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 .الكلمة، اللغة املنطوقة، اخلطاب، كلامت غريبةالرصف التعليمي، بنية :  املفتاحية الكلامت

يتطلب اخلطاب التعليمي توجيه لغة مناسبة من واقع العرص الذي أ نتج فيه هذا اخلطاب، البحث: ملخص

ا استخدام لغة من عرص  حتى يتمكن من توصيل رسالته إىل املتعلِّم، وهي نقل املعرفة وزيادة رصيده منها، أمَّ

املنقرض وحمدود االستعامل ومنحط الداللة إىل مرتبة العامي؛ فهو تغريب حيرف الرسالة  آخر فيها الكثري من

عن هدفها؛ بل يؤدِّي إىل عكس النتيجة التي يتوّخاها اخلطاب، هذا ما أدركه اللغويون العرب القدماء يف 

دود االستعامل، أو ال القرن الثاين اهلجري فعّلموا بلغة حية مسموعة، وأشاروا إىل ما هو غري مستعمل أو حم

 يرقى إىل الفصيح.

اليوم؛ نجد اخلطاب التعليمي النحوي والرصيف بلغة ال يعرفها املتلّقي )نستثني نحو النص( وهو ال يملك 

اإلسرتاتيجية املناسبة للوصول إىل اهلدف؛ ألنَّ إنشاء اخلطاب اعتمد عىل لغة غريبة مأخوذة من الكتب وال 

الذي وردت فيه، كام أنَّ كثرًيا من االستعامالت مل تعد موجودة، يتضح هذا يف دراستنا  يبني السياق االستعاميل

ملوضوع الرصف يف بعض الكتب التعليمية، الذي يتناول بنية الكلمة وما يطرأ عليها من تغيري، حيث تكثر 

ملتعّلم، وال نستطيع إقناعه األمثلة الغريبة واملّيتة والثقيلة التي ال تناسب ذوق العرص وال يمكن أْن يألفها ا

برضورة دراستها، من َثّم فقد اخلطاب الرصيف قدرته عىل التأثري، وأصبحت احلاجة ملّحة لتطويره أو إعادة 

إنشائه ضمن األوضاع التارخيية واالجتامعية والثقافية وكل ما يدخل مع اللغة بعالقة، اللغة املنطوقة 

 املستعمل بالفعل.

 من التعليمي الرصف إخراج عىل القادرة هي – األرجح عىل –طاب التعليمي الرصيف إنَّ إعادة إنتاج اخل

   .ثالبح هذا يف نناقشها والتي اليوم، يعيشها التي أزمته
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Abstract: Educational discourse requires the directing of an appropriate language emergent from the 

time its speech is produced; this ensures that the learner will understand the discourse’s required 

messages in tandem with increasing and transferring his/ her knowledge. 

The use of a language related to another era, with a lot of extinct, limited, and common usage of 

denotations, will result into misrepresenting the message required and ultimately inverting the 

envisaged goal by the discourse. This fact was well perceived by the ancient Arab Linguists who, in 

the 2nd century AH, used an audible live language; they alluded to the non-used and limited-used 

denotations in addition to the ones that do not match the modern standard Arabic.  

Today, the educational, grammatical, and morphological discourse is found in a language that is not 

known to the recipient (with the exception of the grammar of text). This discourse lacks the 

appropriate strategy to achieve the goal required as it is dependent on a foreign language taken from 

various books. Also, such a discourse does not show the proper context used as it may sometimes 

contain words that are no longer existing.  

All the above points are evidently shown in our study of the subject of morphology which, in some 

educational books, deals with the structure of the word and changes it has undergone; so many 

unfamiliar, dead, and uninteresting examples are there. Such examples, indeed, don’t fit the spirit of 

the modern age and are incapable of convincing the familiar learner to know them. As a result, the 

morphological discourse has lost its effect on the learner. 

Recently, there has been a growing urgent need to develop or re-create the educational discourse 

according to the historical, social, and cultural circumstances that have relation with the spoken 

language used.  

In these days, the reproduction of educational morphological discourse is probably capable of solving 

the crisis experienced by morphology; this is what we discuss in this paper. 

morphology, structure of the word, morphological discourse, foreign language  .  
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 متهيد

يعيش الدرس الرصيف العريب مشكالت 

سببها االعتامد عىل لغة مكتوبة يف عرص  ؛حقيقية

غري عرصنا، يف حني جيب فيه التعامل مع لغة 

منطوقة مكونة من أصوات مستعملة؛ كام فعل 

أجدادنا يف القرن الثاين اهلجري، فنحن ندرس 

أبنية لغة غري التي ننطق هبا، وننسى مكونات 

وتية التي تفّّس ما يطرأ عىل البنية من اللغة الص

 تغرّيات.

 للمتعّلم أحّس  ابت إرباكً هذه املشكالت سبّ 

به الباحثون، فاستعرضوها وناقشوها واقرتحوا 

هلا لتيسري تعليم هذا املستوى املهم من  حلواًل 

مستويات اللغة، ولعل بحث الدكتورة نّسين 

 البحث الرصيف يف الدراسات اللغوية"العلواين 

، ا( أكثرها اتساعً م.2003)العلواين، "احلديثة

ل فقد توصَّ "وما وصلت إليه تعرضه بقوهلا: 

هناك ثالثة  البحث يف هذا املوضوع إىل أنَّ 

اجتاهات للباحثني املحدثني العرب لدراسة 

الرصف العريب القديم، وعني االجتاه األول يف 

الدراسات الرصفية التيسريية التعليمية وكان له 

م قدِّ أحدمها تعليمي واآلخر نظري. ومل ي   ،انعدب  

إىل الرصف العريب، فالقواعد  اهذا االجتاه جديدً 

واألمثلة مل يصبها من  ،هي هي كام ورثناها

إذ اقترص الباحثون  ،ضئيل  نصيب  التجديد إالَّ 

يف هذا االجتاه عىل اختصار القواعد والرشوح 

والتعليقات وحذفها، واستعامل األسلوب 

باملعنى  االبسيط، وهذا ليس تيسريً  السهل

التيسري يكون بعرض  نَّ إإذ  ،العلمي الدقيق

 جديد للموضوعات الرصفية القديمة، كام أنَّ 

حماوالت التيسري تلك جتاوزت وصف اللغة إىل 

ولذلك  ؛مّس حقائقها وجوهرها وخصائصها

 "من بحوث علم اللغة احلديث خرجْت أ  

 .(.هـ م.2003 )العلواين،

للدرس  اهذا االجتاه مل يقدم جديدً  أنَّ ومع  

فهو املسيطر عىل املناهج  ،الرصيف العريب

التعليمية يف املرشق العريب، ويف دراستنا هذه 

حماولة للبحث عن اخللل املنهجي الذي طرأ 

ننظر إىل املوضوع من منظور  عىل هذا االجتاه، إذْ 

 يكشف اجلديد، ونحن نعتقد أنَّ  آخر نأمل أنْ 

التداويل الرباغاميت سيكون أكثر قدرة  املنظور

سلط الضوء عىل عالقة ه ي  ألنَّ  ؛عىل رؤية اخللل

 اللغة بمستعمليها. 
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لقد انتقل إلينا الرصف يف القرن الثاين  

