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االزدواجية اللغوية بين العربية الفصحى واللهجات الحديثة
األستاذ الدكتور أمحد هاشم السامرائي
جامعة نزوى ـ كلية العلوم واآلداب ـ قسم اللغة العربية
(سلطنة عمان)
ملخص البحث
ُّ
احلصن احلامي ألبنائها من التشتت العلمي والفكري ،إذ إن ثنائية التالزم بني اللغة واملتكلم واجبة
تعد اللغةُ األم
َ
التحقق ،فضال عن أن ثقافة اللغة ترتقي بثقافة أبنائها ،والعكس صحيح ،حىت صار من بديهيات الدرس اللغوي أن
اللغة الراقية تدل على ُرقِي أبنائها ،واللغة البدائية تدل على بداوة أبنائها .وملا كانت عالقة اللغة باملتكلم متالزمة إىل
َّ
هذا احلد ،فال بد للمتكلم من احلفاظ على لغته من آفات الزمن ،ومنها االزدواجية ،إذ حياول الكثري من املتكلمني،
حني تعجز عقوهلم عن مواكبة تطور لغتهم ،إىل العدول عنها إىل اللغة احمللية ،أو ما يسمى باللهجة العامية ،ومن
خالل دراسة واقع اللغات العاملية يف العصر احلديث جند أن اللغة العربية من أكثر اللغات اليت تتعرض إىل مثل هذه
الظاهرة ،وهي ظاهرة شغلت الكثري من الدارسني ،بعدما رأينا الفصحى أصبحت تتفلت من صدور أبنائها ،حىت
أضحت حباجة إىل وقفة موحدة وجادة أمام هذه اهلجمات ،ومن منطلق احلفاظ على سالمة اللغة العربية أعرض هذه
املشكلة يف حبثي املوسوم" :االزدواجية اللغوية العربية الفصحى مع اللهجات الحديثة" .اقتضت طبيعة البحث أن
يكون على متهيد ودراسة وخامتة ،وعلى النحو اآليت :التمهيد :تناولت فيه واقع اللغة العربية وهلجاهتا يف العصر
اإلسالمي الذهيب ،من خالل والدة اللهجات وتوحدها .الدراسة :تناولت فيها واقع اللغة العربية يف العصر احلديث،
مرَّكزا على اجلوانب املهمة ،بدأت الدراسةُ من القرن املاضي إىل يومنا هذا .اخلامتة :وذكرت فيها
ولكي يكون البحث َ
أهم النتائج اليت توصلت إليها .ويف اخلتام أدعو اهلل العلي القدير أن يوفقين يف عملي هذا ،وأن يلهمه القبول يف
رب العاملني والصالة والسالم على
مشاركته  ،وأن يوفِّق العاملني على املؤمتر ملا حيبه ويرضاه  .وآخر دعوانا أن احلمد هلل ِّ
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
مدخل
األولـني واآلخـرين ،وعلـى آلـه وصـحبه أمجعـني  .يرمـي
احلمد هلل رب العاملني ،و َّ
حممـد ،سـيِّد َّ
السالم على سـيِّدنا َّ
الصالة و َّ
مهمة من الظَّواهر الَّيت تواجه اللغة العربيَّـة يف العصـر احلـديث ،وهـي ظـاهرة ( االزدواجيَّةة
هذا البحث إىل دراسة ظاهرة َّ
اللغويَّةة ) ،الَّـيت أتــت علـى ـاالت اللغــة كافَّـة ،أدبــا وثقافـة وإعالمـا ِ
وع ْلمــا وغريهـا ،فتناولـت فيــه مصـطلح ( االزدواجيَّــة

ورجحت بينهمـا األسـلم يف االسـتعمال،
وتطورا ،والفرق بينه وبني مصطلح ( الثُّنائيَّة اللغويَّة )َّ ،
اللغويَّة ) مفهوما ونشأة ُّ
مثَّ تناولت أبرز اجملاالت الَّيت تأثَّرت بـ ( االزدواجيَّة ) ،وهي  ( :لغة اإلعالم ،ولغة األدب ) ،وبيَّنت فيها ما يثبت التَّأثُّر
الشائعة .
الكبري باللهجات احملليَّة َّ
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مشكلة البحث

ملا كانت عالقة اللغة باملتكلِّم متالزمة إىل حـد كبـري ،فـال ب َّـد للمـتكلِّم مـن احلفـاظ علـى لغتـه مـن آفـات ال َّـزمن ،ومنهـا (
َّ
ِّ
ـوي عـن َرفْـدهم حيـا حيتاجونـه مـن ألفـاظ ،العـدول
غ
الل
معجمهم
يعجز
حني
مني،
ل
املتك
من
الكثري
فيحاول
)،
ة
ي
اج
و
االزد
َّ
ُّ
تعرضــت إىل مثــل هــذه
ع ـن الفصــحى إىل اللغــة احمللِّيَّــة ،أو مــا يســمى باللهجــة ِّ
العاميَّــة ،واللغــة العربيَّــة مــن اللغــات الَّــيت َّ
الظـَّـاهرة ،وهــي ظــاهرة شــغلت الكثــري مــن الدَّارســني ،بعــدما رأينــا الفصــحى أصــبحت تتفلَّــت مــن صــدور أبنائهــا ،حـ َّـىت
وجادة أمام هذه اهلجمات .
موحدة َّ
أضحت حباجة إىل وقفة َّ
أسئلة البحث
يريد البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية :
 .1ما مدى العالقة بني الفصحى احلديثة وهلجاهتا من ناحييت التَّأثُّر والتَّأثري ؟
 .2ما اجملاالت الَّيت تأثَّرت بـ ( االزدواجيَّة ) كثريا ؟
َّقايف ؟
العرب على فصاحته جتاه االنفتاح
ِّ
احلضاري والث ِّ
 .3هل حافظ املتكلِّم ُّ
أهداف البحث
حياول البحث الوصول إىل ما يأيت :
 .1الكشف عن جانب مهم من واقع اللغة العربيَّة يف العصر احلديث .
 .2إبراز أمهِّيَّة العربيَّة الفصحى يف اجملاالت العلميَّة والثَّقافيَّة .
 .3معاجلة ظاهرة ( االزدواجيَّة اللغويَّة ) ووضع احللول املالئمة هلا .
منهج البحث

الوصفي يف عرض الظَّواهر اللغويَّة مع االسـتعانة بـاملنهج التَّـار ِّي يف مواضـع لرصـد التَّط َّـور
اعتمدت يف حبثي هذا املنهج
َّ
اللغوي .
ِّ
رب العـاملني"
العلي القدير أن يوفِّقين يف عملي هذا ،وأن يلهمه القبـول ،وآخـر دعوانـا أن احلمـد هلل ِّ
ويف اخلتام أدعو اهلل َّ
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
و َّ
السالم على سيِّدنا َّ
الصالة و َّ
مصطلح ( االزدواجيَّة اللغويَّة )

تفســر معــاين
اعتــىن املســلمون باللغــة العربيَّــة وانكــب العلمــاء علــى تســهيلها وتيســريها ،فوضــعوا املعــاجم الَّــيت ِّ
الصحيح فيها ،وفعل البالغيُّـون
تبني معىن اجلملة العربيَّة ،وطريقة تركيبها والتَّعبري الفصيح و َّ
وقعدوا القواعد الَّيت ِّ
مفرداهتاَّ ،
الشــيء ذاتــه ،إذ بيَّنـوا الفــرق بــني األســلوبني اجلميــل وغــري اجلميــل ،فتوالــت العلــوم املختلفــة ،مــن نظريـَّـة وعمليَّــة ،وتكلَّــم
َّ
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املسلمون مجيعا بالعربيَّة ،ويكتبون ويؤلِّفون هبا ،وانتشرت اللغة العربيَّة يف أغلب البلدان ،فقال األب أنستاس الكرملي :
(( َّ
كل لسان ،وال تُ َدانيها لسان أخرى من ألسنة العامل مجاال ،وال تركيبا ،وال أصوال ))(. )1
إن لسان العرب فوق ِّ
وتفــتح كتــب الـ َّـرتاجم لــرتى آالف العلمــاء مــن غــري العــرب يف نســبهم ،ولك ـنَّهم كــانوا مســلمني يف عقيــدهتم،
ولعل ما رواه اجلاحظ عن موسى بن سيَّار األسواري،
خلَّفوا لنا تراثا ضخما رائعا وخالدا يف َّ
شىت العلوم والفنون العربيةَّ ،
(( وكــان مــن أعاجيــب الــدُّنيا ،كانــت فصــاحته بالفارسـيَّة يف وزن فصــاحته بالعربيَّــة ،وكــان سلــس يف لســه املشــهور بــه،
ويفسرها للعرب بالعربيَّـة ،مثَّ حي ِّـول وجهـه إىل الفـرس
فيقعد العرب عن ميينه والفرس عن يساره ،فيقرأ اآلية من كتاب اهلل ِّ
بأي لسان هو أبني ))(. )2
فيفسرها هلم بالفارسيَّة ،فال يدري ِّ
ِّ
ظل شيوع العربيَّة الفصحى لغويًّا جندها يف نزاع مستمر مع اللهجات احمللِّيَّة ،لتكون ( االزدواجيَّـة اللغويَّـة
ويف ِّ
كل زمان ومكان .
) حاضرة يف ِّ
مل حيظ مصطلح ( االزدواجيَّـة اللغويَّـة ) بدراسـات حديثـة كافيـة لوضـع معاملـه وحـدوده وأسسـه وًاتـه ،فضـال
عــن حتديــد مفهومــه ،وهــو مــا َّأدى إىل حــدوث اضــطراب كبــري بــني اللســانيِّني القالئــل الَّــذين تنــاولوه حبثــا ،وزاد مــن هــذا
االض ــطراب أن اق ــرتن حيص ــطلح ( الثُّنائيَّــة اللغويَّــة ) ،فتب ــادل املص ــطلحان أدوار االس ــتعمال ،فت ــارة جن ــد م ــن يس ــتعمل (
االزدواجيَّــة ) ،وتــارة أخــرى جنــد مــن يســتعمل ( الثُّنائيَّــة ) ،ولكشــف معــامل هــذين املصــطلحني وحتديــد املصــطلح األســلم
استعماال سأتناوهلما بشيء من االساز .
ـوي الفرنس ُّـي ولـيم مارسـيه (  ) William Marcaisتعريفـا ل ـ ( االزدواجيَّـة ) ،فقـال  (( :هـي
وضـع اللغ ُّ
عاميَّة شائعة للحديث ))(. )3
التَّنافس بني لغة أدبيَّة مكتوبة ولغة ِّ
نلحظ من هذا التَّعريف َّ
أن ( االزدواجيَّة ) متحقِّقة بوجود موعة من األُسس ،وهي :
أ .املنافسة بني مستويني لغويَّني .
ب .التَّفاوت بني املستويني من ناحية الفصاحة .
ت .التَّفاوت بني املستويني من ناحية االستعمال .
اللغوي يف االستعمال جند ما يأيت :
ولعرض هذه األُسس وتطبيقها على الشَّائع
ِّ
األسةا األو  :صـ َّـرح مارسـيه َّ
ـام ِّي ،ويطــرح هـذا أمامنــا
أن ( االزدواجيَّــة ) بـني اللغــة األدبيَّـة واالســتعمال الع ِّ

سؤالني مها :

 هل يشرتط يف التَّنافس انتماء املستويني اللغويَّني إىل عائلة لغويَّة واحدة ؟ ما حكم التَّنافس بني أكثر من مستويني لغويَّني ؟( )1الكرملي :أنستاس ماري ،نشوء اللغة العربية ومنوها واكتهاهلا . 1
( )2اجلاحظ  :أبو عثمان عمرو بن حبر ،البيان والتبيني . 193 / 1
( )3الزغلول ،حممد راجي  :ازدواجية اللغة . 120
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الســابق عــد اشـرتاط انتمــاء املســتويني إىل لغــة واحــدة ،وبنــاء عليــه يعـ ُّـد التَّنــافس بــني العربيَّــة
الواضــح مــن الـن ِّ
َّص َّ
ـرب ،كمنطقــة كردســتان
وهلجاهتــا ،أو بــني العربيَّــة وهلجــات اللغــات األخــرى يف املنــاطق غــري العربيَّــة اخلاضــعة للحكــم العـ ِّ
العرب ،أو بني لغة أخرى واللهجات العربيَّة يف املناطق العربيَّة اخلاضـعة حلكـم غـري العـرب،
العراق أو األمازيغ يف املغرب ِّ
كــاألحواز يف إي ـران ول ـواء االســكندرونة يف تركيــا ،أو بــني العربيــة وهلجــات غــري العــرب الَّــذين ينتمــون إىل الــبالد العربيَّــة،
أدق ميكن حتديد التَّنافس
كاملسيحيِّني واليهود واإليزيديِّني و َّ
الصابئة واألفارقة وغريهم ،من ( االزدواجيَّة اللغوية ) ،بعبارة ّ
بوجود مستويني لغويَّني عند متكلِّم واحد .
تتعرض لغة املتكلِّم إىل أكثر من مستويني ،فمثال :
مل تقتصر ( االزدواجيَّة ) على وجود مستويني لغويَّني ،إذ َّ
األم الفصيح .
 مستوى اللغة ّالعام ّي املستعمل يف احلياة اليوميَّة .
 املستوى ِّاألم .
 لغة البلد ّاألم .
 املستوى ِّالعام ّي املتولِّد من لغة البلد ّ
يتعرض ألكثر من مستوى لغوي ،وهي  :املسـتويان
اقي من القوميَّة الكرديَّة َّ
فعلى سبيل املثال جند املتكلِّم العر َّ
األم ( العربيَّة ) وغريه من القوميَّات
األم ( الكرديَّة ) ،واملستويان الفصيح و ِّ
الفصيح و ِّ
العام ُّي يف لغة البلد ّ
العام ُّي يف لغته ّ
الصراع بني املسـتويات اللغويَّـة علـى
ظل هذا التَّنافس جند ِّ
غري العربيَّة ،أو العرب الَّذين يعيشون يف بالد غري عربية ،ففي ِّ
أشــدِّه ،وبنــاء عليــه يبــدو يل َّ
أن ( االزدواجيَّــة ) ال تقتصــر علــى مســتويني لغــويَّني ،كمــا صـ َّـرح بــه مارســيه ،وإذا أردنــا أن
أقل ( االزدواجيَّة اللغويَّة ) التَّنافس بني مستويني لغويَّني .
نلتمس خمرجا ملا ذهب إليه جنعل َّ
ـص مارسـيه أنَّـه حـدَّد املسـتويني مـن ناحيـة الفصـاحة ،بقولـه  ( :لغـة أدبيَّـة ...
األسا الثَّاني  :نلحـظ مـن ن ِّ

السؤاالن اآلتيان :
عاميَّة ) ،وهنا يظهر ُّ
ولغة ّ

األول أن يكون لغة أدبيَّة؟ وما مواصفات هذا املستوى ؟
 هل يشرتط يف املستوى َّعاميَّة ؟
 هل يشرتط يف املستوى الثَّاين أن يكون لغة ِّصحة هذا الشَّرط؟
نصه أنَّه اشرتط اللغة األدبيَّة ،ولكن ما مدى َّ
الواضح من ِّ
الشـرط أو عـدمها الب َّـد يل أن أحـدِّد مواصـفات اللغـة األدبيَّـة ،فمصـطلح ( اللغـة
ـحة هـذا َّ
قبل احلكـم علـى ص َّ
اللغوي املستعمل يف النُّصوص األدبيَّة املختلفة ،شعريَّة أم نثريَّـة ،وهـذا يسـتدعي
األدبيَّة ) يستعمل للدَّاللة على املستوى
ِّ
ُرقِ َّي هذا املستوى ،فهو أعلى مستويات الفصحى ،فإذا كـان هـذا مـا أراده مارسـيه فأنـا أخالفـه فيـهَّ ،
ألن ( االزدواجيَّـة )
الراقيَّ ،
اللغوي املستعمل يف لغـة الكتابـة ،وهـو مـا يس َّـمى ب ـ ( املسـتوى
وإمنا جندها يف املستوى
ِّ
األدب َّ
ال تتقيَّد باملستوى ِّ
()1
ـت إلي ـ ــه َّ
ـوي ش ـ ــارل فرجس ـ ــون (
البلي ـ ــغ )  ،ول ـ ــيس حمص ـ ــورا يف مس ـ ــتوى الـ ـ ـن ِّ
أن اللغ ـ ـ َّ
َّص ِّ
األدب ،و َّـ ــا يؤيِّـ ــد م ـ ــا ذهب ـ ـ ُ
( )1تتحدَّد مستويات األداء يف أي لغة بثالثة مستويات هي :
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 ) Ferguson charlesح ــدَّد يف الع ــام  1959م املس ــتويات اللغويَّــة بنمط ــني  :من ــا اللهج ــات ،ومن ــا ع ــايل
الرًيَّة ،لكنَّه ال يُ ْستَـ ْع َمل مـن
التَّصنيفَّ ،
ويسمى الثَّاين بفوقي املكانة (( ،ويستعمل ملعظم األغراض الكتابيَّة واحملادثات َّ
أي قطَّاع من قطَّاعات اجلماعات احمللِّيَّة للمخاطبة أو احملادثة العاديَّة ))(. )1
قبل [ كذا ] ِّ
إن استعمال الرتَّكيب ( لغة أدبيَّة ) قـد ي ُّ
وهنا قد يقول القائل َّ :
ـدل علـى مـا ذكرتَـه ،ألنَّـه قـال  ( :مكتوبـة )،
وهي ُّ
كل مكتوب ،فضال عن َّ
األدب .
ص ُد هبا لغة الن ِّ
أن ترمجة الن ِّ
َّص ِّ
تدل على ِّ
َّص بـ ( أدبيَّة ) قد ال يـُ ْق َ
أقــول  :ق ــد يكــون ه ــذا الك ــالم صــحيحا ،ولكنَّن ــا نعمــد إىل وض ــع مفه ــوم واضــح ملص ــطلح ( االزدواجيَّــة )،
يتعرض له القارئ .
كل غموض َّ
نتخلَّص به من ِّ
األول أن يكون لغة أدبيَّةَّ ،
وإمنا يكون مسـتوى
إذا بعد أن اتَّضحت لنا ُّ
الصورة نقول  :ال يشرتط يف املستوى َّ
يتخلف عن املستوى الثَّاين يف املميِّزات اللغويَّة .
عاميَّــة ) ،إذ ال يشــرتط يف (
ـوي الثَّــاين الَّــذي حــدَّده بقولــه  ( :لغــة ِّ
الســابق علــى املســتوى اللغـ ِّ
ســري الكــالم َّ
العام ّي
االزدواجيَّة ) أن يكون التَّنافس بني لغة وهلجتها ،فقد يكون بني لغتني منفصلتني ،وهبذا ال يكون شرط املستوى ِّ
متحقِّقا .
خنلص َّا سبق ذكره يف األساس الثَّاين َّ
أن ( االزدواجيَّة ) تكون بني املستويات اللغويَّة اآلتية :
اللغة ( ) 2

اللغة ( ) 1
املستوى الفصيح

العامي
املستوى ِّ

املستوى الفصيح

العامي
املستوى ِّ

أ

ب

ت

ث

وحبسب اآليت :
لغوي فصيح ( أ ،ت ) .
لغوي فصيح = مستوى ّ
 مستوى ّعام ّي شائع ( أ ،ب ) و( أ ،ث ) و( ت ،ث ) و( ت ،ب ) .
لغوي ِّ
لغوي فصيح = مستوى ّ
 مستوى ّعام ّي شائع ( ب ،ث ) .
لغوي ِّ
لغوي ِّ
عام ّي شائع = مستوى ّ
 مستوى ّـص مارسـيه أنَّـه حـدَّد املسـتويني مـن ناحيـة االسـتعمال ،فقـال  ( :مكتوبـة ...
األسا الثَّالث  :نلحظ من ن ِّ
كنت أوافقه يف وصف املستوى الثَّاين َّ
األولَّ ،
ألن
بأَّنا شائعة ،فـال أوافقـه يف اشـرتاط الكتابـة يف املسـتوى َّ
شائعة ) ،وإذا ُ
اللغوي معتمد على استعمال املستويني أو أكثر استعماال لغويًّا ،وهذا ال يتحقَّق إالَّ بوجود االستعمال املنطوق،
التَّنافس
َّ
 املستوى البليغ الفصيح  :ومتثله لغة النصوص األدبية املختلفة . املستوى البليغ  :ومتثله لغة اإلعالم واحملاضرات واخلطب الرًية وغريها . املستوى الفصيح  :ومتثله اخلطاب اليومي الذي يستعمله مجيع املتكلمني .( )1الزغلول  :املصدر السابق  120ـ  ،121وذكر فرجسون موعة من األمثلة على النمطني ،ال ال لذكرها .

7

الدراسات اللسانيَّة الوصفيَّة ،وهو االعتماد على اللغة املنطوقة ،فضال عن ذلك َّ
فإن ما يستوقفين
نصت عليه ِّ
حبسب ما َّ
يف كالمه قوله  ( :شائعة للحديث ) ،وهذا يوحي بوجود شرط االستعمال املنطوق يف املستوى الثَّاين ،فلماذا نفتقده يف
املستوى األول ؟
تضمنه تعريف مارسيه ميكن يل أن أستدرك عليه أساسا رابعا مل يذكره ،وهو حتديد
بعد هذا العرض املوجز ملا َّ
البيئة اللغويَّة ،فـ ( االزدواجيَّة ) حتصل يف بيئة لغويَّة حمدَّدة ال َّأَّنا حتصل يف عشوائيَّات جغرافيَّة .
إذا صار واضحا لنا حدود هذا املصطلح وأسسه الَّيت يقوم عليها ،فيكون حتديد مفهوم ( االزدواجيَّة ) بأنَّه :
تنافس مستويني لغويَّني أو أكثر يف بيئة لغويَّة واحدة .
ـين ،الَّـذي هتـه
استعملت ِّ
الدراسات اللسانيَّة هذا املصطلح ،وهو ترمجـة ملصـطلح (  ) LaDiglossiaالالتي ّ
ـوي مارســيه( ،)1مثَّ انتقـ َـل إىل اللغــة االنكليزيـَّـة بلفــظ (  ) Diglossiaوهــو متكـ ِّـون (( مــن ســابقة يونانيَّــة ( ) Di
اللغـ ُّ
ثنائي أو مضاعف ،و(  ) glossومعناها  :لغة ،والحقة (  ) iaللحالة))(. )2
معناها  :مثىن أو ّ
اضطربت أقوال اللسانيِّني الغربيِّني والعرب يف استعمال مصطلحي ( االزدواجيَّة اللغويَّة ) و( الثُّنائيَّة اللغويَّة )،
وســبب هــذا االضــطراب هــو ترمجــة املصــطلحني (  ،) Bilingualism ( ) Diglossiaوجـ َّـر هــذا االضــطراب إىل
كل مصـطلح ،فمـنهم مـن جعـل ميـدان ( االزدواجيَّـة اللغويَّـة ) اللغـة وهلجاهتـا وميـدان (
عدم االتفاق على ميدان دراسة ِّ
الثُّنائيَّة اللغويَّة ) لغتان خمتلفتان ،ومنهم من عكس هذين امليدانني .
الصواب ما ذهب إليه ُّ
الدكتور َّنـاد املوسـى مـن َّ
والَّذي يبدو يل َّ
أن ميـدان ( االزدواجيَّـة اللغويَّـة ) شـكالن
أن َّ
أو مظهـران أو مســتويان لغويـَّـان يف إطــار اللغــة الواحــدةَّ ،
ـوي ( زوج ) الــد ِّ
َّال علــى االقـرتان
ألَّنــا مــأخوذة مــن اجلــذر اللغـ ِّ
واملشاكلة ،وهذا ال يتحقَّق إالَّ يف اللغـة الواحـدة ،يف حـني يكـون ميـدان ( الثُّنائيَّـة اللغويَّـة ) املسـتويات اللغويَّـة يف لغـات
َّضاد كاخلري والشَِّّر والنُّور والظَّالم(. )3
متباينة ،ألنَّه مأخوذ من اجلذر ( ثىن ) الدَّال على مطلق العدد ،فيستعمل يف الت ِّ
( االزدواجيَّة ) والعربيَّة التُّراثيَّة
الرتاثيَّ ــة ،وإن اختل ــف
مل تك ــن ( االزدواجيَّ ــة اللغويَّــة ) حديث ــة عه ــد باللغ ــة العربيَّــة ،إذ هل ــا ج ــذور يف العربيَّــة ُّ
اللغويُّــون يف حتديــد بــدايتها ،فــذهب ال ـ ُّـدكتور إمييــل بــديع يعقــوب إىل َّ
ـالمي
أن ظه ــور ( االزدواجيَّــة ) بعــد الفــتح اإلس ـ ِّ
فأدى إىل حدوث صراع لغوي بني لغـة الوافـدين األعـاجم ولغـة العـرب( ،)4وذهـب غـريه إىل َّ
أن
واختالط األمم بالعربَّ ،
العرب .
اللحن صورة لـ ( االزدواجيَّة اللغويَّة )( ،)5وهذا خمالف لواقع التَّاريخ
ِّ
اللغوي ِّ
والَّذي يبدو يل َّ
أن ( االزدواجيَّة اللغويَّة ) موجودة يف العربيَّة منذ عصر ما قبل اإلسالم ،وقبل أن أذكر األدلة
علــى ذلــك البـ َّـد لنــا مــن وقفــة لتحديــد مــا نريــده ب ـ ( االزدواجيَّــة ) ،إذ ذكــرت قبــل قليــل مــا أراه يف حتديــد مفهــوم هــذا
( )1الزغلول  :املصدر السابق . 120
( )2حممود  :إبراهيم كايد ،العربية الفصحى بني االزدواجية اللغوية والثنائية اللغوية . 55
( )3املوسى َّ :ناد ،االزدواجية يف العربية . 84
( )4ينظر  :يعقوب  :إمييل بديع ،فقه اللغة العربية وخصائصها . 146
( )5ينظر  :حممود  :إبراهيم كايد ،املصدر السابق  65ـ . 68
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املصطلح ،والتَّفريق بني ( االزدواجيَّة ) و( الثُّنائيَّة ) ،فمن يرى َّ
الصـواب،
أن اللحن صورة لـ ( االزدواجيَّـة ) فقـد جانـب َّ
ألنَّين لو اتَّفقت معه على أنَّه نتيجة صراع بني مستويني لغويَّني للغتني منفصلني فهو ( ثنائيَّة لغويَّة ) ،ولكن مع هذا فال
ميكن عدُّه من ( الثُّنائيَّة ) ،على ما يبدو يلَّ ،
أي تنافس بني املستويات اللغويَّة ال َّ
بد أن ضع ألحـد حكمـني مهـا
ألن َّ
:
األم ،أي  :لغة املتكلِّم األصليَّة .
أ .أن يكون موافقا ألصول اللغة ّ
األم ،وهو اللحن .
ب .أن الف أصول اللغة ّ
األولَّ ،
وبنــاء علــى هــذين احلكمــني فـ َّ
ألن اللحــن
ـإن ( االزدواجيَّــة ) و( الثُّنائيَّــة ) تكونــان م ـوافقتني للحكــم َّ
حبجة ( االزدواجيَّة ) أو ( الثُّنائيَّة ) .
ترفضه قواعد اللغة وأصوهلا ،فال ميكن تسويغه َّ
إذا صــار واضــحا لــدينا َّ
أن شــرط ( االزدواجيَّــة ) موافقتهــا قواعــد اللغــة وأصـوهلا ،فتكــون املميِّـزات اللغويـَّـة الَّــيت
اللهجي مقبولة لغويًّاَّ ،
اللهجي مستوى مقبول على وفق معايري اللهجة ،وهـو خمتلـف متامـا
ألن املستوى
حيملها املستوى
َّ
ُّ
عن اللحن .
أن ( االزدواجيَّــة اللغويـَّـة ) قدميــة ،فمــن خــالل مراجعــة مصــادر الـ ُّـرتاث جنــد َّ
بقــي لــدينا مــا يثبــت َّ
أن نصــوص
اللهجي الَّذي
العرب والنَّثر ،مليئة باالستعمال
َّبوي َّ
االحتجاج ،القرآن الكرمي وقراءاته واحلديث الن َّ
الشريف واألثر والشِّعر َّ
ِّ
الراقية ،وهو ما مل ينكره أحد ،وسأذكر أمثلة عليه.
اقتحم اللغة األدبيَّة العالية َّ
القرآن الكريم
شاع يف القرآن الكرمي استعمال اللغات ،سواء العربيَّة منها أم األعجميَّة ،وملا كان رأينا يف ( االزدواجيَّة ) َّأَّنـا
تضمنت لغات القبائل العربيَّة ،ومنها :
مقتصرة على اللغة الواحدة فسأورد نصوصا َّ
كنانة(. )1

الســفيه )  :اجلاهــل بلغــة
 قــال  : ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ [ ســورة البقــرة ،مــن اآليــة  ،] ١٣ :ف ـ ( َّ
الر َغد )  :اخلصب بلغة طيِّئ(. )2
 قال  : ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ [ سورة البقرة ،من اآلية  ،] ٣٥ :فـ ( َّ

.

 قال  : ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [ سورة البقرة ،من اآلية  ،] ٦٥ :فـ ( خ ِ
اسئِني )  :صاغرين بلغة كنانة
َ

()3

( )1ينظر  :ابن سالَّم  :أبو عبيد القاسم بن سالم ،لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي  ،45وابن حسنون  :أبو أمحد عبد اهلل بن
احلسني ،اللغات يف القرآن  ،20والوزان احلنفي  :حممد بن علي املظفر ،لغات القرآن املروية عن ابن عباس . 36
( )2ينظر  :ابن سالَّم  :لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي  ،46وابن حسنون  :اللغات يف القرآن  ،20والوزان احلنفي  :لغات القرآن
املروية عن ابن عباس . 36
( )3ينظر  :ابن سالَّم  :لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي  ،48وابن حسنون  :اللغات يف القرآن  ،20والوزان احلنفي  :لغات القرآن
املروية عن ابن عباس . 37
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 قال  : ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [ سورة البقرة ،من اآلية  ،] ٩٠ :فـ ( ا ْشتَـَروا )  :باعوا بلغة ُه َذيل(. )1
 قال  : ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ [ سورة البقرة ،من اآلية  ،] ٩٠ :فـ ( بَاءوا )  :استوجبوا بلغة جرهم(. )2
الرفّـث
 قال  : ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [ سورة البقرة ،من اآلية  ،] ١٩٧ :ف ـ ( َّ
)  :اجلماع بلغة َم ْذ ِحج(. )3
ـلوهن ) :
 قـ ــال  : ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [ سـ ــورة البقـ ــرة ،مـ ــن اآليـ ــة  ،] ٢٣٢ :فـ ـ ـ ( تعضـ ـ َّ

حتبسوهن بلغة أ َْزد شنوءة(. )4
َّ

وغريها من النُّصوص .
القراءات القرآنيَّة
السـبعيَّة املتـواترة والثَّالثـة
شاع ورود القراءات القرآنيَّة حيا يوافق هلجات العرب ،وال فـرق يف ذلـك بـني القـراءات َّ
كل نوع من هذه القراءات قراءتني .
ِّ
املكملة والشَّاذَّة ،وسأذكر من ِّ
السبعيَّة املتواترة :
أ .القراءات َّ
الكسائي وح ْفص قوله  : ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ [ سورة آل عمران ،من اآلية : ] ٩٧ :
 قرأ محزة وّ
ـج ) ،وهـي لغـة
بكسر احلاء يف ( ِح ُّج ) ،وهـي لغـة أهـل احلجـاز وبـين أَسـد ،وقـرأ البـاقون بفتحهـا َ ( :ح ُّ
أهل جند(. )5
الراء ،وهي لغة بين
 قرأ محزة قوله  : ﭽ ﮨ ﮩ ﭼ [ سورة الواقعة ،من اآلية ُ ( : ] ٣٧ :ع ْربا ) ،بتسكني َّمتيم(. )6

ب .القراءات املشهورة :

( )1ينظر  :ابن سالَّم  :لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي  49ـ  ،50وابن حسنون  :اللغات يف القرآن  ،20والوزان احلنفي  :لغات
القرآن املروية عن ابن عباس . 38
( )2ينظر  :ابن سالَّم  :لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي  ،51وابن حسنون  :اللغات يف القرآن  ،20والوزان احلنفي  :لغات القرآن
املروية عن ابن عباس . 37
( )3ينظر  :ابن سالَّم  :لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي  ،57وابن حسنون  :اللغات يف القرآن  ،21والوزان احلنفي  :لغات القرآن
املروية عن ابن عباس . 41
( )4ينظر  :ابن سالَّم  :لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي  ،60وابن حسنون  :اللغات يف القرآن  ،22والوزان احلنفي  :لغات القرآن
املروية عن ابن عباس . 43
( )5أبو زرعة  :عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة ،حجة القراءات . 170
( )6ينظر  :ابن اهد  :أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس ،السبعة يف القراءات . 622
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 ق ـرأ يعقــوب قولــه  : ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ [ ســورة التوبــة ،مــن اآليــة ُ ( : ] ١٠٦ :م ْرِجئُــو َن ) ،هبمــزةمضمومة دودة وهي لغة متيم وسفلى قيس(. )1

 قرأ أبو جعفر قوله  : ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ [ سورة الكهف ،مـن اآليـة ُ ( : ] ٧٣ :ع ُسـرا )،السني وهي لغة أهل احلجاز(. )2
بضم ِّ
ِّ

ت .القراءات الشَّاذَّة
 قـرأ ابــن أب عبلــة قولــه  : ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ [ ســورة الفاحتــة ،اآليــة  ( : ] ٢ :احلَ ْمـ ُـد لُلَّــه ) ،بضـ ِّـم الــالمعلى االتباع ،وهي لغة بعض ربيعة(. )3

 قرأ زيد بن ثابت وأب بن كعب قوله  : ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ [ سورة البقـرة ،مـن اآليـة ٢٤٨ :َّابوه ) ،باهلاء ،وهي لغة األنصار(. )4
]  ( :الت ْ
َّبوي َّ
الشريف
الحديث الن ُّ
ـوم ،فَـالَ يـَ ْغ َشـانَا ِيف َم ْس ِـج ِدنَا )( ،)5فجـزم مـع
 قال رسـول اهلل َ ( : م ْـن أَ َك َـل ِم ْـن َه ِـذهِ َّـجَرةِ ،يُِريْ ُـد الثُّ َ
الش َ
بقاء األلف يف ( يـَ ْغ َشانَا ) ،وهي لغة جذام(. )6

ور )( ،)7و( َمكْنُو ٌن ) لغة قيس(. )8
 قال رسول اهلل َ ( : كأَنـ َُّه ْم بـَْي ٌض َمكْنُو ٌن أَو لُْؤلٌُؤ َمْنثُ ٌ
العربي
الشِّعر
ُّ
العرب سد هذا
مل يستطع الشَّاعر ُّ
العرب أن يستغين عن اللهجات العربيَّة يف شعره ،فاملطلع على ديوان الشِّعر ِّ
عما ذكرته مصادر اللغة ،وميكن تقسيم هذا االستعمال على صورتني شائعتني مها :
واضحا ،فضال َّ
 استعمال الشَّاعر لغة قومه ،وسأذكر شاهدين من عصر ما قبل اإلسالم ،كقول علقمة الفحل(: )9ْ
ْ
ةوَ
ِة ة ة ة ة ة ةةبَا ال َكتَّة ة ة ة ة ة ةةان َملَثَة ة ة ة ة ة ة َ
َم َفة ة ة ة ة ة ةةدََّ ب َ

َكة ة ة ةب َّ
َن ْبَة ة ة ة ْريَة َق َه َم َََب ة ة ةةي َلَ ة ة ةةى َ ة ة ة َةرف

( )1ينظر  :حميسن  :الدكتور حممد سامل ،املقتبس من اللهجات العربية والقرآنية . 71

( )2ينظر  :حميسن  :الدكتور محمد سامل ،املصدر نفسه . 104

( )3ينظر  :األنباري  :أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد بن أب سعيد ،نزهة األلباء .202
( )4ابن خالويه  :أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد ،خمتصر يف شواذ القراءات . 15
( )5جزء من حديث طويل ورد يف  :البخاري  :أبو عبد اهلل حممد بن إًاعيل ،صحيح البخاري  ،292 / 1رقم احلديث ( . ) 816
( )6ينظر  :النحاس  :أبو جعفر أمحد بن حممد بن إًاعيل ،شرح أبيات سيبويه  38ـ . 39
( )7جزء من حديث ورد يف  :الدارمي  :أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن ،سنن الدارمي  ،110رقم احلديث ( . ) 52
( )8األخفش  :أبو احلسن سعيد بن مسعدة ،معاين القرآن  279 / 2ـ . 280
( )9الشنتمري ،األعلم أبو احلجاج يوسف بن سليمان بن عيسى ،ديوانه . 59
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فقال َ ( :م ْلثُوم ) ،من الفعل ( لَثَ َم ) ،وهي لغة بين متيم( ،)1وعلقمة متيمي( ،)2وقول عبيد بن األبرص(: )3
ةِ تَةبَ ِّك ة ة ة ة ة ةةي ْثَة ة ة ة ة ة ة َةرَ َمتَة َهالْ َك ة ة ة ة ة ةةا
فَبَنَة ة ة ة ة ة َ

ََة ة ة َةرَز ال ة ة ة ْوتَة َر أ ََهلَ ة ة ة َ
َ ة ة ة ْن ال ة ة ة ْوتَ ْر ََتَّة ة ةةى أ َ

فقال  ( :ال ِوتْر ) ،بكسر الواو ،وهي لغة بين أسد( ،)4وعبيد أسدي(. )5
 استعمال غري لغة قومه ،وسأذكر شاهدين من عصر ما قبل اإلسالم ،كقول املستوغر بن ربيعة(: )6َه ة ة َةل َمة ة ةةا بَة َق ة ة ةى ْالَّ َك َمة ة ةةا ََة ة ة َد فَاتَةنَة ة ةةا

يَة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوَ يَ َم ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ُّةر َولََيةلَ ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة تَ َحة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة َدونَا

فقال  ( :بـَ َقى ) ،وهي لغة طيِّئ( ،)7واملستوغر متيمي من بين سعد بن زيد مناة( ،)8وقول طََرفة بن العبد(: )9
نْ ْعة ة ةةم الِة ة ةةا ون فْة ة ةةي ال َقة ة ة ْ
ةوَ ُّ
الش ة ة ةطََر
َ َّ َ َ

ْ
ن َْة ة ة ة ة ة ة َدما ْنةَّ َه ة ة ة ة ة ةةم
َخة ة ة ة ة ة ةالَتي َوالة ة ة ة ة ة ةنَّة َف َ

