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الرئيس الشرفي للمجلت
أ.د .كمــبل بدراي
رئيس جبمعت محمد بوضيبف
مدير المجلت  /مسؤول الىشر
د ،عمبر به لقريشي
رئيس التحرير
د .صبلح غيلوس
هيئت التحرير
أ.د .محمد به صبلح

د .أسيب بغدادي

د ،سليمبن بوراس

د .العربي عبد القبدر

د .أميرة سوامس

د .وبصر محمد الحسىي
د .وبصر بركت

ذروطػاضظذر
اجملمج العمهٌج العهجث يف اللشبهٌبح وحتمٌط اخلطبة ،جممج عمهٌج حمكهج نختظظج
يف اللشبهٌبح وحتمٌط اخلطبة ،لهب كخوػ حمجدث للىضخ يتبيق اجملالح العهمٌج الجولٌج
والغطىٌج ،جيً عىل التبـذني الخاغتني يف هضخ حبغؾهظ االلخدان ؼهب وهً:
 ألبلج الهبدث الهلجنج للىضخ ،ؼبللغج العخؼٌج أو الفخهشٌج ،أو اإلجنمٌدوج ،وجيً أو وكغواحبلث ألٌال غٌخ نشخط نع حبث نىضغر يف أي جممج .
وخخاوح جحظ احبلث ؼني( )01و( )01لفحج ؼهب يف ذلض الهخاؿع والهالـص .وال ولتط

-

أيذخ نع ذلض.
وكخً احبلث ؼتخهبجم( (WORDخبط  ، sakkal Majallaجحظ ( )01للهنت و()00

-

للهغانر ،يط العتبراح أو األقهبء الغاردث ؼبلالؽٌىٌج يف احبلث ؽكخً خبط Times New
Romanجحظ .01
-

ؽخد الهخاؿع والهغانر يف آفخ لفحج نع احبلث.

-

ؽلجوظ هز الهلبى عع طخوص التخوج اإللكخخوين.

-

الهغانر واحلغايش ؽكغو يف آفخ الهلبى.

-

الخلٌج ؼهىهجٌج احبلث العمهً وإرفبق الهلبى ؼبلتٌتمغغخافٌب وكبػهج الهخاؿع نخؽتج

أدبجوب.
-

ؽعخع احبلغد الغاردث عىل اخلتخث العمهٌج.

-

الهلبالح اليت ؽىضخ ؽعتخ عع آراء ألحبؼهب ،وال ؽعتخ ؼبلغخورث عع رأي اجملمج.

-

للهجمج ـص رفس هضخ الهلبى ،أو طمً ؽعجومه ؼىبء عىل ؽلبروخ احملكهني.

-

ال ؽخد الهلبالح إلى ألحبؼهب قغاء هضخح أن لظ ؽىضخ .
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د،كغوجر كىبو

ؿبنعج ؼبؽىج
ؿبنعج الهشٌمج
ؿبنعج ؼشكخ
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ؿبنعج الهشٌمج

د .ركٌج فمكبوي ن،ع،
د .عتج الخكٌج هغر
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كشىطٌىج
ؿبنعج الهشٌمج
ؿبنعج الهشٌمج
ؿبنعج الهشٌمج
ؿبنعج الهشٌمج
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ؿبنعج الهشٌمج

