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دور مجامع اللغة العربية في حماية العربية عن طريق تيسير 
  علوم العربية ووسائل تعليمها

  األستاذ الدكتور سامي عوض
لقد حرصت األمم مجيعًا على العناية بلغتها، ودأبت على تطوير 

تسهيل تعلمها ونشرها، فإذا كانت اللغة أداة الوسائل اليت تساعد على 
وحاضنة الفكر، ووعاء العلم، وأقوى الروابط اليت التفاهم واكتساب املعرفة، 

تشدُّ األفراد، وجتمعهم، وُتَكوِّن من جمموعهم أمة متميزة قادرة على البقاء 
ا من أقدم  والنمو، فإّن للغة العربية مكانة متميزة بني لغات العامل؛ ال أل

التعبري اللغات احلية فقط، بل ألن تكوينها وخصائصها يسَّرا هلا القدرة على 
ردة، ويكفيها فخرًا أن القرآن  عن خمتلف األشياء املادية، وأدق األفكار ا
ا؛ أصبح االعتزاز  ا، فلما ُشّرفت العربية بنـزول القرآن الكرمي  الكرمي نزل 
منوطاً بتلك الكرامة اإلهلية خاصة، وباعثاً لدراستها لفهم آيات الذكر احلكيم، 

ا يف أحكام وإدراك أسرار البالغة فيها ، وفهم األحاديث النبوية، وعمق دالال
  .)١(الشريعة، ويف آداب السلوك وحكمة احلياة وقيمتها

ا، قد  وتتجلى يف آيات القرآن الكرمي مكانة اللغة العربية وسعتها، وثبا
.وقال )٢(ذكرت عدة آيات أنه قرآن عريب. إِنَّا أَنزَلناُه قُرآَنًا َعرَبِيًَّا لََّعلَُّكم تَعِقُلونَ 

                                                            
) جملة اللغة العربية والوعي القومي حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز ١(

العربية الفصيحة لغة التعليم يف ((الدراسات للوحدة العربية من مقال العربية بعنوان:
  ).٤٩- ٤٨د.عبد العزيز البسام (ص  ))طن العريبالو 

)، الشورى ٣)، فصلت (٢٨)، الزمر (١١٣)، وانظر السور طه (٢) سورة يوسف (٢(
  ).١٢)، األحقاف (٣)، الزخرف (٧(
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  .)١(لَِّساُن الَِّذي يُلِحُدوَن ِإليِه َأعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَريبٌّ ُمِبٌني سبحانه:
ا،  وقد متيَّز العرب يف الزمن الغابر بتقدير الكلمة الواضحة وتأثرهم 
وفخر القرآن الكرمي بأنه لسان عريب مبني وأنه كتاب مبني، وأنه البالغ املبني 

الرََّمحُن، َعلََّم الُقرَآَن، َخَلَق اِإلنَساَن، هو النذير املبني وذكر أن وأّن الرسول
  .)٢(َعلََّمُه البَـَيان

فالعربية لغة القرآن الكرمي، وأساليبها هي األساليب اليت عّربت عن 
املضامني التشريعية هلذا الدين احلنيف، وإّن ارتباط الفصحى بالقرآن الكرمي  

مل حيدث ((:)٣(ستمرار والغلبة واالنتشار. يقول يوهان فككتب هلا احلياة واال
حدث يف تاريخ اللغة العربية أبعد أثرًا يف تقرير مصريها من ظهور اإلسالم، 

القرآن على  عام عندما رتل حممد١٣٠٠وقبل أكثر من  -ففي ذلك العهد
بين وطنه بلسان عريب مبني تأكدت روابط وثيقة بني لغته والدين اجلديد، 

  .))انت ذات داللة عظيمة يف مستقبل هذه اللغةوك
لقد كان القرآن الكرمي السبب األكرب يف نشأة النحو، وأن هذه النشأة  
كانت يف رحابه الكرمي وهو الداعي لتقنني كالم العرب مبا حيفظ عليهم لغتهم 
فصيحة سليمة، ألنه أوثق نص لدى النحاة وأفصحه، يبنون عليه قواعدهم 

قربون إىل اهللا سبحانه وتعاىل، وقد ربط اإلمام عبد القاهر وهم خبدمته يت
اجلرجاين بني القرآن الكرمي والنحو ربطًا حمكمًا وجعل الصَّاد عن النحو  

                                                            
  ).١٢)، األحقاف(١٩٥)، وانظر السور الشعراء (١٠٣) سورة النحل(١(
  ).٤- ١) سورة الرمحن(٢(
يف اللغة واللهجات واألساليب ترمجة د.عبد احلليم جنار ) يوهان فك: العربية دراسات ٣(

  ).١م ص(١٩٥١-  ه١٣٧٠مطبعة الكاتب العريب
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كالصَّاد عن كتاب اهللا، ألن ضياع النحو طريق لضياع القرآن وفساد النطق 
قد به، باضطراب األلسنة وذهاب ضوابط العربية وانغالق معاين القرآن بف

  .)١(وسيلة فهمها واستخراج كنوزها
لقد كان النحو علم األدب، وكان دليل الدارس إىل فهم النصوص، 
وكان النحاة األوائل رواة اللغة والشعر واألدب فكانوا علماء بالغة، ومعاٍن. 

  علوم العربية مرتابطة ال انفصال بينها.
وتركيبًا وهو علم فالنحو هو علم تُعرف به أحكام الكالم العربية إفرادًا 

املقاييس الدقيقة لصحة الكالم املستنبطة من استقراء كالم العرب، املوصلة إىل 
معرفة أحكام أجزائه اليت ائُتلف منها، وهو األداة اليت توصلنا لفهم الرتاكيب 
وحتليلها، وميّكننا من احلصول على الفائدة منها، إذ مبعرفة حقائق اإلعراب 

ينجلي اإلشكال، وتظهر الفوائد، ويُفهم اخلطاب، تعرف أكثر املعاين، و 
  .)٢(وتصح معرفة حقيقة املراد

وجييب الزجَّاجي على سؤال من يقول: فما الفائدة يف تعّلم النحو؟ 
إّن الفائدة فيه هي الوصول إىل التكلم بكالم ((:)٣(اجلواب يف ذلك أن يقال له

ومي كتاب اهللا الذي يُعدُّ العرب على احلقيقة صوابًا غري مبدل وال مغّري، وتق

                                                            
) عبد القاهر اجلرجاين دالئل اإلعجاز يف علم املعاين حتقيق حممود حممد شاكر نشر ١(

  م.١٩٩٢-  ه١٤١٣مطبعة املدين القاهرة ودار املدين جدة
القرآن حتقيق ياسني حممد السواس طبع  ) مكي بن أيب طالب القيسي مشكل إعراب٢(

  ).٢-١دار املأمون للرتاث اجلزء األول ص (
) اإليضاح يف علل النحو أليب القاسم الزجَّاجي حتقيق الدكتور مازن املبارك ٣(

  ).٩٥الطبعة الثانية ص( ١٩٧٣بريوت
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وإقامة معانيها على احلقيقة،  أصل الدين والدنيا واملعتمد ومعرفة أخبار النيب 
  ألنه ال تفهم معانيها إالّ بتوفيتها حقوقها من اإلعراب.

