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تقرير امل�ؤمتر الدويل
بق�شم جامعة كرياال - كرياال - الهند

»تدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها: جتارب وروؤى م�ستقبلية«
 فـي 16 - 18 دي�سمرب ٢019م - ق�سم اللغة العربية بجامعة كرياال - الهند

االإعداد: د. تاج الدين املناين، رئي�س ق�سم اللغة العربية بجامعة كرياال

 بسم الله الرحمن الرحيمO الحمد لله رب العاملنيO وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل سيدنا 

Oمحمد املبعوث رحمة للعاملني وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

يعقــد قســم اللغــة العربيــة بجامعــة كــرياال مؤمتــرات ونــدوات وورشــات عديــدة حــول عناويــن مختلفــة منــذ ســنة 

2010م، يتــرّف فيهــا بحضــور عــدد مــن العلــاء الكبــار والباحثــني مــن مختلــف أنحــاء العــامل.

وألهميــة تدريــس اللغــة العربيــة، ودورهــا الفّعــال يف تبــادل اآلراء واألفــكار، وانطالقــاً مــن موقــع املســؤولية، 

ومتاشــياً مــع مــا يشــهده قســم اللغــة العربيــة بجامعــة كــرياال مــن تطــور مســتمر وتفعيــل للقــدرات والخــرات، وحرصــاً 

منــه عــىل التواصــل الفكــري املنتــج، وتبــادل اآلراء واملقرتحــات مــن خــالل املشــاركة يف املؤمتــرات والنــدوات 

والورشــات الوطنيــة والدوليــة العلميــة واألكادميــة التاليــة:

الندوات المؤتمرات الوطنية

النــدوة الوطنيــة حــول كتــاب اإلمــام أيب الحســن عــيل النــدوي »مــاذا خــر العــامل بانحطــاط املســلمني«، ( 1

2016م

املؤمتــر الوطنــي حــول الشــيخ زيــن الديــن املخــدوم الثــاين يف الدراســات العربيــة واإلســالمية، أكتوبــر ( 2

2017م

املؤمتر الوطني حول األدب العريب بفلسطني، أكتوبر 2018م( 3

املؤمتر الوطني حول اللغة العربية وتحديات النهوض، ديسمر 2018م( 4
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الندوات المؤتمرات الدولية

الندوة الدولية حول القرآن الكريم، 2010م( 1

الندوة الدولية حول العالقات الهندية باإلمارات العربية املتحدة، 2011م( 2

الندوة الدولية حول الحديث النبوي الريف، 2012م( 3

الندوة الدولية حول الربيع العريب، 2013م( 4

الندوة الدولية حول اللغة العربية وآدابها بعد 1970م ، فراير 2015م( 5

املؤمتر الدويل حول القرآن الكريم، أبريل 2015م( 6

املؤمتر الدويل حول نشأة وتطور أدب األطفال يف اللغة العربية، يناير 2016م( 7

املؤمتر الدويل حول التعليم واألخالق يف ضوء رسائل النور لسعيد النوريس، فراير 2016م( 8

املؤمتر الدويل التاسع حول تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: توقعات وتحديات، فراير 2017م( 9

املؤمتر الدويل العارش حول مناهج تدريس اللغة العربية، فراير 2018م( 10

املؤمتر الدويل الحادي عر حول الرامج التعليمية املستندة عىل القيم ودورها يف بناء الشخصية، ( 11

فراير 2019م

الورشات العلمية / الدورات التدريبية

ورشة عمل لعرة أيام حول اللغة العربية ملناسبات مختلفة، 2016م( 1

ورشة عمل التدريبية لثالثة أيام حول تدريس العنارص واملهارات اللغوية، 2017م( 2

ورشة عمل التدريبية لثالثة أيام حول الرمجة اللغوية العصبية، 2018م( 3

ورشة عمل التدريبية ألربعة أيام حول مناهج الدراسات لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها، 2018م( 4

الــدورة التدريبيــة لخمســة أيــام حــول الطــرق املســتجدة يف تدريــس اللغــة العربيــة والقيــادة األكادميــة، ( 5

2018م

فقــد رأى – هــذا العــام – عقــد مؤمتــٍر دويلٍّ علمــيٍّ بعنــوان »تدريــس اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا: تجــارب 

ورؤى مســتقبلية« يف 16 - 18 ديســمر 2019م. افتتحــه امللحــق الثقــايف الســعودي ســعادة الدكتــور عبــد اللــه 

بــن صالــح الشــتوي. وأكــد ســعادة امللحــق الثقــايف مشــكوًرا يف خطبتــه االفتتاحيــة عــىل أهميــة التعــاون مــن قبــل 

جميع الدول العربية مع طلبة الهنود املهتمني باللغة العربية ودراستها. وأكّد عىل أّن اململكة العربية السعودية 

ســتمنح منحــا دراســية جديــدة لطلبــة الهنــد؛ تشــجيعا لهــم عــىل التحاقهــم بالجامعــات واملعاهــد العلميــة يف 

اململكــة العربيــة الســعودية.

وقــد تــرأس الجلســة االفتتاحيــة الدكتــور تــاج الديــن رئيــس قســم اللغــة العربيــة، وألقــى نائــب مديــر جامعــة كــرياال 

األســتاذ الدكتــور أجيــا كومــار كلمــة الضيــف الرئيــي يف هــذا املؤمتــر الــدويل. وعــّر يف خطابــه التشــجيعي عــن 

م قســم اللغــة العربيــة بجامعــة كــرياال ودوره الكبــري يف نــر اللغــة العربيــة. وأشــاد بجميــع املبــادرات األكادمييــة  تقــدُّ

التي يقوم بها قسم اللغة العربية. ولخص األستاذ نوشاد الهدوي الجهود التي يبذلها قسم اللغة العربية بجامعة 

كــرياال لنــر لغــة القــرآن الكريــم. وألقــى كلــات التهنئــة الدكتــور محمــد بشــري ك. مديــر جامعــة كاليكــوت الســابق، 
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واألســاتذة مــن مختلــف البــالد، مــن: اململكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عــان واململكــة املتحــدة واململكــة 

األردنيــة الهاشــمية وجمهوريــة مــر وجهوريــة العــراق وجمهوريــة الســودان والجمهوريــة اليمنيــة وجمهوريــة الهنــد. 

وتم يف هذا املؤمتر الدويل الذي استمر ملدة ثالثة أيام، تقديم أوراق علمية يف املحاور الرئيسية التالية:

تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها: املبادئ األساسية وتصميم املناهج.	 

إمكانيات تدريس اللغة العربية عر التكنولوجيا.	 

منصات تعلّم اللغة العربية عر اإلنرتنت.	 

التحضريات وتقييم املعلّم.	 

تدريس اللغة العربية لطالب املستوى الجامعي.	 

اختبارات اللغة والتقييم.	 

الكفاءة اللغوية واملهنية والثقافية للمعلّمني.	 

تطوير تعليم املهارات اللغوية وفقا آلخر التطّورات يف اللسانيات التطبيقية.	 

التجارب الناجحة يف تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها عىل املستوى الجامعي.	 

الرؤى املستقبلية لتحسني جودة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.	 

وقــد شــهد املؤمتــر نقاشــات علميــة وأكادمييــة جــادة خــالل هــذه األيــام الجميلــة، وأعــر عــن الشــكر واالمتنــان 

لهــؤالء األفاضــل. والشــكر موصــول إىل شــيخ جامعــة كــرياال، ونائــب شــيخ الجامعــة، ومديــر الجامعــة، وموظفــي 

جامعــة كــرياال، وموظفــي الــوزارات الهنديــة الداخليــة والخارجيــة، ووزارة الرتبيــة والتعليــم؛ إلعطائهــم اإلجــازة واإلذن 

الرســمي لعقــد هــذا املؤمتــر الــدويل. وقــد وفــق املؤمتــر بالورشــة التــي قــام بتقدميهــا األســتاذ الدكتــور عبــد اللــه 

بــن خليفــة الســويكت، جــزاه اللــه خــري الجــزاء. ويف يــوم 18 – آخــر أيــام املؤمتــر احتفــل املشــاركون باليــوم العاملــي 

للغةالعربيــة، وألقــت الطالبتــان قصيــدة ‘اللغــة العربيــة’ للشــاعر املشــهور حافــظ إبراهيــم.

ومن نتائج هذا المؤتمر 

فتح املؤمتر أبوابا جديدة للبحث واملناقشة يف مجال تدريس اللغة العربية. 

تأكيــد أعضــاء املؤمتــر وغريهــم مــن املشــاركني عــىل النجــاح الكامــل يف كل املســتويات مبناقشــاتهم 	 

الحيويــة، مــع تســجيل رضــا كل األطــراف، راجــني مــن اللــه تعــاىل أن يســدد خطــى الجميــع يف املســتقبل 

إن شــاء اللــه.

بتبــادل األســاتذة، وبتوفــري 	  الرجــاء مــن األســاتذة املشــاركني، يف املســتقبل، املســاعدات العلميــة: 

الــدروس للطلبــة مبــارشة أو عــر واســطة الشــبكات االتصاليــة العامليــة مثــل ســكايب وغريهــا، فهــذا 

سيســاعد جامعــة كــرياال يف مبادراتهــا القيمــة يف نــر هــذه اللغــة املباركــة يف العــامل. 

توصيات املؤمتر: )قدمها رئيس لجنة التوصيات األستاذ الدكتور أحمد بن محمد صالح املليباري(

إرســال مســودة كتــاب املؤمتــر لألعضــاء املشــاركني قبــل أســبوعني مــن عقــد املؤمتــر ملراجعــة بحوثهــم ( 1

بصيغتهــا النهائيــة.
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االستمرار يف عقد املؤمتر سنويا نظري النجاح الذي يحققه سنويا.( 2

تظافــر الجهــود يف قســم اللغــة العربيــة يف جامعــة كــريال مــع غريهــا مــن املعاهــد واملؤسســات والجهــات ( 3

ذات العالقــة يف الوطــن العــريب، بعقــد دورات تدريبيــة وورش عمــل لــكل مــن املتعلــم واملعلــم لنــر 

ثقافــة اســتخدام اســرتاتيجيات تعلــم وتعليــم اللغــة العربيــة.

مراعــاة التدريــس مــن خــالل النــص القديــم وعــدم االقتصــار عــىل النصــوص الحديثــة ومنهــا مراعــاة التنــوع ( 4

يف طرائــق التدريــس دمــج الطــالب غــري العــرب مــع العــرب مــن خــالل اســتغالل شــبكات التواصــل.

إرشاك الطالب يف العملية التعليمية من خالل املسابقات والتعلم الذايت والتكليف بأبحاث... ( 5

مراعاة التسجيالت الصوتية للدروس ليتمكن الطالب من ساعها وتصحيح املخارج.( 6

أن تكــون هــذه التظاهــرة دوريــة كل ســنة ومتــس مهــارة لغويــة يف كل عــام كأن تكــون العــام املقبــل خاصــة ( 7

بالصوتيــات وتعليمهــا للناطقــني بغــري العربيــة وهكــذا...

تخصيــص ورشــات عــىل هامــش امللتقــى تكــون ذات صبغــة تكوينيــة للمعلمــني بخاصــة يف مجــال تعليــم ( 8

اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا..

الدعــوة إىل تحويــل الكتــب املقــررة يف تدريــس اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا إىل كتــب مســموعة ( 9

audible ليســهل عــىل الدارســني فهمهــا واســتيعابها وألفاظهــا بشــكل أرسع لتنمــي لديهــم رسعــة التعلــم

الدعوة إىل إنشاء منصات تعليمية تربوية ذات مناهج مدروسة وموجهة لفئة املتعلمني الناطقني بغري ( 10

اللغــة العربيــة وأن تكــون هــذه املنصــات تحــت إرشاف املعاهــد والجامعــات التــي تقــدم هــذه الرامــج 

لــي تخضــع للتحديــث والتحديــد باســتمرار.

وأدعــو اللــه ســبحانه وتعــاىل أن يتقبــل منــا ومنهــم هــذا الســعي املبــارك. وأريــد أن أشــكر كل مــن ســاعد علىــى 

نجــاح هــذا املؤمتــر املبــارك بالحضــور، وبتحكيــم الورقــات مــن داخــل الهنــد وخارجهــا. تقبــل اللــه منــا هــذا العمــل 

كعمــل صالــح وجعلــه اللــه لنــا كنــزا عظيــا يف ميــزان حســناتنا. واللــه هــو املســتعان.

د. تاج الدين المناني
األمني العام للمؤمتر الدويل ورئيس قسم اللغة العربية

جامعة كرياال، الهند

الجوال: 00919446827141

campusarabic@gmail.com :الريد االلكرتوين

www.arabicku.in : املوقع
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كلمة رئي�س اجلل�سة

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، والحمــد للــه رب العاملــني، وصــىل اللــه عــىل ســيدنا محمــٍد 

وعــىل آلــه وصحبــه أجمعــني.

أيهــا الضيــف الكريــم، وصاحــب الجاللــة، امللحــق الثقــايف الســعودي بنيــو دلهــي، الدكتــور 

نائــب رئيــس  الرحمــن الشــتوي، وصاحــب املعــايل والتقديــر ،  بــن صالــح عبــد  عبداللــه 

الجامعة األستاذ الدكتور يب.يب. أجيا كومار، وعضو نقابة جامعة كرياال املحامي ك. أج. 

بابوجــان، والدكتــور نصيــب، واألســتاذ الدكتــور محمــد بشــري ، ورئيــس قســم اللغــة العربيــة 

الســابق الدكتــور نــزار الديــن.

بدايــة نتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لــكل مــن شــارك أو ســاهم يف إنجــاح فعاليــات هــذا 

املؤمتــر الــدويل الثــاين عــر الــذي يُعقــد برعايــة قســم اللغــة العربيــة بجامعــة كــرياال. أخــص 

ُعَمــَداء  بيــالي )شــيخ الجامعــة(، ومســاعدة  بالذكــر إرشاف األســتاذ الدكتــور/ مهاديــوان 

الِنقابة الذين يرفون عىل إدارة الجامعة، وجهود وتنظيم السيد نوشاد، األستاذ املساعد 

بقسم اللغة العربية كسكرتري منظم، والدكتور محمد شافعي األستاذ املساعد كمساعد 

الســكرتري وطلبــة قســم اللغــة العربيــة الذيــن بذلــوا ومــا زالــوا يبذلــون جهودهــم يف إنجــاح 

فعاليــات القســم العــريب منهــا املؤمتــرات والنــدوات والورشــات العلميــة واألكادميــة والذيــن 

يشــاركون يف هــذا املؤمتــر الــدويل منهــم األســاتذة ومدرســو اللغــة العربيــة وتالميــذ اللغــة 

العربيــة ومحبــو اللغــة العربيــة.

كــا نتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر والعرفــان لــكل الســادة العلــاء األجــالء الذيــن حــروا 

مــن ربــوع العــامل اإلســالمي عامــة والوطــِن العــريب خاصــة إىل حــرم الجامعــة مــن مختلــف 

البــالد العربيــة وغــري العربيــة منهــا اململكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عــان واململكــة 

املتحدة واململكة األردنية الهاشمية وجمهورية مر وجهورية العراق وجمهورية السودان 

والجمهورية اليمنية وجمهورية الهند وغريها. نشكركم عىل تحمِل عناِء السفر من أوطانكم؛ 
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ألداء الواجــب املنــوط بأعناقكــم، واألمانــة التــي اخرتتــم تحملهــا طواعيــة؛ لتضيفــوا إىل هــذا 

بَــُد فَيَْذَهــُب  ــا الزَّ املؤمتــر ِعلــًا نافًعــا لألجيــال الحاليــة والقادمــة. عمــالً بقوله تعــاىل: )فَأَمَّ

ــا َمــا يَنَفــُع النَّــاَس فَيَْمُكــُث يِف اأْلَرِْض(، صــدق اللــه موالنــا العــيل العظيــم. ُجَفــاًء ۖ َوأَمَّ

إن اللغــَة العربيــَة التــى كرمهــا اللــه بقرآنــه فأصبحــت حيــًة باقيــًة بــني األمــم ببقــاء القــرآن الكريم؛ 

كْــَر َوإِنَّــا لـَـُه لََحاِفظـُـوَن(، تلــك اللغــُة العربيــُة تحتــاج مــن أهلهــا  لقولــه تعــاىل: )إِنَّــا نَْحــُن نَزَّلَْنــا الذِّ

إىل بذل الجهود الجادة من أجل نرها بني شعوب األمم ليعرفوا قدر اإلسالم الوسطي، 

وقدر الرتاث العريب الذي ســاد يف حقبة من التاريخ املايض، وســوف يعود قريبا ليســوَد 

ربــوَع العــامل أجمــع مبشــيئة اللــه تعاىل.

وجامعــة كــريال العريقــة الســباقة يف عقــد تلــك املؤمتــرات التــي تؤطــر لنــر اللغــة العربيــة 

بأصولهــا مــن خــالل عقــد مؤمتــرات عديــدة. بلــغ هــذا العــام اثنــا عــر مؤمتــرا، تهــدف مــن 

خاللهــا إىل التواصــل عامليــا مــع الحداثــِة وأهلِهــا، وهــي التــي تطغــى عــىل حياتنــا بكافــة 

أشــكالها عــر الشــبكات وأدوات التواصــل الحديثــة، ولــذا يدعــو القامئــون عــىل األمــر يف 

قســم اللغــة العربيــة كوكبــًة مــن العلــاء.. مــن ربــوع العاملــني اإلســالمي والعــريب؛ لــي يؤدي 

أمانــة العلــم الــذي منحــه إياهــم رب العاملــني.

ولذلــك نرجــو مــن الســادِة العلــاِء الذيــن تيــر لهــم املشــاركة يف هــذا املؤمتــر العظيــم 

أن يضعــوا نصــب أعينهــم قــوَل النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم يف الحديــث الصحيــح: )إِنَّ 

الُْعلـَـَاَء ُهــْم َورَثـَـُة األَنِْبيـَـاِء(، كــا نأمــُل أن يتوغلــوا برفــٍق؛ لتحقيــق أهــداِف هــذا املُؤمتــر الــذي 

حــروا مــن أجلــه، وذلــك بأيــِر الســبِل والتقنيــاِت املُمكنــة؛ حتــى يتقبلَهــا منكــم غــرُي أهــِل 

اللغــِة العربيــِة بفهــم وحــب وقبــول حســن.

رَّب  ـِه  لِلّـَ الَْحْمــُد  أَْن  َدْعَواُهــْم  )َوآِخــر  مــن عنــده...  وأيدكــم  الجميــع.. ورعاكــم  اللــه  حفــظ 

الَْعالَِمــنَي(.

د. تاج الدين المناني
رئيس قسم اللغة العربية بجامعة كرياال - الهند
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 التاأثري االأدبي والنقدي يف تعّلم اللغة العربية 
عرب املن�سات االإلكرتونية

د. عبد الرحمن بن اأحمد ال�شبت 
أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية – كلية الرتبية بالزلفي – جامعة املجمعة – اململكة العربية السعودية

امللخص

متثـّـل اللغــة العربيــة مكانــة كبــرية بــني اللغــات العامليــة، فهــي إحــدى اللغــات الســت التــي خصصــت لهــا 

منظمة اليونسكو يوًما عامليا لالحتفاء بها، ما يزيد من أهميتها، ووجوب االعتناء بها، وإقبال الشعوب 

عــىل تعلّمهــا، وجعلهــا حلقــة وصــل فيــا بينهــا.

مشكلة البحث: يعالج البحث مشكلة التأثري األديب والنقدي يف تعلّم اللغة العربية عر املنصات 	 

اإللكرتونية، ومن أجل إيجاد وســائل فّعالة يف تعليم اللغة العربية وتنميتها لدى املتلقني، وخاصة 

عند الناطقني بغريها.

الهــدف مــن البحــث: يهــدف البحــث إىل ذكــر أهــم املنصــات اإللكرتونيــة التــي تســاعد عــىل تعليــم 	 

اللغــة العربيــة ونرهــا عــر الشــبكة العنكبوتيــة، ســعيًا إىل نــر لغــة القــرآن الكريــم بــني شــعوب العــامل.

منهــج البحــث: اتبــع البحــث املنهــج الوصفــي، وذلــك مــن خــالل وصــف أبــرز املنصــات اإللكرتونيــة 	 

التــي تســاعد عــىل نــر اللغــة العربيــة بــني شــعوب العــامل.

وقد خلص البحث إىل وجود منصات إلكرتونية متنوعة عديدة باإلمكان أن تستثمر يف سبيل نر اللغة 

العربية بني شعوب العامل باعتبار عاملية هذه اللغة، ومن أهمها ما ييل:

املداخــالت واملســاجالت الشــعرية التــي تــدور عــر الشــبكة العنكبوتيــة، مــا يــري اللغــة لــدى املتلقــي، 

وتجعلــه بصــريا بتــذوق لغــة عاليــة املســتوى، وخاصــة عنــد املبتدئــني يف تعلمهــا، والناطقــني بغريهــا، 

وكذلــك املنتديــات اللغويــة األدبيــة التــي تركــز عــىل تعليــم اللغــة العربيــة، وتســاعد الناطقــني بغريهــا عــىل 

تــداول املوضوعــات اللغويــة مــن نواحــي متعــددة، كــا أن للمؤمتــرات والنــدوات األدبيــة التــي يعلــن عنهــا 
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عــر الشــبكة العنكبوتيــة ومــا تخلــص إليــه مــن كتــب مطبوعــة، أو نتائــج ترصــد عــىل الشــبكة العنكبوتيــة أثــر 

بالــغ يف تعليــم اللغــة العربيــة وإتقانهــا، وإفــادة بعضهــم مــن بعــض للحفــاظ عــىل العربيــة، باإلضافــة إىل 

الــدورات التدريبيــة التــي تقــام عــر )اإلنرتنــت(، ومــا فيهــا مــن إبداعــات تــري امللكــة اللغويــة، وتنميهــا، 

وتحافــظ عليهــا، أمــا فيــا يتعلــق بشــبكات التواصــل االجتاعــي )تويــرت/ فيــس بــوك، وغريهــا( ومــا يطــرح 

فيهــا مــن مســائل لغويــة أدبيــة، فهــي وســيلة فعالــة رسيعــة التأثــري لــدى املتلقــني، باإلضافــة إىل الرامــج 

الخاصــة بالرتجمــة، فهــي منصــات تســاعد عــىل ترجمــة اللغــات األخــرى إىل اللغــة العربيــة، وتســاعد عــىل 

تعليمهــا، ونرهــا بــني أفــراد الشــعوب العامليــة.

الكلات املفتاحية: تأثري - األدب – النقد - تعلّم - اللغة العربية – منصات – إلكرتونية

المقدمة
الحمــد للــه الــذي علَّــم بالقلــم، علَّــم اإلنســان مــا مل 

يعلم، وأصيل وأسلم عىل البشري النذير، والراج 

املنــري، أفصــح مــن تكلــم بالضــاد، عليــه وعــىل آلــه 

وصحبــه أفضــل صــالة وأزىك ســالم، وبعــد:

اإلنســان  عــىل   – ســبحانه   - اللــه  أنعــم  فقــد 

بوجــود وســيلة للتفاهــم بــني الشــعوب، وتتمثــل يف 

اللغــة التــي يتفاهمــون بينهــم عــن طريقهــا، ولذلــك 

اعتنــت كل أمــة بلغتهــا، وســعت نحــو معرفــة لغــات 

األمــم األخــرى، الســتدامة التواصــل معهــم، ومعرفــة 

فــإن  ولــذا  منهــا)1(،  واإلفــادة  ثقافاتهــم وخراتهــم 

وســائل التواصــل اليومــي بــني الشــعوب متعــددة، 

ولكــن أرقاهــا هــي: اللغــة، التــي هــي: أصــوات يعــر 

بهــا مختلــف األقــوام عــن أغراضهــم وقضاياهــم)2(.

عــر  الشــعوب  بــني  التواصــل  تأملنــا  وإذا 

املنصــات اإللكرتونيــة ألفينــا عــدة مجــاالت مشــرتكة 

يتمُّ التنسيق والتفاهم حيالها باللغة العربية، ومن 

أهم املجاالت التي تتواصل الشــعوب فيا بينها: 

املجــال األديب والنقــدي.

وجــاء القــرآن الكريــم مبينــا أنَّ اختــالف األلســنة 

بــني شــعوب العــامل آيــة مــن آياتــه، فقــال ســبحانه: 

واختــالف  واألرض  الســاوات  خلــق  آياتــه  “ومــن 

ألسنتكم وألوانكم إنَّ يف ذلك آليات للعاملني”)3(، 

وقــال: “يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى 

ويتــم   ،)4 لتعارفــوا”) وقبائــل  شــعوبا  وجعلناكــم 

التعــارف بــني الشــعوب والقبائــل مــن خــالل تعــرف 

اللغــات  ـم  تعلُـّ ولــذا أصبــح  اآلخــر،  لغــة  كل منهــم 

.)5( األخــرى رضورة ملحــة يف الحيــاة 

وتتبــوأ اللغــة العربيــة مكانــة فريــدة بــني شــعوب 

مــن  أو  اإلســالمية،  الــدول  عنــد  العــامل، وخاصــة 

الشعوب التي تكون فيها إقليات إسالمية يف دول 

العامل األخرى، فاللغة العربية لغة مقدســة حباها 

اللــه بــأنَّ الدســتور العظيــم نــزل بلســانها، فمــن أراد 

أْن يــؤّدي فرضــه اليومــي كان لزامــا عليــه أْن يتعلــم 

القــرآن الكريــم.

أهــم  مــن  العربيــة  اللغــة  تعــد  البحــث:  أهميــة 

يــزداد  بهــا  وأعــداد املتكلمــني  العامليــة،  اللغــات 

مــن عــام إىل آخــر، يقــول الفرنــي إرنســت رينــان: 

“إن انتشــار اللغــة العربيــة يعتــر مــن أغــرب مــا وقــع 

األمــور  أصعــب  مــن  يُعتــر  كــا  البــر  تاريــخ  يف 
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اللغــة  هــذه  كانــت  فقــد  اســتعىص حلهــا،  التــي 

عــىل  فبــدت فجــأة  بــدء،  بــادئ ذي  غــري معروفــة 

غايــة مــن الكــال سلســة غايــة السالســة، غنيــة أي 

غنــى، وإن اللغــة العربيــة – وال جــدال – قــد عّمــت 

أجــزاء كــرى مــن العــامل”)6(. وقداســة اللغــة العربيــة 

ومكانتهــا بــني الشــعوب يحتــم أمــر تعلمهــا، لفهــم 

أمــور الديــن اإلســالمي، وعندمــا نــزل القــرآن الكريــم 

بلســان عــريب مبــني ســاعد عــىل بقائهــا، وانتشــارها 

عامليــا، فأصبحــت لغــة مصونــة وحيــة، فالداخلــون 

إىل ديــن اللــه أفواجــا مضطــرون إىل تعلــم مــا تيــر 

اإلســالم  دام  ومــا  الدينيــة،  الشــعائر  لتأديــة  منهــا 

ميتــد يف مشــارق األرض ومغاربهــا فســتظل اللغــة 

الــذي  العربيــة متتــد مســاحتها، ويتســع فضاؤهــا 

تُتــداول فيــه)7(.

مشكلة البحث: يعالج البحث مشكلة “التأثري 
األديب والنقــدي وفعاليتــه يف تعليــم اللغــة العربيــة 

للناطقــني بغريهــا عــر املنصــات اإللكرتونيــة”، ومن 

أجــل إيجــاد وســائل فّعالــة يف تعليــم اللغــة العربيــة 

وتنميتهــا لــدى املتلقني.

أهــداف البحــث: يهــدف البحــث إىل ذكــر أهــم 
املنصات اإللكرتونية األدبية والنقدية التي تساعد 

عــىل تعليــم اللغــة العربيــة، وخاصــة لغــري الناطقــني 

بــني  الكريــم  القــرآن  نــر لغــة  بالعربيــة، ســعيا إىل 

الشــعوب.

منهــج البحث: اتبــع البحــث املنهــج الوصفي، 
التــي  والنقديــة  األدبيــة  املنصــات  عــن  للحديــث 

تســاعد عــىل تعليــم اللغــة العربيــة.

- الدارســات الســابقة: مــن خــالل قــراءيت عــن 

هذا املوضوع مل أجد دراســة شــاملة للكشــف عن 

املنصــات التــي ميكــن اســتخدامها لتعليــم اللغــة 

العربيــة يف مجــال األدب والنقــد؛ ولكننــي ألفيــت 

بعضــا مــن الدراســات التــي تحدثــت عــن بعضهــا، 

وخاصة فيا يتعلق بوســائل التواصل االجتاعي، 

نظــرا لتأثريهــا الريــع الفعــال، ومنهــا:

الرشــيد:  الدكتــور/ عبداللــه  - دراســة األســتاذ 

الواقــع اإلعالمــي واإلشــهاري للغــة العربيــة: عــرٌض 

وتوصيــات.

- دراســة الدكتــور/ د. فــالح عامــر الدهمــي 

وآخرون: اتجاهات النخبة العربية نحو تأثري شبكات 

اللغــة  اســتخدامات  يف  االجتاعــي  التواصــل 

العربيــة.

وهــذه الدراســات ركَّــزت عــىل منصــة واحــدة، 

ودراستي ستضم أبرز منصات تعليم اللغة العربية.

ــث: جــاء البحــث يف مقدمــة، ثــم  ــة البح خط
مثانيــة مباحــث، هــي: املداخــالت الشــعرية عــر 

اإلنرتنــت، املنتديــات اللغويــة األدبيــة، املؤمتــرات 

والنــدوات األدبيــة عــن طريــق اإلنرتنــت، املعــارض 

الدوليــة، شــبكات التواصــل االجتاعــي، الــدورات 

التدريبيــة لتعليــم اللغــة العربيــة عــر اإلنرتنــت، نــر 

العنكبوتيــة،  الشــبكة  عــر  القديــم  األديب  الــرتاث 

املنصــات الشــبكية الخاصــة بالرتجمــة، ثــم خامتــة.

هذا، والله أسأل أن يكون فيه فائدة ونفع للغة 

العربية، لغة القرآن الخالدة.

 المبحث األول: 
المداخالت الشعرية عبر اإلنترنت

متثّل املداخالت الشعرية بني األصدقاء ومرتادي 

الشــبكة العنكبوتيــة منصــة إللقــاء أشــعارهم باللغــة 

فــريد  األبيــات  بعــض  هــذا  يقــول  إذ  العربيــة، 

بأبيــات مناظــرة، ويكــون املجــال مفتوحــا  اآلخــرون 
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للمشاركة من خالل نظم أبيات أو من خالل النقد 

يطــرح  مــا  الحــوار والنقــاش حــول  وإثــراء  الهــادف، 

مــن مشــاركات، تــري الســاحة النقديــة مبــا يكتــب 

يلقــى عــر املنصــة  مــن أشــعار متنوعــة، وبعضهــا 

الشــبكية عــن طريــق اإللقــاء صوتــا وصــورة.

مرحلــة  ونــره(  )شــعره  العــريب  األدب  ويعــدُّ 

يف  تتوفــر  ملــا  اللغــة،  اســتعال  يف  متقدمــة 

والتشــبيه  كاالســتعارة  بالغيــة  اســتخداماته صيــغ 

واملجــاز والكنايــة، وفنــون البديــع املختلفــة، وملــا 

كانــت هــذه الصيــغ تعــد البنــاء األســاس للغــة فــإنَّ 

األدب ميكن أن يكون السبيل األفضل لتعليم القرآن 

الكريــم، ولذلــك يتضــح أهميــة هــذه املســاجالت 

لــدى  العربيــة  اللغــة  تطويــر  عمليــة  يف  الشــعرية 

املتلقني، وإحداث أثر إيجايب يساعد عىل تعليم 

الفنيــة  وإبداعاتهــا  واســتنتاج جالياتهــا،  اللغــة، 

الجميلــة)8(.

مبوســيقاه،  يتعلــق  مــا  الشــعر  ســات  وأبــرز 

ولذلك ترتكز األساع أثناء إلقاء الشاعر لقصيدته، 

النغــات  تلــك  عــىل  فيهــا  يُلقــى  واالســتمتاع مبــا 

األمــر  املتكــررة، واإليقاعــات املتعاقبــة املنتظمــة 

تتســم بجاليــة  الجنــس األديب  لغــة  الــذي جعــل 

تعنــي  الفلســفات  الجــال يف  خاصــة، ألن فكــرة 

واالنتظــام)9(. والتناغــم  التناســق 

األلفــاظ  مــن   – أيضــا   – املتلقــي  ويســتفيد 

يف  ء  لشــعرا ا يســتخدمها  لتــي  ا كيــب  لرتا وا

قصائدهم، فلغة الشعر تختلف عن اللغة العادية 

يف ســبكها وحبكهــا، مــا يســاعد املتعلمــني عــىل 

إجــادة اللغــة وإتقانهــا، واســتخدام أبلــغ عباراتهــا يف 

اليوميــة. حياتهــم 

 المبحث الثاني: 
المنتديات اللغوية األدبية:

أنشئت عىل الشبكة العنكبوتية بعض املنتديات 

اللغوية، وخاصة يف الفن األديب والنقدي، وتدور 

موضوعاتهــا حــول قضيــة أدبيــة، أو حــول شــاعر مــا، 

أو موضــوع يعتنــي بتعليــم اللغــة العربيــة، ليتــداول 

متعــددة،  نواحــي  مــن  املوضوعــات  املشــاركون 

فيشاركون مبحور من محاور املنتدى، لينتهوا إىل 

نتائج مفيدة من املعلومات حول املوضوع الذي 

تــم الحديــث عنــه، وتــزداد بذلــك الحصيلــة اللغويــة 

للمشــاركني، وتكــون مرجعــا مفيــدا ملتعلمــي اللغــة 

العربيــة، وخاصــة الناطقــني بغريهــا.

ويشارك يف هذه املنتديات أصحاب التخصص 

يف املجــال اللغــوي أو غــريه مــن املجــاالت، ويكــون 

الحــوار والتواصــل مــن خــالل اللغــة العربيــة، ويكــون 

يف أي مجــال ثقــايف يهــدف مــن خاللــه إيضــاح أمــٍر 

مــا، والحــوار بــني املشــاركني نحــو إبــراز فكــرة معينــة، 

وتحقيــق هــدف اجتمــع املثقفــون مــن أجلــه، بهــدف 

الوصــول إىل حقيقــة لغويــة، أو أدبيــة يتغياهــا جميــع 

املشــاركني ســواء أكانــوا مــن الكتّــاب أو القــرّاء مــن 

العــريب  األدب  العربيــة، ومتذوقــي  اللغــة  عشــاق 

بشــتى مجاالتــه الشــعرية والنريــة.

المبحث الثالث: المؤتمرات والندوات 
األدبية عن طريق اإلعالن لها عبر االنترنت

تنظّــم الجامعــات، واملراكــز العلميــة، والجمعيــات 

املتخصصة مؤمترات عاملية، وندوات يف املجال 

الشــعوب  أبنــاء  فيهــا  والنقــدي، ويشــارك  األديب 

ويكــون  يتــم طرحهــا،  التــي  املحــاور  العامليــة يف 

الرابــط املشــرتك هــو اللغــة العربيــة، وهــذا املؤمتــر 
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بـــ: “املؤمتــر الــدويل الثــاين عــر حــول  املوســوم 

تدريــس اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا: تجــارب 

ورؤى مستقبلية” الذي ينظمه قسم اللغة العربية، 

يف جامعــة كــريال أمنــوذج للمؤمتــرات العامليــة التي 

يلتقي خاللها أبناء شعوب العامل من دول مختلفة 

تحــت ســقف واحــد، هــو: اللغــة العربيــة.

ومــن خــالل مــا يطــرح يف هــذه اللقــاءات فــإنَّ 

ولكــن  تختلــف،  واألطروحــات  تتنــوع،  املشــارب 

الوسيلة واحدة يفهمها جميع الحارضين، فهي لغة 

فريــدة، ومــوروث عاملــي إنســاين، تجعــل األديــب 

أو الناقــد يلقــي مــا لديــه مــن مشــاركة، حــول محــور 

والتفاعــل  التلقــي  يف  الحضــور  يشــاركه  أديب، 

فيــا يطرحــه، ويعقبــه نقــاش حــواري شــفهي، مــع 

توثيــق املشــاركات بتســجيله وبثــه عــر املنصــات 

املنظمــون  يصــدره  مــا  أو  املتنوعــة،  اإللكرتونيــة 

إضامتــه جميــع  بــني  يضــم  للمؤمتــر،  كتــاب  مــن 

املشــاركات، لتكــون مرجعــا يســتقي منــه مــن يقــع 

الكتــاب بــني يديــه علومــا شــتى، ومســائل متنوعــة 

اللغــوي عامــة، ويف املجــال األديب  يف املجــال 

والنقــدي خاصــة.

وتعــد الهنــد مــن الــدول التــي تُعنــى باملؤمتــرات 

العربيــة، إســهاما منهــا  باللغــة  تقــام  التــي  الدوليــة 

التــي  كــريال  جامعــة  وخاصــة  املجــال،  هــذا  يف 

اللغــة العربيــة  دأبــت عــىل تنظيــم املؤمتــرات يف 

ســنويا، فهذا هو املؤمتر الثاين عر، ما يعكس 

بعلــوم  الهنديــة  الســاحة  وإثــراء  اللغــوي،  الحــراك 

اللغــة العربيــة، ويعــود ذلــك عــىل أفرادهــا مبعرفــة 

األدب  وقــراءة  اللغــة،  تعلــم  متنوعــة يف  وســائل 

الخطــب،  واملتمثــل يف  منــه،  واإلفــادة  العــريب، 

واملقــاالت، والقصــص، فالخطــب التــي تلقــى يــوم 

الجمعــة، أو يف األعيــاد، يحتــاج فيهــا الخطيــب إىل 

اللغــة العربيــة، فيبــدأ خطبتــه - عــادة - بهــا، حامــدا 

اللــه - ســبحانه وتعــاىل -، ومصليــا عــىل رســوله – 

قرآنيــة،  آيــات  يتلــو  ثــم  اللــه عليــه وســلم –  صــىل 

بالدعــاء،  يختــم خطبتــه  أنــه  كــا  بهــا،  ويستشــهد 

مــا يســتدعي تعلّــم اللغــة التــي متلــك قداســة ال 

متلكهــا لغــة أخــرى.

المبحث الرابع: المعارض الدولية:
تقــام املعــارض الدوليــة، وخاصــة: معــارض الكتب، 

ويقــام عــىل هامشــها بعــض اللقــاءات التــي تُعنــى 

بالشأن األديب والنقدي، وهي وسيلة قوية للتواصل 

بــني الشــعوب لطــرح مــا لديهــا يف الجانــب اللغــوي 

بوجــه عــام، واألديب بوجــه خــاص، ويكــون الحضــور 

متنــوع املشــارب، لكــن الجامــع املشــرتك هــو اللغــة 

الحارضيــن،  بــني  تواصــل  وســيلة  فهــي  العربيــة، 

ومــا  التأليفــي،  نتاجهــا  عــن جديــد  يبحثــون  وهــم 

يســتجد مــن فنــون األدب العــريب، ويتــم اإلعــالن عــن 

هــذه املناســبات عــن طريــق املنصــات اإللكرتونيــة 

مــن  الفعاليــات  بعــض  نقــل  يتــم  كــا  املتنوعــة، 

خاللها، وبذلك تكون وسيلة فّعالة يف تعليم اللغة 

العربيــة، ونرهــا بــني أوســاط الشــعوب العامليــة.

وتتنقــل  ســنوية،  املعــارض  تكــون  مــا  وعــادة 

الجهات املشاركة بني هذه املعارض بني الدول، 

الصــادرة  وخاصــة  الكتــب،  مــن  نتاجهــا  فتعــرض 

مــن  لهــا  مــن جهــة، وتجاريــا  عنهــا، تســويقا ثقافيــا 

اللغــة  ثقافــة  لنــر  الفــأل  يحدوهــا  أخــرى،  جهــة 

العربيــة، والحفــاظ عليهــا، وهــذه املعارض “تلعب 

مهــاً، أصبحــت وبفضلــه  ومجتمعيــاً  ثقافيــاً  دوراً 

مبثابة مهرجانات ثقافية ينتظرها الجمهور بشغف، 
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تــرز كفرصــة  إنهــا تحتفــي بالفكــر ورواده، وكــذا  إْذ 

حقيقيــة لتالقــي األفــكار وتبادلهــا. ويحفــل العــامل 

العــريب باملعــارض التــي يشــارك فيهــا أهــم الكتــاب 

واملثقفــني العــرب، باإلضافــة إىل أهــم دور النــر 

الثقــايف... وتحقــق معــارض  اإلنتــاج  ومؤسســات 

الكتب العربية، األهداف والرؤى التي تنبني وتقوم 

عليهــا معــارض الكتــب يف األســاس، والتــي ولــدت 

فكــرة إقامتهــا مــن خــالل رؤيتــني: األوىل اقتصاديــة، 

وترتكز إىل العمل عىل تضييق املساحة الجغرافية 

الجديــد يف  عــن  والباحــث  الكتــاب  أمــام طالــب 

عــامل الثقافــة، وبالتــايل إتاحــة الفرصــة أمــام النــارش 

لعرض جديده أمام أكر رشيحة ممكنة من الناس، 

أمــا الرؤيــة الثانيــة فهــي ثقافيــة، إْذ إنهــا تخلــق جــواً 

من التفاعل الفكري، بني رواد املعرض والنارشين 

والكتاب. ويبدو هذا المعاً يف الوقت الحايل كون 

معــارض الكتــب العربيــة، يف مجملهــا، غــدت منراً 

مفتوحاً عىل كل الثقافات تُظهر اإلبداعات األدبية 

بــكل مجاالتهــا الشــعرية والروائيــة والنقديــة والفكريــة 

النخــب  نتاجــات  عارضــة  والعلميــة،  والسياســية 

املخرمــة لألجيــال الصاعــدة”)10(.

وقــد أعلــن اتحــاد النارشيــن العــرب خــرا مفــاده: 

“أنــه ألول مــرة يشــارك بجنــاح باســم اتحــاد النارشيــن 

للكتــاب خــالل  الــدويل  باريــس  العــرب، مبعــرض 

الفــرتة مــن 16 إىل 19 مــارس 2018، باعتبــاره مــن 

الكثــري  يحــره  والــذي  األوروبيــة،  أهــم املعــارض 

النارشيــن واملثقفــني والعاملــني يف صناعــة  مــن 

الكتــاب مــن أنحــاء العــامل العــريب والغــريب”)11(، ما 

يعكــس مكانــة هــذه اللغــة، وريادتهــا بــني الشــعوب، 

وتواصلهــا املثمــر.

 المبحث الخامس: 
شبكات التواصل االجتماعي

متثّل شبكات التواصل االجتاعي منصة فعالة يف 

تعليــم اللغــة العربيــة بــني الشــعوب العامليــة، ولعــل 

أهمهــا: )الفيــس بــوك / واتــس أب/ تويــرت(، فهــذه 

الوسائل لها تأثري قوي ورسيع يف تناقل املعلومة، 

واإلفادة منها، وما يخصنا هو التأثري األديب، ورسعة 

انتشــار املعلومــة املرســلة نحــو ماليــني املتلقــني 

لهــا عــر وســائل تقنيــة نفاثــة، تجــوب العــامل خــالل 

ومضــة رسيعــة ال تــكاد العــني أن تغمــض جفنهــا إال 

وقــد رست املعلومــة يف أرجــاء العــامل.

وقــد أصبحــت وســائل التقنيــة الحديثــة مهمــة 

يف مجال البحث األديب، وفقدان وسائل االتصال 

الشــعوب،  لتخلــف  الصحيحــة واملتطــورة ســبب 

وهــذه التقنيــات توســع مــن نطــاق االلتقــاء الفكــري 

والثقــايف بــني شــعوب العــامل، فبإمــكان الباحــث 

يريدهــا ويف أي وقــت،  أيــة معلومــة  الرجــوع إىل 

كــا تتيــح لــه التقنيــة التواصــل املبــارش مــع املؤلــف 

متجــاوزة بذلــك حــدود املــكان، ومختــرة الوقــت 

والجهــد)12(، وتقــوم وســائل التقنيــة الحديثــة بــدور 

كبــري يف تعليــم اللغــة العربيــة ســواء أكان للناطقــني 

بهــا، أم لغــري الناطقــني، فهــي “تتيــح آفاقــا واســعة، 

وطرقــا شــتى أمــام املتعلمــني لتعلّــم جيــد أفضــل 

تكــون األنشــطة التعليميــة املزاولــة مواكبــة للعــر 

ظــل  العــامل يف  يشــهده  الــذي  الريــع  وللتطــور 

النــاس صغــارا وكبــارا  لهــا، وإقبــال  التأثــري الريــع 

عليهــا يف حياتهــم اليوميــة)13(.

ومــن أكــر املشــكالت التــي أحدثتهــا شــبكات 

التواصــل وتأثريهــا عــىل املتلقــني تتمثــل يف عــدم 
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أنَّ  كــا  لغويــا،  الصحيحــة  الكتابــة  عــىل  الرتكيــز 

بعضهــم يفّضــل كتابــة الحــروف اإلنجليزيــة مع الرموز 

للتعبــري عــن املعــاين العربيــة، باإلضافــة إىل ظاهــرة 

الضعف اللغوي، وكرة األخطاء اإلمالئية والنحوية، 

مــا  النطــق  العاميــة، وعــدم ســالمة  واللجــوء إىل 

يحــد مــن انتشــار اللغــة العربيــة عــر هــذه الوســائل، 

ويصعــب نرهــا بــني شــعوب العــامل يف ظــل مــا 

تواجــه اللغــة العربيــة مــن تحــدٍّ يف عــر االنفتــاح 

الثقــايف واإلعالمــي)14(.

ارتفــاع شــأن  التواصــل  وســائل  ومــن ســلبيات 

ــد اإلســاءة إىل العربيــة، فجعــل  ــن تعمَّ التافهــني ممَّ

من حسابه الشخيص عىل مواقع التواصل سخرية 

باإلمــالء، والكتابــة الصحيحــة، واألعجــب مــن ذلــك 

الكــم الكبــري مــن متابعيــه، وخاصــة ممــن يظــن بأنهــم 

بــه العابــث  يقــوم  الوعــي مبــا  قــدر عــاٍل مــن  عــىل 

واملســتخف باللغــة العربيــة)15(.

وبنــاء عــىل ذلــك فهنــاك تقريــر تــمَّ إصــداره مــن 

قبل كلية ديب لإلدارة الحكومية أشار إىل “أنَّ اللغة 

العربية أصبحت األرسع منوا عر مختلف منصات 

لعبــت  كــا  املنطقــة،  االجتاعــي يف  التواصــل 

الهواتــف الذكيــة والتطبيقــات املتنقلــة دورا مهــا 

الــرق  العــريب يف  الرقمــي  انتشــار املحتــوى  يف 

األوســط”)16(.

المبحث السادس: الدورات التدريبية 
لتعليم اللغة العربية عبر اإلنترنت

اللغــة  التدريبيــة يف مجــال تعليــم  الــدورات  تقــام 

بوجــه  والنقــد  األدب  مجــال  عامــة، ويف  العربيــة 

وتــدرك  اللغــة،  هــذه  الشــعوب  لتتعلــم  خــاص، 

املنصــات  عــر  عنهــا  اإلعــالن  ويتــم  جالياتهــا، 

اإللكرتونيــة املتنوعــة، ويتــم إبــراز نتائجهــا، وتتلخــص 

حصيلتهــا التدريبيــة عــر تلــك املنصــات، ومــا يقــوم 

الــدويل  بــن عبدالعزيــز  امللــك عبداللــه  مركــز  بــه 

لخدمــة اللغــة العربيــة أمنــوذج عــىل تلــك الجهــود، 

مع جهود أخرى تقوم بها جامعات ومراكز شتى يف 

دول عربيــة متفرقــة اتخــذت رســالة نــر الفصحــى 

وحاجــة  قداســتها،  نظــري  كاهلهــا،  عــىل  أمانــة 

الشــعوب األخــرى إىل تعلمهــا.

وقــد أقامــت املؤسســات الســعودية وخاصــة 

مركز امللك عبدالله بن عبدالعزيز الدويل لخدمة 

اللغــة العربيــة العديــد مــن الــدورات التدريبيــة يف 

مختلــف أقطــار العــامل، وكان ذلــك بصفــة منفــردة 

لهــذه  وكان  أجنبيــة،  مــع مؤسســات  بالتعــاون  أو 

أســاليب  تطويــر  يف  أثــر  واللقــاءات  الفعاليــات 

تعليــم العربيــة للناطقــني بلغــات أخــرى)17(، وعامــل 

مســاعد يف تواصــل الشــعوب فيــا بينهــا، وتعميــق 

جــذور اللغــة العربيــة يف تلــك الــدول التــي تحــرص 

مــن  والنهــل  العربيــة،  اللغــة  تعلــم  عــىل  وبشــغف 

معينهــا الصــايف العــذب.

للــدول  الثقافيــة  امللحقيــات  عــىل  ويتأكــد 

العربية الرتكيز عىل معامل الثقافة العربية، والعناية 

بلغتهــا مــن خــالل مــا يتهيــأ لهــا أثنــاء تنظيــم األيــام 

الثقافية، واملعارض الدولية، وإقامة دورات تعليم 

اللغة العربية للناطقني بغريها، ومبشاركة أساتذة 

مختصني يتمتعون بكفاءات عالية، ومهارات تربوية 

رفيعــة)18(.

ومــا ينبغــي اإلشــارة إليــه هــو أن األدب العــريب 

يعــد املنبــع الصــايف يف لغــة العــرب قبــل اإلســالم، 

وقبل نزول القرآن الكريم عىل سيد املرسلني، ولذا 

فإنه ميتلك أهمية خاصة استثنائية يف تعليم اللغة 
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العربيــة وتعلمهــا، ومعرفــة الجوانــب الفنيــة واللغوية 

والفكريــة والتاريخيــة، وال ميكــن للفصاحــة أن تكتمــل 

يف كالم العــرب مــن دون الشــعر، ولذلــك نــرى أن 

خلفــاء الدولــة األمويــة والعباســية قامــوا باســتقدام 

علــاء اللغــة واألدب لتعليــم أوالدهــم أصــول اللغــة 

واألدب والشــعر خاصــة)19(، مــا يســتدعي أهميــة 

الرتكيز عليه يف أثناء إقامة الدورات التدريبية سواء 

أكان مــن ناحيــة إقامــة دورات يف األدب العــريب، أو 

االستشــهاد مبــا يتناســب مــع املــادة املطروحــة يف 

التدريب حتى يتعلم الناطق بغري العربية اللغة من 

مصادرهــا الســليمة.

المبحث السابع: نشر التراث األدبي 
القديم عبر الشبكة العنكبوتية

الــرتاث األديب القديــم )شــعره ونــره( حلقــة  ميثّــل 

وصــل بــني شــعوب العــامل عــىل امتــداد أكــر مــن 

خمســة عــر قرنــا، ويرتكَّــز األمــر عــىل الفــّن الشــعري 

الذي يعدُّ ديوانا للعرب، وقد متت روايته للشعوب 

شفويا، ثم انتقل إليهم عن طريق التدوين، وال تزال 

الشــعوب ممــن تعلمــت هــذه اللغــة تتــداول هــذا 

الــرتاث الشــعري، وترويــه يف مجالســها، وتستشــهد 

الــدول، وبقــي األدب  بــه يف كتاباتهــا، وتعاقبــت 

العــريب شــامخا قويــا، مــا يعكــس األثــر الكبــري الــذي 

أحدثــه هــذا الــرتاث العظيــم بلغتــه الفصيحــة التــي 

أصبحــت مصــدرا يتنافــس بينــه الشــعراء، ويتبــارون 

فيــا بينهــم أيهــم أبلــغ بيانــا، وأفصــح منطوقــا، وأجــود 

ســبكا، وأحكــم صنعــة وإتقانــا.

فــاألدب منــذ العــر الجاهــيل إىل يومنــا هــذا 

الــرواة عــن طريــق  الكتــب، ويرويــه  تتناقلــه مصــادر 

ينطــق  مــن  لغــة يفهمهــا كل  العربيــة، وهــي  اللغــة 

الضــاد مــن مــرق األرض إىل مغربهــا، وقــد أرســل 

علــس قصيدتــه  بــن  املســيب  الجاهــيل  الشــاعر 
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تناقلــه  الشــعر  مــن  القصيــدة وأرضابهــا  فهــذه 

نضجــت  أن  منــذ  الفصيــح  العــريب  الفــن  عشــاق 

أن  يســتطيع  وال  الجاهــيل،  العــر  أيــام  العربيــة 

يهمله دارس العربية، فهو عر الفصاحة والبالغة 

بأكملــه. والبيــان 

التأثــري عــىل شــعراء الشــعوب يف  ويــأيت هــذا 

عربيــة  نظــم قصيــدة  عنــد  العــامل  أقطــار  مختلــف 

فصيحة فيتخذون الشعر الجاهيل أمنوذجا يحتذى 

من خالل الرجوع إىل ذلك األمنوذج يف الكتب أو 

عــىل املنصــات اإللكرتونيــة، وليــس رشطــا أن يكــون 

اإلنســان عربيــا ليتأثــر بهــذا األمنــوذج، ولكــن اإلنســان 

الذي تعلم العربية من أّي شعب فله أن يتخذ هذا 

الشعر نراسا مضيئا له، ومصدرا رئيسا يستقي منه 

اإللهام الشعري، ويتأثر بلغته، ويصوغ عىل منواله.

المبحث الثامن: المنصات الشبكية 
الخاصة بالترجمة

تعــدُّ الرتجمــة وســيلة مهمــة ملعرفــة لغــة ثانيــة، ومــا 

يخصنــا يف هــذا املجــال مــا يتعلــق بالرتجمــة يف 

مجــال األدب والنقــد، “فاللغــة يف جوهرهــا وســيلة 

اتصــال تتــم غالبــا يف بيئــة اجتاعيــة، إذ إنــه ال بــد 

مــن وجــود شــخصني عــىل األقــل؛ يك تتــم عمليــة 
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اللغــوي”)21(. التواصــل 

وقــد أدرك العــرب منــذ القــدم أهميــة الرتجمــة 

يف العالقــات بــني الشــعوب فتوســعوا يف جميــع 

مجاالتهــا، ويــكاد األدب والنقــد يكــون األكــر عنايــة 

يف التخصصــات التــي تحــرص الــدول العربيــة عــىل 

ترجمتهــا مــن اللغــات العامليــة، ولــذا نــرى انفتــاح 

العــامل العــريب عــىل بعــض املــدارس الغربيــة يف 

مجــال األدب واإلفــادة منهــا، وهــي توفــر ألســاتذة 

باللغــات  مــن ضعــف  يعانــون  الذيــن  الجامعــات 

األجنبية املراجع البحثية املطلوبة. وال بد من حر 

الكتب املرتجمة من قبل الجامعيني يف جامعات 

ومراكز البحث العاملية والجامعات ومراكز البحث 

العربيــة مــن اللغــة العربيــة إىل اللغــات األخــرى أو 

من اللغات األخرى إىل العربية)22(، ليستفيد منها 

أكــر رشيحــة يف املجتمــع، وليســهل الرجــوع إليهــا 

عنــد الحاجــة، وخاصــة يف أثنــاء البحــث اإللكــرتوين 

عنهــا، وهنــاك العديــد مــن الكتــب األدبيــة العربيــة 

التــي ترجمــت إىل لغــات عــدة وباتــت يف متنــاول 

أيدي أبناء الشــعوب األخرى، للتعرف عىل األدب 

العنكبوتيــة،  الشــبكة  عــىل  العــريب، وهــي متوفــرة 

قــادرا  اإلنســان  يكــون  أن  كلــه  ذلــك  مــن  واألجمــل 

فليــس  األصليــة،  بلغتــه  األديب  الفــن  قــراءة  عــىل 

باللغــة العربيــة مثــل  التــذوق األديب خــالل قراءتــه 

قراءتــه مرتجــا، ولكــن مــن أجــل الوقــوف عــىل بعض 

جالياتــه تكــون الرتجمــة وســيطا يف ذلــك.

ولعل من أهم الطرق املتبعة يف تدريس اللغة 

العربية للناطقني بغريها: طريقة القواعد والرتجمة، 

فهــي مــن أقــدم الطــرق لتعليــم اللغــات األجنبيــة، 

العربيــة،  اللغــة  قواعــد  تدريــس  األول:  وهدفهــا 

ومحاولة حفظها واستظهارها لدى الطالب، وهي 

وتعتمــد  اإللكرتونيــة،  املنصــات  تكــر يف  طريقــة 

عمليــة التعليــم فيهــا عــىل الرتجمــة بــني اللغتــني: 

القــراءة  مهــاريت  بتنميــة  وتعتنــي  واألجنبيــة،  األم 

الــكالم  مهــارة  وتــرتك  األجنبيــة،  باللغــة  والكتابــة 

بالكليــة، مــع اإلشــارة إىل أن املبالغــة يف العنايــة 

بالرتكيــز عــىل دراســة القواعــد يحــرم الطالــب مــن 

تلقــي اللغــة نفســها، ألن التحليــل النحــوي للجمــل 

والنصــوص ال يجعــل الــدارس متمكنــا مــن عنــارص 

اللغــة بصــورة كافيــة، فاهتامــه يكــون حينئــذ منصبا 

للضبــط  كوســيلة  العامــة  النحويــة  األحــكام  عــىل 

والتصحيــح اللغــوي)23(، ولذلــك فــإن هــذه الطريقــة 

تربويــة  أو  نفســية  أو  لغويــة  نظريــة  تســتند إىل  “ال 

تعليميــة، بــل إنهــا طريقــة بــال نظريــة”)24(.

خاتمة
وبعــد هــذا العــرض املوجــز الريــع، فقــد خرجــت 

الدراســة بعــدة نتائــج، أبرزهــا:

أوال: أهميــة الفــن األديب القديــم ومكانتــه يف تعليــم 

اللغــة العربيــة، فهــو مصــدر ثــري لتعليــم اللغــة 

العربية، واالستشــهاد به يف أثناء الكتابات، أو 

الحديــث الشــفهي.

املداخــالت  بــه  تقــوم  الــذي  الكبــري  الــدور  ثانيــا: 

التعليــم  شــأن  يف  اإلنرتنــت  عــر  الشــعرية 

اللغــة،  لتلقــي  كبــري  مصــدر  فهــي  اللغــوي، 

تــذوق  الخــرة يف  واكتســاب  منهــا،  واإلفــادة 

املســتوى. عاليــة  رفيــع  لغــة 

ثالثــا: أثــر املنتديــات اللغويــة إلفــادة املتلقــني عــن 

موضوعات لغوية متنوعة، وإثرائها، واكتساب 

خراتها.

إقامــة  مــن  املكتســبة  الجليّــة  ئــدة  الفا رابعــا: 
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املؤمتــرات والنــدوات األدبيــة، بهــدف تواصــل 

بعــض  مــن  بعضهــم  وإفــادة  الشــعوب،  أبنــاء 

العربيــة وهويتهــا. للحفــاظ عــىل 

خامســا: تقــوم شــبكات التواصــل االجتاعــي بأثــر 

كبري يف نقل اللغة العربية وتعليمها، والحفاظ 

عىل قوتها وأصالتها، فهي منصة فعالة رسيعة 

التأثــري لــدى املتلقني.

سادســا: للــدورات التدريبيــة التــي تركــز عــىل تعليــم 

أثــر  بغريهــا  للناطقــني  العربيــة وخاصــة  اللغــة 

فّعــال يف نــر اللغــة، والحفــاظ عليهــا، ونقلهــا 

لآلخريــن، واإلفــادة املبــارشة مــن املــدرب عــن 

طريــق النقاشــات والتغذيــة الراجعــة.

سابعا: يعد األدب القديم أمنوذجا يحتذى به ملن 

أراد أن يتعلم اللغة العربية األصيلة.

أثــرا  تــؤدي منصــات الرتجمــة عــر اإلنرتنــت  ثامنــا: 

اللغــة، ونقلهــا إىل اآلخريــن،  كبــريا يف تعليــم 

وتعليمهم لها، وخاصة الكتب التي لها أثر يف 

تعلــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا.

العــرض املوجــز الريــع عــن  وختامــا: وبعــد هــذا 

اإللكرتونيــة يف مجــال األدب  أبــرز املنصــات 

والنقــد، بهــدف تعليــم اللغــة العربيــة أكــون قــد 

طويــت رحلــة قصــرية مــع عامليــة اللغــة العربيــة، 

لعــل هــذه املنصــات أن تــري الســاحة اللغويــة 

األدبيــة، ويكــون فيهــا فائــدة جليــة تســاعد عــىل 

انتشــار اللغــة العربيــة بــني الشــعوب العامليــة، 

وتزيد من فاعليتها، وتحقق األهداف املرجوة 

يف خدمتهــا.

اللــه وســلم عــىل  التوفيــق، وصــىل  واللــه ويل 

النبــي األمــني، محمــد صــىل اللــه عليــه وعــىل آلــه 
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 منهج تدري�س اللغة العربية من خالل كتاب 
‘ال�زراء والكتاب’ للجه�سياري )ت331هـ(

اأ. د. فاطمة زبار عنيزان
مركز إحياء الرتاث العلمي العريب، جامعة بغداد

&

اأ. د. خديجة زبار عنيزان
كلية الرتبية للبنات، جامعة بغداد

المقدمة
يأخــذ هــذا النــوع مــن الدراســات أهميتــه يف مجــال 

ألكتابــه التاريخيــة التــي تنصــب يف مجــال دراســة 

التــي  العربيــة  اللغــة  تدريــس  املؤلــف يف  منهــج 

النــوع مــن الدراســات ميثــل  اعتمــد عليهــا، وهــذا 

خالصــة االمتــزاج الفكــري بــني منهجــه واملــوارد التــي 

بــني نصــوص  ال ميكــن ألي باحــث أن يعــر عليهــا 

كتابــه بصــورة واضحــة لــذا يســتلزم هــذا النــوع مــن 

البحــث، دراســة دقيقــه ووافيــه خــالل البحــث بــني 

فيهــا،  بحثــت  التــي  والطــرق  وموازنتهــا  النصــوص 

املواضيــع يف  هــذه  البحــث يف  وتــأيت صعوبــة 

كيفية التعامل مع تلك النصوص وأصولها وموقف 

الجهشــياري مــن كل هــذا. وقــد تــم تقســيم البحــث 

إىل مبحثــني هــا:

املبحث األول: الجهشياري السرية واملكانة

املبحــث الثــاين: منهــج الجهشــياري يف كتــاب 

»الوزراء والكتاب« وأثره يف تدريس اللغة العربية.

إذ سار الجهشياري يف كتابه »الوزراء والكتاب« 

عــىل منهــج اتســم نوعــا مــا بالشــمولية واملوســوعية 

يف إيــراد رواياتــه التــي حصــل عليهــا وشــكلت جــزاء 

هامــا مــن مــوارده منهــا، االقتبــاس املبــارش، وذكــر 

االسم بالطرق التي ورد فيها، وإسناد الرواية مشريا 

مــن  مروياتــه  اقتبــاس  عــىل  الدالــة  األلفــاظ  إىل 

مطابقــة  يف  اســتعملها  التــي  والصيــغ  الشــيوخ، 

رواياتــه مــع الروايــات األخــرى التــي حصــل عليهــا مــن 

التــي  الخطــوط  كــا أشــار إىل  املصــادر األخــرى، 

أو  مبــارش  بشــكل  مــوارده  مــن  جــزء  تشــكل  كانــت 

مــن  التــي كانــت  اقتباســاته  غــري مبــارش، وكذلــك 

كتــب الشــعراء واألدبــاء، وألفــاظ الســاع والروايــة، 
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العامــة، وال تخلــو كل هــذه  واملشــافهة واأللفــاظ 

الجهشــياري يف تصحيــح  مــن تدخــالت  الدراســة 

بعض الروايات إذ كان ال يعتمد املصدر أو املورد 

من غري أن يكون متأكدا من صحة املعلومات التي 

يعتمدهــا او تصلــه عــن طريــق املصــادر.

فكان لهذه الدراسة أهميتها يف دراسة منهجه 

يف املــوارد التــي اعتمدهــا الجهشــياري يف كتابــه 

التــي كانــت متنوعــة ومتعــددة إال انــه كان يشــوبها 

نــوع مــن الغمــوض فــراه يف بعــض األحيــان يعتمــد 

يف مــوارده عــىل نفــس النهــج الــذي ســار عليــه مــن 

ســبقه مــن املؤرخــني.

 المبحث األول: 
الجهشياري السيرة والمكانة العلمية

اسمه ونسبه
أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري)1(، 

مــؤرخ وأديــب عراقــي)2(، واحــد الكتــاب اإلخباريــني 

إىل  ونســبته  الكوفــة)4(،  يف  نشــأ  املرتســلني)3(، 

جهشــيار كــون والــده كان خادمــا عنــد أيب الحســن 

عــىل بــن جهشــيار)5(، وقــد أغفلــت اغلــب املصــادر 

أكــر  بــه  التــي تناولــت ســريته ســنة والدتــه، وأشــاد 

أهــل  قائــال »...مــن  ابــن عســاكر  مــؤرخ منهــم  مــن 

املعرفة...«، وا شــار ابن تغري بردي إىل مشــاركته 

يف كثــري مــن العلــوم »...كان رجــال فاضــال، وكاتبــا 

والفنــون،  العلــوم  مــن  كثــري  شــارك يف  مرتســال، 

كــا إلــف كثــري مــن الكتــب والتصانيــف منهــا كتــاب 

الــوزراء والكتــاب«)7(.

وظائفه
شــغل الجهشــياري وظائــف عــده منهــا: خلــف 

والــده يف حجابــة الوزيــر عــيل بــن عيــىس يف خالفــة 

املقتدر بالله سنة 301هـ)8(، وتوىل الحجابة للوزير 

ابــن مقلــة)9(،  الوزيــر  العبــاس وصاحبــه  بــن  حامــد 

وتقلــد إمــارة الحــج العراقــي ســنة 317هـــ)10(.

مؤلفاته
صنــف الحهشــياري عــددا مــن املؤلفــات التــي 

جعلــت منــه مؤلفــا يشــار لــه بالبنــان، وقــد وصفــت 

مؤلفاتــه بنهــا ذات طبيعــة خاصــة حملــت بصــات 

ثقافيــه عالجــت موضوعــات عــده ومتنوعــة منهــا: 

البحــث«)11(،  »موضــوع  والكتــاب  الــوزراء  كتــاب 

اإلداريــة والحســابية  النظــم  عــىل  فيــه  يــأيت  الــذي 

وعــىل الــوزراء والعلــاء منــذ بدايــة اإلســالم وحتــى 

زمانــه)12(، وجمــع فيــه بــني التاريــخ والســرية وأصبــح 

أكــر مالمئــة  يعــد  الــذي  بتاريــخ ألشــخاص  يعــرف 

لتواريخ الوزراء)13(، وكتاب ميزان الشــعر واالشــتال 

عىل أنواع العروض)14(، وكتاب أسار العرب والروم 

والعجــم)15(.

وفاته
تويف الجهشياري يف بغداد سنة 331هـ)16(.

المبحث الثاني: منهج الجهشياري في 
كتاب »الوزراء والكتاب« وأثره في 

تدريس اللغة العربية
والكتــاب«  »الــوزراء  كتابــه  الجهشــياري يف  ســار 

عــىل منهــج اتســم نوعــا مــا بالشــمولية واملوســوعية 

يف اســتعال أنــواع مــن الصيــغ املنهجيــة يف إيــراد 

رواياتــه والتعامــل معهــا مــن خــالل نصــوص كتابــه 

وشــكلت جــزءا مهــا مــن منهجــه يف مــوارد كتابــه 

التــي مهــدت إليــه الســبيل مــن اجــل تعزيــز منهجــه 

يف تدريس اللغة العربية يف هذا املجال، فكانت 

عــىل التــايل:
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١ - طرق اقتباس الروايات أو النصوص
عــده  طــرق  عــىل  كتابــه  يف  الجهشــياري  اعتمــد 

القتبــاس روايتــه أو نصوصــه بشــكل مبــارش معتمــدا 

فيهــا عــىل إيــراد اســم املؤلــف وكتابــه عنــد اعتــاده 

عىل مصدره يف صياغة روايته ويســمى هذا النوع 

فــراه  باالقتبــاس املبــارش،  مــن االتجــاه املنهجــي 

تــارة يذكــر اســم املؤلــف واملصــدر كامــال، نحــو قولــه 

»وذكــر الحــارث بــن أيب أســامة يف كتابــه املعــروف 

أو  املنصــور...«)17(،  إخبــار  الخلفــاء يف  بكتــاب 

بصيغــة أخــرى فيذكــر االســم كامــال إال انــه يذكــر اســم 

الكتــاب بشــكل مختــر، كقولــه »وقــد ذكــر الحــارث 

الخلفــاء...«)18(،  بــن أيب أســامة يف كتــاب أخبــار 

أو يذكــر اســم املؤلــف مختــرا إال انــه يذكــر اســم 

الكتــاب كامــال، كقولــه »وذكــر الجاحــظ يف »كتــاب 

البيــان والتبــني...«)19(، وقولــه »ماحــكاه محمــد بــن 

عــن  الــوزراء  الجــراح يف كتابــه املســمى  بــن  داود 

محمــد بــن إبراهيــم...«)20(.

٢ - اإلشارة إلى اسم المؤلف فقط
ويف بعــض األحيــان يتخــذ منهجــا مغايــرا للمنهــج 

أعــاله يف ذكــر اســم املؤلــف ومــورده، فيشــري إىل 

اســم املؤلف غري كامل فقط دون كتابة مســتعمال 

يف ذلــك ألفاظــا وعبــارات دالــه عــىل منهجــه هــذا، 

أبــو  و»قــال  ســفيان...«)21(،  »فقــال  قولــه  نحــو 

يــزداد...«)23(، و  بــن  أيــوب...«)22(، و»قــال محمــد 

أبــو  الحســن أملدائنــي...«)24(، و »ذكــر  أبــو  »قــال 

املفضل العمري...«)35(، و »ذكر ابن دأب...«)26(، 

و   ،)27 قــال...«) خاقــان  بــن  يحيــى  »وحــي  و 

بــن  الفضــل  أبــو  »ذكــر  و  »وحــي مثامــه...«)28(، 

ابــك  بــن  مخلــد  »وذكــر  و  الحميــد...«)29(،  عبــد 

»ذكــر  و  الجاحــظ...«)31(،  »قــال  و  قــال...«)30(، 

املوصــيل...«)32(. إســحاق 

وعىل نفس منهجه هذا نجده يذكر اسم املؤلف 

كامــال دون مــورده نحــو قولــه »وذكــر عبــد األعــىل بــن 

عبــد اللــه بــن محمــد بــن صنــوان الجمحــي...«)33(,و 

»قال إسحاق بن إبراهيم املوصيل...«)34(، و »ذكر 

أبو الفضل بن عبد الحميد...«)35(، و »قال الفضل 

بــن محمــد بــن منصــور بن زياد...«)36(.

٣ - تسلسل روايته باإلسناد
ويف بعض األحيان نجده يحيد عن منهجه السابق 

يف إيــراد مــوارده فيذكــر روايتــه منقولــة باإلســناد أي 

بالتسلسل من شخص ألخر من اجل الوصول إىل 

املصــدر األصــيل لتلــك الروايــة، نحــو قولــه »فقــال 

العبــاس أليب الجهــم...«)37(، و وقولــه »ومــا  أبــو 

قــال...«)38(،  القينــاء...  أبــو  أيضا...ماذكــر  يحــى 

و»وذكــر أبــو ســهل الــرازي القــايض عــن منصــور بــن 

بــن  قــال...«)39(، و»حــي عــن عــارة  أيب مزاحــم، 

حمــزة...«)40(.أو يســند روايتــه مــن أكــر مــن شــخص 

يدفعــه يف ذلــك منهجــه الدقيــق يف التعامــل مــع 

النصــوص التــي يســتعملها، نحــو قوله»قــال محمــد 

بــن عبــد اللــه النوفــيل. قــال: قــال يل أيب؟ قــال يل 

بــن  إبراهيــم  بــن  إســحاق  يعقــوب...«)41(، و»ذكــر 

املهــدي قــال: قــال يل إبراهيــم بــن املهــدي وفيــه 

يقــول أبــو نــواس...«)42(، أو يف بعــض األحيــان يذكــر 

اإلسناد بصيغة اإلخبار، نحو قوله »قال إسحاق بن 

ســعد القطــريب: اخرنــا عمــر بــن فــرج«)43(.

٤ - ألفاظ السماع والحديث
األلفــاظ  بعــض  كتابــه  الجهشــياري يف  اســتعمل 

الشــيوخ  مــن  اقتبــس  انــه  عــىل  الدالــة  والتعابــري 
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عــىل  دالــه  ألفاظــا وعبــارات  مســتعمال يف ذلــك 

ذلــك مــن اجــل تأكيــد روايتــه التــي تعــزز مــن قيمــة 

مصــدره، فمنهــا مــا ذكــره ثالثــة رواة إلســناد روايتــه، 

نحــو قوله»قــال أبــو العبــاس ثعلــب حدثنــي محمــد 

بن سالم الجمحي حدثنا خالد بن يزيد قال...«)44(، 

أو يســند روايتــه مــن شــخصني، نحــو قوله»حدثنــي 

القينــا،  أبــو  قــال حدثنــي  بــن محمــد  الواحــد  عبــد 

قــال...«)45(، أو حدثنــا نحــو قوله»حدثنــا محمــد بــن 

يحيــي املــروزي، قــال: حدثنــا أبــو عثــان عمــرو بــن 

بحــر، قــال...)46(، أو ينقــل عــن شــخص واحــد، كــا 

يقول»قــال ابــن أيب ســعيد الــوراق حدثنــي محمــد 

بــن إســاعيل الجعفــري...«)47(، و »قــال الجاحــظ: 

وحدثنــي مثامــه قــال...«)48(.

يف  ينقــل  نجــده  هــذا  منهجــه  ضــوء  ويف 

نحــو  واحــد،  مــن شــخص  مــن املحدثــني  إســناده 

قوله»وذكــر خالــد بــن يزيــد بــن وهــب بــن جريــر إن 

ياســني،  بــن  الــه  أبــاه حدثــه...«)49(، و »قــال عبــد 

حدثنــي أيب، قــال...«)50(، و »وحــي عــب الفضــل 

بــن  الفضــل  »قــال  و  قــال...«)51(،  انــه  الربيــع  بــن 

مروان حدثني مرور الليث قال...«)52(، و »حى 

يكــون  أو  قــال...«)53(،  انــه  الربيــع  بــن  الفضــل  عــن 

إســناده لروايتــه اثنــان، نحــو قولــه »وذكــر احمــد بــن 

خــالد، قــال: حدثنــي غــزوان بــن إســاعيل...«)54(، 

الوصيــف: حدثنــي أيب  بــن نصــري  مــوىس  و»قــال 

اليزيــد  العبــاس  بــن  محمــد  و»ذكــر  قــال...«)55(، 

بــن أيب أخــي الينبعــي حدثــه قــال...«)56(، و »قــال 

أبــو العبــاس بــن الفــرات: حدثنــا هــارون بــن مســلم 

قــال...«)57(، أو ينقــل روايتــه مــن ثالثــة أو أكــر، نحــو 

قوله»حدثنــي عبــد الواحــد بــن محمــد، قــال حدثني 

ميمون بن هارون قال، حدثني إســحاق بن إبراهيم 

أبــو  أبيــه، قــال...«)58(، و»حدثنــي  املوصــيل، عــن 

الفــرج محمــد بــن جعفــر بــن حفــص، قــال حدثنــي 

قــال:  جريــل،  بــن  بختشــيوع  حدثنــي  قــال  أيب، 

حدثنــي أيب...«)59(، و»قــال ســليان بــن أيب شــيخ، 

حدثني يحيي بن املغرية عن إساعيل بن أيب بكر 

بــن عيــاش، قــال...«)60(، و»قــال عبــد اللــه بــن عبــد 

الله عن طاهر، فحدثني محمد بن منصور بن زياد 

قــال: حدثنــي أيب، قــال...«)61(، و»حــدث الحســن 

بــن ســهل، قــال: حدثنــي: عبــد اللــه بــن بــر فرايــة 

الفضــل، وكان يخصــه ويؤنســه..«)62(.

٥ - موازنة الروايات
ونراه يف كتابه »الوزراء والكتاب« يعمل عىل موازنة 

ما ورده من روايات مع الروايات األخرى مستعمال يف 

ذلــك ألفاظــا وعبــارات دالــه عــىل منهجــه هــذا، نحــو 

قولــه »وقــال: إنــا كــا قــال الكميــت بــن زيــد...«)63(، 

و»كا قال خفاف بن نديه السلمي...«)64(، أو يشبه 

ما ورده من روايات مع غريها، نحو قوله»وهذا يشء 

بــن خرســه الصبــي...«)65(، أو  يشــبه حكايــة غيــالن 

يفضــل راو عــىل أخــر مــن اجــل ألدقــه يف عملــه هــذا، 

نحــو قوله»ومــن حســن كالم أيب عبيــد اللــه مــا رواه 

عمــرو بــن بحــر الجاحــظ...«)66(.

٦ - الخطوط
تشــكل الخطــوط جــزء مهــا مــن مــوارده يف لــذا كان 

لهــا دور مهــم يف الصياغــة املنهجيــة إليــراد مــوارده 

والتعامــل معهــا بصــوره أو بأخــرى، فقــد أشــار إليهــا 

بشكل مبارش من غري أن يذكر اسم صاحب الخط، 

»يوقــع  أو  كاتبــي...«)67(،  خــط  »هــذا  قولــه  نحــو 

يعــود إىل منهجــه  نــراه  أخــرى  ومــرة  خطــه...«)68(، 
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العام الذي اختطه لكتابه هذا ذاكرا اســم صاحب 

الخــط، نحــو قولــه »ووجــدت بخــط أيب عــيل احمــد 

يــروي  نطاحــه...«)69(، وكذلــك  بــن  إســاعيل  بــن 

بالسند املتواصل يف مثل هذا االتجاه املنهجي، 

نحو قوله»ووجدت بخط ميمون بن هارون: حدثني 

إسحاق بن إبراهيم، قال حدثني الفضل بن الربيع، 

قــال...«)70(.

ونراه لسبب أو ألخر يستعمل بشكل غري مبارش 

ودون اإلشــارة إىل كونــه »خــط« ألفاظــا دالــه عــىل 

ذلك، نحو قوله»فلا قال أبو جعفر ما قال، كتب 

بــه أبــو الخطيــب إىل ســفيان...«)71(، و»... وكتــب 
إليه...«)72(

٧ - الشعراء واألدباء
كتــب  مــن  بعــض معلوماتــه  الجهشــياري  اقتبــس 

بعــض  ذلــك  ألجــل  واســتعمل  واألدبــاء  الشــعراء 

التعابــري واأللفــاظ ألدالــه عــىل ذلــك التــي أظهــرت 

لنــا منهجــه يف هــذا االتجــاه، فــراه تــارة يذكــر اســم 

أبياتــه  أبــو دالمــه  انشــد  قوله»وقــد  نحــو  الشــاعر، 

التــي يقــول فيهــا...«)73(، أو عندمــا ينقــل مــن شــاعر 

يقول»وحــي عــن األصمعــي قــال...«)74(، و»وفيــه 

نــؤاس«)75(. أبــو  يقــول 

الــذي ال يقتــر  العــام  أو يتجــه إىل األســلوب 

عــىل شــاعر واحــد، نحــو قوله»فقــال بعــض الشــعراء 

أبياتا منها...«)76(، و »فقال بعض الشعراء...«)77(، 

و »ومــدح بعــض الشــعراء...«)78(، أو يكــرس مــورده 

بعــض  يقــول  »وفيــه  قولــه  نحــو  معــني،  لشــخص 

الــذي  الشــخص  يذكــر  الشــعراء...«)79(، وكذلــك 

قــال عنــه الشــاعر، نحــو قولــه »ويف الفضــل يقــول 

التميمــي الشــاعر، وهــو عبــد اللــه بــن أيــوب...«)80(.

٨ - ألفاظ السماع والرواية
ء  را لــوز ا « بــه  كتا يف  لجهشــياري  ا ســتعمل  ا

التــي وصلتــه  للروايــات  الســاع  والكتاب«ألفــاظ 

أو  بشــكل  وذكرهــا  لكتابــه  كمــوارد  معهــا  وتعامــل 

بآخــر حســب ألصيغــه التــي وردتــه زمنهــا، نحــو قولــه 

بالنقل »قال عبد الله بن الربيع: سمعت مجاهدا 

صاحــب  ســاع  يذكــر  أو  يقــول...«)81(،  الشــاعر 

منــه يف  وهــذا عمــال  عليــه  اعتمــد  الــذي  املــورد 

إيــراد روايتــه بشــكل دقيــق، نحــو قولــه »وذكــر يعقوب 

بــن خالــد،  يحيــي  انــه ســمع  الكنــدي  إســحاق  بــن 

وذكــر الفيــض بــن أيب صالــح، فقــال...«)82(، و »...

بــن  الفضــل  انــه ســمع  املــذاري  العــالء  أبــو  وذكــر 

ســهل يقــول...«)83(، أو عكــس ذلــك يقول»واســمع 

الحســن  بــن  اللــه  عبيــد  و»قــال  ســفيان...«)84(، 

بــن ســهل ســمعت أيب يقــول...«)85(، وغريهــا مــن 

األلفــاظ ألدالــه عــىل ذلــك، نحــو قولــه »وســمعته 

يقــول...«)87(،  لــه...«)86(، و»وقــال ســمعته  يقــول 

و»يــروي...«)90(،  و»روى«)89(،  و»وتحــدث«)88(، 

»اليــوم...«)91(. ويــروي 

٩ - ألفاظ المشافهة والسماع
ويف نقــل مــوارده اســتعمل الجهشــياري يف كتابــه 

ألفاظا شــفهية ســواء كان الشــخص الذي أخذ منه 

معــروف أو غــري ذلــك، فــإذا كان معــروف، نحــو قولــه 

عــيل...«)92(، و»...فقــال  بــن  لــه داود  »...فقــال 

لــه ابــن املقفــع...«)93(، و»ففــي ذلــك يقــول ســلم 

الخارس...«)94(، و»ومن قول عبد الله بن عبد الله 

بــن يعقــوب...«)95(، و»ويف يحيــي يقــول مــروان بــن 

قلــت...«)97(،  أيب حفصــة...«)96(، و)0فلارايتــه 

و»فحــي انــه قــال لــه...«)98(، وغريهــا مــن األلفــاظ 
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ألدالــه عــىل ذلــك، نذكــر منهــا عــىل ســبيل املثــال 

ال الحــر: وقــال)99(، وكان يقــول)100(، وقلــت)101(، 

لــه)105(،  وقــال  فقالــوا،  فقــال)103(،  فقــال يل)102(، 

ويقــول)106(، وقــال اآلخــر)107(، وقــال فيــه أيضــا)108(، 

فقــال واحــد منهــم )109(، فلــا رايتــه)110(، وحــي)111(.

١٠ - ألفاظ عامه
اســتعملها  التــي  ألعامــه  األلفــاظ  بعــض  وهنــاك 

الجهشــياري يف كتابــه »الــوزراء والكتــاب«، وهــي 

يــرح  أن  ودون  مــا  بشــخص  معرفــه  غــري  ألفــاظ 

باســم املصــدر حرصــا منــه عــىل إيــراد روايتــه بشــكل 

مضبــوط أو دقيــق الســيا انــه ســار يف منهجــه هــذا 

تلــك املــوارد، نحــو  إيــراد  عــىل أســاس الدقــة يف 

قوله»فقال قوم...«)112(، و»قالت ألعامه...«)113(، 

و»فقــال: ســأرضب لكــم مثــال تقولــه ألعامــه... يف 

ملــن  و»فقــال  زواره...«)114(،  بعــض  يقــول  ذلــك 

معــه...«)115(.

١١ - أسلوبه النقدي لبعض الروايات
الجهشــياري  كان  التــي  النقديــة  االتجاهــات  مــن 

يسلكها اتجاه بعض النصوص أو الروايات التي كان 

يتعامل معها كان ال يعتمد عىل املصدر أو املورد 

مــن صحــة املعلومــات  متأكــدا  يكــون  غــريان  مــن 

التــي يعتمدهــا أو تصلــه عــن طريــق ذلــك املصــدر، 

عــىل  دالــه  وألفاظــا  صيغــا  ذلــك  يف  واســتعمل 

ذلــك منهــا، نحــو قولــه »توهمــه مــن العــرب...«)116(، 

و»وهــم« )117(، ويف بعــض األحيــان نــراه يتدخــل يف 

تصحيــح مــاورده مــن معلومــات ومتجنبــا ماهــو غــري 

الواحــد  نحــو قولــه »...مــا حدثنــي عبــد  صحيــح، 

ابــن محمــد الخصيبــي قــال: حدثنــي عبــد اللــه بــن 

محمد بن احمد بن املدبر، قال...«)118(، أو تأكيد 

لهــذا  نحــو قوله»وذكــرت  تــرده،  التــي  املعلومــات 

أو عكــس ذلــك يذكــر  الحديــث فأحــى...«)119(، 

الروايــة مــن غــري تصحيــح لكنــه يعتمــد إىل اإلشــارة 

بأنــه يشــك يف صحــة روايتهــا مســتعمال مــن اللفــظ 

ما يدل عىل الشك، نحو قوله»وكان سبب رضب 

املأمــون عــب

د اللــه بــن مالــك، عــىل مــا حــكاه فــرج ألســالمي، 

نحــو  يشء،  أي  يف  يشــك  ال  أو  قــال...«)120(، 

قوله»وقــد حــي مثــل هــذا الــكالم عــن محمــد بــن 

عــىل بــن عبــد اللــه بــن عبــاس يف أل مــروان: حــد 

قــال...«)121(. بــن عيــىس،  عــىل 

تصحيــح  يف  يتدخــل  نــراه  ذلــك  ضــوء  ويف 

اســم صاحــب الروايــة تأكيــدا منــه يف إيــراد مــوارده 

بشــكل صحيــح ودقيــق يدفعــه إىل ذلــك منهجــه، 

نحــو قوله»وقــال أبــو األســد التميمــي، واســمه نباتــه 

مــن بنــي جمعــان...«)122(، و»قــال أبــو النجــم احــد 

الدعاة...«)123(، و»ذكر عيىس بن يزد انريوذ، وكان 

احــد كتابه,قــال...«)124(، و»قــال جعفــر بــن احمــد 

إىل  يعمــد  وكذلــك  الكاتــب...«)125(،  النهــرواين 

اإلشــارة إىل نوع املصدر الذي اســتقى منه بصورة 

غري مبارشة، نحو قوله»ويف جعفر يقول مسلم بن 

الوليــد يف قصيــده طويلــة...«)126(، و»ويف جعفــر 

يقــول أشــجع الســلمي ميدحــه...«)127(.

الخالصة
تقــدم نســتخلص إن هــذه الدراســة أخــذت  ومــا 

خــالل  مــن  األديب  النقــد  مجــال  يف  أهميتهــا 

الصياغــات  عــىل  والتأكيــد  املــوارد  دراســة منهــج 

بعــض  مســتعمال  يــات  لروا ا لبعــض  املنهجيــة 
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األلفــاظ والعبــارات ألدالــه عــىل ذلــك، فقــد اعتمــد 

والكتاب«عــىل  »الــوزراء  كتابــه  يف  الجهشــياري 

موارد متعددة ومتنوعة االانها كان يشوبها نوع من 

الغمــوض فــراه يف بعــض األحيــان يعتمــد يف إيــراد 

تلك املوارد عىل نفس النهج الذي ســار عليه من 

ســبقه مــن املؤرخــني ومــرات يشــذ عــن ذلــك النهــج 

أو  للنصــوص  االقتبــاس املبــارش  عــىل  يعتمــد  إذ 

يتنــوع يف منهجــه يف ذكــر اســم املؤلــف وصاحبــه 

ويحــاول أن يتعامــل مــع الروايــة عــىل أســاس التنويــع 

يف اســنادها وأكــد لنــا انــه تعامــل مــع الروايــات التــي 

اقتبســها مــن شــيوخه مســتعمال ألفــاظ املحدثــني 

يف ذلــك، وكجــزء مــن جهــده الشــخيص يحــاول أن 

يطابــق الروايــات مــن خــالل نقــده لتلــك الروايــات 

غايته يف ذلك جعلها صحيحة ودقيقه، أما ألفاظ 

املشافه فقد تعامل معها بشكل دقيق سواء كان 

الشــخص معروفــا أو غــري ذلــك.

الهوامش

1 ) ، ) 3هـ 4 6 ت ( لحســني ا بــن  عــىل   : ي ملســعود ا

إســاعيل  اللــه  عبــد  تحقيــق  واإلرشاف،  التنبيــه 

1938م(،  الصــاوي،  ر  دا لقاهــرة،  الصاوي،)ا

بــن  محمــد  لفــرج  ا بــو  أ  : يــم لند ا بــن  ا 2؛ 9 8 صـ

رضــا  تحقيــق  لفهرســت،  ا  ،) 378هـ إســحاق)ت

تجدد،)طهران، 1350هـ/1671م(، 423/1؛الصابئ: 

 ،) 448هـ املحســن)ت بــن  لهــالل  ا الحســن  بــو  أ

تحقيــق  الــوزراء،  تاريــخ  األمــراء يف  تحفــة  أو  الــوزراء 

1958م(،  فراج،)القاهــرة،  احمــد  الســتار  عبــد 

اللــه  صـ4؛ياقــوت الحمــوي: شــهاب الديــن أيب عبــد 

ابــن  دار(،  )بــريوت،  البلــدان،  )ت627هـــ(، معجــم 

خلــكان: شــمس الديــن احمــد بــن محمد)ت681هـــ(، 

تحقيــق محمــد  الزمــان،  أبنــاء  وإنبــاء  األعيــان  وفيــات 

الســعادة،  الحميد،)القاهــرة،  عبــد  الديــن  محــي 

الديــن محمــد  1367هـــ(، 228/6؛الذهبــي: شــمس 

قاميــاز )ت748هـــ(، ســري  بــن  عثــان  بــن  احمــد  بــن 

أعالم النبالء، تحقيق شعيب االرناؤوط ومحمد نعيم 

العرقســويس، )بــريوت، مؤسســة الرســالة، 1412هـــ(، 

أيبــك )ت764هـــ(،  بــن  128/13؛ألصفــدي: خليــل 

الوايف بالوفيات، تحقيق محمد بن الحسن،)دمشق، 

عمــر  الديــن  العديم؛كــال  صـ205؛ابــن  1953م(، 

تاريــخ  الطلــب يف  بغيــة  جــراده،  أيب  بــن  احمــد  بــن 

دار  ط1)بــريوت،  زكار،  د.ســهيل  تحقيــق  حلــب، 

الفكــر، 1988م(؛البغــدادي: إســاعيل باشــا محمــد 

وآثــار  املؤلفــني  العارفني-أســاء  هديــة  البابــاين، 

1955م(،  وكالــة املعــارف،  املصنفني،)اســتانبول، 

36/6؛كحالــه: عمــر رضــا، معجــم املؤلفني،)بــريوت، 

.245/1 العــريب(،  الــرتاث  دار 

ابن النديم: م.ن، 423/1؛موســوعة العلوم االســالميه ( 2

غوليونجــي  بــول  تحقيــق  املســلمني،  لعلــاء  وا

.75/2 اليوســف(،  روز  وآخرين،)القاهــرة، 

ابن النديم: م.ن، 423/1.( 3

موسوعة العلوم: م.ن، 75/2.( 4

صاحــب الــدار املعروفــة بالجهشــياري - الصــويل: أبــو ( 5

بكر محمد بن يحيى )ت335هـ(، أدب الكاتب، عني 

بتصحيحــه محمــد بهجــة األثري،)القاهــرة، الســلفية، 

باللــه واملقتفــي  الــرايض  1431هـــ(، صـ185؛وأخبــار 

مــن ســنة )322اىل  العباســية  ألدولــه  تاريــخ  أو  باللــه 

هيــورث،  بنــره  عنــي  األوراق،  كتــاب  337هـــ(يف 

)القاهــرة، الصــاوي، 1935م(، صـــ101؛ التنوخــي: أبــو 

عــيل محســن بــن عيل)ت384هـــ(، نشــوار املحــارضة 

عبــود  تحقيــق  التواريــخ،  جامــع  أو  املذاكــرة  وإخبــار 

الشــانجي، )بــريوت، دار صــادر، 1973م(، صـــ316,

ابــن عســاكر: أبــو القاســم عــىل بــن الحســن هبــة اللــه ( 6

تحقيــق  الكبــري،  دمشــق  مدينــة  تاريــخ  )ت571هـــ(، 
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العلمــي  الديــن املنجــد، )دمشــق، املجمــع  صــالح 

1951م(، صـــ239. العــريب، 

ابــن تغــري بــردي: جــال الديــن أبــو املحاســن يوســف ( 7

)ت874هـ(، النجوم الزاهرة يف ملوك مر والقاهرة، 

)القاهرة، 1348هـ/1929م(، 279/3.

ألصفــدي: م.ن، صـ205؛ســزكني: فــؤاد، تاريــخ الــرتاث ( 8

العــريب، ترجمــة د. محمــود فهمــي حجــازي وفهمــي أبــو 

للكتــاب،  ألعامــه  الهيئــة املريــة  الفضل،)القاهــرة، 

1977م(، مــج533/1.

