المُؤهِّالتُ الّيت نُريدُها مِن خِرّجيي أَقسامِ اللّغةِ العربيّة،
واقرتا ٌح لِ َتسْهيلِ رَفْدِهم بِها
أ.د .عيسى علي العاكوب
العربية في دمشق
عضو مجمع اللّغة
ّ
أستاذ البالغة وال ّنقد في جامعة حلب

ني يَدَي الموضوع:
ب َ
ِ
يقولَ:
َقديم َيُستدعَىَفيَم
قامات َاالستعدادِ َِِلنجازَِاألعما َِلُ َ ،
ثَ ّمة َمبدأ ٌ ٌ
َآخر َالعمل<َ.ويعنيَهذاَفيَلُغةِ َماَنحن َفيهَأ ّن َاالرتقاء َب ِ
ِ ِ
ِأداءَ
ُ
>أَ ّو ُل َال ِف ْكرة ُ
ِخ ّريجي َأقسامِ َاللُّغة ِ
والعربي َةَِ ،يستل ِز ُم َتحديدَ
وري َة ِ َ
َالعربيةِ َفي َجامعاتِنا ّ
َالس ّ
ّ
ّ
ِ
نَهؤالء ِ
َالخ ِّريجين َب ْعد ِ
المؤ ِّه ِ
َس ِن ّي َال ّتحصيلَ.فإذاَماَح َّد ْدناَ
راد َ ِم
الت َالتيَ ُت َُ
َُ
هذهَالمؤ ِّه ِ
حصيَلِهاَ .
َعنَكيفيةَِتَ َْ
التَعلىَنحوٍَدقيقٍَأمكنناَأنَنتح ّدث
َُ
ّ
َكبيرا َ ِمن َال ّتركي ِز َواالختصارَِ ،تا ِر ًكاَ
وفي َهذا ّ
َالشأ ِن َسأعت ِم ُد َق ْد ًرا ً
ٍ
ال ّتفصيل َواِلسهاب َلِ
َالمؤ ِّه ِ
َتتوز ُعَ
مقامات َأُخرَ .ويبدو َلي َهنا َأ ّن َهذه َُ
الت ّ
علىَو ِْجهت ْي ِنَهماَ :
ديةَ .
ويَالمعت ِم ُدَعلىَأُ ُس ٍ
َ-1ال ّت ُ
أهيلَال ّترب ُّ
وحيةَوعق ّ
س َُر ّ

َالمعرفيَ .
أهيل
َ-2ال ّت ُ
ّ

َ،وأضيف َإلىَذلكَحدي ًثاَ
وسأتحد ُث َعنَهات ْي ِن َال ِو ْجهت ْي ِن َعلىَال ِوالء
ُ
ّ
َالخاص َفي َشأ ِن َر ْف ِدَ
عن َُمقتر ِح َاب ِن َخ ْل ُدون َلِت ْعليمِ َلُغةِ َُمضرَ ،ومقترحي
ِّ
ِالمؤ ِّه ِ
التَالمطلوبةَِ ِمنهمَ :
ِخ ّريجيَأقسامَِاللّغةَِب ُ

س رُوحِيًّا وعَقَديًّا:
أوّلًا -التّأهيلُ التّربويُّ ال ُمؤسَّ ُ
ِ
ِ
ضاتَ
َإلىَإحداث َالنَّه َِ
َوالساعين
َوالم ْصلِحين ّ
يُظه ُِر ُّ
َتأم ُل ُ
َسلو ِك َاألنبياء ُ
فيَمجتمعاتِ ِ
ِ
َالر ِ
ِ
رادَتحقي ُقهَ.
ىَإحداثَالق
صاَعل
همَح ْر ً
ِأهم ّيةَِماَيُ ُ
اسخةَِب ّ
ناعات ّ

