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 :بحثممخص ال

لعقكد األخيرة مف القرف التكامؿ المغكم الذم اكتممت أركانو في اإذا كاف  
رفض لدل دارسي المغات األجنبية، كي عناصر الخبرة المغكيةبترابط يعنى  العشريف

الفرصة لمتفكير كالربط كالتحميؿ، يتيح ك إلى نحك كصرؼ كقكاعد كبالغة،  يا تفتيت
مختمؼ الجكانب الفكرية،  تعادؿ بيفالنمك المإضافة إلى كتجنب الّتكرار، 

"تعممكا مقرر  محتكل، فإف تناكؿ الخاصة بيذه الشريحة كالنفسحركية، كاالنفعالية
التخصصات اإلنسانية داخؿ جبارية في مجاؿ كاحد مف المقررات اإلكىك العربية"، 

ؼ عمى مدل ، كالكقك كحداتو تحميؿييدؼ إلى الجامعات في جميكرية إيراف، 
أما أبرز النتائج   .االجكانب المعرفية فييإضافة إلى ، كأىدافيا كغاياتيا، ياترابط
نسجـ بما ي نصكصالعناكيف اختيار  انتقائيةالبحث، فتتمثؿ في  اخمص إلييالتي 
الشحنات مف خمك المقرر ، إضافة إلى كاليكية الكطنية لعقديةا يديمكجيةاألمع 

، كالتركيز عمى ترسيخ دكر اإليرانييف األكائؿ عربيةالتاريخية الثقافية ك الحضارية ك ال
 .  دكف غيرىـ في صنع الحضارة اإلسالمية

التكامؿ المغكم، حاجة الدارسيف، تعممكا العربية، محتكل، كممات مفتاحية: 
 .تراكيب، ميارات، تدريبات، تحقؽ

ق. ٖٚ٘ٔال شؾ أف التغييرات الجذرية التي فرضتيا ثكرة بيمف مف عاـ )
أف يفرضكىا تيا ـ(، قد اتسمت بأيدلكجيات عقدية كفكرية استطاع قاد1978 –ش 

أما عمى كافة طكائؼ المجتمع في فترة كجيزة بعد آف آلت ليـ كافة مناحي الحياة. 
كاحدة مف أىـ األكلكيات كانت  فقد، العممية التعميمية كالتربكية في مسارىا العاـ

التي حرص عمييا ىؤالء القادة، كتمسككا بيا، إليمانيـ بأف تعميـ الفرد كتنشئتو 
كبطبيعة الحاؿ كاف نافعان لذاتو كمجتمعو. ىذا الفرد تؤسس ألف يككف  ،قضية قكمية
بمثابة نصيب مف ىذه العممية، بؿ نالت حظان أكفر منيا، كأضحت  لمغة العربية

المكسكم الخميني، زعيـ ثكرة إيراف حيف كقؼ  قمب النابض في جسد ىذه العمميةال
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مقكلتو الشييرة "ال تقكلكا ليست المغة العربية لغتنا، المغة العربية  يردد كمؤسسيا
العبارات قد دفعت تمؾ لغتنا، المغة العربية لغة اإلسالـ، كاإلسالـ لمجميع". 

بالدىـ مادة تنص عمى جعؿ المغة العربية  ألف يضمنكا دستكرآنذاؾ بالمسؤكليف 
التي ىي لغة القرآف الكريـ، المغة الرسمية لممعارؼ اإلسالمية في جميع أنحاء 

تغييرات جذرية كنكعية في مسيرة تعميـ المغة العربية داخؿ األمر الذم أحدث إيراف. 
ـ طالب المدارس المدارس اإليرانية، بدءان بالمناىج، كانتياءن بالدراس، حيث تقرر إلزا

المتكسطة كالثانكية اإليرانية بتعمميا طيمة سبع سنكات، إلى جانب شريحة الطالب 
 المتخصصيف في المجاالت اإلنسانية داخؿ الجامعات. 

كذلؾ كاف لتكصيات المؤتمرات كالندكات كحمقات النقاش داخؿ أركقة    
كفعاؿ كال يزاؿ في تحديد  العديد مف الجامعات اإليرانية كمراكزىا البحثية دكر بارز

أىداؼ تعميـ المغة العربية كتعمميا داخؿ المدارس كالجامعات اإليرانية، كالكقكؼ 
 عمى صعكباتيا كتحدياتيا، ك اقتراح الحمكؿ كالمعالجات ليا.

عندما نطمع عمى مسيرة تعميـ المغة العربية كتعمميا داخؿ مشكمة الدراسة: 
فريقيف نجد أنفسنا أماـ  ، خيرةمة العقكد الثالثة األالمدارس كالجامعات اإليرانية طي
، أحدىما، يشيد بالجيكد التي بذلت لمنيكض بتعميـ يخالؼ كؿ منيما آراء اآلخر
مف كاقع خصكصية المغة  ىذه المؤسسات التعميميةالمغة العربية كتعمميا داخؿ 

إلسالمية، العربية كطبيعتيا، كدكرىا الفعاؿ في تحقيؽ كافة تنكعات الغايات ا
أسباب تراجع كافة شرائح رصد كالحضارية، كاالجتماعية كغيرىا. كثانييما، ي

إلى ، المؤسساتىذه بؿ إحجاميـ عف تعمـ ىذه المغة داخؿ  ،الدارسيف اإليرانييف
جانب قصكر المعمميف كتراخييـ في تحقيؽ األىداؼ المعمنة، كانعكاسات ذلؾ عمى 

 غايات الدارسيف كتمبية حاجاتيـ. 

 ( ٔ)"تعممكا العربية" مقررعند تناكؿ محتكل دفعا بنا ىذا الرأياف المتبايناف    

ف نضع أماـ القارئ بعض اإلشكاليات التي تدكر جميعيا في فمؾ يتسؽ في أل
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ثمة ترابط كتعادؿ بيف كافة : ىؿ نيامجممو مع منيجية تعمـ المغات األجنبية، م
؟ كىؿ يشكؿ اكغاياتي اأىدافيمعة ىذه الكحدات مجتحققت ؟ كىؿ  مقرركحدات ال
ثـ نقترح    الدارسيف اإليرانييف؟ مف شريحة يذه اللبالنسبة المعرفي صعكبة  امحتكاى

 ليذه اإلشكاليات حمكالن كمعالجات مف كجية نظرنا.

 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ عدة أىداؼ، مف أبرزىا:أىداف الدراسة: 

لحاجات الدارسيف في ىذه المرحمة بعد  مقررمدل تحقيؽ محتكل ال -
 تقكيـ أىدافو كمقاصده.

إبراز أكجو القكة كالضعؼ في تعميـ المغة العربية ليذه الشريحة مف  -
 الدارسيف.

تقديـ مقترحات يمكف أف تسيـ في تطكير تعمـ المغات األجنبية  -
 بشكؿ عاـ، كالمغة العربية بشكؿ خاص. 

ة االتجاه التكاممي في تعميـ المغات اعتمدت ىذه الدراس منيج الدراسة:
، بعد أف استقر الرأم عمى أف ىذا االتجاه يركف إلى أسس لغكية، األجنبية كتعمميا

كنفسية، كاجتماعية، تؤكد عمى أف الميارات المغكية األربع ىي محكر التعمـ، 
كمرتكزىا التي تعالج الدرس المغكم عمى أساس أنيا كحدة كاحدة، تسعى لتحقيؽ 

 ة، ىي التكاصؿ المغكم السميـ في المحيط االجتماعي. غاي

أما تطبيؽ ىذا االتجاه التكاممي في عممية تعمـ المغات األجنبية، كمنيا     
المغة العربية، فيستند إلى أسس كمبادئ تؤكد عمى كحدة المناىج المغكية كترابطيا، 

دريب مف خاللو حيث تقدـ الدركس المغكية مف خالؿ النص القرائي الذم يتـ الت
عمى التنمية القرائية، ثـ الكظيفة النحكية، كالصنؼ المغكم، كاألسمكب المغكم، 
كالظاىرة اإلمالئية، كالرسـ الكتابي، كأخيران التكاصؿ شفاىيان ككتابيان. كفي ظؿ ىذه 
المبادئ التي تؤسس لكحدة المغة كتكامميا، يبنى الدرس عمى كفاياتيا كمياراتيا 
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ارىا كحدات أساسية، ككسيمة لغاية ميمة، ىي االتصاؿ الفاعؿ بيف األربع، باعتب
 . (ٕ)الناس

دكر تعمـ المغة العربية في تنمية ميارات  كسعيان مف جانبنا لمكقكؼ عمى   
الدارسيف اإليرانييف كقدراتيـ، كتمبية حاجاتيـ الدينية كالثقافية، كالمغكية، كانعكاس 

