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: مقدمة
وحدود لغة اإلنسان ىي . فمغة اإلنسان ىي عالمو.  المغة قدر اإلنسان

. فيي والء وانتماء، وثقافة وىوية، ووطن وشخصية. حدود عالمو
فالمغة ىي اليواء الذي نتنفسو، والماء الذي نشربو، والطعام الذي نأكمو، 

فيي تحمل المجتمع في جوفيا، وتعبر عن ضميره، . والفكر الذي يدور فينا وحولنا
.   وتشكل حياتو، وتوجو سموك أفراده، وجماعاتو، ونظمو ومؤسساتو

والمغة ىي األم التي تنسج شبكة الوفاق بين أفراد المجتمع وجماعاتو، ونظمو 
. وال مجتمع بدون وفاق. فال وفاق بدون لغة. ومؤسساتو، وقيمو ومعتقداتو

وكما تسيم المغة في صياغة المجتمع، فإن المجتمع يسيم بدوره في صياغتيا 
فالجماعة الناطقة بالمغة ىي التي تيب األلفاظ معانييا، وتشتق من . وتطويرىا

. المفردات ما يعبر عن مستحدثاتيا ومرامييا
فثقافة كل مجتمع كامنة في . والمغة منيج لمتفكير، ونظام لالتصال والتعبير

فال حضارة .. لغتو، وفي معجميا، ونحوىا، وصرفيا، ونصوصيا، وفنيا، وأدبيا
. إنسانية دون نيضة لغوية
: أزمة العربية في بالدىا

وىي أكثر المغات اإلنسانية . المغة العربية أىم مقومات الثقافة اإلسالمية
لذلك صمدت أكثر من سبعة عشر قرنًا . ارتباطًا بعقيدة األمة وىويتيا وشخصيتيا
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وشاىدًا عمى إبداع أبنائيا وىم يقودون ركب . سجاًل أمينًا لحضارة أمتيا وازدىارىا،
. الحضارة التي سادت األرض حوالي تسعة قرون

من أىم ىذه السمات قدرتيا الفائقة . وفي المغة العربية ذاتيا سمات تميزىا
فقد . عمى حساسية التواصل، فالمغة العربية لغة غنية ودقيقة إلى حد كبير

استوعبت التراثين العربي واإلسالمي، كما استوعبت ما نقل إلييا من تراث األمم 
. إلخ.. والشعوب ذات الحضارة القديمة كالفارسية واليونانية والرومانية والمصرية

كما نقمت إلى البشرية في فترة ما، أسس الحضارة وعوامل التقدم في العموم 
وما تزال تنقل إلى العالم اليوم . الطبيعية والرياضيات والطب والفمك والموسيقى

فالقرآن . العقيدة الشاممة ممثمة في كتاب اهلل وسنة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم
وىذه حقائق يجب ترسيخيا في عقول الناشئة، كما ينبغي . نزل بمسان عربي مبين

أن تكون أىدافا ثابتة لعموم المغة واألدب والفنون خاصة، والعموم اإلنسانية 
. واالجتماعية عامة

فإذا تكمم ذو بيان فإنك تطرب لسماعيا، وتفيم . وىي لغة موسيقية شاعرة
وىي بيذا الجرس والرنين منحت العربي التفوق . بيانيا، وترتاح لمعانييا وأصواتيا

لذلك يجب التركيز في . في األداء كالمًا وكتابة، وغناء وشعرًا عمى وزن وقافية
مناىج تعميميا عمى تدريب المتعمم عمى التذوق األدبي والفني، وعمى اإلحساس 

. بالجمال في األداء المغوي، وعمى حسن اإللقاء
وىي لغة متميزة من الناحية الصوتية؛ فقد اشتممت عمى جميع األصوات في 

وأصواتيا تستغرق كل جياز النطق عند اإلنسان، ابتداء بما بين . المغات السامية
الشفتين في نطق حروف كالباء والميم والفاء، وانتياء، بجوف الناطق في حروف 

 لذلك فإن تدريب األبناء عمى إخراج الحروف من ،(1).كاأللف والواو والياء
مخارجيا، ونطق األصوات بطريقة سميمة، يعتبر ىدفًا من أىم أىداف مناىج تعميم 

. المغة العربية
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 –وبالرغم من تميز المغة العربية، إال أننا نعيش أزمة لغوية طاحنة، ىي 
ويرجع نبيل .  دليل عمى انتكاسة األمة وتبعيتيا، وتخمفيا عن الركب–في الواقع 

: عمي أسباب األزمة إلى عوامل كثيرة من أىميا
عدم إلمام الكثيرين لدينا بجوانب إشكالية المغة؛ حيث يقتصر تناوليا في . 1

أغمب األحوال عمى الجوانب التعميمية، والمصطمحية، خوفًا من الخوض في دراسة 
. عالقة المغة العربية بالدين والسياسة القومية والوطنية

وخاصة بعد أن أصبحت المغة . قصور العتاد لمعظم منظرينا المغويين. 2
. ساحة ساخنة لمتداخل الفمسفي، والعممي، والتربوي، والفني، واإلعالمي، والتقاني

حيث يوجو االتيام إلى إدانة المغة العربية . خطأ التشخيص لدائنا المغوي. 3
ذاتيا، تحت زعم أن ىذه المغة اإلنسانية العظيمة تحمل بداخميا كوامن التخمف 

!  الفكري والعجز عن تمبية مطالب العصر
وانبيار . االبتعاد عن السبب الحقيقي وراء ذلك، وىو العولمة االقتصادية. 4

الجماىير العربية بثقافة الغرب ولغاتيا، وتدىور اىتمام الجماىير بالمغة العربية، 
لحاق أبنائيم بالمدارس الخاصة والجامعات الخاصة، التي . وعدم اعتزازىم بيا وا 

تعمم بالمغات األجنبية، واالفتخاُر بذلك واعتباُره نوعًا من الوجاىة االجتماعية، 
وىنا تقوم المغة العربية دلياًل شاىدًا عمى !!! ودلياًل عمى التقدم الحضاري 

. االنتكاسة الثقافية لألمة في الوقت الحاضر
إننا نعاني من أزمة لغوية حادة تمطخ جبيننا . غياب إرادة اإلصالح المغوي. 5

وجاءت تكنولوجيا المعمومات لتضيف إلى األمة بعدًا جديدًا، يتعمق . الحضاري
 ومع ذلك فحركات التعريب (2).بضرورة معالجة المغة العربية آليًا بواسطة الحاسوب

والحكومات . تواجو معارضة شديدة بعد أن سارت شوطًا ال بأس بو من قبل
عاجزة، أو فمنقل بصراحة غير راغبة في فرض تشريع ممزم بعدم استخدام المغات 

األجنبية في التعميم، وفي الفتات المحالت، وغير راغبة في أن تقتدي حتى 
بإسرائيل التي تحرم استخدام المصطمح األجنبي الذي يتم إقرار مقابل لو بالمغة 
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ووصل بيم األمر إلى أنيم يعممون أبناء العرب المغة العربية بالمغة .. العبرية 
! العبرية
عولمة تعميمنا، بحيث ال تعكس سياساتو، ومفاىيمو، وسموك مدرسيو، . 6

فاالىتمام بالمغة العربية ال يتم إال من خالل . وأداء طالبو، ما لمغة األم من أىمية
وأما المقررات األخرى فيي حرة طميقة من قيود العربية ! المقرر الخاص بيا

ويتم . وفي مقرر المغة العربية ذاتو، يتم اختزال العربية في النحو. وااللتزام بيا
ويصل األمر إلى حد اإلبكاء عندما تعمم ! اختزال النحو في إعراب أواخر الكمم

وىكذا لم يثمر التعميم ! ... المغة العربية من قبل المدرسين بالميجات العامية
إال مزيدًا من عزوف الطالب عن مداومة تعمم لغتيم األم، -  في الواقع–العربي 

! وتذوق مآثرىا
التعميم بالمغات األجنبية عمى مستوى التعميم العام والعالي، بالرغم من . 7

الحقيقة العممية التي أجمع عمييا الباحثون والمغويون، وىي أن التعميم بغير المغة 
األم يغمق مفاتيح الفكر، ويعوق عممية اإلبداع واالبتكار لدى المتعممين، إال أن 

 رغم االعتراضات المتكررة في كل –المخططين لمسياسة التعميمية قد صموا آذانيم 
وسمحوا بإنشاء المدارس التي تعمم بالمغات .  عن سماع ذلك–الندوات والمؤتمرات 

كما . األجنبية عمى مستوى التعميم العام وىو األمر المحرم لدى الدول المتقدمة
سمحوا بفتح الشعب واألقسام التي تعمم بالمغات األجنبية عمى مستوى التعميم 

غير ناظرين إلى التجربة المصرية القديمة التي كانت تعمم الطب بالمغة . العالي
. العربية، وخرجت األفذاذ النادرين الذين ال يثق معظم الناس إال بطبيم وعمميم

! وغير ميتمين بالتجربة السورية الرائعة السائدة حاليا
لى  ولقد أدى االىتمام بالتعميم بالمغات األجنبية إلى إىمال حركة التعريب بل وا 

معارضتو من قبل كثيرين من األكاديميين، بل ومن بعض رواد الحداثة وما 
!. بعدىا

إننا بحاجة إلى إثارة وعي القيادات السياسية في الوطن العربي بخطورة 
التي ىي من الخطورة واألىمية بحيث يصعب عالجيا أو تناوليا . المشكمة المغوية
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خطة ، وذلك في إطار لإلصالح المغوي الشامل إستراتيجية واضحةمن دون 
 أكثر شموال إلعداد األقطار العربية لمدخول إلى عصر المعمومات قومية

( 3).والمعرفة

 

 

 
: إن رسم الخطة القومية سالفة الذكر يتطمب اإلجابة عن األسئمة اآلتية

كيف نييئ لغتنا العربية لمطالبة عصر المعمومات؟  -
كيف نبعث الحياة في كيان ىذه المغة العظيمة تنظيرا، وتعميما،  -

 واستخداما؟

كيف نحررىا من احتكارية بعض المتخصصين فييا الذين يدورون  -
 حوليا وال يردون حوضيا؟

كيف نخرجيا من دائرة اىتمام المتخصصين فقط إلى الدائرة األوسع  -
 فيما  –وخاصة بعد أن صار عمم المغة الحديث يستند . واألشمل
، والمنطق، واإلحصاءإلى الرياضيات، واليندسة، - يستند 

والبيولوجي، والفسيولوجي، والسوسيولوجي، وأخيرًا عمم الحاسوب ونظم 
 المعمومات؟

كيف نيتم بالمعالجة اآللية لمغة العربية، ونعّرب نظم التشغيل،  -
وننتج لغات برمجة عربية، ونستعد لمدخول إلى عصر الترجمة اآللية عن 

