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یعتــر القــرآن الكریــم مــن أهــم النصــوص العربیــة ملكانتــه املميــزة يف األدب والبالغــة ،و اشــتامله علــی ســور
وآیــات حافلـ ٍـة بأصـ ٍ
ـوات خمتلفــة املخــارج مــن جهــة وكوهنــا ذا إیقــاع مؤثــر يف ذهــن الســامع ولذلــك یمكــن
توظیــف القــرآن الكریــم داخــل خمتــر اللغــة للطــاب اإلیرانیــن يف مرحلــة البكالوریــوس بفــرع اللغــة العربیــة
وآداهبــا .هتــدف هــذه الدراســة إلــی إلقــاء الضــوء علــی معرفــة دور القــرآن الكریــم يف تعلیــم اللغــة العربیــة
للناطقــن بغریهــا وخاصــة لإلیرانیــن ،ویســعی الباحثــان أن یتنــاوال موضــوع توظیــف القــرآن الكریــم يف
تعلیــم اللغــة العربیــة وكیفيــة اســتخدامها يف هــذا املجــال مــن خــال منهــج وصفــي وحتلیــي مركــز ًا علــی
تعلیــم مهــارة االســتامع .وخلصــت الدراســة إلــی إقــراح منهــج الســتخدام بعــض مــن علــوم القــرآن مثــل
التجویــد والرتتیــل والتــاوة يف تعلیــم مهــارة االســتامع وخاصــة داخــل خمتــر اللغــة حســب مایلــی :ینبغــي
ـوات العربیــة وكیفيــة أدائهــا يف
ختصيــص عــدد مــن حصــص الــدرس لتدريــس التــاوة وتعلیــم الطــاب أصـ َ
املختــر األول وأيضــا ختصيــص عــدد مــن حصــص الــدرس يف خمتربيــن الثــاين والثالــث لتدریــس التجویــد
ـدرس.
والرتتیــل ،وأ ّمــا احلصــص الباقيــة لألخبــار واالفــام وغريهــا حســب اختيــار وختطيــط املـ ّ
الكلامت الدليلية :القرآن الكریم ،تعلیم اللغة العربیة ،مهارة االستامع ،االستامع للقرآن ،خمترباللغة.

* الكاتب املسؤولtargh.yarahmadi@gmail.com :
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املقدمة
احتلــت اللغــة العربیــة كوهنــا اللغــة الدینیــة التــی نطــق هبــا القــرآن الكریــم ،مكان ـ ًة مرموق ـ ًة
يف املجتمــع اإلیرانــی ،وأقبــل اإلیرانیــون عــى تعلیمهــا وتعلمهــا إیامن ـ ًا بمكانتهــا بــن ســائر
اللغــات .فتعلیــم اللغــة العربیــة يف إیــران لیــس أمــر ًا جدیــد ًا ،فقــد بــدأت تزامنــه مــع بدایــة
بــزوغ فجــر اإلســام يف هــذا البلــد ،ویرجــع هــذا االهتــام إىل العالقــات الوثیقــة التــي
ربطــت اإلســام باللغــة العربیــة ،وهكــذا نالــت قبــوالً حســن ًا مــن الشــعب اإلیــراين وذلــك
الرتباطهــا بالعقیــدة الدینيــة وهــي لغــة القــرآن الكریــم واحلدیــث النبــوي الرشیــف واألئمــة
علیهــم الســام .وبــدأ االهتــام بتعلیمهــا بإعتبــار أن تعلمهــا وتعلیمهــا مــن صمیــم واجبــات
املســلم جتــاه دینــه ،حيــث تُعتــر مــن أهــم الوســائل التــي یتــم هبــا فهــم اإلســام ورشائعــه
وأحكامــه وعقائــده ،وكذلــك وســیلة للتفاهــم واالرتبــاط بــن املســلمنی يف مشــارق األرض
ومغارهبــا .والدليــل عــى حــب االيرانيــن هلــذه اللغــة ،مــا نــص الدســتور اإلیرانــی عليــه يف
مادتــه السادســة العــرة «بــا أن اللغــة العربيــة لغــة القــرآن الكريــم واملعــارف االســامية ،و
أن األدب الفــاريس ممتــزج بشــكل كامــل مــع األدب العــريب  ،فقــد تقــرر تدريــس الغــة العربيــة
يف املــدارس االيرانيــة مــن املرحلــة املتوســطة اىل املرحلــة االبتدائيــة » كذلــك انتشــار عــرات
مــن املؤسســات التعلیمیــة ،احلكومیــة واألهلیــة التــي تقــوم بتعلیــم العربیــة يف إیــران ،والدلیــل
عــى انتشــارها اســتطاعت أن تؤثــر يف اللغــة اإلیرانیــة وأن تســهم يف بنــاء مفرداهتــا ،وكذلــك
منتجهــا اللغــوي الفنــي واإلبداعــي كالشــعر والروایــة وغریمها(بولعــراس)105 :2012
جیــب تعلیــم وتعلــم اللغــات األخــری كحاجتنــا لتعلــم لغــة األم  ،وجیــب أن یكــون تعلیــم
اللغــة العربیــة مــن األهــداف األساســیة لاليرانيــن ،وذلــك لعــدة أســباب:منها أن اللغــة
العربیــة لغــة القــرآن الكریــم والســنة والرشیعــة وتُســتخدم يف شــعائر الصــاة يف كافــة الــدول
اإلســامیة ،وأن اللغــة العربیــة مــن أكــر لغــات املجموعــة الســامیة مــن حیــث املتحدثــن هبــا
وإحــدی أكثــر اللغــات إنتشــار ًا يف العــامل بحیــث یســتخدمها حوالــی  300ملیــون نســمة  ،و
تتكلــم هبــا  22دولــة عربیــة ،إضافــة إلــی أهنــا إحــدی اللغــات الرســمیة الســت املعــرف هبــا
يف منظمــة األمــم املتحــدة وعــدد مــن اهلیئــات العاملیــة.
ّ
إن تعليــم اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة أجنبيــة ختتلــف عــن أســلوب تعليمهــا ألهــل اللغــة

نفســها؛ فــاألول حيتــاج إىل إختيــار معلــم ،وطريقــة ،ووســائل ،وحمتويــات تناســبه ،وكذلــك
إن تعلیــم اللغــة العربيــة للمســلمني غــر الناطقــن هبــا مــع كونــه ذا أمهيــة إلجــادة تــاوة
القــرآن الكريــم ،ومعرفــة أســاليبه ،وفهــم أرسار ألفاظــه وتراكيبــه ،والوقــوف عــى أحكامــه
وأرساره وإتقــان شــعائر اإلســام ،فــا شــك أنــه يــؤدي اىل تدريــب الطــاب عــى النطــق

