سور ّية
الجمھور ّية العرب ّية ال ّ
مجمع اللغة العرب ّية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ
ّ
ﲢﺴﲔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﻄﻼﺏ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳊﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ً
)ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﺮﻃﻮﺱ ﳕﻮﺫﺟﺎ(
نوي لمجمع اللغة العرب ّية في دمشق
الس ّ
بحث مقدّ م إلى المؤتمر ّ

ﺩ .ﻣﻴﺴﺎء ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
)األستاذ المساعد في قسم اللغة العرب ّية ،ك ّل ّية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية /جامعة طرطوس(

١٤٤١ھـ٢٠١٩/م

١

اللغوي لطالب أقسام اللغة العرب ّية
تحسين األداء
ّ
من واقع الحال إلى المستقبل
)جامعة طرطوس نموذجا ً(
د .ميساء أحمد عبد القادر
)األستاذ المساعد في قسم اللغة العربيّة ،كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة /جامعة طرطوس(
*

*

*

أقمنا بحثنا ھذا على نتائج بح ٍ
ث علميٍّ مسجّ ٍل أجريناه تطبيقيا ً على طالب قسم اللغة العربيّة في
جامعة طرطوس ،أتممنا إنجازه في كانون الثاني عام)(٢٠١٩م ،وقد طال زمنيا ً مرحلتين
اصطلحنا على تسميتھما ِبـ"مرحلة ما قبل الحرب" ،و"مرحلة ما بعد الحرب"  ،وھدفنا من خالله
إسھام تطويريّ في مسيرة ال ّتعليم العالي الخاصّ باللغة العربيّة في بلدنا ،بوصفھا لغة
إلى تقديم
ٍ
ھويّة ووجود قبل أن تكون لغة تعليم ،تظھر فيه جامعة طرطوس نموذجا ً يختزل الكثير ممّا يُطمح
إليه في الجامعات السّوريّة جميعاً ،منطلقين من الواقع الموجود حقاً ،اعتماداً على المبدأ الجوھريّ
دليل أو حجّ ٍة
الذي قامت عليه "اللسانيّات") (Linguisticsفي إيمانھا بال ّنتيجة إذا كانت مبنيّة على ٍ
بيّنة ،فكان دليلنا "الخطأ اللغويّ " من حيث ھو واقع فعلياً ،وليس مخمّنا ً أو مفترضا ً وقوعه ،وھو
ما أ ّكدته جھود "كوردر") (S.P.Corderفي نطاق بحوث اللسانيّات ال ّتطبيقيّة) Applied
 (Linguisticsالرّامية لمعالجة تلك األخطاء بعد حدوثھا ،انطالقا ً من الفلسفة القائلة بوجود الخطأ
ناقص أصالً).(١
عالم
ٍ
دائما ً مادامت الحياة مستمرّ ة ،وما دمنا نعيش في ٍ
*

*

*

يقوم بحثنا ھذا على محورين رئيسين ،ھما:األداء اللغويّ  ،وطالب أقسام اللغة العربيّة في
الجامعة السّوريّة ،وقد أدرجنا محوره الرّ ئيس األوّ ل تحت عنوان"األداء اللغويّ " تساوقا ً
َواصطالحات ال ّدرس اللسانيّ الذي لم يبتعد فيه المؤ ّدى الما ّدي لالصطالح)(Performanceفي
اللسانيّات التشومسك ّية من اصطالح)(Paroleالسّوسيريّ  ،فاألداء اللغويّ )أو اإلنجاز( ھو ما يؤ ّدى
فعليا ً من اللغة ،وك ّل ما يتكلّمه الناس أو يكتبونه ھو "أداء" ،وعلى ھذا يظھر ما ينجزه المتعلّمون،
ً
ك ّل المتعلّمين ،نطقا ً
وكتابة ،ليس إال تجلّيات للّغة المعيّنة) (Langueبمفھوم دي سوسير،
أو) (Competenceبمفھوم تشومسكي ،إ ّنه "أداء لغويّ " .ويقوم في محوره الثاني على صاحب
)(١

Look : Corder .S.P, 1967, The Significance of Learner' s Error's ,
IRAL,V5.P.162,163
٢

