىل التسجيلني مقارن(.  
 

ما حيرم الطالب مـن     ، وهو    يف بيئة تركية   اجلامعات والكليات التركية   العربية يف    تعليمجيري  
  .ممارسة اللغة ممارسة طبيعية لذلك يلزم تعويض ذلك ببيئة لغوية مصطنعة داخل الصف

 داخـل   ة يؤدي إىل تكدس الطلب    ، وهذا ا بعد يوم  امللتحقني بكليات اإلهليات يوم   يتزايد عدد   
ما يقف حجـر  ، وهو  ا على ثالثني طالب   ة من الصفوف يزيد عدد الطلب      ففي كثري  ،الصف الدراسي 

 ومعلوم أن تعلم اللغة حيتـاج  ، متابعة دقيقةةعثرة أما تعليم اللغة فال ميكن للمعلمة متابعة كل الطلب        
  .إىل تصحيح وتقومي مستمر مباشر من املعلم، ووقت الدرس مع هذا العدد ال يكفي

 ، ويرجع ذلك إىل الفروق الفرديـة بينـهم      ، يف الصف الواحد   ةمستويات الطلب كما تتفاوت   
 وقد سبق   ، خترج من ثانوية األئمة واخلطباء     ة كليات العلوم اإلسالمية   باإلضافة إىل كون بعض طلب    

  . من الثانوية العادية مل يدرسوا العربية من قبلة طلبمثة و،له أن درس العربية ألربع سنوات
 الرقمية وما قدمته من أدوات ووسائل عديـدة ميكـن           لتقنيةاأننا نعيش يف عصر     وعلى رغم   

ا علـى اسـتخدام   ا كليا من املعلمني حىت اآلن يعتمد اعتماد إال أن كثري،توظيفها يف تعليم اللغات   
 فما مينعنا من توظيف اهلواتف احملمولة واألجهزة اللوحية    ،السبورة والكتاب الورقي يف تعليم العربية     

  !ة؟ا من حياة الطلبليمية خاصة أا أصبحت جزًءيف العملية التع
                                   

  .١٧٦ ص، م١٩٩١التقنيات التربوية يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا، اإليسيسكو،   السيد،يحممد عل: ينظر  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 
 واحلرص على أال تستعمل لغة وسيطة للتواصل وعدم الـسماح    ، العربية لغة التعليم    اللغة تبين  -١

 إال يف حدود ضيقة استفادة من التداخل اللغوي بـني           صف داخل ال  تركيةباستعمال اللغة ال  
  .)٢(م واللغة اهلدفاللغة األ

إعداد الفصول والغرف الدراسية مناسبة لتعليم اللغة العربية وجتهيزها بكـل اإلمكانيـات                -٢
وما إىل    مثل السبورة واألقالم والالفتات العربية وأجهزة العرض واحلواسيب        الزمةالدراسية ال 

  . من أنواع التقنية احلديثةذلك
  .اب طال٢٥ بصف يف كل ةحتديد عدد الطلب  -٣

 
اخلدمات اإلدارية تعد من أبرز العوامل يف إجناح العملية التعليمية، يف أي جمال من جمال               ال شك أنّ    

التعليم؛ فاإلدارة الناجحة هي اليت حترص على تلبية اهتمامات الطلبة واملعلّمني وتنسق هلـم النـشاطات                 
  . تعلّم اللغة العربيةيفاملختلفة، حىت تزيد من رغبتهم 

        ة للطلبة، ومتابعتهم أكادمييا ومعاجلة الضعف عند    ومن ذلك اإلشراف االجتماعي، والندوات التثقيفي
مالطلبة املتأخرين دراسيم حاجاا، وحل املشكالت اليت تواجههم، وتفه.  

 
ن بعض املعلمني يغـالون     إيب الدول غري الناطقة باللغة العربية، حيث        وهذه أكرب مشكلة تص   

والغلو يف استعمال اللغة الوسيطة يقلل التفكري       . يف استعمال اللغة الوسيطة يف تدريس اللغة اهلدف       
وال يلجأ إىل ذلك عادة     . باللغة اهلدف، وحيول كتاب تعليم اللغة العربية إىل شبه معجم ثنائي اللغة           

وهذا الغلو حيول اللغة الوسيطة من جمرد وسيلة لبيان املعىن إىل           . درايته بتعليم اللغات ضعيفة   إال من   
وفيه اام غري مصرح .  هدف بذاته يلجأ إليه حىت مع وجود وسيلة أخرى تبني املعىن كالصور مثال            

به بعدم استقاللية اللغة اهلدف بأداء املعاين املفردة احتقار٣(ا هلاا مبطن( .  
                                   

  .يه عن موضوع مهارة االستماع فريجع إل هذا البحثسبق احلديث يف  ) ١(
النظرية املعرفية أو التوليدية التحويلية يف تعليم اللغة الثانية ترى االستعانة باملعلومات السابقة مبا فيها اللغة األم حىت لو                     ) ٢(

عبدالعزيز بن إبراهيم العصيلي، النظريات اللغوية والنفسية : رنظي. اا طبيعيم، أمرمر استعمال الترمجة إىل اللغة األ   لزم األ 
  .٣٧٨، صهـ١٤١٩، ربيع االخر ٢٢، العدد  اإلسالميةيم اللغة العربية، جملة جامعة اإلمام حممد بن سعودوتعل

 الريـاض،  ،، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا، مكتبة امللك فهد الوطنيـة  الفوزانعبدالرمحن بن إبراهيم      ) ٣(
  .٢٤٩ص ،م٢٠١١/ه١٤٣٢



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
  

 
 وعدم السماح   ، واحلرص على أال تستعمل لغة وسيطة للتواصل       ، العربية لغة التعليم    اللغة تبين  -١

 إال يف حدود ضيقة استفادة من التداخل اللغوي بـني           صف داخل ال  تركيةباستعمال اللغة ال  
  .اللغة األم واللغة اهلدف

 وجتهيزها بكـل اإلمكانيـات      ،ول والغرف الدراسية مناسبة لتعليم اللغة العربية      إعداد الفص   -٢
وما إىل    مثل السبورة واألقالم والالفتات العربية وأجهزة العرض واحلواسيب        الزمةالدراسية ال 

  . طالبا٢٥ بصف يف كل ةحتديد عدد الطلب من أنواع التقنية احلديثة، وذلك
 احلديثـة   التقنيةتوظيف  ، و واحلرص على توظيفها مبا يناسب الطلبة     توفري املختربات التعليمية      -٣

  .يف الصف الدراسي ومتواصل اإللكتروين بكل إمكانياا وبشكل جتديدي والتعليم
 وحاجام  تراكف كتب تعليم اللغة العربية بناء على املشكالت اليت يعاين منها الطلبة األ            يلأت  -٤

سلسلة متناسبة يف موضوعاا تشمل مناحي احلياة مع        أن تكون الكتب على شكل      اللغوية، و 
االهتمام بالرسومات واألشكال اهلندسـية امللونـة       ، مع   حجم صغري جاذب ال نافر للطالب     

واختيار موضوعات جاذبة تقـدم بـصورة       ،  دراجها يف الكتاب كلما تطلب األمر ذلك      إو
  .مبسطة بعيدة عن التعقيد وغريب اللغة

ة واالستفادة من   ييف اجتماعام الدورية أفضل الطرائق واألساليب التعليم      أن يناقش املعلمون      -٥
، العمل على تطوير الطرائق التعليمية واختيار األفـضل للتـدريس          اآلخر، و  خربات بعضهم 

  . االطالع على جتارب الدول العربية يف تعليم العربية للناطقني بغريهاإضافة إىل
ا من اجللد والصرب والطاقة، كمـا   كثري من املعلمه يتطلبتعليم اللغات اختصاص يف حد ذات       -٦

أنه يتطلب الكثري من املتابعة واحلرص على حتصيل العلوم اللغوية، ومعرفة القضايا الثقافيـة              
كمـا أنـه    . العامة، باإلضافة إىل معرفة الثقافات األخرى، وامتالك القدرة على تقبل اآلخر          

ا كانـت   جل الوصول إىل نتيجة؛ وال ميكن للمتعلم أي       يتطلب رغبة حقيقية يف التعاون من أ      
ا دون معلم ناصح يأخذ بيدها مقبولًطاقته أن حيقق مستوى لغوي .  

ـ       متابعة اإلدارة للطلبة ب     -٧ ة للطلبة، ومتابعتهم أكادمييا اإلشراف االجتماعي، والندوات التثقيفي
     ـم       ا، وحل امل  ومعاجلة الضعف عند الطلبة املتأخرين دراسيشكالت الـيت تـواجههم، وتفه

  .حاجام



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  
 

  
 ت راجح، أصول علم النفس، دار املعارف، القاهرة، طم١٩٨٢، ١٢أمحد ِعز.  
  ة، جملّة الفيصل، عددة يف اللغة التركي١٤٠أمحد فؤاد متولّي، تأثري اللغة العربي.  
  ألتراك يف تعليم اللغة العربية، أعمـال  تيسري الزيادات، يشار اجات، املشاكل والصعوبات اليت تواجه ا

األنساق اللغوية والسياق الثقافية يف تعليم اللغة العربية، مركز اللغات اجلامعـة            : املؤمتر الدويل األول  
  .م٢٠١٤األردنية، دار كنوز املعرفة، عمان، 

      ـ دوة العامليـة  السعيد بدوي، أولويات البحث يف ميدان تعليم العربية لغري العرب، السجل العلمي للن
  .م١٩٨٠األوىل لتعليم العربية لغري الناطقني ا، جامعة الرياض، 

                ة لغـريم، ندوة مناهج تعليم اللغة العربياة من األجانب ونوعيسليمان الواسطي، دارسو اللغة العربي
  .م١٩٨١ مايو ٧-٥الناطقني ا، الدوحة، قطر 

    لعربية، املنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم،   رشدي أمحد طعيمة، أساليب وطرق تدريس اللغة ا
  .م٢٠٠٢

                ،ا، معهد اللغة العربيـة رشدي طعيمة، األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني
  .جامعة أم القرى

     راض مفاهيمه، أسسه، منهجياته، ندوة تعليم العربية ألغ: رشدي طعيمة، تعليم العربية ألغراض خاصة
  .م٢٠٠٣خاصة، معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية، السودان، 

                 رضا حافظ األدغم، احلاجات اللغوية الالزمة للعاملني بالقطاع الطيب يف برامج تعليم العربيـة لغـري
الناطقني ا، ندوة تعليم العربية ألغراض خاصة، معهد اخلرطوم الدويل للغـة العربيـة، الـسودان،                

  . م٢٠٠٣
  ا، منشورات املنظمة العربية للتربيـة          رضا الس ويسي، التكوين التربوي ألساتذة العربية لغري الناطقني

  .م١٩٩٢والثقافة والعلوم، تونس، 
               طه علي حسني الدليمي، سعاد عبدالكرمي عباس الوائلي، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، دار

  .م٢٠٠٥ األردن، -الشروق، عمان
   ا، الرياض   عبدالرمحن بن إب مكتبة امللـك  : راهيم الفوزان، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني

 .م٢٠١١ /ـه١٤٣٢فهد الوطنية 
                مها على موقع رواق لتـدريس مهـاراتعبدالرمحن بن إبراهيم الفوزان، جمموعة احملاضرات اليت قد

 : اللغة، على املوقع اإللكتروين
https://www.rwaq.org/courses/arabic/sections/1137/lectures/4421 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

               ،عبدالرمحن أمحد عثمان، مشكالت التعليم اإلسالمي يف أفريقيا، ندوة التعليم اإلسالمي يف أفريقيـا
  .م١٩٨٨/هـ ١٤٠٨اخلرطوم، 

  ،ضة مصر للطباعة والنشر ،م٢٠٠٤عبدالرمحن بن خلدون، املقدمة، حتقيق علي عبدالواحد وايف.  
 م٢٠٠٣دار الفكر، : لغة العربية الرسالة العلمية، القاهرةعبدالسيد، تعليم ال.  
              عبدالعزيز بن إبراهيم العصيلي، النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية، جملة جامعـة اإلمـام

  .هـ١٤١٩، ربيع االخر ٢٢، العدد  اإلسالميةحممد بن سعود
        مني، معهـد   :  اإلسالمي عبدالقادر الشيخ، مشكالت فهم املقروء لدى طالب املركزمستوى املتقـد

  .م١٩٨٣اخلرطوم الدويل لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، السودان، 
 ة لغري العرب، دار الكتاب العريب، القاهرةعلي احلديدي، مشكلة تعليم العربي.  
        ا، أعمال املؤمتر الدويل األول علي عبدالواحد عبداحلميد، مشكالت تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

  .م٢٠١٥الرؤى والتجارب، دار كنوز املعرفة، عمان، : سطنبول، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاإ
               شكالت وحلول اجلامعة األردنيـةة للناطقني بغريها معوين الفاعوري، خالد أبو عمشة، تعليم العربي

لّد ا، جملة دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعمنوذجم٢٠٠٥، ٣ ، العدد٣٢ية، ا.   
               ،فواز إبراهيم العبداهللا، حممد وحيد صيام، أوصاف ديب، مدخل إىل تقنيات التعليم، جامعة دمـشق

  .م٢٠١١دمشق، 
  ،م١٩٩٩كمال بشر، اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم، دار غريب، القاهرة.  
 تمع العلمي، جم١٩٧٩دة، خمتار محزة، مبادئ علم النفس، دار ا.  
              ة اليت تواجه طالب اللغةة واإلدارية والتربويحممد الطويرقي، دراسة ميدانية ألبرز املشكالت الدراسي

 .ه١٤٠٨العربية غري الناطقني ا، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، السعودية، 
    ،حممد عبدالفتاح أبـو طالـبTeaching Arabic to Non _ Native Speaking Muslim 

world م٢٠٠٩، ١ السعودية، ط-مكتبة الرياض.  
                  ا، جامعة أم القـرى، معهـد حممد علي اخلويل، تقييم الكتاب األساسي لتعليم اللغة لغري الناطقني

  .ه١٤١٣البحوث العلمية، مكة املكرمة، السعودية، 
         ا منهج إلعداد مدرس اللغة العربيـة       حنو: حممد ممدوح بدران، اللغة العربية وتدريسها لغري الناطقني 

  .م١٩٩٢لغري الناطقني ا، منشورات املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
     ـةحممود حبيب شالل، القراءة وأمهيتها ملتعلمي اللغة العربية، معهد اخلرطوم الدويل لتعليم اللغة العربي

  .م١٩٨٠لغري الناطقني ا، السودان، 
 ا، اإليسيسكو، حممد علي السيد م١٩٩١، التقنيات التربوية يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني.  
  ،م٢٠٠٤حممود السيد، يف طرائق تدريس اللغة العربية، جامعة دمشق.  
                 ـة لغـريحممود الناقة، أساسيات تعليم العربية لغري العرب، معهد اخلرطوم الدويل لتعليم اللغة العربي



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  .م١٩٧٨ان، الناطقني ا، السود
            ة،  : حممود الناقة، برامج تعليم العربية للمسلمني الناطقني بلغات أخرى يف ضوء دوافعهمدراسة ميداني

  .حقوق الطبع وإعادته حمفوظة جلامعة أم القرى: مكة
          ستراتيجيات، منـشورات املنظمـة     حممود الناقة، رشدي طعيمة، تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج واإل

  .م٢٠٠٢تربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو، الرباط، اإلسالمية لل
                ،ناصر الغايل، عبداحلميد عبداهللا، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربيـة، دار الغـايل

  .م٢٠٠٤الرياض، 
                ا، معهد اخلرطوم الدويل لتعليم اللغة نفيسة الطيب عثمان، تعليم مهارة الكتابة العربية لغري الناطقني

  .العربية لغري الناطقني ا، السودان، بدون تاريخ
                هداية هداية، حتليل احلاجات اللغوية يف مواقف االتصال اللغوي لدى دارسي اللغة العربية النـاطقني

بغريها، سجل املؤمتر العاملي لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، جامعة امللك سعود، اململكة العربية               
  .م٣/١١/٢٠٠٩-٢السعودية، 

                ا، رسالة وفاء سليم، احلاجات اللغوية واألخطاء الشائعة لدى متعلمي اللغة العربية من غري الناطقني
  .م١٩٨٩ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق، 

 موقع اخلليج أون الينhttp://alkhaleejonline.net/articles/1430115589761840900/  
    ة          ،  دوميعقوب جيولك، حممود قة وتأثريها يف تعليم العربية والتركية املشتركة بني العربياحلصيلة اللغوي

لتراث اللغوي واألديب والنقدي العـريب يف       ، ا  أعمال مؤمتر النقد الدويل اخلامس عشر      ،للطلبة األتراك 
  .م٢٠١٥ يوليو ٣٠-٢٨اآلداب العاملية الذي نظمته جامعة الريموك األردنية يف تاريخ 

 املهارات اللغوية منوذجا، امللتقى  : وب جيولك وحممود قدوم، تعليم العربية الفصحى للطلبة األتراك        يعق
الواقع واستـشراف املـستقبل،   : تعليمية اللغة العربية الفصحى يف املؤسسات التعليمية    : الدويل األول 

  .م٢٠١٥/ ٨/١٢-٧جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 
    ـة            ،  ميعقوب جيولك، حممود قدومبادئ تعليم العربيـة للنـاطقني بغريهـا يف اجلامعـات التركي، 

 ،الدراسات اإلسالمية ودورها يف تطوير واقع األمة وخدمـة اإلنـسانية          ،  املؤمتر الدويل األول   أعمال
  .م٢٠١٥ديسمرب / كانون األول١٣ -١٢:  ماليزيا–كواالملبور 

       ة والثقمات املهنية يف اجلامعـات        يعقوب جيولك وحممود قدوم، املقوة ملعلّم اللغة العربية والشخصيافي
التركية، أعمال املؤمتر السنوي التاسع ملعهد ابن سينا، الذي عقد يف مدينة ليل الفرنـسية يف تـاريخ              

  .م٢٠١٥- يوليو٢٦-٢٥
 Maslow، Abraham، Reach of human nature، new york، macnilian pubishing، 

1971. 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  
 

 
 

  وائل علي حممد السيد. د
 أستاذ مساعد بكلية التربية، جامعة عني مشس، مصر

 
يدور موضوع هذا البحث حول الواقع الذي يعيشه متعلم اللغـة العربيـة يف إندونيـسيا،                

م اإلندونيسي، وما يتمتـع  وحاجاته وتطلعاته، وأحاول من خالله رصد أهم الظواهر املتعلقة باملتعل         
             ا عن اإلنسان العريب    به من مهارات وإمكانيات، وما يطمح إليه من مستوى راق جيعله ال يقل شأن

يف متلكه ناصية اللغة، وذلك من خالل جتربيت الشخصية كأستاذ زائر للغة العربية وآداا، يف كلية                
  :إلسالمية احلكومية جباكرتا إندونيسياالدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة شريف هداية اهللا ا

Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Jakarta  
  .م٣٠/١١/٢٠١٦: ١/٩ من املدةملدة ثالثة أشهر يف 

ومما يبهج النفس ويشرح الصدر، أن الطالب فيها يدرسون كل موادهم الدراسـية باللغـة               
ذة أنفسهم يتحدثون مع طالم بالعربية يف العربية، بل مما يلفت النظر ويثري االنتباه أين رأيت األسات        

     ا أن طالب الكلية يتحدثون بالعربية فيما بينهم، وهذه بـشرى           غري قاعات الدرس، ومما يبهر أيض
  . خري تبعث على التفاؤل واألمل يف أن ترتقي مكانة اللغة العربية يف إندونيسيا أكثر وأكثر

اسب مع طبيعة البحث، حيث إنـه يعتمـد يف          املنهج الوصفي الذي يتن   : املنهج الذي التزمته  
املقام األول على وصف احلالة التعليمية للطالب اإلندونيسي اجلامعي املتخصص يف اللغـة العربيـة     
والدراسات اإلسالمية، مع بيان املشكالت اليت يواجهها، واآلمال اليت نتمىن حتقيقها له، ليكـون               

اأعلى مكانة، وأكثر متكن.  
 هذه الكلية مت إنشاؤها مبوجب اتفاقية تعاون يف جمال الثقافة والتعليم بـني              وجدير بالذكر أن  

 وجامعة األزهر جبمهورية مصر العربية الـيت        ،جامعة شريف هداية اهللا اإلسالمية احلكومية جباكرتا      
م ١٩٩٩/٢٠٠٠ من العـام اجلـامعي       بدايةوبدأت الدراسة ا    . م١٩٩٩أبرمت يف سنة سبتمرب     



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 ٣٢١ دير العام لتنمية املؤسسات اإلسالمية بوزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية رقم         مبقتضى قرار امل  
   .)١(م١٩٩٩لسنة 

مث ازدادت العالقة قوة بني الطرفني بتأسيس فرع للرابطة العاملية خلرجيي األزهر بإندونيسيا يف              
ية األسـبق   ون الدين ؤ وزير الش  –د حممد قريش شهاب     .م، ورأس جملس إدارة الفرع أ     ٢٠١٠مايو  

، ومنذ تأسيس هذا الفرع بإندونيسيا، قام بعقد العديد من       اوسفري مجهورية إندونيسيا بالقاهرة سابقً    
األنشطة واإلجنازات املتتالية على املستويني العام واخلاص اليت تتوافق مع رؤية ورسـالة الرابطـة                

ملختلفـة حكومـة وشـعباً      وأهدافها واليت حتققت عن طريق التعاون اجلاد واملثمر مع الفئـات ا           
  .)٢(رةوبالتواصل مع املركز الرئيس للرابطة يف القاه

ويف احلقيقة أن طالب العلم اإلندونيسيني فو قلوم إىل األزهر، منذ عهد طويل، ويـذكر               
وتالميذه ) م١٤١٩ت  (متكن أحد الدعاة وامسه الشيخ إبراهيم        مئة عام  املؤرخون أنه منذ حنو ست    

ا ا إسـالمي وة كلهم يف اإلسالم، ومنذ هذا الوقت أصبح الشعب اجلاوي شـعب           من إدخال أهل جا   
، ويبلـغ عـدد    )٣(ا، حىت أنشئ لطالم رواق خاص يف األزهر الشريف مسي برواق اجلاويني           أصيلً

٤(ا ما يربو على مخسة آالف طالبالطالب املوفدين إىل األزهر حالي(.  
ملحوظًا بافتتاح كلية الدراسات اإلسالمية، وهي كليـة        وقد ارتقى تعلم اللغة العربية ارتقاًء       

متفردة عن غريها ومتميزة، حيث إن الدراسة مبا فيها احملاضرات واملناقشات داخل قاعات الـدرس   
والكتب املقررة وكتابة البحوث والندوات ومناقشات رسائل املاجستري والدكتوراه، كـل ذلـك             

 بالنسبة هلذه الكلية من األمهية مبكان،   لمني، وإن اللغة العربية   يكون باللغة العربية لغة اإلسالم واملس     
 فإحياء اللغة العربية فيها إحياء لروح اإلسالم، والذي يـسري يف             وهي من األهداف األساسية هلا،    

 كليات األزهر مبصر، بل رمبا تتفوق على الكليات األزهرية          ىهذه الكلية يشعر أنه يتجول يف إحد      
                                   

  .٣سالمية والعربية جبامعة شريف هداية اهللا، ص دليل كلية الدراسات اإل  ) ١(
  .د ت. موقع الرابطة العاملية خلرجيي األزهر على شبكة اإلنترنت: انظر  ) ٢(
ـ ١٤٠٧، ١حسني مؤنس، أطلس التاريخ اإلسالمي، الزهراء لإلعالم العريب، القاهرة، ط      . د: انظر  ) ٣( م، ص ١٩٨٧/هـ

إمساعيل أمحد ياغي   : ا وارتباط أهلها بالدين اإلسالمي وموقفهم من احملتل       ، وانظر يف تاريخ اإلسالم يف إندونيسي      ٣٨١
ـ  دار املـريخ لل ،١ ج ،تاريخ العامل اإلسـالمي احلـديث واملعاصـر       ،  وحممود شاكر   الـسعودية،  ،شر، الريـاض ن

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥
  .بالكلية) طية أساس اخلرييةالوس(من كلمة األستاذ الدكتور ديدي رشاد رئيس جامعة شريف هداية اهللا، يف مؤمتر   ) ٤(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

ني فيها وأبنائها على اللغة العربية الفصحى، ولقد شـكا إيلّ أحـد الطـالب               بشدة حرص العامل  
اإلندونيسيني الذين كانوا موفدين إىل مصر ما لقيه من الصعوبة وهو حياول فهم اللهجـة العاميـة            

ميكن أن حيدث يف تلك التجربة       املصرية اليت كان يتحدث ا كثري من األساتذة هناك، وهذا ما ال           
حيث توفر للطالب بيئة لغوية، وتتيح هلـم        . كلية الدراسات اإلسالمية والعربية جباكرتا    الرائدة يف   

جوم اليومية باللغة العربيةا خاصا يعيشون فيه حيا.   
، )الليسانس(ومدة الدراسة بالكلية أربع سنوات مينح املتخرجون بعدها درجة اإلجازة العالية            

أي يف الفصلني   (تركة ملدة ثالث سنوات، والسنة الرابعة       يدرس الطالب مواد دراسية ومقررات مش     
: ينقسم الطالب إىل شـعب ثـالث، هـي   ) السابع والثامن ألن الدراسة بنظام الساعات املعتمدة   

        ا آخر للدراسات العليا، لنيل درجة      الشريعة، وأصول الدين، واللغة العربية، كما تقدم الكلية برناجم
  .ة السابقةاملاجستري يف التخصصات الثالث

املقررات، واملنـاهج،   : وتتميز الكلية بوفرة ومتيز يف مجيع عناصر تعليم اللغة العربية من حيث           
وطرق التعليم، واملواد التعليمية، واألجهزة واألدوات، ومؤهالت املعلمني وخـربام وتـدريبام،      

  .ومستوى الطالب، واملباين، واملكتبات، والنواحي اإلدارية
مئة طالب كلهم يتكلمون اللغـة العربيـة قبـل           طالب بالكلية اآلن حنو مخس    ويبلغ عدد ال  

  .التحاقهم بالكلية
النوع األول خرجيو املعهد، وهؤالء درسوا اللغة العربية منذ نعومة           :والطالب يف الكلية نوعان   

 ،أظفارهم، ومن أول مراحل التعليم املبكرة، لذا جتري اللغة على ألسنتهم بدون تلعـثم أو عكـم                
ندونيسيا من اإلجنازات العلمية والدينية والتربوية املهمة، نظرا ملا هلا مـن            إوتعد املعاهد الدينية يف     

 يعظيم األثر، وملا حتققه من أهداف دينية وتربوية سامية بالتدريبات يف شىت النواحي، كما تـؤد               
أصبحت هـذه املـدارس     وقد  . هذه املدارس دورا رائعا يف تكوين جمتمع إسالمي منوذجي ومثايل         

  ا أساسالعربية مركز ا للتعليم اإلسالمي، كما أصبح خرجيوها من القامات العالية يف الـبالد،            ا مهم
وتكاد مناهج تعليم اللغة العربية والتربية اإلسالمية يف هذه املعاهد الدينية تكون نسخة من منـاهج              

  .د العربيةاملعاهد األزهرية، أو مناهج الدراسة الدينية يف البال
طالب متخرجون من مدارس وزارة التربية والثقافة، وهؤالء درسوا اللغة العربية           : النوع الثاين 

مادة  يف املرحلة الثانوية من مراحل التعليم العام، بل كانت اللغة العربية بالنسبة هلم لغة أجنبية ثانية               



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 رنسية واألملانية واليابانيـة والعربيـة  ربع؛ الفاختيارية خيتارها الطالب من ضمن اللغات األجنبية األ  
ـ –إجبارية (، ودرسوا اللغة اإلجنليزية لغة أجنبية أوىل   )اساعتان أسبوعي  –اختيارية  ( ا حصة يومي( ،

لذا كانت مقرراا يف العربية حمدودة، ومناهجها فيها خمتصرة، ووسائل دعمها أدىن بكـثري مـن                
ا، وتكلمـوا ـا ويف      ا يسري  العام وقد نالوا من العربية قدر      فينتهي الطالب من التعليم   . املأمول هلا 

ألسنتهم ملء أفواههم من العثرات، وما دفعهم إىل االلتحاق بكلية الدراسات اإلسالمية والعربيـة              
وما يناظرها إال حب جارف للدين، ورغبة عارمة يف التزود من الثقافة اإلسالمية، وباملقارنة بـني                

ا بينهما، فاألوىل سـرعان  الفرق كبري زية وتعليم اللغة العربية يف تلك املدارس جند   تعليم اللغة اإلجنلي  
  .ا لو كان االعتماد الوحيد على هذه املقررات املدرسيةما تؤيت أكلها، والثانية قد ال تثمر شيئً

ا، وتغـريت الفكـرة     ارتقاء ملحوظً ارتقى  ولقد أثبتت هذه الكلية أن تعليم اللغة العربية قد          
رائجة منذ عقد على األقل من الزمان أنه ال يوجد ختصص أكادميي يساعد على تأهيل املعلمـني                 ال

مهني وأن املعلمني املؤهلني الذين حيملون شهادة املاجستري والـدكتوراه هـم خرجيـو             . اا ومعرفي
  .)١(جامعات الشرق األوسط وعددهم ال يتعدى أصابع اليدين

 
 مسات متعلم اللغة العربية اإلندونيسي. 
 املناهج الدراسية واملقررات ومدى استفادة الطالب منها. 
 تمع العريب ثقافيالفجوة بني الدارس اإلندونيسي واا وإعالمياا واجتماعي. 
 الطالب اإلندونيسي والقرآن الكرمي.  
  غة العربية متعلم الليفتأثري اللغة اإلندونيسية.  
 تأثري اللغة العربية يف اللغة اإلندونيسية.   

  .تفصيل ذلك وفيما يلي
 
 

                                   
نصر الدين إدريس جوهر، تعليم اللغة العربية على املستوى اجلامعي يف إندونيسيا، رسالة دكتوراه خمطوطـة          . د: انظر  ) ١(

تعليم اللغة العربية : رشدي أمحد طعيمة يف كتابه. ، وإىل هذا أشار أيضا د٢٥١م، ص ٢٠٠٦جبامعة النيلني، السودان، 
  .٥: م، ص١٩٨٩قني ا مناهجه وأساليبه، منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، الرباط، لغري الناط



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 
 

 يتسم الطالب اإلندونيسي حبرصه على تعلم اللغة الفصحى الصحيحة بصورة تفوق املـتعلم             
 ا العرب خاصة يف مصر، والطالب الذي يتعلم العربيـة يف        ا كثرية، وباملقارنة بني طالبن    العريب أحيان

 .إندونيسيا، جند تفوق الطالب اإلندونيسي على العريب يف عدة جماالت
حيرص الطالب اإلندونيسي على أن تكون خمارج األصوات صـحيحة      : من حيث الصوتيات    ) أ 

العربية يف األقطـار    ا، وال سيما يف احلروف اليت ختضع للتغيري بسبب سلطان اللهجات            غالب
جيتهـد يف إخراجهـا مـن    )  الظاء – الذال   –الثاء  (العربية، فعند نطقه األصوات األسنانية      

مبا حدث هلذه األصوات من تغيري يف        خمرجها الصحيح، بوضع اللسان بني األسنان، ومل يتأثر       
إىل سـني  العاميات العربية، فالدارسون املصريون وإن كانوا متخصصني حتولت الثاء عندهم          

) الثانوية(تنطق سعبان أو تعبان، ويف ليبيا حتولت الثاء إىل تاء مثل ) ثعبان ( أو تاء مثل كلمة     
، وكذا يف الظـاء،     )هزا(تنطق  ) هذا( تنطق التانوية، ويف مصر حتولت الذال إىل زاي فكلمة        
  .أما أبناء اخلليج فقد عافاهم اهللا من هذا اخللط والتغيري

) أصوات(ا الواو يف كلمة     ت احلروف حلظت صحة صفة الصوت فمثلً      وكذلك بالنسبة لصفا  
الصحيح، يف حني أن املتعلم املصري كغريه من عامة الشعب يفخمون الـواو      ينطقوا مرققة وهو    

يلتزمون بترقيق صوت احلاء وهو الـصحيح، يف حـني أن           ) أصحاب(يف الكلمة عينها، ويف كلمة      
م يلالعريب كثرييف كالمهم العاديتزمون بأحكام تالوة القرآن الكرمي ا ما يفخمه، وكأ.  

واملقصود بذلك االلتزام بصحة البناء الصريف للكلمـة، وهـو مسـة            : من حيث بنية الكلمة     ) ب
ا من اسـم املفعـول، وال   واضحة يف لغة الطالب اإلندونيسي، فال يستخدم اسم الفاعل بدلً        

وإذا قرأ كلمة أو مسعها، وقد سـبق        . به ذلك يزيد يف بناء الكلمة وال ينقص منها، أو ما شا         
) املـرآة (فلو وضعت كلمـة     . حرف اآلخر، أو استبدل حرف بآخر، ال ميكنه فهم معناها         

  .الختلفت الداللة، واستغلق على الدارس فهم املعىن) املرأة(مكان كلمة 
دة النحويـة،  واملقصود بذلك تركيب اجلملة، أي االلتزام بصحة القاع: من حيث بنية اجلملة    ) ج

وهذا راجع إىل التزام الطالب اإلندونيسي باللغة العربية الفصحى، كمـا تعلمهـا يف دروس     
     ا عـن الطالـب   النحو العريب، وكما يراها يف الكتب اليت بني يديه، وهو يف هذا ال يقل شأن



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

الـب  مع بقاء ميـزة للط  . العريب الذي ولد يف بيئة عربية، يتكلم اللغة من والديه وممن حوله           
       ا، فكان شديد احلرص علـى سـالمة        اإلندونيسي أنه تعلم القواعد النحوية وهو ليس عربي

           ا يتعلم الفصحى وقواعدها    اللغة، يف حني أن الطالب العريب الذي يتكلم هلجة عامية، هو أيض
  .كأنه غريب عنها

  .هذا بصفة عامة، لكن هناك أخطاء يقع فيها الطالب سوف ننبه عليها فيما بعد
 

يدرس الطالب اإلندونيسي املناهج اليت يدرسها الطالب العريب، بل تدرس له كتب هي نفسها        
    ا، وهلـذا   ا يف جامعة األزهر، بناء على االتفاقية املشار إليها آنفً         املقررة يف اجلامعات العربية، وحتديد

ا عن أخيه النـاطق  ما جيعله ال يقل شأنوهو له كل ما يتاح للمتعلم يف الوطن العريب،       جند أنه يتاح    
  :بالفصحى، وذلك على النحو التايل

 تدرس يف شعب الشريعة اإلسالمية، وأصول الدين،        وتشمل املواد الدراسية اليت   :  شعبة عامة  "
  .دااآواللغة العربية و

قرآن الكرمي وجتويده، والتفسري وعلومه، واحلـديث       ال: وتدرس فيها مواد  : شعبة أصول الدين  
وطرقه، والتوحيد، واملنطق، والفلسفة اإلسالمية، والتيارات الفكرية القدمية، والتيـارات الفكريـة         

  .املعاصرة، والتاريخ األديان، ومناهج املفسرين، وقاعة البحث يف الدراسات اإلسالمية
القرآن الكرمي وجتويده، وفقه املذاهب، والفقـه       : وتدرس فيها مواد  : شعبة الشريعة اإلسالمية  

، واألحوال الشخصية، وتفسري آيات األحكـام،    ياملقارن، وأصول الفقه، وتاريخ التشريع اإلسالم     
  .وقاعة حبث يف الشريعة اإلسالمية

القرآن الكرمي وجتويده، والنحـو والـصرف،       : وتدرس فيها مواد  : شعبة اللغة العربية وآداا   
والنقد، واألدب والنقد، وفقه اللغة واألصوات، واملعاجم واللهجات، والعروض والقوايف،          والبالغة  

والدراسات اللغوية، والتاريخ واحلضارة اإلسالمية والتربية وعلم النفس، ومناهج وطرق التدريس،           
  .)١(واللغات األجنبية، وقاعة حبث يف الدراسات العربية

ناهج وضعت للدارس العريب، وأا ال تناسب الـدارس         وقد يتوهم بعض املتومهني أن هذه امل      
الذي ال ينطق العربية، وأا فوق طاقته، وتثقل كاهله، واحلقيقة اليت ملستها يف الطالـب اجلـامعي          

                                   
  . وما بعدها٧دليل الكلية، ص : انظر  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

اإلندونيسي يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية أنه يقبل بنهم شديد على العلم، وأنه ينهل منـه                 
ا يف التراث ويف خمتلف العلـوم العربيـة      ب بالكلية يتأبطون كتب   كل منهل، وقد رأيت بعض الطال     

   ا الطالب العريب، وقد ال يعرفها، بل قد يكون زاهد ا يف التعرف عليها، ومـن  واإلسالمية، ال يأبه
شروح ألفية ابن مالك، واملتون النادرة يف شىت العلوم الشرعية، وكتـب يف املعـاين               : هذه الكتب 

  .، ودواوين الشعر العريب، قدميه وحديثه، وغريهاوالبيان والبديع 
 

  :باإلضافة إىل املناهج املقررة، كلف الطالب بواجبات وحبوث تتمثل يف
 ا على الوجه األكمل، مل يتخلف عنها إال القليل،             إعداد حبوث يف موضوعات املنهج، وقاموا 

 . من الطالب% ١٠يف حدود 
  كلمات العربية املستخدمة يف اللغة اإلندونيسية، إلحداث نوع من التقارب بني اللغتني،            مجع ال

 .وقام الطالب بعمل قائمة هلذه املفردات اليت جتاوزت مئات الكلمات
              مجع الكلمات األوربية اليت تستخدم يف اللغة اإلندونيسية، وذلك لتجنب استعماهلا، من باب

ا على الـبالد  مثًدخيل الذي تركه احملتل األجنيب الذي ظل جا  احلرص على سالمة لسام من ال     
 .ملدة ثالثة قرون ونصف

 
يف الفصل الدراسي السابع يقدم الطالب مشروع البحـث         «: تنص الئحة الكلية على ما يلي     

هـا  العلمي باللغة العربية لس الكلية حيث يقرر املشرف على الرسالة وتناقش الرسالة بعد اكتفائ             
 وإجراء امتحان شفوي يف مواد التخصص للـشعبة الـيت   ،من الشروط األكادميية والعلمية للطالب  

  .»ينتمي إليها الطالب
 حلوايل عشرين رسالة علمية     - بناء على طلب إدارة الكلية       –وقد قمت بعمل مراجعة لغوية      

     للطالب إلجازة التخرج، وقد حلظت تنوع    ا،ا يف املوضوعات، وجدة وابتكار ا من الطالب    واهتمام
ا على أن خيرج البحث يف أكمل صورة، ومن األحباث اليت راجعتهاوعناية، وحرص:  

 ختصص شريعة(عليون أليفة / للطالبة : فسخ النكاح بسبب إعسار الزوج(. 
 ختصص شريعة(نيل الفراحة / للطالبة : حكم العملية اجلراحية التجميلية(. 
 ختصص شريعة(ثاين إثنا أريانيت / للطالبة: لفقه اإلسالمينفقة الزوجة املطلقة يف نظرة ا(. 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 ختصص أصول دين(إس إس عزة / للطالبة : موقف يوسف القرضاوي من الدميوقراطية(. 
 ختصص أصول دين(هريي كسوانتو / للطالب : قضية التوكل عند ابن القيم(. 
       ختـصص أصـول    (نور الوالدا   / للطالبة  : املوازنة بني اجلامع الكبري واجلامع الصغري للسيوطي

 .)دين
 ختصص لغة عربية(نساء ألتامي / للطالبة : األفكار األسلوبية عند أمحد الشايب(. 
  ختصص لغة عربية(نساء مفلحة / للطالبة :  نقد وحتليل–ترمجة رواية عساكر قوس قزح(. 
  لغة عربيةختصص(رزقا أريين كماال / للطالبة :  دراسة أسلوبية–رواية خاليت صفية والدير (. 

وقد قصدت ذه البيان التمثيل ال احلصر، وإظهـار تنـوع املوضـوعات مـع اخـتالف                 
التخصصات، كما يظهر يف عناوين األحباث مدي ارتباط الطالب اجلامعي اإلندونيـسي بـالفكر              

ظـات  ووقد سجلت بعـض امللح     .اإلسالمي بصورة قوية، وباتمع العريب وثقافته بشكل واضح       
  :نهاالتفصيلية م

 
 اهتم الطالب بكتابة مقدمات بالغية رائعة، تنم عن ذوق رفيع وأدب راق.  
               تتميز البحوث عامة بالدقة اللغوية وسالمتها من األخطاء النحوية واإلمالئية بنـسبة حـوايل

 . على األقل%٨٠
             علـى أن    ا للداللـة  رمبا متر ثالث صفحات أو أربع بدون أي أخطاء، وهذا مؤشر جيد جد 

مستقبل هؤالء الطالب يف القيام بتدريس اللغة العربية يف إندونيسيا يبشر باخلري، وسوف يغين              
ا ما عن إرسال البعثات إىل الدول العربية أو  يوم ا مـن  استقدام املدرسني العرب، مما يوفر كثري

 .النفقات واجلهد والوقت
 علومات عنهااإلملام باملراجع وتنوعها، وصحة ترتيبها، ودقة امل. 

 .وكل هذا يرجع الفضل فيه لتوجيهات األساتذة املشرفني، وكمال علمهم
 

 : ويتمثل بعضها يف حلظت بعض األخطاء اليت مل يفلت منها إال القليل من الطالب،
       والـصواب   ) مرجع الـسابق   ––حكمة التعدد الزوجات    (اخللط بني النكرة واملعرفة، مثال ،

  .) املرجع السابق– تعدد الزوجات(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 )كتب متعلقة  كل الباحثة مجعت(،  )النصوص هذه ترمجة ىف اجلادة باحملاوالت املترجم قام فقد 
 يف فالترمجـة (،  )اقـادر  كـل املعلـم    يكون أن البحث هذا أغراضو(،  )والقاموس بالترمجة

خـصائص  (،  )ةاألدبي باللغة وهي مكتوبة (،  )االنتقادات إىل الضرورية احلاجة  يف اإلندونيسيا
 .)لقد تعرضت الشاعر(، )أما طريقته يف نظم فإنه تقوم على أسس(، )الشعر الشايب الفنية

     أشكر فضيلة الدكتور عميد الكلية على جهـودهم (مثال : اخللط بني املفرد واملذكر واجلمع( ،
 ....)وأمني مكتبة الذين... وأشكر أمني مكتبة(
    أنّ أخطاء (،  )احملكمة الشرعية (والصواب  ) مة الشرعي حمك(مثال  : اخللط بني التذكري والتأنيث 

شخصية الـشايب والعوامـل     (،  )تلي كما وهو(،  )األدبية النصوص  يف يوجد ما كثريا الترمجة
 .)املكون هلا

     سوف تشرح الباحثة عن نفقـة املطلقـة  (مثال : زيادة حرف اجلر بعد فعل متعد ال حيتاجه( ،
 .)أسأل منك الدعاء يل(

 
   ا عن العامل العريب، إال القلة اليت تدرس يف بالد عربيـة، أو             الشعب اإلندونيسي مفصول متام

فر لـدارس  ااحلج، ومن هنا ال يتـو     يأت هلا فرصة العمل يف بلد عريب، أو أداء مناسك العمرة أو           
ة هناك خمالطة العرب، أو مشاهدة القنوات الفضائية العربية، مبا حتويه من مواد خمتلفة، إخبارية      العربي

     ا لـسماع  وترفيهية ودرامية، أو مساع الفن العريب من أفالم ومسلسالت وغري ذلك، ويكون مضطر
ية له، مبـا    اللغة من مصدر واحد هو املعلم اإلندونيسي الذي يقع هو اآلخر حتت تأثري اللغة األصل              

  .تتركه يف لسانه من أخطاء
وال تصل الصحف وال االت العربية إىل إندونيسيا، وال يعرفها دارسو العربية هناك، حـىت               

نترنت، فمتابعتها ليست باألمر اليسري، ولكن من اجلهود املشكورة         وإن كانت تنشر على شبكة اإل     
 هي من   الشهرية اليت ) ألو إندونيسيا (وهي جملة   يف هذا اال جملة واحدة تصدر بالعربية يف جاكرتا          

مثرات عطاء أساتذة جامعة شريف هداية اهللا، فالذين يقومون على حتريرها عائلة جامعية كلهم من               
البارعني يف اللغة العربية والقائمني على تدريس علومها وهم الدكتور شهاب برهان الدين لـوبس،       

 الدكتورة أماين لوبس، وحتتوي الة على مواد وفقـرات          وزوجته الدكتورة نبيلة لوبس، وابنتهما    
متنوعة من مقاالت وحتقيقات وأخبار العامل اإلسالمي وشخصيات العدد، وكتاب الشهر وأبواب             



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

وتصدر الة يف طبعة أنيقة مزودة بالصور، ومـع ذلـك     . املرأة واتمع والسياحة والثقافة وغريها    
 نظر املرفـق  ا. (ونيسي للغة العربية، وقراؤها من خواص اخلواص      فهي ال تصل إىل يد الدارس اإلند      

  .)صورة غالف ١رقم 
كما تصدر كلية الدراسات اإلسالمية والعربية جملة الزهراء وهي جملة علمية حمكمة نـصف              
سنوية، تنشر فيها حبوث العلماء والباحثني باللغة العربية، وتصدر منذ إحدى عشرة سـنة بـصفة                

  .) صورة غالف٢ رقم نظر املرفقا(مجيعا من املتخصصني منتظمة، وقراؤها 
أي مواد أو فقرات باللغـة العربيـة،   فال تقدم يف الوقت احلايل  اإلذاعة املرئية اإلندونيسية   أما

لها نصوص قرآنية وأحاديث نبوية، لكن يبدو أن التنـسيق          لعلى الرغم من وجود برامج دينية تتخ      
نصر الدين  ويشري الدكتور    ندونيسيا ونظائرها يف العامل العريب،    إ مقطوع بني األجهزة اإلعالمية يف    

 تلفزيون سبق أن بثتا برامج تعليم اللغة العربيـة مهـا تلفزيـون    يتاهناك قن« إىل أن   إدريس جوهر 
 وتلفزيـون التربيــة  )TVRI-Televisi Republik Indonesia (احلكومـة اإلندونيـسية   

رغم أن برامج تعليم اللغـة  على و).  TPI-IndonesiaTelevisi Pendidikan (اإلندونيسية 
العربية على قنوات التلفزيون قد توقف وال يستمر حىت اآلن إال أا قد ساهم يف رفع مستوى تعليم           
اللغة العربية أدناه يف تعريف هذه اللغة على اتمع اإلندونيسي على نطاق واسع من خالل الوسائل       

  .)١(»ن هذه اللغة ال تقل أمهية من اللغات األجنبية األخرىاإلعالمية وبناء االنطباع أ
 

يتميز املتعلم اإلندونيسي بقدرة فائقة على حفظ القرآن الكرمي وتالوته باألحكام وبطريقـة              
العشرات ممـن  ا اآلالف، ففي املعهد الواحد يوجد    صحيحة، ويبلغ عدد حفظة القرآن الكرمي كاملً      

ختموا القرآن، وهذه من الظواهر احملمودة اليت نفتقدها يف جمتمعنا العريب، فالطالب العريب يكتفـي               
ا من شروط القبـول ومـن شـروط    حبفظ ما تيسر له، على الرغم من أن إمتام حفظ القرآن كاملً   

  .التخرج يف الكليات الدينية
كل املعاهد، ويف اجلامعات اإلسالمية، واليت      ويدرس القرآن الكرمي كمادة أساسية إجبارية يف        

منها جامعة سونان كاليجافا يف جوكجاكرتا، مث جامعة شريف هداية اهللا جباكرتا، وجامعة علـوم            
                                   

وقع مبمقال  ،   تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا بني التطورات الواعدة واملشكالت القائمة          ، نصر الدين إدريس جوهر    .د  ) ١(
  .صفحة دولية تصدر برعاية الس الدويل للغة العربية، د ت) ة العربية صاحبة اجلاللةاللغ(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

القرآن جباكرتا ومعهد العلوم العربية واإلسالمية جباكرتا التابع جلامعة اإلمام حممـد بـن سـعود                
، وجامعة دار احلكمة جباكرتا، وجامعة      )١(م١٩٨١/هـ١٤٠٠اإلسالمية الذي بدأ العمل فيه عام       

أسعدية بسوالويسي، وجامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية مبدينـة سـورابايا، وجامعـة دار           
  .)٢(م١٩٦٣السالم أنشئت 









 

منـها احلـروف ومنـها      : ةوجود عالمات إعرابية، بعضها ظاهر، وبعضها مقدر، والظاهر        -١
احلركات، وهذا ما ال يعرفه اللسان اإلندونيسي ال يف لغته، وال يف غريها من اللغات املعروفة            

 .ا، وهذا مما يزيد صعوبة اللغة العربية على الدارس اإلندونيسيله كاإلجنليزية مثلً
 .وجود أصوات يف اللغة العربية ليست يف اللغة اإلندونيسية -٢
 .إلندونيسية عليه، وهذا ما سنتناوله يف املبحث التايلتأثري اللغة ا -٣

 
 حتتوي اللغة اإلندونيسية على نظام خاص وخمتلف يف النطق والتركيب والقواعد، فليس فيها             

ـ    مثين ومجع، وليس فيها مذكر ومؤنث، وليس فيها عالمات إعراب، وكل هذا             يفثريه  أ كان له ت
حد الطالب يبني هذه    أ منوذج خبط    ٣املرفق  . (متعلم العربية من أصحاب هذه اللغة من عدة أوجه        

  .)ظاتوامللح
هي لغة  «: ا فيقول ا طريفً اللغة اإلندونيسية وصفً   -رمحه اهللا    -ويصف الشيخ علي الطنطاوي     

اإلنكليزية يف الغرب، وليس فيها     عجيبة سهل تعلمها، يرى علماء اللغات أا ستكون يف الشرق ك          
تصريف، وال ماض ومضارع وأمر، وهم يأخذون املصدر فيضمون إليه الضمائر والظروف، فـإذا              

                                   
ا، رسالة دكتوراه خمطوطة، كلية الدراسـات        اللغة العربية يف إندونيسيا دراسة وتارخيً      ،أمحد هداية اهللا زركشي   : انظر  ) ١(

  .١٩٩ص ، م١٩٩١/ هـ ١٤١١الشرقية، جامعة البنجاب، الهور، باكستان، 
  .١٥٨ ص املرجع السابق،  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

أنـا عطـاء   : أعطيت، يقـول : ا يقول أنا عطاء، وإن أراد أن يقول       أعطي مثلً : أراد املرء أن يقول   
  .)١(»أمس

طالب تتضمن أخطاء ناجتـة مـن    مناذج لعبارات من بعض أحباث ال  قد سبق أن أشرت إىل    و
  : ومن كالمهم وأحاديثهم أيضاالتأثر باللغة الوطنية،

 الطالبمع كلويقصد :  الطالبتكلمت مع كل .  
  كتابمجعت ثالثة :اويريد كتب.  
  ويريد الكليات: الكليةمجيع.  
 تنطق نقمة :نعمة.   
 تنطق سيالمات :سالمات.   

 
 كـشعب   -  اإلندونيسيني ألم  طالبكل تعلم اللغة العربية صعوبة كبرية بالنسبة لل       ـ يش ال
 اللغة العربية يف عهـد      وكانت.  بكل جوانب حيام   تعلق عديدة ت  مفردات اقترضوا منها    -مسلم  

إلندونيـسيني  مئة ومخسني سنة يف مرتبة اللغة الثانية بالنسبة ل         الذي امتد ثالث    اهلولندي حتاللاال
بل كان التعلق ا وبالدين اإلسالمي نوعا من التحدي للمحتل الذي كان حياول            بعد لغام احمللية،    

فالعالقة كانت بني االندونيسيني والعرب عالقة حب ودين فالرابط بينهما          أن يفرض نفوذه ولغته،     
  .اإلميان والقرآن، على حني كانت عالقتهم بلغة احملتل عالقة بغض

ا بـني   لـيس صـراع   فإنـه   ندونيسيا بني اللغات،    إ صراع قائم على أرض      ذا كان هناك  وإ
ـ     ا االندونيسية والعربية، ألما تسريان يف طريقني متوازيني؛ طريق احملافظة على اهلوية اإلسالمية ممثلً

 الـصراع  ا يف اللغة االندونيـسية، وإمنـا      يف اللغة العربية، وطريق احملافظة على االنتماء للوطن ممثلً        
احلقيقي الذي يدور دون أن يشعر به الشعب، هو الصراع بني اللغة العربية األصيلة يف دماء مـن                  

ا من حضارته وثقافته، وتلك اللغة األوروبية الدخيلة اليت فرضها احملتل نتيجة            ا جزءً لكويتكلم ا   
  .تراكمات زمن طويل من السيطرة واهليمنة الغربية على بالد الشرق

ومل «: ث الدكتور علي عبدالواحد وايف عن تأثري العربية يف الفارسية والتركية مث يقول            ويتحد
                                   

/ هــ  ١٤١٢، ١ ط-صور من الشرق يف إندونيسيا، دار املنارة للنشر والتوزيع ـ جدة السعودية  : علي الطنطاوي  ) ١(
  .٣٧م ص ١٩٩٢



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 باكـستان،   :يقف أمر نفوذ العربية عند هذا احلد، بل جتاوزه إىل مجيع األمم اإلسالمية األخـرى              
؛ اهلند، أفغانستان، تركستان، الكرد، خبارى، فأنزلت العربية عند هذه األمم مرتلة مقدسة سـامية              

ألا لغة القرآن واحلديث اللذين يقوم عليهما الدين اإلسالمي، وهي اليت ألف ا مجيـع كتـب                 
ا عن هذا وذاك اللغة اليت جيب       التفسري والسنة والفقه واألصول والتوحيد، وما إىل ذلك، وهي فضلً         

ت هـذه   أن تؤدى ا كثري من العبادات اإلسالمية، وكان من اثر ذلك أن تركت العربية يف لغـا                
 ـ               ،ا ذات بال  األمم آثار ا  وانتقل منها إىل هذه اللغات كثري من املفردات، وقد بلغ هذا األثـر مبلغ

١(»ا يف بعض اللغات املستخدمة يف املناطق الباكستانية واهلندية اإلسالميةكبري(.  
لغـة  اللغـة العربيـة   ولبيان الفرق بني اللغتني من حيث أصوهلما، من املفيد أن نشري إىل أن           

حممـود  الدكتور  يقول  وندونيسية تنتمي إىل جمموعة اللغات اآلسيوية،       سامية، يف حني أن اللغة اإل     
واللغة اإلندونيسية هي لغة املاليو يف شكلها املتعارف عليه يف دولة إندونيـسيا،              «:فهمي حجازي 

اليو وبورنيو،  مث انتشرت بعد ذلك يف امل،فاألصل التارخيي أن هذه اللغة كانت لغة ساحل سومطرة       
وقد دونت هذه اللغة اليت كانت تعرف باسم لغة املاليو يف القرن الثالث عشر خبط حملي، وعـدل                
نظام الكتابة يف القرن اخلامس عشر إىل اخلط العريب، مث حول بعد ذلك إىل اخلط الالتيين، وعندما                 

ية للبالد، مث عدل امسها إىل      م أعلنت معها لغة املاليو لغة رمس      ١٩٤٧أعلن قيام دولة إندونيسيا سنة      
٢(»ا هلا عن األشكال اللغوية األخرى القدمية واحلديثة للغة املاليواللغة اإلندونيسية متييز(.  

من معوقات انتشار اللغة العربية كلغة تعليم ولغة ثقافة، عدم وجود قرابة لغويـة بـني                إذن،  
لغوية واحدة، لو كان ذلك لوجدنا وجـوه  اللغتني، فهما ال تنتميان إىل أصل واحد، وال إىل أسرة          
إن هذه القرابة ليست موجـودة   .ندونيسياإشبه وعوامل كثرية مساعدة على سرعة تعلم العربية يف   

ندونيسية والالتينية، ولكن النفوذ األجنيب وما فرضه بالقوة كان له دخل كبري يف موجة       ا بني اإل  أيض
  .على لغتهاسيما  التغريب اليت سيطرت على البالد وال

ندونيسيا ما مل يتح للغة احملتل اهلولندي، فاملساجد زاخرة باملصلني،          إلقد أتيح للغة العربية يف      و

                                   
  .١٠٣ص ، م ٢٠٠٤، ٣ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط   ، فقه اللغة:علي عبدالواحد وايف  ) ١(
 وانظر أيضا لبيان أن احلروف العربية كانت تكتب ـا           ،٢٤٧ص  ،  مدخل إىل علم اللغة   ،   فهمي حجازي  حممود. د  ) ٢(

زبري رادين، كتابة اللغة اإلندونيسية باحلروف العربية كوسيلة لنشر اللغة العربيـة والثقافـة              : اللغة اإلندونيسية قدميا  
  .م١٩٨٣ –خلرطوم الدويل  معهد ا–اإلسالمية يف إندونيسيا، رسالة ماجستري خمطوطة 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

واملؤذن يرتفع صوته مخس مرات كل يوم يف مجيع أحناء البالد يرفع األذان باللغة العربية، واملصلون                
      م بالعربية سريتلون الذكر احلكيم يف صلوا الفراغ من الصلوات تلـهج ألـسنتهم    ا، وبعد ا وجهر 

بالذكر والدعاء بالعربية ما يزيد على عشر دقائق بعد كل صالة، فما يفرغون من الـذكر حـىت                  
وخطيـب   صلى اهللا على حممد، صلى اهللا عليـه وسـلم،     : يتصافحوا وهم يرددون بصوت عذب    

 عربية، حيمـد اهللا تعـاىل   اجلمعة يف املساجد عامة، خيطب باإلندونيسية ولكنه يبدأ خطبته بديباجة   
ا، ويتلو آيات القرآن واألحاديث النبوية الشريفة باللغة العربية، وبني احلني واآلخر            ويثين عليه طويلً  

  .أيها اجلماعة احلاضرون يف اجلمعة:  أي،حاضرين مجاعة مجعة: يقول
، )١(ندونيسي من املعجم اللغوي اإل%١٥يف اإلندونيسية من الكلمات العربية ما قد يصل إىل       و

يف تيسري حتصيل اللغة العربية وحفظ مفرداا ونطقها، وكانـت اإلندونيـسية          وهذا له دخل كبري   
٤املرفق (ا تكتب حبروف عربية، قبل التحول إىل الالتينية بتأثري من االستعمار ودعاة التغريب،             قدمي 
  .) منوذج من كتاب قدمي كتب باللغة اإلندونيسية حبروف عربية–

 شـيوع اسـتخدامها يف    اإلندونيسي عندانتشار اللغة العربية وقبوهلا لدى اتمع    توقف  ومل ي 
 اللغـة  يف إذ إن هذه اللغـة تـؤثر   ؛وإمنا ينعكس كذلك على احلياة اللغوية،  احلياة الدينية فحسب  

ـ          . اإلندونيسية وتغين خزانتها   ة فتطورت عدة جوانب يف خزانة اللغة اإلندونيسية نتيجة تأثرها باللغ
العربية ولعل أهم وجوه هذا التأثر دخول أصوات اللغة العربيـة واقتـراض كلماـا إىل اللغـة                  

، على سبيل املثال ال احلصر، ليست       )z(، والزاي   )sy(والشني  ) f(فاألصوات الفاء   . اإلندونيسية
خـالل  من األصوات اإلندونيسية األصلية وإمنا هي أصوات عربية دخلت إىل اللغة اإلندونيسية من   

  : اقتراض الكلمات مثل
وكذلك علـى مـستوى املفـردات       ). Ziarah( زيارة )Syarat( شرط )Faham( فهم
على سبيل املثال ال احلصر ليـست مـن الكلمـات      Tafsir , Syukur , Zakat فالكلمات

وممـا  . تفسري، وشكر، وزكاة  : اإلندونيسية األصلية وإمنا هي اقتراضات من الكلمات العربية وهي        
تج من هذا التأثري اللغوي وجود التشابه بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية، األمر الذي بـدوره                ين

يساعد اإلندونيسيني على تعلم اللغة العربية بسهولة بدون مشقة، وهذا بدوره يـؤدي إىل انتـشار        

                                   
  .٧٤ مرجع سابق، ص ا،اللغة العربية يف إندونيسيا دراسة وتارخيً، أمحد هداية اهللا زركشي  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  .)١(هذه اللغة
    كـثري منـها     اللغـة العربيـة     من الكلمـات مـن     اوقد استعارت اللغة اإلندونيسية كثري ،

  . السالم عليكم– احلمد هللا –  ما شاء اهللا–بسم اهللا : ، مثلإسالمية مصطلحات
 

Allah   اهللا  
Akhirat  اآلخرة  Ulama  العلماء  

Dalil  دليل  Aqli   عقل  
Surat  سورة  Ayat  آية   
Talak  طالق  Hadiah     هدية  
Imam  إمام  Shalat  صالة 
Zakat  زكاة  Hajji         حج  

Ibadah  عبادات  Aqidqh    عقيدة  
 Subuh  ة الصبحصال   Syuruq     شروق 

Dzuhur     صالة الظهر  Asar   صالة العصر 
 Magrib     صالة املغرب   Isya   صالة العشاء 

  :ومن الكلمات العامة
 Kursi  يكرس   dunia       َم عـال 

kamus       قاموس waktu       وقت 
tarikh       تاريخ  zirafah      زرافة 

 Tomat     طماطم  Khusus    خصوصي 
Anda             أنت  Selamat     حتية 
Tarif    أجرة أو تكلفة ويقال هلا يف مصر تعريفة 

 Saman    زمان  Mustahil     مستحيل 
                                   

) لسان عريب( موقع – مقال منشور على شبكة اإلنترنت – نصر الدين إدريس جوهر.د: دخول اللغة العربية وانتشارها  ) ١(
  .د ت



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

Istilah     اصطالح  Abjad    أجبدية 
Wilayah       والية  Umum    اعموم 

Awal             أول  Ahir         آخر 
Huruf         حرف  Lisan     لسان 

Muktamar   مؤمتر أو اجتماع 
Ayat   ا مبعىن بند من بنود القانونآيات القرآن، وتستعمل أيض 

Majallah    جملة  madrasah   مدرسة 
Maher        ماهر  asas    أساس  

Daftar Hadir       أي كشف حضور: دفتر حاضر 
Mati    مات، أو ميوت أو موت 

Sahabat  أصحاب أو أصدقاء  
 : وأيام األسبوع كلها عربية

Senin    االثنني 
Selasa    الثالثاء 
Rabu     ربوع باللهجة السعودية(األربعاء( 

Kamis    اخلميس 
Jum'at    اجلمعة 
 

 
تم جامعة شريف هداية اهللا عامة، وكلية الدراسات اإلسالمية والعربيـة خاصـة، بإقامـة               

    املؤمترات الدولية اليت تسهم إسهام الطـالب علـى احلـضور    وحثا يف دعم اللغة العربية،      ا كبري 
  :ذه املؤمترات ما يليواالستماع واملناقشة والتفاعل بشكل إجيايب، ومن ه

 مستقبل اللغة العربيـة يف      –تفعيل اللغة العربية كعنصر حضاري      :املؤمتر الدويل للغة العربية        -١
جامعة شريف هداية اهللا اإلسـالمية احلكوميـة جباكرتـا،          ،  عصر العوملة بني األمل واليأس    

 ـه١٤٣٣ شعبان ٢٢ :١٩باالشتراك مع احتاد مدرسي اللغة العربية بإندونيسيا، جاكرتا يف      
  .م٢٠١٢ يوليو ١٢: ٩/ 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

، نشر الثقافة اإلسالمية والعربيـة      النهوض باللغة العربية من خالل     ،املؤمتر الدويل للغة العربية      -٢
جبامعة شريف هداية اهللا اإلسالمية احلكومية، كلية التربية، قسم تعليم اللغة العربية، جاكرتا،             

  . م٢٠١٥ من أغسطس ٢٥: ٢٣
  : إىل مناقشةوكان يهدف

  .كيفية النهوض باللغة العربية من خالل السياسات اللغوية .١
 .كيفية النهوض باللغة العربية من خالل تطوير العلوم العربية وتعليمها .٢
  .)١(كيفية النهوض باللغة العربية من خالل املناشط االجتماعية .٣
: ١هـ املوافـق  ١٤٣٦ة  من ذي القعد١٩: ١٧ة من د يف امل، الوسطية أساس اخلريية :مؤمتر   -٣

ويعد  ،)٢(م، باالشتراك مع الرابطة العاملية خلرجيي األزهر فرع إندونيسيا      ٢٠١٥ من سبتمرب    ٣
  هذا املؤمتر منوذج ا فريد ا من حيث دوره يف خدمة اللغة العربية عن طريق املمارسـة            ا ومتميز

  :الفعلية للغة، وقد اتسم بعدة مسات منها
    العربية، وكلمة رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور ديـدي         ألقيت مجيع البحوث باللغة 

كيمياء، وحاصل على الدكتوراه  رغم أنه أستاذ يف ال     على رشادا كانت باللغة العربية   
 .من أملانيا

 مناقشات الطالب كانت كلها باللغة العربية. 
 جلنة النظام من الطالب كانت تتكلم مع الضيوف باللغة العربية. 
   تشاد وعمان ومصر والسعودية    : ون من خمتلف أحناء العامل اإلسالمي     باحثون وممثل حضره

  .باللغة العربيةوالعراق وبروناي وماليزيا، وكلهم حتدثوا 
 ا عن شيخ األزهرحضره نائب رئيس جامعة األزهر نائب.  
 