 ))مصطلح العربية((وهناك مصطلح آخر وصف به البحث يف النحو هو 
يقول:   ))النحو((لح العربية مبعىن فابن الندمي يستخدم مصط ))علم العربية((أو 

.وهذا ما يؤكده ابن فارس: )١(كان عبد الرمحن بن هرمز أول من وضع العربية
. )٢(فقد تواترت الروايات على أّن أبا األسود الدؤيل أول من وضع العربية

أول من وضع علم العربية، وأّسّس قواعده، وحدَّ ((:)٣(ويقول ابن األنباري
  .))نني علي بن أيب طالب كّرم اهللا وجههحدوده أمري املؤم

: أما يف املغرب )٤(ويشرح الدكتور حممود فهمي حجازي ذلك بقوله
واألندلس فهناك نصوص كثرية توضح تفضيلهم مصطلح العربية، ففي القرن 
الرابع اهلجري ذكر الزبيدي يف ترامجه لكثري من علماء األندلس واملغرب 

  .))النحو((مصطلح العربية مبعىن 
إّن ما تقّدم يعيننا على معرفة علمائنا قدر النحو، ومنـزلته، ووظيفته، 
ومسوه، ورفعة شأنه، وضرورة إتقانه إلدراك كالم اهللا تعاىل، وفهم دقائق 

                                                            
  ).٥٩ابن فارس ص (  ه١٣٤٨) ابن الندمي الفهرست املطبعة الرمحانية١(
 يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها حتقيق السيد أمحد صقر طبع مطبعة ) الصاحيب٢(

  ).١٣عيسى الباب احلليب ص (
) ابن األنباري نزهة األلباء يف طبقات األدباء حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم طبع دار ٣(

  ).٤ضة مصر ص (
لسامية حممود فهمي ) علم اللغة العربية مدخل تارخيي مقارن يف ضوء الرتاث واللغات ا٤(

  ).٦٣-٦٢حجازي طبع الكويت ص (
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التفسري، وأصول العقائد، وحقائق الدين، وإظهار إعجاز القرآن الكرمي، 
لنطق به نطقًا صحيحاً وأسرار التعبري فيه، وصيانته، وإشراع السبل الصحيحة ل

  فصيحاً.
لذلك كانت الدعوة إىل تيسري تعليم علوم اللغة العربية الشغل الشاغل 

  لعلمائنا قدمياً وحديثاً فقد دعا اجلاحظ يف القرن الثالث اهلجري يف رسـالته
املعلم أال يُثقل على املتعلم فيعلِّمه من النحو ما يزيد على  ))يف املعلمني((

بري السليم وأما النحو فال تشغل قلبه منه إال مبقدار ما يؤديه حاجته إىل التع
إىل السالمة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام يف كتاب إن كتبه، 
وشعر إن أنشده، وشيٍء إن وضعه، وما زاد على ذلك فهو مشغلة عّما هو 

  أوىل به.
وقد وضع الكثري من أئمة النحو، وعلمائه ملخصات وخمتصرات 

) الذي وضع مقدمة  ه١٨٠شئة على حنو ما يلقانا عند خلف األمحر (تللنا
يف النحو مجع فيها األصول األساسية ليستغين به املتعلم عن التطويل، فزعم أن 

ملا رأيت النحويني، وأصحاب ((من قرأها وحفظها َعِلَم أصول النحو كله يقول:
غفلوا ما حيتاج إليه املتعلم العربية أمجعني قد استعملوا التطويل، وكثرة العلل، وأ

املتبلِّغ يف النحو من املختصر، واملأخذ الذي خيف على املبتدىء حفظه، 
ويعمل فيه عقله، وحييط به فهمه فأمعنت النظر والفكر يف كتاب أؤلفه، وأمجع 
فيه األصول، واألدوات والعوامل على أصول املبتدئني ليستغين به املتعلم عن 

ألوراق، ومل أدع فيها أصًال، وال أداة، وال حجة وال التطويل فعملت هذه ا
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  .)١(داللة، إال أمليتها فيها، فمن قرأها وحفظها، َعِلَم أصول النحو كله
) خمتصرًا مسّاه (املوجز يف النحو) خال ٣١٦وصنف ابن السراج (مت

من مقدمة يبنيِّ عن منهجه ألنه أراد أن يقدم من خالله عجالة حنوية يتلقاها 
ر وسهولة، فأخرجها يف شكل دروس مهذبة، ومل يهدف إىل التعمق يف يس

  واالستقصاء، بل هدف إىل اإليضاح واإلجياز.
التفاحة يف (() كتّيبًا مساه  ه٣٣٨وقد ألف أبو جعفر النحاس (مت

مع العلمي العريب –وقد نشرت جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ))النحو ا
إن هذا الكتاب على اختصاره ((اء فيها:دراسة عن هذا الكتيب ج -سابقاً 

جامع ألمهات األبواب والفصول، وأهم ما حيتاج إليه من يريد تقومي لسانه، 
وجتنيبه مزال اخلطأ واللحن، وأصدق ما يوصف به هذا الكتاب العبارة اليت 
جاءت يف صفحة عنوان املخطوط، وأدرجها احملقق يف حاشية الصفحة الرابعة 

وهي أن هذا الكتاب على صغر حجمه، واختصار لفظه،  عشرة من املطبوعة
  .)٢(فيه فائدة عظيمة، فلقد أتى باملقصود بعبارة واضحة، وطريقة سهلة

لقد أدرك علماؤنا أن علم النحو واسع ومتشعب، وأن ما حيتمله 
الناشىء منه هو الضروري الذي يعصم اللسان ويقي من اخلطأ، فكانت كتبهم 

ولة واإليضاح وقد دلت عناوينها على ذلك، فبعضها التعليمية تتوخى السه

                                                            
 ٣) البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثري والتأثر د.أمحد خمتار عمر ط١(

  ).١١١- ١١٠م نشر عامل الكتب ص (١٩٧٨-  ه١٣٩٨
 ١٩٦٥) حقق كتيب (التفاحة يف النحو) األستاذ كوركيس عواد ونشر يف بغداد سنة ٢(

لدوقد نشرت جملة جم مع العلمي العريب سابقاً) ا اجلزء األول  ٤٢مع اللغة العربية (ا
  ).١٥٢- ١٤٩دراسة عنه ص ( ١٩٦٧يناير كانون الثاين-  ه١٣٨٦رمضان
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املصباح ((وثالث يعرف بـ ))املوجز((وآخر يسمى  ))الواضح أو اإليضاح((يسمى 
مل((ورابع  ))أو اهلداية وخامس باسم  ))املختصر وامللخص أو املقدمة، أو ا

وغري ذلك من أمساء تفصح عن منهج مؤلفي هذه الكتب، وهي  ))التفاحة((
ة قريبة ال تتجاوز إعطاء الضروري من هذا العلم، ولقد راعى كثري من غاي

املؤلفني اجلانب الرتبوي يف تأليفهم، وخري من ميثل هذا االجتاه ابن هشام 
 ))قطر الندى((مث  ))اجلامع الصغري(() حيث بدأ بكتابه  ه٧٦١األنصاري (مت

 ))ألفية ابن مالكأوضح املسالك إىل ((وشرحه. مث  ))شذور الذهب((وشرحه مث 
  .))مغين اللبيب((مث كتاب 

هذا االرتباط بني احللقات ضرورة يقتضيها املنهج الرتبوي الذي كان 
  العرب حريصني عليه منذ الزمن القدمي.

الرد على (() صاحب كتاب ٥٩٢مث يأيت ابن مضاء القرطيب (مت
فكري يف وضع يف مقدمة الذين دفعوا علماءنا يف العصر احلديث إىل الت ))النحاة

دف إىل تيسري النحو وتسهيله. وهذا ما يعربِّ عنه الدكتور شوقي  دراسات 
يقول: كان نشري لكتاب  ))الرَّد على النحاة((ضيف يف مقدمة حتقيق كتاب 

باعثًا يل منذ حتقيقه على  ١٩٤٧الرَّد على النحاة البن مضاء القرطيب سنة
اً على أسس قومية، تصفِّيه، وترّوقه، التفكري يف جتديد النحو بعرضه عرضاً حديث

  .)١(وجتعله داين القطوف للناشئة
ويُعد األستاذ إبراهيم مصطفى صاحب احملاولة األوىل يف تسهيل 

 ))إحياء النحو((مباحث النحو والصرف يف العصر احلديث عندما نشر كتابه 
                                                            

 ١٩٤٧ ١) كتاب الرد على النحاة البن مضاء القرطيب حتقيق الدكتور شوقي ضيف ط١(
  ب طبعة ثالثة.، مث طبع الكتا١٩٨٢مث صدرت الطبعة الثانية عن دار املعارف 
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وًال ، ومنذ أن وضع األستاذ إبراهيم مصطفى كتابه هذا لقي قب)١( ١٩٣٧عام 
من بعض علمائنا، واستهجانًا من بعضهم اآلخر، وقد وضعت كتب للرد 
عليه، وجل ما وضعه األستاذ إبراهيم مصطفى مأخوذ من كتاب ابن مضاء وال 
نعرض األقوال املؤيدة واملعارضة ولعل خري ما يوضح جهده املشكور قول 

جمع اللغة األستاذ أمحد أمني يف استقبال األستاذ إبراهيم مصطفى عضوًا مب
  العربية بالقاهرة.

