
 لثانيالباب ا

 الدراسة النظرية
 

 مفهوم الثقافة .أ 
 لتعريف من الثقافةا -1

 اإلعبلـ كسائل يف عريضة مساحة كحيتل أحاديثنا، يف الثقافة لفظ استعماؿ ينتشر
 لغةن يف كالثقافة .كرلبلت كتب من مطبوعة كمواد كصحافة كإذاعة تلفاز من ادلتعددة

البلتيٍت  األصل من مشتقة - cultureكاألدلانية كالفرنسية اإلصلليزية -األجنبية  اللغة
colere  القددية  العصور يف كظلت .االستنبات أك احلراثة أك الزراعة رلازية ناحية كتعٍت

كلمة  أصبحت احلديثة العصور أكائل كيف كزلصوالهتا، األرض تنمية على تدؿ كالوسطى
العقل  تنمية عملية ناتج على تطلق أخذت مث كالذكؽ العقل تنمية على تدؿ ثقافة

 11.كالذكقية كاألدبية ةالعقلي ادلكاسب أم كالذكؽ

  :اهمن التعاريف ىذه كمن الباحثُت، بعض عند الثقافة عن الكثَتة التعاريف بدكت

 يدةكالعق عرفة،دلا يشمل الذم عقددلا الكل ذلك يى لثقافةا:  Taylorقاؿ  (أ 
 اهيكتسب اليت األخرل قوماتدلا ككل كالعادة فكالقانو  ؽكاألخبل كالفن،
 12.اجملتمع يف كعضوف  اإلنسا

 كالعقلية كالنظرية يةباألد الدراسات عن َتالتعب : طيبخلا عودة عمر ؿقا  (ب 
 13.كالركحية عنويةدلا باألمور يتعلق ما على قصرت قد هبذا فكأهنا كالفلسفية،

                                                           
 .9( ص 2222)عماف: دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع،  الثقافة اإلسبلميةىندم كآخركف،  حلصا 11
 .54ص  .،نفسوادلرجع  12
 .42 ( ص1998)بَتكت: مجيع احلقوؽ للناشر،  حملات يف الثقافة اإلسبلميةعمر عودة اخلطيب،  13
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كالعادات  كالتقاليد كادلعتقدات كادلثل األفكار رلموعة : ادلرصفي سعد قاؿ (ج 
ادلاضي  كتراث األسرم، كالنظاـ احلياة كاسلوب التفكَت، كطرؽ كادلهارات
 كطبيعة كاالتصاؿ التنقل ككسائل كأبطالو، اطَتهكأس كركايتو بقصصو

  14الواحد. اجملتمع يف ادلؤسسات االجتماعية
االجتماعية  كالنظم كادلؤسسات األفكار كل : شعب Francis قاؿ فرانسيس (د 

اإلنساف  بحيص الثقافة كبدكف لنفسو، اإلنساف خلقها اليت كالتقاليد كالعادات
 15.احليوانات تسلك كما يسلك فقط بيولوجيا كائنا

كالفن  ئدكالعقا ادلعرفة على يشتمل الذم ادلركب الكل : كصفي عاطف قاؿ  (ق 
يكتسبها  اليت كالعادات القدرات من كغَتىا كالعادات كالقانوف كاألخبلؽ

 16.رلتمع يف عضوا بوصفها النساف
 أشياء من بعقلو اإلنساف صنعو ما كل ىي الثقافة بأف اآلف ظهر ىنا كمن

 جيل كلكل كسلوكياتو كقيمو كأفكاره الذاتية شخصيتو معادل صياغة يف كتؤدم دكرىا
 عنواف كىي احلاضر يف أضاؼ ما إليها كأضاؼ ادلاضي، من اليت استمدىا ثقافتو

 .اجملتمعات البشرية
لغتنا  يف حديث االستعماؿ، يف كشيوعو الثقافة لحمصط تطور بعد كاليـو

 أك كالثقافة ضارةحلا بت   الفواصل كيعمق التفرقة فاإلنسا جيد اؿرل من أكثر يف ككتاباتنا،
 ثقافة أك حضارة يى ىل ؿدلثاا سبيل على ضارةحلا أك الثقافة عن تنوعةدلا العبارات كجد
 عربية؟ـ أ ميةإسبل

نقيض  يعٍت أنو جيد العربية ادلعاجم تحها( يفكف احلاء بكسر(لغة  احلضارة
احلضارة  كاألشياء. كأما الناس مع التعامل يف سلػتلفان  أسلوبان  يعٍت بدكره كىذا البداكة،

                                                           
 .18-16ص  ،.السابقادلرجع سعد ادلرصفي،  14
)الرياض: دار الغارل للطبع كالنشر  أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربيةناصر عبد اهلل الغاذل كآخركف،  15
 .21-22( ص 1983كالتوزيع، 
)بَتكت:  األنثركبولوجيا الثقافية مع دراسة ميدانية للجالية اللبنانية اإلسبلمية ميتة دبدينة كيربورف األمريكيةعاطف كصفي،  16

 .66 دار النهضة العربية، دكف سنة( ص
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يف  جيل إذل جيل من ينتقل شلا كاألديب كالفٍت العلمي الرقى مظاىر مجلة فهي اصطبلحان 
ذات  الثقافة أف أساس على الثقافة كبُت بينها عادة كيفرؽ متشاهبة جملتمعات أك جملتمع
طابع  ذات احلضارة تبدك بينما الركحية، اجلوانب على خاصة كتنصب فردم، طابع

 17.كمادم اجتماعي
نقلة  إذف فاحلضارة التقدـ فهـوب مرتبط احلضارة مفـو أف يتضح ذلك كل كمن

 مع التعامل أسلوب كيف ؾالسلو  كيف الفكر يف تقدمية ،ٌتمع من وملرب ما بكل تقدمية
 تستطيع ال الثقافة كلمة فأل اللغوم، اىمعنا من أكسع يهف الثقافة كأما .كاألشياء الناس

 .ف  كمعا دالالت من اذل ما تستوعب فأ
 أساس يى أمة كل ثقافة فأل ذلك كثيقا، اارتباط ضارةحلبا مرتبطة كالثقافة

 تقتبس فأ أمة كل حق من ففإ ذاذلك . حياهتا كأسلوب اهكحركت اىفكر  يهف حضارهتا،
 تقتبس كال أكلية، كمواد ككسائل أدكات اهبوصف أخرل ألمة ضارةحلا يف ادمدلا انبجلا

 كلمة فأ طيبخلا عودة عمر كعند. اىكحد األمة هبذه كخاصة ذاتية ألهنا اهثقافت
 18.اديةدلا باألمور حيتوم ضارةحلا كأما نويةدلعا باألمور حيتوم الثقافة

 كيتضمن الثقافة من داللة أكسع ضارةحلا فبا ؿالقو  كندي وفان ذاى على بناءن 
 .وعكس كليس ضارةحلا كلمة يف الثقافة ٌتمع

 كالتصوراتدلعارؼ ا موعةرل :ندمى حلصا ؿفيقو  ،ـاإلسبل نظر يف الثقافة كأما
 فكاإلنسا فالكو  عن شاملة فكرة اهعن لتنبثق ـاإلسبل فلك يف تدكر اليت النظرية ـكالعلو 
 تعريف آخر، معينان. كيف شخصيان  طابعان  عليهما فتضفي كاجملتمع الفرد يف تؤثر اليت كاحلياة
 تقـو على اليت اإلسبلمية خصيةالش :ىي  الثقافة أف إذل العمرم شريف نادية يذىب
 من مصادر ادلستقاة اإلديانية كاألخبلؽ اإلسبلمية الشريعة تطبيق كعلى التوحيد عقيدة