فقال  ( :نِعِ َم ) ،وهي لغة ُه َذيل( ،)10وطرفة بكري من بين ضبيعة بن قيس(.)11

ُّ
الشـواهد وغريهـا علـى َّ
الرتاثيـة مـن زمـن بعيـد ،وليسـت
تدل هذه َّ
أن ( االزدواجيَّـة اللغويَّـة ) موجـودة يف العربيَّـة ُّ
يظن بعضهم .
حادثة كما ُّ
( االزدواجيَّة ) ولغة اإل الَ
ـويَّ ،
ألَّنـا تواكـب تغـ ُّـريات اجملتمعـات اجتماعيًّـا وسياسـيًّا
تع ُّـد لغـة اإلعـالم مــن أكثـر اللغـات تـأثـُّرا بــالت ُّ
َّطور اللغ ِّ
الصــحف ووســائل اإلعــالم األخــرى إىل
واقتصــاديًّا وغريهــا ،وتتــداخل حينئــذ املســتويات اللغويـَّـة ،فيعمــد حمـ ِّـررو األخبــار و ُّ
أدق اسـتعمال أيسـر املسـتويات اللغويَّـة وأقرهبـا فهمـا للمـواطن،
اقتناص األساليب واأللفـاظ املتداولـة لـدى النَّـاس ،بعبـارة ّ
واحلـ ُّـق معهــم َّ
ألَّنــم حيــاكون ش ـرائح اجملتمــع كافَّــة ،فليســت وســائل اإلعــالم موجهــة إىل شــرحية دون أخــرى ،كاألدبــاء أو
الشُّعراء أو املثقَّفني أو األساتذة وغريهمَّ ،
موجهة إىل املتعلِّم وغريه .
وإمنا َّ
مل تقتصــر التَّحــوالت اللغويـَّـة يف لغــة اإلعــالم علــى مــا يطـرأ علــى اجملتمــع مــن تغـ ُّـرياتَّ ،
وإمنــا تتعــدَّاه إىل ســيطرة
توجهـات
السياسة عليها ،وهذا مـا نشـاهده ونسـمعه ونقـرأه يف أغلـب وسـائل اإلعـالم العربيَّـة ،فاللغـة الغالبـة عليـه توافـق ُّ
ِّ
( )1ينظر  :األزهري  :أبو منصور حممد بن أمحد ،هتذيب اللغة ( لفم ) . 367 / 15
( )2ينظر  :ابن قتيبة  :أبو حممد عبد اهلل بن مسلم ،الشعر والشعراء . 130
( )3نصار  :دكتور حسني ،ديوانه . 94
( )4ينظر  :القايل  :أبو علي إًاعيل بن القاسم ،أمايل القايل . 13 / 1
( )5ينظر  :ابن قتيبة  :املصدر السابق . 166
( )6البيت له يف  :البلوي  :أبو احلجاج يوسف بن حممد ،ألف با . 88 / 2
( )7ينظر  :اجلوهري  :أبو نصر إًاعيل بن محاد ،الصحاح ( قال ) .
( )8ينظر  :املرزباين  :أبو عبيد اهلل حممد بن عمران ،معجم الشعراء . 23
( )9الشنتمري ،األعلم أبو احلجاج يوسف بن سليمان بن عيسى ،ديوانه . 79
( )10ينظر  :سيبويه  :أبو بشر عمرو بن عثمان ،الكتاب  439 / 4ـ . 440
( )11ينظر  :اآلمدي  :أبو القاسم حمسن بن بشر ،املؤتلف واملختلف . 216
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السياسـيَّة والدِّينيَّـة يف األلفــاظ واألسـاليب واملســتويات ،ح َّـىت يلمــح املتـابع تغـ ُّـري لغـة اإلعــالم بتغ ُّـري نظــام
احلـاكم الفكريَّـة و ِّ
السياسي .
الدَّولة
ِّ
وتنوعت بني املقروءة واملسموعة واملرئيَّة ،فكانت املرئيَّة واملسموعة ( التَّلفزيون واإلذاعة
اتَّسعت وسائل اإلعالم َّ
الصحف و َّ
أقل تأثـُّرا .
) أكثر تأثـُّرا بـ ( االزدواجيَّة اللغويَّة ) يف حني كانت املقروءة ( ُّ
اجملالت واجلرائد َّ
مل يكن تأثُّر وسائل اإلعالم بـ ( االزدواجيَّة اللغويَّة ) قريباَّ ،
وإمنا حدث قبل أكثر من قرن ،ونستطيع أن هدِّد
األول يف مصــر ،إذ ســبقت الــدُّول العربيَّــة يف اس ــتعمال
أوىل الوســائل تــأثـُّرا ،وهــي ُّ
الصــحف واجملـ َّـالت ،فكــان ظهورهــا َّ
حىت يومنا هذا ،وأستطيع أن أقول َّ :
الصحف بـ ( االزدواجيَّة ) اليوم
الزمن َّ
العاميَّة إعالميًّا ،وشاع حيرور َّ
إن تأثُّر ُّ
اللهجة ِّ
السابق .
أكثر من َّ
ففي العام  1881م أصدر األديب عبد اهلل الندمي جريدة ( التَّنكيت والتَّبكيت ) ،وهي جريدة نقديَّة ساخرة
السياسـ ِّـي يف مصــر ،واملطَّلــع علــى هــذه اجلريــدة ســد اســتعمال اللهجــة املص ـريَّة يف مواضــع يســتدعيها مقــام
مــن الوضــع ِّ
عزة املفيت يف
َّص ،وليست غالبة على لغتها ،وظهرت بعدها صحيفة ( البعكوكة ) ،وهي جريدة هزليَّة أصدرها حممود َّ
الن ِّ
العام  1934م ،وأكمل مسريهتا عبد اهلل أمحد عبد اهلل الشَّهري بـ ( ميكي ماوس ) .
الصحف أن وصل احلال هبا إىل قيام يعقوب صـنوع بإصـدار (  ) 12اثنـيت عشـرة
كان لشيوع هذا النَّوع من ُّ
صحيفة ساخرة ،ومنها  ( :أبو نظَّارة ،وأبو نظَّارة زرقاء ،وأبو صفارة ،وأبو زمارة ) وغريها .
الصــحف العراقيَّــة ،فمــن ذلــك جريــدة ( مرقعــة اهلنــدي ) ،وهــي فاحتــة عهــد
وظهــر هــذا النَّــوع مــن التَّــأثُّر يف ُّ
أي صــحيفة عراقيَّــة أخــرى ،وصــدرت يف البصــرة يف العــام  1909م ،وكــان
َّ
الســاخرة يف الع ـراق فلــم تســبقها ُّ
الصــحافة َّ
صــاحبها أمح ـد محــدي املش ـرايف ومــديرها حممــد محــدي ،وصــدرت أيضــا جريــدة ( النَّ ـوادر ) يف العــام  1911يف بغــداد
أصــدرها نــوره جــي حممــد الوهيــب ،وجريــدة ( جكــة بــاز ) الَّــيت صــدرت يف العــام  1911م ومســؤوهلا عبــد اجمليــد خيــايل
وغريها .
ـاهي نــوري ثابــت يف العــام
الســخرية تصــدر يف الع ـراق حـ َّـىت أصــدر َّ
ظلــت صــحف الفكاهــة و ُّ
حفي الفكـ ُّ
الص ـ ُّ
 1931م جريــدة ( حبزبــوز ) ،فأخــذت طابعــا فكاهيًّــا هزليًّــا واضــحا ،وغلــب عليهــا اســتعمال اللهجــة العراقيَّــة ،فكــان
الصحافة العراقيَّة بـ ( االزدواجيَّة اللغويَّة ) .
حتوال كبريا يف تأثُّر َّ
ظهورها ُّ
مل ختتلــف احلركــة اإلعالميَّــة يف بــريوت عنهــا يف بغــداد والقــاهرة ،فظهــر التَّــأثر ب ـ ( االزدواجيَّــة اللغويـَّـة ) يف لغــة
الصحافة اليوميَّة واألسبوعيَّة واضحا ،ومن ذلك صحيفة ( َّ
الدبُّور ) الَّيت صدرت يف العام 1932م.
َّ
ـرب لنجـدها يف دول شـرق آسـيا ،فنحـى أصـحاهبا منحـى مــن
خرجـت َّ
الصـحافة العربيَّـة عـن حـدود اجملتمـع الع ِّ
ـريي جريــدتني
ســبقهم يف اســتعمال اللهجــات العربيَّــة احمللِّيَّــة ،ففــي ســنغافورة أصــدر َّ
ـحفي اليمـ ُّ
الصـ ُّ
ـين فــرج بــن طالــب الكثـ ّ
ـرمي ) يف العــام
باللغــة احلضــرميَّة ،أوالمهــا  :جريــدة ( القصــاص ) يف العــام  1932م ،والثَّانيــة  :جريــدة ( َّ
الشــعب احلضـ ّ
 1934م .
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أقــول  :نلمــح مــن هــذا العــرض َّ
أن ( االزدواجيَّــة اللغويـَّـة ) يف لغــة اإلعــالم املقــروء أســبق مــن املرئـ ِّـي واملســموع،
الص ــحف املت ــأثِّرة ب ـ ـ (
ولع ـ َّـل ب ــدايات اس ــتعماله كان ــت ب ــدافع حماك ــاة ش ــرحية تمعيَّ ــة حم ــدَّدة ومعيَّن ــة ،إذ الغال ــب عل ــى ُّ
ـادي القــائم ،وهــذه األمــور تالمــس
السياسـ ِّـي واالقتصـ ِّ
االزدواجيَّــة ) الـتَّهكم و ُّ
الســخرية والفكاهــة واالنتفاضــة علــى الوضــع ِّ
املتضرر هبا ،وهو املواطن الفقري ،فضال عن َّ
العاميَّة أبلغ
السخرية من األنظمة يكون باللهجة ِّ
أن انتقاد احلال و ُّ
حياة الفرد ِّ
الشــعب جبميــع طبقات ــه ،وبنــاء علي ــه يبــدو يل َّ
منــه بالفصــحى ،ألنَّن ــا نعلــم َّ
أن ه ــذا النَّــوع م ــن
أن الفص ــحى بعيــدة ع ــن َّ
ـوي ال يقــدح يف فصــاحة اللغــة أو يــنقص منهــا ،فــإذا مــا طالعنــا مصــادر الـ ُّـرتاث جنــد َّ
أن العلمــاء أنفســهم
االســتعمال اللغـ ِّ
العاميَّة إذا أرادوا موقفا ساخرا .
يعدلون عن الفصحى إىل ِّ
الساخرة والفكاهيَّة ؟
وهنا يظهر أمامنا سؤال هو  :هل اقتصر التَّأثُّر بـ ( االزدواجيَّة ) على َّ
الصحافة َّ
الصــحافةَّ ،
السياسـيَّة والعلميَّــةَّ ،
ألن
وإمنــا قــد جنــده يف َّ
أقــول  :ال يقتصــر التَّــأثُّر علــى هــذا النَّــوع مــن َّ
الصــحافة ِّ
هنـاك موعــة مــن األبـواب ال تتناســب مــع الفصــحى ،مثــل رســوم الكاريكــاتور ،وهــو بــاب ال ختلــو منــه جريــدة أو لــة،
الصـحف املختلفـة ،وحتتـوي هـذه األبـواب علـى الطَّرائـف والـدُّعابات والتَّعليقـات
فضال عن أبواب التَّسلية الَّيت تتض َّـمنها ُّ
الصحافةَّ ،
الصحف إن مل تكن مجيعها .
وإمنا جنده يف أغلب ُّ
الساخرة ،وهذا ليس مقتصرا على نوع واحد من َّ
َّ
مل تلف حال وسائل اإلعالم املسموعة واملرئيَّـة عـن املقـروءة يف تأثُّرهـا ب ـ ( االزدواجيَّـة اللغويَّـة ) ،إذ بـدأ هـذا
التَّــأثُّر واضــحا حيــرور الـ َّـزمن ،فــاملتتبِّع هلــا ســد َّ
الســابقة كانــت مســتعملة يف برا هــا كافَّــة،
أن العربيَّــة الفصــحى يف العقــود َّ
العاميَّة متاما ،مثَّ بدأ استعمال اللهجة تدرسيًّا،
الرياضيَّة وغريها ،فنكاد نفتقد اللهجة ِّ
السياسيَّة و ِّ
العلميَّة والثَّقافيَّة والفنِّـيَّة و ِّ
اللغوي الَّذي حيملـه
الساخرة والعلميِّة والثَّقافيَّة وصوال إىل برامج األطفال ،وهي حماولة لسلخ املعجم
ِّ
فظهرت يف الربامج َّ
الطِّفل ،وحتويله إىل معجم هلجي .
العاميَّــة بــالظُّهور علنــا َّأول أمرهــا يف القن ـوات التَّلفزيونيَّــة وال ـربامج اإلذاعيَّــة يف مصــر ،فكانــت
بــدأت اللهجــة ِّ
مواكبة للدَّعوات الكثرية الَّيت ظهرت يف مصر َّ
العرب وإلغاء الفصحى وغريها .
ضد العربيَّة الفصحى ،كتغيري احلرف ِّ
والَّذي يبدو يل َّ
العاميَّـة موعـة
أن سبب عزوف القنـوات التَّلفزيونيَّـة واإلذاعيَّـة عـن اللغـة الفصـحى واسـتعمال ِّ
أمور هي :
العرب عن لغته الَّيت متثِّل هويَّته القوميَّة والدِّينيَّة .
أ .إبعاد ِّ
حمرري أخبار وبرامج .
ب .جهل العاملني يف هذه القنوات بالعربيَّة الفصحى ،سواء كانوا مذيعني أم ِّ
العلمي والث ِّ َّ
فسَرت
َّطور
ت .مواكبة الت ُّ
ِّ
َّقايف الذي يشهده العامل ،إذ امتألت الكتب باملصطلحات غري العربيَّةَ ،
هذه املصطلحات إىل لغة اإلعالم .
ث .تطبيق ما يسمى بـ ( عوملة اإلعالم ) .
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اتَّســعت اهلـ َّـوة بــني العربيَّــة الفصــحى ولغــة اإلعــالم لتتجــاوز الكــالم املســتعمل يف الـربامج واألعمــال التَّلفزيونيَّــة،
العاميَّــة يف أً ــاء القن ـوات الفض ــائيَّة مث ــل  ( :ت ــتح ،وأفن ــدينا ،وحظ ــو ،والفنك ــو  ،وفرتك ــة ،ومهبك ــة،
فظه ــر اس ــتعمال ِّ
وفتافيت ،وست البيت )( )1وغريها ،فضال عن استعمال األًاء غري العربيَّة لقنوات أخرى .
والَّــذي يبــدو يل َّ
تقدمــه هــذه القنــاة
العاميَّــة أًــاء لقنـوات فضــائيَّة َّإمنــا جــاء ربطــا بــني مــا ِّ
أن اســتعمال األلفــاظ ِّ
واالسم ،فالغالب عليها َّأَّنا قنوات خمتصة بعرض املسلسالت واألفالم وبعضـها خـاص بصـناعة الطَّعـام ،وهـذا ال يتوافـق
شد انتباه املشاهدَّ ،
ألن هذه األًاء الفتة للنَّظر .
إعالميًّا مع اللغة الفصحى ،فضال عن ِّ
وشاعت ( االزدواجيَّة ) أيضا يف أًاء الربامج املقدَّمة ،فسابقا كنا نسمع أًاء الربامج بالعربيَّة الفصحىَّ ،أما
حىت ال نكاد جند الفصـحى إالَّ يف بـرامج ذات طـابع خـاص جـدًّا ،كـالربامج الدِّينيَّـة أو العلميَّـة
العاميَّة َّ
اآلن فقد شاعت ِّ
الساخرة وبرامج األطفال وبرامج املطبخ عن الفصحى كثريا ،ومن
السياسيَّة ،يف حني ابتعدت الربامج الثَّقافيَّة والفنِّـيَّة و َّ
أو ِّ
أًاء هذه الربامج  ( :نفسنة ،وتراﭼـي ،وصاية وصرماية ،وصوغة ) وغريها .
وإذا أردن ــا أن ن ــدخل إىل ال ـربامج لنكش ــف ع ــن م ــدى تأثُّره ــا ب ـ ـ ( االزدواجيَّــة ) ،وأقص ــد اللغ ــة املس ــتعملة يف
تقدميها ،جند األمر أكرب َّا سبق ،فإذا كنَّا قد وجدنا التَّأثُّر يف أًاء القنوات الفضائيَّة أو أًاء الـربامج الفنِّـيَّـة وال َّسـاخرة
وما يتعلق باملطبخ فإنَّنـا جنـد تـأثُّر احلـوار أكثـر وأوسـع ليشـمل الـربامج الدِّينيَّـة والعلميَّـة واألدبيَّـة ،كـربامج اإلعالم ِّـي عمـرو
خالد وغريه ،وأستطيع القول إنَّنا جند الفصحى يف نشرات األخبار فقا ،وإن كانت فصحى مليئة باألخطاء .
نلحظ َّا سبق ذكره َّ
أن لغة اإلعالم تأثَّرت تأثـُّرا كبريا بـ ( االزدواجيَّة اللغويَّة ) ،يف حماولـة منهـا لطمـس معـامل
العربيَّة الفصـحى وإبعـاد املشـاهد عنهـا ،ولـيس هـذا فحسـب َّ
وإمنـا تصـوير العربيَّـة الفصـحى علـى َّأَّنـا جسـم غريـب سـب
االبتعاد عنه وجتاوزه إىل ما هو أيسر وأسهل وأقرب إىل الفهم .
االزدواجيَّة ) ولغة األدب
للصــورة ،فتتعــدَّد صــور اســتعماهلا وختتلــف
للرســام واألل ـوان ُّ
الرئيســة لــألدب ،فهــي كالفرشــاة َّ
تعـ ُّـد اللغــة املــا َّدة َّ
األدب شـعرا أم نثـرا ،فهـي حيثابـة
مراميها ،فيأخذ األديب ما يوافق مراده ويعرب عن عواطفه وأحاسيسه ،سـواء كـان الـن ُّ
َّص ُّ
ـعر لغ ـةٌ يــدخل يف تراكيــب معينــة فيعطــي كـ ُّـل لفــظ موضـ َـعه يف
الشــعر (( اســتعمال خــاص للغــة ))(َّ ،)2
الـ ُّـروح لــه ،و ِّ
فالشـ ُ
تغري هذا املوضع .
السياق الَّذي يبلغ فيه ما يريد من دالالت ،وال ميكن أن يبلغها لو َّ
ِّ
الشـعراءَّ ،
ألَّنـم يـرون َّ
أن لغـة الشِّـعر خـروج
يتوسـعون يف اسـتعماهلا ،والسـيَّما ُّ
أحس األدباء بقيمة اللغة فراحـوا َّ
َّ
عن املألوف (( وانتقال لغة الشِّعر من فضاء ما أًـاه البالغيُّـون و َّ
النقـاد املمك َـن إىل فضـاءي املمتنـع واملسـتحيل ،هـو يف
الواقع انزياح عن معيار قانون اللغة ،وخرق لقواعدها وقوانينها وسننها ))( ،)3فحاولوا كسـر القيـود الَّـيت فرضـتها ،حبسـب
رأيهم ،اللغة الفصحى وخرجوا إىل فضاء رحب وواسع .
( )1نلحظ من هذه األًاء وغريها َّأَّنا قنوات مصرية ،وهذا ما يؤيِّد ما ذكرته من َّ
أن اإلعالم املصري كان رائدا يف استعمال اللهجة املصرية
.
( )2درو  :اليزابيث ،الشعر كيف نفهمه ونتذوقه . 125
( )3سليمان  :خالد ،لغة الشعر بني املمكن واملمتنع واملستحيل . 269
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ـاهلي
تأثَّر األدباء ،شعراء وروائيُّون ،باللهجات قدميا وحديثا ،وذكرت قبل قليـل موعـة مـن أبيـات الشِّـعر اجل ِّ
الروايـة ،فقـد س َّـو توفيـق احلكـيم
الَّذي تأثَّر باللهجاتَّ ،أمـا األدب احلـديث فكـان التَّـأثُّر واضـحا علـى نتاجـه ،والسـيَّما ِّ
لنفســه هــذا االســتعمال بقولــه  (( :يف روايــايت ومســرحيايت ال أســتطيع أن أجعــل العتَّــال أو الفـ َّـرا أو ســائق التَّاكســي
يتكلَّمـون الفصـحىَّ ،
العاميَّـة هـي اللغـة الطَّبيعيَّـة بالنِّســبة هلـم ،فـإذا جعلـتهم يتكلَّمـون الفصـحى ،سـأخلق جـ ًّـوا
ألن اللغـة ِّ
مصطنعا ))(. )1
ولك ــي ه ـ ِّـدد مع ــامل ه ــذا التَّــأثُّر س ــأذكر األس ــباب الَّــيت دع ــت األدي ــب إىل االس ــتعانة باللهج ــة والع ــدول ع ــن
الفصحى ،وهي :
 .1مراعــاة املقــام  :حيظــى املقــام حيكانــة متميِّــزة يف حتديــد منــا الكــالم وصــناعة األســلوب ،إذ يأخــذه املــتكلِّم

ـوي بــني مقــام ومقــام ،فــال ميكــن أن
باالهتمــام يف بنــاء اجلملــة وتركيبهــا ،وبنــاء عليــه جنــد تفاوتــا واضــحا يف األســلوب اللغـ ِّ

بالرتهيــب أو مقــام الفــرح بــاحلزن وغريهــا ،فيعمــد القــارئ إىل اختيــار ألفاظــه وتراكيبــه بنــاء علــى مــا
الرتغيــب َّ
نســاوي مقــام َّ
يقتضيه املقام الَّذي هو فيه ،وليس هذا فحسب َّ
ـوي وبنيـة الكلمـة ،فتتفـاوت
وإمنـا يلقـي املقـام بظاللـه علـى َّ
الصـوت اللغ ِّ
الصــرفيَّة
طبيعــة األص ـوات هورهــا ومهموســها أو شــديدها وِر ْخوهــا ،لتناســب مقــام الكــالم ،فضــال عــن اخــتالف البنيــة َّ
للكلمــة مــن جتـ ُّـرد وزيــادة أو ختفيــف وتشــديد وغريهــا ،ولَ َّمــا كانــت للمقــام هــذه املكانــة العاليــة يف أســلوب الكــالم قالــت

ولكل مقال مقام ) .
كل مقام مقالِّ ،
العرب  ( :ل ِّ

الشــاعر ،فمــن ذلــك قــول بــدر شــاكر
شــاع اســتعمال اللهجــة يف األدب احلــديث لضــرورة يفرضــها املقــام علــى َّ
السيَّاب(: )2
َّ
ض ْرب م َت ْرب ال َق َدمي ْن أَ َ ع َ ْ
ُّر ْ
وب
َما ْزل َ
ََ َ
َِ أَ َ َ َ َ
ث ،في الد َ
ِ ُّ
َجنَبْيَّ َ
تَ َح َ
الش َمو ْ األ َ
َمتَ َخافْ َق األَط ََما ْر ،أَبَ ِْ َ
ط بْ ُّ
الِ َؤا ْ يَدا نَ ْديَّ َ
اء ْمن ذَ ٍّ َو ََ َّمى  :ذَ ِّ َ َّحاذ غَ ْريَ ْ
ب
َ
ص َف َر َ
ْ
ْ
َجنَبيَّ َ
العيَون األ َ
بَة َي َن َ
"خ ْطيَّ َ"
اَتْ َقارَ ،وانَتْ َهار ،وا َز ْوَرار  ..أَو َ
بَة َي َن َ
"خ ْطيَّ َ"
الم َ
وت أ ََه َو َن ْمن َ
َو َ
ْ
َجنَبْيَّ َ
ْمن َذلْ َ
العيَو َن األ َ
ص َرَ َ
ك اإل َ َفاق تَة َع َ

الرت ُّحم والعطف ،وأقرب ما
فاستعمل كلمة ( َخ ِطيَّة ) ،وهي كلمة شائعة يف اللهجة العراقيَّة تستعمل يف مقام َّ
يرادفها يف الفصحى كلمة ( ِم ْس ِكني ) ،إالَّ َّ
السـيَّاب ((
أن كلمة ( َخ ِطيَّـة ) أبلـغ يف التَّعبـري عـن ال َّـرت ُّحم والعطـف ،فـأَراد َّ

( )1السرد بني الفصحى والعامية  :الكتاب السوريون يدعون إىل اعتماد لغة سلسة؛ متأرجحة بني الفصحى والعامية ،جريدة االحتاد .
( )2السياب  :بدر شاكر ،أنشودة املطر . 12
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برمتـه
أن ينقل للقارئ تلك احلالة املأساويَّة الَّيت يقال له فيهـاَ ( :خ ِطيَّـة ) ،وهنـا تصـري املفـردة قـادرة علـى احتـواء املوقـف َّ
واإلمياء به ))(. )1
اقي مجال جاسم أمني يتأثَّر بالعاميَّة يف قوله(: )2
وقريبا من هذا االستعمال جند الشَّاعر العر َّ
ع لَ َ بْ َح َن َج َرة .
( ََ َمد ) اآل َن الَ يَ َِتَ ْط َي َع ال َكالَ ََ ،ألنَّ َ َو َج َد َم ْريَضا ذَ َ
اج لَى كْلَيَة فَةتَبَة َّر َ
ات َم َّرة يَ َحتَ َ
( ََ َمد ) َمة َﮕ َرود .
اَة .
( ََ َمد ) الَ يَة َع ْر َ
ف َّ
الر َ
الشـاعر كلمـة ( َم ـﮕْ ُرود ) ،وهـي كلمـة شــائعة يف اللهجـة العراقيَّـة تســتعمل للعطـف وال َّـرتحم ،ولكــن
فاسـتعمل َّ
السـيَّاب َّ
أن كلمــة ( َم ـﮕْ ُرود ) تســتعمل علــى ســبيل إنكــار احلــال
الفــرق بينهــا وبــني كلمــة ( َخ ِطيَّــة ) املســتعملة يف شــعر َّ
الشـفقة ،وعليـه جنـد َّ
الشـاعر مل سـد كلمـة يف
أن َّ
الَّذي هو فيه ،يف حـني تسـتعمل كلمـة ( َخ ِطيَّـة ) علـى سـبيل العطـف و َّ
السيَّاب .
العرب ميكن أن تناسب املقام الَّذي عليه بطل الن ِّ
َّص ( َمحَد ) كما هو احلال مع َّ
املعجم ِّ
الشـاعر حسـني مـردان ،فـال (( تكـاد ختلـو قصـيدة واحـدة مـن تلـك املفـردات الَّـيت
وسار على هذا النَّهج أيضا َّ
تتَّصف َّ
بأَّنا موغلة يف الشَّعبيَّة ،أي  :ليس هلا أصل فصيح ،األمر الَّذي أضفى على لغة الشَّاعر ركاكة وشعبيَّة واضحة
()3
ِّعري الفصيح( ،)4فقال يف قصيدة ( طابوحة ) :
متردا على البناء الش ِّ
))  ،فجعل أحد الباحثني هذا االستعمال ُّ
وأَنَ ْ
ِ
َ

فْي نَة َفنَ ْ
وفك األنَْيق
ش فْي وج ْ
وهنَا البَ ْريَق
وَة  ..تَة َر ُّ َ َ
طَابَ َ
....
ون ُّ ْ
وْمن تَةرانْي ْم العي ْ
ُّموع
الِود َوالد َ
َ َ َ ََ
ن ل ََها َمثَْيل
َسالَوفَة ل ََي َ
...
ْ
ْ
الح ْديَث
َومن نَة َزا َكة َ
وسـالُوفَة ،ونـََزا َكـة ) وكلّهـا كلمـات مـأخوذة مـن اللهجـة
وحـةَ ،
ففي هذا املقطع جنـد كلمـات  ( :نـَ ْفنُـوف ،وطَابُ َ
الرًيَّـة ،إذ الثَّـوب
العراقيَّة ،فأراد بـ ( نـَ ْفنُوف )  :الثَّوب
اخلاص بالنِّساء ،وال تسـتعمله النِّسـاء إالَّ يف احلفـالت و ِّ
َّ
الزيـارات َّ
( )1اطميش  :الدكتور حمسن ،دير املالك . 176
( )2أمني  :مجال جاسم ،حبرية الصمغ  16ـ . 17
( )3اطميش  :املصدر السابق . 178
( )4القصريي  :الدكتور فيصل صاحل ،شعرية االختالف والتمرد يف الشعر العراقي احلديث حسني مردان منوذجا . 40
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اشــة ) أو ( ثــوب )َّ ،
الَّـذي ترتديــه الفتــاة يف بيتهــا ال يســمى ( نـَ ْفنُوفــا )َّ ،
الشــاعر هــذه
وإمنــا اســتعمل َّ
وإمنــا يســمى ( َد ْش َد َ
الكلمــةَّ ،
ـؤدي هــذا املعــىن علــى الـ َّـرغم مــن كثــرة الكلمــات
ألن قيــد املقــام فــرض عليــه هــذا ،فلــم ســد يف فصــيح اللغــة مــا يـ ِّ
الدَّالة على أنواع الثِّياب .
فضال عن ذلك َّ
فإن استعماله كلمة ( طَابُوحـة ) حيعـىن  :احلشـرة الَّـيت تضـيء لـيال ،أي  :اليَـَراعـة ،جـاء موافقـا
لســياق كالمــه ،ألنـَّـه علــى مــا يب ـدو يل أيقــن َّ
أن اســتعمال كلمــة ( اليَـَراعــة ) بعيــد عــن ِّ
املتلقــي ،واتِّصــاهلا بــاجملتمع الَّــذي
حياكيه ليس قويًّا ،فعدل إىل استعمال اللفظة القريبة منه .
الرقَّــة واللطافــة يف التَّعامــل وتــأيت مــن رفاهيــة العــيش ودالل احليــاة ،فهــو
َّأمــا اســتعماله لفظــة ( نـََزا َكــة ) وهــي ِّ :
()1
الرقَّــة والنُّعومــة
اســتعمال شــعيب عراقــي لــيس لــه أصــل يف كــالم العــرب  ،وقيــل  :أصــله فارســي مــن ( نـَـا ِزك ) ،حيعــىن ِّ :
واللطف( ،)2ومنه تسمى البنت ( نازك ) ،فجاء استعمال الشَّاعر هذه اللفظـة مناسـبا للمقـام الَّـذي يريـده يف القصـيدة،
ِ
صــر )
إذ اجلـ ُّـو العـ ُّ
وخ ْ
وســاقُ ،
ـام هلــا غــزل صـريح تضـ َّـمن موعــة مــن أًــاء أعضــاء جســم املـرأة كقولــه  ( :نـَ ْهــد ،وفَخــذَ ،
العام ال يناسبه إالَّ استعمال كلمات حتمل ظالال دالليَّة كثرية .
اجلو ُّ
وغريها ،فهذا ُّ
الرزَّاق عبد الواحد بنما جديد من التَّأثُّر بـ ( االزدواجيَّة ) ،إذ فرض عليـه مقـام احلـرب
ويطالعنا الشَّاعر عبد َّ
اقي كما هـي ،ألنَّـه يـرى أن لـو أعيـدت صـياغتها بالفصـحى لفقـدت
أن يستعمل األهازيج املشهورة يف حياة املواطن العر ِّ
ـعيب الَّــذي يـ ُّ
ـدل علــى ثقافــة قائلهــا واجلـ ِّـو النَّفسـ ِّـي الَّــذي يعيشــه ،فقــال مــثال يف
ميزهتــا اجلماليَّــة ،فجماهلــا يف تركيبهــا َّ
الشـ ِّ
سري )(: )3
قصيدة ( مصادرة منشور ّ
ْ
الح ْام َل َنِّي َزَه َو َدفَاتْ ْر
يَا َولَدي َ

ِ أَ َدفَع َدبَّابتْي فْي وجو ْ التَّم ْ
اسيح
ََ
َك َن َ َ َ
َ
الهالَ ْهل
ومة بْ َ
َم َلغَ َ

ومة بْاأل ََها َزيج
َم َلغَ َ
ِّع ْر
بْالش َ
ِ بْعب ْ ْ ْ
م َلغَ ْ َّْ
َ َ
ومة بالتي طََّو ََ َ َ َ َ
اءت َها َوه َي تَة َرد َ
ِ ولَولَْي ْ
ِ ل ََه َذا "
" َه ِّزيَ َ َ
خاص ــة ب ــاملرأة العراقيَّــة يف جن ــوب الع ـراق،
فاســتعمل يف ه ــذا املقط ــع أهزوج ــة عراقيَّــة ش ــعبيَّة يص ــاحبها رقص ــة َّ
ويسـ َّـمى هــذا النَّــوع مــن الـ َّـرقص ( الـ َّـرْدس ) ،إذ تقــوم امل ـرأة بــالتَّلويح بعباءهتــا وهــي تنشــد هــذه األهــازيج ،وهــو نــوع مــن

( )1ينظر  :منق  :علي بن اليل بايل بن حممد القسطنطيين ،خري الكالم يف التقصي عن أغالط العوام . 38
( )2ينظر  :دوزي  :رينهارت ،تكملة املعاجم العربية . 201 / 10
( )3عبد الواحد  :عبد الرزاق ،عبد الرزاق عبد الواحد األعمال الشعرية  317 / 2ـ . 318
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ـام ِّي ،ألنَّـه ال يسـتطيع أن يع ِّـرب
َّص علـى َّ
احلماسة واستنهاض َّ
الشـاعر أن يـأيت هبـذا الرتَّكيـب الع ِّ
الشـباب ،ففـرض مقـام الـن ِّ
عما يريد إذا أعاد صياغة هذا املقطع بالفصحى .
َّ
 .2الضَّرورة الشِّعريَّة وقيد الوزن  :الضَّرورة الشِّعريَّة من املصطلحات الَّيت اختلف فيها النَّحويُّون والنـُّقَّاد كثريا،
كل ما جاء يف الشِّعر سواء أكان للشَّاعر عنـه مندوحـة أم ال ،ومـنهم مـن رأى َّأَّنـا
(( فذهب بعضهم إىل إطالقها على ِّ

يضطر الشَّاعر إليه اضطرارا ،حبيث ال تكون له عنه مندوحة ،وفيهم من انتهى إىل َّ
يسميه النُّحاة ضرورة ما هو
أن ما ِّ
ما ُّ
إالَّ خطــأ ،وحماولــة االعتــذار عنــه تكلُّــف ال داعــي لــه ،وبيــنهم مــن رأى َّأَّنــا شــذوذ أو رخصــة ،وغــاىل بعضــهم فــزعم َّ
أن
()1
أن هذا من لغة الشُّعراءَّ ،
الشِّعر نفسه ضرورة ،واهتدى قليل منهم إىل َّ
ألن ألسنتهم قد أَلَِفت ذلك ودرجـت عليـه ))
.

السيَّاب :
ورد هذا االستعمال يف ِّ
الشعر احلديث ،ومنه قول َّ
ْ
الَ تَة َرْج َع َّ
ب َم َبتَلْي
ص ٍّ
الش َك َوى ل َ

أَ َ َكو ْل ََي ْ
ك أَذَى ال َف َؤ ْاد َوْن تَ َك َن
فقــال ُ ( :مْبتَلِــي ) الَّــيت جــاءت علــى وزن اســم الفاعــل يف حــني أنـَّـه يريــد اســم املفعــول ( ُمْبتَـلَــى ) ،ولكـ َّـن قيــد
َّحرر منه إىل استعمال الشَّائع يف اللهجة العراقيَّة .
القافية منعه فجنح إىل الت ُّ
 .3التَّفاهم ومراعاة اآلخر ُّ :
الشـعوب ،إذ لوالهـا النعـدمت
مهمـة مـن وسـائل التَّفـاهم بـني ُّ
تعد اللغـة وسـيلة َّ
احلياة ،وتتوطَّد العالقة بني الشَّعب واللغة حني ينتمي أفراد الشَّعب إىل قوميَّـة واحـدة حتكمهـم لغـة واحـدة ،وهبـذا تأخـذ

اللغــة دورهــا الكامــل يف التَّفــاهم إىل أبعــد نقطــة ،فضــال عــن َّ
الشــعب يســتطيعون أن يســتعملوا اللغــة بتص ـريفاهتا
أن أفـراد َّ

تطور وسيلة التَّفاهم شيئا فشيئا.
البنائيَّة واالشتقاقيَّة كلِّهاِّ ،
فيؤدي إىل ُّ

ومن أمثلة هذا التَّأثُّر ما جنده عند الشَّاعر أمحد مطر يف قصيدة ( مكسب شعيب ) إذ قال(: )2
الش َع ْ
َِ َ َك َوى َّ
ب
ََ َمل َ
فْي ََ ْ
ص َي َدتْي

ْ
الع ْق َي َد َ
ل َحا ْر ْ َ

وص ْ
اَ ْ
الجالَل َْة األَكَْي َد َ
َ َ
ب َ
َِ لَ َ :
ََةل َ
ك يَا َسيِّ َدنَا
َ َعبَ َ

الح ْديَ َد َ"
َ
ص َار " َلَى َ
( )1عبد اللطيف  :الدكتور حممد محاسة،
( )2مطر  :أمحد ،اجملموعة الشعرية . 63

لغة الشعر دراسة يف الضرورة الشعرية . 5
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الشــاعر عبــارة ( علــى احلديــدة ) ،وهــو تركيــب يـ ُّ
ـدل علــى الفقــر املـِ ْدقع الَّــذي يعيشــه اإلنســانَّ ،
وإمنــا
فاســتعمل َّ
فرضت وسيلة التَّفاهم على الشَّاعر هـذا االسـتعمال ،فلـو اسـتعمل مـا أتاحتـه لـه اللغـة مـن ألفـاظ لَ َمـا أعطـت الـدَّالالت
العام ُّي ،وهلذا كان هذا االستعمال أسرع إىل فهم املتلقِّي لِ َما يريده املبدع .
الَّيت يعطيها االستعمال ِّ
العاميَّ ــة يف روايت ــه ( س ــبع ص ــبايا )،
وفرض ــت وس ــيلة التَّف ــاهم عل ــى األدي ــب ص ــالح ال ــدِّين بوج ــاه اس ــتعمال ِّ
فيقول(: )1
ْ
اللي َل … َونَا َكل ََه َم
يْط َي ْح َ

ْ
صبَايَا
صبَايَا في ﮔَ َ
َس َب ْع َ
صانْي َ لْ َية َه َم
ْس َي ْدي َو َّ
و ْ
اهلل َما تَ َذوﮔيَة َه َم
َ

الش ــعبيَّةَّ ،
ألن قي ــد التَّف ــاهم أوج ــب علي ــه ه ــذا
الرواي ــة اللهج ــة َّ
فاس ــتعمل األدي ــب بوج ــاه يف ه ــذا املقط ــع م ــن ِّ
احلقيقي للمشهد الَّذي يريد تصويره .
االستعمال ،فلو استعمل الفصحى لَ َما أعطت الواقع
َّ
الخاتمة ونتائج البحث
مهمة مـن قضـايا اللغـة العربيَّـة احلديثـة واملعاصـرة ،وهـي قضـية ( االزدواجيَّـة
السريعة مع قضية َّ
بعد هذه املسرية َّ
اللغويَّة ) ،خنرج حيجموعة من النَّتائج وهي :
 .1مل تكن ( االزدواجيَّة اللغويَّة ) حديثةَّ ،
وإمنا هلا جذور يف العربيَّة الرتاثيَّة .
أي لغــة ،والس ـيَّما العربيَّــة ،عيبــا أو نقيصــة ،ففــي مواضــع تكــون
 .2لــيس وجــود ( االزدواجيَّــة اللغويـَّـة ) يف ِّ
ملحة هلا .
احلاجة َّ

 .3تعــدَّدت ــاالت تــأثُّر اللغــة العربيَّــة احلديثــة ب ـ ( االزدواجيَّــة اللغويـَّـة ) ،وتفــاوت هــذا التَّــأثُّر حبســب أمهِّيَّــة
اجملال ،وأبرز ما وجدته يف  ( :لغة اإلعالم ،ولغة األدب ) .

 .4تفاوتــت لغــة اإلعــالم يف التَّــأثُّر بـ ـ ( االزدواجيَّــة اللغويَّــة ) ،فكانــت النُّصــوص واملوضــوعات الَّــيت تتنــاول
السخرية والت ُّ
ياسي أكثرها وبعدها الفنِّـيَّة .
َّهكم وانتقاد الواقع
ُّ
االجتماعي و ِّ
الس ِّ
ِّ
ئي واملسموع بـ ( االزدواجيَّة اللغويَّة ) بعد زمن من تـأثُّر لغـة اإلعـالم املقـروء ،وبـدأ
 .5تأثَّرت لغة اإلعالم املر ِّ
َّطور تدرسيًّا حىت صار غالبا على ما نراه ونسمعه .
هذا التَّأثُّر بالت ُّ
( )1بو جاه  :صالح الدين ،رواية سبع صبايا . 17
قوله  ( :ﮔصبايا ) ،أي  :قصبايا ،وهو بيت القش ،و( يطيح الليل )  :يأيت الليل ،و( تذوﮔيهم ) ،أي  :تذوقيهم .
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العاميَّة مالذا للهروب من بعض القيود ،ومنها قيد الوزن والقافية .
 .6وجد األدباء يف استعمال اللهجة ِّ
األدب .
 .7فرض املقام على األديب استعمال اللهجة يف الن ِّ
َّص ِّ
ُّ .8
مهمة من وسائل التَّواصل ،وهلـذا تـأثَّرت لغـة األدب ب ـ ( االزدواجيَّـة اللغويَّـة ) بسـبب
يعد التَّفاهم وسيلة َّ
التَّفاهم .

َائمة المصادر والمراجع
 .1ابــن حســنون  :أبــو أمحــد عبــد اهلل بــن احلســني (  386ه ـ ) ،كتــاب اللغــات يف القــرآن ،روايــة ابــن حســنون املقــرئ
بإســناده اىل ابــن عبــاس ،حتقيــق  :الــدكتور صــالح الــدين املنجــد ،دار الكتــاب اجلديــد ،بــريوت ،ط  1392 / 2هـ ـ ـ
1972م .
 .2ابــن خالويــه  :أبــو عبــد اهلل احلســني بــن أمحــد (  370ه ـ ) ،خمتصــر يف ش ـواذ القـراءات ،نشــره  :براجسرتاشــر ،دار
اهلجرة .
 .3ابن سالَّم  :أبو عبيد القاسم بن سالم (  224هـ ) ،لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي ،حتقيق  :الدكتور عبد
احلميد السيد طلب ،مطبوعات ذات السالسل ،الكويت 1404 ،هـ ـ 1984م .
 .4ابــن قتيبــة  :أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم(  276ه ـ ) ،الشــعر والشــعراء ،تقــدمي الشــيخ  :حســن متــيم ،دار إحيــاء
العلوم ،بريوت ،ط  1406 / 2هـ ـ 1986م .
 .5ابــن اهــد  :أبــو بكــر أمحــد بــن موســى بــن العبــاس (  324ه ـ ) ،الســبعة يف الق ـراءات ،حتقيــق الــدكتور  :شــوقي
ضيف ،دار املعارف ،مصر1972 ،م .
 .6أبو زرعة  :عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة ( ق  4هـ ) ،حجة القراءات ،حتقيق  :سعيد األفغاين ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،ط  1420 / 5هـ ـ 2000م .
 .7األخفــش  :أبــو احلســن ســعيد بــن مســعدة اجملاشــعي (  215هـ ـ ) ،معــاين القــرآن ،حتقيــق  :الــدكتور فــائز فــارس،
الشركة الكويتية ،الكويت ،ط  1401 / 2هـ ـ 1981م .
 .8األزهري  :أبو منصور حممد بن أمحد (  370هـ ) ،هتذيب اللغة ،حتقيق خنبة من األساتذة ،مطابع سجل العرب،
مصر .
 .9اطميش  :الدكتور حمسن ،دير املالك دراسة نقدية للظواهر الفنية يف الشعر العراقي املعاصر ،منشورات وزارة الثقافة
واإلعالم دار الرشيد ،بغداد 1982 ،م .
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 .10اآلمدي  :أبو القاسم حمسن بن بشر (  370هـ ) ،املؤتلف واملختلف يف أًاء الشعراء وكناهم وألقـاهبم وأنسـاهبم
وبعض أشعارهم ،مك تبة املقدسي ،القاهرة  .مطبوع مع كتاب ( معجم الشعراء ) .
 .11أمني  :مجال جاسم ،حبرية الصمغ ،منظمة الصحفيني واملثقفني الشباب املستقلة ،ميسان ،العراق 2011 ،م .
 .12األنباري  :أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد بن أب سعيد (  577هـ ) ،نزهة األلباء يف طبقات األدبـاء ،حتقيـق
 :الدكتور إبراهيم السامرائي ،مطبعة املعارف ،بغداد 1959 ،م .
 .13البخــاري  :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إًاعيــل (  256ه ـ ) ،صــحيح البخــاري صــحيح البخــاري املســمى ( اجلــامع
الصــحيح املختصــر ) ،حتقيــق الــدكتور  :مصــطفى ديــب البغــا ،دار ابــن كثــري ،واليمامــة ،بــريوت ،ط  1407 / 3هـ ـ ـ
1987م .
 .14البلوي  :أبو احلجاج يوسف بن حممد (  604هـ ) ،ألف با ،املطبعة الوهبية 1287 ،هـ .
 .15بو جاه  :صالح الدين ،رواية سبع صبايا ،دار اجلنوب ،تونس2005 ،م .
 .16اجلاحظ  :أبو عثمان عمرو بن حبر ،البيان والتبيني ،حتقيق  :فوزي عطوي ،دار صعب ،بريوت .
 .17اجلوهري  :أبو نصر إًاعيل بن محاد (  393هـ ) ،الصـحاح يف اللغـة والعلـوم ،طبعـة  :نـدمي مرعشـلي ،وأسـامة
مرعشلي ،دار احلضارة العربية ،بريوت .
 .18الــدارمي  :أبــو حممــد عبــد اهلل بــن عبــد الــرمحن (  255ه ـ ) ،ســنن الــدارمي املســمى ( كتــاب املســند اجلــامع )،
خدمه واعتىن به  :نبيل بن هاشم بن عبد اهلل الغمري آل باعلوي ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط  1434 / 1هـ ـ
 2013م .
 .19درو  :اليزابيث ،الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ،ترمجة  :حممد ابراهيم الشو  ،منشورات مكتبـة منيمنـة1961 ،م
.
 .20دوزي  :رينهــارت ،تكملــة املعــاجم العربيــة ،نقلــه إىل العربيــة وعلــق عليــه :جــالل اخليــاط وشــركاؤه ،دار الشــؤون
الثقافية العامة ،بغداد ،ط  2000 / 1م .
 .21الزغلول ،حممد راجي  :ازدواجية اللغة ،حبث منشور يف لة مع اللغة العربية األردين ،العدد املزدوج ( 10 ،9
) ،السنة (  1400 ،) 3ـ  1401هـ 1980 ،م .
 .22الســرد بــني الفصــحى والعاميــة  :الكتــاب الســوريون يــدعون إىل اعتمــاد لغــة سلســة؛ متأرجحــة بــني الفصــحى
والعامية ،جريدة االحتاد
 .23ســليمان  :خالــد ،لغــة الشــعر بــني املمكــن واملمتنــع واملســتحيل ،حبــث منشــور يف لــة أحبــاث الريمــوك ،سلســلة
اآلداب واللغويات ،اجمللد (  ،) 13العدد ( 1995 ،) 1م .