ذلك"األداء اللغويّ " ّ
ممثالً في فئ ٍة ال يتخالف اثنان في أ ّنھا تكوّ ن َل ِبنات ال ّدفاع األولى عن الحضور
السّليم المعافى للعربيّة ،أو يُفترض أن تكون كذلك من وجھة نظرمثاليّة ،ونقصد طالب التعليم
الجامعيّ  ،بناة األجيال الالحقة في الم َُخـيّلة المستقبليّة لك ّل بل ٍد من البلدان ،ومنھا بلدنا سورية.
ولكنّ ھذا األداء الذي يجب أن يظھر في حدو ٍد سليمة قد يعتريه ضعفٌ أو خرو ٌج ما لسب ٍ
ب
ك في أنّ ھذا الضّعف أو الخروج سيبدو منذرا ًبالخطر على حياة اللغة إذا
من األسباب ،وال ش ّ
قُ ّدر له أن يستمرّ عند األجيال التي يُفترض أنھا ّ
تمثل الطبقة الحريصة على لغتھا ،طبقة دارسيّ
أجيال متتالية من متعلّمي
اللغة العربيّة في مرحلة الجامعة ،ماداموا ع ّدة المستقبل المُھيّىء إلعداد
ٍ
لغتھم )األ ّم(.
لقد بات الضّعف اللغويّ المعا َين لطالب أقسام اللغة العربيّة في جامعاتنا العربيّة – عموما ً -
مشكلة مؤرّ قة ،وصرنا في جامعاتنا السّوريّة نشكو منھا على ال ّدوام مع استمرارھا ،وتزايدھا عاما ً
بعد عام ،وجيالً بعد جيل ،ولم نجدھا تبلغ ح ّداً كھذا الذي عرفناھا به في السّنوات األخيرة ،وال
سيّما بعد تر ّدي األوضاع في بالدنا بسبب الحرب ال ّدائرة منذ ما يزيد على ثماني سنوات،
ً
قائمة ،وما دامت كذلك فال ســـبيل إلى ال ّتھــــرّ ب منھا أو استمرار ال ّ
شـــــكوى منھا ،وال
فالمشكلة
محاو ً
لة
ب ّد من أن نتجاوز حدود ال ّشعور بھا إلى تحديدھا ودراستھا بسبر غورھا لتشخيصھا الفعليّ
َ
عالج لھا ،أو للح ّد من تزايدھا ما أمكنتنا السّبل إلى ذلك.
لوضع
ٍ
يظھر"األداء اللغويّ " في نوعين ما ّديّين:منطوق ،ومكتوب .والمشكلة تطول ال ّنوعين معاً ،فمن
مجال واحد ،ھو"األخطاء اللغويّة" التي يرتكبھا طالبنا ،إذ
خاللھما تظھر طبيعتھا مح ّددة في
ٍ
نسمعھا فيما ينطقون به في أثناء قراءتھم ما يكتبونه في حلقات بحثھم ،أو متل ّفظھم المباشر في
أثناء محاورتنا لھم أو إلقائھم أسئلتھم علينا ضمن المحاضرات ،وقد عرفنا معھا طغيان العاميّة،
ب حثي ٍ
فإذا ھ ّم أحدھم بالحديث باشر الكالم بھا ،وال أراه يرعوي عنھا إال بعد طل ٍ
ث م ّنا بإعادة نطق
ما قاله مفصّحا ً ،وھو مع ذلك ّ
يتعثر .أمّا المكتوب فنراه ،في المقام األوّ ل ،في دفاترھم االمتحانيّة
بإجاباتھم عن األسئلة التي ُيح ّدد بموجبھا نجاح الطالب منھم في المق ّررات أو رسوبه فيھا.
لقد آم ّنا بأنّ ما يكتبه الطالب في إجاباتھم االمتحانيّة مصد ٌر ثرٌّ يجب اعتماده أوالً عند محاولة
تدبّر المشكلة ،وفيه تظھر حسنات بعض التفاصيل المفتقدة في مقام المنطوق المباشر مثل :الوقت
ً
متا ٌح للطالب ضمن الوقت المح ّدد رسميا ً ليف ّكر ث ّم ليرسل سياقاته التي يفترض أن تكون
سليمة،
إمكان إعادة ال ّنظر إلى المكتوب لتدارك ما يمكن أن يكون قد وقع من خطأ ،غياب بعض
ّ
المؤثرة في خلق الخطأ أو تكراره كظروف المقام المختلفة سواء أكانت خاصّة بالطالب
التفاصيل
٣