بإجيابياته وسلبياته فأخذنا األخطاء ومتسكنا هبا 

تؤسس  وتركنا الركائز السليمة التي يمكن أنْ 

الدراسة  ويف هذه ،لرصف تعليمي نموذجي

تتمثل  التي سنهتم ببعض املوضوعات الرصفية

، فيها مشكالت الرصف العريب التعليمي اليوم

هي: موضوع األفعال اجلامدة، وموضوع أبنية و

وموضوع مجوع التكسري، وذلك  كالم العرب،

كام تقدمها كتب تدرس الرصف يف بعض 

: كتاب شذا العرف يف فن كـاجلامعات العربية 

ذ الشيخ أمحد احلمالوي الرصف لألستا

( وكتاب الرصف .م1953)احلمالوي،

لألستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن )نسخة 

إلكرتونية دون تاريخ( وكتاب )الرصف 

التعليمي والتطبيق يف القرآن الكريم( للدكتور 

 واملستقىص ،(.هـ1420حممود سليامن ياقوت )

يف علم الترصيف للدكتور عبداللطيف حممد 

 (.ـه1424اخلطيب)

حيث تبلغ  ،واملستقىص أضخم هذه الكتب

ألًفا ومئتني وأربًعا وسبعني  )عدد صفحاته

، لذا كان النموذج األوضح واألغنى (صفحة

من  أيًضا فيهكام  ،للمؤّلفات الرصفية املعارصة

األمثلة ما مل يورده احلمالوي، والضامن، 

 وياقوت.

 

 :موضوع اجلامد واملترصف من األفعال   

اجلامد: هو ما الزم صورة واحدة، الفعل 

وهو شبيه باحلرف، ال يتحّول من حال إىل 

حال، وال من صيغة إىل أخرى، والعلة يف ذلك 

ه ال يتعّلق بالزمان، وال يراد به احلدث أنَّ 

ف وعندما صنَّ ، (121  .م2003،)اخلطيب

اللغويون العرب القدماء األفعال ذكروا 

م اليومية، األفعال التي يستخدموهنا يف حياهت

ا كتب الرصف التعليمي اليوم فتذكر ما أمَّ 

استعمله القدماء دون تدوين مالحظة كان 

إىل جوار اللفظ عندما  يضعها القدماء دائاًم 

حيتاج األمر إىل ذلك من مثل، نادر، شاذ، ميت، 

ويف هذا املوضوع جيب عىل الطالب اليوم أن 

يدرس: ما مجد عىل صورة املايض: )كرب، 

واخلولق، وعلق، وَنكَِر، وهّدك،  وحرى،

( وجاء بمعنى صار، وقعد  ومّهك، وَعَمر، وهلدَّ

 مجد عىل صورة املضارع: امَّ ـوم، بمعنى صار



 57                                                          (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  3ع، 29مجملة اآلداب، 

، ويسَوى) ، وأهاء  هذا ما ورد (، وهييط، وأَهل مُّ

يف املستقىص الذي أوقع نفسه يف التناقض عندما 

( مع األفعال اجلامدة عىل صورة  وضع )هلمَّ

( مع اجلامد عىل  د أنْ األمر بع وضع )أهل مُّ

 127 ،م2003 صيغة املضارع )اخلطيب،

 (.130و

ويف موضوع أبنية املجرد واملزيد تأيت هذه 

 األفعال:

 من أمثلة الرباعي الالزم:

َبْرَهَم الرجل إذا أدام النظر وأسكن َطْرَفه،  

وَدْرَبَح الرجل: طأطأ رأسه وبسط ظهره 

 .(287 م،2003اخلطيب )

: إذا قلت له ومن  املنحوت: بأبْأت  الصبيَّ

 (.288 ،م2003بأيب أنت وأّمي )اخلطيب،

: بزيادة افعالَّ  ومن املزيد بثالثة أحرف:   

األلف يف أّوله، واأللف بعد عينه، وتكرار 

، ومن أمثلته احلرف األخري مدغاًم 

...)اخلطيب،  والضامن،، 294 ،م2003امحارَّ

 .(83 م،1999وياقوت، ،51 م، 2010

ل: بزيادة األلف أّول الفعل والواو  افعوَّ

ط(  ذ، واعلوَّ املضّعفة بعد عينه نحو: )اجلوَّ

 م،2010والضامن-295 ،م2003)اخلطيب،

 .(83 م،1999وياقوت-51

اْفَعنَْلل:  ومن الرباعي املزيد بحرفني:   

وذلك بزيادة األلف يف أّوله، والنون بعد العني 

 ،وافرْنَقع( ومثاله: )اْحَرْنَجم، وابرْنشق،

ومن امللحق . (295م، 2003 )اخلطيب

بـ: )َرْوَدن،   َفْوَعل: ومّثل له بالرباعي:

( ، 297 ،م2003وَهْوَجل، وَكْوَدن( )اخلطيب،

  ،م2003)اخلطيب، ،ولَفْعَول جاء بـ)َرْهَوَك(

 ،( ، وَفْعَيل مّثل له بـ)َرْهَيأ(298

(، وَفنَْعل مثل له 299  ،م2003)اخلطيب،

َبث(، وَفْعنَل مّثل له بـ) قْلنس، بـ)َشنْ 

 ،ورْشَنف(، وَفْعىل مّثل له بـ) سلقى، وَقْلسى(

( ولوزن َيْفَعَل )َيْرنَأ( 300)اخلطيب،

  ،م2003)اخلطيب، (300 ،م2003)اخلطيب،

301). 

( )يرنأ( 80 م،1999كام أورد )ياقوت،   

نستخرج من بناء ملحق الرباعي  ونستطيع أنْ 

 ترد هلا أمثلة يف اللغة املزيد بحرف أبنية مل

الفصحى املستعملة اليوم هي: تَفْعَول: ومثاله: 

تَرْهَوك، وَتَفْعىل: ومثاله: جتعبى، وتسلقى، 
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 ، وياقوت،302 ،م2003وتقلسى )اخلطيب،

 .(85-84 م،1999

ا امللحق بأبنية الرباعي املزيد بحرفني؛ فال أمَّ   

ثقل ، وذلك لامستخدمً  بناء منها مثااًل  نجد أليَّ 

البناء وطوله ولغتنا تنزع نحو التطور بالتخلص 

لقانون اختصار اجلهد  امن األبنية الثقيلة وفقً 

العضيل فال يناسب العرص: )افَعنلل(، الذي مل 

، وال (اسحنكك، واقعنْسس) عليه إالَّ  يأِت 

احرنبى ) عليه إالَّ  )اْفَعنىْل( الذي مل يأِت 

 ،302 ،م2003)اخلطيب، (،واسنلقى

  م،1999ياقوت، ،62م، 2010،الضامن

ل له اخلطيب وال )افعلّل( الذي مثَّ  ،(85

وإضافة  ،(304و303بـ)ابيضّض( فقط )ص: 

ن الصويت  إىل ثقل البناء األخري ال يتناسب املكوِّ

مع املكّون الصويت لكلامت العربية الفصيحة 

أو مع  ،التي ال جيتمع فيها ثالثة أصوات مطبقة

الذي اكتشفه لغويو  قانون سهولة االستعامل،

ومن أبنية األسامء التي مل  القرن الثاين اهلجري.

