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  افهةـة المشـأهمي
  )∗(في تعليم اللغة العربية

  ّأحمد زياد محبك. د
يف تعليم اللغة العربية؟ هل تكفي القراءة والكتابة وسيلة لتعليم ما أهم املناشط 
ً من احملادثة أو االستماع مثال؟ هل الكتاب وامللخصات ُّالعربية؟ هل مها أهم

ملاذا غاب االختبار الشفهي عن واملدونات هي الوسيلة املثلى لتعليم العربية؟ 
  االمتحانات؟

  .هذه بعض األسئلة اليت حياول هذا البحث اإلجابة عنها
ًليست اللغة حروفا وكلمات مكتوبة، وال صحفا وأوراقا، إمنا هي يف املقام  ًً
األول ألفاظ منطوقة، وأصوات مسموعة، مث جاءت احلروف والكلمات، واجلمل 

ويتعلم املرء اللغة . ًف واألوراق، رموزا تدل على اللغةوالعبارات املنضودة يف الصح
ًأول ما يتعلمها أصواتا وألفاظا منطوقة، من خالل احملادثة واالستماع، ويظل ميارس  ً
ًاللغة على هذا النحو مدة من الزمن، مث يتعلمها حروفا وكلمات، فيمارس القراءة 

  .اًوالكتابة، ولكنه ال ينقطع عن تعلمها حمادثة واستماع
ذه املهارات األربع، احملادثة واالستماع  والتعليم احلق ال يكون يف الواقع إال 

 احملادثة واالستماع، ألن اللغة يف َوالقراءة والكتابة، ويؤكد معظم الدارسني أولوية
 اتصال بني الناس من خالل اللفظ والصوت، قبل أن تكون وسيلة ُطبيعتها وسيلة
  .كتابة باحلرف

يف اللغة العربية، فقد كانت يف معظمها لغة شفاهية، تقوم على ويتضح ذلك 

                                                            
/ ٢٥ - ٢٢وث ندوة اللغة العربية والتعليم اليت أقامها جممع اللغة العربية يف املدة من حب) ∗(

  .م٢٠٠٠/ ١٠
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الصوت قبل الكتابة، واحلفظ قبل التدوين، وهذا ال يضريها يف شيء، بل هو 
  .خصيصة متيزها

ويؤكد ذلك النصوص األدبية اليت جتلت فيها تلك اللغة، واملقصود بتلك 
رواية من جيل إىل جيل ًالنصوص الشعر، الذي كان يتم تناقله شفاها باحلفظ وال

على ما يزيد على مئيت عام قبل اإلسالم ومئة عام بعده، إىل أن كان التدوين، وما 
ًن من قبل فهو نادر جدا، وقليل، بل كان ال يدون إال لقيمة فنية َّكان يدو

واجتماعية واعتبارية معينة، على حنو ما كان من تدوين املعلقات وتعليقها على 
  .أستار الكعبة

ً بالقرآن الكرمي شفاها، وتلقاه النيب حممد  على حممد ْني نزل الوحي األممث
 مساعا وحفظا، وليس يف ألواح مكتوبة وال رقم، وكذلك رتله على أصحابه من ّ ً ً

  .حوله، وكذلك تلقوه بالسماع واحلفظ يف الصدور، ال يف السطور
 مجع القرآن الكرمي ومل يلجأ أبو بكر وعثمان رضوان اهللا عليهما، فيما بعد إىل

يف مصحف وتوزيعه على األمصار إال للحفاظ على وحدة النص، وظل القرآن 
، ويتلقاه الرجال ويسمعونه وحيفظونه، ويف الكرمي يتلى كما كان يتلوه رسول اهللا 

أثناء ذلك كله، يتم احلفاظ على طبيعة الصوت واللفظ، كي يتلى القرآن ويرتل 
ً، واتباعا لسنة رسوله ورتل القرآن ترتيالً وامتثاال ألمره ًوجيود تعبدا هللا تعاىل،

  .بتجويد القرآن
ْوهكذا يتم تعليم العربية، من خالل القرآن الكرمي، بالسماع والنطق، عرب ّ 
ًاملشافهة واحلفظ، وتلقي الرجال بعضهم عن بعضهم، حضورا ومشافهة، وعندما جاء 

