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 تعليم اللغة العربية لغرض اتصاليٍّ عالمّي: العناية واآلفاق
 1الدكتور حيىي توين مرتضى

 
 ملخص البحث

، لالتصال  عربيةللغة الا تعليم يف عوامل النجاح هذه الدراسة يف هدفها العلمي إىل البحث عن نتميت
ثقافات من حيث املمي زات واملبادئ الالزمة للغة ولالتصال بني ال الذي يتعل ق بتعد د الثقافاتالعاملي 
كتساب ا أسباب اإلخفاق والعوائق اليت حتدِّي الوصول احلقيقي إىل احلصيلة املرجوة يف ف املختلفة.

املشاكل اليت د د ع. هذا، وإذ تتالكفاءة اللغوية الدقيقة لالتصال العاملي الثقايف تندمج حتت الدراسة
ني لغاهتم ب يف تكوين العبارات، من حيث وجود الفروق ضمن أساليب الرتكيب اللغوي لطلبةتواجه ا

 يف بع  يف الدعوى إىل العاملية والتكامل الثقايف، وعلى الرغم من وجود العناية الفائقة واللغة العربية
اصر تعليم اللغة للنظر يف عن معاهد علمي ة عليا، جتدر الدراسة يف العناية اجلائزة واآلفاق املستقبلية

لورقة على . لذا، يركِـّز العمل البحثي يف هذه االعربية لذلك الغرض االتصايل العاملي  بني الثقافات
املة، والتكوين تخدام األدوات العاخلصائص الرتكيبية للغة العربية من حيث اإلعراب، ونظام الرتبة، واس

ة إىل توجيه الطلبة إليها عند التعل م واالكتساب. وإضاف الصريف، وأسلوب التطابق وغريها مما جيب
بالرتكيز  افاتتصال بني الثقلال اللغة العربية ذلك، هتدف ورقة العمل إىل إبراز طريقة إصالح تعليم

 لغات اإلشارة إىل أوجه االختالف واالتفاق بني ومبادئه وحتسينه. وكذا، يشمل البحث على ممي زاته
دف اليت هي العربية. ويف االختتام، تعثر الدراسة يف ورقة العمل على نتائج مهم ة الدارسني واللغة اهل

نهج الوصفي التحليلي من خالل املعليم العربية لغرض اتصال عاملي ثقايف يف تطوير الدراسة التكاملية لت
 . وبوصفها لغة ثانية   بغرض نشر العربية لالتصال العاملي الفع ال

 
 

  التعليم، اللعة العربية، االتصال العالمي، االتصال بين الثقافات، التكامل الثقافي. الكلمات المفتاحية:
 
 

                                                 
  ، ماليزيا.باجلامعة اإلسالمية العاملية، إلدارةيف كل يَّة اللغات واالدكتور( األستاذ املساعد احملاضر ) 1

An Assistant Professor of Arabic at Kulliyyah of Languages and Management KLM, International Islamic 

 yahtomur@hotmail.com/  yahtomur@iium.edu.myEmails:  Malaysia. University Malaysia IIUM, 

mailto:yahtomur@hotmail.com
mailto:yahtomur@iium.edu.my


3 

 

 المقّدمة:
ّ  حيتاج إىل برنامج تعليم اللغة العربية لالتصال العاملي برنامج معاصر   لغرض من استخداما  العناية الدقيقة، ذلك أ

ت التصاالعلى ابني األشخاص و  ات املفيدةلتعبري على ا يكمن يف القدرة والدق ة اللغة بصفٍة عام ة، وبدرجة عاليةٍ 
ات الدولية، مهمة  يف العالقهذا، وإذ كانت اللغة العربية  عن أغراضهم وحاجاهتم. من أجل التعبري بينهم الناجحة

وال تزال، فقد كاّ جدير ا أّ يقـرَِّر البحث عوامل النجاح يف تعليم اللغة العربية بغرض االتصال العاملي هبا. وذلك 
ني الثقافات العاملية ب هبا لالتصاالتاملبادئ الالزمة  أو ال ، مث   العربية للغىة الواجبةمن حيث اإلشارة إىل املمي زات 

  تعددة.امل
وهذا البحث، إذ ينهج املنهج الوصفي والتحليلي، يقتصر على االستدالل باآليات القرآنية يف معاجلتها ملشكلة 

ّ  معظم الذين يدرسوهنا مسلمّو ولغرض ديينٍّ.  ال غـرَو يف ذلك، و قضية تعليم اللغة العربية لالتصال العاملي، ذلك أ
َّّ النحو العريب ُوِضَع يف للعناية ب  قراءة القرآّ قراءة  صحيحة ، وألجل االتصال الناجح بني العبد وربِّه. فإ

 
 الخصائص التـركيبية للغة العربية: 

ظريًّا ن جيب على الذين يدرسّو اللغة العربية بغرض االتصال العاملي من غري الناطقني هبا تعل ُم املمي زات الرتكيبية
ّ  اللغة بصفٍة عام ٍة، والعربية  وتطبيقيًّا حّت  يكّو لديهم الدق ة والطالقة، ومن مث  الكفاءة واألداء السليم. ذلك أ

 النظريات والتطبيقات الفنـ ي ة.  مع بصفٍة خاص ٍة، تندمج حتت املواد اليت تلتزم
ا املباشرة بالفصاحة والسالمة لصلته رة التغّير اإلعرابيظاههي  من اخلصائص الرتكيبية أبرز ما يهتم  به النحو العريبف