على كل حال اجتهد فوفِّق كثرياً، ولست أقول إنه جنح كل النجاح يف 
تطبيق نظريته، وأنه َحّول النحو الصعب إىل حنو سهل، ولكنه أراد ذلك، 
وحاول ذلك، وجنح بعض النجاح وهو معذور ألن هذا اإلصالح أعقد من 

املرأة، وأعقد من دخول املرأة االصطالحات االجتماعية، وأعقد من سفور 
الربملان، وحنو ذلك ألن الناس حيافظون على القواعد أكثر مما حيافظون على 
م يعتزون بالرتاث اعتزازًا كبرياً، فأّي مساس به يثريهم فالعيب ليس  ذلك، وأل
عيب إبراهيم مصطفى، ولكن عيب قوة التقاليد وقداسة القدمي وحسبه أنه 

شكَّلت وزارة  ١٩٣٨، ويف سنة )٢(بتأليفه عمًال جليالً فكر طويًال، وعمل 
جلنة تيسري قواعد تدريس اللغة العربية،  ))الرتبية والتعليم اآلن((املعارف املصرية 

وقد أرسلت وزارة املعارف نسخًا من تقريرها الذي يقع يف قسمني: يقع أوهلما 

                                                            
مطبعة جلنة  ١٩٩٢الطبعة الثانية ١٩٣٧) إبراهيم مصطفى إحياء النحو الطبعة األوىل١(

  التأليف والنشر القاهرة.
  )ب.٢٦انظر جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة اجلزء الثامن ص (- ) أ٢(

إحياء النحو وجتديده بني إبراهيم مصطفى وأمني اخلويل د.عبد اهللا أمحد خليل - ب
  ).١٤- ١١إمساعيل ص (



  
مع اللغة العربية ٩  املؤمتر الثاين 

تدريس يف ست صفحات، ويشمل على اقرتاحات اللجنة يف تيسري قواعد 
اللغة العربية، وينقسم التقرير إىل قسمني يتعلق أوهلما بالنحو والصرف، ويتعلق 
الثاين بعلوم البالغة، وكانت جلنة وزارة املعارف قد ذكرت أّن أهم ما يعّسر 

  النحو على املتعلمني ثالثة أشياء:
 األول: فلسفة محلت القدماء على أن يفرتضوا ويعّللوا ويسرفوا يف االفرتاض،

  والتعليل.
  الثاين: إسراف يف القواعد نشأ عنه إسراف يف االصطالحات.

  الثالث: إمعان يف التعمق العلمي باعد بني النحو واألدب.
أرسلت وزارة املعارف واألدب نسخًا من التقرير السابق إىل جممع اللغة 

طالبة إىل أعضائه دراسته وإبداء  ١٩٣٨العربية بالقاهرة يف شهر متوز/يوليو
  لرأي فيه.ا

أصدر وزير املعارف قرارًا َعِهَد فيه إىل  ١٩٤٢ويف شهر شباط/فرباير
مع جلنة األصول فيه  مع دراسة تيسري قواعد النحو والصرف فشكَّل ا ا
لدراسة التقرير وما تضمَّن من مقرتحات لتيسري النحو والصرف التعليميني 

مع سنة مع تلك ١٩٤٥وتدارست اللجنة املقرتحات، ويف مؤمتر ا ، درس ا
  املقرتحات، وأصدر قراراته فيها على أساسني:

  أوًال: أن تلك املقرتحات صاحلة للمناقشة واملراجعة العامة.
ثانياً: أن كل رأي يؤدي إىل تغيري يف جوهر اللغة، وأوضاعها العامة ال يُنظر 

  . )١(إليه
                                                            

ج جتديده) ص (١( - ٣٩) د.شوقي ضيف (تيسري النحو التعليمي قدميًا وحديثًا مع 
  ) ميكن االطالع على قرارات جممع اللغة العربية بالقاهرة.٤٥



  
مع اللغة العربية ١٠  املؤمتر الثاين 

مع إىل وزارة الرتبية والتعليم أن تؤلِّف كتب  النحو للناشئة وطلب ا
مع ملراجعتها واستكمال ما قد  على أساس قراراته يف التيسري، وتُعرض على ا

ُقدم هذا الطلب إىل الوزارة، واستجابت له بعد  ١٩٤٩ينقصها، ويف سنة
الثورة، وأخذت الناشئة تتعلم هذا النحو امليسَّر، وسرعان ما عمَّت الشكوى 

قي ضيف إىل أن جلنة وزارة املعارف منه وأكثرها يعود حسب رأي الدكتور شو 
أفرطت يف إمجاهلا ألبواب النحو، فانبهمت صيغها على الناشئة، ومل تستطع 

  .)١(أن تستوعبها، وتتمثلها متثًال دقيقاً 
: ومن احلق أنه إذا كان التيسري الكلي )٢(مث يقول الدكتور شوقي ضيف

مع، وأول للنحو مل حيظ بالنجاح، فإن قرارات منه لقيت اهتمامًا  منذ أقرها ا
ما يلقانا من ذلك قرارات املؤمتر الثقايف العريب األول جلامعة الدول العربية 

، إذ كان بني جلانه جلنة للغة والقواعد وقد أكَّد املؤمتر حاجة ١٩٤٧سنة
القواعد إىل التيسري ووضع منهجًا مفصًال لتعليم النحو يف املدارس االبتدائية 

مع اللغوي ومقرتحات والثانوية، قدَّم  له بقواعد عامة مقتبسة من قرارات ا
  وزارة الرتبية والتعليم هي:

عدم التعرض لإلعراب التقديري يف املفردات، واإلعراب احمللي يف املفردات -
  واجلمل.

وكذلك عدم التعرض لذكر أن هناك عالمات فرعية لإلعراب نائبة عن -
  العالمات األصلية.

  ١٩٥٦ر األول للمجامع اللغوية العلمية بدمشق سنةوحني انعقد املؤمت
                                                            

  ).٤٥) تيسري النحو التعليمي ص (١(
  ) املرجع السابق.٢(



  
مع اللغة العربية ١١  املؤمتر الثاين 

كان من بني جلانه جلنة اللغة العربية، فعنيت بدراسة مقرتحات وزارة الرتبية 
مع اللغوي، ورأت أن تلك القرارات  والتعليم يف التيسري، وقرارات ا
واملقرتحات أصل صاحل حمقق لكثري من أغراض التيسري املطلوب، وآثرت 

مع اخلاص بتسمية جزأي اللجنة باسم املسند واملسند إليه، مصطلح ا
واقرتحت أن يضاف موضوع التمرين على امليزان الصريف. مث رأت أن 
االقرتاحات يف التيسري موجزة، وأن من الواجب تأليف كتاب يفصل مسائلها 
ا على  ليكون مرجعًا يف أيدي املعلمني، وملا عرضت اللجنة املذكورة توجيها

ا ال تزال يف حاجة إىل الدراسة املفصلة، وقرر تأجيلها إىل مؤمتر املؤ  متر قرَّر أ
مقبل، وكان جممع اللغة العربية قد أرسل قراراته يف شأن تيسري تعليم العربية يف 
مع  املناهج الدراسية للناشئني إىل كل من جممع اللغة العربية بدمشق، وا

ما جممع اللغة العربية بدمشق فقد أوصى العلمي العراقي ليبديا رأيهما فيها أ
باالستفادة من علم املعاين يف قواعد النحو، حىت تقف الناشئة على ما أوًال: 