بطه، إمنا جاء ال ليكون التعليم من التدوين يف مرحلة تالية وتنقيط املصحف وض
ًاملصحف املكتوب، إمنا ليكون املصحف املكتوب بعالماته ورموزه الكتابية معينا على 

  .احلفاظ على اللفظ والنطق والرتتيل والتجويد، ومايزال كذلك إىل اليوم



  
١٠١  ّأمحد زياد حمبك. د–  أمهية املشافهة يف تعليم اللغة العربية

ويف هذا ما يؤكد أمهية السماع واللفظ، واحلفظ واملشافهة، وهذا كله من خالل 
وإذا املسلم اليوم . ن الكرمي الذي منح العربية خصوصية متيزها من غري شكالقرآ

يتلو القرآن الكرمي بأصوات حروفه وألفاظه وسكناته وحركاته ومدوده وإماالته 
 ووقفاته وترقيقه وتفخيمه وإدغامه وإظهاره وإقالبه كما كان يتلوه الرسول حممد 

  . يتم فيه احلفاظ على أصوات العربيةوالصحابة والتابعون، على حنو من األحناء،
ويؤكد ذلك على سبيل املثال أن العريب يف مصر يلفظ اجليم يف حديثه اليومي 
أقرب إىل الكاف املفخمة، ولكنه حني يتلو القرآن الكرمي يلفظ اجليم كما جيب أن 

وكذلك أحرف من حنو الذال والظاء والثاء، قد يلفظها العريب يف بعض . تلفظ
 العربية بصورة غري صحيحة، ولكنه حني يتلو القرآن الكرمي يلفظها على حنو األقطار

  .ًما جيب أن يلفظها بوصفها أحرفا لثوية
 ومل تكن املشافهة وسيلة لتواتر القرآن الكرمي من جيل إىل جيل، بل كانت

، وحفظ الشعر، وتدوين األخبار والوقائع،  وسيلة لنقل حديث رسول اهللا ًأيضا
ًحدثنا فالن عن فالن، ومسعت فالنا، وقرأت : رت مصطلحات من حنوولذلك ظه

على فالن، وشاعت هذه املصطلحات يف علم احلديث، ويف كتب األدب واللغة، 
ًويف كتب التاريخ واألخبار، وكان اخلرب املروي شفاها وسيلة للتدوين والتأليف، 

حو والعروض وكانت املشافهة وسيلة لنهوض علوم كعلم احلديث واللغة والن
  .والتاريخ

وضها على املشافهة، أي على التعليم  ًإن ما تعتز به علوم العربية حقا هو 
، وتواصله معه، عرب اللغة، ناقلة العلم، وليس من َ اإلنسانِالذي يكون بلقاء اإلنسان

  .خالل الصحف واألوراق وحدها
األوراق، فقد على أن هذا ال يلغي قيمة احلرف والكتابة، وال أمهية الصحف و

دونت العلوم كلها، وحتولت إىل كتب، وافتتحت دكاكني الوراقني، وكان الكتاب 



  
لد  - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠٢  )١(اجلزء ) ٨٢(ا

حيمل على ظهور اإلبل من املشرق إىل املغرب، ومن صقع إىل صقع، وتفنن 
الوراقون يف رسم احلرف، وتزيني صفحات الكتاب بالرسوم، وكان املرتجم مينح زنة 

ًكتابه ذهبا، وقد أشاد اجلاحظ مطوال ً بالكتاب، وقدم وصفا له، يدل على تقدير ً ّ
ًعلى أن هذا كله ظل مرتبطا باملشافهة، ومل يقم الكتاب . احلضارة العربية للكتاب

وحده مبهمة التعليم، بل كان وسيلة هلا، وكان األساس هو القراءة على األستاذ، 
 باملشافهة، وقد واالستماع إليه، وهو ما نسميه احملادثة واالستماع، وهو ما اختصرناه

ّظلت املشافهة مستمرة إىل جانب الكتاب، وإذا دل هذا كله على شيء فإنه يدل 
  .على أن للسماع األثر الكبري يف حفظ العربية ونقلها من جيل إىل جيل