سكؼ نتبع في ذلؾ دراسة تحميمية كمية لمحتكل الكتاب  ذلؾ عمى أدائيـ المغكم،
مكضع الدراسة، مف حيث الجكانب المعرفية، كالمغكية،  في ضكء األىداؼ 
التدريسية، كالغايات كالحاجات المعمنة مف قبؿ المؤسسات التعميمية المعنية، دكف 

خراجو.  النظر في الجكانب الخاصة بإعداد ىذا الكتاب كا 

اختارت الدراسة كاحدان مف مقررات تعميـ المغة العربية  حدود الدراسة:
لمدارسيف اإليرانييف في المرحمة التي تسبؽ الدراسة الجامعية، تتمثؿ محاكرىا فيما 

 يمي مف نقاط:

تحميؿ محتكل مقرر دراسي عنكانو: تعممكا العربية، ألفو الدكتكر عيسىى  -
رانية في العاصمة اإليرانية طيراف عاـ تقى زاده، كنشرتو كزارة التربية كالتعميـ اإلي

 ـ. ٕٔٔٓ

( الخاص بشريحة مف ٕ،ٔ"تعممكا العربية" الجزء )مقرر عرض  -
الدارسيف اإليرانييف الذيف أنيكا المرحمة الثانكية، كيرغبكف في االلتحاؽ بإحدل 

 األقساـ األكاديمية اإلنسانية.

كل المقرر، لمتعرؼ رصد االتجاىات الدينية كالثقافية كالمغكية في محت -
 عمى حقيقة مالئمتيا مع احتياجات الدارسيف كأغراضيـ.

إبراز المالحظات الخاصة كالعامة مف خالؿ تحميؿ العناصر المتماثمة  -
 في المقرر.
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جميع الدراسات التي تكفرت لدينا في مجاؿ تعميـ المغة  الدراسات السابقة:
العربية لإليرانييف، كاطمعنا عمييا بطبيعة الحاؿ، قد أجريت داخؿ إيراف عمى مدار 
ثالثة عقكد مضت. كلعؿ مرد ذلؾ كاف جراء انشغاؿ جامعاتنا العربية بالدراسات 

يا، كتأسيس أكلى أقساميا األدبية المقارنة منذ انطالؽ مسيرة الدراسات اإليرانية في
األكاديمية في عقد الخمسينيات مف القرف الفائت. أما ما نمحظو حاؿ قراءتنا 
لمدراسات اإليرانية في مجاؿ تعميـ المغة العربية داخؿ المدارس كالجامعات اإليرانية، 
أف معظميالـ يتعد تحديد األىداؼ العامة لعممية تدريس ىذه المغة، كالتحديات التي 

جييا، سكاء عمى مستكل جميكر الدارسيف، أك المعمميف أنفسيـ، باستثناء كاحدة تكا
 أك اثنتيف منيا، ىذه الدراسات نعرض ليا فيما يمي:

سنجش گرايش (. م:600 -ىـ.ش 9>57) غالمرضا صديقاروعى،  -
. شماره دانش آموزان دبيرستانى شير مشيد بو درس عربى وعوامل مؤثر بر آن

كىي دراسة ميدانية شممت شريحة كبيرة  و ى عموم اجتماعى.ى دو. مشيد: مجم
مدينة مشيد الكاقعة شماؿ مف مف دارسي المرحمة الثانكية بمغت أربعمائة دارسان 

الدارسيف عف تمقي دركس ىؤالء مف فئة كبيرة شرؽ إيراف، خمصت إلى عزكؼ 
لى أف معممي ىذه لقناعاتيـ بعدـ جدكاىا في حياتيـ اليكمية، إضافة إ المغة العربية،

 المقرر يفتقدكف إلى الخبرة كالقدرات التدريسية. 

بحثى پيرامون (. م===5 -ه.ش =:57)سعيد اسد الميى نجفى،  -
. تيران: مجمو ى رشد آموزش معارف 50،=. شماره ى آموزش زبان عربى

إلى خصائص الباحث دراسة حكؿ تعميـ المغة العربية، أشار فييا . كىي اسالمى
لعربية، كالعالقات األزلية بيف المغتيف الفارسية كالعربية، كاألىداؼ المحددة المغة ا

 لتعميميا كتعمميا كمقاصدىا. 

گفتگويى  م(.5==5 –ه.ش 0;57حريرچى، فيروز وديگران ) -
. تيران: مجمو ى رشد 59، 58. شماره ى پيرامون اىداف آموزش زبان عربى
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طاكلة مستديرة عقدت في رحاب قسـ عمى  ان نقاشتتناكؿ  آموزش معارف اسالمى.
المغة العربية بجامعة طيراف، شارؾ فييا عدد مف مسؤكلي كزارة التربية كالتعميـ 

، انتيى إلى التأكيد عمى الدكافع منتسبيف لمجامعةالمتخصصيف الإلى بعض آنذاؾ، 
 الدينية كالثقافية لتعميـ المغة العربية لإليرانييف.

چرا بو آموزش زبان  .(م7;=5 –ه.ش 5786، محمد )خزائمي -
. تيران: مجمو ى آموزش وپرورش )تعميم 50. شماره ى عربى نيازمنديم؟

تعمـ العامة كالخاصة ل حتياجاتمف االرصد مجمكعة كىي دراسة تتبنى   وتربيت(.
مف أبرزىا: أف المغة العربية ىي لغة اإلسالـ التي ينبغي عمى كافة  ،المغة العربية

 (ٖ)لسد احتياجاتيـ العقدية، سكاء في الكتاب أك السنة. المسمميف تعمميا،

إلى تمبية حاجة شريحة  مقررييدؼ ىذا ال (ٗ)"تعمموا العربية: مقررأىداف 
مف خالؿ تزكيدىـ كذلؾ مجاالت الدراسات اإلنسانية، عمى مف الدارسيف المقبميف 

عربية بمغة عربية فصيحة مستقاة مف قصص القرآف الكريـ، كنصكص أدبية 
متنكعة المكضكعات كالمقاصد، لمتكاصؿ بيف ىؤالء الدارسيف كبيف مختمؼ الجكانب 

متعادلة لغكم يتضمف قكاعد المغة العربية  لالمعرفية لمغة اليدؼ. كذلؾ يقدـ محتك 
نحكية، تيدؼ إلى تعزيز مياراتيـ، كتنميتيا، مثؿ التعرؼ الصرفية ك ال ياراكيبفي ت

ؽ تركيبيا كتحميميا، كالحاؿ كذلؾ بالنسبة لمجممة. أما عمى الكممة ك أنكاعيا، كطر 
التدريبات التي جاء محتكاىا تحت مسمى تماريف، فقد ارتبط محتكاىا ارتباطان كثيقان 
بالنصكص الكاردة في الكتاب، كما تجنبت كؿ تركيب يصعب فيمو، أك أم عبارة 

ك القراءة دكر ال غير شائعة االستخداـ. ككاف لبعض ميارات المغة مثؿ المحادثة 
بأس بيا في محتكل ىذا الكتاب، نظران لدكرىما في إكساب الدارسيف قدرات أدائية 
ميمة في المرحمة المقبمة، مثؿ: آداب الحديث، كسالمة النطؽ، كالقدرة عمى 
التعرؼ عمى كظائؼ عالمات الترقيـ، كالتعبير، كالتفكير، كغير ذلؾ مف مكتسبات 

 .  ةميارات المغ
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مائة كثماف  مقرر: يبمغ عدد صفحات ال"تعمموا العربية"مقرر محتوى 
صفحة مف القطع المتكسط، مكزعة عمى اثني عشر درسان، تأتي كفؽ ترتيب التقديـ 

 عمى النحك التالي: 

نصكص نكعية سردية، تفاكتت مكضكعاتيا بيف إسالمية، كحضارية،  -
ترتيبيان بالمرأة النمكذجية، كعمك كأدبية، بمغ عددىا اثني عشر نصان، بدأىا المؤلفكف 

اليمة، كيمتطي المجد؟، كالمسممكف أساتذة الحضارة الجديدة، كالسمكؾ الحيكاني، 
كبائعة الكبريت، كالجبؿ الرصيف، كعمك في الحياة كفي الممات، كاهلل اهلل في 
األيتاـ، كقانكف النجاح في الحياة، كأخيران مكاـر األخالؽ. كقد بمغ عدد صفحات 

% مف مجمكع صفحات  ٕٚه النصكص تسعان كعشريف صفحة،حقؽ نسبة ىذ
 المحتكل.

