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الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل كعمى آلو كصحبو أجمعيف كبعد، 

فإنني ألشكر لممجمع الكريـ أف أتاح لي الفرصة لمتحٌدث في ىذا المكضكع، 
كالمقاء بكـ في ىذه األمسية الطيبة، حكؿ مكضكع بالغ األىمٌية، مكضكع تعميـ 

المغة العربٌية في مرحمة التعميـ العاـ، كٌلما كاف المكضكع كاسعان، متعٌدد الجكانب، 
عف - في ىذا المقاـ- رٍحب اآلفاؽ، فقد رأيت أف أجتزئ، مكثٌفان االىتماـ، كالحديث

الكتب المدرسٌية التي أعدتيا كزارة التربية كالتعميـ في األردف، لتدريس المغة العربٌية 
: في مدارسيا، كذلؾ لما ليذه الكتب مف أىمٌية، منيا

أىميَّتييا في التأسيس المغكٌم الالـز لبناء ثقافة لغكٌية، عاٌمة، يحتاج إلييا - 
الناشئ في استيعاب بقٌية الكتب الميعىٌدة لتدريس المكاد األخرل، كالتربٌية اإلسالمٌية، 

كالرياضيات، كفركع العمـ األخرل، فضالن عمى أىمٌيتيا في تأسيس قاعدة لغكٌية 
يكاجو بيا الناشئ متطٌمبات الحياة العاٌمة الحرة، كقراءة الصحيفة كالمجمة كالقصة، 

كاتبان، أك صانعان، أك - فيما بعد- كمكاجية المتطمبات الكظيفٌية، حيف يصبح
. مكٌظفان في أم مجاؿ مف مجاالت الحياة

أىٌميةي ىذه الكتب في تسديد خيطى المدرس، كتكجييو، إلى ما ينبغي أف - 
وو  لمناشئة " كيفان "ك"كٌما "يقدمو مف ماٌدة لغكٌية كمعرفٌية عامة، في أسمكب مكجَّ

جميعان، بتكازف مدركس نفسٌيان كاجتماعيان، بما ييحٌقؽ ربطيـ بالحاضر كالماضي، 
كتزداد أىمٌية ىذه الكتب، كمٌما زاد إحساسنا بضعؼ . كيستشرؼ بيـ المستقبؿ

. التعميـ العاـ

كتب تعميـ العربٌية في المدارس أساس ينبغي أف تيراجع أركانو، لتيرىٌسخ،  كي
كتيدٌعـ بما يؤٌىميا لتحمؿ ما عسى أف يضاؼ إلييا، مما تتطمبو حياة أصبحت 

تمكج بألكاف المعرفة، كتذرك قممىيا رياحي التغيير؛ كما يمكف أف تيراجع أركانو، أك 
بعضيا لفحص ما عسى أف يككف قد ظير مف خمؿ فيما بيني عمييا، مما قد يظير 
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جمٌيان في التمميذ الغٌض، أك في الطالب الجامعٌي، الذم قد يىٍمحف فيككف لحنو مف 
الكبائر في النحك، كالصرؼ، كالكتابة؛ أك حيف يكتب فال يكاد ييبيف، فكأنو لـ 

ككثيران ما كانت الشككل ممتدة مف إحساسنا . يىٍدرس قكاعد الخط كال اإلمالء
. بضعؼ التمميذ إلى ضعؼ المكظؼ، بىٍمو المدرس نفسو

كعمى أىمية الكتاب المدرسٌي، فإف الخمؿ ربما ال ييٍؤتى مف ًقبمو، فثمة أىمية 
ٍسـ المنياج الذم بيني عميو الكتاب المدرسي أصالن، فثمة مناىج  بالغة تعكد إلى رى

الغرض  عربٌية أك غير عربٌية  تىدىخَّؿ في رسـ خطتيا اليدؼ السياسٌي الراجح، أك
المنحاز، كيظير ىذا جميان حيف يتدخؿ راسـ المنياج في تحديد مكاصفات 
النصكص المرغكب فييا، أك النصكص الممنكعة، أك شبو الممنكعة، ًطٍبقان 

. لمقاييس محددةو سابقان، يخضع بعضيا العتبارات غير تعميمية

كقد يككف الخمؿ مف المدرس، فمك أف المنياج كاف متكازنان، كالكتاب 
المدرسي قد تكافرت فيو مكاصفات الجكدة، بىٍيد أف المدرس كاف ضعيفان، فعندئذو 
يككف الضعؼ كالمعاناة قد ىبت ريحيما مف قبؿ المدرس، كىذا ما أٌكدتو بعض 

، (39-34ص) 1978الدراسات الميدانية التي أيجريت في األردف، كدراسة عمياف 
، (51-5ص) 1983، كالخطيب (253-246ص) 1976كدراسة استيتية 

. ()(5ص) 1990بداح إ، ك(54-48ص) 1984كالنجار 

إٌف العممٌية التعميمٌية عممٌية معقدة، كعناصرىا كثيرة، منيا الطالب، كالمنياج، 
 ، كعددي الساعات المخٌصصة لمتدريس، كضغط المقررات األخرل، كالكتابي

                                                           

مستكل التحصيؿ في النحك عند طمبة تخصص المغة العربية في معاىد المعمميف كالمعممات في "ىشاـ عمياف  (1)
". األردف

". األخطاء الشائعة لدل الطمبة في قكاعد المغة العربية في نياية المرحمة الثانكية في األردف"     سمير استيتية 
. مقياس فعالية تعميـ الميارات النحكية المقررة لممرحمة االبتدائية في األردف "    محمد إبراىيـ الخطيب 
". = كفاية تدريس قكاعد المغة العربية في المرحمة اإلعدادية في األردف"    محمد أحمد النجار 

". مستكل األداء النحكم عند طمبة المرحمة الثانكية في األردف. "فكزية إبداح=     
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كالمٌدرس، كطريقة التدريس، كالنشاط المنيجي، كغير المنيجي، كجك المدرسة، 
ـٌ، بما في ذلؾ الصحبة، كالجكار،  كالبيت، كالعالقة بينيما، كالكسط االجتماعٌي العا
.. ككسائؿ اإلعالـ، كمستكل الدخؿ، كالتككيف النفسي، كالفركؽ الفردٌية كاالجتماعية

التي يؤٌثر بعضيا في بعض، كتتفاعؿ  كغير ذلؾ مف العناصر المتكاشجة،
تفاعالت شتٌى، فتسفر عف نتائج معقدة، تحتاج في قياسيا كتقكيميا إلى 

تخٌصصات كثيرة، كدراسات متعددة، يشترؾ فييا المتخٌصصكف في المغة كالتربية 
. كغيرىـ… كًعٍممي النفس كاالجتماع

كسيككف تركيزم مف الكتاب المدرٌسي، عمى الجانب المغكٌم، كىذا يعني أف 
في ىذه الكتب، كال - ميما كاف نكعيا- دراستي ىذه ال تتسع لمحديث عف القيـ 

فحديثي لف يككف عف مكضكعو، أىك " النص"فإف تحٌدثت عف . عف ًنسىب تكزيعيا
إٍذ ما يعنيني  .في األمكمة، أـ في االقتصاد، أـ عف الربيع، أـ العادات االجتماعٌية

أـ صعبة؟ أتناسب المستكل … أسيمةه لغة النص في مفرداتو كتراكيبو كأساليبو: ىك
الذم قيٌدمت إليو أـ ال تناسبو؟ كال يقمؿ ىذا مف أىمٌية ما لـ تركز عميو ىذه 

.  الدراسة

كسكؼ يككف حديثي عف الكتب المدرسٌية مشتمالن بعض األنظار المكازنة 
بيف الكتب المدرسية المعنية بتدريس العربية مف بداية العقد األخير مف القرف 

العشريف إلى يكمنا ىذا، كتمؾ الكتب التي كانت تيٌدرس في العقديف السابقيف قبؿ 
الكتاب :  كسكؼ أشير إلى أم مف الكتب المقررة حاليان باسـ،ذلؾ مف القرف نفسو

 كقد مضى عمى ،الحالي، كىي تمؾ التي أعدىا مجمع المغة العربية األردني
تدريسيا نحك عقد مف الزماف، كأما الكتب التي كانت تدرس قبؿ ىذه فأشير إلى 

. أٌم منيا باسـ المقرر السابؽ

كتنبع أىمٌية المكازنة بيف الكتب المدرسية مف الرغبة في الكقكؼ عمى 
االرتقاء بمستكل الكتاب المدرسي، في ىذه العقكد الثالثة األخيرة التي ترٌبى عمييا 



 219 

. ـ حتى اآلف1970جيؿ مف األبناء كاآلباء، منذ سنة 

ككاف بكدم لك أف المجاؿ اتسع لتحقؽ ىذه الدراسة طمكحان، كاف كما يزاؿ، 
يراكد النفس، بأف تيٍدرىس المناىج كالكتب في خط تطٌكرم منذ بداية تأسيس التعميـ 

إلى أيف : النظامٌي في األردف إلى يكمنا ىذا، كذلؾ حتى نعرؼ في كؿ مرحمة
كصمنا؟ كمف أيف ينبغي أف نبدأ؟ كماذا ينبغي أف نٌطكر؟ 

ككاف مف الطمكح الذم لـ يٌتسع لو كقت ىذه المحاضرة، أف ييمتفت إلى 
كيؼ : الكاقع المغكٌم، في الكتب المدرسٌية غير المخٌصصة لتعميـ العربٌية، لنرل

كلذا فإني أعتذر عف .. تككف العناية بالمغة في كتاب التاريخ، كاألحياء، كالجغرافيا،
. عدـ الكفاء بذلؾ عمى أىميتو

عف عدـ مكازنة تجاربنا المحمٌية ىنا في -أيضان -كأعتذر في ىذا المقاـ 
األردف، بتجارب أشٌقائنا في دكؿ أخرل، كبتجارب غيرنا مف األمـ التي تىقىدَّـ فييا 
البحث المغكٌم، كبتجارب تعميـ المغات، لنفيد مف طرائؽ أىميا في إخراج كتبيـ، 

إلى غير ذلؾ مما يختصر عمينا الطريؽ، كييثرم .. كتنكيع تمريناتيا، ككسائميا
. تجربتنا، كىي تجربة متكاضعة تحتاج إلى جيد كخبرة كتمكيؿ

:  كسكؼ أحصر المحاكر المستيدفة في األمكر اآلتية

 الخط، كالضبط بالشكؿ، كاإلخراج، كعالمات الترقيـ، كاألخطاء المطبعٌية، 
ـٌ أينيي حديثي بتطمعات لما  كالحركؼ كالمقاطع، كالنصكص، كالنحك كالصرؼ، ث

.  يينتظر تحقيقو في التعديؿ القادـ لكتب تعميـ العربٌية في مرحمة التعميـ العاـٌ 

الخـــط 

ًمٌما يؤخذ عمى الكتب التأسيسٌية في المقرر السابؽ أنيا استعممت نكعيف مف 
 كما أدرم ما الحكمة مف أف نيدىرَّس الطفؿ ،خطَّ النسخ، كخطَّ الرُّقعة: الخطكط
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المبتدئ الدرس بخط النسخ، فإذا طمبنا منو أف يكتب كاف طمبنا أف يكتب بخط 
الرقعة؟ أمىا كاف األكلى أف نيرىٌسخ القراءة بالكتابة، مف خالؿ مزاكلتيا بنكع كاحد مف 
، كأسيؿ، كأكضح، كىك الخط المعتاد  الخطكط؟ كال شؾ في أف خط النسخ أفضؿي

فمماذا ال نىدىع … في كتابة الكتب كقصص األطفاؿ كالكبار، كالصحؼ كالمجالت
ألف يتعٌممو التمميذ قراءة ككتابة؟ فترانا - كبخاٌصة في الصفكؼ األكلى- الفرصة

نطمب منو أف يقرأ خط النسخ كيكتب بخط الرقعة، دكف مباالة بما قد يترتب عمى 
ذلؾ مف تشكيش يعيؽ القراءة السمسة، فيحيميا إلى قراءة مترددة بيف ما اعتاده في 

! درس القراءة، كما ييطمب منو في درس الكتابة

إف اليدؼ مف ذلؾ أف يعرؼ خطيف ال خطان كاحدان، فيذا ىدؼ : أٌما أف يقاؿ
قَّؽ ىذا . يمكف أف يطمح إليو في مرحمة متقٌدمة، كليس في الصفكؼ األكلى كقد تىحى

اليدؼ في الكتاب المقرر الذم أعده مجمعنا، إذ اعتمد خط النسخ كحده في 
. الصفكؼ التأسيسٌية األكلى

كٌمما زاد ازدكاجٌية الخط تعقيدان في المقرر السابؽ، أف عيًيدى في كتابة 
النصكص المعٌدة لمتدريب عمى الكتابة كاإلمالء، إلى خطاط يكتبيا بخطو اليدكٌم، 
فجاء خط الرقعة عنده متفاكت المستكل، فأحيانان يككف جميالن كاضحان، كأحيانان تًقٌؿ 
درجة جمالو ككضكحو، إلى درجةو قد يىظٌف معيا التمميذ أف الشكؿ الذم ريسـ بو 

كفضالن عمى ىذا فإف السطكر قد . الحرؼ، يمٌثؿ حرفان جديدان لـ يعيده مف قبؿ
 المقرر السابؽ 2 القراءة، الصؼ الثالث، ج:انظر)شٌكش بعضيا عمى بعض 

(. 127 ص10ط

كمٌما زاد التشكيش أف الحركؼ مضبكطة بالشكؿ ضبطان شامالن، كقد كاف 
الشكؿ ميٍشًكالن، إذ تفاكتت فيو أشكاؿ الحركات ًصغران كًكبىران، جماالن كقبحان، كما 
تفاكتت في مكاقعيا مف الحركؼ، كأف تتقٌدـ الحركة في مكقعيا مف الحرؼ أك 

تتأخر، ككذا الكممات، فقد تىٍدخيؿ كممة في حٌيز كممة أخرل أك تبتعد عنيا فكؽ ما 
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، أك كأف يأتي مقطع مف الكممة مكىمان في بعده عنيا أنو كممة أخرل  انظر )يمـز
(. 8سطر 100 ص2القراءة لمصؼ الثالث، ج: مثالن 

