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ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إىل إجراء مقارنة تفصيليّة بني تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،
لألغراض اخلاصة ،وتعليمها ألغراض احلياة (األغراض العامة) ،مع إجراء دراسة ميدانية على عينة من
متعلمي العربية من غري الناطقني هبا ،يف مركز اللغات يف جامعة الريموك للوقوف عند مدى قدرة الطلبة
على حتديد الغرض من تعلّمهم للغة العربية ،وحتديد حاجاهتم هلا .وقد اُعتمد يف البحث على املنهج
الوصفي التحليلي املستند إىل دراسة تطبيقية تعتمد على استبانة حمدَّدة األسئلة .وكان من أبرز النتائج اليت
املوحدة على غرار االسرتاتيجية األوروبية يف تعليم اللغات
توصل إليها البحث :غياب االسرتاتيجية العربية َّ
ّ
احلية (ومنها العربية) ،وغلبة الرؤى الفردية اليت يق ّدمها دارسون خمتصون ،أو مراكز حبثية صغرية ،فيما
يتعلق ابجلانب النظري والتطبيقي على صعيد بناء الربامج ،وغياب اجلهود اجلماعيّة املتكاملة اليت تراكم

اخلربات وتستفيد منها ،والقصور الواضح يف الدراسات التطبيقية اليت تق ّدم برامج لتعليم العربية ألغراض
خاصة ،والتداخل بني املفهومات االصطالحية ،والسيّما العربية للحياة والعربية ألغراض خاصة ،وغلبة
الطابع االجتهادي لربامج العربية لكافة برامج تعليم العربية لغري الناطقني هبا ،نتيجة غياب االسرتاتيجية
العربية املوحدة.
ُ م ِّّ
درسة ،جامعة الريموك ،مركز اللغات ،اململكة األردنية اهلامشية.
 أستاذ دكتور ،اجلامعة األردنيّة ،كليّة اآلداب ،اململكة األردنية اهلامشية.
أرسل البحث بتاريخ 2018/12/3م ،وقبل بتاريخ 2019/4/21م.

تعليم اللغة العربيّة للنّاطقني بغريها بني األغراض اخلاصة وأغراض احلياة مقاربة نظريّة وتطبيقيّة وآفاق مستقبليّة

.الفروق-خاصة
ّ العربية ألغراض-العربية للحياة- الناطقني بلغات أخرى:الكلمات املفتاحية
Abstract
The study aims at conducting a detailed comparison between the teaching of Arabic
language for non-native speakers for special and general purposes. A field study was
conducted on a sample of non-native Arabic language learners at the Languages
Center at Yarmouk university to identify the learners’ ability to determine their
purpose and need of studying the Arabic language. The descriptive analytical methods
were used in the applied part of the study through a limited number of questionnaires.
The most salient conclusions of the study are: lack of unified Arab strategy similar to
European strategy for teaching live languages (including Arabic); dominance of
individual visions, provided by specialized scholars or small research centres,
concerning theoretical and applied aspects on creating programs as well as the lack of
integrated and collective efforts that accumulate experiences to benefit from them; the
clear shortage in applied studies that offer programs for teaching Arabic, for special
purposes; overlapping between concept to understand teaching Arabic for life and
Arabic for special purposes; dominance of ad hoc approach in Arabic language for all
Arabic language teaching programs for foreigners, as a result of the lack of unified
Arab strategy.
Keywords: teaching Arabic language, non-native speakers, special purposes, life
purposes.
Abstrak
Kajian ini bertujuan membandingkan di antara mengajar bahasa Arab kepada bukan
penutur asli untuk tujuan umum dan khusus. Satu kajian lapangan telah dijalankan
terhadap pelajar-pelajar bukan Arab di Pusat Bahasa Universiti Yarmouk untuk
mengenalpasti kebolehan mereka untuk menentukan tujuan dan keperluan
mempelajari bahasa Arab. Metod deskriptif dan analitikal digunakan untuk bahagian
practical kajian melalui agihan soal selidik. Di antara dapatan terpenting kajian ialah:
kekurangan strategi bersama Arab yang serupa dengan strategi negara Eropah untuk
mengajar bahasa hidup (termasuk bahasa Arab) ; penguasaan visi individu yang
diberikan oleh pakar atau pusat-pusat kajian yang kecil berkenaan aspek-aspek teori
dan praktikal dalam membuat program juga kekurangan kerjasama untuk
memanfaatkan pengalaman masing-masing sebaik mungkin; kekurangan yang jelas
dalam kajian gunaan yang menawarkan kursus-kursus dalam pengajaran Bahasa Arab
untuk tujuan khas; pertindihan di antara konsep untuk memahami pengajaran bahasa
Arab untuk tujuan kehidupan dan khas; banyaknya pendekatan tidak terancang dalam
program pengajaran Bahasa Arab kepada bukan Arab kerana ketiadaan inisiatif
strategik untuk mengisi jurang tersebut.
Kata kunci: Pengajaran Bahasa Arab – bukan penutur Arab asal – tujuan khas –
tujuan kehidupan
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مق ّدمة:

يسود العامل املعاصر اهتمام واضح ابللغات ،تعليمها وتعلُّمها ،لغري أبنائها حتت أتثري متغريات
ُ
تقرب املسافات ،وتستدعي توظيف كثري من الوسائل لفهم اآلخر ،ومن أهم مظاهر التطور
جديدة ّ
احلضاري يف هذا القرن ،االهتمام الواضح بتدريس اللغات احليّة ،وتطوير هذا التدريس ،ليواكب
تفهم
كل فرد يريد ّ
متطلبات احلياة العصرية ،من هنا أصبح (تعليم اللغات مطلبا ُم ّ
لحا ،يفرض نفسه على ّ
1
العامل الذي حوله ،من هنا حظي تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ابهتمام كبري من دول العامل).
إ ّن املتتبع لتعليم اللغة العربية يالحظ أهنا يف انتشار كبري ،وخاصة يف السنوات األخرية املاضية،
وهذا االنتشار لألسباب الدينية ،والسياسية ،واالقتصادية ،والعسكرية ،وغريها2.
ّ
ّ
ّ
ّ
خاصة يف العقدين
لقد اتّسع نطاق تعليم وتعلّم العربية بوصفها لغة أجنبية يف خمتلف بقاع العامل ّ
األخريين ،فاللغة العربية هي اللغة الثانية اليت جيري تدريسها إجباري يف معظم البالد اإلسالميّة ،كما أهنا
يتم تعليمها يف كثري من البالد األوروبيّة
أهم اللغات األجنبيّة اليت ّ
هي اللغة الرابعة أو اخلامسة من بني ّ
حتتل مكان ال أبس به يف كثري من جامعات الواليت املتحدة ،بل إن عددا كبريا من
والعربيّة اليوم ّ
3
املدارس الثانوية أدخلت العربية ضمن اللغات احليّة اليت خيتار منها الطالب لغته الثانية.
وتنقسم برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا إىل نوعني رئيسني :برامج لتعليم العربية
الصفات ،وهدفه العام
عامة ينخرط هبا متعلّمون متعددو ّ
العامة وهي ذات طبيعة ّ
للحياة ،وهي الربامج ّ
خاصة ،وهي
هو حتقيق التّواصل يف مواقف احلياة املختلفة .والنوع الثاين برامج تعليم العربية ألغراض ّ
عامة هي حاجتهم؛ ألن يتعلموا العربية
برامج ذات طبيعة ّ
وموجهة ملتعلمني مشرتكني يف صفة ّ
خاصة ّ
حلاجات وأغراض معيّنة (دينيّة ،إعالميّة ،سياسيّة ،دبلوماسيّة...،إخل).
يؤّكد حممود الناقة َّ
َقره امليدان الرتبوي،
أن أمهية دراسة حاجات الدارس وأغراضه من التعلم أمر أ ّ
و َّ
أن مفهوم احلاجات واألغراض كأساس لبناء املنهج قد أصبح أمرا منتشرا ومعروفا اآلن ،والسعي إىل
تطبيقه عمليّا قد أصبح أيضا أمرا واقعيّا ،كما َّ
إن بناء املناهج يف ضوء هذا األساس أيخذ يف اعتباره أوال
الدارس حبيث ال يرتك املناهج التعليمية خاضعة للموضوع الدراسي ،واحملتوى ،واهتمامات املعلّم
4
واجتهاداته.
أي حماولة لتطوير واقع تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ال ب ّد أن تنطلق من
ومن هنا ،فإن ّ
املوجه لغري الناطقني هبا من حيث املناهج وطرق
دراسة الواقع املوضوعي لوضع تعليم اللغة العربية ّ
املختصني بذلك ،ودراسة أوضاع املتعلّمني وخصائصهم ،ووضع
التدريس ،وواقع إعداد املعلمني
ّ
اسرتاتيجيات التعليم.
فالشك يف أن تعليم اللغات لغري الناطقني
كما ال ب ّد من الرتكيز على أهداف التعلم وغايته،
ّ
هبا ،السيما يف الدول املتطورة ،بدأ يُعىن ابجتاهات جديدة وبتخصيص التعليم ،فلم يعد تعليم اللغات
ملحة وحاجة تواصليّة هتدف
مقتصرا على تعليمها للحياة ،بل ابت تعليم اللغات ألغراض خاصة ضرورة ّ
إىل حتقيق غايت براغماتية نفعيّة يُستفاد منها يف احلياة العمليّة ،من هنا حياول هذا البحث تقدمي حملة
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عن تعليم اللغة العربية للحياة ،وألغراض خاصة لغري الناطقني هبا ،ليق ّدم من خالل هذا الفهم بعض
التوصيات اليت حتتاج إليها العربية؛ للوصول إىل تصور أفضل يف تعليمها.
ِّ
خاصة ،وألغراض احلياة
قُ ّدمت دراسات كثرية تناولت تدريس العربية لغري الناطقني هبا ألغراض ّ
التطبيقي 1،وميكن أن نلحظ على تلك الدراسات وعلى غريها ،التداخل
النظري و
من اجلانبني
ّ
ّ
االصطالحي بني مفهوم تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة ،ومفهوم اللغة العربية للحياة ،كما غلب على
تلك اجلهود الطابع الفردي ،فمعظم تلك األحباث تنطلق من رؤية كاتبها وجتربته وتصوراته ،ومن ثّ مل
تستند إىل اسرتاتيجية مؤسساتية ،أو اسرتاتيجية عربية متكاملة تق ّدم تصورا ِّ
لكال املفهومني ،وتضع
ّ ّ
ّ
ّ
كل من طعيمة والناقة (2006م) طرح أبرز
اخلطط لتأليف الربامج التعليمية لكل منهما .وقد حاول ّ
القضاي والتساؤالت فيما يتعلق هبذين املفهومني ،سواء منها ما يتعلق ابملنهجيات ،أم تلك املتعلقة
بصعوابت التعلم ،من هنا ميكن القول أن التحديد االصطالحي واملفهومي هلذين املفهومني هي نقطة
االنطالق لوضع اسرتاتيجيات تعليمية عربية.
أولا :حملة اترخييّة عن غاايت تعلّم العربية ألغراض خاصة
شهدت اللغة العربية منذ بدء الدعوة اإلسالمية ،ودخول األقوام من غري الناطقني هبا يف اإلسالم
إرهاصات تعليم اللغة ألغراض خاصة ،وهذا الغرض هو تعلم العربية ألغراض دينيّة ،فاملسلمون الذين
دخلوا مجاعات يف اإلسالم ،أصبح هلم هدف كبري وهو تعلّم العربية لفهم القرآن الكرمي مصدر الدين
