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بامسه العظيم
د .صادق عسكري
أستاذ مساعد في قسم اللغة العربيّة وآدابها بجامعة سمنان اإليرانيّة

قسم اللغة العربيّة وآدابها بجامعة سمنان اإليرانيّة
آفاق وتح ّديات
المل ّخص
إن املكانة اليت تتمتع هبا اللغة العربية يف إيران ،بصفتها لغة القرآن الكرمي والثقافة اإلسالمية ،أدت إىل أن ينص الدستور اإليراين على
وجوب تعليم هذه اللغة يف املدارس .وتبعا لضرورة إعداد معلمني لتعليم هذه اللغة مت افتتاح أقسام اللغة العربية يف كثري من اجلامعات
احلكومية وغري احلكومية .وقسم اللغة العربية وآداهبا يف جامعة مسنان احلكومية إحدى هذه األقسام .هتدف هذه املقالة إىل التعريف عن
هذا القسم عرب احلديث عن واقع القسم وأهدافه وآفاقه وتطلعاته وأخريا عن التحديات اليت تواجه هذا القسم.
وما توصلت إليه أخريا يف هذه الوجيزة يدل على كثري من مظاهر القوة والتميز هلذا القسم على الصعيد احمللي والدويل .ومثال ذلك
افتتاح الدراسات العليا يف اللغة العربية واستقبال الطلبة يف مرحليت املاجسرت والدكتوراه ،إضافة إىل انتشار جملة فصلية دولية حمكمة بالتعاون
مع قسم اللغة العربية جبامعة تشرين السورية .كما يتطلع القسم أيضا إىل تنوع جماالت التخصص وافتتاح فروع واختصاصات جديدة كفرع
األدب املقارن وفرع الرتمجة .ولكن إىل جانب كل ما هلذا القسم من الواقع املتميز والتطلعات املشرفة ،إال أن هناك حتديات كبرية تواجه
القسم .أمهها ضعف ملكة اللغة العربية لدى األساتذة والطلبة اإليرانيني ،وإمهال املناهج والتقنيات احلديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها ،وإمهال البحث العلمي لرفع مستوى األساتذة وطلبة الدراسات العليا ،ضعف اجلدية واملثابرة.
التمهيد
إن اللغة العربية تتمتع والتزال بعناية وافرة يف العامل ألسباب عديدة .فقد بذل كثري من شعوب العامل جهودا كبرية يف تعلم اللغة
العربية وتعليمها .وقد كان الفرس من أهم هذه الشعوب ،إذ بذلوا جهودا جبارة يف هذا اجملال .وأهم هذه اجلهود افتتاح أقسام اللغة العربية
وآداهبا يف اجلامعات اإليرانية ،احلكومية منها وغري احلكومية .واليت يبلغ عددها إىل مخسني قسما يف إيران .بناء على ما تقدم فإنين أرغب
يف معاجلة واقع قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة مسنان ،كنموذج صغري من اجلهود الكبرية اليت بذهلا الفرس وال يزال يبذلون يف خدمة اللغة
العربية ،لغة القرآن الكرمي .وتتم هذه املعاجلة عرب احملاور الثالثة التالية:
أ -حملة عابرة عن اللغة العربية يف إيران .وخيتصر الكالم يف هذا احملور على نبذة عابرة عن دور الفرس يف خدمة اللغة العربية.
ب -قسم اللغة العربية وآداهبا يف جامعة مسنان .ونتحدث فيه عن رؤية القسم وأهدافه ،كذلك عن املنهج واملواد الدراسية.
ج -آفاق وتطلعات .ونشري فيه إىل افتتاح مرحلة الدكتوراه وفرع األدب املقارن وفرع الرتمجة يف هذا القسم.
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د -األخطار والتحديات اليت يواجهها قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة مسنان .ونتحدث يف هذا احملور عن ضعف ملكة اللغة العربية
لدى بعض األساتذة والطلبة اإليرانيني ،قلة التمكن من املناهج والتقنيات احلديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،إمهال
البحث العلمي لرفع مستوى األساتذة وطلبة الدراسات العليا ،ضعف اجلدية واملثابرة لدى األستاذ يف التعليم والتقييم ولدى الطالب
أيضا يف التعلم.
أ -اللغة العربيّة في إيران
كانت بني العرب والفرس عالقات اجلوار ،وازدادت هذه العالقات بعد اإلسالم ،الـذي مهد للتعامل بني اللغتني العربية والفارسية.
وقد دفعت هذه العالقات الشعبني إىل التقارب ،وبذلك بدأ اللقاء الفكري والثقايف واألديب واضحا بني األدبني ،وذا فروع ومثار كثرية.
(غنيمي هالل ،األدب المقارن ،ص  )023وال خيفى ما هلذا التفاعل الوثيق املتشابك الفروع من أثر فعال يف تطويرمها ،وإخراجهما من نطاق
أدب حملي إىل ميدان ٍ
ٍ
أدب إنساين ،وجعلهما يف مصاف ادآداب العاملية الكربى( .حممد حممدي ،األدب الفارسی فی أهم أدواره و أشهر أعالمه ،ص
).02
هذا وقد بلغ اهتمام الفرس إىل اللغة العربية وعلومها وثقافتها إىل أن تفوقوا على العرب أنفسهم أصحاب هذه اللغة .فريى ابن