(4). طريق المغة العربية
 

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

؛ وذلك حتى تتأىل لدخول األسواق العربية من ىذا (ال العبرية)المغة العربية 
الباب، وحتى تستطيع النفاذ المباشر إلى التفاصيل الفنية الدقيقة لتعريب نظم 
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فإذا . المعمومات، واالحتفاظ باألسرار التكنولوجية الدقيقة لتعريب نظم المعمومات
سمحنا إلسرائيل أن تتولى نيابة عنا ميمة معالجة المغة العربية آليًا، فعندئذ تكون 

 (5).قد حمت بنا كارثة ثقافية كبرى
: ضرورة تعميم الناشئة مبادئ البرمجة

إن نظم التشغيل تتعامل حاليا مع المغة العربية مثميا مثل غيرىا من المغات 
لكن مع تقدم نظم التشغيل اآلتي  ال . األخرى عمى مستوى عنصر الحرف 

محالة، سوف ترتقي ىذه النظم لمتعامل مع الكممة العربية، أي عمى المستوى 
لكن ىذا يحتاج إلى جيود . الصرفي، ثم مع الجممة العربية؛ أي المستوى النحوي

المستثمرين، ومساىمة الباحثين والخبراء والمطورين؛ ألن شركات المايكروسوفت 
األجنبية ليس لدييا الدافع لإلنفاق عمى المغة العربية، وليس لدييا الخبراء في ىذه 

لذا يحتاج األمر إلى جيود المخمصين من أبناء الوطن العربي في كل . المغة أيضاً 
. ىذه المجاالت

كما أننا في أمس الحاجة إلى أن نعمم صغارنا مبادئ البرمجة بالمغة العربية؛ 
نظرًا إلى العالقة الوثيقة بين البرمجة والفكر من جانب، وبين الفكر والمغة من 

إال أن " البيسك"ولغة  "المجو"وقد عربت لغات سيمة لمصغار مثل لغة . جانب آخر
 ىي األخرى، في ظل غياب الحماس – لألسف –جيود التعريب قد توقفت 

. لمتعريب عمومًا إضافة إلى أسباب أخرى

:  النحو منيج لمتفكير ونظام لمتعبير واالتصال 
ولكن أين موقع النحو من كل ىذا؟ وما دوره في تدريس العربية وحفظ 

نظاميا؟ 
قامة المسان،  إن الغاية من تدريس النحو إرساء النظام المغوي في الذىن، وا 
وتجنب المحن في الكالم؛ فإن تحدث المتعمم أو قرأ أو كتب كان واضح المعنى، 

. مستقيم العبارة، جميل األسموب
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إن تعمم المغة العربية إنما ىو عممية ذىنية واعية الكتساب السيطرة عمى 
األنماط الصوتية والنحوية والمعجمية، من خالل دراسة ىذه األنماط وتحميميا 

فتعمم المغة يستند إلى الفيم الواعي لنظام المغة كشروط . بوصفيا محتوى معرفياً 
( 6).فالكفاية المعرفية سابقة عمى األداء المغوي وشرط لحدوثو. إلتقانيا

 
 
 

: النظريات المغوية وموقفيا من النحو
. لكن تدريس النحو قد خضع لنظريات لغوية حددت موقفيا عبر التاريخ

إن النحو العربي من حيث محتواه وطرائق تدريسو ـ كما يعمم عندنا ـ ليس 
نما ىو عمم تعميم وتعمم صناعة القواعد  عممًا لتربية الممكة المسانية العربية، وا 

لى ضعف ! النحوية وقد أدى ىذا مع مرور الزمن، إلى النفور من دارستو، وا 
. الناشئة في المغة ذاتيا

إن جوىر المشكمة ليس في المغة ذاتيا، إنما ىو في كوننا نتعمم العربية قواعد 
جراءات تمقينية، وقوالب صماء، نتجرعيا تجرعًا عقيما، بدال من تعمميا  صنعة، وا 

( 7).لسان أمة، ولغة حياة

إنو ال يمكن فيم دور النحو في تدريس المغة العربية، دون فيم النظريات التي 
. تفسر نظام المغة، وتحكم طرائق تعميميا وتعمميا عمى مر العصور

ويمكن القول ـ بصفة عامة ـ إن تفسيَر نظام المغة وطريقَة تعميميا وتعمميا، 
والوقوَف عمى دور النحو في ذلك، قد مر عبر العصور من خالل ثالث نظريات 

: رئيسية ىي 
النظرية البنيوية  -
 والنظرية السموكية -

 والنظرية المعرفية -

وسنعرض لكل نظرية من ىذه النظريات، ولدور النحو فييا من حيث المبنى 
.  والمعنى والتعميم والتعمم فيما يأتي من ىذه الورقة
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النظرية البنيوية 

بدأىا اإلمام . اسم حديث نسبيًا لطروحات قديمة" البنيوية"يرى الباحث أن 
 التي "النظم"بنظرية ىـ ـ فيما يسمى 471عبدالقاىر الجرجاني ـ المتوفى سنة 

ثم أعاد طرحيا ـ بشكل أو بآخر ـ دي . دالئل اإلعجاز: تناوليا بالتفصيل في كتابو
 ثم أعاد الحديث عنيا تشومسكي في الستينات من ".البنيوية"سوسير تحت اسم 

، الذي "النحو التوليدي"أو " التحويمية التوليدية"القرن العشرين تحت اسم النظرية 
 !ظن كثير من الباحثين أنيا ثورة في كيفية تعمم المغة غير مسبوقة

 البنيوية بين عبدالقاىر
ودي سوسير وتشومسكي 

 

: نظرية النظم عند عبدالقاىر
اىتم السابقون عمى اإلمام عبدالقاىر الجرجاني باأللفاظ وجعموا ليا شأنا 

ورفض عبدالقاىر ذلك بشدة، عمى اعتبار أن . كبيرا في تحقيق بالغة الكالم
ال يتصور أن تعرف لمفظ موضعًا من غير أن "األلفاظ عنده تابعة لممعاني، وأنو 

نما  تعرف معناه، وال أن تتوخى في األلفاظ من حيث ىي ألفاظ ترتيبًا ونظمًا، وا 
تتوخى الترتيب في المعاني، وتعمل الفكر ىناك، فإذا تم لك ذلك اتبعتيا األلفاظ 

نك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك، لم تحتج إلى أن . وقفوت بيا آثارىا وا 
تستأنف فكرًا في ترتيب األلفاظ؛ بل تجدىا تترتب لك بحكم أنيا خدم لممعاني، 

إن العمم بمواقع المعاني في النفس، عمم بمواقع األلفاظ . وتابعة ليا، والحقة بيا
 (8). الدالة عمييا في النطق

يكمن  فاإلعجاز في النص القرآني أو النص األدبي البميغ عند عبدالقاىر ال
نما يكمن في األفكار فطريقة بناء الفكرة وترتيبيا . في األلفاظ بالدرجة األولى، وا 

خراجيا ىي أساس البالغة والبالغة التي ترجع إلى الفكر أكثر من المفظ تجعل . وا 
فمن يستمتع . لغتيا عالمية، يستمتع بيا أصحاب المغات األخرى حين تترجم ليم

غير العربي ـ مثال ـ بنص عربي يترجم لو، إذا كان كل ما يميزه ىو مجموعة من 
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األلفاظ العربية الجميمة ألن الترجمة لن تستطيع ميما بمغت دقتيا نقل جمال 
نما يستمتع حيث يكون النص ذا قيمة فكرية ( 9). األلفاظ العربية، وا 

مستوى فكري نفسي، ومستوى لفظي : إن النَّْظم عند عبدالقاىر ذو مستويين
فيو يربط بين . صوتي، واألول ىو الذي يستدعي الثاني ويؤلفو، وليس العكس

وبين الفنون الجميمة األخرى، مثل الرسم والنحت - باعتبارىا فنًا قوليًا - البالغة 
ويرى أن الفنان ىو الذي ييب المادة الخام وجودًا جديدًا، فقد . والتصوير والنقش

يتناول اثنان قطعة من الحجر، فيشكل واحد منيما من ىذه المادة تمثااًل رائع الدقة 
والجمال، يكاد ينطق بالمعاني التي أودعيا فيو الفنان، في حين يصنع منيا اآلخر 

وىنا تجد الفارق كبيرًا بين الصورتين مع أنيما .  عن شيءرمسخا مشوىا ال يعب
وكذلك الحال بين الشاعر والشاعر اآلخر في توخييما . في األصل من مادة واحدة

 (10)معاني النحو ووجوىو التي ىي محصول النَّْظم 
والعمل البالغي الجميل في نظرية عبدالقاىر ال يمكن الفصل فيو بين الشكل 

ولكنو يجب النظر إليو . وال يمكن النظر فيو إلى كل جزئية عمى حده. والمضمون
فمو أخذنا مثال جزءًا من التمثال الجميل . فالنظم من النظام. باعتباره كاًل متماسكاً 

كأنف التمثال، وفصمناه عن بقية الجسم، فإنو ال يمكن الحكم عميو بالجمال أو 
. عدمو، إنما يحكم عميو بموضعو من التمثال وتناسقو معو

كذلك األمر في الفن القولي؛ فالنَّْظم أن تكون كل جزئية فيو في خدمة النظام 
وأن . وأن تكون كل جزئية في مكانيا من التعبير تقديمًا أو توسطًا أو تأخيراً . العام

تكون ىناك عمة وسبب يقتضي وضع كل جزئية في مكانيا، حتى لو وضعت 
وىذا ال يمكن أن تحققو األلفاظ وال غرابة . جزئية في غير مكانيا الختل النَّْظم

نما يكون بمراعاة المعاني النحوية لمكممات، وموافقة ىذه  الكممات وال خفتيا، وا 
. المعاني النفسية

فالنظم إذن عند عبدالقاىر ىو إدراك المعاني النحوية والمالءمة بينيا وبين 
ىو إدراك المعاني : أو بمعنى آخر. المعاني النفسية في نسج الكالم وتركيبو

 (11). النحوية، واستغالل ىذا اإلدراك في حسن االختيار والتأليف
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وليس المقصود بالمعاني النحوية ىنا المعنى الشائع لمنحو، الذي ىو إعراب 
نما المقصود بقية القرائن . أواخر الكالم، ونطق الكالم حسب القواعد اإلعرابية وا 

فتنظر في وجوه . النحوية من الذكر والحذف، والتقديم والتأخير، واالبتداء واإلخبار
وتجيء بيا حيث ينبغي ليا، وتوضع . فتعرف لكل حال موضعيا. كل باب وفروقو

فاالسم ، . في معناىا الخاص الذي يالئم المعاني النفسية في نسج الكالم وتركيبو
أي اسم، قد تجيء بو فاعال مرة، وقد تجيء بو مفعوال مرة أخرى، وقد تقدمو مرة 
ثالثة، وقد تؤخره مرة رابعة، ألنو يدل عمى معنى نفسي خاص في نظم الكالم 

زيد ينطمق وينطمق زيد، : فيناك فوارق ـ مثال ـ بين أن تقول . وتركيبو في كل حالة
وىناك فوارق في وجوه الشرط والجزاء ـ مثال ـ بين ... وزيد المنطمق، والمنطمق زيد 