د،لٌىجث ؼع ع الغهبة ؿبنعج الهشٌمج د ،عالوث يغقج

ؿبنعج نٌمج

د.قعبد طبلً
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د ،كفً نخاد

ؿبنعج الهشٌمج د ،خلغخ دومهً

ؿبنعج الهشٌمج

ؿبنعج الهشٌمج د ،أـهج ؼدوغ

ؿبنعج ؼبؽىج1

د .أنني ؼغمٌبف

ؿبنعج الهشٌمج د ،دمحم قعجوو

ؿبنعج الهشٌمج

د .عمً ؼعجاص
د.ـكٌظ قمٌهبين

ؿبنعج الهشٌمج د ،رمغاو كٌهبو

ؿبنعج الضمش

د .هعهبو قمطبين

ؿبنعج الهشٌمج د،عدالجوع عهبري

ؿبنعج الهشٌمج

ؿبنعج الهشٌمج د ،ؼبوج يبهٌج

ؿبنعج اجلمفج

د .ع الظهج لهٌر
د.رـهغو ؼغزوج
عذهبو نلٌخص

ؿبنعج الهشٌمج د ،د،الخؼٌع ؼغؿالى
ؿبنعج الهشٌمج

ؿبنعج الهشٌمج

عىغاو الهجافمج – اقظ الهخجفط -اجلبنعج
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مسب اهلل الخـهبو الخـٌظ
الظالث والشالن عىل أكخف الهخقمني وعىل آله ولحته أؿهعني ،وؼعج:
ؽخضخف جممخىب أو ؽىضخ عجدا ً فبلب ً ؼبحبلغد الهضبريج يف الهمخلى
الغطين األوى الهغقغن :ؼبللشبهٌبح الخطتٌلٌج وؽعمٌهٌج اللغج يف الهجرقج
واجلبنعج ،الحي علج يف رـبة– يمٌج اٍداة واللغبح -ؿبنعج دمحم ؼغمٌبف ،
وغن ،0108 -10- 00 :ؼهضبريج خنتج نخهٌدث نع التبـذني الهىخهني إلى أيذخ
نع عضخوع ؿبنعج ؿداػخوج.
وؼعج عخع يط الهجافالح عىل هٌئيت اجملمج ،لبدكت عىل ؽشعج
وعضخوع نجافمج لبحلج للىضخ يف عجد فبط ؼبجملمج.
ويف األفٌخ ؽغد هٌئج حتخوخ جممج العمهٌج الجولٌج العهجث نع كخاػهب
األفبمط أو وخفبعمغا نعهب نع فالى نغكعهب عىل كتكج اإلهخخهت ،وؼخوجهب
اإللكخخوين ،ؼإؼجاء نالـظبؽهظ وؽلجوظ نلخخـبؽهظ ،لخطغوخ اجملمج واالرؽلبء
ؼهب.
رػٌذ احتلخوخ
الجيخغر :لبحل غٌمغس
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مقررات الدرس النحوي ػي الجامعة
الجزائرية
 دراسة تقويمية -أ.د .سليمان بن علي
جامعة األغواط
اإلالخف:
جىولو غملُت جهىٍم اإلاهسزاث اإلادزطُت مً
غدة مىاحي ،لخـب أخحرا في مداولت الىنىف غلى
حملت مً ؤلاًجابُاث والظلبُاث .وهدً هخىخى في
هره الىزنت البدشُت الىظس في مدي اطدشماز ًل ما
هى مكُد لجػل الػملُت الخػلُمُت مكُدة للمخػلم،
وذلَ باالخخٍام ئلى الىظسٍاث الىظُكُت الحدًشت
التي جدبنى الىظُكت الخبلُؿُت الخىاؿلُت أطاطا
لبىاء أي مهسز حػلُمي ،وهى ما هجده موبها  -وغلى
هوام واطؼ  -في ؤلاؿالخاث الىهىُت الجصاةسٍت في
مخخلل اإلاىاهج الخػلُمُت في ًل اإلاساخل الخػلُمُت
(اإلادزطت والجامػت ).