22

 .24السياب  :بدر شاكر ،أنشودة املطر ،دار ومكتبة احلياة ،بريوت 1969 ،م .
 .25سيبويه  :أبـو بشـر عمـرو بـن عثمـان (  180ه ـ ) ،الكتـاب ،حتقيـق  :عبـد السـالم حممـد هـارون ،عـامل الكتـب،
بريوت ،ط 1963 / 1م .
 .26الشــنتمري ،األعلــم أبــو احلجــاج يوســف بــن ســليمان بــن عيســى (  476ه ـ ) ،دي ـوان علقمــة الفحــل ،حتقيــق :
لطفي الصقال ،ودرية اخلطيب ،دار الكتاب العرب ،حلب ،ط  1389 / 1هـ ـ 1969م .
 .27الشنتمري ،األعلم (  476هـ ) ،ديوان طرفة بن العبد ،حتقيق  :لطفي الصقال ،ودرية اخلطيب ،املؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بريوت ،ودار الثقافة والفنون ،البحرين ،ط  2000 / 2م .
 .28عبــد اللطيــف  :الــدكتور حممــد محاســة ،لغــة الشــعر دراســة يف الضــرورة الشــعرية ،دار الشــروق ،القــاهرة ،ط  1416 / 1هـ ـ ـ
 1996م .
 .29عبد الواحد  :عبد الرزاق ،عبد الرزاق عبد الواحد األعمال الشعرية ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط / 2
 2000م .
 .30القايل  :أبو علي إًاعيل بن القاسم (  356هـ ) ،أمايل القايل ،مطبعة السعادة ،مصر 1373 ،هـ ـ 1954م
.
 .31القصــريي  :الــدكتور فيصــل صــاحل ،شــعرية االخــتالف والتمــرد يف الشــعر العراقــي احلــديث حســني مــردان منوذجــا،
حبث منشور يف لة افكار ،األردن ،العدد (  ،) 254السنة 2010م .
 .32الكرملي :أنستاس ماري ،نشوء اللغة العربية ومنوها واكتهاهلا ،املطبعة العصرية ،القاهرة1938 ،م .
 .33حممــود  :إبـراهيم كايــد ،العربيــة الفصــحى بــني االزدواجيــة اللغويــة والثنائيــة اللغويــة ،حبــث منشــور يف اجمللــة العلميــة
جلامعــة امللــك فيصــل ( العلــوم اإلنســانية واإلداريــة ) ،اجمللــد (  ،) 3العــدد (  ،) 1ذو احلجــة  1422 /هـ ـ ـ مــارس /
 2002م .
 .34حميسن  :الدكتور حممد سامل ،املقتبس من اللهجات العربية والقرآنية ،دار األنوار للطباعة ،القاهرة.
 .35املرزباين  :أبو عبيد اهلل حممد بن عمران (  384هـ ) ،معجم الشعراء ،تصحيح وتعليق الدكتور  :ف  .كرنكو،
مكتبة املقدسي ،القاهرة .
 .36مطر  :أمحد ،اجملموعة الشعرية ،دار العروبة ،بريوت ،ط  2011 / 1م .
 .37منق  :علي بن اليل بايل بن حممد القسطنطيين (  992هـ ) ،خري الكالم يف التقصي عن أغالط العوام حتقيق :
الدكتور حامت صاحل الضامن ،عامل الكتب ،بريوت ،ط  1407 / 1هـ ـ  1987م .
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 .38املوسى َّ :ناد ،االزدواجية يف العربية ما كان وما هو كـائن ومـا ينبغـي أن يكـون ،حبـث منشـور يف أعمـال نـدوة (
االزدواجية يف اللغة العربية ) ،مطبعة اجلامعة األردنية 1409 ،هـ ـ  1988م .
 .39النحاس  :أبو جعفر أمحد بن حممد بن إًاعيل (  338هـ ) ،شرح أبيات سيبويه ،حتقيق الدكتور  :زهري غازي
زاهد ،مطبعة الغري احلديثة ،النجف1974 ،م .
 .40نصــار  :دكتــور حســني ،دي ـوان عبيــد بــن األبــرص مطبعــة مصــطفى البــاب احللــيب ،القــاهرة ،ط  1377 / 1ه ـ ـ
1957م .
نصــه وعلــق عليــه :
 .41الــوزان احلنفــي  :حممــد بــن علــي املظفــر ،لغــات القــرآن املرويــة عــن ابــن عبــاس ،قــدم لــه وحقــق َّ
األستاذ الدكتور عبد الرمحن مطلك اجلبوري ،والدكتور إبراهيم عبود السامرائي ،دار املسرية ،عمان ،ط  1430 / 1هـ ـ
 2010م .
 .42يعقوب  :إمييل بديع ،فقه اللغة العربية وخصائصها ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط 1982 /1م.

َراءة في كتاب سيبوي – الباب األو أنموذجا
أ.د سعيد جاسم الزبيدي
قسم اللغة العربية  /كلية العلوم واآلداب
جامعة نزوى
ملخص البحث

مل يزل يف مقولة أب عثمان املازين (ت249ه)  " :من أراد أن يعمل كتابا كبريا يف النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي
" ( . )1نظر صائب  ،فلو عكف الالحقون من النحاة عليه إيضاحا لغامضه  ،وتعليقا على مله  ،وبيانا ملقصوده ،
كل من جاء بعده من النحاة َّنج سبيال آخر يف التأليف
وشرحا ملشكله  ،ملا أحوج الباحث  ،واملتعلم إىل غريه ّ ،
ولكن ّ
إيل
إما حسدا له  ،وإما حماولة لصرف األنظار عنه  .عرفت ( كتاب سيبويه ) يف مرحلة املاجستري  ،حني وصلت ّ
حىت هتيّأ يل أن يبسا أستاذنا املرحوم إبراهيم
األجزاء الثالثة – قبل متام طبعه كامال – وكنت أقرأ منه أبوابا متفرقة ّ ،
الوائلي بعضا من مسائله  ،وَّنج سيبويه يف عرضها رواية وحوارا وسؤاال مع شيخه اخلليل بن أمحد  ،فوقفنا على علم
غزير  ،وكان هذا مشجعا لكسر حاجز اخلوف الذي صنعته مقولة املربد (ت285ه)  " :هل ركبت البحر؟ " (. )2
فطفقت أردد النظر يف قراءة منتظمة ألحث طلبيت يف مراحل الدراسات اجلامعية الثالث إىل اعتماد ( الكتاب ) أوال يف
أحباثهم ورسائلهم  ،وموازنة ما ورد فيه بآراء الالحقني  ،واخللوص إىل ترجيح  ،أو اجرتاح رأي  .فتعززت القناعة هبذا ،
وصح العزم على جتدد القراءة يف نصوص الكتاب  ،واستقراء ما أضاف إليه هاة آخرون يف مؤلفاهتم  ،فكان العنوان :
( )1ابن الندمي  :الفهرست  ،حتقيق  :إبراهيم رمضان  ،دار املعرفة  /بريوت  ،ط ، 2سنة 1997م  ،ص .74
( )2أبو سعيد ا لسريايف  :أخبار النحويني البصريني  ،ومراتبهم  ،وأخذ بعضهم عن بعض  ،حتقيق  :حممد إبراهيم البنا ،دار االعتصام /
القاهرة ،ط ، 1سنة 1985م  ،ص. 65
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" قراءة يف كتاب سيبويه _ الباب األول أمنوذجا"
وقامت خطة البحث على :
 مقدمة .

 املبحث األول  :قسمة الكلم الثالثية  :مفهوم االسم .
 املبحث الثاين  :مفهوم الفعل عند سيبويه  ،وموقف النحاة منه .
وتطور النظر فيه .
 املبحث الثالث  :احلرف عند سيبويه ّ ،
 اخلامتة .
النص األو :
ّ

واهلل ويل التوفيق

" هذا باب علم ما الكلم من العربية "
قال سيبويه  " :فالكلم  :اسم  ،وفعل  ،وحرف جاء ملعىن ليس باسم  ،وال فعل " (. )1
على الرغم من أ ّن ( كتاب سيبويه ) املدونة األوىل للنحو العرب  ،وأنّه بدأ بتصنيف الوحدات اللغوية  ،وحدد عالقاهتا
ِ
ب إىل أب األسود الدؤيل (ت69ه)  ،فعنده على
 ،شكال  ،ووظيفة ّ ،إال أن تقسيم الكالم على ثالثة مسبوق حيا نُس َ
اسم  ،وفعل  ،وحرف ( ، )2وقيل يف هذا التقسيم إنّه " إمجاع النحويني "
ما دارت عليه الروايات أ ّن الكالم كلّه
( ، )3وقيل  " :وقد الحظ الكوفيون كما الحظ البصريون أن الكلمة ثالثة أنواع " (. )4
حسان على هذا التقسيم فقال  " :إن التفريق على أساس من املبىن فقا  ،أو املعىن ليس هو الطريقة املثلى
وعلّق متّام ّ
اليت ميكن االستعانة هبا يف أمر التمييز بني أقسام الكلم " ( . )5وهذا منطق سليم ظهر منه عند سيبويه إذ قال " :
واعلم أن املضاف إليه ينجر بثالثة أشياء  :بشيء ليس باسم وال ظرف  ،وبشيء يكون ظرفا  ،وباسم ال يكون ظرفا "
()7
( . )6فجعل ( الظرف ) ليس اًا  ،وإن استدرك فقال  " :وهذه الظروف أًاء  ،ولكنها صارت مواضع لألًاء "
 .فنظر إليها سيبويه من حيث الوظيفة اليت تؤديها الظروف  ،وانتزعها من صنف األًاء فكأَّنا ال تدخل فيها .
إ ّن هذا – يف نظري – أول خرق للقسمة الثالثية .
يف  " :باب من الفعل
وحيهل  ،وتر ِاك  ،وهلّم  ،وحذا ِر )
و ثانيهما  :أنّ سيبويه صنّف ألفاظا مثل  ( :رويد ،
ّ
ًُّي فيه بأًاء مل تؤخذ من أمثلة الفعل احلادث " ( . )8وأطلق عليها مصطلح ( أًاء األفعال ) ( ، )9وهي ال تدخل
يف قسمته الثالثية .
( )1سيبويه  :الكتاب  ،حتقيق  :عبد السالم حممد هارون  ،دار اجليل  /بريوت  ،ط ، 1د.ت . 12/1 ،
( )2ينظر  :الزجاجي  :اإليضاح يف علل النحو  ،حتقيق  :مازن املبارك  ،دار النفائس  /بريوت  ،ط ، 6سنة  ، 1996ص. 89
( )3املصدر نفسه ص . 41
( )4مهدي املخزومي  :مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو  ،مطبعة الباب احلليب  /القاهرة  ،ط ، 2سنة 1958م  ،ص. 337
()5
حسان  :اللغة العربية معناها ومبناها  ،عامل الكتب  /القاهرة  ،ط ، 6سنة 2009م  ،ص. 87
متّام ّ
( )6سيبويه  :الكتاب . 419/1 ،
( )7املصدر نفسه . 420/1 ،
( )8سيبويه  :الكتاب . 253-241/1 ،
( )9املصدر نفسه . 242/1 ،
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الفراء (ت207ه) قال يف ( كِال ) إَّنا بني األًاء واألفعال ( ، )1فانتزعها من اًيتها كما انتزع سيبويه
وثالثهما  :أن ّ
مر .
الظرف منها على ما ّ
مث اجرتح أبو بكر ابن صابر األندلسي (ت بعد 750ه) لـ( أًاء األفعال ) مصطلح (اخلالفة ) ليصبح قسما رابعا
(.)2
شراح ( كتاب سيبويه ) ومن عقد عليه كتابا نقدا  ،أو تعليقا أو استدراكا على هذا الذي
وهنا نطرح سؤاال  :هل رصد ّ
قدمناه ؟
فصل يف شرحه  ،ومنهم من شرح مشكالته كأب علي الفارسي
فمنهم أبو سعيد السريايف (ت368ه) الذي ّ
(ت377ه)  ،ومنهم من ّبني اخلفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه  ،كاألعلم الشنتمري (ت476ه)  ،وهذا معروف
تقرب الكتاب
عند الباحثني  ،لكنّهم انشغلوا – وشغلونا معهم – بأمور ال متت إىل البحث النحوي بصلة  ،وال ّ
للقارئ أو املتعلم فمثال :
ذكر السريايف مخسة عشر لفظا يف ضبا عبارة ( هذا باب ما الكلم من العربية ) ( ، )3وأطال أبو علي
الفارسي(ت377ه) يف مسائل ال عالقة هلا بالكتاب ( ،)4وأسهب األعلم الشنتمري يف مواضع ع ّدها احملقق مآخذ
عليه (.)5
غري أننا ال نعدم إشارات دقيقة صائبة منها :
إ ّن مقولة السريايف مثال :
هن بعض العربية  ،أل ّن العربية مجلة وتفصيل " ( .)6اليت أرى فيها إرهاصا لـ(
" وهذه اجلملة هي اسم وفعل وحرف ّ ،
نظرية النظم ) اليت اجرتحها عبد القاهر اجلرجاين (ت471ه) (. )7
لكل رأي بصري – وإن كان بصريا – فقد خالف اخلليل يف االشتقاق
ومل يكن أبو علي الفارسي يف ( تعليقته ) متابعا ّ
من احلروف ( ، )8وغلّا سيبويه يف غري مسألة (. )9
( )1أبو بكر الزبيدي  :طبقات اللغويني والنحويني  ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم  ،ذخائر العرب  /القاهرة  ،ط ، 2سنة 1984م ،
ص. 133
القلم  /دمشق  ،ط، 1
( )2ينظر  :أبو حيان األندلسي  :التذييل والتكميل يف شرح التسهيل  ،حتقيق  :حسن هنداوي  ،دار
سنة 1997م . 23-22/1 ،
العلمية  /بريوت  ،ط ،2سنة
( )3ينظر  :شرح كتاب سيبويه  ،حتقيق  :أمحد حسن م هديل  ،وعلي سيد علي  ،دار الكتب
2012م 13/1 ،
التوزيع  /الرياض  ،ط 1سنة
( )4تنظر  :التعليقة على كتاب سيبويه  ،حتقيق  :عوض بن محد القوزي  ،دار املفردات للنشر و
2011م . 38-37/1 ،
( )5ينظر  :النكت يف تفسري كتا ب سيبويه  ،وتبيني اخلفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه  ،دراسة وحتقيق  :رشيد بلحبيب  ،طبع وزارة
األوقاف والشؤون الدينية /اململكة املغربية  ،د.ط ،سنة 1999م .121/1 ،
( )6شرح كتاب سيبويه . 12/1،
املدين  /القاهرة – ج ّدة  ،ط3
( )7ينظر  :عبد القاهر اجلرجاين  :دالئل اإلعجاز  ،قرأه وعلق عليه  :حممود حممد شاكر  ،مطبعة
 ،سنة 1992م  ،ص. 4
( )8تنظر  :التعليقة على كتاب سيبويه  ،ص. 39
( )9ينظر  :املصدر نفسه  ،ص. 41-40
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ولألعلم أكثر من فائدة يف ( نكته ) منها (: )1
كل بيت  ،وبيان معناه  ،ومناسبة إنشاده .
 اهتمامه بشرح ّ
 استدراك على سيبويه والسريايف معا يف باب األبنية .

لننظر فيما قاله الثالثة تعقيبا على ما ذكره سيبويه يف ( االسم ) :
فعلّق أبو سعيد السريايف (ت368ه) على أقسام الكلم  ،فقال  " :وأما " االسم " فإن سيبويه مل
()2
دل لفظه على
كل شيء ّ
حي ّده حب ّد ينفصل به عن غريه  ،وينحاز من الفعل واحلرف  "...واستدرك عليه فح ّده ّ " :
مضي أو غريه فهو اسم " (. )3
معىن غري مقرتن بزمان ّ
حمصل  ،من ّ
االسم  ،والفعل  ،واحلرف
أما أبو علي الفارسي (ت377ه) فلم رج عن القسمة الثالثية بل بسا القول يف
 ،ومزج بني ح ّد االسم عند األخفش األوسا (ت215ه) وابن السراج (ت316ه) (.)4
أما األعلم الشنتمري (ت 476ه) فقد كرر ما ذكره السريايف يف أقسام الكلم الثالثة فقال  " :والدليل على ذلك أن
ليس من أحاط علما حبقيقة االسم والفعل واحلرف أحاط بالعربية كلّها "( - . )5ال تعليق !
ولعل أبرز ما دار عليه كالمهم ما ذكره الزجاجي (ت337ه) بقوله  " :أما سيبويه فلم حي ّد االسم حدا يفصله من
ّ
()6
غريه ولكن مثّله  ...فقال أصحابه ترك حتديده ظنّا منه أنه غري مشكل "  .لكنين ال أرى هذا صحيحا  ،فسيبويه
مل حي ّده ألنه غري مشكل  ،بل كان يرى فيه صورا متعددة  :من حيث اجلنس( ، )7والعدد ( ،)8والزمن ( ،)9وامليزان
الصريف (.)10
ووظائف متعددة  :كاإلسناد ( ،)11واإلضافة ( ،)12والفاعل ( ،)13واملفعول ()14وغري ذلك ا يؤديه يف اجلملة  ،فضال
عن اختالف عالماته يف اإلعراب والبناء .
وقطع أبو القاسم الزجاجي (ت337ه) يف أ ّن هذه القسمة الثالثية ال رابع هلا  ،وال خامس (.)15
وكرر ذلك أبو الربكات األنباري (ت577ه) (.)1
( )1ينظر  :النكت يف تفسري كتاب سيبويه . 120 -119/1 ،
( )2شرح كتاب سيبويه . 14/1،
( )3املصدر نفسه . 15/1 ،
( )4تنظر  :التعليقة على كتاب سيبويه . 14/1 ،
( )5النكت يف تفسري كتاب سيبويه .163/1 ،
( )6اإليضاح يف علل النحو  ،ص. 49
( )7ينظر  :كتاب سيبويه . 20-17 /1 ،
( )8املصدر نفسه . 19-17/1 ،
( )9املصدر نفسه . 12/1 ،
( )10املصدر نفسه . 7/3 ،
( )11املصدر نفسه . 23/1 ،
( )12املصدر نفسه . 419/1 ،
( )13املصدر نفسه . 33/1،
( )14املصدر نفسه . 43/1 ،
( )15ينظر  :اإليضاح يف علل النحو  ،ص. 42-41
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مر بفوائد :
وخنلص ا ّ
حتري العالقة بني شكل البنية  ،وما يكون له
 يدخل تقسيم سيبويه الثالثي يف املنهج الوصفي الذي قاده إىل ّ
من داللة .

 إ ّن أكثر ( الكالم وما يتألف منه ) ينبين من هذه األقسام الثالثة  ،على وفق مبدأ الكثرة الذي سنّه أبو
عمرو بن العالء (ت154ه) حينما سئل  " :أخربين عما وضعت ا ًيته عربية  ،أيدخل فيها كالم العرب
حجة ؟ قال  :أعمل
كلّه ؟ فقال  :ال .قال السائل  :فقلت  :كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم ّ

على األكثر  ،وأًّي ما خالفين لغات " (.)2

 وبناء على ذلك مل تكن القسمة الثالثية شاملة أللفاظ العربية اليت وجد فيها احملدثون بغيتهم لالنطالق من
أسر هذه القسمة :
أما احملدثون فقد اختلفوا يف أقسام الكلمة وعلى الوجه اآليت :
 يعقوب عبد النيب (ت1945م) الذي يراها مثانية  :االسم  ،والضمري  ،واملصدر  ،و الصفات  ،والظرف ،
والفعل  ،واحلرف  ،وأًاء األفعال واألصوات (.)3
 إبراهيم أنيس (ت1977م) الذي رآها أربعة  :االسم  ،والضمري  ،والفعل  ،واألداة (.)4
 مهدي املخزومي (ت1993م) الذي رآها أربعة أيضا ولكنه تلف يف األقسام  ،فهي عنده  :الفعل ،
واالسم  ،واألداة  ،والكنايات (.)5
حسان (ت2011م) فقد رآها سبعة هي  :االسم  ،والصفة  ،والفعل  ،والضمري واخلوالف ،
ّ أما متّام ّ
والظرف  ،واألداة (.)6
وتلقفها تلميذه فاضل الساقي وعقد عليها رسالته يف الدكتوراه باسطا الكالم لتسويغ هذه القسمة السباعية
(.)7
ورحيا يظهر باحث آخر ليعيد القسمة على وفق زاوية نظر جديدة !

هن بعض العربية " مفتاح مجيل للنظر يف العربية مجلة
 وأرى أن عبارة السريايف أن االسم والفعل واحلرف " ّ
وتفصيال .
( )1ينظر  :أبو الربكات األنباري  :أسرار العربية  ،حتقيق  :حممد هبجة البيطار  ،مطبوعات اجملمع العلمي العرب  /دمشق  ،د.ط  ،سنة
1957م  ،ص . 4-3
العرب  /القاهرة  ،ط، 2
( )2أبو بكر الزبيدي  :طبقات اللغويني والنحويني  ،حتقيق  :حممد أبو الفضل إبراهيم  ،ذخائر
سنة 1984م  ،ص. 34
( )3ينظر  :عبد الوارث مربوك سعيد  :يف إصالح النحو العرب – دراسة نقدية  ،دار القلم  /الكويت  ،ط ،1سنة 1985م  ،ص-126
.127
( )4ينظر  :من أسرار اللغة  ،مكتبة االجنلو املصرية  /القاهرة  ،ط ، 6سنة 1978م  ،ص . 294-218
( )5ينظر  :يف النحو العرب قواعد وتطبيق  ،دار الرائد العرب /بريوت  ،ط ، 3سنة 1985م  ،ص. 63 -21
( )6ينظر  :اللغة العربية معناها ومبناها  ،ص . 132-90
( )7ينظر  :أقسام الكالم العرب بني الشكل والوظيفة  ،مكتبة اخلاجني  /القاهرة  ،ط ، 1سنة 1977م  ،ص  ، 139وما بعدها.
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اجلر ،
 وحني مل يضع النحاة القدامى ح ّدا جامعا مانعا لالسم جلؤوا إىل ذكر عالمات متيزه من غريه  ،منها ّ :
والفاعلية ( ،)1وما جاز أن رب عنه ( ،)2ومجعها

الزجاجي (ت337ه)  :باخلفض  ،والتنوين ،

ودخول األلف والالم عليه  ،والنعت  ،والتصغري ،والنداء (.)3
حىت أوصلها أبو الربكات األنباري إىل نيّف وسبعني عالمة (.)4
وخنرج من هذا إىل أن لالسم أشكاال ووظائف متعددة يطول الوصف فيها  ،وأرى أن يبحث االسم من هاتني الزاويتني
:
 الشكل  :صرفا ولواحق ولواصق .
 الوظيفة  :يف الرتكيب  :إسنادا وعالمة وتقدميا وتأخريا وذكرا وحذفا .
النص الثاني :
ّ

وقال  " :و ّأما الفعل فأمثلة أ ُِخذت من لفظ أحداث األًاء  ،وبُنيت ملا مضى  ،وملا يكون ومل يقع  ،وما هو كائن مل
ينقطع  .فأما بناء ما مضى فذهب ِ
وًع وم ُكث ُِ
اضرب ،
اقتل و ْ
ّ
ومحد  .و ّأما بناء ما مل يقع فإنه قولك آمرا ْ :
َ
اذهب و ْ
ِ
ضرب  .كذلك بناء ما مل ينقطع وهو كائن إذا أخربت  .فهذه األمثلة اليت
يقتل َ
ب ويضر ُ
ويذه ُ
ب ويُقتَل ويُ َ
وخمربا ُ :
أخذت من لفظ أحداث األًاء  ،وهلا أبنية كثرية ستبني إن شاء اهلل  .واألحداث هو الضرب واحلمد والقتل" (.)5
ربا سيبويه – وبعده مجيع النحاة – الفعل خارج السياق بالزمن  ،وأصبح هذا املوقف املنهج املتبع يف الدراسات
النحوية قدميا وحديثا  ،مع اختالف يف التوزيع والداللة .
انقسم النحاة الالحقون يف مفهوم الفعل وداللته الزمنية على ما ورد يف مقولة سيبويه على الوجه اآليت :
 /1هاة كرروا هذه املقولة وأعادوا إنتاجها بعبارات أخرى :
 فاملربد (ت285ه) قال  " :الزمن خاصة وعامة يتصل به الفعل  ،وذلك أن الفعل إمنا بين ملا مضى من
الزمان  ،وملا مل ِ
ميض ( أي احلال واالستقبال ) "

()6

 .وأعاد يف موضع آخر مقولة سيبويه بألفاظ أخرى ،

فقال  " :فالفعل إمنا هو مبين للدهر بأمثلته  .فـ( فَـ َعل ) ملا مضى منه  ،و ( يفعل ) يكون ملا أنت فيه وملا
يقع من الدهر " (. )7

دل على معىن
السراج (ت316ه) اختصرها فقال  " :الفعل ما ّ
 وأبو بكر ابن ّ

وزمان  ،إما ماض  ،وإما

حاضر  ،وإما مستقبل " (. )8

( )1ينظر  :املقتضب  ،حتقيق  :حممد عبد اخلالق عضيمة  ،طبع جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي  /وزارة األوقاف القاهرة  ،ط ، 1سنة
1386ه . 3/1،
1996م . 38 – 37/1 ،
( )2ينظر  :األصول يف النحو  ،حتقيق عبد احلسني الفتلي  ،مؤسسة الرسالة  /بريوت  ،ط ، 3سنة
( )3ينظر  :اجلمل يف النحو  ،حتقيق علي توفيق احلمد  ،عامل الكتب احلديث  /إربد  /األردن  ،ط ، 1سنة 2016م  ،ص. 63
( )4ينظر  :أسرار العربية  ،ص . 10- 9
( )5كتاب سيبويه . 12/1 ،
( )6املقتضب . 176/3 ،
( )7املصدر نفسه . 335/4،
( )8األصول يف النحو . 38/1 ،
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وترجح الزجاجي (ت 337ه) بني أن يذكر زمنني للفعل مرة وثالثة يف أخرى

ّ

فقال  " :الفعل على

دل على حدث  ،وزمان ماض  ،أو مستقبل " (. )1
أوضاع النحويني  ،ما ّ

هنا يذكر الزجاجي زمنني للفعل  ،ولكنّه يف موضع آخر يقول  " :فأسبق األفعال يف املرتبة املستقبل  ،مثّ فعل
احلال  ،مثّ املاضي " (. )2
 /2أما الذين وقفوا على ( كتاب سيبويه ) شرحا  ،أو تعليقا  ،أو تبيينا للخفي من ألفاظه  ،فقد اخرتنا ثالثة وهم :

 أبو سعيد السريايف (ت368ه) الذي قيل فيه  " :ومل يشرح كتاب سيبويه أحد أحسن منه  ،ولو مل يكن
له غريه لكفاه ذلك فضال " (. )3
سرنا أبو سعيد السريايف (ت368ه) إىل مباحث منطقية يف صورة سؤال وجواب لريسم لنا صورة معقدة
إذ ّ
للفعل :
ِ ِ
ب هذا بالفعل " (.)4
تبدأ بسؤال " ملَ لُق َ
ويفسر لفظة ( أمثلة ) .
وهذه األمثلة ( مصادر ) حتدثها ( األًاء ) (. )5
ويذهب بعيدا ليقول ( الفعل أثقل من االسم ) (. )6
لينتهي إىل " أن سيبويه ومن ها هوه يقسم الفعل على ثالثة أزمنة  :ماض  ،ومستقبل وكائن يف وقت
النطق " (. )7
ويسرتسل لريد على طعون مفرتضة ( )8تومهها ليثبت براعته يف اجلدال !

تفرد بكتاب سيبويه  ،واإلكباب عليه (.)9
 وأبو علي الفارسي (ت377ه) الذي ّ

دل على معىن وزمان ،
فقد اكتفى أبو علي الفارسي (ت377ه) بكالم موجز فيقول  " :وأما الفعل فما ّ
وقد رًه بذلك فلم يقتصر فيه على املثال كما اقتصر عليه االسم (.)10

( )1اإليضاح يف علل النحو  ،ص.52
( )2اإليضاح يف علل النحو  ،ص. 52
( )3أبو الربكات األنباري  :نزهة األلباء يف طبقات األدباء  ،حتقيق إبراهيم السامرائي  ،مكتبة املنار  /الزرقاء – األردن  ،ط ، 3سنة
1985م  ،ص. 228
( )4ينظر  :شرح كتاب سيبويه . 15/1 ،
( )5املصدر نفسه . 16/1 ،
( )6املصدر نفسه . 16/1 ،
( )7املصدر نفسه . 18-17/1 ،
( )8املصدر نفسه . 19 -18/1 ،
1424ه  ،ص ، 102وياقوت
( )9ينظر  :أبو حيان التوحيدي  :اإلمتاع واملؤانسة  ،املكتبة العصرية  /بريوت  ،ط ، 1سنة
اإلسالمي  /بريوت  ،ط 1993 ، 1م . 889/2 ،
احلموي  :معجم األدباء  ،حتقيق  :إحسان عباس  ،دار الغرب
( )10التعليقة على كتاب سيبويه . 16/1 ،
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 واألعلم الشنتمري (ت476ه) الذي قيل يف كتابه ( النكت )  " :فقد استطاع أن يتخلص فعال من
إسهابات السريايف  .لكنه مل يستطع أن يتخلص من لفظ السريايف يف نقله للنكت "

()1

 .و " أن أكثر

عبارات األعلم مأخوذة من شرح السريايف من غري ما عزو أو إشارة إىل ذلك " (.)2
فقد كرر األعلم الشنتمري مقولة السريايف فقال  " :اعلم أن سيبويه ومن ها هوه يقسم الفعل على ثالثة
أزمنة  :ماض  ،ومستقبل  ،وكائن يف وقت النطق به " ( .)3وال جديد .
 /3أما الكوفيون فقد اختلفوا مع سيبويه والبصريني يف أمرين :
 األول  :يف أن فعل األمر ال يع ّد قسيما للماضي واملضارع ( ،)4وخلوه من الزمن ( )5الذي جعله سيبويه يف (
مل يقع  ...قولك آمرا اذهب ) .

 الثاين  :أَّنم جعلوا اسم الفاعل العامل فعال دائما (.)6
وآلت داللة الزمن يف الفعل عند النحاة الالحقني إىل ربطها بأقسام الزمن الفلسفي على وفق ما قاله ابن
مقومات األفعال  ،توجد عند وجوده
يعيش (ت643ه)  " :ملا كانت األفعال مساوقة للزمان  ،والزمان من ّ
 ،وتنعدم عند عدمه  ،انقسمت بأقسام الزمان  ،وملا كان الزمان ثالثة  :ماض  ،وحاضر  ،ومستقبل ،
وذلك من قبل أن األزمنة حركات الفلك " (.)7
إن سيبويه تنبه على أن الفعل وحده ال ينفرد بالداللة على الزمن  ،فقال  " :هذا باب وقوع األًاء ظروفا "
( )8أو " ما يكون املصدر فيه حينا " ( ،)9واالدوات أيضا( ،)10وغريها(.)11
 /4أما املستشرقون فقد شاع عندهم أن اللغات السامية – منها العربية – ناقصة يف داللة األفعال على الزمن  ،فليس
فيها إال داللتان  :زمن تام وغري تام  ،أو منته  ،و غري منته (.)12
وانتظمت مناقشات الباحثني يف زمن اللغة العربية على ما يأيت(: )13
 يف العربية صيغ صرفية تعرب عن الزمن وجهاته .
( )1رشيد بلحبيب  :مقدمة النكت يف تفسري كتاب سيبويه . 104/1 ،
( )2طاهر حممد اهلمس  :كتاب سيبويه وأثره يف هاة الكوفة حىت القرن الرابع اهلجري  ،دار النوادر  /دمشق  ،ط 1سنة 2014م ،
ص. 43
( )3النكت يف تفسري كتاب سيبويه . 165/1 ،
( )4ينظر  :أبو الربكات األنباري  :أسرار العربية  ،ص. 319 -317
( )5ينظر  :مالك يوسف املطليب  :الزمن واللغة  ،اهليئة املصرية العامة للكتاب  /القاهرة  ،د.ط  ،سنة . 165 ، 45/1 ، 1986
( )6ينظر :الفراء  :معاين القرآن  ،حتقيق حممد علي النجار  ،دار السرور  /القاهرة  ،ط ، 1سنة 1966م . 165 ، 45/1 ،
( )7شرح املفصل  ،مكتبة املتنيب  /القاهرة  ،د .ط  ،د .ت . 4/7 ،
( )8كتاب سيبويه . 216/1 ،
( )9املصدر نفسه . 117/3 ،
( )10املصدر نفسه . 222/1 ،
( )11املصدر نفسه . 225/1 ،
( )12ينظر  :إسرائيل ولفنسون  :تاريخ اللغات السامية  ،جلنة التأليف والرتمجة والنشر  ،ط ، 1سنة  1929م  ،ص  ، 16-15وينظر
W.W Right, Agrammar of the Arabic Language .vol. 2p. 3 ,1951:
( )13ينظر  :مالك يوسف املطليب  :الزمن واللغة  ،ص. 23
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السياق .
 صيغ زمنية أخرى يف ّ

 يف األساليب  :كالنفي والشرط واالستفهام  ،وأدواهتا .
السياق مطردة الداللة الزمنية (.)1
ولعل وظيفة ّ
وأخريا نقول  :إن مباحث املعاصرين يف داللة الزمن يف العربية وعلى وجه التحديد ربا الزمن بالفعل تقرتح منهجا
لدراسة ذلك يف :
 الدرس الصريف .
 الدرس النحوي .
 الدرس السياقي  :لألساليب واألدوات .
وعلى وفق ما تقدم ففي ( كتاب سيبويه ) غىن إذا جترد له الباحثون  ،وسيجدون فيه درسا كامال  :نظرا وتطبيقا .
النص الثالث:
ّ

وقال  " :وأما ما جاء ملعىن  ،وليس باسم وال فعل فنحو  :مثّ  ،سوف  ،و واو القسم  ،والم اإلضافة  ،وهوها " (.)2
لعل أبا القاسم الزجاجي (ت337ه) أول من تنبّه على أن احلروف ثالثة أضرب (:)3
 حروف املعجم .
 حروف املباين .
 حروف املعاين .
ولكن يف كتابه ( اجلمل يف النحو ) يضيف إىل أ ّن " احلرف على ما دل على معىن يف غريه "(.)4
وقد ذكر سيبويه الضرب الثالث حيا يلتئم به الكالم  ،واختلف النحاة بعده يف هذا :

 فالسريايف (ت368ه) فصل يف معاين احلروف انطالقا من مقولة سيبويه فقال " :إ ّن مجلة احلروف جتيء
ملعان أنا أذكرها . )5( " ...
دل على
 وعلّق أبو علي الفارسي (ت377ه) عليها  ،فقال  " :وأما احلرف ما ّ
عنه  ،وال أن يكون خربا " ( . )6حماوال أن يضع مالمح حتديد للحرف .
 وفسر األعلم الشنتمري (ت476ه) مقولة سيبويه يف احلرف بأوجه ثالثة (: )7
_ أنه مؤثر يف غريه .
 سيء ملعىن . -أنه على ضربني  :حرف معىن  ،وحرف معجم .

( )1ينظر  :متام حسان  :اللغة العربية معناها ومبناها  ،ص. 107
( )2كتاب سيبويه . 12/1 ،
( )3ينظر  :اإليضاح يف علل النحو  ،ص . 54
( )4اجلمل يف النحو  ،ص. 61
( )5شرح كتاب سيبويه . 19/1 ،
( )6التعليقة على كتاب سيبويه . 16/1،
( )7النكت يف تفسري كتاب سيبويه .164/1 ،
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معىن  ،ومل سز اإلخبار

كأنه غفل عما ذكره الزجاجي يف الضرب الثاين  ،وكرر الضربني اآلخرين .
الفراء (ت207ه) مصطلح ( األداة ) ()1ما أراده سيبويه يف ( احلرف )  ،وهذا مظهر من مظاهر
 واستعمل ّ
اخلالف بني البصريني والكوفيني يف اجرتاح مصطلحات متيّز كال منهما .

 ورأى أستاذنا مهدي املخزومي (ت1993م) أن مصطلح ( األداة ) أكثر دقة وداللة من مصطلح احلرف
( ، )2ووافقه أمحد مكي األنصاري (.)3
وتوسع أهل العربية يف ح ّد احلرف فذهبوا فيه مذاهب :
ّ
 /1من الذين تابعوا سيبويه يف مفهومه :
 املربد (ت285ه) ( ،)4وأبو علي الفارسي (ت377ه)

( ،)5وعبد القاهر اجلرجاين (ت471ه) (،)6

والبطليوسي (ت521ه) (.)7
 /2ومنهم من جعل عالمة احلرف عدم قبوله اإلسناد :
 كابن السراج (ت316ه) ( ، )8وأبو الربكات األنباري (ت577ه) ( )9وابن مالك (ت672ه) (، )10
وابن الناظم (ت686ه) ( ، )11والسليلي (ت770ه) ( ، )12والصبّان (ت1206ه) (. )13

نص على داللة احلرف يف غريه :
 /3ومنهم من ّ

 الزجاجي (ت337ه) ( ،)14والغالبية من النحاة (.)1

( )1ينظر  :معاين القرآن  ، 58/1 ،وينظر  :عوض محد القوزي  :املصطلح النحوي نشأته وتطوره حىت أواخر القرن الثالث اهلجري  ،نشر
عمادة شؤون املكتبات  /الرياض  ،ط ، 1سنة 1981م ،ص. 174
( )2ينظر  :مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو  ،ص.311-242
( )3ينظر  :أبو زكرياء الفراء ومنهجه يف النحو واللغة  ،نشر اجمللس األعلى لرعاية الفنون واألدب والعلوم االجتماعية  /القاهرة  ،ط ، 1سنة
 1964م  ،ص. 45
( )4ينظر  :املقتضب . 40/1،
( )5ينظر  :اإليضاح  ،حتقيق كاظم حبر املرجان  ،عامل الكتب  /بريوت  ،ط ،1سنة 2008م  ،ص. 72
( )6ينظر  :املقتصد يف شرح اإليضاح  ،حتقيق كاظم حبر املرجان  ،دار الرشيد /بغداد  ،ط ، 1سنة 1982م . 84/1 ،
( )7ينظر  :إصالح اخللل الواقع يف اجلمل للزجاجي  ،حتقيق محزة عبداهلل النشريت  ،دار الكتب العلمية  /بريوت  ،ط ، 1سنة 2003م ،
ص. 40
( )8ينظر  :األصول يف النحو . 40/1 ،
( )9ينظر أسرار العربية  ،ص.4
السيد  ،دار الكتب
( )10ينظر  :شرح التسهيل (تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد) حتقيق  :حممد عبد القادر عطا  ،وطارق فتحي
العلمية  /بريوت  ،ط ، 2سنة 2009م . 17/1،
( )11ينظر  :شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك  ،حتقيق  :حممد باسل عيون السود  ،دار الكتب العلمية  /بريوت  ،ط ، 1سنة
2000م  ،ص. 6
( )12ينظر  :شفاء العليل يف إيضاح التسهيل  ،حتقيق  :عبداهلل الربكايت  ،املكتبة الفيصلية  /مكة املكرمة  ،ط ، 1سنة 1986م . 97/1،
( )13ينظر  :حاشية الصبّان على شرح األمشوين  ،حتقيق  :إبراهيم مشس الدين  ،دار الكتب العلمية  /بريوت  ،ط ، 1سنة 1997م ،
. 35/1
( )14ينظر  :اإليضاح يف علل النحو  ،ص ، 54وينظر  :اجلمل يف النحو  ،ص. 1
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 /4ومنهم من مل ير يف احلرف أية داللة على املعىن :
 الرضي االسرتاباذي (ت686ه) ( ،)2وتابعه أكثر األصوليني يف ذلك (.)3
حسان مصطلح ( األداة ) ليدرج حتته :
 /5ووظف متّام ّ
حموال عن ظرف  ،أو اسم  ،أو فعل  ،وما نُِق َل إىل معان أخرى(.)4
ما كان حرفا ملعىن  ،وما كان ّ
حسان – أن ندرج حتته كثريا من االلفاظ اليت
حيصطلح ( األداة ) الذي جند فيه أوسع داللة  ،وميكننا – كم أمكن متّام ّ
أشكل على النحاة تصنيفها  ،وترجحوا بني ع ّدها أًاء أم أفعاال مثل  :كيف  ،وأين  ،ومىت  ،وأىن  ،وايّان ( ،)5وصه
()6
التطور يف البحث النحوي منذ سيبويه حىت
 ،ومه  ،وغريها  ،لنجرتح تصنيفا جديدا لأللفاظ  ،فضال عن رصد ّ
عصرنا الراهن .
وهبذا تتضح صورة قسم من أقسام الكلمة  ،وفيها تيسري كبري .
اخلامتة
توصلت ورقتنا هذه اليت وقفت على الباب األول من كتاب سيبويه إىل :
 -1مل تكن القسمة الثالثية للكلم قد مشلت ألفاظا عربية بل استندت إىل مبدأ ( الكثرة ) يف ضوء االستقراء
الناقص.
 -2خرق سيبويه يف أكثر من موضع هذه القسمة  ،ومثله هاة الكوفة وغريهم .
 -3مل يكن سيبويه غافال حني مل يضع لالسم ح ّدا بل مثّل له  ( :رجل وفرس وحائا ) ألنه يعلم أن لالسم
أشكاال ووظائف متعددة  ،ا أدى بالنحاة إىل ذكر نيّف وسبعني عالمة مل تكن موضع اتفاق .

