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 م2004حزيران  15 -هـ1425ربيع اآلخر  26الثالثاء 

 
 

 مقدمة:
. وحدود لغة اإلنسان هي اللغة قدر اإلنسان. فلغة اإلنسان هي عالمه 

 حدود عالمه. فهي والء وانتماء، وثقافة وهوية، ووطن وشخصية.
فاللغة هي الهواء الذي نتنفسه، والماء الذي نشربه، والطعام الذي نأكله، 
والفكر الذي يدور فينا وحولنا. فهي تحمل المجتمع في جوفها، وتعبر عن ضميره، 

 ماعاته، ونظمه ومؤسساته.  وتشكل حياته، وتوجه سلوك أفراده، وج
واللغة هي األم التي تنسج شبكة الوفاق بين أفراد المجتمع وجماعاته، ونظمه 

 ومؤسساته، وقيمه ومعتقداته. فال وفاق بدون لغة. وال مجتمع بدون وفاق.
وكما تسهم اللغة في صياغة المجتمع، فإن المجتمع يسهم بدوره في صياغتها 

قة باللغة هي التي تهب األلفاظ معانيها، وتشتق من وتطويرها. فالجماعة الناط
 المفردات ما يعبر عن مستحدثاتها ومراميها.

واللغة منهج للتفكير، ونظام لالتصال والتعبير. فثقافة كل مجتمع كامنة في 
لغته، وفي معجمها، ونحوها، وصرفها، ونصوصها، وفنها، وأدبها.. فال حضارة 

 إنسانية دون نهضة لغوية.
 العربية في بالدها: أزمة
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اللغة العربية أهم مقومات الثقافة اإلسالمية. وهي أكثر اللغات اإلنسانية 
 بعقيدة األمة وهويتها وشخصيتها. لذلك صمدت أكثر من سبعة عشر قرنا   ارتباطا  

سجال  أمينا  لحضارة أمتها وازدهارها،. وشاهدا  على إبداع أبنائها وهم يقودون ركب 
 ادت األرض حوالي تسعة قرون.الحضارة التي س

وفي اللغة العربية ذاتها سمات تميزها. من أهم هذه السمات قدرتها الفائقة 
على حساسية التواصل، فاللغة العربية لغة غنية ودقيقة إلى حد كبير. فقد 
استوعبت التراثين العربي واإلسالمي، كما استوعبت ما نقل إليها من تراث األمم 

رة القديمة كالفارسية واليونانية والرومانية والمصرية.. إلخ. والشعوب ذات الحضا
كما نقلت إلى البشرية في فترة ما، أسس الحضارة وعوامل التقدم في العلوم 
الطبيعية والرياضيات والطب والفلك والموسيقى. وما تزال تنقل إلى العالم اليوم 

هللا عليه وسلم. فالقرآن  العقيدة الشاملة ممثلة في كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى
نزل بلسان عربي مبين. وهذه حقائق يجب ترسيخها في عقول الناشئة، كما ينبغي 
أن تكون أهدافا ثابتة لعلوم اللغة واألدب والفنون خاصة، والعلوم اإلنسانية 

 واالجتماعية عامة.
وهي لغة موسيقية شاعرة. فإذا تكلم ذو بيان فإنك تطرب لسماعها، وتفهم 

ها، وترتاح لمعانيها وأصواتها. وهي بهذا الجرس والرنين منحت العربي التفوق بيان
على وزن وقافية. لذلك يجب التركيز في  وكتابة، وغناء وشعرا   في األداء كالما  

مناهج تعليمها على تدريب المتعلم على التذوق األدبي والفني، وعلى اإلحساس 
 قاء.بالجمال في األداء اللغوي، وعلى حسن اإلل

وهي لغة متميزة من الناحية الصوتية؛ فقد اشتملت على جميع األصوات في 
اللغات السامية. وأصواتها تستغرق كل جهاز النطق عند اإلنسان، ابتداء بما بين 
الشفتين في نطق حروف كالباء والميم والفاء، وانتهاء، بجوف الناطق في حروف 

األبناء على إخراج الحروف من  لذلك فإن تدريب ،(1)كاأللف والواو والياء.
من أهم أهداف مناهج تعليم  مخارجها، ونطق األصوات بطريقة سليمة، يعتبر هدفا  

 اللغة العربية.
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 –وبالرغم من تميز اللغة العربية، إال أننا نعيش أزمة لغوية طاحنة، هي 
يل دليل على انتكاسة األمة وتبعيتها، وتخلفها عن الركب. ويرجع نب –في الواقع 

 علي أسباب األزمة إلى عوامل كثيرة من أهمها:
. عدم إلمام الكثيرين لدينا بجوانب إشكالية اللغة؛ حيث يقتصر تناولها في 1

من الخوض في دراسة  أغلب األحوال على الجوانب التعليمية، والمصطلحية، خوفا  
 عالقة اللغة العربية بالدين والسياسة القومية والوطنية.

د لمعظم منظرينا اللغويين. وخاصة بعد أن أصبحت اللغة . قصور العتا2
 ساحة ساخنة للتداخل الفلسفي، والعلمي، والتربوي، والفني، واإلعالمي، والتقاني.

. خطأ التشخيص لدائنا اللغوي. حيث يوجه االتهام إلى إدانة اللغة العربية 3
كوامن التخلف  ذاتها، تحت زعم أن هذه اللغة اإلنسانية العظيمة تحمل بداخلها

 الفكري والعجز عن تلبية مطالب العصر! 
. االبتعاد عن السبب الحقيقي وراء ذلك، وهو العولمة االقتصادية. وانبهار 4

الجماهير العربية بثقافة الغرب ولغاتها، وتدهور اهتمام الجماهير باللغة العربية، 
عات الخاصة، التي وعدم اعتزازهم بها. وإلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة والجام

من الوجاهة االجتماعية،  تعلم باللغات األجنبية، واالفتخاُر بذلك واعتباُره نوعا  
على  على التقدم الحضاري !!! وهنا تقوم اللغة العربية دليال  شاهدا   ودليال  

 االنتكاسة الثقافية لألمة في الوقت الحاضر.
مة لغوية حادة تلطخ جبيننا . غياب إرادة اإلصالح اللغوي. إننا نعاني من أز 5

جديدا ، يتعلق  الحضاري. وجاءت تكنولوجيا المعلومات لتضيف إلى األمة بعدا  
ومع ذلك فحركات التعريب  (2)بواسطة الحاسوب. بضرورة معالجة اللغة العربية آليا  

ال بأس به من قبل. والحكومات  تواجه معارضة شديدة بعد أن سارت شوطا  
راحة غير راغبة في فرض تشريع ملزم بعدم استخدام اللغات عاجزة، أو فلنقل بص

األجنبية في التعليم، وفي الفتات المحالت، وغير راغبة في أن تقتدي حتى 
بإسرائيل التي تحرم استخدام المصطلح األجنبي الذي يتم إقرار مقابل له باللغة 
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لعربية باللغة العبرية .. ووصل بهم األمر إلى أنهم يعلمون أبناء العرب اللغة ا
 العبرية!
. عولمة تعليمنا، بحيث ال تعكس سياساته، ومفاهيمه، وسلوك مدرسيه، 6

وأداء طالبه، ما للغة األم من أهمية. فاالهتمام باللغة العربية ال يتم إال من خالل 
المقرر الخاص بها! وأما المقررات األخرى فهي حرة طليقة من قيود العربية 

قرر اللغة العربية ذاته، يتم اختزال العربية في النحو. ويتم وااللتزام بها. وفي م
اختزال النحو في إعراب أواخر الكلم! ويصل األمر إلى حد اإلبكاء عندما تعلم 
اللغة العربية من قبل المدرسين باللهجات العامية! ... وهكذا لم يثمر التعليم 

ومة تعلم لغتهم األم، من عزوف الطالب عن مدا إال مزيدا   -في الواقع –العربي 
 وتذوق مآثرها!

. التعليم باللغات األجنبية على مستوى التعليم العام والعالي، بالرغم من 7
الحقيقة العلمية التي أجمع عليها الباحثون واللغويون، وهي أن التعليم بغير اللغة 

أن  األم يغلق مفاتيح الفكر، ويعوق عملية اإلبداع واالبتكار لدى المتعلمين، إال
رغم االعتراضات المتكررة في كل  –المخططين للسياسة التعليمية قد صموا آذانهم 

عن سماع ذلك. وسمحوا بإنشاء المدارس التي تعلم باللغات  –الندوات والمؤتمرات 
األجنبية على مستوى التعليم العام وهو األمر المحرم لدى الدول المتقدمة. كما 

تعلم باللغات األجنبية على مستوى التعليم  سمحوا بفتح الشعب واألقسام التي
العالي. غير ناظرين إلى التجربة المصرية القديمة التي كانت تعلم الطب باللغة 
العربية، وخرجت األفذاذ النادرين الذين ال يثق معظم الناس إال بطبهم وعلمهم. 

 وغير مهتمين بالتجربة السورية الرائعة السائدة حاليا!
ام بالتعليم باللغات األجنبية إلى إهمال حركة التعريب بل وإلى ولقد أدى االهتم

معارضته من قبل كثيرين من األكاديميين، بل ومن بعض رواد الحداثة وما 
 بعدها!.

إننا بحاجة إلى إثارة وعي القيادات السياسية في الوطن العربي بخطورة 
الجها أو تناولها المشكلة اللغوية. التي هي من الخطورة واألهمية بحيث يصعب ع
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خطة ، وذلك في إطار لإلصالح اللغوي الشامل إستراتيجية واضحةمن دون 
أكثر شموال إلعداد األقطار العربية للدخول إلى عصر المعلومات  قومية

 (3)والمعرفة.

 

 

 
 إن رسم الخطة القومية سالفة الذكر يتطلب اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 بة عصر المعلومات؟كيف نهيئ لغتنا العربية لمطال -
كيف نبعث الحياة في كيان هذه اللغة العظيمة تنظيرا، وتعليما،  -

 واستخداما؟

كيف نحررها من احتكارية بعض المتخصصين فيها الذين يدورون  -
 حولها وال يردون حوضها؟

كيففف نخرجهففا مففن دائففرة اهتمففام المتخصصففين فقففا إلففى الففدائرة األوسففع  -
فيمففففا   –اللغففففة الحففففديث يسففففتند واألشففففمل. وخاصففففة بعففففد أن صففففار علففففم 

، والمنطففففففففففق، واإلحصففففففففففاءإلففففففففففى الرياضففففففففففيات، والهندسففففففففففة،  -يسففففففففففتند 
علفم الحاسفوب ونظفم  والبيولوجي، والفسيولوجي، والسوسيولوجي، وأخيفرا  

 المعلومات؟

ب نظم التشغيل، كيف نهتم بالمعالجة اآللية للغة العربية، ونعر   -
عصر الترجمة اآللية عن وننتج لغات برمجة عربية، ونستعد للدخول إلى 

 (4)طريق اللغة العربية. 