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة األولی ،العدد الثاين ،ربیع وصیف 1438/1396
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الســليم للحــروف القرآنية،ويســاعد عــى تعليمهــم النطــق الصحيــح لألصــوات العربيــة،
حتــى يصبــح أمــر ًا اعتيادیـ ًا ،وهــذا أمــر جيــب االعتنــاء بــه يف تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا.
إن اهتاممنــا بتدريــس القــرآن الكريــم ينبــع مــن تلــك املســلامت الســابقة ،باإلضافــة إىل أن
املجتمعــات االســامية تظــل دائ ـ ًا يف حاجـ ٍـة إىل األخــذ بأفضــل الســبل وأحدثهــا يف ســبيل
ـل وأوضــح مثـ ٍ
تعليــم القــرآن الكريــم .ولنــا يف القــرآن الكریــم خــر دلیـ ٍ
ـال وأرقــی أنمـ ٍ
ـوذج
حیــث تعلیمــه وتعلمــه أدا ًء واســتعامالً ومتثـ ً
ا عــن طریــق املشــافهة التــی تعطــي لــكل حــرف
حقه(الســمهر.)22:2001
ولالســتامع أمهيــة كبــرة يف حياتنــا ،إنــه الوســيلة التــي يتصــل هبا اإلنســان يف مراحــل حياته
األوىل باآلخريــن ،و ذلــك عــن طريقــه اكتســاب املفــردات ،وتعلــم أنــاط اجلمــل والرتاكيــب،
وتلقــى األفــكار واملفاهيــم ،ومعرفــة األصــوات رشط لتعلمهــا ســواء لقراءهتــا أو كتابتهــا.
وحــول أمهيــة االســتامع يف العمليــة التعليميــة فلقــد ُثبــت أن األطفــال يتعلمــون عــن طريــق
القــراءة بنســبة  35%مــن جممــوع الوقــت الــذي يقضونــه يف التعلــم ،بينــا يتعلمــون عــن طريــق
الــكالم  22%ويتعلمــون عــن طريــق االســتامع  25%مــن هــذا الوقت(طعیمــه.)163:2004
ـی يف تعلــم تــاوة القــرآن الكریــم ،ألنــه مــن العلــوم التــی تعتمــد
وملهــارة االســتامع دور إجیابـ ٌ
علــی الســاع والنقــل وال جمــال فيــه للقیــاس ،فالبــد للمتعلــم مــن االســتامع لتــاوة اآلیــات
مــن معلــم جمــود متقــن ،ثــم عرضــه علیه(عبدالفتــاح.)8:1410
وليــس أدل عــى أمهيــة االســتامع مــن تركيــز القــرآن الكريــم عــى أمهيــة طاقــة االســتامع
وتقديمهــا عــى قــوى اإلدراك والفهــم واحلــواس األخــرى ،ويذكرهــا ىف أكثــر مــن ســبعة
وعــرون موضعـ ًا ،وهــذا التذكــر املتعمــد يــدل عــى مــدى أمهيــة هــذه الطاقــة الســمعية التــى
وهبهــا اهلل ســبحانه وتعــاىل لإلنســان(جممع اللغــة العربیــة )591:1989
بــا أن كثــر مــن الطــاب اإلیرانیــن الدارســن يف فــرع اللغــة العربیــة وآداهبــا یعانــون
مــن ضعــف مهــارة االســتامع وخاصــة يف أداء احلــروف العربیــة ونطقهــا نطق ـ ًا صحیح ـ ًا مــن
جانــب وعــدم متكنهــم مــن هــذه املهــارة  ،ســعى الباحثــان لكتابــة املقالــة وتقدیــم اقــراح
لعــاج هــذه املشــكلة وذلــك مــن خــال توظیــف القــرآن الكریــم وبعــض العلــوم املرتبطــة
هبــا مثــل التجویــد والرتتیــل والتــاوة يف حقــل تعلیــم العربیــة داخــل املختــر اللغــوي.
تأتــی أمهیــة الدراســة بتنــاول مهــارة االســتامع بصفتهــا املهــارة اللغویــة األولــی مــن
املهــارات التــی یكتســبها الطــاب ّ
وأن نتائــج الدراســة ســتؤدي إلــی إقــراح أفــكار جدیــدة
تســاعد املدرســن اإلیرانیــن يف تعلیــم مهــارة االســتامع عــن طریــق تعلیــم االســتامع القرآنــی
وعلــوم الصوتيــات القرآنیــة مثــل التجويــد  ،كــا تفســح هــذه الدراســة املجــال أمــام الدارســن
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والباحثــن إلجــراء بحــوث ودراســات مســتقبلیة حــول دور املهــارات األخری املســتخدمة يف
القــرآن الكریــم أثنــاء تعلیــم اللغــة العربیــة للناطقــن بغریهــا وخاصــة لإلیرانیــن يف املراحــل
التعلیمیــة املتعــددة ،كــا تســاعد املعلمــن واملتعلمــن يف تعرفهــم علــی دور مهــارة االســتامع
للقــرآن الكریــم يف تعلیــم اللغــة العربیــة ودور حفــظ القــرآن والنصــوص يف تنمیــة و رقــي
مهــارة االســتامع عنــد املتعلمــن.
اســتخدم الباحثــان يف هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي -التحلیــي القائــم علــی الدراســات
املكتبیــة والنظریــات التــی جــاءت يف هــذا املجــال .و قــد ســعی الباحثــان اإلجابــة علــی
الســؤالنی الرئیســینی ومهــا:
مــدی أمهیــة توظیــف القــرآن الكریــم يف تعلیــم اللغــة العربیــة لطــاب اإلیرانیــن وفق ـ ًا
للدراســات الســابقة؟
مــا هــي طــرق حــل تقویــة مهــارة االســتامع للطــاب اإلیرانیــن بمرحلــة البكالوریــوس يف
فــرع اللغــة العربیــة و آداهبــا؟
الدراسات السابقة
أجریــت عــدة دراســات داخلیــة وخارجیــة حــول أمهیــة ودور القــرآن الكریــم يف تعلیــم اللغــة
العربیــة ولكــن حســب اطــاع الباحثــان مل جتــری دراســة  -داخــل إیــران -التــی تقــرح منهجـ ًا
لتدریــس العربیــة عــن طریــق تعلیــم القــرآن الكریــم .ومجیــع الدراســات تقتــر عــى بیــان
الــدور الرئیســی للقــران الكریــم يف تنمیــة اللغــة العربیــة .لذلــك تنــاول الباحثــان الدرســات
الســابقة ذات الصلــة باملوضــوع؛ ليزيــد مــن خربتمهــا يف جمــال الدراســة ،وليطلعــا عــى كل
مــا توصــل إليــه الباحثــون مــن نتائــج يف جمــال دراســتهام؛ كــا هيــدف الباحثــان اإلســتفادة منهــا
يف صياغــة مشــكلة الدراســة احلاليــة ،كــا اســتفادا مــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا تلــك
الدراســات.
دراســة بوتردیــن( )2006حتــت عنوان":تعلیمیــة النــص القرآنــی يف إطــار التكویــن
اجلامعــی املتخصــص يف اللغــة العربیــة وآداهبــا" ،املنشــورة يف جملــة الواحــات يف جامعــة
غردایــة اجلزائــر.
اســتنتج الباحــث يف هــذه الدراســة املــواد التالیــة ،انــه مــادام تعلیــم اللغــات مســألة لســانیة
تطبیقــة ،فــإن تعلیمیــة النــص القــرآين باعتبارهــا حمــور ًا أساســی ًا يف تعلیمیــة العربیــة ،تعــد مــن
الناحیــة املعرفيــة النظریــة قضیــة لســانیة تطبیقیــة.
إنــه مــادام النــص اللغــوی یعــد مــن املــواد التطبیــق يف تعلیمیــة اللغــات والنــص القرآنــی
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مــن هــذه الناحیــة جــزء مــن مــواد التطبیــق يف تعلیمیــة العربیــة ،فــإن تعلیمیــة النــص القرآنــی
تعــد مســألة تعلیمیــة منهجیــة.
كــون النــص القرآنــی یمثــل املرجعیــة النصیــة األولــی واألساســیة التــی دفعــت القدامــی
اخلاصــة ،إلــی االهتــام بالبحــث اللســانی العربــی وتعلیــم العربیــة.
كونــه یمثــل املرجعیــة النصیــة التــی حتمــل خصائــص لغویــة تنفــرد هبــا العربیــة ،إلتصاهلــا
بالقــرآن الكریــم مــن حیــث أســلوبه وبنــاءه ومضامینــه ،وهــو مــا أدی إلــی تفــرد العربیــة بعلوم
لغویــة متصلــة بالنــص القرآنــی ،ال توجــد يف غریهــا مــن اللغــات ،مثــل علــم الصوتیــات
القرآنیة(التجویــد) ،علــم الداللــة القرآنی(التفســر) ،علــم البالغــة القرآنیــة (اإلعجــاز).
دراســة اخلطیــب وعبدالعاطــی( )2009حتــت عنوان»:التوظيــف التقنــي للقــرآن الكريــم
يف تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا» ،املنشــورة يف نــدوة القــرآن الكریــم والتقنیــات املعــارصة
بمدینــة املنــورة .حیــاول هــذا البحــث ســد تلــك الثغــرة يف عــدم االســتفادة مــن القــرآن الكريم،
وجهــود علامئــه يف تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا ،الف ًتــا النظــر إىل مــدى إمــكان االســتفادة
مــن التطــور التقنــي يف هــذا املجــال ،وحماولــة وضــع رؤيــة واضحــة هلــا ،مــن خــال حموريــن
رئيســن مهــا:
املحور األول :موقع القرآن الكريم يف مناهج تعليم العربية للناطقني بغريها
املحــور الثــاين :نحــو منهجيــة للتوظيــف التقنــي للقــرآن الكريــم يف تعليــم العربيــة
للناطقــن بغريهــا هیــدف هذیــن املحوریــن:
ربط متعلمي العربية من الناطقني بغريها بكتاب العربية األول ،وهو القرآن الكريم.
تعويد متعلمي العربية من الناطقني بغريها كيفية التعامل مع الرتاكيب القرآنية.
بيــان أثــر التقنيــات ،وبخاصــة املرئيــة والســمعية ،يف التفســر القــرآين ،ودور ذلــك يف
تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا؛ إذ نالحــظ أن جمــال التفســر القــرآين غــر مطــروق يف هــذا
املجــال
دراســة اخلطیــب( )2010حتــت عنوان":توظیــف القــرآن الكریــم يف تعلیــم العربیــة
للناطقــن بغریهــا ،رؤیــة نقدیــة" ،املنشــورة يف مؤمتــر العاملــي األول لتعلیــم القــرآن الكریــم.
تناولــت هــذه الدراســة أســباب ضعــف التوظیــف القرآنــی يف مناهــج تعلیــم العربیــة
للناطقــن بغریهــا ،والــرد علــی الدعــاوی الباطلــة يف ذلــك ،ثــم احلدیــث عــن األساســیات
املنهجیــة التــی ینبغــی مراعاهتــا عنــد هــذا التوظیــف ،واخــر ًا بیــان بعــض أوجــه املميــزات
القــرآن الكریــم يف تعلیــم العربیــة للناطقــن بغریهــا يف نواحــي الظواهــر الصوتیــة ،واملعجــم
والداللــة واللغــة واســراتیجیات التخاطــب.
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توظیف القرآن الكریم يف تدریس اللغة العربیة للطالب اإلیرانینی يف قسم اللغة العربیة وآداهبا ...