 19كالسنة. الكتاب كىي األساسية اإلسبلـ
                                                           

 .6)القاىرة: مكتبة الًتاث اإلسبلمي، دكف سنة( ص  احلضارة اإلسبلمية كاحلضارة األكربيةتوفيق طويل،  17
 .42ص  ،.السابقادلرجع عمر عودة اخلطيب،  18
 .17ص  ،.السابقادلرجع نادية شريف العمرم،  19
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 القيم عليها تغلب اليت الثقافة اإلسبلـ ىي نظر يف الثقافة أف أخرل أكبعبارة
 .كاألمة الفرد شخصية تشكل اليت ةثقاف اذل ميةاإلسبل فاألمة .ميةاإلسبل

 الذم مىر سبمؤ  يف اليونسكوا رباءخلا اتفق قد العربية، الثقافة ممفي عن التدقيق كمن
 ةموعرل :بأهنا العربية الثقافة تعريف على 1969 يونيو 4 ذلإ مايو 29 من ةالفًت  يف عقد

 ذلإ نتميةدلا الشعوب من عاصرةدلا للمجموعة كالعلمية كالفنية كريةالف كالنشاطات قائقحلا
 اجملموعة ذهى هبا تعرب اليت الوسائل ـاستخدا يف الثقافة ذهى تتمثل كما .العربية ضارةحلا

 يف اهكأدائ دلالعا رسالة كتلقي دلالعا سائر ذلكإ اهأبنائ ذلإ اهرسالت كتبليغ نشاطاهتا عن
 20.اىدببل

 الثقافة كليدة كأصبحت ميةاإلسبل العربية الثقافة كعاء العربية اللغة فبأ اعتمادا
 اديةدلكا عنويةدلا األشياء ميةاإلسبل العربية الثقافة كانت ذاى كعلى ذاهتا، ميةاإلسبل العربية

 كيعتمد العربية الثقافة يف نتميةدلا كالدنيوية الدينية سائلدلكا كالتطبيقية النظرية كاألمور
 ـ.اإلسبل بركح قويا اعتمادا

  

                                                           
 .222-199ص  ،.السابقادلرجع يمة، رشدم أمحد طع 22
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 العالقة بين اللغة و الثقافة -2
الظواىر  أخطر كىي21 أغراضهم، عن قـو كل هبا يعرب أصوات ىي اللغة
اللغة،  لوجود مت إمنا الكماؿ لو كتب اجتماعي تقدـ ككل طبلؽ،اإل على االجتماعية

 فهما تعطي اليت ادلوصبلت آلة اللغة ألف تفريقهما ديكن ال موحداف كاجملتمع كللغة
 من اللغة فكإ .اآلخر ماهمن كاحد مهفيف الشخص تكلم إذا حىت خاطبدلكا للمتكلم

 .ـكالتقد الرقى كصائغة ضارةحلا أصل يى بل اإلنسانية، ضارةحلا رىمظا ؽأعر 
 اللغة علم اىعند يلتقي اليت النقاط مىأ من بالثقافة اللغة قةعبل فإ
 إذ ما،هكلي ُتللعلم الفائدة لجلي األثر عظيم التقاء ماهبين االلتقاء كيعد 22ي،جلباإلنثربو 

 .أخرل ناحية من وثقافت وعلي ليسب اليت يىك  ناحية من اجملتمع ثقافة تعكس اللغة فأ
 شعب أسلوب يى ببساطة – اهتعريف تمشكبل يف نتورط فأ فكدك  – كالثقافة

 تتمثل أهنا حياهتم، ذلإ ماعةجلا تلك أك الشعب ذاى كنظرة ياة،حلا يف معينة اعةمج أك ما
 الفرد اىيتلقا عناصر اهككل ،خلإ.. ؾالسلو  من كأمناط فكفنو  كآداب كتقاليد ؼأعرا يف

 23و.تمعرل من
 24 :اآليت أمهها عدة نواح من بالثقافة كثيقا ارتباطا اللغة كترتبط

 اهإلي كاإلضافة وكحضارت وثقافت على فاظحلا من فاإلنسا كنسب عموما اللغة (أ 
 فقبل ،وب يؤمن الذم كاالجتماعي االعتقادم التصور ضوء يف اىطوير تك 

 جيل كل فككاكاالستماع.  ـالكبل على تعتمد اللغة كانت الكتابة، اعاخًت 
 عن كرثوه ما ذلإ باإلضافة مىبدكر  األبناء ـكيقو  ،وئأبنا ذلإ وخربات ينقل

                                                           
 .62( ص 1972)بَتكت: دار النهضة العربية،  فقو اللغة يف الكتب العربيةعبده الراجحي،  21
دبعٌت Logos" دبعٌت اإلنساف، ككلمة "Antropos" ( لغة، من اللغة اليونانية "Antropologi) كلمة اإلنثربوجلي 22

 بأف إلنثربوجلي Keesing( دبعٌت علم اإلنساف. كما قاؿ، Antropologiعلم أك دراسة. كأما االصطبلحا، إلنثربوجلي )
(Antropologi دبعٌت العلم الذم يدرس بو عن اإلنساف. أنظر ).Posman Simanjuntak ,Berkenalan 

dengan Antropologi. Jakarta:Penerbit Erlangga. 5999. Hal 551 
 .932 ( ص1998)القاىرة: دار الفكر العريب،  مدخل إذل علم اللغةزلمد حسن عبد العزيز،  23
 .24ص  ،.السابقادلرجع  كآخركف، ناصر عبد اهلل الغاذل 24
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 ادلك  ثقافات لضاعت اللغة لوال كذاىك . األصغر يلجلا ذلإ وكنقلاألسبلؼ 
 اثلًت  التسجيل عصر بدأ الكتابة تاخًتع فلما .فاآل شيئاو عن لنعلم كنا

 اإلفادة ؿللؤجيا كأتاحت اضُتدلا تراث اللغة حفظت كذاىك  .كثقافاهتا األمم
 .اهإلي كاإلضافة ُتالسابق اربذبك  الفكر صرح من

 كتكشف حاجاتو عن كتعرب يستخدمها الذم اجملتمع ثقافة تعكس اللغة أف  (ب 
 رلاؿ يف كتفتقر معُت رلاؿ يف اللغة تغٍت كذلذا فيو، احلياة مظاىر عن

 أف بيد حياهتا، تعكس كمرأة األمة لثقافة صورة اللغة أف نا يبدك كىكذا.آخر
 ثقافة بتشكيل تقـو حيث آخر، جانب كللقصة القصة، من بىذا جان

 فكرىا. األمة كصنع
اللغة  عن نتحدث أف ديكن كال الثقافة، عناصر من أساسي عنصر فاللغة  (ج 

عن  التعبَت يف األكؿ الوسيلة كىي الثقافة، كعاء فاللغة الثقافة، دبعزؿ عن
 .الثقافة إثراء يف كدكرىا اللغة أمهية تبدك أخرل بعبارة الثقافة.أك

ما  إذل كايصاذلا الثقافة تقدـ إذل أدت اليت العوامل أىم من العربية اللغة (د 
العربية  للثقافة كاف ما العربية اللغة كلوال احلاضر، الوقت يف إليو كصلت

 من مفرد عمل ككل ثقايف، منوذج كل فأ ف:حسا ـاسب بىكيذ. كجود
 . خفي أك رىظا ٌتعدب إما ،ؿاتصا على يشتمل ماعي،جلا ؾالسلو  ؿأعما

  َتالتعب سيكوؼ معينة ثقافة يف نشأت أك كجدت حقيقة أم فبا ؿالقو  كنكدي
 تعتمد اإلنسانية الثقافات ككل الثقافة، ذهى بلغة ئمةمبل كأكثر مناسب بشكل اهعن

