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 قضايا ومشنالث يف علم اللغت التطبيقي  

 اثتعليم اللغوتعلم و

 

 جاسم على جاسم رىمتدال                    عبد املنعم حسه امللل عثمان رىمتدال

 أستاذ مشارك                                                  أستاذ مشارك                

 

 اجلامعت اإلسالميت باملدينت املنىرة  الناطقني هبا /معهد تعليم اللغت العربيت لغري 

 
 ـٖٕٔٓ -ىػ ٖٗٗٔالطبعة األؤب 
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 ـ.ٖٕٔٓ -ىػ ٖٗٗٔمكتبة اٞنتنيب، 

 فهرسة مكتبة اٞنلك فهد الوطنية أثناء النشر
 عثماف، عبد اٞنلك حسن اٞنلك/ جاسم، جاسم علي

./ عثماف، عبد مشكالتو، تطبيقاتو، وخصائص ،أسسو تعلم وتعليم اللغة العربية لغة اثنية أو أجنبية
 ـ.ٖٕٔٓ -ىػ ٖٗٗٔاٞنلك حسن اٞنلك/ جاسم، جاسم علي. الدماـ، 

 ... سم ،... ص
 ردمك:

                                 مشكالتو، تطبيقاتو، خصائصو ،أسسو تعلم وتعليم اللغة العربية لغة اثنية أو أجنبية -ٔ
 العنواف -أ

 رقم اإليداع:     
 ردمك:     

 ٗنيع حقوؽ الطبع ١نفوظة للباحثٌن
 الطبعة األؤب

 ـٖٕٔٓ  -ىػ ٖٗٗٔ
ـ، ال يسمح إبعادة نشر ىذا الكتاب أو ٖٕٔٓ -ىػ ٖٗٗٔ© حقوؽ الطبع ١نفوظة 

أي جزء منو أبي شكل من األشكاؿ أو حفظو ونسخو ُب أي نظاـ ميكانيكي أو إلكرتو٘ب ٬نكن 
غة أخرى دوف اٜنصوؿ على إذف خطي مسبق من من اسرتجاع الكتاب أو ترٗنتو إٔب أي ل

 الناشر.
 مكتبة اٞنتنيب

AL MOTANABI BOOK SHOP 

، ٜٕٖٗٚٗٛفاكس:  ٖٓٓٓٔٗٛ/ ٜٖ٘ٔٔٗٛشارع اٞنستشفى اٞنركزي، ىاتف:  –الدماـ 
 اٞنملكة العربية السعودية ٕٖٔٗٔالدماـ  ٓٔٙص. ب: 
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 قال تعاىل

 

 

  ﴾لِيالً وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِالَّ قَ ﴿

 .٘ٛسورة اإلسراء: 
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 اإلىداء

 
لكافة اٞنختصٌن العاملٌن ُب ىذا و  آابئنا وأمهاتنا وإخوانناكتاب اٞنتواضع إٔب هندي ىذا ال

اجملاؿ، ولطالب الدراسات العليا ُب ٔنصصاهتم اٞنختلفة، كما هنديو ألبنائنا حذيفة وخالد ورفيدة 
ٟنم  مثااًل طيباً د اٞننعم حسن اٞنلك عثماف، ليكوف وتسنيم جاسم على جاسم، ومرواف ورّّيف عب

أف ينفع بو أف يتقبلو خالصًا لوجهو الكرٙب، و نسأؿ ، وهللا مستقبلهم العلمي اٞنيموفُب يقتدوف بو 
 .طالب العربية، إنو نعم اٞنؤب ونعم اجمليب

 
 ادلؤلفان

 

 

 

 

 



5 

 

 

 ادلقدمة
لعربية، ىذا اٞنعهد الذي عين ويعىن منذ بداية أتسيس معهد اٝنرطـو الدوٕب لتعليم اللغة ا
إٔب أوائل العقد  ئوترجع فكرة إنشاإبعداد وتدريب معلمي اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا، والذي 

، لغة العربية على أسس علمية حديثةتعليم ال ، والذي هنض بفكرةاٝنامس من القرف العشرين
اٝنبًن اللغوي الدكتور خليل ١نمود عساكر  لتحقيق ىذا اٟندؼ برائسة لغويٍ  فريقٍ حيث ًب تكوين 

)األستاذ َنامعة القاىرة آنذاؾ(، كما استقدمت الدكتور "ريتشارد ىابل" )من جامعة جورج 
ـ عن إعداد ٜ٘ٙٔـ إٔب ٜ٘٘ٔواشنطن( كمستشار فين. ٕنخضت جهود الفرؽ ُب الفرتة من 
كما ٕنت كتابة   ،قٌن بلغات أخرى٠نموعة من كتب تعليم القراءة والكتابة لألطفاؿ والكبار الناط

 ٔ. عدد من ىذه اللغات ُنروؼ عربية

بتعليم اللغة العربية إٔب الغرب ػ أمريكا وبريطانيا ػ  ٕوكاف أف بعث عدد من اٞنختصٌن
لتلقي العلـو اٞنختصة ّنجاالت تعلم وتعليم اللغة الثانية، خاصة وأف الغرب كاف يشهد موجة من 

 ىناؾ بعلم اللغة التطبيقي. البحوث اٞنتعلقة ّنا يعرؼ

ولعل الناظر اآلف إٔب اٞنسا٨نات الغربية الفاعلة ُب ٠ناالت علم اللغة التطبيقي وتعليم 
من قبل علماء  تطويرىااللغات يلحظ األثر البائن للنظرية اللغوية العربية اليت ًب ٕنثلها ونقلها ٍب 

 ت فيما بعد ابالستشراؽ.اللغة وعلماء النفس الغربيٌن ُب إطار جهودىم اليت عرف

                                                           

بركة، دمحم زايد، ْنربة معهد اٝنرطـو الدوٕب لتعليم اللغة العربية، موقع شبكة صوت العربية،  الشبكة  ،نظرا -1
 الدولية العنكبوتية للمعلومات.

ومدير  ،بية للرتبية والثقافة والعلـو سابقاً يوسف اٝنليفة أبوبكر، اٝنبًن ابٞننظمة العر األستاذ الدكتور: منهم  -ٕ
 .حالياً  لكتابة اللغات ابٜنرؼ العريب  مركز يوسف اٝنليفة
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وقد ، ةغربي ىو دراسة كاّفة البىن الثّقافّية للّشرؽ من وجهة نظريعرؼ االستشراؽ أبنو: و 
لغربيٌن بدأت حركة االستشراؽ نشاطها ما بٌن القرنٌن الثامن عشر والتاسع عشر، حيث تسىن ل

.اللغة و االطالع على أمهات الكتب العربية ُب علـو   الطب والرّيضيات والفلك وغًنىا من العلـو

ولقد بدأ الرتاث الغريب اٞننشور حديثًا متأثرًا ابلنقل عن تراث العربية، ومن ذلك ما بدأ  
ار ٟنم ابلبناف، جليًا عن اٞنقوالت اللغوية والرتبوية والنفسية لعديد من علماء الغرب الذين يش

ولعلنا ال نلقي القوؿ جزافًا و٥نن نقـو بتتبع ىذه اآلاثر ُب ما عرؼ ابلنظرية النفسية ُب تعليم 
 اللغة.

نـو  -اليهودي األصل  -لقد اضطلع علماء أفذاذ من شاكلة العآب األمريكي  
ُنكم  -للميالد  ٕٜٛٔتشومسكي اٞنولود ُب بنسلفانيا، ابلوالّيت اٞنتحدة األمريكية ُب العاـ 

على ما خطو العلماء العرب ُب أمهات كتبهم عن قضاّي  -شرقيتو وُنكم اشتغالو بنظرية اللغة 
النظرية النحوية، وِناصة ما كاف نتاج األعماؿ الدؤوبة لعآب اللغوّيت العريب )عبد القاىر 

 اٛنرجا٘ب(، فجاءت نظريتو ُب النحو التوليدي.

يكم يقدـ ١ناولتو ُب تتبع مسًنة البحث اللغوي العريب، إف ىذا الكتاب الذي بٌن أيد 
وتتبع أتثًنىا على ما استجد منو ُب الغرب، ليقدـ لكم ٠نموعة من الدراسات اللغوية والرتبوية 

أتثًن اٝنليل بن و ،النفسي عند قدامى اللغويٌن العربعلم اللغة والنفسية، اشتملت على: قراءة ُب 
نظرية التقدير عند النحاة العرب واٞنسلمٌن و  ،ُب نظرية تشومسكيأ٘ند الفراىيدي واٛنرجا٘ب 

اٞنبادئ اللغوية والنفسية والرتبوية و  ،وأثرىا ُب ٥ناة الغرب اٞنعاصرين: تشومسكي ٠ندد النحو العريب
 ،لتعلم وتعليم اللغات األؤب والثانية )التفسًن السلوكي لعملييت التعلم والتعليم وتطبيقاتو الرتبوية

أوجو االتفاؽ واالختالؼ بٌن البنائية )قرينة السلوكية( و  ،ئق تدريس اللغات األجنبيةطراو 
أسس ومبادئ تعليم اللغة العربية ما بٌن اٞنعاصرة و  ،والتحويلية )اٞنعرفية( حوؿ اللغة

صعوابت تعلم و  ،٧نوذج تطبيقي ُب تدريس مهارات اللغة العربية بوصفها لغًة اثنيةو   ،واٝنصوصية
 .دور اللغة العربية إسالمياً وعاٞنياً و  ،بٌن تعلم اللغة األجنبية وتعلم اللغة الثانيةاللغات 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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  :  التطبيقي اللغة علم يف )قضااي ومشكالتوقد جهد اٞنؤلفاف ُب كتاهبما ىذا اٞنوسـو
ُب إعداد وتقدٙب ٗنلة من اٞنوضوعات اليت هتم القارئ العريب ػ اٞنختص  (اتاللغ وتعليم وتعلم
ختص ػ ُب ٠ناؿ البحث اللغوي وعلم اللغة التطبيقي وعلم النفس الرتبوي وعلم اللغة وغًن اٞن

النفسي وتعليم اللغات، ابلقدر الذي يسد النقص ُب ٠ناالت البحث اللغوي التطبيقي وتعليم 
 اللغات، ُنيث يكوف خًن معٌن للعاملٌن والباحثٌن ُب ىذا اجملاؿ، وهللا نسأؿ القبوؿ والسداد. 

 جاسم علي جاسم كتور:د و   ال     عبد اٞننعم حسن اٞنلك عثماف ر:كتو د ال

 األستاذاف اٞنشاركاف ّنعهد تعليم اللغة العربية ابٛنامعة اإلسالمية ابٞندينة اٞننورة

 ـٖٕٔٓ -ىػ ٖٗٗٔاٞندينة اٞننورة ُب 
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 األوللفصل ا
 

 

 علم اللغة النفسي عند قدامى اللغويني العرب 
 

 ي جاسمللباحث/ جاسم عل

 ،العدد السابع، السنة السادسة، غًنىاب٠نلة العربية للناطقٌن نشر ُب ١نكم * ُنث 
 .ٜ٘-ٜٕ :الصفحاتـ، ٜٕٓٓ
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 متهيد

واحدًا من أىم فروع علم اللغة التطبيقي  (Psycholinguistics) يعد علم اللغة النفسي
(Applied Linguistics)، تعماٟنا وفهمها. وىو من الذي يهتم بدراسة اللغة واكتساهبا واس

ُب اٝنمسينات  -ُب أمريكا  -اٞنوضوعات اللغوية اٞنهمة جداً، وقد بدأ االىتماـ بو بشكل كبًن 
عن آرائو النقدية حوؿ طبيعة اللغة  Chomskyعندما أفصح تشومسكي  ،من القرف اٞناضي

وكذلك  ،(1)ألبنية النحويةووظيفتها وأساليب اكتساهبا ومنهج دراستها وٓنليلها ُب كتابو اٞنشهور: ا
وخاصة  -من خالؿ ىجومو العنيف على البنيوية والبنيويٌن، والسلوكية والسلوكيٌن ُب علم النفس 

الذين يهتموف بظاىر اللغة ال بعمقها، ويفسروف اكتساهبا  - Skinnerعآب النفس السلوكي سكنر 
 . (2)ساهبا واستعماٟناتفسًناً آلياً، وال يهتموف ابٛنانب اإلبداعي اٝنالؽ ُب اكت

 ويهدؼ ىذا البحث إٔب اإلجابة عن األسئلة التالية:

 أواًل:  ىل تطرؽ اللغويوف العرب القدامى إٔب موضوعات علم اللغة النفسي؟ 

 اثنياً:  ىل كانت آراء العلماء العرب القدامى مؤثِّرة ُب علم اللغة النفسي اٜنديث؟

 مسائل ىذا اٛنانب اللغوي اٞنهم وانقشوىا. اثلثاً:  ىل سبق أف طرح العلماء العرب

و٫نلص ىذا البحث إٔب أف العلماء العرب القدامى انقشوا موضوعات علم اللغة النفسي 
بشكل دقيق، وكانت آراؤىم مؤثِّرة جداً ُب نظرّيت علم اللغة النفسي اٜنديث بشكل عاـ والبنية 

 Chomskyى أتثُّر تشومسكي عل واليت تدؿ بشكل واضح  ،العميقة والسطحية بشكل خاص

                                                           

1- Chomsky, N. Syntactic Structures. The Hague: Mouton, 1957. 

2- Chomsky, N. "Review of B. F. Skinner's Verbal Behavior", Language, 35, 

1959. 
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. وبذلك فقد حازوا (1)بطريقة غًن مباشرة وذلك عن طريق الرتٗنة ،بنظرية النظم عند اٛنرجا٘ب
 قصب السبق ُب ىذا اجملاؿ وكانوا رواد ىذا العلم بال منازع. 

 قدمةادل

يعاِب علم اللغة النفسي موضوعات عديدة ومهمة منها: الفكر، وتوقيف اللغة 
واكتساب اللغة )ونظرّيهتا والبنية العميقة والسطحية(، ولغة اٜنيواانت، ولغة  واصطالحها،

 . (2)اإلشارة، وأمراض الكالـ وغًن ذلك من اٞنوضوعات

اليت ٓب تتضح معاٞنها وٓب  ،أف علم  اللغة النفسي يعد من العلـو اٜنديثة (3)يرى العصيلي
رف العشرين، وذلك إثر ظهور االْناه اٞنعرُب تستقل استقالاًل اتمًا إال ُب النصف الثا٘ب من الق

إحالاًل لالْناه  ،الفطري ُب علم اللغة الذي يعد ٖنرة االلتقاء اٜنقيقي بٌن علم اللغة وعلم النفس

                                                           

 و: ،خإنة البحث -مع: للمزيد، قارف  -ٔ
أتثًن اٝنليل بن أ٘ند الفراىيدي واٛنرجا٘ب ُب نظرية تشومسكي. ٠نلة الرتاث العريب  جاسم، جاسم علي. -

 .ٕٛ-ٜٙص  ـ.ٜٕٓٓ ، السنة التاسعة والعشروف،ٙٔٔبدمشق، العدد 

رىا ُب ٥ناة الغرب نظرية التقدير عند النحاة العرب واٞنسلمٌن وأثجاسم، جاسم علي، وجاسم، زيداف علي.  -
اٞنعاصرين تشومسكي ٠ندد النحو العريب. ٠نلة العلـو العربية واإلنسانية، جامعة القصيم،  اجمللد الثالث، العدد 

 .ٛٔ-ٔ. الصفحاتـ. ٕٓٔٓاألوؿ. 
- Abu Deeb, Kamal, Al-Jurjani's Theory of Poetic Imagery and its Background, 

Ph.D, Thesis, Oxford University, England, 1971.  

علم اللغة النفسي، العصيلي، عبدالعزيز بن ابراىيم، الطبعة األؤب، الرّيض: جامعة اإلماـ دمحم بن انظر،  -ٕ
 ـ.ٕٙٓٓىػ ٕٚٗٔسعود اإلسالمية، عمادة البحث العلمي، 

 ـ.ٜٜٙٔ-ٜٜ٘ٔمنشورات جامعة دمشق، الطبعة الثانية، علم النفس اللغوي، السيد، ١نمود أ٘ند،  -
 ـ.ٜ٘ٚٔعلم النفس اللغوي، عطية، نواؿ دمحم، الطبعة األؤب, مكتبة األ٤نلو اٞنصرية،  -

 .ٕ٘ص  اٞنرجع السابق،علم اللغة النفسي،  -ٖ
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١نل  –العقال٘ب اٞنعرُب النفسي ُب النظرة إٔب طبيعة اللغة، وأساليب اكتساهبا وتعلمها وتعليمها 
 بعلم اللغة البنيوي.  االْناه السلوكي النفسي اٞنرتبط

قائاًل: االىتماـ ابلناحية النفسية ُب دراسة اللغة قدٙب  ُٕب اٟنامش رقم  (1)يشًن العصيلي
وُب أوائل القرف التاسع عشر  ،جداً، وتراثنا العريب اإلسالمي غين ابإلشارات إٔب أ٨نية ىذه العالقة

علم نفس اللغة، عند بعض العلماء  اٞنيالدي ظهر اٞنصطلح التقليدي ٟنذه العالقة اٞنعروؼ بػ:
أمثاؿ ىًنماف بوؿ وغًنه... بينما يرى آخروف إف مصطلح علم نفس اللغة "سيكولوجية اللغة" ىو 

ـ، ويدرس اللغة ُب استخداماهتا اليومية، ٜٓ٘ٔتعبًن استخدمو إزجو دووسيبوؾ أوؿ مرة سنة 
لنفس اٞنختلفة ُب عالج عيوب ويفيد من طرائق تدريسها، وسيكولوجية تعلمها، ومدارس علم ا

 .(2)النطق وتعليم القراءة والكتابة إف اللغة األـ أو اللغات األجنبية

ويرى الباحث أف علم اللغة النفسي عند اللغويٌن العرب القدامى: ٓب يكن ٠نرد إشارات،  
اٞنيداف بل ىم من أسسوا ىذا العلم وخاضوا غماره وسربوا أغواره، ولقد أصَّلت كتاابهتم ُب ىذا 
وإ٧نا  ،وأسَّست لنظرية لغوية نفسية رائدة، وإف ٓب تكن مشروحة ُب مصنف واحد ٓنت ىذا االسم

تطرقوا إليها كل من جهتو، وحسب اختصاصو واىتمامو، فاٛناحظ وابن سيده وابن خلدوف وابن 
أف يدقق  وموضوعاتو، وما على العآب إال فارس مثاًل ٓندثوا تقريبًا عن معظم مسائل ىذا العلم

النظر فيما يقرأه، وأف ٩نمع ما كتبو القدماء، و٫نرجو إٔب النور، وال ينكر عليهم ىذه اٞنعارؼ 
 واٛنهود األصيلة والقيِّمة اليت بذلوىا ُب ىذا اجملاؿ.

 

                                                           

 .ٕ٘ص  علم اللغة النفسي، اٞنرجع السابق، - ٔ
 .ٕٔعلم النفس اللغوي، السيد، ص  - ٕ
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 تعريف علم اللغة النفسي

أبنو: العلم الذي يهتم بدراسة  (1)جاؾ ريتشاردز وغًنه Richards, J; et alيعرفو 
يات العقلية اليت تتم ُب أثناء استعماؿ اإلنساف للغة فهماً وإنتاجاً، كما يهتم ابكتساب اللغة العمل

 نفسها.

أبنو: علم يهتم بدراسة السلوؾ اللغوي لإلنساف، والعمليات النفسية  (2)ويعرفو العصيلي
 ف اللغة.العقلية اٞنعرفية اليت ٓندث ُب أثناء اللغة واستعماٟنا، اليت من هبا يكتسب اإلنسا

 موضوع علم اللغة النفسي

إف موضوع علم اللغة النفسي ىو اللغة نفسها، أي: دراسة اللغة والبحث فيها وصفاً 
ىو نفسو موضوع علم  -إذف  -وٓنلياًل واكتسااًب وتعلمًا وتعليماً. فموضوع علم اللغة النفسي 

 .(3)اللغة عند اللغويٌن اٞنعرفيٌن الفطريٌن 

 نفسي ورلاالتوأىداف علم اللغة ال

: إف أىم أىداؼ علم اللغة النفسي ىو اإلجابة عن السؤاؿ التإب:  (4)يذكر العصيلي
كيف يكتسب اإلنساف اللغة وكيف يستعملها؟ ويتفرع عن ىذا السؤاؿ أسئلة أخرى، يسعى علم 

                                                           

1 - Richards, J.; Platt, J.; and Platt, H. Longman Dictionary of Language & 

Teaching and Applied Linguistics, 2nd  edition, Essex, UK: Longman. 1992. 

P.300. 

 .ٕٙص  علم اللغة النفسي، اٞنرجع السابق،نقاًل عن: الرتٗنة العربية  
 . ٕٚص  علم اللغة النفسي، اٞنرجع السابق، -ٕ

 .ٖٗص  اٞنرجع السابق، -ٖ

 .ٖٚ-ٖ٘ص  ق،اٞنرجع الساب - ٗ
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مثل: كيف يفهم اإلنساف الكالـ وكيف ينتجو؟ وما وظيفة  ،اللغة النفسي إٔب اإلجابة عنها
واعد العقلية ُب العمليات التواصلية؟ وما اآلليات العصبية اليت تتحكم ُب ذلك؟ وما اٞنشكالت الق

اليت تؤثر ُب اكتساب اللغة وفهمها واستعماٟنا؟ لذا فإف من أىم ٠ناالت ىذا العلم وموضوعاتو 
 ىا ُب النقاط اآلتية:إ٩ناز ٬نكن 

  .مكتوبة أـ منطوقة أكانت سواء اللغة، فهم -1

 .الكالـ إصدار أو للغة،ا استعماؿ -2

ـْ  أماً  لغة أكانت سواء ،اللغة اكتساب -3  .أجنبية أو اثنية لغة أ

 اليت اللغوية العيوب أو اٝنلقية، النطق كعيوب اللغوية واالضطراابت اٞنشكالت -4
 يرتبط ما أو البصر أو السمع أو النطق أعضاء من عضو إصابة نتيجة ٓندث
 .الدماغ ُب ةاللغ مراكز ُب أجهزة أو أعصاب من هبا

 ومشكالت مسائل من هبما يتعلق ما ودراسة اللغوية، والتعددية اللغوية الثنائية -5
 .الثانية أو األـ اللغات اكتساب ُب

 يتعلق وما والتقعيد، واالكتساب االستعماؿ حيث من الصم عند اإلشارة لغة -6
 .واجتماعية ونفسية لغوية ومشكالت قضاّي من هبا

عرض ومناقشة بعض  أسئلة البحث الثالثة من خالؿ اإلجابة عن اآلفإليكم و 
 ل.العرب القدماء بشكل مفصَّ  غويٌنعند اللوضوعات ىذا العلم م
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 أواًل: الفكر واللغة

: ميَّز هللا اإلنساف عن سائر اٜنيواانت ابلفكر، الذي جعلو مبدأ  (1)يقوؿ ابن خلدوف
ر ّنا ىو خارج عن ذاهتا، ّنا ركَّب هللا كمالو وهناية فضلو على الكائنات وشرفو. فاٜنيواانت تشع

فيها من اٜنواس الظاىرة: السمع والبصر والشم والذوؽ واللمس. ويزيد اإلنساف من بينها أنو يدرؾ 
اٝنارج عن ذاتو، الفكر الذي وراء حسو، وذلك بقوى جعلت لو ُب بطوف دماغو، ينتزع هبا صور 

ًا أخرى. والفكر ىو التصرؼ ُب تلك الصور اسوسات، و٩نوؿ بذىنو فيها، فيجرد منها صور 

 ٌُنُىَ وَعَجًََوراء اٜنس وجوالف الذىن فيها ابالنتزاع والرتكيب، وىو معىن األفئدة ُب قولو تعأب: "

 . واألفئدة ٗنع فؤاد، وىو ىنا الفكر. وىو على مراتب:(2)"حَذَئِفْاألًََ بسَصَثْاألًََ عََْاىغَّ

ة ُب اٝنارج ترتيبًا طبيعيًا أو وضعيًا ليقصد إيقاعها بقدرتو. )األؤب( تعقل األمور اٞنرتب
 وىذا الفكر أكثره تصورات. وىو العقل التمييزي الذي ٪نصل منافعو ومعاشو ويدفع مضاره.

)الثانية( الفكر الذي يفيد اآلراء واآلداب ُب معاملة أبناء جنسو وسياستهم. وأكثرىا 
 وىذا ىو اٞنسمى ابلعقل التجرييب. ،إٔب أف تتم الفائدة منهاتصديقات ٓنصل ابلتجربة شيئاً فشيئاً 

) الثالثة( الفكر الذي يفيد العلم أو الظن ّنطلوب وراء اٜنس ال يتعلق بو عمل. فهذا 
ىو العقل النظري. وىو تصورات وتصديقات تنتظم انتظامًا خاصًا على شروط خاصة، فتفيد 

                                                           

القاىرة، دار هنضة  الطبعة الثالثة، مقدمة ابن خلدوف، عبد الر٘نن بن دمحم، ٓنقيق: علي عبد الواحد واُب، - ٔ
  انظر، . وللمزيد عن عالقة اللغة ابلفكر، ٓٔٓٔ-ٛٓٓٔ، صٖاتريخ. جال مصر للطبع والنشر، 

حي وعلي شعباف. بًنوت: دار النهضة العربية، أسس تعلم اللغة وتعليمها، براوف، دوجالس، ترٗنة عبده الراج -
 .ٛٙٔ-٘ٙٔ ،ٜٗ-ٛٗـ. ص ٜٜٗٔ

 .ٖٕسورة تبارؾ:  - ٕ
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ٍب ينتظم مع غًنه فيفيد علومًا أَُخر كذلك. وغاية  معلومًا آخر من جنسها ُب التصور والتصديق،
إفادتو تصور الوجود على ما ىو عليو أبجناسو وفصولو وأسبابو وعللو، فيكمل الفكر بذلك ُب 

 حقيقتو ويصًن عقاًل ١نضاً ونفساً مدركة، وىو معىن اٜنقيقة اإلنسانية. 

حظ أتثُّر تشومسكي هبذه نل ،من خالؿ ىذا الشرح ٞنفهـو الفكر واللغة عند ابن خلدوف
وذلك من خالؿ نظرتو اٝناصة إٔب اللغة. ولكي نربىن على صحة ىذا الرأي، ىاكم  ،الفكرة

 األدلة التالية:

نقاًل عن تشومسكي: إف اللغة اإلنسانية ىي اٞنفتاح ٞنعرفة عقل  (1)أواًل: يقوؿ العصيلي
لتفكًن والذكاء، وبقدرتو على اللغة، اإلنساف وتفكًنه. فاإلنساف ٫نتلف عن اٜنيواف بقدرتو على ا

وليس من اٞنعقوؿ أف تكوف اللغة هبذه األ٨نية ٍب  ،اليت ىي أىم اٛنوانب اٜنيوية ُب نشاط اإلنساف
 تتحوؿ إٔب ٠نرد تراكيب شكلية ٠نردة من اٞنعىن، كما يرى الوصفيوف والسلوكيوف.

ة اليت سادت القرف السابع اثنياً: لقد أتثر تشومسكي آبراء اٞندرسة الفلسفية العقالني
ولقد أتثر ديكارت ّندرسة ابن رشد ُب  -الفيلسوؼ ديكارت من أشهر أعالمهاعشر واليت كاف 

ولذلك فقد كانت آراؤه عن طبيعة اللغة عميقة ومناقضة ٕنامًا للسطحية اليت ٕنيزت  -ىذا اجملاؿ
لك أتثره هبمبولت الذي ربط هبا آراء أسالفو اٞنباشرين ُب النصف األوؿ من القرف اٜنإب، وكذ

 . (2)اللغة ابلعقل

                                                           

النظرّيت اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية، العصيلي، عبدالعزيز بن ابراىيم، الرّيض: مطابع التقنية  -ٔ
 ة.النظرية اٞنعرفية الفطريانظر أدانه، . و ٖٚـ. ص ٜٜٜٔىػ ٕٓٗٔلألوفست، 

  للمزيد انظر،وما بعدىا. و  ٜ٘علم النفس اللغوي، السيد، ص  - ٕ
 . ٖٚالنظرّيت اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية، العصيلي، ص  -
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 ،اثلثاً: إف فوف ٨نبولت أتثر ابٞنستعرب سلفسرت دي ساسي الذي كاف ضليعًا ابلعربية
... من علـو اللغة اٞنستعِرب سلفسرت دي ساسي "كاف متضلعاً ف إ: (1)حيث يقوؿ اٞنوسى

و إٔب الفرنسية من كتب النحو والتجويد العربية". و"ما أنتجو من الدراسات ُب ٥نو العربية وما ترٗن
ال أبس بو مفاىيم ومناىج النحاة العرب". ودي ساسي  القد٬نة يدؿ بوضوح على أنو أدرؾ إدراكاً 
"وأىم شيء اكتسبو ىؤالء من دروس دي ساسي  ... ،"ىو الذي كّوف... فوف ىومبولت" وغًنه

ألخرى على اٞنفاىيم اللغوية والنحوية ىو اطالعهم من خالؿ دراستهم للعربية واللغات السامية ا
التقليدية، وكذلك كاف األمر ابلنسبة للنحو العربية اليت كانت تنقصهم ُب ثقافتهم الفيلولوجية 

ّنبادئ النحو الوصفي التعليلي. وىو ٬نثل ُب زمانو ذلك  والصوتيات". وكاف دي ساسي "متشبعاً 
لثالث عشر من طريق جيمس ىارس وسنكتيوس اٞنذىب الذي تناقلو عدد من العلماء منذ القرف ا

"وتال دي  ..اإلسبا٘ب عن النحاة العرب مباشرة أو عن لغويي السكوالستيك عن فالسفة العرب".
  .ساسي ُب العمل هبذه اٞنبادئ تلميذه فوف ىومبولت"

 اثنياً: اللغة توقيف أم اصطالح

ي توقيف ووحي وإٟناـ أـ ىل ىوقالوا: اللغة ٓندث اللغويوف العرب القدامى عن ظاىرة 
ومن بٌن ىؤالء األعالـ الذين ُنثوا ُب ىذه الظاىرة وأولوىا عناية   ىي اصطالح وتواضع وتواطؤ؟

                                                                                                                                                            

نظرية التقدير عند النحاة العرب واٞنسلمٌن وأثرىا ُب ٥ناة الغرب اٞنعاصرين تشومسكي ٠ندد النحو العريب:  -
 .اٞنرجع السابق  ،اف عليجاسم، جاسم علي و جاسم، زيد

نظرية النحو العريب ُب ضوء مناىج النظر النحوي اٜنديث: اٞنوسى، هناد، ال طبعة، بًنوت: اٞنؤسسة العربية  -ٔ
 انظر أيضاً، . و ٘٘-ٗ٘ص  ـ.ٜٓٛٔللدراسات والنشر، 

لرتاث العريب ٠نلة اجاسم، جاسم علي. أتثًن اٝنليل بن أ٘ند الفراىيدي واٛنرجا٘ب ُب نظرية تشومسكي.  -
 .ٕٛ-ٜٙص  ـ.ٜٕٓٓ ، السنة التاسعة والعشروف،ٙٔٔبدمشق، العدد 
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 ٌُنََُيَّب عٍَََِّيَُِّ ٌََُّرُعيِّإذ يقوؿ ُب تفسًن قولو تعأب: " ،(1)كبًنة ُب مؤلفاهتم القيمة الز٢نشري

ل، أو ٣نا قعالعلم إٟناـ من هللا ومكتسب ابل ف ىذا" إ اهللُ ٌُنََُيَّب عٍَََِّ . فقولو عز وجل "(2)"اهللُ

 .عرّفكم أف تعلموه

ىذه الظاىرة بقولو: إف لغة العرب توقيف. ودليل ذلك قولو جّل  (3)يشرح ابن فارسو 

 . فكاف ابن عباس يقوؿ: عّلمو األٚناء كلها، وىي ىذه اليت(4)"بيَيَّمُ بءَََعْاألَ ًَآدَ يٌََّعًََثناؤه: "

والذي  يتعارفها الناس من: دابة، وأرض، وسهل، وجبل، و٘نار، وأشباه ذلك من األمم وغًنىا.
نذىب إليو ُب ذلك ما ذكرانه عن ابن عباس. فإف قاؿ قائل: لوكاف ذلك كما تذىب إليو لقاؿ: 

ألف  ،، أو اٞنالئكة" ُعِلم أف ذلك ألعياف بين آدـٌْعَشَضَيُ". فلما قاؿ: "بيَضَشًَ عَضَيُِ َّ أَشَعَ ٌَّثُ"

موضوع الكناية ُب كالـ العرب أف يقاؿ ٞنا يعقل: "عرضهم"، وٞنا ال يعقل: "عرضها"، أو 
 "عرضهّن". 

حيث يقوؿ: "فقوي ُب نفسي اعتقاد كوهنا  ،إٔب ىذا الرأي كذلك (5)ويذىب ابن جين
 توقيفاً من هللا سبحانو، وأهنا وحي".

                                                           

الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل ُب وجوه التأويل، ٓنقيق وتعليق ودراسة:عادؿ أ٘ند  -ٔ
 دىا.وما بع ٜٚٔ، ص ٕـ. جٜٜٛٔعبد اٞنوجود وعلي دمحم معوض، الطبعة األؤب، الرّيض: مكتبة العبيكاف، 

 .ٗسورة اٞنائدة:  -ٕ
الصاحيب ُب فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب ُب كالمها، علق عليو ووضع حواشيو: أ٘ند حسن  -ٖ

 . ٖٔـ. صٜٜٚٔبسج، الطبعة األؤب، بًنوت: دار الكتب العلمية، 

 . ٖٔسورة البقرة: -ٗ

 .ٚٗ، صٔـ. جٕٜ٘ٔر الكتاب العريب، اٝنصائص، ٓنقيق: دمحم علي النجار، اٛنزء األوؿ، بًنوت: دا -٘
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 حيث يقوؿ:(1)فمنهم: اٝنفاجيوأما الذين يروف أهنا اصطالح وتواضع 

"والصحيح أف أصل اللغات مواضعة، وليس بتوقيف، وإ٧نا أوجب ذلك ألف توقيفو تعأب 
يفتقر إٔب االضطرار إٔب قصده والتكليف ٬ننع من ذلك، وإ٧نا افتقر إٔب االضطرار إٔب قصده ألنو 

ف هبذا الكالـ إشارة إٔب إف أحدث كالماً ٓب يعلم أنو قد أراد بعض اٞنسميات دوف بعض، ولو اقرت 
مسمى دوف غًنه، ألان ال نعلم توجو الكالـ إٔب ما توجهت اإلشارة إليو، وإ٧نا يعلم ذلك بعضنا 
من بعض ابالضطرار إٔب قصده، ؤنصص اإلشارة َنهة اٞنشار إليو ال يعلم هبا ىل االسم للجسم، 

بيننا، وخاطبنا القدٙب تعأب هبا، علمنا أو للونو، أو لغًن ذلك من أحوالو، وأما إذا تقدمت اٞنواضعة 
مراده، ٞنطابقة تلك اللغة، وقد ٩نوز فيما يعدُّ أصل اللغات أف يكوف توقيفًا منو تعأب، لتقدـ لغة 

على  ،(2)"بيَيَّمُ بءَََعْاألَ ًَآدَ يٌََّعًََ عن التوقيف يفهم هبا اٞنقصود، وقد ٘نل أىل العلم قولو تعأب: "

آدـ عليو السالـ وبٌن اٞنالئكة على لغة سالفة ٣نن خاطبو هللا تعأب على  مواضعة تقدمت بٌن
 تلك اللغة، وعّلمو األٚناء، ولوال تقدـ لغة ٓب يفهم عنو عّز اٚنو".

حجج الفريقٌن إبسهاب. وعرض رأيو من خالؿ ذلك ُب ىذه  (3)السيوطيولقد عرض 
 القضية. فمن أراد الزّيدة فليعد إٔب ذلك اٞنصدر.

القضية ىي من القضاّي اليت طُرَِحت ونُوِقَشت ُب علم اللغة النفسي اٜنديث   وىذه
مسائل علم  اللغة النفسي البحث عن أصل  منُب ىذا الصدد: "إف  (4)يقوؿ السيد ،كذلك

                                                           

 . ٜٗ-ٛٗـ. صٕٜٛٔسر الفصاحة، الطبعة األؤب، بًنوت: دار الكتب العلمية،  -ٔ
 . ٖٔ:سورة البقرة -ٕ

طبعة، بًنوت: دار  الاٞنزىر ُب علـو اللغة وأنواعها، شرحو وضبطو وصححو: دمحم أ٘ند جاد اٞنؤب وغًنه،  -ٖ
 . ٕٓ-ٛ، صٔر والتوزيع، ال اتريخ. جاٛنيل و دار الفكر للطباعة والنش

 .ٛعلم النفس اللغوي، السيد، ص  -ٗ
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ىل ىي توقيف أـ اصطالح؟ ويستشهد بتشارلز ىوكت األمريكي الذي يقوؿ: حاوؿ  ،اللغة
نتيجة أُناثو أف أىم ٚنات ىذه اللغة أهنا اصطالحية أو دراسة خصائص لغة اإلنساف فألفى 

تواضعية ّنعىن أف الناس ىم الذين يتفقوف فيما بينهم على تسمية األشياء ووضع اٞنصطلحات 
اللغوية، وأف مفردات اللغة اإلنسانية تشًن إٔب أشياء ١نسوسة ُب عآب الواقع، وإٔب األفعاؿ اليت 

خلوقات كما أهنا تعرب عن األفكار الذىنية اجملردة، وأف اٝنلف يؤديها اإلنساف أو غًنه من اٞن
يتوارثها عن السلف، وتشًن إٔب أشياء وأحداث بعيدة عن اٞنتكلم زماانً ومكاانً، إضافة إٔب أف لغة 

 البشر تتسم ابلقدرة على اٝنلق واالبتكار".

والدليل على يرى صاحب ىذا البحث، أف اللغة توقيف ووحي من هللا سبحانو وتعأب، و 
وٟنذا ٤ند الفصيح  ،أف هللا علم اإلنساف ما ٓب يعلم، ويهبها ٞنن يشاء ويصرفها عمن يشاء ،ذلك

ولو كانت مواضعة، وأهنا من عند البشر، كما يقوؿ اٝنفاجي  ،الطليق اللساف، و٤ند األبكم األصم
قيف وإٟناـ ومنحة وىذا يقوي االعتقاد أبهنا تو  ،وتشارلز ىوكت وغًن٨نا ٞنا وجد إنساف أخرس

 .سبحانو وتعأب وىبة رابنية من العلي القدير

 : اكتساب اللغةاثلثاً 

من اٞنوضوعات اٞنهمة جدًا اليت يهتم هبا علم اللغة النفسي اٜنديث اىتمامًا ابلغًا ُب 
ي القرف العشرين ظاىرة اكتساب اللغة )األـ واألجنبية/أو الثانية(، والنظرّيت اليت تفسرىا. وفيما يل

 سوؼ نبٌن آراء العلماء العرب ُب ىذه الظاىرة وأتثًنىم ُب علماء اللغة اٞنعاصرين.

إف اللغويٌن العرب القدامى ٓندثوا عن ظاىرة اكتساب اللغة )األـ والثانية( ُب موسوعاهتم 
العلمية القيمة منذ اثين عشر قراًن تقريباً، ومن بٌن ىؤالء الذين ٓندثوا عن ىذه الظاىرة عند 



21 

 

 

، حيث يقوؿ: "واٞنيم والباء أّوُؿ ما يتهّيأ ُب أفواه األطفاؿ، كقوٟنم: ماما، (1)طفاؿ اٛناحظاأل
 ألهنما خارجاف من عمل اللساف، وإ٧نا يظهراف ابلتقاء الشفتٌن".  ،واباب

فهذاف اٜنرفاف ٨نا أوؿ ما ينطقهما األطفاؿ عند اكتساهبم أصوات اللغة ابإلضافة إٔب 
وأهنما أسهل اٜنروؼ عليهم، لكوهنما ال ٪نتاجاف إٔب فعل  ،ظة والدهتماأللف الذي ينطقونو ٜن
 ُب النطق ُب مستهل اكتساهبم للغة. ثقيالً عليهم -عادة  -اللساف الذي يكوف 

: ظػػػاىرة اكتسػػػاب اللغػػػة الثانيػػػة ُب وقػػػت (2)ومػػػن الظػػػواىر األخػػػرى الػػػيت عاٛنهػػػا اٛنػػػاحظ
 - ""Interlanguageُب اللغػػة اٞنرحليػػة أو الوسػػطى  -ويُطلَػػُق علػػى ىػػذه الظػػاىرة  ،متػػأخر مػػن العمػػر

بشػكل صػحيح الثانيػة : وىو أف الكبًن ال يستطيع أف يكتسػب اللغػة "Fossilization الَتَحجُّراسم "
فأمػػػا حػػػروؼ الكػػػالـِ فػػػإف ُحكَمهػػػا إذا ٕنكنػػػت ُب األلسػػػنة "وٟنػػػذا تػػػراه يقػػػوؿ:  ،مهمػػػا حػػػاوؿ ذلػػػك

ْند ي إذا ُجِلَب كبًناً فإنو ال يستطيع إال أف ٩نعَل اٛنػيَم زاّيً ولػو خالُؼ ىذا اٜنكم. أال ترى أف السِّ
ـَ ُب ُعليا ٕنيم، وُب ُسفَلى قيس، وبٌن عَ  . وكػذلك النػََّبطػيُّ الُقػحُّ خػالُؼ ُجز ىوازَف، ٙنسٌن عامػاً أقا

أراد أف يقػػوؿ: َزوَرؽ.  اٞنِغػػالؽ الػػذي َنَشػػأَ ُب بػػالد النػَّػػَبط، ألفَّ النػََّبطػػيَّ الُقػػحَّ ٩نعػػل الػػزَّاَي سػػيناً، فػػإذا
قاؿ: َسْورؽ. و٩نعل العٌن ٨نزة، فإذا أراد أف يقػوؿ ُمْشػَمِعّل، قػاؿ: ُمْشػَمِئّل. والنخػاس ٬نػتحن لسػاَف 
اٛنارية إذا ظنَّ أهنا رومية وأىُلها يزعموف أهنا مولدة أبف تقوؿ: انعمػة، أو تقػوؿ  ػس ثػالث مػرَّات 

 .متواليات"

                                                           

الطبعة السابعة، مكتبة السالـ دمحم ىاروف،  عبد :البياف والتبيٌن، اٛناحظ، أبو عثماف عمرو بن ُنر، ٓنقيق -ٔ
 .ٕٙ، ص ٔـ. جٜٜٛٔ، اٝنا٤ني ابلقاىرة

 .ٓٚ، صٔج اٞنصدر السابق، -ٕ
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اكتسابو النطق السػليم للغػة ألنػو: "مػك تػرؾ  ائلػو علػى السبب ُب عدـ  (1)ويبٌن اٛناحظ
حاٟنػػا، ولسػػانو علػػى سػػجيتو، كػػاف مقصػػوراً بعػػادة اٞننشػػأ علػػى الشػػكل الػػذي ٓب يػػزؿ فيػػو". فاٛنػػاحظ 
يبػػٌن لنػػا أتثػػًن اللغػػة األـ ُب اكتسػػاب وتعلػػم اللغػػة األجنبيػػة أو الثانيػػة ُب اٞنراحػػل اٞنتػػأخرة مػػن العمػػر 

 .  عند اٞنتعلمٌن األجانب

يقوؿ: إف  (2)وىا ىو اٜنمدا٘ب ،ىذه الظاىرة أيضاً  ولقد عاِب علم اللغة النفسي اٜنديث
التعرض اٞنتأخر للغة قد يكوف جيداً, وأف الناس يتعلموهنا بشكل سليم، ولكن اعرتض بعض 

 ،وقد جاءت بعض االعرتاضات مستندة إٔب رواّيت أو قصص واقعية ،الباحثٌن على ىذه النتائج
الناس، أو تعرفوف أنتم أانساً، تعلموا لغة اثنية ُب كربىم وأبدعوا فيها )فقد كتب  فقد يعرؼ

األديب ذائع الصيت جوزيف كونراد ابإل٤نليزية بعد أف تعلمها على كرب...(. ولكن أصحاب ىذه 
النظرية يردوف على ذلك ابلقوؿ: إف نظريتهم تدور حوؿ عامة الناس، وال يقاس على عدد قليل 

عٌن النابغٌن... ولكن من النادر جدًا أف يتعلم الشخص لغة اثنية بعد الشباب بطالقة من اٞنبد
تشبو طالقة أصحاب اللغة األصليٌن، وعندما يشاىد الناس مثل ىذه اٜنالة اٝناصة، فهم 
يتحدثوف عنها إبعجاب ودىشة كبًنين. فكبًن السن الذي يتعلم لغة جديدة إ٧نا ٕننعو عاداتو 

لفظ والقواعد ُب لغتو القد٬نة من االعتياد على العادات اٛنديدة... وىذا ما يؤكده الراسخة ُب الت

                                                           

 انظر، . وللمزيد عن ظاىرة التحجر ٓٚ، صٔاٞنصدر السابق، ج -ٔ
- Jassem, Jassem Ali. Study on Second Language Learners of Arabic: An Error 

Analysis Approach. Kuala Lumpur: A.S.Noordeen, 2000. P.85. و 
٠نلة جامعة أـ القرى التحجر ُب لغة متعلمي اللغة العربية الناطقٌن بغًنىا، العصيلي، عبدالعزيز بن ابراىيم،  -

 ىػ.ٕٙٗٔ، ربيع اآلخر، ٖٖ، ـٔلعلـو الشريعة واللغة العربية وآداهبا، ج

 علم نفس اللغة من منظور معرُب، اٜنمدا٘ب، موفق، الطبعة الثانية، عماف: دار اٞنسًنة للنشر والتوزيع -ٕ
 . ٕٓٓـ. ص ٕٚٓٓوالطباعة، 
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بقولو: " إف الدارسٌن بعد سن البلوغ ال يصلوف إٔب نطق طبيعي للغة األجنبية ُب األغلب  (1)براوف
 قريباً.األعم". إف ىذه اآلراء حوؿ اكتساب اللغة الثانية تؤكد ما قالو اٛناحظ منذ اثين عشر قرانً ت

يتبٌن لنا ىنا أ٨نية ما قالو اٛناحظ ُب ىذا اٞنوضوع: إف اكتساب اللغة ُب مرحلة الطفولة 
أسرع وأفيد للمرء من أف يتعلمها ُب الكرب، ويضرب لذلك مثاًل ابلرجل السندي الذي تعلم اللغة 

قي ولو ب ،العربية ُب مرحلة عمرية متأخرة، فهو ال يستطيع أف ينطق اٜنروؼ بشكل صحيح
وىذا ما أكدتو الدراسات اللغوية النفسية اٜنديثة  ،ٙنسٌن عامًا بٌن ظهرا٘ب العرب الفصحاء

 براوف أعاله(. :)انظر

 وىناؾ ثالث نظرّيت حديثة تطرقت لتفسًن اكتساب اللغة عند اإلنساف، وىي كمايلي:

يقوؿ عن  حيث (2)أواًل: النظرية السلوكية: و٬نثلها ُب تراثنا اللغوي القدٙب ابن فارس
اكتساب اللغة األـ عند األطفاؿ أبهنا: "تؤخذ اللغُة اعتيادًا كالصيب العريّب يسمع أبويو وغًن٨نا، 

وتؤخذ تلقُّنًا من ملّقن، وتؤخذ ٚناعًا من الرواة الثقات  ،فهو أيخذ اللغة عنهم على مر األوقات
 ذوي الصدؽ واألمانة، ويُػتَّقى اٞنظنوف". 

فاٞنتكلم من العرب حٌن كانت : "(3)َدعِّمو قوؿ ابن خلدوف أيضاً يعّزُِز ىذا الرأي ويُ و 
ملكة اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كالـ أىل جيلو وأساليبهم ُب ٢ناطباهتم وكيفية تعبًنىم عن 
مقاصدىم كما يسمع الصيب استعماؿ اٞنفردات ُب معانيها، فيلقنها أواًل، ٍب يسمع الرتاكيب 

 ال يزاؿ ٚناعهم لذلك يتجدد ُب كل ٜنظة ومن كل متكلم، واستعمالو بعدىا فيلقنها كذلك، ٍب

                                                           

 .ٙٙص اٞنرجع السابق، الراجحي وعلي شعباف. أسس تعلم اللغة وتعليمها، براوف، ترٗنة عبده  -ٔ

 . ٖٗالصاحيب ُب فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب ُب كالمها، ص -ٕ

 وما بعدىا. ٕٛٚٔ، صٖج اٞنصدر السابق،مقدمة ابن خلدوف،  -ٖ
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يتكرر، إٔب أف يصًن ذلك ملكة وصفة راسخة، ويكوف كأحدىم. ىكذا تصًنت األلسن واللغات 
 . "من جيل إٔب جيل وتعلمها العجم واألطفاؿ

 ،تؤكدهفالنظرية السلوكية ُب علم اللغة النفسي اٜنديث أتخذ هبذا الرأي وتنتصر لو و 
: "... فإف اٞنبدأ األساس الذي اعتمدت عليو ىذه النظرية ُب اكتساب (1)حيث يقوؿ العصيلي

اللغة األـ ىو أف الطفل يولد وعقلو صفحة بيضاء، خالية من اٞنعلومات اللغوية، وأف البيئة اليت 
اف واألقراف، ينشأ فيها تسطر ُب ىذه الصفحة ما تشاء، سواء أكانت بيئة طبعية كالوالدين واإلخو 

ويرى أصحاب ىذه  ،(2)أـ بيئة تعليمية تربوية كاٞندرسة ّنا فيها من معلمٌن وبرامج ومناىج
النظرية أف الطفل يكتسب اللغة ابلسماع والتلقٌن والتدريب واٞنراف، ويعتمد على التقليد اعتماداً  

حٌن  –خطائو اللغوية كلياً، وقد يلجأ إٔب القياس أحياانً، ويؤمنوف أبف تصويب ايطٌن بو أل
 ".(3)يعدؿ من سلوكو اللغوي، ويقوده إٔب اكتساب لغة سليمة صحيحة –الوقوع فيها 

يتضح لنا من خالؿ رأي ىذه النظرية السلوكية اٜنديثة أتثرىا برأيي ابن فارس وابن 
 من أف اللغة تكتسب ابلسماع والتلقٌن والتمرين وااكاة. ،خلدوف ُب ىذا اجملاؿ

ف اإلنساف جاىل إ حيث يقوؿ: ،(4)النظرية اٞنعرفية الفطرية: و٬نثلها ابن خلدوف اثنياً:
. وقد ميز هللا تعأب اإلنساف عن اٜنيواف ابلفكر. وىذا الفكر إ٧نا ٪نصل لو ابلذات عآب ابلكسب
فهو قبل التمييز خلو من العلم ابٛنملة، معدود من  ،ويبدأ من التمييز ،بعد كماؿ اٜنيوانية فيو

يواانت، الحق ّنبدئو ُب التكوين من النطفة والعلقة واٞنضغة، وما حصل لو بعد ذلك فهو ّنا اٜن
                                                           

 .ٕٛٗعلم اللغة النفسي، ص -ٔ

2- Skinner, B. F. Verbal Behavior, New York: Appleton Century Crofts, 1957. 

نظرّيت التعلم: دراسة مقارنة، غازدا، جورج وكورسيين، ر٬نوند، ترٗنة علي حسٌن حجاج وعطية ١نمود  -ٖ
 ىػ. ٗٓٗٔىنا، الكويت: عآب اٞنعرفة،  

 .ٛٔٓٔ-ٚٔٓٔ، صٖمقدمة ابن خلدوف، ج -ٗ
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 ٌُنُىَ وَعَجًََ جعل هللا لو من مدارؾ اٜنس واألفئدة اليت ىي الفكر. قاؿ تعأب ُب االمتناف علينا: "

مييز ىيوٕب فقط ٛنهلو َنميع اٞنعارؼ، فهو ُب اٜنالة األؤب قبل الت ،(1)" حَذَئِفْاألًََ بسَصَثْاألًََ عََْاىغَّ

وانظر إٔب قولو  ،ٍب تستكمل صورتو ابلعلم الذي يكتسبو آبالتو، فتكمل ذاتو اإلنسانية ُب وجودىا

 ٌَيَّعَ ،ٌِيَقَبىثِ ٌَيَُّ عَزِاىَّ ،ًُشَمْاألَ لَثُّسَأ ًَشَقْاِ ،قٍيَعَ ٍِِْ بَُغَّْاإلِ قَيَخَ ،قَيَُ خَزِاىَّ لَثِّسَ ٌِبعْأ ثِشَقْاِتعأب: "

فقد   ،أي أكسبو من العلم مآب يكن حاصاًل لو بعد أف كاف علقة ومضغة. (2)"ٌْيَعَّْ ٌْبىٍََ بَُغَّْاإلِ

، وأشارت إليو اآلية الكر٬نة كشفت لنا طبيعُتو وذاتُو ما ىو عليو من اٛنهل الذاٌب والعلم الكسيب
ُب أوؿ  حالتاىا الفطرية والكسبيةنية و تقرر فيو االمتناف عليو أبوؿ مراتب وجوده وىي اإلنسا

 التنزيل ومبدأ الوحي.

فالنظرية اٞنعرفية الفطرية ُب علم اللغة النفسي اٜنديث اليت يتزعمها تشومسكي ترى رأي 
وىو أف اللغة فطرة خاصة ابإلنساف دوف غًنه من اٞنخلوقات، وأف  ،ابن خلدوف وأتخذ بو

منذ والدتو، وأف أي طفل يولد ُب بيئة بشرية معينة سوؼ اكتساهبا فطرة وقدرة عقلية مغروسة فيو 
يكتسب لغة ىذه البيئة اليت يعيش فيها، بغض النظر عن مستواه التعليمي واالجتماعي، مآب يكن 

 –مصااًب أبمراض أو عاىات عقلية ٕننعو من تلقي اللغة أو فهمها أو استعماٟنا. واللغة اإلنساف 
كما   –كتسب ابلتقليد والتلقٌن والتعليم واٞنراف واٞنمارسة وحسب ليست سلوكًا ي –هبذا اٞنفهـو 

 .(3)وإ٧نا  ىي فطرة عقلية معرفية  –يعتقد السلوكيوف 

                                                           

 . ٖٕسورة تبارؾ:  -ٔ
 . ٘سورة العلق: -ٕ

  انظر أيضاً، بعدىا. و  وما ٕٔ٘علم اللغة النفسي، العصيلي، ص -ٖ
 . ٔٛالنظرّيت اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية، العصيلي، ص -
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ُب ىذا اجملاؿ: "إف جزءًا من القدرة على تعلم  (1)وابإلضافة إٔب ذلك، يقوؿ اٜنمدا٘ب
اتٌن اٞنقولتٌن: اللغة فطرية اللغة فطري، وُب الوقت نفسو البد وأف اللغة متعلمة. كيف نوفق بٌن ى

واللغة متعلمة؟ إف اكتساب اللغة شأنو شأف العمليات النمائية لدى اٜنيواانت كافة، يتضمن 
تعليمًا ٫نضع بشدة لشروط بيولوجية تسًنِّ النمو ُب مسارات ١نددة تقررىا ميوؿ ومؤىالت 

 يتكلم العربية ابلفطرة، وال وقدرات معينة ٪نملها الفرد وراثياً. من الواضح أف الطفل العريب ال
 وعلينا أف نتعلم اللغة اليت نتحدث هبا". انتهى.  ،الطفل الربتغإب يتكلم الربتغالية ابلفطرة

أي إف اإلنساف يتعلم اللغة ويكتسبها بعد الوالدة من خالؿ ايط والوسط االجتماعي 
 الذي يعيش فيو، ّنا زوده هللا من أجهزة النطق والكالـ.

اللغة تكتسب حيث تقوؿ: إف  ،ىذا الرأي ُب حديثها عن اكتساب اللغة (2)عطيةوتؤكد 
: فإف أي طفل يولد من أبوين عربيٌن مثاًل وينشأ ويتعلم اللغة بعيداً وتتعلم، ال أثر للوراثة فيها

نشأ عنهما ُب بيئة أخرى ولتكن فرنسية مثاًل، أو أٞنانية، فإنو حتماً ينطق لغة ىاتٌن البيئتٌن اللتٌن 
 فيهما بطالقة واضحة وكأنو ولد من أبوين أجنبيٌن فعاًل.

ٌ نُبرِيٌٍََُِّ أُطُِ ثُنٌُ ٍِجَشَخْأَ اهللًَُفاكتساب اللغة إذف أيٌب بعد الوالدة, وكما قاؿ تعأب: "

. أي أف هللا سبحانو وتعأب (3)"ًَُشُنُشٌْ رَنُيَّعَحَ ىَذَئِفْاألَبسَ ًَصَثْاألَعَ ًََْاىغَّ ٌُنُىَ وَعَجَئبً ًَْْشَ ٌََُُيَعْال رَ

وىي  ،أخرجكم من أرحاـ أمهاتكم أطفااًل ال تعلموف شيئاً، وأوجد فيكم وسائل العلم واإلدراؾ

                                                           

 .ٙٛٔ-٘ٛٔعلم نفس اللغة من منظور معرُب، اٜنمدا٘ب، اٞنرجع السابق، ص  -ٔ
 .ٕٙعلم النفس اللغوي، عطية، ص  -ٕ

 .ٛٚسورة النحل:  -ٖ
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السمع والبصر والقلوب، لتؤمنوا اب عن يقٌن وعلم اتـ. وتشكروه على نعمائو ابستعماؿ كل 
 .(1)عضو من أعضائكم فيما خلق لو من خًن

حيث  ،ف التعليم كسيب و٪نصل للمرء بعد الوالدةأب: ىذا القوؿ (2)وفولقد أكد ابن خلد
وذلك أف اٜنذؽ ُب العلم والتفنن فيو واالستيالء عليو إ٧نا ىو ُنصوؿ مَلَكة ُب اإلحاطة :"يقوؿ

ّنبادئو وقواعده والوقوؼ على مسائلو واستنباط فروعو من أصولو. وما ٓب ٓنصل ىذه اٞنلكة ٓب يكن 
وىذه اٞنلكة ىي غًن الفهم والوعي، ألان ٤ند فهم اٞنسألة الواحدة  ،ٞنتناوؿ حاصالً اٜنذؽ ُب ذلك ا

من الفن الواحد ووعيها مشرتكاً بٌن من شدا ُب ذلك الفن وبٌن من ىو مبتدئ فيو، وبٌن العامي 
 ،االذي ٓب ٪نصل علمًا وبٌن العآب النحرير. واٞنلكة إ٧نا ىي للعآب أو الشادي ُب الفنوف دوف سوا٨ن

واٞنلكات كلها جسمانية سواء كانت ُب البدف أو ُب  ،فدؿ على أف ىذه اٞنلكة غًن الفهم والوعي
 فتفتقر إٔب التعليم". ،لها ١نسوسةواٛنسمانيات ك ،سابمن الفكر وغًنه كاٜن الدماغ

نتج من ىذه النظرية اٞنعرفية الفطرية اٜنديثة، أف ما جاءت بو من أفكار ُب ىذا تسن
اللغة ملكة لسانية ُب نظم الكالـ  :"...(3)ا يعتمد على آراء ابن خلدوف حيث يقوؿاٞنضمار إ٧ن
ٓنصل ّنمارسة كالـ ىذه اٞنلكة إ٧نا و  ،وطبعهنا ِجِبلَّة ُب ابدئ األمر أظهرت فورسخت  ٕنكنت

ومثالو لو فرضنا صبياً من صبياهنم نشأ وريبَ ُب  ،العرب وتكرره على السمع والتفطن ٝنواص تركيبو
وليس من  ،جيلهم فإنو يتعلم لغتهم و٪ُنِكُم شأف اإلعراب والبالغة فيها حك تستوٕب على غايتها

لك ٓنصل ىذه اٞنلكة وكذ ،العلم القانو٘ب ُب شيء، وإ٧نا ىو ُنصوؿ ىذه اٞنلكة ُب لسانو ونطقو

                                                           

بًنوت: دار الفكر  ،خروف، الطبعة الثالثة، دمشق: دار الفكراٞنوسوعة القرآنية اٞنيسرة، الزحيلي، وىبة، وآ -ٔ
 .ٕٙٚ. صٕٗٓٓاٞنعاصر، 

 .ٕٗٓٔ-ٜٔٓٔ، صٖمقدمة ابن خلدوف، ج -ٕ
 وما بعدىا. ٜٕٛٔ، صٖمقدمة ابن خلدوف، ج -ٖ
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ل اٞن لكة ٞنن بعد ذلك اٛنيل ُنفظ كالمهم وأشعارىم وخطبهم واٞنداومة على ذلك ُنيث ٪ُنَصِّ
 والقوانٌن ّنعزؿ عن ىذا".  ،ويصًن كواحد ٣نن نشأ ُب جيلهم وَريبَ بٌن أجياٟنم

يريد ابن خلدوف أف يقوؿ: إف ملكة اللغة عند اإلنساف ليست وراثية أو طبيعية، ولكنها 
ٓنتاج إٔب ٣نارسة وتدريب وحفظ لكالـ أىل اللغة حك يصبح الناطق هبا كأنو واحد منهم. وىذا 

و تشومسكي من أف اللغة فطرة خاصة ابإلنساف، وأف اكتساهبا فطرة وقدرة عقلية ما اندى ب
 مغروسة فيو منذ الوالدة.

عن  اثلثاً: النظرية الوظيفية: تبحث النظرية الوظيفية ُب علم اللغة النفسي اٜنديث
ن اٛنوانب اليت كالذاكرة، واإلدراؾ، والفكر، والعاطفة، واٞنعىن، وغًنىا م ،اٛنوانب اٞنعرفية اٜنقيقية

 .(1)تتكامل لتكوف اٞنعىن والوظيفة اللغوية، وٓنقق اٟندؼ اٜنقيقي من الكالـ وىو التواصل

ونستطيع أف نتحسس خيوط ىذه النظرية ومبادئها وأسسها ُب الرتاث العريب من خالؿ 
 ، حيث يقوؿ: (2)حديث اٛنرجا٘ب عن نظرية النظم

وسائر ما ٩نري ٠نراىا، ٣نا يُفرد فيو اللفُظ ابلنعت "ومن اٞنعلـو أف ال معىن ٟنذه العبارات 
والصفة، ويُنسب فيو الفضُل واٞنِزيَُّة إليو دوف اٞنعىن غًن وصف الكالـ ُنسن الداللة وٕنامها فيما 
لو كانت داللة... فينبغي أف يُنظر إٔب الكلمة قبل دخوٟنا ُب التأليف، وقبل أف تصًن إٔب الصورة 

ُم إخباراً وأمراً وهنياً واستخباراً وتعجباً، وتُػَؤدَِّي ُب اٛنملة معىًن من اٞنعا٘ب اليت ال اليت هبا يكوف الَكلِ 
سبيل إٔب إفادهتا إال بضم كلمة إٔب كلمة، وبناء لفظة على لفظة، ىل يتصور أف يكوف بٌن 

على  اللفظتٌن تفاضل ُب الدِّاللة حك تكوف ىذه أَدؿَّ على معناىا الذي ُوضعت لو من صاحبتها
                                                           

 . ٕ٘٘علم اللغة النفسي، العصيلي، ص -ٔ

ه وعلق عليو: أبو فهر ١نمود دمحم شاكر، دالئل اإلعجاز، اٛنرجا٘ب، عبد القاىر بن عبد الر٘نن بن دمحم، قرأ -ٕ
 .ٙٗ-ٖٗال طبعة، القاىرة: مكتبة اٝنا٤ني للطباعة والنشر والتوزيع، ال اتريخ. ص 
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، إال وىو يعترب مكاهنا من ’ىذه اللفظة فصيحةٌ ‘ما ىي َموسومة بو... وىل ْند أحدًا يقوؿ: 
النظم، وُحسَن مالئمِة معناىا ٞنعا٘ب جاراهتا، وفضل مؤانستها ألخواهتا؟... وإف األلفاظ ال 

ها، ُب تتفاضل من حيث ىي ألفاظ ٠نّردٌة، وال من حيث ىي َكِلٌم مفردٌة، وأف الفضيلة وِخالفَ 
 مالءمة معىن اللفظة ٞنعىن اليت تليها، وما أشبو ذلك، ٣نا ال تعلُّق لو بصريح اللفظ". انتهى. 

 من خالؿ ىذا النص نستطيع أف نقرر أبف اٛنرجا٘ب يركز على أمرين اثنٌن: 

حيث يقوؿ: ال معىن ٟنذه العبارات وسائر ما  ،أوٟنما: اٞنعىن الذي يقـو عليو مدار النظم
راىا ٣نا يُفرد فيو اللفُظ ... دوف اٞنعىن. فاأل٨نية إذف ىي للمعا٘ب وليست لأللفاظ ٩نري ٠ن

 والعبارات اجملردة من اٞنعا٘ب. 

"فينبغي أف يُنظر إٔب  واثنيهما: الرتكيز على العملية التواصلية ُب الكالـ حيث يقوؿ:
الذي ُوضعت لو من الكلمة قبل دخوٟنا ُب التأليف ... حك تكوف ىذه أَدؿَّ على معناىا 

 صاحبتها على ما ىي َموسومة بو". 

فالنظرية الوظيفية ُب علم اللغة النفسي اٜنديث ُتوٕب اٞنعىن والوظائف االتصالية للغة أ٨نية  
 (.أدانه كبًنة ُب اكتساب اللغة )انظر النظرية الوظيفية

نينو ومناىجو يبٌن لنا ىنا، أف النظم ال يعين معرفة قواعد النحو وقوا (1)فاٛنرجا٘ب
 فحسب، وإ٧نا ىو معرفة معا٘ب النحو وأحكامو. 

على  -بل وتفوقو  -يتضح لنا من خالؿ ىذه األمثلة والشروح  أتثًن اٛنرجا٘ب 
تشومسكي ُب عرضو لنظرية النظم، واليت تعين معرفة معا٘ب النحو وأحكامو، بينما يعدىا 

 أدانه(. الكفاية )انظر (1)اسم الكفاية تشومسكي معرفة قواعد اللغة )النحو( فقط ويطلق عليها
                                                           

 .٘ٔٗاٞنصدر السابق، ص  -ٔ
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ما قالو ريتشارد  ،و٣نا يؤكد لنا صواب رأي اٛنرجا٘ب وأحقيتو و وليتو وبُعد أفقو ونظرتو
وروجرز حينما انتقدا تشومسكي ُب تعريف الكفاية: "إف الكفاية تعين اٞنعرفة بقواعد اللغة والقدرة 

 ".(2)اجتماعياً على استعماٟنا بطريقة صحيحة لغوّيً ومقبولة 

اليت ىي مطابقة الكالـ ٞنقتضى  ،بالغةفصاحة واللاب (3)وعالوة على ذلك، اىتم اٛنرجا٘ب
وسائر ما ٩نري ُب طريقهما أوصاٌؼ راجعة إٔب اٞنعا٘ب، حيث يقوؿ: "الفصاحة والبالغة  ،اٜناؿ

يسابق معناه لفظو، ... وقوٟنم: "ال يستحق الكالـ اسم البالغة حك وإٔب ما يَُدؿُّ عليو ابأللفاظ
ولفظُو معناه، وال يكوف لفظو أسبق إٔب ٚنعك من معناه إٔب قلبك" وأنو: "يدخل ُب األُذف بال 
إذف"، فهذا يرجع إٔب داللة اٞنعىن على اٞنعىن... وأف من شرط البالغة أف يكوف اٞنعىن األوؿ الذي 

ُب ِداللتو، مستقاًل بوساطتو، َيْسِفُر ْنعلو دلياًل على اٞنعىن الثا٘ب ووسيطًا بينك وبينو، متمكنًا 
بينك وبينو أحسن ِسفارة، ويشًن لك إليو أبٌن إشارة، حك ٫نيل إليك أنك فهمتو من حاؽِّ 

وإف الفصاحة ال تكوف ُب أفراد  اللفظ، وذلك لقلة الُكلفة فيو عليك، وُسرعة وصولو إليك...
بعض... وأف اٞنعىن أيضًا يكوف ُب "ضمِّ  الكلمات، وأهنا إ٧نا تكوف فيها إذا ُضمَّ بعُضها إٔب

بعضها إٔب بعض"، وتعليق بعضها ببعض، وجعُل بعضها بسبب من بعض، ال أف يُنَطق بعضها 

                                                                                                                                                            

  انظر، ٞنزيد من التفاصيل حوؿ أتثر تشومسكي ابلنحو العريب   - ٔ
اة الغرب اٞنعاصرين تشومسكي ٠ندد النحو العريب: نظرية التقدير عند النحاة العرب واٞنسلمٌن وأثرىا ُب ٥ن -

 اٞنرجع السابق.
 أتثًن اٝنليل بن أ٘ند الفراىيدي واٛنرجا٘ب ُب نظرية تشومسكي. اٞنرجع السابق. -

مذاىب وطرائق ُب تعليم اللغات، رتشاردز، جاؾ وروجرز، ثيودر، ترٗنة ١نمود صيين وعبد الر٘نن العبداف  -ٕ
. )نقاًل عن: علم اللغة النفسي، ٖٚٔ-ٕٗٔىػ. ص ٓٔٗٔالرّيض: دار عآب الكتب، وعمر الصديق عبدهللا. 
 وما بعدىا(.  ٕٛ٘اٞنرجع السابق، ص 

 .ٙٙٗو  ،ٕٛٙ-ٕٚٙو  ،ٜٕ٘دالئل اإلعجاز، ص  -ٖ
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ُب أثر بعض، من غًن أف يكوف فيما بينها تعلُّق، ويعلُم كذلك ضرورًة إذا فّكر، أف التعلُّق يكوف 
 فيما بٌن معانيها، ال فيما بٌن أَنْػُفسها". 

ف اللغات ملكات ُب اللساف للعبارة عن "إحيث يقوؿ:  ،(1)كد ىذا الرأي ابن خلدوفويؤ 
وليس ذلك ابلنظر إٔب اٞنفردات وإ٧نا ىو  ،اٞنعا٘ب، وجودهتا وقصورىا ُنسب ٕناـ اٞنلكة أو نقصاهنا

ا٘ب فإذا حصلت اٞنلكة التامة ُب تركيب األلفاظ اٞنفردة للتعبًن هبا عن اٞنع ابلنظر إٔب الرتاكيب.
اٞنقصودة، ومراعاة التأليف الذي يطبق الكالـ على مقتضى اٜناؿ، بلغ اٞنتكلم حينئذ الغاية من 

 ."إفادة مقصوده للسامع، وىذا ىو معىن البالغة

ورأى أف النظم صنعة  ،(2)وٓندث اٛنرجا٘ب أيضًا عن مسألة الفكر وعالقتو ابلنظم
اً: "إف الفكر ال يتعلق ّنعا٘ب الكلم اٞنفردة وقاؿ أيض ،يستعاف عليها ابلفكرة ويستخرج ابلروية

 اجملردة من معا٘ب النحو، ومنطوقاً هبا على وجو ال يتأتى معو تقدير معا٘ب النحو وتوخيها فيها...". 

ىذا ابختصار عن رأي اٛنرجا٘ب ُب النظرية الوظيفية. وفيما يلي نبٌن جوانبها ُب علم 
 اللغة النفسي اٜنديث.

: "ُب أف الوظيفة اليت يؤديها الكالـ الذي (3)فيٌن الكتساب اللغةيتلخص تفسًن الوظي
يصدره الطفل ُب موقف معٌن ىو اٞنعىن اٜنقيقي ٞنا يقوؿ، ال اٞنعىن الذي يفسره الوالداف، وال 

ُب  –فاألطفاؿ  ،البنية الشكلية الظاىرة فقط، وىذا اٞنعىن ٫نتلف حسب مقصود الطفل اٞنتكلم
ألبنية العميقة اليت ٕنثل اٞنعا٘ب والوظائف، ال األبنية السطحية للمفردات يتكلموف ا –نظر ىؤالء 
ف اٛنانب الدالٕب ىو الذي ٪ندد مسار إو  ،- ّنعىن آخر االىتماـ ابٞنعىن ال ابللفظ -والرتاكيب 

                                                           

 وما بعدىا.  ٕٛٚٔ، صٖمقدمة ابن خلدوف، ج -ٔ

 وما بعدىا. ٘ٔٗص للمزيد انظر،، و ٓٔٗ ،ٔ٘دالئل اإلعجاز، ص  -ٕ

 .ٜٕ٘-ٕ٘٘اللغة النفسي، اٞنرجع السابق، ص علم -ٖ



31 

 

 

اكتساب اللغة وليس اٛنانب البنائي. فالنمو الوظيفي ٓندده القدرات اإلدراكية واالتصالية اليت 
طار فطري معرُب، أما النمو البنائي الشكلي فتحدده القدرات اإلدراكية اليت تعاِب ترتبط إب

اٞنعلومات وترتبط إبطار فطري تركييب، وأف ما يعرؼ األطفاؿ ىو الذي ٪ندد ما يتعلمونو من 
وقد تبٌن للباحثٌن فيما بعد أف الطبيعة الوظيفية للغة تتجاوز الفكر اٞنعرُب وبنية  ،الكالـ والفهم

الذاكرة، وأف النظاـ السلوكي التبادٕب ٩نري بٌن لغة الطفل النامية، ولغة الكبار اٞنكتملة، ُب أثناء 
تعلم الطفل طبيعة اٜنياة وتكيفو مع ٠نتمعو. وقد أدت ىذه النظرة إٔب االىتماـ ابلوظائف 

ف بتحديد ما فاىتم الباحثو  ،فتطلب ىذا االىتماـ بدراسة ىذه الوظائف وٓنديدىا ،التواصلية للغة
يعرفو األطفاؿ، وما يتعلمونو من اآلخرين، وما يعرفونو عن ترابط أجزاء اٛنملة وعالقات اٛنمل 
ببعضها، وطبيعة التفاعل بٌن اٞنتحدث والسامع، ومفاتيح اٜنوار، و٥نو ذلك من الوظائف 

 انظر أعاله(. ،االتصالية". )وىذا ما عناه اٛنرجا٘ب ابلبالغة والفصاحة

( ما ملخصو: إف ىا٬نز وىاليداي وودوصن (1)ٝنصوص يقوؿ )رتشاردز وروجرزوُب ىذا ا
اليت اندى بو تشومسكي واٞنقصورة على معرفة قواعد اللغة،  -وغًنىم توسعوا ُب الكفاية اللغوية 
اليت تعين اٞنعرفة أبصوؿ الكالـ، ومراعاة  ،إٔب الكفاية التواصلية -فهي كفاية ٥نوية فقط ُب نظرىم 

ٞنخاطبٌن، مع القدرة على تنويع الكالـ حسب مقتضى اٜناؿ، من طلب واعتذار وشكر طبيعة ا
ودعوة و٥نو ذلك، إضافة إٔب اٞنعرفة بقواعد اللغة ومفرداهتا. فهذه الكفاية إذف تعىن اٞنعرفة بقواعد 
اللغة وقوانينها الصرفية والنحوية، مع القدرة على استعماٟنا بطريقة صحيحة لغوًّي ومقبولة 

 جتماعياً. ا

                                                           

 ٕٛ٘مذاىب وطرائق ُب تعليم اللغات، اٞنرجع السابق )نقالً عن: علم اللغة النفسي، اٞنرجع السابق، ص  -ٔ
 وما بعدىا(.
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بشكل  (1)من خالؿ عرض ىذه اآلراء عن النظرية الوظيفية وجدان تفسًنىا عند اٛنرجا٘ب
والذي يعين االىتماـ ّنعا٘ب الكلم، وتوخي معا٘ب  ،واضح. وذلك من خالؿ حديثو عن النظم

لغة النحو فيو، ومعرفة أحكامو وفروقو ووجوىو، والعمل بقوانينو وأصولو، والقدرة على استعماؿ ال
واالىتماـ ابلوظائف االتصالية للغة، وترابط الكالـ فيما بينو ومطابقتو  ،بشكل صحيح ومقبوؿ

وىذا ما عنتو النظرية الوظيفية اٜنديثة من أف اٟندؼ  ،ٞنقتضى اٜناؿ، وعالقة الفكر ابللغة أيضاً 
ا ىي معرفة وأف الكفاية ليست معرفة قواعد اللغة )النحو(، وإ٧ن ،اٜنقيقي للكالـ ىو التواصل

 قواعد اللغة والقدرة على استعماٟنا بطريقة صحيحة لغوّيً ومقبولة اجتماعياً.

ومسكي، وىذه القضية تقودان إٔب أف نسلط الضوء على البنية العميقة والسطحية عند تش
على ضوء نظرية النظم عند اٛنرجا٘ب، لنرى مدى أتثًنه ُب  ونناقشها بشيء من التفصيل

 تشومسكي.

 العميقة والبنية السطحيةالبنية 

إف من أىم القضاّي اليت أخذىا تشومسكي على البنيويٌن ُب التحليل اللغوي، وبدأ هبا 
ألف التعامل مع  ،ىجومو الكاسح على منهجهم ُب وقت مبكر االىتماـ بسطح اللغة دوف عمقها

فسر شيئاً، ولكن األىم ألنو ال ي ،البنية السطحية للغة ُب نظره ال يقدـ شيئاً، بل ال يعترب علماً 
 . (2)إذ من خالٟنا نصل إٔب قوانٌن الطبيعة البشرية ،ىو الوصوؿ إٔب البنية التحتية أو العميقة للغة

                                                           

 .ٔ٘ٗدالئل اإلعجاز، ص -ٔ
 . ٘ٚالنظرّيت اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية، العصيلي، ص -ٕ
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وأنو كاف يهتم ابٞنعىن اىتمامًا ابلغاً  ،ىذه الفكرة ُب نظرية النظم (1)لقد أصَّل اٛنرجا٘ب
عندما  ،ىذه النظرة السطحية للغةوليس ابللفظ الذي ىو تبع للمعىن. ولقد عاب على اٛناحظ 

حيث يقوؿ ُب  ،استشهد ببيتٌن من الشعر، أغفل فيهما ظاىرة اٞنعىن وانتصر للفظ انتصاراً عظيماً 
 :-نقاًل عن اٜنيواف للجاحظ  -دالئل اإلعجاز 

وُت ُسَؤاُؿ الّرَِجاؿْ 
َ
ا اٞن وَت َموَت الِبَلى    وِإ٧نَّ

َ
 "ال َٓنَْسََبَّ اٞن

 ، ولِكنَّ َذا         َأَشدُّ ِمن َذاَؾ على ُكلِّ حاؿْ ِكال٨ُنَا َمْوتٌ 

"ٍب قاؿ: وذىب الشيخ إٔب استحساف اٞنعا٘ب، واٞنعا٘ب مطروحة ُب الطريق يعرفها  
العجمي والعريب، والقروي والبدوي، وإ٧نا الشأف ُب إقامة الوزف ؤنًنُّ اللفظ، وسهولة اٞنخرج، 

لسبك، وإ٧نا الشعر صياغة وضرب من التصوير" فقد تراه كيف وِصحَّة الطبع، وكثرة اٞناء، وَجودة ا
أسقط أمر اٞنعا٘ب، وأىب أف ٩نب ٟنا فضل فقاؿ: "وىي مطروحة ُب الطريق"، ٍب قاؿ: "وأان أْزُعم 
أف ابن صاحب ىذين البيتٌن ال يقوؿ شعراً أبداً"، فََأْعَلَمَك أف فضل الشعر بلفظو ال ّنعناه، وأنو 

واعلم أهنم ٓب يبلغوا ُب إنكار ىذا  ُب لفظو ونظمو، ٓب يستحقَّ ىذا االسم ابٜنقيقة.إذا َعِدـ اُٜنسَن 
اإلعجاز ويُبطل  أف يُنكرَ اٞنذىب ما بلغوه إال ألف اٝنطأ فيو عظيم، وأنو يفضي بصاحبو إٔب 

التحدي من حيث ال يشعر. وذلك أنو إف كاف العمل على ما يذىبوف إليو، من أف ال ٩نب فضٌل 
ال من جانب اٞنعىن، وحك يكوف قد قاؿ ِحكمًة أو أدابً، واستخرج معىن غريبًا أو تشبيهاً ومزية إ

اندراً، فقد وجب اطِّراُح ٗنيع ما قالو الناس ُب الفصاحة والبالغة، وُب شأف النظم والتأليف، 
قد بطل وَبَطل أف ٩نب ابلنظم فضٌل، وأف تدخلو اٞنزية، وأف تتفاوت فيو اٞننازؿ. إذا بطل ذلك، ف

أف يكوف ُب الكالـ معجٌز، وصار األمر إٔب ما يقولو اليهوُد ومن قاؿ ّنثل مقاٟنم ُب ىذا الباب، 
 ودخل ُب مثل تلك اٛنهاالت، ونعوذ اب من الَعَمى بعد اإلبصار". 

                                                           

 .ٕ٘ٚ-ٕ٘٘ص  دالئل اإلعجاز، -ٔ
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"ٍب ترى الذين ٟنَُِجوا أبمر اللفظ قد أَبَوا إاّل أف ٩نعلوا  :(1)ونراه يقوؿ ُب موضع آخر 
 األلفاظ. ترى الرجل منهم يرى ويعلُم أف اإلنساف ال يستطيع أف ٩نيء ابأللفاظ مرتَّبًة إال النظم ُب

من بعد أف يفكِّر ُب اٞنعا٘ب ويرتِّبها ُب نفسو على ما أعلمناؾ، ٍب تُػَفتِّشو فرتاه ال يعرؼ األمَر 
فسو إال من بعد أف تقع ُنقيقتو، وتراه ينظر إٔب حاؿ السامع، فإذا رأى اٞنعا٘ب ال تقُع مرتبًة ُب ن
وسبَب ذلك ِقَصر اِٟنمَّة،  ،األلفاظ مرتبًة ُب ٚنعو، َنِسَي حاؿ نفسو، واعترب حاؿ من يسمع منو

 وَضْعُف العناية، وتَػْرُؾ النظر، واألُْنُس ابلتقليد".

نلحظ ىنا اىتماـ اٛنرجا٘ب ابٞنعىن ألف فيو الفضل واٞنزية وبياف اإلعجاز ُب الكالـ، وألف 
 أما اللفظ فهو تبع لو. ،عماؿ للعقل أيضاً فيو إ

: ينبع تفريق تشومسكي بٌن البنية السطحية والبنية العميقة/الشجرية (2)ويقوؿ العصيلي
من فلسفتو العقالنية الديكارتية العامة، ومن خالؿ نظرتو إٔب اإلنساف بوصفو ٢نلوقاً بشرّيً ٫نتلف 

ت كثًنة من أ٨نها: اللغة، والذكاء، والقدرة على عن سائر اٞنخلوقات األخرى، ويتميز عنها ّنيزا
 (.أعاله التفكًن )انظر الفكر واللغة

وّنا أف اللغة ٟنا أ٨نية كربى فليس من اٞنعقوؿ أف نقتصر ُب ٓنليلها ووصفها على 
 سطحها... ونغفل جانب اٞنعىن ودور العقل ُب ىذه الظاىرة العجيبة.

ا: "مفهـو ْنريدي معنوي للتمثيل النحوي و٬نكن تعريف البنية العميقة للجملة أبهن
للجملة، أو ىي اٞنستوى الضمين التحيت للتنظيم البنائي، الذي ٪ندد ٗنيع العوامل اليت تتحكم ُب 

ألف العالقات اٞنعنوية بٌن أركاف اٛنملة ُب ىذا اٞنستوى واضحة  ،ترٗنة اٛنملة وفهم معناىا
 ومفهومة".

                                                           

 وما بعدىا. ٗ٘ٗدالئل اإلعجاز، ص -ٔ

 وما بعدىا. ٘ٚالنظرّيت اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية، العصيلي، ص -ٕ
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ة النهائية ُب التشكيل النحوي لبناء اٛنملة، بعد أف وأما البنية السطحية، فهي اٞنرحل
نطبق بعض القوانٌن التحويلية اٞنعينة على بنيتها الباطنية، وىي الشكل الظاىري/السطحي الصوٌب 
الذي ننطقو ونسمعو أو نقرأه. فالبنية السطحية ىي: تلك البنية اليت تبدو فيها اٛنملة بصورهتا 

 اٜنالية.

ى العميق من اٛنملة ٬نكن أف يقدـ لنا معلومات تساعدان على فهم إف ٓنليل ىذا اٞنستو 
اٞنعىن اٜنقيقي ٛنملة ما ٪نتمل تركيبها الظاىري أكثر من معىن وال ٬نكن ٓنديد واحد منها بدوف 
ٓنليل البنية العميقة. ففي قولنا مثاًل: ظُْلُم اٞنوظِف مشكلة، ال نستطيع أف ٥ندد من خالؿ 

ذه اٛنملة ما إذا كاف اٞنوظف ظاٞناً أـ مظلوماً. ففي ىذه اٜنالة ال بد من الشكل الظاىري فقط ٟن
 (.(1)العودة إٔب السياؽ الذي قيلت فيو ىذه اٛنملة. )وىذا ما عناه اٛنرجا٘ب ابٞنعىن ومعىن اٞنعىن

حيث  ،(2)لقد انقش اٛنرجا٘ب ىذه القضية )البنية العميقة والسطحية( ُب دالئل اإلعجاز
 الـ على َضْرَبٌن: يقوؿ: إف الك

"َضْرٌب أنت تِصل منو إٔب الغرض بداللة اللفظ وحده، وذلك إذا قصدت أف ُٔنرب عن 
"زيد" مثاًل ابٝنروج على اٜنقيقة، فقلت: "خرج زيد"، وابالنطالؽ عن "عمرو" فقلت: "عمرو 

 منطلق"، وعلى ىذا القياس. 

ه، ولكن َيُدلَّك اللفظ على وضرٌب آخر أنت ال تصل منو إٔب الغرض بداللة اللفظ وحد
معناه الذي يقتضيو موضوُعو ُب اللغة، ٍب ْند لذلك اٞنعىن ِداللًة اثنية تصل هبا إٔب الغرض. وَمَداُر 
ىذا األمر على "الكناية" و "االستعارة" و "التمثيل"... أو ال ترى أنك إذا قلت: "ىو كثًن رماد 

                                                           

 وما بعدىا. ٖٕٙدالئل اإلعجاز، ص -ٔ

 ،يد انظر أيضاً . وللمز ٘٘ٗ-ٗ٘ٗ، ٔ٘ٗو: ص ،وما بعدىا ٜٕٗو ص ،ٕٕٙدالئل اإلعجاز، ص -ٕ
- Abu Deeb, Kamal, Al-Jurjani's Theory of Poetic Imagery and its Background, Ibid. 
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ٞنرأة: "نَػُؤـو الضحى"، فإنك ُب ٗنيع ذلك ال القدر", أو قلت: "طويل النجاد"، أو قلت ُب ا
تُفيد َغَرضك الذي تعين من ٠نرَّد اللفظ، ولكن يدؿ اللفظ على معناه الذي يُوجبو ظاىره، ٍب 
يعقل السامع من ذلك اٞنعىن، على سبيل االستدالؿ، معىن اثنياً ىو َغَرُضك، كمعرفتك من "كثًن 

جاد" أنو طويل القامة، ومن "نؤـو الضحى" ُب اٞنرأة أهنا رماد/القدر" أنو ِمْضياؼ، ومن "طويل الن
َرفٌة ٢ندومٌة، ٟنا من يكفيها أمرىا".  ُمتػْ

فنظرية النظم عند اٛنرجا٘ب تبحث ُب اٞنعىن بشكل أساسي وتوليو أ٨نية كربى ُب اٛنملة، 
ٛنملة، ومفسر. وىذا ما عناه تشومسكي ابلبنية العميقة اليت ىي األساس ُب الو وأف اللفظ تبع 

 .(1)وأف البنية السطحية ىي اٞنرتٗنة ٟنا على صيغة األلفاظ الظاىرة

وٟنذا فإننا ٤ند مصطلحات النظم واٞنعىن واللفظ عند اٛنرجا٘ب يقابلها مصطلحات 
الكفاية والبنية العميقة والسطحية عند تشومسكي على التوإب وٟنا اٞنعىن ذاتو كما ىي عند 

 اٛنرجا٘ب.

 وطرق تعلمها واانترابعاً: لغة احلي

وٓب تكن جديدة  ،إف تعليم اٜنيواانت اللغة مسألة قد٬نة عرفها العلماء العرب منذ القدـ
الذين يعتقدوف أبف تعليم اٜنيواانت  ،عليهم، كما يرى بعض العلماء العرب اٞنعاصرين وغًنىم

 .(2)اللغة بدأ ُب القرف العشرين

                                                           

 .٘ٚ-ٗٚالنظرّيت اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية، العصيلي، ص -ٔ
 علم نفس اللغة من منظور معرُب، اٜنمدا٘ب.  -ٕ
 علم النفس اللغوي، السيد. -
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-ٜٗٛٔيدي العآب الروسي ابفلوؼ ) : بدأ تعليم اٜنيواانت على(1)يقوؿ العصيلي
 ( الذي كاف يقيس مقدار ما يسيل من لعاب الكلب عندما يقدـ لو الطعاـ. ٖٜٙٔ

: "ينشأ الكالـ والتفكًن ُب اٜنيواانت من أصوؿ ٢نتلفة وينمواف (2)فيجوتسكي ويقوؿ
قردة. فقد وىذه حقيقة قد أيدهتا دراسات كيولر ويًنكس وغًنىا على ال ،وفقًا ٞنسارات ٢نتلفة

أي التفكًن بكل ما ٓنملو ىذه الكلمة من معىن  -أثبتت ْنارب كيولر أف أصل النشاط العقلي 
فما تتوصل إليو القردة من "ابتداعات" ُب إعداد  ،يظهر لدى اٜنيواانت غًن مرتبط ابلكالـ -

ثل بال األدوات واستخدامها، أو ُب إ٩ناد طرؽ غًن مباشرة ٜنل اٞنشكالت، ابلرغم من أهنا ٕن
شك تفكًناً أولياً، يؤلف مرحلة ما قبل اللغة ُب ٧نو التفكًن. ويعترب كيولر نفسو أف ُنوثو تثبت أف 

 قرود الشمبانزي تبدي استعداداً وبداّيت للسلوؾ الذىين من نفس نوع و٧نط سلوؾ اإلنساف".

د العلماء فقد ُنَُِث عن ،إف ىذا اٞنوضوع ٓب يكن جديدًا ُب الدراسات اللغوية العربية
أربعة عشر قرانً من الزماف. وٟنذا ٤ند ُب القرآف الكرٙب واٜنديث الشريف  ٗٔالعرب السابقٌن منذ 

أي أف للحيواانت لغة وتفكًناً وعلماً، ولكننا ال نفقو تسبيحها إال من اختصو هللا  ،ما يثبت ذلك
 بذلك.

 .(3)"اهللُ ٌُنََُيَّب عٍَََِّ  يٌَََُُِّّيِرُعٍَُنَيِّجنيَ  حِاسٌَِاجلَ ٌَِ ٍِزَُْيَّب عًٍَََقاؿ تعأب: "

                                                           

 .ٕٓيلي، صالنظرّيت اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية، العص -ٔ

التفكًن واللغة، أتليف: ؿ.س. فيجوتسكي، تقدٙب: لورّي ليونييف. برونر، تعقيب: جاف بياجيو، ترٗنة:  -ٕ
 .ٜٕٔـ. صٜٙٚٔدكتور طلعت منصور، الطبعة األؤب، مكتبة األ٤نلو اٞنصرية، 

 .ٗسورة اٞنائدة: -ٖ
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 وُضْاىفَ ٌَيُا ىَزَىَ َُِّءٍ إِشَ وِّمُ ِْب ٍِنًَْْرِأُريِ ًَاىطَّ قَطِنْب ٍَنَبطُ عُيَِّْب اىنَّيَُّّبأََّ بهَقًََ: "(1)وقاؿ تعأب

ٌ ال َّذْطََِنَّنٌُ نُنَبمِغٌَا ٍَيُخُوُ ادَْْب اىنَّيَُّّب أََّ خٌيَََّْ ذْبىَقَ وَِْاىنَّ ادَِ ًَيََ إرا أَرٌَا عَزَّدَ" و "(61) ُِْْجِاملُ

 َِْْجِبئِاىغَ ٍَِِ بٍَُ اهلُذْىُذَ أً مَسَال أَ ىَِِبٍَ بهَقَشَ فَْْرَفَقَّذَ اىطًََّ" و " (63) ًَُشُعُشْال َّ ٌْىُعُيَْبُُ ًجُنٌُدُهُ ًَ

ذُ طْدَأَ بهَقَفَ ذٍْْعِثَ شَْْغَ ثَنَََ( ف06َ) ٍٍُِْْجِ ً ىََْأرَِْنِِّ ثِغُيطبٍُنَّوُ أَذَثَرَاًْ ألاً أَذَّْذِبً شَاثَزَ( ألُعَزِّثَنَّوُ ع02َ)

( إِِِّّ ًَجَذْدُ اٍْشَأَحً رََْيِنُيٌُْ ًَأًُرَِْذْ ٍِِْ مُوِّ شَِْءٍ ًَىَيَب 00)" ٍِْْقِئٍ َّجَنَئٍ ثِجَعَ ٍِِْ لَزُئْجًَِ وِثِ رُذِطْ ٌْب ىَََثِ

( ًَجَذْرُيَب ًَقٌٍََْيَب َّغْجُذًَُُ ىِيشََّْظِ ٍِِْ دًُُِ اىيَّوِ ًَصَََِّّ ىَيٌُُ اىشَّْْطَبُُ أَعََْبىَيٌُْ فَصَذَّىٌُْ 02عَشْػٌ عَظٌٌِْ )

عْيٌَُ ٍَب ( أَىَّب َّغْجُذًُا ىِيَّوِ اىَّزُِ ُّخْشِجُ اىْخَتْءَ فِِ اىغَََّبًَادِ ًَاىْأَسْضِ 02ًََّعَِِ اىغَّجِْوِ فَيٌُْ ىَب َّيْزَذًَُُ )

( قَبهَ عَنَنْظُشُ أَصَذَقْذَ أًَْ مُنْذَ ٍَِِ 01( اىيَّوُ ىَب إِىَوَ إِىَّب ىٌَُ سَةُّ اىْعَشْػِ اىْعَظٌِِْ )02رُخْفٌَُُ ًٍََب رُعْيِنٌَُُ )

ِ ِّّؤا إِيَب املَيَُّّب أََّ ذْبىَ( ق03َ) ا َّشجِعٌَُُبرَظُش ٍَبٌّْ فَيُنْعَ رٌََهَّ ٌَّثُ ٌْيِْْىَا فَأَىْقِوْ إِزَِ ىَبثِزَنِثِ تْىَرْ( ا02ِ) اىْنَبرِثِنيَ

 ََِِْْيِغِْ ٌٍُِّْأرَُِّ ًَيٌَ عَيُعْال رَ( أ22ٌَِ )ْْدِِِ اىشَََّدٌِْ اهللِ اىشَّغْثِ وَُّّإِعُيَْبَُ ًَ ٍِِْ وَُّّ( إ04ٌٌِ )ِّزبةٌ مشَمَِ أُىْقَِِ إِلََّ

(26)." 

" اهللُ ٌُنََُيَّب عٍَََِّ  يٌَََُُِّّيٍُِنَيِّجنيَ رُعَ حِاسٌَِاجلَ ٌَِ ٍِزَُْيَّب عًٍَََ ُب شرح آية: " (2)قاؿ الز٢نشري

اٛنوارح: الكواسب من سباع البهائم والطًن، كالكلب والفهد والنمر والعقاب والصقر والبازي 

                                                           

 .ٖٔ-ٙٔسورة النمل: -ٔ

وما  ٜٚٔ، صٕقاويل ُب وجوه التأويل، اٞنصدر السابق، جالكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األ -ٕ
 بعدىا.
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يل واٞنكلِّب: مؤدِّب اٛنوارح ومضرِّيها ابلصيد لصاحبها، ورائضها لذلك ٣نا علم من اٜن ،والشاىٌن
وطرؽ التأديب والتثقيف، وأف يكوف من يعلِّم اٛنوارح ٥نريرًا ُب علمو مدّراًب فيو، موصوفاً 

" وىي أف على كل آخذ علمًا أاّل أيخذه إال من أَقْػَتَل أَْىَلو علمًا وأ٥نرىم َِّيٌََُُّيِعَرُابلتكليب، و "

أكباد اإلبل، فكم من أخذ دراية وأغوصهم على لطائفو وحقائقو، وإف احتاج إٔب أف يضرب إليو 

" من علم اهللُ ٌُنََُيَّب عٍَََِّعن غًن متقن، قد ضيع أّيمو وعّض عند لقاء النحارير أانملو، "

اتباع الصيد إبرساؿ ألنو إٟناـ من هللا ومكتسب ابلفعل، أو ٣نا عرّفكم أف تعلموه من التكليب، 
عليو وأال أيكل منو، وُب قولو:  صاحبو، وانزجاره بزجره، وانصرافو بدعائو، وإرساؿ الصيد

قاؿ أ٘ند: وُب اآلية دليل على أف البهائم ٟنا علم  ،فائدة جليلة...إْب  "اهللُ ٌُنََُيَّب عٍَََِّرُعَيٌََِّّيُِّ "

 ألف تعليمها معناه لغة ٓنصيل العلم ٟنا بطرؽ خالفاً ٞننكري ذلك.

 تعليم اٛنوارح من أمور ثالثة:على ىذه اآلية قائاًل: والبد ُب  (1)ويُػَعقِّب الزحيلي

 : أف تكوف اٛنوارح معلَّمة.ًً   ٔ

 : وأف يكوف من يعلِّمها ماىراً ُب التعليم مدّرابً فيو. ً ٕ

: وأف يعلِّم اٛنوارح ٣نا علمو هللا، أبف تقصد الصيد إبرساؿ صاحبها، وأف تنزجر بزجره، وأف  ً ٖ
ويعرؼ  أف يعود الكلب إٔب صاحبو مك دعاه،ٕنسك الصيد وال أتكل منو إذا كاف اٞنعلَّم كلباً، و 

تعليم الكلب برتؾ األكل ثالاثً، وإذا كاف طًنًا مثل البازي، يعرؼ تعليمو ابلرجوع إٔب صاحبو إذا 
دعاه، والفرؽ بينهما أف تعليم الكلب يكوف برتؾ ما أيلفو ويعتاده، وعادة الكلب السّلب 

                                                           

التفسًن اٞننًن ُب العقيدة والشريعة واٞننهج، الزحيلي، وىبو، الطبعة األؤب، بًنوت: دار الفكر اٞنعاصر،  -ٔ
 .ٖٜ، صٙـ. جٜٜٔٔدمشق: دار الفكر، 
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، وعادة البازي النَّفرة، فإذا دعاه صاحبو فعاد إليو، والنهب، فإذا ترؾ األكل ثالاًث عرؼ أنو تعلم
قاؿ: "إذا أرسلت   -ملسو هيلع هللا ىلص  -وٜنديث عدي بن حاًب عند أ٘ند والشيخٌن أف النيب  ،عرؼ أنو تعلم

كالبك اٞنعلَّمة، وذكرت اسم هللا، َفُكْل ٣نا أمسكن عليك، إال أف أيكل الكلب فال أتكل، فإ٘ب 
ا أمسك على نفسو" وُب رواية أخرى: "إذا أرسلت كلبك اٞنعلَّم وذكرت اسم أخاؼ أف يكوف إ٧ن

 هللا َفُكل..."

: ... إف أعرابيًا يقاؿ لو أبو ثعلبة قاؿ: "ّي رسوؿ (1)وحديث دمحم بن اٞننهاؿ الضرير قاؿ 
لك كالٌب ُمَكلََّبٌة فكل ٣نا  هللا إفَّ ٕب كالاًب ُمَكلََّبًة، فأفتين ُب صيدىا، فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: إف كاف

 أمسكن عليك. قاؿ ذكيَّاً أو غًَن ذكي قاؿ نعم. قاؿ فإف أكل منو؟ قاؿ وإف أكل منو...".

نقاًل عن ابن عباس: "اٞنعلَّم من الكالب: أف ٬نسَك صيده، فال أيكل  (2)ويقوؿ الطربي
ْل.  فإف الكلب إذا ضربتو ٓب يعد، ويقوؿ ُب الطًن: "إذا أرسْلَتو فَػَقَتل، فكُ  ،منو حك أيتيو صاحبو"

 وإف تعليم الطًن أف يرجع إٔب صاحبو، فإذا أكل من الصيد ونتَف من الريش َفُكل.

ُب تفسًن ىذه اآلية: "إف  (1)" يقوؿ الزحيليريِ اىطَّ قَطِنْب ٍَنَبطُ عُيَِّْب اىنَّيَُّّبأََّ " وقاؿ تعأب:

داود، وزيد لو تسخًن الريح والشياطٌن، ومعرفة لغة  سليماف كاف أعظم ُملكًا من أبيو، فقد أُعطي
 الطيور، كما أخرب تعأب معدداً بعض نعم هللا عليو:

                                                           

ًن بن علي بن حيدر، طبعة مراجعة عوف اٞنعبود على شرح سنن أيب داود، الصديقي، دمحم أشرؼ بن أم -ٔ
 ، ومدققة: مد انصر الدين األلبا٘ب، اعتىن بو: أبو عبدهللا النعما٘ب األثري، الطبعة األؤب، دار ابن حـز

 . ٕٛٛٔ، صٕـ. اجمللدٕ٘ٓٓ

تفسًن الطربي جامع البياف عن أتويل آي القرآف، الطربي، أبو جعفر دمحم بن جرير، ىذبو وقربو وخدمو:  -ٕ
ح عبد الفتاح اٝنالدي، خرج أحاديثو: ابراىيم دمحم العلي، الطبعة األؤب، دمشق: دار القلم، بًنوت: دار صال

 .ٖٚٔ، ص ٖـ. جٜٜٚٔالشامية، 
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 : تعليمو منط  الطر: ً 1

" أي قاؿ سليماف متحداًث بنعمة هللا عليو أف ربو ريِ اىطَّ قَطِنْب ٍَنَبطُ عُيَِّْب اىنَّيَُّّبأََّ وقاؿ: "

صوَّت، فأستطيع التمييز بٌن مقاصده من نوع تصويتو. ورّنا فهم  علَّمو لغة الطًن واٜنيواف إذا
بعض الناس الذين يقدموف خدمات للحيواف بعض أصوات اٜنيواانت، كاٝنيوؿ والبغاؿ واٜنمًن 

ويفهموف أتٞنها عند اٞنرض أو  ،واألبقار واإلبل والقطط، فيدركوف رغبتها ُب األكل والشرب
ماف عليو السالـ كاف إذا ٚنع صوت حيواف، علم بقّوتو الضرب. قاؿ البيضاوي: "ولعل سلي

اٜندسية التخّيل الذي صوَّتو، والغرض الذي توخاه بو، ومن ذلك ما ُحكي: أنو مّر ببلبل يصوِّت 
ويرقص، فقاؿ سليماف: إنو يقوؿ: "إذا أكلُت نصف ٕنرة فعلى الدنيا الَعَفاء". وصاحت فاختة 

: ؼ.خ.ت( فقاؿ: إهنا تقوؿ: "ليت ٖٛٔ/ٔت/ اللساف:)نوع من اٜنماـ الربي: ٗنعو فواخي
اٝنَْلق ٓب ٫ُنَْلقوا" فلعل صوت البلبل كاف عن شبع وفراغ ابؿ، وصياح الفاختة عن مقاساة شدة 

 وأتٓب قلب.

 :: معرةة لغة النمل ً 2

ٌ ال َّذْطََِنَّنٌُ نُنَبمِغٌَا ٍَيُخُوُ ادَْْب اىنَّيَُّّب أَخٌ َّيَََّْ ذْبىَقَ وَِْاىنَّ ادَِ ًَيََ إرا أَرٌَا عَزَّدَ" قاؿ تعأب:

عندما قدـ سليماف ومن معو من اٛنيوش اٛننود على وادي  "(63) ًَُشُعُشْال َّ ٌْىُعُيَْبُُ ًجُنٌُدُهُ ًَ

: ّي أيها النمل، ادخلوا بيوتكم، حك ال -ىي ملكة النمل، كما فهم سليماف  -النمل: قالت ٧نلة 
وف أف يشعروا بذلك أو يعلموا. ومن وقائع فهم سليماف كالـ يكسرنكم سليماف وجنوده، د

النمل: ما رواه ابن أيب حاًب عن أيب الصديق الناجي قاؿ: "خرج سليماف بن داود عليهما السالـ 

                                                                                                                                                            

 .ٜٕٚ-ٖٕٚ، صٜٔالتفسًن اٞننًن ُب العقيدة والشريعة واٞننهج، اٞنرجع السابق، ج  -ٔ
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يستسقي، فإذا ىو بنملة مستلقية على ظهرىا، رافعة قوائمها إٔب السماء، وىي تقوؿ: اللهم إان 
ن سقياؾ، وإال تسقنا هتلكنا، فقاؿ سليماف: ارجعوا فقد سقيتم خلق من خلقك، وال غىن بنا ع

بدعوة غًنكم. وعدد هللا ُب القصة نعمًا ثالاًث على سليماف عليو السالـ: ىي تعليمو منطق الطًن 
وإيتاؤه اٝنًن الكثًن، وتسخًن اٛنن واإلنس والطًن، وفهمو خطاب النملة. وما حكاه هللا تعأب من 

" حسن اعتذار، وبياف عدؿ سليماف ورأفتو وتدينو وفضلو وفضل  ًَُشُعُشْال َّ ٌْىًَُ قوؿ النملة: "

 جنوده، فهم ال ٪نطموف ٧نلة أو ال يدوسوف على ٧نلة فما فوقها إال خطأ غًن مقصود ال يشعروف.
 فهذا دليل ساطع على أف للحيواانت لغة ولكننا ال نعرفها إال من اختصو هللا بذلك.

كل حيواف غرائز معينة، يهتدي هبا إٔب ما ينفعو و٬نتنع هبا عما  يضره.   ولقد أودع هللا ُب
وقد أجاب موسى عليو السالـ فرعوف  ،وهللا سبحانو أبدع كل شيء، وأحسن كل شيء خلقو

 ٌَّقَوُ ثُخَيْ ِءٍموَّ شََ ُطَعُْ أَزِب اىَّنَثُّسَ بهََ؟ قٌَعَب ٍُب َََّنُثُّسَ ََِْفَ بهَقَحينما قاؿ لو وألخيو ىاروف: "

 . (1)"ٍذَىَ

ُب تفسًن ىذه اآلية: أي قاؿ موسى ربنا ىو الذي أعطى كل شيء   (2)يقوؿ الزحيلي 
صورتو وشكلو الذي يليق بو، ويطابق اٞننفعة اٞننوطة بو،كاليد للبطش، والرجل للمشي، واللساف 

م، فانتفعوا بكل للنطق، والعٌن للنظر، واألذف للسمع. ٍب أرشدىم إٔب طرؽ االنتفاع ّنا أعطاى

                                                           

 . ٓ٘-ٜٗسورة طو:  -ٔ

 .ٖٕٕ، ص ٙٔشريعة واٞننهج، اٞنرجع السابق، جالتفسًن اٞننًن ُب العقيدة وال -ٕ
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شيء فيما خلق لو، إما اختيارًا كاإلنساف واٜنيواف، وإما طبعًا كالنبات واٛنماد، كقولو تعأب: 

 . أي قدر تقديراً وىدى اٝنالئق إليو...(1)"ٍذَيَفَ سَذَُّ قَزِاىًََّ"

ب نَثُّسَ بهََ؟ قٌَعَب ٍُب َََّنُثُّسَ ََِْفَ بهَقَ" -ويعقب الدكتور عمر عبد الكاُب على اآلية السابقة 

ُب أشرطتو اٞنسجلة عن الدار اآلخرة أنو كاف ُب أحد  - (2) "ٍذَىَ ٌَّخَيْقَوُ ثُ ِءٍموَّ شََ ُطَعُْ أَزِاىَّ

ُب أورواب، وكاف من بٌن اٞنشاركٌن علماء من  -حديث عن النمل  -اٞنؤٕنرات العلمية السابقة 
أهنا تفلق حبة القمح فلقتٌن بعد أف ْننيو,  فتعجب علماء الغرب من أمر النمل ،العرب اٞنسلمٌن

إال الكرفس )الكزبرة( فإهنا تقطعو  -كي ال تُػنػَْبت مرة أخرى   –وتفعل كذلك بسائر أنواع اٜنبوب 
أي  – فقالوا ،ألهنا إذا قطَّعتو قطعتٌن فقط، فإنو ينمو مرة أخرى ،ثالث قطع كي الينمو كذلك

ويتعلم ذلك، ولكننا نريد أف أنٌب بنملة صغًنة ولدت : إف النمل يرى بعضو بعضًا -األوربيٌن 
وبعد أف تكرب تلك النملة  ،وتعيش وحيدة كي ال تتعلم من زميالهتا ،للتو، وننقلها إٔب بيئة أخرى

بعد  -أنٌب ٟنا ُنبة قمح لنرى ماذا تفعل هبا، فجاؤوا ٟنا ُنبة قمح  -اليت سوؼ تعيش وحيدة  –
علت كذلك بكل أنواع اٜنبوب إال الكرفس )الكزبرة( فكانت فقطّعتها قطعتٌن، وف -أف كربت 

فقالوا: لو شاىدت غًنىا لقلنا: إهنا  ،تقطعها ثالث قطع أيضاً. فتعجبوا من أمر ىذه النملة
فمن أعلمها بذلك؟  ،ولكننا وضعناىا ُب مكاف بعيد عن النمل, ال ترى أحداً  ،تعلمت من غًنىا

شاركٌن ُب ذلك اٞنؤٕنر: ىل عندكم جواب عن ىذا األمر؟ فقاـ فقالوا للعلماء العرب اٞنسلمٌن اٞن

                                                           

 . ٖسورة األعلى:  -ٔ

)"الدار اآلخرة" أشرطة مسجلة، للدكتور عمر عبد الكاُب، تسجيالت ُحنٌن  -. و ٓ٘-ٜٗسورة طو: -ٕ
 اإلسالمية، مكة اٞنكرمة(.
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". أي عّلم كل ٢نلوؽ ٍذَىَ ٌَّخَيْقَوُ ثُ ِءٍموَّ شََ ُطَعُْ أَزِب اىَّنَثُّسَ أحدىم وردَّ عليهم بقوؿ هللا تعأب: "

  اٜنمد.ما ٪نتاجو من العلـو واٞنعارؼ وغًنىا... فأسلم بعض اٞنؤِٕنرين الغربيٌن ُب ذلك اٞنؤٕنر و

حادثتاف وقعتا مع صاحب ىذه السطور منذ منتصف  -ُب ىذا السياؽ  -وىنا ٪نضر٘ب 
السبعينات من القرف اٞناضي عن اٜنيواانت. اٜنادثة األؤب: عندما كنا ٥نلب اٞناعز والغنم مساًء 
 – أيٌب بعضهن إٔب مكاف اٜنلب طواعية وّنفردىن دائماً، ويقفن للحالب من دوف أف ٬ُنَْسْكنَ 

وبعد أف ٪ُنلَب يذىَب إٔب مكاهنن الذي ٩نلسن فيو عادة. واٜنادثة الثانية:  -على خالؼ البقية 
إف اٞناعز ُب فصل الصيف يريد السفاد، فكاف ٣نا شاىدتو أنو كاف أحد الفحوؿ )التيوس( جاء 

وىو  إٔب أمو عندما أرادت السفاد، فاشتم رائحة فرجها ثالث مرات ٍب نظر إٔب السماء عالياً 
فجاء غًنه  ،يستنشق الرائحة بعد كل مرة، ٍب ٞنا عرؼ أهنا أمو، ذىب بعيدًا عنها وٓب يقرهبا البتة

 من التيوس ُب ذلك القطيع لسفادىا.

وروى ٕب أحد الناس عمن يرعوف اإلبل: أف ٗناًل سفد أمو بعد أف غطوىا عنو بغطاء  
طوا الغطاء عن أمو فعرفها، فأخرج ذكره لكي ال يعرفها ويراىا, وبعد أف انتهى من السفاد أما

وقطعو أبسنانو ومات على إثرىا!!! فمن أعلم ىذه اٜنيواانت ّنثل ىذه األخالؽ النبيلة 

ًٍََب ٍِِْ دَاثَّخٍ فِِ اىْأَسْضِ  الرفيعة؟!!! أليست ٟنذه اٜنيواانت تفكًن وعلم؟! بلى وريب! ويقوؿ تعأب:

وىذا  .(6)(إِىَّب أٌٌٍَُ أٍَْثَبىُنٌُْ ٍَب فَشَّطْنَب فِِ اىْنِزَبةِ ٍِِْ شَِْءٍ ثٌَُّ إِىََ سَثِّيٌِْ ُّذْشَشًًََُُىَب طَبئِشٍ َّطِريُ ثِجَنَبدَْْوِ 

 يؤكد لنا أف للحيواانت لغًة وعلماً وتفكًناً وأخالقاً أيضاً.

                                                           

 .ٖٛسورة األنعاـ: -ٔ
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ا زَِ ىَبثِزَنِثِ تْىَرْاِ (02) قَبهَ عَنَنْظُشُ أَصَذَقْذَ أًَْ مُنْذَ ٍَِِ اىْنَبرِثِنيَ : "...(1)وقاؿ تعأب

 ٍِِْ وَُّّ( إ04ٌٌِ )ِّزبةٌ مشَمَِ ِ أُىْقَِِ إِلََِّّّؤا إِيَب املَيَُّّب أََّ ذْبىَ( ق03َ) ا َّشجِعٌَُُبرَظُش ٍَبٌّْ فَيُنْعَ رٌََهَّ ٌَّثُ ٌْيِْْىَفَأَىْقِوْ إِ

 ".(26) ََِِْْيِغِْ ٌٍُِّْأرَُِّ ًَيٌَ عَيُعْرَ ال( أ22ٌَِ )ْْدِِِ اىشَََّدٌِْ اهللِ اىشَّغْثِ وَُّّإِعُيَْبَُ ًَ

يعين مع اٟندىد: بسم هللا الر٘نن  ،: قاؿ: كتب سليمافُ (2)يقوؿ الطربي ُب تفسًنىا
، وأتو٘ب  الرحيم، من سليماف بن داوود إٔب بلقيس بنت ذي شرٍح وقومها. أما بعُد، فال تعلوا عليَّ

فانطلق بو حك أاتىا، وكانت ٟنا َكوَّة ٌ ُب بيتها، إذا مسلمٌن. قاؿ: فأخذ اٟندىُد الكتاَب برجلو 
طلعت الشمُس نظرت إليها فسجدت ٟنا، فأتى اٟندىُد الَكوََّة َفَسدَّىا َنناَحْيو، حك ارتفعت 
 الشمُس وٓب تَػْعَلْم، ٍب ألقى الكتاَب من الَكوَِّة، فوقع عليها ُب مكاهنا الذي ىي فيو فأخذتو.

 انتهى. 

ُب تعليم  من دور ابرز -مستفيدين من ىذه اآلية الكر٬نة  -ا كاف للعرب وىذا يذكران ّن
عند اتساع رقعة الدولة اٞنرتامية  اٜنماـ الزاجل اليصاؿ الرسائل فيما بٌن الوالّيت واٞندف وذلك

ُب زمن ٓب تكن فيو وسائل االتصاالت  وا ُب تعليم اٜنماـ شأوًا عظيماً ولقد بلغ ،(3)األطراؼ
: الطائرة والربيد االلكرتو٘ب والشبكة العاٞنية للمعلومات الفضائية )اإلنرتنت( وغًنىا السريعة مثل

   من وسائل االتصاؿ اٜنديثة معروفة وموجودة.

                                                           

 . ٖٔ-ٕٚسورة النمل: -ٔ

 وما بعدىا.  ٗٗ، صٛٔي القرآف، اٞنصدر السابق، جتفسًن الطربي جامع البياف عن أتويل آ -ٕ

اٞنستطرؼ ُب كل فن مستظرؼ، األبشيهي، شهاب الدين بن دمحم، حققو وقابلو على عدة نسخ وقّدـ لو:  -ٖ
 . ٖٓ٘-ٜٖٗـ. صٜٔٛٔعبدهللا أنيس الطباع، بًنوت: دار القلم، 
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وعالوة على ذلك، فإف العلماء ُب العصر اٜنديث استفادوا من ىذه الفكرة القد٬نة 
جاء ىذا اٝنرب ُب صحيفة  ،ألخرىوأخذوا يدرِّبوف الطيور على ٘نل أجهزة ْنسسية على الدوؿ ا

إف األجهزة األمنية  :الفارسي اإللكرتو٘ب كشف موقع )العآب(اليت تقوؿ:   (1)عكاظ السعودية
ٓنمل أجهزة ْنسس قرب موقع نطنز النووي  كانت  ،اإليرانية ٤نحت ُب صيد عدد من الطيور

إضافة إٔب رابط  ,غًن مرئية الطًن كاف ٪نمل خيوطاً  إف :وقاؿ موقع )العآب( الفارسي .اإليرا٘ب
إف األجهزة األمنية ٓناوؿ إجراء ٓنقيقات  :مصادر إيرانية وأضاؼ اٞنوقع نقاًل عن ،مفتوح فلزي

مشًنة إٔب إف  ،واليت تتعلق ابلتجسس على مواقع إيراف النووية ،الطًن حوؿ األجهزة اليت ٪نملها
 داخلية تعمل للخارج.  ابٛنهة اليت أرسلت الطًن ىل ىي خارجية أـ القضية تتعلق

  .(0)ني"ثِبرِقَبهَ عَنَنْظُشُ أَصَذَقْذَ أً مُنْذَ ٍِ اىنَوُب قولو تعأب: "

فهي تصدؽ وتكذب ؤندع مثل  ،يرى العلماء ُب العصر اٜنديث أف اٜنيواانت ٟنا لغة
يماف  وأف سيدان سل, الطيور لديها القدرة على الكالـ والتعلمإف  :(3)البشر. وىنا يذكر الكحيل

يصدؽ ومن اٞنمكن أف  معو، يتكلمو اٟندىد  وكاف ٫ناطب ،كاف ٫ناطب ىذه الطيور ويفهم لغتها
  ،وىذا ما أثبتو العلماء ُب ُنوثهم عن الطيور أيضاً  ،بدليل اآلية الكر٬نةيكذب ىذا اٟندىد أو 

أف و  ،التعلمتشبو البشر ُب طريقة  وابإلضافة إٔب ذلك فقد تبٌن للعلماء ُب ُنث جديد: أف الطيور

                                                           

ر كر٬ني، صحيفة عكاظ السعودية، ستا األمن اإليرا٘ب يصطاد طائرًا يتجسس على "نطنز النووي"،  -ٔ
 ، اٞنوقع اإللكرتو٘ب: ٖٕٛٙ : العدد  ٕٛٓٓأكتوبر/ /ٕٔ -ىػ( ٜٕٗٔ/ ٓٔ/ ٕٕ)الثالاثء  

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20081021/Con20081021235108.htm   
 . ٕٚسورة النمل: -ٕ

اٜنيواانت تكذب: سبحاف هللا. الكحيل، عبد الدائم، موسوعة اإلعجاز العلمي ُب القرآف والسنة، الربيد  -ٖ
 واٞنوقع اإللكرتو٘ب:    www.kaheel7.comاإللكرتو٘ب:  

http://55a.net/firas/arabic/index.php?page=show_det&id=1820&select_page=5  

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20081021/Con20081021235108.htm
http://www.kaheel7.com/
http://55a.net/firas/arabic/index.php?page=show_det&id=1820&select_page=5
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يؤكد ىذا و  ،تعمل بكفاءة عالية أثناء التغريد، ٣نا يعين أهنا تتأثر ابألصوات ايطة هبا تهاأدمغ
أف الطيور تتعلم الغناء مثل البشر! و٪ندث ُب دماغها نشاط أثناء تعلم التغريد وىذا البحث على 

 وُعَبهُ أًَِّثِِ ٍَجَب جَِّٔب: "و٤ند تصديق ىذا الكالـ ُب قولو تعامن عجائب الطيور فسبحاف هللا! 

 )انظر التعليق أدانه(. ،(1)"ريَاىطًََّ

)ًٍََب ٍِِْ دَاثَّخٍ فِِ اىْأَسْضِ ًَىَب طَبئِشٍ َّطِريُ ثِجَنَبدَْْوِ إِىَّب أٌٌٍَُ أٍَْثَبىُنٌُْ ٍَب فَشَّطْنَب فِِ : (2)قوؿ تعأبوي

وعلماء الغرب يكرروف ىذا  )إِىَّب أٌٌٍَُ أٍَْثَبىُنٌُْ(. القرآف يقوؿ: شًَُُ(اىْنِزَبةِ ٍِِْ شَِْءٍ ثٌَُّ إِىََ سَثِّيٌِْ ُّذْشَ

أستاذ مساعد ُب علم  Erich Jarvisالقوؿ ُب أُناثهم دوف أف يشعروا! فهذا ىو الدكتور 
 األعصاب، والذي قاـ ابلتجارب على الطيور يقوؿ ابٜنرؼ الواحد: 

This type of vocal learning is similar to the way that humans learn to speak  

أي أف ىذا النموذج من التعلم الصوٌب )عند الطيور( مشابو للطريقة اليت يتعلم هبا البشر 
 الكالـ!! 

و٪ناوؿ العلماء االستفادة من ىذا االكتشاؼ لعالج االضطراابت لدى البشر مثل 
 فهي مسخرة لنا!  ،لنتعلم منها ونستفيداضطراابت التعلم والنطق. أي أف هللا سخر لنا ىذه الطيور 

 

 :لغة النحل
                                                           

 . ٓٔسورة سبأ:  -ٔ
 .ٖٛسورة األنعاـ:  -ٕ
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ًَأًَْدََ سَثُّلَ إِىََ اىنَّذْوِ أَُِ ارَّخِزُِ ٍَِِ اجلِجَبهِ ثٌُِْرَبً ًٍََِِ اىشَّجَشِ ًٍَََِّب َّعْشِشٌَُُ. ثٌَُّ قاؿ تعأب: "

ثُطٌُِّيَب شَشَاةٌ ٍُخْزَيِفٌ أَىٌَْاُّوُ فِْْوِ شِفَبءٌ ىِيْنَبطِ إَُِّ  مُيِِ ٍِِْ مُوِّ اىثَََّشَادِ فَبعْيُنِِ عُجُوَ سَثِّلَ رُىاُلً َّخْشُجُ ٍِِْ

 ".(6)فِِ رَىِلَ ََّٓخً ىِقًٌٍَ َّزَفَنَّشًَُ

ُب تفسًن ىذه اآلية: "إف هللا أٟنم النحل، وأوحى ٟنا، وقذؼ ُب قلوهبا  (2)يقوؿ الز٢نشري
)الفنيقة:  -ؼ عليو، وإال فنيقتها وتعليمها على وجو ىو أعلم بو، ال سبيل ألحد إٔب الوقو 

ُب صنعتها، ولطفها ُب تدبًن أمرىا، وإصابتها فيما يصلحها، دالئل  - النعمة/التنعم ُب العيش(
"فاسلكي  بينة شاىدة على أف هللا أودعها علماً بذلك، وفطنها كما أؤب العقوؿ عقوٟنم... وقولو:

عسل، أو فاسلكي ما أكلت ُب سبل ربك: سبل ربك" أي الطرؽ اليت أٟنمك وأفهمك ُب عمل ال
أي مسالكو اليت ٪نيل فيها بقدرتو النور اٞنرَّ عساًل من أجوافك ومنافذ مآكلك، أو إذا أكلت 
الثمار ُب اٞنواضيع البعيدة من بيوتك فاسلكي إٔب بيوتك راجعة سبل ربك ال تتوعر عليك وال 

ا فتسافر إٔب البلد البعيد ُب طلب النجعة، تضلٌن فيها، فقد بلغين أهنا رّنا أجدب عليها ما حوٟن
وأراد بقولو:"ٍب كلي" ٍب اقصدي أكل الثمرات فاسلكي ُب طلبها ُب مظاهنا سبل ربك )ُذلاًل( ألف 

ُب تفسًن ىذه اآلية: إف هللا سبحانو وتعأب  (3)هللا ذللها ٟنا ووطأىا وسهلها...". ويقوؿ الزحيلي
عها كيفية بناء اٝنالّي العجيبة، سداسية الشكل، اٞنتقنة الصنع، ُب  أٟنم النحل وركَّز ُب غريزهتا وطب

، ٍب قيامها ابمتصاص رحيق األزىار  كهوؼ اٛنباؿ، وأحضاف الشجر، وعرائش البيوت والكرـو
والثمار العديدة اٞنتنوعة لصنع العسل، وبعد قيامها هبذه العملية تسلك الطرؽ اليت أٟنمها هللا ُب 

                                                           

 .ٜٙ-ٛٙسورة النحل:  - ٔ

 وما بعدىا. ٚٔٗ، صٕلتأويل، جالكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل ُب وجوه ا - ٕ
 التفسًن اٞننًن ُب العقيدة والشريعة واٞننهج، اٞنرجع السابق. - ٖ
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ثمار اٞنناسبة، والعودة أبماف ُب طرؽ ٔنتارىا و ال تضلها، لتصل إٔب صنع العسل، وطلب ال
 خالّيىا ساٞنة آمنة.

إف كل اٞنخلوقات أتكل حالاًل طيباً أو غًن طيب، ؤنرج فضالت سامة إال النحل. فإف 
 مأكلها طيب، وما ٔنرجو أطيب، وىو شفاء للناس، إف ُب ذلك لعربة للعاٞنٌن!

ِق النحلة:"... َ َُّها َما ال ُيَشمُّ، ورؤيتها ٞنا ال يرى، وحسن عن ُخلُ  (1)ويقوؿ اٛناحظ
ىدايتها، والتدبًن ُب التأمًن عليها، وطاعة ساداهتا، وتقسيط أجناس األعماؿ بينها، على أقدار 

 معارفها وقوة إبداهنا". 

 فريش :"اىتم العآب األٞنا٘ب(2)وعلماء اللغة ادثٌن اىتموا هبذه اللغة حيث يقوؿ منصور
بدراسة حركات النحل ورقصو، واليت اعتربىا لغة النحل، حيث يتحرؾ ُب دوائر صغًنة متتالية 

ولقد استنتج أف النحلة عند قيامها هبذه  ،بنظاـ معٌن، كما يرتفع إٔب أعلى بصورة خاصة
كأف   اٜنركات، إ٧نا تنقل إٔب ابقي النحل ُب ٣نلكة النحل، ما توصلت إليو من معرفة خارج اٝنلية

تعلم ابقي أفراد اٞنملكة من النحل بنوع الغذاء الذي عثرت عليو، وأين موقعو، ومدى بعده عن 
 اٝنلية، وخط الوصوؿ إليو".

                                                           

اٜنيواف، اٛناحظ، أبو عثماف عمرو بن ُنر، وضع حواشيو: دمحم ابسل عيوف السود، الطبعة الثانية، بًنوت:  - ٔ
 وما بعدىا. ٕٕٕ، ص٘، جٖـ. اجمللد ٖٕٓٓدار الكتب العلمية، 

اللغة النفسي، منصور، عبد اجمليد سيد أ٘ند، الطبعة األؤب، الرّيض: عمادة شؤوف اٞنكتبات: جامعة علم  - ٕ
 .ٕٗـ. ص ٕٜٛٔاٞنلك سعود، 
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ىذا ما يرى الباحث أف كل ما ُب الكوف لو لغة سواء أكاف بشرًا أـ حيوااًن أو ٗناداً. و و 

وقاؿ تعأب  . (6)ٌ"يُذََْجِغْرَ ٌَُيُقَفِْ ال رَنِىَ، ًَهِذَِْذَثِ خُجِّغَال ُّإِ ِءٍشَ ٍِِْ ُْإًَِ: "جاء ُب القرآف الكرٙب

. يقوؿ (0)"شَْْاىطًََّ عوُثِ ًٍَِّأَ بهُجَب جِدَ ٍِنَّب فَضْالً َّاًُب دَنَْْارَءَ ذْقَىًََ"على لساف داود عليو السالـ: 

عي معو التسبيح وردِّديو. ويروى "  شَْْاىطًََّ عوُثِ ًٍَِّأَ بهُجَب جَِّ ُب شرح ىذه اآلية: " (3)األلوسي أي رجِّ

أنو عليو السالـ: كاف إذا سبَّح سبَّحت اٛنباؿ مثل تسبيحو بصوت يسمع منها. وال يعجز هللا عز 
وقد سبح اٜنصى ُب كف نبينا عليو الصالة والسالـ  ،وجل أف ٩نعلها ُنيث تسبِّح بصوت يسمع

عنو... وقيل: كاف داود عليو السالـ ينوح  وكذا ُب كف أيب بكر رضي هللا تعأب ،وٚنع تسبيحو
 ،وكانت اٛنباؿ تسعده أبصدائها... فكانت اٛنباؿ إذا سّبح سبَّحت ،على ذنبو برتجيع وٓنزين

حك إف اٞناء ليتوقف عن اٛنرّيف عندٚناع صوت داود  ،وإذا قرأ الزبور قرأت ،وإذا انح انحت
 عليو السالـ كما ذكر القرطيب ُب تفسًنه! 

ودرّبوىا ورّوضوىا وعلموىا  ،دث اللغويوف العرب القدامى عن تعليم اٜنيواانتٓنلقد 
: "واٜنماـ ال يقيُم معهم ُب دورىم إال بعد أف يثبِّتوه (4)وىا ىو اٛناحظ يقوؿ ،الكالـ واللغة أيضاً 

كاف البعيد، ويعلِّموه، ويُرتِّبوا حالو ويدّرِجوه... وقد يَُدرَُّب العصفوُر ويُػثَػبَّت فيستجيُب من اٞن
ويَػثْػُبُت ويَْدُجن. فهو ٣نا يثُبت ويعايش الناَس، من تلقاء نفسو مرة، وابلتثبيت مرًة... وقد بَػَلغين 

                                                           

 . ٗٗسورة اإلسراء: -ٔ

 .ٓٔسورة سبأ: -ٕ

روح اٞنعا٘ب ُب تفسًن القرآف العظيم والسبع اٞنثا٘ب، األلوسي، ١نمود شكري البغدادي، ال طبعة، بًنوت:  -ٖ
 . ٕٛٛ-ٕٚٛر إحياء الرتاث العريب، ال اتريخ. ص دا

 .ٖٔٔ-ٕٔٔ، ص٘، جٖاٜنيواف، اجمللد  -ٗ
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أف بعض ما يستجيب منها قد ُدرَِّب فرجع من ِميل. فأما اٟنداية من تلقاء نفسو فمن الفراسخ 
 الكثًنة".

 الَقنَّاص اٛنبلي... زعموا أنَّو بلغ يقوؿ فيو: "...إف السودا٘ب (1)ويذكر اٛناحظ خرباً آخر
من حذقو بتدريب اٛنوارح وَتْضرِيَِتها أنو ضرَّى ذئبًا حك اصطاد بو الظِّباء وما دوهنا، صيداً ذريعاً، 
وإنو ألفو حك رجع إليو من ثالثٌن فرسخاً، وقد كاف بعُض الُعمَّاؿ سرقو منو... وأف ىذا السودا٘ب 

ف".ضرَّى أسداً حك اصطاد لو   اٜنمًن فما دوهنا صيداً ذريعاً، وأنو ضرَّى الزَّانبًَن فاصطاد هبا الذِّابَّ

: أف العرب القدماء علموا اٜنيواانت اللغة والكالـ، حيث يقوؿ: (2)ويذكر ابن خلدوف
"وال شك أف كل صناعة مرتبة يرجع منها إٔب النفس أثر يكسبها عقاًل جديدًا تستعد بو لقبوؿ 

ولقد بلغنا ُب تعليم الصنائع عن أىل  ،هيأ هبا العقل لسرعة اإلدراؾ للمعارؼصناعة أخرى، ويت
مصر غاّيت ال تدرؾ مثل أهنم يعلموف اٜنُُمَر اإلنسية واٜنيواانت العجم من اٞناشي والطائر 

وحسن اٞنلكات  ،ل اٞنغرب عن فهمهامفردات من الكالـ واألفعاؿ يستغرب ندورىا، ويعِجُز أى
نائع وسائر األحواؿ العادية يزيد اإلنساف ذكاًء ُب عقلو وإضاءًة ُب فكره بكثرة ُب التعليم والص

اٞنلكات اٜناصلة للنفس، إذ قدمنا أف النفس إ٧نا تنشأ ابإلدراكات وما يرجع إليها من اٞنلكات، 
ة فيزدادوف بذلك َكْيَسًا ٞنا يرجع إٔب النفس من اآلاثر العلمية، فيظنو العامي تفاواًت ُب اٜنقيق

 اإلنسانية وليس كذلك".

:"... إّف الطائَر والسبع والبهيمَة كّلما كاف لساُف (3)وابإلضافة إٔب ذلك يقوؿ اٛناحظ
الواحد منها أعرَض كاف أفصَح وأبْػٌَنَ، وأحكى ٞنا يُػَلقَّن وٞنا َيسَمع، كنحو الببغاء والُغداؼ وغراب 

                                                           

 .  ٖٖٔ، ص٘، جٖاٜنيواف، اجمللد  -ٔ

 .ٖٕٓٔ، صٖمقدمة ابن خلدوف، ج -ٕ

 = ،ومابعدىا.  وللمزيد انظر ٕٙ، صٚ، جٗواٜنيواف، اجمللد ،ٗٙ-ٕٙ، ص ٔالبياف والتبيٌن، ج -ٖ
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نًن إذا ْناوَبت من اٜنروؼ اٞنقطّعة اٞنشارِكة وكالذي يتهّيأ من أفواه السنا ،البَػٌْن، وما أشبو ذلك
وأما الغنُم فليس ٬نكنها أف تقوؿ إال "ما" ... وتقوؿ اٟنند: لوال أف الفيل  ،ٞنخارج حروؼ الناس

مقلوب اللساف لكاف أنطَق من كّل طائر يتهيأ ُب لسانو كثًن من اٜنروؼ اٞنَقطَّعة اٞنعروفة. والقطا 
ىها أف تقوؿ: قطا قطا. وبذلك ٚنِّيت. ويتهيأ من أفواه الكالب من الطًن قد يتهيُأ من أفوا

َناُت والفاءاُت والواواُت. كنحو قوٟنا: َوْو َوْو، وكنحو قوٟنا: َعْف َعْف. قاؿ اٟنيثم بُن ُعدّي:  الَعيػْ
  ألف أابه كاف يسّمى كلباً". ،قيل لصيّب: من أبوؾ؟ قاؿ: َوْو َوْو 

هم لغة البشر ويرددىا وىو غاية ُب الذكاء. وكذلك وعالوة على ذلك، فإف الببغاء يف
بل يبكي و٪نزف لفراؽ صاحبو، ويذرؼ  ،الفيل يستطيع بعد التدرب أف أيٌب أبشياء كاإلنساف

إٔب عيادة الطبيب و٪نمل لو اٜنقيبة، وأيٌب  -الفيل -الدموع عليو، وإذا مرض صاحبو يذىب 
ية مع األستاذ الدكتور جالؿ السعيد ابلطبيب إٔب بيت صاحبو لكي يعاٛنو )مقابلة شخص

 اٜنفناوي الذي عاش ُب اٟنند وابكستاف وعايش الواقع اٜنقيقي ٟنذا اٜنيواف عن كثب(.

ُب حديقة اٜنيواف، عندما كاف ُب ماليزّي ُب  -كاتب ىذه السطور  -ولقد شاىد 
ى اٞنتفرجٌن، وتوضع العاصمة كواال ٞنبور: أف الفيل يرقص ويلعب كرة القدـ ويرش اٞناء ِنرطومو عل

ويكسر  ،ُب خرطومو آلة موسيقية ٟنا صوت حسن، فيعزؼ عليها ؤنرج أصوااًت وأنغامًا ٗنيلة
وأيٌب الفيل ويناـ فوقو  ،جوزة اٟنند بقدمو عندما يُطلب منو ذلك. ٍب يناـ صاحبو على األرض

فيأمر الفيل  ،ل آخرو٩نثو عليو بكل ىدوء وحناف ورفق، من دوف أف ٫ندشو أو يؤذيو، ٍب أيٌب رج
                                                                                                                                                            

لعربية لألجانب، جاسم، جاسم علي، الطبعة الثانية، كواال ٞنبور: إيو. إيس. نوردين. ُب طرؽ تعليم اللغة ا -=
 وما بعدىا.  ٕٙٔـ. ص ٕٔٓٓ

مروج الذىب ومعادف اٛنوىر، اٞنسعودي، أبو اٜنسن علي بن اٜنسٌن بن علي، شرحو وقدـ لو: مفيد دمحم  -
ومابعدىا،  ٜٕٓومابعدىا، و ٜ٘ٔ، صٔـ. جٕٗٓٓقميحة، الطبعة الثانية، بًنوت: دار الكتب العلمية، 

 وما بعدىا(. ٖٖٔ
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لكي يقـو عن صاحبو، فيأىب الفيل ذلك، ويعرب عن رفضو ٟنذا األمر: أبف ٪نرؾ رأسو وخرطومو 
، فيقـو  ،٬نينًا و ااًل، ويَُكرَُّر عليو األمر أكثر من ثالث مرات ٍب بعد ذلك أيمره صاحبو أبف يقـو

ئماً، ٍب يرفع الفيل قدمو من فوقو، ٍب يضع خرطومو خلف عنق صاحبو، فًنفعو حك يستوي قا
وىي حيواف  ،وكذلك الفقمة ،على شكل زاوية قائمة لكي يضع صاحبو رجلو ويركب على ظهره

مائي يشبو اٜنوت، فإهنا تسبح وتلعب الرّيضة على أنغاـ اٞنوسيقا، أبف ُتْدِخَل نفسها ضمن 
ح، وترفعها ٞنسافة إطارات دائرية مرتفعة عن سطح اٞناء، وتضع كرة القدـ على أنفها وىي تسب

أمتار ُب السماء، ٍب تعيدىا إٔب أنفها مرات عديدة، وتصفق بيديها بعد ٤ناح مهمتها.  ٗ-ٖ
وكذلك الطيور فإهنا تلعب كرة القدـ، أبف توضع على سكة حديدية مرتفعة عن األرض، وٕنشي 

ٍب  ،أمتار تقريباً أربعة  ٗفوؽ الكرة، وىي تدحرجها من اٛنانب األ٬نن إٔب اٛنانب األيسر ٞنسافة 
من األعلى  -وىي تتمسك ابٜنديدة  -تلعب الطيور اٛنمباز وىي نوع من الرّيضة أبف تقلب 

وكذلك تنزؿ ابٜنبل من السقف إٔب األرض على  ،إٔب األسفل وتفعل ىذه اللعبة أكثر من مرة
أهنا شكل عصا ٟنا ١نجن، وعندما تقرتب من األرض تنفتح العصا، وإذا ىي مظلة حقيقية وك

وترقص الطيور على أنغاـ صوت اٞنوسيقا أيضاً، وتلعب وتصفق  ،نزلت ابٞنظلة من السماء
َنناحيها عند التمثيل الصحيح للعبة اليت تؤديها. وكذلك تتبارز الديكة ابٞنناقًن فيما بينها، أبف 

 يقاتل الديك الديك اآلخر، إْب.