، وقد استمع الباحث إىل     امن العالمات املميزة هل   ع باجلامعة،   تعد خطبة اجلمعة باملسجد اجلام    
إحدى اخلطب من فضيلة الدكتور شهاب الدين، األستاذ بكلية الدراسات اإلسـالمية، وكانـت              
باللغة العربية الفصحى، وهو حاصل على الدكتوراه يف علوم احلديث الشريف من جامعة األزهـر               

                                   
  .م٢٠١٥ فرباير ٢٣ اهللا على شبكة اإلنترنت، نشر يف  موقع جامعة شريف هداية:انظر  ) ١(
 والبحث منشور يف  )وسطية الشيخ حممد الغزايل يف تناوله لقضايا املرأة       (شارك الباحث يف هذا املؤمتر ببحث موضوعه          ) ٢(

  .كتاب املؤمتر



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، وإلقاء اخلطبـة باللغـة   مبصر، وعلى سند يف رواية احلديث من    
العربية من أهم عوامل تشجيعها، خاصة أن مجهور املصلني من الطالب، الذين يصل عـددهم إىل                

  .بضعة آالف
 

ية، أن طلـب مـين   من اخلطوات اإلجيابية اليت اختذها فضيلة الدكتور محكا حسن عميد الكل    
إلقاء درس يومي عقب صالة الظهر يف املصلى ليتجاوب معي الطالب يف غري املادة العلمية املقررة،                

، وكان األساتذة أيضا حريصني     وليستمع إيلّ الذين ال تتاح هلم فرصة التلقي مين يف قاعات الدرس           
تورة تـشاهيا بيـوين     على تشجيع هذا النشاط وحضوره، والسيما الدكتور أمحدي عثمان والدك         

  .وكيال الكلية، واألستاذ إمام رئيس القسم، فكان الطالب يهرعون للحضور اقتداء بأساتذم
 

يف الكلية مكتبة ضخمة ا أكثر من ثالثة آالف كتاب، معظمها بالعربيـة، وحتـرص إدارة                
يد ونادر من معارض الكتاب الدولية اليت تقام يف العواصم العربيـة،  الكلية على تزويدها مبا هو جد    

أصول (وا من كتب التراث أمهات الكتب، وتليب حاجة الطالب يف التخصصات الثالثة بالكلية              
  .اا، وفيما يلزم الطالب معرفته من الناحية العامة ثانيأولً)  اللغة العربية– الشريعة –الدين 

 
 هناك من ينادون أن يكون تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية أَوىل من كوا تعلَّم كلغة                إذا كان 

، فإن الطالب اإلندونيسي دارس العربية يف كلية الدراسات اإلسـالمية والعربيـة جبامعـة        )١(دينية
له صاحب رسالة   شريف هداية اهللا جيمع بني امليزتني، ذلك ألنه يعد إعدادا دعويا وتربويا معا، جيع             

  . يؤدي خدمة للدين واللغة معا
قد قدم صورة للواقع الذي يعيشه املتعلم اإلندونيسي، وأبرز ما نأمله          وأرجو أن يكون هذا البحث      

فيه يف املستقبل العاجل إن شاء اهللا، ليحقق كل طموحاته، ويليب كل حاجاته، وليكون أكثر متكنا ومهارة                 
  . قبلأكثر من ذييف اللغة العربية 

 

                                   
، ٢، العـدد  ١الـد   – ونيسيا جملة اإلسالم يف إند٤٣٩اجتاهات جديدة للغة العربية يف إندونيسيا، ص : انظر مقال   ) ١(

  . م٢٠٠٧ ديسمرب



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 
تعليق الفتات اإلعالنات باللغة العربية وكشوف أمساء الطالب حبيث تقع عني الطالب على              -١

 .اللغة يف كل مكان 
إذاعة أفالم ومتثيليات عربية مسجلة باللغة الفصحى ليتفاعل الطالب مع اللغة عندما يتلقوا              -٢

مساعهم، وقد قمت ذه التجربة يف الفصول اليت درست ا، فقدمت هلم فقرات ومقاطع              بأ
ورأيـت  إىل جانب مواد أخـرى،   ،  )الشيماء أخت الرسول    (فيلم العريب املصري    المن  

إعجاب ذه املواد الفنية،   ا شديد رسوم متحركـة باللغـة   ) كليم اهللا(مسلسل وا من الطالب
 .العربية

عة على اهلواء من القنوات الفضائية العربية من خـالل شاشـات التلفـزة              بث برامج متنو   -٣
 . املنتشرة يف أحناء الكلية وطرقاا

ـ      : (نفقة اجلامعة بطبع رسالة الدكتوراه املخطوطة      -٤ ) االلغة العربية يف إندونيسيا دراسةَ وتارخيً
ة الدراسـات   كلي–للباحث اإلندونيسي أمحد هداية اهللا زركشي، رسالة دكتوراه خمطوطة          

م، وإيـداعها   ١٩٩١/ هــ   ١٤١١ – باكستان   – الهور   – جامعة البنجاب    –الشرقية  
  .مبكتبة الكلية واجلامعة ونشرها يف اجلامعات األخرى لتعم الفائدة

تكون الكتابة باحلروف العربيـة،  أن تتبىن جامعة شريف هداية اهللا اإلسالمية الدعوة إىل أن           -٥
 .ما كانت من قبل، قبل االحتاللبدلًا من احلروف الالتينية، ك

أن تتبىن جامعة شريف هداية اهللا اإلسالمية الدعوة إىل أن تكون إجازة الدولة األسبوعية يوم         -٦
 مليون مسلم، وهي أكرب دولـة      ٢٠٠ اليت يسكنها أكثر من       يف اجلمعة بدال من يوم األحد،    

المية، ويكون يـوم    ال بد أن تظهر فيها الشخصية اإلس      و ،سكاا املسلمني عدد  من حيث   
  . اجلمعة عيدها األسبوعي ويوم راحتها من العمل لتتفرغ للعبادة

 يتميز املتعلم اإلندونيسي بقدرة فائقة على القراءة من الكتاب، ولكن تبقى مشكلة احملادثة              -٧
 اختبار شـفوي    إجراءا حيول دون االلتحام باللغة املنطوقة واملسموعة، هلذا أقترح          متثل عائقً 
 .ملعرفة مدى قدرة الطالب على التكلم باللغة العربية الفصحى دون النظر يف كتابكل عام 

تشجيع الطالب اإلندونيسيني على اإلبداع باللغة العربية من خالل مـسابقات يف الـشعر               -٨
والقصة واملقال من خالل حماكاة ما درسوه من عيون التـراث العـريب، وروائـع األدب                



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

ج لديها القدرة على التأليف بالعربية، منهم الطالب أندي         احلديث، وهناك من الطالب مناذ    
ا يف كلية الدراسات اإلسالمية، ويكتـب       ندونيسي يدرس املاجستري حالي   إزخمشري طالب   

حماوالت شعرية جيدة باللغة العربية، ورعاية املوهوبني سيكون هلا دور كبري يف نشر اللغـة               
 .ودعمها بني الدارسني

فالطالب اجلامعي حيتاج إىل لوحات تذكره بالقواعد       : لوسائل التعليمية ااستخدام املزيد من     -٩
 . النحوية، واألحكام الفقهية، واملعلومات املتنوعة

تقدمي عروض مسرحية باللغة العربية، تعني الطالب على نطق اللغة يف أداء متثيلـي سـهل،                 -١٠
 .ييسر االستماع إىل اللغة، والقدرة على متابعتها

لغة عن طريق عمل دورات لتنمية مهارات اللغة العربية عند الطالب مـن             تشجيع ممارسة ال   -١١
الكلية، ومن يرغبون يف االستفادة، وال سيما أئمة املساجد يف إندونيسيا الـذين حيفظـون               

 . أدعية وأذكارا
تعريف الطالب باألعالم اإلندونيسيني الذين ألفوا باللغة العربية من أمثال الـشيخ حممـد               -١٢

ت (، والدكتور احلاج حممود يونس، والشيخ حممد بن نوح          )م١٩٣٣ت   (معصوم بن علي  
 .)١(وغريهم) م١٩٨٥ت (، والشيخ إمام زركشي )م١٩٧٨

على الدول العربية أن تبذل املزيد من اجلهد والدعم املادي واملعنوي لنشر اللغة العربية، حىت               -١٣
ا لغة أجنبية أوىل، وما وصلت      تصري يف إندونيسيا يف مرتبة ال تقل عن اللغة اإلجنليزية بوصفه          

 .إىل هذا النجاح واالنتشار إال باهتمام ورعاية أصحاب اللغة أنفسهم يف املقام األول

                                   
  . وما بعدها١٠، ص)دليل علماء اللغة والباحثني يف إندونيسيا(انظر يف تراجم هؤالء كتاب   ) ١(
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     شر، ن دار املريخ لل   ،١ ج ،تاريخ العامل اإلسالمي احلديث واملعاصر    : إمساعيل أمحد ياغي وحممود شاكر

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥السعودية،  ،الرياض
  ١ ط – القـاهرة    – الزهـراء لإلعـالم العـريب        – أطلس التاريخ اإلسالمي   : حسني مؤنس  .د – 

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧
 ا مناهجه      : رشدي أمحد طعيمة   .د منـشورات املنظمـة    ،  وأساليبه تعليم اللغة العربية لغري الناطقني

 .م١٩٨٩اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، الرباط، 
 ا      : إميان أمحد هريدي   . علي أمحد مدكور و د     .د دار الفكر العريب    –تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

 .م٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧ – ١ ط – القاهرة –
   ١ دار املنارة للنشر والتوزيع، جدة الـسعودية، ط        ،صور من الشرق يف إندونيسيا     :علي الطنطاوي ،

 .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢
   دالواحد وايف، علي عب: فقه اللغة م٢٠٠٤، ٣ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط. 
   القـاهرة    – دار قباء للطباعة والنـشر والتوزيـع         ، مدخل إىل علم اللغة    :حممود فهمي حجازي – 

 .م١٩٩٧
   دليل علماء اللغة العربية والباحثني يف     دليل علماء اللغة والباحثني يف إندونيسيا،       : آخراننور املرتضى و 

 الريـاض، مركز امللك عبداهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمـة اللغـة العربيـة،            سيا،  يعلومها يف إندون  
  .م٢٠١٥/هـ١٤٣٦

 
     رسالة دكتوراه خمطوطة، كليـة     ،  االلغة العربية يف إندونيسيا دراسة وتارخيً      :أمحد هداية اهللا زركشي

 .م١٩٩١/هـ١٤١١، الهور، باكستان، الدراسات الشرقية، جامعة البنجاب
  كتابة اللغة اإلندونيسية باحلروف العربية كوسيلة لنشر اللغة العربية والثقافة اإلسالمية يف            : زبري رادين

 .م١٩٨٣ –إندونيسيا، رسالة ماجستري خمطوطة، معهد اخلرطوم الدويل 
 عي يف إندونيسيا، رسالة دكتوراه     تعليم اللغة العربية على املستوى اجلام     : نصر الدين إدريس جوهر   . د

  . م٢٠٠٦خمطوطة جبامعة النيلني، السودان، 
 
 إندونيسيا  يف العربية اللغة تعليم جمال جديدة يف  اجتاهات:جوهر إدريس الدين  نصر.د  
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             جاكرتـا    –دليل كلية الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة شريف هداية اهللا اإلسالمية احلكومية - 

  .م١/١١/٢٠١٥بتاريخ  Selalu Tersenyumمنشور على شبكة اإلنترنت يف موقع 
 - .    ت تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا بني التطورات الواعدة واملـشكال          :نصر الدين إدريس جوهر

صفحة دولية تصدر برعاية الس الـدويل       ) اللغة العربية صاحبة اجلاللة   (وقع  منشور مب مقال  ،  القائمة
 . د ت–للغة العربية 

   ـ     دخول اللغة العربية وانتشارها يف إندونيسيا،      :الدين إدريس جوهر   نصر. د شبكة مقال منـشور ب
 .د ت) لسان عريب( موقع –اإلنترنت

 
 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 

 
 

 

   الديلميجبارعبد القادر . د
 بغداد جامعة - اآلداب أستاذ مساعد، كلية

 
 مجاليـات  متنحـه  اخلاصية وهذه ذاا اللغة يف خاصة لغة األدب أن على البحث فرضية تقوم

 وبعـضها  متخيـل  بعضها مالياتاجل وهذه للغة، املألوف االعتيادي السياق يف متوافرة غري خاصة
 مـن  هائلـة  جمموعة ضخ إمكانية يف واملتصور الواقعي بني االمتزاج أمهية وتكمن وحمسوس، مرئي

 .قصري بوقت املتعلم إىل ألفاظها وعالقات اللغة بشأن املعلومات
  

 اآليل احلاسب جبرام بفضل أصبح اإليقاع وهذا خاص بإيقاع ميتاز خاصة والشعر األدب إن
 اخلاصـة  التفعـيالت  إىل الشعري النص ترمجة بإمكاا خاصة برامج هناك إذ بيسر؛ التعليم ممكن

 مجاليـات  وبيـان  اإليقاعية للترمجة خاص حباسوب متعلم كل تزويد ميكن لذلك الشعرية بالبحور
   الشعر موسيقا
 أجهـزة  تزويـد  كـن مي خاصـة  صور طريق عن للتوضيح قابل األديب النص يف املتخيل إن

 أيضا، الصور وجمموعة السياق ومطابقة النص يف وصورا املفردة بني مطابقة إلجراء ا احلاسوب
   .للحفظ القابلة الشعر خصيصة بسبب اللغة تعليم عملية كثريا يسهل وهذا

ـ  األمر املفردة مرادفات جمموعة إعطاء السهل من جيعل الشعر لغة يف املمكن التأويل إن  ذيال
 شاشة استخدام باإلمكان .مفردة لكل الداللية احلقول عن املعلومات من كمية أكرب ضخ إىل يؤدي

 املـتعلمني  ذاكرة إلغناء والواقعي املتخيل بني جتمع توضيحية صور إلنتاج املتعلمني موع العرض
   .واملتصور احلسي عن املعربة املفردات عن

 وهي دف  البحث طيات يف كشفها ميكن أخرى صرعنا من ا يرتبط وما العناصر هذه إن
 بـشكل  يـنعكس  الذي األمر استيعاا، عملية بالتايل وتسهل باللغة، اجلمايل اإلحساس تعميق إىل

   .استعماهلا مهارات ويطور مجالياا واستيعاب اللغة تعلم سرعة على إجيايب



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

 لغة األدب لغة أن يف يتمحور: األول يسني،رئ جانبني يف العريب األدب تعليم إشكالية تكمن
 للغـة  املألوف السياق عن فيها ختتلف بطريقة السياق يف ودالالا فضاءاا هلا اللغة، داخل خاصة

 غـري  ربطًا تستدعي واليت للمتعلمني األدب مينحها اليت التصورات يف يتمحور: والثاين االعتيادية،
 وامللموسـات،  احملسوسات بني املنطقية العالقة جتاوز إىل لتص عوامل إلنتاج املفردات بني مألوف
 هـو  األدب ألن وتعلمـه،  القرآن تعليم يف كبري أثر هلما ) حلهما حالة يف ( اإلشكاليتان، هاتان

 وفنـون  والكناية وااز كاالستعارة بالغية صيغ من به حيفل ملا اللغة، استعمال يف املتقدمة املرحلة
 أن ميكـن  األدب فإن الكرمي القرآن للغة األساس البناء تعد الصيغ هذه كانت اومل األخرى، البديع
 مـن  بـد  ال الغايـة،  هذه إىل الوصول حناول ولكي الكرمي، القرآن لتعليم األفضل السبيل يكون

 االحتمـاالت  على املنفتح والتفسري والتأويل االجتهاد إلمكانيات وذلك األدب لغة من االنطالق
 والتأويـل،  التفسري أو املعىن يف اإلصابة عدم حالة يف مادي أو معنوي ضرر وجود موعد املختلفة،

 حتديـد  حنـو  تتجه ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم بشأن دراساتنا معظم أن الباحث وجد وقد
 للتعلـيم  عملية خطوات رسم دون من املوضوع هذا يف تبحث اليت والنظريات واألصول القواعد

 موضـوع  تتناول اليت احلديثة الدراسات معظم بدأت وقت يف واقعي، بشكل األساليب كتل وبيان
 كانـت  وإذا الواقعية، اجتاهاا وتعزيز النظريات الستنباط العملي اجلانب إىل تتجه واللغة األدب
 مـن  بد فال وتعليمية، تربوية عملية ألي الرئيسة املهمات من وقواعدها وأصوهلا اللغة تعليم عملية

 بـذلت  ولذلك لألمم، القومية للهوية املميز والعنصر التفكري وأداة الفكر حاضنة اللغة بأن التذكري
 العربيـة،  باللغة بالك فما لغاا، لتعليم استثنائية جهودا األرض بقاع خمتلف يف واملؤسسات الدول

  .  حممد األمني نبيه على تعاىل اهللا أنزله الذي الكرمي، القرآن لغة
 اللغـات  حتملـها  مل رمبـا  خصوصية متتلك واملسلمني العرب حياة يف العربية اللغة مهيةأ إن
 والثقـايف  واالجتمـاعي  الروحي التراث وهي اإلسالم، وتفهم لفهم واملرشد املوجه فهي األخرى،
 تكـوين  يف الروحي اجلانب كان وإذا املعمورة، أحناء خمتلف إىل احلنيف الدين لواء محلة للعرب،

 خاصـة  ومزيـة  التكوين هذا مركز يعد العريب الشعر فإن خاصة أمهية على ينطوي وثقافتها األمة
 جهودنـا  من مهمّا قسطًا ينال أن من بد ال األدب تعليم فإن لذلك وحاضرهم، تارخيهم يف للعرب

 اإلداع فهـم  علـى  والدارسـني  أجيالنـا  تساعد اليت والتقنيات األساليب أحدث له نسخر وأن



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 يف وصـعوبتها  الشعر املكونة البىن إشكالية قراءة إىل عمدنا املنطلق هذا ومن الياته،مج واكتشاف
 جعـل  دون من واحد مبعىن الشعر حتديد حنو واملعلمني املتلقني تدفع اليت واألسباب والتعلم، التعليم

 لـألدب  التارخيية األمهية استعراض إىل البحث هذا يف عمدنا كما متعددة، قراءات على تنفتح لغته
 وتيـسري  لتسهيل والربامج واحلاسوب االتصال تقنيات أحدث مسخرين املعاصر، عاملنا يف وأمهيته
 اسـتيعام  تطـوير  مـن  ويسرع املتعلمني قدرات يعزز مبا العريب الشعر وتعليم وفهم تلقي عملية

 شـكاالت إ طرحنـا  نفسه الوقت ويف النتائج، أفضل إىل وصولًا لديهم الذهنية بامللكات ويرتفع
 تعلم استمرارية على واحلفاظ احلديثة التقنيات استعمال بني العربية اللغة تعليم يف واحلداثة األصالة

 واحلداثـة  األصالة بني املوازنة طريقة املوضوع هذا يف حبثنا وقد والكتايب، الفين جبانبيه العريب اخلط
 هذه اجلليلة مهمتنا إجناز على يساعدنا مبا القدير العلي على ذلك يف متكلني العريب، األدب تعلم يف

  .التوفيق اهللا ومن
 
 اجتاهي، تفعيل على اعتمدت التعليم يف حديثة نظرية هربرت فريدريك األملاين التربوي طرح 

 ،)االسـتنتاج  (اخلـاص  إىل اوصولً العام من االنطالق أي املتعلمني، لدى) واالستقراء االستنتاج(
 االسـتداللية،  النظريـة  هـذه  على وأطلق) االستقراء (يف العام إىل وصولًا اخلاص من واالنطالق

 حبثهـا  القدماء العرب والنقاد للعلماء سبق الطريقة وهذه ،)١(املعرفة إىل األمثل الوصول إىل ودف
 تأثريهـا  حاالت أفضل يف اللغة جتعل اليت لسبلا يف حبثوا كما املتلقي، يف اللغة حتدثه الذي األثر يف
 تعـيني  البحث ذلك من اهلدف وكان اللغوي، النسق ومجالية املعىن وإصابة اللفظ انتقاء حيث من

 وذلك اللغة يف الكامنة الطاقات تفجري على قدرام تطوير وحماولة األدباء، لدى اإلبداعية القدرات
 نـصيحة  املعتمر، بن بشر صحيفة يف وجند إبداعهم، أسباب وتعليل املبدعني جتارب نقل خالل من
 لـه  مـستعدين  كانوا إذا إال عملهم على اإلقبال عدم ضرورة تؤكد والشعراء والكتاب األدباء إىل

 البال فارغ األديب يكون أن يف يتمثل املعتمر بن بشر عند االستعداد شكل وكان كاملًا، استعدادا
 دون املعـاين  انثيال على يساعده رأيه حسب ذلك ألن النشاط، متا التهيؤ، موفور شيء، كل من

 الكالم يفسد ما كل عن يبتعد وأن املناسبة، األلفاظ اختيار على قادرا األديب يكون وأن تكلف،
                                   

 –م ٢٠٠٦ -١ ط – إربد   – عامل الكتب    – إستراتيجيات حديثة يف التدريس      –ينظر إبراهيم العبيدي ومجال حسن        ) ١(
 .٦٩ص



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 قبـل  من العربية اللغة استعمال يف إشكاالت شهدت مرحلة يف الوصايا هذه وجاءت ،)١(ويهجنه
 اهتمـام  حمـط  الفصاحة قضية جعل الذي األمر واملولدين، اإلسالم لتدخ اليت العربية غري األقوام
 موضوع يف طويلًا حبثوا الذين العرب العلماء أهم من اجلاحظ وكان القدماء، العرب والنقاد العلماء

 يف اجلـاحظ  أشـار  فقد خمتصر، بشكل السابقني العلماء من عدد تناوهلا أن بعد العربية اللغة نقاء
 مـع  تـداخل  من يشوا أن ميكن مما نقية العربية اللغة تكون أن ضرورة إىل التبينيو البيان كتابه

 األعـراب  كـالم  من بنادرة - اهللا حفظك - مسعت ما ومىت«: بقوله األخرى واللهجات اللغات
 وأخرجتـها  إعراا يف تلحن بأن غريا إن فإنك ألفاظها، وخمارج إعراا مع إال حتكيها أن فإياك
 هـذا  كان لقد. )٢(»كبري فضل وعليك احلكاية تلك من خرجت والبلديني املولدين مكال خمارج
 واحلفاظ العرب، هوية على احلفاظ من نوعا جوهره يف ميثل العربية اللغة وسالمة نقاء على احلرص

ـ  مبا اللغة هذه لتعليم خمتلفة طرقًا العرب العلماء ابتكر لذلك الكرمي، القرآن لغة سالمة على  هاجيعل
 بشكل الكرمي القرآن فهم يف والديين والثقايف االجتماعي واجلانب الفين اجلانب يف وظيفتها تؤدي
 اللغة صفاء ذهاب خماوف وكانت اإلسالمي، اتمع وطبقات ثقافات خمتلف قبل من وأعمق أيسر
ـ  للعـرب  اللغة أن «إىل مقدمته يف أشار خلدون ابن إن حىت كثريا العرب العلماء يقلق  أي الطبعب

 مبخالطتـهم  ملضر امللكة هذه فسدت مث غريهم، عن يأخذوها ومل عنهم أخذت اليت األوىل بامللكة
 غـري  أخـرى  كيفيـات  املقاصد عن يسمع صار اجليل، من الناشئ أن فسادها وسبب األعاجم،
 لغـة  يف) اخلاص (الصايف، الرئيس املنبع العريب األدب كان وملا ،)٣(»للعرب كانت اليت الكيفيات

 مركز فهو وتعلمها، العربية اللغة تعليم يف استثنائية أمهية ميتلك فإنه الكرمي القرآن نزول قبل العرب
 الكـرمي  الرسول أكد وقد والتارخيية، والفكرية واللغوية الفنية اجلوانب يف مجالياته يف العريب األدب

 عليكم ألبس فإذا حلكمة، الشعر من نإ«: قائلًا اللغة يف وخطورته الشعر أمهية والسالم الصالة عليه
 الـشعر  أمهية بشأن الكرمي الرسول حديث إن. )٤(»عريب فإنه الشعر يف فالتمسوه القرآن من شيء

                                   
 - بـريوت – دار اجليل    – تح عبدالسالم حممد هارون      – ١ ج – البيان والتبيني    – بن حبر اجلاحظ     أبو عثمان عمرو    ) ١(

 .١٥٦م، ص١٩٩٥
 .١٤٥ ص–نفسه   ) ٢(
 .١٠٧٤ ص-م١٩٦١ – بريوت – دار الكتاب اللبناين -١ ج– املقدمة -عبدالرمحن بن خلدون   ) ٣(
 . مادة شعر-م ١٩٨٨ -وت بري– دار اجلليل -٣ ج- لسان العرب احمليط –ابن منظور   ) ٤(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 عندما املعىن يف القصد إىل تتجه بل فقط، واملوضوعي الفين اجلانب على تنطوي ال اللغوية وسالمته
 هلا ميكن ال الفصاحة وأن بالشعر، املعجزة هلغت بسبب القرآن يف معني موضوع يف اللبس حل قرن
 العـام،  صحة حيدد الذي) اخلاص (الشعر أصبح لذلك الشعر، دون من العرب كالم يف تكتمل أن

 يف اخللفاء عمد السبب وهلذا اخلاص، من االنطالق خالل من إال له ميكن ال العام إىل الوصول وأن
 أبنائهم وتعليم لتعليمهم اخلالفة مراكز إىل واألدب اللغة علماء استقدام إىل والعباسية األموية الدولة
 أفضل انتقاها الشعر من خمتارات الطريق هذا على ظهرت وقد خاصة، والشعر واألدب اللغة أصول
 التعليم هدف وكان واألصمعيات، املفضليات املختارات هذه ومن زمام، يف واألدب اللغة علماء

 ففـي  والبالغـة،  اللغة يف فنية وأبعاد املنتقاة الشعرية االبيات يف نةمتضم رسالية أبعاد على ينطوي
 أمهيـة  علـى  يتفقـان  واألصمعي العالء بن عمرو أبا أن جند العرب متجد اليت القصائد اختيارات

 علـى  العـريب  االنتـصار  معىن الشاعر فيها يؤكد قار، ذي يوم يف األسود بن عمرو قاهلا قصيدة
  : اوس قتلى وهويصف القصيدة هذه يف عرالشا يقول إذ اوس،

  مفعم خليج من تساقط كرب      وأكفهم أقدامهم وكأمنا
 العرب استطاع وكيف قار، ذي معركة من موقفه األصمعي شرح القصيدة هذه خالل ومن
 الرسـول  قـول  ذلك وضمن العراق فارس بالد احتالل من طويل زمن بعد الفرس على االنتصار

  .)١(»نصروا ويب العجم، من العرب فيه انتصفت يوم أول اليوم«:  حممد الكرمي
 أصـبح  الشعر فهم أجل ومن اجلديد، النشء ثقافة يف الشعر تعليم أمهية اليوم تتضح هنا من

 يف وأحـدثها  الوسائل أفضل وابتكار بتعليمه االهتمام احملدثني واألدباء واللغويني النقاد على لزاما
 العوملة مفاهيم احتدام ظل يف العربية اهلوية وترسيخ تارخيهم مع التواصل أجل من وذلك اال، هذا

 الثقـايف  للغزو املمانعة عملية حتقيق ميكن وال أخرى، هويات يف والقومية الوطنية الشخصية وإذابة
 تعلـيم  يف واألساليب الوسائل أحدث استعمال خالل من إال العرب لغة يستهدف الذي واللغوي

 منـذ  العرب والنقاد العلماء باهتمام تستأثر األخرى هي كانت املهمة وهذه وتعلمها، بيةالعر اللغة
 لتعلـيم  بوصلة بوصفهما والشعر القرآن لغة اعتمادهم خالل من وذلك األوىل، اإلسالمية العصور

 والبـاقالين  العـسكري  هالل أيب من كل اجلاحظ بعد الطريق هذا على درس وقد العربية، اللغة
                                   

 – دار املعـارف     – تح حممد شاكر وعبدالسالم هـارون        - األصمعيات –أبو سعيد عبدامللك بن قريب األصمعي         ) ١(
 .٧٩ ص-م١٩٦٤ -القاهرة 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 وكـشفوا  العـريب،  والـشعر  الكرمي القرآن يف املعجز اللغوي النسيج آخرين وعلماء اينواجلرج
 للوصول دليلهم االستدالل طريقة وكانت والنثر، الشعر يف وأساليبها وفنوا العربية اللغة مجاليات

 تتم معا روالنث النظم أساليب بيان يف واخلاص العام بني عالقة إنتاج خالهلا من يتم اليت الكيفية إىل
 بـني  التبادل وهذا اللغة، الستيعاب الشعر يف اللغة حتوالت خالل ومن الشعر لفهم اللغة خالل من

 للمماثلـة  الباقالين عرض يف ذلك، على ومثالنا االستدالل، مبنهج اليوم يعرف ما هو واخلاص العام
: بقولـه  العريب الشعر من اتأبي على األمثلة تلك تطبيق مث النثر من الفن هلذا أمثلة يضرب جنده إذ
 القائـل  فيـضع  معىن إىل اإلشارة تقصد أن وذلك االستعارة، من ضرب وهي املماثلة البديع من«

 مـن  ونظـريه  إليه، اإلشارة قصدت الذي للمعىن مثال بألفاظه املعىن أن وذلك عليه، تدل ألفاظًا
 أراك فـإين  بعد أما«: اليه فكتب عته،بي عن يتلكأ حممد بن مروان أن بلغه الوليد بن يزيد أن املنثور
 وهـو  النثر من الباقالين ينتقل ذلك بعد ،)١(»شئت أيتهما على فاعتمد أخرى وتؤخر رجلًا تقدم
 من اللغة إىل بعدها ليعود املماثلة بشأن طرحه صحة لتأكيد اخلاص الشعر إىل العرب كالم يف العام

 ذلك أسس على االعجاز ودالئل البالغة أسرار يهكتاب اجلرجاين عبدالقاهر ألف كما الشعر، خالل
 مـن  تعـود  مث ومن) الشعر إىل النثر (من اخلاص إىل العام من الدراسات تلك انطلقت إذ املنهج،
 عنـد  االسـتدالل  فكرة من قريبة القدمي العريب النقد يف االستدالل فكرة لتصبح النثر، إىل الشعر

 النقـاد  عرفـه  العملية الناحية من املنهج استعمال إن: القول ميكن فإنه هنا من هربرت، فريدريك
  الشأن؟ ذا تقدميه ميكن الذي اجلديد فما القدماء العرب والعلماء
 من املعقدة والشبكة الشعر، ميتلكها اليت اخلاصة األمهية يف تكمن السؤال هذا عن االجابة إن
 وهي املكونة، بنياته من ينطلق أن من بد ال الشعر تعلم فإن لذلك ا، خيتص اليت الداخلية البنيات
 الذي اخلاص اإليقاع عن فضلًا هذا وحنوها وفنوا اللغة بتعلم استثنائي بشكل تسهم خاصة بنيات
  .األخرى الكالم أنواع من مييزه
 

 عـن  البحـث  على نيالدارس تشجع اليت احلديثة األساليب أهم من واحدا االستقصاء يعد 
 جـذب  الدراسة هذه من اهلدف كان وإذا احلقائق، إىل الوصول حماولة يف املعلومات وتتبع املعرفة

                                   
 .٤١ص-م١٩٦٤- دار املعارف مصر – تح أمحد صقر – إعجاز القرآن –أبوبكر حممد بن الطيب الباقالين   ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 فال العربية اللغة أسرار ومعرفة تعلم وسائل من أساسية وسيلة واستعماله دراسته حنو للشعر املتلقني
 املكونة العناصر جمموعة من ينطلق أن من بد ال خاصة والشعر األدب تعليم أن إىل االشارة من بد

 اليوم يعرف ما باستثناء (الوزن إىل يستند واحلديث القدمي العريب فالشعر ذاك، أو األديب اجلنس هلذا
 الطيب عبداهللا ويذهب النسيب، بالثبات تتسم اليت البنيات أكثر والقافية الوزن وميثل ،)النثر بقصيدة
 وقـصرية  طويلـة  مقاطع من ويتكون البحر - أ عمادين على ميقو العريب املنظوم أن إىل اذوب
 هـذان  وميثـل . )١(البيـت  آخـر  يف جييء الذي احلرف وهي القافية -ب. خاصة بطريقة منظمة

 منتظمـة  بـصورة  معني إيقاع ترديد تعتمد الظاهرة املوسيقا وهذه الثابتة، الشعر موسيقا العنصران
 تعين الفلسفات يف اجلمال فكرة ألن خاصة مجالية ذات ديباأل اجلنس هذا يف اللغة جيعل الذي األمر

 نفـسه  الوقـت  يف وهو التلقي، يف خاص تأثري ذو الوزن فإن لذلك ،)٢(واالنتظام والتناغم التناسق
 ديـوان  الشعر كان ما وإال خاصة، العريب والذوق الذوق، إىل وأقرب احلفظ يف أيسر الشعر جيعل

 الشعر تلحني يعين الغناء إن«: قوله يف ذلك خلدون ابن وجد كما الغناء إىل كالم وأقرب العرب،
 ناقش كما ،)٣(»واللحن الكالم من معروفة منتظمة نسب على األصوات تقطيع خالل من املوزون

 باللذة الغناء مساع إىل الناس جلوء وتعليل التلقي يف أيسر الغناء من جتعل اليت األسباب خلدون ابن
 وتقـوم  واملوسيقا، الشعر يف املقاطع واتساق وانتظام اللغة كثافة من ناشئة للذةا وهذه عنه، الناشئة
 يف متوقعـة  تكون ما غالبا اجلمالية القوة وهذه القصيدة أبيات بني والقطع الفصل قوة مقام القافية

 وقـد  غريهـا،  من أسرع بطريقة الشعر تعلم على يساعد اإليقاع وهذا حروفها، وجرس إيقاعها
 أن األملـان  والنقاد املفكرون وجد إذ األديب، النص مجالية على أساس بشكل التلقي ريةنظ قامت

 الشعر بنيات وتعدد)٤((القراءة يف التلقي إثارة على تساعد اليت هي الشعر بنيات حتققها اليت اجلمالية
  . الشعر موسيقا البنيات هذه ومن التلقي مجاليات بتعدد تسهم ما غالبا

 بنيـة  على نفسه الوقت يف حتتوي فإا النسيب بالثبات تتصف اليت البنية وسيقاامل كانت وإذا
 العربيـة،  للغـة  الفقري العمود تشكل اليت هي البنية وهذه اللفظي، النسق وهي باستمرار متغرية

                                   
 -م١٩٨٦ - الكويـت  – مطبعة املعرفة    -١ ج – املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها        – اذوب   عبداهللا الطيب   ) ١(

 .٧٦ص
 .٤٣ ص-م٢٠٠٨ – دمشق – احتاد الكتاب العرب – مجاليات الشعرية –خليل املوسى   ) ٢(
 .١٠٤٧ – مصدر سابق –عبدالرمحن بن خلدون   ) ٣(
 .٢٣١ ص-م١٩٩٤ - جدة – املنتدى الثقايف –مساعيل  تر عز الدين إ– نظرية التلقي –روبرت هولب   ) ٤(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 النـسق،  يف املتحقق املعىن بل للمفردة املباشر املعىن تعتمد ال الشعر يتضمنها اليت اللغوية فاألنساق
 على املتلقي قدرة وتعزيز بالتنوع يتسم لغوي فضاء انتاج املستمرة بتحوالته يتيح املتغري املعىن وهذا
 مـن  واحـدة  املـسألة  وهذه. معا وارد احملسوس يف أي والعقلي، املادي جانبيه يف املعىن إدراك

 علمـاء  اهتمام سألةامل هذه أثارت وقد التعليم، يف خصوصية ذات الشعر جتعل اليت املهمة األسباب
 واملعـاين  اـردة  واملفردات املفاهيم إيصال بقضية املتعلقة تلك وخاصة واملفكرين والنقاد النفس

 والتارخييـة  والوراثيـة  والسلوكية النفسية اجلوانب دراسة ذلك واستلزم املتعلمني، إىل وقصديتها
 أفـضل  إجياد الدراسة هذه اللخ من وحاولوا ،)التارخيي وتكوينه املتلقي شخصية دراسة (لديهم
 أكثـر  مـن  بياجيه جان الفرنسي املفكر ويعد املتلقني، قبل من األمثل االستيعاب حتقق اليت السبل
 واملفـاهيم  احملـسوسة  املفـاهيم  بني متييزه خالل من وذلك املوضوع، هذا يف حبثوا الذين العلماء
 هـذا  يف البشري الدماغ يقوم حيث عشرة نيةالثا سن بعد تبدأ اردة املفاهيم أن واعتقد اردة،
 مطلـق  بـشكل  تعتمد ال العمليات وهذه) التصوري املنطقي التفكري عمليات (يف بالشروع العمر
 العمليـات  علـى  تعتمد العمر هذا تسبق اليت املرحلة أن حني على لألفراد، املباشرة اخلربات على

 والعقـل،  الدماغ، تشمل الداللة واسعة هنا الذاتو (،)١(الذات إىل الواقع من تنعكس اليت املباشرة
 التركيـز  ضرورة تؤكد واليت أحباثه يف بياجيه إليها توصل اليت النتائج مع اتفقنا ما وإذا ،)والذهن

 اللغـة  تعلـيم  مـن  األوىل املرحلة فإن عشرة، الثانية سن قبل املباشرة املعلومات جرعة زيادة على
 الـتلقني  أسـاس  علـى  ليس ولكن للمفردات، احملسوس املباشر عىنامل تعتمد أن من بد ال العربية،
 يف لـيس  املنتظمـة  اإليقاعات ذات األنساق يف استعماهلا أساس على بل ومعناها، للمفردة املباشر
 عملية كبرية بدرجة يسهل االستعمال وهذا األخرى، األدب وفنون السجع يف بل فحسب، الشعر
 مثلًـا  ونـضرب  باستعماله، تتحكم اليت والقواعد اللغوية لسلسلةا يف دوره ويوضح املعىن، تدوير
 هـذه  على تقتصر مل املفردة هذه لكن ،)الذكر (املفردة هلذه املباشر واملعىن) البعل (مفردة يف لذلك

 املباشرة العالقة تصبح وبذلك النخل، ذكر معىن يف وردت كما النخل معىن يف وردت بل الداللة،
 مـن  املزيـد  اكتشاف املتلقني على تسهل متقاربة عالقة النخل وذكر النخلو) الرجل(الذكر بني

 وبـذلك  لـديهم،  وحمسوسة مباشرة عالقات ألا ما، لغوي نسق يف استعماهلا حالة يف الدالالت

                                   
 .٣٣٧ ص-١٩٨٤ – القاهرة –٣ ط– املكتبة اإلنكلو املصرية – علم النفس التربوي -آمال صادق   ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 الـصورة  تكتمـل  ولكـي  ،)امرأة ، رجل (عالقة يف التمييز فكرة املفردة هذه لنا توفر أن ميكن
 ، )امللكية(وهو آخر معىن إىل املباشر املعىن من ننتقل أن ميكن الذهنية ورةالص إىل وتؤدي احملسوسة
 وبيـان  البدائي، ارد إىل احملسوس من الفكر تنقل مراتب فيها جديدة عالقة ننتج أن ميكن وبذلك

 امللكية، داللة بشأن بآرائهم اإلدالء إىل املتعلمني دعوة خالل من االستقبال يف املعاين تساوي عدم
 يف رئيـسة  حمطـة  تعـد  اليت بالعالمة التفكري ونعزز القصد، عن تبحث ذهنية لعالقة يئ وبذلك
  :اآليت النحو على بدالالا املفردة عالقة برسم املرسل يقوم كما املنطقي، التجريد عمليات سلسلة

  املالك --- النخل ذكر -– النخل - – البعل
 يف أو الكـرمي  القـرآن  يف اللفظـة  هذه بورود التذكري إىل نتجه أن ميكن العالقة هذه وبعد

 رب كأنـه  اجلاهلية يف عِبد صنما كان) فبعل (ذاا املفردة بتاريخ نذكُّر أن بعد الشريف، احلديث
 نقـيم  وهنا باأللوهية، امللكية عالقة إىل يستند التارخيي بعدها ولكن حمسوسة عالقة وهي للعابدين،

 هـذه  علـى  جرت اليت التحوالت على نعرج مث ومن اجلاهلية، يف بوالر املالك بني داللية عالقة
  .واجلاهلية اإلسالم عن منطية صورة إلنتاج بعدها ونؤسس استعماهلا، مت وكيف اإلسالم يف املفردة

 لدى املتراكمة اخلربة متثل سابقة صور استدعاء تتضمن ودالالا، املفردة بني العالقة هذه إن
 توصـل  الـيت  بالنتائج خيل ال االستدعاء وهذا اإلسالم، يف والعبادة اجلاهلية يف العبادة مثل املتلقني

 بالـصورة  املفـردة  ربط أن نعتقد ألننا العمرية، الفئات لدى االستقبال تقسيم بشأن بياجيه اليها
 إجـراء  على ومقدرم املتلقني بعقيدة تتعلق خاصة لذاكرة استدعاء عملية حقيقتها يف هي النمطية

 الفهـم  يف النخـل  داللة مع اجلاهلية يف الصنم مقابلة (مثل املفردة صورة يف ومقارنات باتمقار
 وسـلم  عليـه  اهللا صلى الكرمي الرسول استعمال إيراد وميكن حمسوسة، عالقات وهي) اإلسالمي

 مـن  الـضاحية  ولنا النخل، من الضامنة لكم«: قائلًا امللك عبد بن ألكيدر كتب حني بعل ملفردة
  .خارجا كان ما والضاحية سور به أطاف ما والضامنة ،)١(»البعل

: األول مباشـرين،  إطـارين  يف حتركت أا بعل مفردة أن االستعمال هذا على امللحوظ إن
 يف تشكل اليت البنية حلظنا ما وإذا اللغة، توصيل عملية يف وظيفته إطار ولكل ديين: والثاين لغوي،
 املتناسبة اإليقاعية طبيعته بسبب الشعري التوازن إىل قريبة ها جند  الكرمي الرسول حديث ضوئها

 وهذه) البعل النخل، (، )الضامنة ، الضاحية ( ،)لكم ، لنا (اللفظي، وجرسها احلروف اصوات يف

                                   
 . مادة بعل– مصدر سابق –ابن منظور   ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 األوىل املرحلـة  متثل وهي الشعري، اإليقاع إىل االنتقال عملية تسهل أن ميكن املتناسبة اإليقاعات
  .واحدة داللة يف حصرها وعدم اللغة بشأن املدركات توسيع من

 بالـصور،  احملـسوسة  الـدالالت  وإيضاح ،)البوربوينت (بربنامج تعزيزه ميكن ذلك كل إن
 التفكري مرحلة تبدأ لكي بالعبيد السادة عالقة وبيان اجلاهلية يف العبادة طبيعة عن فيلم عرض وميكن
  .األوىل مقدماا يف باملفردة ارد

 
 إنتـاج  علـى  يساعدنا والتلقي بالتعلم العمرية املرحلة عالقة بشأن بياجيه إليه توصل ما إن
 فكـرة  أن: مفاده اقتراحا بياجيه توصالت ضوء يف هنا ونقترح العريب، الشعر بتعليم خاص أمنوذج
 واالفتراضي والتجريدي التصوري الطابع بسبب وذلك املفاهيم تعليم فكرة من تقترب األدب تعليم

 الغـربيني  واملفكرين العلماء من عدد املوضوع هذا على اشتغل وقد العمليتني، كلتا يف والقصدي
 ذلـك  أكـد  كما،  املوضوع هذا تعليم بصعوبة العرب الباحثني اعتراف من الرغم فعلى والعرب؛
 باملفهوم، التجريد عالقة درس حني نشوايت يدعبدا النفس وعلم التربية شؤون يف املصري الباحث

 إىل وصـولًا  األويل النـسيب  التجريد إىل احملسوس من تبدأ اليت املتسلسلة العملية اخلطوات أن إال
 اليت الشعر يف اخلاصة اجلماليات بسبب وذلك وتعلمه الشعر تعليم على تساعدنا قد الكلي التجريد
 الوسـيط  مبحدوديـة  اردة، املفاهيم وتعلم تعليم صعوبات دحد قد نشوايت وكان املتلقي، جتذب

 املفهـوم  يربط الذي ذلك وخاصة التصوري الوسيط يف التام الوضوح وعدم املتعلم لدى الصوري
 هلـا  ميكن ال اإلشكاالت هذه أن إال )١(القصد يف متعددة احتماالت وجود عن فضلًا هذا مبدلوله،

 هـذا  ويف القيم، أو املعلومات من لفئة مواقف أو أشياء أو أحداث تصور تعين املفاهيم أن تنفي أن
 وأحداث مواقف إىل تشري اليت العبارة أو اللفظ بأنه املفهوم عن بسيوين إبراهيم الباحث عرب االجتاه
 الوسـيط  تعدد حيث من الشعر لغة من املفهوم يقترب وهنا ،)٢(مشتركة عناصر أو عنصر جيمعها

 وقـائع  أو أشياء من مستخلص جتريد «املفهوم أن برونر الغريب العامل وجد وقد والقصد، الصوري
 ومـن  بالواقع الشعر يرتبط مثلما بالواقع املفهوم يرتبط التحديد هذا ويف ،)٣(»نفسها الصفات هلا

                                   
 .١٥٠ ص–م ١٩٨٧ - بريوت – ٣ ط– مؤسسة الرسالة – علم النفس التربوي –عبدايد نشوايت   ) ١(
 .١٣٥ ص-م١٩٩١- دار املعارف القاهرة – املنهج وعناصره –إبراهيم بسيوين   ) ٢(
-م١٩٨٨- القـاهرة  – مكتبة النهضة املصرية – نظريات التعليم املعاصرة  –لطفي حممد فطيم وأبوالعزامي عبداملنعم        ) ٣(
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 املفـاهيم  لـتعلم  اخلطـوات  من جمموعة حيدد تشالد دنيس الغريب العامل أن جند وهلذا حتديد، دون
  :)١(اآليت النحو على اختصارها ميكن اخلطوات وهذه اللغة من ارد اجلزء بوصفها

  .اللغة مبعرفة املتلقني إملام مدى ملعرفة قبلي اختبار -١
 .التجريد فكرة لتعزيز األساسية املتطلبات ملعرفة قبلي اختبار -٢
 .التعليم من النوع هلذا املناسبة اإلستراتيجية اختيار -٣
 كتـب  العريب التراث يف وجدنا وقد (التعليم من النوع هلذا اسبةواملن املرغوبة األمثلة اختيار -٤

 اهلدف حتقيقها أساس على القصائد اختيار مت حيث) املسألة هلذه تطبيقًا بوصفها االختيارات
 .التعليم من والقصد

 .واملمارسة للتدريب املناسبة الفرص توفري -٥
 .اللغة من النوع هلذا املتلقني استجابة مدى ملعرفة بعدي اختبار -٦

 تكمن اال هذا يف الدقيقة االجابة إن الشعر؟ تعليم يف اخلطوات هذه تطبيق ميكن هل واآلن
 واسـتخدام  التعلـيم  خلدمة التطور وسائل كل يهيئ أن استطاع الذي املعاصر منجزات عاملنا  يف

 تعلـيم  يف احلديثة األساليب نوضح ولكي الغرض، هذا لتحقيق االتصال ووسائل احلديثة التقنيات
 املـشهورة  والقصيدة السياب، شاكر بدر هو حديث لشاعر حديثة قصيدة اختريت وتعلمه الشعر

 وحداثـة  القـصيدة  حداثة منها خمتلفة لعوامل والشاعر النص على االختيار ووقع) املطر أنشودة(
 ووزن كـثريا  منـها  يقترب لكنه الشطرين، قصيدة انتظام عن يفترق الذي املنتظم والوزن الشاعر

 القصيدة، هذه يف القافية ولوجود إيقاعه على معا والرجز الشعر قصائد تنظم الذي الرجز القصيدة
 يف وكما األخرى، البحور بني للتحول القابلة التفعيالت أكثر من تفعيلته أن كما بالتنوع متتاز اليت

 : اآليت التحليل
  السحر ساعــة خنيل غابتــا عيناك

  القمـر عنهما ينأى راح شرفتان أو
  الكروم تورق تبسمان حني عيناك

  ر يف كاألقمار األضواء وترقص
 لرسـم ) البوربوينت (برنامج استعمال املناسب من أنه جند الشعري بالنص اإلحساس لتأكيد

                                   
 .١٤٥ص–م ١٩٨٣ – القاهرة –الهرام  مؤسسة ا– تر عبدايد حممد – علم النفس والعلم –دنيس تشالد   ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 مث ومـن  ) إخل... كروم بستان ر، خنل، غابتا عينان، (العناصر وهذه الشعري، املقطع هذا عناصر
 عينـاك  (سكونية عالقة األول السطر يف الطرفني بني العالقة فتكون العناصر، هذه بني عالقة نقيم
 يـتم  وهنا السحر، ساعة غري النخيل وغابيت العينني بني رابط يوجد ال العالقة هذه يف ،)خنيل غابتا

 تقريريـة  صورة هنا والصورة حركة، دون ومن السحر ساعة بداللة املتلقني على الصورتني عرض
 تنقـل  سوف العالقة وهذه تشبيه، أداة دون ومن به، واملشبه املشبه بني املباشرة العالقة خالل من

 تكـون  أن الـشاعر  أرادها اليت األجواء تصور على تساعده كما القصيدة فضاء إىل املتلقي تصور
  .لقصيدته مفتتحا
 الصور من دمزي الستدعاء للذاكرة حتريض إال هو ما البوربوينت برنامج يف الصور عرض إن 

 الـشروع  على الذهن يساعد االستدعاء وهذا املباشرة، التجربة خالل من الذاكرة يف اختزنت اليت
 الـصور  وهـذه  املعروضة، للصور الداليل احلقل ضمن تقع اليت األلفاظ وحماكاة التجريد عملية يف

 مل الـذي  مثل مشاهدا اعتاد من عند مؤثرة ليست الذهن يف انعكاسها يف ولكنها موحدة ليست
 خـالل  من املتلقني يف الصورة تأثري مدى باختبار يقوم أن املدرس على املسألة هذه ويف يشاهدها،

 العناصـر  ربط يف ابتكار على وتنطوي منطقية أكثر الربط عملية كانت فإذا الصورة، عناصر ربط
 بعمليـة  القيام يستطع مل الذي من املتلقي هذا عند فاعلية أكثر اجلمايل االستقبال أن يعين هذا فإن
 التجربـة  أكدت عام وبشكل جديدة، صور ابتكار يستطع ومل منطقي بشكل الصورة عناصر ربط
 املنطقـي  الربط عملية أن بغداد جامعة يف اآلداب كلية يف املاجستري طلبة على الباحث أجراها اليت

 اسـتقرار  أن هنا جحونر يشاهدها، مل من عند أضعف وكانت النخل غابيت شاهد من عند أقوى
 اكتشافها مت عالقة وهي أقوى والربط االبتكار جعل الذي هو املشاهدة يف منط إىل وحتوهلا الصورة

 كانـت  اـال  هـذا  يف أعمق اخلربة كانت كلما أنه إىل الباحث توصل إذ العملي؛ اإلجراء يف
 لـذلك  الذاكرة من تستدعى اليت الصور تعدد بسبب وذلك النموذجية، للصورة أقوى االستجابة

 تتفق امللحوظة وهذه الالحقة، باخلطوات قيامه عند حسبانه يف امللحوظة هذه يضع أن املرسل على
 الثاين الشعري السطر إىل انتقلنا ما وإذا وارد، احملسوس بني العالقة بشأن النظري بياجيه توجه مع

 العناصـر  أحد يبدأ األول سطرال يف العنصرين سكون فبعد القصيدة حركة يف حتول وجود نلحظ
 املقابـل  الشعري السطر حركة ميثل هنا النأي وفعل) القمر عنهما ينأى راح شرفتان أو (بالتحرك،
 الـشرفتني  وعـرض  الشخصي احلاسوب جهاز على القمر حتريك ميكن وهنا الشرفتني، لسكون



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 مـع  املنفعل التصور ركةح وبداية القصيدة عناصر حلركة بداية وهي املتحرك القمر مع الساكنتني
 تتعزز الثالث، السطر ويف األول، السطر عالقات يف نسبيّا استقر قد كان أن بعد الصورية العناصر
 جهاز على اجلديدة الصورة فتصبح املورقة، والكروم العينني ابتسامة بني العالقة عنصري يف احلركة

 هـذه  يف الفوتوشـوب  برنامج استعمال ويفضل حركة مقابل حركة العرض شاشة أو احلاسوب
 مـن  فيـه  يقتـرب  الذي احلد إىل احلركة مييز الذي هو اهلدوء أن نلحظ العالقة هذا ويف احلركة،

 الـيت  والكـروم  احلركة هدوء يؤشر الذي األمر ضاحكة وليست بامسة العينني فحركة السكون،
 يف احلركـة  طبيعة غيريتت ومل االبتسامة، حركة مع يتناسب دوء بل مفاجئة بطريقة ليست تورق
 كاألقمار يشبهها مبا مشروطة الزيادة هذه ولكن) األضواء وترقص (الرقص بزيادة إال الرابع السطر

  .السحر ساعة وهنا اداف يرجها خالل من احلركة يف البطء هذا األخري املقطع ويعزز ر، يف


 
  . الشاعر عنها كتب اليت البيئة أو الشاعر بيئة تعرف -١
 الـنص  عالقات بشأن وأفكار قراءات جمموعة خالل من الشاعر استثارة سبب تعليل ميكن -٢

 . التلقي يف اجلماليات اكتشاف من متكننا القضية وهذه
 .القصيدة يف صحيحة اا نعتقد اليت املناطق حنو التصور توجيه -٣
 املتخيلـة  للعوامل البانية اردة العالقات حنو االنتقال له تتيح حمسوسة بعالقات التصور تفعيل -٤

 .وجتربته خلربته تبعا املتعلمني من متلق كل عند
 تدفع اليت احملسوسة بالصورة الشعري النسق وتعزيز الصورة إىل اللغة من املتلقي استجابة نقل -٥

 استرجاع عملية خالل من وحفظها القصيدة فهم على املتلقي يساعد الذي األمر التأمل حنو
 كـل  أن مالحظـة  مع والفوتوشوب بوينت البورز برنامج على مشاهدا متت اليت الصور
 الـصور  إىل تنتمـي  الـيت  تلك وخاصة الذهن يف اللغوية للحقول استدعاء عنه ينتج تصور

 . اللغة يف ةجديد ثروة الكتشاف حماولة ميثل وهذا املباشرة،
 املـسألة  وهذه الظاهرة غري عناصرها اكتشاف خالل من القصيدة جبمالية اإلحساس زيادة  -٦

 سـياقًا  نـضع  أن ميكن ال ألننا والنقدية، واللغوية الفنية وقدرام املدرسني إمكانيات تتبع
 .الفردية الفروق نراعي أن دون من املدرسني لكل موحدا



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 إدخالـه  ميكن برنامج وهو الفراهيدي بربنامج املتعلمني تزويد كناملم فمن اإليقاع بشأن أما 
 ولكن بالتفعيالت، القصيدة مفردات مقابلة خالل من ذلك ويتم الشعر، أوزان ملعرفة احلاسبات يف
 اإلحـساس  ملكـة  لتعزيـز  وذلك التقطيع بعملية الربنامج هذا قيام كيفية املتلقني تعليم من بد ال

 حبر كل احتماالت هلم نعطي الوزن ومعرفة التقطيع كيفية املتلقون يتعلم لكيو الشعر، يف باإليقاع
 درسـنا  يف العـادة  جرت إذ معقدة؛ وغري مبسطة بطريقة ولكن املدروسة القصائد يف البحور من

 وملعاجلة الوزن، من املتعلمني هرب إىل بالتايل تؤدي احلاجة عن فائضة كثرية معلومات ضخ الوزين
.... اخلـرم  الطي، اخلنب، الزحاف، (مثل املصطلحات وعدد اخلطوات باختصار نقوم املشكلة هذه

 مث ومـن  للبحر الرئيسة التفعيلة بتسمية نقوم أن هنا ونقترح أساس، هو ما على والتركيز) وغريها
 .به ونكتفي االحنراف مصطلح ونفترض متغرياا كل على واحدا مصطلحا نطلق


 

  ).البسيط حبر (،)الكامل حبر (،)الرجز حبر (هو البحر  -١
 املعلومـات  هذه ونعطي) ومتفاعلن وفاعلن ومفتعلن ومفاعلن مستفعلن (احملتملة التفعيالت  -٢

 الشعرية، السطور يف األوىل الكلمات من ونبدأ العملي راءاإلج إىل ننتقل مث زيادة، دون من
 فـإذا ) عينـاك  (كلمة يف احلاسوب على الفراهيدي برنامج تطبيق كيفية يف التالميذ وخنترب
 من يتكون أن من البد يتم أن منه املراد فاملقطع ساكن متحرك ساكن متحرك النتيجة كانت
: اآليت املقطـع  وزن مبعرفـة  سـنقوم  أننا يعين) مستفعلن (حروف عدد وهي حروف سبعة

 فـإذا  الثاين السطر إىل ننطلق مث السياق، من احليز هذا يف سيتم التقطيع أن أي) غا عيناك(
 الـشعري  السطر من األوىل الستة احلروف نزن أن البد فإننا سكون حركة، حركة، كانت

 املقطـع  فإن ركةح سكون حركة كانت إذا أما) مفاعلن (وزن على وهي) ل وترقص (مثل
 هنـاك  الربنامج هذا ويف األوىل، الستة احلروف بوزن سنقوم أننا أي مفتعلن على وزنه سيتم

 وكيفية والقراءة، اإلنشاد يف الما تصبح اليت) أل (مثل اإلنشاد يف اإليقاع لتحوالت تعريفات
 أن حظةمال مع اإلنشاد، يف ساكنة) س (تصبح اليت) واستجاب استغفر (مثل مفردات وزن

 كانت وملّا حتما، فيه املقاطع لبقية دليلًا سيكون الشعري السطر يف األوىل التفعيلة اكتشاف
 الرجز، هو البحر فإن) مفتعلن مفاعلن، مستفعلن، (اآليت النحو على اجتمعت قد التفعيالت



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 احنرافاـا و) مستفعلن (البحر هلذا األساسية التفعيلة على املتلقني بتعليم املرسل يقوم أن بعد
 القافية بشأن أما العام، إىل اخلاص من انتقلنا اإلجراء هذا ويف ،)ومفتعلن مفاعلن (يف احملتملة
 الـيت  نفسها القواعد أساس وعلى الشعري، السطر حروف من تبقى مما وزا معرفة فيمكن
 :اآليت النحو وعلى السطور تلك تفعيالت يف تعمل

  السحر ساعة خنيل غابتا عيناك
  مفا) سحر (مستفعلن) ال ساعة لن (مفاعلن) خني بتا (مستفعلن) غا ناكعي(

 وهـذا . الرجز حبر يف ا مسموح قافية وهي مفا، تفعيلة نصف سحر القافية أصبحت وهنا
 القافية احنرافات على التنويه يف التقليدي الدرس ا يقوم اليت التعقيدات يعتمد ال اإليقاعي الدرس

 فكرة حنقق وهنا اخلاص، إىل وصوال بالعام يكتفى بل االختصاص، غاية يف مبصطلحات وتسميتها
 العـام  باجتـاه  اخلـاص  استعمال خالل من الشعر تعليم يف هربرت فردريك نظرية يف االستالل
  . وبالعكس
 القـصيدة،  عواملهـا  يف تتحرك اليت الفضاءات تصور املتعلمني من يطلب املعلومات هذه بعد
 هذه إن الطالب، قبل من فرضية كل بعرض نقوم لكي فيها املفترضة والنهر يونوالع الغابة وتصور

 وتشجيعهم عنها التعبري وطريقة تصورام ومستوى الطلبة استيعاب معرفة على تساعدنا الفرضيات
 عينـاك؟  وقال مثال رمشاك الشاعر يقل مل ملاذا: اآليت السؤال عن اإلجابة حناول مث االبتكار، على
 بالغابة العينني تشبيه يف املطلوب هل ونسأل جفناك؟ يقل مل ملاذا عيناك؟ وقال حدقتاك يقل مل ملاذا