 لغات يى تعلمة،دلا َتغ الشعوب تلك لغات حىت البشرية اللغات ككل اللغة، على
 قاكانطبل .مبلن لمتك كبلن  اىباعتبار  اإلنسانية الثقافة بنقل ـتقو  فبأ افيةك لدرجة معقدة

 كالتكامل وجودة،دلا بالثقافة االرتباط قوة اللغة ترتبط فأ ناى سنجد حظاتبلدلا ذهى من
 .الثقافية اراتدلهكا اللغوية اراتدلها تنمية ذلإ يؤدل كالثقافة اللغة ُتب
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 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاالثقافة العربية اإلسالمية و  -3

إذل  اإلسبلـ دخل اذلجرم، األكؿ للقرف ادلواقف السابع ادليبلدم القرف يف
بُت  كثيقا ارتباطا ىناؾ إف .السكاف أغلبية دين اآلف أصبح حىت فيها كانتشر إندكنسيا
كبالتاذل  التعليم، معو يدخل قدمية اإلسلب كضع العربية، فحيثما اللغة كتعليم اإلسبلـ
أف  على كاضحة داللة البلداف من بلد أم تاريخ تتبع كيدلنا .التعليم مع العربية تدخل
تقدير  أقل على يتعلم أف مسلم كل على جيب إذ كالدين، العلم بُت كثيقا ارتباطا ىناؾ

الشرعية  كاألحكاـ القرآنية اآليات بعض فيتعلم كغَتىا، فرائضها ألداء يكفيو ما
ىناؾ ترمجة  كليست العريب، أصلو يف القرآف يتلوف لدينية. إف ادلسلموف،ا كادلصطلحات

 يكوف لديو أف ينبغي مسلم العريب. فكل األصل عن تستخدـ بديبل أف ديكن أية لغة يف
 25العربية. للغة ما بقدر كربصيل ما إدلاـ

فيو  شك ال كشلا كثيقة، عبلقة كاإلسبلـ العربية اللغة بُت الصلة ظهرت ىذا كعلى
ىف  اإلسبلمية بالركح االىتماـ كيبدؿ ادلسلمُت. كغَت ادلسلمُت الباحثُت لدل أمهيتها

كبَت  عدد من احلقائق رأينا إذا كضوحا األمر كيزداد ضركريا، أمرا ديثل العربية اللغة جمناى
اإلسبلـ  فهم على إسبلمية ألىداؼ العربية تعلم على يقبلوف الذين ادلسلمُت من

 .كمصادره

كراءه  تكمن إقباؿ كىو العربية تعلم على اإلقباؿ يزداد العربية تعليم دكافع كمن
كاللغوية  كاالقتصادية كالسياسية كالًتاثية كاجلغرافية الدينية كاحلوافر فعالدكا من العديد

 26خبلؿ: من التارلي  الوجو على العربية تعلم دكافع كغَتىا. كتتعدد

 
                                                           

جامعة زلمد  :، رسالة غَت منشورة، )الرباط)دراسة معجمية( اللغة العربية كتأثَتىا يف اللغة اإلندكنيسيةتوركيس لوبيس،  25
 .5-4( ص 2221اخلامس أكداؿ كلية اآلدب كالعلـو اإلنسانية، 

)إيسيسكو: منشورات ادلنظمة اإلسبلمية للًتبية  طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبازلمود كامل الناقة كآخركف،  26
 .14-12( ص 2223كالثقافة،  كالعلـو
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 ادلكانة الدينية (أ 
كادلستقبل على  احلاضر يف كتساعد ادلاضي يف ساعدت اليت العوامل أىم من أف 

 منذ الصغر، أبناءىم يقرأىا ادلسلمُت عند خاصة مكانة ذات العربية اللغة جعل
 .اليـو يف مرات مخس الصبلة بآياتو كيؤدكف كلو أك كحيفظونو جلو،

 ادلوقع االتراتيجي للعادل العريب  (ب 
كيتوسطها زلتبل  األرضية، الكرة من كاسعة رقعة ديثل الذم العاـ ىذا لغة فهي 

 عادل لغة كذلك فهي السماكية، لؤلدياف ككمهبط للعادل كمركز اسًتاتيجيا موقعا
 العوادل كل عادل تسعى كسياسيا، كعسكريا كاقتصاديا جغرافيا أمهيتو عظمي لو

 إليو مدخبل لغتو تصبح مث كمن معو، كطيدة عبلقات بو كإقامة تصاؿاال إذل
 معو. كالتعامل لفهمو كطريقا

 عمق الًتاث الثقايف العريب (ج 
 كبَت. إذ إف ثقايف تراث من لئلنسانية دلا ربملو تعلم بأف جديرة العربية فاللغة 

 ليوناف كفلسفتهاا علـو نقل أمانة محلت قد العربية أف كحضاريا تارخييا من الثابت
 .ظبلما فًتتو أكثر كيف الوسطى عصوره بعد االمم أمجع إذل

 الطاقة البيانية (د 
يف  سواء خصائص، من كتستأثر صفات من بو تتمتع دلا تعلم بأف جديرة إهنا

 من حيث أك كاستيفائها ادلعاين على التعبَت على القدرة أك الًتكيب أك ادلفردات
 .َتةكث أخرل لغات تأثَتىا على

لغرض  أك دينية، بدكافع العربية اللغة تعليم يف احلاجة ظهرت أف ىنا كسنجد
ك  خاصة كجو على العربية اللغة كدراستهم العريب الثقايف الًتاث لتعمق متابعة حاجتهم

الدبلوماسية  اذليئات يف العمل ألجل العربية بالببلد االتصاؿ ىف يرغبوف دلن كحىت بالنسبة
ىف  األصوؿ كىي التجارية كاألعماؿ الشركات بأعماؿ االتصاؿ لألج أك أكالصحافة

 العربية. باللغة الناطقُت غَت الببلد يف العربية اللغة تعليم مدارس إنشاء
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ادلؤسبر  دلنظمة كالثقافية االقتصادية للشؤكف اإلسبلمية للجنةا اجتماع يف
جدكاؿ  يف جاء حيث العربية، اللغة بتعليم االىتماـ موضوع مناقشة اإلسبلمي، سبت
الناطقة  غَت البلداف يف اإلسبلمية كالثقافة العربية اللغة تعليم موضوع األعماؿ  دراسة

كدعم  إسبلمية عربية مدارس إنشاء زلاكالت ادلوضوع ىذا مناقشة بالعربية، كتضمنت
 باإلضافة ىذا بالعربية، الناطقة غَت األعضاء الدكؿ بعض يف فعبل القائمة جهود ادلدارس

األعضاء  يف الدكؿ الرمسية ادلناىج يف اإلسبلمية كالثقافة العربية تدريس مناىج إذل إدخاؿ
للدراسات  مركز إنشاء موضوع دراسة ادلناقشات تضمنت كما بالعربية، غَت الناطقة

الناطقة  غَت الدكؿ يف اإلسبلمية كالثقافة العربية اللغة بتعليم يتعلق كىو آسيا يف التكميلية
 .ةبالعربي

 :اآلتية النقاط يف اآلراء كتدكر

كحبث  دراسة إذل يتجهوف اللغات كتعليم الًتبية ميداف يف الباحثوف بدأ : أوال
 لتعليم كتب كتأليف مواد كإعداد مناىج بوضع تتصل اليت كادلشكبلت القضايا

 .سليمة علمية أسس على هبا الناطقُت لغَت اللغة العربية

الدارسُت  دلختلف كأنسبها كأجداىا التدريس طرؽ أفضل عن كالبحث : ثانيا
 من كبالرغم متأخرة، بدأت قد اخلطوة ىذه كانت كإف األغراض، كدلختلف