خلدون يف مقدمته أن محلة العلم فی اإلسالم أکثرهم من العجم ،مث يُورد النماذج والشواهد الدالة علی صحة قوله واملؤيدة ملدعاه ،قائال:
«من الغريب الواقع ،أن محلة العلم يف امللة اإلسالمية أكثرهم العجم  ...فكان صاحب صناعة النحو سيبويه والفارسي من بعده ،والزجاج
من بعدمها ،وكلهم عجم يف أنساهبم ... ،وظهر مصداق قوله صلى اهلل عليه وسلم لو تعلق العلم ب كناف السماء لناله قوم من أهل
فارس»( .ابن خلدون ،المق ّدمة ،ص  )003-003وال غرابة يف ذلك ،فلما دعا فساد اللغة إىل ضبط قواعدها ومجع ألفاظها ،كان الفرس أحوج
إىل ذلك من العرب الستغناء العريب مبلكته الفطرية عن تعلم القواعد وحفظ األلفاظ .وقد حدث كل ذلك ألن اللغة العربية كانت لغة
ِ
الدين اجلديد ،ولغة القرآن الكرمي؛ ﴿وإِنَّه لَتَـْن ِزيل ر ِّ ِ
ك لِتَ ُكو َن ِمن الْمْن ِذ ِرين .بِلِس ٍ
يب ُمبِ ٍ
ني﴾.
ني .نـََزَل بِِه ُّ
ان َعَرِ ٍّ
نيَ .علَى قَـلْبِ َ
وح ْاألَم ُ
ب الْ َعالَم َ
الر ُ
َ ُ َُ
َ ُ َ َ
(القرآن الكرمي ،سورة الشعراء ،ادآية  )291 -292فساهم الفرس يف تطوير اللغة العربية ومصطلحاهتا بفضل ما نقلوه إىل العربية من علوم مرتمجة
عن لغتهم األم ،فبلغت اللغة العربية خالل العصر العباسي الذهيب أقصى درجات االزدهار ،حيث ُكتبت آالف اجمللدات واملؤلفات
واملخطوطات حول خمتلف املواضيع بلسان العرب .ف صبحت العربية لغة العلوم والرياضيات والطب والسياسة ،وظل العلماء الرياضيون
واألطباء واملؤرخون املسلمون والعرب أساتذة األساتذة وفالسفة الفالسفة حنو ألف عام ،وكانت البعثات العلمية من خمتلف األقطار مبا فيها
أروبا وآسيا وإفريقيا ،تؤم مراكز اإلشعاع الثقايف يف بغداد وأصفهان وخراسان ودمشق والقاهرة وقرطبة وغرناطة.
ولكن هذا التعامل الثنائي املثمر بني العرب والفرس أصابه بعض الضعف واخللل بني آونة وأخرى تبعا للتغريات اليت حدثت يف
اخلريطة السياسية ،وبعض املؤامرات اليت بثت مظاهر احلقد والعناد والعداوة بني العرب والفرس .ويكفينا هنا اعرتاف الدكتور طه حسني
أحد أبرز أدباء العرب املعاصرين وت سفه ،إذ يقول« :وقد كان علمنا بشؤون األدب اإليراين ضيقا حمدود الوسائل ،ال نلتمسه عند أهلها
وإنـما نلتمسه عند اإلنكليز والفرنسيني واألملان ،الذين سبقونا مع األسف هبذا األدب وتذوقه»( .طه حسني ،مقدمة كتاب الحافظ الشيرازي شاعر
الغناء والغزل في إيران ،إلبراهيم أمني الشواريب ،ص هـ) فنحن اليوم ب مس احلاجة إىل تفعيل ملف النشاط الفكري والثقايف واألديب املشرتك بني
العرب وال ُفرس ،جلالء جوانب من التفاعل األديب والثقايف بني األمتني ،وصوال إىل اإلفادة من جتربة املاضي واحلاضر يف سبيل إعادة التفاعل
إىل ما كان عليه ،بل وإىل أفضل مما كان عليه.
إال أن هناك ال يزال ما يبشر خبري؛ فقد ظهر يف العقود األخرية يف إيران اهتمام کبري باللغة العربية وخاصة بعد الثورة اإلسالمية .وجند
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مظاهر هذا االهتمام يف املادة السادسة عشرة من دستور اجلمهوريه اإلسالميه ،إذ تنص على ضروره تعلم اللغه العربيه يف املدارس .فال شك
أن إلزام تعليم لغة ثانية والت كيد عليها يف مادة دستورية ،مع كل ما له من حيثيات وتداعيات ،يعترب أول تصرف من هذا النوع يف العامل.
إذ ال جند أي دستور يف العامل ينص على ضرورة تعليم اللغة العربية ،إىل جانب اللغة األم .فكل ذلك يدل على ما للغه القرآن ،من أمهيه
بالغه يف وجدان األمه اإليرانيه بوجه عام ويف الثورة اإلسالمية بوجه خاص .رغم أن تعليم اللغة العربية مل يبلغ الدرجة املطلوبة بسبب فقدان
برامج متطورة ومناهج حديثة لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
إذن ميكننا القول إن اللغة العربية بعد أن كانت لغة ضعيفة ضيقة ال تتعدى قراءة بعض النصوص التفسريية والفقهية يف املدارس
الدينية ،وبعد أن كان هناك من يبث الفكرة اليت تنص على كوهنا ميتة وتليدة ازدراء هبا مباشرة ،وباإلسالم والقرآن الكرمي بصورة غري
مباشرة ،بدأت تتنفس عقب قيام الثورة اإلسالمية يف إيران ،حيث أخذ الناس ينش وون املؤسسات الثقافية ويقيمون املهرجانات األدبية
واألمسيات الشعرية بالعربية ،وينشرون الکتب ويصدرون الصحف واجملالت باللغة العربية( .مصري الشعر العريب يف إيران،
)7117/1/72 http://arabhayeiran.blogfa.com