ن تخرج فأنا خارج، : أن تقول  ن خرجَت خرجُت، وا  وكذلك .. إن تخرج أخرج، وا 
إلخ .. األمر في الحال، وفي الفاعل والمفعول 

إذن لكي يتحقق النَّْظم ال يكتفى باإلدراك الواعي لممعاني النحوية، بل البد من 
 فبناء العبارة ونسجيا ،إدراك كيفية استغالل ىذه المعاني في بناء العبارة ونسجيا

 فيراد أما االختيار. األول االختيار والثاني التأليف: يتطمب أمرين- عند عبدالقاىر
وىنا ينبغي إدراك أنو حتى . بو اختيار الكممة المناسبة لممعنى النفسي لدى األديب

في المترادفات، ىناك كممة أفضل من كممة في سياق معين، بينما األخرى قد 
 فيراد بو وضع كل كممة في مكانيا أما التأليف. تكون ىي األفضل في سياق آخر

المناسب من العبارة وفقا لمعناىا النحوي؛ فوضع الكممة موضع االبتداء يختمف 
ومجيء الخبر مقدما يختمف عن مجيئو في موضعو . عن وضعيا موضع اإلخبار

ومجيء المفعول مقدمًا عمى الفعل والفاعل يختمف عن مجيئو في موضعو . مؤخراً 
فالعبرة بمدى وفاء الكممة لممعاني النفسية في نسج الكالم .. وىكذا .. بعدىما 
 (12).وتركيبو

: المغويون المحدثون
وقد حاول الباحثون ـ عمى نحو ما فعل عبدالقاىر ـ بناء ماسماه بنظرية 

إسالمية لمغة، تقوم عمى أساس أن المغة عممية عقمية معقدة تتجمى في توخي 
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معاني النحو بين معاني الكممات بناء عمى مقتضيات العقل ، لبناء تراكيب في 
ىذه التراكيب أساسيا المعاني . الذىن متطابقة مع مقاصد المتكمم وأغراضو

النحوية والمعاني المعجمية، حيث إن عمميات التفكير العقمية ال تتعامل مع معاني 
ىذه العمميات . الكممات مفردة، بل تتعامل معيا عندما تكون مرتبطة بمعاني النحو

العقمية تربط أغراض المتكمم بيذه التراكيب في داخل الذىن، ثم تربط ىذه التراكيب 
 (13)مع شكميا الصوتي ـ األلفاظ ـ في خارج الذىن، في الفم والمسان والبمعوم

 وعمى ىذا ترى ىذه النظرية أن المعاني ىي األساس في تركيب الكالم، بينما 
كما ترى ىذه . تبقى األصوات ـ أي األلفاظ ـ تابعة ليذه المعاني وخادمة ليا

ومن آياتو : " النظرية أن اختالف األلسن بين البشر آية من آيات اهلل، قال تعالى
". خمق السموات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آليات لمعالمين

 (22: الروم)
نتاجيا  ويرى صاحب ىذه الفكرة أن اهلل قد أودع في جياز اكتساب المغة وا 

الخبر : فمعاني الكالم. قوانين أساسية ألي لغة إنسانية في كل زمان ومكان
. واالستفيام والتعجب واألمر والنيي، وما إلى ذلك، كميا متوفرة لجميع البشر

إضافة إلى ذلك فقانون اإلسناد من مسند ومسند إليو ىو الركيزة األساسية في بناء 
وعممية اإلسناد ىذه تقوم عمى قواعد التعميق التي ذكرىا .الكالم اإلنساني

وترى أن االسم لو . وىي قواعد فطرية وضعيا اهلل في ذىن اإلنسان. الجرجاني
. أىمية كبيرة في عممية اإلسناد مقارنة باألفعال والحروف التي ال تقوم بيذا الدور

وعمم آدم األسماء كميا ثم عرضيم عمى المالئكة فقال أنبئوني : "قال تعالى 
( 31:البقرة)" بأسماء ىؤالء إن كنتم صادقين

وترى ىذه النظرية أن قواعد التعميق السابق اإلشارة إلييا تساعد عمى وصف 
كما يرى صاحب ىذه الدراسة أن النظرية اإلسالمية لمغة . االختالف بين المغات

ويمكن تحقيقيا إذا . واألفكار التي استندت إلييا، ليا إمكانات ىائمة لم تتحقق بعد
 (14).توفرت ليا اليمم والعزائم والرغبات الصادقة

: العمومية المغوية والعمومية في لغة الجينات
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نتاجيا في التصور  ويمكن الربط بين القوانين األساسية الكتساب المغة وا 
اإلسالمي السابق، وبين ماسماه بعض الباحثين ـ وىو بصدد بيان أوجو االلتقاء 

 فقد ثبت نظريًا، (15).واالفتراق بين المغة اإلنسانية ولغة الجينات ـ بالعمومية المغوية
ومن خالل البحوث الميدانية لألنثربولوجيا المغوية، أن جميع المغات األساسية 

تشترك في خصائص عديدة، سواء عمى مستوى الصوتيات، أو بنية الكممات، أو 
أما لغة الجينات فيي لغة عامة مشتركة بين جميع . تراكيب الجمل وأنماطيا

وىي تتسم بدرجة عالية من العمومية، حيث تستخدم نفس األبجدية . الكائنات
، التي تشفر لنفس (الكودونات)الرباعية، ونفس الكود الوراثي، أو معجم الكممات 

. مجموعة األحماض األمينية
 أن المادة الوراثية لكل (16)وتفيد القراءة في سفر اإلنسان أو الجينوم البشري 

من مادتنا الوراثية؛ % 99.9نحن البشر جميعا نشترك في . الناس سواء
ن كانت ضئيمة جدا، . فاالختالفات بين الشعوب ضئيمة جداً  وىذه الفروق، وا 

وستجد من يضخم فييا من العنصريين وأنصار تميز األجناس، وخاصة . موجودة
. ممن يمتمكون العمم في زماننا؛ فمن يمتمك العمم ىو صاحب القوة

ولكن ينبغي اإلحاطة بأنو رغم العمومية المغوية والعمومية في لغة الجينات، 
إال أن عمومية لغة الجينات تفوق عمومية المغات اإلنسانية، نظرًا لوحدة أبجدية 

إال أنو يبقى . لغة الجينات، واختالف أبجدية المغات اإلنسانية واختالف معاجميا
أنيما يشتركان في صفة العمومية، وال ينبغي استبعاد أن العمومية المغوية ىي 

وذلك يحتاج إلى المزيد من البحث بالتعاون مع ... نتاج العمومية في لغة الجينات
العمماء الميتمين بكشف أسرار خريطة الجينوم البشري، والعالقة بين المغة وبين 

. البيولوجيا الجزيئية

: الخاصية التوليدية عند عبدالقاىر
كيف لمغة اإلنسانية : لقد واجو المغويون قديما وحديثا سؤااًل ميمًا ىو

المحدودة من حيث عدد الحروف والكممات أن تولد ىذه األعداد الالنيائية من 
 وجاءت اإلجابة من قبل عمى يد عبدالقاىر الجرجاني، في سياق التعابير المغوية؟
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فيو يرى أن النظم . حديثو عن المعاني النحوية التي ىي األساس في تشكيل النَّْظم
فالمقصود . إنما يكون بمراعاة المعاني النحوية لمكممات وموافقتيا لممعاني النفسية

الكممة في التركيب، واختالف ىذا الدور بالمعنى النحوي ىو الدور الذي تؤديو 
 .لمكممة الواحدة باختالف التراكيب التي توضع فييا ىذه الكممة

إذن فالكممة الواحدة تكتسب معاني كثيرة بحسب المكانة التي تأخذىا في 
ن جاءت مفعوال يكون ليا معنى  التراكيب، فإن جاءت فاعاًل يكون ليا معنى، وا 
ن جاءت حااًل، أو تمييزًا، أو  ن جاءت ظرفًا يكون ليا معنى ثالث، وا  آخر، وا 

الخ فإنيا تعبر عن ... مضافًا إليو، أو مبتدأ، أو خبرًا، أو اسما إلن أو خبرًا لكان 
وأحيانا تأتي نفس الكممة مصاغة في صيغة معينة، كصيغة . معان مختمفة

المبالغة، أو اسم الفاعل، أو الصفة المشبية، أو اسم المفعول؛ فيختمف المعنى 
وكذلك األمر إذا جاءت عمى وزن فَعل بفتح العين فإنيا . النحوي ليا في كل حالة

. وىكذا وىمم جراً .. تختمف عنيا ىي نفسيا إذا جاءت عمى وزن فُعل بضم العين 
والجدير بالمالحظة ىنا أن اختالف وضع الكممة في التركيب يولد معاني 

لكن األجدر بالمالحظة ىنا . والعربية ىنا من أغنى لغات العالم. نحوية كثيرة
أيضًا ىو أن إدراك الفوارق الدقيقة التي يحدثيا تغيير مكانة كل كممة في الجممة، 
دراك الوضع المناسب لمكممة بحيث تغطي المعنى النفسي المطموب، ىو الذي  وا 

. يحقق معنى النَّْظم، وىو سر البالغة في القول البميغ
الذي يحدث نتيجة " التوليد النحوي"وقد عبر اإلمام عبد القاىر عن ىذا 

فمينظر : "الوضع الدقيق لمكممة في الجممة أو العبارة، وقد أعطى مثااًل لذلك بقولو
في الخبر إلى الوجوه التي تراىا في قولك زيد منطمق، وزيد ينطمق ، وينطمق زيد، 

ولننظر في الشرط والجزاء إلى ... ومنطمق زيد، وزيد المنطمق، وزيد ىو المنطمق
ن تخرج فأنا  ن خرجَت خرجُت، وا  الوجوه التي تراىا في قولك إن تخرج أخرج، وا 

كما يمكن النظر في الحال إلى .خارج، وأنا خارج إن خرجت، وأنا إن خرجت خارج
جاءني زيد مسرعًا، وجاءني يسرع، وجاءني وىو : الوجوه التي تراىا في قولك
 وىكذا يتم توليد المعاني النحوية الكثيرة من ألفاظ (17)مسرع، وجاءني وقد أسرع
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قميمة وذلك باختالف موضع الكممة في الجممة، وبإدراك المعاني الدقيقة لمكممة في 
 .السياق، مما يولد المعاني النحوية المختمفة

 
: النحو التوليدي لدى عبدالقاىر وتشومكسي
وىو كيف لمغة اإلنسانية المحدودة . وقد جاءت اإلجابة عن السؤال السابق

 عمى الحروف والكممات أن تولد ىذه األعداد الالنيائية من التعابير المغوية؟
في العصر الحديث، التي تتناول " النحو التوليدي"لسان تشومسكي صاحب نظرية 

كيفية توليد الصيغ المغوية المتعددة من الكممات وأشباه الجمل والتي تمخصيا 
. المغة ىي االستخدام الالمحدود لموارد محدودة: مقولتو الشييرة

ويوجو نبيل عمي النظر إلى العالقة في الخاصية التوليدية بين البيولوجيا 
فإذا كانت المغة تستطيع أن تولد معاني نحوية كثيرة من . الجزيئية وبين المغة

