م أصولِ
الفاقِ ُد التّعليميُّ والتّعلُّمي يف إهمالِ تعلي ِ
معاني المفردات ،يف تعليم العربيّة احلديث
أ.د .عيسى علي العاكوب
العربية في دمشق
عضو مجمع اللّغة
ّ
أستاذ البالغة وال ّنقد في جامعة حلب

 في أصل المسألة:الو َرق ُة إلى ال َّتنبيه ِ َعلَى َض َر ٍر قدي ٍم َجدي ٍد ل َ ِح َق ،وما يزال
َت ْرمي هذه َ
يلحقِ ،
الخ ْبر َة بِاللّغة ِ
وبين أبنائها.
وت ْعلي ِمها وتعلُّ ِمها في دِيارِها
ُ
العربيةِ َ
َ
ّ
ِ
خاص ٌة
حد َد ْت
ْعربيةِّ ،
عناص َره أوضا ٌع ّ
وم َ
األم ِر أ ّن تقلي ًدا َت ْع ًّ
ليميا لِل ّ
ختص ُر ْ
ُ
استمر كما كان علَيه على امتدادِ
العربيةِ في القرو ِن األولى،
أحاط َْت ب َِتعليم
َّ
ّ
وابتغاء اإليضا ِح،
ِّمين والمتعل ِّمين.
ال ُقرو ِن ،مع ُّ
الم َعل َ
تغيرِ األوضا ِع المحيطةِ بِ ُ
َ
الشوا ِه َد واألمثل َة بِغير َش ْر ٍح ِألصو ِل
أقول إ ّن
ُ
تعليم النَّ ْح ِو قدي ًما َم ًثًل كان يُق ِّد ُم ّ
َ
الس ِ
ياقات التي َترِ ُد فيها في هذه
معاني المفردات ،وال لِمعانيها ّ
الدقيقةِ في ِّ
ّ ِِ
ِ
ِّمين كانوا يفهمو َن
كبير ِمن ذلك إلى أ ّن المعل َ
الشواهد واألمثلة .ويَ ْرج ُع قَ ْد ٌر ٌ
ضا كانوا
األصول،
المعاني
َ
ِّمين أي ً
والمعاني ّ
المتعل َ
ياقي َة ،وإلى أ ّن ُ
الس ّ
َ
َ
ِ
ِ
والحواض ِن
البيئات
غالبا في
يَ ْش َركونَهم في قَ ْد ٍر ِمن هذا ،ب َِس َب ِب َحيا ِة الفري َق ْي ِن ً
الم ْن ِتجةِ لِهذه ّ ِ
العربي َة
ِّمين الحيا َة
ِّمين والمتعل َ
ش المعل َ
ّ
ُ
الشواه ِد واألمثلةِ .فإ ّن َع ْي َ

تقصيرهما
الشرو ِح ّإبا َن ال ّتعليم .وكان
بِتفاصيلِها ك َفى الفري َق ْي ِن َمؤون َة ا ِإل ْتيا ِن بِ ّ
ُ
ِ
وأفترض
اإلزراء واالنتقاص.
في هذا الميدا ِن َم ْدعا ًة لِ ّلنفور ،وداف ًعا إلى
ُ
ِ
ابتداء
ومتعل َِّمها كانا يَ ْفهما ِن ،في ُعصو ِر
شاء اهللُ ،أ ّن ُمعل َِّم
ُم ً
ّ
العربيةِ ُ
صيبا ،إن َ
مفردات بَ ْي ٍ
ياقي َة لِ
ِ
ت ِمن قَبي ِل
المعاني
العربية،
َ
تعليمِ
األصول والمعاني ّ
الس ّ
ّ
َ
قَ ْو ِل امرِئ ال َق ْيس:

بمنجددددر يد قيددددد اَوابددددد ي ددددل

وقد أغتدد ،والَّييدر فدي وكناا دا

المشتر ُك ِمن ال َف ْهمِ اآلتي ِمن ُمًلبَسةِ ِ
عناصرِ الوجود ،يُسا ِع ُد يقي ًنا
وهذا ال َق ْد ُر
َ
ِ
ِ
بين
وعلَى إدرا ِك
المقاص ِد ّ
َعلَى فَ ْهمِ
المتونَ ،
العًلقات َ
الدقيقة لِقائلي ُ
ِ
بعيةِ َعلَى المعرفةِ ال ّدقيقةِ لِ َمعاني
المفردات المفهومةِ َمعانيها ،ويُسا ِع ُد بِال ّت ّ
ٍ
ابتداء وإخبا ٍرِ ،
وفاعليةٍ
وف ْع ّليةٍ
ض
النحوِ ،من
ّ
ّ
ّ
ومفعولية ،وظ َْر ّفية ..ويَفرِ ُ
ٍ
ِ
المعل َِّم والمتعل َِّم في ذلك الوق ِ
ِتفاوت في
ت كانا يَ ْعلَما ِن ،ب
تصو ُر
ّ
الموقف أ ّن ُ
أص َل المعنَى لِ ْل ِفعل >أغتدي< في البي ِ
ت المتق ِّدم .يَ ْعلَما ِن أ ّن
ال َق ْد ِر طب ًعاْ ،
الش ْمس .ويَ ْعلَما ِن
بين َصًل ِة >ال َغداة<  -أي ال َف ْجر  -وطُلو ِع ّ
>ال ُغ ْدو َة< هي ما َ
ناه
ناه
ُ
الروا ِح الذي َم ْع ُ
أ ّن >ال ُغ ُد َّو< َم ْع ُ
االنطًلق َصبا ًحا في >ال ُغ ْدوة< ،وهو ِض ُّد َّ
الصبا ِح ،وهو ْاسم لِل َْو ْق ِ
س إلى اللّي ِل ،وهو
الش ْم ِ
ت ِمن َزوا ِل ّ
األص ِلِ :ض ُّد َّ
في ْ
ٌ
المعل َِّم والمتعل َِّم
أي ً
راح يَ ُ
ضا مص َد ُر َ
روح ،الذي هو ِض ُّد َغدا يغدو .وأُ َخ ِّم ُن أ ّن ُ
يسمعا ِن ِم ْث َل قو ِل العربَ :س َر َح ِ
ِالع ِش ّي،
ت الماشي ُة بِالغدا ِة ،و:
>راح ْت< ب َ
َ
كانا َ
روح< َروا ًحا ،أي َر َج َع ْت.
َ
>ت ُ
تصو ُر الموق ِ
ضا أ ّن ُم َعل َِّم النَّح ِو ومتعل َِّمه ،في ذلك الوقت
ف أي ً
ض ّ
ويَ ْفرِ ُ
س قَ َص َد ،في َم ْطلَ ِع البي ِ
ت،
ضا أ ّن ْام َرأَ ال َق ْي ِ
وفي تلك البيئات ،كانا يَ ْعلَما ِن أي ً
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لصي ِد ُمبك ًِّرا ،أي
روسيةِ يَ ْز ُعم أ ّنه ينطلِ ُق لِ َّ
أ ّنه في َمقامِ ال َف ْخرِ ب ِّ
ِالسياد ِة وال ُف ّ
>و ْكن< ،وهو
يغتدي .وأ ّن َ
>الوكنات< وأ ّنها َج ْم ُع َ
هذ ْي ِن كانا يَ ْعلَما ِن َم ْعنَى ُ
المعل ُِّم والمتعل ُِّم
ش الطّائرِ في َج َب ٍل أو جدار .وأ ّنهَ ،ت َب ًعا لِذلك ،ال يَ ُ
ُع ُّ
حتاج ُ
في ذلك الوق ِ
االفتراضي إلى َش ْرح أصو ِل معاني المفردات .وينطب ُِق هذا
ت
ِّ
صو ُر نِ ْس ًّبيا َعلَى الموق ِ
ف ِمن َع ُج ِز البيت.
ال ّت ّ

ِّمين بِالحياة في
ومن ِط ُق األمو ِر ُ
يقول لنا هنا إ ّن ا ّت َ
والمتعل َ
المعل َ
ِّمين ُ
صال ُ
َ
الكيفيةِ ِمن إهما ِل َت ْعليمِ أصو ِل َمعاني المفردات؛
ذلك الوقت أَ ْملَى ِم ْث َل هذه
ّ
المتعالَمِ المعرو ِ
تداو ُل
ِأل ّنها ِمن ُ
ف الذي ِذ ْك ُره ِمن ال ُفضول .ففي تلك الحيا ِة ُت َ
فه ُم َمعانيها ،ويُبنَى َعلَى ذلك ال َق ْد ِر ِمن ال َف ْهمِ أن يُش َغ َل
نِ ْس ًّبيا تلك األلفاظُ  ،و ُت َ
بين َمعاني المفردات ،والمعاني
آخ َر ،هو
النح ِو بِ ِع ْل ٍم َ
َع ْق ُل ُمتعلِّمِ ّ
ُ
العًلقات َ
السيا ِق الذي َترِ ُد فيه .يُش َغ ُل
ض بِها َمعانيها
المعجمي ُة في ِّ
ّ
ّ
النحوية التي َ
تنه ُ
حاليةٌ ِ
َع ْق ُل المتعلِّمِ لِ ّلن ْح ِو بِمعرفةِ أ ّن ُج ْمل َة >والط ُّير في ُوكناتِها<
واصفةٌ
ّ
ِال ِ
ِ
نور
حال كو ِن الطّي ِر ما زال َ ْت في
غتداء امرئ ال َق ْيس َ
أعشاشها ْقب َل أن يَ ْغ ُم َر ُ
الش ْعرَ ،سري ِع
الوجود .ومعرفة ِ أ ّن
س
اغتداءه كان ب َِجوا ٍد ُم ْنجر ٍد قَصيرِ َّ
الشم ِ
ّ
َ
َ
الو ْحش ،األوابِ ِد ،يُ ْد ِر ُكها
حد أ ّنه
الع ْد ِو إلى ّ
بمجردِ انطًلقِه َخل َْف ُّ
َ
ّ
الصيودِ من َ
والسرعةِ فتب َقى في أمكنتها التي رآها فيها ِمن بعيد كأ ّنها ُم َّقيدةٌ.
بِغايةِ ال ّتو ّث ِب ُّ
إزاءه هناِ ،من إهما ِل َت ْعليمِ أصو ِل معاني المفردات في
وما
ُ
نحن َ
وصر ٍ
ُمصنَّ ِ
ف وبًلغةٍ قدي ًما ،عادة ٌ َتم ُث ُل
فات َت ْعليمِ علومِ
ّ
العربية ِمن نَ ْح ٍو َ ْ
تاب< لِ ِس َيب َو ْيه ِ َم َث ًًل ترى ذلك ُمطَّرِ ًدا
يم ْم َت .وفي >ال ِك ِ
أمام َك مظا ِه ُرها َح ْي ُث َّ
َ
الكتاب قَ َص َد ِمنه مؤل ُّفه إلى َت ْعليمِ أصو ِل
دال في أ ّن هذا
ال يتخل ُّف .وال ِج َ
َ
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ليميا ،ل َ ْي ُسوا جمي ًعا في
النحو .وال ِج َ
دال أي ً
ّ
ضا في أ ّن َمن يقرؤونَهَ ،م ْت ًنا َت ْع ًّ
ر ْتبةِ ُ ِ
الع ْهد بِال ِعلْم.
الم ْت ِقنين ،بل َج ْمهر ُتهم ِمن حديثي َ
العلَماء ُ
ُ

خاص ًة ِ
موذج فقطّ .أما
قاص ًدا ال ِم َ
حو ّ
وأذ ِّك ُر بِأنَّني إ ّنما ذ َك ْر ُت ّ
ثال والنَّ َ
الن َ
ِ
الع ْه ِد في تعليمنا.
حال إهما ِل تعليمِ أصو ِل معاني
ُ
قديم َ
المفردات ،ف َد ْأ ٌ
ب عا ٌّم ُ
ليس ْت في ذلك ،بل في استمرا ِر ال ّتقلي ِد َعلَى امتدادِ ال ُقرو ِن مصحو ًبا
وال ِم ْحن ُة َ
ِّمين عن البيئةِ التي نشأت فيها شوا ِه ُد اللّغة،
مين والمتعل َ
باستمرا ِر ابتعادِ المعل ِّ َ
أذكر َعلَى َع َجلةٍ
تغيرِ أنما ِط الحيا ِة وموجوداتِها.
واستمرا ِر ُّ
وابتغاء اإليضا ِحُ ،
َ
رب ِمن
خصية .فقد
نشأت في بِيئةٍ في غاية ال ُق ِ
ِم ً
ثاال َع َم ًّليا ِمن حياتي ّ
ُ
الش ّ
العربية ِ التي نشأَ ْت فيها شوا ِه ُد اللّغةِ
البيئةِ
أدخ َل
تهيأ لي أن ُ
ُ
ثم ِح َ
وأمثلتهاّ .
ين ّ
ّ
ِ
قِ ْس َم اللّغةِ
الشواهد واألمثلة.
غير قلي ٍل ِمن معاني ُم
فردات ّ
العربية ُ
ّ
كنت ْأعرِ ُف َ
ٍ
ِ
يختص بب ْي ِ
ألفاظ ِم ْثل :ال ُخ ّص،
مدلوالت
الش ْعر َم َث ًًل
أفه ُم فيما
ت َّ
ُ
كنت َ
ُّ َ
والرواق ،وال َّز ْرب.
ُّ
والوتِد ،والطُّنُب ،والنُّ ْؤيِّ ،
والش ّقة ،والطّريقة ،والعمودَ ،
مقاص َد كثي ٍر ِمن ُم ْف ِ
أفه ُم ِ
الشوا ِه ِد واألمثلة؛ ِأل ّن صفح َة الحيا ِة
ردات ّ
َنع ْم ُ
كنت َ
باصر َتي لِ َزمنِ ،
األشياء التي
سمو َن
وأل ّن ّ
اس كانوا يُ ّ
كانَ ْت ماثل ًة َ
الن َ
أمام ِ َ ّ
َ
تتوس َع في
تحملُهم ّ
المًلبَسةِ لَها ،وأنا ْأس َم ُع ذلك .ول َ َك أن َّ
الضرور ُة َعلَى ُ
ِ
أوالدي الذين عاشوا في
لكن
صو ِر ما اختزنَه َو ْعيي ِمن
عناصرِ تلك الحياةّ .
َت ُّ
َ
تماما.
المدينة ليس لديهم َحصيل ٌة ِمن ذلك .وهذا ْأم ٌر
عادي ً
ٌّ
أصول
ِّمين
ذلكم
َ
أساس المسألة ِ التي ّ
ليم المتعل َ
ُ
أحدثكم عنها :أُ ْه ِم َل َت ْع ُ
المفردات التي يعتمدونها أُس ًسا لِ ٍ
ِ
كثيرا في تكوينهم
بناء
معاني
تعليمي يؤث ِّ ُر ً
َ ُ
ٍّ
تعاملِهم َم َع ِ
ومع اآلخرين.
قافي
أنفسهم َ
والمعرفي ،وفي ُ
ّ
ال ّث ِّ
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 حال المسألة اليوم:والم ِ
ِ
َو ِر ْثنا في تعلي ِمنا
عاصرِ الطّريق َة ال َقديم َة في إهمال تعليمِ
الحديث ُ
العربيةِ .
ِ
ص في تعليمِ اللّغةِ
وص ْرنا،
أصو ِل معاني ُم
والنصو ِ
فردات ّ
الشوا ِه ِد ّ
ّ
ٍ
ياقيةِ ،
ين أ ّن
ِإشارات
خيرِ األحوا ِل ،نكتفي ب
ِّ
متعجلةٍ إلى َمعانيها ِّ
ناس َ
الس ّ
في ْ
وجود المفرد ِة في
خاصا يُح ِّد ُده
ياقي لِل ُْمفرد ِة ل َ ْي َس ّإال
ً
استعماال ًّ
ُ
المعنَى ِّ
الس َّ
قاص ٍ
ِ
ًلميةٍ ِ
خاص.
إفهامي
ض
ين أ ّن كلَّ
دة إلى تحقي ِق َغ َر ٍ
ٍّ
وناس َ
ِسل ِْسلةٍ َك ّ
ٍّ
اللية خا ّصةٍ ال تكو ُن لها في األَ ْصل.
استعما ٍل لِل ُْمفرد ِة يَشحنُها بِطاقةٍ دِ ّ

الض ْع ِ
أنفسهم
ونُقط ُة َّ
ف الكبير ُة هنا أ ّن المعل َ
أنفسهم لم يتعلّموا هم ُ
ِّمين َ
ِ
وأح َد َث
المعاني األَ ْص ّلي َة لِل
ْمفردات ،وال يَ َرو َن في أن ُفسهم حاج ًة إلى ذلكْ .
َ
الضمني بين المتعلِّمِ والمعلِّمِ علَى االكتفاءِ
َت ُ
َ
قاد ُم َ
الع ْه ِد َض ْر ًبا ِمن اال ّتفا ِق ّ ّ َ
أكثر ِمن هذا الذي
الش ْم ُل َعلَى أ ّن
أقل القليل.
والتأم َّ
ب َِمعرفةِ ِّ
َ
َ
المطلوب ل َ ْي َس َ
كت ْعليمِ سائرِ اللّغات،
عليه
الحال .ونَ ُ
ُ
عليم ّ
ْعربيةَِ ،
خال ُ
حيح لِل ّ
الص َ
نحن أ ّن ال ّت َ
ينبغي أن ينطَلِ َق أسا ًسا ِمن ِ
تعليم
كل َش ْي ٍء
المتون< ،ويستدعي ذلك قَ ْب َل ِّ
>ف ْقه ِ ُ
َ
عر ِ
ِ
ف َمعانيها في ِسياقاتِها التي
أصو ِل معاني
المفردات ،لِ ُي َ
نتقل ِمن ذلك إلى َت ُّ
تعر ِ
حوية ،الذي يُفضي إلى المنشودِ ِمن > ِف ْقه
ف َمعانيها ّ
َترِ ُد فيهاّ ،
الن ّ
ثم إلى ّ
ام لِ ُمرادِ
بين ال ِف ْقه ِ ال ّت ِّ
الم ْتن< .الذي َح َدث في َع ْصرنا أن فُ ِص َل فَ ْص ًًل قويًّا َ
َ
االصطًلحي؛ أي تحدي ِد المعاني
اإلعراب
وبين
ّغوي
ِ
َ
الم ْت ِن الل ِّ
القائ ِل في َ
ّ
ِ
وي< في غايةِ
الم ْتن .وينبغي في
حوية .و ِف ْكر ُة
>المعنَى ّ
ّ
ْ
ّ
الن ّ
الن ْح ِّ
األهم ّيةِ في ف ْقه َ
ٍ
والص ْر ِ
العام
ف والبًلغةِ أن تأتي بَ ْع َد ِع ّد ِة
النح ِو َّ
تعليمِ ّ
محاوالت لِ َف ْهمِ ال َق ْص ِد ِّ
ٍ
ابتداء وإخبا ٍر و ِف ْع ّليةٍ
حويةِ ،من
تعر َف المعاني ّ
الن ّ
ّغوي .ونَ ْح َس ُب أ ّن ّ
لِل َْم ْت ِن الل ّ
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ِ
وفا ِع ّليةٍ
حتوى
ومفعولية وظ َْر ّفية
ّ
ّ
وحالية و ِعل ّّية ،..يَغ ُدو َس ْه ًًل بَ ْع َد ف ْقهٍ عا ٍّم لِ ُم َ
شير إليه هنا هوَ ،علَى الحقيقة ،نتيجةٌ ِمن نَتائج إهما ِل
الم ْت ِن الل ّ
َ
ّغوي .وما نُ ُ
تعليمِ َمعاني أصو ِل المفردات .ولِب ْح ِ
إزاءه
ث ذلك َم َح ٌّل َ
غير الذي ُ
آخ ُر ُ
نحن َ
َ
هنا .فًل بُ َّد ِمن َع ْط ِ
ف ِعنا ِن القو ِل ِمن جدي ٍد إلى ُع ْم ِق المسألة ،الذي يتجلّى
في الوقو ِ
ف عن َد ما سيتلو:

ّغوية إلى العالم:
 -أصول معاني المفردات والنيظرة الل ّ

ري ِ
خاص ّي ِ
عر ِفها العال َ َم
أظهرِ ِّ
ت ْك ُم ُن هنا ّ
ات األُ َممِ في َت ُّ
ات َع ْب َق ّ
خاص ّيةٌ ِمن َ
بعيةِ
عبقريةِ اللّغةِ ِ
نفسها.
المحيط بها ،وإعطائها
َ
األسماء لِل ُْم َّ
سمياتّ ،
ّ
ثم بِال ّت ّ
َ
أهل ال ّتحقي ِق في ِع ْلمِ ال ِّداللةِ  semanticsإلى ُمًلحظةِ أ ّن لِ ُك ِّل
ويذه ُب ُ
َ
ِ
ِ
سميات.
إعطاء
وي< ،أو
األسماء لِل ُْم َّ
قومٍ طَبيع ًة ّ
>الو ْض ِع ال ّل َغ ّ
خاص ًة بِهم في َ
الخاص َّي ِ
ات
عض األقوامِ
ِّ
ففي َت ْسميةِ >المائدة َ ،<tableم َث ًًل ،يُراعي بَ ُ
ظاهري
خاصا َعلَى ُك ِّل َش ْك ٍل
ّاهري َة لِـ >المائدة< ،فيخلَ ُعو َن ْاس ًما
ًّ
ٍّ
الظ ّ
الم َربَّعة ِ
الم ْستدير ِة ْاس ٌم
ٌّ
خاص بِها ،وكذا لِ ُك ٍّل ِمن ُ
لِـ >المائدة<؛ فلِلْمائد ِة ُ
قوم إلى الوظيفةِ
العامة ِ التي ُتؤ ّديها
ّ
والم ْستطيلة .وفي ُمقاب ِل ذلك ،يَن ُظ ُر ٌ
ُ
>المائد ُة< ،فيعطو َن لِ ْْلشكا ِل ال ّثًلثة ْاس ًما ِ
واح ًدا >مائدة< .وهذه النَّظْر ُة
ُ
ِ
ِ
األسماء
إعطاء
وي ُة إلى العالَم  ،linguistic world viewأو قِ ّص ُة
اللُّ َغ ّ
العربية ،ومعرفةِ ال َك ْي ّفية ِ
عبقريةِ لُغ ِتنا
سمياتَ ،شأ ٌن ُمه ٌِّم ج ًّدا في إدرا ِك
لِل ُْم َّ
ّ
ّ
ِ
س
التي نَ َظر فيها
وعلَى أسا ِ
الم ِحي ِط بِهمَ .
ُ
المعايَ ِن ُ
العرب إلى أشياء الوجودِ ُ
الش ِ
ِ
ِ
العربية ،أي
الواح ِد في
يء
بب في َك ْثر ِة
الس ِ
أسماء ّ
ذلك أي ً
مكن فَ ْه ُم ّ
ضا ،يُ ُ
ّ
الش ِ
َك ْثر ِة ِص ِ
و>البيت<
يء التي َوقَ َع ْت عليها َع ْي ُن العرب ّي .فـ >ال ّد ُار<
فات ّ
ُ
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و>المن ِز ُل< و>المسكن< و>الحجر ُة< و>ال َقصر< ،أسماء لِ َش ٍ
يء ِ
تقريبا ،أو
واح ٍد ً
َْ
َْ ُ
ُ ْ
ْ ُ
ٌ
ِ
عينةٍ الح َظها المتكل ُِّم في
لكن ٌّ
شياء متشابِهةْ ،
كل ِمنها يُعبِّ ُر عن وِجهةٍ ُم َّ
أل َ
الش ِ
ين يُقيم فيها .وفي
ّ
يء نَ ْف ِسه .ففي ّ
>الدارِ< الحظَ معنَى َد َورا ِن اإلنسا ِن ِح َ
>الب ْي ِ
بيت فيها ل َ ْي ًًل .وفي >المن ِز ِل< الح َظ أ ّن اإلنسا َن
ت< الح َظ معنَى أ ّنه يَ ُ
َ
يكو ُن ِ
>الم ْس َك ِن< الح َظ أ ّنه
يسكن فيه ،وت ِقلُّ
ُ
راح ًًل را ِك ًبا فين ِز ُل .وفي َ
غيره ِمن
حر ُ
>الح ْجر ِة< الحظَ معنَى أ ّنها ُ
كته .وفي ُ
تحج ُر َمن فيها ،أي تمنَ ُع َ
َ
والم ْنع ..إلخ.
الح ْب ِ
ُمًلبَسته .وفي >ال َق ْصرِ< الحظَ معنى َ
س َ
بات واض ًحا اآل َن أ ّن النَّظْر َة إلى العالَمِ التي تعبِّ ُر عنها اللّغ ُة
ولَعل ُّه َ
ضا ِمن ل َ ْح ِظ
العربي ُة ُتؤ ِذ ُن بِ َق ْد ٍر كبي ٍر ِمن َو ْع ِي الوجودِ المتعيِّن ،وبِ َق ْد ٍر كبي ٍر أي ً
ّ
ِ
األشياء ،ال نَ ْح َس ُب أ ّن الل ِ
خاص ِ
ّغات متساوي ٌة فيه.
يات
ِّ

الم ْس َت ِك ِّن في اللّفظ في
تعم ُل معرف ُة ْ
أص ِل المعنى ُ
وفي َميدا ِن تعليمِ اللّغة ِ َ
ِ
ياقي َة التي
العقل َح َرك َة المعنى
الم ْرقَ ِب الذي يَ ْش َه ُد ِمنه
ُ
واإلضافات ِّ
الس ّ
ُصورة َ
الس ِ
تعم ُل هذه المعرف ُة َع َم َل
يَ ْك ِس ُبه ّإياها
ُ
االستعمال في ِّ
ياقات المختلفة .كما َ
نش ِط ِإلدرا ِك َمظا ِهرِ االستعما ِل ال َفنّ ِّي لِلّغة .ويَظ َْه ُر لَنا ذلك بِ َق ْد ٍر
الم ِّ
العا ِم ِل ُ
أص َل
ين َت ْص َح ُب أذهانُنا َم َث ًًل ما ّدة >ط غ ي< في
العربية ،فتعلَ ُم أ ّن ْ
ماِ ،ح َ
ّ
لكن
الح ّدُ ،في ُ
قال لِ ُك ِّل ُمجا ِو ٍز َح َّده في ال ِع ْصيان :طا ٍغْ .
المعنَى هو ُمجاوز ُة َ
الس ْي ُل،
هاج ْت
أمواجه .ويُ ُ
يُ ُ
قال أي ً
قالَ :ط َغى َّ
ُ
الب ْح ُر ،ب َِم ْعنَىَ :
ضاَ :ط َغى َ
بِمعنى :جاء ب ٍ
ضا :الطّاغية .وجاء في القرآن
ِماء كثير.
ُ
لصاعقةِ أي ً
ويقال لِ ّ
ََْ
َ
ٍ
خاف أ ّن المعنَى األصلِ َّي
وغير
الكريم >الطّاغي ُة< ب َِم ْعنَىَ :ص ْيحة العذاب.
ُ
كل
وح ُم ْس َت ِك ٌّن ،يتجلَّى
ماثِ ٌل في ٍّ
ويتعي ُن في ِّ
َّ
كل ِمنهاَ .فث ّم َة >مع ًنى ُكل ٌِّّي< هو ُر ٌ
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ِ
ِ
الواحد ِة
االستعماالت لِل ُْمفرد ِة
ازدادت
خاص .وكلّما
استعما ٍل ب َِمظ َْه ٍر
ٍّ
ُ
تعام ِل أ ْه ِل
أضافَ ْت حيا ًة جديد ًة إلى المعنَى،
َ
وأظه َر ذلك حرك ًة واسع ًة في ُ
ِ
ِ
الواح ُد
وح
الر ُ
>الو ْحد ِة< و>ال َك ْثر ِة<َ ،ح ْي ُث ّ
اللّغةِ َ
مع الوجود .ويُفي ُد هنا ف ْكر ُة َ
ِ
المنبثقةِ ِمن
المفردات
بين َمعاني
والمظا ِه ُر المتع ِّدد ُةَ .
وعًلق ُة َّ
الر ِحمِ َ
المتعينةِ ُ
ّ
َ

أص ٍل دِاللي ِ
تماما ب َق ْو ِل َر ّبنا ُس ْبحانَه :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ
واح ٍدُ ،تذ ِّكرنا ً
ْ
ٍّ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭼ [ال ّنساء.]١ :

عليمي من اعليم أصول معاني المفردات:
ر ،واللّغ ُّ
 المحصول الف ُّو ،وال ّت ُّ

ضيء
غوي ًة
يق ِّد ُم ال ِعل ُْم بِالمعنى ْ
ري ًة ول ُ ّ
لي لِل ُْمفرد ِة َمنار ًة ِف ْك ّ
ّ
وتعليمي ًة ُت ُ
األص ِّ
معاني ْمف ٍ
لي
ردات أُ َخ َر ،لَها َح ٌّظ ِمن هذا المعنَى ْ
لي .فإ ّن المعنَى األَ ْص ّ
األص ّ
َ َ
اآلخذ ِة لِ َش ٍ
ي َظ ُّل ذا وجو ٍد جزئي ظا ِه ٍر أو َخ ِفي في دِاللة الكلمةِ األخرى ِ
يء
ٍّ
ٍّ
َ
لي
والمتصرفةِ فيه.
األصلي،
ِمن ذلك المعنى
ِّ
ُ
فتعليم المتعلِّمِ أ ّن المعنَى األَ ْص َّ
ّ
العلُ ُّو والمكا ُن العالي ،ي ْك ِسبه َس َع َة ِف ْك ٍر ِ
غوي ًة وتعلُّ ًما
لِـ َّ
>الش َرف< هو ُ
وخ ْبر ًة ل ُ ّ
َ ُ
>الر ُج َل
يُ َس ِّه ُل عليه أن يَ ْف َهم أ ّن
الج َب ُل العالي ،وأ ّن َّ
>الج َب َل ُ
الم ْشرِ َف< هو َ
َ
والس ِ
>ش ّرفَه اهللُ< تعني :أعطاه
ّ
الش َ
الم ْن ِزلة ،وأ ّن َ
الر ْفعةِ َّ
ناء ُ
ريف< هو ذو ِّ
وع ِّلو َ
>ت َش َّر ْف ُت
َش َر ًفا و ِر ْفع ًة ،وأ ّن ُ
>ش ْرف َة ال َق ْصرِ< هي ما ْأش َرف فيه وأطَلَّ  ،وأ ّن َ
المنسوب إلى
الس ُيف
بِكذا< تعنيَ :ع َد ْد ُته َش َر ًفا ،وأ ّن
رفي< هو ّ
ُ
َ
>الم ْش َّ
>مشار ِ
الريف و ُتشرِ ُف عليه،
ض
ِ
الشام< ،وهي قُ ًرى ِمن أر ِ
ف ّ
العرب تدنو ِمن ّ
َ
ناه:
يء< معناهْ :أش َر َف عليه ،وأ ّن
وأ ّن
>شار َف ّ
َ
غيره< َم ْع ُ
>شارف َّ
َ
الر ُج ُل َ
الش َ
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>الم ْشرِ ُق<،
فاخ َره أيُّهما ْأش َر ُف .و ِم ْث ُل هذا ُ
ضا في َّ
َ
يقال أي ً
>الش ْر ِق< الذي هو َ
لي َح َّص َل قَ ْد ًرا ِمن ال ِف ْكر
َّ
و>الش ْم ُس< .فإذا ما ُعل َِّم المتعل ُِّم هذا المعنَى األَ ْص َّ
الش ْر ُق< يعنيَ :طلَ ِ
وس ُه َل
واللّغةِ وال ّتعلُّمِ ،وفَه َِم أ ّن قولَهم > َطلَ َع َّ
عت ّ
الش ُ
مسَ .
الص ِ
والشتاء ،أو
الش ْم ِ
يف ّ
>الم ْشرِقَ ْي ِن< هما َم ْشرِقا ّ
س في ّ
عليه أن يستظه َِر أ ّن َ
ِ
>الم ْش َ ُرُق َة< هي ِ
الشمس،
موض ُع ال ُقعودِ في ّ
مكا ُن ُشروقها ومكا ُن ُغروبها ،وأ ّن َ
طلع ْت ،وأ ّن >أشرقَ ِ
>ش َرقَ ِ
مس< معناه:
معناه:
الش ْم ُس<
ت ّ
ت ّ
وأ ّن َ
َ
ُ
الش ُ
ريق
الر ُج ِل<
معناه :أضاءَ َ
أضاءت ،وأ ّن ْ
>ت ْش َ
وتْل َأل ُح ْس ًنا ،وأ ّن َ
ُ
>أش َر َق َو ْج ُه َّ
معناه:
شريق<
وتقطيعه
عناه :تقدي ُده
وتعريضه لِ َّ
ُ
لش ْمس ،وأ ّن >ال ّت َ
ُ
ُ
اللَّ ْحمِ< َم ُ
غرب.
الم ْشرِق ،فإ ّنه يُ ُ
قالَ :ش ّتا َن َ
وم ِّ
األَ ْخ ُذ في ناحيةِ َ
بين ُم َش ِّر ٍق ُ

العربيةِ
انتبه عالِ ُم اللّغةِ
بن ِجن ِّ ّي
وقد
الكبير أبو ال َف ْت ِح عثمان ُ
َ
ّ
ُ
(تـ 293هـ) إلى ُص ٍ
وع َق َد
ورة أخرى ِإلهمال تعليمِ أصول معاني المفرداتَ ،
>باب في تًلقي المعانيَ ،علَى
ماه:
لها في كتابِه >ال َخصائص< با ًبا أَ ْس ُ
ٌ
اختًل ِ
وس ُم ِّو منزلة ِ
العربية ِ به:
ف األصو ِل والمباني<َ ،
وقال في شأ ِن أَ ّ
همي ِته ُ
ّ
ي ال ِّداللةِ َعلَى َشر ِ
ف هذه
>هذا فَ ْص ٌل ِمن
كثير المنفعةِ ،قَ ِو ُّ
ّ
العربية ِ َح َس ٌنُ ،
َ
ِ
كل ْاس ٍم
الواح ِد أسما ًء كثير ًة،
اللّغة .وذلك أن تج َد لِل َْم ْعنَى
أص ِل ِّ
َ
فتبحث عن ْ
الم ْعنَى إلى معنَى صاحبه<( .الخصائص .)١١2/3
ِمنها ،فتج َده ُم ْف ِض َي َ

المرء َعلَى َمذْ َهبِه فيها ،وأَكتفي
نماذج كثير ًة يواف ُقه
وق ّد َم أبو ال َف ْت ِح
َ
ُ
لِضي ِق المقامِ بِنَموذ ٍج ِ
ِ
وص ّبيةٌ،
واح ٍد ِمنهاُ .
بي َ
يقول..> :ومن ذلك قولُهمَ :ص ٌّ
ص.
ًلم وجاري ٌة .وكلُّه لِلّي ِن واالنج ِ
الش ّد ِة واالعتيا ِ
وت ْر ِك ّ
ذاب َ
و ِط ْف ٌل و ِط ْفل ٌة ،و ُغ ٌ
الش ِ
ِ
تستعص ْم ُدونَه.
يء ،إذا ِ /مل َْت إليه ولم
>ص ًّبيا<ِ :من َص َب ْو ُت إلى ّ
وذلك أ ّن َ
9

وكذلك >الط ِّْف ُل< هو ِمن ل َ ْف ِظَ :ط ّفلَ ِ
الش ْم ُس لِ ْل ُغروب ،أي :مال َ ْت إليه،
ت َّ
ِ ِ
ميل إلى الطّعام.
يلي؛ وذلك أ ّنه يَ ُ
وانجذبَ ْت ْ
نح َوه ...ومنه ق َيل :فًُل ٌن ُط َف ٌّ
وض ْعف ُة ال ِع ْصمة.
ِّين َ
َ
ًلم؛ ِأل ّنه ِمن ال ُغلْمةِ ،وهي الل ُ
وعلَى هذا قالوا لهُ :غ ٌ
وغيره<؛ أال ترى أ ّنهم
الماء
>ج َرى
وكذلك قالوا :جاري ٌة .فهي فا ِعل ٌة ِمن َ
ُ
ُ
ِ
الشباب ،قال ُع َمر:
ماء ّ
يقولون :إ ّنها َغ ّض ٌة بَ ّض ٌة َرطْب ٌة .ولذلك قالوا :قد َعًلها ُ

الشدددباب
فددي أديدددم الندد يدين مدددا ّ

احيدددددر من دددددا
و دددددي م نونددددد ّة ّ

الشيو ِخ ،وال
ًلم والجاري َة ل َ ْي َس ْت لَهم ِع ْصم ُة ّ
وذلك أ ّن الطِّ ْف َل َّ
بي وال ُغ َ
والص َّ
ِ
صي/:
ُج ْسأ ُة( )الكهول .وسأَ ْل ُت
بعض بَني ُع َق ْي ٍل عن قو ِل الح ْم ّ
َ

دددن أديمددددا
السددددموم َدم د ّ
اسددددم ي

لم ابدل ج ّددة سدمر م سدم ّر ولدم
فقالُ :ه َّن بِمائه َّن ،كما ُخلِ ْقنَه( .<..الخصائص .)١31-١١1 /3

ابن ِجن ِّ ّي َعلَى هذه ال َخصيصةِ في
العربية ،وبَ ّي َن أ ّن ُمنتهى ْأمرِ
وقد أَ ْثنَى ُ
ّ
أص ِل
معاني هذه الكلماتّ .أما
س في ال ّتعليم وال ّتعلُّمِ أن يعرفوا
النا ِ
ّ
اكتناه ْ
ُ
َ
ربما يكو ُن عن َد كثي ٍر ِمنهم نَ ْف ًًل
صيب لهم ِمنه ،بل ّ
المعنى الجا ِم ِع بينَها فًل نَ َ
الشريفة اللّطيفة.
ال حاج َة إليهُ .
يقول> :فهذا ونَ ْح ُوه ِمن َخصائ ِ
ص هذه اللّغةِ ّ
اس هذه األلفاظَ  ،فتكو ُن الفائد ُة عن َدهم ِمنها إ ّنما هي ِعل ُْم
يسم ُع ّ
الن ُ
وإ ّنما َ
نحن عليه .وأَ ْر ِج ْح بِه ِ أن يكو َن عن َد
فأما َ
أين ،فهو ما ُ
كيف ،و ِمن َ
َم ْع ِن ّياتِهاّ .
غيره أولَى ِمنه<( .الخصائص .)١3١/3
كثي ٍر ِمنهم نَيِّ ًفا ال يُ ُ
حتاج إلَيه ،وفَ ْض ًًل ُ
ِ
المفردات يُفي ُد في و ِْج َهت ْين:
تعليم أصو ِل معاني
تقد َم أ ّن
ستفاد ِم ّما ّ
ويُ ُ
َ

ِ
بن َر ْغبان (تـ 322هـ).
صي اآلتي بع َد قلي ٍل :دِ ُ
 - اليُ ْب ُس ّ
السًلم ِ ُ
يك ال ِج ِّن ،عب ُد ّ
والصًلب ُة .والح ْم ُّ
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ِ
المنت ِميةِ
األصلِ َّي يَ َظلُّ يَ ْسري في معاني
األولى -أ ّن المعنَى ْ
المفردات ُ
سه ُل تعلُّ َم معاني هذه المفردات.
إلى هذا األَ ْصل ،ومعر ُفته ُت ِّ
نمي ال ِف ْكر و ُتضا ِع ُف ِ
الخ ْبر َة
وت ْفهي ِمه طاق ٌة
وفي َت ْعلي ِمه َ
تعليمي ٌة ُت ِّ
ّ
َ
ِ
المفردات الكثير ِة
وعلَى استعما ِل
عين َعلَى ال ّتعلُّمِ َ
بِاللّغة ،و ُت ُ
النوا ِة ،أو هذا األَ ْصل.
المنت ِميةِ إلى هذه ّ
ِ
استعمال
ض
الواح َد في
لي
َ
ّ
ال ّثاني ُة -أ ّن المعنَى األَ ْص َّ
العربيةِ قد يَ ْفرِ ُ
ٍ ِ
ومبا ٍن مختلفة .وفي تعلي ِمه وتفهي ِمه طاقةٌ
ُمفردات من أصو ٍل َ
الص ْن ِ
األول.
تعم ُل َع َم َل ِّ
ف ّ
ّ
تعليمي ٌة َ

 أضرار إ مال اعليم أصول معاني المفردات:العربية:
 -1اج يل المتعل ِّمين بلغت م وإنقاص حظِّ م من علم
ّ
إهمال تعليمِ أصو ِل معاني المفردات َعلَى َت ْقلي ِل َح ّظ
يَ ْع َم ُل
ُ
ّغويةِ أو ُم ْع َجمها .ويُض ِع ُف ذلك قُدر َة المتعلِّمِ
المتعل َ
ْعربيةِ ِمن ما ّدتِها الل ّ
ِّمين لِل ّ
واستمتاعه بِما
ري،
َ
ماءه ال ِف ْك َّ
َعلَى فَ ْهمِ َمعاني ُ
المتون ،األَ ْم ُر الذي يُقل ُِّل نَ َ
وح َّظه ِمن ِ
صيبه
الخ ْبر ِة ال ّن ّ
يُس َّمى >بَ ْهج َة المعرفة<َ ،
والج ّ
قدية َ
مالية .كما يُقل ُِّل نَ َ
ّفظيةِ .
ين
وح َ
ِمن إنتا ِج الكًلم ،واإلبدا ِع فيه ،واالفتنا ِن في ما ّدتِه ال ِف ْك ّ
رية والل ّ
يغ ُدو هذا معل ِّ ًما لِلْعربية ِ ،يكو ُن سا ِع ًيا إلى الهي ِ
ليًل
ود ً
جاء بِ َغ ْيرِ ِسًلحَ ،
ّ
ُ
َ

محتا ًجا إلى دليلِ .
هار
وأل ْم ٍر ما قالوا :قد فَ َع َل الل ُّيل أَ ْف َ
عال اللّي ِل ،وفَ َع َل ّ
الن ُ
النهار.
َ
أفعال ّ
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العربية:
عبقرية
أساسي ية في
 -2ج ل عناصر
ّ
ّ
ّ

تقد َم ِ
العربيةِ َت ّت ِس ُم بِ َك ْثر ِة
ت اإلشار ُة إلى أ ّن النَّظْر َة إلى العالَمِ في
ّ
ّ
خاصا به.
الشيء أو المعنَىُ ،فيع َطى ٌّ
المظا ِه ِر التي ُتل َْحظ في َّ
كل ِمنها ْاس ًما ًّ
َ
ومميِّ ٍز لِ ِ
عبقريةِ
عناصرِ الوجود .وهو ِمن
ّ
ويَشي ذلك ب َِو ْع ٍي َعمي ٍق ودقي ٍق ُ
العربيةِ َ ِ
والج ْه ُل في شأنِه َج ْه ٌل لِ ِ
عبقريةِ هذه
أساسيةٍ في
عناص َر
ّ
ّ
ّ
وش َرفها ونُ ْبلِهاَ ،
ِ
عبقريةِ
>الناق َة<
أساسي ًة في
عناص َر
جه ُل
يجه ُل أ ّن ّ
ّ
ّ
ّ
العربيةِ َمن َ
اللّغة .أال يَ َ
ويتباه ْو َن بِ ِم ْل ِكه،
حسنو َن به،
َ
االسمِ ِأل ّنها >كانَ ْت عن َدهم ِم ّما يَ َت ّ
ُس ّم َي ْت بِهذا ْ
الش ِ
خي َرته< ،وأ ّن
يء ،إذا
تنو ْق ُت في ّ
فهي (فَ َعلَ ٌة) ِمن قولِهمَّ :
َ
أحكمته وت ّ
االسمِ ِ
الجمال<؟ (الخصائص
>الج َم َل< ُس ِّمي بِهذا
ْ
>أل ّنه (فَ َع ٌل) ِمن َ
َ
الجمال .وكذا
 .)١3١/3نَ َع ْم ،النّاق ُة عن َدهم ِمن >األناقةِ<،
و>الج َم ُل< ِمن َ
َ
تم
اس< ِمن األُ ْن ِ
ّ
وعلَى أيديهم يَ ُّ
وح ْس ُن اآلثارَ ،
س؛ ِأل ّنه >بِهم ال ِعمار ُة ُ
>الن ُ
الديار< (الخصائص  .)١3١/3وكذا >ال َغنَ ُم< ِمن ال َغنيمةِ،
يب ّ
األُ ْن ُس و ِط ُ
و>ال َخ ْي ُل< ِأل ّنها فَ ْع ٌل ِمن االختيال (الخصائص  ،)١33/3و>ال ِحصا ُن< ِح ْص ٌن
ِ
الع ْه ِد في إهما ِل تعليمِ أصو ِل
تنب َه ّ
ابن ِجنِّي إلى قِ َدمِ َ
العًلم ُة ُ
لِصاحبِه .وقد ّ
معاني هذه الكلمات ،فقال> :وأَ ْه ُل اللّغةِ يسمعو َن هذا َفي ْروونَه سا َذ ًجا ُغ ْف ًًل،
أصًل< .الخصائص .)١32/3
نحن فيه ِمن حدي ِثه ِ فَ ْر ًعا وال ً
وال يُ ِح ّسو َن لِما ُ

العربية؛ َ ّن من ج ل شي ًئا عاداه:
 -3معاداة
ّ

آيات الحس ِن والب ِ
س وفي
بَ َّث الخالِ ُق
هاء في األنف ِ
العظيم ُس ْبحانَه ِ ُ ْ
ُ
َ
اإللهي العزيز :ﭽﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ [ ّالسجدة،]٧ :
الكتاب
اآلفاق ،فقال في
ِ
ّ
الص ْن ِع
وه ّيأ ُس ْبحانَه
الج َ
َ
مال في ُّ
َ
الم َّ
المخلوق ُ
كر َم ،اإلنسا َنِ ،ألن يُد ِر َك َ
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اإللهي ،ودعاه إلى ذلك فقال َم َث ًًل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ
ِّ

كل لُغةٍ ِمن الل ِ
ّغات نَ ْو َع
[الغاشية .]١٧ :ونَذْ َه ُبَ ،ج ْر ًيا َم َع هذا ،إلى أ ّن في ِّ
الكثير،
يء
خاصا ،وإلى أ ّن
ُح ْس ٍن
الح ْس ِن ّ
ًّ
العربي َة حا َز ْت ِمن َمظا ِهرِ ُ
ّ
َ
الش َ
ِالعربية ِ
ضا أ ّنه كلّما
طير .ونَ ْعلَ ُم أي ً
والنو َع ّ
ّ
َ
ازداد اإلنسا ُن ِع ْل ًما ب ّ
الن َ
فيس ال َخ َ
وازداد بِآ ِ
ِ
يات ُح ْس ِنها تع ّل ًقا.
ازداد لَها ِع ْش ًقا،
وخصائصها
َ
َ
ِ
خاص ّيات ُح ْس ِن هذه
نحن فيه أ ّن
ّ
الغاف َل عن ِّ
ِي فيما ُ
والد ُاء ال َّدو ُّ
والب ْعر ُة ،وال يكتفي بِهذا أحيا ًنا ،بل
الشأن َّ
اللّغةِ تستوي ِعن َده في هذا ّ
الشذْ ر ُة َ
وأكث ُر ما تج ُد ذلك عن َد >أنصا ِ
ف<
يكره اللّغ َة وأَ ْهلَهاَ .
يتفاقَ ُم أَ ْم ُر َعماه لكي َ
العربيةِ النَّ ْز َر اليسير ،ولم يتع َّد محصولُهم ِمن لُغةٍ
ِّمين الذين َع َرفوا ِمن
المتعل َ
ّ
َ
ٍّ
مًلق أبا الط ّّي ِب
ور ِحم اهلل شا ِع َر
العربيةِ ال ِع َ
ّ
أكثر َش ْر َوى نَقيرَ .
أجنبية أو َ
يقول:
المتنبي إذ ُ
ّ

يجددددد مددددرا بدددده المددددا الدددد ُّ اا

ومدددن يددددَ ذا فدددد يم مددددر مددددري ي

وكيف ال يُعادي جا ِه ُل ِ
العربيةِ ،هذه اللّغ َة الكريم َة ،وهو ال يَ ْعلَ ُم
آيات ُح ْس ِن
َ
ّ
ياب ُت ْع َرض فيها
ض< هو مكا ُن َ
ض< هي ثِ ٌ
أ ّن َ
الع ْرض ،وأ ّن >ال ِم ْع َر َ
>الم ْع ِر َ
ِ
الشريع َة في األَ ْص ِل هو َم ْو ِض ُع ُورودِ الماء
ض بِها ُح ْسنَها ،وأ ّن ّ
َ
الجواري؛ ل ْتعرِ َ
ِ
بار
>الم َْل< هم ِك ُ
>م ْولود< ،وأ ّن َ
من النَّ ْهرِ ،وأ ّن >نَتيج َة< َم ْعناها في األَ ْصل َ
>العشير َة< ِمن ال ِع ْشرة ،وأ ّن >ال َقل َْب<
القومِ الذين يُ ْم َْل ال َف ُم ب ِذ ْكرِهم ،وأ ّن َ
لُ ِ
>الع ْق َل< يَ ْع ِق ُل ،أي يمنَ ُع ويضبِطُ  ،وأ ّن
وحظَ في َت ْسمي ِته ِ معنَى ال ّتقلُّب ،وأ ّن َ
>الهوى< ي ْه ِوي ب ِ
ِصاحبه...
ََ َ
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في:
 -4ال سل الف ُّ
ر ،والمعر ُّ

بين أَ ْص ِل معنَى المفرد ِة والمعنَى
الليةِ َ
ِالمسافةِ ال ِّد ّ
يُ َح ِّرك ال ِعل ُْم ب َ
المتأم ِلِ .
ين يَ ِج ُّد في تحصي ِل
االستعمالي الطّارئ ،قُ ْدر ًة كا ِمن ًة في ِف ْكرِ
وح َ
ِّ
ِّ
نشطُ آل َة إدرا ِكه ومعرف ِتهِ .
ين ِ
ذلك تراه يُ ْع ِم ُل َع ْقلَه ويُ ِّ
الر ِحمِ
يكتش ُف ِصل َة َّ
وح َ

فنال ما
هذه ُتدر ُكه بَ ْهج ُة المعرفةِ ،وتنتابُه
ومن تأنَّى َ
ّ
أريحي ُة َمن َج ّد فَ َو َجدَ ،
ّمين يعيشو َن حا ًال
الم
ّ
ِّمين والمتعل َ
شتغلين بِذلك ِمن المعل َ
َ
تمنى .ونَرى ال َغ َير ُ
ِ
هؤالء َغريب ٌة َعجيب ٌة ،و ُتشب ُِه
وحال
ضي عنه ،الم ّت َف ِق عليه.
ُ
ِمن َ
>الج ْه ِل< َ
الم ْر ِّ
الرائ ِع ِ
الخ ْص ِب ب ُِع ْشرِ
ِمن وِجهةٍ ماَ ،
حال ّ
الراضي ِمن َم ْحصو ِل َح ْقلِه ّ
الزا ِر ِع ّ
الزكاة فقط.
ّ

 -5صعوبة اعلُّم اللّغة:
لمحرومين ِمن َتعلُّم أصو ِل معاني
أمام ا
َت َب ًعا لِما ّ
َ
تقد َم ،تبدو اللّغ ُة َ
ٍ
ِ
ِّ
اءُ ،تعاني ِدالال ُتها َعلَى
المفردات في تعليمِ لُغ ِتنا
العربية وتعلُّ ِمها كلمات َص ّم َ
اعتباطيةٍ ُت ْعمي و ُت ِص ّم .ويضا ِع ُف ذلك ِمن زِيَاد ِة ال ُكلْفة في ال ّتعلّم،
َمعانيها ِمن
ّ
نصرِ ُف إلى تعلُّمِ مجموعةٍ ِمن أُ َّم ِ
الدالّةِ
هات المعاني ّ
َفب َد ًال ِمن ُج ْه ٍد محدو ٍد يَ َ
ِ
إهمال َتعلُّمِ أصو ِل المعاني ُكلْف ًة
ض
َمعانيها
ُ
ّ
األصلي ُة َعلَى َمعاني بَناتها ،يَ ْفرِ ُ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ ِ
أقر َب
ُمضاعف ًة في ح ْف ِظ أعداد كبيرة من ال َّدوالِّ َعلَى مدلوالت محدودة .وما َ
الحكيم ِمن هذا الذي نز ُع ُمه :ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
يقول الذّ ْك ُر
ما ُ
ُ
غير ُم ِ
ناس ٍب أن
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [الحجرات .]١2 :وال ُ
نخال َ
ِّمين
عوب المعاني وقَبائلِها في
تحد َث هنا عن ُش ِ
نَ ّ
العربية ،التي ُتسا ِع ُد المتعل َ
ّ
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الب َش َر ُش ُعو ًبا
تعر ِفها.
ُ
الز َ
ويقول ّ
مخش ُّ
َعلَى ُّ
ري ُم َعل ِّ ًقا َعلَى َخ ْل ِق اهلل ُس ْبحانَه َ
وقبائل هي
عوب
وقبائل> :والمعنَى أ ّن ال ِح ْكم َة التي ِمن أَ ْجلِها َر ّتب ُكم َعلَى ُش ٍ
َ
َ
ض ،فًل يعتزي إلى غيرِ آبائه< (الكشاف .)2٧2/4
بعضكم نَ َس َب بع ٍ
أن يَ ْع ِر َف ُ

عوب اللّغةِ العربيةِ وقبائلِها ،الظّاهر ِة بِج ٍ
ِ
انتماء
ًلء في
ونَ ُ
خال أ ّن لِ ُش ِ
ّ
َ
ومعنوي ِ
ِ
ٍ ِ
كبيرا في تسهي ِل
ظي
تأثيرا ً
واحدً ،
ٍّ
مجموعات من األلفاظ إلى أص ٍل ل َ ْف ٍّ
عل ِمن األمثلةِ ّ ِ
>ض ح ا< في
َت ْعلي ِمها وتعلُّ ِمها .ول َ َّ
المعجمِ
َ
الجيدة لذلك قَبيل َة َ
ين
النها ِر بَ ْع َد طلو ِع َّ
س ،ثُ ّم بَ ْع َده ُّ
الش ْم ِ
العربي .فَـ َ
>ض ْحو ُة ّ
>الضحا< ،وهي ِح َ
ّ
األعلَى...
الش ْم ُس ...ثُ ّم بَ ْع َده َّ
ُت ْشرِ ُق ّ
حاء< ..وهو عن َد ارتفا ِع ّ
النها ِر ْ
>الض ُ
ٍ
ِ
>ض ِح َي
شيء
كل
و>ضاحي ُة< ِّ
بارز ،وَ :
ُ
ناحيته البارز ُة ..ومكا ٌن ضا ٍح أي ٌ
الصحاح ،ض ح ا).
>ضحا ًء< ..أي بَ َر َز لَها
لش ْم ِ
لِ ّ
س ،بِال َك ْسرَِ ،
(مختار ِّ
ُ

حصل المستفاد:
 الم يأظه َر ِ
الج ْه ِد المبذول،
الورق ُة َعلَى نح ٍو نَخالُه َج ًّليا أ ّن قَ ْد ًرا ً
كبيرا ِمن ُ
َ
ت َ
ِ
ِ
المق َّدم ب َِسخاء ،في
والوقت المست َغ ّل،
وطاقات ال ّتفكيرِ واإلبدا ِع ،واإلنفا ِق ُ
ِ
ضيع َهبا ًء منثو ًرا ب َِس َب ِب إهما ِل
العربية ِ وتعلُّ ِمها في وقتنا
تعليمِ
الحاضرَ ،ت ُ
ّ
تعلي ِمنا في ِ
ِ
المفردات
ِّمين إلى أصو ِل معاني
مراحله ِ المختلفةِ ل َ ْف َت انتباهِ المتعل َ
األمرِ في تعلي ِمنا القديمِ والوسيط له
عتم ُد ما ّد ًة لِل ّتعليم .وأ ّن
َ
التي ُت َ
إهمال ْ
والم ِ
ِ
رار
رارنا َعلَى ذلك في تعلي ِمنا
ُم
ٌ
عاصرِ ْ
جيزات ُم ْق ِنعةٌ ،أ ّما ْ
الحديث ُ
إص ُ
إص َ
الروايةِ
القرآنية :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ّ
َمن قالوا في ّ

رج ُعه في ِ
قباه ُع ْق َبى َمن َسلَك طري ًقا يَ ِ
النها ِر
آخرِ ّ
ﭥ ﭼ [ ّالزخرف ،]32 :فَ ُع ُ
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يكتب رسال ًة لِ َحبيبته َعلَى الماء،
وع ْق َبى َمن
إلى ّ
النقطةِ التي انطَل َق ِمنهاُ ،
ُ
األدبي الذي قِ َيل فيه:
الناقِ ِد
وع ْق َبى ذلك ّ
ُ
ّ

دددو الحددداد ،ولددديَ لددده بعيدددر

ويحسددددددب أنيدددددده ن ّقدددددداد شددددددع ير

داوي ال ّد َاء الذي استي َق ّنا أ ّنه
وأَ َما إ ّن ْ
األم َر كذلك ،فلَ ْي َس لَنا ّإال أن نُ َ
ٍ
ِ
آخ َر يطول.
جال
َريق ال ِعًل ِج ِمنه ب َِعسير ،ولِذلك َم ُ
حديث َ
بير ،وما ط ُ
ُمهل ٌك ُم ٌ
قول َمن قال:
كثيرا ُ
وح ُس َن ً
َ
جددد بنفددي الددذّ ات ذا ًاددا ا ا دداب

الصدددواب
اجت دددد واي ي دددديَ ّ

الر ْشد.
و ِمنه ُس ْبحانَه الهِداي ُة إلى ُّ
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