  . األسئلة هذه عن لإلجابة للمتلقني اال ونترك أسرارمها أم سوادمها
 تعزز البوربوينت برنامج يف وعرضها الطالب قبل من للقصيدة املقترحة التصورات دراسة إن

 للتعبري جديدة مفردات عن والبحث اللغوية الثروة تعزيز على وتساعد قبلهم من اجلمالية االستجابة
  .لديهم اجلمايل الوعي من تزيد نفسه الوقت يف وهي املعروضة الصور يف العالقات عن

 يف ومفرداـا  القـصيدة  فكـرة  ترسيخ يف باإلسهام قبلهم من املقترحة الصور ستقوم كما
  .اسمة الصورة إىل اردة املفردة نم الذهن يف ستتحول ألا ذاكرم
 بالرموز الحق درس يف حتميلها ميكن ولكن مطلق بشكل الرمز تعتمد ال فالقصيدة اللغة، أما

 أن نؤكد القضية هذه يف نشرع ولكي واملتعلمني، املعلمني بني التفاعل خالل من اقتراحها يتم اليت
 مينع مل هذا ولكن فيها، عاش اليت والفضاءات شاعرال بيئة إىل باستمرار تنتمي كانت القصيدة صور



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 يف تبقـى  احلموالت تلك أن إال خاصة، رمزية القصيدة هذه حتميل من والدارسني النقاد من عددا
 العالمـة  بني العالقة مثلًا القصيدة هلذه والتعلم التعليم إطار يف يهمنا والذي القراءة، اجتاهات إطار

 معظـم  أن إىل االشارة من بد ال القضية هذه ولتحليل فيها، اشتغلت اليت الداللية واحلقول والعبارة
 الفيلسوف طرحه ما باستثناء وآلياته التلقي كيفية تطرح مل والفكرية النقدية واالجتاهات النظريات

 شـبكة  على تنطوي االستقبال عملية يف اللغة أن ووجد الفلسفية، النظر وجهة من هوسرل األملاين
 قـدرة  اختبار حاولنا ما وإذا القصد، إىل وصولًا واملعاين واألفكار واالستجابات حلوافزا من معقدة

 وحركتـها  ومـساقطها  القصيدة عناصر بتصوير نطالبهم فإننا النص، هذا استيعاب على املتعلمني
 إىل وإرساهلا الشخصي احلاسوب برامج خالل من القصد إيضاح وبالتايل صورها، إىل النظر وزوايا

 االختبـار  هذا ويف متلق، كل تفكري لطريقة كشفًا االختبار هذا ويعد للمحاضر، الرئيس اسوباحل
 ا ننطلق القضية وهذه قوله، ميكن وكان الشاعر يقله مل الذي ما: اآليت السؤال عن اإلجابة حناول

 وحدقتاك رمشاك وهناك عيناك الشاعر اختار ملاذا ونسأل القصيدة مفردات يف الداللية احلقول من
 كـان  وهـل  إخل،... فاكهة وحدائق خنيل وبستان ليمون غابتا وهناك خنيل، غابتا وملاذا وجفناك،

 واملـتعلمني،  املعلمـني  بني التفاعلي الدرس إطار يف األسئلة هذه وتطرح وملاذا، اختياراته يف موفقًا
 معرفـة  وحماولة داتاملفر من مزيد استدعاء على املتلقي ذهن حيفز الذي االستقصاء من نوع وهو

 حتريـري  بشكل آرائهم بكتابة املتعلمون يقوم أن أمهية على التنبيه من بد ال كما. الشاعر ظروف
 يكـون  ال ولكي العريب، باخلط كبرية صلة هلا اليت الكتابة ممارسة على لتشجيعهم) والقلم الورقة(

  . كتابام يف الوحيد السبيل هو اإللكتروين التنضيد



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  
 



 
  . واملتعلمني املعلمني بني التفاعلي الدرس  تعزيز -١
 علـى  املـتعلمني  تـشجع  وبالتايل القصيدة، تذكرها مل جديدة مبفردات الدرس  إثراء -٢

 .واالبتكار اجلديدة راتالتصو
 النفـسية  املختلفـة  الـشاعر  ظـروف  يف البحث خالل من االستقصاء قابلية  تشجع -٣

 .وغريها والفكرية الثقافية االجتماعية
 فكـرة  تـصبح  وبالتـايل  واللغـة،  الشعر يف بالعام اخلاص عالقة عملي بشكل  توضح -٤

 .أخرى نصوص دراسة يف للتطبيق وقابلة واضحة االستدالل
 .اجلمايل الشعر استقبال من وتعزز وحتليلها النصوص قراءة يف املتعلمني تفكري ج متنه -٥
 . اإلبداعية النصوص حتليل يف احلديثة التقنيات استثمار على  تعمل -٦
 أسرار من مزيد مبعرفة الرغبة خالل من اإلبداعية النصوص دراسة يف العمق باجتاه  تدفع -٧

 .واللغة اإليقاع



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

    
 

  
 ١ط – إربـد  – الكتـب  عامل– التدريس يف حديثة إستراتيجيات – حسن ومجال العبيدي براهيمإ- 

 .٦٩ص – م٢٠٠٦
 ١٣٥ص -م١٩٩١- القاهرة املعارف دار – وعناصره املنهج – بسيوين إبراهيم.  
 شعر مادة - م١٩٨٨ -بريوت – اجلليل دار -٣ج - احمليط العرب لسان – منظور ابن.  
 م١٩٦٤- مصر املعارف دار – صقر أمحد تح – القرآن إعجاز – الباقالين الطيب بن حممد أبوبكر-

  .٤١ص
 اجليل دار– هارون حممد عبدالسالم تح– ١ج – والتبيني البيان – اجلاحظ حبر عمروبن عثمان أبو – 

  .١٥٦ص م،١٩٩٥ -بريوت
 دار – هـارون  وعبدالسالم شاكر حممد تح-األصمعيات– األصمعي قريب بن املللك عبد سعيد أبو 

  .٧٩ص -م١٩٦٤- القاهرة – املعارف
 ٣٣٧ص-م١٩٨٤ – القاهرة–٣ط– اإلنكلواملصرية املكتبة – التربوي النفس علم- صادق آمال.  
 ٤٣ص -م٢٠٠٨ – دمشق – العرب الكتاب احتاد – الشعرية مجاليات – املوسى خليل.  
 ذوب الطيب عبداهللاالكويت – املعرفة بعةمط -١ج– وصناعتها العرب أشعار فهم إىل املرشد – ا- 

  .٧٦ص-م١٩٨٦
 يد١٥٠ص– ١٩٨٧- بريوت – ٣ط– الرسالة مؤسسة – التربوي النفس علم – نشوايت عبدا.  
 القاهرة – املصرية النهضة مكتبة – املعاصرة التعليم نظريات – املنعم عبد وأبوالعزامي فطيم حممد لطفي 

  .١٩٨ص-م١٩٨٨-
 
 يد عبد تر – والعلم النفس علم – لدتشا دنيسم١٩٨٣ – القاهرة – األهرام مؤسسة – حممد ا – 

  .١٤٥ص
 م١٩٩٤- جـدة  – الثقـايف  املنتـدى  – إمساعيل الدين عز تر – التلقي نظرية – هولب روبرت- 

  .٢٣١ص



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 

 
 

 

  بداحلافظع الدين نور يوسف حنان. د
   اللغوية العلوم يف دكتوراه 

 
تواجه اللغة العربية عند تعليمها لغري الناطقني ا حتديا كبريا؛ وذلك ملا تتمتع به من خصائص                
ميزا عن غريها من اللغات، جنم عنه صعوبات يعانيها متعلمها خاصة إذا كان حيمل لسانا قوميـا                 

وهذا يشكل لديه عائقًا حيول بينه وبني متكّنـه منـها متكّنـا صـوتيا          . يدةمتمايزا عنها لدرجة بع   
 .وكالميا

وتعود أمهية البحث إىل أنه مسامهة متواضعة لتقريب الرؤى وطرح حلول من أجل اكتساب              
اللغة العربية حال تدريسها كلغة ثانية اكتسابا يتدرج باملتعلم إىل القدرة على التعبري ا وممارسـة                

  :وسيتناول البحث النقاط اآلتية. تواصل اللغوي؛ فالتفاعل الوجداين هو اهلدف األمسىال
    ا من قـوى متـصارعة          : اللغة؛ مفهومها وخصائصها ووظائفهاا ألمهية اللغة وما يتجاذنظر

ومتسارعة يف آن فرضت عليها ضرورة التعامل مع ذلك الواقع اللغوي املتغري؛ فالعـامل اليـوم       
 من النظريات اللغوية احلديثة، إىل جانب االنفجار املعريف اهلائل الذي بات أمـرا     ميوج بالعديد 

وألن اللغة عنوان ثقافة األمة وحضارا، وعنـصر        . حمققًا، علينا االطالع عليه واالضطالع به     
  .مهم من عناصر قوميتها بدأ البحث باحلديث عن هذه النقطة

    ئن اجتماعي، ومظهر من مظاهر سـلوك اإلنـسان،      إن اللغة كا  : عملية اكتساب اللغة األوىل
واكتساا من أخطر املوضوعات املرتبطة بالتطور البشري؛ لذا فقد انشغل بدراستها العديـد             

ورأى البحث التعرض هلـذا متهيـدا       . من الباحثني واللغويني وعلماء النفس على مر العصور       
  .ملناقشة اكتساب اللغة الثانية الذي هو حمور البحث

 فكما أن هناك اجتاهات نظرية لتفسري اكتـساب اللغـة األوىل،   : احل اكتساب اللغة الثانية مر
كذلك توجد اجتاهات نظرية لتفسري اكتساب اللغة الثانية؛ وهي ال ختتلف عن األوىل كثريا ،               

وهـذا مـا    . فمناط اهتماماما واحدة، فكالمها يهتم باملتعلم وخصائصه وحاجاته وتطلعاته        



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

ه تلك النقطة، كما ستقوم بإلقاء الضوء على جتربة دكتور متـام حـسان حـول                ستركز علي 
  .نظرية األسلوب العدويلاكتساب اللغة العربية لغري أبنائها واليت تسمى

يأمل البحث ذه القراءة اإلسهام اإلجيايب والفعال يف تلبية احتياجات اتمع، وحتسني طرائق             
غريها، وإتاحة الفرصة لالطالع على أحدث النظريات يف هذا اال          تدريس اللغة العربية للناطقني ب    

  .،وتبادل اخلربات، مما يؤدي بالضرورة إىل دعم الدور البحثي
 نظرية األسلوب العدويل– املتعلم – اكتساب اللغة – اللغة .  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  
 

 أساسـية  مسـة  أا إال نسان،اإل على حكرا ليست وهي واحدة، لعملة وجهان واحلياة اللغة 
 متكّـن  فبها وتقدم، وثقافة حضارة من إليه وصل ما إىل يصل أن يستحيل فبدوا البشري؛ جلنسه

  . وأمانة مسؤولية إا اهللا؛ منهج وفق احلياة وترقية األرض عمارة من
 مـع  التعامل ضرورة عليها فرضت آن، يف ومتسارعة متصارعة قوى من يتجاذا ملا ونظرا 

 إىل احلديثـة،  اللغوية النظريات من بالعديد ميوج اليوم العامل بات حيث املتغري؛ اللغوي الواقع ذلك
 عنـصر  فقد دون معه والتعامل له التصدي اللغة على حتم ما وهو اهلائل، املعريف االنفجار جانب
  .اللغة عن باحلديث البدء لزاما فكان هلا؛ املُميز قوميتها
 
 علـى  البشرية وآالم آلمال نقل ووسيلة وجود، دليل فهي معبر؛ إنساين نشاط أبرز اللغة تعد 

 ويفىن برقيها يرقى إنه إذ وكنهه؛ هويته وحتديد اإلنسان كيان مقومات من مقوم وهي العصور؛ مر
  .األخرى واتمعات تمعهجم أفراد مع والندماجه احلياة يف حلركته انعكاس ألا بفنائها؛
 أقـدار  جتـسد  عـام  بشكل وهي وانغالقًا، وانفتاحا وفقرا، ثراًء ألهلها صادقة صورة إا 

 يتحـول  ما أول الشعب يتحول ولن املتآمرون، عليها ويتآمر الغزاة عليها يتكالب لذا ا؛ الناطقني
  .أفكاره من التحول منشأ يكون إذ لغته؛ من إال

 قوميتـه  ورجعـت  ماضيه، نسب من انقطع لغته نسب من انقطع إذا وهو ه،وآمال وعواطفه
  .وجوده يف حمققة صورة ال التاريخ يف حمفوظة صورة
 جـين  ابـن  فعرفهـا  وحـديثًا؛  قـدميا  الدراسات من بالعديد ألمهيتها اللغة حظيت ولقد 

 التعريـف  وهذا. )١(»أغراضهم عن قوم كل ا يعرب أصوات فإا حدها أما«: قائلًا) هـ٣٩١ت(
 اللغة وظائف من مهمة وظيفة إىل جين ابن فطن حيث القدامى؛ عند اللغوية الدراسات نضج يؤكد

 أيد من فهناك ؛)٢(إهلام أم توقيفية أم اصطالحية كوا حول اختلفوا وقد. التعبري وهي أال اتمع يف

                                   
ـ ١٣٧١،  ٢أبوالفتح عثمان بن جين، اخلصائص، حتقيق حممد على النجار، دار الكتب املصرية، القـاهرة، ط                ) ١( / هـ

 .٣٣، ص١م، ج١٩٥٢
  : انظر لإليضاح  ) ٢(

 ،٢ط بـريوت،  الـشامية،  الدار/دمشق القلم، دار اللغة، معرفة إىل مدخل واإلنسان اللسان ظاظا، حسن.د     -أ
  .٦٦:٤٦ص م،١٩٩٠/ هـ١٤٢٠

ـ ١٤١٩، ١األردن، ط/عبدالرمحن أمحد البوريين، اللغة العربية أصل اللغات كلها، دار احلسن، عمـان             - ب / هـ
 .٣٣:٢١م، ص١٩٩٨



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 أو ألشـياء  فرد كل ا يرمز أصوات أا على اتفقوا لكنهم بني، بني وقف من وهناك بعينه، رأيا
 عليـه  تتفـق  حمددة، مضامني ذو رمزي، صويت نظام «بأا عرفت وعليه معينة، أفكار أو أحداث
  .)١(»بينهم فيما واالتصال والتعبري التفكري يف أفرادها ويستخدمه معينة، مجاعة
 العـامل  يفـرق  ذلك لأج من البشرية؛ بتطور تتطور للغاية مهم اجتماعي مكون فاللغة إذن 
 يـضم  عامّا كيانا هناك أن يرى فهو«: باللغة متعلقة مفاهيم ثالثة بني دوسوسور فرديناند اللغوي
 كل: وباختصار متوارثة، أو معاصرة مكتوبة، أو منطوقة، ثقافة صورة يف اإلنساين، اللغوي النشاط

 فخص إصالح، أو إشارة، أو ،كتايب أو صويت رمز من اللغوي النشاط نطاق يف يدخل أن ميكن ما
 تكون أن فإما بطريقتني، املعنية اللغة إىل ينظر إنه مث ،)اللغة: (أي ،Language بكلمة النشاط هذا
 ويقابلـها  ،Langue عليها فيطلق اجتماعي، وجود وذات وقوانني، قواعد ذات منظمة صورة يف
 ويطلـق  مـستوى،  أي على منطوقة، فردية ممارسة صورة يف تكون أن وإما ،)اللسان: (العربية يف

  . )٢ (»)الكالم (بالعربية وهو ،Parole: عليها
 ملفوظة رموز من نظام): ستريتفنت إدجار (األمريكي العامل عند هي «نفسه اإلطار ويف 
 اللغة دراسة تؤيت وحىت. )٣(»املعنية االجتماعية اموعة أعضاء ويتعامل يتعاون بوساطتها عرفية

 يف يفيدون وبدأوا وآرائها، اللغوية النظريات من بالعديد غريه وكثريون دوسوسور استعان مثارها،
 ما وهذا وغريها، األعضاء، وظائف وعلم النفس، كعلم خمتلفة علوم معلومات من دراسام
 املعرفة من فروعا متس معقد مركب اللغة «إن: فيقول اللغة؛ تعريفه يف فندريس العامل أوضحه
 العمل إىل تدفع إا حيث من فسيولوجي فعل فهي. العلماء من متفرقة طوائف ا وتعىن خمتلفة
. للعقل إراديا نشاطًا تستلزم إا حيث من نفساين فعل وهي. اإلنساين اجلسم أعضاء من عددا
 النهاية يف هي مث. اإلنسان بين بني االتصال حلاجة استجابة إا حيث من اجتماعي فعل وهي

 سطح على االختالف، بعيدة عصور ويف متباينة صور يف عليها نعثر فيها، مراء ال ةتارخيي حقيقة
  .)٤(»قاطبة املعمورة

                                   
 .٣٠م، ص١٩٩١أمحد علي مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، دار الشواف، الرياض، .د  ) ١(
 .٢٩م، ص١٩٩٣، ٦لم اللغة العام، مؤسسة الرسالة، بريوت، طعبد الصبور شاهني، يف ع.د  ) ٢(
ـ ١٤١٥، ٣عبد العزيز السيد مطر، املدخل لدراسة األدب واللغة، دار قطري بن الفجاءة، قطر، ط            .د  ) ٣( م، ١٩٩٤/ـه

 .٢٦٧ص
لشؤون املطـابع  فاطمة خليل، اهليئة العامة   : عبد احلميد الدواخلي وحممد القصاص، تقدمي     :فندريس، اللغة، ترمجة  .ج  ) ٤(

 .٢٤م، ص٢٠١٤األمريية، القاهرة، 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 لرأي نعرض احلديث، اللغوي الدرس يف للغة تعريفات ثالثة أشهر مثلث وليكتمل 
 حمددة خبصائص يتميز خمصوص نوع من معقد نظام اللغة «أن خالله من يرى والذي تشومسكي،

 البنية حتدد فهي حمتملة، متعددة ظواهر ثَم، من اللغة هذه وحتدد. الدماغ/العقل بيعةبط حمكومة
  . )١(»جتربة أية أكرب بشكل تتجاوز متعددة لغوية لتعبريات
 فطريّا، جهازا ميتلك اإلنسان «أن فريى الطاقة؛ أو للقدرة اهتمامه تشومسكي أوىل ولقد 
 الكفاءة هذه. العقل يف) الكامنة الكفاءة: (عليها يطلق ما أو) ةاللغوي املقدرة (اللغوية امللكة: يسمى
 العام باملعىن واللغة ،Langue املعنية اللغة: تسميته على اصطلح ما ذاا هي الكامنة، اللغوية

Language ٢(»سوسري دي عند(.  
 امنظ اللغة أن إىل اللغة، إىل النظر يف أصحابه رؤى عن يعرب الذي العرض هذا من خنلص 

 حتقيق أجل من اآلخر؛ عن منها لواحد غىن ال اليت املتداخلة واجلوانب اخلواص من عدد فيه يتشابك
 اللغة، خصائص ملعرفة االنتقال اآلن وجب لذا وتعليم؛ تلقني بعد إال يتمان ال اللّذين والتفاهم التواصل

  .واملستقِبل املُرِسل بني لالتفاع إحداث بغرض اللغة تدريس من املعلِّم يتمكن طريقها عن واليت
 هي الصوتية فطبيعتها أصوات؛ أا األرض لغات مجيع فيها يشترك اليت اخلصائص هذه وأوىل 

 ذلك اإلنسان يستخدم حيث متشاة؛ رمزية فهي ذلك أجل من كُتبت مث مسموعة بدأت األساس
 ألن أنواعها اختالف على اللغات يف الرموز تلك تتشابه وقد معني، شيء إىل به لريمز الصوت
 اإلنسان هو مستخدمها أن ومبا. مدلوهلا يف ختتلف أا إال اإلنساين النطق جهاز من يصدر مجيعها

 متغرية بل جامدة، ليست فهي وأخريا ونظام، معىن ذات اجتماعية عرفية مكتسبة، إنسانية فهي
  . )٣(والتأثِّر للتأثري حي كائن كأي خاضعة متطورة متحركة

                                   
، ١املغرب، ط /محزة بن قبالن املزيين، دار توبقال، الدار البيضاء       .د:نعوم تشومسكي، اللغة ومشكالت املعرفة، ترمجة       ) ١(

 .٦٣م، ص١٩٩٠
، ٢الشرق، القاهرة، ط  حسام البهنساوي، مكتبة زهراء     .د: نعوم تشومسكي، اللغة واملسؤولية، ترمجة ومتهيد وتعليق        ) ٢(

 .٤١م، ص٢٠٠٥
  : انظر لإليضاح  ) ٣(

  .٣٤:٣٠ص م،١٩٩١ الرياض، الشواف، دار العربية، اللغة فنون تدريس مدكور، علي أمحد.د   -أ
 م،٢٠٠١ اجلزائـر،  اآلفـاق،  دار عـروس،  بـن  ومفتاح مسعودي احلواس: ترمجة اللسانيات، بريو، جون  -ب

  .٦١:٣١ص
  .٢٨:٢٢ص م،١٩٩٥ اإلسكندرية، اجلامعية، املعرفة دار العربية، اللغة تدريس رقط إمساعيل، زكريا. د  - ج 

أمحد املهدي عبـد احللـيم، دار   .د: علي عبدالعظيم سالم، خصائص اللغة العربية وطرق تدريسها، تقدمي      .د   - د
 .٤٤:٢٣م، ص١٩٩٥، ٢اجلامعة املعرفية، اإلسكندرية، ط



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 اجلديد يف االنغماس أو اهلوية فقد من باحلذر املشوب التطور املقام، هذا يف للغتنا جوهنر وما 
 ارتباطهـا  هـي  اللغات، سائر دون ا انفردت خصيصة حتمل العربية لغتنا أن ذلك ضابط؛ دون

 ضيفـر  اإلسالمية الثقافة من عظيما إرثًا حتمل تعبد، لغة جعلها االرتباط فهذا اإلسالمي؛ بالدين
 منـها  يـستوجب  ذاتـه  الوقت ويف. ألسنتنا وعلى وعقولنا، قلوبنا يف وبقاءه عليه، احلفاظ عليها

 دون احلـضارية  املـستجدات  على االنفتاح وأيضا طبيعتها، يالئم مبا العصر مقتضيات مع التعامل
  .املميزة لسماا تضييع أو لشخصيتها، متييع

 مـنح  وتعاىل سبحانه اهللا ألن «بالفكر إذن رتبطةم فهي تعبريية وسيلة اللغة أن منطلق ومن 
 ووظيفـة  الفكر هذا عن التعبري اللغة ووظيفة التفكري الفكر وظيفة إذ لغويا، وجهازا فكرا اإلنسان
  . )١(اللغة بواسطة والتعبري النطق النطقي اجلهاز
 فيعـيش  تدور، حيث اللغة مع يدور الفكر «أن ذلك اللغة إىل حمتاج دميومته ليحقق فالفكر 

 انعـدام،  غري من زمانا املاضي: األخرى حول تدور إحدامها تكف ال وجودين أو حلظتني بني فيها
 الزمـان : بعـدين  اللغة يف يتخذ ألن حمتاج الفكر فإن ذلك وعلى انقضاء، غري من مكانا واحلاضر
  .)٢(»ذلك له اللغة وتوفر حادثًا، وحدثًا دالا ليكون واملكان
 يعـد  األخري وهذا واالتصال؛ والتعبري، للتفكري، وسيلة فهي اللغة؛ وظائف تعدد يعين وهذا 

 للغـة؛  التواصلية الوظيفة مبدأ على نظريام اللسانيني أغلب بىن فلقد وأمهها، وظائفها أخص من
 هـذا  مـن . البشرية اتمعات داخل التواصل لتحقيق تسخر أداة اللغة «أن املتوكل أمحد.د فريى
 تواصـلية  أغـراض  لتأدية تستخدم وسائل مجلًا، أم كانت مفردات اللغوية، العبارات تعد ر،املنظو
  . )٣(»األساس هذا على البنيوية خصائصها وتقارب معينة

 وجـوده  يف سـابق  نسق فهمه حبسب فاللغة «دوسوسور إليه فطن ملا هنا اإلشادة وينبغي 

                                   
، منشورات خمرب املمارسات اللغوية جامعة )دراسة حتليلية نقدية(اللغوية والتعليمية فتيحة حداد، ابن خلدون وآراؤه .د  ) ١(

 . ١٠٣ م، ص٢٠١١مولود معمري تيزي وزو، اجلزائر، 
خليل أمحد عمايرة، املسافة بني التنظري النحوي والتطبيق اللغوي حبوث يف التفكري النحوي والتحليل اللغـوي، دار   .د  ) ٢(

حممد سبيال وعبدالـسالم بنعبـد      : إعداد وترمجة : ولإليضاح انظر . ٣٢٧م، ص ٢٠٠٤،  ١ ط األردن،/ وائل، عمان 
 .٩٦:٧٦م، ص٢٠٠٥، ٤املغرب، ط/ اللغة، دار توبقال، الدار البيضاء٥-العايل، دفاتر فلسفية نصوص خمتارة

/ هـ١٤٢٧، ١ن، الرباط، ط  األصول واالمتداد، دار األما   -أمحد املتوكل، املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب       .د  ) ٣(
 .٢٠م، ص٢٠٠٦



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 واألنظمـة  القوانني هي أي كالم أو فردي تلفظ هي اليت العملية واملمارسات الكلمات استخدام
 علـى  مكتوبـة  بـىن  بوصـفها  إال مجيعا توجد أن دون من الكالم إنتاج عملية حتكم اليت العامة

 أي فأصـبح  والقواعد القوانني لتلك الفعلي التطبيق هو الكالم أن حني يف. اللغة كتب صفحات
 الوظيفـة  أصـبحت  وبالتـايل  لـه  معىن ال التواصلي باملوقف االهتمام دون من اللغة عن حديث

  . )١(»اللغة وظائف بقية ضمنه تتحرك عاما إطارا التواصلية
 يـرتبط  وما كالنفسية أخرى وظائف والتواصلية والتعبريية التفكريية الوظائف هذه إىل ينضم 

 على اللغة تعمل «حيث ورغباته؛ ووجدانه اإلنسان مشاعر مكنونات تعكس مجالية وظائف من ا
 النفـسية  املطالب احلاجات هذه ومن أمكن، ما وحتقيقها عنها بالتعبري وذلك الفرد حاجات إشباع

. والتكيـف  والطمأنينة الراحة له فتحقق إشباعها واستطاع عنها عرب ما إذا بالراحة الفرد تشعر اليت
 الفـرد  يعرب إذ ية،الفن والظواهر املعاين وتذوق الفكر إغناء على النفسية الناحية من اللغة تعمل كما
 يريـد  ملا إشباعا لديه فتحدث الظواهر هلذه فهمه مدى على تدل بالفاظ حوله حييط وما فكره عن

  .عنه والتعبري تصويره
 أنه كما مشاة، مواقف على ويطبقها املختلفة املواقف حيلل أن الفرد يستطيع اللغة وبواسطة

  . )٢(»سلوكهم يف يؤثر رمباو اآلخرين وعواطف أفكار إثارة بواسطتها يستطيع
 وسـجل  وتوارخيهـا؛  األمم حضارة على األمني احلارس أا يف الثقافية الوظيفة أمهية وتأيت 
 واحلـضاري،  الثقايف تراثه حفظ من اإلنسان اللغة مكنت فلقد «وأحداثها ووقائعها أليامها مسطر
  .)٣(»أسالفه وضعه أن قسب ما إىل واإلضافة البناء إىل جهوده يوجه كي الطريق له وهيأت
 املرتبطـة  املوضـوعات  أخطـر  من واكتساا اإلنسان، سلوك مظاهر من مظهر اللغة وألن 
 مـر  علـى  الـنفس  وعلماء واللغويني الباحثني من العديد بدراستها انشغل لذا البشري؛ بالتطور

  :األوىل اللغة اكتساب عملية هلذا التعرض البحث ورأى العصور،
 حظًّـا  نال فقد اللغة، وغري اللغة يف املتخصصني من كثريين انتباه استرعى موضوع حلق إنه 

                                   
رضوان القضماين وأسامة العكش، اتصال نظرية املفهوم واملصطلح، جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية .د  ) ١(

 .١٤٢م، ص٢٠٠٧، )١(، عدد)٢٩(والعلوم اإلنسانية، سلسلة الد
 .١٩م، ص١٩٩٥عرفة اجلامعية، اإلسكندرية، زكريا إمساعيل، طرق تدريس اللغة العربية، دار امل. د  ) ٢(
 .٣٦م، ص١٩٩١أمحد علي مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، دار الشواف، الرياض، .د  ) ٣(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 اآلن حىت ينقطعون ال الذين العلماء ِقبل من والتخمينات اآلراء وإطالق والتأمل الدراسة من وفريا
  . فيها النظر إىل تدعو وأخرى السخرية، إىل تدعو آراء فجاءت فيه؛ البحث عن

 أوائل ومن. افتراضات جمموعة بأا اللغة نشأة عن احلديث بدايات على نطلق أن وبإمكاننا 
 األول، اإلنـسان  مسعها اليت الطبيعة ألصوات تقليد اللغة بأن القائل الرأي أصحاب فيها حتدثوا من

 أرقى وهو لإلنسان كيف بأنه) ورينان ميلر ماكس (فهامجهم ؛Bow.wow مجاعة أنفسهم وأمسوا
 اإلنـسانية  اللغـة  أن يرون وهم Pooh-Pooh مجاعة ظهرت مث. دونه نم حياكي أن املخلوقات

 حيث نظرياته؛ يف) دارون (به نادى مبا يدينون بذلك وهم وصرخات، وتأوهات شهقات جمموعة
  . النشأة لتلك األساس هي ورآها اإلنسان، عند اللغة نشأة وبني االنفعالية األصوات تلك بني ربط

-Ding امسهـا  أخـرى  مجاعة فظهرت النظرية؛ هذه على ونكثري اعترض احلال وبطبيعة 

Dong وأكرب أفكار، من بعقله يدور ما وبني أصوات من اإلنسان به ينطق ما بني وثيقة صلة ترى 
  .غموضها هو النظرية هذه على عيب ما

 أصـحاب  بـني  واملـشاحنات  اآلراء، يف التخـبط  من كبري قدر على هكذا احلال واستمر
 إليهـا  اطمـأن  اليت بنظريتهم اللغويني الباحثني من وجمموعة) جسربسن (جاء أن إىل االفتراضات

 منـو  مراحل دراسة على نظريتهم وتعتمد. سبق مبا واألخذ والتجربة االستقراء تتبع ألا كثريون؛
  .)١(اللغوي للتطور تارخيية ودراسة البدائية، األمم يف اللغة ودراسة األطفال، عند اللغة

 وال «باآلخرين واالحتكاك باالكتساب وتتطور تنمو اإلنسان يف كامنة موجودة فاللغة إذن 
 الكبـار  ا ينطق صوتية جمموعة هناك أن مسعه طريق من يدرك حىت املناغاة مبرحلة الطفل مير يكاد

. ـا  النطـق  حاول كلما رغباته للطفل حتقق األلفاظ هذه وأن باأللفاظ، تسمى اليت وهي حوله،
 مـن  يسمعه الذي هذا على يترتب وما يسمع ما بني يربط عمره من األوىل السنة بعد لالطف ويبدأ

 أكرب الفهم على الطفل وقدرة. الطفل هذا لدى بدأت قد الفهم مرحلة إن: حينئذ ونقول أحداث،
 األلفاظ ملدلوالت األطفال فهم إن: دائما يقال لذا حياته، من الثانية السنة يف النطق على قدرته من

                                   
  :انظر لإليضاح  ) ١(

  .٣٢:٢٠ص م،١٩٨٤ ،٥ط القاهرة، املصرية، األجنلو مكتبة األلفاظ، داللة أنيس، إبراهيم.د   -أ
، ٢الدار الـشامية، بـريوت، ط  / مدخل إىل معرفة اللغة، دار القلم، دمشق       حسن ظاظا، اللسان واإلنسان   .د   -ب

 .٢٦:١٩م، ص١٩٩٠/هـ١٤٢٠



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

) والـرأس  والرجـل  واليـد  العني (كلمة مدلول يفهم فهو. األلفاظ تلك تقليد على القدرة يسبق
 الطفل يلبث ال مث. األلفاظ هذه مبثل فينطق يغامر أن قبل حميطه يف الشيوع كثرية ألفاظ من وغريها

 الوسيلة األ ا؛ النطق إلجادة عنايته كل ويوجه ألفاظهم نطق يف الكبار فيقلد عقاله من ينطلق أن
 يترتـب  ملا وإمنا لذاا، فيها حبا األلفاظ تلك يقلد وليس. يشتهي ما على واحلصول رغباته إلدراك

  . )١(وأعمال أحداث من ا النطق على
: يف تتلخص ؛)٢(للغة الطفل اكتساب عليها يتوقف عوامل عدة فهناك تقدم؛ ما على وبناء 
 واألنسجة العضوية األجهزة منو واكتمال السمع، بسالمة إال ذلك يتأتى ولن والتقليد، احملاكاة
 وقلّده حاكاه ما الطفل يستدعي طريقها عن اليت الذاكرة وأيضا الطفل، لدى والعضلية العصبية

 هذا كل الطفل امتلك وإذا. ومدلوله اللفظ بني لريبط الفهم إىل حباجة أنه كما إليه، االحتياج عند
 وقدرته اللفظية ثروته لتنمية بغريه لالختالط واستعداد حقيقية، ورغبة إجيايب، نشاط لديه يكن ومل

 ال منعزلًا انطوائيّا شخصا وسيصبح املناسبة، بالطريقة نفسه عن التعبري من يتمكن فلن اللغوية،
  . اآلخرين مع التواصل يستطيع
 عنها؛ أمهية تقل ال يضاأ فالقدوة اللغة؛ الكتساب الفرد دافعية يف مهمّا دورا للرغبة أن وكما 

 لغوي وسط إىل حاجة يف احلاالت كل يف ولكنه بنفسه، حياول مث وخيزن، ويلحظ يسمع فالطفل«
 واكتساا، اللغة صنع عوامل من عامل أهم القدوة كانت مث ومن. دربه على ويسري منه يأخذ

  .)٣ (»)وغريه (للطفل اللغوي احملصول أي اإلنتاج؛ يكن املسموع يكن فكيفما
 األشخاص بني اخلُلُقي للتمييز فاصلًا حمددا ويراها اللغة دور فندريس يعظم هذا أجل من 

 الطبقات تكنه الذي االحتقار إما ملموسة بطريقة يعكس الكلمات يصيب الذي االحندار «أن ذلك
 جانب من األعمى التعصب وإما واألجناس، األوطان بني املتبادل البغض وإما لبعض، بعضها االجتماعية
 االحتقار ويتبادلون ويتناحرون يتباغضون فالناس... غريهم آلراء املتعصبني احترام عدم وإما اجلماهري،
  .)٤ (»...املستمرة احلماقات هذه آثار على أمني حارس واللغة باأللقاب، ويتنابذون

                                   
 .٩٠، ٩١م، ص١٩٨٤، ٥إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، مكتبة األجنلواملصرية، القاهرة، ط.د  ) ١(
م، ١٩٩٥ اإلسـكندرية،    زكريا إمساعيل، طرق تدريس اللغة العربيـة، دار املعرفـة اجلامعيـة،           . د:لإليضاح انظر   ) ٢(

 .١٦:١٤ص
 .١١م، ص١٩٩٩كمال بشر، اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم، دار غريب، القاهرة، .د  ) ٣(
فاطمة خليل، اهليئة العامة لشؤون املطـابع       : عبداحلميد الدواخلي وحممد القصاص، تقدمي    :فندريس، اللغة، ترمجة  .ج  ) ٤(

 .٢٦٦م، ص٢٠١٤األمريية، القاهرة، 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 وإمـا  فيهـا،  تمارس اليت بالبيئة إما متعددة، عالقات اكتساا عند للغة أن سبق مما يتضح 
 لعمليـة  املفـسرة  االجتاهات تعددت لذلك عنده؛ املعريف بالنمو وإما ناطقها، لدى العقلي بالنمو

: هـي  املاضية؛ الثالثني السنوات مدار على إلينا جاءت رئيسة اجتاهات ثالثة يف ندرجها اكتساا،
  :السلوكي واالجتاه الفطري، واالجتاه السلوكي، االجتاه
 املتحـدة  الواليـات  يف ظهورهـا  أول وكان اللغة، تعلم نظريات إحدى ميثل االجتاه هذا 

 فـالكالم  «لفظـي؛  سـلوك  الكالم أن رأى الذي م،١٩١٣) واطسون جون (يد على األمريكية
 مالحظتـها  ميكـن  اليت اإلنساين، السلوك من صورة إال هو ما السلوكيني، رأي يف إذن اإلنساين
 بذلك يقول كما مسموع، كالم إىل يتحول أن يلبث ما املسموع غري الكالم وأن مباشرة، بطريقة

  . )١(»واطسون
 مبحاكـاة ) وسكنر وهل جاثري (أمثال من لوائه حتت انضموا ومن واطسون اهتمام وجاء 

 املنطلـق  هذا من يرى فهو مثريات؛ عن ناجتة هي استجابات من الفرد يصدره فما للبيئة، اإلنسان
 غريها من أكثر تتردد أو تتكرر اليت االستجابة فإن ما ملثري استجابات عدة يأُعط ما إذا املتعلم أن«

 االستجابة يتعلم كي واخلطأ التجربة طريقة يستخدم فالفرد املتعلم؛ هذا يتعلمها اليت االستجابة هي
 االستجابة تصبح بالتايل فإا تكرارها، حبكم ستعزز اليت هي االستجابة هذه إن وحيث الصحيحة،

  . )٢(»فيه ترد الذي املوقف يف بيعيةالط
 اكتـساب  عمليـة  تفسريهم يف السلوكيني لدى مبادئ عدة أمهية يتضح تقدم ما على وبناء 
 توجد حيث للتعلُّم؛ سريع اكتساب للمتعلم حيدث التعزيز حاالت فباستمرار التعزيز، ومنها اللغة؛
  . التكرار على يعتمدان ومها واملمارسة، اكاةاحمل تأيت التعزيز جانب وإىل والتعزيز، املثري بني عالقة

 األفعـال  لـدور  وإعالؤه واملعىن، العقل دور إمهاله السلوكي االجتاه هذا على امللحوظ ومن 
 أخرى تفسريات يقدمون الباحثني من عدد ظهور إىل أدى بالنظرية قصورا هذا عد وقد السلوكية،
  .الفطري االجتاه أصحاب فظهر اللغة؛ الكتساب

                                   
، ٢حسام البهنساوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط      .د: نعوم تشومسكي، اللغة واملسؤولية، ترمجة ومتهيد وتعليق        ) ١(

 .٦٣م، ص٢٠٠٥
أمحد املهدي عبداحلليم، دار اجلامعة املعرفية،      .د: علي عبدالعظيم سالم، تعليم اللغة العربية النظرية والتطبيق، تقدمي        .د  ) ٢(

 .١٠٩م، ص١٩٩٥اإلسكندرية، 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 
 ينادي الذي ،)تشومسكي نعوم (رواده أبرز ومن العقليون، االجتاه هذا أصحاب على ويطلَق 
 عـن  فيقول اللغة، اكتساب جهاز هو اللغوية؛ املهارات صنع جلهاز اإلنسان وامتالك اللغة، بفطرية
 يوجـد  ال أنـه  يعـين  وذلك .سياقاا مبالحظة نتعلمها أن من أعقد اللغة«: إن اللغة تعلُّم كيفية

. اجلمـل  مـن  منـاذج  حتليل أو فحص مبجرد اللغة قواعد استنباط ميكنه خالص استداليل أسلوب
 اكتساا، من لتمكينهم باللغة الفطرية املعرفة من شيء لديهم يكون أن جيب األطفال فإن ولذلك

 بـالنحو  معرفـة  ولديهم نيولدو هم أخرى وبعبارة). اللغوية الغريزة (بينكر ستيفن يسميه ما أو
 املـتغري  الـشكل  يف وضـعها  أو الفطريـة  املعرفـة  هـذه  بتكييـف  ببساطة يقومون مث العام،

Parameterize ا اليت احملددة اللغات أو واللغة تتطابق حىت١(»يكتسبو(.  
 مـن  نظامـا  ميتلك عنده وهو السلوكيون، أمهله الذي بالعقل تشومسكي اهتم فقد وعليه 

 تكوينـها  من كذلك ميكنه بل فحسب، هذا وليس للغة اإلنسان إدراك يف املتحكم هوو القواعد،
 يف العقالنيـة  املبـادئ  «تشومسكي اعتمد فقد إذن. اللغوي التواصل له حيقق وبالتايل وإبداعها،
 أن دراسـتها  عـرب  نـستطيع  التعقيد واسع تنظيم هي حيث من اللغة إىل فينظر األلسنية دراساته
 تبعـا  كليـة،  هي املبادئ وهذه. ببنيتها وتتحكم استعماهلا طرق تقود اليت اردة ئاملباد نكتشف
  .)٢(»اإلنساين اجلنس املميزة العقلية املزايا من وتنبع اإلنسانية البيولوجية للحاجة
 يـراه  مـا  على بناء توجد حيث األم؛ لغتهم اكتسام يف األطفال جناح هذا لنا يفسر ورمبا 

 تأثريا تؤثر العالقة وهذه البيولوجي، تكوينه وبني اإلنسان لدى اللغوية املعرفة بني عالقة تشومسكي
 السنة حنو يف «فـ حمددة عمرية مرحلة خالل كله وهذا للغته، واكتسابه اللغوية، قدرته يف مباشرا
 أو والنـصف  الـسنة  عمـر  ويف. املنفردة الكلمات ببعض السوي الطفل ينطق عمره، من األوىل
 من الرابعة السنة ويف. كلمات ثالث من أو متتابعتني كلمتني من مؤلفة مجلًا الطفل يركب تنيالسن

 الطفل يكتسب تقريبا سنوات ثالث غضون ففي. مبجملها لغته بىن تقريبا اكتسب قد يكون عمره

                                   
حممود ماجد عامر، جملة عامل املعرفة، الـس   : مايكل كورباليس، يف نشأة اللغة من إشارة اليد إىل نطق الفم، ترمجة             ) ١(

 .١٤م، ص٢٠٠٦مارس/ هـ١٤٢٧، صفر ٣٢٥الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، العدد 
النظرية األلسنية، املؤسسة اجلامعية للدراسـات      -غة العربية ميشال زكريا، األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد الل      .د  ) ٢(

 .٦٤م، ص١٩٨٦/ هـ١٤٠٦، ٢والنشر والتوزيع، بريوت، ط



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

. وتفهمهـا  لغته مجل إنتاج على التامة املقدرة إحراز إىل ويتوصل األم لغته بتنظيم األساسية املعرفة
  . )١(»مدهشة بسرعة حميطه لغة يكتسب فهوإذًا
  .إنسانية خصيصة اللغوية فامللكة حمض؛ إنساين ذايت بفعل االكتساب هذا ويتم 
 
 الفطريـون،  أو العقليون فعله مما أكثر البيئة دور على ليؤكدوا االجتاه هذا أصحاب برز وقد 

 الكفـاءة  ارتقاء أن Piajet بياجيه رأى «حيث ؛)بياجيه (املعريف النفس عامل االجتاه هذا رواد ومن
 البنـاء  يف بعـد  تستقر ملا اليت والتراكيب فاجلمل وبيئته، الطفل بني للتفاعل نتيجة هي إمنا. اللغوية
 طريـق  عـن  نـشأت  بأا القول ميكن لديه، التامة السيطرة حتت بعد تصبح وملا للطفل، اللغوي
 يلبث ما مث أولية، بداية تبدأ داخلية، تنظيمات على بناء تكتسب فإا اللغوية، الكفاءة أما. التقليد
  .)٢(»اخلارجية البيئة مع الطفل تفاعل على بناء نظامها، يعيد أن للطفل
 وجهـا  التفاعـل  خاصة الطفل، لدى اللغوية القدرة على واألكيد اخلاص سحره فللتفاعل 
 الفـرد  مكونات بني احلاصل بالتفاعل ذلك ويتم للطفل، عظيمة غويةل مكاسب حيقق فهو لوجه؛

 Assimilation االسـتيعاب  عملـييت  خـالل  مـن  وذلك اخلارجي؛ الوسط وعناصر الداخلية،
  . Compatibility والتالؤم
 عنـد  فهـي  الداخليـة؛  التنظيمـات  تلك تفسري هو تشومسكي مع بياجيه فيه خيتلف وما 

 رمـوز  مـع  للتعامل الطفل استعداد ا فيعين بياجيه أما اللغة، اكتساب زجبها أمساه ما تشومسكي
  .والبيئة الطفل بني ثنائي تفاعل من ناشئة مفاهيم عن معبرة لغوية

 االجتماعي للجانب وكذلك للفهم، قصوى أمهية أولوا أم هو االجتاه هذا أصحاب مييز وما 
 اللغة؛ استعمال على قدرته بالضرورة يعين ال اللغوية ةللملك اإلنسان امتالك أن ذلك اللغة، تعلم يف
 يف تتمثـل  أخـرى  قدرات اكتساب من اإلتقان، حق لغته يتقن إنه: يقال لكي للفرد، بد ال إذ«

 مـن  تتـألف  اليت communicative competence االجتماعي التواصل على القدرة اكتساب

                                   
النظرية األلسنية، املؤسسة اجلامعية للدراسـات      -ميشال زكريا، األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية       .د  ) ١(

 .٤٨م، ص١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ٢والنشر والتوزيع، بريوت، ط
، ٢حسام البهنساوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط      .د: نعوم تشومسكي، اللغة واملسؤولية، ترمجة ومتهيد وتعليق        ) ٢(

 .٦٧م، ص٢٠٠٥



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  . )١(»املختلفة للمواقف اسبامن استخداما اللغة الستخدام االجتماعية القواعد
 ميكننـا  فـال  كافـة،  النظريات هذه ملبادئ حتتاج اللغة اكتساب عملية أن تقدم مما وخنلص 

 تفسري لنا فكيف البيولوجية؛ العوامل إىل -مثلًا – حباجة فنحن اآلخر، دون اجتاه ضوء يف تفسريها
 إىل أيـضا  حنتـاج  أننا كما لغة،ل الناطق لدى النمو مكتملة نطق أعضاء وجود دون لغة اكتساب
 يف واسـتدعائها  وتـصنيفها،  لغته، باختزان الطفل يقوم بوساطتها واليت املعرفية، العقلية العمليات
 هـذه  فيهـا  تمـارس  اجتماعية بيئة بوجود إال ذلك يتأتى وال لغته تنمو وبذلك املناسبة؛ املواقف

 اآلتية؛ النقطة وتأيت. معيشا ملموسا اجتماعيّا اقعاو اللغة حتقق دليل فهي املتنوعة؛ اللغوية القدرات
 األحوال من حال بأية ميكن ال حيث الفرد؛ لدى اللغوي الثراء هذا كل كان ملا فبدونه الفهم وهي

. األلـسن  على وتداوهلا بقائها سر وهو للكلمة، الروح مبرتلة فاملعىن املعىن، من خالية لغة استخدام
 ال يعزز ال فما التعزيز، بالتكرار ويرتبط للمعرفة، تثبيت وسيلة فهو التكرار ىلإ أيضا حباجة والفرد
  .)٢(اللغة وهكذا باإلثابة؛ إجنازاا وتستمر التشجيع، وى عليها فُِطر اليت اإلنسان وفطرة يكَرر،

 فبعـضهم  لغـة؛  من ألكثر يتعرضون العامل أطفال أغلبية أن هي الواقع، يقرها حقيقة وهناك
 املنطلق هذا ومن. أيضا الكبار هناك بل فحسب، الصغار وليس يكتسبها اآلخر وبعضهم يتعلمها،
  .الثانية اللغة اكتساب عملية املفسرة االجتاهات عن احلديث إىل البحث سيتوجه
 
 وهـذه  األقـل،  على واحدة لغة اكتساب بالضرورة سبقه قد الثانية اللغة تعلم أن شك ال 
 املـتعلم،  هذا خصائص إىل هنا األكرب االهتمام ينصرف حيث الدراسة؛ وجهة حتدد السابقة املعرفة

 متعددة إليها الثانية اللغة متعلمو يسعى اليت فالغايات لغته؛ غري لغة تعلم من وغاياته تعلمه وظروف
 معلِّمي على حتتم أغراض من ذلك وغري والديين، واالقتصادي واالجتماعي الشخصي منها متنوعة؛

 أيـضا  مراعاة بل فحسب، هذا وليس وتدريسها، املناهج وضع عند احلسبان يف أخذها األوىل اللغة
 معـريف  نضج من ا يتعلق وما بينهم، العمرية الفروق وأيضا املتعلمني، هؤالء بني الفردية الفروق

                                   
علي حجاج، اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها، جملة عامل املعرفة، الس الوطين للثقافة والفنـون              .نايف خرما ود  .د  ) ١(

 .٧٢، ٧١م، ص١٩٨٨، ١٢٦، العدد واآلداب، الكويت
أمحد املهدي عبداحلليم، دار    .د: علي عبدالعظيم سالم، تعليم اللغة العربية النظرية والتطبيق، تقدمي        .د: لإليضاح انظر   ) ٢(

 .١٢٤:١٢٢م، ص١٩٩٥اجلامعة املعرفية، اإلسكندرية، 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 اكتـساب  يف فطريـة  قدرات أو خمتلفة عقلية قدرات من ميتلكونه وما املُتعلَّمة، اللغة عن ومهاري
  . وتعلمها الثانية اللغة

 لتفـسري  قُـدمت  الـيت  عن ختتلف ال الثانية اللغة اكتساب تفسري فنظريات ذلك أجل من
 وتنظيمها وختزينها املعلومات إدراك يف وأمهيته العقل دور على يركز فبعضها األوىل، اللغة اكتساب

  .الثانية اللغة خالله من تقدم الذي االجتماعي بالسياق يهتم اآلخر وبعضها واسترجاعها،
 طريـق  عـن  عادة تكوين أا على للغة ينظر والذي -املثال سبيل على – السلوكي فاالجتاه

 مـع  تتداخل األوىل اللغة تعلم من املكتسبة العادات أن يرى والتعزيز، والتكرار واحملاكاة املمارسة
 التقابلي التحليل بفرضية السلوكية النظرية ارتبطت مث، ومن «الثانية اللغة تعلم من املكتسبة العادات

 األم اللغة إن الفرضية هذه وتقول. الشمالية وأمريكا أوربا يف البنيويني اللغويني يد على ظهرت اليت
 بسهولة، اهلدف اللغة تراكيب املتعلم يكتسب أن يتعني فإنه متشاتني، تكونان حني اهلدف واللغة
  .)١(»تعلمها يف صعوبات يواجه املتعلم فإن خمتلفتني، تكونان وحني
 وأوىل واهلـدف،  األوىل: للغتني والداللة والتركيب بالصوت التقابلي التحليل هذا اهتم وقد 
 فمن انتقادات، من ختل مل الفرضية هذه أن إال. تباعدها أو واحدة عائلة إىل اللغات بانتماء اهتماما
 النحويـة؛  األخطـاء  خاصـة  التقابلي، التحليل ا يتنبأ أن دون األخطاء بعض ثحتد أن املمكن

 عـن  كشفت فلرمبا دائما سلبية ليست وهي التعليمية، العملية يف منها مفر ال عام بوجه فاألخطاء
 error األخطـاء  حتليـل  منـهج  ارتبط لذلك هلا؛ استيعابه ومدى اللغة، مع الدارس تفاعل عمق

analysis ذه حتليـل  هـو  بـل  األجنبية اللغات تعليم يف التقابلي التحليل قسيم وهو «الفرضية 
 مـن  اللغـة  متعلمـو  فيها يقع اليت الفعلية األخطاء وصف على يقوم بعدي حتليل ولكنه تقابلي،

 بـني  التداخل من ناجتة األخطاء تلك أكانت سواء احلقيقة، أسباا إىل وردها وتفسريها األجانب
 لغويـة،  غري عوامل بتأثري أم األجنبية، اللغة يف اخلاطئ القياس من ناجتة أم اهلدف اللغةو األم اللغة
  .)٢(»املختلفة أسباا إىل ويردها اللغوية األخطاء يستقرئ املنهج فهذا

                                   
ي أمحد شعبان، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، علي عل: اليباون ونينا سبادا، كيف نتعلم اللغات، ترمجة.باتسي م  ) ١(

 .٨٤م، ص٢٠١٤، ١القاهرة، ط
مجيلة أبومغنم، حتليل األخطاء الصرفية للناطقني بغري العربية يف ضوء تقاطعاا اللغوية، جملة جامعة              .سهى نعجة ود  .د  ) ٢(

 .١٧٠، ١٦٩م، ص٢٠١٢، تشرين األول، )١٠(، العدد)١٩(تكريت للعلوم اإلنسانية، الد



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 بينهما واجلمع يتكامالن، األخطاء حتليل ومنهج اللغوي أو التقابلي التحليل أن األمر وحقيقة 
 يف الوقوع احتمال وعلى التنبؤ على ويقتصر افتراضي اللغوي التقابل فمنهج «؛األفضل السبيل هو

  . )١(»ذاته اخلطأ من فينطلق اخلطأ حتليل أما اخلطأ،
 االنتقاد، من خيلوا مل فائدة، من اللغوية للدراسات قدماه وما وأمهيتهما تكاملهما رغم وعلى 
 البنيويـة،  اللسانيات على اعتمدت أا مبا اللغة تذا يف «احنصرت أا التقابلية للدراسة وجه فمما
. )٢(»والرسـالة  واملتقبل الباثّ على أساسا تعتمد اليت التعليمية العملية متطلبات بكل يفي ال فهذا
. واإلبالغ والتواصل االستعمال جوانب هي ا؛ متصلة مهمة جوانب عن اللغة عزلت بذلك فهي
 عن الكشف يف «تفسرياته واحنصرت نسبية جاءت نتائجه أن أيضا األخطاء حتليل ملنهج وجه ومما

 وبنظامهـا  باللغـة  يهتم الذي البنيوي االجتاه يعكس األخطاء معاجلة يف االجتاه وهذا. األداء صحة
  .)٣(»واكتسابه اللغوي النظام عن الكشف من الدارس ميكّن عما وبالبحث

 األوىل، اللغـة  الكتـساب  تفـسريهم  يف السلوكيني على اعتراض لتشومسكي كان وكما 
 عرضـه  مبا تفي حمددة تفسريات يقدم مل أنه إال الثانية، اللغة اكتساب عن رأوه فيما كذلك جادهلم

 أو العـام  النحـو  بأثر القائلني اللغويني من العديد الساحة على وظهر. الثانية اللغة لتعلم نظريته يف
 مـن  الثانية اللغة اكتساب يدرسون الذين والباحثون« الثانية، اللغة اكتساب فهم يف الكلي النحو
 املعقدة معرفتهم أي – املتقدمني املتعلمني لدى اللغوية بالقدرة يهتمون ما عادة الكلي النحو منظور
 القـدرة  هل مبعرفة يهتمون فهم. املبتدئني املتعلمني لدى البسيطة باللغة يهتمون مما أكثر –بالنحو

. ال أم األصـلي  املتحدث أداء تنتظم اليت تلك عن ختتلف استعماهلا أو الثانية اللغة أداء تنتظم اليت
 أو النحوية، للقواعد الكالم مطابقة على أحكام إصدار على تنطوي ما عادة دراستهم فإن مث، ومن
 الكـالم  مالحظـة  على االقتصار وليس. اللغة عن املتعلمون يعرفه ما تستبني أخرى أساليب على

 االسـتخدام  من الدارس متكّن ال مبفردها اللغوية القدرة أن إىل هنا اإلشارة بنا دروجي ،)٤(»فحسب

                                   
رضا الطيب الكشو، توظيف اللسانيات يف تعليم اللغات، من منشورات جممع اللغة العربية على الشبكة العامليـة،                 .د  ) ١(

 .٢٥٣هـ، ص١٤٣٦مكة، 
 .١٩٢املرجع السابق، ص  ) ٢(
ى الشبكة العامليـة،    رضا الطيب الكشو، توظيف اللسانيات يف تعليم اللغات، من منشورات جممع اللغة العربية عل             .د  ) ٣(

 .٢٣٩هـ، ص١٤٣٦مكة، 
علي علي أمحد شعبان، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، : اليباون ونينا سبادا، كيف نتعلم اللغات، ترمجة.باتسي م  ) ٤(

 .٨٧م، ص٢٠١٤، ١القاهرة، ط



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 تعلـيم  فـإن  مث ومن «احلسبان، يف وضعها ينبغي أخرى أمور إليها ينضم بل الثانية، للغة الصحيح
 للقـدرة  يتطلب األمثل، االستخدام استخدامها من ميكنه الذي املستوى إىل باملتعلم للوصول اللغة

  . )١(»اإلبداعية اللغوية املهارات تنمية منها واليت أخرى، أمور للغويةا
 وإمنـا  وأهـم،  أقوى مبفردها الوظيفية للمهارات احتياجه املتعلم أن ظان يظن أن جيب فال 

 صعوبة هاجس إزالة هو تعلمها حيققه ما أهم فمن وأشد، أوىل كذلك اإلبداعية للمهارات احتياجه
 الوظيفيـة  املهـارتني  بني الترابط ويبقى. انتشارها زيادة يف يسهم أنه كما نية،الثا اللغة تلك تعلم

  .معا وأمهيتهما وجودمها يلغي ال فاختالفهما موصولًا، باقيا للغة واإلبداعية
 النظام على الواعية السيطرة من درجة املتعلم لدى يتوافر «أن جيب املعرفية النظرية ضوء ويف 

 اللغـة  فتعلم. طبيعية مواقف يف ويسر بسهولة استعماهلا إمكانيات لديه نموت حىت للغة، األساسي
 الـصوتية  األمنـاط  على السيطرة على القدرة الكتساب واعية ذهنية عملية هو النظرية هلذه وفقًا

 – فـالتعلم . معرفيا حمتوى بوصفها األمناط هذه حتليل خالل من وذلك للغة، واملعجمية والنحوية
 مواقـف  يف تعلمه الذي للقليل استخدامه يف االبتكارية الفرد قدرة على يعتمد ذهين نشاط – إذن

  .)٢(»النظرية هذه يف لتشومسكي التحويلي النحو مبذاق حنس وهكذا. جديدة
 يقـدم  أن جيـب  لذا واإلفهام؛ للفهم معينة وسيلة هو بل ذاته، يف غاية ليس القواعد فتعليم 
 املتعـددة،  وخواصها بالتراكيب االهتمام ضرورة مع منه، الوظيفي باجلان حيقق وما وأسهله أيسره
 حيقـق  لن هذا وكل. عدة مبادئ فيها يراعى تربوية فنية مرحلة هذه التقدمي مرحلة تكون أن على

 متهيديـة  خطوة وهي امللحوظة على قائمة تفاعلية اجتماعية بيئة خالل من إال مثاره ويؤيت مقصده،
  .املعاجلة وأيضا اللغة، لتعلم

 اكتساب مراحل عن) العدويل األسلوب (حسان متام. د لنظرية التطرق اآلن بالذكر وجدير 
 التعـرف، : الترتيب على نسميها أن ميكن مراحل، ثالث اللغة الكتساب «يرى فهو الثانية، اللغة

 كـل  بـط ور بينها، والتفريق اللغوية العناصر إدراك فهو التعرف فأما. واالستمتاع واالستيعاب،
                                   

يف تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى      علي عبداحملسن عبدالتواب احلدييب، فاعلية برنامج قائم على التعلم النشط           .د  ) ١(
متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى، جملة دراسات يف املناهج واإلشراف التربوي، الد الثالث، العدد الثاين،               

 .١٨٢م، ص٢٠١٢مايو/ هـ١٤٣٣رجب 
ا النظرية والتطبيق، دار الفكر العريب،      إميان أمحد هريدي، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني         .علي أمحد مدكور ود   .د  ) ٢(

 .٤٥م، ص٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧، ١القاهرة، ط



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 وأمـا  األخـرى،  العناصر وظائف وبني بينها التقابل إنشاء عند واضحة تبدو خاصة بوظيفة عنصر
 منـها  منـط  كل بني والتفريق اجلمل، أمناط فهم إىل ووظائفها اجلزئية العناصر فيتخطى االستيعاب

 األكـرب،  نبهجا يف ذايت وهو االستمتاع، وهي الثالثة، املرحلة أمر ذلك بعد ويبقى... اآلخر وبني
 والبيئـة  اجلماعـة،  بـني  العاطفية والروابط العام، الذوق مؤثرات قوامها ثقافية روافد ذو ولكنه

 إمناء فإن فقط الدرس خالل من ممكنا واالستيعاب التعرف حتصيل كان مث ومن. والتارخيية اجلغرافية
  .)١(»التعبري هذا صح إن ة،والذوقي العاطفية والعدوى واالندماج، املعايشة إىل حباجة االستمتاع

 الثالثة املرحلة أما للتعلم، نظريني جانبني متثالن والثانية األوىل املرحلتني بأن القول ميكننا إذن 
 املتمثلة العربية اللغة عبقرية تسخري يف الفردي الفين التصرف كيفية «بـ يرتبط تطبيقي جانب فهي

 عنها يأيت املعىن يف مدروسة تغريات إلحداث قبولةم بطرق القياسية القوالب عن العدول إجازة يف
  . )٢(»بالنص االستمتاع

 لكنـها  متفاوتة، بدرجات كان وإن املراحل، تلك بني تداخلًا هناك أن مالحظة من والبد 
 متكّن حىت اللغة، اكتساب عليها يشتمل اليت العقلية العمليات خالل من بعضا بعضها مع تتشابك

 يـستخدمها  ومعلومات معارف تعلمها؛ يف املرغوب اللغة عن جديدة عارفم اكتساب من املتعلم
 لتـزول  منـها؛  تعلمونه ما مع يتماشى عنها الثانية اللغة متعلمو عرفه ما نود فنحن. ا ويتواصل

  .التعلم عملية أثناء يف ا يشعرون ما كثريا اليت املستويات فوارق
 أن «هـي  عنها والتنويه ذكرها احلديث مقام فرضي األذهان يف واقعة حقيقة ندرك أن وعلينا

 زمنـا  عليها عاكفني العلماء سيظل ألغازا ميثل األوىل، اللغة واكتساب الثانية، اللغة اكتساب تعقيد
 غري وتعلمها، اللغات تعليم يف املدى بعيدة مزايا هلا نظريات وضع إىل دف اليت والبحوث. طويلًا

 التوصـل  حدث إن وحىت. املنال بعيد أمرا يزال ال اللغة اكتساب يف كاملة نظرية على االتفاق أن
  .)٣ (»...أسئلة هناك فستظل االتفاق، هذا إىل