إف ىذه ىمكـه جانبٌية تضاؼ إلى ىمكـ المدرس كتيٍثقمو، إذ أصبح الخط 
. كالضبط بالشكؿ ميعينان عميو، ال معينان لو في أداء مىيىٌمتو

كمف مظاىر عدـ المنيجٌية في الكتابة أف ييٍمزج خط الرقعة بمالمح مف خط 
 القراءة ، لمصؼ :انظر )النسخ أحيانان، كىك تطعيـ لـ يىٍبد منظمان أك مدركسان 

(. 21 ص13 ط1الثاني ج

 أما الكممات كالجمؿ التي ،كقد بدا سكء الخٌط جمٌيان فيما كيتب بالخط اليدكمٌ 
كتبت بخط النسخ آلٌيان، فجاءت منتظمة متماثمة الحركؼ، كمكضعي الحركات مف 
الحركؼ مناسب، كما كانت المسافة بيف السطكر كافية، فال ييشىٌكش سطر عمى 

كقد أصبحت - آخر، كال كممة عمى أخرل، كفي ىذا ما يؤكد أف الكتابة اآللٌية
فحتى النقاط فكؽ الحركؼ كانت تقترب في ، تىٍفضؿ الخط اليدكٌم تعميٌميان - متاحةن 

 السطر 29 ص2القراءة لمصؼ الثالث ج)أشكاليا أحيانان مف أشكاؿ الحركات 
ٌد ىذه األخطاء الفادحة في ىذه الصفكؼ التأسيسٌية إلى عدـ ،(األخير  ككاف مىرى

انضباط الخط، أك إلى إضافة بعض الحركات اليدكٌية الناقصة إلى كممات كيتبت 
 :، كانظر14 سطر28 ص2ث، جؿ القراءة لمصؼ الثا:انظر)بخط النسخ اآللي 

. (، كغيرىا2،8سطر29ص

كمف أمثمة الغمكض التي نجدىا في المقرر السابؽ أف تتداخؿ األحرؼ 
عمى نحك جاءت فيو  (أقرأي قصصان )كالحركات تداخالن ميمبسان، كأف تيكتب عبارة 

 1القراءة لمصؼ الثالث ج). حركة أقرأ، كىي الضمة، فكؽ القاؼ مف قصصان 
 كقد بدت بعض األحرؼ المنفصمة ممتصقة بما بعدىا، كما في ،(4 سطر9ص

 19المرجع السابؽ ص)التي جاءت  فييا الذاؿ ممتصقة بالياء  (ىذه)كممة 
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كقد يىٍرشؽ الخطاط الحركات رشقان عشكائيان  (6 سطر 52ص) : كانظر،(4سطر
عمى الحركؼ، فييشىٌكؿ األلؼ في اإلسالمٌية بالكسرة، كال يضع ليا ىمزة القطع، 

مَّؿ  كال  (3 سطر21المرجع السابؽ ص)باأللؼ الصغيرة فكقيا  (إلى)كقد تيجى
نفسىيا ال تىحظى بيا في  (إلى)بؿ إف . تىخطى كممة الرحمف، الٌمو كمتى، بيا

. مكاطف كثيرة

كلـ تقع الكتب التي أعدىا مجمع المغة العربية األردني في اإلشكاالت 
التعميمٌية الزدكاجٌية الخط، إذ اعتيمد في الكتب التي أعدىا المجمع خٌط النسخ، كقد 

. جاء كاضحان مناسبان لمستكيات الصفكؼ األكلى

لقد جنينا مف ثمار عدـ المنيجٌية في تدريس الخط ما جنينا، كال أحسب 
أحدان لـ يكاجو مشكمة مع مكٌظؼو أك مكظفةو يكتب أسماء مراجعيو عمى نحك 

ٌمو إلى الحدس كالتخميف، بؿ إف كتابة كثير مف الطمبة  غامض، ييترؾ األمر في حى
كيقيني أف . ، يعرفيا المعممكفئأسماءىـ عمى أكراؽ االمتحاف، فييا معاناة لمقار

ؿ الناس يعيش حياتو دكف أف تيديو منيجٌية كاضحة في قكاعد الخط فال ىك . جي
إنيا . بالنسخ كال ىك بالرقعة، تختمط فيو أشكاؿ الحركؼ، كتيزاد األسناف أك تينقص

إف الخط مكىبة، فماذا عسى أف نعمؿ إذا حـر : كتابة تشبو الفكضى، كال يقاؿ ىنا
؟ فالحديث ىنا عف كضكح الخط كقاعد ـر . تو، ال عف جمالو كقبحوتمنيا مف حي

كحتى جماؿ الخط، كىك مكىبة، فإنو ييصقؿ كيزداد كما تيصقؿ المكاىب األخرل، 
كفي غياب الصقؿ القاعدٌم، قد يأتي الخط جميالن، عمى المكىبة، كلكنو قد يككف 

كخط اإلنساف ممثمو كسفيره كالناطؽ بمساف حالو في غيابو، فياٌل كاف . غير كاضح
.  ىذا الممثؿ أك السفير كاضحان مبينان؟ إنيا مسألة جديرة باالىتماـ

الضبط بالشكل 

بطت النصكص  في الكتب المقررة التي سبقت زمنٌيان ما كضعو مجمعنا، ضي
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بالشكؿ ضبطان شامالن تقريبان في الصفكؼ األكلى، ككذا األمر في الكتب التي 
بيد أف الضبط في المنيج السابؽ بخاصة، كاف يفتقر إلى . كضعيا المجمع
بدا أمره أحيانان نكعان مف الزخرؼ العىبىثٌي الضاٌر، كأف  بؿ لقد. منيجية كاضحة
مىعٍت لو القىٌش، بكضع فتحة عمى الشيف، التي : مف جممة (القش)تيضبط كممة  كجى

كتاب القراءة لمصؼ الثالث )سكل الشدة كالفتحة  (بدكف أسناف)كيتبت بخط الرقعة 
(. 8 سطر95ص

ـٌ لو مزاياه كعيكبو، فمف مزاياه أف األمر  كمف المعمكـ أف الضبط بالشكؿ التا
ال ييترؾ لمناشئة يضبطكف كما يشاؤكف عند القراءة أك الكتابة، كلكف ىذه الميزة 
يدان ككقتان في قراءة النص، حتى ييركٌز عمى كٌؿ حركة  يقابميا أف الناشئ يبذؿ جي

ٌفؼ عنو ما أمكف، فال داعي مثالن لضبط األحرؼ . كحرؼ كلذا كاف ينبغي أف ييخى
الياء في نحك شديد، كحريؽ، كأٌمي، ككبير، كجديد، : المتبكعة بأصكات المدٌ 

كالمدينة، كالعريضة؛ كال داعي ليذه الفتحة التي ييضبط بيا ما قبؿ األلؼ في نحك 
كيرباء، كتٌيار، كثالجة، كالسماء، ككاسعة، كال لزكـ لضبط ما قبؿ الكاك في : 

بؿ إٌف الضبط ىنا ييعىٌد خطأ لغكيان، ألف الكاك . سكؽ، كيقفكف، كيتحٌممكف: نحك
ىي في حٌد ذاتيا - ككميا مف المقرر السابؽ- كاأللؼ كالياء في ىذه األمثمة

. حركات

كحتى لك كانت ىذه الحركات صكابان، فإف كضعيا كاف مزاجٌيان، فيي تارة 
 100 ص2القراءة لمصؼ الثالث ج)شيكر : تكضع، كأخرل تحذؼ، في نحك

كمف تمؾ األلفاظ التي لـ يكضع فييا  (101المرجع السابؽ ص)كأبكه  (8سطر 
. القعدة، كالرجاؿ، كديمة، كزيادة، كالتمميذ ذك: لما قبؿ صكت المٌد حركة

أٌما مجمعنا فقد سار عمى الصكاب في عدـ إثقاؿ الكتابة في المرحمة 
. التأسيسٌية بمثؿ ىذه الحركات، كاستغنى عنيا بكجكد أصكات المٌد بعدىا
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بىٍيدى أف ىذا الخطأ ظير تاليان في كتب المجمع، حيث أصبحت الكممات 
 كىذا أمر عجيب ال أجد لو ،المتمٌكة بأصكات المٌد تيضبط بحركات ال معنى ليا

تفسيران، سكل أف القائميف عمى التأليؼ ًفرىؽ متعددة، متفاكتة المستكيات، لـ 
. تضبطيا الرؤية الشمكلية المكحدة

الذم كضعو  (الجزء الثاني، مف كتاب لغتنا العربٌية)ككتاب الصؼ الثالث، 
المجمع تخفؼ مف ىذه الحركات التي تسبؽ أصكات المٌد، كلـ نجد منيا إاٌل ىنات  

يسيره، تيحمؿ عمى السيك، أك الخطأ المطبعي، كما في عنكاف الكتاب الذم 
بالفتحة، ككما في ييكقىع إذ ضبطت الياء بالضمة  (لغتنا)ضبطت فيو نكف 

. إذ شيٌددت فييا الطاء بفتح (13 سطر 75ص)كالطالبات  (4سطر7ص)

أٌما كتاب الصؼ السادس فقد كاف األمر فيو مختالن اختالالن ييذىٌكر بما كرد 
فقد بدأ ىذا الكتاب مرحمة التخفؼ مف الضبط بالشكؿ، ككاف . في المقرر السابؽ

مف المنتظر أف يسير عمى ىدم خطة ثابتة في تخفيؼ الضبط، كلكننا ال نجد أثران 
: ألية خطة كاضحة في التخفيؼ، كمف مظاىر ذلؾ

أٌف الٌنص قد يككف مكتظان مثقالن بالحركات، كبخاصة أف الخط صغير إذا 
كقد جاء اكتظاظ الحركات، أك عدـ . قكرف بخطكط النصكص في الصفكؼ السابقة

اكتظاظيا فكؽ الحركؼ عمى نحك غير منتظـ، فرب جزء مف النٌص ميثقؿ، كآخر 
خفيؼ الحركات، كقد تيٍضبىط كممةه ضبطان كامالي، كتترؾ كممة أخرل أىٍكلى منيا 

عبداهلل، ربما ال يحتاج إلى ضبط كامؿ، ككاف األكلى أف : بالضبط، فعمـ مف نحك
نيؼ، أـ سيؿ بف حنىٍيؼ، كقؿ مثؿ ذلؾ : يضبط عمـ آخر ليعرؼ أىك سيؿ بف حى

(. 19المرجع السابؽ ص)في ىيريرة 

كأحسب أف الكتاب لك كاف يسير عمى خطة منٌظمة في التخفؼ مف الضبط 
بالشكؿ لكاف ينبغي عميو مثالن، في درس اسـ المفعكؿ، مف الكتاب نفسو، كفي 



 225 

، اليمزة كالسيف : أف يًضبط" أيٍرًسؿى فىييكى ميٍرسىؿه : " ضبط جممة مف نحك مف أيرسؿى
كالالـ، فاليمزة تدؿ عمى المبني لممجيكؿ ككسرة السيف مع فتحة الالـ تمنعو مف 

أف يختمط بالمضارع المسند إلى ضمير المتكٌمـ، ككاف يمكف أف ييتخفؼ مف ضبط 
كبالتالي ييترؾ أمر نطقو إلى التكسعة التي تبيحيا المغة، إذ قد  (ىك)الضمير في 

كىك جائز، أك بتسكينيا، كىك جائز أيضان، أك أف نىٍمتـز  (فىييكى )يينطؽ بضـ الياء 
بضبطو بأحد الشكميف تحقيقان لعدـ الرغبة في تشتيت الناشئة، بيد أف ما حدث 
فعالن، ىك أف الضبط المقٌدـ قد أحدث ىذا التشتيت، فقد قيٌدـ الضمير في مكاقع 

أيرًسؿ :"مف " ميٍرسىؿ"كأٌما كممة . مختمفة مف الكتب المدرسٌية مضبكطان بالشكميف معان 
فكاف يكفي، إف أردنا تخفيؼ الحركات، أف نضبط الميـ بالضـ، " فيك ميٍرسىؿ

أيٍحًضر : كقياسان عمى ىذه الجممة نفعؿ في عشرات غيرىا مف مثؿ. كالسيف بالفتح
ر، كأيٍجبر فيك ميٍجبىر، كانتخب فيك منتخب ما الفمسفة : كلست أدرم.. فيك ميٍحضى

فيك ميرسىؿ، كىك ميجبر، كعىدـ إثباتيا في : في إثبات الحركة اإلعرابيَّة في نحك
فيك محضر كىك مطبكع؟ أـ تيرل أف الحركات قد تٌحكلت إلى نكع مف : نحك

اٌل، فكيؼ نفٌسر ىذا االضطراب الحاصؿ في كممات  يف بو الحركؼ؟ كا  الزُّخرؼ تيزى
بط ما قبؿ الكاك بالضـ في مظمكـ، كمعمكـ،  جاءت عمى كزف اسـ المفعكؿ، كقد ضي

؟ فاألكلى، كنحف نسعى في ىذا الكتاب إلى التخفؼ مف ..كمغمكر كمطبكخ
الحركات، أف ال نضبط ما قبؿ الكاك؛ إذ ضبطيا بالضـ خطأ، فكاك اسـ المفعكؿ 

تكفي كتغني، كىي حركة طكيمة أصالن، كقد حىظيت برمز كتابٌي في العربٌية، 
فما معنى أف نضع حركة قصيرة كأخرل طكيمة؟ إٌف . بعكس الحركات القصيرة

ٍكلد أك تىيىبَّس، أك: ضبط ما قبؿ الكاك أك الياء ميسىٌكغ في نحك لىد، أك : الكاك في مى كى
فؽ النظاـ الكتابي العربي، : الياء في ف كانت كى يىًمد، ألنيا ال تعىٌد أصكات مىٌد، كا 
أما األلؼ فال ينبغي أف ييضبط ما قبميا البتة، إذ ىي الشكؿ المناسب .تيكتب ياء
. لما قبميا