مفردات وحروف قميمة، فقد أظير مشروع الجينوم خطأ التقديرات السابقة لعدد 
 ألف جين، إذ 35جينات النص الوراثي البشري، والتي تقدر حاليا بماال يزيد عن 

ال فكيف ليذا العدد المحدود من الجينات  ال بد أن يكون ىذا الرقم غير دقيق، وا 
أن يولد كل ىذه البروتينات واإلنزيمات والوظائف الفسيولوجية، والخصائص 

البيولوجية والغرائز النفسية؟ لكن اإلجابة جاءت عن طريق نظرية النحو التوليدي 
. التي تتناول توليد الصيغ المغوية المتعددة من حروف وكممات ومقاطع محدودة

الذي بدأه عبدالقاىر، وبنى حولو " التوليد النحوي"وفي ظل ماطرحناه من 
تشومكسي نظريتو المغوية، ال يبدو غريبا  أن يكون عنوان المحاضرة التي ألقاىا 

  (18)التوليد النحوي لمحياة: أحد عمماء البيولوجي في حفل منحو جائزة نوبل ىو 

 : ثنائية البنية المغوية
إال . لقد أقام اإلمام عبدالقاىر نظريتو في النَّْظم عمى ثنائية المعاني واأللفاظ

أنو قد أعمى من شأن المعاني وجعميا األساس في اختيار األلفاظ وتركيبيا، حيث 
إنو ال يتصور أن تعرف لمفظ موضعًا من غير أن تعرف معناه، وال أن : قال
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نما تتوخى الترتيب في  تتوخى في األلفاظ، من حيث ىي ألفاظ ترتيبًا ونظمًا، وا 
. اتبعتيا األلفاظ وقفوت بيا آثارىافإذا تم لك ذلك . المعاني، وتعمل الفكر ىناك

نك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكرًا في ترتيب  وا 
ن . األلفاظ، بل ستجدىا تترتب لك بحكم أنيا خدم لممعاني وتابعة ليا، والحقة بيا وا 

 (19).العمم بمواقع المعاني في النفس، عمم بمواقع األلفاظ الدالة عمييا في النطق
 تقريبًا أقام تشومكسي نظريتو المغوية عمى أساس أن  نفسوعمى النسق

ويقصد بذلك أن الجممة المغوية ليا بنية سطحية . منظومة المغة ذاُت بنية ثنائية
، وبنية منطقية عميقة، وىي البنية (أي األلفاظ)ظاىرة ىي تمك التي ننطق بيا 

... (أي المعاني المرتبة)التي تتشكل في مخ صاحب الجممة قبل النطق بيا 
وعممية اإلخراج الصوتي ىي عممية تحول ىذه البنية العميقة، أي البنية الفكرية، 

ظيارًا، وحذفًا،  وقد تجسدت ألفاظًا، وأصواتًا، ونبرًا وتنغيمًا، وتقديمًا وتأخيرًا، وا 
ضمارًا  . إلخ... وا 

ولكننا نرى أن عبدالقاىر . وىكذا نرى أن الثنائية المغوية لدى العالمين واضحة
كان مبدعًا في تأكيده أن بنية المغة إنما تبدأ في الذىن بالوقوف عمى المعاني 

وترتيبيا، والعمم بمواقعيا في النفس، وما يستتبع ذلك من دقة االختيار والترتيب 
وربما كان ذلك ىو السبب في أن دي سوسير قد سمى األفكار . لأللفاظ المنطوقة

". البنية العميقة"والمعاني 
أن عبدالقاىر قد جعل الثنائية تتالشى " النَّْظم"لكننا ـ مع ذلك ـ نفيم من معنى 

. وجعل البالغة كال متكاماًل من المعنى والمفظ معاً . في عنصر ثالث ىو النَّْظم
فالثنائية . وبما أن الكل أكبر من مجموع األجزاء، فالنظم ـ إذن ـ عنصر ثالث

 (.20)المغوية قد تحولت عمى يديو إلى ثالثية

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

من العناصر القواعدية " نظام"قالو عبدالقاىر من قبل ثمانية قرون؛ فالمغة في رأيو 
فيي ليست تمك الظاىرة المتمثمة في التجميات السطحية من . والمعجمية المترابطة
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األلفاظ والعبارات والنصوص؛ فتحت ظاىر سطحيا، ترقد بنية عميقة متعددة 
العناصر والمستويات؛ نسق معرفي من العالقات الفكرية التي تربط بين األفكار 

واأللفاظ؛ وبين مكونات تركيب الجمل والفقرات؛ وبين المعنى والسياق؛ وبين أصل 
وىذه العالقات في . وىمم جراً .. المفظ ومشتقاتو؛ وبين تنغيم الكالم ونية المتكمم 

طبيعتيا ليست عالقاٍت اعتباطية عشوائية، بل يحكميا عدد من المبادئ العامة 
. التي تشترك فييا جميع المغات، كما سبق القول

لقد قامت البنيوية لدى دي سوسير عمى ثنائية الرمز ومدلولو، ليميد بيذه 
. الثنائية لمقاء المغة مع المعموماتية وجوىوىا الثنائي المعروف

 العموم ورابطة العقد في خريطة المعرفة (21)"سندريال"ولما كانت المغة ىي 
وكان أن طبقت في . اإلنسانية، فقد امتدت البنيوية إلى مجاالت معرفية أخرى 

وقد . مجاالت عمم النفس، ونقد األدب والشعر، والتنظيمات السياسية واالجتماعية
يكون من المناسب في ىذا المجال القول بأن عبدالقاىر كان أول من وضع أسسا 
عممية لنقد األدب والشعر، وىي تمك التي أشار إلييا في نظريتو لمنَّْظم التي سبقت 

. اإلشارة إلييا
 وجود عالقة عضوية األولى: ركيزتين  وتقوم البنيوية لدى دي سوسير عمى 

 ضرورة الفصل في التحميل البنيوي بين والثانيةبين الرمز المغوي ومعناه، 
الموضوع، وبين وجية النظر الذاتية لمشخص القائم بعممية التحميل؛ وذلك ضمانا 

سواء كان موضوع التحميل موضوعًا أدبيًا أو أسطورة أو . لمموضوعية في التحميل
. تنظيمًا اجتماعياً 

: العولمة تستخدم التفكيكية في ىجوميا الحالي 
 تختمف التفكيكية مع التوجييين السابقين ؛ فالرمز المغوي أو المفظ ال يحيل 
إلى معنى بعينو، كما في البنيوية، بل يحيل إلى رمز آخر، والرمز اآلخر يحيل 

وىكذا تسمم الرموز بعضيا إلى بعض بطريقة يستحيل معيا .. إلى رمز آخر 
ليظل الكاتب أو .. فالمعنى ـ بالتالي ـ مرجأ دومًا . الوصول إلى معنى نيائي

 (22).القارئ يدور في حمقة مفرغة يستحيل معيا الوصول إلى معنى نيائي
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  وبناء عمى ىذا اإلرجاء واالستحالة في الوصول إلى المعنى، أطمقت 
فيناك عدد ال نيائي . حتى النصوص المقدسة... التفكيكية حرية قراءة النصوص

وعمى . من القراءات المحتممة لكل نص، وفقا لخمفية القارئ وىدفو من وراء القراءة
، والتي استحدثت منيجًا جاك دريدا التي أسسيا نظرية القراءةىذا األساس جاءت 

لتفكيك النص المكتوب، والكشف عن تناقضاتو الكامنة، وثغرات فكر مؤلفو، 
 (.23).ومناوراتو المغوية

واآلن تستخدم العولمة األسموب التفكيكي في ىجوميا عمى الثقافات األخرى، 
وخاصة الثقافة العربية اإلسالمية، بقصد تقطيع أوصاليا ، وعزل ثوابتيا عن 

! متغيراتيا، ثم إعادة بنائيا عمى نحو جديد لخدمة أغراض المعوِلمين

: البنيوية وتدريس النحو
ما دور النحو في الحفاظ عمى المغة؟ وكيف يدرس وفقا ليذه النظرية؟ 

إن المدخل في تدريس المغة ـ وفقًا ليذه النظرية ـ ىو شرح النظام النحوي والصرفي 
ثم االنطالق من ىذه المعاني النحوية وقواعدىا إلى الميارات  (البنية العميقة )

المغوية األخرى والتطبيق عمييا، من خالل األلفاظ والجمل واألمثمة والشواىد 
 في تعميم المغة العربية "القياسية"إلخ وىو مانسميو حاليا بالطريقة .. والنصوص 

في مجال تعميم المغة العربية لغير " النحو والترجمة"لمناطقين بيا، وطريقة 
 .الناطقين بيا

لقد ظن البعض أن الطريقة القياسية تعود إلى عصر النيضة في البالد 
لكن التاريخ يروي . األوربية، كأثر من آثار الممارسة في المغتين اليونانية والالتينية

لنا أن ىذه الطريقة عميقة في ممارسة تعميم المغة في التاريخ العربي اإلسالمي، 
خاصة في كتاب سيبويو، وكتب ابن عقيل، وشذور الذىب، واألشموني وغيرىا من 

الكتب التي تبعت الطريقة القياسية في تعميم العربية ألبنائيا وطريقة النحو 
. والترجمة في تعميم العربية لغير الناطقين بيا
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 ىي إحدى طرق التفكير التي يستخدميا العقل في الوصول والطريقة القياسية
والفكر في القياس ينتقل من القاعدة العامة إلى الحاالت . من المعموم إلى المجيول

ولما كانت .الجزئية بناء عمى القاعدة؛ أي من القانون العام إلى الحاالت الخاصة
الجزيئات قد ال تنطوي كميا تحت القاعدة العامة ؛ فقد أدى ىذا إلى الحذف ، 

لكن المشكمة أن تدريس . والتقدير، والتأويل، واختالف اآلراء في المسألة الواحدة
النحو صار غاية في ذاتو لدى المتأخرين؛ حيث نظر إليو عمى أنو وسيمة لتنمية 

! ممكات العقل وطريقة التفكير، بصرف النظر عن الممارسة المغوية الصحيحة
 في التدريس عمى شرح القواعد واالنطالق منيا طريقة النحو والترجمةوتقوم 

. إلى تعميم قراءة النصوص العربية وترجمتيا إلى المغات األم أو المغات المحمية
. وقد اعتمد عمى ىذه الطريقة في تعميم العربية في جنوب شرق آسيا، وفي أفريقيا
حيث كان الطالب يحفظون سور القرآن، وتشرح ليم األلفاظ والمعاني، ثم تشرح 
القواعد التي تساعد عمى فيم التراكيب، ثم يدربون عمى قراءة النصوص وكتابتيا 

. وترجمتيا إلى المغات المحمية

: ومن أىم منطمقات ىذه النظرية في تدريس المغة ما يأتي 
المغة نظام من القواعد النحوية التي البد من فيميا كشرط لممارسة  .ٔ

. المغة عمى نحو صحيح
المغة نشاط ذىني، وتدريب عقمي، يشتمل عمى تعمم نظام المغة،  .ٕ