واضحة على أف للحيواانت لغة إف ىذه اآلّيت واألحاديث وأقواؿ العلماء تدؿ داللة 
وتفكًنًا وعلمًا وىي قابلة للتعلم، و٬نكن لإلنساف أف يتعرؼ عليها من خالؿ اٞنمارسة والتدريب 
واٝنربة، وأف العرب القدامى أبدعوا ُب تعليم اٜنيواانت أ٬نا إبداع. ولقد دربوا الطيور أبنواعها 

لغة وغًنىا. وىذا ما ذكره اٛناحظ وابن خلدوف واٜنيواانت األليفة منها واٞنفرتسة على الكالـ وال
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وغًن٨نا عن تعليم اٜنيواانت اللغة، ال كما يظن بعض العلماء ُب الوقت اٜناضر من أمثاؿ 
 وغًن٨نا، من أهنا وليدة القرف العشرين، وقامت على أيدي العلماء الغربيٌن. (1)اٜنمدا٘ب والوعر 

 خامساً: لغة اإلشارات والرموز

علم اللغة النفسي اٜنديث ُب القرف العشرين دراسة لغة اإلشارات  من موضوعات 
أجروا التجارب على ىذه اللغة  -ومن سار على هنجهم من العلماء العرب  -فالغربيوف  ،والرموز

وعزوىا ونسبوىا إليهم، ولكننا ندحض ىذا الزعم ونقوؿ ٟنم: إف علماء العربية القدامى درسوا 
  , وإف القرآف الكرٙب أوؿ ما نبأان هبذه اللغة وٓندث عنها.ىذه الظاىرة ُب مؤلفاهتم

لغة اإلشارة ٟنا أنواع عديدة منها: إشارة اٞنعاقٌن، وإشارة األصحاء، وإشارات اٞنرور 
: إف الصورة لغة، (2)وعالوة على ذلك، تقوؿ عطية ،والطرؽ وغًنىا، فهذه كلها لغات غًن منطوقة

وما يهمنا ىنا ىو إشارة  ،شياء واألجساـ لغة، واإلشارات لغةواٞنوسيقى لغة، واٜنركة لغة، واأل
 اٞنعاقٌن وإشارة األصحاء.

 : إشارة ادلعاقني :ًً  1

فهي إشارة الصم البكم، ولديها مفاىيم خاصة لتعليمهم اللغة، وقد أخربان هللا سبحانو 
 وتعأب ُب القرآف الكرٙب عن ىذه الظاىرة.

                                                           

قضاّي أساسية ُب علم اللسانيات اٜنديث مدخل، الوعر، مازف، الطبعة األؤب، دمشق: دار طالس  - ٔ
 ـ.ٜٛٛٔللدراسات والرتٗنة والنشر، 

 . ٕٛعلم النفس اللغوي، عطية، ص -ٕ
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اً شٌَْْ خَيِْْعَيٌَِ اهللُ فِ ٌْىَ. ًٌََُيُقِعْال َّ َِّزِاىصٌُُّ اىجُنٌُ اىَّ اهللِ ذَنْعِ اةًَِّشَّ اىذَّشَ َُّإِقاؿ تعأب: "

 .(1)"ٌُضُشِعٌْ ٍُىٌُا ًَىٌََّزَأَمسَعَيٌ ىَ ٌْىٌَ ًَمسَعَيُألَ

 .(2)"ِّشِثِذْا ًَىٌَّا ٍُرَإِ بءَعَرُغَِعُ اىصٌَُّّ اىذُّ ذَّْأَفَأَوقاؿ تعأب: "

 .(3)"ٌُيُقِعٌْا ال َّمبٌُّ َىَرُغَِعُ اىصٌَُّّ ًَ ذَّْأَفَأَوقاؿ تعأب: "

فمن ر٘نة هللا ابألصم، أنو ال يسمعو، كي ال يصبح جباراً عصياً، ولكي ال ٬نتد أذاه إٔب 
َتِلي ٢نلوقاً إال لُيعينو  ،اآلخرين. فُيِصمُُّو هللا اتقاًء لشره على اجملتمع الذي يعيش فيو، وألف هللا ال يَػبػْ

 .(4)اللغة إشارات خاصة هبا تعتمد على حركة اليدين وتعبًنات الوجو وغًنىا من التفاصيل وٟنذه

 إشارة األصحاء :ً 2

وتنقسم ىذه اإلشارة إٔب قسمٌن: إشارة عضوية وإشارة أدبية، وقد تكوف اإلشارة 
ْقَلة العضوية لألصحاء بعقد اللساف ومنعو من الكالـ مؤقتاً، وإف الشخص الذي ٓنصل لو ىذه العُ 

واٜنُْبَسة سليماً معاًَب، ولكن هللا يريد أف يظهر معجزاتو فيو، وىذا ما ٤نده ُب القرآف الكرٙب عندما 
أنبأان اٝنبًن اللطيف على لساف زكرّي عليو السالـ ومرٙب بنت عمراف الصدِّيقة. وفيما يلي تفصيل 

 ذلك.

                                                           

 . ٖٕ-ٕٕسورة األنفاؿ:  -ٔ

 . ٓٛسورة النمل: -ٕ

 . ٕٗيونس: سورة  -ٖ
 . ٜٖٚ-ٖٔٚعلم اللغة النفسي، اٞنرجع السابق، ص للمزيد انظر،و  -ٗ
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 : اإلشارة العضوية : أ

 . (1)"ال سٍَضَاًإِ بًٍَّّثخَ أَالَبطَ ثٌَ َ اىنَّآّزُلَ أال رُنيِّ بهَقَقاؿ تعأب: "

: "فلغة الرمز أو اإلشارة ىو أنك ال تقدر على الكالـ إال (2)يقوؿ الطربي ُب تفسًنىا
والرمز من معانيو عند العرب: اإل٬ناء ابلشفتٌن، وقد يستعمل ُب اإل٬ناء ابٜناجبٌن  ،إ٬ناء وإشارة

وقد يقاؿ للخفي من الكالـ الذي ىو مثُل اٟنمس ِنفض  ،فيهموالعينٌن أحياانً، وذلك غًن كثًن 
 الصوت: "الرمز"، ومنو قوؿ ُجؤيّة بن عائذ:

 وكػاف َتَكػلُُّم األبػطاِؿ َرْمػزاً        َوَىػْمػَهَمًة ٟنػُم ِمثْػَل اٟنَػدير

، وقاؿ بعضهم ُب تفسًن اآلية: آيتك أف ال تكلم الناس ثالثة أّيـ إال ٓنريكًا ابلشفتٌن
 والرمز أف يشًن بيده أو رأسو، وال يتكلم". ،من غًن أف ترمز بلسانك الكالـ

: "إ٧نا جعل عقل اللساف آية العلوؽ لتخلص اٞندة لذكر هللا تعأب (3)ويقوؿ األلوسي
وشكره وقضاء ٜنق النعمة كأنو قيل لو: آية حصوؿ النعمة أف ٕننع عن الكالـ إال بشكرىا، 

ل ما أخذ من السؤاؿ كما قيل أليب ٕناـ: ٓب تقوؿ ما النفهم؟ فقاؿ: ٓب وأحسن اٛنواب على ما قي
ال نفهم ما يقاؿ؟ وىذا مبين على أف سؤاؿ اآلية منو عليو السالـ: إ٧نا كاف لتلقي النعمة ابلشكر، 
ولعل داللة كالمو على ذلك بواسطة اٞنقاـ، وإال ففي ذلك خفاء كما ال ٫نفى. والرمز: ىو 

 لوحي ابلرأس فقاؿ: وىل تعرؼ العرب ذلك؟ قاؿ: نعم. أما ٚنعت قوؿ الشاعر:اإلشارة ابليد وا

                                                           

 . ٔٗسورة آؿ عمراف:  -ٔ

 .ٜٕ٘تفسًن الطربي جامع البياف عن أتويل آي القرآف، ص -ٕ

 .ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ، ص ٖروح اٞنعا٘ب ُب تفسًن القرآف العظيم والسبع اٞنثا٘ب، ج -ٖ
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 مػا ُب السمػاء من الػر٘نن مرتػمز     إال إليػو ومػا فػي األرض مػن وزر

وعن ٠ناىد أف الرمز ىنا كاف ٓنريك الشفتٌن، وقيل: الكتابة على األرض، وقيل اإلشارة 
ما أوجب اضطرااًب ُب الفهم، كاف رمزاً، وىو استثناء ابٞنسبحة، وقيل الصوت اٝنفي، وقيل: كل 

 منقطع بناًء على أف الرمز اإلشارة واإلفهاـ من دوف كالـ".

ًٌَ أُمَيٌَِّ اىَْ ِْيَبً فٌٍََْصَ ِِمحَيشَّدُ ىِسْزَِ َِِّّّ إِقٌُىِفَ: "(1)وقاؿ تعأب على لساف مرٙب بنت عمراف

ب ٍَأَثٌُكِ اٍَْشَأَ عٌَْءٍ ًَ بَُب مًََُ ٍَشُب أُخْذَ ىَبً فَشَِّّبً. َّئَْْجِئْذِ شَ ذْقٌَُ ىَشَّب ٌٍَا َّبىَُِيُوُ قَقٌٍََيَب رَذْ وِبً. فَأَرَذْ ثَِّْغِّْإِ

 ". ِ املَيْذِ صَجَِّْبًفِ بَُمَ ُِّْنَيٌُِّ ٍَ فٌَْْا مَبىُقَ وِْْىَأٍُُلِ ثَغِْبً. فَأَشَبسَدْ إِ ذْبَّمَ

"إ٘ب نذرت صمتاً، وكانوا ال يتكلموف ُب صيامهم...  :(2)يقوؿ الز٢نشري ُب تفسًنىا
وأمرىا هللا تعأب أبف تنذر الصـو لئال تشرع مع البشر اٞنتهمٌن ٟنا ُب الكالـ. وقيل أخربهتم أبهنا 
نذرت الصـو ابإلشارة، وقيل سوّغ ٟنا ذلك ابلنطق )إنسياً(، أي أكلم اٞنالئكة دوف اإلنس... 

بكم إذا انطقتموه، وقيل كاف اٞنستنطق لعيسى زكرّي عليو السالـ. فأشارت إليو أي ىو الذي ٩ني
وعن السدي: ٞنا أشارت إليو غضبوا وقالوا: َلُسْخرِيػَّتُػَها بنا أشد علينا من زانىا. وقيل كلمهم 

 بذلك ٍب ٓب يتكلم حك بلغ مبلغاً يتكلم فيو الصبياف".

اإلنساف عاجزاً عن الكالـ ليظهر  شدان ىذه اآلّيت إٔب أف هللا سبحانو وتعأب قد ٩نعلتر 
فيو معجزة من معجزاتو، وليربىن لنا على أف اللغة إما أف تكوف ابلكالـ، وإما أف تكوف ابإلشارة. 

                                                           

 . ٜٕ-ٕٙسورة مرٙب:  -ٔ

 ئق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل ُب وجوه التأويل.الكشاؼ عن حقا -ٕ
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وأحيااًن تكوف اإلشارة أبلغ من الكلمة، وتعمل عملها، بل وتكوف اإلشارة أحيااًن أكثر إفادة من 
 (.أدانه الكلمة اٞنسموعة )انظر اإلشارة األدبية

 اإلشارة األدبية: :ب 

كي ال يتأّذى   ،تؤدي اإلشارة األدبية معىًن بليغًا ُب النفس ال ٬نكن البوح بو أماـ اٞنأل

ِ فِخْب رًٍََُ ُِِْعْاألَ خَنَبئِخَ ٌُيَعَّْاآلخروف منها أو يتأثروف. وٟنذا يقوؿ هللا سبحانو وتعأب: "

"ًسذُاىصُّ ًُ
ا، واسرتاؽ النظر، وما تكنو ؤنفيو الصدور من . أي يعلم نظرّيت األعٌن، وإشاراهت(1)

أمور ولواعج وأسرار وغًنىا، ال ٬نكن اٛنهر هبا العتبارات عديدة، وإف للغة اإلشارة مناقب 
وصفات نبيلة، ونتائج ٘نيدة، ال ٬نكن للمرء أف يتفّوه هبا، حك ال يتطًنَّ اآلخروف منها، وٟنذا ٤ند 

 اٞنعىن والتعبًن عن اٞنقصود، بشكل ودي وسري وبديع. ٟنا خاصية أدبية رفيعة، ُب أتدية

ىذه الصفة بشكل أديب رفيع حيث يقوؿ: "وٗنيع أصناؼ الدَّالالت  (2)يناقش اٛناحظ
على اٞنعا٘ب من لفظ وغًن لفظ، ٙنسة أشياَء ال تنقص وال تزيد: أوٟنا اللفظ، ٍب اإلشارة، ٍب 

ة. والنصبة ىي اٜناؿ الدالة اليت تقـو مقاـ تلك الَعْقد، ٍب اٝنط، ٍب اٜناُؿ اليت تسّمى ِنْصب
ر عن تلك الدالالت، ولكل واحد من ىذه اٝنمسة صورٌة ابئنٌة من صورة  األصناؼ، وال تقصِّ

وىي اليت تكشف لك عن أعياف اٞنعا٘ب ُب اٛنملة، ٍب عن  ،صاحبتها، وحليٌة ٢نالفٌة ٜنليِة أختها
ها، وعن طبقاهتا ُب الساّر حقائقها ُب التفسًن، وعن أجناسها وأقدارى ها وعامِّ ا، وعن خاصِّ

 والضَّاّر، وعما يكوف منها لغواً هبرجاً، وساقطاً ُمطَّرحاً". والذي يهمنا ىنا ىو اإلشارة فقط.

                                                           

 . ٜٔسورة غافر: -ٔ

 .ٜٚ-ٙٚ، ص ٔالبياف والتبيٌن، ج -ٕ
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"فأما اإلشارة فباليد وابلرأس وابلعٌن واٜناجب واٞننكب إذا تباعَد الشخصاف، وابلثوب 
ّسوط فيكوف ذلك زاجرًا ومانعًا رادعاً، ويكوف وعيداً وابلّسيف، وقد يتهّدد رافع الّسيف وال

وما أكثر ما تنوب  ،واإلشارة واللفظ شريكاف، ونِْعَم العوُف ىي لو، ونِعم الرتٗناُف ىي عنو ،وٓنذيراً 
عن اٝنّط. وبعُد فهل َتعدو اإلشارُة أف تكوف ذات صورٍة معروفٍة، وِحْلية  عن اللفظ، وما تُغين
وُب اإلشارة ابلطرؼ واٜناجب وغًن ذلك من  ،ها ُب طبقاهتا ودالاللتهاموصوفة، على اختالف

اٛنوارح، مرفق كبًن، ومعونة حاضرة، ُب أمور يسرتُىا بعُض الناِس من بعض، و٫نفوهنا من اٛنليس 
وقد  ة،اٝناص، وٛنهلوا ىذا الباب البتَّ ولوال اإلشارُة ٓب يتفاىم الناُس معىن خاص  ،وغًن اٛنليس
 ُب َدالالت اإلشارة: قاؿ الشاعر

 أشارْت ِبَطْرِؼ العٌِن ِخيفَة أىلها      إشػارَة مْذعوٍر وٓب تتكلَّمِ 

 فأيقنُت أفَّ الطرَؼ قد قاَؿ َمرحباً     وأىالً وسهالً ابٜنبيب اٞنتيَّمِ 

 وقاؿ اآلخر:

 وللقلب على القلب      دليػٌل حٌَن يلقاهُ 

 هُ وُب الناس من الناس        مقاييػُس وأشبا

 وُب العٌن غىًن للمر        ِء أف تنػطَق أفواهُ 

 وقاؿ اآلخر:

 تػرى عينُػها  َعْييِن فتعرؼ َوْحيَػها       وتعػرؼ عيين ما بو الَوْحُي يرجعُ 

 وقاؿ اآلخر:
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 العيػُن تُبػدي الذي ُب نفس صاحبها     من الػمحبَّة أو بُغض إذا كانػا

 حػك ترى من ضمًن القلب تبياانً      والعػٌُن تنطػُق واألفػواُه صامتػػٌة 

 فهذا أيضاً ابب تتقدـ فيو اإلشارَة الصوَت". ،ىذا ومبلُغ اإلشارة أبَعُد من مبلغ الصَّوت

 عن االستدالؿ ابلعٌن واإلشارة والنُّصبة:  (1)يقوؿ ابن قتيبةو 

 " ُربَّ َطْرٍؼ أفصح من لساف"

 وقاؿ آخر:

َنيػػ       ػ  "ػَي ُعنػواَف الػذي أُبديأمػا تُػْبػِصُر ُب َعيػْ

: الذي (2)ومن العلماء الغربيٌن والعرب اٞنعاصرين الذين تناولوا ىذه الظاىرة فيجوتسكي
ٓندث عن لغة اإلشارات عند الصم البكم، واٜنمدا٘ب الذي ٓندث عن لغة اإلشارات وأطلق 

ركات اليدين، عليها اسم مصاحبات اللغة، وتضم ىذه اٞنصاحبات: تعبًنات ابلوجو واٛنسم وح
إضافة لتعبًنات ابلعيوف، وتغيًن ُب الصوت، وتنشأ قسم من ىذه اٞنصاحبات نتيجة للفطرة، بينما 

 ٔنتلف إشارات أخرى ابختالؼ اجملتمع... 

(: "إف ىناؾ فرقًا بٌن اللغة اللفظية، Langer: 1954نقاًل عن ال٤نر ) (3)وتقوؿ عطية
يت تتم هبا فهم اٞنعا٘ب اليت تتضمنها كل منهما... فاللغة والوسائل غًن اللفظية من حيث الطريقة ال

                                                           

عيوف األخبار، ابن قتيبة، أبو دمحم مسلم بن قتيبة الدينوري، الطبعة األؤب، بًنوت: دار الكتب العلمية،  -ٔ
 .ٜٚٔ-ٜٙٔ، ص ٕـ. جٜٙٛٔ

 . ٜٔٔالتفكًن واللغة، ص -ٕ
 وما بعدىا. ٕٕٔنفس اللغة من منظور معرُب، اٜنمدا٘ب، ص علم  -

 = وما بعدىا. و: ٜٕعلم النفس اللغوي، عطية، ص -ٖ
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اللفظية، ليست فقط ىي اللغة اليت يستخدمها الفرد ُب التعبًن عما يدور ُب ذىنو من أفكار، وإ٧نا 
٪نتاج الفرد إٔب أكثر من لغة ُب التعبًن عن نفسو، ومن ىنا كانت اللغة غًن اللفظية ذات أ٨نية  

مة، واليت ال تقل أ٨نية عن اللغة اللفظية، فكلها أنواع من التعبًن ابلنسبة كربى ُب حياة الفرد عا
 إٔب اإلنسانية ٗنعاء".

و٦نلص من ىذا، أف لغة اإلشارات والرموز ٓب تكن موضوعًا جديدًا ُب الدراسات اللغوية 
زكرّي  النفسية اٜنديثة، فقد ٓندث هللا سبحانو وتعأب ُب كتابو العزيز عن ىذه اللغة على لساف

وأف ىذه اللغة تعرب عما تكنو الصدور من لواعج وحناف وغًن٨نا  ،عليو السالـ ومرٙب بنت عمراف
وأف ما ذكره أو قالو اٛناحظ عن لغة اإلشارات كاإلشارة  ،قد ال تعرب عنو اللغة اٞننطوقة صراحة

ىو ما قالو ابليد وابلرأس وابلعٌن )الطرؼ( وابٜناجب واٞننكب وابلثوب وابلسيف يكاد يكوف 
 اٜنمدا٘ب عن مصاحبات اللغة كتعبًنات الوجو واٛنسم وحركات اليدين والعيوف وغًنىا.

 سادساً: أمراض الكالم

ىي من اٞنوضوعات اٞنهمة جداً، واليت عاٛنها  إف أمراض الكالـ وأسباهبا وطرؽ عالجها
العرب القدامى:  ومن الذين ٓندثوا عن ىذه الظاىرة من العلماء ،علم اللغة النفسي اٜنديث

 وإليكم بياف ذلك ابلتفصيل. ،اٛناحظ والنويري وابن سيده والثعاليب واٞنربد وغًنىم كثًن

 األمراض اللغوية – أ

األمراض اللغوية وأسباهبا وطرؽ عالجها بشكل مفصَّل ومركَّز. ومن  (1)اٛناحظلقد شرح 
 ىذه األمراض اللغوية اليت ٓندث عنها مايلي:

                                                                                                                                                            
=- Langer, S., Philosophy in a New Key. New York: The New American Library, 1954. 

 وما بعدىا. ٖ، ص ٔالبياف والتبيٌن، ج -ٔ
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 وقد٬ناً ما تَػَعوَُّذوا اب من شر٨نا، وتضرَّعوا إٔب هللا ُب السالمة منهما. "ر. الِعيُّ واَٜنصَ 

 ؿ بشار األعمى:اق

 "َكِلمْ ػِعيِّ الػمت ِعيّّ كَ ػقاؿ     وُب الصَّ ػِعيِّ اٞنػَعاِؿ كَ ػيُّ الفَ ػوعِ 

ف "وألهنم ٩نعلوف العجَز والِعيَّ من اٝنَُرؽ، كاان ُب اٛنوارح أـ ُب األلسنة. يقوؿ  بن ازابَّ
 سيار:

 ولسػنا كػأقػواـٍ أجدُّوا رَِّيسػًة        يُػَرى مػاُٟنا وال ٪ُنَػسُّ َفعػػاُٟنا

 يُريغوف ُب اِٝنْصِب األموَر ونفعػهْم        قليػػٌل إذا األمواُؿ طػاؿ ُىػػزاُٟنا

 ػتعاٟنا"وقُػْلنَػا بػال ِعػيٍّ وْسسَّنا بطاقٍة        إذا الناُر انُر اٜنرِب طاؿ اشػػ

 وقالوا ُب الصمت كقوٟنم ُب اٞننطق، قاؿ ُأَحْيَحة بن اُٛنالح:

 والصمُت أَٗنَل ابلفك     مآب يكن ِعيّّ َيِشيُنوْ 

 والقوؿ ذو َخَطل إذا     مآب يكن ُلبّّ يُعيُنْو"

وليس اللَّجالج والتَّمتاـ, بعض ىذه األمراض اللغوية حيث يقوؿ: " (1)ويذكر اٛناحظ
الفأفاء، وذو اٜنُْبَسة واٜنُكلة والرُّتَِّة وذو اللَّفِف والعجلة، ُب سبيل اَٜنِصر ُب خطبتو، واأللثغ و 

ْفَحم عند الشعراء، والبكيء عند اٝنطباء، خالُؼ 
ُ
والَعييُّ ُب مناضلة خصومو، كما أف سبيل اٞن

 ."سبيل اٞنْسَهب الثَّراثر، اَٝنِطل اٞنِْكثَار

                                                           

 .ٖٔ-ٕٔ، ص ٔالبياف والتبيٌن، ج -ٔ
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: العييُّ والبكيُء ، واَٜنِصر  (1) كالمية فذكر منهموٓندث عن اٞنصابٌن ابألمراض ال
ُسِهُب، واٞنتشدُِّؽ، واٞنتفيهُق، واٞنهماُر، والثراثُر، واٞنِكثاُر واٟنمَّاُر، وٓبَ ذكروا 

ِطل واٞن ًَ ُفَحُم، واَْب
واٞن

طبتو"... "ٍب اعلم أفَّ اٟنُْجَر  واٟنََذَر، واٟنََذّيَف، والتخليط وقالوا: رجٌل تِِلقَّاَعة، وفالف يتَلْهَيع ُب خ
 أقبَح اللحن ٜنُن أصحاب التقعًن والتقعيب، والتشديق والتمطيط واٛنَْهَورِة والتفخيم".

أمراض بعض عن لقد ٓندث   ،(2)٣نن ٓندثوا عن عيوب الكالـ وأمراضو كذلك النويريو 
َسُة: تعذُُّر النطق... واٜنُبْ  ،فمنها: الُعْقلة: وىي التواء اللساف عند الكالـ ،وعيوب اللساف الكالـ

والطمطمة: أف يكوف الكالـُ شبيهًا بكالـ  ،والرُّتَُّة: اتصاؿ بعض الكالـ ببعض دوف إفادة
... وىي إبداؿ اٟناء حاًء، واللُّكنُة: إدخاؿ بعض حروؼ العرب ُب حروؼ العجمالعجم... 

                                                           

. "العييُّ: العجز عن التعبًن اللفظي ّنا يفيد اٞنعىن اٞنقصود. مادة ٙٗٔ - ٗٗٔ، صٔالبياف والتبيٌن، ج -ٔ
ُفَحُم: العاجز عن اُٜنجَّة، 

َعّي. اَٜنِصر: ضيق الصدر، وَعّي ُب منطقو وٓب يقدر على الكالـ. مادة: حصر. اٞن
سِهُب: أسه

ُ
ِطل: األ٘نق، مادة: خطل. اٞن ًَ ب فالف: صار يهذي من لدغ حية أو ٥نوىا، مادة: فحم. اَْب

مادة: سهب. اٞنتشدُِّؽ: خطيب أشدؽ جهًن مفوَّه، مادة: شدؽ. اٞنتفيهُق: اٞنتنطع ُب الكالـ واٞنتوسع، مادة 
فهق. اٞنهماُر: اٞنهذار، يقاؿ: ىو مهمار ُب كالمو، مادة: ٨نر. الثراثُر: الذي يكثر الكالـ ُب تكلف وخروج 

ثر. اٞنِكثاُر: اٞنهذار الكثًن الكالـ، مادة: كثر. اٟنمَّاُر: اٞنهذار من يكثر ُب كالمو من اٝنطأ عن اٜند، مادة ثر 
والباطل، مادة: ٨نر وىذر. اٟنُْجَر: اٟنذّيف والقبيح من القوؿ، مادة: ىجر. اٟنََذَر: تكلم الرجل ّنا الينبغي، 

واؿ الوعي، مادة: ىذاه. التخليط: اختلط مادة: ىذر. اٟنََذّيَف: اضطراب عقلي مؤقت يتميز ابختالط أح
عقلو: فسد، مادة: خلط. تِْلقَّاَعة: الُعيَػَبة: الكثًن العيب للناس، مادة عاب. يتَلْهَيع: تلهيع ُب كالمو: أفرط، 
مادة: ٟنع. التقعًن: الذي ٫نرج الكالـ من أسفل حلقو، مادة: قعر. التقعيب: قَػعَّب كالمو: تكلم أبقصى حلقو 

، مادة: قعب. التمطيط: ٕنطط ُب الكالـ: َمدَّه وَلوََّف فيو، مادة: مّط. اٛنَْهَورة: َجْهوَر فالف: رفع وفتح فاه
 الصوت ابلقوؿ، مادة: جهر. التفخيم: فخَّم اٞننطق: عظَّمو ورفع قدرَُه، مادة فخَّم": اٞنعجم الوسيط.

د الوىاب، ٓنقيق: مفيد قميحة و حسن هناية األرب ُب فنوف األدب، النويري، شهاب الدين أ٘ند بن عب -ٕ
 . ٕٖ٘-ٜٖٗ، صٖ، جٕـ. اجمللدٕٗٓٓنور الدين، الطبعة األؤب، بًنوت: دار الكتب العلمية، 
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 ،مة لتعّذر النطق هباوالرتخيم: حذؼ بعض الكل ،وانقالُب العٌن ٨نزة... واٝنُنَُّة: ضرب منها
 واللُّثغة: إبداؿ ستة حروؼ بغًنىا، وىي اٟنمزة والراء والسٌن والقاؼ والكاؼ والالـ...إْب.

، فهو معجم لغوي نفسي ُب أمراض (1)ُب اٞنخصص عن عيوب الكالـ وٓندث ابن سيده
 اد اٞنزيد. الكالـ. لقد حوى تقريباً كافة أنواع األمراض الكالمية فًنجى العودة إليو ٞنن أر 

: الغنن والغنة واألغن: الذي ٫نرج كالمو (2)ومن األمراض اللغوية اليت ٓندث عنها مثالً 
والتهتهة: التواء ُب اللساف وفيها اٟنتهتة وتو تو حكاية  ،وىي الغنة ،ُب ٟناتو وىو الساقط اٝنياشيم

علم الشفة األىتم الثناّي والظأظأة: حكاية بعض كالـ األ ،والثغثغة: رتة ُب اللساف وثقل ،اٞنتهتو
قاِمق: اٞنتكلم أبقصى و  ،التغتغة: كالـ الشيخ سقطت أسنانو فلم يفهم كالموو  يا،العل

ُ
اٞنقمقة: اٞن

 كنب: كنب عليو لسانو: فلم ينطق. إْب.و  ،حلقو، وفيو مقمقة

 مايلي:(3)ومن العيوب اليت يذكرىا اٞنربد

ٞنستمع إليو ليصحح بو نظمًا أو وزانً االستعانة: ىو أف يدخل ُب الكالـ ما ال حاجة اب
الغمغمة: تسمع الصوت وال يتبٌن و  ،إف كاف ُب شعر، أو ليذكر بو ما بعده إف كاف ُب كالـ منثور

 التمتمة: الرتدد ُب التاء. إْب.و  ،لك تقطيع اٜنروؼ

العوارض اليت تُعَرُض و  ،العيوب اللسانية والكالميةكذلك إٔب بعض   (1)الثعاليبوأشار 
 فمن العيوب اليت ذكرىا مايلي: .سنة العربألل

                                                           

اٞنخصص، ابن سيده، أبو اٜنسن علي بن اٚناعيل، ال طبعة، بًنوت: دار الكتب العلمية، ال اتريخ.  - ٔ
 .ٛٗٔ-ٕٔٔصفحة اجمللد األوؿ، السفر الثا٘ب، ابب الفصاحة، من ال

 . ٕٗٔ-ٛٔٔاٞنصدر السابق،  ص -ٕ

الكامل ُب اللغة واألدب، اٞنربد، أبو العباس دمحم بن يزيد، ٓنقيق: دمحم أبو الفضل ابراىيم والسيد شحاتة، ال  -ٖ
 .ٕٕٔ، صٕج ،ٖٓ، صٔطبعة، القاىرة: مطبعة هنضة مصر، ال اتريخ. ج
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أف يػػػػػرتدد ُب الفػػػػػاء،  :الفأفػػػػػأةو  ،ُعقػػػػػدٌة ُب اللسػػػػػاف وُعجَمػػػػػة ُب الكػػػػػالـ :اللَّكنَػػػػػُة واٜنُكلَػػػػػةُ 
 ،أف ال يُبِػٌَن الكػالـ :اللَّيَػغُ و أف يكوف ُب اللساف ثَِقٌل وانِعقػاٌد،  :اللففو  ،التَّْمَتَمُة أف يرتدَد ُب التاءو 
أف يػتكلم مػن لَػُدْف أَْنِفػو،  :اٝنَْنَخنَػةُ و  ،أف يكوف فيو ِعيّّ وإدخاؿ بعض الكػالـ ُب بعػض :اللَّْجَلَجةُ و 

َ الرَُّجُل كالَمُو فَػُيَخْنِخُن ُب َخياِشيِمو.    إْب. ويقاؿ: ىَي أف ال يُػبَػٌنِّ

، فقد ٓندثت عن (2)ومن العلماء اٞنعاصرين الذين ٓندثوا عن أمراض الكالـ: اٞننصور
والسيد، واٜنمدا٘ب، وابن  ،وطرؽ عالجو بشكل مفصَّل عند العلماء العرب القدامىعيوب الكالـ 

، وغًنىم كثًن. ولقد كانوا يرددوف ما قالو اللغويوف العرب القدامى ُب ىذا منصور، و عيسى
 الذي يذكر للعلماء اٞنعاصرين أهنم استفادوا من تقدـ الطب ُب ٩نايباٛنانب. ولكن الشيء اإل

 ه األمراض اللغوية عند الناس.معاٛنة بعض ىذ

 أسباب العيوب الكالمية :ب 

 ،العرب القدامى غويوفذكرىا اللاليت للعيوب الكالمية رئيسية مهمة ىناؾ ثالثة أسباب 
 وىي كما يلي: لغوية نفسية، واجتماعية, وعضوية.

                                                                                                                                                            

عبد اٞنلك بن دمحم بن اٚناعيل، ٓنقيق فائز دمحم، مراجعة إميل  فقو اللغة وسر العربية، الثعاليب، أبو منصور -ٔ
 . ٔٔٔ-ٓٔٔـ. ص ٖٜٜٔبديع يعقوب، الطبعة األؤب، بًنوت: دار الكتاب العريب، 

عيوب الكالـ دراسة ٞنا يعاب ُب الكالـ عند اللغويٌن العرب، اٞننصور، وٚنية، جامعة الكويت: حوليات   -ٕ
 ـ. وانظر كذلك:ٜٙٛٔىػ ٙٓٗٔة والثالثوف، اٜنولية السابعة، كلية اآلداب، الرسالة الثامن

 .ٕٗٔ-ٕٕٔعلم النفس اللغوي، السيد، ص -
 .ٛ٘ٔعلم نفس اللغة من منظور معرُب، اٜنمدا٘ب،ص -
١ناضرات ُب علم النفس اللغوي، بن عيسى، حنفي، الطبعة الثانية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: اٛنزائر،  -

 .ٖٚٓ-ٜٕٛـ. صٜٓٛٔ
 .وما بعدىا ٕٔٛعلم اللغة النفسي، منصور، عبد اجمليد سيد أ٘ند، ص -
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 :أواًل:    األسـباب اللغـوية النفسـية

 :_     الـِعـيُّ والـَحـَصـر1

العِػيُّ والػَحَصر. " لغوية والنفسية ألمراض الكالـ:سباب الاألأف من : (1)احظيذكر اٛن
 قاؿ النَّْمر بن تولب:قد وقد٬ناً ما تَػَعوَُّذوا اب من شر٨نا، وتضرَّعوا إٔب هللا ُب السالمة منهما. و 

 أِعػْذنِػي ربِّ من َحػَصػٍر وِعػيٍّ     ومػن نَػْفػٍس أُعػالػُجػها ِعػالَجػا

 اؿ اٟنذٕب:وق

 وال َحػِصػٌر بػُخػطػبَػِتِو     إذا مػا َعػزَِّت الػُخػطَػػػبُ 

 وقاؿ َمكِّيُّ بن َسوادة:

ُر   "ِعيِّ الرجاؿ ِعّي السُّكوتِ        َحِصٌر ُمْسَهٌب جرِيٌء َجباٌف َخيػْ

حٌن بعثو إٔب فرعوَف إببالغ  -عليو السالـ  - وسأؿ هللا عز وجل موسى بُن عمراف
اإلابنِة عن حجَّتو، واإلفصاِح عن أدلَّتو، فقاؿ حٌن ذكر الُعْقدة اليت كانت ُب لسانو، رسالتو، و 

وأنبأان هللُا تعأب عن تعلُّق  ،(2)"ِىٌِِْ َّفقَيٌُا قَبِّغَِ ىًِادْيُوْ عُقْذَحً ٍِوالػُحْبَسة اليت كانت ُب بيانو: "

على مذىب كلِّ جاحد معاند، وكلِّ  فرعوَف بكل سبب، واسرتاحِتِو إٔب كل َشَغب، ونبَّهنا بذلك

                                                           

 .ٕٔ-ٖ، صٔالبياف والتبيٌن، ج -ٔ

 . ٕٚسورة طو:  -ٕ
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ان بقولو: " يريد فرعوف أف  ،(1)"ُِِْنبدُ ّجُال ٍََّيِنيٌ ًَ ٌَُ ىُزِاىَّىزا  ِب خَْْشٌ ٍَِّأًَْ أ١َُنتاٍؿ مكايد، حٌن خربَّ

 يتفّضل على موسى عليو السالـ أبنو أفصح منو وأفضل بياانً.

 وقاؿ ،(2)"عِيْوُ ٍَعَِِ سِدْءاً ُّصَذِّقُينسْأْبً فَبَّغَِ ىِنِّخُ ٍِصَفْىٌُ أَ ِ ىَبسًُُخِأًََوقاؿ موسى ملسو هيلع هللا ىلص: "

رغبة منو ُب غاية اإلفصاح ابٜنّجة، واٞنبالغة ُب  ،(3)"ًَّضْقُ صَذْسُِ ًال َّنْطَيِقُ ىِغَبِِّ: "تعأب

ليو أسرَع، وإف كاف قد لتكوف األعناُؽ إليو أَْمَيَل، والعقوُؿ عنو أفهَم، والنفوُس إ ،وضوح الَداللة
 أيٌب من وراء اٜناجة، ويَػْبلغ أفهامهم على بعض اٞنشقة.

ضرب هللا عز وجل مثاًل ِلِعيِّ اللساف ورداءة البياف، حٌن شّبو أىلو ابلنساء والولداف: و 

أعدائو ال يكاد  أي ُب ٢ناصمة ،(4)"أًََ ٍَِْ ُّنَشَّأُ يف اىْذِيَْْخِ ً ىٌَ يف اخلِصَبً غَْْشُ ٍَجنيفقاؿ تعأب: "

 .ويُفهم قول

 _    اللُّثـغـة:2 

قد  (5)وٟنذا نرى اٛناحظ ،عامتهم وخاصتهم ،اللُّثغة مرض لغوي يصيب بعَض الناسِ  
وٓندث عمن وصف هبا قائاًل: "وٞنا علم واصُل بُن عطاء أنّو ألثُغ فاحش اللَّثغ، وأف  ،ر إليهااشأ

                                                           

 . ٕ٘سورة الزخرؼ: -ٔ

 .ٖٗسورة القصص:  -ٕ
 .ٖٔسورة الشعراء:  -ٖ

 . ٛٔسورة الزخرؼ:  -ٗ

 .ٕٕ-ٕٔ ،ٗٔ، صٔالبياف والتبيٌن، ج -٘
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ورئيَس ٥نلة. قاؿ قطرب: أنشد٘ب ِضرار بن عمرو  ٢نرج ذلك منو شنيع... أنو كاف داعيَة مقالةٍ 
 قوَؿ الشاعر ُب واصل بن عطاء:

ػعرِ   ويػجعػل البُػرَّ قػمحاً ُب تصػرُّفػو      وجػاَنَب الػراَء حكَّ احتػاؿ للشِّ

ػطَػرِ 
َ
 ولػم يُػِطْق مطَػراً والقوُؿ يُعػِجلُػو       فعاَذ ابلغػيث إشفػاقػاً من اٞن

ف البُػّرِي: كيف كاف واصٌل يصنع ُب العدد ... والشهور؟ فقاؿ: ما ٕب قاؿ وسألت ُعثما
 فيو قوٌؿ إال ما قاؿ صفواف:

 ُمػلَػقٌَّن ملػَهٌم فيما ٪ُنػاولو   َجػمّّ خػواطػرُه جػوَّاُب آفػاؽِ 

 وأنشد٘ب ديسٌم قاؿ: أنشد٘ب أبو دمحم اليزيدّي:

 الالمـاِت واأللـفِ ِة اللػفظ ُب إف ذُكِػَرت     كَخػلَّ  اليـاءاتوَخػلَُّة اللفظ ُب 

 "ٍة     فػاعِرْؼ مواقػَعها ُب القوؿ والصُّػُحفِ ػػفيها غًُن خػافي الـرَّاءوَخػْصػَلة 

ومنهم أبو رمادة طلق امرأتَو حٌن وجَدىا  ،ولقد حدا األمر ببعضهم إٔب أف طلق أزواجو
 :(1)فقاؿ ،لثغاء، وخاؼ أف ْنيئو بولد ألثغ

َػْوِشػيِّ واٞنػصبَّػغِ لَػثغػاء تػأتػي ُِنِ 
 ػيَػْفس ألثػِغ       َٕنيُس ُب اٞن

 ."اٜنِيَػْفس: الولد القصًن الصغًن

الطفل عن آابئو، ويرثها من جيلو ٍب يرثها منو  ها: "... قد يرثأف الُّلثغة (1)اٛنندي رىوي
ىي نفسها ُب  ًة فيهم، بل تكوف صوااًب ُب جيل اٞنستقبل بينمانَّ جيل آخر، حك تصبح اللُّثغة سُ 
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والدليل على ذلك ٓنًن علماء اللغة  ،اٛنيل األوؿ كانت آفة نطقية ١نط ازدراء الناس واحتقارىم
لغة مستقلة عن اٞنرمريت  -وىو الداىية  -وابن سيده ال يدري أف اٞنرمريس ،... بٌن اللغة واللُّثغة

الطبقات األخرى ايطة هبا  ... وقد ٬نكن أف تتسم شخصية عظيمة ابللُّثغة فتقتدي هبا أـ لُثغة
وبعد مرور زمن يصبح ىذا اال٥نراؼ أو تلك اللُّثغة مقبولة، وىذا  ،وتقلدىا أواًل ُب تلك اللُّثغة

 يشبو )اٞنودة( اليت تسري من أعلى اجملتمع إٔب أدانه". 

 إف اٞنغلوَب ُموَلٌع أبدًا ابالقتداء ابلغالب ُب": بقولو (2)د ىذا القوؿ ابن خلدوفكَّ أو 
ولذلك ترى اٞنغلوَب يتشبَُّو أبداً  ،والعامة على دين اٞنِلكِ  ،شعاره وزيِّو و٥نلتو وسائر أحوالو وعوائده

اذىا وأشكاٟنا، بل وُب سائر أحوالو.  ..".ابلغالِب ُب َملَبِسو ومرَكِبِو وسالحو ُب أنِّ

 اثنياً:   أســباب اجتـماعـية

 ة(:_       الصَّْمُت والَوْحَدة )الُعْزلَ 1

أنو عبيدة  حيث يروي عن أيب ،أف الصمت عيب من عيوب الكالـ (3)يذكر اٛناحظ
، وقيل بلسانو َلَففٌ  ويفسر اٛناحظ  ،قاؿ: إذا أدخَل الرَّجُل بعَض كالمو ُب بعض فهو أَلفُّ

السبب ُب ىذا اللفف أف اإلنساف إذا جلس َوْحَدُه وٓب يكن لو من يكلِّمو، وطاؿ عليو ذلك، 
 ُب لسانو. وأنشد الراجز: أصابو لَفف

 كػأفَّ فيػو َلَفػَفاً إذا نَػَطْق     من طُػوِؿ تػحبػيٍس وَىػمٍّ وأََرؽْ 

                                                                                                                                                            

تونس، -اللهجات العربية ُب الرتاث، اٛنندي، أ٘ند علم الدين، ال طبعة، الدار العربية للكتاب: ليبيا -ٔ
 .ٖٙ٘ـ. القسم األوؿ، صٜٛٚٔ

 .ٔٔ٘-ٓٔ٘، صٕمقدمة ابن خلدوف، ج -ٕ
 .ٖٛ، صٔالبياف والتبيٌن، ج -ٖ
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ُػَقْعػِطل، يقاؿ لو الصَّموت
ألنو ٞنا طاؿ صمُتو  ،وكاف يزيد بن جابر قاضي األزارقة بعد اٞن

 ولزـو الصَّمت. ثَػُقَل عليو الكالـ، فكاف لسانُو يلتوي، وال يكاُد يُبٌن، من طوؿ التفكر 

 :اثلثاً:    أســباب عضــويـة

 :_     ســقوط األســنان1

ىنا أف سقوط بعض األسناف يؤدي إٔب اٝنطأ، وأف سالمَة اللفظ من  (1)يذكر اٛناحظ
 قاؿ الشاعر: ،سالمة األسناف

 قَػلَّػت قػوادُحػها وتػمَّ عديػُدىا     فػلػو بػذاؾ َمػزِيَّػػٌة ال تنػكػرُ 

حَّت ٢نارُجها وًبَّ حروفها". اٞنزيَّة: الفضيلة. القادح: أُكاؿ يقع ُب األسناف. ويروى "ص
 واإلنساف إذا ٕنت أسنانُو ُب فمو، ٕنَّت لو اٜنروؼ، وإذا نقصت نقصت اٜنروؼ.

قالوا: وٓب يتكلم معاويُة على منرب ٗناعٍة منذ سقَطْت ثناّيه ُب الطِّست. وقاؿ أبو اٜنسن 
 عبُد اٞنلك أسنانَو ابلذىب قاؿ: " لوال اٞننابر والنِّساء، ما ابليُت مك سقَطْت".  اٞندائين: ٞنا َشدَّ 

 :عالج العيوب النطقية :ج

ىناؾ بعض التوجيهات العلمية والتدريبات العملية اليت يذكرىا اٛناحظ وابن خلدوف ُب 
 ىذا اٞنضمار، للتغلب على اٞنشاكل النطقية ومن ىذه اإلرشادات مايلي:
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وادلمارسة إلخراج احلروف  والتمرين ادلستمر والتدريب ،: ااولة اجلادةأوالً 
 على الصحة قدر ادلستطاع.

ـَ أبو حذيفَة إسقاط الراء من كالمو، وإخراَجها من حروؼ منِطِقو : (1)يقوؿ اٛناحظ را
حكَّ انتظم لو  فلم يزؿ يكابد ذلك ويغالُبو، ويناضلو ويساجلو، ويتأتَّى لَسرته والراحِة من ُىْجَنِتو،

ما حاوؿ، واتَّسق لو ما أمَّل... وكانت لُْثغة دمحم بن شبيب اٞنتكلم ابلغٌن، فإذا ٘نل على نفسو 
 فااولة ىنا ىي خًن دليل على تقوٙب النطق السليم. ،وقوَّـ لسانو أخرج الراء

يت فأما ال"عندما عاِب مشكلة اللثغة:  ُب موضع آخر أيضاً، وذلك (2)ويقوؿ اٛناحظ
على الغٌن فهي أيسرىنَّ، ويقاؿ إف صاحبها لو َجهَد نفَسو َجْهَده، وأحدَّ لسانو، وتكلف ٢نرج 
الراء على حقها واإلفصاح هبا، ٓب يك بعيدًا من أف ْنيبو الطبيعة، ويؤثِّر فيها ذلك التعهد أثراً 

لو، ولكنو كاف حسناً... وكاف إذا شاء أف يقوؿ َعْمرو، ولعمري، وما أشبو ذلك على الصحة قا
يستثقل التكلَُّف والتهيػَُّؤ لذلك، فقلت لو: إذا ٓب يكن اٞنانُع إال ىذا العذَر فلسُت أشكُّ أنك لو 

وقوَّـ  ،احتملت ىذا التكلُّف والتَّتُبَع شهراً واحداً أفَّ لسانك كاف يستقيم... فإذا َ٘نَل على نفسو
 ."اف يَدَُع ذلك استثقااًل. أان ٚنعت ذلك منوفتأتَّى لو ذلك، وك ،أخرج الراء على الصحة ،لسانَو

: "رأُس اَٝنطابة الطبْع، وَعُموُدىا الدُّربة، وجناحاىا رواية الكالـ، وَحْلُيها (3)ويقوؿ أيضاً 
 اإلعراب، وهباُؤىا َٔنًنُّ األلفاظ، وابَّة مقرونٌة بقلَّة االستكراه". 
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 اثنياً: سقوط مجيع األسنان

سقوط ٗنيع األسناف أْصَلُح ُب اإلابنة عن اٜنروؼ، منو إذا سقط  : "إف(1)يقوؿ اٛناحظ
 ."أكثرىا، وخالف أحُد شطريها الشَّطر اآلخر

:  "لو عرؼ الز٤ني فرط حاجتو إٔب ثناّيه ُب إقامة اٜنروؼ، (2)وعالوة على ذلك، يقوؿ
 األحنف بن قيس:وتكميل آلة البياف، ٞنا نزع ثناّيه" و "أف سالمة اللفظ لسالمة األسناف، فقاؿ 

 بثدٍي  ال أَجدَّ  وال وخيمِ       أان ابُن الزَّاِفريَّة أرَضَعْتين 

 إَٔنَّْتين فلم تنقص عظامي      وال َصوٌب إذا َجدَّ اُٝنصوـُ 

قاؿ: إ٧نا عىن بقولو عظامي أسنانَو اليت ُب فمو، وىي اليت إذا َٕنَّت ٕنت اٜنروُؼ، وإذا 
 نقصت نقصت اٜنروؼ".

بٌن الطعاـ اٜنار والشراب البارد يؤذي األسناف ويؤدي إٔب سقوطها. يقوؿ  وإف اٛنمع
معقبًا على ذلك: "وكاف سفياف بن األبرد الكليب كثًنًا ما ٩نمع بٌن اٜناّر والقاّر،  (3)اٛناحظ

 فتساقطت أسنانو ُٗنَُع، وكاف ُب ذلك كلِّو خطيباً بيِّناً".

الذي فيو مغارُز األسناف تشمًٌن وِقَصر َٚنْك، : "إذا كاف ُب اللحم (4)وقاؿ أىل التجربة
ذىبت اٜنروُؼ وفسَد البياف. وإذا وجد اللساُف من ٗنيع جهاتو شيئًا يقرعُو ويصكُّو، وٓب ٬نرَّ ُب 
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ىواٍء واسِع اجملاؿ، وكاف لسانُو ٬نأل َجْوبَة فِمو، ٓب يضرَّه سقوُط أسنانو إال ابٞنقدار اٞنغتَفر، واٛنزء 
 اَتمل".

الوا: الدليل على أف من سقط ٗنيُع أسنانو أفَّ ِعَظم اللساف انفٌع لو، وقد ضرب "وق
الذين زعموا أف ذىاب ٗنيع األسناف أصلُح ُب اإلابنة عن اٜنروؼ من ذىاب الشطر أو الثلثٌن، 

 ُب ذلك مثاًل".

أنو من أراد أف يكوف فصيحاً  ىو :هاإلييرشدان اٛناحظ إف عالج العيوب النطقية كما 
عليو أف يتحلَّى ابٝنطابة وعموُدىا الدُّربة وجناحاىا  ،ليغًا بعيدًا عن اٝنطأ واال٥نراؼ ُب الكالـب

وأف ٫نرج اٜنروؼ على الصحة  ،واٞنراف عليو على أ٨نية الدربة ُب الكالـىنا كالـ. ويؤكد رواية ال
ألرجاز، ويعلموهنم اٞنناقالت العرب كانوا يُروُّوف صبياهنم ا"ف ،وأال يستسلم للهوينا، و٫نلد إٔب اٝنطأ

ٍب يقوؿ: " واللساف  ،"وأيمروهنم برفع اللساف، وٓنقيق اإلعراب ألف ذلك يفتق اللهاة ويفتح اٛنـر
 .(1)جسا وغلظ" ،وأطلت إسكاتو ،وإذا أقللت تقليبو ،إذا كثر تقليبو رؽ والف

كرار للكالـ، ىو من أف اٞنراف والتدريب واٜنفظ والت (2)أيضاً  وىذا ما يؤكده ابن خلدوف
وأيسر طرؽ ىذه اٞنلكة فتق اللساف " :حيث يقوؿ ،خًن طريق للتغلب على الصعوابت اللفظية

ويقوؿ ُب موضع ... فهو الذي يقرب شأهنا و٪نصل مرامها ،اباورة واٞنناظرة ُب اٞنسائل العلمية
لى السمع والتفطن وىذه اٞنلكة كما تقدـ إ٧نا ٓنصل ّنمارسة كالـ العرب وتكرره ع آخر أيضاً:

 ".ٝنواص تركيبو ...

فاٛناحظ وابن خلدوف: يؤكداف على أف التكرار والتمرين والتدريب واٜنفظ لكالـ 
 يُػْعِرب اللساف ويزيده فصاحة، ويُبِعده عن الصمت واللحن وفساد اللساف. ،العرب
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ن والتدريب من أف ااكاة والتمري ،ا تؤكده الدراسات اللغوية التطبيقية اٜنديثةوىذا م
 .(1)على النطق السليم والصحيح، ٟنو األسلوب األنفع ُب اكتساب اللغة بطالقة

 اخلامتة

العرب القدامى ُنثوا موضوعات علم اللغة  أف اللغويٌن ،لنا من خالؿ ىذا العرضاتضح 
ومن ىذه اٞنوضوعات مثاًل: الفكر واللغة، واللغة توقيف أـ  ،النفسي بشكل دقيق وأصيل

واكتساب اللغة، ولغة اٜنيواانت، ولغة اإلشارات والرموز، وأمراض الكالـ وأسباهبا اصطالح، 
ولقد كانت آراء العلماء العرب مؤثرة جدًا ُب آراء علماء اللغة ادثٌن، الذين ٓندثوا  ،وعالجها

ن ولقد أجرى الغربيوف التجارب والبحوث وأكدوا ما قالو العلماء العرب م ،عن ىذا اٞنوضوع اٞنهم
نظرّيت اكتساب اللغة ما ىي إال تكرار  :فعلى سبيل اٞنثاؿ ،دوف أف ينسبوا ىذه اٞنعلومات إليهم

ٞنا قالو علماء العربية القدامى، وإف ىذا العلم ٓب يكن جديدًا عليهم، أو أنو وليد القرف العشرين،  
ُب الغرب ساروا وإف علماء اللغة  ،كما يرى بعض العلماء العرب اٞنعاصرين وغًنىم من األجانب

وإف ٓب يشًنوا صراحة إٔب تلك اٛنهود اللغوية العربية القد٬نة، أو  ،على منواؿ العرب ُب ىذا اٞنيداف
ولذلك ٪نق لنا أف نقوؿ: إف اللغويٌن العرب  ،يذكروهنم بشيء من ىذا، وىذا ىو ديدهنم عادة

لغوية النفسية فحسب، بل وكاف القدامى ٓب يسبقوا اللغويٌن الغربيٌن إٔب دراسة ىذه اٞنوضوعات ال
 ،وبذلك فقد حازوا قصب السبق ُب ىذا اجملاؿ أتثًنىم واضحًا ُب آرائهم وأفكارىم عن اللغة.

 وكانوا رواد ىذا العلم بال منازع. 

أف نعري آراء وأفكار تشومسكي من األصالة  -من جهة اثنية  -و٬نكننا اآلف 
وإف ما جاء  ،ا ومبتكريها من اللغويٌن العرب القدامىوأف نعيدىا وننسبها إٔب مؤصليه ،واالبتكار
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يرجع الفضل فيها إٔب العلماء العرب القدماء،  سكي من أفكار جديدة ُب علم اللغةبو تشوم
وإنو أتثر أبفكارىم  ،الذين أصَّلوا تلك األفكار ونشروىا ُب مؤلفاهتم اٝنالدة والشاىدة على ذلك

. أضف إٔب ذلك أف تشومسكي يهودي األصل، (1)لرتٗنةوذلك من خالؿ ا ،بطريقة غًن مباشرة
ولقد كتب رسالتو للماجستًن عن الصيغ الصرفية ُب  ،واللغة العربية لغتو األؤب، وىو ضليع هبا

اللغة العربية من ٥نو  وُكِتَبت قواعد ،وإف أابه عآب ابللغات السامية كذلك ،(2)ـٜٔ٘ٔالعربية 
فقد حذا علماء اللغة اليهود حذو علماء  ،ئة النحو العريبوصرؼ وبالغة وعروض وغًنىا على ىي

.  ولقد كانت اللغة العربية لغة رٚنية ُب (3)اللغة العرب ُب علومهم اللغوية، وٓب ٫نرجوا عنها البتة 
جامعة ابريس ُب القرف الرابع عشر اٞنيالدي، وترٗنت الكتب اللغوية العربية القد٬نة إٔب اللغة 

ولقد أتثر تشومسكي كما يعرتؼ بنفسو ابٞندرسة الفرنسية  ،(4)ألوربية األخرى العربية واللغات ا
ومن أعالـ  ، (5)(Royal Portُب القرف السابع عشر اٞنيالدي، اليت كانت تدعى ابلباب العإب )

                                                           

نظرية التقدير عند النحاة العرب واٞنسلمٌن وأثرىا ُب ٥ناة الغرب اٞنعاصرين تشومسكي ٠ندد النحو العريب:  - ٔ
 اٞنرجع السابق. 

 ُب نظرية تشومسكي، اٞنرجع السابق .  أتثًن اٝنليل بن أ٘ند الفراىيدي واٛنرجا٘ب -

2  - Chomsky, N, Morphophonemics of Modern Hebrew, Mimeographed 

Unpublished Master’s Thesis, University of Penna., Philadeliphia, U,S,A., 1951. 

 .ٓ٘-ٙٗـ. ص ٕٜٛٔدروس اللغة العربية، كماؿ، رُني. بًنوت: عآب الكتب،  - ٖ
جامعة اٞنلك سعود،  -اللغة العربية، علياف، سيد سليماف. ال طبعة، الرّيض: النشر العلمي واٞنطابع قواعد -

 ـ. انظر ابب اٛنملة مثالً.ٕٓٓٓ
ـ. انظر اٞنقدمة، ٖٜٜٔاللغة العربية قواعد ونصوص. راشد، سيد فرج. ال طبعة، الرّيض: دار اٞنريخ للنشر ،  -

 والباب السابع.

4 - Robins, R, H,  A Short History of Linguistics, London: Longman, 1984. 

Pp.75-99. 

 .٘٘-ٗ٘نظرية النحو العريب ُب ضوء مناىج النظر النحوي اٜنديث: اٞنوسى، ص  -
5 -  Chomsky, N. Cartesian Linguistics: a Chapter in the History of Rationalist 

Thought, New York: Harper and Row, 1966. 
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وديكارت تتلمذ  ،ىذه اٞندرسة الفيلسوؼ ديكارت الذي أتثر تشومسكي أبفكاره اٞننطقية كثًناً 
فيلسوؼ العريب اٞنسلم ابن رشد ُب األندلس )انظر أعاله: الفكر واللغة: فقرة: اثنياً على أفكار ال

وفوف ٨نبولت ىذا أتثر  ،عالوة على ذلك، لقد أتثر تشومسكي بػِ: فوف ٨نبولتو  ،واثلثاً(
 . (1)ابٞنستعرب سلفسرت دي ساسي الذي كاف ضليعاً ابلعربية

ابن خلدوف، وذلك من خالؿ نظرتو  أتثر تشومسكي ّنفهـو الفكر واللغة عندكما 
وىذا ما عرب عنو تشومسكي  ،اٝناصة إٔب اللغة، ألف اإلنساف يتميز عن اٜنيواف ابلفكر والذكاء

من اإلنساف ٫نتلف عن اٜنيواف بقدرتو على التفكًن والذكاء، وبقدرتو على اللغة، اليت ىي أىم 
 اٛنوانب اٜنيوية ُب نشاط اإلنساف. 

عربية القدامى أبف اللغة توقيف وإٟناـ من هللا سبحانو وتعأب "وعلم وقاؿ بعض علماء ال
أبهنا  :آدـ األٚناء كلها"، وقاؿ بعضهم: أبهنا اصطالحية. أما علماء اللغة ُب العصر اٜنديث قالوا

اصطالحية أو تواضعية، ّنعىن أف الناس ىم الذين يتفقوف فيما بينهم على تسمية األشياء ووضع 
 غوية ٟنا.اٞنصطلحات الل

أما ظاىرة اكتساب اللغة )األـ واألجنبية(: لقد ٓندث اللغويوف العرب القدامى عنها، 
ُب اللغة اٞنرحلية أو الوسطى  -عند األطفاؿ والكبار، ويُطَلُق على ىذه الظاىرة 

Interlanguage"" - " الَتَحجُّراسم Fossilization" وىو أف الكبًن ال يستطيع أف يكتسب :
 مهما حاوؿ ذلك. بشكل صحيح ثانية الاللغة 

                                                           

 .٘٘-ٗ٘نظرية النحو العريب ُب ضوء مناىج النظر النحوي اٜنديث: اٞنوسى، ص  -ٔ
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َ لنػػا اٛنػػاحظ أتثػػًن اللغػػة األـ ُب اكتسػػاب وتعلػػم اللغػػة األجنبيػػة أو الثانيػػة ُب اٞنراحػػل  وبػَػػٌنَّ
وىػػذا مػػا يؤكػػده بػػراوف بقولػػو: " إف الدارسػػٌن بعػػد سػػن  ،اٞنتػػأخرة مػػن العمػػر عنػػد اٞنتعلمػػٌن األجانػػب

  األغلب األعم".البلوغ ال يصلوف إٔب نطق طبيعي للغة األجنبية ُب

وىي   ،وإف نظرّيت اكتساب اللغة عند اإلنساف تؤكد ما قالو العلماء العرب القدامي
 كمايلي:

النظرية السلوكية ُب علم اللغة النفسي اٜنديث تؤكد ما قالو ابن فارس ُب ىذا اجملاؿ: من 
 ليد اعتماداً كلياً.أف الطفل يكتسب اللغة ابلسماع والتلقٌن والتدريب واٞنراف، ويعتمد على التق

والنظرية اٞنعرفية الفطرية ُب علم اللغة النفسي اٜنديث اليت يتزعمها تشومسكي ترى رأي 
ابن خلدوف وأتخذ بو: وىو أف اللغة فطرة خاصة ابإلنساف دوف غًنه من اٞنخلوقات، وأف 

 اكتساهبا فطرة وقدرة عقلية مغروسة فيو منذ والدتو.

تُوٕب اٞنعىن والوظائف االتصالية للغة أ٨نية   للغة النفسي اٜنديثوالنظرية الوظيفية ُب علم ا
واليت تدؿ على أتثًن اٛنرجا٘ب  ،كبًنة ُب اكتساب اللغة، وىذا ما عرضو اٛنرجا٘ب ُب نظرية النظم

على تشومسكي ُب عرضو لنظرية النظم، واليت تعين معرفة معا٘ب النحو وأحكامو،  -بل وتفوقو  -
و٣نا يؤكد لنا  ،ويطلق عليها اسم الكفاية ،ي معرفة قواعد اللغة )النحو( فقطبينما يعدىا تشومسك

رأي اٛنرجا٘ب و وليتو ما قالو ريتشارد وروجرز حينما انتقدا تشومسكي ُب تعريف الكفاية: إف 
 الكفاية تعين اٞنعرفة بقواعد اللغة والقدرة على استعماٟنا بطريقة صحيحة لغوّيً ومقبولة اجتماعياً.

وأنو كاف  ،ُب نظرية النظمالبنية العميقة والبنية السطحية قد أصَّل اٛنرجا٘ب فكرة ول
ولقد عاب على اٛناحظ ىذه  ،يهتم ابٞنعىن اىتمامًا ابلغًا وليس ابللفظ الذي ىو تبع للمعىن
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عندما أغفل ظاىرة اٞنعىن وانتصر للفظ انتصارًا عظيماً. وىذا ما فعلو  ،النظرة السطحية للغة
 كي ُب حديثو عن البنية السطحية والبنية العميقة.تشومس

فنظرية النظم عند اٛنرجا٘ب تبحث ُب اٞنعىن بشكل أساسي وتوليو أ٨نية كربى ُب اٛنملة، 
وأف اللفظ تبع ومفسر لو، وىذا ما عناه تشومسكي ابلبنية العميقة اليت ىي األساس ُب اٛنملة، 

 غة األلفاظ الظاىرة.وأف البنية السطحية ىي اٞنرتٗنة ٟنا على صي

ولقد درّبوىا ورّوضوىا  ،ولقد ٓندث اللغويوف العرب القدامى عن تعليم اٜنيواانت
 ،اٜنُُمَر اإلنسيةكاٜنماـ، والعصفوُر، والزَّانبًَن، واٛنوارح: كالذئب، واألسد، و   -وعلموىا 

ولقد  ،ندورىامفردات من الكالـ واألفعاؿ يستغرب  - والطائر ،من اٞناشي :واٜنيواانت العجم
 استفاد الغربيوف من ىذه التجارب وطبقوىا ُب ٠نتمعاهتم مستفيدين من ْنارب العرب السابقة.

وقسموىا إٔب  ،وٓندث العلماء العرب القدامى عن لغة اإلشارة للمعاقٌن واألصحاء
وابلعٌن ومنعو من الكالـ مؤقتاً، وإشارة أدبية: ابليد وابلرأس  قسمٌن: إشارة عضوية: كعقد اللساف

وابٜناجب وابٞننكب، وابلثوب وابلّسيف. ومن العلماء الغربيٌن والعرب اٞنعاصرين الذين تناولوا 
 ىذه الظاىرة فيجوتسكي واٜنمدا٘ب اللذين ٓنداث عن لغة الصم البكم واإلشارات. 

اب وأسب ،وتناوؿ اللغويوف العرب القدامى أمراض الكالـ: كالِعيِّ واَٜنَصر، والُّلثغة وغًنىا
ىذه األمراض: من لغوية نفسية واجتماعية وعضوية وطرؽ عالجها: ابلتدريب والتمرين وااكاة 

 وغًنىا من طرؽ انفعة، واقتفى أثرىم علماء اللغة ُب العصر اٜنديث. واب التوفيق.
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 العلمية، الكتب دار: بًنوت األؤب، الطبعة الدين، نور حسن و قميحة مفيد: ٓنقيق
 .ـٕٗٓٓ

- Abu Deeb, Kamal, Al-Jurjani's Theory of Poetic Imagery and its 

Background, Ph.D, Thesis, Oxford University, England, 1971.  

- Chomsky, N, Morphophonemics of Modern Hebrew, Mimeographed 

Unpublished Master’s Thesis, University of Penna., Philadeliphia, U,S,A., 

1951. 

- = = = =, Syntactic Structures, The Hague: Mouton, 1957. 

- = = = =, Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, Mass,: M, I, T, 

Press, 1965. 

- = = = =, Cartesian Linguistics: a Chapter in the History of Rationalist 

Thought, New York: Harper and Row, 1966. 

- = = = =, "Review of B. F. Skinner's Verbal Behavior", Language, 35, 1959. 

- = = = =, Language and Problem of Knowledge: The Mangua Lectures. 

Cambridge, Mass: The MIT Press, 1988. 

- Foss, D. J. and Hakes, D. Psycholinguistics: An Introduction to the 

Psychology of Language. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1978. 

- Gleason, J. and Ratner, N. "An Introduction to Psycholinguistics: What do 

language Users Know". In J. Gleason and N. Ratner (Eds.), 

Psycholinguistics. 1993. 

- Greene, J., Psycholinguistics Chomsky and Psychology, Britain: Richard 

Clay Ltd., 1973. 



85 

 

 

- Jassem, Jassem Ali. Study on Second Language Learners of Arabic: An 

Error Analysis Approach. Kuala Lumpur: A.S.Noordeen, 2000. 

- Langer, S., Philosophy in a New Key. New York: The New American 

Library, 1954. 

- Richards, J.; Platt, J.; and Platt, H. Longman Dictionary of Language & 

Teaching and Applied Linguistics, 2nd  edition, Essex, UK: Longman. 1992. 

- Robins, R, H,  A Short History of Linguistics, London: Longman, 1984. 

- Skinner, B. F. Verbal Behavior, New York: Appleton Century Crofts, 1957. 

- Steinberg, D. An Introduction to Psycholinguistics, New York: Longman, 

1993. 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 ثاينالالفصل 

 

 

 أتثر اخلليل بن أمحد الفراىيدي واجلرجاين

 شومسكي تيف نظرية  
 

 

 للباحث/ جاسم علي جاسم

، السنة التاسعة ٙٔٔالعدد  ٠نلة الرتاث العريب بدمشق،نشر ُب ١نكم ُنث * 
 .ٕٛ-ٜٙ فحات:صال ـ،ٜٕٓٓ والعشروف، 
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ُب نظريػة  -بطريقػة غػًن مباشػرة  -العػريب إف اٟندؼ من ىذا البحث ىو بياف أتثػًن النحػو 
علم اللغة لدى تشومسكي، الػيت يعػدىا مػن بنػات أفكػاره، وٓب يشػأ يػذكر أي أثػر للنحػاة العػرب ُب 

لذلك ٪ناوؿ ىذا البحث جاىداً أف يربز اٝنطوط الرفيعة والرئيسة الػيت تثبػت  ،شيء من ىذا مطلقاً 
لغػة العربيػة وترٗنتهػا للغػات األوربيػة ُب العصػور وذلك مػن خػالؿ ال ،أتثر تشومسكي ابلنحو العريب

الوسطى, أو العصر األندلسي الذي كػاف يعػد العصػر الػذىيب للغػة العربيػة. وأف يسػلط الضػوء قلػيالً 
 على البنية العميقة والسطحية عند اٛنرجا٘ب ومدى أتثر تشومسكي هبا. 

 دـــتـمـهـيـ

لنحػو العػريب أنػذت مػن البصػرة مقػراً ٟنػا إف للخليل بن أ٘ند الفراىيدي مدرسة أصػيلة ُب ا
وتتلمػػذ علػػى يديػػو الكثػػًن مػػن  ,وأشػػرقت أنوارىػػا اٞنبينػػة ُب أرجػػاء اٞنعمػػورة ،ُب ذلػػك الزمػػاف النجيػػب

 ،وبعػػد أف خبػػت انرىػػا ردحػػاً مػػن الزمػػاف ،ومالبثػػت تلػػك اٞندرسػػة ،الطػػالب وأوٟنػػم وأ٤نػػبهم سػػيبويو
النػػار مػػن ٓنػػت الرمػػاد مػػرة أخػػرى   عمػػل علػػى إشػػعاؿعاٞنػػاً لغػػوّيً يهػػودّيً  حػػك أ٤نبػػت ُب ىػػذا العصػػر

 ,ىػذه اٞنػرة علػى خػالؼ السػابقلكػن و  ،ليهتدي بو العآب ويطبقو على لغاتو اٞنختلفػة ،للنحو العريب
والػػذي  ،وعلػػى يػػدي أشػػهر عػػآب لغػػة ُب العصػػر اٜنػػديث ،يُػػَدرَّس ابللغػػة اإل٤نليزيػػة العػػريبالنحػػو  فػػإف

 أال وىو نـو تشومسكي. لنحو اإلنكليزي ُب ا  لغوّيً  زلزاالً َأْحَدَث 

ولكػن  ،كثًناً من العلماء أخذ نظريتو على أساس أهنا مػن اخػرتاع العقػل اللغػوي الغػريبفإف  
ويسػمو عاليػاً ويعػود إٔب أىلػو يومػاً مػا, اٜنق مهما ُغطِّي َوُورَِي وُحِحػَب عػن البيػاف البػد أف ينجلػي 

وأف ُيصػػػوبوا  ،مػػػن يسػػػهروف علػػػى رد اٜنػػػق إٔب نصػػػابو ومػػػن أبنػػػاء اللغػػػة العربيػػػة ،مهمػػػا طػػػاؿ الزمػػػاف
فهػػا ىػػو تشومسػػكي يعيػػد  ،اٜنقيقػػة لتظهػػر انصػػعة حػػك ال تُعمػػى علػػى الكثػػًنين مػػن أبنائهػػا وغػػًنىم

ليطبقهػػا و  ا،غػػًن أىلهػػأىلهػػا وعلػػى  للعربيػػة بريقهػػا وهباءىػػا وٗناٟنػػا وعزَّىػػا ورونقهػػا بثػػوب ٗنيػػل علػػى
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ُتطبق على لغات العآب أٗنع. كيف ىذا؟ وعلى أي أسػاس يُبػىن؟ ومن خالٟنا  ،على اللغة اإل٤نليزية
 اٛنواب:

اللغات السامية   ولو اطالع على ،كذلك  إف تشومسكي عآب لغوي يهودي، وإف أابه عآب لغوي
ولقد كتب تشومسكي رسالتو للماجستًن عن الصيغ الصرفية ُب  ،(1) لعربية والعربية وغًن٨ناكا

 ّيً قد قاـ اللغويوف اليهود ُب األندلس بكتابة قواعد لغتهم ٥نو ة من ذلك، لاألكثر أ٨نيو  ،(2)العربية
والذي  ،فكاف النحو العربي صورة طبق األصل عن النحو العريب ،على طريقة النحو العريب اً يوصرف

العربية واللغات األوربية على أيدي علماء اللغة ٍب ترجم إٔب ومن  ،صيغ على ىيئة النحو العريب
اللغة العربية وعلومها من ٥نو وصرؼ وبالغة وغًنىا كانت و  ،(3)يهود ُب العصر األندلسياللغة ال

وتسربت ىذه اٞنعلومات  ،(4)ُب جامعة ابريس ُب القرف الرابع عشرومعتمد تَُدرَّس بشكل رٚني 
علم و  ،(Royal-Portاليت كانت تسمى ابلباب العإب )ُب القرف السابع عشر إٔب اٞندرسة الفرنسية 

من النحو  الفرنسية واستفادت ىذه اٞندرسة ،(…Cartesian Linguistics)اٞننطقي الديكارٌب  ةاللغ
فتجد ُب النحو العربي ظاىرة  ،(5)بنفسو هبايت أتثر هبا تشومسكي كما يعرتؼ وال ومدارسو العريب

                                                           

1  - Barsky, R, F, Noam Chomsky: A Life of Dissent, MIT Press, (Rev, by Murphy, University 

College Dublin,) 1997 May 7, 97, linguist@linguistlist.org). 

2- Chomsky, N, Morphophonemics of Modern Hebrew, Mimeographed Unpublished Master’s 

Thesis, University of Penna., Philadeliphia, U,S,A., 1951. 

 .ٗـ. ص ٕٜٛٔعآب الكتب،  -بًنوت -دروس اللغة العربية: كماؿ، رُني - ٖ
ال طبعة،  -جامعة اٞنلك سعود -النشر العلمي واٞنطابع -الرّيض -ف، سيد سليمافقواعد اللغة العربية: عليا -
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وىذه  ،(1) التقدٙب والتأخًن والتأويل واٜنذؼ والزّيدة وغًن ذلك من الظواىر النحوية العربية
ووجد ٟنا صدى مدوّيً  ،(2)تشومسكي وطبقها على اللغة اإل٤نليزيةمعروفة لدى الظواىر اللغوية 

وأحدث زلزالو العريب  ,فعمل على إحياء اللغة اإل٤نليزية ،ُب اآلفاؽ ُب تلك الفرتة الراكدة لغوّيً 
من خالؿ وذلك  ،عليها اٛنديدةالعربية وأعاد بناءىا من جديد من خالؿ الظواىر النحوية  ،فيها

 نبأٍ وجاء بو من البصرة ب ،التقدٙب والتأخًن والتأويل الذي ٓب يُعَرؼ ُب النحو اإل٤نليزي من قبلو
وسار على  ،يولنحو اإل٤نليزي القدٙب وطبق الظواىر النحوية العربية علا ةزلزلفعمل على  ،يقٌن

البدء بعرض آراء اٞنعارضٌن واٞنؤيدين لنظرية  وقبل ،(3)عرابً وغًن عرب منوالو كل لغويي العآب تقريباً 
 تشومسكي, ٩نب علينا أف ٧نهد قليالً للنظرية التحويلية لنتعرؼ عليها بشكل موجز وبسيط.

فلقد كاف أوؿ ظهورىا  ،إف النظرية التحويلية ذاهتا نظرية حديثة نشأت ُب اٝنمسينات
و اٞنشهور "الرتاكيب النحوية عندما نشر اللغوي األمريكي نـو تشومسكي كتاب ـٜٚ٘ٔسنة 

Syntactic Structures"،  ٍب تبعو عديد من اللغويٌن الذين طوروا نظرية تشومسكي أو أعطوىا
أشكااًل جديدة. طريقة النظرية التحويلية ُب سرد حقائق اللغة طريقة جديدة ٔنالف الطريقة 

فكلما ألف اٞنرء  ،قات اٛنربفهي طريقة تشبو معادالت الكيمياء أو متطاب ،التقليدية للنحويٌن
 .(4)ىذه الطريقة شبو الرّيضية، ازداد تفهمو ٟنذه النظرية وخف تعقدىا ابلنسبة لو

                                                           

 اٞنرجع السابق. انظر اٛنملة العربية. -قواعد اللغة العربية: علياف، سيد سليماف - ٔ
2  -  Chomsky, N. Cartesian Linguistics…1966. Op. Cit. 

- Chomsky, N. Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, Mass,: M, I, T, Press, 1965. 

 ـ. 1981الطبعة األؤب،   -دار اٞنريخ للنشر -الرّيض -قواعد ٓنويلية للغة العربية: اٝنوٕب، دمحم علي - ٖ
 - Isenberg, H, Der Begriff "Text" in Der Sprachtheoric, ASG-Bericht Nr, 8, Berlin, 1968. 

- Culicover, P, W, Wasow, T, and Akmajian, A, (eds.), Formal Syntax, Academic Press Inc, 

New York, 1977. 

 .ٜٔ-ٛٔاٞنرجع السابق. ص  -قواعد ٓنويلية للغة العربية: اٝنوٕب، دمحم علي - ٗ
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والقواعػػػد التحويليػػػة ىػػػي: أف أيػػػة قواعػػػد تعطػػػي لكػػػل ٗنلػػػة ُب اللغػػػة تركيبػػػاً ابطنيػػػاً وتركيبػػػاً 
ٓب تصػػف نفسػػها هبػػذا  ظػاىرّيً وتػػربط بػػٌن الرتكيبػػٌن بنظػػاـ خػػاص ٬نكػػن أف تكػوف قواعػػد ٓنويليػػة ولػػو

الوصػػػػف. إف وصػػػػف العالقػػػػة بػػػػٌن الرتكيػػػػب البػػػػاطين والرتكيػػػػب الظػػػػاىري يسػػػػمى ٓنػػػػويالً أو قػػػػانوانً 
ٓنويلياً. والعالقة بٌن الرتكيبٌن تشبو عملية كيمياوية يػتم التعبػًن عنهػا ّنعادلػة أحػد طرفيهػا اٞنػواد قبػل 

البػػػػاطين يعطػػػػي اٞنعػػػػىن األساسػػػػي  تفاعلهػػػػا والطػػػػرؼ اآلخػػػػر ىػػػػو النػػػػاتج بعػػػػد التفاعػػػػل. إف الرتكيػػػػب
وىػػذا الرتكيػػب ىػػو تركيػػب ٠نػػرد وفرضػػي يتوقػػف عليػػو معػػىن اٛنملػػة وتركيبهػػا بعػػد أف تصػػبح  ،للجملػػة

وبػػذلك يكػػوف الرتكيػػب الظػػاىري حقيقػػة فيزّيئيػػة ملموسػػة ونسػػتعملو إذا تكلمنػػا أو   ،تركيبػػاً ظػػاىرّيً 
   .(1) كتبنا..."

ي ٩نػػػػػب علينػػػػػا أف نعػػػػػرض آلراء اٞنعارضػػػػػٌن وبعػػػػػد ىػػػػػذا التقػػػػػدٙب الػػػػػوجيز لنظريػػػػػة تشومسػػػػػك
 واٞنؤيدين ٟنا.

 آراء ادلعارضني لفكرة أتثر تشومسكي ابلنحو العريب

سواء أكاف بطريقة مباشرة  العريب ُب نظريتو يرى اٞنعارضوف أف تشومسكي ٓب يتأثر ابلنحو
 منهم: الوعر واٞنتوكل وحساف واٞنزيين.و  ،أـ غًن مباشرة

ىو نـو  معاصراً  أمريكياً  لسانياً  "إنو ال غرابة أف نرى عاٞناً : (2)الوعر: يقوؿ أوالً 
)النحوي والدالٕب(، عندما قرأ  تشومسكي يقف وقفة دىشة وعجب من الرتاث العريب اللغوي

                                                           
 وما بعدىا. ٕٔص  اٞنرجع السابق. -قواعد ٓنويلية للغة العربية: اٝنوٕب، دمحم علي للمزيد انظر،و -ٔ
دار طالس للدراسات والرتٗنة  -دمشق -يث مدخل: الوعر، مازفقضاّي أساسية ُب علم اللسانيات اٜند - ٕ

 .ٖٔٙ-ٜٖ٘ـ. صٜٛٛٔالطبعة األؤب،  -والنشر
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نيساف  26 ُبه. ففي رسالة بعثها إّٕب وعلق على عمٍل لساّ٘بٍ كنُت قد تقدمت بو كرسالة للدكتورا
 قاؿ فيها: 1892

فقد غطت منطقة واسعة  ،اضح أف ىذه الدراسة ىي دراسة جدية ورائعة ومهمة"إنو من الو 
لقد دىشت بشكل خاص من تلك التعليقات  ،من البحث اللسا٘ب و لت أفكارًا ىامة جداً 

اللغوية اليت وردت ُب ثناّي ىذه الدراسة واليت كاف قد قاٟنا العرب القدامى. إف ىذا وحده ٩نعل 
بغض النظر عن العمل اللسا٘ب  لتطوير الدراسات اللسانية الغربية جداً  ماً قي ىذه الدراسة إسهاماً 

 ."اٞنطبق على الرتاكيب العربية والذي يبدو مهماً جداً 

أستاذ الدالليات  الدكتور أ٘ند اٞنتوكل مع الباحث(1)شخصي ثيحدومن خالؿ  اثنياً:
أبنو أرسل رسالة ط كاف قد قاؿ ٕب: اٜنديثة ُب قسم اللغة الفرنسية ُب جامعة دمحم اٝنامس ُب الراب

اليت وضعها واليت تدور حوؿ النظرية الداللية عند العرب القدامى إٔب عآب اللسانيات  هالدكتورا
)ُب رسالة بعثها إٔب الدكتور اٞنتوكل( أبف  وقد كاف تعليق تشومسكي عليها ،األمريكي تشومسكي

ال بد من األخذ بو ُب الفكر  عميقاً  فلسفياً  اً ما قالو العرب القدماء ُب حقل الدالليات يعد فكر 
وقد وعد تشومسكي اٞنتوكل أبنو سيعتمد ىذه النظرية ُب األعماؿ اليت سيقـو هبا  ،الدالٕب اٞنعاصر
 ُب اٞنستقبل".

فقػد  ،ومػن البػاحثٌن الػذين ال يػروف صػلة بػٌن النحػو العػريب وتشومسػكي الػدكتور ٕنػاـ حسػاف اثلثاً:
بدراساتو عن أصوؿ التنظًن النحوي العريب ُب كتبػو اٞنتعػددة، وٓب يػذكر ُب أي ُعرؼ الدكتور حساف 

بػػل إننػػا ٤نػػده ُب  ،بػػٌن النحػػو العػػريب والنظريػػة التوليديػػة ، تشػػاهباً )نقػػالً عػػن اٞنػػزيين( منهػػا، فيمػػا أعلػػم
ص  )ص "ُنػػػػػث منشػػػػػور ُب الكتػػػػػاب سػػػػػالف الػػػػػذكر عنوانػػػػػو "إعػػػػػادة وصػػػػػف اللغػػػػػة العربيػػػػػة ألسػػػػػنياً 

                                                           

 .ٖٔٙ-ٜٖ٘اٞنرجع السابق. ص -قضاّي أساسية ُب علم اللسانيات اٜنديث مدخل: الوعر، مازف - ٔ
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"لنمػػوذج النحػػو التوليػػدي  سػػتعرض اٞنػػدارس النحويػػة العربيػػة اٞنعروفػػة، ٍب يعػػرض تطبيقػػاً ( ي194ـ  145
وُب ختػاـ عرضػو للكيفيػة الػيت ينطبػق  ،" Aspectsتشومسػكيمػن كتػاب  على اللغة العربيػة مػأخوذاً 

هبا النموذج التحويلي على اللغة العربية يقػوؿ: "وىكػذا يبػدو أف النمػوذج التحػويلي ٬نكػن أف يطبػق 
   .(1)(194من خاللو" )ص ى اللغة العربية، و٬نكن للغة العربية أف يعاد وصفها ألسنياً عل

أف القوؿ الذي يقضي أبخذ تشومسكي عن النحويٌن العرب ال  :(2)يرى اٞنزيين رابعاً:
ما يقولو تشومسكي نفسو من عدـ اطالعو على اٞننجزات النحوية واللغوية اليت وصل و  ،دليل عليو
اٞنزيين بفضل تشومسكي وأنو صاحب ثورة لسانية ُب وىنا يعرتؼ  ،ء العرب القدماءإليها العلما

  .علم اللغة اٜنديث

ت تدؿ بشكل صريح على أف تشومسكي ٓب يسبق لو أف اٜناالذه وكما ىو واضح فإف ى
 اطلع على إ٤نازات العلماء العرب القدماء قبل أف يقرأ ما كتبو ىذاف الباحثاف العربياف اٞنعاصراف

فهؤالء العلماء يؤكدوف أبف تشومسكي ٓب يتأثر ابلنحو  ،عن تلك اإل٤نازات -الوعر واٞنتوكل –
ويعللوف إجاابهتم ابلرسائل اٞنرسلة إليو، والتعليق عليها من قبلو شخصياً، ولقناعاهتم  ،العريب

 اٝناصة بنظريتو اللسانية الرّيضية اٜنديثة.

 

 

                                                           

اٝنميس  -عوديةصحيفة الرّيض الس  -تشومسكي ُب عيد ميالده السبعٌن: اٞنزيين، ٘نزة بن قبالف - ٔ
 . والعنواف االلكرتو٘ب ىو:ٖو  ٗىػ.  عدد الصفحات: ٕٓٗٔ/ٛ/ٕ٘ىػ،  و ٕٓٗٔ/ٓٔ/ٕٚ

http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky4.htm       و
http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky2.htm   ٖص. 

 .ٗاٞنرجع السابق   ص -تشومسكي ُب عيد ميالده السبعٌن: اٞنزيين، ٘نزة بن قبالف - ٕ

http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky2.htm
http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky2.htm
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 لنحو العريبآراء ادلؤيدين لفكرة أتثر تشومسكي اب

 فهو (1)من اٞنؤيدين لفكرة أتثر تشومسكي ابلنحو العريب الدكتور هناد اٞنوسى أواًل:
يتجاوز القوؿ بتشابو النحو العريب مع النظرية اللسانية التوليدية إٔب النظر ُب إمكاف أخذ : "يقوؿ

ر اٞنوسى كاف ُب إٔب أف الدكتو  )الكالـ للمزيين( و٩نب أف أشًن ىنا ،تشومسكي عن النحو العريب
، فقد أطَّر كالَمو أبدؽ جداً  تتبعو مسار اٞنفاىيم النحوية العربية حك وصلت إٔب تشومسكي حذراً 

وليس تقرير الشبو بني ابن ىشام وىومبولت مث تشومسكي فهو يقوؿ:" ،ما يكوف من التحفظ
:"إف التشابو يغري ٍب يعلق ُب اٟنامش قائال ،"من ىذه اجلهة زلتاجًا إىل أن يُتكلف لو التأويل

معو اٟناجس أبف ىذه اٞنسألة قد تكوف بعض ما ورد على الغرب من العرب ُب  يابلتأمل، ويقو 
]ادلستعِرب[ سلفسرت دي ساسي "كان وذلك أف  ،إطار"انتقاؿ العلم العريب إٔب الغرب الالتيين"

ربية وما ترمجو إىل و"ما أنتجو من الدراسات يف حنو الع ،... من علوم اللغة العربية"متضلعاً 
إدراكا ال أبس بو يدؿ بوضوح على أنو أدرؾ ػ  الفرنسية من كتب النحو والتجويد القدمية

وأىم " ،" وغًنهودي ساسي "ىو الذي كّون... ةون ىومبولت". مفاىيم ومناىج النحاة العرب
 دراستهم للعربية واللغاتمن خالؿ  اطالعهمىو  شيء اكتسبو ىؤالء من دروس دي ساسي

السامية األخرى على ادلفاىيم اللغوية والنحوية العربية اليت كانت تنقصهم يف ثقاةتهم 
 وكاف دي ساسي "متشبعاً  ،التقليدية، وكذلك كاف األمر ابلنسبة للنحو والصوتيات"الفيلولوجية 

نذ وىو ٬نثل ُب زمانو ذلك اٞنذىب الذي تناقلو عدد من العلماء م ،ّنبادئ النحو الوصفي التعليلي
القرف الثالث عشر من طريق جيمس ىارس وسنكتيوس اإلسبا٘ب عن النحاة العرب مباشرة أو عن 

                                                           

اٞنؤسسة العربية  -بًنوت -نظرية النحو العريب ُب ضوء مناىج النظر النحوي اٜنديث: اٞنوسى، هناد - ٔ
 .٘٘-ٗ٘ـ. ص ٜٓٛٔال طبعة،   -للدراسات والنشر

 .ٕاٞنرجع السابق. ص -، ٘نزة بن قبالفتشومسكي ُب عيد ميالده السبعٌن: اٞنزيين -
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وتال دي ساسي يف العمل هبذه ادلبادئ تلميذه ةون " ،لغويي السكوالستيك عن فالسفة العرب"
 .(1)اٞنزييننقالً عن  "ىومبولت

ـــاً: ـــة العميقـــة والســـطحية يقػػػوؿ أبػػػو ديػػػب عػػػن  اثني  - ٘ب وتشومسػػػكيلػػػدى اٛنرجػػػاالبني
أول، بــل ُب ىػػذا الفصػػل  نــوع التحليــل الــذي أتــى بــو اجلرجــاين"ورّنػػا كػػاف  :-(2)الرتٗنػػة للمػػزيين
ــَجرية[ ]ادلُنَجــزة[" و"البنيــة العميقــة "البنيــة الســطحيةـِ: لــُب اللغػػة العربيػػة  أةضــل يليــل   ،"]الشَّ

 ، ...سػػهل جػػداً  مػػؤخَّراً  مســكيطورىــا اجلرجــاين وطوَّرىــا تشو التماثػػل بػػٌن اٞنفػػاىيم الػػيت  وإيضػػاحُ 
ةقـد أعـاد اجلرجـاين صـيالة كـل واحـدة منهمـا ابلطريقـة نفسـها الـيت ولتوضيح الفرؽ بػٌن البنيتػٌن 

   اآلف من أجل الكشف عن البىن العميقة للرتكيبات الرتكيبية اٞنماثلة". يستعملها تشومسكي

التقػػػدير أو التأويػػػل ظػػػاىرة ُب ٥نػػػوان العػػػريب القػػػدٙب مػػػا ىػػػي إال البنيػػػة العميقػػػة والسػػػطحية و 
للبنيػة العميقػة  التقػدٙب والتػأخًن عػندالئػل اإلعجػاز كتابػو ا شػرحو اٛنرجػا٘ب ُب  جػزء ٣نػا نػوى للمعىن.

ومػػن أبػػٌن شػػيء ُب ذلػػك "االسػػتفهاـ ابٟنمػػزة" فػػإف موضػػع : "اٞنثػػاؿ التػػإبإٔب انظػػر  ،(3)والسػػطحية
الشػػكُّ ابلفعػػل نفسػػو، وكػػاف غرُضػػك الكػػالـ علػػى أنػػك إذا قلػػت: "أفعلػػت؟" فبػػدأت ابلفعػػل، كػػاف 

وإذا قلت: "أأنت فعلت؟" فبدأت ابالسم، كاف الشػكُّ ُب الفاعػل  ،من استفهامك أف تعلم وجوده
َمْن ىو، وكاف الرتدُُّد فيو. ومثاؿ ذلك أنك تقوؿ: "أبنيت الداَر اليت كنت على أف تبنَيها؟" تبػدأ ُب 

والشػكَّ فيػو، ألنػك ُب ٗنيػع ذلػك مػرتّدٌد ُب وجػود ىذا و٥نوه ابلفعل، ألف السؤاؿ عن الفعػل نفسػو 
                                                           

 .ٕاٞنرجع السابق. ص -تشومسكي ُب عيد ميالده السبعٌن: اٞنزيين، ٘نزة بن قبالف - ٔ

ٕ - Abu Deep, Kamal, Al-Jurjani's Theory of Poetic Imagery and its Background, Ph.D, Thesis, 

Oxford University, England, 1971. عن التخييل الشعري نظرية اٛنرجا٘ب 

 .ٔاٞنرجع السابق. ص -تشومسكي ُب عيد ميالده السبعٌن: اٞنزيين، ٘نزة بن قبالف -

مكتبة  -القاىرة -قرأه وعلق عليو: أبو فهر ١نمود دمحم شاكر -دالئل اإلعجاز: اٛنرجا٘ب، عبد القاىر - ٖ
 .ٔٔٔـ. ص ٜٗٛٔىػ ٗٓٗٔاٝنا٤ني، 



95 

 

 

وتقػػوؿ: "أأنػػت بنيػػت ىػػذه الػػدار؟"،  ،الفعػػل وانتفائػػو، ٠ُنَػػوٌِّز أف يكػػوف قػػد كػػاف، وأف يكػػوف ٓب يكػػن
فتبػػدأ ُب ذلػػك كلػػو ابالسػػم، ذاؾ ألنػػك ٓب تشػػكَّ ُب الفعػػل أنػػو كػػاف. كيػػف؟ وقػػد أشػػرت إٔب الػػدار 

و٣نػا يُػْعلَػم بػو ضػرورة أنػو ال تكػوف البدايػة ابلفعػل كالبدايػة  مبنية، وإ٧نا شككت ُب الفاعل من ىػو؟ 
ولػػو قلػػت: "أأنػػت قلػػت شػػعراً  ،ابالسػػم أنػػك تقػػوؿ: " أقلػػت شػػعراً قػػّط؟"، فيكػػوف كالمػػاً مسػػتقيماً 

قط؟"، وذاؾ أنو ال معىن للسؤاؿ عن الفاعل َمْن ىػو ُب مثػل ىػذا، ألف ذلػك إ٧نػا يُتصػوَّر إذا كانػت 
٥نػػو أف تقػػوؿ: " مػػن قػػاؿ ىػػذا الشػػعر؟" ومػػا أشػػبو ذلػػك ٣نػػا ٬نكػػن أف  ،اإلشػػارة إٔب فعػػل ٢نصػػوص

. فأمػػا ِقيػػُل الشػػعر علػػى اٛنملػػة، فمحػػاٌؿ ذلػػك منػػو، ألنػػو لػػيس ٣نػػا ٫نػػتص هبػػذا  يػػُنصَّ فيػػو علػػى معػػٌنَّ
 ."(1)دوف ذاؾ حك يسأؿ عن عٌن فاعلو

 فهػػػػػذا ٓنليػػػػػل لغػػػػػوي يعتمػػػػػد علػػػػػى اٞننطػػػػػق واألسػػػػػلوب الفلسػػػػػفي الفكػػػػػري الػػػػػذي أتثػػػػػر بػػػػػو
" علػم اللغػة Cartesian Linguisticsتشومسكي ُب ٓنليلو للجملة اإلنكليزيػة كمػا يػذكر ُب كتابػو "

 الديكارٌب اٞننطقي.

عنػدما ولتوضيح معىن البنية العميقة والسطحية بشكل مبسط ٬نكن أف نورد اٞنثاؿ التإب:  
 ،أف الفاعػل مقػدر وابطػين فهو بنية عميقة أي ،مسترتىنا فالفاعل اٜنقيقي   ،: زيد جاءمثالً  نقوؿ

 ،فهػو بنيػة سػطحية ظػاىرة، أي أف الفاعػل ظػاىر فهنا زيػد فاعػل حقيقػي. ،وعندما نقوؿ: جاء زيد

                                                           

ـ. نظرية التقدير عند النحاة العرب واٞنسلمٌن وأثرىا ٕٓٔٓمسكي انظر، )ٞنقارنة ىذا النص مع مثاؿ لتشو  - ٔ
ُب ٥ناة الغرب اٞنعاصرين تشومسكي ٠ندد النحو العريب. ٠نلة العلـو العربية واإلنسانية، جامعة القصيم،  اجمللد 

من ىذا ُب الفصل الثالث  قرة: ما ىو النحو التوليدي؟فانظر  ،ٛٔ-ٔ. الثالث، العدد األوؿ. الصفحات
وانظر ظاىرة اٜنذؼ واإلضمار والتقدير والتأويل للكالـ واٛنمل واألفعاؿ واألٚناء واٜنروؼ عند  الكتاب.

 سيبويو، وابن ىشاـ، وابن جين، واٞنربد، وابن يعيش، واٛنرجا٘ب، وغًنىم من ٥نويي العربية(.
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أف زيػػداً جػػاء الفاعػػل ىنػػا مقػػدر وبينمػػا جػػاء زيػػد مػػثاًل: فهنػػا حػػاوؿ تشومسػػكي أف يػػربىن لإل٤نليػػز 
   .(1)النحو اإلنكليزيُب  فالفاعل ىنا حقيقي. وىذا ما يسميو ابلبنية العميقة والسطحية

 مناقشة الرأي ادلعارض:

إف اٞنعارضٌن ٩نزموف قطعيًا بعدـ أتثر تشومسكي ابلنحاة العرب السابقٌن بطريقة مباشرة 
وابإلضافة  ،ما ذكروه من رسائلهم لو وقناعاهتم اٝناصة ُب ىذا اٞنيدافىو والدليل  ،أو غًن مباشرة

اليت آؿ  وأما النتيجة ادلبدئيةيب نسي ٕنامًا فهو يقوؿ: "أف الرتاث العر  (2)إٔب ذلك، يذكر اٞنزيين
فهي حصوؿ قطع ُب تسلسل التفكًن األلسين  "نسيان" تراث العرب يف اللغوايت العامةإليها 

 يف معزلولكن  ،الرتاث اليوانينعلى حصيلة  ةنهضت احلضارة الغربيةعرب اٜنضارات اإلنسانية 
أف نبسط  وإذا جاز لنا، تفكر اللغوي عند العربالمن ٢ناض  مثانية قرونعن مستخلصات 

انتبهوا إىل نظرية العرب يف لو  الغربأف أىل نقرر اةرتاضًا القوؿ مصادرة ُب البحث أمكننا أف 
على غًن ما ىي  لكانت األلسنية ادلعاصرةالعامة عند نقلهم لعلومهم ُب فجر النهضة  اللغوايت

 ، وما داـ أف  ما قد ال تدركو إال بعد أمد". ركتبل لعلها كانت تكون قد أدعليو اليـو
الدراسات اللغوية العربية ٓب تنتقل إٔب الغرب، فهي ابلتإب ٓب تصل إٔب تشومسكي ابلطريقة اليت 

 تفرتض دائماً.

فاٞنزيين كغًنه من األوربيٌن يتعصبوف لكل ما ىو غريب، وينكروف فضل العلماء العرب 
وللتدليل  ،ىو أهنم ٩نهلوف الرتاث العريب القدٙب وٓب يستقرؤوه جيداً واألمر اآلخر  ،واٞنسلمٌن عليهم

                                                           

اللسانيات اٜنديث مدخل: الوعر، قضاّي أساسية ُب علم  ،وللمزيد عن البنية العميقة والسطحية انظر  - ٔ
  ،. وانظر كذلكٕٙٔاٞنرجع السابق. ص -مازف
 .ٛٙاٞنرجع السابق. ص  -قواعد ٓنويلية للغة العربية: اٝنوٕب، دمحم علي -
 .ٖاٞنرجع السابق. ص -تشومسكي ُب عيد ميالده السبعٌن: اٞنزيين، ٘نزة بن قبالف - ٕ
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العآب اللسا٘ب ( Walter Cookعن أستاذه ولرت كوؾ )(1)على جهلهم ابلرتاث ما يذكره الوعر
إننا ال نعرف أبن العرب األمريكي اٞنشهور، عندما علق على رسالتو للدكتوراه جاء فيو: "

إىل ما ذكرتو يف رسالتك لذلك ينبغي أن نرتجم أكثر أعماذلم  النحويني القدامى قد توصلوا
فهذا يدؿ على جهلهم ابلرتاث العريب وتعصبهم األعمى لكل ما ىو  ،"من العربية إىل اإلنكليزية

وىنا ٪نضر٘ب ُب ىذا اٞنقاـ قوؿ لإلماـ الغزإب ر٘نو هللا, يكفر فيو بعض العلماء العرب  ،غريب
 ،و هتافت الفالسفة الذين يتفاخروف بذكر األٚناء األعجمية ونقلهم عنهماٞنعجبٌن ابلغرب ُب كتاب

:" فإ٘ب قد رأيت طائفة يعتقدوف ُب أنفسهم التميز عن األتراب والنظراء ّنزيد من الفطنة يقوؿفهو 
والذكاء... واال٦نداع ابٝنياالت اٞنزخرفة كالمع السراب... وإ٧نا مصدر كفرىم ٚناعهم أٚناء ىائلة  

 .(2)وبقراط وأفالطوف وأرسطوطاليس وأمثاٟنم..." كسقراط

الذي ال لبس فيو وال مراء، ىو أف الدراسات اللغوية العربية القد٬نة انتقلت  والرأي السديد
إٔب الغرب عن طريق ترٗنة األعماؿ اللغوية العربية إٔب العربية واللغات األوربية ُب العصر 

فاٞنزيين  ،ابلنحاة العرب السابقٌن -غًن مباشرة  بطريقة -أتثر  تشومسكي أفو  ،(3)األندلسي
وأف ما  ،يناقض نفسو بنفسو فهو يذكر أف اٞنستعرب سلفسرت دي ساسي كاف متضلعًا ابلعربية

ترٗنو من الكتب العربية إٔب الفرنسية من كتب النحو والتجويد القد٬نة يدؿ بوضوح على أنو أدرؾ 
ودي ساسي ىو الذي كوف فوف ىومبولت  ،العرب إدراكًا ال أبس بو مفاىيم ومناىج النحاة

ُب  (Royal-Portوابٞندرسة الفرنسية ) ،وأف تشومسكي أتثر بفوف ٨نبولت ُب علم اللغة ،وغًنه

                                                           

 .ٖٓٙاٞنرجع السابق. ص -ث مدخل: الوعر، مازفقضاّي أساسية ُب علم اللسانيات اٜندي - ٔ

طبع  -القاىرة -صححو وعلق عليو وقدـ لو: سليماف دنيا -هتافت الفالسفة: الغزإب، أبو حامد الطوسي - ٕ
ـ. ص ٜٚٗٔىػ، ٖٙٙٔال طبعة،  -ّنطبعة دار إحياء الكتب العربية ألصحاهبا عيسى البايب اٜنليب وشركاه

ٖٔ-ٖٕ. 
 .ٗاٞنرجع السابق. ص  -ربية: كماؿ، رُنيدروس اللغة الع - ٖ
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اليت تدؿ على أخذ تشومسكي عن  ةسلسلة السند ،القرف السابع عشر كما يعرتؼ بنفسو
وأف  ،(1)اللغة العربية رٚنيًا فيهاالعرب: ىو أف جامعة ابريس ُب القرف الرابع عشر كانت تدرس 

اٞندرسة الفرنسية )الباب العإب( ُب القرف السابع عشر أتثرت ابألفكار والعلـو العربية واليت أتثر هبا 
 . (2)تشومسكي كما يصرح بذلك 

 الدالئل اليت تدل على أتثر تشومسكي ابلنحو العريب

 يف حنو تشومسكيوأتثرىا اللغة العربية أواًل: 

علػى أتثراً كبًناً ُب العصر األندلسػي، وصػيغت قواعػده  العربي أتثر ابلنحو العريبنحو الإف 
وكػػػذلك اعتمػػػاد اللغػػػة العربيػػػة لغػػػة التػػػدريس ُب أوراب ُب القػػػرف الرابػػػع عشػػػر  ،(3) ىيئػػػة النحػػػو العػػػريب

 .(4)اٞنيالدي وخاصة فرنسا 

الصػػػرفية ُب عػػػن الصػػػيغ  رسػػػالتو للماجسػػػتًنكتابػػػة للغػػػة العربيػػػة و وإف اىتمػػػاـ تشومسػػػكي اب
والػػػيت أتثػػػرت ابلعربيػػػة أ٬نػػػا أتثػػػًن ُب  ابلعربيػػػةوضػػػلوعو معرفتػػػو  ٟنػػػو دليػػػل قػػػوي علػػػى ،ـ1851العربيػػػة 
 األندلس.

                                                           

1  -  Robins, R, H, op.cit.  1984. pp 75,96-99. 

2  -  Chomsky, N. Cartesian Linguistics… Op. Cit. 

- Chomsky, N. Aspects of the Theory …Op. Cit.  p.4.  

 اٞنرجع السابق. -داف علينظرية التقدير عند النحاة العرب اٞنسلمٌن...: جاسم، جاسم علي و جاسم، زي -
 .٘٘-ٗ٘نظرية النحو العريب ُب ضوء مناىج ...: اٞنوسى_ اٞنرجع السابق. ص  -

 .ٗاٞنرجع السابق. ص  -دروس اللغة العربية: كماؿ، رُني- ٖ 
 اٞنرجع السابق. انظر اٞنقدمة. -قواعد اللغة العربية: علياف، سيد سليماف -
 .ٚٔـ. ص ٖٜٜٔال طبعة،  -دار اٞنريخ للنشر -الرّيض -سيد فرج اللغة العربية قواعد ونصوص: راشد، -

4  -  Robins, R, H,  op. cit. pp.75; 92-99. 
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: إف اللغػػة العربيػػة لغػػة سػػامية... ومازالػػت ىنػػاؾ صػػلة (1)يقػػوؿ العمػػريوعػػالوة علػػى ذلػػك، 
ابٞنئػػة مػػن مفػػردات  %15أف حػػوإب  بينهػػا وبػػٌن اللغػػة العربيػػة، وقػػد وجػػد علمػػاء اللغػػات اٞنستشػػرقوف

 ...اللغة العربية، يتطابق مع اللغة العربية ُب اللفظ واٞنعىن

نظراً ٜنقيقػة كػوف اللغػة العربيػة لغػة سػامية  :فيقوؿ التشابو بٌن اللغة العربية والعربيةوأما عن 
 لي:فإهنا تشرتؾ مع اللغات السامية ُب كثًن من اٞنميزات، ومن أىم ىذه اٞنميزات ماي

تشػػاهبها ابلعربيػػة ُب تكػػوين االسػػم مػػن حيػػث عػػدده ونوعػػو، وُب تكػػوين الفعػػل مػػن حيػػث زمنػػو   -1
 وْنرده وزّيدتو وصحتو وعلتو.

 تغيًن معىن الكلمات بتغًن حركاهتا. -2

 التشابو ُب صياغة اٛنمل وتركيبها. -3

مي بنشػاط متعػدد قد ٕنيزت اٜنركة اللغوية واألدبيػة داخػل اجملتمػع اإلسػال: ل(2)يقوؿ راشدو 
االْناىػػػات، حيػػػث ُنػػػث اٞنسػػػلموف ُب القػػػرآف لفظػػػاً ومعػػػىن وقػػػراءة وْنويػػػداً فظهػػػر علػػػم التجويػػػد، 
وٞنعرفة البناء األصلي لأللفاظ ظهػر علػم الصػرؼ، وكػذلك ظهػرت علػـو البالغػة وعلػم اٞنعػا٘ب وعلػم 

وكػانوا تلقينيػٌن ُب  ،ياءإٔب ىذا الوقت كاف اليهود ال يبحثوف ُب مثل ىذه األشػ ،البياف وعلم البديع
وىنػا فتنػوا ّننػاىج اٞنسػلمٌن،  ،دراستهم للتوراة، أيخذوف تفسًنىا وتالوهتا ابلتلمذة جيالً  بعد جيػل

ػػوا ُخطػػى  ،فظهػػرت ألوؿ مػػرة ُب اتر٫نهػػم مؤلفػػات ُب النحػػو والصػػرؼ فمػػن ٥نػػاة اليهػػود الػػذين ترٚنَّ
ـ" الػػذي كتػػب ُب اللغػػة  ٜ٘ٗتػػوَب سػػنة العػػرب ُب دراسػػة اللغػػة "سػػعدّي سػػعيد بػػن يوسػػف الفيػػومي اٞن

                                                           

 .ٙ-ٗالعمري، كماؿ، دروس اللغة العربية اٜنديثة. ص  - ٔ

وما  ٖٕ٘و ص  ،وما بعدىا ٚٔاٞنرجع السابق. ص  -اللغة العربية قواعد ونصوص: راشد، سيد فرج - ٕ
 بعدىا.
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كتػػاابً كبػػًناً ىػػو كتػػاب اللغػػة، ومػػع أنػػو فُِقػػَد فقػػد ورد ُب األخبػػار أنػػو كػػاف يتنػػاوؿ فيػػو اللغػػة العربيػػة 
وقواعػدىا مقتفيػاً أثػػر اللغػويٌن العػػرب ُب أتلػيفهم ُب النحػػو العػريب لدرجػة أنػػو ىػو ومعظػػم مػن جػػاؤوا 

 بعده ألفوا كتبهم ىذه ابللغة العربية.

أيٌب بعػػده مػػن ٥نػػاة اليهػػود ُب غضػػوف القػػرف العاشػػر اٞنػػيالدي شػػيخ ٥نػػاة اليهػػود أبػػو الوليػػد 
بػػن جنػػاح القػػرطيب ُب النصػػف األوؿ مػػن القػػرف اٜنػػادي عشػػر اٞنػػيالدي، والػػذي كػػّرس وقتػػو امػػرواف 

 حو...لدراسة الظواىر اللغوية العربية ولعل أىم أعمالو " كتاب اللَُّمع" الذي كتبو ابلعربية ُب الن

وٗنلػػػة غػػػًن بسػػػيطة )وىػػػي )وىػػػي اٛنملػػػة النػػػواة( تنقسػػػم إٔب ٗنلػػػة بسػػػيطة واٛنملػػػة العربيػػػة 
اٛنملة اٞنركبة( ٓنتوي على ٗنلة فرعية داخلها. فاٛنملة البسػيطة تتكػوف مػن مبتػدأ أو خػرب أو فاعػل 

 وفعل ومفعوؿ بو وتتوسع إبقحاـ ٗنلة الصلة بٌن جزأي اٛنملة األصلية مع وصف اٝنرب. 

تتكػػوف مػػن مبتػػدأ وخػػرب دوف اٜناجػػة إٔب فعػػل يربطهمػػا. واٛنملػػة الفعليػػة:  :ٛنملػػة االٚنيػػةوا
ٗنلػػة مفيػػدة ٪نسػػن السػػكوت عليهػػا، موجػػود ُب ٗنيػػع اللغػػات إذا فهػػم  وعػػرب ابلفعػػل وحػػده بوصػػفيو 

الفاعػػػل اٞنصػػػاحب للفعػػػل والكػػػامن فيػػػو علػػػى شػػػكل ضػػػمًن مسػػػترت، ففػػػي اللغػػػة العربيػػػة أسػػػتطيع أف 
وتكػػوف ٗنلػػة مفيػػدة، ألف فاعػػل ىػػذا الفعػػل متضػػمن ُب الفعػػل نفسػػو وتقػػديره أنػػت. أقػػوؿ: "قػػف". 

 ، كما أحصل عليها ُب العربية كذلك.٤stopنليزية وأحصل على نفس النتيجة إذا قلت ابإل

 على النحو التإب:إذف اٛنملة العربية تسًن ف

 اٛنملة الفعلية تتكوف من الفاعل ٍب الفعل ٍب اٞنفعوؿ بو. -أ

 ملة االٚنية تتكوف من مبتدأ وخرب.اٛن -ب
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وقػػد أيٌب الفعػػل قبػػل الفاعػػػل إذا كانػػت اٛنملػػة مبػػدوءة بظػػػرؼ أو حػػاؿ أو َنملػػة أتكيػػػد،  
   .(1) كما أف العربية اٜنديثة ال تتقيد هبذه القاعدة ُب بعض األحياف

فيجػػػب علينػػػا أال نغفػػػل دور اللغػػػة العربيػػػة وأتثرىػػػا ابلنحػػػو العػػػريب ومعرفػػػة تشومسػػػكي ٟنػػػا 
 فهي الواسطة بٌن العربية واللغات األوربية وخاصة اإلنكليزية لتأثر تشومسكي هبا. ،(2)معرفة اتمة

  نظرية النظم عند اجلرجاين اثنياً:

وىػذا  ،إف نظرية النظم تعتمد األسلوب اللغوي الفلسفي اٞننطقي ُب تفسًن الكالـ وشػرحو
ريقػػة التحليػػل الػػيت اتبعهػػا اٛنرجػػا٘ب ىػػي ىػػي وط ،مػػا أتثػػر بػػو تشومسػػكي ُب ٓنليلػػو للجملػػة اإل٤نليزيػػة

 .  (3)اليت اعتمدىا تشومسكي 

الػدالئل األخػرى الػيت تػربىن علػى أتثػر تشومسػكي ابلنحػو العػريب بطريقػة غػًن مباشػرة  ومن
: إف الشػػيخ عبػػدالقاىر اٛنرجػػا٘ب ٥نػػا ّننهجػػو التحليلػػي منحػػًى جديػػداً، فبػػٌن أثػػر (4)مػا تقولػػو الظهػػار

   ُب دراسة األثر األديب. ينوالتأمل الباطالنفس 

                                                           

 اٞنرجع السابق. ،زيد انظر، دروس اللغة العربية: كماؿ، رُنيللم - ٔ
 اٞنرجع السابق. ص: اٛنملة العربية. -قواعد اللغة العربية: علياف، سيد سليماف -

2  -  Chomsky, N, Morphophonemics of Modern Hebrew…, op. cit. 

 -سم، جاسم علي و جاسم، زيداف عليللمزيد انظر، نظرية التقدير عند النحاة العرب اٞنسلمٌن...: جا - ٖ
 اٞنرجع السابق. و

- Abu Deep, Kamal, op. cit. 

أثر استخداـ نظرية النظم عند الشيخ عبد القاىر اٛنرجا٘ب ُب تنمية التذوؽ البالغي لدى طالبات اللغة  - ٗ
الرتبية والعلـو  كلية  -جامعة طيبة -الناشر العبيكاف -الرّيض -العربية: الظهار، ٤ناح أ٘ند عبد الكرٙب

 .ٗٗـ. ص ٕٙٓٓىػ، ٕٚٗٔالطبعة األؤب،  -مركز البحوث الرتبوية -اإلنسانية
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يػدؿ علػى معـ  أول عن نظرية اٛنرجا٘ب: "... إف الرتكيب النحوي لػو (1)وما يقولو الشٌن
تتبػػع اٞنعػػىن األوؿ، وىػػذا اٞنعػػىن الثػػا٘ب، وتلػػك معــ  اثنو وداللــة إضــاةية ظػػاىر الوضػػع اللغػػوي، ولػػو 

، الرتاكيــب النحويــة الصــحيحةأوضــأ أن الداللػة اإلضػػافية، ىػػي اٞنقصػد واٟنػػدؼ ُب البالغػػة... و
ــة ودالالت إضــاةيةواألسػػاليب اللغويػػة السػػليمة،  ، ىػػي الػػيت يبحػػث يســتتبعهما حتمــاً، معــان اثني

 .  53ص:  ،ىػ1421عنها علماء البالغة" نقالً عن الظهار: 

: " لقػد ربػط عبػد القػاىر بػٌن نظريػة الػنظم، وبػٌن (2)وكذلك ما يقولو مراد عن نظرية الػنظم
ألبراز العالقـة ف، واللفظ واٞنعىن مع التصوير الفين، ومع الفصاحة والبالغة، ربطاً متيناً إعجاز القرآ

، وىدفػو مػػن ذلػك خدمػة القػػرآف الكػرٙب وإظهػار إعجػػازه، مػن أجػل ىػػذا القائمـة بـني اللغــة والفكـر
اٟنػػػدؼ، انطلػػػق إٔب الغػػػرض اللغػػػوي والنقػػػدي ُب ٓنليػػػل النصػػػوص مػػػع اٞنقارنػػػة واٞنوازنػػػة. نقػػػالً عػػػن 

 .  52ىػ، ص: 1421الظهار: 

وٟنػػذا ٬نكننػػػا أف نقػػػوؿ: أبف تشومسػػػكي ٓب أيت َنديػػػد ُب ٠نػػػاؿ علػػػم اللغػػػة النفسػػػي، وإ٧نػػػا 
   .(3)الفضل والرّيدة ىي للعلماء العرب القدامى وعلى رأسهم اٛنرجا٘ب 

 اخلامتة:

                                                           

اٞنملكة العربية  -الرّيض -الرتاكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد القاىر: الشٌن، عبد الفتاح - ٔ
 ـ.ٜٓٛٔال طبعة،  -السعودية

دار  -دمشق -للغوية عند عبد القاىر اٛنرجا٘ب: مراد، وليدنظرية النظم وقيمتها العلمية ُب الدراسات ا - ٕ
 ىػ.ٖٓٗٔال طبعة،  -الفكر

علم اللغة النفسي عند قدامى اللغويٌن العرب. ٠نلة العربية للناطقٌن بغًنىا. العدد السابع، السنة السادسة.  -  ٖ
 . ٜ٘-ٜٕ. الصفحات ٜٕٓٓ
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ُب النحػػػػو  أصػػػػالً جرجانيػػػػة تفصػػػػيالً  خليليػػػػة٥نويػػػػة ثػػػػورة إف ثػػػػورة تشومسػػػػكي اللغويػػػػة ىػػػػي 
تلميذ اٝنليل الثا٘ب بعػد ىو تشومسكي وإف  ،وذلك من خالؿ البنية العميقة والسطحية ،٤نليزياإل

أعػػػاد للنحػػػو العػػػريب قوتػػػو ودوره ُب اٜنيػػػاة اللغويػػػة وأحيػػػاه مػػػن وىػػػو الػػػذي سػػػيبويو ُب ىػػػذا العصػػػر. 
أسػاتذة العػآب رب ىػم لمػاء العػفالع ،وقلَّده ُب ىذه اٞنػرة العػآب أبسػره وُب ٗنيػع لغاتػو اٞنختلفػة ،جديد
 إال أف ٬نُحػػػص اٜنػػػق ومػػػا علػػػى العػػػآبِ  ،وإف جحػػػدىم اٛناحػػػدوف ،وغًنىػػػا النحػػػو والعلػػػـواللغػػػة و ُب 

   .واب التوفيق والسداد ولو اٜنجة البالغة ويُزِىق الباطل إف الباطل كاف زىوقاً.

 الـمـصــــادر والـمـراجـــــع

 القرآف الكرٙب -

الشػػػيخ عبػػػد القػػػاىر اٛنرجػػػا٘ب ُب تنميػػػة التػػػذوؽ البالغػػػي لػػػدى أثػػػر اسػػػتخداـ نظريػػػة الػػػنظم عنػػػد  -
  -جامعػة طيبػة -الناشػر العبيكػاف -الػرّيض -الظهار، ٤ناح أ٘نػد عبػد الكػرٙب طالبات اللغة العربية:

 ـ.ٕٙٓٓىػ، ٕٚٗٔالطبعة األؤب،  -مركز البحوث الرتبوية -كلية الرتبية والعلـو اإلنسانية

اٞنملكػة  -الػرّيض -الشػٌن، عبػد الفتػاح البالغية عند عبػد القػاىر:الرتاكيب النحوية من الوجهة  -
 ـ.1892ال طبعة،  -العربية السعودية

 -صػػػحيفة الػػػرّيض السػػػعودية  -اٞنػػػزيين، ٘نػػػزة بػػػن قػػػبالف تشومسػػػكي ُب عيػػػد مػػػيالده السػػػبعٌن: -
 . والعنػػواف االلكػػرتو٘ب ىػػو:3و  4.  عػػدد الصػػفحات: ىػػػٕٓٗٔ/ٛ/ٕ٘،  و ىػػػ21/12/1422اٝنمػػيس 

http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky4.htm    و

http://www.hmozainy.jeeran.com/tshomesky2.htm 

 -صػػححو وعلػػق عليػػو وقػػدـ لػػو: سػػليماف دنيػػا -الغػػزإب، أبػػو حامػػد الطوسػػي هتافػػت الفالسػػفة: -
ال طبعػػة،  -طبػػع ّنطبعػػة دار إحيػػاء الكتػػب العربيػػة ألصػػحاهبا عيسػػى البػػايب اٜنلػػيب وشػػركاه -القػػاىرة
 ـ.ٜٚٗٔىػ، ٖٙٙٔ
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 -عػػػآب الكتػػػب -بػػػًنوت -حققػػػو: دمحم علػػػي النجػػػار -ابػػػن جػػػين، أبػػػو الفػػػتح عثمػػػاف: اٝنصػػػائص -
 ـ. 1893الطبعة الثالثة، 

مراجعػػػة وتػػػدقيق زيػػػد علػػػي جاسػػػم و  -جاسػػػم، زيػػػداف علػػػي :دراسػػػة ُب علػػػم اللغػػػة االجتمػػػاعي -
 ـ.1883ة األؤب، الطبع -بوستاؾ أنتارا -كواال ٞنبور  -جاسم  علي جاسم

 ـ.1892عآب الكتب،  -بًنوت -كماؿ، رُني :دروس اللغة العربية -

 -قػاىرةال -أبػو فهػر ١نمػود دمحم شػاكر :قرأه وعلق عليػو -عبد القاىراٛنرجا٘ب،  :عجازدالئل اإل -
 ـ.1894هـ 1424كتبة اٝنا٤ني، م

عػآب الكتػب ومكتبػة  -ةبػًنوت والقػاىر  -ابػن يعػيش، موفػق الػدين يعػيش بػن علػي :شرح اٞنفصػل -
 اٞنتنيب، بدوف اتريخ.

٠نلػػػة العربيػػػة للنػػػاطقٌن جاسػػػم، جاسػػػم علػػػي. علػػػم اللغػػػة النفسػػػي عنػػػد قػػػدامى اللغػػػويٌن العػػػرب.  -
 .  ٜ٘-ٜٕالصفحات ـ. ٜٕٓٓبغًنىا. العدد السابع، السنة السادسة. 

 -إيػػس نػػوردين وإيػػ -كػػواال ٞنبػػور  - جاسػػم، جاسػػم علػػي :ُب طػػرؽ تعلػػيم اللغػػة العربيػػة لألجانػػب -
 .ـ2221 الطبعة الثانية،

 دار طػػػػػالس -دمشػػػػػق -مػػػػػازفالػػػػػوعر،  :علػػػػػم اللسػػػػػانيات اٜنػػػػػديث مػػػػػدخلقضػػػػػاّي أساسػػػػػية ُب  -
 ـ.1899 الطبعة األؤب، -للدراسات والرتٗنة والنشر

الطبعػػػػة األؤب،   -دار اٞنػػػػريخ للنشػػػػر -الػػػػرّيض -اٝنػػػػوٕب، دمحم علػػػػي قواعػػػػد ٓنويليػػػػة للغػػػػة العربيػػػػة: -
 .ـ1981

جامعػػػة اٞنلػػػك  -النشػػػر العلمػػػي واٞنطػػػابع -الػػػرّيض -عليػػػاف، سػػػيد سػػػليماف :قواعػػػد اللغػػػة العربيػػػة -
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 ـ. 2222ال طبعة،  -سعود

 -عبػػػػد اٜنميػػػػد ىنػػػػداويٓنقيػػػػق:  -اٞنػػػػربد، أبػػػػو العبػػػػاس دمحم بػػػػن يزيػػػػدُب اللغػػػػة واألدب:  للكامػػػػا -
 .ـٜٜٜٔالطبعة األؤب،  -دار الكتب العلمية -بًنوت

 -القػػاىرة -ٓنقيػػق وشػػرح: عبػػد السػػالـ دمحم ىػػاروف -أبػػو بشػػر عثمػػاف بػػن قنػػرب سػػيبويو،: الكتػػاب -
 ـ.1893الطبعة الثالثة،  -عآب الكتب

 .ال اتريخ –ال طبعة  –ال مطبعة  -العمري، كماؿ :اللغة العربية اٜنديثة -

 ـ.1883ال طبعة،  -دار اٞنريخ للنشر -الرّيض -راشد، سيد فرج: اللغة العربية قواعد ونصوص -

ٓنقيػق وتعليػق:  -ابػن ىشػاـ، ٗنػاؿ الػدين عبػدهللا بػن يوسػف :مغين اللبيب عػن كتػب األعاريػب -
الطبعػػة  -شػػركة دار األرقػػم بػػن أيب األرقػػم للطباعػػة والنشػػر والتوزيػػع -بػػًنوت -بركػػات يوسػػف ىبػػود
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 ثالثالالفصل 

 
 

 نظرية التقدير عند النحاة العرب وادلسلمني

تشومسكي رلدد النحو  :وأثرىا يف حناة الغرب ادلعاصرين 
 العريب
 

 

 و    زيذان علي جاسم    للباحث/ جاسم علي جاسم

٠نلة ٠نلة العلـو العربية واإلنسانية، جامعة القصيم، اجمللد الثالث، نشر ُب  ١نكم * ُنث
 .ٛٔ-ٔ :ـ. الصفحاتٕٓٔٓؿ. العدد األو 
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 ادللخص

يقـو ىذا البحث بتقدٙب دراسة لغوية اتر٫نية مقارنة، ٞنوضوع التقدير عند ٥ناة العربية 
( Noam Chomskyالقدامى، وأثره ُب ٥ناة الغرب اٞنعاصرين، وخصوصًا عند نـو تشومسكي )

ي للعلماء اٞنسلمٌن ُب طرح ىذه وأتباعو. وتعىن الدراسة بغرضٌن اثنٌن: أوٟنما تبياف السبق التار٫ن
واعتمادىا عنصرًا أساسًا ُب ٓنليل أساليب اللغة العربية وإعراهبا. إذ ٓندث النحاة العرب  ،القضية

وىذا أمر ال جداؿ فيو وال  ،واٞنسلموف عنها ُب كتبهم ودراساهتم قبل ثالثة عشر قراًن من الزماف
القد٬نة منها واٜنديثة سواًء.  ،كتب النحو العريب  ويعرفو كل من لو أدٗب اطالع على أمهات ،مراء

ُب حٌن ٓب يعرؼ الغربيوف ىذا الضرب من البحث اللغوي إال ُب النصف الثا٘ب من القرف 
وإف أغفلوا أو أ٨نلوا نسبتها إٔب  ،العشرين، وبتأثر واضح ابألعماؿ العربية القد٬نة ُب لغاهتم وآداهبم

ث: أي الكشف عن أوجو ىذا التأثًن ُب النحو الغريب وىذا ىو الغرض الثا٘ب للبح ،العرب
 ،اٞنعاصر، وعلى األخص النحو التوليدي التحويلي، وىو من أحدث النظرّيت اللغوية وأ٨نها
 ،الذي يعد العآب النحوي األمريكي )اليهودي( الشهًن نـو تشومسكي مؤسسو وأكرب دعاتو

ٔب أف اللغويٌن العرب القدامى ىم أوؿ و٦نلص إ ،وسوؼ نعتمد اٞننهج الوصفي ُب ىذا البحث
من طرح قضية اٞنعىن العميق والظاىري ُب اٛنملة العربية، اليت تركز عليها النظرية التوليدية 

 والتحويلية.

Abstract 

"Deep Structure" in  Classical Arabic Grammar and Its Impact on Contemporary 

Western Linguists: Chomsky as Arabic Grammar Revivalist 

This paper provides a historical comparative linguistic study of  DEEP 

STRUCTURE in Chomskyan transformational grammar and TAQDEER in 

classical Arabic grammars. This study has two aims: First, to show the historical 

precedence of Muslim scholars in discussing this issue and using it as a basic 

element in analyzing the Arabic language.  Arab Muslim scholars had discussed 
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this issue of "deep structures" in their publications and studies about 13 centuries 

ago.  

On the other hand,  Western scholars had no knowledge about this issue of 

linguistic research until the second half of the twentieth century thanks to 

American linguist Noam Chomsky. It can be said that they were indirectly 

affected  by the works of old Arabic grammarians in their languages and 

literatures.  This is the second aim of this research: i.e., to explore how old 

Arabic grammar came to bear on Western  grammatical tradition, especially 

transformational generative grammar, which was, until recently, one of, if not, 

 the most prominent linguistic theory Western linguistic thought has ever known. 

 ادلقدمة

ولقد ارتبط ارتباطاً  ،يعد علم النحو من أقدـ العلـو وأجلها عند العلماء العرب اٞنسلمٌن 
 واضحًا ووثيقًا ابلعلـو األخرى اليت تدور حوؿ القرآف الكرٙب، والعناية بو وبتفسًنه، والكشف عن

وعلى ىذا األساس فالنحو العريب علم مستقل ومتميز  ،أسراره، كالفقو والتفسًن على ٥نو خاص
فهم ٓب يتأثروا ابلشرؽ وال ابلغرب ُب وضعو وسن مبادئو. فكاف علمًا عربيًا خالصاً  ،عند علمائنا

لغربيٌن وقد حاوؿ بعض النحاة ا ،وفقهيًا ُب منهجو وأدواتو وأسلوبو ،قرآنيًا ُب توجهو ومقصده
 ،[ٔ( ]Versteegh. Kترجيع أصوؿ النحو العريب إٔب الفكر اليوان٘ب كما فعل فرستيغ. ؾ. )

ولكنو سرعاف ما تراجع عن مقولتو، معرتفًا أبف النحو العريب ال أثر فيو لليوانف وال لغًنىم، بل ىو 
 .هتم!علم عريب نشأ عن القرآف وحولو، قائماً على منهج الفقهاء واٞنفسرين ُب كتااب

والفارسية  [ٕو٣نا ال ريب فيو، أف للنحو العريب أثره ُب ٥ناة اللغات اإلسالمية كالرتكية ]
وإف كثًنًا من مصطلحاهتم مأخوذة من كتب النحاة العرب  ،[ iv-ix، ص ٛٗ ،ٗ[ واٞناليوية ]ٖ]

عربية وبعض وىناؾ لغات أخرى كتبت قواعدىا وفق قواعد النحو العريب ومبادئو، كاللغة ال ،األوائل
 [. ٘اللغات األوربية ُب العصور الذىبية للحضارة اإلسالمية وِناصة ُب األندلس ]
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ومع ىذا، ال ٩ند الدارس اٞنعاصر لتاريخ علم اللغة عند الغربيٌن اعرتافًا بتأثرىم ابلنحو 
 وىم ُب ،العريب، ومسا٨نات علمائو ُب تطوير ىذا العلم من جهة، وُب ٥ناة الغرب من جهة أخرى
، ص ٙىذا طوائف: فمنهم األمي الذي ال يعرؼ شيئاً، وال يقوؿ شيئًا عن علـو اللغة العربية ]

فاللغوي بيدرسوف  ،ومنهم اٞنتعصب اٜناقد الذي ينكر أي فضل للعرب واٞنسلمٌن فيو ،[ٖٓٙ
(Pedersonيقوؿ: إف علم اللغة علم نصرا٘ب، وال فضل لإلسالـ فيو بشيء )،   كما استشهد بو

ومنهم طائفة أخرى على  ،[ ُب كتابو عن ابن جينٚ( ]Bakalla. M. H، دمحم حسن ).ابكال
فهذا مثاًل اٞنؤرخ اللغوي  ،اٜنياد ال تتنكر ٟنذا الرتاث العريب العريق، ولكنهم ال يروف لو أثراً عندىم

لنحو [ يشًن إٔب النحو العريب إشارة موجزة دوف إبداء أتثًن ُب أٜ، صٛ( ]Lyons. Jليونز. ج )
[ ٜ( ]Fromkin. V. A.: 1973فرومكٌن. ُب. َأي )وىكذا فعلت  ،األوريب أو اللغات األخرى

ولكنهم ال يروف لو  ،وكثًنوف غًنىا. إف ىؤالء العلماء ال ينكروف وجود التاريخ العريق للنحو العريب
[ واٞنسدي ٓٔوسار خلفهم بعض اٞنعاصرين العرب من أمثاؿ اٞنزيين ] ،أثرًا ُب ٥ناهتم ولغاهتم

[: "إف الغرب قد ٔ، صٓٔوُب ىذا الصدد يقوؿ اٞنسدي نقاًل عن اٞنزيين ] ،[وكثًنوف غًن٨نأٔ]
أٙنل الرتاث اللغوي عند العرب فلم ينقل منو شيئاً، وبذلك استلمت األمم الالتينية مشعل 

 ".اٜنضارة اإلنسانية من العرب ُب كل ميادين اٞنعرفة تقريباً إال ُب التفكًن اللغوي

فالنحو العريب  ،إف أثر ىذا التجاىل خطًن على اٜنقائق العلمية اٝناصة بتطور علم اللغة 
وليس من اٞنعقوؿ أال يكوف للعالقات اٜنضارية والثقافية بٌن العرب  ،لو مدارسو واْناىاتو اٞنتعددة

ُب أدابئها  وإف كاف ٟنا أثر ،أي أثر ُب ٥ناة الغرب فيما مضى –وٟنا اتريخ طويل ىنا  –وأوراب 
 ولقد كاف الرّيضيوف ،وعلمائها وأطبائها وفلكييها وغًنىم ٣نن شهد التاريخ بتأثرىم ابلعرب

والفلكيوف والفيزّيئيوف وغًنىم من علماء العرب علماء لغة أيضًا كالفارايب وابن سينا. وليس من 
د أف ُجلَّ اٞنؤلفات اللغوية اٞنعقوؿ أف ترتجم مؤلفاهتم ُب ىذه العلـو وترتؾ اللغوية منها. ومن اٞنؤك

، ص ٖٔ ،ٕ٘ٔ، صٔ، جٕٔ ،ٓ٘-ٙٗ، ص٘وغًنىا ترٗنت إٔب اللغات األوربية والعربية ]
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ومن  ،[. ولقد ُكِتَب النحو العربي على ىيئة النحو العريب ابللغة العربية ُب األندلسٜٚ-ٜٙ، ٖٚ
الذي كاف تلميذًا البن  أمثلة ىذا النوع كتاب: اللَُّمع البن جناح النحوي اليهودي األندلسي

وقد ُكِتَب  ،وىذا الكتاب تقليد لكتاب اللَُّمع البن جين، وىو من الكتب اٞنفقودة األصل ،رشد
مثاًل:  ،وتوجد نسخة منو ُب اٞنغرب العريب مكتوبة ابللغة العربية ولكن ُنروؼ عربية ،ابللغة العربية
ولقد نُِقَل من اللغة العربية إٔب اللغة العربية  يكتب ابللغة العربية ولكن ابٝنط العربي. ،اٞنفعوؿ بو

، ٖٔ( ]Robinsما قالو: عآب اللغة الشهًن روبينز  ) ،[. أضف إٔب ذلكُٗٔب العصر اٜنديث ]
[: "إف إسبانيا َعرََّفت أورواب الغربية على تراث اليوانف، وذلك عن طريق الرتٗنة من ٜٙ، ٘ٚص 

وجود العريب إلسبانيا". ويضيف أيضاً: "إف العربية والعربية ُدّرَِستا اللغتٌن: العربية والعربية، أثناء ال
 واعتمدات ُب العصور الوسطى ُب أوراب، وِناصة ُب جامعة ابريس ُب القرف الرابع عشر". 

 والسؤاؿ اٞنهم ىنا: 

 ٞناذا يغفل الغربيوف أثر الثقافة والفكر العريب فيهم؟ وٞناذا يتعمدوف ذلك ويصروف عليو؟ 

مهما تنكر الغربيوف ٟنذا الرتاث ودوره ُب لغاهتم، ٩نب على الباحثٌن  ،ى كل  حاؿوعل
وىذا عمل كبًن جداً،  ،العرب واٞنسلمٌن إبراز ىذا الدور اٛنليل لعلمائنا القدامى ُب ىذا اٞنقاـ

و٣نا  ،٪نتاج إٔب تضافر جهود كثًن من العلماء الذين هتمهم رسالة أمتهم، وإظهار اٜنق وتبيانو
 ،بشر ابٝنًن بدء بذؿ اٛنهود اٞنخلصة واألمينة ُب ىذا اٞنضمار، ونرجو ٟنا االستمرار والتعمقي

[ ُب إظهار وإبراز إسهامات علمائنا ٘ٔ( ].Anwar, M.Sومن ذلك ما قاـ بو أنور، دمحم سامي )
لذي كاف ىذا العلم ا ،القدامى ُب ٠ناؿ ٓنليل األخطاء اللغوية، وىو أحد فروع علم اللغة التطبيقي

( Fromkinمؤرخو النحو الغريب ينسبونو إٔب ٥ناهتم ُب أوائل القرف العشرين من أمثاؿ فرومكٌن )
[ عن مقالتها تلك. فالعآب اٞنسلم  الكسائي ٙٔ( ]Fromkinولقد تراجعت فرومكٌن ) ،[ٜ]
 يعد أوؿ من كتب ُب ٓنليل األخطاء، وذلك قبل ثالثة عشر قرانً  ،ىػٜٛٔ[ اٞنتوَب سنة ٚٔ]
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 :.Jassem. J. A. and Jassem. Z. Aتقريباً. وقد قاـ جاسم، جاسم علي وجاسم، زيداف علي )

[ بدراسة مفصلة لبعض كتب ٥ناتنا القدماء ُب ٠ناؿ ٓنليل ٜٚٗ-ٜٙٗ، صٛٔ( ]1996
 األخطاء عند الناطقٌن ابلعربية لغًة أؤب ولغًة أجنبية. 

ت كانت معنية ببياف السبق التار٫ني أف ٗنيع ىذه الدراسا ،و٣نا ٩ندر بنا ذكره ىهنا
 لنحاتنا ُب ىذا اجملاؿ. والذي نريد أف نسألو اآلف ىو: 

كما   ،ىل كاف لنحاتنا األوائل أثر ُب كتاابت النحاة األوربيٌن بعدىم ُب ىذا اٞنيداف -
، إذ يطبقوف النظرّيت الغربية على اللغة الع ربية يفعل الدارسوف العرب ُب اٛنامعات الغربية اليـو

[؟ واٛنواب عن ىذا التساؤؿ: ٩نب إبراز ذلك األثر للوجود ليس ضرورة واجبة ٕٔ ،ٕٓ ،ٜٔ]
 بل خدمة جليلة للعلم واٜنقيقة أيضاً. ،فحسب

ولذلك سنقـو ُب ىذا البحث اٞنتواضع بوضع لبنة ُب ىذا االْناه ٞنن أراد أف يتم اٞنسًن  
-ٜٙٗ، ص ٛٔ ،ٕٕما فعل بعض العلماء ]وٓب نعن ىنا ّنشكلة السبق التار٫ني فحسب ك ،فيو

[، بل سنعىن أيضًا بتبياف أثر النحو العريب القدٙب ُب علم اللغة )األوريب( اٞنعاصر، ٘ٔ ،ٜٚٗ
أببرز نظرّيت ىذا العلم ُب الغرب، وأكثرىا انتشارًا وأتباعاً، وىي النظرية  ،وعلى ٥نو خاص

العرض العلمي ُب ىذا البحث، فسنقتصر على التوليدية التحويلية. ونظرًا لضيق اٞنكاف، وطبيعة 
تلك القضية اليت كاف ٟنا األثر الكبًن والدور البارز ُب  ،قضية واحدة بعينها أال وىي: التقدير

 نظرية تشومسكي، واليت شغلت الباحثٌن أكثر من عشرين عاماً.

 وسنقسم ىذا البحث قسمٌن رئيسٌن، ٨نا: التقدير عند النحاة العرب واٞنسلمٌن 
وسنتطرؽ ىنا إٔب تعريف التقدير، وتعيٌن مواضعو، وذكر أىم ضروبو مع األمثلة اٞنبينة  ،القدامى

ٟنا. كما سنذكر أبرز األعالـ الذين ُنثوا فيو. أما ُب القسم الثا٘ب فسنعرض للتقدير عند 
 تشومسكي، وكيف ًب لو التأثر ابلنحو العريب.
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 التقدير يف النحو العريب

 واصطالحاً  مع  التقدير لغةً 

للتقدير معاف عديدة، منها: َقّدَر يُػَقدُِّر تقديرًا فهو مقدَّر، أي َحِسَب ٪ْنِسُب ِحساابً.  
، مادة: ؽ د ر [. ٥نو قولو تعأب: ))وكل شيء عنده ٖٕوتقدير الشيء أي القياس عليو ]

 (. 2(، وقولو أيضاً: ))وخلق كل شيء فقّدره تقديراً(()1ّنقدار(()

عاف أخرى منها االحرتاـ، والعظمة، واٟنيبة، واٛناللة، والربكة، ٥نو  قولو تعأب: وللتقدير م 
 (.3وما أدراؾ ما ليلة القدر(() ،))إان أنزلناه ُب ليلة القدر

فهو مسألة فيها حساب  ،والتقدير ُب مصطلح النحاة شبيو بتلك اٞنعا٘ب، كلها أو بعضها
ينطوي علي التفسًن والتأويل وإعادة الصياغة، وقياس وكشف أو استكشاؼ. وبعبارة أدؽ، فهو 

من أجل الوصوؿ إٔب اٞنعىن اٜنقيقي للكالـ، ابلغوص ُب ابطنو بعيدًا عن ظاىره. وعليو فالتقدير 
معناه: تفسًن الظاىرة أو اٜنالة أو اٞنسألة اللغوية وأتويلها على حاؿ تناسب اٞنعىن وبشيء يدؿ 

 عليها.