نفسه  ،أم المُحاضِ ر)رھبة حدث ال ّتكلّم أمام ال ّزمالء ،خوف الوقوع في الخطأ أمام المُحاضِ ر،
ضعف نفسيّ ما ،تلعثم ... ،إلخ(
استجلينا مدوّ نتنا من األخطاء من كتابات طالبنا كما ظھرت على دفاترھم االمتحانيّة ،في
أثناء إجاباتھم عن أسئلة مقرّ راتھم المختلفة التي ُكلّفت صاحبة البحث تدريسھا لھم ،في ال ّدورات
االمتحانيّة الرّ سميّة المقرّ رة .وقد استقرينا ما ّدتھا من تلك الدفاتر في أثناء تصحيحھا ،في أعوام
دراسيّة متع ّددة ،على مدى السنوات الدراسيّة األربع المقرّ رة التـي أتيح لنا فيھا تدريس مقررات
مختلفة)بالغة عربيّة:بيان وبديع +علم المعاني /اللسانيّات  /فقه اللغة العربيّة /األدب
المقارن/طرائق تدريس( ،في قسم اللغة العربيّة ،في جامعة طرطوس .وبال ّنظر في مسألة غزارة
الما ّدة المجموعة على مدى سنوات طويلة جعلناھا ميدانا ً لالستقراء ،فقد آثرنا تحديد أعوام دراسيّة
معيّنة لبناء ھذا البحث ،ھي)(٢٠١٠/٢٠٠٩م ،و)(٢٠١٥/٢٠١٤م ،و)(٢٠١٨/٢٠١٧م ،فوقفنا
معھا على أخطاء كتابيّة تعكس البعد الصّوتيّ )كاإلبدال ،والقلب المكانيّ ( ،وأخطاء إمالئيّة،
وصرفيّة ،وتركيب ّية ،ودالل ّية)في الكلمة المفردة ،والجملة ،والسياق المتطاول( ،ونحن ھنا نضع
بين أيديكم ما توصّلنا إليه ،بغية الوصول إلى وضع أسس سليمة لتحسين المستوى.
بعض آخر
بعض منه الكفاية اللغويّة ،كما طال في
إنّ ما وجدناه من أخطاء طالبنا طال في
ٍ
ٍ
األداء الخاصّ بك ّل طالب ،وھي جميعاً ،من حيث الوصف ،لم تخرج عمّا ح ّدده اللسانيّون
المتخصّصون في مجال تحليل األخطاء) ،(Errors Analysisفقد انض ّمت في خمس فئات كبيرة،
ھي:الحذف ،وال ّزيادة ،واإلبدال ،والقياس الخاطىء ،وسوء ال ّترتيب؛ ولك ّنھا اختلفت وتباينت من
حيث الك ّم ،واألسباب والعلل ،وھو ما يمكن أن نرصده في المستخلصات و ال ّنتائج اآلتية:
 ازدياد ملحوظ في عدد األخطاء ونوعھا ،والسيّما الفادح منھا ،في العامين الدراسيّين)(٢٠١٥/٢٠١٤مَ ،و)(٢٠١٨/٢٠١٧م الواقعين في فترة الحرب ،مع رجحان ك ّفة العام الدراسيّ
ً
األخير رجحانا ً بيّنا ً
موازنة بما قبله ،وقد طالت األخطاء فيه ك ّل شيء في اللغة إلى الح ّد الذي
لحظنا فيه انتشار ظاھرتين لم نألفھما على ھذا ال ّنحو الفظيع من قبلّ ،
تمثلت إحداھما في عدم
ً
اللغوية(كتابة صحيحة ،وھو ما لم نعتده من
كتابة)(Graphemesغرافيمات العربيّة)الحروف
الطالب قبالً ،وقد امت ّد ھذا إلى الكلمة بتمامھا ،فبرزت ظاھرة اكتفاء الطالب بكتابة جزء بسيط من
الكلمة تاركا ً الباقي ببساطة .والحال أنّ أصحاب ھاتين ّ
الظاھرتين ھم من طالب السّنة الرّ ابعة ،أي
سنة ال ّتخرّ ج ،وھذا منذ ٌر بالخطر أل ّنھم على شفا االنطالق رسميا ً إلى سوق العمل ال ّتعليميّ  ،وھم
أجيال مستقبليّة ال يعلم عددھا إال ﷲ.
سينقلون خللھم إلى تالمذتھم ،في
ٍ
٤