دراســة ثوریــة( )2014حتــت عنــوان« :أبعــاد توظيــف النــص القــرآين يف تعليميــة اللغــة يف
املرحلــة الثانويــة»
هدفــت هــذه الدراســة إىل كشــف العالقــة بــن النــص القــرآين وتعليــم اللغــة العربيــة،
ومــا يعكســه توظيــف النــص القــرآين عــى ألســنة املتعلمــن ،وذلــك مــن خــال متكنهــم
مــن الكفايــات الثالثــة؛ الكفايــة اللغويــة ،والكفايــة اإلتصاليــة ،والكفايــة الثقافيــة ،تســعى
الكفايــة اللغويــة إىل إكســاب املتعلمــن املهــارات اللغويــة األربــع؛ مهــارة االســتامع ،ومهــارة
التحــدث ،ومهــارة القــراءة ،ومهــارة الكتابــة .أمــا الكفايــة اإلتصاليــة فتهــدف إىل إســتثامر
اللغــة يف التعبــر عــا يــدور يف ذهــن املتكلــم مــن آراء وأفــكار ،وحســن توظيفهــا يف املواقــف
اإلجتامعيــة املختلفــة ،وذلــك بالتواصــل مــع اآلخريــن مشــافهة وكتابــة .اعتمــد الباحــث عــى
اإلســتبيان كوســيلة جلمــع املعلومــات وقــد أفــادت نتائــج االســتبيان يف حتديــد ميــول التالميــذ
نحــو النــص القــرآين ،وأكــدت مــدى ارتبــاط ألســنتهم بلغــة القــرآن الكريــم واتعاظهــم بــه يف
حــل مشــكالهتم االجتامعيــة.
دراســة الدیكــی( )-حتــت عنــوان»:دور القــرآن الكريــم يف تعلــم اللغــة العربيــة وتعليمهــا
للناطقــن بغريهــا»
توصــل الباحــث إلــی نتائــج منهــا :أنــه البــد للمنهــاج الــذي يقــدم العربيــة للناطقــن
بغريهــا أن يكــون يف حمتــواه الثقــايف متكئـ ًا عــى القــرآن الكريــم بتخــر نصــوص قرآنيــة مناســبة
للمســتوى اللغــوي للطالــب وملعارفــه وثقافتــه.
مهارة االستامع
املهــارة لغــة هــي مصــدرُ َم َه ـر ,مهــر يف الــيء مهــارة :أحكمــه وصــار بــه حاذق ـ ًا ،فهــو ماهــر
ومجعهــا املهــارات» (ابــن منظــور )358:1995و يف اإلصطــاح هــي التمكــن مــن إنجــاز
مهمــة بكيفيــة حمــددة وبدقــة متناهيــة ،ورسعــة يف التنفيــذ ،وهــي ليســت درس ـ ًا حيتــوى عــى
معلومــات بمجــرد إدراكهــا تتحقــق املهــارة ،ولكنهــا حتتــاج إىل تــدرب وممارســة ،واكتســاب
اخلــرات الالزمــة ،والثقــة يف النفــس مــع الذكاء(اللقانــی .)57:1984أو حســب تعریــف أخــر
هــی عمليــة عقليــة مقصــودة ،يســتقبل فيهــا املتعلــم املــادة الصوتيــة ،والوعــي بــه وحماولــة فهمهــا
وحتليلهــا ونقدهــا؛ لتحســن املهاراتــه التواصلية(ابودیــة.)15:2009
ِ
ِ
ِ
وسامعي ًة
وســاع ًة َ
وسامع ًا َ
السـ ْـمع :حس األذن ،سم َع َسـ ْـمع ًا وس ْمع ًا َ
االســتامع من ســمع و َّ
ـمع إليــه واالســتامع :اإلصغاء(الفريوزآبــادي
وسـ َّـم َع ُه الصــوت ،و َأ ْسـ َـمعه أي اسـت ََمع لــه وتسـ َّ
 )943:1994و(ابــن منظور .)162:1991
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االســتامع اصطالحــ ًا هــو فهــم الــكالم ،أو اإلنتبــاه إىل يشء مســموع مثــل االســتامع إىل
متحــدث ،أمــا الســمع فهــو حاســة وآلتــه االذن ،ان االســتامع رشط أســايس للنمــو اللغــوي
بصفــة عامــة ،فاإلنســان يولــد صامت ـ ًا ّال مــن بــكاء ،ثــم يليــه بعــد مــدة ضحــك ثــم مناغــاة
فكلــات بســيطة .ويســمع الطفــل قبــل النطــق كالمــا كثــرا ،فيحــاول ان يتعلــم فيصيــب
مــرة ويتعثــر أخــرى ،اىل أن يتقــن التلفــظ (مدكــور .)127:2000ويــرى ( )Don Brownإن
املقصــود باالســتامع ليــس الســاع بــل املقصــود بــه هــو اإلنصــات وهــذا أكثــر دقــة يف وصــف
املهــارة التــي ينبغــي أن نعلمهــا للطالــب .واالســتامع هــو عمليــة إنصــات اىل الرمــوز املنطوقــة
ثــم تفســرها(طعيمة و منــاع.)80:2001
االســتامع مهــارة لغويــة متــارس يف أغلــب اجلوانــب التعليميــة ،وهتــدف إىل إنتبــاه
التالميــذ إىل يشء مســموع وفهمــه ،والتفاعــل معــه لتنميــة اجلوانــب املعرفيــة والوجدانيــة
واملهارية (العــزاوي.)23:2003
أمهیة االستامع
مهــارة االســتامع مــن أوىل املهــارات اللغويــة التــي ينبغــي إعطاؤهــا اهتاممــا فائقــا ،حيــث تكمن
أمهيتهــا يف أن اإلنســان يكــون يف خمتلــف ظــروف حياتــه مســتمع ًا أكثــر ممــا يكــون متكلـ ًا .وأن
اللغــة تبــدأ بالســاع أوالً وقبــل كل يشء ،فالطفــل يســمع أوالً ويتكلــم ثانيـ ًا ،ثــم يقــرأ ويكتــب
يف آن واحــد .وكذلــك أن اإلنســان يســمع ويكتــب أكثــر ممــا يقــرأ ويكتــب .لذلــك فــإن إمهــال
مهــارة االســتامع تقــود إىل عــدم إتقــان الــكالم اجليــد والقــراءة اجليــدة .إضافــة إىل فوائــد علمية
أخــرى وهــي أن إمهــال التــدرب عــى االســتامع يعــود بالــرورة إىل عــدم اإلســتيعاب اجليــد
للغــة وقضاياهــا (طعیمــه ومنــاع .)81:2001ثــم إن االســتامع هــو الفــن الــذي إعتمــد عليــه يف
العصــور الســابقة حيــث كان إعتــاد النــاس فيهــا عــى املنطــوق ،والروايــات الشــفوية حتــى
جــاءت الطباعــة وجــاء عــر الكتابــة بعــد عــدة قــرون.
وقــد أثبتــت الدراســات أمهيــة االســتامع ودوره العظيــم يف العالقــات االجتامعيــة .ومنهــا
تلــك الدراســة التــي أثبتــت أن  % 45مــن ســاعات النــاس اليوميــة يف االتصــال اللغــوي
تقضيهــا مســتمعة ،واألطفــال يزيــدون عــن الكبــار  .% 5بينــا  % 30مــن تلــك الســاعات
تقضيهــا النــاس متحدثــة .والبقيــة  % 25موزعــة بــن القــراءة والكتابة(صــاح.)144:1999
عالقة االستامع باملهارات األخری
تعتــر العالقــة بــن االســتامع واملهــارات اللغويــة األخــرى عالقــة وثيقــة ،فالعالقــة بــن
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االســتامع والــكالم عالقــة مؤداهــا أهنــا مهــارات صوتيــة ،وإن كانــت إحدامهــا مهــارة
اإلســتقبال (االســتامع) واألخــرى مهــارة إنتــاج (الــكالم) ،وال يتصــور موقــف يتحــدث
فيــه إنســان ،إال وكان هنــاك مســتمع لــه يســتقبل رســالته ،وبــن االســتامع والقــراءة عالقــة
مؤداهــا أهنــا مهارتــا إســتقبال يف الوقــت الــذي جيمــع فيــه بــن الــكالم والكتابــة أهنــا مهارتــا
إنتــاج .ولقــد يمــر الفــرد بموقــف يســتخدم فيــه مهارتــن منهــا يف وقــت واحــد ،مثــل الطالــب
الــذي يســتمع إىل أســتاذه يف املحــارضة ،ويســجل وراءه كتابــة بعــض املالحظــات ،ومثــل
الــذي يســتمع إىل تعليــات معينــة مصحوبــة باإلطــاع عــى خريطــة ،أو كتــاب أو غريمهــا مــن
مصــادر يســتقي منهــا معرفــة معينة(الطعیمــة والناقــة.)54:2006
أساسيات تدريس االستامع
أثبتــت الدراســات أن مهــارة االســتامع هلــا قابليــة التعليــم ،وأن األفــراد بحاجــة إىل تعلــم
هــذه املهــارة و هــذا يســتلزم معلـ ًا واعيـ ًا وعــى درجــة عاليــة مــن االكفــاءة واملهــارة  ،وكذلــك
بحاجــة إىل إعــداد منهــج منظــم لتعليــم هــذه املهــارة و هــذه مــن مهــام معاهــد إعــداد املعملــن