إن التقاعس في هذه األمور في غاية الخطورة؛ حيث إن إسرائيل قد تقدمت 
إلى منظمة الوحدة األوروبية لتطوير نظم الترجمة اآللية من لغات دول السوق إلى 

ذا اللغة العربية )ال العبرية(؛ وذلك حتى تتأهل لدخول األسواق العربية من ه
الباب، وحتى تستطيع النفاذ المباشر إلى التفاصيل الفنية الدقيقة لتعريب نظم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 109 

المعلومات، واالحتفاظ باألسرار التكنولوجية الدقيقة لتعريب نظم المعلومات. فإذا 
، فعندئذ تكون سمحنا إلسرائيل أن تتولى نيابة عنا مهمة معالجة اللغة العربية آليا  

 (5)كبرى.قد حلت بنا كارثة ثقافية 
 ضرورة تعليم الناشئة مبادئ البرمجة:

إن نظم التشغيل تتعامل حاليا مع اللغة العربية مثلها مثل غيرها من اللغات 
األخرى على مستوى عنصر الحرف . لكن مع تقدم نظم التشغيل اآلتي  ال 
محالة، سوف ترتقي هذه النظم للتعامل مع الكلمة العربية، أي على المستوى 

ثم مع الجملة العربية؛ أي المستوى النحوي. لكن هذا يحتاج إلى جهود الصرفي، 
المستثمرين، ومساهمة الباحثين والخبراء والمطورين؛ ألن شركات المايكروسوفت 
األجنبية ليس لديها الدافع لإلنفاق على اللغة العربية، وليس لديها الخبراء في هذه 

خلصين من أبناء الوطن العربي في كل . لذا يحتاج األمر إلى جهود الماللغة أيضا  
 هذه المجاالت.

كما أننا في أمس الحاجة إلى أن نعلم صغارنا مبادئ البرمجة باللغة العربية؛ 
إلى العالقة الوثيقة بين البرمجة والفكر من جانب، وبين الفكر واللغة من  نظرا  

يسك" إال أن الب"ولغة  جانب آخر. وقد عربت لغات سهلة للصغار مثل لغة "اللجو"
هي األخرى، في ظل غياب الحماس  –لألسف  –جهود التعريب قد توقفت 

 إضافة إلى أسباب أخرى. للتعريب عموما  

 النحو منهج للتفكير ونظام للتعبير واالتصال : 
ولكن أين موقع النحو من كل هذا؟ وما دوره في تدريس العربية وحفظ 

 نظامها؟
النظام اللغوي في الذهن، وإقامة اللسان، إن الغاية من تدريس النحو إرساء 

وتجنب اللحن في الكالم؛ فإن تحدث المتعلم أو قرأ أو كتب كان واضح المعنى، 
 مستقيم العبارة، جميل األسلوب.
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إن تعلم اللغة العربية إنما هو عملية ذهنية واعية الكتساب السيطرة على 
ة هذه األنماط وتحليلها األنماط الصوتية والنحوية والمعجمية، من خالل دراس

. فتعلم اللغة يستند إلى الفهم الواعي لنظام اللغة كشروط بوصفها محتوى معرفيا  
 (6)إلتقانها. فالكفاية المعرفية سابقة على األداء اللغوي وشرط لحدوثه.

 
 
 

 النظريات اللغوية وموقفها من النحو:
 التاريخ. لكن تدريس النحو قد خضع لنظريات لغوية حددت موقفها عبر

إن النحو العربي من حيث محتواه وطرائق تدريسه ف كما يعلم عندنا ف ليس 
لتربية الملكة اللسانية العربية، وإنما هو علم تعليم وتعلم صناعة القواعد  علما  

النحوية! وقد أدى هذا مع مرور الزمن، إلى النفور من دارسته، وإلى ضعف 
 الناشئة في اللغة ذاتها.

شكلة ليس في اللغة ذاتها، إنما هو في كوننا نتعلم العربية قواعد إن جوهر الم
صنعة، وإجراءات تلقينية، وقوالب صماء، نتجرعها تجرعا  عقيما، بدال من تعلمها 

 (7)لسان أمة، ولغة حياة.

إنه ال يمكن فهم دور النحو في تدريس اللغة العربية، دون فهم النظريات التي 
 رائق تعليمها وتعلمها على مر العصور.تفسر نظام اللغة، وتحكم ط

ويمكن القول ف بصفة عامة ف إن تفسيَر نظام اللغة وطريقَة تعليمها وتعلمها، 
والوقوَف على دور النحو في ذلك، قد مر عبر العصور من خالل ثالث نظريات 

 رئيسية هي :
 النظرية البنيوية -
 والنظرية السلوكية -

 والنظرية المعرفية -

ة من هذه النظريات، ولدور النحو فيها من حيث المبنى وسنعرض لكل نظري
 والمعنى والتعليم والتعلم فيما يأتي من هذه الورقة. 
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 النظرية البنيوية

لطروحات قديمة. بدأها اإلمام  يرى الباحث أن "البنيوية" اسم حديث نسبيا  
تي ال بنظرية "النظم"هف ف فيما يسمى 471عبدالقاهر الجرجاني ف المتوفى سنة 

تناولها بالتفصيل في كتابه: دالئل اإلعجاز. ثم أعاد طرحها ف بشكل أو بآخر ف دي 
ثم أعاد الحديث عنها تشومسكي في الستينات من  "البنيوية".سوسير تحت اسم 

"، الذي النحو التوليدي" أو ""التحويلية التوليديةالقرن العشرين تحت اسم النظرية 
 في كيفية تعلم اللغة غير مسبوقة!ظن كثير من الباحثين أنها ثورة 

 البنيوية بين عبدالقاهر
 ودي سوسير وتشومسكي

 
 نظرية النظم عند عبدالقاهر:

اهتم السابقون على اإلمام عبدالقاهر الجرجاني باأللفاظ وجعلوا لها شأنا 
كبيرا في تحقيق بالغة الكالم. ورفض عبدالقاهر ذلك بشدة، على اعتبار أن 

من غير أن  ة للمعاني، وأنه "ال يتصور أن تعرف للفظ موضعا  األلفاظ عنده تابع
تعرف معناه، وال أن تتوخى في األلفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا  ونظما ، وإنما 
تتوخى الترتيب في المعاني، وتعمل الفكر هناك، فإذا تم لك ذلك اتبعتها األلفاظ 

نفسك، لم تحتج إلى أن  وقفوت بها آثارها. وإنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في
في ترتيب األلفاظ؛ بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني،  تستأنف فكرا  

وتابعة لها، والحقة بها. إن العلم بمواقع المعاني في النفس، علم بمواقع األلفاظ 
 (8)الدالة عليها في النطق. 

يكمن  هر الفاإلعجاز في النص القرآني أو النص األدبي البليغ عند عبدالقا
في األلفاظ بالدرجة األولى، وإنما يكمن في األفكار. فطريقة بناء الفكرة وترتيبها 
وإخراجها هي أساس البالغة. والبالغة التي ترجع إلى الفكر أكثر من اللفظ تجعل 
لغتها عالمية، يستمتع بها أصحاب اللغات األخرى حين تترجم لهم. فلن يستمتع 

ص عربي يترجم له، إذا كان كل ما يميزه هو مجموعة من غير العربي ف مثال ف بن
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األلفاظ العربية الجميلة ألن الترجمة لن تستطيع مهما بلغت دقتها نقل جمال 
 (9)األلفاظ العربية، وإنما يستمتع حيث يكون النص ذا قيمة فكرية. 

إن النَّْظم عند عبدالقاهر ذو مستويين: مستوى فكري نفسي، ومستوى لفظي 
واألول هو الذي يستدعي الثاني ويؤلفه، وليس العكس. فهو يربا بين  صوتي،
وبين الفنون الجميلة األخرى، مثل الرسم والنحت  -قوليا   باعتبارها فنا   -البالغة 

، فقد جديدا   والتصوير والنقش. ويرى أن الفنان هو الذي يهب المادة الخام وجودا  
رائع الدقة  منهما من هذه المادة تمثاال   يتناول اثنان قطعة من الحجر، فيشكل واحد

والجمال، يكاد ينطق بالمعاني التي أودعها فيه الفنان، في حين يصنع منها اآلخر 
بين الصورتين مع أنهما  عن شيء. وهنا تجد الفارق كبيرا   رمسخا مشوها ال يعب

ما في األصل من مادة واحدة. وكذلك الحال بين الشاعر والشاعر اآلخر في توخيه
 (10)معاني النحو ووجوهه التي هي محصول النَّْظم 

والعمل البالغي الجميل في نظرية عبدالقاهر ال يمكن الفصل فيه بين الشكل 
والمضمون. وال يمكن النظر فيه إلى كل جزئية على حده. ولكنه يجب النظر إليه 

التمثال الجميل  من . فالنظم من النظام. فلو أخذنا مثال جزءا  متماسكا   باعتباره كال  
كأنف التمثال، وفصلناه عن بقية الجسم، فإنه ال يمكن الحكم عليه بالجمال أو 

 عدمه، إنما يحكم عليه بموضعه من التمثال وتناسقه معه.
كذلك األمر في الفن القولي؛ فالنَّْظم أن تكون كل جزئية فيه في خدمة النظام 

أو توسطا  أو تأخيرا . وأن  ير تقديما  العام. وأن تكون كل جزئية في مكانها من التعب
تكون هناك علة وسبب يقتضي وضع كل جزئية في مكانها، حتى لو وضعت 
جزئية في غير مكانها الختل النَّْظم. وهذا ال يمكن أن تحققه األلفاظ وال غرابة 
الكلمات وال خفتها، وإنما يكون بمراعاة المعاني النحوية للكلمات، وموافقة هذه 

 النفسية. المعاني
فالنظم إذن عند عبدالقاهر هو إدراك المعاني النحوية والمالءمة بينها وبين 
المعاني النفسية في نسج الكالم وتركيبه. أو بمعنى آخر: هو إدراك المعاني 

 (11)النحوية، واستغالل هذا اإلدراك في حسن االختيار والتأليف. 
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ائع للنحو، الذي هو إعراب وليس المقصود بالمعاني النحوية هنا المعنى الش
أواخر الكالم، ونطق الكالم حسب القواعد اإلعرابية. وإنما المقصود بقية القرائن 
النحوية من الذكر والحذف، والتقديم والتأخير، واالبتداء واإلخبار. فتنظر في وجوه 
كل باب وفروقه. فتعرف لكل حال موضعها. وتجيء بها حيث ينبغي لها، وتوضع 

الخاص الذي يالئم المعاني النفسية في نسج الكالم وتركيبه. فاالسم ،  في معناها
أي اسم، قد تجيء به فاعال مرة، وقد تجيء به مفعوال مرة أخرى، وقد تقدمه مرة 
ثالثة، وقد تؤخره مرة رابعة، ألنه يدل على معنى نفسي خاص في نظم الكالم 

تقول : زيد ينطلق وينطلق زيد، وتركيبه في كل حالة. فهناك فوارق ف مثال ف بين أن 
وزيد المنطلق، والمنطلق زيد ... وهناك فوارق في وجوه الشرط والجزاء ف مثال ف بين 
أن تقول : إن تخرج أخرج، وإن خرجَت خرجُت، وإن تخرج فأنا خارج، .. وكذلك 

 األمر في الحال، وفي الفاعل والمفعول .. إلخ
دراك الواعي للمعاني النحوية، بل البد من إذن لكي يتحقق النَّْظم ال يكتفى باإل

فبناء العبارة ونسجها  ،إدراك كيفية استغالل هذه المعاني في بناء العبارة ونسجها
فيراد  األول االختيار والثاني التأليف. أما االختياريتطلب أمرين:  -عند عبدالقاهر

غي إدراك أنه حتى به اختيار الكلمة المناسبة للمعنى النفسي لدى األديب. وهنا ينب
في المترادفات، هناك كلمة أفضل من كلمة في سياق معين، بينما األخرى قد 

فيراد به وضع كل كلمة في مكانها  أما التأليفتكون هي األفضل في سياق آخر. 
المناسب من العبارة وفقا لمعناها النحوي؛ فوضع الكلمة موضع االبتداء يختلف 

الخبر مقدما يختلف عن مجيئه في موضعه  عن وضعها موضع اإلخبار. ومجيء
على الفعل والفاعل يختلف عن مجيئه في موضعه  مؤخرا . ومجيء المفعول مقدما  

بعدهما .. وهكذا .. فالعبرة بمدى وفاء الكلمة للمعاني النفسية في نسج الكالم 
 (12)وتركيبه.