 لقد تبيّن لنا أنّ أغلب األخطاء ذات بعد تحصيليّ )كفاية( مدرسيّ  -جامعيّ  ،فھي أخطاء ناجمةف تحصيلي خاصٍّ بالطالب نفسه ،وقد كوّ ن ھذا ظاھر ًة عام ًّة وواسعة ّ
عن ضع ٍ
الطيف لغويا ً تبدأ
ٍ
ّ
الممثلة لألصوات ،وتمرّ بالصّرف وتداعياته ،و تمت ّد إلى ال ّنحو وال ّتراكيب المكوّ نة
بالغرافيمات
سياق
للسّياقات المختلفة ،و تنتھي بالداللة التي تطول الكلمة وھي مفردة ،كما تطولھا وھي ضمن
ٍ
خاصٍّ بھا .وھذا الخلل في )األداء( يد ّل ضمنيا ً على وجود ضع ٍ
ف عا ٍّم في المعرفة اللغو ّية للقواعد
األوليّة)الصّوتيّة ،والصّرفيّة ،وال ّتركيبيّة ،والمعجميّة ،وال ّدالليّة( البدھية أصالً ،أي يعكس وجود
ّ
والممثلة في القواعد التي يُفترض أن يكون طالبنا تالميذ
نقص في الكفاية اللغويّة المكتسبة رسمياً،
ٍ
الماضي المدرسيّ قد نشؤوا وتربّـوا على اكتسابھا المبنيّ على
أسس علميّة بحسب ما تقرّ ه خطط
ٍ
وزارة ال ّتربية أوالً ،ولك ّنھم مع وجودھم بعد ذلك في مرحلة التعليم العالي لم تستطع الجامعة ردم
تلك ّ
الثغرة البنائيّة عندھم ،وقد زاد الطين بلّة أ ّنھا بنت فوق أسس ضعيفة أصالً ،فضالً عن
المشكالت الخاصّة بال ّتعليم الجامعيّ نفسه المتع ّددة األقطاب ،فمن المقرّ رات ونوع المعلومات
المعطاة فيھا ،والطريقة التي تق ّدم فيھا ،إلى نوع المحاضر الذي يعطيھا ،وصوالً إلى ّ
الطبيعة
تصب في مصلحة
الخاصّة لبعض المستج ّدات المرحليّة التي استدعت ا ّتخاذ قرارات إداريّة
َ
الطالب بعيداً من أبعاد العمليّة ال ّتعليميّة العلميّة نفسھا ،ونحن نقصد ھنا تبعات فترة الحرب التي
نوع ما ،لم نرھا سوى إجراءا ٍ
ت مرحليّة ،وقد كانت كذلك حقاً،
استدعت سياسات إدارة أزمة من ٍ
ونأمل بعدھا أن تبدأ سياسة التعليم العالي نھجا ً علميا ً يعوّ ض ما فات بسبب الحرب ،بل يتجاوز بھا
حتى تلك المشكالت التي ك ّنا نعاني منھا قبل الحرب أيضاً ،في سبيل االرتقاء بمستوى خرّ يجنا،
ومعه جامعاتنا ،وھنا ال ب ّد من وقفات تستدعي خططا ً إستراتيجيّة ذات أمد بعيد ،نأمل أن يق ّدم
بحثنا ھذا شيئا ً نافعا ً بخصوصھا.
 ومن ذلك نو ٌع ظھر بتأثير أسباب الحضارة المعاصرة ،نتي ًجة الستعمال الحاسوب)مثل كتابة
الجيم والحاء والخاء ،وھي في وسط الكلمة كما لو أ ّنھا في بدايتھا ،وقد رأينا أنّ ذلك عائد إلى
شيوع نوع من الخط الحاسوبي يظھر فيه على ھذا النحو)في حاسوبي الخاصّ اسمهPt Bold :
 ،(Archومواقع ال ّتواصل االجتماعيّ ) مثل كتابة حروف الج ّر الم ّتصلة منفصلة عن الكلمة الي
تتلوھا(.
 تظھر بعض األخطاء بتأثير ضعف الخلفيّة ّالثقافيّة العامّة للطالب ،ولنقل ما ھو أكثر :إ ّنه الجھل
ّ
ُ
عاينت الطالب في احتكاكي المباشر بھم في أثناء المحاضرات ،في ال ّدفعات المتتالية،
الثقافيّ  ،وقد
صفة غالبة تقول ببعدھم شبه ال ّتا ّم عن مصادر ّ
ً
الثقافة المختلفة ،ويكاد تحصيلھم
فعرفت عنھم
ّ
الثقافيّ العام في أيّامنا ھذه يكون محصوراً بما يسوّ قه)الفيسبوك( تجارياً ،ونراھم مع ذلك ال
٥