َّّ العالمة اإلعرابيَة كانت أوفر القرائن حظًّا من اهتمام النحاة فجعلوا اإلعراب  اللغوية. قال الدكتور متام حساّ إ
اهرة تتمثَّل هذه الظ. 2نظرية  كاملة  مسوها نظرية العامل وتكلموا يف اإلعراب الظاهر واإلعراب املقدَّر واحملل اإلعرايب

. أشار النحاس إىل هذه اآلية 3.....{ُهْم.ؤُ ِهْم ُشرََكآدِ َأْوالَ  لَ ِلَكِثيٍر مَِّن اْلُمْشرِِكيَن قـَتْ  زَيَّنَ  }وََكَذِلكَ يف قوله تعاىل: 
. ويف هذه 4أّ القراءة السابقة هلا هي قراءة أهل احلرمني وأهل الكوفة وأهل البصرة إال أبا عبد الرمحن واحلسن

. 6، وقال العكربي: "يقرأ بفتح الزاي والياء )َزيََّن( على تسمية الفاعل5رأ )زيََّن( على املبين للمعلوم )زيََّن(القراءة، يق

                                                 
ص  م(2001-ه1221 ،مؤسسة للنشر والتوزيع -)الدار البيضاء: دار الثقافة اللغة العربية: معناها ومبناهاالدكتور متام حساّ،  2

202 . 
 131: اآلية، األنعامسورة  3
  .81ص ،2، ج3م(ط1811)بريوت: عامل الكتب،  ، إعراب القرآنبن حممد بن إمساعيل النحاسأبو جعفر أمحد  4

 . 222، ص1، ج1م( ط1811)بريوت: مؤسسة اإلمياّ،  الجدول في إعراب القرآن وصرفهحممود صايف،  5
لبناّ:  -، وضع حواشيه حممد حسني مشس الدين، )بريوتالتبيان في إعراب القرآنأبو البقاء عبد اهلل بن احلسني العكربي،  6

 . 221، ص 1جم(، الطبعة األوىل، 1881-ه1218دار الكتب العلمية، 
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، أي زيَّن القتَل. ويقرأ )أوالِدِهم( 8، أو هو منصوب على املفعولية7ويقرأ املصدر)قتَل( منصوب ا على أنه مفعول به مقدَّم
. وأما قوله: )شركآُؤهم( فقراءته بالرفع على إضمار فعل، أي زيَـَّنه 10على اإلضافة، أو 9باجلرِّ على أنه مضاف إليه

وهناك قراءة ثانية لآلية نفسها وهي قراءة  .12، أو يرفع )شركآء( بفعل ينويه كأنه قال: زيَـَّنه هلم شركآؤهم11شركآؤهم
ي ن( فيها باملبين للمجهول ، يـُْقرَأُ )ز ِهم.......{ائِ ُهم ُشرَكَ دَ َأْوالَ  لُ ِلَكِثيٍر مَن الُمْشرِِكيَن قـَتْ  زُيِّنَ }وكذلَك ابن عامر 

ََن )زُيَِّن(  مغني اللبيب يف 15. وذكر ابن هشام14وهي صحيحة متواترة 13)زُيَِّن(، أو على ما مل يسم  فاعله أنه يـُبـْ
ويقرأ )القتل( بالرفع . وقال العكربي: "17. ويقرأ قوله )قتل( بالرفع على أنه نائب الفاعل16للمفعول، ورفع )القتل(

. 20، أي أنه مفعول القتل19. ويقرأ قوله )أوالدهم( بالنصب على املفعول به للمصدر18على أنه القائم مقام الفاعل"
وأما قوله )شركاء( فيقرأ باجلر  ألنه مضاف إليه من إضافة املصدر إىل الفاعل مع الفصل بني املضاف واملضاف 

اهلل بن عامر وأهل الشام يقرؤوهنا، ويتأولوهنا: قتُل شركاِئهم أوالَدهم. فيفرقّو  . وقال أبو عبيد: "وكاّ عبد21إليه
 . 22بني الفعل وفاعله"

                                                 
 . 222، ص2، ج إعراب القرآّ وصرفهاجلدول يفحممود صايف،  7
 -)بريوت لَمكُنونا لكتابالدُّرُّ المُصون في علوم اأبو العباس شهاب الدين بن يوسف بن حممد بن إبراهيم السمنب احلليب،  8

 . 111، ص3، ج1م( ط1882-هـ1212لبناّ: دار الكتب العلمية، 
 . 223، ص 2،ج إعراب القرآّ وصرفهاجلدول يفحممود صايف،  9

 . 221، ص 1، جأبو البقاء العكربي، التبياّ يف إعراب القرآّ 10

 . 380، ص2،ج1ط م(2001)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب،  اإلعراب المحيط من تفسير البحر المحيطياسني جاسم،  11
 .321، ص1، ج3م( ط1881)بريوت: عامل الكتب،  معاني القرآنأبو زكرياء حيىي بن زياد بن الفراء،  12
 . 221، ص1، جالتبياّ يف إعراب القرآّ أبو البقاء العكربي 13
 .222 ، ص2،ج إعراب القرآّ وصرفهاجلدول يفحممود صايف،  14
 باقي خرب ا، فالثاينوال أشار ابن هشام إىل هذا الشاهد يف باب : "إذا دار األمر بني كّو احملذوف فعال  والباقي فاعال  وكونه مبتدأ 15

 للفاعل. فيها يف رواية من بَن الفعل نه ال يقدر املرفوع )شركاء( مبتدأ حمذوف اخلرب، ألنه قد ثبتت فاعليتهاإأوىل". حيث 
م( 1881، ميةدار الكتب العل )بريوت:مغني اللبيب عن كتب األعاريب بن هشام، هلل بن يوسف بن أمحد امجال الدين عبد  16