 اللغويون المحدثون:
هر ف بناء ماسماه بنظرية وقد حاول الباحثون ف على نحو ما فعل عبدالقا

إسالمية للغة، تقوم على أساس أن اللغة عملية عقلية معقدة تتجلى في توخي 
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معاني النحو بين معاني الكلمات بناء على مقتضيات العقل ، لبناء تراكيب في 
الذهن متطابقة مع مقاصد المتكلم وأغراضه. هذه التراكيب أساسها المعاني النحوية 

ة، حيث إن عمليات التفكير العقلية ال تتعامل مع معاني الكلمات والمعاني المعجمي
مفردة، بل تتعامل معها عندما تكون مرتبطة بمعاني النحو. هذه العمليات العقلية 
تربا أغراض المتكلم بهذه التراكيب في داخل الذهن، ثم تربا هذه التراكيب مع 

 (13)اللسان والبلعومشكلها الصوتي ف األلفاظ ف في خارج الذهن، في الفم و 
وعلى هذا ترى هذه النظرية أن المعاني هي األساس في تركيب الكالم، بينما  

تبقى األصوات ف أي األلفاظ ف تابعة لهذه المعاني وخادمة لها. كما ترى هذه 
النظرية أن اختالف األلسن بين البشر آية من آيات هللا، قال تعالى: " ومن آياته 

واختالف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آليات للعالمين". خلق السموات واألرض 
 (22)الروم: 

ويرى صاحب هذه الفكرة أن هللا قد أودع في جهاز اكتساب اللغة وإنتاجها 
قوانين أساسية ألي لغة إنسانية في كل زمان ومكان. فمعاني الكالم: الخبر 

رة لجميع البشر. واالستفهام والتعجب واألمر والنهي، وما إلى ذلك، كلها متوف
إضافة إلى ذلك فقانون اإلسناد من مسند ومسند إليه هو الركيزة األساسية في بناء 
الكالم اإلنساني.وعملية اإلسناد هذه تقوم على قواعد التعليق التي ذكرها 
الجرجاني. وهي قواعد فطرية وضعها هللا في ذهن اإلنسان. وترى أن االسم له 

ناد مقارنة باألفعال والحروف التي ال تقوم بهذا الدور. أهمية كبيرة في عملية اإلس
قال تعالى : "وعلم آدم األسماء كلها ثم عرضهم على المالئكة فقال أنبئوني 

 (31بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين" )البقرة:
وترى هذه النظرية أن قواعد التعليق السابق اإلشارة إليها تساعد على وصف 

ا يرى صاحب هذه الدراسة أن النظرية اإلسالمية للغة االختالف بين اللغات. كم
واألفكار التي استندت إليها، لها إمكانات هائلة لم تتحقق بعد. ويمكن تحقيقها إذا 

 (14)توفرت لها الهمم والعزائم والرغبات الصادقة.

 العمومية اللغوية والعمومية في لغة الجينات:
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اب اللغة وإنتاجها في التصور ويمكن الربا بين القوانين األساسية الكتس
اإلسالمي السابق، وبين ماسماه بعض الباحثين ف وهو بصدد بيان أوجه االلتقاء 

، فقد ثبت نظريا   (15)واالفتراق بين اللغة اإلنسانية ولغة الجينات ف بالعمومية اللغوية.
 ومن خالل البحوث الميدانية لألنثربولوجيا اللغوية، أن جميع اللغات األساسية
تشترك في خصائص عديدة، سواء على مستوى الصوتيات، أو بنية الكلمات، أو 
تراكيب الجمل وأنماطها. أما لغة الجينات فهي لغة عامة مشتركة بين جميع 
الكائنات. وهي تتسم بدرجة عالية من العمومية، حيث تستخدم نفس األبجدية 

ونات(، التي تشفر لنفس الرباعية، ونفس الكود الوراثي، أو معجم الكلمات )الكود
 مجموعة األحماض األمينية.

أن المادة الوراثية لكل  (16)وتفيد القراءة في سفر اإلنسان أو الجينوم البشري 
% من مادتنا الوراثية؛ 99.9الناس سواء. نحن البشر جميعا نشترك في 

. وهذه الفروق، وإن كانت ضئيلة جدا، فاالختالفات بين الشعوب ضئيلة جدا  
ودة. وستجد من يضخم فيها من العنصريين وأنصار تميز األجناس، وخاصة موج

 ممن يمتلكون العلم في زماننا؛ فمن يمتلك العلم هو صاحب القوة.
ولكن ينبغي اإلحاطة بأنه رغم العمومية اللغوية والعمومية في لغة الجينات، 

لوحدة أبجدية  إال أن عمومية لغة الجينات تفوق عمومية اللغات اإلنسانية، نظرا  
لغة الجينات، واختالف أبجدية اللغات اإلنسانية واختالف معاجمها. إال أنه يبقى 
أنهما يشتركان في صفة العمومية، وال ينبغي استبعاد أن العمومية اللغوية هي 
نتاج العمومية في لغة الجينات... وذلك يحتاج إلى المزيد من البحث بالتعاون مع 

ف أسرار خريطة الجينوم البشري، والعالقة بين اللغة وبين العلماء المهتمين بكش
 البيولوجيا الجزيئية.

 الخاصية التوليدية عند عبدالقاهر:
كيف للغة اإلنسانية مهما  هو:  لقد واجه اللغويون قديما وحديثا سؤاال  

المحدودة من حيث عدد الحروف والكلمات أن تولد هذه األعداد الالنهائية من 
وجاءت اإلجابة من قبل على يد عبدالقاهر الجرجاني، في سياق  لغوية؟التعابير ال
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حديثه عن المعاني النحوية التي هي األساس في تشكيل النَّْظم. فهو يرى أن النظم 
إنما يكون بمراعاة المعاني النحوية للكلمات وموافقتها للمعاني النفسية. فالمقصود 

مة في التركيب، واختالف هذا الدور الكلبالمعنى النحوي هو الدور الذي تؤديه 
 للكلمة الواحدة باختالف التراكيب التي توضع فيها هذه الكلمة.

إذن فالكلمة الواحدة تكتسب معاني كثيرة بحسب المكانة التي تأخذها في 
يكون لها معنى، وإن جاءت مفعوال يكون لها معنى  التراكيب، فإن جاءت فاعال  

، أو تمييزا ، أو ا معنى ثالث، وإن جاءت حاال  يكون له آخر، وإن جاءت ظرفا  
، أو اسما إلن أو خبرا  لكان ... الخ فإنها تعبر عن مضافا  إليه، أو مبتدأ، أو خبرا  

معان مختلفة. وأحيانا تأتي نفس الكلمة مصاغة في صيغة معينة، كصيغة 
لمعنى المبالغة، أو اسم الفاعل، أو الصفة المشبهة، أو اسم المفعول؛ فيختلف ا

النحوي لها في كل حالة. وكذلك األمر إذا جاءت على وزن فَعل بفتح العين فإنها 
 .تختلف عنها هي نفسها إذا جاءت على وزن فُعل بضم العين .. وهكذا وهلم جرا  

والجدير بالمالحظة هنا أن اختالف وضع الكلمة في التركيب يولد معاني 
 العالم. لكن األجدر بالمالحظة هنا أيضا  نحوية كثيرة. والعربية هنا من أغنى لغات 

هو أن إدراك الفوارق الدقيقة التي يحدثها تغيير مكانة كل كلمة في الجملة، وإدراك 
الوضع المناسب للكلمة بحيث تغطي المعنى النفسي المطلوب، هو الذي يحقق 

 معنى النَّْظم، وهو سر البالغة في القول البليغ.
عن هذا "التوليد النحوي" الذي يحدث نتيجة  وقد عبر اإلمام عبد القاهر

لذلك بقوله: "فلينظر  الوضع الدقيق للكلمة في الجملة أو العبارة، وقد أعطى مثاال  
في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك زيد منطلق، وزيد ينطلق ، وينطلق زيد، 

الجزاء إلى ومنطلق زيد، وزيد المنطلق، وزيد هو المنطلق... ولننظر في الشرط و 
الوجوه التي تراها في قولك إن تخرج أخرج، وإن خرجَت خرجُت، وإن تخرج فأنا 
خارج، وأنا خارج إن خرجت، وأنا إن خرجت خارج.كما يمكن النظر في الحال إلى 

، وجاءني يسرع، وجاءني وهو الوجوه التي تراها في قولك: جاءني زيد مسرعا  
م توليد المعاني النحوية الكثيرة من ألفاظ وهكذا يت (17)مسرع، وجاءني وقد أسرع
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قليلة وذلك باختالف موضع الكلمة في الجملة، وبإدراك المعاني الدقيقة للكلمة في 
 السياق، مما يولد المعاني النحوية المختلفة.

 
 النحو التوليدي لدى عبدالقاهر وتشومكسي:
ة المحدودة وهو كيف للغة اإلنسانيوقد جاءت اإلجابة عن السؤال السابق. 

على  الحروف والكلمات أن تولد هذه األعداد الالنهائية من التعابير اللغوية؟
" في العصر الحديث، التي تتناول النحو التوليديلسان تشومسكي صاحب نظرية "

كيفية توليد الصيغ اللغوية المتعددة من الكلمات وأشباه الجمل والتي تلخصها 
 .دام الالمحدود لموارد محدودةاللغة هي االستخمقولته الشهيرة: 

ويوجه نبيل علي النظر إلى العالقة في الخاصية التوليدية بين البيولوجيا 
الجزيئية وبين اللغة. فإذا كانت اللغة تستطيع أن تولد معاني نحوية كثيرة من 
مفردات وحروف قليلة، فقد أظهر مشروع الجينوم خطأ التقديرات السابقة لعدد 

ألف جين، إذ  35اثي البشري، والتي تقدر حاليا بماال يزيد عن جينات النص الور 
ال بد أن يكون هذا الرقم غير دقيق، وإال فكيف لهذا العدد المحدود من الجينات 
أن يولد كل هذه البروتينات واإلنزيمات والوظائف الفسيولوجية، والخصائص 

رية النحو التوليدي البيولوجية والغرائز النفسية؟ لكن اإلجابة جاءت عن طريق نظ
 التي تتناول توليد الصيغ اللغوية المتعددة من حروف وكلمات ومقاطع محدودة.