 هبذه تماىاال لباب كفتح الطريق، على خطوة أهنا ذلإ األكذل يف مراحلها كوهنا
 .أبنائيا َتلغ العربية اللغة بتعليم تصلةدلا الدراسة من النوع

 يف كتتمثل كمتعددة ةَت كث ودهج كالثقافة ـكالعلو  بيةللًت  ميةاإلسبل كللمنظمة
 ميةكاإلسبل العربية الياتجلا ألبناء العربية لتعليم الدراسية كالكتب التعليمية مواد إعداد

 مىكتزكيد العربية اللغة معلمي لتدريب األساتذ كإيفاد رباءاخل ؿكإرسا ،دلالعا اءضلأ يف
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 مثل كتأريخ كحصر رصد ؽالسيا ذاى يف كيصعب ربية،الع اللغة تعليم فميدا يف ديدجلبا
  27.ودجلها ذهى

  28التاذل: النحو على كرلاالتو اجلهاز نشاط حصل كقد

 سيادة اللغة استكماؿ على اخلاصة الثقافية األكضاع ذات الدكؿ العربية معاكنة (أ 
 بشريا العوف الفٌت كبتقدمي العامة، كاحلياة اإلدارة كيف التعليم مراحل مجيع يف العربية

 .تعليمية كثقافية ككسائل مواد من كماديا كأساتذ، كمعلمُت خرباء من
 .األجنبية دالببل يف يةدلالعا العربية دىعادلكا ارسددلا إنشاء  (ب 
 أبناء من كخاصة األجانب بللطبل ختلفةدلا تيبلهكالتس الدراسية جنحدلا تقدمي  (ج 

 العربية امعاتجلا يف علميم فيتلقو  أك العربية اللغة فيدرسو  الذين كآسيا، أفريقيا
 .واددلا من مادة أم يف العربية باللغة

 فالعربيةبالتعاك  كالثقاقية العربية اللغة لتعليم األجانب للطلبة ناسبةدلا جىنادلا إعداد  (د 
 .البحثية لتقياتدلكا الصيفية الدكرات اهفي ـتقا اليت العربية دالببل مع

 .العربية الثقافة االترل يف للطلبة تدريبية دراسات تنظيم  (ق 
 كمراكز امعاتجلا يف ميةبلكاإلس العربية الدراسات كمراكز ـأقسا كدعم إنشاء  (ك 

 .اهدافىأ حيقق بدا ،دلالعا ؽنطا على العليا كالدراسات البحوث
 اللغة نشرجاؿ  ـ يف العاملة للمؤسسات الدكلية اداترباال من شبكة إنشاء  (ز 

 الثقافة أك العربية ضارةحلكا العربية اللغة يدلعا ادربا اهيضم العربية كثقافاهتا العربية
 .العربية

 نظماتدلا يف العربية اللغة مكانة كتأكيد ارجخلا يف العربية الثقافية مراكز إنشاء  (ح 
 .الدكلية

                                                           
 .17-15 ص ،.السابقادلرجع  27
 )القاىرة: دار ادلعرفة،طرؽ تدريس اللغة العربية كالًتبية الدينية يف ضوء اإلذباىات الًتبوية احلديثة زلمود رشدم خاطر،  28

 .137( ص 1983
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 أمهات الكتب لنقل كالنشر كالًتمجة للتأليف كثقافاهتا العربية اللغة دار إنشاء  (ط 
 العربية تعرؼ باللغة األجنبية باللغات كتب كإصدار األجنبية، اللغات إذل العربية

 .العربية حلضارةكا كالثقافة
كيبدك  متكاملة، كحدة العربية اللغة كالتعليم العربية الثقافة أف صلد ىذا كعلى

 العربية. احلضارة تعليم يعٌت اللغة تعليم: القوؿ
تعليم  برامج يف الثقافة تعليم أمهية مدل يتضح ادلبلحظات ىذه من كانطبلقا

عن  يتجرد تعليما أجنبية كلغة العربية غةالل تعليم أف نؤكد أف إال منلك فبل العربية، اللغة
تعليما  يكوف العربية الثقافة ىذه على االعتماد دكف أك الثقافة إذل اشارات أية قصد

ىي  العربية فاللغة العربية، الثقافة كعاء العربية اللغة أف قبل من التأكيد مت كما .ناقصا
أف  الصعوبة كمن اإلسبلمية العربية ةالثقاف عن للتعبَت اجملاالت من كثَت يف األكذل الوسيلة
يفهموا  أف دكف جيدا استخداما كيستخدموىا دقيقا فهما العربية اللغة الدارسُت يفهموا

 .العربية ثقافتها مفاىيم من هبا يرتبط ما
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 الثقافية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها األسس .ب 
 خصائص الثقافة -1

كتب  يف الثقايف احملتول إعداد عند مراعاهتا من بدال اليت األمور أىم من تعد  
الثقايف  احملتول كأشكاؿ الثقافة خصائص هبا، الناطقُت لغَت العربية اللغة تعليم

 29:هبا الناطقُت لغَت العربية كاللغة الثقايف كاحملتول الثقافة تقوية كرلاالت كموضوعاتو
 الثقافة مكتسبة (أ 

 أف يستطيع فإنو اجملتمعات من رلتمع إذل يأيت عندما اإلنساف أف دبعٌت
 تكوف أف كدكف الثقافة، عدمي يولد اإلنسانن فإف لذلك معها، يكتسبها كيتفاعل

 .العيش من فًتة بعد إال يتحدد ال كىذا كاذباىاتو رلتمعو عن عادات فكرة لديو
 كال منو ثقافتو يكتسب أنو رلتمعو يف يعيش عندما نسافأف اإل ىذا معٌت كليس
 لبعض معايشتو خبلؿ من أخرل ثقافات أف يكتسب ادلمكن من بل عنها خيرج

 الشخص أف دبعٌت مكتسبة بأهنا فالثقافة تتسم األخرل، اجملتمعات أك األفراد
 .اجملتمع مع معايشتو خبلؿ من يكتسبها

 الثقافة خاصية إنسانية   (ب 
 من اللذين كالتفكَت بالعقل ادلخلوقات سائر من غَته اإلنساف عن زامتا

 أف استطاع حياتو )كما يف تواجهو اليت مشكبلتو على يتغلب أف خبلذلما استطاع
 من ذلك مكنو كلقد االتصاؿ، كسائل من كثَتا كيبتكر الرموز اللغة كيستخدـ خيًتع

 .)ادليادين سائر يف قبلو عاشوا شلن غَته من ذبارب االستفادة
ديكن  أف دبعٌت السمة، تلك يراعي أف ادلدرسي الكتاب تصميم عند كينبغي

 تساعده اليت الطرؽ يقدـ لو بأف كذلك العقلية، قدراتو تنمية من العربية اللغة دارس
 التدريبات ككثرة القراءة، موضوعات اختيار ؿخبل من السليم، َتالتفك على تنمية

 .طلوبةدلا ؿلو حلا ذلإ ؿالوصو  أجل من َتالتفك على وثربك و تدفع ليت

                                                           
 .19ص  ،.السابقادلرجع ناصر عبد اهلل الغاذلي كآخركف،  29
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 التغَت كالتفاعل ادلستمر  (ج 
 الثقافة حبيس يظل أف اجملتمعات من رلتمع ألم ديكن ال أنو ادلعلـو من 

 عليو حيكم مث كمن راكدا، رلتمعا سيظل كإال طويل، زمن اكتساهبا منذ اليت
 يتغَت أف عليو كجب مث كمن احلضارة، ركب يستطيع مسايرة ال ألنو بالتخلف

