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ا/قافة وتعليم اللغة العربية لغ% ا$اطق! بلغات أخرى
6ّمد إسماعيل١

 ملخص

يستهدف تعليم اللغة العربية –كما يف اللغات األخرى– ليس جمّرد حرص على تدريب 
اآلخرين على نطق األصوات العربية أو حفظ كلماا أو إتقان تراكيبها، وإّنما أبعد من ذلك 
على  العربية  لتعليم  األهداف  تلخيص  ميكن  أنه  العربية  اللغة  تعليم  يف  اخلرباء  أكد  وأعمق. 
الكفايات الثالث: الكفاية اللغوية والكفاية االتصالية والكفاية الثقافية. فهذه الكفايات الثالث 
اليت متّثل اهلدف األساسي لتعليم اللغة الثانية ال بّد أن تتحقق يف العملية التعليمية بشكل متكامل.

«إّن اللغة هي وعاء الثقافة»، وليس من اليسري تعّلم لغة ما دون التعّرض لثقافة أصحاا 
من قيمها واجتاهام وأمناط معيشتهم وعقائدهم. والثقافة العربية بعد نزول القرآن الكرمي وبعثة 
الرسول صارت إسالمية، وأصبحت اللغة العربية لغة تعّبدية يفرضها الدين اإلسالمي أينما حّل، 
وحيملها حيثما انتشر، والعربية هي لغة الثقافة بال منازع. ويف إطار تعليم اللغة العربية كلغة 
ثانية بارتباط الثقافة، ظهرت تساؤالت بني املتخّصصني واملعلمني يف جمال تعليم اللغة العربية. 
تتمثل تلك التساؤالت يف األمور اآلتية: أّي ثقافة نعّلمها، أعربّية هي أم إسالمية أم قومية؟ 
وكيف تعرض الثقافة يف تعليم اللغة الثانية؟ وهل ميكن دمج الثقافة العربية بالثقافة القومية لدى 
الطّالب. تستهدف هذه املقالة لبيان العالقة بني الثقافة وتعليم اللغة العربية كلغة ثانية واإلجابة 

عن األسئلة السابقة. 

الكلمات املفتاحية: تعليم اللغة العربية، اللغة الثانية، الثقافة العربية االسالمية، املحتوى الثقايف.

١ معّلم يف الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق، 
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مقّدمة
عليِه  اُهللا  ًدا صّلى  ُمَحمُّ َرُسوَلُه  َأَحبَّ  تعاىل  اَهللا  َأَحبَّ  «َمْن  الثعاليب:  قال 
َوَسلََّم، وَمن أَحبَّ الرَّسوَل الَعَرِبيَّ َأَحبَّ الَعَرَب، وَمن أَحبَّ الَعَرَب أَحبَّ الَعَرِبيََّة 
الِّتي َنَزَل ِبها َأْفَضُل الُكُتِب، َعلَى أفضِل العرِب والَعَجِم، وَمن أَحبَّ الَعَرِبيََّة ُعِنَي 
َتُه إِلَيَها. والعربيََّة خُري اللَُّغاِت واَألْلِسَنِة، واِإلْقَباَل على  ِبَها، َوَثاَبَر َعَليها َوَصَرَف ِهمَّ
ِإْصالِح  َوَسَبُب  يِن،  الدِّ التََّفقُِّه يف  وِمْفَتاُح  الِعْلِم،  َأَداُة  ِهَي  ِإْذ  َياَنِة،  الدِّ ِمَن  َتَفهُِّمَها 
املََناِقِب  وَساِئِر  املُُروَءِة  َعَلى  واِإلْحِتَواِء  الَفَضاِئِل  ِإلْحَراِز  هي  ُثمَّ  واملََعاِد،  املََعاِش 

َكالَينُبوِع لِلَماِء والزَّنِد لِلنَّاِر». ٢
يستهدف الباحث بعرض قول الثعاليب لإلشارة إىل الصلة الوثيقة والقوية بني 
الدين واللغة العربية، وذلك يف قوله إن حّب اهللا والرسول يرتبط ُحبّب العرب –جمتمعهم 