ومن نتائج هذا االهتمام باللغة العربية ت سيس أقسام اللغة العربية وآداهبا يف معظم اجلامعات احلكومية ،فضال عن اجلامعات اخلاصة
وفروع جامعة آزاد اإلسالمية املنتشرة يف البالد .فبلغ عدد اجلامعات اإليرانية اليت ت سست فيها قسم اللغة العربية وآداهبا حوايل مائة جامعة
منتشرة يف مجيع أحناء البالد .واشتغل آالف الطلبة بالدراسة يف هذا الفرع اجلامعي من مرحلة البكالوريوس إىل مرحلة املاجسرت والدكتوراه.
ب -قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة سمنان
قبل ما يقرب إىل أربعني سنة وبالتحديد يف سنة 2010ه .ش2931/.م .أي قبل الثورة اإلسالمية يف إيران ب ربع سنوات،
أنشئت أول مؤسسة جامعية يف حمافظة مسنان باسم «املعهد العايل للتكنولوجيا» .وقد بلغ عدد الطلبة آنذاك  133طالبا يف  3فروع
يف حقل التكنولوجيا .وبعد توسيع النشاطات العلمية هلذا املعهد وبعد أن مت ت سيس كليات متعددة فيه ،مت تعديل تسمية هذه املؤسسة
اجلامعية إىل «جامعة مسنان» استنادا إىل قرار وزارة العلوم اإليرانية الصادر يف سنة 2032ه .ش2991/.م .تضم جامعة مسنان حاليا
على  29كلية جتتمع يف مخسة جممعات جامعية يف مساحة يقرب إىل  333هكتار.
وبعد سنة واحدة من ت سيس جامعة مسنان أي يف سنة 2030ه .ش2991/م .بدأت هذه اجلامعة باستقبال الطلبة يف حقل
العلوم اإلنسانية يف قسمني ومها :قسم الالهوت واملعارف اإلسالمية ،وقسم إدارة األعمال .ويف سنة 2031ه .ش2993/.م .أي
بعد سنتني أضيف إىل هذين القسمني ،قسمان جديدان ومها :قسم اللغة العربية وآداهبا وقسم اللغة اإلنكليزية .هكذا وبعد توسيع
نشاطات اجلامعة ،وبعد جتميع هذه األقسام األربعة مت ت سيس كلية العلوم اإلنسانية يف جامعة مسنان رمسيا ،سنة 2031ه.
ش2993/.م .بناء على املرسوم الوزاري الصادر من قبل وزارة العلوم اإليرانية.
وقد توسعت نشاطات كلية العلوم اإلنسانية وازدادت األقسام التعلمية فيها إىل أن حتولت سنة 2033ه .ش2339/.م .إىل
حرم جامعي باسم احلرم العلوم اإلنسانية اليت تضم ثالث كليات وهي :كلية االقتصاد وإدارة األعمال ،وكلية اللغات ،وأخريا الكلية اليت
ال تزال حتمل االسم القدمي ،أي كلية العلوم اإلنسانية اليت تضم االقسام املتبقية غري األقسام اليت شكلت كلييت االقتصاد واللغات( .إن
معظم املعلومات اإلحصائية الواردة يف هذه الفقرات ويف املباحث التالية م خوذة من كتاب :الدليل الشامل لجامعة سمنان ،من منشورات جامعة مسنان،
الذي صدر سنة )2322/2092