 . 212، ص2ج الطبعة األوىل،
 . 222، ص2،جيف إعراب القرآّاجلدول حممود صايف،  17

 .221، ص1، جالتبياّ يف إعراب القرآّ أبو البقاء العكربي، 18
 . 223، ص2ج ، إعراب القرآّ وصرفهاجلدول يفحممود صايف،  19

 . 221، ص1، جأبو البقاء العكربي، التبياّ يف إعراب القرآّ 20

 .223، ص2ج ، إعراب القرآّ وصرفهاجلدول يفحممود صايف،  21
 . 111، ص3، جالسمني احلليب، الدُّرُّ املصّو 22
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وقد استشهد ابن هشام بقوله )قتُل أوالَدهم شركائِهم( يف جواز الفصل بني املتضايفني، حيث قال: "أّ يكّو 
. 23م(ظرفه كقراءة ابن عامر )قتُل أوالَدهم شركائِه املضاف مصدر ا واملضاف إليه فاعله، والفاصل إما مفعوله وإما

والفصل بني املصدر املضاف إىل الفاعل باملفعول، وهي مسألة خمتلف يف جوازها. فجمهور البصريني مينعوهنا وال 
واترة لوجودها يف هذه القراءة املت -وهو الصحيح -جييزّو ذلك إال يف ضرورة الشعر. وأجازها بع  النحويني

.   فمن خالل تعدد 24ة إىل ابن عامر اآلخذ عن عثماّ ابن عفاّ قبل أّ يظهر اللحن يف لساّ العرباملنسوب
التحليل النحوي آلية واحدة من حيث التغري  اإلعرايب للجملة ومن حيث إمكانية مؤداه إىل االختالف يف تأويل 

 .ا يف شرح النص القرآين العلماآلية، نرى أّ لنحو اجلملة دور ا مهمًّ 
ري أّ أي موقع الكلمات يف الرتكيب، إذ لكل كلمة ترتيب أساسي غ الرتبةويتناول النحو ظاهرة تركيبية أخرى هي 

ظاهرة التغري  اإلعرايب تعطي الكلمات قابلية االنتقال من مواقعها، حسب ما يقتضي املعَن لداللة العالمات اإلعرابية 
َّّ الرتبَة حفظ اعلى الرتبة األساسية. وتكّو بني الرتبة النحوي ملوقع والظاهرة ة وبني الظواهر املوقعية صلة قويٌَّة؛ أل

ويبني علم النحو األحوال اليت جيب فيها هذا،  .25املوقعية هي حتقيق مطالب املوقع على الرغم من قواعد النظام
ال الكلمة من موقعها. ا انتقالتزام الرتبة، واألحوال اليت جيب فيها خمالفة املوقع األساسي، واألحوال اليت جيوز فيه

فيجب التزام الرتبة بتقدمي الفاعل على املفعول به عند خوف االلتباس بينهما، وذلك إذا خفيت العالمة اإلعرابية 
ُ أحدمها من اآلخر . وكذلك ضرب موسى يحيى. ومثل ذلك هو 26ومل تكن هناك قرينة لفظية أخرى أو معنوية تبنيِّ

ن لة، واملوصوف على الصفة، كما جيب تأخري البياّ عن املبني، واملعطوف بالنسق عجيب تقدمي املوصول على الص
املعطوف عليه، والتوكيد عن املؤكد، والبدل عن املبدل، والتمييز عن الفعل، وصدارة األدوات يف أساليب الشرط 

 . 27واالستفهام والعرض والتخصيص وحنوها
)التكلم  اللغة العربية بظاهرة املطابقة يف العالمات اإلعرابية، والشخص. يتميز حنو المطابقةومن الظواهر الرتكيبية 

. ذلك 28واخلطاب والغيبة(، والعدد )اإلفراد والتثنية واجلمع(، والنوع )التذكري والتأنيث(، والتعيني )التعريف والتنكري(
َّّ النَّحَو العريب يدرس أحوال املطابقة بني املبتدإ واخلرب، من حيث اجلنس و  فاخلرب مذكَّر  قائم   يحيىالعدد مثل: أ

لة على أّ إذ اتصلت تاء التأنيث بالفعل دالقامت زينب  مفرد كاملبتدإ، وكذا أحوال مطابقة الفعل والفاعل مثل: 
                                                 

، )بريوت: يعفوب ، ت:إميل بديعالمسالك إلى ألفية ابن مالكأوضح مجال الدين عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن هشام،  23
 381ص  ،1، ج1م( ط1881الكتب العلمية، دار 

 .380، ص 2، ججاسم ياسني، اإلعراب احمليط24
 . 201 ص املرجع السابق: 25
-ه1220 ،)القاهرة: دار الشروق الداللي -النحو والداللة: مدخل لدراسة المعنى النحويالدكتور حممد محاسة عبد اللطيف،  26

 . 131ص  م(، الطبعة األوىل،2000
 . 201 الدكتور متام حساّ، اللغة العربية: معناها ومبناها، ص 27
 . 212 -211ق، باملرجع السا 28
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َأن  ُكنَّ ن ََلَّقَ َعَسى رَبُُّه إِ }وميكن اإلشارة إىل ظاهرة املطابقة يف قوله تعاىل: الفاعل مؤنث، واحلال وصاحبها. 
. ال جداَل يف 29َوَأْبَكارا { اتٍ ثـَيِّبَ  اتٍ َساِئحَ  اتٍ َعاِبدَ  اتٍ تَائِبَ  اتٍ قَانِتَ  َناتٍ مُّْؤمِ  اتٍ ُمْسِلمَ  ُكنَّ َخْيرا  مِّن َأْزَواجا  ِدَلُه يـُبْ 

التحليل أّ ضمري املخاطبات املتصل "ُكنَّ" عائد إىل زوجات الرسول وأّ لفظ "أزواج ا" مجع زوجة، ويقع موقع 
الرسوَل إياهنَّ. وكانت املطابقة الظاهرة بني هذا اللفظ "أزواج ا" كما يف اآلية وبني تلك  اهللُ  اليت قد يبدلزواج األ

  َّّ الصفات اليت تليه من حيث اإلعراب على االنتصاب، ومن حيث اجلنس لوجود عالمة التأنيث، ومن حيث إ
 كلَّ واحدة من كلمات هذه الصفات مجع، ومن حيث النكرة.