وثقافتهم– وحب اللغة العربية. باإلضافة إىل أن احلرص على تعّلمها يعد من الدين. 
العربية  بالثقافة  متينة  ذات صلة  العربية  اللغة  إن كانت  املنطلق،  هذا  من 
اإلسالمية، فيلزم ملعّلمي اللغة العربية أن ُينشد هدف تعليم العربية يف غرس الكفايات 
الثالث بشكل متكامل ومتوازن يعين: الكفاية اللغوية والكفاية االتصالية والكفاية 

الثقافية، واملحتوى الثقايف من الثقافة العربية اإلسالمية. 
أشارت نتائج البحوث امليدانية إىل أن من دوافع الدارسني يف تعّلم اللغة 
العربية هو التعرف على احلضارة اإلسالمية وتعاليمها.٣ إن املسلمني حباجة ماّسة إىل 
تعلم هذه اللغة لفهم دينهم، إذ هي مفتاح هذا الدين القّيم وأداة وحيدة لفهم القرآن 
يِن».٤ واألحاديث النبوّية كما قال الثعاليب «ِإْذ ِهَي َأَداُة الِعْلِم، وِمْفَتاُح التََّفقُِّه يف الدِّ

دوافع  العربية الستثارة  تعليم  أساليب  من  أسلوبا  يكون  الثقافة  تعليم  إن 
الطالب، وذلك مبمارسة األنشطة االجتماعية العربية كبيع وشراء يف البالد العربية 

أو زيارة بعض األماكن كاملساجد أو األسواق اخل. 

٢ الثعاليب، فقه اللغة وسّر العربية، (القاهرة: دار املعرفة، دون السنة)، ص. ٢٥.

٣ عبد الرمحن الفوزان، إضاءات ملعّلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا، (الرياض: العربية للجميع، 

٢٠١١)، ص. ٢٤.
٤ الثعاليب، املرجع السابق، ص. ٢٥.
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مفهوم الثقافة وخصائصها

لكلمة  مفهومان  هناك   ،culture اإلجنيليزية  يف  «الثقافة»  كلمة  مقابل 
«الثقافة»؛ مفهوم خاّص مفهوم عام، فمفهومها اخلاّص يدّل على حصول الفرد 
على مستوى علمّي معني كأن يقال «فالن رجل مثّقف» أي أنه حصل على درجة 
دراسية، أو يدّل على منط خاص لشخصية املتحّدث عنه كأن يقال «زيد مثّقف» 

يعين لديه سعة يف العلم ونبال يف اخللق والسماحة. ٥ 

وأّما معناها العاّم فهو ما يشمل خمتلف أنواع التفاعل بني اإلنسان وبيئته. 
هذا يتضّمن املعارف والعقائد وأشكال الفنون والقيم والقانون والعادات والتقاليد 

بل مجيع القدرات اليت يكتسبها الفرد كعضو من املجتمع. ٦
أّما خصائص الثقافة فمن أّمهها:٧

أا مكتسبة، وليست أمرا فطرّيا يولد معها اإلنسان.  .١
أا متغّيرة، وتتغّير إىل حّد ما من جيل إىل جيل آخر.  .٢

أا نسبّية، وأا منسوبة إىل جمتمع خاص وختتلف باختالف املجتمع أو لكّل   .٣
جمتمع ثقافتهم املختلفة عن غريهم.

أا متكامل، فلكّل عنصر ثقايف ذو صلة بغريه وهو جزء ال يتجّزأ.   .٤

بني الثقافة العربية والثقافة اإلسالمية

مرتبط  لكنهما  األمور  بعض  ختتلف يف  اإلسالمية  والثقافة  العربية  الثقافة 
بعضها ببعض. فاالختالف بينهما باإلجياز كما يلي:٨ 

يهدف التعرف على الثقافة العربية إىل االعتزاز ا وغرس االنتماء القومي، وأّما   .١

األول،  القسم  أخرى،  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  املرجع  طعيمة،  أمحد  رشدي   ٥

(السعودية: جامعة أّم القرى، ١٩٨٦)، ص. ٣١٢.
٦ نفس املرجع، ص. ٣٢٢.