 يف النحو العريب أثر التقدير يف أوجو اإلعراب

النحو العريب قائم على اإلعراب، فاإلعراب ىو الذي يوضح العالقة بٌن الكلمات  
ومعانيها، وىو بذلك يعتمد اعتماداً   -أو صيغها النحوية )فعل، فاعل، إْب( -ِنصوص مبانيها 

                                                           

 .ٛسورة الرعد:  - ٔ

 .ٕسورة الفرقاف:  - ٕ
 .ٕ-ٔالقدر: سورة  - ٖ
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ال و  ،كبًنًا على التقدير. وّنعىن آخر وظيفة اإلعراب ىي توضيح اٞنعىن وبيانو بشكل صحيح
 ٪نسن توضيح اٞنعىن ُب كثًن من األحياف إال ابلتقدير بصوره اٞنختلفة.

وىناؾ وجهاف أو مستوّيف لإلعراب ُب النحو العريب، و٨نا: اإلعراب الظاىر واإلعراب  
فأما اإلعراب الظاىر: فيكوف بظهور حركات اإلعراب، وىي الضم، أو الفتح، أو الكسر،  ،اٞنقدر

 لكلم، كما ُب ىذه األمثلة:أو السكوف، على أواخر ا

 كتَب: فعل ماض مبين وعالمة بنائو الفتحة الظاىرة على آخره. 

 يكتُب: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره. 

 ابلقلم: جار و٠نرور ابلكسرة الظاىرة على آخره. 

 ٓب يكتْب: فعل مضارع ٠نزـو بلم وعالمة جزمو سكوف آخره.   

راب اٞنقدر: فيكوف بعدـ ظهور عالمات اإلعراب السابقة واختفائها لضرورات وأما اإلع 
 ومن ذلك:  ،٥نوية إعرابية، أو صوتية نطقية

 الفك: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو الضمة اٞنقدرة على األلف منع من ظهورىا التعذر.  

 ىا التعذر.العصا: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو الضمة اٞنقدرة على األلف منع من ظهور  

 ٪نكي: فعل مضارع مرفوع ابلضمة اٞنقدرة على الياء منع من ظهورىا الثقل.

 يسمو: فعل مضارع مرفوع ابلضمة اٞنقدرة على الواو منع من ظهورىا الثقل.

ألنو ال ٬نكن أف  ،ففي كل ىذه اٜناالت، اختفت عالمات اإلعراب لصعوبة نطقها
كضم وواو ٥نو   ،وع معاً: أوٟنما قصًن، واثنيهما طويلينطق اٞنرء العريب ُنرُب علة من نفس الن
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والعكس صحيح كواو وضم، وّيء  ،"يسمو"، وكسر وّيء ٥نو "يقضي"، وفتح وألف ٥نو "عصا"
 وكسر، إْب. وىكذا كانت وظيفة اإلعراب إمكاف إظهارىا ابلتقدير.

و الغريب اٞنعاصر  وىذاف اٞنستوّيف من اإلعراب الظاىر واٞنقدر ٟنما أثر٨نا الكبًن ُب النح
 كما سنرى فيما بعد.

 أنواع التقدير اللغوية

 ( التأويل أو إعادة الصياغة.ٕ( اإلضمار، و )ٔىناؾ نوعاف للتقدير، و٨نا: )

 (    اإلضمار: 1)

أف ال ترد بعض الكلمات صراحة،  -وىذا شيء كثًن  -ففي الكالـ والكتابة قد ٪ندث 
واضحة. وىكذا فتقدير شيء ١نذوؼ أو مضمر أمر سهل  ولكن السياؽ واٞنعىن يدؿ عليها داللة

 ُب معظم األحايٌن. وأمثلة ذلك كثًنة منها: 

 تقدير اجلمل وأشباىها   -أ

أف اٛنملة قد ٓنذؼ ُب اللغة العربية، وذلك ُب   -ىػ ٕٜٖاٞنتوَب سنة  -يذكر ابن جين 
م اب، فحذؼ الفعل والفاعل، ٥نو قوٟنم ُب القسم: وهللا ال فعلت، وات لقد فعلت. وأصلو أقس

وما  ٖٓٙ، صٕ، جٕٗدلياًل على اٛنملة اذوفة ] -من اٛنار واٛنواب –وبقيت اٜناؿ 
 بعدىا[. 

 تقدير الفعل -ب

أف الفعل  -ىػ ٓٛٔاٞنتوَب سنة  -وما بعدىا[  ٕٖ٘، ص ٔ، جٕ٘ذكر سيبويو ]
 منها مايلي: ،يضمر ُب مواطن كثًنة
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 عُل ادلستعمُل إظهارُه يف لر األمر والنهيابب ما ُيضمُر ةيو الف  -أ

َة  وذلك قولك، إذا رأيت رجاًل متوجهًا ِوْجَهَة اٜناّج، قاصدًا ُب ىيئة اٜناّج، فقلت: َمكَّ
 يريد مكَة. كأنك قلت: يريد مكَة وهللا. :وَربِّ الكعبة. يعين

 ابب ما ُيضمُر ةيو الفعُل ادلستعمُل إظهارُه بعد حرفو   -ب

"الناُس ٠نزيوف أبعماٟنم إف خًنًا فخًن وإف شرًا فشر" و "اٞنرُء مقتوٌؿ ّنا وذلك قولك: 
قَػَتَل بو إف ِخْنَجَرًا َفِخْنَجٌر وإف سيفًا فسيٌف". وإف شئت أظهرت الفعَل فقلت: إف كاف ِخْنجرَاً 

.  فِخْنَجٌر وإف كاف شرَّاً فشرّّ

 تقدير االسم  -ج

و ُب الكالـ كالضمًن وغًنه. وىو على ويشمل ىذا كل ما لو صلة ابالسم و٪نل ١نل
 أضرب منها:

تقدير الفاعل أو الضمًن اٞنسترت اذوؼ. ٥نو ] اكتب ، ٖب [ وفيهما اختفى الفاعل  -أ
 أو الضمًن الذي تقديره ]اكتب أنت، ٖب أنت [.

وما بعدىا[، كقولو  ٕٖٙ، ص ٔ، جٕٗتقدير اٞنضاؼ، وذلك كثًن واسع ] -ب
 أي أىلها. ﴾(1) ةواْسأِؿ القري﴿تعأب: 

[، مثاؿ: علمت أْف ال مفر من اٞنوت. ٕٙحذؼ اسم الشأف واستتار الضمائر ] -ج
 أْف: اٞنخففة من )أّف( حرؼ مشبو ابلفعل، واسم أف ضمًن الشأف ١نذوؼ تقديره أنو.

                                                           

 .ٕٛسورة يوسف:  - ٔ
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 د ػ   حذؼ عالمات اإلعراب

، والسكوف عالمات اإلعراب أربعة، وىي: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر
فهذه العالمات ال تظهر على الفعل اٞنقصور واٞننقوص )اٞننتهي ُنرؼ علة(، كما  ،للجـز والوقف

ُب: حكى، ٪نكي، ٚنا، يسمو. والسبب ُب اختفاء ىذه اٜنركات ىو صعوبة اللفظ كما سبق أف 
ذا نعربو: بينا أعاله. مثاًل، حكى: الفتحة غًن ظاىرة لصعوبة نطقها، ولكنها مقدرة مع ذلك. وٟن

فعل ماض مبين على الفتحة اٞنقدرة على األلف منع من ظهورىا التعذر. أي تعذر اللفظ 
 وصعوبتو، مهما حاولنا ذلك لن ٤ند لو سبياًل.

وما بعدىا[,  ٖٕ٘، ص ٔ، جٕ٘و٣نن انقش ظاىرة اإلضمار ُب النحو العريب سيبويو]
[, وابن ىشاـ، ٕٚىػ]ٔٚٗوَب سنة وما بعدىا[, واٛنرجا٘ب، اٞنت ٖٓٙ، ص ٔ، جٕٗوابن جين ]
وما بعدىا[, وغًنىم من النحويٌن العرب القدامى  ٖٔٔ، صٕ، جٕٛىػ ]ٔٙٚاٞنتوَب سنة 

 وادثٌن على السواء. 

 التأويل وإعادة الصيالة:   (2) 

كما ُب إعراب اٛنمل اٞنؤولة ّنفرد، واإلعراب على ال،  ،٪ندث ىذا ُب مسائل شك
والتأويل فيما ال تظهر على آخره اٜنركات اإلعرابية، واٜنمل على التوىم،  وما أعرب من جهتٌن،

واٜنمل على اٞنوضع، والتأويل ُب تعلق شبو اٛنملة، واٞنضاؼ إٔب ّيء اٞنتكلم، والتضمٌن، والزّيدة، 
 إْب. وٞنن أراد الزّيدة فليعد إٔب كتب النحو ُب ىذا اجملاؿ. 

أف أكتب، أتويل ] أف أكتب[ الكتابة، و١نلها من ولنأخذ اٛنملة التالية مثاًل: أريد 
 اإلعراب  مفعوؿ بو، أي أريد الكتابة. وىذا ابب واسع ال ٪نصى. وسنقتصر على مثالٌن فقط.



119 

 

 

[، مثاًل: ٨نزة التسوية وما بعدىا. اٞنصدر اٞنؤوؿ ٕٙقد يكوف اٞنقدر مصدرًا مؤواًل ] -أ
خر، ٥نو: "سواء عليهم أأنذرهتم أـ ٓب تنذرىم". من ٨نزة التسوية وما بعدىا ُب ١نل رفع مبتدأ مؤ 

 والتقدير: إنذارؾ أـ عدمو سواء عليهم.

[، ٥نو: ظننت أنك شاىدت اٞنعرض، أف واٚنها ٕٙقد يكوف اٞنقدر مفعواًل ] -ب
والتقدير: ظننت مشاىدتك  ،وخربىا ُب أتويل مصدر ُب ١نل نصب سد مسد مفعوٕب ظن

 اٞنعرض.

 ضمار )اٜنذؼ( والتأويل وإعادة الصياغةحاالت ٩نتمع فيها اإل  -

 كما ُب قولو تعأب:   ،[ٕٙومنها اٞنثاؿ اآلٌب، وىو من نوع إضمار األٚناء ]

كما: الكاؼ: حرؼ جر، ما: مصدرية غًن زمانية، آمن:   ﴾(1)آمنوا كما آمن الناس ﴿
ُب ١نل جر فعل ماض مبين علي الفتح، الناس: فاعل مرفوع، واٞنصدر اٞنؤوؿ من ما وما بعدىا 

ابلكاؼ، واٛنار واجملرور ُب ١نل نصب انئب مفعوؿ مطلق والتقدير: آمنوا إ٬ناانً مثل إ٬ناف الناس. 
 فاذوؼ ىو "إ٬ناانً" واٞنؤوؿ ىو "إ٬ناف". 

 حناة التقدير: أعالمو وطالبو

إف التقدير ذو وظيفة كبًنة جدًا ُب النحو العريب كما سبق أف بيّنا. ولذلك كل النحاة  
لعرب واٞنسلمٌن سواء كانوا من اٞنتقدمٌن من أمثاؿ: اٝنليل بن أ٘ند الفراىيدي، اٞنتوَب سنة ا

[،  والز٢نشري، اٞنتوَب ٜٕىػ ]ٕ٘ٛ، واٞنربَّد، اٞنتوَب سنة ىػٗٛٔاٞنتوَب سنة  ىػ ، وسيبويو٘ٚٔ
ين [، أو من اٞنتأخر ٖٔىػ ]ٖٗٙ[، وابن يعيش، اٞنتوَب سنة ٕٚ[، واٛنرجا٘ب]ٖٓىػ ]ٖٛ٘سنة 

[، وغًن٨نا, ُنثوا ُب ىذا اٞنوضوع. فاٞنسألة ليس فيها ٕٖأو ادثٌن أمثاؿ: األنطاكي، وعيد ]
                                                           

 .ٖٔسورة البقرة: - ٔ
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وىذا يعين أف دارس اللغة العربية ومتعلمها وعاٞنها سواء ُب ىذا  ،خيار، بل ضرورة وواجب وإجبار
اٞندارس الباب: العآب يقدر ويشرح، والطالب يتعلم ويفهم ويقدر بدوره أيضاً. وكل طلبة 

بدءًا من منتصف اٞنرحلة االبتدائية أي  ،واٛنامعات ُب بالد العرب يعرفوف ىذا األمر معرفة جيدة
 من سن الثامنة فما فوقها.

 التقدير يف النحو الغريب: نظرية النحو التوليدي والتحويلي 

 ما ىو النحو التوليدي؟ 

 Theory of Transformational Generativeوضع نظرية النحو التوليدي التحويلي        

Grammar   [ ُب أوائل النصف الثا٘ب من القرف ٖٗ،ٖٖالعآب األمريكي: نـو تشومسكي ,]
 Structuralist or Behaviouristالعشرين. وكانت ردًا على اٞندرسة السلوكية أو البنائية 

School( اليت كاف يتزعمها ُب اٝنمسينات زليخ ىاريس ,Zellig Harrisوى ،) ي امتداد لنظرية
 (.Bloomfieldبلـو فيلد )

 عالـ تدؿ نظرية تشومسكي؟ وكيف ٔنتلف عن اٞندرسة البنائية؟ 

ٟناتٌن اٞندرسينت مبادئهما وأعالمهما اٞنتميزوف، و٫نصنا منهما ىهنا ما يرتبط ّنوضوع  
 ىذا البحث، وىو التقدير.

 لتوضيح الفرؽ بٌن اٞندرستٌن، أنخذ ىذا اٞنثاؿ:

John is easy to please. 

John is eager to please. 
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من حيث الشكل واٞنبىن النحوي، ولكنهما ٢نتلفاف  ،ىذاف اٞنثاالف متشاهباف تشاهباً كبًناً 
 من حيث اٞنعىن الذي ال يتضح إال ابلتقدير أو التأويل.

 كيف حيلل البنائيون ىذا ادلثال؟

.  (Same Sentence Structure)و يقولوف: إف ىاتٌن اٛنملتٌن ٟنما البناء النحوي ذات
 تتألف اٛنملتاف من ٙنس كلمات وٟنما الرتكيب ذاتو، وىو:

 . Johnفاعل أو مبتدأ  -ٔ

 .   (Is)فعل الكوف  -ٕ

 سهل(. easy / eager)مشتاؽ  صفة أو اتبع  -ٖ

 أف(.(to  حرؼ النصب  -ٗ

 ُيِسر(. يُرضي  pleaseفعل ) -٘

 و٬نكن ترتيب ىذا الرتكيب ىكذا:

"Subject  فاعل + Verb فعل    +Adjective صفة   + Complement  اتبع + to + حرؼ  
Verb "فعل      

. ال فرؽ  Sentence Patternوأطلقوا على ىذا الرتتيب مصطلح نوع اٛنملة، أو ِطْرزىا 
 إذف بٌن اٛنملتٌن من حيث ِطْرز٨نا أو نوعهما.

ف اٛنملتاف ٢نتلفتاف من قاؿ تشومسكي: ىااتماذا قاؿ تشومسكي عن ىذا التحليل؟ 
 وعليو إف ىذا التحليل من طرز اٛنمل غلط، ٞناذا؟ ،حيث الشكل
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ألف ذاؾ التحليل مبين على ظاىر اٛنملة وسطحها الذي يتجلى ُب ترتيب كلماهتا من 
 اٝنارج أو ُب الظاىر.

 ألف اٞنعىن النحوي للجملتٌن ٢نتلف ُب كل حالة. كيف؟ 

 ُب اٛنملة األؤب:

John is easy to please 

 جوف يسهل أف يرضى

 جوف سهل إرضاؤه.

جوف ليست فاعاًل حقيقيًا فيها، مع العلم أهنا جاءت ُب موقع الفاعل واٞنبتدأ. وىذا 
يعين: أف جوف ليس ىو الذي يقـو ابإلرضاء. والسبب ُب ذلك: أنو ٬نكننا أف نقدر أو نؤوؿ ىذا 

 اٞنعىن كما يلي: 

It is easy for us to please John [ٖٗ وقارف مع: ص ٕٙٔ، ص ،ٕٕ-ٕٖ] 

 من السهل علينا إرضاء جوف،/ أو: إرضاء جوف أمر يسًن لدينا، إْب.

 وىذا التأويل والتقدير جائز ُب النحو اإلنكليزي من انحيتٌن:  

 أواًل: ألف كلمة جوف أتت وراء الفعل يرضي، الذي يتعدى إٔب مفعوؿ بو. 

 It)ىو سهل( و   It is  easyوبناء على ىذا فقولنا  ،Itعلها ٬نكن أف يكوف فا easyاثنياً: ألف 

is easy to  (  … من السهل أف)….كلو جائز ، 
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وبناء على ىذا يكوف معىن اٛنملة:  ،وعلى ىذا األساس تكوف وظيفة "جوف" مفعواًل بو  
 من السهل ] ألي امرئ[ أف يرضي جوف.

ي ىو الذي يقـو ابإلرضاء. وعليو ال وأما ُب اٛنملة الثانية: "جوف" فاعل حقيقي: أ 
 ٬نكننا  أتويل:

 John is eager to please   لًُنضي )كم(، بقولنا:  )جوف متشوؽIt is eager to please 

John من الشوؽ أف يرضي جوف( كما فعلنا ابٛنملة السابقة. مثل ىذا التأويل ال يصح ُب( *
ُب اٞنكاف نفسو بعد يرضي. والسبب ىنا أف وعلى الرغم من أف جوف جاءت  ،اللغة اإل٤نليزية

eager  ال تقبلIt * :فاعاًل ٟنا. فقولناIt is eager ففاعلها ٩نب أف يكوف اٚناً عاقاًل،  ،غًن جائز
 قد يكوف فاعلها اٚناً عاقاًل أو غًن عاقل. easyبينما كلمة   ،وإال فال

ذواٌب بنية ٥نوية واحدة،   ولذلك ٔنتلف اٛنملتاف ُب بنائهما النحوي، وال ٬نكن عد٨نا 
 كما قاؿ البنائيوف.

 كيف توصل تشومسكي إىل مثل ىذا التحليل؟ 

اإلجابة: عن طريق التأويل وإعادة الصياغة أو التقدير. وّنعىن أدؽ، قاؿ: لكل ٗنلة 
 ،Surface Structure(، أحد٨نا: مبىن ظاىري أو سطحي Two Structuresتركيباف أو بناءاف )

والثا٘ب: مبىن  ،اىر الكلمات وترتيبها، أو تصفيفها ُب اٛنملة، ولفظها أونطقها فقطوىذا يتعلق بظ
، وىذا ٬نثل اٞنعىن اٜنقيقي أو الفعلي  Deep or Underlying Structureعميق أو ابطين    

 للجملة. فاٞنثاالف السابقاف ٟنما بنية سطحية واحدة:

  )فاعل + فعل كوف + صفة / اتبع +حرؼ نصب + فعل(.
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ولكن بنيتهما الباطنية أو معنا٨نا ٢نتلفاف، فمعىن "جوف" ُب اٛنملة األؤب مفعواًل بو، وُب 
 الثانية فاعاًل. واٞنقصود ابٞنعىن ىنا اٞنعىن النحوي، وليس الدالٕب أو اٞنعجمي.

 كيف استطاع تشومسكي التفري  بني ىذين ادلعنيني أو الرتكيبني؟  

فهو َٕنَّكن مثاًل من معرفة أف جوف مفعوؿ بو  ،لتأويلاٛنواب: عن طريق التقدير أو ا 
 إبعادة صياغتها أو بتأويلها بػِ:

It is easy for us to please John. 

ومن أنو فاعل بعدـ إمكانية أتويلها. والتقدير ىو ضرب من التأويل كما سبق أف بينا  
 أعاله.

ثاؿ ينطوي على التقدير سنقتصر على ىذا اٞنثاؿ الفريد من أعماؿ تشومسكي، وىو م 
، ٖٗوىنالك أمثلة كثًنة تنطوي على اٜنذؼ، الهتمنا ىنا ] ،إبعادة الصياغة والتأويل والتفسًن

[. ألف اٞنراد ليس اٜنصر بل تبياف طريقة التحليل ٚٗٔ-ٕٛٔو  ٘ٚ-ٗٙو  ٕٗ-ٕٕص ص 
 والكيفية اليت توصل هبا ىذا العآب الشهًن إليها، وىذا ما سنبحثو اآلف.

 ارنة: تبيان أثر النحو العريب يف يليل تشومسكيادلق

واآلف من أين أتى تشومسكي  بفكرة التقدير، أو ما يسمى ابٞنعىن العميق أو الباطين،   
 أو اٞنبىن الثنائي للرتكيب اللغوي بشقيو الظاىري والباطين؟

 - Port يقرر تشومسكي ذاتو: أنو أتثر ابٞندرسة النحوية الفرنسية )الباب  اٞنلكي  

Royalكما أشار إٔب ذلك صراحًة ُب كتابو   ،(  ُب القرف السابع عشرCartesian  Linguistics 

[، و وٟنلم فوف ٨نبولت ٗ، صٖٗ( ]De Saussureسًن )و سي [، وبدٜ٘-ٖٔ، ص ٖ٘]



125 

 

 

(Wilhelm von Humboldt) [ٖٗوزليخ ىاريس )ٗ، ص ،]Zellig Harris)،  أستاذه ومشرفو
بشيء، وىم  –وِناصة األندلسيٌن منهم  –[. واليذكر النحاة العرب ُٖٙب الدراسات العليا ]

ولكن الشيء اٞنعروؼ قطعًا أف علماء  ،الذين رّنا أتثرت مدرسة الباب اٞنلكي أبفكارىم أيضاً 
الغرب و٥ناتو السابقٌن لتشومسكي ٓب يذكروا التقدير، وال اٞنعىن الباطين ُب كتاابهتم. وىذا معروؼ 

[ وال ينكره أحد. ٖٔ( ](Robinsروبينز  ،اتريخ علم اللغة عند الغربيٌن، انظر مثالً ُب كتب اللغة و 
ولذلك ٞنا جاء تشومسكي هبذا النوع من التحليل أحدث ثورة حقيقية ُب العقل اللغوي الغريب. 
ىذا شيء جديد عليو كل اٛندة ُب فرتة اٝنمسينات. وُب البداية ٓنمس ٟنا كثًن من النحاة 

 ظلوا يكتبوف عنها عشرين سنة، حك ملوا منها ُب النهاية وتركوىا.الغربيٌن، و 

واآلن لدينا تساؤالن: ىل صحيأ أن تشومسكي أب ذلذه الفكرة، ومل يسبقو إليها 
 أحد؟

ولكنها فكرة عتيقة  ،واٛنواب عن ىذا سهل جداً. ىذه فكرة جديدة ُب النحو الغريب  
وبناًء على ىذا، نقرر السبق  ،من ثالثة عشر قرانً وقد٬نة جدًا ُب النحو العريب، عمرىا أكثر 

التار٫ني للنحاة العرب ُب ىذا اٞنيداف، حيث بنوا كل نظرية النحو واإلعراب علي التقدير والتأويل  
وىذا يعين أف العرب سبقوا الفكر اللغوي الغريب اٜنديث ُب ىذا اجملاؿ بفرتة  ،كما ىو معروؼ

ألف الغربيٌن ينسبوف نظرية اٞنعىن  ،حقيقة ُب غاية األ٨نية واٝنطورةوىذه  ،تزيد على ثالثة عشر قرانً 
وىذه  ،العميق والباطين إٔب تشومسكي، وأهنا من إبداعو، وإبداع العقل النحوي األمريكي األوريب

فقد سبق أف بيّنا أف ٥ناتنا ميزوا بٌن مستويٌن أو وجهٌن لإلعراب: اإلعراب  ،مغالطة علمية فادحة
قدر أي ابطين ) انظر أعاله(. وىذاف اٞنستوّيف ٨نا ما قاؿ عنهما تشومسكي: ابلبنية الظاىر واٞن

وبناء على ىذا نقوؿ: إف  تشومسكي وإف ٓب يتأثر ابلنحو  ،السطحية والعميقة للرتكيب اللغوي
فعلماؤان ىم أوؿ وأسبق من  -وىذا مستحيل كما سنقرر فيما بعد  -العريب من قريب أو بعيد 
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ا اجملاؿ. وعلى الغربيٌن أف يصححوا أفكارىم عن تطور الفكر اللغوي العاٞني، ويكفوا أبدع ُب ىذ
وما  ٕٕٖ، ص ٖٚعلمًا أبف ىذا مقرر عند العرب منذ زمن بعيد ] ،عن نسبة كل شيء إليهم

، ٕٚ[. انظر إٔب اٞنثاؿ التإب من اٛنرجا٘ب ]ٓٗ ،ٛٔ ،٘ٔ ،ٕٕ٘-ٕٕٗ، صٜٖ ،ٖٛ ،بعدىا
مرة: "زيٌد اٞننطلُق"، وأخرى، "اٞننطلُق زيٌد"، فأنت ُب ىذا ٓب تقدـ [: ... حيث تقوؿ ٚٓٔص

"اٞننطلق" على أف يكوف مرتوكًا على حكمو الذي كاف عليو مع التأخًن، فيكوف مبتدأ كما كاف، 
بل على أف تنقلو عن كونو خرباً إٔب كونو مبتدأ، وكذلك ٓب تؤخر "زيداً" على أف يكوف مبتدأ كما  

ٔنرجو عن كونو مبتدأ إٔب كونو خرباً. وأظهر من ىذا قولنا: "ضربت زيداً" و "  كاف، بل على أف
زيٌد ضربُتو"، ٓب تقدـ "زيداً" على أف يكوف مفعواًل منصواًب ابلفعل كما كاف، ولكن على أف ترفعو 

 ابالبتداء، وتشغل الفعل بضمًنه، وْنعلو ُب موضع اٝنرب لو... إْب.

كما رأينا أعاله، إف ٧نط   شومسكي إىل ىذه النظرية ؟والتساؤل الثاين: كيف توصل ت
التحليل وأسلوبو ومنهجو ليس مشاهبًا ٞنا قاـ بو ٥ناتنا ُب إعراهبم فقط، بل يكاد يكوف ىو ىو.  

 Deep Structure and  Surface"فما أٚناه تشومسكي ابلبنية العميقة والظاىرية " ،الفرؽ إذف

Structure ٥ٗٔنو: زادت البالد سكااًن ] ،واٞنعىن ُب النحو العريب ما ىي إال ظاىرة الصنعة ،
 ،[. أي أف )سكاانً( ُب اللفظ الظاىر ٕنييز، ولكنها ُب اٞنعىن العميق فاعلٜٕٖ-ٕٖٛ، ص ٕج

 واألصل: زاد سكاُف البالد... إْب. ،فحوؿ الفاعل ٕنييزاً 

لسيبويو وابن  ُب كلتا اٛنملتٌن السابقتٌن John"أنو لو أعطيت " ،والدليل على ذلك
ىشاـ واألنطاكي وعيد لوجدهتم يقولوف: ُب اإلعراب الظاىر: موقعها موقع اٞنبتدأ أو الفاعل ُب 

وُب اإلعراب اٞنقدر أو اٜنقيقي يقولوف: إهنا مفعوؿ بو مقدـ ُب األؤب وفاعل ُب الثانية.  ،اٜنالتٌن
 أي ابلضبط كما قاؿ تشومسكي. وىنا يتساءؿ اٞنرء: 
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 كي إىل ىذا صدةة أم كان على اطالع ودراية ابلنحو العريب القدمي؟ أتوصل تشومس

أما القوؿ ابلصدفة، فإنو أمر معقوؿ. قد تتفق اآلراء بٌن العقوؿ على مدى العصور، أو 
ألف التوافق واالنسجاـ بٌن نظرية  ،ما يسمى بتوارد اٝنواطر. ولكن ىذا اٜنل مرفوض قطعاً 

ولكن ىناؾ قضاّي كثًنة جدًا غًنىا،  ،على ىذه الشاكلةتشومسكي والنحو العريب ال أيٌب 
وىذه القضاّي يستطيع كل من لو أدٗب تبصر ابلنحو  ،سنبحثها ُب حينها، وُب موضع غًن ىذا

، ٕٗومن ىذه اٛنوانب نذكر التقدير الصوٌب ودور اٞنعجم فيو ] ،العريب ردىا إٔب أصوٟنا العربية
، ٕ٘ ،ٗٗ ،ٖ، الفصل ٕٗى التعبًن الكالمي ][، ومشكلة اٜنكم علٜٔ، ص ٖٗ ،ٖالفصل

وما بعدىا[، وقضية االستشهاد ابللغة. وىكذا فرتاكم األدلة، وتكاثرىا، وتعددىا  ٖٚٚ، ص ٕج
فإذا قرأ الدارس ما كتبو تشومسكي ومدرستو ُب ىذا الباب، وما  ،دليل كاؼ وقاطع على التأثر

 ترٗنة أو أتويل لكالـ علمائنا و٥ناتنا، جاء ُب كتب األعاريب فإنو يعجب، ويقوؿ ما ىذا إال
 [.ٚ٘، ٜٖ، ٖٖ، ص ٙٗ ،ٜ، ص ٘ٗر٘نهم هللا وجزاىم عنا خًن اٛنزاء ]

وىذا ٣نا يضطران إٔب القوؿ بصحة االفرتاض الثا٘ب: أي إف التفكًن اللغوي ومنهجو عند 
عن ىذا  فال بد أف يكوف النحو العريب ىو األصل واٞنسؤوؿ ،تشومسكي ذو جذور ٥نوية عربية
وإف اٞنماثلة ُب طرح اٞنسائل اٞنتعددة ومعاٛنتها ٟني خًن دليل  ،اٞننهج وىذا البياف وىذا التحليل

 على ذلك.

ةما ىي اآلن عالقة تشومسكي ابلنحو العريب؟ وما ىي الطرق اليت أتثر هبا ةيو؟   
 وكيف ميكن إثباهتا؟

 ،ت النحاة العرب القدامى ابللغة العربيةّنعىن أنو درس كتااب ،رّنا ٓب يتأثر بو أتثرًا مباشراً 
[ بقولو: إف تشومسكي ٓب أيخذ نظريتو ٗ، صٓٔوىذا ما يؤكده  اٞنزيين ] ،ىذا أمر ٓب ٪نصل لو
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عن النحويٌن العرب، وما يقولو تشومسكي نفسو: من عدـ اطالعو على اٞننجزات النحوية اللغوية 
ومن ىذه  ،ره هبا واضح من طرؽ غًن مباشرةولكن أتث ،اليت وصل إليها العلماء العرب القدماء

 الطرؽ:

 ،: وىنا نشًن ِناصة إٔب التفكًن النحوي العربي ُب األندلسالرتاث اللغوي العربي -
الذي أتثر ابلنحو العريب آنذاؾ أتثرًا ابلغاً. ونذكر من ذلك ما قاـ بو سعيد بن يوسف الفيومي 

على ىيئة النحو العريب، ووفق قواعد اللغة ـ(، الذي كتب النحو العربي، وصاغ قواعده ٕٜٗ)
، والباب ٜٔ-ٛٔ، ص ٖٗويؤكد ىذا القوؿ راشد ] ،[ٜٔ، ص ٛ ،ٓ٘-ٙٗ، ص ٘العربية ]

وكتبوا قواعد لغتهم  ،السابع: اٛنملة[ حيث يقوؿ: "إف اليهود أتثروا ابلنحاة العرب وفُِتُنوا ّنناىجهم
ّرب أشكاؿ اٛنملة العربية إٔب األسلوب العربي العربية ابلعربية" ويضيف أيضاً:  "...٣نا جعل تس

ُب العصور الوسطى أمرًا سهاًل، إٔب حد أننا ٤ند عندىم مقامات اٜنريزي، يقلد فيها مقامات 
كما أف اٞنعجم العريب أمدَّ عربية العصور الوسطى بعدد كبًن   ،العرب، وخصوصًا مقامات اٜنريري

ولقد سارت اٛنملة العربية  ،عناه إٔب اللغة العربية"من األلفاظ بعضها كما ىو، وبعضها تُرجم م
، ابب اٛنملة، ص ٖٚحيث يقوؿ ] ،على غرار اٛنملة العربية كذلك، ويؤكد ىذا القوؿ علياف

وما بعدىا[: "اٛنملة العربية تسًن على ٧نط اٛنملة العربية أي إهنا ٓنوي مسنداً ومسنداً إليو  ٕٕٖ
سند يصلح أف يكوف ٗنلة كاملة. والٔنلو ٗنلة من اٞنسند وتضم أجزاًء اثنوية كذلك. وإف اٞن

صراحة أو تقديراً. وقد ٪ُنذؼ اٞنسند أو اٞنسند إليو من اٛنملة وتكوف ىذه األجزاء اذوفة 
مفهومة من السياؽ. وقد يتقدـ جزء أو أجزاء على اٛنملة". إذاً ىذا ىو الطريق غًن اٞنباشر للفكر 

أي ترٗنة النحو العريب ومبادئو  ،لنظرية اللغوية لدى تشومسكيالنحوي العريب وأتثًنه ُب ا
وىذا  األمر جد جائز، فإف كثًنًا من الكتاب واٞنفكرين واألدابء قد أتثروا  ،وتطبيقها على العربية

أبفكار وآداب غًنىم على مر العصور, على الرغم من أهنم ٓب يقرؤوىا بلغاهتم األصيلة، بل عن 
 طريق الرتٗنات.
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ميكن إثبات ىذه احلقيقة، أي إن تشومسكي أتثر ابلنحو العربي األندلسي، كيف 
وىذا أمر بسيط  الذي كان تطبيقا للنحو العريب يف مثلو ومنهجو ومبدئو أو يف مبناه، ومعناه؟

 جداً.

أواًل: إف تشومسكي من أسرة يهودية عريقة، عربية اللغة واألدب والدين. ىذا أصلو وىو  
 [.ٖٙجزء من اتر٫نو ]

فأبوه عآب ابللغات السامية وآداهبا )العربية والعربية  ،اثنياً: أتثره أببيو وثقافتو ومعرفتو 
 ،واآلرامية، إْب(، و٣نن يشهد أبف العصر الذىيب لألدب واللغة العربيٌن كاف ُب األندلس: كماؿ

 [.ٖٙ ،ٚٚٔ-ٙٚٔ، ص ٚٗ ،ٓ٘-ٙٗ، ص ٘( ](Barskyوابرسكي  ،والسيد

ومن ٍب كانت كتاابتو وأُناثو فيها. فرسالتو  ،تشومسكي ابللغة العربيةاثلثاً: معرفة  
وإف الباحث ُب لغة ما ذو دراية  ،ـٜٔ٘ٔللماجستًن كانت ُب الصيغ الصرفية ُب العربية عاـ 

ُب ‘... ـ، ٗنلًة يقوؿ فيها: ٜٗٚٔوكذلك يذكر ُب كتاب لو منشور عاـ  ،بتار٫نها وتطورىا
 و عن اللغة اإلنكليزية.ُب معرض حديث’ العربية...

[ عن علماء اللغة اليهود ٖٔ( ].Robinsرابعاً: وأخًناً ما أكده عآب اللغة الشهًن روبينز )
وىذا بسبب تشابو  ،بقولو: "لقد طوَّر اللغويوف اليهود علم اللغة بتأثًن من علماء اللغة العرب

بعد الفتوحات اإلسالمية  ،سياسية للعربألهنما لغتاف ساميتاف، والقوة ال ،الرتاكيب العربية والعربية
ولقد استعًنت اٞنصطلحات التقنية وخاصة ُب ترٗنة التوراة  ،للشرؽ األدٗب و اؿ إفريقيا وإسبانيا

لقد عمل ابن ابروف العآب اللغوي  ،وعالوة على ذلك ،من علماء اللغة العرب إٔب اللغة العربية
 ة ُب ذلك الزماف".اليهودي دراسة مقارنة بٌن العربية والعربي
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ىذه ىي الطرؽ اليت ٬نكن االستدالؿ هبا على أتثًن النحو العريب ُب فكر تشومسكي  
أي بوساطة اللغة العربية و٥نوىا، اليت كانت مرآة الفكر النحوي العريب  ،ومدرستو النحوية

ورهتا اآلف اإلسالمي ُب األندلس! فلوال حضارة األندلس اٞنسلمة، ٞنا كانت أوراب والعآب على ص
 من التمدف والعلـو واٞنعارؼ.

ومن ٍب، ٩نب علينا أال نغفل دور اللغة العربية ُب نقل الرتاث النحوي العريب إٔب علم   
اللغة اٞنعاصر وال سيما اللغة اإل٤نليزية. والسبب ُب ذلك: أف أغلب أئمة علم اللغة ُب الغرب ىم 

 ، وغًنىم. (Chomsky)، وتشومسكي(Halle)، وىاؿ (Jakobson): جاكبسوف مثليهود، 

 اخلـاتـمـة

أثبتت ىذه الدراسة اللغوية التار٫نية اٞنقارنة، أف النحاة العرب واٞنسلمٌن، كانوا ىم 
[. تلك ٕ، الفصلٕٕالسباقٌن ُب أتسيس الكثًن من مفاىيم علم اللغة اٜنديث ُب الغرب ]

م إليها أحد! فقد بينَّا واحدة من أحدث اٞنفاىيم اليت يعلنوف أهنا من اخرتاعهم وحدىم, وٓب يسبقه
تقـو على مفاىيم  –وىي النظرية التوليدية التحويلية  –نظرّيت الغرب وأكثرىا أتثًنًا ورواجًا 

ومستندات ذات أصل أصيل ُب النحو العريب. وعلى ىذا األساس، ٬نكن القوؿ: أبف النحو 
صور النحو العريب القدٙب، جرى تطبيقو  التوليدي التحويلي ُب نشأتو وجذوره ما ىو إال صورة من

اليت قاـ هبا الباحثوف  ،واختباره على اللغة اإل٤نليزية و٥نوىا أواًل، و من ٍب إٔب سائر لغات العآب
وقد يصدؽ قولنا: أبف تشومسكي ىو ٠ندد النحو العريب القدٙب  ،ابتباع آراء تشومسكي ومدرستو

وجرى  ،ة، وُب علم اللغة اٜنديث، مع تنكره ألصلو وجذورهو١نييو والداعي إليو ُب اللغة اإل٤نليزي
 التجديد على اٞنسارات اآلتية:
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تطبيق طريقة النحاة العرب القدامى ُب وصف اللغة اإل٤نليزية وٓنليلها، كما بيَّنا ُب  -
 استخدامو مفهـو البنية الظاىرة والعميقة.

اليت اتبع ابحثوىا آراء  تعميم ىذه الطريقة، وىذا اٞننهج على اللغات األخرى، -
 تشومسكي.

استخداـ تشومسكي للمنهج الرّيضي اٜنسايب ُب وصف الظواىر النحوية، متأثراً  -
ويتجلى ذلك من خالؿ استعماؿ طريقة اٞنعادالت  ،بدراستو السابقة، فهو خريج رّيضيات أصالً 

لوسيلة اليت تُعمى على  وىذه ىي ا ،واألقواس واألشجار أو األىرامات ُب كتابة القواعد النحوية
فالشكل إذف إ٤نليزي حديث، واٞنضموف عريب  ،كثًن من الدارسٌن األصل اٜنقيقي لنظريتو تلك

 قدٙب. واب التوفيق والسداد ولو اٜنمد.
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 الفصل الرابع

 

 تعليم و لتعلم  يةو الرتبو النفسية و ية و ادلبادئ اللغ

 الثانيةو  األوىلاللغات 

 ية(و تطبيقاتو الرتبو التعليم و كي لعملييت التعلم و )التفسر السل

 تعليم العربية للناطقني بغرىا أمنوذجا

 ثمانعبد ادلنعم حسن ادللك عللباحث/ 

دراسة وصفية تقو٬نية لدور النظرية السلوكية ُب مستلة من رسالة الدكتوراه اٞنوسومة بػ : 
، كلية الرتبية، قسم علم النفس ٧نوذجاً(أ)اللغة العربية  تعليم وتعلم اللغات األجنبية

 .ٕٙٓٓالرتبوي، 
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 متهيد

جو من و خر و ، لغٍة اثنيةٍ  فعند كفاحو لتعلم، جديداً  ابً و أسل ية لإلنسافو ٕنثل الثنائية اللغ
تتأثر ، ب اٜنياةو أسلو اٞنشاعر و ، طريقٍة جديدٍة ُب التفكًنو ،  إٔب ثقافٍة جديدةٍ األؤبد لغتو و حد

أف ، استقباؿ الرسائل بلغٍة اثنيةٍ و ري للنجاح ُب إرساؿ و من الضر و  ،األمرشخصيتو ّنجملها هبذا 
 عقليةْ و ، ف ىنالك استجابْة جسميةْ و تكف أو ، عالقْة كاملْة هبذه اللغةو ، ف ىناؾ التزاـْ و يك
  .ٔعاطفيةْ و 

تعليم و  )مبادئ تعلم، من كتابو األوؿالفصل  (براوفجالس و د .ػى)هبذه العبارات ابتدأ 
الدرجة اليت ٩نب أف يصل إليها و ، عن أ٨نية تعلم لغة اثنية ٩نازىي عباراْت تتحدث إبو ، اللغة(
من قبل  التزاـٍ و  د عالقٍة كاملةٍ و ُب حد، ا َنالءٍ من خالؿ اشرتاطاٍت حددى، ى ىذا التعلمو مست
  .اٞنتعلم

افع و افرىا لدى كثًٍن من أصحاب الدو ال ٬نكن ت، رةو هبذه الصو ، طو لعل ىذه الشر و 
أو  حاهتم عند حد تعلم مهارةٍ و الذين قد تقف طم، الثانيةأو  ُب تعلم اللغة األجنبية، الذريعية
  .شابو ذلك ّناأو ، اصٍة ابلعملألىداٍؼ خ, من مهارات ىذه اللغة أكثر

ألىداٍؼ ، ف اللغة العربيةو فإف الذين يتعلم، كما تشًن بعض الدراساتو ، من جهة أخرىو 
احد منهم و ْنعل ال، افٍع تكامليةٍ و عٌن بدو هنا مدفو يتعلم، من األجانب غًن الناطقٌن هبا عقديةٍ 

  .(ىػ. دوجالس براوفلة )و ذجاً طيباً ٞنقو ٧ن

                                                           

ىػ. دوجالس براوف، مبادئ تعلم وتعليم اللغة، )ترٗنة إبراىيم بن ٘ند القعيد وعيد بن عبد هللا الشمري(،  -ٔ
 .ٚ، صٜٜٗٔمكتب الرتبية العريب لدوؿ اٝنليج، 



139 

 

 

ىم و ، (ىػ. دوجالس براوف)ذج و ف ٧نو ٬نثل، لغًة أجنبيةً  تعلمي اللغة العربيةإذا كاف معظم مو 
، لربامج نمعديو  ٢نتصٌن صفناو ب فالبد من أف نسأؿ أنفسنا، من أصحاب الدافعية التكاملية

اٞنقابل ٜناجات  قف التعليميو صفها لغًة أجنبيًة: "ىل اٞنو ب، اللغة العربية علمن، معلمٌنصفنا و بو 
تصميم اٞنقررات و بناء الربامج و ، من حيث: صياغة األىداؼ؟ اٜناجاتذه ٟن وامس ىذا اٞنتعلم
من حيث و ، سائل التعليميةو من حيث الو ، كفاّيتوو  من حيث اٞنعلمو ، اىاو صياغة ١نتو ، الدراسية

  .قفو االختبار الالزمة ٟنذا اٞنو ٙب و أساليب التق

يشابو ، بصفٍة خاصةٍ  الثانيةأو  جنبيةتعليم اللغة األو ، ألف ٠ناؿ تعلم اللغات بصفٍة عامةٍ و 
منها و  ،معرُب ومنها ما ىو ، كيو سل ومنها: ما ى ،اٞنذاىب أو متالطمًا من اٞندارس ُنرًا خضماً 

، الرتٗنةو اعد و أسس طريقة القو  على مبادئ ومنها ما ى، من ٍبّ ٗنلة من الطرائقو ، اتصإب وما ى
أسس الطريقة و مبادئ  ىو علىمنها ما و ة، أسس الطريقة الطبيعيو مبادئ  ىو علىمنها ما و 

 ىو وفقمنها ما و  أسس الطريقة السمعية الشفهية,و مبادئ  ىو علىمنها ما و اٞنباشرة، 
مع ، احد من اٞنذاىب النفسية السابق ذكرىاو كل   أو تزاوج، وئمن ٍّب اتكاو ، اإلجراءات اٞنعرفية

 كيةو بٌن اٞندرسة السل ىو حادثمثلما ، اٞنبادئو  من حيث األفكار، ٍي مشابوٍ و مذىٍب لغ
  .ليديةو يلية التو النظرية التحو  اٞندرسة اٞنعرفيةو  يةو اٞندرسة البنيو 

اٞننهج االتصإب ُب و ، ر اٞندرسة االجتماعيةو بظه، ر اٜنادث ُب ىذا اجملاؿو إضافًة للتط
الفكرة و ، عٍ و ر بتقسيم اللغة إٔب ف: التنازع اٜنادث بٌن الفكرة التقليدية القائلةو ، تعليم اللغات

  .عهاو نكاف  أّيً إٔب جانب الفكرة الرافضة للتجزئة ، اٞنستحدثة القائمة على التقسيم اٞنهاري

 فيقيةو اٜنديث عن الطريقة التكاملية التو ، ـ الكفاّيتو ذلك إٔب جانب اٜنديث عن مفه
، صفها لغًة أجنبيةً و ب ُب تعليم اللغة العربية اإلسالميةو  قف التجربة العربيةو مع ت، ُب تعليم اللغات

, ية ُب علم اللغةو اٞندرسة البنيو ، كية ُب علم النفسو د األخذ من اٞندرستٌن: اٞندرسة السلو عند حد
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، أسس تعليم اللغاتو  مبادئو  النظر ُب بعض قيمو ، ذاؾ يفرض القياـ هبذه الدراسةو كل ىذا 
التعرؼ على مدى و ، كيةو السلر النظرية و البحث ُب دو ، التعلمو  ر النفسي للتعليمو من خالؿ اٞننظ

مع , بصفٍة خاصةٍ  تعليم اللغة األجنبيةو ، بصفٍة عامةٍ  تعلم اللغةو  مسا٨نتها ُب دفع عملية تعليم
  .ذجاً و ٧ن أجنبية أوصفها لغًة اثنية و ب األخذ بتجربة تعليم اللغة العربية

تعليم اللغة ُب ٠ناالت ، التطبيقيةو النظرية  :د الغربيةو ذلك من خالؿ تتبع بعض اٛنهو 
ُب بناء ، كية مقارنًة بغًنىا من النظرّيتو ر الذي أدتو النظرية السلو النظر إٔب الدو ، األجنبية

كما ،  فعالية تعلم اللغة األجنبيةو يسر و لة و ره إٔب سهو الذي يؤدي بد، قف التعليمي السليمو اٞن
  .ُب ىذا اجملاؿ الدراساتتشًن بذلك أحدث 

 التعليمو يف تفسر عملييت التعلم رىا و دو كية و لل نشأة ادلدرسة السو مقدمة ح

عاـ الالعقل  عمل كيفية عن مبعثراً  لكنو  مفيداً  عمالً  عشر الثامن القرف "شهدت هناية 
 (Dietrich Tiedmann ٚٛٚٔ، تيدماف )ديرتش األٞنا٘ب ؼو الفيلس أصدر فقد ،اللغة صو ِنص
 جهة النظرو  من أما، لغتو عن مالحظاتو كذل ُب ّنا نمو ابنول دقيقاً  تسجيالً ، اٞنثاؿ سبيل على

  .نفسية يةو لغ ْنارب ابتكر منؿ و أىو ف( و غالت )فرانسيس الربيطا٘ب النفس عآب فإف، التجريبية

 ابلكلمات مهتمة الدراسات كانت معظم إذ، سريعاً  سعاً و ت سعو يت ٓب اٜنقل ىذا أف إال
أو  الكلمة ُب تبحث اليت الكلمات رتباطْنارب ا :مثالً  لذلك لنضرب، البعض بعضها مع عالقاهتاو 

 ؿ:و أق عندما فيها تفكر كلمة ؿو أ ٕب قل" (كلمة أخرى تقاؿ عندما الباؿ على ٔنطر اليت اتالكلم
 . ليل""

 ضمن صغًنة دةو ١ند منطقة - دو اد اٞنبكر منهجها بسبب رّنا - ّيت النفسيةو اللغ بقيت
 كنتيجة بذاتو قائماً  فرعياً  نظاماً  ليصبح ٜنقلا سعو تو ، العشرين القرف حك منتصف النفس علم
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 فمن ،اْناىٌن ُب األساس ُب ابلعمل دفع لقد ،مسكيو تش ـو نيكي األمر  يو اللغ لعمل مباشرة
 ٣نا، لدى اٞنرء يةو اللغ اٞنعرفة ٕنثل أهنا ادعى، "يليةو ٓن اعدو ق" :اعدو الق جديداً من ذجاً و ٧ن اقرتح :انحية
 اٛنمل الناس فيها يفهم اليت للطريقة يليةو التح اعدو الق ضيحو ت يةُب إمكان مباشر ُنث إٔب أدى
 مربمج اللغة من كبًناً  قسماً  أف مسكيو تش ادعى :األخرى الناحية منو  ،هناو يتذكر و هنا و يستعملو 

 . ٔللغة األطفاؿ اكتساب ُب للبحث ّيً و ق ابعثاً  شكل ٣نا، ابلفطرة

للمدرسة  ا جاءت على خلفية انتقادهمسكي اليت قاؿ هبو تش ـو ن آراءؿ أبف و ٬نكن القو  
العقلية ابعتبارىا قضاّي ال ٬نكن البحث فيها و حجمت عن االشتغاؿ ابلقضاّي الذىنية أكية اليت و السل

، Watsonف( و اطسو كية عند كل من: )و تتضح مبادىء النظرية السلو "، ٣ننهجو عي و ضو بشكل م
ا أف التعلم ٪ندث و حيث أقر  ،Skinner)سكنر( و، Pavlovؼ( و )ابفلو، Thorndikeرندايك( و )ثو

، ا ماذا ٪ندث بداخلوو ٓب ينظر و ، دو ؽ األسو أف عقل اإلنساف مثل الصندو ، نتيجة مثًن خارجي
  ."ٕؾ اٞنالحظو ا أتثًن عمليات التفكًن ُب السلو بشكل عاـ ْناىلو 

صل و ح فيما تو ضو ظهر ذلك بو ، كية عملية التعلم من الناحية الكميةو قد فسرت النظرية السلو 
قد انعكس ذلك على و ، التعلمو مبادئ لعملييت التعليم و انٌن و كية من قو إليو علماء النظرية السل

  .كيةو فقاً للنظرية السلو ٣نارسات التصميم التعليمي ُب الفرتة اليت انتشر فيها التصميم التعليمي 

من ٧ناذج ّنا قدمتو ، هو ٧نو كية أسهمت ُب إنشاء علم التصميم التعليمي و النظرية السلو 
، كيةو ٓنديد أىداؼ سل ـ علىو شكلت إطارًا عمليًا للمصمم التعليمي يق، اسرتاتيجيات تعليميةو 
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ى تسمح و استخداـ اسرتاتيجيات مناسبة لعرض اتو ، ى الذي ٪نقق تلك األىداؼو ٓنليل اتو 
اقف و فًن مو تو ، لتعلممع قليل من اٜنرية ُب اختيار مساره ُب ا، الذاٌب ُب عملية التعلم وللمتعلم ابٝنط

 . التعرؼ على ما ٓنقق من أىداؼو ، ٙب تعلم الطالبو ٞنمارسة ما تعلمو مع تق

كاف ٟنا أتثًن ُب التصميم التعليمي و كية و انٌن اليت نتجت عن ْنارب النظرية السلو من أىم القو 
 :ٔما يلي

 ف األثر"و قان law of effect يعمل على تجابة االسالناتج عن  االرتياح أور و : إف عامل السر
قد أكد )سكنر( على أف و  .ٔب مبدأ التعزيزإيشًن ذلك و  ،االستجابةو ابط بٌن اٞنثًن و ية الر و تق

اف بٌن و ث يكما إف مض،  إجراء يو ـ بو الفرد يقو يق الذيؾ و يصاحب السل الذيالتعزيز 
 . إٔب نتيجة يؤديتعزيزىا ال و االستجابة 

 ف التمرين و قانlaw of exercise  ِابطو ية الر و يشًن إٔب تق: يتفق معو )جثري(و ( رندايكو ث): لػ 
ليكتشف  ،جهًا )تغذية راجعة(و ف مو يك أف التمرين ٩نب أفو ، نتيجة التمرين )االستعماؿ(

  .اٞنتعلم أخطاءه
 ف االستعداد و قانlaw of readiness : صيلية و حدات العصبية التو يشًن إٔب أنو كلما كانت الو

 . مرضياً و ف ىذا األداء مر٪ناً و فسيك، ؾ ماو لأي ألداء س، صيلو للت مستعدة
 ف العناصر السائدة: و قانlaw of prepotency:  أف يستجيب  يعىن أف اٞنتعلم قادر علىو

، اقفو العنصر اٞنهم ُب اٞن يف لديو القدرة على أف ينتقو أي يك، للعناصر السائدة ُب اٞنشكلة
  .جو استجاابتو إليوو أف يو 
 توسلك أو نت فيوو تك الذياالرتباطات أف تسلك االْناه  ف التجميع: يسهل علىو قان ،

  .عات اٞنشاهبةو ضو ؾ ُب اٞنو أف اٞنتعلم يسلك نفس السلو ، ىذا يشًن إٔب بيئة التعلم األصليةو 

                                                           

، ص ـٜٜٙٔإبراىيم وجيو ١نمود، التعلم: أسسو ونظرّيتو وتطبيقاتو، اإلسكندرية، دار اٞنعرفة اٛنامعية،  -ٔ
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 كلما كاف أكثر ،  َب مقدرتو أف يعملهاو  الفرد تناوؿُب االستجابة ف اليسر: كلما كانت و قان
 . ف بعامل النضجو يهتم ىذا القانو ، قف التعلمو لة ُب ارتباطها ّنو سه

 قف القدٙب و اقف اٛنديدة بسبب العناصر اٞنشرتكة بٌن اٞنو ينتقل التعلم إٔب اٞن: انتقاؿ أثر التعلم
 . (رندايكو ث)ويتفق ُب ذلك )جثري( و ، قف اٛنديدو اٞنو 
   يرى "ىلغاردو Hilgrad"كيةو : "أف السل Behaviorism ،ظائفيةو نشأت من ال 

Functionalism،  كية من و كما يرى أف السل،  أهنما ما زالتا تعيشاف جنبًا إٔب جنبو
وىو  "، .J. B. Watsonاطسن و جية يعزى أتسيسها إٔب "و لو سيك مدرسةحيث ىي 
 قد نشر ُب العاـو ، ـٜٛ٘ٔإٔب  ٛٚٛٔ أمريكي عاش ُب الفرتة من سيكولوجي
 Behavior: An جيا اٞنقارنةو لو مقدمة للسيك :ؾو السل": افو كتااًب بعن،  ـٜٗٔٔ

Introduction to Comparative Psychology،" اٞنختص رندايكو ثف "و انتقد فيو قان "
اٛندة أو اٜنداثة و ، Frequencyالذبذبة أو ف الرتدد و ؿ بقانو القو  ،Law of Effect ابألثر

Recency. " ضع اعتبار و مع ، الزعيم األكرب ٟنذه اٞندرسة واطسن" ىو كما يرى أف
 Skinner"سكنر و، تلميذه" Guthrie جثري"و، "Singer 1911 دات "سنغرو جمله

 كية ُب نظرية منظمة بتعاريفٍ و لكن الذي صاغ السلو " :٬نضى قائالً و  ."1930
Definitions"" ، ف برىاف و افرتاضات مسلم هبا من دأو ، مبادئ أساسيةٍ وPostulates ،

كالرؾ : "وفه، Theorems لةو لكن ٬نكن إثباهتا ّنقدمات مقب، قضاّي غًن ذاتية اٛنالءو 
، ـٜٔ٘ٔ إٔب ـٜ٘ٔٔمن  متداغو ٟنا تدر٩نيًا و كاف صو ، "Clark L. Hullىل ؿ 
قد عاش "ىل" ُب الفرتة من و ، ـٖٜ٘ٔظهرت الصيغة اٞننظمة الرٚنية ٟنا ُب العاـ و 

 :بػِ اٞنسمى  ،"Pavlovؼ و كاف قد أتثر كثًنًا بكتاب "ابفلو ، ـٕٜ٘ٔ إٔب ـٗٛٛٔ
الذي صدر ابللغة اإل٤نليزية ُب و ، Conditioned Reflexesٞنقرتف(" ف )او "الرجع اٞنقر 

التجريبية اليت ألفت معاً نظاـ و ة من الدراسات النظرية لليباشر بعده سلس، ـٕٜٚٔ العاـ
 . "ٔكيةو السل

                                                           

 .ٖٛٓص  ـ،ٜٓٚٔ ،ٕط ،حنا غالب، الرتبية اٞنتجددة، دار الكتاب اللبنا٘ب، بًنوت -ٔ
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أو "استجاابت معينة تصدر عن العضالت : ؾ أبنوو السل األوائلف و كيو لقد عّرؼ السلو 
كية ٩نب أف تبىن و ف ٗنيعاً على أف السلو ىم يتفقو  .غددية معينةأو لية أفعاؿ عض: أي أنو، الغدد

نتائج و ، غدديةٍ  إفرازاتو حركاٍت عضليٍة و ، على دراسة كل ما ٬نكن مراقبتو من مؤثراٍت طبيعيةٍ 
 –التأمل الباطين  –ف على نبذ اٞنراقبة الذاتية و ىم ُب ذلك يؤكدو  ."ٔبيئية حاصلة

Introspection ، هنا على و ُب مقابل التجارب اٞنخربية اليت ٩نر ، عملية غًن علميةاعتبارىا و
  .ابلفعل اآلٕب شبيواإلنسا٘ب ُب ٠نملو و ا٘ب و ؾ اٜنيو ف أبف السلو ٩ناىر و ، على األطفاؿو ، اانتو اٜني

 كي للتعلمو التفسر السل 

 ؾو السلذلك إبرجاع و ، ؾو عمل العلماء ُب ىذا اٛنانب على إرساء دعائم فلسفة علم السل
ا دراسة عملية التعلم و تناولو ، عنده وجدانيةت حاالأو راثة عقلية و ليس لو ، للتاريخ البيئي للكائن

أـ تعلم ، اء كاف تعلمًا معرفياً و س، ىي: "أف التعلم مهما كانت درجة تعقيدهو ، ّنسلمة أساسية
م ٓنت تتو ، استجابةو ف عن طريق رابط بٌن مثًن و تتك، نو مادةو ال ٫نرج عن ك، كيةو عادات سل

لكن علماء و  ."االشرتاط اإلجرائي" أو"التعزيز"  أومثل: "االقرتاف الشرطي" ، طو ء شر و ض
ُب و ، ف بعض الشيء ُب تفسًن عملية التعلمو إال أهنم ٫نتلف، من ىذه اٞنسلمة بدأواإف و كية و السل
 . "ٕافرىا لتحقيق أكرب عائد من ىذه العمليةو اجب تو ية الاألساساٞنبادئ و ط و الشر 

ُب اٞنعمل ٓنت ، اانتو إبجراء ْنارهبم على اٜني، فو كية اٞنتأخر و د اىتم علماء السللقو "
ط و شر و ، ط الدافعيةو مثل شر ، يةاألساسمبادئ اٞندرسة و ط و شر و تتفق ، ْنريبية، ط إجرائيةو شر 

، بدقة التجريبية العلمية ا طريقة اٞنالحظةو كما طبق،  قف التعليمي نفسوو ؼ اٞنو ظر و ، اٞنمارسة

                                                           

 .ٜٖٓاٞنرجع نفسو، ص  -ٔ

ـ ، ص ٕٜٜٔتوجيهية، مكتبة األ٤نلو اٞنصرية، القاىرة،  -تفسًنية  -رمزية الغريب، التعلم "دراسة نفسية  -ٕ
ٜٔ - ٕٓ. 
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 حك تتحقق أىداؼ عملية التعلم، افرىاو ط ٩نب تو شر و  انٌنو من ذلك ابستخالص قا و انتهو 
 . "ٔاٞنتعلمو أقل جهد من اٞنعلم و ، أبكرب عائد

   مبادئ التعلم كية يف صيالةو ر النظرية السلو د

 مدعٌن أبّف ىذه الدراسة شأف، من درس التعلم دراسة علمية أوؿف و جيو لو "كاف السيك
، "ـ٘ٛٛٔ Ebbinghausإبنغهوس اد أمثاؿ: " و ذا على ألسنة ابحثٌن ر رد ىو لقد و ، هنمو من شؤ 

 . "ٕـٜٛٛٔ Thorndike رندايكو ث"و، ـٜٜٛٔوـ ٜٚٛٔ Harter" "ىارترو، Bryan" "برينو

 – ـٓ٘ٛٔ) Herman Ebbinghous"إبنغهوس ىرماف جي األٞنا٘ب "و لو لقد قاـ السيكو 
، ائح اٞنقاطع اٝنالية من اٞنعىنو ُب استظهار لو  ،( إبجراء ْناربو العلمية على فعل الذاكرةـٜٜٛٔ

أف و ، ازداد زّيدة كربى عدد مرات التكرير الالـز الستظهارىا، ائحو جد أنو كلما طالت ىذه اللوو 
ضع و ب ـ،ٜٚٛٔ ُب عاـو ، لقد قاـ بعد ذلكو ، ىو ٪نصل بسرعة قص النسياف بعد التعلم

كما أف لو   (Completion Test)الفراغ  ملء أو، اٞنبين على مبدأ التتميم االختبارأو ، االمتحاف
ترجم و ، ـ٘ٛٛٔنشر ُب سنة  (Memory)اف: "الذاكرة" و ر بعنو ع الذاكرة كتاب مشهو ضو ُب م

  .ـٖٜٔٔإٔب اإل٤نليزية ُب سنة 

ابلتػػدقيق ُب اللغػػة  (N. Harter)"ىػػارتر" و (W. L. Bryan)كػػل مػػن "بػػرين"  لقػػد قػػاـو "
جيا و لو ياف "دراسػػات ُب فيسػػو ٓنػػت عنػػ، العلميػػة نتػػائج أُناثهمػػا، ـٜٚٛٔعػػاـ النشػػرا ُب و التلغرافيػػة 

                                                           

 . ٕٓنفسو ، ص  جعاٞنر  -ٔ
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، اف "دراسػػػات ُب اللغػػػة التلغرافيػػػةو كمػػػا نشػػػرا مقػػػاالً آخػػػر ٓنػػػت عنػػػ .جيا اللغػػػة التلغرافيػػػة"و لو سػػػيكو 
 .  "ٔاكتساُب رتٍب من العادات

أُناثػو العلميػة ُب و فلقػد عػرؼ بدراسػاتو " Edward L. Thorndike رنػدايكو ثإدوارد ؿ أما "
 يربػػو علػػىلػػو مػػن اٞنؤلفػػات مػػا و  ،جيا الػػرتابط الػػيت يعػػدُّ زعيمهػػا األبػػرزو لو سػػيكو ، افو جيا اٜنيػػو لو سػػيك

يعػػدُّ كتابػػو و  ،جيٌن آخػػرينو لو الػػبعض اآلخػػر ّنسػػاعدة سػػيكو ، ضػػعو منفػػرداً و بعضػػها ، العشػػرين مؤلفػػاً 
 "Educational Psychology"يػػػػة و جيا الرتبو لو "السػػػػيك :افو بعنػػػ ،الػػػذي جػػػػاء ُب ثػػػػالث ٠نلػػػػدات

لقػد قػاـ ُب ملخصػو و ، ـٜٗٔٔ العػاـ ٍب نشر ملخصػو ُب ،ـٖٜٓٔالعاـ ُب  أوالً لقد ظهر و ، أ٨نها
  ."ٕة شهرتوو ذر  ىو ُبو جي و لو ىذا بشرح نظامو السيك

بدأ أتثػًن أُناثػو و ، ـٗٚٛٔيكية ُب العاـ األمر الّيت اٞنتحدة و ُب ال رندايكو ثؿ  اردو إدلد و "
رة التقليديػػػة ألُناثػػػو ُب و ظهػػػرت الصػػػو ، طلػػػع القػػػرف العشػػػرينر منػػػذ مو ع الػػػتعلم ُب الظهػػػو ضػػػو علػػػى م

ي الػػذي حػػدد فيػػو و عنػػدما نشػػر كتابػػو علػػم الػػنفس الرتبػػ، ـٜٗٔٔوـ ٖٜٔٔنظريػػة الػػتعلم ُب عػػامي 
ىػػػي اٞنبػػػادئ الػػػيت و  -ف األثػػػر و قػػػانو ف التػػػدريب و قػػػان -ٌن لنظريػػػة االرتبػػػاط يػػػاألولنٌن و مبػػػادئ القػػػان

 األسػػاسـ ُب و أمػػا طريقتػػو ُب البحػػث فقػػد كانػػت تقػػ .إلحصػػائيةاو ء أُناثػػو التجريبيػػة و ضػػعها ُب ضػػو 
 :النحو التإبذلك على و  ،حل اٞنشكالتو على اٞنشاىدة 

اٟنػرب مػن مكػاف ٪نػبس ة حاولػكم،  مػا قف يتطلػب حػل مشػكلةو ُب م اٜنيوافأو ضع اإلنساف  .ٔ
 . فيو

  .اٜنيوافأو جهات اإلنساف و ب تتِّ ر  .ٕ
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ْننػػػب إحػػػداث صػػػدمة خفيفػػػة  :مثػػػل ،متعػػػددة الصػػػحيحة مػػػن بػػػٌن خيػػػاراتاالسػػػتجابة اخػػػرت  .ٖ
 .  افو للحي

 . اٜنيوافأو ؾ اإلنساف و راقب سل .ٗ
 .  "ٔرة كمية )رقمية(و ؾ ُب صو سجل ىذا السل .٘

 ىي: ،ثالث مراحلُب  رندايكو ثر الفكر العلمي لو مراحل تط ٕدت عبد اٟناديو يقّسم جو    

تفسػػػًن و  ،افػػػرتاض االرتبػػػاطالػػػيت اقتصػػػر فيهػػػا علػػػى عػػػرض  ـ،ٖٜٓٔ: مرحلػػػة مػػػا قبػػػل األؤباٞنرحلػػػة 
 .  التدريبو ٘ب األثر و فق قانو  ،التعلم

ف و عػدؿ فيهػا مػن قػانو  ،ف التدريبو اليت دحض فيها قان ـ،ٖٜٓٔاٞنرحلة الثانية: مرحلة ما بعد عاـ   
 .  ية لتفسًن التعلم البشريو انٌن اثنو أضاؼ قو ، األثر

 . التشتتو رتاضي االنتشار اندى فيها ابفو  ـ،ٖٖٜٔاٞنرحلة الثالثة: بدأت من بعد عاـ    

 االرتباطية رندايكو ثانني و أىم ق

 اٝنطأو  ةاولف التعلم ابو قان .ٔ
أو  ، اٝنطػػأو  ةاولػػاب ىػػو الػػتعلماإلنسػػاف و اف و لػػدى اٜنيػػ األوضػػحأف شػػكل الػػتعلم  رنػػدايكو ث"يػػرى 

الػػتخلص  قػػف مشػػكل يتحػػتم عليػػوو اجػػو اٞنػػتعلم ّنو حيػػث ي، الػػربطو ٚنػػاه فيمػػا بعػػد ابلػػتعلم ابالختيػػار  كمػػا
اٞنناسػػػبة مػػػن عػػػدد مػػػن االسػػػتجابة ذلػػػك عػػػن طريػػػق اختيػػػار و ، ؿ علػػػى طعػػػاـو مشػػػكلة اٜنصػػػ :مثػػػل ،منػػػو

ٍب أجػػرى  ،ع ْنػػرى علػػى القطػػطو  مػػن ىػػذا النػػاألؤب رنػػدايكو ثلقػػد كانػػت ْنػػارب و ، االسػػتجاابت اٞنمكنػػة
ص لػػو قفػػل ضػػعت ُب قفػػو كانػػت لقطػػة جائعػػة النموذجيػػة  علػػى أف التجربػػة ، القػػردةو و علػػى السػػمك بػػْنار 

                                                           

جودت عبد اٟنادي، نظرّيت التعلم وتطبيقاهتا الرتبوية، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع،   ٔ-
 .ٔٚ، صٕٓٓٓ، ٔعماف، ط 
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فػػػػإذا أحسػػػػنت القطػػػػة ٓنريػػػػك السػػػػّقاطة انفػػػػتح ابب ، عػػػػن )سػػػػّقاطة( علػػػػى شػػػػكل حػػػػاجز ىػػػػو عبػػػػارة ،إٓب
  .د خارج العلبةو جو خرجت لتحصل القطة على الطعاـ اٞنو السّقاطة 

، ؿ قبػل أف تػتمكن مػن ٓنريػك السػقاطةو التجػو اء و اٞنػو بكثرة اٝنربشػة دوماً  تتميز األؤبت ااوالو 
رة بطيئػة و لكػن بصػو ، لكنػو يقػل مػع التكػرارو يل نسبياً و طاالستجابة تغرقو القطة ُب ىذه قت الذي تسو الو 
ج مػن مأزقهػا لكنهػا تتعلمػو و يشػًن إٔب أف القطػة ال تعػرؼ اٜنػل للخػر  ىو الذيىذا التدرج و ، غًن مناسبةو 

بعػػػد أف ، غػػػًن الصػػػحيحة الػػػتخلص مػػػن االسػػػتجاابتو ، عػػػن طريػػػق اسػػػتبقاء االسػػػتجاابت غػػػًن الصػػػحيحة
كلمػا تكػػررت التجربػػة و  ...جربػت غًنىػػا حػك ٤نحػػت ،كلمػػا فشػلت اسػػتجابةو ، جربػت اسػػتجاابت ٢نتلفػة

 .  ضعها ُب القفصو مرات كافية أمكن القطة ُب النهاية أف تفتح الباب ّنجرد 

 ف األثرو قان -ٕ

اسػػتجابة يػػزداد إذا مػػا و قػػف و يػػنص علػػى أف أي ارتبػػاط بػٌن مو ، يػةاألول رنػػدايكو ثانٌن و قػػ ىػو أىػػمو 
فػإف األثػر  :بعبػارة أخػرىو  ،تػو حالػة ضػيقأعقبأو يضعف إذا مػا صػاحبتو و ، صاحبتو حالة من حالة إشباع

 .  كما أف األثر الطيب يضعفها،  أي ٪ندث خالٟنا االرتباط، يعزز اٞنسارات العصبيةو ي و الطيب يق

 ف التدريبو قان -ٖ

ى عػػػن و االرتباطػػػات تقػػػ أفىػػػو و ف االسػػػتعماؿ: و قػػػان ف:و بػػػٌن مظهػػػرين ٟنػػػذا القػػػان رنػػػدايكو ثيفػػػرؽ 
 .  "ٔإب٨ناٟناواالرتباطات تضعف عن طريق عدـ ٣نارستها  ىو أفو  ف اإل٨ناؿ:و قانو  .طريق اٞنمارسة

ف و ذلػػػك لكػػػو ، ريو غ نظريػػػة تعلػػػم يػػػركن إليهػػػا أمػػػر ضػػػر و ف اٛنػػػدد: "أّف بلػػػو لقػػػد رأى ىػػػؤالء البػػػاحثو  
اٞنتشعب ٩نػب و ، ؾ البشري الكثًنو السلإذا كاف إدراؾ و ، تعلم ىو نتيجةؾ اإلنساف و اٛنانب األكرب من سل
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فإنػو مػػن األرجػح أف بعػػض ىػذه اٞنبػػادئ ينبغػي أف ٫نػػتص ابألسػاليب الػػيت يػػتم ، جػػب مبػادئ قليلػػةو أف يػتم ّن
 . "ٔهبا التعلم

جية و لو ف الػػتعلم ُب أنظمػػتهم السػػيكو جيا ينزلػػو لو علػػي ذلػػك فػػإف ٖنػػة عػػدد مػػن علمػػاء السػػيكو 
جية و لو تػدقيٍق ُب نظػرّيت الػتعلم السػيكو ، )بعػد ٓنقػقٍ  (Hilgard)لقػد جعػل ىلغػارد و " .منزلة مركزية
 ،ىػذه النظػرّيت ُب طػائفتٌن كربيتػػٌن، بعػد نشػر عػدد كبػًن مػن اٞنؤلفػات(و ، يلػةو ات طو اٞنتعػددة لسػن

   ."ٕالعرفافو نظرّيت التبصر و  ،االستجابةو نظرّيت اٞنؤثر  :٨نا

 Stimulus-Response Theories: االستجابةو نظرايت ادلؤثر 

تتمػػايز الطائفتػػػاف و ، ىػػلو  ،سػػكنرو  ،جثػػريو  ،رنػػدايكو ثاشػػتملت علػػى مػػذاىب ٢نتلفػػة كنظػػرّيت 
سػػػػػػػػائط و منهػػػػػػػػا مػػػػػػػا ٫نػػػػػػػتص بطبيعػػػػػػػة ال، جيهػػػػػػػةو مػػػػػػػػن عػػػػػػػدة اعتبػػػػػػػارات ، ع الػػػػػػػتعلمو ضػػػػػػػو اٞنتقػػػػػػػدمتاف ُب م

"Intermediaries" طػػػػرؼ االسػػػػتجاابت مػػػػن اٛنهػػػػة األخػػػػرىو ، القائمػػػػة بػػػػٌن طػػػػرؼ اٞنػػػػؤثرات مػػػػن جهػػػػة، 
ـ و بينمػػػا ىػػػي ُب مفهػػػ، "Peripheral"ىامشػػػية  :سػػػائطو تعتػػػرب ىػػػذه الاالسػػػتجابة و ٞنػػػؤثر فطائفػػػة نظػػػرّيت ا
فبينمػػػا تفسػػػره  ،مػػػن ذلػػػك مػػػا ٫نػػػتص بطبيعػػػة مػػػا يكتسػػػبو اٞنػػػتعلم مػػػن الػػػتعلمو  .مركزيػػػة :النظػػػرّيت التبصػػػرية

 Cognitiveـ األبنيػػػػة اٞنعرفيػػػػة و فػػػػإّف الثانيػػػػة تعرفػػػػو علػػػػى أسػػػػاس مفهػػػػ، ـ العػػػػاداتو  ّنفهػػػػاألؤبالطائفػػػػة 

Structures" ىػو ُب، لعل االعتبار األكرب ُب التمايز بػٌن ىػاتٌن الطػائفتٌنو  ،اإلدراؾو  القائمة على التبصر 
ف أهنػا "طريقػػة و  يؤكػػداألؤبفأتبػػاع الطائفػة ، طبيعػة الطريقػػة الػيت ٪نصػػل اٞنػتعلم هبػػا علػى مػػا ٪نصػل مػػن تعلػم

هنػػػا "التبصػػر ُنػػػل اٞنشػػػكالت و ة علػػى كبينمػػػا يصػػػر أصػػحاب الثانيػػػ ،Trial and Error" اٝنطػػػأو التجربػػة 
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Insight in Problem Solving". " ٨نػػػا النظػػػرّيت ، إٔب طػػػائفتٌن، االسػػػتجابةو تنقسػػػم نظػػػرّيت اٞنثػػػًن و
   :ٔالنحو التإبىي على ، ٕنيز كل طائفة منهما ِنصائصو  ،النظرّيت االرتباطيةو ة اإلجرائية يظيفو ال

 ظيفية اإلجرائيةو النظرايت الأواًل: 

ىػػػي ٔنتلػػػف ُب كثػػػًن مػػػن و ، كيةو ظيفيػػػة ٧نطػػػاً مػػػن أ٧نػػػاط النظػػػرّيت السػػػلو النظػػػرّيت ال"تشػػػكل 
لػػػيس ٠نػػػرد نظػػػر ، فتفسػػػًن الػػػتعلم عنػػػد أصػػػحاب ىػػػذه النظريػػػة، عػػػن النظػػػرّيت االرتباطيػػػة ىهػػػاو جو 

انػػػب و إٔب بعػػػض اٛن -َنانػػػب ذلػػػك  -إ٧نػػػا نظػػػر و ، االسػػػتجابةو بػػػٌن اٞنثػػػًن ارتباطػػػات أو ، لعالقػػػات
إ٧نػا تػرى ُب و  -كية اضػة و شػأهنا ُب ذلػك شػأف السػل -ستبعد األحداث العقليػة ىي ال تو ، اٞنعرفية
أبف  :ؿو ألهنػػػا تقػػػ -إجرائيػػػة  -أطلػػػق عليهػػػا مصػػػطلح و  ،ؾو اع السػػػلو التخيػػػل جػػػزء مػػػن أنػػػو التفكػػػًن 
بطريقػػة ، بػل إنػو يغػًن ُب البيئػة نفسػها، يرتتػب عليػو تغػًن ُب العػآبو ، إلجرائػي يػؤثر ُب البيئػةاؾ و السػل
   :برز النظرّيت ُب ىذا اجملاؿأمن و  ،ىخر أبأو 

 Functional Theories "سكنر" لِـ النظرية اإلجرائية  -أ

 عٌن من االستجاابت اليت ٓندثها اٞنثًنات:و ٬نيز "سكنر" بٌن ن ةيهاو 

 .  ع ُب مقابل البصل(و )الدم، االستجاابت اليت ٓندث كرد فعل ٞنثًن ١ندد -ٔ
الػػػيت يطلػػػق عليهػػػا "سػػػكنر" اسػػػم و ، غػػػًن ١نػػػدد االسػػػتجاابت الػػػيت ٓنػػػدث كػػػرد فعػػػل ٞنثػػػًن -ٕ

ب و مثػل ركػ .ليس عػن طريػق مثًناهتػاو ، اليت تعرؼ عن طريق آاثرىا ُب البيئةو  ،اإلجراءات
   .كاً إجرائياً غًن مرتبط ّنثًن ١ندد(و )ابعتباره سل اٞنشيأو ، السيارة

االسػتجاابت تػؤدي ف، (Reinforcement): )التعزيػز( وإجرائياً آخر ىػمفهوماً كما يقدـ "سكنر" 
، (األؤب٬نكػػن أف تػػػؤدي إٔب زّيدة االسػػتجاابت )أي أهنػػػا تعػػزز االسػػػتجاابت  رىاو النتػػائج بػػػدو ، إٔب نتػػائج

                                                           

 .ٖٓٓ، صحنا غالب، اٞنرجع السابق -ٔ
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ـ ابسػػػػتجاابت أكثػػػػر )ضػػػػغط و ٩نعلػػػػو يقػػػػ، ؾ الفػػػػأر اٞنعػػػػزز بػػػػزّيدة الطعػػػػاـو فسػػػػل ،إٔب تناقصػػػػها( تػػػػؤديأو )
ؼ سػكنر يعػرِّ و )، قفو فػإف الفػأر سػيت، ئيػة(أما إذا ٤نػم عػن ذلػك تقػدٙب معػزز منّفػر )صػدمة كهراب، الرافعة(

   .التعزيز اٞننّفر أبنو العقاب(

"فاسػتجاابت األفػراد  ،: ما يعرؼ ابسم: )ٕنايز االسػتجاابت(وـ الثالث عند "سكنر" فهو أما اٞنفه
، ث اسػتجابة ٣ناثلػةو يػؤدي إٔب حػد، تعزيز استجابة ماو ، رهتا العامةو إف تشاهبت ُب صو ، متمايزة بطبيعتها

عػػػة و ضػػػعها ُب ٠نمو االسػػػتجاابت اٞنختلفػػػة ال ٬نكػػػن و ، لكػػػن إٔب حػػػدٍّ مػػػاو ،  اٞنعػػػززةاألؤبيػػػة لالسػػػتجابة اتل
 .  ٔؾو رة عامة للسلو ى صو ف عندان ُب ىذه اٜنالة سو ألنو لن يك ،ف ٕنييزو د، احدةو 

 "ىل" :لِـ ب/ نظرية احلاةز 

ىػػػػذه علػػػػى  تػػػػواوال١نقػػػػد قامػػػػت و ، ضػػػػع نظريػػػػة كاملػػػػة لتفسػػػػًن عمليػػػػة الػػػػتعلمو "ىل" اوؿ٪نػػػػفيهػػػػا و  
شػػاملة ُب  تعتػػرب ىػػذه النظريػة عامػػةو ، ليسػت استبصػػاراً مفاجئػاً و  متزايػػدة أف الػػتعلم عمليػة متدرجػػة :افػرتاض
ذج اٞنثػًن و افػق مػع ٧نػو كمػا أهنػا تت،  اقػف اٞنعقػدةو اقف البسيطة حػك اٞنو ير مبادئ من اٞنو مصممة لتط، ٠ناٟنا
علػى الصػيغ الرّيضػية أكثػر مػن التأكيػد التطبيقػي الػذي لكن "ىل" اعتمد و ، "رندايكو ثعند "االستجابة و 

  ."سكنر"و" رندايكو ثاتبعو كل من "

بل ٬نكن اعتبارىا اٛنسػر  ،٬نكن اعتبار ىذه النظرية األقرب للمدرسة اٞنعرفية )اٛنشتلتية(و  
   .الرابط بٌن النظرّيت اٞنختلفة اٞنفسرة للتعلم

 

 
                                                           

، سلسلة عآب اٞنعرفة، ٕٙٔانيف خرما وعلي حجاج، اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها، الكويت، عدد -ٔ
 .ٚ٘، صٜٜٔ
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 مفاىيم "ىل" ادلفسرة للتعلم

 Habit :"العادة" -ٔ

ين رابطػػػة و ف ابلتػػػدريج عػػػن طريػػػق تكػػػو تتكػػػ، يػػػة اكتسػػػاب عػػػادةىػػػو عمليعتقػػػد "ىػػػل": "أف الػػػتعلم 
ية األساسػكية و حدة السلو لذا فإف ال، تشبع فيو حاجة ما"و  ،ترضي الكائن اٜني استجابةٍ و  بٌن مثًنٍ  شرطية
 .  Habit Strength ة العادةو ق :ىي عنده

 Drive :"احلاةز" -ٕ

بطريقػة ، مػع البيئػة ايطػة بػو جيػاً و لو م ٪ندث من خػالؿ تكيػف الكػائن اٜنػي بييرى "ىل" أف التعل
ىػػو و ، ر الكػػائن ابٜناجػػة يعػػين أّف ىػػذا العػػيش ال يقابػػل ّنػػا يسػػتحقو مػػن االىتمػػاـو شػػعو ، ٕنكنػو مػػن العػػيش

ن يبػدأ افز فػإف الكػائو ر ىػذه اٜنػو عنػد ظهػو ؿ( و التبػو ، العطشو ، عو منها: )اٛن، ية أبمثلةاألولافز و اٜن يعّرؼ
ابلتػإب ٪نػدث التكيػف و ، يػتم تعزيزىػاهبػا ـ الكػائن و األعمػاؿ الػيت يقػو افز( و ٟنذه اٜنػاالستجابة )، ُب العمل

جي" ينػتج عػن حاجػات مثػل: )معرفػة اللغػات( و لػو ع آخر مػن التكيػف غػًن "البيو ىناؾ نو ، بٌن البيئةو بينو 
 .  "ٔابلتإب تعزيزىاو ، ينبغي إشباعها

، جيٌن"و لو أتباعػو "السػيكو " رنػدايكو ثتطػرؼ ": لػوو ظائفيػة بقو الو  لرتابطيةيفرؽ "حنا غالب" بٌن او 
 "الغريػػػزة" :ػػػػػِ ؾ اإلنسػػػاف بو جية تعلػػػل سػػػلو لو ا بسػػػيكو اكتفػػػو ، ا الػػػذكاءو حػػػك أهنػػػم أنكػػػر ، ُب تعػػػاليم الرتابطيػػػة

 اٜنداثػػػةو  االسػػػتعماؿو  اإل٨نػػػاؿو  التكػػػرارو  كالرتديػػػد،  اسػػػتناداً إٔب مبػػػادئ آليػػػة، "التكيػػػف البيئػػػيو"العػػػادة" و
لكػػل أصػػناؼ  األسػػاس"أبف : ىػػي النظريػػة القائلػػة، جياو لو الرتابطيػػة ُب السػػيكو " : ٬نضػػي قػػائالً و  ،اٛنػػالء"و 

                                                           

 .ٛ٘انيف خرما وعلي حجاج، اٞنرجع السابق، ص ٔ-
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، تثبيػػت ٟنػػا"و ، ابطو أف الػػتعلم عمليػػة اكتسػػاب ٟنػػذه الػػر و ، ةاسػػتجابأو  رجػػعٍ و  بػػٌن مػػؤثرٍ  ىػػو الػػربطؾ و السػػل
 .  ٔاصمنو نشأت عقيدة التعلم اٝنو ، "رندايكو ث" و"صاحب ىذا اٞنذىب ىو

قػػد و ، االرتقػػاءو ء و عػػن مػػذىب النشػػ، صػػدر اٜنػػافز الرئيسػػي ٟنػػا جهػػة نظػػرو ظائفيػػة" فهػػي و أمػػا "ال
، عاً لدراسػاهتا العلميػةو ضػو م، عناصػر بنائهػا(و ، ّيهتػاو ليس ٓنليل ١نتو )، عيو الو  رو ظائف الشعو سعت إٔب 

التحريكػات و ، جيةو لو الفسػي الكيفيػاتو ، امػل البيئيػةو العو ، ساعدت أُناثهػا علػى التػدقيق ُب عمليػة الػتعلمو 
ؾ و ـ التعلم أبنو العمليػة الػيت ٬نػر مػن خالٟنػا السػلو يشًن "َىل إٔب مفهو  .اليت تؤدي إٔب تعلم فعاؿ، النفسية

أو بتغيػػًنات دائمػػة نسػػبياً عنػػد الكػػائن السػػليم مسػػتبعداً بػػذلك التغيػػًنات الػػيت ٓنػػدث نتيجػػة ٞنػػؤثر جراحػػي 
   .يإعاقأو ي مرض

قػد و ، ـُٖٜٗٔب العػاـ ، تفسػًن لنظريتػو ُب الػتعلم أوؿكػ،  ؾ"و و "مبادئ السػللقد نشر "َىل" كتابو 
 اقػػػرتح نظامػػػاً قياسػػػياً و ، سػػػيليو الو  االشػػػرتاط الكالسػػػيكي قامػػػت ىػػػذه النظريػػػة علػػػى األخػػػذ بعػػػٌن االعتبػػػار

الػذي نشػره )َىػل( علػى ، ف )األثػر(و ُب االعتماد علػى قػان، يك"ادنر و اليت أتثرت أبُناث "ث، لتفسًن نظريتو
قامػػت النظريػػة علػػى االفػػرتاض أبف: "الػػتعلم عمليػػة متدرجػػة و  ،افعو أسػػاس أنػػو يعمػػل مػػن خػػالؿ خفػػض الػػد

   .ليست استبصاراً مفاجئاً"و ، متزايدة

فاالسػتجاابت الػيت ، الػيت تضػمن البقػاء للكػائن اٜنػي تتضػمن اآلليػة عند "َىػل" فػإّف عمليػة الػتعلمو 
بػػذلك تزيػػد و ، كي للكػػائنو مػػن الرصػػيد السػػل جػػزأال يت اً تصػػبح جػػزء، تػػنجح ُب خفػػض حاجػػات األنسػػجة

 . ٕمع البيئة فرص تكيفو الناجح
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 : النظرايت االرتباطيةاثنياً 

ىػا داخػل و على أسػاس التجػارب الػيت أجر ، ا نظرّيهتمو ضعو )الذين ، ٬نثلها علماء النفس اٞنخربيٌنو 
ؾ و نهػػػػا إٔب دراسػػػػة السػػػػلا مو حيػػػػث اْنهػػػػ، اانتو  تػػػػتم علػػػػى اٜنيػػػػاألؤبكانػػػػت معظػػػػم ْنػػػػارهبم و ، اٞنختػػػػربات
 .  اإلنسا٘ب

ىػػي و ، "ايسػػتس"و، "جثػػري"و، اطسػػن"و "و، ؼ"و أداء كػػل مػػن "ابفلػػ، تضػػم النظػػرّيت االرتباطيػػةو 
يسػػتثار مػػع بػػدء اٞننبػػػو ، ؾ عنػػد ىػػػؤالءو السػػلو ، (S-R)االسػػتجابة و الػػيت تؤكػػد علػػى االرتباطػػات بػػػٌن اٞنثػػًن 

دة بػػػٌن اٞنثػػػًنات و جػػػو ابط اٞنو ؾ ابلػػػر و السػػػل يتحػػػددو ، ي )ٞنػػػس شػػػيء سػػػاخن(اٝنػػػارجأو ، ع(و الػػػداخلي )اٛنػػػ
بنػػػاء علػػػى التعزيػػػز الػػػذي ينالػػػو ، تسػػػتقرو تنشػػػأ العػػػادات و ، ين العػػػاداتو يعػػػرؼ ذلػػػك بتكػػػو االسػػػتجاابت و 

   .ؾ اٞنعٌنو السل

تعرضػػػػت ، انٌن متعػػػػددةو قػػػػ، كية القد٬نػػػػةو اسػػػػتخلص علمػػػػاء اٞنػػػػدارس اٞنتفرعػػػػة عػػػػن اٞندرسػػػػة السػػػػلو  
قػػػد ًّب تطبيػػػق ىػػػذه اٞنبػػػادئ و ، ط الػػػتعلم اٛنيػػػدو شػػػر و  انٌنو ت قػػػتناولػػػ كمػػػا،  تدعيمػػػوو قػػػف الػػػتعلم و إلعػػػداد م

   .اجملتمعو  الناديو  ُب اٞندرسة انٌن على التعلم اإلنسا٘بو القو 

ٙب و علػػى تقػػو الطريقػػة و ى و اٞنبػػادئ علػػى اٞننػػاىج اٞندرسػػية مػػن حيػػث اتػػو انٌن و ظهػػر أثػػر ىػػذه القػػو 
   .فةانب الشخصية اٞنختلو ٙب جو على تقو  ،التحصيل اٞندرسي

 كي للتعلم اللفظيو التفسر السل

" ـٜٜٛٔ-ـٓ٘ٛٔ Ebbinghaus سو إبنجهػػبػػدأ ىػػذا االْنػػاه ُب مطلػػع القػػرف العشػػرين علػػى يػػد "
"االرتبػاط الثنػػائي" ُب تعلػػم و، الػذي قػػاـ بدراسػة تعلػػم اٞنفػردات مسػػتخدماً ُب ذلػػك طػريقيت "التسلسػػل" –

كي و ٞنقػاطع )عد٬نػة اٞنعػىن( ُب إطػار التفسػًن السػلكما قاـ " ىل" بدراسة حفػظ ىػذه ا ،مقاطع ال معىن ٟنا
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ُب ، اسػػػتجابةو ين رابط بػػػٌن مثػػػًن و تنػػػتج عػػػن طريػػػق تكػػػ، عػػػادة ىػػػو إالء أف الػػػتعلم مػػػا و علػػػى ضػػػو ، للػػػتعلم
   . للمتعلمإ٩نايبر و ف ىناؾ دو ف أف يكو د، ؼ معينةو ظر 

ـ لػػيس و مفهػػ، اٞنعػػىنـ و قػػاؿ بعضػػهم أبّف: "مفهػػو ، ـ اٞنعػػىن ُب الػػتعلم الرمػػزيو ف مفهػػو كيو أنكػػر السػػل 
ضػّم و ، اٞنعػىن الدراسػيو ، ا ُب إ٩نػاد تفسػًن للتحصػيل الدراسػيو لقػد جهػدو ، ليس ىنػاؾ مػا يػربرهو ، لو معىن

فقػػاد فريػػق مػػن علمػػاء ، يػػةو احػػدة منهمػػا إٔب عػػدة مػػدارس اثنو تنقسػػم كػػل ، ىػػذا االْنػػاه مدرسػػتٌن كربيتػػٌن
الػتعلم اٞنبػين و ، ا بدراسػة اللغػةو اىتمػو ، اٞندرسػةو ، لُب الفصػ، ُنث التعلم الرمزيو ، اْناىاً لدراسة، كيةو السل

ف الفريػػق الػػذي بػػىن كػػل و ىػػم ٬نثلػػو ، كيةو للمدرسػػة السػػل، يةاألساسػػمػػع تطبيػػق اٞنبػػادئ ، يػػةو ز اللغو علػػى الرمػػ
ا و اسػتخدمو ، "سو إبنجهػبدراسػة مػنهج " بػدأوالقد و ، انٌن اليت ٓنكموو على القو ، تعلم رمزي على االرتباط

سػفيلد و ب"و Coffer"فر و "كػو Mandler"مػنهم "مانػدلرو ، ر أفضػل ٟنػذا الػتعلمو بتصػخػارجٌن ، بعض طرقو
Bousfield"  ٔغًنىمو".   

 ء علم اللغة النفسيو نشو ية و البنيو كية و اة  بني السلو الت

طريقػة ٢نتلفػة و ـ و القرف اٜنإب ظهرت حركتاف جديداتف متشاهبتاف تعاملتػا مػع اللغػة ّنفهػأوائل ُب  
 .  ٕؿ أبهنما كانتا رد فعل ٞنا كاف ٩نري ُب اٞناضيو لق٬نكن او ، عن اٞناضي

صػػف أبنػػو عظػػيم و ، عنػػدما صػػدر كتيػػب صػػغًن اٜنجػػم، أوروابظهػػرت أقػػدـ ىػػاتٌن اٞندرسػػتٌن ُب و 
 .ّيت العامػػةو دراسػػة ُب اللغػػ :افو " بعنػػسػػًنو نانػػد دي سي"فردويسػػري ىو القيمػػة ألسػػتاذ جػػامعي سو الفائػػدة 
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ا ١ناضػػراتو و ثنػػٌن مػػن تالميػػذه الػػذين ٗنعػػا يفاتػػو علػػى يػػدو عػػد قػػد نشػػر بو ، ـٜٙٔٔعػػاـ الكػػاف ذلػػك ُب و 
   .ىا ُب ىذا الكتابو نشر و 

قػػت الحػػق عػػدد مػػن علمػػاء اللغػػة كػػاف أ٨نهػػم و ُب و يكيػػة فقػػد ظهػػر األمر الّيت اٞنتحػػدة و أمػػا ُب الػػ
نر" الػذي ٍب "سػك ،يكيػة اٜنديثػةاألمر يػة و اٞندرسػة البني أاب دمفيلػد" الػذي يعػو ٍب "بل ،"سػابًن" :أبعدىم أثراً و 

 .سػاىم مسػا٨نة رئيسػة ُب تطبيػق النظريػة علػى العمليػة التعليميػةو ، علػم الػنفسو ٕنيز ابٛنمػع بػٌن علػم اللغػة 
"ابيػػػػك" مػػػػن و"ىػػػػاريس" ويلػػػػز" و أمثػػػػاؿ "، ا ُب النظريػػػػة التعليميػػػػة بطػػػػرؽ ٢نتلفػػػػةو ر و تبػػػػع ىػػػػؤالء علمػػػػاء طػػػػو 

اٝنمسػينات مػن القػرف أواخػر النظريػة ُب  امتػد أثػر الدراسػاتو ، " من التطبيقيػٌنو"الدو" فريز" و ،النظريٌن
رة و لقػػد اعتػػربت أعمػػاؿ ىػػؤالء العلمػػاء ثػػو  ،بينمػػا امتػػد أثػػر الدراسػػات التطبيقيػػة ُب السػػبعينات منػػو ،اٞناضػػي

 ،أنػػػذت منهجػػػػاً ٢نالفػػػاً ٕنامػػػػاً ٟنػػػػاو ، ا رفضػػػتها رفضػػػػاً قاطعػػػػاً خيػػػث إهتػػػػاعػػػد التقليديػػػػة مػػػػن و فعليػػػة علػػػػى الق
   .صلت إليو اٞندرسة التقليديةو صلت إٔب نتائج أبعد ٣نا تو تو 

ُنيػث ، شػاملةو اعد التقليدية عميقة و بٌن القو ، اٝنالؼ بٌن ىذه اٞندرسة الناشئةأوجو لقد كانت و 
كية ُب علػم الػنفس و ية اٛنديػدة مػن اٞندرسػة السػلو إذ أنذت اٞندرسة اللغ .ٓب تتبق أي عالقة بٌن منهجيهما

ي  و اس مقدمػة اٜنػديث الشػػفو اىري الػذي ٬نكػن مالحظتػػو ابٜنػي الظػو ؾ اللغػو مركػزة علػى السػػل .مرتكػزاً ٟنػا
بػة ُب درجػة اتليػة و اضعة اللغػة اٞنكتو ، األساسو  األوؿو معتربة أنو اٞنظهر األىم و ، كظاىرة ٬نكن مالحظتها

َنانػب اعتمادىػا  اعد اللغػةو على العكس من اٞندرسة التقليدية اليت كانت تعتمد استخدامات قد٬نة لق ،لو
مي اٞنباشػر بػٌن و التفػاىم اليػو اصل و اليت ىي لغة التو  ،يو مهملة لغة اٜنديث الشف، بة أساساً ٟناو اللغة اٞنكت

تغػػػًن علػػػى و ر و مػػػن تطػػػغػػػًن ملتفتػػػة ٞنػػػا ٪نػػػدث فيهػػػا و  ،دة بينهمػػػاو جػػػو ؽ اٞنو غػػػًن عابئػػػة ابلفػػػر  ،أفػػػراد اجملتمػػػع
فلػم تبػد أي اىتمػاـ  ،تية للغػةو احي الصػو إٔب جانػب ذلػك فقػد أ٨نلػت ىػذه اٞندرسػة النػو  ،ٔى الداللةو مست

الػػيت تػػنعكس  ،تية للغػػةو غًنىػػا مػػن اٝنصػػائص الصػػو  الوقػػفأو  التنغػػيمأو  النػػربأو  ات اٞنفػػردةو بدراسػػة األصػػ
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بينمػػػػا أدى اىتمامهػػػػا ابلكتابػػػػة إٔب الرتكيػػػػز علػػػػى  ،علػػػػى الرسػػػػالة الػػػػيت يقصػػػػد اٞنػػػػتكلم إيصػػػػاٟنا إٔب السػػػػامع
  .التنقيطو  الرتقيمو  التهجئةو  خصائصها من حيث اٝنط

إال أّف ، االىتمػػػاـ هبػػػاو ات و يٌن التقليػػػديٌن قػػػد قػػػاـ بدراسػػػة األصػػػو ؿ أبف بعػػػض اللغػػػو إذا جػػػاز القػػػو 
مػػا و ، طريقػػة نطقهػاو مػن حيػػث ٢نارجهػا ، يػػة بشػكل عػػاـو ات اللغو صػػف األصػو ذلػك ا٥نصػػر ُب االىتمػاـ ب

اعػد و ق بسػائرأو يػة و ت اللغالػدالالأو ، بعيداً عػن عالقػة كػل ذلػك ابٞنعػا٘ب، ةمهموسأو ، رةو إذا كانت ٠نه
   .اللغة األخرى

 والنحػو ينصػب عػل الصػرؼ  -صػيف اللغػةو عند ت -ىذه اٞندرسة و يٌن و لقد كاف تركيز ىؤالء اللغو 
تصػػريف األفعػػاؿ ُب أشػػػكاٟنا و ، ُب اٜنػػػاالت اإلعرابيػػة اٞنختلفػػة األٚنػػاءاؿ لتعريػػف و إبفػػراد الصػػفحات الطػػ

ر و مػػا شػػابو ذلػػك مػػن األمػػو أفعػػاؿ التفضػػيل و ، اٛنمػػعو د اإلفػػراو ، التأنيػػثو ُب االىتمػػاـ ابلتػػذكًن و ، اٞنختلفػػة
معػاٍف ىػي أسػاس االسػتخداـ و ظػائف و ف أي اىتماـ ّنا تدؿ عليو ىذه األشكاؿ اٞنختلفة من و د، الصرفية
   .ٔيو اللغ

الػػػذي ، ب االسػػػتظهارو إٔب اعتمػػػاد الدارسػػػٌن أسػػػل، حو اإلغػػػراؽ ُب الشػػػر و لقػػػد أدى ىػػػذا التعقيػػػد و 
مػػع غيػػاب القػػدرة ، يػػةو ف كمػػاً ىػػائالً مػػن اٞنػػادة النحو ن اٞنتعلمػػٌن الػػذين ٪نفظػػع مػػو ر نػػو ره إٔب ظهػػو أدى بػػد

ح كثػًناً مػا تبتعػد عػن اٞننهجيػة و كمػا أف ىػذه الشػر  ،يو اقف الطبيعية لالتصاؿ اللغو على استخدامها ُب اٞن
الػيت تعتمػد  ية اضػةو أخرى ما يشبو األسس اللغ أحياانً و ، أسساً منطقية داللية أحياانً إذ تعتمد ، صفيةو ال

أو ، ـ ابلفعػلو الذي يػدؿ علػى مػن يقػ اإلسم: من ذلك تعريفهم للفاعل أبنوو ، ي نفسوو على الرتكيب اللغ
تػدؿ علػى عالقتػو ّنػا سػبقو مػػن  و  الضػمًنأو  اإلسػمة الػيت تسػبق الكلمػأو األداة : هم ٜنػرؼ اٛنػر أبنػوتعػريف
   .كالـ
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اه و يػػة مػػن أفػػو ف اٞنػػادة اللغو ا ٩نمعػػو حيػػث كػػان ،قػػةو يٌن ابللغػػة اٞننطو منػػذ البدايػػة اىتمػػاـ البنيػػو ضػػح و 
ا إٔب و فػػػػػأجزاء كلمػػػػػات إٔب أف يصػػػػػل فكلمػػػػػات فأشػػػػػباه ٗنػػػػػل ف علػػػػػى تقسػػػػػيمها إٔب ٗنػػػػػلو النػػػػػاس ٍب يعملػػػػػ

بعػػد ذلػػك ُب اكتشػػاؼ  بػػدأوالي ،مػػن ٍب اللغػػة ٗنيعهػػاو  ، لتػػأليف الكػػالـاألؤبات ابعتبارىػػا اللبنػػات و األصػػ
  .اْب… الكلمات لتؤلف اٛنمل و ف الكلمات ات لتؤلو الطرائق اليت تتجمع هبا األص

اعتمػػاداً ، صػػف اللغػػة مػػن داخلهػػاو مهتمػػاً ب –ٟنػػذه اٞندرسػػة  األوؿالرائػػد  –سػػًن و لقػػد بػػدأ دي سو 
ة اللغػػة بنيػػأو صػػف دقيػػق علمػػي شػػامٍل لرتكيػػب و صػػل إٔب و راء التو سػػعياً ، اىاو ف سػػو يػػة دو علػػى اٞنعػػايًن اللغ

ح و ضػػو العلميػػة الدقيقػػة مػػع و لية و اضػػعاً منهجػػاً يتسػػم ابلشػػمو ، يػػةمػػا يتفػػرع عنهػػا مػػن بُػػىن فرعو ، يةاألساسػػ
  .صحة نتائجوو  –ُب حاؿ استخدامو  –ثبات معايًنه و 

، ي ٚنػػػة ثبػػػات اٞنعػػػايًن ُب مقابػػػل ٔنػػػبط منهجيػػػة اٞندرسػػػة التقليديػػػةو فاكتسػػػب بػػػذلك اٞنػػػنهج البنيػػػ
ال  –قػت اٜناضػػر و ىػػي ال، فػػرتة ١نػددةلغػػة اٜنػديث الفعليػة ُب  –إضػافة إٔب ٕنيػزه ابلرتكيػػز علػى اللغػػة اٜنيػة 

  .قد عفا عليها الزمنو  ،على لغٍة ىي ُب بطن الكتب

فػػإّف ٖنػػة ثغػػرات ، دو علػػى الػػرغم مػػن اٛنهػػد العظػػيم الػػذي بذلتػػو ىػػذه اٞندرسػػة علػػى مػػّر العقػػو لكػػن 
ن ف كػػل مػػا قامػػت بػػو ىػػذه اٞندرسػػة مػػو اسػػتباهنا علمػػاء اللغػػة ُب السػػتينات مػػن القػػرف اٞناضػػي جعلػػتهم يرفضػػ

جو ىذه اٞندرسة الػيت قامػت كػردة فعػل علػى نتػائج و جاءت نتيجة حتمية لت ثغراتو ب و ىي عيو  ،دراسات
 . ٔضىو ما صاحبها من فو يٌن القدماء و أعماؿ اللغ

الػرئيس مػن اسػتخداـ أي  ىػو اٟنػدؼالػذي  - ٕف ْننبهم لدراسػة اٞنعػىنو لقد حسب عليهم ادثو 
سػػيلة اٞنسػػتخدمة للتعبػػًن و إال المػػا ىػػو ف الشػػكل الظػػاىر للغػػة ّنػػا أو ، تركيػػزىم علػػى دراسػػة الشػػكلو  -لغػػة 
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، ز سػػػطحية ُب عملهػػػمو بػػػر و ث نقػػػص و ٣نػػػا أدى إٔب حػػػد .عػػػن اٞنعػػػا٘ب الػػػيت يرغػػػب اٞنػػػتكلم ُب التعبػػػًن عنهػػػا
، ليػػػد ٗنيػػع مػػػا ٪نتػػػاج إليػػو مػػػن ٗنػػػلو اعػػد الػػػيت ٕنكػػػن اإلنسػػاف مػػػن تو ة البحػػػث عػػػن القاولػػالػػذي جانػػػب ١ن

   .ف منها اللغةو للجمل الرئيسة اليت تتك اً طًن ف أتو الذي ٓب يتعد أف يكو 

ىا و ىي النظرية الػيت اعتمػدو  –اضحاً على منهجيتهم و كية ُب علم النفس و النظرية السل يبدو أتثًنو 
ى الكلمػة و اء علػى مسػتو سػ، يػةو اللغ األ٧نػاطأو ضػع األطػر و ا أف و فافرتضػ –أساساً الكتساب الطفل للغػة 

خاصة بعػد أف أتػى سػكنر بنظريتػو ، رة الكاملة عن اللغةو اية إلعطاء الصفيو الكف، ى اٛنملةو مست علىأو 
رأوا و  .التعزيػز"و االسػتجابة و " أبّف اكتساب اللغة شبيو ابكتساب العادات األخرى عن طريػق اٞنثػًن :القائلة

 يو غػػالل السػػلوؾأو ا اللغػػة إليهػػا مػػا ىػػي إال أجػػزاء مػػن العػػادات و الػػيت قسػػم القوالػػبأو األ٧نػػاط و أف األطػػر 
ا و ّنػا أهنػم كػانو  .إٔب أف يتقنهػا، التكػرارو  التعزيػزو  ااكػاةو ابالستماع  ،احدة بعد األخرىو يكتسبها الطفل 

ا علػى و بنػو ، السػليم لتبسػيط اللغػة علػى اٞنػتعلم األسػاسىػو ىػذا رأوا فقػد ، مهتمٌن بتعليم اللغػات األجنبيػة
الػػيت سػػادت العػػآب  "Audio-Lingual Method"ية و فػػة ابسػػم الطريقػػة السػػمعية الشػػفو ذلػػك طػػريقتهم اٞنعر 

 .  ٔيلة من الزمنو فرتة ط

جههم النظػري لتحليػل و قػع فيػو أصػحاب ىػذه اٞندرسػة ُب تػو تضح اآلف َنالء مدى اٝنطأ الػذي او 
ا مػع اللغػة و فقػد تعػامل، يو جههم اللغػو اليت كاف ٟنا أكرب األثػر علػى تػو  ،فرضيتهم اٞنتعلقة ابكتساهباو ، اللغة
 ،اٞنعػػىنأو ال عالقػػة ٟنػػا ابلفكػػر ، عيةو ضػػو ٬نكػػن ٓنليلهػػا ُب اٞنختػػرب بطريقػػة عمليػػة م، يميائيػػةاد كو كأهنػػا مػػو 

                                                                                                                                                            

ـ. نظريػػػػػة التقػػػػػدير عنػػػػػد النحػػػػػاة العػػػػػرب واٞنسػػػػػلمٌن وأثرىػػػػػا ُب ٥نػػػػػاة الغػػػػػرب اٞنعاصػػػػػرين ٕٓٔٓ_____.  -=
٠نلػػة العلػػـو العربيػػة واإلنسػػانية، جامعػػة القصػػيم،  اجمللػػد الثالػػث، العػػدد األوؿ.  تشومسػػكي ٠نػػدد النحػػو العػػريب.

 . ابالشرتاؾ.ٛٔ-ٔ. الصفحات
ـ. أتثػػًن اٝنليػػل بػػن أ٘نػػد الفراىيػػدي واٛنرجػػا٘ب ُب نظريػػة تشومسػػكي. ٠نلػػة الػػرتاث العػػريب ٜٕٓٓ_____.  -

 .ٕٛ-ٜٙ، السنة التاسعة والعشروف، ص ٙٔٔبدمشق، العدد 
 .ٕٖاٞنرجع  السابق، ص رما وعلي حجاج،انيف خ -ٔ
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ف اىتمػػػاـ كػػػاٍؼ و قػػػة دو كمػػػا أخػػػذ علػػػيهم تركيػػػزىم علػػػى اللغػػػة اٞننط ،ا إ٨نػػػاالً اتمػػػاً عالقػػػة العقػػػل هبػػػاو أ٨نلػػػو 
ف و اللغػات األجنبيػة يبػدإضافة إٔب اعتمادىم على مبدأ التكرار الذي جعػل مػن متعلمػي ، الكتابةو ابلقراءة 

 توليػدأو اضػحاً عػن خلػق و ف عجػزاً و يعجز و ، ىا ُب سياؽ صحيحو ف اٛنمل اليت ٚنعو يكرر ببغاوات كأهنم و 
 .  ات اٜنياتية اٞنختلفةاٞنناسبأو ف إليها ُب السياقات و اٛنمل اليت ٪نتاج

يػػػة و مػػػا القذلػػػك بسػػػبب عالقتهو ، علػػػم اللغػػػة لػػػيس غريبػػػاً و ظ بػػػٌن علػػػم الػػػنفس و ازي اٞنلحػػػو "إف التػػػ
 ،ؾو ع معػػٌن مػػن السػػلو مػػع تركيػػز علػػم اللغػػة علػػى نػػ، ؾ اإلنسػػا٘بو السػػل تنػػاوؿفكال٨نػػا ي، ارتباطهمػػا الػػدقيقو 
بصػػمات ، رج ملػػرو جػػو  أوسػػجودتشػػارلز و سػػكنر  .ؼ .ب: أمثػػاؿ، عػػة مػػن علمػػاء اللغػػةو قػػد تركػػت ٠نمو 
"فردينانػد دي  ضػحت فيػو بصػمات كػل مػنو بػنفس القػدر الػذي ، علػم اللغػة يػة علػى نظػرّيتو قو اضحة و 
  ."ٔمسكي على الفكر النفسيو ـ تشو نو رؼ وو بنجامٌن و سًن و س

 كي لتعلم اللغاتو التفسر السل

 تاوال١نػػػصػػػفو أبنػػو ٠نػػرد و ٬نكػػن  ىػػػو مػػابػػل ، كيٌن نظريػػة خاصػػة بػػػتعلم اللغػػةو جػػد عنػػد السػػػلو ال ت
، ن العػػػالج النفسػػػيمثػػػل ميػػػادي، مثلػػػو ُب ذلػػػك مثػػػل بقيػػػة اٞنيػػػادين األخػػػرى، تطبيقيػػػة ُب ميػػػداف تعلػػػم اللغػػػة

، اع الػتعلم األخػرىو ع مػن أنػو أي نو ، جد عندىم فرؽ بٌن تعلم اللغةو ال يو ، اإلرشاد اٞنهينو ، قياس الذكاءو 
ف أف اإلنسػاف قػادر و أكثر مػن كػ، داخل اإلنساف معقدة داخلية يةعملأو ، ىبةو ف على أي مو لو ىم ال يعو 

، الػػيت أتٌب اتليػػة ٞنثػػًن مػػا، مػػن خػػالؿ االسػػتجابة٬نكػػن مالحظتػػو ، الػػدليل علػػى الػػتعلم عنػػدىمو ، علػػى تعلػػم
إذا مػا أخضػع و ، ؼ الػيت يػتم فيهػا الػتعلمو الظػر و ، اليت يسػمعها اٞنػتعلم، يةو ـ ابٞنادة اللغو التعلم عندىم ١نكو 

نتػػػاج ، ف االخػػػتالؼ ُب الػػػتعلمو بػػػذلك يكػػػو ، ف بطريقػػػة متشػػػاهبةو فػػػإهنم سػػػيتعلم، ؼ متشػػػاهبةو النػػػاس لظػػػر 
، أكثػر مػن التجػارب السػػابقة، اٞنباشػػرةو  امػل اآلنيػةو ف علػى العو م مػع ذلػػك يؤكػدىػو ، الخػتالؼ ُب التجربػة

ف و إمػا أف يكػ ىػذا اٞنثػًنو  ،ر مثػًنو إ٧نا ىػي نتيجػة ٜنضػ، ينطقها اٞنتعلم، كل جزئية منهاو ، يةو فكل عبارة لغ
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تعزيػز )تعزيػػز إال مػن خػالؿ ال الػتعلم ُب ىػذه اٜنػاؿ ال يػتمو ، )داخليػاً( ضػمنياً  يكػوفأو ، قػفو حاضػراً ُب اٞن
ُب حػػػػاؿ عػػػػدـ تعزيػػػػز ىػػػػذه و  ،ٟنػػػػذا التعزيػػػػز طرائػػػػق ٢نتلفػػػػةو ، (اٞنػػػػتعلمأو  الصػػػػادرة مػػػػن الطفػػػػلاالسػػػػتجابة 
حػده و التعزيػز و  .ٔعدـ تعزيزىػاو ، جب إ٨ناؿ االستجاابت السيئةو ابلتإب و ، فإنو ال يتم تعلمها، االستجابة
 . استماعو ال ٠نرد فهم  نشطة ف منتجةو ىي البد من أف تكو ، إذ البد من تكرار االستجابة، ال يكفي

 اسػتناداً إٔب، اٞنشػافهةو ار و ف علػى لغػة اٜنػو فًنكز ، ـ أّف الكالـ يسبق الكتابةو ف ّنفهو كيو يعتد السلو 
يسػبق تعلػم  أف تعلػم الكػالـو ، لػيس الكتابػةو ، عن طريق الكػالـ، أف الطفل يبدأ ُب تعلم لغة األـ ُب اٞننزؿ

 يو يعػػػػين تعلػػػػم الشػػػػكل اللغػػػػ، حقيقػػػػة أّف تعلػػػػم اللغػػػػةو ، ف تنميػػػػة اٞنعػػػػىنو كيو أ٨نػػػػل السػػػػلو ات و الكتابػػػػة بسػػػػن
يعػػػين ، ي للمػػػتكلمو ف اللغػػػو كجػػػزء أساسػػػي مػػػن اٞنخػػػز ،  التفكػػػًن ُب معػػػىن الكلمػػػة إذ أف، يو نو اٞنعنػػػو مضػػمو 

اٞنػتعلم علػى إعطػاء ىو قػدرة  فاٞنعىن اٜنقيقي عنده، ريةو كي ضر و ال ٩ندىا العآب السل عقلية إقامة بىن ذىنية
 عػػة مثػػًناتو بػػل علػػى ٠نم، احػػدو قدرتػػو علػػى التعػػرؼ ال علػػى ٠نػػرد مثػػًن و ، الصػػحيحة ٞنثػػًن مػػاسػػتجابة اال
ليسػت ىنػاؾ و ، ىػي الشػيء اٞنهػم ُب الػتعلمو ، اٞنناسػبة لػواالسػتجابة ىػي  احػدةو ال العبػارةأو  ف الكلمػةو تك

   .ٕكاف الطفل قد فهم كل ما قيل أـ الإذا  أو ، حاجة لتقصي معىًن ما )قيل(

 األوىلكي الكتساب اللغة و فسر السلالت

إبخػػراج بعػػض يبػػدأوف ، فهػػم ُب فػػرتة الرضػػاعة، لػػدى األطفػػاؿننتبػػو ٗنيعػػاً للقػػدرة العجيبػػة لالتصػػاؿ 
ف علػػى و عنػػدما يشػػرفو ، غػػًن اللفظيػػةو  اسػػتقباؿ الكثػػًن مػػن الرسػػائل اللفظيػػةو إبرسػػاؿ و ابلبكػػاءو  اتو األصػػ

ىنػا و ، ٟنمو هنا مػن حػو العبػارات الػيت يسػمعو  لتقليػد الكلمػات ،تاػاوالف بػبعض و مو يق، األؤبهناية السنة 
ازدادت و ، ف ىػذه الكلمػات قػد تضػاعفتو تقريباً تكػ ُب الشهر الثامن عشرو ، األؤبنطق كلماهتم يبدأوف 

                                                           

 .ٜٙ، صاٞنرجع السابق انيف خرما وعلي حجاج، -ٔ
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، كلمػػاتثػػالث  أو ف مػػن كلمتػػٌن و تتكػػ، مشػػكلًة ٗنػػالً قصػػًنةً ، بػػدأت تظهػػر ٠نتمعػػة مػػع بعضػػها الػػبعضو 
 .  ٔ: )اباب دكاف(وعلى ٥ن Telegraphic utterancesلغرافية: "األلفاظ التػِ: تعرؼ بو 

ي فتتسػػع و ؾ اللغػو اسػتيعاب مقػادير ىائلػػة مػن السػل فو الثالثػػة يسػتطيع ما يبلػغ األطفػاؿ السػنعنػدو 
تتعزز لديهم بصفة مستمرة أشػكاؿ ٢نتلفػة مػن البنػاء و  ،ية بسبب ٕنكنهم من ٣نارسة اٜنديثو مقدرهتم اللغ

ف إٔب سػن الدراسػة و عندما يصلو ، تصقل مهارهتم االتصاليةو ، زداد معرفتهم ابٞنفرداتكما ت،  ي اٞنعقدو اللغ
ٞنعرفػػػة كيفيػػػة تفسػػػًن ىػػػذه اٞنرحلػػػة اٞننجػػػزة بػػػدءاً مػػػن و . ظػػػائف االجتماعيػػػة للغػػػةو ف علػػػى معرفػػػة ابلو يصػػػبح

، للغػػةؿ الشػػخص الراشػػد ٞنرحلػػة إتقػػاف او صػػو إٔب ، الدةو عنػػد الػػ  )عد٬نػػة اٞنقطػػع(األؤبيػػة و الصػػرخات العف
 .  ٕغ ىذا التفسًنو بلو إل٩ناد ىذه الكيفية  كيةو النظرية السل :منهاو  تتصدى نظرّيت اكتساب اللغة

تسػػاعده و )الػػيت تؤىلػػو و، دة لػػدى اإلنسػػافو جػػو اٞن، لقػػد بػػدأ االىتمػػاـ ُنقيقػػة ىػػذه القػػدرة العجيبػػةو 
د اتريػػػخ البحػػػث و يعػػػو  .فو منػػػذ عػػػدة قػػػر و مبكػػػراً   مػػػن حياتػػػو(األؤبات و علػػػى اكتسػػػاب اللغػػػة األـ ُب السػػػن

 ديػػرتش اتيػػػدماف" ؼ األٞنػػا٘بو ف الفيلسػػو عنػػدما د –القػػرف الثػػػامن عشػػر أواخػػر العلمػػي ُب ىػػذا اجملػػاؿ إٔب 
Dietrich Tiedmann" إف ٓب تشػػهد و  ،يػػة البنػػو الصػػغًنو اللغو  رات النفسػػيةو فيمػػا يتصػػل ابلتطػػ، مالحظاتػػو

ث و لكػػن البدايػػة اٜنقيقيػػة اٛنػػادة للبحػػو ، اؿالنصػػف التاليػػة لػػذلك أي تقػػدـ يػػذكر ُب ىػػذا اجملػػو فػػرتة القػػرف 
ف ُب ٓنليػػػل لغػػػة الطفػػػل بطريقػػػة و حيػػػث بػػػدأ البػػػاحث، العلميػػػة كانػػػت ُب النصػػػف الثػػػا٘ب مػػػن القػػػرف اٞناضػػػي

يػػػة الػػػيت ٕنكػػػن اإلنسػػػاف مػػػن الػػػتحكم ُب ىػػػذا و اللغو ة الكتشػػػاؼ طبيعػػػة العمليػػػة النفسػػػية اولػػػُب ١ن، منظمػػػة
د اٞناضػػػية ًّب ٓنقيػػػق إ٤نػػػازات كبػػػًنة ُب ىػػػذا اجملػػػاؿ خاصػػػة فيمػػػا و عقػػػخػػػالؿ الو  ،النظػػػاـ اٞنعقػػػد مػػػن االتصػػػاؿ
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ر عامػة مشػرتكة بػٌن بػين و د أمػو جوو ، صف اكتساب لغات معينةوو ، اٞنعرفية للغةو ليدية و يتعلق ابلنماذج الت
 .ُٔب طرؽ اكتساهبم للغة البشر

النفسػػػية و يػػػة و لغانػػػب الو ف اٛنو علمػػػاء الػػػنفس الػػػذين يدرسػػػو ، يٌنو ـ عػػػدد كبػػػًن مػػػن اللغػػػو جػػػد اليػػػو يو 
ث العلميػة و مػن البحػ جػة األخػًنةو قػد قػادت ىػذه اٞنو  ،ٕاألؤبجية الكتسػاب اللغػة و لو الفسػيو االجتماعية و 

إٔب دراسػػة نتػػائج ىػػذه  ٢نتصػػي تػػدريس اللغػػات األجنبيػػةو  مػػن معلمػػي كػػالً ،  ُب ٠نػػاؿ اكتسػػاب الطفػػل للغػػة
، أسػػاليب التػػدريسو  تربيػػر بعػػض طػػرؽو بػػل ، الثانيػةو  األؤباكتسػػاب اللغػػة  عمػػل اٞنقػػارانت بػػٌنو ، ثو البحػ

   .األؤبأسس تعلم اللغة و  اعتماداً على مبادئ

 ،صػػفها نظامػػاً معقػػداً و ب) ال علػػى اعتبػػار أف اللغػػة، ي الظػػاىرو ف مػػع النشػػاط اللغػػو كيو تعامػػل السػػلو 
بػػػػل علػػػػى أسػػػػاس أف ، ي أحػػػػد مظػػػػاىره(و ؾ اللغػػػػو يعػػػػّد السػػػػل ،خارجيػػػػةو امػػػػل داخليػػػػة و تػػػػتحكم فيػػػػو عػػػػدة ع

عػة و لػذا فقػد اْنهػت ٠نم ،صػيتها(و )رغػم خص وتعلمػأو  ؾ آخػرو ا ال ٫نتلػف عػن اكتسػاب أي سػلاكتساهب
كي و يعػػّد عػػآب الػػنفس السػػلو  ،تعليمهػػاو  تعلمهػػاو  علػػى اكتسػػاب اللغػػة، كيةو انٌن السػػلو إٔب تطبيػػق القػػ، مػػنهم

 ,Behavior Modificationؾ" و "تعػديل السػل: خاصػة بعػد إصػداره كتػاب كيٌنو أبرز ىؤالء السػل "سكنر"

   .العاداتو ؾ و ُب تعديل السلو ، اْناىاتو ُب تعلم اٝنربات اٞنعرفيةو  الذي أبرز فيو أىم آرائو، ((1961

، ين عػاداتو  ابعتبػاره تكػاألؤبإٔب اكتساب الطفػل للغتػو  فو كيو على أساس ىذا الفهم نظر السلو 
السػػليب الػػذي يعمػػد إٔب التعزيػػز أو ، مػػن ايطػػٌن بػػوو ، الديػػوو  الػػذي يتلقػػاه مػػن ٩نػػايبيعتمػػد علػػى التعزيػػز اإل

   .استبعاد اإلجاابت اٝناطئة

                                                           

 . ٖٗ- ٖٖص  اٞنرجع نفسو، -ٔ
 .ٖٖنفسو، ص  اٞنرجع -ٕ
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عػػدـ إ٬نػػاهنم أب٨نيػػة العمليػػات و  اسػػتبعادىمو ، ي الظػػاىرو ؾ اللغػػو كيٌن علػػى السػػلو لعػػل تركيػػز السػػلو 
ف و ىػػم بػػذلك يهملػػو ، بػػٌن اٞنعػػرفيٌنو ٣نػػا يعػػدُّ عالمػػًة فارقػػًة بيػػنهم و ى، الػػيت ْنػػري أثنػػاء تعلػػم اللغػػة، اٞنعقػػدة
   .يو مركزين نشاطهم على األداء اللغ، فو ية اليت قاؿ هبا اٞنعرفيو للغالكفاية ا

 (Verbal Behavior)ؾ اللفظػػػي و علػػػم السػػػل: و"سػػػكنر" لتأسػػػيس علػػػم جديػػػد ىػػػتاوال١نقامػػػت 
الػػػيت رأى أف  ،كية الكالميػػػةو ليهػػػتم ىػػػذا العلػػػم ّنعاٛنػػػة اٞنسػػػائل السػػػلو ، كيةو ـ السػػػلو ف فرعػػػاً مػػػن العلػػػو ليكػػػ

بتحديػد اٞنتغػًنات الػيت و ، ؾ اللفظػيو ظيفي للسػلو كما اىتم ابلتحليل الػ،  غفلت عنهاية قد و الدراسات اللغ
  .التنبؤ هباو  بقصد ٓنديد االستجاابت اللفظية، صف تفاعلهاو قاـ بو ، ؾو تتحكم ُب ىذا السل

يػتم تػدعيمها و ، اٝنطػأو  ةااولػعػن طريػق ، الفػرد نمػو لػدىت، فاللغة عند "سكنر" عبػارة عػن مهػارة
الػيت  ره إٔب زّيدة االسػتجاابت الصػحيحةو ىػذا التعزيػز يػؤدي بػدو ،  لالسػتجاابت٩نػايبلتعزيػز اإلعن طريق ا

ؾ و  للسػل٩نػايبيتم التعزيػز اإلو ، تنطفئ منهاو ، كما تتناقص االستجاابت اٝناطئة،  األؤبتعزز االستجاابت 
كلمػػػا تلفػػػظ ،  ّيً و عنػػػهم لػػػو متشػػػجيعأو ، الػػػدين مكافػػأة عينيػػػة لػػػوو عػػػن طريػػػق تقػػػدٙب ال، اللفظػػي عنػػػد الطفػػػل

يشػػًن سػػكنر إٔب ثالثػػة طػػرؽ يػػتم هبػػا تشػػجيع و ، لػػة خاصػػة ُب اٞنراحػػل اٞنبكػػرة مػػن عمػػرهو يػػة مقبو أبلفػػاظ لغ
 :النحو التإبىي على ، تكرار ىذه االستجاابت

   .لوو ـ بو أشخاص من حو ت يقو ١ناكاة ص   -ٔ
   .ات ّنعىن لديوو صفرتتبط ىذه األ ،٪نصل عليها ائية للتعبًن عن حاجةٍ و ااتً عشو إصداره أص   -ٕ
 . ٔقف سابقو تكرر م سابقةٍ مواقٍف أو ، قيامو إبعادة ااكاة ألشياءٍ    -ٖ
 انينهػػا االجتماعيػػةو يعػػرؼ قو  –يػػة و رة عفو بصػػ –ف علػػى اللغػػة الػػيت يكتسػػبها الطفػػل و يػػو يطلػػق اللغو 

 First األؤباللغػػة أو ، Mother tongueاللغػػة األـ  :إنتاجػػوو ُب فهػػم الكػػالـ  Pragmatics التداوليػػةو 

                                                           

راىيم العصيلي، النظرّيت اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية، مطابع التقنية لألوفست، بن إب زعبد العزي -ٔ
 .ٕ٘ - ٕٕ ص ـ، صٜٜٜٔالرّيض، 
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language ،ٓب ـأ ثقافيػػاً أو  دينيػػاً أو الػػذين ينتسػػب إلػػيهم عرقيػػاً  مػػوو قو  الديػػوو اء أكانػػت ىػػذه اللغػػة لغػػة و سػػ 
مػن و ، مػن حيػث طبيعػة اللغػة ُب تفسًنىا لعملية االكتساب ىػذه كيةو ٔنتلف اٞندرسة السلو  ،ٔتكن كذلك

 . تعليمها عن اٞندرسة اٞنعرفيةو  تعلمهاو  حيث كيفية اكتساهبا

اخػػتالؼ آخػػر قػػائم بػػٌن مدرسػػتٌن ، النفسػػيتٌن يقابػل ىػػذا االخػػتالؼ القػػائم بػػٌن ىػػاتٌن اٞندرسػػتٌنو 
 Transformationalيليػػػة و التح ليديػػػةو النظريػػػة التو ، Structural Theoryيػػػة و النظريػػػة البني: يتٌن ٨نػػػاو لغػػػ

Generative Theory،  تعلػيم و تعلػم و سػاب اصل بٌن اٞنػدارس النفسػية اٞنشػتغلة ابكتو تو لقد حدث التقاء و
ي و مػػن ذلػػك مػػا حػػدث مػػن التقػػاء بػػٌن عػػآب اللغػػة البنيػػو ، مػػن حيػػث اٟنػػم اٞنشػػرتؾ يػػةو اٞنػػدارس اللغو ، اللغػػة
 B. Fسػػػكنر  .العػػػآب النفسػػػا٘ب" ؼو ، ـ"ٜٜٗٔ-ٚٛٛٔ Leonard Bloomfield ليػػػوانرد بلومفيلػػػد"

Skinner ٜٔٓٗ-ٜٜٕٔ"ء علػم اللغػة و بػذلك تباشػًن نشػلتبػدأ ، تعلمهػاو تعليمهػا و  , ُب النظرة إٔب اللغةـ
مسػكي و ـ تشو "نػ يكػياألمر يليػة ٞنؤسسػها و ليديػة التحو ز النظريػة التو الذي عرؼ استقالليتو مع بػر ، النفسي

Noam Chomsky ٜٕٔٛ ،"ٕذلك ُب الستينيات من ىذا القرفو ـ  . 