  يتناوب الصيغ العربية أحياناً من اختالف يف املعىن.
: هي االقتصار يف النحو على ما يُتيح القراءة السليمة دون تعليل ثانيةوتوصية 
  وحتليل.
  .)١(ي العناية ببحث األصواته ثالثة:وتوصية 

مع ضرورة اإلبقاء على اإلعرابني التقديري واحمللي، وتوقَّف إزاء  ورأى ا
مع  إلغاء عالمات اإلعراب الفرعية مشككاً يف قربه من إفهام الناشئة، ورأى ا
الدمشقي أيضًا العدول عن ركين اجلملة باسم املسند واملسند إليه، واإلبقاء 

ا،  على املصطلحات ا، واسم إن وأخوا القدمية املبتدأ واخلرب واسم كان وأخوا
                                                            

  ) تيسري النحو التعليمي.١(



  
مع اللغة العربية ١٢  املؤمتر الثاين 

الفاعل، نائب الفاعل وباملثل رأى العدول عن مصطلح التكملة، والرجوع إىل 
املصطلحات اخلاصة بأنواعها إىل املفعول به، واملفعول املطلق، واملفعول ألجله، 

تمييز. وبذلك مل َيكد واملفعول فيه، واملفعول معه، واالستثناء، واحلال، وال
يرتضي جممع اللغة العربية بدمشق شيئًا من قرارات التيسري اليت قدَّمها إليه 

  جممع اللغة العربية بالقاهرة ليبنيِّ رأيه.
مع الدمشقي يف الوصل بني علم النحو  مع العراقي مع ا وقد التقى ا

واتفق معه يف  وعلم املعاين يف بيان وجوه الذكر، واحلذف لعناصر اجلملة،
العدول من تسمية ركين اجلملة باملسند إليه واملسند، والعودة إىل املبتدأ واخلرب، 
وبقية أنواع املرفوعات، واتفق معه أيضًا يف العدول عن مصطلح التكملة، 
والعودة إىل مصطلحات املفاعيل، املفعول به، واملفعول املطلق، واملفعول فيه، 

معه، واحلال، والتمييز مع اإلبقاء على االستثناء  واملفعول ألجله، واملفعول
كأن األركان األساسية لقرارات جممع ((وأحكامه، يقول الدكتور شوقي ضيف:

مع  مع العراقي مثله يف ذلك ا اللغة العربية بالقاهرة مل تلق قبوًال عند ا
الدمشقي، وميكن أن يقال بصيغة عامة: إن جممع العراق كمجمع دمشق مل 

تِض األركان، والعمد األساسية يف قرارات تيسري النحو اليت عرضها عليه ير 
  .)١(جممع القاهرة

امع اللغوية يف الوطن العريب يف  أردنا من هذا أن نبنيِّ شيئاً من جهود ا
معاجلة ظاهرة الضعف يف علوم اللغة العربية اليت يعاين منها اجليل وبيان 

ا، مث اقرتاح احللول الناج عة يف تذليل العقبات، وتيسري علوم العربية  أسبا
  كالنحو والصرف والبالغة واإلمالء.
                                                            

  ).٤٨) تيسري النحو التعليمي ص (١(



  
مع اللغة العربية ١٣  املؤمتر الثاين 

والبد أن نشري إىل أن اللغات مجيعًا حباجة دائمة إىل العناية والدراسة 
واملتابعة، وهذه الضرورة امللحة هي اليت أهابت باألمم املختلفة لتأسيس 

ا    تتعاون مع املؤسسات اللغوية.جمامعها اللغوية كي تكون احلارس األمني للغا
إن جمامعنا اللغوية يف وطننا العريب وضعت نفسها للعناية بالعربية وقد 

  جاء يف مقدمة أهدافها:
احملافظة على سالمة اللغة العربية، واحلرص على وفائها مبطالب العلوم -

  والتقانة.
  توحيد املصطلحات العربية.-

ت اللغوية واألدبية والتارخيية كان للمجامع جوالت موفَّقة يف الدراسا
ا  امع صفحة مشرقة يف تاريخ اللغة العربية وهيَّأ والعلمية، لقد افتتحت ا
  لتكون ابنة العصر احلديث، وأفادت من خصائصها ومرونتها يف املصطلحات.

: ويكفي أن يستعرض املرء )١(يقول األستاذ الدكتور شاكر الفحام
امع وكتبها احملقق ا دوريات ا ة واملؤلفة لريى الثروة النفيسة اليت حظيت 

معيون من علماء العربية  ا ا ض  العربية يف أعقاب اجلهود املثمرة اليت 
ا تعاجل مشكالت العربية وقضاياها  امع وندوا ا وتتابعت أعمال ا وأساتذ

ا مواكبًة روح العصر تلّيب مستجداته، وخمرتعاته يف  لتمضي العربية يف مسري
العلوم، وخمتلف مناحي احلياة مث يقول: إن اللغة العربية الشريفة املقدسة اليت 
ا مئتا مليون عريب من احمليط إىل اخلليج فتكون هلم لغة تفاهم  يتكلم 
وتواصل، ولغة ثقافة وعلم وحضارة هلي جديرة بأن ختدم ومتجد، وتبذل يف 

                                                            
) من كلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع اللغة العربية يف افتتاح ندوة ١(

  .٢٩/١٠/١٩٩٧- ٢٦(اللغة العربية: معامل احلاضر وآفاق املستقبل) 



  
مع اللغة العربية ١٤  املؤمتر الثاين 

  ة كّل اجلهود واإلمكانيات.سبيل حفظها آيَة وحدٍة صلدٍة خالدٍة هلذه األم
إن ما حنن بصدده حيتاج إىل أن تتضافر اجلهود يف مؤسساتنا ((مث يقول: 

التعليمية والرتبوية لنقدِّم ألبنائنا بأسلوب مّيسر لغة عربية سليمة سهلة تتيح هلم 
ا ويتخففوا من اللهجات العامية املختلفة يف أرجاء وطننا  أن ُجييدوا التعبري 

بد من أن يعيننا على ما حنن بسبيله املؤسسات اإلعالمية بوسائلها العريب وال
املختلفة: املرئية، واملسموعة، واملكتوبة، فهي النافذة الواسعة املطلقة التأثري يف 

  الناس وتوجيههم.
تمع العريب  ومن هنا فإن جمامعنا اللغوية سعت جاهدة إىل تعريب ا

االت األدبية عامة وتعريب التعليم خاصة، وقد أصبح ت له قدم راسخة يف ا
والثقافية والعلمية كلها ألن جمامعنا اللغوية تدرك دور اللغة املشرتكة يف حتقيق 
الوحدة الوطنية والقومية، وأمهيتها يف تكوين الشخصية املستقلة لألمة وتقوية 

لنا  أصالتها وألن التعريب ضرورة قومية لغوية، قومية ألن العربية ليست بالنسبة 
كأية لغة ندرسها وليست جمرد وسيلة للتعبري عن األغراض بل هي كما يقول 
ا لغة عاشت حياة أمتنا منذ  الدكتور مازن املبارك: أعلى من ذلك وأغلى، إ
أن تبلبلت حبروفها ألسن العرب إىل يوم الناس هذا، فغدا بينها وبني املخلصني 

ا ما يشبه أن يكون صلة العضو  بالعضو، أو صلة الروح من الناطقني 
بالروح، إن يف كل حرف من حروف لغتنا العربية، ويف كل لفظ من ألفاظها 
معينًا من الذكريات...لقد امتألت بتارخينا، واستوعبت تراثنا وارتسمت 
بألفاظها حضارتنا، إن اللفظ من لغتنا ليس جمرد نربة من صوت إمنا هو قطعة 

هو شحنة غنية من كل عصر عاشه أو من فكر األمة، ونبضة من قلبها، بل 
  .))عاشته أمتنا أثر من تاريخ وقبس من فكر، وطاقة من وجدان



  
مع اللغة العربية ١٥  املؤمتر الثاين 

وهلذا ذهب األستاذ األديب العامل عباس حممود العقاد إىل أن احلملة 
ا ومثرات  ا، أو على أد على اللغة يف األقطار األخرى إمنا هو محلة على لسا

ملة على لغتنا حنن محلة على كل شيء تفكريها على أبعد احتمال، ولكن احل
يعنينا، وعلى كل تقليد من تقاليدنا االجتماعية والدينية وعلى اللسان، 

يبقيها -يف أكثر األمم- والفكر، والضمري يف ضربة واحدة، ألن زوال اللغة
ا غري ألفاظها، ولكن زوال اللغة العربية، ال يبقي للعريب أو  جبميع مقوما

يِّزه عن سائر األقوام، وال يعصمه من أن يذوب يف غمار للمسلم قوامًا مي
  األمم، وال تبقى له باقية من بيان، أو ُعرف، أو معرفة، أو إميان.

