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امللّخص
ــاُب املعــارصون متقّصدیــن بتوظیفــه يف تألیــف الکتــب التعلیمــة. فإّنــا مــن  إنَّ الثقافــة عنــر مهــم بــدأ الکّت
َفــت لطــاب اللغــة العربیــة غــری  أکثــر املعایــری التــي حتفــز الطــاب لتعلیــم اللغــة. وجمموعــة "صــَدی احلیــاة" ألِّ
الناطقــن هبــا، لتصبــح أشــهر املؤّلفــات يف هــذا املجــال، وُتؤَخــذ مــادًة للتدریــس يف اجلامعــات واملؤسســات. 
ــارون هــذه  ــن خیت ــا جعــل الباحث ــك م ــع أنحــاء العــامل. وذل ــة يف مجی ــع طــاب اللغــة العربی ــت جلمی َف ــد ألِّ وق
املجموعــة، ویدرســون فیهــا عنــارص الثقافــة العاملّیــة، ومــدی توظیفهــا، بغیــَة الوصــول إلــی تقییــم یبــّن مــدی 
احتــواء املجموعــة علــی معایــری ثقافیــة عاملیــة، وأیــن یقــع موضــع ضعفهــا وقوهتــا يف هــذا املجــال. فقــد اعتمــد 
الباحثــون علــی املنهــج الوصفي-التحلیــي، ودرســوا  کّل جمموعــة "صــدی احلیــاة" وهــي ثاثــة عــر جملــدًا، 
واســتخرجوا منهــا کّل الصــور، والنصــوص، وامللفــات الصوتیــة التــي تشــری إلــی ثقافــات عاملیــة، وأحصاهــا، 
ــة يف کّل املجموعــة غــری 57 مــرًة،  ــة العاملی ــری الثقافی ــارص واملعای ــی أّن املؤّلفــن مل یســتخدموا العن لیتوّصــَل إل
وهــي قــد جتّلــت يف مواضیــع وأســاء وإشــارات ختــّص الــدول، واملــدن، والشــخصیات، واملؤسســات 

واملنظــات، والریاضــات، واملناســبات، واملعلومــات العامــة. 
الكلامت الدلیلیة: تعلیم اللغة العربیة، عنارص الثقافة العاملیة، جمموعة "صدی احلیاة".
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التمهید

ــًا وانتشــارًا بــن البــاد اإلســامیة، فهــي لغــة  ــر لغــات العــامل حتدث ــة مــن أکث إن اللغــة العربی
دینهــم التــي انتــرت يف العــامل اإلســامي، وصــارت اللغــة الرســمیة يف الکثــری مــن الــدول. 
ــة صــدر وأبــدع علاؤهــا  ــة برحاب وإیــران لیســت مســتثنی عــن ذلــك، بحیــث تقّبلــت العربی
هبــذه اللغــة، وبقیــت حتظــی باهتــام الکّتــاب والنّقــاد اإلیرانیــن حتــی عرنــا الراهــن. وقــد 
أّلــف أســاتذة اللغــة العربیــة يف إیــران العدیــد مــن املؤلفــات لتعزیــز هــذه اللغــة يف اجلامعــات 
واملعاهــد اإلیرانیــة. وجمموعــة "صــدی احلیــاة" هــي إحــدی هــذه املؤلفــات التــي ترّکــز 
ــری  ــام الکث ــت باهت ــد حظی ــا. وق ــن هب ــری الناطق ــاب غ ــة للط ــة العربی ــم املحادث ــی تعلی عل
ــّم يف  ــٌر مه ــة عن ــا أّن الثقاف ــة، وب ــا خمتلف ــن زوای ــت م ــا ُدِرَس ــن، ک ــن والباحث ــن املدّرس م
التواصــل، وفهــم لغــة اآلخــر مــن خــال معرفــة ثقافتــه، یزیــد التعلُّــم عمقــًا، وکذلــك ُیــِدُث 
أرضیــًة للتفاهــم وبنــاء العاقــات، فابــّد مــن الرتکیــز يف نصــوص تعلیــم اللغــة، علــی 
ــل  ــرف املقاب ــع الط ــامل م ــَل الش ــًا التواص ــَم عارف ــل املتعلِّ ــث جیع ــر، بحی ــة اآلخ ــر ثقاف عن
لغــًة وثقافــة، وذلــك مــا یبنــي عاقــًة حمکمــة بــن الناطــق وغــری الناطــق باللغــة. فــإن جتاهــل 
املؤّلــُف هــذا اجلانــب يف النصــوص التعلیمیــة، یبقــی التعلیــم یفتقــد ألوارص توصــل املتعّلــَم با 
هــو أوســع مــن املحادثــة البســیطة. والعکــس یصــدق يف ذلــك. فکّلــا کان املتعّلــم موســوعّیًا 
بثقافــة اآلخــر، کان تعّلمــه، وتواصلــه، وحضــوره، أبــن وأملــع عنــد صاحــب اللغــة اهلــدف. 
ــة ومداهــا يف هــذه  والبحــث احلــارض ســیحاول تســلیط الضــوء علــی جتلیــات الثقافــة العاملّی
َفــت لتصــل بــن أیــادي کل متعّلمــي العربیــة غــری الناطقــن هبــا  املجموعــة التعلیمیــة. فهــي ُألِّ
يف أنحــاء العــامل، ولذلــك یتوّجــب أن تشــمل هــذه املجموعــة علــی معایــری وعنــارص وصــور 
ــدف  ــار. واهل ــن کل األقط ــن م ــع املتعّلم ــمولّیتها جلمی ــا وش ــت کاهل ــي تثب ــة ک ــة عاملّی ثقافّی
ــاة،  ــدی احلی ــة ص ــة يف جمموع ــة املتجلی ــارص الثقاف ــی عن ــرف عل ــو التع ــة ه ــذه الدراس ــن ه م
وإحصائهــا، بغیــَة الوصــول إلــی تقییــٍم یبــّن نجــاَح املؤّلفــن أو إخفاقهــم أو مــدی توظیفهــم 
الثقافــة العاملیــة يف جمموعــة أّلفــت لفئــة غــری حمــددة يف مــکان خــاص. وللوصــول إلــی نتائــج 
مقبولــة، اعتمــد الباحــث علــی املنهــج الوصفي-التحلیــي، فــدرس کل جملــدات املجموعــة 
الثاثــة عــر، وهــي جملــد واحــد للمرحلــة األساســیة، وأربــع جملــدات للمرحلــة التمهیدیــة، 
وأربــع جملــدات ملرحلــة املتوســطة، وأربــع جملــدات ملرحلــة العالیــة. فاســتخرج مجیــع العنــارص 
الثقافیــة العاملیــة املعروفــة )کالشــخصیات، واألماکــن، والریاضــات، واملناســبات و... التــي 
ســنتطرق إلیهــا بالتفصیــل يف الدراســة( يف الکتــب التعلیمیــة وقــام بإحصائهــا لیجیــب علــی 

اســئلة البحــث التــي أمههــا:



83جملة دراسات يف تعلیم اللغة العربیة وتعلمها، السنة السادسة، العدد 12، ربیع وصیف 1443/1401
ما هي العنارص الثقافیة العاملّیة التي ُوظَِّفت يف تألیف جمموعة "صدی احلیاة" ؟

ــَدی اســتخدامها يف  ــا َم ــاة" وم ــة يف "صــدی احلی ــة العاملّی ــارص الثقافی کیــف اســُتخِدَمت العن
ــة؟ املجموع

الدراسات السابقة
ــَف لتعلیــم اللغــة العربیــة يف ایــران ویعتمــد علیهــا  إن جمموعة"صــدی احلیــاة" مــن أهــم مــا ألِّ
ــات  ــن الدراس ــری م ــة بالکث ــذه املجموع ــت ه ــك حظی ــراين، لذل ــات االی ــم اللغ ــز تعلی مرک