نفسػػية الو يػػة و نسػػفت كثػػًناً مػػن اٞنفػػاىيم اللغ، رةو ّدت ثػػنظػػرّيت عُػػو  راءمسػػكي" آبو "تش لقػػد خػػرجو 
، يػػػة ُب علػػػم اللغػػػةو ـ علػػػى أسػػػاس مػػػن النظريػػػة البنيو الػػػيت كانػػػت تقػػػ منهػػػا تلػػػك اٞنفػػػاىيم التقليديػػػة ،السػػػائدة

  .كية ُب علم النفسو النظرية السلو 

بػػٌن األداء  "ـٜٙٔٔ Ferdinand de Suassier سػػًنو فردينانػػد دي سي" و قػػد فػػرؽ العػػآب البنيػػو 
 الػػػذي يسػػػميو العػػػآب النفسػػػي اٞنعػػػرُبو ، الحظػػػو "سػػػكنر" الػػػذي، "الكػػػالـ" Paroleالػػػذي يسػػػميو و ي و اللغػػػ

                                                           

 .ٔٔص  اٞنرجع  نفسو، -ٔ

 .ٖٔص  عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، اٞنرجع السابق، -ٕ 
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الشػػػػػبيو ّنصػػػػػطلح ىػػػػػو اٞنصػػػػػطلح و  ،Languageبػػػػػٌن اللغػػػػػة و ، "Performance"األداء  ػِ:مسػػػػػكي" بػػػػػو "تش
 . ٔليديةو الذي تركز على دراستو اٞندرسة الت، "Competence"القدرة 

كية و اٍز ٞننهج اٞندرسػة السػلو اْناه م، رةإ٨ناؿ النظر للقدو ، ية لدراسة األداءو جو اٞندرسة البنيو يعّد تو 
 ،ؾو الػيت تصػاحب ىػذا السػل، إ٨نػاؿ العمليػات الداخليػة اٞنعقػدةو ، ؾ الظػاىرو ُب النظػر للسػل -النفسية  -
رة و مػن دراسػة "األداء" )الصػ يػل النظػرةو ٓنو اليت قامت برتكيز ، ليديةو انتقض من قبل اٞندرسة الت ىو توجوو 

للغػػة الػػيت ٬نكػػن  Surface level –ؽ اٞنهمػػة بػػٌن البنيػػة السػػطحية و ز علػػى الفػػر إٔب نظػػرة تركػػ الظػػاىرة للغػػة(
، األفكػػػارو  ى اٝنفػػي للمعػػا٘بو الػػيت ىػػي اٞنسػػتو ، Deep structure –البنيػػة العميقػػة و ، مالحظتهػػا خارجيػػاً 

   .ي اٞنشاىد على السطحو لد األداء اللغو الذي ي

ت الظػػػاىرة )أي تلػػػك الػػػيت ٬نكػػػن فهمهػػػا يٌن علػػػى االسػػػتجاابو البنيػػػو كيٌن و لقػػػد أدى تركيػػػز السػػػلو 
"ملكػػػة" ، Consciousnessعػػػي" و ": ٬نهػػػا( إٔب اسػػػتبعاد بعػػػض اٞنفػػػاىيم مثػػػلو تقو ، تسػػػجيلهاو ، عيةو ضػػػو ّن

Intuition ، "مفػػػػاىيم عقليػػػػػة"Mentalist - ذلػػػػػك و ، يو صػػػػفي البنيػػػػػو الو  كيو خػػػػػارج نطػػػػاؽ الػػػػػدرس السػػػػػل
   .بسبب عدـ القدرة على مالحظتها

 :مثل ،كية اٞنعرفية على مفاىيمو سلاقتصرت النماذج الو   

 .  Classical and operant conditioning :اإلجرائيو اإلشراط التقليدي  -
   .Instrumental learning: التعلم ألغراض ١نددة -
   .Discrimination learning: اتو تعلم ٕنييز األص -
اإلجابػة علػى و ، صػفو ي علػى الو نظػًنه عػآب اللغػة البنيػو  كيو كما اقتصر اىتمػاـ عػآب الػنفس السػل 

ؼ يػػتم و ؾ ُب ظػػر و ٟنػػذا السػل عيةو ضػػو ـ علػػى الدراسػة اٞنو تقػػو ، ؾ اإلنسػا٘بو ؿ السػػلو حػػ )مػاذا( بػػػِ أسػئلة تبػػدأ 
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ٍب ، نفسػها )مػاذا( ؿو ليػديٌن حػو نظرائهم التو ُب مقابل اىتماـ من قبل علماء النفس اٞنعرفيٌن  .التحكم هبا
 .  ٔىماألكثر إٜناحاً عند األمرىو و ، )ٞناذا(

 كي الكتساب اللغةو نقد التفسر السل 
كيفيػػػة اكتسػػػاب   تنػػػاوؿالػػػذي ي، كيو جهػػػة نظػػػر مغػػػايرة للتفسػػػًن السػػػلو عػػػرب كثػػػًن مػػػن العلمػػػاء عػػػن  

جهػة نظرىػا و كية عػن و اً متطرفاً ما تعرب بو السػليبدو موقف" :ٟنمو انتقد بعضهم ىذا الفهم صراحة بقو ، اللغة
حػػػػػة اٞنلسػػػػػاء و لػػػػػديهم مػػػػػا يعػػػػػرؼ ابللو ف إٔب ىػػػػػذا العػػػػػآب و فػػػػػاؿ أيتػػػػػإف األط: ؿو إذ تقػػػػػ، عو ضػػػػػو ْنػػػػػاه ىػػػػػذا اٞن

Tabulate Rasa ٣نػا يعػين  ينتظػر الػتعلم مػن مصػادر خارجيػة"، عقلػو خػاٍؿ ٕنامػاً و لػد و "فرضػية أف الطفػل ي
أف البيئػػة ىػػي الػػيت و ، اللغػػةعػػن أو ، سػػابقة عػػن العػػآبمفػػاىيم أو ، أف الطفػػل لػػيس لديػػو فطريػػة أيػػة معػػارؼ

ف األطفػاؿ إ" ؿ:و فيقػ ،قػف اٞنتطػرؼ الثػا٘بو أما اٞن. التعزيزو عن طريق التعلم الشرطي ، طءٍ تشكل الطفل بب
بػػل تشػػمل كػػذلك كػػل ، النزعػػات العامػػة فحسػػبو ؿ و ىػػذه اٞنعرفػػة ال تشػػمل اٞنيػػو ، دةو ف ّنعرفػػة ١نػػدو لػػدو ي

ير و ف مػػن تطػػو يتمكنػػ مػػن ٍب فاألطفػػاؿ عنػػد تعػػاملهم مػػع البيئػػةو ، ماىيػػة العػػآبو ، معرفػػٍة تتعلػػق بطبيعػػة اللغػػة
 .  ٕاختيارىمو ّنحض إرادهتم  دة مسبقاً و جو ىذه اٞنعارؼ اٞن

ا الكثػًن و صػرفو ، ف اللغػةو كيو السل تناوؿ، ؾ اإلنسا٘ب اٞنتكاملو ابعتبار أف اللغة جزء مهم من السلو 
  .رو  تنسجم مع ىذا التصاألؤبمن اٛنهد ُب سبيل تشكيل نظرّيت الكتساب اللغة 

أو  االسػػتجاابت اٞنالحظػػةو  يو ؾ اللغػػو انػػب اٞندركػػة مػػن السػػلو ى اٛنعلػػ كيو قػػد ركػػز اٞنػػذىب السػػلو 
علػػى ، ي الفعػػاؿو ؾ اللغػػو إٔب السػػل كيو ي السػػلو نظػػر العػػآب اللغػػو ، لنػػاو عالقتهػػا ابألحػػداث مػػن حو يػػة اٝنارج

أمػػػراً أو  يصػػػبح عػػػادةً  أف بعػػػض ىػػػذه االسػػػتجاابت عنػػػدما يعػػػززو ، اعتبػػػار أنػػػو اسػػػتجاابت صػػػحيحة ٞنػػػؤثر
ىػػذا ينطبػػق و ، يػػة الػػيت ًب تعزيزىػػاو فػػإف الطفػػل ينػػتج االسػػتجاابت اللغ ،بنػػاء علػػى ذلػػكو  ،شػػرطياً أو  متكػػرراً 
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علػػػػى الػػػػرغم مػػػػن أف عمليػػػػات و ، فهمػػػػو للغػػػةو الػػػيت تعػػػػرب عػػػػن اسػػػػتيعابو و ، علػػػى االسػػػػتجاابت الػػػػيت ينتجهػػػػا
، كيةو السػػلال ٫نػػرج عػػن نطػػاؽ النظػػرة  األمػػرإال أف  تعتػػرب أرفػػع قلػػيالً مػػن اجملػػاؿ اٞنالحػػظ الفهػػمو االسػػتيعاب 

عػن طريػق و ، الصػحيحة ٟنػذه العبػارةاالستجابة العبارة عن طريق يفهم أو  عبو فالشخص يتعلم كيف يست
 .  ٔلوو د الفعل اليت من حو التعزيز الذي ٪نصل عليو من جراء رد

اسػػػطة اإلشػػػراط و امتػػػداداً لنظريتػػػو العامػػػة عػػػن الػػػتعلم ب، يو ؾ اللغػػػو نظريػػػة "سػػػكنر" ُب السػػػل دتعػػػو  
يرسػل ، إنسػاف( :ىػذه اٜنالػة ىػو ُبو ) Organismأّف الكػائن اٜنػي  صد ابإلشراط اإلجرائييقو ، اإلجرائي

ىػػذا اإلجػػراء ٬نكػػن و ، رة أي مػػؤثر خػػارجيو لػػيس لػػو ابلضػػر ، (عبػػارةأو )ٗنلػػة إجػػراًء أو اسػػتجابًة يوصػػل أو 
، يػة لفظيػةابإ٩نت استجاابأو ، د فعلو من األمثلة على ذلك: ردو  ،اافظة عليو )تعلمو( عن طريق التعزيز

الػدين و قاـ أحػد الو  "want milk"فإذا قاؿ طفل ٗنلة انقصة ابإل٤نليزية  ،لفظية من شخص آلخرغًن أو 
جهػػة و مػػن و  ،يػػتم اإلشػراط نفػػس التعزيػزو  بعػد عػػدة إجػراءاتو ، فػإف ىػػذا اإلجػراء ًّب تعزيػػزه، إبعطائػو حليبػػاً 

ف و عنػػدما تكػػو  ،ؾ آخػػرو ي كػػأي سػػلو لغػػؾ الو ابلسػػل التكػػرارأو  نظػػر "سػػكنر" يػػتحكم عػػدد مػػرات اإلجػػراء
قػػد يػػؤدي ذلػػك إٔب كثػػرة و  ،زّيدتػػوو ؼ تػػؤدي إٔب اافظػػة عليػػو و يػػة فسػػإ٩نابد الفعػػل للتكػػرار و ردو النتػػائج 
علػى شػيء مػن تنطػوي أو ، د الفعل للتكرار سػلبيةو ردو ف نتائج و عندما تكو  ،يو ؾ اللغو ث ىذا السلو حد

 .  ٕإهنائو ٕناماً و ؾ بل و فإّف ىذا يؤدي إٔب إضعاؼ السل، فر ٟنا التعزيز اٞنناسبو  يتٓب أو، العقاب

 مسػػكيو تشـ و جههػػا لػػو "نػػو علػػى رأسػػها تلػػك الػػيت و قػػد تعػػرض سػػكنر للكثػػًن مػػن االنتقػػادات و  
ـ ال و اليػػو ، لتبػػدأ بػػذلك اٞنعركػػة بػػٌن اٞندرسػػتٌن ،ي ٓنلػػيالً نقػػدّيً و ؾ اللغػػو الػػذي حلػػل كتػػاب السػػل "ـٜٜ٘ٔ

لتفسػػًن ، ي"و ذج سػػكنر اللغػػو ف علػػى إمكانيػػة "٧نػػو افقػػو الػػذين ي، لػػنفسمػػن علمػػاء ا جػػداً جػػد إال القليػػل و ي
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ذج و ٧نػتقػدٙب أو ، التجريديػة للغػةالطبيعػة أو ، ي لػدى األطفػاؿو اللغػ التطػورأو ، القدرة على اكتساب اللغة
   .لة للمعىنو نظرية مقب

، لنظاميػةحػات او كية أدخل بعض علماء النفس بعػض الطر و سيع قاعدة النظرية السلو ة لتاولُب ١نو  
"نظريػة : بػػِ فػة و ؼ" اٞنعر و رت مػن نظريػة "ابفلػو الػيت طػو ، Mediation Theoryسػط" و من ذلػك "نظريػة التو 

ي و "اٞنثػًن اللغػ: النحػو التػإبجب ذلك يفسػر اٞنعػىن علػى و ّنو  ،Contiguity Theoryاالمتداد" و  االتصاؿ
، ـٖٜ٘ٔ أوسػجود"تشػارلز  قػد ٚنػىو ، تثػًن نفسػها Mediating Responseسػيطة" و تنتج عنو استجابة 

 Representational Mediation، سػػط"و "عمليػػة الت: بػػػِ ىػػذه العمليػػة مػػن اإلاثرة الذاتيػػة  ـ"،ٜٚ٘ٔ
Process ، سػط التمثيلػيو قػد اسػتهدفت فكػرة التو ، تتم ُب داخل العقل، اضحةو غًن و  ىي عملية خفيةو ،

اقػػع ليسػػت أكثػػر و لكنهػػا ُب الو ، كيةو لسػلر اٞنخلصػػٌن للمدرسػػة او يرضػي غػػر ، يو تقػدٙب تفسػػًٍن للتجريػػد اللغػػ
سػػط غػػًن قػػادرة علػػى و ال تػػزاؿ نظريػػة التو ، كيو خرجػػت بقنػػاع سػػل، مػػن نظريػػة تعتمػػد علػػى اٞنفػػاىيم اٞنعرفيػػة
األلفػاظ و التكامػل بػٌن اٞنعػىن و ، الطبيعػة التجريديػة للغػة :مثػل ،ؿ اللغػةو اإلجابة عن كثًن من التساؤالت ح

   .العباراتأو 

ة أخػػػرى حاولػػػّن -ـ"ٜٗٙٔ – Jenkins and Palermo وبيلرمػػػو "جنكػػػز كػػػل مػػػن  لقػػػد قػػػاـو  
علػػػى الػػػربط بػػػٌن  ةااولػػػقػػػد ركػػػزت و  ،كيةو مػػػن خػػػالؿ إطػػػار اٞندرسػػػة السػػػل، األؤبلدراسػػػة اكتسػػػاب اللغػػػة 

مػع االعػرتاؼ أبف مػا ، سػط فيمػا يتعلػق بلغػة الطفػلو بػٌن نظػرّيت التو ، ليػديو مفاىيم مدرسة علم اللغػة الت
   .ٔالتفسًنات الفنية غًن الكاملة بعضيعدو قدماه ال 

أو ، اٞنثػػًنيػػتعلم أو ، يػػةو اللغالبػػين أو اعػػد و الػػب مػػن القو "أف الطفػػل يكتسػػب ق قػػد زعػػم الباحثػػاف:و  
رّيف و ااكػػاة ضػػر و مػػن ٍب فػػإّف التقليػػد و ، ضػػعها ُب كػػل قالػػب علػػى حػػدةو الػػيت ٬نكػػن ، اٞنرادفػػةاالسػػتجابة 

 ،ُب تفسػًن الطبيعػة التجريديػة للغػة أيضاً لكن ىذه النظرية فشلت و  ،"االستجابةو إلنشاء العالقة بٌن اٞنثًن 
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ٓب تسػػتطع كػػذلك تفسػػًن و ، كمػػا أهنػػا ال تقػػدـ تفسػػًناً مرضػػياً لعمليػػة التعمػػيم الػػيت اشػػتملت عليهػػا النظريػػة
"ديفيػػػد أوضػػػح لقػػػد و  ،يػػػةو إنتػػػاج العبػػػارات اللغو اضػػػحة ُب قػػػدرة الطفػػػل علػػػى اسػػػتيعاب و اٛنػػػدة الو اإلبػػػداع 
أنػػو يسػػتحيل علػػى الطفػػل مػػن انحيػػة حسػػابية اكتسػػاب ٗنيػػع  -"ـٜٛٙٔ – David McNeilمكنيػػل 

 . ٔالب اليت تضمنتها ىذه النظريةو الق

ؿ الفكػػرة القائلػػة أبّف و حػػ إٔب نتيجػػة عكسػػية "Suzan Ervin-1961زاف إيػػرفن و "سػػ صػػلتو قػػد تو 
اؿ و ت بتسػػػجيل بعػػػض األقػػػ)عنػػػدما قامػػػ، ـ برتديػػػدىا بطريقػػػة منظمػػػةو ٍب يقػػػ، اؿ الكبػػػارو الطفػػػل ٪نػػػاكي أقػػػ

ال تظهػػر أي ارتقػػػاء ، اؿ الكبػػارو يػػة ألقػػػو جػػدت أف ١ناكػػػاة األطفػػاؿ العفوو ، عػػة مػػػن األطفػػاؿو جملم يػػةو العف
عػدد اٞنفػردات ليتناسػب ذلػك مػع و ، ؿ اٛنمػلو طػ ىػو اختصػار، نػوو فكػل مػا يفعل، نو سلفاً و لو ا يقو عما كان

ال يػػػػؤثراف ُب  ُب حػػػػد ذاهتمػػػػا، التكػػػػرارو اكػػػػاة خلصػػػػت مػػػػن ىػػػػذه الدراسػػػػة إٔب: "أف او  ،يػػػػة(و قػػػػدراهتم اللغ
 .  ٕظو اكتساب اللغة بشكل ملح

بػػػػٌن صػػػػحة   ـ،ٜٛٙٔ- Belligqiجػػػػي يبيلو  Gazdenجػػػػازدف و  Brown بػػػػراوفقػػػػارف كػػػػل مػػػػن و  
الػذي ال يعقبػو أي  بػٌن حػديث األطفػاؿو  ،الػدينو كالـ األطفاؿ الذي تعقبو عالمات االستحسػاف مػن ال

يػة و ىػي أسػس غػًن لغ عدمػوأو االستحسػاف  بناء عليهػاالسس اليت كاف يتم صال إٔب أف األو تو ، استحساف
إذا  مػثالً ف .اقعيػة اٛنملػةو أي مػدى ، اقػعو الو ـ علػى مػدى االتسػاؽ بػٌن الكػالـ و لكنها تقػو ، على اإلطالؽ
لعػدـ اتسػاقو مػع  ،ف عػدـ استحسػاف معػىن ىػذه العبػارةو ر سػيكو "أان انئػم" فػإّف رّد فعػل اٜنضػ: قاؿ الطفل

 .  ّٖيً و هنا صحيحة لغو مع ك عاقو ال

                                                           

 .ٜٖنفسو، ص  رجعاٞن -ٔ
واب، الطفل العريب واللغات األجنبية، دار النشر الدوٕب للنشر والتوزيع، الرّيض، ط أؤب، طاندية أ٘ند  -ٕ

 .ٜٕص  ،ٖٜٜٔ
 .ٓ٘-ٜٗـ، ص ٕٕٓٓ قاسم، سيكولوجية اللغة، مركز اإلسكندرية للكتاب، القاىرة، أنسي دمحم -ٖ
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 تعلم اللغة األجنبيةو كي لتعليم و م السلو ادلفه

مبنيػة  منػذ اٜنػرب العاٞنيػة الثانيػةو ، الثانيػةأو تعلػم اللغػة األجنبيػة و رات ُب تعليم و جاءت معظم التط
علػػى تنميػػة  ركػػزت طرائػػق تعلػػيم اللغػػات األجنبيػػةو ، ؾو علػػى أسػػاس أّف اللغػػة ىػػي شػػكل مػػن أشػػكاؿ السػػل

ٔنػتص ، عمليػة آليػة "ميكانيكيػة" األسػاس ىػو ُب، قاؿ بعضهم: "إف تعلم اللغػةو ، تربية العاداتو  هاراتاٞن
:" أبف اٜنقيقػة الكػػربى ُب تعلػم اللغػػات ال تكمػػن ٔؿو ف إٔب القػػو مضػػى آخػر و ، يػة("و ين العػػادات )اللغو بتكػ

ُب مقارنػة  بػتعلم اللغػات٣نا أدخل اٞنمارسػات اٝناصػة ، أدائها"و ين العادات و ُب حل اٞنشكالت بل ُب تك
   .غًنهو  ب الدراجاتو مثل رك ،بتلك اليت تتصل بتعلم اٞنهارات اٜنياتية

ليػػػػدة اٞنفػػػػاىيم و  األجنبيػػػػة منهػػػػا بصػػػػفة خاصػػػػةو  ٓب أتِت ىػػػػذه النظػػػػرة لػػػػتعلم اللغػػػػات بصػػػػفة عامػػػػةو 
لػػى النظػػرّيت رداً ع األسػاسصػفية الػػيت قامػػت ُب و ال، يػػةو إ٧نػػا جػاءت متزامنػػة مػػع النظػرّيت اللغو ، كيةو السػل
الصػرؼ السػائد ُب اللغػات و  ومستندًة على النحػ ية التقليديةو فبينما كانت النظرّيت اللغ، ية التقليديةو اللغ

 صػػػفيو ي الو نشػػػأ االْنػػػاه النظػػػري اللغػػػ، صػػػف اللغػػػات اٜنديثػػػةو ـ بو ال تقػػػو ، اإلغريقيػػػة(و  القد٬نػػػة )الالتينيػػػة
بنيتهػػػا و  تركيبهػػػا :مػػػن حيػػػث صػػػف اللغػػػة اٜنيػػػةو علػػػى  جيػػػة" اٞنعاصػػػرةو لو بو ره ابلدراسػػػات "األنثر و متػػػأثراً بػػػد
ٌب و ذلػك ابعتبػار أف اللغػة نظػاـ صػو ، بػة إ٨نػاالً كبػًناً و مهماًل اللغة اٞنكت، قةو مركزاً على اللغة اٞننط، الظاىرية
صػػفية ُب علػػم اللغػػة قػػد و يػػة الو النظريػػة البنيو ، كية ُب علػػم الػػنفسو ىكػػذا فػػإف النظريػػة السػػلو ، األوؿُب اٞنقػػاـ 
   .احدو  ُب اْناه سارات

 كية لتعليم اللغات األجنبيةو أىم ادلبادئ السل

 :النحو التإب( ىذه اٞنبادئ على ٜٓٚٔٝنص اسرتف )

  .التكرارو  مبدأ التمرين -ٔ
                                                           

 .ٔٚاٞنرجع السابق، ص  ،أنسي دمحم قاسم -ٔ
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   .لدى األطفاؿـ عليو التعلم و الذي يق ىو اٞنبدأو ، ااكاةو  مبدأ التقليد -ٕ

  .اٛنمل{ ٍب، فالكلمات ،أوالً  ات منفصلةو مبدأ التدرج }تعلم األص -ٖ

ابعتبػػػار أف الػػػتعلم عنػػػد الطفػػػل يبػػػدأ ، مبػػػدأ تقػػػدٙب االسػػػتماع علػػػى مػػػا عػػػداه مػػػن اٞنهػػػارات -ٗ
ب تقػػػػدٙب و ف أسػػػػلو علػػػػى ذلػػػػك يكػػػػو ، ليػػػػأٌب اٜنػػػػديث اتليػػػػاً لػػػػذلك ٍب الفهػػػػم، ابالسػػػػتماع
 عند تعليم اللغة األجنبية  اٞنهارات

ابً منو ُب ىػذه اٞنرحلػة و ليس مطلو ، يتكلمو  فالطفل يستمع، الكتابةو  أتخًن مهارٌب القراءة -٘
 ٨نػػػػا مرحلتػػػػاف الكتابػػػػةو  ابعتبػػػػار أف القػػػػراءة ،ره ذلػػػػكو )إذ لػػػػيس ّنقػػػػد يكتػػػػبأو أف يقػػػػرأ 

عنػد تعلػيم اللغػة األجنبيػة  على ذلك يػتم ترتيػب اٞنهػاراتو ، ي(و ر اللغو متقدمتاف من التط
 . الكتابةو على القراءة  اٜنديثو ُنيث يقدـ االستماع 

أف  اسػتناداً إٔب)، الصػرؼو  واعد النحو لتقدٙب ق كاؿ اٞننظمةرة استخداـ األشو ليس ابلضر  -ٙ
 .ف لزاماً عليو تعلم ىذه األشكاؿ(و ف أف يكو ألـ داالطفل يتعلم لغة 

ابلتػإب ال و ، ُب عمليػة تعلػم الطفػل للغتػو األـ سػيطاً و ا ال تػدخل إذ أهنػ، عدـ اٞنيل للرتٗنػة -ٚ
 .  ٔعند تقدٙب مادة اللغة األجنبية حاجة لنا هبا

 

   تعليم اللغة األجنبية كية يف برامجو التعلم السلو ر التطبيقي دلبادئ التعليم و الد

ي لتعلػػػيم اللغػػػة األساسػػػاٞنػػػدخل  ف مػػػن تعلػػػيم الكػػػالـو كيو جعػػػل السػػػل: ادلـــدخل لتعلـــيم اللغـــة -1
أف اللغػػة و  ،األسػػاسقػػة ىػػي و معتػػربين أف اللغػػة اٞننط ا إٔب أتخػػًن تعلػػيم الكتابػػةو عمػػدو ، األجنبيػػة ُب بػػرا٠نهم

   .ة لتمثيلهااولبة ىي ١نو اٞنكت

                                                           

 ،جامعة إفريقيا العاٞنية ُب السودافمناىج وطرؽ تدريس اللغة العربية لألجانب،  ٢نتار الطاىر حسٌن، -ٔ
 .ٗٗٔص  ـ،ٕٕٓٓ ،)أطروحة دكتوراه غًن منشورة(
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ـ ّنعظػػػػم النشػػػػاط أثنػػػػاء عمليػػػػة و يقػػػػ ىػػػػو الػػػػذيو ، يػػػػاً إ٩نابره و ف دو ٩نػػػػب أف يكػػػػ: ر ادلــــتعلمو د -2
إدارة العمػل و  يػةو عػرض النمػاذج اللغو  جيػوو راً علػى التو مقصػو  داً و ف ١ندو ر اٞنعلم يكو ابلتإب فإف دو ، التعليم

مػػا يعػػرض عليػػو  إعػػادةو  ُب تكػػرار  للمػػتعلم ينحصػػرايب٩نػػر اإلو مػػع الرتكيػػز علػػى أف ىػػذا الػػد، داخػػل الصػػف
 .  ف بذؿ جهد عقليو د، من تدريبات آلية

، مهػػارة أخػػرىأي أو  جػػد فػػرؽ بػػٌن الطريقػػة الػػيت يػػتعلم هبػػا اإلنسػػاف اللغػػةو ال ي: طريقــة الــتعلم -3
ارجيػػػة بػػل عليػػو الرتكيػػز علػػى اٞنظػػاىر اٝن، لػػذلك ال حاجػػة للمػػتعلم ُب بػػذؿ أي عمليػػات داخليػػة معقػػدةو 

ي و ؾ اللغػػػو كي ينظػػػر إٔب السػػػلو العػػػآب السػػلو  .هايلمسػػػأو  التحػػػرؾ ُب إطػػػار اٞنالحظػػػات الػػيت يراىػػػاو ، للػػتعلم
أمػراً أو  أف ىذه االسػتجاابت عنػدما تعػزز تصػبح عػادةو ، على اعتبار أنو استجاابت صحيحة ٞنؤثر الفعاؿ
   .تعزيزىا ية اليت ًبو بذلك ينتج الطفل االستجاابت اللغو  ،شرطياً أو متكرراً 

ف و اجو اٞنتعلمػو فإذا ، اقف اليت ٩نري فيهاو ـ ابٞنو كيٌن ١نكو التعلم عند السل: التعليميقف و ادل -4
ضػع اىتمػاـ و قػف دائمػاً مو مػن ىنػا كػاف اٞنو ، صػدرت عػنهم إجػاابت متماثلػة، احػداً و اً مثػًن أو  احداً و قفاً و م

ّنػا أّف اٞنثػًن و ، جػدت اللغػة نفسػهاو ثػًنات ٞنػا د اٞنو جػو ال و فلػ، اٞنباشػر ُب إنتػاج اللغػة هو السببف، كيو السل
، ف للمثػػػًنو فػػػال أ٨نيػػػة لالختالفػػػات بػػٌن اٞنتعلمػػػٌن الػػػذين يسػػػتجيب، ي ُب عمليػػػة الػػتعلماألساسػػػىػػو العنصػػػر 

ف االختالفػػػػات بػػػػٌن و كيو يرجػػػػع السػػػػلو ، كيو ر ٟنػػػػا ُب الػػػػتعلم عنػػػػد السػػػػلو ؽ الفرديػػػػة ال دو ابلتػػػػإب فػػػػإّف الفػػػػر و 
يعطػي  د خربة سػابقةو جو عدـ أو ، دو جو ُب التساوي ابلتإب فإف و ، السابقة للخربات األشخاص اٞنتعلمٌن
   .احدٍ و قٍف و اجهة مو عند م استجابة متشاهبة

بػدالً عػن ، ظيفيةو ذات الطبيعة ال، ف بتدريبات األ٧ناط اآلليةو كيو استعاض السل: وتعليم النح -5
   .ةالسائدة ُب طرائق التعليم التقليدي واإليضاحات حو أساليب الشر 



174 

 

 

كػػذلك يفعػػل و ، لػػوو الطفػػل يبػػدأ تعلػػم لغتػػو األـ ّنحاكػػاة مػػن ح: ب عــرض مــادة الــتعلمو أســل -6
ّنحاكػػػاة النمػػػاذج الػػػيت يػػػتم ،  خاصػػػةاألؤبُب مراحلػػػو  هػػػو يقػػػـوف، مػػػتعلم اللغػػػة األجنبيػػػة ُب غرفػػػة الدراسػػػة

   .ٌبو تسجيل ص من خالؿأو  عرضها عليو من قبل اٞنعلم

بػػػة و اٞنطلاالسػػػتجابة ُنيػػػث تسػػػتدعي ، ١نكمػػػة التصػػػميم عػػػدادف جيػػػدة اإلو تكػػػو : التـــدريبات -7
مػن ىنػا و ، احػدة لػيس غػًنو فػاٞنتعلم ٩نػد أمامػو اسػتجابة ، اف االختيػارو ف من ألػو ال تسمح أبي لو ، حدىاو 

ـ علػػػى اختبػػػػار و ال يقػػػ ر ىػػػػذه التػػػدريباتو كي لػػػدو الفهػػػم السػػػلو  .ث اٝنطػػػػأو ف ىنػػػاؾ احتمػػػاؿ ٜنػػػدو ال يكػػػ
بػػل اٟنػػدؼ منهػػا أف تسػػاعده ُب السػػيطرة ، اٝنطػػأأو اب و ابلصػػ ى اسػػتجابتواٜنكػػم علػػو ، مػػات اٞنػػتعلمو معل

   .أ٧ناطها اٞنختلفةو على أبنية اللغة 

ى الػتعلم و ليقػاس مسػت، يػةو ف أ٨نية كربى لالختبػارات اللغو كيو يضع السل: يةو االختبارات اللغ -8
   .الذي حققو اٞنتعلم

االسػػتجابة يعقػػب ، رّيً و ف التعزيػػز فػػو أف يكػػف و كيو رأى السػػل: سلتــربات اللغــةو التعلــيم ادلــربمج  -9
، دقيػػٍق ُب اٞنختػػربو بشػػكل فّعػػاٍؿ  ريو لقػػد ًّب تطبيػػق فكػػرة التعزيػػز الفػػو  .مفيػػداً و  ف مثمػػراً و حػػك يكػػ، مباشػػرة

 :ٔحيث يشتمل التسجيل عادة على ثالثة عناصر ىي

  .ؾو لسليستدعي ا ىو الذيو  ،اٞنادة اٞنسجلةواضع أو ، اسطة اٞنعلمو ف بو يكو : اٞنثًن -أ 

 .  ىي اليت يستدعيها اٞنثًنو ، تصدر عن اٞنتعلمو : االستجابة -ب 

يشػجع و ، يسػاعد علػى ٓنديػد صػحة االسػتجابة ىػو الػذيو ، اسػطة اٞنعلػمو ب: ريو التعزيز الفػ -ج  
ليلػػي  ،قتػػاً كافيػػاً إلصػػدار اسػػتجابتوو ٍب ٬نػػنح اٞنػػتعلم ، أوالً فػػاٞنثًن أيٌب ، هػػا ُب اٞنسػػتقبلكبتأو  ، علػػى تكرارىػػا

                                                           

 .ٚٗٔ، ص وسنف رجعاٞن -ٔ
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و أو ألنػػػ، جيػػػداً النمػػػوذج إمػػػا ألف اٞنػػػتعلم ٓب يسػػػمع ، قػػػد ٪نػػػدث اٝنطػػػأ أثنػػػاء الػػػتعلمو ، ذلػػػك مباشػػػرة التعزيػػػز
 .اٞنطابقػة للمثػًناالسػتجابة  ىوأو ، االستجابةو بٌن اٞنثًن ىو العالقة كيٌن و اٞنعىن عند السلو ، أخطأ القياس

ـ و اٞنسػػػتخدـ ُب العلػػػ عيو ضػػػو اٞن ج العلمػػػي٬نكػػػن النظػػػر فيػػػو ابٞنػػػنه معتػػػربين أف اٞنعػػػىن لػػػيس مظهػػػراً خارجيػػػاً 
فلػػيس لػػو  Analysisأمػػا التحليػػل : Analogyكيٌن عػػن طريػػق القيػػاس و ٪نػػدث الػػتعلم عنػػد السػػلو . الطبيعيػػة

ابلقيػػػاس يفسػػػر و  .ظيفيػػػاً و يػػػة و مػػػن ىنػػػا جػػػاء تركيػػػزىم علػػػى تعلػػػم الرتاكيػػػب النحو ، ر كبػػػًن ُب تعلػػػم اللغػػػةو د
يسػتطيع أف  - ٚنعهػا فعػالً  - دةو يػة معػدو اف اسػتناداً إٔب صػيغ لغ)كيػف أف اإلنسػ، التوليػديوفف و يليو التح

  .ٔليس ٟنا حٌد تنتهي إليو(و ، ٓب يسمعها قط ُب حياتو، يؤلف صيغاً 

 طرق تدريس اللغة األجنبيةو مناىج بناء 

ىػػػو  (Curriculum)"فػػػاٞننهج : الػػػربانمج التعليمػػػيو علػػػي حجػػػاج بػػػٌن اٞنػػػنهج و يفػػػرؽ انيػػػف خرمػػػا 
أمػػا الػػػربانمج  .يرىػػاو متابعػػة تطو  ب تنفيػػذىاو أسػػلو ، مقػػررات٠نموعػػة أو ُب مقػػرر مػػا  عػػاـ ٞنػػا يقػػدـوصػػف 
أـ  يػػػةو اعػػػد ٥نو أـ ق يػػػةو اء أكانػػػت مقػػػررات لغو يػػػة سػػػو مػػػن النقػػػاط اللغفهػػػو ٠نموعػػػة  (Syllabus)التعليمػػػي 

ؿ و اف بقػػ٨نػا يعتػػدّ و  ،ىػػذه النقػاط معػػاً  كػلأو   ،ْبإ اٜنػػديثأو الكتابػة أو أـ ٢نتػارات للقػػراءة  ظػائف معينػػةو 
كمػػػا يطلػػػق عليهػػػا عػػػادة ) ُب أدبيػػػات الػػػبالد اٞنعنيػػػة ( ال ٬نكػػػن الػػػربامج  أو " إف كثػػػًناً مػػػن اٞننػػػاىج : )بػػػًند(

، ب العػػرض فقػػطو ٔنػػتص أبسػػل، جيهػػات لطرائػػق التػػدريسو بػػل إهنػػا ت، اؿو اعتبارىػػا منػػاىج ُنػػاؿ مػػن األحػػ
ف ىنػػاؾ خلطػػاً بػػٌن طرائػػق اضػػح أو مػػن الو  ،جيػػو اٞنعلػػم داخػػل الصػػفو ف مصػػممة ُنيػػث هتػػدؼ إٔب تو تكػػو 

 ."ٕاد التعليمية )ماذا ندرس(؟و اٞنو التدريس )كيف ندرس( 

   

                                                           

 . ٘ٗٔ، ص ٞنرجع نفسوا -ٔ
 .ٜ٘ٔص، اٞنرجع السابق انيف خرما وعلي حجاج، -ٕ
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 كيةو ة  ادلبادئ السلو ، نهج تعليم اللغة األجنبيةمأسس 
 :ٔعة من األسس ٞننهج تعليم اللغة األجنبية، ىيو ىناؾ ٠نم

، نبيػػػػة بعينهػػػػاىػػػػي الػػػػيت ٓنػػػػدد اختيػػػػار لغػػػػة أج: لػػػػةو يػػػػة الػػػػيت تتبناىػػػػا الدو يػػػػة اللغو السياسػػػػة الرتب -ٔ
   .األىداؼ اليت ترمي إٔب ٓنقيقها من ذلكو 

  .لية اليت ٓنظى هبا اللغة األجنبية اٞنستهدفةو الدو اٞنكانة االجتماعية  -ٕ
ىػػي ٕنثػػل و  .تشػػمل نظػػرّيت الػػتعلم اٞنختلفػػةو : النظػػرّيت العلميػػة الػػيت يسػػتند عليهػػا بنػػاء اٞنػػنهج -ٖ

، حػػدات تعليميػػةو تقسػػيمو إٔب و ، كملػػوالػػيت ٓنكػػم عمليػػة بنػػاء اٞنػػنهج أبالسياسػػة أو الفلسػػفة 
ُب اختيػػػار  األسػػػاسكمػػػا أهنػػػا تشػػػكل ،  يػػػة الػػػيت يػػػراد تعليمهػػػاو اٞنهػػػارات اللغو ؾ و ٓنديػػػد السػػػلو 

اْناىػػػات و أسػػػس و ، يػػػة اٞنناسػػػبةو التقنيػػػات الرتبو اد التعليميػػػة و اٞنػػػو  األسػػػاليب التعليميػػػةو  الطريقػػػة
   .أثنائهاو تدريب اٞنعلمٌن قبل اٝندمة 

عات الػيت تػرتجم و ضو اختيار اٞنو حدات تعليمية و تنظيم مفرداتو ُب و اه و ١نتو نهج اختيار مادة اٞن -ٗ
مػػرتبط وىػػو أمػػر ، يػةو تػػدريبات لغو ٣نارسػػات و ، نشػػاطاتو مػن خالٟنػػا تلػػك اٞنفػػردات إٔب مهػاـ 

ُناجػػات اٞنتعلمػػٌن ُب  و ، جػػو عػػاـو صػػاً أىػػداؼ تعلػػيم اللغػػة األجنبيػػة بو خصو  ،امػل السػػابقةو ابلع
يلػػة كػػاف و ات طو لسػػنو  ،ابلطريقػػة اٞنتبعػػةو  قػػت اٞنتػػاحو ابلو ، دراسػػيرر مقػػأو كػػل فصػػل دراسػػي 

صػل و لكنػو تػدرج إٔب أف و  ،اٞنفػرداتو يػة و اعػد اللغو ـ على أساس القو تدرجها يقو اختيار اٞنادة 
اصػػلية الػػيت تعمػػد إٔب اختيػػار مادهتػػا ٣نػػا و إٔب مرحلػػة االىتمػػاـ ابالختيػػار علػػى أسػػس الطريقػػة الت

   .ف ٣نثلة لو ٕناماً و ٩نري ُب اٜنياة ُنيث تك
الػػذي  األسػػاسإضػػافة إٔب  ،التنسػػيق فيمػػا بينهػػاو مراعػػاة التكامػػل بػػٌن عناصػػر اٞنػػنهج اٞنختلفػػة  -٘

قػػدراهتم اٞنتزايػػدة ُب اللغػػة و  ،فػػق حاجػػات الدارسػػٌنو ترتيػػب اٞنػػادة و تنظػػيم و ـ علػػى اختيػػار و يقػػ
ف كػػل مرحلػػة فيػػو و كػػف أف مػػن أىػػم أسػػس بنػػاء اٞنػػنهج أف تو فػػإّف رجػػاؿ الرتبيػػة يعتػػرب ، األجنبيػػة

فػػق و الً إٔب مرحلػة اتليػػة و صػػو تعززىػػا و يهػا و بػػل تق ،غػػًن منفصػلة عنهػػا انبعػة مػػن اٞنرحلػة السػػابقة
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اد و بػٌن اٞنػو بينهػا و احػدة و يربط مػا بػٌن فػرع اٞنػادة ال ،ـ إٔب جانبو تكامل أفقيو تكامل رأسي يق
   .ُب كل فصل دراسي ما أمكن ،األخرى

  .يةاألساسانتو و اٛنادة للمنهج ّنكو ير اٞنستمرة و التطو  ٙبو التقو مراعاة عمليات اٞنتابعة  -ٙ
غػػًنىم مػػن العػػاملٌن ُب و اٞندرسػػٌن  آراءيػػتم ذلػػك عػػن طريػػق االىتمػػاـ ابلتغذيػػة الراجعػػة اٞنتمثلػػة ُب و 

ظيػف ذلػك و تو  ،يات الػيت تػربز مػن خػالؿ التطبيػق٩ناباإلو اإلفادة منها ُب معرفة السلبيات و ، تطبيق اٞننهج
مقػػػدار إفػػػادهتم و اسػػػتعدادىم و ٟنم و ميػػو ، انتػػو اٞنختلفػػػة ٜناجػػػات الطػػػالبو مكو ءمػػػة اٞنػػػنهج ٞنعرفػػة مػػػدى مال

 .  منو

 كيةو ة  ادلبادئ السلو انت منهج تعليم اللغة األجنبية و مك
صػاً  و خصو ، بػٌن الكتػاب اٞندرسػيو بػل بينهمػا ، الػربانمج الدراسػيو لقد حدث خلط ما بٌن اٞننهج 

 .  ٔال ُب ذىن ٢نططي اٞنناىجو ال ُب ذىن اٞندرس  اضحةو ريس ٓب تكن ىناؾ طريقة تدو ، كتاب الطالب

ّنعػىن  –ؿ و الشػمو ميػة و ب أبرزىػا العمو لقد اتسػمت الكتػب الػيت تُعػد لتعلػيم اللغػات األجنبيػة بعيػو 
 .جههػػا إٔب النػػاطقٌن هبػػا منهػػا إٔب غػػًن النػػاطقٌن هبػػاو كمػػا أهنػػا أقػػرب ُب ت  –مكػػاف و أهنػا صػػاٜنة لكػػل زمػػاف 

أصػػبح بنػػػاؤه ٫نضػػع للحاجػػػات و  ،انتػػوو مكو أصػػبح للمػػنهج أسسػػػو و رة ٕنامػػػاً و لفػػت الصػػـ فقػػػد اختو أمػػا اليػػ
 .  التعليمية اددة لكل بلداألوضاع ٞنقتضيات و ، اٞنتغًنة

ف" ٞنػػنهج تعلػػيم اللغػػة اإل٤نليزيػػة الػػذي و برتسػػو "ر  :علػػي حجػػاج ىنػػا بتعريػػفو انيػػف خرمػػا يسرتشػػد و 
ٛنميػػػع  ،ٙبو سػػػائل التقػػػوو  اٞنصػػػادرو  األنشػػػطةو  ىو تػػػاو  "ينبغػػػي أف يشػػػتمل اٞنػػػنهج علػػػى األىػػػداؼ: ؿو يقػػػ

جيهػػػػات و ُب اجملتمػػػػع مػػػػن خػػػػالؿ التو  ،خارجهػػػػاو اٝنػػػػربات التعليميػػػػة الػػػػيت ٔنطػػػػط للتالميػػػػذ داخػػػػل اٞندرسػػػػة 
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لكنػو ال و مػن اٞنػنهج ىػو جػزء ٝنطػة أي فهػو وصػف أمػا الػربانمج الدراسػي ، الػربامج اٞنتعلقػة هبػاو ، اٞندرسية
 . "ٔٙب اٞننهجو يشمل عملية تق

ى جيػػػد مػػػن و ؿ إٔب مسػػػتو صػػػو "إّف ال: قػػػائلٌن، انت اٞنػػػنهج بدايػػػة ابألىػػػداؼو اٞنؤلفػػػاف مكػػػ تنػػػاوؿيو 
جػػدت أىػػداؼ صػػر٪نة و ال يتػػأتى ىػػذا إال إذا و ، يو الػػرئيس ألي نظػػاـ تربػػ ىػػو اٟنػػدؼالػػتعلم أو التحصػػيل 

ا علػػػى ّيت يعتمػػػد كػػػل منهػػػو تنقسػػػم إٔب ثالثػػػة مسػػػت أىػػػداؼ تعلػػػيم اللغػػػات األجنبيػػػةو  ،١نػػػددةو اضػػػحة وو 
 :اآلخر

 األىداف العامة: أوالً 
يػػة العامػػة الػػيت و ىػػي األىػػداؼ العامػػة لتعلػػيم اللغػػات األجنبيػػة الػػيت ٕنثػػل انعكاسػػاً لألىػػداؼ الرتبو  
ؿ إٔب أىػداؼ ١نػددة اٞنعػآب و ٓنػ، رات الػيت ٕنثػل فلسػفة اجملتمػعو التصػو عػة اٞنفػاىيم و ىي ٠نمو ، لةو تتبناىا الد

   .ٕيلتـز النظاـ التعليمي بتحقيقها

 أىداف ادلهارات: اثنياً 
 اٜنػػديثو  القػػراءةو  االسػػتماع: ىػػي ،يػػة إٔب أربػػع مهػػاراتو جػػرت العػػادة علػػى تقسػػيم اٞنهػػارات اللغ 

 :على تقسيم ىذه اٞنهارات إٔب فئتٌن ٨ناو  .الكتابةو 

   .القراءةو ىي االستماع و : مهارات االستيعاب - أ
  .الكتابةو ىي التحدث و : مهارات اإلنتاج - ب

 لغػػة أجنبيػػة )تريتشػػر( عػػن أىػػداؼ تعلػػيم اٞنهػػارات ُب اللغػػة اإل٤نليزيػػةو اط(وو قػػد عػػرّب )ىػػو  
 :ىي ،رئيسةعناوين ية ٓنت ثالثة األساس" ٬نكن تلخيص ىذه األىداؼ : ٟنماو بق

  .عة ُب تعليم اللغة اإل٤نليزيةو منو اسعة و تقدٙب خربة  -ٔ
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   .الثقة ابلنفسو تشجيع األداء )ىذه اللغة( القائم على اٞنعىن اٞنناسب  -ٕ
 .تنمية فهم متكامل للطريقة اليت تعمل هبا ىذه اللغة -ٖ

  

 كيةو األىداف السل: اثلثاً 
لػػذلك فػػإف التعلػػػيم يهػػدؼ إٔب إحػػداث ىػػػذا و ، ؾ )اٞنكتسػػػب(و ُب السػػلىػػػو تغػػًّن  :ـ الػػتعلمو مفهػػ 
اجملػػػػاؿ و ، اجملػػػػاؿ اٞنعػػػػرُب: كية إٔب ثالثػػػػة ٠نػػػػاالت ىػػػػيو زمػػػػالؤه األىػػػػداؼ السػػػػلو ـ( و قػػػػد قسػػػػم )بلػػػػو ، التغيػػػػًن
 .  ٔحركي النفسأو اجملاؿ اٜنركي و ، الوجدا٘ب

علػػػى  ،ؿ أصػػػغرو ٩نػػػري تقسػػػيم ىػػػذه اجملػػػاالت الثالثػػػة إٔب حقػػػ ،تعلػػػم اللغػػػات األجنبيػػػةو ُب تعلػػػيم و  
اقػف و إظهػار اٞنو  الرتكيػبو  التنظػيمو  التقػديرو  االسػتجابةو  االسػتقباؿو  ٙبو التقػو التحليػل و  الفهػمو  اٞنعرفة: و٥ن

ٓنػت كػل  تنػدرجو ، يػة األربػعو ؿ الصغرى ٓنت كل مهارة من اٞنهػارات اللغو قتندرج ىذه اٜنو  ،ْناه األشياء
   .ٕالتعليمية اٝناصة بكل من ىذه اجملاالتاألنشطة أو اٞنهاـ  حقل

 :علي حجاج لذلك ابآلٌبو ٬نثل انيف خرما و "  

 :نبدأ ابجملاؿ اٞنعرُبو ، القراءةو مهارٌب االستماع  أوالً أنخذ 
 : حقل اٞنعرفة ىيإف أىداؼ ىاتٌن اٞنهارتٌن ُب -ٔ

o اعد التهجئةو قو اعد و القو ات و التعرؼ على األص.  
o التعرؼ على عالمات التنقيط.   

 :ؿ إهناو ٍب أىدافهما ُب حقل الفهم حيث ٬نكن الق -ٕ
o  قراءة الكلمةو فهم اٞنعا٘ب من نطق.  
o يةو اعد اللغو فهم داللة الق.  
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كتابػة فإنػو ُب حقػل الفهػم الو ؿ ٓنػت مهػارٌب اٜنػديث و إذا أخذان جانباً مػن ىػذه اٜنقػ اأم -ٖ
 :ف من األىداؼو يك

o ار معٌنو ؿ حو عن األسئلة حٓنريرّيً أو ّيً و اإلجابة شف.   
o  ار معٌنو عليها ُب حالرد أو ضع األسئلة و  . 

كػػػل و  ،كية ٓنػػػت كػػػل ٠نػػػاؿو أف يػػػتم تفعيػػػل ٗنيػػػع األىػػػداؼ السػػػل ٬نكػػػن متابعػػػة ذلػػػك إٔبو  
 .  ٔلمالتعو ؿ ذات العالقة بعملية التعليم و حقل من اٜنق

 لدراسي لتعليم اللغة األجنبيةالربانمج ا
د و جػو البػد مػن  لتحقيػق ىػذه األىػداؼو ، تػتم ترٗنتهػا إٔب مهػاـ تعليميػةو كية و ترسم األىداؼ السل
  .انت الرئيسة للمنهجو اث٘ب اٞنكوىو ٬نثل ، فهرساً لذلكو برانمج دراسي يتخذ مرجعاً 

مدرسػػو " مػػا زاؿ : ٕؿو "جػػانيس ّيلػػدف" يقػػ :٨نػػا يسػػتعيناف ُب تعريػػف الػػربانمج الدراسػػي بتعريػػفو 
رة عامػػػة علػػػى التفكػػػًن ُب طريقػػػة التػػػدريس أكثػػػر مػػػن التفكػػػًن ُب و معتػػػادين بصػػػ لغػػػة اثنيػػػة اإل٤نليزيػػػةاللغػػػة 

  :مثػػل ،ر كثػػًنةو ؿ أمػػو ف أثنػػاء اٝندمػػة ُب نقاشػػات حػػو فكثػػًناً مػػا يشػػرتؾ اٞندرسػػ ،تصػػميم الػػربانمج الدراسػػي
ُب أي مرحلػة و ، ب تعليمػيو ف الرتٗنة كأسػلو ا يستخدمو إذا كانما أو ، يةو كيفية التدريب على األ٧ناط اللغ

رة عامػة إلعػداد و لكن ىؤالء اٞندرسٌن غًن مسػتعدين بصػو ، ؿو من اٞنراحل ينبغي تقدٙب صيغة اٞنبين للمجه
ىػذه اٝنطػة ُب فهمهػا ىػي مػا يعػرؼ ابلػربانمج و  .خطة شاملة لربانمج دراسي مػن بػرامج تعلػيم اللغػة الثانيػة

اد و سائل اٞنتاحة }اٞنػو على الطالب أف يتعلمو ابستخداـ الو ، سولدراسي الذي ينبغي على اٞندرس أف يدرِّ ا
  .ةو الً لألىداؼ اٞنرجو صو غًنىا{ و  يةو التقنيات الرتبو ، أساليب التدريسو طرائق و ، التعليمية
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حػػك  تدريسػػها الػػيت ينبغػػي، يػػةو غػػًن اللغو يػػة و يلػػة مػػن العناصػػر اللغو ىػػي خطػػة يشػػبهاهنا بقائمػػة طو 
ىػذه أو يتم إعداد ىػذه اٝنطػة و  ،متعلمٌن٠نموعة أو تعلم برانمج دراسي لصف ما و إنو جرى تعليم  :يقاؿ

 .  ٔغًنىاأو اتصالية أو ية كانت و فقاً لطريقة التدريس اٞنختارة بنيو القائمة 

 طرائ  تدريس اللغات األجنبية
اٞنصػنفة  "Language Skills"يػة و ت اللغتػدريس اٞنهػارا :"يقصػد بطرائػق تػدريس اللغػات األجنبيػة

التمكن من ىػذه اٞنهػارات يػؤدي إٔب و ، الكتابةو القراءة و اٜنديث و ع و فهم اٞنسم: ىيو  ،ُب اٞنهارات األربع
ال يقصػػػد بطػػػرؽ التػػػدريس أسػػػاليب و  .الػػػرئيس مػػػن تعلػػػم اللغػػػة" ىػػػو اٟنػػػدؼالػػػذي ، يػػػةو ٓنقػػػق الكفايػػػة اللغ

فهػػذه ، اإلمػػالءأو اعػػد و ة تػػدريس الق٥نػػو طريقػػعلػػى ، بعػػض تػػدريس مقػػررات اٞنػػنهج منفصػػلة بعضػػها عػػن
د إٔب ٓنقيػق اٟنػدؼ و تقػو  ٔنػدـ مهػارات اللغػة ّيتو صػفها ١نتػو تقدـ للمتعلمػٌن بو ف ُب اٞننهج و مقررات تك

 . ٕالرئيس

 يةو طرائ  تدريس ادلهارات اللغ
مػػع ، تعلمهػػاو  تعليمهػػاو ر معػػٌن الكتسػػاهبا و تصػػو ، ىػي تنطلػػق غالبػػاً مػػن نظػػرة خاصػػة لطبيعػػة اللغػةو 
كمػا تنطلػق مػن  ،كوو أتثًنىػا ُب سػلوأساليب اكتسابو اٞنعرفة و ، االعتبار طبيعة اإلنساف اٞنتعلم بعٌناألخذ 
تلػك و ات و غ اٞنػربرات ٟنػذه اٝنطػو تصػو ، أنشػطتهاو اهتػا و ٓنكػم خط "approach"معينػة مداخل أو مذاىب 
  .يةو تربو نفسية و ية و ىذه اٞنداخل تستند إٔب نظرّيت لغو ، األنشطة

قبػػػػل اٜنػػػػديث عػػػػن طرائػػػػق التػػػػدريس فػػػػإّف "عبػػػػد العزيػػػػز العصػػػػيلي" يفػػػػرؽ بػػػػٌن عػػػػدد مػػػػن اٞنفػػػػاىيم و 
 :النحو التإباٞنصطلحات ذات العالقة بطريقة التدريس قاـ إبيرادىا على و 

 
                                                           

 .ٖٕٓص  ،اٞنرجع السابق بن إبراىيم العصيلي، زعبد العزي -ٔ
 .ٖٕٚص  ،اٞنرجع نفسو -ٕ
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 Theory: النظرية

، اتعميمهػػػػػو انٌن و ٕنهيػػػػػداً لصػػػػياغة القػػػػ، راءين اآلو تكػػػػو النقػػػػد و ب ُب الفهػػػػػم و يعرفهػػػػا أبهنػػػػا: "أسػػػػلو 
: ف النظريػة أبهنػاو الػذين يعرفػ، (ٔي التطبيقيو زمالئو ُب معجمهم اللغو  جاؾ ريتشاردز) :لػِ مستعيناً بتعريف 

ظػاىرة تفسػر أو ، ضػح حقػائق معينػةو مػات تو مؤيػد ّنعل، يبػىن علػى رأي معػٌن، ٞنبدأ عاـصياغة أو لة و "مق
 .ادث"و حادثة من اٜنو اىر و من الظ

أو "عػػادة مػػا تبػػدأ بفرضػػية مبدئيػػة مػػن خػػالؿ ْنربػػة بسػػيطة : ؿو قػػيتتبػػع العصػػيلي فكػػرة النظريػػة فيو 
ف ُب ىػػذه اٞنرحلػػة و ىػػي عػػادة مػػا تكػػو  .تفسػػًناً علميػػاً تفسػػًنىا أو هبػػدؼ تنظيمهػػا ، لظػػاىرة معينػػةمالحظػػة 

ـ و عنػػدما يقػػو ، مػػات العلميػػة اٞنتكاملػػةو ألهنػػا ٓب تػػَب علػػى أسػػاس مػػن اٞنعل ،التهػػذيبو قابلػػة للتعػػديل و ، مرنػػة
انينهػػػا صػػػياغة علميػػػة منطقيػػػة متماسػػػكة مدعمػػػة ابألدلػػػة و صػػػياغة قو ، إبثبػػػات فرضػػػيتواٞننظػػػر أو الباحػػػث 

أنػػػو ُب ٠نػػػاؿ وىػػػو يػػػرى  ،مى نظريػػػةسػػػ٬نكػػػن أف ت، التطبيػػػقو يثبػػػت صػػػحتها ابلتجريػػػب و ، العلميػػػة الدامغػػػة
 يػػػربط بػػػٌن، جػػػامعو ـ و ب مفهػػػو أف تصػػػاغ أبسػػػلو ، ف النظريػػػة قابلػػػة للتطبيػػػقو الػػػتعلم ينبغػػػي أف تكػػػو التعلػػػيم 
ف مشػجعة و أف تكػو  كما ينبغي أف تفػتح النظريػة آفاقػاً جديػدة ،صل إليها الباحثو انٌن اليت تو القو اٜنقائق 

  .ٕيرو حة للتطو مفت على االكتشاؼ

 ،Behavioral Theoryكية و السػػػلو  ،" Structural Theoryأف النظريػػػة البنائيػػػة  :ىػػػو يػػػوردو 
، Transformational-generative Theoryة ليديػػػو يليػػػة التو التحو  ،Cognitive Theoryاٞنعرفيػػػة و 
ىػي نظػرّيت منهػا و ، ابعتبارىػا أشػهر النظػرّيت ذات العالقػة ابللغػة "،Inertness Theoryنظريػة الفطػرة و 

                                                           

-1 Richards, J. et al. Longman Dictionary of Language Teaching and applied 

Linguistic.  p. 379. 
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٬نكػن أف و  ،ي تعليمػيىػو تطبيقػمػا منهػا و ، نفسػي ىػو لغػويمػا منهػا و  ،ىو نفسيمنها ما و ، ىو لغويما 
 . ٔبداًل عن مصطلح نظريةاىات اْنأو  مناىجأو يطلق على بعضها مدارس 

 Approach: ادلدخل

عػػػة مػػػن و "٠نم: أبنػػػو اٞنػػػذىبأو ٘ب اٞنػػػدخل و "عػػػرؼ أنطػػػ: ؿو ٘ب( فيقػػػو رد العصػػػيلي تعريػػػف )أنطػػػو يػػػ
يصػف طبيعػة اٞنػادة ، اٞنذىب بػدىيو ، تعلمهاو تعاِب طبيعة تعليم اللغة و االفرتاضات اٞنتعلق بعضها ببعض 

أو "اْنػػاه : وأبف اٞنػدخل ىػ وفلػو يق نزمالئػو الػذيو  جػػاؾ ريتشػاردزيػف مضػيفاً إليػو تعر  ،د تدريسػها"و الػيت نػ
حيػػػث يصػػػفو  - اْناىػػػاً يغػػػًن مػػػن طريقػػػة التػػػدريس، تعلمهػػػاو تعليمهػػػا إٔب أو ، إٔب طبيعػػػة اللغػػػة ذاهتػػػانظػػػرة 
 .  ٕالدقةو لية و ابلشم -األخًن 

ا الشػػأف ذاكػػراً ابعتبارىػػا أشػػهر اٞنػػداخل ُب ىػػذ، بعػػض اٞنػػداخل ُب ميػػداف تعلػػيم اللغػػاتىػػو يقػػدـ و 
، Natural approachاٞنػػدخل الطبيعػػي و ، Aural oral approachي و اٞنػػدخل السػػمعي الشػػف: منهػػا
اٞنػػدخل و ، Communicative approachاٞنػػدخل االتصػػإب و ، Cognitive approachاٞنػػدخل اٞنعػػرُب و 
، Humanistic approachاٞنػػدخل اإلنسػػا٘ب و ، Situational approachقػػف( و قفي )اٞنبػػين علػػى اٞنو اٞنػػ
غػػًن التحليلػػي و اٞنػػدخل التحليلػػي و  ،Media based approach –تقنيػػات التعلػػيم  –اٞنػػدخل التقػػين و 

Analytical and non analytical approach  . 

 Method  :الطريقة

مػن أجػل ، اسػطتها تنظػيم اجملػاؿ اٝنػارجي للمػتعلمو عة األساليب اليت يػتم بو : " ٠نم3يفسرىا أبهناو  
األسػػاليب و اإلجػػراءات و ات و ىػػي خطػػة شػػاملة تتطلػػب عػػدداً مػػن اٝنطػػو  ... يػػة معّينػػةو ىػػداؼ تربٓنقيػػق أ

                                                           

 .ٕ٘ٚص ، وسنفرجع اٞن -ٔ
 .ٕٙٚص  اٞنرجع نفسو،ٕ -

 .ٕٚٚ -ٕٙٚ ص فسو،ن جعاٞنر  -ٖ



184 

 

 

اختيػػػػار و ، أتليػػػػف الكتػػػػاب اٞنقػػػػررو، تػػػػرتبط بطريقػػػػة إعػػػػداد اٞنػػػػنهجو ، خارجػػػػوو األنشػػػػطة داخػػػػل الفصػػػػل و 
رد و يػو  ،مجيهات اليت يشػتمل عليهػا دليػل اٞنعلػو التو ، تقنيات التعليمو ٙب و سائل التقوو ، تنظيمهاو عاتو و ضو م

-The Grammar: الرتٗنػػةو اعػػد و "طريقػػة الق: ىػػيو  ،فػػة ُب ميػػداف تعلػػيم اللغػػاتو العصػػيلي الطرائػػق اٞنعر 

Translation Method ، ية و الطريقػػة السػػمعية الشػػفوThe Audio lingual method ، طريقػػة القػػراءة و
The Reading Method ، الطريقػػة الصػػامتة وThe silent wary ، الطريقػػة اٞنباشػػرةو The Direct 

Method ، الطريقػػة الطبيعيػػة وThe Natural Method ، تعلػػم اللغػػة ُب ٗناعػػة وThe community 

language learning"  . 

 Techniques  :اإلجراءات

ـ هبػػا اٞنعلػػم داخػػل و ىػػي األنشػػطة الػػيت يقػػاألسػػاليب أو "اإلجػػراءات : النحػػو التػػإبيعرفهػػا علػػى و  
 يُعػػّد جػػزءاً مػػن الطريقػػةنشػاط أو كػػل إجػػراء و ، لطريقػة تػػدريس معينػػة ُب تطبيقػػوخارجهػػا أو حجػرة الدراسػػة 

ال يعػّد اإلجػراء و ، عهػا طريقػة التػدريسو األنشػطة تشػكل ُب ٠نمو ىذه اإلجػراءات و ، من مراحلهامرحلة أو 
فػال تضػم الطريقػة خليطػاً غػًن ، ال ينسب إليها ما ٓب يكن منسػجماً معهػاو  –طريقة التدريس  –جزءاً منها 
بعضػػها اآلخػر إٔب طريقػػة و الػيت ينتمػي بعضػػها إٔب طريقػة األنشػػطة أو اإلجػراءات و مػن األسػػاليب  متجػانس

كػػأف يقصػد بػػو بنػاء طريقػػة ،  تػواداً لذو مػػا ٓب يكػن ىػػذا اٝنلػيط مقصػػ، االْناىػاتو ٢نتلفػة اٞنشػػارب طرائػق أو 
   .ٔإجراءات مستعارة من طرائق أخرىو نة من أنشطة و جديدة مك

 ائ  التدريسمناذج اإلجراءات يف طر 
علػػػى ، الػػػيت ٕنػػػارس داخػػػل حجػػػرة الػػػدرسو  ،فػػػة ُب ىػػػذا الشػػػأفو رد العصػػػيلي بعػػػض النمػػػاذج اٞنعر و يػػػ

 التمثيػػلو  ارو تبػػادؿ األدو  القػػراءة الصػػامتةو  القػػراءة اٛنهريػػةو  التكػػرارو  التعزيػػزو  ارو اٜنػػو  "التقػػدٙب: النحػػو التػػإب
ٓنضػػًن و  يػػةو للمػػادة اللغ :مػػن إعػػداد اعػػة الػػدرسـ بػػو اٞنعلػػم خػػارج قو مضػػيفاً ٟنػػا مػػا يقػػ ،اعهػػاو التػػدريبات أبنو 
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علػى أف الطريقػة غالبػاً  ىػو يؤكػدو  ،عهػا طريقػة التػدريسو تشػكل ُب ٠نم، ْنهيز للتقنيات التعليميػةو  للدرس
أي تنطلػػػق مػػػن ، تعليمهػػػاو تعلمهػػػا و ر معػػػٌن الكتسػػػاهبا و تصػػػو ، مػػػا تنطلػػػق مػػػن نظػػػرة خاصػػػة لطبيعػػػة اللغػػػة

 . ٔيةتعليمأو نفسية أو ية و ينطلق من نظرية لغاٞندخل غالباً ما و ، مدخلأو مذىب 

 يةو الطريقة السمعية الشف

علػي حجػاج" اٞنبػادئ الػيت قػاؿ و ية اعتمد كػل مػن "انيػف خرمػا و للتعريف ابلطريقة السمعية الشف 
 :النحو التإباليت جاءت على و  (ٕفو هبا )ملت

  :ؽو اللغة ىي الكالـ اٞننط -ٔ
ؽ قبل القػراءة و الكالـ اٞننطو ع و ة ُنيث يقدـ الكالـ اٞنسمبناء على ذلك ًب ترتيب مهارات اللغو  

فيػو إضػرار و القػراءة فيػو ٢نالفػة لطبيعػة تعلػم اللغػة األصػلية )األـ( و اعتػرب أف البػدء بتقػدٙب الكتابػة و ، الكتابةو 
يقػػة كػػذلك ُب طر و ، ع اٞنػػادة الػػيت ٩نػػري اختيارىػػاو لقػػد أدى ىػػذا الرتتيػػب إٔب تغػػًن ُب نػػو  ،بػػتعلم اللغػػة الثانيػػة

األدبيػة الػيت و  ةالبػديل اٞنناسػب للغػة الرٚنيػ ميػةو أصبحت لغة اٜنياة اليو  .بةو لة إٔب الصعو من السه ،تدر٩نها
 .  تذخر هبا الكتب

 :عة عاداتو اللغة ٠نم -ٕ
مثلػػو ُب ذلػػك مثػػل أي عػػادة أخػػرى ، كيةٍ و لعػػادٍة سػػلىػػو اكتسػػاب اعتػػرب اكتسػػاب األطفػػاؿ للغػػة  

 راءاآل اسػػػػتناداً إٔبو كيػػػػف تكتسػػػػب العػػػػادات ؟  :ياألساسػػػػؿ فكػػػػاف السػػػػؤا ،تكتسػػػػب عػػػػن طريػػػػق الػػػػتعلم
، فو ؿ أبفَّ العػػادات تتكػػو الػػيت تقػػو ، )سػػكنر( اإلجرائيػػة آراءِناصػػة و ، كية ُب ىػػذا اٛنانػػبو النظػػرّيت السػػلو 

   .ث استجابة ما مباشرةو حد اٞنكافأةأو عندما يتبع التعزيز 
                                                           

 .ٕٛٚ، ص اٞنرجع نفسو -ٔ
-2 Moulton, W(1961). " Linguistics and Language teaching in the United States 

1940 – 1960" in Moharmann, C. et al (Ads) Trends in Europeans and American 

Linguistics 1930-1960. Utrecht: Spectrum Publishers, pp. 86 – 89. 
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التػػػدريب علػػػى األ٧نػػػاط و ، االسػػػتظهارو اباكػػػاة ، فقػػػد ٕنثلػػػت أسػػػاليب التػػػدريس ُب ىػػػذه الطريقػػػة
نػػة و ف التفكػػًن ُب األجػػزاء اٞنكو إٓب دىػػو اسػتخداـ بػػل ، لػيس فيهػػا ٓنليػػل منطقػي، اصػػلةو يػة بطريقػػة متو اللغ
   .ٟنا

 :مات عنهاو ليس معلو ، تعليم اللغة ذاهتا -ٖ
يػد الطػالب علػى اسػتخداـ و إٔب تع، جو كل اىتمامو داخل حجرة الدراسػةو فكاف على اٞنعلم أف ي 

قػت ُب تقسػيم اٛنملػة و ال أف يبػدد ال، ُب سػياؽ حيػاٌبو ، على شػكل ٗنػل مفيػدة، ية اٞنختلفةو أل٧ناط اللغا
   .اْب ...مستقبلو حاضر و األفعاؿ إٔب ماٍض تقسيم أو  ،خربو إٔب مبتدأ 

الطريقػة التقليديػة مػن جهػة و  ،ية من جهةو ي بٌن الطريقة السمعية الشفاألساسىنا يالحظ الفرؽ و 
   .الفصحىاألدبية اللغة أو ث اختيار لغة اٜنياة من حي ،أخرى

ا علػيهم هالػيت يفرضػ الفصػحىيػة و ليست األ٧نػاط اللغو اللغة ىي تلك اليت يستخدمها أصحاهبا  -ٗ
   .فو آخر 

  :اللغات ٔنتلف فيما بينها -٘

ة مػن علػى الرتٗنػو ، ية اٝناصػة ابللغػة الالتينيػةو معتمدًة على األ٧ناط اللغ - كانت الطريقة التقليدية
احػػدة ُب و ية األساسػػالتقسػػيمات و ـ القائػػل أبّف: الصػػيغ و أتخػػذ ابٞنفهػػ -اللغػػة األجنبيػػة إٔب اللغػػة األصػػلية 

 Language"أي أف ىنػػػاؾ مػػػا يسػػػمى ابلصػػػفات الكليػػػة اٞنشػػػرتكة بػػػٌن ٗنيػػػع اللغػػػات ، ٗنيػػػع اللغػػػات
Universals"، كػل لغػة علػى أهنػا ٢نتلفػة  نظػرت إٔب  و ، ـو ية ىػذا اٞنفهػو بينما رفضت الطريقة السمعية الشف

ؽ بػػػٌن و مػػػن ىنػػا كػػاف تركيػػػز ىػػذه الطريقػػػة علػػى تعلػػػيم الفػػر و ، عػػػن أي مػػن اللغػػػات األخػػرىقلػػيالً أو كثػػًناً 
كما كاف تركيزىا علػى تعلػيم التعػابًن االصػطالحية ،  يةو الرتاكيب اللغو ات و صاً ُب ٠ناؿ األصو خص، اللغات

(idioms) إال فيمػا يتعلػق بتعلػيم بعػض ، ب الرتٗنة إٔب حػٍد كبػًنو لمبتعدة عن أس، اٝناصة ابللغة األجنبية
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يهػػػػا ُب اللغػػػػة معانأو  ااهتػػػػهػػػػا مباشػػػػرًة عػػػػن طريػػػػق مرادفتعلمأو  الػػػػيت يصػػػػعب تعليمهػػػػا، اٞنفػػػػردات اٛنديػػػػدة
   .ٔبةو ٕنثل األلفاظ اليت تعرب عن اٞنعا٘ب اجملردة ىذه الصعو ، األجنبية

ر رغبػة عارمػة و ر ُب ىػذه الطريقػة إٔب ظهػو القص أوجولقد أدت االنتقادات اليت قامت على بياف و "
 ،يةو لتعػػديل مسػػار الطريقػػة السػػمعية الشػػف علمػػاء اللغػػة التطبيقيػػٌنو  اضػػعي اٞننػػاىجوو ، اٞندرسػػٌنأوسػػاط ُب 
مػػػا  السػػػبعينيات مػػػن القػػػرف اٞناضػػػيأوائػػػل و خاصػػػة ُب السػػػتينيات  مػػػن أىػػػم التعػػػديالت الػػػيت طػػػرأت عليهػػػاو 

 :ٕيلي

دة إٔب شػػرح و مػػن العػػ، Chastain" شاســتني"و Carroll لو مــا طالــب بــو كــل مــن كــار  -1
  .ٖالكتابةو  -اادثة -اٞنناقشة أو القراءة أو ية و ية قبل التدريب على األ٧ناط اللغو اعد اللغو الق

ف يشػػػػبو و يػػػػة ُب مضػػػػمو ضػػػػع األ٧نػػػػاط اللغو و ، ىو اتــــو اقــــف و تعلــــيم اللغــــة القــــائم علــــى ادل -ٕ
كمػا اسػتعاف ،  ب تعلػيم اللغػاتو يتعلػق أبسػل ،األول: برز فيو اْناىػافو  ،االستخداـ اٜنقيقي للغة ُب اٜنياة

أمػا  .يػةو اللغالقاعػدة أو  يو ذلك ابإلشارة إليهػا عنػد تعلػيم الػنمط اللغػو ، رو الصو سة و ابألشياء اٞنادية اس
ع و ضػػو ف مو كػػأف يكػػ،  قػػف حيػػاٌبو يػػة الػػيت ٬نكػػن أف تػػرد ُب مو ـ علػػى تعلػػيم النقػػاط اللغو فيقػػ ،الثــايناالْنػػاه 
يػػة الػػيت ٪نتمػػل أف تقػػاؿ و الرتاكيػػب اللغو ة تعلػػيم اٞنفػػردات اولػػ١نو ، علػػى سػػبيل اٞنثػػاؿ، زّيرة الطبيػػب: الػػدرس

  .ترد ُب ىذه اٞنناسبةو 

بعػد و ، ز االىتمػاـ ابلنظػرّيت اٞنعرفيػة ُب تعلػيم اللغػةو لقػد ظهػرت بعػد بػر و ، الطريقة االنتقائية -3
 ،الػتعلمو ُب تنظػيم عمليػة التعلػيم ، كيةو على النظرّيت السل داالعتماو ى االستمرار ُب األخذ و النظر ُب جد

                                                           

 .ٚٚٔىػ. دوجالس براوف. اٞنرجع السابق، ص -ٔ
 .ٔٛٔ ، صوسنفاٞنرجع  -ٕ
 .ٕٛٔاٞنرجع نفسو، ص  -ٖ
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تضػػػمينها ُب طرائػػػق تػػػدريس اللغػػػات و ، كػػػل ىػػػذه النظػػػرّيت  مػػػن، يػػػة٩نابانػػػب اإلو قامػػػت علػػػى األخػػػذ ابٛنو 
  .األجنبية

، مػػع زّيدة االىتمػػاـ ابٞنعػػىن يػػةو ـ علػػى اسػػتخداـ أسػػاليب التػػدريس القائمػػة علػػى الطريقػػة البنيو تقػػو  
ٕنثيػػػل و ذلػػػك عػػػن طريػػػق إلقػػػاء األسػػػئلة و ، يػػػة ُب العمليػػػة التعليميػػػة٩نابعلمػػػٌن علػػػى اٞنشػػػاركة اإلتشػػػجيع اٞنتو 

االبتعػػػاد عػػػن اآلليػػػة الػػػيت اتسػػػمت هبػػػا تػػػدريبات األ٧نػػػاط و  يػػػةو اعػػػد اللغو مػػػع االىتمػػػاـ ابلق، ار اٞنختلفػػػةو األد
 . يةو البني

 يةو أىداف الطريقة السمعية الشف

 يلي أىداؼ ىذه الطريقة فيما يلي:٩نمل عبد العزيز بن إبراىيم العص  

عػػة مػػن و حيػػث تنظػر إٔب اللغػػة علػػى أهنػا ٠نم، كيو ي سػػلو "تنطلػق ىػػذه الطريقػة مػػن منطلػػق بنيػ -ٔ
أهنػا بنيػة و ، لتحقيػق االتصػاؿ فيمػا بيػنهم، ظائفهػاوو تية اليت يتعػارؼ أفػراد اجملتمػع علػى داللتهػا و ز الصو الرم

   .يو ب منها مظهر اثنو أف اٛنانب اٞنكتو ، فهياألصل فيها الكالـ الش، ظاىرة شفهيةو  شكلية

ا بػػػو مػػػن و يتحػػدثأو ، هو ال مػػػا ينبغػػي أف يتعلمػػػ، ف ابللغػػػة ابلفعػػلو اللغػػة ىػػػي مػػا يتحػػػدث بػػو النػػػاطق
الػػذي ، يو انطالقػاً مػػن معيػارىم البنيػػ رٚنيػػةسػلطة أو  ضػة علػػيهم مػن قبػػل ىيئػات ثقافيػػةو أ٧نػػاط مفر و  اعػدٍ و ق

   .Prescriptiveال معيارية  Descriptive صفيةو ف و يرى أف دراسة اللغة ينبغي أف تك

إ٧نػػا ىػػػي و ، جيٌن للثقافػػة(و لػػو نثرب)نظػػرة األ األدبو الفػػن و الثقافػػة ليسػػت ٠نػػرد أشػػكاؿ الػػرتاث  -ٕ
ٟنذا هتػتم ىػذه الطريقػة بتػدريس األ٧نػاط ، ف لغة معينةو يتكلم، ـ ُب بيئة معينةو ب اٜنياة اليت يعيشها قو أسل

  .يةو اقف اللغو لذا كاف اىتمامها ابٞنو ، ؿ تدريس اللغة ذاهتاالثقافية للغة اٟندؼ من خال
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إف كانػت عاميػة ٢نالفػة و ، الرتاكيب الشػائعة ُب االسػتعماؿ اٞنعاصػرو الصيغ و اختيار الكلمات  -ٖ
االىتمػػػاـ و ، عاً و فاألقػػػل شػػػي إٔب الشػػػائع عاً و مػػػن األكثػػػر شػػػي تقػػػد٬نها للمػػػتعلم متدرجػػػةو ، ٞنعػػػايًن الفصػػػاحة
  .اجملامالتو ديع و التو التحية و ِناصة عبارات السالـ و ، ة ُب ٠نتمع اللغة اٟندؼابلعبارات السائد

مثلمػػػا يكتسػػػب العػػػادات ، يكتسػػػبها الطفػػػل ُب بيئتػػػو، كيةو عػػػة مػػػن العػػػادات السػػػلو اللغػػػة ٠نم -ٗ
ضػػعها و انٌن الػػيت و غًنىػػا مػػن القػػو  ااكػػاةو التعزيػػز و  االسػػتجابةو انٌن األثػػر و بنػػاء علػػى قػػ، كية األخػػرىو السػػل
الػػػػػيت اعتنقهػػػػػا ، ـ"ٕٜٜٔ-ٜٗٓٔانٌن "ابرس سػػػػػكنر و ِناصػػػػػة قػػػػػو ، ف تفسػػػػػًناً الكتسػػػػػاب اللغػػػػػةو كيو لسػػػػػلا

أف و ، "(ـٜٜٗٔ-ٚٛٛٔ) Leonard Bloomfield ليػوانرد بلومفيلػدالسػيما "و ف و يو ف البنيو يو اللغ
   .ف هباو األجنيب ينبغي أف يتقن اللغة الثانية مثلما يتقنها الناطق

 تعلمهػػاو  ينبغػػي ٓنليلهػػاو ، عناصػػرىاو  فكػػل لغػػة مسػػتقلة أبنظمتهػػا، اللغػػات ٔنتلػػف فيمػػا بينهػػا -٘
ِناصػػػة لغػػػة اٞنتعلمػػػٌن و ، ر سػػػابٍق خػػػاٍص ابللغػػػات األخػػػرىو بعيػػػداً عػػػن أي تصػػػ، فقػػػاً ٟنػػػذا اٞنبػػػدأو تعليمهػػػا و 

" منػػذ سػػتٌن عامػػاً حػػٌن ليػػوانرد بلومفيلػػديكيػػة "األمر أبػػو البنيويػػة ي قػػدٙب اقرتحػػو و ىػػذا مبػػدأ بنيػػو ، األصػػلية
 :قاؿ

"The student of an entirely new language will have to throw off all his 

prepossessions about language and start with a clean state1". 

راتو السػابقة عنهػا ٍب يبػدأ تعلمهػا ُنػٍس و ينبغي أف يطرح كل تص، أف اٞنتعلم اٛنديد للغة :ىو يعينو 
   .جديد

 اتو ُب كػػل مػػن األصػػ ،اللغػػة األـو  ليليػػة التقابليػػة لكػػٍل مػػن اللغػػة اٟنػػدؼصػػفية التحو الدراسػػة ال -ٙ
اد و حيػػث تبػػىن اٞنػػ، ٩نػػب أف تسػػبق تعلػػيم اللغػػة ،االجتماعيػػةو األ٧نػػاط الثقافيػػة و  الداللػػةو  والنحػػو  الصػػرؼو 

                                                           

-1 Bloomfield, L. Outline Guide for the Practical Study of Foreign languages. 

Baltimore: Linguistic Society of America, 1942, p.1. 
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مػػع ، اخػػتالؼ العناصػػر ُب اللغتػػٌنو افػػق و بنػػاء علػػى تو  .اٞنقدمػػة ُب الكتػػاب اٞنقػػرر علػػى أسػػاس مػػن نتائجهػػا
   .بة لدى اٞنتعلمو صفها مصادر صعو رتكيز على العناصر اٞنختلفة بال

ف كمػػػا و ف بػػػذلك أف تقػػػدٙب اللغػػػة ٩نػػػب أف يكػػػو يعنػػػو  :مػػػات عنهػػػاو تعلػػػيم اللغػػػة ال تقػػػدٙب معل -ٚ
   .اعد اللغةو ال تعليل نظري فلسفي لقو ف هبا من غًن شرح و يتحدثها أىلها الناطق

أو ال ترٗنػة و ، اعػدو ال يسػبقو تفكػًن ُب الق، لقػائياستخدامها بشػكل تو التفكًن ابللغة اٟندؼ  -ٛ
   .ٓنذر ىذه الطريقة من استخداـ اللغة األـ ُب التدريس منعاً للتداخلو ، ابللغة األـتفكًن 

ف و قػػان: ىػػيو  ،"وبػػرت الدو "ر أوردىػػا الػػيت و ، االعتمػػاد علػػى مبػػادئ اٞنػػدخل السػػمعي الشػػفهي -ٜ
  .ف األثرو قانو ، ف التدريبو قانو  ف االستيعابو قانو ، ف التكثيفو قانو ، التجاور

ف االتصػػاؿ و علػػى أف يكػػ، فػػالقراءة فالكتابػػة فػػالكالـ ترتيػػب اٞنهػػارات بػػدءاً ّنهػػارة االسػػتماع -ٓٔ
األسػاليب الػيت ٓنقػق و اقػف و اٞنو ؼ و أف هتيػأ الظػر و ، مػن العمليػة التعليميػةىػو الغايػة الشفهي ابللغػة اٟنػدؼ 

   .ذلك

ٍب ، مرحلػػػة أخػػػرى للكػػػػالـو ، عو ص مرحلػػػة لفهػػػم اٞنسػػػمٔنصػػػي، ال يقصػػػد برتتيػػػب اٞنهػػػارات -ٔٔ
ف و أف تكػو ، اد الكالـ قػد ٚنعهػا الطػالب قػبالً و ف مو إ٧نا ينبغي أف تكو ، فرابعة للكتابة، مرحلة اثلثة للقراءة

ف الكتابػة ٣نػا و أف تكػو ، ه ُب الكػالـو مارسػو اراهتا ٣نا تدرب عليو الطالب ُب االستماع و حو ص القراءة و نص
   .ٓنريرّيً و ا عليو شفهياً و دربتو قرأه الطالب 

يطلػػب  أوالً فػػ، أمػػا التحليػػل فيػػأٌب ُب مرحلػػة متػػأخرة، الػػتعلم يبػػدأ ابٜنفػػظ ٍب التقليػػد فالقيػػاس -ٕٔ
، حػك ترسػخ ىػذه األ٧نػاط ُب ذىنػو، التػدريب اٞنسػتمرو ية من خالؿ التكػرار و من اٞنتعلم حفظ األ٧ناط اللغ

   .اعد اليت ٓنكم ىذه األ٧ناطو ٍب يبدأ التفكًن ُب الق، ليةٍب يقيس عليها ُب مرحلة التدريبات بطريقة آ



191 

 

 

لكنهػا ال ، يػة اٞنقػررةو اد اللغو تبػين عليهػا اٞنػو ، اعػد اللغػةو هتػتم ىػذه الطريقػة بق: اعػدو طريقة تقدٙب الق
ص و إ٧نػػػا تقػػػدمها مػػػن خػػػالؿ نصػػػو ، ال ابلطريقػػػة االسػػػتنباطيةو ، تقػػػدمها للمتعلمػػػٌن بطريقػػػة الشػػػرح اٞنباشػػػر

٬نثػل كػػل ٧نػػط فيهػػا قاعػػدة ، Language patternsيػػة و ُب شػكل أ٧نػػاط لغ ليب غػػًن مباشػػرةأبسػػا اراتو حػو 
الغػػرض و  ،Pattern practice /drillsأمثاٟنػا فيمػػا يعػرؼ بتػدريبات األ٧نػاط و ٍب تعػزز ىػذه األ٧نػاط ، معينػة

ات عبػػار و ُنيػػث يسػػتطيع صػػنع ٗنػػل ، ؿ ابلػػدارس إٔب مرحلػػة القيػػاسو صػػو الىػػو مػػن تػػدريبات األ٧نػػاط ىػػذه 
يسػتطيع ، الػب اثبتػة ُب ذاكرتػوو لت إٔب قو اليت ٓنو ، تدرب عليهاو قياساً على األ٧ناط اليت حفظها ، جديدة

 . ٔى الذي يناسبهاو أف ٬نألىا ابت

ال تسػمح ىػذه و ، فالكلمة ال معىن ٟنا خارج السػياؽ :تعلم الكلمات يتم من خالؿ السياؽ -ٖٔ
   .الكلمات اٛنديدة ُب النص إبرازأو ، ائمو ضع الكلمات ُب قو الطريقة ب

االسػػتعانة ّنػػا يعػػرؼ و ، كلماهتػػاو ات اللغػػة و خاصػػة النطػػق السػػليم ألصػػو  :يػػةو االىتمػػاـ ابلصػػحة اللغ
،  اٞنختلفػػػة ُب الصػػػفة ؼ اٞنتشػػػاهبة ُب اٞنخػػػرجو للتفريػػػق بػػػٌن اٜنػػػر ، Minimal Pairsابلثنائيػػػات الصػػػغرى 

ضػػرب ، سػػريرو صػػرير : وضػػعها ُب كلمػػات ٥نػػو و ، ْبا…الطػػاء و التػػاء و ، الضػػادو الػػداؿ و ، الصػػادو كالسػػٌن 
   .د إٔب اختالؼ اٞنعىنو يقالصوٌب  (نيميو الف)للتأكيد على أف االختالؼ  ...اْب، تٌنو  طٌن، دربو 

أنشػػػئت ُب فػػػرتة ازدىارىػػػا بػػػرامج إلعػػػداد معلمػػػي و ، اىتمػػػت ىػػػذه الطريقػػػة بتػػػدريب اٞنعلمػػػٌن -ٗٔ
   .العربية للناطقٌن بلغات أخرى ّنا فيها برامج إعداد معلمي اللغة اللغات األجنبية

 

 

                                                           

ص  ،اٞنرجػػع السػػابق طرائػػق تعلػػيم اللغػػة العربيػػة للنػػاطقٌن بلغػػات أخػػرى،عبػػد العزيػػز بػػن إبػػراىيم العصػػيلي،   - ٔ
ٜ٘-ٔٓٓ. 
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 تعلم اللغات األجنبيةو يف تعليم ية و ر التطبيقي للطريقة السمعية الشفو الد

كمػا تعتػرب ،  ـو جػو العمػو تعلػم اللغػات علػى و عة الطرائق اٞنتعلقػة بتعلػيم و تعترب أىم طريقة ضمن ٠نم
لقػد أخػذت اٚنهػا ىػذا ٛنمعهػا و ، يػةو البني عة الطرائق اٞنتعلقة بفلسفة اٞندرسة الرتكيبيػةو أىم الطرائق ُب ٠نم
، الرسػػمأو رة و الصػػ :مثػػل ،وغيابػػأو  د عنصػػر بصػػري مرئػػيو جػػو مػػع ، يةو الشػػفاالسػػتجابة و مػػا بػػٌن االسػػتماع 

   .ية اليت ٩نري تعلمهاو عن معىن الصيغة اللغ اقعيةو رة و ين صو ٞنساعدة اٞنتعلم على تك

الػػػيت بػػػرزت  مقػػدمات ٟنػػػذه الطريقػػةو إرىاصػػػات طريقػػة القػػػراءة ٠نػػرد و  لقػػد كانػػػت الطريقػػة اٞنباشػػػرةو 
 . ٔاٜناجة إليها بعد ازدّيد اٜناجة إٔب تعلم اللغات األجنبية

علمػػػاء و  ،Structural linguistsيٌن و ؿ ىػػػذه الطريقػػػة إٔب أعمػػػاؿ علمػػػاء اللغػػػة البنيػػػو ترجػػػع أصػػػ
د و تحػػػػدثها اٟننػػػػف دراسػػػػاهتم علػػػػى ٢نتلػػػػف اللغػػػػات الػػػػيت يو ا ٩نػػػػر و الػػػػذين كػػػػان، Anthropologistsاإلنسػػػػاف 
نظػرّيت االرتبػاط  :مثػل، كيةو ف نظػرّيهتم السػلو غو قت الذي كاف فيو علمػاء الػنفس يصػو ُب نفس ال ،اٜنمر

ؾ و ّنػا ُب ذلػك السػل -ؾ اإلنسػا٘ب و فيػو اٛنميػع بدراسػة السػلجػو طالػب سػط و ، غًنىاو الدافع و اإلشراط و 
 . ٕعيةو ضو دراسة علمية م -ي و اللغ

، ف أزمػةٍ و يكية نفسػها ُب أتػاألمر الّيت اٞنتحدة و جدت الو حٌن و ، الثانيةبعد انتهاء اٜنرب العاٞنية و 
  .اءو أعدائهم على السو يت اٜناجة لديها إل٩ناد انطقٌن عارفٌن بلغات حلفائهم و ق، صراٍع عاٞنيو 

رة و يكي ٟنذا الغػرض علػى إحػداث ثػاألمر صرفها اٛنيش و فرىا و اؿ الطائلة اليت و لقد ساعدت األمو 
   .ابسم )برانمج اٛنيش ُب تعليم اللغات( - راتو د -حيث أعدت برامج ، جملاؿعلمية ُب ىذا ا

                                                           

 .ٙٚٔ، ص اٞنرجع السابق، انيف خرما وعلي حجاج -ٔ
 .ٚٙٔ، ص اٞنرجع السابق، ىػ .دوجالس براوف -ٕ
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التمػػارين علػػى النمػػاذج و كػػالنطق ،  يةو لقػػد اعتمػػدت ىػػذه الػػربامج علػػى الكثػػًن مػػن األنشػػطة الشػػفو 
اٞنسػػتعملة تقليػدّيً ُب تعلػػيم النحػو والرتٗنػة اضػح لطريقػػة و ر أثػػر و ف ظهػو د، التػدريب علػػى اادثػةو ، يػةو اللغ
   .لغاتال

ر و قػػػد أدى التطػػػو ، ٣نارسػػتها علػػػى الطريقػػػة اٞنباشػػرةو قػػد قامػػػت ىػػػذه الطريقػػة اٛنديػػػدة ُب أسسػػػها و 
  .يةو ر ما عرؼ بعد ذلك ابلطريقة السمعية الشفو يكية إٔب ظهاألمر عات اليت أدخلتها اٞندرسة و التنو 

اسػػتناداً إٔب ، صػػفاً للسػػمات الػػيت اشػػتملت عليهػػا ىػػذه الطريقػػةو " ىػػػ. دوجػػالس بػػراوفقػػد قػػدـ "و  
 :النحو التإبعلى  -ـٜ٘ٚٔريشيا" و م براتو وسليسذة من "و مأخ قائمة

  .ارو اٞنادة اٛنديدة تقدـ على شكل ح -ٔ
  .اٞنبالغة ُب التعليمو حفظ التعبًن و ، ىناؾ اعتماد على التدريب -ٕ
 .  احدةو تدرس ٗنيعاً مرة و اسطة التحليل اٞنقارف و ية بو تنظم البىن اللغ -ٖ
  .اسطة تكرار التمارينو ية بو تعليم البىن اللغ -ٗ
بػػدالً ، االسػػتقرائيةالنحػػو ابلطػػرؽ عنػػد اٜناجػػة يعلػػم و ، تقػػدـ ال أو، وقليلػػة للنحػػ حاً و تقػػدـ شػػر  -٘

   .من استخداـ الطرؽ االستنتاجية
   .يتم تدريسها ُب سياؽو ، اٞنفردات ١نددة للغاية -ٙ
  .سائل البصريةو الو  معامل اللغةو  ىناؾ تركيز على استعماؿ األشرطة -ٚ
   .ى النطق أ٨نية كبًنةيعط -ٛ
  .إال ُب حاالت قليلة ال يسمح للمعلمٌن ابستعماؿ اللغة األصلية )األـ( -ٜ
   .يتم تعزيز اإلجاابت الصحيحة مباشرة -ٓٔ
   .تعابًن صحيحةو لدفع الطالب إلنتاج ٗنل  ت مكثفةاوال١نتتم  -ٔٔ
 .  ٔيو ى اللغو إ٨ناؿ اتو  د ميل للتعامل مع األشكاؿو جو  -ٕٔ

                                                           

 .ٜٙٔسابق، ص ال جعر اٞن، ىػ .دوجالس براوف -ٔ
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ٕنتعػػت ىػػػذه  ألسػػباٍب عديػػدةٍ و ": صػػف ىػػذه الطريقػػة قػػائالً و " ُب بػػراوف ىػػػ. دوجػػالسيسػػتطرد "و  
انػب ىػذه الطريقػة و قتنػا اٜناضػر حيػث تسػتخدـ بعػض جو حػك و ، يلػةو ات طو لسػنو ، اسػعةٍ و الطريقة بشهرٍة 

فكانػت ، قػتو معتػربة ُب ذلػك ال لقد بنيت ىذه الطريقػة علػى معطيػات نظريػةو  ،ُب طرؽ التدريس اٞنعاصر
كػػاف قيػػاس النجػػاح يعتمػػد علػػى و ، مػػن ٍب تنشػػر ُب اٞنؤسسػػات التعليميػػةو ، تػػرب صػػالحيتهأنو اٞنػػادة تصػػمم 

لكنػػػو يسػػػتدرؾ بعػػػد ذلػػػك ، يلػػػةو ـ هبػػػا الطػػػالب لسػػػاعات طو الػػػيت يقػػػ -ارات و اٜنػػػ -اٞنمارسػػػات الظاىريػػػة 
، زمنر الػو جهة إليها تزداد مػع مػر و بدأت االنتقادات اٞنو ، لكن شهرة ىذه الطريقة بدأت ابالختفاءو : قائالً 
ؿ فشػػلها الػػذريع ُب تعلػػيم و حػػو ، ؿ صػػحة اٞنفػػاىيم الػػيت تعتمػػد عليهػػاو بػػدأ ىػػذا التيػػار ابنتقػػادات حػػادة حػػو 

، اسػػػػطة تشػػػػػكيل العػػػػػاداتو حيػػػػث بػػػػػدأت تتكشػػػػف حقيقػػػػػة أف اللغػػػػة ال تكتسػػػػػب ب، الكفايػػػػة االتصػػػػػالية
يٌن ٓب و اء اللغػػة البنيػػأف علمػػو ، ف مفيػػدة للػػتعلمو يػػة قػػد تكػػو أف األخطػػاء اللغو ، الػػتعلمو  اإلشػػراط ُب التكػػرارو 

أف الطريقػػػة السػػػمعية و ، مػػػات كافيػػػة عػػػن كػػػل مػػػا نرغػػػب ُب معرفتػػػو عػػػن اللغػػػةو سػػػعهم تقػػػدٙب معلو يكػػػن ُب 
إالّ أهنػا فشػلت ، اة لقطػف ٖنػار طريػق تػدريس اللغػة الػيت سػبقتهاولػهنػا كانػت ١نو ك  على الرغم من ،يةو الشف

 .  ٔاب االنطالؽ إٔب آفاؽ أرحبو أبلكنها فتحت و ، ُب ٓنقيق ما زعمت أهنا قادرة على ٓنقيقو

 م الكتاب ادلدرسيو كي يف مفهو ر السلو الد

اء أكانػػت و اد التعليميػػة اٞنقػػررة ُب اٞنػػنهج سػػو تعتمػػد الطريقػػة السػػمعية الشػػفهية اعتمػػاداً كليػػاً علػػى اٞنػػ
رتاكيػب الو العبػارات و فػاٞنفردات ، ابط معينػةو ضػو انٌن و فقاً لقو اد يتم اختيارىا و ىي مو ، بةو عة أـ مكتو مسم
تقػػػد٬نها يتػػػدرج هبػػػا مػػػن حيػػػث درجػػػات و ، ف شػػػائعة االسػػػتعماؿو ينبغػػػي أف تكػػػ، غًنىػػػا مػػػن عناصػػػر اللغػػػةو 

 .  ىكذاو  ،البسيط قبل اٞنعقدو ، السهل ٍب الصعبو ، ؿو ـ ٍب اجملهو فاٞنعل، التعقيدو بة و الصعو ع و الشي

يػػػتم و ، اعػػػد اللغػػػةو ق يػػػة الػػػيت تقػػػدـ مػػػن خالٟنػػػاو فػػػق ترتيػػػب األ٧نػػػاط اللغو اد القػػػراءة مرتبػػػة و تبػػػىن مػػػو  
ٍب ، كػػػل عنصػػر مػػػن ىػػذه العناصػػػر ينبغػػػي أف يفهػػم ُب مرحلػػػة االسػػػتماعو ، التػػدرب عليهػػػا أبسػػاليب ١نػػػددة

                                                           

 .ٜٙٔىػ. دوجالس براوف، اٞنرجع السابق، ص  -ٔ
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يرمػز ىػذا الرتتيػب إٔب أ٨نيػة و  .ٍب يقرأ فيفهم معنػاه قبػل أف يسػتخدـ ُب الكتابػة، يستعمل ُب مرحلة الكالـ
ُب نظػر أصػحاب ىػذه  -ترتيبو  علىأو  الكتاب اٞنقررج على و يعترب اٝنر و ، اد التعليمية ُب ىذه الطريقةو اٞن

 .  ٔقد تؤدي الهنياره من أساسو ة ُب البناءو إحداث فجو ، قطعاً للتسلسل -الطريقة 

اد التعليميػػػة عنػػػد تبػػػين الطريقػػػة السػػػمعية الشػػػفهية ُب أي بػػػرانمج مػػػن بػػػرامج و ابلنظػػػر إٔب أ٨نيػػػة اٞنػػػو  
ىػػو إحػػػدى و ، انت اٞنػػنهجو أساسػػياً مػػن مكػػ يعتػػػرب عنصػػراً  فػػإف الكتػػاب التعليمػػي، تعلػػيم اللغػػات األجنبيػػة

الثقػػػاُب تتحقػػػق األىػػػداؼ الػػػيت يػػػراد و ي و اه اللغػػػو فمػػػن خػػػالؿ ١نتػػػ، ية ُب أي مرحلػػػة تعليميػػػةاألساسػػػركػػػائزه 
   .غًنىاو انت األخرى للمنهج من أنشطة و مضافاً إليو اٞنك، ٓنقيقها من العملية التعليمية

 مصاحباتوو غة األجنبية م الكتاب ادلدرسي لتعليم اللو مفه

ـ الكتػػاب و انصػػر عبػػد هللا الغػػإب" تعريفػػاً عػػن "القػػاٚني" ٞنفهػػو  رد كػػل مػػن "عبػػد اٜنميػػد عبػػد هللاو يػػ
فالكتػاب ، ؼ ُب اٞنصػطلحو "إف مصػطلح الكتػاب اٞندرسػي ٫نتلػف عػن اٞنعػىن الشػائع اٞنػأل: ؿو اٞندرسي يق

كتػاب التمػارين و ، اد اٞنسػاعدة كػاٞنعجمو بل كذلك من اٞنػ، ية فحسباألساساٞندرسي يتألف ال من مادتو 
 .  ٕمرشد اٞنعلمو كتاب االختبارات و ، كتب اٞنطالعة اٞنتدرجةو ، تيةو كتاب التمارين الصو التحريرية 

 ىػػو الكتػػاب"إف الكتػػاب اٞندرسػػي : ؿ فيػػوو " يقػػرشػػدي أ٘نػػد طعيمػػة"ػِ: رداف تعريفػػاً آخػػر لػػو كمػػا يػػ
، اللغػػةو تؤلػػف مػػن قبػػل اٞنتخصصػػٌن ُب الرتبيػػة ، اعدةاد تعليميػػة مسػػو مػػا يصػػحبو مػػن مػػو للطالػػب  األسػػاس

                                                           

 .ٗٓٔسابق، ص ال جعر اٞن، عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي -ٔ
الغػإب  أسس إعداد الكتب التعليمية لغًن الناطقٌن ابلعربيػة، دار ،الغإب عبد هللاوانصر  عبد هللا دعبد اٜنمي -ٕ

 .ٜص ، ـٜٜٔٔللطبع والنشر والتوزيع، الرّيض، 
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ُب و ُب مرحلػػة معينػػة بػػل ُب صػػف دراسػػي معػػٌن ، تقػػدـ للدارسػػٌن لتحقيػػق أىػػداؼ معينػػة ُب مقػػرر معػػٌنو 
 .  "ٔزمن ١ندد

 :يرى الباحثاف أف الكتاب اٞندرسي يشتمل على اآلٌبو 

   .ياألساسكتاب الطالب  (أ 
   .مرشد اٞنعلم (ب 
   .كراسة التدريبات (ج 
   .لقراءة اإلضاُبكتاب ا (د 

 ىػو الكتػابؿ فيػو: "و ؿ ىػذا الكتػاب يقػو " حرشدي أ٘ند طعيمة" :لػِ بتعريف ىنا ٨نا يسرتشداف و 
أو اء مػػن حيػػػث اٞنفػػػردات و سػػػ، بتهاو ص اٞنتدرجػػة ُب صػػػعو مػػن النصػػػ٠نموعػػػة أو الػػذي يشػػػتمل علػػى نػػػص 

تخػرجٌن ُب بػرامج تعلػيم ع مػن الكتػب تػدريب اٞنو يستهدؼ ىذا النو ، الثقاُبو العلمي اتوى أو الرتاكيب 
كمػػػا  ،مػػػاهتم عػػػن الثقافػػػة العربيػػػة اإلسػػػالميةو زّيدة معلو يػػػة و العربيػػػة علػػػى االسػػػتمرار ُب تنميػػػة مهػػػاراهتم اللغ
ابإلضػػافة إٔب تنميػػة قػػدراهتم ، فو الرتاكيػػب الػػيت تعلمهػػا الدارسػػو يهػػدؼ ىػػذا الكتػػاب إٔب تثبيػػت اٞنفػػردات 

ينبغػي ُب ىػذا و  ... التثقيف العػاـو ع الستمرار التعلم الذاٌب على االستقالؿ ُب التحصيل ألنو يعطي الداف
التبسػػيط و بة و الصػػعو لة و السػػه :مػػن حيػػث ،يػػةو تراكيبػػو اللغو ُب مفرداتػػو و ، الكتػػاب التػػدرج ُب مادتػػو العلميػػة

اع ابدائً ابالسػتم، مركػزاً علػى اٞنهػارات األربػع، منطقيػاً  تنػاوالً مهػارات اللغػة  تنػاوؿكما ينبغػي أف ي،  التعقيدو 
 .  "ٍٕب اٜنديث ٍب القراءة فالكتابة

أحػػػد٨نا ، عٌن مػػػن كتػػػب القػػػراءة اإلضػػػافيةو " بػػػٌن نػػػرشػػػدي أ٘نػػػد طعيمػػػةكمػػػا يشػػػًناف إٔب تفريػػػق "
 ،اآلخر خػاص ّنػدى االرتبػاط ابلكتػاب اٞندرسػيو ، ى الدارسٌن الذين تؤلف ٟنم ىذه الكتبو خاص ّنست

                                                           

 .ٚ، ص اٞنرجع نفسو -ٔ
 .ٖٔ- ٕٔ، ص ، اٞنرجع السابقالغإب عبد هللاوانصر  عبد هللا دعبد اٜنمي -ٕ
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احػداً مػن بػرامج تعلػيم اللغػة و ا بران٠نػاً و ين أكملػللمبتػدئٌن الػذ جداً ع مبسط و من حيث الدارسٌن فهناؾ نو 
ى اٞنتقػػدـ ُب تعلػػيم و ع للػػدارس الػػذي انتهػػى مػػن اٞنسػػتو يعػػّد ىػػذا النػػو ، سػػعةو ع للقػػراءة اٞنو ىنػػاؾ نػػو ، العربيػػة
   .ٔد كثًنة مثل تلك اليت ٔنضع ٟنا كتب القراءة اٞنبسطةو ٫نضع لقيوىو ال ، العربية

 :عٌن ٨ناو ع إٔب نو رسي فيمكن أف يتنع الثا٘ب اٞنرتبط بكتاب مدو أما الن

   .مرتبط بكتاب مدرسي معٌن -أ
اع و تعػػػػػدد أنػػػػػو ، سػػػػػيع دائػػػػػرة اٞنشػػػػػاركةو يهػػػػػدؼ إٔب تو ، ال يػػػػػرتبط بكتػػػػػاب مدرسػػػػػي معػػػػػٌن -ب

  .اسعةو ثقافية و ية و يدىم أب٧ناط لغو ابإلضافة إٔب تز ، الدارسٌن
ُب بػرامج تعلػيم اللغػة العربيػة بػًناً أتثًن اًكألف الطريقة السمعية الشفهية قد أثرت  ،السبب ُب ذلكو 

 -دية و إذا كػػػاف ذلػػػك ُب اٞنملكػػػة العربيػػػة السػػػع ،ألهنػػػا مازالػػػت تسػػػيطر علػػػى ىػػػذه الػػػربامجو  ،القائمػػػة اآلف
حػػػديث التجربػػػة  - امعػػػة إفريقيػػػا العاٞنيػػػة ُب السػػػودافمعهػػػد اللغػػػة العربيػػػة َن ُبأو  -الرائػػػدة ُب ىػػػذا اجملػػػاؿ 

مػػن أف ٥نػػيط ابٝنطػػة ، ا إذا أردان اقتفػػاء أثػػر ىػػذه الطريقػػة علػػى ىػػذه الػػربامجفػػال بػػد لنػػ -ابٞنقارنػػة مػػع غػػًنه 
أورده فقػػاً ٞنػػا و نػػة لػػو و رات الػػيت تعػػرِّؼ العناصػػر اٞنكو التصػػو فقػػاً للمفػػاىيم و الالزمػة إلعػػداد الكتػػاب اٞندرسػػي 

 .  ٕانصر الغإب" ُب تعريفهما ٟنذه العناصرو "عبد اٜنميد 

 :كتاب الطالبأوالً 

إجػػراء االختبػػار و زع علػػى الدارسػػٌن بغػػرض اسػػتيعاب مادتػػو العلميػػة و الػػذي يػػ سػػاساأل ىػػو الكتػػاب
 ىػو يشػتملو  ،ُب اٞنػدة الزمنيػة اٞنقػررة لػو، الثقافيةو ية و الرتبو ية و قع منو أف ٪نقق أىدافو اللغو يتو  ،النهائي فيو

يسػتند و ، اً ٗنيعػمنهػا أو  حػواريأو  شػعريأو  يصػاغ ُب قالػب نثػريو ، الوحداتأو س و على عدد من الدر 
  .ثقافيةو نفسية و ية و تربو ية و أتليفو على أسس لغ

                                                           

 .ٖٔ- ٕٔ، ص اٞنرجع نفسو -ٔ
 .ٓٔ، ص اٞنرجع نفسو ،الغإب عبد هللاوانصر  عبد هللا دعبد اٜنمي -ٕ
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 فػق سػن الػدارسو عات و ضػو ب عرضػو للمو كمػا ُب أسػل،  آخر ٔبإى تعليمي و من مست ىو ٫نتلفو 
لة و ئيتػػػػو مػػػػن حيػػػػث السػػػػهو )إٗنػػػػااًل( ُب مقر  ىػػػػو ٫نتلػػػػفو  ،مػػػػدى خربتػػػػو السػػػػابقة ابللغػػػػةو ، عمػػػػره العقلػػػػيو 
 .  ية اليت ألف من أجلهاو ىداؼ اٞنهارية اللغفق األو الرتاكيب و بة للمفردات و الصعو 

 اثنياً: مرشد ادلعلم

يعينػػػػو علػػػى اسػػػتخداـ كتػػػػاب الطالػػػب بطريقػػػة سػػػػليمة و يرشػػػده و د اٞنعلػػػم و الػػػذي يػػػػز  ىػػػو الكتػػػابو 
 :اآلٌب ىو يبٌنو ، مفيدةو 

   .اٞنبادئ اليت استند عليها التأليفو ، الطريقة اليت ألف عليها الكتاب -ٔ

  .ع لو الكتابو ضو ى التعليمي اٞنو اٞنست -ٕ

   .جو إليهم الكتابو ع الدارسٌن اٞنو ن -ٖ

   .تنميتها لدى الدارسٌنو االْناىات اليت يسعى إٔب غرسها و ؿ و اٞنيو القدرات و اٞنهارات  -ٗ

  .طريقة التدريس اٞنناسبة -٘

   .بو جو اٞنطلو الرتاكيب على الو كيفية استخداـ اٞنفردات  -ٙ

   .ضيح مع أمثلة إضافيةو تالو س كتاب الطالب ابلشرح و تقدٙب ٧ناذج كاملة من در  -ٚ

  .تقدٙب ٧ناذج من التدريبات اإلضافية -ٛ

   .ع إليهاو الطالب ابلرجيرشد أو  ،د إليها اٞنعلم بنفسوو يده ابٞنراجع اليت ٬نكن أف يعو تز  -ٜ
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 .  ٔٙبو يده أبساليب التقو تز  -ٓٔ
أورداىػػػا ، ؿ خصػػػائص مرشػػػد اٞنعلػػػمو حػػػ رشػػػدي أ٘نػػػد طعيمػػػةيسػػػتهدي الباحثػػػاف بػػػرأي لو  

 :ٕبالنحو التاعلى 

ف مرشػػػداً ألي كتػػػاب آخػػػر ُب نفػػػس و ال يصػػػلح ألف يكػػػو ، أنػػػو مرشػػػد لكتػػػاب معػػػٌن -ٔ
   .اجملاؿ

  .د يتحرؾ فيهاو بل لو حد، ال يغين عن اٞنعلم -ٕ
اإلجػػػػراءات و عػػػػة مػػػػن األسػػػػاليب و ي ٠نمو أي أنػػػػو ٪نػػػػ، تغلػػػػب عليػػػػو الصػػػػفة التطبيقيػػػػة -ٖ

  .س معينةو العملية الالزمة لتنفيذ در 
 اثلثاً: كراسة التدريبات

اٞنرتبطػة و  يػة اٟنادفػةو عػة مػن التػدريبات اللغو عبارة عن ٠نم: انصر الغإب" أبهناو ا "عبد اٜنميد يعرفه
ىػػي و ، قػػع أف يسػػأؿ فيهػػا الطػػالبو مػػع إضػػافة بعػػض التػػدريبات الػػيت يت ،ي للطالػػباألساسػػّنػػادة الكتػػاب 

ىػي هتػدؼ و  ،مراجعتهػا مػع اٞنعلػم ُب الفصػلو عة اٟندؼ يطلب من الطػالب حلهػا و ي على أسئلة متنو ٓنت
تعزيػػػػز مفػػػػرداهتم و  ،يػػػػةو تنميػػػة مهػػػػاراهتم اللغو إٔب إعطػػػاء مزيػػػػد مػػػػن الفػػػػرص لتػػػدريب الطػػػػالب علػػػػى ٓنسػػػػٌن 

د ىػػػذه الكراسػػػة بتعليمػػػات ُنيػػػث و ينبغػػػي أف تػػػز و  ،س السػػػابقةو يػػػة الػػػيت ًّب تعليمهػػػا ُب الػػػدر و تػػػراكيبهم اللغو 
 :تشتمل على

   .بياف اٟندؼ منها -ٔ
   .كيفية استخدامها -ٕ
   .بٌن الكتاب اٞندرسيو نها بياف العالقة بي -ٖ
الشػػػفهية و ، قػػػة )شػػػفهية(و ف منطو إمػػػا أف تكػػػو بػػػة( و ف ٓنريريػػػة )مكتو التػػػدريبات إمػػػا أف تكػػػو 

   .ٔغًنهو تية ُب ٢نترب اللغة و تعٌن على ٓنقيق التمارين الص
                                                           

 .ٔٔالسابق، ص  ٞنرجعا ،الغإب عبد هللاوانصر  عبد هللا دعبد اٜنمي -ٔ
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 البصريةو سائل السمعية و رابعاً: ال
٧نػاذج و ، أفػالـو تسػجيلية ي مػن أشػرطة األساسػسائل اٞنعينة علػى فهػم مػادة الكتػاب و يقصد هبا الو 

 :ىي هتدؼ إٔبو  ،اْب ...ـو رسو ، رو صو ، شرائحو ، ضيحيةو ت

ذلػك عػن طريػق االسػتماع و ، يةو الرتاكيب اللغو تدريب الدارسٌن على النطق السليم للمفردات  -ٔ
   .ة تقليدىااول١نو إليها 

   .النماذجو ـ و الرسو ر و من خالؿ الص، الرتاكيبو ؿ اٞنفردات و ضيح مدلو ت -ٕ
 .  حاتو اللو الفقرات من خالؿ األفالـ و  العاـ للجمل ضيح اٞنعىنو ت -ٖ
   .األفالـو ر و من خالؿ الص، سةٍ و رٍة ١نسو ُب ص تقريب اٞنعىن اجملرد -ٗ

ف منهػا مػا يعػٌن علػى و ُنيػث يكػ، ع اٞنػادة العلميػة للكتػابو ع بتنػو سػائل أف تتنػو ينبغي ٟنذه الو 
 .  هغًن أو الثقاُب اٛنانب أو ٌب و فهم اٛنانب الص

 جمخامساً: ادلع

مػن أو  ىاأضػدادأو ، ضػحٍة معانيهػا ّنفرداهتػاو مو  حةٍ و مشػر  يػةٍ و يشػتمل علػى مفػرداٍت لغ ىو كتػابو 
كمػػا ،  مبسػػط يناسػػب العمػػر العقلػػي للػػدارس ىػػو شػػرحو  ،ضػػح معانيهػػاو ت ٗنػػلو إدخاٟنػػا ُب سػػياقات  خػػالؿ

ي األساسػػتػػاب اردة ُب الكو اٞنفػػردات الػػو كمػػا ينبغػػي لػػو أف يشػػتمل علػػى األلفػػاظ ،  يناسػػب خلفيتػػو الثقافيػػة
   .للطالب

فػػػق ترتيػػػب وو ، ياألساسػػػاردة ُب الكتػػػاب و فػػػق ذكػػػر اٞنفػػػردات الػػػو ، يفضػػػل ترتيػػػب ىػػػذه اٞنعػػػاجمو 
، ياألساسػػػبيػػػاف مػػػدى عالقتػػػو ابلكتػػػاب و ، يػػػده بطريقػػػة للكشػػػف عػػػن الكلمػػػةو كمػػػا ينبغػػػي تز ،  سو الػػػدر 
  .يب كلماتوو ضيح األسس اليت ًّب هبا تبو تو 

                                                                                                                                                            

 . ٕٔ-ٔٔ، ص ، اٞنرجع السابقالغإب عبد هللاوانصر  عبد هللا دعبد اٜنمي - ٔ
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لة مالحظػػػة آاثر الطريقػػػة السػػػمعية و بسػػػهو ٬نكػػػن ، ٟنػػػاو الػػػدائرة حاٞنفػػػاىيم و ، بقػػػراءة ىػػػذه العناصػػػرو 
كأ٧نػػػا ىػػي تتحػػػدث عػػن الكتػػاب اٞندرسػػػي اٝنػػاص هبػػػذه الطريقػػة )السػػػمعية و ، علػػى ىػػػذه اٞنفػػاىيم يةو الشػػف

  .الشفهية(

د اٞنػػادة و جػػو جبت و ف انْنػػاً عػػن أف الطريقػػة السػػمعية الشػػفهية ىػػي الػػيت اسػػتو لعػػل ىػػذا األثػػر يكػػو 
مػػن ْنربػػة ىػػو جػػزء الػػذي و ، رشػػدي أ٘نػػد طعيمػػةمػػو الػػذي قػػاؿ بػػو و د الكتػػاب ّنفهو جػػو إب ابلتػػو ، التعليميػػة

ىػػي ْنربػػة جامعػػة "أـ و ، يةو علػػى أسػػاس الطريقػػة السػػمعية الشػػف، ديةو تعليميػػة قائمػػة ابٞنملكػػة العربيػػة السػػع
   .القرى"

 عيةو ضو االختبارات ادلو التدريبات كي يف و ر السلو الد

يػة اٞنقػررة و اد اللغو فدفعها ىذا االىتمػاـ إٔب بنػاء اٞنػ، اعد اللغةو بق ةاىتمت الطريقة السمعية الشفهي
 ،"الطريقػػة االسػػتنباطية"و، لكنهػػا ْننبػػت ُب تقػػد٬نها "طريقػػة الشػػرح اٞنباشػػر"و ، اعػػدو علػػى أسػػاس ىػػذه الق

يػػػػػػة" و ُب شػػػػػػكل "أ٧نػػػػػػاط لغ أبسػػػػػػاليب غػػػػػػًن مباشػػػػػػرة اراتو حػػػػػػو ص و فكػػػػػػاف أف قػػػػػػدمتها مػػػػػػن خػػػػػػالؿ نصػػػػػػ
(Language patterns) ،ُٔنيث ٬نثل كل ٧نط قاعدة معينة  . 

"تػدريبات  :بػػِ قامػت فكػرة مػا عػرؼ ، "تعزيػز االسػتجاابت" :بػػِ  لكي القائػو على أساس اٞنبػدأ السػلو 
ف و حيػث يكػ، ؿ ابٞنػتعلم إٔب القيػاسو صػو كػاف الغػرض مػن ذلػك الو ، (Pattern practice/drillsاأل٧ناط" )
الػػػيت و ، تػػدرب عليهػػاو  اسػػػاً علػػى األ٧نػػاط الػػيت حفظهػػاقي عبػػارات جديػػدةٍ و  ين ٗنػػلٍ و تكػػو  ره صػػنعو ُب مقػػد

  .ي يناسبهاى الذو يستطيع أف ٬نألىا ابت .الب اثبتة ُب ذاكرتوو لت إٔب قو ٓن

                                                           

 ٜٜ، ص اٞنرجع السابق لعربية للناطقٌن بلغات أخرى،طرائق تعليم اللغة اعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  -ٔ
- ٔٓٓ. 
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 اـ الطريقػة السػمعية الشػفهيةو يرى "عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي": "أف تػدريبات األ٧نػاط ىػي قػو 
مػا إذا كػاف فيلػذلك  مػثالً يضػرب و  -ي األساسػص الػنأو ار و تعزز اٜنػو ، ؿ ىدؼ الدرسو ر حو ىي تدو  -
يػػل و ؿ ٓنو ر حػػو تػػد، " فػػإف تػػدريبات األ٧نػػاط كلهػػا: قػػائالً  ،"الفعػػل اٞنضػػارع": وىػػ ع الػػدرس الرئيسػػيو ضػػو م

أبف : مضػػػيفاً  ،ف ىػػػذا بعػػػد اسػػػتيعاب الدارسػػػٌن لػػػدرس الفعػػػل اٞنضػػػارع"و يكػػػو ، الفعػػػل اٞنضػػػارع إٔب مػػػاضٍ 
سػػعة و تػػدريبات التو  تػػدريبات الػػربطو  يػػلو تػػدريبات التحو  بات التبػػديل"تػػدري: منهػػا ،اعو تػػدريبات األ٧نػػاط أنػػ

   ."ٔات متدرجةو فق خطو  يتم التدرب عليها مرحلياً  ع منها أقساـ فرعيةو أف ٓنت كل نو ، … "

، يػػػة اٞنكثفػػػةو د كامػػػل الناقػػػة": أف التػػػدريبات اللغو ١نمػػػو  طعميػػػةأ٘نػػػد كمػػػا يػػػرى كػػػل مػػػن "رشػػػدي  
تثبػػت:  تيةٍ و ع مػػا بػػٌن تػػدريباٍت صػػو أهنػػا تتنػػو ، مػػا يرجػػى مػػن مهػػاراترىػػا ُب إكسػػاب الدارسػػٌن و تلعػػب د

ع مػػػن و تتنػػػ أيضػػػاً أهنػػػا و ، الكتابػػػةو تثبػػػت: مهػػػارات القػػػراءة  بػػػةٍ و إٔب مكت الكػػػالـو النطػػػق و مهػػػارات االسػػػتماع 
 :حيث الشكل فمنها

 تدريبات التكرار   -1
ن قبػػػل اٞنػػػتعلم ـ علػػػى االسػػػتماع اٛنيػػػد مػػػو تقػػػو ، الرتديػػػدو بتػػػدريبات اإلعػػػادة  أيضػػػاً تعػػػرؼ و    
اع و عػػػاً مػػػن أنػػػو ع نو يعػػػّد ىػػػذا النػػػو  ،ٍب الرتديػػػد جػػػو الطالػػػب لالسػػػتماعو حيػػػث ي، مسػػػجلةأو ٞنػػػادة ، ٞنعلمػػػو

ية األساسػػػاٞنبػػػادئ ىػػػو أحػػػد الػػػذي و ، علػػػى مبػػػدأ التكػػػرار اآلٕب لالسػػػتجابة ىػػػو يقػػػـوو ، التػػػدريبات النمطيػػػة
   .ٕكيةو للمدرسة السل

 

 
                                                           

 .ٚٓٔ - ٙٓٔ، ص اٞنرجع نفسو -ٔ
ـ، ُب طرؽ تعليم اللغة العربية لألجانب. كواال ٞنبور: إيو، إيس، نوردين. ٕٔٓٓجاسم ، جاسم علي،  -ٕ

 الفصل اٝنامس.
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 Substitution Drills: تدريبات االستبدال -ٕ

إبجػػراء بعػػض ، ع مػػن التػػدريباتو ـ اٞنػػتعلم ُب ىػػذا النػػو يقػػو ، مػػن ضػػمن التػػدريبات اآلليػػة أيضػػاً ىػػي 
أو  اٞنسػػجلةاٞنػػادة أو ، بنػػاًء علػػى مػػا يقػػدـ لػػو مػػن مثػػًنات مػػن قبػػل اٞنعلػػم، الرتكيػػبأو  التغيػػًنات ُب البنيػػة

   .سةو ١نسمادة أو  رةو طريق صعن أو  الكتاب

٥نػػو اسػػتبداؿ علػػى ، ؾ منػػتظم بنػػاء علػػى ىػػذه اٞنثػػًناتو ت القيػػاـ بسػػلر اٞنػػتعلم ُب ىػػذه التػػدريباو دو 
 :اٞنفردة األخًنة ُب اٛنملة التالية

   .)األرض(، )السرير(، )اٞنقعد( جلس الطالب على الكرسي   

أو  فيػتم تعلػم ،٥نو تلقائيي على و إٔب سيطرة اٞنتعلم على النمط اللغ هتدؼ ىذه التدريبات اآلليةو 
 "٬نكػن تعلمهػا: ؿ )سػكنر(و "العػادة" كمػا يقػو ،عػن طريػق القيػاس اٞنطػابق لأل٧نػاط دةٍ عادٍة جديػاكتساب 

فتعػزز تعزيػػزاً  ،لػةو ف مقبو إمػا أف تكػػاالسػتجابة و " .التعزيػز"و  االسػػتجابةو  مػػن خػالؿ اٞنثػًن عػن طريػق التكػرار
 . فتقابل بتعزيز سليب يؤدي إٔب انطفائها ،لةو مقبغًن أو  ،ياً إ٩ناب

 Transformation Drills: يلو تدريبات التح -ٖ

 :مثاٟناو   

   .مع تغيًن ما يلـز ،مبتدائً ابلكلمة اٞنعطاة، ٍب أعد كتابتها، اقرأ اٛنملة التالية جيداً  
   .الكلمة ) اٜنجاج ( ."انتهى اٜنجاج من أداء فريضة اٜنج"

ي ىػػ - ا مػن أداء فريضػػة اٜنػج" حيػػث جػرى تغيػػًن ُب بنيػة الكلمػػةو "اٜنجػاج انتهػػ: ف اإلجابػػةو تكػو 
   .شكلو ُب اٛنملة الفعليةو  يةاإلٚنضح الفرؽ بٌن شكل الفعل ُب اٛنملة و ىذا ٣نا يو  -الفعل 
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"التػػػػدريب اٟنرمػػػػي" و، Question formationين األسػػػػئلة" و يضػػػػاؼ إٔب ذلػػػػك "تػػػػدريبات تكػػػػو 
Pyramid Drills تػػػػػدريبات التعػػػػػرؼ" و"Recognition ،تػػػػػدريبات التكملػػػػػة" و"Completion  إٔب

 .  ٔغًنىاو …  Closeتمة" "تدريبات الت

د بينهمػػػا ُب أ٧نػػػاط و جػػػو التشػػػابو اٞنمػػػن رغم علػػػى الػػػ، االختبػػػاراتو  ف بػػػٌن التػػػدريباتو يفػػػرؽ البػػػاحثو 
فبينمػػا تعتػػرب التػػدريبات جػػزءاً مػػن  ،الغػػاّيتو  ُب األىػػداؼ دة بينهمػػاو جػػو ذلػػك لالختالفػػات اٞنو ، األسػػئلة

كية الػػيت و غػػو األىػػداؼ السػػلو التأكػػد مػػن بلو ، لمٙب ىػػذا الػػتعو فػػإف االختبػػارات هتػػدؼ إٔب تقػػ، عمليػػة الػػتعلم
رشػدي أ٘نػد مػنهم "و ف و ؽ نسػتعرض بعضػاً ٣نػا قػاؿ بػو ىػؤالء البػاحثو ؼ علػى ىػذه الفػر و قػو للو ، ىي غايتػو
 :النحو التإبذلك على و ، "طعيمة

بينمػػا هتػػدؼ االختبػػارات إٔب ، "هتػػدؼ التػػدريبات إٔب تثبيػػت مػػا اكتسػػبو اٞنػػتعلم مػػن مهػػارات -ٔ
 .  بعد أف تدرب ما تعلمو الطالبى و تقرير مست

   .ط االختبارو بينما يعدُّ اٜنكم شرطاً من شر ، ب ُب التدريب إصدار حكمو ليس من اٞنطل -ٕ
 .  بينما االختبار عملية حكمية، التدريب عملية تعليمية أساساً  -ٖ
بينمػػػػا عنػػػػد ، يػػػػةو علػػػػى اٞنمارسػػػػة اٛنيػػػػدة مػػػػن الطالػػػػب للمهػػػػارة اللغ ُب التػػػػدريب األمػػػػريقتصػػػػر  -ٗ

   .ر إٔب إعطاء درجةاالختبا
قػػت الػػذي ال يعػػدُّ و ُب ال، و الطالػػبيػػالػػذي ٩نػػب أف ٪نتذالنمػػوذج يقػػدـ اٞنعلػػم أثنػػاء التػػدريب  -٘

   .شرطاً ُب االختبارالنموذج 
   .ا يغطي االختبار ما ًّب تقد٬نو سابقاً مبين، ي جديدو ى لغو أيٌب التدريب عادة بعد تقدٙب ١نت -ٙ
، احػدةو بينمػا يتعػدى االختبػار نطػاؽ اٞنهػارة ال، حػدةاو يػة و عػادة علػى مهػارة لغ، يركز التدريب -ٚ

 .  "ٔاحد(و قت و الذي يقيس عدة مهارات ُب ، ُب االختبار التكامليىو اٜناؿ )كما 

                                                           

طقٌن هبا، الكتاب األساسي، اٛنزء األوؿ، تعليم العربية لغًن النارشدي أ٘ند  طعيمة، وكامل ١نمود الناقة،  -ٔ
 .ٕٛـ، ص ٜٗٛٔمرشد اٞنعلم، جامعة أـ القرى، وحدة البحوث واٞنناىج، مكة اٞنكرمة، سبتمرب 
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 :اع رئيسيةو ية إٔب ثالثة أنو ف التدريبات اللغو كما قسم ىؤالء الباحث  

 Mechanical Drills: التدريبات اآللية )النمطية( -1

احػػػػدة ُب و تتطلػػػػب طريقػػػػة و ، احػػػػدةو الػػػػيت أتٌب علػػػػى ىيئػػػػة ، مػػػػن التمرينػػػػاتعػػػػة و تعػػػػرؼ أبهنػػػػا ٠نمو 
، اٞنػػتعلممسػػاعدة  :ىػػواٟنػػدؼ منهػػا و ، يػػتم مػػن خالٟنػػا الػػتحكم التػػاـ ُب اسػػتجابة اٞنػػتعلمو ، ٟنػػااالسػػتجابة 

ىػي تشػيع ُب ٠نػاؿ تعلػيم و  .التػدرب علػى النطػق السػليم للغػةو ية و التمكن من الرتاكيب اللغو على السيطرة 
لػػذا فهػػي ، ف االىتمػػاـ بعمليػػة الفهػػمو تعمػػل علػػى الػػتحكم التػػاـ ُب اسػػتجابة اٞنػػتعلم دو ، يػػةو كيػػب اللغالرتا 

تفيػػػد و ، أهنػػا ال ٓنتػػاج كبػػًن جهػػد مػػن اٞنػػتعلمو  لعمليػػة التعلػػيم خاصػػػة األؤبعػػادة مػػا تسػػتخدـ ُب اٞنراحػػل 
غ و عػػػاً منهػػػا لبلػػػو ر ناو كمػػػا يسػػػتخدـ اٜنػػػ،  دةو تية للغػػػة اٞننشػػػو ُب عػػػرض اٝنصػػػائص الصػػػ، تػػػدريبات اإلعػػػادة

ذجػػاً و ٧ن الرتديػػد"و تعػػّد تػػدريبات: "اإلعػػادة و  ،ُب ٕنكػػٌن الػػدارس مػػن اإلٞنػػاـ ِنصػػائص اللغػػة األجنبيػػة، غايتػػو
 . نب تدريبات االستبداؿاطيباً للتدريبات اآللية َن

 الػػػيت عرفػػػت هبػػػا "الطريقػػػة السػػػمعية، للتػػػدريبات اآلليػػػة""جػػػو نقػػػد عنيػػػف ُب الفػػػرتة األخػػػًنة و لقػػػد و 
 Realاقػػف اٜنيػػة و د اٞنػػتعلم إٔب اسػػتخداـ اللغػػة ُب اٞنو ال تقػػو ، مضػػجرةو ٣نلػػة و  : أهنػػا رتيبػػةامنهػػ، ية"و شػػفال

communication situations ، ع مػػن التػػدريباتو لكػػن التجػػارب دلػػت علػػى أ٨نيػػة اسػػتخداـ ىػػذا النػػو ،
 يػػةو مػػن البنيػػة اللغ حيػػث تسػػاعد اٞنػػتعلم علػػى الػػتمكن ، مػػن تعلػػيم اللغػػة اٟنػػدؼاألؤبحػػل اِناصػػة ُب اٞنر و 
جػػو اٜنػديث" ُب ىػذا اجملػػاؿ األخػذ ّنبػػدأ و يػرى "التو ، Basical Structuresية ُب اللغػػة األساسػالرتاكيػب و 
 .  ٕاحد منهاو ع و عدـ االقتصار على نو ، ع ُب استخداـ التدريباتو التنو  ليفو الت

 
                                                                                                                                                            

تعليم العربية لغًن الناطقٌن هبا، مناىجو وأساليبو، اٞننظمة اإلسالمية للرتبية والعلـو  رشدي أ٘ند طعيمة، -ٔ
 .ٕٕٚاعة والنشر، الرابط، ص والثقافة، اٟنالؿ العربية للطب

 .ٕٕٚسابق، ص ال اٞنرجع رشدي أ٘ند طعيمة، - ٕ
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 التدريبات االتصالية -2

أف اٟنػػدؼ مػػن و ، ٓنقػػق االتصػػاؿ ّنعنػػاه الشػػامل ية للغػػة ىػػياألساسػػظيفػػة و ف أّف الو يعتػػرب االتصػػالي
، كفايػػة اٝنطػػابو ، يػػةو الكفايػػة النح: انبهػػا األربعػػةو الكفايػػة االتصػػالية لػػدى اٞنػػتعلم َنىػػو بنػػاء تعلػػم اللغػػة 

أف مالحظػػػة و ، ـ الشػػػامل لالتصػػػاؿو ء اٞنفهػػػو ُب ضػػػ، االسػػػرتاتيجية الكفايػػػةو ، يػػػة االجتماعيػػػةو الكفايػػػة اللغو 
ال تكفػػي ، منػػاىج تعليميػػةو معلمػػٌن و مػػن بيئػػة ، امػػل اٝنارجيػػة ايطػػة بػػوو ُب العم الػػتحكأو ؾ اٞنػػتعلم و سػػل
مػن العمليػات العقليػة ىػو ٠نموعػة إ٧نا و ، كاً شكلياً آلياً و أف تعلم اللغة ليس سلو  ،حدىا لبناء ىذه الكفايةو 

أف و ، رات اٝنارجيػػػةمػػػع اٞنػػػؤث، االجتماعيػػػةو النفسػػػية و يػػػة و امػػػل اللغو الػػػيت تتػػػداخل فيهػػػا الع، اٞنعرفيػػػة اٞنعقػػػدة
، ي إبػداعي لػدى اٞنػتعلمو أنو ال بد من بناء أساس لغػو ، ؾ اٝنارجي للمتعلم أحد ٚناهتا الظاىرة فقطو السل

، ظيفيػةو اعػد الو مع االىتماـ ابلق، لة اجتماعياً و مقبو ، ّيً و تراكيب صحيحة لغو ليد عبارات و ينطلق منو إٔب ت
االىتمػػاـ و  ،أخػػرى أحيػػاانً غػػًن مباشػػرة و ، أحيػػاانً ب مباشػػرة تقػػد٬نها أبسػػاليو ، لبنػػائي للغػػةاصػػفها اٟنيكػػل و ب

 إف كانػت متعثػرةو ، االتصػاليةت الطػالب اوال١نػبتشػجيع  ذلػكو ، ية بداًل من الدقة الشػكليةو ابلطالقة اللغ
من غػًن إغفػاؿ للشػكل ، أساس االتصاؿو ، العملية التعليميةىو ىدؼ االىتماـ ابٞنعىن الذي و  ،خاطئةأو 
بعػد ٓنليػل ، ب طبيعي حي ٬نثػل ثقافػة اللغػة اٟنػدؼو اقف اٜنقيقية أبسلو اللغة عن طريق اٞن تعليمو  ،يو اللغ

اٞنتبعػػػػة ُب الطرائػػػػق  عةو اٞنصػػػػن اقػػػػف التقليديػػػػةو االبتعػػػػاد عػػػػن تقػػػػدٙب اٞنو ، دقيقػػػػاً  اقػػػػف ٓنلػػػػيالً عمليػػػػاً و ىػػػػذه اٞن
 . ٔيةو ِناصة الطريقة السمعية الشفو ، األخرى

ع التػػػػدريبات و ية ُب نػػػػو أصػػػػحاب الطريقػػػػة السػػػػمعية الشػػػػفبػػػػٌن و مػػػػن ىنػػػػا جػػػػاء االخػػػػتالؼ بيػػػػنهم و 
عنػػد اٞنػػتعلم االسػػتجابة فاختلفػػت ، قػػفو اٞنو ى و ا ابتػػو اىتمػػو شػػكلية التػػدريبات النمطيػػة فتجػػاوزوا ، يػػةو اللغ
أصػػبح التػػدريب عنػػدىم يػػرتبط و  ،ُب التػػدريبات اآلليػػة األمػػرىػػو عليػػو قعػػة علػػى غػػًن مػػا و أصػػبحت غػػًن متو 

                                                           

، ص اٞنرجع السابقأساسيات تعليم اللغة العربية للناطقٌن بلغات أخرى،  عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، -ٔ
ٕ٘ٛ. 
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أصػبح اٞنػتعلم أكثػر حريػة ُب اختيػار و ، يػة خاصػةو لغظػاىرة أو ، ببنػاء ٗنلػة معينػة قف اجتماعي معٌن الو ّن
قػػف اجتمػػاعي و يػػة ُب مو يسػػتخدـ لغػػة أكثػػر حي، د اٞنعلػػم عنػػد ٣نارسػػتو للتػػدريبو جػػو لكنػػو مقيػػد ب، عباراتػػو
 .  ٔحقيقي

 يو التدريب ادلعن -3

 :لتإبالنحو ااع على و ٔب ثالثة أنية إو يقسم )راجي رمزي( التدريبات اللغ  

دؼ إٔب مساعدة الدارسػٌن هت يتع من التدريبات الو يقصد هبا ذلك النو : تدريبات ميكانيكية - أ
خاصػػة ُب اٞنرحػػل ، ااتً أـ مفػػردات أـ تراكيػػبو اء أكانػػت أصػػو سػػ، يػػةو علػػى إتقػػاف اٞنهػػارات اللغ

   . من تعليم اللغةاألؤب
دؼ إٔب تقػػػدٙب اٞنسػػػاعدة هتػػػ يتالػػػ ع مػػػن التػػػدريباتو ذلػػػك النػػػ ايقصػػػد هبػػػو : يػػػةو التػػػدريبات اٞنعن - ب

القواعػػد أو  ةالكتابػػأو  اتو التفاصػػيل اٞنتعلقػػة بػػتعلم األصػػو  لػػربط الكثػػًن مػػن اٛنزئيػػات، الالزمػػة
   .تثبيتها ُب ذاكرة الطالبو 

فرتكػػػز علػػػى اسػػػتعماؿ اللغػػػة للتعبػػػًن ، يسػػػميها ابٞنمارسػػػات االتصػػػاليةو : التػػػدريبات االتصػػػالية - ت
 .  ٕالكتايبو ي و الشف

 

 لغًة أجنبية تعلم اللغة العربيةو  رىا التطبيقي يف تعليمو دو  كيةو ادلدرسة السل

ء ىػذه و قػد بػدأت مػع بدايػة نشػ أؤبلغػة  تعلم اللغة العربيػةو لة ُب تعليم و د اٞنبذو ـ أف اٛنهو ن اٞنعلم
لكػػػن مػػػن ، ٔنتلػػػفأو  مػػػع البػػػداّيت اٞنختلفػػػة ُب شػػػأف اللغػػػات األخػػػرى قػػػد تتفػػػق ىػػػذه البػػػداّيتو ، اللغػػػة
مػع تلقينػو و ، حيو قػد بػدأت مػع مهػبط الػ لالىتماـ بشػأف اللغػة العربيػة ّيت العلمية اٛنادةأف البدا، الثابت

                                                           

 – ٕٕٛ، ص ع السابقاٞنرجتعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا، مناىجو وأساليبو،  طعيمة، أ٘ند رشدي -ٔ
ٕٕٜ.   
 .ٖٕٓ، ص رجع نفسوٞنا - ٕ
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دات و إٔب ٠نهػ، ضػع الػنقط علػى أحرفػووو ، راً بكتابتػوو مر ، "..."اقرأ: لو الكرٙبو استفتاحاً بق - ملسو هيلع هللا ىلص -للنيب 
لتأثرىػا بلغػات األمػم الداخلػة ُب  منعػاً و  -ؼ تفشي اللحن و خ - ُب ٗنع اللغة من مصادرىا، علماء اللغة
البالغػػػة  ـو ر علػػو إٔب ظهػػػ، األنػػدلس"و  بغػػدادو  البصػػػرةو  فػػةو "الكُب ، يػػةو ر اٞنػػػدارس النحو إٔب ظهػػ، اإلسػػالـ

ٓب تكػن  ـو ىػرع قػ، مػوو لعلو خدمػًة لإلسػالـ ، ـو غًنىا من العلو  علم اٞنعاجمو  ضو علم العر و  ـ اٜنديثو علو 
ا و فبلغػ حيػدو التو  العقيػدةو  قراءة كتب الفقػوو ،  يتسىن ٟنم حفظ القرآفحك، إٔب تعلمها األؤبالعربية لغتهم 

كػاف مػنهم علػى سػبيل اٞنثػاؿ مػن عمػل علػى و ، اإلسػالـو  جعلتهم من أبرز علمػاء اللغػة ُب تعلمهم ٟنا مرتبةً 
 . إٔب العربية دمنة{ عن الفارسيةو الذي نقل كتاب }كليلة  "ابن اٞنقفع" :مثل، الرتٗنة

سػػػػع اٝنالفػػػػة و سػػػػعة مػػػػع تو متو  لغػػػػة اثنيػػػػة بدايػػػػة جػػػػادةً   لػػػػتعلم العربيػػػػةاألؤبمػػػػح قػػػػد بػػػػدأت اٞنالو  
١ناطػػة و  دافعيػػة تكامليػػة معػػززةً  فكانػػت الدافعيػػة إٔب تعلمهػػا، اجػػاً و ؿ النػػاس ُب ديػػن هللا أفو دخػػو ، اإلسػػالمية
ْنػاه }إذا مػات ابػن آدـ مػا يعػزز ىػذا اال - ملسو هيلع هللا ىلص -قد كاف ُب أحاديث النيب و ، مكللة ابلقدسيةو  ابلشرؼ

 مػػوو علو  اٞنػػرتبط بدراسػػة القػػرآفىػػو العلػػم و ، كػػاف منهػػا العلػػم الػػذي ينتفػػع بػػو،  انقطػػع عملػػو إال مػػن ثػػالث{
   .يد اٞنعرفة هبا(و ْنو  ما دراسة ذلك إال بتعلم العربيةو ) بدراسة الشريعة اإلسالميةو 

منتظمػًة ُب العقػد  عيةً و ضػو م بدايػةً  نيػةلغة اث تعلم اللغة العربيةو  ُب تعليم د العلميةو لقد بدأت اٛنهو 
 .  ٔدو الثالثة عقجاوز بعمر ال يت، األخًن من القرف الرابع عشر

 طرقهػػا اٝناصػػة ُب تعلػػيم اللغػػة العربيػػةو  قػػد انتهجػػت مػػذاىبها األؤبإذا كانػػت اٞنػػدارس اإلسػػالمية و 
ح أكثػػر ُب ٠نػػاؿ و ضػػو بو ، هج الغػػريبمػػا تػػزاؿ تتبػػع اٞنػػن د اٜنديثػػة ُب ىػػذا اجملػػاؿو فػػإف اٛنهػػ، اثنيػػةأو  أؤبلغػػة 

 Foreign Languageف فرٌع من ميداف تعليم اللغات األجنبية "آلاىو حيث ، لغًة اثنيةً  تعليم اللغة العربية

Education" ، ع التطبيقيػة لعلػم اللغػة اٜنػديث "و أبػرز الفػرModern Linguistics"،  د و تعتمػد ىػذه اٛنهػو
                                                           

، ص اٞنرجع السابق ،بن إبراىيم العصيلي، أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقٌن بلغات أخرى زعبد العزي -ٔ
ٕٙٓ. 
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يػػػة النفسػػػية و اٞنسػػػتمدة مػػػن نتػػػائج الدراسػػػات اللغ، اللغػػػات الغربيػػػةاعتمػػػاداً أساسػػػياً علػػػى معطيػػػات تعلػػػيم 
"Psycholinguistic studies " ٔيةو تطبيقاهتا الرتبو . 

الػػذي يعػػّد تعلػػيم و  -" Applied linguisticsلقػػد كانػػت البدايػػة اٜنقيقيػػة لعلػػم اللغػػة التطبيقػػي "و 
أحػد فرعػي علػم اللغػة وىو ٬نثػل ، العشرين النصف الثا٘ب من القرفأوائل ُب  - عوو اللغات األجنبية أبرز فر 

"Linguistics علػػم اللغػػة اٜنػػديث ": أحيػػاانً " الػػذي يطلػػق عليػػوModern linguistics".  أمػػا الفػػرع
 General“اللغػػػػػة العػػػػػاـ علػػػػػم أو " Theoretical linguisticsاللغػػػػػة النظػػػػػري " فهػػػػػو علػػػػػمالثػػػػػا٘ب 

linguistics”ٕ  . 