اإلسالمي 5،كما تضافرت عوامل ِّع ّدة لنشوء مفهوم اللغة العربية ألغراض خاصة من ذلك أن هناية
احلرب العاملية الثانية قادت الغربيني إىل االهتمام ابللغات يف حماولة منهم لفهم نفسية شعوب العامل
يهمنا هو النشاط اللغوي الذي قامت به فئات خمتلفة من لغويني ،وعلماء
الثالث وكيف يفكرون ،وما ّ
النفس ،وعلماء االجتماع؛ ما أسفر عن مفهوم اللغة ألغراض خاصة ،ث تلت ذلك أزمة النفط يف
السبعينيات تلك األزمة اليت قادت إىل تدفق املعرفة ورأس املال الغريب على البالد العربية؛ ما أوجد ضرورة
لتعليم العربية ألغراض خاصة تسد حاجات هؤالء ِّ
الفرجنة؛ أما أحـداث سبتمرب 2001م ،فقد نبّهت
فتوسعوا يف
الغرب إىل بعض مواطن اخللل والقصور يف دراسة اللغات الشرقية ال سيما اللغة العربيةّ ،
شك أن مفهوم العوملة والتجارة احلرة سيزيدان
تعليمها ألغراض خاصة عسكريّة كانت أو اقتصاديّة .وال ّ
6
حولت
من احلاجة إىل مفهوم العربية ألغراض خاصة  .وقد خلّص الباحثون يف هذا اجملال املتغريات اليت ّ
7
لعل من أمهها:
اجلهود إىل ح ّد ما حنو برامج تعليم العربية ألغراض خاصة ،و ّ
 .1اتّساع االهتمام بتعلم العربية وتعليمها بشكل عام.
1
لعل من أبرزها :دراسة حيىي اللحام ( 2013م) :أسس مقرتحة لبناء برنمج لتعليم اللغة العربية ألغراض خاصة ،ودراسة إسالم يسري
و ّ
علي ( 2008م) :منهج متكامل لتعليم العربية لألغراض الدبلوماسية ،ودراسة عبد الرمحن شيك (2007م) :تعليم اللغة العربية ألغراض
خاصة من التخطيط إىل التنفيذ ،ودراسة رشدي أمحد طعيمة وحممود الناقة (2006م) :تعليم العربية ألغراض خاصة مفاهيمه ومنهجياته،
املشكلة ومسوغات احلركة ،ودراسة اتج السر محزة الريح (2003م) اللغة العربية ألغراض خاصة يف الواليت املتحدة ،ودراسة عشاري
أمحد (1983م) تعليم اللغة العربية ألغراض حمددة.
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وحتول حركة العمالة الوافدة من الدول األوربية إىل منطقة
 .2تزايد االهتمام ابملنطقة العربية
ّ
اقتصاديّ ،
خاصة مثل شركات البرتول ،وقطاع السيارات ،وقطاع
اخلليجّ ،
وتوزع الوافدين على قطاعات عمل ّ
الصحة ،ووسائل االتصالّ ،أدى ذلك إىل انتشار احلاجة لتعلم العربية يف هذه القطاعات،
األعمال ،و ّ
وطالب الوافدون يف بعض هذه اجملاالت بربامج خاصة تتع ّدى حدود العربية للحياة ألغراض خاصة .ويف
مقابلة مع عدد من األطباء األجانب يف مستشفى توام مبدينة العني (املستشفى التعليمي بكلية الطب
عربوا عن حاجتهم هلذه الربامج وعدم حاجتهم لربامج العربية للحياة ،حيث تعلّموا
جامعة اإلمارات) ّ
الكثري منها خالل وجودهم يف دول عربية أخرى.
 .3شعور الوافدين من غري الناطقني ابلعربية للجامعات العربية ،والدارسني يف أقسام اللغات الشرقية،
والدراسات الدينية ابجلامعات األجنبية ،أبهنم ليسوا يف حاجة لتعلم العربية للحياة ،قدر حاجتهم لتعلم
التخصصيّة.
العربية ألغراض الدراسة األكادميية
ّ
.4بروز اجتاهات جديدة يف الدراسات اللغوية كأثر من آاثر تلبية احلاجات اخلاصة لتعلم اللغة .ولقد
كثرت الكتاابت اآلن حول حتليل اخلطاب  discourse analysisوخصائص اللغة يف بعض
الكتاابت العلمية واألدبية ،واالقتصادية ،والسياسية ،واإلسالمية...إخل ،وحتول االهتمام إىل حد ما ،من
احلديث عن اخلصائص العامة للغة العربية إىل املالمح املميزة للكتابة يف جماالت خاصة.
اثني ا :املفهومات األساسيّة
 .1تعليم العربية للحياة:
يقصد به تعليم اللغة العربية يف الربامج العامة اليت تشمل قطاعا من اجلمهور متع ِّّدد الوظائف،
واخلصائص ،واالهتمامات ،وغري ذلك من أمور خيتلف فيها هذا اجلمهور ،ابستثناء شيء واحد يلتقون
عنده ،وميثّل القدر املشرتك بينهم ،أال وهـو أهنم يتعلمون اللغة لقضاء شؤوهنم يف احلياة بشكل عام .ومع
هذا اجلمهور يصعب حتديد احلاجات اللغوية اخلاصة إال أن تكون متّصلة ابملواقف احلياتية العامة (يف
السوق ،يف املعهد ،يف دور العبادة ،يف السفر ...إخل) 8،وبشكل عام ميكن القول إن تعليم العربية للحياة
هو تعليم يف الربامج العامة ينخرط فيها مجهور متع ِّّدد الصفات ال يهدف من تعلّمه للعربية سوى االتصال
9
ويعرف إجرائيّا أبنه الربامج اليت تُرّكز على تزويد الطالب ابملهارات
ابلعربية يف مواقف احلياة املختلفةّ ،
10
يسر عملية االتصال العام يف مواقف احلياة اليت يشرتك فيها اجلميع.
واملعلومات اليت تُ ّ
 .2تعليم العربية ألغراض خاصة:
مقرراته بصفة رئيسة ،وفق حتليل مسبق للحاجات اإلبالغيّة
يعرف أبنه املنهج الذي ُح ّ
ددت مواد ّ
للمتعلم ،وليس على أساس تفضيل املعلم أو املؤسسة التعليميّة اليت يعمل هبا ملنهج معني يف تعليم اللغة
وهكذا يكون الرتكيز على املتعلم وعلى األغراض احملددة اليت من أجلها يتعلم اللغة األجنبية ،فنجد أن
11
الربنمج الدراسي كله مبين على هذا املفهوم.
يتمحور هذا املفهوم يف اإلجابة عن السؤال اآليت :ملاذا حيتاج الدارس إىل تعلم لغة أجنبية؟