(مدكــور .)93:2000

ولتدريــس االســتامع ينبغــي أن تراعــى مســألتان ليكــون التدريــس تدريس ـ ًا فعــاالً ومهــا كــا
يــي:
 .1حتضري املادة التي يستمع اليها الطلبة لتتناسب مع قدراهتم.
 .2إثــارة دوافــع الطلبــة لالســتامع و الــذي يتطلــب إســتجاب ًة وقتيــة (طعيمــة

ومنــاع .)87:2001

ولتدريــس االســتامع ال بــد مــن اجتيــاز عــدد مــن املراحــل حيــث يســعى املــدرس فيهــا
إىل مســاعدة الطلبــة عــى فهــم متطلبــات املــادة وحمتــوى املوضــوع .و بــا أن الطلبــة املبتدئــن
غــر قادريــن عــى التمكــن مــن القــراءة اجلهريــة أو الصامتــة فيكــون االســتامع خــر وســيلة
إليصــال املحتــوى التعليمي(عاشــور .)99:2007ومــن ثــم يوجــه املــدرس الطــاب إىل
االســتامع إىل املعلومــات التــي ســيحصلون عليهــا يف حتديــد االفــكار الرئيســة  ،والبــد مــن
رشح الكلــات والعبــارات اجلديــدة وتقويــم بعــض التوجيهــات التــي تســهم يف كتابــة
امللخصــات عــن املوضــوع املســتمع اليــه.ويف النهايــة البــد مــن تقويــم كل مــن املتكلــم
واملســتمع وموضــوع االســتامع وقــد تأخــذ املتابعــة شــكل أســئلة إســتيضاحية يوجههــا
الطلبــة للمــدرس أو بالعكــس وهــذا مــا يســمى باألســلوب اإلســتيعايب(صالح.)132:1999
واذا عقدنــا مقارنــة بســيطة بــن مناهــج تعلیــم مهــارة االســتامع هنــا ومناهــج الــدول املتقدمــة،
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فســوف نالحــظ فرقـ ًا شاســع ًا بــن املنهجــن إذ ّ
أن املناهــج الغربيــة أعطــت هــذه املهــارة أمهيــة
كــرى يف مناهجهــا بحيــث أفــردت هلــا كتبـ ًا و مناهــج خاصــة  ،ويف املقابــل مل جتــد هــذه املهــارة
اهتاممـ ًا جديـ ًا يف مناهجنــا (عاشــور.)98:2007
طرائق تعلیم االستامع
الطریقــة املبــارشة :جمــال تعلیــم االســتامع طبــق املدخــل التقنــي و مــن املمكــن للمــدرس
أن یلقــي املــادة املســموعة باســتخدام الوســائل التعلیمیــة وجییــب عــى أســئلة الطــاب املتعلقة
باأللفــاظ أو املفــردات الصعبــة ویصــور معانیهــا للطــاب بالعربیــة ،و تكــون هبــذه الطریقــة
أذن الطــاب متعــودة علــی ســاع األصــوات العربیــة.
الطریقــة الســمعیة الشــفویة :مــن مميــزات هــذه الطریقــة يف تعلیــم االســتامع باملدخــل
التقنــي أن ُیســمع املــدرس للطــاب األصــوات العربیــة أو النصــوص التعلیمیــة ویطلــب
منهــم تقلیــد مــا ألقــاه املــدرس هلــم .وعلــی املــدرس الــذي یســتخدم هــذه الطریقــة أن جییــد
التحــدث والنطــق لیكــون مثــاالً جیــد ًا يف نطــق العربیــة لــدی الطــاب.
ج -الطریقــة االنتقائیــة :يف بعــض األحیــان التســتطيع الوســائل التعليميــة مســاعدة
الطــاب يف فهــم املعانــی واملفاهيــم مــن املــادة املســموعة ،حيــث حتتــاج إلــی إنتبــاه الطــاب
وتركیــز أفكارهــم وعــدم وجــود الضجــة مــن اخلــارج .فتكــون هــذه الطریقــة مســاعدة
للمــدرس يف تفهیــم الطــاب معــاين األلفــاظ أو املفــردات مــن املــادة املســموعة ،و قــد كانــت
هــذه الطریقــة يف تســتخدم أســلوب القواعــد والرتمجــة يف بعــض األحيــان  ،أو الطریقــة
املبــارشة ،أو الطریقــة الســمعیة الشــفویة يف حــن آخــر .ألن املــادة مل تكــن شــاملة املعــاين
واملفاهيــم التــی تســتطیع الوســائل التعلیمیــة القیــام بتبیینهــا وتوضیحهــا.
د -املدخــل التواصــي :ال تركــز املدخــل التواصــي املهــارات اللغویــة األربعــة فقــط
،هتتــم أیضــ ًا بالكفــاءات اإلتصالیــة التــي تناســب املتكلــم والســامع ،واملواقــف اللغویــة،
واألهــداف اإلتصالیــة علــی بشــكل عــام .و تعلــم اللغــة الثانیــة وأغراضهــا یامثــل تعلــم اللغــة
األم مــن حیــث إحتیــاج املتعلــم إلــی تعلــم لغـ ٍـة مــا (زكریــا.)84:1991
التداخل الصويت بني أصوات اللغة العربية واللغة الفارسیة
ذكــر اخلولــی عــدة حــاالت تقــع فيهــا التداخــل اللغــوی وبــا أن موضــوع هــذه املقالــة یتعلــق
باللغتــن العربیــة والفارســیة فبذلنــا جمهودنــا بمطابقــة هــذه احلــاالت بــن العربیــة والفارســیة.
يقــول حممــد عــي اخلويل«لقــد دلــت البحــوث أن التداخــل يســر عــادة مــن اللغــة األقــوى إىل
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اللغــة األضعــف أي مــن اللغــة املهيمنــة عــى الفــرد إىل اللغــة األقــل هيمنة»(مــع التــرف
اخلولــی.)92:1988

