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  اجمللةتعريف 
 ، هي اسم املخففة عن إجنليزیة للبحوث اخلالقة( اسم اخلاص جمللة العربية الدولية أجسر)

IAJCR) ) الشيئنيأجسر مجع جسر وهي نقطة االتصال بني مبعنی . 
هتدف هذه اجمللة إىل إنتاج املعرفة وتطویر معارفها وخرباهتا يف جمال التخصص واألحباث املتعلقة 
بالظواهر اللغویة واألدبية، فضالً عن البحوث األصلية واجلدیدة يف جمال العلوم واألدب املختلفة، ونشر 

ملتعلقة بالفكر لغویة واألدبية، واألساليب ااملعرفة واملوضوعات املتخصصة. واملشاكل املتعلقة بالظواهر ال
واملرتبطة يف إطار   احلدیثيف األدب العريب، القدمي و  نقدیةوالتحليل والتجزیة لقضایا اللغة وظواهرها ال

 نظریات جدیدة.
 

 :أهداف اجمللة
 

ألدباء لعلی جلب األساتذة والباحثني إىل جمال البحث العلمي مع موضوعات متخصصة هتتم اجمللة 
واملثقفني والباحثني، مّكنت اجمللة نشر االنتاجات العلمية والبحثية، حيث تتوفر شروط البحث العلمي، 
واملتابعة بسياسة اجمللة. تلك اليت تأخذ يف االعتبار ظروف البحث العلمي هلا األسبقية من حيث أصالة 

اء وقت نخفضة واجلدیة يف تقدمي وإعطالفكر ووضوح األسلوبية واألصالة واجلودة املمتازة والكمية امل
 .للتعدیل

 

                                                                       :Contact Us املراسلةعنوان 
International Arabic Journal of Creative Research 
Afghanistan, Kabul, Third District, Street#1, Shams Ghaznin 

@gmail.comiajcr.infoEmil:  

Journal.Iajcr@gmail.comeditor 

   

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
mailto:Journal.Iajcr@gmail.com


 

 رئيس التحرير                                                      م2021 دد السادس، العثاينكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 د     :0132ISSN-1133        2222 -6(2)2حزيران -ةبحوث الخّل

 
 

 النشر شروط
 

 ية القيمة من صرية اليت تتعلق باملقاالت العربعهي جملة اللغة العربية واألدب الالدولية لة العربية اجمل
 عرويني.املعلماء األساتذة والباحثني و 

 .لغة اجمللة هي العربية واإلجنليزية والفارسية 
  ع مرات يف السنة.بستكون اجمللة يصلية تنشر أر 
  البلد خارجيتم احلكم على املقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانيهما. 
  قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة ييما يتعلق بالنشر، ستكون مجيع قواعد وأنظمة 
 .هيئة حترير اجمللة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن أي قرار 
 بآراء احثني بسيكون للمجلس احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص املادة املرسلة. سيقوم احملرر بإبّلغ ال

 يتعلق بأي تغيري.اخلرباء ييما 
  .ليس من الضروري أن يوايق جملس اإلدارة على آراء الكاتب 
  مسؤولية املقاالت ستكون يقط على املؤلفني وليس علىIAJCR .أو هيئة التحرير 
 لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال.مبجرد استّلمها ، 

 رئيس التحرير         
 احلقول الدراسية:

 العربية لغريالناطقني هبا قضايا تعليم اللغة 
 املراجعات العلمية للدراسات والنظريات 
 حوسبة اللغة العربية وأداهبا 
 النظرية األدبية واللغوية 
 الدراسات اللسانية النظرية والتطبيقية 
 األدب العريب القدمي واألدب العريب احلديث 
 مشكّلت املصطلح والتعريب 
 املقارنة بني األدبني العربية والفارسية 
 األدب املقارن ودراسات الرتمجة 
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 کلمة التحرير 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

رآن تتّم الصاحلات وبشکره تزداد النعم والربکات، واحلمد هلل الذي أنزل القبنعمته احلمد هلل الذي 
ها ع انتشار وتوسيها ر تطویعمل علی و بلساٍن عريّب مبني، والصلوة والسالم علی أفصح من نطق بالعربية، 

 ! بني األمة املسلمة وعلی آله وصحبه أمجعني. وبعد
الكرام  األردن. أن یضع بني أیدي قرّائه - عمانیسر اجمللة العربية الدولية للبحوث اخلالقة يف

م، وهو عدد حيمل بني طّياته ثراء معرفيًّا، ألنه ميثل ملتقى 1112العدد الثاين من اجمللد الثاين للعام 
ألقالم خمتلفة، إذ اتسعت حلقول معرفية شّّت، لتشمل باقة من املقاالت املتنوعة، یتقدمها يف حقل 

غویة، متمثلة يف اللغة واألدب والنحو، إىل جانب اإلحياءات الصوتية والدراسات الدراسات األدبية والل
 امليدانية.

م للسنة الثانية يف موضوعات شّت يف الليسانيات 1112فيخرج هذا العدد من شهر حزیران
واألدبيات؛ حيث اجتهدنا قدر اإلمكان يف تنوع املوضوعات اليت تدور يف حمورین األساسيني: 
الليسانيات النصية وعلوم الليسانيات، والثاين األدبيات املعاصرة النثریة والشعریة إىل قضایا من جانب 

 العلوم اإلنسانية.
وليست الدراسات األدبية بأقل حضورًا يف هذه اجمللة، إذا ما قورنت حبظ الدرس اللغوي منه، إذ 

بة بية والنحویة وكذا  االحصائيات يف رغیسجل القارئ فيه مقاالت من الدراسات امليدانية، مث األد
الشباب على دروس أئمة املساجد يف مركز املدینة بدخشان وإىل جانب هذا مقاالت أخرى يف قضایا 

 اللغویة.
والشك يف أن الثراء املعريف يف هذا العدد، وتنوع املقاالت اليت یشملها مع كون مؤلفيها من أقطار 

إمياهنا  ايل، ألدلة واضحة املعامل على االنفتاح الذهين ألسرة اجمللة. وعلىخمتلفة البالد يف أفغانستان الغ
بالبحث العابر للحدود اجلامعات وللتخصصات العلمية، كما إهنا مؤشرات على أن غایة اجمللة أن خيطو 
خطوة إىل األمام على طریق إفساح مكان للمجلة بني اجملالت الدولية العربية. والعمل مازال جاریًا 
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الختاذ خطوات أخرى تؤكد املكانة العلمية هلذه اجمللة بوصفها جملة علمية رصينة تسهم إسهاما حقيقيا 
يف رفد احلركة العلمية يف العامل اإلسالمي والعريب برافد علمي حيوي ال یهتم بزیادة الكّم مبقدار ما 

 بية.یسعى إىل تكریس حركة حبث علمي رصني يف اجملال العلوم اإلنسانية والعر 
كما إهنا مؤشرات علي أن غایتنا يف واقع األمر ليست إرضاء قرّاء اجمللة األعزّاء فحسب، إمنا أن 

 یسهم قدر جهده أیًضا يف ترقية البحث العلمي يف الوطن األفغاين.
الیتسع حيز هذه الورقة لذكر ما یعانيه القائمون على اجملالت من صعوبات خمتلفة األلوان، وما 

جع الدماغ، قبل أن یرى عدد منها النور، لذلك من االلتزام األديب إن مل یكن من الواجب یصيبهم من و 
أن نرفع أیات الشكر اخلالص إىل املشرفني علي اجمللة، والقائمني على إخراجها يف حّلتها النهائية، بكل 

كل الباحثني، أما   من فيهم اهليئات االستشارة، العلمية والتحریریة، إىل جانب التوجه بوافر الشكر إىل
 حتية التحيات فهي جلمهور قرّائنا الكرام الذین لوالهم ملا كان للمجلة أي معىن.

كان اهلدف األول الذي اعتمد واطلع عليه قراء العربية ومن حيب أن یقرأ الدراسات العربية اليت 
عربية كثريًا فيما سات التصدر عن أبناء األفغان. واهلدف الثاين كتب الباحثني األفغان عن تطویر الدرا

سبق فجاءت مقاالهتم سوف تليب حاجة عصرهم، وملا انتشرت اإلجنليزیة صار الناس يف غربة عن 
العربية وبالغته حبيث ال یعرفون كيفية أخذه ألباب العرب الفصحاء والبلغاء كمثل عبد القاهر اجلرجاين 

 الذي نشأ وترىب يف املهد الفارسي.
 فعة إىل قراء العربية، ال یسعنا إال أن نستشعر الكثري من الغبطة إذ نعترب عملهمهؤالء املقاالت النا

هذا إحدى مثرات األمة اإلسالمية اليت نتوقع هلا إخوة وراء إخوة بفضله تعاىل ومنه، إنه نعم املوفق 
 واملستعان، واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم على مصطفاه األمني للناس أمجعني.

سأل ن أظن أن الُعجمة وصلْت بنا معشر قراء العربية إىل أن نظن ذلك يف هذا السرد اجملرد!!فال 
هللا تعاىل أن یبارك يف جهود مركز أجسر العلمية، وأن یطيل عمرها وعمر اجمللة، وهللا من وراء القصد 

 وهو اهلادي إىل صراط املستقيم.
 رئيس التحرير
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 َلَخصم املم 
عملية تدریس اللغة العربية من تربية کرمية ومقاصد عالية وتوجيٍه هادف مستمد من الدین اإلسالمي، 

ية مع زیادة عدد املواد األفغانوملنهج التعليم أكرب األثر بعد ذلك فيما آلت إليه حال اللغة العربية يف اجلامعات 
إّن لکل لغة طریقة منهجّية ُمتََّبعة يف  زیادة تعوض على الطالب ما یفوهتم من دراسة أكثر املواد باللغة العربية.