شركح لغكية مختصرة لمفاىيـ بعض األبكاب الصرفية كالنحكية،  -
كفكائدىا، مف بينيا: أقساـ الكالـ، كاالسـ الجامد كالمشتؽ، كاالسـ المعرفة كالنكرة، 

مغ عدد صفحاتيا ستان كالجممة االسمية كالجممة الفعمية، النكاسخ،... كغيرىا. ب
 %.  ٕٗكعشريف صفحة بنسبة 

تماريف لغكية رئيسية، تضمنت تماريف فرعية في مجاؿ ميارات  -
الفيـ كالتركيب، إلى جانب القراءة كالكتابة، تراكحت بيف سبع كعشر تمرينان، بمغ 

 %. ٕٖ.ٗمجمكع صفحاتيا خمسان كثالثيف صفحة، بنسبة 
كف عمى حكارات حياتية اتصالية، ميارة المحادثة اعتمد فييا المؤلف -

 %. ٘.٘بمغت صفحاتيا ستان بنسبة  
كممات جديدة ثنائية المغة كردت في ختاـ كؿ درس، بمغ مجمكع  -

 %. ٚ.ٖصفحاتيا أربع صفحات بنسبة 

كتحقيقان ألىداؼ الدراسة، إلى جانب سعينا لإلجابة عمى بعض     
 عمى النحك التالي:(٘)كميان   حميالن ت "تعممكا العربية"لتحميؿ مقرر التساؤالت، نعرض 
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ال شؾ أف ثقافة الشعكب، كتميزىا التاريخي  المحتوى الثقافي والفكري:
لكافة اآلراء كاالتجاىات التي طرحت منذ الذم ال ينضب الرافد  كالحضارم، كانت

القرف التاسع عشر في مجاؿ تعميـ المغات األجنبية كتعمميا، ىذه الثقافة التي تجمع 
مف العمكـ كالمعارؼ اإلنسانية المتكاممة، كتشكؿ قيـ األمـ فتييا منظكمة بيف د

مكانات  ككجدانيا الفكرية كالسمككية، باتت اآلف ىدفان تنافسيان، تسخر ليا طاقات كا 
 . دكف حدكد أك حكاجز

كحقيقة الفيـ الثقافي كالفكرم ألمة ما، لـ تعد خافية عمى أم مف    
المشتغميف في حقؿ تعميـ المغة األجنبية في ظؿ التفاعؿ الجاد مع مقكمات ىذيف 

تقانيا،  كسمة مف المظيريف، بؿ بات كؿ منيما دليالن عمى إجادة ىذه المغة، كا 
بؿ كاالندماج في مجتمعيا،  سمات التقارب إلييا، كالتفاىـ كاالتصاؿ مع ذكييا،

كالتعامؿ الصحيح مع أىميا. يقكؿ مؤلفا كتاب: الكتاب األساسي لتعميـ المغة 
: "إف لمدارسيف أغراضان (ٙ)العربية لمناطقيف بمغات أخرل، إعداده، تحميمو، تقكيمو 

متعددة مف دراسة المغة كالثقافة، فيناؾ الغرض الديني كالغرض السياسي كالتجارم 
في كالعممي...إلخ كىذا يتطمب أف تتعدد أكجو الثقافة في المادة التعميمية كالكظي

 بتعدد األغراض." 

ىذا الرأم الذم نتفؽ مع تكجيو، يشير كبإيجاز إلى عامميف، أحدىما:    
التأكيد عمى دكر الثقافة بمفاىيميا كأبعادىا السائدة في تعمـ المغة األجنبية، تعممان 

عامة، كأخرل خاصة. كثانييما: تالـز أكعية الثقافة كركافدىا صحيحان، يحقؽ أىدافان 
 مع المغة في تحقيؽ ىذه األىداؼ.

، ندقؽ في مقررتمؾ كانت مقدمة نعبر مف خالليا إلى مكضكعات ال   
ىذه الشريحة مف محتكاىا الثقافي كالفكرم، كنرصد ما تضمنتو مف قيـ تمبي حاجة 

الفكرية كالمغكية، كتحقؽ األىداؼ كالغايات  الدارسيف اإليرانييف، كتصقؿ قدراتيـ
 التي مف أجميا كضع المقرر. 
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ك قد آثرنا أف نجمؿ ىذه المكضكعات، كنصنفيا منسكبة إلى مجاالتيا 
 :عمى النحك التاليالرئيسية، 

 إجمالي موضوعات محتوى المقرر

عدد  المجال م
 الموضوعات

ٔ 

ٕ 

ٖ 

ٗ 

 أدب

 ديف

 حضارة

 تكجيو كنصح

ٚ 

ٖ 

ٔ 

ٔ 

مف خالؿ تصنيؼ المجاالت الثقافية كالفكرية المبينة في الجدكؿ، يمكننا 
 رصد ما يمي:

تضمف الكتاب أربعة مف مجاالت المعرفة كالفكر كالثقافة، تنكعت  -
رشاد.  مضامينيا بيف إسالمية، كأدبية كحضارية، كنصح كا 

احتؿ مجاؿ األدب المرتبة األكلى بيف مكضكعات الكتاب بنسبة  -
% مف مجمكع المجاالت، تنكعت ىذه المكضكعات بيف نثرية بمغة  ٖ.ٛ٘بمغت 

بسيطة في تركيبيا كصكغيا، سيمة في فيميا كدالالتيا، تتفؽ مع أساسيات كقكاعد 
تعميـ المغة العربية لمناطقيف بمغات أخرل. أما الجانب الشعرم منيا، فتتسـ 

ا، مما يشكؿ في رأينا مكضكعاتو في معظميا بالرمزية كاإلغراؽ في فيـ دالالتي
 صعكبة كبيرة عمى الدارس في ىذه المرحمة.
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تناكؿ المجاؿ األدبي مكضكعات متنكعة األىداؼ كالمقاصد،  -
اجتمعت جميعيا عمى العزيمة كاإلرادة، كعمك اليمة نحك تحقيؽ األىداؼ، بعيدان عف 

عمى الحؽ، الغركر كالتكبر، ككذلؾ الجد كالمثابرة، كالشجاعة كاإلقداـ، كالثبات 
كالتمسؾ بو، كالدفاع عنو. ينقمنا المؤلفكنبعد ذلؾ في نص أدبي آخر إلى أف 
السطكة كالجبركت كالطغياف ىي صفات ال تتأتى إال مف الحيكاف المفترس المغير 
الذم يعيش في الغابة التي يغيب عنيا قانكف الحياة كاإلنسانية، أما بني البشر، 

 فقة كالرفؽ.فينبغي أف يتحمكا بالرحمة كالش
مكضع الدراسة  مقررحظيت مكضكعات اإلسالـ في ىذا ال -

% مف مجمكع المكضكعات، ككاف الدرس  ٕ٘بالمرتبة الثانية، حيث بمغت نسبة 
األكؿ مف نصيب ىذا المجاؿ، الذم افتتحو المؤلفكف بآية كريمة مف سكرة التحريـ، 

المسممة كحقكقيا الغرض منيا بث رسالة في نفكس الدارسيف عف مكانة المرأة 
ككاجباتيا، ىذه المرأة التي ينبغي ليا أف تككف نبراسان لإليماف كاليداية كالصدؽ، كأف 
تتحمى بالكعي كالرحمة.  ثـ ينقمنا الكتاب إلى الدرس العاشر الذم عنكف لو 
المؤلفكف بػ "اهلل اهلل في األيتاـ"، كذلؾ مف خالؿ كصية اإلماـ عمي بف أبي طالب 

كصية جامعة لكثير مف القيـ كالمبادئ التي ينبغي أف يتصؼ بيا كؿ  لكلديو، كىي
مسمـ قريب مف اهلل عز كجؿ، أراد المؤلفكف أف يضعكىا بيف أيادم الدارسيف في 
ىذه المرحمة، لكي يتأسكا بخميفة المؤمنيف عمي، كأف يجعمكا مف مبادئيا نبراسان 

 كمنياجان ليـ في حياتيـ القادمة.
لث الذم اختص بالحضارة اإلسالمية، بمغت كفي المجاؿ الثا -

% مف مجمكع المكضكعات، عرض فيو المؤلفكف لدكر  ٖ.ٛمكضكعاتو نسبة 
المسمميف في صنع الحضارة الغربية إباف القرف الثالث كالرابع لميجرة، كضمنكا ىذا 

 المكضكع نماذج لعمماء األمة اإلسالمية، كأبرزكا دكرىـ في تقدـ ىذه الحضارة.
مجاؿ األخير في ىذا الجانب الثقافي الفكرم، فقد بمغت أما ال -

كاإلرشاد في إطار مف %، ككاف مف نصيب النصح  ٖ.ٛسابقو نسبتو  مثؿ 



 حسن إبراهيم حمدي /.د.أ               ..... اإليرانية بالجمهورية الجامعة قبل ما مرحلة في العربية اللغة تعليم

 م5002يوليو ، التاسعالعدد                                   404              مجلة كلية اللغات والترجمة                    

األسس التي تدفع باإلنساف نحك النجاح في الحياة، كتحقيؽ األىداؼ، رفعة لمفرد 
 كالمجتمع.