ألصفدي: م.ن، صـ205.( 9

جرير)ت310هـــ(، ( 10 بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطــري: 

الفضــل  أبــو  الرســل وامللــوك، تحقيــق محمــد  تاريــخ 

إبراهيــم، )القاهــرة، دار املعــارف، 1966م(، 83/1، 

بــن  عــيل  الحســن  أيب  الديــن  عــز  األثــري:  ابــن  98؛ 

الواحــد  عبــد  بــن  الكريــم  عبــد  بــن  الكــرم محمــد  أيب 

تحقيــق  التاريــخ،  الكامــل يف  الشــيباين)ت630هـ(، 

.294/6 املعرفــة(،  دار  شــيحا،)بريوت،  مأمــون  خليــل 

مصــورا ( 11 فريــك  فــون  هانــس  الدكتــور  بنــره  عنــي 

الكتــب  دار  نســخه محفوظــة يف  عــن  بالفوتوغــراف 

-1936 ( األملانيــه  باللغــة  مقدمــه  ولــه  الوطنيــة 

1345هـ(نورقــه 315.رسكيــس: يوســف آليــان، معجــم 

واملعربة،)القاهــرة، رسكيــس،  العربيــة  املطبوعــات 

719؛وحققــه  -718 صصـــ  1928م(،  / 1346هـــ

الحفيــظ  وعبــد  االبيــاري  وإبراهيــم  الســقا  مصطفــى 

القطــع  عــواد  ميخائيــل  وجمــع  شــلبي،)1938م(، 

العلمــي  عنــه، وذلــك يف مجلــة املجمــع  املقتبســة 

العــريب بدمشــق 8م332-318/1943، 442-435، 

الــوزراء  كتــاب  مــن  ضائعــة  نصــوص  الجهشــياري، 

والكتاب، جمعها وعلق عليها ميخائيل عواد،)بريوت، 

دار الكتاب اللبناين، 1964م(، وجمع سورديل قطعا 

مــج533/1. م.ن،  ســزكني:  مــن مخطوطتــني،  أخــرى 

موسوعة العلاء املسلمني، 75/2.( 12

اإلســالم، ( 13 حضــارة  يف  دراســات  هاملتــون،  جــب: 

صـــ162. 1974م(،  للماليــني،  العلــم  دار  ط2)بــريوت، 

املسعودي: م.ن، ص298؛( 14

صـ 1469؛كحاله: م. ن275/10.( 15

ابن النديم: م.ن، 141/2.( 16

ألصفدي: م.ن، صـ205؛ابن األثري: م. ن6 /294؛ابن ( 17

العلــاء  279؛موســوعة  /3 م,ن،  بــردي:  تغــري 

.75/2 املســلمني، 

تحقيــق ( 18  ،1 ط لكتــاب،  وا ء  لــوزرا ا الجهشــياري: 

الحفيــظ  وعبــد  االبيــاري  وإبراهيــم  الســقا  مصطفــى 

شــلبي، )القاهــرة، مصطفــى ألبــايب الحلبــي، 1357هـــ 

صـــ136. /1938م(، 

م.ن، ص241.( 19

م.ن، 240.( 20

م.ن، 249.( 21

م.ن، 105.( 22

م.ن، 111.( 23

م.ن، 134.( 24

م، ن، 141.( 25

م.ن، 159.( 26

م.ن، 172.( 27

م.ن، 183.( 28

م.ن، 314.( 29

م.ن، 233.( 30

م.ن، 266.( 31

م.ن، 210.( 32

م.ن، 212.( 33

م.ن، 144.( 34

م.ن، 175.( 35

م.ن، 233.( 36

م.ن، 268.( 37

م.ن، 93.( 38

م.ن، 121.( 39

م.ن، 144.( 40

م.ن، 147.( 41

م.ن، 159.( 42
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م.ن، 212.( 43

م.ن، 216.( 44

م.ن، 102.( 45

م.ن، 118.( 46

م.ن، 239.( 47

م.ن، 141.( 48

م.ن، 150.( 49

م.ن، 158.( 50

م.ن، 197.( 51

م.ن، 233.( 52

م.ن، 242.( 53

م.ن، 251.( 54

م.ن، 245.( 55

م.ن، 353.( 56

م.ن، 255.( 57

م.ن، 256، 263، 270، 320.( 58

م.ن، 225.( 59

م.ن، 257.( 60

م.ن، 273.( 61

م.ن، 318.( 62

م.ن.( 63

م.ن، 89.( 64

م.ن، 142.( 65

م.ن، 148.( 66

م.ن، 156.( 67

م.ن، 101.( 68

م.ن، 104.( 69

م.ن، 191.( 70

م.ن، 297.( 71

م.ن، 105.( 72

م.ن، 110.( 73

م.ن، 96.( 74

م.ن، 237.( 75

م.ن، 215.( 76

م.ن.( 77

م.ن.( 78

م.ن.( 79

م.ن.( 80

م.ن.( 81

م.ن، 146.( 82

م.ن، 164.( 83

م.ن، 232.( 84

م.ن، 194.( 85

م.ن، 291.( 86

م.ن، 126.( 87

م.ن.( 88

م.ن، 144.( 89

م.ن، 126.( 90

م.ن، 194.( 91

م.ن، 236.( 92

م.ن، 90، 91.( 93

م.ن، 104، 133.( 94

م.ن، 155، 267.( 95

م.ن، 157، 159.( 96

م.ن، 179.( 97

م.ن، 188.( 98

م.ن، 120.( 99

م.ن، 91.( 100

م.ن.( 101

م.ن، 92.( 102

م.ن.( 103

م.ن.( 104

م.ن، 96.( 105

م.ن، 105.( 106

م.ن، 155.( 107

م.ن، 236.( 108
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م.ن، 36، 149، 169.( 109

م.ن، 172.( 110

م.ن، 92.( 111

م.ن، 139.( 112

م.ن، 92.( 113

م.ن، 97.( 114

م.ن، 150.( 115

م.ن، 59.( 116

م.ن، 89.( 117

م.ن، 120.( 118

م.ن، 199.( 119

م.ن، 228.( 120

م.ن، 315.( 121

م.ن، 232.( 122

م.ن، 164.( 123

م.ن، 198.( 124

م.ن، 260.( 125

م.ن، 139.( 126

م.ن، 209.( 127

م.ن، 215.( 128

المصادر والمراجع

أيب ( 1 بــن  عــيل  الحســن  أيب  الديــن  عــز  األثــري:  ابــن 

الواحــد  عبــد  بــن  الكريــم  عبــد  بــن  محمــد  الكــرم 

. ) 6هـ 3 0 ت ( ين لشــيبا ا

مــون ( 2 مأ خليــل  تحقيــق   ، يــخ ر لتا ا يف  مــل  لكا ا

. ) ملعرفــة ا ر  ا د  ، بريوت ( ، شــيحا

ابــن تغــري بــردي: جــال الديــن أبــو املحاســن يوســف ( 3

)ت874هـــ(.

النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة، )القاهــرة، ( 4

1348هـــ/1929م(.

ابن خلكان: شمس الدين احمد بن محمد)ت681هـ(.( 5

وفيات األعيان وإنباء أبناء الزمان، تحقيق محمد محي ( 6

الدين عبد الحميد،)القاهرة، السعادة، 1367هـ(.

ابن العديم؛كال الدين عمر بن احمد بن أيب جراده.( 7

بغيــة الطلــب يف تاريــخ حلــب، تحقيــق د.ســهيل زكار، ( 8

ط1)بــريوت، دار الفكــر، 1988م(.

ابــن عســاكر: أبــو القاســم عــىل بــن الحســن هبــة اللــه ( 9

)ت571هـــ(.

الديــن ( 10 تحقيــق صــالح  الكبــري،  مدينــة دمشــق  تاريــخ 

العــريب، 1951م(. العلمــي  املنجــد، )دمشــق، املجمــع 

ابن النديم: أبو الفرج محمد بن إسحاق)ت378هـ(.( 11

12 ) ، ن طهــرا ( ، د تجد رضــا  تحقيــق   ، لفهرســت ا

. ) 1م 6 7 1 / 1هـــ 3 5 0

بــاين ( 13 لبا ا محمــد  شــا  با عيل  إســا  : ي د ا لبغــد ا

. ) 1هـــ 3 3 9 ت (

ر ( 14 ثــا آ و لفــني  ملؤ ا ء  ســا أ - رفني لعا ا يــة  هد

1955م(. املعــارف،  لــة  وكا املصنفني،)اســتانبول، 

التنوخي: أبو عيل محسن بن عيل)ت384هـ(.( 15

نشــوار املحــارضة وإخبــار املذاكــرة أو جامــع التواريــخ، ( 16

تحقيــق عبــود  الشــانجي، )بــريوت، دار صــادر، 1973م(.

جب: هاملتون.( 17

دراســات يف حضارة اإلســالم، ط2)بريوت، دار العلم ( 18

للماليني، 1974م(.

عبــدوس ( 19 بــن  محمــد  اللــه  عبــد  أبــو  الجهشــياري: 

.) 331هـــ )ت

الســقا ( 20 مصطفــى  تحقيــق  ط1،  والكتــاب،  الــوزراء 

الحفيــظ شــلبي،)القاهرة،  وعبــد  االبيــاري  وإبراهيــم 

/1938م(. 1357هـــ  الحلبــي،  ألبــايب  مصطفــى 

نصــوص ضائعــة مــن كتــاب الــوزراء والكتــاب، جمعهــا ( 21

الكتــاب  دار  عواد،)بــريوت،  ميخائيــل  عليهــا  وعلــق 

1964م(. اللبنــاين، 
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للــه ( 22 ا عبــد  بــن  مصطفــى   : خليفــة جــي  حا

. ) 1هـــ 0 6 7 ت ( تب لكا ا

كشف الظنون عن اسأمي الكتب والفنون،)بريوت(.( 23

الذهبــي: شــمس الديــن محمــد بــن احمــد بــن عثــان ( 24

بــن قامياز)ت748هـــ(.

ســري أعــالم النبــالء، تحقيــق شــعيب االرنــاؤوط ومحمــد ( 25

الرســالة،  مؤسســة  العرقســويس،)بريوت،  نعيــم 

1412هـــ(.

رسكيس: يوسف آليان.( 26

واملعربة،)القاهــرة، ( 27 العربيــة  املطبوعــات  معجــم 

1928م(. 1346هـــ/ رسكيــس، 

سزكني: فؤاد.( 28

تاريخ الرتاث العريب، ترجمة د. محمود فهمي حجازي ( 29

وفهمــي أبــو الفضل،)القاهــرة، الهيئــة املريــة ألعامــه 

للكتاب، 1977م(.

الصابئ: أبو الحسن الهالل بن املحسن)ت448هـ(.( 30

الــوزراء أو تحفــة األمــراء يف تاريــخ الــوزراء، تحقيــق عبــد ( 31

الســتار احمــد فراج،)القاهــرة، 1958م(.

ألصفدي: خليل بن أيبك )ت764هـ(.( 32

الوايف بالوفيات، تحقيق محمد بن الحسن،)دمشق، ( 33

1953م(.

الصويل: أبو بكر محمد بن يحيى)ت335هـ(.( 34

بهجــة ( 35 محمــد  بتصحيحــه  عنــي  تــب،  لكا ا أدب 

،) 1431هـــ لســلفية،  ا هــرة،  لقا األثري،)ا

أخبــار الــرايض باللــه واملقتفــي باللــه أو تاريــخ ألدولــه ( 36

العباسية من سنة )322اىل 337هـ(يف كتاب األوراق، 

عنــي بنــره هيورث،)القاهــرة، الصــاوي، 1935م(.

الطري: أبو جعفر محمد بن جرير)ت310هـ(.( 37

الفضــل ( 38 أبــو  الرســل وامللــوك، تحقيــق محمــد  تاريــخ 

)القاهــرة، دار املعــارف، 1966م(. إبراهيــم، 

كحاله: عمر رضا.( 39

معجم املؤلفني،)بريوت، دار الرتاث العريب(.( 40

املســلمني، ( 41 والعلــاء  اإلســالمية  العلــوم  موســوعة 

روز  وآخرين،)القاهــرة،  غوليونجــي  بــول  تحقيــق 

. ) ليوســف ا

ياقوت الحموي: شهاب الدين أيب عبد الله )ت627هـ(.

معجم البلدان، )بريوت، دار(.( 42



37  كتاب امل�ؤمتر-٢  تدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها: جتارب �ر�ؤى م�ستقبلية 

التعّلم عن بعد باجلامعة املفت�حة ال�طنية يف نيجرييا واإمكانيات 
تدري�س العربية فيها عرب تكن�ل�جيا

د. اأحمد اأب�بكر عبد اهلل
الجامعة املفتوحة الوطنية، أبوجا-نيجرييا

المقدمة
نيجرييــا،  دولــة  كثــرية يف  الجامعيــة  املؤسســات 

والجامعــات  الفيدراليــة  الجامعــات  بــني  وتــرتاوح 

الجامعــة  وأمــا  األهليــة،  والجامعــات  الوالئيــة 

املفتوحــة فمــن الجامعــات الفيدراليــة فيهــا وتُعــد 

الجامعات؛ألنهــا  أخواتهــا  بــني  نوعهــا  مــن  أول 

أُسســت عــىل نظــام تربــوي خــاص يتمثــل يف أخــذ 

الجهــاز  عــر  االمتحانــات  وكتابــات  املعلومــات 

التعليمــي  اإللكــرتوين املعــارص، وهــذا األســلوب 

الــذي يتبنــاه هــذه القلعــة العلميــة املتميــزة هــو مــا 

بُعــد. عــن  بالتعلّــم  عليــه  يصطلــح 

واملــواد العربيــة مــن املــواد املدروســة يف هــذه 

الجامعــة ضمــن برنامــج الدراســات اإلســالمية، ويف 

هذه املقالة يحاول الباحث دراسة طرق التدريس 

العربيــة،  للمــواد  بالنســبة  الجامعــة  والتعليــم يف 

وتتمحــور مباحــث املقالــة حــول مــا يــيل:

- التعريف بالجامعة املفتوحة الوطنية بنيجرييا

- املواد العربية يف الجامعة املفتوحة بنيجرييا

- األسلوب الدرايس للغة العربية يف الجامعة 

املفتوحة بنيجرييا

-النتائج

- االقرتاحات والتوصيات

- الخامتة

- الهوامش

التعريف بالجامعة المفتوحة الوطنية 
بنيجيريا

 1 يــا بنيجري طنيــة  لو ا حــة  ملفتو ا معــة  لجا ا

ي  نجليــز إل ا ملصطلــح  ا مــن  جمــة  مرت

 ،)National Open University of Nigeria(

بالتعلّــم  تعنــي  نيجرييــا  نوعهــا يف  مــن  أول  وهــي 

اإللكــرتوين.  الجهــاز  عــر  بعــد  عــن  الجامعــي 

تأسســت يف22 يوليو 1983م، وتوقفت 25 شــهر 

أكتوبــر  انفتحــت جديــدا يف 1  ثــم  إبريــل 1984م 

الســابق  النيجــريي  الرئيــس  يــدي  عــىل  2002م)2( 
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الزعيــم أَْولَُشــُغْن أَْوبَاَشــْنَجو والــذي أصبــح فيــا بعــد 

أول حاصــل عــىل درجــة دكتــوراه فيهــا عــام 2018م 

يف تخصــص الالهــوت املســيحي.

وقع املقّر اإلداري لهذه الجامعة بوالية الغوس 

عاصمــة بــالد نيجرييــا قدميــا منــذ نشــأتها حتــى عــام 

الروفيســور  الحــايل  رئيســها  2016م، حــني حــّول 

عبــد اللــه أُوبَــا أدمــو إدارتهــا إىل مدينــة أبوجــا التــي 

هــي عاصمــة البــالد حاليــا.

وقــد أخــذت هــذه الجامعــة حركاتهــا الدراســية 

بثانيــة عــرة )18( مركــزا دراســيا، وظلــت تفتــح 

املركــز الــدرايس يف كل ربــوع الدولــة املتمثلــة يف 

الســت والثالثــني )36( واليــة، مبــا فيهــا عاصمــة 

الدولــة مدينــة أبوجــا حيــث املقــّر الرئيــس للجامعــة 

حتــى بلغــت عــدد مراكزهــا الدراســية اآلن مثانيــة 

يف  برســالتها  وعمــال  مركــزا)3(،   )78( والســبعني 

والتعليــم إىل عتبــة كل دار يف  الرتبيــة  إطــار  مــّد 

الخاصــة  املراكــز  مراكزهــا  ضمــن  البالد؛أنشــأت 

بأصنافهــم  والعســكريني  والســائقني  بالســجينني 

والنــواب،  الشــيوخ  والرطيــني حتــى رجــال قاعــة 

وعــىل هــذا وقــد ناهــز عــدد طلبتهــا حاليــا نصــف 

أكــر  تُعــّد  وبهــذا  مليــون )500,000( طالــب)4(، 

أفريقيــا طالبــا. غــرب  جامعــات 

المواد العربية في الجامعة المفتوحة 
النيجيرية

الجامعــي  الرنامــج  مقــررات  مــن  العربيــة  املــواد 

املفتوحــة  الجامعــة  يف  اإلســالمية  للدراســات 

الوطنيــة بنيجرييــا)5(، ويبلــغ عددهــا يف املقــررات 

عــىل  موّزعــة  وكانــت  مــادة،   )12( عــرة  اثنتــي 

السنوات الدراسية األربعة، والجدول التايل يوّضح 

التوزيــع)6(: املــواد حســب  هــذه 

الفترة الثانيةالفترة األولىالسنة الدراسية

السنة األوىل
ARA181 Basic Arabic

ARA183 Arabic Conversation
ARA182 Arabic Reading

السنة الثانية
ARA281 Arabic Literature I

ARA283 Arabic Reading II

ARA282 Arabic Grammar I

ARA284Translation: Arabic/

English

السنة الثالثة

ARA381 Introduction to Arabic 

Morphology

ARA383 Translation Eng/Arabic

ARA382 Arabic Grammar II

السنة الرابعة
ARA481 Arabic Literature II

ARA483 Arabic Rhetoric

العربيــة  املــواد  الســابق  الجــدول  يتجــىل يف 

هــي  وتفاصيلهــا  الجامعــة،  هــذه  املدروســة يف 

القــراءة، واملحادثــة، واألدب، والنحــو، والرتجمــة، 

للغــة  أن  عــىل  يــدل  وهــذا  والبالغــة،  والــرف، 

الجامعــة. هــذه  الالئــق يف  االعتبــار  العربيــة 



39  كتاب امل�ؤمتر-٢  تدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها: جتارب �ر�ؤى م�ستقبلية 

األسلوب الدراسي للغة العربية في 
الجامعة المفتوحة النيجيرية

تتبنــى الجامعــة املفتوحــة بنيجرييــا التعلـّـم عــن بعــد 

التعليــم اإللكــرتوين أســلوبا للتدريــس، ويعنــي  أو 

والطلبــة  املدرســني  بــني  الواقعــة  الدراســة  هــذا 

بــني  اشــرتاك علمــي  هــو  أو  بوجــه)7(،  بــدون وجــه 

املدرســني والطلبــة عــر الوســائل التكنولوجيــة)8(، 

الكتــايب  الجهــاز  يكــون  الرتبيــة  مــن  النــوع  وهــذا 

والتصويــري والهاتــف والحاســوب فيهــا وســطا بــني 

الطلبــة واملدرســني.

وملا كانت املواد العربية من املواد املدروسة 

عــن  يختلــف  فشــأنها مل  املفتوحــة  الجامعــة  يف 

غريهــا يف طريــق التعليــم، غــري أن الباحــث يفــرتض 

دراســة أســلوب الدراســة يف هــذه الجامعــة تحــت 

مبحثني رئيسني؛ ها التعليم والتقييم )االختبار(. 

املبحثــني  بــني  تــرتاوح  املعــارصة  الدراســة  أن  إذ 

املذكورين، وهاك فيا ييل بيان ذلك بالتفصيل:

أوال – التعّلم
يتم التعلّم يف هذه الجامعة عر الجهاز اإللكرتوين 

الجامعــة  يف  الجامعــي  الرنامــج  ولــكل  محضــا، 

موقــع  عــىل  معــّدة  كانــت  بــه،  الخاصــة  مقرراتــه 

الجامعة عىل اإلنرتنت حسب الفرتات والسنوات 

املقــررات  بتنزيــل  طالــب  كل  يقــوم  الدراســية، 

بــه عــر الربطــة الجامعيــة التــي  الدراســية الخاصــة 

القبــول  للــروط  توفــريه  بعــد  اإلدارة  مــن  تناولهــا 

والتســجيل.

واملقــرر الــدرايس عنــد الجامعــة الوطنيــة عبــارة 

عــن املوضوعــات املطلــوب تدريســها للطلبــة يف 

مادة معيّنة وسنة دراسية محددة، وكان معّد كتابا 

يدويا وإلكرتونيا ويشــتمل عىل عدد من الوحدات 

الدراسية، والوحدة منه مبثابة املحارضة، وتشتمل 

عــىل التقديــم واألهــداف ولــب املوضــوع وبعــده 

وبهــذه  واملراجــع.  واألســئلة  والخامتــة  الخالصــة 

املقررات الدراســية يُِعدُّ الطلبة أنفســهم للجلوس 

لالختبــارات واالمتحانــات.

ولبعــض مــواد مواعــد دراســية عــىل اإلنرتنــت، 

بعــض  لــرح  املحــارض  مــع  الطلبــة  فيهــا  يتلقــى 

املحــارض  ليســتمع  أو  الغامضــة،  املوضوعــات 

أشــكل عليهــم  فيــا  الطلبــة  تســاؤالت  بعــض  إىل 

عنهــم  ليزيــل  يتولهــا  التــي  املــادة  معلومــات  مــن 

اإلشــكاليات.

ثانيا – التقييم
بــني  يكــون  املفتوحــة  معــة  لجا ا يف  لتقييــم  ا

التدريــب الــذايت والواجــب املنــزيل واالختبــارات 

واالمتحانــات، وميكــن التفصيــل القــول عــن ذلــك 

يــيل: فيــا 

أ–التدريب الذاتي
مباحــث  مــن  مبحــث  كل  عقــب  هــذا  يكــون 

الوحدات الدراسية، يقوم الطالب به لتقييم نفسه 

عــا فهــم مــن الدراســة الســابقة، وليــس لهــذا النــوع 

أي نصيــب مــن نتائــج امتحانــات الفــرتة.

ب–واجب المنزل يصححه المحاضر
يأيت هذا بعد الوحدة الدراسية يرسله الطالب 

إىل املحــارض عــر اإلنرتنــت ليصححــه ويــرده إليــه 

أيضا عر ذلك الوســيلة، وليس لهذا أيضا نصيب 

مــن نتائــج امتحانــات الفــرتة.
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جـ–االختبار
 )TMA( يصطلح عىل االختبار يف هذه الجامعة

 ،)Tutor Marked Assignment( اختصــارا مــن

يقــوم كل الطالــب بــه إجباريــا ثــالث مــرات يف كل 

مــرة  فــرتة، ويكــون عــىل ورقــة )Excel(، ويف كل 

يجيــب الطلبــة عــىل عــرة أســئلة، ومتثــل األســئلة 

الثالثة ثالثني )30( درجة من درجات نتائج امتحان 

الفــرتة، والمتحــان الفــرتة ســبعون )70( الباقــي ليتــم 

مائــة )100( معــا، واملاكينــة اإللكرتونيــة هــي التــي 

تقــوم بتصحيــح )TMA(، والجــدول التــايل منــوذج 

لهــذا االختبــار:

AnswerDCBAQuestionS/n

Cمن حروف الجرلنمليفكمTMA1

Aقام زيد ____ الكريسعىلإىلمتىعنTMA2

Dمن شعراء الرسولعيلعمرزيدحسان _______TMA3

 ،)Excel( ورقــة  عــىل  األســئلة  تتضــح  هكــذا 

مــن األجوبــة األربعــة،  لــه  يــروق  مــا  الطالــب  يختــار 

ويف أمــام كل الخيــارات الجــواب الصحيــح تختــاره 

يــرى ذلــك  املاكينــة عنــد التصحيــح، والطالــب ال 

الجــواب عنــد االختبــار.

د–االمتحان
يــأيت االمتحــان يف أخــر الفــرتة الدراســية، فهــو 

 ،)Pen on Paper( و  )E-Exam( نوعــان، هــا

نبــنّي كل نــوع فيــا يــيل:

.)E-Exam( النوع األول
أيضــا  وهــو  اإللكــرتوين،  االمتحــان  هــذا  يعنــي 

.)MCQs( و  )FBQs( نوعــان 

 Fill-in-the-Gaps( أي )FBQs( –أ
.)Questions

يشــتمل هــذا النــوع عــىل خمســة وثالثــني )35( 

ســؤاال معّدة يف جدول معني عىل حدة، ويجيب 

املاكينــة  تصححــه  الفــراغ،  بإمــالء  الطالــب  عليــه 

اإللكرتونيــة، ومنوذجــه هــو اآليت:

FBQ1
تكتب اللغة العربية من ________ SA

# Right Answers Hints/Feedback Grade
اليمني 100

مينى 100

اليمنى 100
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 Multiple Choice( أي )MCQs( – ب
.)Questions

يشــتمل هــذا أيضــا عــىل خمســة وثالثــني )35( 

ســؤاال معــّدة يف جــدول معــنّي عــىل حــدة، يجيــب 

أيضــا  الخيــارات، تصححــه  مــن  الطالــب باالختيــار 

املاكينــة اإللكرتونيــة، ومنوذجــه هــو اآليت:

وهــذا النــوع األول والثــاين مــن هــذه االمتحانــات 

والثانيــة  األوىل  الســنة  طلبــة  يخــص  اإللكرتونيــة، 

 )30(  +  )30( منهــا  االختبــار  ومجمــوع  فقــط، 

 )TMA( مــع درجــة يتــم املائــة )100(   ،)70( =

املذكــورة ســابقا.

MCQ1
ما هو األصل الذي تنتمي إليه اللغة العربية MC

Answers Hints/Feedback Grade
السامية 100

اإلنجليزية 0

الالتينية 0

اإلغريقية 0

)Pen on Paper( النوع الثاني
يقــوم  أمــا هــذا فهــو االمتحــان املعتــاد والــذي 

الطالــب بكتابتــه عــىل الورقــة، تتكــون أســئلته مــن 

أربعة أو خمسة سؤاال يختار الطالب ثالثة أو أربعة 

 )Pen on Paper(منها بإجبار السؤال األول، يقوم بـ

طلبة السنة الثالثة والرابعة، ويقوم بتصحيح أوراقه 

املحــارضون مــن شــتى الجامعــات النيجرييــة بــرط 

الحصــول عــىل درجــة الدكتــوراه.

نتائج البحث
نســتطيع مــن خــالل الدراســة الســابقة أن نســتنبط 

بعــض النتائــج ومنهــا:

أن دولــة نيجرييــا مــن الــدول التــي تهتــم بالرتبيــة 	 

أكــر، وكانــت تنفــق األمــوال الباهظــة يف ســبيل 

تؤســس  كانــت  ألنهــا  للمواطنــني،  تحقيقهــا 

البــالد  ربــوع  العلميــة يف جميــع  املؤسســات 

الدراســية. اختــالف املراحــل  عــىل 

وجــود أنــواع املــدارس يف املجتمــع مــا يعــزز 	 

الرتبيــة فيــه، هــذا مــا أدى بالجامعــة املفتوحــة 

الوطنية يف نيجرييا إىل أن يجد نصيب األســد 

مــن الطلبــة الجامعيــة يف البــالد، لبزوغهــا بطــرق 

التدريــس املختلفــة.

مــن رســائل الجامعــة توســيع نطــاق الرتبيــة حتــى 	 

يستطيع املواطنون أن يبارشوها، وتحاول عىل 

مــا  إليهــا عــىل أي حــال، هــذا  الطــرق  تيســري 

انتــرت  الجامعــة املفتوحــة حتــى  رفــع شــأن 

ســمعتها يف املجتمعــات النيجرييــة، وغلبــت 

جلبتهــا عــىل أخواتهــا مــن الجامعــات العتيقــة 
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واملعارصة فيها.

وســع أفــق الدراســات الجامعيــة وعــدم تضييــق 	 

يســع املجــال  مــا  فيهــا،  لــكل دارس  املــكان 

للتعلّــم يف الجامعــات، وهــذا مــا ســاعد يف 

تعــدد الرامــج يف الجامعــة املفتوحــة بنيجرييــا 

الئقــا  مكانــا  تجــد  أن  العربيــة  اســتطاع  حتــى 

فيهــا. للدراســة 

االقتراحات والتوصيات
لتحســني  اآلتيــة  التوصيــات  الباحــث  هــذا  يقــّدم 

هــذه  املدروســة يف  الجامعــة  الرتبيــة يف  وضــع 

التعليــم فيهــا إىل األمــام  املقالــة، وتقديــم عجلــة 

اآلتيــة: وهــي 

ينبغي لهذه الجامعة توظيف الخراء يف علم ( 1

التقنيــة الحديثــة باللغــة العربيــة يف الجامعــة، 

علــم  يف  متكنــوا  ممــن  غريهــم  وظفــت  كــا 

التقنيــة باللغــة اإلنجليزيــة.

وعليهــا أيضــا توظيــف العــال اإلداريــني الذيــن ( 2

يستطيعون أن يتولوا الشؤون اإلدارية بالعربية، 

ليســاعدوا محــارضي اللغــة العربيــة يف بعــض 

الواجبات.

عليها أيضا زيادة من توفري األجهزة واملاكينات ( 3

مــن  فيهــا  املوظّفــون  ليتمكــن  الجامعــة،  يف 

القيــام بأعالهــم بــكل الســهولة.

الجامعــة ( 4 يف  بيــة  الكتا األجهــزة  مــن  كثــري 

رة  لــإلدا وينبغــي  لعربيــة،  ا لُعــدد  ا تفقــد 

العربيــة  األجهــزة  بتوفــري  الثغــرة  هــذه  الســد 

املعارصةلــإلدارات التــي تهتــم بشــؤون الكتابــة 

االمتحانــات. وخاصــة 

الخاتمة
اســتطاع الباحــث يف هــذه املقالــة أن يقــدم للقــراء 

نبــذة عــن الجامعــة املفتوحــة الوطنيــة يف نيجرييــا، 

وأن يســلط كذلــك ضــوء يســريا عــىل وضــع التعلّــم 

فيهــا بواســطة األجهــزة اإللكرتونيــة، والــذي يصطلــح 

عليــه بالتعليــم عــن بعــد أو التعلّــم اإللكــرتوين.

وقــد تجــىل خــالل الدراســة إمكانيــة التدريــس 

األجهــزة  مــن  فيهــا  تتوفــر  مبــا  الجامعــة  هــذه  يف 

املعارصة، كا أدركنا ذلك من أنواع الناذج التي 

أتينا به يف الدراســة والتي مكنت اللغة العربية أن 

تنال نصيبها بني املواد املدروسة يف دولة نيجرييا 

عــر النظــام التكنولوجــي املتميــز، وهــذا داللــة عــىل 

أن اللغــة العربيــة نفســها ديناميكيــة تنبــض مــع نظــام 

الحيــاة طــرا.

الهوامش

قــال الرئيــس الجامعــة الروفيســور عبــد اللــه أُبَــا أََدُمــو ( 1

كتابــة  الجامعــة مبناســبة  أقامتهــا  العمــل  ورشــة  يف 

املواد الدراسية لبداية الرامج الجديدة يف الجامعة، 

مبــا فيهــا التخصــص يف اللغــة العربيــة وآدابهــا، التــي 

التاريــخ 52019/14م، أن  الجامعــة يف  أقيمــت يف 

مــن اســم  العــريب للجامعــة مقتبــس  هــذا املصطلــح 

أختهــا يف دولــة الســودان.

2. Loveth Ogoegbunam Ekwueme. Availability 
and Accessibility of Library Services to 
Students of National Open University of 
Nigeria, in West African Journal of Open and 
Flexible Learning (WAJOFEL). Vol. 6, No. 1, July 
2017, P 21.

3. C h i d i n m a  H e n r i e t t a  O n w u b e r e , 
Communication Education and Accreditation 
in Open and Distance Learning in the Digital 



43  كتاب امل�ؤمتر-٢  تدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها: جتارب �ر�ؤى م�ستقبلية 

Age: The Experience of National Open 
University (NOUN), in West African Journal 
of Open and Flexible Learning (WAJOFEL). Vol. 
6, No. 1, July 2017,P 73.

أعلن بذلك رئيس الجامعة املذكور سابقا يف التاريخ ( 4

نفسه.

الرنامــج الجامعــي للدراســات العربيــة املحضــة عــىل ( 5

التأهــب التــام للبدايــة، لعــل إعالنــه فيــا يبــدو يكــون 

يف الســنة املقبلــة 2020م.

هــذا الجــدول مقتبــس مــن الكتــاب التدريــي لكليــة ( 6

بــني ص46-43. اآلداب بالجامعــة 
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اإ�سكالية العالقة بني اللغة العربية واالإعالم

د. نبيلة عبد الفتاح ق�شطى
التلفزيون املرى، م. قانون دستورى ونظم سياسية، عضو االتحاد الدوىل لألكادميني العرب

امللخص

اجتاحــت الســنوات األخــرية عاصفــة مــن التغــريات عصفــت بلغتنــا العربيــة الجميلــة, تريــد هــذه العاصفــة 

طمس معامل هويتنا العربية وفرض لغات وثقافات عىل وطننا العرىب من خالل وسائل اإلعالم املختلفة 

ســواء املكتوبة أو املســموعة أو املرئية.

اللغــة العاميــة الفجــة  التليفزيونيــة واألغــاىن واســتعال  واملاُلِحــظ لوســائل اإلعــالم -عــر املسلســالت 

واألخطــاء اللغويــة الشــائعة- يجــد أن اللغــة العربيــة تراجعــت كثــريًا مــع زيــادة األلفــاظ اإلنجليزيــة عــىل ألســنة 

مقدمى الرامج اإلعالمية؛ ما أدى إىل تهميش دور اللغة العربية وتشويهها، ويعد هذا خطرًا كبريًا عىل 

الثقافــة العربيــة, ومــن الــرورى معالجــة هــذا األمــر بــأرسع وقــت للحفــاظ عــىل الهويــة العربيــة؛ واالبتعــاد 

عــن اللهجــات املحليــة ومــا تحملــه مــن دالالت قــد تــؤدى بالرســالة اإلعالميــة إىل عكــس محتواهــا أو هدفهــا.

الكلات املفتاحية: اللغة الفصحى، اإلعالم، معوقات، سلبيات، اللغة العامية.

المقدمة
عامليتهــا  اكتســبت  عامليــة،  لغــة  العربيــة  اللغــة 

هــي  ورســالة خالــدة  لغــة عقيــدة وحضــارة  كونهــا 

القــرآن الكريــم، لذلــك عنــى املســلمون بهــذه اللغــة 

عناية عظيمة منذ فجر التاريخ اإلسالمي، ومتثلت 

وتدريســها،  وتعليمهــا  تعلمهــا  يف  العنايــة  تلــك 

وكان املســلمون يــرون يف عنايتهــم باللغــة العربيــة 

وتدريســها فرًضــا فرضــه اللــه عليهــم)1(.

واإلعــالم قــوة مؤثــرة يف لغــة األفــراد واملجتمــع 

بصفــة عامــة، وهــو مــن أكــر املؤثــرات عــىل وعــى 

املواطنــني، وحثهــم عــىل تعليــم وتنشــئة أوالدهــم 

مــع  اللغــة  الســليمة، وتلتقــى  العربيــة  اللغــة  عــىل 
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وتقــوم  االجتاعيــة،  مهامهــا  اإلعــالم يف  وســائل 

الثقافيــة  القيــم  عــىل  باملحافظــة  اإلعــالم  وســائل 

لهــذه  املواطنــني  قبــول  وضــان  واالجتاعيــة، 

القيــم)2(.

واإلعالم عند اســتخدامه للغة العربية الســليمة 

اللغــوى  املســتوى  مــن  ترفــع  لغويــة  ثــروة  يقــدم 

والثقــاىف واألدىب للشــعوب العربيــة كافــة، ومــا ال 

شك فيه أن تأثري اإلعالم عىل اللغة موجود، ولكن 

ســبل التأثري والكيفية ال تزال غامضة، ســأحاول من 

خــالل هــذا البحــث ضبــط تأثــري اإلعــالم عــىل اللغــة 

العربيــة)3(.

مشكلة البحث
تأىت إشــكالية الدراســة يف اإلجابة عىل ســؤال هام 

وهــو مــا هــو العطــاء الــذى قدمتــه وســائل اإلعــالم 

العطــاء ومردوداتــه  العربيــة؟ ومــا قيمــة هــذا  للغــة 

ونتائجــه؟

أهمية البحث
علميــة  إضافــة  إىل  الدراســة  هــذه  أهميــة  ترجــع 

جديــدة مــن نوعهــا مــن حيــث الوقــوف عىل العالقة 

التبادليــة بــني اللغــة العربيــة واإلعــالم، ومــدى تأثــري 

كل منهــا عــىل اآلخــر.

مع توضيح خطورة وسائل اإلعالم وأثرها يف رفع 

مستوى اللغة العربية من ناحية، وأثرها يف تخريب 

اللغة العربية واإلساءة إليها من ناحية آخرى.

أهداف البحث
يُعد تحديد أهداف البحث من الخطوات األساسية 

يف ســبيل الوصــول إىل نتائــج متكاملــة وصحيحــة، 

ويتمثــل الهــدف العــام للبحــث يف تحليــل العالقــة 

بــني اللغــة العربيــة واإلعــالم، والتعــرف عــىل الــدور 

الــذى تقــوم بــه وســائل اإلعــالم تجــاه اللغــة العربيــة 

إيجــاىب أو ســلبى، والتعــرف عــىل  ســواء كان دور 

أغــراض اللغــة العربيــة وخصائصهــا، ودراســة مــدى 

االســتفادة مــن اإلعــالم للحفــاظ عــىل اللغــة العربيــة 

الفصحــى، لــذا فــإن هــذا البحــث يســعى لتحقيــق 

مجموعــة مــن األهــداف وتحديــًدا ســوف نركــز عــىل 

النقــاط التاليــة:

ومزاياهــا ( 1 العربيــة  اللغــة  مفهــوم  اســتعراض 

ووظائفهــا.

التعرف عىل أهمية اللغة.( 2

تقييم الدور اإلعالمى يف تنمية اللغة العربية.( 3

دور ( 4 لتفعيــل  املقرتحــات  مــن  تقديــم جملــة 

العربيــة  اللغــة  عــىل  الحفــاظ  يف  اإلعــالم 

. لفصحــى ا

منهج البحث
-ونظــرا  الذكــر  الســابقة  البحــث  أهــداف  لتحقيــق 

لطبيعة املوضوع- اعتمدت عىل املنهج الوصفى 

التحليــىل، مــن خــالل التطــرق لإلطــار املفاهيمــى 

للغــة العربيــة، وتحليــل العالقــة املتغــرية بينهــا وبــني 

اإلعــالم، لــذا قمنــا ببعــض التحليــالت للوضعيــات 

مــن  الســائدة ومــا ميكــن أن تصبــح حتــى يســتفاد 

اإلعــالم يف الحفــاظ عــىل اللغــة العربيــة وتنميتهــا.

خطة البحث
ومبحثــني  مقدمــة  عــىل  البحــث  هــذا  اشــتملت 

النحــو  وخامتــة وفهــرس للمصــادر واملراجــع عــىل 

التــاىل:
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املبحث األول: ماهية اللغة العربية.

املبحــث الثــاىن: عالقــة اللغــة العربيــة بوســائل 

األعــالم.

المبحث األول
ماهية اللغة العربية

أواًل: تعريف اللغة العربية
 )Linguistics( اتفق اللغويني عىل أن تعريف اللغة

أن  يعنــى  وهــذا  للغــة”،  العلميــة  “الدراســه  هــو: 

نــدرس اللغــة يف ذاتهــا ولذاتهــا، بعيــد عــن التأثــري 

أو تعصــب، وعرفهــا  آراء ســابقة وبــدون ميــل  بأيــه 

أنهــا: “أصــوات يعــر بهــا كل قــوم  ابــن جنــى عــىل 

عــن أغراضهــم”)4(، ويتضمــن هــذا التعريــف جميــع 

خصائــص اللغــة اإلنســانية وســاتها األساســية.

هناك تعريفات أخرى لعدة لغويني ممن كانوا 

يركزون يف تعريفاتهم للغة عىل صفة، أو صفتني:

تعريــف بلــوخ وتريجر: “إن اللغــة تنظيــم من ( 1
رمــوز صوتيــة كيفيــة، يتعــاون بواســطتها أفــراد 

مجتمــع معــني”، يالحــظ يف هــذا التعريــف أنــه 

يركز عىل كون اللغة تنظيًا، وأنها رموز كيفية، 

أى أنهــا غــري ُمعلنــة ألنهــا اصطــالح جاعــى ال 

يخضــع ألى قيــاس عقــىل.

ــف 'هــال': “اللغــة هــي املؤسســة التــى ( 2 تعري
يتواصــل بواســطتها ويتفاعــل عــىل البــر فيــا 

بينهــم بواســطة رمــوز شــفهية - ســمعية كيفيــة 

عــىل  زاد  أنــه  بالعــادة”)5(، يالحــظ  مســتعمله 

مــا ســبق كونهــا عــادة، والنظــر إىل اللغــة بكونهــا 

عــادة إنســانية.

ــد': “إن الــكالم - األصــوات ( 3 ــف 'بلومفيل تعري

مــن خــالل  بــه اإلنســان  يلفــظ  الــذى  الخــاص 

ختــالف  بإ يختلــف  معــني  مثــرية  ســيطرة 

املجموعات البرية، فالبر يتكلمون لغات 

مجموعــة  يرتعــرع يف  طفــل  فــكل  متعــددة، 

برية معينة يكسب هذه العادات الكالمية، 

فــة ســنني حياتــه األوىل”. واالســتجابات 

تعريــف تشــو مســكى: “إن اللغــة عبــارة عــن ( 4
مجموعــة متناهيــة أو غــري متناهيــة مــن الجمــل، 

مــن  منهــا طولهــا محــدود ومكونــة  كل جملــة 

مجموعــة متناهيــة مــن العنــارص”.

فاملقصــود مــن هــذا التعريــف أن يشــمل الكثــري 

إىل جانــب اللغــات الطبيعيــة، إال أن تشومســى 

يقــول أن معنــى تعريفــه ينطبــق عــىل جميــع اللغــات 

الطبيعيــة ســواء يف شــكلها املنطــوق أو املكتــوب، 

وذلــك ألن:

)أ( كل لغة طبيعية تتكون من عدد محدود من 

األصــوات وعــدد محــدود مــن األحــرف يف أبجديتهــا 

عىل افرتاض أنها تتمتع بنظام أبجدى للكتابة.

)ب( كل لغة قد تتكون من عدد ال محدود من 

الجمــل ذات املالمــح الواضحــة، فإنــه ميكــن متثيــل 

كل جملــة بسلســلة متعاقبــة مــن هــذه األصــوات أو 

األحرف)6(.

٥ – أمــا العــامل “مارتنيــه” يشــري يف تعريفــه للغــة 
إىل املســائل اآلتية:

أ - اللغة وسيلة تواصل بني األفراد.

 ب - اللغــة قامئــة عــىل وحــدات صوتيــة تشــتمل 

عــىل داللــة.

ت - اللغة تختلف من مجنمع إىل آخر)7(.

٦ – تعريف “أنطوان مييه” فركز عىل ما يىل:
أ - اللغة تنظيم متاسك.
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ب - اللغة مرتبة بوســائل التعبري املشــرتك بني 

مجموعه متكلمني.

٧ – ويرى “دوسوسري” النقاط اآلتية حول اللغة:
أ - اللغة واقع مكتسب واصطالحى.

ب - اللغة مؤسسة اجتاعية.

ت - اللغة تنظيم من اإلشارات املغايرة)8(.

٨ – ويــرى “ســابري” أن اللغــة وســيلة غــري غريزيــة 
-ليست فطرية- خاصة باإلنسان يستعملها إليصال 

األفكار واملشاعر والرغبات عر رموز يؤديها بصورة 

اختيارية وقصدية”.

الســامية  اللغــات  مــن  واحــدة  العربيــة  اللغــة 

املعروفة منذ القدم، فهى لغة عاد ومثود، كانت 

َذروة  والعــراق، ووصلــت إىل  اليمــن  منتــرة يف 

النضج عندما اســتقرّت يف الحجاز وأصبحت لغة 

الديــن اإلســالمّى؛ فبهــا نــزل القــرآن الكريــم لتُصبــح 

رضورة لــكل مســلم حتــى يتمكــن مــن تأديــة شــعائره 

الدينيــة وتــالوة القــرآن الكريــم)9(.

ليس هناك لغة يف العامل متتلك نفس مكانة 

الوطــن  الرغــم مــا يشــهده  العربيــة، فعــىل  اللغــة 

إال  املجــاالت  انحطــاط يف مختلــف  مــن  العــرىب 

أن اللغــة العربيــة الزالــت هــى اللغــة الرســمية يف 

جميع دول الوطن العرىب، وقد أثرت اللغة العربية 

عــىل لغــات كثــرية مثــل الفارســية والرتكيــة والكرديــة 

واألوردية واألسبانية والفرنسية والغنجليزية وغريها.

الحضــارات،  معــامل  ُرســمت  اللغــة  بأحــرف 

وُخلــدت صفحاتهــا املرقــة يف التاريــخ، وبفضــل 

اللغة انتقلت إلينا كنوز القدماء ومآثرهم النفيسة، 

فاللغة مرآة صادقة تعرعن واقع أصحابها، يعرتيها 

رف اللغة حسب  ما يعرتيهم من قوة وضعف، وتعَّ

ابــن جنــى لهــا: “مجموعــة أصــوات يعــر بهــا كل قــوم 

عــن أغراضهــم”)10(.

واللغة أساس وحدة األمة ومستودُع حضارتها، 

ومــرآة فكرهــا، وهــى ذات صلــة وطيــدة باملجتمــع 

بازدهارهــا،  تزدهــر  وظائفهــا،  فيــه  متــارس  الــذى 

االجتاعيــة  بحياتــه  وتتأثــر  مناخهــا  بتغيــري  وتتغــري 

أبنائــه  وتؤثــر يف ســلوك  واالقتصاديــة،  والثقافيــة 

تفكــريه)11(. وطــرق 

واللغة العربية هى اللسان الجامع ألمم عربية، 

بــٍة، واللغــة الدينيــة ألمــم  واللغــة الثقافيــة ألمــم متعرِّ

إسالمية، أما اإلعالم فهو من أهم مظاهر الحضارة 

اإلنســانية، يصنــع الــرأى العــام ويشــكله يف جميــع 

“الســلطة  لقــب  اســتحق  حتــى  العــامل،  أنحــاء 

الرابعة”، وىف هذا قال أمري الشعراء أحمد شوقى:

 
ٌ
ــة ــ ــ ــ ــــىن آي ــ ــ ــاٍن م ــ ــ ــ ــــل زم ــ ــ ل

ْ
ــــــان الصحــــــف ــــــذا الزم ــــــة ه وآي

ــــــــاِد  ــــــــُض العب ــــــــلد ونب  الب
ُ

لســــــــان
ْ

ــــــف َن ــــــرُب الج ــــــوِق وح  الق
ُ

ــــــف وهك

ــــــــلِد  ي الب
ن

ــــــــى � َ الض ــــــــري ُ مس ــــــــري تس
ْ

ف
ُ

ـــد ـــ ـــا السُّ ـــ ق ف�ي ـــزَّ ـــ ـــُم م ـــ إذا الع

العلــاء ( 1 لبعــض  األقــوال  بعــض  هنــا  وأورد 

األجانب قبل العرب يف أهمية اللغة العربية: 

يقــول الفرنــي إرنســت رينــان: “اللغــة العربيــة 

بــدأت فجــأة عــىل غايــة الكــال، وهــذا أغــرب 

مــا وقــع يف تاريــخ البــر، فليــس لهــا طفولــة 

وال شــيخوخة.

يقــول األملــاين فريتــاغ: “اللغــة العربيــة أغنــى ( 2

العــامل”. لغــات 

ليًنــا ومرونــًة ( 3 للعربيــة  “إن  وليــم ورك:  ويقــول 
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ملقتضيــات  وفًقــا  لتكيــف  ا مــن  نهــا  ميكنا

.)12 العــر”)

“إمنــا ( 4 الرافعــى:  صــادق  مصطفــى  ويقــول 

النســبة  أطــراف  تجمــع  لغويــة  القــرآن جنســية 

بــه،  أهلــه مســتعربني  يــزال  فــال  العربيــة،  إىل 

حكــًا”. أو  حقيقــًة  الجنســية  بهــذه  متميزيــن 

العــرب ( 5 املثقفــني  “إن  حســني:  طــه  ويقــول 

الذيــن مل يتقنــوا لغتهــم ليســوا ناقــىص الثقافــة 

فحســب، بــل يف رجولتهــم نقــص كبــري ومهــني 

أيًضــا”)13(.

والخــراء  تســتمر جهــود املفكريــن  أن  وينبغــى 

والتقنيني وتتكامل مع خطط التنمية التى تصوغها 

لهــذه  يتســنى  القوميــة ىك  التخطيــط  مؤسســات 

الجهود أن تتحقق أهدافها يف النهوض الحضارى 

وتحريــر التقنيــة العربيــة مــن التبعيــة لآلخــر.

فيجــب إطــالق حملــة يتقدمهــا املتخصصــون 

ملواجهــة املفــردات الدخيلــة عــىل لغتنــا، والدعــوة 

لنــر مــا هــو صحيــح، حتــى وإن كان غــري مألــوف 

يف البدايــة، فاأللفــة تــأىت باملارســة واالســتخدام، 

فضــاًل عــن التواصــل بــني طلبــة الجامعة وأســاتذتهم 

يف مــا يخــص دراســتهم، رشط الكتابــة والتحــدث 

يتعاظــم دور  وهنــا  البســيطة،  الفصحــى  بالعربيــة 

وسائل التواصل يف نر لغتنا بداًل من تهديدها.

أواًل: أغراض اللغة
حــدد جيفرنــز Jevons أغــراض اللغــة يف أمــور 

ثالثــة هــي:

1. اللغة وسيلة للتفاهم.

2. أداة صناعية تُساعد عىل التفكري.

3. أداة لتسجيل األفكار والرجوع إليها.

ثانًيا: وظائف اللغة
وحدد ألرت Allport وظائف اللغة االجتاعية 

فيا يأىت:

قيــًا ( 1 البريــة  واألفــكار  للمعــارف  تجعــل 

اجتاعيــة بســبب اســتخدام املجتمــع اللغــة 

وأفــكاره. معارفــه  عــىل  للداللــة 

تَحتِفظ بالرتاث الثقاىف والتقاليد االجتاعية ( 2

جيــاًل بعد جيل.

ـم الفــرد تســاعده عــىل ( 3 باعتبارهــا وســيلة لتعلُـّ

تكييــف ســلوكه وضبطــه، حتــى يُناســب هــذا 

الســلوك تقاليــد املجتمــع وســلوكه.

تزود الفرد بأدوات للتفكري)14(.( 4

ثالًثا: سمات ومالمح اللغة العربية
كثــرية يضيــق املجــال  العربيــة خصائــص  للغــة 

عــن حرهــا يف هــذا البحــث، لــذا ســأقتر عــىل 

بعضهــا تاركــًة ملــن أراد التوســع الرجــوع إىل أمهــات 

الكتــب يف هــذا املجــال:

هــى لغة القــرآن الكريــم، ومل يَنــِل التحريَف ( 1
منهــا كلمــة واحــدة؛ ألن اللــه ســبحانه وتعــاىل 

ـا  كْــَر َوإِنّـَ ـا نَْحــُن نَزَّلَْنــا الذِّ قــد تعهَّــد بحفظــه ﴿إِنّـَ

ــمة تجعــل للغــة  لَــُه لََحاِفظُــوَن﴾)15(، وهــذه السِّ

نفــوس  يف  ال  جليلــة  روحيــة  مكانــة  العربيــة 

العــرب فحســب بــل نفــوس املســلمني جميًعــا.

يف ( 2 العــرب  جمعــت  قوميــة؛  لغــة  هــى 
وحــدة لغويــة ُمتاســكة، فكانــت لغــة التفاُهــم 

والتجارة واألدب والشعر، جمعت العرب من 

املحيــط إىل الخليــج، فهــى مــن أبــرز مقومــات 

العربيــة)16(. القوميــة 

هى لغــة ُتراثية؛ حيــث كانــت الوعــاء األمني ( 3
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الذى حفظ الرتاث العريب واإلسالمي، وصانه 

من الضياع.

املالمــح ( 4 مــن  فيهــا  قــادرة؛  لغــة  هــى 
مــن  أو  منــه  حرمــت  مــا  الذاتيــة  واإلمكانــات 

لحيــة. ا للغــات  ا بعضــه 

ــة الحضــارة: فهــى لغــة الحضــارة العربيــة ( 5 لغ
اوقــات  يف  وكانــت  وفنونهــا،  علومهــا  بــكل 

اللغــة الوحيــدة للعلــم والفلســفة يف  طويلــة 

كلــه. العــامل 

تاريخية: تعد اللغة العربية من أقدم اللغات ( 6
الحية، ميتد تاريخها لقرون عديدة قبل ظهور 

اإلســالم، وهــى ثابتــة األصــول والبنيــان، ســهلة 

مــن  كتابتــه  تــم  مــا  اليــوم  نفهــم  الفهــم حيــث 

خمســة عــر قرنـًـا.

التمايــُز الصوتــى: حيــث يضــم جهــاز النطــق ( 7
يف جســِم اإلنســان جميــَع مخــارِج األصــوات، 

كــا تحتــوى اللغــة العربيــَة عــىل العديــد مــن 

الحــروف غــري املوجــودة يف اللغــات الســامية 

مثــل حــرف الثــاء، والغــني، والظــاء، والضــاد، 

والــذال، والخــاء.

اشــتقاقيّة، ( 8 لغــة  العربيــة  اللغــة  االشــتقاق: 
مبهنــى أننــا نســتطيع مــن كلمــٍة واحــدٍة إخــراَج 

العديــِد مــن الكلــاِت ذات دالالٍت مختلفــة، 

وعنــد تحديــد مــادة هــذه الكلــات فإنهــا تعــود 

مــن  للعديــد  يوجــد  كــا  واحــد،  أصــل  إىل 

مــرادف. العربيــة  الكلــات 

اإلعــراب: يســاعد القــارئَ عــىل التمييــز بــني ( 9
اللفــظ، وبــه  الكلــات املتكافئــة يف  معــاىن 

يُعــرف الخــر الــذى هــو أصــل الــكالم، ولــواله 

مــن  مــن مفعــول، وال مضــاٌف  فاعــل  ُميّــز  مــا 

منعــوت، وال تعجــب مــن اســتفهام، وال نعــٌت 

مــن توكيــد.

قــادرة ( 10 العربيــة  اللغــة  التغيــرات:  مواجهــة 
عــىل اســتيعاب كافــة التغــريات الحاصلــة يف 

املجتمــع؛ ألنهــا لغــة اشــتقاقية حيــث ميكُننــا 

أن نشــتَق ألفــاظ تتــاىش مــع تطــورات العــر 

واكتشــافاته، فمثــالً كلمــة راديــو كلمــة أجنبيّــة 

اللغــة  أن  العربيــة مذيــاع، أى  باللغــة  يقابلُهــا 

العربيــة تضــع لــكل جديــد وزن وكلمــة مشــتقة.

اإليجــاز: هو صفة واضحة يف اللغة العربية، ( 11
الكلــم”،  “أوتيــت جوامــع  الرســول ملسو هيلع هللا ىلص:  يقــول 

ويقول العرب: “البالغة اإليجاز”، “خري الكالم 

مــا قــّل ودّل”، وىف علــم املعــاين إيجــاز قــر 

وإيجــاز حــذف.

ميكننــا القــول أن اللغــة العربيــة متتــاز عــن غريهــا 

من اللغات مبكانة فريدة ومنزلة ســامية، فهى لغة 

القرآن الكريم ولســان النبوة، ولغة الحضارة العربية 

التــى تــواردت عــىل حياضهــا أمــم كثــرية ناهلــة مــن 

علومهــا ســنني عديــدة)17(.

مــن  كانــت  العربيــة  اللغــة  الســات يف  هــذه 

األســباب الرئيســة التــى دفعــت أعــداء اإلســالم إىل 

محاولة تخريب اللغة العربية وهدمها بالدعوة إىل 

إحالل العامية محل الُفصحى، واستبدال الحروف 

الالتينية بالحروف العربية، وإلغاء النحو، وتسكني 

أواخــر الكلات...إلــخ.

ولذلــك ال بــد مــن اآلىت حتــى تتحســن عالقتنــا 

بلغتنــا:

اإلعــالم ( 1 وســائل  بــني  الوثيقــة  الصلــة  ربــط 

واملجامــع اللغويــة، وجمعيــات حايــة اللغــة 

أجــل  مــن  الجميــع  جهــود  وتكاتــف  العربيــة، 
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تطوير اللغة، تطويرًا سليًا، بعيد عن الجمود 

والفــوىض.

العربيــة يف وســائل ( 2 اللغــة  مــن شــأن  اإلعــالء 

ووســيلة  للهويــة،  محــدًدا  باعتبارهــا  اإلعــالم 

العربيــة. للحضــارة  ورافــًدا  لإلبــداع 

زرع االعتزاز بها يف نفوس القراء واملتلقني.( 3

إقامــة دورات تدريبيــة بصفــة دوريــة للمحرريــن ( 4

باألســاليب  تبرهــم  اإلعــالم،  وســائل  يف 

األخطــاء  حــول  وتنبههــم  القوميــة،  العربيــة 

الصحيحــة)18(. وبدائلهــا  الشــائعة، 

رابًعا: أسباب انهيار استعمال اللغة 
العربية الفصحى يرجع لـ

للغــة ( 1 با محالتنــا  ت  جهــا وا تكــون  حــني 

تركــز  الخاصــة  ومناهــج مدارســنا  اإلنجليزيــة، 

اإلنرتنــت  عــر  والتواصــل  اإلنجليزيــة،  عــىل 

والرامــج  األفــالم  وأنجــح  وأهــم  باإلنجليزيــة، 

التليفزيونية باإلنجليزية، فكيف نتوقع أن تقوم 

مجتمعاتنــا؟! يف  قيامــة  للعربيــة 

العــرىب كان ( 2 الفضــاىئ  البــث  انتشــار قنــوات 

يعمــد  حيــث  العاميــة،  ترويــج  يف  دور  لــه 

مقدمــى الرامــج كثــريًا الســتخدام املفــردات 

ورفــع  التبســط  قبيــل  مــن  ســواء  العاميــة، 

الكلفة، أو التظرف والنفاد إىل عقول وقلوب 

يف  البضاعــة  قلــة  بســبب  أو  املســتمعني، 

اللغــة العربيــة، مــع وجــود قلــة قليلــة فقــط هــى 

بينــا األغلبيــة  العربيــة،  اللغــة  مــن  املتمكنــة 

تخاطب املشاهدين إما بعربية مكرة، وإما 

الدارجــة)19(. بالعاميــة 

 خامًسا: َمظاهر هبوط مستوى 
اللغة العربية

ندرة من يحفظ القرآن الكريم.( 1

تقلص مهام الحفاظ عىل الرتاث والعربية.( 2

هبــوط مســتوى الطــالب يف العربيــة بفروعهــا ( 3

املختلفــة وخاصــًة النحــو.

4 ) ، بيــة لعر ا للغــة  ا ـم  معلّـِ مســتوى  هبــوط 

واســتخدام العاميــة وســيلة للــرح لَعجــزِه عــن 

الُفصحــى. اســتخدام 

بكليــة ( 5 يلتحقــون  الذيــن  الطــالب  عــدد  قلــة 

دار العلــوم أو أقســام اللغــة العربيــة بكليــات 

باألزهــر. العربيــة  اللغــة  كليــات  أو  اآلداب، 

ومن السلبيات التى ينبغى القضاء عليها:

شيوع األخطاء اللغوية.( 1

سهولة االنجراف نحو العامية.( 2

مزجها بالفصحى.( 3

األجنبيــة ( 4 لأللفــاظ  االســتعال  شــيوع 

الرتجمــة  طريــق  عــن  األجنبيــة  واملعــاىن 

.)20 ملحــة) رضورة  غــري  مــن  الحرفيــة، 

ومــن الصعوبــات التــى تواجههــا اللغــة العربيــة 

تباطــؤ أبنائهــا يف النهــوض بهــا، وهــى ســلبيات ال 

ميكن القضاء عليها إال باالهتام بتكوين املحررين 

ــا. ــا كافيً الصحفيــني، تكويًنــا لغويً

المبحث الثانى
اللغة العربية في وسائل اإلعالم

أواًل: مسئوليات اإلعالم تجاه اللغة العربية

أ–اإلعــالم وتنميــة الوعــى اللغــوى: لوســائل 
اإلعــالم دور هــام يف تطويــر اللغــة العربيــة، حيــث 
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أضافــت أجهــزة اإلعــالم مبختلــف وســائلها خــالل 

قرنني إىل اللغة العربية كلات وعبارات وتراكيب 

جديــدة مبتكــرة، ألفهــا املجتمــع عــىل ألســنة النــاس 

ســهلة وبســيطة)21(.

لــذا البــد أن تفهــم وســائل اإلعــالم اختيــار اللفــظ 

والعبارة، ومراعاة الكلات الصحيحة التى تستطيع 

الجاهــري اســتيعابها وفهــم مقاصدهــا، واالبتعــاد 

عــن األلفــاظ الغربيــة غــري املألوفــة واملبتذلــة.

ب – اإلعــالم واالرتقــاء بالعاميــة: تتمتــع 
اللغــة العربيــة مبميــزات تجعلهــا جديــرة بــأن تكــون 

لغــة إعــالم، فاللغــة العربيــة لغــة إعالميــة تقــوم عــىل 

نســق الفــن اإلعالمــي، ومــن الصفــات التــي ينبغــى 

أن تتحــىل بهــا لغــة اإلعــالم البســاطة واملرونــة)22(.

واللغــة عالقــة عضويــة،  اإلعــالم  بــني  العالقــة 

شــأنها يف ذلــك شــأن العالقــة بــني الطفــل وأمــه، 

فمــن الصعــب عــىل الطفــل أن ينمــو منــًوا طبيعيًــا 

ويكتسب معطيات الحياة من حوله بصورة تلقائية 

دون أمــه، وكذلــك اإلعــالم ال ميكــن أن يجــد املجــال 

الــذي ميــارس فيــه نشــاطه بــدون لغــة تصــوغ رســائله 

وتنقــل أفــكاره، كــا أن اللغــة قــد تــؤول إىل الذبــول 

مــن  البــرى  املجتمــع  أفــراد  بــني  االتصــال  دون 

هــذه  تعطــى  التــي  اإلعــالم  إحــدى وســائل  خــالل 

اللغــة قيمــة)23(0

والناظــر يف الدعايــات اإلعالنيــة املنتــرة يف 

الصحــف قــد كتبــت باللغــة العاميــة املبتذلــة، مــا 

يســاهم يف إيــذاء اللغــة العربيــة والرتويــج لألفــكار 

واأللفــاظ التــي تحــرف كلاتهــا وتغــري معانيهــا، مــا 

أن  اإلعالميــة  لألجهــزة  والبــد  االبتــذال،  إىل  أدى 

العاميــة  اللهجــات  االرتقــاء مبســتوى  تســاهم يف 

التــي تقــدم بهــا الرامــج، باســتعال اللغــة العربيــة 

الفصحــى يف جميــع الرامــج فهــذه اللغــة الفصحــى 

هــي األســاس للثقافــة العربيــة، وتعميــم اســتعالها 

ميكــن مخاطبــة جمهــور أوســع)24(.

تواجه اللغة العربية تحدياٍت خطريًة توشــك أن 

تعِصف بها، وهى تحتاج لوسائَل كثرية تعيُنها عىل 

الصمــود يف مواجهــة التحديــات، فوســائل اإلعــالم 

املختلفــة باســتطاعتها أن تضطلــع بــدور ال مياثِلُــه 

دور يف خدمة اللغة العربية الفصيحة ونرها بني 

النــاس، وتحبيبهــا إليهــم، ولكــن هــل تفعــل وســائل 

اإلعــالم ذلــك؟

بعــض وســائل اإلعــالم يفعــل ذلــك، ولكــن كثــري 

منهــا صــار ِمْعــوَل هــدم وتخريــب؛ فهنــاك وســائل 

للعاميَّــات،  ُج  تُــروِّ أصبحــت  كثــرية  عربيــة  إعــالم 

م فيهــا مــن برامــج بالعاميــة؛  وأصبــح معظــم مــا يُقــدَّ

بــل ونــرات األخبــار أيًضــا يف بعــض الفضائيــات.

العربيــة  اللغــة  بهمــوم  املعنيــني  كل  عــىل 

القــدرات  لتنميــة  بكافــة وســائله  اإلعــالم  اســتثار 

وكتابــة  التحــدث  إىل  وتوجيههــم  ألبنائنــا  اللغويــة 

لغــة صحيحــة بعيــدة عــن الشــوائب، وتصفيــة لغتنــا 

الجميلة من املفردات غري العربية، عر قاعدة من 

البيانــات ميكــن الرجــوع إليهــا كمعينــات يف التعبــري 

والتصحيــح.

فاإلعالم سالح ذو حدين، فإذا كان باملستوى 

املطلــوب لغــة وأداًء أصبــح مدرســة لتعليــم اللغــة، 

فوســائل اإلعالم قادرة عىل تربية امللكات اللغوية 

وتنميتهــا مــا ينعكــس ايجابًــا عــىل اإلعــالم نفســه، 

أمــا إذا تــردى ملســتوى اإلســفاف فــإن يحولــه إىل 

مســتنقع آســن، يُوشــك أن ينــال املجتمــع بــأرسه، 

وال تســلم اللغــة مــن عواقبــه املؤذيــة)25(.

العربيــة  اللغــة  تنميــة  اإلعــالم يف  وإســهامات 
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وإيجاد لغة إعالمية تشــكل قاســًا مشــرتكًا لآلداب 

والفنــون والعلــوم، وتقصــري املســافة بــني الفصحــى 

اإلعالميــة  للغــة  املســتقبلية  والرؤيــة  والعاميــة، 

ثروتهــا  جميــع  يشــمل  معــارص،  مبعجــم  تــزود  أن 

مــن  العلميــة  الكتــب  تضمنتــه  مــا  وكل  اللغويــة، 

اإلعالمــى)26(. التعبــري  دالالت اصطالحيــة 

نحــن نظلــم اإلعــالم ونتجنــى عليــه إذا ركزنــا عــىل 

تراجــع اللغــة العربيــة الفصحــى يف نطاقــه وحــده، 

فاإلعــالم هــو املــرآة العاكســة ملختلــف تفاعــالت 

املجتمــع وتحوالتــه، فهــو يــرز الظاهــرة وال يُنشــئها، 

فرتاجع الفصحى ليس مقصوًرا عىل اإلعالم وحده 

لكنــه ميثــل ظاهــرة عامــة يف املجتمــع، فالعاميــة 

أصبحــت تســتخدم يف السياســة والفــن وواجهــات 

املحــالت ومختلــف نواحــى الحيــاة.

الفضــل  الحديثــة  اإلعــالم  لوســائل  ويحســب 

بــني  الفصحــى، وتداولهــا  اللغــة  الكبــري يف إحيــاء 

عامة الناس، بعدما كانت مهددة بدعوات بغيضة 

تريــد الكتابــة بالعاميــات مــن أجــل ترســيخ الهــوة بــني 

أقطار األمة، فتمكنت وسائل اإلعالم من التقريب 

بني الشعوب العربية، وتوحيد اللغة إىل حد كبري.

وتلعــب وســائل اإلعــالم دوًرا مهــًا يف تقــارب 

النــاس وتطورهــم ونشــاطهم الثقــاىف واالجتاعــى، 

واألهــم مــن ذلــك أن تلــك الوســائل لهــا تأثــري مهــم 

عــىل تطــور وانتشــار اللغــات، واللغــة كذلــك متنــح 

وســائل اإلعــالم إمكانيــة القيــام مبختلــف الوظائــف 

االجتاعيــة0

األساســية  الركائــز  إحــدى  اللغــة  تعتــر  كــا 

تــؤدى وظائفهــا  لوســائل اإلعــالم، وهــذه الوســائل 

مبســاعدة اللغــة، وتؤكــد الحقائــق أنــه مــن الصعــب 

أن تقــوم أجهــزة األعــالم –ســواء كانــت ســمعية أم 

بريــة أم مقــروءة أم شــفهية– بالــدور املنــوط بهــا 

اللغــة)27(. اســتخدام  دون 

وتعــد أجهــزة اإلعــالم املســموعة واملرئيــة حــني 

تلتزم اللغة العربية الســليمة أحســن مصدر لتعليم 

لغــة  خصائــص  ثناياهــا  يف  تضــم  فاللغــة  اللغــة، 

اإلعــالم، فهــى بيــان للعالقــات املتغــرية بــني املــرء 

وبيئتــه االجتاعيــة أو االقتصاديــة أو السياســية أو 

املاديــة أو غــري ذلــك مــن العالقــات)28(.

باإلعــالم  اللغــة متأثــرًة  تعتــر  وبنــاًء عــىل ذلــك 

فيــه  يصــب  الــذى  القالــب  ألنهــا  التأثــري؛  أشــد 

وقــد صــار  فكرتــه،  أو  خــره  الكاتــب  أو  الصحفــى 

اللغــة  ويضــخ يف رشايــني  اللغــة،  يصنــع  اإلعــالم 

أعــداد هائلــة مــن األلفــاظ  العربيــة يف كل لحظــة 

والرتاكيــب واملعــاىن املســتحدثة، التــى قــد تعجــز 

مجامــع اللغــة عــن مالحقتهــا؛ وذلــك مــا يســتدعى 

املتجــددة،  اإلعالميــة  اللغــة  هــذه  عنــد  التوقــف 

باســتمرار. ومراجعتهــا 

تتعــرض يوميًــا  قــد  واللغــة يف وســائل اإلعــالم 

يُطلــب  وال  والتحريــف،  التشــويه  مــن  ملوجــات 

مــن رجــل اإلعــالم أن يتحــدث إىل الجمهــور بلغــة 

ســيبويه، وإمنــا مــا يُطلــب منــه هــو احــرتام قواعــد 

اللغة واملعايري املنظمة لها، ويجدر مبن يتصدى 

ملهنــة اإلعــالم أن يُحســن التقديــر يف إبــالغ رســالته 

للجمهــور، بحيــث يوصــل محتواهــا للمتلقــى دون 

لجــر  الفاعــل  نصــب  مــن  اللغــة،  عــىل  التجنــى 

املفعــول بــه واعتبــار كل كلمــة حــال ومتييــز، ورفــع 

املضــاف واملضــاف إليــه، ناهيــك بالكــوارث التــى 

تحــل باملبتــدأ والخــر ومــا إىل ذلــك.

فالجهــد اإلعالمــى ميكــن أن يحقــق هدفــه وىف 

وقــت أقــر لــو توافــر ظرفــان:



53  كتاب امل�ؤمتر-٢  تدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها: جتارب �ر�ؤى م�ستقبلية 

الظــرف األول: يتمثــل يف إرادة سياســية تـُـدرك  أ 

أهميــة اللغــة العربيــة، وتُعلــن انحيازهــا لهــا فيــا 

متارســه مــن أفعــال ومــا تتبنــاه مــن خطــاب.

الظرف الثاىن: يتمثل يف تنشيط جهود مجامع  ب 

اللغــة العربيــة لــى تضــع بــني أيــدى املعنيــني 

البدائــل العربيــة للمصطلحــات األعجميــة التــى 

فــإن  البديــل  يتوافــر  مــا مل  بينهــم، ألنــه  تشــيع 

استخدام اللغات األخرى يصبح خياًرا وحيًدا، 

االلتــزام  دعــوات  ثغــرة يف  يفتــح  الــذى  األمــر 

بالفصحــى قــد يتعــذر احتــواء تداعياتهــا.

يف  كبــرية  مســئولية  اإلعــالم  أجهــزة  وتتحمــل 

األخطــاء  العربيــة، وتصحيــح  اللغــة  عــىل  الحفــاظ 

التــى تُرتكــب يف حقهــا، وحايــة الجاهــري العربيــة 

مــن االنحــراف بهــا، فــال يســتطيع أحــد أن ينكــر الــدور 

البالــغ  واألثــر  اإلعــالم  تلعبــه وســائل  الــذى  الكبــري 

الــذى يحدثــه يف الجاهــري إيجابيًــا وســلبيًا، فلــم 

ولكنــه  والنــر،  التبليــغ  عــىل  يقتــر دورهــا  يعــد 

تعــدى ذلــك لتشــكيل آراء الجاهــري، وإعــادة بنــاء 

عقولهــم، وزرع اتجاهــات عقليــة يف أذهانهــم)29(.

وقد اتفقت كافة الدراسات التى أجريت عىل 

الــذى  الــدور  اللغــة أن  تأثــري وســائل اإلعــالم عــىل 

يعــد محــل شــك ســواء  تلعبــه وســائل اإلعــالم مل 

ثّـَـم  ومــن  الجاهــري،  عــىل  ســلبيًا  أم  إيجابيًــا  كان 

فــإن دورهــا يف الحفــاظ عــىل اللغــة وزرع املفاهيــم 

اللغويــة الصحيحــة يف عقــول الجاهــري وقلوبهــم 

أصبــح أمــرًا مؤكــًدا)30(.

ثانًيا: خصائص اللغة اإلعالمية
لقــد قدمــت وســائل اإلعــالم لغــة جديــدة اصطلــح 

باللغــة اإلعالميــة، وهــى  الباحثــون عــىل تســميتها 

نطــاق يف محيــط  أوســع  عــىل  تشــيع  التــى  اللغــة 

لــكل فــروع  الجمهــور العــام، وهــى قاســم ُمشــرتك 

املعرفة والثقافة، ألن مادة اإلعالم يف التعبري عن 

املجتمع والبيئة تستمد عنارصها ِمن كل فن وعلم 

ومعرفــة”، ونســتطيع أن نوجــز أبعــاد اللغــة اإلعالميــة 

يف الصفــات والخصائــص اآلتيــة:

املبارشة.( 1

السهولة( 2

الوضوح.( 3

التخفيــف مــن األثقــال اللغويــة والخياليــة، ( 4

إىل حــدِّ التخلُـّـص التــام أحيانًــا.

املرونة والقدرة عىل الحركة، هذه املرونة ( 5

تكســبها جالهــا، والجــال رشط أســاىس 

ألى لغــة.

اللغــة اإلعالميــة لغــة حيــة وناميــة ومســتمرة ( 6

اســتمرار الحيــاة ذاتهــا.

لظــروف ( 7 وا باألحــداث  ثــر  لتأ ا رسيعــة 

واالجتاعيــة،  واالقتصاديــة  السياســية 

تكــن  مل  كثــرية  ألفــاظ  انتــرت  حيــث 

. ة موجــود

واقعية.( 8

موضوعية.( 9

تتسم البساطة واإليجاز.( 10

القدرة عىل اإلمتاع.( 11

وال شك أن اإلعالم له دور كبري يف إيجاد ألفاظ 

جديــدة وإشــاعة أخــرى موجــودة، وإماتــة الكثــري مــن 

خالل عدم التداول واالستعال)31(،

يتبــني لنــا مــا ســبق أن اللغــة العربيــة متتعــت 

مــن  تتفــق مــع غايــات اإلعــالم  بخصائــص إعالميــة 

جاليًــا  فًنــا  وليســت  وظيفيــة  أداة  كونــه  حيــث 
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يُقصد لذاته، وال شــك أن اللغة العربية تتوفر فيها 

خصائص اللغة اإلعالمية ما يساعد أن تكون هذه 

اللغة هى اللغة السائدة يف أجهزة اإلعالم العربية.

ثالًثا: مظاهر محنة اللغة العربية في 
وسائل اإلعالم

شــيوع األخطــاء النحويــة يف العربيــة الفصحــى   .1

أنهــا ركيكــة. املســتخدمة، إضافــًة إىل 

شيوع الكتابة بالعامية يف املقاالت واإلعالنات،   .2

وتقديم الرامج التلفزيونية واإلذاعية.

كــرة اســتخدام املفــردات األعجميــة يف ثنايــا   .3

الخطاب املوجه إىل امللتقى العريب، وبعض 

األحيــان تنــر الصحــف العربيــة إعالنــات كاملة 

مجــالت  هنــاك  أن  بــل  األجنبيــة،  باللغــات 

عربيــة وبرامــج إذاعيــة وتليفزيونيــة تحمــل أســاء 

وعناويــن أعجميــة، مكتوبــة باألحــرف العربيــة.

ربًعا: أسباب غياب اللغة الفصيحة من 
وسائل اإلعالم

كثــري  مــن  الفصحــى  العربيــة  اللغــة  تغيــب  ملــاذا 

كثــري  العــرىب؟ ســؤال طرحــه  اإلعــالم  مــن وســائل 

مــن الدارســني، وتبايَنــت اإلجابــات عنــه، ومــن أبــرز 

التــى ذكــرت: العوامــل 

لعربيــة ( 1 ا للغــة  ا بأهميــة  اإلحســاس  عــدم 

الفصحــى، أو تقديــر دورهــا يف الحفــاظ عــىل 

ووحدتهــا. وُهويَّتهــا  وكرامتهــا  األمــة  شــخصية 

عــدم ثقــة قــوم ممــن اهتــزَّ انتاؤهــم الحضــارى ( 2

تهم، مبقدرة لغتهم عىل أن تكون لغَة علم  ألمَّ

وفــنٍّ وثقافة.

جهل كثري من اإلعالميني بها.( 3

لعوامــل مختلفــة، ال ( 4 الغــرىب  باآلخــر  االنبهــار 

مجــال لبســط القــول فيهــا، ومــن هــذا االنبهــاُر 

بلغتــه وإيثارهــا عــىل العربيــة.

أن ( 5 وحضارتهــم  تهــم  بأمَّ الثقــة  فاقــدى  ظــنُّ 

اســتعال اللغــات األجنبيــة، والرَّطَانــة ببعــض 

والرُّقــى. الحضــارة  - دليــلُ  ألفاظهــا ومصطلحاتهــا 

التكاسل يف الرتجمة والتعريب، وإيثار الجاهز ( 6

يات  واملســمَّ واملصطلحــات  األلفــاظ  مــن 

األجنبيــة.

غيــاب القــرار الســلطوى - يف أغلــب وســائل ( 7

يُلــزُِم بالفصيحــة، وال  الــذى  اإلعــالم العربيــة - 

ــغُ  الــداء. ســيا عندمــا يســتري الخطــر، ويَتفشَّ

هــذه العوامــل وغريهــا تقــع يف دائــرة تحســني 

الظــن، واســتبعاد عوامــل الخيانــة والتآمــر عــىل لغــة 

األمــة وحضارتهــا)32(.

خامًسا: إيجابيات اإلعالم في خدمة 
اللغة الفصيحة

بعــض وســائل اإلعــالم العربيــة قــد خدمــت اللغــة 

العربيــة، وكان لهــا دور إيجــاىب يف نرهــا وتقريبهــا 

مــن املتلقــني، بــل تحبيبهــم فيهــا.

إن اللغــة العربيــة املســتعملة يف بعــض وســائل 

قريبــة  التنــاول،  لغــة فصيحــة ســهلة  هــى  اإلعــالم 

النــاس، وهــى لغــة مقبولــة عــىل  مــن أفهــام عامــة 

مــا قــد يشــوبها أحيانًــا مــن بعــض األخطــاء اللُّغويــة، 

ميكــن  أخطــاء  ولكنهــا  النْحويــة،  أو  األســلوبية  أو 

تجاوزها، واالرتقاء بلغة اإلعالم، وال سيا إذا ازداد 

الوعــى اللُّغــوى، ومنــا اإلحســاس بأهميــة العربيــة، 

هــذه  العاميَّــات يف  تزاحَمهــا  أال  عــىل  والحــرص 

الهامــة. التثقيفيــة  األجهــزة 
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إن اإلعــالم -مبــا ميلــك مــن إمكانــات التواصــل 

املذهلة، وبسبب تأثريه البالغ يف املتلقني- ميكن 

أن يكون من أنجع وسائل االزدهار اللُّغوى، وتقريب 

املســافة بــني املواطــن العــرىب ولغتــه القوميــة، وإنــه 

لقادر عىل خدمة اللغة العربية خدًمة ال حدود لها، 

وال ســيا يف عــر ثقافــة االســتاع، ثقافــة الصــورة 

بالكلمــة املنطوقــة، واســتعالئها عــىل  املصاحبــة 

الكلمــة املقــروءة.

اللغــة العربيــة هــى األســاس الروحــى والفكــرى 

الــذى تُشــاد عليــه نهضــة األمــة العربيــة ووحدتهــا، 

وهى لغة حية قوية ذات قدرة فائقة عىل استيعاب 

ما يجد من معطيات الحضارة الحديثة وإنجازاتها.

معالجــة القضايــا التــى تعــوق مســرية اللغــة تقــع 

عــىل عاتــق األمــة العربيــة، لــذا يجــب عــىل العاملني 

املخلصــني مــن أصحابهــا أن ينهجــوا سياســة لغويــة 

واضحــة الهــدف، تســهم يف تنفيذهــا املؤسســات 

تخطيــط  وفــق  واإلعالميــة  والتعليميــة  اللغويــة 

علمــى شــامل، وبرمجــة دقيقــة لتنظيــم جهــود هــذه 

املؤسســات عــىل املســتويني القطــري والقومــى.

ولضان نجاح هذه الجهود يجب عىل الجهات 

الرســمية واملؤسســات األهليــة يف الوطــن العــرىب 

أن تتخــذ القــرارت السياســية الجريئــة لــى تنطلــق 

الدراســات اللغويــة مــن دائــرة التنظــري واملاحكــة، 

إىل حيــز التطبيــق واملارســة)33(.

فاللغــة تقــوى بقــوة أهلهــا ومجتمعهــا ويجــب أن 

تكون لها السيادة يف جميع املواقع من خالل نر 

الوعى بأهمية اللغة وتفعيل دورها.

الخــاتمـة
ثــم كان ختــام هــذا البحــث بتوصيــات واقرتاحــات 

ال تزيــد عــىل أن تكــون مجــرد خطــوط ومعــامل تعتمــد 

عىل اجتهاد ورؤية شــخصية آمل أن تكون ســديدة، 

مــن خــالل استشــعار مــدى الخطــورة التــى مثلتهــا 

وسائل اإلعالم عىل اللغة العربية فإننى أضع بعض 

التوصيــات لعلهــا تُســهم ولــو بجــزء بســيط يف حــل 

املشــكلة التــى تعرضنــا لهــا يف هــذا البحــث، منهــا:

رضورة التوعية بأهمية اللغة العربية من خالل ( 1

الجامعات واملدارس ووسائل اإلعالم وغريها 

من املؤسسات األخرى، للنهوض باملستوى 

اللغــوي يف الــدول العربيــة لتحقيــق الوحــدة 

اللغوية.

إنتــاج املصطلحــات العربيــة وترويجهــا إعالميًــا ( 2

واملتابعة املستمرة ألنشطة املجامع اللغوية، 

ومراكــز التعريــب وتوظيفهــا إعالميًــا حتــى تجــد 

هذه املفاهيم طريقها لالنتشــار الجاهريي.

البــث ( 3 خــالل  مــن  اإلعالميــة  الثــورة  اســتثار 

العربيــة  الوحــدة  العــريب يف تعزيــز  الفضــايئ 

االنســجام  إعــادة  عــىل  والعمــل  اإلســالمية 

اللغــوي. للنســيج 

استغالل الوسائل اإلعالمية العربية مبا يخدم ( 4

اللغــة العربيــة ويســاهم يف االرتقــاء بهــا؛ مــن 

التلفزيــوين وإخضاعــه  النشــاط  خــالل ضبــط 

للسياســة الرتبويــة الشــاملة.

اختيــار اإلعالميــني الذيــن لديهــم القــدرة عــىل ( 5

العربيــة الفصيحــة، ولديهــم  باللغــة  التحــدث 

إملــام بقواعــد اللغــة العربيــة العامــة.

يتابعــون ( 6 ومدققــني  مراجعــني  وجــود  رضورة 

نــرات األخبــار والرامــج واألعــال املرتجمــة 

مــن إلصــالح مــا فيهــا مــن أغــالط.

تنمية القدرات اللغوية لدى املذيعني وتنقية ( 7
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اللغــوي،  الخطــأ  شــوائب  مــن  الفضائيــات 

مجــراه  يف  ووضعــه  اللغــوى  التطــور  لظبــط 

ومنــاًء. تدفًقــا  النهــر  مثــل  فيصبــح  الصحيــح 

إصــدار التريعــات الالزمــة لوســائل اإلعــالم ( 8

التخــاذ اللغــة العربيــة لغــة الحديــث، وتجريــم 

كل مــن يخالــف هــذه التريعــات.
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م�سكالت تعرت�س طريق مدر�س اللغة العربية لغري الناطقني

د. رميه عبد االإله اخلاين
كاتبه عربيه سوريه

مــا دمنــا نبحــث عــن حــل املشــكالت املتجــددة 
بتجــدد الحيــاة وتطورهــا، فنحــن بخــري، مــا أهملنــا 

املوضــوع، وتوقفنــا عــن البحــث واملــي نحــو فــك 

عقــد التحديــث والحديــث ومــا تراكــب مــن جرائــه:

١–نظرة سريعة على التعليم لغير الناطقين1
من الطبيعي أن يكون دافع من يتعلم اللغة الثانية 

إمــا رغبــة تعليميــة أو وظيفيــة، ومــا يســهل الوصــول 

تعلمهــا  حيثيــة  عــن  أمــا  الكفــؤ.  املعلــم  للهــدف 

وكونها لغة عربية، فيعتقد كال الدكتورين: محمود 

كامــل الناقــة، ورشــدي أحمــد طعيمــة، أن ميــدان 

بهــا، يشــهد  الناطقــني  لغــري  العربيــة  اللغــة  تعليــم 

حركة نشيطة تهدف إىل تيسري نرها، عىل أسس 

اســتجابة لإلقبــال املتزايــد  تربويــة ســليمة وذلــك 

العامل.2وهــذا ال  بقــاع  تعلمهــا يف مختلــف  عــىل 

يستثني من يتعلمها صغريا فيصل للمكنة اللغوية 

املطلوبــة.

نظــرة منطقيــة واقعيــة لألمــر وجدنــا  نظرنــا  ولــو 

االهتــام  وتراجــع  أصحابهــا،  مــن  مرعبــا  انحســارا 

بهــا، اللهــم بهــدف النجــاح املــدريس فقــط، وهــذا 

لكنــه  بحثنــا  ســياق  عــن  خــارج  منفصــل،  بحــث 

ســؤال مــروع، يخــرج تلقائيــا مــن خــالل املعطيــات 

املعــارصة.

أنظــر إىل البحــث مــن زاويــة تربويــة كأم وكباحثــة 

أدبيــة مــن جهــة أخــرى:

-قالتهــا ابنتــي وهــي تقيــم يف بلــد عــريب يعتمــد 

اللغــة الغربيــة يف كل معامالتــه الشــفاهية، وأنهــا 

قاومــت كثــريا يك تعلــم ابنهــا لغتــه األم عبثــا، لــرتاه 

يرطن بالغربية رغم كل مساعيها، فكيف يكون األمر 

عندمــا تحيــط بــك اللغــة الثانيــة فتتقنهــا؟.

فنقــول  الفاضلــني  للدكتوريــن  قــول  نســتعري 

: نها بلســا

ليــس هــذا تعصبــا أو انحيــازا أعمــى، وإمنــا هــو 

قول عادل يقرر حقيقة ال ميارى فيها، فلقد اعرتف 

بــه غــري أهلهــا، وأقــر بصحتــه مــن ال يتكلمونهــا، يقــول 

فريجسون يف دائرة املعارف الريطانية يف معرض 

حديثــه عــن اللغــة العربيــة:

تعتر اللغة العربية إىل حد كبري أعظم اللغات 
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الســامية جميعهــا ســواء مــن حيــث تأثريهــا أو عــدد 

الناطقــني بهــا، باإلضافــة انــه ينبغــي أن تعتــر أيضــا 

الحــارض. وقتنــا  يف  العظمــى  اللغــات   إحــدى 

ويقول رفائيل بتي:

إننــي أشــهد مــن خــالل خــريت الذاتيــة انــه ليــس 

هناك من بني اللغات التي عرفتها لغة تكاد تنافس 

أو يف  البيانيــة،  العربيــة ســواء يف طاقتهــا  اللغــة 

قدرتها عىل أن تخرتق مستويات الفهم واإلدراك، 

وأن تنفــذ بشــكل مبــارش إىل املشاعرواألحاســيس 

تاركة أعمق األثر فيها، وبهذا ليس للعربية أن تقارن 

إال باملوســيقى.

فاللغة العربية من حيث االنتشار تعد الخامسة 

بعد الصينية واالنجليزية والهندية واالسبانية.

وبعــد هــذه الجولــة يف مايريــد قولــه الدكتــوران 

أقــول بــدوري:

نحن التنقصنا املؤمترات، وال تنفيذ توصياتها، 

نفــوس  دراســتها يف  قبــل  اللغــة  محبــة  زرع  بقــد 

يف  الفقــري  عمودهــم  يجعلوهــا  يك  أصحابهــا، 

بقــدر اإلمــكان. مــع أوالدهــم  تعاملهــم وحوارهــم 

وتكــون  بدورهــا  العاميــة  عــىل  تطغــى  بحيــث 

لهــا. مســرا 

- التقيــت مبدربــة رياضــة روســية أرمنيــة جــاءت 

لسوريا مفتخرة بتعلمها للعربية الفصحى السليمة، 

لتفاجأ بأن هناك فروقا جوهرية مابني تعلمها للغة 

الفصحــى ومواجهتهــا واقــع اليعــرتف إال بالعاميــة!.

واليســتعمل غريهــا يف معامالتــه الشــفاهية، هــذه 

تعتر قضية خاصة تحتاج حال من نوع آخر مختلف 

عــن األبحــاث املرتبطــة باألمــر برمتــه، قــد نعــود إليهــا 

ولذكرهــا ضمــن البحــث، وعــىل العموم:

إن صعــود الجبــال صعــب مؤكــد، وأمــر بدهــي 

أن نبحث عن متسلقني أقوياء، ولكن عند الهبوط 

فإننــا نخــى التدحــرج مــن هــول االندفــاع والزلــل 

تبســيط  مــن صعوبــة  أكــر، وهــذا ماميكننــا قولــه، 

مــادة جزلــة أصــال كاللغــة العربيــة، وتوصيلهــا ملــن 

قــوال  لغــة  عنــه كقواعــد  بعيــده  بــل هــي  اليتقنهــا، 

بعــض  تجــاوزا مبفهــوم تشــابه  ولــو ســلمنا  وكتابــة، 

اللغات نظريا، فهذا اليسمح لنا بتقديم املفارقات 

كــا هي.بــل هــذا يدفعنــا لبــذل مزيــدا مــن الجهــود 

لتقديم اللغة بأسهل وأقرب الطرق وأكرها تشويقا 

وفائــدة.

ولعــل االحتــكاك مبــن اطلــع عــىل اللغــة األخــرى 

عــىل  للتعــرف  مثمــرة  فرصــة  تعلمهــا،  يف  وتعــر 

عــىل طريقــة  قريبــة  طــرق  وابتــكار  تعلمهــا  مشــكلة 

لجعــل  الطــرق  أقــر  معرفــة  وبالتــايل  تفكريهــم، 

محبــة اللغــة نابعــة مــن محبــة متقنيهــا ســلوكا وبيئــة 

وتاريخــا. وحيــاة 

فمن املعروف أن تعليم أي لغة مرتبط بقوة مبا 

تحمله تلك اللغة من تاريخ وبيئة وثقافة مجتمعية، 

تقــدم بأبســط الطــرق، يحملهــا معلــم مجيــد ومتنقــن 

ومتمرس.

مــن جهــة أخــرى، فــإن إتقــان لغــة جديــدة، يحتــاج 

صرا ووقتا، وباملقابل يحتاج مدرسا محبها ملادته 

را مــن قبــل املؤسســة التــي يعمــل مــن خاللهــا،  مقــدَّ

بــرف النظــر عــن املــدة التــي ســيحتاجها الــدارس 

للوصول للمرحلة املعقولة يف استيعاب املادة.

منهجيــا يقــدم هـــ. دوجــالس بــراون، تجربتــه يف 

كتــاب: أســس تعليــم اللغــات وتعليمهــا، 3، يقــدم 

فكــرة مهمــة عــن كيفيــة الوصــول للعمــل األكرإتقانــا 

يف توصيــل اللغــة الثانيــة:

يجــب أن نزيــل الخرافــات عــن العالقــة بــني اللغــة 
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النظريــة  عليهــم  تســيطر  حيــث  والثانيــة،  األوىل 

الســلوكية يف التقليــد والتكــرار واالســتظهار، وتعتــر 

معظــم الجهــود املبذولــة تطابــق هــذه الطــرق، فهــو 

يبــني ان لــكل لغــة خصوصيــة تــؤدي ألســلوب خــاص 

التوليــدي  البحــث  قــدم  لغــة، وقــد  لــكل  مالصــق 

واملعريف يف اكتساب اللغة األوىل، دفعته القوية 

حيــث بــدأ باحثــو اللغــة الثانيــة ومعلموهــا يدركــون 

خطأ وضع أقيسة مبارشة بني اكتساب اللغة األوىل 

والثانيــة. وقــد جــاءت تحذيــرات مــن عــامل النفــس 

املعــريف )أوزوبــل( Davide Ausubel والــذي أبــرز 

عــددا مــن املشــكالت الســمعية والشــفهية تفتقــد 

املعنــى الــالزم الكتســاب اللغــة األوىل والثانيــة.

ويقول يف الصفحة 74 من الكتاب الهام:

لقــد اتضــح أن األطفــال الذيــن يتعلمــون لغتــني 

يف وقــت واحــد -وهــو أمــر محمــود لــدى الكاتــب-

واحــدة،  اســرتاتيجيات  باســتعال  يكتســبونها 

ومفتــاح النجــاح يكمــن يف أنهــم يســتطيعون التمييــز 

بــني ســياقني منفصلــني للغتــني. وال يجــد األطفــال 

مشكلة يف خلط اللغات، بغض النظر عن اختالف 

ســياق االســتعال فيهــا. ومــن الطبيعــي ان اللغــة 

الثانيــة ســيتم تعلمهــا بإيقــاع أبطــأ، مــن إيقــاع تعلــم 

اللغة األوىل، لكن هذه الثنائية ال تؤخر الذكاء، بل 

أن أصحــاب اللغــة الثنائيــة أكــر تفوقــا إىل حــد مــا، 

ألنهــم ميتلكــون لغــة أخــرى ويســهل لديهــم تكويــن 

املفهومات، ويتمتعون مبرونة عقلية، أما اكتساب 

يصعــب  فأمــر  األوىل،  عــن  بعيــدا  الثانيــة  اللغــة 
تحديــده يف مرحلــة الطفولــة.4

أمــا العمليــات اللغويــة عنــد الكبــار، يف تعلــم 

اللغــة الثانيــة فــإن تحديدهــا أكــر صعوبــة، إذ ليــس 

بني أيدينا إال دراسات قليلة عن كبار يكتسبون لغة 

ثانيــة، يف إطــار طبيعــي، أي دون معلــم.