 اجلدیدة العاملية املناهج تدریسها واللغة العربية مادة أدبية ِحسّية ثقافية وتکون احلاجة ماسة لالستفادة من
 الزمن. مرّ  علی والتحدیث التعدیل، إلی حتتاج القدمية األساليب وأنّ  لتعليمها،

س اللغة يف تدری أکادمييةة سامية وخربة یوفق نظر امليدانية  حصاءاتاإل قياسهدفت الدراسة إلی 
 من االحصاءات اليت ناقشنا قضایاها املتطورة عن واقع والتفاعل مع عدد كبري من جهود اإلصالح والتطویر

 ن أن اجلامعاتمتدریس اللغة العربية يف التعليم اجلامعي وسبل تطویرها وتقوميها قدميًا وحدیثًا، علی الرغم 
مؤخرًا قد تبنت العدید من املناهج الدراسية لتدریسها ضمن مشروع تطویر اللغة العربية واسرتاتيجياهتا مبا 

 ق مهارات التعليم يف العامل.یتف
 .، تطوير املناهج، وطريقة التدريسالعربية واقع اللغة، تعليم اللغة الكلمات املفتاحية:

http://www.iajcr.com/
mailto:ghafoori@tu.edu.af
file:///C:/Users/sharif/Desktop/IAJCR04.pdf
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 املقدمة 
ثُّ أعظم من ميّر بالعربّية حد ملعلی من النيب بعده وبعد، اعلموا احلمد هلل وحده والصالة والسالم 

هللا الذي أنزله على رسوله وقد قوبل ن كالمآفالقر عليه وسلم، هللااإلسالم، ونزول القرآن على حمّمد صلى
من املسلمني قاطبة باالحرتام واإلجالل، أواًل، من أجل عباراته ذاهتا ألهنا تنزیل من هللا، وثانًيا ملا اشتمل 

 ،عليه من اآلیات البينات، ومن أجل ذلك كان لزاما على من یقبل اإلسالم أن یقبل معه اللغة العربية
ة مرغوبًة بني فقد صريَّ هاتني املسئلتني العربيََّة لغن وأرسل هبا الرسول. آتلك اللغة اليت نزل هبا القر 

األفغانيني، ملكانتها الدینّية إذ تسابق أهل هذا البلد إىل دراسة العربّية، والعنایة هبا، من أجل حتقيق 
رعية، فكان من نتاج ذلك نشأة علوم العبادة، ومن أجل تالوة القرآن، ومن أجل فهم النصوص الش

 العربية من قواعد اللغة ومعجم، وأدب وبالغة، ُكّل ذلك ُوِجَد ليقوَم عليه درٌس للعربّية قوّي.
إن املالیني من املسلمني األفغان، حيفظون القرآن الكرمي عن ظهر قلب دون أن یفقهوا منه حرفًا 

یقرء القرآن بالقراءات السبع، وحيفظ الصحيحني، ومع واحًدا، وال أن یكتبوا كلمة واحدة، ومنهم من 
ذلك فهم حمرومون من نعمة التدبر والفهم والتفقه، ولذلك سادت بينهم اخلرافات واألباطيل املنسوبة 
إىل اإلسالم رغم عنایتهم الفائقة حبفظ القرآن واحلدیث وال سبيل لربطهم بالقرآن الكرمي فهما وتدبّ ًرا 

عربية. ألجل هذا قمت بكتابة هذا املقال وبيان نواقص أساليب التدریس يف اجلامعات إال بتعلم اللغة ال
األفغانية ملعاجلة مشکلة خرجیي اجلامعة الذین الميلکون القدرة على البيان بالقلم أو اللسان وأیًضا ال 

لى التقييم عميلكون القدرة علی التعبري عّما جیيش بنفسهم من شتی اخلواطر واألحاسيس وال یستطيعون 
والفرز وفهمهم أي نص أديب ونقدي! وألّي غایة تدرس اللغة العربية يف اجلامعات إذا كان من حق كل 

 طالب أن جیهل من قواعد اللغة ما یشاء؟
وصار هذا األمر يف حسِّ املسلم عقيدًة وواجبًا شرعّياً، ال خيتلف يف ذلك من لغته العربّية، ومن 

بُّ لغة القرآن وما داناها من لغٍة لغًة وهدفاً یتسامى إليه أهل اإلسالم، وَتْشَرئِ  لغته غري العربّية، وصارتْ 
إليه أعناقهم، وتتطاول إليه هاماهتم، وعدوا القرآن منوذجاً أعلى للبيان العريّب، فأقبلوا عليه یبحثون عن 

 وجوه بيانه، وأسرار إعجازه، ممّا كان سبباً يف نشأة علوم العربّية.
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ه الدراسة إلی التحدث عن واقع تدریس اللغة العربية يف السنوات األربع اجلامعية وهتدف هذ
وكذلك اإلسهام يف تشخيص املشكالت املتعلقة باالستعماالت الوظيفية للغة العربية ومعاجلتها مع 

م االعمل على تطویر اخلطاب اللغوي يف خمتلف اجملاالت التعليمية، والعملية واإلعالمية، وكذلك اإلسه
ة يف رفع الوعي اللغوي، وحتسني الكفایة اللغویة، وتطویر املهارات التواصلية للعاملني يف القطاعات احليوی

وتشجيع ودعم الباحثني على إجراء البحوث والدراسات يف القضایا والظواهر اللغویة املعاصرة عالوة 
 التطبيقي. ملتخصصة يف األماکنعلى توثيق العالقة وحتقيق الشراكة مع املراكز البحثية العاملية ا

 بحثأمهاية ال
أمهّية تعليم اللغة العربية يف أفغانستان تکمن يف أن الشعب األفغاين عشق اإلسالم والقرآن وقدم  

لوال القرآن ولوال  ،كل غاٍل ورخيٍص يف سبيل احلفاظ علی هذه اللغة وحفظ دینهم من إعتداء اآلخرین
حرائها، ا نرى، أو لبقَيْت العربيَُّة لغة فئٍة معزولٍة عن العامل، تعيش يف صاإلسالم مل یكن هناك عربّيٌة كم

یزهد فيها العامل، ویرغب عنها إىل غريها، غري أنَّ اإلسالم نقل العربّية إىل بُ ْؤرة االهتمام العاملّي، وجعل 
، ، ویتمىّن هلا الصدارة، اهتماماً، وتعّلماً، یطلبها العريبُّ وَغرْيه، ویغار عليها كل مسلم  أن یتقنها ُكّل ُمَصلٍّ

ذلك أهّنا حتّل يف قلِب كّل مسلم يف أعلى مكاٍن منه، وهي أجّل وأكرب لدیه من كل لساٍن، وكل لغة. 
  .فالشعب األفغاين کلهم ملتزمون هبذا احلب وحمافظون له أیّا ما كان الثمن

 وحدة اللغة العربية والتفاهم إىلإن مقوم قوّى إىل مقومات الوحدة يف العامل اإلسالمي، مقوم 
مقومات الوحدة اجلغرافية واالقتصادیة والعسكریة والدینية... وهذا املقوم اجلدید هو الذي یتيح الفرصة 
لتقارب مناهج التعليم، ومناهج التفكري، كما یتيح الفرصة لتبادل األفكار واملؤلفات واألساتذة 

 تلك الوحدة اليت أصبحت اليوم ضرورة حياة بالقياس إىل والطالب...وبتعبري خمتصر الستكمال عناصر
 .(2م: 2152)قطب، الكتلة اإلسالمية كلها، ال جمرد رغبة نابعة من عقيدة املتدینني يف هذه البالد

 بحثسبب اختيار ال
إن مناهج تدریس اللغة العربية يف اجلامعات األفغانية حيتاج إلی التطویر والتنمية نظًرا الهتمام 

ة الشعب األفغاين يف الظروف الراهنة یرتکز متاًما علی العنایة باللغة اإلجنليزیة وعدم العنایة باللغة العربي
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بة التعليم اللغة ن أصبحت صعبة بالنسوالتقليل من شأهنا ألّن مناهج تعليم اللغة العربية يف أفغانستا
العربية يف العصر احلاضر ولکن هناك  الّلغة تعليم يف املناهج التلّبی حاجاتنا اإلجنليزیة، وقيل أن هذه

ذف وقد قام بالفعل بعض املؤظفني يف جلنة التأليف حبمناهج الدراسية تفيدنا من ناحية احملاورة و... 
 يف هذا وقد یتخيل بعض العلماء والعاملنييف بعض الکليات واألقسام،  هذه اللغة من املناهج الدراسية

 .(2م:1121، )باسل احلقل أن الرتكيز على خصائص العربية أثناء تعليمها من أمور الرتف الرتبوي
لذلك أردت من خالل هذه املقالة بتوضيح فضل هذه اللغة املباركة وأثرها يف ماضي أفغانستان، 

ينة هلذه اللغة األفغاين رهوحاضرها، ومستقبلها و واقع تدریس اللغة العربية فيها وأن الشعب املسلم 
هلا ال  ن أّي إمهالاليت وصلها بالقرآن والشریعة وعبادة اهلّل الواحد املنان، وأ – (1م:1124)هروي، 

اليت هي نقطة وصل بينها وبني اهلّل واإلسالم كما  –یستطيع إبعاد هذا الشعب الويف احملب هلذه اللغة 
 .من هذه اللغة اليت قدم هلا ويف سبيل نشرها و اإلحتفاظ هبا بكل غال ورخيص –قلنا 

 مشکلة البحث
رب األهلية املستمرة احلمنها  جهات خمتلفةتتعّرض اللغة العربية يف أفغانستان إىل هجمة شرسة من 

كافة الساحات وأضرت هبا وعلى رأسها ساحة تعليم   یيف أفغانستان منذ سنوات حيث سيطرت عل
تطرقت إىل هذا أن دور األساتذة يف اجلامعات األفغانية يف التغلب على هذه  اللغة العربية، لذلك

کن يف اجلامعيني يف العاصمة ومناطق مشال البالد ول املشكلة وإیصال التعليم وتقدمي اخلدمات للطالب
 سبيل تدریسها وجدت بعض العوائق. 

كنت أتصور کتابة هذا املقال سهاًل وميسورًا وأين أستطيع باالستفادة من املكتبة أن   الَبْدءيف 
ة ع، ولكن خالل مراجعة املكتبات املوجودة يف حمافظة ختار، خاصة مكتبة جامأكمل البحث بسهولة

ختار وبدخشان، مل أجد ما یشفي غليلي مع أين استفدت من املراجع الفارسية والبشتویة والعربية و.. 
اليت استطعت من احلصول عليها من هنا وهناك أو طلبتها من مدن أخری. أدركت متاما أن هذا العمل 

طالب وأخذت الحيتاج إلی حبوث ميدانية واحصائيات علمية و واصلت العمل بتوزیع األسئلة علی 
 آرائهم واقرتاحاهتم وأجریت حوارات مع عدد من أساتذة اجلامعة والشخصيات العلمية الكبرية.
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 بحثخلفية ال
علی الرسائل األكادميية يف اللغة واألدب العريب، ومن خالل مراكز األحباث نا يف حدود اطالع

واجملالت اجلامعية، مل أجد أي ِدراسة تناولت "واقع تدریس اللغة العربية يف اجلامعات األفغانية )دراسة 
ن كحتليلية عن أهدافها ومناهجها("، وبناء على ذلك فإنه ال یُوجد دراسات سابقة هلذا املوضوع، ول

أجریت عدد من الدراسات حول أمهية اللغة العربية يف مراحل التعليم العايل اجلامعي، كان البعض منها 
لدکتور حممد أمان ل أفغانستان واألدب العريب عرب العصورکالتايل: هبدف احلصول على درجة الدکتوراه،  

ية اللغة العربدکتوراه بعنوان م، ودراسة مقدمة لنيل الدرجة ال2111صايف الذي طُبع يف القاهرة، سنة 
وکتبت  م يف دمشق.1124لعبد هللا خاموش هروي الذي طبع سنة  وأفغانستان يف القرن العشرین،

أستاذ املشارك  " من قبل الدکتور گل حممد باسلتعليم اللغة العربية للشعب األفغاينمقالة أخری بعنوان "
ضوعية ألسس املو املقال النفيس االسرتشاد باإن اهلدف األساسي من كتابة هذا يف جامعة کابول، 

ال مذکرًا بقائمة اآلیات القرآنية مبدخل لغوي، ميکن االستعانة هبا يف جم قرآن الكرميالالتعليمية للغة 
 تدریس اللغة العربية لغري الناطقني هبا عامة والشعب األفغاين خاصة.