 بقدر مسبوق فالنجاح املتنوعة؛ اللغوية العلوم بني اجلسور مد من بد ال أنه البحث يرى لذا 
                                   

متام حسان، التمهيد يف اكتساب اللغة العربية لغري الناطقني ا، وزارة التعليم العايل، جامعة أم القـرى، مكـة،                   . د  ) ١(
 .٨، ٧، ص٤م، سلسلة دراسات يف تعليم اللغة العربية١٩٨٤/هـ١٤٠٤

 .١٥٢ السابق، صاملرجع  ) ٢(
علي علي أمحد شعبان، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، : اليباون ونينا سبادا، كيف نتعلم اللغات، ترمجة.باتسي م  ) ٣(

 .١٠٩م، ص٢٠١٤، ١القاهرة، ط



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 ختـرج  فأحيانا كليةً جديد هو ما بكل التسليم يعين ال وهذا عليه، املتقدمة العلمية املعرفة من كبري
 ننـصح  لـذا  مـشكالت؛  يف اللغوي بالبحث املشتغلني يوقع وهذا املألوف، عن النظريات هذه

  .معني خري فهي بالتجربة
 مـن  لنـا  تبقـى  فيما سنركز وحنن تعلُّم، ومادة ومتعلم معلِّم هو لغة أي اكتساب ومثلث 
 الفـروق  أن وكيـف  الثانية، اللغة تعلم يف احهجن يف تأثريها ومدى وخصائصه املتعلم على حديث
  .اآلخر من جناحا أكثر متعلما جتعل الفردية

 ودرجة ،Motivation and Attitude واالجتاهات الدوافع وأمهها؛ اخلصائص هذه وأوىل
 حياة فشل أو جناح يف بل فحسب، التعليمية العملية فشل أو جناح يف مؤثرة لكوا تعزى ال أمهيتها

 فهـم  يف ركـائز  ثالث أهم وأحد السلوك، حمددات من أساسا حمددا بوصفها بأكملها، ساناإلن
 يف تعريفهـا  ميكن معقدة ظاهرة ثانية لغة تعلم إىل الدافعية إن«. تصرفاا وتفسري اإلنسانية النفس
  .)١(»الثانية اللغة جمتمع حنو واجتاهه التواصلية، املتعلم حاجات: عاملني ضوء

 متحـدثيها؛  مع التواصل ويف غريها، ال اللغة تلك تعلم يف برغبته مرتبطة هنا دافعيته فإجيابية 
 نفسية قوة «بأا الدوافع عرفت وهلذا األول، املقام يف املتعلم من رغبة هو الثانية اللغة تعلم أن ذلك

 القـوة  هي النفس، علماء وعند. حمدد هدف لتحقيق معني؛ بسلوك لإلتيان اإلنسان حترك داخلية
  . )٢(»معني هدف إىل املوجهة
 الوثيـق  الرتباطهـا  وأحباثهم؛ النفس علماء دراسات يف متميزا مكانا الدافعية نظرية وحتتل 

 واضـحة  عالقـة  احلاجة نظريات وبني بينها يوجد كما كافة، احلياة جماالت يف اإلنساين بالنشاط
 يف بـالتغريات  األوىل تتعلق ونفسية ةفسيولوجي فئتني إىل عام بشكل احلاجات هذه تنقسم «حيث

 ال النفسية احلاجات أن يف يتلخص االثنني بني والفارق بوظائفه العقل بقيام والثانية اجلسم أنسجة
 احلاجـات  أن كمـا  الفـسيولوجية،  احلاجات حالة يف ذلك وميكن كاملًا، إشباعا إشباعها ميكن

                                   
 املطابع األمريية، علي علي أمحد شعبان، اهليئة العامة لشؤون: اليباون ونينا سبادا، كيف نتعلم اللغات، ترمجة.باتسي م  ) ١(

 .١٣٠م، ص٢٠١٤، ١القاهرة، ط
إميان أمحد هريدي، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا النظرية والتطبيق، دار الفكر العريب،              .علي أمحد مدكور ود   .د  ) ٢(

 .٢١٧:٢١٤املرجع نفسه، ص: ولإليضاح انظر. ٢١٣م، ص٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧، ١القاهرة، ط



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  .)١(»جيةالفسيولو احلاجات من للتعلم خضوعا أكثر النفسية
 مـن  ا زائدا اهتماما تتطلب فهي والتعلم، باملران تطويعها ميكن النفسية احلاجات أن ومبا 
 أهدافـه  وضـع  عنـد  تفيده ذلك وقبل هلم، حتقيقها على يساعده متعلميه حباجات فمعرفته املعلم

 لدى استثارا باإلمكان أنه إال املتعلم، خصائص من خصيصة هي الدافعية أن رغم وعلى. التعليمية
 حبيـث  معـدة  التدريس قاعات كانت إن«. لديهم الدافعية إثارة فممكن وسائل، بعدة املتعلمني

 التعلـيم  أهداف كانت وإن قدرام، ومستوى لسنهم ومالئمة شيقة مبوضوعات املتعلمني جتذب
  .)٢(»التعلم على مساعدا واجلو التناول، ويسرية وواضحة، هلم، جاذبة
 مراعاـا  جيـب  كـذلك  أخـرى  أمور إىل باإلضافة ويثبتها، الدافعية ينمي سبق ما وكل 

 تتولـد  أن أجل من الدارسني ثقافات مع تتعارض عناصر اختيار وجتنب املادة، عرض يف كالبساطة
 جيـب  وأيضا املُتعلَّمة، اللغة لثقافة كارهني أعداء يصريوا أن من بدلًا التعلم، يف واحملبة الرغبة لديهم

 مـن  بد ال أنه كما متعددة، الثانية اللغة لتعلم الطالبني فغايات التعلم؛ وأغراض احملتوى بني ءمةاملوا
 فوائد أهم فمن اللغوية األلعاب مثل وفائدة، متعة من حتققه ملا احلديثة التعليمية بالوسائل االستعانة

 أبعـاد  إلضفاء) التخمني (مثل العقلية العمليات بعض توظف «أا للمتعلمني اللغوية األلعاب تلك
  . )٣(»يستخدموا اليت للغة االختيارات من نوعا للطالب وتتيح األنشطة، تلك على اتصالية
 من تزيد وهي التدريس، قاعات داخل تتم اليت التعاونية لألنشطة حي مثال اللغوية فاأللعاب 

 ومـن «. منـهم  اخلجـولني  عند خاصة املشاركة يف الرغبة لديهم وتولد بأنفسهم، املتعلمني ثقة
 أشـكال  وكذلك املدروسة، اللغوية واملصطلحات التعبريات مراعاة األلعاب اختيار عند اجلوهري
  . )٤(»اللعبة يف االشتراك

 استـشاريا،  فيهـا  املعلم دور يكون متغرية جمموعات شكل يف األلعاب تتم أن يفضل حيث

                                   
املرجـع  : ولإليضاح انظـر . ٤٩م، ص١٩٧١نظريات التعلم، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة،  أمحد زكي صاحل،    .د  ) ١(

 .٨٦:٤٢نفسه، ص
علي علي أمحد شعبان، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، : اليباون ونينا سبادا، كيف نتعلم اللغات، ترمجة.باتسي م  ) ٢(

 .١٣٢م، ص٢٠١٤، ١القاهرة، ط
 العزيز، األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية مع أمثلة لتعليم العربية لغري الناطقني ا، تقدمي           ناصف مصطفى عبد    ) ٣(

 .١٢م، ص١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١حممود إمساعيل صيين، دار املريخ، الرياض، ط.د: ومراجعة
 .٤٠املرجع السابق، ص  ) ٤(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 قد اللّذين والرتابة امللل عنه وتزيل موضعها، يف منها االستفادة تكون حىت للمتعلم األعظم والدور
  .الدروس أثناء يف ما يشعر

 يف املـتعلم  إجيابيـة  على يقوم ألنه إليه؛ حباجة حنن والذي النشط، التعلم عليه يطلق ما وهذا
. التعـبري  على وقدرته للتعلم دافعيته فتزيد بنفسه؛ املعرفة على احلصول يف ومشاركته الدرس، أثناء
 رغـم  على الستخدامه، مناسبة وتطبيقات كافية بدراسات التعليم من النوع هذا حيظ مل سفولأل
  .وأعمارهم وأهدافهم جنسيام اختالف على للمتعلمني وإمتاع إفادة حيقق أنه

 أن شـك  فال املتعلم، معتقدات هي الدراسة من وفريا حظًّا تنل مل واليت املهمة األمور ومن 
 فماذا جيب، ال وما يدرس، أن جيب ما ومعرفة التدريس، مناهج وضع عند جمٍد ا واإلملام معرفتها
 يف ووضـعه  عليـه،  واإلجابـة  بالطرح، جدير سؤال إنه الثانية؟ اللغة من املتعلمون هؤالء حيتاج

 لقياس أيضا األوىل اللغة ملتعلمي بل الثانية، اللغة ملتعلمي املناهج وضع إستراتيجيات ضمن احلسبان
 فـروق  بسبب أكان سواء التعلم، طرق من املتعلمون يفضله وما«. إليهم يقدم عما رضاهم ىمد

 يف يؤثر سوف اللغات، تعلم أن جيب كيف عن معتقدام بسبب أم التعلم، إىل مدخلهم يف متأصلة
 وايستخدم أن املعلمني وعلى. جديدة لغوية مادة تعلم حماوالم يف يستخدموا اليت اإلستراتيجيات

 وأن الـتعلم،  إسـتراتيجيات  عن املعريف خمزوم من يوسعوا أن على املتعلمني مساعدة يف خربام
  .)١(»اللغة تعلم مباشرة يف طرقهم يف أكرب مرونة بذلك يكتسبوا

 شخـصية  وهي أيضا، التحديد صعبة أخرى خصيصة املتعلم ومعتقدات الدافعية إىل وينضم
 قـام  وقـد  الثانية، اللغة تعلم جناح يف ذلك تأثري ومدى وإجيابية سلبية بني ما ومتغايراا ،)٢(املتعلم
 صـفات  مـن  يعتورهـا  وما املتعلم شخصية حول مستفيضة دراسات بإجراء الباحثني من كثري

 متفاوتة بدرجات يؤثر قد مما ذلك وغري واالسترخاء، واالنبساط والرهبة والتوتر والقلق كاالنزعاج
 بنتيجـة  األحبـاث  هذه لنا خرجت وقد تعلمهم، يف املتعلمني هؤالء توىمس تراجع أو تقدم على

  .اللغة تعلم جناح يف هائل تأثري من هلا ملا املتعلم شخصية حتديد أمهية هي واحدة

                                   
علي علي أمحد شعبان، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، : اليباون ونينا سبادا، كيف نتعلم اللغات، ترمجة.باتسي م  ) ١(

 .١٣٧م، ص٢٠١٤، ١القاهرة، ط
علي علي أمحد شعبان، اهليئة العامة لشؤون : اليباون ونينا سبادا، كيف نتعلم اللغات، ترمجة.باتسي م: لإليضاح انظر  ) ٢(

 .١٣٠:١٢٥م ص٢٠١٤، ١املطابع األمريية، القاهرة، ط



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 مكمـن  أن إال حتديـدها  سهولة من الرغم وعلى املتعلم، سن هي أخرى خلصيصة وننتقل 
 صـغر  أن الدراسات بعض فرأت الثانية، اللغة تعلم يف املتعلم جناح مبستوى ارتباطها هو صعوبتها

 فيها تنقش بيضاء صفحة فهو وخلوه الذهن صفاء حيث الثانية؛ اللغة الكتساب أفضل املتعلم سن
 األصـلي  النـاطق  كتمكن اهلدف اللغة من التمكن هو التعلم من اهلدف كان إذا خاصة تشاء، ما

 متكنهم مستوى يف درجة وأعلى تعلما، وأسرع ءة،كفا أكثر الكبار أن آخرون رأى حني يف منها،
  .الثانية اللغة من

 لغة تعلم إىل الفرد مدخل حتدد اليت اخلصائص إحدى هي املتعلم سن «أن إىل سبق مما خنلص 
 يف الفرديـة  والفروق التعلم، إىل والدافعية ،)وداخلها الدرس قاعة خارج (التعلم فرص لكن ثانية،

 يف النـهائي  والنجـاح  التعلم معدل من كال حتدد مهمة عوامل أيضا هي اتاللغ لتعلم االستعداد
    .)١(»التعلم

                                   
علي علي أمحد شعبان، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، : اليباون ونينا سبادا، كيف نتعلم اللغات، ترمجة. مباتسي  ) ١(

 .١٤٩:١٣٧املرجع نفسه، ص: ولإليضاح انظر. ١٤٨م، ص٢٠١٤، ١القاهرة، ط



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 

 لـدى  تعلمهـا  من املرجوة الفائدة لتحقيق كله ذلك مراعاة الثانية اللغة نعلم وحنن وعلينا 
 لغتنا بعراقة يليق مشرف مأمول إىل قصورا يعاين واقع من ولنخرج أبنائها، غري من بغريها الناطقني
  .املوجزة األطروحة هذه خالل من البحث يرجوه ما وهذا وجمدها،
 من تعلمها راغيب على بالضرورة سينعكس سيئة حال من لغتنا تعانيه ما إىل التنبه من بد فال 

 مـن  تطلـب  أن لك وكيف أولًا، نفسك بتقدير فابدأ اآلخرون يقدرك أن أردت فإذا أبنائها؛ غري
 مـع  حنن حالنا يف النظر إعادة من بد ال! وهاجرها؟ عنها مبنأى وأنت الفصحىب التحدث طالبك

 اللغة أبناء لدى املضطرب اللغوي فالسلوك. وبنا ا الالئق بالشكل وخنرجه لنا األمر ليستقيم لغتنا
 مـستوى  تقويـة  على العمل ينبغي لذا مشكلة؛ ألي حلول إجياد يف وختبطًا الرؤية، يف خلطًا يولّد
  .أخرى مرة والتجديد النمو فرصة العربية لنمنح واحد يلغو

 التعـاون  غطاؤهـا  الوجهة، معلومة األصول، ثابتة مجاعة من نابعا العمل هذا يكون أن على
 عقـول  تـسكن  الـيت  األوهام عن بعيد تعارف بينها اإلجيايب، التفكري وسالحها الدويل، العريب

  .أيامها قابل يف اينفعه ما لألمة يقدم تعارف وإمنا الضعاف،
 واملادة؛ الطريقة تغيري علينا حيتم أبنائها، غري من تعلمها على إقبال من اليوم لغتنا به حتفل فما 

 األمر جتاوز وإمنا وحتليلها، دراستها أجل من السابق يف كان كما العربية تعلم من الغرض يعد مل إذ
 سياسـية  تنوعها على مشتركة مصاحل إقامةو م، واالتصال العرب فهم ألجل ذاا يف تعلمها إىل

  .معهم واقتصادية
 مادة بتخصيص باألمر املعنيون يقوم أن - املتواضعة نظري وجهة خالل من - البحث ويرى 
 لغري العربية اللغة تعليم مبنهجية تتصل التربية بكليات تربوية وأخرى اآلداب، بكليات أكادميية لغوية

 أكثـر  األمـر  ليصبح ختصصهم؛ مواد ضمن هلم وتدرس جامعام، يف اطالبن على وتقرر أبنائها،
  . األخرى واملتطلبات اخلاصة املصاحل ذوي بني تداوله عن ويبتعد عليه، سيطرة
 أداؤهـا  وجيـب  عنـها،  سنسأل ومسؤولية أمانة ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم فأمر 

  . مهام من به كُلِّف مبا يضطلع وكفاءة صصاخت أكثر جيلًا ننشئ وبذلك وتفاٍن، بإخالص
  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 قـوي  تـأثري  من له ملا العربية، وغري للعربية للدارسني النشط التعلم دور تفعيل ضرورة مع 
  .التعلم مستويات ارتفاع يف وسريع

 الناطقني لغري العربية لغتنا نعلم أننا فلنتذكر للتعليم، منطلقًا الفصحى اختاذ على أؤكد وأخريا
 متثـل  فهـي  باألصوات االهتمام جيب كما. للصواب جمانبة العكس ففي العكس، وليس ربية،بالع

 العربية لألصوات نطقي صفي نشاط وجود وأقترح أبنائها، غري من العربية متعلم لدى صعبا عائقًا
  .الثانية اللغة ملتعلمي التمهيدي يف يدرس
 الـشبكة  لتلـك  وتنفذ العامل تغزو أن للغتنا جوفأر واملعلوماتية؛ التقانة عصر يف حنيا وألننا 

 مـن  نعانيه فما. كافة هلا املستخدمون ا والتعامل استخدامها على يقِبل هلا لغة وتصبح املعلوماتية،
 فقد والتطوير، اإلبداع على القادرة البشرية الطاقة نقص يعكس العربية الربجميات صناعة يف ضعف

 من وختلصنا وقرارنا، إرادتنا الستعادة األوان وآن منتجني، ال لكنيمسته نكون أن ألنفسنا ارتضينا
 ومواكبتـها  تطورها تقتضي فسالمتها لألحياء مرافقة اللغة ومادامت اإلحلاق، طوق وكسر التبعية،

  .الكرمي القرآن لغة العربية؛ للغتنا نرجوه ما وهذا العصر، روح
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 ـا  النـاطقني  لغري العربية اللغة تعليم: هريدي أمحد إميان.ود مدكور أمحد علي.د  النظريـة 

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ ،١ط القاهرة، العريب، الفكر دار والتطبيق،
 األمـان،  دار واالمتـداد،  األصول-العريب اللغوي فكرال يف الوظيفي املنحى: املتوكل أمحد.د 

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ ،١ط الرباط،
 العامة اهليئة شعبان، أمحد علي علي: ترمجة اللغات، نتعلم كيف: سبادا ونينا اليباون.م باتسي 

  .م٢٠١٤ ،١ط القاهرة، األمريية، املطابع لشؤون
 ا، الناطقني لغري العربية اللغة اكتساب يف التمهيد: حسان متام. د جامعة العايل، التعليم وزارة 

  . العربية اللغة تعليم يف دراسات سلسلة م،١٩٨٤/هـ١٤٠٤ مكة، القرى، أم
 اهليئـة  خليل، فاطمة: تقدمي القصاص، وحممد الدواخلي عبداحلميد: ترمجة اللغة،: فندريس.ج 

  .م٢٠١٤ القاهرة، األمريية، املطابع لشؤون العامة
 اجلزائـر،  اآلفـاق،  دار عروس، بن ومفتاح مسعودي احلواس: ترمجة نيات،اللسا  :بريو جون 

  .م ٢٠٠١
  الـشامية،  الـدار /دمشق القلم، دار اللغة، معرفة إىل مدخل واإلنسان اللسان: ظاظا حسن.د 

  .م١٩٩٠/هـ١٤٢٠ ،٢ط بريوت،
 النحوي ريالتفك يف حبوث (اللغوي والتطبيق النحوي التنظري بني املسافة: عمايرة أمحد خليل.د 

  .م٢٠٠٤ ،١ط األردن،/عمان وائل، دار ،)اللغوي والتحليل
 العربيـة  اللغة جممع منشورات من اللغات، تعليم يف اللسانيات توظيف: الكشو الطيب رضا.د 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  .هـ١٤٣٦ مكة، العاملية، الشبكة على
 م١٩٩٥ اإلسكندرية، اجلامعية، املعرفة دار العربية، اللغة تدريس طرق: إمساعيل زكريا. د.  
 ١ط األردن،/عمـان  احلسن، دار كلها، اللغات أصل العربية اللغة: البوريين أمحد الرمحن عبد، 

 م١٩٩٨/ هـ١٤١٩
 م١٩٩٣ ،٦ط بريوت، الرسالة، مؤسسة العام، اللغة علم يف: شاهني عبدالصبور.د.  
 ٣ط قطـر،  الفجـاءة،  بن قطري دار واللغة، األدب لدراسة املدخل: مطر السيد عبدالعزيز.د، 

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥
 سالم عبدالعظيم علي.د: 

o املعرفية، اجلامعة دار عبداحلليم، املهدي أمحد.د: تقدمي والتطبيق، النظرية العربية اللغة تعليم 
 .م١٩٩٥ اإلسكندرية،

o اجلامعـة  دار عبـداحلليم،  املهدي أمحد.د: تقدمي تدريسها، وطرق العربية اللغة خصائص 
  .م١٩٩٥ ،٢ط اإلسكندرية، املعرفية،

 م١٩٩٩ القاهرة، غريب، دار الفهم، وسوء الوهم بني العربية اللغة: بشر كمال.د.  
 الدار توبقال، دار اللغة، -٥خمتارة نصوص فلسفية دفاتر: بنعبدالعايل وعبدالسالم سبيال حممد.د 

  .م٢٠٠٥ ،٤ط املغرب،/البيضاء
 املؤسسة األلسنية، النظرية-ربيةالع اللغة وقواعد والتحويلية التوليدية األلسنية: زكريا ميشال.د 

  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ ،٢ط بريوت، والتوزيع، والنشر للدراسات اجلامعية
 العربيـة  لتعليم أمثلة مع األجنبية اللغات تعليم يف اللغوية األلعاب: عبدالعزيز مصطفى ناصف 

 ،١ط الريـاض،  املـريخ،  دار صـيين،  إمساعيـل  حممود.د: ومراجعة تقدمي ا، الناطقني لغري
 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣

 تشومسكي نعوم:  
o الـشرق،  زهـراء  مكتبـة  البهنساوي، حسام.د: وتعليق ومتهيد ترمجة واملسؤولية، اللغة 

  .م٢٠٠٥ ،٢ط القاهرة،
o الـدار  توبقـال،  دار املـزيين،  قـبالن  بـن  محـزة .د: ترمجة املعرفة، ومشكالت اللغة 

  .م١٩٩٠ ،١ط املغرب،/البيضاء



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 تـشرين  جامعـة  جملة واملصطلح، املفهوم نظرية اتصال: العكش وأسامة القضماين رضوان.د 

 ،)١(عـدد  ،)٢٩(اللـد  سلـسلة  اإلنـسانية،  والعلوم واآلداب العلمية والبحوث للدراسات
  .م٢٠٠٧

 ا ضوء يف العربية بغري للناطقني الصرفية األخطاء حتليل: أبومغنم مجيلة.ود نعجة سهى.دتقاطعا 
 األول، تـشرين  ،)١٠(العـدد  ،)١٩(الـد  اإلنـسانية،  للعلوم تكريت جامعة جملة اللغوية،
  .م٢٠١٢

 مهـارات  تنمية يف النشط التعلم على قائم برنامج فاعلية: احلدييب عبدالتواب عبداحملسن علي.د 
 املنـاهج  يف دراسات جملة أخرى، بلغات الناطقني العربية اللغة متعلمي لدى اإلبداعية الكتابة

  .م٢٠١٢مايو/ هـ١٤٣٣ رجب الثاين، العدد الثالث، الد ي،التربو واإلشراف
 خمـرب  منشورات ،)نقدية حتليلية دراسة (والتعليمية اللغوية وآراؤه خلدون ابن: حداد فتيحة.د 

  . م ٢٠١١ اجلزائر، وزو، تيزي معمري مولود جامعة اللغوية املمارسات
 جملة عامر، ماجد حممود: ترمجة الفم، نطق إىل اليد إشارة من اللغة نشأة يف: كورباليس مايكل 

/ هـ١٤٢٧ صفر ،٣٢٥ العدد الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطين الس املعرفة، عامل
  .م٢٠٠٦مارس

 لـس  املعرفـة،  عامل جملة وتعلمها، تعليمها األجنبية اللغات: حجاج علي.ود خرما نايف.دا 
  . م١٩٨٨ ،١٢٦ لعددا الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطين



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 

 
 

  داـــرج ادــسع.أ
  باحثة دكتوراه يف الفكر اإلسالمي

 جامعة سيدي حممد بن عبداهللا فاس سايس، املغرب
 

ن اجيايب وفاعل يف إعادة     إن اللغة منظورا إليها من زاوية اهلوية ليست جمرد أداة تواصلية، بل هي كائ             
 تدهورها وحتللها، إضافة إىل أا أحد أركاـا     - على العكس من ذلك    –إنتاج ذات اهلوية وتطويرها، أو      

إذ اللغة رمز التعايش املشترك، وا يتم توثيق روابط الوحدة اجلماعية وتـدوين سـجل          . وأحنائها الكربى 
 التفاعل احلضاري بني اخللف والسلف حيث حتمل مهـوم          األمة ومحاية تارخيها، وحفظ ذاكرا مبا يضمن      

 .متكلميها وتنظم سلوكهم وتفاعلهم وتوحد انتماءهم
واللغة العربية ذات أمهية كربى إذ تستمد هذه األمهية من كوا لغة القرآن، قال تعـاىل يف سـورة                   

ا جعلناه قرآناً عربيـاً     إن{، وقال يف سورة الزخرف      )١(}إنا أنزلنه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون     {يوسف  
* نزلَ ِبِه الروح األِمني   *  وِإنه لَترتيلُ رب الْعالَِمني      {: ، وقال تعاىل يف سورة الشعراء     )٢(}لعلكم تعقلون 

 ِذِريننالْم كُونَ ِمنِلت لَى قَلِْبكِبٍني* عم ِبيراٍن ع٣(}ِبِلس( .  
ربية من الناطقني بغريها،وتعددت معها باملقابل وسائل التعلـيم         إذن تعددت مآرب الطالبني للغة الع     

والتدريس، برزت معها صعوبات يف االكتساب والتعلم، لكون اللغة العربية تعد من أغىن اللغات املتداولة               
  .على وجه البسيطة من حيث تعدد مفرداا وثراء معجمها وقدرا على التوليد

الة البحث يف مسرية املتعلم يف اكتساب اللغة وما صاحب ذلـك  معاجلة هذا املوضوع تستدعي ال حم 
من منهجيات يف التعلم، من أجل الوقوف على الصعوبات والعراقيل اليت تعيق متعلم اللغة العربيـة مـن                  
الناطقني بغريها، يف حماولة حللها وإعطاء البدائل من خالل الوقوف على املقومات املنهجية اليت تـسهل و                 

 .ات أمام طالب العربية أيا كانت دوافع تعلمهاتذلل العقب
لذا سيكون منهجي يف هذا البحث منهجا استقرائيا للسرية العلمية لبعض األعاجم ممن بلغوا منـازل         
عليا يف تعلم اللغة العربية، بل أبدعوا لدرجة صارت معها مؤلفام عمدة يف الـدرس األديب والـشرعي،                  

منهجهم يف تعلم العربية ومقاربته ببعض املناهج احلديثة، رغبـة منـا يف             ومصدرا للثقافة العربية، نتقصى     
  .تقدمي مادة علمية لطالب العربية تعينه على تذليل صعوبات مشواره ومسريته يف تعلم لغة الضاد

                                   
  .٢سورة يوسف اآلية   ) ١(
  .٢سورة الزخرف اآلية   ) ٢(
  .١٩٥-١٩٢سورة الشعراء اآلية   ) ٣(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 خيفى على عاقل ما متثله اللغة يف تشكيل هوية األفراد واتمعات بل حـىت احلـضارات،                 ال

  افاللغة تعد مقوم ا تنمو وتتطور وتبقى مكنونة يف تاريخ البـشرية،          إذ ؛ من مقومات اهلوية   اأساس 
 إا ثقافة وفكر ووجدان، بل يرى كثري من علماء اللـسانيات أن             ،فاللغة الواحدة ليست جمرد لغة    

للوجود وللعاملااللغة متثل تطور .  
 يف لغة القرآن، قـال تعـاىل     العربية ذات أمهية كربى إذ تستمد هذه األمهية من كوا          واللغة

 إنـا {:  وقال يف سـورة الزخـرف  ،)١(} لعلكم تعقلونا أنزلنه قرآنا عربي إنا{: سورة يوسف 
 اجعلناه قرآن {:  وقال تعاىل يف سـورة الـشعراء   ،)٢(} لعلكم تعقلون  ا عربي ـهِإنو  برتيـلُ رلَت 

الَِمنيالْع،األِمني وحلَى قَلِْب، نزلَ ِبِه الرع ِذِريننالْم كُونَ ِمنِلت ِبٍني،كم ِبيراٍن ع٣(} ِبِلس( .  
 الدوافع على طلب اللغة العربية، وتعلمها من الناطقني بغريها، منها احلوار احلضاري،             تعددت

 احلضاري والثقايف بني الشعوب، وكذا توطيد العالقات والـروابط     احلوارفاللغة وسيلة للتخاطب و   
 به يقوم املسلم بعباداته مـن  إذ إىل معرفة أسرار القرآن الكرمي       ل للوصو وسيلة أيضاوالديبلوماسية،  

 ، على شرع اهللا كمسلم يف كتـاب اهللا تعـاىل          يتعرفصالة وصوم وذكر ودعاء وحج وعمرة، و      
 وسيلة للحاق   هموعلى دستور املسلمني من خالل السنة املطهرة، من جانب آخر كانت عند بعض            

 اآلخر يرى أن االهتمام باللغة      هموبعض.  العلم والعلماء  مناصب ؤد األديب وتبو   وحتقيق ا  ،بالعرب
العربية هو اهتمام باإلسالم، فاهللا تعاىل اختار اللغة العربية لتكون هي لغة القرآن، ويرون تعلمهـا                

  .قربة هللا تعاىل وطاعة من الطاعات
ا، تعددت معها باملقابل وسـائل       تعددت مآرب الطالبني للغة العربية من الناطقني بغريه        إذن

 . يف االكتساب والتعلمصعوبات معها والتدريس، برزت التعليم
 مبجموعة عراقيل تعترض طريقه     متر شك اللغة العربية من الناطقني بغريها، ال        تعلم مسرية م  إن

ـا   على وجه البسيطة من حيث تعـدد مفردا ملتداولةيف تعلم هذه اللغة اليت تعد من أغىن اللغات ا     
 العرِب أوسع األلسنة مذهبا، وأكثرها      لسانُ«:  الشافعي يقول معجمها وقدرا على التوليد،      وثراء

                                   
 .٢: سورة يوسف، اآلية  ) ١(
 .٢: سورة الزخرف، اآلية  )٢(
 .١٩٥-١٩٢: سورة الشعراء، اآلية   )٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 .)١(»ألفاظًا
 املوضوع من حيث البحث يف مسرية املتعلم يف اكتساب اللغة ومـا  ا إذ نروم معاجلة هذ    وحنن

لو كـل منـها مـن    صاحب ذلك من منهجيات يف التعلم، كالتعلم الذايت أو اجلماعي الذي ال خي  
 العقبـات أمـام   تدليلصعوبات وعراقيل، نود الوقوف على املقومات املنهجية من أجل تسهيل و          

 الذين هاطالب العربية أيا كانت رغبته يف تعلمها من خالل مناذج من تراثنا من بعض الناطقني بغري               
اربة هذه النماذج يف عصرنا      يسابقون العرب، ومق   ا يف العربية والعلوم اإلسالمية أفذاذً     عدون ي كانوا

احلايل نقتبس منهم منهجهم يف جتاوز الصعوبات ونقاربه باملنهج احلديث يف الـتعلم مـن أجـل                 
  .الوقوف على املنهج القومي يف تعليم اللغة العربية  للناطقني بغريها

لغـوا   للسرية العلمية لبعض األعاجم ممن با استقرائيا سيكون منهجي يف هذا البحث منهج لذا
 العمدة يف الـدرس األديب  مؤلفام معهامنازل عليا يف تعلم اللغة العربية، بل أبدعوا لدرجة صارت  

 العربية، نتقصى منهجهم يف تعلم العربية ومقاربتـه بـبعض املنـاهج             للثقافة ومصدراوالشرعي،  
 مشواره ومـسريته   تدليل صعوباتعلى علمية لطالب العربية تعينه      ادةاحلديثة، رغبة منا يف تقدمي م     

  .يف تعلم لغة الضاد


 

 دور اللغة يف تشكيل هوية األفراد واجلماعات: مقدمة.  
 التعلم/ مكانة اللغة العربية ودوافع املتعلمني:  منهجيمدخل.  
 يف تعلم اللغة العربيـة للنـاطقني        املنهجيةو والذاتية املوضوعية   الصعوبات:  األول احملور 

  :بغريها
o املوضوعيةالصعوبات  . 
o الذاتيةالصعوبات . 
o املنهجيةالصعوبات . 
 العربية للناطقني بغريهاللغة املنهجية لتعلم ااألسس:  الثايناحملور .  

  

                                   
 .٤٢، ص ١م، اجلزء ١٩٤٠أبو عبد اهللا حممد الشافعي، الرسالة، حتقيق أمحد شاكر، مكتبة احلليب، مصر،   ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
صهر فيه اهلوية ووحدة الوطن واملواطنة، ففي هذا الوعاء   هي الوعاء الذي تن    اللغة« شك أن    ال

وبه تتحقق وحدة املشاعر ووحدة الفكر ووحدة الذاكرة ووحدة التطلعات، بدون هذا لن تكـون             
 ا، جاهز ا جامد اهناك هوية ممتلئة وغنية، ولن تكون هناك جذور وال ثقة بالنفس، اهلوية ليست شيئً             

يغتين باللغة وما حتمله وتنشره من موروث حضاري، اللغة جزء           ينمو و  ،بل هي كيان يكون ويصري    
  .)١(»جوهري من الكيان

 للغة قيمة جوهرية كربى يف حياة كل أمة؛ فإا األداة اليت حتمل األفكار، وتنقل املفـاهيم        إن
 ، )٢(بينهم والتوافق شابهفتقيم بذلك روابط االتصال بني أبناء األمة الواحدة، وا يتم التقارب والت           

ومن هنا فإن األفكار والعواطف ال تنفصم عن القوالب اللغوية اليت توضع فيها األفكار، والـصور                
 وهلذا فإن اللغة هي الترسانة الثقافية واملعرفية اليت تبين          ؛الكالمية اليت تصاغ فيها املشاعر والعواطف     

 الناطقة ا   األمة«ليت جتعل من     ا - كما قال فيخته الفيلسوف األملاين       -األمة وحتمي كياا، وهي     
 .)٣(» متراصا خاضعا لقوانني، إا الرابطة احلقيقية بني عالَم األجسام وعامل األذهاناكلً

 فهي وعاء فكر الشعوب واحلضارات، وا مت تسجيل بصمات اإلنسانية عرب وجودهـا              إذن
  .التارخيي على كوكب األرض

 كمـا  ،"» روحي يؤوي من حِرم وطنه على األروطن«: ومية يدفعنا للقول بأن اللغة الق  وهذا
 من مظاهر التاريخ، والتاريخ صفة األمة، كيفما قلَّبت أمر اللغـة    مظهر«يقول فوسلر، بل إن اللغة      

 وجدا الصفةَ الثابتة اليت ال تزول إال بـزوال  - واتصال األمة ا األمة من حيث اتصاهلا بتاريخ     -
 .»)٤(نسالخ األمة من تارخيهاجلنسية، وا
 عن منجزات العقل وإبداعاته، وعـن منـو الثقافـة    عبرة مما سبق أن اللغةَ هي األداة امل  يتضح

  . وامتداداا، وهي وعاء احلضارة، وِمرآة الِقيم ودليل احلياة
                                   

قضايا التعليم باملغرب، جملة فكر ونقد، عدد       حممد عابد اجلابري، التعريب وحدة الوزارة، بطالة اخلرجيني، حوار حول             ) ١(
 .١٢م، ص ١٩٩٩، ٢٤

  ٥فرحان السليم، اللغة العربية ومكانتها بني اللغات، موجود يف الشبكة العنكبوتية، ص   ) ٢(
http://www.alkutubcafe.com/book/0TF1Yk.html  

  .٢٠، صم١٩٧٩، ١مازن مبارك، حنو وعي لغوي، مؤسسة الرسالة، دمشق، الطبعة   ) ٣(
  .٣٨م، ص ٢٠٠٢مصطفى صادق الرافعي، حتت راية القرآن، املعركة بني القدمي واجلديد، املكتبة العصرية، بريوت،   ) ٤(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 وليام  هذا األساس فاللغة هلا خاصية إنسانية ترتبط باإلنسان دون احليوان؛ ولذلك عدها        وعلى
  . )١(ويتين مؤسسة اجتماعية

 أو اللغة قرين اإلنسان، أو باألحرى جزء ال يتجزأ منه، بدونـه يفقـد االجتمـاع                 فاللسان
 الذي يروم النهوض    كاملُقعد«اإلنساين معناه وجدواه، ويصبح اإلنسان على حدِّ تعبري ابن خلدون           

  .)٢(»وال يستطيعه، لفقدان القدرة عليه
، وكلّما اتسعت حضارة أمة، ضت لغتها ومست أساليبها، وتعددت فيهـا             كائن حي  واللغة

فنون القول، ودخلت فيها ألفاظ جديدة عن طريق الوضع، واالشتقاق واالقتبـاس أو االقتـراض               
 هذه اللغة وتتطور عرب الزمن وتتالقح مع غريها مـن  فتحياللتعبري عن املسميات واألفكار اجلديدة،      

  .اللغات
 

 اللغة العربية من بني أهم اللغات اليت محلت رسالة اإلنسانية مجعاء مبفاهيمها وأفكارهـا،               تعد
 وارتباطها بالدين اإلسالمي جعلها ال تنفك       خلليج،كما أا لغة التواصل بني العرب من احمليط إىل ا         

إلقليمية احملدودة وأصـبحت    عنه، تنتشر حيثما انتشر وتوجد حيثما وجد، وبذلك جتاوزت صفة ا          
والقرآن الكرمي بالنسبة إىل العرب مجيعا كتاب لبست فيه لغتهم ثوب اإلعجاز، وهـو              . لغة عاملية 

كتاب يشد إىل لغتهم مئات املاليني من األجناس واألقوام الذين يقدسون لغة العرب، ويفخـرون               
 .بأن يكون هلم نصيب منها

دث ا منذ آالف السنني، منها قـِرض الـشعر           تعكس حضارة الشعب العريب الذي حت      فهي
املوزون الذي ال ميكن للغة أخرى يف العامل أن جتيده كهذه اللغة فما يقوم هلا ال يقوم لغريها مـن                    

  .اللغات يف العامل
 العربية أقدم اللغات احلية على وجه األرض، وقد وقع اختالف بني الباحثني حول عمر               فاللغة

    مئـة  يف أن العربية اليت نستخدمها اليوم أمضت ما يزيد على ألف وسـت  اهذه اللغة، ال جند شك 

                                   
فردينان دي سوسري، حماضرات يف األلسنية العامة، ترمجة يوسف غازي وجميد النصر، املؤسـسة اجلزائريـة للنـشر،              ) ١(

 .٢١م، ص١٩٨٦
مقدمة ابن خلدون، حتقيق علي عبد الواحد وايف، ضة مصر للطباعـة والنـشر والتوزيـع،    عبدالرمحن بن خلدون،     ) ٢(

 .١١٦٨، ص ٣م، اجلزء ٢٠٠٤القاهرة، 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 هي لغـة  إذ هذه اللغة حىت يرث اهللا األرض ومن عليها،    حبفظ سبحانه وتعاىل    اهللاسنة، وقد تكفّل    
 و منذ عصور اإلسالم األوىل انتشرت اللغة العربية يف معظم أرجاء املعمورة وبلغت ما بلغه                ،القرآن

 عن كوا   ا فضلً احلضارة، والسياسة و  األدبارتبطت حبياة املسلمني فأصبحت لغة العلم و      اإلسالم و 
لغة الدين والعبادة، لقد استطاعت اللغة العربية أن تـستوعب احلـضارات املختلفـة، العربيـة،                

ة والفارسية، واليونانية، واهلندية، املعاصرة هلا يف ذلك الوقت، وأن جتعل منها حضارة واحدة، عاملي             
املرتع، إنسانية الرؤية، وذلك ألول مرة يف التاريخ، ففي ظل القرآن الكرمي أصبحت اللغة العربيـة               

  .ثريةلغة عاملية، واللغة األم لبالد ك
 انتشار اللغة العربية ليعترب من أغرب ما وقع يف تاريخ البشر، كما يعترب من أصعب األمور                 إن

 حـد تعـبري إرنـست      على معروفة بادئ ذي بدء،      اليت استعصى حلها فقد كانت هذه اللغة غري       
 سالسة غنية أي غين كاملة حبيث ليدخل عليها ة فجأة على غاية الكمال سلسة أي      فبدت«: )١(رينان

منذ ذلك العهد إىل يومنا هذا أدىن تعديل، فليس هلا طفولة وال شيخوخة ظهرت يف أول أمرها تامة             
 )٢(» لغات األرض قبل أن تدخل يف أدوار خمتلفـة مستحكمة وال أدري هل وقع مثل ذلك للغة من    

  .فإا العربية وال جدال قد عمت أجزاء كربى من العامل
 

 الوثيق بالدين اإلسالمي والقرآن الكرمي، فقد اصطفى اهللا هذه اللغة من بني لغـات               ارتباطها
 أنزلنـاه قرآنـا عربيـا لعلكـم     إنـا {لعظيم و لترتل ا الرسالة اخلامتة  العامل لتكون لغة كتابه ا    

                                   
، يف مقاطعة بروتانيه Tréguierمؤرخ وفيلسوف ومستشرق فرنسي، ولد يف تريغييه  Ernest Renanإرنست رينان   ) ١(

Bretagne .     ا     تعمق يف معرفة اللغات، وخاصة اللغاحصل علـى الـدكتوراه يف      . ت السامية، حىت صار من ثـقا
م أستاذًا للغة العربيـة يف  ١٨٦٢، مث عني يف عام "ابن رشد والرشدية"م عن أطروحة موضوعها ١٨٥٢اآلداب يف عام   

عـام  م، مث عين مديرا للكوليج دو فرانس يف  ١٨٧٨انتخب عضوا يف األكادميية الفرنسية يف عام        . الكوليج دو فرانس  
زيارة جديدة لالستشراق، مكتبة األجنلو : راجع أنور حممود زنايت. م، وظل يف منصبه هذا حىت وفاته يف باريس     ١٨٨٣

 .٩٢م، ص ٢٠٠٦املصرية، 
ارنست رينان، تاريخ اللغات السامية، نقال عن اللسان العريب وقضايا العصر، رؤية علمية يف الفهم واملنهج واخلصائص      ) ٢(

، انظر أيضا أنور اجلندي،     ١٧٦م، ص   ٢٠٠٩حليل، عمار ساسي، عامل الكتب احلديث، اربد، األردن،         والتعليم والت 
 .٣٠اللغة العربية بني محاا وخصومها، مطبعة الرسالة، مصر، ص 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 هذا املنطلق ندرك الصلة القوية بني العربية و اإلسالم، كما جند تلك العالقـة               من و ،)١(}تعقلون
 أن تعلم العربية و تعليم العربيـة        معلوم«: على لسان العديد من العلماء ومنهم ابن تيمية حني قال         

٢(»كفاية على ال  فرض( . اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم         إن«:  اوقال أيض 
  .)٣( يتم الواجب إال به، فهو واجبالالكتاب والسنة فرض، وال يفهم إال باللغة العربية، وما 

علميها  تتجلى أمهية العربية يف أا املفتاح إىل الثقافة اإلسالمية والعربية، ذلك أا تتيح ملت              كما
ـ                طالعاال  ا على كم حضاري وفكري ألمة تربعت على عرش الدنيا عدة قـرون، وخلّفـت إرثً

احضاري يف خمتلف الفنون وشىت العلوم، فهي من أقوى الروابط والصالت بني املـسلمني،              ا ضخم 
  . ذلك أن اللغة من أهم مقومات الوحدة بني اتمعات

 الكنعانية والفينيقية والعربيـة     الغات السامية، اليت تضم أيض     اللغة العربية إىل جمموعة ال     تنتمي
واآلرامية والنبطية والبابلية والسريانية واحلبشية، ولقد اندثرت غالبية تلك اللغات ومل يبـق منـها               
سوى آثار ورسوم على األحجار واجللود، أما اللغة العربية فعاشت وبقيت وال تزال تنتـشر، بـل      

 .)٤(األرض عديدةوتتوسع، يف بقاع من 
 أخواا السامية  أوسع« الدكتور علي عبدالواحد وايف أن من أهم ما متتاز به العربية أا              ويقرر

فهي تشتمل على مجيع األصول اليت تشتمل عليهـا أخواـا          . ثروة يف أصول الكلمات واملفردات    
 السامي األول، وأنـه  السامية أو على معظمها، وتزيد عليها بأصول كثرية احتفظت ا من اللسان         

جتمع فيها من املفردات يف خمتلف أنواع الكلمة امسها وفعلها وحرفها، ومن املترادفات يف األمسـاء                
ما مل جيتمع مثله للغة سامية أخرى، بل ما يندر وجود مثله يف لغة من لغات                ... والصفات واألفعال 

  .)٥(العامل
 The Book of a": بعنـوان كتابـا ، م١٩٣٨ سنة يف الباحثني األمريكيني أحد وضع لقد

thousand tongs"  رف كان أهلها يكتبون تراثهم بـاحل غة فيه ما يزيد على مئة وأربعني لحصر 
                                   

 .٢ اآلية يوسف، سورة  ) ١(
 العقل، دار الكتب العلميـة،  ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، حتقيق ناصر بن عبدالكرمي              )٢(

 .٢٠٧، ص ٢هـ، اجلزء ١٤٠٧
 .٢٠٧، ص ٢ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم، مرجع سابق، اجلزء    )٣(
 .٤٣٩م، ص ١٩٥٦جوستاف لوبون، حضارة العرب، ترمجة عادل زعيتر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،    )٤(
 .١٦٨م، ص ١٩٩٧هرة، دار ضة مصر، علي عبدالواحد وايف، فقه اللغة، القا  ) ٥(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  :)١( الالتيينرف إىل احلرف حتويل هذا احلعلى Colonizationالعريب قبل أن يعمل االستعمار 
 La civilisation des Arabes يف كتاب حـضارة العـرب   )٢( جوستاف لوبونويقول

 تعمق املرء يف دراسة العربية جتلت له أمور جديدة، واتسعت أمامه اآلفاق وثبـت لـه أن                  كلما«
القرون الوسطى مل تعرف األمم القدمية إال بواسطة العرب، وأن العرب هم الذين مدنوا أوروبا يف                

  .)٣(»املادة والعقل واخللق
 اللغة العربية ال تزال حية      إن«: أوكسفورد جبامعة األستاذ )٤( ديفيد صمويل مرجليوث   ويقول

 استولت على سكان املعمورة استيالء مل حيصل عليهـا    لغات واحدة من ثالث     يحياة حقيقية، وه  
 ختالف أختيها بأن زمان حدوثهما معروف وال يزيد سـنهما           ، أختاها واإلسبانيةغريها، اإلجنليزية   

  .»)٥(أقدم من كل تاريخ فابتداؤها بيةعلى قرون معدودة أما اللغة العر

 ا أن مؤرخينا قد حاولوا جهدهم أن جيعلوا من العامل الغـريب حمـور             احلق«: ماكس فانتاجو  ويقول
 إن. للتاريخ مع العلم بأن كل مراقب يدرك أن الشرق األدىن هو احملور احلقيقي لتاريخ القرون الوسـطى                

  .)٦(»بصورة كبرية شكل تفكرينا قدتأثري اللغة العربية 

                                   
(1)   Eric M. North،The Book of a thousand tongsk Published for the American Bible 

Society ،New York and London ،1938. 

حـضارة  : من أشهر آثاره  . طبيب، ومؤرخ فرنسي، عين باحلضارة الشرقية     ) م١٩٣١ – ١٨٤١: (جوستاف لوبون    )٢(
هو أحد أشهر فالسفة الغرب وأحد الذين أنصفوا األمة العربية          . ضارات اهلند وحضارة العرب يف األندلس     العرب وح 

م كتاب حضارة العرب الذي سلك فيه طريقًا غري مسبوق، فجاء جامعا لعناصر ١٨٨٤ألف عام  . واحلضارة اإلسالمية 
 واحنطاطها، وقدمها للعامل تقدمي املدين الذي يدين        حضارتنا وتأثريها يف العامل، وحبث يف قيام دولتنا وأسباب عظمتها         

 .١٥٥ م ص ٢٠٠٦زيارة جديدة لالستشراق، مكتبة األجنلو املصرية، : أنور حممود زنايت: راجع. بالفضل للدائن
 .٤٣٩حضارة العرب، جوستاف لوبون، مرجع سابق، ص    )٣(
 بدراسة اليونانية والالتينية مث اهتم بدراسة اللغات        بدأ حياته العلمية  ) م١٩٤٠-م١٨٥٨(ديفيد صموئيل مرجوليوث       )٤(

السامية فتعلم العربية ومن أشهر مؤلفاته ما كتبه يف السرية النبوية، وكتابه عن اإلسالم، وكتابه عن العالقـات بـني               
رمحن العرب واليهود، ولكن هذه الكتابات اتسمت بالتعصب والتحيز والبعد الشديد عن املوضوعية كما وصفها عبدال  

بدوي يف موسوعته عن االستشراق، ولكن حيسب له اهتمامه بالتراث العريب كنشره لكتاب معجم األدباء ليـاقوت                 
 .احلموي، ورسائل أيب العالء املعري وغري ذلك من األحباث

تبة األجنلو  ، مك أنور حممود زنايت، زيارة جديدة لالستشراق، مع دراسة للرؤية االستشراقية املنصفة للرسول حممد                ) ٥(
  .١٤٨ م، ص ٢٠٠٦املصرية، 

 .٤٥، ص م١٩٥٤، ١املعجزة العربية، تعريب رمضان الوند، دار العلم للماليني، الطبعة ماكس فانتاجو،   )٦(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 حبيث مل تنـازل     ، بعض اللغويني احملدثني أن اللغة العربية امتازت حبيوية نفاذة متأججة          يرىو
 يف العراق باللغتني اآلرامية والـسريانية، ويف        ظفرت«لغة أيام الفتوحات اإلسالمية إال ظفرت ا،        

 ويف مـصر   ،انيةإيران انتصرت على اللغة الفارسية وظفرت ا، ويف الشام باللغتني السريانية واليون           
باللغتني القبطية واليونانية، ويف املغرب باللغتني الرببرية والالتينية، ويف األندلس باللغة اإلسـبانية،             

 وحلت مكاا العربية واختـذوها      ، لغات ألسنتهم  لت زا ا وغرب ا ومشالً اوأهل كل هذه البلدان شرقً    
اللتعبري عن مشاعرهم شعرم فا ونثروعن عقوهلم وألبا ١(» وسياسيةاكرا وعلوم(.  

 
 مـن احلـروف فيـشينها       شيء احلروف، الكاملة األلفاظ، مل ينقص عنها        التامة« اللغة   إا   -أ

نقصانه، ومل يزد فيها شيٌء فيعيبها زيادته، وإن كان هلا فروع أخرى من احلـروف فهـي                 
احلروف األصلية، وسائر اللغات فيها حروف مولَّدة ويـنقص عنـها حـروف             راجعة إىل   

  .)٢(»أصيلة
 قيس اللسان العريب مبقاييس علم األلسنة،       فإذا«:  حتدث العقاد عن هذه اخلاصية بقولـه      وقد

  .)٣(» منه بشروط اللغة يف ألفاظها وقواعدهاأوىففليس يف اللغات 
ا مبقياس بـسيط واضـح ال             لنا   وحيق«:  يعلل ذلك بقوله   ثُما أوىف اللغات مجيعأن نعترب أ

خالف عليه وهو مقياس جهاز النطق يف اإلنسان، فإنَّ اللغة العربية تستخدم هـذا اجلهـاز                
اإلنساين على أمته وأحسنه، وال مل وظيفة واحدة من وظائفه، كما حيدث ذلك يف أكثـر                

  .)٤(»األجبديات اللغوية
 أغـرب  مـن «:  ذه اخلاصية املميزة للغة العربية، إذ يقول رينان       بعض املستشرقني  واعترف

وتصل إىل درجة الكمال وسط الصحارى عند أُمـة مـن   ... املدهشات أن تثبت تلك اللغة  
  . )٥(»الرحل، تلك اللغة اليت فاقت أخواا بكثرة مفرداا ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها

                                   
 ٢٠٠٦، جامعة مستغامن، اجلزائر، ٥ليلى صديق، تأثري اللغة العربية يف غريها من اللغات، جملة حوليات التراث، العدد               )١(

 .١٠٨م، ص 
 .٣٩-٣٨م، ص ١٩٨٧، ٢نايف معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، دار النفائس، بريوت، الطبعة   ) ٢(
 .١١، ص ٦عباس حممود العقاد، أشتات جمتمعات يف اللغة واألدب، دار املعارف، مصر، الطبعة   ) ٣(
 .١٢ -١١عباس حممود العقاد، أشتات جمتمعات يف اللغة واألدب، مرجع سابق، ص   ) ٤(
 .٤٠نايف معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، مرجع سابق، ص   ) ٥(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 )١( وإنما تتميز اللغة العربية بأا ذات مضامني       ،على كوا وسيلة تعبري    العربية   لغة تقتصر ال  ال - ب
 ومتيزت يف ذلك كله بالبيان والسهولة والوضوح على         رية،علمية ومنهجية وموضوعية وحضا   

  . )٢(الرغم ِمما قد يبدو من صعوبة تعلمها يف بادئ األمر
 نوعا من التميز والتفرد إذ أكسبتها جتربتـها         منحها« الباحثون املختصون أن واقعها      ويذكر

احلضارية على مدى قرون ثروة هائلة من البىن، واحتبست تعابريها يف أرحامها قدرات خفية              
كما أكسبها انتشارها الواسـع يف بقـاع        ... على العطاء وعلى اإلحياء وعلى تنويع التعبري      

ة ألوانا من الغىن، تأثرا وتأثريا، فهي إذن        فسيحة من األرض وتفاعلها مع مجاعات لغوية كثري       
اللغة األولية البدائية اليت حتاول أن تصبو إىل مقاربة احلـضارة أو مالحقتـها أو               ... ليست

 وما كان لظاهرة مـا اجتماعيـة أو    ،وإنما هي اللغة ذات التجربة السابقة     ... االندماج فيها 
  .)٣(»لسابقة، فهذه التجارب جزٌء منهاإنسانية أن تقوى على التخلي عن جتارا ا

 تفسد يف ألفاظها وال يف اشتقاقاا، وال يف        فلم« رية أعظم جتارا أنها خالطت لغات كث      ومن
 الدقيق املشرق، ومل يتعد تأثريها ا عددا حمدودا من األلفاظ           يااتراكيبها وأساليبها، أو يف ب    

 احلياة وتنظيمها وازدهار اجلوانـب االقتـصادية        اليت تعربت استجابة ملتطلبات تطور أمناط     
  .)٤(»واالجتماعية والعقلية والعسكرية والعمرانية يف ربوع بالد املسلمني

   َّون  اللغات« إنزا يتمي ة شعار ،)٥(» من أعظم شعائر األمم اليتواللغة العربي 
هو ما أدركته اُألمة وسار تارخيها يف ضوئه وـدي           وسائل متيزها و   هماُألمة اإلسالمية، وهي من أ    

  .منها
 مبلغا عنه   ه اهللا أنزل كتابه باللسان العريب، وجعل رسول       إنَّ«:  هذا اجلانب قال ابن تيمية     وعن

الكتاب واحلكمة بلسانه العريب، وجعل السابقني إىل هذا الدين متكلمني به؛ مل يكـن سـبيل إىل                 
                                   

قضايا اللغة العربية املعاصرة، إصدار املنظمة العربية للتربية : شكري فيصل، قضايا اللغة العربية املعاصرة، حبث مدرج يف  ) ١(
 .٣٢م، ص ١٩٩٠والثقافة والعلوم، إدارة الثقافة، تونس، 

الئكة، اللغة العربية ومكانتها يف الثقافة العربية اإلسالمية، من قضايا اللغة العربية، مرجع سـابق، ص                مجيل عيسى امل    ) ٢(
١٢٩. 