٧ نفس املرجع، ص. ٣٢٣.

٨ عبد الر%ن الفوزان، ا#رجع السابق، ص. ٢٦.
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التعّرف على الثقافة اإلسالمية فيهدف إىل االمتثال ا واّتباعها.
تّتصف الثقافة العربية بالقومية واملحّلية، أما الثقافة اإلسالمية فتتصف بالعاملية.  .٢

اإلسالمية  الثقافة  أما  للتدريس،  صاحلة  فغري  جاهلية  بعضها  العربية  الثقافة   .٣
فصاحلة كلها للتدريس.

وتكمن العالقة بني الثقافة اإلسالمية والثقافة العربية يف أّن اهللا بعث الرسول 
العرّيب بالقرآن العرّيب يف البلد العريب، فتربط بينهما صلة قوية كما سبق أن أشار 
إليه الثعاليب. وجيدر بنا هنا أن نلحظ أن الثقافة العربية بعضها جاهلية، فال ميكن 
أن نعّلمها للتالميذ فلذا كان تدريس اللغة العربية يستلزم ان يصاحبه تعليم الثقافة 

اإلسالمية والثقافة العربية اليت ال يتعارض مع تعاليم اإلسالم. 

أهداف تعليم اللغة وتعلمها 

ثالثة  حتقيق  إىل  يسعى  العربية  اللغة  متعلم  إّن  الفوزان  الرمحن  عبد  قال 
أهداف، وهي:٩

الكفاية اللغوية: واملقصود ا سيطرة املتعلم على النظام الصويت للغة العربية   .١
نظريًا ووظيفيًا،  األساسية  وقواعدها  اللغة  بتراكيب  ومعرفته  وإنتاجًا،  متييزًا 

واإلملام بقدر مالئم من مفردات اللغة للفهم واالستعمال.
اللغة العربية بصورة  الكفاية االتصالية: ونعين ا قدرة املتعلم على استخدام   .٢
تلقائية، والتعبري بطالقة عن أفكاره وخرباته، مع متكنه من استيعاب ما يتلقَّى 

من اللغة يف يسر وسهولة.
الكفاية الثقافية: ويقصد ا فهم ما حتمله اللغة العربية من ثقافة، تعبِّر عن أفكار   .٣

أصحاا وجتارم وقيمهم وعادام وآدام وفنوم.
كما يرى رشدي أمحد طعيمة أنه ميكن تلخيص أهداف تعليم العربية يف 

ثالثة أهداف رئيسية١٠

٩ نفس ا�رجع، ص. ١٠١.

١٠ حممود رشدي خاطر وآخرون، طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية يف ضوء االجتاهات 
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الكفاية اللغوية، وهي أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما مييزها من   .١
غريها من اللغات أصوات ومفردات وتراكيب ومفاهيم.

الكفاية االتصالية، وهي أن ميارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت ميارسها   .٢
الناطقون ذه اللغة أو بصورة تقرب من ذلك، وتتمّثل يف املهارات اللغوية 

األربع يعين االستماع والكالم والقراءة والكتابة. 
الكفاية الثقافية، وهي أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية، وأن يلم خبصائص   .٣

اإلنسان العريب والبيئة اليت يعيش فيها واملجتمع الذي يتعامل معه. 

فعلى كتف مدرس اللغة العربية مسؤولية يف تنمية هذه الكفايات الثالث 
املراحل  مجيع  ويف  ايته،  إىل  العربية  اللغة  تعليم  برنامج  بداية  من  طالبه  لدى 
واملستويات. وسوف يعرض الباحث يف املبحث القادم املحتوى الثقايف يف املستويات 
اللغوية. أو ميكن أن نقول ببساطة، أن تعليم العربية كلغة ثانية يعين أن نعلم الطالب 

اللغة وعن اللغة وأن نعّرفهم على ثقافتها.