ومبــا أن دراســة بــراون كانــت يف عــامل 1994م، 

فهذا يعني أنه قد تطورت التجرية، وبات لها بعدا 

اللغــة يف  الســوداين مقيــم  الســيد  لكــن  جديــدا، 

مــر، بــني قصــور املؤسســات عمومــا عــن بســط 

إحصائياتها إال ماندر. فهل هذا يعني لنا شيئا ما؟

يف الحقيقــة مهــا قرأنــا مــن دراســات وأبحــاث، 

اختيــار  األول يف  العمليــة املرجــع  التجربــة  تبقــى 

الوضــول  فــإن  وعليــه،  وطريقتــه،  التطويــر  طريــق 

اللغــة  لصيغــة مشــرتكة تجســد خــرة يف تدريــس 

للكبار، وتجمع خيوط العقبات املهمة األوىل، يك 

تشكل الركيزة األهم يف تاليف وصول اللغة للطرف 

اآلخــر بغــري مارســم لهــا. ومبــا أن اللغــة العربيــة لغــة 

دقيقــة وحساســة، فهــي تســتأهل العنايــة والوقــوف 

عــىل األخطــاء التدريســية والتــي متــر بنيــة حســنة، 

تتلمــس الدافعيــة لــدى املــدرس، دون ربطهــا مــع 

حيثيــات التدريــس وظروفــه وأهــم مــا يجــب أن يقــوم 

عليــه، كضبــط اللفــظ الصحيــح، النحــو واإلمــالء يف 

الكتابة، والحوار األهم، الذي يجمع أهم املفردات 

وأســهلها للــدارس.

٢–مشكالت تعليمية:
من الطبيعي أن تعرتض املدرس مشكالت تحتاج 

حــال، الســتمرار العمليــة التعليميــة بنجــاح، ولنحــر 

أهمها اآلن:

ازدحام الفصول الدراسية بعدد الطالب الذي   1

يجعــل متابعــة الطــالب جميعــا صعبــا.

تفاوت مستوى الطالب استيعابا للادة.  2

صعوبة مساعدة الطالب الضعفاء، إال فرديا،   3

كعــبء تدريــي جديــد.
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اختــالف الهــدف مــن دراســة اللغــة، وبالتــايل   4

اتقــان  انتقائيــة للطــالب يف  احتــال مواجهــة 

مــن غريهــا. أكــر  الكلــات  بعــض 

قلــة وجــود كتــب اختصاصيــة لغــري الناطقــني،   5

العربيــة. خاصــة 

أو  بالواجبــات املنزليــة،  الطــالب  التــزام  عــدم   6

األمــر بجديــة، خاصــة أصحــاب األعــال  أخــذ 

املتفرغــني. وغــري 

عدم توفر الوسائل التعليمية املناسبة، وعدم   7

تفهــم اإلدارة لتوفريهــا.

اطــالع  وعــىل  كفــؤ،  مدرســني  توفــر  قلــة   8

. للتعليــم يثــة  لحد ا ليب  ألســا با

اختــالف املشــارب اللغويــة والبيئيــة للطــالب،   9

العمليــة  تعــرتض  جديــدة  مشــكلة  يفــرز  مــا 

التدريســية.

النحويــة والكتابيــة  التدقيــق باألخطــاء  صعوبــة   10

واللفظية، حني يكون الجهد موجها لعدد غري 

قليل من الطالب، خاصة أن اللغة العربية لغة 

صعبــة عمومــا، خاصــة يف قواعدهــا النحويــة 
والكتابيــة.5

مــن جهــة أخــرى يقــدم الفكــرة مــن زاويــة مختلفــة 

الدكتــور خالــد أبــو عمشــة فيقــول6:

يحاول املشــتغلون بتعليم اللغات الحيّة دامئاً 

البحث عن أير الطرق وأسهلها إليصال أهدافهم 

أّي  فــإّن  اللغويــة يف أرسع وقــت ممكــن، لذلــك 

يشء يقف يف طريقهم يعّدونه مشكلة حتى يجدوا 

لــه حــالّ، والفــارق هنــا بــني تعليــم العربيــة لغــري أهلها 

وبــني تعليــم اللغــات األخــرى، أّن اللغــات األخــرى 

قــد ُعكــف عــىل دراســتها منــذ عــرات الســنني، 

ســواء أكاَن ذلــك بدوافعهــم الشــخصية أم بدعــم 

أبحــاث  وقّدمــت حولهــا  بالدهــم،  مــن حكومــات 

ومؤمترات وندوات يصعب عىل املرء املتخصص 

حــر أســائها، بينــا مــا زلنــا يف الخطــوات األوىل 

يف تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا.

وِمن الطّبيعي أن يواجه املهتمون بتعليم اللغة 

العربيّة للناطقني بغريها عقباٍت جّمة، فَِمن خالل 

خرتنــا وتجربتنــا املنبثقــة مــن ميــدان تعليــم العربيــة 

للجامعــة  التابــع  اللغــات  ِبهــا يف مركــز  للناطقــني 

األردنيــة، ميكننــا إجــال هــذه العقبــات يف دوائــر 

أربــع، تتفــرع إىل حلقــاٍت كالتــايل:

اإلْشــكاليّات التــي تعــود إىل اللغــة العربيّــة  أوالّ: 

ــة خاّصــة  نفســها، فاملشــتغلون باللســانيّات العربيّ

ِمــن  عديــدة  أبوابــاً  طرقــوا  التّطبيقيّــة،  اللغويّــات 

قــرون  بالكــؤود، فمنــذ  التــي وصفوهــا  الّصعوبــات 

منــذ  والتّســهيل،  التيســري  يحاولــون  وهــم  طويلــة 

باجتهــادات  مــروراً  القرطبــي  ابــن مضــاء  محــاوالت 

الدكتــور  محــاوالت  إىل  املــوىس  نهــاد  الدكتــور 

شــوقي ضيف وغريهم، ويعرتف علاء اللســانيات 

العربيــة يف شــتى البــالد العربيــة بــأن عمليــة تعليــم 

العربيــة يواجــه مشــكالٍت كثــرية وصعوبــات جّمــة؛ 

تيســري  محــاوالت  عــىل  عاكفــني  نجدهــم  لذلــك 

فــإذا كاَن هــذا حالهــم مــع  عمليــة تعليــم العربيــة، 

أبنــاء العربيّــة، ِفمــن الطبيعــي أن نواجــه مشــكالٍت 

مــن  العربيــة  متعلمــي  عنــد  تعقيــداً  أكــر  أو  أكــر 

طبيعتهــا  يف  اختلفــت  وإن  بغريهــا،  الناطقــني 

ودرجــة صعوبتهــا.

ويقول الدكتوران محمود كامل الناقة، ورشدي 

أحمد طعيمة، حول هذا األمر)بترف(، أن معرفة 

املمدرس مواطن الصعوبة يف املادة قبل الولوج 

بتدريسها، كفيل بابتكار أساليب جديدة للتدريس 
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لتوصيــل مــا يجــب توصيله.7ومبــا أن اللغــة العربيــة 

غنية مبفرداتها ومشتقاتها ونحوها الخ..فهو جدير 

مبحاوالت متجددة للوصول لفهم أعمق للغة.

وهــذا يعتمــد عــىل علــم النفــس اللغــوي يقــول 

األســتاذ عبــد الســتار الضاهــر:

هــو  اللغــة(  نفــس  )علــم  النفــي  اللغــة  علــم 

رد فعــٍل  للغــة، حيــث يعدهــا  النفــي  املدخــل 

للعمليات العقلية، والتفكري، ومحاولة فهم الدوافع، 

واالحتياجات املختلفة لإلنسان يف أثناء وجوده يف 

املواقف االجتاعية املختلفة يف ضوء ما يتعرض 

له من مثريات وما يصدر عنه من استجابات تعكس 

قدرتــه عــىل التكيــف والتوافــق النفــي مســتنداً يف 
ذلــك إىل خراتــه الســابقة وخصائصــه الشــخصية.8

اللغــة  روح  مــع  التأقلــم  مــدى  يعكــس  إذن 

الجديــدة، مــدى اإلقبــال عــىل إتقانهــا، ويعــد علــم 

أهــم  مــن   )Psycholinguistics( النفــي اللغــة 

 Linguistics( فــروع علــم اللغــة، التطبيقــي، واحدا

Applied(؛ الــذي يهتــم بدراســة اللغــة واكتســابها 

واســتعالها وفهمهــا.

وعلــم اللغــة النفــي أو علــم النفــس اللغــوي 

الحيويــة  النفســية والعصبيــة  العوامــل  هــو دراســة 

واســتخدام  اكتســاب  مــن  اإلنســان  متكــن  التــي 

عــىل  التخصــص  هــذا  وبــدأ  اللغــة.  وإنتــاج  وفهــم 

عــدم  أساًســا إىل  ذلــك  ويرجــع  أســس فلســفية، 

وجــود بيانــات متاســكة حــول الكيفيــة التــي يعمــل 

البــري. تقــدم هــذا التخصــص بعــد  بهــا الدمــاغ 

انتعــاش البحــوث الحديثــة املتعلقــة بعلــم األحيــاء 

واللســانيات  والعلــوم املعرفيــة  األعصــاب  وعلــم 

ونظريــة املعلومــات، والتــي تناولــت كيفيــة تحليــل 
للغــة.9 الدمــاغ 

يغطــى علــم اللغــة النفــي العمليــات املعرفيــة 

التي تساهم يف إنشاء جملة صحيحة ذات معنى 

من مفردات وتراكيب نحوية، كا تغطي العمليات 

التــي تســاهم يف فهــم تلــك العبــارات والكلــات 

والنصوص. كا تهتم دراسات علم اللغة النفي 

التطويــري بدراســة قــدرة األطفــال عــىل تعلــم اللغــة 

األوىل والثانيــة والعوامــل املســاعدة.

اإلْشــكاليّات التــي تتعلــق بعمليّــة التعلّــم  ثانياً: 

والتعليــم يف حــّد ذاتِهــا، وقــد قــام علــاء اللغــة 

والرتبيــة، وعلــاء علــم اللغــة النفــي واالجتاعــي 

وغريهم بدراســة الظاهرة اللغوية من أجل الوصول 

إىل أيــر الطــرق يف تعليــم العربيّــة. وتتمثــل عمليّــة 

التعلـّـم والتعليــم يف أربعــة أوجــه: األهــداف، وطــرق 

ــة، وطرائــق التّقويــم. التّدريــس، واملناهــج التعليميّ

اللغــة  بــداريس  ترتبــُط  التــي  ثالِثاً: اإلْشــكاليّات 

لهــا  لغويــة  أنظمــة  إذ ميتلكــون  أنفســهم،  العربيّــة 

والرفيّــة،  يــة،  لّنحو وا لّصوتيــة،  ا خصائصهــا 

والّدالليّــة، والرّتكيبيّــة تنــاز بهــا، وهــذا أمــر طبيعــي 

اللغويــة  ومســالكهم  الجنســيات  الختــالف  نظــراً 

اللغــات  تأديــة  تنــّوٍع يف  واللهجيّــة، مــا أدى إىل 

اإلنســانيّة  كلّــه املميــزات  اإلنســانيّة، وفــوق ذلــك 

والّشــخصية لــدى كّل دارس أثــٌر واضــح يف حــدوث 

التبايــن. هــذا 

املتخصــص  املــدّرس  وجــود  إْشــكاليّة  راِبعــاً: 

الــذي يتمتّــع بصفــات تؤّهلــه للقيــام بهــذه املهمــة 
عــىل أكمــل وجــه.10

شــبكة  عــىل  تطبيــق  هــو  ويــي  برنامــج  ويعــد 

إلدارة  ويــي  تقنيــة  يعتمــد  الدوليــة  املعلومــات 

محتويــات املوقــع، فيســمح للمســتخدمني بإنشــاء 

وتعديــل الصفحــات بصــورة تشــاركية. برنامــج ويــي 
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.Wiki Engine محــرك ويــي أيضــاً  يســمى 

إذا  ويــى  هــو  التطبيــق  هــذا  أن  القــول  ميكــن 

فيــه خاصيتــان: توافــرت 

الزائــر )أو  إمكانيــة تعديــل الصفحــات بواســطة 

األعضــاء املــرح لهــم( دون الحاجــة ألى تطبيــق 

نــوع. إمكانيــة إدراج رابــط لصفحــة مل  آخــر مــن أي 

WikiWords تنشأ بعد عن طريق كلات الويى

ما هي كلات الويى؟:

صفحــة  داخــل  كلــات  لكتابــة  طريقــة  هــي 

أخــرى  لصفحــة  رابــط  إىل  تتحــول  بحيــث  ويــى 

مقــاال  كتابــة  حــني  فمثــال  نفســه.  الويــى  داخــل 

القــدس وغريهــا  ذكــر  يــأيت  عــن فلســطني ســوف 

مــن املــدن الفلســطينية، وألنــه ال ميكــن رشح كل 

كلمــة وردت يف املقالــة يف نفــس الصفحــة فيتــم 

وضــع كلمــة القــدس يف صــورة رابــط داخــيل )بهــذه 

الصورة: القدس( وعند الضغط عليه ينقل القارئ 

“القــدس”. إىل صفحــة مســتقلة عنوانهــا 

ما معنى “صفحة مل يتم إنشاؤها بعد”؟

يف املواقــع العاديــة عنــد عمــل رابــط لصفحــة 

يكــون للقــدس  بعنــوان )القــدس( مثــال يجــب أن 

صفحــة موجــودة فعــال لــي أشــري إليهــا. لكــن مــع 

رابــط لصفحــة  يهــم، حيــث ميكــن وضــع  ويــي ال 

أحمــر،  بلــون  الرابــط  غــري موجــودة، وهنــا ســيظهر 

مــن  متكــن  صفحــة  ســيفتح  عليــه  الضغــط  وعنــد 

إنشــاء مقالة بذلك االســم الجديد.11ولكن مل نجد 

إحصائيــات تقيــم مــدى الفائــدة الحاصلــة مــن وراء 

اســتخدام الرنامــج، هــذا إن مل يســتخدم يف غــري 

الغايــة التــي أنشــئ لهــا. لــذا وشــخصيا مل أجــد فيــه 

اختالفــا عــن مواقــع التواصــل االجتاعــي.

حتــى ينبؤنــا أحدهــم بكــم الفائــدة التــي نالهــا مــن 

اســتعاله له. يقول الســيد الســوداين مقوم تربوي 

واالمتحانــات  الرتبــوي،  للتقويــم  القومــي  باملركــز 

التابــع لــوزارة الرتبيــة والتعليــم يف مــر لــدى ســؤاله 

عــن اإلحصــاء والتقييــم:

بهــا  الناطقــني  لغــري  العربيــة  اللغــة  تعليــم  إن 

تقــوم بهــا أقســام اللغــات بجميــع جامعــات مــر، 

وتخرج دفعات منها سنويا أما مراكز األبحاث تعتر 

إحصائياتها من أرسار عملها كا تقوم بعض املراكز 

املتخصصــة الخارجيــة بتعليــم اللغــة العربيــة لغــري 

الناطقــني عــىل نفقــة الطــالب الراغبــني األجانــب.

وقد توقفت قليال ثم أردفت:

لكــن ملــاذا تعلــن عنهــا املراكــز  -جميــل جــدا، 

العاملية بينا نحتفظ بها نحن؟، هل ألنها مخجلة 

مثــال؟. املشــكلة أنهــا تشــكل ثغــرة إحصائيــة مهمــة، 

شــبه  أمــر  أراه  للنفقــة،  بالنســبة  تفضلــت،  وكــا 

معمــم، فــا هــي وجهــة النظــر هنــا؟، وهــل هنــاك 

حاجــة لرفــع عــدد املواقــع اإللكرتونيــة لتعليــم اللغــة 

لغري املختصني، لنرها مجانا، وجذب أكر عدد 

ممكــن إليهــا؟.

النت...ألتحــدث  عــر  الــرد  أنتظــر  زلــت  ومــا 

للدكتورة سوسن سكاف محارضة اللغة العربية يف 

جامعــة زايــد يف أبــو ظبــي، مرشــدة إيــاي وناصحــة، 

لزيــارة معهــد اللســان األم يف أبــو ظبــي، وهــو كــا 

تفضلت سوريني غالبهم، وميكنهم مساعديت يف 

البحث عن مشكالتهم التعليمية، حيث أنها أثنت 

عــىل منهاجهــم الرائــع عــىل مــدى ســنوات طويلــة، 

مــا كانــوا  بنيــت تجربتهــم عــىل أســاس  كانــت قــد 

يواجهــون مــن عقبــات يف توصيــل اللغــة العربيــة.

وهــذا كــا الحظــت عــني الصــواب وســنامه.

وعىل طرف آخر من املوضوع، نكمل ما بدأناه 
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عن الويي، يعتر تطبيق ويي Wakie للمحادثات 

لألندرويــد  املجانيــة  واملكاملــات  والدردشــة 

االجتاعــي،  التواصــل  تطبيقــات  مــن  واأليفــون 

مــن  املاليــني  إعجــاب  عــىل  التطبيــق  نــال  حيــث 

النــاس حــول العــامل كــا انتــر يف اآلونــة األخــرية، 

ألنــة تطبيــق يتيــح لــك أجــراء املكاملــات املجانيــة 

والدردشة واملحادثة بشكل سهل ورسيع وميكنك 

التطبيــق مــن أرســال الصــور والفيديوهــات وكتابــة 

التعليقــات عــىل الصــور والنصــوص بشــكل ســهل 

ويقــوم التطبيــق مبيــزة أنــة يتيــح لــك طــرح األســئلة 

عــىل الغربــاء واألصدقــاء البعيديــن، الذيــن يعرفــون 

األجوبــة عــىل األســئلة ســلفا، وهــذه امليــزة تعمــل 

عــىل تحبيــب النــاس مــع بعضهــم البعض والتقارب 

والتعارف من خالل األسئلة واإلجابة عليها وكذلك 

ميكنك من خالل املحادثة التحدث مع األصدقاء 

ومناقشة كل ما تريده عىل األسئلة بشكل مشرتك 

ويتميز تطبيق ويي Wakie للمحادثات والدردشة 

بوجــود أداة املنبــة التــي تعمــل عــىل أيقاظــك مــن 

تــم تحديــد موعــد األســتيقاظ مــن  النــوم يف حــال 

خــالل التطبيــق.

Azar Zello-  وهنــاك الكثــري املشــابه لــه مثــل:

Path talkPath talkSaY HI

ويعتــر موقــع ويكيبيديــا نــوع مــن أنــواع الويــي، 

نــور  الباحثــني:  قــدم  وقــد  محادثــات،  بــال  لكنــه 

حميمــي، ومحمــد فهــام بــن محمــد غالــب، ومحمــد 

صــري بحثــا بعنــوان: خطــوات تعليــم مهــارة الكتابــة 

يف برنامج ويي بينوا فيها، تاريخيا أصول الرنامج، 

فقد أنشاه وارد كانينغهام، سنة 1993 مختارا لفظ 

ويكيمــن اللغــة الهاواييــة، وهــي مبعنــى الريــع أو 

الرعــة، لــذا قــدم فرانكــو بتخطيــط منــوذج تعــاوين 

االنكليزيــة  تعلــم  يف  وتطويرهــا،  الكتابــة  لتعليــم 

مــن دخلــوه  أن معظــم  الدراســات  نتيجــة  وبينــت 

تقبلــوا طريقــة التصحيــح الجاعــي، 12 ولكــن ســؤالنا 

الخاص: هل كل التصحيحات صائبة؟.من يصحح 

التصحيــح؟.

بــكل األحــوال لــو راجعنــا الكيفيــة التــي يجــب أن 

مــا  النــص بشــكل عــام نقــول حســب  يكــون عليهــا 

قدمــه األســتاذ ســويفي فتحــي:

أ. يكــون مناســبا للمســتوى وهــو هنــا املســتوى 

املبتــدئ.

ب. يكون قصريا ال يزيد عن دقيقة ونصف.

ج. تكون لغته بسيطة وسهلة.

ج. تكــون رسعــة النَّــص تناســب املســتوى مــن 
حيــث البــطء ووضــوح مخــارج الحــروف.13

وهــذا أمــر يتوقــف عليــه رسعــة وصــول املعلومــة 

اللغويــة، يف جعــل النــص بســيطا، ويــؤدي الغايــة 

منــه ثانيــا. هنــا ميكننــا أن نختــر مشــكالت التعليــم 

كالتــايل:

مشكالت يف املعلمني واملتعلمني

مشكالت يف أساليب التعليم

مشكالت يف املنهج نفسه.

 ٣–مشكلة مدرس اللغة العربية 
لغير الناطقين

قبــل أن نتطــرق ملؤهــالت املــدرس هنــا، يجــب أن 

والتواصليــة  االتصاليــة  القــدرات  عــن  أوال  نبحــث 

محمــود  الدكتــوران:  لــه  مادعــا  وهــذا  للمــدرس، 

كامــل الناقــة، ورشــدي أحمــد طعيمــة، مبصطلــح: 

الكفــاءة اللغويــة وكفــاءة االتصــال، بحيــث ترتافــق 

املكنــة اللغويــة بالــذكاء االجتاعــي للمــدرس وهذا 
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مايكســب املتعلــم الغــريب مــن التــزود باملهــارات 

طبيعــة  فهــم  عــىل  قــادرا  تجعلــه  والتــي  اللغويــة، 

اللغــة والقواعــد، التــي تضبطهــا وتحكــم ظواهرهــا. 

وخصائصهــا التــي تتميــز بها.وهــذا يكســبهم تواصــال 

إيجابيــا مــع مــدريس اللغــة كلغــة إنســانية قبــل أن 

تكــون لغــة فقــط، وهــذا يعنــي توظيــف أفضــل للغــة 
والدخــول يف الحقائــق اللغويــة بقــوة.14

مــن جهــة أخــرى، يطــرح األســتاذ محمــد مبــارك 

فكرتــه املهمــة قائــال:

عليهــا  نختــار  أن  يجــب  التــي  االرضيــة  ماهــي 

املــدرس؟، وماهــي الثقافــة التــي يجــب أن يكــون 

ونظــرا  العــرب؟15  غــري  مــن  كانــوا  لــو  عليها؟ومــاذا 

مــن قبــل متكلميهــا كــا  ألهميــة تدريــس كل لغــة 

الحظنــا يف جهــاز تعليــم اإلمــارات املتحــدة كمثــال، 

بعــض  لــو  نجاعــة،  أكــر  ســيكون  أنــه  يعنــي  فهــذا 

اســتثناءات طبعــا حتــى النعمــم.

الصــر  وهــي  األهــم  الصفــات  اليلغــي  هــذا 

أنــه  واإلخــالص، كمواصفــات ُخلقيــة، إضافــة إىل 

يجــب أن يكــون محبــا للغــة العربيــة، بحيــث يتجــاوز 

للطالــب،  محبتــه  فتصــل  فيهــا،  لإلبــداع  املهنــة 

الــذي يتلمســها مــن تعابــري املعلــم وطريقــة تقدميــه 

للدروس، ناهيكم عن سعة ثقافته، ليكون مستعدا 

ألي ســؤال يعــرتض طريقــه وعليــه ان يعــرف جــذور 

اللغــة العربيــة وتاريخهــا إىل حــد مــا، يلزمــه العمــل 

إعادة مراجعتها وتوسيع املعلومات حولها، خاصة 
اإلســالمية منهــا.16

تقــدم الباحثــة هبــة عبــد اللطيــف شــنيك تقييــا 

مهــا حــول حســن اختيــار املــدرس فتقــول:

ناطــق  غــري  وآخــر  بالعربيــة  ناطــق  هنــاك معلــم 

بهــا. ولــكل منهــا مزايــا هــو ســلبياته. فالشــائع بــني 

يســتخدمون  أنهــم  بالعربيــة  الناطقــني  املعلمــني 

عاميــات بالدهــم يف تدريــس اللغــة العربيــة بكــرة 

الناطقــني  الناطقــني وغــري  الطالــب(  فتنتقــل إىل 

بالعربيــة )العــادات اللغويــة الســائدة يف بلــد هــذا 

بالعربيــة فقــد  الناطــق  املعلــم، وأمــا املعلــم غــري 

تكــون لــه إيجابيــات منهــا أنهــم تخصــص يف العربيــة 

وآدابهــا، وقــد يكــون عــىل حــظ مــن علــوم الرتبية، كل 

هــذا قــد يتيــح لــه تعليــم اللغــة العربيــة لغــري أبنائهــا.

إال أنــه يفتقــر إىل الحــس العــريب، الــذي ميكنــه مــن 

العربيــة، ويلمــس  اللغــة  معرفــة دقائــق األمــور يف 

نطقــه أللصــوات  بطريقــة  إمــا  ذلــك  منــه  املتعلــم 

العربية التي يســتحيل عليه أن ينطقها كأهلها، إما 

بــرح دالالت بعــض األلفــاظ التــي تتغــري معانيهــا 

منســياق آخــر. أو يف إدراك البعــد الثقــايف لبعــض 

عــا  فضــال  وغريهــا،  العربيــة  واألمثلــة  العبــارات 

يحــدث يف أدائــه اللغــوي، عــن غــري إرادة منــه، مــن 
تداخــل لغــوي بــني اللغــة العربيــة ولغتــه األم.17

ولعــل االســرتاتيجيات الناجحــة املتطــورة مهــا 

هنــا، بحيــث يكــون املــدرس قــادرا عــىل التكيــف مــع 

مــا ميليــه الظــرف التعليمــي يف الحصــة الدرســية مــن 

ابتكار أســاليب موفقة، لتوضيح فكرة ما، او توضيح 

غامــض الــخ، ولعــل األســتاذ عــيل عبــد الواحــد عبــد 

الحميد املدرس يف جامعة جومو يف تركيا، يشيد 

بأهميتها جدا. وهذا ما دار يف املؤمتر الدويل األول 

لتعليــم العربيــة لغــري الناطقني)الــرؤى والتجــارب(. 

وكان شــعاره: قلــب الصــف هــو الحــل. ونحــن هنــا 
نقول يف بحثنا هذا: املدرس جزء مهم من الحل.18

لعــل أهــم مــا ميكــن ذكــره يف هــذا املقــام، هــو 

الــذي يعــود عــىل املــدرس يف العمليــة  املــردود 

التعليميــة، وهــذا أمــر مــروع ومنطقــي جــدا، ولعــل 
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العمليــة،  تلــك  لهــا  تتعــرض  التــي  النكبــات  جــل 

الحيــف الــذي يقــع عــىل املــدرس، بحيــث يــؤدي 

عملــه كآلــة بــال دافــع وال محبــة، وكــا ذكرنــا ســابقا، 

أو  الســاحة،  عــن  غائبــة  العربيــة  اإلحائيــات  فــإن 

يهمنــا معالجــة  ال  بغطــاء ســميك،  عليهــا  مغطــى 

ســبب ذلــك، بقــدر أهميتهــا لالنطــالق لألفضــل.

فهل نستعني بإحصائات أخرى مساندة هنا؟.

وذلــك إذا ســلمنا أن أفضــل طريقــة لتعلــم لغــة مــا 

هي أن تدرسها يف الخارج، وتنغمس يف الثقافة، 

ومتارس الحياة اليومية مع السكان األصليني. وإذا 

الثــار قبــل  أنــه مــن الظلــم أن نبحــث عــن  ســلمنا 

نضجهــا ونتعجــل النتائــج حســب وجهــة ودراســة  ، 

James Dean Brown  صاحــب كتــاب:

Understanding Research in Second 

Language Learning: A Teacher‘s Guide

دليــل  الثانيــة:  اللغــة  تعلــم  البحــث يف  فهــم 
19 املعلــم.

فهــذا يجعلنــا نتابــع أهــم مــا توصلــت إليــه منابــر 

ERIC :ومؤسســات األبحــاث التعليميــة ومنهــا

وهــي مجموعــة إريــك، بــدأت يف عــام 1966، 

وتحتــوي عــىل ســجالت ملجموعــة متنوعــة مــن أنواع 

مقــاالت صحفيــة،  ذلــك:  مبــا يف  املنشــورات، 

أوراق املؤمتــرات،  التوليفــات،  البحــوث  الكتــب، 

التقنيــة التقاريــر 

مــة،  العا السياســات  ورقــات  أطروحــات، 

واملــواد األخــرى ذات الصلــة بالتعليم.20وهــي هنــا 

كمحطة البحث التي تحوي موادا مهمة للباحث: 

https://eric.ed.gov/?

فلــو ســألناه عــن مــدى نجــاح تعليــم الكبــار لغــة 

ثانيــة لــكان الــرد باختصــار: أهميــة جلــب املتعلمــني 

جــداول  الــذايت”  “التأليــف  إىل  يتحولــون  الذيــن 

أعــال تعليميــة فريــدة وقــدرات للمراقبــة الذاتيــة.

مــاذا يعنــي هــذا؟ يعنــي أن لــكل مــدرس طريقتــه 

الخاصة، وعلينا فتح املجال إلبداع تعليمي خاص 

بــرف النظــر عــن الخطــوط العامــة املتفــق عليهــا 
مســبقا، أي فتــح مجــال اإلبــداع التعليمــي.21

وهذا يرتبط من قريب ومن بعيد بالتوق لإلتقان 

 التعليمــي والــذي يرافــق العمليــة التعليميــة دومــا:

بعنــوان: حاجــة  لنــا  مبحــث  مــن  نســتعني مبجتــزأ 

لإلتقــان: التعليميــة  العمليــة 

و  للتعلــم  التاليــة  االفرتاضــات  تحديــد  ميكــن 

لإلتقــان:

ميكــن لجميــع التالميــذ أن يتعلمــوا بالتســاوي   .1

0 معظــم مهــات املدرســة األساســية 

يف  األســايس  االهتــام  يكــون  أن  ينبغــي   .2

املدرسة موجها نحو تفاصيل عمليات التعلم 

فقــط. التعليــم  ال  أوال 

تأكيــد  هــو  املــدارس  إنشــاء  مــن  الغــرض  إن   .3

املســاواة يف النواتــج الرتبويــة، واملســاواة يف 

للمتعلمــني. الرتبويــة  الفــرص  توفــري 

إن الفروق الفردية ال تقرر كمية ما يحويه املنهج   .4

املدرس املتعلم.

النجــاز  الــكايف  الوقــت  توفــري  الــروري  مــن   .5

إتقانهــا. توكيــد  املــراد  املهمــة 

للتعلــم  املنهجيــة  تطبيقــات  تحديــد  ميكــن   .6

املدريس، من خالل أداء الطلبة والذي ميكن 

وقياســه. مالحظتــه 

التعلم تتابعي منطقي يف طبيعته 0  .7

كميــة  لزيــادة  ســبيال  الطالــب  دافعيــة  تعتــر   .8
22 ونوعيتــه. املــدريس  التعلــم 
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يتبني هنا ما سبق، أن التعليم العام، بأساليبه 

املتطــورة، ميكنــه ان يكــون مصــدرا مهــا الســتلهام 

أسلوبنا الخاص وبصمتنا يف تجديد طرق التعليم 

يف الفصــل الــدرايس، بحســب ماتتطلبــه العمليــة 

التعليميــة، فهنــا مبكــن للمعلــم تــاليف الفــروق يف 

رسعــة تعلــم الطــالب، بــأن يدعــم الطالــب املتأخــر 

نوعــا مــا، لــي يجعلــه يف الفصــل الــدرايس يحــاول 

شــد تفكــريه لرفعــه وجعلــه بقــدر اإلمــكان قريبــا مــن 

التشــجيع  عامــل  خــالل  مــن  الســباقة،  املنــاذج 

عــر  املدرســية  التطبيقــات  تــرز  وهنــا  والرفــع، 

الهواتــف الذكيــة، يك تقــرتب مــن الطالــب، فتــؤازره 

وتدعمــه وتقــرب لــه ماعــيص عــن الفهــم.

٤–مستخلص وتوصيات.
تــاليف مشــكالت  أن  مــا ورد ســابقا،  نســتخلص 

التعليــم واملعلــم، يف هيئــات ومؤسســات تعليــم 

منــه  انتهــى  مــا  يبــدأ  الناطقــني23،  لغــري  العربيــة 

أنــه يقــوم عــىل حــل املشــكالت  اآلخــرون، مبعنــى 

وتجاوزها ملرحلة أكر تقدما وتطورا، وعليه، فنجاح 

املشــكالت  معاينــة  مــن  يبــدأ  لغويــة،  تجربــة  أي 

والبحــث يف حلــول إيجابيــة مفصليــة مهمــة، تبنــى 

عىل األهم فاملهم، وبناء عليه فستكون التوصيات 

كخطــوط عريضــة مبدئيــة تحافــز عــىل خصوصيــات 

بدايــة،  العقبــات  وتتجــاوز  عــىل حــدا،  تجربــة  كل 

باملارســة  األمــر  فيــه  يكتمــل  مبــديئ  حــل  إىل 

والفاعليــة الواقعيــة امليدانيــة، فيــايت الحــل عــىل 

ضوء ماترتب عليه الجهد الهادف اإليجايب وإيجاد 

صيغــة توافقيــة تكــرس حلــوال مشــرتكة، بــني الطالــب 

واملــدرس واملؤسســة التعليميــة، وتوفــق بــني كل 

املشــارب التــي يــأيت منهــا الطالــب، واألســتاذ عــىل 

الســواء للوصول لصيغة مشــرتكة، تســاهم يف نر 

اللغــة العربيــة بقــوة ومحبــة وســهولة، ولعــل تكريــس 

محبــة اللغــة هــي العتبــة األوىل للنجــاح.

حيــث تعــرض أهــم ميــزات البيئــة التــي خرجــت 

مواكبــة  ومرونتهــا يف  العريقــة،  اللغــة  تلــك  منهــا 

التطــور الحيــايت. بحيــث تســخر جميــع اإلمكانــات 

التقنيــة واإلنســانية، والفكريــة واملنهجية.تحــت رايــة 

لحيثيــات املوضــوع، حاملــة  مؤسســات متفهمــة 

الهــدف الرفيــع يف كل خطــوة تقــوم بهــا.

المصادر والمراجع

دراسات:
الناقــة، ود.رشــدي أحمــد طعيمــة،  د.محمــود كامــل   1

بهــا. الناطقــني  لغــري  العربيــة  اللغــة  تدريــس  طرائــق 

نــارص  الحســن،  أمــني  الجهنــي،  الباحثــني: مصطفــى   2

بهــا. الناطقــني  لغــري  اللغــة  تعليــم  مشــكالت  الراجــح، 

عبد الستارالضاهر، علم نفس اللغة.  3

ويكيبيديا.  4

د.خالد أبو عمشة، د. عوين الفاعوري، تعليم العربيّة   5

للناطقني بغريها: ُمشكالت وحلول، الجامعة األردنية 

منوذجــاُ.

من محلة الفيصل العدد 19  6

هبة عبد اللطيف، دراسة بعنوان: معلم اللغة العربية   7

للناطقــني بغريهــا الكفايــات واملهــارات.

د. رميه الخاين. حاجة العملية التعليمية لإلتقان.  8

الدكتــور محمــد فخــري مقــدادي، إســرتاتيجية التعلــم   9

وســلبياته. ومميزاتــه  وأهميتــه  وعنــارصه  لإلتقــان 
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كتب:
اللغــات  تعليــم  أســس  كتــاب:  بــراون،  هـــ. دوجــالس   1

وتعليمهــا، ترجمــة د. عبــده الراجحــي، د. عــيل عــيل 

شــعبان. أحمــد 

يوتيوبات:
املوضوع من وجهة نظر املدرس إبراهيم الشافعي.  1

األســتاذ عــيل عبــد الواحــد عبــد الحميــد املــدرس يف   2

جامعــة جومــو يف تركيــا، ومــادار يف املؤمتــر الــدويل 

والتجــارب(. الناطقني)الــرؤى  لغــري  العربيــة  لتعليــم  األول 

مصادر غريية:
1 Understanding Research in Second Language 

Learning: A Teacher’s Guide to...

2 Developmental Diversity in the Academic 
Language-Learning Experiences of Adult 
English as a Second or Other Language 
Learners: A Constructive-Developmental 
Study Ouellette-Schramm, Jennifer R.

الهوامش

ينظــر الدكتــوران: محمــود كامــل الناقــة، ورشــدي أحمــد   1

مــن  الناطقــني أوســع  لغــري  طعيمــة، إىل أن مصطلــح 

مصطلــح تعليــم اللغــة لالجانــب، فهــو خــال مــن النظــر 

الحــاالت االســتثنائية. لالنتــاء، إضافــة لشــموله كل 

الصفحــة 37 مــن كتــاب: طرائــق تدريــس اللغــة العربيــة 

لغــري الناطقــني بهــا.

الصفحــة الخامســة مــن كتابهــا: طرائــق تدريــس اللغــة   2

بهــا. الناطقــني  لغــري  العربيــة 

أحمــد  عــيل  عــيل  د.  الراجحــي،  عبــده  د.  ترجمــة   3

59 -57 شــعبان.ص 

بترف.  4

مســتوحاة بتــرف مــن بحــث: مشــكالت تعليــم اللغــة   5

لغري الناطقني بها.إعداد الباحثني: مصطفى الجهني، 

أمــني الحســن، نــارص الراجــح.

https://www.academia.edu/7115076/_بحث
مشكالت_تعليم_اللغة_العربية_لغري_الناطقني_بها

آخر زيارة للرابط: 2019-5-8

باحــث مهــم ومديــر ملركــز قاصــد لتعليــم اللغــة العربيــة   6

بغريهــا... للناطقــني 

الصفحــة األربعــون مــن كتابهــا: طرائــق تدريــس اللغــة   7

بهــا.. الناطقــني  لغــري  العربيــة 

من دراسة بعنوان: علم نفس اللغة:  8

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / n o t e s /
l e - m o n d e - d e - l é d u c a t i o n / - نفــس - علم

1 4 2 4 4 1 4 8 5 9 6 6 5 1 0 / للغــة /ا

علم_/https://ar.wikipedia.org/wiki.ويكيبيديا 9
اللغة_النفــي

تعليــم العربيّــة للناطقــني بغريهــا: ُمشــكالت وحلــول،   10

الجامعة األردنية منوذجاُ، إعداد: د. خالد أبو عمشة، 

د. عــوين الفاعــوري:

http://www.wata.cc/forums/showthread.
php?98485-تعليم-العربيّة-للناطقني-بغريها-ُمشكالت
وحلــول

آخر زيارة للرابط 2019-5-8

ويكيبيديا:  11

https://ar.wikipedia.org/wiki/برنامج_ويي

آخر زيارة للرابط: 2019-5-8

https://www.academia. بتــرف:  مقتبــس   12

edu/3773911/خطوات_تعليم_مهارة_الكتابــة_

عر_برنامج_ويي_وإجراءاتها_لدى_داريس_العربية_

بوصفها_لغة_ثانية_منوذجــاً

آخر زيارة للرابط 2019-5-8

من مقال مهارات تعليم العربية لغري الناطقني: باحث   13

وخبــري يف تعليــم اللغــات

h t t p s : / / l e a r n i n g . a l j a z e e r a . n e t / t r /
b l o g s / % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 7 % D 8 %
A 7 % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 8 % A A -
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-
% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 9 % D 8
% B 1 % D 8 % A 8 % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 -
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%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A
7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82
%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7

آخر زيارة للرابط 2019-5-8

14

مجتزأ من محلة الفيصل العدد 19 الصفحة 69، وقد   15

لفــن تظرنــا إقبــال اإلمــارات عــىل تدريــس كل لغــة مــن 

أصحابهــا مثــل اللغــة االنكليزيــة، ليكــون اللفــظ صحيحــا 

فــاذا عــن هــذه الفكــرة قياســا؟.

إبراهيــم  املــدرس  نظــر  وجهــة  مــن  املوضــوع  راجــع   16

الرابــط: عــر  الشــاافعي 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ff-
aYJ_x38

آخر زيارة للرابط 2019-5-14

للناطقــني  العربيــة  اللغــة  بعنــوان: معلــم  مــن دراســة   17

واملهــارات بغريهاالكفايــات 

نجد نقاشا حول ااملؤمتر املذكور عر الرابط:  18

https://www.youtube.com/watch?v=g_-
4uKwx-ok

آخر زيارة للرابط 2019-5-14

الصفحة 9 من الكتاب، الرابط للقراءة:  19

h t t p s : / / b o o k s . g o o g l e . c o m /

books?hl=ar&lr=&id=F-jLe55KUdQC&oi=f
nd&pg=PP13&dq=Statistics+in+learning+t
he+second+language&ots=Uf2QEz7srp&sig
=CQnTRLfPwcbw5QFNPbfuzDmab6g#v=o
nepage&q=Statistics%20in%20learning%20
the%20second%20language&f=false

آخر زيارة للرابط كانت 2019-5-11

/https://ar.wikipedia.org/wiki :ويكيبيديــا 20
لتعلــم مركز_معلومات_مصادر_ا

آخر زيارة للرابط كانت 2019-5-11

21 https://eric.ed.gov/?q=What+is+the+percen
tage+of+success+of+second+language+learn
ing+for+adults%3f&id=EJ1104750

خر زيارة للرابط كانت 2019-5-11

الدكتــور محمــد فخــري مقــدادي، إســرتاتيجية التعلــم   22

لإلتقان وعنارصه وأهميته ومميزاته وسلبياته: آخر زيارة 

للرابــط: 2019-1-22

http://al3loom.com/?p=19813

حتى وميكننا االتسعانة بخرات تلك الفئة، ملساعدة   23

املتاخرين دراسيا أيضضا، فعامل التعليم كل متكامل 

يعني بعضهم بعضا، يف األساليب والطرق التدريسية 

عمومــا، مــع بعــض خصوصيــة لبعــض التجــارب الضيقة 

جدا، املتأثرة بظروف خاصة، وفئات خاصة.



70  ديمسل ريمّك رييا سك يميدملل  ّاهد  طنل  يري ر رينر ل قرؤ ون 

 تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 
»عن بعد« - ال�اقع واملاأم�ل

درا�سة مقارنة مع م�اقع تعليم االجنليزية كلغة ثانية

د. �شاجدة �شامل اأب� �شيف
عّان – اململكة األردنية الهاشمية، معهد قاصد لتعليم العربية لألجانب

مقّدمة
التكنولوجيــا يف عرنــا الحديــث الحلــم  حّققــت 

التعليــم:  مجــال  يف  العاملــني  ملعظــم  العظيــم 

وأينــا   ، نــوا كا َمــْن  للجميــع:  املميّــز  لتعليــم  ا

بأقــىص جــودة وأقــّل تكاليــف. ففــي أواخــر  كانــوا، 

أّن  يــرى  )بيــل جيتــس، 1998(  التســعينيات كان 

ينضــب  َمعــنٌي ال  هــو  الريــع  طريــق املعلومــات 

العقــول املعرفيّــة  مــا قّدمتــه وتقّدمــه  مــن أفضــل 

مــن معلّمــني ومؤلفــني ليشــاركوه مــع الجميــع، وهــو 

َمعــنٌي ميكِّــُن املعلِّمــني مــن االعتــاد عــىل املــواد 

ــر للطــالّب استكشــافها بشــكٍل  مهــا، ويوفّ التــي يقدِّ

تفاعــيّل، وقــد كان جيتــس يعتقــد أّن الوصــول إىل 

هذا الفيض املعلومايتّ ســيوفّر الكثري من الفرص 

املناســب،  الوقــت  والّشــخصيّة، يف  التعليميــة 

حتّــى بالنســبة للطــالب الذيــن مل يحالفهــم الحــّظ 

بالّدعــم  التمتّــع  أو  املــدارس  بأفضــل  لاللتحــاق 

األرسّي األمثل. واآلن نرى ما اعتقده جيتس حقيقًة 

واضحة، فقد نقلت التكنولوجيا التعليم إىل تلك 

اآلفــاق، وبــات بإمــكان الجميــع التعلّــم عــن بعــد.

ومل يكن مجال تعليم اللغات للّناطقني بغريها 

بالبعيــد عــن هــذا االتّجــاه: التعليــم عــن بعــد، وقــد 

بغريهــا  للناطقــني  اإلنجليزيّــة  اللغــة  تعليــم  حــاز 

قصــب الّســبق يف هــذا املجــال، وتفــّوق فيــه عــىل 

اللغــات األخــرى، ومنهــا العربيــة، ذلــك أنَّ تعليــم 

قــد  بعــٍد  عــن  للناطقــني بغريهــا  اإلنجليزيّــة  اللغــة 

بــدأ مبّكــراً واشــتّد عــوده يف الوقــت الّــذي مــا زال 

فيــه تعليــم اللغــة العربيّــة للناطقــني بغريهــا عــن بعٍد 

وليداً يحبو؛ فنظرٌة رسيعٌة ملواقع تعليم اإلنجليزية 

للناطقــني بغريهــا ومثيالتهــا العربيــة ـ توقفنــا عــىل 

حجم الهّوة بينها، سواٌء من ناحية تصميم املواقع 

وتســويقاً، وجذبــاً،  وتقدميــاً،  اإللكرتونيّــة عرضــاً، 

واهتامــاً بالنتائــج، أو مــن ناحيــة املحتــوى اللّغــوّي 
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املصّمم داخلها من حيث جودته، وأسلوب عرضه 

وتدريســه، وغــري ذلــك.

تلقــي نظــرة  مــن هنــا تحــاول هــذه الدراســة أن 

عــىل مواقــع تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، 

وتتفّحــص آليــة عملهــا، وطــرق تدريســها وتطّلــع عــىل 

محتواها، ومدى مواكبتها للمستحدثات، وتقارنها 

بنظرياتها من مواقع تعليم اإلنجليزية للوقوف عىل 

نقاط القوة والضعف، ومحاولة اإلفادة يف التطوير.

تساؤالت الدراسة
مــا هــو واقــع مواقــع تعليــم العربيــة كلغــة ثانيــة 	 

ثانيــة؟ مقارنــة مبواقــع تعليــم اإلنجليزيــة كلغــة 

ما مدى مراعاة مواقع تعليم العربية كلغة ثانية 	 

ملعايــري الجــودة يف تصميــم املحتــوى واملوقــع 

االلكرتوين؟

 مــا هــي مجــاالت التطويــر التــي يجــب أن تؤخــذ 	 

بعني االعتبار عند تصميم مواقع تعليم العربية 

كلغــة ثانيــة؟

أهداف الدراسة
التعرف عىل مدى مطابقة مواقع تعليم العربية 	 

كلغة ثانية ملعايري الجودة يف تصميم املحتوى 

واملوقع االلكرتوين بشكل عام.

مواقــع 	  يف  الضعــف  جوانــب  عــىل  الوقــوف 

ثانيــة. كلغــة  العربيــة  اللغــة  تدريــس 

العربيــة 	  اقــرتاح مجــاالت لتطويــر مواقــع تعليــم 

ثانيــة. كلغــة 

أهمية الدراسة
تســلط الدراســة الضــوء عــىل ثالثــة أنــواع مــن مواقــع 

تعليم اللغات )العربية واالنجليزية(، وهي املواقع 

الرســمية، واملواقــع الخاصــة املؤسســية، واملواقــع 

الفرديــة، لتبحــث عــن أســباب نجــاح بعــض مواقــع 

تعليــم االنجليزيــة كلغــة ثانيــة، وتقــارن ذلــك بحــال 

ثانيــة للخــروج بتصــور  العربيــة كلغــة  مواقــع تعليــم 

نهــايئ يســاعد املهتمــني يف هــذا املجــال عــىل 

تطوير املواقع العربية، والرتكيز عىل عوامل النجاح 

أكر عند إنشاء هذه الصفحات، ملواكبة متغريات 

ومستجدات العر، مبا يضمن الجودة التعليمية.

مصطلحات الدراسة

التعليم عن بعد
هــو نظــام تعليمــي يقــوم عــىل فكــرة إيصــال املــادة 

أي  ويف  وقــت  أي  يف  املتعلــم  إىل  التعليميــة 

مــن  يتضمنــه  مبــا  االنرتنــت  باســتخدام  مــكان 

مواقــع تعليميــة تعلّميّــة متنوعــة، وعــر وســائط أو 

يكــون  إذ  التقنيــة املختلفــة،  أســاليب االتصــاالت 

فيــه املتعلــم بعيــداً منفصــالً عــن املعلّــم أو القائــم 

ناهــدة، 2010(،  التعليميــة )الدليمــي،  بالعمليــة 

فهــو يتضمــن مجموعــة واســعة مــن أدوات الوســائط 

التفاعــيل  والتلفزيــون  اإلنرتنــت  مثــل  املتعــددة 

تدعــم  التــي  اإللكــرتوين  الدعــم  أشــكال  وجميــع 

التعلم وتجعله أكر مرونة ووّدية، وتساعد الطالب 

والخــرة  واملارســة  املعرفــة  عــىل  الحصــول  يف 

.)Fandino, Munoz, Velandia, 2019(

ن  يكونــا قــد  لتعلّــم  وا لتعليــم  ا وأســلويب 

وبشــكل  الوقــت  يحدثــان يف ذات  أي  متزامنــني 

متزامنــني  غــري  أو  واملتعلّــم،  املعلّــم  بــني  مبــارش 

 )1989 )مــور،  ويكشــف   ،)2009 )التــودري، 

عــن أربعــة جوانــب مهمــة للتعليــم عــن بعــد وهــي 

:)Bray, Aoki, Dligosh, 2008(
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)1( تفاعــل املتعلّــم مــع املعلّــم. )2( تفاعــل 

تفاعــل   )3( التعليمــي.  املحتــوى  مــع  املتعلّــم 

املتعلــم  اســتقالل   )4 ( املتعلّــم  مــع  املتعلّــم 

نفســه. مــع  تفاعلــه  أو  الــذايت، 

مواقع تعليم اللغة الثانية
هــي الصفحــات الرقميــة التــي يجمعهــا رابــط تقنــي 

عــىل الشــبكة العامليــة، وتحتــوي عــىل وحــدات أو 

دروس لتعليــم اللّغــة العربيّــة وتتكــون مــن عــدد مــن 

املــواّد واألنشــطة التعليميــة التــي تقــّدم مــن خــالل 

مجموعــة مــن الوســائط املتعــّددة لتحقيــق أهــداف 

تعليميــة محــددة )اليــويب، 2017(.

تعليــم وتعلّــم  الكثــريون إىل وســائل  لجــأ  وقــد 

اللغــة عــر هــذه املواقــع االلكرتونيــة لعــدة أســباب 

منهــا: الوصــول إىل جمهــور عريــض مــن الطــالب؛ 

حيــث إنّهــا ال تســتلزم انتقــال الطالــب مــن بــالده، 

العاملــي  النظــام  مفاهيــم  مواكبــة  إىل  إضافــًة 

الجديــد يف تبــادل الثقافــات وإلغــاء الحواجــز بــني 

الــدول وعامليــة الشــهادات، وأيضــاً ملرونــة جدولــة 

التعليــم  الدراســة ومكانهــا، حيــث ميّكــن  أوقــات 

بهــا املتعلــم مــن اختيــار وقــت التعلــم مبــا يتناســب 

مــع ظروفــه دون التقييــد بجــداول منتظمــة ومحــددة 

ســلفا، إضافــة إىل عــدم اشــرتاط الوجــود املتزامــن 

للمتعلــم مــع املعلــم يف املوقــع نفســه- باســتثناء 

بواســطته  التغلــب  يتــم  أي:  التقييــم-  اشــرتاطات 

عىل عنري الزمان واملكان )الدهشان، 2007(، 

كــا ميّكــن التعليــم اإللكــرتوين للغــات املتعلمــني 

مــن مارســة التعلّــم بطــرق تفاعليــة جذابــة ومرنــة، 

وتشــجيع املتعلمــني  اللغويــة،  املهــارات  وتطويــر 

عــىل التواصــل الــذيك والفّعــال مــع بعضهــم بغــض 

النظــر عــن ثقافاتهــم وجنســياتهم، مــا يســهم يف 

أكــر عــىل اآلخــر، وتقبّلــه وفرصــة لفهمــه  االنفتــاح 

اللغــة. بواســطة 

أدبيات الدراسة

اكتساب اللغة وتعليمها عن بعد
يرى براون )1994( أّن كل متعلّم شخص فريد، 

بــل إّن كل  وكذلــك كل معلّــم هــو شــخص فريــد، 

فريــدة، وتكمــن  بــني معلّــم ومتعلّــم عالقــة  عالقــة 

مهّمــة املعلّــم أن يفهــم خصائــص هــذه العالقــات، 

أن  يســتطيع  فإنّــه  مســتنرية  طريقــة  يختــار  وحــني 

اللغــة  يبنــي فمهــاً ألســس تعلّــم  يبنــي نظريــة، وأن 

النظريــات  بعــض  فهــم  فــإّن  وبالتــايل  وتعليمهــا، 

بعــد، سيشــّكل  اللغــة عــن  واألفــكار يف اكتســاب 

إطــاراً قويــاً للمعلمــني يف هــذا املجــال، ويعينهــم 

عــىل اســتراف مــا هــو أفضــل لطالبهــم.

ســياقات  يف  ينشــأ  أجنبيــة  لغــة  تعلــم   إّن 

مختلفة، مبا يف ذلك اثنني عىل وجه الخصوص: 

ــا، والثــاين،  األول، الــذي تســود فيــه اللغــة اجتاعيً

الــذي ال تســتخدم فيــه اللغــة األجنبيــة عــىل نطــاق 

للطــالب  املبــارشة  االجتاعيــة  البيئــة  واســع يف 

 ،)Fandino, Munoz, Velandia, 2019 (

والتعليــم عــن بعــد ينــدرج تحــت الســياق الثــاين يف 

األحيــان. أغلــب 

وتشــري بعــض الدراســات إىل أّن املتدربــني عــر 

ــزون للتعلّــم بشــكل أكــر مــن أولئــك  اإلنرتنــت محفَّ

الذيــن يتبعــون منهجيــة وجهــاً لوجــه، ويــرى فرنانــدو 

موقــف  إظهــار  إىل  الطــالب مييلــون  أّن  وزمــالؤه 

أفضــل للتعلّــم عندمــا يســتخدمون الحاســوب أو 

الوســائط االلكرتونيــة بشــكل فعــال ومقصــود، كــا 
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عــر هــذه  التعلــم املنتجــة واملتفاعلــة  بيئــة  تزيــد 

كان  إذا  مــن دوافــع املتعلــم، ال ســيا  الوســائط 

الطــالب يشــعرون براحــة يف اســتخدام التكنولوجيــا 

.)Fandino, Munoz, Velandia, 2019(

أنّــه ميكــن للتعليــم اإللّكــرتوين للغــة  والحقيقــة 

أن يلعب دوًرا رئيســيًا يف عملية اكتســابها، وذلك 

باستخدام العديد من األدوات التكنولوجية، واتّباع 

أسلوب التكرار املنظم املستمر لألنشطة املرتبطة 

بشــكل وثيــق مبواقــف الحيــاة الحقيقيــة، مــا يجعــل 

تعلــم الطــالب أكــر فائــدة. و يســمح هــذا النظــام 

للطــالب بتطويــر مهــارات االســتاع والقــراءة والنحــو 

الجديــدة  فهــم املفــردات  و  والتحــدث،  والكتابــة 

وتحســني النطــق.

ويعتمد نجاح تعليم اللغة عن بعد عىل اختيار 

التعلّــم،  عمليــة  لتعزيــز  املمتــازة  االســرتاتيجيات 

وعــىل التوجيهــات املكثّفــة التــي يقّدمهــا املعلــم 

لطالبه بحيث يفهم الطالب املهمة، والبّد يف هذا 

النوع من التعليم أن يشعر الطالب بالدعم الدائم 

أكــر، ينبغــي  الفائــدة  مــن قبــل معلمهــم. ولتعزيــز 

أن تكــون ردود الفعــل املقّدمــة مــن املعلّــم فوريــة، 

فهذا من شأنه أن يزيد الدافع نحو التعلّم. ويجب 

أن تتصــف بيئــة التعلــم باملرونــة يف حــل األنشــطة 

وســهولة اســتفادة الطالــب مــن املــواد التعليميــة 

.)Fandino، Munoz، Velandia، 2019(

تصميم التعليم اللغوي
تُعد عملية تصميم التعليم من العلوم التي ظهرت 

القــرن العريــن، وهــو  مــن  الســنوات األخــرية  يف 

العلــم الــذي يبحــث يف كافــة اإلجــراءات والطــرق 

فيهــا،  تعلــم مرغــوب  نتاجــات  لتحقيــق  املناســبة 

والســعي لتطويرهــا تحــت رشوط معينــة. ويحــاول 

النظريــة  الجوانــب  بــني  الربــط  التعليــم  تصميــم 

يتعلــق  النظــري  فالجانــب  للتعليــم،  والتطبيقيــة 

بنظريات التعلم بخاصة ومبادئ علم النفس بشكل 

فيتحــدد  والتطبيقــي  العمــيل  الجانــب  أمــا  عــام، 

بتحديد الوسائل التقنية املختلفة. ويتبع التصميم 

التعليمي خطوات عملية نظامية )منطقية، علمية( 

لتصميــم التعليــم وإنتاجــه وتنفيــذه وتقوميــه، وهــى 

عمليــة لهــا فنياتهــا ومنهجهــا؛ هــذه الفنيــات ميكــن 

تحديدها إجرئياً، كا ميكن اكتسابها والتمكن منها 

)عفيفــي، العمــري، زيــدان، 2016(.

اإللكــرتوين،  للتعليــم  اإلطــار املرجعــي  ولبنــاء 

ينبغــي معرفــة أّن هــذا النــوع مــن التعليــم يشــتمل 

عىل أربعة مناهج: الطرق التقليدية واالستكشافية 

والوســائط املتعــددة والشــبكة العامليــة، وتســاهم 

واملعرفيــة  الســلوكية  مثــل  النفســية  املــدارس 

ر  اإلطــا هــذا  بنــاء  يف  لتواصليــة  وا ئيــة  لبنا وا

)Fandino، Munoz، Velandia، 2019(، وهــو 

مجــال انتقــايئ واألفضــل فيــه عــدم االعتــاد عــىل 

االلكــرتوين. واحــدة يف تصميــم املقــرر  نظريــة 

إطــار  يف  وزمالئــه  مللكوفــاب  دراســة  ويف 

املســتخدمة يف  االلكرتونيــة  التاريــن  اكتشــاف 

مالءمــًة  األكــر  األجنبيــة  اللغــة  تدريــس  منهجيــة 

للمارســة، والتــي مــن شــأنها تعزيــز مهــارات القــراءة 

هــذه  إنتاجيــة  وزيــادة  والكتابــة  والفهــم  واالســتاع 

أنــواع  بــني  الجمــع  أّن  الباحثــون  وجــد  ـ  املهــارات 

مختلفة من التارين التكنولوجية املستخدمة يف 

تطبيقــات التعليــم االلكــرتوين يف منهجيــة تدريــس 

اللغــة األجنبيــة كان لــه التأثــري الكبــري عــىل فاعليــة 

مارســة املهــارات اللغويــة يف دورات تعلــم اللغــة 
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عن بعد، وأنّه ال بّد أن تتمتّع هذه التارين بشفافية 

ووضوح وتبســيط حتى ال تكون مربكة، مثل متارين 

الســحب واإلفــالت، بســيطة وســهلة يف اإلجــراء، 

الطالــب منصبّــاً  تركيــز  مــن شــأنه أن يجعــل  وهــذا 

عــىل املحتــوى بــدالً مــن تنســيق التمريــن، مــا يجعــل 

 Hercika, Milkovab,( فاعليــة.  أكــر  التمريــن 

.)El-Hmoudovab,2015

جوانب الجودة في التصميم التعليمي 
للتعلم األلكتروني ومعاييره

تصميــم  يف  وضانهــا  الجــودة  قضيــة  تشــّكل 

مقــررات التعليــم االلكــرتوين واملواقــع االلكرتونيــة 

مــن  حقيقيــاً  تحديــاً  بعــد  عــن  التعليــم  نظــام  يف 

الّصعب تجاهله، فالجودة مسألة رضوريّة بالّنسبة 

رواجهــا وحصولهــا  أجــل  مــن  اإللّكرتونيّــة  للمواقــع 

الّســهل  مــن  أنّــه  عــىل رىِض املســتفيدين خاّصــة 

واملتــاح للمســتفيد البحــث واملقارنــة بــني املواقــع 

التنافســية  يحقــق  الجــودة  وضــان  اإللّكرتونيّــة، 

العاليــة بــني هــذه املواقــع ويحقــق أهــداف التطــور 

واإلبــداع.

ـ  ّم  عــا بشــكٍل  ـ  لجــودة  ا مفهــوم  وينطــوي 

مــدى  تحــدد  التــي  املعايــري  مــن  مجموعــة  عــىل 

مــع حاجــة املســتفيد.  الخدمــة  أو  توافــق املنتــج 

مة ال ترقى إىل مستوى الجودة  واملعلومات املقدَّ

وال يكون لها قيمة استعالية إال إذا كانت مطابقة 

لحاجــة املســتفيد الــذي يوظفهــا يف مجــال معــني 

جامعــة  )العــزّة،  حاجــة  قضــاء  أو  مشــكلة  لحــل 

الزيتونــة(. وبالتــايل فــإّن مــن املؤكــد أّن نجــاح أي 

التزامــه  عــىل  كبــري  بشــكل  يعتمــد  تعليمــي  نظــام 

مبعايــري جــودة متفــق عليهــا عامليــاً، ويف مجــال 

وتطويــر  تصميــم  معايــري  فــإّن  اإللكــرتوين  التعليــم 

الخاصــة  واملعايــري  بعــد  عــن  التعليــم  مقــررات 

بالتقنيــة املســتخدمة ترتبــط بجــودة برنامــج التعلــم 

.)2016 وآخــرون،  اإللكرتوين.)عفيفــي، 

بعــد،  عــن  اللغــة  وتعلّــم  تعليــم  حالــة  ويف 

املتعلّــم  غايــات  بتحقيــق  مرتبطــة  الجــودة  فــإّن 

الوظائــف  مــن  املتعلــم  اللغــة، ومتكُّــن  تعلّــم  مــن 

الوصــول  أراد  الــذي  اللغــوي  للمســتوى  اللغويــة 

إليــه، مــا يتطلـّـب وعــي املوقــع التعليمــي باملعايــري 

اللغويــة العامليــة كمعايــري آكتفــل أو اإلطــار األورويب 

املشــرتك لضــان قدرتهــا عــىل تصميــم محتويــات 

املقررات التدريسية بالّشكل الذي يحّقق الغايات 

اللغوية املرجوة لكل مستوى، ومساعدة الطالب 

األمــر  لــه،  املناســب  باملســتوى  االلتحــاق  عــىل 

الّــذي يدعــم الطالــب ويســهل الدراســة ويختــر 

الهــدف املرجــّو. الوقــت للوصــول إىل 

ومعايــري الجــودة بشــكل عــام تختلــف باختــالف 

الجــودة  األهــداف واملجــاالت مــا يجعــل ظاهــرة 

لقيــاس  نهائيــة  توجــد صيــغ  فــال  ظاهــرة معقــدة، 

جــودة املعلومــات، ولكــن يوجــد نــوع مــن اإلجــاع 

حــول بعــض خاصيــات املعلومــات والتــي تحــدد 

جــودة املعلومــات )العــزّة، جامعــة الزيتونــة(، وتاليــاً 

مجموعــة مــن املعايــري قــد تكــون كفيلــة مبســاعدة 

بــني  للتمييــز  االلكرتونيــة  قــع  املوا مســتعميل 

املعلومــات املختلفــة وأنســبها لحاجــة املســتفيد:

محتــوى 	  بضبــط  وتكــون  االســتعالية:  القيمــة 

املعلومــات حســب حاجيــات الجمهــور املعنــي.

أصالــة املــادة: ال تكــون معلومــات ســبق نرهــا 	 

بــل معلومــات تضيــف معــارف جديــدة وأصليــة 

تؤثـّـر عــىل تطويــر مجــال اهتــام املتعلــم.
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قلّــت 	  املعلومــات  تقادمــت  كلّــا  التحديــث: 

العلميــة  تلــك  وخاصــة  االســتعالية  قيمتهــا 

والتقنيــة.

التغطيــة: إملــام املعلومــات بجوانــب املوضوع 	 

املــدروس كافة.

الجــدارة: مبعنــى أن املعلومــات يعــّول عليهــا 	 

ويعتمــد عليهــا إليجــاد حــل ملشــكلة معينــة.

أهــم 	  حــر  فيمكــن  االلكرتونيــة  املواقــع  أمــا 

)العــزّة،  بالتــايل  تقييــم جودتهــا  املعايــري يف 

الزيتونــة(: جامعــة 

جــودة املحتــوى: وتشــمل املعــارصة، ومواكبــة 	 

املوضوعــي  املجــال  يف  للتطــور  املحتــوى 

دقــة  ومــدى  والدائــم،  املســتمر  والتحديــث 

املعلومــات. ومصداقيــة 

جــودة التصميــم: وذلــك بإظهــار املوقــع بأبهــى 	 

ليــه،  إ املســتفيدين  يجــذب  بحيــث  صــورة 

وميكــث أطــول مــدة فيــه ويكــرر زيارتــه مــرة أخــرى.

التنظيــم / الرتتيــب: ويعنــي املنهجيــة الواضحــة 	 

أبجــدي،  زمنــي،  ترتيــب  مثــل  وامليــرة، 

لتســهيل  وذلــك  تنظيمــي،  هيــكل  جغــرايف، 

املســتفيد. مهمــة 

اســتعال 	  ســهولة  وتعنــي  التعامــل:  ســهولة 

املوقــع مــن قبــل املســتفيد بغــض النظــر عــن 

املعلومــة  عــىل  للحصــول  العلميــة،  خلفيتــه 

املطلوبــة برعــة وأقــل وقــت وجهــد، وهــذا مــن 

يزيــد مــن قيمــة املوقــع. شــأنه أن 

مجتمع الدراسة
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن مجموعــة مــن مواقــع 

تــّم  ثانيــة،  اإلنجليزيــة والعربيــة كلغــة  اللغــة  تعليــم 

شــهرة  هــي  عــدة،  معطيــات  عــىل  بنــاء  اختيارهــا 

كأن  املوقــع  اللغــة، وصفــة  داريس  بــني  املوقــع 

موقعــي  مثــل  رســمية  إعالميــة  لجهــة  تابعــاً  يكــون 

العربيــة”،  لتعليــم  و”الجزيــرة   BBC Learning

موقعــي  مثــل  أو جهــة خاصــة  تابعــاً ملؤسســة  أو 

أو  أوناليــن”،  العربيــة  English central و”تعليــم 

باعتبــاره يعــود لفــرد مســتقل ال يتبــع ألي مؤسســة، 

ويديــره معلّــم واحــد إمــا بنفســه أو مــع فريــق صغــري 

 ،Go Nutural English مــن املعلمــني كموقعــي

وموقــع ســتديو العربيــة، وكان الهــدف مــن اختيــار 

املقارنــة،  مجــاالت  توســيع  هــو  املواقــع  تلــك 

والوقوف عىل أسباب النجاح املتنوعة لها. وفيا 

لــكل موقــع: يــأيت عــرض موجــز 

BBC Learning :١ – موقع رسمي
التــي يقدمهــا  يعتــر املوقــع جــزء مــن الخدمــة 

يقــوم  حيــث  اإلخبــاري،   BBC World موقــع 

بتدريــس   BBC Learning English موقــع 

عــام  منــذ  العامليــة  للجاهــري  اإلنجليزيــة  اللغــة 

1943، ويقــدم مــواد صوتيــة ومرئيــة ونصيــة مجانيــة 

العــامل، وهــو موقــع  أنحــاء  للمتعلمــني يف جميــع 

تتضمــن  املنّوعــة،  باملحتويــات  مــيلء  ضخــم 

الصفحــة األوىل فيــه أخــر مــا تــم نــره يف املوقــع 

وتســتطيع  املحتــوى،  موضــوع  عــن  النظــر  بغــض 

الوصول إىل محتويات املوقع باستخدام الريط 

التاليــة: املحتويــات  يضــم  الــذي  الرئيــي، 

دورات  ليســت  وهــي  التعليميــة:  الــدورات 

متكاملة وممنهجة لكنها مواد تجميعية من سالسل 

تعليميــة أخــرى موجــودة يف املوقــع وتقســم الــدورة 

الواحــدة إىل وحــدات تعليميــة وداخــل كل وحــدة 

فيــه فيديــو  أو دروس، وكل درس  أقســام  هنــاك 
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بنصــه املطبــوع وكلاتــه  مــزّود  أو محتــوى صــويت 

الجديــدة وأنشــطة تقيــس الفهــم، والــدورات معــّدة 

للمستويات اللغوية املبتدئ، واملتوسط األدىن، 

واألوســط األعــىل، واملتقــدم، وبعــد ذلــك تتعــدد 

الــدورات بحســب الحاجــات العامــة.

ومنهــا  التعليميــة:  السالســل  خيــار  وهنــاك 

بتوفــري  السلســلة  تهتــم  الجامعــة”  “يف  سلســلة 

يحتاجهــا  التــي  اإلنجليزيــة  والعبــارات  الكلــات 

يف  األوىل  الســنة  يف  دراســته  خــالل  الطالــب 

وفيهــا  “درامــا”  بعنــوان  أخــرى  الجامعــة وسلســلة 

مــزودة بنصــوص،  قصــص منوعــة قدميــة وحديثــة 

سلســلة  املوقــع  يف  املشــهورة  السالســل  ومــن 

“انجليــزي يف 6 دقائــق” وهــي حلقــات أســبوعية 

ملوضوعــات متنوعــة ومــزودة بنصــوص للدراســة.

وسلســلة أخــرى مشــهورة هــي: “اإلنجليزيــة التــي 

نتكلمها” وفيها عرض ألحدث الكلات والعبارات 

هنــاك  العمــل  وللمهتمــني مبفــردات  اإلنجليزيــة، 

العمــل” تحــي مغامــرات  سلســلة “إنجليــزي يف 

بعــض املوظفــني داخــل العمــل ومواقــف محرجــة 

تحــدث لهــم.

وهناك خيار Lingohack للوصول إىل أحدث 

أخبــار  نــرات  إىل  واالســتاع  وفهمهــا،  األخبــار 

BBC World األصليــة ومشــاهدة وتعلــم الكلــات 

فهــم  عــىل  تســاعدك  التــي  الرئيســية  والعبــارات 

األخبــار.

اللغــة  ملعلمــي  نصائــح  املوقــع  يقــّدم  كــا 

اإلنجليزية يف كيفية التدريس بعرض مجموعة من 

أســاليب التدريــس واألفــكار اإلبداعيــة املســاندة.

٢– موقع رسمي 'الجزيرة لتعليم العربية'
وهــو موقــع تابــع لقنــاة الجزيــرة اإلخباريــة يقــدم 

للناطقــني  اللغــة  لدراســة  مجــاين  عــريب  محتــوى 

اختبــار  للمتعلمــني  املوقــع  يقــدم  يتيــح  بغريهــا، 

عــىل  ملســاعدتهم  اللغويــة  مســتواهم  وتحديــد 

النســخة  تقتــر هــذه  اللغــة،  عــامل  االنطــالق يف 

من االختبار عىل قياس مهارات القراءة واالســتاع 

اللغويــة وفًقــا ملعايــري اإلطــار  والكتابــة والرتاكيــب 

فقــط  وهــو  األجنبيــة  للّغــات  املشــرتك  األرويّب 

املبتــدئ. للمســتوى 

ثالثــة  هنــاك  للموقــع  الرئيــي  الريــط  يف 

رئيســية: عناويــن 

مــن  فيديوهــات  وفيهــا  اإلعــالم«:  »لغــة   – أ 

اللغــوي  أشــري إىل مســتواها  لغــة الصحافــة وقــد 

مــزودة  وهــي  متقــدم(،  متوســط،  )مبتــدئ،  بـ

الفيديــو  مــع  النــص  متابعــة  أراد  ملــن  بنصوصهــا 

مــع قامئــة مرتجمــة ألهــم  التشــكيل  وتتوفــر خدمــة 

املفردات و العبارات املوجودة يف النص ومتارين 

تحقــق الفهــم عــىل شــكل: اختيــار مــن متعــدد، صــح 

وخطــأ، توصيــل، وتوزيــع يف قوائــم، كتابــة جمــل.

ب  – ›لغة عامة‹: وفيها بقية أنواع الفيديوهات 

فيديوهــات  منهــا  الصحافــة،  خــال  والنصــوص 

ونصــوص تابعــة للسالســل التعليميــة، والتــي هــي 

عــىل أربعــة أنــواع:

السلسلة األوىل: دروس يف لغة التواصل وآداء 

املهام، وهي للمستوى املبتدئ األدىن واألعىل، 

أربعــة  السلســلة حاليــاً مثانيــة دروس،  يوجــد يف 

منهــا مفّعلــة، موضوعاتهــا حــول التعــارف والتعريف 

بالنفــس واألرسة والتواصــل الخارجــي.

الثانيــة: دروس الحــروف واألصــوات  السلســلة 

بالحــروف  للتعريــف  سلســلتني  وفيهــا  العربيــة، 

العربيــة ورشحهــا ومتييــز أصواتهــا وأشــكال كتابــة كل 
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حــرف ومــزودة بتاريــن الكرتونيــة منوعــة ووافيــة.

السلســلة الثالثــة: سلســلة دروس لغــة العمــل 

املبتــدئ  املســتويني  تخاطــب  دروس  وهــي 

واملتوسط، وتساعد الطالب عىل دراسة مفردات 

الذاتيــة  الســرية  كتابــة  مثــل  العمــل  بلغــة  خاصــة 

والرســالة، املقابلــة الشــخصية، لغــة االجتاعــات، 

مــزودة بتاريــن  العمــل كلهــا  مــن مواقــف  وغريهــا 

الفهــم وقواعــد. تحقــق 

السلســلة الرابعــة: سلســلة النحــو، وهــي عــىل 

للمســتوى  وأخــرى  للمبتدئــني  قســمني: سلســلة 

املتوســط، الدروس فيها نصيّة ومروحة بالعربية 

الفرنســية،  )االنجليزيــة،  أخــرى  لغــات  وبثــالث 

مــن  للتحقــق  متعــددة  بتاريــن  ومــزودة  الرتكيــة( 

الفهــم.

ج  – »مجتمعنا« وهو عىل ثالثة أقسام:

الفيديوهــات: وهــي عبــارة عــن مشــاركات مــن 	 

مــن  العربيــة،  اللغــة  تخــص  املجتمــع املحــيل 

طــالب يدرســون اللغــة، أو مــن أســاتذة يعلمــون 

اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا.

املدونات: وهي كتابية وصوتية فيها توجيهات 	 

باللغــة  متعلقــة  متنوعــة  وموضوعــات  لغويــة 

العربيــة تفيــد الدارســني واملدرّســني يف هــذا 

املجــال.

أســئلة وأجوبــة: وفيهــا يتــم عــرض اإلجابــات عــىل 	 

أســئلة الطــالب واستفســارتهم كافـّـة.

٣ – موقع خاص 'مؤسسة خاصة' 
English central

مــن  نوعــني   English Central منّصــة  تطــرح 

األول:  النــوع  اإلنجليزيــة:  باللغــة  الفيديــو  مقاطــع 

هــو “األصــيل” واملتــداول عــر االنرتنــت واليوتيــوب 

مــن برامــج متنوعــة ملتحدثــني أصليــني أو مشــاهري 

أو مقاطــع دعائيــة أو غــري ذلــك، والنــوع الثــاين: هــو 

مــواد مصممــة أكادمييــاً خصيصــاً للموقــع.

تعتمد املنصة اســرتاتيجية تدريســية مكونة من 

أربــع مراحل:

يشــاهد  أن  الطالــب  عــىل  أوال: املشــاهدة: 
بنــاًء عــىل  بــه  مقطــع فيديــو واحــد يوميًــا، مــوىص 

واهتاماتــه. اللغــوي  مســتواه 

ثانيًا: التّعلم: ويف هذه املرحلة يتعلم الطالب 
الكلــات الجديــدة عــن طريــق مــلء الفراغــات أثنــاء 

التفاعل مع رشيط النص الذي يظهر عىل الشاشة 

بالتزامــن مــع املشــهد املعــروض، ويظهــر املوقــع 

إذا كانــت الكلمــة صحيحــة، وإال فعليــه أن يجــرب 

أو يعيــد الدراســة حتــى يتمكــن مــن طباعــة الكلمــة 

تتضمــن:   pdf لــكل درس خطــة  بشــكل صحيــح. 

الــدرس ونــص مكتــوب للفيديــو، وقامئــة  محتــوى 

املفــردات الجديــدة، ثــم هنــاك ورقــة عمــل تحــوي 

بالفيديــو،  متعلقــة  مناقشــة  وأســئلة  فهــم  أســئلة 

الجديــدة:  املفــردات  اختبــار يف  يتبــع كل درس 

عــىل شــكل اختيــار مــن متعــدد للمعنــى املناســب 

للكلمــة.

ثالثــًا: التكلــم: تتيــح املنصــة للطالــب يف هــذه 
يف  الجديــدة  الكلــات  نطــق  مارســة  املرحلــة 

الجملــة  الســياق املشــاهد مســبقاً، حيــث تظهــر 

صوتــه  يســجل  أن  الطالــب  وعــىل  ونصــاً،  صوتــاً 

مبــارشة ملــا ســمع، ثــم يحصــل عــىل تعليقــات فورية 

حــول النطــق والطالقــة، ونســبة مئويــة للدقــة.

ــًا: الــدرس املبــارش: تطــرح املنصــة فرصــة  رابع
مــدرّس  مــع  لواحــد  واحــد  مبــارشة  إجــراء محادثــة 

خاص حول الفيديو املدروس، وإجابة عىل أسئلة 
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الطالــب )وهــذا الجــزء مدفــوع(.

يقــدّم املوقــع للطالــب ضانــة 100 ٪ للتطــور 

واالرتقــاء ملســتوى أعــىل يف 3 أشــهر رشيطــة اتبــاع 

املراحــل األربعــة، أو مــا يســميه املوقــع بـــ “الخطــة 

البالتينيــة”، وإال فبمقــدور الطالــب اســرتداد أموالــه 

دون خصــم.

يســاعد املوقــع الطالــب عــىل تحديــد مســتواه 

اللغــوي فيطــرح املوقــع طريقتــان لذلــك: األوىل: 

بوضــع توصيــف عــام للمســتويات اللغويــة الثالثــة 

العامة، والثانية: عند التسجيل يف املوقع وبشكل 

مجاين، تتيح لك املنصة اختيار املستوى اللغوي 

الــذي ســتبدأ منــه الدراســة، بوضــع إشــارات دالليــة 

 TOFEL كالعالمة املعادلة للمستوى يف امتحان

أو امتحان TOEIC، وكذكر أهم الوظائف اللغوية 

التــي البــد أن تتقنهــا يف هــذا املســتوى، وكذلــك 

اإلشــارة إىل كلــات البــد وأنــك تعرفهــا يف هــذا 

املســتوى.

٤–موقع خاص 'مؤسسة خاصة' 'تعّلم 
العربية أون الين'

وهــو منّصــة تحــوي سلســلة تعليميــة مؤلفــة مــن 

الناطقــني  غــري  للطــالب  ثالثــة مســتويات موّجهــة 

تعليــم  حيــث  األول،  باملســتوى  تبــدأ  بالعربيــة، 

الحــروف العربيــة وتصــل بالطالــب إىل املســتوى 

القــراءة  التاليــة:  املهــارات  يتقــن  بحيــث  الثالــث 

والكتابة واالستاع والفهم، وتهتم السلسلة بتعليم 

باللغــة العربيــة. اليوميــة  الطالــب املحادثــة 

بتدريبــات  اإللكــرتوين  املقــرر  تدعيــم  وتــم 

قــد  الطالــب  أّن  مــن  للتأكــد  تفاعليــة  واختبــارات 

أتقــن الــدرس قبــل أن ينتقــل إىل درس آخر.متــت 

ترجمة جميع النصوص العربية إىل اللغة اإلنجليزية 

والرتكيــة ملســاعدة الطــالب غــري الناطقــني باللغــة 

العربيــة عــىل فهــم النصــوص العربيــة بشــكل جيــد 

جــًدا.

قبل أن يبدأ الطالب الدراسة يستطيع أن يجري 

اختبــار تحديــد املســتوى والــذي يتــم عــر األوناليــن 

يســتطيع  كــا  مــن خــالل صفحــة املوقــع،  وليــس 

الطالــب أثنــاء دراســة مســتوى معــني وعندمــا يجــد 

نفســه قــد أتقــن املعلومــات التــي تعلمهــا يف هــذا 

املســتوى أن يجــري اختبــاراً اتجــاوز املســتوى.

الثــالث بطاقــة  لــكل مســتوى مــن املســتويات 

هــذا  دراســة  لــه  لتتيــح  الطالــب  يشــرتيها  خاصــة 

مــن  الــراء  ويتــم  مفتــوح،  املســتوى ملــدة شــهر 

املوقــع،  قبــل  مــن  املعتمــد  املعهــد  أو  املركــز 

ويحتــاج كل مســتوى إىل ســبعني ســاعة للدراســة.

 ٥–موقع فردي 'يتبع لفرد' أستاذ 
Go Nutural English

يبــدأ املوقــع ويف صفحتــه األوىل بعــرض أهــم 

املوقــع  ســة  والكتابيــة ملؤسِّ الصوتيــة  املدونــات 

“Gabby Walles”، وهي الوجه اإلعالمي للموقع، 

بعناويــن جاذبــة للطالــب مثــل: “كيــف تجيــب عــىل 

أشهر وأصعب أسئلة مقابالت باللغة االنجليزية”، 

“كيــف تقــول )ال( بشــكل لطيــف ومــؤدب”.

لصفحــة  يــج  لرتو ا سياســة  املوقــع  يعتمــد 

“Gabby” عــىل قنــاة يوتيــوب وهــي املنشــأ األول 

ونصــف  مليــون  مــن  أكــر  هنــاك  حيــث  للموقــع، 

القنــاة  تحــوي  القنــاة،  عــىل  لهــا  مشــرتك  مليــون 

مئــات مــن مقاطــع الفيديــو التعليميــة والتوجيهيــة 

الــدرايس. للموقــع  والرتويجيــة 

يعرّف املوقع عن نفســه برســالة ترحيبية محّفزة 

ملتعلمي اللغة، ثم يرد السرية الذاتية ملؤسسة 
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املوقع وخراتها العلمية واملهنية، والسرية الذاتية 

لفريق العمل.

ة  يعرض املوقع كتاب رئيي من تأليف املؤسسِّ

كنقطــة انطالقــة للطالــب وبســعر بســيط، وميكــن 

للطالــب مــن خــالل الكتــاب التعــرف عــىل أســلوب 

ورشوحــات  أفــكاًرا  فيــه  ســيجد  حيــث   ،Gabby

ومتاريــن عمليــة، كــا يعــرض بعــض االســرتاتيجيات 

يف دراســة االنجليزيــة ككيفيــة التفكــري باالنجليزيــة، 

املفــردات  وتذكــر  الصحيــح،  والنطــق  واالســتاع 

وبعض القواعد املهمة، وتجنب األخطاء الشائعة.

ثم تعرض الصفحة الخاصة بالكورس التعليمي 

تعريفــاً بــه، وهــو يســتهدف الطــالب مــن املســتوى 

املتوســط لينقلهــم إىل املســتوى املتقــدم، وهــو 

عبــارة عــن دورة الكرتونيــة، تحــوي دروســاً مســّجلة 

النطــق،  عــىل  تدريــب  ذلــك  يف  مبــا  منظّمــة، 

والقواعــد، وأشــباه الجمــل الفعليــة، واملفــردات، 

ومهارات االستاع واملحادثة، تشمل أكر من 250 

درس مسجل، وهناك دورة أخرى خاصة مبن بتعلم 

األنجليزيــة للســفر، تشــمل دروس صوتيــة ونصيــة.

النــاس  تعليقــات  بعــرض  كثــرياً  املوقــع  يهتــم 

وتجاربهــم مــع الدراســة يف املوقــع، والتنائــج التــي 

حقّقوها، ومن أهم املالحظات يف هذا السياق، 

رفــع مســتواهم  عــىل  كثــرياً  املوقــع ســاعدهم  أن 

وزاد  التعلــم،  عــىل  دامئــا  يحفزهــم  وكان  باللغــة، 

مــن قدرتهــم عــىل التواصــل باللغــة اإلنجليزيــة مــع 

بهــا. الناطقــني 

٦–موقع فردي )يتبع لفرد( ستديو العربية
عــر  كامــل  منهــج  توفــري  إىل  املوقــع  يهــدف 

اللغــة  تعلــم  يف  يرغــب  شــخص  ألي  اإلنرتنــت 

العربيــة، يعــرض املوقــع الســرية الذاتيــة ملؤسســه: 

ســاكب حســني، الــذي درس العربيــة يف دمشــق 

بريطــاين. أصــل  مــن  وهــو 

الصفحــة الرئيســية للموقــع تحــوي صــور دعائيــة 

للمحتويــات والــدروات املقدمــة، وهــو يعتمــد فكرة 

دراســة الطالــب للحــروف مــن خــالل الفيديوهــات 

االنتقــال إىل  ثــم  يوفرهــا املوقــع،  التــي  املجانيــة 

مقــررات القواعــد والتــي عــىل الطالــب رشاؤهــا، ثــم 

بعــد ذلــك ينتقــل الطالــب إىل دروس مبــارشة عــر 

ســكايب مــع األســتاذ.

والعربيــة  الكالســيكية  العربيــة  يــدرس  املوقــع 

أراد  ملــن  العربيــة  باملنطقــة  ويعــرّف  املعــارصة، 

الزيارة للعمل أو أي هدف آخر. يف املوقع، ودعوة 

لالنضام لصفحة املوقع عىل الفيس بوك والتي 

كان آخــر منشــور فيهــا 2015.

وهــو  العربيــة،  للحــروف  كــورس  املوقــع  يوفــر 

مجــاين للجميــع يحــوي فيديوهــات طويلــة نســبياً 

العربيــة  فيهــا حــروف  يــرح  بــني 22-33 دقيقــة، 

كاملــة بالرتتيــب الهجــايئ وكيــف تكتــب، ثــم يــرح 

الحــركات وحــروف العلــة، والهمــزة وقواعــد كتابتهــا، 

ثــم قواعــد القــراءة يف القــرآن واألحــرف الشمســية 

والقمريــة وقراءتهــا، وباإلضافــة للفيديوهــات، يقــدم 

املوقــع املــادة عــىل صيغــة pdf مروحــة باللغــة 

االنجليزيــة، لكــن بــدون أي نــوع مــن االختبــارات.

يبيــع املوقــع كــورس لقواعــد اللغــة العربيــة: وهو 

عبــارة عــن 4 أجــزاء معروضــة للــراء ويقــدم املوقــع 

يــروج  ثــم  الكتــب األربعــة معــاً،  عنــد رشاء  خصــاً 

بعــرض فيديــو  املبــارشة  الــدروس  لنظــام  املوقــع 

يوضــح آليــة ســري الــدرس، ثــم صفحــة لحجــز موعــد 

مــع االســتاذ مــزودة بالتواريــخ والســاعات املتاحــة.

انطباعــات  حــول  فيديــو  بعــرض  املوقــع  يهتــم 
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ومــع  املوقــع  يف  الدراســة  عــن  الطــالب  بعــض 

الناجحــة. وتجاربهــم  ســاكب  االســتاذ 

يف صفحــة املدونــات يعــرض االســتاذ ســاكب 

رشوحــات  تحــوي  لــه  وصوتيــة  كتابــة  مدونــات 

الحفــظ  اســرتاتيجيات  لبعــض  للمفــردات وعــرض 

يعــرض املوقــع  كــا  اللغــة،  والفهــم يف اكتســاب 

مصــادر عربيــة للدراســة كقامــوس عــريب انجليــزي 

باالنجليزيــة. العربيــة  اللغــة  لتعلــم قواعــد  وكتــب 

بــني  عامــة  مقارنــة  يعــرض  جــدول  يــأيت  وفيــا 

هــذه املواقــع مــن ناحيــة املحتــوى واملوقــع حيــث 

إشــارة )/( تــدل عــىل وجــود هــذا البنــد يف املوقــع 

أو املحتــوى.

الجزيرةBBCالبندالرقم
 English
central

العربية 
اونالين

 Go 
natural

ستديو 
العربية

جودة املحتوى1

التحديث: حداثة املعلومات عىل املوقع1.1

////- املعلومات عىل املوقع حديثة

//////- وضوح وقت آخر تحديث للمستخدم

تنوع أساليب العرض1.2

//////يحتوي عىل ملفات نصية

//////يحتوي عىل ملفات فيديو

////يحتوي عىل ملفات صوت

//////يحتوي عىل ملفات صور

املسؤولية: مدى ثقة املستخدم باملعلومات الواردة1.3

//////توافر العنوان الفعيل للركة عىل املوقع.

//////يوجد معلومات عن حقوق الطبع

//////يوجد بريد الكرتوين للقامئني عىل املوقع لالتصال بهم

جودة املحتوى التعليمي2

تصميم أهداف التعلم ومخرجاته2.2

التعلــم  ألهــداف  وشــامل  واضــح  وصــف  عــىل  يحتــوي 

تــه. ومخرجا
////

تصميم املحتوى الداخيل2.3

يوفــر املقــرر محتــوى مناســب ملســاعدة املتعلــم عــىل 

التعلّــم. تحقيــق أهــداف 
//////

تصميم متارين للتعلّم2.4

يوظّف التصميم التعليمي للمقرر متارين مناسبة لتقييم 

أهداف املقرر.
/////

يوفــر التصميــم التعليمــي للمقــرر متاريــن منّوعــة لخدمــة 

أهــداف املقــرر.
///
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مراعاة املعايري اللغوية2.7

//////املستوى اللغوي للمحتوى املدروس محدد

//وجود إرشادات/تقييم لتحديد املستوى اللغوي

جودة تصميم املوقع3

الجاذبية3.1

////املوقع يتصف بالجاذبية من حيث االبتكار يف التصميم

////املوقع يتصف بالجال يف الصور والحركات
املســتخدم  يجعــل  بحيــث  عاطفــي  تأثــري  لــه  املوقــع 

لزيارتــه. متحمســاً 
////

املالءمة3.2

//////التصميم مالئم لنوع الخدمة التي يقدمها املوقع

//////الصور املستخدمة داخل املوقع مالمئة لطبيعة املوقع
تــوازن توزيــع الصــور والنصــوص واأللــوان داخــل الصفحــة 

الواحــدة
//////

اللون3.3

//////استخدام األلوان الفاتحة كخلفيات
عــدم اســتخدام أكــر مــن أربعــة ألــوان للنصــوص داخــل أي 

صفحــة يف املوقــع
//////

الفيديو والصوت والصورة3.4

حجــم ملفــات الفيديــو والصــوت والصــورة صغــري بحيث ال 

تؤثــر عــىل رسعــة تحميــل الصفحة
/////

يســتخدم النصــوص املصاحبــة لجميــع ملفــات الفيديــو 

والصــوت والصــورة ملعرفــة موضوعهــا يف حالــة صعوبــة 

تحميلهــا

//////

النص3.5

//////الخطوط املستخدمة يسهل قراءتها وحجمها مناسب
تســتخدم عناويــن رئيســة أو فرعيــة تختلــف عــن النصــوص 

العاديــة لتمييزهــا
//////

جودة التنظيم4

الفهرس4.1

أو وصــالت يف صفحــة  للموقــع  يوجــد خريطــة مناســبة 

أي صفحــة  إىل  االنتقــال  املســتخدم  يســتطيع  بحيــث 

املوقــع. داخــل 

//////
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يتــم االنتقــال إىل  الروابــط بشــكل صحيــح بحيــث  تعمــل 

بشــكل صحيــح املــكان املطلــوب 
//////

سهولة التعامل4.2

/////سهولة استخدام املوقع وفهمه والتعامل معه

/////سهولة إيجاد املعلومات والتصفح يف املوقع

//////سهولة إيجاد املوقع من محركات البحث

//////مناسبة عنوان املوقع وطبيعته وسهولة تذكره

امليزات التفاعلية5

يوجــد أســئلة متكــررة مــع إجابتهــا عــىل املوقــع / تعليــات 

واضحة
//////

////يوجد أداة بحث داخل محتوى املوقع
يوجــد أدوات اتصــال وتغذيــة راجعــة بــني املســتخدمني 

أو  الدردشــة  أو  االلكــرتوين  الريــد  خــالل  مــن  واملوقــع 

ونحــوه منــاذج 

//////

مناقشة ونتائج
بتحديــث 	  العربيــة  املواقــع  بعــض  تهتــم  ال 

مــع  ســلباً  يؤثــر  وهــذا  ومحتوياتهــا  معلوماتهــا 

متابعيهــا. بخســارة  الوقــت  مــرور 

تحتــاج املواقــع العربيــة إىل وضــع وصــف واضــح 	 

وشــامل ألهــداف التعليميــة ومخرجــات التعليم.

تحتاج بعض املواقع العربية إىل توفري إرشادات 	 

تساعد يف تحديد املستوى اللغوي للطالب 

يف حال غياب امتحان تحديد مستوى.

تفتقــر إىل 	  العربيــة  تــدرس  التــي  أكــر املواقــع 

الجاذبية يف تصميم املوقع وجذب املتصفح، 

يف حــني تهتــم املواقــع األجنبيــة كثــرياً يف هــذا 

املجــال.

ال تهتم بعض املواقع العربية بتوفري أداة بحث 	 

يف داخلها ما قد يشري إىل فقر يف املحتوى 

التعليمي.

موقــع الجزيــرة هــو األفضــل بــني املواقع العربية، 	 

وقــد يعــود الســبب إىل الدعــم الكبــري املقــدم 

لهذا املوقع من توفر محتوى أصيل من املواد 

اإلخباريــة ودعــم مــايل كبــري، وهــو يســري قدمــاً.