محفكظ كمعمـك كمغفكر، : فما معنى أف تىًرد ألفاظ في صفحة كاحدة مف نحك
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تارة بضمة فكؽ ما قبؿ الكاك، كتارة بدكنيا؟ إٌنيا الزينة التي ما كقعت فييا الكتب 
التي أعدىا المجمع لمصفكؼ السابقة إاٌل نادران، ألف منيجيتو كانت يسيرة، إذ ىي 
قائمة عمى الضبط الشامؿ، كلكف المجمع حيف أراد أف يخرج مف ىذه المنيجٌية لـ 

فؼ مف ضبط اليمزة في . يكف عنده منيجٌية بديمة منظمة فكاف األكلى مثالن أاٌل ييخى
ـي بيف الناس، إذ جاءني ًعٍمج مف كؼ): في جممة (أىٍقًسـ)كممة مف نحك  الٌمو إني ألىٍقًس

أليٍقسـي، : فقد أيٍىًممت اليمزة، كعندئذ يخطر بالباؿ أف تيقرأ (8 سطر49ص )(أىميا
. ألىٍقًسـ بالفتح: بضـٌ، كبخاصة أف النص قد بدأ بمفظ القسـ، كالصكاب أف تيقرأ

ٌؿ  إٌف الضبط بالشكؿ مسألة جادة كخطيرة تعميميان، كىي ليست معضمة ال حى
فأٌما الشكؿ التاـ فقد يككف ضركريان كالزمان في نصكص ليا سمة مميزة كالقرآف . ليا

. الكريـ، كنصكص الدساتير كالعيكد كالمكاثيؽ كاالتفاقيات، لصفة المرجعٌية فييا
كما شاكؿ ذلؾ فإف الضبط … أٌما الكتابة العادية في الصحيفة كالمٌجمة كالركاية
. الشديد يكٌمؼ كقتان في القراءة كالضبط كالمراجعة

كما مف شؾ في أف ذلؾ ال يمـز إذا أخذنا بعيف االعتبار، أف اإلنساف يعتمد 
عمى مخزكف ذاكرتو في القراءة إذ يىتجاكز تركيبى الحركؼ في قراءة الكممات إلى 
استحضار صكرىا جممة كاحدة، فىيىٍب مثالن أف العيف كقعت عمى الرسـ الكتابي 

سماعيؿ كمحمد كخالد كيافا فإف المرء .. الذم يجسد كممات مف مثؿ إبراىيـ كا 
يقرؤىا قراءة سميمة مف غير حاجة إلى ضبطيا بالشكؿ، بؿ ىك قادر عمى قراءتيا 

كالسبب في ذلؾ أنو يختزنيا ثـ يستحضرىا جممة كاحدة، كىك . حتى لك لـ تينقط
ٍف نقص بعض حركفيا لسبب ما  كقد يستحضر ،قادر أحيانان عمى استحضارىا، كا 

 كعمى ،الجمؿ كالتراكيب، كأف يستحضر البسممة كمَّيا بقراءة الكممة األكلى منيا
ىذا فإف ىذه الخاصٌية في اإلنساف تيراعى كتقٌدر عند الكتابة، كما تراعى خاصٌية 

: أخرل، كىي أف اإلنساف يقرأ النص مف خالؿ سياقو كقرائنو، فجممة مف نحك
ف القاضي المص ألنو ميذنب، ال نحتاج إلى ضبط  ف)سىجى فييا، ألنيا  (سىجى
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سيًجفى أك ًسٍجف، أك سىٍجف، كلذا كاف األكلى أال : تستعصي في ىذا السياؽ أف تيقرأ
 كعمى ىذا فاألكلى في باب األسماء التي ليا دكراف كشيكع، كأحمد ،تيضبط، تخفيفان 

سماعيؿ كما شاكميا، أاٌل تيضبط كبذا كاف األكلى أف ، كمحمد كعمٌي كصالح كا 
يتخفؼ حتى في الصفكؼ التأسيسٌية مف شكؿ األعالـ المتكررة في الدرس أك 

الدركس، مف نحك باسـ كرباب، ألف الطفؿ يككف قد اختزنيا في ذىنو، فال داعي 
. لتكرار ضبطيا، بعد المرة األكلى

كمٌما أثقؿ النصكص بالحركات كاإلشارات في كتب المقرر السابؽ أف ىمزة 
ٌيف"الكصؿ قد تكضع  ال تكضع كما  إشارة المركر، أك: بعض الحركؼ كما في" لتيزى

 :، كانظر8 سطر23 ص1كتاب القراءة لمصؼ الثالث ج)"اسمح لنا بالمركر:"في
المرجع )انتيت :كقد تيزاد الحركات فيكضع أللؼ ىمزة الكصؿ كسرة في . (29ص

كقد كاف  (11 سطر22 ص1المرجع السابؽ ج) (اذكر) ككممة 2سطر 1السابؽ ج
لماذا كاف الكضع ىنا ككاف : ئذلؾ مزاجٌيان في كضعو أك حذفو، فال يىعرؼ القار

الحذؼ ىناؾ؟ 

كلٌعؿ مف مظاىر االرتجاؿ في الضبط في المقرر السابؽ أف الشدة المكسكرة 
( 7 سطر23المرجع السابؽ ص)يأتي التنكيف فييا تحت الشدة  (بخطٌ )في نحك 

المرجع السابؽ )بخٌط و : بىٍيد أنو قد يأتي تحت الحرؼ، ىكذا، كىذا ىك األغمب
إذ الشٌدة فكؽ الحرؼ كالتنكيف تحت الحرؼ، مع أف المقصكد في  (4 سطر24ص

عمى كتابة الشدة كالتنكيف، بدليؿ أٌف كتابتيما جاءت بالمكف   ىذا المكضع التركيز
. األزرؽ

، قد "تحٌدثًت المديرة: "كمف مظاىر االرتجاؿ كذلؾ أف التاء الساكنة في نحك
تحركت بالكسر إشارة إلى التقاء الساكنيف، كلكنيا تيمؿ في الصفحة نفسيا في 

كقد كيضع التنكيف  (4سطر- 38المرجع السابؽ ص)" فقدمت المديرة اليدايا: "نحك
. أك عميو أك بعده (64المرجع السابؽ ص )فاسدان، كميًضٌران : قبؿ األلؼ في نحك
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يف  كقد تخففت الكتب التي أعدىا مجمعنا مف ىذه األخطاء، بىٍيدى أف المقررى
معان قد كاف األكلى بيما أف يتخٌففا مف الحركة اإلعرابٌية عند الكقؼ، كذلؾ حتى 

كمما ييستغرب في . ييٍؤًثر الناشئ أف يقؼ عند الكقؼ، فال يحرؾي أكاخر الكممات
ىذا المقاـ أف نجد أف الحركة اإلعرابية في بعض النصكص قد تييمؿ أك تذكر عند 

 لغتنا العربٌية، الصؼ :انظر). الفكاصؿ، دكف ميسٌكغ يىٍحكـ الذكرى أك اإلىماؿ
ما يزاؿ - عمى أىميتو-  كعمى العمكـ فالضبط بالشكؿ ،(11 ص2السادس ج

مترككان لمتقديرات الشخصٌية، كيفتقر إلى قياس تقكيمٌي مضبكط، كلك كاف منضبطان 
بمنيجية كاضحة، لكاف خيرى كسيمة لكصؿ غرض الكتابة السميمة بغرض  النطؽ 

ر مرجعٌية األخذ، عف طريؽ  السميـ، كلكانت الكتابة السميمة مىرجعان مفيدان يأزي
كحتى تككف فمسفة الضبط بالشكؿ منيجٌية . المحاكاة المنطكقة كالتكرار الممفكظ

كاضحة، كسياسة ييمتـز بيا، كنا نقترح أف تيبحث بحثان خاصان مدركسان، كأف تتبناه 
المجامع المغكية ككزارات التعميـ كأجيزة اإلعالـ، لتينٌشأ عميو األجياؿ، كتمارسو 

ممارسة تصبح عمى أيدييـ كفي أقالميـ، عادة مف العادات، يستشعر المرء خمالن 
. ما، إف لـ يكٌفيا حقيا

اإلخراج 

كانت أخطاء اإلخراج التقني تزيد األمكر غمكضان كتضميالن لمناشئة في كتب 
فاألمثمة الكاردة في ىذه  (99ص2 مثالن كتاب القراءة ج:انظر)المقرر السابؽ 

. الصفحة ترمي إلى تدريب الناشئة عمى كتابة حرفي الميـ كالنكف، بالمكف األزرؽ
كقد جاء الحرؼ المكتكب بالمكف األزرؽ في غير مكضعو مف بقٌية أحرؼ الكممة 

. المكتكبة بالخط األسكد

لقد كانت عناية المٌقرر الحالي بالصكر كاأللكاف، كأنكاع الحبر، أفضؿ حاالن 
 :انظر) إذ الصكر ىناؾ قد يكيكف بعضيا ميتعبان لمنظر ،منيا في المقرر السابؽ

، كتنقصيا العناية في (43،58،102، 42 ص1كتاب القراءة لمصؼ الثالث ج
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التصميـ كالطبع، فكانت الصفحة المٌمكنة تىٍترؾ أحيانان أثران سيئان عمى الصفحة التي 
كىذا أمر ينعكس سمبان  (35،36 مثالن المرجع السابؽ ص:انظر)تسبقيا أك تمحقيا 

عمى كتابةو يىعتمد التمييز فييا بيف بعض الحركؼ عمى النقطة أك النقطتيف، فقد 
 كانظر مف 2 سطر13 ص1 كتاب القراءة لمصؼ الثالث ج:انظر )تبدك التاء ثاء 

. ( كغيرىا78،79،123، 67 ،66الكتاب نفسو ص

كمف أمثمة سكء اإلخراج في كتب المقرر السابؽ أٌف األسيـ الزرقاء التي 
الشجرة كالرجؿ، كيقطفكف : كيضعت لتبيف أف اؿ التعريؼ ال تينطؽ في نحك

كىكذا كاف سكء . الزيتكف، فتأخر السيـ عف ىدفو فمـ يتحقؽ اليدؼ المرجك
كقد تكرر ىذا األمر، دكف أف يشفع فيو أعداد . اإلخراج سببان في ارتكاب الخطأ

.  الطبعات المتكاثرة سنة بعد أخرل

أٌما الكتب التي أعدىا المجمع فقد كانت أجكد إخراجان كتصكيران ككرقان، كال 
 مثالن مكضع :انظر)يكاد المرء يعثر إاٌل عمى النزر اليسير مف اليفكات اإلخراجٌية 

، ككازف 12النقاط الحمراء التي طيمب مف التمميذ أف يضع مكانيا ىمزة، في ص
عمى أف . (2 مف كتاب لغتنا العربٌية لمصؼ الرابع ج21ذلؾ بما كرد في ص

الفضؿ النسبٌي الذم حققو المقرر الحالي مكازنة بالمقرر السابؽ، ال ينبغي أف 
ٌقؼ عنده، فاإلخراج ًعٍمـ متقٌدـ، في التصكير، كاأللكاف، كالتنكيع، ككثير مف  ييتىكى
عناصر التشكيؽ، كينبغي أف نكاكب ىذا التقٌدـ، الذم لـ نصؿ فيو إاٌل إلى قدر 

. متكاضع، مكازنة بما كصؿ إليو غيرنا مف األمـ

عالمات الترقيم 

كما ىي - لمنيجٌية منضبطة- بىٍعدي - لـ تخضع عالمات الترقيـ في العربٌية
 كقد انعكس ىذا عمى الكتاب ،الحاؿ في لغات أخرل كاإلنجميزية كاأللمانية

التعميمي، فقد كاف منتظران مثالن أف تكضع عالمة التعجب بعد جممة مف نحك قكؿ 
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أراؾ : غٌساف، مندىشان مف شدة اىتماـ خكلة بفصؿ الصيؼ القادـ، فيقكؿ غساف
بيف بو كأنو ضيؼ قادـ   سطر 122 ص2كتاب القراءة لمصؼ الثالث ج)! تيرىحِّ

مدل تبايف :  كانظر مثال آخر،، كلكف  العالمة التي استيعممت ىي النقطة(3
 كيؼ استيخدمت :كانظر (72المرجع السابؽ ص)العالمات مع جمؿ النداء العادم 

تحٌداىـ  (حيث) (؟)لماذا سكت المشرككف : عالمات االستفياـ في جممة مف نحك
، فقد كانت تيرتجؿ عالمات 38 ص:كانظر (127المرجع السابؽ ص) (؟)عمر 

. الترقيـ ارتجاالن مٌخالن، أك ال تكضع حيث ينبغي ليا أف تكضع

كقد بدا االرتجاؿ مضحكان في كضع عالمات الترقيـ، إذ كاف االجتياد في 
مخالفان أحيانان لترقيـ النص، حيف تيعاد  (الذم يقكـ عميو الدرس)كضعيا في النص 
 2-1 سطر59 ص2 كتاب القراءة لمصؼ الثالث ج:انظر)فقرات منو لمتدرب 

 64 كذلؾ ص:، كانظر9 سطر61ككازف ذلؾ بما جاء عميو النص نفسو في ص
 كتاب القراءة :، كانظر67الفقرة األخيرة، ككازف ذلؾ بما كرد عميو النص ص

 السطر 25 ككازف ذلؾ بما كرد في الكتاب نفسو ص3 سطر23لمصؼ الثاني ص
. (األخير

أٌما الكتب الحالٌية، التي أعدىا المجمع، فيي أفضؿ مف سابقتيا نسبٌيان في 
مراعاة عالمات الترقيـ، بىٍيدى أنيا كذلؾ ينقصيا ما ينقص نظاـ الكتابة العربٌية، مف 

ٌثًؿ منيجٌية ثابتة في كضع عالمات الترقيـ كعدـ  كضكح رؤية متفؽ عمييا، كتيمى
. إىماليا

كمف عجب أف المؤلفيف كالمعمميف ييعٌممكف التالميذ عالمات الترقيـ، عمى  
نحك، ثـ يصممكف أسئمة ال تيراعى فييا العالمات التي نصٌكا عمييا كعممكىا، فإف 
قٌمدىـ التالميذ في ىذه المخالفات كانت إجاباتيـ قاطعة في أف ىذا المكضع ال 