يذكر الدكتور ياقوت هلا أمثلة مستخدمة 

)فِْعلِل( حيث يمّثل للبناء بِزْبِرج، وزْئرِب وِدْعبِل 

ومن الصفات: ِزْهلِق، وِعنِْفص، وِعْربِد 

ومن أبنية (، 163: م.ص1999ياقوت، )

ملنقرضة يف الرصف األسامء اخلامسية املجردة ا

حيث ذكر:  ،التعليمي ما جاء يف بناء )َفْعَللِل(

صهصلق، كام ذكر من الصفات َجْحَمِرش، 

 (.165: م.ص1999ياقوت، وَقْهَبلِس )

وبناء فِْعَلّل: ومثل له بـِقرطعب من األسامء،  

: م.ص1999ياقوت، وِجْرَدْحل من الصفات )

165.) 

ف ومن الثالثي املزيد بحرفني يف الرص 

 التعليمي:

: أ باتِر. -1  أ فاِعل 

 َأفاعل: أجاِدل. -2

 أَفنَْعل: أَلنْجح. -3

َرنَّأ.)ياقوت، -4 َفّعل: ي  ص: م. 1999 ي 

170:) 

 ومن املزيد عىل اخلاميس جاء يف املستقىص 

 ومن أبنيته ما يأيت: "

َفْعَلليل: االسم: سلسبيل، خندريس،  

 عندليب، زيادة الياء.

 الصفة: دردبيس، علطميس.   

َزْعبيل.ف عَ    ّلليل: االسم: خ 
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َذْعميل. الصفة:     ق 

وأمثلته:   اساًم َفْعَللول: ومل جيىء إالَّ  

 "عرضفوط، َقْرَطبوس، َيْسَتعور. زيادة الواو."

  .(641 ،م2003)اخلطيب،

َفْعلَّىل: وهو قليل،  "كام جاء يف املستقىص:   

 صفة، ومثاله: َقَبْعَثرى، َضَبْغَطرى. ومل جيىء إالَّ 

 "ف زائدة لتكثري الكلمة وليست للتأنيثلاأل

 .(642ص .م2003)اخلطيب،

  مثاالنِ وكام نالحظ ال يوجد إالَّ  

اليوم مها: سلسبيل وعندليب، فال  مستعمالنِ 

 وال نعتقد أنَّ  جدوى من تعليمها للطالب،

ْرَشع،  ذاكرة الطالب ستحتفظ بـ )ِخَدّب، وج 

نَْدد، وعوَطط، وَعثَْوَثل، وَعَقنَْقل،  وع 

َبر، وَقْهبَلِس، وَنْخَوِرش(  )اخلطيب، ،وَحرَبْ

( أو:) إْرَدّب، وإْنَقْحل، 644ص  .م 2003

وإْدَرْون، وَحبَْوَكر، وَحبَْوَنن، وَقَربوس، 

َربوت وة، وََتْ  )اخلطيب (،وَحلكوك، وَقَمْحد 

األلفاظال تنتمي إىل  ألنَّ  ؛(645ص  .م2003

 احلقول املفهومية التي تنظم الذاكرة فتبقى

 الكلامت بعيدة عن اإلدراك.

 

( يف املستقىص 647و 646ا الصفحتان )أمَّ  

: قرطاس فال نجد فيهام من املستعمل إالَّ 

 وقد أغرق الدكتور عبد اللطيفت، وعنكبو

ا نعذر حممد اخلطيب يف إغرابه وتغريبه، فإذا كنَّ 

شذا )ف كتاب الشيخ أمحد احلمالوي الذي ألَّ 

ئة ومخسة منذ م (،العرف يف فن الرصف

نربر  فنحن ال نستطيع أنْ  ا،وعرشين عامً 

للدكتور اخلطيب هذه األمثلة الوحشية اليوم، 

ما جاء به الشيخ احلمالوي من  ومع ذلك فإنَّ 

الغريب قليل بالنسبة إىل ما جاء به الدكتور 

 اخلطيب.

هل وردت هذه االستخدامات والسؤال   

يف املعاجم التي حرصت عىل هتذيب اللغة 

قاء الفصيح كجمهرة اللغة البن دريد وانت

وهتذيب اللغة لألزهري؟ وقبل ذلك هل كانت 

تعد فصيحة يف زمن االحتجاج؟ ماذا قال فيها 

هل وردت يف قراءة  اخلليل بن أمحد الفراهيدي؟

متى  من القراءات القرآنية تسّوغ دراستها؟

 ظهرت؟ متى اختفت من االستعامل؟

ىل صورة د عنف ضمن ما مج  ونبدأ بام ص   

املايض، يكتفي املستصفى بذكر كَرب بفتح 
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العني وكّسها مع أفعال املقاربة ولكن 

مل يضع )كرب( يف  ،(121 ،م2003)اخلطيب،

كرب "سياق استعاميل، ويف هتذيب اللغة: 

ب وكل يشء دنا فقد َكَرَب   "يكر 

  .(3119 /4 :م2001)األزهري

 حرًى )عىل كون  اكام ال يملك شاهدً 

أفعال الرجاء  من (واخلولق

وربام ال تكون  .(122 ،م2003)اخلطيب،

ام صفة، فقد َـّ بمعنى الرجاء وإن )حرى( فعاًل 

 قال الليث: احلرى: اخلليق، كقولك: حرى أنْ "

أن يكون ذاك،  ي  ه حلريكون كذا، وإنَّ 

(، 1/799، م2001)األزهري "وأنشد...

ونحن مل نعثر عىل ما . (286 /3 : )الفراهيدي

من أفعال الرجاء، فلم  (اخلولق)ون يشري إىل ك

 يف عبارة )اخلولق السحاب نجد )اخلولق( إالَّ 

لِّس متليًس إذا استوى كأنَّ  (، يف كتاب العني، اه م 

 /4 :ومجهرة اللغة، وهتذيب اللغة )الفراهيدي

 .(1/1094م :2001األزهري( )151

ل َعَلق فالن  يفع "وجاء يف كتاب العني: 

: هـ1405راهيدي الفبمعنى: صار، ) "كذا

( مجلة مقطوعة عن السياق، وهو ما 1/162

. (2548 /3:ورد يف هتذيب اللغة )األزهري

ومل يذكر اخلليل )هّد، وهلّد، ومّهَك( يف حرف 

اهلاء/ الثنائي/ اهلاء مع الدال، واهلاء مع امليم. 