 ُب ميػػػػداف تعلػػػيم اللغػػػات األجنبيػػػػة ىػػػي السػػػائدة يػػػػةو البني يةكو ٞنّػػػا كانػػػت تطبيقػػػػات اٞندرسػػػة السػػػلو 
حيػػث ، مػػا تػزاؿو  قػد أتثػػرت هبػذه التطبيقػات، لتعلػػيم اللغػة العربيػة لألجانػػب فػإف البػػداّيت اٜنديثػة، حينهػا

 ُب ٢نتلػػف معاىػػدىا أساسػػاً لربا٠نهػػا التعليميػػة ي"و الشػػف "اٞنػػدخل السػػمعي: بػػػِ ُب أخػػذىا  جليػػاً يبػػدو األثػػر 
 .  ٖؿ العربيةو ّنختلف الدمدارسها و 

عػن النظػرة  ٔنتلػف ُب نظرهتػا لطبيعػة اللغػة، يػة نفسػيةو مػدارس لغو  ر اْناىػاتو ظهػعلى الرغم مػن و 
حيػث بػرز ، كيفيػة تعلػيم اللغػات األجنبيػةو  ٓنليػلو  ىي نظرة أدت إٔب تغػًن ُب أسػاليب دراسػةو  - كيةو السل

ِناصػػة ُب ٠نػػاؿ تعلػػيم اللغػػة اإل٤نليزيػػة لغػػًن و  نبيػػةالطرائػػق اٜنديثػػة ُب تعلػػيم اللغػػات األجو  عػػدد مػػن اٞنػػداخل
ٓب يسػػتفد كثػػًناً مػػن ىػػذه  ٤نػػد أف تعلػػيم اللغػػة العربيػػة - التصػػإبااٞنػػدخل و ، كاٞنػػدخل اٞنعػػرُب،  النػػاطقٌن هبػػا

   .االْناىات اٜنديثة

                                                           

 .ٖٔ، ص رجع نفسواٞن -ٔ
 .ٗٔ، ص رجع نفسواٞن - ٕ
 .ٕٓٙ، ص اٞنرجع السابق ،بن إبراىيم العصيلي زعبد العزي -ٖ
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 ومػػا ىػػمنهػػا و ، منهجػػي ومنهػػا مػػا ىػػ، رٍ و إٔب أمػػ، يرجػػع عبػػد العزيػػز العصػػيلي عػػدـ ىػػذه االسػػتفادةو 
 :النحو التإبز عدة مشكالت فصلها على و ٣نا تسبب ُب بر و ىو ، صادياقت

 ادلقرراتو ادلناىج و  من حيث اخلطط -1
الػيت جػاءت هبػا اٞندرسػة  علػى األسػس لألجانػب ُب ٠نػاؿ تعلػيم اللغػة العربيػة د العربيػةو اعتماد اٛنه

 ُب ىػذا اجملػاؿ جػارب الغربيػةأف التمػن رغم علػى الػو ، يػةو من تطبيقػات ترب ما انبثق عنهاو ، يةو البني كيةو السل
ُب  صػلت إٔب أف االسػتمرار ُب تطبيػق األسػس السػابقةو قػد ، د العربيػةو اليت بدأت ّنثػل مػا بػدأت بػو اٛنهػو 

عنػػد كثػػًن  ـ علػػم اللغػػة التطبيقػػيو كمػػا أف مفهػػ ،دةو ال ٪نقػػق األىػػداؼ اٞننشػػ، ٠نػػاؿ تعلػػيم اللغػػات األجنبيػػة
ـ و مػازاؿ يقػف عنػد مفهػ، ُب بػرامج تعلػيم اللغػة العربيػة، لػرّيدةالذين كػاف ٟنػم فضػل او ، يٌن العربو من البني

أقػػػرب إٔب و  انقػػػصوىػػػو مفهػػػـو  ،الػػػذي كػػػاف سػػائداً ُب اٝنمسػػػينيات مػػػن القػػػرف اٞناضػػيو ، العلمػػاء الغػػػربيٌن
، "Applied linguisticsمنو إٔب علم اللغػة التطبيقػي " ”Linguistic applications“ية و التطبيقات اللغ

" )أبػػرز اٞنػػداخل Aural-oral, approachالبصػػري " يو الشػػف ن سػػيطرة اٞنػػدخل السػػمعيأسػػفر عػػ ىػػو مػػاو 
ضػػع وو  ُب إعػػداد اٝنطػػط، لغػػًن النػػاطقٌن هبػػا( ىػػذه اٞندرسػػة علػػى بػػرامج تعلػػيم اللغػػة العربيػػة راءالتطبيقيػػة آل

 .ٔأتليف الكتبو اٞنناىج

 يعتقػد أهنػا انْنػة عػن تػدخل الػيت، يػةو جهاً إٔب اٞنشػكالت اللغو كاف اىتماـ اٞننهج م نتيجة لذلكو 
حظػػػػت زّيدة ُب السػػػػاعات اٞنخصصػػػػة للمرحلػػػػة و حيػػػػث ل، ُب اكتسػػػػابو اللغػػػػة اٟنػػػػدؼ أنظمػػػػة اٞنػػػػتعلم األـ

الػيت يعتقػد أهنػا تبػين الكفايػة ، اٞنبالغة ُب تػدريبات األ٧نػاطو ، اتو التدريب اٞنمل على نطق األصو ، يةو الشف
اقػػف و الػػيت يعتقػػد أهنػػا ٕنثػػل اٞن، عةو ارات اٞنصػػنو ابٜنػػ ٞنقػػرركمػػا مػػلء الكتػػاب ا،  يػػة بطريقػػة غػػًن مباشػػرةو اللغ

                                                           

 .ٖٕٙ – ٕٓٙ، ص اٞنرجع السابق ،العصيليعبد العزيز بن إبراىيم  -ٔ
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 انب اٞنعرفيػةو كاٛن،  ية ُب اللغةاألساسانب و الكتب معظم اٛنو  اٞنقرراتو  غابت عن اٞنناىجو ، الطبيعية للغة
 .  ٔانب االتصالية اٜنقيقية للغةو اٛنو  ظيفيةو انب الو اٛنو 

ٓب يػػػَب علػػػى  تقػػػد٬نهاو  ترتيبهػػػاو ُب ىػػػذه اٞننػػػاىج ، يػػػة الالزمػػػةو العناصػػػر اللغو  ادو كمػػػا أّف اختيػػػار اٞنػػػ
لػيس ٟنػا عالقػة  امػل أخػرىو بػل ٓنكمػت فيػو ع، األ٨نيػةو  التػدرجو  عو مػن حيػث الشػي، سػليمةٍ  أسػس علميػةٍ 

  .عيو ضو اٞن ابالختيار العملي

الػػيت ٕنػػدُّ القػػائمٌن علػػى  ث التطبيقيػػة ُب اللغػػة العربيػػةو البحػػو ذلػػك إٔب نقػػص الدراسػػات ىػػو يرجػػع و 
 .  ٕية الالزمةو اد اللغو ناىج ابٞنىذه اٞن

 من حيث طرائ  التدريس -2
ُب  ىو أف ىػػػػذه الرابطػػػة تقػػػػو  .الكتػػػػاب اٞنقػػػررو  تػػػػرتبط ابٞنػػػنهج أف طريقػػػػة التػػػدريس يػػػرى العصػػػيلي:

الكثػًن  ىػو واقػعأف ىػذا و  ،حيدة اليت ٕنثل اٞننهجو الىو اٞنادة اللغوية  ف فيها الكتاب اٞنقررو الربامج اليت يك
 ضػػػعت علػػػى أسػػػسو منػػػذ ، الػػػيت ٓب تتغػػػًن تغػػػًناً حقيقيػػػاً ، لغػػػًن النػػػاطقٌن هبػػػااللغػػػة العربيػػػة  مػػػن بػػػرامج تعلػػػيم

ابلتػإب فمػن مػن و ، إابف سػيطرتو علػى ميػداف تعلػيم اللغػات األجنبيػة، ي"و الشػف مفاىيم "اٞندخل السمعيو 
طريقػػػة بػػػل ىػػػي ال، األسػػػاسىػػػي  ية" الػػػيت ٕنثػػػل ىػػػذا اٞنػػػدخلو الشػػػف "الطريقػػػة السػػػمعية فو الطبيعػػػي أف تكػػػ

ال  ىػػػي طريقػػػة )علػػػى حػػػّد تعبػػػًنه(و  .ٖأنشػػػطتهاو  إجراءاهتػػػاو َنميػػػع تطبيقاهتػػػا ، اٞنتبعػػػة ُب التػػػدريس حيػػػدةو ال
 تراكيػػبٍ و صػػيٍغ و  مػػن مفػػرداتٍ ، مقػػررات تعلػػيم اللغػػة العربيػػة ّيتو مادامػػت ١نتػػ ٬نكػػن الػػتخلص مػػن سػػيطرهتا

 :  ٗمشكالهتا ُبىو يوجز و ، نظمت على أساسهاو قد اختًنت 

                                                           

 .ٕٕٙ، ص اٞنرجع نفسو -ٔ
 .ٖٕٙ - ٕٔٙ، ص  وسنفرجع اٞن -ٕ
 .ٕٗٙ – ٖٕٙاٞنرجع نفسو، ص  -ٖ
 .ٕٕٚ -ٕٗٙاٞنرجع نفسو، ص  -ٗ
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علػػى  لغػػًن النػػاطقٌن هبػػا مػػن قبػػل معلمػػي اللغػػة العربيػػة االعتمػػاد الكلػػي: إعــداد ادلعلــمأ/ مــن حيــث 
 اْناىاتػػػوو  نظرّيتػػػوو  - ُب الغػػػرب الػػػذي ميدانػػػو تعلػػػيم اللغػػػات األجنبيػػػة - "علػػػم اللغػػػة التطبيقػػػي"

يصػػعب أو ، مػػا ال ٬نكػػن تطبيقػػوو ، فيهػػا مػػا ٬نكػػن تطبيقػو علػػى ٠نػػاالت تعلػػيم اللغػػة العربيػة، وئػآراو 
   .٪نتاج لبعض التعديالتما أو  ،يقوتطب

فمعظمهػم ال يسػتطيع قػراءة ، ّي اللغـةيأحـاد لغـر النـاطقني هبـا إن لالبية معلمي اللغة العربيـة ب/
، لغػػػة ىػػػذا العلػػػم ِناصػػػة اللغػػػة اإل٤نليزيػػػةو ، ابللغػػػات األجنبيػػػة عاتو ضػػػو ؿ ىػػػذه اٞنو مػػػا يكتػػػب حػػػ

  .للعربية ترجمأو ف على قراءة ما كتب و يعتمدو 

 ُب إعػداد اٞننػاىج آراءو  مقػاالتو  كتػب  :ىػو عن اللغـات األجنبيـة ما نقل إىل اللغة العربية إن ج/
 :مػػن حيػػث لػػيس دراسػػات علميػػة مفصػػلةو  ،ٙبو أسػػاليب التقػػو  طرائػػق التػػدريسو  أتليػػف الكتػػبو

 ٬نكنػػو نقػػدىا، فػػإف اٞنطلػػع عليهػػا، إف كانػػت مرتٗنػػةً و فهػػي ، ٓنليلهػػاو  نتائجهػػاو  ٗنػػع اٞنػػادة العلميػػة
 .ٔ*يرفض ماعدا ذلكو ، حك يطبق ما ٬نكن تطبيقو ،االستفادة منهاو صها ٕنحيو 

، مػػن ٘نلػػة الشػػهادات ُب ٠نػػاالت أخػػرى ،آداهبــاو  التحــاق لــر ادلتخصصــني يف اللغــة العربيــة د/
  .بربامج تعليم اللغة العربية اللغة اإل٤نليزيةو  الرتبيةو  ـ االجتماعيةو العلو  ـ الشرعيةو العل :مثل

ُب ٠نػػػػاالت  اٞنعاىػػػػد العليػػػػاو  ابٛنامعػػػػات، عنػػػػد خر٩نػػػػي أقسػػػػاـ اللغػػػػة العربيػػػػة ،يــــل/ نقــــص التأىىـــــ
مػػػن حيػػػث ، لضػػػعف بعضػػػهم ُب اٞنعرفػػػة ابللغػػػةو ، قػػػت الػػػربانمج الدراسػػػيو لضػػػيٍق ُب ، ٔنصصػػػهم
ية التطبيقيػة و اد اللغو اٞنو كما أف اٞنقررات  ،الصرفيةو  يةو مات النحو النقص ُب اٞنعلو  يةو الكفاية اللغ

لغػػػػًن  الػػػػيت تقػػػػدـ ُب بػػػػرامج أتىيػػػػل معلمػػػػي اللغػػػػة العربيػػػػة، اٞننهجيػػػػةو  يػػػػةو الرتبو فسػػػػية النو ، غًنىػػػػاو 
                                                           

ة كتابو " التقابل اٞننقولة عن اإل٤نليزية خاص "١نمود إٚناعيل صيين"بعض اٛنهود العلمية ؿ رجعيستثىن اٞن* -ٔ
 خاصة كتابو " دليل عمل ُب إعداد اٞنواد التعليمية "رشدي أ٘ند طعيمة"اللغوي وٓنليل األخطاء " ، وما نقلو 

 لربامج تعليم اللغة العربية ". 
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ا ُب و خاصػة الػذين ٔنرجػ، ف هبػذه الػربامجو ٓب يعهػدىا اٞنلتحقػ، مات جديدةو ىي معل، الناطقٌن هبا
يػنعكس ، ث عجػز مػا ُب كفػاّيت اٞنعلػمو بكليػات اآلداب ٣نػا يػؤدي إٔب حػد، أقساـ اللغة العربية

 . ظيفتوو أداء  ره علىو بد

لغػػػًن  ُب ٠نػػػاؿ إعػػػداد معلمػػػي اللغػػػة العربيػػػة ،اد ادلقدمـــة للدارســـنيو عـــدم الـــرتابط بـــني بعـــ  ادلـــ /و
، القػػػائمٌن علػػػى أمػػػر ىػػػذه الػػػربامج اخػػػتالؼ ٔنصصػػػات األسػػػاتذةو ، ارتباطػػػاً مباشػػػراً  النػػػاطقٌن هبػػػا

 .  الدارسٌنعاً من اإلرابؾ للطالب و ٫نلق ن مناىجهم ُب البحث العلميو  تباين مشارهبمو 

لغـر  التطبيـ  يف كثـر مـن بـرامج إعـداد معلمـي اللغـة العربيـةو  ة كبرة بـني النظريـةو د ةجو جو  ز/
نفسػػية و  يػػةو لغ آراءو  ادو مػػن مػػ، ٣نػػا يقلػػل مػػن االسػػتفادة ٣نػػا يقػػدـ ُب ىػػذه الػػربامج ،النــاطقني هبــا

يعػػرؼ ابلرتبيػػة مػػا أو  فممارسػػة التػػدريس أثنػػاء الػػربانمج، بعػػدىاو أثنػػاء الدراسػػة ، منهجيػػةو  يػػةو تربو 
مػن ىػو موجػود ذلػك لقلػة مػا و ، الصػاٜنة لتنفيػذه اٞنػدارسأو  يعا٘ب مػن نقػص ُب اٞنعاىػد، العملية

عنػدما ال ، اجو اٞنعلم بعػد ٔنرجػوو قد ت ابت ُب التطبيقو كما أف صع ،ىذه اٞنؤسسات اٞنتخصصة
  .ف تدخل منوو اٞنقررة د الكتبو  ادو نتيجة اإلصرار على تدريس اٞن، يرو التطو  ٩ند فرصة لالجتهاد

مػػػن خر٩نػػػي معهػػػد  تػػػرتبط اٞنشػػػكلة ىنػػػا بعػػػدـ إاتحػػػة الفرصػػػة للمتخصصػػػٌنو  :ظيفيـــةو ادلهنيـــة ال ح/
ُب معهػد تعلػيم اللغػة العربيػة َنامعػة  قسم أتىيل معلمي اللغة العربيػةو ، ٕب للغة العربيةو ـ الدو اٝنرط

مػػع االعتمػػاد علػػى عناصػػر ، هو تعلمػػ تطبيػػق مػػاو ٞنمارسػػة مهنػػتهم ، د اإلسػػالميةو اإلمػػاـ دمحم بػػن سػػع
   .من غًن اٞنتخصصٌن ُب ىذا اجملاؿ

لغػػًن  اٝنػػربات لػػدى معلمػػي اللغػػة العربيػػةو  اٞنعػػارؼو  مػػاتو تقػػادـ اٞنعل: التــدريبات أثنــاء اخلدمــة ط/
 اٞنعػارؼو  مػاتو لتجديػد ىػذه اٞنعل، فرة اآلف(و رة إ٩ناد فرصة )غػًن متػو تقتضي ابلضر ، الناطقٌن هبا

  .اٝنرباتو 
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، لغػًن النػاطقٌن هبػػا رغػػم تشػابو معاىػد أتىيػل معلمػي اللغػػة العربيػة :التنسـي  يف ميـادين البحـث ي/
فإهنػا تفتقػد التنسػيق فيمػا ، الشػهادات الػيت ٕننحهػاو  ؿو ط القبػو شػر و  اٞنقرراتو  اٞنناىجو  ُب اٝنطط

، مػاتو معلجد قاعػدة و ال تو ، الزّيرات العلميةو ، تبادؿ اٝنرباتو ، بينها ُب ميادين البحث العلمي
 تيسػػػر إمكانيػػػة االسػػػتفادة منهػػػا ُب ٗنيػػػع ىػػػذه اٞنراكػػػزو ، ٕننػػػع التكػػػرار ث اٞننجػػػزةو ابلبحػػػ قائمػػػةأو 
   .اٞنعاىدو 

تعلـم اللغـات و ل تعليم و حالبنائية و كية و أسس ادلدرستني السلو على مبادئ  االستدراكاتأىم 
 األجنبية

امػػػت كػػػرد فعػػػٍل ٞنػػػا اندت بػػػو اٞندرسػػػة ق ٩نمػػػع كثػػػًن مػػػن البػػػاحثٌن علػػػى أّف اٞندرسػػػة اٞنعرفيػػػة الثانيػػػة
  .ؾو راء ىذا السلو تغييب للعمليات العقلية اليت تقف و ، ؾ الظاىرو كية من تركيز على السلو السل

إالّ أف عػػدـ ، كية اتر٫نيػػاً و للمدرسػػة السػػل اىد علػػى سػػبق اٞندرسػػة اٞنعرفيػػةو د شػػو جػػو مػػن رغم علػػى الػػو 
ء و نشػػو ز و إٔب بػػر  أدّي، ر ىػػذه اٞندرسػػةو  مػػن ظهػػاألؤبعية اللػػذين صػػاحبا اٞنرحلػػة و ضػػو غيػػاب اٞنو  االنضػػباط
اإلغػػراؽ ُب و  ٙبو بعيػػداً عػػن التهػػ ؾ الظػػاىرو دراسػػة السػػلو ، القػػائم علػػى التجريبيػػة، كي اٞننضػػبطو التيػػار السػػل

   . ٟنذه اٞندرسةاألؤبلذين صاحبا اٜنقبة لة االوجدانيو  اٝنياؿ

مسػكي و اليت يعترب كل من "تشو  ،كية{و سة السلر اٞندرسة اٞنعرفية الثانية }التالية للمدر و يؤرخ لظهو 
Chomsky  لينينػػربجو Lunenburg"  حيػػث ٓب يعػػد ينظػػر  ،)السػػتينيات( مػػن القػػرف اٞناضػػيُب أىػػم دعاهتػػا

بػل ابعتبػار أهنػم ، لغة انقصة مليئة ابألخطػاءو ، ية غًن مكتملةو إٔب اٞنتعلمٌن ابعتبارىم منتجٌن ألشكاؿ لغ
يػػة تفػػاعالً و تتفاعػػل مػع البيئػػة اللغو ، ء مراحػػل منظمػػة مػن االكتسػػابو  ضػػتػتعلم ُب، مبدعػػةو قػات ذكيػػة و ٢نل

 اٝنطػأو  ةااولػبعمليػة متدرجػة مػن ، يػة ُب مضػامٌن ىادفػةو ظػائف اللغو الو اجهتها لألشػكاؿ و عند م خالقاً 
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 يو يػزداد قػرابً مػن النظػاـ اللغػ ي متغػًنو ف بػبطء ُب بنػاء نظػاـ لغػو ابعتبػار أهنػم ينجحػو ، اختبار الفرضػياتو 
   .ٔفو ف األصليو الذي يتعلمو اٞنتحدث

" أف اللغػػػػة : )أىػػػػم دعػػػػاة ىػػػػذه اٞندرسػػػػة( ُب يمسػػػػكو تشأفكػػػػار  "بػػػػراوفجػػػػالس و د .ػيلخػػػػص "ىػػػػو 
عػن أو  االسػتجاابت اٝنارجيػة اٞنالحظػةو  ليست اللغات( ليس ُب اإلمكػاف دراسػتها عػن طريػق اٞنػؤثراتو )

لػػيس  Generative Linguistليػػدي( و ي التو أف )اللغػػو ، مػػاتو لكػػمٍّ ىائػػل مػػن اٞنعل يو طريػػق اٜنشػػد اللغػػ
صػػػل إٔب و مهػػػتم ابلت أيضػػػاً لكنػػػو و ، صػػػفية فقػػػطو ى مػػػن الدقػػػة الو صػػػل إٔب مسػػػتو الت أو صػػػف اللغػػػةو مهتمػػػاً ب
ّنعػػػزؿ عػػن لغػػػة ُنػػػّد  ىػػػذا يعػػين: مبػػػادئ أساسػػػية مقننػػةو  .ى مػػػن الدقػػة )التفسػػػًنية( ُب دراسػػػة اللغػػة"و مسػػت
 . ٕدراستهاو اعد اللغة و ية دقيقة للحكم على قصفو سائل و نستطيع من خالٟنا إ٩ناد ، ذاهتا

 ل اللغةو )ادلعرةية( ح يليةو التحو كية( و )قرينة السل االختالف بني البنائيةو االتفاق أوجو 

 يرى صالح الدين عبد اجمليد العريب أف النظريتٌن اتفقتا ُب نقطتٌن:

لكتابػػة ُب كػػل اللغػػات مػػن اوىػػو يسػػبق ، اللغػػات ٗنيعػػاً ىػػو أصػػل ؽ و اعتبػػار أف الكػػالـ اٞننطػػ: أوالً 
   .حيث اتريخ النشأة

  .تراوده٩نعل اٞنتحدث قادراً على التعبًن عن أي فكرة ، أف لكل لغة نظاماً شاماًل متكامالً : اثنياً 

 :النحو التإبفيحددىا ُب )ست نقاط( على ، اضحة بٌن النظريتٌنو اٝنالؼ الأوجو أما   

                                                           

 .ٖ٘ٔ، ص اٞنرجع السابق، حسٌن ٢نتار الطاىر -ٔ
 .ٕٔ ، صاٞنرجع السابقىػ. دوجالس براوف، مبادئ تعلم وتعليم اللغة،  -ٕ
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التقليػػد و يػػة عػػن طريػػق ااكػػاة و )اكتسػػاب عػػادات لغ تفسػػًن الػػتعلم مػػا بػػٌنو ـ و التبػػاين ُب مفهػػ -ٔ
ٕنّكػػػن اٞنتحػػػدث ، يػػػة ىػػػي قػػػدرات ذىنيػػػةو مػػػا بػػػٌن )الفكػػػرة اٞنعرفيػػػة القائلػػػة: أبّف القػػػدرات اللغو  ،التعزيػػػز(و 
 .  اعد معينة(و السامع من حّل مشكالت االتصاؿ عن طريق تطبيق قو 

د عناصػػٍر مشػػرتكٍة  و جػػو ف ببيػػاف و يليػػو قابلػػو التح، ؽ بػػٌن اللغػػاتو د فػػر و جػػو أتكيػػد البنائيػػة علػػى  -ٕ
 من ذلك: ، بٌن لغات العآب، كثًنةٍ 

يسػػػاعد علػػػى و ضػػػح معػػػا٘ب العبػػػارات و ي ،ي صػػػرُبو ٥نػػػو ٌب و أف لكػػػل لغػػػة نظػػػاـ صػػػ - أ
   .ابتكارىا

أنّػػو مػػن اٞنمكػػن و  ،لػػو مقابػػل ُب اللغػػات ٗنيعػػاً  الفعػػلو  الصػػفةو  ـ الفاعػػلو أّف مفهػػو  - ب
   .ي ُب كل اللغاتاألساسذج للبناء و كنم  ،ةالعبارة الفعليو  يةاإلٚناستخداـ العبارة 

ىػػػػو بػػػػل ، ياألساسػػػػى البنػػػػاء و ف علػػػػى مسػػػػتو أف االخػػػػتالؼ بػػػػٌن اللغػػػػات ال يكػػػػو  - ت
اىتمػػاـ البنائيػػة إبجػػراء اٞنقػػارانت بػػٌن اللغػػات علػػى و  ،اعػػد الصػػياغةو ُب قاخػػتالؼ 

أدى إٔب اٞنبالغػػة إبجػػراء اٞنبالغػػة ُب اٞنفارقػػات بػػٌن  ىػػو الػػذيى البنػػاء الظػػاىر و مسػػت
امػػػػل و ى العو قػػػػاً سػػػػطحية ال ترقػػػػى إٔب مسػػػػتو ف فر و يليػػػػو الػػػػيت اعتربىػػػػا التحو  ،اللغػػػػات

  .فو اٞنشرتكة اليت أ٨نلها البنائي

ى و علػػى مسػػت األمػػرف ىػػذا و بينمػػا قصػػر اٞنعرفيػػ، رو تطػػو ف أبف اللغػػات كلهػػا تتغػػًن و قػػاؿ البنػػائي -ٖ
رات و تصػػػاغ منػػػو كػػػل التطػػػ فهػػػي األصػػػل الػػػذي ،يات تبقػػػى كمػػػا ىػػػياألساسػػػا أبّف و قػػػالو ، البنػػػاء الظػػػاىري
   .اٛنديدة للغة

ذلػك و ، ّيتو ؽ الفردية بٌن اٞنتحدثٌن ضمن اختصاص عآب اللغو ف اعتبار الفر و يليو رفض التح -ٗ
ّيت ٔنػتص و ففػي رأيهػم أّف اللغػ، يو ا البحػث اللغػتناوٟني ،بالغيةو  حضاريةو امل نفسية و العتمادىا على ع
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ُنيػث تصػلح لالتصػاؿ بػٌن ، غػالبيتهم علػى صػحتها أوية اليت ٩ُنمع كػل اٞنتحػدثٌن و اعد الصرفية النحو ابلق
   .يو اللغو االبتكار و ، التعبًنو مشكالت ُب الفهم  أو، ف عائقو اللغة د

اسػػتخالص و العمػػل علػػى ٓنليلػػو و ، يو البنػػاء الظػػاىري للتعبػػًن اللغػػو  اىتمػػاـ البنػػائيٌن ابلشػػكل -٘
ففػػي ، ابلعمليػػات الػيت تسػػبق ىػػذا اٞنظهػر اٝنػػارجي يليٌنو جانػب التحػػ قابلػو اىتمػػاـ مػػن ،اٞنعػا٘ب عػػن طريقػػو

، يػػػة للمتحػػػػدثو ٬نكػػػػن تفسػػػًنه عػػػن طريػػػػق ٓنليػػػل الكفػػػػاءة اللغ يػػػػٍة مػػػاو د بعبػػػارٍة لغو رأيهػػػم أف اٞنعػػػىن اٞنقصػػػػ
   .س الظاىريو ؿ إٔب التعبًن اسو صو اعد اليت استخدمها ُب الو القو 

ي و ب التحليػل اللغػو أسػلو يػة و ـ النظريػة اللغو ؿ مفهػو أىم االختالفات بػٌن اٞندرسػتٌن كانػت حػ -ٙ
ز أف يتقيػػػػد أبسػػػػاليب البحػػػػث اٞنتبعػػػػة ُب و ي ال ٩نػػػػو ف أف البحػػػػث اللغػػػػو يليػػػػو ف التحو ) فلقػػػػد رأى االبتكػػػػاري

تنطبػػق علػػى نفػػس  اعػػد عامػػةو االنتهػػاء منهػػا إٔب قو  يبهػػاو تبو  اىرو الظػػ٥نػػو مالحظػػة علػػى ، ـ الطبيعيػػةو العلػػ
 - ؿ إٔب نظريتػوو صػو ي ُب الو مطلقػٌن يػد الباحػث اللغػ –خطئػو  أوحة الفػرض اٞنظاىر اٞنتكررة إلثبات ص

اعػػػد ىػػػذه و مػػػا إذا كانػػػت ق ف ٨نػػػوو إ٧نػػػا يكػػػو ، ف اإلفصػػػاح عػػػن ىػػػذه الطريقػػػةو دو ، ف اتبػػػاع طريقػػػة ١نػػػددةو د
مضػػػى بعػػػض البػػػاحثٌن إٔب أف: اللغػػػة ظػػػاىرة و ، أـ ال أوالً ا تناوٟنػػػيػػػة الػػػيت و النظريػػػة تنطبػػػق علػػػى اٞنظػػػاىر اللغ

، ز أف ٔنضػػع لػنفس األسػاليب الػيت تتبػػع ُب فحػص عينػات الصػػخرو فػال ٩نػ، حػػدهو رة علػى اإلنسػاف و مقصػ
 . ٔإٔب ما غًن ذلكو النباتية العائالت أو 

، كيةو النظػػػرّيت اٜنسػػية السػػػلو د فػػارؽ بػػٌن النظريػػػة اٞنعرفيػػة و جػػػو ينبػػو "صػػالح الػػػدين العػػريب" إٔب: و 
قدراتػػػو علػػػى و افعػػػو و إٔب سػػػيطرة دو ، يػػػةو ـ ُب العمليػػػة الرتبإسػػػهاو اختيػػػار و يػػػة ٩نابيتمثػػػل ُب تصػػػرؼ اٞنػػػتعلم إب

                                                           

صالح الدين عبد اجمليد العريب، تعلم اللغات اٜنية وتعليمها بٌن النظرية والتطبيق، مكتبة لبناف، بًنوت، ط  -ٔ
 .ٖٖ،  ص ٜٔٛٔأؤب، 
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مػػن  كية اٜنسػػيةو بعكػػس مػػا قالػػت بػػو السػػل، قػػف التعليمػػي مػػن اختيػػار للمثػػًنات إٔب إٕنػػاـ عمليػػة الػػتعلمو اٞن
   .ٔاٝنارجي على عملية التعلم ىذهالتعزيز أو  ،العقابو اب و أتثًن لعملييت الثود ٞنثًن و جو 

: لػػوو يٌن لعمليػػة اسػػتيعاب اللغػػة أصػػليًة كانػػت أـ أجنبيػػًة بقو فس اللغػػـ علمػػاء الػػنو كمػػا يشػػرح مفهػػ
ي ٟنػػا و إف كػػاف ينصػػب علػػى التطبيػػق اللغػػو ، ىرو "إنػػو ال ٫نتلػػف كثػػًناً عػػن النظريػػة الذىنيػػة العقالنيػػة ُب اٛنػػ

أف : غًن٨نػػػاو جػػػيمس ديػػػز" و مسػػػكي و ـ تشو مػػػنهم "نػػػو "فيفػػػرتض ىػػػؤالء العلمػػػاء : مضػػػيفاً  ."األؤبابلدرجػػػة 
،  مػػػن حياتػػػواألؤبات و ُب السػػػن وينمػػػو وينضػػػج، لػػػد معػػػوو ي، لغػػػات اسػػػتعداد فطػػػري عنػػػد اإلنسػػػافتعلػػػم ال

ر علػى اإلنسػاف و راثي مقصػو ىػذا العامػل الػو  ،االتصاؿ عػن طريقهػاو  فهمهاو  يساعده على استيعاب اللغةو 
 .  ٕاف آخرو ال يشاركو فيو أي حي، حدهو 

 :غة يتّم عرب اٞنراحل الثالث التاليةف: أّف تيسًن استيعاب اللو كما أف ىؤالء العلماء ير 

يسػػتقبلها و ، يػػةو جػػات اللغو يسػػتجيب فقػػط للم، ُب عقػػل اإلنسػػاف جهػػاز يشػػبو شاشػػة الػػرادار: أوالً 
   ."language acquisition device يسمى ىذا اٛنهاز: "مركز استيعاب اللغاتو ، يربط بينهاو ينظمها و 

 . ـ بتنظيمهاو يق، جاتو بعد أف يستقبل اٞنركز ىذه اٞن: اثنياً 

أو  "linguistic competence" - يػػةو ابلكفايػة اللغىػو اٞنخػػتص  -اثلثػاً: يرسػػلها إٔب مركػز آخػػر 
يػػة للعبػػارات الػػيت يسػػتقبلها مركػػز اسػػتيعاب و اعػػد اللغو ـ ىػػذا اٞنركػػز الثػػا٘ب بصػػياغة القو يقػػو  ،يػػةو اللغ القػػدرات
يسػػػتخدـ اٞنػػػتعلم كفاءتػػػو  .يػػػةو فػػػاءة اللغينتهػػػي إٔب حصػػػيلة مػػػن الكو ، بػػػٌن معانيهػػػاو يػػػربط بينهػػػا و ، اللغػػػات
اعػد الػيت و حسػب الق -رغباتػو و الػيت تعػرب عػن حاجاتػو و ، ٗنل ابللغة الػيت تعلمهػاو  ُب إنتاج عبارات يةو اللغ

                                                           

  .٘ٔاٞنرجع نفسو، ص -ٔ
 .٘ٔاٞنرجع نفسو، ص  -ٕ
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ٓب يسػػبق لػػو ، علػػى غػػًنهو ف ىػػذه العبػػارات الػػيت )ابتكرىػػا( جديػػدة ٕنامػػاً عليػػو و كثػػًناً مػػا تكػػو  -صػػل إليهػػا و 
 . نطقها أوٚناعها 

ؿ: و كية الػػيت تقػػو مػػا بػػٌن السػػلو ، صػػيلي ىنػػا إٔب: التعػػارض مػػا بػػٌن اٞنعرفيػػة ُب فكرهتػػا ىػػذهيشػػًن العو 
ى عػادات يكتسػبها اإلنسػاف مػن )بيئتػو( عػن و أف اللغػة ليسػت سػو ، ذىنو صفحة بيضاءو لد و أبف الطفل ي
ر و ف أف دو يػحػٌن يػرى اٞنعرف .اٞنالئمػة لػوالسػتجابة ي ابو ااكاة مع ربط كل قيد لغو التكرار و طريق اٜنفظ 

  .ٔالبيئة يقتصر ُب اٞنساعدة على حسن األداء

ف ٗنلػًة و قدـ اٞنعرفي، الثانيةو  األؤبتعلم اللغتٌن و ، ؿ اكتسابو كية حو السل راءُب سبيل دحض اآلو 
ُب التػػأثًن  النمػومراحػػل و  ر العمليػات العقليػةو ؿ دو حػػ ا فيهػا تفسػػًناً ٞنبػادئهمو جػدو الػػيت  راءاآلو  مػن اٞنفػاىيم
 :النحو التإبعلى  الكيفو تعلم الثانية من انحييت الكم و  األؤبيت اكتساب اللغة على عملي

 التقابلو أمناط ادلقارنة  /أوالً 

تعلػم و  األؤبع اٞنقارنة بػٌن اكتسػاب اللغػة و ضو ٞن عاً من اٞنعاٛنة اٞنركزةو ن ىػ. دوجالس براوفيقرتح  
ؽ و الفػػر  -عنػػد إجػػراء اٞنقارنػػة  -خػػذ بعػػٌن االعتبػػارّيت ٩نػػب أف أنو " فعلػػى أدٗب اٞنسػػت:قػػائالً ، اللغػػة الثانيػػة
)فتعريػػف ، ي فحسػب(و ضػػعٌن مػن الػتعلم اللغػػو ال يتعلػق بعقػػد مقارنػة بػٌن  األمر)فػ، الكبػػارو بػٌن األطفػاؿ 

د مؤشػرات و جػو مػع ، اتو مػن كػاف عمػره تسػع سػنو ات و الطفل نفسو ينطبق على من كاف عمره ثػالث سػن
أبطفػػػاؿ مػػػن أعمػػػار  األمػػػر)إذف عنػػػدما يتعلػػػق ، النفعاليػػػة بينهمػػػا(او علػػػى كثػػػًن مػػػن االختالفػػػات اٞنعرفيػػػة 

النحػػو علػػى أوردىػا ، اع مػػن اٞنقػػارانتو لػذلك ثالثػػة أنػىػػو يقػػدـ و  .جب اٜنػذر(و فػػإف ذلػك ٣نػػا يسػػت، ٢نتلفػة
   :التإب

   .يو مع التحكم ابلعامل اللغ ىو العمرف العامل الضابط فيو و يكو من اٞنقارنة:  األوؿع و الن -أ

                                                           

 .ٕٙصالح الدين عبد اجمليد العريب، اٞنرجع السابق، ص  -ٔ
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   .الكبارو ف التحكم فيو ابالختالفات بٌن األطفاؿ و يكو الثا٘ب: ع و الن -ب

   .فيو يتم التحكم َنميع اٞنتغًناتو ع الثالث: و الن -ج

  / ةرضية الفرتة احلرجةاثنياً 

٪نػػدث ، يو ىػػل ىنػػاؾ فػػرتة حرجػػة لالكتسػػاب اللغػػو ؟ ف الػػتعلم سػػهالً و ُب أي مرحلػػة مػػن العمػػر يكػػ
 بة ُب التعلم؟و ٔنطيها صع

كػػػػل مػػػػن أوضػػػح  لقػػػػد و ، األؤبلقػػػد ارتبطػػػػت بدايػػػًة ابكتسػػػػاب اللغػػػة و  ،لفػػػرتة اٜنرجػػػػةإهنػػػا فرضػػػػية ا
 أود فػػػرتة حرجػػػة ال يتسػػػىن قبلهػػػا و جػػػو ؿ و صػػػر٪نة حػػػ آراء " (ـٜٔٛٔف ) و "بكرتػػػو " (ـٜٚٙٔ) لينينػػػربج"

جػالس و د .ػف "ىػإة تعلم لغة اثنية فاولد ىذه الفرتة اٜنرجة عند ١نو جو ؿ و حو  ،ر بعض القدراتو بعدىا تط
 Flege  جيفلػػػػو ، Cummins مينزو كػػػػو  ،Dillerديلػػػػر و  ،Walshالػػػػش و "لكػػػػل مػػػػن:  آراءرد و " يػػػػوفبػػػػرا
ر و ف ّنقػػػػدو حيػػػػث ال يكػػػػ، غو قػػػػٍت قريػػػػٍب مػػػػن البلػػػػو د فػػػػرتٍة حرجػػػػٍة ٓنػػػػدث ُب و جػػػػو ُب  تػػػػتلخص، "آخػػػػرينو 

 . الشخص تعلم اللغة بلكنتها األصلية

 اثلثاً/ ادلقارنة ابالعتبارات العصبية

  ؟اٞنخ ُب ٤ناح تعلم لغة اثنيةو ٧ن ثرإٔب أي مدى ٬نكن أف يؤ 

٤نػػػد أف ىػػػذه ، ديلػػػر" ُب ٠نػػػاؿ علػػػم اللغػػػة العصػػػيبو الػػػش و " :ػعنػػػد اسػػػتعراض الدراسػػػات اٝناصػػػة بِػػػ
فالعمليػػات ، يػػتم تعلمهػػا عػػرب مراحػػل ٢نتلفػػة، انػػب اللغػػة الثانيػػةو الدراسػػات قػػد خلصػػت إٔب أف ٢نتلػػف ج

ّيت العليػػػػا  و أمػػػػا اٞنسػػػػت، ائر العصػػػػبيةو اٞنبكػػػػر للػػػػديعتمػػػػد تعلمهػػػػا علػػػػى النضػػػػج  - مػػػػثالً  -الػػػػدنيا كػػػػالنطق 
٬نكػػن تفسػػًن ذلػػك ابلقػػدرات و ، ائر العصػػبيةو كعالقػػات اٞنعػػا٘ب فهػػي تعتمػػد أكثػػر علػػى النضػػج اٞنتػػأخر للػػد
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أبكثػػر ٣نػػا يتعلمػػو طػػالب  اعػػد اللغػػةو قو ، عنػػد تعلػػم عػػدٍد كبػػًٍن مػػن اٞنفػػردات، الػػيت يبػػديها طػػالب اٛنامعػػات
  .اٞنرحلة االبتدائية

ف ذا أ٨نيػػة قليلػػة عنػػد اٜنػػديث عػػن معػػايًن و الػػتحكم العضػػلي قػػد يكػػ أف ىػػػ. دوجػػالس بػػراوف يػػرىو 
مشػًناً إٔب ، أ٧نػاط اٞنقػارانت السػابقة إٔب اجملػاؿ اٞنعػرُبىػو يرجػع و  ،النػاجح للغػة الثانيػةو  االكتساب الشامل
ف أبطػػأ و ليكػػ، األؤب ٪نػػدث بسػػرعة ُب السػػتة عشػػر عامػػاً  العقلػػي عنػػد اإلنسػػافالنمػػو أبف  :الفرضػػية القائلػػة
        .ٔغو بعد سن البل

 وادلراجعادلصادر 

 إبراىيم وجيو ١نمود، التعلم: أسسو ونظرّيتو وتطبيقاتو، اإلسكندرية، دار اٞنعرفة اٛنامعية، -
 . ـٜٜٙٔ

 ـ.ٕٕٓٓأنسي دمحم قاسم، سيكولوجية اللغة، مركز اإلسكندرية للكتاب، القاىرة،  -
: إيو، إيس،  طرؽ تعليم اللغة العربية لألجانب. كواال ٞنبورـ، ُبٕٔٓٓجاسم،  عليجاسم  -

 .نوردين
العربية للناطقٌن ٠نلة  العرب. عند قدامى اللغويٌنعلم اللغة النفسي ـ. ٜٕٓٓ. _____ -

 .بغًنىا، العدد السابع، السنة السادسة
. ٠نلة ـ. أتثًن اٝنليل بن أ٘ند الفراىيدي واٛنرجا٘ب ُب نظرية تشومسكيٜٕٓٓ_____. -

 ، السنة التاسعة والعشروف.ٙٔٔالرتاث العريب بدمشق، العدد 
ـ. نظرية التقدير عند النحاة العرب واٞنسلمٌن وأثرىا ُب ٕٓٔٓ. وزيداف علي جاسم _____ -

٥ناة الغرب اٞنعاصرين تشومسكي ٠ندد النحو العريب. ٠نلة العلـو العربية واإلنسانية، جامعة 
 . ابالشرتاؾ.لعدد األوؿلد الثالث، ااجمل القصيم،

                                                           

 .ٛٛ-ٚٚ، صسابقاٞنرجع الىػ. دوجالس براوف،  -ٔ
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ر نظرّيت التعلم وتطبيقاهتا الرتبوية، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنش اٟنادي، دجودت عب -
 .ـٕٓٓٓ، ٔوالتوزيع، عماف، ط 

الشبكة العنكبوتية الدولية للمعلومات،  ،اللغوّيت النفسية ،أتكيسوف جٌن -
www.pdffactory.com. 

 .ـٜٓٚٔ ،ٕط ،اٞنتجددة، دار الكتاب اللبنا٘ب، بًنوتحنا غالب، الرتبية  -
تعليم العربية لغًن الناطقٌن هبا، الكتاب األساسي، طعيمة، وكامل ١نمود الناقة،  رشدي أ٘ند -

مرب اٛنزء األوؿ، مرشد اٞنعلم، جامعة أـ القرى، وحدة البحوث واٞنناىج، مكة اٞنكرمة، سبت
 .ـٜٗٛٔ

ربية لغًن الناطقٌن هبا، مناىجو وأساليبو، اٞننظمة اإلسالمية للرتبية تعليم الع رشدي أ٘ند طعيمة، -
 .ية للطباعة والنشر، الرابطوالعلـو والثقافة، اٟنالؿ العرب

توجيهية، مكتبة األ٤نلو اٞنصرية، القاىرة،  -تفسًنية  -رمزية الغريب، التعلم "دراسة نفسية  -
 ـ.ٕٜٜٔ

كتبة لبناف، اللغات اٜنية وتعليمها بٌن النظرية والتطبيق، م صالح الدين عبد اجمليد العريب، تعلم -
 .ٜٔٛٔبًنوت، ط أؤب، 

أسس إعداد الكتب التعليمية لغًن الناطقٌن  ،الغإب عبد هللاوانصر  عبد هللا دعبد اٜنمي -
 .ـٜٜٜٔع والنشر والتوزيع، الرّيض، الغإب للطب ابلعربية، دار

، مكة أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقٌن بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  -
  ىػ. ٕٕٗٔاٞنكرمة، جامعة أـ القرى، معهد البحوث العلمية، سلسلة ُنوث اللغة العربية وآداهبا، 

الطبعة  طرائق تعليم اللغة العربية للناطقٌن بلغات أخرى.عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  -
 ـ.ٕٕٓٓاـ دمحم بن سعود اإلسالمية. األؤب، الرّيض: جامعة اإلم

لتقنية بن إبراىيم العصيلي، النظرّيت اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية، مطابع ا زعبد العزي -
 .ـٜٜٜٔلألوفست، الرّيض، 

 .ـٕٔٓٓار اٞنعرفة اٛنامعية، د ١نمود عبد اٜنليم منسي، التعلم، اإلسكندرية، -
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جامعة إفريقيا العاٞنية ُب رؽ تدريس اللغة العربية لألجانب، مناىج وط ٢نتار الطاىر حسٌن، -
 .ـٕٕٓٓروحة دكتوراه غًن منشورة(، ، )أطالسوداف

واب، الطفل العريب واللغات األجنبية، دار النشر الدوٕب للنشر والتوزيع، الرّيض، ط طاندية أ٘ند  -
 .ـٖٜٜٔأؤب، 
، سلسلة عآب ٕٙٔوتعلمها، الكويت، عددانيف خرما وعلي حجاج، اللغات األجنبية تعليمها  -

 .ـٜٜٛٔاٞنعرفة، 
ىػ. دوجالس براوف، مبادئ تعلم وتعليم اللغة، )ترٗنة إبراىيم بن ٘ند القعيد وعيد بن عبد هللا  -

 .ـٜٜٗٔية العريب لدوؿ اٝنليج، الشمري(، مكتب الرتب
-Bloomfield, L. Outline Guide for the Practical Study of Foreign languages. 

Baltimore: Linguistic Society of America, 1942. 

- Mehlenbacher, B., Bennett, L., Bird, T., Ivey, M., Lucas, J., Morton, J., & 

Whitman, L. (2005). Usable E-learning: A conceptual model for evaluation and 

design. Proceedings of HCI International 2005: 11th International Conference on 

Human-Computer Interaction, Volume 4 -Theories, Models, and Processes in 

HCI. Las Vegas, NV: Mira Digital. 

- Moulton, W. (1961). "Linguistics and Language teaching in the United States 

1940 – 1960" in Moharmann, C. et al (Ads) Trends in Europeans and American 

Linguistics 1930-1960. Utrecht: Spectrum Publishers. 

-Richards, J., Platt, J; and Platt, H. 1992. Longman Dictionary of Language & 

Teaching and Applied Linguistics, 2nd  edition, Essex, UK, Longman, 1992. 
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 امسفصل اخلال

 

 

 ما بني  مبادئ تعليم اللغة العربيةو أسس 

 صيةو اخلصو ادلعاصرة 
 

 باحث/ عبد ادلنعم حسن ادللك عثمانلل

 

، جامعة أفريقيا العاٞنية،  العربية للناطقٌن بغًنىا، ٠نلةنشر ُب  ١نكم* ُنث  اٝنرطـو
 .ٕٛٓٓالعدد السادس، السنة  معهد تعليم اللغة العربية،
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 متهيد

، ٕنثػل مطلبػاً ملحػاً لكػل مػن يػدين ابإلسػالـو ، ا لغػة عقيػدةهنػإ :يثحصيتها من و عربية خصللغة ال
 التعػاوفالقائمػة علػى  ،آداب اإلسػالـو تسػتند إٔب قػيم  ،٣نا يستدعي القيػاـ إبجػراءات خاصػة عنػد تعليمهػا

مزجػػاً و اللغػػة  كسػػراً ٜنػػاجز  ،اٞنيػػل للجماعػػة اٞنسػػلمةو اضػػع و القائمػػة علػػى الت ،يػػةو األنشػػطة الدعو التكافػػل و 
مػا بػٌن ٠نتمػع و ية اٞنختلفػة مػن الدارسػٌن فيمػا بيػنهم و اصل بٌن اٛنماعات اللغو دفعاً للتو  ،للثقافات اٞنتباينة

   .ٟنمو اللغة من ح

ازف ُب تعلػػيم و ٣نػػا ٪نػػّث علػػى التػػ، ف ُب الغالػػب األعػػم دافعيػػة تكامليػػةو كمػػا أف دافعيػػة تعلمهػػا تكػػ
حفػػػظ و تػػػالوة حاجػػات متعلميهػػػا ُب و كمػػػا تسػػػتدعي خػػػربات ،  هػػاُب رفػػػع معػػػدؿ كفػػػاّيت متعلميو مهاراهتػػا 
ي الػػػذي ٩نػػػب علينػػػا و س اللغػػػو ع القػػػامو ٓنديػػػد نػػػو  ،يػػػةو أف نسػػػتند عليػػػو ُب رفػػػع معػػػدؿ الػػػذخًنة اللغ القػػػرآف
ىػػذه اٜناجػػات و ظيػػف ىػػذه اٝنػػربات و ث الػػيت تشػػرح لنػػا كيفيػػة تو العمػػل علػػى اإلفػػادة مػػن البحػػو  ،تدريسػػو

 . ميسراً و قاً و عل أمر تعلم اللغة العربية أمر مشٛن، اٞنتعلقة ابلقرآف الكرٙب

ا هبػػػ - أهنػػػا لغػػػة أدبو ، ـ أف اللغػػػة العربيػػػة تتميػػػز بصػػػفات متعػػػددة منهػػػا أهنػػػا لغػػػة اشػػػتقاقيةو معلػػػو 
ى و ي علػػػى مسػػػتو سػػػها اللغػػػو أف قامو ، اجملػػػازي مػػػن اٞنعػػػا٘بو ٓنتمػػػل اٜنقيقػػػي  - ّيت متعػػػددة للداللػػػةو مسػػػت
ىػػو الرتاكيػػب مػػا و كمػػا هبػػا مػػن اٞنفػػردات ،  حسػػابو أو٬نكػػن حصػػره  كيػػب الا ى الرت و علػػى مسػػتو  ات،اٞنفػػرد
٥نػن و  -جػب علينػاو ٣نػا ي، يػةو صػيتها النحو ذاؾ ٟنػا خصو ؽ ىػذا و فػو ، غػًن ذلػك ىػو علػىمػا و القياس  على

فتعلػيم الػدارس كيفيػة  ،أف نستصحب كل ىذه الصفات اٝناصة هبا ُب عملية تعليمهػا -نعىن أبمر تعليمها
 -فكلمػػػػا عػػػػرؼ مفػػػػردة جديػػػػدة  ،يػػػػة ّنقػػػػدار مضػػػػاعفو ة رفػػػػع معػػػػدؿ الػػػػذخًنة اللغ٬نلكػػػػو آليػػػػ، االشػػػػتقاؽ
كمػا أف تعلػيم الػدارس ،  لد عنػده مفػردات جديػدة متعلقػة هبػذه اٞنفػردةو فتت، ٫نضعها ٟنذه اآللية -اشتقاقية 
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يرفػػػع مػػػن معػػػدؿ  و  ،٬نكنػػػو مػػػن فهػػػم آّيت القػػػرآف الكػػػرٙب، اجملػػػازي مػػػن اللغػػػةو كيفيػػػة التفريػػػق بػػػٌن اٜنقيقػػػي 
٪نػػتم علينػػا أف ، تالوتػوالقػدرة علػػى و  ،لعػل ارتبػػاط اللغػة العربيػػة بػتعلم معػػا٘ب القػرآف الكػػرٙبو ، يػػةو ايتػو اللغكف

منػػذ النحػػو الػػوظيفي ُنيػػث يبػػدأ تعلػػيم ، ٤نعػػل مػػن ذلػػك ىػػدفاً أساسػػياً و  ،يػػةو نرفػػع مػػن معػػدؿ كفايتػػو النح
 .  على أف يرجى أمر التعليم عنو إٔب مراحل متقدمة، األؤبىلة و ال

ٞنشػكالت تعلػم  حلػوالً التطبيقيػة الغربيػة اٜنديثػة مػا رأت فيػو و النفسػية و ية و د قدمت اٞندارس اللغلق
ـ االرتقػاء بعمليػة و كػل يػ  اوؿٓنػو التطبيػق و يلة من التنظػًن و ؿ استندت على ْنربة طو ىي حلو  ،تعليم لغاهتاو 

اجتهػػدان ٥نػػن ُب األخػػذ و ، ةالثانيػػو ى اللغػػات األجنبيػػة و علػػى مسػػتو ، ى اللغػػة األـو تعلػيم اللغػػات علػػى مسػػت
، ف التفاتػػة متمعنػػة لرتاثنػػا اإلسػػالمي ُب ىػػذا اجملػػاؿو دو ف تبصػػر و لكػػن د، مبػػادئ ىػػذه اٞنػػدارسو مػػن أسػػس 

د ىػذه و بػل إف اٜنداثػة الػيت نراىػا ُب جهػ، لغػًن النػاطقٌن هبػافػنحن أسػبق مػنهم ُب ْنربػة تعلػيم اللغػة العربيػة 
أخػذت ّنػا  -أي ىػذه اٞنػدارس  -لكنها ، المية ُب ىذا اٛنانباٞندارس مبنية على ما قدمتو اٜنضارة اإلس

ـ التغريػب و ٚنػ٫نلػو مػن فاٜنداثػة دسػم ال ، أؤب٥نػن بػذلك و افق مع حاجتها من ىذا الرتاث اإلسػالمي و يت
التعاضػد و اقف االتصالية أال تغفل عن قيم التكافل و ى التعليمي للمو فمرتكزات بناء ات، الغفلةو ين و التهو 
 .  اٞنطاراتو الفنادؽ و اؽ و األسو ْنعل حياة اإلنساف كلها ُب اٞنطاعم و ، الرحمو ار صلة اٛنو 

أهنػػا و ، يػة الثقافيػة لألمػة العربيػةو ٜنمايػة اٟن اً أّف اللغػة العربيػة ٕنثػل خػط دفػاع متقػدم علػى الػرغم مػنو 
 -االقتصػػادية و  السياسػػيةو االجتماعيػػة و الثقافيػػة  -ليػػة و انتشػػارىا ُب اافػػل الدو ذىا تصػػارع مػػن أجػػل تنفُّػػ

التػأثًن الػديين علػى ماليػٌن البشػر مػن سػكاف العػآب الػذي تتجاذبػو رّيح و ة و منداحة ّنػا فيهػا مػن آليػات القػ
أف أفئػػدة أبنػػاء األمػػة اإلسػػالمية مػػن غػػًن أىلهػػا تبيػػع الػػنفس  علػػى الػػرغم مػػنو  ،صػػراع اٜنضػػاراتو  ،ٞنػػةو الع
ٓنتػػاج  مػا تػزاؿنشػػرىا و ىنػاؾ لتعليمهػا و لػػة ىنػا و د اٞنبذو إال أف اٛنهػ -النفػيس مػن أجػل نيػػل شػرؼ تعلمهػاو 

 ،طػرؽ التػدريسو آللياهتػا فيمػا ٫نػص اٞننػاىج  يراً و تطػو  ،ُب ٠نػاالت تعليمهػا سػعاً و ت ،العطػاءو ٞنزيٍد من البذؿ 
 .  ٙبو طرؽ التقو سائل التعليمية و الو  ،تدريب اٞنعلمٌنو 
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يػػالت و لقػػدر الػػذي ٩ننبهػػا ر ابو أف يتطػػ ،تعليمهػػاو البػػد للبحػػث العلمػػي اٝنػػاص ّنجػػاالت تعلمهػػا و 
ي ٓب تسػػتطع و ابعتبارىػػا آخػػر حصػػن قػػ ،العقيػػدةو الػػيت ٕنػػارس عليهػػا مػػن قبػػل أعػػداء األمػػة  ،اٜنػػرب اٝنفيػػة

   .ىدمو

فػإهنم  ،اٞنفكػرين العػربو يٌن و س بعػض اللغػو داف نفو اللذين يس التشاـؤو ة السوداوي على الرغم منو 

إنااا لاا  وإنااا  اان ن للااا الاا    ﴿:ٔإٔب اآليػػة الكر٬نػػة فبعضػػهم يػػركن ،العربيػػة سػػتقبلٞنُب رؤيػػتهم يتفػػاوتوف 

نػػػػػرى و  !ظػػػػػةو فإهنػػػػػا ١نف، شػػػػػأهناو دع العربيػػػػػة ، يٌنو علػػػػػى هنػػػػػج البنيػػػػػ ؿو كأ٧نػػػػػا يقػػػػػ،  ف عمػػػػػلو د ﴾نىحلاااااا  

ا عنصػػر مهػػم يػػث إهتػػحاللغػػة مػػن  تنػػاوؿالً لو مقبػػ اٜنضػػارات" ىامشػػاً  "صػػداـ ٫نصػػص ُب كتابػػو "فو ىنتنغتػػ"
فإنػػو كػػاف  ،ا كػػاف الرجػػل يتحػػدث عػػن الصػػراع اٜنضػػاري علػػى التعمػػيمٞنػػو ، انهتػػاو مكو  مػػن عناصػػر اٜنضػػارة

 ٞنػػا كػػاف ىػػدؼ كتابػػو أصػػالً لفػػت النظػػر إٔب "خطػػر" اٜنضػػارةو ، ٥نػػو أخػػصي علػػى و الصػػراع اللغػػ يعػػين
ف مهػػػػم مػػػػن و مكػػػ ىػػػػي إذ ،رو ىامشػػػػاً كبػػػًناً مػػػػن ىػػػػذا التصػػػفقػػػد احتلػػػػت اللغػػػػة العربيػػػة ، اإلسػػػالمية القػػػػادـ

ٞنػا كانػت فكرتػو قائمػة علػى و  ،حُّػد بػٌن اٞنسػلمٌنو امػل التو عامػل رئػيس مػن عو  ،انت الػدين اإلسػالميو مك
ة العػػرب و قػػع تزايػػد قػػو كػػاف طبيعيػػاً أف يت،  ىو القػػ زيػػعو تناقصػػو مػػرتبط بت أوتزايػػد انتشػػارىا و زيػػع اللغػػات و أف ت
 .  ٕاٞنسلمٌنو 

 ،العربيػة علػى ٠نػاالت تعلػيم اللغػة اٞنؤسسػات العربيػةو مػات و إنفػاؽ بعػض اٜنكمػن أف رغم على الػو 
أعػػػداء اللغػػػة و اجهػػو مػػػن قبػػل أعػػػداء األمػػة و ثػػل عظػػػم التحػػدي الػػػذي تر ال ٬نو إال أننػػا نالحػػػظ أف ىػػذا الػػػد

صػل إليهػا مػن يهمهػم أمرىػا مػن الغػربيٌن أمثػاؿ و ف غػافلٌن عػن حقػائق تو بل إف الكثًنين منهم يبػد، العربية
بػػل و علػػى جػػائزة ن اٜنػػائز وىػػو ، يال"زي سػػو جػػ وكػػاميلي" أيٌب رأي األديػػب األسػػبا٘بو، "كػػاميليو وأضػػرابو"

                                                           

 .ٜسورة اٜنجز:  -ٔ

، (Intranet)وليد العناٌّب، مستقبل اللغة العربية ُب ظل العوٞنة، الشبكة العنكبوتية الدولية للمعلومات  -ٕ
 . ٕموقع صوت العربية ، ص
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مفػػاد ىػػذا و  ،ٞنػػةو ال سػػيما دعػػاة العو الغربيػػة وسػػاط اٛنػػدؿ ُب األ ليثػػًن كثػػًناً مػػن، ـٜٜٛٔلػػاداب عػػاـ 
 ىػذه، ر العػاٞنيو أنو لن يبقػى إال أربػع لغػات قػادرة علػى اٜنضػو ، التناقص و٥ن تتجو لغات العآب أف :الرأي

استشػػراؼ مسػػتقبلي  " رأيػػو علػػىوقػػد بػػىن "كػػاميليو  .الصػػينيةو لعربيػػة او األسػػبانية و اللغػػات ىػػي: اإل٤نليزيػػة 
   .ٔانداثرىاو  تقهقرىاو ت اللغات و ينطلق من الدراسات اللسانية اليت تعاين م

إذ  ،القضػػية تنػػاوؿ" منطلقػػاً لوأف عبػػد السػػالـ اٞنسػػدي يتخػػذ مػػن رأي "كػػاميلي ليػػد العنػػاٌبّ و يػػرى و 
 ف اللغة العربيػة قػد تشػكلأ يرىو  .ت العاٞنية اليت سيكتب ٟنا البقاءاحدة من اللغاو ف العربية و يؤمِّل أف تك

د إٔب و ذلػك مػردو ، سياسػاهتم التهميشػيةو ٞنة الثقافية و الع أخطاراً حقيقية على ُدعاة حاهتا اٞنستقبليةو ُب طم
 :ٕىي، أسباب ٗنلة

فاللسػػاف ، بعيػػدر فضػػالً عػػن الو للغػػة العربيػػة ُب اٞنسػػتقبل اٞننظػػ زف اٜنضػػاريو احتمػػاؿ تزايػػد الػػ -ٔ
 ٓ٘ٛإٔب جانػب ذلػك مرجعيػة اعتباريػة ألكثػر مػنوىػو ٬نثػل ، انً و مليػ ٕٓٚإب و مية ٜنو الق اللغة والعريب ى

ليسػػػت لغػػػتهم  ىػػػا ألهنػػػاو فػػػإف ٓب يتقن ،ف إٔب اكتسػػػاب اللغػػػة العربيػػػةو قػػػو كلهػػػم يت ،مسػػػلم غػػػًن عػػػريب فو مليػػػ
 . اذجهو ف أب٧نو ٪نتمو هنا و فإهنم ُب أضعف اإل٬ناف يناصر  ،ميةو الق

 أعلػػق ّنعطيػػاتو ، ألصػػق ابٜنقيقػػة العلميػػة القاطعػػة وبشػػيء آخػػر ىػػ أيضػػاً عربيػػة تتسػػم ن اللكػػو  -ٕ
يكتػب للسػاف ، ؽ بػوو ثػو اٞن على ما نعلمو من التاريخ، مرة ُب اتريخ البشرية وؿفأل، اٞنعرفة اللسانية اٜنديثة
عهػػا ٗنيعػػاً و فيط ،يػػةو النحو ة الصػػرفيو تية و الصػػ متػػوو إب سػػبعة عشػػر قػػرانً ١نتفظػػاً ّننظو طبيعػػي أف يعمػػر حػػ

 . يتزعزع النظاـ الثالثي من داخلو ف أفو ر اٜنتمي ُب الدالالت دو اكب التطو لي

ر الػػيت اسػػتلهم منهػػا و شػػاىد حػػيّّ علػػى اٛنػػذو ، انقػػل معرفػػةو ، أف اللسػػاف العػػريب حامػػل تػػراث -ٖ
 .  الفلسفيةو الطبية و  ـ النظريةو الغرب هنضتو اٜنديثة ُب كل العل

                                                           

 .ٕوليد العنا٘ب ، اٞنرجع نفسو، ص  -ٔ
 .ٖاٞنرجع نفسو، ص  - ٖ
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ف يشػًن ضػمناً إٔب و نتنغتػب ىٞنػا كػاف خطػاو ، كػل شػيء "أمركػة"ٞنػة تسػعى إٔب و الع ٞنػا كانػتو  -ٗ
 ،يكػي مػع أداتػو اإلعالميػةاألمر السياسػي و اطأ اٝنطػاب الثقػاُب و طبيعياً أف يت فإنو كاف، تعاظم خطر العربية

داللػػػة اطػػػؤ ُب و تػػػربز أمثلػػػة ىػػػذا التو  ،اإلسػػػالـو مفتعلػػػة مػػػن الصػػػراع بػػػٌن اٜنضػػػارة الغربيػػػة  رةو ليخلػػػق صػػػ
   .اإلرىاب"

تتمثػػل ُب تيػػار ، جػػداً اجػػو ٓنػػدّيت كبػػًنة و ت ٞنػػةو الع اآلف ُب عصػػر أف العربيػػة ٔليػػد العنػػاٌبّ و  يػػريو 
 ية ُب العآب العريب ُب:و ٞنة اللغو الع تتمثل مظاىرو ، اإل٤نليزية اٛنارؼ

   ةكتابة الفتات ااّؿ التجارية ابإل٤نليزي :ميةو الي ابإل٤نليزية ُب اٜنياةالتداوؿ . 
 ابإل٤نليزية اتف النقالةو اٟنو االنرتنت  عرب الرتاسل . 
 ظيفو للت اشرتاط إتقاف اإل٤نليزية . 
 كتابة اإلعالانت التجارية ابإل٤نليزية.  
 اٞنطاعم ابإل٤نليزية ائم الطعاـ ُبو كتابة ق . 

 صية اللغة العربيةو خص
دقػػػة معانيهػػػا مػػػن و لػػػة ألفاظهػػػا جزاو تفردىػػػا ُب بياهنػػػا و صػػػية اللغػػػة العربيػػػة و صػػػف بليػػػغ ٝنصو جػػػد و ال ي 

 كتبػو مػا فو يدرسػو ، أسػاطًنىمو  العػرب أشػعار فو يقػرؤ  ديػين أبنػاء مػن فو كثػًن " :شػهادة قػاؿ هبػا أسػقف قرطبػة
مسػتخدمٌن  العربيػة اللغػة فو يكتبػ كيػف او ليتعلمػ إ٧نػاو ، ديػنهم عػن او ليخرجػ ال، اٞنسػلمٌن فالسفةو الدين  علماء

 الشػباب النابػو كػلّ  إف الالتينيػة؟ ابللغػة اٞنقدسة صو النص يقرأ عادّيً  يحيًامس ـو الي ٤ند أين .ةيالبالغ األساليب
 فو يػدفعو ، الّكتػب العربيػة ابلغػة ُنماسػة فو يدرسػو  فو يقػرؤ  فهػم، العػربيٌن األدبو  اللغػة تعلػم إٔب اآلف منصػرؼ

 إذاو  ،تمػاـاالىو  جػدير ابلدراسػة العػريب األدب أبف ،مكػاف كػل ُب فو يتحػدثو  ،اٞنكتبػات اقتنػاء ُب اٟنمو أمػ
 ّي .اىتمػامهم تسػتحق اتفهػة ال الكتػب ىػذه أبف :اكػرتاث بػال هو أجػاب اٞنسػيحية الكتػب عػن أحػد حػدثهم
 ابللغػة خطػاب كتابػة احػًدا يسػتطيعو  مػنهم األلػف بػٌن ْنػد لػنو ، لغػتهم حػك فو اٞنسػيحي نسػي لقػد! ؿو للهػ

                                                           

 .ٔ، ص اٞنرجع السابقوليد العناٌّب،  -ٔ
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 العػرب مػن أحسػن الشػعر يقػرضو القػة بط العربيػة يػتّكلم ٪نصػى ال كبػًنًا عػدًدا بيػنهم ْنػد بينمػا، الالتينيػة
 .  "ٔأنفسهم

ف اللغػػػة و ا رّنػػػا تكػػػيػػػث إهتػػػح ،ٙنسػػػمئة عػػػاـو خها عػػػرب أكثػػػر مػػػن ألػػػف و رسػػػو  "ٕنتػػػاز لغتنػػػا العربيػػػة بثباهتػػػا
كتػػػػػب الػػػػػرتاث  إذ يسػػػػػتطيع العػػػػػريب اٞنػػػػػتعلم أف يقػػػػػرأ .حيػػػػػدة ُب العػػػػػآب الػػػػػيت ٓب يطػػػػػرأ عليهػػػػػا تغيػػػػػًنات جذريػػػػػةو ال
مغػػاير األوروبيػػة ُب اللغػػات  األمػػرو  ،ا مػػن اخػػتالؼ أشػػكاؿ اٝنػػط بيسػػر نسػػيبطػػات القد٬نػػة علػػى مػػا هبػػو اٞنخطو 

أربعػػٌن لغػة ُب ٙنسػػة و ـ إحػدى و اليػػاألوروبيػة صػػل عػدد اللغػػات و لقػد  .لػذلك حيػث طػػرأ عليهػا كثػػًن مػن التغيػػًن
٫نتلػػػػف اختالفػػػػاً و  ،ر ذاهتػػػػاو د للجػػػػذو يعػػػػو  ،بعػػػػد أف كػػػػاف معظػػػػم ىػػػػذه اللغػػػػات متشػػػػابو األصػػػػلو  ،لػػػػةو أربعػػػػٌن دو 

 .  ٕنثل ٠نتمعاً بعينوو ـ لغة مستقلة و صارت اللهجة الي، ّنا ٬نثل اللهجات من منطقة إٔب أخَرى ،سطحياً 

قػػد فقػػدت معظػػم و  ،اللغػػة العربيػػة معربػػةو  ،تركيبيػػةاألوروبيػػة إٔب حقيقػػة أف أكثػػر اللغػػات  األمػػرد ىػػذا و يعػػ
الً ُب كتػػب عػػن "خصػػائص و فصػػو ا كتبػػاً و خصصػػو بينمػػا تنبػػو علمػػاؤان منػػذ القػػدـ  ،أبنيػػة إعراهبػػااألوروبيػػة اللغػػات 
ية الػيت تػدخل ُب صػميم األساسػمػات و غًنىػا مػن اٞنقو ، "الػنظم" ُب تركيػب اٛنمػلو"دقػائق التصػريف" والعربية" 

 .  ٕدىاو جوو نتها و على كين طبيعة اللغة فحافظت

                                                           

أّير "مايو"   ،السنة السابعة عشرة ،ٚٙالعدد  مسعود بوبو، اللغة العربية والعاٞنية، ٠نلة الرتاث العريب،  -ٔ
 :الشبكة العنكبوتية الدولية للمعلومات ،ٜٜٚٔ

http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/turath/67/5-languge.pdf ، 
ـ، ص ٖٕٓٓعربية للدراسات والنشر، بًنوت، ب/ط،  األسد، ٓنقيقات لغوية، اٞنؤسسة الانصر الدين  -ٕ

ٔٚٙ. 
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 ؟ماذا عن داللة الكلمة العربية
 ،إ٪نػػاء ،رشػػاقة، أانقػػة، يػػةو حي، "حيػػاة ف علػػى كلمػػاهتم:و ضػػفاه الرمزيػػأ"أف كػػل مػػا  :ٔحسػػن يػػرى عبػػاس

. الفطػرة ُب خصػائص أحرفهػا تعبػًناً عػن معانيهػا وبعض ما علق ابلكلمة العربية عفػ وإ٧نا ى "...انفعاؿ، وجداف
يػػة و ٍب رع ،ٍب زراعيػػة ،قػػد جػػاءت الكلمػػة العربيػػة إراثً عػػن مراحػػل )غابيػػة، (وجدانيػػةرية )و شػػعو خصػػائص حسػػية 

 اـو الؼ األعػػآاؿ و اٞنشػػاعر اإلنسػػانية طػػو فهػػا بفعػػل تعاملػػو مػػع األحاسػػيس و حر ؿ كػػل حػػرؼ مػػن و فتحػػ .شػػعرية(
األشػػػػياء و حػػػػك تتشػػػػخص األحػػػػداث ، السػػػػامع أوفمػػػػا أف يعيهػػػػا القػػػػارئ  ،اٞنعػػػػا٘بو عػػػػاء مػػػػن اٝنصػػػػائص و إٔب 
ب الكلمػػػة عػػػن و تنػػػو  ،ب اٜنػػػرؼ ُب العربيػػػة عػػػن الكلمػػػةو بػػػذلك ينػػػو  .وجدانػػػوأو ذىنػػػو  أواٜنػػػاالت ُب ٢نيلتػػػو و 

 .  ال اصطالحو ال رمز و  ،اٛنملة

ؼ و قاً للحػػر و ُب ىػػذا الصػػدد: إف العػػريب قػػد أبػػدع كلماتػػو: "سػػ ُب اٝنصػػائص، (ٕفممػػا قالػػو )ابػػن جػػين
 ،ّنػػا يضػػاىي بدايػػة اٜنػػديث األوؿكػػاف يضػػع اٜنػػرؼ  ّنعػػىن أنػػو ."طلػػوبالغػػرض اٞنو د و علػػى ٚنػػت اٞنعػػىن اٞنقصػػ

األشػياء و ر األحػداث و فكػاف العػريب بػذلك يصػ .األخػًن ّنػا يضػاىي هنايتػوو ، سػطوو سػط ّنػا يضػاىي و اٜنرؼ الو 
   .فوو ات حر و اٜناالت أبصو 

، الػدالٕبو ي و الرتكيػيب النحػو الصػرُب و ٌب و الصػ :ّيهتا البنائيػة اٞنختلفػةو فمن خصائص اللغة العربية ُب مست
   :ٖما يلي

 

 
                                                           

عباس حسن، خصائص اٜنروؼ العربية ومعانيها، منشورات آناد الكتاب العرب، دمشق، ب/ط،  -ٔ
 .ٚٔـ ، ص ٜٜٛٔ

 .ٜ٘ٔ، ص ٔموقع الوراؽ على الشبكة العنكبوتية اإلنرتتت، جصائص، ابن جين، أبو الفتح عثماف، اٝن -ٕ
 ، أتثًن اللغة  العربية ُب اللغات العاٞنية، الشبكة العنكبوتية الدولية للمعلومات، رابط:السرجا٘براغب  -ٖ

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=22827 
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 اتو األص .1
فهػػػي  ،ات اإلطبػػػاؽو ز أبصػػػكمػػػا تتميَّػػػ،  تتميَّػػػز العربيػػػة ّنػػػا ٬نكػػػن تسػػػميتو مركػػػز اٛناذبيػػػة ُب نظػػػاـ النُّطػػػق

ػػػف جػػػْذر اللسػػػاف و فت، تسػػػتخدـ األعضػػػاء اٝنلفيػػػة مػػػن جهػػػاز النُّطػػػق أكثػػػر مػػػن غًنىػػػا مػػػن اللغػػػات  ،أقصػػػاهو ظِّ
د ٟنػػػا ُب أيِّ لغػػػة و جػػػو عػػػة كاملػػػة ال و ي علػػػى ٠نمو لػػػذلك فهػػػي ٓنتػػػو  ،ظيًفػػػا أساسػػػيِّاو اللَّهػػػاة تو اٜنَْلػػػق و اٜننجػػػرة و 

، القػػػػاؼو الظَّػػػػاء و الطَّػػػػاء و الضَّػػػػاد و ات اإلطبػػػػاؽ: الصَّػػػػاد و أصػػػػ عػػػػةو ىػػػػي ٠نمو ، فضػػػػالً عػػػػن لغػػػػات العػػػػآب، سػػػػامية
ت القصػػػي الطَّبقػػػي: و الصَّػػػو ، العػػػٌنو تٌن اٛنِػػػْذريػٌَّْن اٜنَْلقيػَّػػػٌْن: اٜنػػػاء و تشػػػمل الصَّػػػو ، ات اٝنلفيػػػةو عػػػة األصػػػو ٠نمو 

 .  ت اٜننجري: اٟنمزةو الصَّ و ، ي: القاؼو ت القصي اللهو الصَّ و ، الغٌن

 ادلفردات .ٕ
إْذ تُضػمُّ اٞنعػاجم العربيػة  ،ة اللفظيػة(و مرادفاهتػا )الثػر و لعربية أغىن معػاجم اللغػات ُب اٞنفػردات يُػَعدُّ ُمعجم ا
ذلػػػك ألف العربيػػػة لغػػػة  ،اد اٞنعجػػػمو ف َُنْصػػػر مػػػو َحْصػػػُر تلػػػك اٞنفػػػردات ال يكػػػو  ،ف مفػػػردةو الكبػػػًنة أكثػػػر مػػػن مليػػػ

، احػد تتفػرَّع منػو مفػردات عديػدةو اٛنِػْذر الو ، يػة ُب اٞنعجػم العػريب التقليػدي ىػي ٠ُنػرَّد جػْذرو اٞنػادة اللغو ، اشتقاؽ
، دو َعػػو ، اسػتعادَ و ، دَ و تَعػػو ، اْعتػادَ و ، عػػاودَ و ، دَ و عػو ، أعػػادَ و ، : عػادَ التاليػػة تتفػرَّع منػػو اٞنفػردات مػػثالً د( و فاٛنػْذر )ع 

 .َعػاِديّ و ، اْسػِتَعاَدةو ، دو تَػَعػو ، اعِتيػادو ، يػدو تَػعْ و ، إعػادةو ، ةعػاودَ مُ و ، عػادةو ، ِعياَدةو ، َمَعادو ، ِعيدو ، دةو عَ و ، دو عُ و 
 .  كلُّ مفردة تؤدِّي معىًن ٢نتلًفا عن غًنىاو ، اٞنشتقَّة من بعض تلك اٞنفردات ألٚناءيُضاؼ إليها قائمة أخرى اب

لَّػػػدة و أُضػػػيَفْت إليهػػػا مفػػػردات مُ و ، انػػػدثرتو فقػػػد أُميتَػػػْت مفػػػردات منهػػػا  ،ر كسػػػائر اللغػػػاتو العربيػػػة تتطػػػو 
، اللغػػػة العربيػػػة َنهػػػد كبػػػًن ُب تعريػػػب الكثػػػًن مػػػن مصػػػطلحات اٜنضػػػارة اٜنديثػػػة قامػػػت ٠نػػػامعو ، دخيلػػػةو ُمَعرَّبػػػة و 
 .  غًن ذلكو ، برقيَّةو ، طائرةو ، قطارو ، مثل: سيَّارة، ٤نحت ُب إضافتها إٔب اٞنعجم اٞنسَتخَدـو 
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يو التلفُّظ  .ٖ  التهجِّ
ؼ قػػد٬نًا أَنػػدّيِّ و كػػاف ترتيػػب تلػػك اٜنػػر و ، فضػػالً عػػن ألػػف اٞنػػدِّ ، حرفًػػا ٕٛف األلفبػػاء العربيػػة مػػن و تتكػػ

ؼ و تُكتػب لغػات كثػًنة ُب العػآب ابٜنػر و  ،ز حطِّي كلمن سعفص قرشػت ثخػذ ضػظغو : أَند ىالنحو اآلٌبعلى 
، سػػػػاو اٟنَ و ، ولغػػػػة اٞناليػػػػو ، والَبْشػػػػتُ و ، األُرديػػػػةو ، منهػػػػا: الفارسػػػػية، إضػػػػافة أخػػػػرىو مػػػػع اسػػػػتبعاد أحػػػػرؼ ، العربيػػػػة

 .  ؼ العربيةو ماليَّة تُكَتب إٔب عهد قريب ابٜنر و الصُّ و احيليَّة و السَّ و كانت الرتُّكيَّة و  ،ريو الكانو ، الُفالنيَّةو 

ػػػْكل الكامػػػل لتػػػؤدِّي معػػػىًن ١نػػػدًَّداو  ، ُعلِػػػمو ، فالكلمػػػات: َعلِػػػمَ  ،تعتمػػػد العربيػػػة علػػػى َضػػػْبط الكلمػػػة ابلشَّ
ػػػي، َعلَػػػمٌ و ، ِعْلػػػمٌ و ، َعلَّػػػمَ و  إال أف ٠ُنيػػػد العربيػػػة ، اٞنعػػػىنو ظ ٢نتلفػػػة ُب الػػػتَّلفُّ ، ىػػػذه الكلمػػػات كلهػػػا ُمتَِّفقػػػة ُب التَّهجِّ

ياؽو ٬نكنو أف يفهم معىن الكلمة د  .  ف َضْبٍط من خالؿ السِّ

ػػػي الكلمػػة فيهػػا مو  ىػػػذه ميػػزة ٕنتػػاز هبػػػا العربيػػة عػػن بعػػػض و ، افػػػٌق للػػتلفُّظ هبػػاو مػػن ِٚنػػات العربيػػة أف هتجِّ
: وكُنطػػق ألػػف ال يُكتػػب ُب ٥نػػ،  إال ُب بعػػض اٜنػػاالت القليلػػة، ىػػي ظػػاىرة عامػػة ُب العربيػػةو  ،األوربيػػةاللغػػات 

 .  : َمَضى الَفَك و٥ن، كتابة األلف الليِّنة على ىيئة ّيءو ، لكنْ و ، َىَذا

 الصرف .4
يغ الصَّرفية ُب العربية على نظاـ اٛنِْذرو تق  وىػو  –يُعػربِّ اٛنِػْذر و  ،أحيػاانً رابعػي ، ثالثػي غالبًػا وىػو ، ـ الصِّ

 أوظيفتهػػا إبضػػػافة اٜنركػػػات وو ٪ُنػػػدَّد اٞنعػػىن الػػػدقيق للكلمػػػة ٍبَّ ، ي للكلمػػةاألساسػػػعػػن اٞنعػػػىن  -شػػيء ْنريػػػدي 
 .  آخرىا أوسطها و  أومقاطع من أحرؼ ُمعيَّنة ُب َصْدر الكلمة 

ػػػم العربيػػػة و  ػػػم اٛنامػػػد إٔب أٚنػػػاء الػػػذَّ ، ُمشػػػتقّ و إٔب جامػػػد  اإلسػػػمتُقسِّ ، مثػػػل: شػػػجرة ،ات اٞناديػػػةو ٍب تُقسِّ
اٞنركَّبػة إال ُب  األٚنػاءال تعػرؼ العربيػة و  .ءو مقػر و ، ٞنشػتقَّة مثػل: قػارئا األٚناءمصادر و ، أٚناء اٞنعا٘ب مثل: قراءةو 

، "جػػاد اٜنػػّق" اٞنركَّبػػة تركيبًػػا إسػػنادّيِّ و، ت" اٞنركَّبػػة تركيبًػػا َمْزجيِّػػاو مثػػل: "َحَضػػرَمَ ، كلمػػات اندرة تُػَعػػربِّ عػػن األعػػالـ
خاصػػػػة ُب و ، ٔب حالػػػػة شػػػػبيهة ابلرتكيػػػػبإ أحيػػػػاانً يصػػػػل  ثيًقػػػػاو اٞنضػػػػاؼ إليػػػػو يرتبطػػػػاف ارتباطًػػػػا و إال أف اٞنضػػػػاؼ 

 .  صالح الدِّينو ، مثل: عبد هللا، اأَلعالـ
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اٜنبشػػػية عػػػن سػػػائر اللغػػػات و تنفػػػرد ىػػػي و ، د صػػػيغة للُمثػػػىنَّ فيهػػػاو جػػػو تتميَّػػػز العربيػػػة عػػػن لغػػػات كثػػػًنة بو 
كمػا ىػي اٜنػػاؿ ،  اإلسػمفػإٔب جانػب اٛنمػع السَّػػآب الػذي ينتهػي بنهايػة تَػْلَحػػق ، السَّػامية ابسػتعماؿ ٗنػع التَّكسػػًن

ُتصػنِّف العربيػة أٚناءىػا إٔب مػذكَّر و  .داخليِّػا اإلسػمغ ىااتف اللغتاف ٗنع التَّكسًن بتغيػًن و تص، األوربيةُب اللغات 
إمَّػػػا و ، إمَّػػػا ابلتَّػػػاء مثػػػل شػػػجرة، اٞنؤنَّثػػػة األٚنػػػاءٕنيّػػػز طائفػػػة مػػػن و ، ف ٕنييػػػزه أبيِّ عالمػػػةو تػػػرتؾ اٞنػػػذكَّر دو ، مؤنَّػػػثو 

اٞنؤنَّثػػة  األٚنػػاءٍب تػػرتؾ الطائفػػة األخػػرى مػػن ، دة مثػػل صػػحراءو إمَّػػا ابأللػػف اٞنمػػدو ، ة مثػػل ليلػػىر و ابأللػػف اٞنقصػػ
 .  نَػْفسو ، مثل: َ ْس، ف عالمةو د

 والنَّح .5
٬ُنثِّػل ُب ذاتػو ٗنلػًة بسػيطة: اٚنيَّػة و ، اة اٛنملػة العربيػةو ن واإلسناد ىو ، اإلسناد ومن خصائص درس النح

ٍب ٬نكػػػن تنميػػػة تلػػػك ، انئػػػب فاعػػػل أوفاعػػػل و إمػػػا مػػػن فعػػػل و ، خػػػربو إمػػػا مػػػن مبتػػػدأ ف اإلسػػػناد و يتكػػػو  .فعليَّػػػة أو
ػػالت اٞنفػردة أواٛنملػة البسػػيطة ابلفضػػالت  يػػتمُّ و ، أكثػػرأو ف اٛنملػػة اٞنركَّبػػة مػن ٗنلتػػٌن بسػػيطتٌن و ٍب تتكػػ، اٞنكمِّ

ػػػػرط فتنشػػػػأ مػػػػن ذلػػػػك الػػػػربط دالال، ابلضػػػػمائر أوات معيَّنػػػػة و ىػػػػذا ابلػػػػربط بػػػػٌن اٛنمػػػػل البسػػػػيطة أبد  أوٌت كالشَّ
 .  غًنىاأو العطف  أوصفية و ال أواٞنالبسة 

كػػذلك و ، نػػةو أبفعػػاؿ الكين األوربيػػة٣نَّػػا يُسػػمَّى ُب اللغػػات  ،يػػة بغػػًن رابػػطاإلٚنـ اإلسػػناد ُب اٛنملػػة و يقػػو 
عػػرب ُب  اإلسػػمحػػٌن يَػػْدُخل و  ،ف اٞنضػػاؼ خاليًػػا مػػن أداة التعريػػفو يُراعػػى أف يكػػو ، ف رابػػطو ـ اإلضػػافة دو تقػػ

ُ
اٞن

ال ْنتمػػع و  .انً و ُمنَػػ أو، مضػػافًا أو، ف ُمعرَّفًػػا أبؿو لػػة فػػال بُػػدَّ لػػو أف يتَّخػػذ حالػػة مػػن ثػػالث حػػاالت: إمػػا أف يكػػٗن
تعتمػػد العربيػػة ُب تركيػػػب اٛنملػػة علػػى قػػػرائن تُعػػٌن علػػى ٓنديػػػد و  ،احػػػدو ال اإلسػػمحالتػػاف مػػن تلػػػك اٜنػػاالت ُب 

العربيػة مػن اللغػات و  ،النَّغمػةو ، األداةو  الػرَّبطو  الرُّتبػةو  اٞنطابقػةو  رفيةالِبْنيػة الصَّػو  تتمثَّػل ُب العالمػة اإلعرابيػةو ، اٞنعىن
ػػػػامية القليلػػػػة الػػػػيت احتفظػػػػت بنظػػػػاـ اإلعػػػػراب ينطػػػػق و ، طو يسػػػػتطيع ٠ُنيػػػػد العربيػػػػة أف يقػػػػرأ نصِّػػػػا غػػػػًن مضػػػػبو  .السَّ

 .  كما يستطيع من خالؿ ذلك أف يفهم النص فهًما اتمِّا،  العالمات اإلعرابية نُطًقا صحيًحا
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ظػػػة مثػػػل: و فالرُّتبػػػة اف .ُعرفيػػػةو ، ظػػػة )أي: جػػػائزة(و غػػػًن ١نفو ، اجبػػػة(و ظػػػة )أي: و الرُّتبػػػة ُب العربيػػػة ١نفو 
ع علػػى و اٞنتبػػو ، ؿ علػػى صػػلتوو صػػو اٞن اإلسػػمو ، اٞنضػػاؼ علػػى اٞنضػػاؼ إليػػوو ، ب تقػػدٙب الفعػػل علػػى الفاعػػلو جػػو 

ػياؽكػة لو ظػة مرت و الرُّتبػة غػًن افو  ،لواوالتابع إال ُب حالة العطف اب مثػل ، تصػرُّؼ اٞنػتكلِّم حسػب مقتضػيات السِّ
الرُّتبػة الُعرفيػة ىػي مػا جػرى و  ،ؼ عليػوو مػع اٞنعطػ لػواوؼ ابو رتبػة اٞنعطػو ، رتبة اٜنػاؿو ، ؿ بوو رتبة اٞنفعو ، رتبة اٝنرب

ًن تقػػدٙب العاقػػل علػػى غػػو ، مثػػل تقػػدٙب الليػػل علػػى النهػػار، ّيِّ و ج عنػػو خطػػأً ٥نػػو ال يُػَعػػدُّ اٝنػػر و ، عليػػو عُػػْرُؼ العػػرب
 .  تقدٙب الذََّكر على األنثىو ، العاقل

تلجػػػأ ُب سػػػبيل التعبػػػًن عػػػن اٞنعػػػا٘ب و ، اٞنعػػػربِّ عػػػن اٞنعػػػىن ٩نػػػازمػػػن أىػػػم خصػػػائص العربيػػػة ميلهػػػا إٔب اإلو 
، ْصػػػلو الو الَفْصػػػل و ، ظػػػة(و الرُّتبػػػة غػػػًن اف وىػػػو التػػػأخًن )و منهػػػا: التقػػػدٙب  سػػػائلو مناسػػػبتها للمقػػػاـ إٔب و اٞنختلفػػػة 

 .  اجملازو ، الَقْصرو ، كيدالتَّأو ، اٜنَْذؼو 

 اخلط العريب .6
 وىػو ، ع أشػكالوو تنػو ط اللغات األخرى من حيػث ٗنالػو الفػينِّ و ٪نتلُّ اٝنطُّ العريبُّ مكانة فريدة بٌن خط

كمػا ،  حػات رائعػة اٛنمػاؿو ا ُب كتابػة لو تفنَّنػو ، ا ُب كتابػة اٞنصػاحفو حيػث بَػَرعُػ، ٠ناٌؿ خصب إلبػداع اٝنطَّػاطٌن
الشَّػائع و ، ط علػى مػرِّ اتريػخ العربيػةو اع كثػًنة مػن اٝنطػو قد ظهػرت أنػو  .فهاو سقو راف اٞنساجد ط جدو ا ابٝنطو زَيَّن

 .  ٔط اٞنغربيةو اٝنطو ُب و الكو ، ا٘بو الدِّيو الفارسّي و الثػُُّلث و الرُّقعة و ط النَّسخ و منها اآلف: خط

 

 

                                                           

فيصل الـ، اٛنودة ُب الرتاث العريب: اٝنط العريب مثاالً"، ٠نلة ٕٔٔٓجاسم، علي  جاسمانظر للمزيد،  - ٔ
 .٘٘-ٗٗ. ص ص ٕٕٗ -ٕٔٗالثقافية، العدداف 
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 أف اللغة العربية تتميز ابألٌب: (ٔالسليمفرحات يرى )و 

 تيةو اخلصائص الص .1
بػػػٌن مػػػا  ؼو اٜنػػػر زع ٢نػػػارج و حيػػػث تتػػػ، ٌب عرفتػػػو اللغػػػاتو مػػػدرج صػػػ أوسػػػعلغػػػة العربيػػػة ٕنلػػػك إف ال
رة و لكػن ٢نارجهػا ١نصػو  ،أكثر عدداً  اً فو قد ْند ُب لغات أخرى غًن العربية حر و  ،اٜنلق أقصىالشفتٌن إٔب 

ُب ٝنيشػـو اأو اال٨نػا مػن الفػم و مػا و ف ٠نتمعة متكاثرة ُب الشػفتٌن و كأف تك،  مدرج أقصرو ُب نطاؽ أضيق 
   .متزا٘نة من جهة اٜنلقْندىا أو ، (مثالً اللغات الكثًنة الغنة ) الفرنسية 

 االشتقاق .2
كمػا يعػيش العػرب ُب   ،الكلمات ُب اللغة العربية ال تعيش فرادى منعزالت بل ٠نتمعات مشرتكات

 -كاتػػب   -كتػػب : معناىػػاو ٟنػػا نسػػب تلتقػػي مػػع مثيالهتػػا ُب مادهتػػا و ، حو ر و للكلمػػة جسػػم و  ،قبائػػلو  أسػػر
   .اهتاو جزء من أصو فها و فتشرتؾ ىذه الكلمات ُب مقدار من حر . كتاب  -كتابة   -ب و مكت

أمػػا  ،اٞنػػادة األصػػلية العػػاـىػػو معػػىن و احػػد ُب قػػدر مػػن اٞنعػػىن و األلفػػاظ اٞننتسػػبة إٔب أصػػل  تشػػرتؾو 
: ابلهػا ُب اإلنكليزيػةيق ،( ُب العربيػةوفمػادة )ب ف  ،فتغلب عليها الفردية مثالً األوروبية اللغات األخرى ك

son و ،ابن daughter كتػاب : أمػا ُب الفرنسػية فتػأٌب مػادة )ؾ ت ب( علػى الشػكل التػإب .بنتlivre 
   .bureauمكتب  ècrireيكتب  ١librairieنل بيع الكتب  bibliothèqueمكتبة عامة 

 

 

                                                           

ىندسة نت، الشبكة العنكبوتية الدولية  عاللغة العربية ومكانتها بٌن اللغات، موق السليم، فرحات - ٔ
 .www.alhandasa.net/forum/showthread.php?t=81778، للمعلومات
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 زن( و ال أوالصيغة و البناء  أواذليئة و خصائص الكلمة العربية )الشكل  .3
ظيفػة و ُتصػبُّ فيهػا األلفػاظ فتختلػف ُب ال ،الػب للمعػا٘بو غ الكلمات ُب العربيػة ىػي آنػاد قإف صي
ىػػػو ـ العػػػاـ الػػػذي و ٟنا مػػػع اتفاقهػػػا ُب أصػػػل اٞنفهػػػو ٔنتلػػػف ُب مػػػدل ،اٞننظػػػرو ر و اٞننظػػػو فالنػػػاظر  ،الػػػيت تؤديهػػػا

   .ةالثالثة اٞنكانيو  ،ليةو الثانية اٞنفعو  ، فيها معىن الفاعليةاألؤبالكلمة  .النظر

أو لقػػػػد أنػػػػذ العػػػػرب ُب لغػػػػتهم للمعػػػػا٘ب العامػػػػة  .ظيفػػػػة فكريػػػػة منطقيػػػػة عقليػػػػةو الػػػػب و القو لألبنيػػػػة و 
 -اٜنرفػػة  -السػػببية  -الزمػػاف  -اٞنكػػاف  -ليػػة و اٞنفع -الفاعليػػة : خاصػػةأبنيػػة أو الػػب و اٞننطقيػػة ق اٞنقػػوالت
   .اٜندث -التفضيل  -اآللة  -اٞنشاركة  -ات و األص

يػػتعلم أبنػػػاء العربيػػػة و ، احػػػدو ربػػط اٞنتشػػػابو منهػػا بػػػرابط و ة تعلػػم تصػػػنيف اٞنعػػػا٘ب إف األبنيػػة ُب العربيػػػ
  .التفكًن اٞننطقي مع لغتهم بطريقة ضمنية طبيعية فطريةو اٞننطق 

أي أف كػل قالػب ، سيقيةو مأوزاف صيغ الكلمات ُب العربية و الب األلفاظ و فق، ظيفة فنيةو لألبنية و 
فالقالػػب الػػداؿ علػػى الفاعليػػة مػػن  .سػػيقية اثبتػػةو نغمػػة م وبنيػػة ذكػػل بنػػاء مػػن ىػػذه األو الػػب و مػػن ىػػذه الق

   .ؿو زف مفعو لية من ىذه األفعاؿ على و الداؿ على اٞنفعو  ،زف فاعلو على دوماً  وى مثالً األفعاؿ الثالثية 

ا فصػػيغة )فّعػػاؿ( ٞنبالغػػة اسػػم الفاعػػل تػػدؿ ّنػػ، افقػػاً و تو دالالهتػػا تناسػػباً و األلفػػاظ ُب العربيػػة أوزاف بػػٌن  إفو 
   .الفاعلية اٝنارجيةو أبلف اٞند اليت فيها على االمتداد و، الكثرةأو فيها من تشديد اٜنرؼ الثا٘ب على الشدة 

 التعريب .4
قبائلو بصالت القػرىب و فكما يرتبط أفراد اجملتمع العريب  .مع نظاـ اجملتمع العريب العربيةيتشابو نظاـ 

، تركيبهػػػػاو مادهتػػػػا و ، اهتاو أصػػػػو فهػػػػا و ق خػػػػاص ُب حر تػػػػرتبط ألفاظهػػػػا ُب نسػػػػ، التعػػػػاوفو التضػػػػامن و النسػػػػب و 
  .بنائهاو ىيئتها و 
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، عاداتػوو اً فيػو مػن أف يلتػـز أبخالقػو و حٌن يدخل غريب على اجملتمع فال بػد لػو لكػي يصػبح عضػو 
صػػػيغها لكػػػي تصػػػبح و ىيئاهتػػػا و العربيػػػة أوزاف فكػػػذلك اللفظػػػة األعجميػػػة إذا دخلػػػت ٩نػػػب أف تسػػػًن علػػػى 

ُيسػػتعمل ُب العربيػػة مصػػػطلح التعريػػب بينمػػا ُب اللغػػة األجنبيػػػة و  ،يػػةو ألسػػػرة اللغية ُب او اً كامػػل العضػػو عضػػ
كانػت و ، ى اٞنفػرداتو التعريب أحد مظاىر التقاء العربية بغًنىا من اللغات على مستو  ،empruntاستعارة 

ىػي و  ،هتمتتصل ابألشػياء الػيت ٓب يعرفهػا العػرب ُب حيػا ،دةو ١ندو األلفاظ الدخيلة ُب العصر اٛناىلي قليلة 
د قلػة و تعػو  ،درىػم –مرجػاف  -مسػك  -ب و كػ: يػة مثػلو رة ُب ألفاظ تػدؿ علػى أشػياء ماديػة ال معنو ١نص

أمػا بعػد اإلسػالـ فقػد اتصػلت ، بلغػتهمو اعتػدادىم أبنفسػهم و  ،انغالقهم علػى أنفسػهم: الدخيل إٔب سببٌن
أٚنػػاء  :مثػػل ،اٞنػػادّيتو ات سػػو العربيػػة ابللغػػات األخػػرى فانتقلػػت إليهػػا ألفػػاظ جديػػدة تتعلػػق كلهػػا ابس

الصػػيغ و ات و قػػد انعػػدـ التػػأثًن ُب األصػػو  ،اإلدارةأو ف اٞنعيشػػة و شػػؤ و اف و اٜنيػػو النبػػااتت و األطعمػػة و األلبسػػة 
 .  الرتاكيبو 

لػػذلك كانػػت اٞنغػػاالة و ، إف ىػػذا الػػداخل علػػى الغالػػب ٓب يبػػق علػػى حالػػو بػػل صػػيغ ُب قالػػب عػػريب
ي قػد٬ناً و بية ُب اٞنيػداف اللغػو قيد مظهراً من مظاىر النزعػة الشػعفسح اجملاؿ من غًن و  ،اإلكثار من الغريبو 
   .حديثاً و 

 ـ على أمرين:و التعريب تق أوكانت طريقة العرب ُب نقل األلفاظ األجنبية و 

  ( =برانمو) :مثلزّيدهتا أو ؼ و ذلك بنقص بعض اٜنر و ، ؼ اللفظ الدخيلو تغيًن حر 
 ده(و ابل) :عريب ابٜنرؼ األعجميحرؼ  إبداؿأو ، )بنفسج( ) بنفشو( =و )برانمج(
 .س(و = )ةرد )برادايس(و ذج(و = )ةال
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 أو فو و ف ُب حر و فيزيد ،يناسب أبنيتهاو  ،العربيةأوزاف افق و البناء حك يو زف و تغيًن ال
كمنع االبتداء   ،تيةو ف بذلك سنن العربية الصو يراعو ، حركاتوو ده و ف مدو يغًن و ، ينقصوف
  ...إب ساكنٌنو ع تمنو ، ؼ على متحرؾو قو منع الو ، بساكن

 . رامهرمز -سجستاف : من األعالـ وأصلو من األلفاظ ىو زنو و أكثر ما بقي على و 

 :ثالث طرقهو إحدى ما دليلهم إىل معرةة الدخيل ةأ

 :اد األلفاظ العربيةو بٌن إحدى مو فقداف الصلة بينو  .ٔ
  .ليس ُب العربية مادة بست: بستاف

 :ُب الكلمة العربيةؼ ما ال ٩نتمع و أف ٩نتمع فيو من اٜنر  .ٕ
  ...ج ط طازج -ج ص َجّص  -سق و ج ؽ ج

 :زف ليس ُب العربيةو ف على و أف تك .ٖ
  ...آجر فاُعلّ  -بْػَرْيَسم إفعيلل 

 صائص معاين األلفاظ العربيةخ

 ر التالية:و تسمية اٞنسميات على األمو ضع األلفاظ و ـ طريقة العربية ُب و تق -1
  أو ،احيوو ن أو ،بعض أجزائو أو ،تسميتواختيار صفة من صفات الشيء الذي يراد 

  .اشتقاؽ لفظ يدؿ عليوو عملو و ظيفتو و ٓنديد 
 على  ،فألفاظها معللة، ٓنتفظ العربية ابٞنعا٘ب األصلية الدالة على أمثاؿ ىذه اٞنسميات

 . عكس غًنىا من اللغات اليت ال ٓنتفظ هبذه اٞنعا٘ب
علػى عكػس اللغػات ، ظيفتػووو ي األساسػلػو عمإٔب أو  ،أبرزىػاو اإلشارة إٔب أخص صفات اٞنسمى 

تسػمية الدراجػة ُب العربيػة تشػًن  مػثالً ف .أجزائػوو تركيبػو أو  ،شػكلو اٝنػارجيو األجنبية الػيت تشػًن إٔب ظػاىره 
البٌن( تشػػػػًن إٔب أجزائهػػػػا و )ذات الػػػػد bicycletteأمػػػػا ُب الفرنسػػػػية فػػػػإف  .حركتهػػػػاو عملهػػػػا و ظيفتهػػػػا و إٔب 
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بينمػػػا ُب الفرنسػػية كلمػػػة  ،ل ذلػػػك السػػيارة الػػػيت تشػػًن تسػػػميتها إٔب عملهػػامثػػو  .حالتهػػا السػػػاكنةو تركيبهػػا و 
automobile تعين اٞنتحرؾ بنفسو  . 

بعػػػػد  مػػػثالً ، فكلمػػػػة العامػػػل، اضػػػحٌن جليػػػػٌن ُب مفػػػردات لغػػػتهمو حيػػػاهتم و يظهػػػر تفكػػػًن العػػػػرب و 
، ت اسػػتبداداً ليسػػو اليػػة عمػػل مػػن األعمػػاؿ و ىػػذا يػػدؿ علػػى أف الو ، اٜنػػاكمو إب و أخػػذت معػػىن الػػ، اإلسػػالـ

اٞنػرأة و الرجػل تسػاوي )اٞنرأة( للمؤنث يدؿ علػى و( للمذكر ءلفظ ) اٞنر و  .ليس تشريفاً و أف اٜنكم تكليف و 
 .  عندىم ُب األصل

 . أنثىأو كاف  ذة من أخالؽ اإلنساف ذكراً و ءة ىي الصفات اٞنستحسنة اٞنأخو اٞنر و 

 ٩نازاإل -2
ؿ و سؿ الر و يق .اضحة ُب اللغة العربيةو صفة  ٩نازإلا


ؿ العػرب و يقو  .امع الكلم ((و جأوتيت )): 

 ،حػػػذؼ إ٩نػػػازو قصػػػر  إ٩نػػػاز :ُب علػػػم اٞنعػػػا٘بو  .دّؿ ((و )) خػػػًن الكػػػالـ مػػػا قػػػّل و ،(( ٩نػػػازاإل )) البالغػػػة
 :٩نازيشمل اإلو 

حيػػػث تكتػػػب ، ُب اٜنػػػرؼ ٩نػػػازفمنهػػػا اإل، اعو ُب العربيػػػة علػػػى أنػػػ ٩نػػػازاإلو : ُب اٜنػػػرؼ ٩نػػػازاإل -أ
حجػم يسػاوي بينما ُب اللغات األجنبية أتخػذ حجمػاً  ،ٓنتو أوؽ اٜنرؼ و ند اللبس فاٜنركات ُب العربية ع

ت و احػد ُب العربيػة ألداء صػػو قػد ٥نتػاج ُب اللغػة األجنبيػػة إٔب حػرفٌن مقابػل حػرؼ و  ،عليػويزيػد أو اٜنػرؼ 
د ٥نػذؼ قػو ، أي مػا نػتلفظ بػو، ؼ العربية إال ما ٥نتاج إليػوو ال نكتب من اٜنر و  ،مثالً  (KH)معٌن كاٝناء 

، ال نلفظهػاو بينمػا ُب الفرنسػية نكتػب عالمػة اٛنمػع  ،ئػكأول –ىكػذا  -لكػن : ُب الكتابة بعض ما نلفظ
كمػا ،  فاً ال ٬نػر اللسػاف عليهػا ُب النطػقو نكتب ُب اإلنكليزية حر و  ،ؼ الكلمةو ال تلفظ نصف حر  أحياانً و 

   .نثبتهما ُب كتابتها (gh)فها و سقط عند النطق هبا حرفٌن من حر تاليت  مثالً  (right)ُب كلمة 
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اإلنكليزيػػة ٤نػػد الفػػرؽ و الفرنسػػية و كتابػػة بعػػض الكلمػػات بػػٌن العربيػػة   ّنقارنػػةو : الكلمػػاتُب  ٩نػػازاإل -ب
 :اضحاً و 

 ةهاو حر و اإلنكليزية  ةهاو حر و الفرنسية  ةهاو حر و العربية 
 mère 4 mother 6 ٕأـ 

 père 4 father 6 ٕأب 

 frère 5 brother 7 ٕأخ 

 

ىػػي اثنيػػاً ال ٓنتػػاج و ، لعربيػػة كاللغػػات الػػيت هتمػػل حالػػة التثنيػػة لتنتقػػل مػػن اٞنفػػرد إٔب اٛنمػػعليسػػت او 
علػػػى حػػػٌن أنػػػو ال بػػػد ُب ، للداللػػػة علػػػى ىػػػذه اٜنالػػػة إٔب أكثػػػر مػػػن إضػػػافة حػػػرفٌن إٔب اٞنفػػػرد ليصػػػبح مثػػػىن

 :ذكر عالمة اٛنمع بعد الكلمةو  ،الفرنسية من ذكر العدد مع ذكر الكلمة

 ,les deux portes the two doors  البابٌن - الباابف الباب
الرتكيػػب ُب العربيػػة قائمػػاف أصػػالً و فاٛنملػػة ، ُب الرتاكيػػب أيضػػاً  ٩نػػازاإلو : ُب الرتاكيػػب ٩نػػازاإل -ت
 :كأنو جزء منهاو ففي اإلضافة يكفي أف تضيف الضمًن إٔب الكلمة  .٩نازاإلأو على الدمج 

 leur livre  كتاهبم son livre كتابو  
اتً بسػيطاً إٔب آخػر و ما إضػافة الشػيء إٔب غػًنه فيكفػي ُب العربيػة أف نضػيف حركػة إعرابيػة أي صػأو 

ات خاصػػة و أد :علػػى حػػٌن نسػػتعمل ُب الفرنسػػية، مدرسػػة التالميػػذو كتػػاب التلميػػذ   :ؿو فنقػػ ،اٞنضػػاؼ إليػػو
 le livre de l’élève ،l’école des: ؿو فنق ،لذلك

كلمػػة اسػػتغرقت   ٖٔ) الفآنػػة ( اٞنؤلفػػة ُب القػػرآف مػػن  رةو سػػ مػػثالً ف :بػػةو ُب اللغػػة اٞنكت ٩نػػازاإل -ث
   .كلمة  ٓٚاإلنكليزية  ُبترٗنتها 
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طرؽ تػدريس اللغػة العربيػة لغػًن و ير مناىج و  ّنهمة تطٌناد من علماء اللغة التطبيقيو قد اضطلع الر و 
الػػذين  ،تصػػٌنٕب الػػذي سػػاىم ُب ٔنػػريج دفعػػات مػػن اٞنخو ـ الػػدو فكانػػت نشػػأة معهػػد اٝنرطػػ، النػػاطقٌن هبػػا

فكانػت معاىػد تعلػيم اللغػة  ،اقػعو ا بتطبيقهػا علػى أرض الو سػا٨نو  ،ا بنقل التجربة الغربيػة ُب ىػذا اجملػاؿو قام
دية و ف ٞنعاىػد تعلػيم اللغػة العربيػة ابٞنملكػة العربيػة السػعو ليكػ، العربية اليت انتظمت الكثًن مػن الػبالد العربيػة

 ، للتطبيقػػات اٜنديثػػة ُب تعلػػيم اللغػػة العربيػػة لغػػًن أىلهػػااألؤبضػػع اللبنػػات و داف قصػػب السػػبق ُب و ابلسػػو 
أيخػػذ طريقػػو إٔب الذىنيػػة العربيػػة اٞنختصػػة بقضػػاّي تعلػػيم اللغػػة و ،ـ علػػم اللغػػة التطبيقػػيو ليبػػدأ تشػػكل مفهػػو 

   .العربية لغًن أىلها

 كثػػًن يػػة ُب علػػم اللغػػة النظػػري ُبو فو العلميػػة اللغو صػػل إليػػو مػػن كشػػو يهػػتم ىػػذا العلػػم بتطبيػػق مػػا يتو 
 .  ٓنسٌن ٠ناؿ تعليم اللغاتو ير و خاصة تطو من اجملاالت التطبيقية العلمية 

 وقػػت اٜناضػػر: فإ٧نػا يقصػػد بػػو ىػػو حػٌن يسػػتعمل اصػػطالح علػم اللغػػة التطبيقػػي ّنعنػػاه العػاـ ُب الو  
 .  صل إليو علم اللغة النظري ُب ٠ناؿ تعليم اللغاتو استعماؿ ما يت

: معنػاه الضػيق هػو ُبف ،آخػر عريضػاً و  معػىًن ضػيقاً : بيقػي معنيػٌنأف لعلػم اللغػة التط ٔيذكر )فتػيح(و 
ع للغػػة اإلنسػػانية ابألنشػػطة العلميػػة لتػػدريس و صػػف النظػػري اٞنتنػػو ر الو قائمػػة مػػن األسػػاليب الفنيػػة تػػربط صػػ

 ،صػػف النظػػري ُب إطارىػػاو يػػة يتحقػػق و مػػا ٬نثلػو مػػن نظريػػة لغو معػػىن ىػػذا أف العالقػػة بػػٌن علػػم اللغػػة و  ،اللغػة
رية ٜنػّل و عػة مػن اإلجػراءات الضػر و نة مػن ٠نمو عالقة غًن مباشرة: فهي مك -ة الفصل الدراسيبٌن أنشطو 

زمػػػن و  ،كتلػػػك اٞنتعلقػػػة ّناىيػػػة مػػػا يػػػدرس  ،ي النظػػػريو لػػػة علػػػى نتػػػائج البحػػػث اللغػػػو معو  ،مشػػػاكل التػػػدريس
 .  عرضوطريقة أو تنظيمو أو  ،ابختيار ما يدرسمتعلقة أو ، كيفية تدريسوو 

                                                           

  .ٖٕ-ٕٕص ـ، ٜٜٛٔنقشبندي، مقدمة ُب علم اللغة التطبيقي،  رعريف  وأنو  دمحم خضر -ٔ
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يعػػين و  ،بيقػػي ُب معنػػاه العػػريض فيتسػػع ليشػػمل أنشػػطة أخػػرى غػػًن تػػدريس اللغػػةأمػػا علػػم اللغػػة التط
ـ و مػػا ٪نتػػاج إليهػػا تفسػػًنىا مػػن حقػػائق علػػو  ،سػػاطة بػػٌن ىػػذه األنشػػطةو ر الو ـ بػػدو أف ىػػذا العلػػم يقػػ :ىػػذا

 ،مػػثالً النفسػػي أو كعلػػم اللغػػة االجتمػػاعي   ،غػػًنهو الػػيت تشػػمل فيمػػا تشػػمل علػػم اللغػػة العػػاـ  ،اللغػػة اٞنناسػػبة
ي و ابٞنثػػل فػػإف تػػدريس اللغػػة يتضػػمن تطبيػػق معػػارؼ مسػػتقاة مػػن دراسػػات أخػػرى كثػػًنة غػػًن الػػدرس اللغػػو 

   .النظري

 ،بتفسػػًن عمليػػة التعلػػيم عػػىنيي ذالػػ ،ذا العلػػمٟنػػاجملػػاالت الرئيسػػة ىػػو أحػػد يعػػد علػػم اللغػػة النفسػػي و 
راف و اػو ، ي" للفػردو ؾ اللغػو لسػل"ا و٠نػاؿ ىػذا العلػم ىػ يعتربو ، اىر اٞنرتبطة ابٞنتعلمو ٓنليل كل الظو تفسًن و 

 ؾ ٨نا: و ياف ُب ىذا السلاألساس

 . يو : "االكتساب" اللغاألوؿ .ٔ
 . يو الثا٘ب: "األداء" اللغ .ٕ

 .  ؿ إٔب شيء من ذلك إال ّنعرفة األنظمة اٞنعرفية عند اإلنساف(و صو ال ٬نكن الو )

 ي:و : االكتساب اللغأوالً 

 ي من أىم قضاّي العلم اٞنعاصرو االكتساب اللغ.  
 جداً ُب زمن قصًن و لة و ي ٪ندث ُب الطفو االكتساب اللغ . 
 )يتشابو األطفاؿ ُب طريقة اكتساهبم للغة )الفطرة اإلنسانية . 
 ي عند الطفلو ين( لتلقٌن االكتساب اللغو جد ٔنطيط مسبق )عند األبو ال ي . 
  ؟ماذا ٪ندث "داخل" الطفل حٌن يتعرض للغة  
 جي لدى الطفلو لو ر البيو تطالو ي و ىناؾ عالقة بٌن االكتساب اللغ . 
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فيػو يػتم ْنميػع و  :استقرائي: األوؿ ي عند الطفل:و ىناؾ اْناىاف ُب تفسًن ظاىرة االكتساب اللغو 
 ،إٔب التصػػػنيف ،أي أف الطفػػػل ينتقػػػل مػػػن التجريػػػب )ٔنػػػزين اللغػػػة(، اعػػػد منهػػػاو اسػػػتخالص القو  اىرو الظػػػ

ف مػن و تتكػ، نظريػة فطريػة عػن اللغػة مرتسػخة فيػوجد لدى الطفل و ت: استدالٕب: الثا٘بو . التعميمو فالتجريد 
 .  ٍب يشرع ُب تطبيقها على ما يتعرض لو من لغة، أي أهنا جاىزة مسبقاً ، ثةو ر و ممفهومات 

  تعلم اللغة:و ىناؾ فرؽ بٌن اكتساب اللغة 
  التعلم ُب مرحلة متأخرةو  ،لةو االكتساب ٪ندث ُب الطف . 

  يو اثنياً: األداء اللغ

ن مػكي ذامػاو ؤدي اإلنسػاف الفػرد لغتػو؟ اجملاؿ الثا٘ب لعلم اللغة النفسي: كيػف يػ وى :يو األداء اللغ
 ي ضرابف:و األداء اللغو  ؟راء ذلك من عملياتو 

حٌن ينتج اإلنساف  وىو  ،فاعالً  أو نو أداء نشطاً و كاف القدماء يسم  كماأو   ،أداء إنتاجي -ٔ
  .كاتباً  أو ف متكلماً و أي حٌن يك، اللغة

أي حٌن ، حٌن يستقبل اإلنساف اللغة وىو  ،كاف يسمى أداء سلبياً ا  مأو  ،أداء استقبإب -ٕ
  .ٔقارائً أو  ف مستمعاً و يك

 تعليم اللغة العربية قدمياً 
الت ٬نكػن و أف ىػذه اٞنقػو ، يػة مهمػةو الت تربو ؿ ىذا الشأف أف للعرب مقو ترى بعض الدراسات ح

 ،يػة ادثػةو الرتب راءباقٌن إٔب كثػًن مػن اآلا سػو ابعتبػار أف العػرب كػان ،يػة اٜنديثػةو أف تضاىي النظػرّيت الرتب
 ،اجػة بػٌن الػرتاث العػريب ُب ىػذا اجملػاؿو ية صاٜنة ٟنذا العصػر مػن خػالؿ اٞنز و غ نظرية تربو أنو ابإلمكاف صو 

                                                           

 .ٕٓ-ٕص ، اٞنرجع السابقالراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، عبده  -ٔ
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يػة كػاف ٟنػا و إٔب أف اٞنػدارس النح ٕكمػا خلصػت بعضػها،  ٔية الغربية ادثػة فيػوو اٞنبادئ الرتبو بٌن األسس و 
ضػػعت  وو  ،يم العربيػػة مػػن خػػالؿ الكتػػب التعليميػػة الػػيت أُنػػذت منػػاىج لتعلػػيم العربيػػةاضػػح ُب تعلػػو إسػػهاـ 

علػػى  ،ّيتو مسػػت ةـ علػػى ثالثػػو أسسػػت منهجػػاً يقػػ اػػاوالت قػػدأف بعػػض و ، وكتػػب بغػػرض تيسػػًن النحػػ
 :النحو التإب

يصػفو أبنػو بعيػد و  ىػػ،ٖٚٛ( للزبيػدي تواضػح ُب النحػو ٬نثلو كتػاب )الو ى االبتدائي: و اٞنست .ٔ
   .النحو والقياسعن 

اٞنصػػدر يقػػدـ وىػػو ُنسػػب  ػ،ىػػ٬ٖٜٕنثلػػو كتػػاب )اللمػػع( البػػن جػػين تو سػػط: و ى اٞنتو اٞنسػػت .ٕ
   .كأنو يريد مراعاة النضج،  العلة ُب بعض األحياف

 . االفرتاضاتو األقيسة و ابعتبار امتالئو ابلعلل  ،يوو ٬نثلو كتاب سيبو ى اٞنتخصصٌن و مست .ٖ
طاً مقػدراً ُب و ي العػريب شػو يؤكػد مضػي الفكػر الرتبػ، فو لػدرأّيً البػن خ ٖموسى رشيد حتاملػةرد و يو 

الػيت بػىن عليهػا الفكػر  راءيؤكد على سبقهم ُب إيراد كثًن من اآلو ، بناء نظرية لتعليم اللغة العربية لغًن أىلها
ذلػك و  ،امل ابعتبػار أف مػن شػأهنا اٞنسػاعدة علػى تعلػم العربيػةو ف يقرر عدة عو فابن خلد، حاتوو الغريب أطر 

 :النحو التإبعلى 

٩نػػػب أف يػػػتم و  .مفرداهتػػػاو فهػػػم تراكيبهػػػا و ُب اكتسػػػاب اللغػػػة وىػػػو مهػػػم : التكػػػرار األوؿالعامػػػل  -
إال و  ،النتػػػائجو اإلدراؾ للعالقػػػات و أف يبػػػىن علػػػى الفهػػػم و ، يػػػةو اقػػػف حيو ُب مو ، اقػػػف طبيعيػػػةو التكػػػرار ُب م

                                                           

ُنث لنيل درجة اٞناجستًن ُب تعليم اللغة العربية،  ،إبراىيم علي، اٞنقوالت الرتبوية ُب الرتاث العريب يعل -ٔ
 .ـٕٜٛٔ، معهد اٝنرطـو الدوٕب

ُنث لنيل درجة اٞناجستًن ُب  ،بية لغًن الناطقٌن هباعاصم دمحم شريف ،ْنربة العرب األوائل ُب تعليم اللغة العر  ٕ
 ـ.ٜٜٛٔ ،تعليم اللغة العربية، معهد اٝنرطـو الدوٕب

رشػػػػػيد حتاملػػػػػة ، نظػػػػػرّيت اكتسػػػػػاب اللغػػػػػة الثانيػػػػػة وتطبيقاهتػػػػػا الرتبويػػػػػة ،الشػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػة الدوليػػػػػة  موسػػػػػى ٖ
 .ٕٓػ موقع صوت العربية ، ص  (Intranet)للمعلومات. 
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)مبػػدأ التكػػرار مبػػدأ . ف اٛنديػػدةاقػػو اجهػػة اٞنو ف الفهػػم مهػػارًة آليػػة ال تسػػاعد صػػاحبها علػػى مو أصػػبح مػػن د
 .  كيٌن(و ف ىنا للفهم ٕنيزه عن السلو لكن إشارة ابن خلدو كي و سل

ىػػي البيئػػة الطبيعيػػة أي االخػػتالط أبصػػحاب تلػػك ، العامػػل الثػػا٘ب: البيئػػة الصػػاٜنة لػػتعلم لغػػة مػػا -
بلسػػاف و  ،ف ىنػا يتحػػدث بلسػاف اٞنػػذىب الطبيعػيو كػأف ابػػن خلػدو ) .اللغػة الفصػيحة حػػك يسػتقيم اللسػػاف

ليػػػػو و ىايػػػػدي دو أصػػػػحاب اٞنػػػػذىب االتصػػػػإب ُب تعلػػػػيم اللغػػػػة الػػػػذي يعػػػػرب عنػػػػو رأي كػػػػل مػػػػن مارينػػػػا بػػػػرت 
(Marina Burt and Heidy Dulay,1977 اللتػٌن تػرّيف أف البيئػة االجتماعيػة الػيت يعػيش فيهػا الطفػل )
ف تركيػز اٞنػتكلم و إضافية حينما يكف ذات أ٨نية و إف البيئة الطبيعية للغة تك" ٍر مهمٍّ ُب تعلم اللغة:و ـ بدو تق

كػػذلك و ، ف اادثػػة طبيعيػػةو ففػػي اٜنػػديث بػػٌن شخصػػٌن تكػػ .ي ال علػػى اللغػػة نفسػػهاو اصػػل اللغػػو علػػى الت
مػػػػػات و ف بتبػػػػػادؿ اٞنعلو إف اٞنشػػػػػاركٌن ُب تبػػػػػادؿ اٜنػػػػػديث يهتمػػػػػ .ينسػػػػػاب تبػػػػػادؿ األلفػػػػػاظ بشػػػػػكل طبيعػػػػػي

لبنػػاء اٛنمػػل إدراؾ أو عػػي و ف و ث ذلػػك علميػػاً د٪نػػدو ، ف أبنيػػة اللغػػةو قػػت نفسػػو يسػػتعملو ُب الو ، األفكػػارو 
 .  "ٔاهنو  يستعمليتال

ف أخػػػػذ اللغػػػػة و لػػػػذلك اشػػػػرتط ابػػػػن خلػػػػد، العامػػػػل الثالػػػػث: االخػػػػتالط ابألعػػػػاجم يفسػػػػد اللغػػػػة -
)يعتػػرب ىػػذا الػػرأي  .كػػاف يقصػػد العػػرب الفصػػحاءو  ،االخػػتالط أبىػػل اللغػػةو ي و ابالعتمػػاد علػػى الػػرتاث اللغػػ

تعلػم اللغػة  -يعتػرب تعلػم اللغػة ُب ىػذه اٜنػاؿ تعلػم لغػة اثنيػة و ، ـو ة الػيت يعتػد هبػا اليػيػة اٞنهمػو الرتب راءمن اآل
إف كػػاف مقصػػد ابػػن و ، طوو لكػػٍل شػػر و  -لغػػة أجنبيػػة  -عػػن تعلمهػػا ُب غػػًن بيئتهػػا  ىػػو ٫نتلػػفو  -ُب بيئتهػػا 

 .  ٜنضر(حيث كاف يبعث ابٞنتعلمٌن إٔب البادية بزعم فساد لغة أىل ا، ف ٬نضي إٔب أكثر من ذلكو خلد

ٍب أتٌب مرحلػة االعتمػاد علػى مػا ، االقتباس ُب بداّيت تعلم اللغػةو ب التقليد و جو العامل الرابع:  -
كية الػػيت تعتمػػد مبػػدأي و )قػػارف ذلػػك مػع مبػػادئ اٞندرسػػة السػل .اقػف جديػػدةو اسػػتعمالو ُب مو حفظػػو و عػاه و 

ط اٞنثػػػًن الشػػػرطي ابٞنثػػػػًن حيػػػث يػػػرتب، ث الػػػػتعلم الشػػػرطيو ر مهػػػم ُب حػػػدو اٜنفػػػظ "التكػػػرار لػػػو دو التكػػػرار 
                                                           

 .ٛٔحتاملة، اٞنرجع السابق، ص  ى رشيدموس -ٔ
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بػػػين عليػػػو ُب اجملػػػاؿ التطبيقػػػي مػػػا يسػػػمى  التكػػػرارأو إف ااكػػػاة  .ينػػػتج عػػػن ذلػػػك االسػػػتجابةو  ،الطبيعػػػي
   .("ٔكاف اٟندؼ منها تعليم اللغةو  Pattern Drills"" بتمارين األ٧ناط

 طرائ  تعليم اللغة العربية يف الرتاث اإلسالمي

ٞندرسػػة فكريػػة ، مبػػادئ نظريػػةو بنيػػت علػػى أسػػس و قػػة معينػػة قامػػت جػػد طريو ال ٬نكننػػا الػػزعم أبنػػو ت
تبػػػٌن ُب تو  ،تتضػػػح معاٞنهػػػا ،ارثػػػةو د مػػػذاىب عربيػػػة متو جػػػو لكػػػن ٬نكػػػن الػػػزعم بو  ،احػػػدةو إسػػػالمية  أوعربيػػػة 

الػػػػيت انتشػػػػرت ُب العػػػػآب ، تعلػػػػيم العربيػػػػةو ف آٓنفػػػػيظ القػػػػر خػػػػالوي و ُب كتاتيػػػػب  ،طرائػػػػق تعلػػػػيم اللغػػػػة العربيػػػػة
رد دراسػة ألسػامة بػن و تػو  .دافو الس :منهاو  ،بالد إفريقياو  ،بالد اٞنغرب العريبو ُب مصر  ِناصةو اإلسالمي 
يصػػف طريقػػة  -تعلػػيم القػػرآفو اٞنتخصػػص ُب شػػرح و  ،عػػآب العربيػػة وىػػو  – أف عبػػد هللا الطيػػب ٕدمحم طػػاىر

ٍبّ  ،ؼو يلقػن اٜنػر  أوالً فتلميػذ القػرآف  ...: "النحػو اآلٌبا صػغاراً علػى و تعليم القرآف ألبناء جيلو حينما كػان
، ٍبّ يكتب ذلك على الرمػل مػع التلقػٌن ،...(اإليقاع اٛنماعي )و اع الرتٖب و ُب أن، القصًنةو يلة و حركاهتا الط

ات اٞنتبعػة و تشػًن إٔب اٝنطػ ُٖنسػب اٞنصػدر فػإف دراسػة ٞنهػدي سػاٌبو الكتابػة بعػد ذلػك" و ر اإلمالء و ٍبّ ط
ين و ٍب إرشػػاد الدارسػػٌن لكيفيػػة تكػػ ،بتحفػػيظ األَنديػػة اٟنجائيػػةالػػيت تبػػدأ و  ،ُب تعلػػيم القػػرآف بػػبالد السػػنغاؿ

ر القصػػػػار و ؼ لتحفظػػػػيهم السػػػػو مرحلػػػػة تتصػػػػل ّنخػػػػارج اٜنػػػػر و ، ٗنػػػػل مفيػػػػدة عػػػػن طريػػػػق التمػػػػارين اٞنتكػػػػررة
، دافو ريب بشػػرقي السػػو ٨نشػػكالوي اٞنصػػدر مشػػابو ٝنطػػة تعلػػيم القػػرآف الكػػرٙب ِنػػوىػػو ُنسػػب ، اؿو الطػػو 
 ريب على النسق التإب: و ٨نشكالوي تتمرحل خطة التعليم ِنو 

                                                           

 .ٓٔاٞنرجع نفسو، ص -ٔ
 ،العصر العباسي ٧نوذجاً  -أسامة بن دمحم طاىر سحاري، طرائق تعليم اللغة العربية للناطقٌن بغًنىا قد٬نًا  - ٕ

 .ٕٚٓٓ، ُنث لنيل درجة اٞناجستًن ُب تعليم اللغة العربية، معهد اٝنرطـو الدوٕب
ٌب، دارات ٓنفيظ القرآف الكرٙب ُب السنغاؿ، ٠نلة دراسات إفريقية )أغسطس اٞنرجع نفسو، عن مهدي سا -ٖ

 .ٖٔ، صٚالعدد ـ،ٜٜٓٔ
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ٍبّ يبػدأ ، يسػتمع التلميػذ ٍبّ يػردد .ٍب ينطق اسم اٜنرؼ، يبدأ اٞنعلم بكتابة اٜنرؼ على األرض -ٔ
 .  ؼ ٗنيعهاو حك ٪نفظ اٜنر  ،ىكذاو برسم اٜنرؼ مقلداّ معلمو 

 ،...أبتػػثج/ حخػػد/ -ؼ ببعضػػها ىجائيػػاً و صػػل اٜنػػر و ُب ىػػذه اٞنرحلػػة يتػػدرب الػػدارس علػػى  -ٕ
 . جهات االقرتافوو  ،ما اليصح اقرتانو منهاو ناً ما يصح اقرتانو بيِّ مت

 . قراءهتاو كتابتها و ٩نري بعد ذلك تعلم اٜنركات القصًنة  -ٖ

أبلػف اٞنػّد  انً و ت الباء مقر و يبدأ الدارس بصو  ،قراءهتاو ؼ اٞند و أتٌب بعد ذلك مرحلة كتابة حر  -ٗ
  .الواوٍبّ الياء ٍبّ 

 . وؼ اٞنّد: اب/يب/بو ٍبّ مرحلة كتابة حر  -٘

 .  ضمتاف-، ٌب كسراتف  -ٍب ، -فتحتاف  -ين: ابً و مرحلة كتابة التن -ٙ

 ،قاً هبمػزةٍ و انً مسػبو منػو يكتػب اٞنعلػم اٜنػرؼ مشػّدداً و ، ينو ابً ابلتنػو مرحلة اٜنرؼ اٞنشّدد مصػح -ٚ
 .  أبّّ شد ضمتاف، ف أاّبً شد فتحتافو من خلفو يردد الدارسو 

هبػم  يٍبّ يرتقػ ،( )قػل(ػي اٞنعلم على الدارسٌن بعػض الكلمػات: مثاؿ:)آىػمرحلة الرتاكيب: ٬نل -ٛ
ٍبّ اٞنركبػة  ،سػطةو ٍبّ اٞنت ،ٍبّ إٔب اٛنمػل القصػًنة ،اٝنماسػيو ٍب إٔب الرابعي  ،إٔب كلمات أكرب )كاف( )طاؿ(

ء إٔب علػى ذلػك سػارت مبػادئ الطريقػة اٛنزئيػة مػن اٛنػز و  .معتمػداً ُب ذلػك علػى ألفػاظ القػرآف ،يلةو الط أو
 .  الكل

يتلقاىػا مباشػرًة مػن معلمػو   وىػو ، رة الفآنةو بكتابة س أوالً يبدأ الدارس و ح: و مرحلة الكتابة على الل
يستمر علػى ىػذا النسػق حػك حفػظ و  ،التسميعو ٍبّ اٜنفظ ، ٍب أتٌب مرحلة تصحيح األخطاء، كلمة كلمةً 
 .  رة البقرةو س
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ىػػػذه و ، اف ٢نتلفػػػةو حػػػو أبلػػػو ّنرحلػػػة زيػػػن ل كلمػػػا مػػػرّ و  -اضػػػع و م -٬نػػػّر الػػػدارس ِنمػػػس مراحػػػل  -ٜ
مػن  ،اثنيػة –رة حفػظ كاملػة و د -لتبػدأ ختمػة ، )يس(و ،)قد ٚنع(و ،)تبارؾ(و ،)ٓب يكن( :ىي ،اضعو اٞن

يكػػػػـر اٜنػػػافظ تكر٬نػػػػاً يليػػػق بعظمػػػػة و  ،رة جديػػػدةو حػػػٌن ينتهػػػػي مػػػن ذلػػػػك تبػػػدأ دو لػػػدف البقػػػرة إٔب النػػػػاس, 
 . ٔاٞنناسبة

 ٕنثػػػػيالً وىػػػػو ٬نثػػػػل  ،اٞنغػػػػربو مصػػػػر و داف و بػػػػالد السػػػػُب  اؿ منتشػػػػراً ـ أف نظػػػػاـ الكتاتيػػػػب مػػػػاز و معلػػػػو 
منػاىج تعلػيم اللغػػة و صػٍف لطرائػق و رد مػن و النػػاظر ٞنػا و  ،اإلسػالمي ُب ىػذا الشػأفو الػرتاث العػريب ، حقيقيػاً 

طريقػػة تعلػػيم  مػػا تػػزاؿو ، النفسػػية فيهػػاو يػػة و يالحػػظ ٕنكينػػاً لألسػػس الرتب، سػػالفة الػػذكر الويالعربيػػة ُب اٝنػػ
ف و لكػن ذلػك يكػو  ،نفعاً اآلف ُب قاعات الػدرسأتثًن أو األكثر  نحو ىيت اللغة العربية على ىذا الاو أص

رة األخػذ ابلدراسػات التقابليػة و مػن ضػر ، ية اٜنديثةو اليت جاءت هبا الدراسات اللغ ٞنستجداتمع األخذ اب
ات الغائبػػة ُب اللغػػة و عػػالج مشػػكالت األصػػو  ،ات اللغػػة اٟنػػدؼو مقارنتهػػا أبصػػو ات اللغػػة األـ و تبػػٌن أصػػو 

ات اللغػػة و العمػػل ّنبػػدأ الثنائيػػات الصػػغرى ُب عمليػػة تعلػػيم أصػػو ، اتو ٢نػػارج األصػػو دراسػػة صػػفات و ، األـ
 .  اٟندؼ

 وظائف اللغة
ر الػػذي تؤديػػو ُب حيػػاة و أنػػو ال ٬نكػػن فهمهػػا إال مػػن خػػالؿ الػػدو  ،ابعتبػػار أف اللغػػة كػػائن اجتمػػاعي

اضػػعية رمزيػػة ذات مرجعيػػة ثقافيػػة تػػرتبط َنماعػػة و أهنػػا تو ، احػػدةو ليػػة او حيػػاة اٛنماعػػة اللغو  ،اإلنسػػاف الفػػرد
فػػق و  -سػػالفة الػػذكر  -ماهتػػا و ٥نػػن نتعلمهػػا أف ٥نػػيط بقػػدر مػػن مقو كػػاف لزامػػأ علينػػا ،  ف األخػػرىو يػػة دو لغ

يعػرب عػن ذلػك و ، مػن جهػد ُب سػبيل تعلمهػا هحك نستطيع أف نصل ألىدافنا اٞنقابلة ٞنػا قػدمنا -حاجتنا 

                                                           

ُنث لنيل درجة اٞناجستًن ٨نشكوريب،  ي٘ند اببكر الصاُب، تعليم القرآف الكرٙب واللغة العربية ِنالو أ سيد - ٔ
 . ٖٙ - ٓٙ، ص ـٖٜٜٔ،  ُب تعليم اللغة العربية، معهد اٝنرطـو الدوٕب
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إذا أردان أف نػػدرس و ، اجػػب أف نػػدرس اللغػػةو فال، النتػػاج الفكػػريو إذا أردان أف نػػدرس الفكػػر  ؿ أبنػػو: "و القػػ
 .ٔاللغة فعلينا أف ندرس عملها ُب اجملتمع

ُب اٜنػػد األدٗب ٩نػػب و فإننػػا ، ف إال مػػن خػػالؿ لغتػػوو االتصػػاؿ بػػو ال يكػػو  ،ف التعامػػل مػػع ٠نتمػػع مػػاإ
لعػل بعػدىا االجتمػاعي و ، اٞنعاصػرو الثقاُب اٜنػي و جتماعي بعدىا االو تراكيبها و اهتا و علينا التعرؼ على أص

ظيفػػػة اٞنرجعيػػػة ُنسػػػب تصػػػنيف و الو ظيفػػػة الندائيػػػة و الو ظيفػػػة االنفعاليػػػة و ال :ظائفهػػػا اٞنتمثلػػػة ُبو يكمػػػن ُب 
 :النحو التإبظائف إبيرادىا على و ُب تفصيل ىذه ال ٕسع ىاليدايو يتو  ،ىلر(و )ب

o اليت ٔنتصر ُب عبارة "أان أريد"و اجات سيلية(:إلشباع اٜنو ظيفة النفعية )الو ال  . 
o ال تفعػػل  و  ،افعػػل كػػذا -ؾ اآلخػػرين و مػػن خالٟنػػا يػػتحكم الفػػرد ُب سػػلو ظيفػػة التنظيميػػة: و ال

 .  كذا
o أنتو لغة أان  -اصل االجتماعي و التو ىي لغة اٜنراؾ و ظيفة التفاعلية: و ال  . 
o تقػػػدٙب و الكيػػػاف و ة يػػػو إثبػػػات اٟنو اٞنشػػػاعر و ظيفػػػة التعبػػػًن عػػػن الػػػرؤى و ظيفػػػة الشخصػػػية: و ال

 .  األفكار
o ظيفتها استكشاؼ البيئةو  :ميةااالستفه ظيفة االستكشافيةو ال . 
o فو الفنو ظيفة التخيلية: لغة اآلداب و ال . 
o ؾو السػػػػػلأو لتعػػػػػديل  ،اٝنػػػػػرب :مػػػػػةو تسػػػػػتخدـ لنقػػػػػل اٞنعلو ظيفػػػػػة اإلخباريػػػػػة )اإلعالمية(:و ال: 

 . يحو الرت أو  ،لغة اإلعالف :أو للتأثًن ،اإلرشاد
o دات ُب العآب اٝنارجيو جو الرمزية: لغة اإلشارة إٔب اٞن ظيفةو ال  . 
كمػػا   ،تسػػتعمل فيهػػا اللغػػةو اقػػف الػػيت تقػػاؿ و ُنسػػب ىػػذا التصػػنيف فإننػػا ٥نتػػاج إٔب معرفػػة ابٞنو إذاً 

كيػػد أـ و اإلخبػػار أـ االسػتفهاـ أـ الت وىػل ىػ -اقػػف مػن اللغػة نفسػػها و ٥نتػاج إٔب معرفػة مػػا يناسػب ىػذه اٞن
                                                           

 .ٖٔعاطف مدكور، علم اللغة بٌن الرتاث واٞنعاصرة، القاىرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص - ٔ
،  ٜٜٓٔ( السػنة ٘ٗٔالعػدد ) سلسػلة عػآب اٞنعرفػة، ٗنعة سيد يوسػف، سػيكولوجية اللغػة واٞنػرض العقلػي، - ٕ
 .ٕٕص
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ؿ الػنفس و حػديث حػ وىػل ىػو ، اإلخبار عن اٞناضي أـ عػن اٜناضػر أـ عػن اٞنسػتقبل من ٍب ىلو  -النفي 
ىػل و ، ىػل ىػذا اٞنتحػدث عنػو مػذكر أـ مؤنػثو  ،-أنػت  -ٜناضػر اأو  ،-وى -غائب الأـ عن  ،-أان  -
ذاؾ مػػػا ىػػػي و قبػػػل ىػػذا و  ،-ٗنػػػع  -ـ و أـ أهنمػػػا اثنػػػاف ال اثلػػث ٟنمػػػا أـ أهنػػػم قػػ -مفػػرد  -احػػػد و فػػػرد  وىػػ

 . ذاؾأو قف و يت تناسب ىذا اٞناأللفاظ ال

طبيعػػػػة و الرتاكيػػػػب و ات و ى األصػػػػو اسػػػػتيعاب متػػػػدرج علػػػػى مسػػػػت وعلػػػػى اعتبػػػػار أف تعلػػػػم اللغػػػػة ىػػػػو 
بػة السػتخداـ اللغػة؟ و ظيفػة اٞنطلو الأو قػف و ف قػدرتنا علػى اإلنتػاج مقابلػة للمو كيف تكو فمك ، االستخداـ

الثانيػػػة أنػػػو ينبغػػػي علينػػػا ُب و ت األجنبيػػػة ف ّنجػػػاالت تعلػػػيم اللغػػػاو لإلجابػػػة عػػػن ىػػػذا السػػػؤاؿ يػػػرى اٞنختصػػػ
فتدريبػو  :أمػا الثانيػة، ف بتقػدٙب األداةو تكػ ،األؤبالعمليػة  :أف نعػىن بعمليتػٌن - مثالً ، تدريسنا ٞنهارة التعبًن

 ات التالية:و فق اٝنطو أف نتدرج ُب تعليم الدارس ابلتدرج و ، على استعماٟنا

o  ٞنناسبةالرتاكيب او يده ّنا ٪نتاج من اٞنفردات و تز  . 
o  ّيً و استخداـ بعض التعبًنات الصحيحة لغو تنمية قدرتو على فهم  . 
o  بةو األجو استخداـ بعض صيغ األسئلة و تنمية قدرتو على فهم  . 
o احدو ع و ضو عيو ُب ٗنل قصًنة ليست ُب مو تنمية قدرتو على التعبًن بن  . 
o ي اٞنتناميو لو اللغو تنمية قدرتو على استخداـ ١نص  . 
o الدقة ُب التعبًنو ية اليت تستدعي الطالقة و ٜنياقف او إعداده للم  . 
o  د ما تعلموو مشاىداتو بعبارات سليمة صحيحة ُب حدو ٕنكينو من التعبًن عن أفكاره  . 
o مناقشػػػة و ي الػػػيت يتطلبهػػػا اجملتمػػػع مػػػن ١نادثػػػة و اع النشػػػاط اللغػػػو ٕنكينػػػو مػػػن القيػػػاـ َنميػػػع أنػػػ

   .إلقاء خطبو تقارير و كتابة رسائل و 
فػإف  ،مػن ٍب تعلػم اللغػة الثانيػةو  ،الثػرة ُب ٠نػاؿ اكتسػاب اللغػة األـو تجارب اٞنختلفػة ال استناداً إٔب 

يػػة و صػفو أساسػاً ٟنػػذه الدراسػة: "إٔب أي مػدى ٬نكػن اإلفػادة مػن األسػس اللغو السػؤاؿ الػذي يطػرح نفسػو ب
عنػد تعلػػيم اللغػػة  ،اقػػع تطبيقػي سػػليمو يػػة اٞنختلفػػة ٝنلػق و الرتبو النفسػية و يػػة و يػػة للمػدارس اللغو الرتبو النفسػية و 
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بشػػػػقيها  -مػػػػع األخػػػػذ بتػػػػدريس مهػػػػارة التعبػػػػًن  ،ـو جػػػػو العمػػػػو أجنبيػػػػة علػػػػى أو صػػػػفها لغػػػػًة اثنيػػػػة و العربيػػػػة ب
   ؟اإلنتاجي للتعلمو ابعتبارىا ٕنثل اٛنانب التطبيقي و ، لذلك ذجاً و صفها ٧نو ب -ؽ و اٞننطو ب و اٞنكت

تية و السػػػػيطرة علػػػػى األ٧نػػػػاط الصػػػػاعيػػػػة الكتسػػػػاب و عمليػػػػة ذىنيػػػػة  و"إف تعلػػػػم اللغػػػػة العربيػػػػة إ٧نػػػػا ىػػػػ
فػػتعلم اللغػػة يسػػتند  .ى معرفيػػاً و صػػفها ١نتػػو ب ،ٓنليلهػػاو مػػن خػػالؿ دراسػػة ىػػذه األ٧نػػاط ، اٞنعجميػػةو يػػة و النحو 

 . ٔثوو شرط ٜندو ي و فالكفاية اٞنعرفية سابقة على األداء اللغ ،اعي لنظاـ اللغة كشرط إلتقاهناو إٔب الفهم ال

لػػػػة و الدرجػػػػة اٞنقب غو لبلػػػػ -الكفايػػػػة  -انت اللغػػػػة و علػػػػى مكػػػػ ب السػػػػيطرةو جػػػػو إذاً فهنػػػػاؾ اشػػػػرتاط ب
ْنارهبػػػػا و ىداهتا امشػػػػ -التعبػػػػًن عػػػػن الػػػػنفس و اصػػػػل مػػػػع أفػػػػراد ٠نتمعهػػػػا و للت -ي و األداء اللغػػػػ - اجتماعيػػػػاً 

 .  - ٟناو ميو اْناىاهتا و اقفها و مو 

 ف لرسػػػػػالةو أف االسػػػػػتيعاب يكػػػػػو  ،مػػػػػن ٍبّ إنتػػػػػاجو  ،اسػػػػػتيعاب وي ىػػػػػو اصػػػػػل اللغػػػػػو ابعتبػػػػػار أف التو  
اضع عليو أىػل و سيلتهما ىي ما تو أف و ، ابً و مكتأو قاً و ف منطو أف اإلنتاج إما أف يكو ، بةو مكتأو عة و مسم

أف عمليػيت و ، الرتاكيػبو اٞنفػردات و انٌن ٓنكم استخداـ اللغة اٞنعنية من حيث السػياؽ و قو اللغة من مفاىيم 
تعبػًن عػن الػذات  وىػ :أف التعبػًنو ، لػقٍ متو بػٌن مرسػل  ج مػاو االسػتيعاب قائمتػاف علػى التعبػًن اٞنػزدو اإلنتػاج 

 ،ؿو اٞنيػػو افع و تتعلػػق ابلػػد -تسػػبقو  - وجدانيػػةو عقليػػة  -أف ٖنػػة عمليػػات داخليػػة و ، حاجاهتػػاو عػػن الػػنفس و 
 اإلنتاجيػة -ابعتبار أف القدرة التعبًنيػة و ، فيو إ٩ناابً و تؤثر سلباً  -طبيعة االستجاابت و بطبيعة االْناىات و 

يػػػة و رة الكفايػػػة اللغو صػػػ -٬نيػػػة و خارطتهػػػا التقو ىػػػي ١نصػػػلة العمليػػػة االسػػػتيعابية  بو اٞنكتػػػو ؽ و بشػػػقيها اٞننطػػػ
 ـ الذي يقسم مهارات اللغة إٔب قسمٌن: و فق اٞنفهو  -اٞنعرفية 

 

                                                           

ية السعودية، مكة اٞنكرمة، جامعة أـ اٞنرجع ُب تعليم اللغة العربية، اٞنملكة العربأ٘ند طعيمة، رشدي  - ٔ
 .ٜٜٖص ،القرى، اٛنزء األوؿ
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  القراءةو االستماع  -مهارات استيعابية  . 