كضكعاتو كالقارئ ليذا المحتكل يمحظ دكف جيد أك عناء، أف عناكيف م   
تتسـ باالنتقائية، اختارىا المؤلفكف بعناية كدقة بالغتيف، بغرض غرس مفاىيـ دينية 
بعينيا في عقكؿ الدارسيف، كترسيخيا في أذىانيـ، مف منطمؽ أف ىذه المفاىيـ 
كالقيـ تتفؽ في جميع أبعادىا مع تكجيات اإليرانييف كأيدلكجياتيـ، العقدية، ك 

 الثقافية كاالجتماعية.

عمى سبيؿ المثاؿ، المكضكع األكؿ "المرأة النمكذجية"، يبدك لنا كألكؿ    
كىمة، أف العنكاف سكؼ يتناكؿ جانبان اجتماعيان إصالحيان يختص بشؤكف المرأة 
كدكرىا في بناء األسرة كالمجتمع، لكف عندما نقرأ اآلية الكريمة "كضرب اهلل مثالن 

ي عندؾ بيتان في الجنة كنجني مف لمذيف أمنكا امرأة فرعكف إذ قالت رب ابف ل
، الكاردة في ٔٔفرعكف كعممو كنجني مف القكـ الظالميف"، سكرة التحريـ، اآلية 

مستيؿ ىذا المكضكع، ك معرفة الحكمة مف نزكليا، ال بد كأف يستكقفنا سؤاؿ: لماذا 
ىذه اآلية؟ كما عالقتيا بشريحة الدارسيف في ىذه المرحمة؟ كأم ىدؼ يريد 

 تحقيقو؟ المؤلفكف

ظاىر اآلية الكريمة يقكؿ إنيا نزلت ضمف سكرة التحريـ، ك ىي سكرة    
قضية أسرية حدثت بيف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كبيف بعض أزكاجو  مدنية تعالج

رضي اهلل عنيف، كأف عالقتيا بالدراسيف تبدك في ترسيخ مفيكـ بناء األسرة 
ة سكية صحيحة، كىي مقكمات الصحيحة في كجدانيـ، كحثيـ عمى إقامة عالق

اجتماعية ضركرية كممحة يحتاج إلييا الفتى كالفتاة في ىذه المرحمة الحياتية. إلى 
جانب ما ذكره المؤلفكف مف إشارات كاضحة لمدارسيف عف مكانة المرأة كحقكقيا، 
تمؾ المرأة التي ينبغي أف تتحمى باإليماف كاليداية، كالفطرة السميمة، كالعقؿ الكاع، 
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القمب الرحيـ، كأف أحدان ال ينفعو عممو، كال يؤخذ بجريرة غيره، ك ال يثاب عمى ك 
 طاعة غيره.

ثقافة المجتمع اإليراني بعد قياـ الثكرة اإليرانية منذ ثالثيف عامان اك  لكف   
أكثر، ك ما حؿ بيا مف تطكرات كتغيرات، كاف مف أبرزىا ترسيخ الجانبيف الديني 

في أذىاف المجتمع، ال سيما شريحة الشباب، جعمنا نفكر  كاأليديكلكجي، كتكريسو
في انتقائية اآلية الكريمة، كغرض المؤلفيف في تكجيو الدارسيف نحك فكر بعينو، ىذا 
التكجيو ترسـ أبعاده العالقة الداللة الكمية التي تشير إلييا اآلية الكريمة بيف الرجؿ 

كاف رمزان لمظمـ كالقير  كالمرأة، فالرجؿ في ىذه اآلية، كىك فرعكف مصر
كاالستكبار، كالمرأة التي ىي آسيا بنت مزاحـ كانت إلى جانب شدة إيمانيا 
كصبرىا، رمزان لمضعؼ كالكىف، كفقداف الحيمة، ىذه الثنائية التي تظير الشيء 
كضده، ىي ثقافة راسخة في الفقو المذىبي اإليراني، دعا إلييا رجاؿ الديف 

ـ، كركجكا ليا، كأطمؽ عمييا أحد أبرز ٜٜٚٔعد ثكرة كالمفكركف اإليرانيكف ب
يقكؿ أحد (ٚ)المفكريف اإليرانييف، كمميـ ثكرتيـ آنذاؾ مصطمح: االستضعاؼ. 

كتعتبر كممة "مستضعؼ" مف المصطمحات الجديدة التي شاع : "(ٛ)الباحثيف
ليا ـ، ك أصبح ٜٜٚٔاستخداميا في المغة الفارسية منذ قياـ الثكرة اإلسالمية عاـ 

مدلكؿ سياسي كاجتماعي، كلـ تعد تعنى اإلنساف الذل يعانى مف الظمـ كالحرماف 
فحسب، بؿ إنيا تدؿ أيضا عمى ابف الثكرة كنصيرىا الذل يمتمؾ القكة لمقاكمة الظمـ 
كالجكر.الكاضح مف ىذه الداللة أف كممة االستضعاؼ تعنى أف الطرؼ المقصكد 

ال أطمؽ عميي ـ الضعفاء، إنما الضعؼ ىنا مفركض ليس ضعيفا في األصؿ، كا 
 عمييـ، كىـ أقكل كأكبر، كلكف القير أضعفيـ حتى صاركا مستضعفيف."

ىكذا يبدك لنا أف ىذا النص الذم صنفناه ضمف المجاؿ اإلسالمي،   
يتخطى ما تضمنو اآلية القرآنية الكريمة مف مفاىيـ كدالالت اليدم كاإلرشاد لممرأة 
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ـ المظمكمية كاالستضعاؼ التي تفضي في نياية األمر المسممة، إلى ترسيخ مفيك 
 إلى التمكيف.

كفي المكضكع الثاني مف مكضكعات المحتكل الثقافي، نجد المؤلفيف    
ينتقمكف إلى دعكة الدارسيف إلى تجنب الغركر كالتكبر، كالتمسؾ بالعزيمة كقكة 

دت في مكضكع اإلرادة، كالسعي الدؤكب نحك تحقيؽ األىداؼ. ىذه القيـ التي كر 
"عمك اليمة"ال يمكف فصميا عف مبدأ االستضعاؼ كفقيو، بؿ تتفؽ معو اتفاقان كثيقان، 
عدادىا في مكاجية الظمـ يحتاج إلى العمـ كاإلرادة  ألف بناء الشخصية اإليرانية، كا 
كعمك اليمة كالعقؿ كالرشد، كالسمك نحك تحقيؽ األىداؼ الطمكحة. كىذا ما أكد 

ف قالكا: "يا طالب العمـ، أنت ال تحتاج في بمكغؾ الغاية إلى خمؽ عميو المؤلفكف حي
غير خمقؾ كجك غير جكؾ...لكنؾ في حاجة إلى نفس أبية كىمة عالية". ىذا النكع 
مف بث الحماس، كالشجاعة، كاإلقداـ، ترتبط ارتباطان مباشران مع ما جاء في 

ى امتالؾ القكة المكضكع األكؿ، كتؤكد عمى ثقافة االستضعاؼ التي تحض عم
 لمكقكؼ في كجو الظمـ كاالستكبار.

ىذه المفاىيـ كالقيـ التي تدكر في فمؾ امتالؾ القكة كاإلرادة كالعزيمة،    
كتخاطب عقكؿ الدارسيف في ىذه المرحمة، كما يمزميا مف قيـ الجد كالمثابرة 

مكضكع كالشجاعة كاإلقداـ تعزز مف اإليماف بيا، كتبنييا، يقدميا المؤلفكف في 
أدبي شعرم عبارة عف مجمكعة مف األبيات التي نظميا الشاعر العراقي صفي 

 (ٜ)الديف الحمي. 