 -1نبذة عن القسم:
قسم اللغة العربية وآداهبا أحد األقسام الثالثة يف كلية اللغات جبامعة مسنان ،وکما أشرنا آنفا ،فقد مت إنشاء هذا القسم سنة
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2031ه .ش2991/.م .وهو أحد أقسام اللغة العربية املوجودة حاليا يف اجلامعات اإليرانية ،واليت يبلغ عددها إىل مخسني قسما .وقد
أخذ هذا القسم على عاتقه أن يكون من األقسام املتميزة ليس يف اجلامعة فقط بل على مستوى الوطن أيضا.
وأخذ القسم على عاتقه منذ ت سيسه ،الدراسة والبحث الدقيق واالختبارات العلمية ،للحصول على أسهل وأحسن أسلوب حيقق
للطالب الفارسي اللغة ،اهلدف املنشود من تعلم اللغة العربية ،وهو املقدرة الكافية على النطق الصحيح والتكلم هبا وقراءة خمتلف الكتب
والصحف والنشرات العربية وترمجتها إىل الفارسية والتعريب من الفارسية ،فضال عن القدرة على قراءة وفهم الكتب والنصوص القدمية .وقد
ادت هذه اإلسهامات اليت تبناها قسم اللغة العربية جبامعة مسنان منذ أكثر من مخس عشرة سنة ،إىل ختريج عدد كبري من الطلبة يف مرحليت
البكالوريوس واملاجسرت.
هذا وقد تطور قسم اللغة العربية وآداهبا مع مرور الزمن ،ش نه يف ذلك ش ن بقية أقسام الكلية ومينح حاليا الدرجات العلمية التالية:
درجة البكالوريوس يف اللغة العربية وآداهبا ،درجة املاجستري يف اللغة العربية وآداهبا .أما مرحلة الدكتوراه فيتم افتتاحها ابتداء من العام
الدراسي املقبل ( ،)2321/2092بناء على طلب اجلامعة وموافقة وزارة العلوم اإليرانية .وهبذا ميثل قسم اللغة العربية وآداهبا أكرب أقسام
كلية اللغات بعد قسم اللغة الفارسية وذلك من حيث عدد أعضاء هيئة التدريس وعدد الطلبة الدراسني فيه ،حيث يدرس فيه حاليا حوايل
 033طالب وطالبة يف مرحلتني البكالوريوس واملاجسرت .كما يشتغل بالتدريس والبحث فيه عشرة أساتذة ما بني املتفرغ وغري متفرغ ،من
حاملي شهادة الدكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا ،تتوزع رتبهم بني أستاذ مشارك وأستاذ مساعد .هلم مؤلفات وخربات وحبوث وحماضرات
حملية ودولية ومشاركون يف داخل الوطن وخارجة .وفيما يلي قائمة لألساتذة املتفرغني يف قسم ،مرتبة على حسب الرتتيب الزمين يف
اإللتحاق بالقسم:

المرتبة العلمية

الشهادة واالختصاص

مصدر الشهادة

العدد االسم
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د .إحسان إمساعيلي طاهري

أستاذ مساعد

اللغة العربية وآداهبا (الصرف والنحو)

جامعة هتران -إيران
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د .حممود خورسندي

أستاذ مشارك

اللغة العربية وآداهبا (النحو والبالغة)

جامعة هتران -إيران

0

د .شاكر عامري

أستاذ مساعد

اللغة العربية وآداهبا (األدب والنصوص)

جامعة هتران -إيران

1

د .صادق عسكري

أستاذ مساعد

اللغة العربية وآداهبا (النقد واألدب املقارن)

جامعة القديس يوسف -لبنان

1

د .حممد موسوي

أستاذ مساعد

اللغة العربية وآداهبا (األدب والنصوص)

جامعة هتران -إيران

1

د.ة هبنوش أصغري

أستاذة مساعدة

اللغة العربية وآداهبا (األدب والنصوص)

جامعة تربيت مدرس -إيران

3

د .علي ضيغمي

أستاذ مساعد

اللغة العربية وآداهبا (اللغة والرتمجة)

جامعة هتران -إيران

5

 -2رؤية القسم وأهدافه
قسم اللغة العربية من األقسام ذات اخلصوصية البارزة ألنه يتعامل لبنة من لبنات الثقافة اإلسالمية وهي اللغة العربية ،مادة احلضارة
واألدب ،فإتقان هذه اللغة حنوا وصرفا وتعبريا ،هو األساس يف فهم القرآن الکرمي واألدب العريب .يسعى هذا القسم حنو التوظيف العملي
الستعمال اللغة عند الطالب من خالل توسيع النشاطات األدبية وعقد الندوات واملؤمترات وإقامة الدورات املتخصصة .ومن توجهات هذا
القسم االهتمام بالطالب اجلامعي ورفده باملعلومات الالزمة ،ليخرج وهو مسلح باملعرفة ومتقن للغة العربية ليقدم رسالة القسم إىل اجليل
اجلديد .کما يرنو القسم إىل تعميق البحث التخصصي الدقيق يف جمال اللغة العربية وآداهبا ،وتوسيع آفاق املعرفة لدى الدارسني يف برنامج
املاجستري ،وإعداد باحثني أكفاء متعمقني يف ثقافتهم العربية واإلسالمية ،ومثقفني منفتحني على مستجدات الثقافة املعاصرة؛ لتلبية
احتياجات اجملتمع الوظيفية والبحثية .فاهلدف الرئيس من ت سيس القسم هو احلفاظ على لغة القرآن الكرمي والرتاث اإلسالمي ،ورفد الطلبة
بكفاءات مؤهلة علميا ومهاريا ،تسهم يف رقي اجملتمع ،وتسد احتياجاته البشرية والتنموية .وهكذا أصبحت مهمة القسم إعداد كوادر
متخصصة ذات علم باللغة العربية بنحوها وصرفها وأدهبا ،فضال عن علوم النقد األديب والبالغة.
بناء على ما مر ميكننا أن نقسم أهداف قسم اللغة العربية وآداهبا يف جامعة مسنان إىل أربعة اجتاهات ،يتوجه كل اجتاه إىل خدمة كل
من اجملتمع بصورة عامة ،وإىل خدمة الطالب يف مرحليت البكالوريوس واملاجسرت وأخريا خدمة األساتذة املدرسني يف القسم .وفيما يلي
تفصيل هلذه األهداف:
العامة:
األهداف العلميّة والثقافيّة ّ