يحتمؿ إاٌل ىذه العالمة، فيخسر الطالب الدرجة حيف يخسرىا، مف غير قناعة منو 
.  بأف خسارتو كانت عف إنصاؼ
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إف ثٌمة مكاطف في درس الترقيـ ثابتة المكاقع، كأخرل تحتمؿ ما تحتممو 
المغة مف مشاعر، فقد أقرأ جممة قراءة تعجبٌية أك فييا قدر مف التعجب، كقد تيقػرأ 
الجممة نفسيا قراءة إخبارٌية، كعندئذو يككف مجاؿ لالختالؼ، كاالجتياد، كتفسير 
النص، كفي ىذه الحدكد ينبغي أف ييترؾ ىامش مف الحرية الكاعية اليادفة في 

 كالمقصكد ىنا بالدرجة األكلى تمؾ المكاطف المتفؽ ،اختالؼ عالمات الترقيـ
أف تيػدرس - كما قمنا في الحديث عف عالمات الضبط بالشكؿ- عمييا، فيذه ينبغي

فتتبناىا المؤسسات الرسمٌية لتتٌربى عمييا األجياؿ تربية كاضحة مف بداية رحمة 
. التعميـ

األخطاء المطبعيَّة 

لـ يىخؿ الكتاب المدرسٌي في مناىجنا مف ظاىرة الخطأ المطبعٌي، فكتاب 
 الطبعة الثالثة عشرة، فيو ىىفىكات في ضبط أربع كممات 1القراءة لمصؼ الثاني ج

بط فييما التعبير اآلتي الذم كرد مرتيف بضـ " كأكتبييا :" في سطريف متتالييف، ضي
. الياء مف الضمير، ككممة دىٍفتىرم كردت مرتيف، كقد فيتحت الفاء فييما

 المقرر المشترؾ، طيبع تسع طبعات، بىٍيد 2ككتاب القراءة لمصؼ الثالث ج
أنو ينطكم في طبعتو التاسعة عمى أخطاء، نمتمس العذر فييا بىعىٌدىا مطبعٌية، 

ٌكم" فكممة  ـي الجندم"مف بيت األنشكدة " أيرى ما كاف ينبغي أف تظٌؿ األجياؿ " قىسى
: تردده بخطئو النحكٌم، الذم ال يؤثر إصالحو في كزف البيت

قسمان سأضحي بدمائي  ألرٌكمى أرض الكرماء 

.  فقد جاءت كممة أرٌكم غير منضبطة اآلخر بعالمة النصب، كىي الفتحة

: كانظر ىمزة القطع الساقطة مف كممة اإلسراء في األنشكدة نفسيا

يا بمد اإلسراء الصامد  جاىٍد فالنصر لنا جاىد 
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فمف غير ىمزة القطع ال يستقيـ الكزف إاٌل أف تشٌدد الالـ، كىي ضركرة ال 
. داعي ليا

رىـ مختًمطىة بالراء،  كانظر في األنشكدة نفسيا كيؼ جاءت كسرة الميـ في الحى
مف  (كالكـر)، كبدكف حركة في "الظُّمىـً "كىي تحت الميـ، كقد كانت بعد الميـ في 

: البيتيف

يا بمػد األقصػى كالحًرـً      يػا ميد النخكة كالكـر 

صبران، فالنصر لنا، صبران     كالفجػري ييطٌؿ مف الظُّمىـً 

بطت كممة  بالضمة بدؿ التنكيف كما  (عىٌمار)كمف األخطاء المطبعٌية أف ضي
. لك كانت ممنكعة مف الصرؼ

. أٌما الكتب التي أعدىا المجمع فيي أقؿ أخطاء، بيد أنيا لـ تخؿ تمامان منيا

إف ىذه الطبعات المتعددة ليست إاٌل طبعان : كال ييعتذر عف ذلؾ بأف يقاؿ
فأيف مالحظات المعمميف التي يطمبيا المؤلفكف في العادة، في نياية مقدمات . آليان 

الكتب المقٌررة، ليزكدكا بيا الجيات المسؤكلة، حتى تيراعى ىذه المالحظات في 
؟ أليس الكتاب المقرر كالبيت يحتاج  إلى سير عميو كترميـ، كؿَّ "طبعات قادمة"

عاـ، كفي كٌؿ طبعة؟ 

الحروف والمقاطع 

يكاد التركيز يككف منصبان عمى الحركؼ دكف المقاطع في كتب المنيجيف، 
السابؽ كالحالي، كقد كاف مف المفيد أاٌل ييٍيمىؿ نظاـ المقاطع في بعض المكاطف 
مف الكتب التأسيسٌية، كبخاصة في عمميات تكضيح النطؽ حيف يعجز الرسـ 

ؿ كما االكتابي المعتاد عف تكضيحيا، كتكضيح العالقة بيف الكممات المعٌرفة ب
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كانت : قبميا مف ألفاظ عند دخكؿ اؿ عمى األحرؼ الشمسٌية كالقمرٌية في نحك
 كتاب :انظر) البمدة، كشاىد التالميذ الدجاج في مزرعة الدكاجف جالمزرعة خار

(. 51 ص2القراءة لمصؼ الثالث ج

غير أٌف نظاـ المقاطع قد أيىمؿ تعميمٌيان إىماالن تاٌمان في ىذا الكتاب، كلٌعؿ 
إىمالو مظير مف مظاىر التعامؿ مع المغة بكصفيا أداة اتصاؿ كتابي، كليست 

. أداة اتصاؿ نطقيٌ 

كقد أيىمؿ نظاـ المقاطع كذلؾ فيما كقفتي عميو مف الكتب التي أعدىا 
المجمع، كأذكر مثالن بعض المكاطف التي كاف ينبغي أف ييفاد فييا مف النظاـ 

لمصؼ الثالث، فقد طرح عمميان " لغتنا العربٌية"المقطعي في الجزء الثاني مف كتاب 
: ؿ نحكابعض المشكالت الكتابٌية المتعمقة بضبط الحركؼ، فالكممة المعٌرفة ب

ًلمٌريح، أم بشٌدة عمى الراء ككسرة : الريح، حيف دخمت عمييا الـ الجٌر، كيتبت ىكذا
تحت الالـ األكلى، كطبيعي أاٌل تضبط الالـ الثانية، ألنيا ليست ليا قيمة صكتية 

، فقد (المِّص): كلذا فقد شيٌددت الراء، كأما كممة. نطقٌية، إذ ىي قد أيدمجت في الراء
جاءت الالـ األكلى فييا غير مضبكطة كالالـ الثانية مشٌددة مكسكرة، كأحسب أف 
ىذا غير صحيح، إذ الصكاب أف تككف الالـ األكلى ساكنة، كالالـ الثانية مكسكرة 

( 3 سطر 28 السطر األخير، كص92 المرجع السابؽ ص:انظر). دكف تشديد
لمريح، ىك كفؽ النظاـ : كعمى ىذا ينبغي أف ييعىٌمـ الناشئ أف ما يينطؽ مف قكلنا

. ًلٌص /الػ :كأف كممة المص مقطعيان  مؤلفو مف /ريح /ًلٍر : المقطعي المنطكؽ

كمف المسائؿ اإلمالئية الصكتية التي طرحيا الكتاب إدخاؿ ىمزة االستفياـ 
ؿ، مبدكءة بأحرؼ قمٌرية نحك أىلألكالد، حيث اكالـ الٌجر عمى الكممات المٌعرفة ب

بطت الـ التعريؼ بالسككف، كأٌما مع األحرؼ  ر بالكسرة كضي بطت الـ الجى ضي
بطت الـ الٌجر، كظٌمت الـ التعريؼ دكف ضبط، ألنيا تفتقر إلى  الشمسٌية فقد ضي

كأحسب أف ىذا المسألة  (14-13س140القيمة النطقية في نحك أًلمٌطالب ص
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: أًلٍػألكالد، ىكذا: يمكف أف تكضح في

الد / أىٍك / لػًمٍػ / أ 

الب /طيٍمػ/لىطٍ /إ= إلى الطالب : كقيٍؿ ًمثؿ ذلؾ في نحك

الب /طٍمػ/لط/عى = عمى الطالب 

الد /أٍك /ًلػىػػٍمػ / إ= إلى األكالد  

الد /أك/لىمٍػ /ع : عمى األكالد 

عمى، كخال، : فالنظاـ المقطعي يبٌيف كيؼ أف صكت المٌد في أكاخر نحك
لى، كفي، كأخك كحمك . ييقٌصر، بينما ىك في النظاـ الكتابي ييكتب طكيالن …كا 

التفكير المغكم بيف : انظر كتابي بحكث في االستشراؽ كالمغة، كالبحث المعنكف بػ)
كييبٌيف النظاـ المقطعي أف بنية الكممة المعرفة  (النظاـ المقطٌعي كالشكؿ الكتابي

ؿ المبدكءة بحرؼ شمسي يىٍحدث فييا غيري ما يحدث في الكممة المبدكءة بحرؼ اب
ـٍ /ًؼ : تيكتب مقطعيان ىكذا (في االمتحاف )قمرم، كعمى ىذا فإف عبارة / ًت /ًل

. حاف

ٌؿ المغات مف مشكالت كتابية، إذ تيقىٌصر األنظمة الكتابٌية  ال تكاد تخمك جي
فييا عف الكفاء بحاجة النطؽ، فالكتابة نظاـ مستقر نسبٌيان، كالنطؽ نظاـ متٌحرؾ 

نسبٌيان، كىك نظاـ متأثر بعكامؿ التطكر المغكٌم، كبأشكاؿ االنفعاؿ النفسٌي، كالتفاعؿ 
كقد سعت . االجتماعٌي، كىي أمكر ال يتسع المقاـ لإلفاضة في الحديث عنيا

أساليب التعميـ المتطكرة لإلفادة مف البحث الصكتٌي في تقريب اليكة بيف النظاـ 
الكتابٌي المستقر، بكصفو رمزان تاريخٌيان محافظان، كالنظاـ النطقٌي المتغٌير، فكانت 

ٍيز بيف نطؽ كنطؽ، ككذا عالمات النبر، كالتنغيـ،  عالمات الترقيـ ميعينان عمى المى
كنظاـ المقاطع المغكٌية، التي تكضح كيؼ تينطؽ الكممات كالجمؿ، كقد أفادت 
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اإلنجميزٌية كالفرنسٌية كاأللمانٌية مف ىذه األمكر في إعانة المتعمميف عمى النطؽ 
السميـ، كلذا كاف لزامان أف تنظر مؤسساتنا المغكٌية في إمكانية اإلفادة مف ذلؾ، في 

 كقد أجزنا ذلؾ في عالمات ،الييٌكة بيف النظاـ الكتابٌي، كالنظاـ النطقيٌ " تجسير" 
الترقيـ التي اقتبسناىا مف األمـ األخرل، كاستعٌنا في تعٍمـ تمؾ المغات بأنظمتيا 

. المتطكرة التي تصؼ النطؽ كتجسر الييٌكة بيف ما ييكتب كما ينطؽ

النصوص 

يغمب عمى النصكص التي تسبؽ الصؼ السادس أف تككف سيمة، فييا أثر 
ٌيد، كميسٌكغ صباح "غير أف بعضيا ال يخمك مف صعكبة، فنشيد . الصنعة، كىذا جى

 13لسميماف العيسى، كرد في كتاب القراءة لمصؼ الثالث، الجزء الثاني ص" الخير
مف المنياج السابؽ، كفيو تعبيرات جميمة، إاٌل أنيا فكؽ مستكل التمميذ في ىذه 

كذاب السحر في شفىتي، نشيد رائع الكممات، أصنع منو أجنحتي، : السف، مف نحك
.. كتىٍنبيت مف مقاطعو، كتكبر ألؼ زنبقة

بىٍيدى أف النصكص تصبح، في كثير منيا، عمى جانب مف الصعكبة، ابتداء 
: مف الصؼ السادس فنص شكقي في مدح الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، كمطمعو

لد اليدل فالكائنات ضياء كفـ الزماف تبٌسـ كثناء   كي

أربع ": لغتنا العربٌية لمصؼ السادس، الجزء الثاني" ذىكر فيو مؤلفك كتاب
عشرة كممة، احتاجت إلى تكضيح المعنى، فىكٌضحكىا، مع أف النص المختار لـ 
كا  يتجاكز ثمانية أبيات، كأحسب أف ألفاظان أخرل كردت في النص نفسو قد تغاضى

ٍكنىؽ، كالباغي: عف تكضيحيا، كىي تحتاج إلى تكضيح، مف نحك كثٌمة . غيٌرة، كرى
نما في تعبيرات تىًدؽ ليطفان،  صعكبات أخرل سيكاجييا التمميذ، ليس في الكممات، كا 

فـ الزماف تبٌسـ، كتضٌكعت ًمٍسكان : فال يستطيع مف في سٌنيـ أف يفيميا، كمف ذلؾ
: بؾى الغبراء، كمف نحك
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ٌنٍت بالفال كىٍجناء  ، كحى صمى عميؾ اهلل ما صحب الٌدجى         حادو

 ككثيران ما كانت النصكص التراثية التي اختيرت لمناشئة فكؽ مستكاىـ، 
فكأنما نبع اختيار مؤلفييا ليا مف استشعارىـ لجالؿ قىٍدرىا كًرفعة مضمكنيا، كقكة 

 مثالن قصيدة األسد ألبي الطيب المتنبي التي اختيرت لمصؼ السابع :بيانيا، انظر
:  ( المقرر السابؽ231ص" القراءة العربية"كتاب )

ٍبًر بسىٍكطو     ًلمىف اٌدخرتى الصاـر المىصػٍقكال  أميعىٌفرى الميًث اًليزى
قىعٍت عمى األردف منو بىمٌية ـي الرجاؿ تيمكال    كى نيًضدىت بيا ىا
دى البيحيرةى شاربان  ٍرده إذا كىرى ... كىرىد الفراتى زئيريه كالنَّيال   كى

كقد أكرد كتاب الصؼ السابع مف ىذه القصيدة أحد عشر بيتان، كفٌسر مػف 
الكممات الصعٌبة سبع عشرة كممة، كفي تقديرم أف في األبيات نحكى خمس 

كعشريف كممة تحتاج إلى تفسير، إضافة إلى المجازات كاالستعارات كالتشبييات 
. الكثيرة

إف ىذا الصعكبات البالغة في ىذا العدد الكاسع مف المفردات الصعبة كالمغة 
فبدالن مف أف تأتي حصيمة  . البالغٌية الرفيعة، تجعؿ العممٌية التعميمٌية عممية معقدة