وتذكر قواعدىا، والتفريق بين المعاني النحوية، ثم القياس عمييا من 
 .األمثمة والنصوص

نظام المغة وقواعدىا النحوية والصرفية ىو اإلطار المرجعي  .ٖ
 .لتعميميا وتعمميا

سيطرة الدارسين وفقًا ليذه النظرية يكون عمى ميارات القراءة  .ٗ
 .والكتابة قبل االستماع والكالم

: طرائق التدريس وفقا لمنظرية البنيوية
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الطرائق المتبعة في تدريس العربية وفقا لمنظرية البنيوية كالطريقة القياسية 
: وطريقة النحو والترجمة، تسير غالبًا عمى النحو اآلتي

يمم الدارس بقواعد المغة العربية ويتعرف عمى أصواتيا وقواعدىا  .ٔ
. وخصائصيا أوالً 

تقدم القواعد النحوية حسب الترتيب المنطقي ليا، ثم يتم القياس عمييا عن  .ٕ
 .طريق الشواىد والنصوص البالغية

تقدم األمثمة والنصوص والتراكيب حسب ما يقتضيو نظام المغة وقواعدىا؛  .ٖ
يردون - بمساعدة المعمم - والطالب . فاأللفاظ تابعة لممعاني النحوية

 .الفروع إلى األصول ويطبقون القواعد عمى النصوص

ضبط النصوص واألمثمة والشواىد مرتبط بمعرفة النظام المغوي والقواعد  .ٗ
 .النحوية والصرفية

إذن فتنمية قدرات الطالب العقمية ىدف أساسي من أىداف ىذه الطريقة " .٘
من . حتى يستطيع مواجية مواقف التعمم المختمفة بمشكالتيا غير المتوقعة
ىنا يتدرب الطالب كثيرا عمى القياس النحوي، وعمى استقراء القاعدة 

 (24).في األمثمة والشواىد والنصوص البالغية" النحوية

النظرية السموكية 
نما  أرى أن النظرية السموكية لم تبدأ حديثا مع السموكيين في القرن العشرين وا 

لى 727تمتد جذورىا عبر التاريخ إلى العالمة ابن خمدون المتوفي سنة  ىـ، وا 
".  الممكة المسانية"نظريتو المسماة 

 
 

: تقوم نظرية الممكة المسانية عند ابن خمدون عمى أسس ثالثة
 (25)" أبو الممكات المسانيةالسمع" أن : أوليا 
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. فعل لسانيوتمك العبارة . عبارة المتكمم عن مقصوده" أن المغة ىي :ثانييا
( 26)".فال بد أن تصير ممكة متقررة في العضو الفاعل ليا وىو المسان

. ، الذي ىو عمم صناعة اإلعرابال يحتاج إلى النحو أن تربية الممكة :ثالثيا
الذي " السموك المغوي"أما السموكيون المحدثون فقد تمثمت آراؤىم في كتاب 

فقد لجأ السموكيون في . م1957أصدره عالم النفس السموكي المشيور سكنر عام 
فالسموك . محاولتيم تفسير السموك المغوي إلى العوامل الخارجية التي تؤثر فيو

. المغوي في نظرتيم عبارة عن مثير واستجابة
 ينتقد فييا كتاب 1959وقد شن تشومسكي ىجوما عنيفًا في مقالة لو عام 

. سكنر سالف الذكر ورؤيتو السطحية لمسموك المغوي
وبعد الستينيات انتقل االىتمام إلى المتعمم ذاتو باعتباره عاماًل أساسيًا 

ومن ثم بدأ التركيز عمى المتعمم وحاجاتو واألغراض . وفاعاًل في عممية تعمم المغة
. التي يتعمم المغة من أجميا

كيف يكتسب اإلنسان المغة؟ 
ولكن كيف يكتسب اإلنسان المغة؟ سؤال طرح كثيرًا دون إجابة شافية في 

 إلى الموقف التعميمي؛ ألن ىذا نصنعو المدخالتنحن ندرك . معظم الحاالت
. عن طريق أساليب القياس المختمفةالمخرجات ونحن قادرون عمى قياس . بأيدينا

، أي داخل المخ اإلنساني، العممياتلكننا الندري  حتى اآلن ماذا يحدث داخل 
. ىذه المعجزة المحيرة، صنع اهلل الذي أحسن كل شيء

 
 

: سكنز والسموكيون
وىو كيف يكتسب الصغار  لإلجابة عن السؤال الذي بدأنا بو ىذا الحديث، 

؟ عمى نفس النمط تقريبًا الذي قال بو ابن خمدون استحالت المغة في المغة األم
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إلى نظام نظر سكنر، صاحب النزعة السموكية المحضة في عمم النفس المعرفي 
فيي نوع من أنواع السموك الشفاىي ال يختمف عن غيره من . الكتساب العادات

أنواع السموك األخرى، التي يكتسبيا الفرد من خالل الخبرة، والتجربة، والمحاولة 
! وبذلك تحولت المغة إلى مجرد نوع من أنواع السموك السمعي الشفاىي. والخطأ

. كما رأينا عند ابن خمدون
أي . لثنائية المثير واالستجابةوبيذا التفسير حاول سكنر أن يخضع المغة قسرا 

وأغفل بذلك جوىر القضية، حيث يكمن السر المغوي، . أن المغة مدخالت ومخرجات
باختصار لقد افترض سكنر عدم . أي العمميات التي تحدث بين المثير واالستجابة

وجود عالقة أو وسيط بين المثير واالستجابة، وربط بين المثير ورد الفعل مباشرة دون 
 وذلك خالفا لمفيم البنيوي الذي (27).اعتبار لما يحدث بينيما داخل المخ اإلنساني

يفترض وجود بنية عميقة داخل المخ البشري لمعالجة المعمومات المغوية وغير 
 .وبذلك وضعت البنيوية أساس عمم النفس المعرفي. المغوية
 
 
 

 

 

 

 

  نموذج ابن خمدون وسكنر: اكتساب المغة 
 

 المخرجات العمميات المدخالت

 استجابة ؟ مثير

 حصول الممكة المسانية االستماع والتكرار والحفظ الموقف



 125 

، وعمميات مدخالت المكون من لمفيوم النُُّظمفمو أخضعنا ىذا النموذج 
، فإننا نجد أن نموذج سكنر قد قفز فوق العمميات ولم يعترف بوجودىا ومخرجات

أما ابن خمدون فقد حاول وصف ما يحدث داخل النفس نتيجة الحفظ . أصالً 
إن الممكات ال تحصل إال بتكرار األفعال؛ ألن الفعل يقوم أواًل : "والتكرار فقال

ومعنى الحال أنيا صفة غير . وتعود منو لمذات صفة، ثم يتكرر فتكون حاالً 
". ثم يزداد التكرار فتكون ممكة أي صفة راسخة. راسخة

وعمى العكس من ذلك، فقد تأثر كل من دي سوسير وتشومكسي بافتراض 
لغوية تتوارثيا أجيال " غريزة"كانط وجود قدرة ذاتية كامنة في العقل اإلنساني، أو 

البشر أو بنية عميقة قواميا نسق معرفي كامن في العقل يربط بين المدخالت 
. والمخرجات

وفي غياب البحث العممي التطبيقي إلثبات صحة ىذه الفرضية لجأ 
تشومسكي إلى التجريد الفمسفي إلثبات وجود ىذه الغريزة لكي يفسر الكيفية التي 

يكتسب بيا األطفال لغتيم األم، وذلك بتطويع ىذه الغريزة لممطالب الخاصة لمبيئة 
وىكذا استحالت المغة وفقا ليذا النموذج االفتراضي ... المغوية التي ينشأون فييا

إلى غريزة بشرية أو إنسانية عامة، مثميا مثل غيرىا من الغرائز التي يشترك فييا 
 .عمى اختالف أجناسيم ولغاتيم وبيئاتيم االجتماعية الناس جميعاً 
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وفي إطار المنحى المعرفي، طرح تشومسكي مجموعة من األسئمة المحورية 
: التي تحتاج إلى جيود عمم النفس المعرفي، ومن أىم ىذه األسئمة ما يأتي

ما ىذا النسق المعرفي أو البنية العميقة، وماذا بداخل عقل اإلنسان من . 1
معارف لغوية؟ 

أو بمعنى آخر كيف يكتسب األطفال المغة األم؟ . كيف ينشأ ىذا النسق . 2     
كيف توظف ىذه المعرفة في االستماع والفيم، وفي النطق والحديث،     . 3

   وفي التعرف عمى الرموز في القراءة والفيم؟
وما السر وراء الخاصية اإلبداعية لمغة التي تجعميا قادرة عمى توليد عدد . 4

( 28)ال نيائي من التعابير النحوية والمغوية؟

لقد اقترض عمم النفس من عمم المغة ىذا التوجو البنيوي التوليدي، بافتراض 
. وجود بنية عميقة داخل المخ البشري، لمعالجة المعمومات المغوية وغير المغوية

ويتوقع أن تتخذ ىذه البنية العميقة أو آليات الذىن المغوي مدخاًل لفيم طبيعة عمل 
طاقات اإلدراك األخرى كاإلدراك السمعي، واإلدراك البصري، والحدس، والبصيرة 

. إلخ...النافذة، والقدرة عمى التخيل، وحسن التوقع
وعمماء دراسة وظائف األعضاء  (السيكولوجي)لذلك يأمل عمماء النفس 

أي )أن يؤدي كشف النقاب عن النشاط المغوي لمخ اإلنسان         (الفسيولوجي)
ولو جزئيًا إلى إلقاء الضوء عمى السر الذي أودعو اهلل في ىذه المعجزة  (العمميات

 .أي المخ البشري... المستعصية عمى الفيم 

: طريقة تربية الممكة المسانية
كيف يتعمم الطفل : كيسقد يكون من المناسب أن نعيد طرح سؤال تشوم

المغة؟ وكيف ينشأ ىذا النسق المعرفي؟ أو كيف تبنى ىذه الغريزة أو الممكة؟ 
وىذا يعني أن بناء ". السمع أو الممكات المسانية: "يقول العالمة ابن خمدون

.  الغريزة والممكة المغوية يبدأ باالستماع الجيد إلى النصوص الجميمة
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: المغة ممكة 
سبق أن قمنا إن دي سوسير وتشومسكي قد خالفا سكنر الذي اختصر العممية 

 بإقرار أن ىناك بنية معرفية عميقة في مرحمة –المعرفية في المثير واالستجابة 
العمميات ، ىي التي تربط بين المثيرات المغوية وبين االستجابات أو ردود األفعال 

" غريزة  "   ، وقد استحالت ىذه البنية العميقة ، عن طريق التجريد الفمسفي ، إلى
، موجودة لدى كل البشر ، وأن المخ اإلنساني يقوم " إنسانية" ممكة" ، أو " بشرية