احلفاظ على لغة القرآن الكرمي والرتاث اإلسالمی.
االرتقاء جبودة املخرجات العملية التعليمية مبا يكفل تطوير وتنمية اجملتمع.
إقامة جسر علمي بني الرتاث اللغوي والفكري القدمي ،وبني املعاصرة مبناهجها املتنوعة.
تفعيل التبادل الثقايف والعلمي بني القسم وأقسام اللغة العربية يف اجلامعات األخرى لالستفادة من اخلربات العلمية الوطنية.
تعميق الثقافة املقارنة لتعزيز احلوار والتواصل مع الثقافات األخرى .مع الرتكيز على التعامل الثنائي الذي وقع بني اللغتني
الشقيقتني العربية والفارسية وما هلذا التعامل من مثار طيبة للشعبني العريب والفارسي طوال قرون متمادية.

األهداف التعليميّة لمرحلة البكالوريوس









إتباع الربامج اليت تكفل تطوير املناهج التعليمية وفقا ملتطلبات جودة التعليم وتطويره.
إتباع الربامج اليت تكفل تطوير املناهج التعليمية وفقا ملتطلبات جودة التعليم وتطويره.
التعليم املستمر من خالل تقدمي دورات تدريبية ولقاءات علمية يف جمال اللغة العربية وآداهبا.
تزويد الطالب باملهارات اللغوية الالزمة إلثراء حصيلتهم الفكرية والثقافية والفنية.
تنظيم معلوماته اليت تصبح منهجية ومتاحة وجتعل عملية اسرتجاعها أكثر ضبطا.
وإعداد كفاءات يف جمال اللغة العربية وآداهبا للعمل يف القطاعني العام واخلاص.
إعداد الكوادر البشرية الوطنية للعمل يف القطاعني العام واخلاص يف وظائف تعليمية واستشارية وإدارية.
إعداد خرجيني مؤهلني ومتميزين ميكنهم االلتحاق بربامج الدراسة العليا.
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تفعيل دور اللجان العلمية يف القسم ،خاصة اللجنة العلمية الثقافية لطلبة القسم واستدعاء حماضرين هلا من خارج اجلامعة.

األهداف التعليميّة في الدراسات العليا (الماجستر والدكتوراه):








توجيه الطالب إىل معاجلة النقص فيما حصله من معارف يف دراسته اجلامعية األوىل.
تطوير معرفته اللغوية واألدبية ،ووصله باجلديد من املعرفة يف اختصاصه.
معرفة احلقائق واملفاهيم العلمية يف جماالت اختصاصه ويف جماالت أخرى جماورة.
تعريف الطالب بطرائق البحث ومناهجه ومتكينه مبساعدة أساتذته من مهارات التفكري والنقد والبحث يف األدب والنقد واللغة
إلجناز البحوث العلمية وربطها باالحتياجات التنموية يف البلد.
تنمية الفكر النقدي لدى الطالب وزيادة نسبة املؤهلني ملتابعة الدراسات العليا والبحث العلمي.
توفري أعضاء هيئة تدريس يف اجلامعات ،وباحثني يسهمون يف تطوير البحث وتوجيهه الوجهة الفاعلة واحلديثة خدمة للمجتمع.

األهداف العلميّة في خدمة األساتذة






االرتقاء مبستوى الكادر التدريسي وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس العلمية ومهاراهتم األكادميية وتشجيع البحث العلمي.
تفعيل النشاط العلمي عن طريق حث أعضاء هيئة التدريس لكتابة البحوث العلمية ،إلی جانب ت ليف الكتب التعليمية املتعلقة
باملواد الدراسية للطالب .وأدت هذه اجلهود الت ليفية إىل إجناز كثري من األحباث العلمية وانتشار كثري من الكتب التعليمية من قبل
أساتذة القسم .وقد فاز الكتاب الذي الفه راقم هذه السطور ،حتت عنوان« :الحكمة بين المتنبّي وسعدي  :دراسة مقارنة»،

باجلائزة األوىل يف مهرجان الكتاب يف إيران سنة .2333/2033
تطوير األساتذة وارتقاء مستواهم العلمية وعدم االكتفاء بتدريس املختصرات اليت ترافقه على مر السنني.
تفعيل املؤمترات واملشاركة فيها داخل الوطن وخارجة .وترغيب األساتذة إىل االتصال باألقسام األخرى لتبادل التجارب يف جمايل
التعليم والبحث العلمي .ولعل أفضل ما يدل على أهداف القسم يف خدمة مجيع األساتذة يف أقسام اللغة العربية يف إيران ورفع