ة أهلها تان ومکانة اللغة العربية ومنزلأجریت دراسة أخرى حول تاریخ ورود العرب إلی أفغانس لقد
أبو األسفار علي حممد البلخي حول تاریخ العرب يف أفغانستان والقضایا اإلسالمية، بعنوان من قبل 

وّصل ، لكنها دراسات يف إطار حتضري رسائل غري جامعية وغري متقنة وتطُبع يف کابول« تذکرة العرب»
مساعدهتم ملساعدة اجليش اإلسالمي و مشال أفغانستان ووسطها إىل أن سبب انتشار واستقرار العرب يف 

 .يف شئون البالد اإلداریة والعسکریة
کشف عن واقع تدریس اللغة العربية يف اجلامعات األفغانية وبيان أهدافها ی هذه الدراسات وغريها

تعطي حتلياًل للواقع املوجود بغية أن یستفيد منه الباحثني واجلامعات يف تطویر  وأیضاومناهجها، 
 مناهجهم.    

وع العظيم حول هذا املوض العلمي عدم اقتناعي بدراسة وافيةإىل العمل يف هذا احلقل  اوالذي دفعن
عربية يف جامعتنا لال شك يف أن نتائج هذه الدراسة تساهم مسامهة فعالة يف تطویر مناهج تدریس اللغة ا

ولكن األساتذة خيتلفون يف أساليب وضع املناهج، وترتيب املواد الدراسية، باختالف فهمهم ألهداف 
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مال . ولعل عملى یعترب من الدراسات الوافية يف هذا احلقل األديب، ال أدعي الکالرتبية ومعناها وأساليبها
يف مابعد( حيث یكون الرأي مدعماً یكون العمل تامًا واإلحصائيات مهيأة أسباهبا  حتی)

 باإلحصائيات. ألن التعميم ال یفيد عاملاً، ولكنه یضر بدون شك شداة العلم ومدعيه.
 بحثمنهج ال

هلذه الدراسة املنهج التحليلي الذي یصف الظاهرة املدروسة   ميف اطار إعداده نياستخدم الباحث
کًما وکيًفا وذلك من خالل مجع املعلومات ووصف الظاهرة، وحتليلها، وتصنيفها، ومن مث بغية الکشف 

 لی استنتاجات هامة تسهم يف فهم احلاضر وتشخيص الواقع وأسبابه.إعن مناهجها وأهدافها والوصول 
 التدریس وحتدید مناهجيف هذه الدراسة فهي تشتمل علی ملخص البحث ومقدمة و  ناأّما خطت

 يف مشال العربّية تدریس الّلغة الصّف الدرسي و واقع وهنایته ومراحل التعّلم ومقّومات التعليم مبدأ
للغة العربية اوالتغيريات املطلوبة يف مناهج تعليم  العربّية و واقعها الّلغةرؤیة جلية عن أقسام  أفغانستان و

أظن لبعض  ايل إکمال هذه املقالة اليت كنّ  يف أفغانستان، ونتائج الدراسة وأمحد هللا تعالی علی أن یسر
  شدة تعقيدها واخلوف من عدم إکماهلا.

 التعليم مناهج .1
 هو املنهج»ألّن  "التعليم منهج"هي حتليلها الواجب من اليت املواضيع إحدی أنّ  اجلدیر بالذکر

 (.26ه :2331)مهکي،  «أسباب تقنّيات التعليم وهو السبب يف جناح التعليم أو فشله یعنّي  اّلذي
بلغ خطة ملرحلة دراسية يف بيئة مدرسية معينة، أو جملموعة املراحل املدرسية، اليت ت يواملنهج هبذا املعىن ه

احلني يف أمتهم صالناشئني املستوى الرتبوي، والسلوكي والفكري املطلوب ليصبحوا أعضاء نافعني 
 .(256م:1113)النحالوي،  وجمتمعهم، عاملني على النهوض مبستوى أمتهم، وحتقيق مثلها العليا

هتا فإن املنهج املباشر یربطها بالرؤیة لألشياء والكائنات، وباحلدس يف فهم مساهتا، وتغرياهتا، وبتصور عالقا
ياملماثلة. و  اب اللغة األم، ادها أن هناك متاثاًل شبه تام بني اكتسب "املباشر"، الستناده إىل فرضية مف مسُِّ

وتعلم اللغة األجنبية، ما یقتضي إقصاء وساطة اللغة األم يف عملية التعليم، واالعتماد مباشرة على اللغة 
. ویشتمل منهج التعليم على القراءة والكتابة واحلساب. إن املنهج (1م:1123)یوسفي،  اهلدف



 

 ، محمد هللا حاقجو وعبد الحفیظ تانششریف هللا غفوري      ...واقع تدريس اللغة العربية يف اجلامعات األيغانية 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:     311-1133        2222 -6(2)2حزيران -ةبحوث الخّل

 
 

ق دب اإلسالمي، جیب أن ینطبع بطابعها، ویتصف بأهم صفاهتا ومميزاهتا وحيقاملدرسي الذي تطلبه األ
و الذي یرسم املنهج ه»وأهدافها، ویبين على أسسها وتصوراهتا الفكریة عن الكون، واحلياة واإلنسان. 

للمدرسة األساليب اليت تعطي لكل مرحلة، أو لكل جمموعة يف كل عام دراسي، ویعني املوضوعات اليت 
ى لكل مرحلة، أو لكل جمموعة حبسب أعمارهم أو ثقافتهم، والنشاط الذي یقوم به الطالب يف  تعط

  . (256م:1113)النحالوي، «كل مادة من مواد التدریس
 .وألن املنهج یقع ثالثًا بعد دور الطالب واألستاذ وجب تعدیله قبل اعتياد الطالب عليه

وتکمن صعوبة تدریس اللغة العربية يف الشرق ألمرین: أوهلما طریقة تعليم اللغة، وثانيهما قواعدها؛ 
أما طریقة تعليم اللغة اليت تعتمدها اجلامعات األفغانية ومعاهده غري فعَّالة يف تعليم اللغات حيث جیب 

 -قواعد اللغة-األمر الثاين  هنج سلوك معاهد شرق آسيا يف تدریس اللغة العربية وسائر اللغات. وأما
فقد تنظم بشکل معقد بالنسبة ملستوی الطالب. العرب مل حيتاجوا إلی علم القواعد، وإمنا كانوا یرجعون 
 إىل ملكاهتم، أّما اجليل احلاضر فقد القدرة علی التحدث بالعربية الفصحی نظرًا العتمادهم علی العاّمية. 

ربية یرجع إلی رداءة املناهج املقدمة للطالب، فمنهج ضعف مستوی الطالب يف قسم اللغة الع
غري صاحل، فالطالب يف السنة األوىل یبدأ دراسة األدب ببحث طویل يف معىن  -مثالً -األدب احلايل 

األدب واألسلوب الرديء وغري الرديء، وهو حيفظ من ذلك ما یلقنه املعلمون من العبارات اليت ال 
ار من الشرح واإلیضاح، ويف السنة الثانية یدرس العصر العباسي الثاين وآث یفهم معناها مهما بذل املعلم

األدب فيه، ویشغلون الطالب باملعلومات التارخيية الكثرية عن األدب نفسه، فيحفظ النصوص عن ظهر 
 القلب دون وعي مبغزاها؛ ليجيب على ورقة االمتحان، فالطالب حيفظ اإلجابة عن ظهر قلب فقط!.

 احلدیثة، إلی األمناط بالنظر مناهجهم ویدارسوا القدمي املنهج یرتكوا أن األساتذة من نطلب كّلما
األساس أن یکون  هذا فعلی .أساسّياً  تضاّداً  القدمي واألسلوب احلدیث األسلوب بني ألنّ  یقاومون؛

ضية لتعليم الثالثة املاألنَّ الکثري من التقدم يف العقود »التعليم.  يف رفيعة لتعّرف املنهج واختياره مكانة
 (.55ه:2366)جاليسون،  «اللغة يف العامل کان متأثّ رًا باملناهج احلدیثة
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من أهم مباديء املنهج املباشر، فضاًل عن توظيف اللغة يف سياقات طبيعية مناسبة، مراعاة عدد 
على املهارات الرتكيز  .الطالب داخل الفصول الدراسية وهو ما ليس متاًحا يف أغلب املدارس العامة

 السمعية الشفویة، قد یعطي نتائج عكسية بالنسبة للمهارات األخرى؛ الكتابة، والقراءة واملشاهدة.
قد یشري خرباء األدب يف جمال العلوم اإلنسانية وعلى وجه اخلصوص العلوم النفسية والرتبویة على 

ي دور هام يف العمل الرتبو أمهية املناهج وطرق التدریس، وما تشكله املناهج وطرق التدریس من 
والتعليمي. من جهة أخرى تشكل املناهج وطرق التدریس حجر األساس يف عملية التطویر والتحدیث، 
حيث تعمل املناهج وطرق التدریس إىل حتقيق العمل التدریسي وممارسته وفقا للمتطلبات واالحتياجات 

حتقيق  ية، واملواد الدراسية، وذلك هبدفاخلاصة باملتعلمني على اختالف خصائصهم واملراحل التعليم
 .أكرب قدر من جناح اهلدف التعليمي

 املباشر )املنهج املستقيم( املنهج .2
مثل أيب الفتح عثمان بن جنی وأيب  الرّواد من قليالً  أنّ  لنا یتبني تعليم اللغة بالرجوع إلی تاریخ

 الثالث اهلجري، ولكن القرن إلی مطلع والرتمجة النحو أساس قواعد علی اللغة علي الفارسي یعّلمون
 املسّمی استخدام املنهج ىف متثل املتأخرة القرون يف ابتكارًا بدیًعا شاهد األقطار اإلسالمية يف اللغة تعليم

 أبداً، والطاّلب التالميذ من جانب األمّ  اللغة استخدام عدم املنهج هذا املباشر. كان أساس باملنهج
)اجلاحظ،  باللغة الثانویة مباشرة یكون التعليم أن الواجب ألنّه من طاء؛نش الصفّ  يف وأن یكونوا

. ومعىن ذلك أن اللغة األم تشكل طریقة التفكري لدى الطفل الذي یكتسب اللغة، (2/11ق: 2411
وليس للفكر سوى طریقة واحدة. وإذا حاولنا تعليمه لغتني أو أكثر تنازعت هذه اللغات السيطرة على 

 تفكريه ونافست اللغات األخرى يف أن تكون هي طریقة التفكري عنده. 
 استقام ."النحو والرتمجة"ك  األخری املناهج إلی بالنسبة الیقاس اجهنت أنّ  هذا املنهج هواة ویعتقد

 استخدام علی املُصادقة م، ومّتت 2111وین سنة يف املعاصرة للغات دويلّ  مؤمتر بإقامة املباشر املنهج
 :وهي م، 2111سنة الیبزیك أقيم يف مؤمتر املتقّدمة يف اللغة لصفوف احلدیثة األصول
 اإلمكان، إذا کانت اللغة غري العربية. قدر الصفّ  يف األمّ  اللغة استخدام یتجنب أن . 2
 .تدرس اللغة الثانویة اليت ثقافة من مستقاة الدراسّية النصوص تكون أن . 1
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 .التمارین إلی الكتابّية واملمارسات احلدیثة األدبّية النصوص تضاف أن .3
 الوحيد املباشر هو املنهج املنهج علی أنّ  رمسّياً  بالغاً  فرنسا حلكومة العامّ  التعليم وزارة وأعلنت