املحتــوى 	  بغنــى  األجنبيــة  قــع  املوا ز  متتــا

مــن  اآلالف  بــل  املئــات  فهنــاك  التعليمــي، 

تتناســب  التــي  والنصــوص  الفيديــو  مقاطــع 

مــع جميــع فئــات املجتمــع مــا يزيــد مــن حجــم 

املواقــع. هــذه  عــىل  اإلقبــال 

املدونــات يف املواقــع الفرديــة )املوقــع القائــم 	 

عــىل مؤســس واحــد رئيــس وليــس جهــة( تجذب 

العميــل أكــر بعددهــا الكبــري وغنــى موضوعاتهــا 

التــي متــس حاجــات املتعلــم فهــي تتحــدث عن 

اســرتاتيجيات التدريــس، وطــرق تعزيــز الدافــع 

النفي للتعلم، وتوفري الدعم الدائم الستمرار 

اإلحبــاط  حــاالت  عــىل  والتغلــب  الدراســة، 
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التحديــات  أكــر  وعــرض  الســلبي،  والقلــق 

اللغويــة وكيفيــة التغلّــب عليهــا، وطــرق تســاعد 

الناطقــني، وبعــض األخطــاء  مــع  التواصــل  يف 

الشــائعة يف اللغــة وســبل تصحيحهــا، وتعابــري 

مــن  الــذات، كل هــذا  عــن  للتعبــري  وأســاليب 

بخــالف  ويفيــده،  املتعلّــم،  يجــذب  أن  شــأنه 

املوقــع العــريب “الفــردي” حيــث آخــر مدونــة فيه 

تعــود ملــا قبــل أربــع ســنوات.

عــىل رشاء 	  األجنبيــة املعتمــدة  تهتــم املواقــع 

املنتج بتنويع فرص الراء وتوفري فرص متعددة 

للــراء كتقديــم خصومــات،  لجــذب املتعلــم 

ودروس مجانية، ونظام تجميع النقاط للحصول 

االســتفادة  ينبغــي  الفــت  وهــذا  عــىل هديــة، 

التســويق  مــن هــذه األفــكار يف تحســني طــرق 

والجــذب والــراء يف املواقــع العربيــة.

مــع 	  تواصلهــا  بتعزيــز  األجنبيــة  املواقــع  تهتــم 

فهــي  بــأول،  أوالً  نشــاطها  وتفعيــل  املجتمــع 

التواصــل  مواقــع  عــىل  وقــت  حــارضة يف كل 

االجتاعــي، مــا يعنــي إميانهــا العميــق ورؤيتهــا 

لهــا،  اإلعالمــي  التســويق  ألهميــة  الواضحــة 

وهــذا مــا ينقــص املواقــع العربيــة، يف دراســة 

املنتديــات  أن  إىل  أشــاروا  وزمالئــه  لبــاراك 

االتصــال املفضلّــة  اإلنرتنــت هــي وســيلة  عــر 

تفاعــالت  يف  املشــاركة  وأّن  النــاس،  عنــد 

مــن  الطــالب  تــرب  معــدالت  تقلــل  كبــرية 

الدراســة عــر املوقــع، فرســالتني أو ثــالث يف 

األســبوع لهــا تأثــري كبــري عــىل تحفيــز املشــاركني. 

)Barak, Watted,Haick 2015(

تهتــم املواقــع األجنبيــة الربحيــة بتقديــم ضانــة 	 

التعليــم أو اســرتداد املــال، مــا يزيــد مــن ثقــة 

هــذه  مثــل  وجــود  وينــدر  باملوقــع،  املتعلــم 

الضانات يف املواقع العربية، وهذه من األمور 

التــي مــن شــأنها زيــادة التنافســية وتحســني املنتــج.

تنشئ بعض املواقع األجنبية مجتمعاً افرتاضياً 	 

لتبــادل اللغــة والتواصــل بــني املتعلمــني، وهــذا 

مــن شــأنه أن يعــزز الثقــة بأنفســهم ويســاعدهم 

املهــام  ز  إنجــا و املعلومــات  تبــادل  عــىل 

عــن  بحثــت  دراســات  ففــي  التعلــم،  وتحفيــز 

عــر  الجاعــي  والتواصــل  التعلّــم  الدافــع يف 

أّن مناقشــات املجموعــات  اإلنرتنــت وجــدت 

باملوضــوع  الطــالب  اهتــام  الصغــرية حّفــزت 

 Barak,( وبالتــايل زادت مــن دوافعهــم للتعلــم

Watted,Haick 2015(، ومن ثم فإّن التدريب 

األفضل هو الذي يقوم عىل االتصال السياقي 

املالئــم الــذي يحمــل معنــى »بــراوان، 1994(.

توصيات
األستاذ هو املحور األسايس يف هذه العملية 	 

وتدريــب  تأهيــل  إعــادة  عــىل  العمــل  وينبغــي 

األســاتذة تكنولوجيــاً وتشــجيعهم عــىل اإلبــداع، 

لالبتــكار  لهــم  أو معنــوي  مــادي  وتقديــم دعــم 

وشــق طريقهم الخاص يف ريادة األعال، لرفع 

مســتوى التنافســية والجــودة يف مجــال تدريــس 

العربيــة عــر األوناليــن.

نحتاج كمواقع عربية إىل إغناء املحتوى العريب 	 

ليشــمل  وتنويعــه  األجانــب  لتعليــم  املناســب 

رشائح واسعة من املتعلمني، ال سيا أّن لدينا 

الكثــري مــن مصــادر عربيــة منّوعــة قدميــة وحديثــة 

تحتــاج إىل إعــادة إخــراج لتتناســب مــع حاجــات 

ووظائــف الدارســني غــري الناطقــني.
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نحتــاج إىل االهتــام أكــر بالوعــي االقتصــادي 	 

ووسائل التسويق والجذب االلكرتوين، وتطوير 

مفهــوم العــرض والطلــب فيــا يتعلــق بتدريــس 

وهــذا  التعليميــة  املنتجــات  وبيــع  العربيــة 

الجــودة يف اختيــار  يعــزز جانــب  مــن شــأنه أن 

املحتوى وعرضه وتسويقه، ما يزيد من فرص 

الطلــب لدراســة اللغــة.

 مــن أفضــل الوســائل لتعليــم اللغــة هــو النظــام 	 

التزامــن والالتزامــن، بحيــث  بــني  الــذي يجمــع 

يــدرس الطالــب املحتــوى بشــكل مســتقل ومبــا 

يناســب وقتــه واحتياجاتــه، ثــم يلتقــي باألســتاذ 

بشــكل متزامــن لتقديــم تغذيــة راجعــة واإلجابــة 

عــىل االستفســارات العالقــة، ومــن األفضــل أن 

تتــاح الفرصــة للطالــب أن يتواصــل مــع الناطقــني 

ثقــة لغويــة وتحقيــق  لبنــاء  باللغــة غــري األســتاذ 

واحــدة  نتائــج  تشــري  للغــة،  االتصــايل  الهــدف 

مــن الدراســات إىل أّن “الحصــول عــىل املزيــج 

الصحيــح” للمتعلمــني عــن بعــد عــر اإلنرتنــت 

يجــب أن يتبــع الحــرص عــىل توفــري فــرص وافــرة 

للتفاعل مع املعلم من جانب، ومع املتعلمني 

الطــالب  أن  افــرتاض  عــىل  آخــر،  جانــب  مــن 

يتمتعون باالستقاللية الالزمة للدراسة مبفردهم، 

طاملــا أن مــواد الــدورة التدريبيــة مقدمــة بشــكل 

.)Bray, Aoki, Dligosh, 2008( واضــح

المصادر والمراجع

براون، دوجالس، أسس تعلم اللغة وتعليمها، ترجمة: ( 1

عبده الراجحي، عيل شعبان، دار النهضة، 1994.

لتعليــم: ( 2 ا تكنولوجيــا  حســني،  عــوض  لتــودري،  ا

2009  ، تهــا وتطبيقا تها  مســتحدثا

جيتس، بيل، املعلوماتية بعد االنرتنت، دار املعرفة، ( 3

.1998

الدليمي، ناهدة العزة، التعلم عن بعد مفهومه تطوره ( 4

فلسفته،، مقال الكرتوين، 2010.

أحــد ( 5 االفتـراضيـــة  الجـــامعة  الدهشــان، جــال عــيل، 

جامعــة  الجامعــي،  التعليــم  يف  الجديــدة  األمنــاط 

.2007 املنوفيــة، 

العزة، فراس محمد، معايري جودة املواقع االلكرتونية ( 6

وتصنيفها، جامعة الزيتونة.

بــن ســعيد، ( 7 عفيفــي، محمــد كــال، العمــري، ســعد 

جــودة  معايــري  تطويــر  القــادر،  عبــد  ســفانة  زيــدان، 

اإللكــرتوين  التعلــم  ملقــررات  التعليمــي  التصميــم 

الرتبويــة،  العلــوم  دراســات  مجلــة  الدمــام،  بجامعــة 

.2016

واقتصــاد املعرفــة، ( 8 العوملــة  مجيــد حميــد شــهاب، 

.2009

9. Bray,Eric, Aoki, Kumiko, Dlugosh, Larry , 
Predictors of Learning Satisfaction in Japanese 
Online Distance Learners, 2008.

10. http://www.bbc.co.uk/learningenglish/

11. https://learnarabiconline.net/

12. https://learning.aljazeera.net/en

13. https://www.englishcentral.com/
myenglish/videos

14. https://www.gonaturalenglish.com/

15. Language Skills Development in E-learning 
Language Courses, Petr Hercika, Eva 
Milkovab, Dagmar El-Hmoudovab, Charles 
University in Prague, 2015.

16. Motivation and E-Learning English as a 
foreign language: A qualitative study, Fredy 
Geovanni Escobar Fandino, Luz Dary Munoz, 
Angela Juliette Silva Velandia, Colombia, 2019.

17. Motivation to learn in massive open online 
courses: Examining aspects of language 
and social engagement, Miri Barak , Abeer 
Watted,Hossam Haick 2015



85  كتاب امل�ؤمتر-٢  تدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها: جتارب �ر�ؤى م�ستقبلية 

الكلمات الدالة على معنى املاء يف االآيات القراآنية

حارث. ب
باحث الدكتوراة، قسم اللغة العربية، بجامعة كرياال

مقدمة
الــذي كفــى، والصــالة والســالم عــىل  للــه  الحمــد 

النبــي املصطفــى، وعــىل آلــه وصحبــه أهــل الصــدق 

والــوىف، أمــا بعــد، فــإن القــرآن الكريــم كتــاب منــزل 

والجاعــة  الفــرد  حيــاة  وإصــالح  البريــة  لهدايــة 

املسلمة يف جميع مناحي الحياة، ويحظى مبنزلة 

بوصفــه كالم رب  نفــوس املســلمني  عظيمــة يف 

العاملــني القــادر العظيــم الحكيــم.

عليــه وســلم  اللــه  النبــي صــىل  القــرآن معجــزة 

الكــرى لفظــا ومعنــى، إن للكلمــة إرشاقــا خاّصــا، 

تكــون  القــرآن  كلمــة  فكــري،  إشــعاع  كلمــة  فلــكل 

اللــه تعــاىل يضــع الكلــات يف  بليغــة دامئــا، ألنَّ 

مواضعهــا، وقــد وردت كلــات عديــدة دالــة عــىل 

املــاء يف كالم اللــه عــّز وجــّل. و يف هــذه الرســالة 

اإلتيــان بهــا مــع بيــان معانيهــا الحقيقــة و اســتعالها 

القرآنيــة. اآليــات  يف األمكنــة املختلفــة يف 

١ – المطر
“املطر: املاء املنسكب من السحاب. واملطر: ماء 

الســحاب، والجمــع أمطــار”)1(. جائــت كلمــة “املطر” 

معنــى  عــىل  منهــا  قرآنيــة. مثانيــة  آيــات  تســع  يف 

العذاب والر وآية واحدة ليست يف محّل النعمة 

اللــه  قــال  والرحمــة وال يف محــل العقــاب والــر. 

تعاىل يف القرآن الكريم: “}َوإِذَا كُْنَت ِفيِهْم فَأَقَْمَت 

َولْيَأُْخــُذوا  َمَعــَك  ِمْنُهــْم  ــاَلَة فَلْتَُقــْم طَائَِفــٌة  لَُهــُم الصَّ

أَْســلَِحتَُهْم فَــإِذَا َســَجُدوا فَلْيَُكونـُـوا ِمــْن َورَائُِكــْم َولْتَــأِْت 

ـوا َمَعــَك َولْيَأُْخــُذوا  ـوا فَلْيَُصلُـّ طَائَِفــٌة أُْخــرَى لَــْم يَُصلُـّ

ِحْذرَُهــْم َوأَْســلَِحتَُهْم َودَّ الَِّذيــَن كََفــرُوا لـَـْو تَْغُفلـُـوَن َعــْن 

أَْسلَِحِتُكْم َوأَْمِتَعِتُكْم فَيَِميلُوَن َعلَيُْكْم َميْلًَة َواِحَدًة َواَل 

ُجَناَح َعلَيُْكْم إِْن كَاَن ِبُكْم أَذًى ِمْن َمطٍَر أَْو كُْنتُْم َمرىَْض 

أََعــدَّ  ـَه  أَْســلَِحتَُكْم َوُخــُذوا ِحْذَركُــْم إِنَّ اللّـَ أَْن تََضُعــوا 

لِلَْكاِفِريَن َعَذابًا ُمِهيًنا{”)2(. وإن تعذر حمل الســالح 

بسبب يقع فيه بلل املطر فيكون فاسدا أو بسبب 

أنــه مــن األســلحة مــا يكــون مبطنــا فيشــق عــىل البســه 

إذا ابتــل باملــاء، فيجــوز لــه وضــع الســالح. هــذه اآليــة 

وردت عــن املــاء العــادي بــدون امتنــان.

وقد وردت ست آيات عن عذاب الله عىل قوم 

لــوط، وهــم أهــل ســدوم، وكانــوا يرتكبــون الفواحــش 
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والكبائــر، فأرســل اللــه ســبحانه وتعــاىل لــوط عليــه 

وإىل  الحــق  الديــن  إىل  ودعاهــم  إليهــم  الســالم 

رصاط مســتقيم، ولكنهــم أعرضــوا عنــه و اســتهزوا بــه 

فأرســل اللــه مــن الســاء عــىل مطــر الحجــارة عذابــا 

لهــم فكانــوا مــن املهلكــني.

الكريــم، األول: “}َوأَْمطَرْنَــا  القــرآن  وقــد ورد يف 

َعلَيِْهْم َمطَرًا فَانْظُْر كَيَْف كَاَن َعاِقبَُة الُْمْجرِِمنَي{”)3(، 

والثــاين: “}فَلَــاَّ َجــاَء أَْمرُنَــا َجَعلَْنــا َعالِيََهــا َســاِفلََها 

َمْنُضــوٍد{”)4(،  يٍل  ِســجِّ ِمــْن  ِحَجــاَرًة  َعلَيَْهــا  َوأَْمطَرْنَــا 

والثالــث: “}فََجَعلَْنــا َعالِيََهــا َســاِفلََها َوأَْمطَرْنـَـا َعلَيِْهــْم 

َعــىَل  أَتَــْوا  “}َولََقــْد  يٍل{”)5(الرابع:  ِســجِّ ِمــْن  ِحَجــارًَة 

ــْوِء أَفَلـَـْم يَُكونـُـوا يََرْونََهــا  الَْقْريـَـِة الَِّتــي أُْمِطــرَْت َمطـَـَر السَّ

بـَـْل كَانـُـوا اَل يَرُْجــوَن نُُشــوًرا{”)6( الخامــس والســادس: 

}َوأَْمطَرْنَــا َعلَيِْهــْم َمطَــرًا فََســاَء َمطَــُر الُْمْنَذِريــَن{”)7(.

ووردت آيــة ســؤال املركــني للنبــي صــىل اللــه 

عليه وسلم وطلبهم عىل العذاب.قال الله تعاىل: 

“}َوإِْذ قَالُوا اللَُّهمَّ إِْن كَاَن َهَذا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك 

ِبَعــَذاٍب  ــَاِء أَِو ائِْتَنــا  ِمــَن السَّ فَأَْمِطــْر َعلَيَْنــا ِحَجــارًَة 

بــن حــارث.  نــر  نزلــت يف  اآليــة  أَلِيــٍم{”)8(. هــذه 

وملــا قــص النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم قصــص 

القــرون املاضيــة وأحوالهــم وعاقبتهــم، قــال النــر 

أنه يستطيع أن يقول مثل هذه القصص وكل هذه 

مــن األســاطري األولــني، وإن يكــن قــول محمــد حــق 

فأمطر علينا مطر الحجارة كا وقع عىل قوم لوط.

وجائــت آيــة واحــدة عــن عــذاب قــوم عــاد. قــال 

اللــه تعــاىل: “}فَلَــاَّ َرأَْوُه َعارًِضــا ُمْســتَْقِبَل أَْوِديَِتِهــْم 

اْســتَْعَجلْتُْم  َمــا  ُهــَو  بَــْل  ُمْمِطرُنَــا  َعــارٌِض  َهــَذا  قَالُــوا 

هــود  اللــه  أرســل  أَلِيــٌم{”)9(.  َعــَذاٌب  ِفيَهــا  ِريــٌح  ِبــِه 

توحيــد  إىل  ودعاهــم  أحقــاف  إىل  الســالم  عليــه 

اللــه ســبحانه وتعــاىل، ولكنهــم كفــروا وطلبــوا إلتيــان 

العــذاب الــذي وعــده النبــي ســخرية وكفريــة، فــرأوا 

فرحــا  فرحــوا  الســاء  نواحــي  مــن  ناحيــة  ســحابا 

شــديدا ولكنــه كان عذابهــم أرســله اللــه إليهــم فدمــر 

كل يشء فيهــا.

٢ – الغيث
املطــر،  األصــل  وقيــل:  والــكأل،  “املطــر  الغيــث: 

أغيــاث،  والجمــع:  غيثــا،  بــه  ينبــت  مــا  ســمي  ثــم 

غيــوث”)10(. وهــو املطــر الــذي يغيــث مــن الجــدب، 

وهــو يكــون نافعــا فقــط، وال يكــون ضــارا. ولذلــك ورد 

يف دعــاء اإلستســقاء لفــظ “غيــث” دون “مطــر” كــا 

دعا النبي صىل الله عليه وسلم: “اللهم اسقنا غيثا 
مغيثا مريئا مريعا نافعا غري ضار عاجال غري آجل”)11(

جــاء لفــظ الغيــث يف القــرآن الكريــم يف ثــالث 

أيــات يف ثــالث ســور.

ــاَعِة  األول قوله تعاىل: “}إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعلُْم السَّ

َويَُنزُِّل الَْغيَْث َويَْعلَُم َما يِف اأْلَرَْحاِم َوَما تَْدِري نَْفٌس 

َماَذا تَْكِسُب َغًدا َوَما تَْدِري نَْفٌس ِبأَيِّ أَرٍْض مَتُوُت 

إِنَّ اللََّه َعلِيٌم َخِبرٌي{”)12(.الثاين قوله تعاىل: “}َوُهَو 

الَِّذي يَُنزُِّل الَْغيَْث ِمْن بَْعِد َما قََنطُوا َويَْنُرُ رَْحَمتَُه 

تعــاىل:  قولــه  الَْحِميُد{”)13(.الثالــث  الْــَويِلُّ  َوُهــَو 

َوِزيَنــٌة  َولَْهــٌو  لَِعــٌب  نْيَــا  الدُّ الَْحيَــاُة  َــا  أمَنَّ “}اْعلَُمــوا 

كََمثَــِل  َواأْلَْواَلِد  اأْلَْمــَواِل  يِف  َوتََكاثُــٌر  بَيَْنُكــْم  َوتََفاُخــٌر 

ــاَر نَبَاتـُـُه ثـُـمَّ يَِهيــُج فـَـرَتَاُه ُمْصَفــرًّا ثـُـمَّ  َغيْــٍث أَْعَجــَب الُْكفَّ

يَُكوُن ُحطَاًما َويِف اآْلَِخرَِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفرٌَة ِمَن 

نْيَا إاِلَّ َمتَاُع الُْغُروِر {”)14(. اللَِّه َورِْضَواٌن َوَما الَْحيَاُة الدُّ

٣ – الرحمة
اللــه  لغــة: “الرقــة والتعطــف، “)15(. أطلــق  الرحمــة 

سبحانه وتعاىل هذا اللفظ عىل معنى املطر كا 
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ورد يف التفســري: “والرحمــة هــذه أريــد بــه املطــر، 

فهــو مــن إطــالق املصــدر عــىل املفعــول، ألن اللــه 

يرحــم بــه، والقرينــة عــىل املــراد بقيــة الــكالم”)16(.

وقد جائت كلمة “رحمة” عىل معنى املطر يف 

خمــس آيــات يف القــرآن الكريــم، ألن املطــر مــن أكــر 

رحمة الله تعاىل ومن أجل النعم وأحسنها أثرا.

بَــنْيَ  بُــْرًا  يَــاَح  الرِّ يُرِْســُل  ـِذي  الّـَ األوىل: “}َوُهــَو 

ـْت َســَحابًا ثَِقــااًل ُســْقَناُه  ـى إَِذا أَقَلّـَ يَــَدْي رَْحَمِتــِه َحتّـَ

كُلِّ  ِمــْن  ِبــِه  فَأَْخَرْجَنــا  الْــَاَء  ِبــِه  فَأَنْزَلَْنــا  َميِّــٍت  لِبَلَــٍد 

الثََّمرَاِت كََذلَِك نُْخِرُج الَْمْوىَت لََعلَُّكْم تََذكَُّروَن{”)17(. 

يَــاَح بُــْرًا بَــنْيَ يَــَدْي  الثانيــة: “}َوُهــَو الَّــِذي أَرَْســَل الرِّ

ــَاِء َمــاًء طَُهــوًرا{”)18(. الثالثــة:  رَْحَمِتــِه َوأَنْزَلَْنــا ِمــَن السَّ

ــْن يَْهِديُكــْم يِف ظُلـُـَاِت الـْـَرِّ َوالْبَْحــِر َوَمــْن يُرِْســُل  “}أَمَّ

ـِه تََعــاىَل  يَــاَح بُــْرًا بَــنْيَ يَــَدْي رَْحَمِتــِه أَئِلَــٌه َمــَع اللّـَ الرِّ

َآيَاتِــِه  “}َوِمــْن  الرابعــة:  يُْرِكُــوَن{”)19(.  َعــاَّ  ـُه  اللّـَ

َرْحَمِتــِه  ِمــْن  َولِيُِذيَقُكــْم  َاٍت  ُمبَــرِّ يَــاَح  الرِّ يُرِْســَل  أَْن 

ــِه َولََعلَُّكــْم  ــُك ِبأَْمــرِِه َولِتَبْتَُغــوا ِمــْن فَْضلِ َولِتَْجــِرَي الُْفلْ

تَْشــُكُروَن{”)20(. الخامســة: “}فَانْظُــْر إِىَل آَثَــاِر رَْحَمــِة 

اللَِّه كَيَْف يُْحِيي اأْلَرَْض بَْعَد َمْوتَِها إِنَّ َذلَِك لَُمْحِيي 

ٍء قَِديــٌر{”)21(. الَْمــْوىَت َوُهــَو َعــىَل كُلِّ يَشْ

٤ – الصيب
الصيب: “املطر الشديد االنهار “)22(. “الصوب: 

نزول املطر، صاب املطر صوبا، وانصاب، كالها 

ومطــر صــوب، وصيــب، وصيــوب”)23(،  انصــب، 

“والصيــب فيعــل مــن صــاب يصــوب صوبــا إذا نــزل 

بشــدة”)24(. “

وقــد وردت يف القــرآن الكريــم آيــة واحــدة تحتــوي 

تعــال  اللــه  قــال  عــىل معنــى املطــر،  اللفــظ  هــذا 

ــَاِء  السَّ ِمــَن  كََصيِّــٍب  “}أَْو  الكريــم:  القــرآن  يف 

أََصاِبَعُهــْم يِف  يَْجَعلُــوَن  َوبَــرٌْق  َوَرْعــٌد  ِفيــِه ظُلُــَاٌت 

ُمِحيــٌط  ـُه  َواللّـَ الَْمــْوِت  َحــَذَر  َواِعــِق  الصَّ ِمــَن  آََذانِِهــْم 

الــذي يصــوب، أي  “أنــه املطــر  ِبالَْكاِفِريــَن{”)25(.. 

ينــزل مــن صــاب يصــوب إذا نــزل ومنــه صــوب رأســه 

إذا خفضــه وقيــل إنــه مــن صــاب يصــوب إذا قصــد، 

وال يقال صيب إال للمطر الجود. كان عليه الصالة 

والســالم يقــول: “اللهــم اجعلــه صيبــا هنيئــا أي مطــرا 

جــودا”)26(.

٥ – الرزق
الــرزق لغــة: يقــال “للعطــاء الجــاري تــارة دنيويــا كان 

أو أخرويــا، وللنصيــب تــارة، وملــا يصــل إىل الجــوف 

ويتغــذى بــه تــارة”)27(. وقــد جــاء يف القــرآن الكريــم 

لفظ “رزق” يف ثالث آيات تدل عىل معنى املطر.

ـِذي يُِريُكــْم آَيَاتِــِه َويَُنــزُِّل لَُكــْم ِمــَن  األول: “}ُهــَو الّـَ

ــَاِء ِرزْقـًـا َوَمــا يَتََذكَّــُر إاِلَّ َمــْن يُِنيــُب{”)28(. الثــاين:  السَّ

ــَاِء  “}َواْخِتاَلِف اللَّيِْل َوالنََّهاِر َوَما أَنْزََل اللَُّه ِمَن السَّ

يَاِح  يِف الرِّ ِمْن ِرزٍْق فَأَْحيَا ِبِه اأْلَرَْض بَْعَد َمْوتَِها َوتَْرِ

ــَاِء  آَيـَـاٌت لَِقــْوٍم يَْعِقلـُـوَن{”)29(. الثالــث: “}َويِف السَّ

ِرزْقُُكــْم َوَمــا تُوَعــُدوَن{”)30(.

ورد يف  وقــد  املــاء،  اآليــات  هــذه  الــرزق يف 

فإنــه  املطــر  وهــو  رزقكــم،  ســبب  “أي  التفســري: 

ســبب األرزاق. قــال ســعيد ابــن جبــري و الضحــاك: 

الــرزق هنــا مــا ينــزل مــن الســاء مــن مطــر وثلــج”)31(. 

ألن الله الينزل الرزق من الساء، ولكن ينزل املطر 

الذي هو سبب الرزق كا ورد يف تفسري ابن كثري 

“ وهــو املطــر الــذي يخــرج بــه مــن الــزروع و الثــار مــا 

هــو مشــاهد بالحــس، مــن اختــالف ألوانــه وطعمــه، 

ورائحتــه وأشــكاله وألوانــه، وهــو مــاء واحــد”)32(.
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٦ – الوابل
الوابــل لغــة: “املطــر الشــديد الضخــم القطــر، قــال 

وبلــت  وقــد  وابــال،  وبــال  باألكبــاد  يربــن  جريــر: 

الســاء تبــل وبــال ووبلــت الســاء األرض وبــال”)33(. 

وقــد ورد يف مفــردات ألفــاظ القــرآن “املطــر الثقيــل 

القطــار، قــال اللــه تعــاىل: }فَأََصابـَـُه َواِبٌل{، وملراعاة 

الثقــل قيــل لألمــر الــذي يخــاف رضره: وبــال. قــال 

تعــاىل: }فََذاقُــوا َوبَــاَل أَْمرِِهــْم{ “)34(.

وقــد وردت كلمــة “ الوابــل” عــىل معنــى املــاء 

ثــالث مــرات يف آيتــني مــن القــرآن الكريــم. قــال اللــه 

تعــاىل: “}الَِّذيــَن آََمُنــوا اَل تُبِْطلُــوا َصَدقَاتُِكــْم ِبالَْمــنِّ 

يُْؤِمــُن  َواَل  النَّــاِس  رِئَــاَء  َمالَــُه  يُْنِفــُق  ـِذي  كَالّـَ َواأْلََذى 

ِباللَّــِه َوالْيَــْوِم اآْلَِخــِر فََمثَلـُـُه كََمثـَـِل َصْفــَواٍن َعلَيْــِه تـُـرَاٌب 

ٍء  فَأََصابَــُه َواِبــٌل فرََتَكَــُه َصلْــًدا اَل يَْقــِدُروَن َعــىَل يَشْ

ـُه اَل يَْهــِدي الَْقــْوَم الَْكاِفِريــَنؒ  َوَمثَــُل  ِمــاَّ كََســبُوا َواللّـَ

ـِه َوتَثِْبيتًــا  الَِّذيــَن يُْنِفُقــوَن أَْمَوالَُهــُم ابِْتَغــاَء َمرَْضــاِة اللّـَ

ِمــْن أَنُْفِســِهْم كََمثَــِل َجنَّــٍة ِبَربْــَوٍة أََصابََهــا َواِبــٌل فَآَتَــْت 

أُكُلََهــا ِضْعَفــنْيِ فـَـِإْن لـَـْم يُِصبَْهــا َواِبــٌل فَطـَـلٌّ َواللَّــُه مِبَــا 

بَِصــرٌي{”)35(. تَْعَملُــوَن 

واآلية األوىل جائت مثال للذين ينفقون أموالهم 

ثم يبطلونها باملن واألذى، وللذين ينفقون أموالهم 

لرؤية الناس ال لوجه الله عز وجل، ألن مثلهم لحجر 

أملــس وفوقــه تــراب وملــا نــزل املطــر الشــديد مــن 

الــرتاب كلــه يفقــد بقطــر املطــر وال  يكــون  الســاء 

يوجد فوق الحجر شيئ يرى، وكذلك وليس هؤالء 

وتعــاىل،  اللــه ســبحانه  عنــد  ثــواب  أي  املنفقــني 

واآليــة الثانيــة مثــال لعكــس ذلــك، أي مثــال للذيــن 

ينفقون لوجه الله كمثل بستان مبوضع مرتفع وإذا 

نــزل إليــه املطــر الشــديد نحصــل عــىل مثــيل مــا كان 

يثمــر بسســب املطــر، وكــذا يزيــد عنــد اللــه الثــواب 

حســب قلبــه ونيتــه.

٧ – الطل
الدائــم، وهــو  القطــر  الصغــار  لغــة: “املطــر  الطــل 

أرســخ املطــر نــدى، ابــن ســيدة: الطــل أخــف املطــر 

وأضعفــه”)36(. وقــد ورد يف مفــردات ألفــاظ القــرآن 

“الطــل: أضعــف املطــر، وهــو مالــه أثــر قليــل”)37(. 

القطــر  مــن  املســتدق  الضعيــف  “املطــر  وهــو 

وغــريه، وهــو مشــهور  عبــاس  ابــن  قالــه  الخفيــف، 

يف اللغــة. ويف الصحــاح: الطــل أضعــف املطــر، 

الطــالل”)38(. والجمــع: 

الكريــم يف  القــرآن  لفــظ “الطــل” يف  وقــد ورد 

آيــة واحــدة فقــط. قــال اللــه تعــاىل: “}َوَمثَــُل الَِّذيــَن 

ِمــْن  َوتَثِْبيتًــا  ـِه  اللّـَ َمرَْضــاِة  ابِْتَغــاَء  أَْمَوالَُهــُم  يُْنِفُقــوَن 

أَنُْفِســِهْم كََمثـَـِل َجنَّــٍة ِبَربـْـَوٍة أََصابََهــا َواِبــٌل فَآَتـَـْت أُكُلََهــا 

ِضْعَفنْيِ فَِإْن لَْم يُِصبَْها َواِبٌل فَطَلٌّ َواللَُّه مِبَا تَْعَملُوَن 

بَِصــرٌي{”)39(.

ويف هــذه اآليــة أورد اللــه ســبحانه وتعــاىل لفــظ 

“طــل”. “وهــذه أآليــة مثــل رضبــه اللــه تعــاىل لعمــل 

املؤمــن املخلــص فيقــول: كــا أن هــذه الجنــة تريــع 

يف كل حــال وال تخلــف ســواء قــل املطــر أو كــر، 

املخلــص  املؤمــن  صدقــة  اللــه  يضعــف  كذلــك 

الذي ال مين وال يؤذي سواء قلت نفقته أو كرت، 

وذلــك أن الطــل إذا كان يــدوم يعمــل عمــل الوابــل 

الشــديد”)40(.

٨ – الرجع
الرجع لغة: “ اإلعادة”)41(. وقد ورد هذا اللفظ يف 

القــرآن الكريــم عــىل معنــى املــاء الــذي مــن الســاء، 
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َاِء َذاِت  قال الله تعاىل يف القرآن الكريم: “}َوالسَّ

اآليــة “وهــو املطــر  الرَّْجــعِ{”)42(. والرجــع يف هــذه 

كتــاب  يف  ورد  وقــد  آخــر”)43(.  ملطــر  املعاقــب 

َذاِت  ــَاِء  “}َوالسَّ القــرآن:  غريــب  املفــردات يف 

الرَّْجعِ{ أي املطر، وسمي رجعا لرد الهواء ما تناوله 

من املاء، وسمي الغدير رجعا إما لتسميته باملطر 

الــذي فيــه وإمــا لرتاجــع أمواجــه وتــردده يف مكانــه.

٩ – الودق
الودق: “املطر كله شديده وهينه، وقد ودق يدق 

ودقا أي قطر “)44(.

الكريــم يف  القــرآن  اللفــظ يف  هــذا  جــاء  وقــد 

آيتــني. قــال اللــه تعــاىل يف قرآنــه املجيــد: “}أَلَــْم تـَـَر 

أَنَّ اللَّــَه يُزِْجــي َســَحابًا ثـُـمَّ يَُؤلِّــُف بَيَْنــُه ثـُـمَّ يَْجَعلـُـُه ُركَاًمــا 

َاِء ِمْن  فرََتَى الَْوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخاَللِِه َويَُنزُِّل ِمَن السَّ

ــُه  ــاٍل ِفيَهــا ِمــْن بَــرٍَد فَيُِصيــُب ِبــِه َمــْن يََشــاُء َويَْرِفُ ِجبَ

َعْن َمْن يََشاُء يََكاُد َسَنا بَرِْقِه يَْذَهُب ِباأْلَبَْصاِر{”)45(. 

يَاَح فَتُِثرُي َسَحابًا  وقال أيضا: “}اللَُّه الَِّذي يُرِْسُل الرِّ

ــَاِء كَيْــَف يََشــاُء َو يَْجَعلُــُه كَِســًفا  فَيَبُْســطُُه يِف السَّ

فَــرَتَى الْــَوْدَق يَْخــُرُج ِمــْن ِخاَللِــِه فَــِإَذا أََصــاَب ِبــِه َمــْن 

ــاِدِه إَِذا ُهــْم يَْســتَبِْرُوَن{”)46(. يََشــاُء ِمــْن ِعبَ

إذا اجتمــع الســحاب بعضــه عــىل بعــض فيقــع 

هنــاك مــا يســمى يف علــم حــوادث الجــو بالســيال 

الكهربايئ وهو الذي نرى برقا من الساء، واملطر 

ينــزل مــن خــالل ذلــك الســحب، “وأخــرج ابــن أيب 

الســحاب  قــال:  كعــب  عــن  الشــيخ،  وأبــو  حاتــم، 

غربال املطر، ولوال السحاب حني ينزل من الساء 

ألفســد مــا يقــع عليــه مــن األرض”)47(.
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امل�سادر العربية املحلية يف بيان تاريخ قدوم االإ�سالم اإلى كرياال

حممد �شافع. يف
باحث، قسم اللغة العربية، جامعة كرياال

المدخل
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العاملني 

وعــىل  عــىل أرشف املرســلني  والســالم  والصــالة 

تقــع  كــرياال واليــة  بعــد،  أمــا  وأتباعــه أجمعــني،  آلــه 

يف جنــوب الهنــد متجهــة إىل البحــر العــرب غربيــا 

وتتجــاور بالحــدود واليتــي كارنــادكا وتاميلنــادو يف 

مبوقعهــا  وتتميــز  الرقــي.  والجنــوب  الشــال 

مناطقــة ســاحلية متتــد  لهــا  إن  الجغــرايف حيــث 

حــوايل 580 كيلومــرت، والتــي كانــت تزدهــر مبوانــئ 

شهرية مثل كودونغلور كوالم وبانداليني وكاليكوت 

ولعبــت دورا بــارزا يف التبــادل التجاريــة والثقافيــة 

منــذ زمــن ســحيق. وانخفضــت أهميــة بعــض هــذه 

محــض  بعضهــا  وصــارت  القــرون  خــالل  املوانــئ 

تاريــخ  أمــا  التاريخيــة.  الســياحية واآلثــار  الوجهــات 

املتشــتتة  باألســاطري  مختلــط  لقديــم  ا كــرياال 

واألحــداث امللتبســة مثــل املصــادر التاريخيــة يف 

اللغــة املحليــة – املليامليــة، يف شــكلها القديــم 

وكرياالبزامــا   ،)Keralolpathi( كريالولبــايت   –

الثامــن عــر  القــرن  مــن   )1()Kerala Pazhama(

ميالدي، وكا أن الوالية تفتقر إىل الكتب والوثائق 

املعتمــدة وخاصــة إىل مــا يبــني تاريخهــا اإلســالمي 

القديــم حيــث إن العالقــة الوتيــدة التــي اســتمرت 

بــني الهنــد والعــرب والســيا بجنــوب الهنــد كانــت 

الزمــان  قديــم  منــذ  التجاريــة  بالتبــادالت  مزدهــرة 

ولهــا أدلــة محققــة يف املصــادر التاريخيــة وكانــت 

مشــهورة يف العامل. فهذه محاولة متواضعة لبيان 

بعــض الكتــب العربيــة التــي ألفــت قبــل كريالولبــايت 

بقــدوم  املتعلقــة  كــرياال  واليــة  يف  وكرياالبازامــا 

الخــراء. تربتهــا  اإلســالم إىل 

تاريخ قدوم اإلسالم إلى كيراال
كانت مناطق كرياال الساحلية متعلقة بالعرب منذ 

زمــن قديــم وفــق األدلــة التاريخيــة. ومــا ســجلت يف 

أيــة كتــب بانقطــاع هــذه العالقــة التجاريــة والثقافيــة 

والحضاريــة يف قــرن أو يف عــر مــن أوائــل القــرون 

عــن  تجــارا وهــذا واضــح  العــرب  امليــالدي. وكان 

وصفهــم يف القــرآن الكريــم “إيالفهــم رحلــة الشــتاء 

الهنــد ووصائــف  بــالد  والصيــف”)2(، واألخبــار عــن 
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منتجاتهــا كانــت موجــودة يف أشــعارهم الجاهليــة. 

والعــرب كانــوا ميكثــون يف كــرياال للتجــارة لبضعــة 

شهور منتظرين املناخ املناسب لإلياب منها إىل 

بالدهــم عــر املراكــب، وحينــا يقيمــون هنــا وتــدوا 

عالقتهــم مــع املجتمــع املحليــة مــن الهندوســيني 

باملصاهرة كا ورد يف بعض البحوث والدراسات 

بــأن الشــعب “مابــال” الفرقــة الخاصــة مــن مجتمــع 

ويتقــن  العالقــة.  هــذه  أحفــاد  بكــرياال  اإلســالمي 

هــذه األفــكار بدليــل “لوحــة نحاســية برتيشــابايل” 

امللــي مبســامحة  باألمــر  ســتانوراوي  ملــك  مــن 

تجاريــة للنرانيــة يف كــوالم بواليــة كــرياال يف عــام 

عيــان  شــهود  توجــد  امليثــاق  وثيقــة  ويف  849م 

وثيقــة  كأول  تعتــر  وهــذه  املســلمني،  باســاء 

كــرياال،  بواليــة  املقيــم  املســلم  لتواجــد  معتمــدة 

وهــذه الوثيقــة تــدل عــىل إقامــة املســلمني يف هــذا 

القــرن واســتمرار عالقــة العــرب ودعوتهــم إىل ديــن 

التاســع  القــرن  اإلســالم يف كــرياال عــىل األقــل يف 

امليــالدي. وهنــاك كثــري مــن اآلراء املختلفــة حــول 

قــدوم اإلســالم وتحديــد زمنــه يف العــر النبــوي أو 

بعــده مــن القــرون املتتاليــة.

وملعانقــة اإلســالم مــن قبــل الشــعب الهنــدويك 

أســباب عــدة، ومــن أهمهــا املوقــع الجغــرايف لواليــة 

كــرياال خاصــة املناطــق الغربيــة، والجاليــات العربيــة 

العــدل  التجــارة يف املواســم،  بازدهــار  املتكونــة 

واملســاواة واألخــوة والقيــم اإلنســانية يف العقائــد 

اإلســالمية، وحالــة الركــود الدينــي واالجتاعــي بــني 

أهــل كــرياال، املعاملــة اإلجيابيــة مــن امللــوك بكرياال 

مــع العــرب، وهــذه العنــارص كلهــا أدت إىل انتشــار 

اإلســالم فيهــا. أمــا تاريــخ الوقائــع واألحــداث التــي 

وملتبســة  مختلطــة  اإلســالم  انتــر  حــني  وقعــت 

باألســاطري والحقائق ومنها تاريخ امللك املليباري 

اإلســالم ورحلتــه إىل  واعتناقــه  بريومــال  شــريامان 

املكــة ووفاتــه أثنــاء العــود ووصيتــه مــع مرافقيــه مــن 

والنشــاطات  بــالده  اإلســالم يف  للدعــوة  العــرب 

قبــل  مــن  كــرياال  يف  األوىل  اإلســالمية  الدعويــة 

الزمــن،  هــذا  دينــار وأصحابــه وتحديــد  بــن  مالــك 

الحقائــق  جــاد الكتشــاف  بحــث  إىل  تفتقــر  كلهــا 

مــن األســاطري املنتــرة بــني مســلمي كــرياال. فهنــا 

تــورد الدراســة بعــض الكتابــات العربيــة التــي ألفتهــا 

العلــاء الكرمــاء املســلمني والتــي تســتحق الرتكــز 

عليهــا بهــذه املناســبة التاريخيــة.

المصادر العربية المحلية
األدلة الجغرافية والعلمية تحقق التاريخ كاملصادر 

الرئيســية والكتــب والوثائــق التاريخيــة أيضــا تســاند 

هذه املصادر كالثانوية. فهذه الدراسة تحاول يف 

الطــرف الثــاين بــأن تســاند ببعــض الكتــب التاريخيــة 

اللغــة  أنهــا كتبــت يف  كــرياال رغــم  بواليــة  املحليــة 

يعتــر  كــرياال  قــدوم اإلســالم إىل  فتاريــخ  العربيــة. 

كقدومــه إىل الهنــد حيــث إن قــدوم اإلســالم إىل 

شــال الهنــد ســجل بحملــة إبــن قاســم الســند يف 

ســنة 711 م، أمــا يف كــرياال كانــت تســتمر عالقــة 

الراهــن.  الوقــت  أوائــل امليــالدي إىل  العــرب مــن 

فالكتابات العربية التاريخية من كرياال تتميز بردها 

وبيــان  كــرياال  إىل  اإلســالم  قــدوم  عــن  التاريخيــة 

أحــداث تاريخيــة متعلقــة بقــدوم اإلســالم وانتشــاره 

“تاريــخ  أهمهــا  ومــن  املختلفــة،  كــرياال  أرجــاء  يف 

ظهــور اإلســالم يف ديــار مليبــار” ملحمــد بــن مالــك 

فرمــاض” ملؤلــف  و املخطــوط “قصــة شــكرابريت 

غــري معــروف يف املكتبــة الريطانيــة للمخطوطــات 
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و”تحفــة املجاهديــن يف بعــض أخبــار الرتغاليــني” 

ألحمــد بــن محمــد زيــن الديــن املخــدوم، و”تحفــة 

املبني للسامري الذين يحب املسلمني” لقايض 

محمــد بــن عبــد العزيــز الكاليكــويت.

»تاريخ ظهور اإلسالم في ديار مليبار«
هــذا كتــاب مخطــوط عــر عليــه مــن مكتبــة املســجد 

مادايي، والذي ميكن أن يعد كأقدم كتاب محيل 

لكنــه غــري مشــهور وغــري  قــدوم اإلســالم  تاريــخ  يف 

مطلع إليه أنظار البحوث الجادة وحيث إنه يستحق 

االحتفــاظ والدراســة التحليليــة والتاريخيــة. ونســخ 

هــذا الكتــاب محفوظــة يف بعــض املســاجد وعنــد 

بعــض العلــاء ويوجــد يف املكتبــة الثقافيــة ملابــال 

بجامعــة كاليكــوت. وقــد احتفظــه قضــاة كاليكــوت 

عر العصور ودّل عليه السيد حسني ابن الباعلوي 

إىل ديوان يس بهادور غوباالن ناير املوظف الكبري 

تحت حكومة الريطانية مبنطقة ويناد حينا طلب 

املعلومــات حــول تاريــخ املجتمــع اإلســالمي بكــرياال 

فرتجــم لــه وطبعهــا يف اســم “مليالتيــيل مابالمــار” 

يف عــام 1917م.

حفيــد  مالــك  بــن  محمــد  املؤلــف  فيــه  يبــني 

مالــك بــن حبيــب أحــد أصحــاب مالــك دينــار، تاريخ 

معجــزة الرســول صــىل اللــه عليــه وســلم بانشــقاق 

اليمــن  مــن  بــن مالــك ملــك  القمــر وقصــة حبيــب 

واعتناقه اإلسالم إثر هذه املعجزة ومشاهدة هذه 

املنظــر العجيــب مــن قبــل امللــك الهنــد شــريامان 

بريومال ورحلته إىل املكة والتقائه مع النبي األمني 

النبــي  قبــل  مــن  الديــن”  “تــاج  وإســالمه وتســميته 

العــرب  بــالد  اللــه عليــه وســلم وإقامتــه يف  صــىل 

بضــع ســنني وزواجــه مــن ســاللة امللــك حبيــب بــن 

مالك ورغبته للعودة إىل بالده ووفاته أثناء الطريق 

ووصيتــه إىل مالــك دينــار ومــن معــه مــن ســاللته أن 

يسافروا إىل بالده كرياال وعلمهم جغرافية مناطقها 

لهــم  املســاعدة  تطلــب  ملكيــة  رســالة  وســلّمهم 

للنشاطات الدعوية وأوصاهم بأن ال يخروا وفاته، 

وكــذا قــدوم مالــك بــن دينــار وأصحابــه يف املركبــني 

ووصــل واحــد إىل مينــاء كودونغلــور بكــرياال واآلخــر 

إىل املعر بوالية تاميلنادو تحت قياديت مالك بن 

دينار وتقي الدين بن مالك بن حبيب. وبناء عرة 

مســاجد يف املناطــق، وهــي: كودونغلــور وكــوالم 

وهيــيل  ودرمفــن وجرفــن  وباندالينــي  وشــاليات 

مادايي وكانجركوت ومنجلور وفاكنور. وتعتر هذه 

املساجد العرة املساجد األوىل يف كرياال، ومن 

بينهم املســجد األول بكدونغلور الذي يعتر كأول 

مســجد يف الهنــد.

وهذه التفاصيل الواردة يف تاريخ ظهور اإلسالم 

يف ديــار مليبــار توجــد أيضــا يف “قصــة شــكروريت 

فرمــاض”)3(، وهــي وثيقــة تارخيــة مخطوطة محفوظة 

يف املكتبــة الريطانيــة للمخطوطــات وتبــني نفــس 

التفاصيــل التاريخيــة املتعلقــة بقــدوم اإلســالم إىل 

منطقــة مليبــار بواليــة كــرياال. وقــد أدت هــذه الوثيقــة 

املحفوظــة يف بريطانيــة إىل دراســات تحليليــة مــن 

قبــل بعــض العلــاء مثــل فريدمــان)4(.

 »تحفة المجاهدين في بعض 
أخبار البرتغاليين«

هــذا كتــاب مشــهور يف العــامل ألفــه العــامل الكبــري 

بــن محمــد زيــن الديــن املليبــاري -  الشــيخ أحمــد 

“املخــدوم الثــاين” وهــو الشــيخ أحمــد زيــن الديــن 

ابــن الشــيخ محمــد الغــزايل ابــن الشــيخ زيــن الديــن 
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أيب يحيــى زيــن الديــن بــن عــيل بــن أحمــد املعــري 

املليباري الفوناين الشافعي – املشهور باللقب 

“ املخــدوم الثــاين “ أو “املخــدوم الصغــري”. ولــد 

مــدة  وقــى  1532م،  عــام  فونــاين  منطقــة  يف 

طويلــة يف تعلــم العلــم الدينــي وارتحــل إىل املكــة 

املكرمة وأقام هناك عرة سنني وتلقى العلم من 

العلاء العظاء ثم عاد إىل فوناين وعمل كقاضيا 

ومدرســا يف املســجد الجامــع فيهــا ســتة وثالثــني 

العــامل وكــذا ملــوك  مــع علــاء  ولــه عالقــة  عامــا. 

بكاليكــوت  الســامري  امللــك  مــع  الهنــد وخاصــة 

معــه  يتشــاور  وكان   ،)Zamorins of Calicut(

األمــور املتعلقــة مــع العــرب واملجتمــع اإلســالمي 

بكــرياال. وقــد تــويف ســنة 1583م رحمــه اللــه.

ولــه إســهامات جليــة يف اللغــة العربيــة مبؤلفاتــه 

ومــن  واالجتاعــي  الدينــي  مجــال  يف  الضخمــة 

األعــني”  قــرة  بــرح  املعــني  “فتــح  كتبــه:  أشــهر 

و”تحفة املجاهدين يف بعض أخبار الرتغاليني”، 

وجديــر بالذكــر بــأن الواليــة متلــك كتابــا عربيــا كأقــدم 

كتــاب تارخــي محــيل عــن واليــة كــرياال. وتعــد “تحفــة 

املجاهديــن” كأشــهر كتــاب لزيــن الديــن املخــدوم 

الثــاين وتتميــز كأقــدم كتــاب محليــة تارخيــة معتمــدة 

لواليــة كــرياال، وكــروة قيّمــة لــألدب املقاومــة مــع أنها 

الهنادكــة  لــدى  القدميــة  العقائــد والتقاليــد  تبــني 

بكــرياال. ورغــم كل هــذه التفاصيــل تــورد تاريــخ ظهــور 

األديــان املختلفــة إىل تربــة كــرياال وخاصــة اإلســالم 

مــن قصــة شــكراوريت بريومــال  التاريخيــة  والوقائــع 

ورحلتــه إىل املكــة وكــذا إىل بنــاء املســاجد األوىل 

اإلســالمية  الدعويــة  النشــاطات  كــرياال خــالل  يف 

األوىل بكــرياال مــن قبــل مالــك بــن دينــار واصحابــه. 

وكان تأليــف هــذا الكتــاب تلبيــة الحتياجــات الوطــن 

واملنطقــة مليبــار خاصــة ألن يحــث املســلمني ضــد 

املستعمرين وينبههم عن مسؤوليتهم تجاه الوطن 

والدين وكذا كان جهدا بالغا يف املقاومة حتى أنه 

قد أهدى هذا الكتاب إىل امللك عيل عادل شاه 

ببيجابور. وترجم هذا الكتاب إىل عدة لغات محلية 

والرتغاليــة  اإلنجليزيــة  اللغــات  مــن  محليــة  وغــري 

والالتينية واإلفرنجية واألسبانية واألملانية والفارسية 

واألردويــة، والتمليــة، وكناديــة، واملليامليــة.

القســم  أقســام:  أربعــة  إىل  الكتــاب  وينقســم 

األول يف بعــض أحــكام الجهــاد وثوابــه والتحريــض 

عليــه مــع اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة وذكــر 

اللــه.  ســبيل  يف  للمجاهديــن  والثــواب  الفضــل 

والقســم الثــاين عــن تاريــخ ظهــور اإلســالم يف ديــار 

مليبــار، يفصــل فيــه القصــة املشــهورة عــن امللــك 

شــريامان برومال ورحلته إىل النبّي صىل الله عليه 

دينــار  بــن  مالــك  اإلســالم ودعــوة  واعتنــاق  وســلم 

مليباريــة.  مناطــق  مختلــف  يف  املســاجد  وبنــاء 

بنيــت  التــي  التفاصيــل حــول األماكــن  وهــذه هــي 

فيهــا املســاجد تحــت إرشاف مالــك بــن حبيــب: 

ثــم يف  ثــم يف كــومل )كــومل(،  أوال يف كودنكلــور، 

هيــيل مــاراوي )إيزميــال(، ثــم يف بكنــور )بــدكل يف 

ثــم  ثــم يف منجلــور )منجالبــورام(،  واليــة كرناتــكا(، 

يف كانجركوت )ثم رحل إىل هييل ماراوي ومكث 

هنا ثالثة أشهر(، ثم يف جرفن )رشي كندبورام(، 

ثــم  / دهارمدهــام(،  )درمفتنــام  درمفــن  ثــم يف 

ثــم يف شــاليات  يف فندرينــة )باندالينــي كــوالم(، 

)وســكن هنــا خمســة أشــهر(. لكــن زعــم الشــيخ بــأن 

هــذا التاريــخ مل يحقــق عنــده ورمبــا يكــون بعــد قرنني 

من الهجرة النبوية. ولكن أكر املليباريني يعتقدون 

إىل اليوم، بأن امللك بريومال قد زار النبيى صىل 
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اللــه عليــه وســلم واعتنــق اإلســالم مــن بــني يديــه ثــم 

أن  بــالده وأوىص أصحابــه  أثنــاء عوتــه إىل  تــويف 

بالنشــاطات  ويقيمــوا  مليبــار  إىل  الرحلــة  يتابعــوا 

الدعوية اإلسالمية، لكن مل يصل التاريخ حتى اآلن 

إىل صــورة واضحــة. والقســم الثالــث عــن عــادات 

غريبــة واعتقــادات وتقاليــد قدميــة لــدى الهنــادك 

املليباريــة. والقســم الرابــع ينقســم إىل أربعــة عــر 

فصال، ويبني فيه الشيخ من قدوم الرتغاليني إىل 

انهيــار قوتهــم وفتــح الســامري قلعــة شــاليم.

 »تحفة المبين في بعض 
أخبار البرتغاليين«

هــذه قصيــدة حربيــة ألفهــا قــايض محمــد بــن عبــد 

العزيز الكاليكويت )1577م – 1616م(. كان عاملا 

وأديبــا وشــاعرا مروموقــا مــن أرسة قضــاة كاليكــوت 

رمضــان  أبوبكــر  الكبــري  العــامل  وحفيــد  املشــهورة 

الكرمــاء  العلــاء  مــن قبــل  الشــاليايت. وقــد تعلــم 

يف زمنــه وصــار متقنــا يف علــم الحديــث والتفســري 

والفقــه وعلــم األفــالك والفلســفة وعلــم الحســاب 

قاضيــا  الســامري  امللــك  وعينــه  النجــوم،  وعلــم 

املســجد  مقــره  وكان  كاليكــوت،  ملدينــة  رســميا 

ولــه مؤلفــات عديــدة  الجامــع مبنطقــة كوتيشــريا. 

إال أن بعضهــا قــد طبعــت والباقــي ضاعــت. ومــن 

املنتخبــات  امللتقــط،  الفرائــض  إســهاماته:  أهــم 

الفرائــد، نظــم األجنــاس، نظــم قطــر النــدى، مدخــل 

الجّنــات، منظومــة يف تجويــد القــرآن، منظومــة يف 

علم األفالك والنجوم، منظومة يف علم الحساب، 

العوامــل،  نظــم  الخطــوط والرســائل،  منظومــة يف 

الخطبــة الجهاديــة، قصيــدة إىل كــم أيهــا اإلنســان، 

القايــيل، مقاصــد  لبــا  الشــيخ عثــان  عــىل  مرثيــة 

النكاح، قصيدة نصيحة املؤمني، الدرّة الفصيحة، 

الوعــظ والنصيحــة، قصيــدة  الفصيحــة يف  الــدرّة 

الــذي  للســامري  املبــني  الفتــح  الجنــان،  مدخــل 

يحــب املســلمني.

يحــب  لــذي  ا للســامري  املبــني  لفتــح  و”ا

املســلمني”. قصيــدة ألفــت يف بحــر الرجــز، تبلــغ 

537 بيتــا. يبــني فيهــا عــن وصــول الرتغاليــني إىل 

مليبــار واســتعارهم املليبــار ثــم عــن بنــاء قلعتهــم 

يف شاليام، وعن محاربة السامري ملك كاليكوت 

وجيشــه الرتغاليــني وفتحــه قلعــة شــاليام. وكانــت 

هــذه مخطوطــة إىل أن طبعهــا املولــوي عبــد القــادر 

األشــعار’  ‘جواهــر  كتابــه  وجمعهــا يف  الفضفــري 

وقــد ترجــم أوال هــذه القصيــدة إىل اللغــة املليــامل 

عبــد  املشــهور ك.ك محمــد  والباحــث  املــؤرخ 

الدكتــور  نــر  ثــم  1986م  كونــدويت ســنة  الكريــم 

مــع  1992م  ســنة  ماليامليــة  ترجمــة  العزيــز  عبــد 

)Dr. Gangadharan( مقدمــة للدكتــور غنغــادرن

)5(. وســاه الشــيخ “الفتــح املبــني” بــأن فتــح امللــك 

الســامري قلعــة شــاليام يف عــام 1581م كان فتحــا 

مبينــا ألهــل كــرياال. وقــد أورد القــايض محمــد بعض 

تفاصيــل تاريــخ قــدوم اإلســالم إىل كــرياال أثنــاء هــذه 

الســادس  القــرن  أحــداث  القصيــدة إضافيــا عــىل 

عــر ميــالدي، ومنهــا األبيــات التــي تصــف امللــك 

الســامري:

ــــــــذي ــــــار ال ــ ــــــلطان املليب وارث ســ

أعــــى هل الســــيف وقــــال خــــذ بذي

ــــــــلد ه بعــــــــد قســــــــمة الب ن أ�ة حــــــــني
يهعــــــا ملــــــن يليــــــه مــــــن العبــــــاد)6( �ج
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ــــــــذا الســــــــامري ــــــــق ه ــــــــا وف
ن
وإ�

ــــــر ن لك اكف ــــــني ــــــه ب للحــــــرب مع

ــــــــر ي املطه ــــــــيج ــــــــوة الن ــــــــّر دع ب

ــر ــ ــ ــقاق القم ــ ــ ــوم انش ــ ــ ــاهل ي ــ ــ لن

ــــــــه  ا مــــــــن بلدن
ة

ــــــــا رأي انشــــــــقا� مل

رتــــــه ز�ي ســــــافر خفيــــــة إىل 

ــا  ــ ــ ــ ي وآمن ــيج ــ ــ ــ ــــية أ�ة إىل الن ــ ــ ح

ي فصــــــار مؤمنــــــا هلل والنــــــيج �ج

مليبــــــــار  إىل  رجوعــــــــه  ي 
ن

و�

ر ــــــد�ي ــــــك ال ي تل
ن

ــــــلم � س ــــــري الإ ليج

ــــــــار  ــــــــن الظف ــــــــوت م ــــــــه امل أصاب

ــار ــ ــ خب
أ
ــر ال ــ ــ ي أ�ش

ن
ــذا أ�ة � ــ ــ ك

ــــــــه ــــــــور وفي ــــــــاك م�ش ه هن ــــــــرج وق
يه)7( ــــــا يشــــــ�ة ــــــد اكن حي ــــــا ق ــــــع م ي �ج

نهايــة القصيــدة تشــري إىل  وهــذه األبيــات يف 

تاريــخ قــدوم اإلســالم إىل كــرياال والوقائــع التاريخيــة 

التــي وردت يف الكتــاب “تاريــخ ظهــور اإلســالم يف 

ديــار مليبــار” وكــذا “تحفــة املجاهديــن يف بعــض 

أخبــار الرتغاليــني”. لكــن مــا فصلــت فيهــا جميــع 

التفاصيــل كــا يف الكتابــني.

الخاتمة
حاولت الدراسة أن تطلع إىل بعض الكتب العربية 

املحليــة املتعلقــة ببيــان تاريــخ قــدوم اإلســالم إىل 

كــرياال، ومــن أهمهــا “تاريــخ ظهــور اإلســالم يف ديــار 

املبــني  و”تحفــة  املجاهديــن”  و”تحفــة  مليبــار” 

فالكتــاب  املســلمني”.  يحــب  الــذي  للســامري 

األول يعتــر كأقــدم كتــاب عــريب تاريخــي يف واليــة 

“تحفــة  كالكتــاب  مشــهورة  غــري  أنهــا  رغــم  كــرياال 

يعــد  إنــه  الثــاين، حيــث  للمخــدوم  املجاهديــن” 

كأقــدم كتــاب تاريخــي معتمــد لوالليــة كــرياال، أمــا 

البالــغ بكونــه مؤلفــا  األول أيضــا يســتحق االهتــام 

الخــط  تــدل  وكــذا  الثــاين  تأليــف  مــن  قــرون  قبــل 

القــرن  األمــوي،  العــر  عــىل قدمــه إىل  الكــويف 

الســابع أو الثامــن امليــالدي. وكــذا قصيــدة قــايض 

محمــد الكاليكــوت تشــري إىل بعــض الوقائــع التــي 

مبكتبــة  املخطوطــة  ووثيقــة  الكتابــني  يف  وردت 

بريطانيــة للمخطوطــات عــىل اســم “قصــة شــكروريت 

فرمــاض”. واألمــر الجديــر بالذكــر بــأن هــذه الكتــب 

والقصيــدة ألفــت يف اللغــة العربيــة يف واليــة كــرياال 

حيــث إن مشــاهر األدبــاء املعارصيــن املليامليــة – 

لغــة األم لواليــة كــرياال – باملخــدوم األول والثــاين 

وقــايض محمــد ومــن أبرزهــم تونجانــت رامانوجــان 

ناراينــا  وميلبتــور  وبونتانــم منبوتــريي)9(  أزوتاجــن)8( 

بتاتريي)10( وكذا املشهورين يف كرياال – ليس لهم 

تأليفــات موجهــة للشــؤون االجتاعيــة والسياســية 

“تحفــة  أو  املجاهديــن”،  “تحفــة  مســتوى  عــىل 

املبــني للســامري الــذي يحــب املســلمني” وهــذا 

مــا مييــز الشــيخ زيــن الديــن املخــدوم الثــاين وكــذا 

قــد  بأنهــم  وقــايض محمــد  األول  جــده املخــدوم 

اجتاعيــة  مشــاكل  ملواجهــة  األدب  اســتخدموا 

آنــذاك. وسياســية 
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املنظمات االإ�سالمية يف كرياال ودورها يف انت�سار اللغة العربية

�شعيدة ك.ت
باحثة، قسم اللغة العربية، جامعة كرياال

لمحة عامة إلى دراسة اللغة العربية 
وآدابها في كيراال

لشــخصية  ا عــىل  كــريال  واليــة  حافظــت  لقــد 

اإلســالمية عــىل مــدى القــرون املاضيــة، واهتمــت 

آالفــا  إن  حيــث  بالغــا،  اهتامــا  العربيــة  باللغــة 

والجامعــات  والكليــات  املــدارس واملعاهــد  مــن 

عــىل  املحافظــة  بــارزا يف  دورا  اإلســالمية متثــل 

اللغــة العربيــة. ومناهجهــا تشــمل العلــوم الدينيــة 

النبويــة والفقــه اإلســالمي  التفاســري واألحاديــث   -

والقواعــد واألدب  والفلســفة واملنطــق  والعقائــد 

الحديــث. ويف  العــريب  واألدب  القديــم  العــريب 

هــذا الســياق يقــول العالمــة املــؤرخ الكبــري ســاحة 

يف  “وللمســلمني  النــدوي  الحســن  أبــو  الشــيخ 

جنوب الهند)مدراس، وكريال، وبالد مليبار( نشاط 

كبــري يف نــر التعليــم الدينــي و املــدين، وتأســيس 

املــدارس الدينيــة العربيــة والكليــات اإلســالمية، و 

ميتــاز أهــل مليبــار يف واليــة كــريال بشــغفهم باللغــة 

العربيــة و متســكهم بهــا. ولهــم مــدارس منتــرة يف 

اللغــة  إن دراســة  الكبــرية “1.  املديريــات واملــدن 

أكــر  العربيــة وآدابهــا يف واليــة كــريال الهنديــة تعــد 

الهنديــة األخــرى، وهــي  بالواليــات  انتشــارا مقارنــة 

تبــدأ يف تلــك الواليــة مــن مرحلــة التعليــم األســايس 

وتستمر يف جميع املراحل التعليمية كجزء ال يتجزأ 

الــدرايس. مــن املنهــج 

بــأن اللغــة العربيــة ال ينحــر  ونســتطيع القــول 

نطــاق تدريســها عــىل املعاهــد الدينيــة واملــدارس 

واملســاجد فحســب، بل تعتمد ليشــمل تدريســها 

عــىل املــدارس الحكوميــة والكليــات والجامعــات. 

اإلبتدائيــة إىل مســتوى  التعليــم  مــن مرحلــة  تبــدأ 

التعليميــة  املؤسســات  تلــك  وتكتــظ  الدكتــوراه. 

بــاآلالف مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن يقومــون 

الطــالب  مــن  العربيــة عــىل ماليــني  اللغــة  بتــدرس 

يف هــذه األيــام. ولكــن يف بــادئ األمــر بعــد دخــول 

اإلســالم يف هذه الوالية مل تكن هناك مدارس وال 

كليــات والجامعــات. كانــت املســاجد هــي املــكان 

الوحيــد لدراســة اللغــة العربيــة.
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نشر اللغة العربية من دروس المساجدية
التعليــم  حلقــات  كانــت  املــدارس  انتشــار  قبــل 

العلــاء  ومنــازل  أماكــن مختلفــة كاملســاجد  يف 

ودكاكــني الكتــب والكتاتيــب والصالونــات األدبيــة 

والقصــور وغريهــا. وابتــدأ املســلمون أوال الكتاتيــب 

لتعليم القرآن واألحكام الدينية لألطفال والحلقات 

الدراســية يف املســاجد بعــد فــرتة طويلــة، تطــورت 

الكبــرية وســميت  العلــوم  الكتاتيــب كمراكــز  هــذه 

بالــدروس املســاجدية. أصبحــت هــذه املســاجد 

يف كرياال مراكز التعليم والتدريب الديني وتتابعت 

الحالــة إىل عــدة قــرون متواليــة. وارتفــع بعضهــا إىل 

ذروة الشــهرة ونبغــت فيهــا علــاء وأدبــاء اشــتهروا 

اللــه  عبــد  الشــيخ  ومنهــم  اإلســالمية،  اآلفــاق  يف 

بــن عبــد الرحمــن املليبــاري، وعبــد اللــه بــن أحمــد 

كــرياال كان  الــدروس يف  الكاليكــويت. ومــن أشــهر 

مــن خدمــات  بفنــان  الجامــع  قامئــا يف املســجد 

عــرف يف  وأول درس املســجدي  املخدوميــني. 

تاريــخ كــرياال هــو درس يف مســجد شــاطئ الركــة 

الكــرى بتانــور.

لقــد اســتمر تعليــم اللغــة العربيــة يف كــرياال يف 

غــري انتظــام أو منهجيــة لقــرون عديــدة حتــى مطلــع 

القــرن العريــن وجــرى بعــض التطــورات يف تعليــم 

اللغــوي والدينــي بأيــدي بعــض املصلحــني. وبــدأوا 

تأســيس مدارىــس الدينيــة بنظــم مخططــات مناهــج 

جديــدة  طرقــا  وفتحــوا  مدرســية  وكتــب  دراســية 

لتعليــم حديثــة.

حركة المدارس في كيراال
يعد أوساط القرن العرين عر النهضة الحديثة 

يف تعليــم اللغــة العربيــة يف كــرياال. ومــن األوائــل 

القادة الذين بذلوا جهدهم يف تأسيس املدارس، 

املؤســس الحقيقــي لحركــة املــدارس الدينيــة يف 

أحمــد )1283  كنــج  الشــيخ شــاللكت  هــو  كــرياال 

الــذي  انتعــاش هــذه الحركــة  -1338 هجريــة(، ان 

حدث يف العهد الحديث يف مجال اللغة العربية 

الشــيخ  ونصــح  كــرياال.2  يف  اإلســالمي  والتعليــم 

بنظــام  املــدارس  يرتبــوا  أن  للمعلمــني  شــاللكتي 

داريس ومناهج مرتبة ومنظمة لكيال يفوت الطالب 
مــن عمــره شــيئ.3

تنظيم الجديد لتعليم األساسي للغة 
العربية

حاول الشيخ شاللكت كنج أحمد تحديث التعليم 

األسايس للغة العربية يف املدارس الدينية فعمل 

وقــام  الغــرض  لهــذا  مفصلــة  خطــة  إعــداد  عــىل 

بتنفيذهــا يف وازكاد بدعــم مــن تالميــذه ورشع يف 

بناء مدرسة جديدة طبقا لخطته الجديدة ومناهجه 

الدراســية. وأدخــل إىل مدرســة وازكاد الســبورات 

الســوداء والطباشــري واملقاعــد والطــاوالت ووســائل 

تعليميــة أخــرى كانــت غــري مألوفــة يف تلــك األيــام. 

ألف الشيخ شاللكتي بعض الكتب الدراسية وفق 

لــكل فصــل مناهــج  الجديــد وجعــل  هــذا املنهــج 

انتــرت أخبــار هــذه النشــاطات  دراســية خاصــة. 

بعــض  يف  وارتفعــت  واســعا،  انتشــارا  والتنظيــم 

أنحــاء بــالد كــرياال مــدارس الجديــدة بــدل الكتاتيــب 

القدميــة بالتقليديــة، وبعــض الــدروس املســاجدية 

تحولــت إىل مــدارس كبــرية عاليــة أو كليــة عربيــة، 

إبتدائيــة  مــدارس  األنحــاء  بعــض  يف  وارتفعــت 

مــدارس  الكتاتيــب إىل  بعــض  الدينيــة. وتحولــت 

مدنيــة أقرتهــا حكومــة املنطقــة. وبعدئــذ ارتفعــت 
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يف كثري من القرى مباين خاصة للمدارس الدينية 

صغــرية وكبــرية حســب طاقــة أهلهــا، ليــس لهــا مثيــل 

يف أيــة واليــة مــن واليــات الهنــد.

جهــده يف  يبــذل  الــذي  آخــر  وهنــاك مصلــح 

ذاك  حــني  يســمى  لكــرياال-  الجنوبيــة  األجــزاء 

الشــيخ  للجهــود  تقريبــا  ماثلــة  ترافانكــور-  بواليــة 

القــادر  شــاللكتي هــو املصلــح فاكــم محمــد عبــد 

جليــال  عاملــا  وكان  1932م(   -1873( مولــوي 

كــرياال.  يف  املســلمني  املصلحــني  أوائــل  ومــن 

وجــاءت النشــاطات التعليميــة تحــت ريــادة فاكــم 

بتأســيس  تتمثــل  إصالحــات  إىل  وتقــود  مولــوي 

املــدارس الدينيــة الحديثــة وادخــال اللغــة العربيــة 

إىل املــدارس الخاصــة والحكوميــة. ومــع هــذا ويف 

كوتشــن ظهــرت جهــود العلــاء واملصلحــني امثــال 

معــني  محمــد  والســيد  مكتــي  اللــه  ثنــاء  الســيد 

حمــداين املتــوىف ســنة 1922م يف تعليــم العربيــة 

اإلســالمي. والتعليــم 

الخدمات المدرسية تحت منظمات 
اإلسالمية

للطــالب  منــح اإلذن  الريطــاين  الحكــم  أثنــاء  ويف 

املســلمني يف مــدارس ماالبــار بالتعليــم الدينــي. 

الهنــد دولــة كبلــدة  ولكنــه وبعــد اإلســتقالل أعلــن 

علانية يف عام 1949م وانخفضت نسبة التعليم 

هــذا  يؤثــر  أن  مــن  وبــدال  املــدارس.  الدينــي يف 

نعمــة يف  أصبــح  املســلمة  الطوائــف  عــىل  ســلبا 

بالتعليــم اإلســالمي وتعليــم  يتعلــق  فيــا  حقيقتــه 

عــىل رضورة  املســلمون  أعــني  فتــح  النــه  العربيــة 

الرتتيــب لتعليــم أبنائهــم الديــن. وتقدمــت العديــد 

مــن املنظــات والهيئــات واللجــان ملجابهــة هــذا 

التحــدى وبــدأت يف تأســيس الكثــري مــن املــدارس 

العربية الدينية يف كل مدينة وقرية مانحة التعليم 

الدينــي وتعليــم العربيــة ألبنــاء املســلمني وبناتهــم. 

وبــدأت املنظــات الثقافيــة والدينيــة يف تأســيس 

مدارســها الدينيــة الخاصــة بهــا واســتمرت يف ذلــك 

ومن هذه املنظات جميعة العلاء لعموم كرياال 

ونــدوة املجاهديــن يف كــرياال وجمعيــة العلــاء يف 

كــرياال وجاعــة اإلســالم وجاعــة العلــاء لجنــوب 

كــرياال. وكل مجموعــة تتبــع منهجــا دراســيا وخططــا 

وكتبا دراسية خاصة بها معدة وفق أفكارها وآراءها 

الدينيــة الخاصــة بهــا ولــكل هيئــة امتحانــات وهيئــة 

باجــراء االمتحانــات واعــداد  تعنــي  تربويــة تخصهــا 

املــدارس  عــىل  اإلرشاف  و  املدرســية  الكتــب 
الدينيــة.4

جمعيــة العلمــاء لعمــوم كيــراال: تديــر منظمــة 
مــن  العــدد  أكــر  كــرياال  لعمــوم  العلــاء  جمعيــة 

تديرهــا  بحيــث  الواليــة  يف  الدينيــة  املــدارس 

وتــرف عليهــا الهيئــة التعليميــة التــي تنتمــي إىل 

هــذه املنظمــة والتــي تدعــي “لجنــة تعليــم الديــن 

اإلسالمي”، وهي هيئة يف حسن التنظيم. وهناك 

تقريب 10000مدرسة دينية يف املناطق الحرية 

والريفية لكرياال.وهناك ايضا هيئة التعليم الســني 

يف كرياال برئاسة أ ب أبوبكر مسليار تدير مدارسها 

تتجــاوز يف عددهــا  والتــي  بهــا  الخاصــة  الدينيــة 

8000مدرســة.

نــدوة المجاهديــن فــي كيــراال: متتلــك نــدوة 
املجاهديــن يف كــرياال أكــر من2000مدرســة دينيــة 

لنــدوة  التابعــة  التعليميــة  الهيئــة  تديرهــا هيئتــني: 

املجاهدين يف كرياال، ومجلس البحوث والتعليم 

االســالمي.
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جماعــة االســالمي: إن جاعــة االســالمية بنــت 
الدينيــة.  للمــدارس  حديــث  يليــق مبنهــج  نظامــا 

يديرهــا  دينيــة  1000مدرســة  مــن  أكــر  فهنــاك 

الجنــاح التعليمــي التابــع لهــذه املنظمــة املســمى 

ب “مجلــس العلــم اإلســالمي” )أو مجلــس التعليــم 

اإلســالمي يف كــرياال( يف كالكــوت.

جمعيــة العلمــاء لجنوب كيــراال: ويف األجــزاء 
الدينــي  التعليــم  هيئــة  تديــر  كــرياال  مــن  الجنوبيــة 

مدرســة   5000 تقريبــا  كــرياال  لجنــوب  اإلســالمية 

دينية ترف عليها “جمعية العلاء لجنوب كرياال 

“. وهنــاك عديــد مــن املــدارس الدينيــة أيضــا التــي 

تــدار مــن قبــل “محــل الجاعــة” بخطــط مناهجهــا 

املــدارس  هــذه  وتــؤدي  بهــا.  الخاصــة  الدراســية 

الدينيــة تحــت منظــات إســالمية دورا مهــا يف 

تنميــة تعليــم اللغــة العربيــة يف كــرياال.

الكليات والجامعات تحت رئاسة 
المنظمات اإلسالمية المختلفة

أنحــاء  يف  شــاعت  التــي  املســجدية  املــدارس 

كــرياال تحولــت معظمهــا إىل كليــات عربيــة أقرتهــا 

الجامعات والحكومات، وكليات غري مقررة، وبعض 

الحكومــة  متنحهــا  )الرســمية(  املقــررة  الكليــات 

مبــارشا، وبعضهــا تحصــل  رواتــب األســاتذة كلهــا 

الغــري  الكليــات  عــىل مســاعدة ماليــة فقــط. وأمــا 

مقــررة فإنهــا منســوبة إىل منظــات مختلفــة مثــل 

جمعيــة العلــاء لعمــوم كــرياال وتنســب إىل مجلــس 

املجاهديــن  نــدوة  وأصحــاب  اإلســالمي  التعليــم 

اآلن  كــريال  يف  توجــد  اإلســالمية.  جاعــة  وإىل 

لجــان  حــوايل مائتــي كليــة رشعيــة وعربيــة تديرهــا 

خاصــة تنتمــي ملنظــات إســالمية مختلفــة. ومــن 

أقــدم هــذه الكليــات “ كليــة دار العلــوم “ بــوازاكاد، 

يقــال إنهــا أسســت ســنة 1872 م، وأقــرت الجامعــة 

كاليكــوت ســنة 1972 م.

ويف كلية الريعة يتعلم الطالب جميع العلوم 

الدينيــة مــن التفســري والحديــث والفقــه والتصــوف 

فيهــا  ويتخــرج  والــرف وعريهــا.  والنحــو  واآلداب 

يســتغرق  تعلــم  بعــد  الفنــون  متضلعــا يف جميــع 

منهــج  عــىل حســب  أكــر  أو  عــر ســنني  حــوايل 

يحصــل  عربيــة  كليــة  منهــا  والبعــض  دراســتهم. 

لــدى الحكومــة  الشــهادة املعرتفــة  الطالــب منهــا 

مثــل أفضــل العلــاء وغريهــا. وأكــر هــذه الكليــات 

غــري معــرتف لــدى الحكومــة. لــذا رواتــب األســاتذة 

الكليــات  امــا  اإلدارة.  تحملهــا  الطلبــة  وتكاليــف 

الرســمية فرواتــب املعلمــني فيهــا تؤديهــا الحكومــة. 

نورد هنا أساء الكليات الرعية والكليات العربية 

اإلســالمية حســب املديريــات.

كليــة دار العلــوم وازكاد - كان قريــة وازكاد   -1

موضــع درس قديــم تخــرج فيــه علــاء نابغــون. 

وتحولــت فيــا بعــد اىل كليــة دارالعلــوم. هــي 

مــن اقــدم الكليــات يف كــريال. تقــع يف وازكاد 

مــن مديريــة ماالبــرم أسســت ســنة 1871 م،. 

واعرتفتهــا حكومــة كــريال ســنة 1973م. يتعلــم 

الطــالب والطالبــات. فيهــا 

بتانــور  العربيــة  العلــوم  كليــة إصــالح   -2

أقــدم  مــن  نــور  بتا العلــوم  إصــالح  كليــة   -

املؤسســات الدينيــة يف كــريال تقــع يف ســاحل 

أطــوار  مــرت عليهــا  بتانــور وقــد  العــريب  البحــر 

االرتفــاع واالنخفــاض منــذ تاسيســها. ويف اول 

التدريــس واالســتفادة يف مســجد  االمــر كان 

قــام بالتدريــس يف  قديــم بجوارهــا. واول مــن 
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بــن  محمــد  ضــل  لفا ا مل  لعــا ا هــو  ملســجد  ا

675هـــ  ســنة  القاهــري  الحرمــي  اللــه  عبــد 

وبعــد ذلــك مــا زال يــرتدد فيــه العلــاء الكــرام 

والفقهــاء العظــام، ويدرســون العلــوم النافعــة. 

فمــن اشــهرهم الشــيخ القــايض عمــر البلنكــويت 

والشــيخ  فرفننغــادي  أوكويــا مســليار  والشــيخ 

عبد الرحمن النقشبندي والشيخ محي الدين 

والشــيخ  الفضفــري  يوســف  املسلياروالشــيخ 

تانــور. فريــد مســليار 

ففــي ســنة 1954تــوىل مســؤوليتها جمعيــة 

العلــاء لعمــوم كــريال وكانــت هــذه نقطــة تحــول 

يف تاريــخ هــذا املعهــد فتــوىل العــامل الفاضــل 

ك و محمــد مســليار إدارة املعهــد واصبحــت 

إ  العلــاء  يــد شــمس  عــىل  التدريــس  رياســة 

التدريــس  وســاعده يف  مســليار.  أبوبكــر  ك 

كــويت  ويــران  أبوبكــر حــرت والشــيخ  ىك ىك 

بكــرة  املــدة متتعــت  هــذه  املســليار، ويف 

الطــالب والرتبيــة واإلفــادة حتــى امنتهــت هــذا 

العهد الزاخر ايضا ملا غادرها شــمس العلاء 

ســنة 1963م. واالســتاذ ك ك ابوبكــر حــرت 

بــني  محــدودا  التدريــس  كان  حتــى  1964م 

جدران املسجد كا كان قبل. وتبدلت الكلية 

مدرســة لالطفــال الصغــار.

ومل تــزل هــذه الحالــة ســنني متتاليــة حتــى 

ســنة  لهــا  واملحبــني  املصلحــني  بعــض  قــام 

1996م بفتحهــا مــرة اخــرى كفــرع ملجمــع دار 

الهدى اإلسالمي، فيقفز املعهد اليوم برعة 

فائقــة اىل الرقــى والتقــدم حتــى وصــل الطلبــة 

إليهــا مــن مختلــف النواحــى واالقطــار. وتجــري 

تحتهــا املجمــع الثقــايف لتــذكار العالمــة ك ك 

للبنــات  إنجليزيــة  بكــر حــرت. وفيــه مدرســة  أبــو 
والبنــني ومعهــد لتدريــب الكمبيوتــر.5

- هــي  العربيــة بشــمناد  العاليــة  الكليــة   - 3

كــريال.  يف  اإلســالمية  الكليــات  اقــدم  مــن 

العلــاء  مــن  عديــدة  دفعــات  أنجبــت  وقــد 

البارزين واملفكرين الفاضلني. تقع يف مديرية 

كارسكوت. أسسها املولوي عز الدين صاحب 

املدرســة  الكليــة  هــذه  وتتبــع  1941م.  عــام 

الصباحيــة واملــدارس اإلنجليزيــة ومركــز تدريــب 

البنــات وغريهــا، تديرهــا لجنــة  املهنــي وكليــة 

العاليــة. اللجنــة  باســم  خاصــة 

كليــة روضــة العلــوم بفــاروق - ابتــدأت   -4

1942م. يف  ســنة  ينايــر   5 الكليــة يف  هــذه 

آناكيــم قريبــا  منــزل كنجــايل كــويت حاجــي يف 

ابــو  املولــوي  مؤسســها  وكان  منجــريى.  مــن 

الصبــاح األزهــري ثــم نقلــت منهــا اىل منجــريى 

وقــد اعرتفتهــا جامعــة مــدراس ســنة 1945م. 

اىل  منجــريي  مــن  نقلــت  1947م  ســنة  ويف 

فــاروق. وبنيــت يف قطعــة أرض كان أهداهــا 

ازدهــرت هــذه  كــوىت حاجــي. وقــد  اللــه  عبــد 

الكلية وابتدأت يف جنبها كلية فاروق لآلداب 

التــى  التعليميــة  األخــرى  واملعاهــد  والفنــون 

مختلفــة،  معاهــد  عــرة  اآلن  يصــل عددهــا 

مبتــدأة مــن روضــة االطفــال ومنتهيــة بدرجــات 

عالية من البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه 

لــذا  وكل مؤسســاتها معرتفــة لــدى الحكومــة، 

فــإن الحكومــة تــؤدي رواتــب االســاتذة الشــهرية 

ويتعلم يف جميع مؤسساتها حواىل ثالثة آالف 

طالــب وطالبــة. وهنــاك مكتــب ضخــم تضــم 
عديــدا مــن الكتــب النفيســة قدميــة وحديثــة.6
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كليــة ســلم الســالم أريكــود - أسســت ســنة   -5

1944م تحــت إرشاف ن و عبــد الســالم يتعلــم 

فيهــا مئــات مــن الطــالب يتأهلــون يف النهايــة 

أفضــل  مثــل  كاليكــوت  جامعــة  المتحانــات 

العلــاء وغــريه يديرهــا لجنــة خاصــة.

كليــة مدينــة العلــوم فوليــكل - هــذه الكليــة   -6

لهــا أثــر بالــغ يف تعليــم املســلمني املتخلفــني 

قلــب  يف ملبــار، اسســت ســنة 1947م يف 

مدينــة فليــكل مــن مديريــة ماالبــرم. بقيــادة عبــد 

الرحمــن املولــوي واخيــه. وقــد اعرتفتهــا جامعــة 

مــدراس ســنة 1948م. ولهــا مكتبــة مــن أضخــم 
املكاتــب يف كــريال.7

الكليــة اإلســالمية شــانتابرم - هــذه كليــة   -7

ملمــني  دعــاة  إنشــاء  تســتهدف  إســالمية 

باملوضوعات اإلسالمية والعرية. وتأسست 

معروفــة  جليلــة  خدمــات  ولهــا  1955م  عــام 

والنشــاطات  الرتبيــة  بهــا يف مجــال  ومعــرتف 

اإلســالمية والدعــوة. يتأهــل الطلبــة مــن التعلــم 

نــات  المتحا ســنني  عــر  املســتغرق  فيهــا 
الحكومــة.8 لــدى  املعرتفــة  الجامعــات 

الكليــة اإلســالمية كتيــادي - كليــة إســالمية   -8

يف  تقــع  اإلســالمي  التعليــم  مجلــس  تحــت 

كتيــادي مــن مديريــة كاليكــوت. أسســت ســنة 

1956م. تدرس فيها العلوم الرعية باإلضافة 

اىل العلــوم العريــة. وإن شــعار هــذه الكليــة 

هو الجمع بني القديم النافع والجديد املفيد. 

وتحتــه كليــة خاصــة للبنــات فقــط.

كليــة انــوار اإلســالم كنيــل - أسســت عــام   -9

يف  جاريــا  درســا  األصــل  يف  وكان  1960م 

. ملســجد ا

10- كليــة هدايــة اإلســالم بونتــرا - تقــع يف 

مدينــة تروواننتابــرم يبعــد مــن املدينــة بخمــس 

كيلومرتات تقريبا. أسست عام 1960م. وكان 

يف أول األمر درسا جاريا يف املسجد. تعطي 
منهــا شــهادة “الهــادي”.9

تقــع   - اوتوكنــكل  الســنة  إحيــاء  كليــة   -11

عــام  أسســت  ماالبــرم.  قــرب  اوتوكنــكل  يف 

الديــن مســليار  زيــن  الشــيخ  بــإرشاف  1961م 

مبــدرس واحــد وخمســة وثالثــني طالبــا. يحصــل 

الطلبــة منهــا شــهادة باســم “املولــوي الفاضــل 

االحســني”.

12- الجامعــة النوريــة العربيــة فيضابــاد - هــي 

االوىل مــن كليــات الريعــة العاليــة يف واليــة 

كــرياال وقبــل تأســيس هــذه الكليــة كانــت الطلبة 

الواليــة  خــارج  اىل  يذهبــوا  أن  اىل  مضطريــن 

للدراســات العليــا أمثــال باقيــات الصالحــات 

يف تامــل نــادو ودار العلــوم بديوبنــد وغريهــا.

الكليــة عــام  لهــذه  وضــع الحجــر األســايس 

بابــو حاجــي  الســيد  1963م. وكان مؤسســها 

جميــع  أنفــق  وقــد  املعــروف  الجوالســخي 

اإلســالمية.  الكليــة  لهــذه  وعقاراتــه  ممتلكاتــه 

وكان قائــد القــوم الســيد عبــد الرحمــن بافقيــه 

أول رئيــس للجنــة اإلداريــة لهــا. هــذه الجامعــة 

مبــارشا.  العلــاء  جمعيــة  تديرهــا  التــى  هــي 

“املولــوي  شــهادة  منهــا  الطلبــة  ويحصــل 

الفاضــل الفيي”.مــا يزيــدون عــن ثالثــة آالف 

عامل من مخرجيها يؤدون خدمات جليلة دينية 

داخــل الهنــد وخارجهــا.10 وهنــاك زهــاء ثالثــني 

العربيــة. النوريــة  للجامعــة  كليــة منســبة 

13- الجامعــة الندويــة أدونــا - تقــع يف ادونــا 
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مبديريــة ماالبــرم. أسســت عــام 1924م. تضــم 

القرآنيــة  تحفيــظ  كليــة  التاليــة:  املؤسســات 

للبنــني  الثانويــة  الحديــث املدرســة  تخصــص 

تدريــب  كليــة  للبنــات  الثانويــة  واملدرســة 

وغريهــا. املعلمــني 

14- الجامعــة الوهبيــة ونــدور - تقــع يف ونــدور 

االســتاذ  ماالبــرم اسســها فضيلــة  مــن مديريــة 

الــذي  اللــه املولــوي املرحــوم  الشــيخ صدقــة 

تــوىل منصــب عادتهــا حتــى وفاتــه. وكانــت 

يف بدايــة أمرهــا درســا يلقــى يف املســجد ثــم 

تطور بسعي الشيخ اىل كلية عام1966م. وقد 

يلقــب مــن يتخــرج منهــا ب “املولــوي الفاضــل 

الوهبــي”.

15- الكلية اإلصالحية تشــيدا مانغلور - تدرس 

يف هذه الكلية العلوم الرعية واللغة العربية 

والعلــوم العريــة. افتتحــت عــام 1967م وال 

تزال تلعب دورا بارزا يف مجال التعليم الديني 

العــايل. وقــد تخرحــت منهــا عــدة دفعــات مــن 

الشــبان يقومــون بخدمــات عديــدة يف مجــال 

الدعوة والرتبية اإلســالمية. ومنهجها الدرايس 

يضــم العلــوم الدينيــة والعريــة باحســن طريــق 

ممكــن. وتضــم الكليــة املرحلــة الثانويــة العاليــة 

اإلســالمية  العلــوم  يف  بكالوريــوس  ومرحلــة 

واآلداب.

ــاد - تقــع  16- الكليــة األنوريــة العربيــة معينآب

بالــكاد. كانــت هــذه  يف فوتاجــرا مــن مديريــة 

القريــة خاملــة لكنهــا اشــتهرت بتأســيس هــذه 

الكليــة عــىل يــد الســيدة فاطمــة.

اىل  منتســبة  أمرهــا  يــة  بدا يف  وكانــت 

اإلســالم.  تعتنــق  بــأن  حظيــت  ثــم  الهنادكــة 

وذلــك بركــة صحبتهــا مــع الزاهدالــورع الشــيخ 

الــذى ســمي  مــريان. كــا اســلم معهــا زوجهــا 

باسم محمد. ومل يكن لها أوالد وأنفقا جميع 

اإلســالمية.  العربيــة  الكليــة  لتعمــري  أموالهــم 

وتــوىل منصــب عميدهــا أمثــال الشــيخ ك ك 

أبوبكر حرت وك س جال الدين املسليار. 

وتســتغرق الدراســة فيهــا عــر ســنني ويحصــل 

االنــوري”. الفاضــل  عــىل شــهادة”املولوي 

17- الجامعــة البدريــة بازاكابالــى تقــع قريبــا 

مــن مــووات بــوزا مبديريــة أرناكــومل أسســت عــام 

1970م11.

18- الجامعــة الســعدية كالنــاد - تقع يف شــال 

وكان  1971م  عــام  كــريال مبديريــة كارسكــوت 

مؤسســه الســيد الفاضــل عبــاس حاجــي وكان 

مــن عنــده. ويف عــام 1979م  جميــع تكاليفــه 

لعمــوم  العلــاء  جمعيــة  اىل  إدارتــه  ســلم 

مــن  التعليــم فيهــا  يبــدأ  كنــور.  كــرياال ملديريــة 

األطفــال اىل مســتوى شــهادة  روضــة  مرحلــة 

كليــة  مؤسســاتها  أهــم  ومــن  البكالوريــوس. 

الجامعــة الســعدية ودار األيتــام وكليــة الفنــون 

واآلداب وروضــة األطفــال وقــد يلقــب مــن تخــرج 

الفاضــل  باســم “املولــوي  يف كليــة الريعــة 

الســعدي”.

تقــع يف   - الرحمانيــة كدميــري  الكليــة   -19

كدمــريي يف مديريــة كاليكــوت. أسســت عــام 

1972م مدة الدراسة فيها عر سنني. يتعلم 

اللغــات  مــع  العلــوم الدينيــة  الطــالب خاللهــا 

تحمــل  للفارغــني  والشــهادة املعطــاة  الحيــة. 

الرحــاين”. الفاضــل  اســم” املولــوي 

20- كليــة أنــوار اإلســالم العربيــة تيــرور كاد 
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- تقــع يف تــريوركاد مبديريــة ماالبــرم، أسســت 

عام 1973م. ويهيؤون المتحتان أفضل العلاء 

املعــرتف لــدى الحكومــة. ولجنــة هــذه الكيليــة 

تديــر أيضــا دار األيتــام والكليــة للبنــات.

21- الجامعــة الكوثريــة إداتــال - هــذه الكليــة 

اإلســالمية الواقعــة يف مديريــة أرناكلــم أسســها 

عــام  الحاجــي  زبــري  الســخي  الفاضــل  الســيد 

مــن  كان  البدائيــة  تكاليفهــا  1975م. وجميــع 

الفاضــل”  املولــوي  شــهادة  وتعطــى  جيبــه. 

عــر ســنني. يســتغرق  تعلــم  الكوثرى”بعــد 

تقــع يف مديريــة   - وليــورا  المعــارف  دار   -22

ماالبرم أسسها الشيخ أبوبكر بابو املسليارعام 

دراســة  بعــد  الطالــب  فيهــا  يتخــرج  1976م. 

ب”املولــوى  يلقــب  ســنني  عــر  تســتغرق 

الزينــي”. الفاضــل 

23- كلية الرشــيدية أدونا بارا - تقع يف مديرية 

فيهــا  يتخــرج  عــام 1976م،  ماالبــرم. أسســت 

الطالــب بعــد دراســة باســم “العــامل الرشــيدي” 

تجــري تحــت إدارة لجنــة الكليــة مدرســة ثانويــة.