بإضافة بع  عناصر الرتكيب أو حذفها، ويبني أحوال الوجوب  ظاهرة اإلضافة والحذفالنحو أيض ا  ويدرس
ا تسبُِّب . وأحيان  زيدحني يقال:  َمن في المكتبة؟واجلواز يف ذلك. مثال ذلك: حذف اخلرب يف جواب السؤال 

ة، وإمَّا حبذف يف إيقاع العالقات النحويَّ  احلاجُة اللجوَء إىل االختصار واحلذف لبع  عناصر اجلملة، إمَّا بالتوس ع
 .   30بع  عناصر اجلملة اكتفاء  ببعضها اآلخر

ا التعلق. ، فيبني تعلق الفعل بالفاعل وتعلق اخلرب باملبتدإ والروابط الدالة على هذظاهرة التعّلقكذلك يدرس النحو 
املوصول بضمري  ، وربط مجلة الصلة باالسمقادم زيد أبوهمثال ذلك ربط مجلة اخلرب باملبتدإ بضمري عائد إليه، حنو 

، ويدرس تعلق اجملرورات مبا قبلها. اصطلح بع  النحاة على هذه جاء الرجال الذين أكرمونا أمسعائد إليه حنو: 
ا الربط الذي هو قرينة لفظيٌَّة على اتصال أحد املرتابطني باآلخر ل و . وينبغي أّ يتمَّ الربط بني املوص31الظاهرة بأهنَّ

وصلته، وبني املبتدأ وخربه، وبني احلال وصاحبه، وبني املنعوت ونعته، وبني القسم وجوابه، وبني الشرط وجوابه. 
ويتم الربط بالضمري العائد الذي تبدو فيه املطابقة كما يفهم منه الربط أو باحلرف أو بإعادة اللفظ أو إعادة املعَن 

ويكّو منوذج هذه الظاهرة يف القرآّ حيث .  32ابطني يف عموم اآلخرأو باسم اإلشارة أو أل أو دخول أحد املرت 
َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماما  قَاَل َوِمن  قَاَل ِإنِّي ُهنَّ فَأََتمَّ  ِلَماتٍ ِبكَ  هُ رَبُّ  ِإبـَْراِهيمَ }َوِإِذ ابـْتَـَلى  قال اهلل سبحانه وتعاىل: 

.  تظهر يف هذه اآلية العالقة بني االسم الظاهر "إبراهيم" وهو املفعول 33ُذرِّيَِّتي قَاَل اَل يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن{
هو اسم جمرور لمات" و به، وبني املضمر وهو ذلك الضمري املتصل املضاف إليه "ُه". وكذلك العالقة بني لفظ "ك

نـَْيا بِاآَلِخَرِة وُ رَ }ُأولَـِئَك الَِّذيَن اْشتَـ يف النص وبني الضمري املتصل العائد إليه وهو "ُهنَّ". ويف قوله تعاىل:  اْ اْلَحَياَة الدُّ
 السم املوصول بضمائر، إشارة إىل التعل ق يف ربط مجلة الصلة با34يُنَصُروَن{ ُهمْ اْلَعَذاُب َواَل  ُهمُ َفاَل ُيَخفَُّف َعنْـ 

                                                 
 .2، اآلية: التحرميسورة  29
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نفصل يف " وال "، وضمري الغائبني املعنهما"، وضمري الغائبني املتصل يف "وعائدة إليه؛ وهي واو اجلماعة يف "اشرت
". ُهمْ   يـُْنصرّو

ّ يف الرتكيب تابع ا لغريه كاملعطوف وال ظاهرة اإلتباعومن الظواهر الرتكيبية  بدل والنعت، فيدرس النحو العريب ما يكو
دل من زيد معرب ، فكلمة ابنه بجاء زيد  ابُنُه ورجل  غريب  هو ال ينفك عن متبوعه ويشاركه يف إعرابه، مثل: إذ 

بإعرابه، وهو الرفع، ورجل معطوف عليه معرب بإعرابه، وغريب نعت لـ رجل معرٌب بإعرابه وهو الرفع. هذا، وقد 
ينة معنوية عامة متام حساّ: "وأمَّا التبعيَّة فهي أيض ا قر  مسَّى بع  النحويني هذه الظاهرَة بالتبعية؛ فقال الدكتور

يندرج حتتها أربع قرائن هي النعت والعطف والتوكيد واإلبدال وهذه القرائن املعنويَّة تتضافر معها قرائن أخرى لفظيَّة 
َّّ أشهر ما تكّو فيه املطابقة بني التابع واملتبوع هو العالمة َّّ هناك قرينة اإل أشهرها قرينة املطابقة مث إ عرابيَّة كما أ