مستواهم يف جمال األحباث العلمية ،إصدار جملة فصلية دولية حمکمة ،عنواهنا «دراسات في اللغة العربيّة وآدابها» .اليت
يصدرها القسم منذ ثالث سنوات بالتعاون العلمي مع قسم اللغة العربية يف جامعة تشرين السورية .وقد صدر العدد العاشر منها
يف الشهر املاضي .والبد من اإلشارة إىل أن هذا النشاط العلمي فريد من نوعه يف اجلامعات اإليرانية.
 - 3المنهج والموا ّد الدراسيّة
تتكون دروس قسم اللغة العربية وآداهبا يف جامعة مسنان حاليا من  201وحدة دراسية مقسمة على سبعة فصول ،تبعا للمنهج
املوحد واملقرر من قبل وزارة العلوم الغريانية ،واملعمول به يف مجيع اجلامعات اإليرانية ،احلكومية منها وغري احلكومية .يركز الربنامج أوال على
تعليم اللغة العربية صرفا وحنوا وقراءة وكتابة ،للطالب اإليراين الفارسي اللغة ،مث التعرف على آداهبا القدمية واحلديثة ،مبا فيها من النصوص
الشعرية والنثرية .حبيث حتقق للطالب املقدرة الكافية على النطق الصحيح والتكلم هبا وقراءة خمتلف الكتب والصحف واملنشورات العربية
وفهمها ،إىل جانب الكتابة والتعبري باللغة العربية ،والرتمجة من وإىل اللغة العربية .وحيصل الطالب بعد خترجه من القسم على شهادة
البكالوريوس الرمسية واملعرتف هبا دوليا ،يتيح للطالب مواصلة دراسته وااللتحاق بالدراسات العليا يف مرحليت املاجسرت مث الدكتوراه.
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أما عن املنهج املتبع يف هذا القسم فإنه يتمتع بالسهولة يف تعليم اللغة مع كثرة التمارين الشفوية والكتابية ،مركزا على القراءة والفهم
والرتمجة واحملادثة والكتابة .وعلى عكس األسلوب املتبع يف بعض اجلامعات اإليرانية ،واليت تكون اللغة الفارسية هي املستخدمة يف تدريس
اللغة العربية ،فإن مجيع احملاضرات واحملادثات يف مجيع الصفوف تُلقى باللغة العربية ،وكذلك االمتحانات واألحباث والدراسات ورسائل
املاجسرت تكون باللغة العربية.
وبناء على عربية التدريس يف هذا القسم ،فعلينا أن نتصور اجلهد اهلائل الذي يبذلونه األساتذة لتطويع ألسنة الطلبة على اللغة العربية
الفصحى ،كي تنطق باألصوات والرتاكيب اليت ال ت لفها يف لغاهتا األصلية .وهنا البد يل من اإلشارة إىل ما يتميز به األساتذة يف هذا
القسم من جدية ومثابرة يف التدريس إىل جانب الدقة يف التقييم عند االمتحان .وتظهر هذه امليزة إذا أخذنا بعني االعتبار الضعف الذي
نالحظه أحيانا عند بعض األساتذة يف القيام مبا جيب عليهم يف جمال التعليم والبحث العلمي .فالبد أن تكون النتيجة يف مثل هذه
احلاالت هو االبتالء األساتذة بالسطحية وفقدان التعمق واجلدية يف التدريس والتعليم والبحث العلمي ،وبالتايل االعتماد على حفظ
الدروس ،ويف النهاية عدم االهتمام بتقييم الطلبة الدقيق وبذل العالمات العالية هلم يف هناية الفصل ،إخفاء للضعف العلمي عند األستاذ
والطالب.
وال خيلو من الفائدة أيضا أن نشري إىل أن اجلدية واملثابرة وااللتزام بالدقة يف تقييم الطلبة وإلزامهم هبذا املنهج ،كل من نتائج اجلهود
اجلبارة اليت بذلتها مؤسسة دار العلوم العربية يف طهران منذ أكثر من ستني سنة ،على يد مؤسسها الشيخ املرحوم أمحد جنفي أسداللهي
وجنله األستاذ الدكتور سعيد جنفي أسداللهي الذي يعود إىل هذا األخري الفضل يف ت سيس أقسام اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعات اإليرانية
بعد الثورة اإلسالمية ،وختريج كم هائل من الطلبة الذين أصبحوا اليوم أساتذة اللغة العربية يف إيران ،وأنا جزء منهم .وأرغب هنا أن أضرب
مثاال عن التجرية اليت عشتها بنفسي عند الدكتور سعيد جنفي أسداللهي الذي تعلمت عنده اللغة العربية يف مرحليت البكالوريوس واملاجسرت
يف جامعة العالمة الطباطبائي ويف معهد دار العلوم العربية يف طهران ،وكذلك عند الربفسور أهيف سنو يف معهد ادآداب الشرقية جبامعة
القديس يوسف يف بريوت .فهذان األستاذان مع كل ما يضمران من حمبة للغة العربية ومن احرتام للطالب ،ومع كل ما يتمتعان من مقدرة
علمية عالية واهتمام بالغ بالتعليم ،إال أهنما يلتزمان بالدقة التامة يف تقييم الطلبة وإعطاء كل طالب ما يستحقه من عالمة يف هناية الفصل،
دون أدىن تساهل جتاه بعض املتكاسلني من الطلبة .ذلك ألهنما يريان هذا األسلوب يف الدقة واجلدية الفائقة إحدى الطرق بل أمهها يف
رفع املستوى العلمي عند الطلبة وبالتايل ترقية اجلامعة واجملتمع.
ج -آفاق وتطلّعات
إن كل ما ذُكر حّت ادآن من واقع قسم اللغة العربية جبامعة مسنان ،بكل ما فيه من مظاهر القوة والضعف ،ليس إال نقطة انطالق
وبداية التميز يف سبيل التقدم العلمي والثقايف يف للمجتمع اإليراين .فال شك يف أن الطريق ال يزال طويل أمام هذا القسم ،إذ يتطلع إىل أن
يتبوأ مكانة علمية مرموقة بني نظرياهتا يف اجلامعات اإليرانية ،وأن حيقق الريادة والتميز يف جمال ختصصه حمليا وإقليميا .وذلك استنادا إىل