ًوقدميا كان أجدادنا يأخذون على املتعلم أخذه عن الصحف وحدها، فيقولون 
لوس إىل املعلمني يف حلقات التعليم يف صحفي، ألن التعليم احلق يكون باجل: عنه

ًاملساجد، وبقراءة التلميذ الكتاب على أستاذه، يف جلسات متتد رمبا أعواما حىت 
 تتضمن ُه على أستاذه، يف حضور تالمذة آخرين، والقراءةؤيتم الكتاب الذي يقر

ذي السؤال واجلواب عن قضايا يف األدب واللغة والنحو واإلعراب وجوانب العلم ال
  .يقرأ فيه، إن طبا فطب وإن رياضيات فرياضيات، وهكذا

رد وهذا ً يدل على ارتباط التعليم دائما باملشافهة، وال يكون املتعلم متعلما  ً
ا حمض رموز تدل  رد معرفته األلفاظ واحلروف، أل إتقانه القراءة والكتابة، أي 

ًتسمى لسانا، ألن اللسان هو على اللغة، وليست اللغة نفسها، ولذلك كانت اللغة 
وسيلة النطق والتلفظ، وهو جزء أساسي يف جهاز النطق، وكذلك كلمة اللغة نفسها 
يف أحد اآلراء، فما هي إال من اللغو، الذي هو احلديث والكالم، ولذلك قالت 

العلم يف الصدور ال يف السطور، ساخرين ممن جييد القراءة والكتابة ولكنه ال : العامة
  .العلم وال حيفظهيفقه 

ولذلك درس أجدادنا جهاز النطق لدى اإلنسان وحددوا خمارج احلروف، 



  
١٠٣  ّأمحد زياد حمبك. د–  أمهية املشافهة يف تعليم اللغة العربية

ووصفوها، وصنفوها، وتقدم هذا العلم لديهم، واكتمل، ووصلوا فيه إىل نتائج علمية 
ِحمددة، من غري أن تكون هلم آالت رصد الصوت، وقد وضعت فيه عشرات  ُ

  .ه، حتت اسم علم التجويدا يتم تلقيًاملصنفات، ومايزال علما حي
كما درس اللغويون مظاهر أخرى يف الصوت كالروم واإلمشام واإلمالة والوقف، 
ا  ووضعوا هلا قواعدها وأصوهلا، مما يؤكد احلرص على تعليم النطق بالعربية والتلفظ 

ا   .وإجادة أصوا
 ومن املؤسف تقصري العرب اليوم يف جمال العناية بأصوات العربية ونطقها
ولفظها يف تعليمهم، والسيما اجلامعي، وحتول التعليم فيها إىل قراءة نظرية يف 
الصحف، وكتابة يؤديها الطالب يف االمتحان من غري أن يقرأ أمام أستاذه، ويف 
حاالت كثرية من غري أن يستمع إىل إلقاء أستاذه، فأصبحت الكلمة املطبوعة 

تخرج يف قسم اللغة العربية، ال جييد وحدها الوسيلة إىل تلقي العربية، وصار امل
القراءة، وال حيسن اإللقاء، وال يقدر على األداء الصحيح ألصوات لغته وهو 

ا، واملعلم هلا   .املختص 
ورمبا كان مرجع ذلك إىل األعداد الكبرية للطالب، وهو ما ال يتيح 

 هذا ًللمدرس أن يستمع إليهم مجيعا، وال يساعده على احملادثة معهم، ولكن
ًالسبب على الرغم من قوته ليس مسوغا لغياب نشاط أساسي يف عملية التعلم  ّ
وهو احملادثة واالستماع، ليس يف تعليم اللغة العربية وحدها، بل يف تعليم العلوم 

  .كلها
إن احملادثة واالستماع نشاطان أساسيان يف عملية التعلم والتعليم، وال تقوم 

ماالعملية التعليمية على صور   .ا الصحيحة إال 
ومن املؤسف أن املقررات اجلامعية يف السنوات األربع لالختصاصات كافة ال 