  اٜنديثو الكتابة  -مهارات إنتاجية  . 

معقػػداتف تسػػبقهما إجػػراءات داخليػػة غػػًن ي عمليتػػاف و االسػػتيعاب اللغػػو ابعتبػػار أف عمليػػيت الفهػػم و 
اللغػػػة الثانيػػػة و  ،تعلػػػم اللغػػػات بصػػػفة عامػػػةو خضػػػعت عمليػػػة اكتسػػػاب ، الوجػػػدافو مكاهنػػػا العقػػػل ، رةو منظػػػ

بػرز االْنػاه النفسػي ُب تعلػيم اللغػة ُب اجملتمعػات و  ،الىتمػاـ علمػاء الػنفس الغػربيٌن اػدثٌن ،بصفة خاصػة
ره ُب و ُنيػػث يػػؤدي كػػل مػػنهم د ،د علمػػاء الػػنفسو لغػػة مػػع جهػػد علمػػاء الو بػػذلك تضػػافرت جهػػو ، الغربيػػة

مػػػا يعػػػرب عنػػػو بعػػػض اٞنختصػػػٌن  وىػػػو ، تعمػػػل علػػػى تيسػػػًن ىػػػذه العمليػػػة ،فعالػػػةو سػػػبيل إخػػػراج نظريػػػة قػػػادرة 
علػػػػػػػػم اللغػػػػػػػػة و ، (Psychologyيعػػػػػػػػد االىتمػػػػػػػػاـ ابللغػػػػػػػػة ظػػػػػػػػاىرة مشػػػػػػػػرتكة بػػػػػػػػٌن علػػػػػػػػم الػػػػػػػػنفس )"ٟنم: و بقػػػػػػػػ
(Linguistics) ، و الػػػنفس اللغػػػ لػػػذلك ظهػػػر مػػػا يسػػػمى علػػػمو( يPsycholinguistics)،  ف و ندرسػػػآأكػػػد و
(Anderson, 1995 أف علمػػاء اللغػػة يركػػز ) ف علػػى جػػانبٌن مػػن اللغػػة ٨نػػا: إنتػػاج اللغػػة )وLanguage 

Productiveو ، اتو ( مػػن حيػػث القػػدرة علػػى نطػػق األصػػ( قابليػػة اللغػػةLanguage Regularity  مػػن )
ي فيهػتم ّنعاٛنػة قضػاّي تركيػب و أمػا علػم الػنفس اللغػ .ددةاعػد ١نػو فػق قو ات و حيث القدرة على نطق األصػ

مبػػادئ و ء ذلػػك بػػرزت اْناىػػات اآلف الستصػػحاب نتػػائج و علػػى ضػػو  ،ٔفهمهػػاو رىػػا و تطو اكتسػػاهبا و اللغػػة 
٣نػػا  وىػػو ، لغػػًن النػػاطقٌن هبػػاُب أتسػػيس بػػرامج تعلػػيم اللغػػة العربيػػة  -د الغربيػػة و اٛنهػػ -ي و علػػم الػػنفس اللغػػ

لغػػًن  اللغػػة العربيػػة ٥نػػن نعػػاِب قضػػاّي تعلػػيمو اآلف  الً و "ٓب يعػػد مقبػػ -:د طعيمػػةرشػػدي أ٘نػػؿ و يعػػرب عنػػو قػػ
حػك ُب أو  ،طػرؽ التػدريسو اٞننػاىج  أف نقتصػر علػى مػا يسػفر عنػو البحػث العلمػي ُب ٠نػاؿ ،الناطقٌن هبا

لػنفس نستضيء أبُنػاث علػم ا لئن كنا قد٬ناً و  ،النفسية متجاىلٌن ٠ناؿ الدراسات ،يةو ٠ناؿ الدراسات اللغ
ج إٔب متابعػة حركػة البحػث و ـ أحػو فإننػا اليػ، ؽ دقيقػةو مػا بينهمػا مػن فػر  علػم اللغػة النفسػي علػىأو ي و اللغ

األجنبيػة  منػذ أكثػر مػن ربػع قػرف مػن الزمػاف ألفػت اٝنبػًنة العاٞنيػة ُب تعلػيم اللغػاتو  .اجملػاؿ العلمي ُب ىػذا

                                                           

 .ٔاٞنرجع نفسو، ص  -ٔ
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العػآب ) Wilga Rivers، (The Psychologist and Foreign Language Teaching)) ٛنػا ريفػرزو )
تطبيػق نتائجهػا و  رة االىتمػاـ ابلدراسػات النفسػيةو لفتت األنظار إٔب ضر و  ،تعليم اللغة األجنبية(و النفسا٘ب 

الػػت بعػػده دراسػػات ُب علػػم الػػنفس و تو  ،لقػػد أاثر ىػػذا الكتػػاب مػػا أاثرو  ،ُب ٠نػػاؿ تعلػػيم اللغػػات األجنبيػػة
مػا و ، الْناىػات حديثػة ُب تعلػيم ىػذه اللغػات يعػد مؤشػراً  ٣نػا ،جنبيػةتطبيقاتو ُب تعلػيم اللغػات األو ي و اللغ

 ".ٔ!لغًن الناطقٌن هبا ّننأى عن ىذا كلو إٔب حد كبًن زاؿ ميداف تعليم اللغة العربية

تعلمهػػا علػػى اعتبػػار أف االكتسػػاب يتعلػػق ابللغػػة و ف بػػٌن اكتسػػاب اللغػػة و يفػػرؽ علمػػاء اللغػػة النفسػػي
فره البيئػػػة و تػػػو تسػػػاىم فيػػػو  األوؿعلػػػى اعتبػػػار أف و ، الػػػتعلم يتعلػػػق ابللغػػػة الثانيػػػةأف و  - األؤباللغػػػة  -األـ 
، عو الثا٘ب مصػنو طبيعي  األوؿأف و ، فر الثا٘ب داخل حجرات الدراسةو بينما يت، ية اليت ينشأ فيها الفردو اللغ
ي و اب اللغػػا علػػى دراسػػة طبيعػػة االكتسػػو ف العلمػػاء عملػػو سػػم هبػػا الػػتعلم تكمػػن ُب كػػو لعػػل الصػػناعة الػػيت يو 

ـ بعػػد و ليقػػ، ضػػع األسػػس النظريػة اٞنستخلصػػة مػن نتػػائج دراسػاهتموو ا بصػياغة و مػن ٍب قػػامو ، لػدى األطفػػاؿ
مػػن ٍبّ النظػػر ُب و  ،الثانيػػةو تطبيقهػػا ُب بػػرامج تعلػػيم اللغػػة األجنبيػػة و ف بتبنيهػػا و ذلػػك علمػػاء اللغػػة التطبيقيػػ

جػد كػمّّ ىائػٌل مػن و يو ، األؤبالطفػل اللغػة ع اكتساب و ضو لقد أُجريت كثًن من الدراسات ُب مو  ،نتائجها
مناقشػػػػة و ث و ا خالصػػػػة ٟنػػػػذه البحػػػػو البػػػػاحثٌن أف يضػػػػعو ٣نػػػػا أعطػػػػى الفرصػػػػة للمدرسػػػػٌن  ،ىػػػػذه الدراسػػػػات

يػػػػرى )كمنػػػػز و ، ع اكتسػػػػاب اللغػػػػة الثانيػػػػةو ضػػػػو ؿ مو مقارنتهػػػػا مػػػػع الدراسػػػػات الػػػػيت أُجريػػػػت حػػػػو نتائجهػػػػا 
Cummins, 1984):  قػد أجريػت دراسػات كثػًنة ُب ىػػذا و ، ة الثانيػة كبػًنةاللغػو أف العالقػة بػٌن اللغػة األـ
 كاسػربو أشػار كػل مػن فػارش و ، أتثًنىا ُب تعلم اللغػة الثانيػةور اٞنعرُب ُب اللغة األـ و الصدد بّينت أ٨نية التط

                                                           

جديدة، وتطبيقات الزمة  تعليم العربية لغًن الناطقٌن هبا ُب اجملتمع اٞنعاصر: اْناىات  رشدي أ٘ند طعيمة، -ٔ
 : ، موقػػػػػػػػػػػػػػػػػع اإليسيسػػػػػػػػػػػػػػػػػكو Intranet)الشػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػػػػػػػػػػػػػة الدوليػػػػػػػػػػػػػػػػػة للمعلومػػػػػػػػػػػػػػػػػات )

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Langue_arabe/p18.htm ،7ص. 

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Langue_arabe/p18.htm
http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Langue_arabe/p18.htm
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(Faerch & Kasper إٔب أ٨نيػة اٞنسػا٨نة )أو  ُب تػدريس اللغػة الثانيػة األؤبـ هبػا اللغػة و ية الػيت تقػاألساسػ
   .ٔااستعماٟن

إف بػدأ و ، تعلػم اللغػةو لعل ىذا االىتماـ العلمي اٞنبين علػى البحػث النفسػي ُب ٠نػاالت اكتسػاب و 
فالنػاظر إٔب كتػب ، اىد ما يؤكد السبق العريب اإلسالمي إليوو لكن ىناؾ من الش، أنو إرث غريب ُب مال١نو

أف الػػػرتاث الغػػػريب الػػػذي ٩نػػػد ، عبػػػد القػػػاىر اٛنرجػػػا٘بو ف و الػػػرتاث اإلسػػػالمي خاصػػػة عنػػػد قػػػراءة ابػػػن خلػػػد
ث اػػدثٌن مػػن و الػػذي تؤكػػده ُنػػ األمػػرىػػو و ، ال السػػماتو لػػيس بغريػػب اٞنالمػػح ، نطالعػػو ُب ىػػذا الصػػدد

افػػق و ف نالحػػظ التو ابػػن خلػػد آراءمػػن مطالعػػة و " ؿ:و سػػى رشػػيد حتاملػػة الػػذي يقػػو م :مػػنهمو  ،علمػػاء اللغػػة
يػػػة و الرتبو مطابقتهػػػا لألسػػػس النفسػػػية  مػػػدىو  ،أسػػػس تعليمهػػػاو رىػػػا و دو يػػػة للغػػػة و العجيػػػب بػػػٌن رؤيتػػػو الرتب

فقػػد ، قعػػاً متميػػزاً بػػٌن معظػػم النظػػرّيتو ف ُب اكتسػػاب اللغػػة أتخػػذ مو فنظريػػة ابػػن خلػػد ،النظػػرّيت اٜنديثػػةو 
 ـو نػػو ميللػػر و ، تسػػكي مػػن التفػػاعليٌنو فيجو ، كيٌنو ف مػػن السػػلو اطسػػو ف و جػػو س سػػكنر و رىػػو أتػػى مقػػارابً لب

 . ٕيليو ليدي التحو الت بقية أنصار االْناهو مسكي من العقليٌن و تش

الت عبػد القػاىر و اضػحة ٞنقػو د آاثر و جػو يليػة اٞنعرفيػة و ال ٫نفى على النػاظر ألدبيػات اٞندرسػة التحو 
ملتبسػاً علينػا و غامضػاً  واآلف يبػد األمػرلكػن و ، ٖمسػكيو اد ىػذه اٞندرسػة خاصػة تشو اٛنرجا٘ب فيما تبناه ر 

                                                           

 .٘، صاٞنرجع السابقرشيد حتاملة،  موسى - ٔ

 .ٕٓاٞنرجع نفسو، ص - ٕ
 اٛنامعة اإلسالمية ابٞندينة اٞننورة.ة ٠نل علم اللغة النفسي ُب الرتاث العريب.ـ. ٕٔٔٓ جاسم، جاسم علي. - ٖ
 .ٛٙ٘-ٖٓ٘الصفحات . ٗٗ، السنة ٗ٘ٔلعدد ا
ـ. نظرية التقدير عند النحاة العرب واٞنسلمٌن وأثرىا ُب ٥ناة الغرب اٞنعاصرين تشومسكي ٕٓٔٓ_____.  -

-ٔ. دد األوؿ. الصفحات٠ندد النحو العريب. ٠نلة العلـو العربية واإلنسانية، جامعة القصيم،  اجمللد الثالث، الع
 . ابالشرتاؾ.ٛٔ
ـ. أتثػػًن اٝنليػػل بػػن أ٘نػػد الفراىيػػدي واٛنرجػػا٘ب ُب نظريػػة تشومسػػكي. ٠نلػػة الػػرتاث العػػريب ٜٕٓٓ_____.  -

 .ٕٛ-ٜٙ، السنة التاسعة والعشروف، ص ٙٔٔبدمشق، العدد 
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فر٤نتػو( فأخػذانه مػنهم بفػرٍح با )و ث اإلسػالمي ٍب قػاما بتالبيػب الػرتاو ٥نن نتتبع خطى الغربيٌن الػذين أخػذو 
اقػػػع اٜناجػػػػة و صػػػػياتنا الػػػيت طمسػػػها و ف مراعػػػاة ٝنصو ابعتبػػػػاره فتحػػػاً جديػػػداً د -قمنػػػا برتٗنتػػػو  -منػػػدىٍش 
ؿ و اٞنستبصػػػػرة تقػػػػو لكػػػػن النظػػػػرة اٞنتأنيػػػػة و ، ينقػػػػل مػػػػن ىػػػػذا الػػػػرتاث العػػػػريب اإلسػػػػالمي الكبػػػػًن وىػػػػو  ،الغربيػػػػة
األخػػذ منػػو و  ،صػل إليػػو أسػالفناو الػذي ٬نضػػي إٔب أبعػد ٣نػػا و  ،اث الغػريب اٞنتنػػاميعية التعػػاطي مػع الػػرت و ّنشػر 
 -اثنيػػػة أو  أؤبلغػػة  -ـ بتدريسػػها و ٥نػػػن نقػػو  ،صػػية اللغػػة العربيػػةو ز أف ننسػػػى خصو إذ ال ٩نػػ، وٍ لكػػن بػػرت و 
لػم اللغػات تعو أف نعلم أف النظرية الغربية ُب تعليم و ، أهنا تتميز بسمات خاصة ٩نب أف تؤخذ ُب االعتبارو 

ىػػي  ىػػاو ، بػػل إهنػػا ُب حالػػة حػػراؾ مسػػتمر ُب سػػبيل الكمػػاؿ، اقصػػهاو ىػػي تػػرزأ ُنمػػل نو ال تقػػف متحجػػرة 
بينمػا ٥نػن ال نػزاؿ ٥نمػل ، تبعػد عنهػا عػدة درجػاتو  ،يو ص من تبعات مػدخلها السػمعي الشػفلاآلف تتخ

 . النفسيةو ية و الرتبو ية و مستعصمٌن أبسسو اللغ، رايتو

اإلسػػالمي منػػو  -ي و ث الضػػخم مػػن أدبيػػات علػػم الػػنفس اللغػػو ر و إٔب اٞنػػ ىػػي تنظػػرو ىػػذه الدراسػػة و 
رة األخػذ مػن ىػذا الػرتاث ابلقػدر و أف تنبػو إٔب ضػر  اوؿٓنػ -افػر منػو و غػًن زاعمػة اإلحاطػة بقػدر  -الغريب و 

 :أف تسػػػتعرض اٛنانػػػب اٞنتعلػػػق بكفايتيهػػػا اإلنتػػػاجيتٌنو ، ٚنػػػات اللغػػػة العربيػػػةو الػػػذي يتناسػػػب مػػػع طبيعػػػة 
 . لكتابةاو اٜنديث 

 التفكرو بية و األسل

تتضػػمن عنصػػرين أساسػػيٌن  -قػػة و منطأو بػػة و مكت - أف اللغػػة ٌنبعػػض علمػػاء اللغػػة التطبيقيػػ يػػرى
 ٨نا:

  :دة من عملية االتصاؿو ىي اٞنقصو عنصر الفكرة  . 
 اليت تنقل هبا الفكرة من اٞنرسل إٔب اٞنستقبل ىو الوسيلةو ب: و عنصر األسل  . 
يػػة للتعبػػًن عػػن و ابعتبػػار تعػػدد األسػػاليب اللغ ،خػػريػػز كػػل فػػرد عػػن اآل٬ن ىػػو مػػاب و إذا كػػاف األسػػلو 
 -اٞنػػزاج و اخػػتالؼ الرؤيػػة و  ،ف الثقػػاُبو اخػػتالؼ اٞنكػػو  ،يػػةو ابخػػتالؼ مقػػدار الكفايػػة اللغ احػػدةو الفكػػرة ال
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ر( الػػذي و أ٘نػػد مػػدك يتعػػرب عػػن ذلػػك فيمػا تلمسػػو )علػػاٛنرجػػا٘ب فػػإف رؤيػػة عبػػد القػاىر  ،-اػدد النفسػػي 
 األوؿو ، ٌبو ى لفظػػي صػػو مسػػتو ، ى فكػػري نفسػػيو يٌن: مسػػتو مسػػت وف الػػنَّْظم عنػػد عبػػد القػػاىر ذ"إ :ؿو يقػػ
بػػٌن و  -ليػػاً و ابعتبارىػػا فنػػاً ق -يػػربط بػػٌن البالغػػة  وفهػػ .لػػيس العكػػسو ، يؤلفػػوو الػػذي يسػػتدعي الثػػا٘ب  وىػػ
ب اٞنػػادة الػػذي يهػػ ويػػرى أف الفنػػاف ىػػو  .الػػنقشو ير و التصػػو النحػػت و مثػػل الرسػػم ، ف اٛنميلػػة األخػػرىو الفنػػ
احػد منهمػا مػن ىػذه اٞنػادة ٕنثػاالً رائػع و فيشػكل ، اثنػاف قطعػة مػن اٜنجػر تنػاوؿفقػد ي، داً جديػداً و جو اٝناـ 
ال  ىاً و مشػ ُب حػٌن يصػنع منهػا اآلخػر مسػخاً ، فيػو الفنػافأودعهػا يكاد ينطػق ابٞنعػا٘ب الػيت ، اٛنماؿو الدقة 

كػذلك اٜنػاؿ و  .احػدةو هنمػا ُب األصػل مػن مػادة رتٌن مػع أو ىنا ْند الفارؽ كبػًناً بػٌن الصػو  .يعرب عن شيء
  .ٔؿ النَّْظمو ىو اليت ىي ١نصو جوو  وخيهما معا٘ب النحو الشاعر اآلخر ُب تو بٌن الشاعر 

ُب حسػػػػباف الباحػػػػث أف اٞنػػػػادة اٝنػػػػاـ الػػػػيت يشػػػػكل منهػػػػا الفنػػػػاف قطعتػػػػو الفنيػػػػة يقابلهػػػػا ُب ٠نػػػػاؿ و 
أف الشػكل اإلبػداعي الػذي ينتجػو الفنػاف يقابػل و  ،ةاٞنعجميػو يػة و النحو تية و ي األ٧ناط الصػو االستخداـ اللغ

أما فيما ٫نػتص ابٛنانػب الفكػري  ،-ب و األسل -ها مستخدـ اللغة يكتبأو رة التعبًنية اليت ينطق هبا و الص
"يتفػػق  ا ُب تفسػػًن العالقػة بينهمػاو إف اختلفػو ، احػدةو ظيفػػة و ف أهنمػا يػؤدّيف و ارتباطػو ابللغػة فػًنى اٞنختصػػو 

، ٨نا عنصر أساسػي ُب اٞنعرفػة اإلنسػانيةو ، التفكًن ٨نا مركز األنشطة اإلنسانيةو ف اللغة معظم الناس على أ
ؿ طبيعػة و قد دارت مناقشات كثًنة حو  ،اصلنا مع اآلخرينو جو تو اللغة تو ، جو نشاطنا ُب العآبو فالتفكًن ي

مسػػػػكي و د تشبينمػػػػا يعتقػػػػ ،كيٌن أهنمػػػػا نفػػػػس الشػػػػيءو فيعتقػػػػد بعػػػػض السػػػػل، التفكػػػػًنو العالقػػػػة بػػػػٌن اللغػػػػة 
(Chomsky)  ُب حػػػٌن يعتقػػػد  ،فػػػالتفكًن يتحػػػدد ابللغػػة ،التفكػػػًن شػػػيئاف ٢نتلفػػافو أف اللغػػة  :ف لػػػوو التػػابعو

اضػحة و التفكػًن قػدرات و يشػًن الػبعض إٔب أف للغػة و  ،أف اللغة ىي اليت تتحػدد ابلتفكػًن (Piaget)بياجيو 
ف أهنمػػا و يػػرى آخػػر و ، لنظػػاـ تكػػاملياحػػد و التفكػػًن أسػػاس و ُب حػػٌن يػػرى الػػبعض اآلخػػر أف اللغػػة ، مسػػتقلة

شػػرحاً لكيفيػػة العمػػل  (Bandura)را و يقػػدـ لنػػا ابنػػدو  ،(Stevenson, 1993, P. 1-2)أنظمػػة تبادليػػة 
                                                           

باعػػػة والنشػػػر والتوزيػػػع، دراسػػػة ُب األسػػػلوب بػػػٌن اٞنعاصػػػرة والػػػرتاث، القػػػاىرة، دار غريػػػب للط ،أ٘نػػػد درويػػػش -ٔ
 . ٕٓٔص  ،ٜٛٛٔ
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أف العديػػد  اللغػػويالنمػػو حيػػث يػػذكر ُب حديثػػو عػػن ، جهػػات النظػػر ىػػذه مػػع صػػغار األطفػػاؿو بػبعض مػػن 
كيفيػة و ، يػتمكن األطفػاؿ مػن تعلػم أٚنػاء األشػياءفبعد أف ، من أشكاؿ التفكًن اإلنسانية ترتكز على اللغة

فإف اللغة ٬نكن أف تػؤثر ُب كيفيػة إحػراز األطفػاؿ ، تعبًنىم عن العالقات بٌن اٞنفاىيم ابستخداـ الكلمات
سػيلة و إ٧نػا أصػبحت و سػيلة اتصػاؿ و على ذلك فاللغة ٓب تعػد فقػط و ، كيفية تركيبهم لألحداثو مات و للمعل

الكلمػػات قػػد ًب تعلمهػػا مػػن و اعػػد الػػيت تػػتحكم ُب العالقػػات بػػٌن األلفػػاظ و لقإف ا .لتشػػكيل ٧نػػط التفكػػًن
ف ُب  و بينمػا ىػم يتحكمػو  ،سة ذات أ٨نيػة عاليػة لػدى األطفػاؿو ُنيث تعرض أحدااثً ملم، خالؿ ااداثت
ىػذا ُب حػد و ، اقعيػةو ر األحػداث الو غػًن معتمػدة علػى ظهػو فإف اللغة تصبح أكثر ْنريػداً ، يةو كفاءهتم اللغ

 .  ٔة اللغة ابعتبارىا أداة للتفكًنو يؤكد على ق ،وذات

   يةو الكفاية النح

ـ علػػػػى و تقػػػػ -ب و ىػػػػي الػػػػيت تشػػػػكل األسػػػػلو  -مػػػػات أساسػػػػية الكتسػػػػاب مهػػػػارة التعبػػػػًنو ىنػػػػاؾ مق
ابعتبارىػػا ركيػػزة مػػن ركػػائز  ،ليهػػاإرة االسػػتناد و الػػيت يػػرى بعػػض اٞنختصػػٌن بعلػػم اللغػػة ضػػر  ،يػػةو الكفايػػة النح
النظػػػاـ  نحػػػو إرسػػػاءٟنم: "إف الغايػػػة مػػػن تػػػدريس الو ُب قػػػ ،ف عنهػػػاو اٜنقيقػػػة الػػػيت يعػػػرب ىػػػي و  ،يو النظػػػاـ اللغػػػ

كػػػاف   كتػػػبأو   قػػػرأأو فػػػإف ٓنػػػدث اٞنػػػتعلم  ،ْننػػػب اللحػػػن ُب الكػػػالـو ، إقامػػػة اللسػػػافو ، ي ُب الػػػذىنو اللغػػػ
قاصػػػراً عػػػن و طػػػاً و مغلمفهومػػػاً ر أف ىنػػػاؾ و يػػػرى مػػػدكو  ."ٕبو ٗنيػػػل األسػػػل، مسػػػتقيم العبػػػارة، اضػػػح اٞنعػػػىنو 
، ر اٛنرجػػا٘بىكمػػا عنػػد عبػػد القػػا  نحػػو ىػػيال فحقيقػػة ،نحػػوال تعلػػيمأو عنػػد تعلػػم اوزه مػػن ْنػػ ال بػػدنحػػو ال
نطػق الكػالـ و ، الكػالـأواخػر  ىػو إعػرابالػذي ، وية ىنا اٞنعػىن الشػائع للنحػو د ابٞنعا٘ب النحو ليس اٞنقصو "

، التػػػأخًنو التقػػػدٙب و ، اٜنػػػذؼو يػػػة مػػػن الػػػذكر و د بقيػػػة القػػػرائن النحو إ٧نػػػا اٞنقصػػػو  .اعػػػد اإلعرابيػػػةو حسػػػب الق

                                                           

، موقػع (Intranet)عند طفل الروضة، الشبكة العنكبوتية الدولية للمعلومػات  لنمو اللغويدمحم الرتتوري، اال  ٔ
 حروؼ.

علي أ٘ند مدكور، النحو العريب ودوره ُب تدريس اللغة العربية وفهم نظامها، الشبكة العنكبوتية الدولية  ٕ
 . ٓٔٔ، موقع صوت العربية ، ص(Intranet)للمعلومات 
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ْنػيء هبػا حيػث ينبغػي و  .ضعهاو فتعرؼ لكل حاؿ م .قوو فر و ه كل ابب و جو فتنظر ُب  .اإلخبارو االبتداء و 
قػد ، أي اسػم، اإلسػمف ،تركيبػوو ضع ُب معناىا اٝناص الذي يالئم اٞنعػا٘ب النفسػية ُب نسػج الكػالـ و تو ، ٟنا

ألنػو يػدؿ ، قد تؤخره مرة رابعػةو ، قد تقدمو مرة اثلثةو ، أخرى مرة الً و قد ْنيء بو مفعو ، مرة ْنيء بو فاعالً 
زيػد : ؿو بػٌن أف تقػ - مػثالً  -ارؽ و فهنػاؾ فػ .تركيبػو ُب كػل حالػةو على معىن نفسي خاص ُب نظم الكػالـ 

بػػٌن  - مػػثالً  -اٛنػػزاء و ه الشػػرط و جػػو ارؽ ُب و ىنػػاؾ فػػو  ...اٞننطلػػق زيػػدو ، زيػػد اٞننطلػػقو ، ينطلػػق زيػػدو ينطلػػق 
ُب و ، ُب اٜنػػاؿ األمػػركػػذلك و  ..،إف ٔنػػرج فػػأان خػػارجو ، إف خرجػػَت خرجػػتُ و ، ٔنػػرج أخػػرج إف: ؿو أف تقػػ
بػل البػد مػن ، يةو اعي للمعا٘ب النحو إذف لكي يتحقق النَّْظم ال يكتفي ابإلدراؾ ال .إْب ...ؿو اٞنفعو الفاعل 

 -د عبػػػد القػػػاىرنسػػػجها عنػػػو فبنػػػاء العبػػػارة ، نسػػػجهاو إدراؾ كيفيػػػة اسػػػتغالؿ ىػػػذه اٞنعػػػا٘ب ُب بنػػػاء العبػػػارة 
فػػػًناد بػػػو اختيػػػار الكلمػػػة اٞنناسػػػبة للمعػػػىن  ،أمػػػا االختيػػػار .الثػػػا٘ب التػػػأليفو االختيػػػار  األوؿيتطلػػػب أمػػػرين: 

ٞنعناىػا  فقػاً و  ،ضػع كػل كلمػة ُب مكاهنػا اٞنناسػب مػن العبػارةو فػًناد بػو  ،أما التػأليف، النفسي لدى األديب
٫نتلػػف  ٠نػػيء اٝنػػرب مقػػدماً و  ،ضػػع اإلخبػػارو ا مضػػعهو ضػػع االبتػػداء ٫نتلػػف عػػن و ضػػع الكلمػػة مو ف، يو النحػػ

ضػػػعو و الفاعػػػل ٫نتلػػػف عػػػن ٠نيئػػػو ُب مو ؿ مقػػػدماً علػػػى الفعػػػل و ٠نػػػيء اٞنفعػػػو  ،ضػػػعو مػػػؤخراً و عػػػن ٠نيئػػػو ُب م
 . ٔتركيبوو فاء الكلمة للمعا٘ب النفسية ُب نسج الكالـ و فالعربة ّندى  ،ىكذاو  ...بعد٨نا

انػػػػب البنػػػػاء و ْنسػػػػد جػػػػانبٌن مػػػػن ج وىػػػػينحػػػػو مسػػػػكي نظريتػػػػو ُب الو ضػػػػع تشو  ـُٜٚ٘ٔب العػػػػاـ 
للجملػػة  تػػداعياهتا فيمػػا يسػػميو ابلبنػػاء العميػػقو ط أساسػػية مػػن اٛنمػػل و ليػػد خيػػو يعػػىن بت :األوؿ ،يو اللغػػ

(deep structure) ، يالت الػػيت ينبغػػي تطبيقهػػا علػػى البنػػاء العميػػق إلنتػػاج عػػدد مػػن و يعػػىن ابلتحػػ :الثػػا٘بو
 ،األداءو األبنيػػة السػػطحية مػػع مصػػطلحي الكفايػػة و ة العميقػػة يتماثػػل مصػػطلحا البنيػػو  ،ٕاألبنيػػة السػػطحية

األداء و ، يػة ىػي القػدرة علػى اسػتخداـ اللغػةو مسػكي بينهمػا علػى اعتبػار أف "الكفايػة اللغو اللذين ٬نيز تشو 
علػى الػربط  -اٞنستمع اٞنثإب  -الكفاية ىي اليت تشًن إٔب قدرة اٞنتكلم و ، التطبيق الفعلي ٟنذه الكفاية وى

                                                           

 .ٗٔٔ، ص اٞنرجع السابقعلى أ٘ند مدكور،  - ٔ
 .٘ٗ، صاٞنرجع السابقٗنعة سيد يوسف،  - ٕ
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رابطػػة أو ذجػاً للكفايػػة اٞنثاليػة الػػيت ٕنػدان بعالقػػة و ٧ن ويعتػرب النحػػو ، اعػد لغتػػوو اٞنعػا٘ب طبقػػاً لقو ات و ألصػػبػٌن ا
د اسػتعداد و جػو القائػل ب ومسػكي ىػو تشو  ،ٔالدالليةو تية و بٌن التمثيالت الصأو ، اٞنعىنو ت و معينة بٌن الص

 (LAD)هػاز اكتسػاب اللغػة يسػميو ج، فطري لدى األطفاؿ الكتساب اللغة من حيث ىي ظاىرة سػالبة

language acquisition device  األداء ٬نيػػز العلمػػاء و علػػى التمييػػز اٜنػػادث بػػٌن جهػػازي الكفػػاءة  بنػػاءً و
 .  الكالـو بٌن اللغة 

 س اخلاصو القام -ي الفردي و ل اللغو اص
، ي للفػػردو ؿ اللغػػو يػػة عنػػد اٜنػػديث عػػن اصػػو يسػػتخدـ بعػػض علمػػاء اللغػػة مصػػطلح الػػذخًنة اللغ

بية النتقػػاء اٞنفػػردة و إف ارتػػبط ابلسػػمات األسػػلو  ،س اٝنػػاصو اسػػتخدامنا ٞنصػػطلح القػػام أيضػػاً قػػد يصػػلح و 
يػة و ذخػًنة لغو ي و ؿ لغػو ٬نكن التفريػق بػٌن مصػطلحي ١نصػو ، الشعراء الكبارو اب التعبًنية األدبية عند الكتَّ 

 ،انتػج االسػتيعاب وف ىػو ي يكػو لغػؿ الو فاصػ، اٞنهػارات اإلنتاجيػةو ّنثلما نفرؽ بػٌن اٞنهػارات االسػتيعابية 
فإننػا ، ٙبو ف لفائػدة التقػو يكػ -ؿ و ١نصػو ذخػًنة  -التفريػق بػٌن اٞنصػطلحٌن  اىذو ، الذخًنة ىي أداة التعبًنو 

د أبىػػداؼ الػػدرس و ٙب ١نػػدو تقػػ وىػػو  ،ؿو ـ اصػػو فإننػػا نقػػ، ٍي مػػاو ـ التغذيػػة الناْنػػة عػػن درس لغػػو عنػػدما نقػػ
 .  ٙب أ لو تق وىو ية و ـ الذخًنة اللغو فإننا نق ،ة السابقةيو ٙب اٝنربة اللغو أما عند تق، كيةو السل

سػيلة و ، معيػار يعتمػده علمػاء الػنفس وي ىػو ؿ اللغو "أف اص :ٕرو منص ٘ندأ يرى عبد اجمليد سيد
الػػيت و  ،ع مػػن القيػػاسو اجػػو ىػػذا النػػو ابت الػػيت تو رداً بعػػض الصػػعو مػػ، سػػائل قيػػاس الػػذكاء عنػػد اإلنسػػافو مػػن 

 د:و جو ية قائالً بو نو من الذخًنة اللغو خداـ الفرد ٞنخز طبيعة استو ب و ترتبط أبسل

 .  مفردات تستخدـ ُب لغة الكالـ -

 . مفردات تستخدـ ُب لغة الكتابة -
                                                           

 .ٜٗاٞنرجع نفسو، ص - ٔ
 .ٕٕٓ، صٕٜٛٔ، ٔ٘ند منصور، علم اللغة النفسي، الرّيض، جامعة اٞنلك سعود، طأ عبد اجمليد سيد - ٕ
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 .  لكنو من النادر أف يستخدمهاو  ،مدركة اٞنعا٘ب لدى الفردو مة و مفردات معل -
جػػاوز ة فيمػػا يتلغػػة الكتابػػو ، الؼ كلمػػةآ ٙ -ٗ٪نػػدد ُنسػػب مصػػادره لغػػة الكػػالـ ُب نطػػاؽ  وىػػو 

فتصػػػدر  ،يتو ف لغػػػة الكػػػالـ ٓنػػػدث عنػػػد اإلنسػػػاف ٓنػػػرراً ُب آليػػػة التصػػػو ذلػػػك لكػػػو ، العشػػػرة آالؼ كلمػػػة
أمػا ُب لغػػة الكتابػة فتػػتم عمليػات عقليػػة أخػػرى ، ال ٓنتػاج إٔب جهػػدو يػػة عنػو مػػن غػًن تكلػػف و اٞنفػردات اللغ

 .  اختيار األلفاظو متأنية منها التذكر 

أمػػا فيمػػا ٫نػػص االكتسػػاب ، الكتابػػةو مهارتيػػو التعبًنيتػػٌن اٜنػػديث و ج ىػػذا فيمػػا ٫نػػص عمليػػة اإلنتػػا 
 ية يتم عرب ثالث طرائق:و فًنى أف التعرؼ على اٞنفردات اللغ، القراءةو الذي تعرب عنو مهارات االستماع و 

 .  ٚناعهاّنجرد  أوع البصر عليها و قو التعرؼ بطريقة آلية على اٞنفردات اٞندركة ّنجرد  -ٔ

 . فةو تذكر على اٞنفردات اٞنألالتعرؼ ابل -ٕ

فػة و علػى مفػردات غػًن مأل -ف مػن بينهػا السػياؽ و امػل أخػرى قػد يكػو حسب ع -التعرؼ  -ٖ
 .  اِع اجتماعيةو رّنا لد -مع العجز عن استخدامها ، ٚناعهاأو ّنجرد قراءهتا 

يػة يردىػا ؽ فردو لكنهػا فػر و ، حػك لغػة القػراءةأو لغػة الكتابػة و اجز بٌن لغة اٜنػديث و يرى حوىو ال 
يتحػػػػدث عمػػػػا يسػػػػمى و  .سػػػػط االجتمػػػػاعيو الو العمػػػػر الػػػػزمين و نسػػػػبة الػػػػذكاء و يػػػػة و ؼ التنشػػػػئة اللغو إٔب ظػػػػر 

إٔب  -قػت و ر الو مػع مػر و نتيجػة النتقػاؿ أثػر التػدريب  -عندما تنتقػل مفػردات لغػة القػراءة ، يو ابٜنراؾ اللغ
 .  التميز بفصاحة اللسافو البياف  يصف ىذه اٞنرحلة ّنرحلة القدرة علىو ، إٔب لغة اٜنديثأو لغة الكتابة 

التعػاطي و ات العربيػة و ف عػدـ القػدرة علػى نطػق األصػو بذكر فصػاحة اللسػاف فػإف علمػاء اللغػة ٬نيػز و 
،  غػًنهو يػة مػابٌن متحػدث هبػا كلغػة أـ و يػة اللغو ىػي ٣نيػزة للهو ابلعجمػة ، ي من خػالؿ تراكيػب خاطئػةو اللغ

حيػػػث تػػػػربز ، يػػػػة النػػػاطق هبػػػػاو ىو ن ٓنديػػػػد خلفيػػػة يػػػػتمكن مػػػ ،مػػػػن خػػػالؿ الدراسػػػػات التقابليػػػةو كمػػػا أهنػػػا 
 علػػىأو ، (ػ= )ىػػ أوت العػػريب )خ( = )ؾ( و كنطػػق الصػػ  ،اتو ى األصػو مسػػت ىػػو علػػىمشػكالت منهػػا مػػا 
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ىػػػػذه اوز الفصػػػػاحة تعػػػػين ْنػػػػو ، )اثنػػػػٌن رجػػػػل( أو( اٟنم: )اٛنامعػػػػة اإلفريقيػػػػو كقػػػػ  ،ى الرتكيػػػػب العػػػػريبو مسػػػػت
٬نكن اعتبار معدؿ الفصػاحة عنػد النػاطقٌن هبػا قياسػاً و ، يةو اٞنشكالت إٔب معدالت عالية من الكفاية اللغ

ابعتبػػػار أهنػػػا نسػػػق مسػػػتقل يتخػػػذه أفػػػراد و  ،ٟنػػػا ابعتبػػػار أهنػػػا أ ػػػل ٔسػػػًن(و سي ـ )دو إٔب معػػػدؿ اللغػػػة ّنفهػػػ
فإذا ما اسػتطاع فػرد مػن ٠نتمػع اللغػة   -الذي ٪نتذى النموذج أي أف اللغة ىي  -اصل و احد للتو اللساف ال

صػػفها لغػػة و أمػػا الفػػرد الػػذي يتعلمهػػا ب، قلنػػا إنػػو فصػػيح، عاديػػة ُب اسػػتخدامو للغتػػو األـكسػػر اٞنعػػدالت ال
ى الفػػػػػردي و اٞنسػػػػػت دي سوسػػػػػًنالػػػػػذي يعػػػػػين عنػػػػػد و اثنيػػػػػة فػػػػػيمكن تقػػػػػدير فصػػػػػاحتو قياسػػػػػاً إٔب )الكػػػػػالـ( 

اقػع اصػطالحي و أهنػا و ، زو الرمػو تنظػيم مػن اإلشػارات  :اللغػة أبهنػا دي سوسػًنيعّرؼ و  .يو لالستخداـ اللغ
هػػو أمػػا الكػػالـ ف، عو د كامػػل ٟنػػا إال بػػٌن اجملمػػو جػػو ال و ، مؤسسػػة اجتماعيػػة قائمػػة بػػٌن األفػػرادو ، مكتسػػب

 :النحو التإبالكالـ على و يتم التمييز بٌن اللغة  دي سوسًنعند و  .فردي يسيطر عليو الفرد دائماً  عمل

أو ثابػػػة عمػػػل ٬نكػػػن اعتبػػػار الكػػػالـ ّنو ، يتحقػػػق نتيجػػػة السػػػتعماٟناو  ،يػػػرتبط الكػػػالـ ابللغػػػة -ٔ
 .  ي ١نددو مظهر لغ

 .  بينما الكالـ عمل فردي متغًن، اقع اجتماعي اثبتو اللغة  -ٕ

 عمػػػل إرادي وبينمػػػا الكػػػالـ ىػػػ -يعقػػػل ابالكتسػػػاب  -اللغػػػة ىػػػي نتػػػاج يرثػػػو الفػػػرد تقريبػػػاً  -ٖ
 .  ـ بو الفردو يتسم ابلذكاء يق

ال و ، ردذ الفػػػػو فهػػػي تكمػػػػن خػػػارج نفػػػػ -اللغػػػة ىػػػػي اٛنػػػزء االجتمػػػػاعي مػػػن عمليػػػػة الكػػػػالـ  -ٗ
 .  ابلتإب ٬نكن أف تدرس مستقلة عنوو ، يستطيع أف يعدٟنا

فػػإف اآلليػػات الالزمػػة لتفسػػًن اٛنمػػل ، الكػػالـ ظػػاىرة فرديػػةو ّنػػا أف اللغػػة ظػػاىرة اجتماعيػػة  -٘
 .  يو متماثلة لدى كل األعضاء ُب اجملتمع اللغ

 .   الكالـابلتإب فإف كل األنشطة اٞنرتبطة ابللغة تنتمي إٔبو ، سلبيةأو اللغة كامنة  -ٙ
                                                           

 .ٕ٘، صاٞنرجع السابقة اللغة واٞنرض النفسي، ٗنعة سيد يوسف، سيكولوجي - ٔ
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ىػػل ، الثانيػةأو مػا الػذي نعلمػو ٞنػتعلم اللغػة األجنبيػة ، يبقػى السػؤاؿ الػذي يطػرح نفسػو بشػدة ىنػاو 
   ؟اللغة أـ الكالـ وى

أي ، ف أف نػػدرس اللغػػة ال أف نػػدرس عنهػػاو اإلجابػػة جػػاءت عنػػد علمػػاء اللغػػة التطبيقيػػٌن الػػذين يػػر 
 - دي سوسػًنـ و فػق مفهػو اٞنستخدـ أو انب اٞننشط الكالـ ابعتباره اٛن -أف يتم تدريس الكالـ ال اللغة 

اقػػف و ارتباطهػػا ابٞنو ظيفيػػة اللغػػة و ـ و مػػن ىنػػا جػػاء اٜنػػديث عػػن مفهػػو ، خاصػػة ُب اٞنراحػػل الػػدنيا مػػن الػػتعلم
الثانيػػة أو اقػػف تعلػػيم اللغػػة األجنبيػػة و ظيفيػػة ُب بنػػاء مو رة الرتكيػػز علػػى ىػػذه الو ضػػر و ، االجتماعيػػةو اٜنياتيػػة 

  .ية لدى دارسيهاو اللغلرفع معدؿ الكفاية 

 يةو الكفاية اللغو  اللغويالنمو 
مػا كػاف  ،كيػف مػا تيسػر للفػرد مػن معرفػة ّنفػردات اللغػةو الػذي ٪نػدد كػم  وية ىػو قياس الكفاية اللغ

من خالؿ بعض األسس ٬نكن ٓنديد إذا ما كاف الفػرد جػزءاً مػن ٠نتمػع اللغػة و ، ّيً و معن رمزّيأو منها مادّي 
 ،ترقيقهػػػاو تفخيمهػػػا و  ،نربىػػػاو ات اللغػػػة مػػػن حيػػػث صػػػحة نطقهػػػا و تتعلػػػق أبصػػػ طو فػػػق شػػػر و ذلػػػك و ، أـ ال
اسػػتيعاب و  ،سػػالمة نطقهػػاو  ،ط تتعلػػق ّنعرفػػة تراكيبهػػاو شػػر و ، كتابتهػػاو فهػػا و رسػػم حر و  ،اٟنمػػس هبػػاو اٛنهػػر و 

فػإذا مػا ، ؿ هبػاو زماف القػو ط تتعلق ّنكاف و شر و ، اظيفهو إجادة تو  ،كّم مفرداهتاو ، صحة كتابتهاو مضامينها 
ىػو و ب اٝنػاص و األسػلو  ،س اٝنػاصو ٬نكن بعدىا اٜنػديث عػن القػام ،ر للفرد أف يلّم أبطراؼ كل ذلكقد
درجاهتػػا و العلميػػة الرصػػينة عمػػا عػػداىا مػػن سػػائر أسػػاليب اللغػػة أو ٬نيػػز مػػا يعػػرؼ ابللغػػة األدبيػػة الرفيعػػة  مػػا

ُب   أيضػػػاً يتػػػدرج  ،اتػػػوانت حيو نضػػػجاً ُب ٗنيػػػع مكػػػو  اً و يتػػػدرج ٧نػػػ وىػػػو اإلنسػػػاف و  .اصػػػليةو التو االجتماعيػػػة 
إٔب النطػػق ابٞنفػػػردات الػػػيت  ،ات اٞنقطعيػػػةو إٔب األصػػ ،ات غػػًن اٞنقطعيػػػةو يػػة ابداب ابألصػػػو كسػػب كفايتػػػو اللغ

ؿ و القبػو يػة اٞنعػربة عػن الػرفض و ر اٞنعنو الصػو  ،-اباب/مامػا  وعلى ٥نػ -ر الذىنية اٞنادية يطو و تعرب عن الص
ى مػن و أي: )أان أريػد حلػ ،بقالػة :لػوو مثػل ق ،هبا عػن فكػرة اتمػة ية اليت يعربو إٔب اللفظة النح ،-ال/نعم  -

التخاطػػب مػػع أفػػراد و اصػػل و تتبػػدى قدرتػػو علػػى التو  ،انت لغػػة ٠نتمعػػوو حػػك يتسػػىن لػػو أف يلػػم ّنكػػ، البقالػػة(
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كػػػاف البػػػد للمختصػػػٌن ّنجػػػاالت ،  فػػػق تػػػدرج طبيعػػػيوو  ،ف ىػػػذا االكتسػػػاب ًّب ُب بيئػػػة طبيعيػػػةو لكػػػو ، بيئتػػػو
دراسػة طبيعػة التػدرج الػذي و  ،يو من دراسة أثر البيئػة علػى االكتسػاب اللغػ ،الثانيةو جنبية تعليم اللغات األ

أخػرى و  ،عنػد اإلنسػاف اللغػوي لنمواب :النفسي مدرسة عنيت النموفخرجت من ٠ناالت دراسة ، يصاحبو
البيئػػة أثػػر و ابألسػػس الطبيعيػػة ُب اكتسػػاب اللغػػة  :أخػػرى قالػػتو  ،كي ُب تعلػػم اللغػػةو ابٛنانػػب السػػل :عنيػػت
 ،احي اٞنعرفيػػػة الػػػيت يػػػتم مػػػن خالٟنػػػا اكتسػػػاب اللغػػػة األـو ابلنػػػ :أخػػػرى عنيػػػتو  ،ر ىػػػذا االكتسػػػابو ُب تطػػػ

يػة و الرتبو النفسػية و يػة و على اإلفػادة مػن اإلطػار النظػري ٞنختلػف اٞنػدارس اللغ :عملت -تطبيقية  -أخرى و 
مػا تقػادـ منهػا  -إٔب جنػب  تػزاؿ تعمػل جنبػاً  بنيػت علػى أساسػها طرائػق تػدريس مػا ،مػداخلو ضع أطر و ل
 .  صو جو اٝنصو اللغات الثانية على و  ماً و ُب سبيل إ٤ناح عملية تعليم اللغات عم -ما استجد و 

مػاىراً ُب التعبػًن عػن و ي و ه اللغػو ُب ٧نػ طبيعيػاً  -الػذي ينشػأ ُب ٠نتمػع اللغػة  -ف الطفػل و فلكي يكػ
 سػػي دبليػػو سػػرتف يعػػرؼ إبحصػػائيةمػػا منهػػا النمػػو أجريػػت دراسػػات ُب نطػػاؽ علػػم نفػػس  ،حاجاتػػوو نفسػػو 

C. W. Stern ، ٔؿ التإبو فق اٛندو  ،سط معرفة الطفل بكلمات اللغةو اليت ٓندد متو:   

o لفظاً  ٗٚٔ( شهراً: ٕٔ) :لػِ طفل ا  . 
o لفظاً  ٖٜٙ( شهراً: ٖٖ) :لػِ طفل ا  . 
o لفظاً  ٜٖٗٔ( شهراً: ٙٗ) :لػِ طفل ا  . 
o  :لفظاً  ٜٗ٘ٔطفل اٝنامسة  . 

 .  لفظاً  ٖٜٕٓطفل السابعة: 

 

 

                                                           

سرجينيو سبيين، الرتبية اللغوية للطفل ػ ترٗنة فوزي عيسى وعبد الفتاح حسن ػ القاىرة، دار الفكر العػريب،  - ٔ
 .٘ٗص
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 يةو ق الفردية اللغو معدل الفر 

أمػا فيمػا ٫نػص كفايتػو ، ي عنػد الطفػلو س اللغػو تشػكل القػامو ىذا فيما ٫نػص اٞنعرفػة أبلفػاظ اللغػة 
يػػػتمكن مػػػن  -أي الطفػػػل  -ف أنػػػو و فػػػإف العلمػػػاء اٞنختصػػػٌن يػػػر  ،وقدرتػػػو علػػػى اكتسػػػاب النحػػػو يػػػة و النح

 -ّيء و ف "أف األطفػاؿ األسػو ف علػى كػو م يتفقىو ، النطق هباو ات و بعد ٕناـ اكتساب األص واكتساب النح
إب الشػهر و اٞنناغػاة ُب حػيبػدأوف  -نفسػي أو ي و ابضػطراب عضػ أوبعطػب ٢نػي أو غًن اٞنصابٌن ابلصمم 

ُب تركيػب كلمػات اللغػة يبػدأوف كمػا ،  الثػا٘ب عشػرو  مابٌن الشهر العاشر األؤبف الكلمة و ينطقو ، السادس
أف كػػػػػل و ، ( شػػػػػهراً ٓٙ( إٔب )ٛٗف الرتاكيػػػػػب مػػػػػن )و يكتسػػػػػبو  ،(ٕٗ( إٔب الشػػػػػهر )ٛٔ):لػػػػػػِ مػػػػػن الشػػػػػهر ا
ف و ؼ اليت يتعلمػو بغض النظر عن الظر و ، هناو ف هبذه اٞنراحل بغض النظر عن اللغة اليت يتكلمو األطفاؿ ٬نر 

 . "ٔفيها

نظػر علمػاء اللغػة ، األجنبيػةأو طرؽ تعليم اللغػة الثانيػة و أساليب و ؿ آليات و لبناء نظرية ١نكمة حو 
يػػة الػػيت و ا مػػا بػػٌن العبػػارات النحو ميػػز و  ،إٔب الكيفيػػة الػػيت يػػتم هبػػا اكتسػػاب اللغػػة األـ عنػػد الطفػػلف و النفسػػي

ؿ أبف ىػػذه ىػػي اٞنرحلػػة و للقػػ ،ومػػابٌن العبػػارات الػػيت ىػػي مػػن صػػنعو ىػػو  ،لػػوو يرددىػػا الطفػػل ١ناكيػػاً مػػن ح
 ،قفي الػذي قيلػت فيػوو اٞنػأو العبػارة بسػياقها االجتمػاعي أو ذلك ٬نكن فهمو من ارتباط اٛنملة و  ،يةو النح
أنػػػػو ٬نكػػػػن و  ،ج مػػػػن الكلمػػػػاتو ز  ٖٓٓإٔب  ٕٓٓف أف مرحلػػػػة العػػػػامٌن ٕنكػػػػن الطفػػػػل مػػػن اسػػػػتخداـ و يػػػر و 

ف مػن خػالؿ الدراسػات الػيت و ىػم يؤكػدو ، معتمػدة علػى السػياؽ، للجملة نفسها أف تعرب عن أشػياء ٢نتلفػة
 ،اسػتخداماتو للغػةو ًن ُب درجػة معرفتػو ٪نػدث تغػًن كبػ، غ الطفل ما بعد السنة الثالثػةو عند بلو أنو  ،ىاو أجر 

( الػػػذي الحػػػظ أف األطفػػػاؿ بػػػراوفتصػػػفو دراسػػػة ) ىػػػو مػػػاو  ،قػػػات الطفػػػلو تعقيػػػد منطو ؿ و حيػػػث يػػػزداد طػػػ
ف ُب ىػػػذه الفػػػرتة و إذ يكتسػػػب، اضػػػح االنتظػػػاـو معينػػػة برتتيػػػب  -حػػػدات صػػػرفية و  -رفيمػػػات و ف مو يكتسػػػب

دراسػػة ديفياليػػرز الػػذي قػػاـ  -اف و دراسػػة اتليػػة لػػرب مػػا أكدتػػو  وىػػو ، اٞنلكيػػةو رفيمػػات الدالػػة علػػى اٛنمػػع و اٞن

                                                           

 .ٚٓٔ، صاٞنرجع السابقٗنعة سيد يوسف،  - ٔ
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رفيمػػات البسػػيطة و فاٞن، رفيمػػاتو فيمػػا ٫نػػص نظػػاـ اٞنبراونانتهػػى إٔب التثبػػت ٣نػػا قالػػو و ، ( طفػػالً ٕٔبدراسػػة )
اٞنبػػدأ نفسػػو الػػذي ٪نكػػم االرتقػػاء اٞنعػػرُب لػػدى  وىػػو ، ٔرفيمػػات األكثػػر تعقيػػداً و يػػتم اكتسػػاهبا مبكػػراً عػػن اٞن

ى االرتقػػػاء و أبف ارتقػػػاء اللغػػة يعتمػػػد علػػى مسػػػت :ؿو إٔب القػػ -حسػػب اٞنصػػػدر  -حػػػدا  مػػا وىػػػو ، األطفػػاؿ
   .اٞنعرُب لدى األطفاؿ

 بةو اللغة ادلكتو قة و مابني اللغة ادلنط :مهارات اإلنتاج
بػل ىػم ، الكتابػةو الفهػم علػى مهػارٌب القػراءة و ف عمليػة تعلػيم االسػتماع و يقدـ علمػاء اللغػة التطبيقيػ

فالطفػل ٬نكػن أف يػتقن لغػة ٠نتمعػو  ،الطبيعػي األمػر وخًن الكتابة ابعتبار أف ذلػك ىػرة أتو ف ُب ضر و يشتط
ف أبنػػو إذا مػػا و لػػو بػػل يق، رهتا الكتابيػػةو معرفػػة بصػػأو ف لديػػو حاجػػة و ف أف تكػػو د -ٓنػػداثً  -اصػػل معػػو و يتو 

اٜنػػديث  ف قػػد بػػرع ُبو بعػػد أف يكػػو  ،ال يتػػأتى لػػو إال مػػؤخراً  األمػػرفػػإف ىػػذا  ،ظهػػرت حاجػػة لػػتعلم الكتابػػة
اٗب الػػبعض ُب قيػػاس اٞنراحػػل اٞنتقدمػػة مػػن تعلػػم و لػػة الػػيت ال يتػػو ٥نػػن إذف أمػػاـ حػػديث عػػن مرحلػػة الطف .هبػػا

ات اللغػػة ُب بػػػرامج تعلػػيم اللغػػػة و رة تقػػػدٙب االسػػتماع إٔب أصػػػو ؿ بضػػر و يقػػػو ، الثانيػػػة عليهػػاأو اللغػػة األجنبيػػة 
لػػة مقارنػػة بدافعيػػة و لكػػن النػػاظر إٔب حاجػػات الطفو ، *لغػػًن النػػاطقٌن هبػػاأتخػػًن الكتابػػة والثانيػػة أو األجنبيػػة 

عنػد تػدريس اللغػة العربيػة و  مثالً ف، ؿو عاً من التعسف ُب ىذا القو ٬نكن أف يلحظ ن، التعلم عند الناضجٌن
اد األعظػػم مػػن الدارسػػٌن ىػػم مػن أصػػحاب الدافعيػػة النفعيػػة التكامليػػة و نالحػػظ أف السػ ،*لغػًن النػػاطقٌن هبػػا

الكتابة جزء مػن دافعيػتهم  -سلية ذريعية و قت أصحاب دافعية تو ىم ُب نفس الو ، ةابعتبار ثقافتهم العقدي
اضػػحاً أف أي و  تإذف ىػػم ُب حاجػػة ملحػػة لػػتعلم الكتابػػة الػػيت اب، يػػةعلمهنػػا ألغػػراض و يتعلم -لػػتعلم اللغػػة 

يالحػػظ أف بعػػض  أحيػػاانً بػػل ، ضػػهم مسػػتقبالً و علػػى أدائهػػم لفر و ضػػعف فيهػػا يػػنعكس سػػلباً علػػى ٓنصػػيلهم 
ىػػذه و ، ف عػػن التعبػػًن كتابػػة عػػن أفكػػارىمو لكػػنهم يعجػػز و  ،ف قػػادرين علػػى اٜنػػديث بطالقػػةو نػػو دارسػػٌن يكال

                                                           

 . ٚٓٔص  اٞنرجع السابقٗنعة سيد يوسف ،  - ٔ

 ية لتعليم اللغة وما جاء على نسقها.*أدبيات اٞنداخل الطبيع
 .جامعة إفريقيا العاٞنية ُب السوداف*اٞنقصود ىنا ْنارب البالد العربية ومنها ْنربة 
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التخصصػػات العليػػا ُب اجملػػاالت اٞنختلفػػة و فكثػػًن مػػن ٘نلػػة الشػػهادات ، اٞنشػػكلة تػػالـز حػػك النػػاطقٌن هبػػا
ؽ ُب التعبػػػًن و ر نػػػا الفػػػتناولسػػػبق أف و ، مػػػن ضػػػعف بػػػٌنَّ ُب مهػػػارة الكتابػػػة -مشػػػاىد  وكمػػػا ىػػػو  -ف و يعػػػان

 -التػػػػدبًن و فػػػػالتفكًن ، القػػػػدرة الرتكيبيػػػػةو س اٞنفػػػػرداٌب و ى القػػػػامو الكتػػػػايب عػػػػن التعبػػػػًن الشػػػػفهي علػػػػى مسػػػػت
ان تغذيػة و ٬نكػن أف يكػ ،عمليػة التعبػًن الكتػايب افيسػبق افلػذلا -ابعتبار٨نا ٚنتػٌن تتعلقػاف ابلنضػج العمػري 

بػل مػن حيػث  -اعػدىا فحسػب و حيػث صػحة قلػيس مػن  -ٍبّ أف أخطػاء الكتابػة ، راجعة ُب حد ذاهتمػا
علمػػي عػػاـ و يبها ُب إطػػار عملػػي و تصػػو ٓنليلهػػا و إحصػػاؤىا و ٬نكػػن مالحظتهػػا  - أيضػػاً الرتاكيػػب و اٞنفػػردات 

رّيً و تػػتم معاٛنتهػػا فػػو  ،عكػػس أخطػػاء اٜنػػديث الػػيت تػػتم مالحظتهػػا أثنػػاء سػػًن الػػدرس -بػػرانمج إسػػعاُب  -
الصػػػحة أـ الطالقػػػة  :علم ُب مغالطػػػة أيهمػػػا جػػػدير ابالىتمػػػاـ٣نػػػا يػػػدخل عمليػػػة الػػػت، ابعتبارىػػػا خطػػػأً فػػػردّيً 

رة ٓنػتم و فػإذا كانػت الضػر ، غًن متعلم اللغػة األجنبيػة وـ فإف متعلم اللغة الثانية ىو على ذات اٞنفهو  .يةو اللغ
ات اللغػػػة اٟنػػػدؼ و أف نفػػػرد حيػػػزاً مناسػػػباً ألصػػػ، ُب غػػػًن بيئتهػػػا لغػػػًن النػػػاطقٌن هبػػػا٥نػػػن نػػػدّرس اللغػػػة و علينػػػا 
اصػل و دارس اللغة الثانية ُب حػاؿ مػن التو  ،رة لذلكو فأين ىي الضر ، سطو االجتماعيو بار غياهبا عن ابعت
 .  التدرج اٞنصاحب ٞنفردات برانمج تعليم اللغة أحياانً جاوز ي مع ٠نتمع اللغة يتو اللغ

يػػػة و كية لغو يب مػػػا اكتسػػػبو مػػػن عػػػادات سػػػلو تصػػػو إف حاجػػػات مػػػتعلم اللغػػػة الثانيػػػة ىػػػي ُب تعػػػديل 
ث( إٔب (ات و فقلػػب األصػػ، ٔاصػػلو مػػع ٠نتمػػع اللغػػةو أثنػػاء ت ،الرتاكيػػبو ات و األصػػ :ىو علػػى مسػػت خاطئػػة
 -)ث(  تو صػػػػو )س(  تو صػػػػو  ،ت )ذ(و صػػػػو ت )ز( و عػػػدـ التمييػػػػز بػػػػٌن صػػػو  ،)ط( إٔب )ت( أو ،)ت(
 -يػػة اإلٚناسػػتخداـ تركيػػب اٛنملػػة و ، اتو ي فيمػػا يتعلػػق ابألصػػو ر الػػدرس اللغػػو ف ١نػػو ٬نكػػن أف يكػػ - مػػثالً 
كػػذا و ، تػػدريس تراكيػػب اللغػػة العربيػػة ١نػػاورمػػن  راً و ١نػػ فو ٬نكػػن أف يكػػ ،اٞنػػالـز للعاميػػات العربيػػة -اء دمحم جػػ

ٟنم: و قػػػ وعلػػػى ٥نػػػ ،التخفيػػػف اٞنالزمػػػة لػػػبعض الرتاكيػػػبو اإلدغػػػاـ و حػػػاالت النحػػػت و ، عالمػػػات اإلعػػػراب

                                                           

عبػػد اٞنػػنعم حسػػن اٞنلػػك ، ٧نػػوذج تطبيقػػي لتػػدريس مهػػارات اللغػػة العربيػػة بوصػػفها لغػػة اثنيػػة ، ٠نلػػة تعلػػيم  - ٔ] 
 =.ٕٚٓٓبع ،  السنة اللغة العربية للناطقٌن بغًنىا العدد الرا
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، ٔا علػػّي شػػيءمػػأو  -)معلػػيش اٞنعتػػذرة( الػػيت تعػػين: مػػا عليػػك شػػيء و، للسػػاعة :ؿو عػػن قػػ بػػدالً  )لّسػػع(*
 .  جيو األذى لك قصداً و أي أنين ما قصدت ت

 الكفاية الثقاةية

عػػدـ و ضػػها و لغمو ذلػػك لعظػػم أتثًنىػػا و  ،ر اٞنسػػببة للقلػػق ُب ٠نػػاالت تعلػػيم اللغػػةو تعػػد إحػػدى األمػػ
خاصػػػػة ُب عاٞنينػػػػا العػػػػريب ، الثانيػػػػةو ح داللتهػػػػا لػػػػدى القػػػػائمٌن علػػػػى بػػػػرامج تعلػػػػيم اللغػػػػات األجنبيػػػػة و ضػػػػو 
"زّيدة االىتمػػػاـ ابلبعػػػد الثقػػػاُب ُب تعلػػػيم  :قػػػائالً  رشػػػدي أ٘نػػػد طعيمػػػةىػػػذا القلػػػق يعػػػرب عنػػػو و ، اإلسػػػالميو 

احػدة ذات و ال إهنمػا كالعملػة ،ر نقػاشو ١نػأو الثقافة ٓب تعػد ١نػل جػدؿ و العالقة بٌن اللغة  .األجنبية اللغات
حب زميالهتػػػا مػػػن خامسػػػة تصػػػا اثقػػػة العالقػػػة بينهمػػػا أف اعتػػػربت الثقافػػػة مهػػػارةو لقػػػد دفعػػػت و  ،جهٌنو الػػػ

ح ذلػك إال أف بعػض بػرامج تعلػيم و ضػو مػع و  ،الكتابػةو  القػراءةو الكػالـ و ية األربػع: االسػتماع و اٞنهارات اللغ
ٞنػػة و حػػك دخلنػػا ُب عصػػر الع ،ىػػذا البعػػد اىتمامػػو الػػذي يسػػتحقو كتبهػػا ٓب تعػػد تعطػػيو اللغػػات األجنبيػػة 
لتهمػػيش الثقافػػات اليػػة ، صو جػػو اٝنصػػو أمريكػػا علػػى و  ؿ اٞنتقدمػػةو لػػدا مكثفػػة مػػن داً و الػػذي شػػهد جهػػ

   .احدو مية عاٞنية ُب عآب القطب الو ميات ٜنساب قو القو ؿ النامية و الد التقليل من شأفو 

يكيػػػة( فػػإف الثقافػػػات األمر ) احػػدةو أنػػو علػػػى نقػػيض مػػػا تتمػػىن الثقافػػػة األجنبيػػة العاٞنيػػػة ال اٞنالحػػظو 
اسػتجمع كػػل منهػا مػػا و ، بو قافيػػة يتعػاظم لػػدى الشػعبػػدأ اإلحسػاس ابلذاتيػة الثو  ،دىػاو اليػة بػدأ يشػػتد ع

التمسػك و  ،الػرتحم علػى اٞناضػيو  ،دة للػذاتو ات إٔب العػو فظهػرت الػدع ،ى لصػد التيػار القػادـو لديو من ق

                                                           

) ليس( فيقعوف ُب خطأ مزدوج، إذ ٓب تسمع امعة إفريقيا العاٞنية ُب السوداف *ينطقها دارسو اللغة العربية َن=
 ليس بدوف إضافة، فلو أهنم قالوا )ليس بعد( لقلنا أهنم أفصح من أىل اللغة. 

، ُنكم نشأهتا ُب  اؿ *ٚنعت جدٌب ر٘نها هللا وىي تتكلم ّنفردات غريبة على ٠نتمع اللغة  العربية ابٝنرطـو
أي شيء، وتقوؿ إيداشر ػ وىي ُب أغلب الظن من ٟنجات أىل العراؽ أو  ، فتقوؿ: )معالش( ػ ما عليَّ السوداف

 .[ من حداشر العامية السودانية الشائعة اليت تعين أحد عشر الشاـ ػ  بدالً 
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ىػػذا كلػػو فػػرض علػػى بػػرامج اللغػػات األجنبيػػة أف تعيػػد و  ،افػػدةو الػػيت بػػدأت تتحلػػل أمػػاـ التقاليػػد ال ،ابلتقاليػػد
ى و اجػػب اتباعهػػا ُب تقػػدٙب اتػػو األسػػس ال رشػػدي أ٘نػػد طعيمػػة٪نػػدد و  .ٔتعليمػػاً و مفهومػػاً نظرهتػػا للثقافػػة 

األ٧نػاط اٜنضػارية الػيت تشػتمل و  الثقاُب ٞنتعلمي اللغة العربية من غًن العػرب قػائاًل: مراجعػة اٞنفػاىيم الثقافيػة
قيمػاً جديػدة تفػرض إف ٖنػة  .ُب اجملتمعػات األجنبيػة عليها كتب اللغػة العربيػة خاصػة مػا يقػدـ منهػا ألبنائنػا

ى و ٥نػن ٦نتػار اتػو  ،ىػي قػيم ينبغػي أف أتخػذ مكاهنػاو ، العربيػة اإلسػالمية ٥نن نعلم أبناء اٛنالياتو نفسها 
  .تعليم اللغة العربية ٟنم الثقاُب ُب كتب

 يلي: اإلسالمية ُب الغرب ماو ألبناء اٛناليات العربية  إف ٣نا ينبغي أف ٓنرص عليو كتب اللغة العربية

 تاوالٕنكينهم من التصدي و  ،ابالنتماء للثقافة العربية اإلسالمية ية اعتزاز الدارسٌنتنم .ٔ
 . الثقافة هتميش ىذه

اٜنضارة اإلنسانية على  ر اٜنضارة اإلسالمية ُب بناءو دو تقدير الرتاث العريب اإلسالمي   .ٕ
 . مدى التاريخ

االنفتاح على و  ،مع اآلخرار و أتكيد قيمة اٜنو، ب اإلسالميةو اصل بٌن الشعو ٓنقيق الت .ٖ
 . التعايش بينهاو ب األخرى و الشع

 . إف ٓب يقبلهاو احرتاـ ثقافات اآلخرين  وتنمية اْناىات الطالب ٥ن .ٗ
 . مبادئوو  ب اإلسالمية ّنا ال يتعارض مع قيم اإلسالـو االعتزاز ابلثقافات الية للشع تنمية .٘
اللاس  شاء ربك جلعلىلو﴿ :ٕتعأب، قاؿ عهاو تنو اإل٬ناف ّننطق االختالؼ بٌن الثقافات  .ٙ

 . ﴾ل لك خلقهمون خمتلفني إال من رحم ربك ىال ي الواحدة وأمة 
ؽ اإلنساف و احرتاـ حقو ، ؿ الفرد كإنسافو ر حو القيم اإلنسانية العامة اليت تد أتكيد .ٚ

 . أشكاٟنا ّنختلف
                                                           

 .٘لعرب، مصدر سابق، صرشدي أ٘ند طعيمة، ُنوث حوؿ تعلم العربية لغًن ا - ٔ
  .ٜٔٔ - ٛٔٔسورة ىود:  -ٕ
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 . ب ُب تقرير مصًنىاو احرتاـ إرادة الشع .ٛ
هار ابلثقافات األجنبية اليت تتناَب مع قيم اإلسالـ االنبو  الثقاُب رفض أشكاؿ االستالب .ٜ

 .ثقافتوو 
 رفض كلو تدعيم اإلحساس عند الطالب بنبذ اإلرىاب و  ،أتكيد قيم التسامح ُب اإلسالـ .ٓٔ

 . أشكاؿ التطرؼ
 ؿ عليهاو اٜنص و٥ن السعي اٛنادو  ،التذرع ابٞنعرفة دائماً  وتنمية اْناىات الطالب ٥ن  .ٔٔ
 . تلمسها ُب مظاهنا األصليةو 
التدرب على النظرة و أشكاؿ التفكًن و معاٛنة القضاّي  أتكيد قيمة اٞننهج العلمي ُب .ٕٔ
 . نزعاتو الذاتيةو ائو و فيها من أى عية اليت يتخفف اإلنسافو ضو اٞن
االستعداد لألخذ أبسباب اٜنضارة اٞنعاصرة ّنا ال و  ،جيو لو تقدير كل أشكاؿ التقدـ التكن .ٖٔ

 . ميةاإلسال يتعارض مع ثقافتنا العربية
التعصب  البعد عن كل أشكاؿو ، ى كأساس للتفاضل بٌن الناسو أتكيد قيمة التق .ٗٔ

كيات و سل صفو إطالؽ التعميمات ُب و  ،الرتيث ُب إصدار األحكاـو ، اٞنذاىبو للجنسيات 
 . اآلخرين من ثقافات ٢نتلفة

ت ليسو  ،ب حياةو دعم ٣نارستها كأسلو ، كقيمة أتكيد الد٬نقراطيةو ،رىو تدعيم ثقافة الش .٘ٔ
 . ٘بو قانأو فقط كنظاـ سياسي 

 األسرةو على رأسها اٞنسجد و  ر مؤسسات تنمية القيم ُب حياة اٞنسلم اٞنعاصرو د أتكيد .ٙٔ
 . ٔاٞندرسةو 

 اصل مع رلتمع اللغةو التو التثاقف 
 مػثالً يػة و افػل دعو ق -اٞنػالـز لألنشػطة اٞندرسػية أو اصل مػع ٠نتمػع اللغػة ُب حراكػو العػادي و يعد الت

االحتمػػاء و ٫نرجػػو مػػن حالػػة التخنػػدؽ و  ،عب دارس اللغػػةو اقػػع جديػػد يسػػتو اٞنهمػػة ُب خلػػق امػػل و مػػن الع -

                                                           

 .ٜ، اٞنرجع السابق، صرشدي أ٘ند طعيمة - ٔ
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صػػعيد ٠نتمػػع ، عػػآب أرحػػب يدفعػػو للتعامػػل ابللغػػة اٟنػػدؼ علػػى صػػعيدين إٔب، يػػة اٞنشػػاهبة لػػوو ابٛنماعػػة اللغ
اليٌن مو مػػػا بػػػٌن الدارسػػػٌن الصػػػ -الػػػتعلم و يػػػة األخػػػرى الػػػيت تشػػػاركو العػػػيش و صػػػعيد اٛنماعػػػات اللغو  ،اللغػػػة
اصػػل مػػع ثقافػػة و رة التو تؤكػػد علػػى ضػػر  راءعػػة مػػن اآلو سػػى رشػػيد حتاملػػة ٠نمو رد مو يػػو  - مػػثالً التايلنػػديٌن و 
دراسػة لغػة مػا  اوؿية اليت ٓنو أف اٛنماعة اللغ :اليت تستشهد ُنقيقةو ، ٠نتمع اللغة ُب سبيل تعلم متميز ٟناو 
 مؤقتػاً  ولػو أنػو إبمكػاف اٞنػتعلم الػذي ينسػلخ و ، ةد إٔب استخداـ لغتها األـ ّنػا يعيػق عمليػة الػتعلم اٛنديػدو تع

مػن اسػتخدامها  جػداً  اصػل مػع أبنػاء اللغػة اٟنػدؼ أنػو يصػبح قريبػاً و مػن الت راً و جسػ يػة مػاداً و عػن ٗناعتػو اللغ
 . رة ال ٕنيزه عنهمو بص

" إّف ىػدفنا أف نضػع التلميػذ : ( القائػلKrashen,1981حتاملػة رأي كراشػن )موسػى رشػيد يعضد و 
أو ألننػا ال نسػتطيع  ،ةٍ ضػعو ببيئػٍة طبيعيػو ذلك بو  ،لذي يساعد ُب ٓنسٌن لغتو معتمداً على نفسوابٞنكاف ا
رأي يػػرجح فكػػرة االنػػدماج ُب ٠نتمػػع  وىػػو حػػده" و ًى جيػػداً مػػن الكفػػاءة ُب الفصػػل و أف ٥نّصػػل مسػػتنتوقػػع 
ع عػائالت تلػك ف مػو يعيشػو ، ف ُب الػبالد األجنبيػةو لذلك يالحظ أف الطػالب الػذين يدرسػو لو "و بق .اللغة

ىنػاؾ العديػد مػن النظػرّيت اٜنديثػة ٬نكػن تصػنيفها ضػمن و  ،ف أسرع من غػًنىم ُب إتقػاف اللغػةو نو البلد يك
( Schumann, 1975ماف )و ىػػي قائمػػة علػػػى دراسػػة قػػػاـ هبػػا شػػو ، مافو منهػػػا نظريػػة شػػػو ، النظػػرّيت البيئيػػة

كتسػػػػاب اٞنهػػػػاجرين البػػػػالغٌن اللغػػػػة ا تفسػػػػّر كيفيػػػػة ا خيػػػػث إهتػػػػٟنػػػػا أ٨نيػػػػٌة خاصػػػػٌة و ، لتهػػػػا جامعػػػػة ىارفػػػػاردو م
 . اٞنستهدفة

 اكتسػػػاب اللغػػػة الثانيػػػةو ذج قػػػائٌم علػػػى افػػػرتاض أف ىنػػػاؾ رابطػػػاً يصػػػل بػػػٌن "التثػػػاقف" و ىػػػذا األ٧نػػػو 
(SLA). مافو إّف نظريػة شػ (Schumann,1978القائمػة علػى التثػاقف ) (Acculturation Model)،  تتضػمن

امػػػل و عتٌن مػػن اٞنتغػػًنات: العو أحػػػب أف أانقػػش أبف ىنػػاؾ ٠نمػػػ ؿ فيهػػا: "إنػػينو الػػيت يقػػػو ية األساسػػفرضػػيتو 
اٞنتغػػػػًّن الرئيسػػػػي اٞنػػػػؤثّر ُب  وىػػػػو ، احػػػػداً و اللتػػػػٌن تلتقيػػػػاف لتشػػػػكال متغػػػػًّناً و ، امػػػػل النفسػػػػيةو العو االجتماعيػػػػة 

حػد و أعين بػذلك أف تتو  ،(Acculturation) قرتح أف نطلق على ىذا اٞنتغًّن اٞنثاقفةأو  ،اكتساب اللغة الثانية
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أقػػرتح كػػذلك أّف أّي مػػتعّلٍم ٬نكػػن و  ،عػػة اللغػػة اٞنسػػتهدفةو النفسػػية لػػدى الفػػرد مػػع ٠نمو امػػل االجتماعيػػة و لعا
 ،(TL) تضػيق مػع متعّلمػي اللغػة اٞنسػتهدفةأو النفسػية تتسػع و امػل االجتماعيػة و أف يتعّرض لسلسػلٍة مػن الع

 .  "ٔاعندىا فقط ٬نكن أف يكتسب اٞنتعّلم اللغة حسب "اٞنثاقفة" اليت حققهو 

 Socical" :مػا يطلػق عليػو وىػو  ،ماف كمػا نػرى قائمػة علػى بعػدين: البعػد االجتمػاعيو إف نظرية شػ

Distance " يطلػػػق عليػػػوو  ،البعػػػد النفسػػػيو :"Psychological Distance".  يػػػرى أنػػػو   األوؿففػػػي البعػػػد
كلمػا تقاربػت و ، غػةقلّػت درجػة تعلّػم الل ،عتٌنو ؽ االجتماعيػة بػٌن اجملمػو اتسعت الفر و  ،كلما زادت اٞنسافة

كػػذلك اٜنػػاؿ و  ،اقػػرتب اٞنػػتعّلم مػػن إتقاهنػػاو  ،زادت درجػػة تعلػػم اللغػػة ،تشػػاهبتأو أ٧نػػاط اٜنيػػاة االجتماعيػػة 
عػػة و ا٦نػػرط نفسػػياً مػػع اجملمو  ،زاد تفاعػػل الفػػرد ،فػػإذا كانػػت اٜنالػػة النفسػػية جيػػدة، ابلنسػػبة للبعػػد النفسػػي

ماف النتػائج الػيت و تؤيػد نظريػة شػو  ،العكس صػحيحو  ،قاهناإتو زادت الرغبة عنده ُب تعلم اللغة و ، اٞنستهدفة
عػػة الػػيت تػػدرس و ؿ: إف انػػدماج اجملمو فهػػي تقػػ ،(Wong Fillmore, 1976 رو نػػغ فلمػػو )و صػػلت إليهػػا و ت

عػة و مػع اجملم التعػاوفأو يفقػدىا االتصػاؿ و  ،عػة نفسػهاو يػؤثر علػى اجملم ،اللغة اٞنستهدفة مػع بعضػها بعضػاً 
ابلتػػػػإب تبتعػػػػد و ، اصػػػػل بلغتهػػػػا األـو عػػػػة أف تتو دماج يعطػػػػي الفرصػػػػة للمجمذلػػػػك ألف ىػػػػذا االنػػػػ ،األخػػػػرى
عػػات و ُب اجملم جػػداً اضػػٌح و ىػػذا و ، اصػػلت ابللغػػة الثانيػػةو اصػػل بلغتهػػا األـ بػػل تو عػػة األخػػرى الػػيت ٓب تتو اجملم

ف و حيػث يشػكل، الّيت اٞنتحػدةو ؼ تعلػم اللغػة اإل٤نليزيػة كلغػٍة اثنيػٍة ُب الػو ذات اٝنلفيات اٞنختلفة ُب صف
٬نكننػا أف نطلػق علػى و  ،ؿ بلغػتهم األـو ف مػع بعضػهم بعضػاً خػارج الفصػو قػتهم يتكلمػو ف و ٬نضو عات و ٠نم
 .اٛنماعػػػػػة الكالميػػػػػةأو يػػػػػة( و عػػػػػة الرئيسػػػػػة )اٛنماعػػػػػة اللغو عػػػػػة الػػػػػيت تنفصػػػػػل عػػػػػن اجملمو اجملمأو عػػػػػات و اجملم
ف و اعيػػة قػػد تكػػعػػة اجتمو يػػة: أبهنػػا ٠نمو ( اٛنماعػػة اللغ(Hidson, 1990 فو ضػػيح ذلػػك يعػػرؼ ىدسػػو لتو 

                                                           

 .ٕٔ، ص اٞنرجع السابقرشيد حتاملة ،  موسى - ٔ
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اتر و احػػػدة مػػػن تػػػو تتماسػػػك ٗناعػػػة  ، (multingualمتعػػػددة اللغػػػات )أو  (monolingual) أحاديػػػة اللغػػػة
 .  ٔط االتصاؿو ضعف خطاجملاورة يفصلها عن اٛنماعات األخرى ُب اٞنناطق و ، أ٧ناط التعامل االجتماعي

 دميقراطية التعليمو التعلم مابني سيطرة ادلعلم 
فأصػػػػحاب الطريقػػػػة السػػػػمعية ، قػػػػف التعليمػػػػيو ر اٞنعلػػػػم أثنػػػػاء اٞنو ؿ دو اً حػػػػاختلػػػػف العلمػػػػاء كثػػػػًن  
ر اٞنعلػػػم و ف أف يتسػػػم دو يػػػر  -تعلػػػم اللغػػػات األجنبيػػػة و علػػػى ٠نػػػاالت تعلػػػيم  أتثػػػًناً ىػػػم األكثػػػر و  -الشػػػفهية 

 ،ادىػػاو ابلكتػػب اٞنقػػررة الػػيت اختػػًنت مو اد و مػػة ابٞنػػو ١نكو ، جػػداً دة و ظػػائف اٞنعلػػم ١نػػدو " ابلصػػفات التاليػػة:
بيػد أنػو ، التػأخًنأو التقدٙب أو الزّيدة أو ال يستطيع اٞنعلم التصرؼ فيها ابٜنذؼ ، فق تدرج معٌنو تبت ر و 

ػػر الػػدرس  وفهػػ، قػػف التنفيػػذي ُب حجػػرة الدراسػػةو سػػيد اٞن  ،يرتػػب األنشػػطةو  ،يقدمػػو للطػػالبو الػػذي ٪نضِّ
 . ٞنا رسم لو ُب ىذه الطريقة فقاً و ، ـ أداء الطالبو يقو يشرؼ على تنفيذىا و 

 :ٕظائف رئيسيةو حبسب ىذه الطريقة ةللمعلم ثالث و 
 . االستعماؿ الصحيح معوو الصحيح لطالبو من خالؿ النطق السليم النموذج تقدٙب  -ٔ
 . تنظيم أنشطتهم ُب حجرة الدراسةو قيادة الطالب  -ٕ
 . ٙب أدائهمو تقو تصحيح أخطائهم و مراقبة نطق الطالب  -ٖ

اٞنبػػػادئ الػػػيت تػػػنظم عمػػػل اٞنعلػػػم حسػػػب الطريقػػػة السػػػمعية و لعػػػل النػػػاظر اٞنػػػتفحص ٟنػػػذه األسػػػس و 
٪نتػػػاج فقػػػط للكفايػػػة و غػػػًن مبتكػػػر  -هبػػػا فػػػاٞنعلم نفسػػػو مقيػػػد و ال ٔنفػػػى عليػػػو عي -كية و السػػػل -ية و الشػػػف
ؽ الفرديػة و حسػاب الفػر  وعلػى ٥نػ -ال حساب ألي طارئ و ر إضاُب و ب منو أي دو إذ ليس مطل، يةو اللغ
فكيػف ابلػدارس الػذي  ،ى دافعياهتمو ع مستو نو  ،حاجات الدارسٌنو  ،ابقةاٝنربات السو ية و اٝنلفيات اللغو 

                                                           

 .ٕٕرشيد حتاملة، اٞنرجع نفسو، ص  موسى - ٔ
مكػػة، جامعػػة أـ عبػد العزيػػز بػػن إبػػراىيم العصػيلي ، أساسػػيات تعلػػيم اللغػػة العربيػػة للنػاطقٌن بلغػػات أخػػرى،  - ٕ

 .ٕٖٚىػ ، ص  ٕٕٗٔ، آداهباالقرى، معهد البحوث العلمية ، سلسلة ُنوث اللغة العربية و 
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قػػف ينتظػػر مػػن و ، حػػك إذا اسػػتجد عليػػو جديػػد ،٪نػػاكيو عليػػو أف يقلػػد و  ،ف متلقيػػاً فحسػػبو عليػػو أف يكػػ
ء ىػذا اٞنػذىب و "تعلػيم اللغػة ُب ضػ مذىبها فبحسب العصيلي فإّف:و أما اٞنعرفية ، كيةو ىذا عن السل، يعينو

اٞنقػررات و اعػد اللغػة اٟنػدؼ بطريقػة منظمػة ُب اٞننػاىج و يهػتم بتقػدٙب قو ، اٛنانػب اٞنعػرُب العقلػييعتمد على 
ىػذا و  ،ٟنػذه األسػاليب فقػاً و ين عػادات معرفيػة تسػاعد علػى تعلػم اللغػة و كمػا يهػتم بتكػ،  ُب حجرة الػدرسو 

كانػػة مهمػػة ُب ىػػذا اد تعليميػػة ٓنتػػل مو مػػو متعلمػػٌن و يعػػين أف ٗنيػػع عناصػػر العمليػػة التعليميػػة مػػن معلمػػٌن 
أف التعريف السػابق ٓب يقػدـ من رغم على الو  ،ٔيليها اٞنعلم ٍب اٞنتعلم، اد التعليميةو بيد أف أ٨نها اٞن، اٞنذىب
ف أكثػػر د٬نقراطيػػة و إال أف أصػػحاب ىػػذا اٞنػػذىب يبػػد، ر اٞنػػتعلمو ابلتػػإب دو  ،ر اٞنعلػػمو اضػػحة لػػدو لنػػا رؤيػػة 

أبف  :ؿو ٬نكػن القػو  ،ابت الػتعلم ابلقػدرات اٞنعرفيػة للطػالبو صعف على و فهم يستعين ،كيٌنو من السل ٓنرراً و 
ٓنػدث عنػده دافعيػة و  ،صل إليوو يتحقق لديو رضاء نفسي ّنا و ر ما ُب عملية التعلم و الطالب ىنا ٪نسُّ بد

ي اٛنػاىز كمػا و ليس القالب اللغو ف معلمو الذي مّلكو األداة و ف عو عند تغلبو على مشكلة ما بد ،اإل٤ناز
 .  كيٌنو عند السل

تركيزىػا علػى بنػاء الكفايػة  رافضػاً ، ـ أف اٞنذىب االتصإب قػد قػاـ علػى خطػى النظريػة اٞنعرفيػةو معلو 
يػث ح، ظػائفو متعػدد الو  جداً مهم  فق ىذا اٞنذىبو ر اٞنعلم و دو ، ية على حساب الكفاية االتصاليةو اللغ
اقػػف اتصػػالية تلػػيب و ٟنػػا إٔب مو ٪نو ٍب ٪نللهػػا ، و يبحػػث عػػن حاجػػات اٞنتعلمػػٌن إٔب االتصػػاؿ ابللغػػة اٟنػػدؼإتػػ

عنػػػدما يبػػػدأ الػػػدرس يقسػػػم و  ،اٞنناسػػػب ٞنمارسػػػتها داخػػػل حجػػػرة الدراسػػػة ويهيػػػئ اٛنػػػ ٍب، ىػػػذه اٜناجػػػات
٩نيػػػػب عػػػػن أسػػػػئلتهم و  ،اٞنرشػػػػدو جػػػػو و ر اٞنو ـ بػػػػدو ٍب يقػػػػ ،زع األنشػػػػطة بيػػػػنهمو يػػػػو  ،عػػػػاتو الدارسػػػػٌن إٔب ٠نم

إذف ٥نػن ىنػا ، إٔب طريقة التعامػل معهػاو  ،حة ابلبيئةات االتصالية اٞنتاو جههم إٔب القنو كما ي  ،استفساراهتمو 
ر و فػد، يػة فحسػبو إذ ال ٬نكن االعتماد على اٞنعلمػٌن أصػحاب الكفايػة اللغ، أماـ معلم متعدد الكفاّيت

 .  ٪نتاج إٔب ٚنات خاصةو اٞنعلم ىنا متعاظم 
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 التعاوينالتعلم و ق الفردية و الفر 
كمػػػػا ٩نتهػػػػد علمػػػػاؤه ٞنعاٛنػػػػة ،  ٣نارسػػػػة التعلػػػػيمؽ الفرديػػػػة عنػػػػد و ٪نػػػػث علػػػػم الػػػػنفس علػػػػى تبػػػػٌن الفػػػػر 

سػػػػػائل ٢نتلفػػػػػة ٞنعاٛنػػػػػة و ف اببتػػػػداع و ُب ذات االْنػػػػػاه قػػػػاـ علمػػػػػاء اللغػػػػػة التطبيقيػػػػػو  ،السػػػػلبيات الناْنػػػػػة عنػػػػػو
فػػػق خػػػرباهتم و ضػػػع اختبػػػارات قيػػػاس القػػػدرات الػػػيت تسػػػاعد علػػػى تصػػػنيف الدارسػػػٌن و ا بو فقػػػام ،مشػػػكالهتا

ة بعػػد و لكػػن السػػؤاؿ الػػذي يطػػرح نفسػػو بقػػو ، ّيت الدراسػػية اٞنتدرجػػةو فكػػاف نظػػاـ اٞنسػػت، التعليميػػة السػػابقة
 ذلك: 

 احد؟!و ى الدراسي الو احداً ُب اٞنستو ف منهجاً و ماذا نفعل إزاء طالب يدرس .ٔ
  ؟ؽو ىل نعتمد على خربة اٞنعلم لتدارؾ ىذه الفر  .ٕ
، احػػد حسػػب تصػػنيفهم )أو ى الو ى الدارسػػٌن ُب اٞنسػػتو فػػق مسػػتو أـ نبطػػئ عمليػػة التعلػػيم   .ٖ

 .  (ػىد،  ،ج ،ب
حسػػػػب التصػػػػنيف اآلنػػػػف و ؽ و احػػػػد منػػػػاىج متعػػػػددة حسػػػػب الفػػػػر و ى الو أـ نضػػػػع للمسػػػػت  .ٗ

 .  الذكر

 أوالً ر ذلػك و كػاف ١نػو ، ؿو ضػع اٜنلػو علمػاء الػنفس مػن و أماـ ىذه اٞنعضلة كاف البػد لعلمػاء اللغػة  
جية علػػى و لو السػػيكو يػػة و "تتفػػق الدراسػػات الرتب .مػػن ٍب البحػػث عػػن اٜنػػلو  ،د اٞنشػػكلةو جػػو االتفػػاؽ علػػى 

مػػن عػػاش مػػنهم ُب بيئػػة ثقافيػػة و  ،احػػدةو حػػك مػػن كػػاف مػػنهم ُب سػػن  ،ارؽ الفرديػػة بػػٌن الطلبػػةو د الفػػو جػػو 
إذ ال  ،عػة مػن الدارسػٌن بػنفس الكيفيػةو جػو التعلػيم جملمو اقع ال ٬نكن أف نو أماـ ىذا الو  ،احدةو اجتماعية و 

عػة و مػن التعامػل معهػم كمجم متقاربػة بػدالً  عػاتو ٠نمو يتعامل مع الطلبػة أفػراداً  عاً و ف التعليم منو بد أف يك
بينمػا رأت  ،ر العمليػة التعليميػةو ر الطالػب فجعلتػو ١نػو ية اٜنديثة على دو قد ركزت النظرّيت الرتبو  ،احدةو 
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جهػػدىا  اوؿٓنػػ، ُب سػػبيل ىػػذا اٜنػػل تػػربز نظػػم تعليميػػةو  ،ٔمرشػػداً و  مسػػهالً و  ر اٞنعلػػم منظمػػاً و ف دو أف يكػػ
الػذي أفضػى ٞنػا و  - التعػاو٘بمن ىػذه الػنظم كػاف الػتعلم و ، مار طاقات اٞنتعلماستثو التقليل من جهد اٞنعلم 

ابآلٌب: " يغػػًن العمػػل ُب  ٕىٌن(و مػػنهم )إليزابيػػث كػػو  -الػػذي يعرفػػو أصػػحابو  -يعػػرؼ اآلف ابلػػتعلم الػػذاٌب 
الً عػن التأكػد و مسػؤ و  ،إنػك لسػت ّنشػرؼ مباشػر علػى الطػالب .رة جذريػةو ر اٞنعلػم بصػو عات مػن دو ٠نم

ليتك أف تتػػابع كػػل خطػػأ و ؤ كمػػا أنػػو لػػيس مػػن مسػػ .جههم بػػو حرفيػػاً و ف بعملهػػم حسػػبما تػػو مػػو م يقمػػن أهنػػ
علػػػيهم و  .عػػاهتمو ٠نمو لية تقػػع علػػػى عػػاتق الطػػالب و عػػػن ذلػػك فػػإف اٞنسػػؤ  ضػػاً و عو  .راً و ـ بتصػػحيحو فػػو تقػػو 

بعمػػل ف و لػػو إهنػػم ٢ن .هنػػاو ف اٞنسػػاعدة الػػيت ٪نتاجو أف زمالءىػػم ُب الصػػف ٩نػػدو التأكػػد مػػن أف العمػػل ينجػػز 
قػف تعليمػي تعلمػي يعمػل فيػو و كما يعرفو اٟننائي أبنو: "م  ،ّنا ٬نكن عملو ْناىها"و  ،ابكتشافهاو األخطاء 

ؿ عػػن و يشػػعر فيػػو كػػل فػػرد علػػى أنػػو مسػػؤ  ، متبػػادؿإ٩نػػايبعػػات صػػغًنة ُب تفاعػػل و الطلبػػة علػػى شػػكل ٠نم
  ".ٖبغية ٓنقيق أىداؼ مشرتكة ،تعلم اآلخرينو تعلمو 

  على اٞنبادئ التالية:لتعاو٘باـ فكرة التعلم و تقو   

االتصػػاؿ و  ،ف معػػاً و يغرقػػأو ف معػػاً و مػػو فالطلبػػة إمػػا أهنػػم يع، عػػةو  بػػٌن أفػػراد اجملمإ٩نػػايبتعػػاوف  .ٔ
 .  جوو ل جهاً و ف و اللفظي بينهم يك

إذ  ،أيضػػػاً لية فرديػػػة ُب العمػػػل و جػػػد مسػػػؤ و ف معػػػاً إال أنػػػو تو أف الطلبػػػة يعملػػػ علػػػى الػػػرغم مػػػن .ٕ
 .  نشاطاتينبغي على كل طالب أف يتقن ال

 . عاتو ف اٞنهارات االجتماعية الالزمة إل٤ناح عمل اجملمو يدرس اٞنعلم .ٖ
 .  مرشد(و جو و ف تصرفات الطلبة )مو ف يراقبو اٞنعلم .ٗ

                                                           

الشػػبكة العنكبوتيػػة  ،-الػػتعلم التعػػاو٘ب  -دمحم بػػن علػػي بػػن حػػارب البلوشػػي، الػػتعلم مػػن خػػالؿ اجملموعػػات  - ٔ
   .ٔموقع صوت العربية، ص  ، (Intranet)للمعلومات. الدولية 

 . ٖاٞنرجع نفسو ، ص - ٕ

 .ٗص ،دمحم على بن حارب البلوشي، اٞنرجع نفسو - ٖ
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عػات عنػد اسػتخراج و ال يتجزأ من عمل اجملم يُعداف جزءاً ، مناقشة النتائجو التغذية الراجعة  .٘
 .  ٔقبل البدء بنشاط آخرو النتائج 

   :ٕف أف مزاّيه تكمن ُبو  ير تعاو٘بالدعاة ىذا اٞنذىب و   

 . ر العملية التعليميةو جعل التلميذ ١ن .ٔ
 . اٛنماعية لدى التالميذو لية و اٞنسؤ و لية الفردية و تنمية اٞنسؤ  .ٕ
 . العمل اٛنماعي بٌن التالميذو  التعاوفح و تنمية ر   .ٖ
 . تعرؼ حاجات التالميذو إعطاء اٞنعلم فرصة ٞنتابعة   .ٗ
 . تبادؿ األفكار بٌن التالميذ  .٘
 . جهات نظرىمو تقبل و اآلخرين  آراءاحرتاـ   .ٙ
 . ب التعلم الذاٌب لدى التالميذو تنمية أسل  .ٚ
 . اإلسهاـ ُب حلهاأو تدريب التالميذ على حل اٞنشكلة   .ٛ
 . زّيدة مقدرة التلميذ على أناذ القرار  .ٜ
 . جهات النظروو تنمية مهارة التعبًن عن اٞنشاعر  .ٓٔ
 . اتر ابلذو الشعو تنمية الثقة ابلنفس   .ٔٔ
  .التحدثو تدريب التالميذ على االلتزاـ آبداب االستماع   .ٕٔ
 . التحدث لدى التالميذو تنمية مهارٌب االستماع   .ٖٔ
  .ؿ على تغذية راجعةو اٜنصو تدريب التالميذ على إبداء الرأي   .ٗٔ
 . عة متجانسةو تلبية حاجة كل تلميذ بتقدٙب أنشطة تعليمية مناسبة ضمن ٠نم  .٘ٔ
 . العمل اٛنماعيو  عاوفالتو ح الفريق و العمل بر   .ٙٔ
 . اصل مع اآلخرينو التو االتصاؿ و إكساب التالميذ مهارات القيادة  .ٚٔ

                                                           

 .ٖاٞنرجع نفسو، ص - ٔ
 .٘ص  ،اٞنرجع نفسو -ٕ
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 . النشاط ُب غرفة الصفو ية و خلق اٜنيو تٌن و يؤدي إٔب كسر الر   .ٛٔ
االحرتاـ و لنمو الود يؤدي و ر العالقات الشخصية بٌن التالميذ و تطو ابط الصداقة و ية ر و تق .ٜٔ

 . عةو بٌن أفراد اجملم
ر و يطو عة و ابت التعلم أبعضاء اجملمو ف من صعو الذين يعانو التعلم يربط بطيئي   .ٕٓ

  .م"انتباىه

  التعلم الذايت
حيػػػث ، ر اٞنعلػػػم لكنػػػو ٪نػػػد منػػػو بقػػػدرو ال يلغػػػي د ،اْنػػػاه منبثػػػق عػػػن االْنػػػاه السػػػابق حػػػديثاً ظهػػػر 
ـ علػػى و لػػذاٌب يقػػالػػتعلم او ، يكيػػة ِناصػػة إٔب مػػا يعػػرؼ ابلػػتعلم الػػذاٌباألمر و د التطبيقيػػة الغربيػػة و اْنهػػت اٛنهػػ

ّنسػاعدة و مػن خػالؿ  -ر اٞنرشػد للمعلػم و مع االحتفاظ بد -د الدارسٌن ُب تلقي اٞنعرفة و الرتكيز على جه
ال و ال قاعػة درس  - ّنكػافأو نشاط غػًن مقػنن بػزمن  وى ،نشاط التعلم ُب ىذه اٜناؿو ، سائط االتصاؿو 

( الػػذي Franc Marchand, 1970) سػى رشػيد حتاملػة رأي فرانػك مارشػندو رد مو يػو  -سػاعات دراسػية 
الػدارس أف يتػدرب علػى الكػالـ  اوؿ٨نػا أف ٪نػو ، س اادثػةو يرى أنو: "ينبغي ٓنقيػق ىػدفٌن مػن خػالؿ در 

 ،ف التشػجيعو ر اٞندرس فيكػو أما د .أف يتدرب منذ البداية على الكالـ ابلشكل األفضلو ، ما أمكنو ذلك
، اللطػفو اٞنػدرس عنػد التصػحيح أف يتسػم ابللػٌن علػى و ، عػوو قو يلي ذلك مرحلة التصحيح للخطأ حاؿ و 
إف أي تػدريس  :ؿو مػن ىنػا ٬نكننػا القػو  ،ُب اٞنرحلة التالية يفسح اجملػاؿ للػدارس أف يصػحح خطػأه بنفسػوو 

إف التػدريس و ، تعلػم انقػص ال بػل فاشػل وىػ، ال يعطي الفرصة لتنمية مهارة التعلم الذاٌب ،ُب ٠ناؿ اللغات
تػػػػدفق و رسػػػػٌن ابٞنهػػػػارات الالزمػػػػة ٟنػػػػم ُب ىػػػػذا العصػػػػر عصػػػػر التفجػػػػر اٞنعػػػػرُب د الداو الػػػػذي يػػػػز  والفّعػػػػاؿ ىػػػػ

لػذلك فػإف مهػارة  ،ؽو يدركها ٢نلػأو اليت ال يلم هبا و ، االنتشار السريع للثقافات على اختالفهاو مات و اٞنعل
أكثػر  ار اٞندرسػةو ـ أصػبح خػارج أسػو التعلم اليو ، مقتضيات العصرو اقع و التعلم الذاٌب اٞنستمر أمر يفرضو ال

ان علػػػػى داريػػػػة كبػػػػًنة ابسػػػػتخدامات و اٞنػػػػتعلم أف يكػػػػو الػػػػتعلم الػػػػذاٌب يقتضػػػػي مػػػػن اٞنعلػػػػم و  ،ٔمنػػػػو ُب داخلهػػػػا
                                                           

 .ٙ، صاٞنرجع السابقرشيد حتاملة،  موسى -ٔ
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مػػػػا تؤكػػػػده بعػػػػض الدراسػػػػات الػػػػيت اْنهػػػػت اآلف  وىػػػػو  ،ر اٜنػػػػادث فيهػػػػاو اكبػػػػة التطػػػػو مو سػػػػائط التعليميػػػػة و ال
طػػػرأ خػػػالؿ العقػػػػدين ر الػػػذي و للتطػػػ نظػػػراً  .اٟنندسػػػةو ـ الطػػػب و علػػػ :مثػػػل ،ـو ُب علػػػ "تو الربػػػ"السػػػتخداـ 

ؿ و ؿ اٞنعلػػػم إٔب الػػػنمط اٞنتمركػػػز حػػػو فقػػػد انتقػػػل التعلػػػيم مػػػن الػػػنمط اٞنتمركػػػز حػػػ ،األخػػػًنين ُب ٠نػػػاؿ التعلػػػيم
نفسػػو  األمػػرو  ،االستقصػػاءو البحػػث و التجريػػب و ـ الطلبػػة ابلػػتعلم مػػن خػػالؿ األنشػػطة و حيػػث يقػػ ،الطالػػب

مػع ىػذا و  ،جػو للطلبػة داخػل الصػفو م إٔب ملػو التعلػيو ره مػن مصػدر يتمركػز حو ابلنسبة للمعلػم فقػد تغػًن د
ٓنقػػػق للطالػػػب إمكانيػػػة الػػػتعلم  ،أسػػػاليب جديػػػدة ُب التعلػػػيمو رة ٞننػػػاىج و فقػػػد أصػػػبحت ىنػػػاؾ ضػػػر  التغػػػًن
اكبػػة و مػػن أجػػل مو  ،العمػػل ضػػمن فريػػق لتحقيػػق أىػػداؼ يرٚنهػػا الطلبػػة أبنفسػػهم ّنسػػاعدة اٞنعلػػمو  ،الػػذاٌب

ؿ ٠نػػػػػاالت و اء المػػػػػتالؾ اٞنهػػػػػارات الالزمػػػػػة لػػػػػدخو السػػػػػف علػػػػػى و اٞنعلمػػػػػو ٪نتػػػػػاج الطلبػػػػػة  ،معطيػػػػػات العصػػػػػر
ع مػن و ىػذا النػو  .ٔؿ إليهػاو للػدخ رّيً و ضػر  مفتاحػاً و  رئيسػياً  تر ركنػاً و الػيت أصػبح الكمبيػو  ،جيا اٜنديثةو لو التكن

ؿ و علػى الػػد عسػػًناً  والػذي أصػػبح متاحػاً اآلف ُب العػػآب يبػد، جيػػاو لو الػػتعلم الػذي يعتمػػد علػى التكنو التعلػيم 
سػػػائط التقنيػػػة و ؿ علػػػى خدمػػػة الو أصػػػبح اآلف مػػػن اٞنمكػػػن اٜنصػػػ -رتػػػو و ارتفػػػاع فاتو س لغػػػالء لػػػي، الناميػػػة
ع مػن التعلػيم و تتعػدد مػزاّي ىػذا النػو  ،التدريب ُب ىذا اجملاؿو  لكن بسبب نقص التأىيلو  -يسر و لة و بسه
بػػدالً مػػن  ،الطػػائرةأو السػػيارة أو إاتحػػة الػػتعلم ُب البيػػت و  ،الػػتعلم حػػك تصػػل إٔب مرحلػػة خفػػض التكلفػػةو 

 من مزاّيه أنو: و قت و إىدار ال

  .بو نياً ابستخداـ اٜناسو الذي يعمل على ١ناكاة البيئة إلكرت  التعلم .ٔ
 .  ثالثية األبعاد يتيح للمتعلم بيئة .ٕ
  .يعمل على تعزيز خربات التعلم  .ٖ
   .ُب أي مكافو قت و ٬نكن القياـ بو ُب أي  .ٗ

                                                           

 ، عمػػػػاف، الشػػػػبكة  العنكبوتيػػػػة الدوليػػػػة للمعلومػػػػاتاألردف، ٞنػػػػاذا الربػػػػوت ُب التعلػػػػيم، مركػػػػز التميػػػػز الرتبػػػػوي -ٔ
 .(Intranet)ػ
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بػٌن  اراً مباشػراً مػاو نػت الػذي يتػيح حػنرت اسػطة اسػتخداـ الػربط بشػبكة اإلو ٬نكن القياـ بػو ب .٘
ب و أشػػػػبو أبسػػػػل وىػػػػو  ،ع ابلتػػػػدريب اٞنتػػػػزامنو يسػػػػمى ىػػػػذا النػػػػو زمالئػػػػو أو معلمػػػػو و اٞنػػػػتعلم 

 .  القاعات الدراسية
اد تعليميػػػة و التػػدريب غػػػًن اٞنتػػػزامن الػػػذي تتيحػػػو الشػػػبكة نفسػػػها مػػن خػػػالؿ مػػػا هبػػػا مػػػن مػػػ  .ٙ

 .  مسجلة
   .اسطة اٜناسب الشخصيو ع إليها بو ة ٍبّ الرجمات ُب أقراص مد٠نو ٬ُنكِّن من ٔنزين اٞنعل  .ٚ
   .ال يصبح عدد الطالب فيو ىاجساً خاصة قي برامج تعليم اللغات .ٛ
  .٩نيب على كثًٍن من أسئلتوو يتيح للمتعلم مكتبة متكاملة  .ٜ
  .طرائق التدريسو ى و ابت اتو معاٛنة صعو يسهل فيو مراجعة الربامج الدراسية  .ٓٔ

الػػيت ترفػػد ٠نػػاالت تعلػػيم  ،التطبيقيػػة الغربيػػة اٜنديثػػةو لدراسػػات النظريػػة ر او ختامػػاً ال ٬نكػػن إغفػػاؿ د
ؿ أب٨نيػػة و بػػل ٬نكػػن القػػ، لغػػًن النػػاطقٌن هبػػاير ٠نػػاالت تعلػػيم اللغػػة العربيػػة و تطػػو ُب تفعيػػل  اللغػػات األجنبيػػة

ميػػة ج بنظريػػة تعليو مػػن ٍبّ اٝنػػر و  ،ىضػػم معطياهتػػاو فهػػم مصػػطلحاهتا و مبادئهػػا و تبػػٌن أسسػػها و اهتػػا و تتبػػع خط
، مػػا بػػػٌن ىػػػذه اٞنعطيػػػاتو صػػػية و ازف مػػػا بػػٌن ىػػػذه اٝنصو تػػػو  ،صػػيةو تراعػػػي مػػػا للغػػة العربيػػػة مػػػن خص ،عربيػػة

   .ال يغفل عن تراثنا اإلسالمي ُب ىذا اٞنضمار - مثالً  - التعاو٘بفالناظر لفكرة التعلم 

 صياتو الت

الثانيػة عنػػد أو األجنبيػة  رة ُب ٠نػاؿ تعلػيم اللغػػةو التطبيقيػػة اٞنتطػو النظريػة  اٞنسػتجداتالنظػر إٔب  -ٔ
   .بٌن تطبيقاهتم ُب ىذا اجملاؿو ة اٜنادثة بٌن تطبيقاتنا و ردـ الفجو  ،الغربيٌن

البػد مػن النظػر إٔب الػرتاث العػريب ، مبػادئ تعلػيم اللغػات عنػد الغػربيٌنو عند األخذ من أسػس  -ٕ
، هنػا لغػة اشػتقاقيةو ك،  اعلػةمػن خصػائص اللغػة العربيػة الفو ، مراعاة خصائص اللغػة العربيػةو  ،ُب ىذا الشأف

سػػاً مػػن الكلمػػات و إنػػو اكتسػػب قام :ؿو لكػػاف مػػن شػػأننا أف نقػػ، كيفيػػة االشػػتقاؽ عػػرؼ الطالػػب بػػدًءا وفلػ
 .  ّنجرد تعرفو على كلمة جديدة
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مػػػػابٌن اللهجػػػػات الػػػػيت و الػػػػيت نعلمهػػػػا  الفصػػػػحىمالحظػػػة أف ٖنػػػػة مشػػػػكلة تتعلػػػػق مػػػػابٌن اللغػػػػة  -ٖ
 .  غًنهو الكالـ عند بياجيو لغة  -ية و تتكلمها ٠نتمعاتنا اللغ

يػػػػنعكس سػػػػلباً علػػػػى تعلػػػػم  ،إرجػػػػاء تدريسػػػػهاأو إ٨نػػػػاؿ الكتابػػػػة ُب بػػػػرامج تعلػػػػيم اللغػػػػة العربيػػػػة  -ٗ
ابعتبػػار أف لغػػة  -سػػها و للكتابػػة قامو سػػو و فللكػػالـ قام -خاصػػة مهػػارة التعبػػًن الكتػػايب ، اٞنهػػارات األخػػرى

 ،٬نكػن اسػتدعاؤىا ال أو تسػتخدـ ُب اٜنػديث تستخدـ مفردات قد الو  ،الكتابة تستدعي التفكًن العميق
، ٍبّ إف الكتابػػػة تسػػػاعد علػػػى التغذيػػػة الراجعػػػة، ف لغػػػة الكتابػػػة أرفػػػع شػػػأانً مػػػن لغػػػة اٜنػػػديثو عػػػادة مػػػا تكػػػو 

فمػن اسػتطاع القػػراءة ، جػو اآلخػر للقػراءةو ٍبّ إف الكتابػة ىػي ال، مػا قػرأو مػا فهػم و  ،فالػدارس يكتػب مػا ٚنػع
 . استطاع الكتابة

تالوة الػػو مثالػػو حلقػػات الػػذكر و ٥نػػن أحػػق بػػو و ، إسػػالميىػػو مػػوروث  التعػػاو٘بالػػتعلم و يم التعلػػ -٘
 .  ٓنفيظ القرآف الكرٙبو يد و اليت تعمل على تعليم التج ،ابٞنساجد

 . نية ُب ٠ناؿ تعليم اللغة العربيةو سائط اإللكرت و ظيف الو البد من ت -ٙ

 . نيةو سائط االلكرت و مع ال ى قدرهتم للتعاملو رفع مستو البد من تدريب اٞنعلمٌن  -ٚ

ر اللغػة العربيػة ُب اٜنيػاة اإلنسػانية بصػفة عامػة و علػى د -ى الثقػاُب و مػن حيػث اتػ -الرتكيػز  -ٛ
أال يػػػػتم حصػػػػرىا علػػػػى و ، السياسػػػػيةو االقتصػػػػادية و االجتماعيػػػػة و رىػػػػا ُب اجملػػػػاالت الثقافيػػػػة و ُنيػػػػث تػػػػؤدي د
اقػػػع و نعمػػػل علػػػى فصػػػلها مػػػن و  ،يو اللغػػػ اجيػػػة ُب اٝنطػػػابو فنحقػػػق بػػػذلك ازد، ي فحسػػػبو اٛنانػػػب الػػػدع

 . ميةو اٜنياة الي

ف و رىػػا االجتمػػاعي ُنيػػث تكػػو يفّعِػػل مػػن د، تعلػػيم اللغػػة العربيػػة إٔب قػػرار سياسػػيو ٪نتػػاج نشػػر  -ٜ
 .  أشكاٟناو بكافة مظاىرىا و مة االجتماعية و اٜناجة إليها مرتبطة ابٞننظ



282 

 

 

ظػػػػائف و أف ٤نتهػػػػد ُب البحػػػػث عػػػػن الو ، ظيفيػػػػةو ينبغػػػػي أف نركػػػػز علػػػػى تعلػػػػيم اللغػػػػة العربيػػػػة ال -ٓٔ
حػػك ال تسػػيطر اللغػػة اإل٤نليزيػػة علػػى ميػػداهنا فتقلػػل مػػن  ،نيػػةو القانو ؽ العمػػل االقتصػػادية و يػػة ٟنػػا ُب سػػو اٜني

   .دافعية تعلمها

 وادلراجع ادلصادر
اعة والنشر أ٘ند درويش، دراسة ُب األسلوب بٌن اٞنعاصرة والرتاث، القاىرة، دار غريب للطب -

 . ٜٛٛٔ والتوزيع،

العصر العباسي  -أسامة بن دمحم طاىر سحاري، طرائق تعليم اللغة العربية للناطقٌن بغًنىا قد٬ناً  -
ُنث غًن منشور، قدـ لنيل درجة اٞناجستًن ُب تعليم اللغة العربية، معهد اٝنرطـو  -٧نوذجًا 
 .ٕٚٓٓالدوٕب، 

لعريب مثااًل"، ٠نلة الفيصل ـ، اٛنودة ُب الرتاث العريب: اٝنط إٔٔٓجاسم علي جاسم،  -
 .ٕٕٗ -ٕٔٗالثقافية، العدداف 

٠نلة العربية للناطقٌن  .علم اللغة النفسي عند قدامى اللغويٌن العربـ. ٜٕٓٓ_____.  -
 العدد السابع، السنة السادسة.، غًنىاب
ـ. أتثًن اٝنليل بن أ٘ند الفراىيدي واٛنرجا٘ب ُب نظرية تشومسكي. ٠نلة ٜٕٓٓ_____. -
 ، السنة التاسعة والعشروف.ٙٔٔاث العريب بدمشق، العدد الرت 

ـ. نظرية التقدير عند النحاة العرب واٞنسلمٌن وأثرىا ُب ٕٓٔٓ_____ وزيداف علي جاسم.  -
٥ناة الغرب اٞنعاصرين تشومسكي ٠ندد النحو العريب. ٠نلة العلـو العربية واإلنسانية، جامعة 

 ابالشرتاؾ. القصيم، اجمللد الثالث، العدد األوؿ.
( السنة ٘ٗٔرفة، العدد )ٗنعة سيد يوسف، سيكولوجية اللغة واٞنرض العقلي، سلسلة عآب اٞنع -

ٜٜٔٓ. 
 .ٔموقع الوراؽ على الشبكة العنكبوتية اإلنرتتت، جصائص، ابن جين، أبو الفتح عثماف، اٝن -
نكبوتية الدولية للمعلومات، السرجا٘ب، أتثًن اللغة العربية ُب اللغات العاٞنية، الشبكة العراغب  -

  http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=22827 :رابط

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=22827
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رشػػػدي أ٘نػػػد طعيمػػػة، اٞنرجػػػع ُب تعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة، اٞنملكػػػة العربيػػػة السػػػعودية، مكػػػة اٞنكرمػػػة،  -
 ٛنزء األوؿ.جامعة أـ القرى، ا

جديدة،  تعليم العربية لغًن الناطقٌن هبا ُب اجملتمع اٞنعاصر: اْناىات رشدي أ٘ند طعيمة، -
 : ، موقع اإليسيسكوInternet)وتطبيقات الزمة الشبكة العنكبوتية الدولية للمعلومات )

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Langue_arabe/p18.htm، 7ص. 

ػ القاىرة، دار سرجينيو سبيين، الرتبية اللغوية للطفل ػ ترٗنة فوزي عيسى وعبد الفتاح حسن  -
 .الفكر العريب

سيد أ٘ند اببكر الصاُب، تعليم القرآف الكرٙب واللغة العربية ِنالوي ٨نشكوريب، ُنث غًن  -
 ـ. ٖٜٜٔل درجة اٞناجستًن ُب تعليم اللغة العربية، معهد اٝنرطـو الدوٕب، منشور، قدـ لني

عاصم دمحم شريف،ْنربة العرب األوائل ُب تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا ػ ُنث غًن  -
 ـ.ٜٜٛٔ منشور، قدـ لنيل درجة اٞناجستًن ُب تعليم اللغة العربية ػ معهد اٝنرطـو الدوٕب،

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع علم اللغة بٌن الرتاث واٞنعاصرة، القاىرة،عاطف مدكور،  -
اب العرب، دمشق، عباس حسن، خصائص اٜنروؼ العربية ومعانيها، منشورات آناد الكت -

 .ـٜٜٛٔب/ط، 
عبػػد العزيػػز بػػن إبػػراىيم العصػػيلي، أساسػػيات تعلػػيم اللغػػة العربيػػة للنػػاطقٌن بلغػػات أخػػرى، مكػػة،  -

 ىػ. ٕٕٗٔقرى، معهد البحوث العلمية، سلسلة ُنوث اللغة العربية وآداهبا، جامعة أـ ال
، ٔجامعة اٞنلك سعود، ط عبد اجمليد سيد أ٘ند منصور، علم اللغة النفسي، الرّيض، -

 .ـٕٜٛٔ
عبػػد اٞنػػنعم حسػػن اٞنلػػك، ٧نػػوذج تطبيقػػي لتػػدريس مهػػارات اللغػػة العربيػػة بوصػػفها لغػػة اثنيػػة، ٠نلػػة  -

 .ـٕٚٓٓربية للناطقٌن بغًنىا العدد الرابع، السنة تعليم اللغة الع
 .ـٜٜ٘ٔ، اإلسكندرية، دار اٞنعرفة اٛنامعية الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية،عبده  -
علي إبراىيم علي، اٞنقوالت الرتبوية ُب الرتاث العريب، دراسة لنيل درجة اٞناجستًن ُب تعلػيم اللغػة  -

 .ـٕٜٛٔـ الدوٕب، العربية، معهد اٝنرطو 

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Langue_arabe/p18.htm
http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Langue_arabe/p18.htm
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علي أ٘ند مدكور، النحو العريب ودوره ُب تدريس اللغة العربية وفهم نظامها، الشبكة العنكبوتية  -
 . ٓٔٔ، موقع صوت العربية، ص(Internet)الدولية للمعلومات 

ىندسػػػة نػػػت، الشػػػبكة العنكبوتيػػػة  عاللغػػػة العربيػػػة ومكانتهػػػا بػػػٌن اللغػػػات، موقػػػ السػػػليم، فرحػػػات -
 .www.alhandasa.net/forum/showthread.php?t=81778لمعلومات، الدولية ل

ٞنػػػػػاذا الربػػػػػوت ُب التعلػػػػػيم، مركػػػػػز التميػػػػػز الرتبػػػػػوي، األردف، عمػػػػػاف، الشػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػة الدوليػػػػػة  -
 .(Internet)للمعلومات ػ

دمحم الرتتػػػػػوري، النمػػػػػػو اللغػػػػػوي عنػػػػػػد طفػػػػػػل الروضػػػػػة، الشػػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػة الدوليػػػػػػة للمعلومػػػػػػات  - 
(Internet).موقع حروؼ ، 

دمحم بػػػن علػػػي بػػػن حػػػارب البلوشػػػي، الػػػتعلم مػػػن خػػػالؿ اجملموعػػػات ػ الػػػتعلم التعػػػاو٘ب ػ،الشبكة  -
 .  ٔػ موقع صوت العربية، ص (Internet)العنكبوتية الدولية للمعلومات. 

دار خضػػػػر، ودار القبلػػػػة  دمحم خضػػػػر عريػػػػف وأنػػػػور نقشػػػػبندي، مقدمػػػػة ُب علػػػػم اللغػػػػة التطبيقػػػػي، -
 ـ.ٕٜٜٔاإلسالمية، بًنوت وجدة،  للثقافة

أّير  ،السػنة السػابعة عشػرة ،ٚٙالعػدد  مسػعود بوبػو، اللغػة العربيػة والعاٞنيػة، ٠نلػة الػرتاث العػريب، -
 ـ.ٜٜٚٔ"مايو" 

مهػػػػػدي سػػػػػاٌب، دارات ٓنفػػػػػيظ القػػػػػرآف الكػػػػػرٙب ُب السػػػػػنغاؿ، ٠نلػػػػػة دراسػػػػػات إفريقيػػػػػة )أغسػػػػػطس  -
 .ٚـ، العددٜٜٓٔ

ت اكتسػػػػاب اللغػػػػة الثانيػػػػة وتطبيقاهتػػػػا الرتبوية،الشػػػػبكة العنكبوتيػػػػة موسػػػػى رشػػػػيد حتاملػػػػة، نظػػػػرّي -
 .ٕٓػ موقع صوت العربية، ص (Internet)الدولية للمعلومات. 

والنشر، بًنوت، ب/ط، األسد، ٓنقيقات لغوية، اٞنؤسسة العربية للدراسات انصر الدين  -
 .ـٖٕٓٓ

الشػػػػبكة العنكبوتيػػػػة الدوليػػػػة للمعلومػػػػات  وليػػػػد العنػػػػاٌّب، مسػػػػتقبل اللغػػػػة العربيػػػػة ُب ظػػػػل العوٞنػػػػة، -
(Internet)موقع صوت العربية، ص ،ٕ. 

http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/turath/67/5-languge.pdf ، 
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 سادسالفصل ال

 

 ذج تطبيقي و من

 صفها و يف تدريس مهارات اللغة العربية ب

 ة  النظرية التكامليةو لغًة اثنية 
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 متهيد

، الثانيػةو ات األجنبيػة تعليم اللغ ُب ٠ناؿ التطبيقية اليت تبذؿو دات النظرية و اجملهأف من رغم على ال 
ر و إال أنػو مػا يػزاؿ ىنػاؾ شػع، أسػاليب تدريسػهاو اختيػار طػرؽ و تصػميم مقرراهتػا و فيما ٫نص بناء مناىجها 

معاٛنػػة سػػلبيات التعلػػػيم و  ،بعػػدـ قدرتػػو علػػى تلبيػػة حاجػػػات الدارسػػٌنو بعػػدـ كفايػػة ىػػذا الرصػػيد الضػػػخم 
حػػك تػتم معاٛنػػة السػلبيات الػػيت  األمػرعلػى ىػػذا ر سػػيظل يػالـز القػػائمٌن و شػع وىػػو ، الػتعلم ُب ىػػذا اجملػاؿو 

مقػػػررات تعلػػػيم اللغػػػة و لػػػيس أدؿ علػػػى عػػػدـ ثبػػػات منػػػاىج و ، تػػػتم مالحظتهػػػا أثنػػػاء سػػػًن العمليػػػة التعليميػػػة
صػػػفها لغػػػًة و مقػػػررات تعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة بو إحػػػالؿ ُب منػػػاىج و الثانيػػػة إال مػػػا يطػػػرأ مػػػن إبػػػداؿ أو األجنبيػػػة 
مثػػل مػػا حػػدث مػػع مقػػرر  -الرائػػدة ُب ىػػذا اجملػػاؿ  -دية و اٞنملكػػة العربيػػة السػػعاثنيػػة اٜنػػادث ُب أو أجنبيػػة 

الػذي  ،مػا كػاف مػن أمػر اسػتحداث )مقػرر العربيػة بػٌن يػديك(و  ،مقرر)العربية للحياة(و  ،)العربية للناشئٌن(
 .  لو بعدو ٓب تتضح الرؤية ح

صػػة بتعلػػيم اللغػػة العربيػػة مػػن أىػػم اٞنالحظػػات الػػيت يػػدركها القػػائم علػػى أمػػر تػػدريس اٞنقػػررات اٝناو 
ضػع ىػذه اٞننػػاىج و النػابع مػن تقيػد اٞنختصػٌن بو  ،تيةو يػل اٞنمػل ُب اٞنرحلػة الصػو التطو  ،الػبطء اٞنصػاحب ٟنػا
رغم علػى الػ –مناسػبًة  وف تبصػر ٜنقيقػة أهنػا تبػدو د ،أسس الطريقة السػمعية الشػفهيةو تقيداً صارماً ّنبادئ 

ي و ليس لتعلػيم اللغػة الثانيػة الػذي ٪نظػى ّنحػيط لغػو  ،ة األجنبيةلتعليم اللغ -ها ئُب ١نيط منشْناوزىا من 
ر مػن و النفػو ُب إبعاد اٞنلل  ،مفيداً و ية الزماً و اجتماعي مساعد ٩نعل من أمر اختصار اٞنرحلة السمعية الشف

 . اءو اٞنعلمٌن سو س الدارسٌن و نف

كػػػػن جديػػػػػدة ُب إف ٓب تو ؤسػػػػػس لفكػػػػرة تطبيقيػػػػة جديػػػػػدٍة ُب مبناىػػػػا أف ن اوؿ٥نػػػػ ا الفصػػػػلىػػػػذُب و 
أسػػاليب تػػػدريس اللغػػػة العربيػػػة و رة التجديػػػد ُب طػػػرؽ و ؿ بضػػر و ابعتبػػػار أف ىنػػػاؾ مػػن سػػػبق إٔب القػػػ ،معناىػػا
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تعلػػم اللغػػة و كية ُب تعلػػيم و الفكػػرة السػػلاوز الػػذي ْنػػ ،سػػائد ُب العػػآب الغػػريب وفػػق مػػا ىػػو  ،صػػفها لغػػًة اثنيػػةو ب
اٞنبػػػادئ اٞنعرفيػػػة إٔب اوز ّنحطتػػػٌن عنػػػدما ْنػػػ -ا ٟنػػػو ر حو ىػػػي اطػػػة الػػػيت مػػػا نػػػزاؿ نػػػدو  -الثانيػػػة و األجنبيػػػة 

 .  اٞنبادئ االتصالية

كية مناسػبة لتعلػيم و ية القائمػة علػى مبػادئ اٞندرسػة السػلو فكػرة أف الطريقػة السػمعية الشػف تبين ىيو 
 ف مغّيبػاً عنػدما تعلّػم اللغػة ُبو ذلك ابعتبار أف ايط االجتمػاعي للغػة يكػو ، ليس الثانيةو اللغات األجنبية 

   .ات اللغةو تعرؼ أصو ف إٔب جرعة إضافية ُب ٚناع و ابلتإب فإف الدارسٌن ٪نتاجو ، غًن بيئتها

ف مػػن غيػػاب و يعػػان اٞنتعلمػػٌن كمػػا أف،  ٞنعاٛنػػة اللغػػة اٟنػػدؼ اً تطبيقيػػ ذجػػاً و ٧ن ُب ىػػذا الفصػػلقػػدـ نو 
مشػػكالت لػػيس مػػن و  ،صػػفها لغػػة اثنيػػةو مػػن مشػػكالت تعلػػيم اللغػػة العربيػػة ب وأمػػر ىػػ ،اٛنانػػب االتصػػإب

ُب دفػع قػدرة  إ٩نػابعامػل  ود ايط االجتمػاعي للغػة بقػدر مػا ىػو جو  إذ أف، صفها لغًة أجنبيةو تعليمها ب
إال ، كمػا أنػو يسػاعد ُب رفػع كفػايتهم االتصػالية،  تيةو مشػكالت اللغػة ُب اٞنرحلػة الصػاوز الدارسٌن على ْنػ

شػػػكالت تػػػداخل الفصػػػحى مػػػع حيػػػث تػػػربز م، يػػػةو ى الكفايػػػة النحو ف عامػػػل سػػػلب ُب رفػػػع مسػػػتو أنػػػو يكػػػ
ّيت و حيػػث ثبػػت مػػن خػػالؿ اٞنالحظػػة تػػد٘ب مسػػت، عيو ضػػو ىػػي مشػػكالت جػػديرة ابلتأمػػل اٞنو ، الدارجػػة

ذج الدارسػػة و فهنػػاؾ ٧نػػ، رهتا الدارجػػة مػػن اجملتمػػع مباشػػرةً و ا اللغػػة الثانيػػة بكثافػػٍة ُب صػػو الدارسػػٌن الػػذين تلقػػ
أي  -ى و ّنعػدؿ سػنة ُب كػل مسػت -ّيت الدراسػية و كل فرص إعادة اٞنستْناوزت  اليت  ،)أٞناظ( ٔبيةو اإلثي

ذلػػك و  ،يػػةإ٩نابف ٓنقيػػق نتػػائج و د -أهنػػا درسػػت بػػرانمج تعلػػيم اللغػػة العربيػػة ُب ثالثػػة أضػػعاؼ الػػزمن اٞنقػػرر
 .أصبحت طلقة اللساف هباو تعلمت منها عربيتها الدارجة و  ،دانية خالصةو هنا عاشت ُب بيئة سو لك

الػػذي تلقػػى  ،ٕ)أ٬نػن( مػػا٘بو دا٘ب الر و ُب شػػخص الػػدارس السػنمػوذج الاآلف يػربز جليػػاً تكػرار ٟنػػذا و  
غابػت عنػو و فرت لػو الطالقػة و تػ -فأصػبح طلػق اللسػاف هبػا  ،دانية ايطػة بػوو العربية مباشػرًة مػن البيئػة السػ

                                                           

 .امعة إفريقيا العاٞنية ُب السودافمصدر ذلك ْنارب الباحث ّنعهد اللغة العربية َن -ٔ

 دارس ابٞنستوى األوؿ ىػ، يعيد اٞنستوى للمرة الثانية وىو متأخر ُب مستواه حك عن زمالئو اٛندد. -ٕ
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اوز ره ْنػػو ّنقػد أو لػيس ،تيسػرت لػو سػػبل االتصػاؿ أبىلػو فلػم يعػد أيبػػو بػتعلم الفصػحىو  -يػة و الصػحة اللغ
ألف الدارسػػػٌن و  ،سػػػهاو اظبػػػة ُب تلقػػػي در و عػػػدـ اىتمامػػػو ابٞنو فبػػػاف ضػػػعفو ، اىا األدٗبو مػػػن مسػػػتمػػػا تعلمػػػو 
القػادمٌن مػن  - ٔامعة إفريقيا العاٞنية ُب السودافف اللغة العربية ُب معهد تعليم اللغة العربية َنو الذين يدرس

ُب ٠نػػاؿ  -د ضػػيقٍة و حػػد ال يتسػػىن ٟنػػم االحتكػػاؾ ّنجتمػػع اللغػػة إال ُب -شػػك الػػبالد ألجػػل ىػػذا الغػػرض 
ف و فإهنػػا ٩نػب أف تكػػ، إف كانػػت قليلػةً و يػة و فػػإف مشػكالهتم فيمػػا ٫نػتص ابلصػػحة اللغ -ميػة و التعػامالت الي
الء و حيػػث ٬نكػػن مالحظػػة حاجػػة ىػػ، صػػفها لغػػًة اثنيػػةً و مصػػممي بػػرامج تعلػػيم اللغػػة العربيػػة بو ىػػدفاً ٞنعػػدي 
 -ظائفهػا و مػن حيػث و  ،ية من حيث سػالمة الرتاكيػبو ٍة مكثفٍة فيما ٫نتص ابلكفاية النحٛنالدارسٌن ٞنعا

الء و ٙب ٞنػا ٬نكػن ٟنػو أمػر يشػبو التقػ وىػو  -التػأخًنو أغػراض التقػدٙب و ، ية ُب مقابل اٛنملة الفعليػةاإلٚناٛنملة 
 .  الدارسٌن اكتسابو من ١نيطهم االجتماعي

فػػػإف ، يػػػةو قػػة اللغصػػفها لغػػػة أجنبيػػػًة يعػػا٘ب مشػػػكالت تتعلػػػق ابلطالو كػػاف دارس اللغػػػة العربيػػػة ب  اإذو 
ان لتبػػين سياسػػػة و ٣نػػا يػػدع وىػػو ، يػػةو صػػفها لغػػًة اثنيػػة يعػػا٘ب مشػػكالت فيمػػا يتعلػػػق ابلصػػحة اللغو دارسػػها ب
 ،مقػرراتو مػا نصػممو مػن منػاىج و  ،أساليب تػدريسو رة التفريق بٌن ما نتبناه من طرؽ و ؿ بضر و جديدة تق

ف و اضػػعة للسػػًن ُب ىػػذا الػػدرب علػػى أف يكػػو تة ماولػػ١ن، ىنػػا قػػدمهانالػػيت  ةااولػػلعػػل و ، ألٍي مػػن الفػػريقٌن
  .ؿ مشكالت تعليم اللغة األجنبية مقارنة بتعليم اللغة الثانيةو مدخلنا لذلك الدراسات اٞنقارنة ح

رة االسػتفادة مػن خاصػية أف اللغػة و ة ضػر و يتبىن بقػ ناقدمو ىنالتطبيقي الذي النموذج كما أف ىذا 
 ،صػػػفها لغػػػًة اثنيػػػةً و الؿ التجربػػػة أف دراسػػػي اللغػػػة العربيػػػة بن خػػػمػػػفلقػػػد ثبػػػت ، العربيػػػة ىػػػي لغػػػة اشػػػتقاقية

 .يةو احداً من اسرتاتيجيات تنمية الذخًنة اللغو بفعالية كبًنة مع استخداـ االشتقاؽ ابعتباره و يتجاوبوف 

 

                                                           

 اٛنامعة ويستخدـ اللغة العربية للتواصل مع ١نيطو االجتماعي. تمنهم بدا خليايسكن الغالب األعظم  -ٔ
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 أىداف الدراسة

ًة صػفها لغػو كي على برانمج تعلػيم اللغػة العربيػة بو ج على سيطرة الفكر السلو ة للخر اولأتسيس ١ن* 
 . أجنبيًة كانت أـ اثنية -ىدفاً 

 . يةو رة تكامل اٞنهارات اللغو التأكيد على ضر * 

راً ابلكفايػػة االتصػػالية إٔب الكفايػػػة و مػػػر  ،يػػةو تبػػدأ ابلكفايػػة اللغ ،يػػػةو ضػػع خارطػػة للكفػػاّيت اللغو * 
 . الثقافية

 .  ية للدارسٌنو اللغالعمل على االستفادة من اٝناصية االشتقاقية للغة العربية ُب تنمية الذخًنة * 

نشػاط يتنػاقص  وىػو  –برٞنػاف الدارسػٌن  -نشػاط مسػتمر و يل قاعة الدرس إٔب قاعة مدارسػة و ٓن* 
 .  ر اٞنعلم تدر٩نياً و فيو د

 .  التغذية الراجعة اٞنستمرة* 

 . ٙب الذاٌب من خالؿ مشاركة الطالب ُب استدراؾ ما فات على زمالئهمو التق* 

 مبادئ ىذه التطبيقاتو أسس 

 اٞنبادئ التالية:و ـ ىذه التطبيقات على األسس و تق

حيػث يسػاعد  - الفرنسػيةأو اإل٤نليزية أو  -ية للدارسٌن ابعتبار اللغة الثانية و ديد اٝنلفية اللغ* ٓن
 .  فق ىذه الطريقةو ي و ذلك على سرعة إ٤ناز الدرس اللغ
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ال و  ،لغػػػػة اثنيػػػػةا و ٬نكػػػػن تطبيػػػػق إجػػػػراءات ىػػػػذه الدراسػػػػة بػػػػبطء علػػػػى الدارسػػػػٌن الػػػػذين ٓب يدرسػػػػ* 
 .  ساً منتظمًة ُب لغتهم األـو ا در و ا قد تلقو نو شريطة أف يك -الفرنسية أو ف اإل٤نليزية و يتكلم

ا اٜنػػػػد األدٗب مػػػػن اللغػػػػة العربيػػػػة ُب و ٬نكػػػػن تطبيػػػػق ىػػػػذه اإلجػػػػراءات علػػػػى الدارسػػػػٌن الػػػػذين تلقػػػػ* 
 . بالدىم

ات اللغػة و يتم التعرؼ فيها على أصػ اليت ،تيةو تبدأ إجراءات ىذه الدراسة بعد انتهاء اٞنرحلة الص *
 .رٚنهاو العربية 

اقػػػف و فػػق تػػدرج اٞنوو  ،ٞنعقػػدإٔب اي مػػن البسػػيط و تعتمػػد ىػػذه الطريقػػة مبػػدأ التػػدرج ابلػػنص اللغػػػ* 
 .  اٜنياتية للدارسٌن

فػق حاجػة وو  ،عهاو اعتمػاداً علػى مػدى شػي ،يػةو تعتمد ىذه الطريقػة مبػدأ التػدرج ابلرتاكيػب النح* 
 . اٞنرحلة التعليمية اٞنعينةالدارسٌن ٟنا ُب 

 . اقف الطبيعيةو ُنيث يتسىن للطالب استخدامو ُب اٞن ،ظيفياً و  وتقدـ ىذه الطريقة النح*   

منهػا و  ،مػع تثبيػت اٞنتغػًنات األخػرى ،احد ُب كػل مرحلػةو تعتمد ىذه الطريقة التعامل مع متغًن  *
 . ى النصو ١نت

 .  قيم بسيطة تتعلق ابلطالب نفسوى النص ُب مراحلو االبتدائية على و ـ ١نتو يق* 

 : مهارة االستماعأوالً 

اٞنعلػػػم للػػػنص تالوة ف ذلػػػك بػػػو يكػػػو  -مهػػػارة االسػػػتماع  - األؤبتبػػػدأ إجػػػراءات الػػػدرس ابٞنهػػػارة * 
ف عػػػرض و سػػػيلة أخػػػرى شػػػبيهة بػػػدو أي أو  ،يض عػػػن ذلػػػك ابسػػػتخداـ ٢نتػػػرب اللغػػػةو ٬نكػػػن التعػػػ -تكػػػراره و 
  .سيلة بصريةو 
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متػاح  وو الػنص مسػتخدماً ُب ذلػك مػا ىػتناولػقػف اٜنيػاٌب الػذي يو م ببيػاف اٞنـ اٞنعلو بعد ذلك يق* 
 . قفو يعمد إٔب ٕنثيل اٞنأو سائل تعليمية ٚنعية بصرية و من 

 .  النص مع ترديد ٗناعي من قبل الدارسٌنتالوة يعيد اٞنعلم * 

ات و نطقػاً لألصػ تبػدأ أبصػحهم ،ـ اٞنعلم برتديد النص ابالشػرتاؾ مػع ٧نػاذج ٢نتػارة مػن الدارسػٌنو يق
 . ات اٞنشكلةو مع الرتكيز على األص ،تنتهي أبقلهم قدرة على ذلكو  ،العربية

 اثنياً: مهارة الكتابة

حػػػك  ،ـ بتصػػحيح األخطػػاء مباشػػرةو يقػػو  ،يطلػػب اٞنعلػػم مػػن الدارسػػٌن كتابػػة الػػػنص ُب الكراسػػة* 
 .  يتسىن للدارس معاٛنة ىذا اٝنطأ مستقبالً 

ات الػيت تكتػب و علم ما يسػتجد مػن قػيم كتابيػة جديػدة فيمػا ٫نػص األصػُب ىذه اٞنرحلة يعاِب اٞن* 
يسػتمر ىػذا العمػل متػدرجاً مػع تػدرج الػدرس و  ،أٚنػاء اإلشػارةو خاصًة ما يتعلق منهػا ابلضػمائر  ،ال تنطقو 

 .  يو اللغ

 اثلثاً: مهارة القراءة

 .ذجيًة للنصو يقدـ اٞنعلم قراءًة ٧ن* 

ُنيػػث  -كػػل دارس علػػى حػػدة   -ص مػػن الكراسػػة مباشػػرة يطلػػب اٞنعلػػم مػػن الدارسػػٌن قػػراءة الػػن* 
 .  يشمل ىذا اإلجراء كل الدارسٌن )قراءة صامتة(

 .  يقرأ اٞنعلم النص ّنصاحبة الدارسٌن )قراءة ٗناعية(* 
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 ابدائً أبحسػػػنهم نطقػػػاً  ،زع اٞنعلػػػم الفػػػرص بػػػٌن الدارسػػػٌن لقػػػراءة الػػػنص قػػػراءة جهريػػػة )فرديػػػة(و يػػػ* 
 .  متدرجاً هبم إٔب أقلهم قدرةً  ،قدرة على القراءةو ات و لألص

 

 رابعاً: مهارة الكالم

ه عػػػرب و الػػػنص الػػػذي اسػػػتظهر تػػػالوة ف ُب و  مراحػػػل مهػػػارة الكػػػالـ عنػػػدما يبػػػدأ الدارسػػػأؤبتبػػػدأ * 
 .  ات السابقة متحدثٌن عن أنفسهم ابستخداـ ضمًن اٞنتكلمو اٝنط

 مثاؿ ذلك:  

  دمحمأان  . 
 أان من نيجًنّي  . 
 أان نيجًني. 
 .أان دارس  
 ية:و الكفاية النح

o  الضمائر:و اٛنملة الفعلية 
الػيت تعػرب  - يةاألساسػتبدأ ىذه اٞنرحلة بقياـ اٞنعلػم بتعريػف الدارسػٌن بعشػرة أفعػاؿ مػن األفعػاؿ * 
 . يةاألوليقتصر على استخدامها ُب ىذه اٞنرحلة و  -اقف اٜنياتية اٞنتكررة ايطة ابلدارس و عن اٞن

 . ياألساسراً عن النص و ف متطو بعض ىذه األفعاؿ يكيعد اٞنعلم نصاً يشتمل على * 

ؿ مػن ضػمًن و يػة اٞنهمػة ٟنػذه اٞنرحلػة مثػل: التحػو النص للتعريف ببعض الرتاكيب النح ايثبت ىذ* 
 . اٛنمعو التثنية و اإلفراد  :إٔب ضمًن الغائب ُب حاالت ،اٞنتكلم إٔب اٝنطاب
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ٍب  ،إٔب كتابتػػو ،للػػنص إٔب شػػرح مفرداتػػو ذجيػػةو مػػن قػػراءة ٧ن ،ات السػػابقةو يتبػػع اٞنعلػػم نفػػس اٝنطػػ* 
 .  ٍبّ استظهاره من قبل الدارسٌن ،قراءتو

 .  رو يتيح اٞنعلم الفرصة ألكرب عدٍد من الدارسٌن للقياـ هبذا الد* 

 ،ىي إدخاؿ بعض األفعاؿ للتعريف بتاء اٞنتكلم ُب الزمن اٞناضػيو ة الثانية و لتبدأ بعد ذلك اٝنط* 
ٍبّ ُب حالػة ، ٍبّ ُب حالػة التثنيػة اثنيػاً ، أوالً ٍبّ اٞنستقبل ُب حاالت اإلفػراد  ،اٜناضرؿ منو إٔب الزمن و ٍب التح

 .  اٛنمع اثلثاً 

ف مػن تكػرار أكػرب و حػك يػتمكن الدارسػ ،ات التطبيقيػة السػابقة ُب كػل مرحلػةو تتكرر نفس اٝنطػ* 
 .  ؿ منوو د كل متحو ر و ي مع و ى النص اللغو قدر من اثبت ١نت

 مثاؿ ذلك: 

  دمحمأان  . 
 أان من نيجًنّي  . 
 أان نيجًني  . 
 أان جئت من نيجًنّي  . 
 أان دارس . 
 أان أدرس اللغة العربية  . 