وطجريص اهخمامىا غلى الجىاهب الخوبُهُت
التي اغخمدتها مهسزاث جدزَع الىدى الػسبي لولبت
الجامػت ،نـد الىظس في مدي وظُكُتها ومهبىلُتها
في الػملُت الخػلُمُت.
هف اإلاداخلت :
الخهىٍم غملُت مىظمت لجمؼ البُاهاث
وجدلُلها وجددًد دزحت جدهُو ألاهداف الخػلُمُت،
واجخاذ الهسازاث بؼأنها إلاػالجت حىاهب اللػل.
وٍمًٌ الهىُ  -مً حاهب آخس -أهه غملُت حمؼ
البُاهاث والتزوٍد بها لخمٌحن ؿاوعي الهساز مً
جىظُكها ،وذلَ غً هسٍو غدة خوىاث ،منها(:)1
 جددًد اإلاػاًحر للحٌم غلى هىغُت بسامج ما؛ حمؼ البُاهاث ذاث الػالنت؛ جوبُو اإلاػاًحر.ولػل أولى اإلاالخظاث التي خسحىا بها بػد
الدزاطت ألاولُت للبرامج اإلاهسزة في الىدى الػسبي
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إلاسخلت الخػلُم الجامعي  -مً خالُ ما طوسجه لجىت
وكؼ البر امج ألاطاطُت أو مً خالُ الاهالع غلى
بػم اإلاداكساث في هرا اإلاجاُ  -هي اجباع اإلاىهج
الؼٌلي الهدًم الري ًهىم غلى هظسٍت الػامل
الىدىٍت ،وذلَ في الخهظُم (الجمل وؾحرها)،
والخبىٍب ،والخدلُل (ؤلاغساب) ،وهرا اإلاىهج لم ٌػد
ؿالحا الُىم لخىؿُل نىاغد اللؿت الػسبُت
وئيظابها للىاػئت بظبب هابػه الؼٌلي الري ؾالبا
ما ًىاهم اإلاػنى وال ًإدي ئلى الكهم الصحُذ للؿت
وأداء وظُكتها ؤلابالؾُت ،وذلَ إلاا قُه مً ئطساف
في جدٌُم الـىػت الهاةمت غلى قٌسة الػمل أو
الخأزحر الؼٌلي ؤلاغسابي للٍلماث بػلها في بػم
وئهداز اإلاػنى في ؾالب ألامس؛ وهرا ٌػايع بىكىح
اإلاىهج الىظُكي للىدى الحهُهي الري ًان ًإمً به
بػم الهدماء مً هداة الػسبُت والهاةم غلى اإلاػنى
وًل ما ًٌخىل الحدر اللؿىي مً مىاطباث الهىُ
ومهخلُاجه .
وند أزس هرا اإلاىحى الػام الري أخر به
واكػى اإلاهسزاث الدزاطُت في الجامػت الجصاةسٍت في
ؿُاؾت أؾلب اإلاظاةل والهلاًا اإلاىهجُت الخابػت
له ،وهى مما ّ
مع بدوزه الٌشحر مً مىاده ،التي هريس
منها :
ـ الهىُ مشال ئن الكاغل ئذا جهدم ال ٌػمل قُه
قػله ،ومً زم ال ًٌىن قاغال بل ًـبذ مبخدأ
والكػل بػده ًٌىن قاغله كمحرا مظخترا ،والجملت
الكػلُت هره جٌىن في مدل زقؼ خبر ،في خحن أن
الكاغل في هره الحالت  -يما ًبحن الىانؼ اللؿىي
الهاةم غلى مالخظت اإلاػنى  -ند جهدم لحزداد بسوشا
وغىاًت واهخماما يما ًهىُ طِبىٍه والبالؾُىن مً
بػده ،ال أن ًٌىن مظخترا في قػله اإلاخأخس ،قمً
الؼوى والخوأ البحن الهىُ مشال ئن الكاغل في
هدى آلاًت ( هللا ًديي ألاهكع بػد مىتها ) مظختر،