ــا خمتلفــة، ســنرکز يف هــذا القســم مــن الدراســة علــی بعضهــا: ــة مــن زوای العلمی
تطــرق صابــري )1385( يف بحــٍث حتــت عنــوان نقــد وبررســی کتــاب صــدی احلیــاة، الــذي 
نــر يف جملــة نریــه نامــه علــوم إنســاين،  إلــی األخطــاء التــي حدثــت عنــد تألیــف جمموعــة 
صــدی احلیــاة. وقــد اســتند الباحــث إلــی أهــم الکتــب اللغویــة واألدبیــة والنحویــة والرفیــة 
کــي ال یبــدي بــرأي شــخيص. وتوصــل البحــث إلــی أنَّ املجموعــة حتتــوي علــی القلیــل مــن 

األخطــاء اإلعرابیــة والرقمیــة التــي البــد مــن رفعهــا.
ــیتی در  ــهای جنس ــی نقش ــوان بررس ــت عن ــث حت ــرون )1399( يف بح ــاين وآخ ــرق رمح تط
کتــاب صــدی احلیــاة بــر اســاس مــدل پــورکا، الــذي نــر يف جملــة پژوهــش ونــگارش کتــب 
دانشــگاهی، إلــی مــدی توظیــف العنــر الذکــوري أو النســوي يف جمموعــة صــدی احلیــاة، 
ــن  ــور العنری ــال وظه ــة، واألفع ــة واجلاعی ــاطات الفردی ــع النش ــی مواضی ــزوا عل ــد رک وق
ــن  ــر م ــهودًا أکث ــورًا مش ــوري حض ــر الذک ــی أنَّ للعن ــة إل ــت الدراس ــع. وتوصل يف املجتم

ــری. ــوي بکث ــر النس العن
حّلــل الباحثــان حممــدي وزارع نجــاد )1396( يف دراســة حتــت عنــوان ســطوح اهــداف 
آمــوزيش در متریــن هــای جمموعــه هــای آمــوزيش صــدی احلیــاة والعربیــة بــن یدیــك، التــي 
طبعــت يف جملــة جســتارهای زبــاين، مســتویاِت األهــداف التعلیمیــة يف متاریــن جمموعتــي 
"صــدی احلیــاة" و"العربیــة بــن یدیــك« وفقــًا آلراء أندرســون وکرثــول. وقــد درســا متاریــن 
21 جمّلــدًا مــن جمموعــة صــدی احلیــاة، وتوّصــا إلــی أن الرتکیــز يف هــذه املجموعــة کان علــی 

ــّم بالتحلیــل والتفکــر والتقییــم. ــم والفهــم. ومل ُیَت أهــداف املســتوی املبتــدئ للتعّل
طّبــق ویــي )1394( يف رســالته املعنونــة بنقــد وبــرريس جمموعــه آمــوزيش صــدی احلیــاة بــر 
أســاس رویکــرد ارتباطــي در علــم آمــوزش زبــان، التــي طبعــت يف جامعــة تربیــت مــدرس، 
املنهــج التواصــي علــی جمموعــة صــدی احلیــاة، وتوّصــل إلــی أّن املجموعــة ختتلــف يف بعــض 
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املواضــع مــع املنهــج التواصــي، مثــل التاریــن النمطیــة لاجتاهــات الســمعیة-الکامیة، 
والرتمجــة، والصــور يف مواضــع القواعــد والرتمجــة. کــا تأّثــر مؤّلفــوا هــذه املجموعــة بالتعلیــم 

الشــفهي الــذي یرکــز کثــریًا علــی التکــرار.
اختــار حممــدي وزارع نجــاد )1397( يف دراســتها املعنونــة بتجلیــات الثقافــة يف کتــب 
تعلیــم اللغــة العربیــة للناطقــن بغریهــا، التــي طبعــت يف جملــة اجلمعیــة اإلیرانیــة للغــة العربیــة 
ــامل،  ــة للع ــة، والعربی ــة العربی ــة )اللغ ــة العربی ــم اللغ ــب تعلی ــن کت ــب م ــة کت ــا، أربع وآداهب
والطریقــة الســهله ، واملحادثــة( لغــری الناطقــن هبــا ودرســا عنــارص الثقافــة يف هــذه الکتــب. 
وتوصــا إلــی أن الرتکیــز يف کتاب"العربیــة للعــامل" کان علــی الثقافــة العربیــة والدولیــة، أمــا 
ــة  ــة العام ــة العربی ــت الثقاف ــط وأمهل ــامیة فق ــة اإلس ــت بالثقاف ــد اهتم ــة، فق ــب اإلیرانی الکت
والثقافــة العاملیــة واجلوانــب األخــری مــن الثقافــة اإلیرانیــة. کــا أّنــه الیوجــد تــوازن يف 
توظیــف العنــارص الثقافیــة حیــث هنــاك اهتــام ببعــض العنــارص مثــل التأریــخ والشــخصیات 
التأرخییــة وإمهــال للعنــارص األخــری کالفنــون واإلعــام والعلــوم واملوســیقی والســینا 
والتعلیــم والتقالیــد يف هــذه الکتــب. أّمــا طریقــة توظیــف الثقافــة، فهــي طریقــة تقلیدیــة حیــث 
یتــم عرضهــا يف کثــری مــن االحیــان ضمــن احلکایــات التأرخییــة دون دجمهــا يف ســیاق اســتخدام 

اللغــة.
إّن هــذه الدراســات اآلنفــة الذکــر وغریهــا مــن الدراســات األخــری، رّکــزت علــی حمتــوی 
املجموعــة مــن حیــث القواعــد، والصــور، والرتمجــة، واســتخدام املناهــج، واألخطــاء املطبعیــة 
ــة واحــدة منهــا إلــی موضــوع الثقافــة والعنــارص الثقافیــة  واإلعرابیــة وغریهــا، ومل تتطــرق أّی
الکامنــة يف جمموعة"صــدی احلیــاة". ومــع أّن دراســة حممــدي و زارع نجــاد ســلطت الضــوء 
علــی الثقافــة، غــری أنــا مل ختــرت "صــدی احلیــاة" ضمــن عینــات دراســتها. لذلــك ســیحاول 

هــذا البحــث أن یــدرس جتلیــات الثقافــة العاملیــة ومداهــا يف جمموعة"صــدی احلیــاة". 

مراجعة األدب النظري
1-الثقافة

الثقافــة هــي جمموعــة مــن القیــم واألفــکار التي تشــکل نســقًا رمزیــًا یوجــه التفاعــل االجتاعي 
يف خمتلــف جمــاالت احلیــاة االجتاعیــة، وتنتقــل الثقافــة مــن جیــل إلــی آخــر ویســتوعبها 
ــة کاألرسة واملدرســة ومؤسســات العمــل  األفــراد مــن خــال مؤسســات التنشــئة االجتاعی
)بوزیــد؛ بــن عبدالرمحــن، 2017: 22(. کــا یمکــن القــول إّن الثقافــة تشــکل عقــل املجتمــع، 
أو حســب مــا یؤکــد أمیــل دور کایــم )David Emile Durkheim(أّن "الثقافــة هــي جوهــر 
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ــًا ومتاســکًا قــدر علــی ضبــط إیقــاع  الضمــری أو العقــل اجلمعــي. فــإذا کان هــذا العقــل قوی
التفاعــل االجتاعــي بــا یســاعد علــی حتقیــق أهــداف املجتمــع، بیــد أّنــه إذا تعرضــت الثقافــة 
إلــی االنیــار أو االخــرتاق، فــإّن ذلــك ســوف یعنــي أن املجتمــع یصبــح عشــوائیًا يف حرکتــه 
 Edward( ویعــّرف إدوارد بارنــت تایلــور .)مفتقــدًا لبوصلــة التوجیــه" )نفــس املصــدر: 23
ــاق  ــن واألخ ــن والف ــة والدی ــمل املعرف ــة تش ــايل: الثقاف ــو الت ــی النح ــة عل Burnett( الثقاف
وأي قــدرة وقــوة یکســبها الشــخص کعضــو يف املجتمــع )مــددی زاده؛ نــوری، 1394: 
ــة  ــة العربی ــم اللغ ــي تتکل ــة الت ــة األم ــا "ثقاف ــة بأن ــة العربی ــاد الثقاف ــرف الَعّق ــد ع 136(. وق
ــور يف  ــنّة التط ــی س ــن األدوار عل ــنة يف کل دور م ــی األلس ــت عل ــا کان ــا ک ــت تتکلمه وعاش