ّ
ّ
وواع .ومن اللوازم
االطالع المرجوّ من طالب موصوف بأ ّنه جامعيّ مدرك
يطلعون عليه ذاك
ٍ
المزرية لھذا الضّعف ما نجده من تشويھات تطول االصطالحات أو أسماء األعالم األجنبية ،وما
ھو أكثر من ذلك تلك ال ّتشويھات التي تطول أسماء مشھورة في ال ّتراث العربيّ  ،مثل)ابن
ّ
والعزى←العزة  ،أكسفورد←مكسفورد...إلخ(،
جنيّ ←ابن جنه  ،ابن خالويه←ابن خلوبة ،
حتى كأ ّنه لم يسمع بھا ال من قريب وال من بعيد.
 ظھر نو ٌع آخر من األخطاء يمكن أن نسمّيه "أخطاء ال ّت ّأثر" ،نقصد به تلك األخطاء ال ّناجمة عنّ
تأثر الطالب فيمن حوله ،وتظھر في صنفين :األوّ ل ال ّت ّأثر في المسموع والمكتوب من لغة أجھزة
اإلعالم ،ومن يُسمّون بالمث ّقفين في مجتمعنا على اختالف أنماطھم ومستوياتھم ،وھي ٌ
لغة تحتوي
على الكثير من األخطاء غير المنظورة ،وقسم منھا من األخطاء ال ّ
شائعة ،وھي جميعا ً قد ترسّخت
ك في صحّ تھا عنده ،أمّا ّ
الثاني فھو
في ذھن طالبنا ،وصارت من مستعمالته البدھيّة التي ال يُــش ّ
تأثير "االزدواجيّة اللغويّة" ما بين اللغة الفصيحة بقواعدھا وحدودھا والعا ّميّة بلھجاتھا المختلفة،
فقد تغلّبت العامّية بلھجاتھا المتباينة)من مختلف البيئات السّوريّة( في مواضع متع ّددة على الفصيح،
ّ
بالظھور ،ونحن ھنا ال نجد سببا ً لھذا الت ّأثر إال ضعف الطالب نفسه في
ما فسح المجال للخطأ
بُعده من مصادر تخصّصه ومراجعھا ،وعدم متابعته لنفسه علميا ً بتشذيبھا وصقلھا.
 ويظھر نو ٌع آخر ،شھدناه مستشريا ً في العامين األخيرين من ال ّدراسة ،في فترة الحرب ،نسمّيهأخطاء فقدان اإلحساس بالمسؤوليّة تجاه الخطأ)أي الالمباالة( ،إذ لم يكلّف طالبنا نفسه عناء التفكير
باحتمال ارتكابه خطأً ،ولعلّه في بعض الحاالت لو أنعم ال ّنظر والتفكير فيما كتب لتج ّنب الخلل،
وإ ّننا نعزو ذلك إلى سبب نفسيّ صرف ،فلم يعد الخطأ اللغويّ "محظوراً" يجب تج ّنبه ،ما دامت
الحرب قد أفرزت ويال ٍ
ت أكبر وأفظع صارت معھا ك ّل المحظورات مباحة ،واألخطاء جميعھا
صغيرھا وكبيرھا متساوية.
 وقد أ ّدى تضافر عوامل ثالثة ،ھي الضّعف اللغويّ  ،و فقدان اإلحساس بالمسؤوليّة تجاه الخطأ،شباب األوّ ل ّ
شعور ّ
الطبيعيّ المالزم لسنّ ال ّ
وال ّ
بالثقة ال ّزائدة بال ّنفس ،إلى مزي ٍد من األخطاء بتأثير
االبتداع ،إذ نرى طالبنا يقيس على ك ّل ما ھو مسموع أو عالق بذاكرته ويبتدع مفردا ٍ
ت غير
مسموح
موجودة أو معتمدة .فقد غاب عن ذھنه ،أو ھو ال يعرف أنّ ھذا النوع من االبتداعات غير
ٍ
به إال في حدو ٍد معروفة عند أھل اللغة.

