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----- Forwarded Message ----- 

From: اللغة العربية و آدابها مركز دراسات <asc@imamu.edu.sa> 

To: fayz 69 <fayze_69@yahoo.com> 

Sent: Saturday, March 7, 2020, 02:40:16 PM GMT+3 

Subject: Re: إعادة توجيه: خطاب موافقة 

 

 د الندوة الدولية " اللغةعن تأجيل انعقا  يعلن مركز دراسات اللغة العربية وآدابها بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 ١ -رجب  ٢٩العربية في مقررات التعليم العام في المملكة العربية السعودية، رؤية بينية " المزمع عقدها في تاريخ 

، في COVI-19م؛ ألسباب وقائية تتعلق بفيروس كرونا ٢٠٢٠مارس  ٢٥-٢٤  الموافق ١٤٤١شعبان 
والحضور من كافة الجنسيات. وسوف نتواصل معكم في حال ضمان  احترازية؛ حرًصا على سالمة المشاركين  خطوة

 الوقاية الستئناف المشاركة. حفظ هللا بالدنا، و بالد المسلمين من كل مكروه.

 Outlook for Android الحصول على
 

----- Forwarded Message ----- 
From: مركز دراسات اللغة العربية و آدابها <asc@imamu.edu.sa> 
To: fayze_69@yahoo.com <fayze_69@yahoo.com> 
Sent: Monday, February 3, 2020, 04:51:41 PM GMT+3 
Subject: إعادة توجيه: خطاب موافقة 
 

 

 
 مركز دراسات اللغة العربية و آدابها من: 

 م 04:47 1441الثانية/  /جمادى09 تم اإلرسال: 
 fayze_69@yahoo.com إىل: 

 خطاب موافقة الموضوع: 
  

 حفظه هللا                      سعادة الدكتور فايز صبحي تركي
 :سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، أما بعد    
فنكرر شكرنا وتقديرنا لكم؛ لمشاركتكم في الندوة الدولية: "اللغة العربية في مقررات التعليم العام في المملكة العربية    

ببحثكم الموسوم بـ "المصطلح اللغوي وعالقته باالكتساب اللغوي في كتاب الدراسات اللغوية بالتعليم   السعودية: رؤية بينية"
تحليلية نقدية" ونفيدكم بقبول المحكمين للبحث واعتماد اللجنة العلمية دعوتكم للمشاركة في الندوة،  الثانوي بالسعودية: دراسة

مارس   25-24هـ الموافقين 1441شعبان  1رجب، واألربعاء  29كما نحيطكم علما بأن الندوة ستعقد في يومي: الثالثاء 
ن تتسلموا تأشيرة السفر فيه إن كنتم خارج السعودية وقت انعقاد مؤملين منكم عاجال الرد باسم البلد الذي ترغبون أ  م؛2020

 .الندوة، وذلك للبدء في اإلجراءات التنظيمية الضرورية للمشاركة
  
 مدير مركز دراسات اللغة العربية وآدابها                                             

رئيس                                                                                                                                           
 اللجنة العلمية للندوة

  
هللا  د. عبــــد                                                                                                                                

 بن محمــــد القـــرني
 

 

 

https://aka.ms/ghei36
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 إعداد
 األستاذ الدكتور

 فايز صبحي عبد السالم تركي
 والعروض الصَّرفو النَّحوأستاذ 

 جامعة الملك فيصل-كلية اآلداب
  

يُكتابُفُاللغوي ُ ُهُباالكتسابُ وعالقتُ ُاللغويُ ُالمصطلحُ 
ةُ"ُدراسبالسعوديةُللمرحلةُالثَّانويةاللغويةُالدراساتُ

 حليليةُنقدية"ت



3 

 

 ُمقد ِّمة

صل بُكْنه ما تتضمنه ، تتَّ اللُّغويةلُغويٌة، تعارف عليها الدارسون يف حقِل الدراساِت  اتُمْصطملمحَثمَّة 
 املادُة ذات الصِ لة من موضوعات؛ لذا كان ضبُط 

ُ
لُّغمِوي ، سواٌء رس الحجرم األساس يف فروع الدَّ  ْصطملم امل

ا أم  للُّغةصل ابأكان ذلك يتَّ   وهذه  عامةا، اتللِ اايي  اب مْ صوًتا أو صرفاا أو حنواا أو داللة أو معجما
ُ
 اتْصطملمحامل

حقل  تصر علىتقاليت ال  العامة الذي حتدثت عنه كثري من النظرايت ابالكتااب اللُّغمِوي   هلا عالقةٌ 
 فقط، حيث تطبيُق املقصود هبذه  اللُّغويةراسات الد ِ 

ُ
 ا فيصريعمليًّا؛  اتْصطملمحامل

ُ
داالًّ على ُكْنه  ْصطملم مل

يف إطار  اليت استُ ْقرِيمت ظواهرها؛ ومن َثمَّ استُ ْنِبطت قواعدها، اللُّغةعملية االكتااب اللُّغمِوي  وتعليم 
 االستقرار املعريفِ ، ذلك االكتااب الذي ميكن ومْصفه أبيَّه عمليٌة ب مْيِنية.

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عن يدوهتا املعنوية  وملَّا كان ذلك كذلك، فقد كان إعالن جامعة
ة، العربي   اللُّغةطويِر دراسات ة، رؤيةٌ بينية" طاحمةا إىل تالعربي  ة يف مقررات التعليم العام يف اململكة العربي   اللُّغةب "

...إخل. ومن حماور الندوة "  بصفتها لغة ختاطٍب عامليٍة وجماالا حيوايًّ
ُ
وبناء رات الدراسية"؛ يف املقر  ْصطملم امل

، التعليم الثايوي )يظام املقررات(، اللُّغويةالدراسات  7ة العربي   اللُّغةيف كتاب ) كايت هذه الدراسة  على هذا
، ماار العلوم اإلياايية، أتليف فريق من املتخصصني، وزارة التعليم، الرايض، صي  الربانمج التخصُّ 
 ؛ لإلجابة عن اإلشكالية التَّالية: ما ُكْنه م(2019-2018ه / 1440-1439الاعودية، ط 

ُ
 لم ْصطم امل

؟ اللُّغمِوي ، وما عالقته ابالكتااب اللُّغمِوي  ملفردات فروع الدرس اللُّغمِوي ، ابعتبارها يمايج ما يُراد اكتاابُه
 ما ُكْنُه  وتتفرع عن هذه اإلشكالية األسئلة التالية:

ُ
ابلتعليم  اللُّغوية اللُّغمِوي  يف كتاب الدراسات ْصطملم امل

 كيف وظِ فم    الثايوي ابلاعودية؟
ُ
لتعليم الثايوي ابلاعودية اب اللُّغويةاللُّغمِوي  يف كتاب الدراسات  ْصطملم امل

 لصاحل اكتااب مضمون 
ُ
 ما مدى أتثري  ؟ْصطملم امل

ُ
 على العملية التعليمية؟ ْصطملم امل

 د أدواتٍ قعلى املنهِج الوصفي املتَّخِذ من الوصف والتحليل والنَّ  اعتمدتالدراسة  على هذا فإنَّ  وبناءا 
 له؛ للوصول إىل ما هتدف إليه، وهو ُكْنُه 

ُ
 يف الكتاب املذكور ِوي ِ وعالقُته ابالكتااب اللُّغم  اللُّغمِوي ِ  ْصطملم امل

ا ا مكاييًّا للدراسة. ولإلجابة عنحتليالا ويقدا  مقدمٍة وستة البحث يف أتىهذه التااؤالت  ، ابعتباره حدًّ
 اتُمْصطََلح -ةالعام اتالل ِّساني   اتُمْصطََلحهي:  -طبيقبناء على وحدات الكتاب موضع التَّ -مباحث

املعجم  تاُمْصطََلح - الصَّرفو  النَّحو اتُمْصطََلح -األصوات  اتُمْصَطَلح - اللُّغويةاملهارات 
حُة  اتُمْصطََلح -اللة والدَّ  إليه  لأهمَّ ما توصَّ  تتضمَّن، هذه املباحث خبامتةٍ  قد أُتِبعتْ و  ،اللُّغويةالص ِّ

 قائمة مصادر البحث ومراجعه.َُثَّ  اخلامتةَُثَّ كايت ، وتوصياتٍ  الباحث من يتائجم 

 لُ األوَّ  املبحثُ 
  العامة اتالل ِّساني   اتُمْصطََلح
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، حيث غمِوي ِ ابالكتااب اللُّ  تهاوعالق العامة اتاللِ اايي   اتُمْصطملمحهذا املبحث يهتمُّ بدراسة     
اإلياايية( من الكتاب على موضوع )لُغة اإلياان(، ويف ثنااي  اللُّغةدراسات يف ) الوحدة األوىل اشتمالُ 

ُؤمل ِفونأشار هذه املوضوعات 
 بعض إىل  امل

ُ
األم، وهي  للُّغةااليت هلا عالقٌة ابكتااب  اللُّغوية اتْصطملمحامل

 ة، ميكن تناُوهُلا فيما أييت:العربي   اللُّغة

ُؤمل ِفونأشار  -أوَّاًل 
غة ااصة ُمعيَّنة، نوعان: لغة عامَّة، ولُ  اللُّغةنَّ "، فُصر ِح أباللُّغة ُمْصطملم إىل  امل

نسان منذ والدته، إ اإلنسانية، وهي القدرة الفطرية الكامنة يف عقل كل ِّ  اللُّغةا العامة أبّنَّ  اللُّغةوُعر ِّفت 
متشاهبة لدى مجيع الناس يف أنظمتها وقواعدها األساسية، مهما ااتلفت لُغاهتم اخلاصة  اللُّغةوهذه 

 املعينة، وتباعدت دايرهم وتباينت ثقافاهُتم، كما أّنا متشاهبٌة يف نشأهتا ومنوها وطريقة اكتساهبا
 .(1)وتعلُّمها"

 للُّغةاض الكتاب مللخص طريقة االكتااب، من جهة اكتااب من خالله عدم تعرُّ  يتَّض وهو ما 
دون ومْعٍي هبذا  األم، من خالل املواقف الطبعية، اللُّغةبطريقة غري شعورية، ال قصد فيها، هبا يتعلم الطفل 

لٍُّم إيَّه مهمُة تعم  ، بللٌ  إاجاٌز ُمذهاكمية واإلاجاز، فمن املعلوم أنَّ "تعلُّمم لُغٍة أُوىلم له، يف إطار الّتَّ  أو ختطيطٍ 
ا ينبغي عليه أْن ددددمه يواجه الطفُل كثرياا ِمَّ  اللُّغةخمتلفة عن تعلُّم أيِ  شيٍء آخر، ففي بداية رحلة تعلُّم 

اليت يامُعها. ولكن يف هناية الرحلة يكون لدى كلِ  طفٍل عاديٍ  يظاٌم لُغويٌّ سليٌم، يام  له  اللُّغةحول 
 .(2)ن، ويعرب عن احتياجاته"أبْن يتفاعل مع اآلخري

ُؤمل ِفونأشار هذا، وقد 
عينة هي"  اللُّغةإىل أنَّ  امل

ُ
سان يف جمتمعه، اليت يكتسبها اإلن اللُّغةاخلاصة امل

 اللُّغةالياابنية و  اللُّغةألردية و ا اللُّغةاإلجنليزية و  اللُّغةة و العربي   اللُّغةأو لغته األوىل؛ ك ه األمُّ ى لغتُ سمَّ وتُ 
ني اخلاصة املعينة وأنظمُتها وقوانيُنها عن القواعد والقوان اللُّغةالصينية وغريها. وال خترج قواعد 

وهو ما يوحي بعالقة اجملتمع الذي يعيش فيه اإلياان . (3)واألنظمة األساسية للُّغةِّ اإلنسانية العامة"
لى الوجه األكمل، فرياا يتعلم الفرياية ع، فمن املعلوم أنَّ "الطفل الصِ يين الذي يشأ يف اللُّغةابكتااب 

 ويُقابل ذلك الطفل الفريايُّ الذي ُرّبِ  يف الصني، فاألطفال الذين ينعتون ب "املتوحشني" )أي الذين ُشر ِدوا

                                                           

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي )يظام املقررات(، ص  7اللُّغمة العربية ( 1)     . 8الدِ 

    . 1/150اكتااب اللُّغمة الثايية، مقدمة عامة، سوزان م.جاس، والري سلينكر، ترمجة د.ماجد احلمد، ( 2)

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي، ص  7اللُّغمة العربية ( 3)     . 8الدِ 
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غة اليت طرية للُّ . وهذا يتماشى مع الصِ بغة الفبني احليواانت( عاجزون عن تعلُّم الكالم إذا جتاوزوا سنًّا معينةا 
 . (4)سب تنشيطها فّتة معينة من النمو، ياتحيُل بعدها اكتااهُبا" ينا

 فأشار اللهجة، اللاان و و  اللُّغة اتُمْصطملمحالكتاب ُمؤل ِفو بعد ذلك تناول -اثيياا
ُ
إىل أنَّ  ؤمل ِفونامل

اللَّهجة(، تعين عند العرب ما نسميه اآلن ) اللُّغة(...و اللُّغةسان عند العرب يعين ما نسميه اآلن )الل ِّ "
ء" على الرغم من إمكايية القول أبنَّ يابة – . لكنه(5)فيقال: لُغة قريش ولُغة متيم ولُغة ُهَذيل ولُغة َطي ِّ

ة أنَّ اكتساهبا من جههجات أبماكنها، ر إىل عالقة هذه اللغات أو اللَّ مل ُيشم  -اللَّهجة إىل أصحاهبا تكفي
، فمن املعلوم أيه إذا "أمكن اكتااُب لااٍن من األلُان، فذلك راجٌع على ابجلنس اللُّغةانبٌع من عالقة 

على اكتااب لاان -ابستثناء حالة القصور الذِ هين-األقلِ  جزئيًّا إىل الصِ بغة الفطرية للغة، فكلُّ طفٍل قادر
 . (6)أو عديد األلُان مهما كان"

ن، ليس أسهل مناالا من رمْصد اللاا اللُّغةالكتاب اإلشارة إىل أنَّ رمْصدم ُمؤل ِفي ذا، وكان إبمكان ه
، وكما أنَّ يظريةا خاصةا ابلل ِ ال تكون إالَّ  اللُّغةذلك أنَّ " ُفاِ ر للخطاب اان هي املاتو  جماالا لبناٍء يظريٍ 

ى امل
ُفاِ ر لل ِ  للُّغةواحلديث، فإنَّ يظريةا خاصةا اب

"، أي اان. لكن ليس كلُّ هذا إالَّ أمرا هي املاتوى امل ا "يظرايًّ
صد، جاوز الرَّ وجوداا حقيقيًّا، لكن حقيقتهما توجد فيما يت اللُّغةمن قبيل االفّتاض بطبيعته. إنَّ للاان و 

 (.8)اان الل ِ  جزٌء من اللُّغة، ف(7)ها"حبيث ال تعطينا فكرة عنهما إالَّ الصياغات االفّتاضية وحدم 

 -(9) عن أغراضهم"أبهنا "أصواٌت يُعرب هبا كلُّ قومٍ  اللُّغةالكتاب على تعريف ابن ِجينِ ِ  فو مؤل ِ وقد يصَّ 
ُشّتك بني تعريف كلٍ  من ابنطُِلبم من التَّالميذ حتديُد  على هذا دريباتويف التَّ 

خلدون وابن  القاسم امل
 ووظائفها دون أنْ  اوماتوايهت اللُّغةإىل طبيعة  ُمتدر ِجني - ماييهاحلاجب واألسنوي وإدوارد سابيري وأيطوان 

فّتض اإلشارةاللُّغةأثر هذه األصوات يف اكتااب  وايبين
ُ
األصوات  إىل صفات املوجزة ، فكان من امل

                                                           

نظَّمة العربية للّتمجة، ص   ( 4)
ُ
، ويُ ْنظمر به أيضاا 67مدخل لفهم اللِ ااييات، روبري مارًتن، ترمجة عبد القادر املهريي، امل

ز حيث اإلشارة إىل الفطرية، ويُ ْنظمر: النَّظرايت اللُّغموي ة والنَّفاية وتعليم اللُّغمة العربية، د.عبدالعزي 116 -115ص  
    . 81  بن إبراهيم العصيلي، ص

، ويُ ْنظمر: اللهجات العربية يشأة 9 -8-الدِ راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي )يظام املقررات(، ص  7اللُّغمة العربية ( 5)
    . 37-24وتطوراا، د. عبد الغفار حامد هالل، ص  

    . 67مدخل لفهم اللااييات، روبري مارًتن، ترمجة عبد القادر املهريي،  ص   ( 6)

    . 68 – 67الاَّابق ص   ( 7)

، وحماضرات يف 114- 113مباحث لغوية يف ضوء الفكر اللِ ااين  احلديث، د. عبد اجلليل مرًتض، ص   يُ ْنظمر: (8)
   .21األلانية العامة، فرديناد دي سوسور، ترمجة يوسف غازي، وجميد النصر، ص  

(9)  ، راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7غمة العربية ، ويُ ْنظمر: اللُّ 1/33اخلصائص، ابن ِجينِ      . 17الدِ 
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ية الاياقية الصَّوتر وبعض الظواه  -ون التَّفصيل مراعاةا للتفصيل املذكور يف الكتاب فيما بعدد -وخمارجها
سيخ أمهية األصوات تر من جهِة  وهو ما سينعكس على العملية التَّعليمية-اللُّغةاليت ُتْاِهُم يف اكتااب 

ألصوات وصفاهتا القول يف خمارج امع اإلشارة إىل أنَّ تفصيل  -ابلنِ ابة للغة واكتااهبا اكتااابا صحيحاا
ىل أيه دالٌّ ميكن اإلشارة إ -من خالل هذا التعريف–ه مع ذلك سيأيت يف الوحدة الثايية من الكتاب، لكنَّ 
ربِ  هبا كلُّ أصواًتا يع اللُّغةاألم لدى اإلياان، من خالل كموِن  اللُّغةعلى عدة عمليات ُتصاحُب اكتااب 

يعكاس والاائر واصل القابل لاللعملية املتصورية، وعملية اإلسناد، وعملية التَّ قوم عن أغراضهم، تكمن يف ا
 .(10)هيف االجتاه ومقابلِ 

ُؤمل ِفون تناول-اثلثاا 
ا ميداييًّاابعت ،هلممَّا دُدمد  وهذا-( االجتماعي   اللُّغة)ِعْلم  ُمْصطملم  امل ، وكون باره ِعلما

بها يكتا اللُّغة، من ِجهة أنَّ الطِ فل أثناء اكتاابه (11)واجملتمع  اللُّغةعنوان  حتت، عنصراا أساسيًّا اللُّغة
ختلفة للُمجتمع، من 

ُ
لةا الصور امل ُمتأث ِرةا ابملظاهر االجتماعية حيُث تعبريُها عمَّا جيري يف اجملتمع ُماجِ 
 اللُّغةاتوايت فاوت مأفكاٍر ويُظٍُم وحضاراٍت وعلوٍم وفنون. وبناء على هذا وذاك)التأثري والتاجيل( تت

ُكتمامبم 
دِ ُد هلجاهتُ ة، وتتعدَّ امل ف رم عهو ما يُ  اللُّغةتوايت تفاوت ما ، وهنا أٌشري إىل أنَّ طبقات اجملتمع ا بتعدُّ
ييا، وهنا تربُز إمكايية وجود خيارات لغوية، خيتار منها الناُس يف اجملتمع. اللُّغةالعليا و  للُّغةاب  الدُّ

ْبِق علمائنا إىل هذا امليدان، فهذا، ومل ي مُفت  اث واملعاصرة، فأشاروا إىل سم من املؤلِ فني الرَّبُط بني الّتُّ
القدماء أبو علي الفارسي وابن ِجينِ  واجلرجاين وغريهم، ومن املعاصرين علي عبد الواحد وايف، فضالا عن 

 .  (12)اهتماِم كثرٍي منهم بعلم االجتماع، كمالك بن ييب، وغريهم

 اللُّغةأي –لعامة ا اللُّغة دراسةأيه "إىل  وافأشار (، اللُّغة)ِعْلم  ُمْصطملم م  مؤل ِفو الكتابتناول -رابعاا
اعد وصرف  وحنو  ومعجم  وداللة ؛ هبدف الوصول إىل القو  من أصوات   ،دراسة علمية حتليلية-اإلنسانية

والقوانني العامة اليت تسري عليها اللُّغات، ويسعى ملعرفة األساليب اليت ُتكَتَسُب هبا اللُّغات اأُلم 
 .(13)واللُّغات األجنبية"

                                                           

وعلم الداللة، د.  ، ويُ ْنظمر:117يُ ْنظمر: مدخل لفهم اللااييات، روبري مارًتن، ترمجة عبد القادر املهريي،  ص  ( 10)
     .41-36 ،أمحد خمتار عمر

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7اللُّغمة العربية ( 11)     . 14الدِ 

، وعلم اللغة االجتماعي  379 -377، 322 -316يُ ْنظمر: علم اللغة االجتماعي للمجتمع، رالف فاسولد، ص  ( 12)
    .26 -17عند العرب، د. هادي هنر، ص  

راسات اللُّغموي   7اللُّغمة العربية ( 13)     . 14ة، التَّعليم الثَّايوي ص  الدِ 
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ابعتباره مصدراا من  ايية؛الث اللُّغةاألم أو  اللُّغةيف اكتااب  اللُّغةوهو ما يُوحي ابلتنبُّه إىل دور علم 
، وهو ما ملرحلةالتطبيقي  على طالب هذه ا اللُّغةلم على الر غم من صعوبة عِ  -التطبيقي اللُّغةمصادر علم 

الداللة؛ و  النَّحوو  الصَّرفمن جهة األصوات و  اللُّغةمن منطلق أيه ددللِ   -(14)أشار إليه املؤل ِفون بعد ذلك
فة األساليب اليت معر والقوايني العامة اليت تاري عليها اللُّغات، وهو ما سُياِهُم يف القواعد إىل  ليصلم 

 .(15)األجنبية  ُتكَتَسُب هبا اللُّغات األُم واللُّغات

( وما هلما من للُّغةايتفرعان من )ِعْلم  ،نيني مهمَّ ُمْصطملمحل اإلشارُة إىل م مل هُتمم هذا، ويف إطار ما تقدَّ 
 ، بدراسة أيظمة اللَّغاتنم النَّظريِ  الذي "يُ عْ  اللُّغةالعام أو علم  اللُّغةم لْ هلما عِ ابالكتااب اللُّغمِوي ، أوَّ عالقة 

يُعىن مبا يقيِ  حيُث "التَّطب اللُّغةمن أصوات وصٍرف وحنمٍْو وداللٍة، وحتليلها ووْصِفها. أمَّا اآلخر، فهو ِعْلُم 
م  أارى إضافًة إىل ، ويستفيُد من علو اللُّغويةمها وتعليمها واملشكالت وتعلُّ  اللُّغةله عالقة ابكتساب 

 اتللِ اايي  ، وهو ما يُعرمف اب(16)، كعِّْلمِّ النَّفس وعِّْلمِّ االجتماعِّ وعلوم احلاسب وغريها"اللُّغةعِّْلمِّ 
 التطبيقية.

 اتللِ اايي   ابالتَّطبيقيِ  هو ما يُعرمفُ  اللُّغةوبناء على هذا، كان من األفضل أن يوض  الكتاب أن ِعْلمم 
الثايية وعالج  اللُّغة األم أو اللُّغةالتطبيقية يف تعليمية  اتاللِ اايي  التطبيقية، مع اإلشارة إىل دور هذه 

 .اللُّغة، من جهة أنَّ لكلِ  هذه األمور عالقةا ابكتااب (17) اللُّغويةاالضطراابت 

ة منذ فجر بي  لعر إىل اعتناء علمائنا اب-اللُّغةلم احلديث عن ف مْرعمي  عِ صدد -وعلى الرغم من اإلشارة
وايب املعرفة يف العصر احلديث جب اللُّغةلم اإلسالم ودراستها دراسة علمية، فإنَّ اإلشارة إىل ظهور اهتمام عِ 

تنقصها بعض  – (18)وحنو ذلك  ،اللُّغويةواملشكالت  ،والنمو اللُّغمِوي   ،اللُّغةكاكتااب -الفطرية
اإلشارات املوجزة إىل ُكْنه هذه اجلوايب املعرفية الفطرية، تلك الفطرية اليت قيل عنها: "ال ينبغي للفطرية 

 ةا متاماا. إنَّ وأتباعه بقدر ما عارضها غريه أْن تُعتربم فرضيةا جمايي (ن.تشوماكي)أكيد دها شديد التَّ اليت أكَّ 

                                                           

    . 15يُ ْنظمر: الاَّابق ص  ( 14)

، وعلم اللُّغمة مقدمة للقارئ العرّب، د.حممود 17يُ ْنظمر: املدخل إىل علم اللُّغمة، د.حممود فهمي حجازي، ص ( 15)
 .33 -18الاعران، ص، وعلم اللُّغمة التَّطبيقي وتعليم العربية، د. عبده الراجحي، ص 

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7اللُّغمة العربية ( 16)     . 15الدِ 

    . 165يُ ْنظمر: مدخل لفهم اللااييات، روبري مارًتن، ترمجة عبد القادر املهريي، ص   ( 17)

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7اللُّغمة العربية ( 18)     . 15الدِ 



8 

 

ها اليت جتعل من التَّدمرُّب يفاِ  اللُّغةكتامبم إالَّ ابلتَّدرُّب. لكنَّ وظيفة األلُان ال ميكن بطبيعة احلال أْن تُ 
 .(19)كبرية"  تكون فطريةا بنابةٍ  كناا دُدتمُل مع ذلك كبري االحتمال أنْ أمراا مُْ 

وراا مهمًّا، ، بل إنَّ للبيئة داللُّغةهذا، مع مالحظة أنَّ الفطريةم ليات املاؤولم الوحيدم عن اكتااب 
اكتااب  صادٌق جزئيًّا، وماؤوالن عن تفاري ظاهرة-والفطري   البيئي  -فمن املعلوم "أنَّ كال التفاريين

 ، وهو ما يُعرب عن ُكْنه (20)؛ لوجود بعض األدلة اليت تؤكِ د كالًّ منهما"اللُّغة
ُ
ه اللغوي وتوظيف ْصطملم امل

ناول، ية يف التَّ الكل ِ  التَّعليمية اليت ينبغي أْن تقوم على النظرة، يف إطار االرتقاء ابلعملية اللُّغةلصاحل اكتااب 
 . (21)م، ويظرية املِنهاج، ويظرية التَّعلياللُّغةتقوم على أربعة أركان ِعلمية إياايية، هي يظرية التَّعلُّم، ويظرية 

 املبحُث الثَّاين

  والنمو اللَُّغوِّي   اللُّغوية املهاراتُ  اتُمْصطََلح
-ملدروسا اإلياايية( من الكتاب اللُّغةدراسات يف )نا اشتمال الوحدة األوىل املبحث يهمُّ يف هذا 

 إىل اآليت: ، والنمو اللُّغمِوي ، فأشريم اللُّغةعلى موضوعي مهارات -جبايب ما أُشري إليه يف املبحث األول

 :اللُّغويةاملهارات  ُمْصطََلح-أواًل 

 مجيع أْن يكوَن اإلنساُن ماهًرا يف( يُقصد به "اللُّغة)مهارات  ُمْصطملم إىل أنَّ  الكتاب أشار مؤل ِفو
ًة ؛ حبيث يَفهم ما يسمعه أو يقرُؤه بسرعة  ودِّقة ، ويتكلَّم بطالقة  وفصاحة ، ويكتب كتاباللُّغةجوانب 

 من منطلق ، وما ذلك إالَّ (22)صحيحًة سليمًة من األاطاء من غري أْن ََيضَي يف ذلك وقًتا طوياًل"
ت احلياة لكلِ  من ضروراي ذات أمهيٍة يف عملية االكتااب اللُّغمِوي ، وتُعدُّ" ضرورةا  اللُّغويةأنَّ املهارات 

اتخدمة
ُ
 من حديثٍ  ،إيااٍن؛ فهي اليت يعربِ  هبا عمَّا يريد من أفكار ومشاعر ومطالب بكلِ  الطرق امل

 .(23)"لغويةٍ  وأصولٍ  له من قواعدم هذا ال بدَّ  ، وكلُّ وكتابةٍ  وقراءةٍ  واستماعٍ 

                                                           

، ويُ ْنظمر: يظرايت التعلم اللاايية 165مدخل لفهم اللااييات، روبري مارًتن، ترمجة عبد القادر املهريي،  ص   ( 19)
    .173وأثرها يف تعليمية اللُّغمة العربية،  عمر خمتاري، ص  

ر: وعلم اللُّغمة النفاي، ، ويُ ْنظم 187يظرايت اكتااب اللُّغمة "دراسة مقارية"، د. عبد هللا بن عبد العزيز احلايين، ص  ( 20)
حيث حديثه عن منهج كلٍ  من اللُّغموي ني والنفايني يف اكتااب اللُّغمة  219 – 217د. عبد العزيز العصيلي، ص 

    وايتهاجه طريقة جتمع بني هذين املنهجني.

    .  35-26ينظر: مراحل ما قبل املدرسة وأمهيتها يف اكتااب املهارات اللُّغموِي ة، د.إبراهيم عبد هللا املومين ،  (21)

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7اللُّغمة العربية ( 22)     . 21الدِ 

، عزيزة خضري يتيم، ص  الروضة ةومدير المعلمة يظر وجهة من للطفل اللُ غوية المهارات إكااب صعوبات (23)
171  .    



9 

 

( وكذلك النَّحوو  الصَّرفاألصوات واملفردات و ) اللُّغةوعناصر  اللُّغةويظراا لذلك فقد فُ ر ِق بني مهارات 
ُؤمل ِفونوأشار ، وعلم الداللة(، النَّحو، وعلم الصَّرف)علم األصوات، وعلم  اللُّغةعلوم 

إتقان "  أنَّ إىل امل
وقواعد  مية  معج ومفردات   من أصوات   ،اللُّغةبعناصر  يتطلب منه اإلملامَ  اللُّغةالشَّخص ملهارات 

افة، غري أنَّ معرفة قواإلمالء والثَّ  ...ابإلضافة إىل اخلط ِّ اللُّغةوحنوية، وما يرتبط هبا من فنون  صرفية  
عرفةُ ابلتَّدرُّب واملمارسة ذه امل، ما مل تقرتن هاللُّغويةوفنوّنا ال تكفي وحَدها لبناء املهارات  اللُّغةعناصر 

 هارةٍ الكتاب لتعريفها، وما تشتمل عليه كلُّ ممؤل ِفو اليت عرض  ، تلك املهاراتُ (24)على هذه املهارات"
، وهو عْرٌض حممود البدَّ (25)ذلك يف عملية االكتااب اللُّغمِوي   من منطلق أمهية كل ِ  ؛فرعيةٍ  من مهاراتٍ 

 منه.

 النمو اللَُّغوِّي : ُمْصَطَلحُ -اثنًيا

ُؤمل ِفونأشار 
النُُّموُّ اللُّغمِوي ( )االكتااب اللُّغمِوي ، صدد احلديث عن املوضوع الثالث  ُمْصطملم إىل  امل
 
ُ
 مرحلة طفولته، األوىل اليت يكتسبها اإلنسان يف اللُّغة" األم(، فُأشري إىل أهنا اللُّغة) ْصطملم حيث ُعِرض مل

اليت يتلقاها من البيئة احمليطة به؛ كالوالدين واإلاوان واألاوات واألقارب واألصدقاء  اللُّغةوهي 
واملعلمني، أو يسمعها من وسائل اإلعالم، من إذاعة  وتلفاز وأشرطة مسعية. والطفل الذي يعيش يف 

بشكل  للُّغةامرحلة طفولته يف بيئةِّ معينة ، ويسمع لُغتها من احمليطني به مدة كافية، سوف يكتسب هذه 
، سواٌء أكانت لغة آابئه وأجداده أم مل تكن، ف أو العِّرق  ال تورث، وال عالقة هلا ابألصل اللُّغةطََبعي  

 .(26)أو اجلِّنس" 

ليٌة، وليس جمرد مارسةٌ ومعرفةٌ عم ااان من إيتاجها، وأهنَّ يعين متكُّن الل ِ  اللُّغةوهو ما يؤكِ د أن اكتااب 
  اللُّغة ، وددصل تدرجييًّا، وأنَّ اللُّغةمعرفٍة يظريٍة عن 

و ما  من خالل تفاعل اإلياان مع ما دُديط به، وهلن يتأتى إالَّ  اللُّغةالتمكُّن من إيتاج ف. (27)ُتكتمابُ 
ياان املاتمر منذ من خالل تفاعل اإل يتَّض ، الذي أشار إليه )فايكوتاكي( أبيَّه "ابلنمو املعريف   فُ يُعرم 

                                                           

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7اللُّغمة العربية ( 24)     . 21الدِ 

    . 181-171، ص  للطفل اللغوية المهارات إكااب صعوبات، ويُ ْنظمر: 27 -22الاَّابق ص  ( 25)

راسات اللُّغموي ة، التَّ  7اللُّغمة العربية  (26)     . 31عليم الثَّايوي ص  الدِ 

علي،  يُ ْنظمر: مقوالت االكتااب اللُّغموي  يف الّتاث العرّب  وتوظيفها يف تعليم العربية لغري الناطقني هبا، علي إبراهيم (27)
وأصول يظرية االكتااب اللُّغموي  يف الّتاث  ،217، وعلم اللُّغمة النفاي، د. عبد العزيز العصيلي، ص  183ص  

، واكتااب اللُّغمة يف الفكر العرّب القدمي، د. حممد 54العرّب:مقاربة لاايية، د.صاحل بن محد الاحيباين، ص  
   .174-169األوزاعي، ص  
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جريب اة والتَّ مع التَّنبيهات اليت تعيش حوله، فالفرُد يتطور، وينمو معرفيًّا من خالل احملاك ،ماته خليقته حّتَّ 
ا التَّنبيهات البيئية اليت ميرُّ هبا، فنمو ا دها الفرد، وإَّنَّ لفرد من واكتشاف وسائل التَّعلُّم، فدرجة التعليم ال دددِ 

ة يف ذات التكوين العصيبِ  اخلاص، والذي سامهت البيئوجهة يظره يشوٌء طبيعيُّ لوظائف أجهزة اجلام 
...وإذا (28)مرحلةٍ ًترخييةٍ يف تشكيله" ، وهذا ما أشار إليه اجلاحظ قدمياا يف قوله: "وي مْفُع الكالم يُعمُّ وخيمُصُّ

ومل مُتر هنا على  ،تركم اإليااُن القولم ماتت خواطرُه، وتبلَّدت يفاه، وفاد ِحاُّه. وأيَّةُ جارحٍة ممن مْعتمها احلركة
 .(29)االعتمال، أصاهبا من التعقُِّد على حااب ذلك املنع"

النمو  ُمْصطملم ، وأنَّ (30)والنمو اللُّغمِوي   ما سبق ما يوحي ابلتأثري املتبادل بني النمو املعريف   ويف كل ِ 
من  اللُّغةكتااب عاجل قضية ا االكتااب، وهو ما عاجله )جان بياجيه(، فقد " ْصطملم بُ  اللُّغمِوي  له عالقةٌ 

-حلايةيتم على أساس َّنو الفكر يف )املرحلة ا اللُّغةمزية، فنمو خالل اعتبارمها أحد عناصر الوظائف الرَّ 
ظرية . وعلى الرغم من أنَّ )بياجيه( يقبل بعض مزاعم الناحلركية(، وهي املرحلة األوىل يف النمو املعريف  

 يتَّض ابحملتوى، وهنا  قفقط، وليس اجلايب الّتكييب  املتعل ِ  ما يقبل به هو اجلايب الوظيفي   الفطرية، فإنَّ 
 .(31) اختالفه مع )تشوماكي("

فرق بني لغة ابحلديث عن مراحل النمو اللُّغمِوي ، وال التَّناُولم الاَّابق مؤل ِفو الكتاب املدروس وقد أُتبع
 ان التعريُف ببعض الصغار ولغة الكبار، ويف إطار هذا ك

ُ
لداللة، وتعميم الداللية، وهي: ضيق ا اتْصطملمحامل

 (.32) األم لدى الطفل اللُّغةالداللة، والتداخل، واالبتداع أو االختالف، من جهة إسهامها يف اكتااب 

                                                           

، 306. بنيان الرشيدي، ص  لنظرايت، دوا الدِ راسات يف حتليلية قراءة بينهما املتبادل والتأثري واللُّغموي   املعريف   النمو (28)
، ويُ ْنظمر: أثر التدريس وفق يظرية فيجوتاكي يف اكتااب طلبة املرحلة املتوسطة للمفاهيم الرايضية وتفكريهم اإلبداعي

حيث حديثه عن يظرية فيكوتاكي لتنمية املنطقة املركزية، ويُ ْنظمر: فاعلية التدريس وفقاا  242د.رافد املعيوف، ص  
ية فيجوتاكي يف اكتااب بعض املفاهيم البيئية لدى طالبات جامعة األقصى بغزة، عزمي عطية الدواهيدي، لنظر 
   حيث حديثُه عن يظرية فيجوتاكي.44-22ص  

، جاسم علي جاسم، ص  273-1/272البيان والتبيني، اجلاحظ،  (29) ، 51، ويُ ْنظمر: اجلاحظ عامل اللُّغمة التطبيقيِ 
، وأصول 54االكتااب اللُّغموي  يف الّتاث العرّب :مقاربة لاايية، د.صاحل بن محد الاحيباين، ص  وأصول يظرية 

      .85 -73، 54يظرية االكتااب اللُّغموي  يف الّتاث العرّب:مقاربة لاايية، د.صاحل بن محد الاحيباين، ص  

 .325 -317نظرايت، ص  وال الدِ راسات يف حتليلية قراءة ابينهم املتبادل والتأثري واللُّغموي   املعريف يُ ْنظمر: النمو (30)

، ص   (31) ، 145يظرية اكتااب اللُّغمة بني ابن خلدون وتشوماكي وبياجيه، جتربة الدكتور عبد هللا الدانن مثاالا
 واللُّغموي   املعريف   ، والنمو177 -165ويُ ْنظمر:يظرية جان بياجيه يف النمو املعريف ، عادل أبو العز أمحد سالمة، ص  

    .  304-302والنظرايت، د. بنيان الرشيدي، ص   الدِ راسات يف حتليلية قراءة بينهما املتبادل والتأثري

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7اللُّغمة العربية  (32) ، ويف هذه املصطلحات يُ ْنظمر: النظرايت اللُّغموي ة والنفاية 32الدِ 
حيث حديثُه عن التداخل اللُّغموي ،  103-100وتعليم اللُّغمة العربية، د. عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  ص  

 59-58، وكذلك ص  47 – 45ومباحث لغوية يف ضوء الفكر اللِ ااين  احلديث، د. عبد اجلليل مرًتض، ص  
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تَّامةا مُ وهو عْرٌض موفق يف اببه حيث إنَّ لغة األطفال يف ِسينِ ِ  َّنوهم اللُّغمِوي  ختتلف عن لغة الكبار 
طوُّراا منها ت أكثرُ  ها مساتٌ مات، على الرغم من وجود هذه الامات يف لغة الكبار أيضاا، لكنَّ هبذه الا ِ 

ه كلماٍت يف ، واستعمالم ه من بيئتهفل لُغتم لدى األطفال، يقول الدكتور العصيلي:"وعلى الرغم من ت ملمقِ ي الط ِ 
يف مرحلة طفولته  لُ فكبار، فإنَّ الكلمات اليت يكتابها الط ِ ُتشبه ما ياتعمله ال سياقاٍت ودالالٍت سليمةٍ 

وياتعملها غالباا ما تتَّاُم باماٍت لُغويٍة ويفايٍة، متيزها عن لُغة الكبار، وخباصة يف جمال الداللة، ومن 
 .االختالف.. -4داخل...التَّ -3اللة...اتِ ااع الدَّ  -2اللة...ضيق الدَّ  -1مات ما يلي: أبرز هذه الا ِ 

املتميزة عن لُغة الكبار مصدران: أحدمها األمُّ أو ممْن يقوم مقامها...واثييهما لُغة األقران أو  اللُّغةوهلذه 
؛ ومن (33)ِاه"فل يففل، ال إىل الط ِ ى لُغة الطفولة، يابة إىل أتراب الط ِ اإلخوان واألخوات؛ وهلذا ُتامَّ 

اليت يعيش فيها  للُّغويةاُمركِ زاا على البيئة  اللُّغةفل بعد ذلك لكيفية اكتااب الط ِ  املؤلفنيَثمَّ كان تعرُّض 
اكتااب  ، وال شكَّ يف ذلك، فمن املعلوم أنَّ (34)األم اللُّغةالثايية و  اللُّغةالطفُل ُمتحدِ اثا بعد ذلك عن 

ِوي ، وتصويب داخل اللُّغم ، والتَّ غويةاللُّ ايية، من جهة املعرفة الثَّ  اللُّغةاألم يؤث ِر يف اكتااب  اللُّغة
 (، وذلك كلُّه أييت يف إطار التَّعريف بُكْنه 35)األخطاء

ُ
، اللُّغة اكتااب اللغوي وتوظيفه لصاحل ْصطملم امل

 ناول، علىظرة الكلية يف التَّ يف إطار النَّ  اللُّغةيف إطار االرتقاء ابلعملية التَّعليمية اليت تُراعي ما ُيامى بنظرية 
 بنهاية املبحث األول. إليه، حنو ما سبقت اإلشارة

هذا، وإْن قال قائٌل:كان من املتوقع اإلشارة يف الكتاب موِضع الدراسة ابقتضاب إىل متطلبات النمو 
اللُّغمِوي  املنحصرة يف سالمة اجلهاز احلاي الامعي والبصري، وااليتباه، وسالمة التفكري، والذاكرة، وتكوين 

مييز ارات الامعية )التَّ حليل(، واملهذكر والتَّ ملهارات البصرية )التمييز والتعرف واالستيعاب والتَّ املفاهيم، وا
 ، والقراءة ِظي  اللَّفْ ، والتعبري عبري اإلميائي  حليل(، والتَّ ذكر والتَّ عرُّف واالستيعاب والتَّ والتَّ 

 .(36)والكتابة 

                                                           

 .250 -235حيث عْرُضه االكتااب اللُّغموي  وإشكالية العامي  والفصي ، ويُ ْنظمر أيضاا:علم الداللة، د.أمحد خمتار عمر، ص  

، ويُ ْنظمر:اللُّغمة والطفل:دراسة يف ضوء علم اللُّغمة 243 – 242علم اللُّغمة النفاي، د. عبد العزيز العصيلي، ص   (33)
 .154-1/153واكتااب اللُّغمة الثايية، مقدمة عامة، سوزان م.جاس،  ،7النفاي، د. حلمي خليل، ص 

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7يُ ْنظمر:اللُّغمة العربية  (34)     . 34-33الدِ 

علم  ، و118-99  يُ ْنظمر: النظرايت اللُّغموي ة والنفاية وتعليم اللُّغمة العربية، د. عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  ص (35)
 .424 -377اللغة االجتماعي  للمجتمع، رالف فاسولد، ص  

، ومظاهر العالقة بني االكتااب 7، سامية عرعار، ص  العالج و التشخيص: والتواصل اللغة ضطراباتيُ ْنظمر: ا (36)
 .164 -160اللُّغموي  والنمو املعريف، أحرشاو الغايل، ص  
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ُؤمل ِفونفإين ِ أقول: لقد أشار 
 -ما سبق وإْن مل يكن ابلتَّفصيل والتِ عداد املطلوب، على حنو -إىل هذا امل

ى اكتساب " الطفل يولد ولديه القدرة عل، فأشاروا إىل أنَّ اللُّغةصدد حديثهم عن كيفية اكتااب الطفل 
، كما أنَّ لديه القدرة على املشي وغريه من السلوك. لكنَّ هذه الفطرة أو القدرة حتتاُج إىل ما اللُّغة

، وَيارسها مع للُّغةايها، ويُنم ِّيها؛ فالطفُل حيتاج إىل بيئة  لُغوية ، يرتَّبَّ فيها أثناء طفولته؛ ليسمع منها يُثر 
النَّاس، وَُيي ِّز بني الصواب واخلطأ واملقبول وغري املقبول...ومع منو الطفل يف اجلوانب اجلسمية 

والقواننَي  للُّغويةاالنَّاس، يكتشُف القواعَد يف التَّواصل مع  اللُّغةوالعاطفية واملعرفية، واستعمال 
االجتماعيَة اليت تسرُي عليها لُغُته، من غري حاجة  إىل َمن يُرشده إىل الصَّواب أو حيذ ِّره من اخلطأ. 

ها واألطفال ال يتفاتون يف مراحل منوهم اللُّغوي، ولكنَّهم خيتلفون يف كمية األلفاظ اليت يكتسبوّنا ونوع
..."يف كل ِّ   (.37) مرحلة  من مراحل منوهم اللُّغوي ِّ

 املبحث الثالث

 األصوات وصفاهتا  اتُمْصطََلح
 ( وعالقة هذا األصوات وصفاهتا اتُمْصطََلح) أييت هذا املبحث

ُ
 اب اللُّغوي ،ابالكتا اتْصطملمحامل

ُؤمل ِفونشار أموضع الدِ راسة، فقد  لكتابمن اابع من الوحدة األوىل، يف إطاِر ما ُعِرض له يف املوضوع الرَّ 
 امل

 الصَّوت؛ ومن َثمَّ كان قول ابن سينا أبنَّ"(38)عاًل وُيْسَمع"طق فِّ نْ هو ما ي ُ ه "أبيَّ  الصَّوت ُمْصطملم إىل 
ُببه القريُب متوُّج اهلواِء دفعةا بارعٍة وبقوٍة من أيِ  سبٍب كان" ، وعرَّفه ابن جين أبيَّه "عمرمٌض خيرُج (39)سم

، حّتَّ يعرض له يف احللق والفم والشفتني مقاطُع تُ ْثنيه عن امتداده مع  الن َّفمِس ُماتطيالا ُمتصالا
، فهو "أثٌر مسعيٌّ يصدُر طواعيةا واختياراا عن تلك األعضاء املاماة جتاوزاا أعضاء (40)واستطالته"
د يكون صورًة مرسومًة ما يُرَسم، وق"فعرَّفه مؤل ِفو الكتاب أبيَّه . أمَّا احلرف، (41)النُّطق"

                                                           

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7اللُّغمة العربية  (37)  .33الدِ 

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7اللُّغمة العربية  (38)     . 38الدِ 

، ويُ ْنظمر: الصَّوت اللُّغموي  يف القرآن، د.حممد حاني علي الصغري، 56ص  ابن سينا،، أسباب حدوث احلروف (39)
   .17 -13ص 

   .  6سر صناعة اإلعراب، ابن جين، ص  (40)

   .  119علم األصوات، د.كمال بشر، ص   (41)
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لُّ ما يُكتب ما ينطق يُكتب، وليس ك ، فليس كلُّ اللُّغة، وهذا التعريف له صلةٌ ابكتااب (42)للصوت"
 .(43)يُنطق 

ُؤمل ِفونأشار ويف احلديث عن أقاام األصوات 
ر ِق بني أصوات حيحة، وف ُ ة والصَّ إىل األصوات املعتلَّ  امل

ا قبلها، أمَّا م هي )األلف والواو والياء( إذا سكنت وجانستها حركةُ وصويتم اللِ ني، فأصوات املدِ  " املد ِ 
)قَ ْول( و)بَ ْيع( أو كانتا  صوات الل ِّني، فهما )الواو والياء( إذا سكنتا بعد غري ما جيانسهما، مثل

 للُّغةاحيث ينبغي على ُمتعلِ م  اللُّغة. وهو ما ينعكس على اكتااب (44)" متحر ِّكتني )َوعد( و)يَ ْبس(
ألفاا أو واواا أو ايءا ساكناا وما قبل هذا احلرف من ِجْنِاه، وهو ما  الصَّوتأداءا أْن ينطق ابملدِ  حالة كموِن 

 ابألصوات الصَّائتة.  أمَّا صوًت )الواو والياء( الااكنني وما قبلهما ليس من الصَّويت ِ يُعرف يف الدَّرس 
و ما يُعرف فهما صوًت ِلني، وه ايتا متحر ِكتني، مثل الواو يف )ومعد( والياء يف )ي مْبس(ِجناهما، أو ك

، وهو أمٌر ُياهُم بدوره يف اكتااب (45)هذا  ظر إىلالكتاب النَّ مؤل ِفو ابألصوات ِشْبه الصَّائتة، وقد لفت 
 اكتااابا صحيحاا، ويُعرب عن عالقة  اللُّغة

ُ
ومن َثمَّ تكون العملية  ؛ابالكتااب اللغوي ِ غويِ  اللُّ  ْصطملم امل

 .التَّعليمية عمليةا انجحة

،  لكن منهج (46)وخمارجه غوي ِ اللُّ  الصَّوتفني عن كيفية حدوث هذا، وقد تال ذلك حديُث املؤل ِ 
 راسة، فالبحث ُمهتمٌّ ابيف الكتاب موضع الد ِ  جزئيةٍ  كل ِ   البحث ليس مهتمًّا بعرضِ 

ُ
وعالقته  ْصطملم مل

، من جهة  ابالكتااب اللُّ   ُكْنه غويِ 
ُ
الكتااب اللُّغمِوي  عالقته ابيف الكتاب املدروس و  اللُّغمِوي   ْصطملم امل

  توظيف يةيفك، ابإلضافة إىل حبِث  رس اللُّغمِوي ، ابعتبارها يمايج ما يُراد اكتاابُهملفردات فروع الدَّ 
ُ
 ْصطملم امل

 لصاحل اكتااب مضمون  يف الكتاباللُّغمِوي  
ُ
 مدى أتثري ، و ْصطملم امل

ُ
، وملَّا  لعملية التعليميةعلى ا ْصطملم امل

 أعضاء النطق ليس من وْصف و  عمليةا فيزايئيةا  غوي ِ اللُّ  الصَّوتكان حدوث 
ُ
، فلم أعرض تاْصطملمحامل

                                                           

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7يُ ْنظمر:اللُّغمة العربية  (42) ، واكتااب اللُّغمة الثايية، مقدمة عامة، سوزان 38الدِ 
علم األصوات، حيث تعريف احلرف، و 14-13، ويُ ْنظمر: سر صناعة اإلعراب ص 155 -1/154م.جاس، 

     .155د.كمال بشر، 

    . 38راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص  الد ِ  7اللُّغمة العربية  (43)

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7يُ ْنظمر: اللُّغمة العربية  (44) ، واألصوات 436-4/435سيبويه، ، والكتاب، 38الدِ 
     .160علم األصوات، د.كمال بشر، ص ، و 43-37اللُّغموي ة، د. إبراهيم أييس، 

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7يُ ْنظمر: اللُّغمة العربية  (45) ، 31-17، ويُ ْنظمر: سر صناعة اإلعراب، 38الدِ 
، واملدخل إىل ِعْلم اللُّغمة ومناهج البحث اللُّغموي ، د. رمضان 43-42واألصوات اللُّغموي ة، د. إبراهيم أييس،  ص 

    . 145-143العام)األصوات(،  ، وعلم اللُّغمة91عبد التواب، ص 

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7يُ ْنظمر: اللُّغمة العربية  (46)  .41-39الدِ 
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؛  اتْصطملمحمُ ابعتبارها  -فيما هو آتٍ -اخلاصة بصفات األصوات اتُمْصطملمح؛ ومن َثمَّ عرضت لللذلك
مم   .اتُمْصطملمحعناوين الكتاب املدروس  كلَّ   أبيَّين جعلتُ  كي ال أهتَّ

اوة، فُعرِ ف خدة والرَّ ي الش ِ ُمْصطملمحم  عمْرُض مؤل ِفي الكتابويف احلديث عن صفات األصوات كان 
رون ويسميه املتأا ِّ  ،اركاء يف التَّ هو الذي ينحبس معه اهلواء، ويتوقف، كُنطق التَّ ه "ديد أبيَّ الشَّ  الصَّوت
لك النفجار اهلواء ، وذ؛ وذلك لتوقف اهلواء متاًما يف نقطة  معينة ، يسمونه أحيااًن االنفجاري  الوقفيَّ 

، لفرتة( هي: ء، ق، ك، ج، د، ط، ت الصَّوتوعالماهتا انقطاع )ديدة بعد احلبس. واألصوات الشَّ 
 .(47) يف )أجدت طبقك(" عُ مَ ب، وتُْ 

ا ينبغي أْن يُراعى فيه الشِ دة، وأيه على مُ  اللُّغةإىل أنَّ اكتااب  ويف هذا إشارةٌ  كتِاب اكتااابا صحيحا
؛ ، و لصَّوتطق ابه حالة النُّ أْن يعرفم كمونم الشِ دِة تعين احنباس اهلواء وتوق ُّفم  اللُّغة هو ما ُيامى اباليفجاريِ 

، وهو ما يؤدِ ي إىل (48) جيمعها قولنا:)أجدت طبقك(اليفجار اهلواء بعد احلبس، وهذه األصوات 
.    يُطٍق صويت ٍ صحي ، خيلو فيه الكالم من االحنراف الصَّويت ِ

 ه حفيفٌ الذي يضيق معه جمرى اهلواء؛ حبيث ُيسمُع ل الصَّوت"الرخو، فقد ُعرِ ف أبيَّه  الصَّوتأمَّا 
كان ضي ِّق، أنَّ اهلواء حيتكُّ ابلعضوين، وخيرج من مني يف السارق مثاًل، فنالحظ ، كُنطق الس ِّ واحتكاكٌ 

؛ حلدوث االحتكاك بسبب ضيق املخرج. وأمَّا األصوات الراوة، وُيسميه املتأارون االحتكاكي  
وى )أجدت طبقك( و)يرملون(، وعالمتها أنَّ  ال ينقطع مع إحداث  الصَّوتفهي ما سِّ

 .(49)احتكاك"

صوات اكتااابا صحيحاا ينبغي أْن يُراعى فيه اتِ صاُف بعض األ غةاللُّ إىل أنَّ اكتااب  ويف هذا إشارةٌ 
كمونم الرَّخاوِة تعين ضيق جمرى اهلواء حالة النطق اب اللُّغةابلرَّخاوة، وأيه على ُمكتاب  ؛ لصَّوتأن يعرف م

تكون رخاوتُه  لصَّوتافري يف حبيث ُيامُع له حفيٌف واحتكاٌك أو يوٌع من الصفري، وعلى قدر ِيابة الصَّ 
 ،وهو ما يؤدِ ي إىل يُطٍق صويت ٍ صحي ، خيلو فيه الكالم من االحنراف الصَّويت ِ أيضاا.  (50)

                                                           

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7اللُّغمة العربية  (47)     . 41الدِ 

-23األصوات اللُّغموي ة، د. إبراهيم أييس،  ص ، و 1/330، واملقتضب، املربد، 4/534يُ ْنظمر: الكتاب، سيبويه،  (48)
24 . 

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7اللُّغمة العربية  (49) ، واملقتضب، 435-4/434، ويُ ْنظمر: الكتاب 41الدِ 
1/330 .         

         . 24يُ ْنظمر: األصوات اللُّغموي ة، إبراهيم أييس ص   (50)
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معه جمرى اهلواء  الذي يضيق الصَّوتاملتوسط أبيه: " الصَّوت ُمْصطملم  عرَّف املؤل ِفونوبعد ذلك    
يكوَن له احتكاك. وأصواته هي:ن،م،و،ي،ر،ل، وجيمعها  ضيًقا ال يصل إىل درجة أنْ 

 .(51) قولك:)يرملون("

ا ينبغي أْن يُراعى فيه اتِ صاُف بعض األ اللُّغةويف هذا إشارٌة إىل أنَّ اكتااب   صوِات اكتااابا صحيحا
ملتوسط أبيَّه ما يضيُق ا الصَّوتأْن يعرفم كمونم  اللُّغةابلتَّوسُّط بني الشِ دة والرَّخاوة، وأيَّه على ُمكتاِب 

معه جمرى اهلواء ضيقاا ال يصُل إىل درجة أْن يكونم له احتكاٌك أو صفرٌي. وأصواته هي:ن،م،و،ي،ر،ل، 
، وما كان ذلك إال من منطلِق أنَّ كلَّ لُغٍة هلا بنيتها اخلاصة وطريقتها يف (52) وجيمعها قولك:)يرملون(

 (. 53)قية واخلفيضة والرفيعة وإيقاعاهتا النغميةتوزيع األصوات والنربات احلادِة واملوسي

صفات األصوات؛ من منطلق أتثري ذلك يف كيفية اكتااب  اتُمْصطملمحهذا، ويف إطار احلديِث عن 
قيق واألصوات املهموِس والتفخيم والّت  الصَّوتاجملهوِر و  الصَّوتتعريف كايت إشارة املؤلِ فني إىل   اللُّغة
ُؤمل ِفونفأشار  ائتة،الصَّ 

 الصَّوتيان، أمَّا لصَّوتاالذي يهتزُّ معه الوتران  الصَّوتاجملهور هو  الصَّوت إىل أنَّ  امل
وتلك املعرفة للمجهور واملهموس حيُث  ،(54)يانالصَّوتالذي ال يهتزُّ معه الوتران  الصَّوتهو ، فاملهموس

ُياهُم يف  لاَّليمة،ا اللُّغةاهتزاز الوترين مع اجملهور وعدم اهتزازمها مع املهموس ُتاهُم يف عملية اكتااب 
  اجاح العملية التَّعليمية،

ُ
ذين عرَّف هبما اللَّ  ي التَّفخيم والّتقيقْصطملمحم وهو ما ميكن أْن يُقال ابلنابة مل

ُؤمل ِ 
لَئ الفم بصداه، ولو يف النُّطق حَّتَّ َيت الصَّوت هو تعظيمُ بعد ذلك، فأشاروا إىل أنَّ التفخيم" فونامل

فم ني )ص، س( يف كلميَت أْصعب وأْسَلم، لتبني لنا أنَّ الصَّاد متأل الالصَّوتقاران بني نُطق كل   من 
ني، ويرتفع مؤا ِّ   .(55)خم"املُف الصَّوتسان حنَو احلنك األعلى مع ر الل ِّ بصداها، خبالف الس ِّ

والداللة،  لصَّوتافمن املعلوم أنَّ "الطفلم يف سياق التعلم اللُّغمِويِ  ياعى إىل حتقيق مبدأ املطابقة بني 
فاعل ِق عملية التَّ اس يف يمام . ويؤكِ د هذا املنظور أمهية يشاط النَّ اللُّغويةوعلى أساس ذلك تتكون تراكيبه 

                                                           

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7اللُّغمة العربية  (51)     . 42الدِ 

         . 24األصوات اللُّغموي ة، إبراهيم أييس ص  يُ ْنظمر:  (52)

 .48مباحث لغوية يف ضوء الفكر اللااين احلديث، د. عبد اجلليل مرًتض، ص  يُ ْنظمر: (53)

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7يُنظر:اللُّغمة العربية  (54) -174وعلم األصوات، د.كمال بشر، ص  ، 42الدِ 
177 .   

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7يُنظر:اللُّغمة العربية  (55)  .43 -42الدِ 
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، ولكنَّه يتائُج اللُّغةقات فكري هنا ليس من مشتفِل والوسط الذي يعيش فيه. والتَّ بني الط ِ  اللُّغمِويِ  اليت تتمُّ 
  .(56)جة األوىل"ر فاعِل بني تصوُّر الكائِن والواقع الذي يعيش فيه، وهو تفاعٌل تاوده البنيةُ الفطريةُ ابلدَّ التَّ 

ا بكلِ  ذلك من وم-هذا الوصِف للصوت اللُّغمِويِ  وأيواِعه، وصفاتِه، وخمارجه هذا، والقوُل أبنَّ كلَّ  
،  للُّغةاُمهمٌّ لكي ُتْكتمامبم - ، واهتمَّ هبا البحثُ ، ُعر ِفت ابلكتاب موضع الدراسةاتُمْصطملمح أُشرُي اكتااابا

تيٌة، وأنَّ "هذه واكتاابِِه عمليٌة صو  اللُّغمِوي ِ  الصَّوتأنَّ عمليةم حدوِث  إىل أنَّ هذه األمهية أتيت من جهة
ذه الصورة فجأة، وال غار هبية هي الصورُة اليت حتدث للكبار، لكنَّها ال حتدُث لألطفال الص ِ الصَّوتالعملية 

تداخُل مراحُلها مع ا تنمو تدرجييًّا، وربا توىل من والدهتم، وإَّنَّ تكتمُل يف األسابيع األوىل وال يف األشهر األُ 
األخرى من ِصيغ وتراكيب ومفردات. وابلرغم من ذلك ميكن  اللُّغويةوىل الكتااب العناصر حل األُ املرا
من مراحل اكتااب األصوات، منها مرحلتان أساسيتان، ومها: مرحلة الصراخ، ومرحلة  مييز بني عددٍ التَّ 

ة الكتاب حمل الدراسمؤل ِفي ، ويف كل ما سبق ما ُيشري إىل اهتمام (57)لة"املناغاة، ومراحل ُأخرى مكم ِ 
 بُكْنه 

ُ
 ليمية.، يف إطار االرتقاء ابلعملية التَّعاللُّغةاللغوي وتوظيفه لصاحل اكتااب  ْصطملم امل

 املبحث الرَّابع

  الصَّرفو  النَّحو اتُمْصطََلح
وعالقتها  تاُمْصطملمحمن  اوما بُنيا عليه الصَّرفو  النَّحو اتُمْصطملمحسنتناول  يف هذا املبحث
كتاب على موضوع ة( من الالعربي   اللُّغةدراسات يف )يهمنا اشتمال الوحدة الثايية ، وما ابالكتااب اللُّغمِوي  

ُؤمل ِفونأشار فِة وحنوها، العربي  صمْرِف 
ع د: البيان لرفْ "من املبادئ العامة اليت بُنيت عليها القواعإىل أنَّ  امل

صل يف املعىن إذا ُأمَِّن أمكن العدول عن أ اللَّْبسغاية الكالم؛ ولذا فإنَّ يف املعىن؛ وهو  اللَّْبس
 .(58)فظ(، فإذا مل تتحقق اخلِّفَّة مع األصل لزم العدول عن األصل"القاعدة. واخلفة يف املبىن)اللَّ 

 العرّب   النَّحوا يف هلما اعتبارمه ،لتَّانة عِ فَّ واخلِ  اللَّْبسن مْ أم ي ُمْصطملمحم من خالله أنَّ  يتَّض وهو ما  
وق، اٍن يف الذَّ دون لْبٍس أو استهج اللُّغةومن َثمَّ كايت عالقة هذين املبدأين ابكتااب  ؛العرّب   الصَّرفو 

واملطابقة، ضام، تبة، والتَّ الرُّ قرينة العالمة اإلعرابية، و  وُ ، حنمْ اللَّْبسُن هبا ، يؤمم وحاليةٌ  ولفظيةٌ  معنويةٌ  ة قرائنُ فثمَّ 

                                                           

 .100لغة األطفال بني الفكرة واالكتااب، د.علي أسعد وطفة، ص   (56)

، 228 -220ويُ ْنظمر تتمة ذلك يف الكتاب يفاه ص   ،220علم اللُّغمة النفاي، د. عبد العزيز العصيلي، ص   (57)
يف العربية،  ، وظاهرة اللَّبس13 -11وينظر:النمو اللُّغموي  عند الطفل:دراسة حتليلية، د. عطية سليمان أمحد، ص  

، وكموِن  31-13جدل التَّواصل والتَّفاُصل، د.مهدي أسعد عمرار، ص   حيث حديثه عن اإلابية يف املاتوى الصَّويت ِ
 .   اللُّغة األم ال تُتعلم ، بل ُتكتماُب اكتااابا فطرايًّ

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7اللُّغمة العربية  (58)  .68-67الدِ 
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من أصول إىل أنَّ " مؤل ِفي الكتاب؛ ولذلك كايت إشارة (59)وغري ذلك، وهو ما ينعكس على التَّواصل
ولكن إذا تطلَّب  ...وعناصر ُأارى رُتبتها التأارية" فهناك عناصر رُتبتها التقدمي...تبقواعدهم "الرُّ 

خمالفة القواعد األصلية كانت املخالفة جائزًة أو واجبة أحيااًن. فمثاًل األصل تقدمي الفاعل  اللَّْبسَأْمُن 
على املفعول به؛ مثل:أكرم حممٌد االًدا، ولكن جيوز:أكرم االًدا حممٌد؛ حيث ال لَْبَس؛ فاحلركاُت 

تكون الزمًة إذا حصل  تبةوحتديد الفاعل واملفعول به. ولكنَّ هذه الرُّ  اللَّْبساإلعرابية كفيلٌة إبزالة 
ا وإمنَّ  ... أصل الرتبةيف لُ لَْبٌس بِّرَتْكِّها؛ ففي املثال:أكرم عيسى موسى، جيب أن يكون الفاعل هو األوَّ 

 تظهر، والعقل يقبل  ال اللَّْبسد كالا منهما وتزيل تبة ألنَّ العالمة اإلعرابية اليت حتد ِّ وجب لزوم أصل الرُّ 
بة، أكل الكمثرى تبه. بينما يف املثال: أكل عيسى الكمثرى، جيوز االف الرُّ  كليهما فاعاًل ومفعواًل 

عيسى، وإن مل ُتْظهِّر العالمة اإلعرابية املقصود؛ وذلك ألنَّ العقل حيت ُِّم أْن يكوَن"عيسى" هو الفاعل، 
بُنطق األصوات  ب  لعر ا، فهو مرتبٌط يف الذَّوق اخلِّفَّة يف املبىَن  و"الكمثرى" هي املفعول به. أمَّا طلبُ 

 املتجاورة، ومن مواطن ذلك:

   .كراهية توايل األصوات املتقاربة، مثل:هعخع 

  وهو من توايل األصوات املتقاربة(؛ ولذا ُيسكَّن آار املاضي إذا )كراهية توايل املتحركات
دورها يف لاتصل به ضمري الرفع؛ تن ًُّبا لتوايل املتحركات )َدَرْسُت(. وقد اهتم العلماء ابلقواعد 

 .(60)سان"تقومي الل ِّ 

 مرتبٌط يف اخلِفَّة يف املبنم  طلبم  في الكتاب إىل أنَّ ه إذا كايت إشارة مؤل ِ وهنا ميكن اإلشارة إىل أيَّ 
عالقة هذا  سبق، فإيَّين أُشرُي إىل أنَّ ذلك يدلِ ل على بُنطق األصوات املتجاورة، على حنو ما العرّب  الذَّوق 

 
ُ
، فكايت  منُذ الِقدمريفالصَّ يِ  و النَّحو ابالكتااب اللُّغوي؛ ومن َثمَّ كان ارتباطه أببواب الدَّرسني  ْصطملم امل

 على سبيل املثال - مثالحيث كراهية توايل األ ية،النَّحو ية و الصَّرفية و الصَّوتمن القضااي  وسيلةا لتعليل كثريٍ 
                                                           

، ومعجم املصطلحات النَّحوية 1/292، وينظر: األشباه والنظائر يف النحو، الايوطي، 68-67الاَّابق ص   (59)
، وأمْمُن اللَّبس 33، واللغة العربية معناها ومبناها، د.متام حاان، ص  186والصَّرفية، حممد مسري اجيب اللبدي، ص  

، وأمْمُن اللَّبس يف النحو العرّب، دراسة يف 140 -123ن، ص  ووسائل الوصول إليه يف اللُّغة العربية، د. متام حاا
، وظاهرة اللَّبس يف العربية، جدل التَّواصل والتَّفاُصل، د.مهدي 105-45القرائن، بكر عبد هللا خورشيد، ص   

   .172-98، 70-57، 44 -31أسعد عمرار، ص  

راسات اللُّغموي ة، التَّعلي 7اللُّغمة العربية  (60) ، ويُ ْنظمر: اكتااب اللُّغمة الثايية، مقدمة عامة، سوزان 68م الثَّايوي ص  الدِ 
، واكتااب اللُّغمة يف الفكر العرّب  القدمي، د. حممد األوزاعي، وطلُب اخلِفَِّة يف االستعمال 156 -1/155م.جاس، 

حيث احلديث عن طلب اخِلفَّة لدى  22 -1، ويْنظمر به أيضاا ص  143 -141العرّب ، رمدَّة هللا رمد ه الطَّلِحي، ص  
       القدماء واحملدمثني.
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يف إسناد املاضي إىل ضمري املتكلم )درسُت( أو واو اجلماعة)درسوا( أو يون الناوة )درسن(، وحذف  -
نادى إذا كان غري ُماتغاٍث أو مندوٍب 

ُ
يه ِمَّا ُعربِ  ف ، وغري ذلك...إخلحرف النداء، وحْذف آخر امل

 اللُّغة، وهو ما ُياهم يف اكتااب (61) ة، وأخف، وغري ذلكفَّ خفيف واخلِ ثقيل، والتَّ ابالستثقال أو التَّ 
بناء القواعد، وهو ما يّتتَُّب  ، يفيف املعن واخِلفَّة يف املبن اللَّْبسلدى الدَّارس، من جهة تيقُّنه أبمهية أْمِن 

 عليه البيان؛ ومن َثمَّ ينعكس ذلك على العملية التَّعليمية حيُث اإلسهام يف اجاحها.

 
ُ
ُؤمل ِفونفأشار (، الصَّرف) طملم صْ هذا، وقد ُعِرض بعد ذلك مل

به  عِّْلٌم يُعرفُ  "إىل أيَّه يف االصطالح امل
َيغ الكلمةِّ وأحواهلا، وما يطرأ عليها من تغيري؛ إلظهار ما يف  أحوال أبنيةِّ الَكلِّم. وهو يبحُث يف صِّ

، والبحث يف حتويل الكلمة إىل صور  خُمتلفة     ،حروفها من أصالة  أو زايدة  أو صِّحَّة  أو إبدال  أو إعالل 
 .(62)صغري وغريمها"كاجلمع والتَّ 

صرفيًّا أو  للُّغةا، ياهمان يف اكتااب الصَّرفمن خالله أنَّ َثمَّة يوعني يف علم  يتَّض وهو تعريف 
االشتقاقي، وهو الذي يعن بدراسة صموغ الكلمات واشتقاقها  الصَّرف، " األول ِعْلم الصَّرفاكتااب 

، وهو ا الصَّرفدون النَّظِر إىل وظيفة الكلمة يف الّتكيب. والثاين ِعْلم  ذي يُعن ابلعالقة بني لالتَّصريفيِ 
لدراسة ية اليت تؤدِ يها يف الّتكيب. وإذا كايت الكلمة هي جمال االنَّحو تصريف الكلمات ومعاييها والوظائف 

ية. بيد أنَّ صَّرفالأو الصِ يِغ  الصَّرف، فمن األوىل أْن تكونم جمالم احلديِث عن اكتااب الصَّرفيف علم 
صُر على شكِل الكلمِة أو صيغتها، وإَّنا يتطلُب أيضاا احلديثم عن احلديثم عن اكتااب الكلمة ال يقت

وربا يكون  ، وهو ما مل يظهر يف الكتاب موضع الدراسة،(63)اكتااِب داللتها ووظيفتها يف الّتكيب"
إن كان التصريف و والتَّصريف بعنا واحد،  الصَّرفوملَّا كان  ذلك لعدم مناسبته للمرحلة العمرية للطالب.

رفلم غيير الذي هو مناط عين في الداللة على الت  ُمْصَطَلحالأبلغ ، لكن العلماء يستعملون كال  ، الص 
 .(64)التصريف  ُمْصطملم التداخل بينه وبني  فإيَّه كان املمكن ملؤل ِفي الكتاب إبرازُ 

                                                           

، وظاهرة التَّخفيف يف النَّحو 397، 388، 382، 365، 362، 361، 335،  334/ 4يُ ْنظمر: الكتاب  (61)
، وقضية اخلِفَّة والثقل وأثرها يف النحو العرّب، أمحد حان حامد، ص  384 -169العرّب، د. أمحد عفيفي، ص  

54- 57 ،65 - 74.   

راسات اللُّغموي ة، ا 7اللُّغمة العربية  (62) ، واملنصف، ابن 4/242، ويُ ْنظمر: الكتاب، سيبويه، 69لتَّعليم الثَّايوي ص  الدِ 
، 1/1، الرَّضي ، شرح شافية ابن احلاجب، و 20-18ص  ، ابن يعيشصريف، شرح امللوكي يف التَّ ، و 1/2جين، 
65 .    

   .234-230 ، ويُ ْنظمر به أيضاا ص 230 -229علم اللُّغمة النفاي، د. عبد العزيز العصيلي، ص   (63)

   .360 -325ينظر: الصرف والتصريف وتداخل املصطل ، د.خالد بن عبد الكرمي باندي، ص    (64)
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 اكتساب الكلمة ال يقتصر علىأن  الحديث عن  حيثهذا، وإْن قال قائٌل: إنَّ النَّص الاَّابق 
ال ، كيبر أو صيغتها، وإنما يتطلُب أيًضا الحديَث عن اكتساِب داللتها ووظيفتها في الت   هاشكل

رف ُمْصَطَلحيتوافق مع  رف؛ ألن  الص   يبحث في بنية الكلمات ال في معناها ؛ وألن المعنى الص 
 .الن حو في التراكيب وهذا ماال  علم ال يظهر إال  

 الّتكيب، يف ية اليت تؤدِ يها يفالنَّحو الكلمات ومعاييها والوظائف هنا ُأشيُر إلى أن  َثم ة عالقة بين 
ن جهٍة أخرى أيضاا،  م الصَّرفو  النَّحوواملعن يف الّتاكيب من جهٍة، والعالقة بني  الصَّرفإطار العالقة بني 

   ية.لصَّرفاية، والتَّحويل يف الصِ يغ صَّرفالكما هو احلال يف معاين صيغ الزوائد، وأتويل الصيغ 

رتتيب الَكلِّم وما "عِّْلٌم خُمتصٌّ ب، فُعرِ ف أبيه النَّحو ُمْصطملم  وقد عرض مؤلفو الكتاب موضع الدراسة
يطرُأ على أواارها من تغيري  نتيجة العوامل الدَّاالة عليها، وما يُعّب ِّ عن هذا التغيري من 

 ، وهو ما يوحي بعالقة هذا (65)عالمات"
ُ
به  ا أُرِيدم َّنَّ إ النَّحو ، من منطلق أنَّ"اللُّغةابكتااب  ْصطملم امل

مون فيه ِمن استقراءِ إذا تعلَّمه كالمم العرب، وهو عِ  املتكلِ مُ  ينحوم  أنْ  العرب، حّت  المِ ك  لٌم استخرجه املتقدِ 
فه؛ يف تصرُّ  ايتحاءُ مسمِْت كالم العربِ ، وأيه "(66)"اللُّغةالذي قصده املبتدئون هبذه  وقفوا منه على الغرضِ 

كيب، وغري ذلك، كاري، واإلضافة، والنَّاب، والّتَّ حقري، والتَّ من إعراب وغريه؛ كالتثنية، واجلمع، والتَّ 
نهم، وإن شذَّ بعضهم مل يكن م ها يف الفصاحة، فينطق هبا وإنْ ة أبهلِ العربي   اللُّغة ممن ليس ِمن أهلِ  ليلحقم 

على  لن حوان أطلقوا علم يتوافق مع مَ  وم النَّحْ ، مع مالحظة أنَّ تعريف ابن ِجينِ  (67)"به إليها عنها، ُردَّ 
رفو  الن حو)  رف(، ولم يفصلوا بينهما ، فالص   . من اال قسمً  الن حوعندهم قسيم  الص 

اُط الرتكيب يف "تؤث ِّر أمنية( فكان القوُل النَّحو اللة )الدَّ  ُمْصطملم ويف هذا الاياق كايت اإلشارة إىل 
ة نُُظٌم لعربي  االكلماتِّ والعبارات هلا قواعُد ااصة، ختتلف من لُغة  إىل لُغة ، ففي  أداء املعىن، فرتتيبُ 

، وهو ما (68)"دُة لأللفاظااصٌة لرتتيب الكلمات وتركيب اجلمل، وفيها املواقع اإلعرابيُة املتعد ِّ 
ية حتصل النَّحو لة ال، من جهِة كموِن الدَّ اللُّغةية ابكتااب النَّحو اللة الدَّ  ُمْصطملم من خالله عالقة  يتَّض 

، مع ي  النَّحو عن ؛ للوصول إىل املاللُّغةية ذات املواقع املعينة يف اجلملة ومْفقم يظام النَّحو من خالل العالقات 

                                                           

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7اللُّغمة العربية  (65)     . 69الدِ 

       .1/35، ابن الاراج، األصول يف النحو (66)

(67)  ،       .1/34اخلصائص، ابن ِجينِ 

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7اللُّغمة العربية  (68)     . 69الدِ 
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 اليلُّ واملعن الدَّ  ميُّ ه، بل يؤازره املعن املعجوحدم  ي ِ النَّحو يف اجلملة ال أييت من املعن  مراعاة أنَّ املعن العامَّ 
 . (69)أيضاا

تبني أنَّ ذلك العرضم يرتبُط ية يالنَّحو اللة الدَّ  ُمْصطملم بتعريفه و  النَّحو ُمْصطملم وإبمعان النظر يف عمْرض 
يُقاَّم إىل  ذلك، ولو إبجياز؛ حيث إنَّ اكتاابم الّتاكيب وامل يبين الكتابِ مؤل ِفو ، لكنَّ النَّحوابكتااب 

ثالِث مراحل، هي: يُْطُق الكلمِة الواحدِة، ويُْطُق الكلمتني، ويُْطُق الكلمات الثالث، وأنَّ هذه املراحل 
ُل األخرى، وال غرو يف ذلك؛ فجميعها تؤدِ ي معن مجلة، وهمّتابطةٌ  اك مرحلٌة ن، فكلُّ مرحلٍة منها تكمِ 

 .(70)رابعٌة خاصٌة بُنْطِق اجلملة الكاملة، وهناك املراحل املتأخرُة يف اكتااب الّتاكيب 

ة، واملدارِس لعربي  ا اللُّغةالليِة لإلعراب يف وكان احلديث بعد ذلك عن القواعِد والاليقِة والقيمِة الدَّ 
ُؤملِ فونفأشار ية، النَّحو يِة أو املذاِهب النَّحو 

. لكنَّين أودُّ (71)املذهب البصريِ  واملذهب الكويف ِ إىل  امل
ُؤملِ فونإىل أنَّ ما أشار إليه -هنا -اإلشارةم 

لقواعِد ميكن أْن أييت يف إطار املعرفِة اب -يف هذا الصدد- امل
الثاييِة على اكتااهبا،  غةاللُّ األم، وهو ما يااعد ُمتعلمم  للُّغةالكليِة، با تشتمله من معرفٍة ابلقواعِد اخلاصة اب

 للُّغةايقول الدكتور العصيلي:"وال شكَّ أنَّ هلذين النوعني من املعرفة دوراا، إجيابيًّا أو سلبيًّا، يف اكتااب 
؛ وهي القواعد اليت تتفُق Core Grammarما فيما يتعلَُّق ابلتَّفريِق بني القواعِد األساسية الثايية، السيَّ 

؛ وهي تلك القواعُد اليت ال Peripheral Grammarلِ ية، والقواعد اهلامشية مع مبادئ القواعِد الك
 .(72) تتفُق مع مبادئ القواعِد الكلِ ية، بل ختتصُّ هبا لغٌة أو لغاٌت معينٌة"

و الكتاب ، على حنو ما حتدث عنه مؤلفواملذهب الكويف   ومن َثمَّ فلم أتناول كالًّ من املذهب البصري  
 ُكْنه ب، ابإلضافة إىل أنَّ حبثي هذا معينٌّ اللُّغةمكتفياا ابإلشارة أعاله إىل دور ذلك يف اكتااب 

ُ
 ْصطملم امل

 عليمية.، وأتثري ذلك على العملية التَّ عالقته ابالكتااب اللُّغمِوي  يف الكتاب املدروس و  اللُّغمِوي  

 بُكْنه الدراسة  الكتاب حمل   مؤل ِفي ما سبق ما ُيشري إىل اهتمام ويف كل ِ 
ُ
للغوي وتوظيفه ا ْصطملم امل

د أو اإلفصاح عن قابستثناء ما كان حمالًّ للنَّ -، يف إطار االرتقاء ابلعملية التَّعليميةاللُّغةلصاحل اكتااب 

                                                           

، والدَّاللة اللُّغوية عند 11-10ينظر: الدَّاللة النَّحوية بني القدامى واحملدثني، د. زينب مدي  جبارة النعيمي، ص   (69)
بني النحو والنَّاج والداللة، د.فايز صبحي ، ودراسات لاايية يف العالقة 194العرب، د. عبد الكرمي جماهد، ص  

    . 19-17عبد الاالم تركي، ص   

 .  240-234يُ ْنظمر:علم اللُّغمة النفاي، د. عبد العزيز العصيلي، ص   (70)

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7اللُّغمة العربية  (71)     .  71- 70الدِ 

    . 89، ويُ ْنظمر به أيضاا ص  100النظرايت اللُّغموي ة والنفاية وتعليم اللُّغمة العربية، د. عبد العزيز العصيلي، ص   (72)
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ما ُياهمان يف اكتااب  الصَّرفو  النَّحواليت تنظر إىل -وجهة يظٍر مَّا لقائمة على املنحى ا اللُّغةعلى أهنَّ
 .ي ِ ل ِ الكُ 

 املبحث اخلامس

 املعجم والداللة  اتُمْصطََلح
ها وعالقت اتُمْصطملمحوما يتصل هبما من اللة املعجم والدَّ  اتُمْصطملمحيف هذا املبحث سأتناول 

ُؤمل ِفونأشار  ، فقدابالكتااب اللُّغمِوي  
انية ة" من الوحدة الثَّ العربي  "املعاجم يف مقدمة املوضوع الثالث  امل

سريها، ، ويضمُّ مفرداهتا مصحوبًة بِّشْرحها وتفاللُّغةإىل أنَّ املعجَم "هو الكتاب الذي جيمع ألفاَظ 
كون املعجُم شاماًل ي هذه املفردات ترتيًبا ااصاا يكون هجائياا أو موضوعياا، ومن املُفرتض أنْ  وتُرتبُ 

ُ املعجُم اشتقاَق الكلمة وطريقَة نُطقِّها، مع شواهدَ  اللُّغةأللفاظ  بني مواضع ت ومعانيها، وقد يبني ِّ
 .(73)استعماهلا"

عجم، 
ُ
صطل  امل

ُ
، تكمن يف للُّغةامن خالله أنَّ َثمَّة أمهية للمعجم يف اكتااب  يتَّض وهو تعريٌف مل

ُتعلِ م التَّعبري عمَّا يعنُّ له من مع اللُّغويةالثَّروة 
،اليت يضمُّها بني دفتميه، من خالهلا ياتطيع امل فمن املعلوم  نا

؛ بومْصِفها مرآة للشعب الذي يتكلمها تاتطيع أْن تعربِ  بكلماهتا وأصواهتا عن ذهنية ُمتكلِ ميها اللُّغةأن "
عٍب مَّا بتأثري ا املنطلق ميكن للُّغة أْن تُعيقم َّنو شهبا، ومن هذ وذلك ألنَّ الشعب يتوحد يف لغته، ويُعرفُ 

 خصائصها وبنيتها. وبعبارة أخرى ُتّتجم الفاقة املعجمية لُلغٍة مَّا الدوييةم العقلية ملتكلِ ميها، فالِعرق الذي
لك، فإن . وملَّا كان ذلك كذ(74)تُعاين لُغته من فاقٍة لُغويٍة يعاين هو أيضاا ابلضرورة من الفاقة الفكرية"

 -هنا–ما يهمُّنا 
ُ
اب معاين الكلمات املعجم يرتبُط بعملية "اكتا ْصطملم هو اإلشارة إىل أنَّ التعريف الاَّابقم مل

ودالالهتا، وهو حديٌث ال ينفصُل عن احلديث عن الكلمة يفِاها؛ ألنَّ الطفل ال يكتاُب بنية الكلمِة ما 
ه"قدرٌة ا أبيَّ صف اكتااهبية اليت يتَّ ل ِ ما يُعرف ابلقواعد الكُ ، وذلك يف إطار (75)مل يُدرك معناها وداللتها"

، مهما كايت لغته األم، أو ثقافته، أو ماتواه التَّعليمي "   .(76)فطريٌة لدى كلِ  شخٍص سمويٍ 

إىل أْن الطفلم "يكتاُب الكلمات ذات  ابقتضابٍ  الكتابمؤلفو وقد كان من املمكن أْن يشريم 
ردات قبل أْن يكتابم املفرداِت ذات الدالالت العقلية اجملرَّدة، َُثَّ يتدرُج يف اكتااب املفالدالالِت احملاوسةِ 
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ش اجملرَّدة؛ وذلك حباب إيغاهلا يف التَّجريد، وقُ ْرهبا أو بُعدها من بيئته وحياته اخلاصة. فكلماُت اجلوِع والعط
ا من كلمات الوالفرح واحلزن واحُلبِ  والكره والكذب وحنوها مفرداٌت جمرَّدةٌ  عدل والظُّلم ، غري أهنا أقلُّ جتريدا

والثقة وحنوها. ولكي يكتابم الطفلُ معن كلمٍة مَّا ال بدَّ من مساعها ُمرتبطةا بدلوهلا ومعناها، سواءٌ أكايت 
ُجرَّدة يتطلَُّب وقتاا أطول من الوقت الذي يتطلبه اكتاا

 بُ حماوسةا أْم جُمرَّدة، لكنَّ اكتااب الكلمة امل
الكلمة احملاوسة. فالكلماُت احملاوسُة يكتاُب الطفُل داللتها ِبرمْبِطها با تدلُّ عليه مباشرة؛ فريبط الكرة 
ُجرَّدة، فيكتابها بعد أْن 

مثالا ابلكرِة يفِاها أو بصورهتا، ويربط أمساء أُسرته أبشخاصهم. أمَّا الكلمات امل
لمٍب أو فرح واحلزن، وذلك يف موقٍف أو سلوٍك أو تلبيِة طم يامعها ُمقّتيةا بوظيفتها، كاجلوع والعطش وال

 . (77)حنو ذلك"

ليف يف أويف إطار ما سبق كان العرُض ملصادر ألفاظ املعجم، وكيفية مجمِْع مادة املعجم، ومراحل التَّ 
اتخدمة يف املعاجم، ويف هذا ال

ُ
دد صاملعاجم، ووظيفة املعجم األساسية وضبط كلمات املعجم، والرموز امل

وان جامع هو ما حتت عن مَّ إىل أنَّ احلديث عن وظيفة املعجم وضبط كلماته كان من املمكن أْن ُيضم  ريُ أُشِ 
 عم . وقد أُتبِ للُّغةا، تلك الوسائل اليت ال تنفكُّ عن اكتااب ُعِرف اصطالحا بوسائل تفاري املعن املعجمي ِ 

جم املعاين ني، من جهة تقسيمها إىل معاُمْصَطَلحإىل  املَُؤل ِّفونفأشار  ،ذلك ابحلديث عن أيواع املعاجم
األم من مظاهِنا،  اللُّغةيف إطار اكتااب  ،(78)أو املوضوعات أو املعاجم املبوبة، ومعاجم األلفاظ 

 حيث اكتااب كلمات ذات داللة حماوسة أو داللة جُمرَّدة.

 وقد ُعِرضم 
ُ
ُؤمل ِفونفأشار ملعرَِّب، ا ْصطملم مل

ة منذ العصور القدَية بي  العر  اللُّغةدال يف إىل أيَّه قد " امل
، وتكلَّ  بعُض الكلمات من لغات   راء عمت هبا العرب، وأوردها الفصحاُء يف كالمهم، وذكرها الشُّ شَّتَّ

ة هبذه الطائفة بي  العر يف أشعارهم، وورد بعُضها يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف. ولقد عين علماُء 
ت، ووضعوا ملعرفتها ضوابَط، ومسوها "الكلمات املَُعرَّبة". عرفه اجلوهري يف الص ِّحاح بقوله من الكلما

َصْبُغ الكلمة بصبغة  عربية  عند  التَّعريب ()أْن تتفوه به العرب على مناهجها(. ويف املعجم الوسيط
ُؤمل ِفونأشار وقد  .(79)ة("العربي   اللُّغةنَقلِّها بلفظها األجنيب إىل 

ة، العرب غريوا األمساء األجنبيإىل أن " امل
وبدَّلوا احلروف اليت ليست من حروفهم حبروف قريبة من خمرجها، ورمبا غريوا البناء من الكالم 
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أو  ة. وهذا التغيري يكون إببدال حرف  من آار أو زايدتهالعربي   اللُّغة، وجعلوه على أبنية العجمي  
 (.80)إسكان متحرك  أو حتريك ساكن"نقصانه، أو إبدال حركة  حبركة  أو 

ومساه سيبويه وغي      ره  .التَّعريبواملشهور فيه  ة،العربي  يقل األلفاظ من العجمة إىل  "التَّعريبوملا كان 
راية بكويه داخالا على  ،اللُّغةابكتااب  (، فإنَّ له عالقةا 81)"إعرااب ن لُغٍة ُأخرى، ة مالعربي  من جهة الدِ 

ُعرَّب يف األصوات والبنية بعد أْن طوَّعه 
لعرب اواستعمله فصحاء العرب، وأنَّ َثَّة تغيرياا طرأ على هذا امل

 .(82) للُّغةاعلى درايٍة به، حيث إسهاُمه يف َّنو  اللُّغة، وهو ما ينبغي أن يكون ُمكتاُب ملنهج لغتهم

 هذا، وقد ُعِرضم بعد ذلك 
ُ
مأاوٌذ من  دَّايلال" اإىل أنَّ  ، فُأشار املؤل ِفونالدَّخيلملولَّد أو اا ْصطملم مل

بعد عصر االستشهاد،  ةالعربي  ما نُقِّل إىل  دُ ولَّ قوهلم: "فالٌن دايلٌ يف بين فالن" إذا كان من غريهم. واملُ 
:" ما عرَّبه املتأارون يُعدُّ ُمولًَّدا، وكثري ما يقع يف كتب احلكمة  مثله ُيسمى مولًَّدا، قال اخلفاجيُّ

والطب". وما اشُتقَّ بعد انقضاء عصر االستشهاد من ُمعرَّب  قدمي  يُعدُّ أيًضا ُمولًَّدا. والفرق بني املعرب 
من اللُّغات األعجمية،  ةالعربي   اللُّغةأعمُّ من املُعرَّب. فُيطلُق على كل ِّ ما دال يف  الدَّايلأن ا الدَّايلوا

ة العربي  نية لألصوات واألب التَّعريباالستشهاد أم بعده، وسواٌء اضع عند  سواٌء أكان ذلك يف عصر
 .(83)أو مل خيضع، وسواٌء كان نكرًة أم علًما، قال الكسائي: إنَّ الدَّيوان ابلفتح لغٌة ُمولَّدة"

راية بكون  وهو أمٌر له عالقةٌ  اقّتضته من لُغٍة  ةالعربي   اللُّغةأيضاا ابالكتااب اللُّغمِوي ، من جهة الدِ 
 فياتخدمه العربُ  ،ةي  العربملخالفته األوزان  ؛منه ُيشتقَّ  من غري أنْ أُخرى، لكنَّه بقي على صورته األصلية 

ة العربي   اللُّغة ن  أفيه  ال شكَّ ة فممَّا "العربي   اللُّغة(، وذلك ال يعين عْجزم 84ة)العربي  بشكله وقالبه الذي دخل 
تطويع هذه  فاستطاعت ،إذ فتحت صدرها لكثري من اللغات ،وَّناء عاشت يف تطورٍ ، دةٌ متجد ِ  حيةٌ  لغةٌ 

املفردات اليت وفدت إليها من خالل البلدان ال متامخة للعرب، وبابب احتكاك العرب هبؤالء، ألسباب 
ايتقال الكلمات  م أنَّ يفه أنْ  ناوعليمنها.  اوال غمرو أهنا أصبحت جزءا  .واجتماعيةٍ  واقتصاديةٍ  وسياسيةٍ  دينيةٍ 
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 فيها وَّنوٌّ  ااعٌ وإَّنا هو ات ِ  منها، اأو تقصريا  اعجزا  ة ال يُعدُّ العربي   اللُّغةاألعجمية من لغاهتا األصلية إىل 
 (.85)"هلا

ُؤمل ِفونأشار وقد   
كما -، فالعرب"نوٌع من االشتقاقه حت، فعرِ ف أبيَّ النَّ  ُمْصطملم بعد ذلك إىل  امل

نس االاتصار، والنَّ   تنحُت من-قال ابن فارس مع  -تحكلمتني أو أكثر كلمًة واحدًة، وهو من جِّ
مساعيٌّ، ونُقِّل عن ابن فارس أنَّه قياسيٌّ، وال ُيشرتط فيه األاُذ من كل ِّ الكلمات، -كثرته عن العرب

من   واذُ خْ أم م "إهنَّ : أييت يف إطار قول اخلليل عنه ، وهو تعريفٌ (86)وال موافقة احلركات والسكنات"
 تم حم نْ ؤخذ كلمتان وت ُ ومعن الن حت: أن تُ ، وقول ابن فارس:"(87)وا فعال" ، واشتقكلمةا   كلمتني متعاقبتني

إذا  ،لجذكر اخلليل من قوهلم: حيعل الرَّ  واألصل يف ذلك ما ،منهما مجيعا حبظ ٍ  تكون آخذةا  منهما كلمةٌ 
هامه ، من جهة إساللُّغةحت ابكتااب النَّ  ُمْصطملم . ويف ذلك إعراٌب عن عالقة (88)حي  على"قال: 

 ، من جهة مواكبتها احلداثة وبناء اللُّغةيف االختصار وتنمية 
ُ
، وهو ما ُياهُم يف سريورة (89) اتْصطملمحامل

 العملية التَّعليمية واجاحها.

ُعرَّب واملولَّد وا اتُمْصطملمحأيَّين يف تناُويل  -فيما سبق-ومن املالحظ 
حت مل أبُاط والنَّ  الدَّخيلامل

 القول يف هذه 
ُ
قتضبة لعالقتها ابالكتااب؛ بابب أنَّ هذا هو هدف البحث اتْصطملمحامل

ُ
، إالَّ اإلشارة امل

ُشارمك 
أمَّا الز ايدة على هذا، فمن شأهنا تضخيم البحث، وهو ما يتعارض مع تعليمات املشاركة ابلندوة امل

 يف مظاي ِه من الكتب واألحباث، قدمِيها وحديِثها.فيها هبذا البحث، وهو ما ميكن االستزادة منه 

ُؤمل ِفونوقد أشار 
مجة ُمْصطملم بعد ذلك إىل  امل الَمه؛ إذا بيَّنه، :ترجم فالٌن كيُقالُ ، حيث قيل:"الّتَّ

وأوضحه. وترجم كالم غريه؛ إذا عّبَّ عنه بُلغة  غري لُغةِّ املُتكل ِّم )أي: نقله من لُغة  إىل ُأارى(...ومثال 
االسم كان  ترَ اليت ابتكَ  اللُّغةذلك من الكلمات املعاصرة لفظة "راديو". فإذا أاذت حبروفها من 
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مجةة كلمًة عربية، فتلك هي العربي  هلا من  اللَّفظ ُمعرَّاب، وإذا ُجعِّل ها بعضهم ، وقد ترمجالرتَّ
مجةبكلمة"مذايع"، وهذا هو الفرق بني   .(90)"التَّعريبو  الرتَّ

مجة ُمْصطملم أنَّ  يتَّض فمن خالل هذا النَّصِ   للكلمة املنقولة من لُغة  ةالعربي  يعين جمْعل ُمقابٍل من  الّتَّ
مجةأخرى، وبذلك تتَّض  عالقة  مجة، من جهة أنَّ "وظيفة اللُّغةابكتااب  الّتَّ ئياية هي ي مْقُل ما الر  الّتَّ

من خالل عملية  ،لدى اآلخرين إلينا؛ كي ياتطيع االستفادة من جتربتهم، وبذا ياتطيُع حتديث ما لدينا
مجةاملعاصرة اليت تلعب  ّتمجة إىل  الّتَّ

ُ
ة بعض لعربي  االدَّور الرئياي  فيها؛ لذا وجب أْن تتوفر يف النصوص امل

العناصر اليت تؤدِ ي إىل حتديث ما لدينا، وأْن يكون يف تلك النصوص، وبنفس القدر ماحة من 
 .(91)املعاصرة"

وعلى الرغم من  ،اليت ابتَكَرْت االسم اللُّغةَأْاُذ الكلمة حبروفها من ( فهو التَّعريب) ُمْصطملم أمَّا 
 اكتااب ابالكتااب، فإنَّ أثره يكاد يكون واضحاا، ليس يف التَّعريبعدم تصري  مؤل ِفي الكتاب بعالقة 

 العصر احلديث، ولوال ة يفالعربي   اللُّغةوراء كلِ  تطويٍر وتنميٍة شهدهتا  التَّعريبفحاب، بل إنَّ " اللُّغة
 بايطٍ  ربانمج تلفزيوين ٍ اليوم أْن يفيد أو ياتمتع، ولو ب العرّب  ة لممما كان للمواطن العربي   للُّغةاوتنمية  التَّعريب

ُة لُغةم أدٍب لعربي  البقيت  التَّعريبعن البحار أو البيئة أو اهلندسة الوراثية أو الصِ حة. وابختصار لوال 
 وفعَّالة، تكون حيويةا ومعاصرةا  يؤهلها ألنْ وشرعيات، الشيء الذي يضمن هلا احلياة واالستمرار، ولكن ال 

تكون إحدى اللُّغات الرمسية الات لألمم املتحدة من بني ألفمي لغٍة، يتالغى هبا سكان  وال يؤهلها ألنْ 
 للُّغويةاأحد مظاهر التَّخطيط اللُّغوي، من جهة إسهامه يف َّنو الذخرية  التَّعريب؛ ومن َثمَّ ف(92)"العامل
(93). 

ُؤمل ِفونأشار " املوضوع الرَّابع "العالقة بني األلفاظ واملعاينهذا، ويف 
ادف لم ُمْصطم إىل  امل "توارد أبيَّه  الّتَّ

 األلفاظ املختلفة على معىًن واحد، أو داللة لفظني أو أكثر على معىًن واحد، وهو نوعان:

 .نوٌع تتفق فيه الكلمتان أو الكلمات يف املعىن كاماًل:العام واخلاص 

                                                           

راسات اللُّغموي ة، التَّعلي 7اللُّغمة العربية  (90)  .  83م الثَّايوي ص  الدِ 

مجة إىل العربية، قضااي وآراء، د.بشري العياوي، ص   (91)  . 82-73، ويُ ْنظر به أيضاا ص 43الّتَّ

، وينظر: التعريب يف القدمي واحلديث، د.حممد 81أثر التَّعريب يف التَّنمية اللُّغوية، د. مدوح حممد خاارة، ص   (92)
حيث إشارته إىل اللغة:مادهتا ويظامها ومطابقتها للنُّظُم اأُلخمر، وينظر به أيضاا ص   214حان عبد العزيز، ص  

267- 272 . 

 .  27تَّخطيط اللُّغوي، د. سعد بن هادي القحطاين، ص  يُ ْنظمر: التَّعريب ويظرية ال (93)
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  ااص    ونوٌع تتَّفق فيه هذه الكلمات يف املعىن العام، وتنفرد كلُّ واحدة  مبعىًن. 

اينكرون  اللُّغ  ة؛ ول  ذا ف  إنَّ ط  ائف  ًة من علم  اء اللُّغ  ةوه  ذا األاري هو األكثر يف  امَّ  دفالرتَّ ، الت  َّ
 .(94)"اللُّغويةويقولون ابلفروق 

ادف وهو ما يوحي أبنَّ  ، مثل أس               د وليث (95)هو داللة األلفاظ املختلفة على املعن الواحد الّتَّ
ُفّتس، وأنَّ َثمَّة ما ُيا             مَّى ابلّتَّ 

وهو ما يُنكره  -وهو ماال يؤيِ ده -اداف التَّاموض             رغام، لذلك احليوان امل
به (96) طائفٌة من العلماء ادف، وهناك ش      ِ   ، لكن هذا العرضالّتَّ

ُ
طملم مل ادف ص      ْ موض      ع  يف الكتاب الّتَّ

قتض   بة الدراس   ة
ُ
ادفللقيود اليت وض   عها العلماء يف تعريفهم  ينقص   ه اإلش   ارة امل إىل أس   باب  واإلش   ارة ،الّتَّ

ادفوقوع  به  الّتَّ ادفأو ش  ِ ، فعلى س  بيل املثال  ويةاي، با يتناس  ب مع املرحلة العمرية لطالب املرحلة الثَّ الّتَّ
ادفكان من املمكن اإلش   ارة إىل أنَّ أس   باب  ميكن إمجاهلا يف اختالف اللهجات ، حيث توجد عد ة  الّتَّ

بصفاٍت  فُ وصم يُ  ا َُثَّ إطالق صفاٍت على شيٍء مَّ شيٍء واحٍد يتيجة تعدُّد اللهجات، و ألفاٍظ، تدلُّ على 
تخدميء ، وإذا بتلخمتلفٍة ابختالف خص   ائص ذلك الش   َّ  خدام الش   يء ، ا اس   تيف يوٍم مَّ  ك الص   فات ُتا   ْ

ف ، أو ينا  اه املتحدِ ث ابويُنا  ى ما فيها من الو  و التغريُّ ابإلض  افة إىل ، للُّغةص  ْ  يف بعض الكلمات يت  الص  َّ
 االس                   ت     ع     م       ال غ       ات األج     ن     ب     ي       ة، و ، واالق     ّتاض م     ن ال     ل     ُّ  ، ك       اإلب       دال وال     ق     ل       ب امل     ك       اين  

 .(97اجملازي  )

ُؤمل ِفونوبعد أْن مثَّل 
اعر مبا يفيد الشَّ  ع"مفيٌد يف إاتحة الفرصة للتوسُّ  ادف أشاروا إىل أيهللّتَّ  امل

 النفس...وهذه ، وكثرة الوسائل إىل اإلابار عمَّا يفُمتعددة   اثر؛ فيعني على إفراغ املعىن يف قوالبَ والنَّ 
الة على الشيء منظورً  امليزة للعربية ُتظهر يف كثري   ف درجاته وأحواله ا إليه يف خمتلمن األلفاظ الدَّ

 .(98)وألوانه" وتفاوت صوره

                                                           

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7اللُّغمة العربية  (94) -215خمتار عمر، ص   علم الداللة، د. أمحد ، ويُ ْنظمر: 94الدِ 
231 . 

سات يف اللهجات العربية، د . ، ودرا405 -1/402، للايوطي  يف علوم اللغة، واملزهر 1/24يُ ْنظمر: الكتاب  (95)
، وماتوايت التَّحليل  310ص  رمضان عبد التواب، د. فصول يف فقه العربية، ، و 203حممد رايض كرمي ص  

 .312-308اللُّغوي ، د.فايز تركي ص  

 -308  ، وماتوايت التَّحليل اللُّغوي ، د.فايز تركي ص322، 1/318املزهر يف علوم اللغة، الايوطي، يُ ْنظمر:  (96)
309        . 

، وفي اللهجات  370 – 364، ومعاجم الموضوعات صـ  284 – 279يُْنظر : فصول في فقه العربية صـ  (97)
 .    295،  ومستويات التَّحليل اللُّغوّي، د.فايز تركي صـ   183العربية صـ 

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7اللُّغمة العربية  (98) ، وقد يُقل مؤلفو الكتاب النصَّ عن فقه اللُّغمة  95، 94الدِ 
    وسر العربية للثعاليب. 
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ادف ُمْصطملم ما يوحي بعالقة  هذاويف  التعبري اللُّغمِوي ،  ، من جهة التَّوسُّع يفابالكتااب اللُّغوي ِ  الّتَّ
رادة، فاملّتادفاُت تبدو فيها خاصيٌة لغويٌة رائعٌة، هي إظهار 

ُ
وهو ما يُعني على إفراغ املعن على جهته امل

وأساليب ِك الفصاحِة ة، ابإلضافة إىل التوسُِّع يف سلو العربي  ألوان املعاين وظالهلا، وهذه امليزُة تكاد تنفرُد هبا 
، وهو ما أشار إليه الايوطي حيث  (99)البالغة يف النَّظِم والنثِر، وكثرة الوسائل إىل اإلخبار عمَّا يف النفسِ 

النظم  ، والتَّوسُّع يف سلوك طُرق الفصاحة وأساليب البالغة يفكثرة الوسائل إىل اإلخبار عمَّا يف النفس
 .(100)والنثر

ُؤمل ِفونأشار و 
لى معنيني أو أكثر على داللة اللَّفظ عفُعرِ ف أبيَّه " ،اللَّْفظِّي  املشرتك  ُمْصطََلحإىل  امل

ياق ا: الباصرة . ومن أمثلته: العني، فإنَّ هلا معاين كثرية، منهالتَّساوي، ويُعَرف املعىن املُحدَّد من الس ِّ
ْن ينظر إليه، مبعىن أجل، فس، وهو أْن يعني الرَّ وعني املاء، وعني اجليش الذي ينظر هلم، وعني النَّ 

فيصيَبه بعني، واجلاسوس واحلسد والذهب، ومطر أايم ال يقلع، وغري ذلك من معانيها 
 .(101)الكثرية"

 ومن خالل هذا التعريف تتَّض  صلة 
ُ
م إشارة املؤلفني على الرغم من عد -ابالكتااب اللُّغوي ْصطملم امل

ن من جهِة أنَّ املشّتك فيه تنوٌع يف املعاين، بابب تنوع االستعمال، كما أيه يفت  آفاقاا للتعبري ع -إليها
  املراد.

ُ
  اللَّْفِظي  املشّتك  ْصطملم لكن هذا العرض مل

ُ
لعالقة ة قتضبم يف الكتاب موضع الدراسة ينقصه اإلشارة امل

ياق، وأهم ابلا ِ  للَّْفِظي  ا، وعالقة املشّتك اللَّْفِظي  ، واختالف العلماء يف جمال املشّتك املشّتك بتطور املعن
مال اجملازي، واختالف )االستعاللَّْفِظي  ، واإلشارة إىل أسباب وقوع املشّتك اللَّْفِظي  املؤلفات يف املشّتك 

ع املرحلة العمرية با يتناسب م واقّتاض األلفاظ من اللغات املختلفة(،، الصَّويتهلجات العرب، والتغريُّ 
 .(102)لطالب املرحلة الثايوية

 

                                                           

، والّتادف واملشّتك اللَّفظي  والتضاد 313، 308، 292ص  دراسات يف فقه اللُّغمة، د. صبحي الصَّاحل، يُ ْنظمر:  (99)    .114، 112، 110 -109وأثر كلٍ  يف َّنو العربية، حممد الايد علي بالسي، ص  

   . 1/406املزهر يف علوم اللغة، الايوطي، يُ ْنظمر:  (100)

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7يُ ْنظمر:اللُّغمة العربية  (101) ، وعلم الداللة، د. 1/24، ويُ ْنظمر: الكتاب  95الدِ 
 – 363، وظاهرة املشّتك اللفظي  ومشكلة غموض الدَّاللة، د. أمحد يصيف اجلناّب ص  147تار عمر ص  أمحد خم
374. 

، واملشّتك اللَّفظي  يف احلقل القرآين، د. عبد العال 190 -147يُ ْنظمر: علم الداللة، د. أمحد خمتار عمر ص   (102)  – 393، وظاهرة املشّتك اللَّفظي  ومشكلة غموض الداللة، د. أمحد يصيف اجلناّب، ص  27 -9سامل مكرم، ص  
 .293 -290، وماتوايت التَّحليل اللُّغوي ، د.فايز تركي ص  396
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ُؤمل ِفونأشار و 
نيني ُمتقابلني مبساواة  داللة اللَّفظ على معالتضاد، فُعر ِّف أبنَّه" ُمْصطََلحإىل  بعد ذلك امل

آلار وليست الداللة على أحدمها أصليًة، وعلى ا، بينهما)أي أنَّ داللته على كال املعنيني متساويةٌ 
دين اللَّ  تمعان يف شيء  ذين ال جيفرعية(. والتضاد نوٌع من املشرتك، إالَّ أنه ااصٌّ مبا يقع بني الض ِّ

 .(103)"واحد، ومن أمثلته: اجللل: للحقري وللعظيم

 هذا، وملَّا كايت عالقة هذا 
ُ
اسة، من ع الدر موض كتااب ليات واضحة يف الكتابابال  ْصطملم امل

تضادة اتِ ضاح الدَّاللةعدم اإلشارة إىل حيث  خالل هذا التَّعريف،
ُ
ُأشرُي إىل أنَّ  إيَّينف املرادة ابلاِ ياق، امل

رمف املعاين املختلفة، وإْن مل تكن ُمتضادة، فال يُع "جُمرى حروف األضداد جمرى احلروف اليت تقع على
ُم احلروفم ويتأخَُّر بعده، ِمَّا يوض ِ املعن املقصود منها إالَّ با  :محممٌل للواحد من الضَّأن،   أتويله، كقولكيتقدَّ

 .(104)ومحممٌل اسم رجل، ال يُ ْعرمُف أحُد املعنيني إالَّ با وصفنا"

 ومن اجلدير ذِكره أنَّ 
ُ
ق ْصطملم هذا العرض مل

ُ
تضبة التَّضاد يف الكتاب موضع الدراسة ينقصه اإلشارة امل

ن أثبت هذه الظاهرة وممْن أيكرها، واإلشارة إىل أسباب وقوع لعناوين بعض املؤلفات يف التَّضاد، ومم 
، وداللة اللَّفظ على العموم، والتفاؤل والتَّشاؤم، والتَّهكُّم والاُّخرية، واخل وف التَّضاد)االستعمال اللَّهجي 

املرحلة العمرية  ، وااليتقال الدَّاليل(، با يتناسب معالصَّويتية، والتَّغريُّ الصَّرفمن احلاد، وداللة الصِ يغة 
 .(105)لطالب املرحلة الثايوية

ُؤمل ِفونأشار و  
عىن ومادة أصليًة، م صيغة  من أارى مع ات ِّفاقهما أْاذُ ، فُعر ِّف أبنَّه "إىل االشتقاق امل

ٌب وهيئة تركيب  هلما؛ ليدلَّ ابلثَّانية على معىن األصل بزايدة  مفيدة؛ ألجلها ااتلفا حرفًا أو هيئًة، فَضرْ 
دالٌّ على ُمطلق الضَّرب فقط، أمَّا الضَّارُب واملضروب ويضرب واضرب؛ فكلُّها أكثُر داللًة وأكثُر 

 ر داللًة، وكلها مشرتكٌة يف )ض ر ب( ويف هيئة تركيبها،حروفًا، وضرب املاضي مساو  حروفًا وأكث
ن طريق االشتقاق ة...وعالعربي  وهذا هو االشتقاق األصغر املُحتجُّ به. ولعلَّ االشتقاق من أهم ِّ ميزات 

                                                           

راسات اللُّغموي ة، التَّعليم الثَّايوي ص   7يُ ْنظمر:اللُّغمة العربية  (103) ، واملزهر يف علوم اللغة، 1/24، ويُ ْنظمر: الكتاب 96الدِ 
 .298، وماتوايت التَّحليل اللُّغوي ، د. فايز تركي ص  402 -1/387الايوطي 

 .1/399املزهر يف علوم اللُّغة، الايوطي  (104)

، وعلم اللُّغة بني القدمي واحلديث ، د.عبد الغفار  214 – 191يُ ْنظمر:  علم الداللة، د. أمحد خمتار عمر، ص   (105)
، واملشّتك  194 – 193، ودراسات يف اللهجات العربية ، د. رايض كرمي ، ص   296 – 294هالل، ص  

 -298ايت التَّحليل اللُّغوي ، د.فايز تركي ص  وما بعدها،  وماتو  148اللغوي يظرية وتطبيقاا، د. توفيق شاهني ص  
300. 
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ال يقبُل  لدَّايلااألصغر يتمُّ التَّمييُز بني ما أصُله عربٌّ من األلفاظ وما أصُله أعجميٌّ ودايل؛ فا
 .(106)" ةالعربي  صريفات التَّ 

ُؤمل ِفونفمن خالل هذا النَّصِ  وضَّ  
شتق معن االشتقاق، وأيه من خالل اللَّ  امل

ُ
على معن  اتدلُّ يُ فظ امل

ُشتق به زايدة مفيدٌة معنا مَّا، مضيفني أيه من أهمِ  ميزات 
 ة.العربي  األصل، وأنَّ امل

صغر إشارة املؤلفني إىل أيه عن طريق االشتقاق األ هذا، ويف إطار عالقته ابالكتااب اللُّغويِ  كايت
ة، العربي  صريفات  يقبلُ التَّ ال الدَّخيليتمُّ التَّمييُز بني ما أصُله عرّبٌّ من األلفاظ وما أصُله أعجميٌّ ودخيل؛ فا

به اتَّاع  الغرُض يف االشتقاق أنَّ ااع، قال ابن الارَّاج:" ابالت ِ  اللُّغةوهو جبايب هذا أيضاا يعود على 
الكالم، وتالَّط على القوايف والاَّجع واخلُطب، وتصرٌُّف يف دقيق املعاين...ولو مجدت املصادر، وارتفع 

العرب على سائر  غةوٍف، وال ِفْعٌل لفاعل، وفْضُل لُ االشتقاق يف الكالم مل يوجد يف الكالم صفٌة ملوص
يه ِحْفُظ  ل علىل أنَّ ممْن كان له ِعْلٌم ابالشتقاق"سهُ ، ابإلضافة إ(107) غات هبذه التَّصاريف وكثرهتا..."اللُّ 

ل عِ ؛ ألنَّ أكثر الكالم بعضه من بعض، فإذا مرت ألفاٌظ منتشرة أببنيٍة خمتلفٍة جتمعها، جُ اللُّغةكثرٍي من 
 .(108)ذلك رابطاا هلا، فلم تعجزه، وحفظ الكثري ابلقليل"

 وملَّا كان ذلك كذلك، فإيَّه جتدر اإلشارة إىل أن 
ُ
ادفالاابقة ) اتْصطملمحامل ، اللَّْفِظي  ّتك ، واملشالّتَّ

و ما يُعني على ، من جهة التَّوسُّع يف التعبري اللُّغمِوي ، وهاللُّغةم يف اكتااب ُتاهِ  اتٌ ُمْصطملمحضاد( والتَّ 
رادة، فاملّتادفاُت تبدو فيها خاصيٌة لغويٌة رائعٌة، هي إظهار ألوان

ُ
ملعاين وظالهلا، ا إفراغ املعن على جهته امل

ة يف النَّظِم ة، ابإلضافة إىل التوسُِّع يف سلوِك الفصاحِة وأساليب البالغالعربي  وهذه امليزُة تكاد تنفرُد هبا 
  والنثِر، وكثرة الوسائل إىل اإلخبار عمَّا يف النفِس. واملشّتك فيه تنوٌع يف املعاين بابب تنوع االستعمال،

، على حنو ما تقاقُ ، وهو ما عليه االشاللُّغةري عن املراد. والتضاد ُياهم يف َّنو عبكما أيه يفت  آفاقاا للتَّ 
 .(109) وضِ   آيفاا
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 . 39االشتقاق، ابن الارَّاج، ص   (107)

 .354 -345/ 1، ويُ ْنظمر : املزهر، الايوطي  41الاَّابق ص   (108)
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 الدراسة بُكْنه  ما سبق ما ُيشري إىل اهتمام الكتاب حمل   ويف كل ِ 
ُ
وتوظيفه لصاحل  غوي ِ اللُّ  ْصطملم امل

ملية ، يف إطار االرتقاء ابلعاتُمْصطملمحاملعجم والداللة وما يتصل هبما من ، من جهة اللُّغةاكتااب 
 التَّعليمية، ابستثناء ما كان حمالًّ للنقد أو اإلفصاح عن وجهة يظٍر مَّا.

 املبحث السَّادِّس

حُة  اتُمْصطََلح   اللُّغويةالص ِّ
الكتااب وعالقتها اب اتُمْصطملمحصل هبا من وما يتَّ  اللُّغويةالصِ حُة  اتُمْصطملمحللحديث عن 

للَّحن يف الكالم،  هاملوضوع اخلامس منيف ُمؤل ِفو الكتاب حمل  الدراسة قد عرضوا  ُأشرُي إىل أنَّ ، اللُّغمِوي  
ُؤمل ِفونأشار ف

 إىل  امل
ُ
؛ منها:  اللَّحِن" ْصطملم أن مل غناء والفطنة. واخلطأ يف اإلعراب، وال اللُّغةعِّدَة معان 

ستقبحه، وممَّا ُروي يستهجنه وي العرب  ، وهو عيٌب من العيوب، و اللُّغةواملعىن املقصود هنا: اخلطأ يف 
 .(110)من مواقف الصحابة ومن بعدهم حني مساع اللَّحن"

اليم للُّغة، دون تصري  ال اللُّغمِوي  فالتَّعريف الاَّابق ملصطل  اللَّحن يُعرُب عن عالقته ابالكتااب 
دت "حينما بكايت اإلشارة إىل أيه ويف هذا اإلطار   -يكون وهو ما كان ينبغي أنْ -بلفظ االكتااب

، ل أمره أزعجت األمَّة؛ ولذا وقف العلماُء يف وجهها ُمنكرينظاهرة اللَّحن تفشو يف اجملتمع يف أوَّ 
بحوث املبكرة؛ واب وانتهاجه. وكتب العلماء الكتب والغة؛ لتساعد على تبيني الصَّ قعيد للُّ وحاولوا التَّ 

ااصة ابملفردات،  فوقعت قواعد ...ة العربي  ليقة لتصحيح اخلطأ اللَُّغوِّي ، واحلفاظ على طبيعة السَّ 
ة غاكيب، واثلثة ااصة ابلكتابة. وقد أدرك العرب عظمة ما توارثوا، فكانت للُّ وُأارى ااصة ابلرتَّ 

يهم دون أْن يسافروا واُب إلفأين هم من مثقفينا الذين أييت الصَّ اين...ها القاصي والدَّ م منزلٌة، عرفعنده
 من ائع اريٌ وراءه، فإذا هم خيجلون من الرجوع عن اجلهل أو اخلطأ، وإذا شعارهم أنَّ اخلطأ الشَّ 

واب املهجور. على أنَّ انتشار اللَّحن واخلطأ ليس بدًعا، ولكنَّ اجلديد هو معاندة احلق واإلصرار الصَّ 
على اخلطأ. وأمَّا انتشار اخلطأ فكان العلماء حيتاطون له، وحيللون أسبابه، ويضعون له عالًجا؛ لقد  

لماء وضَع بل تاوز الع بسبب انتشار اللحن وشيوع اخلطأ. اللُّغةوقواعد  النَّحوكان وْضُع عِّْلم 
ة لعربي  ويف هذا العصر بدا واضًحا شكوى كثري من املهتمني اب...القواعد إىل تصحيح ألفاظ املُتكلمني 

وااصة بعد ...ةالعربي   من انتشار اللَّحن وركاكة األساليب وَضْعف األداء اللَُّغوِّي  عند أبناء األمة
تها، وبسبب هذا ة اارج بيئالعربي  لينا، وكثرة أسفار أهل انتشار الرطانة بسبب كثرة الوفود القادمة إ
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االحتكاك احلضاري ِّ القوي. وحنن حباجة إىل عالج هذه املشكلة، ببيان مواطن الص ِّحة واخلطأ فيما 
 .(111)حيح" يشيع استعماله واخللط فيه، وبتعليم لغتنا على الوجه الصَّ 

النظرايت العوامل  ، حيث "تُدمج هذهاللُّغةظرايت التفاعلية يف تفاري اكتااب وهو ما تُعرُب عنه النَّ 
وتعلُّمها. إنَّ سبب هذا  ةاللُّغاخلية بعضها ببعض؛ لتفاِ ر اكتااب البيئية اخلارجية ابلعوامل الفطرية الدَّ 

. وختتلف للُّغةاالدَّمج يعود إىل تعقيد عملية االكتااب حيث ال تكفي يظريٌة واحدٌة لتفاري اكتااب 
 .(112)فاعلية فيما بينها يف حماولتها لتفاري عملية االكتااب"النظرايت التَّ 

طأ أو احلكم على كلمٍة مَّا ابخل عن تعريف اللَّحن أبساسِ مؤل ِفو الكتاب احلديث  هذا، وقد أتبع
اية طعناا يف عبريات ويف اإلمالء واإلشارة إىل كون الرطواب، وبعض األخطاء الشائعة يف األلفاظ ويف التَّ الصَّ 

ُؤمل ِفونوأوردم شخصية األمة، 
 .(113)ل وال تُقل طائفةا من ابب قُ  امل

وهنا ُأشري إىل أنَّ هذا ما ُيصطلُ  عليه بتصويب األخطاء، ضمن حديث اللُّغمِوي ني وغريهم عن يظرية 
طاء، أو تصحي  ظرية قضيُة تصويب األخحيث "تثار يف هذه النَّ  اللُّغةة وعالقتها ابكتااب القواعد العامَّ 
كتااب األم وا  اللُّغة، وخباصة أثناء احلديث عن الفروق بني اكتااب Error Correctionاألخطاء 

 لبية الرَّاجعةغذية الاَّ : التَّ ُمْصطملم ظرية حتت الثايية، وغالباا ما تُ نماقمُش هذه القضية يف هذه النَّ  اللُّغة
Negative Feedback   وهذه القضية هي اليت يُطلق عليها الباحثون يف يف احلديث الشفهي ،

. ملخص هذه القضية أنَّ Negative Evidence : الدليل الاليبُمْصطملم األم  اللُّغةاكتااب 
تااب كاه يعتقدون أنَّ الطفل اندراا ما يتلقى هذه التصويبات من بيئته، يف مرحلة ا أصحاب هذا االجتِ  

ويبات صاألم، وإْن حصل شيٌء من ذلك فإيَّه ال يعريه اهتماماا يُذكر، وال ياتفيد منه؛ ألنَّ هذه التَّ  اللُّغة
خمتلٌف؛ فهو ُمعرٌَّض يف   الثايية، فاألمُر ابلنابة له اللُّغة. أمَّا متعلِ م اللُّغةال تُغريِ  املاار الطبيعيَّ الكتااب 

ات غر ِسيه، أو من زمالئه، أو من أصدقائه، بل إنَّ الغالبيةم من دارسي اللُّ صويب من مدكلِ  حلظٍة للتَّ 
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، واللَّحن اللُّغموي  وآاثره يف الفقه واللُّغمة، حممد 197 -163دراسة ًترخيية وحتليلية ومقارية، د.حان عون، ص   

، ومصنفات اللَّحن والتثقيف اللُّغموي  حّت القرن العاشر اهلجري ، د. أمحد حممد 58-13عبد هللا ابن التمني، ص  
    . 77 -15قدور، ص  

، ويُ ْنظمر به أيضاا 17يظرايت تعلم اللُّغمة واكتااهبا:تضمينات لتعلم العربية وتعليمها، عقلة حممد الصمادي، ص   (112)
اث احيث بيان أسباب تداخل يظرايت اكتااب ال 20-18ص   لعرّب ، لُّغمة وافّتاقها، ويظرية حتليل األخطاء يف الّتُّ

   . 129-89د. جاسم علي جاسم، ص  
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، أو للُّغةطقني اباوتصحيحها، إمَّا ابستشارة النَّ  اللُّغويةاألجنبية ياعون أبيفاهم إىل البحث عن أخطائهم 
 .(114)البحث يف بطون الكتب"

ا كان حتليل األخطاء موجوداا عند العرب صوتيًّا وصرفيًّا وحنوايًّ ودالليًّا، فتجدر اإلشارة إىل قول وملَّ 
م احلديثة، وخاصة هو يتاُج حضارهت التطبيقي   اللُّغةيف أمريكا وأورواب أنَّ ِعْلمم  اللُّغةالقائل: "يرى علماء 

بعينيات ة الاَّ ات يف هناية الاتينيات وبدايوأتسَّ يظرية حتليل األخطاء. ويدَّعون أنَّ هذه النظرية ظهرت 
( يف  Corderاألصل:كوردر) الفرياي   اها هو العامل اللُّغمِوي  األمريكي  من القرن العشرين، وأنَّ مؤس ِ 

والكتابية  وية خاصةا فكتاابته عن حتليل األخطاء...يرى أن اللُّغمِوي ني العرب القدامى، تناولوا األخطاء الشَّ 
 كتابٍ   لفصيل، وكايوا رواد هذا امليدان منذ القرن الثاين للهجرة، وأوَّ راسة والتَّ بشيٍء من البحث والد ِ  ،عامةا 

، وهو ما أوافقه (115)ه "189، املتوىف سنة "ما تلحن فيه العامة للكاائي  ظهر يف هذا اجملال هو كتابُ 
 .(116)عليه

ما ال اسيتني، يعتقد أهنَّ نبيه على قضيتني أس"التَّ  ة واكتااهبا ددضرينالعربي   اللُّغةهذا، ويف إطار تعليم 
ة العربي   للُّغةاة: األوىل: اإلملام الكايف بقواعد العربي   اللُّغةخيفيان على أحٍد من العاملني يف جمال تعليم 

، والقدرة على تطبيق ذلك عمليًّا، لكلِ  ُمشتغٍل بتعليم هذه   ، ختطيطااللُّغةاوأساليب استخدامها يظرايًّ
التعليم، وال ددان  ة موضوعالعربي   اللُّغةوأتليفاا، وتدريااا. فال يُعقل أْن يقومم هبذا العمل ممن ال يعرف 

 ايبيها؛ النظري  احلديثة جب اللُّغويةراسات الع الكايف على الد ِ ايية: االط ِ استعماهلا استعماالا سليماا. الثَّ 
ما يقول املثل، لكن ة ضروريٌّ لتعليمها؛ ألنَّ فاقدم الشيء ال يعطيه، كي  العرب اللُّغة، فاإلملاُم بقواعد طبيقي  والتَّ 

ات أصوالا وقواعد يظرية غأهيل؛ ألنَّ لتعليم اللُّ االقتصار على هذه املعرفة غري كاٍف، بل يعترب يقصاا يف التَّ 
رائق تعلُّمها وتعليمها. طاهلدف، ومنها ما يرتبُط أبساليب اكتااهبا و  اللُّغةوتطبيقية؛ منها ما يرتبط بطبيعة 

 ا أو ارتبط هبا من يظرايتٍ ع منهاحلديثة، وما تفرَّ  اللُّغويةراسات نبيه أيضاا على أنَّ االهتمام ابلد ِ ينبغي التَّ 
وقواعدها، بقدر  للُّغةافس أم يف الّتبية، ال يعين تغيري أيظمة أم يف علم النَّ  اللُّغة، سواٌء يف ِعلم واجتاهاتٍ 

                                                           

، ويُ ْنظمر: علم اللُّغمة التَّطبيقي  104لي، ص  النَّظرايت اللُّغموي ة والنَّفاية وتعليم اللُّغمة العربية، د. عبد العزيز العصي (114)     حيث حديثه عن حتليل األخطاء ومنهج حتليلها. 57 -49وتعليم العربية، د. عبده الراجحي، ص  

اث العرّب، د. جاسم علي جاسم، ص   (115)     . 87-86يظرية حتليل األخطاء يف الّتُّ

ن مقاومةِ  يف األيباري  وأثره البن النَّاس كلمات  معاين يف الزَّاهر كتاب  يف اللُّغموي   يُ ْنظمر: التَّصحي  (116) العامة، د.  حلْم
 .449 – 394فايز صبحي عبد الاالم تركي، ص  
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علُّم راسة والتَّحليل أم يف التَّ ما خيدم هذه األيظمة وتلك القواعد، ويُ يماِ ر تناوهلما، سواٌء يف الد ِ 
 .(117)والتَّعليم"

 م على مدار مباحث هذا البحث ما يوحي أبمهية ما تقدَّ  ويف كل ِ 
ُ
 عملية االكتااب اللُّغمِوي  يف ْصطملم امل

من  األمَّ  للُّغةااللُّغمِوي ، تلك العملية اليت توحي أبنَّ االكتااب اللُّغمِوي  حمصوٌل ُكليٌّ، فنحن " ال يكتاب 
حميطنا مرحليًّا، حبيث هناك مرحلة صوتية، ومرحلة فويولوجية، ومرحلة مورفولوجية، َُثَّ مرحلة سايتكاية، 

دَّعاه شوماكي اللية أو العكس، وهذا خالف ِلما االقوايني كلها يف مرحلة َُثَّ أتيت املرحلة الدَّ تكون هذه  َُثَّ 
ن اللجوء إىل املعن، دو  النَّحوف من هاريس وبلومفيلد، واليت ترى أيه من املمكن وصْ  الذي تبنَّ فكرة كل ٍ 

 رافضاا معيار القواعدية القائم على وجود اجلملة يف 
 "  (.118)يصٍ 

 للُّغةايف سياق حديثها عن املاتفاد من يظرايت اكتااب  –ولذلك ددضرين إشارة ممْن أشارت 
ة اليومية يف العربي  ني للُّغة مإىل ضرورة"الاَّعي حنو زايدة فُرص تعرُّض املتعل ِ -ةالعربي   اللُّغةوتعلُّمها يف تعليم 

 نظيم املدخل اللُّغوي  م على تتنمية قدرة املتعل ِ ض يزيد من فعالية و عرُّ استخداماهتا الطبيعية؛ ألن هذا التَّ 
ُتعلِ ُم على املضمون ال على الشَّ 

 اللُّغويةنمِ ي قدرته ، وهذا يُ غوي  كل اللُّ وتطبيقه وحتليله؛ لذا يركِ ز امل
املعن  دام يعربِ  عن م ماغوي للمتعل ِ فق معها يف إشارهتا إىل "تقبُّل األداء اللُّ ، لكنين ال أتَّ (119)اإلبداعية"

؛ (120)" اصل اللُّغويُّ و عليم هو التَّ كل إذا كان اهلدف من التَّ ليم املقصود، ولو شابمهُ بعض اخلطأ يف الشَّ الاَّ 
 حن.م سيتعود على اللَّ املتعل ِ  ألنَّ 

 اخلامتة

 َثةا تدرًّجا يف تناول  اتَّض  أنَّ  -
ُ
بدأ ع الدراسة، فقد كتااب اللُّغمِوي  موضوعالقتها ابال  اتْصطملمحامل

ة خاصة، وقد العربي   غةاللُّ ايية حيث ردف ذلك ابلوحدة الثَّ أم  َُثَّ  ،ية يف الوحدة األوىلل ِ ظرة الكُ الكتاب ابلنَّ 
 ض  أنَّ هذه اتَّ 

ُ
راد اكتااهبا، ابستيعاب مضمون املادة العلمية امل صلُ فيما يتَّ  ليات قاصرةا  اتْصطملمحامل

 وهو ما ميكن معه القول أبنَّ حترير 
ُ
، اللُّغويةالدراسات  7 ةالعربي   اللُّغةكتاب )يف   اللُّغوية اتْصطملمحامل

                                                           

    . 136 – 135النَّظرايت اللُّغموي ة والنَّفاية وتعليم اللُّغمة العربية، د. عبد العزيز العصيلي، ص   (117)
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    .21الاَّابق ص   (120)
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 عالقة  هالتعليم الثايوي( ابلاعودية، قد ُروِعي في
ُ
 ذه ابالكتااب اللُّغمِوي ، وأنَّ ه ْصطملم امل

ُ
قد  اتْصطملمحامل

 بُِدئ هبا الكالم َُثَّ أُردفت بضموهنا أو ومْصِفها وصفاا يُزيل عن 
ُ
ٍض أو إهبام؛ ومن َثمَّ  أيَّ غمو   ْصطملم امل

مثيل جلزئيات هذا الوصف أو املضمون، وهو ما ينعكس على العملية التَّعليمية، وقد أترجحت كان التَّ 
 صيغ 

ُ
 كيب من كلمتني، وأنَّ يف الكتاب بني االسم مفرداا وبني الّتَّ  ْصطملم امل

ُ
ٌم على مضمويه، طملم صْ امل  ُمقدَّ

 ومل يرد ابلكتاب تقدمي املضموُن على 
ُ
  .ْصطملم امل

 تبني أنَّ  -
ُ
ُههُ  يف الكتاب حمل   اللُّغةعلى مدار ماتوايت  ْصطملم امل  ،بثابة عالماتٍ  الدراسة كان ُكن ْ

ا أو داللةا، وما يتصُل هبذه املاتوايت  تُرِشُد إىل كيفية اكتااب مضمويه صوًتا أو صرفاا أو حنواا أو معجما
 من صواٍب أو خطأ؛ ومن َثمَّ ُوظِ ف هذا 

ُ
ه مويِ يف الكتاب املذكور ابعتباره ضابطاا من انحية مض ْصطملم امل

قد أو إبداء التَّعليمية، ابستثناء ما كان حمالًّ للنَّ لصاحل اكتااب هذا املضمون، يف إطار االرتقاء ابلعملية 
 يظٍر مَّا.   وجهةِ 

 بدا من خالل البحث أمهية  -
ُ
ة اللُّغمِوي  يف عملية االكتااب اللُّغمِوي ، وأن هذه العملي ْصطملم امل

ية الصَّرفية و لصَّوتا األم من حميطنا مرحليًّا، من ِجهة ماتوايهتا املختلفة اللُّغة احمصوٌل ُكليٌّ، ال ُتكتاب فيه
 اللية. ية والدَّ النَّحو و 

وجب  اللَّْبس، فإذا ُوِجدم ةُ فَّ ، وتُ تمحرَّى فيه اخلِ اللَّْبسأْن يُؤمن فيه  البدَّ  اللُّغةاكتااب  ض  أنَّ اتَّ  -
 .رمفْ ُعه ابلقرائن اليت اتَّفق عليها القدماء واحملدثون

 تبنيَّ أنَّ  -
ُ
ت م الد ِ  موضوعات الكتاب حمل  على مدار –املعروض  ْصطملم امل صف ُكْنهُه يتَّ -ْيهراسة بومْحدم

ُقتم 
ُتخصِ صني، من خالل حتليله امل

-قدفيما استحقَّ النَّ  –ي مْقِده ضب و ابلتَّعارِف واالت ِفاِق والتَّداُوِل بني امل
ا يتداوله أهل فكايت ألفاظُ   ا، وأنَّ مضمون هذا اللُّغةه دالةا على تامياٍت ُمباِشرٍة ِلمم

ُ
يُعربِ  عن  ْصطملم مل

؛ ومن َثمَّ وظِ ف   عالقته ابالكتااب اللُّغويِ 
ُ
، وهو غوي  ااب اللُّ غوي غالباا لصاحل عملية االكتاللُّ  ْصطملم امل

 .، من جهة اجاحها وفاعليتهاما سينعكس على العملية التَّعليمية

 ه يف سبيل مراعاة عالقة ض  أيَّ اتَّ  -
ُ
للُّغِة  جد يظرة كليةٌ ابالكتااب اللُّغمِوي ، تو  اللُّغوية اتْصطملمحامل

هو ما ينعكس على عليم، ويظرية املنهاج، و ، ويظرية التَّ اللُّغةم، ويظرية علُّ واكتااهبا، تقوم على يظرية التَّ 
 االرتقاء ابلعملية التَّعليمية.

ُصطل  اللُّغوي يف الكتاب حمل  الدِ راسة وعالقته ابالكتااب ددتاج يف بعض  -
بدا أنَّ تناول امل

نكرين، وأسبابه، وأبرز املؤلفات في
ُ
ه، املواضع إىل مزيٍد من التَّحرير، فيما يتعلَّق به، من حيث املؤيِ دين وامل

ادفحنمُْو  شّتك  الّتَّ
ُ
 والتَّضاد واالشتقاق. اللَّْفِظي  وامل
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 ، يف إطار تفعيل مضمون اللُّغةتبني أن تفاري اكتااب  -
ُ
فاعل بني على التَّ  قومم أن ي البدَّ  ْصطملم امل

ة اخلارجية ابلعوامل الفطرية بيئفاعلية القائمة على دمْمِج الظرايت التَّ ظرايت املختلفة، وهو ما يُعرُف ابلنَّ النَّ 
يث ال تكفي وتعلُّمها؛ بابب تعقيد عملية االكتااب ح اللُّغةاخلية بعضها ببعض؛ لتفاِ ر اكتااب الدَّ 

 . اللُّغةلتفاري اكتااب  واحدةٌ  يظريةٌ 

مني للُّغة وتعلُّمها ضرورة الاَّعي حنو زايدة فُرص تعرُّض املتعل ِ  اللُّغةُياتفاد من يظرايت اكتااب  -
م للمتعل ِ  غويَّ داء اللُّ يتقبل األ ة اليومية يف استخداماهتا الطبيعية، لكن ال ينبغي يف إطار ذلك أنْ العربي  

ليم هو عليم املقصود، ماتندين على أنَّ اهلدف من التَّ حن ما دام يعربِ  عن املعن الاَّ الذي يشوبه اللَّ 
 حن.؛ أليه سيتعود على اللَّ واصل اللُّغويُّ التَّ 

هذا، وإْن كان من توصيات، فإنَّ الباحث يوصي القائمني على العملية التَّعليمية براعاة عالقة  -
 
ُ
 راسة.لد ِ ا ابالكتااب اللغويِ ، بنظرايته املختلفة، على مدار موضوعات الكتاب حمل   اللُّغوي ِ  ْصطملم امل
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