رغيبَ
ِالمحبة ِ َوال ّت َِ
سي ًة َُم َّقرر ًة َأ ّن ّ
َالناس َي ُ
وقد َبات َحقيق ًة َن ْف ّ
نقادون َلِلْمبادئ َب ّ
ت َالمبدأَُ
ض َالوق َِ
أكثر َ ِمن َانقيادِهم َلها َبالكراهيةِ َوال َّت ْرهيبَ .وقد َي ِص ُّح َلِب ْع ِ
هيأة ٌ ِ
الح ّج ِ
شقَ
اسَعبي ُدَالع
اج ُّيَالذيَي ُ
َألنَ ُت َّ
ّ
قول ّ
صاَم َّ
>َ:الن ُ
صا<َ.لكنَهذهَالع ُ
َأو َِلَفُرصةٍَساَنِ
شيرَإليهَهوَ ِمنَقبي ِلَالحركةَِ
ُ
ِع ْند ّ ْ
حةَ.وأقولَهناَإ ّنَهذاَالذيَأُ ُ
وحيةِ
ظَ
عاليتها َوج ْدواهاَ .وأحسَ ُب َأ ّنها َ ُتلْح َُ
َالعامة ِ َالتي َأُؤ ِم ُن ً
ّ
َتماما َبِف ّ
الر ّ
ّ
ب ُِوضو ٍح َفيَ ُك ِّل َماجر ِ
َاالجتماعيَ.وفيَالحالةَِ
ري َوال ّتغييرِ
يات َالنُّهو ِ
ض َال ِف ْك ّ
ّ
َوأل ّن َالج ّماء َالغفير َ ِمن ِ
َنحن َإزاءهاِ ،
َخ ّريجي َأقسامِ َاللّغةِ
َالعربيةِ َفيَ
التي ُ
ّ
درسين َلِلّغةِ
َاألساسيَ
َالعربيةِ َفي َال ّتعليمِ
َبِال َدِنا َيُع ُّدون َلِكي َيَكوَنُوا َُم ِّ
ّ
ِّ
انويَ،الَ ِغنىَلِ ِخ ّري ِج َهذهَاألقسامِ َعنَال ّتخلُّ ِق َبِمجموعةٍ َ ِمنَالقاب ِّلي ِ
اتَ،
وال ّث ّ
أشيرَهناَإلىَأظْهرِهاَ :
ُ
ميق ِ
در ُس َاللّغةِ
َالعربيةَ.
َ -1اِلدرا ُك َالع ُ
َأل ّ
َالرسالةِ َالتي َيُؤ ِّديها َُم ِّ
ّ
هم ّيةِ ِّ
َاألو ُل َعن َمَ ْسألة ِ َ>الف ْهمِ َواِلفهامِ< َلدى َمنَ
در ُس َهو
فهذا َُ
ُ
َالمسؤول ّ
َالم ِّ
واَالمحركينَلِ ِقطارَِالحيا ِةَ
نَموا ِطنيه ِ ِّ
َالصغارَالذينَيُع ّدونَلكيَيَكوَنُ
يُ ِّ
ِّ
در ُسهمَ ِم ُ
َالمق َّر ِ
رات َاألُخرَِ
درسي َُ
ري َةِ َوالعم ّلي َةِ َفي َبَلَدهمَ .وإ ّن َت ْعليم َُم ِّ
العقلي َةِ َوال ِف ْك ّ
ّ
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س َاللّغةِ
َج ْملةَ
َالعربيةَ ،ب ْل
در ِ
ُ
يتأ ّث ُر ً
َيمكن َالق ْو ُل َبِإطال ٍق َإ ّن ُ
َكثيرا َبِتعليمِ َُم ِّ
ّ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
نَالبلْدا ِن َتَتَأ ّث ُر َب ُِمستوىَت ْعليمِ َاللّغةَِ
ني
ِّ
النَّشاط َال ِّذ ْه ِّ
َواِلنتاجي َع ْند َأبناء َبلد َم ُ
فيَهذاَالبلدَ .
وإ ّنهَالَ ِغنىَعنَتعليمِ َذلكَفيَأقسامِ َالَّلغةِ
َالعربيةِ َوتَطلُّبِهَو ْفق َمنه ٍجَ
ّ
س َمتقنٍَ.وخير ٍ
َالجامعي َفيَهذهَاألقسامَِ
َأداة َلِذلكَأنَيتحلَّىَاألستا ُذ
مدرو ٍ ُ
ُّ
ُْ
قوم َأداؤهَبِاستمرارَ .والَ
َسلو ُكهَفيَهذهَال ِو ْجهةَ،ويُ َّ
َبِهذاَاِلدراكَ،ويُالحظ ُ
درس َال ّدارسون َفيَهذهَاألقسامَِذلكَ،ويُختبر َتحصيلُهمَفيَهذاَ
بُ ّد َ ِمنَأنَيُ َّ
درسيهمَفيَذلكَ .
المجالِ َ،م ْثلماَيُ َّ
قو ُمَإنجا ُز َُم ِّ
َالعربيةِ َالذي َيُع ُّد َفي َهذه َاألقسا َم َِ
َمدر ُس
َ -2إدرا ُك ََقِيم َةِ َأن َيكون ِّ
ّ
قادراَعلىَال َّتعليمِ َب ٍ
َفيَالصفو ِ
راسيةَِ،وعلىَ
َعربي َسلي ٍم َأني ٍق َُم ْتق ٍن
ِأداء
ُّ
ً
ْ
ف َال ّد ّ
ٍّ
ِ
ربيةٍ َسليمةٍ َجذّ ابةٍ َُم ْشرِقةَ .وخ ْي ُرَ
ت ْشجي ِع َ َُط ّالبِه َعلى َُمحاكاتِه َفي َاألداء َبِع ّ
َالعربيةِ َُمزاوِلينَ َلِذلكَب ُِمواظبةٍَ
سبي ٍل َإلىَذلكَأنَيكون َاألساتذ ُة َفيَأقسامِ
ّ
ومَحَ ّبةٍَ ،وبِغ ْيرِ َتصنُّ ٍع َوتكلُّفَ ،وأن َيرى َط ُّالبُهم َذلك َ ِم ْنهم َُمق َّد ًما ََبِاغتبا ٍطَ
َفيحاكونهم َبِذلك َُم ْظهِرين َ ِمن َأعما ِق َقلوبِهم َابتها ًجا َوسعاد ًة َبِماَ
وتح ُّب ٍبُ .
يق ِّدمونهَ .فإ ّن َما َيُق َّد ُم َ ِمن َالقل ِْب َي ْد ُخ ُل َالقلْب َبِغ ْيرِ َاستئذا ٍنَ .واألستا ُذ َفيَ
ت َفيَ
حبةٍ َواندفا ٍع َوآما ٍل َهو َم ْي ٌَ
قِ ْسمِ َاللّغ َةِ َ ّ
العربي َةِ َالذي َال َيُق ِّد ُم َت ْعليمه َبِم ّ
ثيابَحيَ.وخيرَلِمنَكان ْتَهذهَحالهَأنَيختار ِ
َح ْرف ًةَأُخرىَأقلَّ َاحتيا ًجاَإلىَ
ِ ّ
ٌْ
َوالمالحظةَِال ّدقيق َة َِ
هذاَالمؤ ِّهلَ.والَبُ َّد َ ِمنَأنَيُع َّزز َذلكَبِاالختبارَِوال ِقيا ِ
س ُ
ُ
َالدارسين َ ِمن َال ّتح ُّق ِق َب ُِمستلز ِ
المتابعةَِ
مات َهذه َال ِقيمةَِ ،وَبِ َُ
التي َ ُتظه ُِر َح َّظ ّ
َالعربية َفي َهذاَ
س َفي َقِ ْسمِ َاللّغة
َالجامعي
الحقيقيةِ َلِ ُسلو ِك َاألستا ِذ
َالمدر ِ
ِّ
ّ
ّ
ّ
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َالم ِ
ناسب ْي ِنَ .
قاب َُ
َنتائجَال ّتقويمَِفيَالحالت ْي ِنَبِال ّثوابَوال ِع ِ
المجالَ.علىَأنَ ُتشفع ُ
َيقومَ
َِ
ديةَ ،واستيقا ُن َأ ّن َالف ْرد
َ -3إدرا ُك َقِيمة ِ َُ
َالواحد َقد ُ
َالمبادَر ِة َالف ْر ّ
ج َفيَمجال ْي ِنَ:ال ّتمك ُُّنَ
َالخ ّري َِ
س َت ْحصي ِل َِ
مقام َجماعةٍَكا ِملةَ.والَ ِغنىَعنَقِيا ِ
هاراتَعلىَنحوٍَتغ ُدوَفيهَمل ٍ
ِ
ِ
كاتَ،
هاراتَ،والبراع ُةَفيَإيصا ِلَهذهَالمَ
ِمنَالمَ
أيَص ٍ
ِ
الجامعيةَِفيَ
َالعربيةَِفيَأقسا ِمهاَ
َفيَالنفوسَ.ويَض ُيرَت ْعليم
فاتَراسخ ًة
ّ
ّ
ّ
دي َبين َاألساتذةَ.فالط ّّال ُب َح ّساسونَ
الزما ِن َالذيَن ْحيا َ
ُ
ّ
فيهَإهمال َال ّت ُّ
مي ِز َالف ْر ّ
ت َع ِ
فاو ِ
َالجامعية َ(ال ِق ْسمَ ،الكل ّّيةَ،
َالمؤسسة
َلكن
طاء َاألساتذةّ ،
ّ
ج ًّدا َإزاء َت ُ
ّ
َفاستقر َالو ْض ُع َعلى َأن َيَتساوى َالذين َيَ َْعلَمونَ
َاألمر،
َّ
الجامعة) َ ُت ْه ِم ُل َهذا ْ
ٍ
عليمَمنذَوقتَ
ديَفيَال ّت
والذينَالَي ْعلمونَ.وقدَالحظ
ُ
مي ِزَالف ْر ِّ
َالعربَآثارَال ّت ّ
َالص ْبي ُةَ
قال َمث ًال َإ ّن َالطِّرِ ّماحََبن َحكيم َكان َُمعل ِّم َ ُك ّت ٍ
َفي ُ
ابَ ،وكان ِّ
َُمب َِّكرُ ،
واَالعلماءَ.ونُ ِ
الحظُ َاليوم َشي ًئاَ ِمنَمظا ِهرِ َهذاَ
يخرجون َ ِمنَ ِع ْن ِدهَكأ ّنهمَجال ُس ُ
َالخاصةَ .
س
فيَالمدار ِ
ّ
وم ّر ًةَأُ
ّغةَالعربيةَِ،وأنَ ُتختبرَ
خرىَنقولَإ ّنَذلكَينبغيَأنَيُعلَّمَفيَأقسامَِالل
ُ
ّ
َالد ِ
َالجامعيَ ِ
عالياتهَ .
َِّ
َسلو ُكَاألستا ِذ
َُحظوظُ ّ
ارسينَ ِمنهَ،وأنَيُالحظ ُ
نفسهَفيَف ّ

يحتاج ِ
َالمتق ِّد ُم َلِل ّتعيي ِن َفي َوَظيف َة َِ
ُ َ -4
َخ ّر ُ
ربيةِ ُ
يج َقِ ْسمِ َاللّغة ِ َالع ّ
انوي َإلى ِ
تناول َ ُكلَّ َ
َسج ِّل َحي ٍاة
>مدر َِ
َجامعي َةٍ َي ُ
س< َفي َال ّتعليمِ
ِّ
ّ
َاألساسي َوال ّث ّ
ِّ
َوالض َْع ِ
ف َالتيَأ ْبداهاَفيَسن ِ
َالجامعيَ.علىَأنَيتولَّىَ
وات َالطَّل ِب
نِقا ِط َال ُق ّو ِة َّ َ
ّ
َاأليامِ َاألُولى ِ
َاللتحاقِه ِ َبِال ِق ْسمِ َح ّتىَ
َالس ِّ
جل ُ
إعداد َهذا ِّ
راء َُم ْت ِقنون َُمنذُ ّ
َخب ُ
خر َِجَ،وأنَي ْحسب ِ
سَالََّت َْعَِيينَ .
َج ْملةَِأُ ُس ِ
َحسابُهَبين ُ
ال ّت ّ
ُ
راد َ ِمن ِ
العربي َةِ َ ِمن َال ِو ْجه َة َِ
ول ْس ُت َأُ ُّ
حاج َفي َأ ّن َما َيُ ُ
َخ ّري ِج َقِ ْسمِ َاللّغ َة ِ َ ّ
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وية َكثيرَ ،و ُذو َمظا ِهر َمتع ِّد ٍ
َلكنني َألز ْم ُت َنفسي َمن ُذ َالب ْد ِء َباعتمادَِ
دةّ ،
ال ّترب ّ
ُ
ٌ
ِ
درسينَ
َوأوج ُز َذلك َبِالق ْو ِل َإ ّننا َفي َحاجةٍ َإلى َُ
االختصا ِر َوال ّتركيز.
َ>الم ِّ
اَماَهوَمطلوب َ ِمنهمَفيَعملِهمَ،ويرون َأ ّنَ
جي ًد
َِّ
الرساَلِ ّيين<َ ،الذينَيُدركونَ َ ّ
ٌ
سَ،الذيَيُتفانىَفيَ ِإ ْتيانِهَويُتفنَّ ُنَ
َالمق ََّد َِ
ىَالنح ِوَاألمث ِلَ ِمنَن ْو ِع َُ
أداءهَوتحقيقهَعل ّ
فيَإ ْتقانِهَ .

ثانيًا -التّأهيلُ المعريفُّ:
ربوي ِ
هم ّيةِ َتحدي ِد َالق ْص ِد َفيَ ُك ِّل َعم ٍلَ
َأل ّ
ق َّد ْمناَالكالم َعلىَال ّتأهي ِل َال ّت ِّ
َيقولَ:
وي َالذي َُ
يشاء َاِلنسا ُن َأن َيُ ْن ِجزهَُ ،منطلقين َ ِمن َالمبدأ ُّ
وكي َالنَّب ِّ
َالسلُ ّ
ُ
راد َ ِمنَ
في َالذيَيُ ُ
>عر ْفت َفالز ْم<َ.وههناَمندوح ُة َالكالمِ َعلىَال ّتأ ِهي ِل ْ
َالمعرِ ِّ
ِخ ِّري ِجَقِ ْسمَِاللّغة ِ
َالعربيةَ .
ّ

قر ِ
راسية َفيَأقسامِ َاللّغةِ
َالعربي َةِ َتنطويَعلىَ
َالم ََّ
ونُذ ِّك ُر َهناََبِأ ّن َُ
رات ّ
ّ
َالد ّ
ىَمقر ٍ
راتَ
فَوالبالغ َةَِوالعَروضَ،وعل
والص ْر َِ
مَعا َِرف
َفيَعلومِ
النح َِوَ ّ
َالعربيةّ َ:
ُ
ّ
ّ
مانيَ ِمنَم ْرحلةَِماَق ْبلَاِلسالمَ
َالز ََّ
فيَالنصو ِ
ص ّ
طور ّ
عريةِ ّ
ّ
سايرَال ّت ّ
َوالن ّ
َالش ّ
ثريةَ ُت ُ
يهماَبيتَ
إلىَالع ْصرَالحديثَ.ويُمثِّ ُلَهذا ِنَاال ّتجاها ِنَع ُمود ْي ِنَق ِويَّ ْي ِنَيُبنىَعَلَ
ُ
َفيَعلومَِ
َُ
رات
َإلىَذلكَم ََّ
ضاف
عليميةَِفيَأقسامَِالل
ّغةَالعربيةَ.ويُ ُ
قر ٌ
ّ
الما ّد ِة َال ّت ّ
ُ
َاألدبيَقدي ِمهَوحدي ِثهَ،وثالثةٌََ
َالحديثَوأدَبِهماَ،وأُخرىَفيَال ّن ْق ِد
َِ
القرآ َِنَ َُ
وعلومِ
ِّ
المقارنَوال ّتاري ِخَوالل ِ
َاألجنبيةَ .
ّغات
بَ َُ
فيَعلو َمَِاللّغ َةَِواللّسا َِنَ،وفيَاألدَ َِ
َُ
ّ
وينظر َإلىَذلكَ ُكل ِّهَعلىَأَّنهَقاب ٌِل ِ
زود َال ّدارس َب ُِمؤ ِّه ٍ
الت ََُتمكِّنُهَ
َألنَيُ ِّ
ُ ُ
انويَ .
َِّ
ِمنَأنَيغدو َُ
لعربي َةَِفيَمرحلتَيَال ّتعليمِ
َم ِّ
َاألساسيَوال ّث ّ
در ًساَلِ ّ
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ّأماَأ ّن ِ
َمناقَشَِتهَالكاملةَ.
جال َُ
التَ،فليسَههناَم ُ
َالخ ّريجَلديهَهذهَالمؤ ِّه ُ
عو ِ
جالَ
الم َِّ
جال َلِ ُمناقش َةِ َ ُج ْملةِ َ َُ
َلكن َالذي َلد ْينا َمَ ٌ
ضا َمَ ٌ
وليس َههنا َأي ً
قاتّ .
َالعربي َةَِفيَبُلْدانِ
َعنهَهناَأمرَنخال ُ ِ
َلَِْلحَ ِ
ناَالعربيةَ.
ديث
هَقاص ًماَلِل َّظ ْهرَِفيَت ْعليمِ
ّ
ّ
ٌْ
ىَهذاَالنحوَ :
َاألساسي ُةَعل
ناَالم َْش َِكل ُة
وتَب َُدوَل َُ
ّ
ّ
ِ
ِ
َالبيئاتَالتيَينشأُ
َهيَالبيئاتَالتيَأنتجَفيهاَ
َفيهاَناش ُئتناَاليومَليس ْت
َِ
أ ّن
العرب َاألقدمون َلُغتهمَ.والحياة َالتيَن ْحياهاَاليوم َبِمظا ِهرِهاَالمختلفةَِليس ْتَ
ُ
فيَهذاَالزمانَ.وفيَهذهَ
سَ
در ُ َ
ّ
عليميةََالتيَ ُت َّ
هيَالحياةَالتيَأنتج ْتَالما ّدةَال ّت ّ
الَنَُّْقطةِ ََيُ ِ
َالعربية َعقَب ًة َكأداء َانتبه َإليها َالمفكِّرون َفي َالقديمَِ
َتعليمنا
واج ُه
ّ
ُ
ح َُنِ َ ،منَو ِْجه َةٍَ ،نُ ِص ُّر َعلىَتَ َْعَلِي َمِ َناشئ ِتناَلُغتناَاألصيلة َالمتأل ِّقةَ
والحديثَ.فنَ َْ
َوالحضاريَ،
اريخي
اَلهمَوجودهمَال ّت
الم ْشرِقة َالتيَ ُتمثِّ ُل َ ِعماد َوجودِناَبش ًر
ُ
ُّ
ُ
ُّ
ص َ ِمن َذلك ِ
َمجاالَ
َنحن َفيه
َأل ٍ
ً
وال َمندوحةَ َلنا َالب ّتة َلِلَّتملُّ ِ
سباب َليس َما ُ
َثمِ َ ،من َو ِْجهةٍ َأُخرىَ ،نُ ِ
واج ُه َابتعادنا َعن َهذه َاللّغ َةَِ ،الذيَ
لِ ْْلتيا ِن َعليهاَّ .
يات َالحيا ِةَ .وال ُخالص ُة َأ ّنه َال َوزر َ ِمن َتَ َْعليمِ َأبنائِنا َلُغ ًة َبينهمَ
ت ْف ِر ُضه َُمعط ُ
وب ْينهاَبُ ْع ُدَماَبينَالم ْشرِقَْي ِنَ .

غوي ًة َبعيد ًة َعنَ
ون ِج ُدنا َفي َحاجةٍ َإلى َبيا ِن َأ ّن َاعتمادنا َما ّد ًة
َتعليمي ًة َل ُ ّ
ّ
ح َُنَ
َالم ْشكلةَِ .وث ّمة َشط ٌْر َآخ ُر َيُضا ِع ُف َالعنت َالذي َنَ َْ
زمانِنا َهو َشط ٌْر َ ِمن ُ
نجيناَ ِمنَال ِعثارَ.ذلكَأ ّنَ
َالصحيحة َالتيَ ُت َِ
َالسبيل ّ
إزاءَهَ،وهوَأ ّنناَالَن ْسلُ ُك َّ
َص ٍ
ٍ
عليميةِ ،
ورة َ ِمن َال ّتجري َِدَ
سباب
َأل ٍ
َكثيرة َج ًّداَ ،انتهَى َإلى ُ
ع ْرض َالما ّد ِة َال ّت ّ
ِ
َالمؤ ِّه ِ
نَالخ ِّريجَ.وج ْوه ُر َذلكَ
الت َالتيَنُري ُدهاَ ِم
ين َُ
المش ِّوهِ َي ْص ُع ُب َمعهاَتأ ِم ُ
ُ
َالعربيةَ،ون ْحوَاللّغةِ
سَأدبَاللّغة ِ
َالعربيةَ،وص ْرفَاللّغةَِ
َالدا َِر ِ
أ ّنناَنبدأَُبِت ْعليمِ ّ
ّ
ّ
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العربيةَ ،وبالغة َاللّغة ِ
َالنماذ ِج َالتي َ ُتق َّدم َما ّد ًةَ
َالعربيةَ ،وهو َال َيفه ُم َ ِمن ّ
ّ
ّ
َتعليمَ
َإال َالنَّ ْزر َاليسيرَ .هذا َإن َهو َعلِمَ َ ِمنها َشي ًئاَ .نعمَ ،يُ ْهم ُل
تعليمي ًة َله ّ
ّ
ُ
ٍ
فرداتَ،ودِ
ِ
الالتَتراكيبَ،وطرائقَتعبيرَ،ويُعلَّ ُمَ
طالِبناَ>م ْتنََاللّغة<َ:معاني َُم
وي ًَةَ ،وبِ ًنى َص ْر ّفي ًةَ ،وت ْق ٍ
مالي ٍ
َبالغي ًَةَ ،ما ّد ُتها َاألُولىَ
نيات
ات َووظائف َنَ َْ
ح ّ
ّ
ج ّ
وي ٌَةَالَيَ َْعرَِ ُفَ ِمنهاَشي ًئاَ .
َُمَْف ٌ
رداتَونُ ُس ٌجَلُغ ّ
ستل َ ِمنَ
َلكني َسأ ُّ
ماما َأ ّن َالمسألة َغاي ٌة َفي َالَّتعقي ِد َوال ّتركيبّ ،
وأ ِعي َتَ ً
َالنواة َالتي َأ ْحس ُب َأ ّن َُمعالجة َالفسادِ َفيهاَ
َالنسي ِج َالخ ْيط َاألظهرَ ،أو ّ
ُج ْملةِ ّ
َج ْملةَِالَنَّ ْبت َةَِ .
م ْدعاةٌَإلىَإصال ِح ُ

ميم َال ِع ّلةِ َأ ّننا َنُعل ُِّم َفي َأقسامِ َاللّغةِ
ألُولَىَ
َالسنةِ َا َ
َالعربيةِ َمنذُ َف ْجرِ َّ
ّ
ص ُ
ص َوأَ َْمَِثلةٍ َال َيعيَ
األدب َوالنَّ ْحو
َوالنقد َبِوساطةِ َنُ ُصو ٍ
َّ
َوالص ْرف َوالبالغة ّ
المتعل ُِّمَشي ًئاَ ِمنَمعانيهاَودِ
ِ
َأقولَ:كيفَيُعلَّ ُمَ
َُ
الالتَتَراكيبهاَ.وابتغاءَاِليضا ِح ُ
العامة َُمباشر ًةَ،
في
ال َّد ْر ُس
وي َّ
َاألدبيَوالنَّ ْح ُّ
انويةََ ّ
َوالبالغيَلِمنَأََْنهَواَال ّث ّ
ُّ
َوالص ْر ُّ
ُّ
اعتما ًداَ،مث ًالَ،علىَهذاَالبََْي ِ
نَمعلَّقةَِعنترةَي ِ
صفَناقتهَ :
تَ ِم ُ
تطاا ااكاااِ بااُاٍّ خاام مياا

السااارةِ ّ افااا غة
خطّاااا ،غِ غ ر
اااب ز

و ِمنَأين َلِطالِ ِب َاللّغة ِ
ّغويَ
ىَأنَيتحسس َالجَمال َالل ََّ
ألُولَ
فيَالسنةِ َا َ
َالعربي َةِ َ
َّ
ّ
ّ
َ،ويتلمس َبعض َمظا ِه ِر َاِلبدا ِعَ
َِ
ْكلمات
حوية َلِل
ّ
واألدبيَ،ويُ ْدرِك َالوظائف َال ّن ّ
َّ
ِ
َ،فيَهذاَالبيتَوأمثالِه؟ َ
ْمي
النَّظ ّ
وإ ّنه َفي َهذه َال ِمنطقةِ َبِالذّ ِ
حول َبينَ
ات َتجت ِم ُع َمجموع ٌة َ ِمن َالعوائ ِق َت ُ
ق َهذه َتَف ِت ُك َُمجت ِمع ًةَ
واء َنُ ْقطةِ َاالنطال َِ
الدار ِ
ّ
س َوبين َاالنطال ِق ّ
َالصحيحَ .أ ْد ُ
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ٍ
َموجودة َبِال ُق ّو ِة َعند َكثي ٍر َ ِمن َأبنائنا َوبناتناَ .وإ ّنني ِ
ِإمكاني ٍ
َعقليةٍ
َحينَ
ات
ب
ّ
ّ
ِ
ىَقريباَ
جر ِب َالذيَأمض
أتحد ُث
َعنَهذهَاألدواء ّ
ّ
ً
َالم ِّ
َالمست ْي ِق ِن ُ
َأتحد ُث َبِلِسا ِن ُ
ِ
َفيَس ّتة َِأقسامٍ َلَِّلغة ِ
َالعربيةِ
َالعربيةَفيَبل ِدناَوفيَ
س
َعقو ٍد َفيَت ْدري ِ
ِمنَأربعة ِ ُ
ّ
ّ
ٍ ِ
ريقيةَ .
نَالبلْدا ِن
َالعربيةَفيَآسيةَِو ِإ ْف ّ
ّ
ثالثةَم ُ

ٍ
َجانب َهذهَ،تظلُّ َ
ِماح َالخطأَ ِمنَ ُك ِّل
وإ ّن َنقطة َاالنطال ِق َالتيَ ُت ُ
نوشهاَر ُ
َالعربيةِ َفي َأقسامِ َاللّغةِ
َالعربية َيتناس ُلَ
مسؤول ًة َعن َاخ ِتال ٍل َُمز ِم ٍن َفي َت ْعليمِ
ّ
ّ
عاهَ ُكلَّماَأوغل ِ
َالعربي َُةَفيَاالبتعادَِعنَم ْسر ِحَالحيا ِةَالذيَدرج ْتَ
تَالحيا ُة
ص َْر َُ
ّ
فيهَهذهَاللّغ ُةَالكريم َُةَ .

َعلماءَكثيرونَإلىَسبي ِلَالمعالج َة َِ ُمن ُذ ٍ
ٍَ.فهذاَعالم ُةَ
َوقت َُمب ِّكر
ّ
َّ
وقدَتنبه ُ ُ
َتفصيالَ
جاني َ(تََ473َ،471ه)َيتح ّد ُث
َالم ْت ِق ُن ّ
ً
َالش ُ
يخ َعب ُدالقا ِهرِ ُ
العربيةِ ُ
ّ
َالج ْر ّ
َفيقولَ>أعجز ْتهمَمزاياَظهر ْتَ
َفيَالكتابَالعزي ِز
عنَمجاَلِيَاِلعجازَِوال ّت ّفو ِق
ُ
ِ
ِ
دائعَراع ْتهمَ ِمنَمباديَ
لَ َُهمَفيَن ْظ ِم
هَ،وخصائصَصادفُ
ُ
وهاَفيَسيا ِقَل ْف ِظهَ،وب ُ
آيهَِومقا ِط ِعهاَ،ومجاريَأ ْلفا ِظهاَومواق ِعهاَ،وفيَم ْضرِ ِبَ ُك ِّلَمَث ٍلَ،ومسا ِقَ ُك ِّلَ
َوصور ِة َ ُك ِّل َ ِعظةٍ َوتنبيهٍ َوإعالمَ ،وتذكي ٍر َوت ْر ٍ
ثمَ
غيب َوترهيبَّ َ )1(<..
خبرٍُ ،
يُبيِّ َُن َضرورة َوقو ِ
َالسبيلَ
ف َالمتعلِّمِ َعَلَيهاَ،وال ُخ ْبرِ َال ّت ِّ
ام َبِدقائَِقهاَ،ويؤ ِّك ُد َأ ّن ّ
ٍ
َوتأم ِلَ
َالمتو ِن
َالعربيةِ َاألصيلةِ ّ
ّ
إلى َذلك َهو َق ْبل َ ُك ِّل َشَ َْي َء َك ْثر ُة َُمالبسةِ ُ
دِ
َهذهَالم ْف ِ
ِ
ردات َفيَ
اللية ِ َالتيَتنب ِث ُق َعنَانتظامِ
ُ
الالت َُم ْفرداتِهاَ،والطّاقةِ َال ِّد ّ
ٍ
ه ْي ٍ
ٍّ
َجملَ
ئات
الليَ ،وكأ ّن ُ
َتركيبية َغايات َفي َاالنتظامِ َوال ّتعانُ ِق َوالَّتآ ُز ِر َال ِّد ّ
ِ
َالمصيبةَِلِم ِ
قاصدهاَ،
َالواح ِد َفيَت َ
الن ِّص
ّ
سابُ ٍق َفيَمجا ِل َإنتا ِج َالمعانيَال ّدقيقةِ ُ
َ-1دالئلَاِلعجازَ،صَ .41
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الصحيحةِ
بيرَ.يقول َش ْي ُخَ
َفيَح ْكمِ َالع ْق ِل َالمائزَ،البا ِعثةَِلِد ْهشة َِاِلدرا َِك َالخ
ُ
ّ
ُ
خاص ّي ِ
جاني َفي َإيضا ِح َأد ِ
اتَ
وات َإدرا ِك َدارسي
َِّ
البيا ِن
َالعربي َةِ َ ّ
َالعربي َ ُ
ّ
الج ْر ُّ
العربي>َ:ص َّحَأَ َْنَ
ّغويَ
آنيَ،ومظا ِهرَِال ّت ّفو ِقَفيَاِلبدا ِعَالل َِّ
اِلعجازَِالب َِّ
ّ
يانيَالقر ّ
ف َعليهاَ،واِلحاطة َِبِهاَ،وأ ّنَ
الَ ِغنىَبِالعاقِ ِل َعنَمعرفةَِهذهَاألمورَِ،والوقو َِ
ِ
استقراء َكالمَِالعربَ،وت ُّتب ُعَ
َ،والسبب َالذيَبهَي ْعرِ ُفَ،
الجهة َالتيَ ِمنهاَي ِق ُف
َّ
ُ

أشعارِهمَوالنَّظَ ُرَفيها<(َ .)1

َالعربيةَ ،وهي َالخليق ُةَ
َالصحيح ُة َفي َت ْحصي ِل َعلومِ
هذه َإذًا َاالنطالق ُة ّ
ّ
َالعربيةَ:
َالعربيةِ َفي َجامعاتِنا
بِأن َيُ ْحمل َعلى َاأل ْخ ِذ ََبِمبادئها َط ُّال ُب َأقسامِ
ّ
ّ
سميَ
استقراء َكالمِ َالعر ِبَ ،وت ُّتب ُع َأشعارِهم َوالنَّظ ُر َفيهاَ .وفي َُمتناولِنا َأن َنُ ِّ
ُ
َالخاصََبِذلكَ> ِع ْلمِ َِف ْقه ِ
َالعربية<َ .
ال ِعلْم
َّ
ّ

َالعربيةِ
ري َإلى َجانِ ِبَ
َالكبير
وي ِق ُف َعالِ ُم
َعمر ّ
ُ
َبن ُ
َمحمود ُ
َالزمخش ُّ
ّ
ُ
َالعربيةَ ،والك ْي ّفيةِ َالتي ََبِهاَ
ع ْب ِدالقا ِهرِ َفي َتحدي ِد َطبيعةِ َاِلتقا ِن َعند َُمتعلِّمِ
ّ
َالكشاف>َ:أنَيكون ِ
َآخ ًذاَ ِمنَ
َفيَمقدمةَِرائع ِت
َّ
َيقول
راه ُ
ِ
هَكتاب ّ
يُحص ُلَعليهَ،فت ُ
َالعلو َمَِبِح ٍّظَ،جا ِم ًعاَبينَأمر ْي ِنَ:تحقيق ِ
َالمطال ِ
عاتَ،طويلَ
سائِرِ َُ
ٍَوح ْفظَ،كثير ُ

تصر ًفاَ،ذاَدِرايةٍَ
َور َّد َعل
يهَ...م ِّ
ُ
اَور ِجع َإليهَ،ور َّد ُ
المراجعاتَ،قدَرجع َزما ًن ُ
ُ
()2
َبِ
َوالنثر< َ .
ِ
أساليبَالنَّ ْظمِ ّ
سَ
َاألمرَِفيَشأ ِنَهذ ْي ِنَالعالِم ْي ِنَأ ّنهماَيُق ِّدما ِنَفيَالقرن ْي ِنَالخا ِم ِ
وحقيق ُة ْ
َالعربيةَ ،وإيضا ًحا ِ
َأل ِ
دواتَ
َالجي ِد َفي
والسادِ ِ
ّ
ّ
س َالهجريَّ ْي ِن َأسا ًسا َلِل ّتحصي ِل ّ

َ-1دالئلَاِلعجازَ،صَ .41-44
الكشافَ،المق ّدمةَ:نَ،س.
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ال ّتم ّك ِن َ ِمنهاَ .ون ِج ُدنا َفي َحاجةٍ َإلى َتعزي ِز َهذ ْي ِن َاالثن ْي ِن َبِثالِ ٍ
ث َنحس ُب َأ ّنَ
َِفيما َأَتَى َبه َأسا ًسا َمتي ًنا َلِت ْسهي ِل َت ْحصي ِل ِ
َالعربية َفي َزَماَنِناَ
َخ ِّريجي َأقسامِ
ّ
المؤ ِّه ِ
َابن َخلْدونَ
َالمعرفية َالتيَنُري ُدهاَ ِم
الت
ّ
نهمَ.وذلكمَماَأتىَبهَالعالم ُة ُ
ّ
فيَهذاَالشأنَ .
فيَمقدمتهَ،
ّ
ّ

م لُغ ِة مُضَر:
 اقرتاحُ ابن خَلْدُون يف َتعْلي َِتقريبا َلِ ُمشكل ِتنا َفيَ
يقوم َُمقتر ُح َاب ِن َخلْدون َعلى َح ٍّل َلِ ُمشكلةٍ َُمماثِلةٍ ً
ُ
َالعربية َعلى َالمؤ ِّه ِ
َخريجي َأقسام َاللّغة ِ
الت َالمطلوبةِ َ ِمنهمَ،
ّ
ُع ْسرِ َتحصي ِل ِّ
ربي َةَِفيَم ْرحلةَِماَق ْبلَالجامعةَ .
لكيَيكونواَم ِّ
در ِسينَأ ْكَِفياءَلِلْع ّ
ُ
دونَالمشكلةَعلىَالنَّ ْح ِوَاآلتيَ :
َُ
َابنَخََْل
وقدَح َّدد َُ

ي لهُا العهد قد ذهبت وفسدٍِّ ولغة أهل
>اعل أ ّن ملكة الل ِّسان المضر ِّ
الجيل كل ِّه مغا ر غ للغة مضر التي نزل بها القرآن .وإ ّنما هي لغ غة أخرة
من امتزاج العجمة بهاِ كما ق ردمناه<(.)1

ستطيع َتطبيق َالو ْص ِ
هَابن َخََْلدونَلِماَعليهَلُغ ُةَ
وإخال َأ ّنناَن
ُ
ف َالذيَق ّدم ُ
ُ
أ ْه ِل َع ْصرِهَو ِم ْصرِهَ،علىَحا َِل َاللّغ َةَِعند َأ ْه ِل َع ْصرِناَو ِم ْصرِناَ،بِق ْد ٍر َكبيرٍَ ِمنَ
َتكادَتكو ُن ِ
فيهَالر ُج ُلَهوَ
ثَ
واِلطارَالذيَيَتح ّد َُ
َواحد ًةَ.
اِلطالقَ.فالمشكل ُة ُ
َّ
ُ
َالعربيةِ َلِعر ٍب َذهب ْت َعنهمَ
َفيهَ:إطار َت ْعلي ِم
َنحن
ع ْي ُن َاِلطا ِر
ّ
َالذيَنتحد ُث ُ
ّ
ُ
َالعربيةِ َهذاَ
ري َوفس َِ
ملك ُة َاللّسا ِن َُ
َابن َخ ْل ُدون َلِت ْعليمِ
دتَ .وقد َعقد ُ
ّ
َالمض ّ
ي<َ.وقدَتح ّدثَفيَهذاَ
َالمضرَِ َّ
ص ًال
فَ َْ
َأعطاه ُ
ُ
َالعنوان>َ:ف ْص ٌلَفيَت ْعليمَِالل ِّسا ِن ُ
َ-1مق ّدمةَابنَخلدونَ،ص.1141
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َهماِ :
َالعرب َالقديم َالجاري َعلى َأساليبِهمَ
ِ
ّ
َح ْفظُ َكالمِ
الشأ َِن َعن َمرحلت ْي ِن ُ
صر ُف َب ْعد َذلك َفي َال ّتعبيرِ َع ّما َفي َضميرِه َعلى َحس ِبَ
َثم َال ّت ُّ
وطرائَِقهمّ ،
عبارََتِ
ِ
همَ.وفيَهذاَيقولَ :
همَوتأليفَكلماَتِهمَوأساليَِبهمَفيَترتيبَألفا ِظ
ُ
ّإّل أ ّن اللزغاٍّ ل ّما كانت مل ٍ
كاٍّ ..كان تعلزمها ممك ًنا شأن سائر الملكاٍّ.
ووجه ال ّتعلي لمن بتغي هُه الملكة و روِ تحصيلها -1 :أن أخُ نفسه

بحفظ كالمه القد الجا،ي على أساليبه من :القرآن والحد ثِ وكالِ
السلمِ ومخاطباٍّ فحول العرب في أسجاعه وأشعا،ه ِ وكلماٍّ
ر
ضا في سائر فنونه ِ ح ّتى تن ّزل لك ر حفظه لكالمه من
المولرد ن أ ً

المنظوِ والمن و ،منزلة من نشأ بينه ولقن العبا ،عن المقاصد منه .
تصرف بعد ذلك في ال ّتعبير ع ّما في ضميره على حسب
 -2ث ّ
ّ
عبا،ته ِ وتأليم كلماته ِ وما وعاه وحفظه من أساليبه وترتيب
ألفاظه ِ فتحصل له هُه الملكة بهُا الحفظ واّلستعمالِ وتزداد
بك رتهما ،سو ًخا وق ّو ً <(.)1

فاألساسَالذيَيُ ِ
نائيَ ِمنَ
رسيَ
عليهَابنَخلْدونَبِناءَتعليمِ
ُ
ّ
ُ
َالعربيةَِعندهَثُ ٌّ
ِ
َصاح ُبَ
ضيف
ؤس ُس َأ ّولُهما َلِثانيهماَ :ال ِح ْف ُظ
ُ
َثم َيُ ُ
عمَل ْي ِنَ ،يُ ِّ
َواالستعمالّ .
َأمر ْي ِن َآخر ْي ِن َهما>َ:سالم ُة َالطَّ ْب ِعَ،وال ّتف ُّه ُم َالحس ُن َلِمنا ِز ِعَ
المق ِّدمةِ َإلىَذلك ْ
َومراعا ِة َال ّتطبيقَِبينهاَوب ْين َُمقتضَ ِ
يات َاألَ َْحوالَ.
العر ِب َوأساليَِبهمَفيَال ّت ِ
راكيب ُ
َّ
َالسليمَِفيها<(َ .)2
والذ ْو ُقَيشه ُدَبِذلكَ،وهوَينشأَ ِمنَهذهَالملكةَِوالطَّ ْب ِع َّ
سَ،ونراهَيُؤ ِّك ُدَذلكَويطلُ ُبهَ
اَتماماَإلىَهذاَاألسا ِ
وَابنَخ ْل ُدو ٍن َُمطْمئنًّ ً
ويب ُد ُ
َنفسه.
الس ُ
ّ َ-1
ابق ُ
نفسه.
ُ َ-2
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َيقول>َ:ومنَحصل َعلىَهذهَالمَل ِ
كات َفقدَحصلََ
بِإلحا ٍَح َ ُت ْب ِر ُزهَ ِعبارا ُتهَ،ح ْي ُث ُ
ّ ِ
صيرَفيهاَ.وهكذاَينبغيَأنَيكونَتعلُّ ُمها<(َ .)1
علىَلُغةِ َُمضر
َ،وهوَالناق ُدَالب ُ
ري َواب َِن َخََْل َُدونَ
َكلمات َُ
وهذا َالذي َا ّتفق ْت َعليه
جاني ّ
ُ
َوالزمخش ِّ
َالج ْر ِّ
مطْل ٌب ِ
يقولَ:الَ ُتعلَّ ُمَ
ستدعيهَتصو ٌر
َواح ٌد َي
َنفسي َفيَفلسفة ِ َال ّتعلي َمِ َوال ّتعلُّ َمِ َ ُ
ّ
ٌّ
ٍ
ِماهيةِ َاللّغةِ َوطَبيعتهاَ.
ستوى
َإال َبِامتال ِك َُ
لوم َاللّغةِ ّ
ُع ُ
َم ً
َكاف َ ِمن َال ِع ْلمِ َب ّ
َأيةَِلُغةٍ
ىَإدراكيَ
ىَمستو
ؤس ُس َعل
ستو
ُ
ىَإدراكي َعا ٍلَ،يُ َّ
ً
َهوَم ً
فتحصيل َعلومِ ّ
ُ
ٍّ
ٌّ
َالنفسَ .
أ ْبسطَ ِمنهَوأكثرَق ً
بوالَعند ّ
وال َبُ َّد َلنا َ ِمن َو ْع َِي َهذا َجيِّ ًداَ ،وال َّت ْسلِيمِ َبِمطالِبِه َوت ْوفي ِتها َحقَّها َفيَ
َالمقترَح َاآلتي َفيَر ْف ِد ِ
َخ ّريجيَأقسامَِ
ةَ.وفيَهذاَالشأ ِن َأُق ِّد ُم َُ
عليمي
ّ
العم ّليةَِال ّت ّ
َالعربي َةَِعندناَبِالمؤ ِّه ِ
اللّغةِ
َالعربيةَِفيَمرحلةَِ
ليم
ّ
ّ
التَالمعرف ّيةَِالتيَيقتضيهاَت ْع ُ
َالجامعيَ .
ماَق ْبلَال ّتعليمِ
ّ

مُق َترَحُنا يف ذلك:
َالعربيةِ َعلى َما َسَ ّم َُاه َهوَ
ق َّد ْمنا َق ْب ُل َأ ّن َابن َخََْل َُدون َأل َّح َفي َت ْعليمِ
ّ
فريق َفيَغايةِ
َاألهم ّيةَ،فماَ
>الك ْي ّفية<َو>ال ِعلْم َبِهذهَالك ْي ّفيةِ<َ.ويبدوَهذاَال ّت ُ
ّ
َالد ِ
َفيَالص ْدرَِفتتدفّ ُقَ
اخ ّلي ُة َلِلّغة ِ َالتيَتعت ِم ُل
وحي ُة ّ
َّ
َالر ّ
الك ْي ّفي ُة َهنا َ ّإال َالما ِه ّي ُة ّ
َس ِئل َعنَما ِه ّيةَِ
ش َالع ْب َُّ
علىَاللّسا ِنَ،التيَع َّبر
َبن َع ّيا ٍ
حار ُ
ُ
دي َ ِحين ُ
َعنهاَص ُ
دورنا َفتق ِذفُه َعلى َألسنتنا<َ.
جيش َبه ُ
َص ُ
البالغةِ َعند َق ْو َِمه َفقال>َ :ش ْيءٌ َت ُ
وإحرا ُز َهذه َالمَلكة ِ َيأتي َ ِمن ِ
َح ْف ِظ َكالمِ َالعر ِب َالجاري َعلى َأساليَِبهمَ
َ-1نفسهَ،ص.47-1141
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ِ
َالحافظُ َم ْن ِزلة َمنَنشأَبينهمَول ِقنَ
إلىَأنَيتنزل
ظَ
واالستمرا ِر َفيَهذاَال ِح ْف َِ
ّ
ِ
َأنَيأخذَ
نَالضرور ِة
العبارة
َعنَالمقاص ِدَ ِمنهمَ.ويستدعيَذلكَبِالق ْدرَِن ْف ِسهَ ِم ّ
ُ
يش َفيَص ْدرِهَويعت ِم ُل َفيَضميرِهَعلىَ
َُ
المتعل ُِّم َنفسهَب ُِممارسةَِال ّتعبيرِ َع ّماَي ِج ُ
عاهَ ِمنَ ِعبارتِ
همَالخاصةَِفيَاألَداءَ .
همَوترتيبَكلماتِهمَوطرائ ِق
ِ
ّ
حس ِبَماَو ُ
ِ
صطلحات َالنّح َِوَ
َالكيفيةِ َفشيءٌ َآخ َُر َنُعبِّ ُر َعنه َفي َزمانِنا َب ُِم
ّأما َ ِعل ُْم
ّ
وكانَابنَخََْل َُدونَقدَس ّم ُاه>َ:سالمةَالطَّ ْبعَوال ّتف ُّهمَالحسنَ
فَوالبالغ َةَِ.
والص ْر َِ
َّ
ُ
َوالمالحظةَ َال ّدقيقةََ
ياغات،
َِ
َوالص
راكيب
لِمنا ِز ِع
َالعرب َوأساليَِبهم َفي َال ّت ِ
ِ
ِّ
ُ
ِ
قالَفيهاَ .
لِ ُمناسباتِهاَلِ ُم
قتضياتَاألَ َْحوا ِلَالتيََُت ُ

َالعربيةِ َفي َأقسامِ َاللّغة ِ
َالعربيةِ َفيَ
ونبني َُمقترَحنا َفي َإصال ِح َت ْعليمِ
ّ
ّ
َومث ِم ًرا َعم ًّلياَ.
صو ِر َالذي َن ْحس ُبه َُم ْحك ًما ً
زمانِنا َعلى َمَطالِ ِب َهذا َال ّت ُّ
َتماماُ ،
َعامةٍ َقابلةٍ َلِل ّتحري ِ
ص َعلىَ
ك َوال ِّزيادَِة َواِلنقا ِ
ونرىَأنَن ُصوغ َذلكَفيَمبادئ ّ
النحوَاآلتيَ :
ّ

ِ
َتعليمي ِ
َقاص ٍدَ
بوي
َ -1العم ُل َالجا ُّد َالذيَالَي ُفت ُر َعل
ىَإحداث َتو ُّجهٍَت ْر ٍّ
ٍّ
نقل َمركز َاالهتمامِ َ ِمنَ
يُد ِر ُكه َجَ ّي ًدا َأساتذ ُة َاألقسامِ َوط ُّال ُب َاألقسامَ ،ي ُ
مالي ِ
وقي ِ
َالخارجيةِ
َّ
داتَ
َالعربيةَن ْف ِسهاَُ َ:مَْفرَ ٍَ
ات
َفيَالعربيةَِإلىَت ْعليمِ
ّ
ّ
ّ
اتَوالجَ ّ
الذ ّ
ٍ
وتراكيبََودِ
ِ
َفيَالبيتَاآلتيَلِ ْْلعشَىَ :
الالتَكل ّّي ًَةَ.فمث ًال
تمشي الهو نى كما مشي الوجي الوحل

ااقول عوا،ضاااها
ااراف فرعااااف مصا غ
غا ّ

ِ
باتَالتيَ
ناس َِ
َالعالقاتَوال ّت َُ
يُرك َُّزَعلىَإفهامَِالمعانيَاأل ْص ّليةَِلِل ُْمفرداتَ،وبَيا ِن
ِ
َاألبيات َاألُخرَِ َفي َإجاد ِةَ
س َمع ًنى َ ُكل َِِّّيَ ،يُ ْسه ُِم َمع َمعاني
تَ َْرَبِطَُ َبَينها َلِتأسي ِ
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ِ
الو ْص ِ
َواستيفاء َعَ ِ
وقيةَِ
ف َوإتقانِه
ناصرَِهَ ،بد ًال َ ِمن َال ّتركي ِز َعلى َاِلثار ِة َالذّ ّ
واللَّف ِ
َالدارسينَعنَالق ْصدَ .
َالر
ومانسيةَِالحالِم َةَِالتيَ ُتب ِع ُد ّ
ّ
تات ّ

ص َوافيةٍ َ ِمن َالقرآ ِنَ
َ -2
خص ُص َلِ ِدراسةِ َنُصو ٍ
اعتماد َعامٍ
َتحضيري َيُ َّ
ُ
ٍّ
ِ
َالشع ِ
ِ
َفيَأثناءَ
َوخط ِب َال ُخطباءَ.ويُرك َُّز
الكريم َ
َالشريفَودواوي ِن ُّ
والحديث ّ
راء ُ
َالدقي ِق َلمعاني َالمفرداتَ ،ودِ
ِ
ِ
الالتَ
ذلك َعلى َم
هارات َال ِقراء ِة َوالف ْهمِ ّ
ِ
هارات َاالستظهارَِواالستعما َِل َأوَ
َخاص َلِم
َوالصيغَ.ويُعط
ال ّت ِ
راكيب ِّ
ىَاهتمام ٌّ
ٌ
ِ
ذلكَيقولَال ّدكتورَعب َُداهللَال ََّطَيِّبَر ِحم ُهَاهللَُ :
أهم ّي َةَِ
ُ
َالمحاكيَ.وفيَبيا َِنَ ّ
اِلنشاء ُ
>وعلينا أ رّل نفزع من تهمة ال ّتعو ل على الحفظ؛ فإ ّنه ّل ستغنى عن
الصغر
الحفظ في ال ّتعلي على أ ّ ة حا ٍلِ ولُلك قيل في الم ل> :العل في ِّ
تقب ًال وأوعى له في مان
كالنرقش في الحجر<ِ وذلك ِل ّن الُّ اكر أك ر ز
الصبا .وإ ّنما عاب الحفظ بال فه ٍِ والخل زو من ملكاٍّ ال ّتحليل وال ّنقد.
ِّ
ولي ال ّتوفزر على الحفظ بقات ٍل ملكة النرقد وال ّتحليلِ وإ ّنما قتلها إهمالها
صرف من ال ّتالميُِ وحمله على إجابة ما سألون عنه
وقمعها وكراهة ال ّت ّ

نقال
بتكرا ،ما قيل له في ساعة ال رد،سِ أو أمر بنقله من ك ٍ
تاب مع ري ٍن ً
ظيا ...وإ ّنا لنشاهد اافرنج ح ِّفظون صغا،ه ،وائع أدبه حفظًا عن
لف ًّ
ظهر قلبِ ث ّ أخُونه من بعد بقراف أصناف ال ّتعليقاٍِّ و ناقشونه
المناقشة التي تفتِّق أذهانه ِ وتمكِّن ك ًّال منه بحسب ق ّو إد،اكه من
النرظر وإنشاف اآل،اف<(.)1