وفي ظل ماطرحناه من "التوليد النحوي" الذي بدأه عبدالقاهر، وبنى حوله 
تشومكسي نظريته اللغوية، ال يبدو غريبا  أن يكون عنوان المحاضرة التي ألقاها 

  (18)التوليد النحوي للحياةل منحه جائزة نوبل هو : أحد علماء البيولوجي في حف

 ثنائية البنية اللغوية: 
لقد أقام اإلمام عبدالقاهر نظريته في النَّْظم على ثنائية المعاني واأللفاظ. إال 
أنه قد أعلى من شأن المعاني وجعلها األساس في اختيار األلفاظ وتركيبها، حيث 

من غير أن تعرف معناه، وال أن  موضعا  قال: إنه ال يتصور أن تعرف للفظ 
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ونظما ، وإنما تتوخى الترتيب في  تتوخى في األلفاظ، من حيث هي ألفاظ ترتيبا  
اتبعتها األلفاظ وقفوت بها آثارها. المعاني، وتعمل الفكر هناك. فإذا تم لك ذلك 

رتيب في ت وإنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا  
األلفاظ، بل ستجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني وتابعة لها، والحقة بها. وإن 

 (19)العلم بمواقع المعاني في النفس، علم بمواقع األلفاظ الدالة عليها في النطق.
تقريبا  أقام تشومكسي نظريته اللغوية على أساس أن  نفسه على النسق

قصد بذلك أن الجملة اللغوية لها بنية سطحية منظومة اللغة ذاُت بنية ثنائية. وي
ظاهرة هي تلك التي ننطق بها )أي األلفاظ(، وبنية منطقية عميقة، وهي البنية 
التي تتشكل في مخ صاحب الجملة قبل النطق بها )أي المعاني المرتبة(... 
وعملية اإلخراج الصوتي هي عملية تحول هذه البنية العميقة، أي البنية الفكرية، 

، وحذفا ، وتنغيما ، وتقديما  وتأخيرا ، وإظهارا   ، وأصواتا ، ونبرا  وقد تجسدت ألفاظا  
 ... إلخ. وإضمارا  

وهكذا نرى أن الثنائية اللغوية لدى العالمين واضحة. ولكننا نرى أن عبدالقاهر 
في تأكيده أن بنية اللغة إنما تبدأ في الذهن بالوقوف على المعاني  كان مبدعا  

ا، والعلم بمواقعها في النفس، وما يستتبع ذلك من دقة االختيار والترتيب وترتيبه
لأللفاظ المنطوقة. وربما كان ذلك هو السبب في أن دي سوسير قد سمى األفكار 

 والمعاني "البنية العميقة".
لكننا ف مع ذلك ف نفهم من معنى "النَّْظم" أن عبدالقاهر قد جعل الثنائية تتالشى 

. من المعنى واللفظ معا   هو النَّْظم. وجعل البالغة كال متكامال   في عنصر ثالث
وبما أن الكل أكبر من مجموع األجزاء، فالنظم ف إذن ف عنصر ثالث. فالثنائية 

 (.20)اللغوية قد تحولت على يديه إلى ثالثية

 دي سوسير والبنيوية.
ليؤكد ما  جاء اللغوي السويسري فردينان دي سوسير في بداية القرن العشرين

قاله عبدالقاهر من قبل ثمانية قرون؛ فاللغة في رأيه "نظام" من العناصر القواعدية 
والمعجمية المترابطة. فهي ليست تلك الظاهرة المتمثلة في التجليات السطحية من 
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األلفاظ والعبارات والنصوص؛ فتحت ظاهر سطحها، ترقد بنية عميقة متعددة 
في من العالقات الفكرية التي تربا بين األفكار العناصر والمستويات؛ نسق معر 

واأللفاظ؛ وبين مكونات تركيب الجمل والفقرات؛ وبين المعنى والسياق؛ وبين أصل 
. وهذه العالقات في اللفظ ومشتقاته؛ وبين تنغيم الكالم ونية المتكلم .. وهلم جرا  

بادئ العامة طبيعتها ليست عالقاٍت اعتباطية عشوائية، بل يحكمها عدد من الم
 التي تشترك فيها جميع اللغات، كما سبق القول.

لقد قامت البنيوية لدى دي سوسير على ثنائية الرمز ومدلوله، ليمهد بهذه 
 الثنائية للقاء اللغة مع المعلوماتية وجوهوها الثنائي المعروف.

العلوم ورابطة العقد في خريطة المعرفة  (21)"ولما كانت اللغة هي "سندريال
إلنسانية، فقد امتدت البنيوية إلى مجاالت معرفية أخرى . وكان أن طبقت في ا

مجاالت علم النفس، ونقد األدب والشعر، والتنظيمات السياسية واالجتماعية. وقد 
يكون من المناسب في هذا المجال القول بأن عبدالقاهر كان أول من وضع أسسا 

إليها في نظريته للنَّْظم التي سبقت  علمية لنقد األدب والشعر، وهي تلك التي أشار
 اإلشارة إليها.

وجود عالقة عضوية  ركيزتين : األولىوتقوم البنيوية لدى دي سوسير على  
ضرورة الفصل في التحليل البنيوي بين  والثانيةبين الرمز اللغوي ومعناه، 

انا الموضوع، وبين وجهة النظر الذاتية للشخص القائم بعملية التحليل؛ وذلك ضم
أو أسطورة أو  أدبيا   للموضوعية في التحليل. سواء كان موضوع التحليل موضوعا  

 .اجتماعيا   تنظيما  

 العولمة تستخدم التفكيكية في هجومها الحالي :
تختلف التفكيكية مع التوجيهين السابقين ؛ فالرمز اللغوي أو اللفظ ال يحيل  

رمز آخر، والرمز اآلخر يحيل  إلى معنى بعينه، كما في البنيوية، بل يحيل إلى
إلى رمز آخر .. وهكذا تسلم الرموز بعضها إلى بعض بطريقة يستحيل معها 

.. ليظل الكاتب أو  الوصول إلى معنى نهائي. فالمعنى ف بالتالي ف مرجأ دوما  
 (22)القارئ يدور في حلقة مفرغة يستحيل معها الوصول إلى معنى نهائي.
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االستحالة في الوصول إلى المعنى، أطلقت وبناء على هذا اإلرجاء و   
التفكيكية حرية قراءة النصوص... حتى النصوص المقدسة. فهناك عدد ال نهائي 
من القراءات المحتملة لكل نص، وفقا لخلفية القارئ وهدفه من وراء القراءة. وعلى 

 ، والتي استحدثت منهجا  جاك دريداالتي أسسها  نظرية القراءةهذا األساس جاءت 
لتفكيك النص المكتوب، والكشف عن تناقضاته الكامنة، وثغرات فكر مؤلفه، 

 (.23)ومناوراته اللغوية.
واآلن تستخدم العولمة األسلوب التفكيكي في هجومها على الثقافات األخرى، 
وخاصة الثقافة العربية اإلسالمية، بقصد تقطيع أوصالها ، وعزل ثوابتها عن 

 ا على نحو جديد لخدمة أغراض المعوِلمين!متغيراتها، ثم إعادة بنائه

 البنيوية وتدريس النحو:
 ما دور النحو في الحفاظ على اللغة؟ وكيف يدرس وفقا لهذه النظرية؟

لهذه النظرية ف هو شرح النظام النحوي والصرفي  إن المدخل في تدريس اللغة ف وفقا  
قواعدها إلى المهارات ) البنية العميقة( ثم االنطالق من هذه المعاني النحوية و 

اللغوية األخرى والتطبيق عليها، من خالل األلفاظ والجمل واألمثلة والشواهد 
في تعليم اللغة العربية  "القياسية"والنصوص .. إلخ وهو مانسميه حاليا بالطريقة 

" في مجال تعليم اللغة العربية لغير النحو والترجمةللناطقين بها، وطريقة "
 الناطقين بها.

د ظن البعض أن الطريقة القياسية تعود إلى عصر النهضة في البالد لق
األوربية، كأثر من آثار الممارسة في اللغتين اليونانية والالتينية. لكن التاريخ يروي 
لنا أن هذه الطريقة عميقة في ممارسة تعليم اللغة في التاريخ العربي اإلسالمي، 

ذور الذهب، واألشموني وغيرها من خاصة في كتاب سيبويه، وكتب ابن عقيل، وش
الكتب التي تبعت الطريقة القياسية في تعليم العربية ألبنائها وطريقة النحو 

 والترجمة في تعليم العربية لغير الناطقين بها.
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هي إحدى طرق التفكير التي يستخدمها العقل في  والطريقة القياسية
ينتقل من القاعدة العامة  الوصول من المعلوم إلى المجهول. والفكر في القياس

إلى الحاالت الجزئية بناء على القاعدة؛ أي من القانون العام إلى الحاالت 
الخاصة.ولما كانت الجزيئات قد ال تنطوي كلها تحت القاعدة العامة ؛ فقد أدى 
هذا إلى الحذف ، والتقدير، والتأويل، واختالف اآلراء في المسألة الواحدة. لكن 

يس النحو صار غاية في ذاته لدى المتأخرين؛ حيث نظر إليه المشكلة أن تدر 
على أنه وسيلة لتنمية ملكات العقل وطريقة التفكير، بصرف النظر عن الممارسة 

 اللغوية الصحيحة!
في التدريس على شرح القواعد واالنطالق منها  طريقة النحو والترجمةوتقوم 

اللغات األم أو اللغات المحلية. إلى تعليم قراءة النصوص العربية وترجمتها إلى 
وقد اعتمد على هذه الطريقة في تعليم العربية في جنوب شرق آسيا، وفي أفريقيا. 
حيث كان الطالب يحفظون سور القرآن، وتشرح لهم األلفاظ والمعاني، ثم تشرح 
القواعد التي تساعد على فهم التراكيب، ثم يدربون على قراءة النصوص وكتابتها 

 إلى اللغات المحلية. وترجمتها

 ومن أهم منطلقات هذه النظرية في تدريس اللغة ما يأتي: 
اللغة نظام من القواعد النحوية التي البد من فهمها كشرط لممارسة  .1

 اللغة على نحو صحيح.
اللغة نشاط ذهني، وتدريب عقلي، يشتمل على تعلم نظام اللغة،  .2

، ثم القياس عليها من وتذكر قواعدها، والتفريق بين المعاني النحوية
 األمثلة والنصوص.

نظام اللغة وقواعدها النحوية والصرفية هو اإلطار المرجعي لتعليمها  .3
 وتعلمها.

لهذه النظرية يكون على مهارات القراءة  سيطرة الدارسين وفقا   .4
 والكتابة قبل االستماع والكالم.
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 طرائق التدريس وفقا للنظرية البنيوية:

تدريس العربية وفقا للنظرية البنيوية كالطريقة القياسية الطرائق المتبعة في 
 على النحو اآلتي: وطريقة النحو والترجمة، تسير غالبا  

يلم الدارس بقواعد اللغة العربية ويتعرف على أصواتها وقواعدها  .1
 .وخصائصها أوال  

تقدم القواعد النحوية حسب الترتيب المنطقي لها، ثم يتم القياس عليها عن  .2
 الشواهد والنصوص البالغية.طريق 

تقدم األمثلة والنصوص والتراكيب حسب ما يقتضيه نظام اللغة وقواعدها؛  .3
يردون  -بمساعدة المعلم  -فاأللفاظ تابعة للمعاني النحوية. والطالب 

 الفروع إلى األصول ويطبقون القواعد على النصوص.

وي والقواعد ضبا النصوص واألمثلة والشواهد مرتبا بمعرفة النظام اللغ .4
 النحوية والصرفية.