 - كاليكــوت  ننتــي  الســالم  دار  كليــة   -24

أسســت عــام 1976م. تقــع يف ننتــي القريبــة 

مــن مديريــة كاليكــوت. وبعــد  مــن كويالنــدى 

مــا عــني شــمس العلــاء الشــيخ ابوبكــر مســليار 

سنة 1979م، حصلت لها شهرة واسعة وازداد 

يف  واســتمر  ملمــوس.  بشــكل  الطلبــة  عــدد 

1996م.  عــام  وفاتــه  حتــى  العــادة  منصــب 

يتعلــم الطــالب هنــا يف مختلــف فروعهــا يف 

الكريــم وكليــة واقعــة يف  القــرآن  كليــة تحفيــظ 

ومــن  ايضــا.  لأليتــام  دار  كويالنــدي، وهنــاك 

انهــا خصصــت ســنتني  الكليــة  مميــزات هــذه 

للدراسات العليا يف الفقه، وبعد استكالها 

اىل  “الهيتمي”نســبة  باســم  الشــهادة  تعطــي 

اإلمام ابن حجر الهيتمي. وذلك النهم يدرسون 

تحفة املحتاج بعر أجزائه البن حجر الهيتمي 

رحمــه اللــه خــالل الســنتني واول دفعــة مــن هــذا 
النــوع تخــرج عــام 1999م.12

25- مركــز دار النجاة اإلســالمية بكروواراكند 

- يقع مركزدار النجاة اإلسالمي يف أقىص رشق 

مديرية ماالبرم. وكانت بدايته يف1977م كدار 

مؤسســات  عــىل  فيحتــوي  اآلن  أمــا  لأليتــام. 

االيتــام  دار  اهمهــا:  ومــن  ومتنوعــة  عديــدة 

واملســاكني للبنــني والبنــات ومــدارس املراحل 

الثالثــة وروضــة االطفــال واملدرســة اإلنجليزيــة. 

وكليــة الريعــة للبنــني وكليــة العلــوم والفنــون 

املعرتف لدى جامعة كاليكوت و كلية ك ت 

م للدراسة املتقدمة تابعة لجامعة كاليكوت. 

وقــد احــرزت كليــة العربيــة نجاحــا باهــرا واليــزال 

الطلبة فيها ينالون الرتبة األوىل يف امتحانات 

النجــاة  دار  مركــز  كاليكــوت. مؤســس  جامعــة 

اإلســالمي الشــيخ مرحــوم ك ت محمــد مانــو 

مســليار.

26- مركــز الثقافــة الســنية كارنتــور - يقــع يف 

قــام بوضــع حجــره  كارنتــور مبديريــة كاليكــوت 

املالــي  العلــوي  محمــد  الســيد  االســايس 

املــي ســنة 1987م. ويضــم املركــز معاهــد 

عديــدة مــن أهمهــا: دار االيتــام الــرتيك، وكليــة 

الريعــة، واملؤسســة الخرييــة لكفالــة االيتــام 

ومدرسة تحفيظ القرآن الكريم، ومعهد تدريب 

والفنــون، ومدرســة  اآلداب  الكمبيوتــر، وكليــة 

اإلنجليزيــة، ومعهــد الهندســة والصناعــة، ودار 
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والثانويــة  اإلعداديــة  واملدرســة  للبنــات  االيتــام 

وغريها. يلقب الخارج من كلية الريعة باسم 

“الثقــايف”. يديرهــا لجنــة خاصــة تحــت إرشاف 

جمعيــة الشــبان الســنني رئيــس لجنــة اإلدارة “. 

ابوبكــر مســليار  العالمــة  الشــيخ  العــام  االمــني 
كانتابــرم.13

ــم - تقــع هــذه  ــنية بوازاكل ــة الحس 27- الجامع

الكليــة يف وازاكلــم مــن مديريــة ارناكلــم اسســها 

العــامل الزاهــد الــورع املحــدث الشــيخ حســن 

حــرت عــام 1979م. ويلقــب الخــارج الحامــل 

شــهادة املولــوي الفاضل”الحســني”.

28- الجامعــة الســلفية بفولــكل - اسســت عــام 

1982م. تهــدف تنســيق الكليــات تحــت غــدارة 

ندوة املجاهدين البالغ عددها أربعة وثالثني. 

وتحتــوي الجامعــة عــدة مؤسســات منهــا: كليــة 

الدعــوة مبســتوى املاجســتري وكليــة الريعــة 

مبســتوى البكالوريــا واملدرســة الثانويــة وكليــة 

تحفيظ القرىن الكريم ومعهد املهن والتدريب 

وكليــة الصيدليــة.

29- نجــم الهــدى بمنجيــري - وتحتــوي الجامعــة 

عــدة مؤسســات منهــا: كليــة الدعــوة مبســتوى 

املاجســتري وكلية الريعة مبســتوى البكالوريا 

واملدرســة الثانوية وكلية تحفيظ القرىن الكريم 

الصيدليــة.  وكليــة  والتدريــب  املهــن  ومعهــد 

تقــع يف مديريــة ماالبــرم أسســها الحــاج ابراهيــم 

التاجراملشــهور ســنة 1982م.

30- مركــز التربيــة اإلســالمية بآتونــادو كارتال 

اإلســالمية املشــهورة يف  مــن املراكــز  يعــد   -

إســالمية  حفلــة  1985إثــر  عــام  تأســس  كــريال 

عــيل  الســيد  ســاحة  بافتتاحهــا  قــام  كبــرية 

بــن الســيد عبــد الرحمــن الهاشــمي مــن دولــة 

اإلمارات حر معه جاعة من العلاء األجالء 

االيتــام  الدولــة وأهــم مؤسســاتها: دار  وأعيــان 

واملساكني وكلية تذكارية للشيخ ك ك أبوبكر 

حــرة لعلــوم اإلســالمية والفنــون وكليــة تحفيظ 

القرآن الكريم وكلية تدريب املعلمني ومدرسة 

الثانوية الداخلية معهد تدريب املهن ومعهد 
التدريــب عــىل الكمبيوتــر14

31- مجمــع دار الهــدى اإلســالمي تشــماد - يقــع 

ماالبــرم أسســت  تشــاد مبديريــة  يف مدينــة 

عــام 1985م، يســتهدف هــذا املجمــع تكويــن 

يف  الدعويــة  باألعــال  يقــوم  جديــد  جيــل 

يــدرس  الهــدف  لهــذا  العــامل وتســهيال  أنحــاء 

وإنجليزيــة  واألرديــة  العربيــة  لغــات  أربــع  فيــه 

ومليــامل. ولــه منهــج شــامل يجمــع بــني القديــم 

الدينيــة  العلــوم  مــع  يــدرس  والحديــث حيــث 

العلــوم الحديثــة واملعــارف العامــة والجغرافيــة 

والدراســات  والرياضيــات  االقتصــاد  وعلــم 

الرتبيــة  اىل  إضافــة  الديانــات  بــني  املقارنــة 

لكــرة املوادعــني  اإلســالمية الصحيحــة ونظــرا 

كــا  يومــا  مائتــني وخمســني  الــدرايس  العــام 

أن الحصــص اليوميــة تبلــغ تســعا وتطــول مــدة 

الدراســة فيــه اثناعــر عامــا بــدءا مــن اإلعداديــة 

وهنــاك  الجامعيــة.  بالدراســات  نتهــاء  وا

قســم خــاص للطــالب الوافديــن مــن الواليــات 

الخارجية وهناك معهد لتحفيظ القرآن الكريم 

ايضــا. وتخــرج منهــا بلقــب “الفاضل الهدوي”، 

إســالمية شــهرية  مــن املجمــع مجلــة  وتصــدر 
تليشــم )الضياء(منــذ ســنة 1998م.15 باســم 

32- مجلــس الدعــوة اإلســالمية ببرمانــور - 
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الدينــي  التعليــم  بهــدف  1986م.  عــام  أسســت 

واملــادي عــىل اســاس أهــل الســنة والجاعــة 

االطفــال  روضــة  لــه:  التابعــة  املؤسســات 

ومدرســة تعليــم اإلســالم مــن الصــف األول اىل 

العارش حسب املنهج الدرايس لهيئة التعليم 

واملتوســطة  االبتدائيــة  املدرســة  اإلســالمي 

الــدرس  الحكومــة،  لــدى  املعرتفــة  والثانويــة 

يتابــع  أن  فيــه  للطالــب  ميكــن  املســجد  يف 

تعليمــه املــادي أيضــا إىل الثانويــة وهــذا مــن 

نوعــه جديــد. مركــز التدريــب عــىل اآللــة الكاتبــة 

املعــرتف  والفنــون  العلــوم  وكليــة  والكمبيوتــر 

لدى جامعة كاليكوت ودار االيتام واملساكني 

وعــىل الرغــم مــن أن جميــع مؤسســاته معرتفــة 

أيــة  عــىل  تحصــل  ال  أنهــا  إال  الحكومــة  لــدى 

الحكومــة. مــن  مســاعدات ماليــة 

المســليار  ابوبكــر  مــاال  كوتــو  مجمــع   -33

بكالمبــادي - أســس هــذا املجمــع االســالمي 
ابوبكــر  مــاال  كوتــو  الشــيخ  لفضيلــة  تــذكارا 

تــم  ماالبــرم.  قلــب مدينــة  يقــع يف  املســليار 

1988م. عــام  يف  تأسيســه 

34- مركزالثقافــة اإلســالمية كنــدور: أســس 

هذا املعهد يف عام 1990م. يقى الدارس 

للدراســة.  ســنوات  تســع  مــدة  الكليــة  يف 

يتوفــر للطــالب الفــرص للحضــور لالمتحانــات 

الحكومــة.  لــدى  لجامعــة كاليكــوت املعرتفــة 

للتريــع  العربيــة  الكليــة  كالتــايل:  وفروعــه 

اإلسالمي وروضة األطفال واملدرسة االبتدائية 

الداخليــة  االيتــام املدرســة  واملتوســطة ودار 

تدريــب املهــن والصناعــات. ومعهــد 

الكليــات  تنســيق  لجنــة   - الوافــي'  ' دورة 

الــدورة،  هــذه  عــىل  تــرف  التــي  هــي  اإلســالمية 

لعلــوم  وا اإلســالمية  الدراســات  بــني  وتجمــع 

”الــوايف”  شــهادة  خريجوهــا  ويحمــل  اإلنســانية، 

البكالوريــا إلحــدى  العلــوم الرعيــة وشــهادة  يف 

الجامعــات الحكوميــة يف العلــوم اإلنســانية غالبــا 

أربعــني  فــوق  وهنــاك  اإلنجليــزي،  األدب  أو يف 

كليــة منتســبة لتنســيق الكليــات اإلســالمية، وهــذه 

الكليــات ال ميكــن االلتحــاق بهــا إال ملــن تــم نجاحــه 

يف املدرســة الثانويــة الحكوميــة واملدرســة الدينيــة 

التابعة للجنة تعليم الدين اإلسالمي لعموم كرياال. 

للطالبــات. “الوفيــة”  أيضــا شــهادة  وهنــاك 

الصحافة العربية من معاهد منظمات 
اإلسالمية

إن من العوامل التي ســاعدت إىل نشــأة الصحافة 

العربية، تطور الدراسة العربية وتدريسها، وتأسيس 

املعاهــد العربيــة والدينيــة مــن املســتوى اإلبتــدايئ 

إىل الجامعــي، وظهــور املنظــات اإلســالمية يف 

يف  وخدماتهــا  والعــادات،  اإلعتقــادات  شــأن 

والدنيويــة.  الدينيــة  الرتبويــة  املعاهــد  تأســيس 

تنوعــت املجــالت العربيــة التــي تصــدر مــن كــرياال 

العربيــة  األقســام  بينهــا  فمــن  أنــواع مختلفــة،  إىل 

واألقســام  الحكوميــة،  والكليــات  الجامعــات  يف 

العربيــة  الكليــات  الخصوصيــة ويف  الكليــات  يف 

الكليــات  الطالبيــة يف  واللجــان  الدينيــة  واللجــان 

الــدروس. وحلقــات 

عــن  تصــدر  أو  مــا صــدرت  األنــواع  هــذه  ومــن 

الجامعــات والكليــات العربيــة والريعــة ملنظــات 

اإلسالمية منها: مجلة “ النور “ من الجامعة النورية 

العربية، بفيضاباد، مالبورام، ومجلة “ النهضة “ من 
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كلية سبيل الهداية بفارفور، ومجلة “ الجامعة “ من 

الجامعــة اإلســالمية بشــانتابورم، ومجلــة “ التضامــن 

“ مــن كليــة أزهــر العلــوم بآلــوايئ، ومجلــة “ الصــالح “ 

مــن الجامعــة الندويــة بإداونــا، ومجلــة “ الثقافــة “مــن 

مركــز الثقافــة الســنية اإلســالمية، ومجلــة “ املــداد “ 

من كلية دار الحسنات بكنادفرمبا، ومجلة “ صوت 

الجامعــة “ مــن جامعــة الهنــد اإلســالمية بكاليكــوت. 

ومــا صــدرت أو تصــدر عــن منظــات الطــالب يف 

الكليــات العربيــة، منهــا: مجلــة “ اإلعتصــام “ ومجلــة 

“ النــورة “، ومجلــة “ الــدرس “، ومجلــة “ الفــاروق “ 

ومجلــة “ النبضــة “ وغريهــا

وما صدرت وتصدر عن املنظات أو الهيئات 

أو اللجــان يف مجــال الديــن أو اللغــة العربيــة، منهــا: 

مجلــة “ البــرى “ عــن اتحــاد معلمــي العربيــة بواليــة 

كرياال، ومجلة “ الهادي “ عن منشئي اللغة العربية 

بوالية كرياال، ومجلة “ منار النهضة “ ومجلة “ اللغة 

اإللكرتونية “.

مــن  كثــريا  القــرون  خــالل  كــرياال  أنجبــت  وقــد 

العربيــة  اللغــة  يف  والطــالب  واألمــراء  العلــاء 

وشــعرائها ومرتجميهــا  وكتابهــا  وأدبائهــا  وفقهائهــا 

تحــت هــذه املنظــات. واســهاماتهم كثــرية كبــرية 

وآدابهــا. العربيــة  للغــة 

المصادر والمراجع
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مجلة النور، كانون الثاين 2012	 
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املنهاج ال�سديد لتعليمية اللغة العربية للناطقني باللغة الهندية

اأ.د. ي��شف بن نافلة
جامعة حسيبة بن بوعيل الشلف الجزائر

امللخص

تتناول هذه الورقة البحثية الحديث عن أهم األهداف من تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها)املجتمع 

الهندي أمنوذجا( و التي ميكن إجالها فيا يأيت:

-أن يكتســب املتعلــم رصيــدا وافــرا مــن األلفــاظ، والرتاكيــب، واألســاليب اللغويــة الفصيحــة حيــث ميكنــه 

مــن تفهــم الــرتاث العــريب، واالعتــزاز بــه.

-الحــرص عــىل أن ميلــك املتعلــم قــدرة وكفــاءة لغويــة تعينــه عــىل فهــم األحــداث اللغويــة التــي يتعــرض لهــا 

قصد تحليلها، ومتحيصها، والتدقيق يف حقيقتها، وتقوميها، وبالتايل متكنه من صناعة وإنتاج خطاب 

لغــوي يتّســم بالّدقــة، واإلتقــان، والجــودة، واالمتيــاز، والطالقــة.

-التمّكن من املهارات اللغوية األساسية وهي: االستاع، والتحدث، والقراءة، والكتابـــــــــــــة.

-أن يتوافــق خطابــه اللغــوي، ويتطابــق مــع عنــارص اللغــة العربيــة الفصحــى مــن ألفــاظ، وتراكيــب، وضبــط 

بالشــكل للداللــة عــن العالمــة اإلعرابيــة يف آخــر الكلــم، إلضافــة إىل معرفــة قواعــد اإلمــالء الرئيســة، فيطبقهــا 

عنــد الكتابـــــــــــــة.

-أن يســتخدم املتعلّــم اللغــة العربيــة بكفــاءة يف الواقــف التواصليــة، والوظائــف الفكريــة املختلفــة للغــة 

العربيــة الجميلــة.

بعدها أتناول موضوع التعلّم، ومفهومه، وعوامله، ومعوقاته.فمن أهم عوامل التعلّم ومعوقاته نجداآليت:

-النضــج، واالســتعداد، والفهــم، ثــم التكــرار، والتعزيز.وميكــن الرتكيــز يف األخــري عــىل اســرتاتيجيات تعليــم 

اللغة العربية يف البيئة الهندية وذلك من خالل جملة من املهارات والكفاءات التي تساهم يف التفكري 
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املعــريف وهــي عــىل النحــو اآليت:

1-الرتكيز

2-مهارات التّذكّـــــــــــــــــر.

3-مهارة جمع املعلومات.

4-مهارة التنظيم.

5- مهارة التحليل.

6-مهارات توليدية إنتاجية.

7- مهارة التكامل.

8- مهارة التقويم.

ويف األخــري أخلــص إىل جملــة مــن النتائــج، إجابــة عــن اإلشــكال الــذي ســأطرحه يف مقدمــة املداخلــة، مــع 

ذكــر مكتبــة البحــث.

المقّدمة
مــن املتّفــق عليــه أّن اللغــة العربيــة تعــّد مــن أســمى 

لغــة  اللّغــات، وأجلّهــا، وأفضلهــا، وأبهاهــا، وهــي 

القــرآن، ولســان البيــان، أعزّهــا اللــه تعــاىل ونرهــا 

يف كّل زمــان ومــكان كيــف ال وقــد حباهــا اللــه جــّل 

جالله فأنزل بها كتابه العزيز الذي جعله آخر رسالة 

عــىل رجحانهــا، وعلــّو شــأنها،  للعاملــني  ســاوية 

ومنزلتهــا، وكــال نضجهــا، و تفوقهــا عــىل غريهــا 

مــن اللغــات يف التعبــري عــن املعــاين بدقــة ال ترقــى 

أّمــة إالّ بالحفــاظ عــىل  إليهــا ســواها، وال عــزّة ألي 

لغتهــا فهــي عنــوان عزّتهــا، وســيادتها، وشــخصيتها، 

وُهويتهــا، ويف التخــيل عنهــا، والرضــا باالنهزاميــة، 

والتبعية اللغوية هوان األمة، وخسارة كرى، وبقاء 

يف مؤخــرة الركــب إىل األبــد

اللغــة  هــذه  اســتعال  أّن  للعيــان  واملالحــظ 

لــدى املتخصصــني فيهــا أصبــح  العربيــة الجميلــة 

اســتعاال محتشــا، داالّ عــىل الشــعور بالّنقــص، 

نتيجــة  اللغــة  جعــل هــذه  مــاّ  والتأّخــر،  والهــوان، 

بــني  لهــا  مــكان  بهــا غريبــة، شــاّذة ال  شــعور أهلهــا 

أهلهــا، وذويهــا.

وأســاس التحصيــل ألي ّ لغــة مرتبــط، ومتوقّــف 

للجانبــني  فيهــا  املتخّصــص  تفعيــل  مــدى  عــىل 

األساســني،، واملحوريــن الروريــن وهــا الجانــب 

القــرايئ. التواصــيل، والجانــب 

الــذي أرغــب يف طرحــه مــن  وعليــه فاإلشــكال 

خــالل هــذه الورقــة البحثيــة يتمثــل يف جملــة مــن 

تتمثــل يف اآليت: التســاؤالت 

لــدى 	  العربيــة  باللغــة  للنهــوض  الســبيل  مــا 

بغريهــا؟ لناطقــني  ا

مــا العوائــق التــي يواجههــا املتخصــص يف هــذه 	 

لتلقينهــا للطلبــة  الســليم  مــا املنهــاج  اللغــة و 

الهنديــني؟

ومــا حقيقــة التواصــل واملقروئيــة باللغــة العربيــة 	 

لــدى املتخصصــني فيهــا؟
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ومــا أهميــة اللغــة العربيــة يف عمليــة التواصــل، 	 

واالتصــال، والقــراءة لــدى األمــة الهنديــة؟

اللغــة العربيــــــــــــــــــــة إرث متّصــل دائــم، وارتقــاء إىل 

املعــايل والســؤدد:

تعــّد اللغــة رمــز التعبــري، واإلفصــاح، ووســيلته، 

وهي األداة التي بها يتّم نقل األفكار، وما يختلج يف 

صدورنــا وترتجــم عنهــا، وال مريــة يف أّن تلــك األفــكار 

تنتقــل غــىل املتلقــي يف قوالــب جاهــزة، معيّنــة، 

األلفــاظ  باأللفــاظ، وهــذه  يُعــرف  مــا  هــي  خاصــة 

وأحوالــه  حاجتــه،  حســب  مجتمــع  كّل  ينتقيهــا 

االجتاعية، فأهل البيداء يحبّذون وعورة األلفاظ، 

وخشــونتها، أهــل املدينــة تتّســم ألفاظهــم بســات 

مدينتهــم، وحضارتهــم مــن رقــة، وعذوبــة، وسالســة، 

ولني، ولطف،، وحنان، و ال ريب أّن املعاين التي 

تحملهــا هــذه األلفــاظ مــّر عليهــا منــذ نشــأتها مراحل 

البريــة  فاللّغــات  اآلن،  الحــال  هــو  كــا  تاريخيــة 

قــد قطعــت أشــواطا طويلــة األمــد، وتقلّبــت عليهــا 

أجيــال متعاقبــة منــذ أقــدم العصــور.

جميعــا  اللغــات  صــدارة  يف  العربيــة  واللّغــة 

تعبــريا، وداللــة، وتصــورا للمجتمــع الــذي لهــج و يلــه 

جبهــا ففــي ألفاظهــا التــي قطعــت األزمــان التاريخيــة 

وتاريخهــم،  أصلهــم،  عــىل  يــدّل  مــا  املتطاولــة 

وعقليتهــم، فالكتابــة، والشــكل، والرّســم، والبالغــة، 

والفصاحة، والداللة، نفســها كلات مســتعارة من 

حياة أمم رعاة، وقبائل مرتّحلة، فالكتابة، والشــكل 

مبعنــى القيــد، والرســم هــو خطــو اإلبــل عــىل الرّمــل 

يف سريها عىل العموم، والبالغة من الوصول إىل 

غايــة املســري، والفصاحــة مــن اللـّـن الفصيــح الــذي 
زال رغــوه، والداللــة للقافلــة كالداللــة يف الــكالم.1

مــن  انطالقــا  اللغــة  بوظائــف  يتعلّــق  مــا  أّمــا 

املســتوى الرابــع مــن مســتويات التحليــل اللّغــوي 

واملتمثــل يف املســتوى الوظيفــي، بعــد املســتوى 

الصــويت، والــّريف، والنحــوي فيحّددهــا الدكتــور 

حســني جمعــة يف اآليت:

١–وظيفة االّتصــــــــــــــــــال
إذ تصبــح اللغــة يف أعــىل مســتوياتها وســيلة تفاهــم 

اجتاعي، وفكري، وفّني، ونفي، وتحقيق عملية 

االلتقــاء بــني الجنــس البــري، وإن اختلــف الزمــان، 

واملكان، واألفراد، والثقافة.

٢–وظيفة االختزال والتكّيف الداللي
املعجمــي،  الحقــل  بــني  تجمــع  اللّغــة  أّن  حيــث 

وتنتقــل  ومؤثّــر،  موجــز،  بشــكل  الــداليل  والحقــل 

املعــاين  إىل  الحقيقيــة  املعــاين  مــن  فيــه  اللغــة 

املجازيــة يف إطــار الســياق، واملقــام، والرتاكيــب 

الدالليــة االصطالحيــة، وتتنــوع يف طرائــق التكثيــف 

وهــي تختــزن التاريــخ، والواقــع، والحقيقــة، واملجاز، 

وهــو مــا يــدّل عليــه الشــعر الجاهــيل.

٣–الوظيفة الحضارية التاريخية
يف  هائلــة  لقــدرات  حاملــة  اللغــة  تصبــح  حــني 

وظيفــة االختصــار، واإليحــاء فإنهــا تتّســع يف فضــاء 

الــذي  الفكــري  النتــاج  تكويــن  وحقــل  املفاهيــم، 

نقــل  اللغــة  مهــات  مــن  ويكــون  األجيــال،  تنتجــه 

هــذا اإلنتــاج لــكل األجيــال، والبيئــات االجتاعيــة، 

والثقافيــة، فالحقــل الــداليل للغــة ينتقــل مــن مجــرّد 

حقــل خــاص مبجتمــع مــا إىل أن يصبــح حقــال دالليــا 

العربيــة  اللغــة  انتقلــت غليهــن  مــا  وهــو  إنســانيا، 

الــداليل  الحقــل  يعــد  يف صــدر اإلســالم، أي مل 
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املعجمــي عالقــا يف ســبيل تطــور الحقــل الــداليل 

لــن  واإلنســاين...واليوم  واملجــازي،  التوليــدي، 

يتحقــق لنــا ذلــك دون أن نقيــم ورشــات عمــل لغويــة 

تضــع املفاهيــم، واآلليــات لتنفيــذ مــا نحتــاج إليــه 

مــن خــالل التجربــة وفــق مبــدأ العيّنــات، االســتعارة، 

والّنحــت،  واالشــتقاق،  التعريــب،  مبــدأ  وإتقــان 

والرّتكيــب وغــريه.

٤–الوظيفة الجماليـــــــــــــــــة
فيــا  تعبــري مؤثّــرة، ومفيــدة، وتضــم  وهــي وظيفــة 

تضــّم اللغــة الشــعرية، وشــعرية األجنــاس األدبيــة، 

والفنية، وتغدو األشكال الفنية األدبية مدار اهتام 

التشــكييل  الجــال  إدراك ماهيــة  الدارســني يف 

للغــة النــص، وعنــارصه الفنيــة األخــرى يف أنســاقها 

الرتكيبيــة ويف ســياقاتها املتعددة..وتــدرس اللغــة 

الجاليــة مــن جهــة تكوينهــا، وأنظمتهــا األســلوبية، 

واختــالف حقــل الداللــة يف ذلــك كلــه.

فالوظيفــة الجاليــة مل تعــد تتوقــف عنــد حقــل 

التكثيفيــة  أو  املجازيــة،  أو  املعجميــة،  الداللــة 

البالغيــة، أو عنــد اإليقــاع، والصوت..وإمنــا أخــذت 

تُعنــى بالتشــكيل الجــايل اللّغــوي ذاتــه يف تنــوع 

داللتــه وعمقــه، وتأثــريه، ونظامــه، ومــن هنــا تتجــدد 

هــذه الوظيفــة مــع تجــدد اآلراء، والنظريــات النقديــة 

عىل مدى العصور.وهذا كله يفرض عىل الباحث 

أن يــرز مفهــوم اللّهجــة التــي تنقلــب إىل لغــة يف 

بعض األحيان أو تدخل يف ظاهرة االشــرتاك حتى 
تصبــح مــن صميــم اللغــة يف أحيــان أخــرى.2

ويجمــع الباحثــون املدقّقــون، الحصيفــون عــىل 

أّن اللّغــة تحيــا بأهلهــا، ومتــوت بأهلهــا، وهــذا مــا 

أثبتــه، وأكّــده الدكتــور كــال بــر حــني قــال:

)إّن جمود اللغة، وتخلّفها، ومنوها، وازدهارها، 

أهليهــا،  أوال، وآخــرا إىل وضــع  يرجــع  أولئــك  وكّل 

وإىل نصيبهــم مــن التعامــل مــع الحيــاة، ومــا يجــري 

يف العــامل مــن أفــكار، وثقافــات، ومعــارف جديــدة، 

ومتناميــة فــإن كان لهــم مــن ذلــك كلــه حــّظ موفــور، 

تجّســد أثــره يف اللّغــة، وإن قــّل هــذا الّنصيــب أو 

اللّغــة  تقــّدم،  أو  انعــدم عــىل حالهــا دون حــراك، 

هــذا  يلحقهــا  بنفســها، وإمنــا  تحيــا، وال متــوت  ال 

واملالبســات  الظــروف،  بحســب  أو ذاك  الوجــه 

التــي تحيــط بهــا، فــإن كانــت الظــروف فاعلــة غنيــة 

بالنشــاط العلمــي، الثقــايف، والفكــري، كان للغــة 

اســتجابتها الفوريــة، وردُّ فعلهــا القــوي تعبــريا عــن 

هذه الظروف، وأمارة عىل ما ميوج به املجتمع من 

ألوان النشاط اإلنساين، وإن ُحرمن اللغة من هذا 

التفاعــل ظلّــت عــىل حالهــا، وقّدمــت للجاهلــني 

أّن  والجمــود يف حــني  بالتخلّــف،  فرصــة وصمهــا 
قومهــا هــم الجامــدون املتخلفــون.(3

الّلغة العربية المتخّصصة و السبيل 
لتعليمها لغير الناطقين بها

التخصيص Caracterisation. يف اصطالح الّنحو 

التوليدي، مساو ملصطلح التخصيص مع التوليد، 

وبهــذا املعنــى فالّنحــو الــذي يخّصــص اللغــة هــو 

ويســمح  بنيويــا،  وصفــا  جملــة  كّل  يســند  الــذي 

وعجميــة  وحــدة  وتخصيــص  الجمــل،  باشــتقاق 

خصائصهــا  بتحديــد  يكــون  الــدالالت  متعــددة 

الفرعــي  املعنــى  حســب  املختلفــة  الرتكيبيــة 
4 املســتعمل.

 Langue Specialisée التخّصــص  لغــة  أمــا 

فاملقصود بها لدى اللّسانيني لغة يستعملها أهل 
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نخصــص علمــي، أو معــريف، أو مهنــي، أو غــريه 5

لفرانــك  اللغــة(  علــوم  )قامــوس  يف  وجــاء 

اختصــاص  لســان  أّن   Frank Neveu نوفــو 

اختصــاص   كَلــم  أو   ،Langue de Specialité

مــن  اليونانيــة  مــن  Technolecte )كلمــة فرنســية 

مهنــة،  )فــّن،   Tekhné اليونانيــة  مــن   Techno

Lecte ومــن  طريقــة(، 

)Dialectos من اليونانية Dialecte عىل منط

يُعــرف كلــم االختصــاص يف الغالــب عــىل أنــه 

لســان اختصــاص يُســتعمل داخــل جاعــة تقنيــة، 

لســان مســتعمل شــفاهيا،  أي  وعلميــة محــّددة، 

وكتابيا، يف وضعية إبالغ تبلغ فيها معلومات ترجع 

بالنظــر إىل حقــل تجربــة خــاّص.

ومن املفروض أن تُضمن الخصوصية اللّسانية 

اللّفــظ،  اســتعال  طريــق  عــن  االختصــاص  لكلــم 

أن  الواجــب  املعتمد.ومــن  املعجمــي  والنظــام 

نعــرّف مصطلــح كلــم اختصــاص عــىل أنــه خطــاب 

مختــّص يتميّــز باســتعال لســان يف وضعيــة إبــالغ 
مخصوصــة داخــل جاعــة تقنيــة، وعلميــة محــّددة.6

العــزّة  بــني  لــدى املتخصصــني  العربيــة  اللغــة 

الغــرب: واالنبهــار مبنجــزات 

إّن املتأمل يف حال املنتسبني، واملتخصصني 

يف اللغــة العربيــة يجدهــم عــىل فرقــني فريــق معتــّز 

بلغتــه، وأصالتــه، وُهويتــه يدافــع بــكّل مــا أويت عــن 

اللغــة، ويعمــل جاهــدا لنرهــا يف أوســاط  هــذه 

غــري الناطقــني بهــا، كّل ذلــك بالجــّد، واالجتهــاد، 

والعمل الّدؤوب، وفريق آخر نراه قد تأثر مبنجزات 

الغــرب فأصيــب بانبهــار بهــذه املنجــزات، وبقوتــه 

املاديــة، وبالتــايل انبهــاره بلغاتــه، اعتقــادا منــه أّن 

هــذه اللغــات هــي التــي خلقــت الغــرب.

مــن  بلعيــد إىل جملــة  الدكتــور صالــح  ويشــري 

القضايا الهامة، والرئيسة، ميكن إجالها يف اآليت:

١–القضية األولى: المحافظة على اللغة 
العربية

وهنا يطرح الباحث الســؤال املتمثل يف اآليت: 

اللغــة؟  هــذه  عــىل  للحفــاظ  الكفيلــة  الســبل  مــا 

ويخلص إىل القول بأّن املحافظة عىل اللغة مبثابة 

املحافظــة عــىل األرض، ألّن اللغــة هــي التــي تعطــي 

لنا البقعة التي نضع فيها أقدامنا، وهي التي تعطي 

لنــا الشــخصية، واملحافظــة عــىل الشــخصية تكــون 

عن طريق زرع القدوة، ذلك حني يكون الكبار قدوة 

للصغــار، فــإذا وقــع متجيدنــا للغتنــا، أمــام أوالدنــا 

تقــف املحافظــة  يكــون يف تّرفاتهــم، وال  الــذي 

عنــد القــدوة بــل تتعــّدى غــىل التمثيــل فيهــا، و بهــا 

مــن حيــث االســتعال، والعمــل مــن أجلهــا، وتكــون 

املحافظة بإجاللها، وتعظيمها، وذود الدخيل عنها، 

فنحافظ عىل صفاء، ونقاء، لغتنا كا نحافظ عىل 

صفــاء عيوننــا، وال نســتعمل كلمــة أجنبيــة، ونحــن 

نســتطيع اســتعال كلمــة محليــة مكــن لغتنــا.

هــذه  يف  بلعيــد  صالــح  األســتاذ  يفــرد  وهنــا 

رضوريــة  أنهــا  يــرى  التــي  األمــور  بعــض  القضيــة 

اآليت: يف  وتتمثــل  إليهــا،  والتنبيــه  للتذكــري، 

ال ميكــن أن تقــوم دولــة عربيــة بــدون لغــة عربيــة، 

فلــم تقــم التنميــة البريــة ف ميجتمعــات متقّدمــة 

الواقــع يف  ذلــك  عــىل  ويشــهد  أجنبيــة،  بلغــات 

كوريا، واليابان، واملجر، وجورجيا، وماليزيا...ويظن 

البعــض أنــه ميكــن أن تحصــل التنميــة االقتصاديــة 

يقــّدم شــبكة  لكنــه  نعــم،  باللغــة األجنبيــة، فيقــول 

قصــد تأملهــا، وعلينــا وحدنــا اســتخالص النتيجــة:
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التنمية البرية التنمية االقتصادية

األّم، 	  باللغــة  األّم. -تحصــل  باللغــة  تحصــل 

اللّغــة األّم وبغــري 

تكافــــــؤ الفـــــرص. –الغلبــــــــــــة للرأسال.	 

تنمية أفقية وعمودية -تنميــــــــــــة عموديـــــــــــة.	 

يحصــل الرخــاء العــام. –يحصــل الرخــاء مــع 	 

الفقــر.

ينعدم الفقـــــــــــــراء. –يكون الفقــــــــــــــــــراء.	 

كوريــا /االيابان/هنغاريــا / -جنــوب إفريقيــا 	 

/ســنغفورة /منــاذج.

املجر / ماليزيا..مناذج.

ن 	  طغيــا –  . ملحليــة ا عــة  لصنا ا تحصــل 

وتعــّدد األجنبيــة  عــة  لصنا ا

رأس املــــــــــــــــــــــال.

انعدام الطبقيـــــــــــــــــــــة -وجود الطبقيــــــــــــــــــة.	 

وســيلة النهــوض للشــعوب -وســيلة ازدهــار 	 

رأس مــال الــدول

الفقرية. االستعارية

يحصل األمن العام. –تحصل االضطرابات.	 

بــأن  العربيــة  الشــعوب  األخــري  يــويص يف  ثــم 

بتحّقــق  إالّ  تكــون  التــي ال  البريــة  التنميــة  تنشــد 

اآليت:

الدميقراطية الفعلية تنظريا، وتطبيقا.  -1

التعليم اإللزامي املجاين الحكومي.  -2

عــدم فتــح املــدارس الخاصــة، أو الثانويــات، أو   -3

الجامعــات.

وكان مــن الــرورة مبــكان التأكيــد عــىل مســألة 

الرتبية والتعليم باعتبارها أّس الخروج من التخلّف 

الذي نعيشه اآلن يف أوطاننا العربية، فال استثار 

إالّ يف التعليم، فلو أّن الدول العربية استثمرت يف 

تحســني أداء التعليم باللغة الوطنية فال يأيت جيل 

إالّ ونجده عىل رأس البحث العلمي األكادميي يف 

كّل بــالد العــامل، وبالتــايل يحصــل التقــدم يف كّل 

الــدول العربيــة، بــرط التخــيل عــن الهيمنــة التــي 
تعــود للغــات األجنبيــة.7

٢–القضية الثانية: محاربة الغربة الّلغوية
ذلــك أّن اللغــة ا لعربيــة تعيــش فعــال غربــة لغويــة يف 

االســتعال، ويف عــدم تدريــس العلــوم بهــا، فكيــف 

لهــا أن تســتعمل أو متّجــد، أو ترتقـّـى وقــد ُمنــع عليهــا 

امليدان الحيوي، ميدان العلوم، أال يؤدي إىل غربة 

اللّســان، وأّن غربة اللســان ســوف تعقبها حتا غربة 

الديــن، وإّن أشــّد أنــواع الغربــة الغربــة اللّغويــة، وهــي 

مــن غربــة الحضــارة، واملتأمــل يف الوضــع العــام يجــد 

الناطــق بالعربيــة قــد أصبــح غريبــا، وعلــاء العربيــة 

غرباء، والجهل يف تنام، وازدياد، والعلوم أُفرغت من 

مضمونها، وُجرّدت من مكنونها، والتاس ناكبون عن 

العلم، ومتضايقون من أهله، فأصبحت العربية يف 

زماننا مهجورة مزهود فيها، فأىّن لنا تغيري الوضع إذا 

مل يخرجهــا القــرار الســيايس إىل االســتعال؟، وأىّن 

لنــا مــن تقــّدم اللغــة العربيــة إذا مل تنــال املجــال؟، 

وكيــف يكــون املجــال وقــد طفــا الكيــل يف امليــزان 

بفعل األجنبيات التي أخذت املَحـــــــــال؟، ولذا تبقى 

العربية تعاين اإلهال، فهل ميكن أن نجيل الغربة، 

وليس لنا بال، )فهي تعاين من انراف املتكلمني 

أنّهــا لغــات  العــرب إىل اللغــات األجنبيــة بدعــوى 

االنفتــاح عــىل العــامل، وانــراف طائفــة أخــرى إىل 

لهجــات إقليميــة إلحيــاء ثقافــات محليــة، وانــراف 

طائفة ثالثة إىل اللّهجة العامية الدارجة بدعوى أنها 
لســان الخطــاب الشــعبي، والتــداول اليومــي.(8
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بطلــب  أم  قلــم  بجــّرة  لتغيــري  ا ســيكون  وهــل 

الرحمــن، ودعــوة العــرب إىل تغيــري الرهــان، ومحاربة 

الغربــة يف األذهــان؟، وعــن مســألة الغربــة اللّغويــة 

املــروع  أمنــوذج  بلعيــد  صالــح  األســتاذ  يــرد 

اليهــودي، واملتعلّــق باهتامهــم بلغتهــم، إذ وضــع 

الزعيم )أليعازر بن يهودا( )ت1922هـ( أول معجم 

عــري يف ســبعة عــر )17( جــزءا، وقــال: إّن اللّغــة 

اللّســان ال يف  تكــون يف  أن  البــّد  )العريــة(  األّم 

الــورق، وتكــون هــي اللغــة الوحيــدة فقــط، وقــد بــدأ 

)إليعازر(بتطبيــق هــذا املبــدأ، فــكان هــو وأرستــه ال 

يتكلمون إالّ من خالل مفردات ذلك املعجم الذي 

أخــذ أغلــب كلاتــه مــن اللّغــة العربيّــة، بــل اقتفــى 

العربيــة تصنيفــا، وصناعــة،  اللّغويــة  أثــر املعاجــم 

وأثــر الطبقــات العربيــة الكرى.واألمــر الطريــف هــو 

أّن اليهــود مل يحزنــوا حزنــا شــديدا عــىل أّي َحــر مــن 

أحبارهم أو سياسيهم حزنهم عىل أليعازر ألنه أعاد 

لهــم لحمتهــم عــن طريــق اللغــة العريــة، حيــث بــكاه 
اليهــود ملــدة ثالثــة أيــام بــكاء مــرّا حــاّرا.9

٣–القضية الثالثة: تفعيل العربية في 
التربية والتعليم

ذلــك أّن اللغــة العربيــة تحتــاج إىل نظــرة جديــدة يف 

املنهــج عــىل أنــه نظــام Systéme باعتبــاره حصيلــة 

تفاعــل مســتمّر ملجموعــة متشــابكة مــن العوامــل، 

اللغــة يف املنهــج، والرتكيــز عــىل  وتحقيــق وحــدة 

التمهــري، واكتســاب املتعلمــني املهــارات اللغويــة 

االســتاع،  واســتقباال يف  املحادثــة،  إرســاال يف 

والقــراءة، واختيــار املحتــوى الوظيفــي الــذي يــؤدي 

وظيفــة للمتعلـّـم يف تفاعلــه مــع مجتمعــه، واملرونــة 

وتنّوعــه، ومراحــل  العظمــي  الهيــكل  مــع  املتّســقة 

النمو، والتجريب قبل التعميم، والتعديل املستمّر 

يف ضوء دراسات امليدان.كا تحتاج العربية يف 

أهدافها إىل اكتســاب املتعلّم املهارات اللّغوية، 

وتنميــة القــدرة عــىل التفكــري العلمــي، والتحليــل، 

والّنقــد، والحــوار.

كا يطلب من أهدافها إيراد املعارف، وتنمية 

أســاليب التفكــري، مبنهجيــة شــمولية منطقيــة، ويف 

طرائق تلقينها يطلب منها املرونة يف اختيار طرائق 

والرتبويــة،  العلميــة،  األجــواء  التدريــس يف ضــوء 

ومســتويات املتعلّمــني، وعــىل مختلــف األنشــطة 

أن تحّقــق الهــدف التعليمــي، والواقعيــة، والقابليــة 

للتنفيذ، ويف التقويم االتّسام بالّصدق، والثبات، 

واملوضوعيــة، ويف الكتــاب املــدريس دســامة يف 
املحتــوى، واللغــة، والتــدّرج، واإلخــراج.10

٤–القضية الرابعة: الّلغة العربية لغة علمّية
ذلــك أّن اللغــة العربيــة كــا هــو متعــارف عليــه هــي 

الُهويــة الوطنيــة التــي أقامــت لنــا رصحنــا الحضاري، 

الوقــت  والتاريخــي، وهــي عادنــا يف  والعلمــي، 

املعــارص، لكننــا نقصــد منهــا التقــّدم يف مجــاالت 

لــن  البريــة  التنميــة  باعتبــار  اقتصاديــة،  حيويــة 

تقــوم يف أمــة مــن األمــم دون اعتادهــا عــىل لغتهــا 

الوطنيــة، لغــة لهــا التفعيــل يف االقتصــاد، واملــال، 

ومختلــف العلــوم.

يف  العربيــة  مــن  هــذا  وراء  مــن  ونســتهدف 

وقتنــا املعــارص خطابــا علميــا يف خصوصياتــه يف 

واملختــرات،  العلميــة،  املصطلحــات  مجــال 

التقنيــة والتكنولوجيــا،  والكتابــة العلميــة، وميــدان 

واملعلوماتيــة، والرتجمــة اآللية...ومــن ثَــمَّ الكشــف 

عــن واقــع البحــث العلمــي باللّغــة العربيــة، وكيفيــة 
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تفعيــل اللّغــة العربيــة قصــد مســايرة املســتجدات 

العلميــة، والتقنيــة، ومــا ينجــم عــن املعلوميــات مــن 

تقانــة معــارصة.

فكان البّد من تشخيص الواقع اللّغوي العلمي 

لغــة  باعتبارهــا  ولذاتهــا  العربيــة،  اللّغــة  يف ذات 

اســتجابت أصولهــا  وقــد  تليــد،  تــراث علمــي  لهــا 

الزمــن،  مــن  مــى  مــا  العلميــة يف  للمواصفــات 

يطــرح  الحارض.ثــم  الحــال يف عرنــا  بهــا  وقعــد 

األســتاذ صالــح بلعيــد جملــة مــن التســاؤالت تتمثــل 

يف اآليت: إىل أين يعود الباعث يف هذا الرتاجع؟ 

أيعــود إىل غيــاب البحــث العلمــي يف كلياتنــا؟ أم 

االتّكاليــة  العلميــة؟أم إىل  إىل ضعــف املرجعيــة 

مقــّرات  إىل  أم  الغربيــني؟  لغــات  تــدّره  مــا  عــىل 

مراكــز البحــوث العلميــة العربيــة؟ أم االعتــاد عــىل 

يف  اســتزراعه  ال  الغــريب  العلمــي  البحــث  نقــل 

أوطاننــا؟ أم إىل العمــى الحضــاري الــذي أســبغته 

علينــا العوملــة اللّغويـــــــــــــــة؟ أم إىل تفريطنــا، وتهاوننــا 

يف األخــذ بأســباب الحضــارة؟ أم يعــود إىل تقصــري 

الّنخبــة العربيــة، واملتخصصــني يف هــذه اللغــة يف 

إهالهــم للُهويــة اللّغويــة؟ أم إّن الخلــل يكمــن يف 
نقــص اإلمكانــات املاديــة؟11

٥–القضية الخامسة: اقتحام عالم الحوسبية
اللّغــة  تفعيــل  والحتمــي  الــروري  مــن  أنــه  ذلــك 

العربيــة يف مجــال التقنيــات املعــارصة، والغــوص 

غــار  وخــوض  والرمجيــات،  الرمجــة،  عــامل  يف 

هــو  امليــدان  هــذا  ألّن  الحاســوبية.  اللّســانيات 

الذي يكســبنا رهان إنتاج اآللـــــــــــــة، فبدل اســتريادها 

يتــّم صنعهــا، وبإتقــان، كــا يكســبنا رهــان النّديــة، 

واالطمئنــان، والثّقــة يف اللّغــة العربيــة بــكّل أمــان، 

اللّغــات، فــال وطــن  ُملــكا للغــة مــن  ليــس  فالعلــم 

إنــه  بــل  يســتوطن،  لكــن ال  يســتورد،  أنــه  رغــم  لــه، 

يــزرع، ويـُـزرع، ويُحصــد يف كّل بلــد، وكّل بلــد يعطــي 

أيــة لغــة تكمــن يف  بــراءة اخــرتاع ملنتوجــه. وإنّقــّوة 

قدرتها عىل التعايش مع العر الذي تعيش فيه، 

وعىل التّأقلم مع مفرداته، واستيعاب مستجداته، 

فاللغــة العربيــة اآلن بحاجــة لالنتقــال مــن الوصــف 

إىل التوصيــف، وهــذا بتضافــر الجهــود، واألعــال 

بــني اللّغويــني، والحاســوبيني يف مشــاريع تنمويــة 

لغويــة إلنتــاج برامــج األنظمــة اللّغويــة للغــة العربيــة 

التطبيقية علة مستوى الصوت، والّرف، والّنحو، 

والكتابــة  اآلليــة،  والرتجمــة  واملعجــم،  الداللــة، 

العربية، وتطوير تلك املحاوالت، والتجارب 12 التي 

أّسســت للعــالج اآليل، والحوســبة. وإّن كّل هــذه 

التجــارب أبانــت عــىل أّن العربيــة تحمــل يف ذاتهــا 

خصيصــة حوســبية ال مثيــل لهــا يف لغــات العــامل، 

الحوســبة  مــع  للتعايــش  قابلــة  إّن خصائصهــا  أي 

)واللّغــة العربيــة بنــاء ريــايض فريــد ال يتوافــر يف لغــة 

الفريــد مــن األفعــال،  أخــرى، فأســلوب االشــتقاق 

واألســاء بنســق ريــايض دقيــق يتيــح لهــا اســتيعاب 

أّي مصطلــح جديــد، والتعبــري عنــه بطريقــة تلقائيــة 

بسيطة تقرتب من العامة قبل الخاصة، بل وتطويع 

مثــل هــذا املصطلــح إىل موســيقاها الخاصــة مبــا 

يتّفق مع األذن العربية السليمة، ويضاف إىل ذلك 

قوانني رياضية واضحة إلضافة السوابق، واللّواحق 
ألّي كلمة مبا يضيف إىل معناها، وال ينقص منه 13

وهــذا البنــاء الفريــد مــن نوعهــا جعلهــا تتصــّدر 

يف األبحــاث الخاّصــة بعلــم الكبــار، يف الرمجيــات 

مــن  املرمجــون  منهــا  يســتفيد  ولــذا  املعــارصة، 

خصائصها االشتقاقية يف تعرّف الذكاء االصطناعي 



117  كتاب امل�ؤمتر-٢  تدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها: جتارب �ر�ؤى م�ستقبلية 

عــىل مقــام الكلمــة مــن خــالل ســياقها.14

كــا وصفهــا  األصــل  هــي يف  العربيــة  واللغــة 

أحدهــم بأنهــا يُنبــوع حيــاة، ومــا بعــد الحيــاة، ذلــك 

بــأن  تيــارت رّصح  فرنــد واليــة  ابــن  بــارك  أّن جــاك 

اللغة العربية ال متت )إالّ مطلقا إىل عامل الناس، 

فهــي تبــدو، وكأنهــا معــارة لهــم، وهــي تختلــف دامئــا 

يف جوهرهــا عــن لغــة الحيــاة، وتــزدري الرمــوز التــي 

اليوميــة،  بالحيــاة  األشــياء املتعلقــة  تســتخدمها، 

فهــذه الرمــوز تحلــق فــوق األرض...وهــو أنهــا تنزيــل 

مــن الســاء، ال تنبــع مــن األرض، وهــذا هــو مبــدأ 
اللغــة عــىل األقــل...(15

والوقــع كــا يذكــره األســتاذ عبــد الجليــل مرتــاض 

أّن اللّغــة العربيــة لغــة حيــاة، ولغــة مــا بعــد الحيــاة، 

فهــي لغــة الحيــاة بشــكل مــرف حتــى مــا قبــل نــزول 

القرآن الكريم ف يصورها، وتجريدها، وتجسيدها، 

والشــعر الجاهــيل مثــال حــّي عــىل هــذا املشــهد 

نجدهــا يف  كــا  الحيــاة  بعــد  مــا  ولغــة  الحيــايت، 

مشــاهد قرآنيــة، حيــث تقــرّب لــك البعيــد، وتُبعــد 

إىل  املجهــول  مــن  بــك  وتطــري  القريــب،  عنــك 

تجريــده،  ميكــن  ال  مــا  لــك  وتشــّخص  املعلــوم، 

وتجــرّد لــك مــا ال ميكــن تشــخيصه، كل ذلــك يف 

قالب لســاين ينســاب انســيابا طيّعا ذلوال يجعلك 

ال تحــّس إحساســا مــا ورائيــا،، وال تشــعر بتاتــا بأنــك 
كامــن يف عــامل، وهــي كامنــة يف عــامل آخــر.16

ويف األخــري مــا ميكــن اســتخالصه هــو أّن أربــاب 

إىل  محيطهــا  مــن  الريفــة  الجميلــة  اللغــة  هــذه 

خليجهــا أضحــوا ال يبالــون أدىن مبــاالة مبــا أصبــح 

يعــرتي عــىل مــرأى، ومســمع منهــم دون أن يحركــوا 

الحــرية هــو  الــذي يدعــو للدهشــة  بنانهــم، واألمــر 

مــا  كّل  عــىل  مــرارا  اللغــة اجتمعــوا  قــادة هــذه  أّن 

يختلفــون، ويتنافــرون، ولكنهــم مل يجتمعــوا ألجــل 

إلزاميــا ال خطيّــا،  اللغــة، و دســرتتها  حايــة هــذه 

وســمحوا ألصــوات غريبــة تعمــل عــىل تهجــني اللغــة 

وتلويثهــا. العربيــة 

الخاتمـــــــــــــــــــــة
ويف نهاية هذا البحث ميكن استخالص جملة من 

النتائج ميكن إجالها عىل النحو اآليت:

عنــد  نجدهــا  باالنهزاميــة رصاحــة  الشــعور  إّن   -1

عــىل  املدافعــني  عــىل  يُحســبون  ممــن  كثــري 

هــذه اللغــة، ويعتــرون مــن املتخصصني فيها، 

هــذه  مــع  يتعاطفــون  اســتحياء  عــىل  أنهــم  إالّ 

اللغــة أمــام محافــل عامليــة متّجــد هــذه اللغــة 

الشــاعرة، والجميلة.وأّن الســبيل األقوم لتعليم 

هــو  الهنديــة  باللغــة  للناطقــني  العربيــة  اللغــة 

البســيط الســهل إىل األصعــب التــدّرج مــن 

اللغــة العربيــة لــدى املتخصصــني يف تلقينهــا   -2

لغــري الناطقــني بهــا هــم عــىل طائفتــني، طائفــة 

تعتــّز بلغتهــا، وتســعى إىل تطويرهــا ـــوإلحاقها 

بركــب الــدول املتقدمــة علميــا، عمليا، وطائفة 

ثانيــة اســتكانت إىل التبعيّــة اللّغويّــة، وركنــت 

بــأّن هــذه  الهــوان، والــّذل، شــعورا منهــا،  إىل 

اللغة اليتيمة ليست لغة علم، وحضارة. وهذا 

افــرتاء، وبهتــان يف حــّق اللغــة.

املتخّصــص يف  تواجــه  كثــرية  عوائــق  هنــاك   -3

مــا  العراقيــل  هــذه  رأس  وعــىل  اللغــة  هــذه 

اللغويــة يف  والغربــة  اللغــوي،  باألمــن  يُعــرف 

االستعال، واملقروئية، حتى أصبح كّل ناطق 

بلغتــه  عــامل جليــل معتــّز  بالعربيــة غريبــا، كّل 

اآلخــر غريبــا، ولغتــه مزهــود فيهــا. العربيــة هــو 
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الرتبيــة،  يف  العربيــة  اللغــة  تفعيــل  وجــوب   -4

مهــارات  املتعلّمــني  وإكســاب  والتعليــم، 

لغوية متكنهم من إرســال املحادثة، واســتقباال 

واختيــار املحتــوى  والقــراءة،،  االســتاع،  يف 

للمتعلّــم يف  وظيفــة  يــؤدي  الــذي  الوظيفــي 

تفاعلــه مــع املجتمــع الــذي نلّقنــه هــذه اللغــة 

الجليلــة. الشــاعرة، 

وجــوب املحافظــة عــىل اللغــة العربيــة تواصــال،   -5

وقــراءة، وذلــك بتمجيدهــا أمــام الّناشــئة، حتــى 

مــن  وبهــا  فيهــا،  والتمثيــل  لهــم،  قــدوة  نكــون 

حيــث االســتعال، والعمــل مــن أجلهــا، وتكــون 

بعــاد  وإ وتعظيمهــا،،  بـــتبجيلها،  املحافظــة 

الدخيــل عنهــا، واإلميــان اليقــني بــأّن هــذه اللغة 

لغــة علميــة بامتيــاز.

رضورة اقتحــام عــامل الحوســبة، وتفعيــل اللغــة   -6

املعــارصة،  التقنيــات  مجــال  يف  العربيــة 

والغــوص يف عــامل التكنولوجيــا، والرمجيــات، 

ال  الحاســوبية  اللســانيات  مجــال  وخــوض 

غــري  بلغــات  الناطقــة  ســيا يف املجتمعــات 

العربيــة، وبالتــايل نكســب رهــان اآللــة، فعــوض 

يتــّم صنعهــا وبإتقــان، ويف األخــري  اســتريادها 

أمــان. بــكّل  العربيــة  اللغــة  الثقــة يف  تتحقــق 

واللــه تعــاىل أعلــم بالصــواب وصــىل اللــه عــىل 

ســيدنا محمــد وعــىل آلــه وصحبــه أجمعــني
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والنــر. للتأليــف  العامــة  املريــة  الهيئــة  حــاد، 

اللغة العربية وتحديات اإلدارة اإللكرتونية، أعال ندوة،   20

منشــورات املجلس األعىل للغة العربية، 2016مـ

لغتنــا والحيــاة، د/ عبــد الرحمــن بنــت الشــاطئ، دار   21

الثانيــة. الطبعــة  مــر  القاهــرة،  املعــارف، 
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بكــوش، ص365. املاجــري، مراجعــة الطيــب 

بلعيــد، دار هومــة،  اللّغــوي، صالــح  األمــن  ينظــر يف   7

بعدهــا. ومــا  ص32  2012مـــ،  ط2،  بوزريعــة، 

بــودرع وآلخــرون،  الرحمــن  الــّذات، عبــد  -اللّغــة وبنــاء   8

ص51. العــدد101،  األمــة،  كتــاب   ،2004 قطــر، 

بلعيــد، دار هومــه،  اللّغــوي، صالــح  األمــن  ينظــر يف   9

بعدهــا. ومــا   ،34 ص   ،2 الطبعــة   ،2012 بوزريعــة، 

املصدر نفســــــــــــــه ص37  10

ينظر املصدر نفســـــه ص38  11

أنيــس، ومحمــود الســعران،  إبراهيــم  تجــارب كّل مــن:   12

ونهــاد مــوىس، ومــازن الوعــر، وداودعبــده، نبيــل عــيل، 

واملرحوم عبد الرحمن الحاج صالح، ومحمد مريايت، 

مــراد، ووفــاء  بــن  ومحمــود فهمــي حجــازي، وإبراهيــم 

محمد كامل، وسامل الغزايل، واألخر غزال، ومحمد 

الحّنــاش، وإســاعيل صينــي، ويحيــى هــالل، وعبــد 

القــادر الفــايس الفهــري...

املعالجــة اآلليــة للغــة العربيــة بــني الواقــع والتحديــات،   13

التاســع  الثقــايف  املوســم  العجــاوي،  الديــن  عــالء 

عــر، األردن 2001، منشــورات مجمــع اللغــة العربيــة، 

ص71.

يف األمـــــــــــــن اللّغوي، صالح بلعيد، دار هومه، الطبعة   14

الثانيــة، 2012مـــ، ص38 ومــا بعدهــا.

العــرب تاريــخ ومســتقبل، جــاك بــريك، ترجمــة: خــريي   15

والنــر،  للتأليــف  العامــة  املريــة  الهيئــة  حــاد، 

.245 ص

الجليــل مرتــاض،  العوملــة، د/عبــد  العربيــة يف ظــل   16

مجلــة اللغــة العربيــة، املجلــس األعــىل للغــة العربيــة، 

ع/29، ص221
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النزعة االإن�سانية يف اأ�سعار عمر بهاء الدين االأمريي

اأب�بكر بي. ي�.
 باحث الدكتوراه يف قسم اللغة العربية، جامعة كرياال، ترفاندرم، واألستاذ املساعد بقسم املاجستري والبحوث 

يف اللغة العربية وآدابها، كلية ىك يت أم. للدراسات املتقدمة، كرفاركند.

عمــر بهــاء الديــن األمــريي مــن أعظــم شــعرائنا 
الــروح،  عــىل مناجــات  وقــدرة  غــزارة،  اإلســالميني 

املســلم  االنســان  وهمــوم  أشــواق  إىل  والغــوص 

خاصــة، ورغــم أن هــذا الشــاعر املوغــل يف الذاكــرة 

بــكل عمقهــا، وان شــاعرنا األمــريي كان  االســالمية 

أصفانا واجملنا صوتا يف التغريد بني حدائق عدة 

يف وطننــا االســالمي الكبــري.

هــو عمــر صدقــي بــن محمــد بهــاء الديــن بــن عمــر 

صدقــي بــن هاشــم آغــا بــن الحــاج عيــىس آغــا بــن 

الحاج موىس آغا بن الحاج حسن حلبي بن الحاج 

أحمــد أمــري بــن محمــد بــن عــيل بــن ظفــر البــري، 

بعــد  اســمه  غــري  وقــد  زاده.  بأمــري  نســبه  الشــهري 

وفــاة والــده إىل عمــر بهــاء الديــن األمــريي ليحمــل 

اســم أبيــه وجــده، كــا عــرف أحيانــاً باســم عمــر بهــاء 

األمــريي. ولــد يف مدينــة حلــب يف شــال ســورية. 

وقد اختلف يف تحديد سنة والدته: إذ تم تسجيله 

يف سجالت النفوس بحلب عام )1918م(، بينا 

يشــري العديــد مــن الوثائــق إىل ســنوات أخــرى، غــري 

أن املرجح أن تكون يف 29 من جادى اآلخرة عام 

1334 املوافــق للثــاين مــن أيــار / مايــو 1916م.

دراسته
درس يف املدرســة الفاروقيــة بحلــب حتــى الصــف 

العــارش )الثــاين الثانــوي(، ثــم انتقــل إىل مدرســة 

التجهيز األوىل حيث حصل عىل الشهادة الثانوية 

)البكالوريــا( يف اآلداب والعلــوم ثــم يف الفلســفة. 

توجــه بعــد البكالوريــا إىل باريــس حيــث حصــل مــن 

جامعــة الســوربون عــىل شــهادتني يف اآلداب وفقــه 

اللغــة، وعــاد بســبب وفــاة والــده دون أن يتمكــن مــن 

إكــال دراســته يف باريــس بســبب الحــرب العامليــة 

الثانيــة، فأكمــل دراســته يف الحقــوق يف )معهــد 

الحقــوق العــريب بدمشــق( ونــال شــهادته النهائيــة 

بتفــوق عــام 1359هـــ )1940م(.

أسرته
إمــارة ووجاهــة يف  كانــت ذات  ينتمــي إىل أرسة 
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البرة يف العراق، وهاجرت إىل الشام يف العهد 

بيــت  بانتســابها إىل آل  العثــاين. و تفخــر أرستــه 

رســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم، ويف اإلشــارة 

إىل هــذا قــال الشــاعر رحمــه اللــه عــىل لســان أمــه 

وهــي تخاطبــه:

ً
ي أمـــــــــٍل معــا

ن
ومك ذا دعونــا هللا �

ي ك النيج
ّ

 من ســنا جِد
ً
ى بك نفحا �ن

مــن  األمــريي  الديــن  بهــاء  محمــد  والــده  يُعــدُّ 

أبــرز وجــوه حلــب وأعالهــم صيتــاً يف زمنــه، وكانــت 

برجــاالت اإلصــالح والسياســة  لــه صــالت واســعة 

عــن حلــب يف  نائبــاً  والريعــة يف ســورية، وكان 

اســتوىل  وحــني  العثــاين.  “مبعوثــان”  مجلــس 

الفرنسيون عىل مقاليد البالد ُعرض عليه أن يكون 

وزيــراً فرفــض، ثــم عــرض عليــه أن يكــون رئيســاً للدولــة 

الســورية فــأىب إبــاًء شــديداً.

عمله
تعــددت الســاحات التــي عمــل فيهــا األمــريي بعــد 

مــن  العديــد  وشــغل  الجامعيــة،  دراســته  إنهــاء 

الوظائــف واملناصــب خــالل حياتــه الحافلــة ميكــن 

يــيل فيــا  اختصارهــا 

ــــــــاف  ــــــــى أوق  ع
ً
ــــــــرا ظ ن �ن ــــــــني ع

ــــــده ــــــان وال ــــــة م ي مري
أ
رسة ال

أ
ال

التعليم داخل سورية
إذ درَّس الحضــارة اإلســالمية، والتاريــخ اإلســالمي، 

حلــب  ثانويــات  يف  االجتــاع  وعلــم  واألخــالق، 

ودمشق. كا ُعنيِّ مديراً للمعهد العريب اإلسالمي 

بدمشــق حــوايل عــام 1949 م

المحاماة
بعــد  مــن  لهــا، وعمــل فيهــا  يكــن متفرغــاً  التــي مل 

م  1950 عــام  تخرجــه حتــى 

االلقاب
حــاز األمــريي عــىل عــدة ألقــاب منهــا: عميــد الشــعر 

شــاعر  املحاريــب،  شــاعر  املعــارص،  اإلســالمي 

اإلنســانية املؤمنــة، واللقــب األخــري كان مــن أحــب 

األلقــاب إىل قلبــه.

الدبلوماسية
عندما تأسست دولة باكستان اإلسالمية منفصلة 

عــن الهنــد اختــري وزيــراً مفوضــاً فيهــا ا مــن 1950 م 

العربيــة  ثــم عــني ســفرياً يف اململكــة  إىل 1952، 

الســعودية عــام 1954م.

السياسة
ملا قامت يف سورية بعض االنقالبات العسكرية، 

األحــرار  الوطنيــني  مــن  مجموعــة  صحبــة  أســس 

الحــرة”  “ســورية  حركــة  والعســكريني  السياســيني 

بــني  الجانــب الســيايس فيهــا وذلــك  رئيــس  وكان 

1952 و1954. العامــني 

التدريس في دار الحديث الحسنية
اإلســالم  لكــريس  أســتاذاً  املغــرب  يف  بالربــاط 

والتيــارات املعــارصة مــن عــام 1967 م إىل حــوايل 

عــام 1985 م. كــا حــارض أســتاذاً زائــراً يف اململكــة 

واإلمــارات  والكويــت  وقطــر،  الســعودية،  العربيــة 

العربيــة املتحــدة.
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نشاطاته العامة
ع يف جيــش اإلنقــاذ، ســنة 1367هـــ/ 1948م  تطــوَّ

مقاتــالً يف كتيبــة اإلخــوان املســلمني الســورينّي، 

جميــل  حكومــة  إىل  اإلخــوان  مطالــب  وحمــل 

املدفعــي يف بغــداد؛ التــي تضمنــت زيــادة عــدد 

العراقيّــة املشــاركة يف حــرب فلســطني،  القــوات 

ورضورة التحــرك خــارج حــدود التقســيم، وإقصــاء 

ــة لتحريــر فلســطني التــي  اليهــود مــن الجبهــة الوطنيّ

تشّكلت يف بغداد، وعايش القضيّة الفلسطينيّة، 

الحــاج  بنارهــا، واتصــل مبفتــي فلســطني  واكتــوى 

أمني الحسيني، وكان يلتقي به يف لبنان، نيابة عن 

املجاهدين السورينّي، وكانت القضيّة الفلسطينيّة 

هاجســه اليومــي، فّجــرت أغــواره الشــعريّة، فجــاءت 

قصائــده الفلســطينية متأججــة بالعواطــف؛ حيــث 

مجاميــع  شــكل  عــىل  ومالحمهــا  أحداثهــا  ســجل 

شــعرية منهــا: )ملحمــة الجهــاد( 1388هـــ/1968م، 

و)من وحي فلسطني(1390هـ/1971م، و)ملحمة 

النــر( 1394هـــ/ 1974م، و)الزحــف املقــدس( 

القمــة(  وفتــح  و)األقــىص  مــن ســّجيل(  و)حجــارة 

و)الهزميــة والفجــر(.

باكســتان،  وبنــاء  الجزائريّــة،  الثــورة  مــع  تفاعــل 

واملســرية املغربيّــة الخــراء، وعــّر عــن املشــاعر 

واملعّذبــني. اإلنســانيّة، وهمــوم املســلمني 

وكان يدعــو إىل إســقاط الحكومــات املهزومــة، 

املتخاذلــة،  األنظمــة  عــىل  الثــورة  رايــة  رفــع  وإىل 

ويتناول فساد اإلدارة الحكوميّة يف سوريّة، وسيطرة 

الطبقيّة والتخلّف، يف افتتاحيّات جريدة )املنار( 

التــي كان يحــّرر بهــا ســنة 1367هـــ/ 1948م

ُدعي إىل املغرب لتدريس الحضارة اإلسالميّة 

بكليّــة اآلداب بجامعــة محمــد الخامــس يف مدينــة 

والتيــارات  اإلســالم  لكــريس  أســتاًذا  ثــم  فــاس، 

وقســم  الحســنيّة،  الحديــث  دار  املعــارصة، يف 

الدراســات اإلســالميّة والعليــا يف جامعــة الربــاط، 

والقرويّــني ســنة 1386هـــ/ 1966م.

والتيــارات  “اإلســالم  لكــريس  أســتاًذا  ليعمــل 

بالربــاط،  الحســنية  الحديــث  املعــارصة” يف دار 

العليــا يف جامعــة  اإلســالمية  الدراســات  وقســم 

القرويــني، كــا درَّس الحضــارة اإلســالمية يف كليــة 

اآلداب بجامعــة محمــد الخامــس يف فــاس وعمــل 

عــام  باكســتان اإلســالميّة  لبــالده يف دولــة  ســفريًا 

1369هـــ/ 1950م، ثــم ســفريًا يف اململكــة العربيّــة 

عــام 1373هـــ/ 1954م. الســعوديّة 

ومن مؤلفاته:

اإلسالم يف املعرتك الحضاري( 1

املجتمع اإلسالمي والتيارات املعارصة( 2

األوىل: يف ( 3 )الحلقــة  القــرآن  رحــاب  يف 

حــراء غــار 

يف رحــاب القــرآن )الحلقــة الثانيــة: عروبــة ( 4

وإســالم(

يف رحــاب القــرآن )الحلقــة الثالثــة: وســطية ( 5

اإلســالم وأمتــه يف ضــوء الفقــه الحضــاري

لقاءان يف طنجة( 6

صفحات ونفحات( 7

وفاته رحمه اهلل
وهنت صحته يف الفرتة األخرية من حياته، وأدخل 

مصحــة “الريــاض” يف ربــاط الفتــح يف املغــرب، ثــم 

نقل إىل مستشفى امللك فيصل التخصيص يف 

الريــاض حيــث وافتــه املنيــة مســاء يــوم الســبت 22 
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شــوال 1412 هـــ املوافــق 25 أبريــل 992 م، ونُِقــل 

إىل املدينة املنورة حيث دفن يف البقيع بالقرب 

مــن آل بيــت رســول اللــه )صــىل اللــه عليــه وســلم(، 

وعمــره 78 عامــاً هجريــاً و 76 عامــاً ميالديــاً. رحمــه 

اللــه وغفــر لــه وأكــرم نزلــه.

آثاره النثرية
لغة االمريي املناسبة يف شعره، هي التي تصحبه 

حينا يتحرر من أوزان الشعر، ويرتسل يف حديثه، 

أم  بجــواره،  الــذي  محدثــه  املتلقــي  أكان  ســواء 

قــراءه “فاألمــريي  أم  مســتمعيه عــىل املدرجــات، 

تــأيب عليــه شــاعريته إال أن يكــون شــاعرا حتــى وهــو 

يؤلف الكتاب، أو يلقي املحارضة أو يسامر إخوانه 

أنــك  تشــعر  ال  حتــي  وشــاعرية،  وطالبــه  وأحبابــه 

تقــرأ بحثــا علميــا، أو تســتمع إىل محــارضة فقهيــة، 

تنصــت إىل حديــث يف موضــوع جــاد. وإمنــا  أو 

كأنــك  التعبــري،  وحــالوة  البيــان،  ســحر  يأخــذك 

تنصت إىل قصيدة شــعرية أو قطعة أدبية فنية.”1 

فرتي “ كيف ينظم الفكر العميق موسيقى أخاذة، 

وكيف تذوب املوسيقي واللحن والنغم يف أسطر 

مــن النــر”2.

وميكن أن يقسم نر األمريي أربعة أقسام:

أوال: الرسائل الشخصية

ثانيا: مقدمات الدواوين والقصائد

ثالثا: املقاالت والخطابات املحفلية

رابعا: املحارضات، والبحوث والكتب

بدايته الشعرية
اكتشــف عمر االمريي شــاعريته يف ظروف عاطفية 

غامئــة، ذ لــك أنــه كان ألختــه )رصينــة( صويحبــات 

يزرنها للمذاكرة، وكانت بينهن فتات تركية االصل، 

نفــس  أقلهــن جــال شــكل وأكرهــن عذوبــة  هــي 

ورقــة ذوق، وكانــت تغنــي صويحباتهــا بصــوت رخيــم 

عــذب، وكان ذ لــك مابــني التاســعة والثانبــة عــر 

مــن عمــره. وكان ســبب إحراقــه للديــوان اطــالح أخيــه 
)ممــدوح( عليــه وال يــدري. 3

“لقــد تــريب االمــريي تربيــة شــاعرة، فــال جــرم أن 

تتفجــر ينابيــع شــعره الفــوارة منــذ الصغــر، ويف ســن 

املبكــرة  البدايــة  أن  ولعمــري  تحديــدا.  التاســعة 

ســبب يف النضج املبكر، وعامل من عوامل نضج 

امللكــة، وقــوة العارضــة، ورســوخ القــدم يف مجــال 
القــول الشــعري“4

فيــاض  العطــاء  وافــر  حياتــه  طــوال  ظــل  وقــد 

الشــاعرية منــذ انطالقطهــا يف صغــره، حتــي انعقــد 

لســانه عــن الــكالم عــىل رسيــر املــوت. والدواويــن 

بغــزارة  تشــهد  ذلــك  بعــد  املخطوطــة واملطبوعــة 

الفيــاض. نتاجــه، وطبعــه 

آثاره الشعرية
ونحن نقسم آثاره الشعرية اىل ثالثة أقسام:

أوال: الدواوين المطبوعة:
أصدر االمريي يف حياته اثنني وعرين ديوانا، 

بــدأ طباعتهــا منــذ عــام 1379 هـــ )1959م( واســتمر 

والرغبــات  الظــروف  وتدفعــه  املناســبات،  يهتبــل 

أو آخــر، حتــى عــام وفاتــه 1412هـــ  إلصــدار ديــوان 

)1992م(

ومن أهمها:

)1( مع الله )1349هـ /1959م(

)2( ألوان طيف )1385هـ /1965م(

)3( أب )1394هـ /1974م(
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)4 أمي )1397هـ /1978م(

)5( أذان القرآن )1405هـ /1984م(

)6( نجاوي محمدية )1408هـ /1988م(

)7( الزحف املقدس )1409هـ / 1989م(

)8( رياحني الجنة )1412هـ / 1992م(

ثانيا: الدواوين المخطوطة:
ومن أبرز دواوينه املخطوطة ما ييل:

أبــوه وبنــوة، و يف معــارج االجــل، وروح مبــاح، 

وغربــة وغــرب، رصاع، وغــزل طهــور، ورجــال وأشــباه 

وعواطف وأشباه و إخاه ووفاهو وجال وهوي وما 

اىل ذلــك....

الشاعر الحرُّ
امتــاز شــعره بالجــرأة والراحــة، ونقــد األوضــاع 

الشــاّذة، وحمــل عــىل طغــاة األّمــة؛ حتــى إنــه نظــم 

عــرات الدواويــن الشــعريّة منهــا: )ألــوان طيــف( 

1385هـــ/ 1965م و)الهزميــة والفجــر( 1388هـــ/ 

اللــه( 1392هـــ/ 1972م و)أشــواق  1968م و)مــع 

)مــن  ديــوان  ولــه:  1973م  1393هـــ/  وإرشاق( 

و)أذان  1975م،  1395هـــ/  املهرجــان(  وحــي 

القــرآن( 1405هـــ/ 1985م، و)نجــاوى محمديّــة( 

و)الخاســيّات( و)شــموع ودموع( و)قلب ورب(.

)أب(  ديــوان  العاطفــي  الشــعر  يف  ونظــم 

1394هـــ/1974م وهــو الديــوان الــذي قرّظــه العقــاد 

يف إحــدى ندواتــه فقــال: لــو كان لــألدب العاملــي 

ديــوان يف جــزء واحــد لكانــت هــذه القصيــدة يف 

)أمــي( 1398هـــ/ طليعتــه؛ وديــوان 

ثالثا: الصحف:
إذا كان األمــريي تاخــر يف اصــدار شــعره، فإنــه 

اليوميــة،  نــره يف الصحــف و الجرائــد  اســتعجل 

حتى إنه طمع آنذاك أن ينر يف )الرســالة( كري 

املجــالت االدبيــة يف زمنهــا، وكذلــك أنــه نــر يف 

كانــت  االتــني  )املســلمون(  )الشــهاب(  مجلتــي 

تصــدران يف مــر.

ومــا يالحــظ أن االمــريي مل يكــن يخــص صحيفــة 

أو مجلــة بعينهــا بالنــر، بــل تعمــد أن يــوزع نتاجــه 

عــىل اكــر الصحــف يف بــالد مختلفــة، ومــن أهمهــا 

العربيــة، والفيصــل، والقافلــة،  املنهــل و املجلــة 

وعــكاض، واملدينــة، واملنــار، والشــهاب، ومجلــة 

مــر، ومجلــة أزهــر و غريهــا كثريفكثــري.

تعريف اإلنسانّية
مــن  صناعــّي  مصــدر  هــي  اللغــة  يف  اإلنســانيّة 

كلمــة إنســان، وهــي مــا مُييِّــز اإلنســان مــن خصائــص 

أنــواع  وصفــات، تجعلــه بدورهــا يختلــف عــن بقيّــة 

الكائنات الحيّة، وميكن القول إّن اإلنسانيّة هي ما 

يُضــاّد البهيميّــة أو الحيوانيّــة. كــا أنـّـه ميكــن تعريفهــا 

بأنّهــا مــا يتميَّــز بــه املــرء مــن األعــال الصالحــة التــي 

يقــوم بهــا. وهــي مــن وجهــة نظــر الفالســفة تعنــي: 

)الحيــاة، والنُّطـْـق، واملــوت(. واإلنســانيّة مــن وجهــة 

نظر كانط هي ما يُعرِّ عن هدف األخالق، كا أنّها 

أساس فكرة الواجب عند اإلنسان. ويرى أوجست 

التــي  أّن اإلنســانيّة هــي مجمــوع الصفــات  كونــت 

ــاً يتطــوَّر مــع مــرور الزمــن. تُكــوِّن كائنــاً اجتاعيّ

وعندمــا يُقــال عــن شــخص مــا أنّــه يقــوم بعمــل 

إنســايّن، فمعنــى ذلــك أنـّـه يقــوم بعمــل يعــود بالخري 

عــىل البــر، وهــو إنســاٌن قــادٌر عــىل التجــاُوب مــع 

ســلوك اإلنســان الطبيعــّي، وعــادة مــا ينظــر النــاس 

أنّهــا  يــرى  مــن  بعــّدة طُــرُق؛ فمنهــم  اإلنســانيّة  إىل 

تشمل جميع املخلوقات البريّة، ومنهم من ينظُر 

أنّهــا تحمــل معــاين اإلحســان واإليثــار،  إليهــا عــىل 
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ومنهم من يرى أّن اإلنسانيّة تتضّمن القّوة الروحيّة، 

يُشــار إىل اإلنســانيّة يف  أنّــه  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

التــي  والجرائــم  اإلنســانيّة،  القوانــني  مــن  العديــد 

ــة  تُرتَكــب يف حــقِّ اإلنســان يف املُعاَهــدات الدوليّ

للقانــون  مصــدراً  تَُعــدُّ  أنّهــا  كــا  اختالِفهــا،  عــىل 

الــدويّل، أمــا الاّلإنســانيّة فهــي مــا يُشــار إليهــا عــادة 

بأنّهــا إهــداٌر لقيمــة اإلنســان وحقوقــه، والتعامــل مــع 

البــر بعنريّــة، وبقســوة..

عــىل  تَنطــوي  التــي  الكلمــة  هــي  واإلنســانيّة 

العديــد مــن الصفــات التــي تَجعــُل مّمــن ميتلُكهــا 

القــدرة عــىل املَحبَّــة، والتعاطُــف مــع  بــراً، مثــل 

مُتيِّــز  التــي  مــن األمــور  اآلخريــن، واإلبــداع، وغريهــا 

اإلنســان عــن غــريه مــن الكائنــات، والتــي تجعــل منــه 

إنســاناً حقيقيّــاً، وليــس تابعــاً، وال تجعــل منــه إنســاناً 

آليّــاً خاليــاً مــن املشــاعر أو العواطــف، وتعــود كلمــة 

اإلنســانيّة )باإلنجليزيّــة: Humanity( يف أصلهــا 

إىل الكلمــة الالتينيّــة )Humanitas(، والتــي تعنــي 

الطبيعــة البريّــة، ومــا تنطــوي عليهــا مــن صفــات 

يف  تعريفــات  عــّدة  ولإلنســانيّة  طيّبــة،  ومشــاعر 

التــي  املُنطلَقــات  الختــالف  وذلــك  االصطــالح؛ 

هــذه  ومــن  التعريــف،  العلــاء يف  اعتمــد عليهــا 

أّن  التعريفــات، تعريــف الفالســفة القدمــاء، وهــو 

عليــه  تقــوم  الــذي  املعنــى  عــن  عبــارة  اإلنســانيّة 

ماهيّــة اإلنســان، ومــن وجهــة نظرهــم فــإّن اإلنســان 

قّوتــه إىل  تحّولــت  إذا  إاّل  أعــىل املراتــب  يبلــُغ  ال 

أفعــال؛ وبذلــك يصبــح إنســاناً كامــالً. بينــا عــرّف 

البعــُض اإلنســانيَّة عــىل أنّهــا الرتبيــة التــي أحدثتهــا 

النهضــة، والتــي اشــتملت عــىل العديــد مــن املــواّد 

والتاريــخ،  والفــّن،  املوســيقى،  مثــل:  الدراســيّة، 

الكــون. واللغــة، واألدب، ومظاهــر 

النزعة اإلنسانية
تعتــر النزعــة اإلنســانية اتجاهــاً فكريــاً ظهــر واكتمــل 

يف عــر النهضــة األوروبيــة، ويجتمــع فيــه الكثــري مــن 

املذاهب الفلسفية والعلمية واألدبية واألخالقية، 

ال  أدبيــاً  فلســفياً  اإلنســانية مذهبــاً  النزعــة  ومتثــل 

دينيــاً تغلــب عليــه النظــرة املاديــة، وازدهــرت النزعــة 

جــذور  اإلنســانية  وللنزعــة  أوروبــا،  يف  اإلنســانية 

وأسالف ومن اول اإلنسانيني )طاليس واكذينوفان( 

وها يونانيني األصل، وال ننىس )بروتاجوراس( وهو 

احد السفسطائيني ومقولته الشهرية أّن: )اإلنسان 

هــو مقيــاس األشــياء(، وتطــورت هــذه النزعــة حتــى 

األوروبيــة،  النهضــة  نضجــت واكتملــت يف عــر 

وكان تركيزها عىل اإلنسان وتحريره من قيود العصور 

الوسطى، وسيطرة الكنيسة، وتبقى النزعة اإلنسانية 

تعبــرياً عــن رأي شــخيص أصلــه اإلنســان.

مفهوم النزعة اإلنسانية
تعــددت معــاين اإلنســانية مــا جعلهــا مصطلحــاً 

مــن اســتخدم هــذا املصطلــح هــو  غامضــاً، وأول 

عــام 1856م  األملــاين جــورج فويــت يف  املــؤرخ 

النهضــة األوروبيــة لوصــف  فــرتة عــر  خاصــًة يف 

التعليــم  إلحيــاء  وتطــورت  منــت  التــي  الحركــة 

الكالســيي يف النهضــة اإليطاليــة، وكلمــة إنســاين 

تعنــي الباحــث العلمــي أو املعلــم حــني ذاك يف 

الفرنســية  الثــورة  خــالل  مــن  ثــّم  اليونــاين،  األدب 

وبعدها يف أملانيا إىل أن أصبح مصطلح اإلنسانية 

إىل  باإلضافــة  الطبيعيــة،  الفلســفة  مــع  مرتبطــاً 

مــن  اإلنســانية  النزعــة  أّن  فاملالحــظ  العلانيــة، 

خــالل ظهورهــا األول ارتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالدعــوة 

والتعليميــة. الرتبويــة  النظــم  وبنــاء  تطويــر  إىل 
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أسبباب بروز النزعة اإلنسانية في شعر 
األميري

يعلــل الشــاعر لوجــود هــذه املشــاعر لنفســه، بأنهــا 

الهمــوم الكبــرية التــي حملهــا يف شــبابة، هــم ارستــه 

ثــم هــم وطنــه ثــم هــم امتــه، ثــم هــم اإلنســانية الــذي 

تولــد نتيجــة التســاع دائــرة هــذا الهمــوم، فنقلتــه مــن 

املستوى األدىن الذي يجعل اإلنسان يعيش لذاته 

ولشهواته، حتي يكاد يشبه الحيوان يف ذلك، إىل 

املســتوى األســمى الــذي ييــز اإلنســان، يقــول:

ــــــل ــــــت طف ــــــا كن ــــــت عندم ــــــا كن مل
ــوا�ن ــ ــ ــبه الي ــ ــ ــكت اش ــ ــ �ش اوش

ي
ــــــــذا�ة ــــــــت ب ــــــــوم حف ــــــــري أن اهلم غ

ــــا�ن ــ ي إنس
ــــــوغين ي تس ــــبا�ج ــ ــــذ ش ــ م

مــن ســجايا  ايضــا: »وإذا كان  األمــريي  ويقــول 

الشــاعر ومزايــاه: رهافــة الحــس ورقــة العاطفــة، فمــن 

الطبيعــي أن يكــون أكــر تكــد يــرا ويعبــريا عــن مــآيس 

اإلنســانية يف  واستشــعارا ملســؤوليته  األخريــن، 

عمــل مــا اســتطاع عــىل تخفيــف وتــاليف ذلــك أكــر 

مــن ســواه«. وقــد فعــل، فهــا هــو ذا يقــول وهــو مل 

يتــم العقــد الثالــث مــن عمــره:

ــــــــا ــــــــة وتوهل ي رق ــــــــيج ــــــــد ذاب قل لق

ي ي إ�ش
ن

م يســــــعون �
أ
ل

آ
ي ال

لــــــت بــــــين ن �ن

ــــ�ي حصــــة ــــؤس لنف ــــن لك ذي ب
ن

�

هات من حيث ل يدري
آ
أشاطره ال

واإلخــالص  شــعره  يف  اإلنســاين  البعــد  هــذا 

آالمــه  والبحــث يف  الحقيقــي لإلنســان ومصــريه، 

وأحزانــه، بــل هــذا القلــق العــارم ملصــري اإلنســان،... 

طبعــت أعــال الشــاعر كلهــا. يقــول:

ونــــــــه ج
ش

� ووحي  شــــــــعري 

ي ، ونــــــرش جــــــواه طــــــيج ي
دا�أ

ي
ي حلــــــــو املــــــــين

مك دا جــــــــين

نــــــدب ن بعطــــــف  لملدنفــــــني

نــــــــــه
أ
واك حنـــــــــا  ولــــــــم 

ــــــب ــــــاس ص ــــــن أنف ــــــغ م ــــــد صي ق

ــم ــ ــ ــ ــوري وجراهح ــ ــ ــ ــع ال ــ ــ ــ يس

ــب ــ ــ ــن ذوب حـــ ــ ــ ــداده مـ ــ ــ ـ
ن

�

ومل ال... وهو يري أن »يف روحه أمانة إنسانيته« 

التــذوق  معــاين  مــن  اإلنســانية  بهــم  شــعوره  وأن 

الجايل الذي يالزمه بل يري أنه هو الذي يالزمه، 

بــل يــري انــه هــو الــذي يعطيــه قيمتــه األســمى يف 

وجــوده يف الحيــاة، يقــول:

ــــــــق ولكــــــــن ي طلي
أ�ن ومــــــــض، كــــــــين

ــــــيق ــــــري طلـلـ ــــــش غــ ــــــدري أن أعي ق

ا�ي كــــــدت أخبــــــوا لــــــول مهــــــوم الــــــرج

ي
ــــــية ي ــــــذكي �ج ــــــوري وت ي ت

ــــــا�ن ي جن
ن

�

محاور الشعر اإلنساني عند األميري:
أ–العدل والمساواة:

دعــا األمــريي يف شــعره اإلنســاين إىل املعــاين 

مــن  النــاس  بهــا  يتعامــل  أن  يتمنــى  التــي  الخــرية، 

ارقــى  ومــن  بعضهــم.  مــع  واألديــان  اإلجنــاس  كل 

هــذه املعنــى: العــدل واملســاواة، ونبــذ الغطرســة 

يقــول: البــر،  بــني  والتســلط 
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الغـــــر ســـــطوة  مـــــن  الزمـــــان  صـــــرج  ج 
ن

�

ــــــو النقــــــود
ن

يجــــــا، ومــــــال � ج
ن

ب �

ي
�ن مل يعــــــد منطــــــق الــــــــــــــياة لــــــري

ــــــود ـــيٍد ومس ـــ ـــازات ســـــــــ ـــ متي إ �ج

يي النا قساط والِق �ي ي حدود الإ
ن

�

ــــــقود ــــــٍد ومـــــــــــ ــــــن قائ ــــــًرا م
ُ
س ط

ــــذوا العــــــــــــــــدل ديد�ن ومنارا ن
ن

�

ــــــو للحــــــم مـــــــــــصدر التوطيــــــد
ن

�

ب–قيمة اإلنسان في الكون:
أنــه  ومــن لفتــات اإلنســانية يف شــعر األمــريي، 

يخاطــب اإلنســان دون حــدود، ورمبــا تحــدث عــىل 

لسانه منطلقا من ذاتية الضيقة إىل األفق البري 

القصائــد إىل  هــذه  -عــادة- يف  ويشــري  الواســع، 

الخلق األول ومهمة اإلنسان يف إعار الكون، ومن 

ذلــك قصيدته)قُطَــرية( التــي يقــول فيهــا:

يقول االمريي يف ديوانه ’قلب ورب‘

ــــــــون أ�ن ك ــــــــاذا أ .. مـــ ــــــــول أ�ن .. أق أ�ن

ــــــا غـــــــــــمرة الثبــــــج ة، طوق�ة ــــــريْ
َ
ط

ُ
ق

ب ي �ن
ن

ي رْهو و�
ن

ي املــوج � ري �ج ج �ي

ي ـــــىجِ َ ـــــوِج ُمن�ةَ ـــــُج امل ْ ـــــدا وجـــــزار ف�ن م

ـــــا يـــــا إراد�ة
ة

ل.... بـــــل أ�ن قـــــدرة... �

ِ ــــــرج ومْل أِلج رادة مل اخـــــ ــــــول ألإ ل

ي – مرة – حلا �ن �ج
ُ

فقــــد تكــــون الــــد

ِج ي الــــُرُ
ن

وقــــد تكــــون رساجــــا جــــل �

ي ل حيـــــاة هلـــــا
ـــــا، فــــــــــ�ي دو�ن معر�ة

ِ ج
َ

ــــــَوه  ال
ُ
ــــــة َ و�ي ْ ــــــياة، أ�ن �ةَ أ�ن الـــــ

إذا  ُ َ ــــــــــــمن النِ ي 
لكــــــــين  ، أ�ن ة  طــــــــري

ُ
...ق

يــــــد هللا مــــــن درج درْجــــــُت فــــــاي �ي

ج–اإلنسانوالمادية المعاصرة:
إنســانيته  وقتــل  )املعــارص(  االنســان  وضيــاع 

مصــدره الغــرب املــادي، الــذي خلــق وراءه القيــم 

اإلنســانية، وصادر كرامة اإلنســان باســم )الحضارة( 

ومــا هــي يف الواقــع إال ماديــة )بائســة(، شــقي بهــا 

ابــن القــرن العريــن مــن حيــث يريــد ســعادته.

إن مساوئ حضارت الغرب الحديثة انها ألغت 

الــروح مــن حســاباتها، فصــار الجســد هــو كل شــيئ 

يف إعتبارهــا، ولذلــك شــقى بهــا اإلنســان املخلــوق 

مــن العنريــن، ألنــه ال يســتطيع أن يســعد دون أن 

يتــوازي الغــذاء بــني عنــري تكوينــه. يقــول االمــريي 

يف ديوانــه نجــاوي محمديــة:

�ج ُر لكـــــــــــــــــــون  ا هل  إ �ي 
نْ ــــني ــ ــ ــ ــوم أِفــــ ــ ــ ــ ــ �ن الي

ُ
ــد ــ ــ ــ ــ  ال

ُ
ن

ن لإ وا لــــــــــروح  ا اعي  �يٌ ل 
ن ــــــني ــ ــ ــــروح ط ــ ــ ــ  دون ال

ُ
ــــان ــ ــ ــ س

ويصف خواء هذه الحضارة التي غزت الفضاء.

وأبنائهــا رصعــى فيهــا، وحــول املخــدرات واملجــون 

والجرميــة. واألخــوة اإلنســانية هــي مــن أبــرز ضحايــا 

هــذه املاديــة الحديثــة. واألمــريي ال يراهــا تتحقــق إال 

إذا كانــت يف اللــه خالــق البريــة العظيــم.

قيمة الشعر اإلنساني عند األميري:
وأمــا مــن الناحيــة الفنيــة، فــإن جــزءا مــن هــذا الشــعر 

تبــدت فيــه عاطفــة إنســانية حــارة، ظهــر صــدق فيهــا 

صدق الشاعر يف حبه ملشاركة اآلخرين يف آالمهم 

وهمومهــم، فأبــدع يف البيــان والتصويــر، ولكــن كثــريا 
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منه بدا سافرا دون غاللة من الصور واأللوان. ولعل 

الســبب يف ذلك واضح متاما، فاألفكار املطروحة 

الثقافــة  أربــاب  يناقشــها  عــادة  الغــرض  هــذا  يف 

والفكــر والفلســفة، حتــى وجــد الباحــث نفســه مييــل 

إىل اســتعارة عباراتهــم، أكــر مــن عبــارات الشــعراء 

املبدعــني، كــا أن الشــاعرـ ــــ يف غالــب هــذا الشــعر 

ــــ ميتــح مــن عقلــه أكــر مــن قلبــه. )وليــس اعرتاضنــا 

عىل النزعة الفكرية يف ذاتها، فالفكر والتأمل ليس 

ببعيديــن عــن طبيعــة الشــعر، وإغــا نعــرتض عــىل أن 

تظــل الفكــرة عــىل ســطح الصــورة الشــعرية اومنعزلــة 

عنها، أو مسيطرة عليها، وال متتزج بها حتى تستحيل 

إىل إحســاس عميــق يف صيغــة فنيــة موفقــة(.