ــاد، 2012: 12(. ــات" )العق ــع اللغ مجی
إن ثقافــة اإلنســان کلهــا متعلَّمــة، یتعلمهــا کل جیــل مــن اجلیــل الســابق، وال یرثهــا باجلینــات 
أو املوروثــات البیولوجیــة أو کــا یقــول عامــة النــاس "بالــدم". ویشــار إلــی االنتقــال بالتعلــم 
ــة"  ــة البیولوجی ــن "الوراث ــا ع ــزًا هل ــة" متیی ــة االجتاعی ــاح "الوراث ــل باصط ــن جی ــًا ع جی
التــي عــن طریقهــا تکتســب الکائنــات األخــری، غــری اإلنســان، القســم األکــر مــن ســلوکها 

وأســالیب حیاهتــا )کناعنــة، 2011: 45(.
ــادات،  ــراف، والع ــم، واألع ــة، والقی ــرؤی البری ــداِت وال ــة، املعتق ــارُص الثقافی ــمل العن تش
واملعایــری الســلوکیة، کــا تتعلــق أیضــًا بالرؤیــة الکونیــة، وأنــواع املراســیم واملشــارکات 
 Hermessi, 2016:(  والقطــع األثریــة واجلالیــات، فضــًا عــن املنظــات واملؤسســات

.)107

2-1-الثقافة وجتلیاهتا املؤّسسیة
تتجلــی أنشــطة الثقافــة يف مجلــة مــن الواقــع حســب الُبعــد الــذي ترکــز علیــه، ويف هــذا الصــدد 
ســیتطرق هــذا القســم مــن البحــث إلــی أهــم املعایــری الثقافیــة التــي البــد مــن التوجــه إلیهــا يف 

ســیاقات حتتــاج التحــدث أو اإلشــارة إلــی الثقافــة.
ألــف( الثقافــة بوصفهــا إبداعــًا: وتشــمل األدبــاء واألدب، العلــاء واملعرفــة العلمیــة، الشــعر 

والقــص واملــرح، املوســیقی واخلــط العــريب.
ــة والتشــکیل اللغــوي، اللغــة والتفکــری،  ب( الثقافــة بوصفهــا تعبــریًا: وتشــمل اللغــة العربی

ــب. ــة والتعری ــاء، الرتمج ــة ووکاالت األنب الصحاف
ج( الثقافــة تعلیــًا وتثقیفــًا وتوعیــًة: وتشــمل الرتبیــة والتعلیــم، احلاســوب واملعلوماتیــة، 

ــي. ــف العلم ــًا التثقی وأیض
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ــة: وتشــمل التعــاون والتکامــل الثقــايف، احلــوار  ــة إنســانیة حضاری د( الثقافــة بوصفهــا عملی

الثقــايف والتعــاون مــع الثقافــات األخــری، وأیضــًا نــر الثقافــة يف اخلــارج.
ــة  ــب، صناع ــة الکت ــل صناع ــة مث ــات الثقافی ــمل الصناع ــة: وتش ــا صناع ــة بوصفه ه( الثقاف

ــايف. ــع الثق ــايف والتری ــر الثق الن
الثقافــة بوصفهــا تورثــًا قومیــًا: وتشــمل املخطوطــات، الوثائــق، املتاحــف األثریــة،  و( 
املکتبــات العامــة واخلاصــة، الــرتاث الشــعبي وأیضــًا طــراز العــارة )عــي، بــن عبدالرمحــن، 

.)25-26  :2017

3-1-الثقافة العاملیة
الیــوم، مل تعــد الثقافــة بمعناهــا الســابق، الــذي کان مرتبطــًا بمعتقــدات بیئــة معینــة. وبســبب 
ــة  ــة عاملی ــت الثقاف ــذا، أصبح ــة ه ــر العومل ــکان، ويف ع ــان وامل ــود الزم ــت قی ــة، اختف العومل
ــة  ــة بمثاب ــة الثقاف ــار عومل ــن اعتب ــًا یمک ــوري، 1394: 147(. وأیض ــددي زاده، ن ــًا )م ایض
العملیــات والعوامــل التــي تعــدل أو تزیــل القیــود الثقافیــة أو ســیاق احلیــاة االجتاعیــة، 
ــا  ــو م ــة، وه ــاحة العاملی ــة يف الس ــة خاص ــیع ثقاف ــن وتوس ــی تکوی ــع إل ــذا الوض ــؤدي ه وی
یســمی الثقافــة العاملیــة )ادریــي، 1386: 113(. تتســبب العوملــة يف الثقافــات، إضافــة إلــی 
ــايف واســتخدام  ــش الثق ــی التعای ــي، للتوجــه إل ــذايت الوطن ــز الوعــي ال ــة النفــس وتعزی معرف
اإلرث اإلجیــايب للتطــور الثقــايف العاملــي، واســتنادًا علــی العقانیــة تتجــه إلــی الوعــي العاملــي 
ــر عاملیــًا واعَمــل حملیــًا" )نفــس املصــدر: 102(. کــا نعلم  واملحــي والعمــل علــی أســاس "فکِّ
أّن العاقــات االجتاعیــة االقلیمیــة والعاملیــة باتــت أمــرًا رضوریــًا للتعایــش، فعندمــا یصبــح 
ــر  ــیاق أکث ــا کان الس ــان، کل ــکان والزم ــق امل ــي يف ضی ــابك العامل ــًا بالتش ــر وعی ــان أکث اإلنس

ــدر: 100(. ــس املص ــة )نف ــوارات الثقافی ــددة واحل ــة املتع ــات االجتاعی ــة للعاق ماءم

4-1-الثقافة واللغة
اللغــة لیســت فقــط جــزءًا ممــا نســمیه الثقافــة، بــل تعکــس الثقافــة أیضــًا، يف الواقــع، ُیعــد فهــم 
ــوکائي، 1391:  ــی؛ واس ــاح )تفرش ــا بنج ــة وتعلمه ــم اللغ ــاٌح لتعلی ــايف مفت ــوی الثق املحت
21(. وبســبب أمهیــة تدریــس الثقافــة يف تعلیــم اللغــة، مهــدت االجتاهــات احلدیثــة يف تعلیــم 
ــا  ــذا م ــة وه ــالیب اللغوی ــی األس ــز عل ــدل الرتکی ــل ب ــی التواص ــة عل ــق القائم ــة للطرائ اللغ
ــاءة  ــة التدریــس. فالکف ــم اللغــة وعملی ــة تعل ــة" يف عملی ــاءة التواصلی ــی فکــرة "الکف أّدی إل
التواصلیــة تتضمــن املقــدرة علــی اســتخدام األســالیب اللغویــة يف الســیاق االجتاعــي 
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ــاد، 1397: 2(.  ــي نج ــدي؛ زارع ــايف )حمم والثق