ا أيا كاّ نوعهما" النحو العريب هو ف .35أخرى توجد فيها مجيع اهي الرتبة إذ رتبة التابع هي التأخ ر عن املتبوع دائم 
 يمَ ِإبـَْراهِ ُقوُلوَن ِإنَّ }َأْم تَـ الذي أرشد القر اء أّ احلكم اإلعرايب الذي يلزم املتبوع يلزم التوابع كما يف اآلية التالية: 

ْظَلُم ِممَّن َكَتَم َكانُوْا ُهودا  َأْو َنَصاَرى ُقْل َأَأنُتْم َأْعَلُم َأِم الّلُه َوَمْن أَ   طَ َواألْسَباَب َويـَْعُقو  اقَ َوِإْسحَ  لَ َوِإْسَماِعي
املعطوف عليه هو املتبوع يف اآلية  . فلفظ إبراهيم الذي هو36َشَهاَدة  ِعنَدُه ِمَن الّلِه َوَما الّلُه بَِغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن{

 ،َّّ يَا بَِنيَّ ِإنَّ َويـَْعُقوُب ِنيِه بَ  ِإبـَْراِهيمُ }َوَوصَّى ِبَها ويف اآلية: فُنِصَب توابعه على العطف عليه. وهو منصوب بـ إ
يَن َفاَل َتُموُتنَّ َإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُموَن{ ة العريب هو الذي أفاد أن ه كما قام ، فإّ حنو اجلمل37الّلَه اْصَطَفى َلُكُم الدِّ

ّ  إبراهيَم ويعقوَب كليهما يف ذلك الرتكيب مرفوعاّ على  إبراهيم بتوصية أبنائه، قام هبا يعقوب كذلك من بعده أل
 أّ لفظ إبراهيم فاعل، ويعقوب معطوف وإّ كاّ بينهما فاصل.
عامة، ميكن  اخلطاب أو النصوص اللغوية بصفة فهموباإلشارة إىل تلك الظواهر اليت تشكِّل دور النحو العريب يف 

من ناحية  ربيةعال خيفى دور النحو العريب من حيث اجلمل يف التحليل الدقيق جلميع عناصر الرتاكيب ال هالقول إن
الرتاث من جانب  وبدّو االعتماد الكايف على .التطبيق الكايف للخصائص الرتكيبية العربيةأو أخرى لكي يتحسن 

 صائص، ال يتحقَّق الغرض السليم الذي يكمن يف مقصود اخلطاب العريب. تلك اخل
 

  :وخاّصة أغراض تعليم اللغة بصفة عاّمةٍ 
 : وال : تعليم اللغة ألغراض عامةأ

يهدف هذا التعليم إىل تواصل الدارس مع أهل اللغة العربية، وبالتايل فهو يتعرض للمواقف االتصالية مثل املواقف 
داخل املطار، أو البحث عن مسكن، أو التعامل داخل املطعم...إخل. من املواقف اليت سيحتاجها كل من يتعامل 
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ما أنه يتعلم ت األربع للغة )استماع، وحتدث، وقراءة، وكتابة( كمع أبناء اللغة املستهدفة، وبالتايل فهو يتعلم املهارا
 .38القواعد النحوية األساسية فيها، والرتاكيب اللغوية املختلفة

وهذا النوع من أنواع تعليم اللغات األجنبية هو الشائع واملنتشر يف برامج تعليم العربية للناطقني بغريها، وهو منتشر 
وغالبا  ما يبدأ به   English for General Purposes جنبية بوجه عام فهو يف اإلجنليزيةأيضا  يف تعليم اللغات األ
 .39متعلم اللغة األجنبية

 : ثانيا : تعليم اللغة ألغراض خاصة
يف  -ويهدف إىل: "زيادة أو تطوير   ،40أما االجتاه الثاين والغالب اليوم يف تعليم اللغة فهو تعليمها ألغراض خاصة

 احلاجات اللغوية اليت يريدها املتعلمّو ليكتسبوا أو حيدثوا معرفتهم يف ختصصهم )لألغراض -قصرية فرتة زمنية
راض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأغ)  (ّو اللغة ألنشطة ترتبط بعملهمــــــــــــــــــار الذين حيتاجـــــــــادميية( أو للمتعلمني الكبــــــــــــــــــــــــــــــاألك
 . (Harvey: 1984:24)    .41(مهنية
يفية عند رشدي أمحد طعيمة، "تعليم اللغة ألغراض وظ اللغة العربية ألغراض خاصةتعليم  د مبصطلحقصَ يُ هذا، و 

 42ا من اللغة األجنبية اليت ميكن توظيفها يف هذه األعمال".ا معين  ب أعماهلا قدر  حمددة ولفئات خاصة تتطل  
 

ليمي أو تعليم اللغة لغرض تع املقصود بذلك يف هذا املقال هوو  ألغراض أكاديمّية: اللغة العربية -1
بأنه  وقد عرفه برنارد كويف  For Academic Purposes / For Educational Purposes أكادميي

 "حاجة الدارس إىل استخدام سريع واقتصادي للغة كي جيتاز برناجما  للدراسة األكادميية
 :قسمنيوهو ينقسم إىل 

     Language for General Academic Purposes اللغة لألغراض األكادميية العامة  -أ          

ويضم مهارات الدراسة ويتضمن اسرتاتيجيات لتعلم القراءة، والكتابة، والتحدث، واالستماع بفعالية 
 .لكل املواد التعليمية اليت سوف يتم تعلمها