كفي سياؽ ثقافة اإلرادة كالعزيمة لمصمكد في مكاجية الظمـ، كالتصدم    
لمضعؼ كالكىف، نرل المؤلفيف في الدرس الحادم عشر يقدمكف لمدارسيف مجمكعة 

كالتمسؾ بيا إلى النجاح في الحياة، كفي مقدمتيا مف المبادئ التي يؤدم اتباعيا 
الجد كالمثابرة كالطمكح كالرفعة، كأف العدكؿ عف ىذه المبادئ ال تساؽ ليا األعذار 
كالحجج، ألنيا تعمؿ العاجزيف. كالحاؿ كذلؾ في الدرس الثاني عشر الذم استقاه 
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 عنو التي المؤلفكف مف أحد أدعية الخميفة الرابع عمي بف أبي طالب رضي اهلل
تحض الرفعة كالعزة، كتربية النفس، كالتأّدب باآلداب االسالمية الرفيعة كاألخالؽ 

 الُمثمى. 

مف أىـ محاكر تعمـ المغة  ان المحتكل المغكم كاحديعد المحتوى المغوي: 
العربية لمناطقيف بمغات أخرل، سكاء لمحياة، أك ألغراض خاصة، سعى فيو 
المشتغمكف كالميتمكف بو إلى كضع مبادئ كأسس كشركط لغكية، رأكا مف الضركرة 
حس المسؤكليف كالمؤلفيف عمى ضركرة التقدير الدقيؽ لحاجات الدارسيف التي 

ربية لغير الناطقيف بيا، حتى تؤتي ثمارىا المرجكة. مف تتناسب مع تعميـ المغة الع
ىذا المنطمؽ جاء رصدنا لما تضمنو محتكل "تعممكا العربية"مف محاكر لغكية، 
ارتبطت في أىدافيا ارتباطان كثيقان بالدكر الثقافي كالفكرم الذم تمعبو النصكص في 

رفية كالنحكية، تمبية حاجة الدارسيف، مف خالؿ تكظيؼ األبنية كالتراكيب الص
كالتماريف، كالميارات، لتدريب الدارسيف عمى استخداـ المغة العربية في مكاقؼ 

أساليب لمتعبير  كالمية متنكعة، كتزكيدىـ بمصطمحات عربية جديدة، كاكسابيـ
الكتابي أك الشفاىي، كصقؿ قدراتيـ عمى القراءة النكعية السميمة، مما يحقؽ 

راض خاصة تتمثؿ في الدراسة األكاديمية في االستيعاب األمثؿ لمفاىيـ أغ
 المجاالت اإلنسانية.

كتحميمنا لمحتكل ىذه المحاكر المغكية، يأتي في إطار تعريؼ القارئ    
بمحتكاىا، لمتعرؼ عمى مدل تدرجيا مف درس إلى آخر، ككيفية نجاحيا في إيجاد 

عند الفراغ مف دراسة  بيئة لالتصاؿ بيف الدارس ك ثقافة المغة العربية المزمع تعمميا
ىذا المقرر. كقد جاء عمى رأس ىذه المحاكر، محكر التدريبات الذم احتؿ  نسبة 
كبيرة مف صفحات كؿ درس، قدمو المؤلفكف تحت مسمى عنكاف رئيسي ىك: 
"تماريف"، ثـ تأتي التماريف الفرعية التي يتراكح عددىا في الدرس الكاحد بيف سبعة، 
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دثة، فقد احتمت الترتيب الثاني بكاقع نص حكارم في كؿ كعشرة، أما ميارة المحا
 درس. 

كنظران لصعكبة إجراء تحميؿ كامؿ لجميع محاكر المحتكل المغكم في    
ىذه الدراسة، فسكؼ نختار الدركس الثالثة األكؿ مف ىذا الكتاب، عميا تككف 

عربي، خطكة عمى طريؽ دراسة كتب تعميـ المغة العربية خارج جغرافية كطننا ال
دراسات تيتـ بتقكيـ محتكياتيا، كمناىجيا، كتحديد المشاكؿ كالصعكبات التي تكاجو 
الدارسيف ليذه المقررات، كاإلسياـ في اقتراح حمكؿ ليا، كمعالجتيا. كفي ىذا 
اإلطار يمكف تناكؿ المحاكر المغكية التالية، كالتي تضع أيدينا عمى اتجاىات 

 الكتاب، كأىدافو: 

نجمؿ في الجدكؿ التالي عدد المفردات الجديدة  ديدة:المفردات الج .ٔ
 الكاردة في كؿ درس عمى حدة، ىكذا:

 المتوسط عدد المفردات
 ٕٔ الدرس الثالث الدرس الثاني الدرس األكؿ
ٔٚ ٕٕ ٕٗ 

مف كاقع المفردات الكاردة في الدركس الثالثة المبيف عددىا في الجدكؿ كؿ 
 عمى حدة، يمكننا رصد ما يمي:

، يتراكح بيف سبع عشرة مقرربدأت بو دركس التي عدد المفردات ال -
 كأربع كعشريف مفردة.

يعتمد المؤلفكف مبدأ التدرج، حيث بدأ الدرس األكؿ بسبع عشرة  -
مفردة، تاله الدرس الثاني اثنتاف كعشركف مفردة، كأخيران الدرس الثالث أربع 

 كعشركف مفردة.  
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درج في تقديـ المفردات، حيث تجاه مبدأ مفيكـ التيرسخ ىذا اال -
قمت الفكارؽ في عدد المفردات بيف الدرس األكؿ كالثاني، كالثاني كالثالث بشكؿ 

 ممحكظ.
يستند المؤلفكف عمى النص الكارد في بداية الدرس حاؿ اختيارىـ  -

لممفردات الجديدة، حيث انتقكا منو بعض الكممات، ثـ أتبعكا ذلؾ بمشتقاتيا أحيانان، 
 ، أك تضادىا أحيانان أخرل.كمرادفاتيا
يحاكؿ المؤلفكف الربط البنيكم كالداللي بيف صيغ المفردات الجديدة  -

كبيف التكجو الثقافي الكارد في بداية الدرس، عمى سبيؿ المثاؿ، تستمد كممات 
)الحجارة، الرخاـ، سمنر( الكاردة في الدرس األكؿ عالقتيا الداللية البينية، كاتباطيما 

مف المحتكل الثقافي الخاص بطمب بناء البيت في اآلية الكريمة بعضيما ببعض 
:"...إذ قالت رب ابف لي عندؾ بيتان...". كالحاؿ كذلؾ في بعض مفردات الدرس 
الثاني، كممات "اشتكى، أصغى، جنب، حذار، الدنئ، الدنايا، القاسية قمكبيـ، 

 ، المنى".كدح... "، كالدرس الثالث "الخطب، الظمأ، المؤلمة، المغمكلة
تمثؿ صيغة الماضي نسبة الثمث مف بيف مجمكع ىذه المفردات،  -

األمر الذم يتفؽ مع ظاىرة النقؿ كالتبميغ المستيدفة مف مضمكف النصكص الكاردة 
في بداية الدركس الثالثة، كما أف صيغة الصفة المشتقة قد بمغت المرتبة الثانية 

طبيعة الدركس التي تتضمف بعد صيغة الفعؿ الماضي، لتتفؽ ىي األخرل مع 
ثقافة اليداية، كالتعقؿ، كالرحمة، ك السعي إلى ىذه الفضائؿ مف خالؿ اإلرادة 

 كالعزيمة، كتجنب الغركر كالكبرياء. 

احتمت التراكيب المغكيات بشقييا الصرفي كالنحكم . التراكيب المغوية:6
ع فييا المؤلفكف بعد النصكص السردية، اتبالمقرر  الترتيب الثاني في جميع دركس

تقديـ شركح بسيطة تحدد ىذه التراكيب كتكضحيا، كتدرب الدارسيف عمى 
استخداميا. كالمالحظ في ىذه التراكيب أف المؤلفيف قد راعكا أىمية التدرج في 
تقديميا لمدارسيف، حيث بدأكا بأنكاع الكممة )اسـ كفعؿ كحرؼ(، أتبعكىا ببنية االسـ 
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ـ، كالجممة العربية الفعمية منيا كاالسمية، كأخيران ، كالمعرب كالمبني مف الكال
أساليب الجممة العربية التي قسمكىا كبشكؿ مكجز كمختصر إلى خبرية، 

 كاستفيامية، كطمبية، كنداء، كالتعجب، كالمدح كالذـ، كالشرط كاإلغراء، كالتحذير.