 أمثال: هارمتن من دعایات أفراد بعد أملانيا يف قبوال املنهج هذا لقي األجنبّية. وقد اللغة لتعليم
(Hartmann)  (2265-2125)وتوماس كهن م (Thomas Kuhn) (2111-2116)ومزجوه م 

عن  إجنلرتا يف املباشر املنهج التعبري. اسُتخدم صحّ  إذا "حسناأل اختيار" حيث مّسي القدمية باملناهج
 م( وتطّور2112- 1121) (Paul Findley) فينديلبول  مثل حماوالت أشخاص يف وجناح رغبة

 . (16ه:2331)مهکي،  م 2114حّتی م 2111سنوات  طوال
 من الثانية وكان العاملية احلرب حّتی أمریكا يف "والنحو الرتمجة منهج" استخدم كّله هذا رغم

 Le الرتكيبّية اللغة حّتی وثب علم أروبّا، إيل بالنسبة متخّلفاً  أمریكا يف اللغة تعليم یكون أن الطبيعيّ 
structure alums اللغة مثل: سابري كبار علماء مبحاولة جّبارة وثبة (Sapir) (2114-2131 )م

 أیضاً  علم اللغة حترّیات من اللغات يموحظي تعل م(2113-2141) (Bloomfield) وبلومفيلد 
 عيوب أو نقائص املباشر للمنهج هل هو: هامّ  سؤال یطرح هنا . ولكن(51ه :2366)جاليسون، 

 اإلجیابّية؟ هذه امليزات كلّ  رغم
 وإن جیدوا الّلغویّة وإال ینسوها؛ املمارسة بسرعة أن ال یتوقفوا عن لغة حني یتعّلمون علی الطاّلب

 املدرسة يف والطاّلب أّن التالميذ قد نسوا ولكن األّم، اللغة تعّلم تشبه بيئة واجلامعة املدرسة يف بيئة
 !األجنبّية؟ للغة النحویّة القواعد الیتعّلمون فلماذا األّم أیضاً.  للغة النحویّة القواعد واجلامعة یتعّلمون

 تعليم القواعد حذف فلهذا املكتوبة، بالّلغة یلمّ  أن الیستطيع النحویّة القواعد الیتعّلم اّلذي ألنّ 
 .للتعّلم األساسي األصل جعله علی قدر اللغة الثانویة عبث تعّلم يف النحویّة

 هي والعمل وحدها العلم مسایرة إنّ  العليا، املرتبة يف العمل ووضع والعمل العلم مرافقة من البدّ 
اللغة الثانویة  لتعليم املباشر. إّن النتائج الفاشلة املنهج معطيات من أفضل معطيات تنتج أن تستطيع اليت

 السنوات من یرتكوه أن الواجب من كان الرتمجة والنحو اّلذي منهج اللغة أساتذة استخدام عن تنشأ
 فيه یكون ثالث منهج استخدام من فالبدّ  أیضاً  مقنعاً  املنهج املباشر الیكون أنّ  مبا املاضية. ولكن

يف  العملّية املمارسة أنّ  ویعّلم یعلم أن األستاذ العملّية. علی متابعًا للمارسات األصول النظریة تعّلم
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الواجب  اللغة والفكرة. من بني املباشرة الصلة وإجیاد باللغة لإلملام الوحيدة الطریقة والكتابة هي احلوار
 وال ودوامها ن الّلغةإتقا لتسریع والنحو وسيلة الرتمجة علم یكون أن أساس علی اللغة لتعليم خيطَّط أن
ه: 2361)بلياف،  العملّية اللفظّية ومهاراته عاداته دون الّلغة لعلم فضل نفسه. ال يف غایة یكون أن

12-13) . 
 اللغة تعّلم أنّه إلی مقاالته إحدی يف م( یشري2533-2511) (Montaigne) مونتني إنّ 

یتكّلموا  أن على ومعّلمه أسرته أفراد أجرب مجيع قدكان  أباه ألنّ  النحویّة،»تعّلم القواعد  دون الالتينّية
)أسست  College of Guienneجویني باریس  مونتني جامعة ما دخل ولكن الالتينّية وحدها؛ بالّلغة

حتی نسی اللغة الالتينية  -القواعد النحویة تعّلم فيه بدأ الذي املكانم يف باردیکس(، 2533يف سنة 
  (.11ه: 2331)مهکي،  «اليت کان یتکّلم هبا بطالقه

 العمل، هذا املنهج علی احنصار إلی یرجع املباشر املنهج نقص أنّ  األستاذ یعلم أن الضروريّ  فمن
 .النظريّ  اجلانب وإمهال

 وهنايته التدريس مبدأ حتديد .3
ن مبّكرة، وذلك أل مرحلة الّلغة األجنبّية من دراسة تبدأ أن األفضل من أنّ  النفس علماء أثبت قد

 الرشد، ُعمر قبل البلد املضياف دخل إذا املتعّلم أن تثبت البحوث إنّ »تعلمها أسهل ودوامها أکثر. 
 إلی الدخول ُعمر أنّ  أویاما به اّلذي قام البحث يف كأبنائه. كذلك ثبت البلد ذلك لغة یتعّلم فهو

 ذلك مع (.24ه: 2334)مبشر،  «يف إجادة اللغة تؤثّر اّليت هي -اإلقامة مّدة ال -املضياف البلد
 والفكریّة الكالمّية تنميته بتطّور یضرّ  ألنّه اللغة األّم والّلغة الثانویة معاً، الطفل الیتعّلم أن الواجب من

 .كثرياً 
وحيدث لدیه مشکلة التداخل ألن تقاليد اللغة األم لقد ترسّخت يف ذهنه. کما یری البعض أّن 

 علی یؤثّر وأن الوراء اآلخر إلی كّل منهما یدفع أن إلی یؤّدي معاً  أجنبّيتني لّغتني تعّلم حول البحث»
 الّلغة الثانویة األولی الثانّية األجنبية بعد یبدأ الدارس تعّلم الّلغة أن الضروري سلًبا. فمن التعّلم عملّية

 لتعّلم مبدأ ددأن حن أردنا وإذا (13ه: 2361)بلياف،  «ثالث سنوات بسنتني أو تعّلمها أهنى اّليت
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 واملهارات التقاليد من فيه اإلنسان اّلذي الیستفيد الزمن هو مبدأه نقول: إنّ  الّلغة الثانویة ومنتهاها
 من هي املكتوبة. وهنایته إلی الّلغة املنطوقة الّلغة دراسة الّلغة الثانویة من تبدأ أن الواجب املنطوقة. ومن

یستطيع  والدارس استماعها عرب حيدث الّلغة فهم الّلغة. ألنّ  بتلك التفّكر یبدأ الدارس فيها اليت اللحظة
 .األجنبّية بالّلغة أفكاره عن یعرّب بسهولة أن

 بالّلغة الثانویة وامللكة التفكر على املقدرة الطاّلب يف ینمی إلی أن یسعی أن األستاذ وعلی
 الّلغة بني بعد أن یعقدوا إالّ  للتواصل كوسيلة الّلغة یتعّلموا الیستطيعون أن الطاّلب الّلغویّة. ألنّ 

 استماع بني فاصل وجود عدم علی والتفّكر یتوّقف الّلغة بني احلقيقّية الصلة مباشرة. وإمّنا صلة والتفّكر
 أفكارهم لبيان القواعدالنحویّة علی استخدام مقدرة الطاّلب علی یتوّقف كما معناه؛ وفهم القول

 .وآرائهم

 أيغانستان يف ميالتعل مراحل .4
مراحل التعليم يف بلدي مرحلة ریاض األطفال واليافعني هي املرحلة اليت خيرج فيها الطفل من بيئة 
األسرة إىل اجملتمع، ویبدء خالهلا تأسيس الطفل وهتيئته للمرحلة التالية وهي مرحلة االبتدائية وفوقها؛ 

  واليت تعترب من أهم املراحل التعليمية يف حياته:
االبتدائية: یبدأ القبول فيها من سن السابعة ومدة الدراسة هبا ست سنوات، وتوجد املرحلة 

 .مدرسة متوسطة ومدرسة ثانویة يف أحناء أفغانستان 26611
من جمموع  %25املرحلة املتوسطة: مدة الدراسة هبا أیضا ثالث سنوات، وتضم هذه املرحلة حنو 

 .الطالب باملراحل الثالث
من جمموع الطالب. وحسب  %35مدة الدراسة فيها ثالث سنوات، وتضم حنو املرحلة الثانویة: 

نظام الرتبية والتعليم السابق یبدأ التخصص يف صف التعليم التاسع أي السنة األخرية من املرحلة 
 .املتوسطة، وكان هناك ختصصان علوم عصریة واجتماعية

تربية  للكليات املختلفة من أمهها معهد مرحلة املعاهد العليا: وهناك مرحلة املعاهد العليا تتبع
املعلمني الذي یقبل خرجیي املدارس العليا ومدة الدراسة فيه سنتان یتخرج فيه مدرسون متخصصون يف 
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مواد بعينها، وهناك معهد دار املعلمني ومدة الدراسة فيه مخس سنوات وخيرج مدرسني متخصصني 
 .(124م: 1111)حبييب، .لب یعمل هؤالء باملناطق الریفيةجبميع املواد العلمية واالجتماعية، ويف الغا

من جمموع الطالب. وحسب  %25املرحلة اجلامعية: مدة الدراسة فيها أربع سنوات، وتضم حنو 
نظام وزارة التعليم العايل يف أفغانستان یبدأ التخصص من السنة األولی أي الصف األول اجلامعي من 

صات متعددة يف جماالت خمتلفة کطّب وعلوم التقنية واحلاسوب مرحلة الدراسة ، ویکون هناك ختص
وعلوم اإلنساين وعلوم الشرعي وعلوم الطبيعة وعلوم السياسة والعمران. یتم حتدید برنامج التدریب ملدة 

( ساعة على األقل من االعتماد 236ساعة معتمدة. ميكن للخرجیني إكمال ) 241أربع سنوات يف 
 التعليمية اخلاصة هبم.اعتماًدا على النظام 

( مث اكتمل 2135م نواة جلامعة كابل أعقبتها اآلداب )2115تعترب كلية الطب اليت أنشئت عام 
م بانشاء كليات اهلندسة والصيدلة والعلوم واحلقوق والشریعة مث يف مراحل 2143عقد اجلامعة عام 

 م.2111عام  الحقة بقية الكليات وكان أحدثها الفنون بعد انفصاهلا عن اآلداب
باالضافة جامعة كابل، توجد مؤسسة التعليم العايل يف کل والیات أفغانستان بعضهم ارتقی إلی 
اجلامعة وبعضهم ال یزال یعمل باسم مؤسسة التعليم العايل. واجلامعات تتوزع يف والیات حبسب أمساء 

ار ية البالد وجامعة ختاحملافظة: کجامعة ننجرهار وجامعة لغمان وجامعة کونر يف حمافظات الشرق
وبدخشان وبغالن وکندز يف حمافظات مشال الشرقية البالد وجامعة هراة يف الغرب وجامعة غزين وجامعة 
قندهار وجامعة باميان وجامعة خوست وكذلك جامعة بروان وجامعة بنجشري وجامعة البريوين يف مناطق 