ففــي حالــة التداخــل الصــويت بــن اللغــة العربيــة واللغــة الفارســیة  ،حتــدث إحــدى األمــور
عنــد نطــق أداء الطالــب اإلیــراين ألصــوات اللغــة العربيــة و هــي مــن األخطــاء النطقيــة:
 .1نطــق صــوت احلــرف يف اللغــة العربيــة كــا ينطــق يف اللغــة الفارســیة :مثــال ذلــك نطــق
حــرف «الضــاء» و»الظاد»و»الــذال» وبالرغــم مــن أن هــذا التداخــل ال يــر باملعنــى ،إال أنــه
ينتــج نطق ـ ًا غــر مألوف ـ ًا لــدى ناطقــي اللغــة العربيــة.
 .2إعتبــار الفونيمــن يف اللغــة العربيــة فونيـ ًا واحد ًا قياسـ ًا عــى اللغة الفارســیة ونطقهام دون
متييــز ،و املثــال ذلــك نطــق املتعلــم اإلیــراين صــويت احلــاء واهلــاء عــى أســاس أهنام»هــاء» وهــذا
التداخــل يــر باإلتصــال والتفاهــم ألن إحــال اهلــاء مــكان احلــاء يغــر معنــى الكلمــة .ويدعــى
هــذا التدخــل التميــز الفونيمــي الناقــص .ويمكــن التغلــب عــى هــذا النوع مــن التدخــل الصويت
عــن طريــق الثنائيــات الصغرى.
 .3إعتبــار الفونيــم واحــد يف اللغــة العربيــة فونيمــن قياس ـ ًا عــى اللغــة الفارســیة مثــل»و»
يظنهــا الطالــب اإلیرانــی أحيان ـ ًا»واو» وأحیان ـ ًا» »Vويدعــى هــذا النــوع مــن التدخــل التمييــز
الفونيمــي املفــرط .
 .4اســتبدال الفونيــم الصعــب يف اللغــة العربيــة بفونيــم آخــر يف اللغــة الفارســیة مثــال ذلــك
اســتبدال كل من»العــن»و» البــاء»و «األلــف» .ألن أداء حــرف «األلــف» موجــود يف اللغــة
الفارســیة ولكــن أداء حــرف» العــن» غــر موجــود.
إن القــرآن الكريــم هــو معجــزة اهلل اخلالــدة ،التــي أنزهلــا عــى خاتــم أنبيائــه ورســوله
عليــه الســام أمجعــن ،ليخــرج هبــا النــاس مــن الظلــات إىل النــور ،ومــن الــرك إىل اهلدایــة.
والقــرآن الكريــم هــو املصــدر األول للترشيــع اإلســامي ،وهــو مــن أفضــل األذكار الــذي
يتعبــد بــه املســلم يف صالتــه ويف تالوتــه قربــة إىل اهلل -ســبحانه وتعــاىل (ثوریــة.)86:2014
إن تدريــس القــرآن الكريــم مهمــة عظيمــة ،ووســيلة راقيــة إىل فهــم القــرآن الكريــم
واضحــا يف
وحفظــه و الــذي يعتــر مــن أرشف العلــوم وأجلهــا .والتدريــس جيــب أن يكــون
ً
ذهــن املعلــم ليعــرف مــا الــذي جيــب أن يقــوم بــه مــن أنشــطة داخــل القاعــة لتتــم هــذه العمليــة
بنجــاح ؛ وكذلــك جيــب أن ُتــؤدي إىل إحــداث التغيــر يف ســلوك لطــاب ،وهــي جمموعــة
مــن األنشــطة التــي يشــرك فيهــا املعلــم واملتعلــم ،وكذلــك هــي أنشــطة هادفــة و مؤكــدة عــى
عمليــة التخطيــط يف التدريس(القطــان.)43:1973
وللتعــرف علــی التدريــس البــدّ مــن فهــم عنــارصه الثالثــة املذكــورة ،حيــث أن التدريــس

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة األولی ،العدد الثاين ،ربیع وصیف 1438/1396

63

نشــاط لغــوي فيــه مرســل ومســتقبل ورســالة ،والتدريــس ال یقتــر فقــط علــی التواصــل
الشــفوي ،وإنــا هنالــك إتصــال صامــت يعتمــد عــى اإلشــارات اخلاصــة يف القــرآن الكريــم
مثــل بعــض أحــكام التجويــد اإلشــام؛ وهــو إطبــاق الشــفتني دون صــوت كــا يف اآليــة
ـاك َن ْع ُبــدُ َوإِ َّيـ َ
الكريمة{إِ َّيـ َ
ني} يف هــذه اآليــة ُتــرى الشــفتان مطبقتــن إشــارة إىل الضمــة
ـاك ن َْسـت َِع ُ
انفراجــا ليخــرج
ني} .واإلشــام هــو إطبــاق الشــفتني بعــد اإلحــكام وتــدع بينهــا
يف {ن َْس ـت َِع ُ
ً
النفــس بغــر صــوت وذلــك إشــارة للحركــة التــي ختمــت هبــا الكلمــة ،وال يكــون إالّ يف
املرفــوع واملضموم(مجعــه.)66:2004