ولغوية ألن التعريب أيضًا تعبري عن استمرار اللغة يف أداء وظيفتها على 
 الصعيدين الوطين والقومي خللق الثقة القومية بقدرة لغتنا العربية على األداء

  العلمي واألديب، الستمرارها يف عملية التجدد واخللق اللغويني.
ال إىل الندوات الكثرية، واملؤمترات املتعددة اليت  وُيشار يف هذا ا
عقدت يف الوطن العريب اليت تناولت موضوع تيسري قواعد النحو والصرف 

دها جممع والبالغة واإلمالء وتسهيلها. ومن أمهها الندوات واملؤمترات اليت عق
  اللغة العربية بدمشق.

-٢٦من ))اللغة العربية معامل احلاضر وآفاق املستقبل((ندوة -
٢٩/١٠/١٩٩٧.  
  .٢٣/١١/١٩٩٨-٢١من ))اللغة العربية واإلعالم((ندوة -
  .٢٨/١١/١٩٩٩-٢٥من ))إقرار منهجية موحدة لوضع املصطلح((ندوة -
  م.٣١/١٠/٢٠٠٠- ٢٧ ))تيسري تعليم النحو((مؤمتر -
  .٢٠٠١ت٢٦-٢٢ ))املعجم العريب((وة ند-



  
مع اللغة العربية ١٦  املؤمتر الثاين 

  م.٣١/١٠/٢٠٠٢-٢٧من ))تيسري تعليم النحو((ندوة -
وناقشت الندوات واملؤمترات املذكورة حبوثًا ودراسات متس قضايا 
ا وألقها، ومتنحها  العربية، وختلص إىل قرارات وتوصيات حتفظ للغتنا شبا

اق املستقبل، وما القدرة على العطاء، ومن هذه الدراسات ما يستشرف آف
جيب أن يهيئ هلذا املستقبل ومواجهة حتدي اللغات احلديثة اليت يتفنن 
ا ويف سبيل التيسري  ا يف ابتداع الطرق لتسهيلها، وتيسري اكتسا أصحا
امع اللغوية جهودها يف ربط فروع اللغة العربية  والتسهيل البد أن تواصل ا

اسعة، وذوقًا عربياً، وحبًا للغته بعضها ببعض كي يكتسب املتعلم ثقافة و 
ا املختلفة، ألن وظيفة النحو أن يتناول املعاين  العربية، ومعرفة بنواحي حيا
البيانية للنص كما يتناول األشكال اإلعرابية، ومبعىن آخر أن يكون النحو دليل 
الدارس إىل فهم النصوص، لذلك كان النحو شديد الصلة بعلم املعاين كما 

  لك عدد من علماء العربية قدمياً وحديثاً.ذهب إىل ذ
إن صناعة اإلعراب تقتضي ممن يتصدى هلا أن يتدبر معىن النص الذي 
هو بصدده، إن مراعاة الصناعة النحوية مبنأى عن املعىن مبختلف جوانبه 
الوظيفية، املعجمية، واالجتماعية(معىن املقام) هدم لروح النص، وبُعد عن 

عراب تذوق للمعىن، ووقوف عنده، وحكم عليه بالرفعة معناه املقصود ألن اإل
  والضعة.

: إّن كثريًا ما تزّل األقدام )١(يقول ابن هشام يف كتاب مغين اللبيب
بسبب مراعاة ما يقتضيه ظاهر الصناعة، وعدم مراعاة املعىن، وأول واجب 

                                                            
) مغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام األنصاري حتقيق الدكتور مازن املبارك، ١(

  ).٥٨٣سعيد األفغاين طبع دار الفكر ص ( وحممد علي محد اهللا ومراجعة األستاذ



  
مع اللغة العربية ١٧  املؤمتر الثاين 

  على املعرب أن يفهم معىن ما يعربه مفرداً أو مركباً.
ا إىل ندوة تيسري وقد أشار جممع الل غة العربية بدمشق يف وثيقة تقدَّم 

ا الباحثون املعاصرون  تعليم اللغة العربية يف اجلزائر: إىل أن مثة ناحية مل يعن 
العناية الكافية، ومل ُتشر إليها التوصيات إال عرضًا وهي أن املعاين جزء من 

الكالم، أو  النحو إذ ال يقتصر الغرض من إتقان النحو على ضبط أواخر
ا مثًال، وإمنا ينبغي تنبيه الطالب إىل أن  تعداد صيغ األفعال املزيدة ومشتقا
تغيري احلركات اإلعرابية والصيغ واألبنية، يؤدي إىل تغيري املعىن، وعلى ذلك ال 
يصح االقتصار يف تعليم الصرف على إيراد أمثلة املصادر لغري الثالثي، بل من 

ا أكثر أوزان غري الثالثي، ومعاين كل من الزيادات الضروري أن يعرف طالبن
رد (استفعل، تفاعل، انفعل، افتعل، تفعل) كما حيسن أن  اليت تطرأ على ا
ُتَذيَّل كتب النحو ببحوث ولو موجزة تصنف أبواب أداء املعاين املختلفة، 
ووسيلة ذلك أن يكون هناك باب ألساليب النفي، أو االستفهام، وأدواته يف 

مل االمسية والفعلية....ولعل من اخلري أن جيعل شطر كبري من مباحث علم اجل
املعاين جزءاً من النحو، فال يقرأ الطالب احلصر يف علم، والقصر يف علم آخر، 
وال يدرسون دواعي احلذف، أو التقدمي أو التأخري يف علمني متمايزين، وذلك 

 ضبط أواخر الكالم أو حىت ال حيسبوا أن الغرض من دراسة النحو ينحصر يف
يف معرفة طرائق االشتقاق، وصوغ األبنية دون الوقوف على تغيري املعاين 

  املستفادة منها.
امع العربية يف تأليف جلنة من كبار املختصني يف  السعي مع احتاد ا
الوطن العريب من خمتلف املؤسسات العلمية، والرتبوية، واإلعالمية للقيام 

ة بتطوير مناهج تدريس اللغة العربية خاصة النحو والصرف، بالدراسات املتعلق



  
مع اللغة العربية ١٨  املؤمتر الثاين 

  والعمل بروح الفريق الواحد يف وضع اخلطط الدراسية واملقررات املشرتكة.
فلقد جد اليوم الكثري من طرائق التأليف اليت تيّسر على القارئ فهم ما 

سمي، يقرأ، وحتّبب إليه املعاودة واالستزادة، وحتتفظ له بنشاطه العقلي واجل
فيجد الناشئون والراغبون يف علوم اللغة العربية ما جيدونه يف العلوم األخرى 
م، فتزيد الرغبة، وتعم الفائدة، وهذا ما يؤكده  م وتستهوي ألبا اليت جتذ
الدكتور حممد كامل حسني عضو جممع اللغة العربية بالقاهرة، حيث حيّمل 

وكنت أحسب أن ((: )١(يقولطريقة تدريس النحو مسؤولية ضعف الناشئة إذ 
مرجعه إىل ما يف قواعد اللغة من تعقيد، وبُعد عن أسلوب -أي الضعف- ذلك