                                                 
Rehab for Arabic Learning -Al العلوم اإلسالمية األزهرية للوافدين،(، كلية 3112رحاب زنايت عبد اهلل ) 38

http://arabic2world.com/article 

  املرجع نفسه. 39

  املرجع نفسه. 40

41 Harvey, Anamaria (1984) "Designing on ESP Course”, In English Teaching Forum, Vol, 26, p24. , N 3. 

العلوم والثقافة ، املنظمة اإلســــــــالمية للرتبية و اللغة العربية لغير الناَقين بها، مناهجه وأســـــــاليبهتعليم طعيمة، رشــــــــدي أمحد،  42
 .211م، ص1818)إيسيسكو(، 
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  Language for Specific Academic Purposes األكادميية اخلاصةاللغة لألغراض  -ب        
ويتضمن تعليم مفردات، ومهارات ختتص باملادة الدراسية اليت سوف يتم تعلمها كأّ تكّو علوم أو 

 . "43.تكنولوجيا ..إخل
 

 وظيفي لغرض تعليم اللغة لغرض مهين أوهنا  ويقَصد هبا  اللغة العربية ألغراض مهنّية: -3
Occupational Purposes/ Vocational Purposes   مثل تعلم اللغة اإلجنليزية هبدف دراسة هندسة

الطرياّ يف أمريكا، وتعلم اللغة الفرنسية هبدف العمل كخبري يف برنامج وقف التصحر يف موريتانيا 
 . 44(111: 1892عشماوي أمحد: )

 
وقد يكّو تعليم اللغة لغرض علمية للذين يتخصصّو يف اجملاالت  اللغة العربية ألغراض علمية: -2

العلمية مبا فيها الطب، واهلندسة، والصيدلة، والتمري ، وغريها مما تطالب دراسة املصطلحات العلمية 
 من الد ارسني. 

 
ا مليار  1.3 ـب ّو تقريب ار قدَّ يُ حيتاج املسلمّو الذين  العربية للدراسة اإلسالمية: -4   حناء العاملأ يفمسلم 

 .45وهلم جرا واحلج ،رةعموال والزكاة، ،الصومو  ،الصالة على غرار اتالعباد فهملإىل اللغة العربية 
 
سلمني، تنبع أمهية العربية يف أهنا من أقوى الروابط و الصالت بني امل اللغة العربية لالتصال العالمي: -5

ذلك أّ اللغة من أهم مقو مات الوحدة بني اجملتمعات. وقد دأبت األمة منذ القدم على احلرص على 
تعليم لغتها و نشرها للراغبني فيها على اختالف أجناسهم و ألواهنم وما زالت، فالعربية مل تعد لغة 

رتباطها العامل اليوم العرب وحدهم، بل أضحت لغة عاملية يطلبها ماليني املسلمني يف خاصة بال
ثقافتهم اإلسالمية، كما أننا نشهد رغبة يف تعلم اللغة من غري املسلمني للتواصل مع أهل بدينهم و 
حافزة  وكانت هذه األمهية  .46للتواصل مع الرتاث العريب و اإلسالمي من جهة أخرىمن جانب و اللغة 

ربنامج اللغة العربية بمهم ة  مما دفعت اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا إىل تأسيس كلية جديدة تعتين 
لالتصال العاملي من بني برامج أخرى ختدم بع  لغاٍت عاملية ، فتعرف الكلية اجلديدة بكلية اللغات 

                                                 
43 16-English for Specific Purposes. Language Teaching, 17 (1), pp 2 -Coffey, B. (1984) ESP 

"، معهد اخلرطوم الدويل، جملة الدراسات اللغوية، العدد ألغراض محدودة تعليم اللغة العربية(، "1892عشماوي أمحد حممود ) 44
 . 111، ص الثاين

45 Mamdouh N. Mohamed (2005), Teaching Arabic for Islamic Purposes. Chicago: ISNA Conference.  

 
46 szahrani/ar/25093https://uqu.edu.sa/ma  21-01-2012م 

https://uqu.edu.sa/maszahrani/ar/25093
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ّ  اللغات عام ة  منطوقة بالدرجي آل آم(واإلدارة )ك  ،ة األوىل، ُوضعت للتفاهم بني الناس. ذلك أ
سني هذا، فيحتاج حتبينهم، وبني الدول. ومن أجل االتصاالت الناجحة  وللتعبري عن أغراضهم،

االتصال العاملي، بالعربية أو بغريها، إىل بع  مبادئ ال بد  من مراعاهتا عند القيام بالتواصل مع الذين 
 يتثقفّو بغري ما عند العرب يف العامل. 

 
 بين الثقافات العالمية:  العربية المبادئ الالزمة لالتصاالت

ناجحة حّت إذا ال يكفي لالتصاالت بالوسائل العربية ال ، لكن هاللوازمالعلم باخلصائص الرتكيبية للغة العربية من 
العاملية أّ يعتنوا ببع   لمتخص صني يف جماالت االتصاالتللذا، ينبغي  االتصالية البينثقافية العاملية. باملبادئ اقتـّر 

 أموٍر متكِـّنهم ملعرفة قضايا أساسية يف حتسني التفاعل والتعامل اإلجيايب مع اآلخـرين، وحتتوي تلك األمور على املعرفة
الثقافية وعالقتها باالتصال، ودور اإلدراك بالواقع واحلقيقة يف جناح االتصاالت، وفهم السلطة عند  التام ة باهلو ية
 مع أنواع التواصل واملتواصلني، وخماطبة الناس بقدر معرفة الفروق الفردية فيهم.  التعامل

من خالل الفهم باهلوية الثقافية، يأيت اإلدراك عن كيفية تطبيق املفهوم  -1 وعالقتها باالتصال: ثقافيةالهوية ال
وياهتم ه"، وذلك عند االتصال مع أشخاٍص ختتلف وليس كل ما يعلم يقال ،لكل مقام مقالالبالغي القائل: "