تطبيق معايري جودة التعليم والبحث العلمي للوصول خبرجييها إىل مستوى عال من التطور العلمي والفكري و البحث العلمي ،مما سيؤدي
إىل رفد اجملتمع خبرجيني مميزين قادرين على اإلسهام يف التنمية الرتبوية املستدامة للمجتمع .هكذا يسعى قسم اللغة العربية يف جامعة مسنان
إىل رفع املستوى العلمي واألكادميي وتطوير مكانته الثقافية واالجتماعية يف اجلامعات اإليرانية عن طريق الربامج التالية:
 -1افتتاح مرحلة الدكتوراه في اللغة العربيّة وآدابها
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قررت جلنة الدراسات العليا يف قسم اللغة العربية متابعة برامج الدراسات العليا يف مرحلة الدكتوراه الستقطاب أكرب قدر ممكن من
طلبة الدراسات العليا .وقد حظي هذا القرار مبوافقة جملس اجلامعة يف السنة املاضية ،حيث طلب رمسيا من وزارة العلوم افتتاح برنامج
الدكتوراه يف قسم اللغة العربية جبامعة مسنان .ويسرين أن أعلن أن وزارة العلوم اإليرانية قد وافقت مع هذا الطلب ،وبالتايل سوف يستقبل
قسمنا طلبة الدكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا بداية من السنة الدراسية املقبلة.
البد من اإلشارة هنا إىل أن االلتحاق مبرحلة الدكتوراه يف اجلامعات اإليرانية يتم بعد جناح الطالب يف امتحان الدخول الذي يقيمها
وزارة العلوم اإليرانية سنويا يف مجيع الفروع واالختصاصات .وعلى ذلك فإن املوافقة على افتتاح مرحلة الدكتوراه يف قسم اللغة العربية جبامعة
مسنان من قبل جملس اجلامعة ووزارة العلوم تدل على ما هلذا القسم من مكانة علمية وثقافية.
 -2افتتاح فرع الترجمة واألدب المقارن
إىل جانب برنامج القسم الفتتاح مرحلة الدكتوراه بداية من العام الدراسي املقبل ،يتطلع هذا القسم أيضا إىل تنوع جماالت
التخصص وفتح تفريع جديد يف اللغة العربية وآداهبا ،حبيث يسعى يف املستقبل القريب إىل افتتاح فروع واختصاصات جديدة يف مرحلة
الدراسات العليا للقسم؛ كفرع األدب املقارن وفرع الرتمجة.
ج -أخطار والتح ّديات
إىل كل ما ذكرنا حّت ادآن من الواقع املتميز والتطلعات املشرفة لقسم اللغة العربية وآداهبا يف جامعة مسنان ،إال أن هناك حتديات
تواجه األساتذة والطلبة معا .والشك أن هذه التحديات ال ختتص هبذا القسم فقط ،بل هي حتديات تواجه مجيع اقسام اللغة العربية يف
إيران .وفيما يلي تذكري ب هم هذه التحديات:
 -1ضعف ملکة اللغة في المحادثة والكتابة
ازدادت املخاوف عند املهتمني باللغة العربية يف إيران عندما شعروا ب ن هناك مزامحة قوية لتعليم اللغة العربية لعربية؛ وهي استخدام
األساتدة اللغة الفارسية يف تعليم اللغة العربية .فنحن ال ننكر وجود عدد من األساتذة الذين حيرتمون اللغة الفصحى ،ويلتزمون ب دائها يف
حماضراهتم .ففي مقابل األساتذة الذين يستخدمون اللغة العربية يف خماطبة الطالب ،هناك كثري من األساتذة يستخدمون اللغة الفارسية يف
تعليم اللغة العربية .فكما كانت للهجات العامة مزامحة يف تعليم اللغة العربية يف البلدان العربية ،فإن يف إيران حلت اللغة الفارسية حمل
اللهجات العامية يف تعليم اللغة العربية.
وال شك يف أن ضعف املدرس يف استعمال العربية الفصحى هو أساس ضعف الطالب الذي أخذ اللغة العربية على يده ،فرضع
الضعف من بدء تعلمه .واألخطر من ذلك أن بعض األساتذة إضافة إىل حمادثتهم باللغة الفارسية ،يستخدمون الكتب والكراسات
والنصوص باللغة الفارسية يف تعليم اللغة العربية .فمع كل احملبة واالحرتام الذي نكنه للغة الفارسية اليت هي لغتنا الوطنية العزيزة ،ال بد أن
تكون اللغة العربية لغة التدريس يف أقسام اللغة العربية يف اجلامعات اإليرانية ،وأن تكون مجيع الكتب والكراسات وكذلك االمتحانات
واألحباث باللغة العربية ،حّت يتمكن الطالب بعد التخرج من احملادثة والكتابة باللغة العربية الفصحى.
 -2ضعف األساتذة في التم ّكن من المناهج والتقنيّات الحديثة في تعليم اللغة العربيّة للناطقين بغيرها
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من التحديات اليت يواجهها األساتذة يف أقسام اللغة العربية وآداهبا ،إمهاهلم للمناهج اجلديدة والتقنيات احلديثة يف تعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها ،مما أدى إىل الضعف العلمي لدى الطالب واألستاذ على حد سواء .إذ إن بعض األساتذة يف أقسام اللغة العربية يف
اجلامعات مل يتمكنوا من املناهج اجلديدة واالساليب املتطورة يف تعليم اللغة العربية .فالتجارب والدراسات تؤكد على أن تعليم اللغة العربية
يف إيران ،مل يتطور كما ينبغي .فال بد من التغيري اجلذري يف التعليم عرب االلتزام باملناهج املتطورة واملشوقة ويف االعتماد على التقنيات
احلديثة يف تعليم اللغة العربية .ومن أمثلة ذلك قلة االهتمام إىل استخدام األدوات والتقنيات السمعية -البصرية يف عملية تعليم اللغة .بينما
ال شك يف أن استخدام األدوات السمعية – البصرية تعد من الطرق الناجحة خاصة يف تعليم اللغات( .رميون طحان ودنيز بيطار طحان ،اللغة
العربيّة وتح ّديات العصر ،ص )75