 (.357، 347 /3: هـ1405)الفراهيدي 

 ،ه مل يذكر لـ)قعد( معنى ) صار(كام أنَّ    

ا األزهري أمَّ  .(1/142: ه1405الفراهيدي)

فقد ذكر استخدام العرب لـ)قعد( 

تقول العرب: قعد فالن  "بمعنى)صار(: 

، "يشتمني، وقام يشتمني، بمعنى )طفق( 

 واستشهد األزهري برجز لبعض بني عامر

وهذا  .(3004 /3: م2001األزهري )

وقد بقي يف  فصيح،استعامل هلجي غري 

بني  ة حتى اليوم، فإذا عرفنا أنَّ اللهجات الشامي

لكحالة يف )معجم قبائل  اعامر سكنت وفقً 

العرب( يف العراق يعني عىل أطراف شبه 

( 8 /5، م1997، )كحالة اجلزيرة العربية

 هذا االستخدام ضعيف ال يعتد به. أدركنا أنَّ 

وذكر املستقىص )َعَمْرت َك اهلل( بمعنى أسأل 

زهري: )َعْمَرَك اهللَ ال اهلل تعمرَيك، وقد أورد األ

أفعل كذا( نصب عىل معنى )َعّمْرت َك اهللَ( 

من تشديد عني  ( فال بدَّ 2565 /3 :)األزهري
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العبارة مستعملة  الفعل، عىل كل حال مل تعدُّ 

يقوي كوهنا قد انقرضت اجلهل  ، كام أنَّهاليوم

بحقيقة معناها يف القرن الرابع اهلجري إذ يقول 

فإذا يف  "ه يمني بغري الواوبأنَّ  وي قال"األزهري: 

 القرن الرابع كانت منقرضة جمهولة االستعامل. 

ا يف اجلامد عىل صور املضارع فمنه أمَّ  

)هييط( مقرون استعامهلا بــ)يميط( يف عبارة قد 

يقال: مازال بينهم "جاء يف العني: انقرضت، 

اهِلياط واملياط، ومازال هييط مرة وَيميط أخرى 

نّو، حتى فعل كذ ا وكذا. يريد باهلياط: الدُّ

 مع واهلياط أميت ترصيفه إالَّ  ،وباملياط: التباعد

: ه1405ي )الفراهيد "املياط يف هذه احلال

 .ومل يذكر األزهري )هييط(. (4/76

ا )أهاء( فقد أورد الدكتور اخلطيب صيغة أمَّ  

وصنفها جامدة عىل صيغة  ااألمر منها أيًض 

( بعد تصنيفها 132 ،م2003األمر )اخلطيب،

 ،م2003جامدة عىل صورة املضارع )اخلطيب،

)يسوى( موّلدة  وجاء يف كتاب العني أنَّ (، 127

وكون يسوى )مولدة(  . (7/326الفراهيدي: )

( يف كتاب العني  يفقدها االحرتام. ومل ترد )أهل مُّ

 .(56 /4 :ه1405الفراهيدي )

 يف موضوع األبنية: 

ترد )دربح( يف  ا يف موضوع األبنية فلمأمَّ 

مل تكن  أنـَّها-األغلبعىل  –الرباعي مما يعني 

االحتجاج، وقد أورد  زمنموجودة يف 

األزهري يف القرن الرابع )دربح، ودلبح، 

وال ندري  .(2/1167 األزهري:)، ودربخ(

نقول: هي ألفاظ  يمكن أنْ وا الصحيحة، أهيُّ 

ّناء  َ ميتة اليوم. وكذلك )شنبث(، وقد ذكر الري 

( ومل 278 /8: ه1405)الفراهيدي : احلنّاءأْي 

( أمَّ  ّناء: احلنّاء  َ ا يذكر الفعل )َيْرَنَأ( وعنده )الري 

نَّأ ( بالقرص )األزهري َ  الفّراء فروايته )الري 

ختار الدكتور اوقد  ،(3979 /4:م2001

 ومها هلجتان. ،اخلطيب القرص

ومل نجد )ألنجح( يف كتاب العني وال 

نَْفْخر( وضبط كت ْخر( بكّس )ق  اب العني )ِشمَّ

، (323 /4:ه1405الشني وضمها )الفراهيدي

 –ومن األلفاظ التي ال نجدها يف هتذيب اللغة 

نعدها قد ماتت قبل القرن  أنْ  يمكن يعني

نَْفْخر، ِقْرَطبوس، ِعلَّْكد  الرابع اهلجري )ق 

بتشديد الالم، ِعربِد، تقلسى، قرطعب( 

ة إلقناع ونتساءل عن وسيلة احلجاج املناسب
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خاِدب، ودردبيس،  الطالب بأمهية )ج 

ذَ  ْعميل، وعرضفوط،  وَعْلَطميس، وق 

وابيّضض، وامحاّر، واحرنبى، وترهوك، 

 ،وعرطليل، وخيسفوج، وحندقوق ومثيالهتا(

هذا ما ال جتيب عنه كتب الرصف التعليمي 

 اليوم.

هذه األلفاظ الغريبة مل بل يمكن القول: إنَّ    

قرآنية صحيحة كانت أم شاذة ترد يف أي قراءة 

انظر:)ابن جني، املحتسب مثاًل، أو ابن 

 اجلزري، النرش يف القراءات العرش(.

استعامل الغريب حيتاج إىل كثري من  إنَّ  

الدقة، وحيتاج إىل بنائه ناطق اللغة للتمكن من 

املصطلحات التي تقّرها املؤسسات اللغوية 

جانب األبنية  إىل-والتي تعتمد عليها 

صياغة املصطلحات املتكاثرة  يف- املشهورة

بطريقة تناسب ذوق العرص من املكونات 

ها ـَّترد بأخطاء بالضبط فإن ا أنْ الصوتية، أمَّ 

س عن اهلدف التعليمي، وتنّفر  حترف املدرِّ

الطالب الذي حيتاج إىل أوزان صحيحة 

مستعملة، يطبقها يف لغته اليومية ويفهم من 

 ريم. خالهلا لغة القرآن الك

 يف موضوع مجوع التكسري يف اللغة:     

ويف مجوع التكيسري يف اللغة، ما الذي يقنع 

ل، وأفعال، وأفِعلة، وفِْعلة): الدارسني أنَّ   (َأفع 

مجوع قّلة وهم يرون البناء يستخدم للقلة 

والكثرة، وكذلك مجوع الكثرة املختلفة قد 

يستخدم اجلمع الواحد للقلة والكثرة يف الوقت 

 ومن أمثلة ذلك: اته،ذ

السبب: احلبل وما يتوصل به إىل    سَبب

 .ج: أسباب فقط  غريه:

د د، وَعِضد: يف اجلمع اجاء أيًض    َعض  ض  : ع 

  .أعضاد: أفعال فقط

ن ب اجلار اجلنب بضمتني: جارك من غري   ج 

 .قومك يف اجلمع أجناب: أفعال فقط

َطب يف اجلمع أرطاب، صيغة أفعال     ر 

 .فقط

غة أفعال ــيف اجلمع آبال، صي   إبِل

 .طـــفق

يف اجلمع أزّمة، أفِعلة صيغة مجع  ِزمام

 .وحيدة

يف اجلمع َأكسية، أْفِعلة صيغة مجع  كِساء

 .وحيدة
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كذلك ال نجد إال صيغ كثرة لكل اسم  

ا إذا كان أو معنويً  اا لفظيً رباعي مؤنث تأنيثً 

ممدودة مثل: سحابة:  ااحلرف الثالث ألفً 

ب، رسالة، رسائل، ذؤابة: سحائب، و ح  س 

ف. ح   ذوائب، صحيفة: صحائف وص 

وكيف يتعامل مستعمل اللغة مع مجع القلة 

يف القرآن إذا دّل عىل الكثرة يف السياق الذي 

  ورد فيه أو عىل العكس؟ كام يف قوله تعاىل:

ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ

 .[7]احلاقة: چۈئ  ۈئ   ېئ       ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

)َفعايل( اقرتنت بالعدد سبعة فصيغة 

فأشارت إىل القلة وهي مصنفة من مجوع 

ها ـَّصيغة )َفْعىل( للكثرة ألن الكثرة، وجاءْت 

مرتبطة بالقوم وعددهم غري حمدود، 

واألعجاز)أفعال( يف السياق تدل عىل الكثرة، 

 وإنَّ  ،يف حني عّدت فيه خارج السياق للقلة

ل( دالة عىل كثرة األمثلة التي جاءت فيها )أفعا

الكثرة يف القرآن الكريم تدفعنا إىل ترجيح 

)أفعال( صيغة مجع تكسري دالة عىل الكثرة كام 

 يف اآليات:

 .]الغاشية[ چں  ڻ  ڻ  چ  

 .]النبأ[ چٻ  پ  پ  چ  

 .]النبأ[ چپ  پ   ڀ  چ 

 .]الزلزلة[  چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   چ  

 .]البقرة[ چڀ  ٺ  ٺ  

 چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  

 .]يس[

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٹ  ٹ  چ  

 .]املؤمنون[  چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  

ىئ      ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  چ  

 .]اإلنسان[  چ

مئ   ىئ     يئ  جب  حب      خب          مب  چ  

 .]اإلنسان[  چىب  يب   

من ناحية أخرى كيف خيتار الطالب صيغة 

مجع التكسري عندما تتعدد الداللة والداللة 

تشري جمموعة من الصيغ إىل مجع  كأنْ  ؟واحدة

 كثرة من مثل:

ْرب، وَغرابني راب: ِغْربان، وغ  َثْور: ثِيار، ، غ 

د.، وثرِيان، وثَِوَرة م   ِعامد: َعَمد، وع 

لرصف ب عنها مؤلفو اهذه األسئلة مل جي  كل  

اليوم، ونجد يف تناوهلم هلذا املوضع الكثري من 

االضطراب والتناقض، فالدكتور الضامن جيد 

 "عن القياس امجع التكسري كله بعيدً "

ومع ذلك ال . (255 م،2010)الضامن،
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يتخلص من قيد القياس فيقول يف  يستطيع أنْ 

ل(: ينقاس هذا الوزن يف شيئني... وجيمع  )أفع 

 ن عىل أربعة أحرف...قياًسا عليه ما كا

 .(256ص:م. 2010الضامن، )

صيغة  ح الدكتور ياقوت أنَّ وقد وضَّ    

عىل القلة، قال  )أفعال( يف القرآن الكريم ال تدلُّ 

حني نقدم بعض "يف الرصف التعليمي: 

الكلامت التي وردت عىل وزن )أفعال( يف 

ا تدل عىل الكتاب العزيز ال نقصد بذلك أهنَّ 

، (282، م1999)ياقوت "ة....القلة أو الكثر

داللية  افاللغة النموذجية املنطوقة ال تضع قيودً 

ي إىل عىل صيغ مجوع التكسري، وهذا ما يؤدِّ 

ما يف النص  بخلل-األقل عىل –اإلحساس 

الذي تناول مجوع التكسري يف كتب الرتاث كام 

ا أثر هذا يف املوضوعات الرصفية األخرى. أمَّ 

عربية وتعليمه، فهو يف تدريس رصف اللغة ال

تغريبه عن الطالب، والتعامل معه كجثة 

متحّللة، يف حني تعامل أجدادنا يف عرص العلم 

وقد  ،مع لغة حّية تتفاعل معهم ويتفاعلون معها

كانت لدهيم أخطاؤهم املنهجية، لكن كان 

لدهيم منهج حمدد وواضح مبني عىل استقراء 

ح من تصحي لغة منطوقة مسموعة حّية، وبداًل 

أخطاء منهج القدماء، تداولنا الرصف كام 

وصلنا بعد التخّلص من إشارات منهجية مهمة 

كاإلشارة إىل امليت واملرتوك والشاذ ًدا ج

والضعيف والغريب، واملهمل، ومسائل 

، فخلطنا ما هو االتمرين التي ربام مل ينطق هبا أبدً 

 من اللغة بمسائل التمرين.

صناف من والقدماء عندما حددوا هذه األ 

الكلامت كانوا يربطون ذلك بمعيار الفصاحة 

يقولون للمتعّلم ال أمهية هلذه األبنية أو يعني: 

. فال قيمة هذه االستخدامات، جتاوْزها

دراستها خطأ علمي عىل  لورودها، بل إنَّ 

ا يفرض علينا إعادة قراءة حساب املستعمل. ممَّ 

-االحتجاج زمن –اخلطاب الرصيف األول 

ونحن نقول:  ،نأخذ به ونقده، قبل أنْ  وحتليله

اخلطاب الرصيف يعني رسالة هلا أهدافها 

 وأدواهتا وسياقها. وإسرتاتيجيتها

ا الرسالة فهي تعليم الرصف وتقويم أمَّ 

ا الفئة وأمَّ ، اللسان الذي بدأ اللحن يتّسب إليه

ا شكل وأمَّ ، املستهدفة فهي طبقة املتعلمني

رايب موجود يف الرسالة فهو لغة منطوقة ألع
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احللقة، أو شيخ سمع النطق الصحيح مبارشة، 

فهي مادة صوتية قابلة  ،أو قراءة قرآنية

للمالحظة واالستقراء، وما أكثر عبارات 

السامع يف مؤلفات القرن الثاين التي تشهد عىل 

 ذلك.