2-تعلیم اللغة
إّن تعلــم اللغــة مــن املهــارات املهمــة جدًا، والســیا يف العــر الراهن، فإّنــه بات أمــرًا رضورّیًا 
للتواصــل والفهــم واإلفهــام. فأحــد أهــم األســباب التــي تدفــع الشــخص إلــی تعلــم لغــٍة مــا 
هــو احلاجــة إلــی التواصــل اللفظــي للتعبــری عــن املشــاعر واالحتیاجــات الروحیــة واملادیــة. 
کذلــك التواصــل والتبــادل الثقــايف مــن أهــم العوامــل التــي تکشــف عــن احلاجــة إلــی تعلیــم 
اللغــات وتعلمهــا )کاظمــي نجــف آبــادي، 1395: 111(.  کــا نعلــم يف عملیــة تعلیــم اللغــة 
أّن هنالــك عنــارص تعلیمیــة خمتلفــة، فأحــد أهــم هــذه املصــادر هــي الکتــب التعلیمیــة. فرغــم 
ــاك  ــأّن هن ــعرون ب ــون یش ــن ال یزال ــاالت إال أّن املدّرس ــة املج ــي يف کاف ــور التکنولوج التط
حاجــة ماســة للکتــب التعلیمیــة لاســتخدام کمصــدر أو کمرجــع أثنــاء التدریــس. مــع ذلــك، 
إّن الکتــب التعلیمیــة غالبــًا مــا تکــون غــری مثالیــة. وقــد تبــدو ســلیمة ومناســبة ولکنهــا تفتقــر 
إلــی العدیــد مــن املعایــری التــي یمکــن أن جتعلهــا مناســبة متامــًا للتدریــس الصحیــح )بوزیــد، 
ــب  ــا یناس ــم ب ــي للمتعل ــف تعلیم ــق موق ــن خل ــد م ــك، الب ــی ذل ــة إل 2019: 210(. إضاف
ســنه ومیولــه، واســتخدام املفــردات التــي ینبغــي علــی املتعلــم اإلملــام هبــا، واملتصلــة بدورهــا 
ــة، أو  ــار أغنی ــص املخت ــًة إذا کان الن ــي، خاص ــايف واالجتاع ــاري والثق ــع احلض ــًا بالواق أیض
نصــًا قرآنیــًا أو فیلــًا وثائقیــًا )عیســی حبیــب، 1439: 207(. وکــا ُذِکــر آنفــًا بــإنَّ زیــادة فهــم 
الثقافــات األخــری هــي عملیــة تأخــذ املتعلــم إلــی رحلــة استکشــافیة ومثــریة للتفکــری. فعثــور 
املتعلــم علــی حــاالت ثقافیــة جدیــدة وأحیانــًا متناقضــة، والتفکــری يف القیــم الثقافیــة للغتــن 
األولــی والثانیــة، ومقارنتهــا ببعضهــا البعــض یبنــي يف خمیلتــه جــرًا یضاعــف رضورة دمــج 
الثقافــة يف تدریــس اللغــة )بحرینــي، 1392: 165(. فتوظیــف األماکــن املشــهورة يف التعلیــم 
جیعــل الطالــب متطّلعــًا علــی املواضــع الکــری لتاقــي الثقافــات، کــا یوســع دائــرة جغرافیتــه 
بالنســبة للمعــامل األثریــة والتجاریــة والدینیــة التــي البــّد مــن التعــرف علیهــا، أو معرفتهــا أثنــاء 
احلــوارات العامــة التــي تتــم بــن أصحــاب اللغــات املختلفــة. وکذلــك معرفــة الشــخصیات 
ــز  ــد یّف ــد ق ــه املخّل ــه أو موقف ــخصیة، ومهنت ــریته الش ــم، فس ــم املتعل ــی تعلی ــریًا عل ــر کث تؤّث
املتعّلــم ملتابعــة اخلــوض يف تلــك اللغــة، أو یکــون مقرتحــًا جیــدًا إلکــال حــوار بــن شــخصن 
ــح يف  ــری الواض ــه التأث ــة ل ــن الثقاف ــر م ــون کّل عن ــذا یک ــة. وهک ــی والثانی ــة األول ــن اللغ م

تعلیــم اللغــة لغــری الناطــق هبــا.
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الدینیــة  االعتبــارات  ألّن  املســلمن،  لــدی  قصــوی  أمهیــة  ذات  لغــة  العربیــة،  اللغــة  إّن 
والتأرخییــة تقــي بــرورة تعلیــم اللغــة العربیــة جلمیــع أبنــاء اإلســام علــی وجــه البســیطة، 
ــا  ــن مه ــة، اللذی ــنة الریف ــم والس ــرآن الکری ــة الق ــا لغ ــهم، باعتباره ــم ومدارس يف معاهده
مصــدرا املســلمن علــی اختــاف ألســنتهم وألوانــم يف عقائدهــم وعباداهتــم علــی وفــق مــا 
ــة  ــراين، 1416: 166(. إضاف ــد)ص( )الغف ــي حمم ــة، النب ــب الریع ــك صاح ــم بذل أمره
إلــی ذلــك، فــإّن الشــعوب اإلســامیة غــری الناطقــة بالعربیــة تقبــل علــی تعلــم اللغــة العربیــة 
ــا نجــد غــری املســلمن  ــة، بین ــوم اإلســامیة و ممارســة الشــعائر والطقــوس الدینی لفهــم العل
یتمــون بدراســة اللغــة العربیــة لتحلیــل الثقافــة الســائدة، وإدراك املفاهیــم التــي تشــکل 
العقلیــة العربیــة املعــارصة )اســاعیل حممــد، 1436: 36(. إضافــة إلــی األمهیــة الدینیــة للغــة 
العربیــة، فــإّن تعلیــم اللغــة العربیــة يف العــر احلــارض أصبــح جمــاالً متعــدد األبعــاد ال یتعلــق 
فقــط بالتعلیــم اللغــوي، وإنــا یتعلــق کذلــك بالســیايس اللغــوي. وقــد علمتنــا العوملــة اللغویــة 
أّن اللغــات الســائدة يف هــذا العــر فــازت املناســبات يف التواصــل الــدويل لیــس عــن طریــق 
التعلیــم فقــط وإنــا أیضــًا عــن طریــق السیاســة اللغویــة املدعمــة هلــا، ممــا یعنــي أّن جمــال تعلیــم 
ــآزر بــن املنهــج والسیاســة )ظهــری،  أي لغــة أجنبیــة يف هــذا العــر جیــب أن یســتند إلــی الت
2015: 327(. بســبب أمهیــة الثقافــة ودورهــا يف عملیــة تعلیــم اللغــة، یــری مهایــوين أّن مــن 
الــروري إعــادة النظــر يف املناهــج املتبعــة لتعلیــم اللغــة العربیــة للناطقــن بغریهــا وتطویرهــا 
ــع  ــآزر م ــی تت ــك حت ــة. وذل ــیة وتربوی ــة ونفس ــا لغوی ــب کون ــی جان ــة إل ــج ثقافی ــو مناه نح
هــذه اللغــة ومــا فیهــا مــن وظیفــة لغویــة وداللیــة ووظیفیــة ثقافیــة، وتــوازن لــدی متعلمیهــا 

ــوين، 1396: 38(. ــة )مهای ــًا وداللی ــن إجادهتــا لغوی والناطقــن بالفارســیة ب

3-صدی احلیاة
ــة بتألیــف جمموعــة قیمــة حتــت  ــم اللغــة العربی ــام مرکــز تعلی ــة، ق ــم اللغــة العربی هبــدف تعلی
عنــوان "صــدی احلیاة")صابــري، 1385: 15(. صــدر کتــاب "صــدی احلیاة" عــام 2005 م 
بــإرشاف مســعود فکــري مــن قبــل معهــد إیــران للغــات، وقــد لقــي ترحیبــًا داخلیــًا وخارجیــًا 
بنــاء علــی وســائل اإلعــام وخاصــة الصحــف )تــاج الدیــن، 1391: 30(. جمموعــة "صدی 
ــاة" هــي جمموعــة مــن الکتــب لتعلیــم اللغــة العربیــة، تــم تألیفهــا يف 13 جملــدًا وطبعهــا  احلی
أول مــرة "معهــد ایــران للغــات" يف طهــران ســنة 1385 ه ش/2006م )ضیغمــي؛ تقــوي، 
ــه  ــن ل ــران مل یک ــة يف إی ــة العربی ــم اللغ ــإّن تعلی ــة، ف ــات األروبی ــًا للغ 2006: 107(. وخاف
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َفــت  جمموعــة تعلیمیــة قبــل جمموعــة "صــدی احلیــاة" التعلیمیــة، حیــث معظــم الکتــب التــي ُألِّ
ــات  ــد امللف ــا تفتق ــلة، فإم ــات املتسلس ــذه احللق ــن ه ــر م ــة أو أکث ــد حلق ــت تفتق ــران کان يف إی
الصوتیــة، أو املناهــج التعلیمیــة العملیــة، أو املصــادر املســاعدة، أو دلیــل املعلــم، أو تفتقدهــا 
کلهــا معــًا )نفــس املصــدر(. فکتــاب "صــدی احلیــاة"، جمموعــة کتــب تعلیمیــة لتعلیــم 
ــة  ــم اللغــة العربی ــی کونــا مصــدرًا لتعلی ــة إل ــة لغــری الناطقــن هبــا. أیضــًا إضاف اللغــة العربی
يف املعاهــد، أال أّنــا قّیمــة وقابلــة لاســتفادة مــن قبــل طــاب فرعــي اللغــة العربیــة واإلهلیــات 
)رمحــاين؛ حممــدي؛ جهرمیــان، 1399: 117(. وهــي أکثــر مــن جمــرد مصــدر تعلیمــي، فإّنــا 
حتتــوي علــی طــرق حدیثــة تســعی مــن خاهلــا تعلیــم التواصــل اللغــوي )فکــري، 1390: 
177(. وإضافــة إلــی ذلــك، فــإّن هــذه املجموعــة مــن أکثــر الکتــب التعلیمیــة للغــة العربیــة 
ــری  ــراين، الکث ــات اإلی ــدر التعلیمــي الرئیــي يف معهــد اللغ ــران، وهــي املص ــتخدامًا يف إی اس
منــال جامعــات اإلیرانیــة )حممــدي؛ زارع نجــاد، 1396: 3(. کــا أّن فیهــا جــرت حمــاوالت 
ــة  ــذه الطریق ــاول ه ــة. حت ــة االتصالی ــك الطریق ــا يف ذل ــة، ب ــة خمتلف ــرق تعلیمی ــتخدام ط الس
إنشــاء بیئــة لغــة افرتاضیــة للمتعلــم يف تدریــس اللغــة الثانیــة بعیــدًا عــن اســتخدام ســیاقات 
لغــة األم وعــن طریــق التأکیــد علــی االســتخدام احلقیقــي للغــة وجتنــب الســیاقات غــری 
العملیــة مــع العنــارص الثقافیــة للغــة. هــذه الطریقــة مــن أکثــر الطــرق التعلیمیــة اســتخدامًا، 