 اليت القول مع كتتكيف الثقافة تتغَت أف قيل ينبغي لذا بقاءه، يضمن كي كيتطور
 .نفسها الثقافة خارج

 التغَت مساتو أىم من عصر يف يعيش أللفيناه العريب رلتمعنا إذل نظرنا كلو
 بنا يؤدم ذاىك  كانتشاره، منوه سرعة ربقق كاسعة خبطوات العلم تقد السريع، نتيجة

 كمن التعليم، وى وكل ذاى يف كسيلتنا ك ،َتالتغ ذاى مع نتكيف فأ علينا فرضكي
 تطرأ اليت اتَت كالتغ اهكتفاعل العربية ثقافتنا درسيةدلا الكتب تعكس فأ ينبغي ناى

 .اهعلي
 ؾسلو  يف جليان  ذاى رهكيظ ُتمع تمعرل يف تنشأ الثقافة فأ ؿالقو  ـكختا

 تنظيم كالثقافة. اجتماعي اثَت م يى الثقافة فأ أخرل بعبارة أك اجملتمع ذلك أعضاء
 الرموز طريق عن فاإلنسا اهعن يعرب اليت شاعردلكا كاألفكار ؿاالنفعا رىمظا يشمل
 الثقافة، ؿانتقا لهالس من يصبح الرمزية الطريقة كهبذه هبا يتعامل اليت اللغة بفضل

 رىفجو  تعلم،دلا كتسبدلا ؾللسلو  االجتماعي صطلحدلا هيف الثقافةف أ اآلؼ رهكظ
 فاإلنسا لقدرة كتأكيدان  وركثةدلا الصفات عن ذلا ييزان سب التعلم وف ىاإلنسا عند الثقافة

 .التعلم على
 مجاالت تقويتهأشكال المحتوى الثقافي وموضوعاته و   -2

يعطي  أف ينبغي كما للدارس لضركريتها كفقا الثقايف احملتول يقد أف كينبغي 
اليت  ادلواقف معرفة أىدافها بُت من تكوف كأف اليت كزنا ميةاإلسبل الثقافة ادلوضوعات
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عند  البلزمة الثقايف احملتول أشكاؿ فمن العربية. للدكؿ زيارتو عند الدارس إليو حيتاج
 32يلي: كما كىي جانبا عشرين دراستو يف حدد فقد طعيمة
  شخصيةال البيانات (أ 
 السكن (ب 
  العمل (ج 
 الفراغ كقت (د 
 السفر (ق 
 اآلخرين مع العبلقات (ك 
 كاخلاصة العامة ادلناسبات (ز 
  كادلرض الصحة (ح 
  كالتعليم الًتبية (ط 
 السوؽ (م 
 قي ادلطعم (ؾ 
 اخلدمات (ؿ 
 كاألماكن البلداف (ـ 
 األجنبية اللغة (ف 
 ادلناخ(( اجلو (س 
 اريةاحلض ادلعادل (ع 
 االقتصادية احلياة (ؼ 
 الركحية كالقيم الدين (ص 
 الدكلية العبلقات ك السياسية اىاتاالذب (ؽ 
 كادلكانية الزمانية العبلقات (ر 

                                                           
 .133-132ص  ،.السابقادلرجع فتحي علي يونس كآخركف،  32
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بُت  من ككاف ـ،1979 عاـ يونس بدراستها قاـ اليت الثقايف أشكاؿ احملتول فمن
اليت  ادلواقف كأف العربية، لدكؿل زيارتو عند الدارس إليها حيتاج اليت ادلواقف معرفة أىدافها

 كقت العمل، الناس، ربية -السكن  الشخصية، كىي: البيانات الدارس إليو حيتاج
 31اخلدمات. كادلرض، الصحة كادلطعم، السوؽ، الفراغ، السفر،

علي  فتحي من كل ذكرىا يتال اجلوانب أف كجدنا السابقة، اجلوانب إذل نظرا
غَتىا  من أمشل طعيمة دراسة ىذا كعلى طعيمة، ذكرىا الىت اجلوانب يف متضمنة يونس

 .ادلذكورة اجلوانب كل كاحتول
األجانب  للدارسُت يقدمها أف ادلؤلف على ينبغي اليت الثقافية ادلوضوعات كمن
األجانب  لدارسوفا بيدل كاليت طعيمة دراسة عنها أسفرت كما اآلتية ادلوضوعات

 :أمهها من كاليت لقراءهتا كميبل هبا اىتماما
 وكأركان ـاإلسبل ـو همف : أوال
 )كسوره ونزكل( الكرمي فالقرآ ؿحو  : ثانيا
 )ـاإلسبل يف اهمكانت ا،هتدكين تعريفيا،(  النبوية السنة : ثالثا
 كسلم وعلي اهلل صلى ؿالرسو  سَتة : رابعا

 األنبياء قصص : خامسا
 مياإلسبل التشريع مصادر : سادسا
 ـكاإلسبل العربية اللغو ُتب قةالعبل : سابعا
 ـاإلسبل يف كالزكجة الزكج ؽحقو  : ثامنا

 .موضوعا 157 عددىا كبلغ كردت اليت ادلوضوعات من كغَتىا
 

ركائزه  إحدل فهو ادلنهج مكونات من أساسيا عنصرا التعليمي الكتاب كيشكل
اليت  األىداؼ تتحق كالثقايف اللغوم زلتواه خبلؿ فمن ،تعليمية مرحلة أم يف األساسية

                                                           
 .25ص  ،.السابقادلرجع ناصر عبد اهلل الغاذل كآخركف،  31
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كطرؽ  أنشطة من األخرل ادلكونات إذل باإلضافة التعليمية، العلمية من ربقيقها تريد
 32التدريس.

التعليمي  بادلنهج كثيقة صلة ذك إنو حيث جوىرية كظيفة لو التعليمي كالكتاب
ادلعلم  دبساعدة الطالب على ينبغي اليت التعليمية للفرص عاجلام األساس كونو حيث من
 .كمعرفة علما فيكرب شخصية كيبٍت نفسو ذات إذل كيضيف منها فيأخذ ذلا يتعرض أف

 احملتولؿ أشكا يوضح أؼ ؤلفدلا على ينبغي أك ربليلو، ادلدرسي الكتاب تصميم عند
 كما العربية، الثقافة عن ميةاإلسبل فةالثقا يزسب اليت دكدحلكا الكتاب، اىيتبنا اليت الثقايف
 وعرض يف يتدرج فأ وعلي ينبغي كما كزنا، العربية الثقافية وضوعاتدلا يعطي فأ ينبغي

 كخلفياهتم العقلية كقدراهتم ُتالدارس ستوياتدل كفقا اهيمىكمفا العربية الثقافية وضوعاتدل
 .الثقافية

 اجتماعي طابع ول فيكو  فأ فينبغي جانبلؤل العربية لتعليم كتاب إعداد عند
  33:اآليت مراعاة ؿخبل من كذلك كثقافتنا لغتنا ـخيد وأن ٌتعدب مي،إسبل كثقايف
 ذاى ؿتتناك  اليت وضوعاتدلا ـتقد فبأ كذلك ميا،إسبل عربيا تواهزل فيكو  فأ (أ 

 مهف ىعل الدارس ُتتع مبسطة كبصورة ة،ىمشو  َتغ حقيقية بصورة انبجلا
 .ميةاإلسبل الثقافة حقيقة

 بصورة عنويةدلكا اديةدلا الثقافة عناصر للكتاب التعليمي احملتول يتضمن فأ (ب 
 .األجانب ُتالدارس كأغراض تتناسب

 كرفع اإلنساين الطابع اهرأس على اليت وكخصائص العريب اثبالًت  تماىاال ضركرة (ج 
 كإمنا ،جلزؿا كاألسلوب العربية اللغة انى اثبالًت  يقصد كال كالعلماء، العلم مكانة