: التلقني يف األدواتيف حني تكون 

 واإلمالء. 

ا  ذج مبنية عىل نامفهي االسرتاتيجية أمَّ

منطوقة، ومسائل تدريب، ومعايري حتدد 

 ،الفصيح من غريه، واجليد من الرديء

 والعوامل املؤثرة يف اللغة املنطوقة.

 ا اخلطوات التكتيكية فهي: أمَّ 

مجع اللغة من أفواه الناطقني الذين  -1

ينتمون إىل قبائل معينة اشتهرت بفصاحتها، يف 

 زمن حمدد أطلق عليه فرتة االحتجاج.

 الستقراء.ا-2

 للموضوعات. اتصنيف هذه اللغة وفقً -3

اختيار املوضوعات الرصفية، وهنا نجد -4

 هلا. امن املصنفات اَتذت البنية الرصفية عنوانً  اكثريً 

مالحظة: كم البناء، ووظيفته، وبنيته -5

الصوتية، ووجوه التشابه واالختالف بني 

األبنية يف الشكل والوظيفة، ومالحظة حجم 

لبناء، ومالحظة العالقة بني األبنية ذات انتشار ا

األصل الواحد...باإلضافة إىل مراقبة دور 

 املكون الصويت يف حتديد البنية.

 .استنباط القانون من األكثر استعاماًل -6

عزل ما يتصل بقلة االستعامل واإلشارة -7

 إليه.

التارخيية  األوضاعوالسياق جمموعة 

ت يف تكوين واالجتامعية واجلغرافية التي أثر

ة ثورة هذا اخلطاب وإنتاجه وتوجيهه، فثمَّ 

رت يف املجتمع واللغة بنزول فكرية كبرية قد أثَّ 

قبائل متفرقة يف  االقرآن الكريم، وجغرافيً 

صحراء مرتامية األطراف متفاوتة يف مستوى 

انفتاحها عىل العامل اخلارجي متفاوتة يف 

ا حضارهتا وذوقها وأساليبها اللغوية وعاداهت

 النطقية، والفتوحات اإلسالمية قد خلقْت 

حاجة شعوب غري عربية لتعلم لغة الدين 

وجيل جديد من الناطقني بدأ اللحن  ،اجلديد

 ،يتّسب إىل لغته التي يامرس هبا حياته اليومية

واملحافل الثقافية من جمالس علمية قد وضعت 

معايريها لألفصح واألجود الذي يرقى بناطقه، 
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 ،ملستعمل واملهمل وما بينهامفكرة ا فطفْت 

اكتشاف العوامل احليوية املؤّثرة يف اللغة  جرىو

املستعملة والعالقات بني البنية واألصوات 

املستعملة، والعالقة بني خفة البنية وكثرة 

اكتشاف البنية التشكيلية  حصلاستعامهلا، كام 

ونستشهد  ،الصوتية املسموح هبا يف اللغة العربية

بناء  قدمة كتاب العني من أنَّ بام جاء يف م

الرباعي ال يعرى من احلروف الذلق والشفوية، 

وليس يف كالم العرب كلمة صدرها )نر( ... 

( كام ذكر يف كتابه 53ه،1405ي،  )الفراهيد

 من التشكيالت املهملة لثقل النطق. اكثريً 

ام يكون هناك خلل باتساع املساحة ـبَّ ر  

أخذ عنها، وكذلك املكانية وكثرة القبائل التي 

يف الرشط الزماين، فهو يمتد عرب مراحل زمنية 

 زمنمتعددة هلا حّد واحد واضح هو هناية 

االحتجاج، ووصفوا مساحة لغوّية مّتسعة، 

ا أوقعهم يف االضطراب، والتناقض وعميقة، ممَّ 

، فاّتساع مساحة اللغة املنطوقة جعلها اأحيانً 

خلارجي أكثر عرضة لعوامل التطّور: العامل ا

ت عزلة نشط عىل احلدود، ويف الوسط؛ أدَّ 

الناطقني إىل جتميد صيغ معّينة، يف حني تطّورت 

بتأثري الفروق  اخاص   اصيغ أخرى تطّورً 

يف  ادورً  تؤدِّياالستعاملّية الصغرية، والتي 

 االبتعاد باللغة عن شكلها األصيل.

نت اللهجات العربّية املتعّددة، هكذا تكوَّ  

للمسافة  اوتت يف درجة التقارب وفقً والتي تفا

التي تفصل بينها يف الصحراء الشاسعة، وال 

نعزو الظاهرة اللهجّية إىل انفتاح  يمكن أنْ 

 -املجتمع عىل املجتمعات األخرى، أو انغالقه

كام ال  -فحسب -ا، وثقافي  ا، وتارخيي  اجغرافي  

ام ـَالعامل الزمنّي، وإنّ  -إضافة لذلك –يكفي 

حيث تتباين مواقف  ،عامل النفيسهناك ال

ما يؤّدي اإلحساس بالتبعّية  االناطقني، فكثريً 

 اوالنقص جتاه املجتمعات األخرى األكثر حترّضً 

إىل التخيّل عن اللهجة اخلاصة، أو اقتباس 

مفردات، وأساليب، وعادات نطقّية جديدة، كام 

تشعر بتفّوق  حدث للقبائل العربية التي كانْت 

، وقد اعرتف املجتمع القريّش قريش احلضاري

املتحرّض آنذاك بقيمة اللغة الصحراوّية، وحاول 

يستغّلها دون مساس قواعدها ونظمها، لكن  أنْ 

مع ذلك كان خيتار من ماّدهتا ما يناسب ذوقه 

ي الرتف احلضاري إىل امليل وميوله، حيث يؤدَّ 
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نحو السهولة، واختيار األصوات املرّققة 