. ببناء ىذه الغريزة أو الممكة عمى نحو ما لم يستطع أحد تفسيره حتى اآلن 
وىنا نصل إلى ابن خمدون الذي قدم لنا في بداية القرن الثامن اليجري نظريتو 
في بناء الممكة المسانية ، والذي يرى أن أىداف تعمم المغة ال تتحقق إال إذا اكتسب 

" . ممكة المغة " المتعمم 
عبارة المتكمم عن "  ىي – كما يقول ابن خمدون –فالمغة في المتعارف 

فال بد أن تصير ممكة متقررة في العضو . فعل لساني" العبارة " وتمك . مقصوده
 " .وىو المسان " الفاعل ليا 

: تتكون الممكة باالستماع 

فالمتكمم من العرب حين كانت ممكة المغة العربية " "  يقول ابن خمدون 
موجودًة فييم يسمع كالم أىل جيمو ، وأساليبيم في مخاطباتيم ، وكيفية تعبيرىم 

فيمقنيا كذلك ، ثم ال يزال سماعو لذلك يتجدد في كل لحظة ، .. عن مقاصدىم 
ومن كل متكمم ، واستعمالو يتكرر إلى أن يصير ذلك ممكة وصفة راسخة ، ويكون 

، وأبرز مثال عمى " كأحدىم ، وىكذا تصيرت األلسن والمغات من جيل إلى جيل 
ذلك أن أبناءنا يتعممون الميجات العامية ويستخدمونيا مثمنا تماما بدون منيج أو 

. معمم 
إذن ، فالممكة المسانية التي كان يتمتع بيا العرب قديمًا لم تكن جبمة وطبعًا ، 
نما حصمت لمن حصمت لو نتيجة لمعرف والعادة ، والمعايشة المستمرة لمنطق  وا 
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فالممكة الصحيحة تتكون بتكرار االستماع إلى المغة . الفصيح في بيئة الفرد المغوية
. الفصيحة ، وممارستيا كالمًا وتحدثًا 

كيف تفسد الممكة ؟ 
فسدت ىذه الممكة لمضر : " ؟ يقول ابن خمدون " الممكة " كيف فسدت 

وسبب فسادىا أن الناشئ من الجيل صار يسمع في العبارة بمخالطتيم األعاجم ، 
عن المقاصد كيفيات أخرى غير الكيفيات التي كانت لمعرب ، فيعبر بيا عن 

ويسمع كيفيات العرب أيضًا ، فاختمط عميو األمر ، وأخذ من ىذه ... مقصوده 
وىذا ىو معنى فساد . وكانت ناقصة عن األولى (ثانية )وىذه ، فاستحدث ممكة 

وليذا كانت لغة قريش أفصح المغات العربية وأصرحيا لبعدىم عن . المسان العربي
لكن . ولذلك كان أىل صناعة العربية يحتجون بيا". بالد العجم من جميع جياتيم

فساد المسان العربي استمر في عصر ابن خمدون ، وازداد فسادًا واضطرابًا مع 
. تقدم الزمن حتى عصرنا الحاضر 

كيف وضع النحو أو عمم صناعة اإلعراب ؟ 
الحجاز لطمب  (أي المسممون  )لما جاء اإلسالم وفارقوا : " يقول ابن خمدون 

الممك الذي كان في األمم والدول ، وخالطوا العجم ، تغيرت تمك الممكة بما ألقي 
 – والسمع أبو الممكات المسانية –إلييا السمع من المخالفات التي لممستعربين 

وخشي أىل . ففسدت بما ألقى إلييا مما يغايرىا ، لجنوحيا إليو باعتياد السمع
العموم منيم أن تفسد تمك الممكة رأسًا ، ويطول العيد بيا ، فينغمق القرآن والحديث 

عمى الفيوم ، فاستنبطوا من مجاري كالميم قوانين لتمك الممكة مطردة ، شبو 
الكميات والقواعد يقيسون عمييا سائر أنواع الكالم ، ويمحقون األشباه باألشباه ، 

ثم رأوا تغير الداللة . مثل أن الفاعل مرفوع ، والمفعول منصوب ، والمبتدأ مرفوع
وتسمية الموجب . بتغير حركات ىذه الكممات ، فاصطمحوا عمى تسميتو إعراباً 

فقيدوىا . وصارت كميا اصطالحات خاصة بيم. لذلك التغير عاماًل ، وأمثال ذلك
. بالكتاب وجعموىا صناعة ليم مخصوصة ، واصطمحوا عمى تسميتيا بعمم النحو

ويقال بإشارة من عمي رضي . وأول من كتب فييا أبو األسود الدؤلي من بني كنانة
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فيذب . إلى أن انتيت إلى الخميل بن أحمد الفراىيدي أيام الرشيد. اهلل عنو
وأخذ عنو سيبويو  فكمل تفاريعيا واستكثر من أدلتيا . الصناعة ، وكمل أبوابيا

وشواىدىا، ووضع فييا كتابو المشيور، الذي صار إمامًا لكل ما كتب فييا من 
. بعد 

: تربية الممكة ال يحتاج إلى النحو 
ثم يدخل ابن خمدون إلى جوىر المشكمة ، ويتحدث عن صمة النحو بيذه 

عمم بكيفية ال : " الممكة المسانية، فيقول عن صناعة العربية وقوانين اإلعراب إنيا
، أي بين  "قوانين الممكة" و  " الممكة" ثم يشرح الفكرة بالتفريق بين  " نفس كيفية

" عمم الخياطة " العمم النظري ، والممارسة العممية ، ويقدم تمثياًل لذلك بمن يجيد 
فإذا . وال يقدر عمى ممارستيا" عمم التجارة " من يجيد بوال يمارسيا عماًل ، أو 

سألتو عنيا شرحيا لك خطوة خطوة ، ولو طالبتو بتنفيذ ما شرح أو شيء منو لم 
ويؤكد ابن خمدون رأيو ىذا بتمثيل آخر أقرب إلى واقع القضية وىي . يحكمو

إن كثيرًا ممن درسوا النحو وتعمقوا : العالقة بين النحو والممكة المسانية فيقول
أصولو وفروعو وأفنوا أعمارىم في البحث عن مسائمو ومشاكمو ولم يجيدوا ىذه 

بينما كثير من الكتاب . الممكة المسانية، ال يستطيعون التعبير المغوي الصحيح
ن لم  والشعراء ممن أجادوا ىذه الممكة يعبرون عما يريدون بطالقة وسالسة وا 

. يتعمقوا النحو وقضاياه 
فصل في : " يوضح ابن خمدون ىذه القضية في فصل في المقدمة بعنوان 

والسبب " أن ممكة ىذا المسان غير صناعة العربية ومستغنية عنيا في التعميم 
 في ذلك أن صناعة العربية إنما ىي معرفة قوانين ىذه الممكة ومقاييسيا خاصة

نما ىي بمثابة من ، ال نفس كيفية ، فيي عمم بكيفية،  فميست نفس الممكة ، وا 
مثل أن يقول بصير . يعرف صناعة من الصنائع عممًا ، وال يحكميا عمالً 

الخياطة ىي - :  في التعبير عن بعض أنواعيا –بالخياطة غير محكم لممكتيا 
أن يدخل الخيط في خرت اإلبرة ، ثم يغرزىا في لفق الثوب مجتمعين ، ويخرجيا 

الخ ، وىو .. من الجانب اآلخر بمقدار كذا ، ثم يردىا إلى حيث ابتدأت ويخرجيا 
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وكذا لو سئل عالم بالنجارة عن . إذا طولب أن يعمل ذلك بيده ال يحكم منو شيئا
ىو أن تضع المنشار عمى رأس الخشبة ، وتمسك بطرفو : تفصيل الخشب فيقول 

إلخ، وىو إن طولب بيذا ... ، وآخر قبالتك ممسك بطرفو اآلخر وتتعاقبانو بينكما 
. العمل أو شيء منو لم يحكمو 

وىكذا العمم بقوانين اإلعراب مع ىذه الممكة في نفسيا ، فإن العمم بقوانين " 
 وكذلك تجد كثيرًا .(وليس العمل نفسو  )اإلعراب ، إنما ىو عمم بكيفية العمل 

من جيابذة النحاة والميرة في صناعة العربية المحيطين عممًا بتمك القوانين ، إذا 
سئل في كتابة سطرين إلى أخيو ، أو ذي مودتو ، أو شكوى ظالمة ، أو قصدًا 
من قصوده ، أخطأ فييا عن الصواب، وأكثر من المحن ، ولم يجد تأليف الكالم 
لذلك ، والعبارة عن المقصود عمى أساليب المسان العربي، وكذا نجد كثيرًا ممن 
يحسن ىذه الممكة ، ويجيد الفنين من المنظوم والمنثور ، وىو ال يحسن إعراب 

الفاعل من المفعول ، وال المفعول من المجرور وال شيئًا من قوانين صناعة 
فمن ىذا تعمم أن تمك الممكة ىي غير صناعة العربية ، وأنيا مستغنية . العربية

 . (29) .عنيا بالجممة
إذن فكيف تربَّى الممكة المغوية في رأي ابن خمدون ؟ 

 ال يممك – كما كان األمر في عيد ابن خمدون –لكن المتعمم العربية اآلن 
ىذا المناخ المغوي الصافي ، وذلك المشرب العذب المتاح الذي كان ميسورًا 

بل . ألجيال العرب قبل تسرب المكنة وحدوث الخمط واالضطراب في المسان العربي
إذ يحيط بو من كل جانب ما يدفعو دفعًا عن صحة المغة . العكس ىو الصحيح

ولم يعد في متناول يده ذلك . استماعًا ، وقراءة ، وكتابة: وجماليا اجتماعيا وثقافيًا 
النموذج المثالي الطيع األصيل الذي يمفتو لو المجتمع فيحاكيو ويحتذيو دون تعمد 

إذا كان ىذا ىو حال المجتمع عمومًا ، فماذا نعمل عمى مستوى المناىج ! 
 الدراسية عمى وجو الخصوص ؟ 

 فيو تربية الممكة المسانية تيرى ابن خمدون أنو بعد أن انتيى العيد الذي كان
طبعًا وسميقة ، فإنو ال بد من اصطناع المناخ المغوي اصطناعًا متعمدًا ، واتخاذ 
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ووجو التعميم لمن يبتغي : " فيقول . الوسائل التي توصل إلى إجادة الممكة المسانية
القديم الجاري  (العرب )ىذه الممكة ويروم تحصيميا ، أن يأخذ نفسو بحفظ كالميم 

عمى أساليبيم من القرآن والحديث ، وكالم السمف ، ومخاطبات فحول العرب في 
أسجاعيم وأشعارىم ، وكممات المولدين أيضًا في سائر فنونيم ، حتى يتنزل لكثرة 

حفظو لكالميم من المنظوم والمنثور منزلة من نشأ بينيم ، ولقن العبارة عن 
المقاصد منيم ، ثم يتصف بعد ذلك في التعبير عما في ضميره عمى حسب 

عبارتيم ، وتأليف كمماتيم ، وما وعاه وحفظو من أساليبيم ، وترتيب ألفاظيم ، 
 .لو ىذه الممكة بيذا الحفظ واالستعمال ، ويزداد بكثرتيا رسوخًا ، وقوة فتحصل