 يف مشال البالد. املرکزي وجامعة بلخ وجامعة سربل وجامعة جوزجان وفاریاب
مرحلة الدراسات العليا: تکون مدة الدراسة فيها عامني علی األقل أو تستمر إلی ثالثة أعوام علی 

للمرة األوىل يف تارخيها الباب أمام الطالبات يف الدراسات  جامعة كابول أکثر، فتحت هذه املرحلة يف
یدة بالتعليم اإلنسانية والنسائية، يف خطوة جدالعليا؛ لاللتحاق بربنامج املاجستري يف الدراسات العلوم 

 . (211-51م: 1122)اندیشمند،  العايل بالبلد
طالبة تقدمَن لاللتحاق بالربنامج الدراسي الذي یستمر عامني، خاصًة مع حمدودیة 11يف البدایة 

 .يلتعليم املدرسعاًما املاضية اليت شِهدت ارتفاع عودة املرأة ل 26االلتحاق بالتعليم العايل خالل ال  
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وهتدف الدراسات اجلدیدة لتنمية الوعي ونشر العامالت يف خمتلف القاطعات ممن لدیهن القدرة 
 .على التوعية حبقوق املرأة يف خمتلف اجملاالت

وفق أخبار الرمسي للناطق باسم وزارة التعليم العايل، یوجد يف مجيع أحناء أفغانستان مؤسسة خاصة 
)البکالوریوس( مخس مؤسسة عامة للدراسات العليا، )عمادة الدراسات العليا يف جامعة  للتعليم العايل 

کابول، جامعة الرتبية والتعليم يف کابول، جامعة ننجرهار، جامعة بلخ، جامعة هراة( یدرس فيها أكثر 
  من مأيت ألف طالب يف کل هؤالء املؤسسات.

 الصفا الدرسي مقوامات . 5
 .املنهج األستاذ، هي: الطالب، لصّف،ل األصلّية املقّومات

 التعلم. هذا املوضوع يف ورغبتهم الطالب إقبال يف نؤثّر أن نستطيع أنّنا الف. الطالب: الشكّ 
 هي اجلامعة من إنشاء للصّف، والغایة األهم الركن هو الطالب بأنّ  اعرتفنا التعّلم. إذا عملّية یسّهل

 النهایة ويف الدرس إلی نظره نغرّي وجهة أن عندئذ نستطيع حّقاً، املعقولة متطّلباته احرتمنا وإذا تعليمه،
 التعّلم.  عملّية نسرّع أن نستطيع

 ألّن األسلوب الصّف، يف األهمّ  الركن هو األستاذ أنّ  إلی اخلرباء من كثري ب. األستاذ: یذهب
 ألنّ »بعلم اللغة وعلم اللنفس.  وعاملا لّلغة التعليمّية بالتقنّيات عاملاً  األستاذ یكن مل إذا مصريیّاً  الیكون

 علی (.25ه : 2331)مهکي،  «إجادة األستاذ علی یتوّقف به واالكرتاث وسيلة إالّ  الیكون املنهج
 أّدت اليت األسباب من یكون العربّية التكّلم بالّلغة واألساتذة علی املعّلمني مقدرة عدم املثال سبيل

 املباشر"."املنهج  عدم فاعلية إلی
 الّلغة الّلغة، علم تعليم حيث من دراسته زمن يف جّيداً  واألستاذ املعّلم نؤّهل أن نستطيع أنّنا مع

 تتطّور اليت الفرتة يف أبًدا، خاّصة صحيحة ليست اجلامعة يف التعاليم كفایة فكرة ولكن التعليم، وقواعد
 التقنية وفق معلوماته تطویر إلی دائًما یسعی عليه أن جیب فائقة. فاألستاذ بسرعة والفنون العلوم فيها

برجه  جستون لسان علی معروفة كانت قد اليت املستمرّ  فكرة التعّلم تطبيق ف  عليه هذا احلدیثة. علی
(Gaston Berger( )2116-2161 .)من معّقد مظهر اللغة ألنّ  (.51ه : 2366)جالسون، م 
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ية الميكن التصریح بأّن اإلنسان بتوازن قدراته الفطریة تستطيع أن تتعّلم البن حبيث املذهلة اإلنسان بواطن
  .منها العميقة Deep Structureوالبنية اإلکتسابية  Surface Structureالسطحية 

فعلى املسلم أن یسعى بدأب إىل طلب العلم  املستمّر، التعليم ضرورة علی اإلسالم یؤّكد فإنّ 
 آراء الیأخذ أن الكيواين إن علی األستاذ الدین جمد یقول  يف اكتساب العلم.طول حياته، وأال یتواين

 نظریّات یبدي أن الصحيح أقفاله املغلقة. بل مجيع به یفتح أن یستطيع كمفتاح حرفته يف اآلخرین
 .(22ه: 2363)براون،  تعليم الّلغة وخيتربها يف العمل حول اآلخرین آراء قراءة أساس علی

 أشرنا إليه سابًقا. وقد للصفّ  الثالث الركن هو املنهجاملنهج:  ج.

 الدراسيا  املوضوع اختيار . 4
 :الدراسّية املوضوعات اختيار يف اآلتية املالحظات مراعات الواجب من

 الصاحلة كالشرح، املناهج املتعلم. فاستخدام یفهمها حبيث للتعليم األولّية املواد تكریر أ. جیب
 .التعّلم مراحل من ولكلّ  يف كّل درس واجبه والرقابة التحكيم وممارسات التكرار، وممارسات والتوضيح،

 الغایة من تعليم ألنّ  اليومّية، والكتابّية الشفویّة بالّلغة اهتماماً  أكثر یكون أن األستاذ ب. علی
وعلی أن . (16ه : 2366)جاليسون،  التحدث وفهم املسموع خارج اجلامعة الدارسون یتعّلم أن الّلغة

یكون األستاذ قدر اإلمكان يف األحوال الطبيعية لطيفًا مع الطالب، وحيرص على مصلحتهم، وحيل 
 مشكلتهم بطریقة هادئة، وجیعل الشكوى هي آخر احللول.

به ذهن الطالب ودرجة استعداده لقبول ما یقول. ج. فعلى األستاذ أن یكون بيده ميزان یزن
 الدرجة أسلوبه مع املبتديء، مث یرتقي به شيًئا فشيًئا حّت یصل إىلفيجب على املدرس أن یتدرج يف 

 . (6/612م: 2113)رضا،  اليت یتمكن فيها من إدراك دقيق املعاين
إلی جلسة أخری.  الصفّ  من جلسة كلّ  خيتم حبيث الدراسّية املواد تنسق أن الواجب د. من

 ذلك إىل إضافة طبيعّيًا وحمسوساً، الصفّ  تعرض احلدیثة النصوص من الدراسّية املوضوعات اختيار
 .بسهولة أخری مرّة وإنتاجه الكالم املتطّورة لتسجيل اإللكرتونية اآلليات األستاذ استخدام ىف یسبب
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لغة أجنبّية، فليس من  لتعليم القدمية واملنثورة املنظومة بالنصوص الیستعان أن الواجب ه  . من
 والقرحية، بالذوق ومملوء شعوريّ  األدب موضوع ارس مبتدئ، ألنّ املعقول أن ندرس مقامات احلریری لد

 James) مهلنت جيمز بزعامة جّيدة حركة حدثت»علی املتعلم األجنيب. و فهمه یصعب وبالتايل
Hamilton) (2316- 2153)احلركة تلك اهنزمت ولكن التاسع عشر القرن أوان يف وعدد آخر م 

 (.11ه : 2331)مهکي،  «اإلجنيل للناشئني من ونصوص اختيار النصوص األدبّية بسبب
 علی سبيل املتعّلمني. وحوائج الّلغة يف استخدامها كمّية علی یتوّقف النحو قواعد ز. اختيار

 بتأليف القيام لدى األولی والثانية. وأخريًا املرحليت معه يف املفعول ندرس أن الضرورى من ليس املثال
 ومستواه، املتعّلم، ُعمرب االهتمام من البدّ  املختلفة اجلامعية الدراسيةالدراسّية للمستویات  الكتب

  .واحليز الزمين املتوافر للتدریس وحوائجه،

 يف اجلامعات األيغانية العربياة اللاغة . واقع تدريس0
حتظي اللغة العربية مبكانة خاصة لدى الشعب األفغاين بسبب ارتباطها الوثيق بالثقافة اإلسالمية 

ت اجهة، واحتواء اللغات احمللية املختلفة يف البالد؛ مثل الفارسية والبشتویة على كثري من املفرد من
لذلك فإذا أمعنا النظر يف اللغة الفارسية فإننا نكتشف أهنا حتتفظ بكثري من العربية من جهة أخرى 

لغة حتی اليوم ومل تستطع ال، وما تزال تستعمل يف احلياة اليومية األلفاظ واملصطلحات العربية الدینية
 .الفارسية القضاء عليها ألن بقاءها كان ضرورة دینية

علی الرغم من أننا مسعنا كثريًا من الكلمات العربية خالل حدیث العلماء واألساتذة، ویقال إن 
اللغة الفارسية حتتوي من الكلمات العربية ما یقدر بنحو مخسة وستني يف املائة من جمموع ألفاظها 
وهناك بعض الناس جیيد اخلطابة بل حيفظ أشعار شعرائها كحسان بن ثابت وكعب بن زهري واملنتيب 
وغريه، ولكن مع األسف ال جیيد احملاورة بالعربية بطالقة. أن االنتشار الواسع للغة العربية يف أفغانستان 

 األفغان، لدیين لدى املواطننياإلسالمية من أدناها إىل أقصاها، مل یتوقف عند الرغبة الذاتية واحلماس ا
بل یشمل اعتناء احلكومة حيث قامت علی إنشاء املدارس الشرعية؛ مثل دار العلوم العريب يف کابول 

-الذي كان له تأثري كبري يف هذا اجملال. كما كان إلنشاء اجلامعة اإلسالمية العاملية يف البلدة اجملاورة 
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 صفوف ویل العربية، األثر األكرب يف نشر اللغة العربية يفيف مطلع الثمانينيات يف مت -بإسالم آباد
اجملاهدین األفغان وحميب اللغة العربية، السيما أن هذه اجلامعة تعتمد اللغة العربية كلغة دراسّية يف عدد 

 من التخصصات. 
مور ألوالتدریس يف املدارس واجلامعات األفغانية يف العادة جمانية، ولکن بعض العائالت وأولياء ا

یفضلون إرسال أبنائهم للمدارس اخلاصة، ومل یکتفوا بإرسال أطفاهلم إىل املدارس احلكومية، علی الرغم 
أن احلکومة األفغانية جعلت التعليم جمانًيا لكل املواطنني إلی مرحلة البکالوریوس، وأصبح التعليم معركة 

إىل دفع رسوم املدارس حيث قد حيصُل  وارمزیة إىل حٍد ما يف السياسة الداخلية احمللية ألجل ذلك سع
 أطفاهلم على تعليم أفضل وهذا التعليم تنشأ من املناهج الدراسية اجلدیدة مبقتضيات العصر احلاضر.