أسباب ضعف التوظيف القرآين يف عملیة تعلیم اللغة العربیة
يالحــظ يف معظــم الكتــب تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا قلــة احلجــم املخصــص
لتعليــم العربيــة عــن طريــق القــرآن الكريــم إىل حــد اإلختفــاء ،وكذلــك غيــاب منهجيــة
واضحــة توجــه هــذا التوظيــف بشــكل رصيــح أو ضمنــي ،و ضعــف اجلهــود املعنيــة
بالتوظيــف القــرآين يف تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا ،إذ ال يعــد مــن منطلقــات أو مداخــل
تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا يف كثــر مــن املناهــج ،فالناظــر يف كثــر مــن كتــب هــذا املجــال
واآلدب يف بنــاء مناهجهــا يالحــظ أمــر ًا بــارز ًا وهــو إتســامها بالفقــر الشــديد وضآلــة عرضهــا
الثقافــة اإلســامية ،و إختفــاء املفاهيــم اإلســامية يف بعــض األحيــان  ،باإلضافــة إىل مــا يوجــد
يف بعضهــا مــن ثغــرات حضاريــة ،أو دس ـ ًا حضاري ـ ًا مقصــود ًا أو غــر مقصــود ،إىل جانــب
غيــاب التوظيــف القــرآين يف تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا وعــدم وضــوح الرؤيــة التــي
توجــه هــذا التوظيــف بشــكل رصيــح أو ضمني(اخلطیــب)28:2009
ولعــل الدافــع األكــر لتقليــل احلجــم املخصــص للقــرآن الكريــم يف تعليــم العربيــة
للناطقــن بغريهــا إىل حــد اإلختفــاء شــبه الكامــل ،إعتقــاد بعضهــم أن القــرآن الكريــم يعــود
إىل العربيــة القديمــة ،و يشــرون إليهــا بعنــوان » «Classical Arabicوهــي ختتلــف عــن
العربيــة املعــارصة » ¡«Modern Arabicوبذلــك يفرتضــون أن هنــاك عربيــة قديمــة
ووســيطة وحديثــة ،قياسـ ًا عــى اللغــات الغربيــة  ،واحلقيقــة أن هــذا التوجــه يســتند إىل قيــاس
غــر دقيــق عــى اللغــات أخــرى كالالتينيــة واليونانيــة ،فالعربيــة القرآنيــة يف تعتــر معــارصة يف
معظمهــا  ،ألن النــاس يترشبوهنــا مــن خــال اســتامعهم وقراءهتــم هلــا ،ومــن خــال موقعهــا
يف قلــوب املســلمني(املصدر نفســه).
فارتبــاط العربيــة بالقــرآن الكريــم غــر مــن جوهــر العالقــة بــن العربيــة والزمــان واملــكان،
وأصبــح القــرآن الكريــم هــو املتحكــم يف تطــور العربيــة ،حيــث أدى ذلــك إىل محايــة اللغــة،
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وضــان امتدادهــا ،وتواصــل أجياهلــا ،مــن خــال عزيمــة البــر ،واجتهادهــم يف فهــم
اخلطــاب األهلــي ،فخرجــت بذلــك عــن القوانــن التــي حتكــم لغــات البــر  ،مــن حيــث
التشــتت واإلختفــاء واإلندثــار يف هــذه احليــاة ،فالقــرآن الكريــم محــى اللغــة مــن اإلندثــار،
و مــن التحريــف ،ممــا جعلهــا ال متــر بــا مــرت هبــا اللغــات األخــرى يف املراحــل التارخييــة،
كاالنجليزيــة القديمــة والوســيطة واحلديثة(یونــس.)18:1999
وهــذا ليــس معنــاه أن العربيــة مل تتعــرض يف بعــض أشــكاهلا التعبرييــة إىل مــا تعرضــت هلــا
اللغــات األخــرى وال يعنــي ذلــك التحجــر وإيقــاف اللغــة بحــال مــن األحــوال ،وإنــا يعنــي
أن تعلــق اللغــة بالنــص اإلهلــي (القــرآن الكريــم) جعــل أي تغيــر فيهــا خيضــع ملنطلقــات
ســليمة ،وجــذور ممتــدة ،و مــن هنــا نســتطيع أن نقــرر يف جــزم يؤيــده الواقــع أن ارتبــاط
العربيــة بالقــرآن الكريــم جعلهــا ثابتــة يف نحوهــا ورصفهــا ونطقهــا ،ومتطــورة وناميــة يف
مفرداهتــا ودالالهتــا ومصطلحاهتــا وأســاليبها ،فبلغــت بذلــك فضــاءات وامتــدادات مل تنلهــا
أي لغــة أخــرى اليــوم ،مــن حيــث الصــوت واإليقــاع والداللــة واالســتنباطا و قــد كانــت
معيــار ًا وأداة للتوصيــل (اخلطیــب و عبدالعاطــی.)16:2009
والدلیــل اآلخــر عــى اإلعتقــاد الســائد لــدى كثــر مــن العاملــن يف هــذا امليــدان هــو ـ
«حياديــة اللغــة» وهــذا يقتــي رضورة أن يكــون حمتــوى املنهــج اللغــوي الــذي ُيقــدم يف برامج
تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا خاليـ ًا مــن أي مضمــون ثقــايف أو حضــاري و بعيــد ًا عن
أي مدخــل قــرآين ،فــا تعــر-يف ســطحية وضيــق األفــق -اهتاممـ ًا ملثــل هــذا البعــد احلضــاري
يف تعليــم العربيــة لغــر أبنائهــا .
واحلــق أنــه قــد يكــون مــن املطلــوب يف الزمــن الراهــن ،أكثــر مــن أي وقــت مــى ،هــو
إدراك أن «احليــاد» يف تعلــم اللغــة أمــر غــر وارد بــل هــو نــوع مــن خــداع النفــس ،فقــد أمجعــت
الدراســات العلميــة اللغويــة اجلــادة عــى حموريــة اللغــة يف منظومــة الثقافــة خاصــة أن صلــة
العربيــة بالثقافــة اإلســامية ،صلــة تفــرد ومتيــز ،وإذا كان مــن املؤكــد أن التبعيــة والذوبــان
يف دائــرة اآلخــر عــى قــدر كبــر مــن اخلطــورة ،فإنــه ال يقــل عــن تلــك اخلطــورة خطــورة
انطــواء األنــا وتقوقــع الــذات ،وهــذا يشــمل املجتمــع واللغــة كليهــا ،وخاصــة يف عــر
ُقــدم فيــه عــن طريــق اللغــة األخــرى صــورة جلهــا تشــويه اإلســام والقــرآن واللغــة العربیــة
(اخلطیــب.)8:2010