 -4لعل مقولة سيبويه يف الفعل منطلق صاحل لبحث موسع يشمل الكتاب كله  ،للوصول إىل صورة واضحة يف
داللة الزمن .
 -5ويرى البحث أن مصطلح ( األداة ) أوسع داللة من ( احلرف ) ،تنتظم فيها ألفاظ أخرى قد تكون أًاء أو
السياق ا ييسر للدارسني فهمها.
أفعاال حتددها األساليب أو ّ
إن ورقتنا هذه جتدد الدعوة إىل عودة الباحثني للنظر يف ( كتاب سيبويه ) وبيان مباحثه يف الدراسات اجلامعية –
لبث الروح يف الدرس النحوي .
ويف األقل – الدراسات العليا ّ ،

( )1ينظر  :خليفة بن ناصر الربواين  :اخلالف بني البصريني والكوفيني يف كتب معاين احلروف  :املالقي  ،واملرادي  ،وابن هشام  ،حبث غري
منشور بقسم اللغة العربية  /كلية العلوم واآلداب  /جامعة نزوى  ،سنة 2011م  ،ص . 19-14
يونس  /بنغازي ،ط ، 2سنة
( )2ينظر  :شرح الرضي على كافية ابن احلاجب  ،حتقيق  :حسن عمر يوسف  ،منشورات جامعة قار
1996م . 10/1،
( )3ينظر  :مصطفى مجال الدين  :البحث النحوي عند األصوليني  ،منشورات وزارة الثقافة واإلعالم  /بغداد  ،د.ط  ،سنة 1980م ،
ص. 206
( )4ينظر  :اللغة العربية معناها ومبناها  ،ص.123
( )5ينظر  :اإليضاح يف علل النحو  ،ص. 49
( )6ينظر  :املصدر نفسه ص. 51
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واهلل املوفق للصواب

اللغة العربية وآدابها الواَع والتحديات
البجاحي
األستاذ الدكتور عيسى احممد ّ
كلية القانون والشريعة نالوت ،جامعة اجلبل الغرب ،ليبيا

ملخص البحث
هاول يف هذه املشاركة أن جنتهد ،للتعريف باللغة العربية اليت حسب اعتقادي ال مثيل هلا يف اللغات القائمة يف العامل
واليت فاقت يف عددها اآلالف ،وذلك نظرا للميَّز اليت ستُذكر يف البحث ،وهو حسب ما ورد يف العنوان املذكور ،وما
فيه من قضايا تفرض علينا وهن كمسلمني ،بغض النظر عن أصولنا ،أو لغاتنا األصلية ،وال ملواقع تواجدنا اجلغرايف على
أهاء املعمورة ،وإمنا رد أننا مسلمون واحلمد هلل ،أن يكون لنا انتماء وخصوصية هو هذه اللغة ،لغة القرآن اليت ُشرفت
بنزول خامت الرسالت هبا ،وبكتابة ما ختم ونسخ كل الرساالت السماوية هبا .من هنا سنحاول الكتابة يف اللغة العربية
وأداهبا ،والعمل على عرض واقع اللغة العربية ،منذ نزول الرسالة احملمدية وما تلى ذلك حىت يومنا هذا ،وما سب علينا
فعله بسبب التحديات والرتاكمات وغريها من املسائل اليت أشرنا هلا من خالل العنوان والنقاط املذكورة وحماورها التابعة
هلا .وهو ما جنده يف طيات هذه املشاركة يف حالة اكتماهلا .إذ نتعرض فيها للغة وأداهبا ودورها ومكانتها وعالقتها
باللغات األخرى ،وما له عالقة بالدراسات القرآنية والبالغية واألدب اإلسالمي .فمن خالهلا سنوضح تلك اجلزئيات
وتلك الدراسات ،وأمهيتها بالنسبة للغة والشريعة وأحكامها واستمراريتها ،باعتبار أن اإلسالم صاحل لكل زمان ومكان،
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وبدون اللغة وتطورها فال تستطيع الشريعة أن تستمر وتتفاعل مع األحداث وال تستطيع مواكبتها يف األحكام وما يتبع
نبني أمهية هذا املوضوع ،ونعاجل بعض اإلشكاليات اليت ختص
ذلك .وعليه فمن خالل هذه املشاركة ،قد نستطيع أن ِّ
اللغة ووضعها احلايل ،مع الوقوف على األهداف املنشودة من خالل مشاركتنا هذه .
إن اللغة العربية ُوجدت كغريها من اللغات يف العامل ومنذ القدم ،ومل تكن يف واقعها ناضجة ومكتملة حسب ما هي
عليه اآلن؛ وإمنا كانت عبارة عن عدة لغات أو هلجات تلهج هبا تلك القبائل العربية املتناثرة عرب صحراء اجلزيرة العربية،
وال تربطهم رابطة ،اللهم إال رحلة الشتاء والصيف وما تأيت به من الشمال ،أو ما سبق اإلسالم بفرتة وجيزة يف سوق
منو ونضج هذه اللغة ،حىت أن
عكاظ ،وما كان سري فيه من تباري بني فحول القبائل من شعر ونثر ،وهو ما ساهم يف ّ
جاءها أفصح من نطق هبا ،وهو سيِّد الكائنات وخامت الرسل واألنبياء حممد بن عبداهلل النيب األمي( )1صلى اهلل عليه
وسلم.
شرفها اهلل تعاىل بنزول
إذ رفع الغمة وأنقض األمة َّ
كل سبل احلياة حيا فيها اللغة العربية ،اليت ّْ
وغري الواقع والتاريخ ،و ّ
القرآن الكرمي بلساَّنا( ،)2حيث آخا بينهم وبني لغاهتم وهلجاهتم املتعددة ،فظهرت العربية الفصحى( )3وهي يف ثوهبا
اجلديد ،من خالل ما نزل هبا من آيات بيِّنات ،حيا حتمله من معاين ومصطلحات وقيم إميانية ربانية جديدة ،ويُدعى من
خالهلا اجلميع لإلميان باهلل ،وما يتطلب ذلك من أسس عملية وقولية مجة ،تتمثل فيما يُعرف يف اإلسالم بأركان
اإلسالم اخلمسة.
فاللغة العربية رغم وجودها قبل اإلسالم ،ورغم ما ُوجد فيها من شعر قد ال يضاهى حاليا ،ومن نثر راق ال يزال
حيتفظ حيكانته وبريقه بل وجدته وطرافته ،إال أننا نستطيع أن نقول أن العربية مل تنضج ومل تكتمل يف صورهتا املثلى إال
بعد ظهور اإلسالم ونزول القرآن هبا ،وما تبع ذلك من خطوات بناءة وجليلة وفاعلة حيا تعنيه الكلمة.
حي ينمو ويتطور( ،)4حسب الظروف واإلمكانيات اليت تقتضيها التطورات البشرية
واللغات كلها عبارة عن كائن ِّ
والعلمية يف خمتلف االهتا ،وما يتبع ذلك خبصوص األحكام الشرعية بالنسبة للعربية خاصة ،اليت سب عليها ودون
كل التطورات وما ينتج عنها من علوم وقضايا خمتلفة ،لتتماشى ومبدأ أن اإلسالم صاحل
اللغات األخرى أن تواكب ّ
لكل زمان ومكان.
وهذا ما يفرض على العربية من أن تكون لغة حيَّة متطورة ونامية ويقضة يف نفس الوقت؛ وال تتوقف عند حد أو
زمن ما؛ ألن العربية بعد اإلسالم أصبحت لغة دين وأي دين إنه دين اإلسالم الذي يعين اجلميع ودون استثناء ،وبذلك
أصبحت تعين اجلميع وعليها رسالة عظيمة ال مثيل هلا بني اللغات يف العامل.
أال وهي رسالة اإلسالم اخلالدة ،فالعربية قبل اإلسالم رغم أَّنا منت وارتقت حسب ما هو موجود ،ومثالنا يف ذلك
ما نراه يف املعلقات السبع أو العشر اليت تعد أفضل ما أنتجه الشعراء العرب ،وغريها من أوجه األدب اليت ال ختفى على
أحد ،ولكننا ال نَ ْشتَ ّْم منه إال رائحة سوق عكاض وما كان سري فيه من مخر وتعامل بالرباء وجواري ورحيا حىت وأذ
ِ
ضرب لِ ْلر ْمح ِ
للبنات ،فلننظر لقوله تعاىلِ :
ان َمثَال ظَ َّل َو ْج َههُ ُم ْس َوّدا َوْه َو
َح َد ُه ْم حيَا َ َ َ ّ َ
{وإ َذا بُشَِّر أ َ
َ
منزلة من رب
قرآنية
نصوص
إىل
بعد
فيما
اللغة،
هذه
فيه
انقلبت
الذي
الوقت
يف
َك ِظيِ ٌم}[ 43الزخرف ،]16
َّ
العاملني ،وأحاديث نبوية شريفة ن ال ينطق عن اهلوى عليه الصالة والسالم ،وكلها تدعو لإلميان ونبذ الكفر واإلحلاد
واخليانة.
وهو ما جعل الناس يدخلون يف دين اهلل أفواجا ،واختلا بسبب ذلك العرب بالعجم ،ما جعل اللغة يف وضع
جديد ،إذ دخلها على اثره اللحن وأصبح اخلطأ متفشيا حىت وصل آيات الكتاب املقدس أال وهو القرآن الكرمي.
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وهو ما جعل العرب يفزعون ويفكرون فيما بعد ،يف كيفية احلفاظ على لغتهم وختليصها من اللحن املتفشي والنامي
بينهم .وذلك ما كان سببا يف ظهور بعض العلوم أو القواعد اليت تعاجل تلك القضايا ،وهو ما اعتربنا بسببه أن العربية مل
تكتمل ومل تنضج إال بعد اإلسالم ،وهو ما قد نربهن عليه فيما بعد.
فلنالحظ كيفية ظهور ما يسمى بالنحو وأسبابه وأمهيته بالنسبة ملا هو أت
رضعوَّنا يف
فعلم النحو مل يكن موجودا عند العرب ،ومل يكونو هم يف حاجة إليه ،فلغتهم وكما يقول املثل يُ َ
احلليب ،من أهل البادية ،وذلك باعتمادعم على السليقة ،اليت كانوا ميتازون هبا قبل االختالط بغريهم يف صحرائهم
وبواديهم.
ولكن وبعد انتشار اإلسالم واتساع رقعة األمة جغرافيا وعدديا .واختلا احلابل بالنابل ،وأصبحت اللغة مهددة،
وجتاوز اللحن الكالم العادي إىل كتاب اهلل العزيز األمر الذي أفزع العلماء منهم.
ومن ذلك ما روي أن أعرابيا قدم على عمر ـ ـ يطلب منه أن يدله على من يقرئه شيئا من القرآن ،بعد أن كان قد
ِ
ِ
أقرأه رجل سورة التوبة ،فقال{ :أ َّ
ني َوَر ُسولُهُ}[ 9التوبة  .]3بكسر الالم عطفا على اجملرور ،فقال
َن اهللَ بَِرىءٌ م َن املُ ْش ِرك َ
األعراب :أو قد برئ اهلل من رسوله؟! إن يكن اهلل تعاىل برئ من رسوله فأنا أبرأ منه ،فبلغ عمر مقالة األعراب فدعاه،
فقال يا أعراب أتربأ من رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلم ،فقال :يا أمري املؤمنني إين قدمت املدينة وال علم يل بالقرآن
ِ
ِ
فسألت من يقرئين القرآن ،فأقراين هذا سورة براء ،قال{ :أ َّ
ني َوَر ُسولُهُ} فقلت :أو برئ اهلل تعاىل
َن اهللَ بَِرىءٌ م َن املُ ْش ِرك َ
من رسوله؟ إن يكن اهلل تعاىل بريئا من رسوله ،فأنا أبرأ منه ،فقال عمر :ليس هذا يا أعرب ،فقال األعراب :كيف هي
ِ
ِ
يا أمري املؤمنني؟ فقال {أ َّ
ني َوَر ُسولُهُ} فقال األعراب :وأنا واهلل أبرأ ن برئ اهلل ورسوله منهم:
َن اهللَ بَِرىءٌ م َن املُ ْش ِرك َ
فأمر ـ ـ أن ال يقرئ القرآن إال عامل باللغة(.)1
ِ
ِ
ني
ومثال ذلك كذلك ما روي أن احلجاج كان يقرأ "اجملرمون" يف قوله تعاىل{ :إِنَّا م َن املُ ْج ِرم َ
ِ
ب إِلَي ُكم ِّمن اهللِ
ِ
ِ
ُمْنتَق ُمو َن}[ 32السجدة  ،]22ويف قوله تعاىل{ :قُ ْل إن كان ءابَآ ُؤُك ْم َوأَبْنآ ُؤُك ْم وإ ْخ َوانُ ُك ْم  ...أ َ
َح َّ ْ ْ َ
َوَر ُسولِِه}[ 9التوبة  ،]24كان يقرأ برفع "أحب" وقياسه النصب.
وقيل أن احلجاج ّأم قوما فقرأ {إِ َّن َربـَّ ُهم هبِِم يـَ ْوِمئِذ َّخلَبِ ٌري}[ 100العاديات  ،]11بفتح مهزة إن ،مث تنبه إىل الالم
يف "خلبري" وأن قبلها ال يكون إال مكسورا فحذف الالم منها.
ِ
ِ
ني َح َّىت
{وَال تـُْنك ُحوا املُ ْش ِرك َ
ومن ذلك أن أعربيا ًع أبا احلسن البصري( ،)2يقرأ قوله تعاىلَ :
يـُ ْؤِمنُوا}[ 2البقرة  ،]19بفتح تاء تنكحوا بدل ضمها ،فقال األعراب :سبحان اهلل هذا قبل اإلسالم قبيح ،فكيف
ِ
حرَم اهللُ.
بعده! قيل له إنه حلن ،والقراءة :وال تُنكحوا ،بالضم ،فقال :قبحه اهلل ،فال جتعلوه بعدها إماما فإنه حي ّْل ما ّْ
وقد بلغ اللحن يف كتاب اهلل إىل حد يؤدي إىل الكفر والعياذ باهلل ،فقد روي أن سابقا األعمى كان يقرأ{ :اخلَالِ ُق
ص ِّوُر}[ 59احلشر  ،]24بفتح الواو بدل كسرها ،وكان ابن جبان يقول له إذا لقيه :يا سابق ما فعل احلرف
البَا ِر ُ
ئ املُ َ
األخري ،تشرك باهلل(.)3
فمثل هذه األسباب وغريها هي اليت جعلت العلماء يفزعون لنصرة لغتهم ومحايتها من الضياع ،وعلى ضوئه ظهرت
العديد من العلوم اليت مل تعرفها العربية ومل يكونوا العرب يف حاجة إليها فيما سبق ،وهو ما ساهم يف منو اللغة وتطورها،
إذ ظهر ما يعرف بالنحو العرب ،ومت تقنني قواعهده من مصادر عده أمهها كان الشعر( )4والقرآن الكرمي.
فهو وكما يذكر مهدي املخزومي يف قوله" :وهو أصدق مرجع ،وأصح مصدر يرجع إليه النحاة يف تقنني القوانني
واستخراج األصول"(.)5
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وكما احتيج للنحو كانت احلاجة كذلك للعديد من العلوم األخرى اليت ظهرت فيما بعد ،كالصرف وعلم املعاين
املفسر لتالوة القرآن تالوة صحيحة وكما أنزل على صاحبه عليه أفضل
والبالغة وغريها من الفروع اليت حيتاج إليها ِّ
الصالة وأزكى التسليم ،واألهم من تالوته هنا هو فهم معانيه وذلك الستنباط األحكام اليت أنزل القرآن من أجلها.
فالعربية ليست غاية يف حد ذاهتا وإمنا هي الوسيلة اليت ال يُفهم القرآن وال ميكن الوصول ملكنونه إال بالتضلع فيها
هي وعلومها املختلفة .وعلى إثر ذلك ظهرت العديد من املؤلفات لذات الغرض ،ككتاب أثر القراءات القرآنية يف
تطور الدرس النحوي لعفيف دمشقية ،وأثر القرآن الكرمي يف اللغة العربية ،للشيخ أمحد حسن الباقوري ،وغريمها من
املؤلفات.
وظهرت املتون والشروح واحلواشي على اختالف أنواعها ومسمياهتا.
ومنت وجتذرت اللغة يف منوها وتطورها كما هو ظاهر ومألوف عند اجلميع.
ولكن ويف نفس الوقت فال ننسى وال يغيب عن أذهاننا ،أنه وكما الحظنا ورأينا أن هناك من هو حريص على بنائها
وتطورها واستمراريتها ،جند كذلك من هو يعول ويشتغل ضدها ويعمل على طمسها والقضاء عليها ،واالشتغال ضد
اللغة يف الواقع ال يعين أَّنا هي املنشودة واملقصودة يف حد ذاهتا ،وإمنا الغاية والغرض واهلدف األساسي فهو أبعد
وأخطر من ذلك.
حيري الكثريين ن ال يهدأ هلم بال
فاملقصود واملنشود األمثل يف هذا هو ذلك الدين القومي ،الذي َّ
غري العامل وال يزال ِّ
وال يرتاح هلم ضمري إال وإن قضوا عليه.
ومن تلك الوسائل اليت يتخذوَّنا يف ذلك بعد فشلهم مرارا وتكرارا ،باعتبار أن اللغة هي إحدى مقوماته وإحدى
وسائل استيعابه وفهمه واحلفاظ عليه هو وأحكامه وتشريعاته ،املتمثلة يف القرآن الكرمي الذي حيوي كل مكوناته
ِ
اب ِم ْن ِشيء}[ 6األنعام  ،]38والكتاب الذي تكفل
{ماَ فَـ ّْرطْنَا ِيف الْكتَ َ
ومستلزماته ،وهو ما جنده يف قوله تعاىلَ :
{ه ُن نـَّْزلْنَا ال ّْذكَِرى َوإِنَّا لَهُ َحلَافِظُو ْن}[ 15احلجر  ،]9فلم يبق هلم إذا سوى
اهلل تعاىل حبفظه ،كما يف قوله تعاىلَْ :
اللغة ،وخاصة بعد فشلهم فيما كان يتأملونه من وراء احلروب الصليبية( )1وما كان بعدها من دسائس ومؤامرات .ويف
الواقع فهم مل يرتكو هذا وال ذاك .وهلم يف ذلك أساليب وأالعيب وجتارب عدة ومتنوعة ال حتصى يف عددها وال يف
أشكاهلا وال يف ألواَّنا.
منها أن العربية أصبحت ال تواكب العصر ،وسب االهتمام حيا يسمى باللغات احلية ،وأن العربية وكما هي معروفة
فهي لغة بدو وال تصلح جملتمع متحضر ،وأَّنا لغة شديدة الصعوبة عسرية يف قواعدها ،وعليه فهم ينادون باحلرف
الالتيين بدل احلرف العرب األصيل وال بد من التجديد ،وهو ما نادى به ومنذ زمن بعيد ابن مضاء القرطيب( )2يف
كتابه الرد على النحاة ،ولكن سالحه كان غري ماضي بل ا كان سببا يف ظهور العديد من املؤلفات ،فكثرت الشروح
واملختصرات اليت ختدم لغة القرآن وتستمد منه األحكام ،فظهرت مؤلفات البن احلاجب ،وابن مالك ،وابن هشام،
وأب حيان األندلسي والسيوطي واألمشوين وغريهم.
ويف أوائل القرن العشرين عاد صوت ابن مضاء من جديد يف آدان فئة من العلماء فطالبوا بالتيّسري ،أمثال :إبراهيم
مصطفى وكتابه إحياء النحو ،وقد رد عليه حممد عرفة يف كتابه النحو والنحاة بني األزهر واجلامعة ،الذي طبع يف
عام 1937م.
كما ظهر للوجود تيّسري قواعد تدريس اللغة العربية ،وهو من تأليف طه حسني( )1الذي طبع يف عام  1938م.
دت عليهم جلنة ألفت
وكتب أخرى ألمحد أمني ،وإبراهيم مصطفى ،وعلي اجلارم ،وحممد أب بكر إبراهيم ،وغريهم إذ َر ْ
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بدار العلوم املصرية ،كما ألقى األمني اخلويل يف مجعية اجلغرافية امللكية سنة 1945م حماضرة بعنوان :هذا النحو ،غايته
منها القضاء على اإلعراب ،وغريها من احملاضرات واملقاالت ،الغرض منها إبعاد املسلمني عن اللغة اليت يفهمون هبا
كتاب اهلل وهو بيت القصيد(.)2
ومل تتوقف هذه املهاترات والتعديّات بل جتددت وتنوعت ،فمنها ما هو يدور حول القضاء على اللغة ،ومنها ما هو
يقصد مباشرة إىل اللب املنشود أي القرآن الكرمي ،الذي يُعد حيثابة العمود الفقري هلذا الدين وأساس هذه األمة،
فبالقضاء عليه يصبح الدين جسدا بال روح وبالتايل يسهل ابتالعه وهضمه.
وعليه فقد تعددت وتنوعت تلك املؤامرات يف أشكاهلا وأنواعها وأصحاهبا.
ومن تلك األفعال اخلسيسة واملؤامرات الدنيئة ،ما جنده فيما تصدى له د .عمرو خليفة النامي( ،)3يف مقاالته اليت
كان يكتبها يف الستينات من القرن املاضي ،وهو يدافع فيها عن اإلسالم وعن لغته العربية ،وهو ما يعترب ردا على بعض
أولئك األدباء والكتاب ،أمثال طه حسني ،واملسرت "وليم جيفورد بالكراف"( ،)4والصادق النيهوم( )5وغريهم.
ورده الذي كان عن د .طه حسني ،سببه ما جاء يف كتابه " يف الشعر اجلاهلي" ،الذي كان يلقيه يف صورة حماضرات
على طلبة كلية اآلداب يف اجلامعة املصرية حينذاك ،إذ شكك حسب قوله يف الشعر اجلاهلي( ،)1وقرر أن كثريا من
حقائق القرآن موضوعة أيضا(.)2
و ا كتبه يف ذلك ،رده عن املسرت "ويليم جيفورد بالكراف"( ،)3عندما قال" :مىت توارى القرآن ومدينة َم َّكةَ عن
بالد العرب ،ميكننا عندئد أن نرى العرب يتدرج يف سبيل احلضارة ،اليت يـُْبعِ ُدهُ عنها إال حممد وكتابه"(.)4
ورد كذلك عن الصادق النيهوم( )5بسبب كتاباته ومقاالته اليت كانت ترد يف صحيفيت احلقيقة والرائد الليبيتني ،واليت
الرمز ويبطل بذلك املعجزات
كان يردد فيهما أفكارا ضالة حول تفسري القرآن ،يدعو فيها إىل تفسري القرآن حسب َّ
الربَّانية(.)6
العلَ ْم
وكذلك مقالته اليت كانت بعنوان" :إىل مىت يبقى املسيح بدون أب"( ،)7فرد عليه النامي يف صحيفة َ
الليبية( ،)8ويف مقال كان بعنوان" :رمز أم غمز يف القر آن"(.)9
و ا سطّْره النامي ومن خالل ردوده على أولئك املتجنّـ ِّني على اللغة وعلومها ومصادرها وآداهبا املختلفة.
الصليبية والصهيونية الكثري من اجلهود للحيلولة بني املسلمني وقُرآَّن ِم ،حيا أتيح هلم..،
جند قوله" :وقد بذلت أجهزة َّ
وكانت لتلك اجلهود مظاهر ِع َّدةٌ.
األمر يف عُنف
على أن أخطر طريق سلكه هؤالء ،هو حتميل آلة اهلدم ملن يسهل عليهم ذلك ،وال يُ ْستَـْن َكُر منهم ُ
سافر أو عداء ظاهر ،وكان أن َمحُّلوا آلة اهلدم ألًاء مسلمة ،وظهرت بني املسلمني أصوات تد ِ
َّعي أسطورة القرآن،
ِ
ِّ
ي اجلليل؛ مدعيَّة حتكيم العلم والعقل ،وما إىل ذلك من
العلّْ ِو ِّ
وتشك ُ
ك يف حقائق الوحي ،وتَـ ْرج ُع ذلك إىل غري مصدره ُ
ادعاءات خمتلفة  ..إمنا هدفها هو التشكيك يف القرآن الكرمي وزعزعة عقيدة اإلسالم يف قلوب املسلمني بعد ذلك..
أسيادهُ ،فكان ـ كما
محل طه حسني ـ وهو صاحب اسم إسالمي ـ راية اهلدم فأحسن محلها ،ومضى هبا كما يريد ُ
يريدون ـ أكثر ُجرأة وجسارة..
وأخذت هذه احلملة املسعورة سبيلني رئيسيني:
قصد أحدمها إىل احلرف العرب فادعَّى قصوره وتعقيده وعدم إيفائه حباجة الكتبة واملؤلفني ،وتعددت
·
ص ُحف طرابلس ..بلغ
االقرتاحات باخرتاع حروف جديدة للغة العربية ..وأذكر أن هذه الشطحة قد وصل ُ
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العرب الشريف باحلرف الالتيين( ،)1ومن أشهر أصحاب هذه الدعوة
األمر أن اقرتح بعضهم استبدال احلرف ِّ
يف البالد العربية ،املدعو سعيد عقل( ،)2وقد اصدر كتابا طبعه باحلرف الالتيين فعال ..
التحامل الشديد على أسلوب النَّحو والقواعد اللغوية للغة العربية ..
·
والسبيل الثاين هلذه احلركة هو ذلك َّ
الصورتني ،برزت دعوة أخرى ذات
ووجدوا من دعا إىل هو جديد ،ومن كتب هوا جديدا ..وإىل جانب هاتني ُّ
َّنج رهيب ،وهي الدعوة إىل العامية ،وبدال من أن نرفع العامة إىل لغة القرآن اليت ُْحتيينا هبديه ونوره ،صرنا َّنبا
إىل مستوى السوقة ،نتلطف شهواهتم ،ونستلطف عواطفهم ونتذلل لعقليتهم"(.)3
فتلك كانت بعضا من األمثلة اليت أوردناها عن اللغة العربية ،وما كانت عليه يف السابق وما تعرضت له يف تار ها
املعاصر سواء أكان إسابيا أو سلبيا.
وهو ما يفرض على اجلميع التنبه واليقضة ملا حياك ضد هذه اللغة ،ولكن سب ويف نفس الوقت أال تأخذنا العاطفة
واإلنتماء وننسى ما سري يف العامل ،كواقع حي وملموس ،وهو سريع اخلطى ويتقدم تقدما جبارا ومذهال يف نفس
الوقت ،وهو ما يفرض على اللغة وأصحاهبا التنبُّه وأخذ احليطة واحلذر ،وإال فالزمن له القدرة على جتاوز كل متوقف
ودون متييز.
فهذه اللغة اليت تكفَّل اهلل تعاىل حبفظها( )1واليت ال ننكر أننا يف حاجة إليها ،وال ميكن أن نستغين عنها ولو أوتينا
علوم األولني واآلخرين يف اللغات األخرى ،ألن هذه اللغة فهي أم اللغات متثل اإلسالم الذي هو ديننا ومنبع ثقافتنا،
ِ
اآلخرةِ ِمن ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ين}[ 3آل
{وَم ْن يـَْبتَغى َغْيـَر ا ِإل ْس َال َم دينا فَـلَ ْن يـُ ْقبَ َل مْنهُ َوَه َو ِِيف َ ْ
اخلَاس ِر َ
الذي قال فيه سبحانه وتعاىلَ :
عمران .]84
ذكرت فيما سبق هو من باب الرتف أو الثراء الزائد،
إذن من هنا فتعلُمنا للعربية وسعينا يف سبيلها ،مل يكن وكما ُ
وإمنا هو من باب احلاجة واحلاجة القصوة وامللِ ّْحة ،يف هذا العصر املنعوت باإلمربيقي(.)2
ُ
ألن ما يشدنا أو يربطنا هبذه اللغة هو ليس ما جنده فيها من شعر مقفى وال ما فيها من نثر وأدب منمق فقا،
وإمنا يشدنا إليها ما جاء هبا من آيات قرآنية كرمية ،كاليت مرت بنا فيما سبق ،وغريها من األحاديث النبوية الشريفة،
اليت مجيعها تنادي لإلميان باهلل وتدعو إىل العمل الصاحل.
ِ
ك مبارٌك لِي َّدبـَّروا آَياتِِه ولِيتَ َذ َّكروا أُولُوا األَلْب ِ
ِ
اب}[ 38ص .]28
ومثالنا يف ذلك قوله تعاىل{ :كتَ ٌ
َ
اب أَنْـَزلْنَاهُ إلَْي َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ
وهن ويف الواقع قبل هذا املؤمتر وبعده وهلل احلمد مسلمون ،فما جاء يف هذه اآلية وغريها من اآليات القرآنية
الكرمية ،يعنينا بل هن مطالبون بفهم القرآن وتدبُّره واستيعاب ما جاء به ،وذلك حىت نتمكن من القيام بواجباتنا هو
خالقنا ورازقنا ومعبودنا ،على أكمل وجه يف كل ما جاء ونادى به يف نطاق أركان اإلسالم اخلمسة من االلتزامات اليت
ال يكتمل إمياننا إال هبا.
وهذا ال يتأيت إال بوسيلة واحدة ال ثاين هلا ،أال وهي العربية اليت جندها هي وبقية علومها بيت القصيد يف هذا
املؤمتر وحماوره ومن ُدعي إليه من كرماء البحاث واملختصني يف هذا اجملال من شىت بقاع األمة اإلسالمية.
مرت علينا منذ حني وقصدناها منذ البداية.
وعود على بدء فلنرجع لكلمة التدبُّر ،اليت وردت يف اآلية الكرمية ،واليت ّْ
وحىت لكي نتمكن من فهمها واستيعاهبا حسب السياق الذي أتت فيه خالل اآلية الكرمية واملذكورة ،هتاج للوسيلة
اليت ُمتكننا من ذلك ،وهي اللغة اليت وردت هبا تلك الكلمة يف تلك اآلية النازلة من رب السماوات واألرض وهو
ك
اطب عباده املؤمنني املخلصني ،فيما هو واجب يف حق اإلميان وحق اإلخالص ،كما يف قوله تعاىل{ :إِنَّا أَنْـَزلْنَا إِلْْيّ َ
احل ِّق فَاعب ّْد اهلل خمُْلِصا لَه الدِّين َأال هللِ ِ
الْ ِكتَ ِ
اخلَالِ ِ
الزَمر .]2،3
الديِ َن ْ
ص}[ُّ 39
َ
اب ب َْ ْ ُ
ُ َ
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حل لنا يف هذا سوى التسليم حيا هو موجود وقائم يف هذه اللغة من وسائل فهم واستيعاب للعربية هي وعلومها
وال َّ
وفروعها املختلفة ،لنتمكن من فهم القرآن وتدبُّره واألخذ حيعانيه كاملة ،وبالتايل أحكامه املنشودة من وراء العملية
املعقدة اليت تبدأ من بداية نزول القرآن من اللوح احملفوظ إىل ًاء الدنيا ،ومنها عرب جربيل عليه السالم إىل النيب األمي
صلى اهلل عليه وسلم .مث ما تلى ذلك من خطوات حىت يومنا هذا املنعوت كما ذكرنا بالعصر األمربيقي ،والغرض من
ذلك هو ليس التغين بألفاظة وال التباري على تالوته وحفظه والتفنن يف ذلك ،بقدر ما هي مسؤولية ُعرضت على
اجلبال فأبني أن حيملنها ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال.
وعلى هذا األساس فما سب هو العربية والتحديات املعاصرة ال تنتهي وال تتوقف عند ما ذكرناه أو أشرنا إليه
فحسب ،وإمنا مسؤولياتنا أكرب وأعظم من ذلك ،وهي كما ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم يف قوله" :لقد عدنا من
اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب آال وهو جهاد النفس"(.)1
فما ذُكر هنا ال ميثل حىت اجلهاد األصغر ،أما اجلهاد األكرب واملعنيني به خبصوص هذه اللغة والتحديّات املعاصر اليت
تتصدى هلا هي ورسالتها اخلالدة ،املتمثلة يف نشر اإلسالم وإيصاله لكل بقاع العامل ،واعالم أولئك البشر وافهامهم هلذا
الدين ،وهو واجب اجلميع ويقع علينا ودون استثناء ،فنحن وحسب الواقع القائم ِ
مق ِ
صُّرون يف حق اهلل ودينه القومي،
فاألمة وحسب ما سري يف الساحات نراها ضائعة ودينها القومي حيتضر ،بسبب التمزق والتشردم الذي كان من ورائه
سرطان املذهبية ،فالدين براء منا و ا سري باسم املذهبية املتعصبة اليت حتولت يف واقعها وكأَّنا أديان مستقلة وليست
مدارس فقهية أصوهلا واحدة وهدفها واحد ومصدرها واحد وهو الكتاب والسنة الصحيحة ،فمن أين أتت هذه
الرتهات اليت كانت سببا فيما نراه وسري يف كل من افغانستان والعراق وسوريا واليمن ويف تونس وليبيا وتركيا وإيران ..
والقائمة تطول(.)2
ليس هذا هو املقصود من قوله تعاىلُ { :كْنتم خيـر أ َُّمة أُخ ِرج ِ
َّاس تَأْمرو َن بِالْمعر ِ
وف َوتَـْنـ َه ْو َن َع ِن الْ ُمْن َك ِر
ْ َ ْ
َ ُْ
ت للن ِ َ ُ
ُ ْ ََْ
َوتُـ ْؤِمنُو َن بِاهللِ}[3أل عمران .]110
وإمنا املقصود وحسب التحديات املعاصرة للغة واليت يقصدها هذا املؤمتر ،تتمثل فيما سبق ذكره خبصوص هذه اللغة
والتحديات اليت تواجهها ،ومن مت االنتقال للخطوة اليت تليها وتكملها وهي من الضرويات األساسية اليت البد منها
وإال فال معىن ال للعربية وال ملا فيها من علوم وأدبيات ،ألن اللغة مهمتها ودورها املنوط هبا ال يقل عن اإلنسان ووجوده
شرفه اهلل تعاىل بالعقل
يف هذا الكون ،فمهمته ال تتمثل يف احلياة واألكل والشرب والنوم كبقية الكائنات ،وإمنا َّ
واخلطاب ،وهنا تكون املسؤولية ،كما يف قوله تعاىل{ :وما خلَ ْقت ا ِإلنّْس وا ْجلِ َّن إِالَّ لِيـعب ُد ِ
ون}[ 51الذاريات.]56
ََ َ ُ
َ ُْ
ََ
واللغة اليت قصدناها وحتدثنا عنها ال تتمثل مهامها فيما ذكرناه فيها هي وعلومها وآداهبا ،ونتوقف عند هذا احلد
ليُشعرنا هبا إمرؤ القيس أو زهري بن أب سلمى أو عنرت بن شداد ،أو لنعي من خالهلا ما جرى يف حرب الباسوس أو
داحس والغرباء ،أو لتتغىن وتطربنا هبا أم كلثوم وفريوز وغريمها( )1وينتهي بنا املطاف إىل هذا احلد ،ال وألف ال.
فهذه اللغة وخاصة بعد نزول الوحي هبا وتشريفها بالقرآن الكرمي ،أصبحت هلا رسالة خالدة ومسؤولية عظمى ،أال
وهي نشر هذا الدين وإيصاله لكل أهاء املعمورة وافهامهم له ،وذلك ال يتأتى إال بالتضحيات والتضحيات اجلسام عرب
األيام والعصور ،فلكل عصر مسؤولياته وواجباته امللقات عليه ،حسب الظروف واألحداث وما يستجد من مواقف
وهي قد ال حتصى ونتائجها ال ميكن توقعها أو التنبؤ هبا.
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فما قصدناه يف هذه اللغة اليت نزل هبا هذا القرآن الكرمي وهي اللغة العربية ،اليت هن نتتبع خطواهتا ونتحسس
مضامينها منذ بداية هذه الورقة وكل ما جاء فيها ،ذلك كله لنتمكن ونعمل العمل الصحيح ،الذي قد يوافق ما أراده
اهلل تعاىل يف هذا الدين القومي وهو يف صورته املثلى.
وهذا ال يتأتى وال ميكن الوصول إليه ،إال بامتالك أدواته وأسلحته املناسبة املتمثلة هنا يف علوم العربية ،وما يتبع ذلك
من العلوم والدراسات اإلسالمية املكملة لذلك ،كمعرفة أسباب النزول ومعرفة املكي واملدين والناسخ واملنسوخ واحملكم
واملتشابه وغريها من املعطيات والضوابا األخرى اليت ال ميكن االستغناء عنها حيا يف ذلك ما وصل إليه العلم من
اكتشافات ،وما وصل إليه فيما يعرف حديثا بالعامل الرقمي( ،)2وما متكن بسببه من ازالة اللثام بسبب قدراته
ب وحيل الكثري من املعضالت السابقة اليت أصبحت اآلن ويف معظمها مدللة ويف متناول
وإمكانياته ،إذ استطاع أن يقَّر َ
اليد لتساعد بظهورها واتضاحها على تدبُّر القرآن والعمل على استيعابه وفهمه الفهم الصحيح وكما ينبغي.
األمر الثاين يف هذا املوضوع والذي نقف عليه من خالل هذه الورقة ،وما سبق فيها خبصوص العربية من حيث
نشأهتا وما تعرضت له يف املاضي سواء أكان إسابا أو سلبا ،هو التنبُّه لقضيتني أساسيتني ومها تُعدان من صميم ما
نادى به هذا املؤمتر خبصوص التحديات املعاصرة ،والبد منهما باإلضافة ملا أشري إليه فيما سبق.
فأوىل هذه التحديّات تنحصر فيما سري يف هذا العامل من تطور علمي وتكنولوجي ال يوصفان.
فلننظر مثال ملا استجد يف العديد من اجملاالت كالطب واهلندسة والفلك وغريها من العلوم اليت ال حتصى ،فاللغة
العربية وحسب الواقع الذي نعيشه أصبحت غري قادرة حىت أن جتاري أو تواكب تلك التطورات املدهلة لترتجم ما تعنيه
تلك األًاء واملصطلحات اليت استجدت وفُرضت علينا وأصبحنا ملزمني بالتعايش معها أو بالتعامل هبا.
فنحن حاليا نعيش يف القرن الواحد والعشرين من ميالد املسيح عليه السالم ،وهو ما يُنعت بعصر "العوملة" ،الذي
انفجرت فيه العلوم التطبيقية والتكنولوجية انفجارا مذهال ،ال ميكن لنا مواكبته حىت من حيث تصنيفها ،فمثال يف ال
احلاسوب والشبكة العنكبوثية املعروفة بـ"النت" ،ظهرت علينا الكثري من املصطلحات واملسميات اجلديدة والغريبة عن
اللغة العربية وبيئتها.
فنجد يف ال االتصاالت :كلمة "النت"" ،والفيس بوك"" ،والتويرت" "وآي فون"" ،وآي باد" وغريها.
ويف ال اهلاتف احملمول :كـ"الفايرب"" ،والسفت وير"" ،واستغرام" وغريها من املسميات.
ويف ال الطباعة وأجهزة احلاسوب جند مصطلح" :الوندوز"" ،والديبدي"" ،واألبديت" وغريها من املخرتعات
واملسميات اليت مل نستأنس هبا ومل نألفها يف العربية وال هسن حىت نطقها النطق الصحيح والدقيق( ،)1واآلن ال
نستطيع أن خنطو خطوة واحدة مع العامل إال باستيعاهبا واألخذ هبا بل والتعامل عن طريقها ومن خالهلا.
فمثل هذه القضايا اليت ختص اللغة ومنها ما هو فيما ص املصطلحات ،اليت تعد يف النهاية من مهام أو
اختصاصات امع اللغة العربية وما ينتج عنها من املعاجم اليت هلا االهتا وختصاصتها(.)1
إذ املصطلح وما يتبعه وهو من مهام واختصاصات اجملامع اللغوية ،وهي ذات أمهية كربى يف حياة اللغات ،وتوحيده
ا يزيده أمهية ،ويضعف من البلبلة اللسانية يف االستعمال ،وال يتحقق هذا إال من خالل التخطيا اللغوي وقرار
السياسة اللغوية املوحدة ،على نطاق األمة ،كما هو معمول به يف لغات متقدمة ،كالفرنسية حيث تكون مجعية التنميا
اللغوي ( )AFNORاليت تقوم بوضع املصطلحات وتوحيدها (.)2
فاستعمال املصطلح املتعدد والداللة واحدة حيدث فوضى وربكة فكرية ،كما هو احلال يف مصطلحي :علم اللغة
واللسانيات ،فاألول شاع يف املشرق العرب ،والثاين شاع يف دول املغرب الكبري.
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واألدهى واألمر هي تلك اخلالفات اليت جندها فيما ص توحيد املصطلح واليت أوصلت املناقشات يف بعض
االجتماعات اللغوية أحيانا ،إىل درجة تفضيل مناقشة البحوث العربية يف ندوات بغري اللغة العربية( ،)3جتنبا للخالف
واجلدل يف الدعوة إىل تعديل املصطلحات الثابتة(.)5( )4
واآلن إذا مت التساهل يف اجملامع واشتغل كل على حاله ،فسيأيت يوما جند فيه أنفسنا ،وكما كانت اجلزبرة العربية قبل
نزول الوحي ،أي لكل قبيلة بل لكل عشرية لغتها وهلجتها ،وحسب رأي فال مانع من تعدد اجملامع واللجان ومراكز
ت أسود يف أبيض
البحث وتنوعها هنا وهناك ،ولكنه البد من ختطيا وتنسيق سمع اجلميع حتت سقف واحد ،وال يـُثَْبّ ْ
إال بعد االتفاق يف جلنة مشرتكة تضم كل اجملامع وتكون حتت سيطرهتا كل املعاجم ،ويتوهلا املختصون حسب قدراهتم
وإمكانيتهم العلمية والتخصصية واملهنية واملعرفية ،دون النظر ألصوهلم أهم من الغرب أم من الشرق أو هم من هنا أو
من هناك ،وإال فعلى الدنيا السالم.
القضية الثانية وامللحة يف هذا الظرف وهي تعد من باب التحديات املعاصرة اليت ستستفحل إن مل يُنتبه إليها وتؤخذ
حيا تستحقه من حسابات وما يرتتب عنها من نتائج.
أال وهي إعادة النظر يف قضية تفسري القرآن الكرمي ،وذلك وفق أسس جديدة ومعطيات علمية عصرية مناسبة ،وهذا
ال يعين أننا نشك فيما هو موجود من التفاسري وما جاء فيها يف السابق ،وال نتهمها كما يقول بعض املتنطعني بأَّنا
كتب صفراء أو نَصفها بالتخلف ،فال وحشا وكال من هذا وذاك.
فالتفاسري وكما يعلم اجلميع ،فهي موجودة وستبقى كما هي ولكل مكانته ولكل أسلوبه وأدلته وطرق استنباطه ،وما
يعتمد عليه يف ذلك.
بل تلك التفاسري وما جاء يف معظمها فال يستطيع أحد من األجيال الالحقة واحلالية أن يتقول فيها ،من حيث لغتها
وأسلوهبا وما اعتمدت عليه يف معطيات مجة ،وال ينكر أحد أنه كان هلم السبق يف ذلك ،من حيث اللغة ومصادرها
ومعرفة علومها املختلفة ،وما بنيت عليه من خالل ما قام به السلف الصاحل الذين هم أقرب وأجدى من غريهم ومن
أتى من بعدهم يف ذلك ،وهم يف هذا كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ،عندما سئل أي الناس خري ،قال" :قرين مث
الَّذين يلوَّنم مث الَّذين يلوَّنم .)1( "..
ولكن ومن الناحية العلمية وفيما ص قضية التفسري ال ننكر أنه ما جاء أو كان يف القرن الثالث أو القرن الرابع
اهلجري ،قد يكون أفضل ا كان عليه يف القرن الثاين( ،)2بسبب ما كان وما ظهر واستجد من علوم يف ذلك الوقت
ختص اللغة العربية واحلديث النبوي وما تلى ذلك يف علوم القراءات والتجويد ،بسبب ما شهدته اللغة من تطور يف
علومها وما ظهر فيها واستجد من مستجدات كعلم النحو والصرف والبالغة وغريها من العلوم ،مثل علم اجلرح
والتعديل بالنسبة للحديث النبوي الشريف ،وما مت بعد ذلك من خطوات بناءة يف جانب علم القراءات والتجويد وما
تبع ذلك من تطور؛ وال نستطيع أن نفصل مثل هذه الدراسات عن مصدرها األساسي وهي اللغة العربية ،اللهم إال من
باب الرتتيب والتبويب الفين.
ألننا عندما ندرس مثال حسن األداء يف تالوة أو يف ترتيل القرآن ،جند أنفسنا يف ذات اللغة وذات احلروف ،إال أننا
ندرسها أو نبحث فيها من جوانب قد ختص ما يعرف بعلم التجويد أو الرتتيل ،الذي ينشده كل من يسعى يف تالوة
للقرآن لتسنُم مرتبة املهرة يف تالوة كتاب اهلل ،والذين ترتقي درجاهتم أحيانا إىل مراتب السفرة الكرام الربرة(.)1
وهذا يعد فرع من فروع اللغة وآداهبا ،فهي يف النهاية تعد وجوه لعملة واحدة وال تكتمل القضية إال بأجزائها أو
فروعها املكونة هلا.
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فمثال البحث يف أحكام التجويد هو يعين البحث يف احلروف والتعمق يف خمارج احلروف وصفاهتا الالزمة والعارضة
والوقوف على تفاصيلها الدقيقة ،ومن هنا فالتجويد عبارة عن خطوات سب أن يتبعها القارئ أو التايل للقرآن الكرمي،
املزِّمل  ،]4وذلك ال
{وَرتِ ْل الْ ُقَرآ َن تَـ ْرتِيال}[َّ 73
حىت يتمكن من ترتيله كما أراده وطلبه ُم ِّنزله من نبيِّه يف قوله تعاىلَ :
يتم إال حيعرفة تلك األحكام وتلك الشروط فيما ص املصطلحات العربية وما سب فيها.
والتجويد يف واقعه يُعد من صميم اللغة ،فهو وكما يذكر أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين( .." :)2قطب التجويد
ومالك التحقيق معرفة خمارج احلروف وصفاهتا" .. ،كما يضيف أيضا .." :هو إعطاء احلروف حقوقها وترتيبها ..من
غري إسراف وال تعسف وال إفراط وال تكلف"(.)3
ص وال متطيا وال غريها
أليس هذا درس يف أساسيات اللغة وهو فيما ص احلروف والنطق هبا كما سب ،بدون قَ ّْ
من املسميات اليت جندها يف علم التجويد :كـ "التشنيع ،والتضييع" وغريها من الصفات األخرى :كـ " التمضيغ ،وال
بالتعويج ،وال بالرتعيد ،وال بالتقطيع ،وال بالتطنني ،وال باحلصرة" ،وهي الصفات اليت سب أن يتمتع هبا كل تال
بالعربية ،سواء أكان املتلو قرآنا أو غريه ،ولننظر يف هذا للقنوات الناطقة بالعربية( )4وما تقدمه من برامج ونشرات وما
هي أحوال اللغة فيها.
ومن هنا فقضية اللغة تعد وحدة متكاملة ،حيا فيها من فروع وجزئيات قد يراها البعض بأَّنا خارج نطاق اللغة
يفرق بني الشيء وفروعه املكملة له ومقوماته التابعة له بطريقة أو بأخرى ،فالعلوم اليت
وعلومها ،ولكن الواقع واملنطق ال ِّ
تستخدم فيها أسس العربية أو حروفها أو شيء من علومها لسبب أو آلخر فهي تعد من صميم العربية وما يتبعها من
ضوابا هنا أو هناك.
أما ما أقصده هنا ويف النقطة الثانية وبناء على ما حصل أخريا وحتديدا فيما نراه يف العقود القليلة والقريبة جدا من
غريت املفاهيم وقلبت األوضاع
تقدم علمي ،فال يستطيع أن ينكره إال مكابر ،ألن ما ظهر من تطورات مذهلة َّ
واملوازين رأسا على عقب ،ومن خالل ذلك فقد أزاح العلم ويف خمتلف اجملاالت ،اللثام على العديد من القضايا اليت
وقرب للناس ما كانوا هم يف حاجة إليه منذ أربعة عشر قرنا أو يزيد.
كانت مبهمةَ ،
وهو ما سب على اللغة العربية أن تواكبه ومن مجيع النواحي حىت تستوعب ما استجد .ومثالنا يف ذلك:
ِ
ض ..من حيث أمركم اهلل 2[}..البقرة .]220
{ويَ ْسئَـلُونَ َ
ك َعن الْ َمحيِ ْ
قوله تعاىلَ :
اخلْْنّ ِزي ِر 2[} ..البقرة .]172
ِّم َو َحلْ َم ْ
وقوله{ :إَِّمنَا َح ّْرَم َعلَْيّ ُك ْم الْ َمْيّتَةَ َوالْد َ
ويف غريها من األمثلة اليت قد جندها يف العديد من اآليات واألحاديث النبويَّة الشريفة ،كقوله صلى اهلل عليه
وسلم.." :كل ا يليك" ،وَّنيه عن النفخ يف الطعام والشراب ،وما جاء عنه يف اختناث األسقية وغريها من القضايا.
فلو عدنا للتفاسري القدمية واليت كانت تعتمد عن املأثور وما ذكره السلف الصاحل ،اليت سبقت عصر العلم
توصل إليه العلم من اكتشافات خمتلفة كما نراه اليوم ،يف ال الفريوسات وامليكروبات
واكتشافاته ،ومل تلحق حيا َّ
واجلراثيم وما له عالقة باجملهريات ،وما توصل إليه العلماء واخلرباء يف عامل البكترييا بأنواعها ،إذ كانوا هم يف عصور مل
يتوصل فيها العلم ومل يعرف العامل ال امليكروبات السبحية وال العنقودية( .)1وال البكترييا العصوية وال ما يعرف
باللسانيات احلاسوبية وما شاكلها من أمور.
من هنا نستطيع أن نقول أن ما يسمى بالتفسري العلمي ،سيكون له دوره ومكانه االساب ،وقد يفي بشيء من
متطلبات العصر ،ويواكب احلياة حيا فيها من تطورات وتعقيدات مجة ،وقد يعمل على حل بعض القضايا املزمنة اليت ال
زالت تنتظر وقد يستجيب ملا قصده اهلل تعاىل يف قوله{ :ما فَـ ْرطْنَا ِيف ِ
الكتَ ِ
اب ِمن َشيء}[ 6األنعام .]38
َ ّ
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والدليل على ذلك هو :لو عدنا آلية احليض السابقة الذكر ،وحاولنا استيعاهبا وفهمها من خالل ما جاء يف التفاسري
عما وصل
السابقة لعصر العلم واكتشفاته ،لوجدنا بونا شاسعا وواسعا بينها وبني من حياول تفسريها حاليا ،إذا وقف َّ
إليه الباحثني والدارسني لعامل امليكروبات والفريوسات واجلراثيم وغريها من التطورات كما أسلفنا ،بعد أن ظهر ما يعرف
بامليكروسكوبات والتليسكوبات واجملهريات وغريها من اإللكرتونيات ومشتقاهتا ،وما ربوننا به يف هذا املضمار من
إكتشافات مدهلة ومفيذة يف نفس الوقت.
وبالتايل سنقف على احلمكة من َّني اهلل تعاىل عباده ،عن معاشرة النساء خالل فرتة احليض بل حترميه لذلك حترميا
قطعيا ،ألن خمالفة أمره يعد حراما ،كما جاء يف اآلية الكرمية{ :فَ ّْ ِ
ِّساءَ ِيف الْ َم ِح ِ
يض} ،وملاذ هذا األمر وما
اعتَزلُوا الن َ
سبب هذا االعتزال املطلوب؟!
وهي املهمة األساسية املرجوة من اللغة ،اليت نتحدث عنها ونستميت يف سبيلها.
إذ أجاب العلم عن بعض تلك األسباب وتلك التساؤالت ،ورحيا سيأيت اليوم الذي سنقف فيه عن الكثري ا ص
هذا اجملال.
وال نستطيع أن نأيت حيا ذُكر يف هذا اخلصوص ،فذلك ليس النا وال مبتغانا ،ولكن رحيا سنذكر أمثلة مقتضبة فيما
يعنينا وهتاج إليه فيما صنا ونتحدث فيه.
إذ يذكر د .حمي الدين طالو العليب يف قوله .. " :سب االمتناع عن مجاع املرأة احلائض ألن مجاعها يؤدي إىل
اشتداد النزف الطمثي ،ألن عروق الرحم تكون حمتقنة وسهلة التمزق وسريعة العطب ،كما أن جدار املهبل يكون سهل
اخلد  ،وتصبح إمكانية حدوث اإللتهابات كبرية ،ا يؤدي إىل التهاب الرحم أيضا أو حيدث التهاب يف عضو
الرجل ،بسبب اخلدو اليت حتصل أثناء االنتصاب واإلحتكاك.
كما أن مجاع احلائض يسبب امشئزازا لدى الرجل وزوجه فيصاب بالربود اجلنسي (العنة) "(.)1
متقرحا نتيجة لذلك متاما ،كما يكون
كما يضيف أيضا وهو متحدثا عن األذى الذي يف احمليض .." :ويكون الرحم ِّ
اجللد مسلوخا ،فهو معرض بسهولة لعدوان البكثرييا الكاسح ..وتقل مقاومة الرحم للميكروبات الغازية نتيجة لذلك،
ويصبح دخول امليكروبات املوجودة على سطح القضيب ،يشكل خطرا دامها على الرحم.
يقل إفراز املهبل
و ا يزيد الطني بلة أن مقاومة املهبل لغزو البكترييا تكون يف أدىن مستواها أثناء احليض ،إذ ّ
تقل املواد املطهرة املوجودة
للحامض الذي يقتل امليكروبات ،ويصبح اإلفراز أقل محوضة إن مل يكن قلوي التفاعل ،كما ّ
يف املهبل أثناء احليض(.)2
هلذا فإن إدخال القضيب إىل الفرج واملهبل يف أثناء احليض ،ما هو إال إدخاال للميكروبات يف وقت ال تستطيع فيه
أجهزة الدفاع أن تُقا ِوم ،كما أن وجود الدم يف املهبل والرحم يساعد على منو تلك امليكروبات وتكاثرها.
ومن املعلوم أن على جلد القضيب ميكروبات عديدة ،ولكن املواد املطهرة واإلفراز احلامضي للمهبل يقتلها أثناء
احلمل( ،)3أما أثناء احليض فأجهزة الدفاع تكون مشلولة ،والبيئة الصاحلة لتكاثر امليكروبات متوفرة " (.)4
زيادة على خطورة معاشرة النساء يف احمليض ،وما يرتثب عن ذلك من مضاعفات خطرية.
ويضيف د .البار قائال" :األذى ال يقتصر على ما ذكره من منو امليكروبات يف الرحم واملهبل الذي يصعب عالجه،
ولكن يتعداه إىل أشياء أخرى ،منها:
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 -1إمتداد االلتهابات إىل قنايت الرحم فتسدها ،أو تؤثر على شعرياهتا الداخلية اليت هلا دور كبري يف دفع البويضة
من املبيض إىل الرحم ،وذلك يؤدي إىل العقم ،أو إىل احلمل خارج الرحم ،وهو أخطر أنواع احلمل على
اإلطالق .. ،وإن مل تتدارك األم يف احلال بإجراء عملية جراحية سريعة فإَّنا ال شك تالقي حتفها.
 -2امتداد االلتهاب إىل قناة رى البول ،فاملثانة فاحلاليبني فالكلى ،وأمراض اجلهاز البويل خطرية ومزمنة.
 -3ازدياد امليكروبات يف دم احليض وخاصة ميكروب السيالن "(.)1
ويضيف قائال .." :فاألدى ال يقتصر على احلائض يف وطئها ،وإمنا ينتقل إىل الرجل الذي وطئها أيضا ،فإدخال
القضيب إىل املهبل املليء بالدماء يؤدي إىل تكاثر امليكروبات ،والتهاب قناة رى البول لدى الرجل ،وتنمو
امليكروبات السبحية والعنقودية ،على وجه اخلصوص يف مثل هذه البيئة الدموية.
وتنتقل امليكروبات من قناة رى البول إىل الربوستاتا واملثانة ،والتهاب الربوستاتا سرعان ما يزمن لكثرة قنواهتا الضيقة
امللتفة ،واليت نادرا ما يصلها الدواء بكمية كافية لقتل امليكروبات املختفية يف تالفيفها ،فإذا أزمن التهاب الربوستاتا فإن
امليكروبات سرعان ما تغزو بقية اجلهاز البويل التناسلي ،فينتقل إىل احلالبني ،ومنه إىل الكلى ،وما أدراك ما التهاب
الكلى املزمن ،إنه العذاب حىت حيني األجل ..وال عالج "(.)2
وقد تنتقل امليكروبات من الربوستاتا إىل احلويصالت املنوية ،فاحلبل املنوي ،فالرببخ ،فاخلصيتني .وقد يسبب ذلك
عقما نتيجة انسداد قناة املين أو التهاب اخلصيتني.
ويذكر د .البار نقال عن الربوفيسور عبداهلل باسالمة ،أن اجلماع أثناء احليض قد يكون أحد أسباب سرطان عنق
الرحم(.)3
لنمحص يف قوله تعاىل الذي أمرنا فيه باعتزال النساء{ :فاعتزلوا النساء يف احمليض} (.)4
فلننظر و ِّ
وما انسحب عن هذه اآلية الكرمية من تفسري وفهم ملا جاء فيها ،استنادا على ما مت التوصل إليه علميا وما مت
اكتشافه طبيا وكلينكيا ،هو ما يعنينا خبصوص بقية اآليات اليت ذكرناها أو أشرنا إليها فيما ص اللغة العربية وعلومها
املختلفة ،واليت تعني وتساعد على فهم اآليات القرآنية وتدبُّرها ،وهو ما قد ِّ
ميكننا من التعامل مع التحديات املعاصرة،
اليت قصدها هذا املؤمتر الذي هن نعمل يف نطاقه وحتت توجيهاته.
الس َماءَ} ،وقارنا بني ما جاء يف تفسري معىن هذه اآلية قدميا ،وبني
صعَّ ْد إِ َىل َّ
كذلك لو عدنا لقوله تعاىلَ ..{ :ك َم ّْن يَ ّْ
ما جاء فيمن يفسرها حاليا وبعد ما وصل اإلنسان إىل سطح القمر ،وما الحظه العلماء من فوارق بني هذا وذاك،
يص ّع ْد( )1وما يقصده تعاىل من ضربه لألمثلة ملن يتدبَّر وملن يتعض من أويل األلباب.
َّ
لتغري املقصود من كلمة ّ
وبظهور امليكروسكوبات الدقيقة واجملاهر الكاشفة للمكريوبات واجلراثيم والفريوسات الدقيقة املتمثلة يف البكترييا
بأنواعها ،والوقوف على الكثري من الدقائق اليت كانت غائبة عنا يف املاضي ،نستطيع أن نفهم معىن حترمي الدماء واخلمر
وحلم اخلنزير ،ونفهم ملاذا َّنى النيب عن النفخ يف الطعام والشراب ،وكل ذلك بعد وصول العلم لتلك النتائج ومعرفة
الكثري ا كان هوال ،وبعد أن ُعرف أن يف جوف اإلنسان ذاته ،نوع من البكترييا وهي تالزمه وال تضره ما دامت
وهي باقية يف جوفه ،أما يف حالة اخراجها من اجلوف بسبب النفخ مثال إىل الطعام أو الشراب ،فستنقلب ويف حلظات
خاطفة إىل بكترييا ضارة عليه وعلى غريه ،وعليه فلننظر للنيب صلى اهلل عليه وسلم الذي َّنانا عن ذلك منذ أكثر من
أربعة عشر قرنا ،ومل نقف عن سبب النهي إال بعد حوايل 1400عام ،وهو ما يدل على أنه وما ينطق عن اهلوى إن
هو إال وحي يوحى.
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ِ
ك ُمبَ َارٌك لِيَ َّدبـَُّروا
اب أَنْـَزلْنَاهُ إِلَْي َ
فذالكم ما قصدناه من اهيازنا للغة العربية ،وما نرمي إليه من ذكرنا لقوله تعاىل{ :كتَ ٌ
أَياتِِه ولِيتَ َّذ َّكر أُولُواْ األَلْب ِ
اب}[ 38ص .]29
َ
َ ََ َ ْ
يف أول ما جاء يف هذه الورقة املتواضعة واملوسومة بـ " اللغة العربية وآداهبا بني الواقع والتحديات".
وهن ال نقف عند هذا احلد فحسب ،بل الواجب حيتم علينا مجيعا اظهار ما ميكن اظهاره يف هذا اجملال ،لنتبث
وباحلقائق الدامغة ،أن العربية ليست بعاجزة وال بقاصرة وال حيتخلفة عن الركب ،وإمنا إن وجد فيها شيء من ذلك
العجز أو ذلك القصور والتخلف ،فهو يتمثل يف مستعمليها والناطقني هبا من أبنائها الذين تتقاذفهم أمواج وتيارت
الثقافات املهيمنة على الساحة ،تارة باالستعمار وأساليبه النكراء ،وتارة بالعوملة وما حتمله معها من متبطات فاعلة
وهدامة.
وهنا فقد ال يتم الصمود وال يكون التحدي حيا تقتضيده الظروف من مواجهات إال بتضحيات مجة ،ال يقدر عليها
إال أولوا العزم من أبناء هذه األمة الوالدة وما أكثرهم ،بسبب ما وعدهم اهلل تعاىل من خريات ،كما يف قوله تعاىل:
ِ ِ
{إِ َّن الَ ِّذين أَمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
َّات َع ْدن َْجت ِري ِم ْن ِ ْحتتِ َها األَنْـ َه ُار
الصاحلَات أُولَئِ َ
َ َ ََ
ك ُه ْم َخ ّْري الْ َِربيِئَةَ َجَز ُاؤُه ْم عنّ َْد َرِّهب ْم َجن ُ
ِ
ين فَ َيها أَبَدا}[ 98البيِّنة .]7،8
َخال َد َ
ألن الدفاع عن اللغة يعين الدفاع عن الدين ،والدفاع عن الدين يعين اجلهاد الذي آياته يف القرآن هي أكثر من أن
تعد وحتصى ،واجلهاد املقصود هنا مل يكن مشروطا بالقتال يف اجلبهات والدخول يف احلروب وما يرتتب عنه ،بل حيصل
ك بِ ِْ
احلَ َسنَ ِة َو َج ِاد ْهلُم
ْم ِة َوالْ َم ْوعِظَِة ْ
{أد ُعوا إِ َىل َسبِ ِيل َربِّ َ
ويكون بالعديد من الوجوه ،منها وكما جاء قي قوله تعاىلْ :
احلك َ
ِ
َح َس ُن}ٍ[ 16النّحل ،]125وإذا مل يصلح هذا األسلوب ،وفُرض القتال فلسنا كلنا مطالبون بااللتحاق
بِالَِّيت ه َي أ ْ
باجلبهات وامتشاق السالح ،بل هناك طرق ومسامهات أخرى هلا مكانتها وفاعليتها كاليت جاءت يف قوله تعاىل:
اخلي ِل تـُرِهبو َن بِِه عد َّو اهللِ وعد َّوُكم وآخ ِر ِ ِِ
ِ
ِ
َُ
{وأَع ُّدوا َهلُ ْم َما ْ
ين م َن ُدوَّن ْم َال تَـ ْعلَ ُمونـَ ُه ْم اهللُ
استَطَ ْعّتُ ْم ِّم َن َّقوة َومن ِربَاط َْْ ْ ُ
َ َُ ْ َ َ َ
َ
يـَ ْعلَ َم ُه ْم}[ 8األنفال .)1(]60
وجهادنا يف ال اللغة ال ينحصر يف وجه دون آخر ،بل يتحقق وبكل الطرق والوسائل ،فحىت احلث والتشجيع
عليها باللسان يعد جهادا ،كما جاء يف قوله صلى اهلل عليه وسلم" :من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يسطع
فبلسانه فإن مل يسطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان"(.)2
وكذلك بالنسبة للعربية فكل ما يق ّدْم ألجل تعلُمها ونشرها واحلفاظ عليها والعمل على استمرارها يف املستقبل
وأخذها ملكاَّنا بني اللغات الفاعلة ،فهو يعد من قبل اجلهاد والنضال يف سبيل اللغة ،اليت بدوَّنا فال جند القرآن الكرمي
كما أنزل وال اإلسالم الصحيح وأحكامه اخلالدة وهي كما ابتغاها خالقنا ورازقنا.
وذلك إن مل يكن من صميم هذا البحث أو هذه الورقة ،فهو من صميم هذا املؤمتر الذي نادى الباحثني واملختصني
من كل حدب وصوب لتدارك التحديات املعاصرة هلذه اللغة ،اليت أصبحت تؤرقنا مجيعا وهن يف عقر ديارنا ،بسبب ما
نراه وما نسمعه من ختلي واضح عن لغة القرآن واستعمالهتا ،نظرا للضوضاء اإلعالمية الغربية املصتنعة واملستحكمة
علينا وعلى أبنائنا ،ا أبعدهم عن لغتهم واستعماالهتا الصحيحة ،وإن استعملوها فتجدها وهي مشوهة يف نطقها هي
وحروفها وخمارجها ،فالكثري منا ال مييِّز بني السني والصاد والظاء والضاء والزين والسني وغريها من احلروف القريبة من
بعضها يف املخارج(.)3
وعليه فإن ما ص العربية والتحديات املعاصرة ال يتوقف عند معاجلة ما ص اللغة من حيث علومها وخصائصها
الدقيقة ،بقدر ما هو يتسع للمعاين الشاسعة واخلالدة العظيمة يف مضامينها املختلفة ،فاللغة العربية ال تتلخص مهامها
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يف استيعاهبا الضيق الذي ال يتعدى حدود احلروف وخمارجها احملدودة ،بقدر ما يتسع هذا النداء الحتواء األهداف
النبيلة املتمثلة يف رسالتها اخلالدة ،وهي نشر اإلسالم وما يرتتب عن ذلك ،وكما أسلفنا فالعربية بعد اإلسالم أصبحت
سب
هلا غاية مثلى ،تضع على عاتقها هي ومن ينطق هبا مسؤوليات جسام تتخطى كل اللغات يف العامل ،كما ُّ
اإلسالم كل األديان السماوية اليت سبقته ،فكذلك العربية رسالتها تتعدى كل احلدود والتوقعات وال تتم إال بتلك
األهداف السامية والنبيلة اخلالدة.
من هنا فال نعفي اللغة وال نعفي أنفسنا ،من املسؤولية امللقات علينا من خالل ما جاء يف قوله تعاىل وهو بالعربية:
ُخ ِر َّج ِ
َّاس تَأْمرو َن بِالْمعر ِ
وف َوتَـْنـ َه ّْو َن َع ِن الْ ُمْنّ َك ِر َوتُـ ْؤِمنُو َن بِاهللِ}[ 3أل عمران  ،]110وغريها
{ ُكْنتُمء َخ َّْري أ َُّمة أ ّْ ْ
َ ُْ
ت لل ن ِ َ ُ
من اآليات اليت تكمل بعضها البعض ،وتؤكد على املسؤولية امللقات على الناطقني هبا ،لقوله تعاىل:
ِ
اه ُدوا ِمْنّ ُكم ويـ ّْعلَم الْ ِ
اجلَنّْةَ َوملا يـَ ْعلَم اهللُ ِّ
ين}[ 3أل عمران.]142
ين َج َ
{أ َْم َحسْبّتُ ْم أّ ّن تَ ّد ُ
ْ ََ ُ َ
صاب ِر َ
الذ َ
ْخلُوا ْ َّ ُ
من هنا ومن خالل ما جاء يف هذه الورقة ،وما نادى به هذا املؤمتر عرب ما طرحه من اشكاليات وحماور متعددة
وهادفة ،نستطيع أن نتنادى ونتكاتف ونقف أمام التحديات ،كما وقفوا الذين سبقونا وعملوا على حل املعضالت
اك إَِّال َكافَة لَلن ِ
َّاس بَ ِشريا َونَ ِذيرا َولَ ِك ْن أَ ّكْثَ ِر
{وَما أ َْر َس ْلنَ َ
وجتاوزوا السلبيات والصعاب( ،)1وهقق ما جاء يف قوله تعاىلَ :
َّاس َال يـَ ْعلَ ُمو َن}[ 34سبأ ،]28وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون.
الن َ
وما بعد العسر إال اليسر وإن عزمت فتوكل .وباهلل التوفيق والسالم
قائمة املصادر واملارجع:
املصحف الشريف
املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،حممد فؤاد عبد الباقي ،دار اجليل بريوت.
األعالم قاموس تراجم ،خري الدين الزركلي ،دار العلم للماليني ،الطبعة اخلامسة ،بريوت لبنان.
·
أعمال مع اللغة العربية ،د ،حممد رشاد محزاوي.
·
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،لد  ،9عدد .2013 ،1
·
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،لد  ،9عدد  2أ.2013 ،
·
النوافح العطرة يف األحاديث املشتهرة ،حممد بن أمحد الصفدي ،دراسة وحتقيق حممد عبدالقادر عطا،
·
مؤسسة الرسالة الثقافية ،ط  ،1بريوت.
اهلدي اإلسالمي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،طرابلس ،ليبيا ،العدد الثامن ،يناير .2015
·
دراسات فقهية يف قضايا طبية معاصرة ،جملموعة من األساتذة ،دار النفائس ،األردن ،ط .2001 ،1
·
العلم الليبية ،الصادرة يف .1969 .8 .18
·
صحيفة َ
صحيح مسلم بشرح النووي ،مؤسسة علي سعيد ،للتجليد.
·
لة كلية الدعوة اإلسالمية ،طرابلس ،العدد .2
·
لة كلية الدعوة اإلسالمية ،طرابلس ،العدد .18
·
لة كلية الدعوة اإلسالمية ،طرابلس ،العدد .22
·
مدرسة الكوفة  ،مهدي املخزومي ،مطبعة احلليب ،ط .2
·
عمرو النامي مسرية عطاء يف درب اخلري ،سلطان بن مبارك بن محد الشيباين ،مكتبة األنفال ،عُمان،
·
ط .2008 ،1
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·
·