أمر هاّم،  اصرةية املعأن تطویر املناهج وتغيريها حسب مقتضيات الظروف وتطورات العلمفلهذا 
 ة ومتوائًما يف نفس الوقت مع هویة الشعب األفغاينلكن بشرط أن یكون هذا ناجًتا عن ظروف داخلي

ال احلاضر ألجي عظيمواحتياجاته علی تنمية هذه املناهج، إذا کان اهلدف تطویر املناهج فهذا أمر 
جلهات املعنية فتدرك ا-واملستقبل على السواء. ویرجع أمهية هذا إلی تطویر املناهج ملرحلة اجلامعّية 

، اجلامعات هي اليت تقود اجملتمعات، وتوفر هلا القيادات يف كل جماالت احلياة وتدرك أیًضا أن -أمهيتها
ولذلك كان االهتمام بالتعليم العايل أكثر من أي شيء آخر، وقد أصدرت وزارة التعليم العايل قرارات 

تطویر  ةتساهم يف تطویر املفردات الدراسية وحتدیث املناهج علی مّر الزمن، وقد نفذ القرار بتأسيس "جلن
عبد الباقي، )املناهج الدراسّي" بالفعل يف مقّر وزارة التعليم العايل وطبقت يف أغلب اجلامعات األفغانية.

 (.3م: 1121
يف توثيق  -االسيما اخلليجية منه-وساهم استمرار تدفق العمالة األفغانية إىل أسواق العمل العربية 

 تواصل.العربية اليت تعد أهم املكتسبات من هذا العالقة الشعوب اإلسالمية بعضها ببعض عرب اللغة 
وبسبب هذا التوجه أصبحت العالقات املتواصلة التجاریة بني دول العرب وأفغانستان، وأیًضا اجته 
جتار العرب إلی أفغانستان والذین یقيمون يف أفغانستان، معلمني للغتهم نتيجة مطالبة حمبيها من 

على األقل  %61حتی كلمة واحدة يف اليوم. وساعد يف هذا األمر أن األفغانيني بتدریسهم إیاها ولو 
 عربية. -كالفارسية والبشتویة واألزبکية-من مفردات اللغات األفغانية احمللية 
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وأیًضا لعب دورًا هاًما وفد املؤسسات العربية يف نشر اللغة العربية على مدار السنوات العشرین 
ة العربية معاهد تدریس العربية وتوفري املدرسني العرب وإقامة دورات اللغاملاضية يف أفغانستان عرب فتح 

يف خمتلف أرجاء البالد، إضافة إىل ابتعاث مئات الطلبة إىل الدول العربية إلكمال دراستهم فيها، فضاًل 
 أالف طالب. 1عن دور مدارس األیتام اليت اعتمدت فيها مناهج عربية وزاد عدد طالهبا على 

 ختطيط علی أساس اجملتمع األفغاين يف الّلغة یتّم تعليم هو: هل هنا یطرح الذي سؤالال ولكن
 ال؟ أم علميّ 

السيما يف جامعات ختار، بدخشان، - اجلامعات األفغانية يف العربّية الّلغة تعليم واحلقيقة أنّ 
 األفغانّية، واجلامعاتيف املدارس  تعليمها علمّي صحيح، وأنّ  أساس ختطيط علی یتم -بغالن وبلخ

 أنّه اآلن. ومع حلد تاًما جناحاً  مل یلق املشفقني واألساتذة األفاضل، من املعّلمني عدد تواجد رغم
 اجملال مستفيدین هذا يف بدلونا ندلی أننا إال إىل ذلك، جلميع األسباب املؤدیة تام الميكن استقصاء

 جیري يف مبا ونقارنه الّلغات الثانویة، لتعليم علمي ختطيط من العامل اليوم موجود يف هو مما ذلك يف
 .بلدنا

 األساليب تستطيع مقاومة حّتی الزمن، مرّ  علی والتحسني التطویر إلی حتتاج القدمية األساليب إنّ 
 والنحو" الرتمجة"مثل:  املناهج املنسوخة أساس علی العربية الّلغة تعليم إنّ  املثال سبيل احلدیثة. علی

Grammar Translationالعامل يف جامعات التدریس مناهج من سنوات منذ "ذهب دوره وأقصی أثره 
 هذه بأنّ  أدركنا أنّنا ومناهجنا اجلامعية. ورغم التعليمي نظامنا والتزال تسود علی كانت لكّنها الغريب؛

 .أو تطویر تغيري أدىن دون اليوم نستخدمها إال أنّنا الثانية الّلغة تعليم يف حاجاتنا األساليب التلّبی
 على یؤكد الذي م( وهو2132-2152) (Evelyn Hatchج اإلجنليزي )ه أولني یقول» 

 القواعد تعليم منهج علی أساس الثانية الّلغة تعليم اللغة: كان  تعليم عملية النحویة يف القواعد مضار
 املنهج، والعبارات هبذا اجلمل بناء یتعّلم املتعّلم كان املنهج، هذا أساس هذا، وعلی النحویّة حّّت زمننا

 ذلك، عكس املفيد من طویلة، بينما فرتة بعد حدیثه يف العبارات هذه یستخدم كيف یتعّلم وبعد ذلك
 . (131ه: 2363)براون، بعدها النحویّة والقواعد البدایة يف احملادثة الدارس یتعّلم أن أي
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 أخرى أمام مناهج واحد منهج صمود وإنّ  وتزول، وتضعف وترتقي، ختلق، التعليم أساليب إنّ 
 التحدیث، يف هامّ  دور وللجامعات .اإلجیابّية اجلوانب وتقویة السلبّية اجلوانب وإزالة الدراسة، إىل حيتاج

 والنهضة العلم إلنتاج وحدیثة مهّمة مراكز التعليمّية؛ فاجلامعات املناهج هلذه احليویّة وإجیاد والتوسيع
 یقتضي الدراسات العليا مراكز قبل من املشروع هذا وإجناز الینكر. دورًا أساسًيا تلعب وهي اإللكرتونّية

 العامل لالستفادة من يف الناجحة باجلامعات وثيقة صلة وعلی ومبدعني جمّدین فيه یكون األساتذة أن
 .احلدیثة التعليمّية املناهج

العلوم التجربية کاهلندسة  علی جامعاتنا يف "اإلبداع" مسألة ختتصر الشدید األسف مع ولكن
 الطب واهلندسة سنوات يف قبل ألّفت اليت الكتب إنّ  نقول أن نستطيع حيث شاهبما وما والطبّ 

 وكأنّه اآلن، حّتی منذ قرون اإلنسانية أمهل العلوم يف "اإلبداع" أنّ  بينما حالًيا التفيدنا واحلاسوب
 .منسّياً  نسّياً  أصبح

 قد الطالب اّلذي أنّ  يف السبب هو فما التعليمي، نظامنا يف التخّلف أسباب ندرك أن فعلينا
 مشّكل، عربيًّا غري أن یقرأ نصًّا الیستطيع العربية اللغة تعليم يف جامعية من عمره سنوات أربع أمضی

خطأ، علی الرغم أنه تلميذ جمد وحصل على درجات عالية  دون دقائق عشر یتكّلم أن الیقدر أنّه كما
 رمّبا .الكرمي للقرآن املشّكل النصّ  یقرأ أن الطالب الیستطيع بعض األحيان يف االمتحان. ولألسفيف 

هنایة  ويف فقط، والنحویّة الصرفّية القواعد بتعليم نعتين أنّنا هو الفاضح الفشل الرئيسي هلذا السبب
 دون هلذه الكلمة؟ املفعول اسم أو الفاعل اسم یكون مثل: ماذا أسئلة إطار يف امتحانا الفصل نقيم

 ما كلّ  فينسی املتعّلم علی النصوص، القواعد تلك تطبيق يف عملّياً  أو الطالب التلميذ نشارك أن
 هذا معىن يف االمتحان. وليس عالية درجة حصل علی قد أنّه حني يف أكثر أو شهرین بعد تعّلمه

 متكّلماً  األستاذ أن الیكون الغرض الدراسّية، بل املواد من والصرف والبالغة كالنحو دروس حذف
 عملّياً، بل یقوم بتوضيح وحتليل النص املشکل. ورمّبا السبب الرئيسي درسه یكون الصّف حّتی يف وحده

اختالف أهداف اجلامعة، فبعض اجلامعات هدفها ختریج طالب  إلیيف هذا الفشل الفاضح یرجع 
ل إىل دراسة بعد أن یُنهي الدارس املرحلة األوىل ینتقیقومون بتدریس اللغة العربية لبنی جنسهم، وهلذا 
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ة برنامج ملدة ترتاوح بني سنتني إىل أربع تكون الغلبة فيها للمواد الرتبویة. وبعض اجلامعات تعىن بدراس
 ما یعرف "باللغة املتخصصة" اليت هتييء الدارس وتعينه على مواصلة دراسته يف الكلية اليت یریدها.

ف الدراسات اإلسالمية هدف جانيب تابع وليس أصياًل يف كثري من اجلامعات بينما جند أن هد
  اليت تعىن بتدریس اللغة العربية يف أفغانستان.

وهذا یعترب سبًبا سلبًيا، ومعوقًا لعطاء الدارس الذي مل یتمكن من مواصلة دراسته اجلامعية 
عّما یقدمه إلخوانه  ما حيتاجه يف حياته الذيأوختصص تربویًا ليكون معلًما للغة العربية يف بلده أوغريه 

 املواطنني.
هلذا من املهم جداً التأكيد والتأمني على أمهية الدراسات اإلسالمية ملتعلمي اللغة العربية، وزیادة 
مقرراهتا وساعاهتا، مع احلرص على تأهيل معلميها تأهيالً ميكنهم من توصيل هذه املادة بوسائل ناجحة 

 وطریقة مفيدة.
 تعليم علی عملية یكتب مجيًعا الوجوم والسكوت الطالب ویعرتى وحده، األستاذ یتحدث عندما

 :کالتايل اإلخفاق هذا واإلخفاق. وأسباب الفشل الّلغة
 حّتی اجلامعّية یالحظ فيها التكرار والثانویّة املتوسطة املرحلة طوال العربّية والقواعد الدروس أ. إنّ 

 الثانویّة. من إلی بالنظر املتوسطة، ويف اجلامعة إلی بالنسبة الثانویّة املرحلة يف قليالً  تقریًبا وختتلف
 الّلغة بتعليم تعىن كتب بتأليف اجلامعة الكتب الدراسّية وأساتذة مؤلّفي من تقوم عصبة أن الواجب

التكرارات  فيه حتذف مستقبلى مشروع يف واجلامعّية والثانویّة إلی املراحل املتوسطة شاملة نظرة مع العربّية
 .متوقّعاته اخلاّصة كّل مرحلة يف وحيّقق

مرحليت التمهيدیة واجلامعّية،  يف العربّية الكتب يف حيز أكرب یشغالن والنحو الصرف ب. أنّ 
 یتكّلمون وقليل من األساتذة أبداً  بالعربّية املدرسة يف املعّلم إلی احملادثة والتدریب. الیتكّلم تفتقر وهي

 .املتعّلم ذهن يف عملّية التعليم ملكة والتكون ممالًّ  الصفّ  یكون اجلامعة حيث يف ةبالعربيّ 
 الكلمات العربّية مئات والطاّلب التالميذ یسمع بالعربّية، الصفّ  يف واألستاذ املعّلم حتدث إذا