واإلجابة عن هذا السؤال ترتبط ابلدارس يف املقام األول ،والنمط اللغوي املطلوب تعلمه ،والبيئة اليت
يود الدارس تعلم لغة ما ،فغرضه قد
سيتم فيها تعلم اللغة ،واحلاجات حتددها األغراض اليت من أجلها ّ
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يكون أكادمييّا أي لفهم املادة اليت يدرسها بتلك اللغة ،أو مهنيّا كالعمل يف مؤسسة جتارية...إخل .وقد
12
كز على الدَّارس وحاجاتِّه،.
الوقت واجلُ َ
حدد بعض الباحثني مزاي هذا املفهوم مبا أييت :يوفّر َ
هد ألنّه ير ُ
أقل تكلّفة من تعليم اللغة
وأكثر مالءمة للدارسني لتناغمه مع حاجاهتم ،ويساعد يف عملية التَّعلم ،و ّ
ألغراض عامة.
ولعل أكثر
فتعليم اللغة العربية ألغراض خاصة مفهوم متعدد األبعاد ،مبثل ما تعددت تعريفاتهّ ،
التعريفات شيوعا أنه تعليم اللغة ألغراض خاصة ،مدخل لتعليم اللغة تستند كافة عناصره ،من أهداف
وحمتوى وطريقة تدريس ،إىل األسبـاب اليت دفعت الدارسني لتعلم اللغة؛ أما التعريف األكثر مشوال
واألحدث ،فهو التعريف الذي ق ّدمه كل من "توين داديل إيفانز" و"ماجي جون" .يستند تعريف تعليم
اللغة ألغراض خاصة خلصائص أساسية ثالثة ،وأربع خصائص اثنوية أو فرعية فيما أييت:
أ .اخلصائص الرئيسة لربانمج اللغة ألغراض خاصة:
يصمم ملواجهة حاجات معينة للمتعلم.
 َّ يو ِّظّف املنهجيات واألنشطة املناسبة للمجال الذي خيدمه. يركز على اللغويت (قواعد ،معجميات ،أساليب) واملهارات وأساليب اخلطاب املناسبة هلذهاألنشطة.
ب .اخلصائص الفرعية للربانمج:
 قد يتعلق الربنمج مبجال أو عدة جماالت معينة. قد تستخدم يف بعض املواقف التدريسية منهجيات خمتلفة عن تلك اليت تستخدم يف الربامج العامةلتعليم اللغة.
يصمم الربنمج غالبا للمتعلمني الكبار سواء مبعاهد ومؤسسات تعليم الكبار أو مواقف العمل
 َّيصمم الربنمج لطالب املرحلة الثانوية.
املهنية ،ومع ذلك فقد َّ
يصمم الربنمج بشكل عام لطالب املستوى املتوسط أو املتقدم .ذلك أن معظم هذه الربامج تفرتض
 َّتوفر خلفية لغوية أساسية عند الطالب ،وإن كان ميكن استخدامه مع املبتدئني أيضا.
 .2أوجه التشابه بني تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة وتعليمها ألغراض احلياة:
أوجز تلك األوجه كل من طعيمة والناقة ابلنقاط اآلتية 13:كال الربنجمني يع ّدان لغري الناطقني
َ
ابلعربية ،وكال الربنجمني يشرتكان يف الدقة يف حتديد هدف تعليم اللغة ،فاهلدف العام لكال الربنجمني هو
متكني الدارس من االتصال اجليد ابلعربية مع الناطقني هبا ،وكال الربنجمني يستلزمان منهجية العمل ،سواء
يف حتديد املهارات أو األهداف العامة واخلاصة ،أو إعداد املواد التعليمية ،أو التقومي ،وغري ذلك.
 .3الفروق بني تعليم العربية للحياة وتعليمها ألغراض خاصة:
14
الفروق بني هذين الربنجمني تظهر يف النقاط اآلتية:
أ .احلاجات :يتضمن الربنمج العام )للحياة) تغطية واسعة للحاجات؛ حبيث يشمل كل عام
وواسع فيها ،ليشمل جماالت احلياة مجيعها؛ أما العربية ألغراض خاصة فيغطي حاجات مركزة وحمددة
وخاصة يف جمال حمدد.
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ب .احملتوى) :املوضوعات ،اخلصائص اللغوية ،املفاهيم الثقافية واالجتماعية(؛ إذ يف الربنمج العام
تغطية ما يناسب احملتوى مع مواقف االتصال العامة؛ أما يف العربية ألغراض خاصة فإن التحديد
والتخصيص والرتكيز مسة احملتوى نتيجة الختالف اجملاالت واختالف املصطلحات فيها من جمال آلخر،
كذلك احلال لسياق الثقافة وجمتمع اللغة الذي يتوجه إليه.
ج .الغرض :يف الربنمج العام جند أن الغرض غري حمدد ،فالغرض مرتبط إبتقان املهارات اللغوية
العامة لالتصال يف املواقف االجتماعية ،كما أنه مبين على مستويت متعددة تبدأ مع املبتدئ وتنتهي
ابملتق ِّّدم )خطة طويلة بعيدة املدى( وخربة الدارس فيها تراكمية .أما يف العربية ألغراض خاصة فاألهداف
اإلجرائية مصوغة بشكل يتماشى مع احلاجات اللغوية ،واألغراض حمددة مسبقا مبا يقود إىل األهداف،
كما أن الغرض له هناية واضحة.
د .النتماء جملتمع لغوي :واملقصود ابجملتمع اللغوي ما يفرضه اجملتمع من سياقات ثقافية
واجتماعية ،وهلذا جند أن تعليم العربية يعتمد بشكل مباشر على اجملتمع اللغوي الذي يتم فيه؛ أما تعليم
العربية ألغراض خاصة فالوضع خيتلف هنا؛ إذ إنه قد يتشابه وقد خيتلف ،مبعىن أن لغة العامل تتشابه يف
كثري من األحيان يف الطب واهلندسة والفيزيء....إخل ،إالّ أن السياقات ختتلف يف العلوم اإلنسانية مثل:
التاريخ واألعمال واالجتماع؛ ما يعطي اختالفا يف االنتماء.
ه .نوعية اجلمهور وجتانسهم :يف الربنمج العام خيتلف اجلمهور يف نوعيته وطبيعته وختصصاته
فال جتانس بينهم .أما يف تعليم العربية ألغراض خاصة فاجلمهور متجانس كون حاجاهتم اللغوية واحدة
وغرضهم وأهدافهم اإلجرائية مشرتكة.
معجال إذا كان
مؤجال أو ّ
و .سياق الستعمال :يف الربنمج العام جند أن االستعمال سيكون ّ
املخصص هلذا الربنمج أطول وأكثر امتدادا .أما
الدارس يتعلم اللغة يف البلدان العربية ،كما أن الزمن