ت اللغوية الرشيقة واملعاين واملهموسة، والبنيا

 .ااألكثر جتريدً 

تؤّدي إىل خالف يف  نإذ ؛ة بنية نفسيّة خمتلفةثمَّ 

العادات النطقيّة بني البادية واحلارضة، فاحلرضي 

بنغم صوته ونربه، بحيث  يف نطقه متحّكم   متأن  

تربز انفعاالت معيّنة أو َتفيها، وال يقترص األمر 

ىل العالقات عىل ذلك بل ينعكس تفكريه ع

اللغوية ذاهتا، ونمّثل لذلك بنصب احلجازّيني 

للمستثنى يف حال االستثناء املنفي املنقطع، حيث 

ه من كرهوا أن يبدلوا اآلخر من األّول فيصري كأنَّ 

ا البدوّي أمَّ  .(2،319م، ج1975نوعه )سيبويه،

فّسيع النطق، عفوّي، ال يكبح مجاح انفعاالته، 

ها يف األصوات، واألساليب فيرتكها تعرّب عن نفس

لذلك تسلك العوامل احليوّية  ؛التي يستخدمها

بني البادية واحلارضة، كعامل  اخمتلفً  اسلوكً 

السهولة أو اخلّفة، فالبدوي املتّّسع يكون َتفيفه 

باحلذف واإلمالة واإلتباع واإلدغام )يعلل 

الدكتور إبراهيم أنيس اإلدغام بّسعة النطق 

البدوية يف كتابه اللهجات العربية الذي يميز البيئة 

 (.72و71، م1973)أنيس، 

السهولة واخلّفة يف احلارضة تكون  غري أنَّ   

باختيار أصوات سهلة النطق، وتشكيالت 

صفت قريش صوتّية خفيفة عىل اللسان وقد و  

أجود العرب "ا: التي متّثل البيئة احلرضّية بأهنَّ 

 انتقاء لألفصح من األلفاظ وأسهلها عىل

، وأكثرها االلسان عند النطق، وأحسنها مسموعً 

(. 211/ 1: )السيوطي "عاّم يف النفس إبانةً 

 ،تستخدم احلذف واإلتباع، ولكن بقّلة اوأيًض 

من عوامل  مهاًم  هكذا اكتشف القدماء عاماًل 

تكون اللهجات هو: عامل االختيار، وهو 

عامل حضاري يؤّدي إىل تكوين هلجات خاّصة 

عن طريق اختيار األصوات، بطريقة واعية 

والتشكيالت الصوتّية، والتحّكم بالنرب 

والتنغيم، وإجياد عالقات جديدة بني املعاين 

 اواأللفاظ، ويمكن عّد اللهجة القرشية نموذًج 

 اللهجات التي لعب يف تكوينها االختيار دورً 

ملا جاء يف  ا، كام نستنتج من كالم الفّراء وفقً اكبريً 

 (.228/ 1 :املزهر )السيوطي

وباالصطفاء اللغوي، يموت كثري من   

األلفاظ، وتتقّلص مساحة انتشار ألفاظ أخرى 

 والقدماء من العرب ،نحو االنقراض يف الغالب
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حتّدثوا عن:  فقد مل هيملوا هذا املوضوع،

الغريب، والنادر، والوحيّش، والشارد، 

والضعيف، واملذموم، واملنكر، واملرتوك، 

، واملستغنى عنه، والرديء، واملّيت

تعني انقراض  ا أنْ إمَّ ، واملصطلحات السابقة

اللفظ مثل: املّيت، واملستغنى عنه، واملرتوك، أو 

 حمدودّية استخدامه كام يف باقي املصطلحات. 

وعىل الرغم من غموض املصطلحات 

حيث ال نعرف بدقة الفرق بني املنكر  ،السابقة

إذا ما والرديء والضعيف والنادر والغريب، أو 

ا ا أو فردي  كان التقييم عام 
 ا نستطيع أنْ فإنَّ ، (1)

 :مثل،نضعها يف زمرتني مها: األلفاظ املقبولة 

الغريب والنادر، والشارد، وألفاظ غري مقبولة 

يف  اوقد يكون النادر مستنكرً  ،وهي ما تبّقى

تقييم بعض اللغوّيني، فاألصمعي أنكر )هي 

هن زوجتي(، وسمع: )فبكى بنايت شجو

وزوجتي( لعبدة بن الطيب فلم ينكر، قال 

القايل: قال األصمعي: ال تكاد العرب تقول 

                                                 
( تناول هذا املوضوع بالتفصيل قاسم خليل حسن القواسمة 1)

رسالة  يف بحثه )طعن النحاة واللغويني يف لغات العرب( 

 م.2007ماجستري، جامعة مؤتة، 

وقال أبو عمرو: ، (20/ 1:)زوجته( )القايل

لغة ال خري  (تلك، وتيك) :أكثر العرب يقول

فاللغويون راقبوا  (.225 /1: فيها )السيوطي

 ومن ثمَّ حركة انحسار استعامل بعض األلفاظ، 

يف  تبة القيايّس األكثر قبواًل انحطاطها عن مر

التقييم العام كام الحظوا بقايا اشتقاقات من 

بعض األلفاظ املنقرضة باملوت، أو باإلمهال، أو 

 االستغناء، ومن هذه املالحظات عند اخلليل:

أمن  يدريمات فعل )العندأوة( فال  -1

ي عندى يعندي أم من عدا يعدو )الفراهيد

 (.215/ 3: ـه1405

لعبودة( فال يقال: عب د، مات فعل )ا  -2

 (.48 /3: ه1405ي أي: صار عبًدا )الفراهيد

مات فعل )دره( فلم يبق منه سوى  -3

)ِمْدَره( إذ يقولون: فالن ِمْدَره  حرب، وهو 

، أْي  الفراهيدي املدافع عنهم ) :ِمْدَره  قوم 

 (.24 /4: ه1405

مات فعل )هاتى هيايت( ومل يبق منه  -4

اء يف الشعر: )هلل سوى )هاِت( يف األمر، وقد ج

ايت( )الفراهيد / 4: ه1405ي ما يعطي وما هي 

80.) 
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موت الفاعل واملفعول من )خرق( فلم   -5

 )اخلريق( وهي الريح الباردة الشديدة يبق إالَّ 

 (.149 /4: ه1405ي اهلبوب )الفراهيد

ي )الفراهيد ميتْت )األيس( كلمة قد أ   -6

 (.33 /7 :ه1405

 وجاء عن الكسائي:

ماتت ها لغة ـَ بت( وكأنّ حمبوب من )حب -1

أدوم، ومت أموت، وكان  كام قالوا: دمت  

يقال: )أمات(، و)أدام( يف املستقبل  األصل أنْ 

 (. 219 /1 :ها تركت )السيوطيـَّ أنإالَّ 

 ا سيبويه فقد جاء يف كتابه:أمَّ 

جاء من رفع رفيع، ولكنّهم مل يقولوا:  -1

 (.23/ 4، م1975 ه:)َرف َع( )سيبوي

كام قالوا الضعف، ومل  وقالوا: الفقر -2

ر، كام مل يقولوا يف الشديد:  نسمعهم قالوا: فق 

د، استغنوا باشتّد وافتقر، كام استغنوا بامحاّر  َشد 

 .(33/  4م: 1975سيبويه)  عن مَحِر

/ 4:استغنوا برتك عن )ودع( )سيبويه -3

67.) 

