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فهي جديرة بأن  ،ونظام من األدلة ،بام أن اللغة ظاهرة من الظواهر
وهذا ال . تدرس دراسة علمية حمضة كجميع الظواهر واألنظمة املتواضع عليها

إال أن الكثري من املثقفني ممن ال اختصاص . خيالف فيه أي واحد من أهل العلم
باللغة والنحو وخاصة  من املواطنني ممن هلم اهتامم اوعددً  ،هلم هبذه العلوم

املعلمني واألساتذة، قد رسخ يف أذهاهنم أن النحو هو جمرد وسيلة الكتساب 
هو نحوية إال عملية وهلا غرض واحد  وال يتصورون دراسة. امللكة اللغوية

ومن اعتقاد الكثري منهم أن هذا النحو الذي . إكساب هذه املهارة ليس إال
. لتحقيق هذه الغاية البتةا، غري صالح وضعه النحاة العرب، كام وصل إلين

  !ومنهم من يتهم سيبويه بتعقيده  أكثر من الالزم
امليدان العلمي النظري : افهذا يف الواقع ختليط بني ميدانني خمتلفني متامً 

فاألول يشمل . وامليدان التطبيقي الذي خيص التعليم ،والبحوث املتعلقة به
نسان واإلنسان نفسه بام يف ذلك اللغة الدراسة العلمية لكل ما حييط باإل

وأما الثاين فيدخل فيه تعليم اللغة . كظاهرة ونظام أدلة وال ينكر ذلك إال معاند
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١٤٦

النحو التعليمي يف  ،سميناه قديًام  ومن ذلك ما ،واكتساب املهارة يف استعامهلا
فصحيح أن الكتب النحوية العربية القديمة مثل كتاب . مقابل النحو العلمي

وغريها غري  ،وكتب أيب عيل الفاريس وتلميذه ابن جني ،بويه ورشوحهسي
ن مضموهنا علمي ونظري أل ؛صاحلة هي يف ذاهتا الكتساب امللكة اللغوية

وألي  ؟ لفْت فلامذا أُ : من ال يعرف قيمة البحث النظري فيسأل حينئذٍ . بحت
 : ؟ فاإلجابة عن هذا هي التايل غرض يمكن أن ينتفع به املتعلمون

أن هي إن الغاية األوىل واألساسية التي كان يقصدها الواضعون للنحو 
وغريهم جمموعة من  ،يكون لغري املتقنني للعربية من أبناء العرب واملسلمني

األصول اللغوية والضوابط النحوية يرجعون إليها ال كطريقة الكتساب امللكة 
فكان من . بل كمرجع من الضوابط مل يسبق أن مجع وألف من ذي قبل

ا أن تكون للعربية مدونة من القواعد املحّررة تستخرج من كالم الرضوري جد� 
ومن ثم اهتاممهم بتدوين . )*(اوهذا العمل ال يمكن أن يكون إال علمي� . العرب

ولوال قيامهم بذلك فكيف كان يمكن أن تعلم العربية . شامل لكالمهم
حكام يضبط عىل أساسها وتصحح األخطاء إال بالرجوع إىل جمموعة من األ

                                                        
  .ا ال تعّسف وال تساهل فیهأي موضوعی�  )*(
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وال فرق يف ذلك بني النحو والفقه فإهنام نشآ  ؟ االستعامل السليم للغة العربية
ا الحتياج املسلمني إىل أحكام ختص النوازل النازلة ا واحدً وتطوَرا تطورً  ،مًعا

ا من القرآن أو السنة واحتياجهم من جهة أخرى إىل عليهم وال جيدون هلا نص� 
املدونتني من األحكام الفقهية  تافكل. عامهلم للغة القرآنختص است أحكام

ومعرفة ما هو  ،وما ال جيوز ،والنحوية تعترب مرجًعا ملعرفة ما جيوز من األفعال
وقد أكد عىل ذلك كل النحاة وأحسن . من كالم العرب وما ليس من كالمهم
ييز صواب صناعة النحو مبنية عىل مت ":ما وصل إلينا من ذلك هو قول الرماين

كتاب ( "الكالم من خطئه عىل مذاهب العرب بطريق القياس الصحيح
أما ما أضافوه من االستعانة . فهذا هو اهلدف األسايس للنحو). ٥٠احلدود، 

بالقياس يف ذلك فهو يقصد أن القياس هو الذي يمكن الفرد الواحد من 
وكذلك قال . لاملتكلمني من التكلم السليم دون السامع يف الكثري من األحوا

ا إىل ذلك ملا كان إىل أن يسمعه ألنه لو كان حمتاًج ] املتكلم[ال حيتاج ": ابن جني
 "هلذه احلدود والقوانني التي وضعها املتقدمون وتقبلها املتأخرون معنى ُيفاد

 ).٢/٤١اخلصائص،(
أما طريقة التعليم للغة فإن كان مرجعها األحكام التي أقامها النحاة 

وقد اختلط هذا بذاك يف أذهان الناس منذ . اآخر قائم برأسه  متامً فإنه ميدان 
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١٤٨

وقد يكون بعض ما رصحوا به عن النحو . القديم حتى عىل بعض النحاة
: فقد قال الزجاجي. ومنافعه قد يوحى إىل ارتكاب مثل هذا الغلط يف الفهم

مبّدل  ا غريالفائدة فيه الوصول إىل التكلم بكالم العرب عىل احلقيقة صوابً "
ن أل ":اأيًض  يوقال ابن جن). ٩٥اإليضاح،( "اهللاوال مغري وتقويم كتاب 

نه من هذه الدواوين ونثبته من هذه القوانني إنام هو ليلحق من الغرض فيام ندوِّ 
املنصف ( "ليس من أهل اللغة بأهلها ويستوي من ليس بفصيح بمن هو فصيح

رض األسايس لوضع النحو وال نشك أهنام قصدا من قوهلام أن الغ. )١/١٧٩
إال أنه قد . هو االستفادة منه كمرجع الكتساب القدرة عىل الكالم السليم

ومل  ،يوهم كالمهام أن القواعد هي التي تكسب هذه القدرة بمجرد معرفتها
 .يكن األمر كذلك يف القديم يف أغلب األحوال

ل وقد أشار بعض العلامء القدامى إىل ما كان يلجأ إليه من وسائ
فقد قال يف . ومن هؤالء اجلاحظ. تعليمية يف العصور األوىل بعد وضع النحو

ويأمروهنم  ،ويعلموهنم املناقالت ،كانوا يرّوون صبياهنم األرجاز" :البيان
وهو التشّبع  ،فهذه طريقة). ١/٢٧٢( "برفع الصوت وحتقيق اإلعراب

تعلم بالنصوص فترشب امل ،اا ونثرً شعًر بكالم العرب  ،وباملناقالت ،بالسمع
كان يف هذا العرص املتقادم هو األصل يف تعلم العربية ال االكتفاء بحفظ 
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١٤٩

كام أن هناك دليًال آخر عىل بداية حتّول العربية . القواعد ومعرفتها معرفة نظرية
الفصحى املنطوقة إىل لغة حمّررة غري عفوية وهو التحقيق لإلعراب الشامل أي 

ا ملا كان موجوًدا يف لغة التخاطب الفصيح وهو فً املّد للحركات اإلعرابية خال
س اليوم يف أي مدرسة يف رَّ ا األداء الفصيح ال يعرفه وال يدوهذ )* (الدرج

 . مع أنه اجلانب األسايس يف اللغة يف التخاطب  العفوي.الوطن العريب
ا منها كان هو وال شك أن تعّلم اللغة باالعتامد عىل النصوص وانطالقً 

طريقة اكتساب املهارة يف الفهم واإلفهام ملدة طويلة حتى جاء وقت األصل يف 
وقد . فطغى اجلانب النظري عىل التعليم. تنايس املعلمني ألمهية النصوص

وقد اشتهر . لك ابن خلدون عن وضع التعليم اللغوي يف زمانهذأخربنا ب
ما  وسنذكر أهم ،كالمه يف ذلك وعّلق عليه االختصاصيون يف تعليم العربية

 . جاء فيه

                                                        

وما دعونا إلیه من االعتداد بلغة المشافهة  ،راجع ما كتبناه في هذا الموضوع )*(
وهو األداء الترتیلي  ،وخطورة بقاء التعلیم اللغوي على مستوى واحد ،الفصیحة

بحوث : راجع كتابنا. ا وهو مقام الحرمة فقطا واحدً مع أنه یخص مقامً  ،نقبضالم
 . ٨٣- ٦٤ص   م ٢٠٠٧ودراسات في اللسانیات العربیة، الجزائر
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وامللكات ال  ،اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة ":قال
يف أن ملكة هذا اللسان  ":وقال). ١٠٧١املقدمة،( "حتصل إال بتكرار األفعال

والسبب أن صناعة العربية إنام . غري صناعة العربية ومستغنية عنها يف التعليم
. فهو علم بكيفية ال نفس كيفية. صةهي معرفة قوانني هذه امللكة ومقاييسها خا

فليست نفس امللكة وإنام هي بمثابة من يعرف صناعة من الصنائع علًام وال 
اجلهابذة  "ويستدل عىل هذا الفرق األسايس بوجود ). ١٠٨١( "حيكمها عمال

ى ظالمة إذا ُسئل يف كتابة سطرين إىل أخيه أو ذي مودته أو شكو... من النحاة
وكذا نجد كثًريا ممن حيسن ... تأليف الكالم لذلك ُجيِدْ مل ...أو قصد من قصود

وقال ). ١٠٨٢( "...وهو ال حيسن إعراب الفاعل من املفعول... هذه امللكة
من كالم العرب (أما املخالطون لكتب املتأخرين العارية من ذلك  ":اأيًض 

 إال من القوانني النحوية جمردة من أشعار العرب وكالمهم فقلام) الكثري
هذه امللكة "ويؤّكد أن ). ١٠٨٣( "يشعرون بأمر هذه امللكة أو يشتبهون لشأهنا

كام تقدم إنام حتصل بمامرسة كالم العرب وتكّرره عىل السمع والتفّطن خلواص 
وال تفيد حصول امللكة  ، بذلك اللسانفإن هذه القوانني إنام تفيد علًام . تراكيبه

لكة البالغة يف اللسان هتدي البليغ إىل وإذا تقرر ذلك فم "…بالفعل يف حمّلها
وحسن الرتكيب املوافق لرتاكيب العرب يف لغتهم ونظم ، جودة النظم



 ــــ                                     ــــ عبد الرمحن احلاج صالحــــ   للدكتور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢٧ع /جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 

١٥١

... ا عن أسلوب العرب وبالغتهموإذا ُعرض عليه الكالم حائدً ... كالمهم
وإنام . أعرض عنه وجمّه وعلم أنه ليس من كالم العرب الذين مارس كالمهم

يف  يبا من صبياهنم نشأ ورُ لو فرضنا صبي� : مثالهو. يعجز عن االحتجاج بذلك
عىل  اإلعراب والبالغة فيها حتى يستويلجيلهم فإنه يتعلم لغتهم وحيكم شأن 

 ).١٠٨٠( "غايتها
يف كوهنام قوانني : واجلدير باملالحظة هو أنه جيعل النحو والبالغة سّيني

املعرفـة من الناحية العلمية من جهة وملكـة تكتسـب مـن جهـة أخـرى غـري 
ا من كالمه أن امللكة البيانيـة تسـاعد أيـام ونفهم أيًض . املشعور هبا هلذه القوانني

كـام –فإضافة إىل أنه قد فرق بـني امللكتـني . مساعدة عىل حتصيل امللكة اللغوية
ا إىل ظاهرة يف فإنه تفطن أيًض  - يفعل اللسانيون املتخصصون يف تعليم اللغات

سهولة حتصيل امللكة اخلاصـة بسـالمة اللغـة يف  يها وتعليم اللغات مهمة جد� 
وهذا يعود، يف اعتقادنا، . إطار خطايب حمض ال هيتم فيه بسالمة التعبري وحدها

يف الـزمن بـام يـدخل يف اخلطـاب مـن  ن الرتسيخ لآلليات النحوية مرتبطإىل أ
وهي التي تساعد الذاكرة عىل ترسيخ النمط النحـوي  ،قرائن خمتلفة غري لفظية

وسـنعود إىل هـذه النقطـة . قـرب إىل الواقـعأيف نمط خطايب أوسـع و بإدراجه
 .املهمة
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وعىل هذا يكون تعليم اللغة من اجلانب النحوي ومن اجلانب التبليغي 
وأن تكون غايته إكساب مهارة لغوية خطابيـة أو بعبـارة أخـرى  ،مًعا من جهة

ا تقتضـيه قـوانني بصنع قدرة غري شعورية عىل إنشاء الكالم السليم بحسب مـ
ل هـذا التعلـيم مـن إكسـاب املهـارة إىل إكسـاب وّ حـُي وحيتاط أالّ . التخاطب

 .املعرفة النظرية
هذا وقد سبق ابَن خلدون بعُض العلامء القدامى يف إثباتـه للفـرق بـني 

 ومـن هـؤالء) لغرض آخركام سـيأيت(العلم بالقوانني النحوية وامللكة اللغوية 
أما غرضهام من احتجاجهام فهـو الـرد عـىل . اجلرجاين وعبد القاهر  ،يابن جن

من اّدعى من غري النحاة أن فصحاء العرب مل يريدوا من األغراض يف سلوكهم 
ن آخًرا أل... يشء ُطبعوا عليه"الكالمي ما نسبه إليهم النحاة بل هو كام زعموا 

 وذكـر يف). ١/٢٣٨اخلصـائص،( "منهم حذا عىل ما هلج عليه األول فقال بـه
فمن أين هلذا األعرايب مع جفائه وغلـظ ": مكان آخر من كتابه هذا االعرتاض

مالـك؟ : فقـال فـاعالً  "ملك"طبعه معرفة الترصيف حتى بنى من ظاهر لفظ 
ْبه ال يعرف الترصيف أتراه ال ُحيسن بطبعه وقوة نفسه ولطف حسه هذا هَ : قيل

 : ههذا ما ال يعتقده عارف هبم أو آلف ملذاهبهم ألن！القدر
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 )٣/٢٧٥(  بالقوة فإنه جيده بالصنعة وإن مل يعلم حقيقة ترصيفه
 "وال علًام  صنعةً  ا من هذه األوصافإن مل ُحيسن شيئً "

أهنم يالحظون باملنة والطباع ما ال ... ": املوضع ذات ويقول يف 
 ).نفسه( "نالحظه نحن عن طول املباحثة والسامع

يف عنارصها عند األعرايب تّرصف المعرفة اللغة و يفقد جعل ابن جن
. الفصيح كاملعرفة احلاصلة بالطبع وبالوهم التي تقابل املعرفة احلاصلة بالتلقني

ألهنا حاصلة بالطبع  ؛فاألوىل هي معرفة ليس فيها أية صنعة بل هي غريزية
باملنشأ "ألهنا ملكة مكتسبة  ؛وهذا ما يعرف اآلن بأنه معرفة ضمنية الشعورية

ا وملدة تسب الطفل املهارة اللغوية بالتدريج مما يسمعه يومي� كام يك "والوراثة
والثانية هي معرفة نظرية يكتسبها النحوي بالتحليل . طويلة من حميطه

نفسها وهو كمتكلم باللغة فإن له املعرفة . واالستنباط الشعوري من النصوص
 .امللكةذات وهي . الضمنية للغة

ما يامثل هذا تقريًبا فيام خيص  وقال عبد القاهر اجلرجاين يف دالئله
لو كان النظم يكون يف معاين النحو لكان : قالوا": البالغة وعالقتها بالنحو

ا مما يذكرونه ال البدوي الذي مل يسمع بالنحو قط ومل يعرف املبتدأ واخلرب شيئً 
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١٥٤

وإنا لنراه يأيت يف كالمه بنظم ال حيسنه املتقدم يف علم  ،يتأتى له نظم الكالم
أن االعتبار بمعرفة مدلول العبارات ال بمعرفة ... و؟ فجوابنا هوالنح

 :وبني قوله "اجاء زيد راكبً "فإذا عرف البدوي الفرق بني أن يقول  ،العبارات
ا كانت عبارة راكبً : مل يّرضه أن ال يعرف أنه إذا قال  "جاء زيد الراكب"

إنه صفة  "راكبال"وإذا قال  ،إنه حال "راكب"النحويني فيه أن يقولوا يف 
ولو كان عدم العلم هبذه العبارات يمنعه العلم بام وضعناها ... جارية عىل زيد

ن ال يفصل فيام أال يكون له سبيل إىل بيان أغراضه وأله وأردناه هبا لكان ينبغي 
ا وبينه إذا كان بمعنى إذا كانت استفهامً  "ما"يتكلم به بني نفي وإثبات وبني 

 ) ٣٢٠( "...الذي"
عّرب عبد القاهر، بجهل البدوي ملصطلحات النحو، عن عدم قد 

معرفته للنحو بطريقة نظرية وأن قدرته عىل الكالم السليم البليغ هي ناجتة عن 
وهي ال تلتزم حلصوهلا املعرفة النظرية ككل  ،اكتسابه امللكة اللغوية والتبليغية

 .ملكة مهام كانت
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االكتساب للملكة اللغوية وهناك فرق آخر هو بني هذا ،  )١(فهذا فرق
أكثر  وكالمها قد تفطن إليه. بالتعليموبني اكتساب امللكة  "باملنشأ والوراثة"

نحو العرب  "وقد عّرب غري املتخصص يف علوم اللسان بأن .العلامء العرب
، قد يوهم، بسبب إجيازه  )٢(فهذا الكالم، من النثر الفني. "فطرة ونحونا فطنة

وأن كل العرب مفطورون عىل  ،يل عند بعض الناسالشديد، أن النحو جب
ا ابن خلدون إال أن له وقد ذكر ذلك أيًض . اوهو غري صحيح إطالقً  ،معرفته

يظن كثري من املغّفلني ممن مل يعرف ": قال. هذه املالحظة عىل امللكة الفطرية
وليس  ،شأن امللكات أن الصواب للعرب يف لغتهم إعراًبا وبالغًة أمر طبيعي

إنام هي ملكة لسانية يف نظم الكالم متكنت ورسخت يف بادئ الرأي . ككذل
ن العرب الذين كانوا يتكلمون بالطبع أفاحلق . )٣()٥٦١.("أهنا جبّلة وطبع

الذين مل تتغري لغتهم أي الفصحاء منهم يف  - يف زمان سامع النحاة منهم - هم
بن خلدون، حني فاملتكلم من العرب، كام قال ا ". )٤(اصطالح هؤالء النحاة

                                                        

    . أي بین العلم النظري للغة والعلم العملي الذي هو الملكة المكتسبة )١(
  . ٢/١٣٩، أحمد أمین،)اإلمتاع والمؤانسة للتوحیدي(جاء في كتاب  )٢(
الملكة هذا معنى ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع أي " :وقال من قبل )٣(

    .التي أخذت عنهم األولى
  ).راجع كتابنا السماع اللغوي(أي السالمة من اللحن ال غیر  ،هي الفصاحة اللغویة )٤(
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١٥٦

كانت ملكته اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كالم جيله وأساليبهم يف 
كام يسمع الصبي استعامل املفردات  ،وكيفية تعبريهم عن مقاصدهم ،خماطبتهم

واستعامله ... )*("ويسمع الرتاكيب بعدها فُيلّقنها كذلك يف معانيها فُيلقنها أوالً 
             "صفة راسخة ويكون كأحدهميتكّرر إىل أن يصري ذلك ملكة و

)٥٥٥- ٥٥٤.( 
فامللكة يف كلتا احلالتني واحدة إال أن إحدامها مكتسبة من البيئة 

وقد نّبه ابن خلدون عىل أن الذي نشأ يف بيئة قوم ومل  ،والثانية بالتعليم ،وحدها
إن سيبويه والفاريس ... ":قال .فيها فإنه سيتقن لغتهم كأحدهم يكن أصيالً 

... والزخمرشي وأمثاهلم من فرسان الكالم كانوا أعجاًما مع حصول امللكة هلم
 ).٥٦٢( "أما املربى والنشأة فكانت بني أهل امللكة من العرب

وا يف وسط قبيلة عربية ؤوكذلك كان بعض الشعراء من الذين نش
وألهنم مل يعرفوا  ،همئن العربية كانت لغة منشأل ؛فاستشهد النحاة بكالمهم

بخالف الشعراء والنحاة الذين كانت لغة املنشأ عندهم . ة أخرى غري العربيةلغ
 .  الفارسية أو العامية

                                                        

 ).٣٠ي، صانظر الصاحب(التلقین هنا غیر التلقین بمعنى التعلیم عند ابن فارس ) *(
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ا عن املعرفة النظرّية فيه صاحبه متامً  يفتحصيل امللكة اللغوية يستغن
وال مفر من  -للنحو مهام كانت كيفية تعلمه للغة والذي يعرفه من النحو

ال مفّر من معرفة النحو  هنإوقلنا . حمضة فهو بالطبع أي بمعرفة عملية - ذلك
ألنه النظام الرتكيبي الذي تبنى عليه كل  ،ا كام يعّرب عن ذلك أهل زمانناضمني� 

 .لغات العامل
فإذا كان األمر كذلك فام الذي محل النحاة واللغويني عامة من الصدر 

ا أن نبني أما الصفة العلمية فقد حاولن. األول عىل جعل أعامهلم علمية ونظرية
وا إليه من وسائل وما سلكوه من مناهج ؤأن ما التج "منطق العرب"يف كتابنا 

يف تدوينهم للغة وتقنينهم هلا كانت ختضع ملبادئ علمية حمضة أمهها هي 
ثم  ،وهو اخلضوع التام للسامع ومشاهدة الوقائع اللغوية. املوضوعية املطلقة

وتطبيقهم هلا يف توثيق  ،الستعاملتطبيقهم ملبدأ األكثرية يف الباب أو يف ا
عند  –وتوسيعهم القياس إىل قياس ريايض  ،ثم استنباط األصول. الرواية

 .وتفسريهم الشامل لكل شذوذ عن هذه األصول - اخلليل خاصة
ن تدوين اللغة واستنباط القوانني هو أل ،وموقفهم هذا جّد معقول

فال تدوين وال . إىل مناهج دقيقةثم  ،ا كبًريا إىل املوضوعيةميدان حيتاج احتياًج 
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١٥٨

وكذلك كان اجتاه الفقهاء واملحدثني يف . تقنني للظواهر إال بالطرق العلمية
وال حكم إال إذا  ،فال قياس إال عىل أصل من القرآن والسنة. ميدان كل منهام

وال حديث يصح عن  ،)بتعبري اإلمام الشافعي(كان الفرع يف معنى األصل 
ومن أكثر من وجه إىل غري  ،إال بسند صحيح -  ليه وسلمصىل اهللا ع -النبي 

. ذلك من الوسائل التي كان يتشّدد يف استعامهلا مجيع العلامء من الصدر األول
وإىل  ،فالغاية الوحيدة منه يف كل هذا هو الوصول إىل نقل صحيح من جهة

. رىمرجع من األحكام الفقهية، واللغوية املوثوقة عند أكثر الناس من جهة أخ
وهو عني  ،وهذا ال يمكن احلصول عليه إال بطرق ال تساهل فيها وال تسامح

 . العلم
وكان أكثر العلامء شاعرين منذ أقدم العصور برضورة وجود جمموعة 
من النصوص املوثوقة والقوانني اللغوية املوضوعية يتميز هبا ما هو من كالم 

بام يف ذلك احتياج الناس (بقطع النظر عن أي يشء آخر  ،وما ليس منه ،العرب
 ).إىل طريقة يف تعليم العربية

كام كانوا شاعرين أن هذه املدونة من القوانني ال تصلح هي وحدها 
وأما التفسري والتعليل . ألهنا جمرد مدونة من القوانني ؛إلكساب املتعلم امللكة
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من  فكان البد منه لتفسري الكثري ،الذي أدخله النحاة عليها من أقدم العصور
إال أّن هذا التفسري هو أبعد يشء عن  ،العنارص الشاذة والكثري من التنوع

فمن أقدمها قول . ولنا عىل ذلك شهادات كثرية. الطريقة الفعالة يف تعليم اللغة
الصبي إال بقدر ما يؤّديه إىل السالمة  )*(أما النحو فال تشغْل به قلب ": اجلاحظ

يف كتاب إن كتبه وشعر إن أنشده  ،وامّ ومن مقدار جهل الع ،من فاحش اللحن
وعويص ... وما زاد عىل ذلك فهو مشكلة عام هو أوىل به ،ويشء إن وصفه

 ).٣/٣٨رسائل،( "النحو ال جيري يف املعامالت وال يضطر إليه يشء
وقد بّني ابن الرساج رضورة التمييز بني األصول أي كل ما استمّر من 

وإن كان  ،صب املفعول وبني التعليلالعالقات يف النحو كرفع الفاعل ون
). وهذا تسامح غري معقول(يسمى األصل املستمر علة متأثًرا يف ذلك بالفلسفة 

إىل  يرضب هو املؤدّ : اعتالالت النحويني عىل رضبني ":قال يف كتابه األصول
ن أورضب آخر يسمى علة العلة مثل  ،كل فاعل مرفوع: كالم العرب كقولنا

وهذا ليس يكسبنا أن ... اا واملفعول به منصوبً اعل مرفوعً صار الف ملَ : يقول
وإنام نستخرج منه حكمتها يف األصول التي . نتكلم كام تكلمت العرب

                                                        

 .القلب هنا بمعنى الذهن )*(
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 ،وقياسية ،تعليمية: م تلميذه الزجاجي العلل إىل ثالثوقّس ). ٣١( "وضعتها
مل  ألنا ؛إىل تعلم كالم العربهبا أما التعليمية فهي التي يتوصل : قال. وجدلية

ا فِقْسنا عليه وإنام سمعنا بعًض  ،انسمع نحن وال غرينا كل كالمهم منها لفظً 
ألهنا تنصب  ؛"نصبتم زيًدا قلنا بإنَّ  إن قيل بمَ  "ا قائمزيدً  إنَّ "قولنا ... نظريه

 ملَ : إْن قيل "قام زيد"وكذلك  .علمهنألنا كذلك علمنا و ؛االسم وترفع اخلرب
فهذا وما أشبهه من نوع . ل اشتغل فعله به فرفعهألنه فاع: ؟ قلنا رفعتم زيًدا

وجب أن  ملَ ... يقال فأما العلة القياسية فأنْ . وبه ضبط كالم العرب ،التعليم
... يألهنا وأخواهتا ضارعت الفعل املتعد...: االسم فاجلواب "إنّ "تنصب 

ه يف وأما العلة اجلدلية النظرية فكل ما يعتل ب... فحملت عليه فُأْعِملت أعامله
 "...فمن أي جهة شاهبت هذه احلروف  األفعال... بعد هذا مثل "إن"باب 

 .)٦٥- ٦٤اإليضاح،(
ا الفرق بني ما حيتاج إليه املتكلم من لقد أدرك ابن الرساج وتلميذه جيدً 

ا يف إال أن هذا الكالم يمثّل ُمنعطًفا خطًريا جد�  ،إليه منه النحو وما ال حيتاج
كام سبق (لبحث العلمي عامة ويف علوم اللسان خاصة تطور الفكر العريب يف ا

وذلك بتأثري من علم الكالم يف مجيع العلوم اإلسالمية ). أن الحظنا منذ قليل
ومن ذلك استبدال األصل املستمر أو القانون وعالقة التكافؤ التي هي  أوالً 
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١٦١

بمعنى السبب وتعميم التفسري بالعلة واالكتفاء به  ،أساس القياس بالعلة
وهذا بعيد كل البعد عن التفكري العلمي الذي امتاز به اخلليل وسيبويه . وحده

 )."منطق العرب يف علوم اللسان"راجع كتابنا (
 وبناءً  ،ا من هذا املنعطف الذي حصل يف بداية القرن الرابعوانطالقً 

هي التي تفيد ) القوانني(األصول املستمرة بأن  - الصحيح- عىل هذا االعتقاد
العلم بكالم العرب ال ما يقرتن هبا من التعليل يف كتب النحو، أحس النحاة 

ا برضورة تأليف املخترصات يف قواعد العربية وبدأ يعتقد املعلم واملتعلم شيئً 
 وبام أن املخترص يف النحو قد. ا أن هذه املخترصات هي طرائق هي يف ذاهتافشيئً 

 ،ا الرشوح عليهيكون فيه يشء من الغموض بالنسبة للمعلم فكثرت أيًض 
 ！فرجعنا بذلك إىل النحو النظري يف ميدان التعليم

ومنذ القديم أحّس الكثري من النحاة أن ما جاء يف كتبهم النحوية من 
وهلذا رشعوا يف تأليف . البحوث النظرية ال تستجيب حلاجات التعليم للعربية

. و املخترص جمردة من التفسري والتعليل وذكر املذاهب ونقاشهاكتب يف النح
كتاب خمترص "فلألول . ومن أقدم من ألَّف مثل هذه الكتب  الكسائي واجلرمي

ثم ). ٦٢و ٧٢الفهرست( "كتاب خمترص النحو للمتعلمني"وللثاين  "النحو
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١٦٢

 كتاب": وهلام). ٣١٠(والزجاج ) ٣١٠(جاء بعدمها أبو عبد اهللا اليزيدي 
هو كتاب يف ) وُنرش(وأقدم ما وصل إلينا من ذلك بالفعل . "خمترص النحو

ابن  وتاله معارصه. )١("املوجز يف النحو"النحو خمترص البن الرساج وهو 
. ومل يصلنا فيام نعتقد ،)٨٩الفهرست (  "كتاب خمترص النحو": كيسان فله

        و عيل وألف أب. )٢(املشهور "لمَّ اجلُ "وألف الزجاجي بعدمها كتاب 
واستمر التأليف . )معاللُّ (كتاب  يوابن جن ، )٣(الفاريس كتاب اإليضاح

للمخترصات يف النحو إىل أن ألف ابن أجروم املغريب خمترصه املشهور املنسوب 
 . إليه

ل يف املغرب اإلسالمي بإقبال عجيب فقد رشحه مَّ وحظي كتاب اجلُ      
م (وابن خروف  ،)٣٩٠م(العريف  كرب النحاة من أهل األندلس مثل ابنأ

ا ورشحه ابن بابشاذ املرصي أيًض  ،)وهو مطبوع ٦٩٩(وابن عصفور  ،)٦١٠
) ٥١١(يد البطيويس ورشح أكثر من واحد شواهده وألف ابن السِّ ). ٤٥٤م(

                                                        

 .م١٩٦٥في ) منشورات بدران(نشر في بیروت،  )١(
 .فیما یلي )١(ارجع إلى الهامش  )٢(
 .م١٩٦٩=  هـ١٣٨٩نشر في القاهرة في  )٣(
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١٦٣

ورشح عبد القاهر اجلرجاين، . )*(عليه وهو مطبوع "كتاب  إصالح اخللل"
عىل شدة (ومن بني املخترصات اجليدة . ااإليضاح للفاريس وهو مطبوع أيًض 

السابق الذكر وتالها ) ٧٥٣(جروم أنذكر املقدمة البن ) إجيازها مع ذلك
 . ا وترمجت إىل عدة لغات أوربية يف القديمرشًح  ستون

وبعد القرن السادس اصطبغت أكثر هذه الرشوح بطابع 
ن ذلك م ونستثني. ال يفيد ال العلم وال التعليم) مدرساين(اسكوالستيكي 
ورشح ابن يعيش خمترص . السابق الذكر وكالمها وحيد نسجه رشحي الريض

ألقوال النحاة  ا شامالً رشي املسمى باملفصل وهو رشح واٍف جلمعه مجعً الزخم

                                                        

ومن أعظم ). م١٩٥٧طبعة باریس الثانیة (نشرة ابن أبي شنب لكتاب الجمل  :نظرا) *(
االستراباذي  يالمختصرات نذكر شرح الرضالشروح التي حظیت به بعض هذه 

ا كتاب سیبویه كما كما شرحوا أیضً . ابن الحاجب وعلى شافیته  على كافیة ) م٦٨٥(
وقد . وصل منها خمسة شروح أعظمها هو شرح السیرافي وشرح الرماني(هو معلوم 
المسماة ) البن مالك(ا وهو شرح الخالصة الكافیة ا شرح ذو قیمة أیضً نشر حدیثً 

ا بتحقیق عدد من طبع في مكة في عشرین مجلدً ) ٧٩٠(للشاطبي " المقاصد الشافیة"
أقرب الشراح إلى  يوجمع مؤلفه الكثیر من أقوال المتقدمین وهو مع الرض. العلماء

دون أن یخلط بین  - النحاة القدامى على الرغم من اتباعه النزعة المنطقیة ألهل زمانه
 ) .المفاهیم العربیة والیونانیة
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١٦٤

السابقني ذات القيمة إال أنه ترتاءى فيه ككل تأليف يف زمانه أثر املنطق 
 .األرسطي بوضوح

ا تتصف فقد ظهرت نزعة سلبية جد�  أما يف زماننا هذا الذي نعيش فيه
ومل ينُج من  ،باإلنكار التام للنهج الذي سار عليه النحاة كلهم عىل ما يزعمون

وكان ذلك رّد فعل عنيًفا عىل النزعة املدرسانية التي . ذلك حتى العباقرة منهم
ال متيز بني ما هو علمي وما هو تعليمي زيادة عىل ولوع أصحاهبا باجلدل 

فجعل هؤالء اجلهال هذه الصفة تشمل . ل التعريفات اجلامعة املانعةالعقيم حو
د النحو بدون فائدة ،النحو العريب كله ومنذ البداية  .واهتموا سيبويه بأنه عقَّ

امليالدية لظاهري كالم ضد النحاة وهو  ١٩٤٧وكان قد نرش يف سنة 
 ألفي من بني(وقد انفرد . البن مضاء األندليس "الرد عىل النحاة"كتاب 
زيادة عىل  - ابالدعوة إىل إلغاء القياس يف النحو ومل يفرق هو أيًض ) نحوي

وتعذر عليه بالطبع إدراك . بني اجلانب العلمي واجلانب التعليمي عامة - ذلك
وتبّني بذلك . االستبدال للقياس الريايض بمفهوم العلة وتسْلُسل العلل خاصة

 ).التناظر ال عىل العلة املبني عىل(جهله املطلق للقياس اخللييل 
واتفق أن ظهر يف الوقت نفسه يف الغرب مذهب الوصفية البنوية يف 
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١٦٥

إذ تعتمد عىل جمرد الوصف  ؛اللسانيات وهي نزعة قريبة من الظاهرية
أو ممن  ،بعض الباحثني العرب ممن كان ينتمي إىل هذه املذاهب ىفناد. للظواهر

 -وهم قليلون –ن بعضهم مقتنعني وكا. تتلمذ عىل املسترشقني بتيسري النحو
بأن النحو العريب غري صالح كعلم أي كتحليل لنظام اللغة وغري صالح 

. ا بني املتقدمني منهم واملتأخرينومل يميزوا إطالقً . للتعليم "باألحرى"
وهذا كان أقرب  ،وبعضهم كانوا يرون أنه يف حاجة إىل تكييف ليسهل تعليمه

 .)*(إىل الصواب
أن النحاة عقدوا ما أقاموه من قواعد نحوية فهو تعّسف أما القول ب

ن ما وضعوه هو وصف علمي أل ؛وظلم هلم بالنسبة للقدامى منهم كام قلنا
ويتضمن ككل علم األصول التي هي عالقات مستمرة . لنظام اللغة العربية

وكل علم يقتيض أن .بني الظواهر اللغوية وتفسري ما شذ منها ولكل تنوع منها
ا إذا أريد بذلك التداخل والتشعب املوضوعي املفيد ما يثبته معقدً يكون 

ا بال فائدة إذا مل ويكون معقدً  ،وليس من علم إال معقًدا هبذا املعنى .للمعرفة
وحياول . هذا التعقيد بيشء إجيايب يتجاوز ما هو حاصل من املعارف يأِت 

                                                        

دراسة الدكتور محمد صاري في موضوع محاولة تیسیر النحو في الوطن  :انظر )*(
 ).جامعة عنابة. رسالة دكتوراه تشرفت باإلشراف على إعدادها(العربي 
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١٦٦

معقول من تشعب غري املعقول للمعطيات إىل نظام الالباحث أن حيّول 
ا فتشعبه ليس هو الصفة العالقات بني الظواهر حتى ولو كان هو نفسه متشعبً 

 .   ال تناقض فيه وال حشو الذاتية للنظام بل كونه معقوالً 
وهذا النظام بالنسبة للغة هو جمموع البنى النحوية املندجمة يف نظام من 

تاب سيبويه من وأدق وصف له وأوفاه هو ما جاء يف ك ،املستويات املتداخلة
ومما رواه عن اخلليل وشيوخه كام حاولنا أن نبينه يف كتبنا السابقة  ،اجتهاده

ألنه تتميز به الوحدات  ؛فهو أدق وأعمق مما نجده عند املتأخرين. الذكر
واألنواع من العالقات واملستويات التي مل ينتبه إىل وجودها غريهم من النحاة 

وهو الذي يكون فيه االسم أو الفعل . كالممثل وجود مستوى بني الكلمة وال
يف اصطالح (منظوًرا إليهام مع ما يدخل عليهام من الوحدات اخلاصة هبام 

وكذلك وجود  ،وهو غري االسم ككلمة). "االسم املفرد وما بمنزلته" :سيبويه
ا من املبتدأ واخلرب والفعل والفاعل وهو العامل مع معموله مستوى أعىل جتريدً 

ومن ثم استطاعوا أن يثبتوا للجملة صيغة . املخصص ± ملعمول الثاينا ±األول
 .ا جيمع الكلم املختلفةثبتوا للكلمة وزنً أكام 
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١٦٧

ومن ذلك ما أثبتوه من أن كل وحدة دالة مهام كان مستواها حتتوي 
تبنى معها يف الكلمة أو تدخل ) أو عدمها(وزوائد ) أو نواة(ا عىل أصل لزومً 

 .فظة االسمية واللفظة الفعليةعليها وخترج يف الل
وهذا يمكن أن يستغل يف مضاعفة مردود التعليم اللغوي بالتقديم من 

إال أن هذا وإن كان يمثل العمود . ما هو أمجع وأوىف) أي األنامط(املُثل 
ن طرائق أل ؛ري األمثل لطريقة تعليم العربية فيام نعتقد فهو غري الطريقةاالفق

فهي ميدان آخر، املراد منه هو . صف لنظام اللغةالتعليم اللغوي غري الو
 .إكساب املهارة يف استعامل اللغة

هذا وإن كانت الضوابط املحررة ال تفيد معرفتها وجمّرد حفظها  
التعليم للغة فإن البحث العلمي الذي حتصلوا به عىل هذه الضوابط هو مفيد 

ا والتطبيقية هي التي النظرية منه إذ ال تزال البحوث العلمية ؛ا ورضوريجد� 
وال يتصور أن . متّكن اإلنسان من تنمية ما لديه من وسائل ومضاعفة مردودها

فال . يرتقى أي ميدان إال بمعرفة علمية لكل ما ينتمي إليه من ظواهر وأحداث
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١٦٨

والذي حيتاج إىل املعرفة النظرية . )*(نحو تعليمي يفيد إال بتطور النحوي العلمي
 .تخاطب هو الباحث ومؤلف طرائق التعليميف النحو وظواهر ال

وقد أمجع االختصاصيون يف تعليم اللغات اليوم مع ذلك، عىل أن 
القواعد هي يف ذاهتا أي معرفتها النظرية ال تفيد إذا ُجعلت هي املعتمد 

وأن األساس يف ذلك هو ممارسة الكالم يف كل  ،األسايس يف التعليم اللغوي
ختلفوا يف الطريقة كام اختلف غريهم بالنسبة للغات إال أهنم ا. مراحل التعليم

ويتساءل الكثري من االختصاصيني يف تعليم اللغات يف الغرب عن . األخرى
وهذه ملحة  ،فائدة تعليم القواعد حتى ولو رافقته املامرسة والدربة عىل الكالم

 .عن تطور الطرائق يف زماننا
عل شديد عىل طريقة حصل يف بداية القرن العرشين امليالدي رّد ف

تعليم اللغات األجنبية التي كانت مبنية عىل تعليم القواعد والرتمجة من اللغة 
                                                        

فالبحوث العلمیة ال تكتفي بإثبات القوانین بل تكشف عن أسرارها بالنظر في  )*(
. انتظامها في نظام شامل وفوق كل شيء عن ،العالقات التي ترتبط فیما بینها

وفیما یخص البحوث في ظواهر اللغة فإنها ال ینفرد بها میدان التعلیم في زماننا 
بل هناك بحوث تتناول اآلن مشاكل العالج اآللي للغة وبحوث أخرى تتعلق  ،هذا

به علوم اللسان من معلومات  يوكلها مدینة لما تأت ،باضطرابات الكالم وآفاته
 .جدیدة 
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١٦٩

فظهرت كبديل هلا الطريقة املبارشة التي متنع . املطلوبة إىل لغة املنشأ والعكس
ثم أضافوا . وأي جلوء إىل لغة املنشأ ،ا ممارسة الرتمجة يف التعليم اللغويا بات� منعً 

وسميت الطريقة . بدأ الرتكيز عىل املتعلم والتقليل من تدخل املعلمإليها م
ويف بداية النصف الثاين من القرن العرشين ألح االختصاصيون يف . النشيطة

ويف الوقت . أمريكا عىل األمهية الكربى لدور املشافهة يف االكتساب اللغوي
ون من جهتهم ظهرت يف أوربا الطريقة السمعية البرصية فألح األوربينفسه 

عىل االعتامد عىل الوسائل املحسوسة التي تستعني هبا الذاكرة يف ترسيخ 
 . اعىل ترك تعليم القواعد إال ضمني�  وأمجعت كل هذه الطرائق. اآلليات اللغوية

نزعة جديدة يريد أصحاهبا أن يكون التعليم  م١٩٧٢وظهرت منذ 
امللكة األساسية يف اللغة هي  ا كله عىل اجلانب اخلطايب بدعوى أناللغوي منصب� 

أّن االكتساب ألّي ملكة  يوحجتهم احلاسمة يف ذلك ه. ملكة الفهم واإلفهام
وهذا . واملامرسة اللغوية ال تكون إال يف التخاطب وبالتخاطب ،يتم باملامرسة

واكتساب امللكة التبليغية ال  ،ن اكتساب امللكة اللغويةإصحيح من حيث 
والدليل عىل صحة ذلك هو االكتساب العفوي . لعفويينفصالن يف التعّلم ا
ألن هذا التعلم  ؛ا من املبالغةإال أن يف موقفهم هذا شيئً . من البيئة بدون تلقني

وقد بينت التجارب أن النتائج . بدون تلقني ال يمكن أن يشمل كل أفراد األمة
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١٧٠

ليست  التي حتصلت عليها مجيع هذه الطرائق بام يف ذلك الطريقة التبليغية
ن التعليم العفوي املبني كله عىل ممارسة ألوهذا طبيعي . ةئئة باملُمرضية م

إذ  ؛التخاطب يلزم منه استيفاء جلميع أحوال اخلطاب اجلارية يف احلياة اليومية
وهذا يستحيل حتقيقه  ،ال ختاطب إال يف حالة معينة من الظروف ويف مقام معني

 .كله
ين امليالدي يشء من الرتاجع يف ولذلك وقع يف هناية القرن العرش

األوساط املعنية يف الغرب عن الطرائق التي أظهر أصحاهبا تطّرًفا باعتامدهم 
ومتنع هذه النزعة اللجوء إىل  ،عىل جانب واحد من ظواهر اإلكساب ووسائله

وظهرت بعد مدة طويلة فكرة اللجوء إىل عدة . اغري هذه الوسائل منًعا بات� 
تعصب للطريقة الواحدة وهو عني  ت حمك التجربة دون أيِّ وسائل وجعلها حت

 .  الصواب
مهام كان (أما تعليم النحو فأكثرهم رأوا أن يكون يف املرحلة األوىل 

ونذكر ههنا ما كتبناه يف بحث سابق . )*(عىل شكل إجرائي وضمني) سّن املتعلم
                                                        

تى في هذه المرحلة فال یزال االختصاصیون في تعلیم اللغات مختلفین في فائدة وح )*(
تعلیم الضوابط بالكیفیة التقلیدیة على الرغم من تراجعهم عن الكثیر من االعتقادات 

 .الحدیثة
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١٧١

 :)١(صدر منذ زمان
بحكايته ملا يسمعه من إن الطفل ال يكتسب هذه املهارة الرتكيبية "

بل من حكاية العمليات املحدثة هلا، أي باكتساب  الكلم واجلمل نفسها،
األنامط واملثل ال  ذوات األلفاظ، وهذا قد الحظه علامؤنا، فقد قال ابن جني 

ويتمكن ). ١/٣٤: اخلصائص( ) ٣("نتحاء سمت كالم العربا"  ) ٢(عن النحو إنه
أكثر مما جيده (اللغوية من املسموع واملخاطبات  الطفل من ذلك باستنباطه البنى

. اوتصيريه إياها ُمثًُال وأنامًطا يستطيع أن يفرع عليها كالًما كثريً  )٤()يف الكتب
 ما وكل ذلك يقع عنده بدون ما شعور واضح وال حيتاج إىل أن يصوغ هذه املثل

فوي،ال يفعله اللغوي، ألنه مشغول بعمل اكتسايب ع ما عىل شكل قواعد مثل
 )٥(ذلك إىل إنشاء اآلليات الالشعورية به وسيؤدي. ليل علمي مشعور بهبتح

بسب فقده هلذه (التي حيتاج إليها كل متكلم بكالم سليم، ال يتلعثم فيه 
                                                        

أثر اللسانیات في النهوض بمستوى معلمي العربیة، بحوث ودراسات في : عنوانه )١(
  .٢٤٣-١٧٣، ص م٢٠٠٧علوم اللسان الجزائر،

  .هو مصدر ههنا ولیس هو العلم النظري الذي یشتغل به النحوي" النحو" )٢(
 .أي السلوك والتصرف) ٣، ٢٨٦المصدر نفسه، (معناه الطریقة " السمت") ٣(
 .  النحویة يللنظائر وهو األساس في إكساب البن ومن اكتشافه أوالً  )٤(
 .في دماغه ترتكز على ارتباطات عصبیة جدیدة تنشأ )٥(
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١٧٢

ن الطفل قد إوبالنسبة هلذه املرحلة نستطيع أن نقول ). اآلليات األساسية
بني الكلم املتمكنة ) كل حالغري املطرد عىل (تبلورت فيه القدرة عىل التمييز 

وهي التي تنفصل بنفسها وتستقل بمعناها وبني الكلم غري املتمكنة، وهي سائر 
أما قبل ذلك فإّنه يعجز متاًما عن هذا التمييز،  ،األدوات وأمهها حروف املعاين

ا هو حتصيله بل وقبل أن تظهر عنده هذه القدرة فإّن الذي يوفق فيه كثريً 
دون األدوات، وذلك ) سامء واألفعال املستقلة بمعناهامن األ(للمفردات 

راجع إىل أّن هذه األخرية غري متميزة يف اللفظ عن غريها،ألّهنا غري مستقلة 
ثم إن ).فهي عالمات من الدرجة الثانية(بنفسها، وألّن مدلوهلا معنى جمرد 

يف جهازه اكتسابه هلا، ولكيفية الترصف فيها يدل عىل أّنه قد استطاع أن يرسخ 
الفيزيولوجي املُُثل أو احلدود اإلجرائية التي ترسم كيفية دخوهلا وخروجها 

قد تشذ عنها بعض الصيغ والرتاكيب يف ... عىل املفردات) أي تعاقبها(
االستعامل الفصيح نفسه لعلل معلومة، ولكن الطفل عند اكتساهبا ال يراعي 

التي يقتضيها  القسمة الرتكيبية بتعّلم فإنه يبدأ دائًام ... هذا الشذوذ ولذلك
ن الترصفات اللفظية إال بعد طرده مقياسها، وال يكتسب ما خيرج عنها 

 ).٢١٩-٢١٨( "عىل مجيع أفراده - اولو غلطً  -الباب
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١٧٣

ف يف البنى أي التنقل من بنية أصلية إىل ما يتفرع وعىل هذا فإن الترصُّ 
. لنحوييف اجلانب ا هو الذي ينبغي أن تكون عليه املامرسة ،منها والعكس
 .ذلك باالعتامد عىل نصوص خمصصة لذلك ىويفضل أن جير

 :نستخلص من كل هذا ما ييل
ومل  ،ُوضع النحو ودّونت اللغة ليكون كالمها مرجًعا لكالم العرب -١

فاقتىض األمر أن تكون مناهج التدوين . يوضع النحو كطريقة تعليمية
 . واستنباط الضوابط موضوعية علمية

فال فرق بينها وبني أي علم  ،ن الدراسة العلمية للغة ال مفر منهاإ -٢
ونتائجها  ،وهي مهمة الباحث املتخّصص يف اللغة ،ومنها النحو العلمي ،آخر

وجيب أال تلتبس غايته بغاية . هتم بالرضورة مؤلف الطرائق التعليمية فيها
وم العربية هي مفخرة يف عل وقد ترك لنا النحاة األولون أعامالً . النحو التعليمي

ثم إن تطور تعليم اللغات ونجاعته متوقفان عىل تطور البحوث يف . العرب
 ،العلوم اللسانية وعلم تعليم اللغات مًعا ككل ارتقاء حضاري يف سائر امليادين

 .فإنه ال يتم إال بتطور العلم
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الغاية من إكساب املهارة جعل املتعلم قادًرا عىل اإلتيان بنوع من  – ٣
عىل حسب تعبري  "فاألفعال املحكمة". العمليات املحكمة يف ميدان معني

ي هو وفيام خيص النحو الذ. علامئنا هي املقصودة يف ذلك ال املعارف النظرية
فيكون تعلمه  ،اللغوية وارتباط بعضها ببعض يجمموع الضوابط اخلاصة بالبن

 .ىل معرفتها معرفة نظريةال ع ،يف إكساب املتعلم القدرة عىل العمل هبا يف كالمه
ألف النحاة منذ القديم الكثري من املخترصات يف النحو  -٤

وهذا دليل عىل وعيهم بأن النحو كام استنبطوه غري صالح  "للمتعلمني"
إال أهنم بتحريرهم للرشوح  ،كقواعد حمّررة فقط إلكساب املهارة يف اللغة

 .نظرياملطولة عىل هذه املخترصات رجعوا إىل التدريس ال
ولتعليم املهارة والقدرة عىل اإلتيان باألفعال املحكمة قوانني  -٥

     ومن هذه الطرائق . خاصة به جيب أن يعرفها ويبحث فيها مؤلف الطرائق
   من األصل إىل  يفيام خيص النحو أساليب التدريب عىل الترصف يف البن

              يالبن أي عىل كيفية االنتقال من بنية أصلية إىل ،فروعه والعكس
                  . حتى تصري هذه العمليات عادات ال شعورية ،املتفرعة والعكس

                  ،وطرق التعبري ،يفال اكتساب يف الواقع إال مللكة الترصف يف البن
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    . وحدها ولألفعال أنامط وُمُثل يألنه اكتساب ألفعال ال ملعرفة ذوات البن
التدريب عىل نصوص يف أحوال خطابية أقرب ما تكون إىل  ىجيروال بد أن 

 .الواقع
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