 كتجاربو كنمكه العقمي، قالناشئ مف النمك التعميمي طبيعٌية متدرجة ييراعى فييا ًسفُّ 
فإنو بيذا الطكفاف مف الكممات الصعبة كالبالغة العالية، ييًحس بأنو ال يشرب أك 

نما يغرؽ في طكفانيا، كيحس إزاءىا  يتشرب مف سمسبيؿ ىذه النصكص، كا 
. بالخكؼ كالجزع، كعدـ القدرة عمى المحاكاة مضمكنان أك شكالن، نطقان أك كتابة

ال ريب في أف ما ييطمب مف مؤلفي الكتب المدرسٌية أمر صعب، كمطمب 
فؽ خطة  عزيز، في اختيار النصكص، كفي التدرج بيا مف السيؿ إلى الصعب، كى

مدركسة ترتقي بيـ في حصيمة المفردات، كفي األساليب البالغية كالتراكيب 
النحكٌية، كاألبنية الصرفٌية، كلذا كنت أميؿ إلى اإلكثار مف محاكالت التنافس في 
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تأليؼ الكتب المدرسٌية، عمى أف يتـ ذلؾ عمى أساس مف خدمة البنية التحتٌية، 
ممثمة في الميعجمات كالقكائـ اإلحصائية التي تقؼ بنا مف األلفاظ عمى أكثرىا 
شيكعان، كأىميا استعماالن، كعمى األسس التربكٌية كالمغكٌية الالزمة في التأليؼ 
: المدرسي، في مدل متطاكؿ مف التاريخ كالجغرافيا، كبما يحقؽ الغرضيف معان 

. سالمة النطؽ كسالمة الكتابة

كقد كاف مف دكاعي سركرم أف أجد أف الكتب األربعة األكلى مف المقػرر 
رغـ افتقارىا إلى أساس عممي الختيار مفرداتيا أصالن، قد " لغتنا العربٌية"الحالي 

كاف كؿ كتاب منيا عمى كعي بما تضمَّنو الكتاب اآلخر مف مفردات، كعمى ىذا 
ٌطة مدركسة كاعية كقد كانت . فإف حصيمة مفردات الطفؿ كانت ترتقي كفؽ خي

دركس المراجعة، دركسان حقيقية في ىضـ ما أخذ، إذ ىي ال تسعى إلى تقديـ 
نما تسعى إلى ترسيخ ما ٌمر، كأٌما الكتب األخرل مف المقرر السابؽ  شيء جديد، كا 
كالحالي فتنقصيا الخطة المدركسة في تنمية حصيمة الطفؿ مف المفردات، كما أف 
دركس المراجعة فييا كانت مختمطة األىداؼ بالدركس الجديدة، عمى نحك ينقصو 

غير أف حصيمة المفردات في جميع الكتب المدرسٌية تقكـ أساسان . الكعي كالقصد
. عمى االنتقاء التخميني الذم يحكمو اجتياد المؤلفيف كليس الفرز اإلحصائي

لمغة العربية خصكصٌية يحافظ عمييا أىؿ العربٌية مف قديـ الزماف، كىي 
خصكصٌية ترمي إلى ربط األجياؿ عمى اختالفيا زمانان كمكانان بما كيتب بالفصحى 

غير أف . مف تراث حضارم، كبخاصة ما تبٌكأ مف ىذا التراث مكانة أدبية رفيعة 
ىذا القصد ينبغي أف يككف مدركسان، إلى جانب أىداؼ أخرل، فالمغة ليست تراثان 
فحسب، كال أدبان فحسب، كلذا كاف ينبغي أف نحسب نسبة معينة لعيكف األدب 

القديـ، كأخرل لعيكف األدب الحديث، كثالثة لمٌغة في كضعيا العادم، ممثالن في 
 كعمى ،كتب التاريخ كاألخبار كالٌصحافة كالركاية، كالرياضة، كالمختبرات العممٌية

ىذا كاف ينبغي أف ننظر إلى المغة بكصفيا كسيمة تكاصؿ لكؿ األغراض، مف 
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غير أف يستبٌد بنا النص األدبي الرفيع، لنضفي عميو ىالة مف القداسة، التي قد 
اٌل فال كال يخامرنا ! يحس معيا اإلنساف أف المغة إما أف تككف أدبان رفيع المستكل، كا 

القديمة كالحديثة، : شؾ في أف تراثنا مميء بالسيؿ كالصعب، مف النصكص
مف الصعب إلى السيؿ، كمف السيؿ إلى الصعب، كمف ىنا كانت : كبالمتدرج

المسؤكلية ال تبرح عاتؽ التربكييف في البحث، لكؿ مستكل، عما يناسبو، كيتدرج 
. مع مستكاه مف النصكص

كثٌمة نكع آخر مف القداسة ييضفى عمى بعض المكضكعات األدبٌية، حيف 
تيصكر الشخصيات المقدمة، عمى أنيا شخصيات مالئكٌية فيطرت عمى االنحياز 

بمت عميو، فكأف ىذه الشخصيات لـ يتنازعيا نازعان الخير كالشٌر،  لمخير، كجي
 كال يخفى أف القارئ الناشئ يحتاج ،فىرىٌجحت جانب الخير بعد مغالبة كقكة عزيمة

بمكا عميو بفطرتيـ في كؿ  إلى أف يرل أنمكذجان في غيره، ألناس يشبيكنو فيما جي
العصكر كاألماكف، مف غرائز كأنانية كنكازع تتصارع فييا  قيـ الخير كالشر، 

كلنا في نصكص القرآف . بعد أٍلمو كمقاكمة كتجٌرع لمرارة األلـ- إف نجح - فينجح
كَّرت األنبياء في عىذابات آالميـ كابتالئيـ في أبنائيـ  الكريـ عظةه كعبرة، إذ صى

خكانيـ كزكجاتيـ كأىمييـ كأكطانيـ، بؿ في أنفسيـ   أٌما أف نجد أنفسنا أماـ ،كا 
، ال يعرفيا الكاقع إاٌل نادران فيذا ما قد ييعطي "مثالية"، أك حمكؿ "مقٌدسة" شخصيات 

كألضرب مثالن بشخصٌية حػاتـ الطائي . نتائج عكسٌية، كال يحقؽ األنمكذج الكاقعيٌ 
عمى - بما داخميا عمى مٌر العصكر مف جكانب أسطكرٌية، فإف ىذه الشخصٌية

ال تيعىٌد في مقاييس عصرنا إاٌل شخصية - النحك الذم ييرسـ ليا في الكتب المدرسٌية
ٌثؿ السَّفو كالطيش كالتركيز عمييا عمى ىذا النحك الذم تداخمو مكاصفات ، ذ ذ  تيمى

ىك نكع مف اليركب مف عالـ يبالغ في تحكيـ العقؿ كالمادة، " األسطكرم" الكـر 
". المثاؿ"إلى عالـو يبالغ في رسـ 

النحو والصرف 
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الطريقة : ثٌمة طرؽه ثالثه مشيكرة اتُّبعت في تناكؿ المادة النحكٌية، كىي
كىي طريقة ترمي إلى إدراؾ الصفات المؤتمفة أك المختمفة بيف : االستقرائية

الظكاىر المغكٌية، تمييدان الستنباط القاعدة، كأف ييالحظ أٌف الصفات تتأخر عف 
ككأف ييالحظ كضع المبتدأ . مكصكفاتيا، كأنيا تىٍتبىع مكصكفاتيا في اإلعراب

. كالخبر، قبؿ دخكؿ الفعؿ الناسخ، كبعد دخكلو عمييما

كأٌما الطريقة الكمٌية أك طريقة النص، فيي ترمي إلى أف تيتىناكؿ المغة مف 
خالؿ نٌص شامؿ يتكفر عمى مناقشة مكضكع كاحد، ييقرأ كييستكعب كييناقش فيو 

التالميذ، كليس مف خالؿ جمؿ ال تربط بينيا كحدة معنكٌية بالضركرة، كيأتي عمى 
ىامش ىذا النص الذم ييحتفى فيو بجانب المعنى، مناقشاته استقرائية باإلشارة إلى 
ـٌ يىٍتبع ذلؾ  الجمؿ التي يمكف أف تيٍستىٌقرل عمى نحك ما مىٌر في الطريقػة السػابقة، ث

كال يقتصر . استنباط القكاعد كاألحكاـ المغكٌية العامة، ثـ يأتي التطبيؽ بعدئذو 
نما يككف عاٌمان، يتناكؿ المغة تناكالن عامان  اليدؼ عمى مكضكع لغكٌم كاحد، كا 

. كالمفردات، كالتذكؽ كالفيـ، كالخط، كاإلمالء، كالتعبير، كالنحك كالصرؼ

كأما الطريقة الثالثة فيي الطريقة االستنباطٌية، أك القياسٌية، كًقكاميا عرضي 
القكاعد كشرحيا، ثـ تطبيقيا عمى بعض األمثمة، فالقاعدة ىي المرجع كالمنطمؽ، 

 كقد يبمغ األمر مف شدة االحتفاء بيا أف ييستيدؼ حفظيا لتككف ،كليس النص
. أساسان ييستذكر عند الخطأ

كلعٌؿ عيب الطريقة االستقرائية يكمف في اصطناع الجمؿ المؤدية إلى 
ٌفر  (الكمٌية) كأما الطريقة الثانية ،القاعدة، دكف كحدة مكضكعٌية تربطيا فيي تيكى

كحدة المكضكع، لكٌف الكقت قد يضيع معيا في تأمَّؿ النص كشرحو، فال يبقى 
كقت كاؼو لمكفاء باألغراض المتعددة التي تطمح ىذه الطريقة في تحقيقيا، كأٌما 

االستنباطٌية أك القياسٌية فعيبيا أف القاعدة قد تتحٌكؿ فييا إلى غاية : الطريقة الثالثة
تيستظير، فيىٍخدع استظيارىا، إذ قد يككف مستًظًيرىا غير قادر عمى التطبيؽ، ألنو 
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. في كاقع الحاؿ، لـ ينؿ مف التطبيقات ما فيو الكفاية

لقد أًلفنا الطريقة االستنباطٌية القياسٌية في كتب التراث النحكٌم السابقة، إذ 
جرت العادة أف يىبدأ النحكٌم الباب بتكثيؼ قكاعده األساسٌية، ثـ يبدأ بالتفصيالت 
كالجزئيات، كاالستثناءات، كيكضح ذلؾ بشكاىد، أك بأمثمة مفصمة عمى قٌد القاعدة 

 .تفصيالن 

كال شؾ في أف النحك قد مىٌر بمرحمة االستقراء قبؿ ذلؾ، كىي مرحمة فييا 
ـٌ تىٍخضع شكاىدىا  مالمح كصفٌية، إذ كانت المغة تيسمع مف الناطقيف بيا، ث

لممالحظة كاالستقراء، لمكقكؼ عمى ما اختمؼ كما ائتمؼ، كالستنباط القكاعد التي 
. تحكـ الظكاىر المغكٌية

أٌما الكتب المدرسٌية فيغمب عمييا البيٍعد عف الطريقة القياسٌية التي تنطمؽ مف 
 كقد سار بعض الكتب المدرسٌية عمى الطريقة الكمٌية، أك طريقة النٌص، ،القاعدة

كبخاصة في الكتب التأسيسٌية التي حممت اسـ المغة العربٌية مف المقرر السابؽ، 
إف تعميـ المغة :" لمصؼ الثامف ما نٌصو" المغة العربٌية"فقد جاء في مقدمة كتاب 

فمـ تخؿ كحدة "كعمى ىذا ". العربٌية ينبغي أف يتـ في كحدة مترابطة بيف فركعيا
التي تككف قد اشتممت عمى أىداؼ " مف تطبيقات لغكٌية منتزعةو مف مادة الكحدة

متعددة كالقراءة كالتذكؽ كالمغة كالمعجـ كاإلمالء، كجاء في مقدمة كتاب المغة 
كىذا الكتاب يشتمؿ عمى جميع فركع المغة العربٌية :" العربٌية لمصؼ السادس

مالء)مف قراءة ككتابة : المقررة كلكف الكتاب " كمحفكظات كقكاعدى كتعبير (خط كا 
يسير عمى الطريقة االستقرائية في استعراض بعض الجمؿ داخؿ الكحدة، 

 كقد ييعقىب ذلؾ بتمريف قصير لمتطبيؽ، كما في تطابؽ ،كاستخالص القاعدة منيا
كربما ال يتسع المجاؿ لمتطبيؽ بعد  (162المرجع السابؽ ص)الصفة كالمكصكؼ 
كعمى العمكـ، فإف التطبيقات  (173 المرجع السابؽ ص:انظر)استنتاج القاعدة 

 كربما ال يىشفع ليذه الطريقة أف ييترؾ أمر ،قميمة، ال تكفي كفؽ ىذه الطريقة
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يحتاج إلى مف ييعدُّ لو، كلك - كما نعمـ-  كالمعمـ ،االستكثار مف التمرينات لممعمـ
أعد بعضيـ، فإننا ال ندرم كيؼ يككف إعداده، كأحسب أف جٌميـ لف يعبأ بيذا 

 .األمر

كلذا كنت استحسف في المقرر المعمكؿ بو اآلف أنو لـ يىكتؼ بكتاب كاحد 
التطبيقات "إذ أردؼ كتاب القكاعد بكتاب آخر يحمؿ اسـ " قكاعد المغة العربٌية"في 

: كقد جاء في التطبيقات المغكٌية لمصؼ الثامف ما نصو". المغكٌية

نىصَّ منياج المغة العربية لمرحمة التعميـ األساسي ألكؿ مٌرة، عمى "
، ىدفيا أف تككف فرصةن لتدريب الطمبة تدريبان "لمتطبيقات المغكٌية"تخصيص حصة  

عمميان عمى ما يدرسكنو في حصص القكاعد كالمطالعة كالنصكص كالتعبير في 
". الصؼ نفسو، كتمكينيـ مف استنتاج القكاعد األساسٌية لفركع المغة المختمفة

بيف الطريقة االستقرائية " طريقة ائتالفية" كالكتب المدرسٌية تجمع في 
بىٍيد أف ىذه الكتب تتفاكت سالسة كتشكيقان، كتدرجان بالتمميذ نحك . كالطريقة القياسية