عبيريةَِ
نع ْمَ ،يُقتص ُر َفي َهذا َالعامِ َال ّت
حضيري َعلى َاستظها ِر َاألنما ِط َال ّت ّ
ِّ
َمشكالت َتعليمِ َاللّغة ِ
َالعربيةَ ،دارَ
َعباس َمحجوب:
ُ
ّ
َ -1القصيدة َالمادح ُة َصَ 144ن ْق ًال َعن َدّ .
ال ّثقافةَفيَقطرََ-ال ّدوحة1441َ،ه1891/مَ،ص.124
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ةَ،ثم َُمحاكاتِهاَفيَ
بصرِ َفيَم
العاَلِي َةَِ ،وال ّت ُّ
عانيَم ِّ
ركيبي ّ
كوناتِهاّ َ ،
وتأم ِل َه ْيئاتِهاَال ّت ّ
ُ
ٍ
َالمحاكىَ،وال ُق ْدر ُةَعلىَ
إنشاءات
َإبداعيةٍَيُالحظُ َفيَت ْقوي َِمهاَإدرا ُك َُرو ِحَالنَّم ِط ُ
ّ
حصلَبِال ّتحصي ِلَواالكتسابَ .
المحاكاةَ.فاللّغ ُة
ُ
َابنَخلْدونَ،ملكةٌَ ُت َّ
َ،كماَيقول ُ
ُ
تبصر َال ّدارسون َبِما ّد ِةَ
َ -3ب ْعد َهذاَالعامِ َال ّت
َاألو ِلَ،وب ْعد َأنَي ّ
حضيري ّ
ِّ
اللّغةِ
َالعربي َةَِ
در ُس َالطّلب ُة َعلوم
َالعربي َةِ َوما ِه ّيَِتها َوطرائ ِق َأدائِها َالمعانيَ ،يُ َّ
ّ
ّ
ص َفيَ
َوالص ْر ُف َوالبالغ ُة
حو
َواألسلوب َتطبي ًقا َعلى َنصو ٍ
َّ
المعروفةّ :
ُ
َالن ُ
صَتراكيبهاَ .
مق َُدو َِرهمَف ْه ُمَمَعاَنِيهاَوإدرا ُكَخصائ ِ
ضيري َلِ
ِ
مهاراتَ
َّ
َالالحقة ََِلَِْلعام َِال ّتح
َ -4يُول
َخاص َفيَاألعوامِ ّ
ىَاهتمام ٌّ
ٌ
َوِل ِ
َالدقي ِق َلِمعانيهاِ ،
َالمحاكيةَِ
النصو ِ
ص َوالف ْهمِ ّ
نشاء ّ
استظها َِر َ ّ
َالنما ِذ ِج ُ
لِ ّلنماذ ِجَالعاليةِ
َفيَكلَع ْصرَ .
ّ

حضيري َذ ُوو ِ
امَ
س َفي َالعامِ َال ّت
ختار َلِل ّتدري ِ
َالخ ْبر ِة َواِليما ِن َال ّت ِّ
ِّ
َ - 5ي ُ ُ
قاس َو ْفق َمبادئَ
قو ُم ّ
َومواظَبةٍَ ،و ُت َّ
َالن ُ
ب ِّ
تائج َو ُت ُ
ِالرسالةَ ،ويُالحظُ َعملُهم َبِ ِدقّةٍ ُ
ٍ
غايةٍ
َجيدَ .
َفيَالص ّحةَِواِلحكامَ،ويُوفَّ ُرََلِهذاَالغر ِ
ِّ
ضَنِ ُ
َومتابعةٍ ّ
ظامَإشراف ُ

ح َِدي َِد َآلِ ّي ِ
ات َال ّتنفي ِذ َالجيِّدَ ،يُباش ُرَ
َالمح َّددَِ ،وتَ َْ
َ -1ب ْعد َ ِإ ْقرا ِر َالق ْص ِد َُ
َالم ْحكم َلِلْبرا َِمجَ ،ويعطى َو ْق ٌت ٍ
َالنتائ ِجَ ،واِلفاد ِة َ ِمنَ
ال ّت ُ
َكاف َلِ ُمراقبةِ ّ
طبيق ُ ُ
ُ
الر ِ
هَمفي ٌدَ .
اجعةَِفيَ َُك ِّلَماَيُ َّ
نِظامَِال ّت ْغ ِذي َةَِ ّ
تصو ُرَأ ّن ُ

َ-7يُو َّج ُهَشطْرَ ِمنَبُ ِ
حوثَت ْر ِ
قياتَاألساتذ ِةَفيَأقسامَِاللّغةِ
َالعربيةَِإلىَ
ّ
ٌ
ِ
نفسه؛ ِ
س َاللّغةِ
أ ْن ِشطةِ
َالعربية َ ِ
َأل ّن َالغالِبَ َاآلن َعلى َهذهَ
َاالرتقاء َبِت ْدري ِ
ّ
ح ِ
صلةٌَوا ِهيةَ .
وثَالَت ْربِطُهََبِهذهَاأل ْن ِشط َةَِ ّإالَ َِ
الب َُ
َُ
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الت َالمَ َْطَلُوب َةِ َفي ِ
وأُعي ُد َالق ْول َإ ّن َال ّتحديد َال ّدقيق َلِل ُْمؤ ِّه ِ
َالخ ِّري ِج َهوَ
هائيةََلِ ُمخطَّ ِط ِ
صاَ .
َعناصرَِالمشروعَ َِزياد ًةَون ْق ًَ
ُّ
عطيَالصورة ّ
َالن ّ
الذيَيُ

 قَصِري ٌة مِن طَويلةٍ ،أو خُالص ُة ال َقوْل:َالمرادةَ ِم ِ
َالمؤ ِّه ِ
نَخ ّريجيَأقسامَِاللّغةِ
المع ِّدينَ
الت َُ
َالعربي َةَِ ُ
ّ
ح َّددَالب ْح ُث ُ
َالجامعيَ،وتَ ّبينَ َعلىَنح ٍو َدقيقٍَ
َالسابِ ِق َلِل ّتعليمِ
لِتعليمِ َهذهَاللّغة ِ َفيَال ّتعليمِ ّ
ّ
َدون َتحصي ِل ِ
َالخ ّريجين َهذه َالمؤ ِّه ِ
الت َفي َأقسامِ َاللّغةَِ
الخلل َالذي
ُ
َيحول ُ
لي َيَتدار ُك َهذا َالخللَ ،ويطْم ُح َإلىَ
العربيةَ .وانتهى َإلى َُمخطَّ ٍط َنظ ٍّ
ّ
ري َوعم ّ
ٍ
نائي َ ِمنَ
ىَالن
تحقي ِق
ُ
َالمنشودِ َعل ّ
ُ
حوَالمرادَ،إنَشاءَاهللَُ،ويعت ِم ُد َعلىَم ْبدأ َثُ ٍّ
ِ
َالعربيةَِفيَأنما ِطهاَالعاَلِي َةَِفيَالقرآ َِنَالكريمَِ
َهماَ:ح ْفظُ َق َْد ٍرَ ِمنَم ْت ِن
نصر ْي ِن
ُع ُ
ّ
ريف َوجيِّ ِد ِ
َالش ِ
ِ
صر ُف َفيَإنتا ِج َنما ِذجَ
والحديث ّ
َش ْعرِ َالعربَون ْثرِهمَ.ثُ ّم َال ّت ُّ
محا ِكيةٍَلِر ِ
ستس َِّر َفيَمعانيَكلِ
هَالم ِ
ماتهَ،وترتيب َألفا ِظهَ،وطرائ ِقهَفيَإنتا ِجَ
ِ
وح ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
قامات َفيهَ .ويُ ْصح ُب َذلك َ َُكلُّهَ
قاالت َوالمَ
َوصو ِر َال ّتطابُ ِق َب ْين َالمَ
المعانيُ ،
َالعربي َةِ َ ِعندَ
بإعدا ٍد
َتربوي َُمن َّظ ٍم َي ْسعىَبِ ُق ّو ٍة َإلىَإيجادِ َُرو ٍح َجدي ٍد َفيَتعليمِ
ٍّ
ّ
سَوالطّاَلِ ِبَفيَقِ ْسمَِاللّغةِ
ةَ،رو ٍحَيُؤ ِم ُنَإيما ًناَراس ًخاَبِخطرَِإتقا ِنَ
المد ِّر ِ
ّ
ُ
َالعربي ُ
العربيةَِواِلحسا ِنَفيَت ْعلي َِمهاَوال ّتفانيَلِ ُبلو ِغَالذ ِّْرو ِةَفيَذلكَ .
ّ
َ
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