قالكاغل للكػل ( ًديي) هى ( هللا ) ،وند جهدم في
آلاًت لٍي ًٌىن بازشا واضحا ال حداُ قُه ،قهى
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الكاغل جسيُبُا ووظُكُا (بالؾُا أو ئبالؾُا ،يما هى
يرلَ داللُا ) ،قاجباع هره الهاغدة الؼٍلُت التي
تهدز اإلاػنى  -ألنها ؾوذ غلى اإلاػنى الىظُكي لخهدًم
الكاغل بالهىُ ئهه مظختر بػد جهدمه  -أدي ئلى بسوش
جهظُم ػٌلي للجملت الػسبُت ال ًخدم اإلاػنى بل
ًىاهله في يشحر مً ألاخُان ،وهى الخهظُم الشىاتي
الؼهحر :
ـ الجملت الكػلُت ( ما بدأث بكػل )
ـ الجملت الاطمُت ( ما بدأث باطم )
وهرا جهظُم ػٌلي ال ًترى قسؿت إلبساش
اإلاػنى يما طىبُىه قُما بػد غىد الخدلُل الىهدي
لهرا الخهظُم .
ـ وًان مً آلازاز البازشة الجباع اإلاىهج الىدىي الهدًم
الايخكاء بانخكاء الخهظُم الصمني للكػل بدظب
اؿوالخاث لِظذ ًلها شمىُتً ،الهىُ ئن ( الٍلمت
ئذا دلذ غلى خدر وشمً مػحن حظمى قػال ماكُا
أو ملازغا أو قػل أمس ) قـ(اإلااض ي) مـولح ذو
داللت شمىُت ،ولًٌ (اإلالازع) و(ألامس) لِظا يرلَ
بخاجا ،قاألوُ حظمُت ػٍلُت مدلت والشاوي حظمُت
خدزُت ،يما طىكـل الهىُ قُه الخها .
ـ في دزض اإلاجسد واإلاصٍد في الـسف في ًىحد خلى
واضح بحن مكهىمي الـُؿت والىشن ،وٍظهس ذلَ
غىد الحدًث غً ألاقػاُ اإلاػخلت ،خُث ال ًظهس أزس
للخؿُحراث الـىجُت قيها غلى الىشن ،مً ئغالُ
وئبداُ ونلب وخرف ،واإلاػسوف أن الىشن ًداًي
اإلاىشون في ًل ألاخىاُ ،أما الـُؿت قلها ػأن آخس
يما طىىضحه .
ـ ذيس ؤلاغساب الخهدًسي واإلادلي في الخدلُل
والخمشُل ،وهى مما ال قاةدة مىه  -ؾالبا  -وظُكُا أو
داللُا في الخػلُم الىظُكي ،بل ئن قُه ئزهانا
للرهً بدون هاةل .
ـ الخهظُم الؼٌلي لألدواث أو خسوف اإلاػاوي ،يجمؼ
أدواث هـب اإلالازع في باب واخد دون حامؼ داللي
وظُكي بُنها وهى ألاهم يما في حمُؼ اللؿاث ،ئذ هى
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الري ًبحن هسٍهت الاطخػماُ ،وهرا الخبىٍب
الؼٌلي لألدواث غام في اإلاىهج وٍيسحب غلى حمُؼ
ألادواث الىدىٍت ،وهرا غحن اإلاىهج الؼٌلي الهدًم.
ـ الخهظُم الؼٌلي لألبىاب الىدىٍتً ،الحدًث غً
باب الاطم اإلاجسوز ،واإلاهـىد به باب اإلالاف ئلُه
وخسف ؤلاكاقت ومدخىله ،وًالحدًث غً باب
الىىاسخ مشل (ًان) وأخىاتها ،والىىاسخ مـولح
ػٌلي ؿسف ،ألن اليسخ لِع وظُكت هدىٍت غلى
ؤلاهالم ،بل هى طمت ػٍلُت انخلاةُت انخلاها