 .٣٢شكري فيصل، قضايا اللغة العربية املعاصرة، من قضايا اللغة العربية، مرجع سابق، ص   ) ٣(
 .٢٥٨لغة العربية، مرجع سابق، ص حممد مصطفى احلاج، عاملية اللغة العربية، من قضايا ال  ) ٤(
 .٢٠٣، ص ١ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم، مرجع سابق، اجلزء   ) ٥(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

ط هذا اللسان، وصارت معرفته من الدين، وصار اعتياد الـتكلم بـه         ضبط الدين ومعرفته إال بضب    
أسهل على أهل الدين يف معرفة دين اهللا، وأقرب إىل إقامة شعائر الدين، وأقـرب إىل مـشاتهم                  

مـن  : للسابقني األولني من املهاجرين واألنصار يف مجيع أمورهم، واللسان تقارنه أمـور أخـرى             
ادات هلا تأثري عظيم فيما حيبه اهللا، وفيما يكرهه، فلهذا جاءت الـشريعة  العلوم، واألخالق، فإنَّ الع   

  .)١(» عنها إىل غريها من غري حاجةروجبلزوم عادات السابقني يف أقواهلم وأعماهلم، وكراهة اخل
يؤثر يف العقل واخللق والدين، تأثريا قويا بينـا،         :  أنّ اعتياد اللغة   اعلم«:  يف مكان آخر   وقال

 يف مشاة صدر هذه اُألمة من الصحابة والتابعني، ومشاتهم تزيـد العقـل والـدين             ايضويؤثر أ 
  .)٢(»واخللق

 سبق شيخ اإلسالم برؤيته هذه علماء اللغات الذين خلصوا إىل القول بأنّ اللغة ليـست                لقد
  .)٣(تقلة عن غريهاجمرد أداة للفكر بل هي جزء منه ووسيلة للتميز واحلفاظ على الذاتية واهلوية املس

 كانت اللغة العربية حتتل تلك املكانة يف متيز اُألمة اإلسالمية فقد أدرك نفر من األعـاجم      وإذا
 يعترف أغلب املستشرقني بـأنَّ القـرآن    كما ،أمهيتها ووقفوا على أثرها يف وحدة اُألمة اإلسالمية       
 العربيـة بفـضل   بلغت«: قاله كارل بروكلمانالكرمي هو سبب عاملية اللغة العربية، مثال ذلك ما    

القرآن من االتساع مدى ال تكاد تعرفه أي لغة أُخرى من لغات الدنيا، واملسلمون مجيعا مؤمنـون       
  .)٤(» اللسان الذي أحل هلم أن يستعملوه يف صالمابأن العربية وحده

كلغة سادسة  " اللغات املعتمدة     وأدرجتها يف  بية أقرت هيئة األمم املتحدة عاملية اللغة العر       وقد
 مليون من العرب، ويقدسها املسلمون؛ ألنهـا        ١٨٠لشعوب األرض كافة، يتكلمها ما يزيد على        

  .)٥(»لغة القرآن الكرمي ولغة الرسول
 جاء يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي اختذته باإلمجـاع يف دورـا الثامنـة                 وِمما

 اللغة العربية أدت دورا مهما يف احلفاظ على حـضارة اإلنـسان             إنَّ«:  م ١٩٧٣والعشرين لسنة   

                                   
 ١٦٢، ص ١ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم، مرجع سابق، اجلزء   ) ١(
 . ٢٠٧، ص ١ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم، مرجع سابق، اجلزء   ) ٢(
 .٦٣هـ، ص ١٤٠١، ٢ العربية يف التعليم العايل والبحث العلمي، مؤسسة الرسالة، الطبعة مازن املبارك، اللغة  ) ٣(
 .٢٧٤حممد مصطفى بن احلاج، عاملية اللغة العربية، من قضايا اللغة العربية، مرجع سابق، ص   ) ٤(
 .٢١م، ص ١،١٩٨٥إمساعيل العريف، اللغة العربية أم اللغات ولغة البشرية، دار الفكر، دمشق، الطبعة   ) ٥(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .)١(»وتراثه الثقايف، ويف العمل على نشرمها
 االعتراف للغة العربية بأا حافظت على تراث اإلنسان وعملت على نشره فإنَّ ذلك جزٌء           أما

      ة من صنع احلضارة احلديثـة يف خمتلـف   من احلقيقة، وجزؤها اآلخر هو ما أسهمت به اللغة العربي
جماالا، وما أضافت من ابتكارات علمية ومنهجية إضافة لتلك الوحدة السلمية الفذَّة بني شعوب              

 كل الشعوب اليت حكمها العـرب       إنَّ«: املعمورة اليت عبرت عنها املستشرقة زيغريد هونكة بقوهلا       
اإلسالمي، بتأثري قوة الشخصية العربية من ناحية، وتأثري الروح         احتدت بفضل اللغة العربية والدين      

  .)٢(»اإلسالمية الفذَّة من ناحية أخرى، يف وحدة ثقافية ذات متاسك عظيم
 

تتـيح ملتعلميهـا     أمهية العربية يف أا املفتاح إىل الثقافة اإلسالمية والعربية، ذلك أا             تتجلى
ـ                  ااالطالع على كم حضاري وفكري ألمة تربعت على عرش الدنيا عدة قـرون، وخلّفـت إرثً

احضاري ا من أقوى الـروابط  .  يف خمتلف الفنون و شىت العلوم  ا ضخموتنبع أمهية اللغة العربية يف أ
عات، إذ مل تعـد لغـة        مقوم من أهم مقومات الوحدة بني اتم       أاوالصالت بني املسلمني، كما     

خاصة بالعرب وحدهم، بل أضحت لغة عاملية يطلبها ماليني املسلمني يف العامل اليـوم الرتباطهـا          
بدينهم و ثقافتهم اإلسالمية، كما أننا نشهد رغبة يف تعلمها من غري املسلمني للتواصل مـع أهـل         

 جهة أخرى، عموما تعـددت  اللغة العربية من جانب، وللتواصل مع التراث العريب و اإلسالمي من 
 بـني هذه األغراض وانقسمت بني أغراض عامة، اهلدف من ورائها التواصل ومد جسور احلـوار               

 العربية مفتاح األصـلني العظـيمني؛       فاللغة وأغراض خاصة ختتصر يف األغراض الدينية        ،اتمعات
  . والسبيل إىل الوصوِل إىل أسرارمها، وفهم دقائقهما،الكتاب والسنة

 
 يعرف فضل القرآن من عرف كالم العرب، فعرف علم اللغـة            وإنما«:  ابن قيم اجلوزية   قال

 ، ونظر يف أشعار العرب وخطبها ومقاوالـا يف مـواطن افتخارهـا            ،وعلم العربية، وعلم البيان   

                                   
 .٢٢إمساعيل العريف، اللغة العربية أم اللغات، مرجع سابق، ص   ) ١(
م، ص ٢٠٠٠، ٨زيغريد هونكه، مشس العرب تسطع على الغرب، تعريب إبراهيم بيضون وآخرين، دار صادر، الطبعة   ) ٢(

١٤، ١٣. 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  . )١(»ورسائلها
غات من أعظم شعائر األمم اليت       اللسان العريب شعار اإلسالم وأهله، والل      فإنّ«:  ابن تيمية  قال

  .)٢(»ا يتميزون
 العقِل واخللِق والديِن تأثريا قويا بينا، ويؤثر أيـضا يف            أنَّ اعتياد اللغِة يؤثر يف     اعلم«: ويقول

واخللق تهم تزيد العقلَ والدينحابِة والتابعني، ومشاِة من الصِة صدِر هذه األم٣(»مشا(.  
 فلمـا «: هـ، حيث قال  ٣٩٥ املعىن أبو احلسني أمحد بن فارس املتوىف سنة           أوضح هذا  ولقد

 صأن سائر اللغات قاصرةٌ عنه، وواقعة دونه- جل ثناؤه -خ ِلمبالبياِن، ع ٤(» اللسانَ العريب(. 
 يعرف فضل القرآن من كثر نظره واتسع علمه وفهم مذاهب العرب            وإمنا«:  ابن قتيبة  ويقول
األساليب، وما خص اهللا به لغتها دون مجيع اللغات، فإنه ليس يف مجيع األمم أمة أوتيت        وافتتاا يف   

من العارضة، والبيان، واتساع اال ما أوتيه العرب خصيصى من اهللا ملا أرهصه يف الرسول صلى                
  . )٥(»اهللا عليه وسلم وأراده من إقامة الدليل على نبوته بالكتاب

 
 وقد أثبت التاريخ أن الغرب ل من معـني اللغـة   ،يف معرفة حضارة العرب وثقافام     جتلت

العربية وتزود من ثقافتها، وأن إتقان العربية كان شرطًا أوليا ملن أراد أن يدرس احلضارة ويتثقـف            
وجر بيكون،  بالعلم واملعرفة، وقد ملعت أمساء عدة لعلماء غربيني برعوا يف اللغة العربية من أمثال ر              

ومن الطرفة مبكان أن طالبه يف اجلامعات األوروبية ال يقلون إتقانا للعربية منه حىت قيـل عنـه إنَّ          
  .)٦(» إىل الالتينيةعربيةتالميذه كانوا يتهكمونه أحيانا إذا أخطأ يف ترمجة بعض النصوص ال

                                   
 .٧، ص ٢، الطبعة م١٩٧٣دار الكتب العلمية، بريوت،  حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية،  ) ١(
 . ٢٠٣، ص١ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم، مرجع سابق، اجلزء  ) ٢(
 .٤٢٤، ص١ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم، مرجع سابق، اجلزء   ) ٣(
حـسن  أمحد بن فارس الرازي، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها فقه اللغة، حتقيق أمحد      )٤(

 .٤ ص١م، ج١٩٩٧، ١بسج، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 
هــ، ص  ١٤٠١، ٣ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، حتقيق السيد أمحد صقر، املكتبة العلمية، املدينة املنورة، الطبعة          )٥(

١٧. 
 ٢٥٩ابق، ص حممد مصطفى بن احلاج، عاملية اللغة العربية، من قضايا اللغة العربية، مرجع س  ) ٦(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

: قائلًـا  ،ط الغـرب  يف كتابه الشهري سقو)١( ما أكده فيلسوف احلضارة أزوالد شبنجلر وهذا
 كوسيلة لنشر املعارف، وآلية التفكري خالل املرحلة التارخيية الـيت         ا أساسي ا لعبت العربية دور   لقد«

 طريـق اهلنـد، مث انتـهت حـني          عن والرومانبدأت حني احتكر العرب على حساب اليونان        
  .)٢(»خسروها

 ا فنظر كان، من األمهية مب   غرضز   إىل األغراض االقتصادية واإلعالمية و الدبلوماسية يرب       إضافة
ألن العربية ذات امليزات العديدة اليت حتدثنا عنها قبال من كوا أوسع اللغات وأصلحها؛ يف مجـع                 
معاٍن، وإجياِز عبارة، وسهولِة جرٍي على اللسان، ومجاِل وقٍْع يف األمساع، وسرعِة حفـظ، وهـو                

وهو أحد  ) ألفارو(غرض نورد إحداها فقد ذُِكر أن        ولنا يف ذلك أمثلة عديدة هلذا ال       "حب العربية "
 الذي يعكف اليـوم  من«: جاء فيها قولـه)  م٨٥٤(أساقفة قرطبة كتب رسالة إىل صديق له عام    

بني أتباعنا على دراسة الكتاب املقدس أو يرجع إىل كتاب أي عامل من علمائنا، ممن كتبوا بالالَّتينية        
نبياء أو الرسل؟ إننا ال نرى غري شبان مسيحيني هاموا حبا باللغـة            أو األ  جنيل؟ من منهم يدرس اإل    

العربية يبحثون عن كتبها ويقتنوا، ويدرسوا يف شغف، ويعلقون عليها ويتحدثون ا يف طالقة،              
مـسيحيون جيهلـون   ! ويكتبون ا يف مجال وبالغة، ويقولون فيها الشعر يف رقة وأناقة، يا للحزن       

م وقانو٣(» وينسون لغتهم نفسهاتينيتهم،م والكتا(.  
 مرتلتها الروحية هي وحدها اليت تسمو ا علـى مـا            وليست«:  جوستاف جرونيباوم  وقال

أودع اهللا يف سائِر اللغات من قوٍة وبيان، أما السعة فاألمر فيها واضح، ومن يتتبع مجيع اللغـات ال     
ية، ويضاف مجال الصوت إىل ثروِتهـا املدهـشة يف          جيد فيها على ما مسعته لغة تضاهي اللغة العرب        

املترادفات، وتزين الدقة ووجازة التعبري لغة العرب، ومتتاز العربيةُ مبا ليس له ضرب من اليـسِر يف                 
استعماِل ااز، وإن ما ا من كناياٍت وجمازات واستعارات لريفعها كثريا فوق كلِّ لغـة بـشرية                 

                                   
.  وحني شب درس العلوم الطبيعية يف جامعة برلني      ١٨٨٠ولد شبنجلر يف مدينة بالكنبورغ، وذلك يف شهر أيار سنة             ) ١(

وبعد خترجه رحل إىل مدينة ميونخ لعيش بقية عمره يف القراءة والكتابة، معزولًا، أو معتزلًا الناس، ومنقطعا للبحـث                
راجع، أنور حممود زنايت، علم التاريخ واجتاهات تفـسريه، مكتبـة      . ١٩٣٦، سنة   والتنقيب، حىت مات يف شهر أيار     

 .١١٩ م، ص ٢٠٠٧األجنلو املصرية، 
 .م٢٠٠٩ مارس ٣طيب تزيين، التشاؤم البطويل والثأرية املضادة، جريدة االحتاد اإلماراتية، بتاريخ    )٢(
م، ص ١٩٨٩، دار العلوم اإلسالمية، القـاهرة، ينـاير،  حممد بن رسالن، فضل العربية ووجوب تعلمها على املسلمني    ) ٣(

٣٤. 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 نظـائر يف أي     له يف األسلوِب والنحو ليس من املستطاع أن يكتشف          أخرى، وللغِة خصائص مجة   
لغٍة أخرى، وهي مع هذه السعة والكثرة أخصر اللغاِت يف إيصال املعاين، ويف النقِل إليهـا، يـبني            

  .)١(»ذلك أنَّ الصورةَ العربية ألي مثَل أجنيب أقصر يف مجيِع احلاالت
ية لطاليب اللغة العربية من الناطقني بغريها ارتأينا اإلشارة إىل          هذه أغلب األغراض احملور    كانت

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني      تبأمهها ال التوقف عندها، ولعلَّ هذا هو سبب تعدِد واختالف ك          
ملَّا تعددت األغراض وامليول يف دراسة اللغة العربية من       :  أي بعبارة أخرى   - من وجهة نظري     -ا  

 .الطالب غري الناطقني بالعربية، تعددت الربامج والكتبِقبل 
 

 طاليب اللغة العربية من الناطقني بغريها عراقيل وصعوبات يف تعلمها، حيث تعليم اللغة              تعترض
 العديد من الراغبني على اختالف أغراضهم       العربية للناطقني بغريها أصبح موضع اهتمام من طرف       

تعلم أية لغة ال يتحقق بني عشية وضحاها،         إن وحيث   ، ومؤسسات يف العامل من غري العرب      اأفراد 
        ابل هو عملية تراكمية تتم عرب مراحل، كان جدير       بأن  ا بنا الوقوف على أهم هذه الصعوبات إميان 

 هذه الصعوبات إىل موضـوعية      مبحث ارتأينا تقسي  التشخيص أوىل مراحل املعاجلة، ومن خالل ال      
  :  منهجيةوأخرى وذاتية

١-  
 
 إن أوىل املشكالت اليت ميكن تسجيلها ذا اخلصوص وهي سعة اللغـة العربيـة حيـث        من

 العرِب أوسع األلـسنة  لسانُ«: عي جديدة، قال اإلمام الشاف  داللةمفرداا وفرية، وكلُّ مرادٍف ذو      
  .)٢(»مذهبا، وأكثرها ألفاظًا، وال نعلمه حييط جبميِع علمه إنسانٌ غري نيب

 املستعملَ يف العربية يف عصِرنا احلاضر ال يكاد يزيد على عشرِة            أنَّ«:  عبد الغفور عطار   وذكر
 ستني ألف مـادة،     "لقاموسا" للجوهري يضم أربعني ألف مادة، و      "الصحاح"آالف مادة، مع أنَّ     

 عشرين ومئة ألف مـادة؛      "التاج" و مئة، مثانني ألف وأربع     "اللسان" ستني ألف مادة، و    "التكملة"و

                                   
 .٣٧حممد بن رسالن، فضل العربية، مرجع سابق، ص   ) ١(
 .٤٢، ص ١الشافعي، الرسالة، مرجع سابق، اجلزء   ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 .)١(»! سائر اللغاِت من السعة ما للغة العرب؟وأين«: حىت قال السيوطي
العربيـة أبقـى    يف اإلسالِم سندا هاما للغة إنَّ«:  املستشرق اري عبدالكرمي جرمانوس وقال

على روعِتها وخلودها، فلم تنل منها األجيال املتعاقبة، على نقيِض ما حدث للغاِت القدمية املماثلة               
كالالتينية؛ حيث انزوت متاما بني جدراِن املعابد، ولقد كان لإلسالِم قوة حتويل جارفة أثـرت يف                

ر عميق يف خياِل هـذه الـشعوب،         أث ميالشعوِب اليت اعتنقته حديثًا، وكان ألسلوِب القرآن الكر       
: فاقتبست آالفًا من الكلماِت العربية، ازدانت ا لغاا األصلية، فازدادت قوةً ومناًء، والعنصر الثاين         

 ال يستطيع أن يفهـم      االذي أبقى على اللغِة العربية هو مرونتها اليت ال تبارى، فاألملاين املعاصر مثلً            
يت كان يتحدث ا أجداده منذ ألف سنة، بينمـا العـرب احملـدثون              كلمةً واحدةً من اللهجِة ال    

 ٢(» لغِتهم اليت كتبت يف اجلاهليِة قبل اإلسالمآدابيستطيعون فهم(. 
 العربيةَ الفصحى لتدين حىت يومنا هـذا مبركِزهـا          إنَّ«:  املستشرق األملاين يوهان فك    وقال

      ا هلذه احلقيقة الثابتة، وهي أنا          العاملي أساسيها قد قامت يف مجيِع البلدان العربية واإلسـالمية رمـز
لغويا لوحدة عامل اإلسالِم يف الثقافة واملدنية، لقد برهن جربوت التراث العريب اخلالد على أنه أقوى            
من كلِّ حماولٍة يقصد ا زحزحة العربية الفصحى عن مقاِمها املسيطر، وإذا صـدقت البـوادر ومل    

 .)٣(»فستحتفظ العربيةُ ذا املقاِم العتيد من حيث هي لغة املدنية اإلسالميةختطئ الدالئلُ، 
 العرب يف جمال املعجم حيتلُّون مكانَ املركز، سواء يف الزماِن أو املكـان،              إنَّ«:  هايوود وقال

  .)٤(»بالنسبِة للعامل القدِمي أو احلديِث، وبالنسبة للشرِق أو الغرِب
 العربية من أغىن لغاِت العامل، بل هي أرقى مـن لغـاِت أوروبـا؛               ةُاللغ«:  فيال سبازا  وقال

لتضمنها كلَّ أدواِت التعبري يف أصوهلا، يف حني أنَّ الفرنسيةَ واإلجنليزية واإليطالية وسـواها قـد                
                   رمم تلك اللغاِت لتأخذَ من دماِئها مـا حتتـاج حتدرت من لغاٍت ميتة، وال تزال حىت اآلن تعاِلج

  .)٥(»إليه

                                   
م، ١٩٨٦ جالل الدين السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، حتقيق حممد جاد املوىل، املكتبة العصرية، بـريوت،                 ) ١(

 .٣٢٢، ص ١اجلزء 
 .٣٠١م، ص ١٩٨٢، ١أنور اجلندي، الفصحى لغة القرآن، دار الكتاب اللبناين، طبعة    )٢(
 .٣٠٢أنور اجلندي، الفصحى لغة القرآن، مرجع سابق، ص    )٣(
 .٣٠٢أنور اجلندي، الفصحى لغة القرآن، مرجع سابق، ص    )٤(
 .صدر، موقع ديوان العرب، بتصرفلغتنا هويتنا، رامز حميي الدين علي، امل   )٥(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 
 يواجه املتعلم غري الناطق بالعربية صعوبة يف تعلم أصوات          ا أصوات اللغة العربية متنوعة هلذ     إن

 احللقية، واحلنجرية والطبقية واملطبقة، فبعض هذه األصـوات ال          األصوات«العربية اليت تنقسم إىل     
 صـعوبة يف تعلـم هـذه    جهونواتوجد يف كثري من اللغات، ولذلك معظم متعلمي اللغة العربية ي      

  .)١(»احلروف
 

 هو العلم الذي يهتم بالعالقة بني عناصر اجلملة حبيث ينظم العالقة بني أجزاء التركيب               النحو
 أحدمها عن اآلخر، بل ال ميكن فهم أحدمها دون           شقيق الصرف وال يستغين    اومكوناته، فالنحو إذً  

 عن املشكالت الصرفية اليت يعـاين   اكالت النحوية ال ختتلف كثري    اآلخر، وبناء على ذلك فإن املش     
  .)٢( اللغة العربية للناطقني بغريهاومنها متعلم

 
 هو دراسة بنية الكلمة وهو حلقة وسطى بني دراسة األصوات اليت تكـون الـصيغ                الصرف

 اوتتميز اللغة العربية بأا متتلك نظام     الصرفية للكلمة ودراسة التراكيب اليت تنظم فيها هذه الصيغ،          
ّا لغة متصرفة ِاشتقاقية، وهذه ميزة ال تتو        اصرفيأبواب الصرف   ة يف كثري من اللغات، فكثر     افر وبأ 

وتعدد موضوعاته وتشعب قضاياه ومسائله حبيث لكل باب صريف جمموعة من القواعـد ولكـل               
حكام وهذا كله يشكل صـعوبات يف تعلـم         قاعدة تفريعات، ولكل تفريع عدد من الضوابط واأل       

  .اللغة العربية
 اللغة العربية على ثروة عظيمة من الكلمات اليت تراكمت فيها منذ          حتتوي:  الداللية املشكالت

  .أقدم العصور ومعاين هذه الكلمات تعددت وتوسعت مع مرور الزمن وتعدد األغراض






                                   
، ١زاهر بن مرهون بن حفيف، مناهج وكتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، دار املعارف، القـاهرة، الطبعـة                      )١(

 .١٦٩م، ص ١٩٧٠
 .٢٦٧م، ص٢٠١١، ١املدخل يف تدريس النحو، حممود كامل الناقة، مكتبة الرشيد، الرياض، الطبعة   ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 ـا مهمـا        كلمات اللغة العربية مما جيعل من العسري على متعلميها         كثرةالسيطرة على كلما 

 .أمضى الدارس من الوقت يف تعلمها أو وصل إىل مستوى املعرفة ا
 ا وِانتقال الكلمة من املعـىن احلقيقـي إىل املعـىن                تعددمعاين الكلمات العربية وتنوع دالال 

 .اازي
٢-  
اليت تواجه الدارس الناطق بغري العربية عند تعلمه للغة العربية أنه يتـأثر   من أهم املشكالت    إن

 حياول أن ينقل أصوات لغتـه األم، أو  ابلغته األم وينقل بعض اجلوانب اللغوية إىل اللغة العربية فمثلً   
حياول ِاستخدام تراكيبه املعروفة يف لغته، كأن جيمع بعض الكلمات على أوزان لغته أو غري ذلـك،   
سنحاول التعرف على املشكالت اليت تواجه الدارس الناطق بغري اللغة العربية وهي مشكالت ذاتية              

  :من بينها
 

 هي يف احلقيقة عملية نفسية إذ ترتبط        - أي عملية تعلمية     شأن – عملية تعلم اللغة العربية      إن
 ام، ولعل أهم هذه اجلوانب وأكثرها تأثري       باجلوانب النفسية لدى كل من املعلم واملتعل       ا وثيقً اارتباطً

 - حد ما اعتقده علماء النفس التربوي        على –على جناح عملية إجادة اللغة هي الدافعية، والدافعية         
  . التعلم، فكلما كانت قوية ترتفع نسبة جناح التعلم والعكس صحيحعملية يفتؤثر بشكل مباشر 

 
تكمن يف أا تساعد على الترغيب يف التعلم، وتوليد الـدافع لـدى              شك أن أمهية البيئة      ال

 البيئة التعليمية مصدر مهم لعملية تعلم الطلبة، مـن          إن«: املتعلمني ويف ذلك يقول الرسون فرميان     
حيث االستفادة من مكوناا الطبيعية، والتفاعل معها باستخدام اللغة املتعلمة وتعزز لدى املتعلمني             

 كما أن بعض املتخصصني يؤكدون على أمهية البيئة التعليميـة مـن حيـث       ،)١(»مانالشعور باأل 
  .التركيز على اهود الذايت للمتعلم، بتوفري البيئة املناسبة لتعلم اللغة بصورة مثلى

  
                                   

مد الوزان، إدراكات املدرسني ملشكلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وتعلمها، جملـة دراسـات العلـوم      ختام حم   ) ١(
 .٤٠م، ص ٢٠١٤ العدد األول، ٤١اإلنسانية واالجتماعية، جملد 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

٣-  
 
 

 ت من تعلم اللغة العربية، مـن أهـم املـشكال   ا ائيا على القواعد واختاذها هدفً التركيز يعد
املنهجية اليت تعيق الناطق بغريها، فالقواعد ما هي إال فرع من فروع اللغة الذي حيتاج إليه املتعلم يف       
بناء كفايته اللغوية وهو يف ذلك حيتاج إىل غريها مثل األصوات والكلمات، والواقع لدى متعلمـي        

 اإلملام بقواعد اللغة العربية ال يضمن إجادا، ومن املوقف الذي ميكن وصفه             اللغة العربية يؤكد أن   
 أصل اللغـة ويف     الصوت إذغري سليم حنو اللغة العربية هو إمهال اجلوانب الصوتية من هذه اللغة،             

  . ذلك ال خيتلف اثنان
أدى إىل تـدين     والـذي – من هذه النظرة اللغوية غري السليمة حنو اللغة العربية           ثاين ال والوجه
 يف تعلم التوجه هو اإلميان بأن العربية معرفة وليست أداًء، وأهم ما يترتب على هذا          -نسبة إجادا   

 على املعرفـة    يزوهذا الترك . " اللغة أستخدمكيف  " بدال من    "كيف أعرف اللغة  "اللغة العربية على    
 إمهال الوظيفة بالتايلاالتصال اللغوي اللغوية دون الكفاية اللغوية يؤدي بدوره إىل ابتعاد املتعلم عن          

  . بدوره إىل إمهال اجتماعية اللغةيؤدي الذياألساسية للغة وهي االتصال، 
 

 ما يشبه االتفاق بني خرباء تعليم اللغة العربية أن أهم ما يقف وراء صعوبة تعلـيم اللغـة                   مثة
ية، لقد أثبتت الدراسات أن تعلـيم وتعلـم   العربية وتعلمها لدى الناطقني بغريها هو مشكلة منهج      

اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية يف كثري من البلدان يفتقر إىل مناهج تضمن للمهتمني بـه نتـائج                  
  .مرضية

 املشكلة اليت تعاين منها برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف الوقت الراهن هي بقاء             إن
 من غري تعديل يواكب التغريات اليت نعيشها اليـوم، ال يف ميـدان   هذه املناهج واملقررات والكتب  

تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية وحسب بل يف معظم ميادين احلياة، وخباصـة ميـادين االتـصال                 
  .)١(واملعلومات

 العقبات اليت تنبع من طبيعة املناهج فمردها إىل أن املناهج املعتمدة يف تعليم العربية تركـز           أما
                                   

 .٢٨م، ص ١،٢٠٠٤اللغة واهلوية يف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية، مكتبة األجنلو املصرية، الطبعة  ياسر مهام،  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

مهارة القراءة والكتابة والترمجة وقلما تركز على مهارة القراءة والكتابة والترمجة وقلما تراعي             على  
 املوجودة بني اللغة العربية واللغـة القوميـة         ،الصوتية والصرفية والنحوية والداللية   : الفروق اللغوية 

  . على املتعلماللمتعلم تشكل عبئً
 العراقيل اليت تواجه متعلمي     من يعد ا، مهم أيض   إىل هذه الصعوبات ميكن إدراج عامل      إضافة

  . العامل السياسيو بأسره وحتد من إجادا وهملاللغة العربية يف العا
٤-  
 أسباب أخرى ميكن ذكرها من ضمن العوامل املؤدية إىل صعوبة إجادة اللغة العربية وهي                مثة

 كبرية يف   ان املعروف أن دول العامل تبذل جهود      سياسة نشر اللغة العربية على املستوى الدويل، فم       
نشر لغتها لألجانب خارج حدودها، فنرى بريطانيا على سبيل املثال ال احلصر متـارس سياسـة                

 British"مستمرة يف نشر اللغة اإلجنليزية يف دول العامل منها مثال من خالل مؤسسة تعرف بــ  
Council"  ما حيتاجه األجانب يف إجادة اللغة اإلجنليزية من         من ضمن مهامها إىل توفري       ى اليت تسع

 وهذا بكـل    حفيزات، وغريها من الت   دراسية، ومنح   تعلمية، ومواد تعليمية    تقنية، ووسائل   مناهج،
 توفريه، ورغـم أننـا   إىل الدول العربية تبادرأسف مل تتمتع به اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية ومل     

 منتشرة يف بعض الدول ونشاهد أنواعا من الكتب التعليمية منشورة           نشاهد عددا من املعاهد العربية    
ومستخدمة يف املؤسسات التربوية إال أن نشر اللغة العربية على ما يبدو ال يزال يستند إىل كوـا                  

  .لغة دينية أكثر منه لغة أجنبية
، معد على أسس     فال ميكن تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا إال من خالل منهج علمي             ولذا

  .واضحة وبطريقة منظمة، ومكون من عناصر حمددة
 

 اللُّغة العربية ِبتجربة فريدة من نوعها يف انتشارها بني الشعوب غري الناطقة ا، وتحوِلها               تتميز
ب يف زمٍن قياسي، وبالرغم من ذلك فإنه ليس لـدينا مـصاِدر أو              إىل لغٍة أُولَى ألبناء هذه الشعو     

 الـيت  البالدمعلومات موثَّقة عن الطريقة اليت اتبعها املسلمون األوائل يف تعليم هذه اللُّغة املقدسة يف    
 أم كان   فتحوها؛ هل كانت عرب االنِصهار واالختالط املُباشر بني العرب الفاحتني واملسلمني اجلُدد،           

عن طريق تعليم منظَّم من خالل مدارس أو كتاتيب، أو حلقات العلم باملساجد، كما كان متبعـا               
  .يف باقي العلوم ِبما فيها علوم اللُّغة

 الناطقني  ري كانت هناك إشارات تشري إىل دور االختالط املُباشر يف تعليم اللُّغة العربية لغ             وإن



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 صاحب صناعة النحو فكان«: كِّد على دور العجم يف تصنيف النحو      ا، يقول ابن خلدون وهو يؤ     
سيبويه والفارسي من بعده، والزجاج من بعدمها، وكلُّهم عجم يف أنسام، وإنما ربوا يف اللِّـسان           

 .)١(»العريب فاكتسبوه باملَربى ومخالطِة العرب، وصيروه قوانني وفنا ملن بعدهم
 تقدمت يف اللِّسان ملَكةُ العجمة، صار مقصرا يف اللُّغة العربية،           فإذا«: وضٍع آخر  يف م  ويقول

ِلما قدمناه من أنَّ امللَكَة إذا تقدمت يف صناعٍة ِبمحل فقلَّ أن يجيد صـاحبها ملَكـة يف صـناعٍة                 
          ا اللفظيا يف اللُّغة العربية ودالالرأخرى، وهو ظاهر، وإذا كان مقص      ـماص عليه فَهة واخلَطِّية اعت

 منها كما مر، إالَّ أن تكون ملَكة العجمة السابقة لَم تستحِكم حني انتقلَ منها إىل العربيـة،           عاينامل
كأصاِغر أبناء العجم الَّذين يربون مع العرب قبل أن تستحكم عجمتهم، فتكون اللُّغة العربية كأنها               

  .)٢(»يكون عندهم تقصري يف فَهم املعاين من العربيةالسابقة هلم، وال 
 يؤكِّد يف هذَين النصين على أنَّ املُخالطة والتربية بني العرب هي اليت كـسبت هـؤالء                 فهو

العجم اللِّسان العرِبي وساعدتهم على إتقانه، بيد أنَّ هذا ال يمنع أن كون هناك مجالس أو مدارس              
  .، لتعليم اللُّغة العربية لغري الناطقني اأو وسائل أخرى

 خبرا عن عدي بن زيٍد العبادي وهو شـاعر          "األغاين" أبو الفرج األصفهاين صاحب      ويذْكر
 حترك عدي بن زيد، وأيفَـع،       فلما«: جاهلي معروف، قد تعلَّم الكتابة والكالم بالفارسية، فيقول       

    اب، حته أبوه يف الكُتحبان مع ابنه        طرزأرسلَه املَر ،د (ى إذا حذَقراب الفارسية،   ) شاهان مإىل كُت
فكان خيتلف مع ابنه، ويتعلَّم الكتابة والكالم بالفارسية، حتى خرج من أفهِم الناس ا وأفصحهم               

  .)٣(»بالعربية، وقال الشعر وتعلم الرمي بالنشاب
أمر زيد بن ثابت بتعلم اللغة السريانية ليتـوىل أعمـال           انه    عن الرسول    ا ثبت أيض  كما

العربية والفارسية والرومية وغريها، فعنـه    الترمجة والرد على الرسائل، وروي أنه تعلم بأمر منه          
إين واهللا ما :  أتعلم لـه كلمات من كتاب يهود، قال     أن  رسول اهللا    أمرين«: رضي اهللا عنه قال   

ما مر يب نصف شهر حىت تعلمته لـه، فلما تعلمته كان إذا كتب إىل              آمن يهود على كتايب، قال ف     

                                   
 .٧٤٨، ص١م، اجلزء ١٩٨٨تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون، حتقيق خليل شحادة، دار الفكر، الطبعة الثانية،   ) ١(
 .٧٥١، ص ١تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون، مرجع سابق، اجلزء    )٢(
 ٢/٩٣، ص٢أبو الفرج األصفهاين، األغاين، حتقيق مسري جابر، دار الفكر، الطبعة    )٣(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 فأصبح الفَتى زيد بن ثابـٍت ترجمـانَ   ،)١(» وإذا كتبوا إليه قرأت لـه كتام     هم،يهود كتبت إلي  
  . يف تعلم اللغاتا مهمشيئًا تعد لدافعية سالفا أن ارناه تلخص لنا ما ذكرواية رسوِل اللِّه 
املصادر توافر عدد من املستشرقني على تعلم العربية ودراستها ودراسـة عالقتـها    تذكر  كما

 ما يتصل ا من قريب أو بعيد، فبحثوا يف فقهها، وأصواا، وهلجاا، وحنوهـا،               كل«باإلسالم و 
 وأطوارها، وغزارا، ومادـا، وفلـسفتها، وعالقاـا باللغـات           معامجها،وصرفها، وأصوهلا، و  

صة اللغات السامية، ومميزاا وعناصرها، وتارخيها، ونقوشها، وكل ما أنتجته هـذه            األخرى، وخا 
  . )٢(»اللغة


 

 اهتم املؤلف يف هذا الكتاب     : » دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب     العربية،«:  فاك يوهان
راسة العالقة بني اإلسالم واللغة العربية، ودرس خصائصها وارتباطهـا بـالقرآن الكـرمي،            بد

وتطورها بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وحياا يف العهد األمـوي، وأطوارهـا يف                
وسيطرا على العامل األديب والعلمي والفكري، وهلجاا وفصاحتها، وظهور         ... العهد العباسي 

، وبداية مرحلتها احلديثـة حبملـة       ...دارجة، والعالقات اللغوية يف احمليط اإلسالمي     اللغات ال 
  .)٣(نابليون، ومشكلة اللحن وأطوارها، وغريها من املسائل

 حبث يف اللغة العربية ومرتلتها بني اللغات السامية : » اللغات الساميةتاريخ«:  ولفنسون إسرائيل
البائدة واللهجات العربية الباقية، مشريا إىل املنـهج العلمـي   األخرى، ثُم يف اللهجات العربية    

  . )٤(لعلماء االستشراق يف دراستهم للغة العربية وما يتعلق ا
 ة«:  فليش هنرية      ... درس اللغة العربية بإسهاب   : » الفصحى العربيمـن جوانبـها الـصوتي

                                   
 .لترمذي، سنن الترمذي، كتاب االستئذان واآلداب، باب ما جاء يف تعليم السريانيةا  )١(
م، ١٩٩٨،  ١وأثرها يف األدب العريب املعاصر، دار الفكر العريب، القاهرة، الطبعة            أمحد مسايلوفتش، فلسفة االستشراق     ) ٢(

  ١٨٤ص 
 .١٨٤مرجع سابق، ص  ،أمحد مسايلوفتش، فلسفة االستشراق  ) ٣(
 .١٨٤مرجع سابق، ص  ،أمحد مسايلوفتش، فلسفة االستشراق  ) ٤(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  . )١(والصرفية واالشتقاقية
 ة    دراسة الل  تاريخ«:  جربا يوسفا    : »بأوروباغة العربيحبث يف تاريخ دراسة العربية بأوروبا قدمي

  .)٢(وحديثًا، واهتمام علماء االستشراق ا ومتعلقاا


 
  .  الفريوزآباديدينال د " احمليطالقاموس"نشر :  ثيو ملسدنما

وقد ضمن مقدمته وصـفًا     ...  وهو معجم عريب إجنليزي    ،" القاموس مد"له  :  وليام لني  إدوارد
  . )٤(لعدد غري قليل من املعاجم العربية القدمية جاء يف اإلجياز واإلفادة

 فيما اتفـق    املأثور«: ونشر... له بواكري املعاجم العربية حىت عصر اجلوهري      :  كرانكو فريتس
  . )٥(»لفظه واختلف معناه

 هؤالء املستشرقني من اإلجنليز وغريهم كثري من خمتلف اجلنسيات األوروبية واألمريكية            وكل
  . )٦(والروسية بذلوا جهودا كبرية يف خدمة املعجم العريب يف جمال التحقيق والترمجة والنشر

صر ودمـشق وبغـداد      يف كل من م    بية من شارك يف امعات اللغوية العر      تشرقني املس ومن
 بالدراسـات العربيـة     مني وكان علي رأس املهت    ،)٧(وغريها وأسهم جبهوده يف خدمة تلك اامع      

 وألف كتابـه    م١٧١١ أوكلى الذي تويل مهمة تدريس اللغة العربية يف جامعة كمربيدج            سيمون
ــشهري  ــسلمني"ال ــاريخ امل ــسياسي لإلســالم "ت ــايف وال ــاريخ الثق ــاول الت ــذي تن  )٨( ال

                                   
 .١٨٤أمحد مسايلوفتش، فلسفة االستشراق، مرجع سابق، ص   ) ١(
 .١٨أمحد مسايلوفتش، فلسفة االستشراق، مرجع سابق، ص   ) ٢(
ب اإلسـالمي  معجم املعاجم، تعريف بنحو ألف ونصف ألف من املعاجم العربية التراثية، أمحد شرقاوي، دار الغـر                 ) ٣(

 .م١٩٩٣، ٢بريوت، ص أ، الطبعة 
 .أمحد شرقاوي، معجم املعاجم، مرجع سابق، ص ب  ) ٤(
 .أمحد شرقاوي، معجم املعاجم، مرجع سابق، ص ب  ) ٥(
وقد أورد أكثر من ثالثني مستشرقًا من خمتلـف البلـدان الغربيـة             . د. أمحد شرقاوي، معجم املعاجم، ص ب، ج        ) ٦(

 . م اللغوية العربيةومؤلفام يف املعاج
-١٣٧م، ص   ١،١٩٨٨نذير محدان، مستشرقون، سياسيون، جامعيون، جممعيون، مكتبة الصديق، الطائف، الطبعة             ) ٧(

٢٣١ . 
 .٣٣م، ص ١٩٨٢ميشيل جحا، الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا، معهد األمناء العريب، بريوت،   )٨(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

http://www.alukah.net/literature_language/٠/ 46050/3 _ftn  
 46050/4/٠/http://www.alukah.net/literature_language)١(ل من بعده جورج سـا ويأيت

_ftn  املرجع األساسي للترمجات الواردة بعدها      ته معاين القرآن الكرمي، وأصبحت ترمج     مالذي ترج 
لسنني عديدة، كما خلفت هذه الترمجة حركة واسعة للتعرف على الثقافـة اإلسـالمية وبيـان                

  .خصائصها اإلجيابية
 الذي شغف منذ صـغره بدراسـة آراء         )٢( أشهر املستشرقني الروس كراتشكوفيسكي    ومن

شرق فزار مصر وسوريا وفلسطني، فـاطًلع علـى         املستشرقني ودراسة اللغة العربية وذهب إىل ال      
:  ومثة رأي يقول   )٣(خزائن كتبها وتعرف إىل علمائها وأدبائها مث عاد إىل بالده وعني أستاذًا للعربية            

  .)٤(غرب كان مكتشف األدب العريب اجلديد بالنسبة للنهإ
ـ  ا الذي وضع معجما عربي،)م١٨٨٣ ت( دوزى اهلولندي    ورينهارت  للمعـاجم  ا يعـد ذيلً

 إذ مجع فيه من األلفاظ العربية مـا مل  ،Supplément aux dictionnaires arabes )٥(العربية
  .يرد فيها

 يكن من نقْص املعلومات املوثَّقة، فإنَّ الذي ال شك فيه أن العربيـة انتـشرت هـذا               ومهما

                                   
ندن التحق يف البداية بالتعليم الالهويت تعلم العربية على يد معلم من سوريا ولد يف ل: م١٧٣٦ -م ١٦٩٧جورج سال    )١(

وكان يتقن اللغة العربية أيضا، من أبرز أعماله ترمجته ملعاين القرآن الكرمي اليت قدم هلا مبقدمة احتوت على كثري مـن                    
 واضحة وحمكمة معا، وهلذا راجت   ترمجة سال "االفتراءات والشبهات، ومن الغريب أن يقول عنها عبد الرمحن بدوي           

 .م١٧٤٦رواجا عظيما طوال القرن الثامن عشر إذ عنها ترجم القرآن إىل األملانية عام 
ى طفولته يف طشقند حيث تعلم اللغة   م، أمض ١٨٨٣ مارس   ١٦مستشرق روسي ولد يف     : إغناطيوس كراتشكوفسكي    )٢(

م التحق بكلية   ١٩٠١ويف عام   . األوزبكية، درس اللغات الكالسيكية اليونانية والالتينية، بدأ بتعلم اللغة العربية بنفسه          
اللغات الشرقية يف جامعة سان بترسربج، ودرس عددا من اللغات منها العربية واحلبشية والتركية والفارسـية، درس                  

 اإلسالمي على يد املستشرق بارتولد، زار العديد من الدول العربية واإلسالمية منها تركيا وسـوريا ولبنـان               التاريخ
ومصر وتعرف إىل كثري من أعالم الفكر العريب اإلسالمي منهم الشيخ حممد عبده والشيخ حممد كرد علي وغريمها اهتم 

 .بالشعر العريب يف العصر األموي ويف العصر العباسي
 .٩٥٤، ص ٣م، اجلزء ١٩٦٤جنيب العقيقي، املستشرقون، دار املعارف، القاهرة    )٣(
 .٥٧م ص ١٩٨٧، بغداد ٢أنا دولينينا، من تاريخ االستشراق يف االحتاد السوفيييت، جملة االستشراق، ج   ) ٤(
ة، وهو من املراجع الرئيـسية  معجم موسوعي، جعل فيه دوزي الكلمات العربية مع مرادفاا الفرنسية وأمسائها العلمي        ) ٥(

 .للمفردات واأللفاظ اليت مل ترد يف املعاجم العربية



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

االنتشار الكبري بغض النظر عن اختالف رغبات طاليب اللغة العربية من الناطقني بغريهـا؛ فكيـف    
  ستطاع هؤالء تعلم العربية وبلوغ هذه املنازل يف اتقاها؟؟؟ا

 
 األول يف عمليِة التفكري ها الركنأن. 
 وهي وعاُء املعرفة. 
 وهي الوسيلةُ األوىل للتواصِل والتفاهم والتخاطب، وبثِّ املشاعر واألحاسيس.  

 مشترك بني بين اإلنسان وبني اللغات كافة يف كلِّ مكان وزمان، إال           ةدر من أمهيِة اللغ    الق هذا
أنَّ اللغة العربية امتازت عن سائِر لغات البشر بأا اللغةُ اليت اختارها اهللا سبحانه وتعاىل لوحيه؛ ملا                 

م العرب وتكرره علـى      كما تقدم حتصل مبمارسة كال     امللكة« تعلم اللغة    إنمتتاز به من مميزات، ف    
السمع والتفطن خلواص تركيبه، وليست حتصل مبعرفة القوانني العلمية يف ذلك، اليت استنبطها أهل              

      ذاوه. )١(» بذلك اللسان وال تفيد حصول امللكة يف حملها        اصناعة البيان، فإن القوانني إمنا تفيد علم 
 .غريهاية أو عربية أو سريانية أو دليل على قدرة اإلنسان على اكتساب اللغة سواء كانت فارس

 تشومسكي يف كتاباته حيث أدرج مصطلحني هامني يف حقل اكتـساب  ا ما ذكره أيض وهذا
 املعرفة أو الكفاءة اللغوية اليت توجد يف دماغ املتحـدث، فكـل             أي Competenceاللغة ومها   

 املُحيط الذي يعيش فيـه       من خالل  اإنسان حيتوي دماغه على هذه املعرفة حبيث تتم تغذيتها الحقً         
 القدرة اللغوية على إنتاج اللغة أو األداء اللغوي، فبعـد أن يـتم              أي Performanceومصطلح  

 ا قـادر  اإلنسانإضافة املُدخالت اللغوية اليت اكتسبها املُتحدث من بيئته إىل الكفاءة اللغوية يصبح             
 الْتفاتـه إىل أن     احيث حيسب له أيـض    على إنتاج اللغة، وهذا ما مساه ابن خلدون مبلكة اللسان،           

ـ        إن مقولة الـسمع   ،"2انيةالسمع أبو امللكات اللس   "وسيلة اكتساب امللكة اللسانية هي السمع، ف
اللغات واكتساا، والذائقة األدبية والشعرية،     اخللدونية نقلتنا نقلة مهمة باجتاه الوعي بوسيلة تعلُّم         

أصبح الربط بني اللسان والسمع أبني ما يكون، وإذا كانـت ملكـة             : وطالقة اللسان، وباختصار  
اللسان تربى عن طريق اُألذن، فإن تغيرها أو فسادها يكون عن طريق األذن أيضا، واللسان العريب                

 نشأة صناعة العربيـة  إىل فسد كذلك بالسمع، وهذا ما أدى      الذي كان عن طريق السمع، تغير أو      
                                   

 .١٠٨٦، ص ٣عبدالرمحن ابن خلدون، املقدمة، مرجع سابق، اجلزء   ) ١(
 .١١٢٩، ص ٣عبدالرمحن بن خلدون، املقدمة، مرجع سابق، اجلزء   ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .أو علم النحو
 كون اللغة العربية حتمل من اللني واملرونة مـا          ى إىل هذه امللكة الفطرية، وزيادة عل      باإلضافة

 للغة العربية من اللني، واملرونة، ما       إن«): وليم ورل (جيعلها أسهل يف التلقني كما يقول األمريكي        
فاللغة العربية مطبوعة وتعرب عن الفطـرة وتتفـق         .  من التكيف وفق مقتضيات هذا العصر      ميكنها

وحقائق األشياء وهلا جرسها الشاعري اجلميل وهي سهلة التعلم والتعليم تامة يف ألفاظها كاملة يف               
  .)٢(» امللكات وأوضحها إبانة عن املقاصدأحسن«:  وكما قال ابن خلدون فهي،)١(»حروفها
 إىل هذا كله ومن أجل تدليل الصعوبات أمام متعلمي اللغة العربية نذر مجهور مـن                إلضافةبا

اللغويني أنفسهم خلدمة اللغة العربية بوضع قواعدها وتيسري سبل متلكها والضفر ا حبيث أجـادوا               
  .يف ذلك وأبدعوا

 
 ، من ناحية  عجامكتابة احلرف العريب وضبطه بالشكل واإل      قواعد النحو والصرف وطريقة      إن

 من ناحية أخرى، خِدم ذلك كله بعبقرية وبراعة أظهرت متيـز          )٣(والصوتوحتقيقه يف جمال األداء     
فقد عكف علماء   "اللغة العربية على سائر اللغات، وحددت داللة األلفاظ على املعاين بغاية الدقّة،             

ة العربية وعلومها، واستنبطوا قواعدها، ووضعوا أصول حنوها وصرفها حـىت متـت           اُألمة على اللغ  
الضوابط واملقاييس يف غاية الوضوح والبيان ِمما جعلها لغةً علمية مكتسبة يسهل حذقها وتعلمهـا        

فواجـا،   أبناء غري العربية الذين دخلوا دين اإلسـالم أ         وعلى« ،)٤(» أبناء اللغة العربية الناشئة    لىع
          ومل يكن أبو األسود الدؤيل، واخلليل       ا،فانتشرت اللغة بينهم كما مل تنتشر لغة من قبل سرعة ويسر 

وغريهم كثري  ... بن أمحد، وسيبويه، واملربد، وأبو علي بن فارس، والثعاليب، وابن سيده، والزبيدي           
بـل كـان   ...  ملنصبا طلبعلماء يف اللغة يتشدقون يف اتمعات بعلمهم، أو سعيا لرزق صغري أو 

 وهـذه  وجــل، كل منهم يهب حياته يف خـدمة علم من علوم العربية يتقرب بـه إىل اهللا عز           

                                   
 .٣٨، ص ٢م، الطبعة ١٩٨٧فائس، بريوت، نايف معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، دار الن  ) ١(
 .٢٩٥، ص ١ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون،، مرجع سابق، ص، اجلزء   ) ٢(
 .٢١٧حممد مصطفى بن احلاج، عاملية اللغة العربية، من قضايا اللغة العربية، مرجع سابق، ص   ) ٣(
 وحرص األبناء؛ حتقيق نشر يف جملّة اُألمة، العـدد          صالح عبد املقصود وحسن علي ربا، لغة القرآن بني مكر األعداء            ) ٤(

 .٥٩هـ، ص ١٤٠٤، رجب ٤٣



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  . )١(»فدانت هلم العربية وذلل هلم علمها! غايتهم األوىل 
 يف جمـال األداء الـصويت       حققوا«:  إىل علماء التجويد فإنهم كما قال أحد الباحثني        وبالنظر

اهرة نادرة احلدوث يف أي لغة من لغات العامل، وإليهم يرجع الفضل يف حفـظ النطـق                 القرآين ظ 
  .)٢(»العريب الفصيح ساملًا إىل حد بعيد من تأثريات التطور اللغوي

 بفضل العلماء استطاعت اللغة العربية جتاوز املشكالت الـصوتية والنحويـة والـصرفية              إذا
 ي العلمي الذي يعرفه عاملنا اليوم، يستعص      تقدم ال رغم علىة  والداللية، لكن تبقى املشكالت املنهجي    

حلها، حتتاج تكاثف اجلهود لبناء منهج علمي رصني خيدم العربية ابتداء وخيدم طالب العربية مـن                
  .الناطقني بغريها انتهاء

  
 

 الكرمي والـسنة   أن اللغة العربية تتبوأ مكانة عالية بني اللغات العاملية، ألا لغة القرآن          شك ال
 وعاء لغوي واحد، كذلك تعد برأي مجيع اللغـويني          يفالشريفة، فهي جتمع بني أبناء األمة العربية        

 العلـوم والفنـون واآلداب   استيعابمبن فيهم األجانب أا متتلك كل مقومات اللغة القادرة على           
عربية شاملة تقوم على االهتمـام   من وضع آلية لغوية بدكافة، أي أا لغة احلضارة العاملية، هلذا ال   

باستخدام العربية الفصحى اليت تستعمل يف جماالت احلياة العلمية والعملية يف أحناء العـامل، وفـق                
منهج علمي ينمي التوجهات اليت تساعد متعلم اللغة العربية من الناطقني بغريها على ختطي احلاجز               

  .النفسي وزيادة رغبة املتعلم ودافعيته للتعلم

                                   
 .٥٩صالح عبد املقصود وحسن علي ربا، لغة القرآن، مرجع سابق، ص   ) ١(
 .٢٧١حممد مصطفى بن احلاج، عاملية اللغة العربية، مرجع سابق، ص   ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
    

 ورش برواية الكرمي القرآن. 
                ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، حتقيق ناصر بن عبدالكرمي العقـل، دار

  .هـ١٤٠٧الكتب العلمية، 
  ،م١٩٨٨تاريخ ابن خلدون، حتقيق خليل شحادة، دار الفكر، الطبعة الثانية، ابن خلدون.  
     ٣مشكل القرآن، حتقيق السيد أمحد صقر، املكتبة العلمية، املدينة املنورة، الطبعـة             ابن قتيبة، تأويل ،

  .هـ١٤٠١
  ،م١٩٤٠أبو عبداهللا حممد الشافعي، الرسالة، حتقيق أمحد شاكر، مكتبة احلليب، مصر.  
 ٢أبو الفرج األصفهاين، األغاين، حتقيق مسري جابر، دار الفكر، الطبعة.  
     احيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها فقه اللغـة،             أمحد بن فارس الرازي، الص

  .م١٩٩٧، ١حتقيق أمحد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 
                ،أمحد مسايلوفتش، فلسفة االستشراق وأثرها يف األدب العريب املعاصر، دار الفكر العـريب، القـاهرة

  . م١٩٩٨، ١الطبعة 
 م١٩٨٥للغة العربية أم اللغات ولغة البشرية، دار الفكر، دمشق، الطبعة إمساعيل العريف، ا.  
  م١٩٨٧أنا دولينينا، من تاريخ االستشراق يف االحتاد السوفيييت، جملة االستشراق، بغداد .  
  م١٩٨٢، ١أنور اجلندي، الفصحى لغة القرآن، دار الكتاب اللبناين، طبعة.  
 ا وخصومها، مطبعة الرسالة، مصرأنور اجلندي، اللغة العربية بني محا  
               أنور حممود زنايت، زيارة جديدة لالستشراق، مع دراسة للرؤية االستشراقية املنصفة للرسول حممـد

 ،م٢٠٠٦، مكتبة األجنلو املصرية.  
  ،م٢٠٠٧أنور حممود زنايت، علم التاريخ واجتاهات تفسريه، مكتبة األجنلو املصرية.  
 االستئذان واآلداب، باب ما جاء يف تعليم السريانيةالترمذي، سنن الترمذي، كتاب .  
                 ،جالل الدين السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، حتقيق حممد جاد املوىل، املكتبـة العـصرية

 .م١٩٨٦بريوت، 
  ،م١٩٥٦جوستاف لوبون، حضارة العرب، ترمجة عادل زعيتر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة. 
 ن علي، لغتنا هويتنا، املصدر، موقع ديوان العربرامز حميي الدي.  
                ،زاهر بن مرهون بن حفيف، مناهج وكتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، دار املعارف، القاهرة

  .م١٩٧٠، ١الطبعة 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

               زيغريد هونكه، مشس العرب تسطع على الغرب، تعريب إبراهيم بيضون وآخرين، دار صادر، الطبعة
  .م٢٠٠٠، ٨
 قضايا اللغة العربية املعاصرة، إصـدار املنظمـة   : قضايا اللغة العربية املعاصرة، حبث مدرج يف فيصل،  شكري

 . م١٩٩٠، العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة الثقافة، تونس
 ةة اإلسالمية ومكانتها يف الثقافة العربيمجيل عيسى املالئكة، اللغة العربي. 
 ةشكري فيصل، قضايا اللة املعاصرة حممد مصطفى احلاج، عاملية اللغة العربيغة العربي.  
  م٢٠٠٩ مارس ٣طيب تزيين، التشاؤم البطويل والثأرية املضادة، جريدة االحتاد اإلماراتية، بتاريخ.  
  ٦عباس حممود العقاد، أشتات جمتمعات يف اللغة واألدب، دار املعارف، مصر، الطبعة.  
    ضة مصر للطباعة والنشر           عبدالرمحن بن خلدون، مق ،دمة ابن خلدون، حتقيق علي عبدالواحد وايف

  .م٢٠٠٤والتوزيع، القاهرة، 
  ،ضة مصر م١٩٩٧علي عبد الواحد وايف، فقه اللغة، القاهرة، دار.  
              فردينان دي سوسري، حماضرات يف األلسنية العامة، ترمجة يوسف غازي وجميـد النـصر، املؤسـسة

 .م١٩٨٦اجلزائرية للنشر، 
                اللسان العريب وقضايا العصر، رؤية علمية يف الفهم واملنهج واخلصائص والتعليم والتحليـل، عمـار

  .م٢٠٠٩ساسي، عامل الكتب احلديث، اربد، األردن، 
               جامعة مستغامن،   ٥ليلى صديق، تأثري اللغة العربية يف غريها من اللغات، جملة حوليات التراث، العدد ،

  .م٢٠٠٦اجلزائر، 
 هـ١٤٠١، ٢ملبارك، اللغة العربية يف التعليم العايل والبحث العلمي، مؤسسة الرسالة، الطبعة مازن ا.  
  م١٩٧٩، ١مازن مبارك، حنو وعي لغوي، مؤسسة الرسالة، دمشق، الطبعة. 
  م١٩٥٤، ١ماكس فانتاجو، املعجزة العربية، تعريب رمضان الوند، دار العلم للماليني، الطبعة.  
 ٢م، الطبعة ١٩٧٣ن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية، بريوت، حممد بن أيب بكر ب.  
                 ،ة، القـاهرةحممد بن رسالن، فضل العربية ووجوب تعلمها على املسلمني، دار العلـوم اإلسـالمي

  .م١٩٨٩يناير،
  م٢٠١١، ١املدخل يف تدريس النحو، حممود كامل الناقة، مكتبة الرشيد، الرياض، الطبعة. 
   ي، حتت راية القرآن، املعركة بني القدمي واجلديد، املكتبة العـصرية، بـريوت،       مصطفى صادق الرافع

  م٢٠٠٢
      معجم املعاجم، تعريف بنحو ألف ونصف ألف من املعاجم العربية التراثيـة، أمحـد شـرقاوي، دار

  .م١٩٩٣، ٢الغرب اإلسالمي بريوت، الطبعة 
  م١٩٨٢اإلمناء العريب، بريوت،ميشيل جحا، الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا، معهد.  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  م١٩٨٧، ٢نايف معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، دار النفائس، بريوت، الطبعة.  
  م١٩٦٤جنيب العقيقي، املستشرقون، دار املعارف، القاهرة.  
           ١نذير محدان، مستشرقون، سياسيون، جامعيون، جممعيون، مكتبة الـصديق، الطـائف، الطبعـة ،

  . م١٩٨٨
  م١،٢٠٠٤مهام، اللغة واهلوية يف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية، مكتبة األجنلو املصرية، الطبعة ياسر. 
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                ختام حممد الوزان، إدراكات املدرسني ملشكلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وتعلمهـا، جملـة

 . م٢٠١٤دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد األول، 
            ة، العـددصالح عبداملقصود وحسن علي ربا، لغة القرآن بني مكر األعداء وحرص األبناء، جملّة اُألم

  .ـ ه١٤٠٤، رجب ٤٣
      ــشبكة ــود يف ال ــات، موج ــني اللغ ــها ب ــة ومكانت ــة العربي ــسليم، اللغ ــان ال فرح

 ٠TF١Yk.html/http://www.alkutubcafe.com/bookالعنكبوتية،
               حممد عابد اجلابري، التعريب وحدة الوزارة، بطالة اخلرجيني، حوار حول قضايا التعليم باملغرب، جملة

 .٢٤فكر ونقد، عدد 
  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 

 
 
  ابــديالد ــأمح. د

 أستاذ اللغة العربية يف جامعة أنقرة
 

 القـسم  ، العربية من غري الناطقني ا يف اجلامعات التركية إىل أربعة أقسام اللغة و متعلم ينقسم
الطالب الذين يدرسون   : القسم الثاين . ة وآداا  يف قسم اللغة العربي    رسونالطالب الذين يد  : األول

الطالب الذين يدرسـون يف     : لثالثالقسم ا .  كلية التربية والتعليم   أي ،يف قسم تعليم اللغة العربية    
  .الطالب الذين يدرسون يف قسم الشريعة: القسم الرابع. قسم الترمجة

 مسريته أثناء يف أن الطالب ك وذل؛ة اللغة العربيوبني كبرية بينه   الفجوة و فتبد األول القسم   أما
غالبية الطالب الذين يدرسون يف هذا القسم ال        :  سبيل املثال  فعلى ، كثرية متطلباتالتعليمية تنقصه   

 املقابـل سـيحتاج     ويف ، من ناحيـة   هذا ،ميرون بسنة حتضريية جتهزهم للدخول إىل عوامل األدب       
 األدبيـة  دة القسم منشغلون بتوصيل املـا  هذا لموفمع ،الطالب فيما بعد إىل مهارة احملادثة والكالم      

 غـة  الفجوة بني الشكل اخلارجي للساع يؤدي إىل ات  وهذا ، عن اللغة العربية   ويبتعدون ،بلغتهم األم 
 مأما طالب قـس .  طالب هذا القسمختص عدة  ا أناقش نقاطً  وسوف ، احلقيقي ومضموا روحهاو

 يهتمون باللغة العربية بشكلها التعليمي مبتعـدين  فهم ا،متام فيبدون على النقيض  العربيةتعليم اللغة   
 اإلسـالمية ومما يلفت النظر أن بعض كليات الشريعة      . يف ذلك عن آداا والعناصر الثقافية املكونة      
 املفـردات   أن هـو  يسري فارق   مع ، سنة حتضريية  طالابدأت تستعني مبنهج هذا القسم لتدريس       

 اتكتسي ثوبّيتعلمـون مـن اللغـة العربيـة املفـردات      فـالطالب  املفارقة، وتبد وهنا ا، إسالمي 
 نقـاط  أناقش هنا بعـض ال     وسوف ، لغة الصحافة ولغة اتمع    ومتوت ،واملصطلحات الدينية فقط  

 القواعد  ة هذا القسم ينتمون إىل طريق     وطالب ، الترمجة قسم ووالقسم األخري ه  . جيابيةالسلبية واإل 
 القسم يكرر هـذه الـسلبيات   فهذا ، هلا سلبيات كثريةوكان ،الزمن سادت مدة من اليتوالترمجة  

 علـى  س يـنعك  وهذا ،دون أن يأخذ باملستجدات احلديثة اليت طرأت يف عملية تعليم اللغة العربية           
وسأي البحث ببعض   .  األساسية للغة  ات لديه الفروق بني املهار    وتتباين ، وحاجاته اللغوية  البالط

ـ . اقصة تساعد يف إكمال الصورة الن    أن و أرج املقترحات واحللول اليت    وواهلدف من هذا البحث ه
 احللول املناسبة   وإجياد ، على أهم حاجات الطالب اللغوية واملهاراتية خالل مسريته التعليمية         التعرف

  .  باتباع املنهج التحليلي يف ذلكوسأقوم ،هلذه احلاجات



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

 يزال وال ، من الشكوك والتخبط على مستويات عديدةثريفه ك العربية يكتن  لغة يزال تعليم ال   ال
 مـن   ربيـة  تدريس اللغـة الع    تقريب بشىت الطرق والوسائل     حياولون ليم التع مليةالقائمون على ع  

 يف  ا انتـشار  اللغـات  أكثر إحدى   وهي اإلسالم، فاللغة العربية لغة دين      ؛املستوى املأمول واملرجو  
فتعلـيم اللغـة    . جلهد املبذول ال يرقى إىل مستواها املقدس والعاملي        يؤسف له أن ا    ا مم لكن ،العامل

 ايت، اخلـرب  املستوى أو التقين   املستوى أوالعربية مير مبشكالت كثرية إن كان على املستوى اللغوي          
 جهة تعمل مستقلة عن اجلهة      فكل ، كله نتيجة لعدم التنظيم والتنسيق بني اخلربات واملختصني        وهذا

 إىل شـرق  نظرنا وفل. م يف عملية التعليتفاوتاأمل لواقع العربية يف البالد األجنبية جيد      واملت. خرىاأل
. خرى على الطالب يف باقي البالد األجنبية األ       ني لوجدنا طالم متقدم   ماليزية أوآسيا كأندونيسية   

مل نقـل    بعد دراسة سنة حتضريية من اللغة العربية جنده يتقن أكثر من نـصفها إن                هناكفالطالب  
 إلمكانيـات  على الرغم من ا    إتقانا أقل   فنجده الطالب الذي يتعلم اللغة العربية يف تركيا         أما ،أكثر

 ، ال أريد اخلوض فيهـا     اليتورمبا يكون هلذا أسبابه التارخيية املعقدة       . اليت توفرها اجلامعات لطالا   
االنفتاح والعالقات اجليـدة مـع    عد أن اللغة العربية يف تركيا قفزت قفزة نوعية باضح من الو لكن

 أي لرمسـي  كان على املستوى اإن ، ما شجع الطالب على دراسة اللغة العربية      اوهذ. البالد العربية 
 كثرية جعلت من التبـاين      صعوبات زال تعليم العربية مير ب     مالكن  .  املعاهد اخلاصة  يف أواجلامعات  

 .ثابتة بني الطالب مسة غالبة وروقواالختالف والف
 
 

 لتعليم اللغـة  األوىل أقسام قدمية ووهي ، يف اجلامعات التركية أقسام اللغة العربية وآداا توجد
 معلومـات تتعلـق     خالهلاطالب   ال يتلقى ، أربع سنوات  األقسام الدراسة يف هذه     وتستمر ،العربية

 نتيجة للتطـور الـذي      األقسام هذه   دت ازدا وقد ، الثقافية واد وبعض امل  والصرف و والنح باألدب
وحىت ال يكون   .  الكبرية معات توجد يف معظم اجلا    األقساموهذه  . حدث بني تركيا والبالد العربية    

 سبيل املثال قسم اللغة العربية وآدا      على أذكر   اعملي إحصائي اللغة العربية   وقسم ، يف جامعة أنقرة   ا 
وتوجد هذه .  اللغة العربية وآداا يف جامعة أرض روم       وقسم ،وآداا يف عدة جامعات يف إسطنبول     

  . قدمها ومعاا هذه األمثلة لعراقة جار أكتفي بذكلكنين ، كثريةأخرى يف جامعات األقسام



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 
 على طالب زاد عددها نتيجة إلقبال ال وقد ، كليات الشريعة  من كثريا اجلامعات التركية    حتوي

 قبـل أن  فـالطالب  ، سنة حتضريية لتعليم اللغة العربيـة توجدويف كليات الشريعة  .  الكليات هذه
.  العربية اللغة ميرون بالسنة التحضريية لتعلم      اإلسالمي يف الدين    ألساسية ا املتطلباتيبدؤوا يف تعلم    

وكثري من هذه الكليات مازالت تفتقر إىل املنهاج القومي الذي يكفل للطالب امتالكه العربية بعـد                
 ونظرنـا ول.  لألمور األساسية يف هذه اللغة     ولكن ، ال نقول امتالك الطالب لكل العربية      وحنن ،سنة

 الكفاية ومستوى   مستوى: بشكل متأمل إىل هذه الكليات لوجدنا أن الطالب ضائع على مستويني          
 عن حاجاته اللغوية    وال ، اللغوية ناقصة ال يستطيع أن يعرب عن حاجاته األساسية         فالكفاية ،الكفاءة

 الطالب على مستوى الكفاءة فلغة      وأما ،اليت حيتاجها يف السنوات األربع من خالل العلوم الشرعية        
 ونـة ذه الكليات بنسبة هائلـة يف اآل وقد زاد عدد ه.  حتضرييةبسنة ملرورهال ترقى إىل احلد األدىن   

  .األخرية
 
.  خـربة  أقـل  طالبـه    ولذلك خرى، األ األقسام يف تركيا مقارنة ب    ا القسم حديث نسبيّ   هذا

يف هذا القـسم تـسود أسـس    . وحتتوي اجلامعات التركية على قسمني ما زاال يف طور التجريب     
 هنا فطـالب هـذا     ومن ، )١( نظرت إىل بنية الكلمة على أا األهم يف البحث         ليتنيوية ا  الب لنظريةا

 مـن   االمسى أدوات ائية يف املعرفة والتعلم وينسون اهلدف         ا أ على ينظرون إىل الكلمات     القسم
 وفـق املنـهاج   ترمجتها جهود الطالب واملعلم تذهب إىل معرفة معىن الكلمة وكيفية      فكل ،الترمجة

 أن يفكك   حياول فهو ، الطالب ال خيرج عن طبيعة النص الذي بني يديه         فإن وبالتايل ،حملدد لديهم ا
 املعىن اـازي وفـق      يستخدمفإذا جاءت معه كلمة هلا معان جمازية        . النص من خالل النص ذاته    

قـي فإنـه     متر الكلمة نفسها لكن باملعىن احلقي      وعندما ، ذا املعىن  هنه وذ كرته يف ذا  وتبقى ،النص
بالنـسبة  . باحلقيقية ختتلط معاين الكلمات اازية   اومن هن . تسبه الذي اك  األول يترمجها وفق املعىن  

                                   
 استخدمها العرب   وقد ،يد العامل السويسري فرديناند دي سوسري      يف الغرب على     نتجت نظرية أ  هي:  البنيوية النظرية  ) ١(

 ، البنائية يف النقد األديبنظرية ،صالح فضل: راجع يف ذلك. يف العصر احلديث للداللة على االرتباط بني املعىن واملبىن  
 إىل التحليل   مدخل ، بارت وروالن ،١٢٠ص ، احملدبة من البنيوية إىل التفكيكية     املرايا ، العزيز محودة  وعبد ،١٢٠ ص

 بنائية، الفلسفية لل  اجلذور ، زكريا وفؤاد ،١٠ص م،١٩٩٣ ، سورية حلب، ، اإلمناء احلضاري  مركز ،البنيوي للقصص 
 .١٤ صتونس، ، اجلنوبدار ، البنيويةقضية ، السالم املسديوعبد ،١٢١ص املغرب، ، البيضاءالدار ، قرطبةدار



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

وهؤالء املعلمون ينظرون لترمجة    . ملعلمي هذا القسم معظمهم من خرجيي قسم اللغة العربية وآداا         
وبناء على  . )١(املعجم النحوية ومن خالل     عد شفراته من خالل القوا    فيفكون ،النص كهدف ائي  

 مـستوى  يهتم مبضمون النص على      لكنه ، اللغة وى مبضمون النص على مست    يهتم ال   فاملعلم ،ذلك
  . ما يعمق الفارق يف لغة الطالب من الناحية النظرية والعمليةوهذا مجة،التر

 
 يف طـور  زال ا قسم آخر لكنه مِتح فُمث ، يف تركيااان وحيد األخرية كونة القسم حىت اآل هذا
 القـسم يزخـر بـاخلربات       وهذا ، أنقرة مدينةقسم تعليم العربية يتبع جلامعة غازي يف        . التأسيس
 ، هـي حتـضريية  األوىلالـسنة  .  الدراسية للطالب هي مخس سنوات واتوجمموع السن . التعليمية
ويقف قـسم تعلـيم    . األولبالصف  ألساسية قبل أن يلتحق      من خالهلا املعلومات ا    لطالب ا يكتسب

       قسم له أسلوبه ومنهجه وطريقته وأدواته الدراسية    فكل ا،العربية على النقيض من قسم اللغة العربية وآدا ، 
 العربيـة وآداـا     لغة ال لطالبفكما  . ا واحتياج ا وشكلً ا فالطالب خمتلفون عن بعضهم تفكري     وبالطبع

  .أيضا قسم تعليم العربية احتياجاته اخلاصة فلطالب ، الدراسيةباتهمتطلاحتياجاته و
 

 الداللة املعجمية والصوتية    منها يدة، أن الداللة تنقسم إىل أقسام عد      معروف وكما ه : الداللة -١
 لنهايـة وأي لغة من اللغات هي يف ا. )٣ ()٢( والثقافيةالجتماعية اوالداللة ،والنحوية والصرفية 

 يف نقص من هذه الدالالت سـيؤدي إىل نقـص       وأي ،حمصلة من هذه الدالالت مبجموعها    
 تباين معرفة طـالب     حظومما يل .  يف تأرجح واضطراب   لطالب سيدخل ا  وبالتايل ،تعلم اللغة 

 طالب قـسم وآخـر    كلمة رمبا خيتلف بني  فمعىن ،اللغة العربية ملعىن الكلمة بنفس املستوى     
 واالختالف األقسام، أسبابه الكثرية منها التباين الكفائي بني معلمي هذه   وهلذا كبريا، ااختالفً

 أثنـاء  يفإن كل كلمة تتشرب مبعـان كـثرية         .  ومقاصدها التعليمية  األقسام توجهات   بني
                                   

 ملساعدة الطالب على تذوق     ضي الطريقة استعملت يف بداية القرن املا      وهذه ة،والترمج و لطريقة النح  تبع العمل ي  هذا  ) ١(
 ، العلمـي واملطـابع    النشر ، اللغة ريس ومبادئ يف تد   أساليب ، فرميان -دايان الرسن : راجع. آداب اللغات األجنبية  

 ،ة تعليمها وتعلمها   األجنبي اللغات ، علي حجاج  -ا خرم ونايف ،٥ص ، العربية السعودية  اململكة ، امللك سعود  جامعة
 .١٠٦ص

 ، النهضة دار ، اللغة علم ، وايف الواحدعبد: انظر.  واألهداف البحثية  لدارس تقسيم الداللة حبسب وجهة نظر ا      خيتلف  ) ٢(
 .٤٤ص مصر، واملصرية، األجنلمكتبة ، األلفاظداللة ، أنيسوإبراهيم ،٣١٣ص مصر،



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

كـن أن   فعامل التـزامن مي   . )١( التزمن عنصر و لتزامن ا عنصر ، ا عنصران  ويتحكم ،رحلتها
 ا الكلمـة بعـد    يعطي أو ، الذي كانت تدور حوله    واملعىن ،يصف الكلمة يف مرحلة تارخيية    

ّا التارخيية       أي ا،تارخييـ     وأما ، املعاين اليت اكتسبتها الكلمة خالل مسري  و العامل الثـاين فه
.  ألـسين ر ينظر إليها كتطـو بل ، الكلمة ال يهتم ا يف سياقاا املختلفة  وهنا ، التزمن عنصر

 غة ما يسيطر على أقسام الل  اوهذ.  كبرية بني أقسام اللغة العربية     الفرجة و تبد زاويةومن هذه ال  
 تسود الداللة   حيث ضها، وسيطرة لبعض الدالالت على بع     ا جند طغيان  حيث ،العربية وآداا 

 وهنـا   .املعجمية والنحوية والصرفية بشكلها اجلاف وارد عن السياق االجتماعي والثقايف         
 الداللـة   سلطة خالل سنوات الدراسة ال يستطيع أن خيرج عن          فالطالب ،تربز أهم مشكلة  

 تظهر مشكلة   وبالتايل ، بوجود معجم شامل وواضح لكل الكلمات      نا إن سلم  هذا ،املعجمية
 املعجـم   وبالطبع ، الطالب عندما يريد أن يعرف معىن كلمة يرجع إىل املعجم          ن هي أ  أخرى

 معلمـه   سـيتخذ  أو ، واالصطالحية والثقافية  الغية املعاين الب  وتغيب عنينيم أو معىن   يعطيهس
املعلم سيوضح معىن الكلمة وفق النص الـذي بـني يديـه ال وفـق        لكن ، لإلجابة امصدر 

 تزخر بااز واالستعارة    ية أن املوضوعات األدب   ومعروفوكما ه . التنوعات الداللية للكلمة  
 األدب دون هذه اخلصائص ال يسمى       ف ، البالغة تضوعا من مو  خرىوالكناية واألنواع األ  

لم رأس املع  ويف ، يد الطالب نص ممتلئ بالرموز البالغية      ففي ، املعادلة اللغوية  تلوهنا خت . اأدب 
 وختتفـي املعـاين اازيـة       معنيني أو ا ميتلك معىن وحيد   واملعجم ،اجتاه واحد لشرح النص   

 نيبإن اكتساب الطالب األج   . نرية واضطراب كبريي   سيقع الطالب يف ح    وبالتايل ،والبالغية
 فالداللـة  ، من املعلمني يدرك هذه الناحيـة      وقليل ، العربية موضوع يف غاية األمهية     داللةلل

 له مـن  بد ال  بل ، املعجم لغة أو علماء اللغة ال يقتصر على لغة األدب         دهمبفهومها الذي حد  
 مـا   وهـذا  ،)٢( السياق الثقايف واالجتماعي   أن يتحرر من سلطة الرتابة املعجمية ليخرج إىل       

          ا بعيدعن حيوية اللغة العربية    اجيعل الطالب األجنيب الذي يدرس يف قسم اللغة العربية وآدا  .
                                   