 یتكّلموا أن أن جنربهم على الزمن تدرجیيا؛ مرّ  علی بالعربّية التكّلم يف یرغبون وهم كّل حصة؛ يف
 بأهّنم یشعرون الصفّ  عندما یدخلون حيث أهنم ظروف الصفّ  مع یتكّيفوا أن ألهّنم جیربون .بالعربّية
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 حليفنا النجاح أن يف الشكّ  ولكن األولی صعب؛ األشهر يف القيام هبذا األمر عربًيا. بلًدا دخلوا قد
 .اصطربنا عليه ما إذا

 العربّية بتدریس الّلغة خيتصّ  مدرسة كلّ  يف الصفوف من أحداً  أنّ  إلی املتقّدمة الدراسات تشري
 .التنكر علی املكاملة مساعدة التالميذ علی مقدرة یساعد األسبوع. هذا طوال اإلجنليزیّة أو

« ؟ الّلغة العربّية دراسة فائدة هي ما»ج. إّن السؤال الذي یواجهه دائًما مّدرس اللغة العربية هو 
 الیتلقى أكثر األحيان هبا. ويف املرتبطة واملهن الّلغة هذه دراسة فوائد تبييننا عدم عن ناتج وذلك

 .لتعليمها هلا والیشعرون بباعث فائدة ال أنّه إلی فيذهبون دقيقا؛ جواباً  التالميذ
 يف اخلفّية خاّصة القدرات الوطنّية األموال ورؤوس املنافع إزاء باملسؤولّية نشعر أن الواجب من

 العلم ابتغاء إلی اجلامعية على الشهادات احلصول ىف املتمثل التعليم حافز نغرّي  وأن العلم، باحثي
 الناجتة واملهن للمتعلمني، فيها املوجودة الّلغة واإلمكانيات هذه فوائد مجيع یشرح أن جیب كفضيلة.

 وميادین العمل. العربية تعّلم عن

 العربياة و واقعها اللاغة. رؤية جلياة عن أقسام 0
قراءة متأنية ودراسة حتليلية ألهداف ومناهج تدریس اللغة العربية يف أفغانستان، أقدم رؤیة بعد 

عن أقسام اللغة العربية يف اجلامعات األفغانية. أستطيع أن حندد عدة أبعاد نأمل من هذه األقسام 
 حتقيقها من خالل الدراسة لنيل درجة البکالوریوس يف اللغة العربية وذلك كالتايل:

داد وتأهيل الطالب إعداًدا علمًيا مکيًنا. حبيث ميکن الطالب من املعرفة اللغویة علی إع -2
 املستوی الوطين واإلقليمي. ویکون لدیه القدرة لتقدمي هذه املعرفة آنًفا.

تأهيل الطالب ومتکنهم من املعرفة النظریة يف مکونات املادة األدبية ومناهجها ومصادرها  -1
 ية من خالل النظریات التعليمية املختلفة.وکيفية املفردات الدراس

متکني الطالب وتأهيلهم علمًيا وعملًيا من عمليات وخطوط البحث األديب علی أمل ختریج  -3
 طالب بصفات الباحث العلمي القادر علی حتدید املشکالت وحلها.
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ذوا خمتکني الطالب من الفهم الرصني للغة العربية والعمل علی تأهيلهم وتدریب الطالب ليأ -4
 موقعهم الدیين.

 

 ( رؤیة أقسام اللغة العربية وواقعها2جدول رقم )
 الرؤیة القسم الکلية التصنيف اجلامعة الرقم

 قسم اللغة العربية کلية اآلداب واللغات األجنبية حکومية جامعة کابول 2
 خرجغري مت قسم العربية کلية الشریعة والقانون حکومية جامعة کابول 1
 قسم اللغة العربية کلية اللغات واآلداب حکومية اينالرتبية بروفيسور ربجامعة  3
 قسم اللغة العربية کلية اللغات واآلداب حکومية جامعة ننجرهار 4
 قسم اللغة العربية کلية اللغات واآلداب حکومية جامعة بلخ 5
 قسم اللغة العربية کلية اللغات واآلداب حکومية جامعة البريوين 6
 قسم اللغة العربية کلية اللغات واآلداب حکومية جامعة هرات 3
 قسم اللغة العربية کلية اللغات واآلداب حکومية جامعة ختار 1
 قسم اللغة العربية کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية حکومية جامعة بغالن 1

 قسم اللغة العربية کلية اللغات واآلداب حکومية جامعة غزين 21
 قسم اللغة العربية کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية حکومية بدخشانجامعة  22
 قسم اللغة العربية کلية الرتبية حکومية جامعة کونر 21

 قسم اللغة العربية کلية اللغات واآلداب حکومية خوستجامعة  23

 غريحکومية جامعة سالم 24
کلية الشریعة والدراسات 

 اإلسالمية
 معهد اللغة العربية

 یدرس املادة العربية يف کل الصنوف حکومية دار العلوم العربية بکابول 25
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( والذي یوضح فيها اجلامعات األفغانية اليت تتضمن قسًما لتدریس اللغة العربية 2یشري جدول )
 إلی عّدة استنتاجات أمهها:

م علًما أن 1112یوجد يف أفغانستان ثالث عشرة جامعة. تأسست مخسة منها قبل سنة   .2
 م.2133بعض اجلامعات أیًضا وجدت قبل حکومة الرئيس حممد داوود خان سنة هناك 

م 1122م وأحدثها جامعة کونر سنة 2131أقدم هذه اجلامعات هي جامعة کابول تأسست   .1
 عة حکومية وجامعة واحدة غري حکومية.أحد عشرة جام كومن حيث التصنيف فهنا

 عدد اجلامعات اليت احتوت ضمن کلياهتا قسم اللغة العربية هي اثنا عشرة جامعة.  .3
نالحظ اتفاق وتعدد املسميات لقسم اللغة العربية يف اجلامعات األفغانية. فغالبية اجلامعات  .4

می بعض اجلامعات أطلقت مساألفغانية ذهبت إلی تسمية القسم ب"قسم اللغة العربية". کما أن 
معهد اللغة العربية. وأضاف بعضها اآلخر إليه "قسم العربية"، کما فعلت کلية الشریعة والقانون جبامعة  

 کابول بينما جامعة سالم أطلقت عليها "معهد اللغة العربية".
 واحد دار العلوم العربية يف العاصمة کابول أسست يف هنایة عهد دولة األمانية. كهنا .5

 :مها ین رئيسينيفغانية تتحدد يف إطار أّما بالنسبة مقررات الدراسية يف أقسام اللغة العربية باجلامعات األ
تعزیز الدراسات  اسرتاتيجية وزارة التعليم العايل ومقرراهتا الدراسية ورؤیتها التطبيقة يف جمال -أ

االهتمام للمتخصصني  يف صميم واألحباث ذات الطبيعة البينية، وضرورة أن تكون قضایا اللغة العربية
 واملعنيني. 
  م يف شطرها املتعلق برتسيخ قيم جمتمع1115اسرتاتيجية البينية وختطيط برناجمها إلی العام  -ب

 .يف اجملتمع األفغاين  املعرفة، والتمكني للغة العربية، وتعزیز حضور املعرفة العلمية املتجددة

 األيغانية اجلامعات يف العربياة لتعليم اللاغة املطلوبة . التغيريات2
 اإلملام احلدیثة، وبعد املناهج أساس علی الّلغة لتعليم العلمي التخطيط وجوب عن احلدیث بعد

 التغيريات يف اجلامعات األفغانية، أذكر العربّية الّلغة تعليم عملية تواجهها اليت والنواقص املشاكل ببعض
 :أربعة جماالت يف والنواقص املشاكل هذه لرفع املطلوبة
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من  خليط هو واستخدام منهج اجلامعات األفغانية، يف الّلغة تعليم مناهج يف التغيري ضرورة  .2
 :التالية النقاط مراعيا ،"علی "املنهج املباشر الرتكيز مع والرتمجة والقواعد احملادثة

 .بالعربّية الصفّ  يف األستاذ یتكّلم أن  -
 .الثاين الفصل من بالعربّية األستاذ مع الطاّلب یتكّلم أن  -
 .وخارجها اجلامعة داخل الثانية السنة من بالعربّية بالتكلم الطاّلب یلتزم أن  -
 أن یتيسر تبسط قواعد اللغة قدر اإلمکان، واخلروج عن النمطية القدمية.  -
 املالحظاتتراعى  وأن العربّية، الّلغة تعليم أهداف مع متوافقة الدراسّية املواضيع أن تکون  .2

 :التالّية
أدبّيًة  من اجلامعة دروًسا األولی والسنة التمهيدیة للمرحلة الدراسّية املوضوعات التكون أن  -

 جافًة.
 يف والتقاليد السائدة والعادات والثقافّية اليومّية املسائل على الدراسّية النصوص تشتمل أن -

 فكریًّا ونفسيًّا.  املتعّلمني علی تؤثّر حبيث هبا اخلاّصة الصور مع األفغانية املدن
 .ومناهجها املختلفة التعليمّية وللمراحل للفهم صاحلة النصوص تكون أن -
 .ترتيًبا علميًّا النصوص ترّتب أن  -
 أن ختتار النصوص حبفظها الطالب حتی تستقّر النصوص يف أذهاهنم من بدایة تعليمهم.   -
 .العربية الّلغة يف تعليم  استخدامها تقدیر حسب القواعد ختتار أن  -
 :التعليمّية )التقنيات التعليمية( األمكنة  .3
 اإلدارة التقنيات احلدیثة للجامعات التعليم العايل وزارة جانب من إداريّ  أمر یصدر أن  -

 املراحل يف واإلجنليزیّة الّلغة العربّية لتعليم لکل جماالت التعليم السيما شاشات العرض باستخدام
 .اجلامعية

 یقول أحد خرباء تعليم اللغة عن دور هذه االمکانات يف جمال تعليم اللغة الثانية: اآلالت كما
 لتعليم السمعية والبصریةَ  استعمال اآلالت اخلارجي. یلزم والعامل الصفّ  بني جسر للتعليم املساعدة

 .العربّية الّلغة
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 :األستاذ . 4
 .الصفّ  يف الطاّلب یشارك وأن وحده فّ الص يف األستاذ الیتحدث أن -
 ویطّلع لتعليم الّلغة احلدیثة اإلبداعات من ویستفيد یوميًّا والدراسة باملطالعة األستاذ یهتمّ  أن -

 .التدریس يف اجلدیدة املناهج علی

 .  نتائج االحصاءات الدراسة10
ليلها، أدوات البحث مع حتتتناول هذه النتائج كل البيانات واملعطيات اليت مُجعت من خالل 

 :واملتمثلة يف الدرجات اليت حتّصل عليها أفراد العينتني الناطقني بالفارسية والناطقني بالعربية كالتايل
من الطالب الناطفني بالفارسية  %61،31املستوى املتفوق: ال یوجد يف هذا املستوى سوى 

)ن.ع(. یالحظ هنا نسبة تفّوق )ن.ع( من الطالب الناطقني بالعربية  %31،11)ن.ف( مقابل 
الكبري مقارنة بنسبة زمالئهم )ن. ف(، وإن دل هذا على شيء فإمنا یدل على أن )ن. ف( أكثر 

 معاناة لصعوبات تعّلم اللغة العربية من غريهم.
 %5333( جند 31و 16املستوى املتوسط: بالنسبة للمستوى املتوسط )ترتاوح درجاته ما بني 

(. بينما جند نسبة 16-34) اأْلدىنَ  أن أغلب الطالب یتواجدون يف فئات الدرجات من )ن.ف(، إال
 (.31- 31لكنهم یتجمعون يف فئات الدرجات العليا ) %41،22الطالب )ن.ع( تبلغ 

، من )ن.ع( %334من )ن. ف( و  %52،31املستوى الضعيف: یوجد ضمن هذا املستوى 
ئهم )ن.ع(. وللتحقق من هذه الفروق طبقنا اختبار ویتضح أن الطالب )ن.ف( أكثر ضعفا من زمال

ومن خالل هذه النتائج  1،112؛ الفرق دال عند مستوى الداللة 31،21]ت[ فكانت قيمته هي 
 ميكن أن نستخلص ما یلي:

. إن الدرجات اليت حتّصل عليها طالب الفارسية تنخفض اخنفاًضا ملحوظًا عن تلك اليت حتّصل 2
 ظ انتشار الضعف والصعوبات عند األولني عنه عند األخريین.عليها زمالؤهم ویالح

. اتضح أن طالب الصف األول أكثر حصواًل على الدرجات من زمالئهم يف الصف الثاين، 1
 وهذا يف كال العينتني )ن.ف( و )ن.ع(.
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 . تبني من خالل النتائج أن نسبة املتفوقني مرتفعة عند الناطقني بالعربية عنه عند الناطقني3
 بالفارسية.