إذاعة "منت كارلوا" املرئية ،الناطقة بالفرنسية.
صحيفة اللغة العربية اإللكرتونية.

* سورة الزخرف اآلية الثانية.
بدأت يف مجع وكتابة حيتيات هذه املشاركة املباركة بإذن اهلل تعاىل ،يف يوم اجلمعة  19من
( )1ـ مالحظة :وللعلم فقد ُ
رمضان املوافق لـ  ،2016 .6 .24وذلك بعد حلظات من إذاعة خرب خروج بريطانيا من االحتاد األورب ،بسبب
االستفتاء الذي أجري باخلصوص ،هذا اليوم الذي ُوصف يف أوربا باليوم املشؤوم ،ويف بريطانيا بيوم الزلزال ،وهذا يعين
بالنسبة لنا كمسلمني الشيء الكثري ،فخروج بريطانيا من االحتاد األورب ،يعين بداية َّناية هذا االحتاد العنصري املدموم،
الذي كان يضم  508مليون أورب ،حيا فيهم من شيوع وكفره ال يتفقون يف شيء فيما بينهم وال يربطهم ببعضهم رابا
سوى حقدهم الظاهر واخلفي على اإلسالم ،فهم هبذا االحتاد أصبح ينطبق عليهم ولألسف ومع الفارق يف التمثيل؛
قول النيب صلَّى اهلل عليه وسلم ،وهو يصف ترابا املؤمنني ..[ :ترى املؤمنني يف توادهم وترامحهم كاجلسد الواحد  ]..ـ
الذي ترتبع يف وسطه دولة الفاتيكان املسيحية ـ والكل يعلم ما تقوم به الفاتيكان وأتباعها يف سبيل القضاء على
اإلسالم ولغته العربية ـ هذه الدولة اليت مساحتها ال تتعدى أربعني هكتارا ،وسكاَّنا ال يتجاوزون ألف نسمة .وهبذا قد
نتنفس السعداء ،فباَّنياره قد تنهار "العوملة" البغيضة ،ونتذكر قول اهلل تعاىل يف سورة الرومَ ..{ :ويـَ ْوَمئِذ يـَ ْفَر ْح
سيخف علينا احلمل ،وأرجو أن يكون مؤشر ألفول جنم إسرائيل وحترر
الْ ُم ْؤِمنُو َن 30[}..الروم  .]3وبإذن اهلل تعاىل ِّ
القدس السليبة .وال نستبق األحداث.
ِِ
ك إِذ الَّْرتَابُوا
ت تَـْتـلُوا ِمن قْبل ِه ِمن كِتاب َوَال َختُطُّهُ بِيَ ِمينِ َ
( )1ـ وتأكيدا على أميِّته ما جاء يف قوله تعاىل{ :وما ُكْن َ
الْ ِمْب ِطلُو َن}[ 29العنكبوت .] 48
( )2ـ {لِت ُكو َن ِمن الْمنّ ِ
ْذ ِرين بِلِ َسان َعَرِّب ُمبِِني}[ 26الشعراء .]195 ،194
َ
ُ
( )3ـ وهذه اللغة وبعد نزول القرآن الكرمي هبا وانتشار اإلسالم هبا يف شىت بقاع العامل ،أصبحت لغة اجلميع وال ختص
العرب وحدهم ،فقد ساهم يف منوها وتطورها وانتشارها واستمرارها كل املسلمني وخاصة النخب منهم الذين ظهروا
فيما بعد ،أمثال العالمة سيبويه (ت 180هـ) الذي ألف أعظم كتاب يف هوها وهو فارسي األصل ،وأب الفتح عثمان
بن جين املوصلي الرومي اليوناين (ت392هـ) صاحب أعظم كتاب يف العربية وفقهها وهو كتاب اخلصائص ،وغريمها
كثر ن سامهوا يف بناء صرح هذه اللغة وهم ليسوا من العرب ،أمثال :أمحد بن حممد أبا سليمان اخلطاب البسيت
األفغاين (ت 388هـ) ،وأبابكر حممد بن الطيب الباقالين (ت403هـ) ،وعبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين (ت
471هـ) ،وغريهم ن كانوا يف الدراسات القرآنية وفروع العربية وآداهبا .لة كلية الدعوة اإلسالمية.44 /2 ،
فاللغة العربية بعد اإلسالم أصبحت للجميع وباجلميع واألسبيقية ملن كانت له املقدرة والعطاء ،وذلك كاإلميان الذي
قال فيه تعاىل{ :إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ّْم عِْنّ َد اهللِ أَتْـ َقا ُك ْم}[ 49احلجرات .]13
( )4ـ وأقصد بالتطور هنا هو ذلك النمو والتقدم الذي نراه يف بعض اللغات اليت ال ختفى على أحد ،وإال الرتاجع
واإلضمحالل حىت الزوال ،فكم من لغات سادت مث بادت.
( )1ـ لة كلية الدعوة اإلسالمية ،العدد .274 /22
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( )2ـ احلسن بن يسار البصري ،أبو سعيد :تابعي كان إمام أهل البصرة ،وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء ،ولد
ب يف كنف علي بن أب طالب.
وش َّ
باملدينةّ ،
قال الغزايل :كان احلسن البصري أشبه الناس بكالم األنبياء ،وأقرهبم هديا من الصحابة ،وكان غاية يف الفصاحة.
ملا ويلَّ عمر بن عبد العزيز اخلالفة ،كتب إليه :إين قد ابتليت هبذا األمر فانظر يل أعوانا يعينوين عليه .فأجابه
احلسن :أما أبناء الدنيا فال تريدهم ،وأما أبناء اآلخرة فال يريدونك ،فاستعن باهلل .األعالم للزركلي.226 /2 ،
فإذا كان هذا احلسن البصري وهذه مكانته وهو قد وقع يف اللحن ،فأين هن من ذلك.
( )3ـ املصدر السابق ،ص .275
( )4ـ فالشعر يعدونه ديوان العرب.
( )5ـ مدرسة الكوفة ،د .مهدي املخزومي ،مطبعة احلليب ،ط  ،2ص .51
( )1ـ وعندما دخل قائدهم القدس منتصرا أيت إىل قرب صالح الدين األيوب ،ووضع رجله عليه ،وخاطبه قائال ها قد
عدنا يا صالح ،وهو ا يدل على حقدهم وتصميمهم على ذلك.
( )2ـ أمحد بن عبدالرمحن حممد بن مضاء بن عمري اللخمي  ،أبوالعباس ،عامل بالعربية ،أصله من قرى شذونة ومولده
بقرطبة ،ويل القضاء بفاس ومراكش ،تويف يف اشبيلية592 ،هـ ،من كتبه" :تنزيه القرآن عما ال يليق من البيان"،
"واملشرق يف اصالح املنطق" يف النحو" ،والرد على النحاة" .األعالم للزركلي.146 /1 ،
( )1طه بن حسني بن علي بن سالمة ،من كبار احملاضرين يف مصر ،وأحدث ضجة يف عامل األدب العربُ ،ولد يف
املنيا بصعيد مصر ،وأصيب باجلدري يف الثالثة من عمره فكف بصره .وهو أول من نال شهادة الدكتوراه يف مصر ،تويف
 .1973األعالم للزركلي.231/3 ،
( )2ـ لة كلية الدعوة اإلسالمية ،العدد 276 /22ـ .281
( )3ـ ولد النامي يف نالوت جببل نفوسة بليبيا ،سنة  ،1939وحتصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كمربد يف
بريطانيا ،وهو باحث وأديب ومفكر إسالمي ،من األساتذة اجلامعيني الذين كانوا يشار إليهم بالبنان يف ليبيا ،وهو
مغيب من قبل القذايف ،منذ  1984وحىت اليوم .معجم أعالم اإلباضية ،665 /3 ،دراسات عن اإلباضية ،عمرو
خليفة النامي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ص  ،9عمرو النامي ،مسرية عطاء وخري ،سلطان بن مبارك الشيباين،
مكتبة األنفالُ ،عمان ،الطبعة األوىل  ،2008ص .22
( )4ـ مل أعرت له على ترمجة.
( )5ـ كاتب صحفي ولد يف بن غازي بليبياَّ ،
أعد أطروحته يف الدكتوراه يف األديان املقارنة ،هاجر جلنيف وأقام هبا حىت
الوفاة .عمرو النامي ،مصدر سابق ،ص .80
( )1ـ وهو ما رد عليه مصطفي الصادق الرافعي رمحه اهلل ،يف كتاب له ،كان بعنوان" :املعركة".
والرافعي كما هو معلوم عامل يف األدب ،وشاعر من كبار الكتاب ،أصله من طرابلس الشام ،تويف يف طنطا حيصر
 ،1937له كتاب يف إعجاز القرآن والبالغة النبوية.
الذي ا جاء فيه وسطره فيه فيما ص حسن األداء يف ترتيل القرآن والتحكم يف خمارج احلروف من مجال وتأثريه يف
العرب عند ًاعهم للقرآن ،قوله .." :فلما قرئ عليهم القرآن ،رأوا حروفه يف كلماهتا ،وكلماته يف مجلها ،أحلانا لغوية
رائعة؛ كأَّنا الئتالفها وتناسبها قطعة واحدة ،قراءهتا هي توقيعها فلم يفتهم هذا املعىن ،وأنه أمر ال قبل هلم به" .األعالم
للزريكلي ،235/7 ،اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج  ،9عدد /2أ ،سبتمرب 2013م ،ص .165
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( )2ـ عمرو النامي ،مسرية عطاء وخري ،مصدر سابق ،ص .210
( )3ـ هذا الرد جاء يف أحد مقاالته املذكورة وكان بعنوان" :مهر احلضارة الغربية".
سر قوة هذه األمة وترابطها وتواقفها وانتظام أواصر األخوة الكاملة بني أجزائها هو
و ا جاء يف ذلك الرد .." :أن ّْ
اإلسالم ..
وأصل منهاجه ودستور نظامه هو القرآن ..وقد سلك أعداؤنا ُسبلهم  ..للتعرف على كتاب هذا الدين ولغته وأدبه
وفكره وحضارته
 ..والعاقلون يعرفون كذلك أن كل ذلك مل يتم ألن الغرب كان يفتش عن دين ليعتنقه أو لغة ليلتزمها ،أو أدب يقتبس
منه ،ولكن كل ذلك يتم ليتعمق األعداء يف معرفة هذه األمة اليت يرتبصون هبا الدوائر ،ويعدون العدة الستئصال
شأفتها ،والقضاء على حضارهتا ،وتدمري وجودها ،ومسخ وجهها اإلسالمي األصيل" .املصدر السابق ،ص ،208
.209
( )4ـ عمرو النامي ،مصدر سابق ،ص .208
( )5ـ والنيهوم انتقده ورد عليه بسبب خطاؤه واهتامه للقرآن ،أكثر من واحد ،من بينهم د .املرزوقي يف موضوع كان
بعنوان" :املستشرقون وقضية مجع القرآن الكرمي  ،"..فقد اهتمه بأنه قام حيا قد يعجز عنه الغرب ضد اإلسالم والقرآن
الكرمي ،وذلك من خالل منهجهم التشويهي .لة اهلدي اإلسالمي ،وزارة األوقاف الليبية ،العدد .59 /8
( )6ـ املصدر السابق ،ص .80
( )7ـ نفسه ،ص .81
( )8ـ الصادرة يف 1969 .4 .18م.
( )9ـ و ا ذكره النامي يف رده عن النيهوم ،ما نصه( .." :خزعبالت) النيهوم .. ،أن كل ما فعله [النيهوم] هو أنه عدَّل
قليال يف عقيدة اليهود يف هذه املسألة ،وجاء لِيُـَزِّوَرها على القرآن من غري مستَـنَد وال دليل" .املصدر السابق ،ص .82
( )1ـ والقصد هنا كما يوضحه النامي رمحه اهلل .هو .." :وواضح أن القصد من هذه الدعوة اهلدامة وخالصته أن سيء
فتنقطع
وحيجب كل مرياثنا الكرمي العزيز ،الذي ُكتب وطُبع به عن األجيال اليت جتهله،
العربُ ،
يوم ننسى فيه احلرف ِّ
ُ
صلتنا بالقرآن وتُراث السلف" .عمرو النامي ،ص .212
( )2ـ سعيد بن فاضل بن بشارة عقل ،ولد بالدامور بلبنان ،كانت له صحيفة واشرتك يف حترير العديد من الصحف ،
قتل شنقا يف بريوت إن كان هو املقصود ،األعالم للزريكلي.99 /3 ،
( )3ـ عمرو النامي ،مصدر سابق ،ص  208ـ .213
( )1ـ وذلك من خالل ما جاء يف قوله تعاىل{ :إنا هن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون}[ 15احلجر  ،]9فبحفظه للقرآن
يتم حفظ هذه اللغة.
أقر بأن املعرفة تتضاعف
( )2ـ الذي تتضاعف فيه املعرفة كما يذكر عامل املستقبليات األمريكي(حيكنسيرت فوللر) ،الذي ّ
خالل سنة أو سنتني ،وهو ما يكون سببا ضاغطا على اللغة العربية ومنوها وترمجاهتا ومالحقاهتا لألمور .العلوم
االجتماعية واإلنسانية يف عصر الثورة املعلوماتية ،صحيفة اللغة العربية اإللكرتونية.
( )1ـ حديث مشهور.