 احلقيقة يقابـل    ويف ،١٠٣ص ، يوسف غازي  ؤلفه مل نية األلس  مصطلح التزامن والتزمن يف كتاب مدخل إىل       استخدم  ) ١(
 ،املبادئ واألعالم ) علم اللغة احلديث   (األلسنية ،انظر ميشال زكريا  . هذين املصطلحني البعد التارخيي والبعد الوصفي     

 .٢٢٦ص لبنان، ، اجلامعية للدراسات والنشراملؤسسة
 القاهرة، ، اخلاجني مكتبة ينه، اللغوي مظاهره وعلله وقوان    التطور اب،التو رمضان عبد  ينظر ، هذا املوضوع  يف للتوسع  ) ٢(

 .١٦٠ص



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 املقابل ينغمس الطالب ويغرق يف الداللـة  ويف ،فاللغة حتيا باالستعمال واملمارسة واالحتكاك 
 ، والـصرفية  ة هلما قيمة يف الدراسات النحوي     تن الداللتان وإن كا   وهاتان ،النحوية والصرفية 

 كل إليهما بـش   ا تفكريه وعقله متجه   ويصبح ، يف وجه الطالب األجنيب    ا تقفان عائقً  لكنهما
 جنده يبحـث يف  لكننا ا، ال يعد عيب   وهذا ، النحوية صيالت يبحث يف أدق التف    فنجده ،مدمن

 ملوضـوع  بالنـسبة    أما. والصرف و يتقن املوضوعات األساسية يف النح     مل هو و التفصيالت
 وتـتحكم  ، الداللة االجتماعية والثقافية وحىت الصوتيةهمالداللة يف أقسام الشريعة فتغيب عن    

 داللـة  ال إن«:  الدكتور عمـر األمحـد     يقول ،يف قاموس الطالب الداللة الصرفية والنحوية     
 النحويـة   الداللـة  ودقد تب . )١(» أن تفك شفرة اللغة مبفردمها     طيعالصرفية والنحوية ال تست   

ـ     واللغة ، اللغة بشكل عام   لكن لغة،والصرفية مهمة إىل حد ما يف ال        ون العربية خاصة ال تتك
 هذه الدالالت   وبعزل ، حتمل يف طياا املدلوالت الثقافية واالجتماعية      فالكلمات ،منهما فقط 

 وأقـصد  ،ا احلديثةيف هذا القسم تغيب الداللة مبكونا. ال يبقى من اللغة إال الشكل واملظهر  
 اإلسـالمية،  فكر الطالب يتجه إىل املفاهيم واملصطلحات        ويبدأ ، لغة الصحافة واإلعالم   اهن

فالطالب سيدرس  . ا عاديّ ا والتحصيل الدراسي لديهم يعد هذا أمر      الفكري للتكوين   وبالنسبة
ـ   ا وإن كان صحيح   وهذا ،فيما بعد العلوم الشرعية    سارها  لكن لغة الطالب تنحرف عـن م

 ا وسياسيّ ا واجتماعيّ ا يؤدي إىل انعزال لغة الطالب ثقافيّ      وهذا ، إىل جهة معينة   ومتيل ،احلقيقي
ّفالطالب ا،واقتصادي  ّنعرف أن لغة السياسة هـي اللغـة         فكما ، عن لغة السياسة   ا بعيد جد 

 بعـض   لقد قمت بامتحان  . السائدة يف أيامنا بسبب األحداث الكثرية اليت تعصف يف العامل         
 ياسية، سأزمة ، صحفيمؤمتر«:  بكثرة مثل ملنتشرة السياسية ا  لمات الك ببعضطالب الشريعة   

هل هـذه كلمـات     :  مسعوا ذه الكلمات تعجبوا وقالوا     وعندما ،» الثنائية العالقات أفاد،
 لـصحافة  الفجوة بني لغة طالب الشريعة ولغـة ا        إن«:  يقول الدكتور أمحد الدياب    ؟عربية

وأما الداللة الـيت  . )٢(»إلطالق وجود هلا على ا   أوال ،دة بعد األرض عن السماء    واإلعالم بعي 
 مـستوى   يف نقـص  من طالب هذا القسم     فيعاين ، قسم تعليم اللغة العربية    يف رحاهاتدور  

                                   
 وية، العلوم التربمعهد ، ماجستررسالة ، اليت تواجه األتراك يف تعليم اللغة العربية واملقترحاتاملشكالت ، الدياب أمحد  ) ١(

 .٧٢ص ، غازيجامعة
 .١٤ص ، غازيجامعة ، العلوم التربويةمعهد ، دكتوراةرسالة ، التحليلي يف تعليم احملادثةاملنهج ، الديابأمحد  ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 التعليمي يتجـه إىل  ر الفكأن ذكرت فكما ، النحوية والصرفيةىت والبالغية وح يةالداللة األدب 
 الكلمـة ال    فداللة عية، والثقافية واالجتما  ية األدب ثار عن اآل  نعزلة ارد م  تعليم اللغة مبفهومها  

 ما يؤدي بالطالب إىل اتساع لغته بشكل أفقـي       وهذا ،خترج عن االستعمال الشائع واملنتشر    
 ّيطرحولذلك جند بعض املدرسني     .  العمق واألصالة  زها الكلمات يعو  فمعاين ا،وليس عامودي 
 لكـن  ، من زيادة يف معرفة العربيـة     للطالب هذا القسم ملا حتققه       يف اللهجاتفكرة تدريس   

 شعر التفعيلة   من أو ، ما توخذ من األغاين الدارجة     كثريا أن الداللة    يلحظومما  . بشكل أفقي 
  .)١(الذي نشأ يف منتصف القرن املاضي

 بوحبـس  ، من إتقان مهاراـا كل أن إحكام أي لغة يتش  ومعروف ه كما:  اللغوية املهارات -٢
 والكتابـة،  ، االسـتماع مهـارة «:  اللغة الثانية فقد قسمت هذه املهارات إىل أربـع   علماء

وحبسب قواعـد   .  الفهم مهارة املهارات تلك إىل   تضافوميكن أن   . )٢(»والقراءة واحملادثة،
 يـتقن   حىتإن الطالب اكتسب اللغة     :  أن نقول  ميكن ال   فإنه ، يف تعليم اللغة   وريبالنظام األ 
 فالطالب يـدور    وآداا؛ وهذا ما ال يتحقق يف أقسام اللغة العربية          .)٣(يعهاات مج هذه املهار 

 ، املهارات ال وجود هلا إال يف خيال الطالـب         وباقي ،مهارة الكتابة والقراءة  : حول مهارتني 
ففي .  احملادثة واالستماع ال نكاد نرامها إال عند الطالب الذين طوروا أنفسهم بذام            فمهارة

 األمر هذا فإن ،ي كنا ننتظر من الطالب أن يفهم كل ما يقوله معلمه باللغة العربية       الوقت الذ 
 و األدب والنح  تدريس وإن اجتاه قسم اللغة العربية وآداا حن      . ال يتحقق إال عند القلة القليلة     

وال شك أن املنهج احلديث يف تعليم       .  االستماع واحملادثة  اريت يبعد الطالب عن مه    والصرف
 مهارة احملادثة   فإن ،وحبسب بعض علماء اللغة احملدثني    . ت يتجه إىل تقوية مهارة احملادثة     اللغا

 وإن وهـذا  ،)١١ ()٤( إن بعضهم عدها طريقة يف تعليم العربيـة     حىت ، لتعليم اللغة  اتعد مفتاح 

                                   
 رواد هذا الـشعر نـازك       من ، العاملية الثانية  رب بعد احل  ظهر ، من ألوان الشعر العريب احلديث     ولونه:  التفعيلة شعر  ) ١(

 دمشق، ،لتراث املأمون ل  دار ، الشعر يف سورية   حركة ،أمحد بسام ساعي  : للتوسع ينظر .  شاكر السياب  بدر ،املالئكة
 .١٨ص

 اللغـة   فنون ، عبد الباري عصر   حسين و صعوباا؛ تدريسها، ، اللغوية مستوياا  املهارات ،رشدي أمحد طعيمة  : انظر  ) ٢(
 .٦٠ص القاهرة، ، الفكر العريبدار ،العربية

 .٢٢١ص ،لك سعود املجامعة ، العلمي واملطابعالنشر ، اللغة الثانيةاكتساب ، الري سلينكر-سوزان جاس: انظر  ) ٣(
 .١٠١ص بريوت، ، النهضة العربيةدار ، وتعليمهاغة أسس تعلم اللاون،دوجالس بر: انظر  ) ٤(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 واللغة ، لكن يفتح الطريق ملراجعة األسس اليت يقوم عليها تعليم اللغة بشكل عام            اكان بعيد 
 اليت أقوم ا بني أقسام اللغة العربية وآداا         والت واجل خربيت واقع منو. لعربية بشكل خاص  ا

 حبجم هـذا    ياسا نسبة ضعيفة ق   وهذه ،١٠ نسبة الذين يتقنون الكالم واحملادثة       أن يلتبني  
 جيد مـا  ال فهو ، لذلك تضعف عند الطالب عزميته يف مهارة االستماع       ونتيجة ، وامسه لقسما

 تكمـالن   ع احملادثة واالستما  فمهارة ، على االستماع ما دامت مهارة احملادثة ضعيفة       يشجعه
 ستماعأما بالنسبة لطالب الشريعة فمن الطبيعي يف هذا القسم أن مهارة اال           . ابعضهما بعض 

 للغـة  ي عندهم مهارة التفكري الفلسفوستقوى ، ستغيب عن الطالبسموعواحملادثة وفهم امل 
 نإ.  يدخل يف متاهات دقائق التصريف والبحث عن اجلذور اللغويـة          يبدأو التعبري،إن صح   

 يف  متـر  أو ، احلديث ح الكلمات اليت متر يف شر     اينتفكري طالب الشريعة وانشغاله مبعرفة مع     
.  تلك اللغة السائدة يف أيامنا     ا يبتعد عن فكرة االستماع للغة وخصوص      جيعله ،كتب التفسري 

.  لسانه من القسم يعمل فكره أكثر      هذا الطالب يف    ألن ، وجود هلاومهارة احملادثة لن يكون     
فالطالب يقوم بعملية التفكري الصامت اليت حتقق له هدفه يف معرفة أسرار النص الذي بـني                

يف احلقيقة بدأ أساتذة أقسام الشريعة يدركون أخطاءهم بعد النهـضة الكـبرية الـيت       . يديه
 شعروا باألزمة اليت وصلوا إليها مـن خـالل          فهم ،حصلت يف البالد يف السنوات األخرية     

 . اللغوية لدى طالب الشريعةهارة وتكبيح املييقتض
 

 تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها لوجدنا أـا مـا           كتب إىل   نظرنا ويف احلقيقة ل  : الكتاب -١
.  عنصر أساس يف العملية التعليمية    معروف و كما ه  كتابوال. وريبعيدة عن املعيار األ    ب زالت

 وأعطى ، يسري عليه  ا سليم ا منهج وأعطاه ، فتح للمعلم الطريق   جودةفكلما كان الكتاب ذا     
ومبقارنة سريعة بني   . )١( الثقة جبوهر العملية التعليمية    وأكسبه األمان، الوقت نفسه    يفالطالب  
 هذهوجنمل  . كبريا الفرق   جند األوربية، للغاتليم اللغة العربية والكتاب الذي ينتج       كتاب تع 

 . تيةالفروق يف النقاط اآل
 ا،إنتاج كتاب اللغة العربية يكون فر     : أوالّا ديمن قبـل    ذاتية ما يكون نتيجة حمصلة      فغالب 

                                   
 .١٤ص الرياض، العربية، لغري الناطقني بالتعليمية إعداد الكتب أسس اهللا، عبدحلميد عبدا-ناصر الغايل: انظر  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

ل خمتصني متـوهلم   نتيجة لعمل مجاعي من قب فيكون وريب األ ب الكتا أما معلمني، أو معلم
  . شركات معنية ذا اال

 اأكثر من نصف كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها أنتجت من قبل أسـاتذة              : ثاني
 رد أم درسوا يف أقسام اللغة       فاألساتذة ،ليسوا خمتصني يف تعليم اللغة العربية لألجانب      

ني أستاذ خترج يف أقسام تعليم اللغـة        فشتان ب . العربية وآداا يؤلفون ويكتبون لألجانب    
 ،وهذا مما ال ينتبه إليه هؤالء   . وآداا خترج يف قسم اللغة العربية       وأستاذ ،العربية لألجانب 

  . متاما خمتلفان فالقسمان
 ًعـشوائي ال   كل اللغوية تعرض بـش    فاملادة ،يعوز كتب تعليم اللغة العربية التنظيم     : اثالث 

 وكتـاب  ، واحد من الكتب يبدأ مبوضوع النكرة واملعرفة       ثلًافم ،جيمعها نظم وال ترتيب   
  .  يبدأ باجلملة وتعريفهاوآخر ل،آخر يبدأ بالفع

 كتب: ارابع   والطـرق  سـاليب  األمـل  تعليم اللغة العربية تعتمد على الطرق القدمية و 
ي  واألقدم بـني يـد     ا كتاب العربية بني يديك والذي يعد األكثر انتشار        افمثلً. احلديثة

 لكنـه  ، كنا ننتظر من مؤلفه أن حيدث هذا الكتاب على املستوى اللغوي           فقد ،الطالب
 وهـذا  ، إىل قسمني دون أن يعتين باملضمون      األولفقد قسم اجلزء    . قام بالتغيري الشكلي  

 فكـل  ، الكتاب دائم التحديث والتطوير واإلضافات     فنرى وريب،على عكس الكتاب األ   
  . وربية كتب تعليم اللغات األسنة نسمع عن سلسلة جديدة من

 يف الكتاب مهارات    فنرى بعضها، بفصل املهارات عن     لعربيةيقوم كتاب تعليم ا   : اخامس 
 وهذا ،)١( نراها منعزلة عن بعضها    لكننا ،اللغة العربية من استماع وقراءة وكتابة وحمادثة      

ايؤثر تأثريّا ا سلبياملهاراتهذه اكتساب الطالب يف كبري  .  
 ا وهي ، تعليم العربية غري مشوقة    ب كت اخلاملادة اللغوية د  : اسادسمملة جتعل الطالب    غالب 

 موضـوعات مـن      تعاجل ودائما ، للمستقبل مستشرقة  غري فهي ا، قبل قراء  باليأس سحي
 تتحدث عـن   وعاته بعض موض  ا يف كتاب سلسلة اللسان الذي أنتج حديثً       فمثلًا ،املاضي

 ،وهذه املوضوعات على الرغم من أمهية مفرداا      . )٢(عاحلرب وعن التجسس واالستطال   
                                   

 .التدريبات أومتحدة ومتكاتفة مع بعضها خالل النص  أن املهارات اللغوية ال نراها صل مبفهوم الفأقصد  ) ١(
 .٧ صالسعودية، ، امللك فهد الوطنيةمكتبة ، الثايناجلزء ،كتاب العربية بني يديك) لفنيجمموعة من املؤ: (انظر  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .ليأس موضوعات تشعر الطالب باخلوف والكنها
 ا خمتلفة   بيةكيفية معاجلة املوضوع يف كتب تعليم العر      : اسابعيف كتـب    جلتها عن معا  متام 

 يتحدث عـن    » بني يديك  العربية« موضوعات كتاب    أحد فمثلًا األوربية،تعليم اللغات   
 نرى أنه عقد مقارنـة بـني        فإننا ، إىل كيفية معاجلة هذا املوضوع     لونظرنا لكننا ،ةالبدان

  . )١( تأكل املأكوالت النباتيةانيةفتاتني واحدة تأكل املأكوالت احليوانية الدمسة والث
 للطالـب  وتـرك  ، الفتاتني بشكل مـستقل    لوعرض الكتاب   لكن ، لست ضد املقارنة   وأنا

 الطالب مهارة إضافية وهي الـتفكري       والكتسب ،اب لكان أفضل   واالستيع املقارنةاستنتاج  
 .واالستنتاج

 لوجدنا أن الغالبية الذين يقومون بتـدريس        ا إىل معلم العربية للناطقني بغريه     نظرنا لو: املعلم -٢
 هذه األسـباب  من الكثرية، أسبابه وهلذا ا، صحيحأهيلًااللغة العربية غري مؤهلني هلذا العمل ت  

 جنـد أن األسـاتذة      ولذلك ، العربية مل يكتسب العربية من مصدرها الرئيس       أن جلّ معلمي  
 فهـم  ، الفكر احلديث للغـة وينبذون ، خترجوا يف قسم اآلداب يتبعون الفكر التقليدي  نالذي

 هـذا   أراد فإذا ، من أفكار وشكل ومضمون    قدمي العربية وكل ما حيتويه ال     الةمتمسكون بأص 
 وشـكل القـصيدة     األدبده جير احلـديث إىل الـشعر و        أن يتحدث عن العربية جن     علمامل

 أنه يدرس العربية لألجانب الذين مل يتقنوا احلد األدىن من           األستاذ هذا   وينسى ،وموضوعاا
والغريب أن بعض هؤالء املعلمـني الـذين ختصـصوا يف           . كلمات العربية وليس من أدا    

 ،جنيب يف متاهاا وغموضـها    موضوعات مثل املوشحات وحبور الشعر يدخلون الطالب األ       
ـ         ا يبقى الطالب بعيد   ولذلك  صادية عن اللغة احلديثة مبكوناـا املختلفـة الـسياسية واالقت

 والفكـر  لتقليـدي وكلنا نعرف املعارك اليت سادت بني الذين حيملون الفكر ا   . الجتماعيةوا
بعدوا الطالب عن    أن ي  حياولون ب اآلدا قسم ووهلذا فمعلم . اإلصالحي يف جمال األدب واللغة    

 هلذا الفكر يتمسك املعلم يف هذا القـسم       يجةونت.  يف اللغة وحىت يف األدب نفسه      ثةكل حدا 
 واملوضوع  لفكرة أن يوصلوا ا   حياولون هم من    وقلة ،بلغته األم كلغة للتعليم واملناقشة واحلوار     

م الذين درسوا اللغة    ما يكون من أصحاب اللغة األ      غالبا األقساماملعلم يف هذه    . باللغة العربية 

                                   
 .٨٢ص ،تحدة العربية املاإلمارات ، املتوسط اجلزء الثاينالكتاب ،كتاب سلسلة اللسان) جمموعة من املؤلفني: (انظر  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 وكون خربته اللغوية من     رأسه تشرب   وقد ، مدرسني هلذه املادة   بحواالعربية يف بالدهم مث أص    
 يوجه املعلم تركيزه إليهـا هـي   يت الاألوىل النقطة ولذلك ، عامبشكل وكتب األدب والنح 

قابـل فمـواد     امل ويف ، من جهة  هذا ة؛ لغة تعليمي  بوصفه وليس ،األدب بوصفه مادة تعليمية   
 من هنا وهناك ويقوم     بية املعلم خيتار قطعة أد    فنجد فين، أواألدب ال يوجد بينها ترابط زمين       

 نعـوم   مقولة ووهنا تبد .  لألدب ويقوم ببحثه بشكل عشوائي     ا زمنيّ ا جمالً خيتار أو ،بدراستها
ـ    فكما ،تشومسكي غري حمققة ال بالشكل وال باملضمون       اح  نعرف أن تشومسكي نادى لنج

 ما ال نـشاهده     وهذا ،)١(العملية التعليمية بأن ميتلك املعلم الكفاية اللغوية والكفاءة التعليمية        
 كما ذكرت أن    ألنه ا،فالكفاية اللغوية غري متحققة على األقل نظريّ      . األقسامعند معلم هذه    

 الـدروس  اءوإلق ، اللغة التركيةأي ، من أصحاب اللغة األم   ون ما يك  غالبا األقساممعلم هذه   
 كبريا، ا سلبيّا الطالب تأثري يف املعلم نفسه و   يف يؤثر   األمروهذا  .  ما يكون باللغة التركية    كثريا

 النص أو ية املعلم سيتجه إىل القطعة األدب     فعقل ، وغري متزنة  مضطربة و اللغوية ستبد  فالكفاية
 فالكفاءة ، أقل درجاا  يف و التعليمية فتبد  اءةوأما الكف .  الذي سيقوم بشرحه للطالب    األديب

 ال يتم ألن املعلم ال يكلف نفـسه بالبحـث يف   وهذا ،التعليمية تنتج عند حماكاة الصعوبات   
 الذي بني يديـه     ص املعلم ال يتعدى أكثر من إيصال الن       فهدف ،أكثر من املادة اليت بني يديه     

ميلك مـن أمـره    على الطالب الذي ال   اوباحملصلة ستنعكس هذه األحوال سلب    . إىل الطالب 
ـ      .  معلمه من االستماع واألخذ    سوىشيء    قـسم  ووقريب من معلمي قسم اآلداب مدرس

ـ  لكـن  ، باللغة احلديثـة   يهتمون معلمي قسم الترمجة     أن و ه يسري مع فارق    ترمجةال  اخلط ب
فهم يقومون بترمجـة  .  يهتمون باللغة احلديثة ومبكوناا بأسلوب تقليدي  أي ،التقليدي نفسه 

 أساتذة هذا القـسم     وأغلب ، معتمدين يف ذلك على املعجم والداللة األحادية       مالحرفية للك 
 العربية تكونت يف عقلهم وذهنهم حىت أا حتجرت فأصبح          فلغتهم ،من خرجيي قسم اآلداب   

 دون لكـن  ، منهم يستطيع أن يترجم ما يقرأه     لواحدفا. خروجها إىل اللسان صعب التحقيق    
فكر الذي انتشر نتيجة لطريقة القواعد والترمجة يف تعلـيم           ال وهذا ، واحدة لمةأن يتكلم بك  

                                   
 ، اجلامعيـة املؤسسة ،)اجلملة البسيطة( وقواعد اللغة العربية لتحويلية األلسنية التوليدية وا   كتاب ،ميشال زكريا : انظر  ) ١(
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 الطالب يتقوقع   عل جي وهذا ، الكفاءة يف عملية التعليم    علمني ما ينقص هؤالء امل    غالباو. )١(اللغة
.  كل انفتاح يؤدي إىل تطوير مهارة الكـالم واالسـتماع          ويرفض نص،على نفسه خالل ال   

 تتبع للنـهج احلـديث      ة اللغوي فالتركيبة ،يم العربية  تعل قسم و يقف معلم  متاماوعلى النقيض   
 املعلمون ينادون خبلع القدمي وكل مـا حيويـه مـن مـضامني              فهؤالء ، اإلصالحي الفكرو

 ، هلؤالء املعلمني يرفضون األدب الكالسيكي دون التصريح بذلك        املبدئية لنظرةوا. وأشكال
 احلقيقة توجه املعلم إىل هـذين     ويف.  إىل األدب احلديث من خالل القصة والرواية       ويتجهون

 تعليم اللغة العربية كما قلنا يتخذ من اللغة احلديثة أداة له يف تعليم              فقسم ،النمطني له أسبابه  
 معلم هذا القسم بالبحث والتنقيب      قوموهلذا ي .  بشكل عام حتقق هذا اهلدف     والرواية ،العربية

ـ يفيف احلقيقة يؤثر وهذا  . احلديث األدبيف الرواية والقصة القصرية يف        سم، طالب هذا الق
 يكون أساتذة هذا القسم مـن قـسم         ما وغالبا.  نفسه الجتاه فيما بعد سيسريون على ا     فهم

 اللغويـة للمعلـم     فالتركيبـة  ، درسوا وخترجوا فيه مث أصبحوا مدرسني      فهم ،تعليم العربية 
 بتعليم العربيـة    ميقو ووكما يظهر من اسم هذا القسم فه      . تشكلت خالل مسريته الدراسية   

 كيف سيكسب الطالب    أي ، ينظر إىل العربية كمادة تعليمية     أي ،باملفهوم ارد لكلمة تعليم   
 فهـم  ،ومن هنا فأغلب املعلمني ينظرون إىل العربية كمهارة وفن وطريقـة          . املادة التعليمية 

ـ القسموهذا .  عن أحدث الطرق والوسائل التعليمية احلديثة  البحث ودائم اس قـام   يف األس
 يف عـصوره    األدبف.  والثقافية األدبية تدريس املواد    بداياته أمهل يف    لكنه ،على هذه الفكرة  

 العامة اليت ال تروي ظمأ      األفكار باستحياء ببعض    فيظهر ،املختلفة يغيب حىت السنة األخرية    
ولذلك فقد أدرك بعض القائمني يف هذا القسم        . طالب درس اللغة العربية مدة مخس سنوات      

 يطور نفـسه    وأخذ ، بالبحث والتنقيب عن جواهر األدب العريب      فقام ، يكتنفه الذيالنقص  
.  العربية اليت ال تنفك عن األدب حبال من األحـوال          الثقافة ومستوى   غويعلى املستوى الل  

لكن بعـض   .  واتمع والثقافة العربية   األدب ن ع اوهلذا فإن طالب هذا القسم بعيدون قليلً      
 يرسل الطالب إىل اتمعات العربية لتطوير       وبدأ ،ذا القسم أدرك هذه الثغرة    املسؤولني يف ه  

 يكن من أمر فإن هـذا ال        مهمالكن  . ا على الثقافة واتمع العريب ثاني     وللتعرف أولًا،لغتهم  

                                   
 .٢٠ص الرياض، ، تدريس اللغة العربيةأساليب ،حممد علي اخلويل: انظر  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 فيكون ، من خالل سنوام الدراسية    األدب القسم جيب أن يتعرفوا على       ذا ه ب فطال ؛يكفي
 بال ااألدب ممزوج   أقرب إىل فهؤالء ، الشريعةأقسام و معلمبقىوي.  إىل جنب  الغة التعليمية جنب 

ـ ا القدمي لغة وفكر  ىل ينتمون إ  فهم اإلسالمي،النهج التقليدي    فنجـدهم  ، وطريقـة ا واجتاه 
 العنف ألم جيربون الطالب على عملية احلفـظ         وأقول ،يطبقون العنف اللغوي يف منهجهم    

 والنص  القرآن مدركون أن فهم     فهؤالء ، أسبابه وهلذا ،ي والصريف السليب ذات املكون النحو   
 مـن   ٨٠ نسبة جند أن    ولذلك والصرف، والديين ال ميكن فتح دالالته إال من خالل النح        
 حقيقـة مـرتبط     األمـر  وهذا   والصرف، وحصص برنامج الدروس تذهب إىل ماديت النح      

لب املعلمني الذين يدرسـون يف الـسنة        وأغ. باخللفية الفكرية والتارخيية ملعلمي هذا القسم     
 يرون أن كلية الـشريعة    فهم ا، أقسام اللغة العربية وآدا    نالتحضريية لكلية الشريعة جلّهم م    

 ساد  فقد ، التفكري يوجد خلفه أسباب    وهذا ،هي الوريث الشرعي لقسم اللغة العربية وآداا      
 املعلمون يتجهـون    فكان ،لشريعة والصرفية يف كليات ا    حويةيف املاضي تدريس القواعد الن    

 ة بتحفيظ الطالب قوالب حنوية وصرفية جـاهز       ويقومون ، اجلاف كلهافقط إىل القواعد بش   
: وأساتذة هذه الكليات ينقسمون إىل ثالثة أقـسام .  يكون هلا أي صلة باللغة العربية   ندون أ 

 أو ،ن هذه الكليات   يغزو بدؤوا الذين قسم اللغة العربية وآداا      رجيي هم من خ   األولالقسم  
 الثالث  والقسم لشيوخ، الثاين هم من الذين درسوا العربية من خالل املساجد وبعض ا           لقسم

 ، بعض املواد الشرعية  تدريسهم من الذين خترجوا يف بعض الثانويات اليت اهتمت يف القدمي ب           
د أخـذوا   وبسبب قلة عدد املدرسني فق    .  أن يطورا لغتهم العربية بشكل ذايت      حاولوا وهؤالء

 املعلمـني   ءوالناظر إىل هـؤال   .  وأصبحوا مدرسني هناك   امعاتألنفسهم مقاعد يف بعض اجل    
     م حىت ، يف املسائل النحوية إىل أبعد احلدود      بالغوص ابأقسامهم الثالثة جيد أن لديهم هوسأ 

 ، احملادثـة هارة ملهارة االستماع وال م    ود وج فال ،ينظمون برنامج احلصص على هذا األساس     
إن الطـابع   .  هاتني املهارتني من الفروع اليت ال حيتاجها الطالب يف مسريته التعليمية           يعدونو

 ينظر إىل املعلم على أنـه يـتقن         فال ، الديين الطابع والذي يغلب على مدرس هذا القسم ه      
وهلـذا  .  فإنه يستطيع أن يدرس ويعلم العربية      ا كان دينيّ  فإذا ، توجهه ىل ينظر إ  ولكم ،العربية
ـ ذين املدرسني الألولئك تعطى   األولويةفإن   منـهم أن  ا أتقنوا القواعد النحوية والصرفية ظن 

 املقابل الطالـب يبقـى فهمـه        ويف ، جهة من هذا ، والدين القرآنذلك أكثر فائدة يف فهم      



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

من اللغة العربيـة يف      شريعة كتب ال  يف التحضريية وما جيده     لسنة بني ما يتعلمه يف ا     امتأرجح 
 . ما يسبب عند الطالب امللل ويبدأ يشعر بالنقصوهذا ،دراسته الالحقةسنوات 

 أمهية طرائق التدريس يف عمليـة       ىلقد أكد التربيون وخرباء اللغة الثانية عل      :  التدريس طرائق -٣
 هناك طريقـة  ولكن ،ويف احلقيقة ال توجد طريقة مثلى يف تعليم اللغة   . تعلم اللغة بشكل عام   

إن : فقولنا.  احمليطة بتعليم اللغة   وضاع وملستوى الطالب واأل   لتعليميةاأكثر مناسبة للمواقف    
     ال وحنـن  ، التعليمـي نطق فهذا إجحاف وخروج عن امل    اطريقة من الطرق هي املناسبة دوم 

وال بد لنا أن . ٧٠ طريقة من الطرق ميكن أن تغطي املوضوع بنجاح بنسبة      توجدنفكر أنه   
ـ   وهذا ،)١(يف عملية تعليم اللغة   نقر بوجود طرق قدمية وطرق حديثة         يف فلكـه    دور الذي ت

 اللغة العربية وآداا وقسم الترمجة تعتمد الطرق القدمية وعلـى  قسم في ف ؛ اللغة العربية  أقسام
 تتخـذ مـن     معروف و الطريقة كما ه   وهذه ،)٢( اإللقائية الطريقة أو حملاضرةرأسها طريقة ا  

 مـن   ب املعلومات على الطال   ءهذه الطريقة على إلقا   وتعتمد  .  يف عملية التعليم   ااملعلم أساس 
 جيعل الطالـب يف موقـف    وهذا ، يقوم باالستماع لكل ما يقوله املعلم      والطالب ،قبل املعلم 

 يـة،  عنده مهارة االستماع للغـة العرب      ومتوت ،سليب فتموت عنده مهارة التفكري واملناقشة     
 املعلمني ال   أن باستخدام هذه الطريقة     صلوالتناقض الذي حي  . ثة تنتهي مهارة احملاد   وباحملصلة

واحتياجات الطـالب   .  هذه الطريقة  سلبية يعمق   وهذا ،ميتلكون القدرات والكفاءات العالية   
 جترب هذه الطريقة الطالب على زيادة االنتبـاه         افمثلً.  عند استخدام هذه الطريقة    كثرياتزداد  

 يـؤدي إىل اسـتنفاد      وهذا ، والضجر  بامللل ويشعره لطالبوالتركيز مدة طويلة مما يتعب ا     
 ، واجتاهات خمتلفـة   ا ميتلكون ميولً  فالطالب ، الطالب ل أا تقتل ميو   أيضا ذلك   ومن ،طاقته

 ، تظهر عنده ملكة االستماع والفهـم      وآخر ، حيب أن يناقش   وآخر ، حيب أن يتكلم   فطالب
 وتقوم. خانة واحدة  كل الطالب يف     وتضع ، فإن هذه الطريقة ال تراعي الفروق الفردية       وهلذا

 بعـد ذلـك ال      لب نرى الطا  ولذلك ،هذه الطريقة على تعويد الطالب على احلفظ األعمى       
 الكالم الـذي ال  نهيستطيع أن خيرج عن كل ما يقوله املعلم ويتمسك بفكره وحفظه على أ           

أما طـالب قـسم     .  التحجر الفكري واللغوي يف ذهن الطالب      بب يس وهذا ،ميكن أن يغير  
  اجلزئيات النحوية والصرفية عة االستقرائية يف تتبــ الطريقعلم ما يتبع املغالبافالشريعة 

                                   
 .٣٦ص اإلسكندرية، ، املعرفة اجلامعيةدار ، تدريس اللغة العربيةطرق ،زكريا إمساعيل: انظر  ) ١(
 .٤٩ص القاهرة، ، النهضةمكتبة ، العربيةللغة طرق تعليم ا،حممد عبد القادر أمحد: انظر  ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

وهذه الطريقة كسابقتها ال    . )١(احلديثي أو القرآين النص   لىتعميمها ع  مث ،الستنباط القواعد 
 بطيئة  يقة طر فهي ح، مهارا بالشكل الصحي   سابميكن أن تصلح يف تعليم اللغة العربية واكت       

 مهـارات اللغـة     ومل ، واجلزئيات الصرفية  القواعد وة التعليم تم جبانب واحد ه      عملي يف
 يتحرر من سـلطة     أن الوحيد الذي استطاع     القسم وويبقى قسم تعليم العربية ه    . األساسية

 من أفكـار  خليطًا أن يتخذ لنفسه  واستطاع ، يف حرم الطرق احلديثة    ويدخل ،الطرق القدمية 
 فيد أو« دركرويل اليت تنسب للبلجيكي      قة لطري ورا بذ نجدف. ليم اللغة احملدثني وطرقهم يف تع   

 ـتم جبميـع     ولذلك ، وتقسيمه على مراحل   سفهذه الطريقة تعىن بسري الدر    . )٢(»دكرويل
 أال فيجـب  ، بعدد الطالب يف الـصف   أيضا وتم ، وميوهلم تمامام إشباع اه  مع ،الطالب

وهذا ما يسري عليه قـسم      . ا مخسة وعشرين طالب   ىل عدد الطالب يف الصف الواحد ع      زيدي
 قسم األدب العـريب حيتـوي       فمثلًا خرى، األ األقسام والذي ال جنده عند      عربيةتعليم اللغة ال  

 و حبسب هذه الطريقة هاومن أهم ما جنده حمققً    .  أكثر وأحيانا ا، على سبعني طالب   أحياناصفه  
 بغرائـز   ملـام ارة والقدرة على االبتكـار واإل      ميتلكون امله  حيث ، األساتذة املختصني  وجود

 ، جون ديوي يف قسم تعليم اللغة العربية       أفكاركما أننا نستطيع أن نرى      . الطالب وقدرام 
 لشخصيات الطالب بتعويدهم االعتماد على النفس يف فهم بعض القطـع            ا جند تكوين  حيث
.  منها واالستفادة ا فهمه حماولةو يقومون بتفريغها    ية باختيارهم لقطع مسع   واالستماع ة،اللغوي

 روح وتنمـي  ، روح االعتماد على الـذات وتقوي ،وبذلك تزيد ثقة الطالب بنفسه وقدرته  
 أو مـا  وضوع بني جمموعات من الطالب يف كتابة مالتعاون جند حيث ، بني الطالب التعاون

العربيـة وبـني     بني ما يتبعه أساتذة قسم تعليم        اوذا يكون الفرق واضح   .  قطعة لغوية  فهم
 .خرى األاألقسام

 ال تستطيع أن حتـيط   فهي ،ال شك أن معاجم اللغة الثنائية ينقصها الشمول والعمق        : املعجم -٤
 واحد من األسباب    وهذا ، بكل معاين الكلمات   يط تستطيع أن حت   وال ،بكل الكلمات العربية  

 التركيـة  أولعربية التركيـة   إىل املعاجم انظرنا وول. ا التباين بني الطالب لغويّ  اليت تؤدي إىل  
 بـني   ئيـة  الثنا فاملعاجم ، نرى أن هذه املعاجم ميكن أن ختتصر يف معجم واحد          فإننا ،العربية

 ويف ، من جهـة   هذا ،التركية والعربية تتشابه فيما بينها من حيث األسلوب واللغة والتنظيم         
                                   

 .١٠٨ص دمشق، ، العصماءدار ، يف طرائق التدريسالوجيز ،أسعد أمحد مجعة: انظر  ) ١(
 .٢٥ص الكويت، ، الفالحمكتبة ، اللغة العربيةمديثة يف تعلي احلاألساليب احلميد، عبداهللا عبدعبداحلميد: انظر  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 استخدام املرادفات   عدمو ، على هذه املعاجم عدم الدقة يف وضع املقابالت        يلحظاملقابل فإنه   
 ،وكما نعرف فإن من ميزات اللغة العربية وجود املؤنث واملذكر      .  ما ندر  إال اازي   املعىن أو

 فالطالـب  ، ما ينقص معظم املعـاجم     أيضا وهذا ، مجع التكسري  ا اجلموع وخصوص  وأنواع
ي إىل  هي أم مؤنث فـإن هـذا سـيؤد   ذكر يف املعجم وال يعرف أملمةعندما ينظر إىل الك   

 اجلمع من املسائل اليت تؤرق الطالـب        مسألة نفسه الوقت   ويف ، كالمه أثناء يفاالضطراب  
 يوفر للطالب الراحـة يف مجـع بعـض          مل السا ملذكر هنا فإن مجع ا    ومن ،وجيد صعوبة فيها  

 يف  ا مثلً فيقول ، غري العاقلة على مجع املذكر السامل      األمساءفنرى الطالب جيمع بعض     . األمساء
 موضـوع  يف   املهمـة واملـسألة   . »دفترون دفتر،« كلمة   جيمع أو ،»أستاذون أستاذ،«مجع  

ـ     فمن وعات، يف أبسط املوض   ةاملعجم أننا ال نرى معاجم متخصص      ا املفترض أن جند معجم 
ّاأدبي ّا واقتصادي ّا وسياسي      ا على األقل إن مل نقل معجم ّكله ال نراه على الـساحة    وهذا ا، طبي 

 الرغم من أن    على ا، وافي ا مسألة األفعال وتصريفها فإننا ال جند معجم       وقلنال و وحىت ،اللغوية
 .ا ما يقع يف أخطاء األفعال وتصريفاكثرياالطالب 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 
 

ـ               ال  د، شك أن التباين اللغوي واملهاري بني طالب أقسام اللغة العربية موجـود يف كـل بل
 اولكن أيّ . الغايات تتغري حبسب البلد واألهداف و     فهي ا، كثرية ال ميكن اإلحاطة ا كليّ      واألسباب

 هـذا   صـل  تو وقد ،كانت احلال فنحن ناقشنا هذا املوضوع حبسب أقسام اللغة العربية يف تركيا           
  :تيةالبحث إىل النتائج اآل

 اليت ما زالت حمافظة وتتبع الطرق القدمية األقسام ف ا؛ ملحوظً تفاوتا فيما بينها    األقسام تتفاوت -١
 قسم  أما املستعملة، أو والترمجة تبتعد عن اللغة الدارجة       آلداب متمثلة بقسم ا   ربية تعليم الع  يف

 عن لغة األدب    ويبتعد ، بني الشعوب العربية   ملة أن ميتلك اللغة املستع    حياولتعليم العربية فإنه    
 .ةوالنصوص القدمي

باين يف اكتساب العربية    فالت.  من تعليم العربية حتت خط الوسط      تحققة زالت األهداف امل   ما -٢
 . تعليم العربيةمن وبني الطالب يعيق حتقيق احلد املرج

 ال خنفي ما متتلكه بعض أقسام اللغة العربية من مواهب سواء            لكننا ، كالمنا بشكل عام   كان -٣
 ا لتعلم العربية خصوص   كبرية حوافز   لديهم توجد قبل الطالب الذين     من أو ،يف جمال التعليم  

 االنفتاح الذي شهدته تركيا على املنطقـة العربيـة          وبعد ، التجاري اهلدف وأ الديين   هلدفا
 .والعالقات التجارية اليت تعقد كل يوم

 وخـصوصا  ، بد من تبادل اخلربات بني الدول اليت تم بتدريس العربيـة لغـري أبنائهـا           ال -٤
يف جامعة غازي يف    قسم تعليم العربية    :  سبيل املثال  فعلى ، العربية ماجلامعات الناجحة يف تعلي   

 العربية مقصرون يف هـذا      فأبناء األوربية،تركيا وبعض املعاهد املتخصصة يف الدول العربية و       
 . من املؤمترات اليت تنظمها اجلامعات واملعاهد املتخصصةا عليهم أن يستفيدووجيب ،اال

فنحن حىت  .  أبنائها  يف تعليم العربية لغري    ا يزال موضوع الكتاب النقطة السلبية األكثر بروز       ال -٥
     ااآلن ال نستطيع أن جند كتاب ّلتدريس العربية لألجانب بشكل فعـال وفـق املعـايري         ا عاملي 

 أو العربية كثرية لكنها كما ذكرت من قبل هي كتب ذات جمهـود فـردي               فكتب ،العاملية
هذه الكتب  جيمع بني  وال ذاك، أو وفق أهواء أساتذة هذا البلد       اففي كل بلد جند كتاب    . حملي

 .وائيةإال عدم التنظيم والعش



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 إلنتـاج  يف جامعة    قسم أو األمور املهمة ملعلمي العربية لغري أبنائها أن يكون هناك معهد            من -٦
 ال يتحقق إال بتضافر اجلهود بني أصحاب        وهذا ،أساتذة خمتصني يف تعليم العربية لغري أبنائها      

 .اخلربات واجلامعات الكبرية
 كثري من  ففي ،األدوات التعليمية يف تعليم العربية دون املستوى املطلوب        األساليب و  زالت ما -٧

 على الـرغم مـن انتـشار    افمثلً.  ال نشاهد األساليب واألدوات احلديثةامعات واجل داملعاه
 .السبورة الذكية يف عملية التعليم إال أننا ال نراها يف أغلب أقسام اللغة العربية

 وكتابة معجـم    إلنتاج ربية يف جمال تعليم الع    خلرباتختصني وا  األساتذة امل  ماع بد من اجت   ال -٨
 وفق مـستوى فهـم الطـالب        لكنه ،» عريب عريب« أحادي اللغة    ن يكو رمبا ا،يكون شاملً 

 رمبا ال حيتاجهـا     وضوعات مب ومتتلئ ، القدمية منها ثقيلة   افاملعاجم العربية وخصوص  . األجانب
  .هذا الطالب



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 
 
 م١٩٨٤ مصر، واملصرية، األجنلمكتبة ظ، األلفاداللة ،أنيس إبراهيم. 
 العلـوم   معهـد  ، اليت تواجه األتراك يف تعلم اللغة العربية واملقترحات        املشكالت ، الدياب أمحد 

 .م٢٠١٢ ي، غازجامعة ،التربوية
 م٢٠١٥ ، غازيجامعة ، العلوم التربويةمعهد ، التحليلي يف تعليم احملادثةاملنهج ، الديابأمحد. 
 م١٩٧٨ دمشق، ، املأمون للتراثدار ، الشعر احلديث يف سوريةحركة ، بسام ساعيأمحد. 
 م٢٠٠٩ دمشق، ، العصماءدار ، يف طرائق التدريسالوجيز ، أمحد طعيمةأسعد . 
 م٢٠٠٥ تاب، اإلسكندرية للكمركز ، اللغة العربيةفنون ، عبد الباري عصرحسين. 
 النـشر  ، ومبادئ يف تدريس اللغة    أساليب ،وسى السعيد  عائشة م  ترمجة ، فرميان - الرسن دايان 

 . العربية السعوديةاململكة د، امللك سعوجامعة ، واملطابعيالعلم
 تاريخبال بريوت، ، العربيةهضة الندار ، تعلم اللغة وتعليمهاأسس براون، دوجالس . 
 ااملهارات ، أمحد طعيمة  رشديا - تدريسها- اللغوية مستويافكـر العـريب   الدار ، صـعوبا، 

 .م٢٠٠٦ القاهرة،
 م١٩٩٠ القاهرة، ، اخلاجنيمكتبة ، وعلله وقوانينهاهره اللغوي مظالتطور عبدالتواب، رمضان. 
 اإلمناء احلضاري  مركز ، التحليل البنيوي للقصص   إىل مدخل ، منذر عياش  ترمجة ، بارت روالن ، 

 .م١٩٩٣ سورية، حلب،
 م١٩٩١ اإلسكندرية، ، املعرفة اجلامعيةارد ، العربيةة تدريس اللغطرق ، إمساعيلزكريا. 
 العلمـي   النـشر  يـة،  اللغة الثان  اكتساب ، ماجد احلمد  ترمجة ، الري سلينكر  – جاس   سوزان 

 .م٢٠٠٩ ، امللك سعودجامعة ،واملطابع
 م١٩٩٨ القاهرة، ، دار الشروق البنائية يف النقد األديبنظرية ، فضلصالح. 
 الكويت، ، الفالح مكتبة ، احلديثة يف تعليم اللغة العربية     ليباألسا احلميد، عبداهللا عبد  عبداحلميد 

 .م١٩٩٨
 م١٩٩٥ تونس، ، اجلنوبدار ، البنيويةقضية ، السالم املسديعبد. 
 ٢٣٢ العـدد  ، عامل املعرفـة   سلسلة ، احملدبة من البنيوية إىل التفكيكية     املرايا ، محودة عبدالعزيز، 

 .م١٩٩٨ الكويت،
 م٢٠٠٤ مصر، ، النهضةدار ة، اللغعلم ، وايفعبدالواحد. 
 م١٩٨٦ املغرب، ، البيضاءالدار ة، قرطبدار ، الفلسفية للبنائيةاجلذور ، زكريافؤاد. 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 حممد  اخلالق عبد حممد ، الطاهر حسني  خمتار ، بن إبراهيم الفوزان   الرمحنعبد( من املؤلفني    جمموعة 
 .م١٤٣٢ السعودية، ، امللك فهد الوطنيةمكتبة ، بني يديكالعربية ،)فضل

 توفيق  مؤمن ، سعيد األبرش  حممد ، وليد السباعي  عامر ، صبحي عبس  حممد( من املؤلفني    جمموعة 
 .م٢٠١٥ ، العربية املتحدةاإلمارات ، اللسان األممركز ، اللسانسلسلة ،)العنان

 م١٩٨٧ القاهرة، ، النهضةمكتبة ية، تعليم اللغة العربطرق ، أمحدالقادر عبدحممد. 
 م١٩٨٦ الرياض، ، تدريس اللغة العربيةليبأسا يل، علي اخلوحممد. 
 املؤسـسة  ،)اجلملة البـسيطة   (بية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العر     األلسنية ، زكريا ميشال 

 .بريوت ،اجلامعية للدراسات والنشر
 ـ  املؤسسة ،املبادئ واألعالم ) علم اللغة احلديث   (األلسنية يا، زكر ميشال  للدراسـات   ة اجلامعي

 .م١٩٨٣ لبنان، ،والنشر
 م٢٠٠٤ الرياض، ، إعداد الكتب التعليميةأسس ، الغايلدار اهللا، عبداحلميد عبد- الغايلناصر. 
 ١٢٦ عامل املعرفـة العـدد      جملة ، األجنبية تعليمها وتعلمها   اللغات ، علي حجاج  - خرما نايف، 

 .م١٩٨٨ الكويت،
 م١٩٨٥ دمشق، ،ية العامل العريب اجلامعمنشورات ، إىل األلسنيةمدخل ، غازييوسف. 
 
 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 

 
 

 
   عمــر قلعـي.د

، األكادميية اجلهوية  باحث يف الثقافة واألدب
 للتربية والتكوين، القنيطرة، باملغرب

 
مل، لكنها تفوق غريها كوا تعد اللغة العربية واحدة من اللغات األكثر تداوال وانتشارا يف العا          

وألـا  . لغة القرآن الكرمي الذي أنزله اهللا على رسوله الكرمي بلسان عريب مـبني      : لغة كتاب مرتل  
كذلك فقد كان هلا شأن عظيم يف نفوس املسلمني، هلذا أقبلوا على تعلمها وتقعيد علومها سعيا إىل               

قبلوا علـى   أغري العرب من املسلمني، الذين      فهم معاين القرآن واحلديث، كما عملوا على تعليمها ل        
ذلك حبب شديد، حىت إن كثريا من أعالم هذا الدين وعلمائه من غري العرب، الذين تعلموا اللسان                
العريب، قدموا لألمة اإلسالمية ما ال يسع حصره من العلوم واملعارف، بل سامهوا يف ضتها العلمية                

وقد قدمت هذه اللغـة صـورة اجتماعيـة         . امل زمنا طويال  الشاملة اليت جعلت املسلمني سادة الع     
وحضارية راقية للعامل يف القرون الوسطى، يف الشرق والغرب اإلسالميني، لذلك صار اإلقبال على              

  .تعلمها أمرا مطلوبا لدوافع شىت
موجة التخلف اليت عصفت بالعاملني العريب واإلسالمي، يف العصر احلديث، إال      من  رغم  ال على

للغة العربية مازالت حتافظ على غناها، وحتمل أصالة تراثها اإلنساين، وتشهد على دورها الرائد              أن ا 
لذلك ما زال إقبال األجانب على تعلمها إقباال متزايدا         . يف صناعة جزء كبري من احلضارة اإلنسانية      

إلمكانيـات  توازيه رغبة أهلها يف تعليمها رغـم حمدوديـة ا          .ألسباب اقتصادية وسياسية وثقافىي   
واحلقيقة أن هذا األمر، على عالته، يسترعي االنتباه ويستدعي االهتمام، غري أن ما جيب              . واجلهود

التنبيه إليه والتركيز عليه، أن تعليم العربية للناطقني بغريها البد أن ميـر عـرب مـسارين أولـيني                   
لى اخلصائص احلضارية اليت    وضروريني مها التعرف على اتمع العريب واإلسالمي أوال، والتعرف ع         
  . شكلته، ألما املعرب األساس الذي يسلم إىل تعلمها تعلما سليما ونافعا



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

ال خيتلف أحد يف أن اللغة العربية لغة تاريخ وتراث وحضارة، هلا من العراقة، ومن اإلسهام يف        
 ،على امتدادها املعريف والكوين   اإلبداع اإلنساين عموما، ما جيعلها من اللغات القليلة اليت حافظت           

يشهد على ذلك أا جابت األرض شرقا وغربا عرب الفتوحات اإلسالمية اليت بلغت الصني، وبالد               
مث إا اليوم اللغة الرابعة من حيث امتدادها وتداوهلا وانتـشارها           . أوربة، والغرب اإلسالمي عموما   

) رغم وجود لغات وطنية أخرى    ( دان العربية ، يتحدث ا سكان البل    ٦,٦عرب ربوع العامل بنسبة     
 عليها  ىيضاف إىل ذلك أن اللغة العربية لغة القرآن الكرمي أضف         . يف مشال إفريقيا، والشرق األوسط    

 مـن غـري   ، على اإلسالماجلددنوعا من القداسة، مما جعل اإلقبال عليها كبريا من قبل الوافدين        
  . املسلمني، يف سائر بلدان العامل

 وجد الغرب نفسه مدفوعا، بالرغبة حينا وباملصلحة أحيانا أخرى، إىل معرفة لغة العرب               لقد
ولسام ألنه أقرب طريق إىل معرفة ثقافتهم وحضارم، يشهد على ذلك أعالمه، من املستشرقني               
 واملستعربني، الذين اطلعوا على ما أنتجته هذه احلضارة، على امتداد تارخيها الطويـل، يف العلـوم               

يضاف إىل ذلك ما أجنزه باحثوها يف امليدان االجتماعي، من أحبـاث مهـدت،      . واآلداب وغريمها 
  .غالبا، إلحكام السيطرة واهليمنة عليه

انطلقت معرفة الغربيني للغة العربية من معرفة املعطـى احلـضاري واالجتمـاعي، فلـويس         
اين، وجوته، وغريهم كثري، كانت     ماسينون، وليفي بروفنسال، ورجيستري بالشري، وكوريينيت اإلسب      

معرفتهم الكبرية للغة العربية مسبوقة برغبة أكرب لالنفتاح على حضارة العرب وعلى معرفة اتمـع      
  . العريب

 ال بد لكـل دارس  :الدكتور نايف خرما، والدكتور علي حجاج إىل القول: خلص الباحثان 
ا جيدا، من أن يتعرف على حضارة اتمـع،          إذا كان يرغب يف إتقا     ،لغة أجنبية، أي لغة أجنبية    

الذي يتكلم أفراده تلك اللغة، تعرفا كافيا يعصمه من الوقـوع فـي زلـل بـالـغ اخلطـورة               
 ما يقـال إن تعلم لغة أجنبية هو تعلم حضارة أصـحاب تلـك اللغـة                 وكثرياً ،تقدير على أقل 

أيضا
)١( .  

                                   
سلسلة كتب ثقافية شهرية يـصدرها  (، عامل املعرفة اللغات األجنبية، تعليمها وتعلمهانايف خرما، وعلي حجاج،       ) ١(

.١١٠، ص١٩٨٨، يونيو١٢٦العدد، ) الكويت-الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

ة لغري الناطقني ا يؤكد أمهية هذا التوجه، ذلـك أن  والواقع أن اإلقبال على تعليم اللغة العربي  
، كما أن فئات    يف اهلوية فئة غري قليلة من أبناء املهاجرين العرب واملسلمني، تعاين نوعا من التشتت             

، الذين جيدون يف أنفسهم الرغبة يف تعلـم العربيـة،    )طلبة وباحثني ومهتمني  (األجانب  أخرى من   
 سـوداوية خلقت يف أنفسهم صورة     ..) اإلعالم والسياسة (رى  أخينفرون من ذلك ألن وسائط      

للناطقني ذه اللغة، لذلك صار من الواجب ربط الفئة األوىل حبضارا وقيمهـا األوىل وجمتمعهـا     
املغيب     تمع يف أذهان الفئة الثانية، ألن ذلك أقدر على خلـقوتصحيح صورة هذه احلضارة وا ،

ولكي . ل هؤالء إىل مستوى اإلقبال على تعلم هذه اللغة والتفاعل معها      االستعداد النفسي الذي يؤه   
قبـل أي حـديث عـن القـضايا التربويـة           -يتحقق هذا وذاك عند الفئتني املذكورتني، ال بد         

  من ربط أصـحاا –والبيداغوجية واملنهاجية واملعرفية، اليت يكون ا تعليم العربية للناطقني بغريها         
مبا حيفزهم على تلقيها، ويعرفهم بتراث هذه اللغة، بالشكل الذي يصري           ) جانبمن أبنائها ومن األ   (

دافعا اجتماعيا وحضاريا لإلقبال عليها وعلى جمتمعها العريب واإلسالمي الكبري، حيـث التنـوع              
والثراء، بطريقة تكاملية ال وسيلية فقط، كما أنه ال بد، للقائمني على الشأن التعليمي يف أوربـا،                 

 عموما، أن يغريوا نظرم جتاه تراث العربية، وأن يعيدوا النظر يف طبيعـة التعامـل مـع                  والغرب
معارفها يف مقررام الدراسية، ألبناء هذه اللغة العرب واملسلمني واملقبلني على تعلمها ممن سواهم،              

 أيقـا ملبـد   بنفس القدر الذي يتم فيه إدماج لغام وثقافام يف البالد العربيـة واإلسـالمية، حتق              
ويف هذا الصدد ال جند خريا مما قالـه املفكـر           . الدميقراطية هلؤالء، واالنفتاح على العوامل األخرى     

إن القول بأن على أبناء املهاجرين أن يندجموا يف اتمع الفرنـسي يعـين   الفرنسي آالن دو ليبريا،  
. بية بصفتها ملكيتهم اخلاصـة     إن عليهم أن يستملكوا من جديد مصادر الثقافة األور         :أيضا القول 

ولكن كيف؟ ليس عن طريق القول بـأن        . وينبغي على املدرسة الفرنسية أن تساعدهم على ذلك       
وذلك ألن  .. أوربا تعين العلم والفلسفة والفنون واآلداب، والعرب يعنون أكلة املشوي وهز البطن           

  .ي شخص كانفقدان الذاكرة التارخيية، وباألخص الذاكرة الفلسفية، مل حيرر أ
ينبغي على املدرسة العلمانية أن تعرف التالمذة من أصل عريب بتاريخ علم الكالم والفلـسفة               

فالتلميذ املغريب أو اجلزائري أو التونسي أو العريب، املسلم بشكل عام، حيق له أن             . يف أرض اإلسالم  
حيق له أن يعـرف     و. يعرف ذلك التاريخ الطويل والصراع الذي جرى بني علم الكالم والفلسفة          

وحيق له أن يسمع كلمة واحدة يف الصف عـن          . ماذا كانت بغداد واألندلس يف عصورمها الزاهرة      



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

. حي بن يقظـان   : ابن سينا أو ابن رشد، وأن يقرأ بضع صفحات من الرواية الفلسفية البن طفيل             
ال فيما بـني  فصل املقمن املؤسف أن التلميذ الذي يدرس يف مدارس فرنسا مل يسمع أبدا بكتاب        

يف القرنني  ( من املؤسف أنه جيهل أن أجداد الفرنسيني املعاصرين       ...احلكمة والشريعة من االتصال   
أي فالسفة العرب واملسلمني من     : كانوا قد تتلمذوا على يد أجداده هو      ) الثاين عشر والثالث عشر   

نبغـي علـى املدرسـة      ي: باختصار. أمثال الغزايل والفارايب وابن سينا، مث بشكل أخص ابن رشد         
الفرنسية أن تعرف بكل االجتاهات الفلسفية يف العامل، وليس فقط باالجتاهات األوروبية

)١( . 
 