الثقافة العربية اإلسالمية ومنهج تعليم اللغة العربية

قال رشدي أمحد طعيمة «إّن الثقافة البعد اخلامس من أبعاد تعليم اللغات، 
تضاف إىل االستماع والكالم والقراءة والكتابة».١١ من هذا املنطلق، اتضحت لنا 
أمهية الثقافة يف تعليم العربية إذ ال ميكن فصل اللغة عن ثقافتها. فاللغة وعاء الثقافة، 
والثقافة اليت تنتمي إليها اللغة العربية هي الثقافة العربية اإلسالمية. ويستلزم منهج 

تعليم اللغة العربية املرتبط بالثقافة أن يشمل ما يلي:

تأكيد الذاتية الثقافية العربية اإلسالمية لشخصية الطّالب.  .١
إبراز دور اللغة العربية يف استيعاب التراثني العريب واإلسالمي، ونقل احلضارة   .٢

العربية اإلسالمية إىل املجتمعات األخرى.

التربوية احلديثة، (القاهرة: دار املعرفة، ١٩٨٣)، ص. ٣٤.
الفكر  دار  (القاهرة:  األساسي،  بالتعليم  العربية  اللغة  تدريس  مناهج  طعيمة،  أمحد  رشدي   ١١

العريب، ١٩٩٨)، ص. ١٥٦.
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تضمني كتب القراءة موضوعات حول بعض البطوالت العربية واإلسالمية يف   .٣
خمتلف جماالت احلياة.

تدريس بعض النصوص القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة اليت يتعّرفون من   .٤
خالهلا على خصائص الثقافة اإلسالمية.

إبراز دور الدين يف حتقيق التنمية واحللول يف املشكالت اليت تواجهها الطالب   .٥
يف حيام، والتأكيد على القيم اليت تسهم يف ذلك.

املحتوى الثقايف يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني

ويتمّثل املحتوى الثقايف يف تعليم اللغة العربية فيما يلي:

من حيث املوضوعات الثقافية: ينبغي عند صياغة النصوص القرائية أو احلوارية   .١
يف الكتب التعليمية والتدريبات اللغوية أن يستمد املدرس من النصوص الدينية 
واألدبية اليت تدور حول الفضائل والقيم واآلداب االجتماعية مثل: حب العلم، 

حب الوالدين، العامل اإلسالمي.
من حيث القيم واالجتاهات: ينبغي أن تتماشى القيم واالجتاهات اليت يشتمل   .٢
عليها النص القرائي وكذلك مجل التدريبات مع القيم العربية اإلسالمية باعتبارها 

مصدرا أساسيا من مصادر الثقافة للغة العربية.
من حيث النصوص القرآنية: ينبغي عند اختيار نصوص قرآنية مراعاة ما يلي:   .٣
التركيز على اآليات املتعلقة باآلداب العامة ومظاهر السلوك اإلنساين والقيم   (١

األخالقية والعبادات، تليها آيات األحكام مث العقائد.
حيث  من  أو  البناء  حيث  من  سواء  البسطة  اللغة  ذات  اآليات  اختيار   (٢

املفاهيم والدالالت.
اختيار بعض اآليات اليت تكون يف جمموعها قصة قصرية.  (٣

من حيث األناشيد وقصائد الشعر: ينبغي عند اختيار األناشيد وقصائد الشعر   .٤
توافر ما يلي:

سهولة اللغة وقلة األلفاظ الصعبة وبساطة التراكيب.  (١
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مراعاة املوضوعات املناسبة للدارسني.  (٢
قصر األناشيد أو قصيدة الشعر.  (٣

من حيث القصص املخn  تارة: ينبغي أن تالئم القصة ميول الدارسني ورغبتهم   .٥
ويتضمن تعاليم احلياة والتراكيب الشائعة. 