 قيقةحلا عن فكرةو كتعطي األجنيب الدارس تفيد اليت الثقافية وانبجلا وب ٍتنع
 .اذلكأصو  العربية الثقافة

                                                           
 .7ص  ،.ادلرجع نفسو 32
 .27-26 ص ،.ادلرجع نفسو 33
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 اللغة تعلم من مهتمامىكا ُتالدارس حاجات ضوء يف العربية الثقافة انتقاء (د 
 اهنقدم فأ الصعب كمن كمتشعبة، كمتعددة ةَت كث الثقافة فإ حيث كالثقافة،

 .ُتالدارس مع يتناسب ما اهمن ننتقي فأ ينبغي مث كمن األجانب ُتللدارس اهكل
 كمن كب،دلر ا ذلإ البسيط كمن عنوم،دلا ذلإ احملسوس من الثقافة تقدمي يف رجالًتد (ق 

 .كل ذلإ زءجلا
 ُتالدارس دعن اطئةخلا يمىفادلا تصحيح مع اهكتوظيف ميةاإلسبل بالثقافة ـتماىاال (ك 

 .اىو ضل السلبية اتىاذباإل كتعديل -كجدت فإ- األجانب
ف أ يتطلب ذاىك  ثقافتنا، على تطرأ اليت كاالجتماعية الثقافية اتَت التغ مراعاة (ز 

 داخل دثرب اليت اتَت التغ مع وضوعاتدلا تكييف كندي حبيث مرنا جهندلا فيكو 
 .مياإلسبل اجملتمع

 الكتاب يشتمل ال أم كخصوصياهتا، العربية افيةالثق عموميات من صور تقدمي (ح 
 .الثقافة من كاحد نوع على

 أيضا اللغة ألصحاب كلكن كالثقافة، اللغة تعلم من أغراضا ُتللدارس فإ  (ط 
 ُتانبجلا قيقرب على ادةدلا يف رصحلفا لذا م،هثقافت كنشر مهلغت تعليم من أغراضا

 .مهمن أمر
 التحرر مثل، ناسبةدلا العلمية اتىاذبكاإل ميةاإلسبل اتىاذبباإل ُتالدارس تزكيد (م 

 .خلإ .. وكسعت العقلي األفق كتنمية رافات،خلا من
  .ضدىا ـأحكا إصدار كعدـ األخرل، الثقافات احًتاـ (ؾ 
 عمر الدارسُت مع يتناسب شلا ادلدرسي الكتاب يف الثقايف اجلانب تقدمي مراعاة (ؿ 

 .كالثقايف الفكرم كمستواىم
 فيها تكيف يتم اليت تلك االجتماعي، التطبيع عملية على الدارسُت مساعدة (ـ 

 الوطن العريب، يف يعيشوف الدارسوف كاف إذا سيما كال ثقافتنا، مع األفراد
 ال الناطقُت باللغة مع التفاعل على القدرة ألف أىلها، بُت العربية كيتعلموف
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 لذا أىل اللغة، ثقافة فهم على تعتمد بل مهاراهتا إتقاف على فقط تعتمد
 .أىلها مع التكيف على الدارس يعُت بالثقافة فاالىتماـ

بل  فقط لغوية تراكيب نتعلم ال فإننا مدركسة لغة تعليم أف ىنا بالذكر كاجلدير
ؼ دهي ال اللغة تعليم ككذلك ا،هثقافت مهبف يىك  الواقع مهلف ػتلفةسل جديدة كسيلة أيضان 

 حيث الثقايف اىتوازل ؿخبل من اللغة تعليم ذلإ ؼدهي بل هتا،ذا حد ىف الثقافة تعليم ذلإ
 النقاط مراعاة كجيب ذاى كعلى .االتصالية القدرة وى التعليم من األساسي ذلدؼا فأ

 اآلدب من تستمد فأ فينبغي جانبلؤل العربية لتعليم كتاب إعداد يف األساسي
خبلؿ  الدارس يف لتنمو كالسنة فلقرآا من األمثلة انتقاء كجيدر ميا،إسبل ابَت كتع ميةاإلسبل

 .ميدةحلا كالصفات ـاإلسبل ركح ذلك
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 بغيرها للناطقين العربية اللغة لتعليم الثقافي المحتوى التقديم كيفية .ج 

اللغة كظيفتها فكرية بالدرجة األكذل كىم لذلك يعرفوف اللغة  فبينما يرل بعض أ 
فكاره لآلخرين كيتلقى أفكارىم. كأما عن بأهنا رموز صوتية منتظمة يعرب فرد هبا عن أ

عبلقة تعليم اللغة بالثقافة فإننا نذكر أف االذباىات السائدة اآلف يف تعليم اللغات 
األجنبية ىو االىتماـ بتعليم الثقافة كاالىتماـ بتعليم مهاراهتا األربع: االستماع كالكبلـ 

عليم اللغات األجنبية ال يتعرض لتعليم كالقراءة كالكتابة، كمن النادر أف صلد كتابا يتناكؿ ت
الثقافة أك لتقدديها، ذلك أف الفهم الثقايف أصبح أمرا ال مفر منو يف تعليم اللغات 
األجنبية، كذلك بعد أف ثبت أف اخلفية الثقافية أساسية كمهمة لفهم اللغة كالسيطرة 

 34ها.عليها بل أف الفهم الثقايف يعمق كيعٌت فهم الفرد للغة اليت يتعلم

إف العناصر اليت سبثل كيفية تقدمي احملتول الثقايف يف اللغة العربية ىي ثبلثة أشياء  
كىي أىداؼ تعليم احملتول الثقايف، طرؽ تعليم احملتول الثقايف، ككسائل تعليم احملتول 

 35الثقايف.

 أهداف تعليم المحتوى الثقافي -1

دل تعد العبلقة بُت اللغة كالثقافة يف حاجة لشرح أك إيضاح، فاللغة عنصر  
حدث باللغة أساسي من عناصر الثقافة، فنحن نعرب عن الثقافة باللغة، كال ديكننا أف نت

دبعزؿ عن الثقافة، فاللغة كعاء الثقافة، كىي الوسيلة األكذل يف التعبَت عن الثقافة، كمن 
ىنا تظهر لنا العبلقة بُت الثقافة كاللغة، أما عبلقة الثقافة بتعليم اللغة لؤلجانب، فإف فهم 

س اللغة ثقافة اجملتمع اإلسبلمي تعد جزءا أساسيا من تعلم اللغة، كلذلك قيل: إف دار 
األجنبية البد لو إذا كاف يرغب يف إتقاهنا جيدا من أف يتعرؼ على حضارة اجملتمع الذم 

                                                           
 .121-122 ص ،.ادلرجع السابقفتحي علي يونس كآخركف،  34
 ص (1996 )مصر: كلية التبية جامعة ادلنصورة، ربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبوتعليم العرشدم أمحد طعيمة،  35

59. 
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يتكلم أفراده تلك اللغة تعرفا كافيا يعصمو من الوقوع يف زلل بالغ اخلطورة، كمن مث فإف 
 36تعلم لغة أجنبية ىو تعلم حضارة أصحاب تلك اللغة.

إف األىداؼ التالية، كىي اليت يف رأينا تصلح ألف تتبناىا برامج تعليم العربية   
 37كلغة ثانية:

بناء العقيدة اإلسبلمية لدل الطبلب على أساس من الدراسة كالفهم  (أ 
 كاإلقناع.