. ینتشر الطالب يف املستوى املتوسط أكثر منه يف املستویني اآلخرین، علًما بأن الطالب 4
 )ن.ف( ینتشرون يف الفئات الدنيا للدرجات وذلك عكس زمالئهم )ن.ع( .

 . وأخريًا تبنّي أن الطالب غري عرب یعانون ضعًفا كبريًا يف حتصيلهم للغة العربية، بينما یبقى5
 ء األخريین.هذه اللغة حيايب هؤالمستوى حتصيل زمالئهم مقبواًل بل وحسًنا، مما یدّل على أن تدریس 

 نتائج الدراسة. 11
يف  ية أسًسا مفيدًة، ومناهج تساعدومن املمكن أن نستخلص من هذه الدراسة التحليلية وامليدان

تدریس اللغة وتعلمها إذا أردنا توجيه األعمال الوصفية للنفع بدقة وذكاء، ولكن مهمة عامل اللغة ینتهي 
مبجرد أن یقدم لنا بكل دقة أعماله الوصفية، وفيما وراء ذلك. من مؤهالت معلم اللغة املتعددة واملتنوعة، 

باللغة اليت یدرسها، وميكنه أن یتكلمها ویفهمها كلغته الوطنية، أو أقل البد أواًل أن یكون على علم 
قلياًل. كذلك جیب أن یكون على قدر من املعرفة بالغة العربية املعاصرة. أهم النتائج اليت یراها الباحث 

 من خالل ما سبق هي کالتايل:
 يف األغلب یرّكز ألنّه حامسة حتّدیات اجلامعات األفغانية يف العربّية الّلغة تعليم نظام یواجه -2

باللغة القومية  الصفّ  یتكّلمون يف األساتذة وألنّ  والقواعد(، )الرتمجة علی املناهج القدمية واملنسوخة
 )الفارسّية والبشتویة(.

اجملال  هذا سدیدة يف خطوات خيطوا قد استطاع أن قسم اللغة العربية يف جامعة ختار أنّ  رغم -1
 على التغلب وذلك ألن جناًحا باهرًا، تلق مل املساعي هذه أن إال التعليم يف احلدیثة تقنّياتباستخدام ال

 األساتذة اجلامعيني يف العامل العريب، بني التواصل العلمي فيما یتطلب املوجودة العراقيل والتحدیات
وأیًضا أن یلقن الطالب كيفية التعلم الذايت إذ قد دلت التجارب على أن الدروس  .عمل الزمرة ویقتضي

 اليت یتعلمها املرء من تلقاء ذاته هي أحسن ما یتلقنه من ضروب العلم يف حياته.
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أوصت الدراسات على أمهية التدریس املتمایز املعتمد على التقنية والتعلم يف احلضور والذي  -3
 عل مع أنشطة القراءة والكتابة بواقعية ومرونة أكرب.یتيح للمتعلم التفا

هتم اويف اآلونة األخرية ازدادت نسبة اإلقبال علی املعاهد اإلجنليزیة التجریبية واللغویة و -4
القائمون على سياسة التعليم يف وزارة التعليم العايل منذ وقت مبكر بتعليم اللغات وحظيت اللغة 

للغة العربية  وکانت تعليم اوهبت احلضور واالقبال علی جمال  حّت یومنا هذا. اإلجنليزیة باالهتمام األكرب
من أبرز عوامل ضعف مکانة اللغة العربية بني الشباب األفغان علی الرغم من أهنا مستمد من الدین 

 اإلسالمي.
لعاملني لاإلسهام يف رفع الوعي اللغوي، وحتسني الكفاءة اللغویة، وتطویر املهارات التواصلية  -5

يف القطاعات احليویة وتشجيع ودعم الباحثني على إجراء البحوث والدراسات يف القضایا والظواهر 
اللغویة املعاصرة عالوة على توثيق العالقة وحتقيق الشراكة مع املراكز البحثية العاملية املتخصصة يف 

 اللغویات التطبيقية.
ة وعلوم الدین ني، واملهتمني بشؤون تدریس اللغة العربيوأسأل هللا أن یعني ویوفق املسؤولني، والقائم

 ألبناء املسلمني، وأن یتقبل منهم، ویبارك يف جهودهم، ویيسر لالحقني التأسي بالسالفني.

 . التوصيات واالقرتاحات12
األساليب واملناهج اليت وضعت لتدریس اللغة العربية  یعد کل هذا العرض ختلصنا و وصلنا إلی أن 

 أن الضروري تعليم اللغة العربية يف عصرنا احلاضر. ومن يف وزارة التعليم العايل التلّبی حاجاتنايف 
 أسلوب ألنّ  باألمکنة والتقنيات التعليمية املعاصرة، نستخدم األساليب املتعددة يف تعليم الّلغة ولنستعنيّ 

 التقنّيات تطّور مع تری من ذلك التغيري فلهذا جیب تغريه تدرجیًيا وأن لن یكون ثابًتا طوال احلياة التعليم
 .العامل يف اجلدیدة مناهجها ووسائطها وفق احلدیثة

ما  كز علی وضع رؤیة واضحة ورسالة إليها کلية اللغة العربية يف اجلامعات األفغانية وذلالرتكي
 تفتقر إليه الکليات بإستثناء بعضها کما يف جامعيت کابول وجامعة الرتبية والتعليم وجامعة ختار.
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حتتاج اجلامعات األفغانية إلی عملية تطویر املناهج وأساليب التدریس وفًقا ملتطلبات واحتياجات 
قدر من قيق أكرب فىف حتك هبوذلالعصر وأیضا حتتاج الوحدة املوضوعية يف األساليب واملناهج الدراسية 

  النجاح  والوصول للهدف التعليمي.
ر الطرق وأكثأقضی جهد وهم يف سبيل اجیاد اللغة العربية بذلك  ينرجو من األساتذة ومعلم

فعالية لتحسني وتصویب اللغة وزیادة املفردات والكلمات بالنسبة لشخص العامة الیرید التوسع يف 
 النحو والصرف بغري فائدة.

من األمة املسلمة واإلخوة العرب املسلمني أن ال ینسوا إخوهتم يف أفغانستان وحُيُيوا الذکریات نرجو 
السابقة ویستفيدوا من هذا اجلو احلاکم يف أفغانستان بإنشاء اجلامعات واملراکز التعليمية واملکتبات 

الثقايف وإنشاء  لی اجلهادالّعامة وبقبول جيل من الطالب يف اجلامعات العربية، أکثر من قبل وندعوهم إ
 القنوات الفضائية العلمية لنشر الدین والسنة بني عامة الشعب.

  املوضوعات اآلتية:يف املکتبة العربية إثراءيف األخري أقرتح دراسة العلمية بوسيلة الکوادر اجلامعية 
 القيم االقتصادیة والسياسية للعنایة بدراسة اللغة العربية يف أفغانستان. -2
 إعادة تنظيم الطرق اخلاصة لتدریس اللغة العربية علی أسس من النظم الرتبویة احلدیثة.وجوب  -1
، فشل الطرق القدمية املتبعة يف تعليم اللعة العربية يف أفغانستان العتمادها کليًة علی الرتمجة -3

 ولعنایتها الکربی بالدراسات النحویة العتيقة.
 الکربی لتدریس اللغة العربية. املطالبة بإنشاء املعاهد يف املدن أفغانية -4

 يهرس املصادر واملراجع
 لغة العربيةلبا .أ

، فربوري، يغانستانجلنة الدکاترية يف أ املوقع يف تعليم اللغة العربية للشعب األفغاين" مقالةباسل، گل حممد، " -2
 .41م، العدد1121

 ه (.2413 )بريوت: مکتبة اهلالل،، البيان والتبينياجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبربن حمبوب الکناين،  -1

 .6م، العدد2113، جملة املناررضا، حممد رشيد، "درس عام يف العامل اإلسالمي والتعليم العلوم اإلسالمية"،  -3
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، مجعية االصّلح والتنمية االجتماعيةموقع الشعب األفغاين وأزمة اهلویة"، مقالة عبد الباقی، مصباح اهلل، " -4
www.eslahonline.net/arabic ،210201م، عدد. 

 ، القاهرة.165م، العدد 2152،  جملة الرسالةقطب، سيد، "اللغة العربية يف العامل اإلسالمي"،  -5

 م(.1113، 15، )بريوت: دار الفکر، طأصول الرتبية اإلسّلميةالنحالوي، عبد الرمحن،  -6

، 2ية، طدمشق: دار البشائر اإلسالماللغة العربية وأيغانستان يف القرن العشرين، ) عبد اهلل خاموش،هروي،  -3
 م(.1124

 ،املوقع التصفحیوسفي، حممد، "تدریس اللغة العربية؛ حبث يف الطرائق واملناهج"، مقالة يف  -1
www.loghatona.net ،1123.م 

 لغة الفارسيةلبا .ب
، 2)کابل: انتشارت ميوند، ط م2010-1203عصری ايغانستان از معارف اندیشمند، حممد اکرام،  -1

 م(.1122

باسل وغفوري، گل حممد وشریف هللا، مقالة"نشاندهي فرصت های کاری فارغ التحصيالن زبان وادب عربی  -21
 .11-51م( ص1112، 2، السنة الثانية، العدداجمللة العربية الدولية للبحوث اخلّلقةدر افغانستان"، )

بيات ، ترمجه: جمد الدین کيواين، )هتران: جمتمع دانشگاهی اداصول يادگريی وتدريس زبانبراون، ایچ داگالس،  -22
 ه (.2363وعلوم انسانی، 

 ه (.2361، ترمجة: امري فرمهند پور، )هتران: انتشارات سایه، روانشناسی آموزش زبان خارجیبلياف، ب.و،  -21
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