ثم يربط بين كثرة المحفوظ واالستعمال وبين قوة التعبير بالغة ونقدًا ، فيقول 
وعمى قدر المحفوظ وكثرة االستعمال تكون جودة المقول المصنوع نظمًا ونثرًا ، : " 

ومن حصل عمى ىذه الممكات فقد حصل عمى لغة مضر ، وىو الناقد البصير 
بالبالغة فييا ، وىكذا يجب أن يكون تعمميا ، واهلل ييدي من يشاء بفضمو 

  (30)".وكرمو
: تكوين العادات المغوية
الممكات ال تحصل إال بتكرار األفعال ، ألن الفعل " إن : يقول ابن خمدون 

يقوم أوال وتعود منو لمذات صفة ، ثم يتكرر فتكون حااًل ، ومعنى الحال أنيا صفة 
 (31).غير راسخة ، ثم يزيد التكرار فتكون ممكة أي صفة راسخة

كما يري أن النصوص المختارة لمدراسة والحفظ يجب أن تبث في ثناياىا 
مسائل المغة والنحو، بحيث يتعرف الدارس من خالليا عمى أىم قوانين العربية ، 

فالممكة التحصل " تربى من خالل نصوص تحفظ دون فيم ،  ويؤكد أن الممكة ال
 " . من الحفظ دون الفيم

 
: ال قيمة لقواعد اإلعراب وحدىا 

. إذن فتربية الممكة ال يتوقف عمى حفظ القواعد ومعرفة اإلعراب وأواخر الكمم 
وأن فقدان . فابن خمدون نفسو يقرر أن اإلعراب قد فقد من المغة العربية في عيده
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بل يمكن أن يعتاض عنو . ىذا اإلعراب لم ييدم أداء المغة لمعناىا الصحيح البميغ
". قرائن الكالم " بما أسماه 

لم يفقد منيا إال داللة الحركات عمى " كما يقرر أن المغة العربية عمى عيده 
فاعتاضوا عنيا بالتقديم والتأخير وبقرائن تدل عمى . تعيين الفاعل من المفعـول

ويبقى ما . ألن األلفاظ بأعيانيا دالة عمى المعاني بأعيانيا. خصوصيات المقاصد
وكل معنى البد أن . محتاجا إلى ما يدل عميو" بساط الحال " تقتضيو ، ويسمى 

فيجب أن تعتبر تمك األحوال في تأدية المقصود ، ألنيا . تكتنفو أحوال تخصو
وتمك األحوال في جميع األلسن أكثر ما يدل عمييا بألفاظ تخصيا بالوضع . صفاتو

وأما في المسان العربي ، فإنما يدل عمييا بأحوال وكيفيات في تركيب األلفاظ . 
وتأليفيا من تقديم وتأخير أو حذف أو حركة إعراب ، وقد يدل عمييا بالحروف 

". غير المستقمة 
ويؤكد ابن خمدون أن البالغة والبيان كانت ما تزال ديوان العرب ومذىبيم في 

إلى خرفشة النحاة أىل صناعة اإلعراب القاصرة " وأنو ال يجب االلتفات . عيده
 (عيد ابن خمدون  )حيث يزعمون أن البالغة ليذا العيد . مداركيم عن التحقيق

وأن المسان العربي فسد اعتبارًا بما وقع في أواخر الكمم من فساد اإلعراب . ذىبت
وىي مقالة دسيا التشيع في طباعيم ، وألقاىا القصور في . الذي يتدارسون قوانينو

( 23)" .أفئدتيم 

: مايستفاد من النصوص السابقة 
من العرض السابق لتصور ابن خمدون في تربية الممكة المسانية يمكن استنباط ما 

: يأتي 
 لقد قرر ابن خمدون فكرتو ، وىي أن تربية الممكة المسانية ال يضرىا عدم :أوال ً 

حفظ القواعد النحوية ، وفقدان اإلعراب ، إذ تغني عنو القرائن ، وىي فكرة جريئة ، 
 إذن –فيو . لم يجرؤ أحد قبمو أو بعده عمى القول بيا عمى ىذا النحو المتكامل 

 وكما ىو الحال في – يرى أن فقدان اإلعراب من لغات األمصار في عيده –
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 ليس بضائر ليا، مادامت تؤدي ميمتيا في الفيم واإلفيام وتوضيح –لغتنا اآلن 
. المراد
" ممكة "  قدم ابن خمدون تصوره في إطار نظرتو االجتماعية لمغة عمى أنيا :ثانيًا 

قد تحققت لممستخدمين " الممكة " تكتسب بالتعميم والمران والدربة ، ومادامت ىذه 
لمغة في األمصار في عيدة ، فإنيا تكون صحيحة بميغة بدون اإلعراب ، إذ فييا 

.  من القرائن ما يغني عنو
يمكن أن يستغنى عن حفظ " الممكة المسانية "  يرى ابن خمدون أن تربية :ثالثًا  

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

ال تتم إال من خالل حفظ النصوص األصمية " الممكة المسانية "  إن تربية :رابعًا 
وعمي قدر المحفوظ ، وكثرة االستعمال ، تكون " الراقية والشواىد الحية المتطورة 

" . جودة المصنوع نظما ونثرا ، وىكذا ينبغي أن يكون تعمميا 
 أن يتم تناول النصوص كما تنطق فعال ، وأن تتم دراستيا من حيث :خامسًا 

مستوى األصوات ، والحروف ، وبنية الكممة ، والتركيب والداللة ، فيذا ىو 
. المفيوم الحديث لمنحو 

ال تربى من خالل نصوص تحفظ دون فيم ، " الممكة المسانية "  إن :سادسًا 
 .فالممكة ال تحصل من الحفظ دون الفيم 

: تحويل فكرة ابن خمدون إلى منيج وطريقة متكاممين 

وفقا لنظرية ابن خمدون ، يمكن أن تتم من خالل " الممكة المسانية " إن تربية 
ه ، عمى النحو تتطبيق أسموب في تخطيط المنيج ، وتنفيذه ، وتقويمو ، ومتابع

: التالي 

: النظرية السموكية في التدريس 
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أثرت النظرية السموكية ببعدييا القديم والحديث في المداخل التي اتبعت في 
. تدريس المغات األم عموما ، وفي تدريس المغات الثانية عمى وجو الخصوص

السمعية  "، والطريقة" الطريقة المباشرة" حيث نرى التأثير واضحا فيما يسمى 
. في تعميم المغات لغير الناطقين بيا " الشفوية

فالنظرية السموكية ترى أن عممية تعمم المغة عبارة عن استقبال مثير ، - 
صدار استجابة وأن تعزيز استجابات معينة يؤدي إلى تكرارىا حتى تتكون . وا 

العادات المغوية عمى حد تعبير سكنر وأنصاره ، أو حتى تتكون الممكة عمى حد 
. تعبير ابن خمدون 

واإلنسان يتعمم المغة بدءًا . المغة نظام صوتي كالمي، وليست كتابة- 
فالفرد يتعمم المغة . باالستماع إلييا، ثم نطق أصواتيا قبل التعرض لشكميا المكتوب

. بدءًا باالستماع فالكالم ، ثم القراءة فالكتابة 
تعمم المغة يبدأ بالمحاكاة، والتذكر، والحفظ، واكتساب العادات بمثل - 

. اكتساب العادات االجتماعية عن طريق التدريب والتعزيز 
أواًل، " العمم بكيفية " أواًل وليس " النفس كيفية " تعميم المغة ىو تعميم - 

، حسب التعبير "عن المغة " وليس " تعميم المغة " أو ىو . حسب تعبير ابن خمدون
ولذلك يجب تدريب المتعمم عمى الممارسة المغوية وليس عمى . السموكي الحديث 

. تعمم القواعد 
تعميم المغة مستغن عن تعميم النحو الذي ىو معرفة أواخر الكمم، في - 

وىو أمر يمكن أن يؤجل إلى المستويات العميا أو المتخصصة . عبارة ابن خمدون 
فالفرد يمكن أن يتعمم المغة الثانية بالمحاكاة كما يتعمم الطفل . في دراسة المغة 

. لغتو األم
الفرد يتعمم ثقافة المغة من خالل النصوص والعبارات التي تحكي - 

 عن اعادات الشعوب وتقاليدىا وأساليب حياتيا ، وفنونيا وآدابيا وكل ما يميزه
 .غيرىا
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المغة تعمم من خالل المغة ذاتيا، وليس من خالل لغات أخرى ، - 
فالمتعمم البد أن يفكر بالمغة التي يتعمميا من خالل منيجيا الفكري ونظاميا 

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

والشواىد في مواقف طبيعية ترتبط بمدلوالت النصوص، أو عن طريق تمثيل 
األدوار، أو عن طريق تعمم األشياء الموجودة بالفعل في البيئة التي يوجد فييا 

. المتعمم، كما في الطريقة المباشرة لتعميم المغات لغير الناطقين بيا
إن الفرد يتعمم لغتو الثانية كما يتعمم الطفل لغتو األولى، أي عن طريق - 

فاالستخدام الفعمي لمغة في الحياة أساس . الربط المباشر بين األسماء والمسميات 
. التعمم 

يتم تعميم النحو بأسموب غير مباشر من خالل التعبيرات المحكمة - 
. والنصوص الجميمة التي يتم تكرار االستماع إلييا وممارستيا

تنمية قدرة المتعمم عمى المحاكاة، والنطق الصحيح، واكتساب ميارات  -
الكالم، يفوق االىتمام بتنمية الميارات العقمية ، والقدرة عمى القياس 

 (33).واالستقراء واالستنتاج

: طريقة التدريس 
: يترتب عمى المنطمقات السابقة أن تسير طريقة التدريس غالبا كما يأتي 

ثم .  تدريب المتعمم عمى ميارات االستماع الجيد ثم ميارات الكالم السميم – 1
. تدريبو عمى قراءة ما استمع إليو وتحدث بو ، ثم كتابة ما قرأه 

 تدريب المتعمم عمى عادات االستماع الجيد، والكالم السميم، وتعزيز ىذه – 2
. العادات

 يعمم النحو من خالل األنماط المغوية التي استمع إلييا وتكمم بيا ، وليس عن – 3
وال تعمم إال القواعد الواردة . طريق عزل القواعد النحوية عن النصوص الواردة بيا
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في النصوص، حتى لوحدث إغفال لبعض القواعد النحوية؛ عمى اعتبار أن 
. القواعد التي ال ترد في لغة الحياة الضرورة لدراستيا لغير المتخصصين

النظرية المعرفية  
يستند إلى  0000إلى تصور نظري لتعميم المغات "تشير النظرية المعرفية 

وأن الكفاية المغوية سابقة عمى األداء . الفيم الواعى لنظام المغة كشرط إلتقانيا 
( 34). "المغوي وشرط لحدوثو 

وىذا يعني أن يتوافر لدى المتعمم درجة من السيطرة الواعية عمى النظام 
األساسي لمغة، حتى تنمو لديو امكانات استعماليا بسيولة ويسر في مواقف 