المصادر والمراجع

د. خالد بن ســعود الخليبي، عمر بهاء الدين األمريي ( 1
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مبــر املعــارف  دار  املعــارص، 

د. مفيد محمد قميحة، اإلتجاه اإلســالمي يف الشــعر ( 3

العريب املعارص، دار اآلفاق الجديدة، 1401هـ

عمــر بهــاء الديــن األمــريي، ديــوان أذان القــرآن، مؤسســة ( 4

بعــان  والرتجمــة  والنــر  العامــة  للعالقــات  الــرق 

األردن، 1984م

عمــر بهــاء الديــن األمــريي، ديــوان ســبحات ونفخــات، ( 5

إصــدار بنــك الريــاض 1989م

عمــر بهــاء الديــن األمــريي، ديــون ملحمــة الجهــاد، دار ( 6

البيــان الكويــت، 1968م

عمر بهاء الدين األمريي، ديوان الوان طيف، 1965م( 7

عمــر بهــاء الديــن األمــريي، ديــوان صفخــات ونفخــات، ( 8

مؤسســة الــرق للنــر والرتجمــة بدوحــة قطــر، 1984م

عمــر بهــاء الديــن األمــريي، ديــوان مــن وحــي فلســطني، ( 9

دار الفتــح بــريوت، 1971م

نجــاوي محمديــة، ( 10 ديــوان  األمــريي،  الديــن  بهــاء  عمــر 

1407هـــ املنــورة،  باملدينــة  الرشــيد،  مطابــع 

عمر بهاء الدين األمريي، ديوان قلب ورب، دار القلم ( 11

بدمشك والدار الشامية بريوت، 1990م

الهوامش

املؤمنــة  االنســانية  شــاعر  االمــريي  الديــن  بهــاء  عمــر   1

156 ص  الحليبــي:  ســعود  بــن  خالــد  للدكتــور 

املصدر السابق: 156  2

3  املصدر السابق: 77

نظــرات يف فكــر االمــريي وشــعره مقالــة مصطفــى تــاج   4

العــدد 197 ذو  الفيصــل , الســنة 17  الدبــن. مجلــة 

1413هجريــة القعــدة 
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انعكا�سات الثقافة الهندية يف تاأليف اأني�س من�س�ر
كتاب »ح�ل العامل يف ٢00 ي�م« من�ذجا

حمزة علي اأ.بي
باحث، قسم العربية، جامعة كريال، ترفاندرام

&

د. تاج الدين املناين
مرف ورئيس قسم العربية، جامعة كريال

أنيــس منصــور )1925-2011 م( هــو شــهري بــني 
األدبــاء املريــني البارزيــن، وقــد نــال شــهرة عظيمــة 

الفلســفي  األســلوب  يغلــب عليهــا  التــي  بكتاباتــه 

الروايــة  بــني  كتاباتــه  وتنوعــت  الحديــث.  واألديب 

والقصــة واملرحيــة واملقــال، وذلــك يف مجــاالت 

والتاريــخ.  والفنــون  والعلــوم  والسياســة  الفلســفة 

ولــه كتــب عديــدة تخــص أدب الرحــالت وحدهــا1. 

وساهم يف أدب الرحلة مساهمة بليغة برتك مرياثا 

ضخمــة إلثــراء هــذا املجــال.

يقول الدكتور سيد حامد النساج مشريا إىل دور 

وأسلوب أنيس منصور يف أدب الرحالت: “الكاتب 

املــري الــذي جعــل الرحلــة همــه باليــل والنهــار، 

وحقق عن طريقها انتصارات صحفية، ونال بسببها 

جائــزة الدولــة التشــجيعية، هــو أنيــس منصــور. ألــف 

عــددا مــن الكتــب تــدور حــول رحالتــه الكثــرية، وقــدم 

من خاللها معلومات وشخصيات وطرائف متنوعة 

أداتــه يف ذلــك لغــة رسيعــة خاطفــة، وجمــل قصــرية 

جــدا. ومــع أنــه كتــب كثــريا مــن املقــاالت والقصــص 

والدراســات واملرحيــات والرتاجــم الذاتيــة، فإنــه 

شهر عند الجمهور القارئ محليا وعربيا، بأنه كاتب 

رحــالت، وصاحــب خــرة يف نقلهــا2”.

»حول العالم في ٢٠٠ يوم«

ومن أروع أعاله كتاب “ حول العامل يف 200 يوم” 

الــذي فيــه يصــف عــن تجرباتــه الهنديــة ومالحظــات 

ثقافات هندية. هذا الكتاب ليتحدث كاتبه أنيس 

منصــور الــروايئ املــري عــن رحلــة نــادرة التــي قــام 

بهــا ملــدة مائتــني يــوم خــالل ســنة 1959 م. وتعــد 

صحافيــة  عربيــة  رحلــة  وأطــول  أول  الرحلــة  هــذه 

صــدرت  العــامل،  يف  صحفــي  تحقيــق  وأفضــل 
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يف  1963م  ســنة  الكتــاب  لهــذا  األوىل  الطبعــة 

القاهــرة، ورسعــان مــا نــال هــذا الكتــاب قبــوال حســنا 

يف األوســاط األدبيــة والصحفيــة حتــى حصــل عــىل 

جائــزة الدولــة التقديريــة يف اآلداب، وحتــى أصبــح 

اليونيســكو  منظمــة  بشــهادة  توزيعــا  الكتــب  أكــر 

حيث طبع عدة طبعات نفدت كلها. وهو اآلن يف 

الطبعــة الثانيــة والعريــن. ونــر عــن دار املعــارف 

يف سنيه األوىل يف 600 صفحة ثم نقلت حقوق 

إصداره إىل دار الروق التي كان اسمها قبل ذلك 

دار القلــم. وقــد شــمل هــذا الكتــاب عــن معلومــات 

الدول املختلفة وخصوصا دول جنوب رشق آســيا 

مثــل الهنــد والصــني وتايالنــد وســيالن وســنغافورة 

ثــم  كونــغ،  وهونــغ  والفلبــني  واليابــان  وأســرتاليا 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة وجزيــرة هــاواي. وكتــب 

عــا أعجبــه يف هــذه البــالد مــن تقاليــد وعــادات 

مختلفــة وتشــابهها مــع عــادات الــدول األخــرى.

وقد أثار هذا الكتاب إعجاب طه حسني ودّون 

آراءه عــن متعتــه يف مقالــة التــي وردت يف صحيفــة 

“أخبــار اليــوم”: “هــذا كتــاب ممتــع حقــا، تقــرؤه فــال 

تنقــص متعتــك بــل تزيــد كلــا تقدمــت يف قراءتــه، 

ومع أنه من الكتب الطوال جدا فميزته الكرى هي 

أنــك حــني تقــرؤه ال تحتــاج إىل راحــة، وإمنــا تــود لــو 

تستطيع أن متي فيه حتى تبلغ آخره يف مجلس 

واحــد، ألنــك تجــد فيــه املتعــة والراحــة والســلوى 

وإرضــاء حاجتــك إىل االســتطالع”

ويعر عن تجرباته يف الرحلة يف مقدمة إحدى 

طبعتــه “لقــد كان العــامل كتابــا كرميــا عريضــا طويــال 

غنيــا بألفاظــه ومعانيــه، كنــت أقــرأ بعقــيل وقلبــي 

أضــع  وكنــت  بيــدي ورجــيل،  الصفحــات  وأقلــب 

حقيبتي الوحيدة يف مهب الطائرات والعواصف، 

وأنــا ال أدعــي أننــي املمــت بــكل شــيئ وال رأيــت كل 

شــيئ وال حتــى رتبــت هــذا الــكالم. وإمنــا نرتــه كــا 

كتبتــه بنفــس االنطــالق والرعــة واملــرح، فقــد كان 

الــذي  الوحيــد  التعويــض  هــا  والســخرية  املــرح 

كانــت تنالــه نفــي مــن التعــب واإلرهــاق والوحــدة، 

يــدي حقيبــة بهــا  فقــد كنــت مســافرا وحيــدا، يف 

مالبــس قليلــة جــدا، وكلــا بليــت املالبــس ألقيتهــا 

واشــرتيت غريها”. وأضاف إليها قائال “ واملســافر 

كــا يقــال املثــل اإلنجليــزي يجــب أن يكــون لــه عينــا 

حــار  أذن  لــه  تكــون  وأن  شــيئ،  كل  لــريى  صقــر 

ليسمع كل شيئ، وأن يكون له فم خنزير ليأكل أي 

شــيئ، وأن يكــون لــه ظهــر جمــل ليتحمــل أي شــيئ، 

وأن تكــون لــه ســاقا معــزة ال تتعبــان مــن املــي، وأن 

يكــون لــه – وهــذا هــو األهــم- حقيبتــان، إحداهــا 

حفظــت  وقــد  بالصــر،  والثانيــة  باملــال  امتــألت 

هــذا املثــل جيــدا، وإن كنــت قــد نســيت كثــريا مــا 

الــذي أفعلــه كالصقــر، ومــا الــذي أفعلــه كالحــار 

ولكــن مل أنــس أن أكــون جمــال وأن أصــر، فاللــه مــع 

الصابريــن”. وبعــض أقوالــه يــدل عــىل أنــه راض عــىل 

رحلته ومستعد لتكراره وغري ممل يف تعبريه، هذا 

كا نرى فيه “ ولو طلبت مني أيها القارئ أن ألقي 

العــامل مــن جديــد، نفــس  قلمــي اآلن وأدور حــول 

الطريــق ونفــس األمــراض ونفــس املخــاوف فإننــي 

لــن أتــردد، فليــس يف الدنيــا أروع مــن أن يســتمتع 

بقراءتها بعد ذلك كل الذين مل يسافروا وكل الذين 

يحلمــون ببــالد بعيــدة جديــدة”.

مالحظاته حول الهند وثقافتها
ضخامــة الهنــد ووســعتها وشــهرتها: يقــول 	 

دولــة،  ليســت  الهنــد  “إن  أســطره  خــالل  مــن 
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ولكنهــا قــارة واســعة”3. ويصــف أيضــا “كّل يشء 

هنــا موجــود، مــن املمكــن أن تحــّب الهنــد وأن 

تكــره آســيا كلّهــا، ومــن املمكــن أن تهنــئ نفســك 

ألنك جئت إىل هذه البالد”4. وأضاف أيضا”ال 

يعرف أحد أسيا من مل يعرف الهند، وال يعرف 

مســتقبل العــامل مــن مل يعــرف آســيا!”5 و”الهنــد 

هي رأس آسيا، وهي شعرها الطويل والقصري، 

هــي العامــة أم ديــل، والعامــة بــال ديــل، هــي 

العنوان الذي كله معنى، وهي عنوان ال عالقة 

لــه باملوضــوع، هــي أغــرب مــا يف آســيا وأغــرب 

مــا يف الدنيــا، لكنهــا شــيئ كبــري، كبــري جــدا”6 

واضــاف الكاتــب إىل رأيــه موقــف جــورج مكيــش 

آســيا  إن  يقولــون:  الذيــن  مــن  يدهــش  الــذي 

’الشــعب اآلســيوي’، و’الــروح  ’قــارة’، ويقولــون 

األســيوية’.. ولكنهــا مجموعــة مــن القــارات، كل 

واحــدة منفصلــة جــدا عــن األخــرى، فالهنــد قــارة 

قــارة منفصلــة، تختلــف كل  منفصلــة والصــني 

قــارة عــن األخــرى اختالفــا جوهريــا، و’الشــعب 

اآلسيوِي’ لدى بعض الكتاب استعال خاطئ، 

ألنهــا مجموعــة مــن الشــعوب املختلفــة، ’الــروح 

اآلســيوية’ أيضــا اســتعال خاطــئ، ألنــه تنعــدم 

هنــاك الصفــات املؤتلفــة التــي ميتــاز بهــا أبنــاء 
آســيا.7

حريــة التعبيــر: ويصــف عــن حريــات التعبــري 	 
يف الهنــد مبــا فيهــا متنــوع الثقافــات ومختلــف 

وهــذه  والتقاليــد.  العــادات  ومتبايــن  األديــان 

الحريــة يحســها حتــى األجانــب أو الســياح، كــا 

يشــري إليهــا “ ولكــن أي أجنبــي يف الهنــد ميلــك 

مــن الحريــات مــا ال ميلكهــا يف بلــده، وأن تنظــر 

تــأكل  وأن  الســاء،  تنظــر إىل  إىل األرض وأن 

والطعام يف يدك وان تضعه عىل األرض، وأن 

متوت من الجوع وأن متوت من الشبع”8. ونرى 

يف سطوره أنه يقول “يف الهند صحافة تحتفي 

بــك، وصحافــة تشــتمك، وصحافــة تدعــو لــك، 

وصحافة تدعو عليك.. وصحافة تجعلك تكره 

الصحافــة..! “9، ويعــر عــن احــرتام أهــل الهنــد 

لحظــات يف  بعــد  قائــال:”  الشــخصية  للحريــة 

مدينــة بومبــاي ستشــعر بأنــك لســت غريبــا، وال 

أحد غريب عنك وإذا حاولت أن تتجه إىل أي 

إنســان، فقــد ال يتجــه إليــك، احرتامــا لحريتــك 

الشــخصية يف الحركــة، ويف اختيــار إي اتجــاه 

مــن املمكــن أن  الوقــت  نفــس  يعجبــك، ويف 

يتجــه ناحيتــك أي إنســان مــن غــري قصــد. فتظــن 

أن عــدم القصــد يف الحركــة واالتجاهــات هــي 

أحــدا ال  أن  ا ملؤكــد  مــن  ظاهــرة عامــة. ولكــن 

يصطــدم بأحــد.. عــىل نحــو مــا يحــدث عندنــا 

يف جميــع شــوارع القاهــرة”10.

تــراث الثقافــة والحضــارة: وعندمــا يقــف 	 
الهنــد ال يشــعر غرابــة، ألنــه  ربــوع  الكاتــب يف 

نشــأ يف مــر. فمــر والهنــد مهــد الحضــارة 

الحضــارة  مهــد  والهنــد..  “مــر  اإلنســانية، 

اإلنســانية.. فأنــت لــن تشــعر بالغربــة يف هــذه 

.11 البــالد” 

الطبيعــة الخاصــة: إن الكتــاب يحــي أقــوال 	 
مــن الرجــل اإلســباين الــذي كان محقــا يف آرائــه 

عــن الهنــد “فهــم أنــاس طيبــون جــدا، ويف غايــة 

شــعور  عــىل  قائــم  للســالم  وحبهــم  الهــدوء، 

عميــق. وكراهيــة الهنــود إلســالة الدمــاء تنبــع مــن 

أعمــق أديانهــم وتاريخهــم، فالزهــد هــو العنــر 

 .12“ الهنديــة  الديانــات  كل  يف  املشــرتك 
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ويصــف الرحالــة أن الهنــود هــم محبــو الســالمة 

أر شــجارا يف  فأنــا مل  يصــوره”  كــا  والعــداوة 

أمســك واحــد منهــا  قــد  اثنــني  أر  الهنــد، مل 

يف خنــاق اآلخــر ألتفــه األســباب كــا يحــدث يف 

إســبانيا وإيطاليــا واليونــان وتركيــا”13.

الوحــدة رغم التعددية: والرتكيبــة اإلجتاعية 	 
للهند ظاهرة عجيبة. وأما الّر الكامن وراء هذا 

النجــاح هــو الحفــاظ عــىل التعدديــة الثقافيــة، 

القيــم املختلفــة،  واحــرتام  األديــان،  وتعدديــة 

وتحقيــق هويــات األقليــة.

ديموقراطيــة خاصة: ورغــم كــرة املظاهرات 	 
املعارضة من األحزاب، ال تضعف دميوقارطية 

الهنــد. ومــرة يالحــظ أثنــاء رحلتــه أنــه مــألت مــن 

املظاهرات كّل مكان ويف إتجاه واحد، وكانت 

الــوزارة،  ولســقوط  الحكومــة  ضــد  الهتافــات 

وأخــريا انهالــت الهتافــات وارتفعــت املشــاعل، 

غريبــا  شــيئا  أر  مل  التــايل  اليــوم  صبــاح  ويف 

األحــزاب  روتينيــات  مــن  ! وهــذه  الشــوارع  يف 

قلــب  أبــدا إىل  تلتجــئ  ولكنهــا ال  املعارضــة. 

الفوضــوي، خاصيــة والديــة  النظــام واإلنقــالب 

تبّناهــا دميوقراطيــة الهنــد. أن الهنــد مــن أنجــح 

هــو  أيضــا  والفيدراليــة  الدميوقراطيــة  الــدول 

عامل ناجح يف إدارة األزمات وحلّها. ومن هذا 

املنــوال أنــه قــرأ الــراع بــني الحكومــة املركزيــة 

والحكومــة الشــيوعية يف واليــة كــرياال14.

إثنــي، 	  متحــف  الهنــد  أن  المالــي:  التفــاوت 
النــاس وطبقاتهــم  بــني أصنــاف  التــوازن  وعــدم 

كبــري يف السوســيولوجيا الهنــدي، ولذلــك عــر 

الجــوع وميوتــون  أنــه هنــاك رجــال ميوتــون مــن 

الشــبع. مــن 

مــن 	  عــدد  “يوجــد  الفقــر:  رمــز  ›الركشــا‹15 
الهنــود القصــار القامــة يحملــون هــذه املحفــة 

يلهثــون  وهــم  اتجــاه،  أي  يف  بــك  وينطلقــون 

وتــزداد وجوههــم صفــارا وتــزداد عيونهــم احمــرارا، 

وتحــس أنــك إنســان رأســايل أو إقطاعــي، إمنــا 

املسؤول لهذا النظام الالإنساين هو الفقر”16. 

وهــو يجهــر بقولــه يف هــذا النظــام غــري اإلنســاين 

بســطوره “ فأنــت تســتأجر إنســانا، أو تســتعبد 

إنســانا أو تركــب إنســان كأنــه حيــوان.. كأنــه ليــس 

آدميا مثلك، وتضع رجال عىل رجل، فوق كتف 

هــؤالء املســاكني.. وبعــد هــذا تســمى نفســك 

متحــرا”17.

تــه 	  با كتا يف  نيــس  أ يــأيت  و لتنقاضــات:  ا
 “ وقــال:  رائعــة،  بصــورة  الهنديــة  التناقضــات 

الديانــات والخرافــات  بــالد  الهنــد...  انــك يف 

واملاليــني واألمــراض والفقــر والزهــد والتســامح 

أيــر  وغانــدي واملاعــز والبقــرة واملغــزل ورشكــة 

إنديــا )Air India(18!. وأمــام هــذه التناقضــات 

ومــن  نفســه.  يف  ينبهــر  للهنــد  لعديــدة  ا

بــني  التــي رآهــا يف الهنــد التفرقــة  التناقضــات 

الثــور والبقــرة، ويعجــب يف هــذه التفرقــة حينــا 

يقــول:” إن البقــرة مقدســة عنــد بعــض النــاس، 

وهــي حيــوان ســعيد يف الهنــد، أمــا الثــور فعــىل 

الرغــم مــن أن أمــه بقــرة وجدتــه بقــرة، وابنتــه بقــرة 

أيضــا، إال أنــه ليــس محرتمــا”19. “ ومل أالحــظ أن 

هنــاك أيــة تفرقــة جنســية عنــد اليهــود غــري هــذه 

الثــور والبقــرة”20. بــني  التفرقــة 

زعــاء الهنــد الســيايس: وقــد تأثــر أنيــس منصور 	 

الســيايس،  لهنــد  ا ريــخ  تا يف  بشــخصيتني 

نهــرو21، وأم إي أس منبودربــاد  هــا جوهــرالل 
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نهــرو  بشــخصية  أنيــس  تأثــر  وقــد   .22)EMS(

وأطال فيه “ونهرو هو أعظم رجل يف الهند، وال 

يعرف الهند من مل يعرف نهرو، وال يعرف أسيا 

من مل يعرف الهند، وال يعرف مســتقبل العامل 

مــن مل يعــرف آســيا”23. وأثنــاء تحليلــه الســيايس 

“اإلشــرتاكية  نهــرو:  عبــارة  أنيــس منصــور  يذكــر 

بالنســبة يل ليســت نظريــة أعشــقها، وإمنــا هــي 

قلبــي  كّل  مــن  بهــا  وأمتســك  حيويــة،  عقيــدة 

وعقــيل”.وكان يندهــش يف الــدور التأســيي 

الناجحــة  الدميوقراطيــة  الهنــد  لتحقيــق  لنهــرو 

وامــا  العلانيــة “24.  بتطبيــق نظريتــه “الحداثــة 

الشــخصية الثانيــة التــي أثــرت فيــه بــني سياســيي 

كــرياال  وزراء  رئيــس  أس،  أم.  إي.  هــو  الهنــد 

تكويــن  نوعيــة يف  نقلــة  إن لسياســته  آنــذاك، 

كــرياال، ويشــارك مــع القارئــني عــن لحظــات مــع 

هذا السيايس صحافيا مريا، ويقول ان كثريا 

مــن الصحفيــني األجانــب كلهــم اجتمعــوا حولــه، 

وله دور ريادي يف تنفيذ قانون إصالح األرايض 

والعقارات. وواجه إي أم أس الراع من نواحي 

عديدة، ولكنه اتجه يف جميع القضايا مبضار 

منطقــي غــريض، فأمــا قضايــا معارضيــه كانــت 

قضايــا ذاتيــة وقضايــا عواطــف ومشــاعر كثــورة 

رجــال األديــان.

مهامتــا 	  عبــارة  الكاتــب  يحفــظ  الهنــد:  أريــاف 

غانــدي أن الهنــد تعيــش يف أريافهــا. ولذلــك 

يفحص الريف الهندي مبنظاره األصيل، ويقارنه 

مــع الريــف املــري، ويــرى أنــك ســتجد القــرى 

عىل الجانبني شــبيهة بالريف املري، “بيوت 

هنــا  ولكــن  أيضــا،  كالطــني  وأنــاس  الطــني  مــن 

العــدد أكــر واألمــراض واضحــة عــىل وجوههــم 

وعــىل أجســامهم.. “25.

عــن خســارة 	  الكتــاب  يحــزن  والحراثــة:  الزراعــة 

الهنــد “ســتجد حولــك  وأراضيهــا يف  الزراعــة 

مســاحات شاســعة مــن األرايض الزراعيــة، مــع 

فاألمطــار  لهــا،  قيمــة  األرايض ال  إنهــا  األســف 

تحولها إىل بحريات، ومتوت البذر والزرع، وإذا 

أخــذت  الســيول،  أخذتــه  للفــالح شــيئ  تبقــي 

أبنــاءه وطيــوره وحيواناتــه ثــم هدمــت بيتــه، فــال 

يبقــي لــه شــيئ”26. وكل عــام تحــدث مجاعــات 

يف بالد الهند الغنية باألرض واملاء واألشجار. 

مئــات  والســيول  والجــوع  األرض  مــن  وميــوت 

األلــوف”27.

“خــري اللــه”: ويعــرّف تاريــخ كــرياال قبــل أن يالحــظ 	 

وإن  “خرياللــه”.  إســمها  إن   “ كــرياال  مشــاهد 

العــرب عــىل هــذه  هــذه التســمية قــد أطلقهــا 

البــالد. واملســلمون قــد دخلــوا إىل الهنــد مــن 

انهــدم  أيضــا. فعندمــا  النقطــة، واليهــود  هــذه 

املعبــد يف أورشــليم هــرب اليهــود عــىل ســفن 

لهــم معابــد  البــالد وأقامــوا  فينيقيــة إىل هــذه 

 .28 كوتشــن” مدينــة  يف  وخصوصــا  كثــرية، 

ويعــرف عاصمتهــا قائــال” عاصمــة هــذه الواليــة 

“ترفنــدروم” اإلســم فقــط جميــل، ولكــن املدينــة 

نفســها ليســت كذلــك. ألن أهاليهــا يعيشــون 

الذبــاب. مــن  أراضيهــا خائفــني  يف 

وأخــريا يقــوم الســارد منصــور بحكايــة أســطورة:” 

جلــس اإللــه ليســرتيح بعــد خلــق العــامل، وبــدأ يفكــر 

يف عمر املخلوقات، واخري قرر أن يجعل عمر كل 

كائــن حــي 30 ســنة، واســتدعى الحيوانــات، فجــاء 

الحــار والكلــب والقــرد واحــدا بعــد واحــد، وطلبــوا 

نقــص العمــر، فأنقــص اإللــه مــن عمرهــم، وأخــريا جار 
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اإلنسان وخاصم اإلله من أجل العمر، فأعطاه اإلله 

أعــارا التــي أخذهــا مــن الحــار والكلــب والقــرد، 

كل  ولذلــك  ســنة،  اإلنســان مثانــني  عمــر  وجعــل 

إنســان خليــط مــن الحــار والكلــب والقــرد !.وهــذا 

التعدديــة  الحــظ  أن  بعــد  فلســفته  ملخــص  هــو 

الهنديــة، وعمــق التناقضــات للرتكيبيــة الهنديــة مــع 

النجــاح املؤثــر لدميوقراطيــة الهنــد وفيدراليتهــا”29.

الهوامش

ومــن أهمهــا: “حــول العــامل يف 200 يــوم، وغريــب يف   1

اللــه، وأطيــب تحيــايت  اللــه لخلــق  بــالد غربيــة، وبــالد 

مــن موســكو، واليمــن ذلــك املجهــول، وأيــام مــن الجزائر 

انــت يف  التاريــخ،  رحــاالت يف  واعجــب  البيضــاء، 

الفراعنــة، وغريهــا. الشــجر، لعنــة  أوراق  اليابــان، 

2  د/ ســيد حامــد النســاج، مشــوار كتــب الرحلــة قدميــا 

القاهــرة، غريــب،  مكتــة  وحديثــا، 

مكتبــة  يــوم،   200 العــامل يف  حــول  منصــور،  أنيــس   3

141 ص  م،   1990  ،12 ط  األرسة، 

نفس املصدر، ص 142  4

نفس املصدر، ص 142  5

نفس املصدر، ص 142  6

7  نفس املصدر، ص 144

8  نفس املصدر، ص 141

9  نفس املصدر، ص 141

10  نفس املصدر، ص 35

11  نفس املصدر، ص 45

نفس املصدر، ص 45  12

نفس املصدر، ص 45  13

14  د/ عبــد الجليــل أم، أســتاذ مســاعد يف كليــة فــاروق 

قــراءة يف  يــوم:   200 العــامل يف  “حــول  بكالكــوت، 

تجربات هندية ألنيس منصور )مقالة وردت يف مجلة 

العاصمــة )املجلــد الســادس 2012( التــي تصــدر عــن 

ترفنــدرام، كــرياال، الهنــد(.

15  والريكشــا عبــارة عــن محفــة تشــبه عربــة كارو قــد نزعــت 

عجالتهــا، وبــدل العجــالت والحصــان أو الحــار.

مكتبــة  يــوم،   200 العــامل يف  حــول  أنيــس منصــور،    16

75 م، ص   1990  ،12 األرسة، ط 

17  نفس املصدر، ص 75

رشكة طريان يف الهند  18

مكتبــة  يــوم،   200 العــامل يف  حــول  أنيــس منصــور،    19

45 م، ص   1990  ،12 األرسة، ط 

20  نفس املصدر، ص 45

الوطنــي  املؤمتــر  حــزب  زعيــم  هــو  نهــرو،  جواهــرالل   21

الهندي، كان أحد أعالم الوطنية والسياسة وأول رئيس 

الهنــد املســتقلة. الــوزراء يف 

22  من أبرز زعاء الحزب الشيوعي يف كرياال

مكتبــة  يــوم،   200 العــامل يف  حــول  أنيــس منصــور،    23

142 م، ص   1990  ،12 األرسة، ط 

24 Secular Modernity

مكتبــة  يــوم،   200 العــامل يف  حــول  منصــور،  أنيــس   25

72 ص  م،   1990  ،12 ط  األرسة، 

نفس املرجع، ص 72  26

نفس املرجع، ص 73  27

28  نفس املرجع، ص 94

29  د/ عبــد الجليــل أم، أســتاذ مســاعد يف كليــة فــاروق 

قــراءة يف  يــوم:   200 العــامل يف  “حــول  بكالكــوت، 

تجربات هندية ألنيس منصور )مقالة وردت يف مجلة 

العاصمــة )املجلــد الســادس 2012( التــي تصــدر عــن 

ترفنــدرام، كــرياال، الهنــد(.
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دور حركة ندوة العلماء يف تط�ر ال�سحافة العربية يف الهند: 
جملة »البعث االإ�سالمي« من�ذجا

�شبانة ن
باحثة الدكتورة، جامعة كرياال

نــدوة العلــاء هــي حركــة أدبيــة، علميــة ودينيــة 
ظهــرت يف عــام 1312هـــ املوافــق)1(1892م، يف 

لكنؤ عىل يد العامل الشيخ محمد عىل مونكريي)2( 

وزمالئــه مــن الهنــد. انعقــد اجتــاع للعلــاء تحــت 

رياســة محمــد عــىل مونكــريي يف مدرســة)3( دينيــة 

مبدينــة كانفــور يف شــال الهنــد، فناقشــوا أهميــة 

املوضوع والوضع الذي كان مير به املسلمون يف 

الوقــت علميــا ودينيــا وإقتصاديــا وسياســيا  ذلــك 

املســلمني  أوضــاع  وأدركــوا  وشــعبيا،  وإجتاعيــا 

وتخلفهم يف الهند. وأسسوا هيئة “ندوة العلاء” 

لحــل هــذه املشــكالت، ويشــري إىل ذلــك الوضــع 

النــدوي،  عــىل حســن  الحســن  أبــو  األســتاذ  قــول 

يقــول: “ كان املســلمون يف الهنــد بــني طائفتــني، 

طائفــة قــد أمنــت بالعلــوم العلــوم الغربيــة بالغيــب، 

وآمنــت بعصمــة الغربيــني يف علومهــم وبســيادتهم 

وإمامتهم يف كل شيئ، ودعت إىل قبول نظامهم 

يف التعليــم عــىل عالتــه وطائفــة قــد آمنــت بعصمــة 

وترتيبهــم  منهــاج درســهم  املتأخريــن يف  العلــاء 

للكتــب، ال يــرون عنــه بــدال وال يجــدون عنــه محيصــا، 

ويــرون العــدول عنــه يف شــيئ رضبــا مــن التحريــف 

ونوعــا مــن البــدع، فــكاد الديــن وكاد العلــم يضيــع 

بني جاحد وجامد”)4(. وقد حر يف هذا اإلجتاع 

علــاء كبــار مثــل األســتاذ محمــود حســن املعــروف 

بالشــيخ الهند واألســتاذ الشــيخ ثناء الله األمرتري 

البنجــايب)5( واألســتاذ محمــد  نــور محمــد  والشــيخ 

خليــل أحمــد)6( وغريهــم.

الهدف والعوامل في إنشاء ندوة العلماء
يف النصف الثاين من القرن التاسع عر امليالدي 

العــامل اإلســامي يف تدهــور وانحطــاط يف  واجــه 

شــتى مجــاالت الحيــاة اإلنســانية، عندمــا اســتولت 

تجــدب  زالــت  الهنــد كلهــا، ومــا  أوربــا عــىل أرض 

اإلكتشــافات  مــن  أنتجتــه  مــا  إىل  الهنــود  قلــوب 

العلميــة الجديــدة، واإلخرتاعــات الحديثــة الجذابة، 
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بهــذه  وثــاروا  الرائعــة،  والفنــون  والعلــوم املتنوعــة 

األســلحة القاتلــة عــىل اإلســالم وعــىل مــن يريــد أن 

يعيــش يف ظــل اإلســالم أو غــري اإلســالمية وعزمــوا 

عــىل أن تبعــد شــباب اإلســالم وأجيــال املســلمني 

عــن ثقافتهــم وحضاراتهــم. وحاولــوا أن تحــدث فيهــم 

أصبــح  واألوهــام،  والظنــون  والشــبهات  الشــكوك 

علــاء املســلمني عاجزيــن عــن الدفــاع عنهــا حتــى 

أعــداء اإلســالم، فبحثــوا  عــن  أن يدفعــوا  اضطــروا 

عــن هــذا الهــدف، ووجــدوا لهــذا الغــرض تأســيس 
جمعيــة إســالمية علميــة باســم نــدوة العلــاء.)7(

حركة ندوة العلماء وفكرتها
واتفق علاء الهند عىل محاربة ضد أعداء اإلسالم 

والبحــث عــن الحــل الــذايت للمســلمني يف جميــع 

شــؤونهم، خاصــة يف مجــال العلــم واألدب والرتبيــة 

والفــن، كــا اتفقــوا عــىل إحــداث قنطــرة تصــل بــني 

الديــن  وعلــاء  والعريــة  اإلســالمية  الثقافتــني 

جديــد  فكــر  وإحــداث  املعارصيــن،  واملثقفــني 

ولجمــع  والجديــد،  القديــم  محاســن  بــني  يجمــع 

كلمــة العلــاء وشــملهم ورفــع الشــقاق والنــزاع مــن 

وتشــاوروا،  األمــر  ذلــك  اجتهــدوا يف  ثــم  بينهــم، 

ولكــن علمــوا أخــريا أن ذلــك ال يتــم إال إذا أسســوا 

مدرســة خاصة. وفعال أسســوا مدرســة مثالية عىل 

التابعــة  العلــوم”  باســم “دار  الجامعــي  املســتوى 

لنــدوة العلــاء عــام 1893م. تقــوم هــذه الجمعيــة 

بتطبيــق التوصيــات والقــرارات العلميــة واملنهجيــة 

عــىل نظــام التعليــم الدينــي الســائد، وتهتــم باللغــة 

هــذه  فقامــت  والتقديــر،  اإلهتــام  مــن  العربيــة 

املدرســة الفكريــة مــن أول يومهــا عــىل اإلميــان بــأن 

العلوم اإلســالمية علوم خالدة، أن منهاج الدراســة 

خاضع لقانون التغيري والتجديد، فيجب أن يتناوله 

فيــه  يــزاد  وأن  والتجديــد يف كل عــر،  اإلصــالح 

ويحــذف منــه بحســب تطــورات العــر وحاجــات 

كــا رشح األســتاذ محمــد  املســلمني وأحوالهــم، 

حســني يف مقالتــه األدبيــة عــن فكــرة نــدوة العلــاء 

العلــاء  نــدوة  إن   “ يقــول:  إنــه  ومنهجهــا وهدفهــا 

مؤسســة فكريــة قبــل أن تكــون مدرســة رســمية، ودار 

دعــوة قبــل أن تكــون دار علــوم أو دار كتــب إنهــا رد 

عــىل جاهليــة الغــرب ال ترديــد ملفاهيمهــا وقيمهــا 

وأخالقهــا وآدابهــا، إنهــا اتخــدت طريقــا وســطا بــني 

الــذي  وبــني  وتخبــط املســحور  الجاحــد  تعصــب 

يخفــى رأســه كالنعامــة وبــني مــن يقلــد كاألعمــى، 

العلــم  تحــدى  الكبــري  التحــدى  تواحــه  أن  وأرادت 

والحضارة والفنون واألداب بسالح اإلميان والعرفان 

والحديــث والقــرأن”)8(.

عناية ندوة العلماء باللغة العربية وآدابها
 إن دار العلــوم لنــدوة العلــاء لهــا دور كبــري هــام 

يف كل ميــدان مــن مياديــن العلــم واألدب والديــن 

جليلــة  بخدمــات  قامــوا  قــد  وأبناؤهــا  والدعــوة، 

واألدبيــة  العلميــة  املجــاالت  جميــع  يف  مرموقــة 

بــذل  قــد  أيضــا  وغريهــا.  واإلصالحيــة  والدعويــة 

العلــوم اإلســالمية  علاءهــا جهودهــم يف تدويــن 

وترويجهــا ورشحهــا باللغــة العربيــة الفصحــى، فنشــأ 

فيهــم علــاء وأدبــاء وشــعراء وكتــاب وخطبــاء بهــذه 

اللغــة الريفــة. وأخــدت نــدوة العلــاء حاملــة لــواء 

اللغــة العربيــة، وأكــدت أن اللغــة العربيــة إمنــا هــي 

مفتــاح املكتبــة اإلســالمية الزاخــرة، والرابطــة األدبيــة 

يف الشــعوب اإلســالمية والبلــدان اإلســالمية، كــا 

قــال الشــيخ أبــو الحســن عــيل الحســني النــدوي)9(: 
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“عنيــت دار العلــوم بصفــة خاصــة بالقــرأن الكريــم، 

عــر  كل  ككتــاب  وتدريســه  الخالــدة”  “الرســالة 

التــي هــي مفتــاح  باللغــة العربيــة  وجيــل، وعنيــت 

فهمــه وأمينــة خزائنــه، ووجهــت عنايتهــا إىل تعلــم 

هــذه اللغــة الكرميــة كلغــة حيــة مــن لغــات البــر، 
بهــا ويخطــب”.)10( يكتــب 

الثورة اللغوية التي قامت بها ندوة العلماء
قــام علــاء نــدوة العلــاء وأبنائهــا بتطــورات جليلــة 

يف مجــال اللغــة واألدب منــذ بدايتهــا. قــد وضعــت 

ندوة العلاء منهجا جديدا للتعليم الديني واللغة 

تدريــس  لغــة  هــي  وجعلتهــا  الفصحــى،  العربيــة 

األدب  علائهــا  أنقــذ  خاصــة  العلميــة،  املــواد 

العــريب مــن ذلــك الحصــار والقيــود الضيقــة التــي 

كانــت محبوســة فيهــا، ونالــت مجــاال واســعا للتطــور 

والتقدم والتوسع، وهذا أول خطوة ثورية يف مجال 

للثــورة  بهــا تحقيقــا  العربيــة واإلعتنــاء  اللغــة  بعــث 

األدبيــة التــي دعــت إليهــا نــدوة العلــاء. فاتحهــت 

األنظــار يف ذلــك الوقــت إىل نــدوة العلــاء التــي 

نالــت اعتبــار أهــل الهنــد يف األدب العــريب حتــى 

عرفت مبيزتها األدبية يف األوساط العلمية واألدبية 

وعــىل  الكــرام،  رجالهــا  وعنايــة  عنايتهــا  واتجهــت 

رأسهم ساحة العالمة السيد سليان الندوي)11(، 

والدكتور عبد العيل الحسني)12( إىل توسعة نطاق 

اللغــة العربيــة وأدبهــا عــن طريــق الكتابــة والخطابــة 

والصحافــة عــدا التأليــف والتدريــس، وشــارك يف 

العربيــة كالدكتــور  البــالد  مــن  العمــل علــاء  هــذا 

بــن  والشــيخ محمــد  الهــاليل  الديــن  تقــي  محمــد 

حســني الخزرجــي اليــاين، والشــيخ محمــد طيــب 

الهــاليل، وكان  العــريب  املــي، واألســتاذ محمــد 

اجتــاع أمثــال هــؤالء األدبــاء العــرب حدثــا تاريخيــا 

األدب  ريــاح  وهبــت  الوقــت،  ذلــك  عظيــا يف 
العــريب يف الهنــد كلهــا.)13(

ومن األعمال الجليلة التى فام بها ندوة 
العلماء في مجال الصحافة العربية

ملــا ظهــرت نــدوة العلــاء ســاهمت منــذ بدايتهــا 

يف املياديــن األدبيــة والعربيــة، خاصــة يف مجــاالت 

والتعليــم  والتأليــف  والتصنيــف  والكتابــة  الخطابــة 

التنظيــم  ومياديــن  والرتبيــة،  والتزكيــة  والتدريــس، 

واإلدارة، ومجالــس الذكــر والعبــادة، والعلــم والديــن 

وبجانــب أخــر يف مياديــن السياســة والرئاســة كــا 

العربيــة  الصحافــة  مجــال  عنايتهــا يف  ركــزت  أنهــا 

العربيــة واألدب  باللغــة  البالــغ  اهتامهــا  بجانــب 

العريب، وقدمت يف هذا املجال خدمات قيمة.

 قائمة المجالت التي صدرت 
من ندوة العلماء

مجلــة “الضيــاء”: صــدرت مجلــة “الضيــاء” الشــهرية 

عــام 1932م: هــي مجلــة عربيــة شــهرية وهــي أيضــا 

الهنديــة،  القــارة  بشــبه  العربيــة  الصحافــة  باكــورة 

وكانــت مجلــة فكريــة أدبيــة قيمــة أنشــأها األســتاذ 

األديب مسعود عامل الندوي. فرزت هذه املجلة 

العربيــة بــني ســكان الهنــد وخارجهــا، ونالــت املجلــة 

قبــوال حســنا ليــس يف الهنــد فقــط بــل يف البــالد 

العربيــة، يشــري إىل ذلــك قــول األديــب أمــري نــارص 

لكنــاؤ  يقــول: “ يف مدينــة  اللبنــاين حيــث  الديــن 

األســتاذ  ينرهــا  “الضيــاء”  اســمها  عربيــة  مجلــة 

املفضــل الســيد مســعود عــامل الندويــن مطبوعــة 

عــىل الحجــر مشــتملة مــن البحــوث اإلســالمية عــىل 
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كل مفيــد، هــي لغــة وأروع أســلوبا مــن أكــر الجرائــد 

واملجالت التي تنريف األقطار العربية”)14(. يقول 

عــن  النــدوي)15(  الحافــظ  الســيد محمــد محمــود 

مجلــة الضيــاء: “تعــد شــهرتها حــدود القــارة الهنديــة 

ووصلت إىل البالد العربية، وتلقاها األدباء العرب 

بالقبــول الحســن، وأطنبــو يف مدحهــا واستحســنوا 

موضوعاتها العلمية واألدبية الرزية الواضحة الفكرة 

واألســلوب”.)16( ولكنهــا توقفــت عــن الصــدور ســنة 

1935م ألســباب اقتصاديــة.

شــهرية  نصــف  جريــدة  هــي  “الرائــد”  جريــدة 

لنــدوة  العلــوم  دار  مــن  العربيــة  باللغــة  تصــدر 

وقــد  1959م،  عــام  يوليــو  منــذ  بلكنــاؤ  العلــاء 

محمــد  الســيد  األســتاذ  الشــيخ  ســاحة  أسســها 

دار  رئيــس  اللــه  النــدوي حفظــه  الحســني  الرابــع 

العلــوم لنــدوة العلــاء، ولهــا دور مهــم يف تطويــر 

القــارة  شــبه  يف  اإلســالمية  العربيــة  الصحافــة 

الهنديــة، ومجلة “البيان” التــي صــدرت مــن لكنــاؤ 

باللغة العربية مارس 1902م، وكانت مجلة علمية 

سياســية أخباريــة تاريخيــة، وهــي مــن الدرجــة الثانيــة 

بعــد  الهنــد  اإلســالمية يف  العربيــة  الصحافــة  يف 

مجلة “الضياء”، وصحيفة “الخالفة اليومية” بدأت 

هذه الصحيفة ببومباي عام 1916م بإدارة شوكت 

الشــهري  الكاتــب  عــيل و عمــل يف هيئــة تحريرهــا 

الســالم  وعبــد  النــدوي  الجعفــري  أحمــد  رئيــس 

لســان  النــدوي، ومجلة “الدعوة” هــي  القــدوايئ 

العربيــة صــدرت  باللغــة  حــال الجاعــة اإلســالمية 

يف شــهر أبريــل عــام 1975م مــن دلهــي وقــد تــوىل 

النــدوي، ومجلة “صــوت  تحريرهــا محمــد ســلان 

الســالم  ســبيل  جامعــة  عــن  الســالم” أصدرها 

بحيدرآباد، ولكنها توقفت بعد قليل عن الصدور، 

ومجلة “الصحــوة اإلســالمية” هذه املجلــة صــادرة 

من الجامعة اإلسالمية دار العلوم بحيدرآباد، وهي 

مجلــة فصليــة تصــدر أربــع مــرات يف الســنة، يقــوم 

النــدوي،  نعــان  برئاســة تحريرهــا األســتاذ محمــد 

املجّمــع  مــن  تصــدر  لتــي  ا لتضامن”  ومجلة”ا

اإلســالمي أزهــر العلــوم بكــرياال، الهنــد الــذي معظــم 

أســاتذته أبنــاء دار العلــوم لنــدوة العلــاء، صــدرت 

هــذه املجلــة ســنة 2004م لتنميــة قــدرات اإلنشــاء 

الدارســني  الطــالب  العربيــة يف  الكتابــة  والتعبــري 

فيــه، ومجلة “النهضة” التــي تصــدر كل شــهرين مــن 

كليــة ســبيل الهدايــة اإلســالمية بكــرياال، الهنــد هــي 

مجلــة عربيــة إســالمية دعويــة فكريــة تأسســت عــام 

2006م يقــوم برئاســة تحريرهــا الدكتــور بهــاء الديــن 

ومجلة “املظاهر” مجلــة   ).17 النــدوي محمــد 

منــذ  العلــوم  مــن مدرســة مظاهــر  فصليــة صــادرة 

عــام 1995م وكان مديــر التحريــر لهــا محمــد خبــري 

مجلــة  اإلســالمية” هي  مجلة “النهضــة  النــدوي، 

عربيــة ترجــان لــدار العلــوم اإلســالمية لبلــدة بســتي 

بواليــة يــويب، الهنــد ســنة 1996م، وقــد أرشف عــىل 

إدارتها األستاذ قريوز أخرت الندوي واألستاذ شهاب 

الخريجني” هــي  مجلة “صــوت  النــدوي،  الديــن 

مجلة عربية علمية ثقافية تصدرها جمعية خريجي 

يــرأس  ونيبــال،  الهنــد  الســعودية يف  الجامعــات 

تحريرهــا فضيلــة األســتاذ أبــو ســحبان روح القــدس 

النــدوي، وصحيفة “رســالة الشــباب” هي صحيفــة 

شهرية صادرة من املركز اإلسالمي لجمعية شباب 

العــام األســتاذ  اإلســالم يف عــام 2003م، رئيســها 

برئاســة  النــدوي، وقــام  الســيد ســلان الحســيني 

تحريرهــا األســتاذ ســلان نســيم النــدوي واألســتاذ 

النــدوي. محمــد أعظــم 
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مجلة البعث اإلسالمي
إن مجلــة البعــث اإلســالمي أعظــم مجلــة يف تاريــخ 

مــن حيــث اإلنتشــار  الهنــد  العربيــة يف  الصحافــة 

وتقبلهــا يف مجــال الصحافــة يف الهنــد ويف البــالد 

العربية تصدرها من دار العلوم ندوة العلاء بلكناؤ، 

ونالت قبوال حســنا يف األوســاط املثقفة يف البالد 

الســعودي  كــا ذكــر الصحــايف  الهنديــة والعربيــة 

املســلم املشــهور األســتاذ محمــد محمــود حافــظ)18( 

قد كتب “مجلة البعث اإلسالمي التي تصدر باللغة 

العربيــة مــن الهنــد كمجلــة إســالمية شــهرية تدافــع 

عــن قضايــا املســلمني وتــذود عــن مقدســاتهم، أكــر 

مــن عريــن ســنة وهــذه املجلــة تواصــل أداء دورهــا 

اإلســالمي الكبــري وتحافــظ عــىل نقــاء الفكــرة وأصالــة 

املضمــون وصــدق الكلمــة ونزاهــة الحــرف وبقيــت 

تكافــح كل التيــارات املعارضــة وتنافــح عــن اإلســالم 

مبادئه”)19(. قد ساهمت مجلة البعث اإلسالمي يف 

الصحافة العربية الهندية منذ سنة 1955م وصارت 

ترجانــا لنــدوة العلــاء بخدمــات جليلــة يف ميــدان 

الصحافــة العربيــة ونالــت مجلــة البعــث اإلســالمي 

قبــوال حســنا يف البــالد العربيــة وغريهــا وأصبحــت 

أشــهر املجــالت الصــادرة مــن الهنــد باللغــة العربيــة.

 و من أهم أهداف مجلة البعث 
اإلسالمي مما يأتي

الشــباب،  يف  واألدبيــة  اإلســالمية  الــروح  بعــث 

وتوجيهــات رشــيدة للطلبــة يف الدراســة والتعليــم، 

إنشــاء روابــط ثقافيــة بــني طلبــة املــدارس العربيــة 

يف الهنــد وشــباب العــامل العــريب، توثيــق الصــالت 

األدبيــة والثقافيــة بــني املــدارس العربيــة يف الهنــد، 

ورفع قيمة اللغة العربية واألدب العريب يف الهند.

ندوة العلماء و مجلة البعث اإلسالمي
يف بداية القرن العرين صدرت عن ندوة العلاء 

مجلة الضياء يف عام 1932 تحت إرشاف العالمة 

السيد سليان الندوي)20(، استمرت صدورها إىل 

أربــع ســنوات ثــم احتجبــت، وكان هنــاك جمــود يف 

مجــال الصحافــة. فأســس األســتاد الســيد محمــد 

بإســم املنتــدى األديب ســنة  الحســني)21( جمعيــة 

البارزيــن  العلــاء  مــن  إليهــا عــدد  1954م وانضــم 

يف نــدوة العلــاء وقــد كانــوا يجتمعــون مــرة يف كل 

أســبوع حيــث كانــوا يقدمــون مقاالتهــم وأعالهــم 

اإلنشائية ثم تجري حولها مناقشات وهناك عرض 

عليهم الشــيخ محمد الحســني رضورة إنشــاء مجلة 

عربيــة، فاستشــار والــده الســيد عبــد العــيل مديــر 

نــدوة العلــاء وقتئــذ فواقفــه وشــجعه عــىل ذلــك 

عمــه الشــيخ أبــو الحســن عــيل النــدوي وهــو الــذي 

“البعــث اإلســالمي” وكان األســتاذ  اقــرتح اســمها 

ســعيد الرحمــن األعظمــي مــن أعضائــه وبجهودهــم 

للبعــث اإلســالمي يف  العــدد األول  القيمــة ظهــر 

شهر أكتوبر سنة 1955م وقد أعلن يف أول نرها 

الهدف األول الذي تسري عليه املجلة يقول:” إنها 

ليست مجلة كبعض املجالت األدبية يف القاهرة 

بالخــزف  وتبعــث  بــاألدب  وتلهــو  تلعــب  وبــريوت 

وتقــدس  الغــرب  أعــالم  بحمــد  وتســبح  والحــىص 

لهــم وال تحســن صناعــة املــدح واإلطــراء والتزلــف 

إىل امللــوك واألمــراء إنهــا مجلــة ذات دعــوة وذات 

عقيــدة وذات مبــدإ وذات رســالة)22(.

مزايا مجلة البعث اإلسالمي
البعــث اإلســالمي خصائــص كثــرية وهــي  وملجلــة 

لســان حــال الدعــوة اإلســالمية وأصبحــت وســيلة 
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للدعــوة اإلســالمية وربــت جيــال مــن الدعــاة الذيــن 

ونــرت  الجديــد.  اإلســالمي  بالفكــر  اعتصمــوا 

الطائفيــة يف  اإلضطرابــات  عــن  ســاخنة  مواضيــع 

و اإلســالمية،  العربيــة  البــالد  بعــض  أو يف  الهنــد 

مثــل  الصالحــة  اإلســالمية  الحــركات  عــن  ويؤيــد 

اإلخوان املسلمني يف البالد العربية ودعمها ونر 

فكرها، ويعتني هذه املجلة بشؤون البالد العربية 

خاصــة والتعليــق عليهــا، فإنهــا دامئــا تنــر بحــوث 

شخصيات اإلخوان املسلمني والجاعة اإلسالمية 

أهــل  التبليــغ ومدرســة ديوبنــد ومدرســة  وجاعــة 

أهــم خصائــص مجلــة  الهنــد، ومــن  الحديــث يف 

البعــث اإلســالمي أنهــا تصــدر مواظبــة منــذ بدايتهــا 

إىل يومنــا هــذا وتصــل اىل القــراء قبــل املوعــد.

وبالجملــة نشــأت الصحافــة العربيــة يف الهنــد 

يف  الــرواد  و  العامليــة.  العربيــة  الصحافــة  مــع 

مجــال الصحافــة العربيــة يف الهنــد أغلبهــم ينتمــون 

نــدوة العلــاء لكنــؤ، وقــد أنجــب  إىل دار العلــوم 

هــذا املعهــد كاتبــني ماهريــن يف مختلــف مجــال 

الحيــاة، فــإىل هــذا املعهــد يرجــع الفضــل يف تعزيــز 

الصحافــة  ان  حتــى  الهنــد  العربيــة يف  الصحافــة 

بــدأت يف اللغــة العربيــة يف الهنــد بظهــور  الحيــة 

‘البعــث اإلســالمي التــي تنــر تحــت رئاســة هــذا 

املعهد. فلها دور عظيم يف تطور الصحافة العربية 

يف الهنــد. ونالــت اللغــة العربيــة رواجــا عامــا يف 

هذا البلد مبجهودات الضخمة التي أفرغتها ندوة 

العلــاء وعلاؤهــا يف ســنوات ماضيــة.
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ماذا قدمت جتارب تدري�س اللغة العربية لطالب اجلامعات؟

د. اإبراهيم نادن
جامعة القايض عياض-املغرب

مقدمة
يهدف هذا البحث إىل استخالص نتائج من بحوث 

املرحلــة  العربيــة يف  اللغــة  عــىل قضيــة  أجريــت 

الجامعية باعتبارها املرحلة التي يبلغ فيها تدريس 

اللغة العربية لغري الناطقني بها مستوى من التطور 

والنضــج واالكتــال يف ملــكات الطالــب املعجميــة 

الفكريــة والجاليــة ألداء  والرتكيبيــة، ويف قدراتــه 
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عامليــة يف العــر الحــارض بالنظــر إىل كونهــا لغــة 

الــدورات الحضاريــة  العلــم التــي ســاهمت خــالل 

نقــل العلــوم واملعــارف وتطبيقاتهــا،  الســابقة يف 

بالنظــر  الراهــن  العاملــي  األمــن  تســاهم يف  كــا 

إىل عــدد املتكلمــني بهــا، وقدرتهــم عــىل توظيــف 

مؤهالتهــم املختلفــة يف صنــع النســيج التواصــيل 

إبــداع رؤى مســتقبلية  الحضــاري املعــارص، ويف 

وغــري  العلمــي،  والتبــادل  اإلنســاين  التعايــش  يف 

ذلــك مــن األهــداف التــي تســعى العقــول الجــادة 
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لغــة القــرآن الكريــم املنــزل عــىل قلــب محمــد صــىل 

اللــه عليــه وســلم ليكــون هاديــا للبريــة إىل ســبل 

ومناهج تحقيق ســعادتها ورفاهيتها، ومن مثة كان 

اســتنباط  الرغبــة يف  الدافــع إىل ذلــك االهتــام 

قواعد دورها يف الفعل الثقايف الكوين، وهو األمر 

الــذي أريــد أن أنطلــق منــه يف هــذا البحــث مركــزا 

عىل دور املؤسســات يف وضع الخطط واملناهج 

ويف  الدراســية،  املقــررات  وضــع  ويف  الرتبويــة 

التقويــم ويف  الرتبويــة وأســاليب  الوســائل  اختيــار 

تحديد معايري منفذي العملية التعليمية التعلمية 

مــن املعلمــني واألســاتذة واملحارضيــن الســاهرين 

املحــارضة  عــىل  املقبــل  الطالــب  تكويــن  عــىل 

باللغة العربية يف القضايا املختلفة التي تقتضيها 

مصالــح البريــة انســجاما مــع الرؤيــة العلميــة عــن 

يف  للباحــث  والحضاريــة  التاريخيــة  املســؤولية 

حايــة األلســنة ووظيفتها.وهكــذا يبــدو مــن خــالل 
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مــا ســبق أهــم القضايــا التــي نريــد أن نثريهــا يف هــذا 

البحــث مســتحرين التجــارب املختلفــة لتدريــس 

اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني بهــا يف الجامعــات 

مختلــف  اســتنتاج  أجــل  مــن  وذلــك  العامليــة، 

التطــورات التــي تحققــت يف هــذا املجــال نتيجــة 

التطــور املســتمر يف املناهــج والخطــط والرامــج و 

تجــدد الــرؤى واألهــداف املنتظــرة خاصــة يف ظــل 

تطور مجتمع املعرفة املعارص، والذي عرفه تقرير 

التنمية اإلنسانية العربية)2003( “ باملجتمع الذي 

يقوم أساسا عىل نر املعرفة وإنتاجها، وتوظيفها 

النشــاط املجتمعــي:  بكفــاءة يف جميــع مجــاالت 

االقتصــاد واملجتمــع املــدين والسياســة، والحيــاة 

الخاصة، وصوال لالرتقاء بالحالة اإلنســانية باطراد، 

أي إقامة التنمية اإلنسانية، ويف العر الراهن من 

تطــور البريــة، ميكــن القــول إن املعرفــة هــي ســبيل 

بلــوغ الغايــات اإلنســانية األخالقيــة العليــا: الحريــة 

والعدالة والكرامة اإلنسانية.وقد أصبحت املعرفة 

بصــورة متزايــدة، محــركا قويــا للتحــوالت االقتصاديــة 

واالجتاعية.ومثة رابطة قوية بني اكتساب املعرفة 

والقــدرة اإلنتاجيــة للمجتمع.وتتضــح هــذه الصلــة 

بأجــىل صورهــا يف األنشــطة اإلنتاجيــة ذات القيمــة 

املضافــة التــي تقــوم عــىل الكثافــة املعرفيــة وتحــدد 

تنافسية الدولة عىل الصعيد العاملي “ 1، وحيث 

إن ذلك قد ساهم يف أدبيات الحقل الرتبوي يف 

تطوير املناهج الدراسية بكل مكوناتها من مقررات 

وأهــداف وطــرق ووســائل وكتــب مدرســية وأســلوب 

التقويم ويف الحياة املدرسية بشتى أبعادها فإننا 

نهــدف يف هــذا البحــث إىل الوقــوف عــىل الــدور 

املنــوط باللغــة العربيــة يف التنميــة املعرفيــة لــدى 

الطالب الناطقني بغريها مرزين الجهود املبذولة 

يف تحقيق هذا الهدف يف التجارب التي سنقف 

اللغــوي يف  التعــدد  عندهــا واقفــني عــىل أهميــة 

صنع الفكر اإلنساين املعارص ويف تحقيق أهدافه 

التواصلية مع التعريج عىل أبرز العوائق التي تحول 

دون تحقيــق األهــداف التــي يســعى إليهــا الطــالب 

يف تعلــم اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة.

اللغة العربية بين الماضي المحمود 
والمستقبل المنشود

يسعدين أن أذكر يف بداية هذا البحث قولة لفقيه 

للقــرن  ينتمــي  الــذي  العربيــة  اللغــة  فقهــاء  مــن 

امليــالدي،  عــر  الحــادي  الهجــري،  الخامــس 

ويتعلــق األمــر بالثعالبــي صاحــب كتــاب فقــه اللغــة 

ورس العربيــة، والــذي جــاء يف مقدمتــه هــذه القولــة 

تكــون منطلقــا  أن  أوردهــا كالتــايل رغبــة يف  التــي 

لقــراءة أبعــاد علميــة معرفيــة وحضاريــة إنســانية فقــد 

وصف الثعالبي يف كتابه “فقه اللغة ورس العربية” 

همــة القامئــني عــىل اللغــة العربيــة، وبــني مقاصــد 

عنايتهــم بهــا يف قوله:”مــن أحــب اللــه تعــاىل أحــب 

رســوله محمــدا صــىل اللــه عليــه وســلم، ومــن أحــب 

الرســول العــريب أحــب العــرب، ومــن أحــب العــرب 

الكتــب عــىل  نــزل بهــا أفضــل  التــي  أحــب العربيــة 

أفضــل العجــم والعــرب، ومــن أحــب العربيــة عنــي 

بهــا، وثابــر عليهــا، ورصف همتــه إليهــا، ومــن هــداه 

اللــه لإلســالم، ورشح صــدره باإلميــان، وآتــاه حســن 

رسيرة فيه، اعتقد أن محمدا صىل الله عليه وسلم 

خري الرسل واإلسالم خري امللل والعرب خري األمم، 

عــىل  واإلقبــال  واأللســنة،  اللغــات  خــري  والعربيــة 

تفهمهــا مــن الديانــة، إذ هــي أداة العلــم، ومفتــاح 

املعــاش  إصــالح  وســبب  الديــن،  يف  التفقــه 
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واملعــاد، ثــم هــي إلحــراز الفضائــل واالحتــواء عــىل 

املــروءة، ولــو مل يكــن لإلحاطــة بخصائصهــا والتبحــر 

اليقــني يف معرفــة  قــوة  يف جالئلهــا ودقائقهــا إال 

إعجاز القرآن، وزيادة البصرية يف إثبات النبوة التي 

هي عمدة اإلميان لكفى بها فضال يحسن فيها 

أثــره، ويطيــب يف الداريــن مثــره فكيــف وأيــر مــا 

خصهــا اللــه عــز وجــل بــه مــن رضوب املــادح يــكل 

أقــالم الكتبــة، ويتعــب أنامــل الحســبة، وملــا رشفهــا 

الله تعاىل عز اسمه وعظمها، ورفع خطرها وكرمها 

وأوحــى بهــا إىل خــري خلقــه، وجعلهــا لســان أمينــه 

عــىل وحيــه وأراد بقاءهــا ودوامهــا حتــى تكــون يف 

هذه العاجلة لخري عباده، ويف تلك اآلجلة لساكن 

جنانه ودار ثوابه قيض لها حفظة وخزنة من خواصه 

مــن خيــار النــاس وأعيــان الفضــل وأنجــم األرض تركــوا 

يف خدمتهــا الشــهوات، وجابــوا الفلــوات، ونادمــوا 

وكــدوا يف  الدفاتــر، وســامروا املحابــر،  القتنائهــا 

حــر لغاتهــا طباعهــم، وأجــادوا يف نظــم قالئدهــا 

أعارهــم،  كتبهــا  تخليــد  عــىل  وأنفقــوا  أفكارهــم 

وكان  العائــدة.”2،  وتوفــرت  املصلحــة،  وعمــت 

مصــدر هــذه الــروح الصادقــة يف النظــر إىل البحــث 

اللغــوي العــريب ارتبــاط حركــة التأليــف يف الثقافــة 

العربية اإلسالمية بالقرآن الكريم الذي استنبط منه 

العلــاء دور اللغــة العربيــة يف الكــون أو مــا عــر عنــه 

د.مازن الوعر بقوله إنه “عندما نقول اللغة ال نعني 

اللغــة العربيــة فقــط، وإمنــا اللغــة التــي ينبغــي أن 

زمــان  لــكل  شــاملة، صالحــة  كليــة،  كونيــة،  تكــون 

لعــريب  ا لفلســفي  ا املفهــوم  حســب  ومــكان 

اإلســالمي. إنهــا اللغــة التــي هــي ركــن أســايس مــن 

أركان الحضــارة العربيــة اإلســالمية، ومــن هنــا فــإن 

خدمــة العــرب واملســلمني لهــذه اللغــة مل تنطلــق 

مــن  انطلقــت  للغــة، وإمنــا  القومــي  مــن املفهــوم 

الــكيل واإلنســاين الشــمويل،  املفهــوم اإلســالمي 

فكا أن اإلسالم هو الحل الوحيد ملشكلة اإلنسان 

عىل هذه األرض حسب املفهوم العريب اإلسالمي 

فــإن اللغــة العربيــة هــي اللغــة التــي يجــب أن تحمــل 

كل املعــارف التــي حصــل عليهــا اإلنســان ويريــد أن 

يحصــل عليهــا، وذلــك مــن أجــل حــل مشــكالته يف 

هــذا الكــون، إذن املفهــوم العــريب اإلســالمي اعتــر 

اللغة ظاهرة عربية كونية كلية، لذلك أقدم العرب 

هاتــني  مــن  انطالقــا  دراســتها  عــىل  واملســلمون 

أو  العامليــة  والســمة  القوميــة  الســمة  الســمتني: 

الكليــة”3، فالنظــرة الفلســفية اإلســالمية أرادت أن 

اللغــة  اإلنســان عــىل األرض، وألن  تفــر مشــكلة 

مكــون جوهــري مــن مكونــات اإلنســان فإنهــا أرادت 

وربطهــا  وتفســريها  وســرها  اللغــة  هــذه  معرفــة 

بالنظرة الفلسفية الكونية)...(إن رشعية إعادة بناء 

الــركام اللغــوي العــريب القديــم تــأيت مــن حقيقــة أن 

العرب القدماء أرادوا تفسري الظاهرة اللغوية، كا 

فــروا بقيــة الظواهــر اإلنســانية والطبيعيــة مــن أجــل 

خدمــة النــص القرآين.ومبعنــى أدق مــن أجــل خدمة 

بهــذه  نذكــر  الفلســفي اإلســالمي.”4وإذ  املنطلــق 

بعــض  البدايــة  منــذ  نســتحر  فألننــا  املســلمة 

العوائق التي تقف يف تحقيق ما سبق، ومن ضمن 

ذلك تيسري تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها 

كــا يقــف عــىل ذلــك الكثــري مــن املشــتغلني بهــذا 

املوضوع.وإن ذلك ليتضح مبا ساه د.هادي نهر 

بعوملــة اللغــة التــي” متثــل نقطــة النهايــة يف طبيعــة 

األفــكار  رصاع  عــىل  القامئــة  اإلنســانية  الحيــاة 

واملصالح، وســيادة ال)أنا( عىل حســاب اآلخرين، 

فتصادم الحضارات أو حوار الحضارات عر التاريخ 
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أو  دينيــة،  أو  اقتصاديــة،  بدوافــع  دامئــا  يكــن  مل 

اللغــة بوصفهــا كالديــن روح  قوميــة، وإمنــا كانــت 

تاريخهــا،  ومكمــن  وهويتهــا،  بهــا،  الناطقــة  األمــة 

وحضارتهــا، وثقافتهــا، ومبادئهــا، وأفكارهــا، وقيمهــا 

أساســا حاســا يف الــراع، أو الحــوار بــني البــر، 

واالنتصار يف رصاع اللغات إمنا ميثل بداية لتاريخ 

الغالــب، وإنجــازا لرحلتــه الحضاريــة كلهــا، ومتكنــه 

مــن فــرض نفســه ســيدا يف العــامل، وعــىل الجميــع 

االعــرتاف بــه، بتفوقــه، واكتالــه...”5، وحيــث كان 

إطــار  ويف  العــرب  املفكريــن  فــإن  كذلــك  األمــر 

الفكــر  الــذي طــرح يف  الكبــري  الفلســفي  الســؤال 

الحضــاري العــريب املعــارص عــن رس تخلفنــا وتقــدم 

الغرب سددوا إشاراتهم إىل هذه العالقات فكتب 

الفكــر  كتابه”تجديــد  يف  محمــد  نجيــب  د.زيك 

أنــه مــن  اللغة”مؤكــدا  العــريب” فصــال أســاه”ثورة 

اللغــة تبــدأ ثــورة التجديــد قائال:”لســت أتصــور ألمــة 

من األمم ثورة فكرية كاسحة للرواسب، إال أن تكون 

بدايتها نظرة عميقة عريضة تراجع بها اللغة وطرائق 

اســتخدامها ألن اللغــة هــي الفكــر، ومحــال أن يتغــري 

الفكــر  مميــزات  هــي  فــا  تلــك...”6،  بغــري  هــذا 

العريب املعارص يف ظل فلسفة العوملة وهيمنتها 

التــي ال تعتــر غريبــة عــن الفكــر الحضــاري العــريب 

حيث سبق للحضارة العربية اإلسالمية أن تصدرت 

الحضارات اإلنسانية، وكانت مركزا للعامل ومصدرا 

للعلــم، تنقــل إبداعاتهــا مــن العربيــة إىل الالتينيــة 

والعرية7، ونحن نجد يف كثري من النصوص القوة 

القيــادة  العربيــة يف ظــل هــذه  للغــة  التــي كانــت 

االنتقائيــة  العلــم  لغــة  فهــي  الحضاريــة،  الفكريــة 

للجنــس البــري حتــى لقــد كان ينبغــي ألي إنســان 

إذا أراد أن يلــم بثقافــة عــره و بأحــدث صورهــا أن 

يتعلــم اللغــة العربيــة8، عــىل حــد قــول املســترق 

ســارتون، وهــي اللغــة التــي هــرع إليهــا اإلســبان غــداة 

اللقاء الحضاري العريب األوريب حتى قال القديس 

الفارو القرطبي:”إن إخواين يف الدين يجدون لذة 

كــرى يف قــراءة شــعر العــرب وحكاياتهــم، ويقبلــون 

والفلســفة  الديــن  أهــل  مذاهــب  دراســة  عــىل 

وإمنــا  وينقضوهــا،  عليهــا  لــريدوا  ال  املســلمني، 

جميــال  بيــا  عر با  ســلو أ لــك  ذ مــن  ليكتســبوا 

صحيحا...”9ما يدل عىل قدرة اللغة العربية يف 

االســتيالء عــىل شــغاف قلــوب النــاس حــني تكــون 

اللغة العملية املعرة عن شخصية حضارية قوية، 

الجديــد  تقــدم  إليهــا حــني  النــاس يف حاجــة  وأن 

ألبنــاء الحضــارات واملجتمعــات املختلفــة، ولعــل 

الفكريــة  الــروح  هــذه  إطــار  يف  ذلــك  يؤكــد  مــا 

الحضارية التي تعتر أسا ثقافيا للغة العربية، قول 

جوستاف لوبون يف كتابه”الحضارة العربية”:”وقد 

إذ الحــظ  فرنســا،  كثــريا يف  العربيــة  اللغــة  أثــرت 

الكاتــب ســيديو أن اللهجــات الســائدة يف واليتــي 

أوفــرن وليمــوزان تحتويــان عــىل كلــات عربيــة، وأن 

األســاء العائليــة فيهــم ذات طابــع عــريب، وهــو أمــر 

العــرب كانــوا  الكاتــب، ألن  طبيعــي يف نظــر هــذا 

أســياد البحــر األبيــض املتوســط منــذ القــرن الثامــن 

البحريــة  الكلــات  جــل  وإيطاليــا  لفرنســا  فأعــاروا 

 amiral-escadre-flotte-fregate- مثــل: 

 corvette-carvelle-felouque-chaloupe-

يــن  لتكو ا يخــص  فيــا  و   ،-sloop-barque

العســكري، فقــد تــم اعتــاد األلقــاب التــي تعطــى 

للضباط يف الجيوش املسلمة، ورصخات الحرب 

املســتعملة مــن طــرف العــرب، واســتعال البــارود 

يف املدافــع، والقنابــل والحراقــات والقذائــف. أمــا 
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يف اإلدارة، فقــد اســتعريت مــن حكومــات بغــداد 

  aides-gabelle-taille-tarif- كلــات:  وقرطبــة 

الثالثــة يوظفــون  الســاللة  وكان ملــوك فرنســا يف 

العربية يف كل يشء)...(ولبيان مدى تأثري العربية 

يف اللغــات األوروبيــة، ســركز عــىل املصطلحــات 

العلميــة، ويف هــذا اإلطــار يعتــر علــم الفلــك مــن 

مثــل:  العربيــة  بالعبــارات  ثــرا  تأ العلــوم  كــر  أ

الشــأن  هــو  كــا   zenith-aziuts-wega-regul

النجــوم،  وأســاء  اإلســطرالب  بالنســبة ملكونــات 

 : ت كلــا نجــد  ت  ضيــا يا لر ا يخــص  وفيــا 

الكيميــاء  يخــص  algebre-zero-chiffres وفيــا 

 alabic-alcoli-alcool-alchimie :نذكــر كلــات

وفيــا يخــص تاريــخ الطبيعــة والطــب نجــد كلــات: 

bol-sirops-julets-sorbets “10، وكل ذلك جعل 

األوروبيــة  الجامعــات  حــارضة يف  العربيــة  اللغــة 

مســاهمة يف انطــالق النهضــة األوروبيــة الشــاملة، 

أخــذت  والعريــة  العربيــة  اللغتــني  أن دراســة  إذ” 

جامعــة  يف  خصوصــا  أوربــا  يف  الصــدارة  مــكان 

باللغتــني يف  االعــرتاف رســميا  تــم  باريــس حيــث 

القــرن الرابــع عــر، فكتــب الفيلســوف روجــر بيكــون 

كتابــا عــن قواعــد اللغــة العريــة، كــا أنــه كان يعــرف 

اللغة العربية، وألول مرة يجد علاء اللغة الغربيون 

ال  بلغتــني  مبــارش  فكــري  اتصــال  عــىل  أنفســهم 

تنتميــان إىل مجموعــة لغــات الهنــد أوروبيــة...”11، 

وبناء عىل يستنتج الدارس من جهة أخرى أن اللغة 

العربيــة يف املخيــال الحضــاري العاملــي تعتــر لغــة 

علــم وأدب أي أنهــا لغــة ثقافــة تخاطــب العقــل كــا 

تخاطب الوجدان اإلنساين متجردة من كل تعصب 

دينــي أو عرقــي أو جغرايف..وقــد أهلهــا لــي تكــون 

الحضاريــة  أهلهــا يف سياســتهم  اعتــاد  كذلــك 

العامــة عــىل النظــر العلمــي والتفكــري املنهجــي كــا 

يتضــح مــن قــول اإلنجليــزي دونالــد. ر. هيــل” بفتــح 

العــرب ملــر وســوريا ورثــوا مبــارشة حضــارة اإلغريــق 

فيها، وأىت هذا اإلرث مثاره أخريا يف نقل الرتاث 

العلمي، ويف انتشار تقاليد إنشاء اآلالت واألعال 

الهيدرولية، والبنايات الحجرية، وتفاعل العرب يف 

أكــر  الــرتاث املكتــوب، وبدرجــة  مــع  أيضــا  فــارس 

أهميــة مــع الهندســة التقليديــة النافعــة. واكتســب 

العرب معرفة الثقافة الهندية، ليس فقط يف مركز 

جنديسابور العلمي، ولكن أيضا يف أثناء وجودهم 

يف الســند، وبعــد ذلــك يف معظــم مناطــق الهنــد 

مــا  عــىل  الوســطى،  آســيا  كانــت  كــا  الشــالية. 

الثقافيــة  العالقــات  الزدهــار  مصــدر  أهــم  يبــدو، 

املتبادلة مع الصني، وسوف تكون لدينا فيا بعد 

فرصــة ملناقشــة انتقــال العلــوم والتقنيــات الصينيــة 

يف مجاالت صناعة الورق وآالت الحصار والكيمياء 

إفريقيــا  أمــا يف شــال  الحضــارة اإلســالمية.  إىل 

وإســبانيا وصقليــة فقــد كان العــرب قادريــن عــىل 

الهندســة  يف  الرومانيــة  املهــارات  نتائــج  مراقبــة 

الســدود  بنــاء  مجــاالت  يف  وخاصــة  املدنيــة، 

والجســور والقنــوات.”12. مــا يــرز العالقــة القويــة 

وقواعــده  العلمــي  والتفكــري  العربيــة  اللغــة  بــني 

عــن  األوروبيــون  أخــذه  الــذي  الــيء  املنهجيــة 

إليهــم املركزيــة “ و يف هــذا  انتقلــت  العــرب ملــا 

الفيلســوف  إقبــال  الدكتــور محمــد  نقــل  املعنــى 

بــه  كتا يف  ملســلم  ا ين  كســتا لبا ا / ي لهند ا

الشهري)تجديد التفكري الديني يف اإلسالم( الذي 

صــدر باللغــة اإلنجليزيــة وترجمــه إىل العربيــة عبــاس 

 making of ”محمــود... مــن كتاب”بنــاء اإلنســانية

humanity ملؤلفه بريفولت BRIFFAULT –)أن 
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اللغــة  بيكــون -ROGER BACON- درس  روجــر 

العربية والعلم العريب والعلوم العربية يف مدرسة 

أكسفورد عىل خلفاء معلميه العرب يف األندلس، 

وليــس روجــر بيكــون وال لسميه)فرنســيس يبكــون( 

إليهــا  ينســب  أن  الحــق يف  بعــده،  جــاء  الــذي 

الفضل يف ابتكار املنهج التجريبي. فلم يكن روجر 

بيكون إال رسوال من رسل العلم واملنهج اإلسالميني 

إىل أوروبا املسيحية. وهو مل ميل قط من التريح 

بــأن تعلــم معارصيــه للغــة العربيــة وعلــوم العــرب هــو 

الطريق الوحيد للمعرفة الحقة”13.

 آفاق وصعوبات في برامج 
تعليم اللغة العربية

ومــا ال شــك فيــه فــإن تلــك املنطلقــات جميعهــا 

والواقعيــة  الحقيقيــة  األســباب  بــني  مــن  نجدهــا 

للناطقــني  العربيــة  اللغــة  تعلــم  عــىل  اإلقبــال  يف 

التــي متثــل ظاهــرة علميــة  الرامــج  هــذه  بغريهــا. 

وإنســانية تتميــز بالجديــة واملوضوعيــة يف العــامل 

بــأرسه، فهــي “ متوافــرة يف مــر يف األزهــر، ويف 

جامعتــى القاهــرة، والجامعــة األمريكيــة، وغريهــا من 

الســودان يف جامعــة  الجامعــات املريــة، ويف 

العامليــة،  إفريقيــا  أم درمــان اإلســالمية، وجامعــة 

التابــع  العربيــة  للغــة  الــدويل  الخرطــوم  ومعهــد 

لإليسســكو )املنظمــة اإلســالمية للرتبيــة والعلــوم 

الســعودية يف  العربيــة  والثقافــة(، ويف اململكــة 

جامعــة امللــك ســعود، وجامعــة اإلمــام محمــد بــن 

ســعود، وجامعــة أم القــرى، والجامعــة اإلســالمية، 

وجامعة امللك عبد العزيز، وغريها من الجامعات 

السعودية، ويف اإلمارات العربية املتحدة، وسوريا 

والعراق، وسلطنة عان، وقطر، واملغرب العريب، 

املغــرب، والجزائــر، وتونــس، وباختصــار فــإن تعليــم 

اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا منتــر يف جميــع 

أرجــاء الوطــن العــريب، بــال اســتثناء، وقــد تأسســت 

هــذه الرامــج بجهــود حكوميــة غالبــا أو جهــود فردية، 

أو بجهود منظات طوعية وخريية”14.ولعل املطلع 

عــىل األبحــاث املتعــددة التــي تناولــت هــذا النــوع 

من التعليم يقف عىل أن “ هذا النمط من التعليم 

مجــال  يف  ينــدرج  وأنــه  نوعــه،  يف  فريــدا  ليــس 

يســتند  الــذي  األجنبيــة، عمومــا،  اللغــات  تعليــم 

إىل نظريــات ومناهــج وتقنيــات...و يتوقــع منــه أن 

يفيــد مــا يجــد يف مجــال تعليــم اللغــات األجنبيــة، 

واســتثار النتائــج املحــرزة يف اللســانيات النظريــة 

أهدافــه  تســتجيب  وأن  التطبيقيــة،  واللســانيات 

لحاجات املتعلمني”15 التي هي متنوعة ومختلفة. 

هــذه  مــن  كثــري  تجــارب  إىل  برجوعــي  وهكــذا 

العلميــة والتعليميــة أمكننــي تجميــع  املؤسســات 

كثري من األهداف وتصنيفها اليء الذي يرز أنها 

متثل خلفية التطور الذي عرفه تعليم اللغة العربية 

للناطقــني بغريهــا يف املناهــج وطرائــق التدريــس 

التقويــم  ألســاليب  باإلضافــة  التعليــم  وتقنيــات 

والقيــاس واالختبــارات، حيــث انتقــل تعليمهــا مــن 

االعتــاد عــىل الكتــب املؤلفــة ألبنــاء العربيــة، كبــارا 

أو صغــارا إىل برامــج مخصصــة للناطقــني بغريهــا، 

وقــد بــدت هــذه املؤلفــات أكــر مواكبــة وتحديثــا 

وذلــك نتيجــة لتأثرهــا الواضــح مبســتجدات العلــوم 

اللغــات  تعليــم  وبرامــج  عامــة،  بصــورة  الرتبويــة، 

الحيــة، خاصــة اللغــة اإلنجليزية...”16.ألن” الوصول 

إىل مستوى جيد من التحصيل هو الهدف الرئيس 

الــذي يرمــي إليــه أي نظــام تربــوي...”17 يتغيــى تنميــة 

املتعلمــني  املطلوبــة يف  والكفايــات  املهــارات 
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والطــالب حســب مســتوياتهم وأعارهــا ورغباتهــم، 

ويف هذا الصدد نركز عىل “أن تعليم اللغة العربية 

تحــدد  أن  يقتــي  املتعلمــة  املــواد  مــن  كغــريه 

عــىل  التعليميــة )املتمثلــة  األهــداف  فيــه  وتصــاغ 

الخصــوص( يف:

الكفايــة اللغوية وتضم: أ- املهــارات اللغوية 
املســموع(.2-  1-االســتاع)فهم  وهــي:  األربــع 

املقــروء(.4-  القراءة)فهــم  الكالم)الحديــث(.3- 

الكتابة)اآلليــة واإلبداعيــة(.

 -1 وهــي:  الثالثــة،  اللغويــة  العنــارص   – ب 

األصوات)والظواهر اللغوية الصوتية املختلفة(.2- 

املفــردات )والتعابــري الســياقية واالصطالحيــة(.3- 

الرتاكيــب النحوية)مــع قــدر مالئــم مــن قواعــد النحو 

والــرف واإلمــالء(.

إكســاب  إىل  وترمــي  االتصاليــة:  الكفايــة 
مــن  اللغــة  بأهــل  االتصــال  عــىل  القــدرة  الــدارس 

خالل الســياق االجتاعي املقبول، بحيث يتمكن 

الــدارس مــن التفاعــل مــع أصحــاب اللغــة مشــافهة 

وكتابــة، ومــن التعبــري عــن نفســه بصــورة مالمئــة يف 

املواقــف االجتاعيــة املختلفــة.

فيهــا  يتــم  التــي  وهــي  الثقافيــة:  الكفايــة 
تزويــد الــدارس بجوانــب متنوعــة عــن ثقافــة اللغــة، 

وهــي هنــا الثقافــة العربيــة اإلســالمية، يضــاف إىل 

ذلــك أمنــاط مــن الثقافــة العامليــة، التــي ال تخالــف 

الدارســني  أن  أننــا وجدنــا  غــري  اإلســالم”18  أصــول 

لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها خاصة يف 

الجامعــات يركــزون عــىل صعوبــات شــديدة الصلــة 

بهذه الكفايات منوعني أقسامها فهي تنقسم إىل:

صعوبــات القــراءة: وتتمثــل يف قلــة القــدرة عــىل 

اللغــة  أهــل  بشــكل جيــد وبجــودة ورسعــة  القــراءة 

وعــدم القــدرة عــىل التعــرف عــىل الحــروف ورســمها 

أثنــاء القــراءة...

صعوبــات الكتابــة: التــي تــرز يف قلــة القــدرة  أ 

عــىل الكتابــة بشــكل جيــد لعــدم التمكــن مــن 

الســليم  بالشــكل  للكتابــة  الالزمــة  املهــارات 

والريــع...

صعوبــات فهــم املســموع واملقــروء: وتتجــىل  ب 

يف عدم القدرة عىل إدراك وفهم واستيعاب 

معنــى مــا يقــرؤ أو يســمع بالرعــة املطلوبــة...

عــىل  القــدرة  عــدم  وهــي  النطــق:  صعوبــات  ت 

الجــودة  بنفــس  العربيــة  الحــروف  بعــض  نطــق 

املطلوبــة..

عــىل  القــدرة  انعــدام  أي  الــكالم:  صعوبــات  ث 

الحــوار،  أثنــاء  واســتخدامها  الجمــل  تركيــب 

والحديث مع اآلخرين بنفس الجودة املطلوبة 

وبسالســة...

صعوبــات النحــو: وتبــدو يف إيجــاد صعوبــة يف  ج 

اســتخدام القواعــد النحويــة التــي تــم دراســتها 

واســتخدامها إذا اســتلزم األمر لذلك...كا أن 

صعوبــات الــرف تظهــر يف صعوبــات معرفــة 

صياغــة األبنيــة العربيــة للجمــل وأصولهــا...”19، 

ولعــل ذلــك مــا يهيــؤ لطــرح التســاؤالت العلميــة 

داريس  طموحــات  تحقيــق  أفــق  يف  الجــادة 

اللغة العربية لغة ثانية “فهل يوجد يف الرامج 

املعدة لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 

صــدى ملــا أقرتــه نتائــج البحــوث الحديثــة يف 

تأخــذ  األجنبية؟وهــل  اللغــات  تعليــم  مجــال 

خصوصيــات  الحســبان  يف  الرامــج  هــذه 

برامــج  مثــة  التعليم؟وهــل  مــن  النــوع  هــذا 

تستجيب لحاجات املقبلني عىل تعلم اللغة 
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اللغــة  تعليــم  أن “ مضــار  العربيــة؟”20 ذلــك 

العربيــة شــهد يف العقديــن األخرييــن طفــرة يف 

عــدد امللتحقــني يف برامــج اللغــة العربيــة يف 

جانبــي العــامل: الرقــي والغــريب، ويف عــدد 

أبوابهــا  فتحــت  التــي  واملراكــز  األقســام  مــن 

الســتقبال هــذا العــدد مــن الراغبــني يف تعلــم 

العربية، ولألســف الشــديد فإن هذا اإلقبال ال 

يساوقه اهتام كاف يف إعداد لبنات الرنامج 

ال  بعامــة”21،  التعليميــة  العمليــة  أو  اللغــوي 

ســيا أن تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني 

بهــا يرتبــط يف املخيــال العاملــي الراهــن برؤيــة 

العميقــة يف فهــم  الرغبــة  اســرتاتيجية قوامهــا 

دعائم العقل العريب باعتبار مساهمته الدامئة 

يف املسؤولية الحضارية واألمنية يف كثري من 

اليــوم  تــؤدي  العربيــة  العامل،”فاللغــة  مناطــق 

التحديــات  مواجهــة  يف  وفاعــال  مهــا  دورا 

الكبــرية والعامــة التــي تواجــه أمــة القــرن الحــادي 

والعريــن، و مــن مثــة فــإن انتشــارها يف جميــع 

أنحــاء العــامل يســاعد النــاس عــىل فهــم حقيقــة 

الدين اإلسالمي وماهيته، ويساعد املسلمني 

املتــزن  غــري  العقــيل  التفكــري  مواجهــة  عــىل 

التــي تعمــل  األفــكار املتطرفــة  والقضــاء عــىل 

عىل تشويه حقيقة اإلسالم وتعاليمه السمحة، 

وذلــك عــن طريــق إتقــان النطــق بحــروف اللغــة 

التفاهــم  لتحقيــق  بطالقــة  والتحــدث  العربيــة 

والرتابط بني الشعوب املسلمة خاصة، وفهم 

رســالة هــذه األمــة وحضارتهــا عــن طريــق محبيهــا 

الشــعوب األخــرى  مــن  اللغــة  ومتعلمــي هــذه 

عامــة”22.وألن األمــر كذلــك فــإن التجــارب التــي 

يقــف عليهــا الــدارس يف الجامعــات العامليــة 

أنحــاء  العربيــة تواصــل توســعها يف  تــرز “ أن 

الراهــن، خاصــة يف ظــل  الوقــت  العــامل يف 

وجــود تعــداد ســكاين يبلــغ مليــارا ونصــف مليــار 

مــن املســلمني... “23، و هــذا دليــل عــىل أن 

تعلــم اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة ليــس أمــرا صعبــا 

مــا نأمــل أن يكــون فاتحــة خــري عــىل البحــث 

العلمــي يف الحضــارة اإلســالمية ويف وظيفتهــا 

الحضــارات  مــع  تنظمــه  الــذي  النســيج  ويف 

فقــد  شــاهد  خــري  التاريــخ  ولنــا يف  األخــرى، 

انتــرت اللغــة العربيــة يف القــرون األوىل مــن 

مــدة  انتشــارا واســعا يف  الحضــارة اإلســالمية 

معظــم  نــرى  أن  غريبــا  وليــس  قصــرية،  زمنيــة 

علاء األدب واللغة والشعراء وعلاء التفسري 

العــرب،  غــري  مــن  كانــوا  األوائــل  والحديــث 

درســوا اللغــة العربيــة، وفهمــوا أرسارهــا ونحوهــا 

خــراء  فأصبحــوا  بالغتهــا،  وأدركــوا  ورصفهــا، 

هــذه اللغــة الحيــة...”24، ولعــل هــذه النتيجــة 

مــا نعترهــا الحقيقــة العلميــة التــي تؤطــر هــذا 

الحضــارة  رســالة  جوهــر  إىل  بالنظــر  البحــث 

اإلســالمية يف إبــالغ الخطــاب اإلســالمي القائــم 

عــىل دعامتــني لغويتــني متثــالن فلســفة اللغــة 

العربية يف تعمري الكون، وأقصد القرآن الكريم 

والحديث النبوي الريف. لكن كيف نقول إن 

هــذه النتيجــة تؤطــر هــذه البحــث، ونحــن نقــف 

الدقيقــة  العلميــة امليدانيــة  الدراســات  عــىل 

التــي تنبــه عــىل املشــاكل العويصــة التــي تعــوق 

ســري عمليــة امتــالك اللغــة العربيــة لتكــون لغــة 

البحث العلمي والتنمية. ففي بحث عن تعليم 

الجامعــي يف  العربيــة عــىل املســتوى  اللغــة 

أندونيســيا للدكتــور نــر الديــن إدريــس جوهــر 
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وضع يده عىل املشاكل العميقة لتعليم اللغة 

العربيــة لغــري الناطقــني بهــا قائــال:”إن املشــكلة 

التــي تجابــه مجــال تعليــم اللغــة العربيــة عــىل 

املستوى الجامعي يف إندونيسيا هي مشكلة 

املنهــج.  عنــارص  كل  تغطــي  أنهــا  إذ  منهجيــة 

وهذا يرر االدعاء أن مجال تعليم اللغة العربية 

مل ينــن عــىل وجــه عــام عــىل منهــج ميكنــه أن 

يتحســن ويتطــور. فــإذا كان هنــاك مــا يخالــف 

هــذا االدعــاء فذلــك يشــري إىل وضعيــة خاصــة 

ونادرة يف عدد قليل جدا من الجامعات التي 

تذليــل هــذه املشــكلة املنهجيــة  بــادرت إىل 

والتغلــب عليهــا ومهــدت طريقــا إىل تحســني 

وتطويــر منهجهــا يف تعليــم اللغــة العربيــة حتــى 

يتمى مع ما خططه العرب يف تعليم لغتهم 

العربية”25.والواضــح أنــه اســتنتاج يــكاد ينطبــق 

عــىل تعليــم اللغــة العربيــة يف الجامعــة، ففــي 

بحــث حــول “معضــالت تعليــم اللغــة العربيــة 

يف الجامعات الرتكية تساءل الباحث الدكتور 

أبــرز  اختيــار ousama EKTIAR:”مــا  أســامة 

ذلــك  مفصــال  العربيــة؟  اللغــة  تعليــم  عوائــق 

بقولــه: مــن خــالل صلتــي بكثــري مــن املعلمــني 

اللغــة  تعليــم  يف  املشــتغلني  الجامعيــني 

العربيــة يف جامعــات تركيــا، كنــت مهتــا بطــرح 

هــذا الســؤال عليهــم: مــا أبــرز املشــكالت التــي 

تجدونهــا يف أثنــاء تعليــم اللغــة العربيــة للطلبــة 

يف الجامعة؟كذلــك كنــت أســأل مــن ألتقيهــم 

مــن الطــالب عــن أثــر اللغــة العربيــة يف أنفســهم 

عناءها...وقــد  يكابــدون  التــي  واملشــكالت 

مشــكالت  جملــة  عــىل  ذلــك  خــالل  وقفــت 

أســبابها  ومتابعــة  مالحظتهــا،  عــىل  عملــت 

والبحــث عــن حلــول علميــة لهــا، وهــذه الحلــول 

خضعت للتطبيق العميل والقياس، ثم دونتها 

مشــكلة  هــي  قضيــة  وكل  قضايــا،  جملــة  يف 

التعليــم...”26،  لهــا واقعهــا يف مجــال  لغويــة 

هــي  يــا  القضا هــذه  يف  للنظــر  وامللفــت 

التــي  القضايــا  هــذه  التدريــس  قضايــا طرائــق 

يذكــر الباحــث أنهــا ترتبــط مبشــكالت يجدهــا 

الطالــب يف أثنــاء عمليــة التعلــم لكــن ســببها 

إذن  فكيــف  التدريــس27،  طرائــق  إىل  يعــود 

ميكــن تحقيــق األهــداف يف ظــل أعطــاب يف 

الطرائــق واملناهــج؟. يبــدو أننــا إذا كنــا ننطلــق 

العربيــة ألبنائهــا  اللغــة  تعليــم  مــن أن” طبيعــة 

تختلف عن طبيعة تعليمها لغري أبنائها، وذلك 

ذلــك  فــإن  تــم  ومــن  كل،  حاجــات  الختــالف 

يــؤدي الختــالف األهــداف التعليميــة28، فإننــا 

نؤمن بأن الكشف املبكر عن الصعوبات التي 

العربيــة، يســاعد  اللغــة  اكتســاب  تحــول دون 

املناســبة  الرامــج  عــىل وضــع  املتخصصــني 

لعالجهــا29، وذلــك ألن هــذه اللغــة متثــل لهــم 

تعلمهــا  عــىل  أقبلــوا  إمنــا  التــي  الثانيــة  اللغــة 

لــرورة يف حياتهــم واســتجابة لنــداء حضــاري 

يف بلدانهــم “وغالبــا مــا تكــون أساســية للحيــاة 

اليومية والحياة الوظيفية واملعامالت الرسمية 

يف البالد التي يتعلم فيها الدارس”30، ومعنى 

العربيــة  اللغــة  تعليــم  إىل  “النظــرة  أن  ذلــك 

عمليــة  تكــون  أن  يجــب  بغريهــا  للناطقــني 

عــىل  تعتمــد  بحتــة  آليــة  وليســت  إبداعيــة، 

النظرية الســلوكية القدمية،)وذلك(ألن إعداد 

املتعلــم للعــر الجديــد أصبــح ميثــل أولويــة 

كرى يف النظم التعليمية كلها وعىل مستوى 
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الدول الكرى والدول النامية...فمتعلم القرن 

الحادي والعرين البد أن ميتلك مهارة الحوار 

دوره  يعــد  فلــم  والتحليــل،  والنقــد  والنقــاش 

تقليديــا متلقيــا للمعرفــة فحســب، فقــد تغــري 

دوره من السلبية إىل النشاط املستمر، والبد 

تســاعده يف مجــاراة  التــي  مــن املهــارات  لــه 

وال  وتقنياتــه”31،  والعريــن  الحــادي  القــرن 

والتواصــل  املعرفــة  مجتمــع  هيــأه  مــا  يخفــى 

والثــورة املعلوماتيــة الحديثــة مــن يــر التحــاور 

املعرفــة  نتــاج  إ و لباحثــني  وا العلــاء  بــني 

الحــارض  للعــر  العلميــة وقوانينهــا املواكبــة 

يخفــى  ال  كــا  وتطلعاتهــم،  أبنائــه  وحاجــات 

أثــر ذلــك وفضلــه عــىل األلســنة واألمــم وعــىل 

اللغــة العربيــة وأهلهــا مــن العــرب وغريهــم مــن 

خدمتهــا،  مســؤولياتهم  عــىل  أخــذوا  الذيــن 

القــرار  أصحــاب  يدعــو  كلــه  ذلــك  أن  ويبــدو 

عــن  والبحــث  العــريب،  اللســان  حايــة  إىل 

ســبل تيســري نــره وتعلمــه، ذلــك أنــه “البــد مــن 

الحفــاظ عــىل اللغــة العربيــة التــي تنقــل األفــكار 

الواحــدة،  العربيــة  أبنــاء األمــة  بــني  واملفاهيــم 

ميزاتهــا وخصائصهــا،  بفضــل  متجــددة  فهــي 

فيجب الحفاظ عليها بتطويرها يك تتفاعل مع 

املســتجدات التقنية الحديثة لتحســني تعليم 

اللغة العربية كلغة ثانية، ثم الرؤية املستقبلية 

نظريــا كانــت أم عمليــا الســتخدامات التقنيــات 

الحديثــة يف تعليــم اللغــة العربيــة كلغــة ثانيــة 

يف ظل انتشارها واستعالها من قبل العامل، 

وذلــك مــن خــالل الســياق الثقــايف أو الدينــي 

حيــاة  يف  لغويــة  ثــروة  ليشــمل  الســيايس  أو 

اليوميــة وإثرائــه...”32. الدارســني 

خاتمة
يبــدو أننــا بإشــاراتنا الســابقة كلهــا نــود أن نركــز عــىل 

تعليــم  أن يحققهــا  التــي ميكــن  الكــرى  األهــداف 

اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة يف كثــري مــن البلــدان مــن 

العامل وجامعاته، مركزين عىل جانب أسايس يف 

هــذا املجــال وهــو رضورة تطويــر تقنيــات التعليــم 

العــامل هــذا  يواجههــا  التــي  التحديــات  أن”  ذلــك 

اليوم والتغري الريع الذي طرأ عىل نواحي الحياة 

الــروري عــىل املؤسســات  مــن  جميعهــا تجعــل 

واالتصــال  التعليــم  بتقنيــات  تأخــذ  أن  التعليميــة 

وفــق  أهدافهــا  تحقيــق  أجــل  مــن  ومســتجداتها 

املنظومــة التعليميــة...”33 لكــن مــاذا نعلــم؟ وكيــف 

نعلــم؟ ومــا مــرد وديــة مــا نعلــم؟ و أي ثقافــة تعليميــة 

التعليــم  إىل  ننظــر  ال  أن  ينبغــي  أنــه  أي  نعتمــد؟ 

العــايل بوصفــه قطاعــا معــزوال، وإمنــا بوصفــه نظامــا 

الــذي نعيــش  أكــر هــو املجتمــع  فرعيــا يف نظــام 

فيــه، و العــامل الــذي يحيــط بنــا34، ولعــل يف تطويــر 

مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة واســتفادتها 

مــن املناهــج الرتبويــة الحديثــة وتوســلها باملعرفــة 

اآلليــة يف التكويــن والتمهــري ويف تحقيــق أهــداف 

الرامج العلمية والرتبوية ما نأمل أن يحقق املكانة 

الجديرة باللغة العربية يف مجاالت االبتكار العلمي 

والتقني، ويف تبادل قدرات إنتاج الحقيقة العلمية 

بــني اللغــات األكــر عطــاء يف الحضــارة اإلنســانية.
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جتربة �سخ�سية يف تدري�س اللغة العربية

ح�شني عمر علي ح�شني عقيد 
عضوهيئة التدريس املساعدة - قسم اللغة اإلنجليزية و آدابها يف كلية اآلداب- جامعة الحديدة- الجمهورية اليمنية

باحث دكتوراه يف اللغويات – جامعة كريال - الهند

الحمــد للــه رب العاملــني و الصــالة و الســالم 
عىل سيدنا محمد الصادق األمني املبعوث رحمة 

للعاملــني ، أمــا بعــد،،

زوده  امليزاتــو  مــن  بكثــري  اإلنســان  اللــه  خلــق 

و  الفكريــة  و  االجتاعيــة  األســاليب  و  بالقــدرات 

التواصــل  مــن  التيتمكنــه  التواصليــة  و  الســلوكية 

اللغوي بني أفراد املجتمع الذى يعيش فيه.يتمتع 

مــن خاللهــا  التــي  التواصــل  أنــواع  اإلنســان بأرقى 

و  اآلخريــن،  مــع  واآلراء واملشــاعر  األفــكار  يتبــادل 

خــالل حواســه. مــن  املختلفــة  يلبياحتياجاتــه 

تعتــر املعرفــة و العلــم أهــم مــا يحتــاج اإلنســان 

عوامــل  فهامــن  تأثريمبارشعليــه  مــن  فيهــا  ملــا 

والوطنيــة  املحليــة  أبعادهــا  يف  الشــخصية  بنــاء 

والعاملية، وبالتايل فإن قصورالتعلم يؤثرعلىحالته 

مهــارات  قصــور  أن  كــا  واالجتاعيــة،  النفســية 

التواصــل اللغــوي ميثــل معضلــة خطــرية تؤثــر عــىل 

والتعليمــي. النفــي واالجتاعــي  منــوه 

كــا هــو معــروف أن اللغــة العربيــة ذات كيــان 

و وجــود يف أغلــب البلــدان حــول العــامل و أصبــح 

تعليمها واجباً ، إضافة إىل ذلك فإنه ال ميكن عزل 

اللغة العربية عن املستجدات الحديثة للدراسات 

الرتبويــة و النفســية، فعلمهــا هــو علــم متطــور -يف 

ذاتــه- كســائر العلــوم اإلنســانية، و يحظــى بنصيــب 

كبــري يف الدراســات التــي تبلــور نظريــات مختلفــة، 

املعــارص. التعلــم  ســيكولوجية  مجــال  يف  كــا 

عــالوة عــىل ذلــك فاللغــة العربيــة تتميــز باالندمــاج 

و التشــابك و التكامــل مــع الدراســات و البحــوث 

مثــل علــم النفــس و نظريــات املعرفــة و املعلومــات 

و املعنى بل و إنها تفتح آفاق و فرص لتطوير هذه 

املجــاالت و تصنــع تأثــري متبــادل بينهــم.