ــة )فکــري، 1390: 181(.  ــاة" التعلیمی ــا يف ذلــك جمموعــة "صــدی احلی ب

الطريقة
جمتمع وعینة الدراسة

ــة،  ــة بالدراس ــات املرتبط ــع املعلوم ــي جلم ــي التحلی ــج الوصف ــتخدام املنه ــث باس ــام البح ق
ــي  ــة الت ــن العّین ــة م ــاِت ذاَت الصل ــتخرَج املعلوم ــها اس ــی أساس ــا، وعل ــز علیه ــم بالرتکی ث
ــة،  ــة، فقــام بتقســیمها وفقــًا ملعایــری العنــارص الثقافی ــاة التعلیمی هــي کّل جمموعــة صــَدی احلی
ــة  ــي، الــذي یعتمــد علــی االحصــاء کأداة علمی ــم أحصاهــا علــی أســاس املنهــج اإلحصائ ث
ــن الظواهــر  ــح املتغــریات، حیــث یکشــف العاقــات ب للحصــول علــی املعلومــات وتوضی

ــة. ــر يف الدراس ــايف ُذِک ــر ثق ــکّل عن ــاذج ل ــأيت بن ــروع.  لی ــم امل ــق وتقیی ــر احلقائ وتقری

أداة الدراسة وحتلیل البیانات
تّم مجع املعلومات باستعانة املنهج الوصفي التحلیي، وسُیذَکر عدد کّل عنر ثقايف ُوِجَد يف 
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املجموعة، ثم تأيت الدراسة بثاثة ناذج بشکل عشوائي لکّل عنر من العنارص الثقافیة، 

لتحّللها بغیة الوصول إلی النتائج املطلوبة.

دول ومدن وأماکن عاملیة شهریة
ذکــر املؤلفــون 15 موضعــًا مشــهورًا عاملیــًا يف جمموعــة "صــدی احلیــاة"، وهــي "لنــدن، وبــرج 
ــا الشــالیة، والرازیــل،  ــا، ومدینــة اســطنبول، واهلنــد، وکوری إیفــل، ومدینــة باریــس، وترکی
ــر الشــهری  ــاج حمــل، ومتحــف اللوف ــدا، وفرنســا، وت ــوس انجلــس، والنمســا، وکن وجــر ل
ــف لفئــة  يف باریــس، ونــر التایمــز الشــهری يف لنــدن" تــدّل کّل منهــا علــی أّن املجموعــَة مل تؤلَّ

دة.  حمــدَّ
النمــوذج األول: "ُیقــدر عــدد النــاس الذیــن یــرتددون يف شــوارع لنــدن مــن الصبــاح حتــی 
ــص  ــن خی ــة بتمری ــة العالی ــاء يف املرحل ــد ج ــرون، 1387، 1: 89( فق ــري؛ آخ ــاء." )فک املس
مهــارة االســتاع بذکــر نــص عــن املدینــة، وهــي مدینــة بریطانّیــة شــهریة عاملیــًا. وذلــك  یــدّل 
علــی أّن املجموعــة ترّکــز علــی عنــر املــکان لتوظیــف الثقافــات األخــری، غــری ثقافــة 

ــا . ــوب تعّلمه ــة املطل ــة الثانی ــة اللغ ــف، أو ثقاف املؤّل
ــدر،  ــس املص ــخ البناء")نف ــام يف تأری ــول ه ــس حت ــل يف باری ــرج إیف ــاين: "إّن ب ــوذج الث النم
4: 80(. بــرج إیفــل یقــع يف مدینــة باریــس الفرنســیة. ففــي عــام 1989م، نظمــت احلکومــة 
الفرنســیة العــرض املئــوي لتخلیــد ذکــری الثــورة الفرنســیة، وقــررت بنــاء هیــکل رمــزي يف 
ذکــری الثــورة، فهکــذا بنــي هــذا الــرج الشــهری. وُیَعــدُّ ضمــن أهــّم البنایــات العاملیــة. فهکــذا 
معلومــات قــد تســاعد املتعلــم کثــریًا بالتعــرف علــی أهــم مــدن العــامل تأرخییــًا وسیاســیًا 

ــًا وهــذا قــد یکــون حمفــزًا للمتعلــم. وتأرخیی
النمــوذج الثالــث: "أقیــم علــی هامــش متحــف اللوفــر يف باریــس معــرض للفنــون الرقیــة 
واالســامیة تضّمــن قطعــًا فنیــة متّــت اســتعارهتا مــن عــدة متاحف.")فکــري؛ آخــرون، 
ــو  ــر، وه ــف اللوف ــن متح ــدث ع ــوار یتح ــطة بح ــة املتوس ــيء يف املرحل 1384، 2: 76(. ج
ــس  ــن يف باری ــر الس ــالیة لنه ــة الش ــی الضف ــع عل ــامل، ویق ــة يف الع ــف الفنی ــم املتاح ــن أه م
عاصمــة فرنســا. یعــد متحــف اللوفــر أکــر صالــة عــرض للفــن عاملیــًا وبــه العدیــد مــن خمتلــف 
احلضــارات اإلنســانیة. فهــذه املعلومــات تســاعد الطالــب بالتعــرف علــی أحــد أهــم املتاحــف 

ــًا،  ناهیــك عــن ازدیــاد معلوماتــه العامــة. عاملی
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الشخصیات

ــوا  ــم مل یکون ــاة" وه ــدی احلی ــة "ص ــًا يف جمموع ــهورة عاملی ــخصیة مش ــون 13 ش ــر املؤلف ذک
ــات.  ــدة دون االخری ــة واح ــن لثقاف حمددی

النمــوذج األول: "نشــأ إدیســون يف أرسة الهــي بالفقــریة وال بالغنیــة. ملــا ذهــب إلــی املدرســة 
رّده املعلــم بعــد ثاثــة أشــهر إلــی البیــت بحجــة أنــه غــری طبیعّي.")نفــس املصــدر، 1: 80( 
فقــد جــاء يف املرحلــة العالیــة بتمریــن خیــص الفوائــد اللغویــة، بذکــر ملحــة مــن حیــاة إدیســون، 
وهــو مــن أشــهر الشــخصیات املعــارصة التــي لعبــت دورًا مهــا يف احلیــاة البریــة. فقــد 
اخــرتع إدیســون الکهربــاء لیحــدث ثــورة يف الصناعــة والتکنولوجیــا. ومعرفــة املتعلــم هلکــذا 