لذلــك نعتقــد أنــه ال وجــه لضعــف التوظيــف القــرآين يف مناهــج تعليــم العربيــة للناطقــن
بغريهــا ،بــل إننــا نعــد ذلــك نقصـ ًا شــديد ًا ،وخلـ ً
ا يف بنــاء هــذه املناهــج ،إذ نــرى أن يف هــذا
التوظيــف بــا للقــرآن مــن أثــر نفــي ،وطريقــة صوتيــة ذات مــذاق خــاص جــذب ألســاع
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وقلــوب اآلخريــن حتــى يكــون ســبي ً
ال لنرشهــا يف العاملــن( املصــدر نفســه).
أن املطلــع يف كثــر مــن مؤلفــات تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا ،يالحــظ فقـ ًـرا مدق ًعــا
يف االســتفادة مــن القــرآن الكريــم وجهــود علــاء التجويــد والقــراءات (يف جمــال تعليــم مهــارة
االســتامع) ،فضـ ًـا عــا يوجــد يف بعــض هــذه املؤلفــات مــن ثغــرات ،أو دس .وهــذا ال ُبعــد
عــن اإلســتفادة مــن القــرآن الكريــم يف هــذا املجــال يــأيت تذر ًعــا بدعــوى احليــاد يف تعلــم
«كثــرا مــن معلمــي
اللغــة وتعليمهــا (یونــس وامحــد .)26:1999یقــول دكــر متــام حســان:
ً
العربيــة للناطقــن بغريهــا ينقلــون عاداهتــم النطقيــة إىل أصــوات العربيــة الفصحــى عنــد
تعليمهــم أصــوات العربيــة؛ ألن القــرآن الكريــم ُيقــرأ بالتلقــي ،وتضبــط أصواتــه ،بأســانيد
مشــاخيه ،فاملشــافهة هــي العمــدة يف حتصيلــه ،ممــا يوحــد ،إىل حــد كبــر ،مــن عــادات القــراء
(حســان.)15:1984
النطقية» ّ
أن عــرض اللغــة ،أيــة لغــة ،ليــس باألمــر اليســر ،وإنــا يكتنفهــا تعلـ ًـا وتعليـ ًـا ،الكثــر مــن
املشــكالت ،تتعلــق باللغــة نفســها ،واملعلــم ،واملتعلــم .وتعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا ال
خيــرج عــن هــذا النطــاق ،ولكــن الطفــرة التقنيــة ،وتكنولوجيــا التعليــم التــي يشــهدها العــامل
ـرا يف خت ِّطــي الكثــر مــن
اآلن ،والتدقيــق املعلومــايت يف شــتى مناحــي احليــاة ،قــد ســاعد كثـ ً
هــذه املشــكالت ،و ذلــك مــن خــال تصميــم برامــج خاصــة لتعليــم املهــارات اللغــة العربيــة
للناطقــن بغريهــا ،وإســتثامر الوســائط املتعــددة يف حتقيــق أهــداف املــادة اللغویــة ،وجعــل
ومنتجــا يف الوقــت ذاتــه ،إال أننــا نالحــظ
تعليــا ممتعــ ًا،
تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا،
ً
ً
كبــرا يف اجلهــود املبذولــة لتوظيــف هــذا التقــدم التقنــي يف ربــط متعلمــي العربيــة
تقصــرا
ً
ً
مــن الناطقــن بغريهــا بالقــرآن الكريــم ،معجـ ًـا ،وأصوا ًتــا ،ودالالت ـ ُا ،وتراكيب ـ ًا ،وتصويـ ًـرا،
ووجــوه اســتعامله وأســاليبه يف البيــان( اخلطیــب وعبدالعاطــی.)5:2009
تعليــم الطالــب النطــق األمثــل حلــروف العربيــة بأصواهتا الصحيحة باملســتوى الــذى يقوم
بــه علــاء التجويــد ،وتعويــد الطــاب عــى األداء األمثــل للعــادات النطقيــة ،وعــى خمــارج
بعــض األصــوات التــي اختصــت هبــا العربيــة ،كالتفخيــم والرتقيــق ،وكذلــك التجمعــات
الصوتيــة ،نحــو النــر والتنغيــم واإليقــاع ،وتدريبهــم عــى النطــق الســليم للحــروف القرآنيــة،
يســاعد عــى تعليمهــم النطــق األمثــل ألصــوات العربيــة ،حتــى يتحــول إىل شــیئ ًا عادیـ ًا ،وهــذا
أمــر جيــب اعتبــاره يف تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا؛ إذ ال يمكــن ،بــأي حــال مــن األحــوال،
اعتبــار النطــق الضعيــف وغــر املتعــارف نطقـ ًا َم ْر ِض ّيـ ًا .وهنــا يــؤدي علــم التجويــد (أو علــم
دورا يف غايــة األمهيــة يف املختــر اللغوي،ذلــك العلــم
مراتــب احلــروف وخمارجهــا وصفاهتــا) ً
الــذي بلــغ منزلــة عاليــة مــن التقــدم يف دراســة األصــوات اللغويــة (حمجــوب.)37:1983
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توظيف القرآن الكريم يف تعليم مهارة االستامع وخاصة األصوات العربية
لــكل لغــة مــن لغــات البــر نظــام صــويت خــاص هبــا ،ويعــد النطــق اجليــد للغــة اهلــدف مــن
أصعــب عنــارص اللغــة تعلــ ًا؛ ويعــود ذلــك بالدرجــة األوىل إىل أســباب عضويــة ،فجهــاز
النطــق ومــا حيملــه مــن العــادات النطقيــة يتكيــف مــع اللغــة األم ،ويصعــب إعــادة تكيفــه مــع
مــا خيالفهــا مــن اللغــات؛ لذلــك حيتــاج هــذا اجلانــب مــن األداء اللغــوي إىل عنايــة خاصــة،
واهتــام مكثــف يف املياديــن التعليميــة مــن اجلانبــن النظــري والتطبيقــي ،إذ النطــق اجليــد
نتــاج ســاع جيــد ،فــا يمكــن للطالــب أن يتكلــم ّإل إذا أتقــن مهــارة االســتامع  ،والقــدرة
عــى الطالقــة يف النطــق تعتمــد إىل حــد كبــر عــى االســتامع الســليم ،ويف هــذا امليــدان يمكــن
اإلســتفادة مــن القــرآن الكريــم - ،وهــو أمــر ال تــزال الكثــر مــن مناهــج تعليــم العربيــة غاف ًلــة
عنــه -عــن طريــق تصميــم برامــج حاســوبية خاصــة لتعليــم أصــوات اللغــة العربيــة للناطقــن
بغريهــا ،مــن خــال «االســتامع « اجليــد للقــرآن الكريــم و»التعود» عــى النطق األمثــل حلروف
العربيــة بأصواهتــا الصحيحــة ،وبخاصــة األصــوات التــي ليــس هلــا نظــر يف غــر العربيــة،
مثــل :الظــاء ،والضــاد ،والعــن ...ويمكــن التغلــب عــى صعوبــة نطقهــا مــن خــال ربــط هــذه
األصــوات بكلــات يف القــرآن الكريــم ،ونطقهــا عــى مســتوى علــاء التجويــد ،و»التــدرب»
عــى األداء الدقيــق للعــادات النطقيــة ،كالتفخيــم والرتقيــق ،ودرجــات املــد والشــد ،وخمــارج
بعــض األصــوات التــي إختصــت هبــا العربيــة ،وكذلــك التجمعــات الصوتيــة ،نحــو :النــر
والتنغيــم واإليقــاع ،وأشــكال التغــرات الصوتيــة ،مــن إدغــام ،وإبــدال ،وتضعيف(اخلطیــب
وعبدالعاطــی.)20:2009

اقرتاح منهج لتدریس مادة خمترب اللغة عن طریق االستامع للقرآن
اقــرح الباحثــان منهجــ ًا إلســتخدام االســتامع للقــرآن يف جمــال تدریــس مهــارة االســتامع
حســب مایلــی :ینبغــی االســتفادة مــن تــاوة القــرآن الكریــم وتعلیــم الطــاب أصــوات
العربیــة وكیفيــة أدائهــا يف املختــر األول وتدریــس التجویــد يف املختــر الثانــی وتدریــس
الرتتیــل يف املختــر الثالــث .و مراحــل الوصــول إلــی مســتوى املهــارة واإلتقــان يف التــاوة
واالســتامع كــا يــى :
املرحلــة األوىل التــاوة و الثانیــة التجویــد والثالثــة الرتتیــل  ،ولكــي یصــل القــارئ إلــی
إجــادة الرتتیــل یلزمــه أن یمــر بثــاث مراحــل:
املرحلة األولی :التالوة
هــي مرحلــة تصحیــح النطــق تصاحــب احلفــظ املبدئــی علــی مقــرئ متقــن ویكــون ذلــك