املحتوى الثقايف يف املستويات التعليمية

يف هذا القسم، يريد الباحث أن يعرض املحتوى الثقايف يف املراحل التعليمية 
املختلفة.

املستوى املبتدئ  .١

التركيز على اآليات واألحاديث املتعّلقة بالقيم األخالقية، واآلداب العامة،   (١
ومظاهر السلوك اإلنساين والعبادات. 

لغة  يتردد يف  ما  والتراكيب واجلمل على  املفردات  اختيار  التركيز عند   (٢
املصانع،  أو  واحلقول  واملدرسة،  األسرة،  اآلتية:  املجاالت  يف  األطفال 
ومظاهر  األطفال،  ولعب  اإلنسان،  وجسم  البيئة،  وحيوانات  ونباتات 
الطبيعة، وغريها مما له صلة مباشرة بالبيئة املحيطة بالطفل، وعظمة اهللا 
والنباتات  والطيور،  واحليوانات  والرحالت،  واأللعاب  وتعاىل،  سبحانه 
األسرة  يف  وحقوقه  الفرد  وواجبات  والفكاهات،  والصناعة،  الزراعية، 
واإلسالمية،  العربية  والقيم  الرسول،  أخالق  من  ومواقف  واملجتمع، 
واآلثار واملعامل احلضارية يف الدول العربية، وصحة اإلنسان والعناية ا، 
واملساجد اليت هلا تاريخ، وثروات مصر ومعاملها، واملستحدثات واملعارف 

العلمية، وقصص والرحالت، واملجتمعات اجلديدة. 
العمل على تنمية القيم الروحية واألخالقية اآلتية: متجيد اخلالق، وحب   (٣

الوالدين، وطلب العلم، والنظافة. 
التحدث عن تنشئة الطالب ورعايتهم وقصصهم يف البالد العربية.  (٤

عن  حكايات  وتقدمي  العربية،  البالد  يف  الطالب  حياة  عن  التحدث   (٥
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تصرفات ذكية هلم يف هذه البالد.

املستوى املتوّسط  .٢

التركيز على اآليات واألحاديث املتعّلقة بالقيم األخالقية، واآلداب العامة،   (١
ومظاهر السلوك اإلنساين والعبادات، وكذلك اآليات اليت تظهر عظمة 

اهللا وتزيد من إميان الطّالب به.
لغة  يتردد يف  ما  والتراكيب واجلمل على  املفردات  اختيار  التركيز عند   (٢
من  واحلديث  القرآن  حول  موضوعات  اآلتية:  املجاالت  يف  األطفال 
سرية الرسول، وبطوالت إسالمية، وبعض أمناط احلياة القدمية واحلديثة، 
وتاريخ بعض دور العبادة، وحقائق ومعلومات عن الوطن العريب، واللغة 
العربية وخصائصها، والعالقات بني بلد الطالب والبالد العربية، وقضايا 

اقتصادية.

املستوى املتقّدم   .٣

التركيز على اآليات واألحاديث املتعّلقة بالقيم األخالقية، واآلداب العامة،   (١
ومظاهر السلوك اإلنساين والعبادات، وكذلك اآليات اليت تظهر عظمة 

اهللا وتزيد من إميان التالميذ به.
لغة  يتردد يف  ما  والتراكيب واجلمل على  املفردات  اختيار  التركيز عند   (٢
األطفال يف املجاالت اآلتية: سرية الرسول، والكتب السماوية، ومواقف 
والقيم  واحلضارة،  والعلم  اإلسالمية،  العربية  والبطوالت  الصحابة، 

األخالقية للتنمية (احترام الوقت، والعمل اليدوي).