استخالص القكاعد كالتطبيؽ عمييا، فمك عقدنا مكازنة بيف كتابي الصؼ الثاني 
ؿ الكتاب الحالي عمى نحك  الثانكم السابؽ كالحالي، لكجدنا أف الكتاب السابؽ يٍفضي

 كلك عقدنا مكازنة بيف كتاب قكاعد العربٌية لمصؼ السابع القديـ، ككتاًب ،ظاىر
قكاعد العربٌية لمصؼ الثامف الحالي لكجدنا أف كتاب القكاعد القديـ يحتكم ضعؼ 
األبكاب النحكٌية التي نجدىا في الكتاب الحديث، مع أف القديـ مخصص لمصؼ 

 فالكتاب السابؽ مكتظ ميزدحـ ؛السابع، كالكتابي الحالي مخصص لمصؼ الثامف
ثقيؿ اليضـ، كتكاد تمرينات الكتاب الحالي تككف ضعؼ التمرينات الكاردة في 
" الكتاب السابؽ، عالكة عمى أف الكتاب الحديث قد خىصص فكؽ ذلؾ كمو كتابان 

كثمة مىٍمحظ يشار إليو، كىك أف التمرينات في . كما أشرنا" لمتطبيقات المغكٌية
الكتاب الحالي متنكعة، كىي أكثر تشكيقان منيا في الكتاب القديـ، كما أف صكغ 

القكاعد كاف في الكتاب الحالي عمى نحك ألطؼ مما كانت عميو في الكتاب 
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السابؽ، فالقاعدة تأتي في الكتاب الحالي مقركنة بمثاؿ داؿ، أما في الكتاب القديـ 
فتأتي القاعدة عمى األغمب صياغة صماء، دكف مثاؿ، ككأنما ىي ميعىٌدة لمحفًظ 

 بتنكيع التطبيقات، كبخاصة مكاالستظيار، ككاف المنتظر بدالن مف ذلؾ أف يعتف
في مجاؿ التدرب عمى الكالـ الشفكم الذم يتعثر فيو طمبتنا كمعممكنا عمى حد 

. سكاء

القديـ كالحديث، قد تزٌيدا في ذكر أمكرو ال لزكـ : كعمى أم حاؿ فإف الكتابيف
ليا في المراحؿ التأسيسٌية، فال أحسب أف مستكل الصؼ الثامف بحاجة إلى أف 

ذانؾ كذينؾ، كتانؾ : تيحشد لو مع أسماء اإلشارة المشيكرة، أسماءي إشارة مف نحك
كال ىك في  (39قكاعد المغة العربٌية لمصؼ الثامف، الكتاب الحالي ص)كتينؾ 

كال   (65المرجع السابؽ ص)حاجة إلى معرفة المفيؼ المقركف كالمفيؼ المفركؽ 
 كفي الكتاب القديـ لمصؼ ،في أف يىعرؼ نكف التككيد الخفيفة في ىذا المستكل
كقد استشعر مؤلفك الكتاب . السابع  تفصيالت أكثر عددان كأقؿ كظيفة عممٌية

لمصؼ -  بؿ لقد اشتمؿ الكتاب السابؽ،عمى المبتدئيف، فتخففكا منيا الجديد ثقميا
: في مكضكع اإلعراب بالحركات المقدرة عمى االسـ المقصكر في نحك- السابع

الرجػؿ القاسي  :، كاالسـً المنقكص في نحك(47ص)تكىٌكف الندل عمى األزىار 
كىكذا نممس أثر االرتجاؿ في اختيار القكاعد  (50المرجع نفسو ص)مكركه 

كأبكابيا بيف مقرريف متقاربيف زمنٌيان، في بمد كاحد، ككاف ينبغي لك أٌف األمر 
مدركس دراسة عميقة، أاٌل يككف البكف شاسعان في تحديد مقدار مناسب مػف القكاعد 
بيف المقرريف، كأاٌل يأتي المقرر الالحؽ في صكرة يشبو بيا أف يككف نىسفان عميقان 

. لمسابؽ

كلك نظرنا مثالن في أبنية األفعاؿ التي اختيرت لمصؼ العاشر، لكجدنا أنيا 
عشرة أبنية، كقد أكرد المؤلفكف لكؿ بناء بعض معانيو، كجاء إيراد القكاعد عمى 

المزيد بحرؼ فالمزيد بحرفيف ثـ بثالثة، لكننا ال ندرم أييا : أساس شكمي محض
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كقيؿ مثؿ ذلؾ في أبنية المصادر، كلك كاف الشيكع ىػك . األىـ في كاقع االستعماؿ
األساس في االختيار فيؿ سيجد التالميذ أنفسيـ في حاجة إلى معرفة ما أيكرىكا 
عمى تناكلو مف صيغ المبالغة النادرة مف كزف فيٌعاؿ التي قٌدـ ليا المؤلفكف أمثمة 

 كتاب قكاعد المغة العربٌية لمصؼ :انظر )مياٌلح، كيطٌكاؿ، كعيٌجاب : مف نحك
فيذه أبنية أحسب أف المنيج اإلحصائي سيمفظيا،  (90العاشر، المقرر الحالي ص

ٌمـ أكلكٌيات الكركد،  كما أف كثيران سكاىا قد ييمفظ، أك يكقىع مكقعو الصحيحى في سي
كىذا ينسحب عمى باب الممنكع مف الصرؼ كالصفة المشبية كغير ذلؾ مف أبكاب 

. الصرؼ

كقيؿ ًمٍثؿ ذلؾ في بعض أبكاب النحك، فإني أشؾ في أف الحاجة العممٌية 
تقتضي أف ييحشد ىذا العدد الكبير مف نٌكاب المفعكؿ المطمؽ، إذ بمغت ثمانية في 

(. 152المقرر الحالي ص)كتاب قكاعد المغة العربٌية لمصؼ العاشر 

، كقتي تدريسو محدكد  ألسنا في حاجة إلى إحكاـ االختيار في تدريس كتابو
كقد :" مضغكط، كلـ يغب ثقؿ الكقت عف كاضعي الكتاب، إذ جاء في مقدمتو

كيؼ يمكننا أف نيعىٌمـ ىذا : يتساءؿ الزمالء المعممكف كالمعممات تساؤالن مباشران 
كلـ تخرج إجابتيـ عف ىذا السؤاؿ عف " الكتاب في ثمافو كعشريف حٌصة؟ 

االعتراؼ بضيؽ الكقت عف ىذا الحشد مف األبكاب المستفيضة في النحك 
. كالصرؼ

إف األبكاب الصرفٌية كالنحكٌية التي تناكليا ىذا المقٌرر كثيرة بحؽ، في ىذا  
أبنيتيا كأشير معانييا، كالمصدر : الميزاف الصرفي، كاألفعاؿ :الزمف الضيؽ، كىي

اسـ الفاعؿ، كصيغ المبالغة، كالصفة المشبية، : الصريح كالمؤكؿ، كالمشتقات
كاسـ المفعكؿ، كاسـ التفضيؿ، كاسما الزماف كالمكاف، كاسـ اآللة، كالممنكع مف 

 ، الصرؼ كالمفعكؿ المطمؽ، كالمفعكؿ ألجمو، كالمفعكؿ فيو، كالمفعكؿ معو، كالحاؿي
كالتمييز، كالعدد، كأسمكب النداء، كأسمكب االستثناء، عالكة عمى مراجعةو ألبكاب 
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الصؼ التاسع كمراجعةو ألبكاب الصٌؼ الثامف، عمى أف تمرينات المراجعة ىذه لـ 
. تكف متقنة في ترسيخ المادة التي أخذت

كمع أف بعض مؤلفي الكتب المقررة يرغب في أف تيراعى بعض نتائج 
الدرس المغكٌم الحديث، غير أف ىذا اليدؼ ييغفؿ في مكاطف، أذكر منيا عمى 

كيؼ أف النحكٌم الحديث قد يٌظؿ كفٌيان لمماضي، إيجابان كسمبان، : سبيؿ التمثيؿ
فالمضارع معتؿ اآلخر ييذكر عمى أنو مجزكـ كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العمة مف 

 قكاعد المغة العربٌية، الصؼ الثامف المقرر الحالي :انظر)لـ يأًت : آخره، في نحك
عف مدل تأثر التقعيد المغكٌم بالشكؿ الكتابي،  كىذا الرأم القديـ يعٌبر. (153ص

، قياسان عمى المضارع الصحيح المرفكع قد أصبحت - فالياء في يأتي، كأصميا يأتيي
ٌد يأتي تخٌمصان مف البنية المقطعية ليأتيي   أصبحت بعد " يأتي"،  كya,tiyuصكت مى

يأًت، أم قيصرت الياء صكتيان، كلـ تحذؼ إاٌل كتابة، كعمى ىذا كاف األكلى : الجـز
 كقس عمى ،عالمة جزمو حذؼي حرؼ العمة كتابة، كتقصيره نطقان : أف يقاؿ لمتمميذ
ذفت كتابة، ككذلؾ ًلتىٍدعي، إٍذ : ذلؾ في نحك ال تنو، إذ قيٌصرت األلؼ نطقان كحي

. قيٌصرت الكاك صكتان كحذفت كتابة

كلعٌؿ ما نمحظو في الكتب المدرسٌية كالكتب التراثية القديمة، كفي ضبط 
التالميذ لمنصكص التي يكتبكنيا، مف كضع فتحة عمى الباء في كتبا، كعمى التاء 

ييبني الفعؿ الماضي عمى : في كتبتا، يعكد إلى أننا نىٍذكر ليـ القاعدة التي تقكؿ
الفتح إذا اتصمت بو تاء التأنيث أك ألؼ االثنيف، مع أف الكاقع الصكتي المنطكؽ 
يشير إلى أف ألؼ االثنيف ىذه، ىي في ذاتيا فتحة طكيمة، تيغني عف أف ييثقىؿ ما 

كتبكا، : قبميا بفتحة، كًقس عمى ذلؾ الماضي إذا اٌتصمت بو كاك الجماعة، في نحك
عمى تكىـ ضمة استثنائية تسبؽ الكاك، أم عمى الباء في كتبكا،  كما لك كانت 

+ ؾ= ك، ككما لك كانت كتبا +ضمة + ب+ فتحة + ت+فتحة + ؾ= كتبكا 
ا +فتحة + ب+فتحة + ت + فتحة
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كمف الطريؼ أف ييقىدـ كتاب قكاعد المغة العربية لمصؼ الثامف، المقرر 
ًمثاالن عمى بناء الماضي عمى الضـ، مع أف الداؿ  (أدَّكا) الفعؿ 117الحالي ص

ىنا مفتكحة لمالبسة خاصة، ذات عالقة بتقصير المقطع الطكيؿ المغمؽ في  تبدك
. داك/ أدٍ : أدَّكا، كأصميا عمى القياس

من تطمعات المرحمة القادمة 

أف أينيي ىذه الدراسػة -إضافة إلى ما ذيًكر، كليس تمخيصان لو- كبعد، فأكد
بالمالحظات كالنظرات اآلتية، عسى أف تككف نافعة في صياغة المقررات التعميمية 

: القادمة

:  أوّو ًال 

: العربٌية لغة كاسعة في بيعدييا الزماني كالمكاني، كقد تراكـ في حاضرىا
ـي كالحديث، كلذا فقد بات لزامان أف نحدد ما نريد مف تعٌمميا، في الصرؼ  القدي

كىذا ما تسعى إليو لغات حٌية ال يمتد عمؽ الثقافة المغكٌية فييا، . كالنحك كاألساليب
 كمع ذلؾ فقد سعكا إلى تحديد ما ،إلى ما يمتد إليو عيمؽ الثقافة المغكٌية العربٌية

يريدكف في ضكء ىدؼ كاضح يرمي إلى إيجاز الطريؽ عمى المتعٌمـ في الكصكؿ 
إلى اليدؼ مف المغة، كىك تحقيؽ التكاصؿ بأقًؿ ما يمكف تىعممو مف قكاعد النحك 
كالصرؼ كالصكت كاألساليب كالمفردات، دكف حاجة إلى استعماالت ميجكرة، ال 

 كيحضرني ىنا ما تكمفو مؤلفك كتاب ،يبعث فييا الحياة أف ييتىكٌمؼ ليا مكضكع حيٌ 
كالشرعي، المقرر الحالي  كالصرؼ لمصؼ الثاني الثانكم األدبي النحك)

ًليىبٌث الحياة في كممتي كىرىب كاخمكلؽ، حرصان منيـ عمى مبدأ  الكفاء  (50،55ص
بحشد ما كرد في الكتب التراثية مف أفعاؿ دالة عمى الشركع، فكاف مثاؿ كىرىب 

ُـّ استعداده لممشاركة في: عندىـ ىك البطكلة  كىرىبى فريؽي كرة القدـ الكطنيُّ ييت
. اخمكلؽ األمف الغذائي أف يشمؿ المجتمعات الفقيرة: كمثاؿ اخمكلؽ ىك. الدكلٌية
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: ثانياًال 

نحتاج إلى كعيو تتىمٌثؿ فيو أىداؼ كاضحة عممٌية، مف كراء تعميـ المغة، 
ـٌ عف أننا نركز عمى ىدؼ الكتابة أكثرى مف تركيزنا عمى القراءة   فالكاقع الحالي يىني
مؿ، كنقكؿ بعدئذو  كالتكٌمـ، كمف أمثمة ذلؾ أف نضبط أكاخر الكممات عند انتياء الجي

 ككثيران ما تحٌكلت حصة التعبير إلى ممارسة كتابية ،ال تحرؾ عند الكقؼ: لمطفؿ
 ككثيران ما كانت حصة القراءة الجيرٌية قاعة ،صامتة، دكف أف تككف فرصة لمتحدث

كعمى العمكـ، ، محكمة يتجٌبر فييا المٌدرس بألكاف مف السمكؾ االنفعالي القاسي
فإف اليدؼ المنطكؽ مف المغة يظؿ ىدفان تنقصو الميارات الجادة في مجاؿ القراءة 