ّ
معجل؛ إذ إن دارسي هذا الربنمج حيتاجون إىل العربية لغرض
تعليم العربية ألغراض خاصة فاالستخدام ّ
خاص لالستخدام املباشر أو بعد انتهاء التعليم مباشرة ،كما أن الزمن املخصص هلذا الربنمج حم ّدد
وأقصر يف كل األحوال.
ز .اجلمهور املستمع أو احملاور :للدارسني يف الربنمج العام مجهور املتعلمني افرتاضي وعام ،مبعىن
احتمالية أن يكون أي متحدث للعربية ضمن أي سياق اجتماعي عام .أما تعليم العربية ألغراض خاصة
فهو مجهور حقيقي ملموس ومتوقع  ،مبا ميلي على املتعلم توقّع هذا اجلمهور والتعامل معه.
ح .املنهج :يف الربنمج العام املنهج أكثر رحابة واملهارات تتنوع وختتلف؛ ألهنا تشمل املهارات
األربع اليت جيب تغطيتها ،يضاف إليها املهارات اجلزئية اليت تنضوي حتت كل مهارة ،كما أن املنهج
يغطي مواقف اتصالية ،وسياقيّة خمتلفة ،قد يصعب اإلحاطة هبا .أما تعليم العربية ألغراض خاصة
فيستلزم حتديد وختصيص املوضوعات اليت تغطي املهارات األربع ،ويضاف إليها مهارات مرغوبة أو
مطلوبة من الدارسني مثل :كتابة تقارير أو إرسال رسائل؛ مما جيعل من التعليم على اختصاصه وحتديده
واحنساره مبوضوعات حمددة معقدا أكثر.
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ط .املواد التعليمية :يف الربنمج العام تبىن املواد التعليمية بناء على تدرج املستويت ،كما أهنا
توضع بناء على البنية اللغوية وخصائص النصوص اليت تؤلف موضوعاته ،ونصوصه مع القدرة على
التحكم يف مفرداته وتراكيبه اليت تكون خاضعة الختيار املؤلف نفسه أو املعلم أو املؤسسة التعليمية؛ أما
يف تعليم العربية ألغراض خاصة فاختيار النصوص يكون بناء على احتياجات الدارسني وأغراضهم
احملددة ،كما أن هذه النصوص ختتلف بتدرجها وطوهلا ،وتعتمد على املهام اليت يكلَّف هبا الدارس،
وابلطبع هي نصوص أصلية من مصادر أصلية.
ي .مهارات الدراسة :يف الربنمج العام يكون الرتكيز على املهارات اللغوية أكثر من املهارات
الدراسية؛ ألهنا ما حيتاجه الدارس يف مواقف االتصال اليومي .أما يف تعليم العربية ألغراض خاصة
فالرتكيز على املهارات الدراسية املتصلة ابلغرض اخلاص مع عدم جتاهل املهارات اللغوية اليت تصب
ابالجتاه نفسه.
ش .األنشطة التمهيدية )التعلم القبلي) :يف الربنمج العام ال توجد أنشطة متهيدية أو تعلم قبلي
إال بعض الرتمجة ملفردات قد حيتاجها املعلم إلعداد املادة .أما التعليم ألغراض خاصة فاألنشطة والتعلم
القبلي يعد أساسيّا يف عملية التحضري للدرس؛ إذ إن اإلعداد التمهيدي جزء من متطلبات التعليم
الستثارة الدافعية للدارسني وزيدة القابلية.
ع .التقومي :يف الربنمج العام جند الرتكيز على استيعاب املادة اللغوية ،والتدريبات تدور حول
النمطية واالتصالية أحيان ،والقراءة الختبار االستيعاب ،والفهم للمادة املعروضة .أما يف تعليم العربية
ألغراض خاصة فالتقومي لرصد الربط بني املضمون العملي واللغة املستخدمة للتعبري عنه ،كما أن
التطبيقات على هذا املفهوم تكون مركزة على تقومي الدارسني واختباراهتم.
ف .دور املعلِّّم :يف الربنمج العام جند أن املعلِّّم هو جوهر النشاط وحمور احلركة ،إذ إنه احملرك
لكافة األنشطة اليت ترتبط ابحلوار ،واألسئلة الصفية بشكل مباشر .أما يف تعليم العربية ألغراض خاصة
فالدارس هو احملور إذ ترتكز معظم النشاطات عليه عرب تبادل األدوار ،والعمل التعاوين.
ويف ضوء تلك املقارنة ،ميكن حتديد أهم املوضوعات اليت يتناوهلا تعليم العربية ألغراض خاصة
ابآليت :تعليم العربيّة ألغراض دينيّة (التعرف إىل اإلسالم) ،وتعليم العربيّة ألغراض دبلوماسيّة (تزويد
الدارسني بلغة السياسة) ،وتعليم العربيّة ألغراض إعالميّة ،وتعليم العربيّة ألغراض اقتصاديّة (مثال ما يتعلق
ابلنفط وصناعته) ،وتعليم العربيّة ألغراض طبيّة (للمشتغلني ابحلقل الطيب من غري الناطقني ابلعربيّة)،
وتعليم العربية ألغراض سياحية.
ويتطلب إعداد أي موضوع من املوضوعات السابقة مجلة من اإلجراءات ،من أمهها :التخطيط،
واختيار احملتوى ،وإعداد املدرسني املختصني يف هذا اجملال.
15
اثلث ا :خصائص برامج اللغة العربية ألغراض خاصة:
متتاز برامج اللغة العربية ألغراض خاصـة صصـائص عـدة ،منهـا خصـائص أساسـية ،ومنهـا خصـائص
متغــرية ،فاخلصــائص األساســية هــي :تصــميم ب ـرامج اللغــة العربيــة ألغ ـراض خاصــة لتلبيــة حاجــات حمــددة
للمـتعلم ،وربـط حمتواهـا مبجـاالت خاصــة أو مهـن أو أنشـطة ،والرتكيـز علـى لغــة مناسـبة مـن حيـث وضــعها
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يف الس ــياق ،أو املف ــردات ،أو اخلط ــاب ،أو الدالل ــة ،واختالفه ــا ع ــن الـ ـربامج العام ــة يف تعل ــيم اللغ ــة؛ أم ااا
اخلاصاايتان املتغااماتن همااا:حصــر ال ـربامج يف تعلــيم مهــارات لغويــة دون أخــرى علــى غ ـرار تعلــيم مهــارة
الق ـراءة وغريهــا ،وخلوهــا مــن أي منهجيــة حمــددة ،علــى ال ـرغم مــن أن املــنهج االتصــايل غالب ـا يكــون أكثــر