 .ٍ امليداّ الثقايف للفرد أو املكاّ الذي يعيش فيه  -3عن اهلوية العربية أو عن اآلراء السائدة يف جمتمع عريبٍّ معنيَّ
 -2المي. كذلك الفرد، يؤثِّر على الثقافة اليت يسعى لاللتزام هبا يف التخاطب، والتواصل اللفظي أو التواصل غري ال

نٍة، يساعد التنوع الثقايف الذي يعين وجود ثقافاٍت خمتلفٍة يف العامل أو يف جمتمٍع أو مؤسسٍة معيَّ التسامح بالتعايش مع 
 عند التواصل. على تقوية العالقات بني الدول واألجناس 

الواقع وسيلة  -3يؤدِّي الواقع إىل معرفة جتربة اآلخرين عند االتصال هبم.  -1 عالقة الواقع باالتصاالت العالمية:
 -2م. وأمني اهتم بقدر احلاجات إليها من خالل التواصل هبلتعزيز معرفة واقع احلياة يف اختالف تطل عات الناس 

ّ  األشخاَص ال يت فقّو كليًّا على رأي أحٍد منهم، فالواقع  كم عليهم حبكمنا ال جيوز أّ حنيعني على الوعي الدقيق أ
والواقع خيتلف باختالف النواحي املادية والنفسية احمليطة باإلنساّ، فال ميكن أّ يعيش  -4على ذلك الشخص. 

 مبفرده، كما ال ميكن للدولة أّ تعيش مبفردها. 
العام ة من حيث اإلعالم السلطة يف احلكومة تؤث ر على العالقات  -1 السلطة وعالقتها باالتصاالت العالمية:

السلطة الدينية الروحي ة اليت عب ـر  -3دولٍة معي نٍة ودول خمتلفة أخـرى.  التفاعل بني واإلعالّ والدِّعاية، ومن حيث
باملعروف والنهي عن املنكر، ال تتم  إال  عن طريق االتصاالت الناجحة من خالل استخدام عنها القرآّ باألمر 
َر أُمَّةٍ عالمية املناسبة لكل قوٍم وجيٍل حسب احلاجة. قال تعاىل: }الوسائل االتصالية اإل  أُْخرَِجْت لِلنَّاِس ُكْنُتْم َخيـْ

َّ بِاللَِّه  َّ َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنو َهْو َّ بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ َّ َخيـْر ا هَلُْم أَْهُل اْلِكَتاِب لَ  آَمنَ  َوَلوْ  ۗ  تَْأُمُرو ُهمُ  ۗ  َكا َّ اْلُمؤْ  ِمنـْ  ِمُنو
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 َّ يادهتا على لتحسني قالسياسية متلك القوة االتصالية واإلعالمية وتسيطر عليها  السلطة -3. 47{َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقو
  الشعب وعلى األجانب الداخلني حتت رعاية الدولة. 

ينبغي فهم الفروق الفردية بني الثقافات العاملية املتنو عة ألنه  -1 الفروق الفردية وعالقتها باالتصاالت العالمية:
ـرية الكائنة بني األفراد يف الصفات اجلسمية أو العقلية أو النفسية أو الفكعامل إجيايب لالطالع على االختالفات 

ّ  الذكاَء والقدرات العقلية بني قوٍم وأقوام أخرى متفاوتة،  -3أو اخللقي ة.  ّ  العادات وطرائاالعرتاف بأ ق التعامل وأ
القواعد اللغوية من حيث الصوتية، والصرفية، والرتكيبية، واألسلوبية  -2بني الثقافات ختتلف من دولٍة إىل أخـرى. 

 لعربية بوصفها لغةا لغةالال تتف ق بني قوٍم وآخر، فيجب مراعاة ذلك عند عملية االتصاالت مع اآلخرين الناطقني ب
 انية. غة ثأجنبية أو ل

 
وعندما تكّو مهارات اللغة غري متساوية فإّ توضيح املعَن الذي يقصده الشخص باستخدام الطرق 

 :الناجحة التواصلناسب اخلمس التالية سي
جتنب استخدام التعبريات االصطالحية واللغة العامية، واختيار الكلمات اليت ستنقل أكثر  .1

ا فقط الدالليةاملعاين   . حتديد 
ات جوعند الشك، قم باالستفسار لتأكيد الفهم )وخاصة عندما متثل الله استمع حبرص، .3

 . احمللية وطريقة النطق مشكلة(
  .ة الصوت قد يتسبباّ يف اختالف املعَن بدرجة ملحوظةد  دراك أّ اللهجات وحِ اإل .2
 مراعاة شكليات وأساليب التواصل احمللية، وانتبه ألي تغيري حيدث يف لغة اجلسد. .4
هة ية رؤية ثقافتهم لثقافتك عن طريق قراءة بع  الكتابات بشأّ ثقافتك من وجحتقق من كيف .5

نظرهم قبل بدء التواصل معهم. حيث سيتيح لك هذا إعداد نفسك لوجهات النظر املتوقعة 
 بشأّ ثقافتك واليت ستمثلها بوصفك زائر ا لثقافتهم.

م بع  عبري عن االحرتام بتعلإذا مل يكن من املمكن تعلم لغة الطرف اآلخر، فمن املالئم الت .1
 الكلمات القليلة. وميكن ملرتجم توصيل الرسالة يف مجيع التعامالت املهمة.

ويف أثناء الكتابة، ميثل اختيار الكلمات العالقة بني القارئ والكاتب؛ ولذلك جيب التفكري  .7
 املتأين واحلرص عند كتابة النص حيث قد يتم حتليله بدقة بواسطة املتلقي.