 
 الداخليـة   حـوال  األ  إىل جمموعة  Motivation  أو الدافعية  Motiveيشري مصطلح الدافع    

وهـي حالـة    . واخلارجية اليت حترك الفرد من أجل حتقيق حاجاته، وإعادة التوازن عندما خيتـل            
 نفسية داخلية حترك الفرد للقيام بسلوك ما يف اجتاه معني لتحقيق هدف حمدد، وإذا مل                -فسيولوجية

  . يتحقق هذا اهلدف يشعر اإلنسان بالضيق والتوتر حىت حيققه
عية القوى احملركة اليت تدفع الفرد وتوجه سلوكه حنـو هـدف معني فتقوم مقـام              تعد الداف 

احملرك لقوى الفرد، ويتفاوت األفراد يف مستويات الدافعية لديهم ويعود هذا التفاوت إىل عوامـل               
عدة، منها ما هو داخلي يرتبط بالفروق الفردية القائمة بني األفراد، ومنها ما هو خارجي يعود إىل                 

يئة اليت يعيش فيها الفرد ومقدار ما هو متـوافر فيهـا على احلفز واستثارة الدافعية، فالدافعيـة                الب
ذا املعىن تشكل قضية من أهـم القضـايا فـي الكتابات السيكولوجية اليت تشغل اهتمام علماء              

ب املؤديـة  ولقد حاول كثري من علماء التربيـة وعلماء النفس حتديد تلك العوامل واألسبا   . النفس
للدافعية، فردها بعضـهم إلـى الغرائـز واحلاجات الفطرية، وعزاهـا آخـرون إىل الـضغوط              

  .االجتماعية
     ا يف كل ما قدمـه علـم الـنفس،     والواقع أن مكونات الدافعية العامـة متثـل موقفًا رئيس

                                   
تصدر عن الس الوطين للثقافـة والفنـون     (الفكر  ، عامل   بن رشد يف مرآة الفكر الفرنسي املعاصر      اهاشم صاحل،     ) ١(

.١٨٠-١٧٩، ص١٩٩٩يونيو/، أبريل ٤ ، العدد٢٧الد ، )واآلداب، الكويت
الدافعيـة   نبيل حممد زايد، -. ٢٠٠٠، دار غريب، القاهرة، الدافعية لإلجنازعبداللطيف حممد خليفة،  : انظر مثال   ) ٢(

.م١/٢٠٠٣، مكتبة النهضة املصرية، طوالتعلم



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

معينة، وهلذا ويرجع ذلك إىل بديهية مؤداها أن كـل سـلوك وراءه دافع، أي تكمن وراءه دافعية             
  . متثل الدافعية أمهية كربى بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع على حد سواء

ما الدوافع االجتماعية واحلضارية اليت تدفع املسلمني واألجانـب،         : ويف هذا السياق نتساءل   
افـع  من الناطقني بغري اللغة العربية، إىل تعلمها؟ وهل منلك القدرة املنهجية واملعرفية على جعل دو              

 إن أمهيـة    :هؤالء املتعلمني دوافع تكاملية؟ ولسان حالنا يقول مع األستاذ أمحد املهدي عبداحلليم           
 ووضع الربامج واختيار املـواد      ،معرفة الدوافع ليست قاصرة على اختاذها أساسا لتحديد األهداف        

 االحتفاظ مبستوى   والطرق، ولكنها مهمة أيضا يف معرفة الوسائل واألدوات اليت متكن املعلمني من           
عال دائما من الدافعية لدى من يتعلمون اللغة العربية، رغم ما قد يصادف بعضهم من صعوبات يف                 

   .تعلمها
 

   
: اتمع، أو بـشكل أدق خاض علم اللغة العام يف كثري من القضايا املهمة، منها عالقة اللغة ب       

وهنا ال بد من التساؤل، مـع الـدكتور حممـود     . مسألة بنية اللغة ومدى متثيلها للبنية االجتماعية      
إذا كان لكل لغة بنيتها اخلاصة ا، فهل هذه البنية متثل متثيال صادقا البنيـة االجتماعيـة      : السعران

ة، بل تتطور باستمرار كما تتطـور البنيـة   للجماعة اليت تتكلمها؟ وإذا كانت كل لغة ال تظل ثابت     
االجتماعية، وفق شروط خاصة، فهل كل تطور يف البنية االجتماعية يقابله تطور يف البنية اللغوية؟               

  ؟)١(ما القوانني اليت حتكم العالقات الضرورية بني البنية اللغوية والبنية االجتماعية: أو بعبارة أخرى
ة األمة، وتراثها، وعقائدها، واجتاهاا العقلية، ودرجة ثقافتـها،         تتأثر اللغة تأثرا كبريا حبضار    

 ،فكل تطور حيدث يف ناحية من هذه النواحي يتردد صداه يف أداة التعـبري             ..وشؤوا االجتماعية 
إذ كلما اتسعت حضارة األمـة، وكثـرت        ...ولذلك تعد اللغات أصدق سجل لتاريخ الشعوب      

ريها، وذبت اجتاهاا النفسية، ضت لغتها، ومست أسـاليبها،  حاجاا ومرافق حياا، ورقى تفك 
..وتعددت فيها فنون القول، ودقت معاين مفرداا القدمية

) ٢(.  

                                   
.٦٢، ص٢/١٩٦٣، اإلسكندرية، طاللغة واتمع، رأي ومنهجحممود السعران،   ) ١(
وهي الطبعة الرابعة   (١/١٩٨٣، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع، الطبعة      اللغة واتمع علي عبدالواحد وايف،      ) ٢(

.١٣، ص)للكتاب



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

عقائدهم، وعادام وتقاليدهم، ونواحي    : اللغة مرآة اتمع، فيها تنعكس شؤون الناطقني ا       
كل ذلك وما إليه يـصبغ      ..األخالقية والفنية حيام الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية و     

..يف األصوات واملفردات والداللة والقواعد واألساليب    : اللغة بصبغة خاصة يف مجيع مظاهرها     
) ١( .

، بوصفه علما يدرس اللغة يف عالقاا بـاتمع، بتنظـيم كـل             علم اللغة االجتماعي  وقد اهتم   
 ترتبط بوظائفها االجتماعية والثقافية    جوانب بنية اللغة وطرائق استعماهلا اليت     

، كما قام علـى     )٢(
البحث يف الكيفيات اليت تتفاعل ا اللغة مع اتمع، إنه، ينظر يف التغريات اليت      وظيفة أساسية هي    

تصيب بنية اللغة استجابة لوظائفها االجتماعية املختلفة مع بيان هذه الوظائف وحتديدها
)٣(.  

 ظاهرة حياتية اجتماعية، من أكثر الظواهر التصاقا حبياة األفـراد، ختـضع             اللغة، ذا املعىن،  
ملقاييس اتمع، وأعرافه وتقاليده، وثقافته، بل هي الطريق لكشف عـادات اتمـع وتقاليـده،               
ومستوياته الثقافية، واملعرفية واحلضارية، فهي قطعة من احلياة بل إا صانعة ومبدعة هلا أن تنشأ يف                

ع، وتسري معه، وتتغذى بغذائه، وتنهض بنهوضه، وتركد بركوده، وكان تاريخ اللغة وسيظل             اتم
جماال رحبا نتصفح من خالله تاريخ احلضارات اإلنسانية

)٤(.  
والواقع أن اللغة العربية منوذج ماثل ملا ذكرناه، فقد كان النتقال العرب مـن اجلاهليـة إىل                 

الدولة، أثر بالغ يف ضة لغتهم ويف رقي أساليبها واتـساعها           اإلسالم، ومن ضيق اال إىل اتساع       
، وهذا دليل على أن انتقال اتمع من حال إىل حال،           )٥(ملختلف فنون األدب وشىت مسائل العلوم     

على امتداد تاريخ تطوره، يغري حال لغته، وأساليبها، ويوسع نطاقها، ويكسبها مرونـة يف التعـبري      
األم، إمنا تشمل، أيضا، اللهجات احمللية،      /ال ال تقتصر على اللغة الفصحى     بل إن هذه احل   . والداللة

ومعناه أن لغة احملادثة يف البلـد       (اللهجات االجتماعية فيما مساه الدكتور علي عبد الواحد وايف ب       
، )الواحد أو املنطقة الواحدة تتشعب أحيانا إىل هلجات خمتلفة تبعا الختالف طبقات الناس وفئام             

                                   
.١٤سه، صنف  ) ١(
.٤١م، ص١/١٩٨٨، طبع اجلامعة املستنصرية، طعلم اللغة االجتماعي عند العربهادي ر،   ) ٢(
.٤٧نفسه، ص  ) ٣(
هــ،  ١/١٤٢٩، دار عامل الكتب احلـديث، األردن، ط التفسري اللغوي االجتماعي للقراءات القرآنية    هادي ر،     ) ٤(

.١٨-١٧ص
.١٣علي عبدالواحد وايف، م س، ص  ) ٥(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

كل لغة أو هلجة حملية تبدو فيهـا تنوعـات          ، إذ   اللهجة احمللية ما مساه الدكتور كمال بشر ب     و
كالمية، قليلة أو كثرية، يف بنيتها تعادل تنوعات البنية االجتماعيـة يف اتمـع املعـني، وبقـدر            

ن املعلـوم أن    ، فم )اللهجة/اللغة(يكون االختالف يف األوىل   ) االجتماعية(االختالف يف البنية الثانية   
كل جمتمع ينتظم يف إطاره طبقات أو فئات من الناس ختتلف يف ما بينها اقتصاديا وثقافيا وسياسيا،                 

كما ختتلف من حيث مرتلتها يف السلم االجتماعي
)١( .  

بنيـات  /والواقع أن اإلقبال على تعلم اللغة العربية لغري الناطقني ا، يستدعي البحث يف بنية             
 واإلسالمي، ملعرفة طبيعة هذه اللغة، وطبيعة اللهجات العربية املوازية هلا، واملقـصود             اتمع العريب 

بذلك البحث يف طبيعة تكوين طبقاته االجتماعية وما يفصلها من فوارق يف مظاهر احلياة العامـة،               
. فهو الطريق األقرب إىل التمييز بني هذه الطبقات يف املفردات اليت تطلق على شؤون كـل منـها         

واحلقيقة أن االكتفاء مبجرد البحث العلمي واألكادميي ال يكفي، ملن أراد تعلم اللغة العربيـة، ألن                
طبيعة تصويت احلروف واأللفاظ، ودالالت كثري منها يتغري بتغري فئات اتمع، وبـتغري الزمـان               

دنا املقبلني على هذا     وج لذلك. والتقاليدواملكان، وأثر البيئة، واحمليط، والتكوين الثقايف، والعادات        
األمر، ويف كثري من بالد العامل، يفدون على البلدان العربية واإلسالمية، يف بعثات علمية، يباشرون               

  . فيها تعلم هذه اللغة عرب االحتكاك املباشر مع أصحاا
وعى علماؤنا هذه احلقيقة قبلـه   أن اللغة ليست غريزية وإمنا مكتسبة، وقد سابريوقد ذكر  

، قاصدين ا اكتساب املرء لغة اتمـع        السليقة اللغوية ئات السنني، حني حتدثوا عما مسوه ب      مب
الذي يعيش فيه  

الصاحيب يف كتابه ) هـ٣٩٥ت(والناظر فيما ذكر أبو احلسن، أمحد بن فارس    . )٢(
كـد  ، يقف على كالمه الواضح الباهر، على حد تعبري الدكتور هادي ر، الـذي يؤ   يف فقه اللغة  

حقيقة علمية يكاد احملدثون يتفقون بشأا، كون اللغة ظاهرة اجتماعية مكتسبة يشبه اكتساا أية               
عادة اجتماعية أخرى  

 اللغة اعتيادا كالصيب العريب يسمع أبويه وغريمهـا، فهـو    ذتؤخ: يقول،  )٣(
 والثقـاة ذوي    وتؤخذ تلقنا من ملقن، وتؤخذ مساعا من الرواة       . يأخذ اللغة عنهم على مر األوقات     

الصدق واألمانة 
: ومفاد هذا الرأي أن تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها يستدعي األمرين معا           . )٤(

                                   
.١٩٨، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، صعلم اللغة االجتماعي، مدخلكمال بشر،   ) ١(
.٧٢، م س، صعلم اللغة االجتماعي عند العربهادي ر،   ) ٢(
.٧٣نفسه، ص  ) ٣(
.نفسه  ) ٤(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

التلقني والسماع، ونقصد باألول اجلانب املعريف والبيداغوجي، وما يصاحبه من برامج ومنـاهج،             
ملعاهد، اليت أخـذت علـى       بذلت املؤسسات وا   وقد. التعليموالتكوين الذي يتلقاه املشرفون على      

عاتقها تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف بالد املهجر، جمهودات يف دمج التصور االجتمـاعي               
ونقصد بالثـاين  . للغة يف املقررات اليت وضعتها لتعليمها، وعيا منها بأمهية العالقة بني اللغة واتمع       

املعاشرة ب هم لتحصيلها، إذ ال يكون ذلك إال    االتصال املباشر بأصحاب هذه اللغة واالندماج مع      
ونشري يف هـذا  .  كما أثبت ابن خلدون يف حديثه عن اللغة من خالل املقدمة    واملخالطة واملمارسة 

: املقام إىل أن الدول العربية كانت واعية بذلك، فعملت جامعاا، ومؤسساا العلمية واالجتماعية            
فقد توجه كـثري    . طلبة األجانب الراغبني يف تعلم اللغة العربية      احلكومية واخلاصة، على استقبال ال    

فرت هلـم   اواملغرب، فتـو  ... ، والسعودية، والعراق، واألردن، وفلسطني، وقطر     )١(منهم إىل مصر  
.. بذلك فرص االتصال املباشر مبجتمعات هذه البلدان، يف األحياء واألسواق واملؤسسات واملالعب      

داا، يف املأكل واملشرب وامللبس، واألفراح واألحزان، وغري ذلـك،          واالطالع على تقاليدها وعا   
  .فكانت فرصة ملمارسة لغتها وهلجاا

   
  : يف املفهوم-أ

ال نسعى يف تعريف الثقافة إىل إغراق املتلقي مبفاهيمها اليت ال حصر هلا، واليت غاب االتفـاق       
، إىل  نظريـة الثقافـة   يف هذا املقام اإلشارة، مع أصحاب       ويكفي  . حوهلا بني كثري من الباحثني    

وجود اجتاهني يف تعريفها، مييل كل منهما إىل التفوق على اآلخر، ينظر أحـدمها إىل أن الثقافـة                  
            تتكون من القيم واملعتقدات واملعايري والتفسريات العقلية والرموز واأليديولوجيات، وما شـاكلها

 الكلي حلياة شعب    )٢(ا االجتاه اآلخر فريى الثقافة على أا تشري إىل النمط         ، أم من املنتجات العقلية  
ما، والعالقات الشخصية بني أفراده وكذلك توجهام      

ميكن احلديث، وفق أصـحاب هـذه       . )٣(

                                   
، من منشورات املنظمة    غري الناطقني ا  جتربة األزهر الشريف يف جمال تعليم اللغة العربية ل        علي أمحد علي اخلطيب،       ) ١(

.١٩٩٢العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس
من احلداثة  .. سوسيولوجيا الثقافة، املفاهيم واإلشكاليات   عبد الغين عماد،    : انظر تعريف كروبر وهوايت للنمط يف       ) ٢(

.٤٦، صم٢٠٠٦ ، فرباير١، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، طإىل العوملة
، ٢٢٣ يونس، عامل املعرفة، العـدد والفاروق زكي علي سيد الصاوي،    : ، ترمجة نظرية الثقافة جمموعة من الكتاب،      ) ٣(

.٢٩، ص١٩٩٧ يوليو



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

التحيز الثقايف، ويـشري إىل  : النظرية، عن ثالثة مصطلحات تشكل جمتمعة رؤية متكاملة للثقافة هي     
ت املشتركة، والعالقات االجتماعية، وتشري إىل أمناط العالقـات الشخـصية بـني             القيم واملعتقدا 

  .األفراد، ومنط احلياة ويشري إىل تلك التركيبة احلية بني التحيز الثقايف والعالقات االجتماعية
 يظهر ذلك التكامل يف كون التحيز الثقايف والعالقات االجتماعية ال غـىن ألحـدمها عـن             

ك العالقة التبادلية بينهما، إذ تتفاعل كل منهما مع األخرى وتقويها، دون النظر             اآلخر، لوجود تل  
دراسة الثقافة، مهما كان تعريفها، تربز      وخيلص أصحاب هذه النظرية إىل أن       . يف األسبقية الزمنية  

 العرقيـة، وسـائر   بذاا حقيقة تفردها، فالثقافات ذا التصور تتنوع بتنوع األمـم اجلماعـات             
معات األخرى بني الناس اليت تفكر بطريقة خمتلفة ولو قليال عن غريهـا، وتـستخدم رمـوزا     التج

متباينة إىل حد ما، أو اليت تعرب ممارسام وصنائعهم املعتادة عن شيء ما خاص ـم               
لـذلك  . )١(

لف وجدنا وارد جويناف يعرف الثقافة بأا املعرفة املكتسبة اجتماعيا، وهذا مفاده أن الشعوب ختت             
وأيـديولوجياا،  فيما بينها يف منط حياا، أي يف طبيعة قيمها، ومعتقداا، ومعايريها، ورموزها،             

كما أن عملية االكتساب هذه ال تتم إال        .  ختتلف ثقافاا حسب درجة اختالف أمناط حياا       لذلك
تؤلـف جـزءا   أصبحت بوجود اللغة، فاللغة ليست وسيلة لالتصال فقط، باملفهوم التقليدي، بل          

هاما يف الثقافة، وأن فهمها فهما جيدا يتوقف على فهم الثقافة السائدة يف اتمع الذي يتكلم اللغة                 
اليت نود دراستها

)٢(.  
وذا املفهوم الذي يرسم عالقة اللغة بالثقافة، ينبغي أن تتأطر عملية تعلـيم اللغـة العربيـة                 

طالع على ثقافة اآلخر ال ميكـن أن يتحقـق، حتققـا      فاال ،للناطقني بغريها، على املستوى املعريف    
االستماع واحملادثة والقراءة والكتابة، إمنا     : صحيحا ومتكامال، عن طريق إتقان مهارات اللغة األربع       

حيتاج إىل حماولة فهم أهل اللغة، وعادام، وقيمهم، واجتاهام، وأمنـاط معيـشتهم، وأسـلوب               
  . حيام

  أي عالقة؟: الترمجة: ب
تعلم اإلنسان لغته منذ طفولته املبكرة، ويدرك ما حوله من خالل هذه اللغة، لذلك يـصري                ي

                                   
.٣٤نفسه، ص  ) ١(
ة املصرية  ، اهليئ اللغة والثقافة، دراسة أنثرولغوية أللفاظ وعالقات القرابة يف الثقافة العربية         كرمي زكي حسام الدين،       ) ٢(

.١٠٠العامة للكتاب، ص



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 الكلمة يف البيئة    ا مع نتاج اموع الكلي للخربات اليت مير       معىن الكلمة عنده، يف نظر أوزجود،       
الثقافية اليت نشأ فيها   

 احلقيقي لكثري ومعىن هذا أن الترمجة تشكل عائقا حيول دون إيصال املعىن    . )١(
ونشري هنا إىل كلمات تداوهلا العرب . من املفاهيم الثقافية، اليت نشأت يف البيئة العربية وارتبطت ا      

وقد أكَّـدت   ...واملسلمون، ال ميكن أن تستويف الترمجة محوالا الثقافية كالصالة والصيام واحلج          
فتها، أو تدريسها من خالل لغة وسيطة،       الدراسات املنجزة يف هذا اال أن تدريس اللغة بدون ثقا         

أمر ال ترجى منه نتائج ملموسة، بل إن تدريس اللغة العربية، ذا االختيار، يصري أحيانا مـضيعة                 
  ).املتعلِّم(أو يتلقاها) املعلِّم(للوقت واجلهد، بالنسبة ملن يقدم هذه الثقافة

إىل الناطقني بغريها، جيعل اللغة املترِجمـة       إن اللجوء إىل الترمجة، كآلية لتقدمي الثقافة العربية         
عصية على الفهم، وغري قادرة على ربط جسور التواصل بأهل اللغة اليت يودون تعلمها، لـذلك ال           
بد أن تعلَّم اللغة بذاا، احتراما لذاتيتها املستقلة، إذ لكل لغة ذاتية ثقافية مـستقلة، إذا ترمجـت                  

إن : روبولوجيون إىل القول  ثناها الثقايفَّ اخلاص ا، وهلذا ذهب األن      ألفاظها إىل لغة أخرى فقدت مع     
الصعوبة اليت تواجه متعلم اللغة األجنبية تعود يف املقام األول إىل افتقاده هذه اخلربات، واغترابه عن                

 .ثقافة اللغة اليت يرغب يف تعلمها
  :لغة واحدة وثقافات متعددة
عريب، عموما، باألحادية اللغوية، إذ ظلت اللغة العربية، وعلى         يتسم الواقع اللغوي يف العامل ال     
وقد كـان االنتمـاء     .  رغم وجود لغات أخرى إىل جانبها      )٢(امتداد القرون املتعاقبة، اللغة الرمسية    

الديين السبب األول يف احلفاظ عليها لغة للمسلمني، كوا لغة القرآن واللسان املبني الذي محـل                
فقد اكتسب القرآن يف نفـوس املـسلمني قداسـة          . ا من ثقافتهم  ا كبري وجزًءعقيدم وشريعتهم   

كان هم املسلم أن حيافظ على كل صورة، بل كل آية وحرف وحركة، وهكـذا               وحرمة، لذلك   
أصبح منتهى أمل البلغاء واألدباء أن يطبعوا أساليبهم بأساليب القرآن إذ كان حمرمـا علـيهم أن                 

احلال عاجزين عن جماراته، منذ ذلك احلني قدر للغة العربيـة أن تظـل            يعارضوه، مث كانوا بطبيعة     
فصحى على الرغم من عوادي الزمن ومن سنة اهلـرم الـيت تـرتل باألشـخاص واملؤسـسات                  

                                   
.٣٦، ص٢، دار النهضة العربية، جدراسات عربية وعاملية: علم النفس االجتماعيحممود السيد أبو النيل،   ) ١(
، كما أنه عمل على دجمهـا يف التعلـيم          م٢٠١١جتدر اإلشارة إىل أن املغرب جعل األمازيغية لغة وطنية يف دستور              ) ٢(

.، حىت قبل ترسيمهاالعمومي منذ سنوات



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

واللغات
)١( .  

لكن امتداد اإلسالم يف البالد العربية وخارجها، على مدى قرون من الزمان، واندماج العرب              
ري املسلمني، أدى إىل تأثر وتأثري متبادلني بني العربية وباقي اللغات، كمـا      بغريهم، من املسلمني وغ   

نقمة لغوية أدى إىل تعدد اللهجات احمللية، اليت رأى فيها البعض منوذجا إجيابيا، ورأى فيها آخرون             
  . )٢( على اللغة الفصحىخطرية

ذه اللـهجات يعـين تعـدد       أوهلما أن تعدد ه   : لكن الذي يعنينا هنا اإلشارة إىل أمرين اثنني       
  مـثال، ، فبلد كاملغرب األقـصى ،الثقافات اليت حتيل عليها، وتعدد املرجعيات الثقافية اليت شكلتها  

الـديين  واحلقـل   ) املدارس واملؤسسات اجلامعية  (التعليم  رغم أنه يتخذ اللغة العربية لغة رمسية، يف         
األكثر سيطرة يف واقع الناس اليـومي، إذ        غري أن اللهجات احمللية هي      ) واخلطبالشعائر الدينية،   (

لكل جهة هلجتها اليت متيزها عن باقي اللهجات، وبنسب متباينة، تبعا لطبيعـة بيئـة أصـحاا،                 
لذلك ميكن القول إن هلجة شرق املغرب جيتمـع         ..) العادات والتقاليد (والثقافية  ومكوناا العرقية   

دبـدو  (العربي  واملوروث  ) قبائل بين زناسن وقلعية   (غي  واألمازي) بين كيل مثال  (العريب  فيها الطابع   
هلجـة  أمـا  ، وهلجة جنوب املغرب ميتزج فيها الطابع احلساين واإلفريقـي،        )وجرادة ووجدة مثال  

، والنـاظور واحلـسيمة   وتطوان والـشاون طنجة ( الطابع األمازيغي واألندلسي      فيسودها الشمال
لصريف، واملستوى النحـوي، واملـستوى الـصويت،    ويظهر هذا االختالف على املستوى ا ).. مثال

وثانيهما أن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ال بد أن يراعي هذا التعـدد              ...)٣(واملستوى الداليل 
اللهجي باملغرب، وغريه، إذ ال ميكن التعرف على اللسان العريب يف غياب التعرف على هذا التعدد                

اجلاليات العربية واإلسالمية باخلارج، الذين ينتمـون إىل أعـراق          خيص األول أبناء    :  اثنني لسببني
 لغة القـرآن،  لكواخمتلفة، ويتكلمون هلجات خمتلفة أيضا، رغم أم مييلون إىل تعلم اللغة العربية،        

 فاملغريب واملصري والسوري من أبناء املهاجرين مـثال،         ،واحلامل للعقيدة والشريعة واالنتماء الديين    
                                   

، دار الكتاب اللبناين بريوت، ومكتبة   )١٠(، سلسلة املوسوعة اإلسالمية العربية      الفصحى لغة القرآن  أنور اجلندي،     ) ١(
.ـه١٤٠٢/م١٩٨٢املدرسة بريوت، 

، جملة رؤى  اإلجنليزيةالواقع اللغوي يف العامل العريب يف ضوء هيمنة اللهجات احمللية واللغة          عبد اجلواد توفيق حممود،       ) ٢(
، ٢، الـد )دورية علمية فصلية حمكمة يصدرها مركز اإلمارات للدراسات والبحـوث اإلسـتراتيجية        ( إستراتيجية

.١٢٥، ص٥٢٠١٤العدد
.١٢٦نفسه، ص  ) ٣(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

الشوق إىل تعلم العربية، لكنهم غري مستعدين للتنازل عن هلجام اليت تربطهم بانتمـائهم              جيمعهم  
ويعود هذا التمسك الكبري باللهجـة  . إىل بلدام األصلية، أي إىل جزء من ثقافة تلك البالد العربية   

ن الكلمـات  إىل غياب الفهم املتبادل بني اللهجات العربية، فالشامي مثال ال يستطيع إدراك كثري م        
 واحلقيقة أن هذا األمر، بقدر ما خيلق تنوعـا يف اللـهجات             ،يف اللهجة املغربية، والعكس صحيح    

احمللية، خيلق نوعا من اخلطر على مستقبل اللغة العربية، لذلك يراعى يف تعليمها أن يـصاغ هـذا                  
ن على تعلم هذه اللغة،     وخيص الثاين األجانب الذين يقبلو    . التعدد باللغة الفصحى ال باللهجة احمللية     

لكنهم مييلون إىل اختيار هلجة على أخرى، ألسباب موضوعية أو ذاتية، لذلك وجـدنا البعثـات                
 لطبيعة هذه اللـهجات، وتنوعهـا،       مراعاة،  ...العلمية الغربية ختتار األردن أو مصر أو املغرب أو        

  ..وغناها الثقايف
   
  :ومـ يف املفه-أ

: ، الذي يعين يف اصطالح الفالسـفة      اهلو أو   هو مصدر صناعي، ولِّدت بنسبتها إىل       اهلُوية
الغيب   أو ، احلقيقة املطلقة   أو ،اهللا     ،ا متحورت، بعد ذلك، حولَ الذات، واحلقيقةلكن دالال ،

تمع، واللغة،   عالقة اإلنسان با   والتشابه، يف واملاهية، والوحدة، واالندماج، واالنتماء، والتساوي،      
  .واألشياء

 لذلك  ،يرسم هوية اإلنسان، وحيدد شكلها، ما يرد إليه من بيئته، وما تثمره عالقاته باآلخرين             
. تصري هذه اهلوية، ولو جزئيا، صورة من صور هوية جمتمعه، فتحمل مالمح هذا اتمع، أو بعضها               

تاريخ اجلماعة اليت ينتمي    (التارخيي  الوسط االجتماعي الذي يباشره، واتمع      : ونقصد هنا باتمع  
، مبا هو علم ومعرفة، ومواقف، وإحساس ومشاعر، وجتارب، ومعتقدات، ورؤيـة للـذات              )إليها

  .والكون واآلخر، ولغة
  أي عالقة؟ :  اهلوية واللغة-ب

 ،تعد اللغة أقدم جتليات اهلوية، ألا هي اليت صاغت أول هوية جلماعة يف تـاريخ البـشرية                
  . اللغة هو الذي جيعل من كل فئة اجتماعية مجاعة واحدة، ذات هوية مستقلة/فاللسان

 إىل املدنيـة  ) البداوة( إن التحول الذي أحدثه اإلسالم يف بنية اتمع العريب، مثال، من القبلية           
وكان االجتاه حنو التدوين اللغوي، ونشاط الدراسات اللغوية والنحويـة جتليـا مـن          -) احلضارة(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

الذي دفـع الغـرب، يف      نفسه   وهو السبب    ،و الذي أشعر العرب بأم أصحاب هوية       ه -جتلياته
ة االستعمارية، إىل ضرب اهلوية العربية واإلسالمية عن طريق ضرب اللغة العربيـة، لـذلك               قباحل

وجدنا عبداحلميد بن باديس مثال، وهو من هو يف الدفاع عن ثوابت هذه األمة ولغتها، يستـشعر                 
  . باب االستعمارةاللغ: فيقولهذا األمر 

وجدتا مع وجود اإلنسان على هذه األرض، قـال         (أوليتان  اللغة واهلوية خاصيتان إنسانيتان     
األمساء يف حقيقتها لغة ألا جعلت اإلنسان قادرا على أن          . }.. آدم األمساء كلها   موعل{: تعاىل

الرتباطهما ) عن غريه من املخلوقاتيفكر فيما حييط به، ويتعامل معه، مث إا حددت هويته وميزته            
  . بالعقل البشري، الذي يصدر عن وعي، وشعور بالذات وباآلخر

اللغة واهلوية أشبه ما يكون باللسان والقلب، ال يصح أن نفصل أحدمها عن اآلخر، يف الثقافة               
ه، واهلوية  اإلسالمية، فاإلنسان يف جوهره ليس إال لغة وهوية، اللغة لسانه وفكره، ووجوده وانتماؤ            

  :هي هذا التحقق باللغة، وقدميا قال زهري بن أيب سلمى
  لسان الفىت نصف، ونصف فؤاده فلم يبق إال صورةُ اللحم والــدم

  :  اللغة العربية هوية-ج
وال نقصد ذا أن نقلل من شأن اهلويـات         . اللغة العربية هوية، لكنها ليست ككل اهلويات      

عرقيا  كانت اللغات تشكل هوية الناطقني ا ممن ينتمون إليها           إذا: األخرى، لكن القصد أن نقول    
  :تية، فإن العربية حققت ما مل يتحقق يف غريها، لألسباب اآل)يف الغالب(
  ا  : لغة مقدسةنزل القرآن الكرمي، اللسان العريب املبني املعجز، وهي اللغة اليت ال يتم بعـض              أ

 .ملسلمون على تعلمها وتقديسها وإجالهلا لذلك كله حرص ا،أركان هذا الدين إال ا
  تعاىلحفظها اهللا حبفظ كتابه املرتل، قال       : لغة حمفوظة :حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون      اإن  ،

وهذا ما يفسر بقاءها إىل اليوم، رغم ضعف أصحاا، ومنافسة غريها من اللغات، وحمـاوالت    
 .إضعافها

    ذلك امتدادها على مدى قرون من الزمن مـن جهـة،   ونقصد ب): تارخيية(لغة تواكب الزمان
وقدرا على االستمرار باستمرار التاريخ العريب واإلسالمي، حىت يف أشد حلظـات التخلـف     

فقد استمرت اللسان الذي دون تاريخ هذه األمة، مـع غريهـا،            . والتراجع، من جهة أخرى   
 .قلكنها مل تندثر كما اندثرت لغات كثرية، رغم تارخيها العري



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

   امتدت العربية يف مناطق كثرية عرب العامل، فضال عـن العـامل            ): جغرافية(لغة تواكب املكان
العريب، األمر الذي زاد يف اتساع حراكها وثرائها، وقوة تفاعلها مع سـكان املنـاطق الـيت                 

واجلدير باإلشارة أن هذا التفاعـل مل       . دخلتها، ومع ثقافتهم، فأثرت يف ألسنتهم وتأثرت ا       
 . بالقوة واإلجبار، إمنا كان بالطواعية واالختياريكن

  ـا قـادت        .. ظلت اللغة العربية لغة الفكر والعلم والثقافة      : لغة حضارةزمنا طويال، بـل إ
ها دافعا لكثري من    ؤاحلضارات البشرية مدة ليست باليسرية فأثرت فيها تأثريا بارزا، وكان ترا          

 .األمم إلعادة بناء حضارا
  ف علماء اللغة العربية ضمن أسرة اللغات املتصرفة، بل من أرقى األسر اللغويـة،     صن: لغة ثرية

           ملا فيها من طاقة فذة يف التعبري والبيان، وملا فيها من املرونة واالتساع، وهي أقدر اللغات على
األداء وأقواها على االشتقاق والنحت والتصريف، وأغناها يف املفـردات والـصيغ واألوزان،      

 كله فهي مرنة غاية املرونة، تتسع لتعريب أمساء األشـياء الـيت تِجـد يف حيـاة                  ومع ذلك 
اإلنسان

)١( .  
صادق الرافعي رمحه اهللا، قالىا هلذا كله نورد ما قاله مصطف      وتلخيص  :  ما ذلت لغة شـعب

ـ               ا إال ذل، وال احنطت إال كان أمره يف ذهاب وإدبار، ومن هذا يفرض األجنيب املستعمر لغته فرض
على األمة املستعمرة، ويركبهم ا، ويشعرهم عظمته فيها، ويستلحقهم مـن ناحيتـها، فـيحكم      

أما األول فحبس لغتهم يف لغته سجنا مؤبـدا، وأمـا الثـاين       : عليهم أحكاما ثالثة يف عمل واحد     
نعها، فاحلكم على ماضيهم بالقتل حموا ونسيانا، وأما الثالث فتقييد مستقبلهم يف األغالل اليت يـص              

فأمرهم من بعدها ألمره تبع
)٢(.   

 
  

ال نود جرد تعاريف احلضارة، واجتاهات أصحاا، فقد اختلف يف حتديد مفهومها الكثريون،             
وقـد  . حكمتهم يف ذلك انتماءام الثقافية، وميوهلم العقدي، وطبيعة تكوينهم املعريف والفكـري           

                                   
.٥٧-٥٦أنور اجلندي، م س، ص  ) ١(
، ٣ املكتبة العصرية، صيدا بـريوت، ج درويش اجلويدي،: ، راجعه واعتىن بهوحي القلم  صادق الرافعي،    ىمصطف  ) ٢(

.٣٤-٣٣ص



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

حتديد مفهومها، ويف تتبع دالالت هذا املفهوم ما ال يسع عرضه، غـري أن مـا    كتب الدارسون يف    
جتب اإلشارة إليه، ويسع ذكره والتنبيه عليه، أن تعريفام حكمتها أبعاد خمتلفة، كالبعد التارخيي،              

) ٢٠٠٤(اليونيـسكو   وقد رأيت أن أسوق تعريـف منظمـة         ...األنثروبولوجيأو الفلسفي، أو    
ى فيها جمموعة من املميزات العاطفية، العقلية، املادية والروحيـة الـيت ختـص       للحضارة، الذي ير  

  . ، مثل العادات والتقاليد واالعتقادات والفنون واألدب وأسلوب احلياةجمموعة اجتماعية
  

حدمها ، يتطوران معا، ويتعلق أ   اجلوهر واملبىن تعد اللغة جزءا ال يتجزأ من احلضارة، فكالمها         
يقود هذا املفهوم   . طريقة حياة وتفكري  واحلضارة أيضا   . باآلخر، فال ميكن فصل األول عن الثاين      

إىل أن التعرف على حضارة ما ال يتم إال بتعلم لغتها، لذلك صار لزاما على املـتعلم أن يـدمج،                    
 كنه احلضارة نفـسها،     بشكل مستمر، املادة احلضارية مع الشبكة الثقافية، احلالية والسابقة، ملعرفة         

ويقود هذا االرتباط، من الناحية النظرية، إىل جعل القائمني على تعلـيم  . وخللق معىن هلذه احلضارة  
، كهدف  )احلضارة العربية اإلسالمية  (احلضارة اهلدف اللغة العربية للناطقني بغريها يركزون على       

علمي، من الناحية التطبيقية، مسهال للنص التعليمي، كما جيب أن يكون وجود احلضارة يف النص ال         
جعل املتعلم يف حالة من املشاركة املتغـايرة  ومدعما للعملية التعليمية ال معيقا هلا، ألن الغرض هو     

 لنرقى إىل حالة املتعلم الفاعل، فالطالب الذي يشعر بالعداء حنو احلضارة العربية             يف جتارب متغرية  
تلك الرغبة والقابلية للتداخل مع هذه احلـضارة، لـذلك ال   اإلسالمية يغدو من الصعب عليه أن مي     

 الطلبة، يف اجلامعـات واملعاهـد      ترغيبوالواقع أن   . يستطيع أن يذهب بعيدا يف تعلم هذه اللغة       
األجنبية، يف تعلم اللغة العربية ينطلق، فضال عن اهودات اليت ينبغي بـدهلا يف إجنـاز املقـررات       

، من تعريف هؤالء على حضارة العرب واملـسلمني يف          ..هات البيداغوجية وحتديد املناهج والتوجي  
شىت مناحي احلياة، وعلى امتداد وجودهم احلضاري، بطريقة جتعلهم يقبلون عليها وعلى مسامهتها             

وقد ارتأينا أن نقدم صورة هذه احلضارة بعيون غربية حـىت يكـون         . يف احلضارة اإلنسانية عموما   
 هؤالء الطالب، مث نتِبع ذلك ببعض الدراسات اليت قدمها الباحثون األجانب            اإلقناع أبلغ يف نفوس   

يف جماالت خمتلفة، تظهر حجم هذه احلضارة، وقدرا العلمية والفكرية واإلبداعية علـى إثبـات               
وال نريد، يف هذا املقام، أن نشري إىل تلك الدراسـات الـيت             . وجودها احلضاري بني سائر األمم    

، وحركتها نزعاا االستعمارية حينا، والكيدية أحيانا أخرى، وافتقدت املوضوعية          جانبت الصواب 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

العلمية يف التعاطي مع هذه احلضارة، ألن الغرض الذي نسعى إليه، ونود التركيز عليه، هو خلـق                 
مث نـشري، يف منـاذج      . جسور التواصل ال القطع مع املقبلني على لغتنا اجلميلة وحضارتنا العظيمة          

دة إىل اآلثار احلضارية اليت خلفتها احلضارة العربية واإلسالمية، واليت كان هلا األثر البـالغ يف             معدو
 احلـضارة ال    صـناعة احلضارة الغربية، ال مبنطق االستعالء احلضاري، لكن بقناعة من يؤمن أن            

رات تكون من جانب واحد وأحادي، إمنا هي نتاج مشاركات كثرية سامهت فيها كثري من احلضا              
إن التـراث   : اإلنسانية على امتداد وجود اإلنسان فوق األرض، لذلك فإننا نوافق الرأي من يقول            

  .اإلنساين عموما ملك مشترك لإلنسانية
 

ليس من اإلنصاف يف شيء، أن حيكم باحثو ومفكرو وعلماء أي لغة كانت، وباسم أية ديانة             
، على لغة من اللغات أو حضارة من احلضارات أا مل تقدم لتاريخ اإلنسانية شـيئا ذي                 أو عقيدة 

بال، وأا خارج التاريخ، بل إن لغات العامل، مبا هي حاملة حلضارات أو ثقافات، ممتدة أو حمدودة               
                ا أو جتاهلها إال عند من حتكمت فيهم نزعـام يف الزمان واملكان، قدمت إضافات ال يسع نكرا

وذا املنطق وتلك العلمية، وجدنا     . اإلقصائية، وقصرت نظرم اجتاه تلك احلضارات أو الثقافات       
الكثري من أعالم الغرب يقدمون دراسات وأحباثا عن اللغة العربية، وعن اإلسالم ال تكاد ختلو مـن       

لكننـا  . إلسالم ولغته وجهل باإلسالم، حتركهم يف ذلك نظرم العدائية والدونية ل        جهل باللغة العربية،    
باملقابل ال نعدم وجود دراسات موازية وكثرية نظرت هلذه اللغة وهذا الدين نظرة موضـوعية، فقلبـت                 

اطالعا واسعا جعل أصحاا يصدرون عن أحكام علميـة  تارخيهما تقليبا، واطلعت على تراث العربية       
ذه احلضارة اليت امتدت جذورها     أعطته مكانته وقدره بني سائر األمم، وشهد شاهد من أهلها أن ه           

يف التاريخ سامهت، مبا ال يسع نكرانه، يف التراث اإلنساين عموما، وخلفت، ما ال يسع حـصره،                 
واحلال أن اال ال يتسع لذلك       .من املعارف والعلوم، فأبدعت وترمجت وألفت وجددت ونقدت       

 الدافع األقوى إىل    لكونهالم عموما،   كله، هلذا ارتأيت أن أشري إىل مناذج من آراء أصحاا يف اإلس           
  . احلامل هلذا التراث، الذي مأل الدنيا وشغل الناسلكوامتيزها، وإىل اللغة العربية، 

  
   لويس ماسينون، وإرنست رينان، وجاك بريك، ورجيسري بالشـري، وولـيم           : من أعالم فرنسا

  .مرسيه



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  إرنست رينان :  انتشار اللغة العربية فقد : ا وقع يف تاريخ البشر وصعب حل سره       من أغرب م
فجأة يف غاية الكمال سلسة أي سالسة غنية أي غىن          .. كانت هذه اللغة غري معروفة، فبدأت     

تلك اللغة اليت فاقت أخواا بكثرة مفرداا ودقـة     ... ، فليس هلا طفولة وال شيخوخة     ..كاملة
  ..معانيها وحسن نظام مبانيها

 ويس ماسينون ل :            استطاعت العربية أن تربز طاقة الساميني يف معاجلة التعبري عن أدق خلجات
واللغة العربية هي اليت أدخلت يف الغرب طريقة التعبري العلمي، والعربية مـن أنقـى                . الفكر

  .اللغات، فقد تفردت بتفردها يف طرق التعبري العلمي والفين والصويف
 يديريكو كوريينيت، فيال سبازانذكر ف: من أعالم إسبانيا.  
  فيال سبازا :       اللغة العربية من أغىن لغات العامل، بل هي أرقى من لغات أوربا لتـضمنها كـل

 ألعجب لفئة كبرية عدوها من أبناء هذا الشرق العريب تنفـرط           وإين. أصوهلاأدوات التعبري يف    
ـم  إ: دعون أنفسهم ليقال عنهم   خي،  من عقد قوميتها ويتظاهر أفرادها بتفهم الثقافات الغربية       

متمدنون
)١(.  

  من أكثر املستعربني اإلسبان اعتداال، وقد حظي مبكانة علمية          كورنيت ديع :فيديريكو كورنيت 
كانت مـسريته العلميـة حافلـة    . متميزة داخل إسبانيا وخارجها يف جمال الدراسات العربية       

ئات املقاالت، والعدد الكبري من     باإلجنازات والعطاءات، يشهد على ذلك عشرات الكتب وم       
املشاركات يف احملافل العلمية كاملؤمترات والندوات وامللتقيات، كما أنـه درس يف جامعـات         

تظهر شهادته يف العربية، يف جهوده القيمة الـيت وجههـا إىل            . بالعامل العريب كاملغرب ومصر   
 املعجميـة، والدراسـات     حتقيق التراث العريب اإلسالمي، والدراسات األدبية، والدراسـات       

  .)٢(اللغوية، والترمجة
   نذكر يوهان فولفغانغ جوته، كارل بروكلمان، وسيجريد هونكه، ويوهـان          : من أعالم أملانيا

  .فك، وأوجست فيشر
 للغة العربية قال يف وصف ا   : غوته :             رمبا مل حيدث يف أي لغة هذا القدر من االنـسجام بـني

                                   
.٣٠٩، إىل ص ٣٠١، م س، منالفصحى لغة القرآن: أخذت هذه األقوال من  ) ١(
النص والنص اآلخر، مساءلة احلضور العريب يف الـنص         : وقد فصل احلديث عنها الدكتور عيسى الداودي يف كتابه          ) ٢(

. وما بعدها١٠٩، ص١/٢٠١٢غاربية، وجدة، ط، شركة مطابع األنوار املاألديب اإلسباين



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

   .، وإنه تناسق غريب يف ظل جسد واحداللغة العربية الروح والكلمة واخلط مثلما حدث يف
  يقول: كارل بروكلمان :           بفضل القرآن بلغت العربية من االتساع مدى ال تكاد تعرفه أي لغة

   .... من لغات الدنيا
  تقول، متحدثة عن اللغة العربية،      : سيجريد هونكه   ذه كيف يستطيع اإلنسان أن يقاوم مجال ه

اللغة ومنطقها السليم وسحرها الفريد؟؟ فجريان العرب أنفسهم يف البلدان اليت فتحوها سقطوا        
   .صرعى سحر تلك اللغة

  لقد برهن جربوت التراث العريب اخلالد على أنه أقوى من كـل حماولـة              : يقول: يوهان فك
  .يقصد ا زحزحة العربية الفصحى عن مقامها املسيطر

  إذا استثنينا الصني فال يوجد شعب آخر حيق له الفخر بوفرة كتـب             و: يقول: أوجست فيشر
   .علوم لغته غري العرب

  
عقيدة ولغة وحضارة وأدبا وتارخيـا،      اهتم عدد من املستشرقني بدراسة اإلسالم واملسلمني        

رمي وعلومه، واحلديث وعلومـه، والـسرية       فدرسوا العلوم اإلسالمية املختلفة املرتبطة بالقرآن الك      
...النبوية، واللغة العربية وعلومها، وتاريخ الشعوب اإلسالمية    

وألن القرآن الكـرمي مـصدر   . )١ (
التشريع األول عند املسلمني، فقد لقي اهتماما أكرب يف أحباثهم، كما لقيت الدراسـات اللغويـة                

 يف حاجة، هنـا، إىل اإلشـارة إىل تلـك           ولسنا. حبجمهاوالعلوم والتاريخ وغريها اهتماما يليق      
الدراسات اليت غلب على أصحاا دافع الصراع واحلقد اجتاه هذه احلضارة وأهلـها، فانطلقـت               

وألننـا نـسعى إىل مـد      . أقالمهم إىل البحث عن نقائصها، ومسخ صورا، وادعاء ما ليس فيها          
ملشترك اإلنساين، الذي يفتح اآلفاق واسعة      جسور الفكر والثقافة بيننا وبني الغرب، والبحث عن ا        

لالستفادة املتبادلة، والبحث العلمي الرصني، فقد قررت أن أعرج على نوعني من الدراسات اجلادة              
اليت قام ا هؤالء املستشرقون يف صورة من صور احلضارة اإلسالمية، ومنـوذجني مـن مناذجهـا           

 يف  الفلـسفة الرشـدية   يف أملانيا، ويتعلق الثاين بأثر       يتعلق األول بأثر الدراسات القرآنية       ،القوية
  .فرنسا

                                   
–، أكتـوبر  ٢، العـدد ٣١، عامل الفكر، الدالدراسات القرآنية يف أملانيا، دوافعها وآثارها   أمحد حممود هويدي،      ) ١(

.٦٧، صم٢٠٠٢ يسمربد



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 
كعلم التفسري وعلم   : نقصد بالدراسات القرآنية الدراسات اليت عنيت بالقرآن الكرمي وعلومه        

  .القراءات وأسباب الرتول، ولغة القرآن، وعالقته بالديانات الكتابية وموقفه منها
بدأ االهتمام بالقرآن الكرمي يف الغرب عندما أيقن الغربيون أن احلمالت الصليبية مل تقدم مـا        
كان منتظرا منها يف الشرق اإلسالمي، لذلك كانت الدعوة إىل التفكري يف حماربة هـذا الـشرق                 

ائية، ، وألن منطلقاا كانت عد    )١(م١١٤٣وقد كانت أول ترمجة التينية للقرآن الكرمي عام       . فكريا
وقدرة القائمني عليها كانت ضعيفة يف فهم لغة القرآن ومعانيه، فقد باءت بالفشل بشهادة يوهـان      

للقرآن تزخر بأخطاء جسيمة    ) يقصد هنا روبرت أوف كيتون    ( وترمجة روبرتوس : فوك مثال، قال  
يتقيـد بأصـل    ومل يكن أمينا إذ أغفل الكثري من املفردات، كما أنـه مل             . سواء يف املعىن أو املبىن    

السياق، ومل يقم وزنا خلصوصيات األسلوب     
وعلى الرغم من عالت هذه الترمجة فقد متـت         . )٢(

، مث تلتـها  Salamo Sehwelgerساملون شـفاجير  م قام ا ١٦١٦عربها أول ترمجة أملانية عام
ألمر بدايـة  ورغم ذلك، فقد كان هذا ا. )٣(ترمجات أخرى ملعاين القرآن الكرمي، مث طبعه بلغته األم      

لتخفيف تلك الصورة القامتة عن اإلسالم ونبيه، كما كان بداية لظهور اجتاه علمي موضـوعي يف                
جوسـتاف  ، مث J.Reiskeياكوب رايسكه، وRichard Simon رتشارد سيمونكتابات 

 )٥ ()م١٩٣١ت(Th. Noeldeke، مث تيـودور نولدكـه   )٤ ()م١٨٨٩ت( Gustav Weilفايل
  .وغريمها

                                   
)١ (     دعا بطرس املبجل)ة، فـأوعز إىل بطـرس      رئيس دير كلوين إىل ترمجة القرآن الكرمي إىل اللغة الالتيني         ) م١١٥٧ت

.٦٨نفسه، ص ). ١١٤٢(عام وهرمان الدماشي، وروبرت أوف كيتون بترمجة القرآن الكرمي، وأمتوا عملهم يف الطليطلي، 
.نفسه  ) ٢(
م، وأول ترمجة فرنسية من النص ١٦١٦م، ومتت عربها أول ترمجة أملانية عام ١٥٤٧متت أول ترمجة للغة اإليطالية عام       ) ٣(

وقد ظهرت أول ترمجة إجنليزية ملعاين القرآن الكـرمي عـام   . Du Ryerدي ريري م، وقام ا ١٦١٧العريب عام
م، ١٧٧٢وقد ظهرت أول ترمجة أملانية من النص العريب عـام . George Saleجورج سيلم، وقام ا ١٧٣٤
.٦٩نفسه، ص. وغريها كثري .م١٧٧٣دافيد فريدرش ميجرلن، مث ترمجة بويسن عامنشرها 

، درس فيه مجع القرآن الكرمي والتسلسل التارخيي لسوره         املدخل التارخيي النقدي للقرآن الكرمي    : قدم عمال بعنوان     )٤(
.٧١نفسه، ص. وآياته

: بعنوانم ١٨٦٠م، لكنه أعاد تأليفه مرة أخرى عام١٨٥٦ عام أصل وتركيب سور القرآن الكرمي  : ألف كتابا مساه    ) ٥(
القرآنختاري  .نفسه.



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
     وضع املعاجم والفهارس لتسهيل العودة إىل ألفاظ القرآن ومعانيه، لذلك وضع فلوجل معجمـا

دليل ) م١٩٤٥ت(، ووضع إدوارد ماير     جنوم الفرقان يف أطراف القرآن    : أللفاظ القرآن مساه  
املختصر يف : ه، ونشر كتاب ابن خالوي   نفي يف القرآن  حروف ال ، ووضع برجشتراسر    القرآن

  . النهاية يف طبقات القراءةغاي: اجلزري، وكتاب ابن شواذ القرآن من كتاب البديع
          ونذكر . حتقيق املخطوطات القرآنية ومجعها وتصنيفها، ونشر كتب القراءات والتفاسري وغريها

 عـام  H. Fleicherره هنـريش فاليـشر   ، الذي نشتفسري القرآن للقاضي البيضاويهنا 
 F. Wustenfeld البن قتيبـة، الـذي نـشره فيـستنفيلد     كتاب املعارف، و)م١٩٤٦(
 .Aug  أليب حامد الغزايل، الذي نشره إمشيلـدرز املنقذ من الضالل، وكتاب )م١٨٨٩ت(

Schmolders. 
ـ            ا عرفـت حبقيقـة     لقد كان من حسنات الدراسات القرآنية يف أملانيا، والغرب عموما، أ

اإلسالم وعقيدته، ودفعت عددا من املستشرقني إىل التعامل بنوع من املوضوعية مع هـذا الـدين                
 JOHANN JAKOB REISKE وهكذا وجدنا، مثال، يوهـان يـاكوب ريـسكه   . وتراثه

، يف اهتمامه بتاريخ اإلسالم، يرى أن ظهور النيب حممد وانتصار دينه مـن أحـداث              )م١٧٧٤ت(
يف ذلك برهانا على تدبري قـوة إهليـة         ليت ال يستطيع العقل اإلنساين إدراك مداها، وأن         التاريخ ا 

قديرة
) م١٨٦٦ت (Friedrech Rueckertووجدنا الشاعر األملاين فريـدرش روكـرت   . )١(

ووجدنا أشهر شعراء أملانيا    . )٢(يبدي إعجابا بالعربية، وبالقرآن الكرمي خصوصا، الذي ترجم بعضه        
جوته ه الشديد للتعرف على كل ما ميكنه التوصل إليه        ئس القرآن دراسة عميقة، نابعة من ظم       يدر

من أفكار ومعتقدات دينية   
إن : فقد كان معجبا أشد اإلعجاب باألسلوب القـرآين، يقـول         . )٣(

                                   
.٣٠٠، ص١٩٩٣يوليوز / ٣، دار العلم للماليني، بريوت، طموسوعة املستشرقنيعبدالرمحن بدوي،   ) ١(
وذكر عمر لطفي العـامل يف كتابـه        . ٢٩٥ أنه ترجم سورا وآيات منه، ص        موسوعة املستشرقني ذكر بدوي يف      ) ٢(

املستشرقون والقرآن، دراسة نقدية ملناهج املستشرقني٣٥-٣٤نفسه، ص.  أنه ترجم ثلثه.
، ١٩٤ عدنان عباس علي، عبد الغفار مكاوي، عامل املعرفة، العـدد    : ، ترمجة جوته والعامل العريب  كاتارينا مومزن،     ) ٣(

.١٤٦، ص١٩٩٥فرباير



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

حمكم، سام، مثري للدهشة، ويف مواضع عديدة يبلغ قمة السمو حقا          .. أسلوب القرآن 
، لـذلك   )١(

الديوان الشرقي للمؤلف الغريبعض آياته يف ديوانه فقد اقتبس ب
)٢(.  