ا ، يمكف تصنيفيمقرركبعد حصر التراكيب المغكية الكاردة في محتكل ال   
 عمى ىذا النحك:

مكضع الدراسة  مقرراختصت الدركس الخمسة األكلى مف الأقسام الكممة: 
بأقساـ الكممة الثالثة في المغة العربية، قدـ المؤلفكف في األكؿ مف ىذه الدركس 
تعريفات اصطالحية مختصرة لكؿ مف االسـ كالفعؿ كالحرؼ، ثـ انتقمكا إلى 
تصنيؼ صيغ االسـ إلى:صيغ المذكر كالمؤنث، ك صيغ الجامد كالمشتؽ، ك صيغ 

صيغ المبني، ك صيغ المثنى كالجمع، ثـ  المعرفة كالنكرة، ك صيغ المعرب ك
تعريؼ الفعؿ، كنياياتو التي صنفت إلى تاء الضمير، كتاء التأنيث الساكنة، كياء 
الضمير، كنكف التأكيد. كفي الدرس الثاني انتقؿ المؤلفكف إلى تقسـ االسـ المشتؽ 

ماف، إلى ثمانية أقساـ، ىي اسـ الفاعؿ، كاسـ المفعكؿ، كاسـ المكاف، كاسـ الز 
كالصفة المشبية، كاسـ المبالغة، كاسـ التفضيؿ، كاسـ اآللة. كفي الدرس الثالث قدـ 
المؤلفكف أصناؼ االسـ المعرفة الستة، كىي: االسـ العمـ، كالضمير، كاإلشارة، 
كالمكصكؿ، كالمعرؼ بأؿ، كالمعرؼ باإلضافة. كفي الدرس الرابع الذم تناكؿ 

ع اإلعراب، كأنكاع الكممات المعربة، كالمقصكر المعرب كالمبني، نجد عرضان ألنكا
كالمنقكص كالممدكد كالصحيح اآلخر. كفي الدرس الخامس يقدـ الكتاب القسـ 
الثاني مف أقساـ الكممة، كىك الفعؿ، حيث يتحدث عف رفع الفعؿ المضارع، 

 كنصبو، كحاال جزمو.

أكردىا كالمالحظ في ىذه الدركس الخمسة أف التراكيب المغكية التي    
المؤلفكف صحيحة في بنائيا كتركيبيا، سيمة في فيميا، شائعة في استخداماتيا، 
تشجع الدارسيف عمى ممارسة المغة العربية كاستخداميا مف خالؿ تدريبيـ عمى كثير 
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مف النماذج متنكعة المكاقؼ، مما يدفع بيـ نحك تكظيفيا عند االتصاؿ بالمغة 
طرح التي نممسيا في محتكل ىذه الدركس، نجد العربية. إال أننا كرغـ بساطة ال

المؤلفيف قد خصصكا ألقساـ االسـ كحاالت إعرابو مساحة كبيرة مقارنة بغيره مف 
أقساـ الكالـ دكف التنكيو إلى ذلؾ في المنيجية التي أشاركا إلييا في صدر، كما ال 

ؤلفيف إلى حظنا أف الحركؼ العربية لـ تأخذ حظيا في ىذه الدركس، رغـ تأكيد الم
 ىذا القسـ في بداية الدرس األكؿ.  

خص المؤلفكف الدركس السبعة المتبقية مف  الجممة االسمية والفعمية:
مكضع الدراسة بتقديـ الجممة االسمية كالفعمية لمدارسيف، حيث أدرجكا تعريفان  مقررال

ركؼ اصطالحيان لكؿ منيما، ثـ تناكلكىما بالشرح كالن عمى حدة. كذلؾ قدمكا الح
الناسخة )إف، أف، لكف، ليت، لعؿ، كاف(، كأنكاع المفاعيؿ العربية، كىي المفعكؿ 
بو، كالمفعكؿ المطمؽ، كالمفعكؿ لو، كالمفعكؿ فيو، ثـ الحاؿ، كالتمييز، كأخيران 
األساليب العربية التي عنكف ليا بأساليب الجممة، كقسمكىا إلى: الجمؿ الخبرية، 

الطمبية، كالنداء، كالندبة، كالتعجب، ك المدح ك الذـ،  كالجمؿ االستفيامية، كالجمؿ
 ك الشرط، ك اإلغراء ك التحذير.  

"تعممكا مقرر عند تصفح محتكل أم مف دركس ثالثًا: الميارات المغوية: 
العربية"، نجد المؤلفيف قد اىتمكا فقط بتقديـ ميارة المحادثة دكف سكاىا مف 

ان لميارات االستماع كالقراءة كالكتابة، كىذا الميارات األخرل، فال نكاد نرل نصيب
أمر يمفت انتباه كؿ مف يطمع عمى الكتاب. كلعمنا نتفؽ مع المؤلفيف في تجاىؿ 
ميارتي االستماع كالكتابة التي تدرب عمييا الدارسكف في مراحؿ سابقة بالشكؿ 

حتاج الكاؼ، لكننا نختمؼ معيـ في تجاىؿ ميارة القراءة في ىذه المرحمة التي ي
فييا الدارسكف إلى مزيد مف تنمية قدراتيـ عمى تحديد أفكار النص، كتتابعيا، 
كربطيا بعضيا ببعض، بيدؼ تمكنيـ مف الفيـ الصحيح لمقاصده قبؿ إلحاقيـ 

 بمرحمة الدراسات اإلنسانية.
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، فنحف نتفؽ مع مقررأما ميارة المحادثة التي لـ يخؿ منيا أم دركس ال   
المؤلفيف في إيرادىا، ألنيا مبدأ أساسي لعرض المفردات كالتراكيب المغكية، كىي 

مما يستكجب عمى  (ٓٔ)األقدر عمى إعطاء أساليب الجممة العربية كمكسيقاىا. 
المؤلؼ مراعاة البيئة المغكية التي تساؽ فييا مثؿ ىذه الميارة التي ينطمؽ منيا 

باشر مع المغة اليدؼ، اتصاؿ يصؿ إلى حد التفاعؿ المعرفي االتصاؿ الحقيقي كالم
كالكجداني لمدارسيف، يككف باستطاعتيـ نقؿ ما لدييـ مف أفكار، أك ما يدكر في 

 أنفسيـ مف أحاسيس.  

"تعممكا العربية"، سكؼ يممح التزاـ مقرر كالقارئ ليذه الميارة المغكية في    
إنسانية مف خالؿ نصكص تعميمية قصيرة  المؤلفيف بتقديـ حكار كالمي ذم طبيعة

العبارات، فصيحة، مستمدة مف المكاقؼ اليكمية، كمتدرجة في الطكؿ مف جممة إلى 
أخرل، تتفؽ مع أغراض الدارسيف الخاصة بالدراسات األكاديمية التي ينككف 
االلتحاؽ بيا بعد اجتيازىـ ىذا المقرر. كفي رأينا أف ىذا القسـ  يعد مف أىـ أقساـ 
الدرس تحفيزان كجذبان النتباه ىذه الشريحة مف الدارسيف، لما يتضمنو مف مفردات، ك 
تراكيب، ك عبارات، كغيرىا مف الكحدات المغكية تعزز مف قدراتيـ عمى التعامؿ 
الصحيح مع المغة العربية، فيمان كتعبيران، كنطقان، كفي مختمؼ المكاقؼ الكالمية 

سيف استيعاب اليدؼ الحقيقي ليذه الميارة مف خالؿ المتباينة، إف أحسف ىؤالء الدار 
ما جاء فييا مف محتكل قبؿ الشركع في دراساتيـ األكاديمية المستيدفة.  كما 
نمحظو ىذا القسـ، ال يتعدل جنكح المؤلفيف إلى استخداـ بعض األلفاظ التي باتت 

في  شائعة بيف مفردات عامة الناس، رغـ فصاحتيا، مثؿ كممة "ىات" الكاردة
 محادثة الدرس الثاني، ككذلؾ كممة "معذكر" الكاردة في حكار الدرس الثالث. 

كاآلف نضع بيف يدم القارئ نصكص الحكارات الكاردة في الدركس    
الثالثة األكلى، ليرل مدل التزاـ المؤلفيف بالتدرج التركيبي كالداللي فييا، حيف بدأكا 
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الدركس ببعض التراكيب المطكلة، لكنيا بجمؿ قصيرة، ثـ أتبعكىا في كاحد مف ىذه 
 تحمؿ دالالت سيمة كبسيطة، ال تشكؿ صعكبة أك تعثر في فيـ المعنى المقصكد:

السالـ عميكـ، صباح الخير/ كعميكـ السالـ، صباح الخير كالنكر/ في  -
أم فرع تدرس؟ / في فرع اآلداب كالعمكـ اإلنسانية/ حسنان، لماذا اخترت ىذا 

عرت أف المجتمع بحاجة ماسة إلى العمماء المجيديف في ىذا الفف./ الفرع؟/ ألني ش
 بارؾ اهلل فيؾ. ىذا صحيح. عمماء العمـك اإلنسانية ميندسك الحضارات اإلنسانية.   

أعند أقمشة قطنية؟ / نعـ، ىذا قماش قطني. /كـ سعر المتر؟ / مائة  -
ت ثمانية أمتار. / تكماف. / ىؿ فيو تخفيض؟ / ال، األسعار مخفضة. / طيب، ىا

 تفضؿ. / في أماف اهلل. مع السالمة.

الطالب يدؽ باب الفصؿ:  ىؿ تسمح أف أدخؿ؟ / تفضؿ لما تأخرت؟  -
آسؼ، أمي مريضة، فذىبت كأحضرت ليا الطبيب. / ما بيا؟ / تشكك مف ألـ في 
يدىا كمف صداع شديد. تستطيع أف تذىب اآلف عند كالدتؾ، فأنت معذكر. / شكران، 

د أف أستفيد مف الدرس. / كثر اهلل مف أمثالؾ كأسأؿ اهلل الشفاء العاجؿ لكالدتؾ. أري
 شكران جزيالن.

حظيت التماريف بالنصيب األكبر قياسان بكحدات رابعًا: التدريبات المغوية: 
الدركس األخرل، كىذا أمر ال يتعارض مع مبادئ المنيج الشمكلي في تعميـ المغة 

أخرل، ىذا المنيج يؤكد عمى ضركرة اتساؽ التماريف مع  العربية لمناطقيف بمغات
طبيعة محتكل الدرس، كأىدافو، نظران لما يتضمنو مف ميارات مقصكدة عديدة 
كمتنكعة، مثؿ: الفيـ كالتركيب، كالتحميؿ، كالحركات، كالقكاعد، كالكتابة كالتعبير، 

رة بعينيا، بينما لكننا نمحظ في ىذا القسـ أف المؤلفيف قد سمطكا الضكء عمى ميا
تكارت في غيرىا. كالجدكؿ التالي يبيف الميارات التي ركزت عمييا التماريف كتنكعت 

 بالنسبة ليا.
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 توزيع التدريبات المغوية داخل محتوى المقررجدول يبين 

الفيم 
 والتركيب

النطق  القواعد
 والحديث

المفردات 
 والحروف

الكتابة 
 والتعبير

 الترجمة

أكمل 
 ..الفراغات

 

صحح 
األخطاء في 
 العبارات...

 

اجعل في 
الفراغ كممة 
 مناسبة...

 

امأل الفراغ 
 بالكممات...

 عين المثنى...
 

 اجمع األسماء...
 

 أعرب...
 

 عين األسماء...
 

استخرج األسماء 
 المقصورة...

 

بين االسم  ميز
المقصور واالسم 

 المنقوص...

اقرأ سورة 
 اإلنسان...

 

اقرأ النص 
 التالي...

 

اقرأ سورة 
 المنافقون...

 

اقرأ البيتين 
 التاليين...

شكل النص 
 التالي...

ضع كاًل من 
الكممات 

التالية في 
جمل 

 مفيدة...
 

ضع كاًل من 
الكممات 

التالية في 
جممة مفيدة 

... 

عًرب 
العبارتين 
 التاليتين...

 مف خالؿ ما جاء مف نماذج في الجدكؿ السابؽ، يمكف مالحظة ما يمي:

بشقييا الصرفي كالنحكم عمى االىتماـ األكبر في تستحكذ القكاعد  -
تماريف الكتاب، مما يتناسب مع الدكر المنكط بيا في تعمـ المغة العربية، كضبط 

 استخداميا.
تحتؿ ميارة الفيـ عمى المرتبة الثانية بعد القكاعد، تماشيان مع  -

 أىميتيا إدراؾ معاني النص، كفيـ محتكاه بشكؿ صحيح.
في المرتبة الثالثة بكاقع خمسة تماريف فرعية،  تأتي ميارة النطؽ -

 باعتبارىا أداة لالتصاؿ ترتبط ارتباطان كثيقان بميارتي االستماع كالحديث.
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لـ تحظ ميارة الكتابة إال بثالثة تماريف، كربما سبب ذلؾ، أف  -
شريحة الدارسيف ليست في حاجة اآلف إلى ىذه الميارة التي تدربكا عمييا طيمة ست 

ضت، كأف الضركرة اآلف لميارتي القراءة كالحديث المتيف تتناسباف مع سنكات م
 طبيعة المرحمة الدراسية القادمة.

يتضمف الكتاب تمرينان فرعيان كاحدان لمتعرؼ عمى حركؼ المغة  -
العربية المككنة لمكممات داخؿ نص ما. كلعمنا نتفؽ مع المؤلفيف في ىذا الجانب، 

ؿ األكلية مف تعمـ المغة العربية خالؿ سنكات مضت، ألف الدارسيف قد أنيكا المراح
 كليسكا في حاجة اآلف لمتعرؼ عمى حركفيا، كأصكاتيا تعرفان بصريان إدراكيان.    

كفؽ  بعد االنتياء مف تحميؿ محتكل ىذا المقررلنا المالحظ كبعد، فإف 
المغة العربية ، أف المؤلفيف قد التزمكا ببعض مزايا تعميـ مبادئ االتجاه التكاممي

 ألغراض أخرل، كتغاضكا عف العديد منيا، ندرجيا فيما يمي مف نقاط:

تقديـ المكاد الدراسية في جميع محاكر الدركس بالمغة العربية  -
 الفصحى إال فيما ندر.

تتفؽ في عميا تقديـ نصكص تتسـ باالنتقائية في اختيار عناكينيا،  -
 ألىمية بالنسبة لشريحة الدارسيف.  رسالتيا مع أىداؼ عقدية، كتاريخية بالغة ا

يتجاىؿ المؤلفكف اإلشارة إلى ذكم الممكية الفكرية األصمييف في  -
بعض الدركس الكاردة في محتكل الكتاب، كذلؾ حيف تغاضكا عف ذكر )ىانس 
كريستياف آندريس(، مؤلؼ نص "بائعة الكبريت" الكارد في الدرس السابع، عمى 

مثؿ الدرس األكؿ، كالثاني، كالثالث، كالرابع،  عكس كثير مف الدركس األخرل، 
 التي حرصكا فييا عمى رد الممكية الفكرية ألصحابيا.

يتصرؼ المؤلفكف في أصكؿ يعض النصكص الكاردة في محتكل  -
بالحذؼ أك الزيادة، كذلؾ مثؿ  الدرس السابع  "بائعة الكبريت" دكف اإلشارة   مقررال

 كما فعمكا في الدرس األكؿ.
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، مما يقمؿ مقررالمؤلفكف ميارة القراءة في جؿ دركس ال يتجاىؿ -
مف فرص تنمية قدرات الدارسيف عمى الفيـ كاالستيعاب في المرحمة األكاديمية 

 المقبمة.

ال تتناسب بعض النصكص األدبية الشعرية مع القدرات  -
 االستيعابية ليذه الشريحة مف الدارسيف، نظران ألنيا تتضمف كثيران مف صكر بالغية
قد تككف معقدة في بعض األحياف، مما يضاعؼ مف صعكبات تعمـ المغة العربية، 

 كالبعد عنيا.

تعمد المؤلفكف االبتعاد عف الجكانب الحضارية كالثقافية كالتاريخية  -
 العربية، كدكر شعكبيا في ترسيخ القيـ اإلسالمية في شتى بقاع العالـ.

ع اإليراني يمبي المقرر حاجات كأغراض خاصة تتصؿ بالمجتم -
كحده، ك عقيدتو التي يتبناىا منذ قركف، كما يرسخ لدكر اإليرانييف األكائؿ في صنع 

 الحضارة اإلسالمية.  
 