شــخصیات قــد حتفــزه يف عملیــة التعلیــم أو جیعلهــم قــدوة لــه يف احلیــاة.
النمــوذج الثــاين: "کان الرســام بیکاســو ینظــر إلــی... لوحاتــه، ملــا يف ذلــك توقیعــه، ونــادرًا مــا 
رفع...علــی املزوریــن،و... مــاکان یفعلــه... االســم عــن اللوحــه." )املصــدر نفســه، 4: 53( 
فقــد جــاء يف املرحلــة العالیــة بتمریــن خیــص مهــارة االســتاع بذکــر حــوار بــن الرســام العاملــي 
بیکاســو مــع احــد آخــر. وبیکاســو شــخصیة إســبانیة تعــد مــن أکــر الشــخصیات يف الفــن 
ــي تعــرف املتعلــم علــی فــن الرســم بشــکل عــام وعلــی  ــًا والتعــرف علــی بیکاســو یعن عاملی
أحــد أکــر الرســامن تأرخییــًا وهــو بیکاســو بشــکل خــاص وهــذا مــا یزیــد مــن ثقافــة املتعلــم 

عاملیــًا يف جمــال فــن الرســم.
النمــوذج الثالــث: "ألفریــد نوبــل، مــن أفــذاذ الرجــال الذیــن ترکــوا أثــرًا يف هــذا العــامل، بعــد 
أن رحلــوا عنــه، املرحــوم ألفریــد نوبــل الــذي أبــر النــور عــام 1833يف مدینــة ســتوکهومل..
)املصــری نفســه، 2: 116(. فقــد جــاء يف املرحلــة املتوســطة بقصــة تتحــدث عــن ألفریــد نوبــل، 
ــم  ــن ث ــنة 1867 وم ــت يف س ــرتع الدینامی ــویدي، اخ ــي س ــرتع وکیمیائ ــدس وخم ــو مهن وه

أوصــی بمعظــم ثروتــه التــي جناهــا مــن االخــرتاع إلــی جائــزة نوبــل التــي ســمیت بإســمه.

مؤسسات ومنظامت عاملیة
ذکــر املؤلفــون 8 مــن املؤسســات واملنظــات العاملیــة الشــهریة يف جمموعــة "صــدی احلیــاة". 

ســُیذَکر نــاذج منهــا يف هــذا القســم.
ــن  ــت س ــن حت ــال امُلعَوزی ــاعدة لألطف ــم املس ــاول تقدی ــي حت ــف الت ــوذج األول: "یونیس النم
ــادة  ــم "اإلف ــطة يف قس ــة املتوس ــاء يف املرحل ــد ج ــدر: 48( فق ــس املص ــر" )نف ــة ع اخلامس
املعلوماتیــة" بذکــر معلومــات عــن منظــات عاملیــة خمتلفــة، ومنهــا الیونیســف. فهــي منظمــة 
عاملیــة تســعی لتقدیــم املســاعدة لألطفــال املعوزیــن وذلــك مــن خــال تأمــن حاجاهتــم 
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األساســیة يف میادیــن الصحــة والتغذیــة والتعلیــم، وهــذه املنظمــة هلــا دور کبــری عاملیــًا وشــهرة 
ــذا  ــة، وه ــي والصحاف ــل االجتاع ــائل التواص ــف وس ــریًا يف خمتل ــمها کث ــداول اس ــة وُیت عاملی
یــدل علــی أّن املؤلفــن اســتخدموا مؤسســات ومنظــات عاملیــة شــهریة يف املجموعــة التعلیمیة 

ــة فقــط.  ــی املنظــات واملؤسســات الداخلی ومل یرکــزوا عل
ــون بمجلــس الشــیوخ ترشــیح الناطــق باســم  ــاين: "عــارض أعضــاء دیمقراطی النمــوذج الث
البیــت األبیــض کســفری يف االمــم املتحدة")نفــس املصــدر:  28( فقــد جــاء يف املرحلــة العالیــة 
يف قســم "مــع االعــام" بنقــل خــر عــن األخبــار السیاســیة األمریکیــة وحتــدث عن قــرار إختذه 
جملــس الشــیوخ األمریکــي، فهــذا املجلــس ُیعــد الغرفــة العلیــا يف کونغــرس الوالیــات املتحــده 
ــوم  ــواب. وکــا هــو معــروف أمــریکا الی ــة املکــون مــن جملــي الشــیوخ وجملــس الن األمریکی
ــة  ــك معرف ــکریًا لذل ــًا وعس ــیًا وإقتصادی ــری سیاس ــا دور کب ــامل وهل ــم دول الع ــدی أه ــي أح ه
بعــض أهــم أرکانــا قــد یکــون ذات أمهیــة کبــریة للمتعلــم بشــکل عــام وایضــًا قــد یســاعده 
بمعرفــة کیفیــة إختــاذ بعــض القــرارت السیاســیة يف الکونغــرس الوالیــات املتحــدة األمریکیــة.
ــة تنظــم العاقــات بــن  ــة عاملی النمــوذج الثالــث: "اتفقــت الــدول املســتقلة علــی إنشــاء هیئ
الــدول، وحتــول دون وقــوع احلــروب بینهــا، وتعمــل علــی حتقیــق التعــاون والعــدل واملســاواة 
بــن دول العامل")نفــس املصــدر: 44( حتــدث يف هــذا القســم عــن هیئــة األمــم املتحــدة 
ــة يف  ــات الدولی ــهر املنظ ــر وأش ــن أک ــدة م ــة وواح ــة دولی ــة حکومی ــي منظم ــل وه بالتفصی
ــاق األمــم  ــة، حــدد میث ــة الثانی ــن، تأسســت عــام 1945م بعــد احلــرب العاملی القــرن العری
ــاذ  ــق اخت ــن طری ــن ع ــن الدولی ــلم واألم ــی الس ــة عل ــها باملحافظ ــن تأسیس ــة م ــدة الغای املتح
تدابــری مجاعیــة فعالــة ملنــع وإزالــة األخطــار التــي هتــدد الســام وإلــی تنمیــة العاقــات الودیــة 

ــن دول العــامل. ب

الرياضة العاملیة
ــة  ــة يف جمموع ــة( عاملی ــاء ریاضی ــوادي وأزی ــات، ن ــة )منتخب ــارص ریاضی ــون 5 عن ــر املؤلف ذک

ــاة". ــدی احلی "ص
النمــوذج األول: "صــورة رقــم25، تعــود للمنتخــب اإلیطــايل لکــرة القدم")نفــس املصــدر، 
1388، 3: 83(. فقــد جــاء يف املرحلــة التمهیدیــة يف قســم "معلومــات عامــة" بعــدة صــور 
ــز  ــب حائ ــو منتخ ــدم، فه ــرة الق ــا لک ــب إیطالی ــدة ملنتخ ــا صــورة عائ ــة، منه ــات خمتلف لریاض

علــی العدیــد مــن األلقــاب، ولدیــه شــعبیة کبــریة حــول العــامل.
النمــوذج الثــاين: "کلمــة ماراثــون يف األصــل تعني.")نفــس املصــدر، 1387، 1: 35(. فقــد 
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جــاء يف املرحلــة العالیــة يف قســم خیــص "مهــارة االســتاع" بمعلومــات ختــص تأریــخ ریاضــة 
ــَوی، یکمــن يف الرکــض وهــو  ــاُر حتمــٍل يف ریاضــة ألعــاب ق ــون هــو اختب ــون. فاملاراث املاراث

جــزء مــن األلعــاب األوملبیــة يف فئــة الذکــور منــذ عــام 1896م.
النمــوذج الثالــث: "الشــعلة األوملبیــة، کان ســباق الشــعلة معروفــًا لــدی الیونان...")نفــس 
املصــدر، 1384، 2: 30( حتــدث يف املرحلــة املتوســطة، قســم االفــادة املعلوماتیــة عــن الشــعلة 
ــال  ــی انتق ــعلة إل ــز الش ــة، ترم ــاب األوملبی ــیة يف األلع ــیم الرئیس ــن املراس ــي م ــة وه األلومبی
مبــادئ وقیــم فکــرة األوملبیــات مــن الیونانیــن القدمــاء إلــی العــامل احلدیــث، بــدأ إدراج فکــرة 
الشــعلة األوملبیــة کأحــد الفقــرات الرئیســیة يف مراســیم افتتــاح أوملبیــات برلــن عــام 1936م.