"إذن فتنمية قدرات الطالب العقلية هدف أساسي من أهداف هذه الطريقة  .5
حتى يستطيع مواجهة مواقف التعلم المختلفة بمشكالتها غير المتوقعة. من 
هنا يتدرب الطالب كثيرا على القياس النحوي، وعلى استقراء القاعدة 

 (24)نصوص البالغية.النحوية" في األمثلة والشواهد وال

 النظرية السلوكية
أرى أن النظرية السلوكية لم تبدأ حديثا مع السلوكيين في القرن العشرين وإنما 

هف، وإلى 727تمتد جذورها عبر التاريخ إلى العالمة ابن خلدون المتوفي سنة 
 نظريته المسماة "الملكة اللسانية". 
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 ن على أسس ثالثة:تقوم نظرية الملكة اللسانية عند ابن خلدو
 (25)أبو الملكات اللسانية" السمعأن " أولها : 

. فعل لسانيأن اللغة هي "عبارة المتكلم عن مقصوده. وتلك العبارة  ثانيها:
 (26)فال بد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان".

 ة اإلعراب.، الذي هو علم صناعال يحتاج إلى النحوأن تربية الملكة  ثالثها:
أما السلوكيون المحدثون فقد تمثلت آراؤهم في كتاب "السلوك اللغوي" الذي 

م. فقد لجأ السلوكيون في 1957أصدره عالم النفس السلوكي المشهور سكنر عام 
محاولتهم تفسير السلوك اللغوي إلى العوامل الخارجية التي تؤثر فيه. فالسلوك 

 ستجابة.اللغوي في نظرتهم عبارة عن مثير وا
ينتقد فيها كتاب  1959في مقالة له عام  وقد شن تشومسكي هجوما عنيفا  

 سكنر سالف الذكر ورؤيته السطحية للسلوك اللغوي.
وبعد الستينيات انتقل االهتمام إلى المتعلم ذاته باعتباره عامال  أساسيا  

ه واألغراض وفاعال  في عملية تعلم اللغة. ومن ثم بدأ التركيز على المتعلم وحاجات
 التي يتعلم اللغة من أجلها.

 كيف يكتسب اإلنسان اللغة؟
دون إجابة شافية في  ولكن كيف يكتسب اإلنسان اللغة؟ سؤال طرح كثيرا  

إلى الموقف التعليمي؛ ألن هذا نصنعه  المدخالتمعظم الحاالت. نحن ندرك 
المختلفة. عن طريق أساليب القياس المخرجات بأيدينا. ونحن قادرون على قياس 

، أي داخل المخ اإلنساني، العملياتلكننا الندري  حتى اآلن ماذا يحدث داخل 
 هذه المعجزة المحيرة، صنع هللا الذي أحسن كل شيء.
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 سكنز والسلوكيون:
وهو كيف يكتسب الصغار لإلجابة عن السؤال الذي بدأنا به هذا الحديث،  
به ابن خلدون استحالت اللغة في  ؟ على نفس النما تقريبا  الذي قالاللغة األم

إلى نظام نظر سكنر، صاحب النزعة السلوكية المحضة في علم النفس المعرفي 
. فهي نوع من أنواع السلوك الشفاهي ال يختلف عن غيره من الكتساب العادات

أنواع السلوك األخرى، التي يكتسبها الفرد من خالل الخبرة، والتجربة، والمحاولة 
ك تحولت اللغة إلى مجرد نوع من أنواع السلوك السمعي الشفاهي! والخطأ. وبذل

 كما رأينا عند ابن خلدون.
. أي لثنائية المثير واالستجابةوبهذا التفسير حاول سكنر أن يخضع اللغة قسرا 

أن اللغة مدخالت ومخرجات. وأغفل بذلك جوهر القضية، حيث يكمن السر اللغوي، 
مثير واالستجابة. باختصار لقد افترض سكنر عدم أي العمليات التي تحدث بين ال

وجود عالقة أو وسيا بين المثير واالستجابة، وربا بين المثير ورد الفعل مباشرة دون 
وذلك خالفا للفهم البنيوي الذي  (27)اعتبار لما يحدث بينهما داخل المخ اإلنساني.

اللغوية وغير  يفترض وجود بنية عميقة داخل المخ البشري لمعالجة المعلومات
 اللغوية. وبذلك وضعت البنيوية أساس علم النفس المعرفي.

 
 
 المخرجات العمليات المدخالت 
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  اكتساب اللغة : نموذج ابن خلدون وسكنر
 

، وعمليات مدخالتالمكون من  لمفهوم النُُّظمفلو أخضعنا هذا النموذج 
ف بوجودها ، فإننا نجد أن نموذج سكنر قد قفز فوق العمليات ولم يعتر ومخرجات

. أما ابن خلدون فقد حاول وصف ما يحدث داخل النفس نتيجة الحفظ أصال  
 والتكرار فقال: "إن الملكات ال تحصل إال بتكرار األفعال؛ ألن الفعل يقوم أوال  
وتعود منه للذات صفة، ثم يتكرر فتكون حاال . ومعنى الحال أنها صفة غير 

 صفة راسخة". راسخة. ثم يزداد التكرار فتكون ملكة أي
وعلى العكس من ذلك، فقد تأثر كل من دي سوسير وتشومكسي بافتراض 
كانا وجود قدرة ذاتية كامنة في العقل اإلنساني، أو "غريزة" لغوية تتوارثها أجيال 
البشر أو بنية عميقة قوامها نسق معرفي كامن في العقل يربا بين المدخالت 

 والمخرجات.
طبيقي إلثبات صحة هذه الفرضية لجأ وفي غياب البحث العلمي الت

تشومسكي إلى التجريد الفلسفي إلثبات وجود هذه الغريزة لكي يفسر الكيفية التي 
يكتسب بها األطفال لغتهم األم، وذلك بتطويع هذه الغريزة للمطالب الخاصة للبيئة 

ضي اللغوية التي ينشأون فيها... وهكذا استحالت اللغة وفقا لهذا النموذج االفترا
إلى غريزة بشرية أو إنسانية عامة، مثلها مثل غيرها من الغرائز التي يشترك فيها 

 على اختالف أجناسهم ولغاتهم وبيئاتهم االجتماعية. الناس جميعا  

 استجابة ؟ مثير

 حصول الملكة اللسانية االستماع والتكرار والحفظ الموقف
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 كيساكتساب اللغة : نموذج عبدالقاهر ودي سوسير وتشوم
األسئلة المحورية  وفي إطار المنحى المعرفي، طرح تشومسكي مجموعة من

 التي تحتاج إلى جهود علم النفس المعرفي، ومن أهم هذه األسئلة ما يأتي:
. ما هذا النسق المعرفي أو البنية العميقة، وماذا بداخل عقل اإلنسان من 1

 معارف لغوية؟
 . كيف ينشأ هذا النسق . أو بمعنى آخر كيف يكتسب األطفال اللغة األم؟2     

المعرفة في االستماع والفهم، وفي النطق والحديث،      . كيف توظف هذه3
وفي التعرف على الرموز في القراءة والفهم؟    
. وما السر وراء الخاصية اإلبداعية للغة التي تجعلها قادرة على توليد عدد 4

 (28)ال نهائي من التعابير النحوية واللغوية؟

بنيوي التوليدي، بافتراض لقد اقترض علم النفس من علم اللغة هذا التوجه ال
وجود بنية عميقة داخل المخ البشري، لمعالجة المعلومات اللغوية وغير اللغوية. 

لفهم طبيعة عمل  ويتوقع أن تتخذ هذه البنية العميقة أو آليات الذهن اللغوي مدخال  
طاقات اإلدراك األخرى كاإلدراك السمعي، واإلدراك البصري، والحدس، والبصيرة 

 والقدرة على التخيل، وحسن التوقع...إلخ. النافذة،
لذلك يأمل علماء النفس )السيكولوجي( وعلماء دراسة وظائف األعضاء 
)الفسيولوجي( أن يؤدي كشف النقاب عن النشاط اللغوي لمخ اإلنسان        )أي 

 المدخالت
 األفكار والمعاني
 النفسية والنحوية

 

 

 العمليات
 البنية العميقة

؟
 

 

 

 المخرجات
 

 التعبير البليغ
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إلى إلقاء الضوء على السر الذي أودعه هللا في هذه المعجزة  العمليات( ولو جزئيا  
 عصية على الفهم ... أي المخ البشري.المست

 طريقة تربية الملكة اللسانية:
كي: كيف يتعلم الطفل سقد يكون من المناسب أن نعيد طرح سؤال تشوم

 اللغة؟ وكيف ينشأ هذا النسق المعرفي؟ أو كيف تبنى هذه الغريزة أو الملكة؟
ني أن بناء ". وهذا يعالسمع أو الملكات اللسانيةيقول العالمة ابن خلدون: "

 الغريزة والملكة اللغوية يبدأ باالستماع الجيد إلى النصوص الجميلة. 

 اللغة ملكة :
سبق أن قلنا إن دي سوسير وتشومسكي قد خالففا سفكنر الفذي اختصفر العمليفة 

بففإقرار أن هنففاك بنيففة معرفيففة عميقففة فففي مرحلففة  –المعرفيففة فففي المثيففر واالسففتجابة 
ن المثيفرات اللغويفة وبفين االسفتجابات أو ردود األفعفال العمليفات ، هفي التفي تفربا بفي

"غريفزة "     ، وقد استحالت هفذه البنيفة العميقفة ، عفن طريفق التجريفد الفلسففي ، إلفى
بشففرية" ، أو " ملكففة" إنسففانية" ، موجففودة لففدى كففل البشففر ، وأن المففخ اإلنسففاني يقففوم 

 تفسيره حتى اآلن .ببناء هذه الغريزة أو الملكة على نحو ما لم يستطع أحد 
وهنا نصل إلى ابن خلدون الذي قدم لنا في بداية القرن الثفامن الهجفري نظريتفه 
في بناء الملكة اللسانية ، والذي يرى أن أهداف تعلفم اللغفة ال تتحقفق إال إذا اكتسفب 

 ملكة اللغة " .المتعلم " 
ن عباااارة الماااتكلم عاااهفففي "  –كمفففا يقفففول ابفففن خلفففدون  –فاللغفففة ففففي المتعفففارف 

مقصوده. وتلك " العبارة " فعل لساني. فال باد أن تصاير ملكاة متقاررة فاي الع او 
 الفاعل لها " وهو اللسان " .
 تتكون الملكة باالستماع :

يقففول ابفففن خلفففدون " " ففففالمتكلم مفففن العففرب حفففين كانفففت ملكفففة اللغفففة العربيفففة  
يففة تعبيففرهم موجففودة  فففيهم يسففمع كففالم أهففل جيلففه ، وأسففاليبهم فففي مخاطبففاتهم ، وكيف
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عففن مقاصففدهم .. فيلقنهففا كففذلك ، ثففم ال يففزال سففماعه لففذلك يتجففدد فففي كففل لحظففة ، 
ومن كل متكلم ، واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكفة وصففة راسفخة ، ويكفون 
كأحفدهم ، وهكفذا تصفيرت األلسفن واللغفات مفن جيفل إلفى جيفل " ، وأبفرز مثفال علفى 

اميففة ويسففتخدمونها مثلنففا تمامففا بففدون مففنهج أو ذلففك أن أبناءنففا يتعلمففون اللهجففات الع
 معلم .

إذن ، فالملكة اللسانية التي كان يتمتع بها العفرب قفديما  لفم تكفن جبلفة وطبعفا  ، 
وإنمففا حصففلت لمففن حصففلت لففه نتيجففة للعففرف والعففادة ، والمعايشففة المسففتمرة للنطففق 

سفتماع إلفى اللغفة الفصيح في بيئة الفرد اللغوية. فالملكة الصحيحة تتكفون بتكفرار اال
 الفصيحة ، وممارستها كالما  وتحدثا  .