٦

_ ويوقفنا نو ٌع آخر من األخطاء على صفة قلّة االنتباه ،وعدم ال ّتركيز ،وھذه في رأينا من أنواع
األخطاء السّيئة ،أل ّنھا تعكس شخصي ًّة اجتماعيّة ال تتحلّى باالنتباه أو التركيز ،وقد تكون ھذه صفة
متأصّلة في ذات الطالب ،وما دامت كذلك فاحتمال استمرار الخطأ قائ ٌم على ال ّدوام.
 بعض األخطاء يمكن أن نسمھا بالعرضيّة أل ّنھا ناتجة من التسرّ ع والسّرعة ،وھي أخطاءعارضة ،ألنّ الطالب لو تأنى قليالً لما وقع فيھا ،ولع ّل مشكلة الوقت االمتحانيّ الذي يمكن أن
ٌ
يدھم بعضھم من دون أن يشعر تفعل فعلھا ھنا ،من دون أن يكون للوقت المق ّرر رسميا ً
صلة
بذلك ،فبعض الطالب  -وھم قلّة – يسرحون طويالً في ال ّتفكير قبل البدء بالكتابة ،فإذا بھم
يسرعون بھا في الجزء األخير من الوقت ،ويرتكبون بسبب السّرعة ما ال يحصى من األخطاء.
 ويظھر نو ٌع آخر ناج ٌم عنسھو أو شرود ،وھذ األخطاء في ك ّل األحوال مقترنة بتسرّ ٍع
ٍ
واستعجال من الطالب ،ولو أعاد مراجعة ما كتبه ،لكان عاد عنھا واصطلح حال كتابته .وقد كثر
ٍ
ھذا ال ّنوع من األخطاء كثر ًة مفرطة في العامين األخيرين من أعوام ال ّدراسة ،ث ّم زادت ح ّدته في
العام األخير منھما)(٢٠١٨/٢٠١٧م .و قد سبق أنّ ب ّي ّنا ذلك من قبل وفق نسب إحصائيّة .وھذا،
في رأينا شيء طبيعيّ  ،من حيث إنّ أخطاء السھو والشرود والعجلة والغشّ أيضا ً ستكثر في
سنوات الحرب ،أكثر من سنوات السلم والھناء العا ّم.
 ويوجد نو ٌع آخر سنصطلح عليه بـِ" أخطاء المشاغبة" ،تلك التي نجدھا عند فئة معيّنة قليلة منالطالب ،و تظھر في ھيئات مختلفة تثير الضّحك أحياناً ،ويبدو أ ّنھا ناجمة عن صورتين :إحداھما
أن يقع الطالب المرتكب للخطأ ضحيّة سوء ّ
زميل له ،أو سوء تقدير منه ھو إذا قُ ِّدر له إلقاء
خط
ٍ
نظرة خاطفة إلى دفتر ذلك ّ
الزميل ،أما الصورة الثانية ،فھي ناجمة عن كتاب ٍة تسجيليّة حرفيّة
زميل له ،فإذا به يدوّ ن ما يرد إلى أذنه من دون إعمال عقله وذھنه.
مباشرة لسماع خاطىء من
ٍ

لقد أسھمت ظروف كثيرة في ظھور تلك األخطاء على اختالفھا وتنوّ عھا ،ولك ّنھا تعود في
مجملھا إلى سببين رئيسين وجوھريّين :أوّ لھما :وجود ضعف لغويّ متأصّل عند مرتكبيّ ھذه
ُـر ّد إلى ضعفٍ في اكتساب اللبنات األولى البدھيّة ،وھو ما يعكس ضعفا ً متأصالً في
األخطاء ،ي َ
المراحل التعليميّة األولى في مرحلتيّ التعليم األساسيّ ث ّم الثانويّ  ،لم تستطع الجامعة معھا ردم
الثغرات الموجودة من قبل ،وھذا موجود في كل األعوام التي ھي مح ّل الدراسة ،ولك ّنه كان أظھر
وأجلى في عاميّ الحرب ،وھو ما يقود إلى موضوع مھ ّم ّ
يتمثل في ضرورة العناية بنوعيّة الطالب
الداخل إلى ھذا الفرع من الجامعة .ويبدو لنا أنّ سنوات الحرب قد تد ّخلت أيضاً ،وعملت عملھا
٧