ا له عالمة ًيتضمن أي منها مقرر احملادثة واالستماع، أي ال يتضمن مقررا شفهي
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ولذلك أمهل الطالب مثلما أمهل املدرس على حد سواء . مستقلة، ويعد مادة مرسبة
ستماع، واعتمد كالمها على أسلوب التلقني والتدوين أسلوب احملادثة واال

ًوامللخصات واعتماد الكتاب واملادة املكتوبة وسيلة للتعلم واالمتحان والنجاح، بعيدا 
ًعن احملادثة واالستماع، أي بعيدا عن تكوين جهاز نطقي سليم للمتعلم، جييد من 

 ُّ وال يغلط يف لفظ، وال يزلًا صحيحا، فال خيطئ يف نطق،ًخالله أداء لغته أداء فني
  .يف إعراب

إن الطالب يف قسم اللغة العربية يتقن قواعد النحو، وجييد اإلعراب، وحيسن 
تقطيع بيت الشعر على الورق كتابة باخلط، ولكنه بعد ذلك ال جييد إلقاء بيت من 
الشعر، وال حيسن قراءة بضعة أسطر، من غري أن يقع يف عدة أخطاء، ألنه مل 

  . على اإللقاء، ومل ميارس احملادثة، ومل يتقن فن االستماعيتدرب
ًوبالنسبة إىل االمتحان فاألمر أكثر سوءا، فهو امتحان كتايب، ختترب فيه 
معلومات الطالب كتابة، وحيقق الطالب النجاح بقدر ما يعيد من أقوال املدرس وما 

ا يف أثناء إلقائه احملاضرة، وقد  أتقن الطالب هذه اللعبة، ّيكرر من املادة اليت دو
ا حماضرات املدرس، ليعيدوا يف  فأخذوا يصطنعون األمليات والكراسات يضمنو

  . كل ما حفظوهااالمتحان ما قاله، وليحظوا بأعلى الدرجات، مث ينسو
وعندما خيفق الطالب، ال يعرف ملاذا أخفق، وال يعرف أخطاءه، وال تتاح له 

اورة مدرسه، واإلصغاء إليه، وال يستطيع املدرس أن مراجعة أوراقه، وال يتاح له حم
يقف طالبه على أخطائهم، ومرجع هذا كله إىل وفرة األعداد، وغياب عنصر 

  .املشافهة يف التعليم
املقررات ما يسمى حلقات حبث، وهلا يف املقرر الواحد  بعضُ ْولقد تضمنت

ا جمال للبحث بإ شراف املدرس وما عشرون درجة من مئة، وتسميتها تدل على أ
يكون يف اإلشراف من حمادثة وحوار واستماع وتوجيه حنو املصادر واملراجع وخمطط 



  
١٠٥  ّأمحد زياد حمبك. د–  أمهية املشافهة يف تعليم اللغة العربية

  .للبحث ينتهي بأوراق مكتوبة هلا درجة مقدرة
ًونظام حلقات البحث يتيح يف احلقيقة للطالب واملعلم معا فرصة حتقيق 

ًاملشافهة، حمادثة واستماعا وحوارا، كما يتيح فرصة التدريب ع لى البحث والعودة إىل ً
اية  ّاملظان واملراجع، ولكن هذا النظام حتول يف الواقع إىل أوراق مكتوبة يقدمها يف  ّ

ن داوم على إالفصل الطالب للمدرس، من غري أن يداوم يف بعض احلاالت، و
  .احملاضرات فإن فرصة إلقاء البحث واالستماع إليه ومناقشته ال تكاد تتحقق

 البحث من اهلدف املنشود منها، وهو احملادثة واحلوار وهكذا خرجت حلقات
ًواالستماع، والتعرف إىل املظان واملراجع، والتدرب على الكتابة وفق خمطط وتبعا 
ملنهج، فأصبحت حمض وريقات مكتوبة، جيمع الطالب فيها معلومات من هنا 

ا إىل املدرس، وال يكاد حياوره  فيها، ويف ًوهناك، مجعا بطريقة ما، مث يتقدم 
حاالت كثرية، يأخذ حلقة حبث من زميل له سبقه بسنة أو بعدة سنوات، وال 