 
أنتجت احلضارة العربية واإلسالمية، على امتداد قرون متالحقة، عددا من املفكرين والفالسفة       

ه احلضارة، الذين قدموا من املعرفة والفكر، ما ال يسع نكرانه وجحوده، حىت من طرف خصوم هذ             
أو ممن نصبوا أنفسهم كذلك، حني نفوا مشاركتها وريادا يف العصور الوسـطى، الـيت فـضل                 

والواقع أن من يطلع على تراث هذه احلـضارة، يف األنـدلس           . بعضهم أن يسميها عصورا مظلمة    
رسة  فقد حتدث بالنثيا مثال عن مد      ،مثال، يقف على حجم اهتمام املسلمني عموما بالفكر والفلسفة        

ابن مسرة، ضمن املدرسة األفالطونية احلديثة، وذكر عددا من أعالم املدرسة املشائية كابن باجـة،    
  .وابن طفيل، وابن رشد، وابن العريف الصنهاجي

مثل ابن رشد منوذجا مشرقا يف الفكر العريب واإلسالمي، ألنه كان واسع العلم، عايل اهلمـة                
 اليونانية، فترجم كتب أرسطو ووضع هلا ثالثة أنواع من          اطلع على الفلسفة  . يف الطلب والتحصيل  

افـت  ، وخلص كتب احلكيم أرسطو طاليس، كما ألف كتبا يف الفلسفة أشـهرها              )٣(الشروح
  .فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال واملقدمات، والتهافت

 الثقافة العربيـة واإلسـالمية يف     مل يكن الغربيون ليهتموا بابن رشد وغريه بسبب نظرم إىل         
القرون الوسطى، اليت كانوا ينظرون هلا نظرة دونية، وبسبب عدم قابلية االعتراف بأثر هذه الثقافة               

لكن عددا من مفكري فرنسا املعاصرين سلكوا طريقا آخر، أقرب إىل العلـم             . يف النهضة األوربية  
 ومن هؤالء آالن دو ليـبريا  ، ومع تراثه الفكريواملوضوعية، يف التعاطي مع هذا الفيلسوف العريب،  

Alain de Liberaب  إن املسيحيني يف القرون الوسطى كانوا يدعون ابن رشـد  :، الذي يقول
الشارح            لذلك فقـد    )٤(، مث إن ما خلفه الرجل مثل مخرية الفكر الفلسفي الغريب لقرون متعددة ،

                                   
.١٤٨نفسه، ص  ) ١(
.٧٥نفسه، ص  ) ٢(
.٣٥٧-٣٥٦فة الدينية، صحسني مؤنس، مكتبة الثقا: ، ترمجةتاريخ الفكر األندلسيآخنل جنثالث بالنثيا،   ) ٣(
تصدر عن الس الوطين للثقافـة والفنـون     (، عامل الفكر    ابن رشد يف مرآة الفكر الفرنسي املعاصر      هاشم صاحل،     ) ٤(

.١٧٩، ص١٩٩٩يونيو/، أبريل٤، العدد ٢٧، الد)واآلداب، الكويت



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

ية منذ القرن الثالث عشر امليالدي، بل إن هذه األعمال          اهتم الغربيون بترمجة أعماله إىل اللغة الالتين      
، يضاف  )م١٦جامعة بادوا بإيطاليا مثال إىل حدود القرن        (األوربية  درست يف كثري من اجلامعات      

ومن املفكرين الفرنسيني الذين عنـوا      . إىل ذلك أنه كان اجلسر الذي ربط أوربا بالعرب واإلغريق         
، الذي ألف يف فكره الديين، وكتـب  Roger Aranaldezيز رنالدأبابن رشد، أيضا، روجيه 

يف الدفاع عنه ضد من شككوا يف إسالمه، وقالوا إنه كان عقالنيا صرفا، بناء على تأثره بالفلسفة                 
 أن منيز يف األعمال الشخصية البن رشد بني نقده ألساليب احملاجة            ينبغي: يقولاألرسطوطاليسية،  

فمهامجة علم الكالم ال    . املسلمون، وبني تفحصه ملعطيات الوحي القرآين     اليت يستخدمها املتكلمون    
تعين مهامجة اإلميان  

حتريـر  مل حياول ابن رشد، كما توهم املسيحيون يف القرون الوسـطى،            . )١(
هيمنـة  : الروح البشرية من هيمنة اإلميان، وإمنا حاول حترير الفكر اإلسالمي من هيمنة مزدوجـة             

وهيمنـة علـم   . لضيقة جدا واملوروثة عن املذهب املالكي بعد أن تصلب وتـشدد الرتعة الفقهية ا 
الكالم التأملي بشكل خاطئ، والذي مل تكن حماجاته يف نظره أكثر من جدلية أو خطابية              

 فقد  .)٢(
فعندما جيد العقل أنه ال كان يؤمن أن العلم األرسطوطاليسي ال يشمل كل األسئلة البشرية، لذلك     

مشكلة ما عن طريق الربهان العقالين، وعندما جيد أن الوحي يقدم له هذا احلل، فمن               يستطيع حل   
ولكنه إذا بقي معاصرا لنا فألن      :رنالديز كالمه عن ابن رشد بقوله     أوخيتم  . احلق واملنطق أن يتبعه   

ونقصد ا مشكلة املفكر الذي ال جيد يف كنوز املعرفـة كـل             . مشكلته الشخصية تظل معاصرة   
..وبة على أسئلته، وكل اإلشباع لفضوله     األج

، غري أن حممد أركون ينتقد مـا ذهـب إليـه            )٣ (
رنالديز، حني جعل ابن رشد قدميا باليا، ويرى أن هناك قطاعات يف الغرب ما تـزال تـشتغل يف         أ

 استمرارية لعقالنية ابن رشد، أما يف العامل اإلسالمي فما يزال ابن رشد وفكـره               يعدإطار فكري   
 دورا كبريا يف مواجهة حركـات التزمـت والتطـرف           يؤديا، ووجوده ضروريا، ميكن أن      راهن

  . واالنغالق
، املفكر املختص بفلـسفة العـصور   Jean Jolivet ومن مفكري فرنسا أيضا جان جوليفيه

الوسطى، الذي قاده اطالعه على فلسفة ابن رشد، وفهم مشروعه، إىل الرد علـى مـن امـوه                  
                                   

.١٨٧نفسه، ص  ) ١(
.نفسه  ) ٢(
.١٨٩نفسه، ص  ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 راح علماء أوربـا يف الـسنوات        اولذ: قالا منه فيلسوفا ماديا، وعقالنيا صرفا،       باإلحلاد، وجعلو 
 فيما وراء هذه اإلشـاعات     يأ: الالتييناألخرية يبحثون عن ابن رشد احلقيقي فيما وراء ابن رشد           

املفربكة والكليشيهات املشوهة، وجنحوا يف ذلك إىل حد بعيد، نضرب على ذلك مثال اهتمـامهم               
ين بعد أن كانوا يعتقدون طيلة قرون وقرون على أنه كافر أو ملحدبفكره الدي

)١(.  
من القرن الثالث عشر إىل القرن      ( أثر الفكر الرشدي أو الفلسفة الرشدية يف أوربا طيلة قرون         

عندما بدأ مفكروها يف شرح مؤلفات أرسطو انطالقا من ترمجة شروح ابن            ) السابع عشر امليالديني  
ضمت أفكار بعيدة أو مضادة للعقائد املسيحية، فقد حارا عدد كـبري مـن              وألن فلسفته   . رشد

  . مفكري هذه الديانة، بل أطلقوا ضدها معارك كربى
 

ال يسع احلديث هنا عن كل جتليات أثر احلضارة العربية واإلسالمية يف الغرب، ألسباب أمهها         
د على مدى قرون من الزمان خلف فيها العرب واملسلمون علوما ومعـارف ال              أن هذا التراث امت   

يسع حصرها، كما أن جزءا كبريا ال زال مركونا يف خزانات العامل اإلسالمي والغريب، مل يعـرف           
يضاف إىل ذلك ما لعبت به يد الزمان واإلنسان، فقد ضاع بعضه            . بعد طريقه إىل التحقيق والنشر    

اعات اليت دارت بني العرب واملسلمني وغريهم، على امتداد زمن طويل، ميكن            جراء احلروب والرت  
أن نشري يف هذا املقام إىل ما أتلفه احملتلون على عهد احلضارة اإلسالمية يف العصر العباسي، إبـان                  
الغزو التتري املغويل يف بغداد، وما حلق هذا التراث إبان طرد املسلمني، األندلسيني عمومـا، مـن           

النـشر  إال أن ما عرف طريقـه إىل         .دلس يف اية القرن الرابع عشر واخلامس عشر اهلجريني        األن
والذيوع يف أوربة استطاع أن يؤثر يف هذه احلضارة، وينقلها من حال إىل حال، وأن يكون سندا هلـا يف                    

ألدب، والفلـسفة،   وقد تعدد هذا األثر وتنوعت مداخله واجتاهاته، فكان يف ا         . إعادة بناء حضارا احلالية   
، وفضلها، بشهادة أعـالم  وما إىل ذلك من املعارف اليت ال يسع نكراـا ، واجلغرافيا، والعلوم، والفنون 

  . أوربا أنفسهم
وألن اال ال يسع لتفصيل القول يف األثر املذكور، رأيت أن أحـصره يف وجـود العـرب     

ون، وكان طريقا، من بني طرق أخـرى،        واملسلمني باألندلس، هذا الوجود الذي ناهز الثمانية قر       
  .إىل تلقي األوروبيني الثقافة والعلوم واآلداب العربية

                                   
.١٩١نفسه، ص  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  : األدب-أ
والذي نعتقده على أي حال أن العقل يأىب كل اإلباء أن قيـام  :  يقول العقاد، رمحة اهللا عليه  

ألذواق، واألفكـار   األندلس يذهب من صفحة التاريخ األوريب بغري أثر مباشر علـى ا           األدب العريب يف    
واملوضوعات والدواعي النفسية واألساليب اللغوية اليت تستمد منها اآلداب        

 وقد اقترنت مبوضوعات    .)١(
الثـامن  / هذا األدب طائفة من عباقرة الشعر يف أوربا بأسرها، خالل القرن الرابع عشر املـيالدي              

لى وجه ال يقبل التشكيك وال يسمح       اهلجري وما بعده، وثبتت الصلة بينهم وبني الثقافة العربية ع         
  .)٢(باإلنكار

فقد حدا بوكاشيو،    .ومن هؤالء بوكاشيو، ودانيت، وسوشر اإلجنليزي، وسرفانتيس اإلسباين       
، قبل أن يقتبس منها شكـسبري يف        ألف ليلة وليلة  ، حدو   الصباحات العشرة مثال، يف حكاياته    

، وقبل أن تصري موضـوع      ناثان احلكيم  مسرحيته   ، ولسنغ األملاين يف   العربة باخلواتيم مسرحيته  
  .اقتباس عند سوشر، إمام الشعر اإلجنليزي

: تأثرت القصة األوروبية يف نشأا مبا كان عند العرب من فنون القصص يف القرون الوسطى              
وهي املقامات وأخبار الفروسية ومغامرات الفرسان يف سبيل اد والغرام، وترى طائفة من النقـاد     
األوربيني أنفسهم أن رحالت جليفر اليت ألفها سويفت ورحلة روبنسون كروزو اليت ألفها ديفوي              

وقد كان أللف ليلة . مدينة أللف ليلة وليلة، ورسالة حي بن يقظان اليت ألفها الفيلسوف ابن طفيل           
رها الـسماعية  وليلة، بعد ترمجتها إىل اللغات األوربية أول القرن الثاين عشر، أثر يربو على كل آثا        

قبل الترمجة املطبوعة، واقترن ذلك بنقل التصانيف األخرى اليت من قبيلها فأصبح االجتاه إىل الشرق            
..حركة مألوفة يف عامل األدب

) ٣(.  
          مل تنقطع الصلة بني األدب العريب، أو اإلسالمي على اجلملة، وبني اآلداب األوربية احلديثـة

ويكفي إلمجال األثر الـذي أبقـاه األدب اإلسـالمي يف آداب         . من القرن السابع عشر إىل اليوم     
األوربيني أننا ال جند أديبا واحدا من نوابغ األدباء عندهم خال شعره أو نثره من بطـل إسـالمي،                 

                                   
، دار الكتاب اللبنـاين،  حضارة اإلسالم، الد العاشر من    أثر العرب يف احلضارة األوروبية    عباس حممود العقاد،      ) ١(

.٥٤، ص١/١٩٧٨بريوت، ط
.نفسه  ) ٢(
.٥٨نفسه، ص  ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

ومنهم شكسبري وأديسون وبريون وسوذي وكولردج وشلي بني أدباء اإلجنليز، ومنهم جييت وهردر             
ن، ومنهم فولتري ومنتسكيو وهيجو بني أدبـاء الفرنـسيني، ومنـهم            ولسنغ وهيين بني أدباء األملا    

، الذي عرفه األوربيون من     كليلة ودمنة الفونتني الفرنسي، وقد صرح باقتدائه يف أساطريه بكتاب         
طريق املسلمني

)١(.  
والواقع أن من يقرأ كتابات اإلسباين فيديريكو كوريينيت كوردوبا، الباحث يف الدراسـات              

واإلسالمية جبامعة سرقسطة، مثال، يقف على حجم العالقات اللغوية واألدبية بني األندلس            العربية  
فقد أفرد احلديث عن تـأثر      . ، منذ القرن السادس اهلجري    )٢(وسائر الدول يف شبه اجلزيرة األيبريية     

شعراء شحات واألزجال، وهي صناعة عربية بامتياز، ظهر أثرها جليا على           والغربيني أشد التأثر بامل   
  .التروبادور
 دراسات لغوية قيمة ميكن أن تكون مدخال لتعليم اللغة العربية، وربط جـسور              كورنيتقدم  

: إشكالية اجلمع يف اللغة الـسامية     التواصل بني العامل العريب والغرب، من ذلك رسالته للدكتوراه          
الصوتيات، واخلط  (صول  ، الذي يضم مقدمة وثالثة ف     قواعد اللغة العربية  ، وكتابه   مجع التكسري 

  : ، وهو كتاب موجه لفئتني)والرسم العريب، والصرف والنحو
لألشخاص الذين يريدون التواصل الشفهي مع شعب دولة معينة أو جالية عربية، وهنا ال بد                  -أ

  .من استعمال الطريقة الشفهية يف اكتساب هذه اللغة
 الكتابة باللغة العربية، وهنا ال بد من         لألشخاص الذين يهمهم أن يكون لديهم مدخل آلليات        -ب

. تان طريقتان يف تعلم العربيـة للنـاطقني بغريهـا      اوه،  استعمال اللغة التقليدية الكالسيكية   
قواعد ونصوص  ، وكتاب   مقدمة يف قواعد اللغة والنصوص العربية     يضاف إىل ذلك كتابه     

  .عربية أساسية
:     ال  كورنيت إن ما ألفهاملعجمي، وجمال الدراسـات األدبيـة يـصلح      يف ا 

املعجـم اإلسـباين    ، و املعجم العريب اإلسـباين    فقد ألف    ،استثماره كذلك يف تعليم هذه اللغة     

                                   
.نفسه  ) ١(
، جملـة   اجلزيرة األيبرييةالعالقات اللغوية واألدبية بني األندلس وسائر الدول يف شبه       فيديريكو كوريينيت كوردوبا،      ) ٢(

، تصدر عن مؤسسة امللك عبد العزيز آل        )جملة نصف سنوية تعىن بالبحث والبيبليوغرافيا املغاربية      (مغاربية،  دراسات  
.٢٩، ص١٦/٢٠٠٢ -١٥والعددان . ٣، ص١٤/٢٠٠١سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية، العدد



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

   .)١ (.، وغريهااملعجم اإلسباين العريب اجلديد، ومعجم الطليعة العريب اإلسباين، والعريب
 

جة إىل دراسة الطب والعلوم كانت حاجة عمران كامل، ومل          احلاأن  ذكر العقاد يف كتاب     
تكن حاجة أفراد أو طوائف حمدودة  

 فقد شهدت بغداد، من العناية بالطب والـصحة، مـا مل   ،)٢(
مئـة   تشهده حواضر التاريخ القدمي، على عهد املقتدر باهللا، حني دعي إىل االمتحان فيها حنو تسع              

كان اهتمام العلماء بالطب اهتماما     . )٣(ذين جتاوزوا هذه املرتبة   طبيب، وهم غري األساتذة الثقات ال     
موسوعيا، فقد رجعوا إىل كتب اإلغريق األقدمني، وكتب الفرس واهلند، كما توسـعت حبـوثهم           
فامتدت إىل كتب الفلسفة واهلندسة والفلك والكيمياء وغريها، يبحثون فيها عن كل ما له عالقـة          

م الطويل إىل وضع موسوعات طبية مل يكن هلا نظـري يف الـضخامة               لذلك انتهى حبثه   ،ذا العلم 
وقد ترجم الغرب هذه املوسوعات واستفاد منها استفادة مجة يف بناء ضته           . والتمحيص يف عصرها  

موسـوعة  العلمية، ومن ذلك كتاب القانون البن سينا، الذي ترجم يف القرن الثاين عشر، وهـو          
، وكتـاب   عند العرب واإلغريق واهلنود والسريان واألنبـاط      مجعت خالصة ما وصل إليه الطب       

م، وقد كان الكتابان من الكتب املعول عليها يف جامعـة           ١٢٧٩احلاوي للرازي، الذي ترجم يف      
وظهر أثر األندلس واضحا، فقد اعتمد األوربيـون علـى          . )٤(لوفان إىل أوائل القرن السابع عشر     

أليب القاسم خلف بن العباس، يف اجلراحة وجتبري العظام،  ،  التعريف ملن عجز عن التصريف    كتاب  
 منه استفادة عظيمة، كما استفادوا من تأليفه        ااستفادوفترمجوه يف القرن اخلامس عشر امليالدي، مث        

فادت أوروبا من علم    توقد اس . )٥(املختلفةعن اآلالت اجلراحية اليت تستخدم يف العمليات بأنواعها         
، يشهد على ذلك ما كتبه جابر بن حيان، مما ترمجـه الغربيـون، ككتـاب     الكيمياء استفادة مجة  

 ترمجوا كتب الرازي، اليت تلقى منـها  ااالستتمام، كمالسبعني، وكتاب تركيب الكيمياء، وكتاب    

                                   
، وما ١٢٤، م س، ص اآلخر، مساءلة احلضور العريب يف النص األديب اإلسباين    النص والنص عيسى الداودي،   : انظر  ) ١(

.بعدها
)٢ (  أثر العرب يف احلضارة األوربية٣٥صم س، ، ، العقاد.
.نفسه  ) ٣(
.٣٦نفسه، ص  ) ٤(
.نفسه  ) ٥(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

ويضاف إىل هذا استفادم من علم    . االوروبيون تقسيم املواد الكيميائية اىل نباتية وحيوانية ومعدنية       
تـراث  ، فضال عن دورهم الكبري يف نقل كثري من العلوم واملعارف من   املعادن وغريها الطبيعيات، و 

وقد خلص هذه اجلهود، واستفادة األوربيني منـها،        .  واليونان والفرس بفعل نشاط الترمجة     اإلغريق
 خالل قرنني نقـل إىل  يف: بالقول احلضارة االوروبية سياسية واجتماعية وثقافيةأصحاب كتاب  

 بغداد والقاهرة والقريوان    التقريب، وأصبحت ية كل ما خلفه اإلغريق من التراث العلمي على          العرب
 املعرفة ذه الثقافة اإلغريقية العربية تتسرب إىل     وأخذت. وتلقينهوقرطبة مراكز المعة لدراسة العلم      

 أثر الغـزوات     يكن تسرا من   عشر، ومل أوربة الغربية يف أواخر القرن احلادي عشر والقرن الثاين          
سبانيا احملمديـة إىل    إالصليبية كما يسبق إىل اخلاطر، ولكنه جاء من طريق صقلية إىل إيطاليا، ومن              

سبانيا املسيحية مث إىل فرنساإ
)١(.  

  
 

 

تستأثر قضية تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها باهتمام متزايد علـى الـصعيدين الرمسـي               
ألكادميي، إذ تسعى الدول العربية إىل االهتمام بنشر هذه اللغة داخليا وخارجيا، يظهر ذلـك يف             وا

إنشاء املعاهد واملؤسسات العليا اليت تتوجه إىل خدمة اللغة العربية وتعليمها حمليا ودوليا، وترصد هلا             
امهاا الكـبرية يف  إمكانيات مادية ومعرفية ال بأس ا من شأا أن تعرف بتراث هذه اللغة ومـس          

كما تسعى إىل توسيع جمال تعليمها يف الغرب عموما عـرب       . صناعة احلضارة اإلسالمية شرقا وغربا    
إرسال بعثات من املدرسني الذين تتوجه خدمام إىل أبناء املهاجرين للحفاظ على هويتهم الوطنية              

 املمثليـات  الـذي تلعبـه    وربط الصلة بينهم وبني أوطام، فضال عن الدور الثقـايف والعلمـي           
  .والبعثات العلمية يف التعريف ذه اللغة وتراثها) السفارات( الديبلوماسية

وجتدر اإلشارة إىل أن تنامي حركة الترمجة واالستشراق واالستعراب، رغم ما تـثريه مـن                
الـذي  نقاشات ساخنة وحادة أحيانا، إال أا سامهت وتساهم يف التعريف بتراث هذه اللغة األمر               

  .يساعد على زيادة اإلقبال عليها، خصوصا يف اجلامعات واملعاهد العليا بالغرب
 

                                   
.٤١-٤٠نفسه، ص  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  


 

         تمع الذي نشأت فيه، وبثقافته،      البد من ربط اللغة العربية، أثناء تعليمها للناطقني بغريها، با
 فاللغة مرآة اتمع، فيها تنعكس شؤون الناطقني ا، وهي ظاهرة حياتية اجتماعية،             ،وهويته

مث . من أكثر الظواهر التصاقا حبياة األفراد، ختضع ملقاييس اتمع، وأعرافه وتقاليده، وثقافتـه         
كتسبة اجتماعيا، وهذا مفاده أن الشعوب ختتلف فيمـا         إن الثقافة، ذا املعىن، هي املعرفة امل      

. وأيـديولوجياا بينها يف منط حياا، أي يف طبيعة قيمها، ومعتقداا، ومعايريها، ورموزها،            
ا يتوقف على فهم الثقافـة      ا يف الثقافة، بل إن فهمها فهما جيد       همم صارت اللغة جزءا     لذلك

  .اللغة، وعلى هذا الفهم تنبين هوية هذا اتمعالسائدة يف اتمع الذي يتكلم هذه 
              البد من دمج املادة احلضارية مع الشبكة الثقافية، احلالية والسابقة، ملعرفـة كنـه احلـضارة

نفسها، وخللق معىن هلذه احلضارة، لذلك يطلب من القائمني على تعليم اللغة العربية للناطقني              
  .، كهدف للنص التعليمي)ضارة العربية اإلسالميةاحل( احلضارة اهلدفبغريها التركيز على 

               جيب أن يكون وجود احلضارة يف النص العلمي، من الناحية التطبيقيـة، مـسهال ومـدعما
 املتغـايرة يف جعل املتعلم يف حالة من املشاركة للعملية التعليمية ال معيقا هلا، ألن الغرض هو     

، فالطالب الذي يشعر بالعداء حنـو احلـضارة          لنرقى إىل حالة املتعلم الفاعل     جتارب متغرية 
العربية اإلسالمية يغدو من الصعب عليه أن ميتلك الرغبة والقابلية للتداخل مع هذه احلضارة،              

 الطلبـة، يف اجلامعـات   ترغيـب إن . لذلك ال يستطيع أن يذهب بعيدا يف تعلم هذه اللغة   
ال عن اهودات اليت ينبغي بدهلا يف إجنـاز  واملعاهد األجنبية، يف تعلم اللغة العربية ينطلق، فض   
، من تعريف هؤالء على حضارة العرب       ..املقررات وحتديد املناهج والتوجيهات البيداغوجية    

واملسلمني يف شىت مناحي احلياة، وعلى امتداد وجودهم احلضاري، بطريقة جتعلهم يقبلـون              
  .عليها وعلى مسامهتها يف احلضارة اإلنسانية عموما

   ا باحلضارة اإلسالمية،           البدأن تنفتح املؤسسات العلمية الغربية، خصوصا اليت تأثرت جمتمعا
 املقبلني على تعلم اللغـة      -على تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية بشكل إجيايب، جيعل طالا        

 ينفتحون على تراث هذه احلضارة انفتاحا يعزز احلوار ويدعمه، ويقـوي التواصـل        -العربية
وتقتضي النظرة اإلجيابية أن تركز اجلامعات واملعاهد العليا بالغرب         . بني احلضارات املطلوب  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

على إدراج الدراسات املوضوعية، اليت نظرت لتراث هذه اللغة نظرة موضوعية، وصـدرت             
  .عن أحكام علمية أعطته مكانته وقدره

          م اللغة العربيـة مـن      ينبغي أن تراعي املقررات الدراسية والعلمية، املوجهة للمقبلني على تعل
  .الناطقني بغريها، التعدد والتنوع الثقايف والتراثي للمجتمعات العربية

  
 

   أمحد حممود هويدي :     الدراسات القرآنية يف أملانيا، دوافعها وآثارها لد٢، العدد٣١، عامل الفكر، ا ،
  .٢٠٠٢دجنرب–أكتوبر 

 آخنل جنثالث بالنثيا :ريخ الفكر األندلسيتامكتبة الثقافة الدينية حسني مؤنس،: ، ترمجة.  
  أنور اجلندي :  الفصحى لغة القرآن   دار الكتاب اللبنـاين  )١٠(العربية ، سلسلة املوسوعة اإلسالمية ،

  .ه١٤٠٢/م١٩٨٢بريوت، ومكتبة املدرسة بريوت، 
   عباس حممود العقاد :   أثر العرب يف احلضارة األوروبيةلدالعاشر من ، ا   حـضارة اإلسـالم دار ،

  .١/١٩٧٨الكتاب اللبناين، بريوت، ط
 عبد الرمحن بدوي :موسوعة املستشرقني١٩٩٣يوليوز / ٣، دار العلم للماليني، بريوت، ط.  
   عبد الغين عماد :   من احلداثـة إىل العوملـة     .. سوسيولوجيا الثقافة، املفاهيم واإلشكاليات   مركـز ،

  .٢٠٠٦، فرباير١ية، بريوت، طدراسات الوحدة العرب
    علي عبد الواحد وايف : تمعاللغة وا             شـركة مكتبـات عكـاظ للنـشر والتوزيـع، الطبعـة ،

  ).وهي الطبعة الرابعة للكتاب(١/١٩٨٣
  عيسى الداودي :          النص والنص اآلخر، مساءلة احلضور العريب يف النص األديب اإلسـباين   شـركة ،

  .١/٢٠١٢ طمطابع األنوار املغاربية، وجدة،
   فيديريكو كوريينيت كوردوبا :-          العالقات اللغوية واألدبية بني األندلس وسائر الدول يف شبه اجلزيرة

، تصدر عن )جملة نصف سنوية تعىن بالبحث والبيبليوغرافيا املغاربية   (مغاربية،  ، جملة دراسات    األيبريية
ـ        ، ١٤/٢٠٠١وم اإلنـسانية، العـدد  مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعل

  .م١٦/٢٠٠٢-١٥والعددان
  كاتارينا مومزن :  جوته والعامل العريب عبد الغفار مكاوي، عامل    . عدنان عباس علي، ود   . د: ، ترمجة

، ) الكويـت  -سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها الس الوطين للثقافة والفنـون واآلداب          (املعرفة  
  . م١٩٩٥، فرباير١٩٤العدد



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 زكي حسام الدين   كرمي  :            اللغة والثقافة، دراسة أنثرولغوية أللفاظ وعالقـات القرابـة يف الثقافـة
  .، اهليئة املصرية العامة للكتابالعربية

   جمموعة من الكتاب : نظرية الثقافة الفاروق زكي يـونس، عـامل   . علي سيد الصاوي، ود  : ، ترمجة
  . ٢٩، ص١٩٩٧، يوليوز٢٢٣املعرفة، العدد

 عرانحممود الس :تمع، رأي ومنهجاللغة وام٢/١٩٦٣، اإلسكندرية، ط.  
    نايف خرما، وعلي حجاج :   اللغات األجنبية، تعليمها وتعلمها   سلسلة كتب ثقافيـة    (املعرفة  ، عامل

  .م١٩٨٨، يونيو١٢٦، العدد) الكويت-شهرية يصدرها الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب
  ر هادي :  الجتماعي للقراءات القرآنية  التفسري اللغوي ا         ،دار عـامل الكتـب احلـديث، األردن ،

  .هـ١/١٤٢٩ط
 ر هادي :علم اللغة االجتماعي عند العربم١٩٨٨/ ١، طبع اجلامعة املستنصرية، ط.  
  هاشم صاحل :      ابن رشد يف مرآة الفكر الفرنسي املعاصر   لـس الـوطين      (الفكر  ، عاملتصدر عن ا

  .م١٩٩٩يونيو/، أبريل٤، العدد٢٧، الد)اب، الكويتللثقافة والفنون واآلد



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 

 
 

 
 

   معيوفتوفيق. د
  فيدرالية روسيا -مية  قازان احلكوجامعة
 اجلزائر -  اجلامعي متنراستكزاملر

 
إن مفهوم الثنائية من أهم املفاهيم اللسانية احلديثة اليت اعتىن ا املتخصصني يف تعلـيم اللغـة    
العربية لألجانب،لكوا تلعب دورا إجيابيا وسلبيا يف نفس الوقت فالدور اإلجيايب يكمن يف تعلـم               

علم اللغة  العربية األدبيـة أو  اللهجات املختلفة لبلدان الوطن العريب، والدور السليب يتمثل يف عدم ت 
الفصحى وتأثريها على مستوى املتعلم األجنيب، وذلك سببه أن كل الدول العربية تسعمل عاميات              
حتتلف من بلد إىل آخر، أو من منطقة إىل أخرى يف البلد الواحد، وتتفاوت مفهوم الثنائية اللغويـة          

 تغلب لغـة أجنبيـة علـى العاميـة          من بلد إىل آخر من حيث تغلب العامية على الفصحى، أو          
  .إتنية، جغرافية، تارخيية، دينية، علمية: والفصحى، وهذا راجع لعدة أسباب منها 

والثنائية اللغوية ظاهرة تكاد تكون األكثر انتشارا يف البلدان العربية من غريها، واملتعلم الذي              
ادر على تركيب مجلـة صـحيحة يف      يريد أن يسافرلتعلم اللغة العربية قد يرجع إىل بلده وهوغري ق          

اللغة العربية،هذه الثنائية أنتقلت حىت لكتب تعليم اللغة العربية لألجانب، اليت وضعت من طـرف               
  .مصر، سوريا، العراق: أساتذة تكونوا يف بعض الدول العربية مثل

ـ         ى هلذا سأحاول أن أسلط الضوء يف مداخليت هذه عن ثنائية الفصحى والعامية وتأثريهـا عل
  .اكتساب اللغة العربية،مستشهدا بامثلة من الثنائية اللغوية يف مصر واجلزائر

 
قبل نزول القرآن وانتشار الدين اإلسالمي يف شبه اجلزيرة العربية،كانت هناك لغـات غـري               

ة احلبشية كانت منتشرة يف بعض مناطق اليمن،        عربية منتشرة يف أطراف شبه اجلزيرة العربية، فاللغ       
واللغة الفارسية يف العراق، واللغة السريانية والعربية والنبطية يف بلد الشام و مشال اجلزيرة العربيـة،            



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .واللغة القبطية يف مصر والليبية يف ليبيا، أما األمازيغية يف اجلزائر والشلحية يف املغرب
 

بعد نزول القرآن الكرمي و انتشار اإلسالم،تغلبت اللغة العربية على كل اللغات واللـهجات              
اليت كانت سائدة  يف اتمع العريب قبل ظهور اإلسالم، وظهر مصطلع العجمة و العجـم، وهـو             

 اص من غـري العـرب ،      الذي الينطق العربية جيداً، أو بأخطاء نطقية، وأطلق العرب على األشخ          
  .العجم

ورغم سيطرة اللغة العربية على كل العامل العريب، إال أن هناك مناطق متفرقة يف احناء البلـدان    
العربية بقيت حمتفظة باللغات اليت وجدت قبل اإلسالم مثل اللغة األشورية والكردية يف مشال العراق     

  .والشام، واألمازيغية يف مشال إفريقيا
 

لقد عرفت اللغة العربية كلمات و عبارات جديدة جاء ا اإلسالم، رغم أن بعـضها كـان             
الصالة، الصوم والنكاح، فالقرآن هذب اللغـة       : متداوالً يف العصر اجلاهلي لكن مبفهوم آخر مثل       

    .العربية من كل اجلوانب
 

متيزت اللغة العربية يف العصر العباسي بانتشارها تقريبا يف كل األقاليم ااورة لشبه اجلزيـرة               
العربية،وتطور كل العلوم و اآلداب و املؤلفات و املصنفات العلمية واألدبية يف كل ااالت كمـا         

جة و اإلختـراع    دخلت على اللغة العربية كلمات أعجمية مل يعرفها العرب من قبل، فرضتها احلا            
  .والرقي واإلزدهار اليت عرفته احلضارة العربية اإلسالمية، حىت لُقب هذا العصر بالعصر الذهيب

 
لقد خضعت كل األقاليم العربية تقريبا حتت نفوذ اإلمرباطورية العثمانية،اليت عينت يف كـل              

طان األكرب يف اسطنبول،وقد عرفت اللغة العربية كلمـات وأمسـاء   إقليم حاكما تابعا مباشرة للسل 
متعلقة ببعض املهن واحلرف باللغة التركية مازالت مستعملة إىل يومنا هذا،كما اختلط العرب مـع            

  .األتراك عن طريق الزواج فظهر ما يعرف باألكراد يف املشرق، والكراغلة يف املغرب العريب
 

م،القاضي بتقسيم كل ممتلكات الدولة العثمانية علـى الـدول          ١٨١٨ سنة   فيينابعد مؤمتر   



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

األوروبية، بدأت الدول األروبية يف اإلستعمار و احلماية واإلنتداب فكانت أول الدول العربية اليت              
م، ١٨٢٥سنة  م، وكانت حماوالت الستعمارها من قبل       ١٨٣٠خضعت لإلستعمار هي اجلزائر سنة    

م، لكن قوة األسطول العثماين يف اجلزائر حال دون ذلك، كما خضعت تونس واملغـرب               ١٨٢٨
للحماية  الفرنسية هي و لبنان وسوريا يف املشرق، وإجنلترا استعمرت مصر والسودان، وايطاليـا               

ـ   ن أجـل  استعمرت ليبيا واحلبشة، أما باقي الدول العربية فلم ختضع سوى للحماية أو اإلنتداب م
  .فقط احلفاظ على املصاحل اإلقتصادية يف املناطق ااورة للبلدان العربية

 
بعد ظهور اإلختراعات و املسميات التكنولوجية احلديثة،وضعت قواميس يف كـل الـدول             

 موضوعية ومصطلحاا   العربية تضم املصطلحات التقنية والعلمية،وما يعيب هذه القواميس أا غري         
غري موحدة الختالف مناهج البحث التابعة امع الغة العربية يف الوطن العريب، ومن بـني عـذه                 

  :املصطلحات جند
املتنقل، الـشبكة   / النقال/ اجلوال/ الكمبيوتر، احلاسوب، العقل اإللكتروين، اهلاتف احملمول     

  .إخل...العنكبوتية، التواصل اإلجتماعي
 

تذكر املراجع أن أصول اللهجات العامية املعاصرة تعود إىل هلجات العرب القدمية وتـصنيفها         
  :إىل عدة أنواع منها

 ا: التضجعقيس(وهو التراخي يف الكالم،أو التباطُؤ فيه وأصحا.(  
 ها إىل وهو نوع من أنواع اإلمالة الشديدة،تكون فيه األلف أقرب من الياء من        : اإلصنجاع

  ).متيم وأسد(أصلها األلف و أصحاا
 ِبعلم(كسر حرف املضارع مطلقا حنو:التلتلة.(  
 لبـيش (وهي إبدال الكاف شيناً مطلقا عند أهل اليمن خاصة، يف قوهلم لبيك           : الشنشنة (

  .وهي ال تزال شائعة عند أهل حضر موت
 يف أعطيتـِك يف  )أعطيتش(وهي إبدال كاف املؤنثة يف حالة الوقف شيناً حنو      :الكشكشة ،

  .حالة الوقف
   جـاؤوا  : حبيث يلحق أصحاب هذه اللهجة بالفعل فاعلني، مثـل        : لغة أكلوين الرباغيث



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

الطالب فالواو يف جاؤوا فاعل، والطالب فاعل، وقد اعترب القدماء هذا من ضعيف اللغة              
  .العربية، وبعض املعاصرين، يعتربه غري جائز، إذ يكتفي الفعل بفاعل واحد

 
 إسقاط اإلعراب.  
 التجديد يف املعىناإلمهال و اإلقتباس و.  
 اإلقتصاد يف اللغة و هو جوهر من جواهر البالغة.  
                ا، والدليل علـىا وقسودقة التعبري حيث أن العامية تعرب عن كل جماالت احلياة حبالو

  .يها بواسطة العاميةذلك هو أنه ال نستطيع التعبري بالفصحى بنفس الطالقة كما نعرب ف
 

تعرف الفصحى بأا لغة الكتابة اليت تدونُ ا املؤلفات و الصحف واالت، وشؤون القضاء         
والتشريع واإلدارة، ويؤلف ا الشعر و النثر الفين، وتستخدم يف اخلطابة والتدريس واحملاضـرات،              

  :بصلة إىل اآلداب والعلوم ومن مميزااويف تفاهم العامة إذا كانو بصدد موضوع ميت 
 اللغة الرمسية لكل الدول العربية،واللغة الثانية يف الدول اإلسالمية.  
                   اللغة العربية لغة اشتقاق تقوم يف غالبها على أبواب الفعل الثالثي و اليت ال وجود هلا  يف

  .اللغات األخرى باستثناء العربية
       و القدرة على التعبري عن معان ثانويـة ال تـستطيع           تتميز بتنوع األساليب و العبارات

  .اللغات الغربية التعبري عنها
 هي أقرب اللغات إىل قواعد املنطق.  
 أهدت اللغة العربية حروفها ملئات املاليني من الشعوب يف بالد الفرس واهلند والترك.  

 
 

اللهجات العامية و الفصحى من أصول عربية، فالبد من تشابه بينهما، ألمـا  مبا أن كل من  
من صنع جمتمع عريب اللسان و التصميم، كما اا تشترك يف املصدر وجذور الكلمـات ونطـق                 

  .االصوات، خاصة احللقية منها
 
 العامية لغة العامة أما الفصحى فهي لغة اخلاصة.  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  تحررة من الضوابط و القيود الصوتية و النحوية و الصرفية واإلعرابية على وجه             العامية م
  .اخلصوص

               من يتحدث العامية،وال يقوى على القراءة و الكتابة،يعاين صعوبة يف فهم واستيعاب مـا
  .تعنيه

                إفتقار العامية إىل ماال حيصى من املصطلحات العلمية و الفنية و املفـردات املـستحدثة
  ). التكنولوجياالعلوم و(

 
إن أسباب ظهور العامية كمشكلة يف العصر احلديث،هي دعوات نادى ا بعض املستشرقني             

( وبعض املستغربني،ممن وجهوا سهامهم طاعنة حنو الفصحى، فقد كان املستـشرقان الفرنـسيان              
قائهما العرب بكتابة لغتهم باحلروف    رئيسا البعثة العلمية للشرق، قد نصحا أصد      ) بنيار(و)ماسينيون

  .الالتينية وترك الفصحى
م، عـدة مقـاالت يف   ١٩١٣وأما املستغربون فكان أبرزهم لطفي السيد الذي كتب سـنة           

الـذي  ) قاسم أمـني (اجلريدة يدعو فيها إىل إستعمال األلفاظ العامية وإدخاهلا الفصحى، وكذلك       
و ) أنـيس فرحيـة   (أواخر الكلمات، ودعـوة     م تصرحيه عن اإلعراب وتسكني      ١٩١٢أعلن سنة   

إىل استعمال اللهجة العامية مكتوبة باحلروف الالتينية، وأصدر كتابـاً يف هـذا اـال        ) اخلوري(
  .حنو عربية ميسرةبعنوان

 
ثانية نقصد بالثنائية اللغوية، أن يتكلم جمموعة من األفراد يف بلد معني لغتني األوىل فصحى وال              

عامية، فالفصحى هي اللغة اليت تستعمل يف ااالت الرمسية وإصدار املراسيم التـشريعية وتقـدمي               
،يـستخدمها  )عامية(األخباريف اإلذاعات والتلفزيون ومراكز اإلعالم واإلتصال، والثانية لغة حملية          

  .الناس فيما بينهم باختالف انتماءام اجلغرافية والتعليمية
ئية اللغوية مزيج بني اللغة الفصحى و اللغة اهلجينة اليت هي مزيج بني عدة لغـات    وتكون الثنا 

  .و هلجات
 

نستطيع أن منيز بني األحادية اللغوية و الثنائية اللغوية يف البلدان العربية، فاألحاديـة اللغويـة          



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

ملكة العربية السعودية ألن سكاا كانوا يتكلمون اللغة        تظهر جليا يف دول اخلليج و على رأسها امل        
العربية قبل ظهور اإلسالم،واللغة العربية اليت نزل ا القرآن بدت هلم لغة مألوفة،إضافة لإلمارات و               

  .الكويت والبحرين وقطر و اليمن
، يف ليبيـا    )ةالعربية والقبطي (أما الثنائية  اللغوية فهي متفاوتة بني دولة وأخرى ففي مصر جند           

العربية، الـشلحية،   (، املغرب )العربية، األمازيغية، الفرنسية  (، يف اجلزائر    )العربية، الترقية واإليطالية  (
  ).العربية والكردية(، ويف العراق)الفرنسية

 
مثال مثل  اإلزدواجية اللغوية هي ظاهرة لسانية يكون فيها مستويني للكالم من لغتني خمتلفتني             

اللغة العربية و الفرنسية يف اجلزائر،وهذان املستويان يستخدمان بطريقة متكاملة وأحدمها هلما موقع             
اجتماعي ثقايف مرموق نسبياً على اآلخر عند اموعة الناطقة ذه اللغة،بعض الباحثني ذهبـوا إىل               

وليس مستويني فقط،وهذا ما مسوه     القول  بأن هناك جمموعة من املستويات اللغوية يف اللغة العربية            
  .التعددية اللغوية

 
التعدد اللغوي هو استعمال لغات عديدة داخل مؤسسة اجتماعية معينة،ونصف متكلماً مـا             

،إذا كان يستعمل داخل مجاعة معينة و ألغراض تواصلية         )Polyglotte(بأنه شخص متعدد اللغات   
  ).ع لغاتأكثر من أرب(جمموعة من اللغات

تعترب اللغة العربية لغة قدمية،يعود تارخيها إىل حقب غابرة، وهي تلك اللغـة الـيت يعرفهـا                 
  ).أشعار اجلاهلية وكالم الفصحاء و احلكماء من العرب(الباقالين

  
  :هناك أسباب كثرية أدت إىل ظهور العامية منها

  .ثنية بني سكان املناطق يف البلد الواحداملتمثل يف اإلختالفات اإل:  العرق -١
  .مرده إستقالل املناطق و البلدان يف حدود جغرافية طبيعية أو مصطنعة:  العامل اجلغرايف -٢
 .الناتج عن امتزاج الثقافات وتداخل اللغات ااورة بعضها ببعض:  العامل الثقايف -٣
تفاوت من دولة ألخرى ففـي     لقد خضعت معظم الدول العربية لإلستعمار،وهو م      :  اإلستعمار -٤

 ).سنة٤٤(، املغرب )٧٥(، تونس)سنة٧٢(، مصر) سنة١٣٢(اجلزائر 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 
تقوم التربية احلديثة على املباديء املستمدة من الدراسات النفسية احلديثة، ومتتاز بالـشمول             

شخـصيته ناضـجة    واملوضوعية، حيث تتناول جسم الطفل وعقله وروحه ونفسه، حىت تـشب            
  .متكاملة









 
                اعتمادهم عى اللغة املنطوقة أكثر من املكتوبة فنجدهم يركزون على لغة التداول اليـومي يف

،ظنا منهم هي اللغة الفصحى ألم جيهلون اخلـصائص اللغويـة           الشارع و األماكن العمومية   
  .املوجودة يف الوطن العريب

               تغلب اللهجة العامية على الفصحى  يف لغة األستاذ أثناء إلقاء الدرس، لعدم متكنه من التخلص
  .من مفردات العامية

       ا    (إعتماد املتعلم على كتب تعليمية نـصوص مترمجـة إىل   تضم  ) تعليم العربية لغري الناطقني
  .العربية لكنها مبفردات عامية منتشرة يف بلد عريب معني

كما يرى الربوفيسور عبد الرمحان احلاج صاحل،أن هناك تراكيب يف العاميـة قريبـة جـداً                
  .للفصحى، وقد حتتوي على ألفاظ وعبارات أشد تبليغا ودقة من الفصحى ذاا

 
إذا أراد أي متعلم أجنيب أن يسافر إىل إحدى الدول العربية ليتعلم و ميارس اللغة العربية فإنـه         

  :يواجه تأثريات لغوية على عدة مستويات منها
 

  :وفختتلف اللهجات العربية من بلد عريب إىل آخر،ويظهر هذا اإلختالف يف نطق احلر
  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
      

 ]ع/أ[ ]أ[ ]أ[ ]ع/أ[ ]أ[ أ
 ]ت[ ]تس/ت[ ]ت[ ]تس/ت[ ]ت[ ت
 ]ث[ ]ت/ث[ ]ث[ ]ت/ث[ ]س[ ث
 ]ج[ ]ج[ ]ج[ ]ج[ ]ڤ[ ج
 ]ذ[ ]د[ ]ذ[ ]د[ ]ز[ ذ

 ]ش[ ]ش[ ]ش[ ]ش[ ]ش[ ش

 ]س[ ]ش[ ]س[ ]س[ ]س[ س

 ]ز[ ]ز[ ]ز[ ]ز[ ]ز[ ظ

 ]ض[ ]د/ض[ ]ض[ ]د/ض[ ]د[ ض

 ]غ[ ]ق/غ[ ]غ[ ]ق/غ[ ]غ[ غ
 ]ڤق[ ]ق/غ[ ]ق/غ[ ]غ/ق/ك/أ[ ]أ[ ق
 ]ك[ ]ك[ ]تش[ ]ك[ ]ك[ ك
  ]ل[ ]ن[ ]ل[ ]ن[ ]ل[ ل

 
هناك تداخل يف الكتابة بالنسبة للمتعلم األجنيب يف بداية تعلمه احلروف خاصـة احلـروف               

  :املتشاة من حيث الكتابة 
ــة )ف،ق) (ع،غ)(ط،ظ) (ص،ض) (س،ش) (ر،ز)(د،ذ) (ج،ح،ج) (ب،ت،ث( ، وبدرج

  .المن حيث النطق وال من حيث الكتابة)ض،ظ(أصعب عدم القدرة على التمييز بني حرف
كذلك يف كتابـة اهلمـزة و النـربة و اختالفاـا بـني الـدول املـشرقية و املغربيـة                     

  ).مؤونة/مأونة/مئونة(
 
 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

 
    

 البندورة الطوماطيش الطماطم الطماطم
 البطاطس البطاطا البطاطس البطاطا
 احلرمة املرة الست املرأة

 اللغويات اللسانيات علم اللغة اللسانيات
 ۱۲۳۷۸۹ ١٢٣٧٨٩ ۱۲۳۷۸۹ أألرقام

 يونيو جوان يونيو شهر حزيران
 األخرربيع  ربيع األول ربيع األول ربيع األول

 
 

    
Languages  
Les langues 

 اللغات اللغات األلسن

Phonetics  
La phonétique 

 علم األصوات الصوتيات علم األصوات

La bourse  
schoolarship البعثة املنحة البعثة 

 
    

computer الكمبيوتر احلاسوب ترالكمبيو 
E-mail الربيد الإللكتروين اإلمييل امليل 
Internet الشبكة العنكبوتية األنترنيت النت 
skype السكايب السكايب السكايب 

Face book التواصل اإلجتماعي الفايسبوك الفايسبوك 
 التأشرية الفيزا الفيزا 

 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
البـصرة،  (ة يف الوطن العريب منها املدرسة العراقية بفروعها الثالث          هناك مدارس حنوية كثري   

، إال )تونس، اجلزائر، املغرب(، املدرسة املصرية، املدرسة الشامية، واملدرسة املغاربية        )الكوفة، بغداد 
الفعـل  (أن أشهرها على اإلطالق هي مدرسة البصرة والكوفة يف حني تسمي مدرسـة البـصرة                

، كذلك اإلشتقاق عند الكـوفيني مـن   )الذي مل يسمى فاعله(مدرسة الكوفة عليه تطلق  ) اهول
  .الفعل،أما عند البصريني من املصدر، وكثرياً من األمثلة و املسائل النحوية األخرى

 
، ة بترمجة كلمة إىل اللغة األجنبي     تؤثر اللغات األجنبية تأثرياً كبرياً على املتعلم،فكل أستاذ يقوم        

،كما أن الكنب التعليمية ختتلف حبسب املؤلف       )املغرب العريب (، الفرنسية )املشرق العريب (اإلجنليزية  
 .واختالفاته الفكرية واللغوية وختصصه الدقيق

   
    

كُملَيع لَاْمِليكُ الْسع لَامسم / ِلكُمع الَمأَس 
 أَناْ ِشيخ / أَنا أُستاز أَناْ أُستاذٌ

 نثَ عحالْب دأُِري
 ٍب ِمنٍك قَِرينب

 هناْ

كنب زاو١ع ِمن يِّبأُر 
 ِهنا

La banque1  
The bank 

راِني نحوس علَى 
  قْريبه منه١بانكَه

 الْطَاِئرةُ متأَِخرةٌ
 ِبِنصِف ساعٍة

 صة ِبنرأَخِمت ارالِْطي
 Le retard 2 ساعة

طَاْرأَر تاْره دار٢أطَي 
 نص ساْعه

 بترم لَقأَت لَم
 الشهِر الْمنصِرِم

 رهِإش بترم ِتشأَبم
ِلفَات / 

 رهفَاش شِنيولْصخم
ِليفَات 

لَدي ِمنحة 
  مدزاير٣عنِدي بورسBourse 3  ِعنِدي ِمنحة وِميةٌٌحكُ

  مخسره٤أَطُونوِبيلْ L’automobile 4 الْعرِبيه بايزه الِْسيارةُ معطَلَّةٌ
موالن دأُِري امأَن اِوزع  قُدرن اباِني حر 

ِزنْ ِلي ِكيلُوغْراماً 
 أَوزِلي ِكيلُو تِشينه / ِإوِزِلي ِكيلُوبرتآلْ ِلِمنَ الْبرتقَاْ



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

    
هِذِه املَرأَةُ زوجةُ 

 مِديِر اجلَاِمعِة
 ِئيسر اْترِدي م ِإِست

 / معهڤَأَلْ
 ترا مرأَلْم كِذيه

 مِدير أَلْجاِميعه
 ِفي هزنتنس

 ٥أَنحوسو فَجردن  Le jardin 5 ِنتفَسح ِفي آناِدي الْحِديقَِة

ِوقفتم الِقطَار اِئفو ِإلْأَطْر Le train 6 ْانر٦أَتسابو حاهر  
تزوج أَِخي منذُ 

 شهٍر
ِوز ِمن ڤََأَخويه ِإت

رهش / 
 رهأَش جوزا تويخ

ِليفَات 
 ِإلَى دعأَنْ أَص دأُِري

اِْشِرالْطَاِبِق  الْع 
 ورِللْد أَطْلَع اِوزع

اِشرآلْع Dixiéme étage 7 
 طْلَعن اْباِْني حر

اْجتِإي امي٧لَِدز 
 قدفُن اكنلْ هه

بقَِري 
أُرِيب * مِفيش لُكَنده

  قِْريب٨كَاْين أُوتالْ L’hotel 8 ِمن ِهنه

 فٍَر إلَىةُ سذْكَرت
يبد حڤِحيبلْد هكَرزت ز Réserver un billet 9 ِرزِري٩ي ِبِييأَنيوبلْد  

فَِريس ازوذَا جاِعي هبتوربس١٠ِإلْب Le passport10  
The passport10 

 ١٠ورپَاسپُهاهو أَلْ
 أَنتاِعي

قَاِئبالْح تيسطْ ننِإش ؟*ِفني Le bagage11 او لْباهرڤَو١١اج 
 اْناً ِمنجِطِني ِفناع

 أَعِطيِني فَنجانْ قَهوه / نْ آهوهفِنْڤَاِإِديِني  الْقَهوِة

كَم ِمن الْوقِْت 
 يبد وِل ِإلَىصِللْو

 ِبالْطَاِئرِة؟

 ه أَِدِإيهارفيطَي دأْعنح
 / عشانْ نوصلْ لْدبي؟

 اشب قْتاْلْ أَلْوحش
و؟ نيوبلُو لْدص

 باطَياره

  Le téléphone12 ١٢ِإِديِلي رأْم ِتِلفُونك رقْم الْهاِتِف
The phone12 

 ١٢أَعِطيِني أَِتِليفُونْ
كاْعتن 

 لَاْقح دوجلْ يه
 هنا؟

 اِْرعلَّاْء ِفي شح اِفيشم
 دا؟

/ 
كَاين حفَاف ِفي 

 هِذي ازنقَه؟
ِني غَداً علَى أَيِقظْ

 الْساْعِة الْساِبعِة
صِحيِني بكْره ِإسبعه 

حبِإص 
/ 

نوضِني غَدوه أَعلَى 
 أَسبعه

ضِريا مانْ أَنيا عأَن / ضِرياِْني مر 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

    
هلْ يمِكن أَنْ 
أَشتٍري دواءاً 
 ِبدوِن وصفٍَة؟

 ه ِمنوِتِري دِإش ِكنمم
 Ordonance13 ؟*ر رِشتهِغ

ننجم نشِري أَدوا بلَا 
صانوند؟١٣أُر 

 حأَنْ أَفْت دأُِري
 ِحساْباً بنِكياً

 ابِحس حِإفْت اِوزع
كن١٤ِفلْب 

Compte/banque14  
The bank14 

 تلْ كُونحن ِبيتح
 ١٤فَلْبنكَه

ِسعر صرِف 
  Le dolars15  ِبكَم ِإنهر ده؟١٥ِإدلَار الْدولَاِْر

The dolar15 
 رِديو ياهالْ رحأَش

ولَاْر؟١٥أَد 
مكْتبةٌ طَِبيةٌ قَِريبةٌ 

 ِمن هنا؟
عاِوز أَلَاِئي مكْتبه ِطِبيه 

 Médecine16 أُريبه ِمن ِهنا؟
 اعة تبكْتم تِبيح

ِسنيا؟١٦ِميدنة مقِْريب  
إشتريتُ كُتباً 
 / ِعندكُم كُتب ِبلْعرِبي؟ ِباللُّغةِ الْعرِبيِة

 اْتابأَلْكْت عندكُم
 بلْعرِبيه؟

أُِريد ِقصصاً 
 / عاِوزِإصص ِللْأَطْفَالْ ِللْأَطْفَاِل

 اعت صأَلِْقص تِبيح
 أَذْراِْري

 كُميلْ لَده
 ؟١٧عندكُم أَلْجراْننJournal 17  راِيد؟ ڤَِعندكُم جراِئد؟

 فحص كُمدلْ ِعنه
 اَألمِس؟

 كُمد؟ڤَِعناِرحِإلْب اِيدر Journal 17 
ناْنرأَلْج كُمدن١٧ع 
 تاْع أَلْباْرح؟

 شحالْ؟ / ِبكَام؟ كَم ثَمنها؟
 وقْتاْش يبده لِْفيلْم؟ /  ِإلِْفلْم؟ِإمتا حِيبِتِدي مىت يبداُ الفيلم؟

 أَشتا راِْهي اِطيح / ِإِدنيا ِبِتشِتي الْمطَر ينِزلُ
لُوقغكَانُ مكَانْ آِفلْ الْدِإد / لُوقغم وتاْنأَلْح 

هلْ ِعندكُم أَجباناً 
 Le fromage18 بنه ِبيِتي؟ڤِِعندكُم  تقِْليِديةً؟

اْجمأَلْفَر كُمدن١٨ع 
 تاع أَدار؟

أُِريد قَارورةَ 
 حِبيت قَرعه حِليب / عاِوزِكيلُو لَبن حِليٍب

 امِكيلُوغْر دأُِري
 / عاِوزِكيلُوطَماِطم طَماِطٍم

حِبيت ِكيلُو 
شاِطيطُوم 

 كَاين أَلْخبز؟ / ِعنِدكُم ِعيش؟ هلْ ِعندكُم خبز؟



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

    
هلْ ِعندكُم علْبةُ 

 ِكي دخانْ؟پَاْكَاين  / ِير؟سَڤَاِْعنِدكُم ِعلْبةْ  سجاِئٍر؟

 ١٩لَزمِلي كُوسِتيمه Costume 19 عاِوز بدلَه أَحتاج ِإلَى بدلٍَة
 پَهرrobe  *فُستانْ *فُستانٌ

 ٢٠تاْع لْكِْوير* صباطْ Le cuir 20 لْدڤِ* مهزڤَ ِحذَاٌء ِمن الْجلِْد

 Cadeau 21 عاِوزِإشِتِري ِهِديه أُِريد ِشراَء هِديةً
 ِريشن تِبيح

 ٢١كَاْدو
 شحاْلْ سومتهاْ؟ / ِبكَام؟ كَم ثَمنها؟

 واْش تخدم؟ / ِبتشتغلْ ِإيه؟ ما ِهي ِمهنتك؟
أقرب مكتب أين 

 بريد؟
 ِمن ٢٢ِفني أَأْرب بسطَه

 ِهنا؟
La poste 22  

The poste office 
وسطَه پُِوين كَاْينه 

 قِْريبه؟٢٢
هلْ وصلَ طَرداً 

 ِباسِمي؟
 دا ڤِفي طَراَِلي ِهن

 Colier 23 ِبِإسِمي؟
 لْ كَاْشصاو

  باسِمي؟٢٣كُوِلِيي
يدياً أَِريد طَاِبعاً بِر

  ِديناٍر٥٠ِلفَئِة 
 ِمن ٢٤عاِوزطَاِبع بسطَه

ِسنيمو خأَب 
Timbre 24  
Poste 24 

ربنت اْجتح٢٤ن اْعت 
الَفسمخ 

ِرسالَةٌ كَِبريةُ 
 كِْبيره* وبِريه / أُوزرف ِكِبري الْحجِم

أَبحثُ عن طَِبيِب 
 اَألسناِن

لَى دع رودب وركْت
 Dentiste25 أَسنانْ

نحوس علَى 
تسِتين٢٥د 

 ِني ِمنِلمؤأِْسي  ير
 أَضرِسي

اِغي ِبِتوِني ڤَِدمع
 / ِمنِسناِني

 عجواِْسي ير
 مضروِسي

 / حِنسهر ِإِليلَه سوه هلْ سنسهر معاً؟
 فِكي و ِكيفرهسن

 أَلْيوم؟
رةٌ ِمن الْدرجِة تذْكَ

لَىاُألو ره دكَرزه أُولَىڤَت Premiére classe 26 
روميار پِْبِيي 

؟٢٦كْلَاْص 
اِجمعالْم أُِحب اِميسِتِري اَألوِإش ِحبب Dictionnaire 27 رِنيويكْسِلِدي بح٢٧ن 

أُِريد أَنْ أَرى نفِْسي 
 ِفي الِْمرآِة

زأشوف نفِْسي عاِو
  ِفلِْمرايا

 وفشن ابح اِْنير
 روِحي ِفي لْمراْياْ

 ٢٨خدام فَلْوِزينUsine 28  شغالْ ِفلْمصنع عاملٌ يف املَصنِع



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

    
موظَف ِفي 

 خدام فَاشِريكَه  موزف ِفاِشركَه الشِركَِة

 ٢٩شاف سرِفيسChef service 29   لْخدماتمسؤولْ مسؤولُ اخلَدماِت
اِئعر ِجدڤَِإلْ املَسِحلْو لْ  اِمعاْيه عاْمأَلْج 

 ٣٠ارڤَِفي لَ La gare 30 محطَةْ لْأَطْر ِفي محطَِة الِقطَاِر

  arrȇt 31 ٣١ِفي محطَةْ لْأُتوِبيس ِفي موِقِف احلَاِفلَِة
autobus 31 

 ٣١ لَاِْريِفي

 ِإلَى فَرالس أُِريد
 اجلَنوِب

ِلاَِصِعيد اِفرأَساِوزع  
 وحرن اباِني حر

 لَصحرا
 ِمن لْتصو ىتم

 السفَِر؟
 Le voyage 32 يت ِمسفَر؟ڤِِإمته 

 ِجيت اشقْتو
 ٣٢ملْفواياج

ما ِهي البلْدانُ 
 الِتي زرتها؟

رز ت؟ِإنِإيه ِبلَاد ت / 
 تحانْ أَِلي رلْدلْبمشو

 ِليها
 كَانْ  فَاطَالْيانْ / كَن ِفي ِإيطَالْيا كَانَ ِفي ِإيطَالْيا
 ِليزڤْكَانْ ِفي لَن / لِْترهڤِكَن ِفن كَانَ ِفي ِإنِجلْترا
 كَانْ فَاَروس / كَن ِفي رسيه كَانَ ِفي روسيا

 كَانْ  ِفلَلْمانْ / كَن ِفي أَلْمنيه ِفي أَلْمانياكَانَ 
ركَانَ ِفي ِمص رصِفم كَن / راْصكَانْ يف م 

 كَانْ فَاَدزاير / زاِيرڤَكَن ِفلْ كَانَ ِفي الْجزاِئِر
 كَانْ ِفلِْعراق / كَن ِفلِْعراْء كَانَ ِفي الِْعراِق

 لَاْ ِفيلْ / ِدينهِإلْم الْمِدينةُ
دعصالْم ِصرينإلْأَص L’ascenseur 33 ورصن٣٣لَاْ ص 
قووْء الْسِإس Le marché 34 ِشياْر٣٤أَلَم 
 أَلْجاِميعه  معهڤَِإلْ الْجاِْمعةُ

كنالْب كن٣٥ِإلْب La banque35  
The bank 35 

 ٣٥أَلْباْنكَا

 أَلْفَرمسيانْ La pharmacie *زخانهڤْلْأَِإ الْصيدِليةُ
نِكيالْس هنِإِسِكي  وسأَلْم* 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

    
 ٣٦أَلْفَرِشيطَه La fourchette 36 ِإشوكَه الْشوكَةُ
 أَلْمغرفَه  ِإلْمعلَئَه الِْملْعقَةُ
 أَتاقَه  ِإِشباك الْناِفذَةُ
قْفالْس أْفِإس Le plafond 37 َ٣٧لَافُوپْلْأ 
لَّمالْس ِإِسلَم  جورأَد 
خطْبالْم خطْبِإلْم La cuisine 38 هنِزي٣٨أَلْكُو 
قُودالْن ِإلِْفلُوس  ماْهرأَد 

لَاِبسالْم ومِإلِْهد  جاْيوأَلْح 
رِريالْس ِإِسِرير  كنأَلْب 

وباسالْح روتيب٣٩ِإلْكُم Le micro 39  
The computer 39 

 ٣٩أَلِْميكْرو

اِْحنالْش اِحنِإش Le chargeur 40 ورجاْر٤٠أَش 
 أَلْخزاْنه / ِإدولَاب الِْخزاْنةُ

اْحبه  الِْمصب٤١ِإلَم La lampe 41  
The lamp 41 

 ٤١ةمْپأَلَاْ

ه الْكَأْسايِإلْكُب* / أَلْكَاس 
نحأْ الْصِسي / ِإطَبأَطَب 
 أَلْقَرعه / ِإلِْإزازه قَارورةٌ
اْجوڤِإل الْزازو  اجوأَز 

  Le visa 42 ٤٢يزهفِإلْ الْتأِْشيرةُ
The visa 

 ٤٢يزافأَلْ

   أَدار  ِالِْبيت الْمنِزلُ
  

 


 

الكلمات املسطرة يف القسم  ]g[ ڤ
 اجلزارئري

كلمات اصلها 
 )اجلزائر(فرنسي

 فارسية أوتركية (*)الكلمات بعالمة ]v[ ڤ
   ]p[ پ



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
  

 
يف األخري نستنتج أن ثنائية الفصحى و العامية تؤثر سلبا وإجيابا على املتعلم األجنيب يف نفـس    

وية خمتلفة بني الدول العربية وحىت يف الدولة نفسها وهذا راجـع            الوقت، نظرا، لوجود معطيات لغ    
ألقدمية البحوث العلمية يف بلد معني على اآلخر، واسبقية عامل معني يف جمال متخصص يـستدعي                
اعتماد منهجه يف التعليم، إضافة إىل تكون أساتذة يف بلدان خمتلفة لغويا و فكريا ، هلذا البد مـن                   

  .كما، تتقيد به كل الربامج التعليمية يف الوطن العريب دون استثناءوضع ختطيطا لغويا حم
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  
 

 ١٣٤:ص١املزهر يف علوم اللغة، السيوطي، ج.  
             حبث قُدم يف ندوة    (يوسف اخلليفة أبو بكر، دور احلرف العريب يف اللغات خارج إفريقيا

لعربية للتربية والثقافة والعلوم مبعهـد      كتابة اللغات باحلرف العريب، اليت عقدا املنظمة ا       
  ).٢٠٠١-٣١/١٢-٣٠-٢٩اخلرطوم الدويل للغة العربية

   حممد علي اخلويل  احلياة مع لغتني ١٩٨٨، جامعـة امللـك سـعود الريـاض،          ١، ط ،
  .٨١٧ص
    علي عبد الواحد وايف فقه اللغة ١٩٧٢، القاهرة، دارالنهضة مصر للطباعة والنشر     ٧، ط ،

  .١٥٤-١٥٣ص
   أنيس  إبراهيم  يف اللهجات العربية ١٩٧٣، القاهرة، املكتبـة األجنلـو مـصرية         ٤ ط ،

  .١٢٦-١٢٥ص
  أنيس فرحيةحنو عربية ميسرة٥٥:، ص١٩٨٩مكتبة الرسالة،: ، عمان١، ط.  
  حممود تيمور  مشكالت اللغة العربية       ١٩٧م، ص   ١٩٥٦، القـاهرة، مكتبـة اآلداب-

١٩٨.  
 أمحد خمتارتاريخ اللغة العربية يف مصر ٢٠، ص١٩٧٠، اهليئة املصرية للطباعة.  
  أنور اجلنديالفصحى لغة القرآن١٨٨، ص١٩٨٢، بريوت دار الكتاب اللبناين.  
 ١٠٠:، ص٣٨١/١٩٨٢جملة الوعي اإلسالمي، العدد.  
 ،الفاسي الفهري عبد القادراللسانيات و اللغة العربية١٣٢،ص ١، ج.  
 مجهورية مصر العربية-نصورةعطا اهللا عطا اهللا الشناوي، أستاذ جبامعة امل .  
  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

   

  

  
      

  

  ٥  كلمة املركز
  ٧  اإلنسانية للعلوم سينا ابن معهد رئيسمقدمة 

    

الكتـساب   حاجات الطلبة األتراك  
 اللغة العربية

  يعقوب جيولك.د.أ
  زادةنري القوشجي م.د

 مود قدومحم .د

١١  

 حاجاته  :متعلم العربية يف إندونيسيا   
 وتطلعاته

  ٦٧ وائل علي حممد السيد. د

اشكالية تلقي األدب العـريب لغـري       
 الناطقني باللغة العربية

  ٩٣  الديلميجبارعبد القادر . د

اكتساب اللغة العربية للناطقني بغريها     
  بني الواقع واملأمول-

 الدين نور يوسف حنان. د
 حلافظعبدا

١١١  

طقني بغريها امتعلم اللغة العربية من الن   
 بني البذل واالكتساب

  ١٣٧ داـــرج ادــسع.أ

التباين اللغوي واملهاري بني طـالب      
أقسام اللغة العربيـة يف اجلامغـات       

 التركية

  ١٦٧ ابــديالد ــأمح. د

الدافع احلضاري واالجتماعي لـتعلم     
 اللغة العربية عند غري الناطقني ا

  ١٨٧  عمــر قلعـي.د

تأثري ثنائية الفـصحى والعاميـة يف       
اكتساب اللغة العربية لغري النـاطقني      

 مناذج لثنانية الفصحى والعامية يف      :ا
 مصر واجلزائر

  ٢١٧  معيوفتوفيق. د

 ٢٣٥  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
  