حتقيق أهداف متعلم اللغة العربية

يقوم مدرسو اللغة العربية، ومعّدو املادة التعليمية، ببذل كل ما لديهم من 
اللغوية واالتصالية  الثالث:  الكفايات  إتقان  املتعلم من  مهارات وطاقات لتمكني 
والثقافية. من هذه احلدود، ميكننا تقسيم الطالب يف ضوء حصوهلم يف تعلم اللغة 

العربية كلغة ثانية ومبالحظة ما حيققونه من التعلم:
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عن  ويعجزون  اللغوية،  الكفاية  حدود  عند  يقفون  منهم  كثريين  أن  ظهر   .١
استخدام اللغة العربية وسيلة لالتصال. 

والفريق الثاين من الطالب، حيقق مستوى طيبًا من االتصال باللغة العربية، غري   .٢
أنه يرتكب كثريًا من األخطاء اللغوية.

والفريق الثالث من الطالب يلم بكثري من قواعد اللغة العربية، وميكنه التواصل   .٣
ا، غري أنه جيهل الثقافة العربية. 

وميكن القول، بأن الطوائف الثالث من الطالب مل تبلغ الغاية املنشودة من 
تعلم اللغة العربية، وهي إتقان الكفايات الثالث مبستوى طيب وبشكل متوازن. 
اللغة، وإمنا  اللغة وعن  تعليم  التعليم ال يقتصر على  العربية يف  اللغة  فدور مدّرس 
الثقافة  الصدد–  الثقافة –ويف هذا  إىل  باإلضافة  السابقني  العنصرين  يشمل غرس 
العربية اإلسالمية إذ كون مدرس اللغة العربية هو مدرس للغة والدين،١٢ ومها ميثالن 
عقيدتنا وقوميتنا، مقوم للسان ويغرس يف النفوس جيال يعتّز بأمته وتراثها وأعظم ما 

حيمله اإلنسان بني جنبيه: عقيدة اإلسالم، وشريعة الرمحن.

اخلامتة

إن الثقافة culture تعين ما يشمل خمتلف أنواع التفاعل بني اإلنسان وبيئته. 
وهذا يتضّمن املعارف والعقائد وأشكال الفنون والقيم والقانون والعادات والتقايد 
ميكن  ال  وبالتايل،  املجتمع.  من  كعضو  الفرد  يكتسبها  اليت  القدرات  مجيع  بل 
الثقافة»، وليس من اليسري تعّلم لغة ما  فصل اللغة عن ثقافتها، ألّن «اللغة وعاء 
وعقائدهم.  معيشتهم  وأمناط  واجتاهام  قيمهم  من  أصحاا  لثقافة  التعّرض  دون 
والثقافة العربية بعد نزول القرآن الكرمي وبعثة الرسول صارت إسالمية، وأصبحت 
اللغة العربية لغة تعّبدية يفرضها الدين اإلسالمي أينما حّل، وحيملها حيثما انتشر. 
والعربية هي لغة الثقافة بال منازع. ومع ذلك بإمكاننا إضافة الثقافة القومية طاملا ال 

يتعارض مع التعاليم اإلسالمية. 

(القاهرة: عامل  والتربية اإلسالمية،  العربية  باللغة  اخلاّصة  التدريس  طرق  عامر،  الدين  ١٢ فخر 

الكتب، ٢٠٠٠)، ص. ٣٨.
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فمدرس اللغة العربية ال بّد من أن يهدف إىل إكساب الدارسني الكفاية 
اللغوية، والكفاية االتصالية، والكفاية الثقافية بشكل متوازن ومتكامل. وميكننا أن 
نعّبر عن هذا األمر ببساطة بأن تعليم العربية كلغة ثانية يعين أن نعلم الطالب اللغة 

وعن اللغة وأن نعّرفهم على ثقافتها.

الثقافية يف  املوضوعات  تتمثل يف  العربية  اللغة  تعليم  الثقايف يف  فاملحتوى 
النصوص القرائية واحلوارية، والقيم واالجتاهات فيها، والنصوص القرآنية، واألناشيد 

وقصائد الشعر، والقصص املختارة.
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