الجيرٌية، كالتعبير الجيرم، كالمكاقؼ المنطكقة المتنكعة كالحكار، كالخطابة، 
 كىذا ما تعكسو مكاقؼ الطمبة حتى في المراحؿ الجامعٌية، إذ ىـ ،كالمحاضرة

يجرؤكف عمى التعبير الكتابي أكثر مف جرأتيـ عمى التعبير بالفصحى، التي يفٌركف 
. منيا إلى التعبير بالميجات المحمٌية

 

: ثالثاًال 

مف مقتضيات التفكير العممي لغكيان، أاٌل يتحكـ التفسير الشكمي لمغة في 
مضمكنيا، كما لك كانت قكاعدي المضمكف تتطابؽ دائمان مع قكاعد الشكؿ في المغة، 
أم لغة، كبالتالي ييبني عمى ذلؾ، خطأ، تكىـي أف التفسير الشكمي ينبغي أف يككف 

خاضعان لممنطؽ ذاتو الذم يخضع لو تفسير المضمكف؛ فالمضمكف أقرب إلى 
درس المنطؽ الذم ال يختمؼ فيو الناس، عمى اختالؼ لغاتيـ، كأمٌا مف حيث 

الشكؿ فمكؿ لغة منطقيا الخاص الذم ينبع مف خصكصية نسيجيا المغكم الذم 
 كأحسب أف ىذا المبدأ لـ يراع في بعض جكانب التأليؼ المغكم ،يميزىا عف غيرىا
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 فمك كٌنا نراعي ذلؾ لما أدت  بنا الرغبة المٌمحة ،الذم بينيت عميو الكتب المدرسٌية
ميزانان " كيؼ"إلى أف نجعؿ مف السؤاؿ بػ  (اليدؼ الشكمي)في تفسير نصب الحاؿ 

" كما لك كاف النصب مشركطان بمضمكف " مضمكنان " نبني عميو كٌؿ مفيكـ الحاؿ 
". كيؼ

في درس الحاؿ، في كتاب قكاعد المغة العربٌية، " كيؼ" انظر مثالن تحكـٌ 
مع أف قكاعد الحاؿ شكمٌيان ال ينبغي أف تحكؿ  ( كما بعدىا173ص)المقرر الحالي 

جمس الرجاؿ يستريحكف، أك كقفت أنتظر زيدان، أك قابمت ): دكف عٌد جمؿ مف نحك
نما " كيؼ" جمالن ال تجيب عف  (المسؤكؿ أعرض عميو مشكمتي بالدرجة األكلى، كا 

. ، كلكنو الخمط بيف مقتضيات التفسير الشكمي كالمضمكف" لماذا" تجيب عف 

: رابعاًال 

ٌسع  ال تستطيع المغة أف تتكسع في أشكاليا كقكالبيا بما يجارم تىكى
مضامينيا، كلذا فقد أًلفنا في تاريخ كثير مف المغات أف تميؿ المغة إلى تحميؿ 

الشكؿ الكاحد مجمكعة مف المضاميف، كأف تختصر كثيران مف األشكاؿ التي تسقط 
كىذا ما حدث في أبنية . عمى درب التطٌكر الذم تمٌر بو المغة في رحمة ارتقائيا

األفعاؿ العربٌية، كفي ألكاف مف الجمكع، كالمصادر، كبعض أبنية المشتقات، كقد 
فاأللمانية الدارجة اختصرت صيغ .ن جرل ما يشبو ذلؾ في لغات أخرل أيضا

ٌمؿ كظيفتيا عددان قميالن تبٌقى في كاقع االستعماؿ اليكمي . األزمنة القديمة فييا، لتيحى

كأما العربٌية فمما زاد في قكاعدىا أف تقعيدىا ابتداء كاف يقكـ عمى أساس  
كلمشعر خصكصياتو . مف التكسع في اختيار المستكيات المغكٌية مف شعرية كنثرية

ؿى عف المستكيات العادية، التي تجمع بينو كبيف النثر،  التي كاف ينبغي أف تيٍفصى
كلكف عدـ الفصؿ ىذا، جعؿ . فصالن أكسع مما نصت عميو كتب الضرائر الشعرية

أىك : قكاعد المغة تيٍثقىؿ بكثرة القكاعد مف جية، كتتمٌيع مف جية أخرل بما ال ييعرؼ
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كما أف . مف خصكصيات الشعر أـ مما تجيزه المغة في أكضاع االستعماؿ العادم
المعيارٌية العربٌية قامت عمى تأليؼ القكاعد مما تىنىكعت فيو الميجات، فتداخمت 

أىي مف : العمكميات التي تجمعيا، بالخصكصيات التي يكقؼ إزاءىا بحيرة
العمكميات التي ينبغي أف ييحرص عمييا، أـ مف الخصكصيات التي يمكف 

كفي ظؿ غياب منيج كاضح في الفرز –االستغناء عنيا؟ كقد ترتب عمى ىذا 
أف جاءت كتبنا المدرسٌية  - اإلحصائي الذم يعطي األشياء قيمة تتناسب كشيكعيا

، كفي ىذا ما يفسر كجكد ىذا  اليائؿ مف القكاعد " الكـ"حافمة بما يمـز كبما ال يمـز
كأكجو التعدد التي تىٍثقيؿ عمى الناشئة، كبخاصة حيف ييفرض عمييـ معرفة أبنية أك 

 كقد ترتب عمى ىذا أف تيحشد ليـ القكاعد ،قكاعد نحكيةو ال يستطيعكف تكظيفيا
حشدان عشكائيان، يىٍستيدؼ الكفاء باستحضارىا مف الكتب التراثية إلى الكتب 

المدرسٌية استحضاران جعؿ الكتب المدرسٌية، تيقدَّـ لمناشئة مادة مكتظة بالقكاعد، 
كبخاصة في المراحؿ المتأخرة مف الرحمة المدرسية، بحجة أف مدارؾ التالميذ في 
الصفكؼ األخيرة قد اٌتسعت بما يؤىميـ الستيعاب ىذا الحشد مف القكاعد، كبحجة 
أف الرحمة المدرسٌية قد آذنت باالنتياء، فال بيد مف إيػداع ما تبقى منيا، ما تبقى 

.  مف قكاعد المغة

كلطالما أحس المدرسكف بضيؽ الكقت المخصص لمكفاء بحؽ تعميـ العربٌية 
 كىذا أمر خطير بحؽ، فكأننا بضيؽ الكقت نتعمد أف نحشػر األشياء ،في مدارسنا

في عنؽ الزجاجة، أك كأننا بتضييؽ الطريؽ كتكثيؼ السير فييا ال نريد لحكادث 
. المركر أف تكثر

أف مستعرضان مىٌحصى ىذه القكاعد لكجد إلى جانب سمة االكتظاظ فييا،  كلك
سمةن أخرل، كىي سمة النقص، فالكتب المدرسٌية التي تعج بأبكاب النحك كالصرؼ 
كبتفصيالت ىذه األبكاب التي خيدمت خدمة تراثية، ما تزاؿ فقيرة في مجاؿ الدرس 

كقؿ مثؿ ذلؾ، في تأثير بعض . الصكتي، حتى كاد نظاـ المقطع يككف مغيبان منيا
األصكات عمى بعض، في نطؽ الكممة كالجممة، كفي كضع الكممة حيف تنطؽ 
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. منفردة، ككضعيا في بيئتيا مف الجممة كالنص
كقد تزداد الحاجة إلى مثؿ ىذا في مستكيات األطفاؿ الصغار في المراحػؿ 
. الدراسٌية األكلى، حيف تككف أعضاء النطؽ لدييـ في حاجة إلى االرتقاء كالنضج

بؿ إف بعضيـ يظؿ يعاني لغكيان كنفسيان كاجتماعيان، إلى مراحؿ متقدمة مف العمر، 
مف بعض المشكالت النطقية التي يينتظر مف الكتاب المقرر أف يساعدىـ فييا، 
ؿ مشكمة تداخؿ األصكات عندىـ، أك تأثير بعضيا في بعض، فيأتي  كأف تيحى

ٍمتٌفان غامضان  . الكالـ كاضحان بدالن مف أف يظؿ مغمغما مي
كألضرب مثالن آخر مف النحك، فعمى الرغـ مف كجكد تفصيالت لكؿ مف 
جممة الشرط كجممة الصمة، كجممة الحاؿ كغيرىا، إاٌل أننا ال نجد درسان كاحدان 

كيعكد السبب في عدـ . تجمعت فيو التراكيب الدالة عمى أنكاع الزمف في العربٌية
إنصاؼ التعبير الزمنٌي في العربٌية إلى ذلؾ الكفاء األعمى لممعيارٌية التي ال ييراد 

لد النحك بأسناف" :ليا أف تخرج عف مقكالت مف نحك كمف أراد أف يضع كتابان .. كي
". في النحك بعد سيبكيو فميستح

كأحسب أف عمـ البالغة قد أصابو األذل أكثر مما أصاب أٌم عمـ مف عمكـ 
المغة، فإذا كاف الصرؼ كالنحك مف ثكابت المغة، ككاف الثبكت عمى المعايير 

القديمة ال يؤذييما كثيران، فإف الثبكت عمى قكاعد البالغة القديمة قد أكجعيا كأكىنيا 
ٌقدىىا، ألف البالغة تظؿ مف المتغيرات التي تتغير - رغـ بعض ثكابتيا النسبٌية- كعى

. الذكؽ العاـ بتغير
: خامساًال 

ثمة تحسس بالغ ٍنبديو إزاء العاميات، كىك تحٌسس مفرط ينبع مف نظرة 
كـ أحيانان بأف االستعماؿ خطأ، ألنو مستساغ متداكؿ في العامٌية،  استعالئية، تحى

فكأنما يراد بذلؾ أف تيعزؿ المغة عف الكسط االجتماعي الذم تيمارس فيو ممارسة ال 
ٌطأ مف يقكؿ،تحتاج معيا إلى أم قدر مف التعميـ ًكٌم، :  كعمى ىذا قد ييخى لٌي كقيرى ديكى

كىكذا، أم بأف تككف النسبة لمجمع، كذلؾ ألف القاعدة البصرٌية العتيدة .. كًميىنيٌ 
تقتضي بأف تككف النسبة لممفرد، مع أف في القاعدة الككفية التي تجيز النسبة إلى 
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نما : الجمع، كالعاٌمة حيف تقكؿ مثالن  لٌي، ال تعني دكلة بعينيا، كا  مجمس األمف الدُّكى
مركز التدريب : تعني النسبة إلى مجمكعة الدكؿ، ككذلؾ النسبة إلى الًميىف فيقكلكف

كم الذم  المًيني، أم الذم ييتىدرىب فيو عمى مجمكعة مف الميف، كالمجمس القيرى
تنتسب إليو مجمكعة مف القرل، فمماذا ال ييتخذ مف ذلؾ تكسعة عمى المغة؟ فيككف 
لي حيف تككف النسبة إلى مجمكعة  الدٍُّكلٌي داالن عمى النسبة إلى دكلة بعينيا، كالدُّكى

. مف الدكؿ
إف التكاصؿ بيف الفصحى كالعامٌية أمر مطمكب كمرغكب فيو، كال ينبغي أف 
ييعادل، كال نممؾ أف نفٌر منو، كىك ما حدث عمى مىٌر العصكر، كغاية ما ييطمح 

فيو أف نراقب التدٌرج في رأب الييٌكة كمما اتسعت بينيما، ليككف ذلؾ لصالح 
كعمى ىذا كنتي استحسف مف بعض الكتب المدرسٌية أف . الفصحى، كريجحاف كٌفتيا

تأتي بأمثمة عمى التصغير مف كاقع ما يجرم عمى ألسنة العامة، ما داـ يىتٌفؽ 
مذكرة في قكاعد المغة )صكيمح كسكيمـ كعبيد كسييؿ : كنكاميس الفصحى  نحك

( 109العربٌية لمصؼ الثاني الثانكم األدبي كالعممي كالتجارم، المقرر السابؽ ص
كيؼ تطبؽ عميو قاعدة : أمٌا أف ييؤتى بألفاظ مف نحك ال ييعيد تصغيره، فيقاؿ

التصغير، فيذا يجعؿ المغة صعبة، كمراسىيا عنيدان، كيحيؿ قكاعدىا إلى رياضة 
فقاعدة التصغير مثالن ينبغي أف تنطمؽ مف الكاقع . ذىنٌية عسرة، كال يخدـ الفصحى

كيؼ : العممي، ال المتخيؿ، الذم كاف يتسمى بو الترؼ النحكم، حيف كاف يقاؿ
أك كيؼ …عمى: في ، أك: كيؼ، أك سمي: تصغر أك تنسب إلى رجؿ سيٌمي

لمزيد مف التفصيؿ عػف التكاصؿ بيف العامٌية ). سفرجؿ، أك إبراىيـ: تصغر
، 114المستشرقكف كالمناىج المغكية ص: انظر كتابي- فيما أرل - كالفصحى 

. (الطبعة الثانية
: سادساًال 

 نحتاج في تقديـ المادة المغكٌية إلى منيجية كاضحة تستسيغيا الناشئة، فال 
نبدأ باألسيؿ ثـ نتدرج مف ذلؾ إلى األصعب، فيذا ال ييغني عف : يكفي أف يقاؿ

طرح بنائٌي لألبكاب، كأف يىٍعرؼ الناشئ شيئان مف الصرؼ، كالمجرد كالمزيد، قبؿ 
اٌل فسكؼ ييضطر إلى ما اضطر إليو مؤلفك كتاب  أف يبدأ باستخداـ المعجـ،، كا 
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تَّبكا معجـ المفردات الصعبة في  المغة العربٌية لمصؼ السادس، المقرر القديـ، إذ رى
لمكممة، دكف النظر إلى حركفيا األصمية .. آخر الكتاب، كفؽ الحرؼ األكؿ فالثاني

.        أك أساسيا االشتقاقيٌ 
كعمى ذلؾ ينبغي أف ييبنى درس المبتدأ كالخبر، عمى أساس مف معرفة 

الجممة االسمٌية، كأف ييبنى درس النكاسخ عمى أساس مف معرفة المبتدأ كالخبر، 
كأف يبنى درس الفاعؿ عمى أساس مف معرفة الجممة الفعمٌية، كأف يبنى درس نائب 