 على فهم اإلسبلـ فهما صحيحا متكاملب.قدرة األفراد  (ب 
 منو الوالء لئلسبلـ كاالعتزاز بو كالعمل على ربقيق قيمو كمبادئو. (ج 
 ربقيق منو الشامل للفرد خلقيا كجسميا كعقليا كاجتماعيا. (د 
ربقيق التوازف السليم بُت اجلوانب منو الفرد اليت يؤثر كل منها يف غَته كيتأثر  (ق 

 بو
 ػ بالعلم، فقد حض اإلسبلـ على طلبو كجعلو فريضة.االىتمام (ك 
 ربط العلم بالعمل كالنظرية بالتطبيق. (ز 
منو القدرة على التفكَت السليم كالنظرية الصحيحة كإصدار األحكاـ  (ح 

 السليمة.
قدرة األفراد على اكتساب االذباىات كالقيم اإلسبلمية الرفيعة، كازباذىاد  (ط 

 كتوجيو السلوؾ كإقامة العبلقات.أساسا ألداء األعماؿ 
منو ادليوؿ السليمة كالتجاىات الصاحلة لدل الفرد، كربرره من عبودية األىواء  (م 

 كالشهوات.
 التحرر من اخلرافات كاألكىاـ كالعقائد الفاسدة كالتقليد األعمى. (ؾ 

                                                           
 .27-24 ص ،.قالساب ادلرجعناصر عبد اهلل الغاذل كآخركف،  36
 .254-252 ص ،.السابقادلرجع زلمود كامل الناقة كآخركف،  37
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حسن  الشعور باالنتماء األسرم، كمنو العبلقات األسرية ادلتينة اليت تؤدم إذل (ؿ 
الرعاية األبوية لؤلبناء كإذل بر األبناء باألمهات كباآلباء، مع الوعي الكامل 

 باحلقوؽ كالواجبات األسرية.
صبلحية الفرد ليكوف عضوا نافعا يف رلتمعو، حيس دبشكبلتو كيشارؾ يف  (ـ 

 ربقيق أىدافو كآماؿ كخطط تنميتو.
احم كادلودة كاإليثار قياـ العبلقات االجتماعية على أسس متنية من الًت  (ف 

كالتضحية، كالعفو عند ادلقدرة كغَتىا من القيم اليت دعا إليها اإلسبلـ 
 كأكدىا.

انتشار أساليب التعاكف كالتضامن كالتكامل كالشورل كالعمل اجلماعي اليت  (س 
 ىي مجيعا من أسس تقدـ اجملتمع.

 بلـ.األخذ بأساليب القوة حلماية احلقوؽ مع الدعوة إذل اإلس (ع 
 ربقيق العدالة االجتماعية كادلساكاة كتكافؤ الفرص بُت اجلميع. (ؼ 
منو اجملتمع يف مجيع النواحي األخبلقية الثقافية كالقومية كاالقتصادية  (ص 

 كاالجتماعية كالسياسية

كظهر اآلف أف تعليم اللغة بدكف ثقافتها أك تدريسها من خبلؿ لغة كسيطة، ال 
مضيعة للوقت كاجلهد  -اذل حدل ما–تصبح عملية تدريس اللغة  يفيد الدارسُت كثَتا با

سواء بالنسبة للمعلم أك ادلتعلم، باإلضافة إذل أف اللغة تصبح غَت نافعة، كعسَتة الفهم 
على الدارسُت، كما أهنا هبذا الشكل ال تساعد الدارسُت على االتصاؿ الفعاؿ بأىل 

للغة بذاهتا كليس من خبلؿ لغة كسيطة حيث اللغة اليت يودكف تعملها، كينبغي أف تعلم ا
إف لكل لغة ذاتيتها الثقافية، فإذا ترمجت بعض كلماهتا إذل لغة أخرل فقدت معناىا 

 الثقايف اخلاص هبا.

كللثقافة أثر كبَت يف نفوس الدارسُت إذ تؤدل إذل تنمية االذباه اإلجيايب ضلو اللغة  
شلتعة كمشوقة، حيث يتعرؼ الدارسوف على  اليت يتعلموهنا، ألهنا بذعل عملية التدريس
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أمناط ثقافية جديدة، زبتلف عما يف ثقافاهتم األصلية كىذا يؤدل إذل زيادة اىتمامات 
الدارسُت كإثارة دافعيتهم لكي يتعرفوا على األمناط الثقافية اجلديدة يف اللغة ادلستهدفة 

 كادلقصود هبا ىنا اللغة العربية
 
 لثقافيطرق تعليم المحتوى ا -2

لقد تعدد الطرائق بتعدد اختبلفات االذباىات كمداخل تدريس احملتول الثقايف.  
 38كمن أىم طرؽ تدريسو. 

 الطريقة ادلباشرة (أ 
 ظهرت الطريقة ادلباشرة سبتاز دبا يلي:

: تعطي الطريقة ادلباشرة األكلوية دلهارة الكبلـ بدال من مهارات القراءة كالكتابة  أوال
 كالًتمجة على أساس أف اللغة مع ثقافتها ىي الكبلـ بشكل أساسي.

ستخداـ الًتمجة يف تعليم اللغة كثقافتها األجنبية : تتجنب ىذه الطريقة ا  ثانيا
كتعتربىا عديدة اجلدكم، شديدة الضرر على تعليم اللغة كثقافتها ادلنشودة 

 كتعلمهما.
: بالنظر إذل ىذه الطريقة فإف اللغة األـ المكاف ذلا يف تعليم اللغة األجنبية  ثالثا

 كثقافتها.
باشر بُت الكلمة كما تدؿ عليو كما : تستخدـ ىذه الطريقة االقًتاف ادل رابعا

تستخدـ االقًتاف ادلباشر بُت اجلملة كادلوقف كاحملتول الثقايف يستخدـ فيو. ذلذا 
 مسيت الطريقة بالطريقة ادلباشرة.

                                                           
طرؽ تدريسو من سلسلة دراسات  –مداخلو  –تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت بلغات أخرل أسسو زلمود كامل الناقة،  38

 .76( ص 1985معة أـ القرل،)الرياض: جا يف تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا
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: ال تستخدـ ىذه الطريقة أسلوب )التقليد كاحلفظ( حيث يستظهر الطبلب  خامسا
رات تساعدىم على إتقاف اللغة ادلنشودة مجبل باللغة األجنبية كثقافتها كأغاين كزلاك 

 كثقافتها.
 

 الًتمجةك طريقة القواعد   (ب 
كىي طريقة قددية دل تقم على فكر أك نظر معُت يف ميداف تعليم اللغة كثقافتها أك 
ميداف الًتبية. كلكن يرجع تارخيها إذل تعليم اللغة البلتينية كاللغة اإلغرقية عندما  

 تعترب مفتاحا للفكر كاآلدب القدمي. كلذلك كانت قراءة كانت دراسة ىاتُت اللغتُت
 النصوص كترمجتها يف ىذه الطريقة كأيضا التدريب على الكتابة شيء ىاما كرئيسيا.

 كأىم األىداؼ ىذه الطريقة ىي ما يلي: 
 أكال : حفظ قواعد اللغة كثقافتها

طريق التدريب ثانيا : تدريب الطبلب على كتابة كفهم اللغة كثقافتها بدقة عن 
 ادلنظم يف الًتمجة من لغتهم إذل اللغة اذلدؼ كبالعكس.

ثالثا : تزيدىم بثركة لفظية أدبية كثقافية كاسعة بتدريبهم على ترمجة النصوص األجنبية 
 إذل لغتهم الوطنية كعلى ربديد الدالالت األدبية دلا قرأ.