التفكري احلديث، وكثرة ما فيها من تأويل، وحذف، وتقدير، وتعليل ملا ال 
حيتاج إىل تعليل على أن ما نشهده اليوم من ضعف بالغ يف العلم باللغة العربية 

ك الصعوبات فقط فهي قدمية أما اجلهل باللغة إىل ال ميكن أن نُرجعه إىل تل
احلد الذي تشكو منه اليوم فهو ظاهرة حديثة، وحسبها من غري ذلك الطرائق 

  اجلديدة يف تعليم قواعد اللغة العربية.
وحرصًا على التيسري والتسهيل املنشود فإن على جممع اللغة العربية 

والثالثة من توصياته اللتني نصتا على بدمشق أن يبادر إىل تنفيذ التوصية الثانية 
امع اللغوية العلمية  سعي جممع اللغة العربية بدمشق بالتعاون مع احتاد ا
العربية يف تأليف جلنة من كبار املختصني يف البالد العربية مهمتها تأليف مرجع 

                                                            

أسباب الضعف (() من مقال للدكتور حممود أمحد السيد: األداء يف اللغة العربية ١(
متوز(يوليو)   ه١٤١٩ووسائل العالج جملة جممع اللغة العربية ربيع األول

لد الثالث والسبعون ص (١٩٩٨   ).٥٥٩م اجلزء الثالث ا



  
مع اللغة العربية ١٩  املؤمتر الثاين 

ميسر لقواعد النحو والصرف واإلمالء مبعزل عن تشعب اآلراء والتعقيد، مث 
يف طبعة رخيصة الثمن لتكون يف متناول الناشئة والطالب...مث السعي  إخراجه

امع اللغوية العلمية العربية يف تأليف جلنة من املختصني بالرتاث  مع احتاد ا
لوضع كتاب يضم خمتارات من كتب الرتاث موزعة على مجلة املعارف 

  .)١(اإلنسانية لتعريف الباحثني والطالب بعيون الرتاث العريب
ال الدكتور حممد عيد حتت عنوان  حنو الصنعة وحنو ((ويقول يف هذا ا

))اللغة
،ويف رأيي أن هذا الذي ذاع وشاع عن صعوبة النحو العريب ليس  )٢( 

صحيحًا على إطالقه، ففي املوضوع جانب صحيح، وجانب غري صحيح، 
وكتابة، وهي ففي تراثنا من النحو العريب مادة علمية ختدم اللغة نطقاً، وقراءة، 

مادة ضرورية جديرة باالحرتام، والفهم، والتطوير، والتنوير، وفيه مع ذلك ركام 
هائل من حنو الصنعة الذي خيضع ألعمال الذهن وزاد بتطاول الزمن، وتأثر 
بكثري من املناهج الدخيلة على الدرس اللغوي من املنطق األرسطي، والفلسفة 

البحث يف العلوم اإلسالمية األخرى،   اليونانية كما تأثر بكثري من مناهج
  كالفقه، وعلم الكالم، وعلم اجلدل، واملناظرة.

االعتناء بالنصوص الشعرية والنثرية، وآيات القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة -
فهي متأل دروس العربية حيوية ومتعة وتساعد يف تكوين امللكة اللسانية لدى 

وهرها، وهدفها، ومتعتها، وبناء عليه ميكن املتعلمني، فيتحقق لدروس العربية ج

                                                            
لد الثالث والسبعون مجادى ) جملة جممع اللغة العر ١( بية بدمشق اجلزء الرابع ا

  ).١١٠٠م) ص (١٩٩٨تشرين األول (أكتوبر  ه١٤١٩اآلخر
) قضايا معاصرة يف الدراسات اللغوية واألدبية د.حممد عيد نشر عامل الكتب القاهرة ٢(

  ).٤٣- ٣٧م ص (١٩٨٩- ه١٤١٠الطبعة األوىل



  
مع اللغة العربية ٢٠  املؤمتر الثاين 

حترير الشواهد واألمثلة النحوية من قيود الزمان، واملكان، وذلك بإيرادها من 
العصور كافة، فيكون التفاوت والتفاضل بني النصوص والشواهد من حيث 

  الصحة، والرباعة، وحتقق البالغة وشروطها.
إنين أعتقد أنه إذا أُريد : و )١(يقول الدكتور حممد محاسة عبد اللطيف

للنحو أن يكون له دور واضح يف حياتنا املعاصرة سوى التخطئة والتصويب، 
يف الوقت الراهن، إال أن يسلك سبيلني كالمها نافع - فيما أرى-فليس أمامه

  للعربية وكالمها ُيكسب النحو حياة وفاعلية.
لفصيحة فيجمع أن يتجه النحو إىل العربية املعاصرة يف نصوصها اأوهلما: 

تراكيبها، ويصف أمناطها ويقدِّم وصفاً دقيقاً هلا فما كان منها جارياً على نسق 
العربية اليت قـُعَِّد هلا يف املاضي مّتبعًا سننها وطرائقها أبقى على مصطلحاته 
ة عنه الواصفة له، وما كان خارجاً عن األصل القدمي وليس له من  النحوية املعربِّ

متعارف غري منكور، وذو داللة ليس له يف قواعد النحو ما  نظري وهو مع ذلك
يصفه كان البد من تقدمي وصف حنوي له ُمعني على فهمه وتفسريه وهذه 
ا  املهمة يف حقيقة األمر ليست سهلة وال ميسوره حبيث يستطيع فرد أن يقوم 
وينهض بتكاليفها ولكنها مهمة شاقة عسرية حتتاج إىل تكاتف الباحثني يف 

امع اللغوية وبعض اجلهات القادرة على التمويل حىت ميكنها أن ا جلامعات وا
  تأخذ بسبيلها إىل التنفيذ.

أن يعمد النحويون املعاصرون إىل النصوص العربية قدميها وحديثها  واألخرى: 
كما فعل األسالف العظماء مع القرآن الكرمي، والشعر، ودواوينه، وخمتاراته 

                                                            
لشعر العريب نشر مكتبة اخلاجني القاهرة ) د.حممد محاسة عبد اللطيف اجلملة يف ا١(

  ).١٧- ١٦م ص (١٩٩٠- ه١٤١٠الطبعة األوىل
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ور النحو يف بنائها، ويبيِّنوا ما تقوم به املعطيات النحوية فيحاول أن يكتشفوا د
يف تراكيبها، وترابط أجزائها، واستواء هيئتها وما تقدمه يف إنتاج داللتها وقيمة 

خاصة أذهان - هذا الدور يف حتديد الداللة وبذلك يرتبط النحو يف األذهان
  آخر. جبانب عملي نافع مفيد من جانب وبالداللة من جانب-الناشئة

امع اللغوية البد من  ويف سبيل التيسري والتسهيل الذي تسعى إليه ا
االستفادة مبا وصلت إليه اإلنسانية من جهد يف الدرس اللغوي، واألخذ 
باحلديث من نظريات علم اللغة وفروعه اخلاصة نظرًا الهتمام هذا العلم 

لسهولة والتيسري والبد باللغات املنطوقة وقوانني التطور اللغوي اليت متيل حنو ا
أن نرتقي بلغتنا القومية من خالل نشر التعليم بطرائقه الرتبوية احلديثة وقيام 
دورات تدريبية ليتمكَّن معلمو اللغة من االطالع على مستحدثات الرتبية 

  .)١(وطرائق التدريس بغية االستفادة منها يف تدريس اللغة العربية
ّدم مساعدًة كبريًة يف تصفية النحو من إن الدراسات اللغوية احلديثة تق

: إنّه ألمر واجب أن نفيد من روح املنهج )٢(الصنعة يقول الدكتور حممد عيد
الوصفي يف التعرف على حنو اللغة يف كتبه القدمية اليت اختلط فيها احلابل 

  بالنابل لنّميز بني ما يفيد النطق وما الضرر يف تركه.