  .يستطيع املدرس أن يضبط هذا
ويف معظم احلاالت غابت عن العملية التعليمية املشافهة بني املدرس والطالب، 
ّوحل نظام التلقني والتدوين، وأخذت الكلمة املكتوبة مكان الكلمة املنطوقة، وما 

  . الطالب ميارس املشافهة يف تعلمهعاد
ا، كما تنمي  ّإن احملادثة تعلم الطالب تنظيم أفكاره، وإعدادها، قبل النطق 

ه على حسن األداء، وسالمة ُدِّعوُكشف، وتلّفيه حس البداهة، واملبادرة، وسرعة ا
 النطق، وقوة التعبري، كما تدربه على تطبيق قواعد اإلعراب، وتعلمه فن التأثري يف

  .اآلخر، وجذب انتباهه، وإقناعه باحلجة، وهي وسيلة للتعلم، واكتساب املعرفة
واحملادثة ال تكون من طرف واحد، إمنا هي عالقة ذات طرفني، وبذلك حتقق 
البعد االجتماعي، والتواصل مع اآلخر، وتعلم املتحدث أصول احلوار، وشرط 

االحرتام، وضبط االنفعاالت، احملادثة من غري شك املعرفة والثقافة، والتهذيب و
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وتوجيه املشاعر، وهي تكسر مشكالت اخلجل واإلحراج واخلوف، وتنمي شخصية 
  .الطالب

ومن لوازم احملادثة االستماع، وهو من مناشط اللغة، إذ ال يتقن املرء اللغة إال 
حبسن االستماع، وال يتحقق إال باإلصغاء إىل املتحدث بالعني والقلب والسمع، 

 مقاطعة حىت يتم حديثه، ويساعد على اكتساب املعرفة، وتنمية املدارك، من غري
وتقوية القدرة على الفهم واالستيعاب، واإلحاطة باملادة املسموعة، ونقدها، واحلكم 

  .عليها، والتدخل باحلديث عند الضرورة، أو وفق الدور، وبالتهذيب وحسن البدء
ماكه ومن أسف أن الطالب اجلامعي كاد يعطل مهارة  االستماع لديه، با
ا على ما يدونه، وال يلقي ًبتدوين ما يلقيه املدرس يف احملاضرة، وهو يعتمد اعتمادا كلي

ّ إىل ما يسمع، ولديه يقني بأنه سيقرأ فيما بعد ما دونه يف دفرته، ولذلك ال ًاالب
لفهم يستوعب ما يسمع، وال حييط به، وال يسأل مدرسه، وال حياوره، ألنه يرجئ ا

ّواالستيعاب إىل مهارة أخرى يعول عليها هي القراءة للمادة املكتوبة، وبذلك كاد 
  .الطالب نفسه يلغي مهارة االستماع واحملادثة باعتماده على التدوين والقراءة

ومما ال شك فيه أننا ال ندعو إىل إلغاء القراءة بل نؤكد أمهيتها، ولكن ليس 
ًمما ال شك فيه أيضا أن االستماع نشاط على حساب احملادثة واالستماع، و

صعب، إذ يقتضي التوجه إىل املتحدث بكل القوى الفاعلة واملنفعلة، واستيعاب ما 
ّيقوله، وهي عمليات صعبة، متعبة، سرعان ما ميلها الطالب ويتعب، ولذلك تأيت 

بعة، ّاحملادثة واحلوار مع املدرس، لتنعش الطالب، وجتدد انتباهه، وحتثه على املتا
  .وإدراك ما يسمع، وفهمه، واحلوار على أساس منه

ًومرة ثانية تظهر مشكلة األعداد الكبرية للطالب، إذ ال تساعد كثرة العدد كال 
من املدرس والطالب على إتقان االستماع واحملادثة، إذ يضطر املدرس إىل االستمرار 

الشغب يف قاعته، يف اإللقاء، وال يعطي فرصة للسؤال أو احلوار، كي ال حيدث 



  
١٠٧  ّأمحد زياد حمبك. د–  أمهية املشافهة يف تعليم اللغة العربية

ّوتعم الفوضى، وباملقابل، ميل الطالب من هذا االسرتسال يف اإللقاء، ويتعب من  ّ
طول اإلصغاء، فينشغل بالكتابة، أو يتشاغل، وال يستطيع املتابعة، وال حيقق حسن 