 كيف تفسد الملكة ؟
كيفففف فسفففدت " الملكفففة " ؟ يقفففول ابففففن خلفففدون : " فسفففدت هفففذه الملكفففة لمضففففر 

وسااابب فساااادها أن الناشااال مااان الجيااال صاااار يسااامع فاااي بمخفففالطتهم األعفففاجم ، 
، فيعبار بهاا  العبارة عن المقاصد كيفيات أخرى غيار الكيفياات التاي كاناع للعارب

عن مقصاوده ... ويسامع كيفياات العارب أي اا  ، فااختل  عليا، األمار ، وأخاذ مان 
هذه وهذه ، فاستحدث ملكة ) ثانياة  وكاناع ناقصاة عان األولاى. وهاذا هاو معناى 

. ولهفففذا كانفففت لغفففة قفففريش أفصفففح اللغفففات العربيفففة وأصفففرحها فسااااد اللساااان العرباااي
ولففففذلك كففففان أهففففل صففففناعة العربيففففة  لبعففففدهم عففففن بففففالد العجففففم مففففن جميففففع جهففففاتهم".

 يحتجون بها. لكن فساد اللسان العربي استمر في عصر ابفن خلفدون ، وازداد فسفادا  
 واضطرابا  مع تقدم الزمن حتى عصرنا الحاضر .
 كيف وضع النحو أو علم صناعة اإلعراب ؟

يقول ابن خلدون : " لما جاء اإلسالم وفارقوا ) أي المسفلمون ( الحجفاز لطلفب 
ملفك الففذي كففان فففي األمففم والففدول ، وخفالطوا العجففم ، تغيففرت تلففك الملكففة بمففا ألقففي ال

 –والسفففمع أبفففو الملكفففات اللسفففانية  –إليهفففا السفففمع مفففن المخالففففات التفففي للمسفففتعربين 
ففسفففدت بمفففا ألقفففى إليهفففا ممفففا يغايرهفففا ، لجنوحهفففا إليفففه باعتيفففاد السفففمع. وخشفففي أهفففل 

ويطفول العهفد بهفا ، فينغلفق القفرآن والحفديث  العلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسفا  ،
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علفففى الفهفففوم ، فاسفففتنبطوا مفففن مجفففاري كالمهفففم قفففوانين لتلفففك الملكفففة مطفففردة ، شفففبه 
الكليات والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكالم ، ويلحقون األشباه باألشفباه ، مثفل 

الداللفة بتغيفر أن الفاعل مرفوع ، والمفعفول منصفوب ، والمبتفدأ مرففوع. ثفم رأوا تغيفر 
حركفففات هفففذه الكلمفففات ، فاصففففطلحوا علفففى تسفففميته إعرابففففا . وتسفففمية الموجفففب لففففذلك 
التغيففففر عففففامال  ، وأمثففففال ذلففففك. وصففففارت كلهففففا اصففففطالحات خاصففففة بهففففم. فقيففففدوها 
بالكتففاب وجعلوهففا صففناعة لهففم مخصوصففة ، واصففطلحوا علففى تسففميتها بعلففم النحففو. 

ي كنانة. ويقفال بإشفارة مفن علفي رضفي وأول من كتب فيها أبو األسود الدؤلي من بن
هللا عنففففه. إلفففففى أن انتهففففت إلفففففى الخليففففل بفففففن أحمففففد الفراهيفففففدي أيففففام الرشفففففيد. فهفففففذب 
الصففناعة ، وكمفففل أبوابهففا. وأخفففذ عنففه سفففيبويه  فكمففل تفاريعهفففا واسففتكثر مفففن أدلتهفففا 
وشواهدها، ووضع فيها كتابه المشهور، الذي صار إماما  لكل ما كتب فيهفا مفن بعفد 

. 

 ة الملكة ال يحتاج إلى النحو :تربي
ثففم يفففدخل ابفففن خلففدون إلفففى جفففوهر المشففكلة ، ويتحفففدث عفففن صففلة النحفففو بهفففذه 

علام بكيفياة ال الملكة اللسانية، فيقول عن صفناعة العربيفة وقفوانين اإلعفراب إنهفا: " 
"، أي بفين  قاوانين الملكاة" و "  الملكاة" ثم يشرح الفكرة بالتفريق بين "  نفس كيفية

لنظففري ، والممارسفة العمليففة ، ويقففدم تمثفيال  لففذلك بمففن يجيفد " علففم الخياطففة " العلفم ا
مفففن يجيفففد " علفففم التجفففارة " وال يقفففدر علفففى ممارسفففتها. ففففإذا بوال يمارسفففها عمفففال  ، أو 

سفألته عنهففا شففرحها لففك خطففوة خطففوة ، ولففو طالبتفه بتنفيففذ مففا شففرح أو شففيء منففه لففم 
ل آخفففر أقفففرب إلفففى واقفففع القضفففية وهفففي يحكمفففه. ويؤكفففد ابفففن خلفففدون رأيفففه هفففذا بتمثيففف

العالقفففة بفففين النحفففو والملكفففة اللسفففانية فيقفففول: إن كثيفففرا  ممفففن درسفففوا النحفففو وتعمقفففوا 
أصففوله وفروعفففه وأفنفففوا أعمفففارهم فففي البحفففث عفففن مسفففائله ومشففاكله ولفففم يجيفففدوا هفففذه 
الملكفففة اللسفففانية، ال يسفففتطيعون التعبيفففر اللغفففوي الصفففحيح. بينمفففا كثيفففر مفففن الكتفففاب 

اء ممفففن أجفففادوا هفففذه الملكفففة يعبفففرون عمفففا يريفففدون بطالقفففة وسالسفففة وإن لفففم والشفففعر 
 يتعمقوا النحو وقضاياه .
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يوضح ابن خلدون هذه الق ية فاي فصال فاي المقدماة بعناوان : " فصال فاي 
أن ملكة هذا اللساان غيار صاناعة العربياة ومساتغنية عنهاا فاي التعلايم " والسابب 

 فة قاوانين هاذه الملكاة ومقاييساها خاصاةفي ذلك أن صناعة العربية إنما هي معر 
فليسع نفس الملكة ، وإنماا هاي بمثاباة مان ، ال نفس كيفية،  فهي علم بكيفية، 

. مثفففل أن يقفففول بصفففير ، وال يحكمهاااا عماااال   يعااارف صاااناعة مااان الصااانائع علماااا  
: الخياطفة هفي أن  -في التعبير عن بعض أنواعهفا  –بالخياطة غير محكم لملكتها 

ي خرت اإلبفرة ، ثفم يغرزهفا ففي لففق الثفوب مجتمعفين ، ويخرجهفا مفن يدخل الخيا ف
الجانب اآلخر بمقدار كفذا ، ثفم يردهفا إلفى حيفث ابتفدأت ويخرجهفا .. الفخ ، وهفو إذا 
طولفففب أن يعمفففل ذلفففك بيفففده ال يحكفففم منفففه شفففيئا. وكفففذا لفففو سفففئل عفففالم بالنجفففارة عفففن 

، وتمسفك بطرفففه تفصفيل الخشفب فيقفول : هففو أن تضفع المنشفار علففى رأس الخشفبة 
، وآخر قبالتك ممسك بطرفه اآلخر وتتعاقبانه بينكمفا ... إلفخ، وهفو إن طولفب بهفذا 

 العمل أو شيء منه لم يحكمه .
وهكذا العلم بقوانين اإلعراب مع هذه الملكة في نفسها ، فإن العلم بقاوانين " 

كثيفرا  وكفذلك تجفد  اإلعراب ، إنماا هاو علام بكيفياة العمال ) ولايس العمال نفسا،  .
مففن جهابففذة النحففاة والمهففرة فففي صففناعة العربيففة المحيطففين علمففا  بتلففك القففوانين ، إذا 
سففئل فففي كتابففة سففطرين إلففى أخيففه ، أو ذي مودتففه ، أو شففكوى ظالمففة ، أو قصففدا  
مفن قصففوده ، أخطففأ فيهففا عففن الصففواب، وأكثفر مففن اللحففن ، ولففم يجففد تففأليف الكففالم 

اليب اللسففان العربففي، وكففذا نجففد كثيففرا  ممففن لففذلك ، والعبففارة عففن المقصففود علففى أسفف
يحسففن هففذه الملكففة ، ويجيفففد الفنففين مففن المنظففوم والمنثفففور ، وهففو ال يحسففن إعفففراب 
الفاعففففل مففففن المفعففففول ، وال المفعففففول مففففن المجففففرور وال شففففيئا  مففففن قففففوانين صففففناعة 

فمن هذا تعلم أن تلك الملكاة هاي غيار صاناعة العربياة ، وأنهاا مساتغنية العربيفة. 
 . (29) ا بالجملة.عنه

 إذن فكيف تربَّى الملكة اللغوية في رأي ابن خلدون ؟
ال يملففك  –كمففا كففان األمففر فففي عهففد ابففن خلففدون  –لكففن المففتعلم العربيففة اآلن 

هففففذا المنففففا  اللغففففوي الصففففافي ، وذلففففك المشففففرب العففففذب المتففففاح الففففذي كففففان ميسففففورا  
في اللسفان العربفي. بفل ألجيال العرب قبل تسرب اللكنة وحدوث الخلا واالضطراب 
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العكففس هففو الصففحيح. إذ يحففيا بففه مففن كففل جانففب مففا يدفعففه دفعففا  عففن صففحة اللغففة 
وجمالها اجتماعيا وثقافيا  : استماعا  ، وقراءة ، وكتابة. ولم يعد ففي متنفاول يفده ذلفك 
النموذج المثالي الطيع األصفيل الفذي يلفتفه لفه المجتمفع فيحاكيفه ويحتذيفه دون تعمفد 

هففففذا هففففو حففففال المجتمففففع عمومففففا  ، فمففففاذا نعمففففل علففففى مسففففتوى المنففففاهج ! إذا كففففان 
 الدراسية على وجه الخصوص ؟ 

فيفه تربيفة الملكفة اللسفانية  تيرى ابن خلدون أنه بعفد أن انتهفى العهفد الفذي كانف
طبعففا  وسففليقة ، فإنففه ال بففد مففن اصففطناع المنففا  اللغففوي اصففطناعا  متعمففدا  ، واتخففاذ 

جادة الملكفة اللسفانية. فيقفول : " ووجفه التعلفيم لمفن يبتغفي الوسائل التي توصل إلى إ
هذه الملكة ويروم تحصيلها ، أن يأخذ نفسه بحففظ كالمهفم ) العفرب( القفديم الجفاري 
علفى أسففاليبهم مففن القفرآن والحففديث ، وكففالم السففلف ، ومخاطبفات فحففول العففرب فففي 

، حتففى يتنفزل لكثففرة أسفجاعهم وأشفعارهم ، وكلمففات المولفدين أيضفا  فففي سفائر فنفونهم 
حفظفففه لكالمهفففم مفففن المنظفففوم والمنثفففور منزلفففة مفففن نشفففأ بيفففنهم ، ولقفففن العبفففارة عفففن 
المقاصفففد مفففنهم ، ثفففم يتصفففف بعفففد ذلفففك ففففي التعبيفففر عمفففا ففففي ضفففميره علفففى حسفففب 
عبففارتهم ، وتففأليف كلمفففاتهم ، ومففا وعفففاه وحفظففه مففن أسفففاليبهم ، وترتيففب ألففففاظهم ، 