وقد شهدت العقود األخرية كثريًا من التغريات 

يف النظريــات الرتبويــة الخاصــة بعمليتــي التعليــم 

عديــدة  أشــكال  ظهــور  إىل  أدى  مــا  التعلــم،  و 

هــذه  »وجــاءت  اللغويــة.  الرتبويــة  للتطبيقــات 

الرتبــوي  القــرار  لتشــدد صانعــي  نتيجــة  التغــريات 

املتمثــل بــرورة إغــالق الفجــوة بــني هذه التغريات 
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النظريــة والتطبيــق. ففــي عقــد الخمســينات وأوائــل 

الــدول  يف  خاصــة  هنــاك-  يكــن  مل  الســتينيات 

قبــل  مــن  متبنــاة  واضحــة  تربويــة  نظريــة  الناميــة- 

املعلمــني بشــكل خــاص والعاملــني يف املجــال 

 ،Goodman K, 1999( »عــام بشــكل  الرتبــوي 

املومنــى، 27(فلقــد أغفلــت جامعاتنــا ومجامعنــا 

ِت  يــا للغو وا لرياضيــة  ا ِت  يــا للغو ا ومعاهدنــا 

النــاذج  وبنــاء  اللغــوي  واإلحصــاء  الحاســوبية 

اللغويــة، وتلــك مبثابــة الهيــاكل األساســية للتنظــري 

عــيل1988،372( الحديث)نبيــل  النحــوي 

اللغــة العربيــة مبثابــة األمــر  تــأيت أهميــة تعليــم 

الــذي ال منــاص منــه كأحــد طــرق التواصــل الواجبــة 

بني املجتمعاتذات األقليات املسلمة غري الناطقة 

بها كونها لغة الدين اإلسالمي و القرآن و الحديث 

و الفقــه و الســرية، و مــن هــذا املنطلــق فقــد بــدأت 

املجتمعــات بدفــع الطلبــة لتعلــم اللغــة العربيــة يف 

مراكــز و دور التعليــم داخــل بالدهــم حســب توفرهــا 

العربيــة لالســتفادة  أو يف املعاهــد والجامعــات 

الكاملــة يف أرض الواقــع و املعايشــة املبــارشة مــع 

النطاقــني بهــا.

اليمن و دورها في تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها

تــم تأســيس معهــد اليمــن للغــة  يف عــام 1995 م 

العربيــة يف محافظــة صنعــاء. يتميــز هــذا املعهــد 

رائــع يصــب  مبنهــج أكادميــي و أســلوب أكادميــي 

يف إنجــاح التعليــم بطريقــة جميلــة و يوفــر خدمــات 

تعليمية حديثة بجانب الكادر املمتاز و املناسب 

يف وجــود بيئــة جيــدة للتطبيــق. وهنــاك مجموعــة 

مــن الــدورات مصممــة خصيصــاً لتلبيــة االحتياجــات 

الفردية الخاصة بناءا عىل طلبات الطالب و كذلك 

موقــع انرتنــت خــاص باملعهــد يوفــر دورات و مــواد 

تعليميــة. كــا و أنــه يقــدم خدماتــه عــىل مســتوى 

العــامل قــدر اإلمــكان و يعمــل عــىل تبــادل الخــرات 

للمؤسســات  تدريبيــة  دورات  توفــري  خــالل  مــن 

العربيــة  اللغــة  تعليــم  تخــدم مجــال  التــي  األخــرى 

لغــري الناطقــني بهــا ســواءا يف اليمــن أو يف الخــارج. 

يف املعهد يخضع الطالب الختبار تحديد مستواه 

يتســنى تحديــد املرحلــة  العربيــة حتــى  اللغــة  يف 

الدراســة التــي ســيبدأ منهــا و بعــد ذلــك تدريجيــاً 

لقــاءات  و  مخصصــة  منتديــات  بــني  نفســه  يجــد 

جاعيــة دوريــة أســبوعية و يوميــة و شــهرية داخــل 

املعهد لتطوير مستوى التواصل و التحدث يتخلله 

مشــاهدة مسلســالت تعليميــة و قنــوات إخباريــة . 

كأحــد أهــم األهــداف، يصــل املتعلــم بعــد ذلــك 

التمكــن  بالنفــس و  الثقــة  مــن  إىل مســتوى عــايل 

يف اســتخدام اللغــة ليخضــع بعــد ذلــك إىل تجربــة 

التواصــل و التحــدث مــع بعــض األشــخاص خــارج 

نطاق املعهد يف ملتقى األدباء الذي يعطي فرصة 

لهــم باملشــاركة حســب مــا هــو مالئــم و مناســب.

بداية الرحلة في تدريس اللغة العربية
التعليــم  مركــز  هــو  الجامــع  فــإن  معــروف  هــو  كــا 

القــرآن والريعــة  النــاس  فيــه  يتعلــم  الــذي  األول 

والــرف واإلمــالء  النحــو  باإلضافــة إىل  الفقــه،  و 

والخط والتعبري الشفوي والتحريري و يجد املعلم 

عــىل  يلقــي  حيــث  لطلبــة  أمامــا  مســؤوالً  نفســه 

كاهلــه تعليمهــم والرفــع مــن مســتوى كفــاءة اللغــة 

العربيــة لــدى كل طالــب منهــم عــىل حــده بجانــب 

الجامــع  يقصــد  الكريــم.  للقــرآن  مســتوى حفظهــم 
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مختلف األلوان و الجنسيات غالبيتهم من األطفال 

وكثــرياً مــا تجدهــم ال يتحدثــون اللغــة العربيــة إال مــا 

اســتطاعوا فيصعــب عليهــم التواصــل بســهولة مــع 

اآلخرين و يجد املعلم نفسه أمام معضلة كبرية يف 

تدريسهم و الرح لهم و بحسب اعتقاده أن اتباع 

أســلوب التدريــس التقليدي)ميســك بيــده عــىص 

تســاعده يف ضبــط الطــالب و التزامهــم بالدراســة 

الــذيك يف  األســلوب  يعتــر  بواجباتهــم(  والقيــام 

التدريــس املثــايل و هــذا اعتقــاد خاطــئ يتوجــب 

التدريــس  العنــف يف  املدرســني  يتناقــل  ردعــه. 

عــىل مــر الســنوات الســابقة بــدون النظــر إىل تأكيــد 

الضعيــف  الــدار املريــة يف تريــع حــق  فتــوى 

يف الرحمــة بــه اســتناداً إىل قــول النبــي صــىل اللــه 

ِعيَفنِي:  عليه وآله وسلم: »اللَُّهمَّ إينِّ أَُحرُِّج َحقَّ الضَّ

اليَِتيــم، َواملَــْرأة« رواه النســايئ وابــن ماجــه بإســناد 

جيد. كا قال اإلمام النووي يف رياض الصالحني 

أن أَْوىَل النــاس بالرحمــة هــم األطفــال يف مراحــل 

الدائــم  عمرهــم املختلفــة؛ لضعفهــم واحتياجهــم 

إىل مــن يقــوم بشــؤونهم، و قــد جعــل النبــي صــىل 

مــن  الصغــري  رحمــة  عــدم  وســلم  وآلــه  عليــه  اللــه 

الكبائــر، فقــال: »لَيْــَس ِمنَّــا َمــْن لَــْم يَرَْحــْم َصِغرينَــا، 

َويَْعــرِْف رَشََف كَبريِنَــا« رواه اإلمــام أحمــد وأبــو داود 

والرتمذي وصححه واللفظ له من حديث عبد الله 

بــن عمــرو ريض اللــه عنهــا. كــا حــث الــرع أيضــاً 

عــىل الرفــق ودعــا النبــي صــىل اللــه عليــه وآلــه وســلم 

إىل الرفــق يف األمــر كلــه؛ فقــال: »إِنَّ الرِّفـْـَق اَل يَُكــوُن 

ٍء إاِلَّ َشــانَُه« رواه  ٍء إاِلَّ زَانَــُه َواَل يُْنــَزُع ِمــْن يَشْ ىِف يَشْ

مســلم مــن حديــث أم املؤمنــني عائشــة ريض اللــه 

عنهــا وأرضاهــا، وأحــوج مــا يكــون النــاس إىل الرفــق 

يف تربيــة األوالد والطــالب.

بســبب غيــاب لجنــة املتابعــة مــن وزارة األوقــاف 

و وزارة الرتبيــة و التعليــم يف اليمــن فقــد ســاد يف 

كثري من الجوامع الساح باستيعاب مدرسني يف 

أعــار مبكــرة )مــن 15 إىل 22( خالفــاً عــن العمــر 

املــدارس  يف  املدرســني  قبــول  يف  املــروط 

الحكومية كنموذج و هذا ما يجعل استمرار العنف 

يف رضب الطــالب و األطفــال بــال رادع. مــن جهــة 

التدريــس ضــد  العنــف يف  فــإن مارســة  أخــرى 

الطفــل و عــدم فهمــه و اســتيعابه يعتــر مــن أوائــل 

األسباب يف معاناة األطفال نفسياً و يعكس ذلك 

ســلباً يف حياتهــم و مجتمعهــم.

أن مرحلــة تدريــس الطفــل غــري العــريب يحتــاج لها 

للكثــري مــن الجهــد كاســتيعاب الطفــل و تشــجيعه و 

رفــع حالتــه النفســية و ترغيبــه يف الدراســة بشــكل 

عــام و جذبــه بطــرق متعــددة ال يصالــه إىل مســتوى 

الشــغف و الحــب املطلــوب توافرهــا فيــه للبــدء 

بكل حب و طواعية يف دراسة اللغة العربية بشكل 

خــاص مــع الصــر عــىل تعلمهــا. و هنــا تــأيت كفــاءة 

املعلــم يف تعليــم هــذا الطفــل و التــي تبــدأ باختيــار 

الهجائيــة و يتضمــن  الحــروف  منهــج يحتــوي عــىل 

كلات و جمل مبسطة بصور و أشكال تعليمية كا 

يف منهــج القــراءة املصــورة وضــع آليــة التقييــم لهــذا 

الطفــل. ال بــد أن يســتخدم املعلــم طريقــة لطيفــة 

يف الحــوار مــع الطفــل و إخضاعــه إىل اختبــارات 

دوريــة بنمــط ترفيهــي تجعلــه يــزداد حبــاً يف التعلــم و 

ال يشعر بصعوبة اللغة أو بالقلق و التوتر و الضجر و 

االنطواء و البكاء كون أن اللغة العربية بالنسبة لهذا 

الطفــل مــا تــزال صعبــة النطــق و الفهــم و االســتيعاب 

مــن البدايــة إىل مرحلــة متوســطة يف التعلــم و التــي 

تختفــي تدريجيــاً بحســب إقبــال الطالــب و املعلــم 
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و مدة ساعات التدريس األسبوعية أو اليومية التي 

)بعــض  كفــاءة املعلــم  و  مهــارة  تختلــف بحســب 

املعلمــني ال يســتطيع أن يزيــد عــن ســاعتني يوميــاً 

يف تدريســه بينــا البعــض اآلخــر يســتطيع أن يلتــزم 

بســاعة كاملــة فقــط بشــكل يومــي(.

بــدات رحلتــي يف التدريــس يف ســن مبكــرة جــداً 

يف مرحلــة املراهقــة و بــدأ تدريــي بتطبيــق العنــف 

يف التدريــس ملــدة شــهرين متتاليتــني و كانــت يل 

تجربــة تعنيــف ضــد طفــل صغــري مل أكــن أفهمــه و ال 

يفهمني بل كنت ال أتيح له الفرصة للتعبري حتى و لو 

باإلشارة عا يدور يف داخله و ما يريد و استوفتني 

حالتــه النفســية ألســبوعني حينــا كان يرتــاد الجامــع 

و يحــر للتعلــم بوجــه حزيــن جــداً و قلــب مكســور 

و دمــوع متــأل عينيــه و بــكاء مســتمر يف دورة امليــاة 

كلا سمحت له الفرصة بالذهاب هناك. نضمت 

فرتة من الوقت حتى أتقرب منه أكر و أزيح الخوف 

الذي بداخله الستبدله بطأمنينة التحدث معه كأخ 

و ليس كمعلم و نجحت يف كر كثري من العوائق 

التي كانت تعيقه ليصبح بعد عام طالب مثايل ذو 

شخصية جيدة و حالة نفسية طبيعية كبقية الطالب 

و منــذ تلــك الفــرتة توقفــت عــن أســلوب التعنيــف 

الســتبدله بأســلوب الرتفيــه و املتعــة يف التعليــم 

بدايــة مــن الجامــع إىل دور التدريــس مــن مراكــز و 

معاهــد و جامعــات و ال أخفــي عــىل أحــد الراحــة يف 

هــذا األســلوب بــل و أنــه مــن أنجــح أســاليب التعليــم 

التــي أويص أن يتبعهــا املعلــم.

الطفــل كانــت هنــاك  فــرتة تعليــم هــذا  خــالل 

و  الديــن  عــن  يســألها  التــي  األســئلة  مــن  الكثــري 

الريعــة اإلســالمية بــل و كثــرياً مــا يبــدأ بالضحــك 

التــي أكتبهــا يف كراســته  عــىل كلــايت التحفيزيــة 

الواجــب  مــن  أنــه  الخــط و وجــدت  رداءة  لســبب 

عــىل املعلــم أن يكــون صاحــب خــط جميــل و علــم 

مهــارات يف  و  الســنة  و  الحديــث  و  القــرآن  يف 

الحديث و التواصل مع الطالب و هذا ما جعلني 

أعمل عىل إجادته فعالً النطلق بعد ذلك انطالقة 

الجامــع و  إطــار  الكثــري خــارج  واســعة يف تدريــس 

لســنوات عديــدة حتــى يومنــا هــذا.

التدريس في وجود اختالف بين الثقافات
أ.يف عــام 2008م متــت دعــويت إىل مكتــب أحــد 

األجانــب املقيمــني مــع زوجتــه للعمــل يف محافظــة 

قلــة  لســبب  و  الجنســية  نيبــايل  هــو  و  الحديــدة 

بــكل  الزوجــان  أراد  اإلنجليزيــة  باللغــة  املتحدثــني 

و  نطقــاً  و  كتابــة  العربيــة  اللغــة  يتعلمــوا  أن  إرصار 

الــذي كان مبثابــة تحــدي كبــري كــون أن أعارهــم قــد 

تجــازوت الخامســة و األربعــني. هنــا كان ال بــد مــن 

تفحــص ســالمة الحــواس و النطــق لديهــا و مــؤرش 

تــم وضــع  لــكل منهــا. بعــد ذلــك  حالــة االنفعــال 

اســتناداً  هــؤالء  لتدريــس  آليــة و رشوط شــخصية 

التــايل: عــىل 

املعرفة الجيدة عن ثقافة و بالد النيبال.  .1

وجــدت أنــه مــن الواجــب أن يكــون لــدي خلفيــة 

جيــدة عــن دولــة النيبــال و اللغــات املتداولــة فيهــا و 

الديانات التي ميارس الشعب طقوسها و كذلك 

الثقافــة و العــادات و التقاليــد حتــى ألتــزم بطريقــة 

معينــة يف التدريــس لتفــادي أســئلة الزوجــني إذا 

عــن  و  اليمنيــة  الحضــارة  و  الثقافــة  عــن  مــا ســألوا 

تاريخهــا، فاناقــش  باليمــن و  العربيــة  اللغــة  عالقــة 

معهم ذلك و تشــابه الثقافة مع ثقافة النيبال دون 

التجريــح يف الديانــات و املعامــالت.
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كلغــة  الســتخدامها  اإلنجليزيــة  اللغــة  إجــادة   .2

األهميــة وقــت  فقــط  للــرح  وســيطة 

اعتر اللغة اإلنجليزية مبثابة املنقذ و الوسيلة 

الوســيطة يف رشح مــا يصعــب فهمــه ففــي بعــض 

األوقــات خــالل الحديــث باللغــة العربيــة أجــد أننــي 

ال أفهمهــم و هــم ال يفهموننــي و بالتــايل اضطــر إىل 

وقــت  قليــالً خــالل  اإلنجليزيــة  اللغــة  اللجــوء إىل 

الــرح  لغــرض  ذلــك  االســتمرارو  التدريــس دون 

و التوضيــح أو لغــرض ترجمــة معــاين الكلــات أو 

الجمــل التــي تتميــز مبعــاين متعــددة.

هــي  العربيــة  اللغــة  تكــون  أن  وضعــت ضابــط 

اللغة السائدة يف الرح و الحديث و السؤال يف 

كل وقــت و قــد كان االلتــزام بهــذا الضابــط صعــب 

يف البدايــة و لكــن رسعــان مــا تــم التعــود عليــه.

الحالــة النفســية و اإلنتــاء خــالل تعلــم اللغــة   .3

العربيــة

بشــكل طبيعــي يبحــث املتعلمــون عــن األحــرف 

مــع  ليقارنوهــا  الجمــل  أو  الكلــات  أو  املتشــابهة 

لغتهــم األم أمــالً أن يكــون هنــاك نــوع مــن التشــابه 

يف النطــق أو املعنــى و نتيجــة لذلــك يقبلــون عــىل 

التعلــم أكــر و بفرحــة و ســعادة لكــن إن مل يجــدوا 

ذلك فسيبدأ القلق و التوتر يف االستحواذ عليهم 

و هنــا كان ال بــد مــن التدخــل الريــع منــي لقطــع 

حبــل تأثــري الحالــة النفســية الســلبية.

يناقشــني املتعلمــني بشــكل دوري عــن ثقافتنــا 

العربيــة و كثــرياً مــا يعــران عــن شــعورها باالنتــاء 

األصلــو  مجتمعهــا  بجانــب  جديــد  مجتمــع  إىل 

قــد أصبحلديهــا  أنــه  ذلــك ملحوظــاً  بالفعألجــد 

والثقافــة. اللغــة  حيــث  مــن   مجتمعــان مختلفــان 

بالعزلــة  يشــعر  نــه  أ املتعلــم  اشــكاالت  بعــض 

االجتاعيــة والتــي تؤثــر ســلباً عليــه، ومــن املؤكّــد 

أّن الســبب يعــود إىل شــعوره بالغربــة. يــزداد شــعور 

فقــط  القليــل  يتعلــم  أكرعندمــا  بالقلــق  املتعلــم 

مــن اللغــة الثانيــة، و ال يســتطيع التواصــل مــع أهــل 

اللغــة الثانيــة يف املناســبات االجتاعيــة، و كلّــا 

الشــعور  لديــه  زاد  كلــا  اللغــوي  بضعفــه  أحــّس 

بخيبــة األمــل، وهــذا الشــعور يعيــق عمليــة التواصــل 

مــع النــاس مــن حولهــو يزيــد مــن عزلتــه االجتاعيــة 

وضعفه اللغوي و نتيجة لذلك يظهر جدار و عائق 

بالتــايل  النــاس و  مــع  التواصــل والتكيّــف  صعوبــة 

يــرتك تعلــم اللغــة العربيــة لألســف الشــديد. لحــل 

هذا اإلشكال وجدت نفي مسؤوالً بشكل مبارش 

زاد  و  يقــال  كــا  الــرأس  الفــأس يف  يقــع  حتــى ال 

التــايل: عــىل  إرصاري يف تعليمهــا اســتناداً 

الصر و التحفيز لها  .4

زرع حب التعلم و حب اللغة العربية و إعطاء   .5

معلومــات كافيــة عــن اللغــة العربيــة و جالهــا

التقييم الدوري و تطبيق أساليبه املختلفة يف   .6

كل حــني

تكنولوجيــا  وتوظيــف  اســتخدام  عــىل  القــدرة   .7

لتعليــم ا

رسعة فهم املتعلمني و التعامل بشكل لطيف   .7

و منظــم.

استخدام مواد تعليمية لغوية أساسية  .8

التدريــس بنطــق صحيــح لألصــوات واملفــردات   .9

والرتاكيــب العربيــة.

10. وجــوب االنتظــام يف مواعيــد التدريــس و عــدم 

التذمــر.

و بعــد تطبيــق كل مــا ســبق وصــل الزوجــان إىل 

مســتوى عــايل يف التحــدث و الكتابــة و القــراءة و 
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الســاع بــل و انخــرط كل منهــا يف بنــاء صداقــات 

مع العرب اليمنيني و قراءة الصحف و املنشورات 

يف مواقــع التواصــل االجتاعــي و التفاعــل معهــا. 

عــالوة عــىل ذلــك فقــد كانــت الحيــاة بالنســبة لهــا 

يف اليمــن ثقافــة و تــراث و أخــالق و معاملــة تضــاف 

إىل حياتهــا و ثقافتهــا و خلفيتهــا الفكريــة.

ب. يف عــام 2010م كانــت فرصــة تدريــس ثالثــة 
جنســيات  مــن  الثالثينــات  أعــار  يف  أشــخاص 

: مختلفــة

امرأة مسلمة من أوغندا	 

رجل مسيحي من كينيا	 

رجل مسيحي من الواليات املتحدة األمريكية	 

أقــرأ عــن  أن  مــع هــؤالء الثالثــة عملــت جاهــداً 

طريقــة  و  ميولهــم  و  حياتهــم  و  بلدانهــم  ثقافــات 

التعامــل معهــم و بتطبيــق كل مــا ســبق عملــه مــع 

أســاليب  و  أضفتضوابــط  و  النيباليــني  الزوجــني 

: كالتــايل  جديــدة 

بشــكل  الصــويت  التســجيل  جهــاز  اســتخدام   .1

يومــي لتقييــم النطــق يف فــرتة املحادثــة و قــراءة 

الصحف حيث أقوم بتسجيل املحادثة كاملة 

)غالباً ما تكون عر دقائق( و أقوم بتشــغيلها 

تصحيــح  و  ملتابعــة  للمتعلمــني  ذلــك  بعــد 

مــن  كثــري  فيــه  هــذا  و  فــوري  بشــكل  األخطــاء 

لهــم. اإلســتفادة 

الخــروج األســبوعي الرتفيهــي ســاعتني كل يــوم   .2

خميــس و جمعــة

االنتظام يف الواجبات اليومية و متابعتها  .3

حــر التدريــس عــىل املتعلــم فقــط كطريقــة   .4

و متريــن تطبيــق 

تغيري لغة الهاتف املحمول إىل اللغة العربية و   .5

متابعة ذلك مع املتعلمني الستخدامها فقط 

دون لغاتهم األم

رشاء جريــدة كل أســبوع ليتــم تقســيم مقاالتهــا   .6

و تخصيــص قــراءة مقالــة ملــدة 10 دقائــق يوميــاً 

بجانــب القصــص الشــيقة

املرئيــة  و  الصوتيــة  التعليميــة  املــواد  توفــري   .7

بشكل يومي و تطويرها بشكل تدريجي لغرض 

التعلــم مــن مســتوى  الرفــع 

الطلــب يف الشــهر األول مــن كل متعلــم ابتــداء   .8

عــىل  متداولــة  كلمــة  بكتابــة  اليومــي  درســه 

الســبورة و نطقهــا و يف الشــهر الثــاين جملــة و 

يف الشهر الثالث ثالث جمل يف كراسته إىل 

أن يقــوم بكتابــة مقالــة قصــرية )يخصــص نصــف 

ســاعة كل أربعــة أيــام( و قراءتهــا.

تفعيــل التدريــب عــىل اإلمــالء للرفــع مــن كفــاءة   .9

لــدى كل متعلــم. يف إطــار  العمــل التحريــري 

التدريــب عــىل اإلمــالء ال يغيــب عنــا اإلمــالء 

اإلســتاعي و الــذي فيــه أقــوم بقــراءة جــزء مــن 

مقالة أو قصة أو نحو ذلك يعقبها مناقشة يف 

الفهــم و الكلــات الصعبــة.

10. خلق جو املتعة و املرح خالل فرتة التدريس 

بني أوساط املتعلمني لكر حاجز الخوف أو 

القلق أو التوتر أو االنفعال.

الفرصــة  إتاحــة  الثقافــة الحاســوبية و  11. متكــني 

لكل متعلم أن يستخدم الحاسوب )عربياً( يف 

املعمــل املخصــص لطــالب الحاســوب ملــدة 

ســاعة كاملــة كل يومــني.
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12. التقييم املســتمر ملهارة االســتاع و القراءة و 

الــكالم و الكتابــة .

13. ادماجهــم يف املجتمــع املحــيل بــني أوســاط 

املفكريــن و األدبــاء و الجامعيــني.

بــدات مرحلــة تدريــس كل شــخص مــن هــؤالء 

ردود  االســتاع إىل  و  األحــرف كرســومات  بكتابــة 

تــم  مــا  بتطبيــق  لهــم  الســاح  ذلــك  يــيل  أفعالهــم 

القيــام بــه و تعتــر هــذه الخطــوة مــن أوىل خطــوات 

توظيف التعلم الذايت . اقترت طريقة التدريس 

يف الشــهر األول عىل أســلوب التشــويق و الجذب 

يتخللــه رســم األحــرف الهجائيــة يف بدايــة الكلمــة و 

منتصفهــا و نهايتهــا و معرفــة طريقــة تحديــد مخــرج 

كل حــرف، مــع مراعــاة الفصــل يف األصــوات بــني 

الصــاد- )الســني-  مثــل  التقــارب  ذوات  األحــرف 

و  الضــاد(   – الظــاء  التاء-الطاء-القاف-الــكاف- 

أربعــة مراحــل هــي: التدريــس عــىل   كانــت طريــق 

املرحلة األوىل: تشديد الحرف أو تسكينه، مثال: 

)ّس-س(

المرحلــة الثانيــة: إدخــال همــزة القطــع عــىل 
الحــرف.

الحــركات  احــدى  الثالثــة: إضافــه  المرحلــة 
أو كــر أو ضــم  فتــح  القصــرية ســواءاً 

انقطــاع  توقيــت  معرفــة  الرابعــة:  المرحلــة 
مخرجــه. لفهــم  النطــق  وقــت  الحــرف  صــوت 

كتابــة  و  الخامســة: معرفــة شــكل  المرحلــة 
الحــرف يف بدايــة الكلمــة و منتصفهــا و آخرهــا مــع 

التامــة لنطــق كل حــرف. مثــال ذلــك: املعرفــة 

الكلمــة )جــال(، يف  الجيــم يف بدايــة  حــرف 

منتصف الكلمة )معجم(، يف نهاية الكلمة )أريج(

يف الشــهر الثــاين يتــم عــرض فيديوهــات لجمــل 

بســيطة جــداً و إتاحــة الفرصــة لســاعها و كتابتهــا 

و نطقهــا و تطبيقهــا مبرونــة و يــر. أفضــل مــا يف 

الكلــات يف  كتابــة  هــي  العربيــة  اللغــة  تدريــس 

بطائــق صغــرية و إظهــار كل بطاقــة و الطلــب مــن 

املتعلــم قراءتهــا و التــدرب عــىل كتابتهــا و أن يقــوم 

بعــد ذلــك برتتيــب البطائــق لبنــاء كلــات كان قــد 

كتبهــا املعلــم مســبقاً عــىل الســبورة و توثيــق ذلــك 

و بشــكل تدريجــي تطويــر مــواد التدريــس و عرضهــا 

عــىل املتعلمــني بطريقــة ســهلة و ذكيــة و تســهيل 

الصعوبــات التــي فيهــا بشــتى الوســائل دون شــعور 

املتعلــم بذلــك ليصــل املتعلــم إىل مســتوى جيــد 

من الكفاءة يف اللغة العربية بعد عامني بالتحديد 

و هــذا مــا تــم بفضــل اللــه تعــاىل.

تحديات و حلول
أصعــب مــا يف اللغــة العربيــة مــن تحــدي هــو النحــو 

و تراكيــب الجمــل و هنــا ركــزت عــىل أهميــة اعطــاء 

هــو يف  كــا  النظريــة  فقــط دون  تطبيقيــة  دروس 

مــدراس و جامعــات اليمــن التــي لألســف الشــديد 

ال تعي باالً ألهمية تطبيق النحو و تسهيل املناهج 

النحــو نظريــاً دون  الغــرض و بســبب تعقيــد  لهــذا 

التطبيــق فقــد اعتــزل الطــالب دراســته بشــكل شــبه 

تيســري تعليــم  كيل! و لذلــك أصبحــت مســؤولية 

اللغــة العربيــة و نرهــا يف أوســاط الناطقــني و غــري 

الناطقــني بهــا واجــب ال بــد مــن القيــام بــه باإلضافــة 

إىل أولويــات مــن ضمنهــا :

العربيــة و املجتمــع 	  اللغــة  اعطــاء مقدمــة عــن 

ثقافاتــه املختلفــة و  العــريب 

الرتكيــز عــىل الجانــب الثقــايف يف تعليــم اللغــة 	 

العربيــة للناطقــني بغريهــا.
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التزويــد باملفــردات والقواعــد والرتاكيــب التــي 	 

مــن خاللهــا ميكــن تنميــة مهــارات التعلــم

تأصيــل مبــدأ احــرتام ثقافــات اآلخرينــو احــرتام 	 

حقوقهــم.

و 	  املعرفــة  مبــدأ  تحــت  التواصــل  نــواة  انشــاء 

الحضــاري التبــادل  و  االكتســاب 

احــرتام و تأكيــد الصلــة املتبادلــة بــني املعلــم و 	 

املتعلمــني

من جانب آخر فقد وجب أن يتم مراعاة الكثري من 

األمور يف كّل مستوى من املستويات كالتايل:

كتــاب املنهــج ال بــد أن يكــون غنيــاً يف محتــواه و 	 

حافــالً مبــا هــو مشــوق و ممتــع

خطّة تعليمية يتخللها برنامج تدريبي معريف	 

أنشطة تعليمية مختلفة	 

االتصــال املبــارش باللغــة العربيــة لغــرض التعــود 	 

عليهــا و االســتفادة املبــارشة.

الرجوع املستمر إىل املصادر املختصة مبجال 	 

تعليــم اللغــة العربيــة كالتكنولوجيــا و الحاســوب 

و معامل االستاع و أجهزة التسجيل.

اســتمرارية التقييم بني أوســاط املتعلمني وفقاً 	 

للرامــج اللغوية

الحث عىل تجديد طرق التدريس بني أوساط 	 

املعلمني ملا فيه من فائدة و مواكبة للمتعلم

أن 	  للمتعلمــني  الفرصــة  التاحــة  منصــة  انشــاء 

يشاركوا فيها مثل امللتقيات الثقافية و األدبية 

و الفكريــة.

خاتمة
عــىل معلــم اللغــة أن يكــون صاحــب معرفــة واســعة 

بــني  التنقــل  يتمتــع باملرونــة يف  العربيــة و  باللغــة 

أســاليب التدريــس و طرقــه الشــيقة مســلحاً مبــادة 

تعليميــة  و مبســطة مدعمــة مبــواد  تعليميــة غنيــة 

صوتيــة و مرئيــة و ال يخفــى عــىل املعلــم أن يعطــي 

اهتاماً كبرياً للوقت و تهيئة جو متجدد للتدريس. 

و  املتعلــم  عمــر  يراعــي  أن  أيضــاً  ذكــره  الواجــب 

الجانب النفي لديه و أن ميي بتدريســه قدماً 

خــالل مســتوى اســتيعاب و قبــول املتعلــم.

الــرب و ال  أفضــل وســيلة هــي االبتعــاد عــن 

كســب  محاولــة  و  طفــالً  املتعلــم  كان  إن  ســيا 

طــرق  تعدديــة  عــىل  الرتكيــز  و  ترغيبــه  و  الطفــل 

مرونــة  صاحــب  املعلــم  يكــون  حيــث  التدريــس 

يف تغيــري طريقــة تدريســه كل يــوم. مــن التوصيــات 

عــن  االبتعــاد  للتطبيــق هــي  تظهــر  أن  يجــب  التــي 

تعقيــد الــدروس يف الــرح و محاولــة توفــري الســبل 

و الطــرق و املــواد و االدوات التعليميــة و أن يجيــد 

املتعلم اللغة اإلنجليزية كلغة وسيطة يستخدمها 

وقــت الحاجــة للــرح و التعبــري يف بدايــة ماحــل 

و  الحاســوب  و  التكنولوجيــا  وجــود  التعليــم. يف 

الشــبكة العنكبوتيــة و مواقــع التواصــل االجتاعــي 

فقــد ظهــر الكثــري مــن املعلمــني و املتعلمــني يف 

دورات تعليميــة عــر االنرتنــت و ســاعد ذلــك كثــرياً 

يف انتشــار اللغــة العربيــة و ازديــاد عــدد املتحدثــني 

بها إىل أن أصبح من املتوقع أن ترتبع اللغة العربية 

بــني  التــداول  حيــث  مــن  عامليــاً  الثانيــة  املكانــة 

العــامل. املجتمعــات حــول 
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 مهارة التدري�س لتحقيق االكت�ساب اللغ�ي عند الناطقني
بغري العربية: جتربتي يف كريال

عي�شى علي حممد علي
 عضو هيئة التدريس يف قسم الرتجمة_كلية اللغات_جامعة صنعاء_اليمن

باحث الدكتوراه يف قسم اللسانيات_جامعة كريال_الهند

امللخص

تســلط هــذه الدراســة الضــوء عــىل كيفيــة الوصــول بالطــالب الناطقــني بغــري العربيــة إىل مرحلــة 

اكتســاب اللغــة وليــس فقــط تعلــم اللغــة مــن حيــث القواعــد اإلمالئيــة والرفيــة والنحويــة ولكــن 

البــد مــن الرتكيــز عــىل القــدرة التواصليــة مــن خــالل اكســابهم املهــارات األربــع )االســتاع والتحــدث 

والقــراءة والكتابــة( والتــي تعتــر النــواة األساســية ألي لغــة. فمــن خــالل تجربــة الباحــث يف تدريــس 

اللغة العربية لطالب كريال, فقد توصل الباحث إىل أن هناك اسرتاتيجات وطرق وتقنيات ينبغي 

استخدامها أثناء التدريس لتحقيق االكتساب اللغوي ولتحقيق القدرة عىل الفهم واإلفهام عند 

الطــالب بطريقــة ســليمة. تجربــة الباحــث متتــد إىل حــوايل ثــالث ســنوات حيــث اســتنتج الباحــث 

أن البيئة االصطناعية املوجودة يف قاعات تدريس اللغة هي الســبب الرئيي يف عدم تحقيق 

امللكــة التواصليــة عنــد متعلمــي أي لغــة جديــدة ويخــص بالذكــر هنــا اللغــة العربيــة. فمهــارات 

املــدرس يف التدريــس هــي أهــم بكثــري مــن اختيــار املنهــج املناســب أو أي عوامــل تعليميــة أخــرى 

ألن املــدرس هــو مــن ميكنــه اســتثار تلــك العوامــل بطريقــة فعالــة ومفيــدة أو اســتخدامها بطريقــة 

مملــة وبــدون فائــدة.

الكلمات الرئيسية: اكتساب اللغة – تعلم اللغة – الناطقون بغري العربية- االتقان والطالقة التواصلية
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مشكلة وأسئلة الدراسة
تتمثــل مشــكلة الدراســة يف تركيــز معظــم معلمــي 

اإلتقــان  عــىل  كــريال  العربيــة يف  اللغــة  ومتعلمــي 

اللغوي )تعلم اللغة( متجاهلني الطالقة التواصلية 

)اكتساب اللغة(. ولهذا فهذه الدراسة تسعى إىل 

البحــث عــن اجابــات لألســئلة التاليــة:

ما الفرق بني تعلم اللغة واكتساب اللغة؟( 1

ملــاذا يتخــرج معظــم طــالب اللغــة العربيــة ( 2

يف كــريال وهــم غــري قادريــن عــىل التواصــل 

مــع اآلخريــن باللغــة العربيــة؟

اللغــوي ( 3 االكتســاب  تحقيــق  كيــف ميكــن 

كــريال؟ العربيــة يف  اللغــة  عنــد متعلمــي 

أهمية الدراسة
هــذه الدراســة تركــز عــىل مــدى فعاليــة املهــارات 

واالســرتاتيجات التدريســية الحديثة والتي تعزز من 

اكتســاب اللغــة عنــد الطــالب الناطقــني بغــري اللغــة 

العربيــة. وستســهم هــذه الدراســة يف جــذب انتبــاه 

للغــة  األوىل واملتعلمــني  الدرجــة  املعلمــني يف 

العربيــة يف كــريال إىل أهميــة الرتكيــز عــىل مهــارات 

اللغــة وليــس فقــط القواعــد لــي يتمكــن الطــالب 

من الحصول عىل األداء اللغوي والقدرة التواصلية 

مــن خــالل قدرتهــم عــىل اســتخدام املهــارات األربــع 

بسالســة )اإلســتاع والتحــدث والقــراءة والكتابــة(. 

وســتبني هــذه الدراســة بعــض مــن تلــك املهــارات 

تحقيــق  يف  ستســهم  والتــي  التدريســية  والطــرق 

العربيــة  بغــري  الناطقــني  عنــد  اللغــوي  االكتســاب 

يف كــريال.

أهداف الدراسة
تهــدف الدراســة إىل تغيــري مســار متعلمــي 	 

اللغــة العربيــة يف كــريال مــن تعلــم اللغــة إىل 

اكتســاب اللغــة.

املــدرس 	  دور  تغيــري  إىل  البحــث  يهــدف 

مــن ملقــن إىل مرشــد ومــرف يف القاعــة 

الدراســية.

يهدف البحث إىل تغيري بيئة تدريس اللغة 	 

من اصطناعية إىل طبيعية.

المقدمة
التدريــس فــن قبــل أن يكــون علــا خالصــا وينبغــي 

بغريهــا  للناطقــني  العربيــة  اللغــة  مــدريس  عــىل 

الشاســع  الفــرق  إىل  األمــر  بدايــة  يتنبهــوا يف  أن 

واكتســاب  النظــري(  )الجانــب  اللغــة  تعلــم  بــني 

اللغــة )الجانــب العمــيل(. فتعلــم اللغــة هــو معرفــة 

قوانــني اللغــة ونظامهــا اللغــوي مــن تركيــب الكلمــة 

والعبارة والجملة وغري ذلك بحيث يصبح الطالب 

القواعديــة  عــىل تصحيــح وإدراك األخطــاء  قــادرا 

مقــدرة  هــو  اللغــة  اكتســاب  بينــا  بشــكل ســليم. 

اللغــة األوليتــني  الطالــب عــىل اســتعال مهــاريت 

)االســتاع والتحــدث( و مهــاريت اللغــة الثانويتــني 

)القراءة والكتابة( بسهولة وتصبح لديه ملكة لغوية 

بحيــث يكــون قــادرا عــىل األخــذ والعطــاء التواصــيل 

بشــكل ســليم حتــى وإن أخطــأ يف اســتعال بعــض 

الفــرق  ابــن خلــدون إىل هــذا  تنبــه  القواعــد. فقــد 

فقال: »وهذه امللكة تحصل مبارسة كالم العرب 

و تكــراره عــىل الســمع و التفطــن لخــواص تراكيبــه، و 

ليســت تحصــل مبعرفــة القوانــني العلميــة يف ذلــك 
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.... فــإن القوانــني إمنــا تفيــد علــا بذلــك اللســان و 

ال تفيــد حصــول امللكــة يف محلهــا«.

املهارتان الثانويتاناملهارتان األوليتان

مهارات اللغة

W كR قS تL س

أليــه  ذهــب  مــا  إىل  التطــرق  الــروري  ومــن 

بــني  الفــرق  عــن  تكلــم  العــامل تشومســي عندمــا 

الكفايــة اللغويــة )الجانــب النظــري( واألداء اللغــوي 

الكثــري  الباحــث  العمــيل(. ولــذا الحــظ  )الجانــب 

ممن يتعلمون اللغة العربية يف كريال بأنهم بعيدون 

كثــريا عــن األداء اللغــوي وهــذا يعــود لعــدة أســباب 

ومنهــا عــدم املــران واملارســة وتركيزهــم التــام عــىل 

عــىل  فالرتكيــز  فحســب.  اللغــة  وقوانــني  قواعــد 

الكفايــة اللغويــة فقــط يــؤدي حتــا إىل اخفــاق يف 

عمليــة الطالقــة التواصليــة. ولهــذا يــرى الباحــث أن 

مهارات اللغة تعتر مبثابة الجسد الذي يتكون من 

لحــم ودم وعصــب وخاليــا أمــا القواعــد فهــي مبثابــة 

بالحركــة  للجســد  يســمح  الــذي  العظمــي  الهيــكل 

والتنقل من مكان إىل آخر. فلو الحظنا املليامليني 

الذيــن يذهبــون إىل الخليــخ للعمــل فإنهــم يعــودون 

ولديهم الطالقة التواصلية )اكتســاب اللغة( ولكن 

ليــس لديهــم اإلتقــان )قواعــد اللغــة العربيــة(. ومــن 

الذيــن  املليامليــون  فالطــالب  األخــرى،  الناحيــة 

يتعلمــون اللغــة العربيــة ليصلــوا إىل معرفــة قواعــد 

اللغة العربية )اإلتقان( ولكن يفتقدون إىل الطالقة 

التواصلية )اكتساب اللغة(. ولذا البد من اإلنتقال 

مــن تعليــم اللغــة اىل اكتســاب اللغــة يف فصــول 

تدريــس اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا.

الطالقة اإلتصالية
)من يسافرون من كريال 

اىل الخليج للعمل(

االتقان
)من يتعلمون اللغة 

العربية يف كريال(

اكتساب اللغة
اكتساب اللغة – يف حقيقة األمر- يحتاج إىل بيئة 

طبيعيــة وليــس إىل بيئــة اصطناعيــة كــا هــو حاصــل 

يف معظــم فصــول تعلــم اللغــة. فمــن املســتحيل 

أن نأخــذ كل مــن يريــد أن يتعلــم – مثــال- الفرنســية 

إىل فرنســا حيث البيئة الطبيعية الكتســاب اللغة. 

ولكن ميكننا كمدرســني أن نخلق بيئة طبيعية لي 

يتمكن طالبنا من اكتساب اللغة ال تعلمها ومعرفة 

قواعدهــا فحســب.

التدريــس فــن قبــل أن يكــون علــا مبنيــا عــىل 

قواعــد ومناهــج معينــة، والقصــد مــن ذلــك هــو أن 

عــىل املــدرس أن يكــون مبدعــا مــن خــالل ابتــكاره 

لطــرق وأســاليب تدريســية متكنــه مــن خلــق البيئــة 

كل  االعتبــار  بعــني  أخــذه  مــع  الطبيعيــة  اللغويــة 

تلــك املنهجيــات التدريســية وكيفيــة اســتخدامها. 

ويف هــذه الدراســة ســيتم الرتكيــز عــىل بعــض تلــك 

اللغــة  تدريــس  أثنــاء  املجربــة  والطــرق  املهــارات 

مهــارات  اكســابهم  لغــرض  للمليامليــني  العربيــة 

العربيــة. اللغــة 

اكتساب اللغةتعلم اللغة

اللغة

شــاهد املقطــع الكوميــدي التــايل لتفــرق بيــت 

تعلــم اللغــة واكتســاب اللغــة والحــظ أيضــا الرهبــة 

التي يخلقها بعض املعلمني من القواعد العربية.
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https://www.facebook.com/ 

171305653056808/posts/ 

1203285329858830/?sfnsn= 

scwspmo&d=n&vh=e

والــذي  التــايل  املقطــع  الفــرق يف  الحــظ  ولكــن 

التواصليــة الطالقــة  معنــى  يجســد 

https://www.youtube.com/

watch?v=F_AVEerERdg

فــا أجمــل أن تجتمــع الطالقــة التواصلــة مــع االتقــان 

اللغوي!

خلق البيئة الطبيعية
متكــن  طبيعــة  بيئــة  نخلــق  أن  الســهل  مــن  ليــس 

مــن  العــرب،  غــري  ،مــن  العربيــة  اللغــة  متعلمــي 

ولكــن  معقولــة.  زمنيــة  وبفــرتة  اللغــة  اكتســاب 

التدريــس ميكنــه  بفــن  املــدرس املاهــر واملتمتــع 

ابتــكار طــرق واســاليب لخلــق البيئــة الطبيعــة والتــي 

واتقــان  اللغــة  الطــالب  سيكتســب  خاللهــا  مــن 

كالتــايل: وهــي  التواصليــة  مهاراتهــا 

اصطناعيةطبيعية

البيئة اللغوية

١. التخلص من رهبة القواعد
قواعــد  تكــون  أن  قبــل  مهــارات  عــن  عبــارة  اللغــة 

تجربــة  ومــن  النــاس،  بعــض  يتوهــم  كــا  وقوانــني 

تعلمهــا  مــن  خــري  القواعــد  فاكتســاب  الباحــث 

فكلــا مــارس الطــالب املهــارات األربــع )االســتاع 

واملحادثة والقراءة والكتابة( كلا تحسنت عندهم 

اللغــة بطريقــة عفويــة أو الاراديــة. الطــالب  قواعــد 

يخافــون مــن التكلــم بســبب القواعــد أو خوفــا مــن 

الوقوع يف األخطاء القواعدية.... فلاذا كل هذه 

الرهبــة؟!!!

فالقواعــد أصــالً متواجــدة يف املهــارات األربــع 

ولــذا علينــا التخلــص مــن تلــك الرهبــة الحائلــة بــني 

الطالــب واكتســابه للغــة. املثــال التــايل قــد يوضــح 

بطريقــة  املليــامل  يتكلمــون  كــريال  أطفــال  الفكــرة: 

ســليم  بشــكل  األزمنــة  يســتخدمون  فهــم  ســليمة 

أن  دون  املوصــوف  قبــل  الصفــة  ويســتخدمون 

يتعلموا هذه القواعد، ملاذا؟ ألنهم اكتســبوا هذه 

ابتــداء  للمهــارات  خــالل املارســة  مــن  القواعــد 

مبهــارة االســتاع وانتهــاء مبهــارة الكتابــة. فالباحــث 

القواعــد ليســت  بــأن  الفكــرة  بهــذه  هنــا ال يقصــد 

رضوريــة ولكــن بالعكــس متامــا فهــي رضوريــة لفهــم 

النصــوص القرآنيــة والســنة النبويــة ولكــن الباحــث 

عــىل  الرتكيــز  يجــب  أنــه  هــو  ذلــك  مــن  يقصــد 

القواعــد  رهبــة  مــن  والتخلــص  اللغويــة  املهــارات 

خــالل  مــن  القواعــد  يــرح  أن  للمــدرس  وميكــن 

املهــارات. مارســة 

٢. منع الطالب من استخدام اللغة األم
الطالــب نفســه  هــذه طريقــة جيــدة حيــث يالقــي 

يف جو ال يســتطيع أن يســتخدم فيه لغته األم وهنا 

يتــم خلــق بيئــة لغويــة طبيعيــة. كلــا أصبحــت اللغــة 

الطالــب وخاصــة  عــىل  وغــري مهيمنــة  بعيــدة  األم 

يف الفصــول الدراســية، كلــا أصبحــت املســافة 

أقــر لتحقيــق االكتســاب اللغــوي. عــىل املــدرس 

أن يحــدد عقوبــة مــا عــىل الطالــب أو الطالبــة عنــد 

يخــاف  مــا  باللغــة األم، وغالبــا  الكتابــة  أو  التلفــظ 
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الطــالب مــن دفــع أي مبلــغ مــايل كغرامــة ولــو كان 

مبلغا رمزيا. ويف معظم الحاالت قد يلجؤ الطالب 

فعــىل  الغرامــة،  مــن  خوفــا  متامــا  الصمــت  إىل 

“لــكل  قاعــدة  يطبــق  وأن  مرنــا  يكــون  أن  املــدرس 

مقــام مقــال ولــكل حــدث حديــث” بحيــث يســتدرج 

اللغــة  املــدرس الطالــب تدريجيــا لجعلــه ميــارس 

مهــارة  عــىل  يعتمــد  وهــذا  األم  لغتــه  عــن  بعيــدا 

املــدرس أيضــا.

٣. استخدام التكنلوجيا
شــيئني  عــىل  الجانــب  هــذا  يف  الرتكيــز  ســيتم 

وهــا: أساســيني 

أ( اليوتيوب
التــي  الفعالــة  الوســائل  مــن  اليوتيــوب  أصبــح 

اللغــة  الطــالب  اكســاب  كبــري يف  بشــكل  تســهم 

بحيــث يشــاهدون مقطعــا مــا ومــن ثــم يتكلمــون مــع 

بعضهــم بشــكل ثنــايئ أو جاعــي عــا فهمــوه مــن 

املــدرس  أراد  لــو  مثــال،  لنــرب  ذلــك املقطــع. 

العربيــة، فيمكنــه  األلــوان يف  الطــالب  يــدرس  أن 

يبــدأ  خاللهــا  ومــن  األلــوان  عــن  أنشــودة  اختيــار 

الطالب بحفظ ومارسة جمل عوضا عن الكلات 

املنفــردة. فالحظــوا معــي هــذه األنشــودة املتوفــرة 

يف قنــاة طيــور الجنــة:

https://www.youtube.com/

watch?v=AdQCja4MBcY

ألوان ألوان ألوان ألوان
أحمر أحمر أحمر أنا في التفاح موجود

أحمر أحمر أحمر أنا في التوت موجود

أخر أخر أخر أنا في العشب موجود

أخر أخر أخر أنا في الشجر موجود

أصفر أصفر أصفر أنا في الشمس موجود

أصفر أصفر أصفر أنا في املوز موجود

أزرق أزرق أزرق أنا في البحر موجود

أزرق أزرق أزرق أنا في الساء موجود

ألوان ألوان ألوان ألوان
بني بني بني أنا في الخشب موجود

بني بني بني أنا في الشوكال موجود

وردي وردي وردي أنا في الزهر موجود

وردي وردي وردي أنا في الحلوى موجود

أسود أسود أسود أنا في الفحم موجود

أسود أسود أسود أنا في الليل موجود

أبيض أبيض أبيض  أنا في البيض موجود

أبيض أبيض أبيض  أنا يف الثلج موجود

ألوان ألوان ألوان ألوان
تكــرار كلــات مثــل “أنــا ويف وموجــود وألــوان” كلهــا 

مــن صــور  باإلضافــة إىل وجــود املؤثــرات األخــرى 

والكتابــة  األلــوان  تجســد  التــي  ولألشــياء  لأللــوان 

العربيــة املتزامنــة مــع النطــق يف الشاشــة وغريهــا 

تســهم بشــكل كبــري يف خلــق بيئــة طبيعيــة وصــوال 

اللغــوي. إىل االكتســاب 

ب( استخدام الواتساب
يف  واملعلــم  للمتعلمــني  مجموعــة  انشــاء 

غــري  لغــة  أي  اســتخدام  بحيــث مينــع  الواتســاب 

يــوم  كل  موضوعــا  املــدرس  يحــدد  أن  العربيــة. 

األخطــاء  تغــايض  مــع  عنــه  والحديــث  للمشــاركة 

الغــري تواصليــة. مشــاركة مصطلحــني أو متالزمتــني 



169  كتاب امل�ؤمتر-٢  تدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها: جتارب �ر�ؤى م�ستقبلية 

لفظيتــني يوميــا بحيــث ميارســها الطــالب ويســألون 

عنها يف الدرس القادم. أو املحادثة باللغة العربية 

كالمــه  يســجل  املجموعــة  واحــد يف  كل  بحيــث 

ويرســل إىل املجموعــة وميكــن تحديــد موضــوع كل 

يــوم للتكلــم عنــه.

٤. التعلم بالتجربة والفعل
عندمــا يقــرأ الطــالب محادثــة مــا، بــني شــخصني يف 

الكتــاب، فتلــك املحادثــة يف الحقيقــة هــي لغــة 

بــني  التاليــة  أن املحادثــة  افرتضنــا  لــو  مصطنعــة. 

زوجــني حــول أنــواع الطعــام والــراب وغــري ذلــك. 

الســؤال هــو: أيــن الزوجــان؟ أيــن أنــواع الطعــام؟ ... 

إلخ. إذن فهي لغة مصطنعة ويف هذا الحالة عىل 

الطــالب أن يقومــوا بتطبيــق الحــوار باختيــار واحــد 

منهــم كــزوج واآلخــر كزوجــة واحضــار صــور ورســومات 

لتلــك الفواكــه واألطعمــة واملروبــات وهكــذا..... 

وبهــذه الطريقــة يتــم خلــق بيئــة لغويــة طبيعيــة.

اَلُم َعلَيُْكْم السَّ  : الزَّْوج 

اَلم َوَعلَيُْكُم السَّ  : الزَّْوَجة 

ا أَنَا َجْوَعاٌن ِجدًّ  : الزَّْوج 

الَغَداُء َعىَل الَْائَِدِة  : الزَّْوَجة 

ما َهَذا؟ َسَمٌك َولَْحٌم َوَدَجاٌج َوأَُرٌز  : الزَّْوج 

اَل تَأْكُْل... اَل تَأْكُْل. إْجلِْس  : الزَّْوَجة 

لَِاَذا؟ أَنَا َجْوَعاٌن  : الزَّْوج 

لََديَْنا ُضيُوٌف  : الزَّْوَجة 

لََديَْنا ُضيُوٌف! َمْن؟!  : الزَّْوج 

َوالِِدي َوَوالَِديِت َوأَِخي  : الزَّْوَجة 

يُوُف؟ أَيَْن الضُّ  : الزَّْوج 

يِف ُغرْفَِة الُْجلُوِس  : الزَّْوَجة 

٥. أن يكون التلميذ هو المحور في الفصل
يجب عىل املعلم أن يكون مرشدا وليس مذيعا. فا 

يحصــل يف معظــم فصــول تدريــس اللغــات األجنبيــة 

هو أن املدرس هو من ميارس وليس الطالب وذلك 

 .)TTT( من خالل زيادة نسبة وقت تكلم املدرس

عــىل املــدرس أن يعطــي التعليــات واالرشــادات 

يشــتد صلــب  حتــى  بعــد  عــن  الطــالب  ويســاعد 

الطالــب ويعتمــد عــىل نفســه كليــا.

التلميذ هو 
املحور يف 

الفصل

املدرس هو 
املحور يف 

الفصل

 زيادة 
نسبة  
)TTT(

املدرس 
يلعب دور 

املرشد

كن مرشدا 
وليس مذيعا
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٦. العمل الجماعي
تقســيم الطــالب إىل مجموعــات لغــرض املارســة 

عنــد  وثقــة  جــراءة  أكــر  الطــالب  يجعــل  اللغويــة 

بعــض  يتعلمــون  فالطــالب  للغــة.  ا اســتعال 

املهــارات اللغويــة مــن بعضهــم البعــض ولكــن عــىل 

املدرس أن يضل مراقبا لهم ويعرف كيف ميارسون 

وال يبتعد عنهم حفاظا عليهم من الكالم الجانبي أو 

اســتخدام اللغــة األم وغريهــا مــن مشــتتات العقــل.

خمس طرق 
تواصلية يف 

الفصل

الطالب - الفصل

املدرس - الفصل

مدرس - طالب

طالب - مدرس

طالب - طالب

٧. اإلثارة الدماغية
سيتم اإلشارة هنا إىل بعض النقاط ومنها:

أ. تضارب األفكار مع الواقع
كأن يطلــب املعلــم -عنــد تدريــس االتجاهــات 

يســمع.  مــا  عكــس  يفعــل  أن  الطالــب  مــن  مثــال- 

فــإذا قــال املعلــم )فــوق( فالتلميــذ يخفــض رأســه 

يلتفــت  قــال املعلــم )ميــني( فهــو  والعكــس واذا 

يســارا وهكــذا. فهــذا طريقــة تحفــز الدمــاغ وتــرع 

االكتســاب. عجلــة 

ت. األلعاب والنشاطات اللغوية
تلعــب األلعــاب والنشــاطات اللغويــة دورا كبــريا 

الطــالب  وتســاعد  والرتكيــز  الدمــاغ  تنشــيط  يف 

عــىل اكتســاب مهــارات اللغــة. ولكــن البــد للمعلــم 

مــن اختيــار األلعــاب واألنشــطة التــي تتناســب مــع 

مســتوى الطــالب ومــا يدرســونه.

ت. التحدي والتنافس
الطــالب  بــني  والتنافــس  التحــدي  روح  خلــق  إن 

اللغــة. ويف  كثــريا يف اكســابهم مهــارات  يســاعد 

اهتامــا  يعطــى  أن  املــدرس  عــىل  الحالــة  هــذه 

أو الضعيــف.  الطــالب املتميــز فيهــم  لــكل  عــادال 

أحيانــا ينبغــي عــىل املعلــم أن يهتــم أكــر بالطالــب 

الضعيف الذي يحتاج للألخذ بيده إىل بر األمان.

٨. التمتع بحس الفكاهة
عندما يقي الطالب ساعتني بدون مرح وفكاهة 

مــا  ســنة  كألــف  عليــه  ســتمران  الســاعتني  فــإن 

تعدون وسيشعر حتا بامللل واذا شعر بامللل لن 

يكــون لــدى عقلــه االســتعداد لالكتســاب اللغــوي. 

التدريــس بالفكاهــة واملــرح يولــد طاقــة ايجابيــة عند 

وتلــك املواقــف ســتحفظ يف  والطالــب  املعلــم 

مــن  الطالــب. )مثــال خلــق موقــف فكاهــي  ذاكــرة 

كلمــة أو جملــة معينــة وغــري ذلــك(. فتحبيــب اللغــة 

اىل الطــالب يشء مهــم للغايــة.

٩. العصف الذهني
البد أن يكون املدرس ذا خرة يف ادارة هذا النشاط. 

فاملعلــم يقــوم بتوضيــح املشــكلة والتــي تحتــاج إىل 

ثــم يقــوم بتجميــع األفــكار مــن  عصــف ذهنــي ومــن 

الطــالب ومــن ثــم مناقشــة تلــك األفــكار مــع الطــالب 

ويف األخــري يحــدد املعلــم الحــل املناســب لتلــك 

املشكلة. لنعطي مثاال بسيطا، يعرض املعلم صورة 

يف شاشة العرض ومن ثم يطلب من الطالب معرفة 

مــا تهــدف اليــه تلــك الصــورة وهنــا ســيبدأ الطــالب 

بإعطاء األفكار ومناقشتها حتى يتوصلون إىل الفكرة 

أو األفــكار املناســبة التــي تجســدها الصــورة.
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الخاتمة
من أجل تحقيق االكتساب اللغوي، عىل املدرس 

أن يركــز عــىل تدريــس مهــارات اللغــة وليــس عــىل 

مــع املــران  القواعــد والتــي ســتأيت حتــا  تدريــس 

أن  املــدرس  عــىل  اللغــة.  ملهــارات  واملارســة 

التــي  الطــرق واألســاليب  ابتــكار  يكــون مبدعــا يف 

تعــزز التعلــم بالتجربــة أو بالفعــل ويبتعــد متامــا عــن 

أن  املــدرس  عــىل  والتلقينــي.  النظــري  الجانــب 

يكــون مرشــدا ال مذيعــا بحيــث يكــون الطالــب هــو 

ينــال نصيــب األســد يف  ومــن  اللغــة  مــن ميــارس 

املارســة الفعليــة للغــة. عــىل املــدرس أن يخلــق 

بيئة طبيعية يستطيع من خاللها الوصول بالطالب 

الفعــيل لالكتســاب. التحقيــق  إىل 
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 جتاربي ال�سخ�سية يف تدري�س اللغة العربية عرب الكتاب 
»الرحلة - هيا ندر�س العربية«

د. حممد �شافعي ال�افـي
محارض، قسم اللغة العربية، جامعة كرياال 

امللخص

إن تدريــس اللغــة عمليــة علميــة تتلقــى إقبــاال كبــريا مــن قبــل محبــي اللغــات. وهــذه العمليــة تتكيــف كل 

املســتجدات يف ميدانهــا. أمــا تدريــس اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا فيجــد قبــوال حســنا مــن مجتمــع 

كــرياال. وبالرغــم مــن أن الفــرص لذلــك ليســت بكثــرية يف خريطــة هــذه األرض الطيبــة إال أن هنــاك اهتامــا 

بالغــا مــن قبــل جامعــة كــرياال بقيــادة قســم اللغــة العربيــة بهــذا الصــدد. وهــذا القســم يجــري اآلن دورتــني 

متخصصتــني بتعليــم اللغــة العربيــة وهــا دورة الشــهادة يف العربيــة التواصليــة ودورة الدبلــوم يف العربيــة 

التواصليــة ومــدة كل منهــا ســتة أشــهر. وهــذه الرامــج اللغويــة تجــري بنجــاح كامــل. أمــا األوىل فهــي تبــدأ 

بإفــادة الطلبــة  ألفبــاء اللغــة العربيــة وتربيهــم عــن طريــق مختلــف الوســائل اللغويــة التطبيقيــة حتــى يتمكــن 

لهم التواصل وتبادل األفكار باستخدام اللغة العربية. وأكتب هذه الورقة عىل أساس تجاريب الشخصية 

املتواضعــة يف تدريــس خمــس دفعــات لــدورة الشــهادة يف اللغــة العربيــة التواصليــة. وقــد اســتخمدت 

كتابــا كتبتــه نفــي ومضمونــه رحلــة كأنهــا قصــة وتــم إدراج القواعــد النحويــة والرفيــة داخلهــا. وبفضــل اللــه 

العزيــز، نجحــت هــذه املحاولــة إىل حــّد كبــري.
 

المقدمة
وكان مــن املطلــوب منــي أن أســاعد الطلبــة عــىل 

إملامهــم بقواعــد النحــو والــرف. وبــدأت تفاعــيل 

مع طلبة الدفعة األوىل باستخدام نصوص مختلفة 

للتدريس. وعندما أنهيت التدريس، تلقيت منهم 

ردودهــم.  عــىل  واطلعــت  اســرتجاعية  تغذيــات 

فأرشــدين البعــض إىل أفضليــة إعــداد نــّص خــاص 

تناســب مراحلتهــم ومســتواهم لتدريــس القواعــد 
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مــألت قلبــي وواصلــت  الفكــرة  الــدورة. هــذه  يف 

تفكــريي يف األمــر حتــى وصلــت إىل إعــداد كتــاب 

الرحلــة إىل عاصمــة دلهــي  قــّص.  واخــرتت  نّصــه 

محــورا رئيســيا للقــّص. وخصصــت لــكل درس مــن 

الــدروس جــزًء مــن الرحلــة ومــن خــالل هــذا القــص، 

أحــاول أن أدرّســهم قواعــد النحــو والــرف.

وخصصــت جــزًء مــن كل بــاب لــرح قاعــدة مــن 

القواعــد النحويــة األساســية. وركــزت عــىل تطبيــق 

مــا أدرســهم عــن طريــق الحــوار والتمثيــل والخطــاب 

ومنصــة  حــني  يف  مرحــا  الصــّف  يكــون  بحيــث 

يف حــني آخــر. وتســتهّل هــذه الرحلــة – القــّص – 

بالنقــاش الــذي يجــري بــني املــدرّس والطالب حول 

الرحلــة الدراســية حتــى يتــّم قرارهــم نهائيــا بالذهــاب 

تنتهــي  وعندمــا  دلهــي.  نيــو  الهنــد،  إىل عاصمــة 

بيوتهــم مروريــن وســعداء  الرحلــة برجوعهــم إىل 

بعــد مشــاهدة عديــد مــن األماكــن الســياحية واآلثــار 

التاريخيــة مبــا فيهــا تــاج محــل وبّوابــة الهنــد وبرملــان 

الهنــد، يدركــون قواعــد النحــو والــرف األساســية 

بشــكل واضــح مــع تطبيقهــا بشــكل بســيط. 

الكتاب ومحتوياته
إن محتــوى هــذا الكتــاب يتضمــن الفعــل املــايض 

مبختلــف أنواعــه - املعــروف واملجهــول/ املثبــت 

املذكــورة.  بأنواعــه  املضــارع  والفعــل  واملنفــي 

الفعــل  الكتــاب  يتنــاول  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة 

املضــارع مــع »مل« ومــع »لــن« وفعــل األمــر الغائــب 

والحــارض مل يخصــص بابــا مــن أبوابهــا فعــل النهــي 

الغائــب والحــارض. وخصــص البــاب التاســع لتنــاول 

اســم الفاعــل واســم املفعــول ويقــّدم البــاب األخــري 

مــن هــذا الكتــاب هــو البــاب العــارش أوزان الثــاليث 

املزيــد فيــه وهــذا هــو الجــزء الــريف املتنــاول يف 
الكتــاب.1

أمــا الجــزء النحــوي الــذي يتناولــه هــذا الكتــاب 

بالفعــل والفاعــل ونائــب  يتعلــق  مــا  الصغــري فهــو 

أيضــا  يعالــج  وهــو  وإعرابهــا  واملفعــول  الفاعــل 

األدوات التــي تنصــب الفعــل املضــارع والحــروف 

التــي تجــّر األســاء واملبتــدأ والخــر وكان وأخواتهــا 

وإّن وأخواتها وإعراب املثنى وجمع املذكّر السامل 

وجمــع املؤنّــث الســامل. ورغــم أن الكتــاب يشــمل 

عــىل هــذه األمــور النحويــة والرفيــة، إال أن هــذه 

القواعــد ال تقــّدم فيــه كحبــة مــن حبّــات الــدواء بــل 

يتــم تقدميهــا عــر القــّص واألمثلــة.

يقســم كل بــاب مــن األبــواب إىل أربعــة عناويــن 

يــب  لتجر وا لتريــف  وا لقــّص  ا هــي  رئيســية 

واالســتنتاج مــع التمرينــات وهــذا الرتتيــب يســاعد 

الطلبــة عــىل اكتســاب اللغــة بســهولة. واألمــر الــذي 

يجــدر بالذكــر هنــا أن بإمكاننــا أن نخــرج مــن كل بــاب 

مــن األبــواب أحــد هــذه العناويــن ونربــط املضمــون 

فنجــده عمــال مكتمــال. فــإذا أخذنــا مثــال مضمــون 

األبــواب نجــده قّصــة أو حكايــة  مــن جميــع  القــص 

مــع معانيهــا  تاّمــة. وتــم تقديــم املفــردات املهمــة 

اإلنجليزيــة يف كل بــاب مــن األبــواب وهــذا يســاعد 

الــدارس عــىل مذاكرتهــا مــع املعــاين. 

القّص
نقّدم إليكم الجزء األول من القّص وهو كا ييل:

، َونَاقَُشــوا رِْحلَتَُهــْم  ــفِّ »اْجتَمــَع الطـُـالَُّب يِف الصَّ

إِىَل  َهــاَب  الذَّ ــُل  أُفَضِّ إِينِّ  َراِشــٌد  قَــاَل  َراِســيََّة.  الدِّ

َوتَابََعــْت  فَاِطَمــُة،  رَفََضــْت  َولَِكــْن  بَانْجلُــوْر.  َمِديَنــِة 

الَْعــاِم  يِف  املَــَكاِن  َذلِــَك  إىل  َذَهبَْنــا  »قَــْد  قَائِلَــًة 
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الـْـَايِض َولَِهــَذا لَْســُت َمــَع َهــَذا الــَرأَْي«. َوقـَـَف َعبْــُد 

َهــاَب إِىَل َمِديَنــِة َحيَْدرْآبـَـاْد.  الَْكِريــِم َوقـَـاَل أَقـْـرَتُِح الذَّ

َذَهبْــُت  أِليَنِّ  َهــَذا،  يُْعِجبُِنــي  الَ  قَــاَل  َراَمــْن  َولَِكــنَّ 

املْــايَِض.«2 وهــذه  الَْعــاِم  أرُْسَيِت يف  َمــَع  ُهَنــاَك 

العبــارة تــدّل عــىل محاولتــي املتواضعــة أن يتحــىّل 

الكتــاب بثقافــة الهنــد العريقــة فالشــخصيات يف 

القــص ينتمــون إىل مختلــف األديــان ويتكــّون القــص 

من الحوار والنقاش وتندرج تحته القيم االجتاعية 

ورســائل األخالقيــة حتــى يشــعر الــدارس بأنــه يعيــش 

بثقافــة  القــص  ويفتخــر  حقيقيــة.  حيــاة  ويشــاهد 

يأخــذ  وهــذا  العظيمــة.  التاريخيــة  وآثارهــا  الهنــد 

بقلــوب الدارســني ويقّربهــم إىل املــادة برعــة ألن 

إليهــم. فاأللفــاظ  بالنســبة  بغريبــة  ليســت  املــادة 

تبقــى يف ذاكرتهــم بوضاحــة وبثبــات. ويركّــز الكاتــب 

يف قص الباب األّول عىل ســيطرة الفعل املايض 

يف مضمونــه ألن الجــزء الــريف مــن هــذا البــاب 

يتنــاول الفعــل املــايض.

ونرى الجزء األخري من القص يف الباب التاسع 

وهــو كــا ييل:

»َوصل القطاُر إىل َمحطّة تروفاندرم، وأَْصبََحْت 

وِريــَن  َمْرُ كلّهــم  الطــالب  فََنــزََل  َمْفتُوَحــًة  األبْــَواُب 

ــُم ظَاِهــٌر عــىل  والَْفــَرُح َواِضــٌح َعــىَل ُوُجوِهِهــْم، والتَّبَسُّ

ُمْنــُذ  يَْنتَِظُرونَُهــم  َهاتُُهــم  وأُمَّ آباُؤهــم  ِشــَفاِهِهْم وكان 

َســاَعٍة يِف املحطـّـة. َوِعْنَدَمــا لَُقــوا أَبَْناَءهــم أَْصبَُحــوا 

ا َوبََدُؤوا يَُعانُِقونَُهم ويَُقبِّلُونَُهم. َهَكَذا  َمْرُوِريَن ِجدًّ

انْتََهــْت َهــِذِه الرِّْحلـَـُة الرَّائَِعــُة الَِّتــي َمــأَلَْت يِف قُلـُـوِب 

الطــالِّب تََجــارَِب جميلــة وَمْعلُوَمــاٍت َعِديــَدة وأَْخبــاًرا 

َغِريبة.«3 والقص يثري يف الدارسني شعورا حقيقية 

ألن التجــارب التــي يتناولهــا القــص تجــارب حقيقيــة 

القــص  يذوقهــا اإلنســان عــادًة.  وبالجملــة، ميثــل 

قصــة رحلــة حقيقيــة يقــوم بهــا املــدرّس الكريــم مــع 

طلبتــه األحبّــاء.

التصريف
عــر  عــادي  بنمــط  الــريف  الجــزء  الكتــاب  يقــدم 

اســتخدام الجداول املناســبة لكل نوع من األفعال 

الرفيــة  الفكــرة  للــدارس  مينــح  الرتتيــب  وهــذا 

واضحة ويتّم تطبيقها مبارشة يف الصف واملشاركة 

الجاعيــة مــن قبــل الطلبــة يســاعدهم عــىل إدراكهــا 

بشــكل جميــل. وإليكــم املثــال:

ْصِريُف4 التَّ

الَ يَْفَعلُوَنالَ يَْفَعالَِنالَ يَْفَعُل

الَ يَْفَعلَْنالَ تَْفَعالَِنالَ تَْفَعُل

الَ تَْفَعلُوَنالَ تَْفَعالَِنالَ تَْفَعُل

الَ تَْفَعلَْنالَ تَْفَعالَِنالَ تَْفَعلِنَي

الَ نَْفَعُلالَ أَفَْعُل

يَْفَعلُوَنيَْفَعالَِنيَْفَعُل

يَْفَعلَْنتَْفَعالَِنتَْفَعُل

تَْفَعلُوَنتَْفَعالَِنتَْفَعُل

تَْفَعلَْنتَْفَعالَِنتَْفَعلِنَي

نَْفَعُلأَفَْعُل

التجريب
ويتــّم تدريــس الجــزء النحــوي تحــت هــذا العنــوان. 

الدارســون  يقــوم  ثــم  باألمثلــة  أوال  الكاتــب  ويــأيت 
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القاعــدة  يســتنتجون  مبالحظتهــا وتحقيقهــا حتــي 

النحويــة بشــكل مــا عــر هــذا التجريــب. فيتــم تقديــم 

القاعــدة تحــت العنــوان االســتنتاج. وهــذا الوقــت 

يشهد الصف حركات ومارسات تطبيقية متنّوعة 

فالفكرة الرئيسية تثبت يف قلوب الدراسني بدون 

أيــة صعوبــة.  أمــا املثــال لهــذا الجــزء مــن البيــان فهــو 

مــا يــيل:

ْجِريُب5 التَّ

َمتَى يَْحُرُ الرَُّجالَِن؟( 1

2 ). َرأَيُْت الرَُّجلنَْيِ

3 ). ثُْت َعن الرَُّجلنَْيِ تََحدَّ

االْسِتْنَتاُج

يُرْفَُع الُْمثَنَّى ِباأْلَلِِف َويُْنَصُب َويَُجرُّ ِبالْيَاِء	 

ويحتــوي كّل بــاب مــن األبــواب عــىل جملــة مــن 

التاريــن وعــن طريــق التاريــن يتمكــن للدارســني أن 

يطبــق مــا درســوه عــىل مارســاتهم اللغويــة.

الخاتمة
املارســات  إىل  تحتــاج  لغــة  أيــة  دراســة  إن 

الكتــب  تكــون  أن  ويجــب  اللغويــة.  والتطبيقــات 

املــواد  تشــمل  اللغويــة  للدراســة  تســتخدم  التــي 

التــي تعجــب الدارســني. وأعتقــد أن املــواد التــي 

تستخدم لتدريس اللغة العربية للناطقني بغريها، 

يحســن أن تنعكــس فيهــا ثقافتهــم وعاملهــم، بينــا 

يجــب أن يكــون يف املــواّد املقــررة مــا تكشــف عــن 

الخالصــة.  عاملهــا  وثقافــة  العربيــة  اللغــة  أصالــة 

فاختياري الرحلة إىل عاصمة الهند مادة للتدريس 

يســاعد الدارســني عىل فهم اللغة العربية ببســاطة 

ويقربهــم إليهــا بســهولة. واألمــر الــذي الحظتــه - كــا 

مــن قبــل  الهامــة  التعليقــات  إليــه بعــض  أرشــدين 

العلــاء العــرب - فهــو أن الكتــاب يجــب أن يتكيــف 

مزيــدا مــن الصــور املناســبة ملختلــف املناســبات 

التي متثل الحياة يف القص. وأقّر بأن هذا الكتاب 

أو الكتيــب - كــا علّــق عليــه بعــض مــن زمــاليئ - 

عمل متواضع يحلم التجديد والتحسني والتطوير.

المصادر
نــدرس  هيــا   – الرحلــة  الــوايف،  شــافعي  محمــد  د.   .1

كــرياال،  العربيــة، قســم املنشــورات، مطبعــة جامعــة 

الهنــد كــرياال،  ترفانــدرم، 

الهوامش
د. محمد شافعي الوايف، الرحلة – هيا ندرس العربية   1

2020 ص 4

نــدرس  هيــا   – الرحلــة  الــوايف،  شــافعي  محمــد  د.   2

7 ص  العربيــة، 

نــدرس  هيــا   – الرحلــة  الــوايف،  شــافعي  محمــد  د.   3

47 ص  العربيــة، 

املصدر السابق، ص 18  4

املصدر السابق، ص 44  5
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مقدمة
شــهد ميــدان تعليــم اللغــة العربيــة اهتامــاً متزايــًدا 

بالخطــاب الصفــي والتفاعــل اللغــوي داخــل فصول 

تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا؛ وذلــك ملــا لهــذا 

الخطــاب املســتخدم بــني: املعلــم وطالبــه، أو بــني 

الطــالب أنفســهم، أو بــني الطــالب واملعلــم أهميــة 

خاصة؛ حيث يتضمن إشارات ومثريات تبني حجم 

فــرص املارســة  توافــر  اللغــوي، ومــدى  التفاعــل 

اللغويــة، وأمنــاط هــذا التفاعــل التــي تؤثــر بدورهــا 

يف حجم الدخل اللغوي واملخرج اللغوي، ومدى 

إثرائهــا أو إضعافهــا.

وباالطــالع عــىل البحــوث اللغويــة التــي اهتمــت 

بتحليــل الخطــاب الصفــي والتفاعــل اللغــوي نجــد 

أنهــا قــد ركّــزت عــىل الخطــاب والتفاعــل الــكيل بــدالً 

مــن الرتكيــز عــىل الخطــاب الجــزيئ املتمثــل يف: 

املفردة، أو الجملة، أو الرتكيب فقط، ولهذا اهتم 

البحــث الحــايل بتحليــل أمنــاط الخطــاب الصفــي 

وأشــكال التفاعــل اللغــوي يف فصــول تعليــم اللغــة 

للناطقــني بغريهــا، وذلــك يف ضــوء فرضيــة شــهرية، 

حاولــت تحليــل التفاعــل اللغــوي، أال وهــي فرضيــة 

»لونــغ« يف التفاعــل اللغــوي كشــكل مــن أشــكال 

الخطــاب الصفــي.

أهداف البحث
اســتهدف البحــث الحــايل بيــان مفهــوم الخطــاب 

الصفــي، وتحديــد أمناطــه، وبيــان طرائــق تحليلــه، 

بيــان مفهــوم  ثــم  أم كيفيــة،  أكانــت: كميــة،  ســواء 

فرضيــة  وتوضيــح  تحليــل  ثــم  اللغــوي،  التفاعــل 

أشــهر  مــن  باعتبارهــا  لونــغ  مايــكل  عنــد  التفاعــل 

فرضيات التفاعل اللغوي، ثم بيان أثر التفاعل يف 

اكتساب اللغة وتعلمها، وأخريا توضيح اإليجابيات 

فرضيــة  عــىل  بنــاء  اللغــوي  للتفاعــل  والســلبيات 

لونــغ.
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أسئلة البحث
ما مفهوم الخطاب الصفي؟	 

الصفــي املســتخدمة 	  الخطــاب  أمنــاط  مــا 

يف فصــول تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني 

بغريهــا؟

ما طرائق تحليل الخطاب الصفي؟	 

ما مفهوم التفاعل اللغوي؟	 

مــا أهــم مالمــح فرضيــة التفاعــل عنــد مايــكل 	 

لونــغ؟

اكتســاب 	  اللغــوي يف  التفاعــل  يؤثــر  كيــف 

وتعلمهــا؟ اللغــة 

للتفاعــل 	  والســلبيات  اإليجابيــات  أهــم  مــا 

لونــغ؟ بنــاء عــىل فرضيــة  اللغــوي 

مفهوم الخطاب الصفي:
تنوعــت تعريفــات تحليــل الخطــاب الصفــي، وهــي 

يف األصــل موضــوع علــوم أخــرى ال ميكــن أن يكــون 

موضوعــا علميــا خاصــا باللســانيات ال يشــاركها فيــه 

علــم آخــر« )زواوي، 2017م: 202(.

ولعل من األهمية اإلشارة إىل تعريف الخطاب، 

حيــث يــرى البعــض أن هاريــس )Harris( 1952م 

 Discourse هو أول من استعمل مفهوم الخطاب

يف الدراسات اللسانية ، إذ وّسع التحليل اللّساين 

إىل ما هو أكر من الجملة )الشهري،2015م:72؛ 

باتن، وبيل، 2017م: 120(، وال ميكن إغفال أعال 

املدرســة الريطانيــة حيــث مترحــل الخطــاب بتأثــر 

الــذي  أعــال هاليــدي )Halliday( 1973م  مــن 

كان عــىل اتصــال مــع مدرســة الــراغ اللغويــة، حيــث 

رسخ أصول االتجاه الوظيفي لتحليل الخطاب يف 

املدرســة الريطانيــة، لكــن اإلســهام األكــر تأثــريا يف 

تطــور مفهــوم الخطــاب هــو إســهام املفكــر الفرنــي 

)Foucault( 1972، وقــد وضــح فوكــو يف  فوكــو 

تعريفــه بالــدور الفعــيل للخطــاب يف اللّغــة حيــث 

يقول: إن اللغة نفسها جانب من جوانب الخطاب 

.)McCarthy, 1991:11(

كازدن  فــرتى  الصّفــي  الخطــاب  مفهــوم  أمــا 

يــدة،  الجرا عــن  )نقــال  1988م   )Cazden (

هــو: »ســياق  الصفــي  الخطــاب  أن  2008م:18( 

املعلــم  بــني  يحــدث  حــواري  اجتاعــي  تواصــيل 

املتنوعــة«. أمناطــه  ولــه  والطالــب 

ومن املالحظ عىل الخطاب الصّفي الجاعي 

شيوع البنيّة الثالثيّة التي يوضحها الشكل التايل:

)Walsh, 2011:12؛ الشويرخ، 2017م:178(.

املعلم

استهالل

الطالب

استجابة

املعلم

تقييم

شكل البنية الثالثية للخطاب الصفي )IRF( عند 

)Coulthard( وكولتارد ،)Sinclair( سنكلري

وبنــاء عــىل مــا تقــدم يعــرّف الشــويرخ واملفلــح 

)1432هـــ: 16(، الخطــاب الصّفــي تعريفــا أشــمل 

ما ســبق، وهو: خطاب مؤسســايت ينتجه مجتمع 

كالمــي معــني لتحقيــق هــدف مؤسســايت، ويتبــع 

نظامــاً تبادليــاً كالميــاً معينــاً يناســب هــذا الهــدف.

أهمية الخطاب الصفي:
يف  الصفــي  الخطــاب  دراســة  أهميــة  تكمــن 

الصــف  تجــري يف  التــي  التعليميــة  العمليــة  فهــم 

عــىل أســاس أن العمليــة التعليميــة تشــكل تفاعــال 

إيجابيــا يحــدث بــني املعلــم والطــالب )الجرايــدة، 

بــراون )1994م:350-346؛  يــرى  2008م(، وكــا 
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الصفــي  الخطــاب  أن  الجرايــدة،2008م:7-6( 

يســعى إىل تحقيــق الـــتأثري واإلقنــاع وتحقيــق الــذات 

الطلبــة. وحريــة 

أنماط الخطاب الصفي: )عكاشة، 2002م،7(.
مــن  بــيء  الخطــاب  أمنــاط  تنــاول  ميكــن 

التفصيل والتحليل فيا ييل: )املفلح والشويرخ، 

العنــايت  1432هـــ، :91؛ الجرايــدة، 2008م:6-8؛ 

2010م: 104، 105؛ عزيز، وعبد الحليم، 2002م: 

.)13-10

النمط التقليدي:

أ–سات النمط التقليدي داخل غرفة الصف:
ال ( 1 صغــار  أنهــم  عــىل  الطــالب  إىل  ينظــر 

املســؤولية. يتحملــون 

قــرار ( 2 أي  باتخــاذ  للطــالب  الســاح  عــدم 

فــردي. بشــكل 

يركز عىل اإلنتاج داخل غرفة الصف.( 3

ب–اآلثار املرتتبة عىل تطبيق النمط التقليدي:
ذوبان شخصية املتعلم أمام املعلم.( 1

تأكيد مفاهيم التبعية.( 2

عدم القدرة عىل اتخاذ القرارات.( 3

النمط السلطوي:

أ–سات النمط السلطوي داخل غرفة الصف:
يف هذا النمط يكون املعلم مســيطراً عىل كل 

يشء، لذا يتســم هذا النمط بــ:

يجــب عملــه، ( 1 مــا  ويقــرر  السياســة  يحــدد 

تنفيــذه؟ يتــم  وأيــن  وكيــف؟  ومتــى؟ 

لــذا فاملتعلــم ( 2 للطالــب؛  يحــدد املجــال 

ســلبي.

ب–اآلثار املرتتبة عىل تطبيق النمط التقليدي:
والــرود  الخشــوع  الطــالب  عــىل  يبــدو   )1

هنــي لذ ا

حالــة  واألداء يف  العمــل  مســتوى  تــدين   )2

املعلــم غيــاب 

3( عدم الرغبة يف التعاون.

النمط الفوضوي:

أ–سات النمط الفوضوي داخل الصف:
ضعف إنتاج الطالب.( 1

شعور الطالب بالضياع والتوتر.( 2

الطــالب لشــخصية املعلــم ( 3 احــرتام  عــدم 

الفوضــوي.

ب–اآلثار املرتتبة عىل تطبيق النمط الفوضوي:
التفاعل اللغوي عشوايئ.( 1

مارسة األنشطة دون سلطة ضابطة.( 2

فوىض يف التنظيم.( 3

النمط التفاعيل )الدميقراطي(:

أ–سات النمط التفاعيل داخل الصف:
يتيح فرصا متكافئة بني الطالب.( 1

يركهم يف املناقشة وتبادل الرأي.( 2

يدعم ويتقبل آراء الطالب.( 3

لنمــط  ا تطبيــق  عــىل  ملرتتبــة  ا ر  آلثــا ب– ا
: ) طــي ا ميقر لد ا ( عيل لتفا ا

التعلــم ( 1 عمليتــي  يف  اإليجــايب  لتأثــري  ا

. لتعليــم ا و

تلبية حاجات املتعلمني.( 2

استمرارية العمل حتى عند غياب املعلم.( 3
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الصفــي  الخطــاب  أمنــاط  يقســم  مــن  وهنــاك 

الصفــي،  الخطــاب  يف  التفاعــل  اتجــاه  حســب 

فيقسمها إىل: )الشويرخ واملفلح، 1432هـ: 214؛ 

العنــايت، 2010م: 104-105؛ عزيــز، عبــد الحليــم، 

2002م: 10-13؛ ســبتي، 2012م(.

املعلــم إىل  مــن  الطالــب،  املعلــم إىل  )مــن 

الطالب والعكس، التفاعيل، متعدد االتجاهات(.

طرائق تحليل الخطاب الصفي:
مــن  الصفــي  الخطــاب  تحليــل  طرائــق  تتضــح 

مايــيل: خــالل 

الطرائق الكميّة لتحليل الخطاب الصفي:

طريقة التحليل التفاعيل

(Interaction analysis approach)

 Interaction( كان لطريقــة التحليــل التفاعــيل

analysis approach( إسهامات كبرية يف تحليل 

الخطاب الصفي، فهي متثل أداة موضوعية؛ ويرى 

املتخصصــون أن اســتارات املالحظــة الصفيــة، 

يف  يحــدث  مــا  لوصــف  العلميــة  الطريقــة  متثــل 

مختلف فصول تعليم اللغة الثانية بطريقة منتظمة 

)ليا ليتوسيليتي ،1435هـ:134(، فهناك أكر من 

200 نظــام ترميــز يف حقــل التعليــم، وتســتند إىل 

النظريــة الســلوكية.

املتضمنــة  الصفيــة  املالحظــة  هــذه  وتنقســم 

يف طريقــة التحليــل التفاعــيل إىل أســلوبني، هــا:

استارات الرتميز الشاملة

(Generic Coding Schemes)

أمنــاط  تهــدف إىل وصــف جميــع  التــي  وهــي 

الفصــول  يف  تحــدث  التــي  اللغــوي  االتصــال 

الدراسية؛ وذلك بهدف رصد كل أشكال الخطاب 

الصفي، وتتسم بدرجة عالية من الثبات، ومن أبرز 

ســاتها أنهــا جاهــزة لالســتخدام )مــكاي،2011م: 

133(، وأشــهر االســتارات عــىل هــذا النــوع األداة 

التــي طورهــا والــش )2001م( التــي تســمى التقييــم 

الذايت لكالم املعلم )الشويرخ واملفلح، 1432هـ: 

33؛ مــكاي،2011م: 141(.