 -3ضعف االهتمام بالبحث العلمي لرفع مستوى األساتذة والطلبة
من التحديات اليت تواجه األساتذة يف اقسام اللغة العربية يف إيران ،ضعف االهتمام إىل اإلنتاج العلمي واإلتيان جبديد عرب القيام
ب حباث منهجية لتحديث املعلومات واملناهج الدراسية ،واالكتفاء باملعلومات املرتمجة واملنقولة فقط وتقدميها إىل الطالب .فالبد لنا أن نقول
بصراحة أنه إذا أرادت أقسام اللغة العربية أن تواجه احلالة اليت تعيشها ،على املهتمني هبا أن ال تكتفي بالشرح وشرح الشرح دون أي فكر
وال إبداع وال ابتكار .فاإلفالس احلقيقي القسام اللغة العربية ،إفالس يف االبتكار .وهكذا آل أمرها إىل الفقر الشديد.
التامة لدي األساتذة في التعليم والتقييم
 -4فقدان الج ّدية ّ
ومن التحديات اليت تواجه األقسام العربية يف إيران قلة اجلهد واملثابرة والي س مما حدث للغة العربية اليت تواجه حتديات صعبة
ومتداخلة حتتاج معاجلتها إىل عمل جاد وإىل تضافر جهود األساتذة والباحثني .فكثريا ما يتطرق أساتذة اللغة العربية إىل عظمة هذه اللغة
وتفوقها على اللغات األخرى بسبب كوهنا لغة القرآن الكرمي واحلديث الشريف ولغة الثقافة اإلسالمية .لكن الكالم يدور هنا حول واقع
اللغة العربية يف أقسام اللغة العربية اليت تواجه حتديات صعبة.
وتكون النتيجة يف مثل هذه احلاالت هو ابتالء األساتذة بالسطحية وفقدان التعمق يف التدريس والتعليم والبحث العلمي ،وبالتايل
عدم اجلدية واالعتماد على حفظ الدروس واالكتفاء بامللخصات اجلزئية على حساب الفهم الكلي العميق ويف النهاية عدم االهتمام بتقييم
الطلبة وبذل العالمات العالية هلم يف هناية السنة إخفاء للضعف العلمي عند األساتذة والطلبة .وسبق أن أشرت إىل التجربة اليت عشتها
عند األستاذين الذي ِن يتميز ِان بالدقة الفائقة واجلدية التامة ألهنا من أهم الطرق يف رفع املستوى العلمي عند الطلبة .فالبد من تضافر اجلهود
ملواجهة التحديات بشجاعة وحكمة وختطيط.
الخاتمة
حتدثنا فيما سبق من هذه املقالة عن دور الفرس يف خدمة اللغة العربية بصورة عابرة كمدخل للحديث عن قسم اللغة العربية وآداهبا
جبامعة مسنان اإليرانية ،ففصلنا احلديث عن واقع هذا القسم وأهدافه ومنهجه وآفاقه وتطلعاته وأخريا األخطار والتحديات اليت تواجه هذا
القسم .وما توصلت إليه أخريا يف هذه الوجيزة يدل على كثري من مظاهر القوة والتميز هلذا القسم على الصعيد احمللي والدويل .كافتتاح
الدراسات العليا يف اللغة العربية يف مرحليت املاجسرت والدكتوراه ،إضافة إىل انتشار جملة فصلية دولية حمكمة .وتطلع القسم أيضا إىل تنوع
جماالت التخصص وافتتاح فروع واختصاصات جديدة يف الدراسات العليا كفرع األدب املقارن وفرع الرتمجة .ولكن إىل جانب هذا الواقع
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املتميز والتطلعات املشرفة ،إال أن هناك حتديات كبرية تواجه القسم أيضا .أمهها ضعف ملكة اللغة العربية لدى األساتذة والطلبة اإليرانيني،
وضعف متكن األساتذة من املناهج والتقنيات احلديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،وإمهال البحث العلمي لرفع مستوى األساتذة
وطلبة الدراسات العليا ،ضعف اجلدية واملثابرة.
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