الظماع وخظب ،وٍمًٌ ئدزاحه كمً نُد طالمت
البىاء في الػسبُت ،وًالحدًث غً باب الخىابؼ الري
ًجمؼ بحن أبىاب هدىٍت ال حامؼ وظُكُا بُنها ئال
الخبػُت ؤلاغسابُت بحن الباب الخابؼ والباب اإلاخبىع
الري نبله ،وهى ًجمؼ بحن الىػذ واإلاىػىث
واإلاػوىف واإلاػوىف غلُه والبدُ واإلابدُ مىه
والخىيُد اإلاػىىي وما نبله ،في خحن هجد أن لٍل
واخد مً هره ألابىاب وظُكت خاؿت به الطُما
الػول الري جخخلل وظُكخه غً ًل ما غداه مً
هره ألابىاب يما طيؼسخه قُما بػد ،وند ًان
ألاولى وظُكُا الخهظُم اإلاػىىي لهره ألابىاب ،ئذ
هى الهدف الحهُهي في الدزض الىدىي .
ـ في دزض الجامد واإلاؼخو  -وهى مبدث ؿسفي -
ًالخظ طُادة الىهج البـسي في جددًد اللكظ
الجامد واللكظ اإلاؼخو ،خُث هجد أن الاطم
الجامد هى اإلاـدز وأطماء الراث ،و اإلاـدز هى
أؿل الاػخهام ،واإلاؼخو هى الكػل والـكاث
وأطماء اإلاٍان والصمان وآلالت ،حؼخو ًلها مً
اإلاـدز  .والحو أن هرا السأي ًوسح مؼٌالث يشحرة
مً أهمها أن مـادز يشحرة حدا في اللؿت اػخهذ
مً ؿكاث و أطماء وخسوف ،وأن هىاى أقػاال
اػخهذ مً ؾحر اإلاـدز ،وأقلل ههج ًإخر به ههىا
هى مىهج اإلاعجمُحن الػسب ،وهى أن اإلاادة اإلاعجمُت
هي أؿل الاػخهام .
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ـ في دزض البىاء وؤلاغساب ًالخظ جسسخ اإلاىهج
الؼٌلي ؤلاغسابي في جدلُل هرا اإلاىكىع ،وٍخمشل في
حػل الػالمت ؤلاغسابُت مىان الاخخالف الىظُكي
الىخُد بحن الٍلماث في التريُب ،وٍبدو هرا واضحا
في حػسٍل اإلاػسب واإلابنيً ،الهىُ ئن »ًل ًلمت
جإدي وظُكت مػُىت ًالكاغلُت واإلاكػىلُت والخبرًت،
وهرا الخىىع في الىظُكت ٌظخلصم حؿُحر آخسها،
وَظمى هرا ئغسابا وحظمى الٍلمت بظببه مػسبت،
لًٌ جىحد ًلماث ًالشم آخسها غالمت واخدة ،وئن
حؿحرث وظُكتها وهرا ٌظمى بىاء ،والٍلمت بظببه
حظمى مبيُت «.
وهرا الخػسٍل يهمل خهاةو مهمت حدا ،منها أن
الػالمت ؤلاغسابُت ال جدُ داةما غلى جىىع الىظاةل
في التريُب في اإلاػسباث ،قهي في أيثر ألاخُان ناؿسة
غً ذلَ ألنها ال جظهس غلى يشحر منها ،يما في
الٍلماث اإلاهـىزة واإلاىهىؿت ،ومً الحهاةو اإلاهمت
ألاخسي أن الخىىع في الىظُكت ال ٌظخلصم حؿُحر آخس
الٍلماث اإلاػسبت ،ولى ًان الخىىع في الىظُكت ٌظخلصم
حؿحر آخس الٍلماث إلاا وحدث ألابىاب الىدىٍت
اإلاخخلكت وظُكت في التريُب واإلاخىاظسة ئغسابا ،وهره
هي الظمت الؿالبت غلى الىظاةل في التريُب ،وهرا
أمس خخمي ألن الحاالث ؤلاغسابُت نلُلت حدا ال
جخػدي السقؼ والجس والىـب وأخُاها الجصم في
ألاقػاُ ،في خحن الىظاةل الىدىٍت هي أيثر مً
ذلَ بٌشحر ،قىدً واحدون ـ مشال ـ أن أبىاب
الخخـُف في الىدى حؼترى أؾلبها في الىـب مؼ
أنها جسبى غلى الػؼسة (اإلاكػىُ اإلاولو واإلاكػىُ به
واإلاكػىُ قُه واإلاكػىُ له واإلاكػىُ مػه واإلاظدشنى
والخمُحز والحاُ والىػذ اإلاىـىب والبدُ اإلاىـىب
والخىيُد اإلاىـىب ) ،قهره ألابىاب اإلاخخلكت
الىظاةل ال ججدي خسيت ؤلاغساب قخُال في الخكسٍو
بُنها ،ألنها هىا مىان اللبع ،وهرا ًدُ داللت
ناهػت غلى أن الخػىٍل غلى خسيت ؤلاغساب وحػلها
نسٍىت يبري في الخدلُل الىظُكي مىهج خاهئ ال
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ًنهم بكهم هدى الػسبُت وال بخكظحر نىاغدها  .وغلى
هرا ًظهس أن ؤلاغساب لِع في الؿالب ئال ػٌال
انخلاةُا ،وهى أخُاها ند ًٌىن نسٍىت مخىاكػت
وذلَ ئذا ًان اخخالف ؤلاغساب ًإدي ئلى اخخالف
الىظاةل .
ـ في دزض ما طمي أطماء ألاقػاُ هلحظ هكع مىهج
الهدماء وهسٍهتهم في ػسح هره الٍلماث وئغسابها،
ئذ غدث مسة أقػاال ومسة أطماء في الخدلُل ! وهي في
ْ
الىانؼ اللؿىي لِظذ ال أقػاال وال أطماء ،بل هي
خىالل يما طماها الىدىي ألاهدلس ي ابً ؿابس
(م6هـ) ،ولها وكؼ خاؾ في اللؿت ،ولهرا ال ًجىش
الخلى بُنها وبحن ألاطماء وألاقػاُ في الخدلُل،
وحظمُتها بأطماء أقػاُ دلُل اكوساب في قهمها
وجدلُلها ،قهي ال جهبل غالماث ألاطماء يما ال جهبل
غالماث ألاقػاُ ،قهي ًلها مبيُت وال جخـسف وال
جدُ غلى مظمى ،ولِع قيها خدر ،وأؾلبها
طماغُت .
ـ وفي دزض حػدًت ألاقػاُ ًالخظ أًلا بهاء اإلاىهج
الىدىي الهدًم في جىاوله ،وٍبدو ذلَ خاؿت في
مىكىع حػدًت الكػل ئلى مكػىلحن ،ئذ ما ًصاُ
اإلاىهج الؼٌلي ؤلاغسابي طاةدا في جدلُله ،وٍخجلى
ذلَ في بهاء غد أقػاُ ظً وأخىاتها هىاسخ للجملت
الاطمُت زم غد مىـىبيها مكػىلحن لها ،مؼ جىاس ي
أن الخػدًت بمكهىمها الداللي الىظُكي ال جىوبو
غلى الػىـس الشاوي منهما يما طجري في الخهىٍم .
ـ في دزض أطلىب الىداء بهي الخدلُل الهدًم لتريُبه
دون أدوى مساغاة للوبُػت الخاؿت به ،قهد غىلج
مػا لجت الجملت الكػلُت وهى بػُد غنها ًل البػد
يما طجري ،وخاالث اإلاىادي ؤلاغسابُت الىظُكُت
اإلاخخلكت بحن السقؼ والىـب حؼهد غلى ذلَ .
ـ وفي أطلىب الخعجب لم ًخسج مىهج الٌخاب غً
مىهج الىداة البـسٍحن في قهمه وجدلُل جسيُبه