تكػػراره مػػن قبػػل اٞنعلػػم و ذج و مػػن تقػػدٙب للنمػػ :فػػق اإلجػػراءات السػػابقةو ات الػػدرس و تسػػتمر خطػػ* 
ٍبّ  ،يػداً ٗناعيػػاً ٍبّ ترديػػده ترد ،سػائل السػػمعية البصػريةو اسػطة الو حو بيضػػاإأو ٍب ٕنثيلػو  ،علػى ٚنػع الدارسػػٌن

 .  من الذاكرة تالوتوٍب  ،ٍب قراءتو من الكراسة ،ٍبّ استظهاره ،إٔب كتابة النص، ترديداً فردّيً  هترديد

النحػػو فػػق اإلجػػراءات السػػابقة علػػى و  ،يػػتم اسػػتخداـ الػػنص نفسػػو للتعبػػًن عػػن ضػػمًن اٞنخاطػػب* 
 :التإب
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  عليأنت و ، دمحمأان  . 
 قمرأنت من جزر الو ، أان من نيجًنّي  . 
 أنت قمريو ، أان نيجًني  . 
 أنت جئت من جزر القمرو ، أان جئت من نيجًنّي  . 
  ٌأيضاً  أنت دارسٌ و ، أان دارس  . 
 أيضاً أنت تدرس اللغة العربية و ، أان أدرس اللغة العربية  . 

ـ الػػػدارس و عنػػػدىا يقػػػو ، يػػػتم اسػػػتخداـ ذات الػػػنص ُب اٞنرحلػػػة التاليػػػة مػػػع ضػػػمًن الغائػػػب اٞنفػػػرد* 
د الػػدارس اٞنشػػار و جػػو يسػػتلـز ىػػذا اإلجػػراء  ،احػػدو الغائػػب ُب آف و يشػػمل ضػػمًني اٞنػػتكلم  دجو ُنػػديث مػػز 
 .  )أنت( ُب النص بقرب اٞنتحدث إليو ابلضمًن

 مثاؿ ذلك: 

  سليماف وىو ، عليأنت و  ،دمحمأان  . 
 سياو من ر  وىو ، أنت من جزر القمرو ، أان من نيجًنّي . 
 سيو ر  وىو ، أنت قمريو ، أان نيجًني.  
 سياو من ر  ىو جاءو ، أنت جئت من جزر القمرو ، ن نيجًنّيأان جئت م . 
  ٌأيضاً  دارسٌ  وىو ، أنت دارسٌ و ، أان دارس  . 
 أيضاً يدرس اللغة العربية  وىو ، أنت تدرس اللغة العربيةو ، أان أدرس اللغة العربية  . 

عػػن و ابٜنػػديث عػػن نفسػػو  ويبػػدأ ىػػو  ،ر مػػع زميلػػو اٞنػػتكلمو يتبػػادؿ أحػػد الدارسػػٌن اٞنخػػاطبٌن الػػد* 
 . اليكو ىكذا دو  ،زميليو

 :واٞنؤنث على ٥نو عيو اٞنذكر و يستمر ىذا النهج للتعريف بضمًن اٞنتكلم اٞنثىن بن* 

o  عن صديقو أ٘ند:و يتحدث عن نفسو  وىو علي 
 .  ّيًن من نيج وىو أان 
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 .  ّيفًن نيج وىو أان 

 .  جئنا من نيجًنّي وىو أان 

 .  دارساف وىو أان 

 . ندرس اللغة العربية وىو أان 

 -اٞنػػػػػذكرو اٞنؤنػػػػػث  -الغائػػػػػب للمثػػػػػىن بشػػػػػقيو و ٍب ٬نضػػػػػي الػػػػػدرس للتعريػػػػػف بضػػػػػمائر اٞنخاطػػػػػب * 
 .  مستفيداً من ذات النص مع تثبيت اٞنتغًنات األخرى

مػػػة للتعريػػػف ابلضػػػمائر السػػػابقة ُب حالػػػة و فػػػق ىػػػذه اٞننظو  ،ات الالزمػػػةو يلػػػي ذلػػػك القيػػػاـ ابٝنطػػػ* 
 . تذكًناً و أتنيثاً  :اٛنمع

 :االستفهاـ 
 ،ات االسػػػتفهاـ مػػن خػػػالؿ الػػنص الثابػػػت نفسػػػوو علػػػم ُب ىػػذه اٞنرحلػػػة التعريػػف أبديبػػدأ اٞن   

   .ىو اٞنتحوؿ  -االستفهاـ  -ف الدرس و ف مضمو ُنيث يك

دين ُنجػػػرة و جػػػو ى منػػػتحالً شخصػػػية دارس مػػػن الطػػػالب اٞنو يطػػػرح اٞنعلػػػم األسػػػئلة اٞنتعلقػػػة ابتػػػ* 
 .  الدراسة

o وعلى ٥ن: 
 )من أنت؟ )٩نيب.   
 أان...................   
 ٩نيب(  من أين أنت؟( 
 أان من..............   
 ؟من أين جئت   
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 أان جئت من...........   
 ؟ماذا تعمل   
 أان ال أعمل أان..........   
 ؟أين تدرس   
 أان أدرس..........   
 أان أدرس ؟ماذا تدرس..........   

ٍبّ يطلػػػب مػػػنهم  مػػػنو  ،يكػػػرر اٞنعلػػػم عبػػػارات األسػػػئلة حػػػك يتأكػػػد مػػػن اسػػػتيعاب الدارسػػػٌن ٟنػػػا* 
ُنيػػػث  ،اليػػػكو ىكػػػذا دو ، أبحػػػد الدارسػػػٌن ٍب يشػػػرع ُب تطبيقهػػػا مسػػػتعيناً  ،ٍب قراءهتػػػا ،ٍب كتابتهػػػا ،ترديػػػدىا

ع الػػدرس ُب حػػاؿ أجػػاب و ضػػو ف اإلجػػاابت ّنثابػػة إعػػادة للػػنص مو تكػػو  ،الػػنص ١نػػاورتغطػػي األسػػئلة كػػل 
 .  الدارس عنها

خػػػػػالؿ مػػػػا ًب تدريسػػػػػو خػػػػالؿ اٞنرحلػػػػػة ذلػػػػػك مػػػػن و  ،ات االسػػػػتفهاـو يػػػػتم تعريػػػػف الدارسػػػػػٌن أبد* 
 :وعلى ٥ن، السابقة

 من أنت؟ أان علي  . 
  أ٘ندو  دمحممن أنتما؟ ٥نن  . 
  يمافسلو  أ٘ندو  دمحمومن أنتم؟ ٥نن علي  . 

يعتمػػد علػى الطػػالب و  ،ره ُب قيػادة العمليػػة التعليميػةو ُب ىػذه اٞنرحلػػة يتخلػى اٞنعلػػم عػن بعػػض د* 
ربٞنػػػاف بليبػػػدأ بػػػذلك التأسػػػيس ٞنػػػا ٬نكػػػن أف نسػػػميو ) ،الػػػدرس فػػػق سػػػًنو  ،ُب طػػػرح األسػػػئلة علػػػى زمالئهػػػم

مػات الػيت أدٔب و ٍبّ يسأؿ من قبػل زمالئػو عػن اٞنعل ،ر الدرسو ؿ ١نو حيث ٫نرج دارس ليتكلم ح الدارسٌن(
 .  ات تنمية الكفاية االتصاليةو  خطأؤببذلك تبدأ و  ،حسب ٢نطط الدرسو  ،متاح ٟنم وفق ما ىو  ،هبا

 الكفاية االتصالية: 

 التإب:  وعن نفسو على النح سؤالوُب  بدأوالي ،يقف دارس أماـ زمالئو 
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 ؟من أنت..........   
 ؟من أين أنت.....   
 أين تدرس؟ 
  أين تسكن؟ 
 مك أتٌب للدراسة؟ 

ية الػػيت درسػػها الطالػػب آنفػػاً ُب األساسػػعػػة األفعػػاؿ و ٪نػػدث تقػػدـ ُب ىػػذه اٞنرحلػػة ابسػػتخداـ ٠نم* 
   .االستفهاـ ١ناور

 ... ف ُب سػؤاٟنما بصػػيغة اٞنثػىن )مػػن أنتمػػاو ىػػذه العمليػة إبضػػافة دارس آخػر ليبػػدأ الدارسػػر و تتطػ *
 .  ْب(إ

 ؟مػن أنػتم(وٍب يضاؼ دارس آخر ليبدأ السؤاؿ من قبل ٗناعػة الدارسػٌن بصػيغة اٛنمػع علػى ٥نػ*  
يعمػػل و  ،فتيػػاتٍب ثالثػػة  ،ٍب فتػػاتٌن ،احػػدةو ـ لفتػػاة و بعػػد ذلػػك يبػػدأ اٞنعلػػم بتقػػدٙب رسػػ .ْب(إمػػن أيػػن أنػػتم؟ 

 ؿ: و : ىي تقوي على ٥نو فق ٠نرّيت الدرس اللغو  ،ية السابقةو على تقدٙب الرتاكيب النح

 أان فاطمة.   
 أان نيجًنية، أان من نيجًنّي  . 
 أان طالبة  . 
 أان جئت من نيجًنّي  . 
 أان أدرس ُب معهد اللغة العربية . 
 أان أسكن ُب داخلية الطالبات  . 
  ًأان جئت للدرس صباحا  . 

 :ٍبّ  

  ىي عائشةو أان فاطمة  . 
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  ىي من نيجًنّيو أان  . 
  ىي نيجًنيتافو أان  . 
  ىي جئنا من نيجًنّيو أان  . 
  ىي طالبتافو أان  . 
  ىي ندرس ُب معهد اللغة العربيةو أان . 
  ىي نسكن ُب داخلية الطالباتو أان  . 
  ىي جئنا للدرس صباحاً و أان  . 

م اٞنتعلقػػة بتصػػريف األفعػػاؿ مػػع الضػػمائر حػػك يغطػػي كػػل القػػي ،اؿو يسػػتمر الػػدرس علػػى ىػػذا اٞننػػ* 
 .  اٞنختلفة

 االشتقاق 
سػػػػيع و احػػػػد مػػػػن آليػػػػات تو ر الػػػػدرس ُب سػػػػبيل إكسػػػػاب الدارسػػػػٌن القػػػػدرة علػػػػى االشػػػػتقاؽ كو يتطػػػػ

اسػػم و  ،مصػػادرىاو األفعػػاؿ  :ُنيػػث يشػػمل االشػػتقاؽ ،ده الػػدنياو ذلػػك ُب حػػدو  ،ي للػػدارسو س اللغػػو القػػام
مػػن خػػالؿ األفعػػاؿ  ،مػػن قبػػل األسػػتاذالنمػػوذج ذلػػك بتقػػدٙب و  ،قػػطف اسػػم اٞنكػػافو  ،ؿو اسػػم اٞنفعػػو  ،الفاعػػل

 :  وعلى ٥ن ،عة سابقاً و اليت درسها أفراد اجملم

الفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 اٞناضي

الفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 اٞنضارع

اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  اٞنصدر اٞنستقبل
 الفاعل

 اسم اٞنكاف ؿو اسم اٞنفع

ؼ و س/ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يدّرس دّرس
 يدّرس

 مدرسة سو مدر  مدّرس تدريس

 درس

 

 يدرس

 

 س/

 ؼ يدرسو س

 دارس دراسة

 

 مدرسة مدّرس
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ؼ و س/ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يكتب كتب
 يكتب

 مكتب/ بو مكت كاتب كتابة

 مكتبة

 تكلم

 

 كّلم

 يتكلم

 

 يكّلم

ؼ و س/ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتكلم

 يكّلم

 كالـ

 

 تكليم

 متكلم

 

 مكّلم

 متكلم بو

 

 مكّلم

 متكّلم

ؼ و س/ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يسمع ٚنع
 يسمع

 مسمع عو مسم سامع ٚناع

ؼ و س/ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٬نشي مشى
 ٬نشي

 ٣نشى ٣نشي إليو ماشٍ  مشي

ؼ و س/ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كلأي أكل
 أيكل

 مأكل ؿو مأك آكل أكل

ؼ و س/ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يشرب شرب
 يشرب

 مشرب بو مشر  شارب شراب

 

 .  قتاً من زمن الدرس للقياـ هبذا العمل كلما طرأ فعل جديدو يفرد اٞنعلم * 

ذلػك مػن و  ،اللغة العربيػة وية لنحاألساساعد و ف الدارس قد تعرؼ على القو قت يكو ر الو بعد مر * 
 . اليت يطلب منو اٞنعلم القياـ هبا ُب اٞننزؿأو  ،ـ هبا داخل حجرة الدراسةو يق خالؿ التدريبات اليت
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يقتصػػػر عملػػػو علػػػى إعطػػػاء و  ،ل تػػػدخل اٞنعلػػػم ُب سػػػًن التػػػدريباتلػػػيق ،كمػػػا أنػػػو ُب ىػػػذا اٞنرحلػػػة* 
 .  ية جديدةو إذ يقع العبء ٕناماً على الدارسٌن إال إذا استجدت قاعدة لغ ،ذجالنمو 

 اقف االتصالية:و ادل

ابٜنمػػاـ إٔب  راً و ـ مػػر و يبػػدأ مػػن حجػػرة النػػ ،اقػػفو ير الػػنص بنػػاء علػػى تػػدرج ُب اٞنو ـ اٞنعلػػم بتطػػو يقػػ *
إٔب  ،مكتػػػػب العميػػػػد إٔب عميػػػػد الطػػػػالبو  ،ٍب مكتػػػػب اٞنسػػػػجل ،ٍب حجػػػػرة الدراسػػػػة ،ٍب اٞنطعػػػػم ،اٞنسػػػػجد

 .  اْب ...ؽ إٔب اٞنكتبةو ٍب الس ،الصيدليةو طبيب اٛنامعة 

 .  مة السابقةو فق اٞننظو ـ بتصريفها و يق فة أفعاؿ جديدةإضاو يبدأ اٞنعلم ُب إدخاؿ * 

الػذي يػدّرس ُنيػث تػتم اإلحاطػة هبػا  ،عو ضػو ف اٞنفردات مرتبطة ابجملػاؿ الػدالٕب للمو ٩نب أف تك* 
 . ذلك بتقد٬نها ُب سياقهاو ، انبهاو من قبل الدارسٌن من كل ج

 وعلى ٥ن: 
 يف حجرة الدراسة

o ع الدرس:و ضو األفعاؿ م 
 )فهم/ كتب/ سأؿ/ حّل/ قرأ/ ّٚنع/ امتحن( -/ ٚنع/ تكلم( )دخل/ جلس/ فتح

 :ومضاداهتا على ٥نو تقدـ ىذه األفعاؿ  -
o مقابالت تضاد:ٟنا عة اليت و اجملم 

 .  خرج: دخل .ٔ
 . قفو : جلس .ٕ

o مقابالت تضاد:ٟنا عة اليت ليس و اجملم 
 ما فهم: فهم .ٔ
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 ما كتب: كتب .ٕ

   .قاعدة عند الدارسث تعميم للو لتفادي حدو  ،عتٌنو ذلك للتمييز بٌن اجملمو 

بعػد أف يتأكػد مػن اسػتيعاب و ، ـ اٞنعلم بتمثيل اٜنركات الدالػة علػى معػىن كػل فعػلو بعد ذلك يق* 
فػػق و  -سػػع قلػػيالً و ف قػػد تو يكػػو  -يلػػي ذلػػك عػػرض الػػنص . ري عمليػػة االشػػتقاؽ الالزمػػةْنػػالدارسػػٌن ٟنػػا 

   .ٞنتكلم اٞنفرد ُب الزمن اٞناضي بضمًن اائً ابد، كالماً و قراءًة و كتابة و ات السابقة استماعاً و اٝنط

o ع الدرس:و ضو م األٚناء 
 رة /حقيبة(و رة/٣نحاة/ طبشو / كراسة/كتاب/قلم/ سبطاولة )حجرة/ مقعد/كرسي/  

ف مػػػن و اقػػػف اتصػػػالية مػػػع ١نيطػػػو الدراسػػػي اٞنكػػػو ر الػػػدارس خلػػػق مو ف ّنقػػػدو ُب ىػػػذه اٞنرحلػػػة يكػػػ* 
يػة و ذخػًنة لغو يػة و عتمداً على ما لديو من قدرات ٥نم ،العاملٌن ُب إدارات ايط الدراسيو زمالئو و معلميو 
  .طة ٬نكن التنبؤ هباو مة مضبو فق منظو  ،اه التعليميو تتناسب مع مستو تتنامى 

 :1ميو التق

يػػػة إٔب الكفايػػػة و ع األسػػػئلة الػػػيت تقػػػيس الكفايػػػة اللغو ٙب التناسػػػب بػػػٌن ٠نمػػػو ٩نػػػب أف يراعػػػي التقػػػ* 
 . االتصالية إٔب الكفاية الثقافية

                                                           

ًب قياس مستوى الطالب الذين أجريت عليهم ىذه التطبيقات وفق اٞننظومة التقليدية القائمة على قياس   - ٔ
أال يشارؾ  كل مهارة على حدة ُب إطار ٛننة مكونة من معلمي اٞنهارة ابلصفوؼ اٞنختلفة، ولقد قصد الباحث

ُب وضع األسئلة أو إجراءات االختبار إال بصفة مراقب وذلك لضماف عدـ التحيز، ورغم اٞنالحظات على 
الطريقة اليت وضع هبا االختبار إال أف الدارسٌن موضوع التجربة وىم ُنسب تصنيفهم ػ اٞنستوى األوؿ )د( 

ًب تصنيفهم ووضعهم وفق ىذا  ات السابقة، والذينواٞنستوى األوؿ )ىػ( ػ والذين كانوا أقل درجة من حيث القدر 
 .الذي أجراه الباحث التصنيف بناء على درجاهتم ُب امتحاف ٓنديد اٞنستوى
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مػػػة التدريسػػػية ٪نسػػػن قيػػػاس و فػػػق ىػػػذه اٞننظو لكػػػن و ، ٙب كػػػل مهػػػارة علػػػى حػػػدةو تقػػػو يػػػاس ٬نكػػػن ق *
احػػػدة مػػػن و ُنيػػػث يػػػتم امتحػػػاف الدارسػػػٌن أربػػػع مػػػرات جػػػاعلٌن كػػػل ، احػػػدو قػػػت و ٙب كػػػل اٞنهػػػارات ُب و تقػػػو 

 :النحو التإبذلك على و اٞنهارات األربع ىدفاً لنا ُب كل مرة 

 مهارة الكتابة

o  وعلى ٥ن، اً مشتمالً على اٞنفردات اليت ٕنثل مشكلة ما٬نلى على الدارس نصاً ٢نتار: 
 جد ُب لغة الدارسو ات ال تو هبا أص  . 
 ال تكتبو ات تنطق و هبا أص  . 
  أؿ القمريةو هبا أؿ الشمسية  . 
 اضع ٢نتلفةو هبا تشديد ّن  . 
  صلوو هبا ٨نزات قطع.  

o رتو على:يتم من خالٟنا قياس قد، قراءةً  يطلب منو بعد ذلك قراءة النص الذي كتبو 
   ات العربية نطقاً صحيحاً و نطق األص  . 
   صلو الو اضع القطع و بياف م . 
   بياف اٜنركات اإلعرابية . 
    أؿ القمريةو بياف الفرؽ ُب نطق أؿ الشمسية  . 
   ات اٞنفردات اليت هبا تشديدو بياف التضعيف ُب أص  . 

o ماً تلخيص فكرتو تكلو بياف معا٘ب مفردات النص و ـ الدارس بعد ذلك بشرح و يق  . 
o  اإلجابة عن أسئلة تؤكد على فهمو لفكرة النص كتابة.  
o علػػػى أف يػػػتم البػػػدء هبػػػا ٍبّ إٜناقهػػػا ببقيػػػة ، ى الػػػنص الختبػػػار اٞنهػػػارة اٟنػػػدؼو يػػػتم تغيػػػًن ١نتػػػ

اليػػك إٔب أف يػػتم اختبػػار ٗنيػػع اٞنهػػارات و ىكػػذا دو ، ات اإلجرائيػػة السػػابقةو فػػق اٝنطػػو اٞنهػػارات 
 ٌب:ريقة ُب القياس اآلتتيح ىذه الطو ، مةو فق ىذه اٞننظو 

   بتعدد القائمٌن على أمر تدريس اٞنهػارات األربػع  ،ٙبو التقو تعدد مصادر اختبارات القياس
 . قياسهاو 
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    عيةو ضو عدـ اٞنو تقليل السلبيات اليت تصاحب االختبارات من حيث عدـ الصدؽ . 
   سػط و حيػث ٬نكػن حسػاب اٞنت، ز ذاتيػة اٞنعلػم ُب ١نصػلة درجػات الػدارسو ضماف عػدـ بػر

ُب كػػل مرحلػػة مػػن مراحػػل  -احػػدة و ع الػػدرجات الػػيت ٓنصػػل عليهػػا ُب اٞنهػػارة الو بقسػػمة ٠نمػػ
 .  على أربع -قياس اٞنهارة اٟندؼ 

   عات ٢نتلفةو ضو اختبار الدارس ُب م. 
  .تكرر قياس اٞنهارة الواحدة أربع مرات   

 يتميز ىذا التطبيق ابألٌب:أىم مسات ىذا التطبي : 

 . البناء اٟنرمي للنص .ٔ
 ى مثاؿ:و اتو التطبيقية من حيث اتو ٬نكن التنبؤ ِنط .ٕ

٬نكن التنبؤ أبف اٜندث الذي يليها تعرب عن اٛنملة:  .ـو اٛنملة: استيقظ الطالب من الن
 . ذىب الطالب للحماـ

 . يبدأ من السهل متدرجاً بو إٔب اٞنعقد .ٖ
 . يبدأ ابلقيم الثقافية اٞنشرتكة .ٗ
 . تينيةً و أحدااثً ر  -ي و من التعلم اللغ ّيت الدنياو ُب اٞنست -صف و يعاِب ابل .٘
  .اىا الثقاُب إٔب حٌنو ١نت متجنباً  أوالً م اللغة لِّ عَ يػُ  .ٙ
لة و يًة يستطيع الطالب أف يعرب عنها بلغتو األـ بكل سهو أحدااًث لغ -بدايًة  -يعاِب  .ٚ

 . يسرو 
 . ىو ليس اتو ي و اٛنديد فيو السياؽ اللغ .ٛ
 . احدة ُب كل مرحلةو ية و ماف تدريس قاعدة لغؿ لضو اٞنتحو يعتمد على نظرية الثابت   .ٜ
 . قف التعليميو تقليل سيطرة اٞنعلم على اٞنو على فكرة د٬نقراطية التعلم  يؤمن .ٓٔ
 . افراً من التغذية الراجعةو يؤمن مقداراً  .ٔٔ
حيث تضبط ، ية ّنا يتبعو من إجراءاتو الطالقة اللغو يعمل على السيطرة على معدٕب الصحة  .ٕٔ
  .بينما تضبط الثانية من خالؿ األنشطة الصفية اٞنكثفة ،يةو كفاية اللغ برفع درجة الاألؤب
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 . ٙب ما اكتسبو الدارس من مهاراتو تقو يضبط إٔب حٍد ما من عملية قياس  .ٖٔ
 راجعادلو صادر ادل
٧نوذج تطبيقي ُب تدريس مهارات اللغة العربية بوصفها لغًة  عبد اٞننعم حسن اٞنلك عثماف، -ٔ

 ، ٠نلة العربية للناطقٌن بغًنىا، جامعة إفريقيا العاٞنية ابلسوداف.تكامليةاثنية وفق النظرية ال
 أؤبط ، مكتبة لبناف، لبناف، تعليمهاو تعليم اللغات اٜنية ، صالح الدين عبدا جمليد العريب -ٕ

 . ـٜٔٛٔ
ي لتعليم اللغة العربية للناطقٌن األساسالكتاب ، رشدي أ٘ند طعيمةو د كامل الناقة و ١نم -ٖ
 . ـٖٜٛٔ ،جامعة أـ القرى، مكة اٞنكرمة .٬نوو تق -ٓنليلو  -إعداده  -ات أخرى بلغ
عات اجمللس و مطب، يتو الك، تعلمهاو اللغات األجنبية تعليمها ، علي حجاجو انيف خرما  -ٗ
 . ٕٙٔ العدد ،ـٜٛٛٔعدد ، اآلدابو ف و الفنو طين للثقافة و ال
لية و الدار العلمية الد، عماف -األردف ، يةو بتطبيقاهتا الرت و نظرّيت التعلم ، دت عبد اٟناديو ج -٘
 . ـٕٓٓٓ، أؤبط ، زيعو التو دار الثقافة للنشر و 
، النظرية التكاملية ُب تدريس اللغات، يشو ترٗنة راشد بن عبد الر٘نن الد -ىامرٕب ىكرت  -ٙ

  .ـٜٜٗٔ، دو جامعة اٞنلك سع -الرّيض 
عيد بن عبد و ترٗنة إبراىيم بن ٘ند القعيد  -تعليم اللغة و مبادئ تعلم ، ىػ. دوجالس براوف -ٚ

 . ـٜٜٗٔ، ؿ اٝنليجو مكتب الرتبية العريب لد، الرّيض -هللا الشمري 
جاسم علي جاسم، ُب طرؽ تعليم اللغة العربية لألجانب، كواال ٞنبور، إيو إيس نوردين،  -ٛ

 ـ.ٕٔٓٓ
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 ابعسالفصل ال

 

علم اللغة تو ابت تعلم اللغات بني تعلم اللغة األجنبية و صع
 ذجاً و اللغة العربية من: الثانية

 

 عبد ادلنعم حسن ادللك عثمانللباحث/ 

 

، معهد اٝنرطـو الدوٕب للغة ٠نلة نشر ُب  ١نكم* ُنث  الدراسات اللغوية، اٝنرطـو
 .ٜٕٓٓ، يوليو ٖٚ/ٖٙالعربية، ٠نلد العددين 
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 متهيد

ا يػث إهتػحابت مػن و بػٌن ىػذه الصػعالبد لنا مػن التمييػز  ،ابت تعلم اللغاتو عند اٜنديث عن صع
 لػػػدىابت متعلقػػػة ّنظػػػاىر تعلمهػػػا و ُب مقابػػػل صػػػع ،لػػػدى األطفػػػاؿابت متعلقػػػة ّنظػػػاىر تعلػػػم اللغػػػة و صػػػع

 ىدلػابت تعلمهػا و ُب مقابل صػع ،ي اٜناجات اٝناصةو ذ لدىابت متعلقة بتعلمها و أهنا صعو  ،الناضجٌن
الػػذكاء  -دة الػتعلم مقارنػة بطبيعػػة ذكػاء الفػرد ى مػاو ١نتػػو ابت تتعلػق بطبيعػة و كمػا أّف ىنػاؾ صػػع  ،ّيءو األسػ

 ،تػػػدريب معلمػػػي اللغػػػاتو ى أتىيػػػل و يػػػة تتعلػػػق ّنسػػػتو ابت تربو صػػػعو ، يو الرّيضػػػي ُب مقابػػػل الػػػذكاء اللغػػػ
ى و ُب مقابػل اٞنسػت الفصػحىابت تتعلػق بػتعلم اللغػة و صػعو  ،ٙب اٝناصػة هبػاو أساليب التقػو بطرائق التدريس و 

اللغػة أو ابت الػتعلم اٞنتعلقػة ابللغػة اٟنػدؼ و ب ٢نطػط ىػذه الدراسػة بصػعُنسػو لكننا معنيٌن و  ،الدارج منها
 .  الثانية لدى دارسيها من الناطقٌن بغًنىا

 ابت التعلمو صع تعريف

 لػو: إنػو مػنو بق Learning Disabilities  ابت الػتعلمو ع صعو ضو م ٔ(الشرقاوير دمحم و )أن تناوؿي
ي و علػم الػنفس الرتبػو  ،بصػفة عامػة ُب ٠نػاؿ علػم الػنفس العلمػاءو عات اليت شغلت اىتماـ البػاحثٌن و ضو اٞن

امتػد و ، بدايػة السػبعيناتو جػو خػاص مػع منتصػف السػتينات و بـ هبػا قػد تزايػد ىػذا االىتمػاو ، بصفة خاصة
اإلرشػاد و جيػو و الت، و عصيبالو الطب النفسي  :مثل ،ع أخرى من العلمو ع إٔب عدة فر و ضو ىذا اٞن البحث ُب
ي و ما كاف يشار إليهم منذ فػرتة قريبػة بػذأو ، اٝناصة ى االحتياجاتو ٠ناؿ ذو ، الصحة النفسيةو ، النفسي
 .  اٝناصة اإلعاقات

                                                           

أنور دمحم الشرقاوي، صعوابت التعلم، موقع أطفاؿ اٝنليج ذوي االحتياجات اٝناصة، الشبكة العنكبوتية  -ٔ
 .: اإلنرتنتالدولية للمعلومات
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ا مػن و ذج للػذين عػانو ر كنمػو عػآب الرّيضػيات اٞنشػه Albert Einstein) "إينشػتاين لػربتأرد )و يػو 
الثالثػة الكػالـ حػك سػن  "إينشػتاينفلػم يبػدأ " ،اتو ما بعدىا بعدة سنو لتهم و ابت ُب طفو ىذه الصع بعض

جػو عػػاـ كػػاف و ه اٞندرسػػي بءأف أداو ، اٛنمػل حػػك سػػن السػابعة ينو بة ُب تكػػو كمػا كػػاف ٩نػػد صػع،  مػن عمػػره
أي قػدرات خاصػة  ٓب تظهػر لديػوو  ،ؽ ُب اٜنسػابو فلم يظهر أي تف ،ب ُب مثل عمرهو اٞنطل ىو ف اٞنستو د

تنبػػأ لػػو أحػػد و بيػػة ُب دراسػػة اللغػػات األجن اضػػحةو بة و بػػل كػػاف ٩نػػد صػػع، عات الدراسػػةو ضػػو ُب أي مػػن م
 ،العمػر حػك مرحلػة متػأخرة مػن إينشػتاينابت اللغػة عنػد و امتدت صعو  .الدراسة ؽ ُبو اٞندرسٌن بعدـ التف

بة ُب عمليػة و للمهػارات اٞنعرفيػة فقػد كػاف ٩نػد صػع ما ابلنسػبةأ .التعبًنو بة الكتابة و كما كاف يعاٗب من صع
ابت و ي صػعو الذي كاف مػن ذ حدهو  إينشتاين يكن ٓب، و فيما يتصل ابلتعبًن عن األفكار خاصةو ، التفكًن
 أداء بعػػػػض العمليػػػػات اٞنعرفيػػػػة الػػػػيت تتصػػػػل ابٛنانػػػػب ُبأو ، الدراسػػػػية ادو اء ُب تعلػػػػم بعػػػػض اٞنػػػػو سػػػػ، الػػػتعلم

   .النمائي ٟنذه العمليات

  Learning Disabilities:ابت التعلمو مصطلأ صع

 نبٌن:ابت التعلم يتم تعريفو من جاو أف مصطلح صع الشرقاوييرى   

 ،ؾ الػػذي يتصػػل هبػػذا اٞنصػػطلحو أشػػكاؿ السػػل صػػف الػػدقيق ٛنميػػعو يتعلػػق ابل: األولاجلانــب  
 كمػػا ينظػػر إليهػػا ٗنيػػع اٞنهتمػػٌن  ،بةو الشػػامل علػػى مظػػاىر مشػػكلة الصػػعو  صػػف الػػدقيقو يعتمػػد ىػػذا الو 
 . التعلم ابتو أعراض صعو اٞنتخصصٌن ُب ٗنيع اجملاالت اٞنرتبطة ّنشكالت و 

ؾ السػػابق اإلشػػارة إليػػو ُب اٛنانػػب و السػػل أشػػكاؿو لػػق بتحديػػد ٗنيػػع مظػػاىر يتع اجلانــب الثــاين:
الػذي  ؾ الفعلػيو خاصػة مػا يتصػل ابلسػلو ، ؿو  ػو ١نددة ّنكن قياسها بدقة  كيةو ُب مصطلحات سل األوؿ

التأكػد مػن عػدد مػرات و ، اقػف الػتعلمو م ١نػددة أثنػاءو اقػف معينػة و مو بة ُب ٜنظػات و ٬نارسػو صػاحب الصػع
 Learning disability" بة التعلمو ؾ صعو ؾ "سلو نطلق على مظاىر ىذا السل ٣نا ٩نعلناثها و حد أوقاتو 
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Behavior،  ٠نػػاؿ علػػم  :منهػػاو  ،اجملػػاالت العلميػػة اٞنختلفػػة ؼ بػػٌن اٞنتخصصػػٌن ُبو معػػر و شػػائع  وكمػػا ىػػو
 اٞنهنيػػٌنمػػن أو مػػن األكػػاد٬نيٌن  ءاو ابت الػػتعلم سػػو ع صػػعو ضػػو بػػٌن اٞنهتمػػٌن ّن جػػد اخػػتالؼو قػػد ي ،الػػنفس
ؿ و إٔب عػػدـ االتفػػاؽ حػػ االخػػتالؼ جزئيػػاً  قػػد يرجػػع ىػػذاو  ،الشػػامل ٟنػػذا اٞنصػػطلحو ؿ التعريػػف الػػدقيق و حػػ

 .الػتعلم ابتو ر اٛنهاز العصيب اٞنركػزي ُب صػعو د :مثل ،نة للمصطلحو اٞنك يةاألساسبعض األسس النظرية 
نتيجػة اٞنراجعػات اٞنسػتمرة علػى تعريػف اٞنصػطلح  قد يرجع ىذا االختالؼ إٔب التغًنات الكثًنة الػيت تطػرأو 

 ميػػة اٞنهتمػػةو اٜنك اٟنيئػػاتو خاصػػة مػػا يتعلػػق ابلتعريفػػات الػػيت تتعامػػل هبػػا اٞنؤسسػػات و ، ٞناىيػػة اٞنصػػطلح
ابٕنػاف " قػد أشػارو  ،النفسية الناشػئة عنهػاو كية و اٞنشكالت السلو  ابتو ف من ىذه الصعو ابألفراد الذين يعان

التقريػػر الػػذي صػػدر عػػن قسػػم الصػػحة العامػػة  ُب Bateman & Clements Haring, 1969" ىػػارنجو 
جهػات و التو  راءاآل يكيػة إٔب أف ىنػاؾ عػدة تفسػًنات ٟنػذا اٞنصػطلح ظهػرت نتيجػةاألمر  الّيت اٞنتحػدةو ابلػ

خػػالؿ ىػػذه الفػػرتة الػػيت تعػػددت فيهػػا ىػػذه و  ،هبػػذه اٞنشػػكلة اٞنؤسسػػات اٞنهتمػػةو اٞنتباينػػة ٞنختلػػف اٞنهنيػػٌن 
كانػت و  ،اٞنصػطلح احػد شػامل للخصػائص الػيت يتضػمنها ىػذاو تعريػف  ؿو حػ راءتسػتقر اآل ٓب ،جهػاتو الت

إٔب اعتبػػار أف أو  ،ابتو ذج تشخيصػي معػػٌن للصػعو ٧نػػ وجيػو التعريػػف ٥نػو ىػػذه االختالفػات تتعلػػق بت ١نػاور
 الرتبيػة اٝناصػةو  ،Retardation التػأخر الدراسػي :تتضػمن، تشػتمل علػى تصػنيفات فرعيػة ابت التعلمو صع

Special education،  ر العصػيبو القصػو Neurological Impairment،  أو ، آخػرأو لسػبب ٞنتغػًن ٣نيػز
 .  السابقة اورٗنيع اٝنصائص اليت تتضمنها ا يعينأو اٞنصطلح يتضمن  أف ىذا

اللغػػة العربيػػة بصػػفة خاصػػة عػػن و ف ّنجػػاالت تعلػػم اللغػػات اٟنػػدؼ بصػػفة عامػػة و يتحػػدث اٞنختصػػو 
تتعلػػق بتػػأثًنات اٝنػػربات السػػابقة اٞنرتبطػػة ببيئػػة الػػدارس بصػػفة ، ىػػااجػػو الدارسػػٌن النػػاطقٌن بغًن و ابت تو صػػع
االنغمػػػػاس و ٥نػػػػو اٞنثاقفػػػػة فػػػػرتد مصػػػػطلحات علػػػػى ، ابلنضػػػػجو  ِنصػػػػائص لغتػػػػو األـ بصػػػػفة خاصػػػػةو  ،عامػػػػة
اٞنظػاىر اٞنرتبطػة  تنػاوؿىػذه الدراسػة  حاوؿسػتو  .الفػرتة اٜنرجػةو التحجػر و فرط التعمػيم و التعميم و التداخل و 

ف اإلحاطػة و د، هبػا ابلقدر الذي يفيد القائمٌن على أمػر تعلػيم اللغػة العربيػة لغػًن النػاطقٌن، اتهبذه التعريف
 . ف ٠نااًل لدراسة قائمة بذاهتاو ر منها ٬نكن أف يكو ذلك ألف كل ١نو  ،هبا
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 أمناط التفكرو اللغة األم يف تشكيل الشخصية و ر البيئة و د

مباشػر علػى غػًن أو مباشػراً  أتثػًناً اٝنارجية اليت تؤثر  املو ف البيئة أبهنا: "ىي كّل العو يعرؼ اٞنختص
تػػؤثر علػػى الفػػرد و  ،اٜنضػػاريةو الثقافيػػة و االجتماعيػػة و امػػل اٞناديػػة و تشػػمل العو  ،الفػػرد منػػذ ٜنظػػة اإلخصػػاب

جملاهبػػػة  ،كوو ُب تعيػػػٌن أ٧نػػػاط سػػػلو  ، ُب تشػػػكيل شخصػػػية الفػػػردإ٩نػػػايبر و الػػػيت ٟنػػػا دو  ،بعػػػدىاو الدة و قبػػػل الػػػ
القػيم األخالقيػة و راثة: اٞنعػايًن االجتماعيػة و ر فيها لعامل الو من الصفات اٝنالصة اليت ال دو  ،اقف اٜنياةو م
راثة يقصػد هبػا و ابعتبار أّف ال، راثةو الو يفرؽ ذات اٞنصدر بٌن البيئة و  ."ٔالتقاليدو العادات و التعاليم الدينية و 

 وسػط الػذي ينمػو بينما البيئػة ىػي ال، هدادأجو راثية اٝنالصة اليت تنتقل إٔب الفرد من آابئو و تلك الصفات ال
سط البيئي ايط و ؼ الو ظر و اليت تتأثر بعناصر و  ،ثةو ر و من ٍبّ ينمي فيو استعداداتو الفطرية اٞنو  ،فيو الطفل

أو ف مػػن حقيقػػة أّف التطػػابق اٛنيػػين و صػػل إليػػو البػػاحثو مبينػػاً مػػا ت، التحصػػيلو عػػاملي الػػذكاء  وعلػػى ٥نػػ ،هبػػا
احػٍد و أمػاف متطابقػاف كػّل و فػإذا حػدث أف تػرىب ت، اٞنتطابقة يتأثر ابختالؼ عامػل البيئػةائم و راثي عند التو ال

احػٍد منهمػا و ف لكػّل و اضحاً على ٚنتيهمػا الشخصػية ُنيػث يكػو ف و منهما ُب بيئة ٢نتلفة فإّف أثر البيئة يك
 .  ٚنتو الشخصية اٝناصة

 أثر السمات ادلكتسبة من البيئة على تعلم اللغة اذلدف

عػػػػات و لػػػػدى اجملم الثانيػػػػةأو ى تعلػػػػم اللغػػػػة األجنبيػػػة و تفيػػػػد دراسػػػػة أثػػػر البيئػػػػة علػػػػى مسػػػت ٬نكػػػن أف
ى و علػى مسػت، هبػانشػأوا اصفات البيئة اليت و مو من خالؿ دراسة أثر طبيعة  -ليست العرقية و  -السكانية 

ى أثرىػػػا علػػػو  ،ب اتيالنػػػدو دراسػػػة بيئػػػة )فطػػػا٘ب( َننػػػ وعلػػػى ٥نػػػ - يو مػػػدى ٓنصػػػيلهم اللغػػػو ع ذكػػػائهم و نػػػو 
ُب معرفػػػة جانػػػب مػػػن أسػػػباب  -ؾ*و ى ٓنصػػػيلهم للغػػػة العربيػػػة مقارنػػػة ابلدارسػػػٌن القػػػادمٌن مػػػن ابنكػػػو مسػػت
 .  عاتو ابت التعلم لدى أفراد ىذه اجملمو صع

                                                           

،  ٖٜٜٔ،  ٕروف، سػػيكولوجية الطفولػػة، األردف، عمػػاف، دار الفكػػر  للنشػػر والتوزيػػع ، طعزيػػز ٚنػػارة وآخػػ -ٔ
 .ٖٙص
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إذ ٬نكػػن ، رٍة بينّػػةٍ و ى ٓنصػػيل اللغػػة اٟنػػدؼ بصػػو اضػػحاً علػػى مسػػتو ف و كمػػا أّف أثػػر بيئػػة الػػتعلم يكػػ
علػى  األوؿبػٌن مػن تعلمهػا ُب بيئػة أجنبيػة مػن حيػث قػدرة و  ،امالحظة الفرؽ بٌن مػن تعلػم اللغػة ُب بيئتهػ

 ،اصػل ابللغػة اٟنػدؼو مػن حيػث قدرتػو علػى التو  ،من حيػث كػم اٞنفػردات اٞنكتسػبة لديػوو  ،اتو نطق األص
 -ف لصػػاّب مػن تلقػػى اللغػة األجنبيػػة و يػة قػػد يكػو أّف اٞنؤشػر علػػى ارتفػاع معػػّدؿ القػدرة النح علػى الػرغم مػػن
ُب حػػػٌن يتلقػػػى  ،إذ يغيػػػب عنػػػو ٠نتمػػػع اللغػػػة ،الفصػػػحىعتبػػػار أنػػػو ال يتلقػػػى غػػػًن اللغػػػة اب -ُب غػػػًن بيئتهػػػا 

 .  اصلو مع ٠نتمعها*و ًى أدٗب من اللغة اٟندؼ خالؿ تو دارس اللغة الثانية مست

ف اٞنختصػػٌن ابلتكيُّػػ ىدلػػامػػل البيئيػػة اٞنػػؤثرة علػػى تعلػػم اللغػػة مػػا يعػػرؼ اصػػطالحاً و مػػن أكثػػر العو 
يو فكػره مػن و بٌن ما ٪نتو  ،ازف بٌن ما يدركو الطفلو ؿ إٔب حالة من التو صو أبنو: "الالذي يصفو عزيز ٚنارة 

األمثلػة علػى ذلػك: حػٌن أوضػح أّف و  ،التنظيم معػاً و اءمة و اٞنو ف يعين التمثيل أّف مصطلح التكيُّ و  ،إدراكات
يغػػًن مػػن و  ؾ اآلخػػرين بدقػػٍة متناىيػػةٍ و أف يػػدرؾ سػػل اوؿىػػذا اٜنػػاؿ ٪نػػ ىػػو ُبو ، الديػػوو ؾ و يقلػػد الطفػػل سػػل

 . ٔكهمو افق مع سلو كو اٝناص ليتو سل

االنغمػػاس فيهػػا ابلقػػدر الػػذي ٩نعػػل و مػػع بيئػػة اللغػػة اٟنػػدؼ  اءـو التػػالناضػػجٌن يعػػين  ىدلػػ فالتكيُّػػو 
ى كفػاّيت اٞنتحػدثٌن و إقباؿ يؤىالنػو لالقػرتاب مػن مسػتو نة و ثقافتها ّنر و من الدارس قادراً على تلقي اللغة 

رد )علػػي و يػػو  ،التثػػاقفو ث ىػػذا التكيػػف منهػػا اٞنثاقفػػة و طاً ٜنػػدو  شػػر ٌنتطبيقيػػيشػػرتط علمػػاء اللغػػة الو  ،هبػػا
أف : (R. Linton, 1965ف )و ُب ىػذا الصػدد يػرى رالػػف لينتػو ينػات( تفسػًناً ٞنصػطلح اٞنثاقفػة قػػائاًل: "و تع

                                                           

*يعػا٘ب  الدارسػػوف القػػادموف مػن بػػالد الفطػػا٘ب صػػعوابت ُب مػدى ٓنصػػيلهم للغػػة العربيػػة ال ٔنفػى علػػى مػػن يقػػـو 
بصػػورة مػػا إٔب أثػػر بيئػػتهم علػػى أبمػػر تعلػػيمهم اللغػػة العربيػػة مقارنػػة ابلقػػادمٌن مػػن ابنكػػوؾ  ولعػػّل ىػػذا األمػػر يعػػود 

 تعلمهم . اسرتاتيجياتأ٧ناط تفكًنىم و 
*سيتم التطرؽ ٟنذا اٞنوضوع بتفصيٍل عند تناوؿ الفػروؽ ُب الصػعوابت مػا بػٌن تعلػم اللغػة بوصػفها لغػًة أجنبيػًة مػا 

 بٌن  تعلمها بوصفها لغًة اثنيّة.
 .ٕٙٔ، ص  اٞنرجع السابقعزيز ٚنارة وآخروف ،  -ٔ
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منسػػجمة كلمػػا  و رة متكاملػػة و يػػرى شخصػػيتو ُب صػػًن ، مػػا يعػػيش ُب ٠نتمػػع ذي ثقافػػٍة مسػػتقرٍة نسػػبياً  "فػػرداً 
أكثر من ذلػك الػذي يػرى نفسػو  ف سعيداً و فالفرد الذي ٩ند نفسو ُب ىذه اٜنالة يك .تقدـ ُب السنو  كرب

الػػػػيت تتبػػػػاين مػػػػع األنظمػػػػة القيميػػػػة  -اٛنديػػػػدة  -كيات الظاىريػػػػة و علػػػػى مالحظػػػػة ٧نػػػػاذج مػػػػن السػػػػل مرغمػػػػاً 
ئػػك األفػػراد أولعنػػد  نتيجػػة ىػػذا التبػػاين تتضػػح أكثػػرو ، األؤبالػػيت نشػػأ عليهػػا مػػن خػػالؿ خرباتػػو  ،اقفيػػةو اٞن

ط و ففػي ىػذه الشػر ، ا التكيف فيما بعد مع ثقافػة جديػدةو حاولحياهتم ُب إطار ثقافة معينة ٍبّ  بدأواالذين 
إال أف مػػػا ، يفكػػػر ُب إطػػار الثقافػػػة اٛنديػػػدة حػػػكأو قػػػد يػػػتمكن الفػػرد مػػػن الػػػتعلم كيػػػف يتصػػرؼ  ،الثقافيػػة

جػػد نفسػػو أمػػاـ قػػرار و فكلمػػا ، ثقافتػػو األصػػليةيشػػعر ضػػمنها ّنػػا يشػػعر بػػو ُب  ىػػو أفيصػػعب عليػػو تعلمػػو 
ف عنػد و جهات اليت تكػو كما تغيب عنو اٞن،  زه نظاـ اٞنرجعية الثابتو يكتشف أنو يعو إال ، ينبغي أف يتخذه

 .  ٔالفرد األصيل ُب ىذه الثقافة

أنػػو:  الشػػرقاوير دمحم و رد أنػػو ابت تعلػػم اللغػػة يػػو صػػعو ؿ أثػػر البيئػػة ُب زّيدة معػػّدؿ مشػػكالت و حػػو  
ابت و ُب صػع ليػة للبحػثو لية اليت نشرهتا األكاد٬نية الدو الدراسات الدو ث و د تبٌن من نتائج تقارير البح"ق

احػػػدة و عػػػادات ٢نتلفػػػة داخػػػل اٞندرسػػػة الو قػػػيم و ثقافػػػات و د بيئػػػات و جػػػو الػػػتعلم أف اٞنشػػػكلة تتزايػػػد ُب حالػػػة 
االجتماعيػػػة  البيئػػػاتو تتصػػػل بتعػػػدد لغػػػات تالميػػػذ ىػػػذه اٞنػػػدارس ذات الثقافػػػات  ابت الػػػيتو خاصػػػة الصػػػعو 
اء كانػت أكاد٬نيػة و بة خاصػة سػو الطالػب صػع ف لػدىو تػزداد حػدة اٞنشػكلة حينمػا يكػو  ،اللغػات اٞنختلفػةو 
 . "٧ٕنائيةأو 

                                                           

ينات ، صعوابت تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الطور الثا٘ب ، من التعليم األساسي ، ُب اٞنناطق الناطقة علي تعو  -ٔ
 ػ موقع : اإلنرتنتابلرببرية  واٞنناطق الناطقة ابلعربية ، )دراسة ميدانية مقارنة(  ، الشبكة العنكبوتية الدولية للمعلومات ػ 

www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag ص .ٔٓ. 
العنكبوتية الدولية للمعلومات، موقع أطفاؿ اٝنليج ذوي الصعوابت  ةالشبك  الشرقاوى، صعوابت التعلم أنور دمحم - ٕ

 اٝناصة .

http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag
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 -النضػػج االجتمػػاعي و امػػل اٞنعرفيػػة و بػػٌن الع مػػا "أّف ىنػػاؾ تبػػادالً :(Vigotsky)تسػػكي و يػػرى فيجو 
النضػػج ال تػػؤثر فقػػط ُب اكتسػػاب و امػػل اٞنعرفيػػة و الع مػػابٌن عمليػػة تعلػػم اللغػػة ذاهتػػا: "إفّ و  -لػػدى الػػدارس 

فاللغػة ، االجتماعيػةو رىا ُب تنمية اٞنهػارة اٞنعرفيػة و لكن عملية اكتساب اللغة ذاهتا ٬نكن أف تؤثر بدو  ،اللغة
 .  ٔية اٞنتاحة لوو النماذج اللغو لد فيها و ية اليت و اللغو ابلنسبة ٞنكتسبها تتحدد من خالؿ البيئة االجتماعية 

اْناىاتػو و قيمػو  -٧نػط شخصػية الػدارس و للغػة األـ ُب تشػكيل ثقافػة و اضح للبيئػة و ر و ىناؾ د إذف
امػل اٞنػؤثرة ُب عمليػة تعلػم اللغػة و العىػو أحػد و  ،تعلمػو اسػرتاتيجياتلتػإب ابو  ،كػذا ٧نػط تفكػًنهو  -افعو و دو 

الت الػيت تقابػل عمليػة اٞنشكو ابت و ٬نكن ٓنديد جانٍب من الصع، ؼ عليهاو قو اليت من خالٟنا الو  ،الثانية
 . تعلم اللغة العربية عند دارسيها

ابت تعلػم اللغػة و ف صػعو تكػاد تكػ -مقارنػة بغػًنىم  -قد الحظ الباحث أّف أ٧ناطػاً مػن الدارسػٌن و 
 من ىذه النماذج: و ، معاٛنتهاو انب ٬نكن استقراؤىا و رة ُب جو ١نصو العربية لديهم قليلة 

 .  ٙبف القرآف الكر و ف الذين ٪نفظو الدارس -

مػػن  ا قلػػيالً و حفظػػو  ،العربيػػةو ا جانبػػاً مػػن اٞنعرفػػة ابلثقافػػة اإلسػػالمية و ف الػػذين تلقػػو الدارسػػ -
 .  القرآف

 ،سػػػي للغػػػاهتم األـو ى القامو ف الػػػذين تشػػػكل العربيػػػة جػػػزءاً ال أبس بػػػو مػػػن اتػػػو الدارسػػػ -
  .احيلية(و ف )السو الذين يتكلم وعلى ٥ن

النػػاطقٌن بلغػػػة  وعلػػى ٥نػػ ،ط ابلثقافػػػة اإلسػػالميةلغػػتهم ارتبػػاو ف الػػذين لثقػػافتهم و الدارسػػ -
 . سا(و )اٟن

                                                           

عند طفل الروضة، الشبكة الدولية  النمو اللغوي، mohammadtartoury@hotmail.comدمحم الرتتوري ،  -ٔ
 .htpp//www.horoof.comالعنكبوتية للمعلومات، موقع 

mailto:mohammadtartoury@hotmail.com
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 -الفرنسػػػية أو اإل٤نليزيػػػة  -ف الػػػذين سػػػبقت ٟنػػػم دراسػػػة لغػػػة مػػػن اللغػػػات اٜنيػػػةو الدارسػػػ -
 .  ؼ مدرسيةو داخل صف

 .  لغًة أُّما -الفرنسية و اإل٤نليزية  -ف اللغات السابقة و ف الذين يتكلمو الدارس -

ى و علػػػى مسػػػت -غػػػًن العربيػػػة  -لػػػتعلم النظػػػامي القبلػػػي للغػػػة الثانيػػػة ي لو ٬نكػػػن مالحظػػػة األثػػػر القػػػو 
ـ علػى و التعلم اليت تقػ اسرتاتيجياتو اط التفكًن أ٧نيث حمن ، ٓنصيل ىذه العينة من الدارسٌن للغة العربية

سػػي و القامو ى الثقػػاُب و مػػن حيػػث اتػػ -اللغػػة اٟنػػدؼ  -الثالثػػة و الثانيػػة  -اٞنقارنػػة مػػا بػػٌن اللغتػػٌن و اٞنقابلػػة 
مػػا صػػعب و اسػػطة لتفسػًن مػػا غمػض و ف و تكػ أحيػػاانً نفسػها  - الفرنسػػيةأو ّف اللغػػة اإل٤نليزيػة إٍبً ، الرتكيػيبو 

٣نػػػا ، الفرنسػػيةأو ف ١نيطػػاً بصػػػفات اللغػػة اإل٤نليزيػػػة و ّف معلػػم اللغػػػة غالبػػاً مػػػا يكػػإٍبّ  ،شػػرحو ابللغػػة اٟنػػػدؼ
 . للغة العربيةابت عند تعليم او تذليل الصعو يساعده على إدراؾ االختالفات 

أسػاليب تفكػًن و ف على حقيقة أًف تعلم لغة اثنيػة يغػًن مػن ٧نػط شخصػية و قد أمّن العلماء اٞنختصو 
متعػػددة اآلف تسػػعى لبيػػاف أثػػر تعلػػيم اللغػػة و حػػك أّف دراسػػات ٢نتلفػػة  -جػػب و اٞنو بشػػقيو السػػالب  -الفػػرد 

ى و مػػػن ٍبّ علػػػى مسػػػتو  ،دارس العربيػػػةأطفػػػاؿ اٞنػػػ ىدلػػػعلػػػى ٧نػػػط التفكػػػًن و  ،ف الثقػػػاُبو اإل٤نليزيػػػة علػػػى اٞنكػػػ
ؿ العػآب بػدأ و الػيت تػرى: "أف كثػًناً مػن د ،عو اٞنطػعبػد العزيػز مػن ذلػك دراسػة ٤نػاة و  ،ٓنصيلهم اللغػة العربيػة

رة األخػػػذ ّنظػػػاىر التقػػػدـ و ُب ضػػػر  :األوؿيتمثػػػل االْنػػػاه  .يتجاذهبػػػا اْناىػػػاف بينهمػػػا تعػػػارض إٔب حػػػد كبػػػًن
القتناعهػا أبف االنغػالؽ عػن العػآب  ،أكثػرأو م أفراد اجملتمع لغػة أجنبيػة ما يشتمل عليو من تعليو  ،اٜنضاري

السػػبيل  وىػػ ،أف تعلػػم الفػػرد لغػػة أخػػرى َنانػػب لغتػػو األصػػليةو (, Globalizationٞنػػة )و غػػًن ٠نػػد ُب ظػػل الع
م العػػاـ, أف تػػدريس لغػػة أجنبيػػة ُب التعلػػي :أمػػا االْنػػاه الثػػا٘ب فإنػػو يػػرى .إثػػراء ْناربػػوو سػػيع مداركػػو و األمثػػل لت

يؤكػد ىػذا و اٞنتمثلػة ُب اللغػة األـ, و ميػة و يػة القو اٟنو ية, سػيؤدي إٔب تفتيػت الثقافػة األساسخاصة ُب اٞنرحلة 
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إ٧نػػا ىػػي و يػػة فحسػػب, و تراكيػػب ٥نو االْنػػاه أف اللغػػة األجنبيػػة ال تػػدرس مػػن فػػراغ, فهػػي ليسػػت مفػػردات 
 .  ٔاٞنتعلم وجدافن أتثًن على ما يرتتب على ذلك مو قيم الناطقٌن هبا, و عادات و عاء لثقافات و 

الػػػيت و ليهػػػا دعػػػاة عػػػدـ تػػػدريس اللغػػػة اإل٤نليزيػػػة لألطفػػػاؿ العػػػرب إمػػػن ضػػػمن اٜنجػػػج الػػػيت اسػػػتند و 
 ساقتها الباحثة:

 ف لػػػو أتثػػػػًنه السػػػليب علػػػى النسػػػػق و  رّنػػػا يكػػػاألؤبؼ و "أّف تعلػػػيم اللغػػػة اإل٤نليزيػػػة ُب الصػػػػف
كػػل منهمػػا تكتػػب ُب اْنػػاه   ،للغتػػٌن بة ُب الكتابػػةو اٜنركػػي البصػػري للطفػػل, ٣نػػا يشػػكل صػػع

لػة اإلمػارات العربيػة و حظ ُب ْنربػة إدخػاؿ اإل٤نليزيػة ُب كػل مػن دو معاكس لألخرى, فقد ل
أف يكتػب اللغػة ابْنػاه معػاكس لتػأثًن تعلػم اللغػة  اوؿأف الطفل ٪نػ ،يتو لة الكو دو اٞنتحدة 

كػذلك قػراءة و  ،ليمػٌن اإٔبمن األمثلة كتابة الفتحة من الشماؿ و , اإل٤نليزية على يد الطفل
(, أضػػػػػف إٔب ذلػػػػػك كتابػػػػػة  ٙٙ-٘ٙ) ىكػػػػػذا: (٘ٙ -ٙٙ) مػػػػػثالً بعػػػػػض األرقػػػػػاـ العربيػػػػػة 

فػػػػػػػػإذا كػػػػػػػػاف  .اْب ...(ٙ-ٕ) ،(ٙ), (ٜ), (ٖ-ٗ(, )ٗ-ٖمثػػػػػػػػل: ) ،سػػػػػػػػةو األرقػػػػػػػػاـ معك
 .ؼ يزيد منوو فإف إدخاؿ اإل٤نليزية س ،داً لدى الطفل ُب األصلو جو االرتباؾ م

 عناصػػرىا الػػيت ٓنملهػػا اللغػػة العربيػػة و يػػة و حػػدات اللغو ل بػػنفس الف اللغػػات األجنبيػػة ال تعمػػإ
فعلػى  ،الدالليػة, فهػذا التبػاين قػد يػؤثر سػلباً علػى اللغػة األـو يػة و النحو ة يتو من الناحية الصػ

يػػػة فإننػػػا نالحػػػظ أف و رنػػػت العربيػػػة ابإل٤نليزيػػػة مػػػن حيػػػث الرتاكيػػػب اللغو سػػػبيل اٞنثػػػاؿ, إذا ق
مػػن خػػالؿ و مػػن خػػالؿ النظػػاـ الػػداخلي اٞنػػنظم للجملػػة,  تفهػػم، عناصػػر اٛنملػػة اإل٤نليزيػػة

 The boy bought a gift يػة, فػيمكن فهػم اٛنملػة اإل٤نليزيػة:و حػدات اللغو ترتيب تلػك ال

to his mother  ، يعطػي للجملػة معػىن  ،يػة بشػكل منسػقو حػداهتا اللغو مػن خػالؿ ترتيػب

                                                           

٤نػػػػاة عبػػػػد العزيػػػػز اٞنطػػػػوع، أتثػػػػًن اللغػػػػة األجنبيػػػػة علػػػػى اللغػػػػة األـ، الشػػػػبكة العنكبوتيػػػػة للمعلومػػػػات، موقػػػػع  -ٔ
www.acmls.org/MedicalArabization/10thIssue/mj1064.htm - 43k - 
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بيػة فػيمكن أف تسػػتخدـ ذات أمػا ابلنسػبة للغػة العر  .يو نتػاج ىػذا النظػاـ الػداخلي اللغػػ وىػ
 التإب: واٛنملة بعدة أشكاؿ على النح

 . لد ىدية ألموو *اشرتى ال
 . *اشرتى ىدية ألمو
 . *اشرتى ألمو ىدية

 . ألمو اشرتى ىديةو *

 ،ء ما سبق ترى الباحثة أّف النظاـ السطحي للجملة العربيػة ٫نضػع العتبػارات تنظيميػة عػدةو ُب ض
ره ٫نتلػػػف عػػػن اٛنملػػػة اإل٤نليزيػػػة الػػػيت تعتمػػػد علػػػى ترتيػػػب اٞنفػػػردات و ا بػػػدىػػػذو تتعلػػػق بنهػػػاّيت الكلمػػػات, 

   .حدات ترتيباً أفقياً و الو 

 ثقافػػػػة و  ،اٞنختصػػػػة إٔب تػػػدريس اللغػػػػة عػػػرب ثقافػػػػة اللغػػػة اٞنسػػػػتهدفةالدراسػػػات  بعػػػػض وتػػػدع
ٞنػا يرتتػب عليػو  ،ف الثقػاُب لػو ٢نػاطرهو إال أف تدريس الصغار اللغة هبذا اٞنضػم ،الناطقٌن هبا

رّنػا يػؤثر و ثقافتهػا, و جعلو يتعاطف مع اللغة األجنبية و لغتو, و اىتزاز ثقة الطفل بثقافتو  من
  .1ثقافتوو لغتو األـ و الئو لدينو و ذلك على 

 ،شخصػػػية الػػػدارسو د أتثػػػًنات الكتسػػػاب اللغػػػة األـ علػػػى ٧نػػػط ثقافػػػة و جػػػو إذف ىنػػػاؾ اتفػػػاؽ علػػػى 
كمػا يشػكل تعلػم لغػة اثنيػة   ،مػاـ تعلػم لغػة اثنيػةابت أو ُب تشػكيل بعػض الصػع راً ماو ىي أتثًنات تؤدي دو 

ابت أخػػرى ُب و ث صػػعو أتثػػًنات تػػؤدي إٔب حػػد، لػػدى األطفػػاؿازيػػة مػػع تعلػػم معياريػػة اللغػػة األـ و رة متو بصػػ
   .الء األطفاؿو طريقة تفكًن ىو ٧نط ثقافة 

                                                           

 اٞنرجع نفسو. - ٔ
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 للغػة( عػن أتعلػيم اللغػةو مػن كتابػو )مبػادئ تعلػم  األوؿُب الفصػل  -( بػراوفجالس و د ىػ.يشًن )و 
Language ، التعّلمو Learning ، التعليم وTeaching - إٔب: أف اٞنرء عندما يبػذؿ جهػداً ليػتعلم لغػة اثنيػة 

، ب اٜنيػاةو أسػلو  اٞنشػاعرو طريقػة جديػدة ُب التفكػًن و  (a new culture)، فإنػو سػيخرج إٔب ثقافػة جديػدة
تعليميػػة عمليػػة معقػػدة تػػدخل فيهػػا العمليػػة ال أبف ىػػذه بػػراوفيقػػرُّ و  ،ؿو ؼ تتػػأثر شخصػػيتو هبػػذا التحػػو سػػو 
اع و تتعلػػػػػق أبنػػػػػ ،األسػػػػػئلة اٞنهمػػػػػة بػػػػػٌن يػػػػػدي ُنثػػػػػو يسػػػػػرد طائفػػػػػة مػػػػػنو ، امػػػػػل كثػػػػػًنة يصػػػػػعب إحصػػػػػاؤىاو ع

اٛنسػػػمية الػػػيت تسػػػاىم ُب و النفسػػػية و انػػػب العقليػػػة و اٛنو  ،اٞنػػػتعلم األسػػػاليب الػػػيت يسػػػتعملهاو االسػػػرتاتيجيات 
   .ٕيو اللغ ٓنقيق النجاح ُب التعلم

 ،: "إف النفػاذ إٔب ثقافػة مػاٖينػاتو تع يؿ علػو ى الثقػاُب ُب تعلػم اللغػة اٟنػدؼ يقػو تر او لتأكيد دو 
( ُب Weinreich 1973فًننيػػػتش )لكػػػن بعػػػد أف أتمػػل  .رة الػػػتحكم ُب اللغػػػة اٞنطابقػػػة ٟنػػػاو يتطلػػب ابلضػػػر 

ف و ة فسػيكيػو ائػف اللغو د الطو اصل قػد ُحصػر ُب حػدو أف الت و: "لصرّح قائالً  ،ثقافةالأو لغة ال بٌن: العالقة
د و جػػػو ف، غػػػًن منطقػػػي األمػػػرىػػػذا و  .الػػػذي ٬ناثػػػل عػػػدد اللغػػػات ،عػػػةو ُب اإلنسػػػانية عػػػدد مػػػن الثقافػػػات اٞنتن

بػل ، اصػل ٬نكػنو لػدليل علػى أف الت كبػًناً   التشاهبات الثقافية اٞندىشة بٌن أقطار ذات لغات ٢نتلفة اختالفاً 
رة اللغػػة و فالثقافػػة ال ٓنػػدد ابلضػػر  اً حسػػب فًننيػػتش دائمػػو  .يػػة"و د اللغو ٩نػػب أف ٪نػػدث ُنيػػث يتعػػدى اٜنػػدو 

كمػا أشػار لػبعض اٞنؤشػرات الثقافيػة الػيت يػرى  ،يو ع اللغػو ف التشػابو الثقػاُب ٬نكػن أف يتػأقلم ابلتنػو لكػ نظراً 
 ف مؤثرة ُب تعلم اللغة الثانية:و الباحث أهنّا ٬نكن أف تك

 مثالً ية و غف اللغات اليت تلتقي ُب نفس الثقافة تنتمي إٔب نفس العائلة اللو كأف تك . 

                                                           

 .ىػ دوجالس براوف، اٞنرجع السابق -ٔ
 الشبكة العنكبوتية الدولية للمعلومات، عرض كتاب: مبادئ تعلُّم وتعليم اللغة،، اٝنراط دمحم ٪نٍن -ٕ
((Internet . اٞنوقع العريب العمالؽ 
التعليم األساسي ُب اٞنناطق الناطقة ابلرببرية   من :صعوابت تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الطور الثا٘ب -ٖ

 ، الشبكة العنكبوتية ػ موقع مقهى العربية.اٞنرجع السابقواٞنناطق الناطقة ابلعربية، )دراسة ميدانية مقارنة(، 
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  ف و تكػػػػأف أو ، نبػػػػذأو رفػػػض أو ف صػػػػراع و اللغػػػػة الثانيػػػػة قػػػد تعايشػػػػتا دو  األؤبأف اللغػػػة أو
 وُنيػػػث يطمػػػح متحػػػدث، أفقػػػاً  أوسػػػعو أكثػػػر ثػػػراًء ، أكثػػػرأو الثقافػػػة الػػػيت تلتقػػػي فيهػػػا لغتػػػاف 

   .ر ابلنقصو شعأو ف أية عقدة و ىاتٌن اللغتٌن إٔب تشّرب ىذه الثقافة د

  ي ٬نكػػن إضػػافتو يكمػػن ُب عػػدـ تصػػارع العقيػػدة مػػع أٍي مػػن اللغػػات الشػػرط الثالػػث الػػذو
ط تنطبػػق علػػػى كػػل مػػػن و ىػػػذه الشػػر  .ي ىػػػذه العقيػػدةو اجػػدة ُب نفػػس الثقافػػػة الػػيت ٓنتػػو اٞنت

ف مشػػكالت أدت إٔب وَّ لغػػة العقيػػدة )لكػػن التثػػاقف قػػد كػػ :األؤببصػػفة  ،الرببريػػةو العربيػػة 
 ،خاصػػػة اٜنػػػاملٌن للثقافػػػة الفرنسػػػية ،لرببريػػػةؿ العربيػػػة مػػػن قبػػػل النػػػاطقٌن ابو الرتاجػػػع عػػػن قبػػػ

  .ٔاللغة العربية(و الفقراء إٔب الدين و 

 اشئة عن أتثرات اللغة األمابت التعلم النو التفسر النظري لصع

ابت تعلػػػم اللغػػػة و ت قضػػػية صػػػعتناولػػػالػػػيت  راءاآلو بعػػػض النظػػػرّيت  ٕعػػػد العسػػػكريو تػػػربز دراسػػػة ل
، الثانيػةو  األؤبتعلػم اللغتػٌن و بعضها تطابقػاً بػٌن عمليػيت اكتسػاب  حيث يرى، الناشئة عن أتثًن اللغة األـ

 راءالتطػابق مستعرضػة ىػذه اآلو تؤكد الباحثة على حقيقة عدـ التماثػل و ، د أي أتثًنٍ و جو بينما ينفي اآلخر 
   :ٖالنحو التإبالنظرّيت على و 

تعلػػػم اللغػػػة األجنبيػػػة و ف اكتسػػػاب اللغػػػة األـ أيػػػرى أصػػػحاب ىػػػذه النظريػػػة : : نظريػػػة التطػػػابقأوالً 
أف أتبػػػاع ىػػػذه و ، أنّػػػو لػػػيس ىنػػػاؾ أي أتثػػػًن للغػػػة األـ ُب تعلػػػم اللغػػػة األجنبيػػػةو  ،عمليتػػػاف متطابقتػػػاف أصػػػالً 

                                                           

 .ٕٔ، ص اٞنرجع السابقتعوينات،  يعل -ٔ
، الشبكة  ٕٓ/  ٕ/  ٕٛٓٓ - ٜٕٚٔالعدد:  -اٜنوار اٞنتمدف وعد العسكري، تعلم اللغات األجنبية،  -ٕ

 :موقع  ،تالعنكبوتية الدولية للمعلوما
  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=125435. 

 .ٚٚ -ٙٚانيف خرما وعلي حجاج، اٞنرجع السابق، ص  -ٖ

show.art.asp.htm


318 

 

 

ىػػػػذا الػػػػرأي تنقصػػػػو الدقػػػػة و ، تعلمػػػػو اللغػػػػة األجنبيػػػػةو بػػػػٌن اكتسػػػػاب اإلنسػػػػاف للغتػػػػو األـ يسػػػػاووف النظريػػػػة 
بػٌن و  ،الطالػب غػًن البػالغو يػة بػٌن الطالػب البػالغ و اللغو فسػية ألّف ىنػاؾ فرقػاً كبػًناً مػن الناحيػة الن ،ٔالعلميػة

ُب و ُب أنظمتهػػػا  اللغػػػة الػػػيت ىػػػي غريبػػػة عليػػػوو  ،اللغػػػة الػػػيت يتحػػػدثها اجملتمػػػع الػػػذي ينتمػػػي إليػػػو مػػػتعلم اللغػػػة
 .  اىاو ١نت

أنػػو أكثػػر و  ،ابو الػػرأي األقػػرب إٔب الصػػ ود أتثػػًنات ىػػو جػػو الػػرأي القائػػل ب ٕعسػػكريالوعػػد تعتػػرب و  
 أتثػًناً إذ ثبػت أّف ىنػاؾ  ،ي اٞنقارفو ضع إطار التحليل اللغو ا ُب و لدى كثًن من الباحثٌن الذين أسهم الً و قب

اللغػة األجنبيػة  وُب ٗنلة من األخطاء اليت يقع فيها متعلمػ يتضح ،للغة األـ على تعلم اللغة األجنبية اً سلبي
  .الراشدينأو من الكبار 

اقػػػع رداً علػػػى النظريػػػة و ظهػػػرت ىػػػذه النظريػػة إٔب ال: يو قابػػل اللغػػػالتأو ي و اثنيػػاً: نظريػػػة التبػػػاين اللغػػػ
يػػة اٝناصػػة و رة كبػػًنة بفعػػل األ٧نػػاط اللغو يتحػػدد بصػػ الثانيػػةأو ف اكتسػػاب اللغػػة األجنبيػػة أالسػػابقة إذ تػػرى 

 ،لةو ٬نكػػػن تعلمهػػػػا بسػػػػه ،دة ُب اللغػػػػة األـو جػػػػو يػػػة الػػػػيت تشػػػػبو الرتاكيػػػب اٞنو أف الرتاكيػػػػب اللغو ، ابللغػػػة األـ
هنا تشكل عقبػة ُب إف :أما الرتاكيب األخرى ،(Positive Transfer ٩نايب)النقل اإل :ى ىذه العمليةتسمو 

ث األخطػاء و ىػي تسػبب حػدو ( Negative Transfor)النقل السليب  :تسمىو  ،طريق تعلم اللغة األجنبية
   .نتيجة التداخل بٌن اللغتٌن ،ُب تعلم اللغة األجنبية

عػدت منهجػاً مػن و ، رىا ُب القػرف اٞناضػيو م اللغات األجنبية منذ ظهقد سادت ىذه النظرية تعليو 
 أوؿ(  Lado وضػع )الدو قػد و  ،ي القائم على أساس )علػم اللغػة التقػابلي (و التحليل اللغو مناىج الدراسة 

و قػد بػىن نظريتػو  ،صػفها اللغػة األـو األسػبانية بو صفها اللغة اٞنتعلمػة و بي بٌن اإلنكليزية و عملية للتقابل اللغ
 :ض اآلتيةو ىذه على الفر 

                                                           

 وعد العسكري، اٞنرجع السابق. -ٔ
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اللغة اٞنتعلمػة و ازنة بٌن اللغة األـ و بة ُب تعلم اللغة األجنبية يكمن ُب اٞنو الصعو لة و مفتاح السه -أ 
اجػػو مػػتعلم اللغػػة األجنبيػػة تنػػتج مػػن عمليػػة التػػداخل بػػٌن اللغػػة األـ و ابت الػػيت تو أي أف الصػػع، األجنبيػػةأو 
   .اللغة اٞنتعلمةو 

صػفية العلميػة و ـ على أسػاس مػن الدراسػة الو اد اليت تقو التعليمية فعالية ىي اٞن ادو إف أكثر اٞن -ب 
أي ٬نكػػن تقليػػل أثػػر التػػداخل بػػٌن اللغتػػٌن عنػػد تقػػدٙب اٞنػػادة العلميػػة ابإلفػػادة مػػن علػػم ، للغػػة اٞنػػراد تعلمهػػا

   .اللغة التقابلي

ف و يكػػػو ، سػػػات التقابليػػػةابت ُب تعلػػػم اللغػػػة األجنبيػػػة ابإلفػػػادة مػػػن الدراو ٬نكػػػن التنبػػػؤ ابلصػػػع -ج 
 أدرى األجنبيػػػػةأو اللغػػػػة اٞنتعلمػػػػة و االخػػػػتالؼ بػػػػٌن اللغػػػػة األـ و التشػػػػابو أوجػػػػو اٞنػػػػدرس الػػػػذي يقػػػػف علػػػػى 
   .سائل الكفيلة بعالجهاو أناذ الو اجهتها و أقدر على مو ، اجهها الطالبو ابٞنشكالت اٜنقيقية اليت ي

يػة السػبعينيات مػن القػرف اٞناضػي ظهػر اْنػاه بداو الستينيات أواخر ُب : اثلثاً: نظرية ٓنليل األخطاء
ف و ال تكػػ فو ف أف األخطػػاء الػػيت يقػػع فيهػػا الدارسػػو أنصػػار ىػػذا االْنػػاه يػػر و ، يو مضػػاد لنظريػػة التبػػاين اللغػػ

ي و ألف ما يتنبأ بػو التقابػل اللغػ ،اللغة األـ أي لغة الدارس األصليةو  ؽ بٌن اللغة األجنبيةو دائماً نتيجة الفر 
ط و منػػػ والػػػذي ىػػػ، يػػػربىن عليهػػػا ابلعمػػػل اٞنيػػػدا٘بو ـ و األخطػػػاء اٞنتنبػػػأ هبػػػا ٩نػػػب أف تقػػػ أفو  ،٠نػػػرد تنبػػػؤ وىػػػ

 ٓ٘) وي أف يتنبػأ بنحػو ر التقابػل اللغػو قد أظهرت التجارب أف ُب مقػدو  ،بدراسة أخطاء الدارسٌن الفعلية
طريقػػػة  :مثػػػل ،يػػػةو امػػػل غػػػًن لغو د عو جػػػو بسػػػبب  الػػػيت منهػػػا مػػػا ٪نػػػدث، ( مػػػن األخطػػػاء اٜنقيقيػػػة%ٓٙ -
 . ٔسنهمو أىداؼ الطالب و  ،طبيعة اللغة اٞنتعلمةو  ،اد التدريسيةو صالحية اٞنو ، تدريسال
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 ادلصطلأو م و ادلفه :االختباراتو ي و التقابل اللغ  
التحليػل أو ، يو ابلتقابػل اللغػ د"يقصػ :ٟنػاو صػفاً ٞنعػىن مصػطلح التقابػل بقو  ٔعد العسكريو تقدـ  
االخػتالؼ و التشػابو و مبينػاً عناصػر التماثػل ، أكثػرأو  لغتػٌن إجراء دراسة يقارف فيها الباحث بػٌن :التقابلي

ىػػذا و  ،تعلمهػػم لغػػة أجنبيػػة لػػدىف و اجههػػا الدارسػػو قػػع أف يو ابت الػػيت يتو هبػػدؼ التنبػػؤ ابلصػػع، بػػٌن اللغػػات
يػػة و إعػػداد االختبػػارات اللغو ، اد التعليميػػة اٞنناسػػبةو اٞنػػو أتليػػف الكتػػب : منهػػا، رو ابلتػػإب يسػػاعد ُب عػػدة أمػػ

   .غًن ذلك من اجملاالت العملية التعليميةو  ،أيضاً ة اٞنناسب

( عنػػدما وبػػرت الدو يػػة امتػػداداً للحركػػة الرائػػدة الػػيت قادىػػا )ر و عتػػرب ىػػذا االْنػػاه ُب الدراسػػات اللغيو 
فيػػو يقػػدـ منهجػػاً للدراسػػات و ، " Linguistics Across Cultures : " اللغػػة عػػرب الثقافػػاتأصػػدر كتابػػو

 كػػاف ىػػذا ُب اٝنمسػػينات مػػن القػػػرف .ينػػاً كيفيػػة االسػػتفادة منهػػا ُب تعلػػيم إحػػداىامب، التقابليػػة بػػٌن لغتػػٌن
   .ّيت ُب تعليم اللغاتو كاف ٬نثل شكاًل عملياً من أشكاؿ االستفادة من نتائج اللغو  ،العشرين

"إف التجػػارب : لػػوو ( ُب إبػػراز فائػػدة الدراسػػات التقابليػػة مػػن حيػػث قوتسػػتند العسػػكري إٔب )الدو 
اللغػػػة و اد الدراسػػػية الػػػيت ًب إعػػػدادىا علػػػى أسػػػاس مػػػن اٞنقارنػػػة اٟنادفػػػة بػػػٌن اللغػػػة األـ و تػػػت أف اٞنػػػالعمليػػػة أثب

مػن اٞنمكػن و  ،ُب أقصػر مػدة ٣نكنػةو ، اللغػة اٟنػدؼ تنػاوؿفعَّالػة ُب تسػهيل و يػة إ٩ناباٟندؼ أدت إٔب نتػائج 
 الػدالٕبو  الصػرُبو  الرتكيػيبو  يو النحػو  ٌبو ى الصو اٞنست :ّيت منهاو إجراء الدراسات التقابلية على عدة مست

   .ٕالثقاُبو 

 راً افرتاضػػياً و إذ يقػػدـ تصػػ، Pre-analysisع مػػن التحليػػل ابلتحليػػل القبلػػي و تسػػمي الباحثػػة ىػػذا النػػو 
أو تػػتم ىػػذه الدراسػػات ابٞنقابلػػة بػػٌن لغتػػٌن و  ،اجػػو الطػػالب عنػػد تعلػػم اللغػػةو ابت الػػيت ٪نتمػػل أف تو للصػػع
تنطلػق معظػم ىػذه الدراسػات مػن و  ،يػة ٢نتلفػةو سػر لغأل أواحػدة و يػة و اء أكانت تنتمي ألسػرة لغو س، أكثر
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مشػًنًة إٔب سػبق  .ابت أقػل حػدةو ي بػٌن لغتػٌن كلمػا كانػت الصػعو ر مؤداه أنو كلما تقارب النظاـ اللغو تص
أجريػػت فيهػػا دراسػػات تقابليػػة   -ُنسػػب الباحثػػة  -إذ  .األمػػراٛنامعػػات األجنبيػػة زميالهتػػا العربيػػة ُب ىػػذا 

ذلػك لسػبب رئػيس مػؤداه أف اٛنامعػات األجنبيػة و ، اللغػات األخػرىو العالقػة بػٌن اللغػة العربيػة كثًنة لبيػاف 
٣نػا اسػتلـز إجػراء ، ينػتظم فيهػا طػالب غػًن عػرب، قد سبقت اٛنامعات العربية ُب إنشاء أقساـ للغة العربيػة

   .ٔنبيةف فيها ُب تسهيل تعليم العربية ُب ىذه البالد األجو يسهم الباحث ،دراسات تقابلية

 ابت تعلم اللغة الثانيةو ن النفسي يف تشكيل صعو أثر ادلك
 :  النحو التإببعض السمات النفسية اٞنؤثرة ُب التعلم على  ٕفو آخر و يعرؼ عزيزة ٚنارة 

اٜناجػػات و ، يلزمػػو شػػيءأو ر اٞنػػرء أبنػػو ينقصػػو شػػيء و شػػع :: يعػػين ىػػذا اٞنصػػطلحNeedاٜناجػػة  -
أو رية للبقػػػػاء كاٜناجػػػػة للطعػػػػاـ و ىػػػػي اٜناجػػػػات الضػػػػر  :يػػػػةاألولاجػػػػات اٜنو  ،يػػػػةو منهػػػػا الثانو يػػػػة األولمنهػػػػا 
 ،تسػاعد الفػػرد علػى التكيػػف األفضػػلو  ،يو السػػ وري للنمػو فإشػباعها ضػػر  :يػػةو أمػػا اٜناجػات الثان، الشػراب

تبعػػػاً لنظػػػرّيت الػػػتعلم فػػػإّف و  ،التقػػػديرو االنتمػػػاء و ٓنقيػػػق الػػػذات و األمػػػن و النجػػػاح و اٜناجػػػة للحػػػب  :منهػػػاو 
 .اٜنافزجب و اٜناجة ت

ػػ وىػػ: Driveاٜنػػافز  - ، كيو ؿ عػػن اسػػتمرار اٜنػػدث السػػلو ؤ اٞنسػػ وىػػو  ،يهيػػؤهو ؾ و ط السػػلمػػا ينشِّ
لكػن و  ،اإلٜنػاح ُب طلبػوأو  ،ع يصػبح أكثػر نشػاطاً ُب البحػث عػن الطعػاـو عندما يشعر الطفل ابٛن مثالً ف

 . قفو يتأو فيقّل ابلتإب نشاطو الباحث عن الطعاـ  ،بعد أف أيكل تنقص حاجتو للطعاـ
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جهػػو لتحقيػػق غايػػة معينػػة و تو ؾ الفػػرد و ة الذاتيػػة الػػيت ٓنػػرؾ سػػلو ىػػي القػػ :Motivation الدافعيػػة -
فالدافعيػػػة  ،خارجيػػػةأو مػػػا داخليػػػة إىػػػي و  ،النفسػػػيةأو يػػػة و اٞنعنأو أب٨نيتهػػػا اٞناديػػػة أو يشػػػعر ابٜناجػػػة إليهػػػا 

 من مصادرىا:و  ،ىي حفز الطفل داخلياً للتعلم :الداخلية

 . إتقانو لعملو يشكل دافعاً داخلياً يدفعو لالستمرار فيوو ّف إ٤ناز الفرد اإل٤ناز: فإ -

تدفعػو ىػذه و  ،ذاتػوو ؾ مػا ابلنجػاح تػزداد ثقتػو بقدراتػو و القدرة: إذا ما شعر الفرد أثناء قيامو بسل -
 .  تعلم جديدو ٓنفزه ٞنمارسة نشاطات جديدة و الثقة 

كاٞنكافػػآت   ،عات خارجيػػةو ضػػو م ونشػػاطاتو ٥نػػ جػػو الفػػردو ف عنػػدما يو فتكػػ :أمػػا الدافعيػػة اٝنارجيػػة
 .  أساليب التعزيز األخرىو اٞنالية 

 ة نفسػػػية داخليػػػة ٓنػػػرؾ اإلنسػػػافو قػػػ و: "ىػػػالنحػػػو التػػػإب( الػػػدافع علػػػى ٔكػػػةو يعػػػرؼ )حسػػػن دمحم دو 
تر حػك و التػو ىذا اٟندؼ يشعر اإلنساف ابلضيق  إذا ٓب يتحققو  ،ؾ معٌن لتحقيق ىدؼ ١نددو لإلتياف بسل

 افع يػػؤدي إٔب الفشػػل ُب تعلػػمو الػػد فقػػدافو  ،الثانيػػةأو افع أتثػػًن كبػػًن ُب تعلػػم اللغػػة األجنبيػػة و دللػػو  ،٪نققػػو
عٌن مػػػن و ف إٔب نػػػو يشػػػًن و افع ُب تعلػػػم اللغػػػات و ر الػػػدو ف علػػػى أ٨نيػػػة دو يؤكػػػد علمػػػاء اللغػػػة التطبيقيػػػو  ،اللغػػػة
ظ مػع و فعيتاف تتػداخالف بشػكل ملحػىااتف الػداو  ،الدافعية التكامليةو افع اٞنؤثرة ٨نا: الدافعية الذرائعية و الد

  :النحو التإبيستعرضهما الباحث على و  ،ما يعرؼ بدافعية اإل٤ناز

 النفعية : الداةعية الغرضية /أوالً 

حاجػات و ٓنقيػق أىػداؼ  ىػي الدافعيػة الػيت ٓنػرؾ دارس اللغػة الثانيػة إٔبو  ،الذرائعية أيضاً تسمى و  
   .ذلك( وما كاف على ٥نو  ،احةغرض السيل أوظيفة و مثل: )شغل  ،قصًنة اٞندى
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 اثنياً: الداةعية التكاملية

 :مثػػػػل ،بعيػػػدة اٞنػػػدى حاجػػػاتو ىػػػي الدافعيػػػة الػػػيت ٓنػػػرؾ دارس اللغػػػة الثانيػػػػة إٔب ٓنقيػػػق أىػػػداؼ  
كلمػػا كػػاف و .(ثقػػافتهم يعػػيشو يفهػػم تقاليػػدىم و )االتصػػاؿ ّنتحػػدثي اللغػػة ّنػػا ٬نكنّػػو مػػن أف ٬نػػارس لغػػتهم 

 .  ٔاه أحسنو مستو الدراسي أفضل  كلما كاف ٓنصيلو  ،غة الثانيةلدى الطالب دافع لتعلم الل

، كيةو النظػػرّيت اٜنسػػية السػػلو د فػػارؽ بػػٌن النظريػػة اٞنعرفيػػة و جػػو ينبػػو "صػػالح الػػدين العػػريب" إٔب: "و 
قدراتػػػو علػػػى و افعػػػو و إٔب سػػػيطرة دو ، يػػػةو إسػػػهاـ ُب العمليػػػة الرتبو اختيػػػار و يػػػة ٩نابيتمثػػػل ُب تصػػػرؼ اٞنػػػتعلم إب

مػػن  كية اٜنسػػيةو بعكػػس مػػا قالػػت بػػو السػػل، يمػػي مػػن اختيػػار للمثػػًنات إٔب إٕنػػاـ عمليػػة الػػتعلمقػػف التعلو اٞن
   .ٕالتعزيز اٝنارجي على عملية التعلم ىذهأو  ،العقابو اب و أتثًن لعملييت الثود ٞنثًن و جو 

٬نكػػػن النظػػػر إٔب دافعيػػػة تعلػػػم اللغػػػة اإل٤نليزيػػػة مػػػن خػػػالؿ االعتبػػػارات الػػػيت سػػػاقها )ٗنػػػاؿ حامػػػد و 
ارتبػػاط ذلػػك و  ،اللغػػة اإل٤نليزيػػة بصػػفة خاصػػةو  ،ؿ أ٨نيػػة دراسػػة اللغػػات األجنبيػػة بصػػفة عامػػةو حػػ ٌٖن(جػػاى
ىػػػي و ، عػػػاء الفكػػػرو ؿ: "إذا كانػػػت اللغػػػة ىػػػي و حيػػػث يقػػػ، افػػػزات لػػػدى متعلميهػػػاو اٜناجػػػات و افع و ابلػػػد
علػػى مػػا ُب حػػك ٬نكػػن االطػػالع ، ري تعلػػم اللغػػات األجنبيػػةو فػػإف مػػن الضػػر  ،سػػيلة االتصػػاؿ مػػع اآلخػػرينو 
 تفػػرض نفسػػهاو مػػن اللغػػات الػػيت تػػربز علػػى السػػاحة و  ،األلسػػنو عيػػة الفكػػر اٞنختلفػػة ابخػػتالؼ اللغػػات أو 

صػػلت إليهػػا و ٣نػػا يػػدؿ علػػى تلػػك الدرجػػة الكبػػًنة مػػن األ٨نيػػة الػػيت و ، اللغػػة اإل٤نليزيػػة :علػػى اٞنسػػرح العػػاٞني
 جد أف:و حيث ، ى العآبو اللغة اإل٤نليزية ما حققتو ُب ٠ناؿ اإلعالـ على مست

                                                           

فع(، الشبكة العنكبوتية الدوا (اٞنؤثرة ُب تعليم اللغة الثانية أو األجنبية حسن دمحم دوكة، بعض العوامل ٔ -
 الدولية للمعلومات ، موقع صوت العربية.

صالح الدين عبد اجمليد العريب، تعلم اللغات اٜنية وتعليمها، بٌن النظرية والتطبيق، مكتبة لبناف، بًنوت،  - ٕ
  .٘ٔص ، ٜٔٛٔط أؤب، 

كة العنكبوتية للمعلومات، ٗناؿ حامد جاىٌن، مرونة فكرية مكاسب ثقافية ٕنكن من اللغة األـ، الشب  -ٖ
 .AL-MAREFAH.2004 ©، موقع اإلنرتنت
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 ٙ٘من برامج اإلذاعة ابللغة اإل٤نليزية %  . 

 ٚٓمن األفالـ انطقة ابللغة اإل٤نليزية %  . 

 ٜٓاثئق اٞنخزنة ُب اإلنرتنت ابللغة اإل٤نليزيةو % من ال.   

اكبػػػة مػػػا و حػػػك يتسػػػىن لنػػػا م ،االىتمػػػاـ هبػػػاو يزيػػػد مػػػن أ٨نيػػػة دراسػػػتها  األمػػػريػػػرى الباحػػػث أّف ىػػػذا و 
ؿ و حػك نقػف علػى أحػدث مػا تفػرزه العقػو ، ن تقػدـ ىائػل ُب شػك اجملػاالت اٞنعرفيػة٪ندث ُب ىػذا العػآب مػ

ُب  ،ُب ظػل مبػدأ البقػاء لألصػلحو ، صل إليو العآب من تقػدـ ُب شػك اجملػاالتو على أحدث ما و ، من فكر
 ،يػػةيعػػين تضػػييق اللغػػة اإل٤نليزيػػة اٝننػػاؽ علػػى مػػا عػػداىا مػػن اللغػػات ُنيػػث جعلهػػا لغػػة عاٞن ،سػػباقنا اٜنػػإب

 علػػى الػػرغم مػػنو  ،ٔعيًػػا بطغيػػاف اللغػػة اإل٤نليزيػػةو ب العػػآب أبسػػره أكثػػر و لقػػد جعلػػت شػػبكة اإلنرتنػػت شػػعو 
الػػػيت ٬نكػػػن أف يػػػرى الرائػػػي فيهػػػا و  ،ؿ أ٨نيػػػة تعلػػػم اللغػػػة اإل٤نليزيػػػةو الباحػػػث حػػػأوردىػػػا ىػػػذه اإلشػػػارات الػػػيت 

أّف و خاصػػػة  ،ؿ بغػػػًن ذلػػػكو اقػػػع يقػػػو لإال أّف ا ،تعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة لغػػػًن أىلهػػػاو احػػػدًة مػػػن مهػػػددات تعلػػػم و 
سيلية بينما تبقى دافعيػة تعلػم اللغػة العربيػة و ىي دافعية نفعية  ،دافعية تعلم اللغة اإل٤نليزية ُب الغالب األعمّ 

غػػرب و سػػط وو خاصػػة الػػذين ىػػم مػػن بػػالد شػػرؽ  ،دارسػػيها مػػن غػػًن أىلهػػا وجػػدافدافعيػػة تكامليػػة مرتبطػػة ب
ف دافعيػػة تعلػػم و قليػػل مػػا تكػػو ، اٞنسػػلمة -القػػدٙب  -فييت و اإلٓنػػاد السػػؿ و دو  ،شػػرؽ أسػػياو  ،ب إفريقيػػاو جنػػو 

اصػل مػع ٠نتمعػات و ف عػن التو اللغة العربية ىي دافعية ذرائعية ابعتبػار أّف أصػحاب الدافعيػة الذرائعيػة يبحثػ
لم ابلتػػإب فػػإهنم ُب غػػًن حاجػػة لػػتعو  ،ف بلهجاهتػػاو اصػػل مػػع ىػػذه اجملتمعػػات عػػادًة مػػا يكػػو التو  ،اللغػػة العربيػػة

مػن الػربامج  وتكػاد ٔنلػ ،لغػًن النػاطقٌن هبػاؿ أبّف برامج تعلػيم اللغػة العربيػة و لذا فيمكن الق، الفصحىاللغة 
ىػي ال و  ،تعلػيم اللغػة العربيػة بصػفة تكامليػة ىػي السػائدةو لذا فإّف بػرامج تعلػم ، اٞنصممة لألغراض اٝناصة

افع اٝناصػػػة بػػػتعلم العربيػػػة ُب و ألف الػػػد ،تعلػػػيم اللغػػػات اٜنيػػػة األخػػػرىو تػػػدخل ُب منافسػػػة مػػػع بػػػرامج تعلػػػم 
 -الفرنسػية و خاصة اإل٤نليزية  -افع تعلم اللغات اٜنية األخرى و افع عقائدية بينما ترتبط دو غالبها األعم د

                                                           

 ٗناؿ حامد جاىٌن، اٞنرجع نفسو. -ٔ
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ابت ُب ىػػذا اٞنضػػمار إال عنػػد النػػاطقٌن و جػػد صػػعو ت ؿ أنػػو الو لػػذا ٬نكػػن القػػ، سػػيلية النفعيػػةو ُب معظمهػػا ابل
بعقيػدهتم و ف ُب اجملتمعات الغربية الذين ٪ندد مػدى ارتبػاطهم بثقػافتهم و الذين يعيش ،اً لغًة أم، ابللغة العربية

   .الفصحىعية دافعيتهم لتعلم اللغة العربية و نو ى و مست

   تعليم اللغة اذلدفو أمهية اجلانب النفسي يف عملية تعلم 

مهمػػػاً ُب أي  جانبػػػاً  ( اٛنانػػػب النفسػػػيرشػػػدي أ٘نػػػد طعيمػػػةو د كامػػػل الناقػػػة و يعتػػػرب كػػػّل مػػػن )١نمػػػ
ابعتبػار أف ، لغػًن النػاطقٌن هبػا اد تعلػيم اللغػة العربيػةو ع مػو ضو م تناوؿِناصة عند و  ،ُنثيةأو  عملية تعليمية

عات اٞنػادة و ضػو البد من مقابلتهػا ّن، بنظرّيت التعلمو  لوو ميو  دافعيتوو  اٞنتعلم واٜنقائق النفسية اٞنتصلة بنم
 :  النحو التإبعلى ، التعليمية

: ابعتبػػػار أف ىنػػػاؾ فرقػػػاً بـــني القـــدرة علـــى تعلـــم اللغـــة األجنبيـــةو  النمـــوقـــة بـــني أمنـــاط العال -ٔ
 ،عهػػاو نو فػػرؽ ينسػػحب علػػى عػػدد اٞنفػػردات  وىػػو  ،تعلػػم الكبػػًن للغػػة األجنبيػػةو  ابً بػػٌن تعلػػم الصػػغًنو ١نسػػ
 النمػػوعلػػى و  ،اتسػػاعهاو  مػػن حيػػث: ضػػيقها ؿو اٞنيػػو  ،ٔنصصػػوو  ضػػيقوو  ميتػػوو علػػى اٞنعػػىن مػػن حيػػث: عمو 
 علػػى اإلدراؾ مػػن حيػػث: ضػػيقوو  ،أوسػػعتعديػػو إٔب ٠نػػاؿ و ، ؿ الػػذاتو مػػن حيػػث: ٕنركػػزه حػػ كل عػػاـبشػػ
 مػػن حيػػث: علػػى رؤيػػة العالقػػاتو  ،كثرهتػػاو مػػن حيػػث: قلتهػػا  اٝنػػربة السػػابقةو  ،سػػطحيتوو  عمقػػوو  اتسػػاعوو 

غػػػي أف ٣نػػػا ينب وىػػػو  ،عهػػػاو نو  كثرهتػػػاو  مػػػن حيػػػث: قلتهػػػا علػػػى اٞنعػػػارؼو تفصػػػيلية( أو  جزئيػػػةأو  )أهنػػػا عامػػػة
   .اد التعليميةو تستجيب لو اٞن

ّيت و ف مػػن خػػالؿ ٓنديػػد مسػػتو يكػػو : يو ك اللغــو مطابقتهــا اراحــل الســلو  مهــارات اللغــة -2
 ،عنػػد الدارسػػٌن يو ؾ اللغػػو ىا ُنيػػث تتناسػػب مػػع مراحػػل السػػلو ٓنديػػد تتػػابع معػػٌن لسػػمو ، عامػػة للمهػػارات

نػو لالنتقػاؿ و إٔب كميػة التػدريب الػذي ٪نتاجو ، ر هبػا مهػاراهتمو ذلك من خالؿ النظر إٔب السػرعة الػيت تتطػو 
   .ى آخرو ى الكفاءة إٔب مستو التقدـ من مستو 
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تتػػابع مراحػػل و البػػد أف تناسػػب تػػدرج ، اٞننظمػػة ٞنهػػارات اللغػػةو  اٞنتتابعػػةو  كمػػا أف التنميػػة اٞنتدرجػػة
اد و سػاع ُب اٞنػاالتو  ؿو الشػم :مػن حيػث، بٌن الدارسػٌن ؽ الفرديةو د من مراعاة الفر بُّ  كما ال, نضج اٞنتعلم

مراعػػاة مػػا يعػػرؼ ابالسػػػتعداد و ، دة لػػديهمو جػػو ُنيػػث تتناسػػب مػػع كػػػل القػػدرات اٞن، التعليميػػة اٞنقدمػػة ٟنػػم
 تبػٌن أثػرو  ،كفػاءةو لة و ُب سػه ف الدارس فيو أكثر قدرة على اكتساب اٞنهارةو قت الذي يكو ال وىو ، للتعلم

يتعػزز ابلتقػدـ ، ابإلشػباع لػدى الػدارس قػدـ إحساسػاً الػيت ت اد التعليميػةو تقدٙب اٞنو ، ر الدافعية ُب التعلمو دو 
   .ؿ على النجاحو اٜنصو  ُب الدراسة

 مبادئ التعلم -

 :  مٌنو من خالؿ أحد مفه، و متعلماً النظر إٔب اإلنساف بصفت وى ـ السائدو يرى الباحثاف أف اٞنفه

 وات تنمػػىػي قػدر و التخيػل( و التػػذكر و )اإلدراؾ قـدرات مثـل: و ابعتبـار أنـو صـاحب عقــل : األول
طبقػاً ٟنػذا و ، ؽ الفرديػة فيهمػاو الفػر أو  ال مكػاف للدافعيػةو ، لػذلك فهمػا أمػراف مهمػاف, اٞنمارسةو  ابلتدريس

 .  اقف األخرىو إٔب اٞن رة آليةو ينتقل بص، قف ماو فإف ما يتم تعلمو ُب م، ـو اٞنفه

ضػمن فكػرتٌن عػن ـ يتو ىػذا اٞنفهػو : أن حيصـل علـى االتـزان اولحي للطاقة ابعتباره نظاماً : الثا٘ب 
 :التعلم

 كيةو ْنػػػد أف اٞنمارسػػػة السػػػل, جػػػد اسػػػتجابة ٞنثػػػًن معػػػٌنو أف ت اوؿالػػػيت ٓنػػػ: كيةو الســـل النظـــرايت -أ
أو  اٞنكافػػأةأو  يػػتم الػػتحكم ُب الدافعيػػة ىنػػا عػػن طريػػق مػػا يسػػمى ابلشػػرطيةو )، التػػدريب أمػػراف أساسػػيافو 

   .االستجابة(

أف و ، العمليػػػػػػػات اٞنعرفيػػػػػػػة الفعليػػػػػػػة أساسػػػػػػػيةتفػػػػػػرتض أف و : النظريـــــــة اااليـــــــة )اجلشـــــــتالت( -ب
تنظػػيم الشػػيء و  الختيػػار عمليػػة نشػػطة علػػى ىػػذا فػػالتعلم أساسػػاً و ، االسػػتجاابت تشػػكل عػػن طريػػق الغػػرض

مػػػن عمليػػػة  فػػػالتعلم عنػػػدىم يتضػػمن أكثػػػر، ف مفػػػاىيم معقػػػدة عػػػن الػػتعلمو يقػػدمو  ،إعطائػػػو معػػػىنأو  اٞنػػدرؾ
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الػػذي أيخػػذ مكانػػة  ؾ الػػذكيو ا شػػكل مػػن أشػػكاؿ السػػلإ٧نػػ، لػػيس عمليػػة آليػػة وىػػو ، التػػذكر )االسػػتظهار(
   .التصدي ٞنشكلة

ر كػػل اجملػػاؿ الػػذي تقابلػػو فيػػو و يتصػػأو  رّنػػا يػػدرؾ، اٞنػػتعلم ُب ُنثػػو عػػن حػػل للمشػػكلة الػػيت تقابلػػوو 
إف إدراؾ اجملػاؿ يعتػرب ُنثػا مػن ، اليت رّنا تساعده على حػل مشػكلتو رّنا يدرؾ األجزاءأو  ،خربات جديدة

   .ٔيليو انطفاء، اٜنل اٞنفاجئأو  االستبصارو البصًنة و  حل للمشكلة اٞنتعلم عن

 ابت التعلم النمائيةو صع

مػػن حيػػث اٞنرحلػػة اٞنناسػػبة لدراسػػة  الثانيػػةأو ابت تعلػػم اللغػػة األجنبيػػة و ؿ صػػعو ف حػػو ٫نتلػػف البػػاحث
ليزيػػػة ُب سػػػن اف: "تعلػػػم اللغػػػة اإل٤نو ُب ىػػػذا الصػػػدد أجريػػػت دراسػػػة بعنػػػو  ،ىػػػذه اللغػػػة مػػػن الناحيػػػة العمريػػػة

ؿ اٞنرحلػة اٞنناسػبة لػتعلم اللغػػة و الػيت دارت حػػ راءقسػمت اآل ،ٕيػةو اثئػػق الرتبو طين للو مبكػرة" أجراىػا اٞنركػز الػ
معرتضػػة  آراءو لػػة اٞنبكػػرة و ُب مرحلػػة الطف الثانيػػةأو مؤيػػدة للبػػدء ُب تعلػػيم اللغػػة األجنبيػػة  آراءاألجنبيػػة إٔب 

 :النحو التإبعلى  اءر مستعرضة ىذه اآل، ذاؾو ما بٌن ىذا  آراءو 

 ف الطفػػل ُب و بكػػ ،هتم إٔب البػػدء بتعلػػيم اللغػػة األجنبيػػة ُب سػػّن مبكػػرةو ف دعػػو " يعلػػل اٞنؤيػػد
ف أف يػػؤثر ذلػػك علػػى لغتػػو و د ،ىػػذه اٞنرحلػػة مػػن العمػػر أقػػدر علػػى اكتسػػاب أكثػػر مػػن لغػػة

نضػػجو العقلػػػي ُب ىػػذه اٞنرحلػػة ال يرقػػػى إٔب و ين الطفػػل و السػػر ُب ذلػػك أف تكػػػو  ،األصػػلية
الفهػػػػػم و اٞنناقشػػػػػة و ات التحليػػػػػل و البحػػػػػث, إذ ٓب تتجمػػػػػع بعػػػػد لديػػػػػو أدو عمليػػػػات التحليػػػػػل 
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 Centre National de Documentationالشبكة الدولية العنكبوتية للمعلومات، موقع 
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ف و ـ ُنفظهػا دو يقػو  ،اٞنبػادئ البسػيطةو إنػو يكتفػي ُب ىػذه اٞنرحلػة بتلقػي اٞنفػردات  ،النقدو 
، لػػتعلم الطفػػل لغتػػو األصػػلية ف تعلػػم لغػػة أجنبيػػة ال يشػػكل هتديػػداً و لػػذلك يعتقػػدو ، ٓنليلهػػا

قػت مبكػر و "أف تعلػيم اللغػات األجنبيػة للطفػل ُب  :كػد دمحم زّيد ٘نػدافيؤ ، ُب ىذا الشأفو 
ال و ، اإلبػػداع الفكػػري لػػدى الطفػػلو يفيػػد ُب تنميػػة اإلدراؾ  ،إٔب جنػػب مػػع اللغػػة األـّ  جنبػػاً 

بػػػل يػػػؤدي علػػػى عكػػػس ذلػػػك إٔب ، مهػػػارات اللغػػػة األـ لديػػػو ورة علػػػى ٧نػػػو يشػػػكل أي خطػػػ
 بتكاريػػػة اٝناصػػػة ابسػػػتعماالت اللغػػػة األـ تفكػػػًناً القػػػدرات االو يػػػة لديػػػو و ازدّيد الطالقػػػة اللغ

"إّف أحسػػن سػػّن : ؿو فيقػػ ليػػوانرد بلومفيلػػديكػػي األمر أمػػا عػػآب اللسػػانيات  .كتابػػة"و  لفظػػاً و 
فػإذا ًب البػدء ُب تعلػم اللغػػة  ،الثانيػة عشػرو للبػدء ُب تعلػم لغػة أجنبيػة ىػي بػٌن سػن العاشػرة 

أمػاّ إذا ًب البػدء ُب تعلػم  .غػًن ٠نديػةو ف بطيئػة و ما تك قبل ذلك فإف العملية التعليمية غالباً 
ف إبمكػػاف الطفػػل تعلػػم لغػػات أجنبيػػة أخػػرى ُب و فإنػػو يكػػ، رةو لغػػة أجنبيػػة عنػػد اٞنرحلػػة اٞنػػذك

ـ و يقػػػو  ،األؤبفالتلميػػػذ يكتسػػػب خػػػربة مػػػن خػػػالؿ تعلمػػػو اللغػػػة األجنبيػػػة  ،مراحػػػل الحقػػػة
ي و يؤكػػػد الباحػػػث اللغػػػو  .ابسػػػتعماؿ ىػػػذه اٝنػػػربات لػػػتعلم لغػػػات أجنبيػػػة أخػػػرى فيمػػػا بعػػػد"

اٝنامسػة و ىػي مػا بػٌن السػن الثالثػة ، "أف الفرتة اٞنثلى لتعلم اللغػات األجنبيػة :رجن مايزؿو ي
ابلتػإب يػتمكن مػن و  ،بسػرعة واعد النحو قو ية و ات اللغو حيث يستطيع الطفل التقاط األص

اوزه مػع ْنػ خراً قت يصػبح متػأو ف ال: إيضيف قائالً و  ،كنطقو اللغة األصلية  النطق بدقة ٕناماً 
 .  ٔالسن العاشرة

ؿ و جيػػا تقػػو لو نو الفو يػػة و ات اللغو "دراسػػات أخػػرى َب ٠نػػاالت علػػم األصػػ تشػػًن ذات الدراسػػة إٔب:و 
ف مػن الصػعب علػى مػن ضػاعت منػو فرصػة و , لػذلك يكػاألؤبف ُب سػنٌن العمػر و ٌب يتكػو اجملاؿ الص: أبفّ 

 . تعلم اللغة ُب الصغر أف يتمكن من النطق هبا بشكل سليم
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ات و ه ُب السػػػنو ة ٧نػػو ؿ: أبنػػو يبلػػغ ذر و تقػػػ الػػيتو  ،كمػػا تشػػًن إٔب الدراسػػات الػػيت أجريػػػت علػػى اٞنػػخ
"الفػػػرتة اٜنرجػػػة"من عمػػػر  بػػػراوفجػػػالس و دىػػػػ. أي اٞنرحلػػػة الػػػيت يسػػػميها ،  مػػػن عمػػػر الطفػػػلاألؤبالػػػثالث 
نػة اٞنػخ قبػل و ألف مر  ،ف فيهػا اكتسػاب اللغػة سػهالً و يكػ، الفرد وجية ١نددة ُب ٧نو لو ىي فرتة فيزيو ، اإلنساف
بتخطػي ىػذه اٞنرحلػة و ، غ ٕنّكن الطفل من اكتساب نطػق يشػبو نطػق اٞنتحػدثٌن هبػا علػى السػليقةو فرتة البل
ٕنكنّػو  ،ُب ىذه اٞنرحلػة مػن العمػر ف أكثر نشاطاً و كما أف ذاكرة الطفل اليت تك ،بةو أكثر صع األمريصبح 

ات الػيت تزيػد مػن كفاءتػو ُب و ١ناكػاة األصػو تقليػد  عػن القػدرة علػى فضالً ، من ٗنع أكرب قدر من اٞنفردات
 .  التعلم

ف تعليم لغة أجنبية منػذ و لذلك يعترب الباحثو ، ال أتٌب اللغة األجنبية ٠نردة من الثقافة اليت أنشأهتاو  
 ،فمن انحية يػدرؾ الطفػل معػىن االخػتالؼ .إدراكو الفكريو تنمية إلبداعو و  ،آلفاؽ الطفل سيعاً و الصغر ت

بػػذلك يػػزداد قػػدرة علػػى التعامػػل مػػع و  ،د ُب اللغػػة األـو تعريفػػات أخػػرى ٢نتلفػػة ٞنػػا تعػػو د لغػػات و جػػو معػػىن و 
من انحية أخرى يسّهل عليو إدراؾ ىذه االختالفات تعلم لغػات جديػدة ُب اٞنراحػل التاليػة مػن و  ،اآلخرين

 ٠نػاالت الدراسػة حػك ُب ،ى طالقػة الطفػلو ٪نسػن مسػتو  ،يػةو ٣نػا يزيػد مػن القػدرات اللغ، العملية التعليمية
الػػػػربط و إف إتقػػػػاف الطفػػػػل أكثػػػػر مػػػػن لغػػػػة يكسػػػػبو قػػػػدرات علػػػػى التحليػػػػل . ـو العلػػػػو األخػػػػرى كالرّيضػػػػيات 

فر و ىػػػذا مػػػا ال يتػػػو  ،يتقنهػػػا نتيجػػػة تعلمػػػو لغتػػػٌن ،التعبػػػًن عػػػن اٞنفػػػاىيم بطػػػرؽ ٢نتلفػػػةو التفكػػػًن و االسػػػتنتاج و 
التبكًن بتعلػيم  و٣نا يستند إليو مؤيدو  ،متأخرقت و يتعلم لغة أجنبية ُب أو  ،احدةو للتلميذ الذي يتعلم لغة 
( ّننطقػػة Peal et Lambert 1962الدراسػػة اٞنقارنػػة الػػيت أجراىػػا الباحثػػاف )، قفهمو اللغػػات ُب تعليػػل مػػ

 األؤبعػػػة و تضػػػمنت اجملم، عتٌن مػػػن األطفػػػاؿ ُب سػػػن العاشػػػرةو حيػػػث ٕنػػػت مقارنػػػة ٠نمػػػ ،نرتّيؿ بكنػػػداو مػػػ
 .  احدة فقطو ف لغة و يتعلم أطفاالً تضمنت الثانية و ، اإل٤نليزية معاً و  ف اللغتٌن الفرنسيةو يتعلم أطفاالً 

علػػى  ف اللغتػػٌن فكػػرّيً و ؽ األطفػػاؿ الػػذين يتعلمػػو مػػن النتػػائج الػػيت خلصػػت إليهػػا ىػػذه الدراسػػة تفػػو 
 cognitive) نػػة اٞنعرفيػػةو ؽ إٔب اٞنر و قػػد أعػػزى الباحثػػاف ىػػذا التفػػو  .احػػدةو ف لغػػة و األطفػػاؿ الػػذين يتعلمػػ
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flexibilityبيػزا "أمػا دراسػة  .خػرآ ُب االنتقػاؿ مػن نظػاـ رمػزي إٔب األؤبعػة و ( اليت يتمتع هبػا أطفػاؿ اجملم
Pisaغػػًّنت و ، أوروابرة ُب و فقػػد أحػػدثت ثػػ، ؿو الػػيت قامػػت بتقيػػيم نظػػاـ التعلػػيم ُب عػػدد مػػن الػػد ،" العاٞنيػػة

 .يم اللغػات األجنبيػة لألطفػاؿدفعػت هبػم إٔب إعػادة التفكػًن ُب قضػية تعلػو  ،ربيٌن للغات األجنبيةو نظرة األ
كانػػت هتػػدؼ إٔب   ،علػػم الػػنفس"و "البحػػث ُب الرتبيػػة  :خلصػػت دراسػػة نشػػرت ُب ٠نلػػة ـٜٜٙٔ ُب سػػنةو 

اد األخػرى اٞنقػررة علػى تالميػذ و ّيت التحصػيل ُب اٞنػو ثػر التبكػًن ُب تعلػيم اللغػة اإل٤نليزيػة علػى مسػتأمعرفة 
د أتثػػػًن سػػليب لػػػتعلم اللغػػة اإل٤نليزيػػػة و جػػو إٔب عػػدـ  ،يػػػتو كُب مػػدارس ال ٌنالثػػا٘ب االبتػػػدائيو  األوؿالصػػفٌن 

 آراءالتعػػرؼ علػػى  تقصػػد ،أجريػػت دراسػػة َنامعػػة قطػػر ـ،ٕٓٓٓعػػاـ الُب و  .اد األخػػرىو علػػى ٓنصػػيل اٞنػػ
صػلت ىػذه الدراسػة إٔب و ت ،يٌن ُب تدريس اللغة اإل٤نليزية لتالميذ الصػف الرابػع مػن التعلػيم االبتػدائيو الرتب

ة و بػل يعػد خطػ، لغة أجنبية إٔب جانب اللغة األـ ال يؤثر أبي شػكل علػى اللغػة األصػلية أف تعليم األطفاؿ
 .  االنفتاح على الثقافاتو اصل الفكري و تقدمية ٕنّد على طريق الت

اليت عارضت فكػرة تػدريس اللغػة اإل٤نليزيػة ابٞنػدارس العربيػة  راءتستعرض الدراسة ٧ناذج لبعض اآلو 
البػػدء ُب تعلػػيم اللغػػة األجنبيػػة ُب  و: "يػػتحجج معارضػػوعلػػى ٥نػ ،اقفهمو عم مػػىا لػػدو مبينػة اٜنجػػج الػػيت سػػاق

فػػبعض الدراسػػات يشػػًن إٔب أف تعلػػيم اللغػػة ، د أتثػػًنات سػػلبية علػػى تعلػػم اللغػػة األصػػليةو جػػو سػػن مبكػػرة ب
ي و يػؤدي إٔب تػداخل لغػأو ،  ٬نكػن أف يتسػبب ُب إ٨نػاؿ اللغػة األصػليةاألؤباألجنبية ُب اٞنراحل الدراسية 

ؿ العربيػػػة الػػػيت قػػػررت إلغػػػاء تػػػدريس اللغػػػات األجنبيػػػة مػػػن منػػػاىج و الػػػد أوؿرّي و تعػػػد سػػػو  ،ُب ذىػػػن الطفػػػل
 .  التعليم االبتدائي ُنجة أّف تدريس لغة أجنبية ُب ىذه اٞنرحلة التعليمية يعيق ٓنصيل الطفل لغتو األـ

اإل٤نليزيػػة و العربيػػة يتيػػة أجريػػت علػى عينػػات مػػن التالميػذ الدارسػػٌن و كمػا تشػػًن إٔب دراسػػة أخػرى ك
أثبتػت ىػذه  ،ؿ أثر إدخاؿ اللغة اإل٤نليزية ُب مناىج التعليم االبتدائي على اللغػة العربيػةو رت حو ٕنحو  ،معاً 

مع اإلشػارة أف البحػث قػد  ،)اللغة العربية( قد تدنت الدراسة أف مهارات بعض التالميذ ُب لغتهم األصلية
ا حػك الصػػف و درسػػ أطفػاالً  األؤبعػة و  لػػت اجملم، لتالميػذائي عينتػٌن متكػافئتٌن مػػن او اختػار بشػكل عشػػ
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ا و درسػ أطفػاالً عػة الثانيػة و فيما  لت اجملم، ف التعرض إٔب اللغة األجنبية أي اإل٤نليزيةو د ،بتدائياالالثالث 
، ل النتػػائجٓنليػػو بعػد اٞنقارنػػة و  .ةبتدائيػػالإٔب غايػػة السػنة الثالثػػة ا ةبتدائيػػاال األؤباللغػة اإل٤نليزيػػة منػػذ السػنة 

ا ُب ٓنصػيلهم ُب مقػرر و قػو ا اللغة اإل٤نليزيػة َنانػب اللغػة العربيػة تفو أظهر البحث أف التالميذ الذين ٓب يدرس
و  ػػػل ٗنيػػػع مهػػػارات اللغػػػة إذ أنػػػ ،عتٌن ذا داللػػػة إحصػػػائيةو كػػػاف الفػػػرؽ بػػػٌن ٓنصػػػيل اجملمػػػو  ،اللغػػػة العربيػػػة

ّدؿ علػػى تػػدف ُب ٓنصػػيل ٗنيػػع تلػػك اٞنهػػارات لػػدى و  ،اٞنفػػرداتو اعػػد و القو  الكتابػػةو  القػػراءة :مثػػل ،العربيػػة
فعلػى ، ىو فأكد البحث ىذه الظػاىرة علػى أكثػر مػن مسػت، يو ص التداخل اللغو أما ِنص .عة الثانيةو اجملم
أ ٣نػػػا كػػػاف عليػػػو قبػػػل و أف نطػػػق التالميػػػذ أصػػػبح أسػػػ ،% مػػػن اٞنعلمػػػٌن ٌٖ٘ب أكػػػد و ى التػػػداخل الصػػػو مسػػػت

 .  ٔإدخاؿ اللغة اإل٤نليزية

أفضػل مػن حيػث معػدؿ سػرعة تعلػم  ،لدراسة إٔب أّف الدارسٌن الذين ىم ُب سن النضجخلصت او 
أي ُب )صػػػحة  -ٌب فقػػػط و الصػػػ٧نػػػو النظػػػاـ ف ُب و قػػػو بينمػػػا الصػػػغار يتف، ٓنصػػػيلها النهػػػائيو اللغػػػة األجنبيػػػة 

حيػػث يسػػتمع الطفػػل إٔب اللغػػة مػػن متحػػدثيها  ،يػػة أصػػليةو ف الدراسػػة ُب بيئػػة لغو شػػريطة أف تكػػ -النطػػق( 
 .  ٬نارسها معهمو ألصليٌن ا

 ،القائلػػة أبّف اٞنراىقػػة اٞنبكػػرة ىػػي أفضػػل عمػػر لػػتعلم اللغػػة األجنبيػػة راءاآلكمػػا أشػػارت إٔب بعػػض  
ٍؿ  و مػػن أصػػ أطفػػاالً مدللػػة علػػى ذلػػك بدراسػػة  لػػت ، التحصػػيل النهػػائيأو اء مػػن حيػػث سػػرعة الػػتعلم و سػػ

ي و ف بػػػرامج لالنغمػػػاس اللغػػػػو ا يتػػػابعو كػػػان،  سػػػنة ٖٔو ٕٔأعمػػػارىم بػػػٌن  تػػػرتاوح، لسػػػاف إ٤نليػػػزيو كنديػػػة 
(Immersion Programsمتقدمة ُب تعلم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ) ، حيث أجاد ىػؤالء األطفػاؿ تعلػم

يػة و ي اٝنلفيػة اللغو عة الثانية مػن ذو ى نفسو الذي كاف عليو أطفاؿ اجملمو اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ابٞنست
، بدأت منػذ مرحلػة اٜنضػانة ،نغماسية مبكرة ُب تعلم الفرنسية كلغة أجنبيةا ُب برامج او الذين كانو  ،نفسها

 .  ضعف اٜنجم الساعي الذي استفاد منو أطفاؿ الربامج اٞنتقدمةيساوي  ،ىا ُنجم ساعيو تلقنو 

                                                           

 فسو.نتعلم اإل٤نليزية ُب سن مبكرة،  اٞنرجع  -ٔ
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الدراسػػة إٔب أّف االعتقػػاد الشػػائع أبف األطفػػاؿ أكثػػر قػػدرة علػػى تعلػػم اللغػػة األجنبيػػة مػػن  خلصػػتو 
ؽ األطفػػاؿ ُب الػػتعلم ال ٕنػػس إال الػػذاكرة اٜنركيػػة و فمسػػألة تفػػ إذاً و  .مالحظػػات خاطئػػةالكبػػار تنبػػين علػػى 

(motor memory). بػػراوفجػػالس و د .ىػػػ :ىػػذه اٜنقيقػػة الػػيت يؤكػػدىا خبػػًن مػػن خػػرباء اللغػػة ُب أمريكػػا ،
حػػد الكبػػار علػػى و أف األطفػػاؿ  ومػػا نعرفػػو حػػق اٞنعرفػػة ىػػ :تعلػػيم اللغػػةو ؿ ُب كتابػػو مبػػادئ تعلػػم و حيػػث يقػػ

 .  ٔاء لديهم القدرة على اكتساب اللغة الثانية ُب أي مرحلة من العمرو س

كية و مقارنػػػة بػػػٌن اٞندرسػػػتٌن السػػػل ٕريو رد دمحم الرتتػػػو يػػػ :النمـــو امـــلو ابت الـــتعلم ادلتعلقـــة بعو صـــع
 أبف اللغػة يػتم تعلمهػا بػنفس الطريقػة الػيت :فو لػو اٞنعرفية ُب تعريف الػتعلم قػائاًل: "إف بعػض علمػاء اللغػة يقو 

يػػرى بعػػض علمػػاء الػػنفس و ، التعزيػػزو جػػو خػػاص مػػن خػػالؿ التقليػػد و بو ، ؾ األخػػرىو اع السػػلو نػػتعلم هبػػا أنػػ
اعديػة ٢نتلفػة مػن كػالـ و ف أبنيػة قو لػديهم آليػات الكتسػاب اللغػة ْنعلهػم يشػقو ف و لػدو اآلخرين أف األفػراد ي

تتمثػػل النظػػرة و  ،اعهػػا مػػن قبػػلإنتػػاج ٗنػػل ٓب يػػتم ٚنو دان ابلقػػدرة علػػى فهػػم و ث يػػز و ر و ىػػذا البنػػاء اٞنػػو  ،الكبػػار
أمػػػػا النظػػػػرة الثانيػػػػة فتتمثػػػػل ابلنظريػػػػة  .او ابنػػػػدر و ، سػػػػكنر :ادىػػػػاو ر و االجتماعيػػػػة و كية و  ابٞندرسػػػػة السػػػػلاألؤب
اٞنعػرُب لنمػو ا ابو ادىػا قػد اىتمػو أمػا اٞندرسػة اٞنعرفيػة فػإف ر  ،(Chomsky) مسكيو تشادىا و من ر و ، الفطرية

، ـ علػػى عػػدـ االسػػتمراريةو حلقػػات تقػػالنمػػو ف مراحػػل و يعتػػرب و ، األخػػرى النمػػو اٞنختلفػػةانػػب و كأسػػاس ٛن
ـ عليػػو النظريػػة اٞنعرفيػػػة و الػػػذي تقػػ األسػػاسىػػي  تعتػػػرب نظريػػة بياجيػػوو  .طبيعتهػػاو ها فلكػػل مرحلػػة خصائصػػ

ىػذه اٞنراحػل تػرتبط ابسػتعدادات الطفػل اٞنتمثلػة و ، كيفاً و  اٞنعرُب يقع ُب مراحل متباينة كماً النمو ف، النمائية
تسػػمى و ، ؿ الػػذاتو  ىػػي كلمػػات تتمركػػز حػػاألؤبفػػإف كلمػػات األطفػػاؿ ، لبياجيػػو طبقػػاً و  ،الػػزمين ُب العمػػر

إٔب الكػػػالـ ، ؿ الػػػذاتو يتػػػأثر االنتقػػػاؿ مػػػن الكػػػالـ اٞنتمركػػػز حػػػو ، ىػػػذه اٞنرحلػػػة ّنرحلػػػة مػػػا قبػػػل العمليػػػات
االجتماعيػػة ىػػاـ و يعيػػة التفاعػػل مػػع البيئػػة الطبو ، التفاعػػل مػػع األقػػرافو  اٛنمػػاعي بعػػاملٌن: ٨نػػا إلغػػاء اٞنركزيػػة

  .يةو اللغو جهة نظر بياجيو لكل من التنمية العقلية و من  جداً 
                                                           

 .اٞنرجع السابقملخص لدراسة بعنواف: )تعلم اإل٤نليزية ُب سن مبكرة( ،  -ٔ
 .ٚ، ص اٞنرجع السابقعند طفل الروضة،  لنمو اللغويدمحم الرتتوري، اال -ٕ
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 ىي:و ، عند بياجيو اٞنعرُبالنمو امل تؤثر ُب و يستعرض الباحث أربعة عو 

 .  األشياءو ات و اٝنربات الطبيعية ابألد -ٔ

مػػػن التمركػػػز ج التػػػدر٩ني و ىػػػي الػػػيت تسػػػاعد الطفػػػل للخػػػر و اٝنػػػربات االجتماعيػػػة مػػػع اآلخػػػرين:  -ٕ
 .  ؿ الذاتو ح

 .  من مرحلة إٔب أخرى الذي ٩نعل االنتقاؿ سهالً  وىو العصيب: النمو أو النضج  -ٖ

 .  امل الثالثة السابقةو فيق بٌن العو التو اءمة و اٞنو  تمثلفيق بٌن عملييت الو الت وىو ازف: و الت -ٗ

يػػة و يػػتعلم اٞنفػػردات اللغ وهػػف، ُب تعلػػم اللغػػة فعػػاالً  اً ر و ٤نػػد أف للطفػػل د، امػػل السػػابقةو ء العو ُب ضػػو 
غػػًن و اٝنػػربات اٞنباشػػرة و ، كػػي يعػػرب عػػن تعلمػػو نتيجػػة االستكشػػاؼ النشػػط الفعػػاؿ للبيئػػة،  يػػةو اعػػد اللغو القو 

يػة و ْنعلو يلجأ إٔب بعػض اإل٤نػازات اللغ، ُب عالقاتو مع اآلخرينو ، ميةو اٞنباشرة اليت يشاىدىا ُب حياتو الي
 .  عن تفاعلو معهاو ات اليت ٕنكنو من التعبًن عن ىذه اٝنرب 

أشػار إٔب  الػذي، (Vigotsky)تسػكي( و ادىػا )فيجو مػن ر و أما ابلنسبة للنظرية االجتماعيػة اٞنعرفيػة 
لكػػن عمليػػة اكتسػػاب اللغػػة ذاهتػػا ٬نكػػن أف و ، النضػػج ال تػػؤثر فقػػط ُب اكتسػػاب اللغػػةو امػػل اٞنعرفيػػة و أّف الع
اللغػػة ابلنسػػبة لػػو تتحػػدد مػػن خػػالؿ البيئػػة االجتماعيػػة ف، االجتماعيػػةو رىا ُب تنميػػة اٞنهػػارة اٞنعرفيػػة و تػػؤثر بػػد

ىنػا إٔب: "التعػارض صػالح الػدين العػريب يشػًن و  .يػة اٞنتاحػة لػوو النمػاذج اللغو لد فيها الطفػل و ية اليت و اللغو 
أف و ، ذىنػو صػفحة بيضػاءو لػد و ؿ: أبف الطفػل يو كية الػيت تقػو مػا بػٌن السػلو ، ما بٌن اٞنعرفيػة ُب فكرهتػا ىػذه

ااكػاة مػع ربػط كػل و التكػرار و ى عادات يكتسبها اإلنساف مػن )بيئتػو( عػن طريػق اٜنفػظ و ساللغة ليست 
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ر البيئػػػة يقتصػػػر ُب اٞنسػػػاعدة علػػػى حسػػػن و ف أف دو حػػػٌن يػػػرى اٞنعرفيػػػ .اٞنالئمػػػة لػػػوالسػػػتجابة ي ابو قيػػػد لغػػػ
  ."ٔاألداء

ف ٗنلػًة و اٞنعرفيػ قػدـ، الثانيػةو  األؤبتعلػم اللغتػٌن و  ؿ اكتسػابو كية حو السل راءُب سبيل دحض اآلو 
ُب التػأثًن  النمػومراحػل و  ر العمليػات العقليػةو ؿ دو حػ، ا فيها تفسػًناً ٞنبػادئهمو جدو اليت  راءاآلو  من اٞنفاىيم

 :النحو التإبعلى  ،الكيفو تعلم الثانية من انحييت الكم و  األؤبعلى عملييت اكتساب اللغة 

  التقابلو أمناط ادلقارنة  :أوالً 

 األؤبع اٞنقارنػػة بػػٌن اكتسػػاب اللغػػة و ضػػو ٞن عػػاً مػػن اٞنعاٛنػػة اٞنركػػزةو ن، ٕبػػراوفجػػالس و د .ػيقػػرتح ىػػ 
 -عنػػػد إجػػػراء اٞنقارنػػػة  -ّيت ٩نػػػب أف أنخػػػذ بعػػػٌن االعتبػػػارو "فعلػػػى أدٗب اٞنسػػػت :قػػػائالً  تعلػػػم اللغػػػة الثانيػػػةو 

، حسػػب(ي فو ضػػعٌن مػػن الػػتعلم اللغػػو ال يتعلػػق بعقػػد مقارنػػة بػػٌن  األمر)فػػ، الكبػػارو ؽ بػػٌن األطفػػاؿ و الفػػر 
د و جػو مػع ، اتو مػن كػاف عمػره تسػع سػنو ات و )فتعريف الطفل نفسو ينطبق على من كاف عمره ثػالث سػن

أبطفػػاؿ مػػػن  األمػػر)إذف عنػػدما يتعلػػػق ، االنفعاليػػػة بينهمػػا(و مؤشػػرات علػػى كثػػًن مػػػن االختالفػػات اٞنعرفيػػة 
علػػى أوردىػا ، قػارانتاع مػن اٞنو يقػدـ لػذلك ثالثػػة أنػ وىػو  .جب اٜنػذر(و فػإف ذلػك ٣نػا يسػػت، أعمػار ٢نتلفػة
   :النحو التإب

   .يو مع التحكم ابلعامل اللغ، ىو العمرف العامل الضابط فيو و يكو من اٞنقارنة:  األوؿع و الن -أ

   .الكبارو ف التحكم فيو ابالختالفات بٌن األطفاؿ و يكو ع الثا٘ب: و الن -ب

   .فيو يتم التحكم َنميع اٞنتغًناتو ع الثالث: و الن -ج

                                                           

 .ٕٙابق، ص صالح الدين عبد اجمليد العريب، اٞنرجع الس -ٔ
 .ٚٚص اٞنرجع السابق، ىػ. دوجالس براوف،  -ٕ
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 الفرتة احلرجة ةرضية  :اثنياً 

٪نػػدث ، يو ىػل ىنػاؾ فػػرتة حرجػة لالكتسػاب اللغػو ؟ ف الػػتعلم سػهالً و ُب أي مرحلػة مػن العمػر يكػ
 بة ُب التعلم ؟و ٔنطيها صع

كػػػػل مػػػػن أوضػػػح  لقػػػػد و ، األؤبلقػػػد ارتبطػػػػت بدايػػػًة ابكتسػػػػاب اللغػػػة و  ،إهنػػػا فرضػػػػية الفػػػرتة اٜنرجػػػػة
أو د فػػػرتة حرجػػػة ال يتسػػػىن قبلهػػػا و جػػػو ؿ و صػػػر٪نة حػػػ آراء، (ـٜٔٛٔف" ) و "بكرتػػػو، (ـٜٚٙٔ")لينينػػػربج"

جػالس و د .ػف "ىػإة تعلم لغة اثنية فاولد ىذه الفرتة اٜنرجة عند ١نو جو ؿ و حو  ،ر بعض القدراتو بعدىا تط
، "آخػرينو  Flege  فلػيجو Cummins  مينزو كػو  Dillerديلػر و  Walshالػش و "لكػل مػن:  آراءرد و " يػبراوف

ر الشػػخص تعلػػم و ف ّنقػػدو حيػػث ال يكػػ، غو قريػػٍب مػػن البلػػ قػػتٍ و د فػػرتٍة حرجػػٍة ٓنػػدث ُب و جػػو ُب  تػػتلخص
 .  اللغة بلكنتها األصلية

 ادلقارنة ابالعتبارات العصبية :اثلثاً 

  ؟اٞنخ ُب ٤ناح تعلم لغة اثنية و٧ن إٔب أي مدى ٬نكن أف يؤثر

ديلػػر" ُب ٠نػػاؿ علػػم و الػػش و "ػِ:"عنػػد اسػػتعراض الدراسػػات اٝناصػػة بػػ :وبػػراوف أنػػجػػالس و د .ػيػػرى ىػػ
يػػتم تعلمهػػا عػػرب ، انػػب اللغػػة الثانيػػةو ٤نػػد أف ىػػذه الدراسػػات قػػد خلصػػت إٔب أف ٢نتلػػف ج، العصػػيب اللغػػة

أمػا ، ائر العصػبيةو يعتمد تعلمها على النضج اٞنبكر للد - مثالً  -فالعمليات الدنيا كالنطق ، مراحل ٢نتلفة
٬نكػػن تفسػػًن و ، ئر العصػػبيةاو ّيت العليػػا كعالقػػات اٞنعػػا٘ب فهػػي تعتمػػد أكثػػر علػػى النضػػج اٞنتػػأخر للػػدو اٞنسػػت

أبكثػػر ٣نػػا  اعػػد اللغػػةو قو  عنػػد تعلػػم عػػدٍد كبػػًٍن مػػن اٞنفػػردات، ذلػػك ابلقػػدرات الػػيت يبػػديها طػػالب اٛنامعػػات
  .يتعلمو طالب اٞنرحلة االبتدائية

ف ذا أ٨نيػػػة قليلػػػػة عنػػػد اٜنػػػديث عػػػػن معػػػايًن االكتسػػػػاب و كمػػػا يػػػرى أف الػػػػتحكم العضػػػلي قػػػد يكػػػػ
 الفرضػػيةمشػػًناً إٔب ، يرجػػع أ٧نػػاط اٞنقػػارانت السػػابقة إٔب اجملػػاؿ اٞنعػػرُب وىػػو  ،ةالنػػاجح للغػػة الثانيػػو  الشػػامل
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ف أبطػأ بعػد سػن و ليكػ، األؤب٪نػدث بسػرعة ُب السػتة عشػر عامػا ً ، العقلػي عنػد اإلنسػاف النمػوالقائلة أبف 
       .ٔغو البل