الفاعؿ عمى أساس معرفةو بالفاعؿ، كأف يبنى درس الحاؿ كالتمييز كالشػرط 
عمى أساس مف المعرفة بالجممة االسمية كالجممة الفعمية، كعمى ذلؾ .. كالتعجب

أيضان ينبغي أف يينظر إلى أف الكممة تتألؼ مف مقاطع، كالمقاطع مف أصكات، 
فيذا أساس ال بٌد منو في معرفة األصكؿ كأصكؿ األصكؿ، كالفركع كما .. كىكذا

فيذه النكاميس المغكٌية العامة ينبغي أف . يتفرع عنيا، في النحك كالصرؼ كالصكت
 كال يدخؿ في ىذا األساس البنائي أف يؤتى عمى المرفكعات جميعيا، ثـ ،تراعى

المنصكبات ثـ المجركرات، إذ األكلى مف ذلؾ أف يأخذ شيئان مف ىذه كشيئان مف 
تمؾ، كربما شيئان رابعان ال مف ىذه كال تمؾ، فالنحك أكسع مف أف ييحصر في ىذه 

مرفكع، كمنصكب كمجركر أك مجزكـ، أم ىك أكسع مف أف : المصطمحات الثالثة
يحصر في عامؿ كمعمكؿ، فثمة أشياء ال تعمؿ كال ييعمؿ بيا، كثٌمة نظرات أخرل 
تخرج عف نظٌرية العامؿ، التي تفسر الشكؿ، إذ قد ينظر إلى النحك نظرة قائمة 
عمى المضمكف، أك المراكحة بيف الشكؿ كالمضمكف، فقد تيبحث المغة مف باب 
األساليب كالنفي، كالشرط، كالزمف، كاالستثناء، كالحاؿ، كالتعجب، كاالستفياـ، 

. كىك أمر ممكف. كالمدح كالذـ، كما شاكؿ ذلؾ
: سابعاًال 

كثمة أساس آخر، كىك الشيكع المبني عمى اإلحصاء، فنحف ال نزاؿ نرتجؿ 
في تخميف األلفاظ الشائعة، التي نبني عمييا نصكصنا المدرسٌية، كحسبنا أف نىٍذكر 
تجربة قاـ بيا أحد الباحثيف األلماف، إذ حاكؿ أف يقؼ عمى المشترؾ مف األفعاؿ 
الشائعة في العربية، في كتب تعميمٌية ثالثة كبيرة، جاء بعضيا في مجمدات عدة، 
فكاف المشترؾ بينيا ال يتجاكز مئة كخمسيف فعالن، كالبقية أفعاؿ اختمفت فييا ىذه  
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األفعاؿ الشائعة في العربٌية المعاصرة ليارتمكت بكبتسيف، ترجمة : انظر )الكتب 
. (ـ1986إسماعيؿ عمايرة، منشكرات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمٌية 

كلك كٌنا نممؾ دراسات إحصائية لكاف في كسعنا أف نقدـ المادة المغكٌية في 
صكرة معجمات صغيرة تتناسب كأعمار الناشئة، كثقافاتيـ، كلكاف في كسعنا في 

كعمى ىذا فما تزاؿ . أبكاب الصرؼ كالنحك أف نعرؼ بأم القكاعد نبدأ كبأٌييا نثني
مناىجنا كمقرراتنا بحاجة إلى بنية تحتٌية كصفٌية إحصائٌية نعرؼ عمى أساسيا 

كعمى ىذا فإف المرء يعجب . كيؼ نقدـ المغة لمناشئة بصكرة مدركسة ال مرتجمة
مف ىذا العبارات اليٌينة في كتابتيا، حيف نزعـ في مقدمات ىذه الكتب أننا نتخٌير 
األلفاظ كالقكاعد كفؽ شيكعيا، فأيف نحف مف الدراسات اإلحصائية الدقيقة التي 
مبة تسمح لنا باالطمئناف إلى حقيقة ما يحتاج إليو األمر  ؟تقؼ بنا عمى أرضية صي
حتى تيترجـ ىذه العبارات إلى كاقع ينقميا مف المزاعـ كاألماني كالتخمينات، إلى 

الكاقع الحقيقي القائـ عمى أساس عممي، كما ىي الحاؿ في مقررات تدريس المغات 
. الحٌية

كقد كاف مف سخريات األمكر أف تستسيؿ كزارات التربية كالتعميـ، فتؤٌبط 
كقد - الصبية الصغار، مختصران لمعجـ الصحاح لمجكىرم، فتظف بذلؾ المختصر

إنيا قد كضعت بيف أيدم الناشئة معجمان مناسبان، يعينيـ -صغركا حرفو الطباعي
في فيـ ألفاظ الحياة، كما عممكا بذلؾ أف المسألة ليست في اختصار ىذا المعجـ 

نما في مدل مالءمتو لمغرض الجميؿ، أك . سكاه، كال في تصغير طبعتو كخٌطو، كا 
إف مثؿ ىذه األعماؿ، تحذيرٌية، ال تيغني عف أف تيؤٌلؼ المعجمات بما يتناسب مع 
الحاجة الحقيقٌية الكاعية مف كراء أف يقتني الصغير معجمان يمبٌي حاجة عممية لديو، 

. ال أف يكشؼ عف مفردات انسحب كثير منيا مف كاقع االستعماؿ، منذ زمف بعيد
لقد أدركت عممٌيان قيمة العمؿ اإلحصائي في فرز القكاعد المغكٌية إثر تجربة 
عممٌية عمى باب الشرط، ثبت لي مف خالليا أف عشرات مف القكاعد التي نٌصت 

التي - عمييا كتب النحك ال لزكـ ليا، كحسبنا أف نعمـ مثالن أف مف أدكات الشرط 
ما لـ نجد عميو شيئان مف الشكاىد، في عينة - ال يكاد يخمك مف ذكرىا كتاب نحكمٌ 

التي يذكر ليا " أياف"مستفيضة مف النصكص المحتج بيا لغكيان، كأذكر مف ذلؾ 
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ذ ما"النحاة شاىدان يتيمان، لـ يرد في عينتي، التي يستشيد عمييا النحاة بشاىديف " كا 
كما أثبت لي الفرز اإلحصائي مثالن، أٌف الفعؿ الماضي أكثر شيكعان . ال ثالث ليما

مف المضارع المجزكـ في جممة الشرط، حتى إف نسبة شيكعو في بعض 
%. 100قد بمغت - ككتاب الرسالة لإلماـ الشافعي، المجمد األٌكؿ-النصكص
: ثامناًال 

تحتاج إلى مزيد - كمنيا كتب تعميـ العربٌية - ال يخفى أف الكتب المدرسٌية 
مف التنكيع في تمريناتيا، فالتنكيع المدركس فيو تحريؾ لمذىف، كبيٍعد عف النمطية 

 كلذا بات مف لكاـز الكفاء بيذا المطمب أف تقـك ،المممة، كما أف فيو إثارة كتشكيقان 
بعض الدراسات بااٌلطالع عمى ما أيٌلؼ في مقررات الدكؿ العربٌية كاألجنبٌية، بقصد 
حصر أنماط التمرينات كالتدريبات المغكٌية فييا، كبياف اإليجابيات أك السمبيات لكٌؿ 

 كسيككف ىذا الجيد جزءان مف البنية التحتٌية التي نعتمد عمييا عند ،نمط فييا
الشركع في تأليؼ مقرراتنا، أك تطكيرىا، فنتخير منيا ما نحاكيو، أك نصكغ عمى 

كبالتالي نككف قد أغنينا تجربتنا في مجاؿ حيكٌم مف مجاالت . منكالو، أك نيعىٌدلو
كسيككف ليذا التنكع أثره اإليجابي في إنصػاؼ األغراض النطقٌية، كبخاصة . التعميـ

حيف يككف مف مقتضيات ىذه التمرينات استخداـ األجيزة الصكتٌية كالمعامؿ 
المغكٌية التي تمكف التمميذ مف مراقبة أدائو مف حيث الكقكؼ عمى األخطاء، كمف 

.  حيث مالحظة جماؿ الصكت، كمدل كضكحو، كمناسبتو لمقتضى الحاؿ
: تاسعاًال 

مما يعجب لو المرء أننا نشكك مف تفاكت مستكيات المدرسيف، كلكننا نىًكؿ 
إلييـ اختبار الطمبة، في كؿ صؼ مف الصفكؼ المدرسٌية، فتأتي النتائج متفاكتة 
أيضان، فثمة نكع مف المدرسيف يراعي جانب الذاكرة في التقكيـ، فتأتي أسئمتو مف 

كثمة نكع يجمع بيف أسئمة تقٌكـ الذاكرة كالذكاء، كيكازف .. اذكر، عٌدد : نحك
بينيما، كمنيـ مف يىٍعرؼ أساسيات التقكيـ، كمنيـ مف ال يعرؼ منيا إاٌل اليسير، 

كمف المدرسيف مف ييجزؿ في إعطاء الدرجات، فيخدع الطالب كيخدع أسرتو 
بعالمات مرتفعة، كمنيـ مف تىًشٌح العالمات عندىـ، فال يكاد ينجح أحد، كقد تيعبر 

..  الدرجة المعطاة عند بعضيـ عف مضمكنيا أك ال تعٌبر
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 كىكذا يصبح االختبار خاضعان العتبارات شخصٌية، قد يداخميا اليكل، أك 
قمة الخبرة أك ما شاكؿ ذلؾ مف أمكر تجعؿ المرء يشؾ في تنجيح الطمبة أك 

. ترسيبيـ عمى حٌد سكاء
ككاف األكلى أف تصمـ اختبارات تشخيصٌية تخضع العتبارات عممٌية لكؿ 

مستكل، اختبارات جادة تشرؼ عمى إعدادىا مؤسسات تعميمٌية تربكٌية نفسٌية، تقؼ 
بنا عمى مستكل أداء المدرس، كالمدرسة، اختباراته مجٌربة مدركسة متطكرة تختبر 

. المنياج كالكتاب المقرر، كالعممٌية التعميمٌية بكؿ مقكماتيا كأسسيا كطمكحاتيا
كينبغي أف تيعىٌد االختبارات التشخيصٌية المؤسسة المجٌربة، لكؿ ميقىٌرر، كلكٌؿ 

فما أقؿ ىذه االختبارات، التي نستطيع بيا أف نعرؼ مستكيات . الصفكؼ المدرسٌية
المدارس كالمدرسيف كالطمبة كالكتب المدرسٌية كغير ذلؾ مػف مقكمػات العممٌية 

 !()التعميمٌية المغكٌية كغير المغكٌية
: عاشراًال 

في ضكء المنظكر مما يجرم حكلنا بيذه السرعة المتسارعة، في مجاالت 
تعيش صراع البقاء، كتتزاحـ - كاليكيات الثقافٌية- الحياة جميعان، فإف المغات 

تزاحمان عجيبان، فكـ مف لغة كانت محمٌية كاإلنجميزٌية كالفرنسية، ثـ أصبحت عالمٌية 
. بكسائؿ العصر الحديث، كبمتغيرات أخرل في معادلة القكة كالضعؼ الحضارمٌ 
فإذا أردنا لمغتنا أف تزاًحـ، كأف تعزز مقكمات كجكدىا، فإف عمينا أف نبذؿ الماؿ 
كالكقت كالخبرة في سبيؿ تطكير الكاقع كٌمو، كالكاقًع المغكم مف ضمنو، كأف نكاجو 
تحديات العصر في مجاؿ االتصاالت بأنكاعيا، كفي كؿ المجاالت، كأاٌل نكتفي 
بدكر اليد السفمى التي تنتظر مف المغات المزدىرة اآلف، بحثان متطكران تترجمو، أك 

برنامجان حاسكبيان تيعٌربو، كقد يأتي التعريب مسخان، ال ىك بالعربي كال ىك باألجنٌبي، 
ال شؾ في أف مناىجنا الحديثة . كصكرة التعميـ المدرسي كالجامعي في بالدنا

                                                           

دليؿ اختبار القراءة :" اجتيدت مع بعض الزمالء، في كضع اختبار، نشرتو الجامعة األردنٌية، بعنكاف   ()
اختبار تشخيصٌي - ميارات المغة العربٌية:"، كما كانت لي مع ابنتي حناف محاكلة أخرل نيشرت، بعنكاف"التشخيصي

". في النحك كالصرؼ كالمعجـ كالعركض كاإلمالء كالمعنى
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الذم قد يككف - اختمفت درجة عف كضعيا قبؿ مئات السنيف، لكف ىذا التطكر
يبقى كمو خطكات متخٌمفة، إذا  - خطكة إلى اإلماـ أك قد يككف خطكة إلى الكراء 

ما كازنا ذلؾ بالخطى المتسارعة التي يسير فييا التطكر العالمي، ىائجان مائجان، 
كقد يتضمف الغث كالسميف، كما ينفع كما يضر، كقد كاجيتو مدارسيـ كجامعاتيـ، 
: أما نحف فكثير مٌنا ال يزاؿ في خصاـ مع لحظة اليقظة مف نكـ عميؽ، متسائالن 

أييما أنفع دؼء الفراش كلك بأحالـ مزعجة، أـ يقظة تعترييا عقبات ككاقع صعب، 
أييما أجدل : كفي مجاؿ المغة كالتطكير التربكم يدكر سؤاؿ ربما يككف مكازيان 

أنىنقطع إلى الماضي، كفيو، أـ ننقطع عنو، كمنو، أـ نكاجو الحاضر بما ينفع مف 
. أسمحة الماضي كالحاضر

كختامان، فالمرجك أف يظٌؿ تحسيف األداء في تقديـ العربٌية لمناشئة، ىاجسان 
ييقمقنا، كأف تبقى العربٌية أٌمان ليذه األمة، تغار عمييا، كتسير مف أجؿ خدمتيا، 
كتىعتزُّ بيا، فيي لغة القرآف العظيـ، كلغة العمـ كالحضارة، كىي مظير كجكىر 

. نتىكٌحد عميو، كنباىي بو
أكرر شكرم لممجمع الكريـ، آمالن أف يظؿ قمعة حصينة مف حصكف 

- معشر الحضكر الكراـ- العربٌية، كرباطان متقٌدمان مف أربطتيا، كأشكر لكـ 
.  حضكركـ كحيسفى استماعكـ، كالسالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو


