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 ال�صعوبات و التحدیات التی تواجه تعليم اللغة العربية و اآدابها 
يف جامعات اإیران و طرق عالجها

د. امري مقدم متقي
رئي�س ق�صم اللغة العربية و اآدابها بجامعة ال�صهيد مدين باأذربيجان- اإیران

امللخ�س:
ل�سك اأّنه بعد الثورة الإ�سالمية يف اإيران قد وقعت اللغة العربية ك�سابق عهدها يف الع�سر العبا�سي موقع العناية البالغة 
اأن نری هذه اللغة  من قبل امل�سوؤولنی ذوي ال�سلة، حيث بذلوا ق�ساری جهودهم لتعليم هذه اللغة املباركة و تعميمه اإیل 
تدّر�س حالياً يف كثري من اجلامعات الإيرانية. لكن من املوؤ�سف مع هذه اجلهود املبذولة العمالقة اأننا مل ن�سل اإیل النتيجة 
املطلوبة بعُد و ملاّ تخرج مناهجنا التعليمية الطالب املنا�سب و املواكب للع�سور و من هذا املنطلق، ليزال املدر�سون و الأ�ساتذة 
و اجلهات املخت�سة ي�سكون الو�سع التعليمي الراهن و انخفا�س امل�ستوی العلمي للطلبة اأو عدم الرغبة يف تعّلم هذه اللغة 
حتی اأ�سبحت العربية عند اأغلبهم در�ساً جافاً ع�سر اله�سم لفائدة وظيفية لها يف احلياة. و يف كثري من الأحيان لو اأراد اأحد 

الطالب اأو الأ�ساتذة اأن يتكلم بهذه اللغة ل يری اجلّو مالئما له ف�سرعان ما يرتاجع و ينعزل.
و من هنا تفر�س ت�ساوؤلت نف�سها علينا هي : ما هي امل�سكالت و العوائق التي وقفت اأمام طلبة فرع اللغة العربية و اآدابها 
اأو ببيئة  اأو بوا�سعي قواعدها  اأ�ساتذتها اجلامعينی؟هل هذه امل�سكالت و ال�سعوبات ترتبط بهذه اللغة ذاتها و طبيعتها  اأو 

الطالب اأو الأ�ستاذ اأو باأنف�سهما معاً اأو باجلهات املخت�سة اأو بالتحديات التي تواجه اللغة العربية و ما هي هذه التحديات؟
لالإجابة عن مثل هذه الت�ساوؤلت حاولنا يف �سوء املنهج الو�سفي التحليلي اأن ندر�س اأهّم ال�سعوبات و امل�سكالت التي 

حالت دون تعليم اللغة العربية يف جامعات اإيران اأو �سّعبت طريقه.
وامل�سكالت  بال�سعوبات  يرتبط  ما  منها  عوامل،  تت�سّبب عن عدة  وامل�سكالت  ال�سعوبات  اأن هذه   : اإیل  تو�سلنا  واأخرياً 
اجلوهرية و العر�سية للغة العربية ك�سعوبة القواعد و تعقدها ،اختالف و ت�ستت اآراء العلماء و... و منها ما يرتبط بطرق 
التدري�س و اأ�ساليبها كالرتكيز علی القواعد و الغفلة عن الطرق املثلی،تعليم القواعد يف قالب الأمثلة اجلافة و غري املالئمة 
لروح الع�سر ، و... و منها ما يت�سل بالطالب و الأ�ساتذة كال�سعف العلمي امل�ست�سري ،عدم املهارات الكافية و املميزة يف القراءة 
و النطق ال�سحيح للحروف العربية اأو قلة العناية بها ، انعدام الدافع لتعّلم العربية اأو تعليمها اأو التكلم بها و... و منها ما 
يتعلق باجلهات املخت�سة كالإبهام و ال�سطراب يف هدف اأو اأهداف تعليم اللغة العربية، عدم اإيجاد الفروع املختلفة احلديثة 
،عدم الأعمال الثقافية ال�ساملة لرفع مكانة اللغة العربية و تعظيمها لدی اآحاد املجتمع و... و منها ما ينجم عن التحديات 

التي تواجه تعليم العربية كق�سية العوملة يف ن�سر اللغة الإجنليزية و ق�سور اللغة العربية عن ا�ستيعاب علوم الع�سر و ...

طرق  بع�ض  اقرتحنا  اخلتام  يف  و 
التحديات  و  ال�صعوبات  لهذه  العالج 
الطرق  عن  كالعدول  معها  التعامل  اأو 
علی  االعتماد  و  املن�صوخة  التعليمية 
ال�صحيحة  كالقرائة  مثلی  طرق 
و  املتميزة  االأدبية  للن�صو�ض  الواعية 

التعليمية  الو�صائل  حفظها،ا�صتخدام 
كpower point،تخ�صي�ض  احلديثة 
وقت ملحادثة الطلبة و مناق�صتهم باللغة 
االأ�صاتذة،اإلقاء  مع  الف�صحی  العربية 
من  الف�صحی  بالعربية  املحا�صرات 
قاعة  يف  االأ�صاتذة  اأو  الطالب  قبل 

يف  للطالب  ال�صماح  االجتماعات،عدم 
الف�صحی  العربية  باللغة  اإال  التحدث 
الفر�ض  اإيجاد  الدرا�صية،  حياته  طيلة 
حتی  العربية  باللغة  اخلا�صة  املهنية 
العربية  لتعلم  للطالب  دافعة  كانت 
و  الطالب  بتخ�ص�ض  لربطها  �صببًا  و 
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العمل  ور�ض  الوظيفية،اإقامة  بحياته 
و  الطالب  �صعيدي  علی  املالئمة 
االأ�صاتذة يف جامعات البالد العربية مع 
ح�صور االأ�صاتذة العرب املتميزين،اإيالء 
الت�صدي  القراآن يف  بدور  كاف  اهتمام 
يف  العلمي  التطور  التحديات،  لهذه 
ذلك  العربية  ال�صّيما  االإ�صالمية  البالد 
حيويتها  و  لغة-  اأي   - اللغة  تطور  اأّن 
ر�صيدها  و  الذاتية  قوتها  عن  ف�صال 

االأدبي رهنُي قوة االبتكار و االخرتاع.
تلقي  اأن  حتاول  املقالة  فهذه 
ال�صوء علی هذا النوع من ال�صعوبات و 
العربية  اللغة  تعليم  املواجهة  التحديات 
اأي�صًا  تهدف  كما  اإيران  جامعات  يف 
اأو  لتذليلها  الهامة  الطرق  بع�ض  طرح 

التعامل معها.

الكلمات املفتاحية:
ال�صعوبات، التحديات، تعليم اللغة 

العربية، جامعات اإيران، طرق العالج.

1- املقدمة:
حديثي  لي�صوا  االإيرانيني  اأّن  ال�صك 
العهد باللغة العربية و اآدابها فقد اهتموا 
فجر  بزوغ  منذ  املباركة  اللغة  بهذه 
االإ�صالم يف بالدهم اهتمامًا بالغًا �صمل 
جميع نواحيها و اأحاط بكل ما يرتبط بها 
من العلوم و الفنون و االآداب فاأ�صبحت 
اللغة العربية ُتدّر�ض يف كثری من املعاهد 
الع�صور  خمتلف  يف  االإيرانية  التعليمية 
يف  االإ�صالمية  الثورة  بعد  اإّنها  طبعًا  و 
ك�صابق  العربية  اللغة  وقعت  قد  اإيران 
موقع  العبا�صي  الع�صر  يف  عهدها 
ذوي  امل�صوؤولني  قبل  من  البالغة  العناية 
جهودهم  ق�صاری  بذلوا  حيث  ال�صلة، 

لتعليم هذه اللغة املباركة و تعميمه اإیل 
اأن نری هذه اللغة تدّر�ض حاليًا يف كثری 
ت  خ�صّ قد  و  االإيرانية  اجلامعات  من 
علوم  علی  حتتوي  درا�صية  بوحدات 
ال�صرف و النحو و البالغة و الن�صو�ض 
و تاريخ االأدب. لكن من املوؤ�صف مع هذه 
اأننا مل ن�صل  اجلهود املبذولة العمالقة 
تخرج  ملّا  و  بعُد  املطلوبة  النتيجة  اإیل 
املنا�صب  الطالب  التعليمية  مناهجنا 
املنطلق،  هذا  من  و  للع�صور  املواكب  و 
االأ�صاتذة و اجلهات  و  املدر�صون  اليزال 
التعليمي  الو�صع  ي�صكون  املخت�صة 
العلمي  امل�صتوی  انخفا�ض  و  الراهن 
للطلبة اأو عدم الرغبة يف تعّلم هذه اللغة 
حتی اأ�صبحت العربية عند اأغلبهم در�صًا 
لها  اله�صم الفائدة وظيفية  جافًا ع�صر 
يف احلياة. و يف كثری من االأحيان لو اأراد 
اأحد الطالب اأو االأ�صاتذة اأن يتكلم بهذه 
اللغة ال يری اجلّو مالئما له ف�صرعان ما 

يرتاجع و ينعزل.
نف�صها  ت�صاوؤالت  تفر�ض  هنا  من  و 
العوائق  و  : ما هي امل�صكالت  علينا هي 
التي وقفت اأمام طلبة فرع اللغة العربية 
اجلامعيني؟هل  اأ�صاتذتها  اأو  اآدابها  و 
ترتبط  ال�صعوبات  و  امل�صكالت  هذه 
اأو بوا�صعي  بهذه اللغة ذاتها و طبيعتها 
قواعدها اأو ببيئة الطالب اأو االأ�صتاذ اأو 
اأو  املخت�صة  باجلهات  اأو  معًا  باأنف�صهما 
و  العربية  اللغة  تواجه  التي  بالتحديات 

ما هي هذه التحديات؟
الت�صاوؤالت  هذه  مثل  عن  لالإجابة 
حاولنا يف هذه املقالة و يف �صوء املنهج 
اأهّم  ندر�ض  اأن  التحليلي  الو�صفي 
حالت  التي  امل�صكالت  و  ال�صعوبات 
جامعات  يف  العربية  اللغة  تعليم  دون 

اإيران اأو �صّعبت طريقه مقرتحني بع�ض 
و  ال�صعوبات  هذه  لتذليل  العالج  طرق 

التحديات اأو التعامل معها.

2- �سابقية البحث:
هناك درا�صات عديدة يف جمموعة 
البحث  تبّنت  قد  املقاالت  و  الكتب  من 
خا�صة  اإيران  داخل  املو�صوع  هذا  يف 
البحوث  هذه  اأّن  عامًة.بيد  خارجها  و 
كل  علی  م�صتملة  كليٌة  اإما  جميعها 
علی  حمّددة  جزئيٌة  اإما  و  امل�صاكل 
م�صكلة خا�صة و علی كل حال مل تقت�صر 
ذكر  عن  تنق�ض  اأنها  كما  اأهّمها  علی 
بع�ض امل�صاكل اخلا�صة و احلاّدة و طرق 
فاإّن  هذا،  من  املنا�صبة.فانطالقًا  احلل 
اإیل  االإ�صارات  من  فيه  مبا  البحث  هذا 
طرق  و  املجال  هذا  يف  امل�صكالت  اأهّم 
يف  جتربتنا  عن  املالئمة،�صادٌر  احلل 
تعليم اللغة العربية خالل اأكرث من ثالث 
و ع�صرين �صنة يف املدار�ض و اجلامعات 
عن  يتفاوت  اأنه  نظّن  فاإننا  االإيرانية 
يف  ُيعّد  ذاته  حّد  يف  و  االأخری  البحوث 

اأغلبه بحثًا حديثًا.
3- ال�سعوبات و التحدیات التی 

تواجه تعليم اللغة العربية و 
اآدابها يف جامعات اإیران و طرق 

عالجها
3-1- ال�سعوبات و امل�سكالت التي 

ترتبط باللغة العربية
اأّن  اإیل  العلماء  بع�ض  ذهب 
�صعبة  لغة  الف�صحی  العربية  اللغة 
و  االإعراب  و  القواعد  �صعوبة  فيها 
االأجنبي  علی  تعّلمها  في�صعب  الكتابة 
يدعون  راحوا  لهذا  و  العربي   و 
اإعتماد  و  الف�صيحة  هجر  اإیل  النا�ض 
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م�صكلة  العامية  يف  لي�صت  اإذ  العامية 
الكتابة  و  النحو  و  ال�صرف  و  االإعراب 
و  العامية  قواعد  تقعيد  يريدون  كما 
باحلروف  الالتينية  احلروف  ا�صتبدال 
احلياة  لغة  من  العامية  لنقل  العربية 
التاأليف  لغة  االأدبية  اللغة  اإیل  اليومية 
املعامالت.)الفي�صل،�صمر  و  الكتابة  و 
عطا،اأبو  روحي،1411ق،�ض155و 

جبني،1430ق،�ض100(
�صبيتا  ولهم  الدكتور  منهم  و 
م�صر«  يف  العربية  »قواعد  كتابه  يف 
فوار�ض  كارل  و  عام1880م.  ال�صادر 
يف  احلديثة  العربية  »اللهجة  كتابه  يف 
م�صر«)1890م(. و �صلدن وملور يف كتابه 
م�صر«)1901م( يف  املحكية  »العربية 

العربية  اللغة  اتهموا  غریهم؛حيث  و  
اأهل  ن�صحوا  و  بال�صعوبة  الف�صيحة 
بنبذ  تعّلمها  يريدون  الذين  و  اللغة 
اتخاذ  و  اجلامدة  ال�صعبة  اللغة  هذه 
اقتداًء  االأدبي  للتعبری  اأداة  العامية 
كبریة  اأفادت  التي  االنكليزية  باالأمة 
لغة  كانت  التي  الالتينية  هجرت  منذ 
الكتابة و العلم يومًا ما.)الفي�صل،�صمر 

روحي،1411ق،�ض155(
اآخرون  علماء  هناك  و  اأّنه  هذا 
الف�صيحة  العربية  اللغة  عن  ينافحون 
يف  حجتهم  و  العامية  علی  اأف�صليتها  و 

ذلك:
كلها  العربية-  منها  و   - اللغات  اإّن   اأ- 
لي�ض  و متون  بنی  و  قواعد  لها  �صعبة 
من الي�صری امتالك نوا�صيها فاإتقانها 
يحتاج اإیل معارف نحوية و �صرفية و 
لغوية  مهارات  و  عرو�صية  و  بالغية 
الكتابة.)نف�ض  و  القرائة  و  كاحلديث 

املاأخذ،157(

باأنه  يو�صف  الذي  االإعراب  هذا  اإّن   ب- 
العربية  به  التنفرد  �صعب  و  معّقد 
لغات  هناك  اإّن  وحدها،بل  الف�صحی 
من  فيها  بيننا،و  حتيا  كثریة،التزال 
يفوق  ما  املعقد  االإعراب  ظواهر 
اإعراب العربية بكثری ؛فهذه هی اللغة 
له  فيها  اجلملة  فبناء  مثاًل،  االأملانية 
نظام �صارم فالفعل يحتل فيها املرتبة 
الفرعية  اجلمل  يف  اإال  دائمًا  الثانية 
الفعل  فاإن  مثال  التعليلية  كاجلمل 
اأما  اجلملة.و  نهاية  اإیل  فيها  يوؤخر 
بالن�صبة اإیل اال�صم فاإن تق�صم االأ�صماء 
جن�ض  و  موؤنث  و  مذكر  اإیل  اإعتباطا 
»املحايد«  هو  و  العربية  التعرفه  ثالث 
االأجنا�ض  هذه  من  واحد  لكل  ت�صع  و 
الثالثة اأربع حاالت اإعرابية هي حاالت 
و  االإ�صافة  و  املفعولية  :الفاعلية،و 
ال  االأخریة  احلالة  هذه  و  القابلية 
املفعول  اإعراب  هي  و  العربية  تعرفها 
يف  املفعولية  حاالت  من  فهی  الثاين 
فيها.  خا�صة  حالة  لي�صت  و  العربية 
جموع  كرثة  من  ي�صكو  من  اإن  و  هذا 
ال�صذوذ  غلبة  و  العربية  يف  التك�صری 
فيها،�صيحمد  اجلمع  هذا  قواعد  علی 
هذه  يف  الن�صبي  االطراد  للعربية 
القواعد اإذا در�ض اللغة االأملانية و راأی 
كرثة �صيغ هذه اجلموع فيها و فقدان 
القاعدة التي تخ�صع لها اإیل درجة اأن 
كل كتاب يف تعليم قواعد االأملانية تبداأ 
العبارة »احفظ مع كل  �صفحاته بهذه 
الأنه  جمعه  �صيغة  و  تعريفه  ا�صم،اأداة 
لي�صت هناك قاعدة لذلك.«)عبدالتوا

ب،رم�صان،1420ق،417-416(
 ج- اإّن يف االإعراب �صوت ينادي باملعنی 
و اإحالل للفظ يف حمله الذي يليق به 

االبتداء  اأو  املفعولية  اأو  الفاعلية  من 
و اخلرب و احلال و التمييز و هكذا.. 
اإهمال القواعد ا�صتبه االأمر  و ب�صبب 
قائل:»مااأح�صنْ  قال  فلو  ال�صامع  علی 
«بالت�صكني مل يوقف علی مراده. زيدْ 
فمعناه  زيدًا  اأح�صَن  »ما  قال  فاإذا 
زيدًا ح�صنًا  ما جعل  �صئ  اأو  ما  �صبب 
نفی  زيٌد««فاإنه  اأح�صَن  »ما  اأّما  و 
اإبانة  ا�صتطاع  فهو  عنه  االإح�صان 
اإیل  تو�صيله  يريد  ما  اإي�صاح  و 
الربازي،جمد  االآخرين.)البكری 
 )1 0 8 -1 0 7 �ض ، 1ق 4 0 9 ، حممد
اأ�صف اإیل ذلك هذه العبارة املعروفة 
االإعراب  زيد كرمی«فلو مل يظهر  »اأّن 
كرمٌی  زيدًا  اأّن  بها  يراد  هل  ندري  ملا 

اأي يراد كرامتها اأو �صّوت كظبي.
�صعوبة  بني  العلماء  بع�ض  خلطوا  قد   د- 
اللغة الف�صيحة و �صعوبة تعليمها بينما 
تربوية  �صعوبة  هی  التعليم  �صعوبة  اأّن 
ال عالقة لها باللغة العربية و اإن كانت 
)الفي�صل،�صمر  مو�صوعها.  اللغة 
فاأما  روحي،1411ق،�ض158-157( 
عزف  فقد  املقالة  هذه  يف  الباحث 
نف�صه عن مناق�صة هذه االآراء املخالفة 
اأننا  اإال  الف�صحی  للعربية  املوافقة  و 
نعتقد لو نظر باحث يف اأقوال املوافقني 
اأّن   لراأی  االإن�صاف  بنظر  املخالفني  و 
كال الق�صمني قد اأفرطا يف ما قاال ؛اإذ 
تنق�ض  ال  الف�صيحة  العربية  اللغة  اإّن 
لكن  و  العوائق  و  امل�صكالت  بع�ض  عن 
هذا لي�ض مبعنی اأن ا�صتبدلت بالعامية 
امل�صكالت  نق�صم  البحث  يتبني  لكي  و 
:امل�صكالت  ق�صمني  اإیل  ال�صعوبات  و 
العر�صية  امل�صكالت  و  اجلوهرية 
فاملق�صود من اجلوهرية ما مینع تعليم 
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تعلمها  اأو  الف�صيحة  العربية  اللغة 
ك�صعوبة  الذاتية  اخل�صائ�ض  من 
�صعوبة  و  القواعد  االإعراب،�صعوبة 
الكتابة و لكن ال علينا لو نقول اإّن هذه 
ال�صعوبات و امل�صكالت اجلوهرية و اإن 
التعليم  حركة  تبطئ  و  امل�صری  تعرقل 
و  اللغة   لتطور  �صبب  اأنها  اإال  التعلم  و 
اأغلبها  العربية  قواعد  اإّن  اإذ  ترقيتها 
نريد  عندما  فمثال  قيا�صية  و  منطقية 
اأن نقول »اأ�صبح فالن اأمريكيًا«باإمكاننا 
اأخری  ناحية  ومن  »تاأمرك«.  نقول  اأن 
ي�صاعد  القواعد  بهذه  االإملام  فاإّن 
يعني  و  �صالمته  و  االأ�صلوب  علی جودة 
و  اجلمل  و  االألفاظ  ا�صتعمال  علی 
�صحيحا،فتتكون  ا�صتعمااًل  العبارات 
�صليمة. لغوية  عادات  الدار�صني  عند 

،دون  عبداملنعم  العال،  عبد  )�صيد 
النحو  علماء  قال  لهذا  و  تا،�ض152( 
العربية  ميزان  القواعد  هذه  »اإّن 
كل  يف  به  حتكم  الذي  القانون  و 
�صورها«)ح�صن،عبا�ض،   من  �صورة 
1416ق،�ض2( اإذًا فبديهي اأّن �صعوبة 
القواعد و االإعراب و الكتابة جتاه هذه 
املنافع القيمة التي يحظی بها الطالب 

اأثناء تعلمها اأمٌر �صهٌل حتمله.
املتعلمني  اخلاطر  لتطييب  اأخریًا  و 
اأخری  بلغات  اللغة  هذه  قورنت  لو  نقول 
التخت�ض  ال�صعوبات  هذه  اأّن  لراأينا 
بالعربية فقط بل هي م�صت�صرية يف لغات 

اأخری.
ال)s(عالمة  ناأخذ  �صغری  كمثال  و 
الفرن�صية  يف  األبتة  تلفظ  ال  فهي  اجلمع 
ال  و  االإجنليزية  دائمًا يف  نذكرها  بينما 
ي�صتطيع اأحدنا التمييز بني جمع االإناث 
باملثنی..الأّن  الذكور و میتزجان  اأو جمع 

جمعي  بني  ما  ابتلع  قد  التك�صری  جمع 
املثنی  و  فروق،  من  الذكور  و  االإناث 
اأبديًا مع اجلمع.)البكری  متزاوج زواجًا 
الربازي،جمد حممد،1409ق،�ض104(

ما  فهي  العر�صية  امل�صكالت  اأّما  و 
يعرتي اللغة العربية من خارجها.

ق�صمًا  اإّن  قلنا  لو  احلقيقة  نعدو  ال 
اإیل  تعود  العربية  م�صكالت  من  هائاًل 
لقواعدها.  النحويني  عر�ض  طريقة 
)عبدالتواب،رم�صان،1420ق،�ض417(
اأ�صرفوا  و  دقائقها  يف  اأوغلوا  حينما 
الفّراء  قائلهم  قال  حتی  جزئياتها  يف 
و.  املوت:)اأموت  فرا�ض  علی  هو  و 
»حتی«()توفيق  من  �ضء  نف�صي  يف 

الها�صمي،1408ق،�ض 192(
و  املعقدة  القواعد  هذه  من  و 
يف  ال�صاقة  العقلية  :اجلهود  الالفائدة 
الالفائدة  تعاليل  و  املقدرات  اإظهار 
و  اخلرب  و  املبتداأ  و  الفاعل  رفع  كتعليل 
ن�صب املفعوالت و اإیل ذلك مما ال فائدة 
وقع  اإيجاد  و  القواعد  حتجيم  اإال  لها 

املعيقات يف م�صری التعليم و التعلم.
نادرة  و  معقدة  مو�صوعات  منها  و 
هي اأقرب اإیل الفل�صفة و املنطق منها اإیل 
الأول مرة  الطالب حتی  اللغة و المیربها 
بنوعيها  االأعداد  :قواعد  مثل  عمره  يف 
الت�صغری  الرتتيبي،دقائق  و  االأ�صلي 
ال�صفة  معمول  الن�صبة،حاالت  و 
امل�صبهة،اجتماع ال�صرط و ن�صبة اجلواب، 
مرجعية  مبحث  و  اال�صتثناء  باب  دقائق 
العلماء  بع�ض  ثار  اأن  اإیل  و...  امل�صتثنی 
و  ال�صعبة  طرقه  و  العربي  النحو  علی 

ل�صان حالهم يقول ما قاله ابن دريد:
اأفٍّ من النحو و ا�سحابه            

 قد �سار من ا�سحابه نفطويه !     

 اأحرقه اهلل  بن�سف ا�سمـه            
و �سرّي الباقی �سراخاً عليه !! 

)نف�ض املاأخذ،�ض193،201(
كانت  �صواء  ال�صعوبات  هذه  كل 
الطالب  جعلت  عر�صية  اأو  جوهرية 
من  طوفان  يف  نف�صه  يری  االإيراين 
املعقدة  القواعد  و  االأ�صكال  و  ال�صيغ 
جمهرة  بني  ي�صود  اأن  اإیل  اأّدت  و  و... 
هذه  االإيرانية  اجلامعات  يف  الطلبة 
لغة  العربية  اللغة  باأّن  املدمرة  الفكرة 
�صعبة فيها تعقد القواعد و كرثة ال�صواذ 
و النوادر حيث ي�صعب تعليمها و تعلمها 
من  هذا  و  الطلبة  و  االأ�صاتذة  علی 
اإحدی االأ�صباب التي تبعث كره الطالب 
و  به  تربمهم  و  الدر�ض  لهذا  االإيرانيني 

اإعرا�صهم عنه.
و كاتب هذه املقالة بو�صفه اأ�صتاذًا 
و  واآدابها  العربية  اللغة  فرع  جامعيًا يف 
اللغة يف عدة جامعات  الذي دّر�ض هذه 
قريب  من  امل�صكلة  هذه  مل�ض  اإيرانية 
الق�صم  هذا  طالب  من  كثریًا  �صمع  و 
و  االإ�صالح  دعوات  و  ال�صكوی  �صيحات 
و  مازلنا  ال�صعوبات  هذه  حلل  و  لهذا 

النزال نقرتح عدة طرق:
القواعد  تدري�ض  علی  االقت�صار   اأ- 
طالب  تعني  التي  الوظيفية  و  الهامة 
اللغة العربية علی التكلم ال�صحيح و 
هجر الغريب و ال�صّذ و الندر و االآراء 

النحوية املندثرة.
 ب- ت�صفية القواعد العربية من احل�صو 
و  النوادر  و  ال�صواذ  اأّما  و  الزوائد.  و 
جُتمع  اأن  میكن  فاإنها  ال�صتيتة  االآراء 
ال�صتفادة  ال  بها  خمت�صة  كتب  يف 
العامة منها بل ال�صتناد الباحثني بها 

يف فهم الن�صو�ض القدمیة.
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القواعد  هذه  �صواهد  اأكرث  اأّن  مبا   ج- 
ع�صرنا  تباين  ع�صور  يف  اختریت 
فاإنه يليق بنا اأن ناأتي ب�صواهد تطابق 

روح الع�صر و تت�صل بحياة الطالب.
االتيان  و  القواعد  و�صع  يف   د- 
بالقراآن  نقتدي  اأن  علينا  بال�صواهد 
ما  قلياًل  النحويني  اإّن  اإذ  الكرمی 
ا�صتندوا باالآيات ال�صريفة بل يف اأكرث 
بينما  باال�صعار،  ا�صتم�صكوا  االأحيان 
اأّن هذه اال�صعار نف�صها البّد اأن يتمّيز 
م�صحّفها اأو حمّرفها من �صحيحها.

تفكری  اإیل  حتتاج  القواعد  اأّن  مبا   ه- 
غری ي�صری تدرك به اأحكامها و تفهم 
لغوي  ثراء  اإیل  حتتاج  كما  قواعدها 
القواعد  و  اال�صتنباط  علی  ي�صاعد 
يكون  ال  املعنوية  االأمور  فهم  و  معان 
و  الفكر.  اكتمال  و  العقل  بن�صوج  اإال 
الف�صول  يف  القواعد  تدري�ض  لذلك 
اإيرانية  جامعات  يف  االبتدائية 
التعليمي  الربنامج  جدول  ح�صب 
يف  اآدابها  و  العربية  اللغة  لتعليم 
وزارة  قبل  من  البكلوريو�ض  مرحلة 
نقرتح  فلهذا  خاطئ  العلوم،عمٌل 
الف�صل  من  القواعد  هذه  ُتدّر�ض  اأن 
املرحلة  نهاية  حتی  الرابع  الدرا�صي 

نف�صها.
القواعد  يدّر�ض  اأن  لالأ�صتاذ   و- ينبغي 
اإذ  االأدبية  الن�صو�ض  تذّوق  �صمن 
بنتيجة  الطالب  يلزم  الطريق  هذا 
وافرة من االألفاظ و التعابری ليتمكن 
املعرو�صة  االأمثلة  ا�صتيعاب  من 
فهمها.  و  القواعد  در�ض  يف  عليه 
عبدالعال،عبداملنعم،دون  �صيد   (

تا،�ض152(
املناق�صة  من  االجتناب   ز- 

االمثلة  من  االأ�صتاذ  يعر�ض  ما  حول 
يف  تقريرها  و  القاعدة  ا�صتنباط  و 
من  يكرث  اأن  الطالب،بل  اأذهان 
علی  املرتكزة  ال�صفهية  التدريبات 
اأ�ص�ض منظمة من املحاكاة و التكرار 
حتی تتكون العادة اللغوية ال�صحيحة 
جودت،  الركابي،  الطلبة.)  عند 

1986 م،�ض135-134.(

3-2- ال�سعوبات و امل�سكالت التي 
ترتبط بطرق تدری�س اللغة 

العربية 
التي  امل�صكالت  بع�ض  اأن  يخفی  ال 
جامعات  يف  العربية  اللغة  تعليم  تواجه 
اللغة  هذه  تعليم  كيفية  اإیل  يعود  اإيران 
و  الطرق  هذه  اأهم  ن�صتخل�ض  نحن  و 

اأكرثها خطـاأً فيما يلي:

 اأ-الرتكيز املح�س علی القواعد 
يف تعليم اللغة العربية 

منذ  �صائدًا  كان  الطريق  هذا  و 
القدم علی جامعات اإيران  وهناك كثری 
هذا  علی  حاليًا  يعتمدون  االأ�صاتذة  من 
االأ�صلوب يف تعليم اللغة العربية اعتقادًا 
للغة  تعليمًا  اللغة  قواعد  تعليم  يف  باأّن 
يقول  –كما  االأمر  هذا  يف  تفكرینا  و 
يعلم  من  التواب-كتفكری  عبد  رم�صان 
اأو  �صاعرًا  ين�صئ  لكي  العرو�ض  قواعد 
قواعد  يف  �صفحتني  يحفظ  من  كتفكری 
بهذا  اأّنه  يظّن  ثم  ال�صيارات  قيادة 
ماهرًا. �صائقا  اأ�صبح  قد  وحده  احلفظ 
علی  االقت�صار  فاإّن  1420ق،420(   (
االطالب  جعل  النحوية  القواعد  تعليم 
اإجادة  مقيا�ض  اأن  يظنون  االإيرانيني 
اللغة هو الرباعة يف حفظ امل�صطلحات 

اللغة  تعليم  النحوية،بينما  القواعد  و 
لكي  و  اآخر.  �صئ  القواعد  تعليم  و  �صئ 
اللغة  تعليم  يف  الطريق  هذا  عن  نبتعد 
ُتدّر�ض  اأن  نقرتح  اجلامعة  يف  العربية 
تختار  باأن  ذلك  القواعد يف ظّل اللغة و  
االأدبية  الن�صو�ض  من  متارين  و  اأمثلة 
الطالب  باأ�صاليب  ت�صمو  التي  املتميزة 
االأ�صتاذ  ي�صرف  اأاّل  و  ثقافته  ترفع  و 
بل  تفا�صيلها  تبيني  القواعدو  �صرح  يف 
اقت�صر علی ما يحقق الغاية املق�صودة 
و  الطالب  ل�صان  تقومی  هي  و  لذاتها 

�صيانة اأ�صلوبه من اللحن و اخلطاأ.

 ب- عدم اال�ستفادة من التقنيات 
احلدیثة

ال �صك اأّن تعليم اللغة – اأّي لغة –
و  الب�صر  ا�صتخدام  كان عن طريق  اإذا 
قيمة)بلياف،  نتائج  لها  العمل  و  ال�صمع 
اإّن  لهذا  1368�ض،�ض89(و  و،  ب. 
املعتمدة  التكنولوجيا  من  اال�صتفادة 
و  االأ�صرطة  الب�صر مثل  و  ال�صوت  علی 
االأفالم و حمطات التلفزيون الف�صائية 
اللوحات  و   )vcd،dvd( اأقرا�ض  و 
كربنامج  احلا�صوب   برامج  و  الذكية 
باوربونت جميعها ي�صّهل طريق التعليم.و 
علی �صبيل املثال اإّن لربنامج »باوربونت« 
اأّن يف اللغة  مزايا و فوائد كثریة  و مبا 
اخل�صائ�ض  و  املالمح  من  العربية 
من  غریها  يف  يتوافر  ال  ما  الذاتية 
اللغات االأخری مثل االإعراب و احلركات 
و تنوع الكتابة لبع�ض احلروف كالهمزة 
الربنامج  هذا  من  اال�صتفادة  و..،اإذًا 
يلي  فيما  و  تامة  اإفادة  االأ�صتاذ  يفيد 

اإ�صارة اإیل بع�ض هذه املنافع:
ا�صتخدام حا�صتي الب�صر و ال�صمع يف   -



امل�ؤمتر الدويل
517الرابع للغة العربية

املجل�س الدويل للغة العربية

عملية التعليم.
مع  االأ�صتاذ  تعامل  مدی  ارتفاع   -
االأ�صلوب  اإیل  بالن�صبة  الطالب 
علی  الكتابة  عدم  بدليل  الكال�صيكي 

اللوح و االقت�صاد فی الوقت.
و  االأ�صتاذ  مع  الطالب  تعامل  ازدياد   -
الكتاب الدرا�صي ب�صبب عر�ض املواد 
و  امللونة  ال�صور  قالب  يف  الدرا�صية 

اخلالبة.
حركات  متييز  و  ت�صخي�ض  اإمكان   -
و  بارزة  باألوان  اإعرابها  و  الكلمات 

متميزة.
-  �صالمة اجلو من الغبار احلا�صل من 

اجل�ض و املاركر.
ال  ال�صديد  املوؤ�صف  من  لكن  و 
اأيًا  االإيرانيون  االأ�صاتذة  اأكرث  ي�صتخدم 
اإال  األّلهم  احلديثة  التقنيات  هذه  من 
يف درو�ض املخترب و املحادثة و طبعًا يف 
اجلامعات التي قد زّودت باملخترب.و اأما 
امل�صوؤولني  اإیل  يرجع  اإّما  امل�صكلة  هذه 
اللغة  ق�صم  اليعطون  الذين  املعنّيني 
لتزويد  الالزمة  املعونات  العربية 
ال�صفوف باملعّدات احلديثة و اإّما يرجع 
اإیل عدم مهارة االأ�صاتذة يف اال�صتفادة 

منها اأو عدم الرغبة يف اال�صتفادة.
و مهما يكن من اأمر فاإن يف جامعتنا 
مع اأّن بع�ض ال�صفوف مزّودة بتكنولوجيا 
» باوربونت « اإال اأّنها مع التقنيات االأخری 
ت�صتفاد يف املخترب و يف درو�ض املخترب اأو 

االإن�صاء اأو املحادثة  فقط.

 ج- عدم العنایة بالقراءة 
بالوعي

ال �صك اأّن قراءة الن�صو�ض بالوعي 
اللغة  تعلم  يف  املوؤثرة  االأ�صاليب  اإحدی 

اأنها  فبما  العربية  اللغة  اأما  و  لغة  اأّي 
و  باالإعراب  اأخواتها  �صائر  عن  متتاز 
احلركة فنحن نحتاج اإیل اال�صتفادة من 
عن  يرتفع  اإذ  فاأكرث،  اأكرث  الطرق  هذا 
طريق القراءة الواعية و ال�صليمة اخلطاأ 
بنية  يف  اخلطاأ  االإعراب،  و  ال�صبط  يف 
الكلمة بتقدمی حرف علی اآخر،اأو بحذف 
حرف  بتغيری  احلروف،اخلطاأ  بع�ض 
احلروف  اإخراج  يف  اآخر،اخلطاأ  مكان 
من خمارجها و اخلطاأ يف طريقة االأداء 
الذي ينا�صب ت�صوير املعنی كالتعجب و 
عبداحلميد،عبد  اال�صتفهام.)عبداهلل 

احلميد، 1419ق،�ض175(
قدمیًا  و  القراءة  بكرثة  اأخریًا  و 
رقت  الل�صان  تقليب  كرث  قيل:»كّلما 
ي�صهل  و  احلديث  حوا�صيه«في�صل�ض 
عذب  باأ�صلوب  الفكرة  عن  االف�صاح 
التقليد  و  باملحاكاة  و  ذلك  اأخاذ 
اأو  بق�صد  االأدباء  و  الكتاب  لكبار 
الها�صمي،  توفيق  ق�صد.)  بغری 
الوا�صح  من  و  عابد،1987م.،�ض18( 
اأبناءهم  يبعثون  كانوا  القدماء  اأن  جدًا 
اإیل البادية ال ليتعلموا القواعد النحوية 
يتحدثوا  و  اللغة  ي�صمعوا  لكي  اإمنا  و 
العالء  اأبي  و  املتنبي  اأمثال  ؛من  بها 
مولوي  اآبادي،ح�صني،  �صم�ض  املعري.) 

نافجي،اأ�صغر،1384�ض،�ض118(
االأ�صتاذ  اأختار  لو  هذا  علی  اإ�صافة 
هذه الن�صو�ض من بني الن�صو�ض االأدبية 
و  و...  ال�صريفة  االأحاديث  و  كالقراآن 
�صّجع الطالب علی حفظها قدر اال�صتطاع 

لرتّتبت عليها منافع اأخری منها:
و  احلفظ  يف  الطالب  ملكات  تقوية   -

التذكر 
عبارة  و  لفظًا  اللغوية  ثروتهم  زيادة   -

تنمية  عليه  يرتّتب  مما  اأ�صلوبًا  و 
مهارتهم و زيادة اإدراكهم.

درو�ض املحفوظات بحكم ما فيها من   -
تنمي  خيال  من  حتتويه  ما  و  معان 
يف الطالب الفهم ال�صليم و االإدراك 

الواعي.
يف  الكرمیة  النزعات  اإثارة    -
الن�صو�ض  يف  ملا  الطالب  نفو�ض 
اأو  دينية  اجتاهات  من  االأدبية 
وجدانية.  اأو  و�صفية  اأو  اجتماعية 
عبدالعال،عبداملنعم،دون  �صيد   (

تا،�ض116(
اجلمال  تذّوق  فر�ض  الطالب  اإتاحة   -
اللغوي و االأدبي و االح�صا�ض باحلياة 
ال�صديد  االأ�صف  من  لكن  احلركة.  و 
مع وجود هذه املنافع القيمة املرتتبة 
اأغلب  اإّن  الواعية  القراءة  علی 
االأ�صاتذة االإيرانيني- ح�صب جتربتنا 
و اطالعنا – يهملون هذا الطريق و 

لها �صببان رئي�صان:
القراءة  فوائد  علی  االطالع  عدم   -

الواعية.
-عدم االهتمام بهذا الطريق.

الربنامج  يف  القراءة  در�ض  عدم   -
التعليمي.

ق�صم  يف  يوجد  املثال  �صبيل  فعلی 
حتت  درو�ض  اآدابه  و  الفار�صية  اللغة 
عنوان : القراءة 1،2،3،4،5، و كما يفيد 
ا�صم الدر�ض البّد لالأ�صتاذ اأن يعتمد يف 
باأنواعها  القراءة  علی  التعليمي  اأ�صلوبه 
لكن ح�صب جتربتنا اإّن اأغلبهم يعتمدون 
يرتجمون  اأي  تدري�صهم  يف  الرتجمَة 
در�صًا  در�صًا  ال�صفوف  يف  الن�صو�ض 
وذلك  الدرا�صي  الف�صل  يتّم  هكذا  و 

الدر�ض بالرتجمة فقط.
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امل�صكلة  هذه  حلل  اقرتاحنا  فاأّما 
اأي   - الدر�ض  هذا  اأوال  ُيدَخل  اأن  فهو 
التعليمي  الربنامج  يف   - القراءة  در�ُض 
ملرحلة البكلوريو�ض علی االأقل. وثانيًا اأن 
يطلع االأ�صاتذة علی فوائد هذا اال�صلوب 
اجلل�صات  و  الندوات  اإقامة  طريق  عن 

اخلا�صة.
املثلی  الطريق  هي  هذه  براأينا  اإذ 
لتعليم اللغة العربية و تعلمها و هذا لي�ض 
مبعنی حّط مكانة القواعد بل اإنها ترقي 
طريق  عن  الطالب  له  يح�صّ ما  تطور  و 

القراءة.

3-3- ال�سعوبات و امل�سكالت التي 
ترتبط باالأ�ساتذة

اللغة  �صعف  اأن  املعروف  »من 
يعود  االإيرانية  اجلامعات  يف  العربية 
اإیل  ثم  االأ�صاتذة  اإیل  االأویل  بالدرجة 
ال  اأنهم  حيث  من  اأنف�صهم  الطالب 
اأحد  قول  هذا  جمهودهم«  يبذلون 
االإيرانيني. اجلامعيني  االأ�صاتذة 

مولوي  اآبادي،ح�صني،  �صم�ض   (
118(و  1384�ض،�ض �صغر، اأ نافجي،
نحن نوافقه يف هذا الراأي الأن االأ�صتاذ 
قطب الرحی يف هذا املجال و لكن ماهي 
هذه امل�صكالت و ما هي اأ�صبابها و طرق 

حلها فيمكننا اأن نلخ�صها فيما يلي:

 اأ-عدم التكلم بالعربية 
تعليم  اإیل  عابرة  نظرة  األقينا  لو 
لراأينا  اإيران  جامعات  يف  العربية  اللغة 
و  الفار�صية  باللغة  يتكلمون  اأغلبهم  اأّن 
حتی يف درو�ض املحادثة و املخترب فهم ال 
يخت�صون وقتًا كافيًا ملمار�صة هذه اللغة 
قراءًة و كتابة و ا�صتماعًا و حتّدثًا  و هذا 

و  املدر�صني  اإیل  بالن�صبة  امل�صكالت  اأول 
الطالب  م�صری  يعرقل  الذي  اأخطرها 

نحو التعلم.

 ب- عدم التلفظ بالنطق ال�سحيح 
يلفظوا  اأن  االإيرانيون  اعتاد 
احلروف  مع  –امل�صرتكة  لغتهم  حروف 
العربية- مبخارج تختلف عن خمارجها 
طبيعية  كانت  اإن  و  هذه  و  العربية،  يف 
يح�ّصن  التمرين  و  املمار�صة  اأّن  اإال  لهم 

نطقهم باللغة العربية 
ق�صما  هناك  االأ�صف  اأّن  مع  ولكن 
كثریا من االأ�صاتذة ال يريدون اأن يلفظوا 
من  اإّما  ناجت  هذا  و  ال�صحيح  بالنطق 
اإذ   – ال�صحيح  التلفظ  نحو  خجلهم 
اإّما من عدم  يتغری �صوت احلروف - و 

ا�صتطاعتهم به.

 ج-عدم ت�سجيع الطالب اإیل 
التكلم باللغة العربية الف�سحی.

 د- قلة االأبحاث املطروحة يف 
ميدان تعليم اللغة العربية 

بالن�سبة اإیل االأ�ساتذة قد اأّدت 
اإیل اأن یتوقف االأ�ساتذة يف 

مكانهم و الیربحونه.
اأن  االآن  ي�صتطيع  امل�صكالت  فبهذه 
ي�صور القارئ يف ذهنه �صورة من هذه 
اللغة  لتعلم  الوخيمة  اجلامعية  البيئة 
العربية و تعليمها يف اإيران و طبعًا نحن 
اأن نر�صم �صورة  ال نريد بهذه العبارات 
معتكرة من اجلو اجلامعي كما ال نريد 
االأ�صاتذة  عمل  �صاأن  من  ننق�ض  اأن 
ال�صوق  و  بال�صغف  يجتهدون  الذين 
يف  جهدهم  ق�صاری  يبذلون  و  الوافر 

هذا ال�صبيل، بل نريد اأن ن�صری اإیل واقع 
يلي  فيما  جامعاتنا.و  يف  العربية  اللغة 

بع�ض مقرتحات حلل هذه امل�صكلة :
بالعربية  بالتكلم  االأ�صاتذة  اإلزام   -
بطرق  الدرو�ض  غالبية  يف  الف�صحی 
رتبة  ترقية  كرهن  م�صِجعة  خمتلفة 
باللغة  تدري�صه  كيفية  علی  االأ�صتاذ 

العربية.
التكلم  علی  االأ�صاتذة  حتري�ض   -
ال�صفوف  يف  الف�صيحة  بالعربية 
الندوات  اإقامة  طريق  عن  اجلامعية 

و املوؤمترات ال�صنوية. 
التحدث  يف  للطالب  ال�صماح  عدم   -
حياته  طيلة  الف�صيحة  بالعربية  اإال 
كثریًا  املقالة  هذه  الدرا�صية.فكاتب 
ي�صمح  م  و  املنهج  هذا  اتخذ  ما 
للطالب اأن يتكلموا اإال بالعربية ولكن 
ف�صرعان  العمل  هذا  علی  عزم  كّلما 
دافع  هناك  يكن  مل  اإذ  انهزم،  ما 
نحو  االأ�صاتذة  ال يف  و  الطالب  ال يف 
التكلم بهذه اللغة املباركة.اأتذكر يومًا 
و تكلمت  ما دخلُت ال�صف الأول مرة 
احل�صة  يف  و  ال�صاعة  كّل  بالعربية 
نف�صه  ال�صف  ح�صرت  ملّا  القادمة 
اللغة  التكلم بهذه  اأردت  و  من جديد 
فواجهت فجاأة بعدم الرغبة من قبل 
الطالب، ف�صاألتهم عن ال�صبب فقالوا 
بعد خروجك من ال�صف يف االأ�صبوع 
قال  و  اآخر  اأ�صتاذ  جاءنا  قد  املا�صي 
فال  بها  التكلم  و  العربية  اتركوا  لنا 
اأ�صبح  و  بها  التكلم  يف  و  فيها  خری 

ل�صان حايل قول ال�صاعر:
َمتی َيبُلُغ الُبنياُن َيوماً َتاَمُه

اإِذا ُكنَت َتبنيِه َوَغرُيَك َيهِدُم 
برد،1386ق،اجلزء  بن  )ب�صار 
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بالذكر، هذا  الرابع،�ض 185( و جدير 
ال يخ�ض االأ�صاتذة االإيرانيني فقد تغلغل 
علی  الدليل  و  اأنف�صهم  العرب  بع�ض  يف 
االإنكليزية  باللغة  البالغة  عنايتهم  هذا 
و  �صوريا  اإیل  �صافرت  يوم  اأن�صی  فال 
دخلت جامعة دم�صق و تكلمت مع رئي�ض 
اأردت  فلّما  اآنذاك  العربية  اللغة  ق�صم 
فاأراين  عنوانًا  منه  طلبُت  اأوّدعه  اأن 
اأن  اأريد  فقلت  باالإنكليزية  مكتوبة 
اأح�صن يل.  اأ�صهل و  اأكتب بالعربية هذا 
باالنكليزية  اكتب  و  العربية  اترك  فقال 
لنف�صي  فقلت  هذا،  كالمه  من  فعجبت 
العربية  اللغة  بق�صم  اأ�صتاذ  �صاأن  هذا 
ال�صهریة  العربية  اجلامعات  اإحدی  يف 
فكيف �صاأن النا�ض يف ال�صوق و ال�صوارع. 
لكل قوم ل�صاٌن ُيعرفون به اإن مل ي�صونوه 
اآل  اأمني  االأمری   ( ن�صُب  لهم  ُيعرف  مل 
http:// موقع  راجع  الدين،  نا�صر 

)،ar.wikipedia.org/wiki
و  للمحادثة  تخ�صي�ض وقت للطالب   -
و  العربية.  اللغة  اأ�صتاذ  مع  املناق�صة 
تعليم  االإجراءات يجري  بتنفيذ هذه 
اللغة العربية و تعلمها يف جامعاتنا يف 

ظروف موؤاتية للنجاح.

3-4- ال�سعوبات و امل�سكالت التي 
تتعلق باجلهات املخت�سة

3-4-1-  ت�ستت االأهداف و 
�سبابيتها و عدم حتققها 

اأذهان  يف  االأهداف  متثل  اإّن 
تعّلمها  و  اللغة  تعليم  علی  القائمني 
حتقيق  علی  م�صاعدة  اأمیا  ي�صاعد 
اللغة  الكت�صاب  املر�صومة  االأهداف 
اإیل  يوؤدي  الو�صوح  الأن  ذلك  و 
الت�صوي�ض  اأن  حني  علی  الو�صوح 

التخبط.)اأحمد  و  ال�صياع  اإیل  يوؤدي 
ال�صيد،حممود،1428ق،52-51(

العربية  اللغة  تعليم  اأهداف  اأّما  و 
يف جامعات اإيران كما ن�ّض عليه قانون 
ملرحلة  اآدابها  و  العربية  اللغة  تعليم 
اخلم�صني  للقرار  طبقًا  البكالوريو�ض 
العايل  التخطيط  ملجل�ض  الثالثماأة  بعد 
هي  1379�ض،  عام  العلوم   لوزارة 
يق�صوا  اأن  باإمكانهم  اأ�صخا�ض  تربية 
هذه  اإیل  املختلفة  االإدارات  حوائج 
م�صلحة  و  اخلارجية  كوزارة  اللغة 
و  الثقايف  الرتاث  م�صلحة  و  االأوقاف 
الدولية  ال�صركات  و  املختلفة  املكتبات 
)�صكيب  غریه  و  اخل�صو�صية  و 

ان�صاری،حممود،1385�ض،�ض606(
الدرا�صي  الربنامُج  ولكن هل حقق 
املذكورة  االأهداف  هذه  حاليًا  املطبق 

اأعاله ؟فما هي اأ�صباب ذلك؟
و يف حدود جتربتنا نظّن اأّن العامل 
الدرا�صي  الربنامج  االأول يف عدم جناح 
احلايل لتعليم اللغة العربية يف جامعات 
يف  الطالب  تعليم  نريد  اأننا  هو  اإيران 
مرحلة البكالوريو�ض اللغة و اآدابها معًا و 
النتيجة هي اأّن خّريجي هذه املرحلة بعد 
اأربع �صنوات و قراءة كّل �صئ عن  م�صي 
املحادثة  اإیل  اللغة  خمترب  من  العربية 
و  االآداب  تاريخ  و  الرتجمة  و  االإن�صاء  و 
ال�صرف و النحو و علوم البالغة و غریها 

مل يجيدوا اللغة و مل يتقنوا اآدابها.
لزوم  هو  هنا  نقرتحه  الذي  و 
فُيدّر�ض  اآدابها  و  اللغة  بني  الف�صل 
تدري�ض  اإیل  جنبًا  العربية  اللغة  فرع 
يف  كالهما  و  اآخر  فرع  يف  اآدابها 
فرع  ُيدّر�ض  اأو  البكالوريو�ض  مرحلة 
البكالوريو�ض و  العربية يف مرحلة  اللغة 

املرحلة  االأخری يف  اللغة  علوم  و  االأدب 
الدرا�صات العليا.

الفرن�صيون  و  و لقد فطن االإجنليز 
العامة  للغة  فرعًا  فجعلوا  قبلنا  لهذا 
فنونها.)�صكيب  و  لالآداب  فروعًا  و 

ان�صاري،حممود،1384،�ض38-37(
االخت�صا�صات  تنويع  اإیل  اإ�صافة 
املاجي�صرت  الق�صم يف مرحلة  داخل هذا 
و الدكتوراه ليزاول كّل اخت�صا�ض هدفًا 
ال�صتيتة  االأهداف  هذه  بني  من  وا�صحًا 
كاخت�صا�ض ال�صرف و النحو و البالغة، 
العربي  القدمی،االأدب  العربي  االأدب 
االأدبي،  النقد  املقارن،  املعا�صر،االأدب 

اأدب املقاومة، االأل�صنية العربية و....

3-4-2-  الكتب و امل�سادر
اللغة  تدري�ض  اأّن  املوؤ�صف  من 
اإيرانية  جامعات  يف  اآدابها  و  العربية 
معظمها  اأّلف  قد  كتب  علی  يقوم 
اأغلبها  العرب  اأّلفها  ما  و  االإيرانيون 
عتيق الن�ض و املنهج و غالبًا ما يتحدث 
ذهبت  و  زمنها  انق�صی  ق�صايا  عن 
املوؤلفون  يتعاون  اأن  نقرتح  اأيامها.اإذن 
الدرا�صية  الكتب  تاأليف  يف  االإيرانيون 
اجلامعية لفرع اللغة العربية مع املوؤلفني 

و الكتاب العرب.
املجل�ض  اأعطی  اإذا  میكن  هذا  و 
بع�ض  االأمر  هذا  العربية  للغة  الدويل 
اخلا�صة  اللجان  اإعداد  من  جهده 
لتاأليف الكتب الدرا�صية اجلامعية لق�صم 

اللغة العربية لغری الناطقني بها.

3-5- ال�سعوبات و امل�سكالت التي 
تتعلق بالتحدیات

العربية  اللغة  حتديات  لي�صت 
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اللغة العربية فح�صب، بل  حتديات هذه 
ثّم  من  و  اإ�صالمية  دينية  لغة  حتديات 
و  االإ�صالمية  االأمة  اأبناء  لكل  حتديات 
من ثّم يجب علينا اأن نتعّرف علی هذه 

التحديات و كيفية مواجهتها.
من  بل  التحديات  هذه  من  و 
اإذا  و  بالعوملة.  م�صّمی  حتٍد  اأخطرها 
يف  يتمثل  م�صیء  جانب  للعوملة  كان 
يف  و  بع�صها  علی  املجتمعات  انتفاح 
التبادل الثقايف و حتول العامل اإیل قرية 
مظلمًا  جانبًا  لها  واحدة،فاإّن  كونية 
ال�صعفاء  االأقوياء علی  يتمثل يف هيمنة 
ثقافية،  و  �صيا�صية  و  اقت�صادية  هيمنة 
جتتاح  التي  هي  االأقوياء  ثقافة  اإّن  اإذ 
و  ال�صعوب  ثقافات  يف  توؤّثر  و  العامل 
فتعمل  لغاتها  يف  و  الثقافية  ذاتيتها 
للغة االأم و ت�صاب  علی خلخلة االنتماء 
القوية  الثقافات  اأمام  املجتمعات  هذه 
االأركان  تقوي�ض  و  باالنبهار  الغازية 
الفردية  تنمية  و  االإجتماعي  التما�صك 
اإ�صعاف  و  للمجتمع  الوالء  �صعف  و 
االنتماء لرتاث االأمة اإ�صافة اإیل تو�صيع 
بعقدة  االإح�صا�ض  و  االغرتاب  قاعدة 
االأجنبية.)  الثقافة  جتاه  الت�صاغر 

اأحمد ال�صيد،حممود،1428ق،61(
اللغة  ن�صر  تروم  العوملة  هذه  و 
االإنكليزية لغة القطب الواحد و هيمنتها 
دفع  ما  هذا  و  التوا�صل  و  التعليم  يف 
الثقايف  التنوع  �صد  للوقوف  اأمريكا 
الدولية  املنظمة  يف  اللغوي  التعدد  و 

للرتبية و العلوم و الثقافة »اليوني�صكو«.
العربية  اللغة  حماربة  اتخذت  و 
اأ�صكااًل متعددة منها و�صمها  الف�صيحة 
و  الع�صر  روح  مواكبة  عدم  و  بالتخلف 
التعقيد  و  ال�صعوبة  و  املعريف  التفجر 

ب�صبب نحوها و �صرفها و كرثة احلركات 
فيها و اأنها لغة البداوة و لي�صت لغة العلم 
و اأنها تفهم لتقراأ خالفًا لبقية اللغات.) 

نف�ض املاأخذ،�ض61(
و اأّما يف اإيران فلم ُت�صتثَن جامعاتنا 
من مواجهة هذه النزعة املعادية، حيث 
ن�صاهد االآن قد ر�صخت يف اأذهان طالبنا 
اأّن  االأ�صاتذة  بع�ض  حتی  و  اجلامعيني 
فيجب  متّطورة  غری  لغة  العربية  اللغة 
اإذ  تعليمها  اأو  لتعلمها  الوقت  ن�صيع  اأال 
اإّنها ال تفيدنا يف هذا الع�صر اأي ع�صر 
التكنولوجيا و �صعوبُتها عائق يحول دون 
عن  عاجزة  اأّنها  كما  االخرتاع  و  العلم 
مواكبة العلوم و التقنيات احلديثة و كل 
العربية  و  حمبوبة  االإنكليزية  جعل  هذا 

منفورة عند الطالب.
اأتذكر يوم كنت يف ال�صف و �صاألت 
الطالب عن �صبب تكلم الطالب يف فرع 
اللغة االإنكليزية بهذه اللغة و عدم تكلم 
فقال  اللغة  بهذه  العربية  اللغة  طالب 
:اأّما  فاأجبتهم  اهلل.  و  نخجل  اأغلبهم: 
و  اأخجل  فال  االأحباء  الطالب  اأيها  اأنا 
لو كنُت و�صط جمعية هائلة من املتكلمني 
بينما اهلل  اأخجل  مِل  و  االإنكليزية  باللغة 
اللغة  بهذه  تكلم  قد  تعایل  و  تبارك 
اهلل  -�صلی  حمّمد  نبيه  مع  املقّد�صة 
حمٌل  االآن  بقي  �صلم-فهل  و  اآله  و  عليه 
–فكاأن تغریت  الطالب  للخجل؟فراأيت 

اأذهانهم فجاأة- ي�صّدقونني.
اإّن  نقول  اأن  املثال  بهذا  اأردنا 
اأو  اللغة  حتبيب  يف  هامًا  دورًا  لالأ�صتاذ 
تنفریها لدی الطالب فعلی االأ�صاتذة اأن 

يقوموا بواجباتهم.
و مهما يكن من اأمر فاإّن التحديات 
بع�ض  مت�ّصكنا  اإذا  عليها  التغلب  میكن 

الطرق، منها:
لي�صت  العربية  باأّن  االأذهان  تنوير   اأ-  
عاجزة عن مواكبة العلوم و التقنيات 
و قد و�صعت  احلديثة.و كيف عاجزة 
كتاب اهلل لفظًا و معنًی.يقول حافظ 
هي  و  العربية  اللغة  بل�صان  اإبراهيم 

تتحّدث عن نف�صها:
و�ِسعُت ِكتاَب اهلِل َلفظاً وغاية

ْقُت عن اآٍي به وِعظاِت وما �سِ
يُق اليوَم عن َو�سِف اآلةٍ              فكيف اأ�سِ
وَتْن�ِسيِق اأ�سماٍء ملُْخرَتعاِت

1987م،  اإبراهيم،  )حافظ 
�ض253(

اخلا�صة  الثقافية  االأعمال  اإجناز   ب- 
لرتقية  املعنيني  امل�صوؤولني  قبل  من 

مكانة اللغة العربية عند الطالب.
الرتبوية  الربامج  علی  الرتكيز   ج- 
االإنرتت  ال�صابكة  علی  اللغوية 
لغری  العربية  اللغة  تعليم  كربنامج 
تاأهيل  برنامج  و  بالعربية  الناطقني 
الرتجمة  و  تدريبهم  و  املدر�صني 

االآلية.
يف  احلوا�صيب  ا�صتثمار   د- 

امل�صروعات االآتية:
-م�صروع الذخریة اللغوية 

- م�صروع املعجم التاريخي 
- م�صروع معجم التعابری اال�صطالحية 

م�صروع معجم املفاهيم 
-م�صروع البنی اللغوية 

و  الف�صحی  العربية  ا�صتخدام   ه- 
و  وامل�صل�صالت  االأفالم  يف  املب�صطة 
فاإّن  املمتلفزة.  و  املذاعة  امل�صرحيات 
اأق�صام  يف  االأيرانيني  االأ�صاتذة  اأكرث 
ال  اإيران  جامعات  يف  العربية  اللغة 
يفهمون لغة االأفالم املتلفزة احلالية 
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اإذ تتغلب عليها اللغة الدارجة.
العربية  اللغة  ا�صتخدام   و- تعميم 
من  املنا�صط  خمتلف  يف  الف�صيحة 

قبل الدول العربية.
و  الرتجمة  مراكز  ت�صجيع   ز- 

التعريب علی اأداء مهامها.
و  امل�صطلحات  توحيد  اإیل  ال�صعي   ح- 

ن�صرها علی اأو�صع نطاق.
األفاظ  معجم  اإ�صدار   ط- 
اأحمد  العامية.)  احلياة  و  احل�صارة 
 ،69-68 ال�صيد،حممود،1428ق،�ض 

)156-150
و  االأوروبية  اللغات  مع  التعامل   ي- 
بل�صان  تنطق  التي  االإنكليزية  ال�صيما 
قدم  علی  العاملي  العلمي  التيار 
العربية.)اللغة  اللغة  مع  امل�صاواة 
و  املعا�صرة  التحديات  و  العربية 
كنعان،اأحمد  )علي  معاجلتها.  �صبل 

)2012(،بریوت.
 ك- اإّن اللغة العربية بل اأي لغة الجتمد 
كما  بطبيعتها  تتخلف  ال  و  بنف�صها 
عن  منعزلة  تتطور  و  تنمو  ال  اأّنها 
جمتمعها و ما يجري فيه من اأحداث؛ 
اللغة  تطور  فاإّن  هذا  من  فانطالقًا 
العربية يتوقف علی التطور العلمي يف 

البالد التي تتكلم بها.

النتيجة
انتهی هذا البحث اإیل عدة النتائج 

من اأهّمها:
تعليمًا  العربية  اللغة  م�صكالت  اإّن   -1
كثریة  اإيران  جامعات  يف  تعلمًا  و 
اأن  البّد  بحلها  القيام  قبل  لكن  و 
اأ�صبابها  و  نف�صها  بال�صبط  ُتعرف 

من جميع اجلهات.
ترتبط  اإّما  امل�صكالت  هذه   -2
العر�صية  اأو  اجلوهرية  بامل�صكالت 
و اإّما باالأ�صاتذة و طرق تدري�صهم و 
اإّما باجلهات املخت�صة اأو بالنزعات 

املعادية كالعوملة.
التدري�ض  طرق  ا�صتخدام  اإن   -3
ا�صتخدام  ال�صّيما  و  احلديثة 
�صبل  اأهم  من  احلديثة  التقنيات 
يف  العربية  اللغة  م�صكالت  حل 

اإيران.
اأن يف�صل بني اللغة العربية و  البّد   -4

اآدابها يف اجلامعة.
اجلامعية  الدرا�صية  الكتب  يف  اإّن   -5
القيام  من  فالبّد  كثریة  اإ�صكاليات 
للطالب  خا�صة  كتب  بتاأليف 
و  الكّتاب  مع  بالتعاون  االإيرانيني 
املثقفني و العلماء العرب و اجلهات 
بالد  خارج  يف  العربية  اخلا�صة 

اإيران.
من اأحدی �صبل حل هذه امل�صكالت   -6
تعميم  اإيران  يف  العربية  للغة 
االأفالم  يف  الف�صيحة  العربية 
االأقمار  عرب  املبوثوثة  املتلفزة 
العربية  الدول  قبل  من  ال�صناعية 
االأ�صاتذة  و  الطالب  يفهمها  حتی 

االإيرانيون.
عاجزة  لي�صت  العربية  اللغة  اإّن   -7
التقنيات  و  العلوم  مواكبة  عن 
اهلل  كتاب  و�صعت  اإنها  احلديثة،اإذ 
اليوم  ت�صيق  فكيف  معنًی  و  لفظًا 
اأ�صماء  وتن�صيق  اآلة  و�صف  عن 

املخرتعات.
القراءة بالوعي و بالتلفظ ال�صحيح   -8
اأف�صل الطرق لتعليم اللغة العربية.

خا�ض  جمل�ٌض  يوؤ�ّص�ض  اأن  البّد   -9
التحديات  و  ال�صعوبات  ملعاجلة 
العربية  اللغة  تعليم  تواجه  التی 
مع  يتعاون  اإيران  يف  اآدابها  و 

املوؤ�ص�صات العربية يف خارجها.
اللغة  م�صكالت  ُتعرف  مل  10- اإذا 
مل  و  بال�صبط  اإيران  يف  العربية 
العربية  اللغة  فم�صتقبل  حتّل، 
كحا�صرها �صبابي و يف اأغلب الظن 

متخلف. 
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