معلومات عامة 
ذکــر املؤلفــون 5 مــن املعلومــات العامــة التــي ال تتحــدد بثقافــة دون األخریــات، يف جمموعــة 

"صــدی احلیــاة".
النمــوذج األول: "خمــرتع الطباعة")نفــس املصــدر، 4: 54(. فقــد جــاء يف املرحلــة التمهیدیــة 
يف "الــدرس الثــاين" بقصــة تــدور حــول اخــرتاع الطباعــة، فکــا هــو معــروف، خمــرتع الطباعــة 
ــخ  ــاء نس ــن عن ــان م ــح اإلنس ــة تری ــر بآل ــذ یفک ــا أخ ــد م ــرغ" فبع ــخص یدعی"جوتن ــو ش ه

الکتــب بالیــد، توصــل إلــی اخــرتاع أقــدم مطبعــة يف العــامل.
ــه  ــر را پای ــش تئات ــال پی ــه 600 س ــد ک ــی بودن ــتن مردمان ــان نخس ــاين: "یونانی ــوذج الث النم
گــذاری نمودند")نفــس املصــدر: 71(، أي إنَّ الیونانــن هــم أول مــن أبــدع املرحیــة 
يف العــامل قبــل 600 عــام. وهــو نــصٌّ جــاء يف املرحلــة العالیــة يف قســم "اســتعن بالنــص 
للتعریــب" بمعلومــات حــول املرحیــة، فذکــر بــأن املرحیــة ُوجــدت مــن قبــل الیونانیــن 

ــة. ــن املرحی ــرض م ــو الغ ــا ه ــة وم ــه املرحی ــا حتتوی ــًا ع ــدث أیض وحت
ــذ القــرن األول اهلجري")نفــس  ــة من النمــوذج الثالــث: "دخــل اإلســام إلــی القــارة اهلندی
ــی  ــة دخــول اإلســام إل ــة املتوســطة عــن کیفی املصــدر،  1387، 3: 116( حتــدث يف املرحل
القــارة اهلندیــة، وُذکــر أیضــًا بــأن املســلمن حکموهــا حــوايل ألــف ســنة. وإذا کان املســلمون 
قــد ترکــوا يف مــدن األندلــس آثــارًا مجیلــة فــإّن هلــم يف أرض اهلنــد آثــارًا حضاریــة أمجــل 

ــر األرض. ــی ظه ــاء عل ــل بن ــل" أمج ــُبنا"تاج حم ــم، حس وأعظ

املناسبات املشهورة عاملیًا
ذکــر املؤلفــون 3 مــن املناســبات املشــهورة يف جمموعــة "صــدی احلیــاة". ســنذکر أمّههــا فیــا 
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یــي:

املرحلــة  يف  ُذِکــر   .)91 املصــدر:  املیاد")نفــس  املســیح/عید  "عیــد  األول:  النمــوذج 
ــد  ــو أح ــاد وه ــیح/عید املی ــح عیداملس ــری" مصطل ــم"املصطلحات والتعب ــة يف قس التمهیدی
أعیــاد املســیحین ومــن أشــهر املناســبات العاملیــة، ففــي هــذا الیــوم ییــون املســیحیون میــاد 

عیســی املســیح)ع(.
النمــوذج الثــاين: "األعیاد)عیــد الُعال(")فکــري؛ آخــرون، 48:1(. حتــدث يف املرحلــة 
ــًا منهــا عیــد العــال،  ــاد الشــهریة عاملی املتوســطة، قســم اإلفــادة املعلوماتیــة عــن بعــض األعی
وهــو یــوم العــال العاملــي . ُیســمی أیضــًا یــوم العمــل يف بعــض البلــدان، هــو احتفال شــیوعي، 
اشــرتاکي، علــاين، نقــايب ســنوي یقــام يف دول عدیــدة احتفــاًء بالعــال، تنظمــه حرکــة عالیــة، 
ــة  ــامل، وعطل ــب دول الع ــنة يف أغل ــن کل س ــار م ــهر أی ــن ش ــه يف األول م ــل ب ــیوعیة وُیتف ش

رســمیة يف عــدد منهــا.

لوحات مكتوب علیها باللغة اإلنجلیزية
ُتعَتــَر اللغــة اإلنجلیزیــة يف الوقــت احلــارض لغــَة العــامل التــي یتواصــل کّل النــاس مــع بعضهــم 
ــة  ــا باللغ ــوب علیه ــات مکت ــا لوح ــة فیه ــور خمتلف ــون 3 ص ــف املؤلف ــد وظ ــا. وق ــن خاهل م

ــة. االنجلیزی
ــس  ــة اإلنجلیزیة")نف ــا باللغ ــوب علیه ــات مکت ــا لوح ــر فیه ــورة تظه ــوذج األول: "ص النم
ــة األساســیة صــورة لشــارع وتظهــر يف  املصــدر، 1385: 71(. اســتخدم املؤلفــون يف املرحل

ــة. ــوب علیهــا باللغــة اإلنجلیزی ــن مکت الصــورة لوحت
علیهــا  االنجلیزیــة  باللغــة  مکتــوب  لبنایــة  رقم3،صــورة  "صــورة  الثــاين:  النمــوذج 
بولیس")نفــس املصــدر، 1387، 4: 43(. وظــف املؤلفــون يف املرحلــة التمهیدیــة بقســم 
باللغــة  علیهــا  مکتــوب  لوحــة  الصــورة  يف  وتظهــر  ملخفــر  صــورة  عامــة"  "معلومــات 

اإلنجلیزیــة.
ــس  ــة اإلنجلیزیة")نف ــبورة باللغ ــی الس ــب عل ــو یکت ــم وه ــورة ملعل ــث: "ص ــوذج الثال النم
املصــدر، 1389: 112(. اســتخدم املؤلفــون يف املرحلــة األساســیة بقســم "نــدرس" صــورة 

ــة. ملعلــم يف الصــف وهــو یکتــب علــی الســبورة باللغــة اإلنجلیزی

معايری عاملیة أخری
هنالك 5 معایری عاملیة أخری وظفت يف جمموعة "صدی احلیاة" من قبل املؤلفن.
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النمــوذج األول: "ورقــة مائــة روبیــة، قصــة مــن اهلند")نفــس املصــدر، 3: 56( ذکــر املؤلفون 

حــوارًا یــدور حــول ورقــة املائــة روبیــة..، فهــذه الورقــة هــي عملــة هندیــة.
ــة  ــل مخس ــیمون قب ــي س ــا أخ ــا، زرعه ــت يف حدیقتن ــراء تفتح ــرة صف ــاين: "زه ــوذج الث النم
ــة، يف قســم"فوائد  ــة العالی ــدر، 4: 26(. ذکــر املؤلفــون حــوارًا يف املرحل أشــهر")نفس املص
لغویــة" یــدور حــول شــخص یدعــی ســیمون ومــا یقــوم بــه مــن أعــال. فاســم ســیمون، اســم 

شــهری عاملیــًا.
النمــوذج الثالــث: "االعــام واالتصال")نفــس املصــدر، 1386، 2: 116( جــيء باملرحلــة 
املتوســطة بنــص عنوانــه العریــض هــو االعــام واالتصــال ومهــا مــن أهــم وســائل االعــام 
املخصــة لنــر املعلومــات وتعمیمهــا علــی النــاس، ومــن هــذه الوســائل: الکتــاب والصحافــة 
واإلذاعــة والتلفزیــون والســینا واإلعــان... کــا أن االعــام مصطلــح یطلــق علی أّي وســیلة 
ــة، عامــة أو خاصــة، رســمیة أو  ــة أو أخــری غــری ربحی ــة أو منظمــة أو مؤسســة جتاری أو تقنی

غــری رســمیة، مهمتهــا نــر األخبــار ونقــل املعلومــات.

عرض النتائج
سیبّن الرسم بیاين مدی توظیف کل من العنارص الثقافیة يف جمموعة "صدی احلیاة".