استغنوا بذهب عن )انطرد( و)اّطرد(  -4

 (.66 /4 :م1975)سيبويه

ا أفعل فعله عن )ما أفعله( استغنوا بـ: م -5

 يف بعض األفعال كقولك: ما أجود جوابه بداًل 

 (.99 /4 :م1975 من: ما أجوبه. )سيبويه

استغنوا بثالثة ِغْلمة عن )أغلمة( كام  -6

يقولوا: )أفتاء(  استغنوا بـ: فتية عن أنْ 

 (.3/603 :م1975)سيبويه

استغنوا بثالثة جروح عن )أجراح(  -7

 .(599 /3: م1975ه)سيبوي

ل  -8 ج  د( وبع  ع  استغنوا بصعائد عن )ص 

 (.637 /3: م1975عن )عجائل( )سيبويه

استغنوا بعراة عن )عراء( و)َعرايا(  -9

ام يستغنون باليشء من اليشء حتى ال إنَّ "ألهنم: 

 .(275 /2:)السيوطي "يدخلوه يف كالمهم

أبو عمرو بن العالء: من املرتوك الذي ذكره 

 ،ركم قديم قد ت  أبو عمرو بن العالء، مّضني كال

أمّضني هو  ه أراد أنَّ قال ابن دريد: وكأنَّ 

 (.275 /2:)السيوطي املستعمل

 يمكننا أنْ ومن خالل العرض السابق 

نلخص املشكالت التي واجهها اخلطاب 

 :اآليتالرصيف التعليمي عند القدماء بـ
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اخلالفات اللهجية: وقد سجل  -1

اللغويون العرب القدماء العديد منها يف 

صوات والرصف والنحو والداللة، وتناوهلا األ

الباحثون بالدراسة، انظر عىل سبيل املثال 

 (م.2010)حمجازي،

االستخدامات الفردية التي تنحرف عن  -2

القواعد، الصادرة عن فصحاء العرب، والتي 

حتتاج إىل تأويل لتخرج عن القاعدة، أو توجد 

وقد التبست  ،عالقات جديدة بني العنارص اللغوية

ه اخلالفات باخلالفات اللهجية يف درس قدماء هذ

ها ال تعدو َـّ هلجات مع أن االعرب، واعتربت أحيانً 

عن الصواب، كام  اوانحرافً  اخاطئً  اكوهنا استخدامً 

غفل اللغويون عن بعض االستخدامات اللهجية 

واعتربوها استخدامات فردية وذلك لوقوعهم يف 

ظات بعض األخطاء املنهجية، وقد دونوا مالح

 تشري إىل حمدودية االستعامل.

خضوعها للتغيري الناتج عن كوهنا  -3

تتأّثر بمجموعة من العوامل، كام  منطوقة، إذْ 

 يتفاوت أثر العامل بني هلجة وأخرى.

جتاور طبقتني أو مرحلتني لغويتني،  -4

حيث نجد بقايا مرحلة سابقة يف بعض 

بقايا مرحلة ما قبل اإلعالل مع  اللهجات: مثاًل 

اإلعالل، وذلك بسبب التطّور الطبيعي  مرحلة

 الذي َتضع له اللغة.

ي إليه من االصطفاء اللغوي وما يؤدِّ  -5

 املوت أو االستغناء.

هذه املشكالت قد أربكت الدرس اللغوي  

عق العملية التعليمية، ها مل ت  لكنَّ  ،العريب القديم

ة معايري واضحة قبلها فصحاء العرب يف فثمَّ 

ي، وأمّهها معيار كثرة القرن الثاين اهلجر

االستعامل، ومعيار ورودها يف قراءة مشهورة، 

ا فاملعياران صوتيان يناسبان لغة حّية، أمَّ 

حفظ وال يقاس املستعمل يف نطاق ضّيق في  

 عليه.

خطاب واضح موضوعه بنية  إزاءنحن  نإذ 

الكلمة العربية املستعملة احلّية، وما يطرأ عليها 

م قوانني الرصف من تغرّيات، وهدفه تعلي

وتقويم اللسان العريب الذي بدأ الفساد يتّّسب 

ا يؤّثر يف فهم الكلمة القرآنّية، وال يمكن إليهام ممَّ 

 إذا أعدناه إىل زمنه، نفهم هذا اخلطاب إالَّ  أنْ 

السياق الذي نشأ فيه، فذلك  و وفهمنا الزمن

املّتبعة يف إيصال هذا  اإلسرتاتيجيةيفهمنا 
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 اإلسرتاتيجيةهذه  ،اهلدف اخلطاب، وحتقيق

القائمة عىل حتديد اهلدف وحتديد األدوات 

 والظروف.

فهم قد أخذوا  ،اليوم علامء الرصفا أمَّ  

كلامت مكتوبة معزولة عن سياقها وزمنها، من 

 يف-كتب رصف بعيدة عن فرتة االحتجاج 

ال يعرف كيف  هبا جياًل  ليخاطبوا-الغالب 

أو غريب عن  ه جيهل سياقاهتانَّ ألَ  ؛يوظفها

ه يتحدث بلغة خمتلفة وضمن ألنَّ ، وسياقاهتا

رشوط تداولية جديدة ال حتتوي ثقافة الكلامت 

ال منهج لدهيم يف ، فاملتضمنة يف كتب الرصف

الدراسة! فتجميع املعلومات من الكتب ليس 

ا الدرس احلقيقي فعليه ام أداة، أمَّ ـوإنَّ  امنهجً 

ديم بتحديد عّينة يعالج أخطاء املنهج الق أنْ  أّواًل 

 نأخذ مثاًل  نْ قابلة للضبط واملالحظة، ويمكن أَ 

النص القرآين املنطوق بقراءة واحدة، ولتكن 

قراءة حفص عن عاصم، ثم تصنيف األبنية 

الواردة فيه، ثم حتليلها، وبعد ذلك استنباط 

قوانينها لتكون هذه القوانني هي املنظومة التي 

عملة اليوم، ففي تبنى عليها اللغة الفصيحة املست

خطاب أبناء العرص نعمد إىل اللغة التي 

يقرؤوهنا ويستعملوهنا، فنحّللها ونضبطها، 

وهذا فقط يشعر املتعّلم اهلدف بأمهية ما يتعّلم 

 يف املعرفة دون أنْ  اورضورته، فيندفع إليه راغبً 

 جيد االضطراب والتناقض يف دراسته.

يف دراسة القدماء قد ارتكبوا  وننتهي إىل أنَّ   

مناهج الدرس مل  نَّ ألَ ؛ الرصف أخطاء منهجية

تكن واضحة، فالركام اللغوي كان بحاجة إىل 

كان عليهم  ، إذْ اونوعيً  اوزمانيً  االفرز، مكانيً 

فصل لغة الشعر عن لغة الكالم اليومي، أو عن 

هم درسوا لغتهم لغات القراءات القرآنية، لكنَّ 

ا نحن أمَّ  ،التي كانوا يسمعوهنا ويستعملوهنا

يف كثري من  –فامذا ندرس؟ لغة ال تنتمي إلينا 

 وال نتفاعل معها.-األحيان

نطّور خطابنا الرصيف الذي نفّعل  علينا أنْ   

فيه بنية الكلمة العربية يف رصيد املتعّلم املعريف، 

خطاب نصوغه من واقعنا وزمننا حتى نتمكن 

 من إيصال أثره إىل املخاطب وإقناعه بأمهيته.

 

 ملصادرا
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