                                                            
) ١٤) يف قضايا اللغة الرتبوية الدكتور حممود السيد نشر وكالة املطبوعات الكويت ص(١(

  ومابعدها.
  ) قضايا معاصرة يف الدراسات اللغوية واألدبية.٢(
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،لتحقيق هذا اهلدف إنشاء مركز  )١(مرويقرتح الدكتور أمحد خمتار ع
حبثي للغويات التطبيقية جمهزًا بأحدث األجهزة مثل احلواسيب واملاسحات 
الضوئية ومزودًا باخلرباء والباحثني اللغويني خاصة يف جماالت علم اللغة 
التطبيقي، وميكن لتسريع العمل يف هذا املركز إشراك اجلهات واملؤسسات 

العريب واملهتمة ببحوث اللغة العربية وحل مشاكلها مثل جمامع املبعثرة يف العامل 
اللغة العربية وكليات اإلحصاء واحلاسبات ومراكز البحوث وأقسام اللغة العربية 
ذا املركز مهمات كثرية أمهها  يف اجلامعات األخرى وكليات الرتبية وستناط 

صر احلديث وستستخدم إعداد قاعدة بيانات حاسوبية ملادة اللغة العربية يف الع
النتائج املستخلصة من هذه القاعدة يف حتديد الرصيد اللغوي الوظيفي لكل 
مرحلة سنّية ويف استخالص القواعد النحوية والصرفية ويف تأليف معاجم 

  املراحل مع اختيار أمثلتها من الواقع احلي وليس من خالل األمثلة املصنوعة.
جممع اللغة العربية يف دمشق إىل ومن األمور اجلديرة باإلشادة سعي 

زيادة االرتباط والتكامل والتواصل بني تدريس اللغة العربية يف املراحل قبل 
اجلامعية وقد عقد جممع اللغة العربية بدمشق بالتعاون مع وزاريت التعليم العايل 

ندوة بعنوان ٢٠٠٠تشرين األول سنة ٢٦- ٢٢والرتبية يف الفرتة الواقعة من
  النحو. تيسري تعليم

                                                            

لفصحى وطغيان الرصيد السليب اكتساب اللغة ا(() الدكتور أمحد خمتار عمر ١(
قضية ورأي جملة مؤمتر التدريس الفعال ملهارات اللغة العربية يف املستوى 

  ).٧٠-٦٩اجلامعي جامعة اإلمارات العربية املتحدة ص (
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: إن جزءًا من صعوبة مقرر النحو يكمن )١(يقول الدكتور أمحد درويش
يف أّن التعليم اجلامعي يشكِّل قمة هرم يبدو من الصعب الفصل بينها، وبني 
األجزاء املتدرجة انطالقًا من القواعد واألسس، ومن هنا فإن أيَّ تصور إلثارة 

يف املستوى اجلامعي ينبغي أن مناقشة جذرية حول قضية تعليم اللغة العربية 
  ميتد إىل جذور املشكلة يف مرحلة ما قبل اجلامعة وذلك من منطلقني:

  األول: هو العالقة احلتمية بني قاعدة اهلرم وقمته.
الثاين: أن اجلامعة باعتبارها املركز الطبيعي للبحث العلمي للمشكالت، منوط 

متسها مسًا مباشراً، فما  ا التصدي للمشكالت العلمية، حىت تلك اليت ال
بالك بتلك املشكلة اليت حتمل إليها يف مطلع كل عام أفواجاً من محلة الثانوية، 

م وضعفهم إليها يف النهاية؟!   ينتسبون إىل اجلامعة، وتنسب نقاط قو
  :)٢(ويف هذا الصدد يطرح الدكتور درويش عدة أسئلة رئيسية

أم  ))لغة جديدة((لغة العربية باعتبارها هل يتعلم التلميذ أو الطالب العريب ال-١
  باعتبارها مستوى من مستويات اللغة اليت اكتسبها بالوالدة؟

  متعاقبة متداخلة؟ ))فصحيات((هل لدينا فصحى واحدة أم -٢
هل تفرِّق مناهج التدريس احلالية بني الدارس العام للغة والدارس اخلاص -٣

  هلا، واملتخصص فيها؟
إنّنا من خالل مناقشة التساؤل األول ((: )١(ل األول بقولهمث جييب على التساؤ 

                                                            
) الدكتور أمحد درويش جملة مؤمتر التدريس الفّعال ملهارات اللغة العربية من مقال أمحد ١(

ة لتدريس العربية باجلامعات عرب التخصصات املختلفة درويش حنو مزيد من الفعالي
  ).٢٣٦ص (

  ).٢٣٨) املرجع السابق ص (٢(



  
مع اللغة العربية ٢٤  املؤمتر الثاين 

ميكن أن نالحظ عدم استغالل التقارب الطبيعي الكبري بني العربية اليت 
ا عن حاجاته األساسية،  ا مع رفاقه، ويـَُعربِّ  يتعلمها الطفل من أمه وَلِعَب 

تكاد تُقدم إليه وتالزمه طوال حياته، وبني العربية اليت يتعلمها يف املدرسة و 
ا لغة أخرى، هلا قواعد متشابكة ومعقدة ذات مصطلحات دقيقة:   على أ
كاحلذف، واالستتار، والتقدير، والتأويل، يستعصي فهمها على املتعلم يف 
ا  ا االمتحانات، ونادرًا ما يفكر يف مدلوال بداية حياته فيستظهرها ليجتاز 

ار أن معظم مفردات احلياة اليومية عندنا فيما بعد،...ولو أننا أخذنا يف االعتب
فصيحة، واخرتنا للتلميذ يف مراحل دراسته األوىل معجمًا قريبًا ممّا يألفه، 
وتراكيب قريبة مما يعرفه، وتدرجنا به من لغة الكالم، إىل لغة الكتابة ومن مناخ 
ر التذوق األديب الذي يستشفه يف األغنية اخلفيفة واألقصوصة الطريفة، ومظاه

اجلمال احلقيقية حوله، وانتقلنا به من ذلك إىل مستوى الكتابة مع احملافظة 
على الوسائل املشوِّقة، ومنها األغنية واملوسيقا، وقصة املغامرات، وألعاب 
الطفولة، والرسوم املتحركة، أو الساكنة، وألعاب الكمبيوتر الجتاز الطفل 

بة، دون أن يصطدم بالضمري املرحلة الضرورية بني لغة الكالم، ولغة الكتا
املسترت، والفاعل احملذوف، والضمري املقدر، وما شاكل ذلك من قواعد 
يضطرب العقل أمامها، وختلف أثرها يف صورة انقباض يف اللغة، وعدم إقبال 

  عليها.
أما التساؤل الثاين حول الفصحى الواحدة، أو الفصيحات املتتابعة 

، ويقوم على أن اللغة العربية منذ عهد فينبع من تبسيط يسود لدينا غالباً 
امرىء القيس حىت اآلن، ُمتثل يف شعرها ونثرها مستوى واحداً ميكن تعلمه من 
                                                                                                                                

  ).٢٤٠- ٢٣٩) املقال السابق ص (١(
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خالل جمموعة من القواعد النحوية، والصرفية، والبالغة، والنصوص األدبية، 
وعلى هذا األساس نشرع يف تقدمي مجلة ما انتهى إليه النحاة والبالغيون 

قواعد للتلميذ حىت يتعلم اللغة، وأحيانًا ال جنده يف األمثلة اليت القدماء من 
ا، فنأيت بأمثلة حديثة أو ننحت أمثلة حديثة على منط األمثلة  استشهدوا 

  القدمية.
))فصحى معاصرة((هنالك كما يقول الدكتور درويش 

،يف مقابل  )١( 
ما يشرتكان معًا يف كثري من امل ))فصحى الرتاث(( فردات، وطرائق والشك أ

ا  تركيب العبارة، لكنه مما الشك فيه كذلك أن لكل منهما خصوصية تنفرد 
يف تركيب العبارة، وإيصال املعىن الذهين للمتكلم، ويرتتب على ذلك أن كم 
القواعد املطلوب لتعلم الفصحى املعاصرة ليس هو بالضرورة كم القواعد 