الرسم البیاين رقم 1، نسبة استخدام العنارص الثقافیة العاملیة يف جمموعة صدی احلیاة

1-یشــری الرســم البیــاين إلــی أنَّ الــدول واملــدن واألماکــن العامــة املشــهورة ُذِکــرت أکثــر مــن 
ــة  ــری الثقافی ــل املعای ــا جــاءت بنســبة 26% مقاب ــی أّن ــاة، بمعن غریهــا يف جمموعــة صــدی احلی
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األخــری يف املجموعــة. 

2-ثم یتّل عنر الشخصیات املرتبَة الثانیة، وهو ورد بنسبة 23% يف کل املجموعة. 
3-وتــأيت بعــد ذلــك املؤسســات واملنظــات العاملیــة، بحیــث ظهــرت بنســبة 14% يف املجموعة 

مقارنــة مــع املعایــری العاملیــة األخری. 
ــع  ــة م ــبة 9% مقارن ــت بنس ــد وّظف ــي ق ــة، وه ــة الرابع ــة املرتب ــة العاملی ــل الریاض ــم حتت 4-ث

العنــارص األخــری.
ــن  ــبتها ب ــت نس ــث کان ــة، بحی ــة العاملی ــبة الریاض ــادل نس ــت تع ــة کان ــات العام 5-واملعلوم

املعایــری %9.
 6-أّما املعایری األخری العاملیة کالُعملة، واألساء األجنبیة و.. جاءت  بنسبة 9% أیضًا.

7-واللوحــات اإلنجلیزیــة، جــاءت بمرتبــة أقــّل ممــا ســبقها، فنســبتها 5% بــن العنــارص 
الثقافیــة األخــری.

اللوحــات  ُذکــرت  مــا  بقــدر  املجموعــة  يف  ُذکــرت  کذلــك  املشــهورة  8-واملناســبات 
أیضــًا.  %5 بنســبة  جــاءت  األخــری،  فهــي  اإلنجلیزیــة، 

االستنتاج واملناقشة
َفــت يف إیــران لتعلیــم اللغــة العربیــة للطــاب غــری الناطقــن  إنَّ جمموعــة "صــدی احلیــاة" ُألِّ
ــکان  ــّدد بم ــس ال تتح ــری وأس ــف معای ــب توظی ــك یتطّل ــامل. وذل ــاء الع ــة يف کّل أنح بالعربی
واحــد. والثقافــة مــن أهــم هــذه املعایــری. فابــّد أن یکــون توظیفهــا يف هــذه املجموعــة شــامًا 

علــی أنــواع الثقافــات العاملیــة، کــي تتســم "صــدی احلیــاة" بالشــمولیة ثقافیــًا. 
باســتخراجها  الباحثــون  قــام  عاملیــة  ثقافیــة  عنــارص  املجموعــة  هــذه  يف  اســُتخِدم  فقــد 
وإحصائهــا، وهــي مــا خیــّص الــدول، واملــدن، واألماکــن العاملیــة الشــهریة. فقــد جــيَء هبــا 15 
مــّرًة، ومــن أمّههــا لنــدن وباریــس و.. کــا جــاء اســم 13 شــخصیًة عاملیــة يف املجموعــة، ومنهــا 
ــة،  ــراٍت يف املجموع ــة 8 م ــات املختلف ــات واملنظ س ــرت املؤسَّ ــم ُذک ــو. ث ــون، وبیکاس إدیس
منهــا الیونیســف، وجملــس الشــیوخ األمریکــي. کــا ظهــرت الریاضــات العاملیــة 5 مــراٍت يف 
ــن  ــدث ع ــة تتح ــات عام ــاءت معلوم ــد ج ــون. وق ــايل، واملاراث ــب اإلیط ــة، کاملنتخ املجموع
الثقافــة العاملیــة 5 مــراٍت، واملناســبات العاملیــة 3 مــراٍت، واللوحــات باللغــة اإلنجلیزیــة 3، 

ــة األخــری 5 مــراٍت.  ــری العاملی واملعای
فــکّل هــذه املعایــری التــي جــاءت باملجمــوع 57 مــرًة يف "صــدی احلیــاة"، ُذِکــرت يف مواضــع 
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ــن،  ــاء يف التاری ــا ج ــا م ــدًا. فمنه ــة ذات ال13 جمل ــة يف کّل املجموع ــام خمتلف ــدة، وأقس عدی
ومنهــا ماجــاء يف قســم الفوائــد اللغویــة، واحلــوارات، واألقســام التــي ختــّص متاریــن االســتاع 

واملحادثــة، واألقســام التــي ُتعنَــی بتعلیــم املفــردات.

التوصیات
1-یمکن ملؤّلفي جمموعة صدی احلیاة أن یأخذوا عنارص الثقافة العاملیة بعن االعتبار ألّنا 

جتعل املجموعة موسوعّیًة لکّل املتعّلمن من ثقافات متعددة.
ز أیضًا علی العنارص الثقافیة املهّمة التي مل تأِت يف املجموعة. 2-یمکن أّن ُیرکَّ
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چكیده
ــن  ــد. ای ــه کار می گیرن ــروزه در کتاب هــای آموزشــی ب ــان ام ــه مؤلف فرهنــگ عنصــر مهمــی اســت ک
عنصــر یکــی از معیارهایــی اســت کــه دانش آمــوزان را بــه یادگیــری هرچــه بیشــتر ترغیــب می کنــد. 
ــه یکــی  ــا ب ــان تألیــف شــده ت ــر عرب زب ــوزان غی ــرای زبان آم ــاة« ب مجموعــۀ آموزشــی »صــدی الحی
از مشــهورترین مؤلفه هــا در ایــن زمینــه تبدیــل شــود و بــه همیــن دلیــل اســت کــه به عنــوان واحــد 
ــش  ــرد. در پژوه ــرار می گی ــتفاده ق ــان مورداس ــوزش زب ــز آم ــگاه ها و مراک ــی در دانش درسی-آموزش
حاضــر عناصــر و اســتانداردهای فرهنــگ جهانــی، میــزان به کارگیــری و نقــاط قــوت و ضعــف آن در 
ــی- ــا اســتفاده از روش توصیف ــه و بررســی می شــود. پژوهشــگران ب ــۀ آموزشــی مطالع ــن مجموع ای
تحلیلــی، همــۀ ســیزده جلــد مجموعــۀ »صــدی الحیــاة« را بررســی نمــوده، تمامــی تصاویــر، متــون و 
فایل هــای صوتــی مربــوط بــه فرهنــگ جهانــی را از آن اســتخراج و شــمارش کــرده، بــه ایــن نتیجــه 
ــی  ــگ جهان ــتانداردهای فرهن ــر و اس ــورد، از عناص ــا در 57 م ــه تنه ــان مجموع ــه مؤلف ــیده اند ک رس
ــص  ــای مخت ــم ها؛ داللت ه ــه؛ اس ــات عام ــی موضوع ــا در بعض ــتر آن ه ــه بیش ــد ک ــتفاده نموده ان اس
کشــورها، شــهرها، شــخصیت ها، مؤسســات و ســازمان های بین المللــی؛ ورزش هــا؛ رویدادهــا و 

اطالعــات عمومــی تجلــی پیداکــرده اســت.
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Abstract

Culture as an important element has been intensively used by 
textbook authors recently. Culture is one of the most intriguing criteria 
encouraging students to learn a foreign language. Sadi Alhayat textbook 
series written for non-Arabic language learners in Iran are considered 
the most popular educational series in this field. This textbook has been 
written for all Arabic language learners all over the world, which is 
why the researchers have focused on this collection. The researchers 
have studied various elements and the most prominent criteria of world 
culture as well as the extent to which these cultural elements have been 
embedded in Sadi Al-Hayat. A mixed-method approach was adopted to 
tap into this research’s questions. All the 13 volumes of Sadi Al-Hayat 
were scrutinized and all the pictures, texts, audio files related to world 
culture were collected and analyzed qualitatively. The findings showed 
that the authors of Sadi Al-Hayat  textbook series have used only 57 
items which refer to world culture, including names, information about 
countries and cities, personality traits, sports, events as well as some 
general global information.

Keywords: Arabic language teaching, elements of world culture, Sadi 
Al-Hayati.
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