 
 طريقة السمعية الشفوية (ج 

ريقة التقليدية كلطريقة ادلباشرة معا كللطريق السمعية جاءت ىذه الطريقة رد فعل للط
الشفوية مستويات أخرل مثل )الطريقة الشفوية( ك)الطريقة اللغوية( كمن أىم 

 مبلزلها: 
: إف البداية الصحيحة ىي ضركرة السيطرة الشفوية على ادلواد الدراسية قبل  أوال

ية كبَتة بنطق احلركؼ تقدمي شكلها ادلكتوب. كجيب أف يصاحب ىذا النظاـ عنا
 كالتنغيم. فيكوف الًتبية لتعليم مهارات اللغة ىي االستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة.
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: كتبدأ ىذه الطريقة تعليم حوارات تتضمن التعبَتات ادلستخدمة يف احلياة  ثانيا
 اليومية كفهم الثقافة من اللغة اذلدؼ كتعليم الًتاكيب األساسية الكثَتة الشيوع.

: تدريس ىذه الًتاكيب عن طريق احلفظ كالتقليد ليسيطر الطالب عليها سيطرة ثالثا
 أكتوماتيكية على أم مثَت لغوم كفهم الثقافة من اللغة اذلدؼ.

 : يسَت التعليم سَتا تدرجييا من السهل إذل الصعب. رابعا
تعذر فيها : االبتعاد عن استخداـ اللغة األـ إال يف احلاالت الضركرية اليت ي خامسا
 الفهم.
 : يعترب النحو كسيلة لغوية. سادسا
: تعٍت ىذه الطريقة عناية خاصة بالتدريبات على الًتاكيب اليت زبتلف عن سابعا 

 تراكيب اللغة األـ.
: توصي الطريقة باستخداـ الوسائل ادلعينة احلديثة مثل األشرطة يف ادلعمل  ثامنا

 .اللغوم خاصة يف مرحلة االستماع كاحلديث
: تقومػ الطريقة دبراعاة ادلسائل اللغوية فهم الثقافة من اللغة اذلدؼ اليت جيهلها تاسعا

 الدارس سباما كحىت ال يقع يف أخطاء  كثَتة.
 

 طريقة القراءة  (د 
لقد ساعدت ىذه الطريقة بعد أف ظهر رأم أف أىداؼ تعليم اللغة األجنبية  

ها يف الوقت ادلخصص ذلا. كأف اذلدؼ كثقافتها ينبغي أف تكوف زلددة ليمكن ربقيق
الذم ديكن ربقيقو عند ربديد الفًتة الزمنية بعامُت ىو تنمية القدرة على القراءة 

 دبراعاة القواعد النحوية يف النصوص اللغوية كالفهم جلانبها الثقايف.
كمن أىداؼ طريقة القراءة القدرة على قراءة اللغة األجنبية كفهم ثقافتها يف  

كاالستماع بالقراءة. حبيث يؤدم ذلك إذل إنتاج مجل صحيحة عند الكتابة سهولة 
 كإجادة النطق عند التكلم.
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 الطريقة السمعية البصرية (ق 
 زبتلف ىذه الطريقة عن الطريقة السمعية الشفوية يف أمور أمهيا: 
 : إف ىذه الطريقة تستبعد الًتمجة على اإلطبلؽ. أوال

س أف الدارس الذم يتعلم لغة أجنبية مع ثقافتنها ىو أىم ثانيا : إهنا تعتمد على أسا
 بعض أصواهتا بسبب عدـ تكفيو على اللغة ادلتعلمة اجلديدة.

 : كضع األصوات الصعبة يف تركيبات مناسبة تساعد على سبييز ىذه األصوات.ثالثا 
 : االجتهاد يف ربليل للغة كفهم زلتواىا الثقايف. رابعا

فق نظرية ىذه الطريقة ال تتألف من مفردات كإمنا ىي : إف اللغة على ك خامسا
تراكيب ك كل عنصر يف الًتاكيب ال يفهم إال من خبلؿ عبلقتها دبا حوذلا من 

 عناصر.
: اللغة أمهية ثانية جيب استخدمة حذر، فَتكز اىتماـ ىذه الطريقة على  سادسا

رلموعة من الصور الوسائل البصرية أكثر من اىتمامها بالوسائل السمعية فتستخدـ 
 .كالرسومات

 
 الطريقة االنتقائية (ك 

تأيت الطريقة االنتقائية ردا على الطرؽ الثبلث السابقة كاالقًتاضات الكامنة يف ىذه 
 الطريقة ىي:

: كل الطريقة يف التدريس ذلا زلاسنها كديكن اإلستفادة منها يف تدريس اللغة  أوال
 األجنبية كفهم زلتواىا الثقايف.

: ال توجد الطريقة اامثالية سباما أك اخلاطئة سباما كلكل طريقة مزايا كعيوب  ثانيا
 .كحجج ذلا عليها

: من ادلمكن النظر إذل الطرؽ الثبلث السابقة على أساس أف بعضها يكمل ثالثا
 البعض اآلخر، بدال من النظر إليها على أساس أهنا متعارضة أك متناقضة.
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 التدريس تناسب مجيع األىداؼ كمجيع الطبلب : ال توجد طريقة كحدة يف رابعا
 كمجيع ادلعلمُت كمجيع أنواع برامج تدريس اللغة األجنبية كفهم زلتواىا الثقايف.

: ادلهم يف التدريس ىو الًتكيز على ادلتعلم كحاجتو كليس الوالء لطريقة  خامسا
 التدريس ادلعينة على حساب حاجات ادلتعلم.

عر أنو حريف استخداـ األساليب اليت تناسب الدارسُت : على ادلعلم أف يش سادسا
 39.سلتلفة بغض النظر عن انتقاء األساليب لطرؽ تدريس

 
 كسائل تعليم احملتول الثقايف (ز 

ما يلجأ إليو ادلعلم من أدكات كأجهزة كمواد لتسهيل عملية  الوسيلة التعليمية ىي
التعلم كالتعليم لتحسينها كتعزيزىا. يقوؿ صيٍت كالقامسي: أف الوسيلة ما يستخدمها ادلعلم 
يف تعليم مادتو ليبلغ اذلدؼ ادلقصود كبأفضل صوره شلكنو كتصبغ على العملية الًتبية 

يف ادلدارس، قد  2213فيذ ادلناىج الدراسية كدليل يف تن .شيئا من اإلثارة كادلتعة
كنشرت الكتب  اعددت كزارة الدين اإلندكنسي منوذج للمنهج التعليم يف ادلدرسة

للطبلب ككتاب دليل للمدّرس. كما القاعدة من اصوؿ الفقو "ماال يتم الواجب إال بو 
 فهوكاجب كيذكر أيضا يف أصوؿ الفقو " األمر باألشياء أمر بوسائلو". 

 
كأما الوسائل ادلستعملة يف تعليم الثقافة يف عند نظر معركؼ فإهنا تصنف إذل ثبلثة 

 42كسائل، كىي: 
: الوسيلة البصرية ىي اليت يستفاد منها عن طريق نافذة العُت، كأمهها: الكتاب  أوال

 اجلدارية كغَت ذلك.ادلدرسي كغَت ادلدرسي كاجملبلت كاللوحات 

                                                           
 .44 ( ص1992)الرياض: دار ادلسلم للنشر كالتوزيع،  ادلهارات اللغوية كطرائق تدريسهاأمحد فؤاد زلمود علياف،  39
 .246-245، ص ادلرجع السابقنايف زلمود معركؼ،  42
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: الوسيلة السمعية ىي اليت يستفاد منها عن طريق األذف، كأمهها: ادلذياع  ثانيا
 كالتسجيبلت كغَت ذلك.

: الوسيلة السمعية البصرية  كىي اليت يستفاد منها عن طريق نافذة العُت كاألذف  ثالثا
 معا، مثل: التلفاز كالصور ادلتحركة كغَت ذلك.

 