بطريقة أو بأخرى ،فدخل إلى قسم اللغة العربيّة نو ٌع من الطالب ليس أھالً له .وثانيھما :الجھل
ّ
يتمثل في ابتعاد الطالب من مصادر المعرفة المختلفة ممّا يُعت ّد به ثقافيا ً وعلمياً،
الثقافيّ الذي
ّ
فعمليّة
االطالع الدائم تتيح له الوقوف على صور الكلمات وال ّتراكيب والسّياقات في ھيئاتھا
مخز ً
ّ
نة بكلّيّتھا إلى حين الحاجة إليھا واستحضارھا،
الصحيحة ،وھذا يو ّفر لذھنه االحتفاظ بھا
وھذا ُير ّد إلى ظروف كثيرة اجتماعيّة وبيئيّة واقتصاديّة ونفسيّة ،وقد تضاعفت ھذه الظروف
وتثاقلت تبعاتھا في سنوات الحرب أكثر من تلك السنوات التي خلت من الحرب.
إنّ غياب ّ
الثقافة العامّة ،و نقص المعرفة اللغويّة القاعديّة األصليّة مشفوعة بضع ٍ
ف لغويّ
ّ
االطالع الدائم على الكتب ذات
عا ّم  ،ك ّل ھذا كان يمكن أن يحصل عليه الطالب لو تس ّنى له
ال ّنوعية اللغويّة الجيّدة  ،وال سيّما أمھات الكتب التراثيّة التي كان يمكن أن تزوّ ده بثروة لغويّة من
المفردات مع دالالتھا ،على اختالف أصولھا ،وھنا يمكن أن نتكلّم على ما بات شائعا ً من
ّ
شكلة)الملخصات( ،فكثير من المحاضرين في المقرّرات الرّ ئيسة ،والسيّما ال ّنحو والصّرف ،باتوا
م
ي ّتخذونھا طريقا ً ،مع ما له من أضرار وأذى لطالب اللغة الذي يجب أن يعرف لغته في صور
أصولھا األولى ،وھنا أش ّدد على تأكيد مسألة ضروريّة بات الجميع يبتعدون منھا ألسباب كثيرة،
أال وھي إبعاد الكتاب القديم تحت حجج كثيرة ،أبرزھا صعوبة لغته ،فال يكاد الطالب ّ
يطلع عليه،
حتى ينفر منه ،وھي ،بحسب خبرتي ،حجّة واھية ،ألنّ الطالب يجب أن يكون مأموراً متل ّقيا ً ھنا،
ويجب أن يأخذ المدرّ س الجامعيّ في حسبانه رفع مستوى طالبه علم ّيا ً والنھوض به في تخصّصه،
والنظر فيما سيكون عليه بعد ال ّتحصيل ،وليس المحافظة على عدم خدش حيائه بتحميله عبء
الدراسة وال ّتحصيل الفعليّ  ،فإذا به في ال ّنھاية لم يغادر مستواه الذي دخل به الجامعة إال قليالً.
إنّ الضّعف العا ّم موجود على ال ّدوام بين طالب اللغة العربيّة ،ليس في جامعاتنا فقط ،بل ھو
مستشر على امتداد جامعاتنا العربيّة ،ولك ّنه لم يظھر لنا على ھذا ال ّنحو الصّريح الفظيع في
ٍ
جامعتنا السّوريّة التي ھي مح ّل الدراسة من قبل كما ظھر في العامين األخيرين ،والخطأ اللغويّ
شى ٌء واق ٌع على ال ّدوام ،ولك ّننا نريد له أن يكون في الحدود ال ّدنيا له في جامعاتنا؛ ولذلك را َم بحثنا
ھذا ّ
راق علمياً ،يمكن أن تفخر
أجيال ذات مستوى
عمل بعيدة المدى ،نريد منھا تخريج
خطة
ٍ
ٍ
ٍ
جامعاتنا ومنظومتنا ال ّتعليميّة العالية بأ ّنھم خرّيجوھا .وفي سبيل ذلك تق ّدم ّ
خطتنا مقترحا ٍ
ت يمكن
أن تتب ّناھا منظومة ال ّتعليم العالي وحدھا ،مادام الواقع أثبت خيبة ال ّتواشج بينھا وبين ما يفترض أن
تق ّدمه الھيئات أو المؤسّسات الرّ سميّة األخرى ،والمقصود ھنا وزارة ال ّتربية تحديداً ،فالبناء كلّه
سيقام على عاتق مؤسّستنا وحدھا:

٨

 −تحديد عدد ال ّداخلين إلى قسم اللغة العربيّة من الحاصلين على ال ّشھادة ّ
الثانويّة ،فال يجوز
أن تدخله ھذه األعداد الغفيرة التي تع ّد باآلالف.
 −تحديد نوعيّة ال ّداخلين إلى قسم اللغة العربيّة من الحاصلين على شھادة ال ّدراسة ّ
الثانويّة
بتعميم طريقة ال ّتسجيل فيه عن طريق العالمة ال ّتخصّصيّة في ما ّدة اللغة العربيّة فقط،
يجري ھذا على الفرع األدبيّ كما الفرع العلميّ  ،بإلغاء ال ّنظر في شأن المع ّدل العا ّم
لمجموع ال ّدرجات في جميع الموا ّد.
 −وضع سياسة نزيھة ،وفعليّة ،وفاعلة ،وب ّناءة؛ النتقاء أعضاء ھيئة تدريسيّة ممّن يتميّزون
بالسّمعة العلميّة واألخالقيّة الحقيقيّة.
 −تفعيل دور"ال ّنحو والصّرف"في السّنة األولى ،بالبدء مع ّ
الطالب من القضايا األساسيّة
البدھيّة ،من دون أن يؤخذ في الحسبان أيّ معرفة قبليّة)في االبتدائيّة ،واإلعداديّة،
ّ
والثانويّة(.
ً
عناية خاصّة ،بال ّتركيز
 −إيالء الجانب ال ّتطبيقيّ في مقرّ رات ال ّنحو والصّرف ،والبالغة،
عليه بوصفه الجانب األھ ّم في ترسيخ القواعد عمليا ً في األذھان ،وتفعيل دور حلقات
البحث ،فال تكون إال تطبيقا ً عمليا ً)إعراباً ،وتحليالً صرفيا ً( ،في ھذه المقرّ رات.
ّ
 −تطوير
الخطة ال ّدراسيّة لقسم اللغة العربيّة بإضافة بعض المقرّ رات ،كمقرّ ر خاصّ
ّ
والخط لطالب السّنة األولى تحديداً ،بشرط أال يتحوّ ل إلى ما ّدة شبه ثانوية على
باإلمالء
يديّ من يقوم بتدريسه.
ّ
الخطة ال ّدراسيّة لقسم اللغة العربيّة بإضافة مق ّرر خاصّ بالقرارات المستحدثة التي
 تطويرً
مشفوعة ببحوثھا المستفيضة ،ويكون من مقرّ رات السّنة
أقرّ تھا مجامع اللغة العرب ّية،
األخيرة تحديداً ،أل ّنھا سنة ال ّتخ ّرج ،إذ يكون ّ
الطالب قد أتقن األصول القاعديّة كما ھي من
ً
معرفة صحيحة
قبل ،وقدر على تمييز الفصيح من غير الفصيح حقاً ،وبذلك نضمن له
وفھما ً سليما ً مبن ّيا ً على )األصول المعتمدة والفروع المستحدثة(.
ّ
الخطة ال ّدراسيّة لقسم اللغة العربيّة بجعل مق ّرر)كتاب قديم/مكتبة عربيّة( مق ّررين
 تطويرمنفصلين ،أحدھما ھو) كتاب قديم( يدرّ س في سنتين متتاليتين ھما األولى والثانية ،ويح ّدد
لك ّل سنة منھما كتابٌ معيّن من الكتب ال ّتراثية ذات القيمة األدبيّة أو اللغويّة لتدريسه فيھا،
وھذه الكتب كثيرة ،وما علينا سوى االنتقاء .أمّا المق ّرر ّ
الثاني فھو )مكتبة عربيّة( يد ّرس
في السّنتين الثالثة والرّ ابعة ،فيح ّدد لك ّل سنة منھما كتاب مؤلّف في العصور الحديثة ،يتميّز