وقــد ذكــر والــش )2011:17(، أّن هنالــك أجــزاء 

ثالثة طرحت من قبل سنكلري وكولثارد )1975م(، 

عرفــت باســم هيكلــة املبادلــة IRE ســاعدت يف 

فهم ســات الخطاب الصّفي، ومتثلت يف البنية 

التغذيــة  االســتجابة،  التالية:(املبــادرة،  الثالثيــة 

الراجعــة(.

استارات الرتميز املتمركزة

(Focused Coding Schemes)

مــن  معــني  منــط  وصــف  فيهــا  يتــم  التــي  هــي 

أمناط االتصال اللغوي داخل الفصول التعليمية« 

)مــكاي،2011م: 141(.

طريقة تحليل الخطاب 

(Discourse Analysis)

مــن أشــهر النــاذج املمثلــة لهــذه الطريقــة يف 

التفاعــل الصفــي بحــث ســنكلري وكولثــارد  دراســة 

)1975( حيث وضعا قامئة تضم 22 حدثا كالميا 

هرميًــا مــن خمــس وحــدات هــي: )درس ، إجــراء ، 

مبادلــة ، قولــة، حــدث كالمــي(

الطرائق الكيفية لتحليل الخطاب الصفي:

طريقة التحليل التداويل 

(Conversation analysis approach)

فهــم  التــداويل يف  التحليــل  أســهمت طريقــة 

الخطــاب الصّفــي، علــا بــأن ســاكس، تشــيجلوف 
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وجيفرسون )1974( هم من قاموا بتطويرها لدراسة 

التنظيــم التتابعــي للــكالم أثنــاء التفاعــل، وتســتند 

يف أصولهــا إىل االهتــام بوظيفــة اللّغــة باعتبارهــا 

وســيلة للتفاعــل )الشــويرخ،2017م:199(.

طريقة إثنوقرافيا التواصل 

)Ethnography of Communication)

األدوار  »دراســة  بــــ  االتصــال  إثنوقرافيــا  تعنــى 

تشــكيل  اللغــة يف  بهــا  التــي تضطلــع  االجتاعيــة 

الثقافيــة  املالمــح  وتشــكيل  األفــراد،  هويــات 

للمجتمعات بالكامل« )ميتشل، ومايلز، 2004م: 

بقيــة  عــن  اإلثنوقــرايف  البحــث  303(، »ومــا مييّــز 

مســبقة،  فرضيّــات  وجــود  عــدم  هــو  األبحــاث، 

اسرتشــد  و   ،)17 وكشــك،2006م:  »)وهبــة، 

بــدور   ))Jho)NS(on, 2005:220 جونســون 

الباحث اإلنثوقرايف يف اللغة الثانية، يف الحصول 

للغــة. االجتاعــي  للســياق  شــاملة  رؤيــة  عــىل 

مفهوم التفاعل اللغوي
يعــرف التفاعــل بأنــه: أمنــاط مــن التواصــل اللفظــي 

وغري اللفظي الذي يحدث داخل الفصول الدراسية 

)Richards, Platt, & Platt, 1992:150(. فهــو 

.)Wells & Bridges, 1981:29( نشاط تعاوين

لونــغ  مايــكل  بــه  اســتعان  مصطلــح  فالتفاعــل 

لتحويــل االنتبــاه يف حقــل اكتســاب اللغــة الثانيــة 

 Carroll, 2001:( باتجــاه النواحــي األكــر تفاعليّــة

)Long & Sato, 1983: 218 ;291، حيث يكشف 

مايــكل لونــغ عــن أهميــة دور املحــاور يف تســهيل 

التجزئــة الهيكليــة ملدخــالت اللغــة الثانيــة؛ لتفســري 

 Long,( اللغويــة الخاصــة باملتعلمــني اإلشــارات 

.)1996: 418

وعــىل هــذا ميكــن أن تقــدم الباحثــة مقارنــة بــني: 

اإلصــدار األول، واإلصــدار الثــاين لفرضيــة التفاعــل 

عنــد مايــكل لونــغ مــن خــالل هــذا الشــكل التــايل:

دخل لغوي معدل

تغذية راجعة

دخل لغوي بسيط

اإلصدار األول

تفاعل معدل+مخرج لغوي مطوَّر

تفاوض حول املعنى

دخل لغوي بسيط

اإلصدار الثاين

شكل رقم )13(: املقارنة بني اإلصدار األول 

واإلصدار الثاين لفرضية التفاعل اللّغوي

فرّضية التفاعل اللّغوي عند مايكل لونغ 

(Interaction Hypothesis)

فرضيــة  لــه  تعرضــت  لــذي  ا لنقــد  ا بعــد 

كراشــن بســبب عجزهــا عــن تحليــل تلــك اآلليــات 

لغــة  يف  واســتعالها  للفهــم،  النفســية  اللغويــة 

،2004م:  مايلــز  )ميتشــل،  الثانيــة  اللغــة  متعلــم 

اهتــام  محــط  الصفــي  التفاعــل  وأصبــح   ،)247

الباحثــني لوصــف الخطــاب يف الفصــول الدراســية 

)الريــدة،2018م: 17(، لقــد عــاب مايــكل لونــغ 

عــىل فرضيّــة املدخــالت اللّغويــة اعتادهــا عــىل 

 Long. &( الشــواهد التجريبيــة وصعوبــة اختبارهــا

Sato, 1983 b: 126; Long. 1989:8(.

 )Long, 1983:167( لونــغ  مايــكل  ويوّضــح 

أهميــة التفاعــل يف اللغــة يف فصــول تعليــم اللغــة 

من ناحية اختالف الوضع حيث يكون يف الفصول 

الدراســية أكــر تعقيــدا، ووضــح أربــع طرائــق ميكــن 

)تعديــل  مفهومة،وهــي  املدخــالت  تجعــل  أن 
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االمــداد  التفاعــيل،  الهيــكل  تعديــل  الخطــاب، 

 )Long.1983:339; االتصــال(  توجيــه  اللغــوي، 

Long.1983 a:162-141(.

لقــد حــّدد مايــكل لونــغ بعــض اإلســرتاتيجيات 

التــي يعمــل بهــا الطرفــان للتفــاوض خــالل خطــاب 

املحادثــة، وهــي عالمــات تــدل اندمــاج املتعلمــني 

2018م:15(،  )الريــدة،  املعنــى.  نقــاش  يف 

يــيل: وشــملت هــذه اإلســرتاتيجيات مــا 

 Walsh, 2011:124-142; Pica .1994: 495(;

مايلــز،  ميتشــل،  16؛   -15 2018م:  الريــدة، 

 Gass & Varonis. 1994:297 2004م:  240؛

Long .1983:218-219(:

فحوصات التأكيد.( 1

طلب االستيضاح.( 2

التكرار: الذايت - اآلخر.( 3

التوسعات.( 4

التساؤل.( 5

فحوصات الفهم.( 6

عليــه  يركــز  مل  ســابًعا  نوًعــا  الباحثــة  وتقــرتح 

مايــكل لونــغ، وهــو )الدعــم اللغــوي(، وذلــك مثــل: 

عبارات التشجيع، وعبارات املدح والثناء والشكر، 

التأييــد واملصادقــة والتعزيــز. وعبــارات 

التفاعل وأثره في اكتساب اللغة وتعلمها:
أكّد مايكل لونغ أّن اكتساب اللغة هو نتيجة تفاعل 

بــني القــدرات العقليــة للمتعلمــني والبيئــة اللغويــة 

مــن خــالل تنــاول عــدة فرضيــات وهــي كــا يــيل:

فرضية اإلدخال:

وفقاً لـكراشن )Krashen, 1985: 2( فالتفاعل 

يف اتجاهــني هــو وســيلة جيــدة لتقديــم املدخــالت 

تلعــب بدورهــا دوراً حاســاً يف  التــي  املفهومــة 

ُمدخــالت،  بــدون  تعلــم  يوجــد  ال  بينــا  التعلــم، 

 Long أهميــة  عــىل  أكــد  فقــد  لونــغ  مايــكل  أمــا 

 Long, 1985: 378( Sato.1983:218 &(؛ 

املُدخــالت املفهومــة يف اكتســاب اللغــة، حيــث 

حــدد التعديــالت الحواريــة باعتبارهــا أكــر الوســائل 

.)Pica& Doughty, 1985: 63( فاعليــة

فرضية التفاعل والتفاوض حول املعنى:

 Doughty & Long. ذكــر مايــكل لونــغ ودويت

التفــاوض  أن   )2003: 228(; Long. 1996:414

التفاعــيل  التعديــل  إىل  يــؤدى  املعنــى  عــىل 

ويســهل اكتســاب اللغة؛ ألنه يربط بني املدخالت 

الداخليــة وذلــك  وقــدرات املتعلــم  واملخرجــات 

 Long. 1983 بطــرق إنتاجيــة، ووفقــاً لـــايكل لونــغ

b:382(؛ )Long M. 1983a: 126، لــي يحــدث 

تتــاح للمتعلمــني فرصــاً  اكتســاب اللغــة يجــب أن 

للتفــاوض. كبــرية 

فرضية الخطاب:

بــني  الربــط   )Ellis, 1989: 63( إليــس اقــرتح 

املخرجــات رضوريــة  أن  عــىل  وأكــّد  املدخــالت 

 ،)Swain, 1985( للتعلم كا هو الحال يف سوين

فطبيعــة الكفــاءة اللغويــة التــي يكتســبها املتعلمــون 

تعتمــد عــىل طبيعــة الخطــاب.

الفرضية املوضوعية:

وّضــح اليــس )Ellis, 1989: 60( أن االكتســاب 

اختيــار  عــىل  قــادراً  إذا كان املُتعلــم  يكــون مهيئًــا 

موضــوع املحادثــة.
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فرضية اإلخراج:

خلصــت ســواين )Swain, 1985: 253( إىل 

أن دور املخرجــات يتلخــص يف الحاجــة إىل إنتــاج 

مخرجــات دقيقــة.

التفاعل الّلغوي بين السلبيات 
واإليجابيات

عند الحديث عن اإليجابيات والسلبيات لألبحاث 

التــي ســلكت اتجــاه التفاعــل اللغــوي فــإن ميتشــيل 

يــيل: )2004م:  ليــز 2004م يلخصانهــا فيــا  ومــا 

.)264

1. يستطيع املتحدثون من الناطقني األصليني 

حــل املشــكالت يف  مهــام  فهــم  األصليــني  وغــري 

أثنــاء التفاعــل اللغــوي ، 2. التفــاوض حــول املعنــى 

يتطلــب تعديــالت لغويــة، الســيا مالحظــة بعــض 

غــري  املتحدثــني  انتبــاه   .3 الشــكلية،  الجوانــب 

األصليــني املشــاركني يف التفــاوض حــول املعنــى 

أمــا ســلبياته  إىل العنــارص اللغويــة واســتخدامها، 

ثقافيــة واســعة  عــري  فهي:)الحاجــة إىل دارســات 

ترصد التفاعل بني املتحدثني األكر طالقة واألقل 

بالتنــاول  التفاعــل  أبحــاث  اتســمت   .2 طالقــة، 

الواســع، بــدون تقديــم معالجــة متاســكة للجوانــب 

يتــم  املختلفــة يف نحــو اللغــة الهــدف؛ حيــث مل 

إياهــا  متتبعــًة  محــددة  لغويــة  بنــى  عــىل  الرتكيــز 

إعــادة  أو  التدريــس واملفاوضــات،  عــر عمليــات 

بــدون  التفاعــل  أبحــاث  توســعت   .3 الصياغــة، 

تقديــم معالجــة متاســكة للجوانــب املختلفــة يف 

نحــو اللغــة الهــدف.

نتائج البحث
الخطــاب  عــىل  العربيــة  اللغــة  معلمــي  تدريــب 

باملشــاركة  للمتعلمــني  يســمح  الجيــد  الصفــي 

والنقــاش واملارســة اللغويــة دون الســيطرة عــىل 

مــن  املتعلمــني  تحــرم  بصــورة  النقــاش  مجريــات 

الفعــال. اللغــوي  التواصــل 

عــىل 	  والرتكيــز  املعلــم،  حــول  التمحــور 

الخطاب السلطوي يحرم الطالب من فرص 

التفاعــل اللغــوي، وذلــك بخــالف الخطــاب 

التفاعــيل الــذي يوفــر فــرص املارســة وإثــراء 

الدخــل اللغــوي واملخــرج اللغــوي للطــالب.

الخطــاب 	  اتجاهــات  يف  التنــوع  رضورة 

بصــورة ال تجعــل املعلــم هــو محــور العمليــة 

. لتعليميــة ا

عــىل جانــب 	  تركيــز املعلّمــني  عــدم  يجــب 

الشــكل والقواعــد يف خطابهــم الصفــي، بــل 

بالشــكل  بــني االهتــام  تــوازن  رضورة عمــل 

يف مقابــل االهتــام باملعنــى مــع تغليــب 

جانــب املعنــى.

رضورة تدريب املعلمني عىل تنويع أشكال 	 

الصفــي  خطابهــم  يف  اللغــوي  التفاعــل 

مثــل:  العربيــة،  اللغــة  تعليــم  فصــول  يف 

فحوصــات الفهــم، والتأكيــد، واالســتيضاح، 

والتســاؤل، والتكرار، والتوســعات مع تقديم 

الــالزم للمتعلمــني. اللغــوي  الدعــم 

للمتعلمــني؛ 	  متنوعــة  فــرص  إيجــاد  رضورة 

اللغــوي وتطويــره  بتعديــل دخلهــم  ليقومــوا 

عــىل  القائــم  اللغــوي  التفاعــل  خــالل  مــن 

واملعلــم. الطــالب  بــني  التفــاوض 
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أما توصيات الدراسة فهي كتالي:
رضورة تركيــز برامــج تدريــب معلمــي اللغــة ( 1

العربية عىل الخطاب الصفي الجيد الذي 

والنقــاش  باملشــاركة  للمتعلمــني  يســمح 

عــىل  الســيطرة  دون  اللغويــة  واملارســة 

مجريــات النقــاش بصــورة تحــرم املتعلمــني 

مــن التواصــل اللغــوي الفعــال.

التمحور حول املتعلم، وعدم الرتكيز عىل ( 2

الخطاب السلطوي الذي يحرم املتعلمني 

من فرص التفاعل اللغوي.

بصــورة ( 3 الخطــاب  اتجاهــات  يف  التنــوع 

العمليــة  محــور  هــو  املعلــم  تجعــل  ال 

. لتعليميــة ا

عــدم تركيــز املعلمــني عــىل جانــب الشــكل ( 4

والقواعــد يف خطابهــم الصفــي، بــل رضورة 

يف  بالشــكل  االهتــام  بــني  تــوازن  عمــل 

تغليــب  مــع  باملعنــى  االهتــام  مقابــل 

جانــب املعنــى.

أشــكال ( 5 تنويــع  عــىل  املعلمــني  تدريــب 

الصفــي  خطابهــم  يف  اللغــوي  التفاعــل 

مثــل:  العربيــة،  اللغــة  تعليــم  يف فصــول 

فحوصــات الفهــم والتأكيــد، واالســتيضاح، 

مــع  والتوســعات  والتكــرار،  والتســاؤل، 

للمتعلمــني. الــالزم  اللغــوي  الدعــم  تقديــم 

فــرص ( 6 يجــاد  إ عــىل  املعلمــني  تدريــب 

بتعديــل  ليقومــوا  للمتعلمــني  متنوعــة 

دخلهم اللغوي وتطويره من خالل التفاعل 

اللغوي القائم عىل التفاوض بني الطالب 

واملعلــم.

المراجع العربية

نبيلــة، )2008م(. عالقــة نوعيــة الخطــاب ( 1 الجرايــدة، 

الصفــي يف تدريــس قواعــد اللغــة العربيــة يف املرحلــة 

األساســية بفهــم الطلبــة للمفاهيــم النحويــة وتوظيــف 

هــذه املفاهيــم يف التعبــري الكتــايب، رســالة دكتــوراة، 

عــان: جامعــة عــان العربيــة للدراســات العليــا.

الدامــغ، خالــد بــن عبدالعزيــز)2011م(. االنعكاســية ( 2

واالختبارات االتصالية، وأثرها يف الرامج التعليمية، 

الثالــث،  مجلــة جامعــة دمشــق -املجلــد 27-العــدد 

الرابــع.

إىل ( 3 مدخــل  دو سوســري  مختــار)2017م(.  زواوي، 

للنــر  نديــم  ابــن  الثقافيــة،  الروافــد  اللســانيات،دار 

الجزائــر. األوىل،  الطبعــة  والتوزيــع 

اللغويــة ( 4 املهمــة  ماجــد )2016م(.  عــيل  الريــدة، 

الحكمــة للدراســات  الثانيــة، مجلــة  اللغــة  واكتســاب 

كنــوز  الســادس، مؤسســة  العــدد  واللغويــة،  األدبيــة 

الجزائــر. والتوزيــع،  للنــر  الحكمــة 

الريــدة، عــيل ماجــد)2018م(. التفاعليــة يف بيئــة ( 5

اللغــة الثانيــة، بحــث منشــور يف إتجاهــات حديثــة يف 

الشــاطر، غســان، والقحطــاين  التطبيقيــة،  اللغويــات 

عبدالحكيــم،  وقاســم  محمــود،  املحمــود  عــيل، 

والحنــاش محمــد، مركــز امللــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز 

الدويل، الرياض، الطبعة األوىل فهرسة مكتبة امللك 

فهــد الوطنيــة

الشهري، عبد الهادي ظافر، )2015(. اسرتاتيجيات ( 6

الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ط2، دار كنوز املعرفة 

للنر والتوزيع.

التغذيــة ( 7 أنــواع  نــارص، )2009م(.  الشــويرخ، صالــح 

اإلمــام  اللغــوي، جامعــة  التعلّــم  وأثرهــا يف  الراجعــة 
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اإلنســانية  العلــوم  اإلســالمية،  ســعود  بــن  محمــد 

الســعودية. ع9،  شــوال،  واالجتاعيــة، 

الشويرخ: صالح نارص)1430هـ(. املذاهب الحديثة ( 8

يف تدريــس القواعــد اللغويــة، دار املنظومــة، مجلــد 

12، عــدد2، علــوم اللغــة، مــر.

نــارص، )2017م(. قضايــا معــارصة ( 9 الشــويرخ، صالــح 

يف اللســانيات التطبيقيــة مركــز امللــك عبــد اللــه بــن 

عبدالعزيز الدويل لخدمة اللغة العربية فهرسة مكتبة 

األوىل،  الطبعــة  النــر،  أثنــاء  الوطنيــة  فهــد  امللــك 

الريــاض،234.

اللــه، )1432ه(. ( 10 عبــد  الشــويرخ، صالــح، واملفلــح، 

اللســانيات  تحليــل الخطــاب املــدريس، دراســة يف 

الرجــس  مطابــع  التطويــر،  واســرتاتيجيات  الرتبويــة 

الريــاض. اللغــوي )1(،  الوعــس  التجاريــة، ط1. سلســة 

11 ) .)2002( محمــد،  الحليــم،  عبــد  مجــدي،  عزيــز، 

القاهــرة. الكتــب،  عــامل  الصفــي.  التفاعــل 

عكاشــة، محمــود )2002(. لغــة الخطــاب الســيايس، ( 12

االتصــال،  نظريــة  ضــوء  يف  تطبيقيــة  لغويــة  دراســة 

النهضــة املريــة. القاهــرة: مكتبــة 

وتعليــم ( 13 الخطــاب  تحليــل   .)2010( وليــد  العنــايت، 

البصائــر،  العربيــة للناطقــني بغريهــا، مجلــة  مفــردات 

العــدد 2. البــرتا، األردن، املجلــد 13،  جامعــة 

تحليــل ( 14 )2006م(.  وائــل،  وكشــك،  نــادر،  وهبــة، 

الخطــاب البيداغوجــي، وأمنــاط التفاعــل يف مدرســة 

فلســطينية: محاولة إثـــنوغرافية لفهم تشــكل املعاين، 

ـان للبحــث والتطويــر الرتبــوي. اللــه، مركــز القطّـَ رام 

الكتب المترجمة:
باتــن، وبيــل، )2017م(، املصطلحــات املفاتيــح يف ( 15

اكتســاب اللغــة الثانيــة، ترجمــة عقيــل حامــد الشــمري 

ومنصــور مبــارك ميغــري، فهرســة مكتبــة امللــك فهــد 

الوطنيــة أثنــاء النــر، الريــاض، 1438هـــ، دار جامعــة 

امللــك ســعود للنــر.

تعلــم وتعليــم ( 16 مبــادئ  بــراون، دوجــالس، )1994م(. 
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 التبادالت االأدبية بني كرياال و العامل العربي:
م�سرية االأدب امللياملي اإلى العربية

اأحمد �شافع. اأ.م
باحث، قسم اللغة العربية، كلية الجامعة، تريفاندرام

إن لعالقات كرياال مع العامل العرب تاريخ متتد 
جذورهــا إىل عهــد ســليان عليــه الســالم عــىل مــا 

يــرى ىف الكتــب التاريــخ. وللتجــار والقوافــل التــي 

الهنــد والعــرب  مــن كل مينــاء  تــرد وتصــدر  كانــت 

مســاهمة عظيمــة ىف تعزيــز العالقــات بــني كــرياال 

والدول العربية. والعالقات التجارية بني الشعبني 

أدت إىل تبادل األفكار والعقائد و توطيد العالقات 

الثقافيــة ومتتينهــا عــىل مــدى العصــور. ومجــاورة 

هــذه  أدت  الغربيــة  البحــر ىف جهتهــا  مــن  كــرياال 

العالقــة إىل فرصــة مالمئــة النتشــار ضــوء اإلســالم 

ىف املنطقــة والتبــادل الثقــايف واللغــوي والتواصــل 

الفكــري بــكل ســهولة.

عميقــة  واالنفعــاالت  التأثــريات  هــذه  وكانــت 

ووثيقــة ىف اللغــة والثقافــة. ولعبــت الرتجمــة دوراً 

بــني  والثقافــات  نقــل املعــارف  بالــغ األهميــة يف 

هاذيــن الشــعبني مــع أنهــا تــؤدي دورا أساســيا يف 

تســتفيد  البريــة جمعــاء  أّن  و  الثقافــات.  إثــراء 

تأثــري تســارع االتصــاالت  تبــادل األفــكار تحــت  مــن 

والتنقــالت وتعميــم املبــادالت الثقافيــة. ولتســهيل 

الحــوار بــني الثقافــات، ال بــد وجــود وســائل قنــوات 

وطــرق تفتــح بــاب الحــوار وتحقــق هدفــه.و الرتجمــة 

تشــكل  أجملهــا هكــذا  عــىل  الوظيفــة  هــذه  أدت 

الثقــايف. للحــوار  الركيــزة األساســية  الرتجمــة 

وهنــاك كثــري مــن العلــاء العباقــرة مــن كــرياال 

ألفــوا كتبــا أدبيــة ودينيــة يف اللغــة العربيــة, ومنهــا 

الرتغالــني”  “تحفــة املجاهديــن يف بعــض أخبــار 

لزيــن الديــن املخــدوم الفنــاين و“فتــح املعــني رشح 

الكتــب  مــن  كثــري  وترجمــت  العــني” وغريهــا.  قــرة 

األدب  والكتــب  أيضــا.  مليــامل  لغــة  إىل  العربيــة 

العربية أيضا ترجمت إىل مليامل لكثري من العباقرة 

يف مياديــن األدب والفلســفة والديــن مثــل روايــات 

وقصــص نجيــب محفــوظ وطــه حســني وغريهــم مــن 

النجــوم األدب العــريب.

لرتجمــة  محــاوالت  هنــاك  تكــن  وباألســف، مل 
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نصــف  آخــر  حتــى  العربيــة  إىل  امللياملــي  األدب 

مــا  القــرن املــاىض. وكانــت روايــة »تشــمني« أول 

ترجمــت إىل العربيــة مــن مليــامل. ثــم تبعهــا بعــض 

الرتجــات مثــل »الزهــرة الســاقطة« لكومــارن آشــان 

و »يــا اللــه« لكمــال ثريــا و »أيــام املاعــز« لبنيامــني و 

»مثــل ترنيمــة« لبريومبــداوام رشيــدران و غريهــا مــن 

اإلبداعــات. و معظمهــا قــد ترجمــت خــالل عريــن 

سنوات املاضية. وهذه محاولة إللقاء الضوء عىل 

اإلبداعــات املرتجمــة مــن مليــامل إىل العربيــة.

»تشمين«
هذه الرواية املأساوية املستمدة من الواقع الحي 

للــروايئ  البحــر  ســاحل  يف  البســطاء  للصياديــن 

تــكازي شــيوا شــانكرا بيــال، مــن أحســن  امللياملــي 

الروايــات املؤلفــة يف لغــة مليــامل. وقــد نالــت هــذه 

مــن  الهنديــة”  آداب  “أكادميــة  جائــزة  أول  الروايــة 

روايــات مليــام يف ســنة 1957م. وأن الهيئــة األمــم 

 )UNESCO( املتحــدة للرتبيــة والتعليــم والثقافــة

اختارت هذه الرواية لرتجمتها إىل اللغات األجنبية 

تحــت مروعهــا إىل تقديــم مجموعــة مــن اآلالت 

وعواطفهــا  البريــة  آالم  فيهــا  ويعــرض  املمثلــة. 

ملجتمــع الصياديــن يف أحــد ســواحل واليــة كــرياال 

بأســلوب جــذاب. واعتنــى املؤلــف بتصويــر حــاالت 

االجتاعيــة مــع معتقداتهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم. 

وقــام برتجمتهــا الدكتــور محــي الديــن اآللــواي إىل 

العريــن.  القــرن  مــن  الســتني  العربيــة ىف  اللغــة 

الهنــد  مجلــس  املرتجمــة  الروايــة  هــذه  أصــدرت 

للروابط الثقافية - نيودلهي سنة 1970م. وطبعت 

مبومبــاي ونرهــا أنعــام الرحمــن. ســكرتري مجلــس 

الهنــد للروابــط الثقافيــة.

بــني  وهــذه الروايــة تحــى قصــة حــب مأســوية 

“فريكــويت”، شــاب مســلم تاجــر األســاك الجافــة، 

و”كروتاما”، شــابة ســاحلية تحب فريكويت. وكانت 

عالقتها بالشاب عالقة طاهرة. ولكن تنفى كروتاما 

هــذه العالقــة لينقــذ مــن دائــرة اإلتهــام. وشــك أهــل 

الســاحل يف عفتهــا وقبلــت بالــزواج مــن رجــل آخــر 

وذهبــت معــه إىل ســاحله حينــا يعيــش فريكــويت 

ىف ذكريــات حبهــا. وحــني ماتــت أمهــا ذهــب إليهــا 

إلخبــار مــوت أمهــا وتتعقــد الحبكــة واألحــداث؛ ثــم 

ليلــة  معهــا ويف  لتعيــش  كروتامــا  أخــت  حــرت 

عندمــا  ليلــة  وأحوالــه. ويف  حبيبهــا  عــن  أخرتهــا 

ذهب باالين للصيد إلتقى الحبيبان صدفة تحت 

جنــح الليــل؛ وكانــت صدفــة أبديــة.

»مثل ترنيمة«
هــذه روايــة تعــد أعــىل الروايــات توزيعــا عــىل مــدار 

ديســتيو  لحيــاة  هنــدي  قنــاع  وهــي  كلهــا.  الهنــد 

م  وا ا د بريومبــا ملــي  ملليا ا تــب  للكا فيســي 

األدب  كعميــد  البعــض  يعتــره  الــذي  رشيــدران 

باللغــة املليامليــة، شــاعر وروايئ وكاتــب ســيناريو. 

وصنف هذه الرواية تاريخا جديدا للنر يف اللغة 

امللياملية ببيع مايزيد عىل مئة ألف نسخة بسبعة 

نالــت  كــا  عــدة جوائــز  أعــوام. وقــد حصــل عــىل 

أعجــاب النقــاد والشــخصيات األدبيــة البــارزة داخــل 

الهنــد وخارجهــا. وقــام برتجمهــا إىل العربيــة الشــاعر 

املــري محمــد عيــد إبراهــم. طبعــت هــذه الروايــة 

هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث و نرها دار الهالل، 

القاهرة،ســنة 2015م.

ورواية “مثل ترنيمة” تتناول فرتة قاسية من حياة 

األديب الشهري ديستيو فيسي. وكان مدينا عىل 
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الــدوام, وكانــت مســريته مختلطــا باألزمــات. ونتيجــة 

إدمانه يف املقامرة اعتاد أن يقرتض ماال من ستيلو 

فيســي وكان محتــاال يعلــم موهبتــه. فاحتــال عــىل 

توقيع عقد ينص عىل أن ديستيو فيسي لو أخفق 

يف كتابــة روايــة “املقامــري” قبــل تاريــخ معــني يكــون 

حقــوق مايكتبــه إىل ســتيلو فيســي يف الســنوات 

التســعة التالية.

ومل يبــق لديــه إال بضعــة أشــهر، ومل يســتطع أن 

يكتــب صفحــة واحــدة حتــى اآلن. حتــى تقــدم إليــه 

“أىّن” فتاة محبة ألدبه لتساعده ىف العمل ككاتبة. 

وكانت تدرك عظمة الكاتب وتراقب عذبات روحه 

ومتتــص نوبــات عضبــه ومــا أكرهــا. ولكــن تغامــر تــر 

عــىل مواصلــة العمــل معــه بإميانهــا بــأن هــذا الــروح 

الطاهــر لديســتيو فيســي ال يتحقــق هــذا املصــري 

الذي يتعوده به املحتال ستيلو فيسي عىل تجاوز 

العاصفــة فيكمــل الروايــة ىف امليعــاد. لكــن ســتيلو 

فيســي يكــون ســاعتها قــد اختفــى ىف اليــوم األخــري 

مــن العقــد. فتلجــأً »أىّن« ىف الســاعة األخــرية قبــل 

انتهاء املوعد إىل الرطة وتوثق الرواية التى انتهت 

ىف املوعــد كانــت تتنــرف نيابــة عــن الكاتــب قليل 

الحيلــة وقالــت للرطــي أنهــا زوجــة دستويفســي 

آخــر؛  تقــرر، مبعنــى  الكاتــب.  عــن  نيابــة  لتتــرف 

وتحــت وطــأة مــن عاطفتهــا غــري املحــدودة، أن تقبــل 

الــزواج مــن دستويفســي، وهــو مــن ىف عمــر أبيهــا.

»أيام الماغز«
»أيام املاغز« رواية نالت شهرة ولقيت قبوال حسنا 

لــدى القــراء الهنــد والســيا قــراء كــرياال. وألفــه أديــب 

امللياملــي »دانيــال بنيامــني« يف اللغــة املليامليــة 

باسم “آدوجيويتام”. هذه الرواية املبنية عىل قصة 

حقيقــة أصبحــت ضمــن قامئــة أفضــل املبيعــات 

تــم نرهــا  يف طبعتهــا األصليــة املليامليــة. وقــد 

أســبوعية ملاتروبهومــي.  أوال كسلســلة يف مجلــة 

وقام برتجمتها إىل العربية األخ سهيل عبد الحكيم 

الوايف. وقد توىل طبعه ونره مكتبة آفاق الكويتية. 

وقد فازت هذه الرواية بجائزة أكادمية أدبية لكرياال. 

 Man( وقــد رشــحت لرتجمتهــا اإلنجليســية لجائــزة

Asian Literary Prize(. وأنهــا طبعــت يف اللغــة 

املحليــة أكــر مــن خمــس وســبعني مــرة.

لعامــل  حقيقيــة  مأســاة  عــن  الروايــة  تتحــدث 

ميلــك  كلــا  يبيــع  نجيــب  يدعــى  بســيط  هنــدي 

ويســافر إىل الســعودية ىف ســبيل البحث عن لقمة 

األغنــام يف  أن يصــل إىل مزرعــة  واتفــق  العيــشء 

الصحــراء املقفــرة، وعــاش هنــاك كاملســافر ملــدة 

ثــالث ســنوات تحــت قســوة رب عمــل يربــه عــىل 

االســتنجاء باملــاء. وكان هنــاك عامــل آخــر مجهــول 

الهوية حاول الهروب فلم يعر إال عىل عظامه. قتلته 

رصاصــة األربــاب “رب العمــل”. هــرب نجيــب يومــا 

مــع صديقــني هنــدي وصومــايل ىف مزعــة مجــاورة. 

َضلُــوا الطريــق يف الصحــراء. شــاهدوا املــوت وجهــا 

لوجــه. مــات الصديــق الهنــدي, أمــا نجيــب فحملــه 

كــا  أكتافــه  العضــالت عــىل  الصومــاىل املفتــول 

يحمــل املنديــل املبتــل؛ وأوصلــه إىل بــّر األمــان.

»رنين الثريا«
هذا الكتاب، والذي قام برتجمته الشاعر واملرتجم 

مجموعــة  غانــم  شــهاب  د.  املعــروف  اإلمــارايت 

الشعرية الكاملة التي نرت يف األصل باملاليامل 

تحــت عنــوان )يــا اللــه(. وتعــر هــذه املجموعــة عــن 

تجربــة فريــدة لشــاعرة هنديــة كبــرية ظلــت مرشــحة 
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لجائزة نوبل لآلداب منذ عام 1984م حتى رحيلها 

تشــبه  الشــعرية  املجموعــة  وهــذه  2009م.  عــام 

مناجــاة بريئــة وبيضــاء مــع اللــه, قلــب كبــري.. وأدعيــة 

بدينهــا  متعلقــة  بــدت  التــي  الكاتبــة  تلتهــا  كثــرية 

الجديــد والطريــق الــذي اختارتــه.

حصــل كتــاب “رنــني الريــا” الصــادر عــن مــروع 

للثقافــة  أبوظبــي  لهيئــة  التابــع  للرتجمــة  “كلمــة” 

والــرتاث عــىل جائــزة أفضــل عمــل مرتجــم مــن جائــزة 

العلمــي وهــي أول  العويــس لالبتــكارات والتقــدم 

لالبتــكارات  العويــس  جائــزة  مــن  للرتجمــة  جائــزة 

والتقدم العلمي التي تنظمها ندوة الثقافة والعلوم 

بديب، وتهدف إىل تشجيع وتكريم األدباء والكتاب 

واملفكرين اإلماراتيني. كانت تبحث لعقود طويلة 

عن حقيقة الوجود ثم تأكد لديها أن هذه الحقيقة 

هــي يف حقيقــة وجــود اللــه ســبحانه وتعــاىل كــا 

البحــث  هــذا  عــن  وعــرت  اإلســالم  ديــن  يصــوره 

الطويل والشعور بالوصول إىل الحقيقة يف ديوان 

”رنــني الريــا“. وال يوجــد شــاعر عــريب أو أعجمــي قــد 

عــر عــن مثــل هــذه التجربــة قبلهــا يف ديــوان كامــل. 

وتــكاد قصائــد الديــوان تكــون كلهــا تنويعــات عــىل 

نغــم واحــد هــو فرحتهــا الطاغيــة بالوصــول واعتناقهــا 

القصائــد  تبــدأ جميــع  الحنيــف  اإلســالمي  الديــن 

يف هــذه املجموعــة تقريبــاً بكلمــة: يــا اللــه. وهــذا 

ديوان شــعر عىل شــكل مناجاة روحانيه تبحث عن 

الحقيقــة رحلــة كمــال للبحــث عــن النــور الســاوي.

»قصائد من كيراال«
هذه مختارات ملشاهري الشعر الحديث ىف كرياال 

كــرياال  مــن شــعر  اإلمــارات  وبعــض املقيمــني يف 

املعــارص. اختارهــا وترجمهــا الدكتــور شــهاب غانــم. 

والســياىس  االجتاعــى  بــني  القصائــد  وتنوعــت 

الثقــايف  الخليــح  يف  ترجمــه  مــا  ونــر  والحــب. 

والصدى وديب الثقافية وشؤون أدبية والرافد الخ. 

ثم جمعت تلك القصائد ىف كتاب بعنوان “قصائد 

مــن كــرياال” نرتــه بذلــك أول كتــاب بالعربيــة يقــدم 

شــعر املليــامل خمســني قصيــدة لســبعة وعريــن 

شــاعراً وشــاعرة منهم ساتشــيداناندان وراماكرشــنان 

كدمانيتا واتور راوي وارما وسانكرا بيالي وأيّبا بانيكر 

شــوليكاد  وباالشــاندران  شــاندران  ووينيــا  وكاكاد 

وأيّبــان وغريهــم. وساتشــيداناندان الــذي اســتضافه 

املجمع الثقايف واتحاد كتاب وأدباء اإلمارات يف 

العــام املــايض إلحيــاء أمســية شــعرية يف املجمــع.

»قصائد من الهند«
الهنــد  وهــذه مجموعــة قصائــد لعــدد مــن شــعراء 

غانــم.  شــهاب  د.  وترجمتهــا  باختارهــا  قــام  التــى 

وصــدرت هــذه عــن هيئــة أبوظبــي للثقافــة والــرتاث 

»املجمــع الثقــايف« عــام 2005م. وتحتــوي مثانــني 

مختلــف  مــن  وشــاعرة  شــاعراً  لثالثــني  قصيــدة 

اللغــات الهنديــة مثــل الهنديــة والبنغالية واألوردوية 

الديــوان  وهــذا  وغريهــا.  واملاليامليــة  واملاراثيــة 

الشــعر  عــىل  لالطــالع  مهمــة  إضامــة  الشــعري 

واإلنســانية  الفكريــة  تجلياتــه  مبختلــف  الهنــدي 

والحياتيــة والجاليــة والــذي كتبتــه أجيــال شــعرية 

مختلفــة، لتكشــف شــيئاً مهــاً مــن النــوع الشــعري 

الــذي يســود ســاحة األدب الهنــدي، كــا يُحســب 

هــذه  وترجــم  اختــار  الــذي  غانــم  للدكتــور شــهاب 

الباقــة املتنوعــة جهــده البــنّي يف اختيــار األســاء 

املهمة التي تزخر بها خريطة الشعر الهندي الذي 

نــكاد نجهلــه ونجهــل أجيالــه املتعاقبــة
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اللغــة  مــن  ئــد  القصا جميــع  ترجمــت  وقــد 

اإلنكليزية. ومل يخرت املرتجم أكر من ثالث قصائد 

إال من مليامل. وقد اشتملت من الشعر امللياملي 

أسســوا  الذيــن  والشــاعرات  الشــعراء  عباقــرة 

بصاتهــم  وتركــوا  املليامليــة  الشــعرية  لألدبيــات 

جليــة عــىل خريطــة األدب املحــيل والعاملــي مثــل 

كمال ثريا، املرشحة لجائزة نوبل، و ساتشيداناندان 

راماكريشــنان و كاكاد. وكادامانيتــا 

 »كيف انتحر مايكوفسكي 
و خمسون قصيدة أخرى«

وهذه املجموعة دراسة بسيطة وخمسون قصيدة 

ستشــدانندن،  ك.  الهنــدي  للشــاعر  مرتجمــة 

شــخصية قــل مثيلهــا يف الحيــاة الهنديــة املعــارصة 

والعدالــة.  الحريــة  والــذي وضــع يف خانــة شــاعر 

للخطــاب الســيايس والثقــايف  فــكان ناقــداً الذعــاً 

لبــالده، اتصــف يف أشــعاره التزامــه بقيــم العدالــة 

و  جــايل  حــس  وبأرقــى  ناحيــة،  مــن  واملســاواة 

األســتاذ  اختارهــا  أخــرى.  ناحيــة  مــن  اصطفائيــة 

اإلنكليزيــة  باللغــة  »شــهاب غانم«مــن مجموعتــني 

للشــاعر. وهــي )والدات كثــرية( و)التأتــأة( فضــالً 

حضــاري  مبــروع  مســاهمة  أخــرى  قصائــد  عــن 

العربيــة  اإلمــارات  »كلمــة«يف  مؤسســة  اطلقتــه 

املتحدة عام 2009م. يرز يف من هذه القصائد 

و بــني مفاصلهــا مضمــون ذات خلفيــة سياســية و 

اجتاعية، تصاحبه شحنات قلق و كبت و خيبات 

فيهــا  لتطغــى  الشــاعر،  نفــس  ظــن محتشــدة يف 

انطباعــات مريــرة حــول الحــرب و الظلــم، مســتقطعة 

بغتة بومضات مهادنة و بفواصل تأملية و سارحة.

الثقــايف يف  الهنــد  ثــراء  عــن  الشــاعر  وكتــب 

مواضيع متنوعة وغري تقليدية، و يتجاوزها ليكتب 

عن العامل كبلدة صغرية، كتب عن تولستوي وسور 

الصــني والقنيطــرة ومحمــود درويــش ومايكوفســي، 

القامئــة،  رأس  عــىل  ايضــا  غانــدي  عــن  وبالطبــع 

التــى كتبهــا املرتجــم وأخــرى  يشــتمل املقدمــة  و 

لألديــب شــاه جهــان مادمبــات عــن الشــاعر وكذلــك 

كــرياال  واليــة  يف  املعــارص  الهنــدي  الشــعر  عــن 

مســقط رأس الشــاعر.

»ضوء القمر والطالق«
لألديبة امللياملية الشــهرية وكا الروايتــان  وهــذه 

عــىل  الحائــزة  تبة القصة القصرية يب. يم . زهــرة 

عديــد مــن الجوائــز مــن أبرزهــا جائــزة أكادمييــة كــرياال 

إىل  الروايــن  هاتــني  برتجمــة  قامــت  و  لــآلداب. 

كاتبــة ومرتجمــة  ســمر حمــود شيشــكيل،  العربيــة 

وشــاعرة ســورية تعمــل يف الرتجمــة الفكريــة واألدبيــة 

مركــز  قطــر حاليــا. ونرهــا  الثقافــة يف  وزارة  يف 

سلطان بن زايد للثقافة واإلعالم، اإلمارات العربية 

عــام 2015م. املتحــدة 

وتــرد الروائيــة زهــرا يف الروايتــني حيــاة األرسة 

الهنديــة املســلمة بواقعيــة ســاحرة، ونجحــت يف 

تقديــم التيــارات والراعــات الخفيــة يف مــا يتعلــق 

بوجــود املــرأة يف عائلــة مســلمة منوذجيــة. وتصــف 

بالتفاصيــل  غنيــة  ريفيــة  بيئــة  القمــر  ضــوء  روايــة 

األصيلــة لثقافــة بلــد عريــق و تــدور عــىل قصــة بنــت 

ســاذجة التــي واجهــت مســؤوليات كثــرية وكبــرية يف 

ســن مبكــر. وأمــا روايــة »الطــالق« تــرد قصــة زواج 

اليوميــة  املــرأة ومشــكالتها املختلفــة يف حياتهــا 

النحــو  عــىل  املجتمــع،  ومعاناتهــا يف  واألرسويــة 

الــذي حددهــا املجتمــع.
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وتناقش الروائية يف إبداعاتها عن البيئة الهندية، 

األمر الذي يجعل القارئ أقرب إىل املجتمع الهندي 

وأقــدر عــىل اإلحســاس بــه وفهمــه، ويجعــل القــارئ 

مــدركاً أن الــرق كلــه يشــرتك يف خصائــص توحــد 

نســيجه. وتبث يف ثنايا ضوء القمر آراء شــخصياتها 

يف السياســة، عــىل الرغــم مــن أن موضوعــة الروايــة 

ليســت سياســية، لــي تنفتــح الروايــة عــىل عــوامل 

أخرى نعرف من خاللها ذاك املجتمع الذي تخنقه 

التقاليــد ويف الوقــت نفســه يفكــر بطريقــة أخــرى ملــا 

آل إليــه املجتمــع الهنــدي بعــد االســتقالل.

»كالم«
التــي كتبــت ســنة 1969م، هــي  روايــة “كامل”  إن 

املشــهور  امللياملــي  للــروايئ  السادســة  الروايــة 

مــن  العديــد  عــىل  الحائــز  نايــر،  م يت واســوديوان 

مثــل جائــزة »جنانبيــت« وكاتــب  لرواياتــه  الجوائــز 

ســيناريوهات وحــوارات للســينا وفائــز بجوائــز عــن 

أربعــة مــن أعالــه يف هــذا املجــال، والــذى اشــتهر 

األموميــة  العائلــة  للحيــاة يف  تــؤرخ  التــي  بكتابتــه 

التــي يصفهــا  البيئــة  كــرياال، )وهــي  املرتابطــة يف 

بالحميميــة يف روايــات متعــددة(، روايــة هنديــة عــن 

قريــة مجهولــة وبطــل يواجــه اليــأس. و تتنــاول طبيعــة 

الحيــاة يف قريــة مــن قــرى كــرياال الفقــرية املنعزلــة، 

يف وقت فرضت فيها العزلة عىل القرية التمسك 

بتقاليــد قدميــة باليــة ترجــع إىل املئــات ورمبــا إىل 

اآلالف مــن الســنني.

وبطــل الروايــة تــرىب يف بيئــة فقــرية ببيــت أرستــه 

وتتــاىل إحباطــه  العقبــات  مــن  العديــد  واعرتضتــه 

يف كل مــرة تســري بــه األحــداث مــن اآلمــال الكبــرية 

مليئــة  ولكنهــا  أخــرى  حيــاة  إىل  أفضــل  حيــاة  يف 

البطــل  شــخصية  املؤلــف  رســم  وقــد  بالتعاســة. 

براعة تامة حتى تجعلك تشــعر بأنك تعيش معها 

وتشعر بكل ما يدور يف نفوسها. ورغم أنها ليست 

ســرية ذاتيــة بشــكل مبــارش إنــه يشــابه كثــريا بالكاتــب 

يف تجاربــه العاطفيــة واألحــوال التــي مــرت بــه، كــا 

الروايــة  الكثــري مــن شــخصيات  أشــار أيضــا إىل أن 

كانــت متثــل جــزءا مــن قريتــه.

أمــا املرتجمــة ســحر توفيــق التــي نقلــت النــص 

وقــد  روائيــة ومرتجمــة مريــة،  فهــي  العربيــة  إىل 

صــدرت ترجمــة هــذه الروايــة عــن مــروع “الكلمــة” 

أبوظبــي للســياحة والثقافــة  التابــع لهيئــة  للرتجمــة 

والرتجمــة العربيــة ىف عــام 2016م.

 »نالو كيت« 
)بيت األجداد( ٢٠١٩م

نالوكيــت، روايــة كالســيكية نــرت عــام 1958م يف 

األوىل يف مســرية  هــي  كانــت  املليامليــة  اللغــة 

الكاتــب م. يت. واســوديوان نايــر نفــس مؤلــف روايــة 

كامل ، كــا أنهــا هــي الروايــة األوىل التــي صــدرت 

بشكل كتاب مطبوع يف تاريخ روايات كرياال. يرد 

فيه قصة بيت هندي قديم وبطل منتقم. إن كلمة 

القديــم يف  البيــت  التــى تعنــي ذاك  “نالوكيــت” 

والية كرياال الهندية الذي يخفي يف طياته حكايات 

والدينيــة  االجتاعيــة  الحيــاة  عــن  عريضــة  طويلــة 

وقــد  لفــرتة طويلــة،  البقعــة  مــن هــذه  والحضاريــة 

متــت ترجمتهــا إىل معظــم اللغــات الهنديــة وإىل 

مــا  أيضــا. والروايــة باإلضافــة إىل  اللغــة اإلنكليزيــة 

فيها من لغة وخيال محبوكان بعناية، فيا تخوض 

فيهــا  والبطولــة واملغامــرة،  الحــّب  أحداثهــا حــول 

يعالــج تاريــخ حيــاة االجتاعيــة املليباريــة ويعــّر عــن 



192  رياعدلاأ رمل سك  ل ةارا ق رييدم رييااطولاع رملغ رؤمسدؤة ةد رييا سك

تراثهــا العريــق وعــن عاداتهــا وتقاليدهــا املختلفــة.

ومــن خصائــص أعــال م. يت. واســوديوان نايــر 

األدبيــة والــذي يبعــث يف ذهــن القــارئ اإلحســاس 

بلمســة ذاتية عن مشــاعر عاشــها الكاتب نفســه هو 

أن معظم الشخصيات املاثلة يف رواياته وقصصه 

نابعــة مــن حياتــه الشــخصية وممــن عاشــوا حولــه. 

والروايــة قصــة حيــاة بطلهــا “أبــوين” وانتظــاره الطويــل 

الحافــل مبواقــف صعبــة وانتقامــه عــىل جميــع مــن 

النظــام  مــن ذاك  مســه يف عرضــه وظلمــوه حتــى 

الجائر. وكان يعيش مع أمه األرملة بعد وفاة زوجها 

و التــى اضطــرت للعمــل يف أحــد البيــوت كخادمــة 

يك تكسب لقمة عيشها وتتحمل مصاريف دراسة 

ولدهــا الوحيــد.

وقــام برتجمتهــا مــن مليــامل إىل العربيــة كال مــن 

مصطفــى الــواىف و أنــس الــواىف، وتــم صدورهــا مــن 

العربيــة  الريــاض، اململكــة  للنــر،  املــدارك  دار 

الســعودية.

»رفيقة الصبا« ٢٠١٩م
تعد رواية »رفيقة الصبا«باكورة روايات أديب والية 

كــرياال الهنديــة فايــكام محمــد بشــري، أكــر مــن قــرئ 

بلغتهــا  يجهلــه املتحــدث  يــكاد  كــرياال وال  لــه يف 

عــام 1944م،  بهــا، كتبهــا  كتــب  التــي  املليامليــة 

مــا  أجمــل  والنقــاد  القــراء  مــن  الكثــريون  واعترهــا 

مــن  الــدرايس لعــدد  كتــب ووضعــت يف املقــرر 

ســينائيني،  فيلمــني  إىل  وتحولــت  الجامعــات 

أولها يف 1967م واآلخر يف 2014م، كا ترجمت 

إىل لغــات عامليــة مبــا فيهــا اإلنجليزيــة والفرنســية 

باإلضافــة إىل العديــد مــن اللغــات الهنديــة.

وتشــهد الروايــة عــىل قصــة حــب طفــويل نشــأت 

يف قريــة هنديــة نائيــة بــني »زهراء«و«عبداملجيد«. 

ويف مجتمــع تســوده الفروقــات الطبقيــة يبــدأ عبــد 

املجيــد برســم عــامل مــن الخيــال ملحبوبتــه، عــامل 

يكون فيه اإلمراطور الوحيد ومل تكن ملكتها سوى 

زهــراء أمريتــه التــي ستشــاركُه العيــش. ولكــن الواقــع 

يغــادر  ظــروف جديــدة  تنشــأ  الحلــم.  مــن  أقــىس 

عبداملجيــد قريتــه مســافراً ســفراً طويــالً متجــّوالً مــع 

للرهبــان وعامــالً يف املطاعــم.  الدراويــش وتابعــاً 

يعيــش حيــاة مبختلــف ألوانهــا ومســتوياتها متقّمصــاً 

أدواراً متنّوعــة، حتــى جعلــه صاحــب تجربــة روحيــة 

فريــدة عــرف معهــا معنــى الحيــاة وســبب الوجــود. 

صــدرت مؤخــرا عــن الــدار العربيــة للعلــوم٬ النســخة 

العربية لرواية »رفيقة الصبا«وقد ترجمها عن اللغة 

املاالياالمية إىل العربية سهيل عبدالحكيم الوايف 

يف مائــة و اربــع صفحــات.

»قصص من الهند« ٢٠١٩م
القصــص  مــن  طيبــة  مجموعــة  مختــارات  هــذه 

قــام برتجمتهــا  التــى  الهنــد  مــن  الحديثــة  القصــرية 

الهــدوى. وهــي  و تعريبهــا د. محمــد عبــد الكريــم 

نســخة صادقــة للحيــاة الهنديــة واختالجــات ذهنيــة 

لشــعوبها املتنوعــة لغــة وثقافــة. جمــع هــذا الكتــاب 

سبعة ادباء معروفني من الهند الذين احتلوا مكان 

الصــدارة بــادب الهنــد وفنهــا إىل مســتوى العــامل.

وهذا الكتاب يحتوى اربعة من ادباء امللياملية. 

منهــم فايكــم محمــد بشــري و قصتــه الحيــاة واس ك 

فوتاكات و قصته االنسان و الطبيعة و ت فامتنابن 

و قصتــاه طفلــة تبعــث النــور والبحــر وكمــال ثريــا و 

قصتــني مــن ابداعاتهــا املاعــز و البقــرة املقدســة.
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 »مختارات من شعر كيراال 
المعاصر« ٢٠١٩م

شــعراء  قصائــد  مــن  مختــارة  مجموعــة  هــذه  و 

الشــاعر  برتجمتهــا  وقــام  املليــامل.  بلغــة  كــرياال 

هــذا  يحــوي  غانــم.  االمــارايت د. شــهاب  االديــب 

مــن  وشــاعرة  لـ 62 شــاعراً  الكتاب 130 قصيــدة 

الدينــي  بالزعيــم  بــدءاً  كــرياال املعارصيــن  شــعراء 

بطالبــة  وانتهــاًء  )1865-1828م(  كــورو  نارايانــا 

املدرســة ربيــكا جــون املولــودة عــام 2000م، وهــو 

بذلــك يضــم جــل شــعراء كــرياال املعارصيــن وبعــض 

الواعديــن.

ويقــدم الكتــاب منــاذج مــن شــعر الرومانســيني 

الثالثــه آشــان وألــور وواالثــول، ثــم لعــدد مــن شــعراء 

بدايات الحداثة، ويلقي الضوء عىل أعال الشاعر 

الســاخر تشــيانام تشــاكو والشــاعر البــارز أو. إن. 

وي. كــوروب. ويعــّرج عــىل كتابــات الشــاعرة كــاال 

ثريا التي رشحت لجائزة نوبل، مبا يف ذلك بعض 

قصائدهــا بعــد اعتناقهــا اإلســالم. ويقــدم الكتــاب 

عــن  بدفاعهــا  املعروفــة  الشــاعرة  قصائــد  بعــض 

البيئــة ســوكاثا كومــاري، وكذلــك الشــاعر اإلنســاين 

املرتجــم  يتوقــف  كــا  راماكريشــنان.  كادمانيتــا 

نوبــل ك.  الــذي رشــح لجائــزة  الشــاعر  مــع  طويــالً 

ولــه  الكتــاب،  هــذا  كاتــب متهيــد  ستشــدانندن، 

قصائــد يدافــع فيهــا عــن قضايــا العــرب . وهنــاك 

أيضــاً منــاذج لشــعراء بارزيــن يف هــذه املختــارات 

أمثــال شــانكارا بيــالي وبرابهــا فارمــا وشــوليكاد وأنــور 

عــيل. كــا تقــدم هــذه املختــارات قصائــد لشــعراء 

مــن كــرياال قضــوا فــرتات مــن حياتهــم يف اإلمــارات 

والخليــج وكتبــوا عــن تجاربهــم الحياتيــة هنــاك، وقــد 

اختــار القصائــد التــي ميكــن ان تهــم القــارئ العــريب، 

والتــي ميكــن أن تشــكل جديــداً بالنســبة لــه.

ورغم هذا كانت هناك محاوالت اخرى لرتجمة 

االبداعــات املليامليــة إىل العربيــة. و منهــا الزهــرة 

شــاعر  اشــان  لكــارن  القصيــدة  وهــذه  الســاقطة 

ترجــم  قــد  امللياملــي  األدب  ســاحة  مشــهور ىف 

1989م  ســنة  ننمنتــا  مولــوى  أبوبكــر  العربيــة  إىل 

للشــاعرة  اللــه«  »يــا  للنــر. و  العرفــة  عــن  وصــدر 

بيــد مويــدو  ثريــا ايضــا ترجمــت إىل العربيــة  كمــال 

مولــوي و صدرهــا دار اإلســالم للنــر مــن كاليكــوت 

عــام 2003م. ومــن األعــال املرتجمــة مــن مليــامل 

بعــض قصــص ىف ك فــاركادو و قصــة املــاء لوايكــم 

وهــذه  ثريــا.  لكمــال  »اىّن«  قصــة  و  بشــري  محمــد 

الثالثــة ترجمهــا واكبــري. وهنــاك مبــادرات واعدة من 

مرتجمــي الجيــل الجديــد الذيــن ينــرون محاوالتهــم 

ىف املجــالت و الجرائــد العربيــة مــن بلــدان العــرب.
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that would be used to assess participation. 
This could be arguable since offering marks 
for participation is not a straight forward 
exercise, as what exactly constitutes 
participation? What level of participation 
are we looking for? and what attributes does 
participation have?

Given the above considerations, the 
assessment of the learning outcomes of this 
project will be formative. Two informal face-
to-face group feedback sessions will be held 
at the end of each cycle in which students 
will discuss their views, reflections, as well 
as the pros and cons of their experience in 
the project. Student self-assessment will also 
be embedded in the activities. Parts of the 
activities, for example, will require students 
to reflect on difficulties they face when 
dealing with an activity, the reason for such 
difficulties and how they overcome them. 
By sharing reflection and self assessment 
on line, group interaction and peer feedback 
will be encouraged. Success will be measured 
and evaluated informally through a survey 
given to students at the end of the project to 
obtain feedback and evaluate the activities.

Limitations

Upon reflection designing this project 
highlighted the fact that unless activities 
are assessed or part of an assessment, 
students tend not to commit or take 
part. Incorporating some kind of formal 
assessment in this project poses all sorts 
of questions as mentioned previously. This 
project is designed and delivered as a pilot 
on voluntary basis and currently it cannot 
be linked to any formal assessment for the 
reasons mentioned earlier. Although most 
of the learners on this module seem to be 

interested in learning about Arab culture for 
various reasons there is no guarantee that 
the level of participation or the number of 
participants will be substantial.

Conclusion

Ashar and Skenes (cited in Rovai, 2007) 
note that ‘learning needs are strong enough 
to attract adults to a higher education 
program, but not to retain them’. As 
individual learners will be encouraged to 
participate in this project on voluntary 
basis, the dual problems of attraction and 
retention could potentially create some kind 
of imbalance in the learners’ knowledge and 
experience on this module, particularly for 
those who choose not to take part in the 
project. However, one could argue that it 
is up to adult learner to take responsibility 
for their own learning. Being aware of this 
possibility, I have to accept that the project 
could come to a halt at some point or have a 
very low participation level. In an attempt to 
minimise the impact of these shortcomings, 
the project is divided into two cycles and 
will start at a point that avoids busy cycles 
of assessments and exams. A great amount 
of flexibility, commitment, patience has to be 
invested on the instructor’s part in order to 
maintain the level of students’ motivations 
and engagement. It is also anticipated 
that this project is going to be very time 
consuming. The amount of voluntary effort 
and time invested in this project poses all 
sorts of questions about its practicality, the 
possibility of repeating it in coming years or 
disseminating it in other languages as good 
practice. (2715) words
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learning progress will be given to students 
during all the stages of the project. It is also 
crucial to foster a culture of trust and mutual 
respect and boost students’ self esteem and 
confidence.

Timescale, Online Tools and Support

The project timescale amounts to ten weeks 
spread over two semesters in a pattern 
that avoids busy oral exams periods and 
assessment submissions deadlines. It will 
begin in the fifth week of teaching in order 
to give the learners a reasonable amount 
of time and an opportunity to get to know 
the instructor and each other. Garrison and 
Anderson note that

‘communication and internet technologies 
provide a high degree of communicative 
potential through asynchronous interaction 
design options’ (cited in Garrison and 
Cleveland-Innes,

2005). On one hand, asynchronous 
interaction encourages ‘reflective versus 
spontaneous discussion’ meanwhile it 
has the advantage of flexibility (ibid.). 
Participants can log on at their convenience 
and do not have to communicate in real time 
thus I will use the discussion board. Yet, it 
is essential to be aware of the shortcoming 
of asynchronous communication such as 
misunderstanding due to the absence of 
cues, students losing motivation, a large 
number of entries and certain participants 
dominating the discussion. However, these 
issues can be minimized or eliminated by 
the instructor’s ‘skilful facilitation of online 
discussions’ (Rovai, 2007).

According to Laurillard’s conversational 
frameworks there are five forms of media; 
narrative, interactive, communicative, 

adaptive and productive. Each form of those 
five offers a different kind of support for a 
range of learning experience (Laurillard, 
1993). In this project students will use 
narrative media in the form of video clips and 
texts. They will also use Interactive media 
such as search engines and communicative 
media such as the discussion board for the 
online group interaction. A training and 
induction session outside the timetabled 
class time will be arranged before the start 
of the project to familiarise students with 
the use of the discussion board. The session 
will also discuss the aims and objectives 
of the project, activities, timescale, online 
discussion protocol and netiquette.

Assessment and Feedback

As explained earlier, the module is delivered 
within a standardised programme that has 
a set pattern of assessments for all eight 
languages on the programme. Due to the 
constraints of this pattern of assessment, 
it is not possible to allocate marks for 
participation or assess the outcomes of the 
project within the formal framework of 
the programme assessment methods. The 
latter is formed of five assignments, two oral 
exams and one written exam. It would be 
helpful if the possibility of allocating marks 
for participation became available on the 
module. This would potentially help in 
maintaining student participation in such 
projects.

In her blog, Cootes, (2014) wrote ‘[m]
y experience also tells me that unless 
participation counts towards the final 
mark, few students will fully engage with 
the process’. While I agree with Cootes’ 
argument, I am not sure about the criteria 
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mediators between two cultures’ (ibid.). 
To illustrate how this might work on my 
project, I refer to the theme of food because 
it is one of the four ‘Fs’ already identified and 
I want to show how something that is often 
used in a simple way as a language ‘topic’ 
can be developed in a more rigorous and 
sophisticated fashion. Crucially, the theme I 
will use will focus on food as a sociocultural 
activity and encourage students to explore 
the attitudes and contexts in which food 
is produced, presented and consumed in 
different cultures. For example, starting 
points for student-led enquiry might include 
the labelling of halal products, attitudes to 
particular diets such a vegetarianism, and 
concepts of the meal in family life.

Principles of Design

The stages of the project will be follow 
Salmon’s Five Stage Model which ‘provides 
a way of ‘scaffolding’ students’ participation 
in online courses’ (Salmon, 2002). It also 
provides the advantage of knowing ‘how 
participants are likely to exploit the system 
at each stage’; this subsequently helps to 
avoid ‘common pitfalls’ (ibid.) Meanwhile 
the project will use Chickering and Gamson 
(1987) seven principles for good practice in 
education as a guide line in each stage as 
discussed below.

Schedule and Implementation

The project will start in the fifth week 
of teaching after students have become 
relatively familiar with each other and 
the instructor during class contact hours. 
The attention in stages one and two (under 

Salmon’s model) of the project will be 
devoted to students getting to know each 
other online. Student-student contact 
and student-instructor contact will be 
encouraged. The instructor will share 
learning intentions and explain the aims of 
the project and the purpose of the online 
activities. Highlighting the meaning and 
benefits of establishing a collaborative 
learning community is also important in that 
stage. Students will be meeting online and 
face-to-face in formal and informal settings 
to fulfil the requirements of the structured 
activities. The instructor will keep regular 
monitoring of the online discussion, weave 
the discussion entries, provides weekly 
summaries on regular basis and introduce 
new activities. The instructor will also 
provide feedback on the group progress 
throughout all stages of the project. Activities 
will be kept simple and clear to promote 
‘extrinsic motivation’, which should help 
in facilitating the second stage of building a 
collaborative learning community.

In the third stage ‘participants engage in 
mutual exchange of information’ both online 
and also face to face to fulfil the requirement 
of the online activities The instructor’s role 
of weaving online discussion and providing 
summaries is essential to guide the discussion 
at this point. The fourth stage will promote 
critical, creative and practical thinking. 
(Salmon, 2002). In this stage the learners 
‘look towards collaborating to achieve 
both course-related and personal goals’ 
(Salmon, 2002). Scaffolding will take place 
by engaging the participants in activities 
that involve reflection and self assessment. 
Online peer feedback and assessment will be 
encouraged. Stage five represents a return to 
more individual pursuits’ (Salmon, 2002). 
Support and constant feedback on the 
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Culture in Foreign Language Learning

Defining culture has always been problematic 
among researchers and sociolinguists due 
to its complex and intricate nature. Brown 
(2007, p. 122) writes that culture represents 
‘the ideas, customs, skills, arts, tools which 
characterize a given group of people in a 
given period of time’. The link between first 
language learning and one’s own culture 
goes without question since the learner is 
naturally immersed in their own culture 
without necessarily being fully aware of this. 
Yet teaching and understanding a foreign 
language and culture assume a different 
form. Byram (1989, p. 41) notes that teaching 
a foreign language in isolation of its culture 
deprives the leaner from cultural awareness 
and competency and only equips them 
for ‘survival and routine transactions’ in 
the foreign language. The significance of 
acquiring cultural competency in the foreign 
language is not limited to communicative 
purposes. In a broad sense, Fenner (2000, 
p. 142) argues that if education’s main 
objective is to develop the learners and 
achieve their personal growth then foreign 
language education should allow them the 
‘opportunity to develop cultural knowledge, 
competence and awareness in such a way 
that might lead to better understanding of 
the foreign culture, the ‘other’ as well as of 
the learner’s own culture ‘the self ’’.

Blended Learning

The activities of this project will be 
delivered in a blended learning mode. Colis 
and Moonen (cited in Rovai, 2003) suggest 
‘blended learning is a hybrid of traditional 
face-to-face and online learning so that 

instruction occurs both in the classroom 
and online and where the online component 
becomes a natural extension of traditional 
classroom learning’. In my project the 
activities will be introduced in class and 
the discussion will take place online and 
whenever time allows it, class discussion 
will also be encouraged.

Theoretical Framework

When teaching and designing materials 
for such a broad and complex concept like 
culture, it is essential to consider which 
theoretical perspective to adopt. Whilst 
behaviourism views the learner as a black 
box and learning takes place by repetition 
and reinforcement, cognitivism views the 
learner as a computer and learning is recall 
of stored information. Constructivism, 
however, views learning as building 
knowledge by doing and argues that the 
learner should be guided to construct 
their own meaning and make sense of the 
world (Rovai, 2004). Whilst the first two 
approaches can work interchangeably 
in a language class where new language 
needs repetition, reinforcement and has to 
be stored and recalled, the constructivist 
framework seems to be the most suited to 
foster the approach to culture I am going 
to follow.

This approach may best be termed 
‘intercultural’. Risager (1998, p. 245) notes 
that ‘the intercultural approach draws 
upon the idea that culture is best learned 
through comparison of the target and the 
learners’ own culture. This approach is 
aimed at developing learners’ understanding 
of intercultural and communicative 
competences, enabling them to act as 
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standards limits the time available for 
cultural grounding. The time allocated in 
class to discuss relevant cultural issues in 
a manner that promotes critical discourse 
and reflection is inevitably compromised. 
Kramsch (1993, p. 218) notes that in language 
classes, culture is frequently reduced to 
‘foods, fairs, folklore, and statistical facts’. 
She points out that ‘the impact of culture 
on language learning and use is far more 
complex than the four Fs’ (ibid.). To move 
beyond this kind of cultural superficiality, 
I believe it is necessary to provide online 
extra-curricular activities that address the 
cultural dimension allied to defined learning 
outcomes. These activities should not only 
engage students in deep learning and critical 
thinking but also encourage collaborative 
leaning.

Social constructivists such as Lev 
Vygotsky emphasise that ‘students do not 
learn in isolation and cognitive psychology 
maintains that people naturally learn 
and work collaboratively’ (cited in Rovai, 
2007). Hence the activities with which I 
am concerned have to be delivered in a 
collaborative learning online environment 
where students’ interaction with each 
other, the content and the instructor is not 
simply an exercise of sharing or exchanging 
information, in that environment students 
need to be supported in order to develop a 
learning community.

Expanding on this idea, some researchers 
highlight the importance of creating ‘a 
community of inquiry where interaction and 
reflection are sustained; where ideas can 
be explored and critiqued; and where the 
process of critical inquiry can be scaffolded 
and modelled’ (Garrison and Cleveland-
Innes, 2005).

Learner Profile and Needs

The learner profile of Arabic courses on the 
University-Wide Language Programme has 
always been wide-ranging and culturally 
eclectic. A typical class averages 18-23 full-
time students aged 18-20 educated in the 
UK with similar educational backgrounds. 
The results of questionnaires I conducted to 
address issues related primarily to student 
profiles and motivations revealed that there 
are four categories of learners on this course:

• First, the course hosts many students 
of Muslim background who choose to 
study Arabic for religious and cultural 
reasons. They aim to improve their 
religious practices and convictions.

• Second, the learner profile also 
includes a number of second 
generation Arab students whom, in 
most cases, have either noticeably 
poor or no knowledge of their parents’ 
culture and language.

• Third, students from non-Muslim/
Arab backgrounds tend to be 
interested in studying the language 
primarily to enhance their career 
prospects in the UK, or to get a better 
job opportunity abroad.

• Fourth, other students seem to be 
interested in studying Arabic for its 
linguistic and cultural challenges, 
and are motivated by the subject 
matter independently of their cultural 
identity.

Across this spectrum, most students seem 
to perceive learning about the culture of the 
foreign language as a significant part of the 
course. This suggests that students have a 
reasonable level of motivation to take part 
in this project.
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In this paper I discuss the specifications 
for an online learning project I designed 
for blended learning delivery of a second 

year Arabic language module. This is a 
20-credit module taught weekly in a 3-hour 
class to post ab initio students studying Arabic 
in a university in the UK. Students taking this 
module have previously received 60 hours of 
language tuition in the preceding academic 
year. The module outcomes are aligned with 
the curriculum criteria of Levels A1/A2 of the 
Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR-L, 2001). Arabic is one 
of eight elective languages offered to students 
at different levels on the University-wide 
Language Programme. The learning aims 
and outcomes, teaching approaches and 
assessment patterns of all languages and 
levels are standardised across the programme.

Learning Circumstances

The teaching of Arabic on a standardised 
programme including European languages 

presents both linguistic and cultural 
challenges. The linguistic challenge 
lies in designing a curriculum for a non-
Indo-European language against CEFR 
framework and descriptors applicable to 
European languages. Students studying 
European languages at the same level as 
1ARAP02 are expected to communicate 
using a relatively wide range of expressions 
and sentences; for example, to express their 
career ambitions and future plans. Due to 
the linguistic density of the Arabic language 
and the additional time required to learn 
the script, students of Arabic can only 
communicate about similar topics using very 
basic sentences within very limited contexts. 
This makes it difficult to sustain intellectual 
interest in the material.

Project Aims and Rationale

Although the language is presented 
with reference to its cultural milieu, the 
pressure to maintain alignment with CEFR 
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solutions to such difficulties, the paper has 
offered a good number of suggestions that can 
assist in the upliftment of learners fluency in 
speaking in particular and in the other skills 
of the language in general. The proposed 
solutions are not exclusively meant for the 

learners of Arabic at University of Kerala 
or any other learners of Arabic elsewhere; 
however, these proposed solutions can 
be best invested by leaners who intend to 
develop their conversational skills of any 
other language, too.
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develop a believable conversation, and 
short enough for the average student 
to memorize.

2. It limits any utterance to a length the 
student is capable of producing with 
fair success after hearing it twice.

3. It adequately illustrates the new 
grammar or vocabulary of the lesson 
but strictly controls the number of 
new items presented.

4. It takes into consideration, in content 
and style, the age and interest of the 
students.

In addition to the above requirements he 
add the flowing:

1. The dialogue teaches vocabulary and 
structure(s) as native speakers speak 
the language

2. The dialogue adjusts itself to natural 
social situations

3. The dialogue saves time, as no long 
explanations are needed

4. The dialogue allows a lot of 
substitution exercises because of its 
plasticity

Teacher instruction: It is suggested that 
teachers should refrain from the heavy use 
of the mother tongue with learners in and 
outside classrooms and instruction should be 
fully in the target language, Arabic. Difficult 
words and complicated structures should 
be also explained in the target language. 
It is from teacher’s strategy in delivering 
the lectures, learners can build up and 
develop their linguistic and communicative 
competences.

Teaching/ learning methods :  In 
addition to adopting structural syllabus and 
the grammar translation method (which 
appear to be heavily used) in the teaching of 
Arabic as L2/FL, it is highly recommended 
to adopt other effective teaching methods. 

These include the communicative language 
teaching, community language teaching, 
natural approach, audio-visual approach, 
blended learning i.e., a combination of 
traditional and online learning, etc. as means 
to achieve different aims in teaching Arabic.

Other suggested remedies that could help 
in enhancing learners’ conversational skills 
include discussions, telling stories, role-
play, imitation and simulation, continuous 
presentations, brainstorming, reporting, 
practicing making comparison and giving 
instructions, teachers’ encouragement 
for students to practice conversations 
constantly and reading from magazines and 
newspapers.

8. Conclusion

Arabic is one of the ancient and widespread 
languages that is taught and learned in 
many places around the globe. In the Indian 
context, Arabic has a good popularity and 
therefore it is taught at many universities and 
schools around the country. As is the case of 
other foreign languages, learners encounter 
several difficulties while learning Arabic. 
The present study aimed to investigate 
some of the difficulties that face the Malayli 
leaners of Arabic at University of Kerala, 
especially in the conversational part and 
then suggest plausible solutions for such 
difficulties. Participants in the study revealed 
a number of challenges facing them while 
trying to make conversations with their 
peers, teachers or native Arabs. This research 
has addressed the difficulties raised by the 
learners as well as some other difficulties 
from the viewpoint of the researcher and 
some other researchers. As is one of the chief 
objectives of the study is to propose plausible 
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the group work of four to six members than 
having larger group. This kind of activity 
could enhance the speaking skill and improve 
students’ talk as it allows all the members to 
be active participants. According to Awang, 
et al. (2013: 215), the group work activities 
usually consist of discussions, role-play, 
simulations, information gap, brainstorming, 
storytelling, interviews, story completion, 
and report presentations. Richards and 
Rodgers (2001: 106) states that “learners 
have only themselves as individuals and the 
group to rely on, and so must learn to work 
cooperatively rather than competitively. 
They need to feel comfortable both 
correcting each other and being corrected 
by each other.”

Open-ended questions over closed-
ended: Teachers should encourage students 
through raising open-ended questions rather 
than closed-ended ones, so that they allow 
students to elaborate on the topic under 
discussion with maximum use of spoken 
language.

Utilisation of mobile phones: Mobile 
phones can be utilised to do conversations 
with friend who have good knowledge in 
the language to be learned and sometimes 
learners can make calls to their well-known 
native speakers of the language. Lately 
this year, I have come to know through an 
Arab friend, who is eager to develop his 
conversational skills in English, that there 
is a free App to be installed in the phone 
named “hallo”. The App is designed for 
learning and practicing English, basically, 
(but there are other sites on the net that 
provide chatting in multiple languages) and 
includes a feature that permits the user to 
make calls to others depending on the user’s 
level (beginner, intermediate or advanced) 
that s/he can adjust beforehand.

Interviews: Interview is an important 
technique in communication and it 
stimulates learners to speak the language and 
develop their conversational skills. Interview 
allows for the practice of the language on 
various topics and occasions in pair or as a 
group. It helps to ask and answer wide range 
of questions. According to Sudirman (2013: 
8), students who incorporate interview 
technique in their learning process are 
strongly stimulated, confident, enthusiastic 
and very active in their classes.

Description: As a strategy to develop 
learners’ conversational skills, teachers 
or learners themselves can be trained on 
describing the world around them. The 
description should cover the three tenses: 
present, past, future. Topics could cover 
describing their family members, house, 
school, party, market, farm, airport, city, etc.

Dialogues: Dialogue is a useful and 
practical tool in language teaching and 
learning. It assists learners on how to think 
and how to listen and talk in an organised, 
intelligible manner. Some, especially those 
who feel shy to converse with others, may 
try to do monologues, but the effectiveness 
of conducting dialogues is much more 
fruitful. During the dialogue, the exchange 
of information and the learning from one 
another take place. In dialogues, a number 
of topics can be discussed such as culture, 
education, politics, economics, history, etc. 
According to Pilleux (1969: 204), dialogue is 
a helpful tool for “reminding” the students 
of what had been forgotten from their 
previous learning. He adds that (as he cited 
George McCready) some basic requirements 
for a dialogue should be available as follows 
(204-5):

1. It contains from three to ten 
exchanges. It is long enough to 



arabic conversational sKills among speaKers oF otHer languages: DiFFiculties anD solutions  13

listening activities as homework, especially 
if teachers do not have sufficient time in 
classrooms. The study also recommends 
that teachers should encourage students to 
watch TV shows that have subtitling even if 
they could not follow or understand in the 
initial stages, they should train their ears to 
the target language.

Conversations in Arabic: It is of great 
importance that learners of L2/FL should 
practice with their peers, teachers and 
native speakers of the language to be learned. 
Similarly, MFLS learners of Arabic should 
develop a culture to converse in Arabic as 
much as possible. These conversations could 
be in MSA as well as in the varieties that 
Arabs speak in their daily life. In a study 
conducted by Abu-Irmies (2014: 44), the 
study reveals that (83.7%) of learners of 
Arabic as a foreign language in Jordan (An 
Arab country) agreed that “it is difficult to 
use Modern Standard Arabic with the native 
speakers of Arabic in Jordan”. This is an 
indication that non-native learners of Arabic 
should be trained to practice listening and 
speaking in the dialects of Arabs in order 
to communicate effectively and in various 
situations. Commenting on the importance 
of teaching Arabic dialects, Al-Batal (1995: 
123) states that “the teaching of a formal 
variety of Arabic creates a fake model of oral 
proficiency by presenting the students with 
an artificial variety that is not used by the 
native speakers since no one uses ‘formal 
Arabic’ for daily life situations”.

E-learning: Electronic learning is an 
effective tool that can help learners sharpen 
and strengthen their conversational skills. It 
could be practiced individually, in groups or 
with the teacher in or outside classroom. It 
could be through online or offline modes and 
Apps. Practice can be conducted through the 

use of phones, computers or other electronic 
devices such as radios and televisions.

Training on the words and phrases 
that Arabs frequently use in their speech: 
The norm that is followed in learning a new 
language, including Arabic, is that teaching 
and learning takes place focusing on 
scientific, poetic, grammatical, and technical 
terms and phrases. To have fluent speakers 
in a language, it is here to recommend giving 
a good attention to the most frequently 
words and phrases used by Arabs in their 
speeches. That could be extracted through 
Arabic newspapers, TV channels, and also 
through the use of corpus tools such as 
arabiCorpus, The Arabic Learner Corpus, 
The Quranic Arabic Corpus, International 
Corpus of Arabic, Arabic Concordancer 
 King Abdulaziz City for Science ,املنقب العريب
and Technology (KACST) Arabic Corpus, 
Corpus of Contemporary Arabic (CCA), The 
Arabic Parallel Gender Corpus, etc.  .

Lesson summary: Everyday, we deliver 
lectures to students on various topics. This 
could be a worthy opportunity to have 
the students summarisng the delivered 
lectures at the end of the lecture time. It is 
suggested to have the summaries in the form 
of speech rather than in writing, so that to 
have the conversational skills of the students 
strengthened.

Preparing a lecture/speech: One 
strategy that could help in enhancing the 
conversational skills among learners is by 
having them prepare a lecture and/or speech 
to be presented in the upcoming classes.

Cooperative learning: Cooperative 
learning is very helpful, in which it enhances 
learners’ ability through the use of various 
cooperative activities that could take place 
in the form of pair work or group work in 
or outside classroom. It is suggested to have 
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guest lecturers, are not available in the 
Departments of Arabic at the University of 
Kerala and the researcher believes that could 
be also the situation in other universities in 
India.

Scarcity of Arab students: Lack of 
exposure to the target language through its 
speakers could slow the process of being 
fluent in the target language, especially in 
the speaking skill. It has been observed that 
there was only one student in the Department 
of Arabic at University of Kerala from Arab 
country, Iraq, doing his postgraduate study. 
The department staff reported that this 
is the first Arab student to join since the 
establishment of the department. Local 
students reported that they are getting much 
benefit from that Arab student, especially in 
the conversational part and coming to know 
more about the variations in Arab dialects.

Low motivation among learners: 
Motivation is an important factor in learning 
L2/FL. Being less motivated will result in 
low and slow learning of the language.

7. Proposed solutions

Conversations play a noticeable role in 
activating all the other skills of a language. 
It motivates the learners of L2/FL to learn 
and have mastery on the language faster 
and better. Long (1996) was one of the first 
researchers who discussed the influence 
of conversation practice on L2. He argues 
that conversation practice helps improve the 
acquisition of L2. In the present research, 
the following suggestions are proposed as 
solutions to help improve the conversational 
skills among the learners of Arabic as an L2/
FL. These suggestions include:

Motivation :  Learners with high 
motivation do better Richards and Rodgers 
(2001: 133) (ibid). Learners could have 
various motivational factors to push them 
towards having sharp conversational skills 
in Arabic. Some could be motivated to 
master Arabic as it is the language of the 
Holy Book, Qura’an, and therefore, they can 
read Qura’an properly and understand what 
they are reading. In addition to that, learners 
could be motivated to have mastery on 
Arabic so that they can read many religious 
books including Hadith, life of the prophet 
and his companions, Arab history, Arabic 
literature and poetry. As Gulf States (in 
which all are using Arabic as their mother 
tongue) are offering multiple jobs, especially 
for the people from Kerala, learning Arabic, 
especially communicative Arabic, will be 
very fruitful for the Keralite.

Self-confidence: Self-confidence is 
an important factor in the acquisition or 
learning of L2/FL. Learners with Self-
confidence and a good self-image tend to 
be more successful (ibid). Being shy, too, 
will hold the learners back from conversing 
with others and eventually have weak 
conversational skills.

Intensive and extensive audio-
visual tasks: We all were learners of a 
language other than our native tongues. 
My experience with learning English as FL 
through intensive and extensive audio and 
video materials always make me recommend 
these two strategies to my students to 
practice them every now and then. It is 
recommended to have the materials to be 
learned acted by the native speakers of 
the language, so that learners can perfect 
the pronunciation aspect, as well. The 
study of Rocío (2012: 30) recommends that 
teachers should provide students with some 
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institutions. However, when they listen or 
watch native Arabs, they listen to colloquial 
Arabic. Therefore, the existence of distinct 
varieties of Arabic causes a hurdle for them. 
Participants complain that in most cases 
they, to a large extent, fail to understand a 
conversation that is going on between the 
native speakers of Arabic when they use 
their local dialects. Similarly, if lectures or 
songs are delivered in dialects, non-native 
Arabs find it difficult to follow and/or 
understand.

Low self-confidence: loss of confidence 
or low self-confidence hinders the process 
of having eloquent conversationalists in L2/
FL settings, especially in the speaking skill.

Fear of errors: Fear of committing 
errors is another factor that holds the 
learners of L2/FL from conversing with 
others including their teachers, peers 
and the natives of Arabic. In fact, high 
personal anxiety is a major hindrance in the 
acquisition or learning of L2/FL.

Difficulty in understanding the other 
speaker: In some situations, the participants 
revealed that while they are carrying out 
conversations with others, they do not fully 
understand what the other speaker is trying 
to say, especially when they speak fact. 
Subsequently, the course of conversation 
comes to dead end.

In case of understanding, there is 
no complete and clear answer: Some 
participants mentioned that in some 
situations, they do understand the speech 
and content of the other speaker(s), but 
when it comes to respond, they usually 
respond with incomplete and unclear 
responses.

Weak knowledge of morphological and 
grammatical structures: Though most of 
the teaching for any foreign language rotates 

around the grammatical and syntactic 
structures, here, some participants raised 
the issue of not having sufficient knowledge 
on these two areas. This could be due to 
the complexity of Arabic morphological and 
grammatical structures or could be related to 
textbook materials’ design and the teaching 
style of Arabic in these institutions.

Shyness: Number of learners reported 
that they usually feel shy to speak in Arabic 
and in some situations they avoid speaking 
in Arabic as not to be ridiculed and/or 
accused of being show-offs. This of course 
is a wrong belief and holds the learners 
back from advancing in developing their 
conversational skills.

Not doing enough efforts to develop 
the conversational skills: Learners 
acknowledge the fact that they themselves 
do not exert much effort to improve their 
conversational skills.

Other difficulties from the viewpoint 
of the researcher(s)

Connected speech processes: One of the 
confusions that learners of L2/FL encounter 
is on what is called connected speech. 
Commonly, learners of a language other than 
their native one are trained to pronounce 
and listen carefully to words in isolation. 
However, when these learners are exposed 
to actual conversations, especially by native 
Arabs or fluent non-natives of Arabic, they 
find themselves listening to speakers who 
string two words or more together (fast 
speech) and subsequently lose the hold 
of the conversation or fail to continue the 
course of conversation.

Lack of Arab teachers: Native Arab 
teachers, either under contact basis or 
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it comes to the conversational part of 
the language, which requires putting all 
the other skills together to communicate 
with others verbally. The researcher is 
trying to examine some of the difficulties 
that encounter the MFLS of Arabic when 
they indulge in conversations and then 
suggest some reasonable solutions for such 
difficulties.

Difficulties from the  
viewpoint of the learners

Over focus on language rules: Accuracy 
over fluency leads learners to face difficulties 
in having smooth and fluent conversations 
because they pay more attention to the 
grammatical rules of the language and how 
to produce grammar error-free statements. 
That great attention on grammatical rules 
leads to taking longer time to think of and 
produce grammar error-free statements 
and in most cases discontinuity of the 
conversations take place.

Translation from the first language: 
Learners of Arabic complain of the 
interference and transfer of feeling 
elements (thoughts and ideas) and 
grammatical elements (words, phrase, 
clauses and sentences) from their mother 
tongue (Malayalam) into Arabic via 
literal translations. These translations are 
sometimes inaccurate and far from the 
desired meaning in the target language, 
Arabic. Therefore, even if they formulate 
and produce complete utterances, they fail to 
deliver clear meanings in Arabic. It could be 
appropriate if learners translate the idea as a 
whole instead of word-by-word translation.

Lack of sufficient vocabulary: Some 
participants complain that they do not 

have enough vocabulary so that they could 
converse on various topics with others 
around them. The researcher believes 
that those learners do have a good store 
of vocabulary but in the context of making 
conversations, they may mean that they 
suffer from having or retaining some 
words and phrases that are frequently used 
to initiate, take-turns, interrupt, ask for 
clarification, and end a conversation.

Poor remembrance of appropriate 
vocabulary: Some participants raised 
the issue that even if they have sufficient 
vocabulary, they many a times stuck in the 
beginning or middle of the conversation 
as the appropriate vocabularies related 
to the topic under discussion cannot be 
remembered. That could be because of the 
tension of the learner or the less practice 
of conversations in Arabic language, as 
‘practice makes perfect’.

Fear of conversing with others: 
Participants reported that after years of 
learning Arabic, they tend to talk and make 
conversations in Arabic; however, they 
usually fear to talk with their teachers and 
peers in the campus. The fear increases 
when it comes to make conversations with 
some of the Arab students and researchers 
who are doing their higher studies in other 
departments in the university.

Speed of the other speaker: Usually 
learners of L2/FL find it difficult when 
the other interlocutor speaks fast, so that 
it becomes too hard for them to follow and 
understand the conversation fully. The faster 
the speaker, the more frustrated the listener 
becomes, especially for the listener who is 
not well-trained in conversations.

Multiple Arabic dialects: MFLS study 
and practice Standard Arabic, or to be 
exact MSA, in their classrooms at formal 
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both sides rather than printed individually 
(except with some letters such as [،ا، د، ذ، ر 

 ,which can be transcribed in IPA as [ʔ ,[ز، و
d, ð, r, z, and w respectively], in which these 
letter can be joined with other sounds from 
the right side only, as in ‘turaab’ تراب meaning 
‘dust’). Thirdly, there is no capitalization for 
Arabic letters. Finally, short vowels in Arabic 
are usually invisible and can be represented 
by signs called Fatah, Damma, and Kasra and 
represented by ( ُـَ ), ) ـ ( and ( ِـ (, respectively, 
and placed above or under the consonant 
letters as in ‘kutiba’ كُِتَب which means ‘it 
was written’.

According to Muqbil (2006: 15-6), Arabic 
consists of 28 consonant phonemes. There 
are eight vowels sounds in Arabic; three of 
them are short vowels /a, i, u/, which we 
called above Fatah, Damma, and Kasra, in 
words like /ʕadd/ َعد, /ʕidd/ِعد , and /ʕudd/ 
 which mean ‘counted’, ‘promise’ and ,ُعد
‘comeback’, respectively. Three vowels are 
long /a:, i:, u:/ as in the words like /ʕa:d/عاد, 
/ʕi:d/عيد and /ʕu:d/عود which mean ‘came 
back’, ‘feast’ and ‘lute’, respectively. Two 
are diphthongs in which they constitute 
the short vowel sound /a/ placed before 
the semivowels /j/ and /w/ as in /ʕajn/ عني 

and /ʕawd/َعْود, meaning ‘eye’ and ‘return’, 
respectively.

3. Objectives of study

The present study is carried our with two 
chief objectives:

1. To  i nve s t i g a t e  t h e  c o m m o n 
difficulties faced by MFLS of Arabic 
at the University of Kerala in making 
conversations.

2. To propose solutions that enhance the 
conversational skills among the MFLS 

of Arabic at the University of Kerala 
and elsewhere.

4. Questions of study

1. What are the difficulties faced while 
trying to converse with someone or a 
group in Arabic language?

2. What are the strategies (here we 
call them suggested solutions) do 
learners of a L2/FL should follow, 
so that they become proficient in 
holding successful and meaningful 
conversation(s) in Arabic?

5. Methodology

The present study was a case-study carried 
out in the Department of Arabic at University 
of Kerala on postgraduate students (MA 
programme). The study employed semi-
structured individual interviews with 
10 students, direct observations, group 
discussions and a questionnaire with 10 
students to elicit data. The study covered 
all students from the first and second-year 
Malayalam first language speakers (MFLS), 
whose first language is Malayalam in the 
State of Kerala, India). The total number of 
the sample was 29 students, 15 from second 
year and 14 from the first year. The study 
employed the descriptive and analytical 
method. The data were analysed qualitatively.

6. Difficulties faced in conversations

Learning a language in an environment 
where its speakers are not available is a 
tough task. The problem maximises when 
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Communicative Arabic” and “Diploma in 
Communicative Arabic”. This paper is con-
cerned with investigating the conversational 
skills among the students in the Department 
of Arabic at University of Kerala in the post-
graduate level, from both first and second 
year students.

A conversation can take place between 
two persons or between groups. Sometimes, 
we have conversations with our own selves, 
called internal conversations. Sometimes we 
succeed and sometimes we fail to continue 
or come to a successful end during the 
course of conversations. Be it on the phone, 
at the bus stop, at school, etc., coming 
to a successful and meaningful end in 
conversations means that the interlocutors 
have sufficient linguistic competence 
and sharp communicative competence 
(conversational skills), too.

Many of the second language (L2) or 
foreign language (FL) learners after months 
or even years of study become fluent in 
language skills such as reading, writing and 
even listening, but when they are placed in 
speaking tasks, they are found to be average 
or below average conversationalists.

2. Arabic Language

Arabic is an ancient language and claimed to 
be the official or co-official language in 25 
countries (“List of countries where Arabic is 
an official language,” n.d.) January 01, 2020. 
It is classified as a Semitic language which is 
different from the language of the learners 
under study (Malayalam, a Dravidian 
language spoken in Kerala State, India). 
Arabic is the language of the sacred book 
(Quraan) and more than 1.5 billion Muslims 
worldwide practice Arabic language 

(World Arabic Language Day, 2012: 2). It 
is considered the fourth most-commonly-
spoken language in the world, and it is one 
of the six official languages in the United 
Nations (Algamal, 2018: 26).

In the Indian context, as cited in 
Abu-Irmies (2014: 3), Qutbuddin (2007) 
mentioned that there are 131.9 million 
Muslim who use the Arabic language in 
the recitation of the Holy Quraan, prose 
prayers, litanies (tasbeeh) and Sufi chants. 
To many of them they consider Arabic as 
inseparable from the message of the Prophet 
Mohammed (peace and blessings of Allah 
be upon Him).

There are many Arabic dialects in the 
Arab World (the countries that speak Arabic), 
but at schools and the media there is only one 
version, which is called Modern Standard 
Arabic (MSA). MSA is also named as Literary 
or Standard Arabic (SA) or Contemporary 
Arabic. MSA can be called the lingua franca 
as it is the means of communication with 
one another in the Arab World. Though all 
Arab countries have one common written 
language, one can notice a variation is the 
spoken words from one country to another. 
According to Hestler and Spilling (2010: 
95), the dialects spoken in Arabic are four: 
Syrian, Arabian Peninsula, Moroccan, and 
Egyptian. Some of these dialects are mutually 
unintelligible in which when a Yemeni 
person converse another speaker from 
Morocco, they find difficulty in flowing and 
understanding the Moroccan dialect. Local 
dialects also vary within one country. All 
these variation add a difficulty to the person 
who learns Arabic as L2/FL.

There are four special features for 
Arabic language (Ryding 2005: 10). Firstly, 
it is written from right to left. Secondly, the 
letters within words are connected from 
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AbstrAct

The current paper was presented in the international conference on “Teaching Arabic Language 
to Non-native Speakers: Experiences and Futuristic Vision” and held from Dec. 16-18, 2019. 
Conversational processes play a dynamic role in the development and rapid acquisition or learning 
of first, second or foreign language. However, it can be observed that learners of a language that is 
not their native tongue do not do well in the conversational part of language learning, especially 
those who learn the new language in educational institutions through formal instruction. The 
current paper is a case-study that discusses the difficulties faced by the students at University of 
Kerala, enrolled in the postgraduate programme in Arabic Department, when it comes to engage 
with others in authentic conversation(s) in Arabic, either with their Keralite peers or native Arabs. 
The data were collected through semi-structured individual interviews, direct observations, 
group discussions and a questionnaire. The total number of participants were 29 students. Several 
difficulties that were elicited from the students are listed and detailed in the paper. Subsequently, 
some solutions are also proposed with some elaboration.

1. Introduction

Language is basically used for communica-
tion. Arabic language is taught at many uni-
versities and schools around the world. In 
India, Almanani (2016) mentions that there 
are more than 35 research centres that offer 
doctoral studies in Arabic language and liter-
ature. The oldest universities that offer pro-

grammes in Arabic language are Jawaharlal 
Nehru, Aligarh Muslim, Jamia Millia 
Islamia, Delhi University and many others. 
In University of Kerala, the Department of 
Arabic (established in 2001) offers courses 
in the undergraduate, postgraduate and doc-
toral levels. Other training programmes are 
also conducted by the Arabic Department 
at University of Kerala such as “A Course in 
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