الخاهئ مً الىاخُت الداللُت الىظُكُت ،قهد غدث
ؿُؿت الخعجب قػال وهي لِظذ يرلَ مولها،
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وغد اإلاخعجب مىه مسة مكػىال ئذا ًان مىـىبا ومسة
قاغال ئذا ًان مجسوزا ،وهرا مىهج في الخدلُل في
ؾاًت الخىانم يما طىبُىه .
في دزض الجملت الاطمُت والكػلُت هالخظ
 قلال غً الخددًد الؼٌلي ؾحر الىظُكي لها -خلوا واضحا في جدلُل (ئغساب) غىاؿسها بحن
أطلىب الخبر وؤلاوؼاء ،قهد غدث أدواث الاطخكهام
اإلادىلت في ؤلاغساب ًاألطماء والـكاث في الجمل
الخبرًت ،قمشال أغسبذ (يُل)خبرا أو خاال خظب
مىنػها في الجىاب الخبري بوبُػخه ،وهي في وانػها
الىظُكي ألاطلىبي اطخكهام غً مظىد (اطخخباز)
أو اطخكهام غً خاُ ،ئذ هي لم جخبر بص يء ولم جدُ
غلى أي خاُ وئال يُل ًٌىن ؤلاغساب قسع اإلاػنى .
وهظسا إلاددودًت الىنذ والىزناث اإلاصمؼ
ئلهاؤها في هرا اإلالخهى طأخاوُ هسم بػم الىهان
الظالكت الريس.
أ  -اجباع اإلاىهج الؼٌلي في دزاطت الجملت
وجهظُمها:
وزد في بػم اإلاداكساث أن الجملت
الكػلُت جٌىن غلى ؿىزة ( :قػل الشم  +قاغل) أو
(قػل مخػد  +قاغل  +مكػىُ به) ،وهرا ٌػني أن
الجملت الكػلُت ما بدأث بكػل ،وأن الكاغل ال
ّ
ًخهدم غلى قػله أبدا ،أي أن زجبخه مدكىظت ،وهرا
غحن مرهب الىداة البـسٍحن الؼٌلي ،والكاغل ئذا
جهدم غلى قػله لؿسق وظُكي لم ٌػد قاغال،
والجملت غىدةر جـبذ اطمُت ،ألن الجملت الاطمُت
يما خددث ػٍلُا هي ما بدأث باطم ،وهرا الاطم
ٌظمى مبخدأ  ،وهرا ٌػني أن الجملت الاطمُت ند
جخٌىن في ألاؿل مً (اطم مػسقت +ؿكت هٌسة) ،أو
مً (ػبه حملت  +اطم هٌسة ) ،وند جٌىن ّ
مدىلت
غً حملت قػلُت جهدم قاغلها غلى قػلها ،أي ّ
جخٌىن
مً  (:اطم  +قػل) ،مؼ اغخباز الكػل حملت قػلُت
مظختر قاغلها في قػلها ،أي  (:اطم  +قػل +قاغل
مظختر) ،وهرا الكاغل اإلاظختر ٌػىد غلى الاطم
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اإلاخهدم ،وهرا ٌػني أن الكاغل ئذا جهدم غلى قػله
ًـبذ مبخدأ خبره الجملت الكػلُت اإلاٌىهت مً
الكػل اإلاخأخس وقاغله اإلاظختر قُه .
وهرا الخددًد الؼٌلي للجملخحن  :الكػلُت
والاطمُت ًشحر البلبلت في قهم مػنى الٌالم لدي
مخػلم اللؿت الطُما الخلمُر اإلابخدب ،الري ًلحظ
أن مػنى الكاغلُت في الاطم اإلاخهدم غلى الكػل
اإلاخأخس في هدى  ( :غلي حاء ) اشداد وكىخا في
اإلاػنى ،ألن أؿل الجملت ( :حاء ّ
غلي ) ،وال ٌظدظُـ