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة األولی ،العدد الثاين ،ربیع وصیف 1438/1396
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بإخــراج احلــروف مــن خمارجهــا و إعطائهــا الصفــات الذاتیــة املالزمــة هلــا ،وهــی التــی مت ّیــز
بــن احلروف:مثــل الصــاد مــن الســن ،والــدال مــن التــاء ،والثــاء مــن الســن ،حتــی ال خیتلــط
بــن احلــروف وحتقــق ذواهتــا والبــد أیضــ ًا مــن صحــة حــركات اإلعــراب ،حتــی ال خیتــل
املبنــی ،وال یتغــر املعنی(الطویــل.)111:1999
املرحلة الثانیة :التجوید
هــی معرفــة قواعــد التجویــدو البــدء بحفــظ أهــم قواعــد التجویــد ،ثــم تطبیــق هــذه
القواعــد تطبیق ـ ًا عملی ـ ًا ،وال یكتفــي بصحــة نطــق احلــروف ،بــل یتعــدی ذلــك إلــی حتقیــق
اإلحــكام والصفــات العارضــة التــی تنشــأ مــن إلتقــاء احلــروف واحلــركات ،مــع معرفــة
أحــكام الوقــف واإلبتــداء واحلــدف واألثبــات وســائر أحــكام التجوید(املصــدر نفســه)
املرحلة الثالثة :الرتتیل
وهــی مرحلــة املهــارة واإلتقــان وتظهــر فيهــا مهــارة النطــق باحلــروف ورسعــة األداء مــع
عــدم الوقــوع يف األخطــاء اخلفيــة ،مثــل معرفــة فــرق اإلدغــام عــن اإلخفــاء واإلقــاب ،ودقــة
الوقــوف ،مــع تأمــل املعنــی وعــدم التكلــف ويف هــذه املرحلــة تتكــون امللكــة داخــل الطــاب
وتســمیع النــص العربــی دون تكلــف وال تصنــع ،حیــث یتــم ذلــك تلقائی ـ ًا دون تفكــر وال
تأمــل (املصــدر نفســه).
العنایة واالهتامم بالتالوة و بتدریس أصوات العربیة يف خمترب()1
مــن أولویــات وأساســیات املختــر األول ملهــارة االســتامع هــو التدریــس والتدریــب علــی
األصــوات العربیــة ومعرفــة كیفيــة أدائهــا لذلــك جيــب الرتكيــز عليهــا يف الوحــدات األوىل
وألجــل رســوخ وتثبیــت هــذه األصــوات يف ذهــن الطــاب فاألفضــل أن نســتفيد مــن قــراءة
ُقـ ّـراء القــرآن الكریــم داخــل املختــر.
الرتكیز علی أساسیات علم التجوید يف خمترب()2
بعــد فهــم الطــاب يف وحــدة خمتــر اللغــة األول األصــوات العربیــة وإختــاف احلــروف
والكلــات العربیــة والفارســیة نطقــ ًا وأدا ًء ،وبراعتهــم يف األداء الصحیــح للحــروف
جل َمــل العربیــة ،البــد أن ننتقــل خطــوة إلــی األمــام يف املختــر الثانــی .فحســب
والكلــات وا ُ
رأی الباحثــان يف هــذا املجــال مــن األرجــح أن نســتفيد مــن علــم التجویــد وتدریســه دون
اخلــوض يف املباحــث غــر الرضوریــة ونكتفــي بأساســیات علــم التجویــد مثــل معرفــة اإلظهار
واإلخفــاء واإلبــدال واإلدغــام والتنویــن والنــون الســاكنة والقلقلــة و ...بــا ّ
أن الطــاب قبــل
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تعرفــوا علــی أساســیات
دخوهلــم إلــی اجلامعــة وفــرع اللغــة العربیة(مرحلــة مــا قبــل اجلامعــة) ّ
علــم التجویــد وعندهــم معرفــة نســبیة وإمجالیــة هبــذه القواعــد ،فمــن األفضــل اإلســتفادة مــن
الطریقــة اإلســتقرائیة رغــم بعــض مســاوئها وهــي البــطء يف تعليمهــا.
العنایــة بالرتتیــل واالهتــام بالفهــم واملعنــی والرتكیزعلــی تدریــب النطــق الصحیــح واالســتامع
اجلیــد يف خمتــر()3
اقــرح الباحثــان لتدریــس املختــر الثالــث عــدة خطــوات حتــى يتمكــن الطالــب بواســطة
إجرائهــا ،بعــد التدریــب علــی النطــق الصحیــح و االســتامع اجلیــد والتعــرف علــی األصــوات
وقواعــد التجویــد وتعویــد األذن علــی اللغــة العربیــة ،لرتســيخ هــذه املعلومــات يف ذهــن
الطــاب وجتعلهــا ملكــة ذهنهــم ولســاهنم واالهتــام إلــی حـ ٍـد مــا باملفهــوم واملعنــی إضافــة
إلــی اخلطــوات الســابقة يف املختربیــن األول والثانــی .فحســب إقــراح الباحثــن مــن املفضــل
أن نســتخدم الرتتیــل يف املختــر الثالــث و ال بــد مــن الرتكیــز علــی الفهــم واملعنــی ،فمــن
املطلــوب أن نســتفيد مــن الســور الطویلــة وخاصــة الســور التــی تشــمل علــی القصــص
القرآنیــة.
النتائج
تطــرق الباحثــان يف هــذا املقــال اىل عــدة موضوعــات مــن أمههــا :أســباب ضعــف التوظيــف
القــرآين يف عملیــة تعلیــم اللغــة العربیــة،و أمهیــة اإلســتفادة مــن القــرآن الكریــم يف تعلیــم اللغــة
العربیــة للناطقــن بغریهــا،و توظيــف القــرآن الكريــم يف تعليــم مهــارة االســتامع وخاصــة
األصــوات العربيــة ،ويف النهایــة قامــا بإقــراح منهـ ٍ
ـج لتدریــس مــادة خمتــر اللغــة عــن طریــق
االســتامع للقــرآن الكریــم وتعلیــم بعــض مــن علومــه وهــی :العنایــة واالهتــام بالتــاوة
وبتدریــس األصــوات العربیــة يف عــدد مــن حصــص الــدرس يف املختــر األول والرتكیــز علــی
أساســیات علــم التجویــد يف يف عــدد مــن حصــص الــدرس ملختــر الثــاين والعنایــة بالرتتیــل
واالهتــام بالفهــم واملعنــی والرتكیــز علــی تدریــب النطــق الصحیــح واالســتامع اجلیــد يف عــدد
مــن حصــص الــدرس ملختــر الثالــث وأ ّمــا احلصــص الباقيــة لألخبــار واالفــام وغريهــا
ـدرس .و بــا ّ
أن األهــداف املتوخــاة يف هــذه املــادة تؤكــد يف الدرجــة
حســب اختيــار وختطيــط املـ ّ
األوىل عــى االســتامع فــإن املــواد التعلیمیــة ینبغــی أن تعتمــد عــى أرشطــة الســاع أو األقــراص
املدجمــة الصوتیــة أو تكنولوجیــا احلدیثــة قبــل ّ
كل شــیء  .وإذا أخذنــا بنظــر اإلعتبــار كــون
الســاعات الدراســیة للمقــرر حــوايل  32ســاعة فـ ّ
ـإن حصــص الــدرس تتكـ ّـون مــن ســبع عرشة
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حصــة تقریبـ ًا .هــذا إذا مل یكــن يف الفصــل الدراســی عطــل رسـ ّیمة ،وإال فـ ّ
ـإن املعـ ّـول علیــه يف
أحســن اإلفرتاضــات هــو ثــاث عــرة حصــة دراســیة .لــذا ینبغــی لألســتاذ أن یكــون عنــده
منهــج متكامــل خلمــس عــرة أو ســت عــرة حصــة .بــا ّ
أن ترســیم جــداول و التخطیــط
خلمــس عــرة حصــة دراســیة علــی األقــل لــكل خمتــر مــن املختــرات الثــاث مل يســع املجــال
ذكرهــا يف هــذا  ،فمــن املستحســن أن ختتــص دراســة أو دراســات أخــری لرتســیم خطــوات
التدریــس وختطیــط الدراســی لــكل مــن املختــر األول و الثانــی و الثالــث.
املصادر واملراجع
القرآن الكریم.
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Abstract
The Holy Quran is considered the most important text in Arabic and is
located in the top of literature and eloquence of Arabic Language because it
involves verses with different articulations and such a tempo that captures
the heart of the listener and stays in his mind. Therefore, teaching Quranic
listening skills can help in teaching Arabic listening skills, especially
for Iranian students in Bachelor’s degree studying Arabic language and
literature. This study aims to shed light on the knowledge of the role of
listening to the Quran in teaching Arabic language to non-native speakers,
especially the Iranians. It also seeks to find how researchers should handle
the subject of listening skill used in the Quran in teaching Arabic language
and how to use them in this field through a descriptive analytical approach.
Then, the study proposes an approach to the use of listening Quranic skill
in the listening of Arabic Language, especially in the laboratory according
to the following: can we benefit from the recitation of the Quran and
teach students Arabic sounds, and how they are pronounced in the subject
laboratory#1, teach intonation in the subject laboratory #2, and Quranic
stories in laboratory#3. Also, a number of the above-mentioned lessons
should be devoted to using films, news and etc. for teaching listening
skills. The rest of the lessons can be devoted to films and news based on
teachers’ wants and plans.
Keywords: Bloom, Cognitive domain, final exam, Arabic language,
Iran.
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