مالءمة.
رابعا :مداخل اللغة العربية ألغراض خاصة
أوضح طعيمة أن املقصود ابملدخل هو (جمموع املنطلقات واألسس العلمية والفلسفية اليت يستند
لكل من الطالب وموقعه من عملية التعلم .وكذلك للمعلم نفسه وموقعه منها ،بل
إليها املقرر .إنه رؤية ّ
للعملية التعليمية ذاهتا ..هذه الرؤية موجهة ملختلف أشكال السلوك اليت يقوم هبا معد املقرر واليت يقوم
16
يوجهها متغري آخر هو حاجات املتعلمني).
هبا املعلم أيضا .وهذه الرؤية ذاهتا ّ
خاصة ثالثة مداخل رئيسة ،هي :املدخل اللغوي
مقرر لتعليم العربية ألغراض
لبناء َّ
ّ
) (Centered Language Approachوهدفه حتديد املواقف اليت تُستخدم فيها اللغة ،ومن ث
حتديد احملتوى اللغوي املناسب؛ واملدخل املهاري ) (Centered Approach Skillsوهدفه
حتديد العمليات واألساليب اليت تساعد الدارس على األداء اللغوي اجليد من دون الوقوف عند مستوى
معني؛ واملدخل التعلمي ) (Centered Approach Learningحمور االهتمام يف هذا املدخل
هو الطالب نفسه وما يتصل بعملية التعلم لديه ،متجاوزا يف ذلك حدود التعرف على الكفايت الالزمة
إىل حتديد أساليب اكتساهبا .وميثل هذا املدخل أفضل املداخل من حيث تصميم برنمج اللغة ألغراض
كل مرحلة من مراحل إعداد
خاصة؛ حيث ميثل الطالب موقعا ّ
مهما فيه ،إذ هو حمور االهتمام يف ّ
الربنمج.
خامسا :جتربة رائدة
الشك أن العا َمل بعد التطور التكنولوجي والتقاين اهلائل بدأ ابلتوجه يف ميدان تعليم اللغات إىل
ّ
األغراض اخلاصة ،ملا حي ّققه ذلك من منافع عدة على الصعيدين التطبيقي والعملي النفعي ،وجتربة االحتاد
األوريب على صعيد اللغتني اإلجنليزية والفرنسية تق ّدم لنا مثاال واضحا لذلك التطور ،بل بدأ التوجه
األورويب أيخذ طابعا عمليّا ال يكتفي ابجلانب التنظريي ،وال ينتظر من أصحاب اللغات األخرى وضع
فاجته لوضع اسرتاتيجيات عامة لتعليم اللغات
اسرتاتيجيات لتعليم اللغات األخرى غري األوروبيةّ ،
التوجه إىل تعليم العربية مل يعد
األخرى ،ومنها العربية ،وإذا ميّمنا النظر حنو دول شرق آسيويّة لوجدن ّ
خاضعا لألغراض الدينية فحسب ،بل بدأ التوجه الستثمار تعليم العربية لألغراض األخرى ويف مقدمتها
يعزز الفائدة االقتصادية والرتويج السياحي لتلك البلدان ،ولعلّنا جند يف التجربة
السياحية ،وهذا ما ّ
املاليزية يف جمال تعليم العربية ألغراض سياحية منوذجا داالًّ " Arabic For Tourism
.)ATP( "Purposes
فقد أع ّد مركز اللغات يف اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزي كتااب بعنوان" :منهج اللغة العربية
للسياحة" عام 2007م ،ولقد كان الكتاب ترمجة إلحساس املؤلفني حباجة ماليزي لكتب اللغة العربية
ألغراض مهنية ،فقد الحظ املؤلفون كثرة الزوار العرب إىل ماليزي يف السنوات األخرية ،كما قرأ املؤلفون
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يف الصحف عن حاجة وزارة السياحة املاليزية لعدد من املرشدين السياحيني الذين يعرفون اللغة العربية
ليساعدوا السياح العرب ،وكذلك حاجة الوزارة لتصميم مثل هذه املناهج 17،فأُع ّد ذلك الكتاب استجابة
لتلك احلاجة ،لتصميم هذا الكتاب اتّبع املؤلفون خطوات عدة منها زيرة مكتب السياحة بكواننت،
للحصول على املعلومات املوثقة من كتب وجمالت وغريها عن ماليزي ومدهنا وجزرها حىت يكون احملتوى
صادقا ،وحاول املؤلفون معرفة حاجات الدارسني ،ومن ثَّ أجريت مقابالت ع ّدة مع مرشدي السياحة.
نقش الكتاب موضوعات عدة منها يف الطائرة ،يف القطار ،يف املطار ،املرشد السياحي ،يف
األسواق ،وكاالت السفر ،وكذلك احلديث عن كل والية وعاصمتها وأهم املدن فيها ومنتجاهتا الصناعية
كيفية الوصول إىل تلكم األماكن18.
والزراعية ومصادر اقتصادها واألماكن السياحية فيها ،و
ينس املؤلفون أن يركز الكتاب على املوضوعات اإلسالمية والعربية ،حىت يغطي الكتاب
ومل َ
األسس النفسية ،واالجتماعية ،والثقافية ،ولقد حاول املؤلفون التنويع يف املهارات اللغوية مع تركيز على
وتنوعت التمارين والتدريبات من الفهم ،واالستيعاب،
احملادثة ،فكان للحوار دورا فاعال يف بناء الكتابّ ،
والتحليل ،والتطبيق إىل احلوار واالتصال والتمثيل حىت يعيش املرشد واقع التعامل مع السائح العريب19.
سادس ا :عينة تطبيقية (مشكالت تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة)
سنتوقف يف هذه الفقرة عند عينة من الطلبة غري الناطقني ابلعربية يف مركز اللغات يف جامعة
الريموك للوقوف عند مدى قدرهتم على حتديد الغرض من تعلّمهم للغة العربية وحتديد حاجاهتم هلا.
اشتملت العينة املدروسة على طلبة املستوى الثالث وهم مخسة وأربعون طالبا ،يدرسون اللغة
مقرر وضعه املركز امسه (السالم عليكم)؛ 20حيث توزَّع الطلبة على
العربية ألغراض احلياة ،من خالل ّ
اجلنسيات اآلتية:
اجلنسية
الصينيّة
ّ
املاليزيّة
التايالنديّة
كوري اجلنوبيّة
السنغافوريّة
ّ
األندونيسيّة
السنغاليّة
ّ
اإلسبانيّة
مل تُذكر اجلنسية