51

( )2ـ ويا ليت نستفيد من الدول الغربية حىت يف معامالهتا وعالقاهتا مع بعضها ،اليت هاول أن هتدي هبا وهاكيها يف
كل شيء ،حىت يف طريقة اإلمساك بالشوكة عند تناول الطعام ،فنجد الكثريين منا وملسايرة الغرب فيرتك اليمني ويقبض
الشوكة بالشمال ،حىت ال يقولون عنه أنه متخلف.
ففي املذهبية يا ليت نقتضي هبم ،فهم يف مصاحلهم واستعمارهم لآلخرين ،ساملون بعضهم البعض ويتنازلون عن
مصاحلهم لبعضهم البعض ،وال تقوم بينهم كما تقوم بيننا بسبب املذهبية املتخلفة ،ال منازعات كالمية وال حروب
باألسلحة الفتاكة واحملرمة دوليا ،كاليت تتقد ونراها بيننا يوميا وهن ندعي اإلسالم واإلسالم منا يف هذا براء.
( )1ـ فاألمر بالنسبة للغة وناطقيها جد خطري واملستقبل أراه أخطر.
أعطيك مثاال حيَّا جرى يف يوم  2016 .7 .28وأنا يف البيت حيث أدير مؤشر التلفاز ،وإذا ب أقع على القناة
الفرنسية اللعينة الناطقة بالعربية ِ
"منت كارلوا" ،فهذه القناة تتبع بطريقة أو بأخرى للفاتيكان اليت أشرت هلا يف أول
مالحظة يف هذا البحث ،وهي موجهة توجيها دقيقا وخطريا وهادفا ،ضد أجيالنا وديننا احلنيف ،وال أستطيع أن أصف
ث يف التاريخ املذكور وحتت عنوان "فقرة املمنوعات"،
الصورة أو أن أنقل الواقع إال بالعودة للربنامج املذكور الذي بُ َّ
لنرى الغرائب والعجائب اليت مرت ب وشاهدهتا يف ذلك اليوم ،وهي ال تتفق ومثلنا العليا وال ترضى هبا قيمنا اخلالدة،
واليت منها ما شاهدته كذلك يف ذلك اليوم ،فيما ص االنتخابات األمريكية ،إذ ظهر أوباما وهو عبارة عن زجني
أفريقي أمريكي ،وهو يعانق كلريي زوجة الرئيس األمريكي السابق كلننت ،وكل منهما تشق لآلخر ويطبطب وحبرارة
على ظهر صاحبه وأمام املأل ،والرئيس كلننت واقفا مع بقية اجلمهور ويصفق مع املصفقني ويهتف مع اهلاتفني وبكل
حرارة لذلك العناق ولتلك القبالت. ..
فنقل مثل هذه املشاهد يف مثل هذه القناة وهو موجه للعرب املعروفة قيمهم مسبقا ،مل يأت من فرا بل هو نهج
ودقيق التوجيه  ...واألهم من هذا ما بُث من نفس القناة ويف نفس الفقرة والتوقيت بتاريخ  ،2016 .8 .4وهو
فيما ص املرتدين املسلمني ويا ليت شعري.
( )2ـ وإذا كان وحسب قول منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ،ويف تقريرها  2010املشار إليه
يف صحيفة اللغة العربية اإللكرتونية ،إذ تذكر بأن العامل اآلن أكثر حاجة من أي وقت مضى ،إىل العلوم االجتماعية
واإلنسانية وذلك للتصدي للتحديات الكبرية اليت تواجه اجملتمعات البشرية= .
= فاللغة العربية وما يتبعها اليت تعد جزءا من العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قد تقع عليها املسؤولية يف هذا الشأن
أكثر ا مضى ،يف سبيل هذا اجملتمع اإلنساين الذي سيطرت عليه املادة وأصبح تائها ،ومل سد من يأخذ بيده ويرشده
للصواب ،ال فكريا وال روحيا ،وذلك حسب ما جاء يف اآلية الكرمية اليت سبق ذكرها {كنتم خري أمة أخرجت
للناس.}..
( )1ـ فتلك املسميات أو املصطلحات دخلت إلينا ومن دون إذن منا ،واستقرت بيننا ونتعامل هبا شئنا أم أبينا،
أُدخلت يف املعاجم أو مل تُدخل أُقرت من قبل اجملامع العربية أم مل تُقر ،فهي موجودة وفرضت نفسها ويتعامل هبا
القاصي والداين منا ،وال يستطيع وحسب الواقع أن يقصيها أحد وهذه هي العوملة بعينها.
( )1ـ وهنا وعلى ذكر اجملامع اللغوية وما يتبعها من معاجم ،إذ والبد من التوقف عندها ولو لربهة ،فاجملامع العربية اليت
ظهرت بعد اهسار الدولة العثمانية ،وتنهنهت اللغة العربية ،وبدأت تطل وبصورة رًية من هنا وهناك.
إال أن ما ترتب عن تلك الفرتة من ظهور لعدة امع ،كاليت جندها يف سوريا والعراق ومصر واألردن وغريها ،فطريقة
ظهورها كان معطوبا أصال وأصبح جربها صعبا ،وال ميكن اصالحه بالطريقة اليت تسري عليه اآلن ،إن مل تتحد أو تتوحد
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يف عملها وما تنتجه من مصطلحات متعددة ومتنوعة ومتضاربة أحيانا ،وهو ما قد يرجعنا بالنسبة للغة للمرحلة اليت
سبقت اإلسالم ،إذ كانت لكل قبيلة عربية لغتها وهلجتها ،حىت أن أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم ونزل القرآن
بالقريشية ،اليت كانت أقرب اللهجات للعربية الفصحى ،ومت توحيدهم على تلك اللغة وهي لغة القرآن.
فاجملامع احلالية إن تركت على ماهي عايه ،فسيأيت يوما وجند فيه عدة لغات عربية ،بدال من لغة واحدة.
( )2ـ أعمال مع اللغة العربية ،د .حممد رشاد محزاوي ،ص .545
( )3ـ وهذا ال تلف كثريا عما ذكرناه خبصوص املذاهب اإلسالمية وما وقعت فيه من تنافر مقيت.
( )4ـ لة كلية الدعوة اإلسالمية ،العدد .496 /18
( )5ـ فإذا كان هذا هو حال اجملتمعني أو الباحثني ،سواء كانوا يف صورة أفراد أو مؤسسات كمجامع اللغة ،فكيف هي
منتجاهتم وما نوع الثقة اليت ستعطى يف مصطلحاهتم اليت يتوصلون إليها؟!.
وتنازهلم يف هذا عن العربية مهما كانت األسباب واملسببات واستعماهلم لغري العربية يف مثل هذا ،هو يف حدذاته
جرمية كربى نكرا ،وال ميكن السكوت عليها ،فإذا كان متخصصوا اللغة يستعملون لغات أخرى يف سبيل نقا أو
عالج قضايا يف اللغة العربية ذاهتا ،أليس هذا هو اعرتاف صريح ومؤكد وموثق بعدم صالحية اللغة العربية ،وهو دليل
قاطع على قصورها وعدم قدرهتا على النمو والتطور ،وهو ما يوجب هدم تلك املؤسسات على من فيها ،واللغة هلا
أبناؤها ومن هم حريصون عليها ،كما قال أب طالب :أنا يل إبيلي وللبيت رب حيميه ،وهذه اللغة فهي كذلك متكفل
هبا من أنزل هبا قوله تعاىل{ :وهذا لسان عرب مبني}[ 16النحل . ]103
( )1ـ صحيح مسلم بشرح النووي ،85 /16 ،فضل الصحابة.
( )2ـ ودليلنا يف ذلك وكمثال ما أوردته الباحثة ،أ .أمال بنت سيف البلوشية ،يف صحيفة اللغة العربية اإللكرتونية،
القائلة بأنه :يُعد القرن الثاين اهلجري ،البدايات الرائدة الدراك األصوات باملعىن ،لدى علماء العلوم العربية ،مثل اخلليل
بن أمحد الفراهيدي وتلميذه سيبويه ،إذ أوجدوا إشارات الصلة بني اللفظ ومدلوله ..وخاصة يف اللفظ القرآين الذي
فصلت
جتلى فيه اإلعجاز القرآين والبالغي ،كما يف قوله تعاىل{ :كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون}[ِّ 41
.]2
الصويت يف تكوين كلماته ؛ املؤدية يف تشكيل املعىن املراد إيصاله
فاملتأمل يف بالغة القرآن الكرمي يلحظ االنسجام ّ
العاِمل أو املتعمق علما.
رب العزة إىل بين البشر سواءٌ أكان للسامع أو القارئ،
من ّ
العامي أو َ
ّ
فمثل هذه األمور اللغوية مل جندها يف القرن اهلجري األول أو فيما سبقه ،ألن اللغة وكما سبق وأن أشرنا فلن تنضج
ومل تصل ملثل هذا إال فيما بعد.
( )1ـ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج  ،9عدد  /1أ ،2013 ،ص .156
( )2ـ ويقال له ابن الصرييف ،أحد حفاظ احلديث ،ومن األئمة يف علم القرآن ورواياته وتفسريه ،له أكثر من مئة
تصنيف ،منها التيسري يف القراءآت السبع .األعالم للزركلي .206 /4
( )3ـ اجمللة األردنية ،مصدر سابق.159 ،157،
( )4ـ اليت تفوق يف عددها  190قناة عربية.
( )1ـ دراسات فقهية يف قضايا طبية معاصرة ،جملموعة من األساتذة ،دار النفائس األردن.182 /1 ،
( )1ـ املصدر السابق ،ص .178
( )2ـ وهنا سب أن نتذكر قوله تعاىل { :ويف أنفسكم أفال تبصرون}[ 51الذاريات .]21
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( )3ـ هنا ورغم أن النص املقتبس واملنصوص عليه ال سوز التدخل فيه أو تغريه ،وإمنا السياق والصواب حسب رأي
يقتضي أن يكون على النحو اآليت" :أثناء الظروف العادية أي يف غري فرتيت احليض والنفاس وهي الفرتة اليت تكون فيها
املرأة صحيحة ومعفاة من احليض والنفاس ،وكذلك الفرتة اليت تكون فيها معافاة رغم أَّنا غري حامل".
( )4ـ املصدر السابق ،ص .179
( )1ـ نفسه ،ص .180ـ
( )2ـ املصدر السابق ،ص .182
( )3ـ نفسه ،ص .183
( )4ـ املصدر السابق ،ص .182
يصعَّد رحيا ال نعيها وال نفهمها وال نتصورها قبل عصر الفضاء ،أما بعد ارسال السفن الفضائية وما ترثب
( )1ـ فكلمة ّْ
عنها ،من معرفة انعدام اجلادبية عند البعد حيسافة عن سطح األرض ،وما يرتتب عن ذلك من فقدان للوزن بسبب
انعدام اجلادبية وانعدام األكسجني ،وغري ذلك من التغريات والتطورات واملعطيات ،وهو ما سعلنا نعي ونتصور معىن
يص ّْعد قد يصاب باإلغماء والعياذ باهلل.
يصعَّد يف السماء ،وبعد تعرفنا عما سبق ذكره فبمجرد ًاع أحدنا كلمة ّْ
ّْ
( )1ـ فاهلل تعاىل ويف هذه اآلية الكرمية مل ينادنا بأن نلتحق باجلبهات ،بل أمرنا بأن نعد هلم القوة بكل وسائلها
املختلفة ،وهو ما يعين يف اللغة أن نساهم حيا نستطيع وحيا أمكن من التعليم واحلفاظ عليها وحماربة الظواهر اليت تقضي
على اللغة وعلومها ،وغريها من الوجوه السلبية.
( )2ـ صحيح مسلم بشرح النووي ،مصدر سابق ،22 /2 ،النوافح العطرة يف األحاديث املشتهرة ،حممد بن أمحد
الصفدي ،احلديث رقم ،2154 :ص .379
( )3ـ وهو ما أصبح له خطورته على اللغة ومجاهلا ،وهذا وبسبب حتديد مساحة البحث وعدد أوراقه مسبقا ،فال
أستطيع طرحه ومناقشته هنا ،وإمنا أحيل القارئ الكرمي على مقال كتبنه األستاذة نوال بنت سيف البلوشية ـ  ،عرب موقع
وًُو امل ْع َىن يف القرآن الكرمي" .وذلك
صحيفة اللغة العربية اإللكرتوين ،حتت عنوان" :االنسجام الصويت بني َمجَال املبىن ُ
َ
َ
ملعرفة ما أبتغيه هنا.
( )1ـ وتأكيدا على منو اللغة العربية وعلى ما ذكرناه خبصوص عدم اكتماهلا قبل اإلسالم ،الذي أشرنا إليه يف بداية هذه
الورقة ،نرد ما يؤيد ذلك وهو ما ذكرته الباحثة العمانية أ نوال بنت سيف البلوشية.
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تعلّم المفاهيم اللغوية في َل بيداغوجيا اإلدماج؛
مقاربة من خال نموذج لتعليم العربية في الجزائر

األستاذ الدكتور بن حيي حيي
خمرب الرتاث الثقايف واللغوي واألدب ،جامعة غرداية (اجلزائر)
أ .خينش فاطنة
جامعة غرداية (اجلزائر)

الملخص:
هتدف هذه الورقة البحثية إىل توضيح مفهوم بيداغوجيا اإلدماج باعتبارها آلية تعليمية معاصرة ودورها يف
تعلّيم املفاهيم املتعلّقة بالدرس اللغوي ،من خالل استيعاب املعلّم للتعلّمات املدرجة يف املنهاج واملقرر وقدرته على
متثّلها ونقلها جبدارة غلى املتعلّم.
يدرس يف ظل منهج تعليمي ما إذا مل يكن على متمثّال للخلفية النظرية هلذا املنهج،
على أنّه ال ميكن للمعلّم أن ِّ
يدرسها يع ّد غري كاف لوحده ،بيد أنه من أصعب األمور على املعلّم ربا
وبالتايل فإن التم ّكن معرفيا من املادة اليت ّ
اجلانب النظري بتعليمية مادته ،خاصة وأنه يف منهج املقاربة بالكفاءات مطالب بأن يعلّم املتعلّم كيف يتعلّم؛ ال أن
يقدم له املعلومات على أنه متلق سليب وغري فعال.
ومن خالل منوذج تطبيقي على تعليم العربية يف اجلزائر ويف ظل اإلصالحات األخرية (2000م) ،حتاول
ورقتنا أن تناقشة هذه اإلشكالية ،مع الرتكيز على املخطا اإلجرائي الذي تتم وفقه عملية تعليم املفاهيم يف درس يتعلّق
باللغة العربية.
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مقدمة:

اعتمدت اجلزائر منهج املقاربة بالكفاءات -بيداغوجيا اإلدماج -ابتداء من املوسم الدراسي 2004/2003م،1
وهتدف بذلك إىل املسامهة الفعالة واملسؤولة يف التنشئة االجتماعية والتأهيل ا يعين التأكيد على الفعالية والنوعية،2
وذلك من أجل تطوير املدرسة اجلزائرية وجعلها مواكبة للتطورات احلاصلة على املستوى العاملي ،فاملدرسة ماعادت
مكانا لتقدمي املعرفة جاهزة ،بل هي مكان لتعلّم التالميذ كيف يتعلّمون ،ذلك أن التعلّم يكون فعاال أكثر إذا اكتسب
املتعلّم آليات اكتساب املعرفة بدال من تراكمها.3
ويعرفه حممد صاحل حثروب بأنه« :تعبري عن تصور تربوي بيداغوجي جديد ينطلق من الكفاءات املستهدفة يف َّناية
ّ
أي نشاط تعليمي وَّناية مرحلة تعليمية تعلّمية لضبا اسرتاتيجية التكوين يف املدرسة من حيث طرائق التدريس ووسائل
التعليم وانتقاد احملتويات وأساليب التقومي وأدواته» ،4ومن خالل كلمة "تكوين" نستنتج أن العملية التعليمية التعلّمية
سب أن تكون مستمرة ومتجانسة ،تُدمج فيها املعارف السابقة بالالحقة وتعتمد يف هذا اإلدماج على تفعيل قدرات
املتعلّم وحتفيزها ا يضمن بناء الكفاءات التعلّمية وبالتايل املستهدفة ،فالتعلّم «هو عبارة عن املعارف والكفاءات معا
ألنه ال يعقل أن نستهدف يف مدارسنا تقدمي املعارف دون حتويلها إىل ارسات وكفاءات ذات داللة اجتماعية لدى
املتعلمني» ،5وبالتايل فإن أهم ميزة هلذا املنهج هو االدماج بني املعارف واملفاهيم من أجل بناء أخرى جديدة ،ويف
نفس الوقت تفعيل قدرات املتعلّم يف ذلك من أجل بناء كفاءات جديدة تنطلق من الكفاءات السابقة .وهنا جند أن
املنهج يُعين بتحويل األداء عند املتعلّم إىل أداء ماهر ودقيق وفعال ومتكيف مع كل الوضعيات اجلديدة اليت قد تطرأ يف
حميطه يشكل عام.6
-2مفهوَ اإلدماج و الَت بفعل التعلّم في منهج المقاربة بالكفاءات:

ليس من املبالغة إن أكدنا أن هذا املفهوم موجود يف كل عنصر من عناصر منهج املقاربة بالكفاءات من الناحية
النظرية ،وحىت من الناحية التطبيقية سواء يف بناء الدرس نظريا أو يف قاعة الدرس أو االختبار أو التقومي.
-1/2مفهوَ اإلدماج :ال يبتعد مفهوم اإلدماج عن املعىن القاموسي كثريا ،وهو« مصطلح يدل على بناء املعرفة

وربا املكتسبات ببعضها البعض ليتم متثُّلها من طرف املتعلّم بصفة شاملة يعرب عنها بالكفاءة ،فالكفاءة يف َّناية
املطاف تصبو إىل حتقيق مستوى من األداء هو خالصة لعملية إدماج مستمرة بني املكتسبات يف وحدات املادة
الواحدة ،ويف خمتلف املواد ،والبد يف عملية التقومي من مراعاة هذه اخلاصية» ،7فاملتعلّم يدمج معارفه القدمية باجلديدة

 -1ينظر :خلضر لكحل ،املقاربة بالكفاءات :اجلذور والتطبيق ،ملتقى التكوين بالكفايات يف الرتبية ،لة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
عدد خاص ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة .اجلزائر ،ت2011 :م ،ص.72:
- 2ينظر :إكزافيي روجرييس ،املقاربة بالكفاءات يف املدرسة اجلزائرية ،تق :بوبكر بوزيد ،تر :ناصر موسى خبيت ،برنامج دعم منظمة
اليونسكو وإلصالح املنظومة الرتبوية ،الديوان الوطين ملطبوعات املدرسية ،اجلزائر ،د.ط ،ت2006 :م .ص.10 :
- 3ينظر :حممد صاحل حثروب ،املدخل إىل التدريس بالكفاءات ،الدار اهلدى ،اجلزائر ،د.ط ،ت 2002 :م ،ص.13:
 - 4املرجع نفسه ،ص.12 :
 - 5املرجع السابق ،ص.12 :
- 6املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 - 7املرجع نفسه ،ص.121:
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من أجل بناء معارف تسهم يف حل املشكالت وذلك سعله يتعلّم ويتفاعل ويوظف ويبدع وبذلك ال يكون متلقيا
سلبيا.
-2/2فعل التعلّم:

من الشائع أن التعلّم هو ما يقوم به طالب العلم يف حجرة الدرس فقا ،غري أن التعلّم يف احلقيقة نوع من النشاط
اخلاص الذي يقوم به اإلنسان هبدف الوصول من خالله إىل معارف ومهارات جديدة ،يكون االستحواذ عليها هدفا
مباشرا أوال ،والتم ّكن من استعماهلا يف باقي اجملاالت األخرى هدفا ثانيا غري مباشر .1وهذا هو املفهوم الذي يعتمده
منهج املقاربة بالكفاءات .وهبذا ال ميكن حصر عملية التعلّم يف حجرة الدرس أو ما يقدمه املعلم للمتعلّم ،بل سب أن
ننتظر من املتعلّم إظهار قدرته على إحداث تفاعالت وعالقات بني معارفه وادماجها ،لتتحسن مهاراته وتتطور طريقة
تفكريه ،ويكون قادرا على حل ما يواجهه من صعوبات جديدة ويعلّم نفسه كيف يتعلّم  .وهلذا نتيجة النظرة احلديثة
للتعلّم على يد البنائيني(أصحاب النظرية البنائية) اليت تقوم أساسا على كوَّنا «عملية تأقلم يُعاد فيها بناء البنية
املفاهيمية للمتعلم باستمرار ،حبيث حتتفظ حيدى واسع من اخلربات واألفكار ،كما أنه عملية نشطة لصنع املعىن واليت
ميلك املتعلّم التحكم فيها( ،)...كما أن التعلّم حيدث نتيجة العمل على إعادة البناء املعريف بدال من االنتقال» ،2أي
بدال من جتزئة املعرفة أو تراكمها بشكل اعتباطي ،وبالتايل خنرج بالنتيجة التالية :وهي أن التعلّم ال يكون هادفا وناجحا
إال من خالل عملية اإلدماج ،وال يعترب التعلّم تعلّما يف منهج املقاربة باألهداف إال من خالل اإلدماج.
-3/1ادماج المفاهيم ودور في الفعل التعلّمي:
أ-تعريف المفهوَ:
يعترب "املفهوم" ذا صفة ردة ،وال ميكن الوقوع عليه باإلدراك اجليد إال من خالل فهمه ،هذا من جهة ،ومن
خالل ارسة الفعل التعليمي التعلّمي لتفعيل هذا املفهوم من جهة أخرى ،وهذا يعين بالضرورة أن له عالقة مباشرة
باحملتوى التعليمي .ويعرفه الباحث اًاعيل ملحم بأنه« :كلمة أو عبارة موجزة تشري إىل موعة من احلقائق أو األفكار
املتقاربة ،فهو صورة ذهنية يستطيع الفرد أن يتصورها عن موضوع ما» ، 3وبالتايل فإن وصول املتعلّم إىل املفهوم وتفعيله
هو ما يصبو إليه املعلم ،باعتباره يتعامل مع وعي التلميذ وذاكرته و موع قدراته الفكرية والبدنية ،مع وجود اختالف يف
طبيعة املفاهيم من مادة إىل أخرى ،إال أن تعليم هذه املفاهيم يكون أساسا هبدف تزويد املتعلم باملعارف النظرية ألن
حدوث تفاعل بينها وبني
الرتكيز على خربة املتعلّم ال تعين بالضرورة امهال املعرفة النظرية اليت يضمن استيعاهبا وفهمها
َ
ما سبقها وما سيلحقها بالضرورة.4

 -1ينظر :ل.ن فريدمان ،ي .يوكوال غينا،دليل املعلم إىل الرتبية وعلم النفس ،تر :أمحد خنسة ،دار عالء الدين ،دمشق .سورية ،ط،1:
2000م .ص.274:
 -2ينظر :أمحد النجدي .مىن عبد اهلادي .على راشد ،اجتاهات حديثة لتعليم العلوم يف ضوء املعايري العاملية ،دار الفكر،مصر،ط،1 :
2007م  ،ص.394 :
 - 3إًاعيل ملحم ،تعلم الطفل يف األسرة واملدرسة ،دار عالء الدين للنشر والتوزيع والرتمجة ،دمشق .سوريا ،ط ،1 :ت1995 :م ،ص:
.50
-4ينظر :ل.ن فريدمان ،وي يوكوال ،مرجع سابق ،ص.296 :

57

ب-أنواع المفاهيم :تنقسم املفاهيم إىل ثالثة أنواع وكلها تتكامل لتشكل الفعل التعلّمي بشكل صحيح وفعال،

وهي:1

أ -مفاهيم(معرفة) تقريرية :ويتعلق هذا النوع من املعرفة حيعرفة املتعلم حملتوى معني ،ويتكون إىل حد كبري من
احلقائق واملفاهيم ،تتصل هذه املعرفة حيضمون التعلّم.
ب -مفاهيم (معرفة) إجرائية :وهي اليت تتعلق بكيفية عمل ما ،ويتصل هذا النوع من املعرفة بكيفية التعلّم وكيفية
الربا بني املفاهيم.
ج -مفاهيم (معرفة) الشرطية :يتعلق هذا النوع بالشرائا والقرائن املصاحبة إلجراءات حمددة ،وهذه املعرفة متعلقة
بـ"مىت" نستعمل شيء ما و"ألي" غرض يكون استعماله ،وتشري هذه املفاهيم بشكل مباشر إىل العالقات بني
املفاهيم ،وتطورها وارتباطها ببعضها البعض.
مثا  :اجلملة االًية هي مفهوم تقريري ،وهذه اجلملة املتكونة من مبتدأ وخرب ،تتكون من مفهومني ،بينهما عالقة
هوية متيز أحدمها عن اآلخر ،هنا يكتسب املتعلم كال من مفهومي املبتدأ واخلرب من خالل ادراكه للعالقة النحوية
بينهما(هذا االرتباط :مفهوم شرطي :اإلسناد) ،مع معرفته حبالة الرفع املشرتكة ،ودخول أحد النواسخ يغري من حالة
التوافق يف الرفع بني كل من املبتدأ واخلرب (هذا االجراء :مفهوم اجرائي).

وهذا املخطا يف احلقيقة ميكن متثيله ليس يف اللغة العربية فحسب ،بل يف كل املفاهيم اليت قد يتعرض هلا املتعلّم،
ومهما كان مستواه الدراسي وسنه ألَّنا الطريقة اليت يستطيع هبا بناء معلوماته والربا بينها ،وتنظيمها وبالتايل تفعيلها.
ج-أنواع التعلمات المرتبطة بالمفاهيم:
وعلى الرغم من تعدد املفاهيم وتنوعها ،وصعوبة حصرها ،إضافة إىل املعايري اليت عرضناها ،واليت تفيد تصنيف
املفاهيم بشكل عا م حسب عالقاهتا ببعضها البعض ،فقد حاول الباحثون يف ميدان التعليمية حصر أهم التعلمات اليت
 - 1ينظر :أمحد النجدي .مىن عبد اهلادي .علي راشد ،اجتاهات حديثة لتعليم العلوم يف ضوء املعايري العاملية ،دار الفكر ،مصر ،ط ،:ت:
2007م ،ص.401:
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ترتبا باملفاهيم اليت يتعلمها الفرد يف اجملاالت العامة حبيث تتميز هذه التعلّمات بأَّنا تبين مفاهيم معينة ،وتساعد يف
بناء أخرى ،وتسهم يف ربا املفاهيم ببعضها البعض من ناحية أخرى ،وهي كالتايل:
 -۱تعلّم االتجاهات والقيم:
أ-االجتاهات والقيم« :هي اجملال االجتماعي واإلطار الثقايف ،حيا يف ذلك من عادات وتقاليد وقيم وآراء واجتاهات
سائدة ينشأ الفرد فيها منذ والدته ويتفاعل معها» ،1ونعلم أن هذه القيم واملبادئ والعادات والتقاليد حتمل يف طياهتا
أسس التعامل مع اآلخرين ،ومع األشياء ومع كل ما ُحييا بنا ،وهلذا تُعترب من أهم وأول املفاهيم اليت يتلقاها الفرد
كمتعلّم ،بل إن من أهداف تدريس اللغة العربية «أن ينمو اعتزاز الطالب بأمته العربية واإلسالمية ويرسخ انتماؤه إىل
بلده».2
-۲تعلّم االبداع :تلف الذكاء عن االبداع يف كون األول حال ملشكل ما ،أما االبداع فهو جتاوز إساد احللول،
إىل اكتشاف وضعيات جديدة ،وإذا كان الذكاء املقارب-الذي جنده عند االنسان يف أغلب أحواله -قادرا على حل
املشاكل مهما كان نوعها ،فإن االبداع يُعد "ذكاء مباعدا أو خمالفا" ،إنه لعبة املزج بني العناصر املتباعدة للوصول إىل
صيغة جديدة هي اخلاصية األساسية للفكر االبداعي،3و لعل تعريض املتعلّم إىل وضعيات جديدة وادماجه ملعارفه
باستخدام األنواع الثالثة من املفاهيم هو ما سعله مبدعا متكيفا ..وهذا هو املطلوب.
*مبادئ تعلم االبداع :يرى "تورانس" أن اسرتاتيجية تعلم االبداع ميكنها التأثري منذ السنني األوىل يف املتعلم،
وهي «تقوم على مخسة مبادئ على املعلم أن يتقيد هبا ويوفرها للمتعلمني وهي:
-1احرتم أسئلة التالميذ إليك.
-2احرتم خيال التالميذ.
-3أظهر للمتعلم أن ألفكاره قيمة.
-4اًح للمتعلمني بأداء بعض االستجابات دون اشعارهم بتهديد التقومي أو التلويح بشبح االمتحان
-5اربا التقومي ربطا حمكما باألسباب والنتائج ».4
وتورانس حمق إىل حد بعيد ،فاملتعلم حيتاج للحافز من طرف اآلخرين حىت يبدع ،ألن الدافع الذايت إذا مل سد له
حتفيزا خاصة من املعلّم ،الذي له مكانة خاصة لدى املتعلّم ،فإنه لن يربز ويظهر .كما أن املبدع مهما كان ال
ابداعه فهو حباجة إىل اخليال ،ألن االبداع ال يرتبا حيا هو موجود وواقع ،وإال لن يكون ابداعا ،فاإلبداع يكون نتاجه
غري موجود سابقا ،فمتعلّم اللغة مطالب بأن يستعمل اللغة وفق متطلبات مستحدثة وجديدة ال تشابه ما أخذه يف
الدرس (مثال :بناء صورة بيانية ،انتاج فقرة ،حتليل قصيدة .) ...كما أن اعطاء قيمة ألفكار املتعلّم – وإن كانت
خاطئة أو غري معقولة -تدفعه لالهتمام بأية أفكار ينتجها ،والتصحيح أو التقومي يكون فيما بعد ،أما عن التهديد فإنه
لن يرتك مساحة من ا حلرية والتفكري ،ألن ذلك حيصر تفكريه يف وضع ما هو معتاد وسائر ،ا يقتل االبداع ،فاملبدع
-1ينظر :اًاعيل ملحم ،مرجع سابق ،ص59:
- 2أمحد عبد الكرمي اخلويل ،التعبري الكتاب وأساليب تدريسه ،دار الفالح للنشر والتوزيع ،األردن ،ط ،1 :ت ،2004 :ص.15:
-3ينظر :املرجع نفسه ،ص.71 :
 -4ينظر :املرجع نفسه ،ص.78:
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حيتاج للحرية واخليال والتحفيز لكي ينتج اجلديد ،كما أن التقومي الذي يربطه املعلّم بأسباب النتائج-اسابية كانت أو
سلبية -سعله أكثر مرونة يف تقييم التالميذ وهبذا يكون تعامله معهم غري قامع حملاوالت االبداع والتجديد يف االجابات
والبحوث واملواضيع اليت يطلب منهم تناوهلا بالبحث والدراسة .واحلقيقة أن هذا ما يشري إليه دوغالس براون بقوله أن
العالقات الشخصية واجملال الوجداين مها ما نبدأ به يف تعليمنا للغة كمادة تعليمية ،1وذلك أننا عندما نعلّم ونتعلم لغة
ما فإن اهلدف من ذلك هو استعماهلا وفق احتياجاتنا ،وال ميكننا بأي حال من األحوال أن نُغفل أن تعليم اللغة-
كمادة تعليمية -يعتمد على جانب كبري من العاطفة والتفاعل االجتماعي مع املتعلّمني.
 -۳تعلّم َل المشكالت وتنشيط الذاكرة:
أ -أمهية هذا النوع من التعلّم :إن حل املشكالت يعتمد أساسا على معلومات اكتسبها املتعلّم قبل التعرض
للمسألة-املكتسبات القبلية ،-والشعور حبواجز يف حلها ،وهذا ما سيضطره للبحث عن طريقة حللها ،ومن خالل
تفكريه يف احلل فإنه سيوظف معطيات املسألة وفق معلوماته السابقة ،مع العلم أنه ينتقي من بني معلوماته السابقة ما
يوصله إىل حل املسألة وجتاوز العوائق ،ويف حني أخفق يف الوصول للحل ،فإنه حياول إعادة بناء مراحل حله للمسألة،
وهذا هو املطلوب ألنه عملية تقومي تكوينية ومستمرة ،وهذا العمل املتواصل مع خمتلف املسائل وإدماجه ملختلف
معارفه ،يؤدي به الكتساب مهارة خاصة هي القدرة على التفكري حلل املسائل ،وهذا يُظهر أمهية اخلطأ ودوره البالغ يف
تنشيا عملية التفكري.2

وعلى الرغم من أن املتعلّم يضع يف ذهنه مناذج عامة للمسائل اليت قام حبلها ،إال أنه يتخلى عن النماذج يف حال
مصادفة نوع من املسائل مل يتعرض له قبال ،معتربا إياها منوذجا جديدا .3وكما نالحظ أن تعلّم حل املسائل ،يسهم
يفعل املعلومات
يف تنشيا عملية التفكري خاصة تلك اليت تعتمد على اخلطوات املرتابطة واملتسلسلة ومد ة ،وهذا ِّ
املوجودة لدى املتعلّم ،كما أنه يقيس كفاءته يف حل املواقف دون االعتماد على احلفظ بنسبة عالية ،بل إن حفظ
القواعد غري كاف أبدا حلل هذا النوع من املسائل واملشكالت اليت تدفعه للبحث عن العالقات بني القوانني ،والعالقة
بينها وبني معطيات املسألة ،إنه مطالب بتفعيل القوانني وفق املعطيات واملطالب اخلاصة بكل مسألة ،وليس منه تطبيق
القوانني بشكل مباشر ،وبآلية .وهذا بالضبا ما يسعى منهج املقاربة بالكفاءات إىل حتقيقه ،فهي تسعى إلنتاج متعلّم
قادر على استعمال املعرفة إلنتاج احللول ،وليس متعلّما حيفظ املعرفة بآلية ،فتعلّم القواعد النحوية واتقان اإلعراب
يفقدان قيمتهما إذا كان املتعلّم ينتج لغة ال حترتم القواعد النحوية والصرفية واإلمالئية ،وباالنتقال إىل مستوى النصي
جند أن ضبا املتعلّم ملفهوم النما النصي(سواء النما احلجاجي ،أو الوصفي ،)....،يرتبا خبصائص كل منا بعينه
(ويتوصل لذلك يف حتليله لنص حمدد) ،ولكنه أثناء تركيب النص(انتاج نص جديد) ،ال ميكنه أن تار النما بشكل
اعتباطي بل تاره وفقا للموضوع واهلدف من النص(تداوليته) ،وهنا جند أن احلفظ ومعرفة األمناط خبصائصها ال
يكفي ،بل سب أن يبحث عن العالقة بني معلوماته واملطلوب يف نصه اجلديد ،وهنا حيل هذه املشكلة باستخدام
مكتسباته املعرفية.
- 1ينظر :دوغالس براون ،مرجع سابق ،ص.295:
 -2ينظر :ل.ن فريدمانو ي يوكوال ،مرجع سابق ،ص.330، 329 :
3ينظر :املرجع نفسه ،ص.230 :
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ب-شروط جناح تعلم حل املشكالت وتنشيا التفكري:
يف احلقيقة يعترب حل املسائل املتنوعة من أهم خطوات اكتساب كفاءة حل املسائل ،وألن هذا النشاط يعتمد
أساسا على تفكري املتعلم ،واليت تعترب عملية ادراكية داخلية ،فإنه لتفعيلها هتاج إىل شروط عامة تتمثل فيما يلي:1
 وضوح اهلدف من املسألة ،وتوافق املعطيات مع ما هو مطلوب.
 توفر الرغبة واالستعداد لدى املتعلم.
 وجود توافق عقلي واجتماعي ونفسي لدى املتعلم ،لتفادي القلق املعرقل لعملية التفكري املثمر.
وميكن اخلروج ا سبق باملخطا التايل:2

-1
يفعل معلم اللغة اإلدماج في تدريِ ؟:
يف ِّ
بعد الطرح النظري ملفهوم اإلدماج ،والذي متّ ربطه باجلانب التطبيقي يف منهج املقاربة بالكفاءات وبالفعل التعلّمي
خاصة ،سيظل معلّم اللغة متسائال عن اآلليات اليت يتجسد هبا اإلدماج بشكل فعلي وحقيقي يف قاعة الدرس من
حيث احملتوى ،طريقة التدريس ،وسائل التعليم ،التقومي وأدواته ،وسنحاول هنا الرتكيز على الطور الثانوي ،على سبيل
التمثيل ال احلصر.
-1المحتوى :لقد متّ تنصيب جلنة وطنية إلصالح املنظومة الرتبوية يف شهر ماي 2000م ،إلعداد برامج دراسية

وفق منهج املقاربة بالكفاءات ،3وقد بُين حمتوى كتب مادة اللغة العربية – كغريها من املواد -وفق هذا املنهجية ،مع

بيان الكفاءات املستهدفة قبل كل وحدة دراسية ،ا سعلها واضحة للمعلّم ،إضافة إىل بعض الكتب اليت قام الديوان
الوطين للمطبوعات املدرسية كدليل األستاذ الذي يسهل التعامل مع احملتوى وتوظيفه يف العملية التعليمية التعلّمية ،وقد
بين على املنهج الدوري احللزوين الذي يضمن خاصة اإلدماج والتكامل بني املعارف واملفاهيم.

 -1ينظر :اًاعيل ملحم ،مرجع سابق ،ص.93:
-2املخطا يهدف لتوضيح العالقة بني املفاهيم والتعلّمات اليت طرحت سابقا.
 - 3أبوبكر بوزيد ،إصالح الرتبية يف اجلزائر رهانات وإجنازات ،دار القصبة للنشر ،اجلزائر ،د.ط ،ت 2009 :م ،ص.47-46 :
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-2طريقة التدرين :أو الطريقة التعليمية :وهي ذلك اخلطاب الرتبوي الذي ينطلق من املعلّم إىل املتعلّم ،ويكون
هدفه عرض الدرس يف القسم ،1وسب أن تكون الطريقة نابعة من طبيعة املنهج ،وتعترب طريقة التدريس بالوضعية
املشكلة من أنسب وأفضل الطرائق لبناء معارف املتعلّم ،2ألن املعلم بذلك لن يقدم له املعلومة جاهزة بل سينطلق من
ُ
مكتسباته القبلية ،يشعره بوجود مشكلة حيفزه ،ويستفزه الساد حل ما –يكون هو املعلومة اجلديدة -ويف كل مرحلة من
مراحل الدرس يقوم بعملية التقومي وبشكل مستمر وذلك ليوجهه بطريقة غري مباشرة هو الكفاءة املستهدفة .وطريقة
التدريس بالوضعية املشكلة تعتمد أساسا على ثالثة مراحل:3
-1مرحلة عرض املشكلة( :الوضعية املشكلة التعليمية) وفيها يوجه الدرس املتعلمني إىل الوضعية-املشكلة فيحدد
وحيدد الوسائل املطلوبة(وتضم الوسائل املختلفة :السبورة ،الكتاب ،جهاز العرض) ..
هلم أهدافها ويصف آلياهتا ُ
 -2مرحلة التهيئة :وحتصل بفهم معطيات الوضعية ،استيعاب املفاهيم واألفكار ،حتفيز املكتسبات القبلية بانتقاء ما
يناسب الوضعية املطروحة.
-3مرحلة الدراسة والتعلّم :وتتم من خالل:
ضبا املعلومات وانتقاء أفضل وأجنع طريقة للحل ،والتعرف عن املعلومات اجلديدة الالمة للحل وتسجيلها.البحث عن احلل املناسب للمشكلة املطروحة.التقومي :ويتم فيها تقومي احللول املقرتحة من طرف املتعلّمني ،ونقدها نقدا بناء ،وإذا كان العمل مع التالميذباألفواج ،فيمكن مقارنة احللول اليت قدمها كل فوج على السبورة.
وملرحلة التقومي أمهية قصوى ألَّنا تبلور املفاهيم وتفصلها عن غريها ،كما أن اإلجابات املختلفة للمتعلمني تكشف
للمعلّم املواطن اليت ال تزال غامضة وغري واضحة للمعلّم يف الدرس ،كما قد جتعله يعدل من طريقة تدريسه وتوضح
مواطن اخللل والضعف فيها وتكشف له عيوهبا.
إن املعلّم بذلك ال يقدم معرفة جاهزة بل سعل املتعلّم يد ها مع معارفه السابقة وهو يف مرحلة التقومي سواء أثناء
الدرس أو َّنايته (التمرين التطبيقي) ،حيفزه إلساد عالقات بني املفاهيم القدمية واجلديدة ،و بناء عالقات بينها(يف
الدرس) ،ويبتكر عندما تطرأ مشكلة جديدة يف وضعية خمتلفة(الوضعية املستهدفة-اإلدماجية )-وذلك يف َّناية
الوحدة-واليت سنتكلم عنها الحقا.
منوذج لدرس قواعد اللغة العربية :جزم الفعل املضارع باألدوات اليت جتزم فعلني :سنحاول بناء درس مع اإلشارة
ملواضع اإلدماج بالتسطري:

–- 1ينظر :صاحل بلعيد ،دروس يف اللسانيات التطبيقية ،دار هومة ،اجلزائر ،د.ط ،ت2009 :م ،ص.56:
 - 2ينظر :مديرية التعليم الثانوي العام والتقين ،مناهج :السنة األوىل من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،جذع مشرتك علوم وتكنولوجيا.
جذع مشرتك أداب ،الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية .اجلزائر ،د.ط ،ت :مارس .2005
- 3ينظر :املرجع نفسه :ص.18 :
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املرحلة األوىل :مرحلة عرض املشكلة :علينا أن نشري هنا إىل ضرورة تنبيه املتعلم حيوضوع احلصة قبال ،حىت حيضر
الدرس يف البيت ،ذلك عندما يكون يف احلصة يكون على علم بنوعية النشاط(قواعد) واملوضوع(جزم الفعل املضارع
باألدوات اليت جتزم فعلني) ،فال ميكن أن يكون خايل الذهن متاما.
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مرَلة

الدراسة

والتعلّم

ما المعنى المضاف في القِم الثاني؟ هل لك أن معنى الشرط

ن

تحدد المات الجزَ في األفعا المضار ة؟

يحدد المتعلّم ،يعبر
األثر

المعنوي

والنحوي ويعللهما مع
 ..لى َروف وأسماء

لى كم َِم تنقِم األدوات التي تجزَ فعلين؟

َروف رط جازمة

كيف تعرب الحروف؟ لماذا:

بيان

المة

الجزَ(الِكون أوَذف

َرف العلة أو َذف

ألنها تربط بين الفعلين النون)"تصحيح"

بعالَة

رطية ،وألنها

تجزَ فعلين مضار ين.

اإل ارة لى أهمية

تحضير الدر في البيِ

لين لها محل من للمتابعة في القِم.

هل لها محل من األ راب؟

اإل راب

ماذا ن األسماء؟ كيف تَعرب؟

مبنية في محل...

بالجملة اإلسمية.

لماذا لها محل من اال راب؟

ألن من اسم

وفي يطلب مفعوال ب  ،وربط

محال من اال راب مع التعليل؟

محل رفع مبتدأ.

أسماء

من للعاَل ،وما مهما

رط جازمة لغير العاَل +التذكير

ألنها أسماء.

كل فعل متعدي

الَظ "من يِتبح كنزا من المجد يعظم" اَترح بداية الجملة :فهي في معنى الجملة باإل راب.
ال ففعل الشرط لم

الَظ المثا  :مهما يكتم اهلل يعلم؟

يِتوف مفعول  ،ومهما

هل نعربها كة :من؟

يربط بين المعنى

تشير لى مجموع ما واإل راب بشكل صحيح
يحاو اإلنِان كتم .

تعرب :في محل نصب

مفعو ب .

فما محليتها من اإل راب؟

لدينا :أينما :في محل

نصب َرف مكان.

الَظ األمثلة :أينما تذهب أذهب.

كيفما تجلن أجلن.

ما هي أسماء الشرط ؟ هل يرتبط ا رابها بمعناها؟

كيفها :في محل نصب
لى الحا

الَظ :كيفما تكن العائلة يكن أوالدها :كيف هو  ..هو فعل ناَص.
واسم هو" العائلة".

فعل الشرط؟ َدد اسم ؟

هل لك أن تحدد خبر تكن؟؟ ماذا تِتنتج؟

يفهم معنى الحالة

(كيفية الجلو )

التذكير

وأخواتها وأثرهما
الجملة اإلسمية.
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بكان
لى

" كيفما" ،ومن فة كيفما

تعرب في محل نصب

خبر لة"تكن"

يحدد َالة النصب

كحالة

ا رابية

األفعا الناَصة

لخبر

جتدر

والبد من اإلشارة هنا إىل أن عميلة اإلدماج متواصلة طوال الدرس وبلغة عربية فصحى سليمة حتقق انغماسا لغويا
للمتعلّم فهو يسمع لغة سليمة ويُطالب باإلجابة هبا ،وترافقها يف نفس الوقت عملية التقومي التكويين(املستمر طوال
احلصة) ،ويكون احلوار تفاعليا دائرا بني املتعلمني واملتعلّم ،بإجابات منظمة(طريقة املناقشة واحلوار ،)1وقد يضطر املعلّم
إىل تغيري طريقة السؤال أو تبسيطه أو تفكيكه إذا كان مركبا ،فاملعلم سب أن يراعي املستوى العام لتالميذه ،وإذا
اضطر إ ىل تغيري الطريقة أو أي جزء من الدرس فالبد أن يفعل ذلك من دون إحداث شرخ ظاهر أو انقطاع يف
الدرس ،وهذا بالضبا ما يقصده ديغوالس براون بقوله خماطبا املعلم« :إن أية طريقة مهما تكن جذابة لك ،ومهما تبد
مفيدة لك ،فإن أفضل طريقة هي تلك اليت تستخلصها أنت بصياغتك الشخصية ،واختيارك ومراجعتك هلا» ،2فاملعلم
يقوم طريقة تدريسه يف نفس ذلك الوقت الذي يقوم فيه تالميذه وعليه أن يدمج معارفه البيداغوجية و رج من وضع
املشكل-عدم استيعاب أو جتاوب املتعلّمني -ويقوم طريقة تعليميه ليصل إىل أفضل النتائج.
- 1ينظر :حممد صاحل حثروب ،مرجع سابق ،ص87 :
- 2ديغوالس براون ،مرجع سابق ،ص.34 :
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-3التقويم وآليات  :مل يعد التقومي رد عملية َّنائية حتدد الفائز أو املخفق ،ونقصد هبذا االمتحان ،بل إن التقومي
هو عملية خمتلفة متاما يف منهج املقاربة يف الكفاءات ،فالتقومي «هو موعة منظمة من األدلة تبني إذا ما جرت بالفعل
تغريات على موعة من املتعلمني ،مع حتديد مقدار ودرجة ذلك التغيري على التلميذ املفرد()...هو األسلوب العلمي
الذي يتم من خالله تشخيص دقيق للظاهرة موضوع التقومي وتعديل مسارها » ،1ولو نبحث عن التقومي يف الدرس
السابق فسنجد أنواع التقومي الثالثة:
التقومي التشخيصي :وهو معرفة مقدار ما عند املتعلّم يف بداية الدرس من معارف وتقوميها ،فذلك يساعد املعلم
على بناء وضعية انطالق جيدة ،2وميكنه أن يع ّدهلا إذا وجد املستوى خمتلفا عما توقعه ،مثال لو وجد املتعلّمني يفرقون
بني أدوات النصب واجلزم ،يتخطى تلك املعلومة ..وهكذا.
التقومي التكويين البنائي :هو تقومي يتم داخل القسم وأثناء الدرس ويهدف لتحديد ما إذا كان التعلّم يسري وفق ما
ُخطا له ،حبيث يوفر هذا التقومي تغذية راجعة يستطيع فيها املعلّم تعديل الطريقة أو الوسيلة أو األسلوب 3إذا ما
الحظ أن املتعلّم يواجه صعوبة ما يف متابعة إدماج معارفه أو ربطها ببعضها البعض ،وقد يغري املعلم طريقة طرح
السؤال ،أ و يدونه على السبورة أو يستعني برسم ختطيطي ،وقد يستعني بإجابة أحد املتعلمني أو يطلب منه شرحها،
من أجل أن يكون التقومي التكويين ناجحا.
ويتم يف َّناية الدرس أو الوحدة أو السنة الدراسية ،واهلدف منه إجناز جرد ملا متَّ الوصول إليه من
التقومي التحصيليُّ :
معارف وكفاءات ،4وقد يكون على شكل مترين تطبيقي ،أو وضعية مستهدفة أو مشروعا أو اختبارا.
-4الوضعية المِتهدفة :تدخل الوضعية املستهدفة يف باب التقومي التحصيلي ،ولكنها تتميز بربوز خاصية
اإلدماج فيها وبشكل واضح ،وهي تعترب مهمة جدا يف منهج املقاربة بالكفاءات ألَّنا تربا تعلمات املتعلّم بواقعه
املعا  .فالوضعية املستهدفة(اإلدماجية) :تعلّم التلميذ إدماج مكتسباته وتبني مدى كفاءته ،كما يتم فيها إجناز العمل
بشكل فردي وبصورة خاصة فكل متعلّم يقدم عمله منفردا وحبرية ،كما أَّنا تتميز بكوَّنا يف آخر الوحدة التعلمية أي
أَّنا ال إلدماج املعارف الفعلية اليت أصبحت فعال من مكتسبات املتعلّم ،كما أَّنا وضعية قريبة من وضعية فعلية

 - 1حممد صاحل حثروب ،مرجع سابق ،ص.117 :
- 2ينظر :املرجع السابق ،ص125 :
- 3ينظر :املرجع نفسه ،ص.125 :
- 4ينظر :املرجع نفسه ،ص.129 :
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معيشة ،1فكيف يبين املعلم وضعية إدماجية تتحقق فيها هذا اخلصائص؟ لنجيب على هذاالسؤال سب أوال أن هدد
مكونات الوضعية اإلدماجية.
*مكونات الوضعية اإلدماجية:
تتكون الوضعية من ثالثة عناصر أساسية وهي:
 الرافد :وهو النص بشكل أساسي يف مادة اللغة العربية ،أما الرافد بشكل عام فهو « :موع
العناصر املادية اليت تُقدَّم للمتعلّم مثال :نص مكتوب ،مسألة ،صور ،خمطا ،2»...وقد يُصطلح عليه
بالسند ،3ويشرتط يف هذا الرافد ليكون فعاال مايلي:4
مناسبة السياق :أي أ ّن سياقه (ظروف السند) قريبة من حياة املتعلّم واهتماماته.اتسام املعلومات واملعطيات فيه بالتكامل والتناسق.وظيفية حبيث حتدد اهلدف من املنتوج بتمكني املتعلّمني من اجناز العمل املطلوب.5
متس هذه
 التعليمات :وهي الشروط اخلاصة باإلجناز املبلّغة إىل املتعلّم بصورة واضحة ،على أن ّ
التعليمات كل عناصر العمل املنتظر :من الناحية الفكرية والشكلية واملعنوية.6
 اإلنتاج املنتظر بعد الوضعية :وهو ما ينتجه املتعلّم على أن يوافق الشروط السابقة قدر اإلمكان،
وهنا تظهر كفاءة املتعلّم. 7
ألَّنا تظهر مدى فهم املتعلّم واستيعابه للمعارف فحسب ،بل
وبالتايل فإ ّن للوضعية اإلدماجية أمهية بالغة ،ليس ّ
ألَّنا توفر له الظروف لتوظيف هذه املعارف بشكل فعلي من جهة ،وادماجها مع مكتسباته القبلية من جهة أخرى،
ّ
وهلذا جند بأ ّن «وضعيات اإلدماج توظف بعد اكتساب موعة من التعلّمات اجلزئية قصد إدماجها( )...وهي تصلح
أيضا لتحقيق التعلّم ،عندما نستعملها لتدريب املتعلّمني على إدماج مكتسباهتم وتنمية كفاياهتم» ،8ومنه فإ ّن للوضعية
اإلدماجية دورا كبريا يف بناء وتنمية الكفاءة اإلدماجية للمتعلّم.

 - 1ينظر :اللجنة الوطنية للمناهج املتخصصة مادة اللغة العربية ،مشروع الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة األوىل من التعليم الثانوي العام
والتكنولوجي ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلزائر ،د .ط ،ت2005 :م ،ص.6 :
 - 2حممد صاحل حثروب ،مرجع سابق  ،ص.48 :
 - 3ينظر :شرقي حليمة.بوساحة جناة ،بيداغوجية املقاربة بالكفاءات يف املمارسة التعليمية ،ملتقى التكوين بالكفايات يف الرتبية ،لة
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،عدد خاص ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة .اجلزائر ،ت2011 :م.ص.60 :
 - 4ينظر :املرجع نفسه والصفحة..
 - 5ينظر :حممد صاحل حثروب ،مرجع سابق ،ص.48 :
 - 6ينظر :دراجي سعيدي .سليمان بوزيان .جناة بوزيان .مدين شحامي ،دليل األستاذ .السنة الثالثة من التعليم الثانوي ،الديوان الوطين
للمطبوعات املدرسية ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلزائر ،د .ط ،د.ت ،.ص.9 :
 - 7ينظر :املرجع نفسه والصغحة..
 - 8املركز الوطين للتجديد والتجريب ،دليل بيداغوجيا اإلدماج ،وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي ،الرباط.
اململكة املغربية ،د.ط ،د.ت ،ص.47 .46 :
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ولنستفد هنا من نفس الوحدة اليت أخذنا منها درس القواعد(الوحدة األوىل يف كتاب السنة األوىل ثانوي جذع
مشرتك آداب واليت تدور حول احالل السلم بني قبيليت عبس وذبيان والذ ذكر يف قصيدة زهري بن أب سلمى) ،ونقرتح
الوضعية املستهدفة التالية:
*الرافد :نادى زهري بن أب سلمى بالسلم والصلح ومدح صنيع السيدين إلحالهلما السلم بني قبيليت عبس وذبيان،
فاحلرب ال جتلب إال التعاسة واملعاناة ،واحلقيقة أن التسامح والسلم مطلبان انسانيان هلما انعكاساهتما االسابية اليت
متس كل االت احلياة.
*التعليمات :حتدث يف فقرة عن دور التسامح والصلح يف استقرار وتطور اجملتمع ،مستدال بواقع الدول العربية
الشقيقة ،موظفا تشبيها وأداة جتزم فعلني.
*االنتاج املنتظر :يُنتظر من التلميذ أن ينتج نصا حجاجيا ،وقد استخدم فيه أدلة من الواقع على أمهية السلم
والتسامح(يذكر حال سوريا ،ليبيا ،اليمن ،)..يربا بني التسامح والسلم واألمن مث يطور الفكرة ويربطها باالستقرار
والتطور الذي تتميز به اجملتمعات املستقرة.
مع توظيفه للتعليمة البالغية(التشبيه) ،والتعليمة النحوية(استعمال أداة جتزم فعلني) وبشكل صحيح وعفوي ،أيأن ال يكون التوظيف قصريا.
ومن اجللّي هنا أن املتعلّم سيدمج عدة معارف وسند عدة كفاءات غري مطلوبة بشكل صريح يف الوضعيةاإلدماجية ،ككفاءة اخلا ،وكفاءة التعبري ،...فهذه فرصة للمعلّم كي ي ّقم املتعلّم ويعرف مستواه احلقيقي.
-5بيداغوجيا المشروع:
إن هذا العنصر من أهم املميزات اليت متيز منهج املقاربة بالكفاءات عن غريه ،ليس من حيث خاصية اإلدماج
فحسب ،بل ألن بيداغوجيا اإلدماج يفتح اجملال للتعلّم اإلبداعي ،ليس هذا فحسب بل إن الطريقة املتبعة هنا يُصطلح
عليها بـ"طريقة املهام واالستكشاف".
فبيداغوجيا املشروع« :هو أسلوب تعليمي يضع املتعلّم أو موعة من املتعلمني يف وضعية التعبري عن :رغبات أو
حاجات ،طموحات أو تساؤالت( )...وكذا يف وضعية التخطيا الفردي أو اجلماعي للمشروع ومعايشته .إن
بيداغوجيا املشروع تعد إمدادا للطرائق النشطة اليت جتعل املتعلمني يربهنون على قدرهتم املعرفية-الفعلية -حيث تقرتح
عليهم إجناز أعمال فعلية يدعون فيها إىل تسخري خمتلف مكتسباهتم املالئمة» ،1وقد نتساءل عن دور املعلم هنا
ونوضحه يايراد التعريف التايل لطريقة املهام واالستكشاف« :هي اليت يتم بواسطتها اعتماد املتعلمني على عملياهتم
العقلية ومصادرهم املادية(الوسائل واألدوات) الكتشاف املفاهيم واملعارف املستهدفة» ،2وبالتايل فدور املعلّم ال يتعدى
 - 1مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،مرجع سابق ،ص.20 :
- 2حممد صاحل حثروب ،مرجع سابق ،ص.91:
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التوجيه يف بداية املشروع وتفويج املتعلمني –إذا كان املشروع موجها جملموعة -وأخريا تقومي العمل أثناء اإلجناز ويف آخر
اإلجناز.
فضمان استقاللية عمل املتعلمني عن املعلم ،واكتفاؤه بالتلميح والتوجيه ،هو ما يوفر حرية العمل للمتعلمني ،كما
أن املعلم مطالب بتوفري أية وسائل يقرتحها املتعلّم خاصة إذا كانت ختدم الكفاءة املستهدفة ،وال نشري هنا إىل الوسائل
املادية فقا (كجهاز العرض ،احلاسوب ،أوراق العرض )...بل حىت الوسائل املعرفية منها كمنهجية العمل والوسائل
اإلجرائية الناجعة ،..1وكما هو مالحظ فإن تكوين متعلّم قادر على البحث بشكل مستقل ومبدع وميكنه التكيف مع
أي وضع جديد ،ويتقن إدماج معارفه هو اهلدف األساسي لبيداغوجيا املشروع ،وهو يف نفس الوقت ما يسعى منهج
املقاربة بالكفاءات الوصول إليه.
ولنقرتح مشروعا من نفس الوحدة (الوحدة األوىل"الصلح يف العصر اجلاهلي :قصيدة زهري بن أب سلمى" يف برنامج
السنة األوىل ثانوي -جذع مشرتك آداب  ،)-حيث يتم تكليف املتعلّمني بتنظيم معرض حول السلم والسالم ،وذلك
بالرجوع إىل خمتلف املصادر واملراجع ،والرتكيز على اجلانب األدب ،وهنا جتدر اإلشارة إىل أن الكثري من األساتذة الذين
قاموا هبذا يف امليدان-حيا فيهم أنا كأستاذة تعليم ثانوي -قد الحظوا نشاطا منقطع النظري عند املتعلّمني ،فقد قاموا
جبمع القصائد اليت تتحدث عن السلم والسالم-ومن خمتلف العصور األدبية -وقاموا بكتابة اجملالت احلائطية ،ومجع
املعلومات حول املناطق اليت تعاين من احلروب(صور -مقاالت) ،حىت أن بعضهم قام بكتابة مقاالت حول السلم
والسالم بلغته اخلاصة ،كما قدموا عروضا باستعمال جهاز العرض ،كما قام بعضهم بربا فكرة السلم والسالم
باإلسالم ،وبعضهم بالثورة اجلزائرية ،...وهنا يبدو أن املتعلمني قد استطاعوا تطوير الفكرة وأبدعوا ،بل إن أفضل ما يف
األمر أَّنم وظفوا اللغة العربية الفصحى وأد وا معارفهم اللغوية املختلفة و يف أكثر من ال ومل يعد التعبري الكتاب فقا
أو الوضعية اإلدماجية (املستهدفة) أو حل موضوع االختبار أو درس اللغة العربية هي الفرص الوحيدة لتوظيف اللغة
العربية الفصحى ،بل إن "املشروع" أتاح له أن يستعمل اللغة بدافعية أكثر وحتفيز ذايت أقوى ،وهذا هو التعلّم اهلادف
الذي نريد حتقيقه يف مدارسنا ،ذلك أنه متّ توفري ال لتداولية اللغة العربية وبشكل فعال.
خالصة وتوصيات:
وميكن أن خنلص يف األخري إىل أنّه على املعلّم أن يدرك أن أخطر وأهم جديد بُين عليه منهج املقاربة بالكفاءات،

أال وهو خاصية اإلدماج من أجل التوظيف الفعال ،ألن هذا ما يضمن بناء كفاءة لغوية متميزة بالنسبة لكل متعلّم

على حدة ،وعليه أن يسعى يف كل درس ( مهما كان نوع النشاط :دراسة نص أدب-دراسة نص تواصلي-قواعد-
بالغة -تعبري كتاب -وضعية إدماجية) لتفعيل هذه اخلاصية ،فعلى قدر ما تكون مفيدة للمتعلّم ،فستكون مفيدة له
تيسر عليه توجيه تالميذه وتعليمهم كيف يتعلّمون ،ولعل أكرب عائق سيواجهه هنا هو ضعف املكتسبات
أيضا ألَّنا ّ
ويقوم طريقة تعليمه،
القبلية أو انعدامها أو اختالط املفاهيم السابقة وعدم وضوحها ،وعليه حينها أن يبتكر هو اآلخر ِّ
 - 1ينظر :املرجع نفسه ،ص.93 :
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وعليه أن يعترب األمر وضعية ُمشكلة وحياول اساد حل هلا ،كما ميكنه أن يستعمل بيداغوجيا املشروع ليتمكن من حل

هذه املشكلة ،وذلك بتكليف املتعلّمني الذين يعانون ضعفا يف املستوى -ولوحدهم-حيشاريع لغوية وأدبية حمددة جتعلهم
يواكبون بقية زمالئهم ،فال يؤثر ذلك على سريورة الدروس والربنامج السنوي ،يف حني يؤيت أكله ،وأخريا على املعلم أن
يدرك أن منهج املقاربة بالكفاءات-بيداغوجيا اإلدماج -هو منهج مل يركز على كيفية التعلّم بل على كيفية التعليم
أيضا.
على أ ّن املوضوع يبقى يف حاجة ماسة إىل دراسات ومقاربات ميدانية بإشراك خمتلف األطراف الفاعلة ،من أجل
الوقوف على أهم املالحظات إسابية كانت أم سلبية ،يف سبيل تثمني ما يفيد ومعاجلة النقائص ،أل ّن اهلدف والتحدي
تتبوأ مكانتها
يتمثّل يف ضرورة البحث عن السبل الكفيلة بالنهوض باللغة العربية تعليما وتعلّما ودراسة وحبثا ،حىت ّ
احلقيقة هبا إقليميا وعامليا.

صنا ة المعجم وتحديات العصر

َراءة في جمع المادة ونشر المعجم
الدكتور عمرو مدكور
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قسم اللغة العربية  ،كلية اآلداب والعلوم ،جامعة قطر
ملخص البحث
بقي املعجم يف صورة اإلصدار الورقي ميلي عليه موعة من اخلصائص بدءا من اختيار املداخل مرورا حيعاجلة املدخل
صرفيا ودالليا ،وانتهاء حبجمه ،وتطويره ،ومع بروز عصر العوملة وأدواهتا التواصلية واحلاسوبية ،وتنوع الربامج احلاسوبية -
وخاصة برامج الذكاء االصطناعي مثل؛ التعرف اآليل على الكلمة ،والنطق اآليل للنص املكتوب ،وشكل النص،
وكذلك التحليل الصريف والداليل الرتكييب ،واالختصار -واجه املعجم الورقي هذه الطفرة؛ حيث ُو ِض َع يف موقف متأخر
عن القفزة الزمنية واحلضارية ،ومن هنا يعمل البحث على درس صناعة املعاجم وأثر العوملة عليها ،ويناقش البحث
منوذجني هلذا التأثري .أوهلما :مجع املادة ،وثانيهما :قضايا النشر املعجمي.

أوال  -جمع المادة المعجمية:

ويعرض فيها ألثر االنفجار املعريف واللغوي يف املدونة العربية املفرتضة ،ويالحظ ذلك يف املفردات الدخيلة
واملعربة ،كما يالحظه على املستوى الداليل حيث التغري الداليل السريع للمفردات ،فيالحظ شيوع األلفاظ وقلة
استخدامها ،وأثر تكنولوجيا االتصاالت يف ذلك ،فيالحظ الكلمات املوضة اليت تطلق يف الصحافة ومواقع التواصل،
وال تلبث أن ختتفي.
ثانيا -نشر المعجم

ويناقش شكل النشر املعجمي أي وسيلة نقل املعجم إىل املستعمل ،وأثر التكنولوجيا املعاصرة يف ذلك؛ فإذا
كان النشر الورقي يتسم بالثبات ،فإن النشر اإللكرتوين يتسم بالتغري والتطور .ويفيد البحث من التجارب املعجمية
العربية املعاصرة بدءا من املعجم الوسيا والوجيز جملمع اللغة العربية ،واملعجم العرب األساسي للمنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم ،وهو معجم موجه ملتعلم العربية من غري أبنائها ،وكذلك املعجم العرب بني يديك ،وهو معجم تابع
لسلسة العربية بني يديك ،وهي سلسلة تعليمية لغري الناطقني بالعربية ،ومعجم اللغة العربية املعاصرة للدكتور أمحد خمتار
عمر وفريق عمل .وهو معجم كبري احلجم يعمل على رصد العربية املعاصرة ،وقد قدم هذا املعجم يف صورتني ورقية
وحاسوبية .ويناقش أثر شكل النشر املعجمي يف ترتيب املداخل بني املعجمني؛ الورقي واحلاسوب ،ومعاجلة الضبا
واهلجاء ومعاجلة املعىن بني املعجمني ،الورقي واحلاسوب.
تمهيد :مفهوَ المعجم.

المعنى اللغوي.
أ-
ٰ

تعود كلمة املعجم إ ٰىل األصل الثالثي (ع ج م) ،ويقول ابن فارس«:العني واجليم وامليم ثالثة أصول :أحدها
على عض ومذاقة»( ،)1ويهمنا هنا األصل األول ،وهو
على صالبة وشدة ،واآلخر ٰ
على سكوت وصمت ،واآلخر ٰ
يدل ٰ
على السكوت والصمت ،ومن هذه الداللة جند أن األعجم هو الذي ال يفصح( .)2وملا كان
داللة العني واجليم وامليم ٰ
معىن الغموض وعدم الوضوح صارت من دالالت (ع ج م) الغموض ،وعندما نأيت
السكوت – يف األغلب – حيمل ٰ
الع ْج َمة أي الغموض «قال ابن جين :أعجمت
لصيغة (أَفعل) جند من دالالت اهلمزة اإلزالة ،فيكون أعجم ٰ
حيعىن أزال ُ
الكتاب فجاءت فعَّ ْلت للسلب أيضا كما جاءت أفعلت»(.)3
عجمت
الكتاب أزلت استعجامه ...وقالواَّ :
َ
( )1املقاييس  /عجم.
( )2انظر العني ،املقاييس ،لسان العرب ،املعجم الوسيا  /عجم.
( )3اللسان  /عجم.
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وملا كان احلرف العرب يتشابه بدون النقا فالباء ،والتاء ،والثاء تتشابه متاما من غري نقا ،وهكذا كثري من
ِ
وعجمه أي نقطه( .)1ومن هنا ننتقل إ ٰىل تسمية احلروف
(ع ْجما) ،وأ َْع َجم احلرف َّ
احلروف...إخلًُ ،ي النَـ ْقا للحرف َ
اهلجائية أ ب..ي حبروف امل ْع َجم .قال ابن األثري« :حروف املعجم حروف أ ب ت ثً...يت بذلك من التعجيم،
ُ
الع ْج َمة بالنقا»( ،)2وقد ًيت احلروف كلها حروف املعجم مع أَّنا ال تنقا كلها ،وإمنا ينقا بعضها؛ ألنه
وهو إزالة ُ
إذا نقا بعضها وترك البعض اآلخر زالت العجمة عنها مجيعا.
معىن (حروف املعجم)؛ فمنهم من قال :حبذف املوصوف -حينزلة مسجد
واختلف القدماء يف تفسري ٰ
()3
ويرى ابن منظور أَّنا علي
اجلامع -أي حروف اخلا املعجم أو حروف الكالم املعجم ،ومييل هلذا الرأي ابن فارس ٰ ،
املعجم مصدر ،كقولنا
سبيل اإلضافةٰ ،
املعجم) حينزلة اإلعجام فكلمة َ
ويرى املربد :أن كلمة املعجم يف قولنا (حروف َ
أدخلته مدخال أي إدخاال ،أي أن هذه احلروف من شأَّنا اإلعجام إلزالة اللبس.
على معجم الفريوزآبادي الذي أًاه
وهناك مصطلح آخر يرادف كلمة املعجم هو (القاموس) ،وهو علم ٰ
(القاموس احمليا) ومعناه البحر األعظم ،أو البحر ،أو أبعد نقطة فيه( .)4فلما اشتهر بني دارسي اللغة وشاع
استخدامه ،تَـ َو َّسع املعىن وانتقل إىل مفهوم اصطالحي عام ،وصار مرادفا ملصطلح املعجم(.)5

المعنى االصطالَي.
ب-
ٰ

على حروف املعجم»( .)6وعّرف
ا لفظة
عرف املعجم الوسي ُ
(املعجم) بقوله« :ديوان ملفردات اللغة مرتَّب ٰ
َ
ّ
املعجم بقوله« :كتاب يضم مفردات لغوية مرتبة ترتيبا معينا ،وشرحا هلذه املفردات ،أو ذكر ما
املعجم األساسي لفظة َ
احملتوى (مفردات اللغة) ،والرتتيب،
أخرى»( .)7وقد الحظ املعجم األساسي أربعة مالمح يف التعريف هي؛
ٰ
يقابلها بلغة ٰ
أخرى؛ ويكون هذا يف املعاجم الثنائية أو متعددة اللغات ،يف حني الحظ الوسيا ملمحني
والشرح ،وذكر املقابل بلغة ٰ
احملتوى والرتتيب.
مها:
ٰ
وعموما فإن اللغويني يقصدون باملعجم :الكتاب الذي يضم مفردات لغة ما ،ويثبت هجاءها ،ونطقها،
على األقل ،مع ترتيب هذه
وداللتها ،واستعماهلا يف الرتاكيب املختلفة ،ومرادفتها ،واشتقاقها ،أو أحد هذه اجلوانب ٰ
املفردات بصورة من صور الرتتيب غالبا ما تكون هجائية(.)8
ويمكن أن نصنف المعاجم وفق نظرات مختلفة منها؛ التصنيف َِب الترتيب ،وَِب العموَ

والخصوص ،ونوع المِتعمل ،وَجم المعجم ،ومن َيث الفترة الزمنية التي يمثلها .كما ميكن تصنيف املعاجم

من حيث الشكل فتقسم إ ٰىل :معاجم ورَية :وهي اليت تطبع يف شكل كتاب ،ومعاجم لكترونية :ومتثل قاعدة

بيانات ختزن يف حاسب آيل ،ومعاجم في كل َرص مضغوط ( :)CDيستخدم من خالل احلاسب اآليل( ،)9و

( )1الصحاح ،اللسان  /عجم.
( )2اللسان  /عجم.
( )3املقاييس ،اللسان  /عجم.
( )4القاموس احمليا ص  ،34قمس.
( )5انظر الوسيا ط / 3قمس ،واملعجم العرب األساسي  /قمس.
( )6الوسيا ط / 3عجم.
( )7املعجم العرب األساسي  /عجم.
( )8انظر البحث اللغوي عند العرب ص  ،162االجتاهات احلديثة يف صناعة املعجمات .لة اجملمع .86/ 40
 9مر االستخدام احلاسوب للمعاجم حيراحل متعددة أوهلا التحليل املعجمي؛ مثل جذور لسان العرب والصحاح وغريها بالتعاون بني
لغويني وحاسوبيني ،مث كان إصدار املعاجم القدمية يف إصدارات حاسوبية اللسان وغريه ،مث جاءت املواقع عل اإلنرتنت لتقدم خدمة البحث
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المعاجم الصوتية الناطقة( .)1ويهتم البحث هبذا التصنيف وتأثريه على مكونات املعجم ،بل وعلى منهجية تصنيف
املعاجم سابقة الذكر.

ويقصد البحث بالمعجم الحاسوبي املعاجم اليت تقدم من خالل اإلسطوانات املضغوطة ،أو حتفظ على

احلاسوب.

أوال :جمع المادة المعجمية.

تضع املعاجم الورقية نصب عينها مستخدما بعينه ،وبناء على ذلك تضع منهجها جلمع املادة؛ فاملعاجم
الورقية ختتلف يف اختيار مداخلها حسب اهلدف منها ،وطبيعة مستخدمي املعجم؛ فاملعجمات الكبرية وخاصة التار ية
معىن ،أما املعاجم املتوسطة والصغرية فعليها أن تنتقي من اللغة ،ما يتناسب
سب أن تذكر كل كلمة يف اللغة ،وكل ٰ
وطبيعتها .وإذا كان اجلمع ال ميثل مشكلة للمعاجم الكبرية؛ ألَّنا تذكر كل كلمات اللغة حيعانيها املختلفة ،فإنه يـُ َع ّد
مشكلة أساسية يف املعاجم املتوسطة والصغرية اليت تنتقي مداخلها من بني كلمات اللغة .والسؤال الذي يواجهها هو
أي املداخل يذكر وأيّها يستبعد؟ ولإلجابة عن هذا السؤال البد من أن تضع هذه املعاجم أساسا الختيارها للمداخل.
ّ
على ذوق واضع أو واضعي املعجم يف االختيار ،والنظرة
وال رج هذا األساس عن؛ النظرة الذاتية اليت تعتمد ٰ
الموضو ية اليت تعتمد أساسا علميا يف اختيار املداخل(.)2

لكن مشكلة حجم املعجم ال متثل عائقا أمام املعجم احلاسوب؛ لذلك فجمع املداخل ال ميثل مشكلة أمام
املعجمي احلاسوب؛ فاملعجمي ميكنه أن سمع كل ألفاظ اللغة ،ويقوم على معاجلتها ،و تار مستعمل املعجم املدخل
الذي يريد البحث عنه.
وهناك قضية أخرى تثريها حتديات العصر وهي قضية املنت اللغوي الذي ميثل مرجع مجع املادة اللغوية
للمعجم؛ إذ ال شك يف أن العصر حيمل كثريا من حماور التشابك والتداخل التواصلي الذي يعتمد اللغة وسيلة فمن
حمطات فضائية تستخدم العربية الفصيحة يف كثري أو بعض من برا ها كاجلزيرة والعربية وغريها من الفضائيات ،وكذلك
الصحافة الورقية ومواقعها اإللكرتونية على الشبكة العاملية (اإلنرتنت) ،وتأيت وسائل االتصال الكتابية والصوتية
والسمعية الصوتية اليت املرفوعة على الشبكة العاملية ،وهذه املادة تتسم بعد ثبات بعض من مكوناهتا كلمات وتراكيب؛
فهي سريعة التغري والتحرك والظهور واالختفاء صوتيًّا ودالليًّا.
إن سيل املفردات املعربة عن طريق الصحافة ووسائل التواصل االجتماعي مع عصر العوملة وحتول العامل إىل
قرية صغرية تفرض حتديات غري مسبوقة على اللغة متنا وتركيبا؛ فمثل الكلمات اآلتية مع كثرة ترددها وشيوعها ستدخل
–وقد دخل بعضها بالفعل -املعجم اللغوي ،وليست اإلشكالية فقا يف تسجيلها بني جنبات املعجم مفردات لغوية
شائعة ،بل إَّنا يف املستقبل املنظور متثل أداة حفر يف البنية الرتكيبية للغة ،وتصبح نواة لرتاكيب جديدة غري نابعة من
تطور طبيعي للغة ،إَّنا أزمة إنتاج املعرفة والصناعة ووسائل التواصل اليت تفرض هيمنة سريعة على اللسان ال تستطيع
األقالم العربية أن تواجه سرعة انتشارها ،فإذا كان اللغويون من قرن يشعرون باملعانة أمام الوافداللغوي ،ومل تكن وسائل
التواصل تفرض هيمنة االنتقال الربقي للمفردات اليت صارت حتتل موقعا متقدما يف االستخدام الفعلي من أبناء اجلماعة
يف املعاجم ،وأخريا أخذت املعاجم احلديثة (معجم اللغة العربية املعاصرة) تصدر يف شكلني ورقي وحاسوب ،وتأيت املرحلة احلاسوبية اخلالصة
اليت يدعو إليها البحث.
( )1صناعة املعجم احلديث ص .62 ،61
 2املعجم العرب املعاصر ،د /عمرو مدكور ،دار البصائر،ص .96
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اللغوية ،فإن املشكلة مع الظرف احلايل أعقد وأسرع عمال وأشد أثرا؛ إذ نرى الكلمات األجنبية تشيع يف الفضاء
اإللكرتوين ،وهو ما يؤثر يف إحصاء شيوع األألفاظ ،ومثال ذلك األلفاظ الدالة على أعمال تواصلية حديثة :وتأيت
كلمات التواصل االجتماعي (تويتة وفيس  ،مسج ،بوست /بوستات -هاشتاج) ،ونظرة سريعة إىل قائمة ببعض
الكلمات املستعملة على تلك املواقع ميكن أن يعني على تصور اإلشكالية اليت هن بصددها ،وهذا مثال هلا:
الكلمة

اجملال الداليل

أوباما -بوتني -رسني -كاتر -كارفور -هايرب

اسم علم

أفيش-إمييل -بلوتوث -بوست -بوستات -تويتة -سينما -مسج

تواصل إلكرتوين

اسرتاتيجية -صاروخ بالسيت

حرب

إنيب -برتوجيت -بلياردو -البيسبول -اجلولف -ستيشن -فيفا

رياضة

أكادميية -بيولوجيا -فيزيا

علم

إسالموفوبيا -برجوازية -برمجاتية -بروليتاريا

مذاهب

جالكسي -موتور -نوت

معدات

كذلك ميكننا أن نالحظ يف منت اللغة كلمات عربية تطفو على سطح األحداث فتشيع يف حلظة معينة مث
تعاود االختفاء ،وهذا احلركية السريعة –الظهور واالختفاء -ال تقارن باحلركية اللغوية املعتادة فيما قبل مئة عام .إننا
ت ،ومن ذلك أًاء مواطن ثورات الربيع العرب
جنابه بكلمات عربية أعالم؛ أو صفات أو أفعال تنمو استعماليًّا مث َختْ ُف ُ
(النوف -الربيقة -احلويلة )...إىل آخره من مئات األلفاظ اليت تفرضها حلظة إعالمية معينة تتبع تسليا الضوء
اإلعالمي حلادثة فردية أو غريها ا سعل ألفاظا بعينها تطفو على سطح االستخدام اللغوي ،إال أَّنا تعاود االنزواء بعد
فرتة .بل إن األمر يتعدى أًاء األعالم إىل كلمات من منت اللغة تبعث الكلمة من جديد على السنة أبناء اللغة؛ ومن
ذلك كلمة (العلج /العلوج) اليت وردت على لسان سياسي عرب يف أثناء الغزو األمريكي للعراق ،وصارت الكلمتان
وخاصة اجلمع موضة شائعة على لسان الصحفيني واإلعالميني ،وبعد فرتة هدأت الكلمتان وعادتا إىل التواري ثانية،
وميكننا أن نطلق على مثل هذه الكلمات (كلمات املوضعة) (اآلنية /الوقتية) يف التغطيات الصحفية
إن العوملة لتطغى بلغتها ووسائلها على اللغات احمللية بآالف الكلمات املستعملة على نطاق واسع يف لغة
اإلعالم (الصحافة التلفزيزن اإلذاعة ،التواصل االجتماعي واإلنرتنت) ،صحيح أن كثريا من هذه الكلمات متثل أعالما
إال أن الكثري أيضا يعرب عن مفاهيم ،واخلطورة يف أن شيوع هذه الكلمات سعل أي مدونة عربية مليئة هبذه املداخل
الكلمية اليت تؤثر يف اإلحصاء ،فقد جند أعالما مثل (بو ) يف قائمة كلمات معاجم شائعة ،وعلى الرغم من أمهية
استبعاد األعالم يف العمل املعجمي للتفريق بني املعجم واملوسوعة ،فإن بعض األعالم قد تضمن يف املعجم.

ثانياَ :ضايا نشر المعجم.

أ -ترتيب المداخل بين المعجمين؛ الورَي والحاسوبي.
تنقسم املعاجم الورقية إىل :معاجم املعاين ،ومعاجم األلفاظ اليت تنقسم بدورها إىل معاجم الرتتيب الصويت
مثل العني للخليل - ،معاجم الرتتيب األلفبائي وتنقسم بدورها إ ٰىل :الرتتيب حبسب أوائل الكلمات بعد التجريد من
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الزوائد مثل معجم أساس البالغة للزخمشري ،و الرتتيب حبسب أوائل الكلمات دون جتريد من الزوائد مثل معجم الرائد
جلربان مسعود ،و الرتتيب حبسب أواخر الكلمات بعد التجريد من الزوائد مثل الصحاح للجوهري.
واملعجم احلاسوب املوجود اآلن -معجم اللغة العربية املعاصرة -صدر يف شكلني؛ ورقي ،وحاسوب على
إسطوانة مد ة ،والنسخة احلاسوبية تقدم خيارات أكثر يف البحث من املعجم الورق؛ إذ ميكن املستعمل البحث
حسب اجلذور ،واملداخل ،واملشتقات ،والتعبريات السياقية ،والبحث احلر ،وهو البحث عن ورود (كلمة) ما يف املعجم
سواء أوردت مدخال أم يف الشرح .وكل خيارات البحث السابقة خيارات تعود إىل املعجم اللفظي املرتب حسب
اللفظ ،إال أنه يقدم إمكانات حاسوبية أكثر.وهو ما ميكن أن نالحظه يف الصورة اآلتية من معجم اللغة العربية املعاصرة
(اإلصدار احلاسوب).

أما املعجم احلاسوب الذي يتوخاه البحث فيخطو خطوة لألمام؛ ليدمج بني الرتتيبني؛ معجم األلفاظ،
ومعجم املعاين ،فمىت وضع املعجمي يف خطته إمكانيات البحث املتعددة اليت يقدمها احلاسوب ،استطاع أن يقدم
معجما يبحث فيه باستخدام اللفظ للوصول إىل املعىن (معجم ألفاظ) ،وباستخدام املعىن للوصول إىل اللفظ (معجم
معاين) ،فيمكن املستعمل أن يبحث عن معىن كلمة (كتب) مثال ،كما ميكنه البحث عن األلفاظ الدالة على معىن
الكتابة.
الشك يف أن احلاسوب قدم إمكانات يف البحث وقد استخدم املعجميون بعضها إال أَّنم مل يتقدموا للدمج
بني معجم األلفاظ وبني معجم املعاين يف معجم حاسوب واحد ،ولن يتأتى هذا للمعجميني إال إذا انطلقوا يف وضع
خطة املعجم من تصور حاسوب ال ورقي.
ب -معالجة الضبط والهجاء بين المعجمين ،الورَي والحاسوبي.
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 -1الهجاء.
تتمثل السمة األو ٰىل للغة يف أَّنا أصوات ،وحياول متكلمو اللغة تسجيل هذه األصوات من خالل الرموز الكتابية،
أخرى ،فاخلا العرب يُ َد ِّون األصوات الصامتة،
وهذه الرموز الكتابية قد تكون دقيقة أحيانا ،وغري دقيقة يف أحيان ٰ
واأل صوات الصائتة الطويلة ،أما األصوات الصائتة القصرية [الفتحة ،الضمة ،الكسرة] فليس هلا حروف يف النظام
تدون من خالل رموز فوق أو حتت احلروف ،وتدوينها أمر اختياري ،بالرغم من أَّنا عناصر أساسية
اإلمالئي ،ولكنها ّ
()1

يف تكوين النظام اللغوي للعربية .
وال يعطي اهلجاء – دائما – الصورة الصحيحة للنطق الفعلي للكلمة؛ ولذلك فإن املعجم يعد مرجعا أساسيا
لتحديد هجاء الكلمة ،ويربز ذلك بصورة ضرورية يف مواضع اختالف اهلجاء عن النطق مثل وجود حرف يف اهلجاء
غري منطوق كاأللف يف (جلسوا) ،والواو يف (عمرو) ،أو حذف حرف يف اهلجاء منطوق مثل األلف املنطوقة بعد اهلاء
يف (هذه) ،والواو يف (داود) .كما أن املعجم حيدد طريقة رسم اهلمزة أهي مفردة أم غري مفردة ،وكذلك األلف املقصورة
()2

(الضحىُ ،ربا) .
مثل
ٰ
عىن بالصورة البصرية له – يـُ َع ّد مرحلة أو ٰىل يف حتديد املداخل ،ولذا
وال شك يف أن حتديد هجاء املدخل – وهو يُ ٰ
على املعجم أن يلتزم بصورة إمالئية واحدة للكلمة سواء أوردت يف املدخل أم الشرح ،والكلمات اليت تصح
سب ٰ
كتابتها بأكثر من صورة إمالئية واحدة ،ي ِ
يرجح
على أكثر من صورة إمالئية واحدة ،وإذا مل ِّ
ص ّح أن ٰ
ترى يف املعجم ٰ
َ
()3

على الصورتني عند ورودها يف املدخل .
على ٰ
ينص ٰ
املعجم صورة ٰ
أخرى فعليه أن ّ
 -2النطق وضبط المداخل.

إذا كان اهلجاء رمزا كتابيا فإن النطق هو الشكل احلي الفعلي للكلمة ،واهلجاء حماولة لتسجيل نطق الكلمة ،وهذه
أخرى .وملا كان االختالف واقعا بني الرمز
احملاولة تتفاوت بني التسجيل الدقيق للنطق أحيانا ،وغري الدقيق أحيانا ٰ
اللغوي الصويت (النطق) ،وبني الرمز اهلجائي املكتوب (اهلجاء) ،أصبح من احملتمل للكلمة العربية – كما ميثلها النظام
معىن كلمة ما أن يبدأ
اإلمالئي – أن تكون عرضة للخطأ يف النطق ،ومن مث يتوقع طالب املعجم حني يكشف عن ٰ
()4

املعجم بأن حيدد له طريقة نطقها من خالل ضبطها .
على ضبا الكلمة وبيان باب الفعل الثالثي "فلم يضبا
لقد أمهلت املعاجم القدمية – يف بعض األحيان النص ٰ
اخلليل يف أكثر األحيان املواد والصيغ اليت حتدث عنها ،فتسرب إليها التحريف واخلطأ يف الشكل ،ولكن اللغويني تنبهوا
إ ٰىل ذلك اخلطر سريعا ،جند أمثلة ذلك يف بارع القايل الذي يضبا مادته ضبطا حمكما ،ولكن األمر الذي يؤسف له
أ ّن من جاء بعده مل يلتزم َّنجه يف إصرار ،وإمنا ضبا أحيانا ،وأمهل أحيانا ،وأهم املعاجم القدمية يف الضبا (تاج
()5

العروس)" .
( )1علم اللغة العربية .د /حممود فهمي حجازي ص  .11املعجم اإلجنليزي بني املاضي واحلاضر .د /داود حلمي ص 50
( )2مناهج البحث يف اللغة .د /متام حسان ص  ،234التفكري اللغوي بني القدمي واحلديث .د /أمحد خمتار عمر ص .130
( )3املعجم العرب بني املاضي واحلاضر .د /عدنان اخلطيب ص .73
( )4اللغة العربية معناها ومبناها .د /متام حسان ص 326
( )5دراسات لغوية .د /حسني نصار ص 36
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األولى :ذكر حركات الكلمة ومدها وإعجام
وقد جلأ املعجميون القدماء إ ٰىل وسيلتني لضبا املداخل؛ الوسيلة
ٰ

أخرى أشهر
حروفها أو إمهاهلا ،الوسيلة الثانية :وهي أن يعمد
على كلمة ٰ
ُّ
املعجمي إ ٰىل قياس الكلمة املراد ضبطها ٰ
()1

منها ،فتكون هذه الكلمة كامليزان الصريف للكلمة املراد ضبطها " .أما املعاجم احلديثة فالتزمت الضبا التام تصرحيا أو
()2

على الرغم من اإلساز الذي التزمته يف إشاراهتا" .
تلميحا أو إشارة ،حبيث ميتنع اخلطأ فيها ٰ
وال ختتلف املعاجم احلاسوبية املتاحة يف طريقة هجاء وضبا مداخلها عن املعاجم الورقية املطبوعة ،لكن
املعجم املتوخى حاسوبيا يستطيع أن يقدم بعدا آخر ملعاجلة الضبا واهلجاء ،وهو الضبا الصويت للمدخل ،وبذلك
يكون قد ساعد يف املعاجلة الدقيقة للمدخل؛ فاهلجاء معاجلة كتابية بصرية ،أما ضبا املدخل فمعاجلة صوتية ،تقدَّم
بصورة صوتية عرب برامج النطق اآليل للنص املكتوب ،أو تسجيال صوتيًّا حيًّا للمدخل .وهو ما يفتقر إليه املعجم العرب
املعاصر املقدم من خالل وسيا حاسوب.
ج -معالجة المعنى بين المعجمين؛ الورَي والحاسوبي.

يستخدم املعجمي طريقة أو أكثر من طرق الشرح لتوضيح معىن املدخل ،وأمهها :التعريف ،والشرح باملرادف
واملضاد ،والشرح بتحديد املكونات الداللية ،والشرح بالرسم والصورة.
 -1الشرح بالتعريف.

على جزأين :أوهلما :اللفظ املراد تعريفه
التعريف يكون متثيال
للمعىن بواسطة كلمات ٰ
أخرى ،وأي تعريف ينطوي ٰ
ٰ
()3

على أكثر من لفظ .
(امل َعَّرف) ،والثاين :التعريف الذي يـُ َق ّدم َّ
للمعرف ،وغالبا ما يشتمل ٰ
ُ
ويـُ َق ِّسم املناطقة التعريف إ ٰىل:

على توضيح شيء (جوهر) وليس لفظ .وهنا يفرق املناطقة بني اجلنس ،والنوع،
التعريف الشيئي :وينصب ٰ

والفصل ،واخلاصة ،والعرض العام ،ويتبع هذا التفريق تقسيم التعريف الشيئي إ ٰىل أربعة أقسام؛ التعريف باحلد التام:
ويكون بذكر اجلنس القريب والفصل ،مثل (اإلنسان :حيوان ناطق) ،والتعريف باحلد الناقص :و يكون باستخدام
اجلنس البعيد والفصل أو الفصل وحده ،مثل (اإلنسان :كائن حي ناطق) ،أو (اإلنسان :هو الناطق) ،والتعريف بالرسم
التام :ويكون باستخدام اجلنس القريب واخلاصة ،مثل (اإلنسان :حيوان ضاحك) ،والتعريف بالرسم الناقص :ويكون
باستخدام اجلنس البعيد واخلاصة أو اخلاصة وحدها ،مثل (اإلنسان :كائن حي ضاحك)( ،اإلنسان :هو الضاحك).
والتعريف االسمي :وينقسم إ ٰىل نوعني؛ القاموسي :وهو يهتم بتحديد لفظ ما كما يستخدمه الناس ،واالشرتاطي:
()4

وهو حتديد لفظ يريد الباحث أن يقدمه لغرض معني .
"ولكن املعجمي ال يلتزم حرفيا بشروط التعريف املنطقي ومواصفاته ،واملعجمي حني يعرف يضع يف اعتباره
()5

مستخدم املعجم ،وحياول أن يستخدم وسيلة يفهمها القارئ" .
( )1اللغة العربية معناها ومبناها .د /متام حسان ص 326
( )2دراسات لغوية .د /حسني نصار ص 36
إىل املنطق الصوري ص  ،92صناعة املعجم احلديث ص .121
( )3مدخل ٰ
( )4السابق ص  99وما بعدها.
( )5صناعة املعجم احلديث ص .122
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ووضع الباحثون شروطا للتعريف اجليد ،منها:

()1

 االختصار واإلساز؛ فالتعريف يقول أكثر ما ميكن بأقل عدد من الكلمات .على ألفاظ سهلة ودقيقة
يفسر اللفظ بلفظ غامض ،بل سب أن يعتمد التعريف ٰ
 السهولة والوضوح؛ فال ّ()2

وحمددة .
()3

 االبتعاد عن التعريف الدوري ،كأن يقول املعجم الوسيا "األبيض :لون البياض"" ،البياض :لون األبيض" .()4

املعرفة ،فتعريف االسم سب أن يبدأ باسم ،والوصف بوصف… إخل .
 -مراعاة نوع الكلمة ّ

 عند تفسري األًاء املادية يشار إ ٰىل شكلها ووظيفتها ،وخصائصها املميزة اليت يعتربها معظم املتكلمني وظائف()5

أساسية .
()6

املعرف فقا .
على َّ
 أن يكون التعريف شامال؛ فيجمع كل أفراد َّاملعرف ،ومانعا فال يَ ُد ّل إال ٰ
()7

 أن تكون الكلمات املستخدمة يف التعريف حمدودة .وعلى الرغم من أمهية التعريف يف املعجم ،فإن املعجمي يعاين كثريا عند القيام بعملية التعريف ومن ذلك تعريف
ٰ
الكلمات السهلة واملألوفة حيث تتطلب عند شرحها استعمال كلمات أكثر بساطة ،وقد يصعب التوصل إ ٰىل مثل هذه
()8

الكلمات  ،وحماولة تعريف التصورات التجريدية مثل "احلب"؛ فهي كلمة يستخدمها كل الناس تقريبا ،ولكن كيف
()10

()9

يعرفها املعجمي؟ إنه أمر حمري ! كما ثبت صعوبة تعريف كثري من التصورات احلسية مثل منضدة ،فنجان .
وهنا يأيت الدور املتوقع للمعجم احلاسوب؛ فكثري من املداخل السهلة ،مثل منضدة وفنجان وحبر ،ميكن أن تعرف

بالكلمات ،ثم بالصورة ،وليِِ الصورة الثابتة فقط ،بل بالصورة المتحركة ،والصورة الفلمية والكرتونية ،إن

املعجم احلاسوب –وفق املفهوم الذي يعتمده البحث -يقدم كثريا من اإلمكانات حلل املشكالت اليت تواجه املعجم
الورقي يف عملية التعريف.
 -2الشرح بالمرادف أو المضاد

( )1السابق ص .123
( )2السابق ص  ،123املعجم اإلجنليزي ص .59
( )3صناعة املعجم احلديث ص ،124الوسيا ط / 3بيض ،املعاجم اللغوية .د /إبراهيم جنا ص .92
( )4صناعة املعجم احلديث ص .125
( )5صناعة املعجم احلديث ص .125
( )6السابق ص  ،125املعجم اإلجنليزي ص .59
( )7صناعة املعجم احلديث ص .126
( )8السابق ص  ،122املعجم اإلجنليزي ص 59
( )9صناعة املعجم احلديث ص ،122املعجم اإلجنليزي ص.59
( )10صناعة املعجم احلديث ص .122
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()1

على شيء واحد باعتبار واحد"  ،وقد اختلف العلماء حول الرتادف
الرتادف هو كون "األلفاظ املفردة...دالة ٰ
()2

بني؛ منكرين له مثل ثعلب وابن فارس وأبو علي الفارسي ،ومثبتين كابن خالويه والتاج السبكي  .ويفرق اللغويون
()3

احملدثون بني أنواع خمتلفة من الرتادف وأشباه الرتادف؛ فالرتادف الكامل يكون حني يتطابق اللفظان متام املطابقة .
على إنكار الرتادف الكامل ،والقلة اليت أثبتته كان إثباهتا إياه بتحفظ؛ فأوملان يقول" :واملرتادفات هي
وأكثر اللغويني ٰ

على الرغم من عدم استحالته– نادر الوقوع
املعىن وقابلة للتبادل فيما بينها يف أي سياق ،والرتادف التامٰ -
ألفاظ متحدة ٰ
()4

لدرجة كبرية؛ فهو نوع من الكماليات ال تستطيع اللغة أن جتود هبا يف سهولة وبسر" .
()5

املعىن مثل غين اليت تقابل فقري"  ،وهناك أنواع من التقابل أو التضاد ،وهي:
والضد هو "كلمة تقابل ٰ
أخرى يف ٰ

ونفى أحد عضوي التقابل يعين االعرتاف باآلخر .والتضاد
التضاد الحاد .مثل ميت – حي ،متزوج – أعزبٰ ،

المتدرج .وميكن أن يقع بني َّنايتني ملعيار متدرج أو بني أزواج من املتضادات الداخلية مثل (غال – حار – دافئ –
معتدل – مائل للربودة – بارد – قارس ،متجمد)؛ فالتضاد اخلارجي بني غال ومتجمد ،وهناك تضادات داخلية بني

اشرتى.
حار وقارس ،ودافئ وبارد ،ومعتدل ومائل للربودة .وتضاد العكن .ويكون بني أزواج من الكلمات مثل باع،
ٰ

(أعلى ،أسفل) و (يصل ،ويغادر) .والتضاد العمودي .مثل الشمال بالنسبة
والتضاد االتجاهي .ومثاله العالقة بني ٰ
للشرق والغرب ،حيث يقع عموديا عليهما .والتضاد التقابلي .مثل الشمال بالنسبة للجنوب ،والشرق بالنسبة
()6

للغرب .
ويصلح الشرح بذكر املرادف يف حاالت كثرية منها :املعاجم املوجزة واملعاجم املدرسية .وعند شرح كلمة ُم َعّربة
أخرى مقاربة أو مشاهبة مع ذكر الفروق
بنظريهتا العربية كأن يقال :التليفون :اهلاتف .وإذا كان املراد تزويد القارئ بكلمة ٰ
()7

املعىن الدقيق مطلوبا إ ٰىل حد كبري .
الدقيقة بني اللفظني .وإذا مل يكن ٰ
و(الدقّة ضد العِظَم)،
السرقني)ِّ ،
ب :الوداد)َّ ،
يعرف (احلُ ّ
و(الزبْلّ :
وتستخدم املعاجم الرتادف والتضاد؛ فالقاموس ّ
ِ
صر :خالف الطول) ،وهذا النوع من الشرح ال يصلح االعتماد عليه حيفرده ،بل البد أن يكون ضميمة لطريقة
و(الق َ
()8

باملعىن
أخرى من طرق الشرح ،وذلك ألنه؛ دم غرض الفهم وحده وال يصلح لغرض االستعمال  .وال يدفع
ٰ
ٰ
()9

أخرى هي حباجة إ ٰىل تفسري معناها  .ويعزل الكلمة عن
املطلوب هو الكشف والوضوح ،وإمنا يضعنا أمام كلمة ٰ
ملعىن وهو أمر
على أساس فكرة الرتادف ،أو إحالل كلمة حمل ٰ
أخرى دون فارق يف ا ٰ
سياقاهتا .ويعتمد استخدام الرتادف يف الشرح ٰ
( )1املزهر 402 /1
( )2املزهر  402/1وما بعدها .ويف اللهجات العربية ص  ،174علم الداللة ص 215
( )3علم الداللة ص 220
( )4دور الكلمة يف اللغة ص 109
( )5معجم علم اللغة التطبيقي Antonym
( )6علم الداللة ص 104 -102
( )7صناعة املعجم احلديث ص 142
( )8صناعة املعجم ص 141
( )9املعجم العرب حبوث يف املادة واملنهج والتطبيق ص 276
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()1

املعىن ،مثل شرح املعجم الوسيا واملعجم الوجيز لـ(الدِّق)
مشكوك فيه  .وقد تكون الكلمة الشارحة متعددة ٰ
()2

معىن يقصده للدقيق؟ وهنا يستخدم املعجمان املضاد لتحديد الدقيق بـ(ضد الغليظ) .
بـ(الدَيق) ،فأي ٰ

ومع املشكالت اليت يتعرض هلا املعجم الورقي عندما يستخدم املرادف أو املضاد يف التعريف يأيت دور املعجم
احلاسوب الذي يستطيع استخدام وسائا متعددة يعمل على تقدمي معىن املدخل إىل مستعمل املعجم بصورة أكثر
وضوحا مىت احتاج الرجوع إىل هذه الوسائا ،فاملستعمل يعود إىل الوسيلة اليت تعمل على شرح املعىن بشكل واضح،
فاملعجم يقدم شرحا للمدخل باملرادف أو املضاد أو التعريف أو بالوسيلة األنسب للشرح ،ويضيف املعجم أيقونة تقدم
وسيلة إضافية لشرح املعجم تستخدم الوسائا املتعددة؛ صوتا وصورة وحركة يف شكل فيلم متحرك أو صورة متحركة
كرتونية أو صورة ثابتة ،وليست هذه الوسائا هدفا يف حد ذاهتا ،إمنا هي وسيلة إلظهار معىن املدخل بأقصى درجات
الوضوح للمستعمل.
 -3الشرح بتحديد المكونات الداللية.

على النظرية التحليلية ،وتفيد النظرية التحليلية يف حتليل كلمات كل حقل
يعتمد الشرح بتحديد املكونات الداللية ٰ
املعىن الواحد إ ٰىل
داليل ،وبيان العالقات بني معانيه ،ويف حتليل كلمات املشرتك اللفظي إ ٰىل معانيها املتعددة ،ويف حتليل ٰ
()3

عناصره التكوينية املميزة .
واإلفادة من الشرح بتحديد املكونات الداللية يف املعاجم اللفظية األلفبائية لن يكون مباشرا ،ولكن هذه املعاجم
ميكنها اإلفادة من نظرية التحليل التكويين باعتبارها أحد األسس يف الفصل بني اهلومونيمي والبوليزميي ،ويف صياغة
املعىن ،واليت كثريا ما حيدث اخللا بينها ،ويف حماولة الربا بني جتمعات
التعاريف ،والفصل بني الكلمات متقاربة ٰ
()4

الكلمات املتقاربة ،مثل أدوات الزينة ،واألسلحة ،واآلنية ،واملقاعد ،وغري ذلك  .ويستطيع املعجمي من خالل
معىن املدخل املراد شرحه إ ٰىل عناصره التميزية ،ومن مث يستطيع حتديد العناصر
استخدام املكونات الداللية أن حيلل ٰ
الالزمة لتعريفه ،لتميز هذا املدخل عن غريه من املداخل اليت يتضمنها اجملال الداليل نفسه والذي ميكن أن تكون بعض
()5

كلماته متقاربة دالليا .
ويستطيع املعجم احلاسوب –من خالل د ه بني الرتتيب اللفظي وترتيب املعىن -أن يقدم ملستخدمه كلمات اجملال
الداليل الواحد مىت أراد البحث عنها ،كما أنه يستطيع إضافة الصورة وسيلة إضافية لشرح املعىن.
 -4الشرح بذكر الِياق.

أخرى .ومن خالل هذه احلقيقة ظهرت
ال تقع الكلمة –غالبا– بصورة مفردة ،وإمنا تقع يف سياق اورة لوحدات ٰ

فاملعىن ليس شيئا يف
معىن الكلمة يتحدد من خالل استخدامها الفعلي ،أو تسييقها؛
النظرية السياقية اليت ٰ
ٰ
ترى أن ٰ
الذهن وليس عالقة متبادلة بني اللفظ والصورة الذهنية ،وإمنا هو موعة من االرتباطات اللغوية اليت نعرفها يف موقف
( )1صناعة املعجم ص 141
( )2الوسيا ط  ،3الوجيز  /دقق
( )3علم الداللة ص  114وما بعدها ،صناعة املعجم احلديث ص 126
( )4صناعة املعجم احلديث ص  ،127علم الداللة ص 121
( )5صناعة املعجم احلديث ص  128وما بعدها
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()1

فاملعىن ال يظهر إال من
ومعىن الكلمة عند أصحاب هذه النظرية هو استعماهلا يف اللغة،
ٰ
معني ،وحيددها لنا السياق ٰ .
املعىن بدقة إال من خالل
معىن غامضا إ ٰىل حد ما ،وال يتحدد ٰ
خالل تسييق الكلمة؛ فالكلمة املنعزلة عن السياق متلك ٰ
معىن حمددا ولكن عندما توضع يف سياق يتحدد
السياق .ومثال ذلك كلمة (ضرب) بدون وضعها يف سياق ال حتمل ٰ
معناها مثل:
أخذ يكتب :بدأ.
-1
َ
-2

أخذ الكتاب :تناول.
َ

-4

على يد فالن :منعه.
أخذ ٰ
َ

-3

أخذ عليه :عاب .
َ

-5

أخذه اهلل بذنبه :عاقبه.
َ

املعىن،
ومن خالل هذا املثال يتضح أن للسياق دورا أساسيا يف حتديد ٰ
املعىن ،فالكلمة ال متنح احلياة إال إذا استخدمها أبناء
واستخدام األمثلة التوضيحية وسيلة من وسائل إيضاح ٰ
اجلماعة اللغوية .وليس حيجرد إثباهتا يف املعجم .وال شك أن األمثلة التوضيحية "نوع من الشرح بذكر سياقات الكلمة
()2

املعىن بدون أمثلة توضيحية ال يعطي فكرة عن طريقة استعمال اللغة ،فإذا كان
عن طريق تقدمي تصاحباهتا"  ،وشرح ٰ
املعىن ،وهي املهارة السلبية ،فإن األمثلة التوضيحية تق ّدم
الشرح يق ّدم للمستعمل ما يطلبه من مهارة االستقبال ومعرفة ٰ
ملستعمل املعجم كيفية استخدام الكلمة أي أَّنا ختاطب قدرات االستخدام عند مستعمل املعجم ،وهي املهارة اإلسابية
اليت عليه أن يستفيدها من املعجم.
واملشكلة اليت تواجه املعجم الورقي يف استخدام األمثلة التوضيحية هي حجم املعجم؛ فاملعجم الصغري يضطر
إىل عدم استخدام األمثلة إال يف أضيق احلدود ،ويزداد األمر قليال مع املعجم الوسيا ،أما املعاجم الكبرية فإَّنا
تستخدم األمثلة ولكن يبقى استخدامها حمدودا بالشكل الورقي ،وهنا يقدم املعجم احلاسوب بعدا آخر ال يستطيعه
املعجم الورقي؛ إذ يستطيع املعجم احلاسوب أن يقدم أيقونة إضافية ملزيد من األمثلة اليت تستخدم املدخل ،يعود إليها
املستعمل مىت أراد التعمق يف الطرق االستعمالية املختلفة للمدخل ،ومستويات هذا االستعمال يف القرآن الكرمي
واحلديث الشريف والشعر والنثر ،واملستوى احلقيقي واجملازي لالستعمال .إن هذه اإلضافة احلاسوبية -اليت ال ميثل
حجم املعجم مشكلة هلا -تقدم بعدا موسوعيا لالستخدام اللغوي للمدخل املراد شرحه.
 -5الشرح بالتمثيل الظاهري.
على إعطاء مثال أو أكثر من العامل
يل الظاهري ،ويعتمد ٰ
من الوسائل اليت يلجأ إليها املعجمي يف شرح ٰ
املعىن التمث ُ
اخلارجي للمدخل املشروح ،كأن يقال يف تفسري "األبيض بأنه ما كان بلون الثلج النقي أو ملح املائدة املعروف،
واألزرق بأنه اللون الذي يشبه لون السماء ،حني ال يكون يف األفق سحاب ،واألصفر الذي يشبه لون الليمون،
()3
السباع كالثدي للمرأة،
واألمحر الذي يشبه لون الدم"  .ومن ذلك يف لسان العرب تعريف الطُّ ْيب بأنه "لذوات احلافر و ِّ
( - )1علم الداللة ص  ،68الكلمة ص .214
( )2صناعة املعجم احلديث ص .144
( )3صناعة املعجم احلديث ص  ،146حماضرات يف علم اللغة ص .77
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()1
املعىن ،حيث سعل الشيء الذهين
على إيضاح ٰ
والض َّْرع لغريها"  .وهذا التمثيل إذا كان دقيقا وسهال مألوفا يساعد ٰ
املعىن يف ذهنه من خالل معايشته الواقعية
مثل (البياض) صورة واقعية ملموسة حيسها مستعمل املعجم ،فيتجسم ٰ
لألشياء مثل (الثلج) أو (املِْلح) .ومثل استخدم (املعجم العرب بني يديك) هذه الوسيلة يف املداخل الدالة على األلوان
اليت ُش ِرحت بوسائل خمتلفة ،ولكن الوسيلة املشرتكة يف أغلبها هي التمثيل الظاهري.
ويأيت دور املعجم احلاسوب لتقدمي مثل هذه املداخل من خالل الصورة املتحركة أو الثابتة وتقدمي األمثلة الظاهرية
بصورة حية؛ فاألصفر يقدم بلوحة صفراء ،أو صورة الشمس أو زهرة عباد الشمس بلونه األصفر ،وذلك بعد الشرح
اللغوي.

 -6الشرح باستخداَ الصورة
ملعرف ،حيث تزداد أمهيتها يف املداخل احلسيّة مثل أعضاء جسم
تستخدم املعاجم الورقية احلديثة الصورة وسيلة إليضاح ا ّ
معىن املدخل
على إدراك ٰ
اإلنسان ،واحليوانات والنباتات املختلفة ،واألجهزة الكهربائية ،واإللكرتونية ،وغري ذلك ا يساعد ٰ
وفهمه( .)2والواقع أن استخدام الصورة يف املعجم هلا أخطار متعددة؛ فالرسام يندر أن يكون لغويًّا ،كما أن اللغوي ليس من الدقة
()3
على
العلمية واخلربة فيما يتصل بالعلوم املختلفة؛ لذلك فإن استخدام الصورة قد ال يكون ناجحا يف مجيع احلاالت ؛ لذا سب ٰ
املعجمي أن يستخدم الصورة وفق خطة منهجية حمددة ،فال توضع بدون ضابا ،بل سب أن توضع بشكل وظيفي فتوضح
مبهما ،أو تَ ُس ّد نقصا يف التعريف .وعلى املعجمي أن يستخدم الصورة والرسم لتحقيق هدف معني ،وهو إيصال املعىن املقصود
بدقة إىل املستخدم ،ومىت جنحت الصورة يف ذلك ،فقد حققت وظيفتها واهلدف من وجودها ،ومىت أخفقت ،فرحيا أوقعت
املستخدم يف حرية ،أو أوصلته إىل معىن غري صحيح ،وعلى املعجمي حينئذ أن يستبدل بصورته أخرى تكون أكثر قدرة على نقل
املعىن ،أو أن يستخدم وسيلة أخرى للشرح.
وميكننا التمثيل للمعجم الورقي باستخدام (املعجم العرب بني يديك) للصورة الذي استخدم الصورة والرسم على نطاق
واسع ،فقاربت الصور  1600صورة توضيحية( .)4ويطلق املعجم مصطلح الصور ،ويقصد به الصورة والرسم؛ فقد استخدم الصور
مللون يف مداخل األلوان.
الضوئية مثل صورة البقرة ،والرسوم اليدوية مثل اهليكل اإلنساين ،واألشكال مثل املستطيل ا َّ
واستخدم املعجم الصورة يف صور أعضاء جسم اإلنسان ،و صور احليوان ،و صور النبات ،و الشراب والطعام ،و
اجلماد ،والصفات؛ مثل :طويل وقصري ،حيث قدَّم املعجم رًا لقلمني أحدمها قصري واآلخر طويل ،وكتب حتت كل صفته ،و
األفعال ،حاول املعجم أن يُقدِّم معىن بعض األفعال من خالل الصورة أو الرسم؛ ومنها تــؤَّكأ ،حيث قدَّم رًا ملسن يتوَّكأ على
ُ
عصا ،وتوضَّأ ،حيث قدَّم صورة لشخص يتوضَّأ ،و الصورة املقارنة ،استطاع املعجم أن يشرح معاين بعض املداخل بوضع صورتني
ومال ،وأوقد وأطفأ.
متثالن مقارنة بني وصفني ،أو حركتني ،أو فعلني ،مثل طويل وقصري ،واستيقظ ونام ،واعتدل َ
حاجز للصورة ،فقدم الصورة الثابتة الغري؛
الواقع أن املعجم الورقي استخدم الصورة بشكل كبري إال أن اإلصدار الورقي بقي ا
فنجحت أحيانا وفشلت أحيانا أخرى يف نقل املعىن ،وهنا يأيت البعد احلاسوب القادر على تقدمي الصورة بأشكاهلا املختلفة؛ ثابتة،
ومتحركة ،وصورة مع وسائا أخرى كالصوت واحلركة ،وهذه الصور ميكن تقدميها كأدوات مساعدة لتقدمي معىن املدخل،
واحلاسوب –كما تقدم -ال يتأثر كثريا باحلجم ،يف حني يتأثر املعجم الورقي كثريا حيسألة حجم املعجم ،كما أن الوسيا احلاسوب
( )1اللسان  /طيب.
( - )2املعجم العرب – حبوث يف املادة واملنهج والتطبيق .د /رياض زكي قاسم ص  ،256املعاجم اللغوية يف ضوء علم اللغة احلديث .د/
حممد أمحد أبو الفرج ص .124
( )3كالم العرب .د /حسن ظاظا ص  ،151علم الداللة .د /أمحد خمتار عمر ص.140
 4املعجم العرب بني يديك ،صفحة ج
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يقدم قدرات خمتلفة عن تلك اليت يقدمها الوسيا الورقي.
الخاتمة

وبعد فإن البحث حاول تقدمي بعض التحديات اليت تواجه صناعة املعجم يف ضوء العوملة؛ فمسألة الوضع واختيار
املداخل متثل صعوبة للمعجمي يف املداخل املعربة ،وكذلك يف كلمات املوضة اليت تظهر وختتفي.ويف قضايا النشر
املعجمي؛ فليس املعجم احلاسوب هو املعجم الورقي املقدم بصورة حاسوبية مع إضافة أشكال متعددة للبحث؛
كالبحث باجلذور واملفردات واملشتقات .كما حاول البحث تقدمي موعة من املقرتحات يستخدم فيها املعجم
احلاسوب إمكانات الوسيا احلاسوب ،ويؤكد البحث على أن املعجمي عليه أن ينطلق من رؤية الوسيا احلاسوب ،ال
الوسيا الورقي الذي يقدم يف صورتني ورقية وحاسوبية.
وبذلك تلف املعجم احلاسوب عن الورقي يف:
 -1مجع املادة :فاملعجم احلاسوب ميكنه أن سمع كل كلمات اللغة ،وال يفرق بني املعجم الكبري والصغري.
 -2ترتيب املداخل :فاملعجم احلاسوب ميكنه الدمج بني معجم األلفاظ ومعجم املعاين.
 -3معاجلة الضبا واهلجاء :ويستطيع املعجم احلاسوب إضافة اهلجاء الصويت للمدخل.
 -4معاجلة املعىن بني املعجمني :وهنا يستطيع املعجم احلاسوب استخدام إمكانات متعدد يف شرح املعىن مثل؛
الصورة بأشكاهلا املختلفة ،والوسائا املتعدة الفلمية والكرتونية ،واملناظر احلية ،كما يستطيع استخدام
النماذج السياقية املتعدد لوضع املدخل يف سياق دومنا التأثر حبجم املعجم ،كما ميكنه أن يعدِّل من بعض
طرق الشرح اليت ينتهجها املعجم الورقي؛ إلبراز املعىن يف أوضح صورة كنة للمستعمل.
َعدُّها معاجم ورقية قدِّمت يف
واحلقيقة فإن املعاجم احلاسوبية املوجودة مثل (معجم اللغة العربية املعاصرة) أ ُ
شكل حاسوب (قرص مدمج ،)...يف حني أن مفهوم املعجم احلاسوب خمتلف؛ فطريقة تقدمي املادة اللغوية
للمستعمل ختتلف مىت بدأنا نغري وجهة نظرنا للوسا الناقل للمعجم؛ فاملعاجم احلاسوبية املوجودة مثل (معجم
اللغة العربية املعاصرة) صنع حيفهوم الوسيا الورقي الناقل للمعجم ،ومل يصنع حيفهوم الناقل احلاسوب ،ال شك يف
أنه قدَّم بعض األشكال البحثية اجلديدة عرب الوسيا اإللكرتوين؛ مثل البحث باجلذر ،والصيغة .وهي حتسينات أو
جتديدات تقدمها الربامج احلاسوبية يف عملية البحث .إن الباحث يعتقد بأننا ميكننا أن هدث تطورا –قد يكون
بعيد األثر -مىت انطلق صانعو املعجم من مفهوم الوسيا احلاسوب ناقل املعجم؛ فهذا املفهوم سيجعل صانع
املعجم يغري من رؤيته يف هدفه من املعجم ،ومستعمليه ،وحجم املعجم ،ومجع املادة ،والعالقة بني املعجم
واملوسوعة ،وطرق ترتيبه ،وطرق شرح املعىن فيه ،وهو ما حاول البحث استجالء مواضع قدمه يف هذه النقاط.
وبعد فإَّنا حماولة من الباحث ،يستشرف فيها اإلمكانات احلاسوبية اهلائلة اليت تتيح لصناعة املعجم َحتَ ُّوال
وتغريا دم املستعملني على اختالف توجهاهتم .واحلمد هلل أوال وآخرا.
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الدر النحوي وأثر التقنية في تطوير والحفاظ لي
د .أمحد حممد على الطريفي
األستاذ املساعد ،كلية الرتبية ،القبة ،جامعة عمر املختار -ليبيا

ملخص البحث
إن الدرس النحوي له مكانة كبرية جدا يف فهم كتاب اهلل وجل وسنة نبيه حممد صلى صلي اهلل علية وسالم والدرس
النحوي يدخل يف عالقة الفرد املسلم بربه جال وعال من خالل فهم النصوص املؤدية لعبادة اهلل عز وجل مثل نصوص
فقه العبادات واملعامالت وملا كانت التقنية ذات أثر كبري يف تطوير العلوم كان البد لعلم النحو والصرف أن سد نصيبه
منها  .وهلذا كانت هذه الورقة بعنوان :الدرس النحوي وأثر التقنية يف تطويره واحلفاظ عليه،وهو الربا بني النحو
والصرف ودور التقدمي العلمي يف خدمة الدراسات اللغوية واالدبية فلهذا أحتوت هذه الورقة على هذه املرتكزات وهي
املرتكز االول :تعريف أسس الكالم العرب و عناصر االتصال اللغوي ودور التقدم العلمي والتقين يف ذلك .املرتكز
الثاين :الدرس النحوي وأثره يف فهم النص القرآين واحلديث النبوي ودر التقدم التقين يف ذلك.املرتكز الثالث :كيفية
وضع الدرس النحوي يف قالب مواكب للتقدم العلمي من حيث احملافظة عليه وتطويره .واهلل أسأله التوفيق والسداد
وأن حيفظ رئيس هذه اجلامعة وعمداء كلياهتا والقائمني على أمر هذا املؤمتر الذى يهدف لربا التقنية بالعلوم كافة
واللغة العربية بصفة خاصة وتفويت الفرصة غلى التيارات املطرفة اليت تدعو لفهم النصوص بطريقة معوجة  ,فمثل هذه
املؤمترات تسهم يف ترسيخ ونشر األمن األقليمي والدويل من خالل نشر الفهم الصحيح للغة علميا وتقنيا.
المقدمة -:

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خري خلق اهلل سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،همده تعاىل
أن خصنا بكتاب ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفة اال وهو القران الكرمي املصدر األول للتشريع جاء على
لسن نيب ال ينطق عن اهلوى وال يعرف الكذب وإمنا هو الصادق االمني  .وهذا القرآن من أقوى آليات فهمه والتعامل
معه النحو العرب  ،والنحو العرب مر حيراحل منذ نشأته وضعه وتطوره  ،ومر بغصون الكتابية واحلفظ والتدريس
السمعي فقا والتدريس السمعي الكتاب اىل أن يصل اىل مرحلة التدريس التقين الذي هن بصدده االن ملادة النحو
وهلذا كانت هذه الورقة البحثية العلمية وهي
احملور األول -:
معىن الدرس النحوي وفائدته لطالب العلم
احملور الثاين  -:أثر التقنية يف احلفاظ على الدرس النحوي وتطويره
احملور الثالث تطبيق التقنية يف تدريس الدرس النحوي –العلمي والرتبوي
واهلل أسأل التوفيق والسداد واالصابة واالجابة انه ويل ال ذلك والقادر علية
هيكلة الورَة البحثية
 .1عنوان الورقة البحثية -:الدرس النحوي وأثره واحلفاظ عليه
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 .2األهداف -:
أ -كيفية التعامل مع الدرس النحوي تقنيا
ب -أثر التقنية يف احلفاظ على الدرس النحوي
أ-

توضيح عالقة عناصر االتصال اللغوي مع الدرس النحوي
 .aوانكاس ذلك تقنيا على علم النحو

 -3مشكالت البحث
 عدم ربا الدرس النحوي بالتقنية
 الرد على التيارات اليت تقول أن علم منحصر على الطريقة التقليدي فقا
 الرد على الزين يقولون أن اللغة العربية تقليدية متقوقعة وليست تصلح للطور العلمي وامنا هي لغة دين فقا
 -4محاور الورَة البحثية -:
 .aمعىن الدرس النحوي وفائدة لطالب العلم
 .bأثر التقنية يف احلفاظ على الدرس النحوي
 .cأثر التقنية يف تدريس الدرس النحوي العلمي والرتبوي
 -5فروض البحث -:
 القنية تسهم إسهاما فاعال يف احلفاظ على الدرس النحوي وتطويره
 هذه الورقة تربا بالدرس النحوي العلمي والدرس النحوي الرتبوي والدرس النمطي التقليدي والدرس النحوي
التقين وذلك تسهم أسهما يف احلفاظ على الدرس النحوي وتربز دور التقنية يف تطوير واحلفاظ عليه.
منهج البحث -:
املنهج املتبع يف هذه الورقة البحثية هو املنهج االستقرائي االستنباطي التحليلي التقين املبين على توضيح
التقنية وامهيتها يف تدريس وافهام واحملافظة على الدرس النحوي
أدوات البحث :
 كتب اللغة العربية
 كتب طرائق التدريس العادية
 وسائل التدريس العادية
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 وسائل الدريس التقنية
المحور االو
معين الدرس النحوي وفائدة لطالب العلم
الدرس النحوي - :
أوال :معىن الدرس :
هذه الكلمة متصرفة كااليت:
درس يدرس –دارسة دارس مدروس –دارسة
املصدر  -:الدرس
فجاءة هنا بصيغة املصدر (الدرس ) وهي ال معىن هلا اال بإضافتها اىل غريها
 الدرس اللغوي
 الدرس النحوي
 الدرس الفقهي وصبغة اجلمع
 الدروس العربية
 دروس احلديث
 الدرس العقائدية
 دروس التفسري
أما عن أضافتها لعلم النحوي فال يتم الفهم هلذا اال بذلك
الدرس النحوي -:
أصلها  -:درس النحوي  -:فأسقا التنوين لضرورة االضافة .
ألن نون االضافة ونون االعراب تسقا عند االضافة  . 1فال نقول  :عالمان زيد :والصواب عالما زيد وال تقول :
درس النحوي وفال بد منا سقاط نون التنوين
فصارت الدرس النحوي  :مبتدأ خرب

1
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معىن  -:هوي
هاة  :ينحو  :ينحي منحي ناحي اسم للفاعل منه
يروى أن االسود الدؤيل ًع من االمام علي بن أب طالب ببعض الدروس النحوية فدوَّنا يف أوراق وعرضها على اإلمام
على فقال له اإلمام علي (اهو هذا املنحى )معىن ذلك (أي اجته يف تدوين قاعد علم النحو هذا االجتاه وهذه الطريقة
)
فاألمام علي وجه أب االسود الدؤيل لتدوين بدايات علم النحو واالمام علي يقصد وضع قواعد ثابته حيصل هبا الفهم
للغة كتاب ربنا عز وجل وهو القرآن الكرمي ففهم اللغة العربية أساس فهم القرآن الكرمي وصدق من قال :
من فاته النحو فذاك االخرس
ال يهدي حلمكه يف الذكر

وفهمه يف كل علم مفلس
وماله يف غامض من فكر

فعلم النحو مهم جدا لك مسلم وطالب علم يريد فهم كتاب اهلل عز وجل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم جل مهم
كل طالب علم متخصص بريد أن ينال النفع من القران والسنة  ،بل اللغة العربية ذات صلة بالغات متعددة الن اللغة
1
العربية حفظت حبفظ اهلل القران بقول تعاىل (أنا هن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون )
فمن هنا نأيت أمهية تبسيا قواعد اللغة لطالب العلم والباحثني ليسهل فهم القاعدة اللغوية لكي َّنل املعاملة مع أصول
وفروع اللغة

المحور الثاني
أثر التقنية يف احلفاظ على الدرس النحوي
احلمد اهلل لذي خلق االنسان علمه البيان والصالة والسالم على خري خلق اهلل سيدنا ونبينا حممد صلوات اهلل وسالمة
عليه وعلى اله وصحبه وسلم
1
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معىن التقنية - :
هي من أتقن يتقن أتقانا وهي من مظاهر قدرة اهلل عز وجل وهي من باب قوله تعاىل ( سنريهم آياتنا يف االفاق ويف
أنفسهم)
اصطالحا -:
هي استعمال الوسائل احلديثة يف تدريس النحو من شبكات عنكبوتية وحاسب آيل ومنظمات داخلية يف املؤسسات
التعلمية وإعالمية مسموع ومرئي كالشبكات االعالمية للجامعات
والتقنية من مظاهر قدرة اهلل ونعمة على االنسان  ،إذا وظفت بطريقة علمية تربوية صحيحة .
 أما عن التقنية يف تطوير الدرس النحوي وتطويره واحلفاظ علية فنقول :أوال -:
الدرس النحوي والتقنية
ثانيا -:
الدرس النحوي وعناصر االتصال اللغوي
الشرح - :

الدر النحوي والتقنية
ينقسم الدرس النحوي -:
أ -درس هوي عرب منهج حمدد داخل مؤسسة تعلمية حمددة يدرس عرب شبكة داخل هذه
املؤسسة وتراعي فيه الفئه املستهدفة إلعطاء خمرجات حمددة

) (Fad back

وهنا تكون الشبكة داخل املؤسسة العلمية والفئة العمرية لطالب حمددة واجلرعات النحوية حمدده
ب – الدرس النحوي املتاح عرب الشبكة العامة لألنرتنت
وهذه الدروس النحوية تكون متاحة للجميع وال حتدد فيها فئة حتدد فيها فئة عمرية حمددة وهي للمنفعة
العامة يقصد هبا املتخصص وغري املتخصص.
ثانيا -:
الدرس النحوي وعناصر االتصال اللغوي وعالقة التقنية بذلك عند ال بدمن مراعاة عناصر االتصال اللغوي
األربعة وهي:
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الكالم -
االستماع-
القراءة -
الكتابةسؤلك - :
بأي عنصر بدأ النحو العرب منذ نشأته
بدأ النحو العرب بعنصر (الكالم ) ظهر فيه (اللحن )

1

فكانت احلاجة لوضع قواعد اللغة حلفظها

مث االستماع
(أذا أردت أن تكون متكلما جيدا كن مستمعا جيدا)
فعندما ظهر اللحن وًع اخلطأ كان البد من تصحيحه حيراعاة احلركات اإلعرابية يف أواخر الكلم العرب وهذا
أساس علم النحو
مث الكتابة -:
والكتابة هذه هي تدوين القواعد األولية لعلم النحو ومن مت إجادة الضبا اللغوي لكلمة
مث القراءة
وهي العنصر الرابع وتطبيق فيها كل العناصر الثالثة السابقة من الكالم واستماع وكتابة لكي ستمع طالب
النحو بني كل هذه املهارات يف تعلمة للنحو ويف عصرنا هذا هناك مثلث إذا اختل ضلع منه اختلت كل
أضالعه يف العالقة بني الدرس النحوي +التقنية +عناصر االتصال اللغوي

 - 1اللجن عند النحاة هو عدم إعطاء الكلمة حقها ومستحقها في النطق الصحيح
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كيف ذلك -:
التقنية
ميكن أن تعلمك النحو العرب
الكتابة هي تكتب ( حتدد لك احلركات األعرابية يف أواخر الكالم العرب هو و حتدنية الكلمة الصوتية
الكالم  :تتكلم ( لتقرعن طريق املعامل الصوتية )
االستماع أنت تستمع القراءة أنت تقرأ يف احلاسب االيل
وهذا يتضح أكثر يف احملور الثالث
المحور الثالث
تطبيق التقنية يف تدريس الدرس النحوي العلمي والرتبوي
أوال -:
تطبيق التقنية يف الدرس النحوي العلمي
أ -تعريفة - :
هو :أن يكون الفئة املستهدفة فئة علمية فقا يغصون
يف أعماق حبور النحو منذ نشأته وتار ه ومدارسة
وأسس نطقه يف الكالم العرب
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سم توضيحي لتدريس الدرس النحوي

فهذا اجملسم يوضح الدرس النحوي لطالب الدرس النحوي املتخصص يف علم النحو العرب .
كيف تطبق التقنية لذة الفئة من الطالب
توضيح املادة العلمية يف صورة تقنية (قرص أو عرب موقع إلكرتوين)
تقنيا مع املادة العلمية يف النحو العرب (كالما –استماعا –كتابتا –قراءة) يلزم الطالب بالتعامل
توضيح متارين حيثابة كتابة أعمال السنة ويعطى عليها دراجات
ان يكون االمتحان تقين وحتدد أوقات األسئلة بثالث دقائق لسؤال الواحد وهذه الطريقة أدق يف الطالب ومعرفة
الفروق الفردية للطالب
وهبذا يكون الطالب قد تزود عملية كبرية من النحو العرب
ثانيا -:
تطبيق التقنية يف الدرس النحوي العلمي الرتبوي
تعريفة
هو أن يعطى الدارس جرعتني (جرعة عملية متخصصة  +جرعة تربوية تأهليه وعلية يستند هذا احملور على -:
أعطا الدارس اجلرعات الرتبوية التأهيلية لصوغه كأستاذ متخصص ملادة النحوي العرب وهذه
اجلرعات تعطى له تقنيا
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مراعاة طرق تدريس النحو العرب تقنيا وتأكيد(بتصرف )
طرق تدريس النحو (املفهوم واألمهية )
األهداف الرتبوية من تدريس النحو العرب
ختطيا تدريس النحو
طرق التدريس العامة للنحو
الطرق العامة احلديثة لتدريس
النحو الطرق اخلاصة احلديثة لتدريس النحو

مجِم توضيحي -:
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مالَظة -:
وسيقوم الباحث (مقدم الورقة العلمية د .أمحد الطريفي ) بأرسال ملف مصور فيه منوذج مصغر للتدريس التقين لدرس
أقسام الكالم العرب ألنه البد من تطبيق التقنية يف الدرس النحوي يف هذه النقاط
حتضري الدرس
ألقاء الدرس
تقسيم معطيات الدرس
الخالصة -:
بعد أن أشرنا ولو مقدار ما يتضمن املتضمنة كما قال الشاعر -:
قف باملطي على ما ثرهم ولو

مقدار ما يتضمن املتضمن

هم جرييت وامنا كتب الفراق

وال رضني وال رضوا

نأمل أن تكون قد أخذنا رشفات من حميا استخدام التقنية يف الدرس النحوي الذي يرد على الذين يقولون ( أن
الدرس النحوي مكانه الكتب القدمي وال ال لتطويره )
فالتقنية وتدريس النحو متالزم الزمان يف عصرنا
واهلل أسأل التوفيق والسداد
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