 االستعمال ، ويزداد بكثرتها رسوخا  ، وقوة.له هذه الملكة بهذا الحفظ و  فتحصل
ثم يربا بفين كثفرة المحففوظ واالسفتعمال وبفين قفوة التعبيفر بالغفة ونقفدا  ، فيقفول 
: " وعلى قدر المحفوظ وكثرة االستعمال تكون جودة المقفول المصفنوع نظمفا  ونثفرا  ، 
 ومففن حصففل علففى هففذه الملكففات فقففد حصففل علففى لغففة مضففر ، وهففو الناقففد البصففير
بالبالغففففة فيهففففا ، وهكففففذا يجففففب أن يكففففون تعلمهففففا ،  هللا يهففففدي مففففن يشففففاء بفضفففففله 

  (30)وكرمه".
 تكوين العادات اللغوية:

يقففول ابفففن خلفففدون : إن " الملكفففات ال تحصفففل إال بتكفففرار األفعفففال ، ألن الفعفففل 
يقوم أوال وتعود منه للذات صفة ، ثم يتكرر فتكفون حفاال  ، ومعنفى الحفال أنهفا صففة 

 (31)سخة ، ثم يزيد التكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة.غير را
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كما يري أن النصوص المختارة للدراسة والحفظ يجب أن تبث في ثناياها 
مسائل اللغة والنحو، بحيث يتعرف الدارس من خاللها على أهم قوانين العربية ، 

 فالملكة التحصلتربى من خالل نصوص تحفظ دون فهم ، "  ويؤكد أن الملكة ال
 " . من الحفظ دون الفهم

 
 ال قيمة لقواعد اإلعراب وحدها :

إذن فتربية الملكة ال يتوقف على حفظ القواعد ومعرفة اإلعراب وأواخر الكلم . 
فابن خلدون نفسه يقرر أن اإلعراب قد فقد من اللغة العربية في عهده. وأن فقدان 

. بل يمكن أن يعتاض عنه هذا اإلعراب لم يهدم أداء اللغة لمعناها الصحيح البليغ
 بما أسماه " قرائن الكالم ".

كما يقرر أن اللغة العربية على عهده " لم يفقد منها إال داللة الحركات على 
تعيين الفاعل من المفعفول. فاعتاضوا عنها بالتقديم والتأخير وبقرائن تدل على 

انها. ويبقى ما خصوصيات المقاصد. ألن األلفاظ بأعيانها دالة على المعاني بأعي
تقتضيه ، ويسمى " بساط الحال " محتاجا إلى ما يدل عليه. وكل معنى البد أن 
تكتنفه أحوال تخصه. فيجب أن تعتبر تلك األحوال في تأدية المقصود ، ألنها 
صفاته. وتلك األحوال في جميع األلسن أكثر ما يدل عليها بألفاظ تخصها بالوضع 

إنما يدل عليها بأحوال وكيفيات في تركيب األلفاظ . وأما في اللسان العربي ، ف
وتأليفها من تقديم وتأخير أو حذف أو حركة إعراب ، وقد يدل عليها بالحروف 

 غير المستقلة ".
ويؤكد ابن خلدون أن البالغة والبيان كانت ما تزال ديوان العرب ومذهبهم في 

اعة اإلعراب القاصرة عهده. وأنه ال يجب االلتفات " إلى خرفشة النحاة أهل صن
مداركهم عن التحقيق. حيث يزعمون أن البالغة لهذا العهد ) عهد ابن خلدون ( 

بما وقع في أواخر الكلم من فساد اإلعراب  ذهبت. وأن اللسان العربي فسد اعتبارا  
الذي يتدارسون قوانينه. وهي مقالة دسها التشيع في طباعهم ، وألقاها القصور في 

 (23)أفئدتهم " .
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 مايستفاد من النصوص السابقة :
من العرض السابق لتصور ابن خلدون في تربية الملكة اللسانية يمكن استنباط ما 

 يأتي :
لقد قرر ابن خلدون فكرته ، وهي أن تربية الملكة اللسانية ال يضرها عدم  :أوال   

جريئة ،  حفظ القواعد النحوية ، وفقدان اإلعراب ، إذ تغني عنه القرائن ، وهي فكرة
إذن  –لم يجرؤ أحد قبله أو بعده على القول بها على هذا النحو المتكامل . فهو 

وكما هو الحال في  –يرى أن فقدان اإلعراب من لغات األمصار في عهده  –
ليس بضائر لها، مادامت تؤدي مهمتها في الفهم واإلفهام وتوضيح  –لغتنا اآلن 

 المراد.
ه في إطار نظرته االجتماعية للغة على أنها " ملكة " قدم ابن خلدون تصور  : ثانيا  

تكتسب بالتعليم والمران والدربة ، ومادامت هذه " الملكة " قد تحققت للمستخدمين 
للغة في األمصار في عهدة ، فإنها تكون صحيحة بليغة بدون اإلعراب ، إذ فيها 

 من القرائن ما يغني عنه. 
" الملكة اللسانية " يمكن أن يستغنى عن حفظ يرى ابن خلدون أن تربية  : ثالثا   

القواعد والعالمات اإلعرابية في أداء المعنى، بما أسماه " القرائن الدالة على 
 خصوصيات المقاصد " كالتقديم والتأخير ، والحذف ، والحروف غير المستقلة .

ألصلية إن تربية " الملكة اللسانية " ال تتم إال من خالل حفظ النصوص ا : رابعا  
الراقية والشواهد الحية المتطورة " وعلي قدر المحفوظ ، وكثرة االستعمال ، تكون 

 جودة المصنوع نظما ونثرا ، وهكذا ينبغي أن يكون تعلمها " .
أن يتم تناول النصوص كما تنطق فعال ، وأن تتم دراستها من حيث  : خامسا  

ب والداللة ، فهذا هو مستوى األصوات ، والحروف ، وبنية الكلمة ، والتركي
 المفهوم الحديث للنحو .

إن " الملكة اللسانية " ال تربى من خالل نصوص تحفظ دون فهم ،  : سادسا  
 فالملكة ال تحصل من الحفظ دون الفهم .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 134 

 تحويل فكرة ابن خلدون إلى منهج وطريقة متكاملين :

ن تتم من خالل إن تربية " الملكة اللسانية " وفقا لنظرية ابن خلدون ، يمكن أ
ه ، على النحو تتطبيق أسلوب في تخطيا المنهج ، وتنفيذه ، وتقويمه ، ومتابع

 التالي :

 النظرية السلوكية في التدريس :
أثرت النظرية السلوكية ببعديها القديم والحديث في المداخل التي اتبعت في 

صوص. تدريس اللغات األم عموما ، وفي تدريس اللغات الثانية على وجه الخ
السمعية " "، والطريقة الطريقة المباشرةحيث نرى التأثير واضحا فيما يسمى " 

 " في تعليم اللغات لغير الناطقين بها .الشفوية
فالنظرية السلوكية ترى أن عملية تعلم اللغة عبارة عن استقبال مثير ،  -

ن وإصدار استجابة. وأن تعزيز استجابات معينة يؤدي إلى تكرارها حتى تتكو 
العادات اللغوية على حد تعبير سكنر وأنصاره ، أو حتى تتكون الملكة على حد 

 تعبير ابن خلدون .
 اللغة نظام صوتي كالمي، وليست كتابة. واإلنسان يتعلم اللغة بدءا   -

باالستماع إليها، ثم نطق أصواتها قبل التعرض لشكلها المكتوب. فالفرد يتعلم اللغة 
 م ، ثم القراءة فالكتابة .باالستماع فالكال بدءا  

تعلم اللغة يبدأ بالمحاكاة، والتذكر، والحفظ، واكتساب العادات بمثل  -
 اكتساب العادات االجتماعية عن طريق التدريب والتعزيز .

وليس " العلم بكيفية " أوال ،  تعليم اللغة هو تعليم " النفس كيفية " أوال   -
للغة " وليس " عن اللغة "، حسب التعبير حسب تعبير ابن خلدون. أو هو " تعليم ا

السلوكي الحديث . ولذلك يجب تدريب المتعلم على الممارسة اللغوية وليس على 
 تعلم القواعد .
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تعليم اللغة مستغن عن تعليم النحو الذي هو معرفة أواخر الكلم، في  -
خصصة عبارة ابن خلدون . وهو أمر يمكن أن يؤجل إلى المستويات العليا أو المت

في دراسة اللغة . فالفرد يمكن أن يتعلم اللغة الثانية بالمحاكاة كما يتعلم الطفل 
 لغته األم.
الفرد يتعلم ثقافة اللغة من خالل النصوص والعبارات التي تحكي  -

عن  اعادات الشعوب وتقاليدها وأساليب حياتها ، وفنونها وآدابها وكل ما يميزه
 غيرها.

اللغة ذاتها، وليس من خالل لغات أخرى ، اللغة تعلم من خالل  -
فالمتعلم البد أن يفكر باللغة التي يتعلمها من خالل منهجها الفكري ونظامها 

 الداللي.
البد من اصطناع بيئة لغوية طبيعية؛ حيث تدرس النصوص واألمثلة  -

والشواهد في مواقف طبيعية ترتبا بمدلوالت النصوص، أو عن طريق تمثيل 
عن طريق تعلم األشياء الموجودة بالفعل في البيئة التي يوجد فيها  األدوار، أو

 المتعلم، كما في الطريقة المباشرة لتعليم اللغات لغير الناطقين بها.
إن الفرد يتعلم لغته الثانية كما يتعلم الطفل لغته األولى، أي عن طريق  -

لغة في الحياة أساس الربا المباشر بين األسماء والمسميات . فاالستخدام الفعلي ل
 التعلم .

يتم تعليم النحو بأسلوب غير مباشر من خالل التعبيرات المحكمة  -
 والنصوص الجميلة التي يتم تكرار االستماع إليها وممارستها.

تنمية قدرة المتعلم على المحاكاة، والنطق الصحيح، واكتساب مهارات  -
والقدرة على القياس  الكالم، يفوق االهتمام بتنمية المهارات العقلية ،

 (33)واالستقراء واالستنتاج.

 طريقة التدريس :
 يترتب على المنطلقات السابقة أن تسير طريقة التدريس غالبا كما يأتي :
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تدريب المتعلم على مهارات االستماع الجيد ثم مهارات الكالم السليم . ثم  – 1
 قرأه . تدريبه على قراءة ما استمع إليه وتحدث به ، ثم كتابة ما

تدريب المتعلم على عادات االستماع الجيد، والكالم السليم، وتعزيز هذه  – 2
 العادات.

يعلم النحو من خالل األنماط اللغوية التي استمع إليها وتكلم بها ، وليس عن  – 3
طريق عزل القواعد النحوية عن النصوص الواردة بها. وال تعلم إال القواعد الواردة 

لوحدث إغفال لبعض القواعد النحوية؛ على اعتبار أن القواعد في النصوص، حتى 
 التي ال ترد في لغة الحياة الضرورة لدراستها لغير المتخصصين.