العدد
16
12
6
3
3
2
1
1
1

النسبة املئوية
%35،55
% 26،66
% 13،33
% 6،66
%6،66
%4،44
%2،22
%2،22
% 2،22

من خالل اجلدول السابق ميكن أن نلحظ سيطرة اجلنسيات الشرق آسيوية على العينة
املدروسة ،من خالل حصوهلم على أعلى النسب ،يف حني أن املتعلمني من اجلنسيات األخرى (األوروبية
واألفريقية) قد حازوا على أدىن النسب ،والسبب يف ذلك يعود إىل أن الدافع الديين كان اهلدف األساس
من وراء دراسة اللغة العربية ،وهذا ما ميكن أن نلحظه من توزع املتعلمني على االختصاصات اآلتية:
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التّخصص
الشريعة
ّ
اللغة العربيّة
مل يُذكر

العدد
26
11
8

النسبة املئوية
% 57،77
% 24،44
%17،77

حتليل إجاابت املتعلمني:
تَّ طرح عشرة أسئلة على العينة املدروسة ،كان اهلدف من ورائها معرفة قدرة املتعلمني أنفسهم
على حتديد حاجاهتم من تعلم اللغة العربية ،لذلك تنوعت صياغة األسئلة الدالة على ذلك ،وكان اهلدف
من وراء تكرار السؤال نفسه بصيغ متعددة التأكد من فهم الطالب للسؤال ،والتأكد من رغبة الطالب،
حبيث خنفف من نسبة العشوائية يف اختيار اإلجابة ،ومن نسبة سوء فهم السؤال ،حىت نتأكد من صحة
اهلدف املبتغى من تعلّم العربية.
السؤال األول :ملاذا تدرس اللغة العربية؟ وكانت احتمالت اإلجابة على النحو اآليت:
 .1ألغراض دينيّة
 .2ألغراض دبلوماسيّة
 .3للتّواصل مع النّاس
 .4ألغراض أخرى
ونشري هنا إىل أن بعض املتعلمني قد اختار أكثر من إجابة ،وقد حاز اخليار األول (ألغراض
دينية) على أعلى نسبة ،وكانت اإلجاابت وفق النسب اآلتية:
العدد
نوع اإلجابة
31
ألغراض دينيّة
11
للتّواصل مع النّاس
7
ألغراض دبلوماسيّة
3
ألغراض أخرى
ونشري هنا إىل أن سبعة من املتعلمني قد أجاب صيارين ،فجمع الغرض الديين مع غرض
التواصل ،أو مع الغرض الدبلوماسي .ولو أتملنا اجلدول السابق لوجدن أن طالب املستوى الثالث الذين
يدرسون العربية للحياة ،قد حددوا أغراضا لتعلمهم للغة العربية ،مما يعين أن دراستهم للعربية كان ينبغي
أن تكون ضمن برامج تعليم اللغة العربية ألغراض دينية 31( ،إجابة) ،أو دبلوماسية ( 7إجاابت) يف
تتعد رغبة من أراد تعلم العربية للحياة إحدى عشرة إجابة ،ومن هنا ال بد من حتديد حاجات
حني مل َ
املتعلمني من أجل وضع الربنمج التعليمي املناسب هلم وحلاجاهتم العملية.
السؤال الثاين :ما غايتك من تعلّم العربية؟
األجوبة املقرتحة:
 -1ضول.
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 -2لتحقيق مكاسب ماديّة (وظيفة مثالا).
ف.
 -3ثقا ّ
 -4ألسباب سياحيّة.
وكانت اإلجاابت على النحو اآليت:
نوع اإلجابة
فضول
ثقايف
ّ
لتحقيق مكاسب ماديّة (وظيفة)
ألسباب سياحيّة

العدد
15
14
12
4

نالحظ تقارب نسب اإلجاابت ،يف اخليارات الثالثة األوىل ،ويعود السبب يف ذلك إىل ارتباط
اجلانب املعريف جبانب الفضول والرغبة يف التعرف على اجملتمع الناطق ابلعربية ،وإىل ربط اجلانب املعريف
ابجلانب االقتصادي ،فاستثمار تعلم العربية يف حتقيق مكسب مادي هدف لدراسة هذه اللغة.
األسئلة التعزيزية:
وهي األسئلة الثالث والرابع واخلامس ،هدفها التأكد من إدراك املتعلم حلاجاته لتعلم العربية ،وقد كانت
إجاابهتا على النحو اآليت:
نعم ل نوعا ما
السؤال
8
3 34
الفعال مع الناطقني هبا؟
هل هتدف من وراء تعلمك العربية حتقيق التواصل ّ
5
5 35
هل هتدف من وراء تعلمك العربية إىل اكتساب الثقافة العامة للمجتمع العريب؟
1
1 43
هل ترغب يف تعلم املفردات والرتاكيب الشائعة يف التواصل؟

ما ميكن أن يُلحظ على إجاابت املتعلمني سيطرة غرض التواصل ألغراض حياتية( ،اإلجابة
الثالثة) يتلوها التواصل لغرض معريف (اإلجابة الثانية والثالثة).
األسئلة املهارية:
وجهنا السؤالني اآلتيني:
وهنا ّ
ما املهارة اليت تركز على اكتساهبا؟
 -1التحدث ابللغة العربية
 -2الكتابة هبا
 -3اكتساب املهارتني
وكانت اإلجاابت وفق اجلدول اآليت:
الكتابة هبا اكتساب املهارتني
التحدث ابللغة
السؤال
العربية
25
2
18
ما املهارة اليت تركز على اكتساهبا؟
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نالحظ أن اإلجابة املباشرة على اكتساب مهارة الكتابة قد جاء يف إجابتني فقط ،وعلى الرغم
من اندراج هذه املهارة ضمن اخليار الثالث ،إال أن ذلك قد يشري إىل ضرورة تبسيط قواعد الكتابة لغري
الناطقني ابلعربية.
هل ترغب من وراء تعلمك للعربية ف اكتساب قواعد النحو البسيطة؟
 .1نعم
 .2ل
 .3نوع ا ما
وقد كانت اإلجاابت وفق اجلدول اآليت:
نوعا ما
ل
نعم
السؤال
5
3
هل ترغب من وراء تعلمك للعربية يف اكتساب قواعد النحو البسيطة؟ 37
فعلى الرغم مما تُنعت به القواعد من مجود ،فإن الربنمج يف املركز قد مال إىل تبسيطها واالستعانة
ابلضروري منها ،والرتكيز على اكتساب املهارات اللغوية ،ومن هنا ش ّكلت نسبة النفور منها نسبة
ضئيلة.
اخلامتة:

املوجهة إىل عينة من متعلمي العربية من غري الناطقني
ميكن أن خنلص من خالل دراسة األسئلة ّ
هبا إىل النتائج اآلتية:
 .1إن املتعلمني يدرسون العربية ألغراض احلياة على الرغم من أهنم قد ختصصوا يف دراستهم مبجالني
(الشريعة والعربية)؛ ما جيعل وضع برنمج تعليمي ألغراض خاصة هو الربنمج املالئم هلم.
 .2ارتبط رغبة تعلّم اللغة العربية ابلغاية االقتصادية ،سواء من خالل الرغبة ابحلصول على الوظيفة،
أم من خالل ختصص قسم كبري من الطالب بقسم املصارف اإلسالمية يف كلية الشريعة.
 .3ضرورة وضع استبانت حتدَّد فيها ختصصات الدارسني ،ألن ذلك سيساعدن يف توجيههم إىل
اختيار اهلدف من تعلم العربية (للحياة ،أم ألغراض خاصة) ،فاملالحظ عدم إدراك كثري من
املتعلمني للفرق بني تعليم العربية ألغراض خاصة ،وتعلمها ألغراض احلياة.
 .4تداخل غرض العربية للحياة مع غرض العربية ألغراض خاصة يف املقرر الدراسي للعينة املدروسة
مع تركيز كبري على تعليم العربية للحياة.

هوامش البحث:
1

هريدي ،إميان أمحد ،برانمج مقرتح لتدريب معلمي اللغة العربية للناطقني بغمها من األطفال ،رسالة دكتوراه( ،القاهرة :معهد

الدراسات الرتبوية ،جامعة القاهرة2003 ،م) ،ص6؛ وينظر :عيسى ،آالء فيصل" ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى" ،جملة

جامعة البعث ،سورية ،اجمللد(39م) ،ع (30م) ،2017 ،ص .125
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2انظر :الناقة ،حممود كامل ،برانمج تعليم العربية للمسلمني الناطقني بلغات أخرى ف ضوء دوا عهم (دراسة ميدانية)( ،الريض :معهد
تعليم اللغة العربية جبامعة أم القرى1985 ،م) ،ص.6
 3انظر :الناقة ،حممود كامل ،وطعيمة ،رشدي أمحد ،طرائق تدريس اللغة العربية لغم الناطقني هبا( ،الرابط :منشورات املنظمة اإلسالمية
للرتبية والعلوم والثقافة ،دار املعارف اجلديدة2003 ،م) ،ص.11-10
 4انظر :الناقة ،حممود كامل ،برانمج تعليم العربية للمسلمني الناطقني بلغات أخرى ف ضوء دوا عهم ،ص.11

منوذجا ، ،موقع إلكرتوين http://www.m-
 5انظر :شنيك ،هبة عبد اللطيف ،تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة ،الدبلوماسية
ا

 :a-arabia.comص.2

6التنقاري ،صاحل حمجوب ،تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة ،اجتاهات جديدة وحتدايت ،موقع إلكرتوين
 ،https://search.mandumah.comص 2

7

ومسوغات احلركة،
انظر :طعيمة ،رشدي أمحد ،والناقة ،حممود كامل ،تعليم اللغة ألغراض خاصة ،مفاهيمه ومنهجياته ،املشكلة
ّ
موقع إلكرتوين  ،http://www.academia.eduص  4وما بعدها.

 8نقال عن طعيمة ،والناقة ،تعليم اللغة ألغراض خاصة ،مفاهيمه ومنهجياته ،ص  7وما بعدها.
9

10

طعيمة ،رشدي أمحد ،والناقة ،حممود كامل ،تعليم اللغة اتصاليًّا بني املناهج والسرتاتيجيات( ،منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية
والعلوم ،والثقافة-إيسيسكو2006 ،م) ،ص .215
طعيمة ،رشدي أمحد ،والناقة ،حممود كامل ،تعليم اللغة اتصاليًّا بني املناهج والسرتاتيجيات ،ص .18

11انظر :عشاري ،حممود" ،تعليم العربية ألغراض حمددة" ،اجمللة العربية للدراسات اللغوية ،معهد اخلرطوم الدويل ،جملد ( ،)1ع (،)2
 ،1983ص .116
12
خاصة( ،اخلرطوم :معهد اخلرطوم الدويل،
انظر :البوصريي ،حممد ،تعليم اللغة اإلجنليزية لألغراض اخلاصة ،ندوة تعليم العربية ألغراض ّ
2003م) ،ص.5

 13انظر :طعيمة ،رشدي أمحد ،والناقة ،حممود كامل ،تعليم اللغة اتصاليًّا بني املناهج والسرتاتيجيات ،ص.216 -215

منوذجا ،موقع إلكرتوين http://www.m-
 14انظر :شنيك ،هبة عبد اللطيف ،تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة ،الدبلوماسية
ا
 a-arabia.comص 6وما بعدها ،وعن طعيمة ،والناقة ،تعليم اللغة ألغراض خاصة ،مفاهيمه ومنهجياته :ص 18وما بعدها.

15انظر :ابن جعفر ،حممد جنيب ،حتليل حاجات متخصصي اللغة العربية والتصالت جبامعة العلوم اإلسالمية املاليزية ،ف تعلم العربية
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 17انظر :سلمان ،إبراهيم " ،اللغة العربية ألغراض وظيفية ،تعليم اللغة العربية للمرشدين السياحيني" ،جملة اإلسالم ف آسيا ،ع (،) 2
يونيو2011 ،م ،ص..265
 18انظر :املرجع السابق ،ص.263
 19انظر :املرجع السابق نفسه.
 20قام إبعداده :د .عمر عكاشة.
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