. طبيعية 
فتعمم المغة وفقا ليذه النظرية ىو عممية ذىنية واعية الكتساب القدرة عمى 
السيطرة عمى األنماط الصوتية والنحوية والمعجمية لمغة ، وذلك من خالل تحميل 

( 35) .ىذه األنماط باعتبارىا محتوى معرفيا 

يعتمد عمى قدرة الفرد االبتكارية في .  نشاط ذىني – إذن –فالتعمم 
وىكذا نحس بمذاق النحو . استخدامو لمقميل الذي تعممو في مواقف جديدة 
. التحويمي التوليدي لتشومسكي في ىذه النظرية 

: منطمقات ىذه النظرية 
تعتمد ىذه النظرية كما يذكر رشدي طعيمة عمى عدة منطمقات ، من أىميا 

 : يما يأت
وتعمم المغة عممية إدراك عقمي .  المغة الحية محكومة بقواعد أو نظم ثابتة – 1

واستخدام المغة يعتمد عمى قدرة الفرد عمى ابتكار جمل وعبارات لم . واع لنظاميا 
. يسبق لو سماعيا أو استخداميا

فقدرتنا عمى استعمال المغة ليس سببو ىو أننا . إن قواعد المغة ثابتة في نفوسنا- 2
 بشكل آلي بحت ، ولكن في قدرتنا الذىنية عمى تطبيق قواعد هنكرر ما سمعنا
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فقواعد المغة مثل قواعد الشطرنج ، يتقنيا الفرد إن تعمميا . ثابتة عمى أمثمة متغيرة 
. في موقف طبيعي يمارس فيو بالفعل ىذه القواعد

إن تعمم المغة صفة إنسانية  .  اإلنسان خاصة مزود بالقدرة عمى تعمم المغات – 3
فتعمم المغة أمر يمكن أن يحدث في . فيو موجود في االنساق البيولوجية لإلنسان 

. أي وقت من حياة اإلنسان مادام قد أخذ مكانة في موقف ذي معنى لديو 
ن الممارسة الواعية لمغة ىي تمك التي .  إن تعمم المغة يتضمن التفكير بيا – 4 وا 

( 36). تتم في إطار من المعنى وليس في مجرد التدريب اآللى عمييا 

 تولى ىذه النظرية المعرفية اىتمامًا خاصًا بتعميم الميارات المغوية األربع في – 5
. وقت واحد

وىذا يعنى ضرورة السيطرة .  تعتبر السيطرة عمى نظام المغة شرطا لممارستيا – 6
. عمى األنظمة الصوتية والمعجمية باإلضافة إلى نظام القواعد النحوية

 تعتمد ىذه النظرية عمى عنصر الفيم ، الذي يعنى أن تكون الممارسة المغوية – 7
ممارسة واعية، وليست تكرارًا آليًا لتدريبات نمطية مكررة دون معرفة لألسباب 

. الحقيقية وراءىا
 الممارس لمغة من خالل ىذه النظرية لديو مصفاة ، تمر من خالليا الممارسة – 8

 (37).المغوية قبل وقوعيا
: دور النحو في التدريس 

 يتحتم عمى الطالب اإللمام بالنظام الصوتي والنحوي والصرفي والمعجمي كي – 1
. يتمكن من ممارسة المغة العربية وىو عمى وعي بنظاميا 

"  بالمنظَّم المتقدم "ى يسير الدرس وفق الطريقة االستنباطية ، أو وفق ما يسم– 2
مساعدة الطالب عمى تحقيق بنية معرفية "التي تيدف إلى " المنظَّمات المتقدمة"أو 

تتصف بالثبات ، والوضوح، والتنظيم، وربط المادة التعميمية بالخبرات السابقة 
وتييئة كل الظروف الممكنة التي تجعل التعميم ذا معنى، وتسيل ميمة . لمطالب
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يضاح المفاىيم الغامضة ، وربطيا بالبنية المعرفية  نمو المفاىيم الوظيفية ، وا 
. لممتعمم 

 االعتماد عمى صيغ منظمة ومالئمة أوليما:  تعتمد ىذه الطريقة عمى أمرين – 3
لتفكير المتعمم عند تقديم المفاىيم المعرفية، وتقديم المفاىيم بشكل متدرج في 

، ربط المادة التعميمية بحياة المتعمم، أي تقديميا واألمر اآلخرعموميتيا وشموليا، 
( 38)من خالل ما ىو مفيد عنده 

تقدم النصوص في مواقف ذات معنى لدى المتعمم ، ويحتوي عمى المفاىيم  - 4
عن طريق شرح ىذه النصوص يتم عرض ىذه المفاىيم والقواعد، . المراد شرحيا

ثم يأتي التطبيق في مواقف تشتمل عمى . وتوضيح أبعاد النظام المغوي لمغة العربية
. إلخ.. نصوص وحوارات وألعاب لغوية 

إن اليدف ليس ىو حصر المواقف التي يمكن أن يمر بيا الطالب ثم  - 5
لكن اليدف ىو تدريب المتعمم عمى . التدريب عمييا كما في النظرية السموكية

االستخدام الواعي لمقاعدة في مواقف جديدة يصعب توقعيا أو التنبؤ بيا 
وىنا تمتقي النظرية المعرفية مع نظرية النَّْظم ونظرية النحو التوليدي؛ . أوحصرىا

وىنا يكون . حيث يتم تطبيق القاعدة الواحدة في مواقف غير محدودة وغير متوقعة
. القياس والتحويل واالبتكار

التركيز في التدريس وفقًا ليذه النظرية عمى تنمية القدرة الذىنية عند الطالب، - 6
وتدريبو عمى قواعد االستنتاج واالستقراء وعمى مبادئ التعميم والتطبيق من خالل 

فالتعمم الواعي لقواعد . شرح مفصل لمقواعد وتفسيرىا حتى تتضح في ذىن المتعمم
.  وفيم القواعد ال بد أن يسبق التطبيق عمييا. المغة شرط أساسي لممارستيا

بما أن التعميم في ىذه النظرية يبدأ بالفيم الواعي لممفاىيم النحوية فالممارسة - 7
عمييا، فإن الكتب المقررة عمى الطالب تسير عمى أساس المنيج االستنباطي أو 

. القياسي، الذي يبدأ بعرض المفاىيم ثم التدريب عمييا
. الدرس يبدأ بعرض مادة جديدة، وتمرينات عمييا، ثم أنشطة لغوية تطبيقية- 8
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تبدأ بعرض المادة المراد تعمميا، ثم . كل الميارات تعمم في وقت واحد- 9
االستماع إلى النص أو الموقف االتصالي، والتدريب عمى استنتاج ما فيو من 
. مفاىيم، ثم تطبيق ىذه المفاىيم عمى مواقف جديدة مناسبة لنوعية المتعممين

: طريقة التدريس وموقع النحو فييا
نعرض فيما يمي طريقة مقترحة تقوم عمى أساس االستفادة من مميزات 

التخطيط، : وتتكون من ثالث مراحل . النظريات البنيوية، والسموكية، والمعرفية
. والتنفيذ، والمتابعة

يد القواعد النحوية المقررة لفئة المتعممين د يتم تح:أوال مرحمة التخطيط
حسب اليدف من التعمم، وحسب نوعية الدارسين وخبراتيم السابقة، وبما يتسق مع 

يتم اختيار النصوص الجميمة المناسبة، والتي . منطق النظام في المغة العربية
ويتم الربط بين ىذين عمى اعتبار أن . تتسق مع حركة الحياة وثقافة المغة العربية

. تعمم القواعد المقررة سيتم استنباطًا واستنتاجًا واستقراء من خالل ىذه النصوص
لكل مرحمة أو لكل صف -  يتم تناول النصوص المناسبةالتنفيذ: ثانيا

بالدراسة والفيم، والتحميل، والتفسير، والنقد والتقويم، واستنباط القواعد - دراسي 
: المقررة، من خالل اإلجراءات االتية

االستماع إلى النص منطوقًا نطقًا جيدًا ممثاًل لممعنى، مرة أو  -ٔ
مرتين، ثم مناقشة فكرتو العامة، وأفكاره الرئيسية، والتعرف عمى 

. قائل النص ومناسبة قولو
التدريب عمى قراءة النص قراءة جيرية، مع التركيز عمى معالجة  -ٕ

 .الجوانب الصوتية، والمفظية، والتركيبية من حيث معناىا ومبناىا

الوقوف عمى نظام المغة وقوانين اإلعراب المناسبة ليذه المرحمة أو  -ٖ
ليذا الصف كما ىي موجودة في النص مع التركيز عمى أسس 

االستنتاج وقواعد االستقراء، وقواعد التعميم لنظام المغة، ومجاالت 
 .التطبيق
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قراءة النص قراءة صامتة، دفعة واحدة، أو عمى دفعات، بحيث  -ٗ
تحمل كل دفعة فكرة رئيسية، ثم تناولو بالدراسة، والتحميل، 

 .والتفسير، والنقد والتقويم

 .الوقوف عمى المعايير والقيم ونواحي الجمال في النص وقواعد ذلك -٘

إن كان من القرآن أو السنة أو األدب )حفظ النص حفظًا جيدًا  -ٙ
، بحيث ينطبع في نفس المتعمم، فيقتبس منو، وينسج (شعره ونثره

 .عمى منوالو في كالمو وكتابتو

 .التعبير كتابة عن موضوع النص بعد دراستو والقراءة حولو -ٚ

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

سالمة النطق واإللقاء - أ
.  سالمة الكتابة ووضوح الخط- ب 
 (كل ما يتصل بالنحو والصرف)سالمة األسموب - ج

. سالمة المعاني- د
. تكامل المعاني- ىـ
. منطقية العرض- و
. جمال المعنى والمبنى- ز

 وتتمثل في معالجة األخطاء المغوية الشائعة في تعبير :الخطوة الثانية
التالميذ من حيث المبنى والمعنى أثناء التدريس وفيما يمي ذلك من 

: وىنا يجب مالحظة عدة أمور ميمة. دروس
 من نأنو يجب التعرض لبعض قضايا النحو ذات األىمية لمدراسي .ٔ

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

. أو البالغية
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أنو يجب االكتفاء في المرحمة االبتدائية بدراسة مكونات الجممة  .ٕ
العربية عامة، وكما ترد في النصوص، عمى أن يتم تفصيل ذلك 

 .في المراحل التالية

ال يخصص لكل مفيوم نحوي نص قائم بذاتو، حتى ال تموى أعناق  .ٖ
نما يدرس في كل نص ما  النصوص أو تصطنع لخدمة النحو، وا 

 .يحتويو من األساليب النحوية والبالغية المنشودة

أن يتم دراسة األساليب النحوية كما ىي منطوقة في النص، دون  .ٗ
التعرض لمحذف أو التقدير أو عوامل اإلعراب في مراحل التعميم 

 .العام

أن يحاط المتعمم ببيئة لغوية عربية سميمة في كل جوانب المؤسسة  .٘
 .التعميمية التي ينتمي إلييا

 
 

. وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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