 النظرية المعرفية 
يستند إلى  0000تشير النظرية المعرفية "إلى تصور نظري لتعليم اللغات 
وية سابقة على األداء الفهم الواعى لنظام اللغة كشرط إلتقانها . وأن الكفاية اللغ

 (34). اللغوي وشرط لحدوث، "

وهذا يعني أن يتوافر لدى المتعلم درجة من السيطرة الواعية على النظام 
األساسي للغة، حتى تنمو لديه امكانات استعمالها بسهولة ويسر في مواقف 

 طبيعية .
على  فتعلم اللغة وفقا لهذه النظرية هو عملية ذهنية واعية الكتساب القدرة

السيطرة على األنماط الصوتية والنحوية والمعجمية للغة ، وذلك من خالل تحليل 
 (35) هذه األنماط باعتبارها محتوى معرفيا .

نشاط ذهني . يعتمد على قدرة الفرد االبتكارية في  –إذن  –فالتعلم 
استخدامه للقليل الذي تعلمه في مواقف جديدة . وهكذا نحس بمذاق النحو 

 ي التوليدي لتشومسكي في هذه النظرية .التحويل

 منطلقات هذه النظرية :
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تعتمد هذه النظرية كما يذكر رشدي طعيمة على عدة منطلقات ، من أهمها 
 : يما يأت

اللغة الحية محكومة بقواعد أو نظم ثابتة . وتعلم اللغة عملية إدراك عقلي واع  – 1
د على ابتكار جمل وعبارات لم لنظامها . واستخدام اللغة يعتمد على قدرة الفر 

 يسبق له سماعها أو استخدامها.
إن قواعد اللغة ثابتة في نفوسنا. فقدرتنا على استعمال اللغة ليس سببه هو أننا  -2

بشكل آلي بحت ، ولكن في قدرتنا الذهنية على تطبيق قواعد  هنكرر ما سمعنا
رنج ، يتقنها الفرد إن تعلمها ثابتة على أمثلة متغيرة . فقواعد اللغة مثل قواعد الشط

 في موقف طبيعي يمارس فيه بالفعل هذه القواعد.
اإلنسان خاصة مزود بالقدرة على تعلم اللغات . إن تعلم اللغة صفة إنسانية   – 3

فهو موجود في االنساق البيولوجية لإلنسان . فتعلم اللغة أمر يمكن أن يحدث في 
 ذ مكانة في موقف ذي معنى لديه .أي وقت من حياة اإلنسان مادام قد أخ

إن تعلم اللغة يتضمن التفكير بها . وإن الممارسة الواعية للغة هي تلك التي  – 4
 (36)تتم في إطار من المعنى وليس في مجرد التدريب اآللى عليها . 

خاصا  بتعليم المهارات اللغوية األربع في  تولى هذه النظرية المعرفية اهتماما   – 5
 .وقت واحد

تعتبر السيطرة على نظام اللغة شرطا لممارستها . وهذا يعنى ضرورة السيطرة  – 6
 على األنظمة الصوتية والمعجمية باإلضافة إلى نظام القواعد النحوية.

تعتمد هذه النظرية على عنصر الفهم ، الذي يعنى أن تكون الممارسة اللغوية  – 7
ت نمطية مكررة دون معرفة لألسباب آليا  لتدريبا ممارسة واعية، وليست تكرارا  

 الحقيقية وراءها.
الممارس للغة من خالل هذه النظرية لديه مصفاة ، تمر من خاللها الممارسة  – 8

 (37)اللغوية قبل وقوعها.
 دور النحو في التدريس :
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يتحتم على الطالب اإللمام بالنظام الصوتي والنحوي والصرفي والمعجمي كي  – 1
 اللغة العربية وهو على وعي بنظامها . يتمكن من ممارسة

"بالمنظَّم المتقدم"   ىيسير الدرس وفق الطريقة االستنباطية ، أو وفق ما يسم – 2
أو "المنظَّمات المتقدمة" التي تهدف إلى "مساعدة الطالب على تحقيق بنية معرفية 

لسابقة تتصف بالثبات ، والوضوح، والتنظيم، وربا المادة التعليمية بالخبرات ا
للطالب. وتهيئة كل الظروف الممكنة التي تجعل التعليم ذا معنى، وتسهل مهمة 
نمو المفاهيم الوظيفية ، وإيضاح المفاهيم الغامضة ، وربطها بالبنية المعرفية 

 للمتعلم .
االعتماد على صيغ منظمة ومالئمة  أولهماتعتمد هذه الطريقة على أمرين :  – 3

يم المفاهيم المعرفية، وتقديم المفاهيم بشكل متدرج في لتفكير المتعلم عند تقد
، ربا المادة التعليمية بحياة المتعلم، أي تقديمها واألمر اآلخرعموميتها وشمولها، 

 (38)من خالل ما هو مفيد عنده 

تقدم النصوص في مواقف ذات معنى لدى المتعلم ، ويحتوي على  - 4
ه النصوص يتم عرض هذه المفاهيم المفاهيم المراد شرحها. عن طريق شرح هذ

والقواعد، وتوضيح أبعاد النظام اللغوي للغة العربية. ثم يأتي التطبيق في مواقف 
 تشتمل على نصوص وحوارات وألعاب لغوية .. إلخ.

إن الهدف ليس هو حصر المواقف التي يمكن أن يمر بها الطالب ثم  - 5
الهدف هو تدريب المتعلم على التدريب عليها كما في النظرية السلوكية. لكن 

االستخدام الواعي للقاعدة في مواقف جديدة يصعب توقعها أو التنبؤ بها أوحصرها. 
وهنا تلتقي النظرية المعرفية مع نظرية النَّْظم ونظرية النحو التوليدي؛ حيث يتم 
تطبيق القاعدة الواحدة في مواقف غير محدودة وغير متوقعة. وهنا يكون القياس 

 ويل واالبتكار.والتح
لهذه النظرية على تنمية القدرة الذهنية عند الطالب،  التركيز في التدريس وفقا   -6

وتدريبه على قواعد االستنتاج واالستقراء وعلى مبادئ التعميم والتطبيق من خالل 
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شرح مفصل للقواعد وتفسيرها حتى تتضح في ذهن المتعلم. فالتعلم الواعي لقواعد 
 لممارستها. وفهم القواعد ال بد أن يسبق التطبيق عليها.  اللغة شرط أساسي

بما أن التعليم في هذه النظرية يبدأ بالفهم الواعي للمفاهيم النحوية فالممارسة  -7
عليها، فإن الكتب المقررة على الطالب تسير على أساس المنهج االستنباطي أو 

 القياسي، الذي يبدأ بعرض المفاهيم ثم التدريب عليها.
 الدرس يبدأ بعرض مادة جديدة، وتمرينات عليها، ثم أنشطة لغوية تطبيقية. -8
كل المهارات تعلم في وقت واحد. تبدأ بعرض المادة المراد تعلمها، ثم  -9

االستماع إلى النص أو الموقف االتصالي، والتدريب على استنتاج ما فيه من 
 اسبة لنوعية المتعلمين.مفاهيم، ثم تطبيق هذه المفاهيم على مواقف جديدة من

 طريقة التدريس وموقع النحو فيها:
نعرض فيما يلي طريقة مقترحة تقوم على أساس االستفادة من مميزات 
النظريات البنيوية، والسلوكية، والمعرفية. وتتكون من ثالث مراحل : التخطي ، 

 والتنفيذ، والمتابعة.
المقررة لفئة المتعلمين يد القواعد النحوية ديتم تح أوال مرحلة التخطي :

حسب الهدف من التعلم، وحسب نوعية الدارسين وخبراتهم السابقة، وبما يتسق مع 
منطق النظام في اللغة العربية. يتم اختيار النصوص الجميلة المناسبة، والتي 
تتسق مع حركة الحياة وثقافة اللغة العربية. ويتم الربا بين هذين على اعتبار أن 

 المقررة سيتم استنباطا  واستنتاجا  واستقراء من خالل هذه النصوص.تعلم القواعد 
لكل مرحلة أو لكل صف  -يتم تناول النصوص المناسبة ثانيا: التنفيذ

بالدراسة والفهم، والتحليل، والتفسير، والنقد والتقويم، واستنباط القواعد  -دراسي 
 المقررة، من خالل اإلجراءات االتية:

للمعنى، مرة أو  نطقا  جيدا  ممثال   منطوقا   االستماع إلى النص -1
مرتين، ثم مناقشة فكرته العامة، وأفكاره الرئيسية، والتعرف على 

 قائل النص ومناسبة قوله.
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التدريب على قراءة النص قراءة جهرية، مع التركيز على معالجة  -2
 الجوانب الصوتية، واللفظية، والتركيبية من حيث معناها ومبناها.

ى نظام اللغة وقوانين اإلعراب المناسبة لهذه المرحلة أو الوقوف عل -3
لهذا الصف كما هي موجودة في النص مع التركيز على أسس 
االستنتاج وقواعد االستقراء، وقواعد التعميم لنظام اللغة، ومجاالت 

 التطبيق.

قراءة النص قراءة صامتة، دفعة واحدة، أو على دفعات، بحيث  -4
ة، ثم تناوله بالدراسة، والتحليل، تحمل كل دفعة فكرة رئيسي

 والتفسير، والنقد والتقويم.

 الوقوف على المعايير والقيم ونواحي الجمال في النص وقواعد ذلك. -5

جيدا  )إن كان من القرآن أو السنة أو األدب  حفظ النص حفظا   -6
شعره ونثره(، بحيث ينطبع في نفس المتعلم، فيقتبس منه، وينسج 

 وكتابته.على منواله في كالمه 

 التعبير كتابة عن موضوع النص بعد دراسته والقراءة حوله. -7

وتتمثل في تقويم  األولى، ويتم في خطوتين : ثالثا: التقويم والمتابعة
 تعبير التالميذ وفقا للمعايير التالية:

 سالمة النطق واإللقاء -أ
 سالمة الكتابة ووضوح الخا.  -ب 
 و والصرف(سالمة األسلوب )كل ما يتصل بالنح -ج

 سالمة المعاني. -د
 تكامل المعاني. -هف
 منطقية العرض. -و
 جمال المعنى والمبنى. -ز
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وتتمثل في معالجة األخطاء اللغوية الشائعة في تعبير  الخطوة الثانية:
التالميذ من حيث المبنى والمعنى أثناء التدريس وفيما يلي ذلك من 

 دروس. وهنا يجب مالحظة عدة أمور مهمة:
من  نيجب التعرض لبعض قضايا النحو ذات األهمية للدراسي أنه .1

خالل إطار لغوي متكامل، سواء كانت قضايا متصلة باألصوات 
وداللة األلفاظ والتراكيب أو كانت متصلة ببعض األساليب النحوية 

 أو البالغية.
أنه يجب االكتفاء في المرحلة االبتدائية بدراسة مكونات الجملة  .2

كما ترد في النصوص، على أن يتم تفصيل ذلك العربية عامة، و 
 في المراحل التالية.

ال يخصص لكل مفهوم نحوي نص قائم بذاته، حتى ال تلوى أعناق  .3
النصوص أو تصطنع لخدمة النحو، وإنما يدرس في كل نص ما 

 يحتويه من األساليب النحوية والبالغية المنشودة.

قة في النص، دون أن يتم دراسة األساليب النحوية كما هي منطو  .4
التعرض للحذف أو التقدير أو عوامل اإلعراب في مراحل التعليم 

 العام.

أن يحاط المتعلم ببيئة لغوية عربية سليمة في كل جوانب المؤسسة  .5
 التعليمية التي ينتمي إليها.

 
 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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