٩

بالفصاحة ،واألسلوب الرّصين ،وقد يكون عندئ ٍذ من تلك المؤلّفات التي جاد بھا أعضاء
الھيئة ال ّتدريسيّة الكرام.
ّ
الخطة ال ّدراسيّة لقسم اللغة العربيّة بجعل مق ّرر)البالغة العربيّة( يدرّس على مدار
 تطويرالسّنوات األربع ،مع ضرورة إقرار بعض أمّھات الكتب البالغيّة في بعض السّنوات.
ّ
الخطة ال ّدراسيّة لقسم اللغة العربيّة بإضافة مقرّ ر يُعنى بالمنطوق فقط ،يمكن أن
 تطويرنسمّيه )مشافھة( ،فال يعتمد فيه على المكتوب أبداً ،إ ّنما ھو ممارسة شفھيّة للكالم الفصيح
في قاعة المحاضرة بين المحاضِ ر والطالب فقط ،وھذا يقتضي أن يُنتقى المحاضِ ر الذي
تدريس ھذا المقرّ ر بعناية فائقة ،أل ّنه يجب أن يتميّز بالفصاحة ال ّدائمة ،فضالً عن
سيكلّف
َ
سرعة البديھة في التقاط الخطأ المتل ّفظ به من قبل ّ
الطالب لتصحيحه ،وكذلك الموضوعيّة
بحكم تفاعله المباشر مع الطالب المختلفين.
 أال يعوّ ل على األقسام في رفع ال ّخطة الجديدة ،بل إلزامھا فعل ذلك بقرارات رسمية عليا،
خوفا من عرقل ٍة قد تحدثھا بعض النفوس الضّعيفة من الكادر ال ّتدريسيّ نفسه.

لن نستطيع منع الخطأ مطلقاً ،ولك ّننا بھذه الخطوات سنخ ّفف من ظھورھا إلى الحدود
ال ّدنيا ،ويكفينا منھا أ ّنھا ستضمن لنا خرّ يجين من ذوي الكفاية العالية نفخر بھم حقاً ،كما
تفخر بھم منظومة ال ّتعليم العالي في بالدنا ،ھذا ما رأيناه ،بعد البحث وال ّتحليل وال ّتمحيص
واقع معا َين ،فإن وُ ّفقنا فھو ما ك ّنا نرجوه ونأمله ،وإن لم يكن فحسبنا أ ّننا لم نقف
في
ٍ
مكتوفيّ األيدي فحاولنا وبذلنا الجھود المضنية في سبيل ح ّل مشكل ٍة عويصة باتت تتزايد
يوما ً بعد يوم مھ ّدد ًة أجياالً كاملة من خرّ يجيّ جامعاتنا ،ومھ ّدد ًة معھا لغتنا ،ھويّتنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د .ميساء أحمد عبد القادر
طرطوس في ٢٠١٩/١١/٥م

١٠