حالة الفصحى املعاصرة أقل املطلوب لتعلم أقل فصحى الرتاث، بل هو يف 
بكثري دون شك، ألّن قدرًا كبريًا من الرتاكيب يتحول شيئًا فشيئًا إىل تراكيب 
تارخيية، ال تستعملها الفصحى املعاصرة وينبغي علينا وحنن نعلِّم الطالب 

أن نسأل أنفسنا أي فصحى نريد أن نعلمها له؟ وأيُّ قدر من  ))الفصحى((
دف الذي نتوخاه؟ لكنَّ ذلك السؤال يتطلب سؤاًال القواعد مطلوب لبلوغ اهل

آخر هو: أي نوع من الطالب نقدم هلم الفصحى؟ هل هو نوع الطالب 
  أو الطالب املتخصص؟ ))العام((

إنَّ ما يتطلبه الطالب العام من معرفة لغوية وأدبية، يكاد يتوازى مع ما 
سن استخراج ميكن أن تقدمه الفصحى املعاصرة من إمكانيات شريطة أن حن

القواعد املالئمة، واختيار النصوص املعربة، واللجوء إىل حتديث جذري يف 
                                                            

  ).٢٤٣- ٢٤٢) املقال السابق (١(



  
مع اللغة العربية ٢٦  املؤمتر الثاين 

الوسائل، والتقنيات احلديثة، وميكن على اإلمجال أن نويل كل االهتمام لدراسة 
ما تنتجه اللغات احلديثة املتقدمة من وسائل من أجل تعليم اللغة ألبنائها، 

بذل يف املدرسة واجلامعة البد أن يواكبه على أن هذا اجلهد الذي ينبغي أن يُ 
اليت ينبغي أن يسري جهدها يف  ))وسائل اإلعالم((جهد خارجي يتمثل يف 

تنسيق مع املؤسسات التعليمية....وينبغي أن يرتسخ يف النفوس لدى طالب 
ا ميكن أن تكون وعاء إرسال  اجلامعة أن العربية لغة ثقافة علمية حديثة، وأ

وأن دورها ال يقتصر على اخلطب البليغة، والرسائل العاطفية،  واستقبال هلا،
وميكن ترسيخ هذا اهلدف يف مستوى التعليم اجلامعي من خالل توسيع مفهوم 

يف القدمي واحلديث، فيكون من بني ما ُحيتفى به من النصوص  ))النص((
القدمية، الكتابات العلمية لعلماء النبات، والفلك، واحليوان، والطب، 

الرياضيات حىت وإن كانت املضامني العلمية هلا قد تغريت فذلك حيدث يف  و 
نيا، ولكنَّ التدريب على قراءة هذه النصوص العلمية القدمية  كل لغات الدُّ
يعّمق يف نفس الدارس اخلاص أن هذه اللغة لغة علم، وأنه ميكن أن يعود إليها 

أن يساعد بعضهم  رونقها من خالل نشاط أبنائها، وميكن من ناحية أخرى
على التعود على لغة هذه النصوص القدمية متهيدًا للمشاركة يف إعادة حتقيق 
اجلهود العربية العلمية القدمية ونشرها اليت مل تلق حىت اآلن قدرًا كافيًا من 
عناية العلماء احملدثني، أما املستوى املتخصص فهو أيضًا يف حاجة إىل إعادة 

عي...وإذا عدنا إىل الطائفة املتخصصة فإن من النظر على املستوى اجلام
ا تلقت يف مرحلة ما قبل الدراسة اجلامعية بناء لغوياً، وأدبيًا،  مشاكلها أيضاً أ
ا تفاجُأ بصب كتل خرسانية متخصصة فوق هذه  ًا ومشوشًا وأ وحنويًا هشَّ
األعمدة اهلشة فيدخل الطالب وهو يدرس النحو التخصصي مثًال يف دقائق 
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الف بني البصريني، والكوفيني، والبغداديني، وهو مل يستقم بعد لديه اخل
لة الرئيسة فنجده بعد هذا خيطىء يف  استقامة متثل وتشرب صياغة أركان ا
رفع الفاعل، ونصب املفعول، ولكنه يف الوقت ذاته يستظهر قواعد تنوين 

ة، ومجوع القّلة، التنكري، وتنوين التمكني، وتنوين الِعوض، وصيغ الصفة املشبه
ومجوع الكثرة وقد تنمو عظامه على هذا الِعوج فال يكون لديه هيكل مستقيم 

  حىت وإن أثقل باللحم، وتضرج بالدم.
إن التدريس اجليد يعتمد على ذكاء املعلم وحبه ملهنته وجودة إعداده 
ا ومما الشك فيه أن املعلم هو الركن األساسي يف  ووعيه بأمهية رسالته وخطور
أية حماوالت جادة وشاملة لتجديد األنظمة الرتبوية وجتديد األداء فيها وُحسن  
كفايتها وينبغي أال تقتصر العناية باللغة العربية على مدرسي اللغة العربية 
وحدهم بل ينبغي أن تنال عناية كل مدرِّس فهي لغة الوطن والعروبة لغة القرآن 

  الكرمي.
تعلم اللغة العربية واإلملام مببادئها مث : إن )١(يقول الدكتور املخزومي

احملافظة على سالمتها وأصالتها فرض على كل منتسب إىل هذه األمة وعلى  
كل منتسب إىل هذا املعهد أو ذاك أو إىل هذه اجلامعة أو تلك مدرس 
التاريخ، ومدرس اجلغرافية، ومدرس الرتبية، ومدرس اللغة األجنبية، ومدرسو 

  م مجيعاً شركاء يف حتمل هذه املسؤولية ومحل هذه األمانة.العلوم على اختالفه

                                                            
) الدكتور مهدي املخزومي العربية أمانة نتحملها مجيعًا من مقال للدكتور مهدي ١(

  ).٣٩٣القومي ص (املخزومي جملة اللغة العربية والوعي 
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: إن على مدرسي اللغة العربية أن يشعروا )١(يقول الدكتور حممود السيد
باعتزازهم بلغتهم وأن يغرسوا هذا االعتزاز يف أذهان الناشئة ألنَّ حمبة لغتنا 

نَّ من شعائر العربية دليل على احرتام شخصيتنا العربية وكياننا القومي كما أ
اإلسالم إتقان لغة القرآن الكرمي اللغة العربية الفصحى ويستدعي ذلك أن 
تكون مسؤولية تعليم اللغة العربية مسؤولية مجاعية ال يقع محلها على كاهل 

  مدرسي اللغة العربية فحسب بل على كاهل مجيع املدرسني.
عن خصائص  فلنسَع مجيعاً إىل تنمية الدراسات والبحوث اللغوية كشفاً 

العربية وإبرازًا ملزاياها، وسعيًا جلعلها وافية مبطالب َتقدم املعرفة العلمية، وتطور 
احلضارة وتسهيل تعلمها بني الناشئة ومتكينهم من إتقان لغتهم الفصحى 
وذلك باعتماد املنهجيات العلمية احلديثة يف اللسانيات، والعناية بتيسري 

مالء، واختاذ اإلعراب سبيًال لإلبانة عن مواقع النحو، والصرف، والبالغة واإل
الكلمات، وداللتها، والعودة بالنحو إىل مناهله األوىل، عناية باللغة احلية 

  تقديراً لوظائفها االجتماعية، وإمكانية تطورها للوفاء باحلاجات املتطورة.
إن هذا احلرص الذي جنده يف جمامعنا اللغوية عامة وجممع اللغة العربية 

اصة يف سعيه الدائم إىل إقامته ندوات ومؤمترات تعىن بإحاطة لغتنا العربية خ
بسياج ثابت راسخ كي تظل هذه اللغة املباركة تتمثل فيها شخصية األمة، 
ا على  ا، وتتجّدد يف كل مرحلة من مراحلها قدر ا حضار وتقرأ يف صفحا

  التمثُّل واالستيعاب، واالقتدار.

                                                            
ا دار العودة بريوت ١( ) الدكتور حممود السيد املوجز يف طرائق تدريس اللغة العربية وآدا

  ).١٤ص ( ١٩٨٠الطبعة األوىل
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