 

                                                 
  110 سورة آل عمراّ، اآلية:  47
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 ةـــــــــــــاتمـالخ

ّ  تعليم اللغة العربية لالتصال العاملي حيتاج إىل العناية يف توجيه الطلبة إىل اخلصائص الرتكيب ية أشارت الدراسة إىل أ
ند تعل م اللغة بقصد عصرفية وغريها مما جيب العناية هبا مكو نات يف علوم اللغة العربية مبا فيها أساليب حنوي ة، و 

من حيث إمكانية جملة التغري  اإلعرايب لل علىحتتوي اخلصائص والطالقة لتطوير االتصال العاملي العريب هبا. و الدق ة 
قوالت املنطوقة املا يف شرح نرى أّ لنحو اجلملة دور ا مهمًّ ف، إىل مقاصد أخرىتغيري املعاين من مقصوٍد مؤداه إىل 

ب فيها حو األحوال اليت جيب فيها التزام الرتبة، واألحوال اليت جييبني علم النأو املكتوبة عن طريق اإلعراب. لكن، 
عن غريه عربية يتميز حنو اللغة الوكذا، . خمالفة املوقع األساسي، واألحوال اليت جيوز فيها انتقال الكلمة من موقعها

اب والغيبة(، واخلط بظاهرة املطابقة يف العالمات اإلعرابية، والشخص )التكلممن حنو بع  لغات العامل األخرى 
ّ  النحو وكاّ يف الدراسة . (والعدد )اإلفراد والتثنية واجلمع(، والنوع )التذكري والتأنيث(، والتعيني )التعريف والتنكري أ

ظاهرة ومن الظواهر الرتكيبية  .يبني تعلق الفعل بالفاعل وتعلق اخلرب باملبتدإ والروابط الدالة على هذا التعلقالعريب 
نفك عن متبوعه ال ي نهأليدرس النحو العريب ما يكّو يف الرتكيب تابع ا لغريه كاملعطوف والبدل والنعت، إذ  ،اإلتباع

 . ويشاركه يف إعرابه
م ق يف الدراسة بني علوم اللغة العربية والتع املبادئ اليت جيب التدريب عليها عند اجلمعمث تطر قِت الدراسة إىل 

للموضوع الذي يتعل ق ببع   البحث تعر ضاالتصالية العاملية مبراعاة تعد د الثقافات والنظر يف التنو ع الثقايف. هذا، ف
زمة لتحسني األغراض اليت من أجلها يتعل م الناس اللغة العربية أو يعلِّموهنا لغريهم قبل الشروع يف قضايا األمور الال

إدراج القواعد وتضمني تـُْثِبُت ضرورةَ تعل م اللغة العربية وتعليمها بلالتصاالت العاملية. فاختتمت الدراسة بنتيجة مهم ةٍ 
العناصر اليت تعزُِّز الدق ة والطالقة والكفاءة مع العناية الفائقة مببادئ االتصاالت العاملية الناجحة يف تعليم اللغة 

 ويعين هذا أن ه ال ميكن الفرار من الدمج والتكامل بني الدقة اللغوية العربية والطالقة يفال العاملي. العربية لالتص
 القيام بعملية االتصال العاملي مهما كانت أوضاع التفاعل بالعنصَرْيِن. 
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 ، بريوت: عامل الكتب. القرآنمعاني م( 1889ابن الفراء، أبو زكرياء حيىي )

 ، ت:إميل بديع يعفوب، بريوت: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكم( 1887ابن هشام، مجال الدين عبد اهلل )
 العلمية.  دار الكتب               

  .، بريوت: دار الكتب العلميةمغني اللبيب عن كتب األعاريبم( 1889ابن هشام، مجال الدين عبد اهلل )
 ر والتوزيع.مؤسسة للنش -، الدار البيضاء: دار الثقافةاللغة العربية: معناها ومبناهاه( 1431 -م3111ساّ، متام )ح

 ناّ:لب -، بريوتالدُّرُّ المُصون في علوم الكتاب الَمكُنونه( 1414-م1884احلليب، أبو العباس شهاب الدين )
  دار الكتب.                
  ، بريوت: مؤسسة اإلمياّ. الجدول في إعراب القرآن وصرفهم( 1891صايف، حممود )

 ة اإلسالمية، املنظمتعليم اللغة العربية لغير الناَقين بها، مناهجه وأساليبهم( 1898طعيمة، رشدي أمحد، )
 للرتبية والعلوم والثقافة )إيسيسكو(.                

 ،الداللي -والداللة: مدخل لدراسة المعنى النحويالنحو ه( 1431-م3111عبد اللطيف، حممد محاسة )
 القاهرة: دار الشروق.              

  Al-Rehab for Arabic Learning(، كلية العلوم اإلسالمية األزهرية للوافدين، 3112عبد اهلل، رحاب زنايت )
 اخلرطوم الدويل، جملة"، معهد تعليم اللغة العربية ألغراض محدودة(، "1892عشماوي،  أمحد حممود )

 الثاين.   الدراسات اللغوية، العدد           
 ، وضع حواشيه حممد حسني مشسالتبيان في إعراب القرآنه( 1418 -م1889العكربي، أبو البقاء عبد اهلل )

 لبناّ: دار الكتب العلمية.  -الدين، بريوت           
 . بريوت: عامل الكتب، إعراب القرآن م(1899ر أمحد بن حممد )أبو جعفالنحاس،  

 .بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، اإلعراب المحيط من تفسير البحر المحيط م(3111ياسني ) ياسني جاسم،
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