أشكر مركز البحوث في كمية المغات والترجمة وعمادة البحث العممي 
 ليذا البحث.ليذا بجامعة الممك سعود عمى الدعم المالي المقدم 
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 ىوامش البحث 

لممزيد مف االطالع عمى ىذه المرحمة الدراسية، أنظر:  .1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88

%D8%B1) 
لُمْدَخؿ التكاممي في تعميـ المغة ـ(. إٚٓٓلممزيد مف االطالع: الدىماني، دخيؿ اهلل )

العربية بمراحؿ التعميـ العاـ : أسسو النظرية كتطبيقاتو التربكية. مكة المكرمة: جامعة 
   http://uqu.edu.sa/page/ar/4981، ٗٗأـ القرل. ص

2. http://www.mhaedu.gov.sa/vb/showthread.php?8376 

.ش ػىٖ٘ٛٔاكرعى، غالـ رضا صديؽ ) -كلممزيد مف االطالع عمى ىذه البحكث، أنظر: 
سنجش گرايش دانش آمكزاف دبيرستانى شير مشيد بو درس عربى ـ(. ٕٙٓٓ –

ك اسد الميى،  كعكامؿ مؤثر بر آف. شمارىى دك. مشيد: مجمو ل عمـك اجتماعى.
، ٜ. شماره ل باف عربىبحثى پيرامكف آمكزش ز ـ(. ٜٜٓٔ  –.شػىٜٖٙٔسعيد )

. تيراف: مجمو ل رشد آمكزش معارؼ اسالمى. كحريرچى، فيركز كديگراف ٓٔ
. شماره ل گفتگكيى پيرامكف اىداؼ آمكزش زباف عربىـ(.ٜٜٔٔ –.ش ػىٖٓٚٔ)

. تيراف: مجمو ل رشد آمكزش معارؼ اسالمى. كخزائمى، محمد ٘ٔ، ٗٔ
. ٓٔ، شماره ل يازمنديـچرا بو آمكزش زباف عربى نـ(. ٖٜٚٔ –.ش ػىٕٖٗٔ)

.ش ػىٜٛٚٔتيراف: مجمو ل آمكزش كپركرش )تعميـ كتربيت(.  كالمكي، ميسر احمد )
نظريات يادگيرل زباف دـك كچگكنگى بيره گيرل از آنيا برال ارزشيابى ـ(. ٜٜٜٔ –

مجمو ل . تيراف: ٛٙكدكرگكنى آمكزش زباف عربى  بو عنكاف زباف عربى. شماره ل 
ركش تدريس ـ(. ٜٜٜٔ –.ش ػىٖٛٚٔاسالمى. كچراغى، عمى )رشد آمكزش معارؼ 

. . تيراف: مجمو ل رشد آمكزش معارؼ ٓٗشماره ل  عربى راىنمايى ساؿ دـك
مشكالت تدريس زباف عربى در ـ(. ٜٜٜٔ –.ش ػىٖٛٚٔاسالمى. كدلشاد، جعفر )

 .. اصفياف: مجمو ل رشد آمكزش معارؼ اسالمىٖٛشماره ل  ايراف.

ق.ش(. تعممكا العربية. تيراف: كزارة التربية كالتعميـ اإليرانية ٜٖٓٔ)متقى زاده، عيسى  .3
عاـ.  كىك مقرر دراسي ضمف خطة الدراسية الخاصة بالطالب اإليرانييف الذيف أنيكا 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1
http://uqu.edu.sa/page/ar/4981
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مرحمة الثانكية، كيرغبكف في االلتحاؽ بإحدل أقساـ الدراسات اإلنسانية بالجامعات 
 اإليرانية.

 حميؿ المحتكل المذيف يتبعاف المنيج الكصفي التحميمي... التحميؿ الكمي أحد محكرم ت .4
ـ(. الكتاب األساسي لتعميـ المغة ٖٜٛٔالناقة، محمكد كامؿ، كطعيمة، رشدم أحمد ) .5

تقكيمو. مكة المكرمة: جامعة أـ  –تحميمو  -العربية لمناطقيف بمغات أخرل، إعداده 
 .ٗٗالقرل، ص 

ـ،  كتخرج في جامعة مشيد، ٖٖٜٔاـ الذم في مدينة خراساف ع كلد عمي شريعتي .6
كحصؿ عمى الدكتكراه في العمـك االجتماعية كتاريخ اإلسالـ مف جامعة السكربكف. 

ـ بأسماء ٜٛٚٔ -ٜ٘ٚٔعمؿ في جامعة مشيد، كقيؿ إف كتبو صدرت في الفترة مف 
شيران في السجف، ثـ ىاجر إلى لندف، كتكفى ىناؾ، كرفضت  ٛٔمستعارة، أمضى 

محمد رضا پيمكم دفنو في مكطنو في إيراف، فشيعت جنازتو في لندف، ثـ حككمة الشاه 
ـ(. مف أفكار ٕٛٓٓ)عباس، يحيى داكد ) ـ.ٜٚٚٔنقؿ جثمانو إلى سكريا عاـ 

 الدكتكر عمي شريعتي كأفكاره، القاىرة: مجمة مختارات إيرانية.
السياسية  ـ(: البعد الديني كالمذىبي لممصطمحاتٕٓٔٓعبدالمنعـ، محمد نكر الديف ) .7

 العسكرية اإليرانية. القاىرة: مجمة مختارات إيرانية.
صفي الديف الحمي، شاعر شيعي جعفرم عراقي كلد في مدينة الحمة بالعراؽ عاـ  .8

 ،أبك القاسـ جعفر بف الحسف الحّمي نجـ الّديف ق،  تتممذ عمى يد شيخو٘ٚٙـ، ٕٙٚٔ
 المحقؽ الحمي.كممقب لدييـ بكىك مف محققي الشيعة 

ـ(. العربية لمحياة. الكتاب الثاني. الرياض: جامعة ٖٜٛٔصينى، محمكد إسماعيؿ ) .9
 .الممؾ سعكد
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 مراجع البحث

 أواًل: المراجع العربية: 

المُْدَخؿ التكاممي في تعميـ المغة العربية ـ(: ٕٚٓٓالدىماني، دخيؿ اهلل ) -ٔ
 أـ القرل.، بمراحؿ التعميـ العاـ : أسسو النظرية كتطبيقاتو التربكية

الكتاب األساسي لتعميـ المغة العربية لمناطقيف ـ(. ٖٜٛٔمحمكد كامؿ )الناقة،  -ٕ
 مكة المكرمة: جامعة أـ القرل.  تقكيـ. –تحميمو  -بمغات أخرل، إعداده 

الرساض: جامعة  العربية لمحياة.ـ(. ٖٜٛٔصيني، محمكد إسماعيؿ صيني ) -ٖ
 الممؾ سعكد.

البعد الديني كالمذىبي لممصطمحات ـ(. ٕٓٔٓالديف )عبد المنعـ، محمد نكر  -ٗ
 ، مصر: مجمة مختارات إيرانية.السياسية العسكرية اإليرانية

 ثانيًا: المراجع الفارسية: 

سنجش گرايش دانش ـ(. ٕٙٓٓ –ق.ش ٖ٘ٛٔاكرعى، غالـ رضا صديؽ ) -ٔ
آمكزاف دبيرستانى شير مشيد بو درس عربى كعكامؿ مؤثر بر آف. شمارىى 

  مشيد: مجمو ل عمـك اجتماعى. دك.

بحثى پيرامكف آمكزش زباف ـ(. ٜٜٓٔ  –ق.شٜٖٙٔاسد الميى، سعيد ) -ٕ
 . تيراف: مجمو ل رشد آمكزش معارؼ اسالمى.ٓٔ، ٜ. شماره ل عربى

گفتگكيى پيرامكف ـ(.ٜٜٔٔ –ق.ش ٖٓٚٔحريرچى، فيركز كديگراف )   -ٖ
مجمو ل رشد  . تيراف:٘ٔ، ٗٔ. شماره ل اىداؼ آمكزش زباف عربى

 آمكزش معارؼ اسالمى.
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چرا بو آمكزش زباف عربى ـ(. ٖٜٚٔ –ق.ش ٕٖٗٔخزائمى، محمد ) -ٗ
 . تيراف: مجمو ل آمكزش كپركرش )تعميـ كتربيت(. ٓٔ، شماره ل نيازمنديـ

نظريات يادگيرل زباف دـك ـ(. ٜٜٜٔ –ق.ش ٜٛٚٔالمكي، ميسر احمد )  -٘
يابى كدكرگكنى آمكزش زباف عربى  كچگكنگى بيره گيرل از آنيا برال ارزش

مجمو ل رشد آمكزش معارؼ . تيراف: ٛٙبو عنكاف زباف عربى. شماره ل 
 اسالمى.  

ركش تدريس عربى راىنمايى ساؿ ـ(. ٜٜٜٔ –ق.ش ٖٛٚٔچراغى، عمى ) -ٙ
.  . تيراف: مجمو ل رشد آمكزش معارؼ اسالمى.ٓٗشماره ل  دـك

كالت تدريس زباف عربى در مشـ(. ٜٜٜٔ –ق.ش ٖٛٚٔدلشاد، جعفر )  -ٚ
 . اصفياف: مجمو ل رشد آمكزش معارؼ اسالمىٖٛشماره ل  ايراف.

 

 :ثالثًا: مواقع إلكترونية

 http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D
9%88%D8%B1 ) 

 http://www.mhaedu.gov.sa/vb/showthread.php?8376  
 http://uqu.edu.sa/page/ar/4981 
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