  .اإلصغاء
إن التعليم الصحيح يف املراحل كلها ال يتحقق إال باالنطالق من طبيعة اللغة 

ا ً أصواتا مسموعة وألفاظا منطوقة قبل أن تكون حروفا مكتوبة، وما احلروف وهي كو ً ً
املكتوبة إال رموز لتلك األصوات، وال يتحقق التعليم الصحيح إال بتحقيق جوهر 
ًاللغة، وهو الصوت املسموع، واللفظ املنطوق، انطالقا من اإلشارات املصوغة يف 

  .دثة واالستماعحروف وكلمات، والبد لذلك من مهاريت احملا
وإن املرء ليعجب من إمهال مدرسي العربية أصول النطق الصحيح للحروف 
م،  والتلفظ اجلميل بالكلمات أو إعراب اجلمل وسالسة التعبري يف إلقائهم وقراء
وال يعطون العربية حقها من روعة البيان وسحر اإليقاع، حىت إن بعضهم ليؤكد أن 

كار واحلقائق واملعلومات وال قيمة للغة، ويقول مثل هؤالء ّاملعول عليه هو املعىن واألف
م   .ّعربوا كيفما شئتم، املهم هو األفكار واملعلومات: لطال

ومثل هذا الفصل بني املعلومات واألفكار وإتقان اللغة غري صحيح على 
اإلطالق، وال ميكن للمعلومات أن ترتسخ وتنضج إال بالتمكن من اللغة وامتالكها 

  . مببادئها وقيمها الفنية واجلماليةوالوعي
وتظل مرحلة التعليم الفرصة الوحيدة أمام الطالب ليتقن لغته ويتعلمها وحيسن 
ًأداءها نطقا ولفظا، أما املعلومات فيمكنه أن يستكملها فيما بعد من خالل القراءة  ً

  .واملطالعة
على سالمة  عامة ومدرسي اللغة العربية خاصة ْنيّإن املرجو هو حرص املدرس

م على مساع لغتهم العربية، وليس عيبا أن  ًالنطق، وبالغة التعبري، ليعودوا طال ّ
يستعني مدرسو العربية بأجهزة السمع ورصده وتسجيله يف تعليم الطالب لغته العربية 
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  .على حنو ما هو متبع يف تعليم اللغات األجنبية
ثة واستماع هي أحد أسباب إن قلة االعتماد على املشافهة يف التعليم من حماد

تراجع العربية الفصيحة، وطغيان العامية، حىت كادت الفصيحة تتحول إىل لغة 
  .الكتابة والقراءة فحسب

ا اليت مل يطرأ عليها إال تغري إن ً ما تعتز به العربية حقا هو حفاظها على أصوا
ا، فنحن نتكلم العربية  ا اخلاصة  ونلفظها، ًحمدود جدا، وهذه مسة من مسا

ا مثلما كان ينطقها األجداد قبل حنو من ألفي عام، والبد من التأكيد أن  بأصوا
  .احلافظ هلذه السمة املميزة هو القرآن الكرمي بفضل تالوته

وإذا كان العريب يريد أن حيفظ لغته حقيقة، وإذا كان يرغب يف تعلمها والنطق 
إال أن يعود إىل القرآن الكرمي، ال ليقرأ ا وأدائها األداء الصحيح واجلميل، فما عليه 

فحسب، بل ليستمع إىل كبار القراء من يف املصحف بعينيه قراءة صامتة أو يتلوه 
خالل أشرطة التسجيل، وليستمع إليهم بقلبه وعقله ومسعه وحواسه كلها، 
ّويتنبه إىل أدائهم اجلملة، ولفظهم الكلمة، ونطقهم احلرف، ولينظر بعيين مسعه 

ه إىل مواطن اجلمال والسحر والبيان يف النطق واألداء، وعندئذ ميكنه أن وقلب
  .يتلو بعد ذلك القرآن الكرمي ويتعلم العربية

ًويف هذا كله ما يؤكد أخريا أن السماع واحملادثة، أو ما نسميه املشافهة، 
  .هو منشط أساسي يف العملية التعليمية، وال سيما تعليم اللغة العربية