ال عجػػػب أف و ، األؤبغ ٕنكػػن األطفػػػاؿ مػػن اكتسػػػاب اللغػػة و قبػػػل فػػرتة البلػػػ اعيتػػوو طو نػػة اٞنػػػخ و فمر 
بينمػػا ال يسػػتطيع ، Native Speakers نطقػػاً صػػحيحاً يشػػبو نطػػق اٞنتحػػدثٌن األصػػليٌن فو نػػراىم يكتسػػب

 قػد أشػػار عػآب اللغػػةو  .ألف النطػػق يشػتمل علػى الػػتحكم ابلكثػًن مػػن العضػالت ،عػادة فعػػل ذلػك الكبػار
ب و اتبػاع أسػلو  ،يػةو اعػد اللغو الق ف لغػة اثنيػة ٬نكػنهم االسػتفادة مػن شػرحو أف الكبار الذين يتعلمػإٔب زبل أو 

ف و فاألطفػػاؿ يتعلمػػ ،ى عنػػد الطفػػلو أمػػر عػػدٙب اٛنػػد وىػػو ، Deductive Thinking التفكػػًن االسػػتنتاجي
الػذي يركػز علػى حفػظ ، Operational Thinking ف االسػتفادة مػن التفكػًن العملػيو جيػداً لغػات اثنيػة د

بينمػا ، الطفػل تعلػم اللغػة ُب سػياؽ طبيعػي لػو معػىنالسػبب ُب ذلػك أف و ، التمػرف عليهػاو تكرارىا و اعد و الق
ؿ: إف اٞنهػػم أف و ٫نػػرج اٞنؤلػػف بنتيجػػة ذات قيمػػة ُب نطػػاؽ التعلػػيم تقػػو ، لػػيس كػػذلك ابلنسػػبة للكبػػًن األمػػر
أفضػل  ولػو معػىن ىػو أف االتصػاؿ الػذي أيٌب ُب سػياؽ و مػن ٍب يبػدو ، الفقػرات ذات معػىنأو اٛنمػل  فو تكػ

 . ٕتعلمٕنرين ٬نكن أف يشارؾ فيو اٞن

 ة العربية ادلتعلقة بطرق التدريسابت تعلم اللغو صع

طر علػػػػى ٠نػػػػاالت تعلػػػػيم اللغػػػػة العربيػػػػة لغػػػػًن يمػػػػا زالػػػػت تسػػػػ ،يةو ـ أّف الطريقػػػػة السػػػػمعية الشػػػػفو معلػػػػ
ير الػػيت و التطػػ تاوال١نػػّف كػػّل إ :ؿو بػػل ٬نكػػن القػػ ،النػػاطقٌن هبػػا ُب العػػآب العػػريب سػػيطرًة ٓب يػػتم الفكػػاؾ منهػػا

تركػز علػى  -راً ُب ىػذا اجملػاؿ و ٨نا األكثػر تطػو  -داف و السو دية و ليم اللغة العربية ُب السعتصاحب برامج تع
حػػك و ة النظػػر ُب مػػدى صػػالحيتها اولػػف ١نو د ،اد التعليميػػة داخػػل إطػػار ىػػذه الطريقػػةو اٞنػػو اٞننػػاىج الدراسػػية 

ف أنفسػهم عػن و العلمػاء الغربيػ لقػد عػرّب و ، داخػل بيئتهػا لغػًن النػاطقٌن هبػااقع تعليم اللغة العربية و مالءمتها ل
                                                           

 ػٚٚ، صاٞنرجع السابقىػ. دوجالس براوف،  -ٔ
 .اٞنرجع السابق اٝنراط، ٍندمحم ٪ن -ٕ
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 ،حيػػث بػػرزت النظػػرّيت اٞنعرفيػػة، عػػدـ صػػالحية ىػػذه الطريقػػة ُب ظػػّل مػػا جػػادت بػػو النظػػرّيت اٞنسػػتحدثة
، الػيت تعاقبػت ُب تسلسػل منػتظمو  ،ريػة الػتعلمو ١نو نظػرّيت الػتعلم الػذاٌب و  ،يػةالتعاونو من بعدىا االتصالية و 

 ،مػت مػن شػأف عمليػة تعلػيم اللغػة اٟنػدؼوَّ ق ،مفػاىيم جديػدةو أسػس و قائلػة ّنبػادئ  ،ـ ٞنػا قبلهػاو مقػو انقد 
ٕنتعػت ، ألسػباٍب عديػدةٍ و " : صػفو ٟنػذه الطريقػة قػائالً و ُب  بػراوف جػالسو د .ػىػ قػفو لقد عػرّب عػن ىػذا اٞنو 

انػػػب ىػػػذه و قتنػػػا اٜناضػػػر حيػػػث تسػػػتخدـ بعػػػض جو حػػػك و ، يلػػػةو ات طو لسػػػنو  اسػػػعةٍ و ىػػػذه الطريقػػػة بشػػػهرٍة 
، قػتو معتػربة ُب ذلػك ال لقد بنيػت ىػذه الطريقػة علػى معطيػات نظريػةو  .اٞنعاصرالطريقة ُب طرؽ التدريس 

كػاف قيػاس النجػاح يعتمػد و ، من ٍب تنشػر ُب اٞنؤسسػات التعليميػةو ، ٔنترب صالحيتهاو فكانت اٞنادة تصمم 
لكػػن شػػهرة ىػػذه الطريقػػة و  ،يلػػةو ـ هبػػا الطػػالب لسػػاعات طو ارات الػػيت يقػػو اٜنػػ -علػػى اٞنمارسػػات الظاىريػػة 

بدأ ىذا التيار ابنتقػادات حػادة و ، ر الزمنو جهة إليها تزداد مع مر و بدأت االنتقادات اٞنو ، ت ابالختفاءبدأ
حيػػث بػػدأت ، ؿ فشػػلها الػػذريع ُب تعلػػيم الكفايػػة االتصػػاليةو حػػو ، ؿ صػػحة اٞنفػػاىيم الػػيت تعتمػػد عليهػػاو حػػ

أف و ، الػػػػػتعلمو  اإلشػػػػػراط ُب التكػػػػػرارو  اسػػػػػطة تشػػػػػكيل العػػػػػاداتو تتكشػػػػػف حقيقػػػػػة أف اللغػػػػػة ال تكتسػػػػػب ب
مػػات  و سػػعهم تقػػدٙب معلو يٌن ٓب يكػػن ُب و أف علمػػاء اللغػػة البنيػػو ، ف مفيػػدة للػػتعلمو يػػة قػػد تكػػو األخطػػاء اللغ

هنػا كانػػت و ك  علػػى الػرغم مػػن يةو أف الطريقػة السػػمعية الشػفو ، كافيػة عػػن كػل مػػا نرغػب ُب معرفتػػو عػن اللغػػة
فشػػلت ُب ٓنقيػػق مػػا زعمػػت أهنػػا قػػادرة علػػى إالّ أهنػػا ، اة لقطػػف ٖنػػار طػػرؽ تػػدريس اللغػػة الػػيت سػػبقتهاولػػ١ن

   .ٔاب االنطالؽ إٔب آفاؽ أرحبو لكنها فتحت أبو ، ٓنقيقو

                                                           

 .ٜٙٔىػ. دوجالس براوف، اٞنرجع السابق، ص  -ٔ
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صػفها اللغػة اٟنػدؼ و د تعلػيم اللغػة العربيػة بو اجػو جهػو ابت الػيت تو يرجع عبد العزيز العصيلي الصػعو 
ة ز عػػػػػدو ٣نػػػػػا تسػػػػػبب ُب بػػػػػر  وىػػػػػو ، اقتصػػػػػادي ومػػػػػا ىػػػػػمنهػػػػػا و ، منهجػػػػػي ومنهػػػػػا مػػػػػا ىػػػػػ، إٔب عػػػػػدة أسػػػػػبابٍ 

 .ٔمشكالت

 ابت ادلتعلقة بطبيعة اللغة العربيةو الصع

اد تعلػػيم اللغػػة العربيػػػة و أسػػس إعػػداد مػػ) د كامػػل الناقػػة ُب الفصػػل الرابػػع مػػن كتابػػوو يسػػتعرض ١نمػػ
تعلػػيم اللغػػة العربيػػة عنػػد و ابت اٞنتعلقػػة بػػتعلم و ع الصػػعو ضػػو ت متناولػػعػػة مػػن الدراسػػات الػػيت و أتليفهػػا( ٠نمو

لكػػػن و  ،ٓنليػػػل أخطػػػاء الدارسػػػٌن كثػػػًنةو يػػػة و ابت اللغو "الدراسػػػات ُب ٠نػػػاؿ الصػػػعلػػػو: و بق ،النػػػاطقٌن بغًنىػػػا
األخطػػػاء و  ،ابت تعلػػػم اللغػػػة العربيػػػة عنػػػد غػػػًن النػػػاطقٌن هبػػػاو الػػػذي يهمنػػػا ُب ىػػػذا الفصػػػل مػػػا يتعلػػػق بصػػػع

   .ية الشائعة بينهم عند تعلمهم ىذه اللغةو اللغ

 :  ا تكمن ُب أمرينإال أف قيمته ،ىذه الدراسات قد٬نة إٔب حد ما وقد تبدو 

   .ر حديثو ئها تكرار إجرائها على ٗنهو ٬نكن ُب ض ،اضحةو هنا ذات منهجية علمية إ -

٣نػػا ٩نعػػل نتائجهػػا صػػاٜنة للتعمػػيم ، هنػػا تشػػتمل علػػى نتػػائج مشػػرتكة تلتقػػي عنػػدىا أُنػػاث كثػػًنةإ -
   .ٕإٔب حد كبًن

                                                           

التفسػػػًن السػػػلوكي ، يػػػةلػػػتعلم وتعلػػػيم اللغػػػات األؤب والثان اٞنبػػػادئ اللغويػػػة والنفسػػػية والرتبويػػػة) -انظػػػر فصػػػل  -ٔ
مػػن ىػػذا الكتػػاب، بعنػػواف: اٞندرسػػة السػػلوكية ودورىػػا التطبيقػػي ُب  - لعمليػػيت الػػتعلم والتعلػػيم وتطبيقاتػػو الرتبويػػة(

 .تعليم وتعلم اللغة العربية لغة أجنبية

للمعلومات، ١نمود كامل الناقة، أسس إعداد مواد تعليم اللغة العربية وأتليفها، الشبكة العنكبوتية الدولية  -ٕ
 - www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Langue_arabe/p17.htm - 291k :موقع اإليسيسكو
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ت إليهػػا ٬نكػػن اسػػتقراء النتػػائج الػػيت خلصػػو مػػن خػػالؿ تتبػػع اٞنشػػكالت اٝناصػػة هبػػذه الدراسػػات و 
اخػػػػتالؼ طػػػػرؽ و  ،ابت اٞنتعلقػػػػة بػػػػتعلم اللغػػػػة العربيػػػػة مػػػػع اخػػػػتالؼ البيئػػػػات التعليميػػػػةو عػػػػة مػػػػن الصػػػػعو ٠نم

 ا الباحث:تناوٟنمن ىذه الدراسات اليت و  ،افع التعلمو اختالؼ دو  ،التدريس

ية الػػيت األساسػػضػػع دليػػل ٞنعلػػم العربيػػة مػػع ٓنليػػل للمشػػكالت و : "ااهنػػو عن ٔريو : دراســة خــأوالً  
يلخص الباحث مشػكلة دراسػتو ُب و " ـٜٔٙٔ ف ُب تعلم العربيةو يكياألمر ية و اجهها طالب اٞنرحلة الثانو ي

أف معظػػػم كتػػػب و ، يػػػةو ى اٞنػػػدارس الثانو جػػػد أّف ىنػػػاؾ أُنػػػااثً عربيػػػة تتعامػػػل مػػػع التػػػدريس ُب مسػػػتو أنػػػو قػػػد 
اد و كػػػل مػػػو ، اعػػػدو تؤكػػػد علػػػى القو ، منفصػػػلة اً ادو تقػػػدـ مػػػو ، تتبػػػع طرقػػػاً تقليديػػػةو ، اىا مرتفػػػعو الكليػػػات مسػػػت

ٓنليػػل و ير و تطػ والغػػرض مػن ىػػذه الدراسػة ىػػو ، الّيت اٞنتحػػدة معػدة للطلبػػة ابلكليػاتو العربيػة اٞنتاحػػة ُب الػ
  .يةو جعلها مناسبة لطالب اٞنرحلة الثانو اد التعليمية و اٞن

 :  التإبالنحو اجو تعليم اللغة العربية ىي على و ابت اليت تو استخلصت الدراسة أّف الصع 

  .ؼو التعرؼ على الصيغ اٞنختلفة للحر و ابت تتصل ابلكتابة و صع .ٔ

ؼ الػػػيت ٟنػػػا نفػػػس العػػػدد مػػػن و اجػػػو الدارسػػػٌن ابلنسػػػبة للحػػػر و بة تو فهنػػػاؾ صػػػع، نظػػػاـ اإلعجػػػاـ .ٕ
  .الياءو التاء و ، فو النو الباء : النقاط مثل

طالبػاً مػن  ٙٗبتها و بة )حيث ٓندث عػن صػعو تشكل صعو ، Vocalizationمشكلة الشكل  .3
الكتابػػػة العربيػػػة العاديػػػة و ، ؼو ضػػػع اٜنركػػػة اٞنناسػػػبة علػػػى اٜنػػػر و بة ُب و ف صػػػعو طالبػػػاً( حيػػػث ٩نػػػد ٜٗبػػػٌن 

   .ُكُتب،  فال يستطيع الدارس التفرقة بٌن َكَتبَ ، تتجاىل ذلك

  .يلةو اٜنركات الطو بة التمييز بٌن اٜنركات القصًنة و صع .ٗ
                                                           

1   . khoury, J. Arabic Teaching Mannual with an Analysis of the Major Problems 

American High School Students Face in Learning Arabic, Ph. D. Dissertation, 

University of Utah, 1961. 
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ُب العربيػػػة  مػػػثالً  .عكػػػس مػػػا ٪نػػػدث ُب اإل٤نليزيػػػة، ؼو صػػػو الصػػػفة ُب اللغػػػة العربيػػػة أتٌب بعػػػد اٞن .٘
ؼ و صػو اٞنمػع كذلك تطػابق الصػفة ُب العربيػة و ، (boy A wiseْندىا ُب اال٤نليزية )، لد حكيم"و " :ؿو نق

 ُب الو ع و ؼ ال ُب النػػو صػػو ال تتبػػع الصػػفة اٞن حيػػث، التنكػػًن عكػػس اإل٤نليزيػػةو التعريػػف و العػػدد و ع و ُب النػػ
   .A wise boy- two wise boys :مثالً  ،العدد

ف و )يكػ The little boy is hereْنػد ُب اإل٤نليزيػة  مػثالً ف، جػد ُب العربيػةو نػة ال يو فعػل الكين .ٙ
   .لد الصغًن ىنا(و )ال The boy little hereلكنها ابلعربية و  ،ىنا(

منػػػو و ، فعػػل ٟنػػػا أصػػل ثالثػػػيأو فكػػل كلمػػػة ، Root system نظػػاـ اٛنػػػذر الثالثػػي ُب العربيػػػة .ٚ
، كاتػب،  مكتبػة، ب( يشتق منو مكتػب، ت، ؾ: كتب )اٛنذر: مثالً ، الصفاتو اؿ و األحو  األٚناءتشتق 
  .اْب( ...كتابة،  بو مكت

يكػاف ُب تعلػم اللغػة األمر مشكالت طلبػة اٛنامعػة (: ااهنو (: عنـٜٗٙٔ) 1اثنياً: دراسة سامي حنا
قػد ٝنػص الباحػث مشػكلة و  .لعالجها(طريقة تدريس مقرتحة و ، دراسة تشخيصية ألخطاء القراءة، العربية

عنػد قػراءة اللغػة العربيػة  يكيػةاألمر قياس أخطاء القراءة عند طالب الكليػات و ٓنليل و الدراسة ُب تشخيص 
   .اٞنعاصرة

فصػلتها علػى  ،ابت انٗنة عػن طبيعػة اللغػة العربيػة نفسػهاو قد خلصت الدراسة إٔب أف ىناؾ صعو  
 :  النحو التإب

   .كتب من اليمٌن إٔب الشماؿ عكس اللغة اإل٤نليزيةالكتابة العربية ت .ٔ

                                                           

1   . Hanna, S. : Problems of American College Students in Learning Arabic, A 

Diagnostic of Reading Errors, Remedial Instruction and A Proposed Method of 
Teaching, Ph. D. dissertation University of Utah, 1964. 
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ُب ، قعهػػا ُب الكلمػػةو ا ٔنتلػػف مػػن حيػػث الشػػكل حسػػب ميػػث إهتػػح، ؼ العربيػػةو طبيعػػة اٜنػػر  .ٕ
   .بة التعرؼ عليهاو ٣نا يؤدي إٔب صع، متصلة أـ منفصلة، اآلخرأو سط و الأو  األوؿ

   .اٜنركات القصًنةو يلة و بة التمييز بٌن اٜنركات الطو صع .ٖ

إال ، ف الكتابػػػة خاليػػػة مػػػن الشػػػكلو الصػػػحف تكػػػو مشػػػكلة الشػػػكل: ففػػػي األعمػػػاؿ الكتابيػػػة  .ٗ
   .القرآف الكرٙبو بعض الكتب 

كػػذلك أغلػػب و فلكػػل كلمػػة أصػػل ثالثػػي ، كثػػرة اشػػتقاقاهتاو ، يو اللغػػة العربيػػة ٕنتػػاز بثرائهػػا اللغػػ .٘
  .اؿو ألحاو الصفات و  األٚناءمنها يشتق عدد كبًن من و ، األفعاؿ أصلها ثالثي

   .جد هبا اٞنثىنو لكن اإل٤نليزية ال يو ، اٛنمعو اٞنثىن و اللغة العربية هبا اٞنفرد  .ٙ

 Soundٗنع اٞنؤنث و  Sound Masculineتعددىا ُب العربية )ٗنع اٞنذكر و ع و مشكلة اٛنم .ٚ

Feminine  ٗنع التكسًن وBroken Plural.  
مػػػػع واٛن ،ثػػػػىن )َكَتبػػػػا(واٞن ،ل مفػػػػرداً )َكتَػػػػَب(إذا كػػػػاف الفاعػػػػ ،رة الفعػػػػل طبقػػػػاً لفاعلػػػػوو تتغػػػػًن صػػػػ .ٛ

علػػى ، عو ال مػػن حيػػث النػػو ال مػػن حيػػث العػػدد ، يطػػابق فاعلػػو ال أولكنػػو ُب اإل٤نليزيػػة ال يتغػػًن ، ا(و )َكَتبػػ
، اجػو مػتعلم العربيػةو ابت الػيت تو مػن الصػع أيضػاً و  .He worte, She wrote, They worte :سػبيل اٞنثػاؿ
   .Linguistic Dualityية و الثنائية اللغ

اف )مشكالت النػاطقٌن ابإل٤نليزيػة عنػد تعلػم و الدراسة بعن: 1(ـٜٔٚٔ) حية كاراو اثلثاً: دراسة ر  
"ىػػذه الدراسػػة نُظِّمػػت لفحػػص اٞنشػػكالت الناْنػػة  :ٟنػػاو بق قػػد حػػددت الباحثػػة مشػػكلة الدراسػػةو  ،العربيػػة(

، اإل٤نليزيػػػةو  اللغتػػػٌن العربيػػػة اٞنشػػػكالت الناٗنػػػة عػػػن االختالفػػػات بػػػٌنو ، عػػػن طػػػرؽ تػػػدريس اللغػػػة العربيػػػة

                                                           

1 .Kara, R. The Problems Encountered by English Speakers in Learning Arabic, 

Ph. D .Unpublished, University of California, Berkeley, 1971. 
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فاالْنػػاه التقليػػدي اٞنتبػػع ُب  ،رات اٜنديثػػة ُب طػػرؽ تػػدريس اللغػػات األجنبيػػةو مقرتحػػات مبنيػػة علػػى التطػػو 
قػػػد و  .قليػػػل مػػػن الرتكيػػػز علػػػى اللغػػػة اٞنتحػػػدث هبػػػا"و ، اعػػػدو ـ علػػػى التأكيػػػد العظػػػيم علػػػى القو التػػػدريس يقػػػ

ابت خاصػػػة و صػػع، اجػػو الدارسػػٌن عنػػػد تعلػػم العربيػػػةو  تابت الػػػيتو خلصػػت الدراسػػة إٔب أنّػػػو مػػن أىػػػم الصػػع
 :  فيما يلي بياهناو  .اٞنعلمو الكتب التعليمية و  ابت انٗنة عن طرؽ التدريسو صعو ، بطبيعة اللغة نفسها

 : منهاو ، ابت النامجة عن طبيعة اللغة العربية نفسهاو الصع :أوالً 

  .ؼو ٜنر اختلفة التعرؼ على األشكاؿ اٞنو ، ابت ُب الكتابة العربيةو صع .ٔ

  .ؼ اٞنتشاهبةو ابت التمييز بٌن اٜنر و صع .ٕ

   .اٜنركات القصًنةو يلة و ابت ُب التمييز بٌن اٜنركات الطو صع .ٖ

افقػػو و تو ، ؼو صػػو ُب العربيػػة ٓنػػّل الصػػفة بعػػد اٞن مػػثالً ف، اعػػد اللغػػةو ابت انشػػئة مػػن طبيعػػة قو صػػع .ٗ
   .ىا من اللغاتىذا قد ٫نالف غًن و ، التنكًنو التعريف و ع و النو ُب العدد 

   .نة ُب العربيةو د فعل الكينو جو عدـ  .٘

اد و م -الكتاب  -مشكالت انمجة عن طرق التدريس التقليدية )ادلعلم  نياً:اث
 التدريس(

، النفسػػػية اٝناصػػػة بتػػػدريس اللغػػػاتأو دين ابلطػػػرؽ التعليميػػػة و معظػػػم مدرسػػػي العربيػػػة غػػػًن مػػػز  .ٔ
  .لديو طالقة فيهاو دثي اللغة نو من متحو أغلبهم يعمل ُب اجملاؿ نظراً لكو 

   .ف كيفية تصحيح األخطاءو معظم اٞندرسٌن ٩نهل .ٕ
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ر٨نػػػا و ف دو يكػػػأو ، االسػػػتماعو إ٨نػػػاؿ مهػػػارٌب اٜنػػػديث و ، الكتابػػػةو الرتكيػػػز علػػػى مهػػػارٌب القػػػراءة  .ٖ
  .ّيً و اثن

د تعتمػػو ، التػػدريبات يطبعهػػا الثبػػاتو ، مػػاتو تقػػدٙب اٞنعلو الكتػػب تتبػػع طرقػػاً تقليديػػة ُب عػػرض  .ٗ
  .سيطةو تستخدـ اللغة الو ، اعدو على الق

 ابت تقنيةو اثلثاً: صع

، ألغػػػراض االسػػػتماع Tapes ف علػػػى عػػػدـ مناسػػػبة الشػػػرائطو أٗنػػػع الدارسػػػ: مػػػا عػػػن معمػػػل اللغػػػةأ
 أحيػاانً و ، ص اليت تسػتخدـ ُب تسػهيل اإلعػادةو قفات بٌن النصو جد و ال تو ، فالشرائط غًن معدة كما ٩نب

   .ىذا ٬نكن للمعلم عالجو(و رعة غًن مناسبة )السو ، اضحو ت غًن و ف الصو يك

 ابت متعلقة بتعليم ادلفرداتو رابعاً: صع

ٟنػػا ُب  اٞنسػػاويةعػػادة تقػػدـ مػػع الرتٗنػػة و ، اٞنفػػردات العربيػػة يػػتم التػػدريب عليهػػا ككلمػػات منفصػػلة
   .اإل٤نليزية

الب ضػػػػػع بػػػػػػرانمج لتعلػػػػػػيم اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة للطػػػػػػو : )ااهنػػػػػػو عن ،(مٜ٘ٛٔ) ٔرابعــــــاً: دراســــــة رســــــالن
 ويٌنيػػػاٞناليلخػػػص الباحػػػث مشػػػكلة الدراسػػػة ُب اقػػػرتاح بػػػرانمج لتعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة للطػػػالب  .(ويٌنيػػػاٞنال
لقػػد اسػػتلـز إعػػداد ىػػذا الػػربانمج إجػػراء دراسػػة تقابليػػة بػػٌن العربيػػة و  .وبتػػاقػػع ْنر و بيػػاف مػػدى فاعليتػػو مػػن و 
لمػػػو اللغػػػة العربيػػػة عػػػن طريػػػق االتصػػػاؿ عنػػد تع وييػػػاٞنالاجػػػو الػػػدارس و ابت الػػػيت تو لتحديػػػد الصػػػع ويػػةياٞنالو 

   .اٞنباشر هبؤالء الطالب

                                                           

وضع برانمج لتعليم اللغػة العربيػة للطػالب اٞنالويػٌن، رسػالة دكتػوراه، كليػة الرتبيػة،  ،مصطفى رسالف -1
 ـ.ٜ٘ٛٔجامعة عٌن  س، القاىرة، 
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 :  لنحو التإباابت ىي على و اع من الصعو د ثالثة أنو جو قد خلص الباحث إٔب و 

بة ُب نطقهػا مػا يلػي: و صػع وييػاٞنالاجػو الػدارس و ات الػيت يو من أىم األصػو : تيةو ابت صو صع -أ 
   .الثاءو  السٌنو  الصادو  ٟناءاو  القاؼو  الشٌنو  الظاءو  اٜناءو  العٌنو  اٟنمزة

زّيدة  و ، حػػػػذؼ النقػػػػاط )اإلعجػػػػػاـ(و ، مػػػػن أ٨نهػػػػا: اٜنركػػػػػات القصػػػػًنةو : ابت الكتابػػػػةو صػػػػع -ب 
   .عالمات الرتقيمو ، كتابة اٟنمزةو ، أحياانً التزاـ رسم اٞنصحف و ، كلمات

، اٛنمػعو اٞنثػىن و ، اٞنؤنػثو مػن أ٨نهػا عػدـ التمييػز بػٌن اٞنػذكر و : يػةو ابت ُب الرتاكيب اللغو صع -ج 
   .العجز عن استخداـ اٞنعجمو ، اع اٞنشتقاتو عدـ معرفة أنو ، اٞنزيدو عدـ التمييز بٌن اجملرد و 

ابت اٞنشػػرتكة بػػػٌن أ٧نػػاط ٢نتلفػػػة مػػن الدارسػػػٌن و ع مػػن الدراسػػػات ُب ٓنديػػد الصػػػعو يفيػػد ىػػذا النػػػو  
 -ة اٞنتعلمػػػة نفسػػػها النظػػػر إليهػػػا ابعتبػػػار أهنػػػا مشػػػكالت متعلقػػػة ابللغػػػو  ،ف إٔب بيئػػػات ٢نتلفػػػةو الػػػذين ينتمػػػ
ف عػػػن و ف السػػػابقو البػػػاحثأوردىػػػا ُب معظػػػم اٞنشػػػكالت الػػػيت  وكمػػػا يبػػػد  ،بتػػػأثًنات اللغػػػة األـأو  -العربيػػػة 
   .ابت اٞنتعلقة بتعلم اللغة العربية لدى دارسيها من الناطقٌن ابإل٤نليزية لغة أماً و الصع

 صياتو الت
٩نػب النظػر إٔب  ،لغػًن النػاطقٌن هبػاغػة العربيػة ابت اٞنتعلقػة بتعلػيم اللو ة اسػتقراء الصػعاولعند ١ن -ٔ
برانمج لػتعلم اللغػة العربيػة بغػرض  وىل ى، طبيعة الربانمج اٞنعّد لذلكو ابت من خالؿ أىداؼ و ىذه الصع

أـ ٞنعرفػػة اللغػػة نفسػػها  ،اصػػل مػػع اجملتمػػعو أـ بغػرض الت -تلقػػي و ابعتبارىػػا لغػػة تػػدريس  -الدراسػة اٛنامعيػػة 
 ،ى الػدارج مػن اللغػةو الثا٘ب يستدعي اٞنستو  ،الفصحى١ندداً من اللغة وى عي مستيستد األوؿف ،إجادهتاو 
 .  الفصحىاألخًن يشمل كّل اللغة و 

ابت يعػػػػا٘ب منهػػػػا حػػػػك و تعلػػػػيم اللغػػػػة العربيػػػػة ىػػػػي صػػػػعو ابت اٞنتعلقػػػػة بػػػػتعلم و إّف بعػػػػض الصػػػػع -ٕ
ابالشػتقاؽ و علق ابلتصػريف منها ما يتو  ،ؼ الدراسيةو داخل الصف الفصحىالناطقٌن هبا عنّد تعلمهم للغة 
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، على سػبيل اٞنثػاؿ: مػا معػىن كػاف ،يةاألساساحق اٛنملة العربية و ّنعظم لو  ،اهتاو أخو معا٘ب كاف و ظائف و بو 
غػػًن  كمػػا أهنػػا تػػؤدى عمػػالً   ،مػػا مقابالهتػػا ُب اللغػػات األخػػرى خاصػػة اإل٤نليزيػػةو  ،اْب ...أضػػحى، أمسػػى

   .البصر فأمسى صريعاً!!( )كاف ملء أحياانً سي و ماىر مرتبط ّنعناىا القام

 الفرنسػػيةأو ف اإل٤نليزيػػة و لػػدى مػػن يتكلمػػ أجنبيػػةأو ابت تعلػػم اللغػػة العربيػػة لغػػة اثنيػػة و إّف صػػع -ٖ
جب و يسػتو  ،ف لغػتهم اليػة فقػطو ابت تعلمهػا لػدى غػًنىم ٣نػن يتكلمػو ٔنتلػف عػن صػع أجنبيةأو لغة أماً 
 .  الء الدارسٌنو ى ف معلم اللغة ملماً ابللغة اليت ٩نيدىاو أف يك األمر

، ف القػرآف الكػرٙب مػن النػاطقٌن بغًنىػا ىػي أقػلو ابت تعلم اللغة العربية لدى من ٪نفظو إّف صع -ٗ
  .ظيف ىذا اٜنفظ ُب تدريسها ٟنمو د إمكانية تو جو مع  ،معا٘ب اٞنفرداتّ و ات و ى األصو خاصة على مست

ى و ؽ ُب مسػػػػػتو ىػػػػػي فػػػػػر  ،بػػػػػٌن الناضػػػػػجٌنو ؽ ُب تعلػػػػػم اللغػػػػػة العربيػػػػػة بػػػػػٌن األطفػػػػػاؿ و إّف الفػػػػػر  -٘
ى اٞنفػػػردات و تية علػػػى مسػػػتو ابت صػػػو اجههم صػػػعو ف تػػػو فالناضػػػج ،ى الطالقػػػةو ليسػػػت ُب مسػػػتو الفصػػػاحة 

ف و نػو عكػس األطفػاؿ الػذين يك ،ٍع مػن العجمػة عنػدىمو ث نػو ٣نػا يػؤدي إٔب حػد ،ى الرتاكيبو على مستو 
ؽ و غػػًن الفػػر  -مػػل أخػرى او ف بعو مقػػر  وأمػػا فيمػػا ٫نػص اكتسػػاب الطالقػػة فهػ .ُب نطقهػم أقػػرب ألىػػل اللغػة

   .ية للدارسو اٝنلفية اللغو  ،منها اٝنربات السابقةو  ،منها طرؽ التدريس -العمرية 

غػػػًن أو فػػػة و ف لغػػػات غػػػًن معر و ابت تعلػػػم اللغػػػة العربيػػػة لػػػدى الدارسػػػٌن الػػػذين يتحػػػدثو إّف صػػػع -ٙ
ابت و تحديػػد ىػػذه الصػػعل ،اللغػػة العربيػػةو ٓنػػتم إجػػراء دراسػػات تقابليػػة مػػا بػػٌن ىػػذه اللغػػات اٟنػػدؼ  ،فػػةو مأل
 . من ٍّب إعداد برانمج خاص هبمو 

خصػػائص اللغػػة و ع و مػػن حيػػث نػػ ،ى الدراسػػيٌن قبػػل بػػدء الػػربانمج الدراسػػيو ٩نػػب ٓنديػػد مسػػت -ٚ
ف مػػػن الػػػبالد غػػػًن و ف القػػػادمو فالدارسػػػ ،افعهػػػمو مػػػن حيػػػث دو  ،يػػػة السػػػابقةو مػػػن حيػػػث خػػػرباهتم اللغو  ،األـ

كمػػػػا ٪نتػػػػاج ،  انغمػػػػاسو ف إٔب بػػػػرانمج مثاقفػػػػة و تػػػػإب ٪نتػػػػاجفهػػػػم ابل، اجههم مشػػػػكالت ثقافيػػػػةو تػػػػ اٞنسػػػػلمة
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 -فػة و ف لغػة مألو ال يتكلمػ الػذينأو يػة سػابقة متعلقػة ابللغػة العربيػة و ف الذين ليست ٟنم خػربات لغو الدارس
 .  إٔب برامج خاصة هبم - الفرنسيةأو اإل٤نليزية 

 وادلراجع ادلصادر

نكبوتية الدولية للمعلومات، موقع أطفاؿ اٝنليج ذوي الع ةالشبك الشرقاوى، صعوابت التعلم أنور دمحم -
 الصعوابت اٝناصة .

ٗناؿ حامد جاىٌن، مرونة فكرية مكاسب ثقافية ٕنكن من اللغة األـ، الشبكة العنكبوتية للمعلومات،  -
 .AL-MAREFAH.2004 ©، موقع اإلنرتنت

الدوافع(، الشبكة العنكبوتية  (األجنبية اٞنؤثرة ُب تعليم اللغة الثانية أو حسن دمحم دوكة، بعض العوامل -
 موقع صوت العربية. ،الدولية للمعلومات

 ،صالح الدين عبد اجمليد العريب، تعلم اللغات اٜنية وتعليمها، بٌن النظرية والتطبيق، مكتبة لبناف -
 . ٘ٔص ،ٜٔٛٔبًنوت، ط أؤب، 
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ُب اٞنناطق  ،من التعليم األساسي ،الطور الثا٘ب صعوابت تعلم اللغة العربية لدى تالميذ ،علي تعوينات -

الشبكة العنكبوتية الدولية للمعلومات:  ،)دراسة ميدانية مقارنة( ،واٞنناطق الناطقة ابلعربية الناطقة ابلرببرية
 . www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag اإلنرتنت ػ موقع

نمو اللغوي عند طفل الروضة، الشبكة ال ،mohammadtartoury@hotmail.com ،دمحم الرتتوري -
 .htpp//www.horoof.comالدولية العنكبوتية للمعلومات، موقع 

 كة العنكبوتية الدولية للمعلومات،الشب عرض كتاب: مبادئ تعلُّم وتعليم اللغة،، اٝنراط دمحم ٪نٍن -
((Internet .اٞنوقع العريب العمالؽ 
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 لفصل الثامنا

 

 دور اللغة العربية إسالمياً وعادلياً: 

 التجربة ادلاليزية
 

 

 للباحث/ جاسم علي جاسم

 ، السنةٕٔٔ-ٕٓٔالرتاث العريب بدمشق، العدداف  ٠نلةنشر ُب  ١نكم* ُنث 
 .ٗ٘ٗ-ٖٖٗ ـ. الصفحات:ٕٔٔٓالثالثوف، 
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 متهيد

واللغػػػػػة العربيػػػػػة مكانػػػػػة ال يعػػػػػدٟنما شػػػػػيء ُب قلػػػػػوب أبنػػػػػاء اٞناليػػػػػو )اٞنػػػػػاليزيٌن( اٞنسػػػػػلمٌن  لإلسػػػػػالـ
فهم قـو ربطوا مصًنىم ابإلسالـ وعرَّفوا أنفسهم كذلك ُب دسػتور بلػدىم إذ اٞناليػوي فيػو ىػو  ،وضمائرىم

ن األجنػػاس األخػػرى الػيت ال تػػدين ابإلسػػالـ ىنػػاؾ، كمػػا قػػاؿ الػػدكتور كمػػاؿ اٞنسػلم لػػيس غػػًن، ٕنييػػزاً ٟنػػم عػػ
وىػػو اآلف مػػدير  -(، انئػػب مػػدير اٛنامعػػة اإلسػػالمية العاٞنيػػة ىنػػاؾ آنئػػذ Kamal Hasan, 1991حسػػن )
ُب إحػػدى ١ناضػػراتو التعريفيػػة ابلثقافػػة والشػػعب اٞنػػاليزي. ولػػوال أهنػػم قػػـو ال يكػػذبوف، لقػػالوا أبف  -اٛنامعػػة 

وللعربيػػة اليػػـو حاضػػر زاىػػر ُب  -ملسو هيلع هللا ىلص! -اليػػوي ىػػو العػػريب اٞنسػػلم حبػػاً وافتخػػاراً أبهنػػم مػػن أتبػػاع رسػػوٟنم اٞن
مػػػاليزّي ومسػػػتقبل أزىػػػر إبذف هللا ٣نػػػا سػػػيكوف لػػػو األثػػػر الكبػػػًن لػػػدى اٞناليػػػويٌن اٞنسػػػلمٌن وانفتػػػاحهم علػػػى 

. وقبػل تبيػاف ذلػك بشػيء مػن التفصػيل، عموماً الشعوب اإلسالمية األخرى خصوصاً وابقي شعوب العآب 
 ؟فما ىي ماليزّي وأين أوالً 

تعريػػف عػػاـ  -ولتسػهيل األمػػور علػى القػػارئ، قمػػت بتقسػيم ىػػذا البحػث إٔب سػػتة أقسػػاـ، وىػي: أ
 -اٞنناقشػػػػة، و -نتػػػػائج البحػػػػث، ىػػػػػ  -مػػػػنهج البحػػػػث، د -الوضػػػػع اللغػػػػوي ُب مػػػػاليزّي، ج -ّنػػػػاليزّي،  ب

 فيما يلي سيجري مناقشتها تباعاً.اٝنإنة والتوصيات. و 

 تعريف عام االيزاي

وىنػػػا أود إعطػػػاء بعػػػض اللمحػػػات اٛنغرافيػػػة والتار٫نيػػػة والسياسػػػية والبشػػػرية والثقافيػػػة واٜنضػػػارية أو 
الدينيػة عنهػػا حػػك يتسػػىن لنػػا جيػػداً فهػػم واقػػع اللغػػة العربيػػة ودورىػػا ُب ىػػذا البلػػد السػػاحر حقػػاً. تقػػع مػػاليزّي 

-ٓٔٔوخطػي الطػوؿ  ، ػاالً  ٚ-ٔؽ آسػيا،  ػاؿ خػط االسػتواء بػٌن خطػى العػرض ُب قلب جنوب شػر 
، و٪نػػػدىا مػػػن الشػػػماؿ اتيالنػػػد، ومػػػن اٛننػػػوب سػػػنغافورة  ٕكػػػم  ٖٗٗ,ٖٖٓوتبلػػػغ مسػػػاحتها  ،شػػػرقاً  ٜٔٔ

وتنقسػػػم  ،وإندونيسػػػيا، ومػػػن الشػػػرؽ الفليبػػػٌن، ومػػػن الغػػػرب مضػػػايق ملكػػػة وجزيػػػرة سػػػومطرة مػػػن إندونيسػػػيا
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ويتكػػػوف الشػػػطر  ،: شػػػرقي وغػػػريب يفصػػػلهما عػػػن بعضػػػهما بعضػػػاً ُنػػػر الصػػػٌن اٛننػػػويباٞنملكػػػة إٔب قسػػػمٌن
الغػػػػريب مػػػػن اثنػػػػيت عشػػػػرة واليػػػػة، تتفػػػػاوت فيمػػػػا بينهػػػػا مػػػػن حيػػػػث اٞنسػػػػاحة والسػػػػكاف وأعػػػػراقهم، والنشػػػػاط 

وملكػػػة، وجهػػػػور ابرو دار  وكػػػواال ٞنبػػػور، : سػػػػالنغور دار اإلحسػػػاف،يوىػػػ ،االقتصػػػادي ومسػػػتوى اٞنعيشػػػة
نتػػػػاف دار النعػػػػيم، وبينػػػػانغ، وقػػػػدح دار األمػػػػاف، وترنقػػػػانو دار اإل٬نػػػػاف، وبػػػػرليس، وبػػػػًناؾ دار التعظػػػػيم، وكل

وأمػػا القسػػم الشػػرقي فيتكػػوف مػػن واليتػػٌن  ،الرضػػواف، ونقػػري سػػيمبيالف دار اٝنصػػوص، وهبػػانغ دار اٞنعمػػور
 فقط، ٨نا صباح وسرواؾ.

حػػك النصػػف األوؿ مػػن القػػرف وتوالػػت علػػى مػػاليزّي قػػوى اسػػتعمارية غا ػػة شػػك مػػن قػػدٙب الزمػػاف 
ـ، أصػػػبحت ٜٚ٘ٔوٞنػػػا انلػػػت مػػػاليزّي اسػػػتقالٟنا مػػػن بريطانيػػػا عػػػاـ  ،العشػػػرين كالربتغػػػاؿ واليػػػاابف واإل٤نليػػػز

ـ، وأصػػػػػبحت كػػػػػواال ٞنبػػػػػور العاصػػػػػمة السياسػػػػػية واإلداريػػػػػة للمملكػػػػػة. والنظػػػػػاـ ٖٜٙٔدولػػػػػة آناديػػػػػة سػػػػػنة 
زراء والربٞنػػاف ٨نػػا اللػػذاف يػػديراف شػػؤوف الػػبالد السياسػػي الػػذي ٪نكمهػػا ملكػػي دسػػتوري ّنعػػىن أف رئػػيس الػػو 

 (.Jassem, 1994; Haja Mohideen 1991:3,8-9; Jassem, 2000:13 ،على الصعد كافة. )انظر

 ,TV3 ٜٜٛٔ، ٖمليػػػوف نسػػػمة ) تلفزيػػػوف مػػػاليزّي  ٕٔويبلػػػغ عػػػدد السػػػكاف ُب مػػػاليزّي حػػػوإب 

 :وأىػم ىػذه األعػراؽ ثالثػة، وىػم ،افػات ٢نتلفػةوينتموف إٔب أعراؽ متعددة ذات لغات وأدّيف وثق ،(1998
فهم سكاف البالد األصليوف وأكرب الفئات عدداً، ويشكلوف حوإب  :فأما اٞناليو ،اٞناليو والصينيوف واٟننود

وأغلػبهم مػن سػكاف األرّيؼ، وكػاف  ،% من السكاف، وىم يػدينوف ابإلسػالـ علػى اٞنػذىب الشػافعي ٔٙ
وأمػػا اآلف، فيعملػػوف ُب اٛنػػيش والشػػرطة واٝندمػػة  ،راعػػة وصػػيد األٚنػػاؾمعظمهػػم يعملػػوف لوقػػت قريػػب ابلز 

 وىذا ٣نا حدا ابلكثًن منهم إٔب اٟنجرة إٔب اٞندف ُنثاً عن الوظائف السهلة. ،اٞندنية

 Haja% مػػػن ٠نمػػػوع السػػػكاف لكػػػل منهمػػػا ) ٛ% و  ٖٓوأمػػػا الصػػػينيوف واٟننػػػود، فيشػػػكلوف 

Mohideen, 1991:3; Jassem, 2000:13)، ؤالء جػػيء هبػػم مػػن قبػػل اإلنكليػػز إابف أّيـ االحػػتالؿ وىػػ
للعمػػل ُب اٞنػػزارع واٞننػػاجم الػػيت كػػاف أىػػل الػػبالد اٞناليويػػوف اٞنسػػلموف يرفضػػوف العمػػل هبػػا لكػػوف اٞنسػػتعمرين 
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ويػػدين أغلػب الصػػينيوف ابلبوذيػػة، ُب حػػٌن  ،كمػا يقولػػوف مػن الكفػػار الػػذين ال ٩نػوز العمػػل ٓنػػت خػػدمتهم
 ,Haja Mohideen, 1991:3; Jassemاجملػوس، عبػدة النػار واألبقػار واألصػناـ ) يكػوف أغلػب اٟننػود مػن

واليػـو يسػيطر الصػػينيوف علػى اٛنانػب االقتصػػادي، واٞنػإب، والتجػاري ُب الػػبالد بشػكل عػػاـ،  ،(2000:14
 وأما اٟننود فجزء منهم يعمل ُب الطب وااماة.

ن أو بوميبػوترا" ٕنييػزاً ٟنػم عمػا سػواىم مػن ويطلق على سكاف البالد األصليٌن مصطلح "أبنػاء الػوط
الصػػينيٌن واٟننػػود، الػػذين يُػػْدَعوف بػػػِ: "غػػًن أبنػػاء الػػوطن". وٟنػػذا اٞنصػػطلح حقػػوؽ وامتيػػازات ٕننحهػػا الدولػػة 

 ٜنامليو.

ويضاؼ إٔب ىؤالء األعراؽ العرب الذين وصػلوا إٔب تلػك الػبالد فيمػا مضػى، ومػنهم مػن يعػيش ُب 
ومػػا تػػزاؿ ىػذه العػػائالت ٓنمػػل أٚنػػاء عائالهتػػا  ،م، معظمهػػم مػن بػػالد الػػيمن٠نتمعػات وعػػائالت خاصػػة هبػػ

واٛندير ابلػذكر أف اٞناليػويٌن حكومػة وشػعباً يعػاملوف  ،العربية األصلية كالعطاس والسقاؼ واٛننيد وغًنىم
والػوزراء فمثاًل، منهم اٞنلوؾ والسػالطٌن  ،العرب ىؤالء على أساس أهنم منهم، ٟنم ما ٟنم وعليهم ما عليهم

واٜنقيقػػة أف ىػػؤالء العػػرب انػػد٠نوا مػػع اٞناليػػو إٔب  ،واٞنستشػاروف ورؤسػػاء اٛنامعػػات وكبػػار اٞنػػوظفٌن وغػػًنىم
ف أكثػػػرىم ال يعرفػػوف مػػن اللسػػػاف العػػريب إال النػػزر اليسػػػًن، وىكػػذا تطبعػػوا بعػػػادات إدرجػػة الػػذوابف حيػػث 

ًة وجنػوب شػرؽ آسػيا عامػًة: أبنػو ملػك يومػاً وأخالؽ اٞناليو. ويقوؿ اٞناليويوف عػن العػريب ُب مػاليزّي خاصػ
 "Raja Sehari ما "راجا سي ىاري

 الوضع اللغوي يف ماليزاي

لغػػػة، ُنسػػػب العػػػرؽ الػػػذي ينتمػػػي إليػػػو اإلنسػػػاف  ٓٚوُب مػػػاليزّي لغػػػات كثػػػًنة، يزيػػػد عػػػددىا علػػػى 
(Omar, 1983; Jassem, 1993,1994.) و هباسػا مليسػيا( ولكن اللغة الرٚنية للػبالد ىػي اللغػة اٞناليزيػة )أ

ػػ همأو اللغػػة اٞناليويػػة )هباسػػا ماليػػو( ولكػػن اسػػتخداـ مصػػطلح هباسػػا مليسػػيا ألهنػػا ْنمػػع األجنػػاس  وفلُ يُػَفضِّ
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 واٟننود( ُب بوتقة واحدة أال وىي اللغة اٞناليزية، اليت ىػي لغػة اٞناليػو، أىػل الػبالد ٌنالثالثة )اٞناليو والصيني
يزّي مػػػثالً إف قلػػػت لػػػو: ىػػػل أنػػػت ماليػػػوي؟ يقػػػوؿ: ال. أان صػػػيين/أو فالصػػػيين أو اٟننػػػدي ُب مػػػال ،األصػػػليٌن

   ىندي. أما إف قلت لو: ىل أنت ماليزي؟ يقوؿ: نعم. أان ماليزي.

وكلمات ىذه اللغة مزيج من لغات عدة، ُنسب األقواـ الػذين تعامػل معهػم أىػل الػبالد، كاٟننديػة 
لعربيػػة ُب اللغػػة اٞناليويػػة ابآلالؼ كمػػا بػػٌنَّ الػػدكتور أو السنسػػكريتية والعربيػػة واإل٤نليزيػػة. وتعػػد الكلمػػات ا

(Beg, 1983.ُب كتابو عن ذلك ) 

وكانت لغة اٞناليو تكتب ابٜنرؼ العػريب، اٞنسػمى ابٛنػاوي نسػبة إٔب جزيػرة جػاوا إبندونيسػيا، منػذ 
ُب منتصػف  دخوؿ أىلها ُب دين اإلسالـ، وداـ ذلك ستة قروف إٔب أف ًب استبدالو ابٜنػرؼ الالتيػين رٚنيػاً 

ومػػػع ىػػػذا فلػػػم يػػػنمح  ،(Jassem, 2000:14اٝنمسػػػينيات مػػػن القػػػرف اٞناضػػػي بتػػػأثًن االسػػػتعمار الربيطػػػا٘ب )
اٜنػػرؼ العػػريب مػػن الوجػػود ُب ىػػذا البلػػد اٞنسػػلم النػػائي جػػداً عػػن قلػػب العروبػػة واإلسػػالـ جغرافيػػاً، فػػال يػػزاؿ 

ف ولوحػات اإلعػالانت الرٚنيػة وغػًن معمواًل بو وبشكل واسع ُب بعػض الكتػب واجملػالت واٛنرائػد والصػح
و٬نكػػن القػوؿ أبف اٝنػػط العػريب أو اٛنػػاوي يعػػيش جنبػاً إٔب جنػػب مػع اٜنػػرؼ الالتيػين ىنػػا، وبشػػكل  ،ذلػك

 ملموس وظاىر للعياف.

كمػػا أف ىنالػػك لغػػات أخػػرى كبػػًنة العػػدد مػػن حيػػث عػػدد  النػػاطقٌن هبػػا ومنهػػا: اللغػػات الصػػينية   
تونيز واٞنانػػػدرين، واللغػػػات اٟننديػػػة مثػػػل التاميػػػل والكػػػوجراٌب واألردو. ذات اللهجػػػات اٞنتعػػػددة مثػػػل الكػػػان

وكػػذلك اللغػػة اإل٤نليزيػػة الػػيت تعػػد اللغػػة الرٚنيػػة الثانيػػة ُب الػػبالد، ويتحػػدث هبػػا كثػػًن مػػن النػػاس، وال سػػيما 
 Jassem, 2000:14, Haja Mohideenسػكاف اٞنػدف اٞنتعلمػٌن مػن الصػينيٌن واٟننػود واٞناليػو هبػذا الرتتيػب )

1991:3; Jassem, 1993,1994.) 

. ويػػػرى (Jassem, 2000:22-25وأمػػػا العربيػػػة ُب مػػػاليزّي، فتار٫نهػػػا مػػػرتبط ارتباطػػػاً وثيقػػػاً ابإلسػػػالـ )
ُب السػػػنة التاسػػعة للهجػػػرة  - ملسو هيلع هللا ىلص -بعػػض اٞنػػػؤرخٌن اٞنػػاليزيٌن: أف اإلسػػػالـ وصػػل إٔب مػػػاليزّي أّيـ الرسػػوؿ 
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(. وقد دخل اإلسالـ ىذه الػبالد Jassem, 2000:15 ،ب )ٞنزيد من التفاصيل، انظرعلى أيدي التجار العر 
ومػنهم مػن  ،بسالـ، ومن دوف حرب وال جهاد أو سيف، بل عن طريق التجار الصاٜنٌن واٞنعاملػة اٜنسػنة

و يػػػرى أف القػػػرف العاشػػػر اٞنػػػيالدي ىػػػو الػػػزمن الػػػذي انتشػػػر فيػػػو اإلسػػػالـ انتشػػػاراً واضػػػحاً ُب أرخبيػػػل اٞناليػػػ
واليػػـو اإلسػػالـ ىػػو الػػدين الرٚنػػي للػػبالد بػػال منػػازع، ولكػػن حريػػة العبػػادة مكفولػػة  ،(ٓٛ: ٜٜٓٔ )عزمػػي,

 (.ٜٕ٘: ٜٛٛٔ عزمي,  ;Jassem, 2000:15ألصحاب العقائد األخرى، إذ ال إكراه ُب الدين )

 ,Jassem)وللغة العربية منازؿ عديدة من حيث ٧نط استخدامها من قبل أبنػاء اٞناليػو. فقػد َقسَّػَم 

 ، وىي ابختصار كما يلي:منازؿ ( منازٟنا إٔب سبع2000:22-27

)أ( اللغػػة العربيػػة لغػػًة إسػػالمية كمػػا يظهػػر مػػن اسػػتخداـ اٞنسػػلمٌن ٟنػػا بشػػكل عػػاـ ُب مػػاليزّي، وال 
 ،سيما ُب الصلوات اٝنمس وما شابو ذلك

ل أبناء اٞناليو اٞننحدرين مػن أؤب، ويتجلى ذلك ُب استعماٟنا ادود من قب )ب( اللغة العربية لغةً 
أمهػػػػات عربيػػػػات وآابء مػػػػاليزيٌن، وأيضػػػػاً مػػػػن قبػػػػل أولئػػػػك العػػػػرب ذوي األصػػػػوؿ العربيػػػػة الػػػػذين ال يزالػػػػوف 
يتكلمػػوف هبػػا داخػػل بيػػوهتم، وىػػم غػػًن كثػػًنين لألسػػف لسػػرعة ذوابف العػػرب ُب األقػػواـ الػػيت ٫نتلطػػوف هبػػا، 

 ،وىم قلة متفرقوف ُب بقاع شك

يػػػػة لغػػػًة اثنيػػػػة، كاسػػػػتخدامها ُب تػػػدريس غػػػػًن مػػػػادة ُب اٞنػػػدارس اٞناليزيػػػػة، والعربيػػػػة، )ج( اللغػػػة العرب
 ،واإلسالمية

 ،)د( اللغة العربية لغًة أجنبية، ومن ذلك تدريسها كمادة مستقلة ُب اٞندارس

)ىػػػ( اللغػػة العربيػػة لغػػًة إعالميػػة كمػػا يظهػػر مػػن اسػػتخدامها ُب وسػػائل اإلعػػالـ اٞنختلفػػة كمػػا سػػنرى 
 ،دفيما بع
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 ،)و( اللغة العربية لغًة جامعية من خالؿ تعليمها وتعلمها ُب اٛنامعات واٞنعاىد اٞناليزية

)ز( وأخػػػًناً اللغػػػة العربيػػػة كخػػػط مكتػػػوب )اٞنسػػػمى ابٝنػػػط اٛنػػػاوي( كمػػػا يظهػػػر ُب كافػػػة أشػػػكاؿ 
ثػًن مػن اٞنطبوعات من كتب، وصحف، وما سواىا. ومن اٛندير ابلذكر أف اللغػة اإل٤نليزيػة ينطبػق عليهػا ك

 (.Jassem, 1993;1994ىذه األوصاؼ )

 منهج البحث

 وىنا نتحدث عن شيئٌن، و٨نا: 

 البحث، ىذا ُب إليها الوصوؿ وكيفية العلمية اٞنادة ٗنع)أ( 

 .وعرضها ٓنليلها وطريقة)ب( 

 مجع ادلادة العلمية )أ(     

الورقػػة علػػى األمػػور يقػػـو مػػنهج البحػػث مػػن حيػػث اٜنصػػوؿ علػػى اٞنػػادة العلميػػة وْنميعهػػا ُب ىػػذه 
 التالية:

 اٛنامعػػػػات ُب والعمػػػػل الدراسػػػػة خػػػػالؿ مػػػػن طويلػػػػة لفػػػػرتة اٞنػػػػدروس للواقػػػػع الباحػػػػث معايشػػػػة -ٔ
 لنيػػػل فيهػػػا َدَرسَ  ،عامػػػاً  عشػػػر أحػػػد مػػػن أكثػػػر ٞنبػػػور كػػػواال ُب عػػػاش فالباحػػػث. اٞناليزيػػػة اٞنػػػدارسو  واٞنعاىػػػد
 واٛنامعػة العاٞنيػة اإلسػالمية اٛنامعػة ُب ،هبػا الناطقٌن لغًن العربية اللغة تعليم ُب والدكتوراه اٞناجستًن درجك
 بكػواال والقػراءات القػرآف ٓنفػيظ ومعهػد العاٞنيػة، اإلسػالمية اٛنامعػة ُب وعمػل. منهما لكل اٞناليزية الوطنية
 تػدريب بػرامج على وأشرؼ مالّي، وجامعة ،(بسالنغور ابرو كوبو كواال مدينة ُب حالياً  القرآف دار) ٞنبور
 .سنٌن سبع من ألكثر اٞناليزية اٞندارس ُب العربية اللغة يمعلم
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 فئػػػػات بػػػػٌن العربيػػػػة اللغػػػػة اسػػػػتعماؿ سػػػػيما وال كثػػػػب، عػػػػن مػػػػاليزّي ُب اللغػػػػوي الواقػػػػع مراقبػػػػة -ٕ 
 طلبػة إتقػاف حػوؿ كانػت الػيت الدكتوراه، أطروحة موضوع ُب ذلك ويتجلى ،ِناصة اٞنسلم اٞناليزي الشعب
 .األؤب التدريس لغة بوصفها العربية للغة يةاإلسالم الثانوية اٞندارس

 وسػائل ُب منػو، العػريب سػيما وال مػاليزّي، ُب العػاـ اللغػوي االسػتعماؿ عػن العامػة الحظاتاٞن -ٖ 
 .والكتب واجملالت والصحف والتلفزيوف كاٞنذّيع واٞنرئية، منها اٞنسموعة اٞنختلفة، اإلعالـ

 وأغنيػػاء فقػػراء ومػػن واٞنػػدف، األرّيؼ مػػن االجتماعيػػة الشػػرائح ٢نتلػػف مػػن العامػػة النػػاس آراء -ٗ 
 .وغًنىم وْنار وطالب ومهنيٌن وأطباء ومتعلمٌن

 والرتبيػة، اإلسػالمية كالشػؤوف ووزاراهتػا الدولػة مؤسسػات قبػل من رٚنياً  العربية اللغة استعماؿ  -٘
 .واٛنامعات واٞنعاىد كاٞندارس التعليمية وأجهزهتا

 خصوصػاً ( اٞناليػويٌن) اٞنػاليزيٌن لػدى ومسػتقبلها العربيػة اللغػة لواقػع صػدانور  للمسػتقبل تنبؤاتنا -ٙ
 .اإلسالـ روافد من رافداً  فيو تعد الذي اٞنسآب، اٞنسلم البلد ىذا ُب

 يليل ادلادة التعليمية)ب(   

 سيكوف ٓنليل اٞنادة العلمية اٞنقدمة ُب ىذه الورقة علػى مسػتوّيت ٖنانيػة، وىػي: الشػعبية والوعظيػة
اإلرشػػادية واإلداريػػة والسياسػػية واٜنزبيػػة واإلعالميػػة واألدبيػػة والتعليميػػة. وسػػيجري عػػرض اٞنسػػتوّيت ىػػذه 

أي أنػػػػو لػػػػن تكػػػػوف ىنالػػػػك أرقػػػػاـ عدديػػػػة أو  ،عرضػػػػاً وصػػػػفياً سػػػػردّيً موضػػػػوعياً مقػػػػارانً وٓنليليػػػػاً أو تفسػػػػًنّيً 
لواقػػع كمػػا رأيتػػو أو ٚنعتػػو أو ولػػذلك سػػأقـو بوصػػف ا ،إحصػػائية للتػػدليل علػػى قيػػاس ىػػذه اٞنسػػألة أو تلػػك

كما أنين سأقارف األمور مع بعضها بعضاً، وأحللها ألخلص مػن وراء ذلػك إٔب بعػض النتػائج العامػة   ،قرأتو
ومػػن خػػالؿ ذلػك نسػػتطيع الوصػػوؿ إٔب إعطػػاء التوصػػيات  ،الػيت ٬نكػػن تطبيقهػػا علػػى الواقػع اٞنػػاليزي الكبػػًن
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ربيػػة ُب مػػاليزّي ونشػػرىا أكثػػر فػػأكثر، ال سػػيما لػػدى الطبقػػات واالقرتاحػػات اٝناصػػة بتػػدعيم مكانػػة اللغػػة الع
 الشابة منهم.

 نتائج البحث

سػنعرض ىػػذه النتػائج لكػػل مسػػتوى مػن اٞنسػػتوّيت اآلنفػػة الػذكر علػػى حػػدة. وإلػيكم بياهنػػا بشػػيء 
 يلي: كما  ٩نازواإل من التفصيل

 على ادلستوى الشعيب

ليزّي، والسػػيما عنػػد أبنػػاء اٞنسػػلمٌن مػػن اٞناليػػو تتمتػػع اللغػػة العربيػػة برصػػيد شػػعيب تراثػػي قػػوي ُب مػػا
فكػػػل مسػػػلم يػػػرى أف مػػػن  ،والسػػػبب ُب ذلػػػك ىػػػو ارتبػػػاط اللغػػػة العربيػػػة ابلقػػػرآف الكػػػرٙب ،واٟننػػػود والصػػػينيٌن

واجباتو الدينية فهم القرآف الكرٙب وأمور العقيدة واٞنسائل اليت ٔنص حياتو اليومية كقػراءة القػرآف وفهمػو مػا 
لوات اٝنمػػس الػػيت ٩نػػب أف تػػؤدى ابللغػػة العربيػػة. ولػػذلك تػػرى اٞنسػػاجد تعػػج ابألطفػػاؿ لتأديػػة الصػػ ،أمكػػن

 الذين يتعلموف القرآف ويرددونو كثًناً من أجل حفظو وترتيلو ٟنذا الغرض.

فهػػذا رجػػل متقاعػػد  ،وال يقتصػػر األمػػر علػػى الصػػغار والشػػباب، بػػل يتعػػداه إٔب كػػل فئػػات اجملتمػػع
و عن السبب، أجػاب أبف "العربيػة ىػي لغػة أىػل تسبعٌن من العمر، وٞنا سألانصرؼ إٔب تعلم العربية بعد ال

فلغػػة اٞناليػػو ال  ،اٛننػػة، وأريػػد أف أتكلػػم العربيػػة قبػػل أف أمػػوت حػػك إٔنكػػن مػػن فهػػم مػػا يقولػػوف ٕب ىنالػػك
 تنفعػػين ُب قػػربي وآخػػرٌب". ىػػذا الشػػعور ابلػػربط بػػٌن اٛننػػة واإلسػػالـ واللغػػة العربيػػة ىػػو الػػذي يػػدفع هبػػؤالء

 العربية عندىم؟ عُ فْ فلوال اإلسالـ ما نػَ  ،اٞنؤمنٌن لإلقباؿ على اللغة العربية واالحتفاء هبا

فاٞنػػػػاليزيوف  ،وىنالػػػػك أيضػػػػاً مسػػػػألة األٚنػػػػاء، وىػػػػي مػػػػن أخػػػػص خػػػػواص الػػػػرتاث الشػػػػعيب لقػػػػـو مػػػػا
ف أ اٞنسػػلموف بكػػل شػػرائحهم، بعكػػس اإلندونيسػػيٌن جػػًناهنم مػػثاًل، ٟنػػم أٚنػػاء إسػػالمية عربيػػة خالصػػة حػػك

فػػػالتعلق ابالسػػػم العػػػريب  ،بعضػػػها مػػػن أٚنػػػاء عػػػرب اٛناىليػػػة كعبػػػد منػػػاؼ وعبػػػد اٞنطلػػػب وأيب طالػػػب مػػػثالً 
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واإلسػػالمي يشػػًن إٔب حػػب العربيػػة واإلسػػالـ أو كمػػا قػػاؿ الرسػػوؿ عليػػو الصػػالة والسػػالـ: "أحػػب العػػرب 
رسػولو اٞنصػطفى صػلى (: "فإف من أحػب هللا أحػب ٕ:ٖٜٛٔلثالث" ومنها اللغة العربية. وقاؿ الثعاليب )

هللا عليو وسلم، ومن أحب النيب العػريب أحػب العػرب، ومػن أحػب العػرب أحػب اللغػة العربيػة الػيت نػزؿ هبػا 
 أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب".

ومن الرتاث الشعيب الطرب والغناء. فهنالك بعض اٞنطػربٌن اٞناليػويٌن الػذي يصػدحوف بلغػة الضػاد 
 واٞنطرب يس سليماف الذي يغين ابلعربية واٞناليوية. ،عيين اليت تغىن شعراً ابلعربيةمن أمثاؿ اٞنطربة شريفة 

 على مستوى الوعظ واإلنشاد واإلرشاد اإلسالمي

ظػػاىرة الػػوعظ واإلرشػػاد اإلسػػالمي ُب مػػاليزّي أمػػر ملفػػت للنظػػر، إذا مػػا قورنػػت ابلبلػػداف اإلسػػالمية 
ا ىػػي لغػػة اٞناليػػو عمومػػاً، لكػػن الكػػم اٟنائػػل للكلمػػات فعلػػى الػػرغم مػػن أف اللغػػة اٞنسػػتعملة ىهنػػ ،األخػػرى

فكػػل الكلمػػات األساسػػية كػػالتقوى واإل٬نػػاف والوضػػوء والصػػالة واٜنػػج  ،العربيػػة ُب تلػػك الػػدروس أمػػر ابرز
ويضاؼ إٔب ذلػك التنقػل بػٌن اللغػة العربيػة واٞناليويػة مػرات ومػرات ُب الػدرس الواحػد،  ،ْب  عربيةإوالصـو 

ففػػي خطبػػة اٛنمعػػة مػػثاًل، تكػػوف  ،هاد ابلػػنص مػػن القػػرآف الكػػرٙب واٜنػػديث الشػػريفوالسػػيما عنػػد االستشػػ
وىنالػك حػاالت  ،االفتتاحية واٝنإنة ابلعربية حصراً عػدا عػن نػص اٝنطبػة األصػلي الػذي ٕنتػزج فيػو اللغتػاف

ٞنعاىػد واٞنػدارس قليلة تكوف اٝنطبة كلها ابللغة العربية تربكاً وتيمناً هبا، ويكػوف ذلػك غالبػاً ُب اٛنامعػات وا
وُب ىػػذا الصػػدد يكػػوف دور اإلمػػاـ واٝنطيػػب والػػواعظ  ،اإلسػػالمية الػػيت يغلػػب فيهػػا كثػػرة النػػاطقٌن ابلعربيػػة

 واٞنعلم ذو قيمة كربى ُب نشر العربية واإلسالـ بٌن الناس.

وغالبػػػػاً مػػػػا تػػػػدور حػػػػوؿ  ،وابلنسػػػػبة لألانشػػػػيد واألشػػػػعار الدينيػػػػة ابللغػػػػة العربيػػػػة، فحػػػػدث وال حػػػػرج
فهنالػك منشػدوف  ،عات أصيلة مثل أٚناء هللا اٜنسىن، وصفات النػيب الكػرٙب ملسو هيلع هللا ىلص، وأانشػيد األطفػاؿموضو 
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ومػػػػن  ،ومػػػػن الفػػػػرؽ الػػػػيت ٬نكػػػػن ذكرىػػػػا "فرقػػػػة أانشػػػػيد راب٘ب" و "فرقػػػػة األخػػػػوة" ،ومنشػػػػدات وفػػػػرؽ إنشػػػػاد
 وكلهم ينشدوف ابلعربية طبعاً. ،اٞننشدات اٜناجة خد٩نة

 داريعلى ادلستوى اإل

، اسػتعماؿ اٝنػط ٣نا يلفت االنتباه ُب بعض الوالّيت اٞناليزية، كواليػة سػالنغور دار اإلحسػاف مػثالً 
وىػػػذا ٣نػػػا يعمػػػق اٟنويػػػة اٜنضػػػارية لألمػػػة وارتباطهػػػا الػػػدائم  ،العػػػريب أو اٛنػػػاوي ُب لوحػػػات الشػػػوارع وأٚنائهػػػا

واٜنقيقػة أف أغلػب أبنػاء  ،كناً وأكثػر سػهولةبرتاثها اٝنالد، األمر الذي ٩نعل التواصل مع لغة القرآف أمراً ٣ن
وىػذا أمػر جػد مهػم  ،اٞناليو اٞنسلمٌن ٪نسنوف قػراءة القػرآف ابٝنػط العػريب، علػى اخػتالؼ فيمػا بيػنهم طبعػاً 

 فال تستغربن ذلك إذف. ،ألف اٝنطوة األؤب لتعلم اللغة، أية لغة ىي القدرة على قراءة خطها بيسر

 على ادلستوى السياسي

ماليزّي بلد مسلم، ودينو الرٚني ىػو اإلسػالـ بػنص الدسػتور، وعلػى اٞنلػك ورئػيس الػوزراء أف ّنا أف 
يكػػوان مسػػػلمٌن كػػػذلك، ال نسػػػتغرب أف يكػػوف للغػػػة العربيػػػة وأىلهػػػا حظػػػوة خاصػػة عنػػػد أىػػػل ىػػػذه الػػػبالد 

اـ فالكلمػػػػات العربيػػػة واآلّيت القرآنيػػػػة واألحاديػػػث الشػػػػريفة تنسػػػاب علػػػػى شػػػفاه الساسػػػػة واٜنكػػػػ ،الطيبػػػة
ىنػػاؾ، والسػػيما عنػػد اٜنػػديث ُب األمػػور الػػيت تدغػػدغ مشػػاعر األغلبيػػة اٞنسػػلمة ُب الػػبالد كاألعيػػاد واٛنمػػع 

وىذا اٞنوقػف الشػك  ،كحفظ القرآف الكرٙب مثالً   :واٞنناسبات ومهرجاانت االنتخاابت واٞنسابقات الدولية
ؿ ذلػػك ابنتمػائهم اٜنضػاري إٔب األمػػة يػػاً علػى أبنػاء اٞنسػػلمٌن ىنػاؾ، فهػم يشػػعروف مػن خػالإ٩نابأف لػو أثػراً 

كمػػػا يشػػػعروف أبف ٟنػػػم لغػػػة عاٞنيػػػة واحػػػدة يسػػػتطيعوف اسػػػتثمارىا   ،اإلسػػػالمية ُب مشػػػارؽ األرض ومغارهبػػػا
وااللتفػػاؼ حوٟنػػا كنقطػػة ْنمعهػػم معػػاً بػػدؿ اللهػػاث وراء اللغػػات االسػػتعمارية األخػػرى الػػيت لػػيس ٟنػػا مػػن 

 ىدؼ سوى التبعية واإلذالؿ والتمزؽ.
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ار، فػػإف التوجػػو السياسػػي اٞنػػاليزي اٜنػػاكم مػػن أنصػػار اإلسػػالـ واللغػػة العربيػػة وتشػػجيعها، وابختصػػ
٥نػػن العػػرب واٞنسػػلمٌن بكػػل الوسػػائل. تصػػور لػػو كنػػا نعمػػل ُب جػػو  ، ٩نػػب علينػػا دعمػػوإ٩نػػايبوىػػذا شػػيء 

 عكس ذلك، ماذا كاف ٪نصل ال ٚنح هللا؟

 على مستوى اذليئات وادلنظمات واألحزاب

نػػػوع االْناىػػػات السياسػػػية ُب مػػػاليزّي، لكػػػن األحػػػزاب السياسػػػية الػػػيت تعمػػػل بػػػٌن علػػػى الػػػرغم مػػػن ت
الشعب اٞناليوي اٞنسلم تسعى دوماً لكسػب ود ىػذا الشػعب مػن حيػث مشػاعره وعواطفػو وحبػو لإلسػالـ 

  -"أمنػو"  )أي االٓنػاد الػوطين للمنظمػات اٞناليويػة( :الػذي يػدعى بػػِ  -فهذا اٜنػزب اٜنػاكم  ،وما يتعلق بو
ذ يعمل ُب فػرتة الثمانينػات علػى ٓنقيػق بعػض مطالػب اٞنسػلمٌن ىنػاؾ، ومػن ذلػك مػثالً إنشػاء اٛنامعػة أخ

وُب واليػػػة كلنتػػػاف وترنقػػػانو  ،اإلسػػػالمية العاٞنيػػػة، واٞنصػػػرؼ اإلسػػػالمي، وحركػػػة الشػػػباب اإلسػػػالمي وغًنىػػػا
لػى اإلسػالـ ُب رؤيتػو وقدح مثاًل، ذات الطابع اإلسالمي العاـ، ىنالػك اٜنػزب اإلسػالمي، الػذي يعتمػد ع

وبشػػػػكل عػػػػاـ تلعػػػػب األحػػػػزاب اإلسػػػػالمية  ،السياسػػػػية واعتمػػػػاده منهجػػػػاً للحيػػػػاة بكػػػػل أبعادىػػػػا ُب مػػػػاليزّي
وللغػػػة العربيػػػة  ،خصوصػػػاً دوراً كبػػػًناً ُب تعميػػػق التواصػػػل مػػػع العػػػرب والعربيػػػة بوصػػػفها لغػػػة العقيػػػدة والػػػرتاث

 قيادات منهم ٩نيدوهنا حديثاً وكتابة.مكاهنا اٞنرموؽ عندىم إذ أف معظم أفرادىا، السيما ال

و٩نػػػب علينػػػا أف نعػػػي مػػػدى حػػػرص األحػػػزاب اإلسػػػالمية علػػػى اللغػػػة العربيػػػة ُب مػػػاليزّي ودورىػػػا ُب 
 ;Jassem, 1993نشػػرىا ىنػػاؾ ابٞنقارنػػة مػػع األحػػزاب األخػػرى، الػػيت تشػػجع اللغػػة اإلنكليزيػػة عمومػػاً )

، السػػيما أىػػل األرّيؼ مػػنهم، الػػذين يػػرفض كثػػًن وهبػػذا تلتقػػي ُب ذلػػك مػػع توجػػو اٞنسػػلمٌن العػػاـ ،(1994
وبػػدالً مػػن ذلػػك، يفضػػلوف العربيػػة الػػيت يتعلموهنػػا ُب  ،مػػنهم أف يػػتعلم أبنػػاؤىم "لغػػة الكفػػار"، كمػػا يقولػػوف

 اٞنساجد واٞندارس الدينية.
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 على ادلستوى اإلعالمي

تلفزيػػوف صػػحف و٠نػػالت ونشػػرات وكتػػب وإذاعػػة و  :ونقصػػد بػػذلك وسػػائل اإلعػػالـ اٞنختلفػػة مػػن
ففػي ٠نػاؿ اإلذاعػة اٞنسػموعة،  ،فاللغة العربية تتمتع بػبعض اٜنضػور ُب اجملػاؿ اإلعالمػي اٞنػاليزي ،ودعاّيت

ولكػن لفػرتة ١نػدودة  ،ىنالك قسم خاص ابللغة العربية يبث برا٠نو ابللغة العربية يومياً على اٞنوجة اٞنتوسطة
، والرتفيهيػة اٞنوجهػة إٔب النػاطقٌن ابلعربيػة سػواء ُب وتتكػوف ىػذه مػن النشػرات اإلخباريػة، واإلعالميػة ،جػداً 

عاٞننػػا العػػريب أو ُب مػػاليزّي. وأمػػا ُب اإلذاعػػة اٞنرئيػػة، فػػالتلفزيوف اٞنػػاليزي ال زاؿ يعػػرض منػػذ زمػػن بعيػػد بػػرامج 
لتعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة لغػػػًة أجنبيػػػة، وبػػػرامج لتعلػػػيم اٝنػػػط اٛنػػػاوي ذي األصػػػوؿ العربيػػػة، ومسلسػػػالت عربيػػػة 

ية. كمػػا أف وقػػائع صػػالة اٛنمعػػة والعيػػدين والػػرتاويح تنقػػل ابنتظػػاـ مػػن اٞنسػػجد اٜنػػراـ ّنكػػة اٞنكرمػػة وإسػػالم
 مباشرة. وغًن ذلك من اٞنناسبات. 

وابلنسبة للمػادة اٞنقػروءة، فلػئن كػاف أغلبهػا ابٝنػط الرومػا٘ب، فهنالػك بعػض الصػحف الشػهًنة الػيت 
اً السػتيعاب بعػض األصػوات غػًن العربيػة اٝناصػة بلغػتهم التزاؿ تصػدر ابٝنػط اٛنػاوي أوالعػريب اٞنطػور حاليػ

ومنهػػا صػػحيفة "أوتوسػػاف ماليػػو" مػػثاًل، وىػػي أكػػرب وأوسػػع الصػػحف اٞناليويػػة انتشػػاراً، والػػيت  ،دوف غًنىػػا
تصػػدر بطبعتػػٌن منفصػػلتٌن، إحػػدا٨نا ابٝنػػط اٛنػػػاوي واألخػػرى ابلرومػػي. وىنالػػك ٠نػػالت تسػػتخدـ اٝنػػػط 

أي "ورات جبػػػاتن أكػػػاـ نكػػػري  –ة اإلدارة الدينيػػػة ُب واليػػػة جهػػػور ابرو اٛنػػػاوي كػػػذلك، ومنهػػػا ٠نلػػػة نشػػػر 
 جهور"، و٠نلة "قبلة" ُب العاصمة كواال ٞنبور، و٠نلة "فغاسوه".

أمػػا اجملػػالت الصػػادرة ابلعربيػػة، فعديػػدة وكلهػػا علميػػة، وىػػي: ٠نلػػة "القلػػم" الػػيت تصػػدر شػػهرّيً عػػن 
وُب جامعػة  ،العلم" الشهرية الصادرة عن الكليػة اإلسػالمية و٠نلة "دوحة ،اٞنؤسسة اإلسالمية بوالية كلنتاف

مػػالّي تصػػػدر ثػػالث ٠نػػػالت، ىػػػي: "الدراسػػات العربيػػػة" الصػػػادرة عػػن قسػػػم اللغػػػة العربيػػة ُب كليػػػة اللغػػػات 
وعلومهػا، و "النػور" التابعػة جمللػة الطلبػة ُب أكاد٬نيػة الدراسػات اإلسػالمية، و"الػوعي" للقسػم التػػوجيهي ُب 

"التجديػد" و  وىػي: تالثػالث ٠نػاٛنامعػة اإلسػالمية العاٞنيػة تصػدر  عػنو  ،راسػات اإلسػالميةأكاد٬نية الد
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وكػػػذلك ٠نلػػػة "الدراسػػػة" ُب مدينػػػة كجػػػانق بسػػػالنغور دار  و"٠نلػػػة الدراسػػػات اللغويػػػة واألدبيػػػة"، "اٞنعرفػػػة"
وأخػًناً  ،نكليزيػة أيضػاً و٠نلة "إٟناـ" ُب اٞنعهد امدي ُب والية قدح، واليت تصدر ابٞناليويػة واإل ،اإلحساف

٠نلػػػة "الػػػرباعم اٞنتفتحػػػة لألطفػػػاؿ" ُب كػػػواال ٞنبػػػور، الػػػيت صػػػدر منهػػػا عػػػدداف فقػػػط، ولكنهػػػا توقفػػػت بعػػػدىا 
 لألسف.

ومن اٛنرائد الشهرية الصادرة ابللغة العربية، "صوت نيالـ بوري" ُب كلنتاف اليت توقفت منػذ سػنٌن 
 كذلك.

مرة هبػػػا، والسػػػيما الكتػػػب الشػػػرعية مػػػن مصػػػاحف وأمػػػا الكتػػػب فحػػػدث وال حػػػرج، فاٞنكتبػػػات عػػػا
ومػػػن  ،وكتػػػب فقػػػة وتفسػػػًن وحػػػديث وعقيػػػدة واتريػػػخ وتػػػراث إسػػػالمي، وجلهػػػا مسػػػتورد مػػػن الػػػبالد العربيػػػة

اٞنكتبات الكربى اٞنتخصصػة ُب ىػذا اجملػاؿ "بوسػتاؾ أنتػارا" أي )اٞنكتبػة العاٞنيػة( ُب العاصػمة كػواال ٞنبػور، 
ًناد الكتػػب العربيػػة وتسػػػويقها ُب مػػاليزّي وحػػػك طباعتهػػا ونشػػػرىا وىػػي مكتبػػة ضػػػخمة ومتخصصػػة ُب اسػػػت

( و "ديػػػػػواف هباسػػػػػا داف ٕٔٓٓوغًنىػػػػػا كثػػػػػًن مثػػػػػل: "إيػػػػػو إيػػػػػس نػػػػػوردين" )جاسػػػػػم:  ،(ٖٜٜٔ)جاسػػػػػم: 
 بوستاكا" )ديواف اللغة واٞنكتبات(، وىو ّنثابة ىيئة النشر اٜنكومية اليت تعد أكربىا ُب ىذا اجملاؿ. اْب.

عائيػػػة فمػػػا أكثرىػػػا، وقػػػد يكتػػػب علػػػى بعضػػػها أحيػػػاانً أحاديػػػث شػػػريفة أو آّيت  وأمػػػا اللوحػػػات الد
ومػػػن أشػػػهر ذلػػػك لوحػػػات وأقػػػواس أٚنػػػاء الػػػوالّيت  ،كر٬نػػػة تػػػدعو إٔب مكػػػاـر األخػػػالؽ واٞنعاملػػػة اٜنسػػػنة

دار  :دار اإلحسػػػاف، وكلنتػػػاف :سػػػالنغور ،اٞناليزيػػػة، الػػػيت أتٌب معرفػػػة أبٚنػػػاء اٛننػػػة كمػػػا ُب العربيػػػة مػػػن مثػػػل
 دار الرضواف، اْب. :دار اٞنعمور، وبًناؾ :دار اإل٬ناف، وهبانغ :دار األماف، وترنغانو :يم، وقدحالنع

واليفوتنا أف نذكر ىهنا أيضاً الكتابة العربية، إٔب جانػب الكتابػة اليػة واإلنكليزيػة، علػى كثػًن مػن 
ٞنشػػػػػػػروابت واٞنعجنػػػػػػػات اٞنصػػػػػػػنوعات واٞننتجػػػػػػػات الغذائيػػػػػػػة وغًنىػػػػػػػا ذات االسػػػػػػػتهالؾ الػػػػػػػى والعػػػػػػػاٞني كا

 من حيث أٚنائها ومكوانهتا واتر٫نها. ،وافوظات والسكاكر اْب
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 على ادلستوى األديب

األدب ذاكػػػػػرة األمػػػػػة ولسػػػػػاف حضػػػػػارهتا ّنػػػػػا فيػػػػػو مػػػػػن شػػػػػعر ونثػػػػػر وقصػػػػػص ورواّيت ومسػػػػػرحيات 
 وأغلػػػػب األدب اٞنػػػػاليزي مكتػػػػوب ابللغػػػػة اٞناليويػػػػة، ومنػػػػو مػػػػا ىػػػػو مكتػػػػوب ابللغػػػػة ،وحكػػػػاّيت وطرائػػػػف

ومعظمػػو يرتكػػز حػػوؿ  ،وأمػػا األدب العػػريب اٞنػػدبج ابلقر٪نػػة اٞناليويػػة فموجػػود، ولكنػػو قليػػل ،اإلنكليزيػػة أيضػػاً 
 القصص الديين واإلنشاد الديين كما أسلفنا أعاله.

و٪نكى أف اٛنيل القدٙب من أبناء اٞناليو ُب الستينات من القرف الفائت كاف لػديهم بعػض القصػائد 
ومػنهم الشػيخ داوود الفطػا٘ب الػذي قػاؿ قصػيدة ابلعربيػة علػى الػرغم مػن  ،هػا قليلػة جػداً لعربية، ولكنابللغة ا
ف ىنالػك بعػض األشػخاص الػذين يقرضػوف الشػعر ابلعربيػة إٔب اآلف، ومػنهم مػن تػوُب : إوقيل لنػا ،ركاكتها

 من قريب )حديث خاص مع األستاذ رسالف بن عثماف(.

ذي يقوؿ الشعر اٞناليوي على الطريقة العربية مػن حيػث وىنالك الشاعر اٞناليوي دمحم صاّب دمحم ال
، مػػػن القػػػرف اٞننصػػػـر الػػػروي والقافيػػػة واٝنػػػط كمػػػا ُب كتػػػاب القػػػراءة للصػػػف األوؿ اإلبتػػػدائي ُب السػػػتينات

 وعنوانو األصلي: "كتاب َنأف ابكي درجة ساتو دسكولو ماليو".

ة بقلػم إٚناعيػل دمحم عػارفٌن، ومن القصص، ىنالك قصة قصًنة يتيمػة واحػدة ُب حػدود ثالثػٌن ورقػ
بعنػػواف "خػػواطر وذكػػرّيت أو صػػفحات سػػوداء ُب حيػػاة الطػػالب الػػدينيٌن"، الػػيت نشػػرهتا قسػػم الدراسػػات 

ـ. وىي ذات أسلوب ساخر علػى غػرار قصػة ٜٜٚٔالعربية، ابٛنامعة الوطنية اٞناليزية، ابنغي، وذلك سنة 
 "النظرات والعربات" للمنفلوطي. 

ولكػػػن ىنالػػػك عػػػدد الأبس بػػػو منهػػػا  ،واٞنسػػػرحيات، فػػػال يوجػػػد منهػػػا شػػػيءومػػػن حيػػػث الػػػرواّيت 
ألف موضػػوعنا ىػػو الكتػػاابت غػػًن اٞنرتٗنػػة أو اٞنؤلفػػة  ،مرتٗنػػة مػػن اٞناليويػػة إٔب العربيػػة، وىػػي ال هتمنػػا ىهنػػا

 ابلعربية أصاًل.
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ف مػػن أىػػم أل ،مار ىػػذا اٛنانػػب اسػػتثماراً الئقػػاً وىنػػا نػػود أف نػػدعو ١نػػيب العربيػػة وعشػػاقها إٔب اسػػتث
 األدب الذي تغدو معو اٜنياة ٗنيلة ولطيفة وحلوة. :وسائل ٕنكٌن العربية ُب الوعي اٞناليوي ىي

 على ادلستوى التعليمي

ويضػػػم ىػػػذا كافػػػة اٞنراحػػػل التعليميػػػة مػػػن دور اٜنضػػػانة ورّيض األطفػػػاؿ، مػػػروراً ابٞنػػػدارس االبتدائيػػػة 
اٞنػػػدارس االبتدائيػػػة واإلعداديػػػة والثانويػػػة فهنالػػػك ثػػػالث  فأمػػػا ،واٞنتوسػػػطة والثانويػػػة إٔب اٞنعاىػػػد واٛنامعػػػات

مػػدارس عربيػػة وىػػي: اٞندرسػػة السػػعودية والعراقيػػة والليبيػػة. وأمػػا اٞنػػدارس اٞناليزيػػة الػػيت تسػػتخدـ اللغػػة العربيػػة 
وىػػذه غالبػػاً مػػا تسػػمى ابٞنػػدارس الدينيػػة، وىػػي  ،للتػػدريس ُب مػػادٌب اللغػػة العربيػػة والشػػريعة فمػػا أكثرىػػا لغػػةً 
ومنها اٞندرسة العربية اٝنًنيػة ُب جهػور ابرو،  ،ات توجو إسالمي عريب أصيل، وىي موجودة ُب كل واليةذ

واٞندرسػػة العربيػػة ُب جهػػور، واٞندرسػػة العربيػػة ُب هبػػانغ، واٞندرسػػة العلويػػة ُب أراو بػػرليس، ومدرسػػة اٞنشػػهور 
نػاىز العشػرين مدرسػة، وىػي موجػػودة ُب بنػانغ، ومػدارس األمػٌن التابعػة ٛنماعػة إصػالح مػاليزّي، وعػددىا ي

ُب كل والية. ومن اٞندرسة الدينية الثانوية ابلعاصمة، جػرى أخػذ اٞنػادة العلميػة لبحػث الػدكتوراه للباحػث. 
وُب ىػػذه اٞنػػدارس يتخػػرج الطػػالب وىػػم قػػادروف علػػى إتقػػػاف العربيػػة حػػديثاً وكتابػػة ٣نػػا ٬نكػػنهم مػػن متابعػػػة 

 (.Jassem, 2000:22-28ة وغًنىا )دراستهم اٛنامعية ُب البلداف العربي

فهنالػػػك معاىػػػد ٓنفػػػيظ القػػػرآف الكػػػرٙب )دار القػػػرآف حػػػديثاً( ُب طػػػوؿ  ،وأمػػػا اٞنعاىػػػد، فكثػػػًنة أيضػػػاً 
الػبالد وعرضػها، والػػيت تتبػع وزارة األوقػػاؼ والشػؤوف اإلسػالمية ُب ٕنويلهػػا واإلشػراؼ عليهػػا، والػيت تسػػتقبل 

وكذلك اٞنعهد امدي ُب كلنتػاف، واٞنعهػد امػودي ُب قػدح،  ،احالطلبة الذين إٔنوا دراستهم الثانوية بنج
وُب ىػػذه اٞنعاىػػد كمعهػػد ٓنفػػيظ  ،ومعهػػد جهػػور ابرو، ومعهػػد مػػوار ُب جهػػور، ومعهػػد قبلػػة ُب سػػالنغور

، يػػػتعلم الطلبػػػة علػػػـو القػػػرآف الكػػػرٙب بواليػػػة سػػػالنغور )دار القػػػرآف( ُب كػػػواال كوبػػػو ابرو والقػػػراءات القػػػرآف
وكثػًن مػن ىػؤالء اٝنػر٩نٌن  ،ن قراآت وتفسًن وحديث ولغػة عربيػة ومػا سػواىا مػن العلػـو الشػرعيةاٞنختلفة م

 أيتوف إٔب البالد العربية إلكماؿ دراستهم اٛنامعية.
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وأمػػا اٛنامعػػات، فللغػػة العربيػػة فيهػػا قصػػة طويلػػة مثػػًنة، تشػػهد فيهػػا توسػػعاً كبػػًناً علػػى كافػػة الصػػعد. 
جامعػػة )أو  ٕٓوابلتحديػػد، ىنالػػك زىػػاء  ،هػػا القػػدٙب ومنهػػا اٜنػػديثففػػي مػػاليزّي عشػػرات اٛنامعػػات، من

س اللغػة العربيػة ُب جامعة إذا ما حسبنا فروع جامعة مػارا التكنولوجيػة العشػر ُب كافػة الػوالّيت(، تُػَدرِّ  ٖٓ
( جامعػػة منهػػػا. وُب كثػػػًن منهػػػا، ىنالػػك أقسػػػاـ خاصػػػة ابللغػػػة العربيػػة وآداهبػػػا تقػػػـو ّنػػػنح ٗنيػػػع ٖٕ)أو ٖٔ
كمػػػػا ُب   ،ادات العلميػػػة مػػػػن اإلجػػػازة إٔب الػػػدكتوراه ُب شػػػػك التخصصػػػات العلميػػػة واللغويػػػػة واألدبيػػػةالشػػػه

واٛنامعػػة الوطنيػػة واٛنامعػػة اإلسػػالمية العاٞنيػػة وجامعػػة العلػػـو واٛنامعػػة  - أقػػدـ اٛنامعػػات -جامعػػة مػػالّي 
العديػػػدة ُب كػػػل الػػػوالّيت، الزراعيػػػة )األمػػػًن الحقػػػاً( وجامعػػػة سػػػرواؾ وجامعػػػة مػػػارا التكنولوجيػػػة بفروعهػػػا 

وكليػػػة دار اإلحسػػػاف اإلسػػػالمية بسػػػالنغور  ،وجامعػػة العلػػػـو اإلسػػػالمية وجامعػػػة الرتبيػػػة )السػػػلطاف إدريػػػس(
وىنالػػك أيضػػاً كليػػات الشػػريعة الػػيت تعػػىن ابللغػػة العربيػػة عنايػػة خاصػػة بوصػػفها حاملػػة علػػـو  ،وغًنىػػا كثػػًن

رج كثػػًن مػػن أبنػػاء العػػرب والعجػػم ُب علػػـو العربيػػة ومنهػػا ٔنػػ ،ومعػػارؼ اإلسػػالـ ُب بعػػض ىاتيػػك اٛنامعػػات
 والدين بعلومو اٞنختلفة.

ومػػن اٛنامعػػات الػػيت ينبغػػي إفرادىػػا ابلػػذكر ُب ىػػذا اٝنصػػوص ثػػالث جامعػػات تعتمػػد اللغػػة العربيػػة 
لغػػة التػػدريس الوحيػػدة، وىػػي جامعػػة العلػػـو اإلسػػالمية مػػاليزّي )أو كػػوليج يونيفًنسػػييت إسػػالـ مليسػػيا( الػػيت 

وكػذلك فرعػا جامعػة  ،ـ )وذلك ألسباب مالية وسياسػية آنيػة لسػنا معنيػٌن هبػا ىهنػا(ٜٜٛٔست عاـ أتس
األزىر الشريف ُب قدح وجهور، ويعرؼ األوؿ بػ: اٛنامعة اإلسػالمية اٜنكوميػة بقػدح دار األمػاف، ويعػرؼ 

( الػػػذي IKIP الثػػا٘ب بػػػػ: كػػػوِب إسػػػالـ جهػػور. ويضػػػاؼ إٔب ذلػػػك معهػػػد التطػػوير االقتصػػػادي ُب هبػػػانغ )أو
كمػا أف   ،يستخدـ اللغػة العربيػة ولػو عالقػة توأمػة مػع إحػدى اٛنامعػات األردنيػة واٛنامعػة اإلسػالمية العاٞنيػة

 معهد إعداد اٞندرسٌن اإلسالمي ُب ابنغي يقـو على تدريس اللغة العربية ابلعربية نفسها.

اللغتػػػػٌن العربيػػػػة واإلنكليزيػػػػة ُب وال يفوتنػػػػا ىهنػػػػا أف نػػػػذكر اٛنامعػػػػة اإلسػػػػالمية العاٞنيػػػػة الػػػػيت تعتمػػػػد 
التػػػػػػدريس. وبعبػػػػػػارة أدؽ، ال ٪نػػػػػػق للطالػػػػػػب فيهػػػػػػا االنتقػػػػػػاؿ إٔب اٞنسػػػػػػتوّيت أو السػػػػػػنوات العليػػػػػػا ُب كافػػػػػػة 
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التخصصات من علـو وطب وىندسة من دوف استكماؿ شروط إكماؿ مراحل تعليم اللغػة العربيػة السػت 
للفكر واٜنضارة اإلسػالميٌن ُب كػواال ٞنبػور، الػذي  والنجاح فيها. والشيء نفسو ينطبق على اٞنعهد العاٞني

 يقبل الطلبة ُب الدراسات العليا فقط من ماجستًن ودكتوراه.

أضػف إٔب ذلػك اٛنامعػػات الػيت تعطػػي طالهبػا اللغػة العربيػػة مػادة اختياريػػة، إف شػاؤوا درسػػوىا، وإٓب 
 فال. وىناؾ من يقدمها ٞنن يرغب بذلك حباً ُب االطالع واٞنعرفة.

لينػػػا أال ننسػػػى ىهنػػػا اٞنػػػؤٕنرات الكثػػػًنة الػػػيت تعقػػػد حػػػوؿ قضػػػاّي تعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة وتعليمهػػػا ُب وع
مػػاليزّي والعػػآب، وتكػػوف لغتهػػا الرٚنيػػة والوحيػػدة ىػػػي اللغػػة العربيػػة. وكػػذلك األمػػر ابلنسػػبة ٞنػػؤٕنرات كليػػػات 

  الشريعة اليت قد يكوف بعضها ُب اللغة العربية أحياانً.

ف نتسػػاءؿ: مػػاذا نفهػػم مػػن كػػل ىػػذا االىتمػػاـ ابللغػػة العربيػػة ُب اٛنامعػػات اٞناليزيػػة؟ وىنػػا ٪نػػق لنػػا أ
واٛنػػواب أف ىنالػػك حاجػػة ماسػػة لػػدى اٞناليويػػويٌن اٞنسػػلمٌن للغػػة العربيػػة الػػيت ينفتحػػوف مػػن خالٟنػػا علػػى 

امعػػات فاٛن ؟وٓب ال ،ديػػنهم وتػػراثهم اٜنضػػاري اٝنالػػد، كمػػا تعػػد انفػػذهتم ُب التواصػػل مػػع الشػػعوب األخػػرى
وبػػذلك يكػػوف تسػػخًنىا ٝندمػػة قضػػاّي واىتمامػػات األمػػة مػػن  ،ىػػي مػػواطن العلػػم واالنفتػػاح ُب العػػآب اليػػـو

 أىم األولوّيت اٞنلقاة على عاتقها.

 ادلناقشة

تبػػٌن لنػػا مػػن خػػالؿ العػػرض السػػابق مػػدى تغلغػػل اللغػػة العربيػػة ُب وجػػداف وحيػػاة الشػػعب اٞناليػػوي 
فمػػا ىػػي العوامػػل الػػيت ْنعػػل اللغػػة العربيػػة تنتشػػر بػػٌن  ، إٔب اٛنػػامعياٞنسػػلم علػػى كافػػة الصػػعد مػػن الشػػعيب

 ىؤالء اٞنسلمٌن ُب أقصى أطراؼ العآب اإلسالمي هبذه الدرجة، وىذا العمق، وىذا اٜنب؟

ىػذا التغلغػل اٟنائػػل ُب ٢نتلػف منػػاحي اٜنيػاة اليوميػػة مػا ىػو إال نتيجػػة طبيعيػة الرتبػػاط اللغػة العربيػػة 
فػػالعرب ٓب  ،العريػػق، ودعوتػػو إٔب اٞنسػػاواة واٜنػػق والعػػدؿ والسػػالـ وجنػػة مػػن هللا ورضػػواف ابإلسػػالـ، واتر٫نػػو
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يدخلوا ىذه البالد بقوة السيف والعسكر، بل إف أىلها أسلموا حباً هبذه النعمة الرابنية اليت أخرجتهم مػن 
ٔب عبػػػػادة ضػػػنك الػػػدنيا وضػػػػيقها، وشػػػظف العػػػيش فيهػػػػا، وعبػػػادة العبػػػاد واألواثف مػػػػن أشػػػجار وأحجػػػار إ

الواحػػد األحػػد، رب اٛنِنػػة والنػػاس، وخػػالق األكػػواف، ونعػػيم اآلخػػرة وىنائهػػا، وسػػعتها. ىػػذا العػػز والشػػموخ 
ىػػػو الػػػذي ٩نعػػػل اٞناليػػػوي اٞنسػػػلم، سػػػواء أكػػػاف طفػػػالً أـ شػػػاابً أو شػػػيخاً، يقػػػف ينػػػاجي ربػػػو ُب الصػػػلوات 

 ،ال تػتم الصػالة إال بػذلكفػ ؟وكيػف ال ،اٝنمس علػى األقػل ابللغػة العربيػة عػن حػب ورضػى وطيػب خػاطر
 ,Jassemولرّنػػا كػػاف ىػػذا التفسػػًن ىػػو األصػػل ُب انتشػػار العربيػػة علػػى ٥نػػو واسػػع ُب ىػػذا البلػػد الطيػػب )

وإال فلم ٓب تقم بلد مثل اتيلند أو الفلبٌن، و٨نا من جًناف ماليزّي وأكثر عػدداً منهػا ّنػرات ، (2000:22-24
 يطانيا أو فرنسا ذواات التاريخ االستعماري الطويل ُب بالدان؟ومرات، ابالحتفاء ابلعربية مثل ذلك؟ أو بر 

إذف فانتشػػار العربيػػة ُب أرخبيػػل اٞناليػػو ىػػو تعبػػًن عػػن حاجػػة وجدانيػػة روحيػػة حقيقيػػة، أصػػيلة تلػػف  
فال ٬نكن لػو أف ٪نػس ابكتمػاؿ دينػو مػن دوف اإلٞنػاـ، ولػو بشػكل بسػيط، بػبعض  ،كياف اٞنسلم قلباً وقالباً 

 وعلى األقل، ُب الصالة. ،اٞنبادئ العربية

 ،والعامػػل الثػػا٘ب دنيػػوي، ويشػػمل ٠نمػػل اٞنصػػاّب األدبيػػة واللغويػػة والتجاريػػة واالقتصػػادية بػػٌن األمػػم
 ،وىذا يعين أف كل الشعوب ُناجة إٔب التعارؼ والتعاوف فيمػا بينهػا لتنميػة مصػاٜنها وتسػويقها واسػتغالٟنا

ٝنػػًنات والثػػروات والقػػدرات اٞناديػػة واٞنعنويػػة والبشػػرية الػػيت ال فػػالبالد العربيػػة عػػآب واسػػع فيػػو مػػن األرزاؽ وا
فاللغة العربية وإتقاهنا ىنا عامل وصل مهم بٌن الشعوب العربية واٞناليوية ُب ىػذا  ،يعلمها إال هللا عز وجل

خػػر و٣نػػا سػػاعد علػػى ذلػػك أيضػػاً الطفػػرة اٞناليػػة واالقتصػػادية الػػيت هنضػػت ابالقتصػػاد اٞنػػاليزي ُب أوا ،اجملػػاؿ
الثمانينػػات وأوائػػل التسػػعينات مػػن القػػراف الفائػػت وجعلػػت مػػاليزّي بلػػداً يسػػتقطب اٝنػػربات واالسػػتثمارات 

 اٜناؿ ُب شركات التنقيب عن النفط اٞناليزية ُب السوداف وغًنىا.ىو ويبحث عنها ُب اٝنارج كما 

 مػاليزّي، وغًنىػا مػن ومع ىذا الذي سقناه من األدلة والوقائع، فمما الشك فيو أف اللغػة العربيػة ُب
فمػػع سػػقوط اٝنالفػػة اإلسػػالمية واسػػتيالء  ،بلػػداف العػػآب اإلسػػالمي، ليسػػت كمػػا ينبغػػي و٪نػػق ٟنػػا أف تكػػوف



367 

 

 

الدوؿ االستعمارية النصرانية على مقدرات الػبالد اإلسػالمية وٕنزيقهػا أشػالء شػك، أخػذت العربيػة تضػعف 
اٛنيػل الصػاعد. ومػن مظػاىر ذلػك الضػعف اسػتبداؿ وتتالشى شيئاً فشيئاً فيها، والسيما عند الشػباب أو 

اٝنػػط العػػريب، الػػذي ىػػو صػػلة الوصػػل بػػٌن األمػػة اإلسػػالمية وتراثهػػا الزاخػػر اٞنتمثػػل ابلقػػرآف الكػػرٙب والسػػنة 
ومػن لطػف هللا عػز وجػل ّنػاليزّي أف اٝنػط العػريب اٛنػاوي مػا زاؿ معمػوالً  ،اٞنطهرة، ابٝنػط الرومػا٘ب الػدخيل

 ٔب جنب مع اٝنط الروما٘ب، علماً أبف األخًن ىو األوسع انتشاراً.بو إٔب اليـو جنباً إ

كما أف ٔنلف أمة العرب خصوصاً، واٞنسلمٌن عموماً، ُب اٞنيادين الصػناعية والعلميػة واالقتصػادية 
والعسكرية والتجارية كاف لو أثراً كبًناً ُب ا٥نسار اللغػة العربيػة عمومػاً. تصػور مػا الػذي كػاف ٪نصػل لػو كػاف 

رب رواد العلػػـو والصػػناعة ويكتبػػوف أُنػػاثهم ودراسػػػاهتم بلغػػتهم ولػػيس بلغػػة النصػػارى مػػن إ٤نليػػػز وروس العػػ
وفرنسيٌن وأٞناف وطلياف وأسباف وغًنىم كثًن؟ فإذا كنا ٥نن أبناء العربية ال نُػْقِبل على لغتنػا كمػا ينبغػي لنػا، 

فعنػدما نكػوف  ،ُنػق ىػذه اللغػة الشػريفة فأٗب لاخرين ذلك؟ فعلينا أف ٥ناسب أنفسنا أوالً على مػا جنينػاه
قد أكرمنا لغتنا علمياً وصناعياً أبُناثنا ومنتوجاتنػا وأخالقنػا، فكػل شػيء بعػدىا يهػوف، إذ ستنتشػر انتشػار 

 النار ُب اٟنشيم.

وأخػػًناً ىنالػػك اٛنانػػب األخالقػػي غػػًن الالئػػق الػػذي قػػد يصػػدر )عػػن غػػًن قصػػد طبعػػاً( مػػن بعػػض 
ء مػػاليزّي سػػواء ُب بالدىػػم عػػن طريػػق السػػياحة أو العمػػل ىنػػاؾ، أو ُب بػػالدان العػػرب الػػذين يتصػػلوف أببنػػا

ولػػنعلم ىنػػا أف اٞنسػػلمٌن مػػن غػػًن العػػرب عمومػػاً، واٞنػػاليزيٌن  ،٥نػػن، بصػػفتهم وىػػم سػػياح أو ْنػػار أو طػػالب
خصوصػػاً، لػػديهم فكػػرة ورديػػة براقػػة، أو صػػورة مثاليػػة مشػػرقة عػػن اإلنسػػاف العػػريب مػػن حيػػث خلقػػو وكرمػػو 

ولذا ترى الكثًنين منهم، وخاصًة أىػل  - ملسو هيلع هللا ىلص -فهم ينظروف إلينا على أننا أبناء صحابة الرسوؿ  ،ملووتعا
وكػػأهنم مالئكػػة مػػن السػػماء  ،القػػرى واألرّيؼ، يتربكػػوف ابلسػػياح العػػرب، ويتمسػػحوف هبػػم ويقبِّلػػوف أيػػديهم

تائجهػا غػًن ١نمػودة علينػا وعلػيهم. والضػحية فػإذا مػا اىتػزت ىػذه الصػورة، كانػت ن ،عندما يروهنم أوؿ مػرة
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وىػذا مػا الحظنػاه واقعػاً فعػالً مػن خػالؿ ١ناداثتنػا الوديػة  ،ىي العربية ونفػورىم منهػا ومػن كػل مػا ىػو عػريب
 والصر٪نة مع بعضهم.

واآلف كيف ٬نكن لنا تفسًن ظاىرة استدالة اللغػة العربيػة وانتشػارىا ُب مػاليزّي مػن منظػور علػم اللغػة 
( أبف إتقػاف Brown,2000; Harmer, 1990; Nunan, 1991ي؟ يقػوؿ علمػاء اللغػة اٞنعاصػروف )التطبيقػ

وأمػػػا  ،(Integrative( واآلخػػػر غػػػائي أو انػػػدماجي )Instrumental)لغػػػة مػػػا لػػػو ىػػػدفاف: أحػػػد٨نا ذرائعػػػي 
والياابنيػػػة األوؿ فيعػػػين أف يػػػتعلم النػػػاس والطػػػالب معظػػػم اللغػػػات األخػػػرى كاإلنكليزيػػػة والفرنسػػػية واألٞنانيػػػة 

لسػػػػػبب مػػػػػا كاإلٞنػػػػػاـ بعلػػػػػم مػػػػػا واكتسػػػػػاب مهػػػػػارة معينػػػػػة أو ٓنسػػػػػٌن ظػػػػػروؼ حيػػػػػاهتم وأدائهػػػػػم ُب أعمػػػػػاٟنم 
وأمػػػا اآلخػػػر فيعػػػين أهنػػػم يقومػػػوف بػػػذلك لالنػػػدماج ابجملتمػػػع اٞنقصػػػود والتطبػػػع بعاداتػػػو وأخالقػػػو  ،ووظػػػائفهم

لوكو ووالءه ابْنػػػاه اجملتمػػػع ليصػػػبحوا، إضػػػافة ٞنػػػا سػػػبق، ّيابنيػػػٌن أو فرنسػػػيٌن كػػػأف يغػػػًن أحػػػدىم اٚنػػػو وسػػػ
 وىؤالء قلة إف وجدوا. ،أي تعلم اللغة والثقافة وطريقة العيش معاً  –اٞنقصود 

وابختصػػار، فػػإف اسػػتعماؿ وتعلػػم اللغػػة العربيػػة ُب مػػاليزّي، يصػػور لنػػا شػػطري أىػػداؼ تعلػػم اللغػػات 
بيػػػة، ّنػػػا ُب ذلػػػك العػػػرب واٞنسػػػلموف وحػػػدىم ىػػػم الػػػذين يتعلمػػػوف اللغػػػة العر  ،٠نتمعػػػٌن: الػػػذرائعي والغػػػائي

أنفسػػهم كػػذلك، لتحقيػػػق مصػػاٜنهم الدينيػػة والدنيويػػػة، اٜنضػػارية أو الثقافيػػة واٞناديػػػة، الظاىريػػة والباطنيػػػة، 
الروحية واٞنادية، أو الذرائعيػة واالندماجيػة. وكيػف ال وىػم يتأسػوف ابٞنثػل األعلػى، الصػادؽ اٞنصػدوؽ، دمحم 

 ،اء أكػػػانوا عػػػرابً أـ عجمػػػاً. ابلعربيػػػة وحػػػدىا لغػػػة القػػػرآف الكػػػرٙب يسػػػمو بنػػػو آدـسػػػو  - ملسو هيلع هللا ىلص -بػػػن عبػػػد هللا 
 يستشرفوف الربكة والر٘نة والرفعة والعزة واألمن والسالـ. ،ويرتفعوف عن واقع الطٌن إٔب أعلى وأعلى وأعلى

طبيعػة  من ىذا اٞننطلق األخًن أتٌب اللغة العربية، وال فخػر، ُب الصػدارة مػن لغػات العػآب مػن حيػث
ألهنػػػا لغػػػة العبػػػادة والعبػػػاد، لغػػػة حيػػػة غػػػًن ميتػػػة، تكفػػػل هللا ٟنػػػا ابلبقػػػاء الرتباطهػػػا الوثيػػػق  ،تعلمهػػا وتعليمهػػػا

 ،ابلقرآف الكرٙب. ىذه الرابطة الوثقى ما عرفتها لغة من لغات بين البشػر أبػداً، ال ُب القػدٙب وال ُب اٜنػديث
ليهػػػا. وعلػػػى ىػػػذا األسػػػاس لػػػو عملػػػت إحصػػػائية وسػػػتبقى إبذف هللا ىكػػػذا حػػػك يػػػرث هللا األرض ومػػػن ع
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ولكػن  ،ٞنتكلمي اللغة العربية ُب اٞناضي واٜناضػر، فلرّنػا وجػدت أهنػا أكثػر اللغػات وأكربىػا علػى اإلطػالؽ
أعػػػػٌن اٜناقػػػػدين واٜناسػػػػدين ٣نػػػػن ٪نػػػػادوف هللا ورسػػػػولو والقػػػػوى االسػػػػتعمارية الكػػػػربى ُب القػػػػرنٌن األخػػػػًنين 

فقد أثبتػت الوقػائع الػيت  ،ناس على الرغم من عدـ جدوى ما يقوموف بو٪ناولوف طمس ىذه اٜنقيقة عن ال
سػػقناىا مػػن مػػاليزّي ىػػذا الػػنهج أو قريبػػاً منػػو حيػػث رأينػػا أبـ أعيننػػا كيػػف أخػػذت اللغػػة العربيػػة تفػػوح منهػػا 

علػػى الػرغم مػػن سػػوء أحػػواؿ أىلهػػا  ،عطػور الشػػعر والنثػػر واإلبػػداع والعلػػم واإلعػالـ واٟنػػدى والسػػالـ والػػوائـ
عػػػدـ ٠نػػػػاراهتم للقػػػػوى الغالبػػػػة ُب العػػػػآب اليػػػػـو ُب فنػػػػوف العلػػػػم والصػػػػناعة. وُنسػػػػب تقػػػػديرات وإحصػػػػاءات و 

الدكتور التونسي مراد الطيب ُب كتابو القيم "اللغة العربية ُب عػآب متغػًن: مػن اليقظػة إٔب النهضػة" كمػا ورد 
الفضػػائية )الػػيت تػػدعى ابإلنرتنػػت( ملخصػػاً ُب "مفكػػرة اإلسػػالـ" ّنوقعهػػا علػػى الشػػبكة العاٞنيػػة للمعلومػػات 

ـ(، تعػػد اللغػػة العربيػػة اليػػـو اث٘ب أكػػرب لغػػة ُب العػػآب مػػن ٕٕٓٓ/ٕ/ٗ-ىػػػ ٕٕٗٔ/ٔٔ/ٕٕمػػؤخراً بتػػاريخ )
وسػتزداد مكانتهػا ىػذه  ،حيث االنتشار اٛنغراُب ُب كافػة القػارات وعػدد النػاطقٌن هبػا بعػد اللغػة االنكليزيػة

ومن انحيتنا، فػال نشػك  ،ـ، وبال منازعٕٕ٘ٓ ُب العآب حوإب سنة إذ ستكوف اللغة األؤب ،يوماً بعد يـو
فػػإذا آمنػػا أبف  ،بػػذلك أبػػداً، فمػػا داـ اٞنسػػتقبل للخػػًن والنػػور والعػػدؿ والسػػالـ واإلسػػالـ فالعربيػػة رىػػن ذلػػك

اليػو، والبشػائر مػن بػالد اٞن ،اٞنستقبل ٟنذا الدين الذي ىو واقع فعالً بال ريػب، فػإف اٞنسػتقبل للعربيػة أيضػاً 
 أقصى بالد اٞنسلمٌن، ٝنًن دليل على ما نقوؿ.

 اخلامتة والتوصيات

كػػاف ىػػذا البحػػث الػػوجيز صػػورة حيػػة عػػن واقػػع اللغػػة العربيػػة ُب مػػاليزّي، وىػػي البلػػد اٞنسػػلم العظػػيم 
وتبػػٌن لنػػا فيػػو مػػدى هنضػػة ىػػذه اللغػػة وانتشػػارىا  ،الػػذي يقػػع ُب أقصػػى أطػػراؼ العػػآب اإلسػػالمي ُب اٞنشػػرؽ

د ىػػذا الشػػعب اٞنسػػلم علػػى اٞنسػػتوّيت الشػػعبية والوعظيػػة واٜنزبيػػة والسياسػػية واإلداريػػة واإلعالميػػة بػػٌن أفػػرا
كمػػػا انقشػػػنا العوامػػػل الػػػيت سػػػاعدت فيمػػػا مضػػػى علػػػى امتػػػداد اللغػػػة العربيػػػة كاٜناجػػػة   ،واألدبيػػػة والتعليميػػػة

 العربيػػة إٔب األمػػاـ مقابػػل الروحيػػة ألبنػػاء اٞناليػػو مػػثالً ابإلضػػافة إٔب اٞننغصػػات الػػيت أعاقػػت أو أبطػػأت سػػًن
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وكػػػذلك تنبؤاتنػػػا للغػػػة العربيػػػة بتبػػػوء مركػػػز الصػػػدارة بػػػٌن لغػػػات العػػػآب ُب  ،اإلنكليزيػػػة مػػػثالً ُب العصػػػر الػػػراىن
 العقود الثالثة القادمة.

بقػػػػي أف نػػػػذكر أخػػػػًناً كيػػػػف نسػػػػتطيع االنطػػػػالؽ ابللغػػػػة العربيػػػػة إٔب التوسػػػػع واالنتشػػػػار ُب مػػػػاليزّي 
( Arabic as the First International language)ي تصػبح اللغػة العاٞنيػة األؤب ودعمهػا أكثػر وأكثػر كػ

 ُنق؟ ٬نكن أف يتأتى لنا ذلك كما يلي:

 واحػػد، رهبػػم واحػػدة، أمػػة أهنػػم علػػى اٞنسػػلمٌن بػػٌن والصػػادؽ األصػػيل اإلسػػالمي الػػوعي نشػػر -ٔ 
 ٔناطػب لغػة ٩نػادإ حيػث مػن ئيػاً تلقا اْنػاىهم سػيتحدد اٞننطلػق، ىػذا ومػن ،واحػد وديػنهم واحػدة، وقبلتهم
 هللا صػػلى - رسػػولو وسػػنة هللا كتػػاب لغػػة إٔب سػػيعود كلػػو األمػػر ومػػدار ،وْنمعهػػم توحػػدىم مشػػرتكة عاٞنيػػة
 .العربية اللغة وىي أال - وسلم عليو

 وإندونيسػػيا مػػاليزّي مثػػل اإلسػػالمية الػػبالد ابْنػػاه الصػػادقة ابلػػدعوة وربطهػػا السػػياحة تشػػجيع -ٕ 
 األرابح ٛنػين دافػع ىنػاؾ العػرب فوجػود. وحضػارهتم العرب ٥نو وأصيلة صادقة ومشاعر فعواط تكن اليت

 اإلنكليزيػة ابللغػة يفعلػوف كمػا واإلسػالـ العربيػة لػتعلم البلػد أبناء يدفع ٣نا ،والشراء البيع خالؿ من واٞننافع
 .مثالً 

 واٞناليزيػة العربيػة واٛنامعػات واٞنعاىػد اٞنػدارس بػٌن والعلميػة واٛنامعيػة اٞندرسػية الػزّيرات تبادؿ -ٖ 
 اٞنخيمػػات إبقامػػة أيضػػاً  ذلػػك تعزيػػز و٬نكػػن. البشػػر بػػٌن والتعػػاوف التعػػارؼ تعميػػق ُب كبػػًن أثػػر مػػن ٟنػػا ٞنػػا

 لغػػة مػػنهم كػػل لػػتعلم الفرصػػة ىػػذه مػػن واإلفػػادة اٞنسػػلمٌن أبنػػاء بػػٌن اٞنختلفػػة والشػػبابية الطالبيػػة الكشػػفية
 .اآلخر

 خػػالؿ مػػن العػػريب والعػػآب مػػاليزّي ُب ابٛنامعػػات والكليػػات األقسػػاـ بعػػض بػػٌن اٛنامعيػػة التوأمػػة -ٗ
 عػن مشػرتكة تعريفيػة دورات إبعطػاء القيػاـ وكػذلك ،منػو قريبػاً  أو نفسو اٞنستوى ُب اٛنامعات بٌن التحويل
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 مثيالهتػػػػا مػػػع توأميػػػة بػػػروابط اٞناليزيػػػة الػػػػوالّيت أو والقػػػرى اٞنػػػدف بعػػػض ربػػػط أيضػػػػاً  ذلػػػك ومػػػن ،بلػػػد كػػػل
 .االختيار ُب الرتاثية والعراقة األصالة ذلك ُب يراعى أف على العربيات

 اللغػػػة كراسػػػي أو أقسػػػاـ بتبػػػين والرٚنيػػػة اٞنسػػػتقلة العربيػػػة واٞننظمػػػات واٟنيئػػػات اٜنكومػػػات قيػػػاـ -٘
 تػدريس أيضػاً  ذلػك ومن. وأمريكا أورواب ُب عادة ٪نصل كما البلد، ذلك ُب اإلسالمية والدراسات العربية
 .اجملاؿ ىذا ُب فقًنة ىي اليت الكربى العربية جامعاتنا ُب اٞناليوي واألدب اللغة

 نحاٞنػ تقػدٙب خػالؿ مػن بعمػق العربيػة اللغػة تعلػم علػى اٞناليو أبناء من اٞنسلمٌن الطلبة تشجيع -ٙ
 ىػػذا ُب وأمريكػػا أورواب ُب الغربيػػة اٞنؤسسػػات تفعلػػو مػػا غػػرار علػػى أسػػرىم مػػع وٞنعيشػػتهم لدراسػػتهم كافيػػةال
 .اؿاجمل

 الطلبػػة سيسػػاعد ٣نػػا العربيػػة اللغػػة تعلػػم ُب الطلبػػة مػػن يتفػػوؽ ٞنػػن والعمػػرة اٜنػػج بػػرامج تقػػدٙب -ٚ 
 .كثب عن اإلسالمي العآب حاؿ على خالٟنا من والتعرؼ ،الفريضة ىذه أداء على يقدروف ال الذين

 العربيػة اللغػة وجعػل ،اإلسػالمية البلػداف بػٌن االسػتثمار وتػًنة ورفع االقتصادي التعاوف تكثيف -ٛ
 .وصياغتها اٞنعامالت ىذه لتنفيذ األؤب العاٞنية اللغة

 الشػػػػعوب بػػػػٌن فيمػػػػا عاٞنيػػػػاً  اسػػػػتخدامها حيػػػػث مػػػػن اإلنكليزيػػػػة ابللغػػػػة العربيػػػػة اللغػػػػة مسػػػػاواة -ٜ
 .اٞننظور اٞندى ُب األخًنة عن واالستعاضة ،أؤب كخطوة اإلسالمية

 العربيػػة الػػبالد ُب التعليميػػة اٞنراحػػل كافػػة ُب والوحيػػدة األؤب التػػدريس لغػػة العربيػػة اللغػػة أنػاذ -ٓٔ
 يكػػػػوف أال علػػػػى اسػػػػتثناءات أيػػػػة دوف مػػػػن التخصصػػػػات كػػػػل وُب ،اٛنامعػػػػات إٔب اٜنضػػػػانة دور مػػػػن األـ

 بتعزيزىػػا إال يتػأتى ال اٝنػارج ُب العربيػة اللغػة تعزيػز ألف إال ذلػػك ومػا ،أيضػاً  هبػا إال العلمػي والنشػر البحػث
 .أوالً  وبلداننا طانناأو  ُب الداخل، من
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وُب اٝنتػػػػاـ ال بػػػػد مػػػػن اإلشػػػػارة علػػػػى البػػػػاحثٌن الطمػػػػوحٌن الغيػػػػورين عشػػػػاؽ اللغػػػػة العربيػػػػة ودعػػػػاة 
اإلسػػالـ، مػػن تتبػػع خطػػى ىػػذه الدراسػػة الػػوجيزة واستقصػػاء كثػػًن مػػن األمػػور الػػيت ًب طرحهػػا فيهػػا سػػواء ُب 

ف ونيجػػػػًنّي والنيجػػػػر وإندونيسػػػػيا. فيمػػػػا مػػػػاليزّي أو مػػػػا شػػػػاهبها مػػػػن البلػػػػداف اإلسػػػػالمية األخػػػػرى كالباكسػػػػتا
تتبػع كػل  منهػا ُب طػرؽ شػك، أو أف  عرضناه ىهنا ليس سوى اٝنيط الذي تنتظم فيو اٝنرزات، الػيت ٬نكػن

 رأس اٛنبل، الذي ٬نكن الصعود إليو من زواّي عدة.

أشػػكر كػػل مػػن سػػاعد٘ب ُب توثيػػق بعػػض اٞنعلومػػات الػػواردة ُب ىػػذه الورقػػة،  :كلمــة شــكر وتقــدير
 والسيما األخ الفاضل األستاذ رسالف بن عثماف، مدرس اللغة العربية ُب اٞندارس الثانوية اٞناليزية الرٚنية.

 ادلراجع

: مصػػػر. العربيػػػة وأسػػػرار اللغػػػة فقػػػو. ـٖٜٛٔ. دمحم بػػػن اٞنلػػػك عبػػػد منصػػػور أبػػػو اإلمػػػاـ الثعػػػاليب، -
 .الكربى التجارية اٞنكتبة

 إيػو: ٞنبػور كػواال ،ٕط. لألجانػب العربية اللغة يستدر  طرؽ ُب. ـٕٔٓٓ. علي جاسم جاسم، -
 .نوردين إيس

 اجتمػػاعي صػوٌب لغػوي ُنػػث: االجتمػاعي اللغػة علػم ُب دراسػػة. ـٖٜٜٔ. علػي زيػداف جاسػم، -
 .انتارا بوستاؾ: ٞنبور كواال. الشامية اللهجات ُب

(. انشػػر بػػال. )النهضػػة إٔب اليقظػػة مػػن: متغػػًن عػػآب ُب العربيػػة اللغػػة(. اتريػػخ بػػال. )مػػراد الطيػػب، -
 ىػػػٕٕٗٔ/ٔٔ/ٕٕ( عامػػاً  ٕ٘ بعػػد األؤب عاٞنيػػاً، الثانيػػة العربيػػة اللغػػة) بعنػػواف اإلسػػالـ مفكػػرة ُب ملخػػص

 .ـٕٕٓٓ/ٕ/ٗ



373 

 

 

 الطػػػػالب حيػػػػاة ُب سػػػػوداء صػػػػفحات أو وذكػػػػرّيت خػػػػواطر. ـٜٜٚٔ. دمحم اٚناعيػػػػل عػػػػارفٌن، -
 .اٞناليزية الوطنية ابٛنامعة ة،العربي الدراسات قسم(: ماليزّي) سالنغور ابنغي،. الدينيٌن

 كليػػػػة ٠نلػػػػة. آسػػػػيا شػػػػرؽ جنػػػػوب ُب اإلسػػػػالمية الػػػػدعوة اتريػػػػخ. ـٜٛٛٔ. حسػػػػٌن واف عزمػػػػي، -
 .ٖٔٓ-ٕٗٚ: ٘ الدعوة،

 ٠نلػػػػػة. آسػػػػػيا شػػػػػرؽ جنػػػػػوب ُب الػػػػػدعوة نشػػػػػر  ُب العػػػػػرب دور. ـٜٜٓٔ. حسػػػػػٌن واف عزمػػػػػي، -
 .ٕٜ-٘ٚ(: ٔ) ٔ, واإلسالمية العربية الدراسات

 القػػػراءة كتػػػاب. )ماليػػػو دسػػػكولو سػػػاتو درجػػػة ابكػػػي َنػػػأف كتػػػاب. ـٜٓٙٔ. صػػػاّب دمحم دمحم، -
 .ماليزّي: الرتبية وزارة(. اٞناليوية االبتدائية اٞندارس ُب االبتدائي األوؿ للصف

- Beg, M.A.J. 1983. Arabic Loan Words in Malay. Kuala Lumpur: University of 

Malaya. 

- Brown, H. D. 2000. Principles of Language Learning and  Teaching. 4th edn. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice hall, Inc. 

- Haja, M. 1991. An Error Analysis in Written English of Malay Students. Ph.D. 

Thesis: University of Cardiff. 

- Harmer, J. 1990. ThePractice of English language Teaching. London: 

Longman. 

- Hasan, Dr kamal. 1991. Malaysian Peoples and Cultures. Unpublished 

Orientation Lecture held on October 12 at International Islamic university 

Malaysia, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. 

- Jassem, J. A. 2000. Study on Second Language Learners of Arabic: An Error 

Analysis Approach. Kuala Lumpur: A.S.Noordeen. 

- Jassem, Z. A. 1993. On Malaysian English: Its Implications as a 

Second/Foreign Language. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. 
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Perspectives. Kuala Lumpur: Pustaka Anatara. 

- Nunan. D. 1991. Language Teaching Methodology. London: Longman. 

- Omar, Asmah Haji. 1983. The Malay Peoples of Malaysia and their 

Languages. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رس اتوىةه

 ادلقدمة
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 الفصل األول

 علم اللغة النفسي عند قدامى اللغويٌن العرب 

 ٕنهيد

 اٞنقدمة

 تعريف علم اللغة النفسي

 موضوع علم اللغة النفسي

 أىداؼ علم اللغة النفسي و٠ناالتو

 أواًل: الفكر واللغة

 اثنياً: اللغة توقيف أـ اصطالح

: اكتساب اللغة ًً  اثلثًا

 بينة السطحيةالبنية العميقة وال

 رابعاً: لغة اٜنيواانت وطرؽ تعلمها

 تعليمو منطق الطًن

 معرفة لغة النمل

 لغة النحل
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 خامساً: لغة اإلشارات والرموز

 إشارة اٞنعاقٌن

 إشارة األصحاء

 اإلشارة العضوية

 اإلشارة األدبية

 سادساً: أمراض الكالـ

 األمراض اللغوية

 أسباب العيوب الكالمية

 ة النفسػيةاألسػباب اللغػوي

 ِعيُّ واَٜنَصرلا

 اللُّثػغػة

 أسػػباب اجتػماعػية

 لصَّْمُت والَوْحَدة )الُعْزَلة(ا

 أسػػباب عضػػويػة

 سػػقوط األسػػناف:

 عالج العيوب النطقية:
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ج اٜنروؼ على الصحة قدر ااولة اٛنادة، والتدريب اٞنستمر، والتمرين، واٞنمارسة، إلخرا 
 اٞنستطاع

 فسقوط ٗنيع األسنا

 اٝنإنة

 اٞنصادر واٞنراجع

 ثاينالفصل ال

 شومسكي تُب نظرية  أتثًن اٝنليل بن أ٘ند الفراىيدي واٛنرجا٘ب

 ملخص البحث

 ٕنهيد

 آراء اٞنعارضٌن لفكرة أتثر تشومسكي ابلنحو العريب

 آراء اٞنؤيدين لفكرة أتثر تشومسكي ابلنحو العريب

 مناقشة الرأي اٞنعارض

 ر تشومسكي ابلنحو العريبالدالئل اليت تدؿ على أتث

 ُب ٥نو تشومسكياللغة العربية وأتثًنىا 

 نظرية النظم عند اٛنرجا٘ب 
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 اٝنإنة

 اٞنصادر واٞنراجع

 ثالثالفصل ال

تشومسػػػكي ٠نػػػدد  :نظريػػػة التقػػػدير عنػػػد النحػػػاة العػػػرب واٞنسػػػلمٌن وأثرىػػػا ُب ٥نػػػاة الغػػػرب اٞنعاصػػػرين
 النحو العريب

 اٞنلخص

 اٞنقدمة

 العريب التقدير ُب النحو

 معىن التقدير لغًة واصطالحاً 

 أنواع التقدير اللغوية

 اإلضمار

 تقدير اٛنمل وأشباىها

 تقدير الفعل

 تقدير االسم 

 التأويل وإعادة الصياغة:

 ٥ناة التقدير: أعالمو وطالبو
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 التقدير ُب النحو الغريب: نظرية النحو التوليدي والتحويلي 

 ىو النحو التوليدي؟ما 

 ٝنإنةا

 ادر واٞنراجعاٞنص

 الفصل الرابع

)التفسػػػًن السػػػلوكي لعمليػػػيت  لػػػتعلم وتعلػػػيم اللغػػػات األؤب والثانيػػػة اٞنبػػػادئ اللغويػػػة والنفسػػػية والرتبويػػػة
 التعلم والتعليم وتطبيقاتو الرتبوية(

 ٕنهيد

 قدمة حوؿ نشأة اٞندرسة السلوكية ودورىا ُب تفسًن عملييت التعلم والتعليمم

 مالتفسًن السلوكي للتعل

 دور النظرية السلوكية ُب صياغة مبادئ التعلم 

 أىم قوانٌن ثورندايك االرتباطية

 نظرّيت اٞنؤثر واالستجابة

 النظرّيت الوظيفية اإلجرائية

 النظرية اإلجرائية لػِ "سكنر" 

 "ىل" :نظرية اٜنافز لػِ 
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 مفاىيم "ىل" اٞنفسرة للتعلم

 "العادة" 

 "اٜنافز"

 النظرّيت االرتباطية

 السلوكي للتعلم اللفظي التفسًن

 التوافق بٌن السلوكية والبنيوية ونشوء علم اللغة النفسي

 التفسًن السلوكي لتعلم اللغات

 التفسًن السلوكي الكتساب اللغة األؤب

 نقد التفسًن السلوكي الكتساب اللغة

 اٞنفهـو السلوكي لتعليم وتعلم اللغة األجنبية

 األجنبيةأىم اٞنبادئ السلوكية لتعليم اللغات 

 الدور التطبيقي ٞنبادئ التعليم والتعلم السلوكية ُب برامج تعليم اللغة األجنبية 

 بناء مناىج وطرؽ تدريس اللغة األجنبية

 نهج تعليم اللغة األجنبية، وفق اٞنبادئ السلوكيةمأسس 

 مكوانت منهج تعليم اللغة األجنبية وفق اٞنبادئ السلوكية

 األىداؼ العامة
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 راتأىداؼ اٞنها

 األىداؼ السلوكية:

 طرائق تدريس اللغات األجنبية:

 طرائق تدريس اٞنهارات اللغوية

 النظرية

 اٞندخل

 الطريقة

 اإلجراءات

 ٧ناذج اإلجراءات ُب طرائق التدريس

 الطريقة السمعية الشفوية

 أىداؼ الطريقة السمعية الشفوية:

 للغات األجنبيةالدور التطبيقي للطريقة السمعية الشفوية ُب تعليم وتعلم ا

 الدور السلوكي ُب مفهـو الكتاب اٞندرسي

 مفهـو الكتاب اٞندرسي لتعليم اللغة األجنبية ومصاحباتو:

 كتاب الطالب

 مرشد اٞنعلم
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 كراسة التدريبات

 الوسائل السمعية والبصرية

 اٞنعجم

 الدور السلوكي ُب التدريبات واالختبارات اٞنوضوعية

 تدريبات التكرار

 تبداؿتدريبات االس

 تدريبات التحويل

 التدريبات اآللية )النمطية(

 التدريبات االتصالية:

 التدريب اٞنعنوي

 اٞندرسة السلوكية ودورىا التطبيقي ُب تعليم وتعلم اللغة العربية لغًة أجنبية

أىم االستدراكات على مبادئ وأسس اٞندرستٌن السلوكية والبنائيػة حػوؿ تعلػيم وتعلػم اللغػات 
 األجنبية

 )اٞنعرفية( حوؿ اللغة )قرينة السلوكية( والتحويلية االتفاؽ واالختالؼ بٌن البنائية أوجو

 أ٧ناط اٞنقارنة والتقابل

 فرضية الفرتة اٜنرجة 
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 اٞنقارنة ابالعتبارات العصبية

 اٞنصادر واٞنراجع

 امسالفصل اخل

 ما بٌن اٞنعاصرة واٝنصوصية أسس ومبادئ تعليم اللغة العربية

 ٕنهيد

 للغة العربيةخصوصية ا

 األصوات

 اٞنفردات

ي  التلفُّظ والتهجِّ

 الصرؼ

 النَّحو

 اٝنط العريب

 اٝنصائص الصوتية

 االشتقاؽ

 خصائص الكلمة العربية )الشكل واٟنيئة أو البناء والصيغة أو الوزف( 
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 التعريب

 خصائص معا٘ب األلفاظ العربية

 تعليم اللغة العربية قد٬ناً 

 الرتاث اإلسالمي طرائق تعليم اللغة العربية ُب

 وظائف اللغة

 األسلوبية والتفكًن

 الكفاية النحوية 

 القاموس اٝناص -اصوؿ اللغوي الفردي 

 النمو اللغوي والكفاية اللغوية

 معدؿ الفروؽ الفردية اللغوية

 مابٌن اللغة اٞننطوقة واللغة اٞنكتوبة :مهارات اإلنتاج

 الكفاية الثقافية

 اللغة التثاقف والتواصل مع ٠نتمع

 التعلم مابٌن سيطرة اٞنعلم ود٬نقراطية التعليم

 الفروؽ الفردية والتعلم التعاو٘ب

 التعلم الذاٌب 
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 التوصيات

 اٞنصادر واٞنراجع

 سادسالفصل ال

 ٧نوذج تطبيقي ُب تدريس مهارات اللغة العربية بوصفها لغًة اثنية وفق النظرية التكاملية

 ٕنهيد

 أىداؼ الدراسة

 التطبيقاتأسس ومبادئ ىذه 

 مهارة االستماع

 مهارة الكتابة

 مهارة القراءة

 مهارة الكالـ

 يةالكفاية النحو 

 الكفاية االتصالية

 االشتقاؽ

 اقف االتصاليةاٞنو 
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 التقوٙب

 مهارة الكتابة

 راجعاٞنصادر و اٞن

 ابعسالفصل ال

 ٧نوذجاً  اللغة العربية: صعوابت تعلم اللغات بٌن تعلم اللغة األجنبية وتعلم اللغة الثانية

 ٕنهيد

 تعريف صعوابت التعلم

  مصطلح صعوابت التعلم

 دور البيئة واللغة األـ ُب تشكيل الشخصية وأ٧ناط التفكًن

 التفسًن النظري لصعوابت التعلم الناشئة عن أتثًنات اللغة األـ

 اٞنفهـو واٞنصطلح :التقابل اللغوي واالختبارات

 للغة الثانيةأثر اٞنكوف النفسي ُب تشكيل صعوابت تعلم ا

 ٜناجةا

 اٜنافز 

 الدافعية
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 اإل٤ناز 

   القدرة

 النفعية الدافعية الغرضية /

 الدافعية التكاملية

 ٨نية اٛنانب النفسي ُب عملية تعلم وتعليم اللغة اٟندؼ أ

 العالقة بٌن أ٧ناط النمو، وبٌن القدرة على تعلم اللغة األجنبية: 

 للغوي: مهارات اللغة، ومطابقتها ّنراحل السلوؾ ا

 مبادئ التعلم

 صعوابت التعلم النمائية

 صعوابت التعلم اٞنتعلقة بعوامل النمو 

 أ٧ناط اٞنقارنة والتقابل 

 فرضية الفرتة اٜنرجة 

 اٞنقارنة ابالعتبارات العصبية

 صعوابت تعلم اللغة العربية اٞنتعلقة بطرؽ التدريس

 الصعوابت اٞنتعلقة بطبيعة اللغة العربية

 التوصيات
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 ادر واٞنراجعاٞنص

 الفصل الثامن

 دور اللغة العربية إسالمياً وعاٞنياً: التجربة اٞناليزية

 ٕنهيد

 تعريف عاـ ّناليزّي

 الوضع اللغوي ُب ماليزّي

 منهج البحث

 ٗنع اٞنادة العلمية

 ٓنليل اٞنادة التعليمية

 نتائج البحث

 على اٞنستوى الشعيب

 ميعلى مستوى الوعظ، واإلنشاد، واإلرشاد اإلسال

 على اٞنستوى اإلداري

 على اٞنستوى السياسي

 على مستوى اٟنيئات واٞننظمات واألحزاب
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 على اٞنستوى اإلعالمي

 على اٞنستوى األديب

 على اٞنستوى التعليمي

 اٞنناقشة

 اٝنإنة والتوصيات

 اٞنراجع
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 الدمتىر  جاسن علي جاسن

      
يف سنيل / القنيطرة،   م،5691ولد عام  -

 .اسىري

اجلاهعت اإلسالهيت باملدينت يف   أستاذ هشارك  -

 املنىرة. 

 0الشهاداث العلويت       

م، 5666 ،دمتىراه يف علن اللغت التطبيقي -

 مليت الرتبيت، اجلاهعت الىطنيت املاليسيت مباليسيا.

هاجستري يف تعلين اللغت العربيت لغت ثاًيت.  -

 م، اجلاهعت اإلسالهيت العامليت مباليسيا.5661

إجازة يف اآلداب، قسن اللغت العربيت وآداهبا.  -

 م، جاهعت دهشق، سىريا.5611

 املنشىراث العلويت0           

لو العديد هي البحىث واملقاالث العلويت احملنوت  -

 واملنشىرة يف اجملالث العربيت والعامليت.

شارك يف العديد هي املؤمتراث  والندواث  -

 العلويت وورش العول.

 

املنعن  الدمتىر عبد

 حسي امللل عثواى

 

 

 

 م، يف اخلرطىم، السىداى.5619ولد عام   -

اجلاهعت اإلسالهيت باملدينت يف  ستاذ هشارك أ  -

 .املنىرة

 العلويت0 شهاداثال           

م، 6009تطبيقي، اللغت الدمتىراه يف علن  -

 ، السىداى.جاهعت إفريقيا العامليت

لناطقني تعلين اللغت العربيت لغري ا يف  هاجستري -

هبا، هعهد اخلرطىم الدويل للغت العربيت، 

 .، السىداىم5666

ليساًس آداب، قسن اللغت العربيت وآداهبا،  -

 . ، جاهعت اخلرطىم، السىداىم5611

 املنشىراث العلويت0            

لو العديد هي البحىث واملقاالث العلويت احملنوت  -

 واملنشىرة يف اجملالث العربيت والعامليت.

يف العديد هي املؤمتراث والندواث العلويت  شارك -

 وورش العول.
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