اإلاخػلم ههىا أن ًهاُ له ئن الكاغل مظختر وأن
الاطم اإلاخهدم أؿبذ مبخدأ ،مهما ًاهذ الػلل
اإلاهدمت في هرا ألن اإلاػنى ًدخله دخلا ،وال
ّ
ًخهبل اإلاخػلم هرا ئال قسكا واغدظاقا ،ئذ هى ٌؼػس
أن الكػل اإلاخأخس ند أطىد في اإلاػنى ئلى الاطم
اإلاخهدم ،بل ئهه ًدع أن هرا ؤلاطىاد ند نىي
وجأيد بخهدم الكاغل ،وهرا صحُذ ًهُىا ،ألن
الهاغدة الؼهحرة في هرا جهىُ يما ؿاؾها طِبىٍه :
( ئن الػسب ئذا أزادث الػـىاًت بص يء ندمخه )،
قهىلىا ـ مشال ـ  ( :هللا ًديي اإلاىحى ) واضح قُه أن
الكاغل ند ندم لخأيُده والػىاًت به ،ومً الػبث
الهىُ ههىا ئن الكاغل مظختر ،وند ندم لٌُىن
بازشا واضحا وكىح الؼمع ،قهره الجملت هي
حملت قػلُت مدىلت ندم قيها اإلاظىد ئلُه (أي
الكاغل في اإلاػنى ) بهـد الخىيُد والحـس ،وغلى
هرا ًان هداة الٌىقت غلى خو غىدما غدوا الكاغل
اإلاخهدم غلى قػله قاغال  .وغلى هرا ًان نىُ
الىداة  » :الكاغل هى ما ًان اإلاظىد ئلُه مً قػل
أو ػبهه مهدما غلُه أبدا يهىلَ  :كسب شٍد ،وشٍد
كازب ؾالمه ،وخظً وحهه ،وخهه السقؼ وزاقػه
ما أطىد ئلُه وألاؿل قُه أن ًلي الكػل ألهه
ًالجصء مىه قاذا ندم غلُه ؾحره ًان في الىُت مإخسا
ومً زم حاش كسب ؾالمه شٍد وامخىؼ كسب ؾالمه
شٍدا « ( )2قُه هظس  .ويرلَ نىلهم  » :الكاغل اطم
أو ما في جأوٍله أطىد ئلُه قػل أو ما في جأوٍله مهدم
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أؿلي اإلادل والـُؿت ،قاالطم هدى  :جبازى هللا
واإلاإوُ به هدى ( :أولم ًٌكهم أها أهصلىا ،)...والكػل
يما مشلىا ومىه ( أحى شٍد ) و( وػم الكتى ) ،وال قسم
(
بحن اإلاخـسف والجامد واإلاإوُ بالكػل هدى
(
مخخلل ألىاهـه )  ،وهدى ( وحهه ) في نىله :
أحى شٍد مىحرا وحهه «( )3ئذن قهىله غً الكاغل ( :
ّ
مهدم أؿلي اإلادل والـُؿت) ال ٌظىؽ مً الىاخُت
الىظُكُت،ألن الكاغل ّ
ّ
وٍظل قاغال في
ًهدم في اإلاػنى
اإلاػنى  ،وند الخظ ذلَ ابً حني غىدما ناُ في
الكاغل غىدما ًخهدم غً قػله وٍخأخس ".. »:شٍد
نام"زبما ظً بػلهم أن"شٍدا" هىا قاغل في
الـىػت يما أهه قاغل في اإلاػنى«(.)4
و» أال جساى ئذا طئلذ غً "شٍد" مً نىلىا "نام
شٍد" طمُخه قاغال ،وئن طئلذ غً "شٍد" مً نىلىا
"شٍد نام" طمُخه مبخدأ اللكظ ،قاخخلكذ الظمت،
قأما اإلاػنى قىاخد ،قهد جسي طػت هسٍو اللكظ
وكُو هسٍو اإلاػنى «(.)5
وئذا نلىا في الكسم بحن الجملخحن (شٍد نام ) و(
شٍد ناةم )  :ما الكسم بحن اإلابخدأًً ؟ نُل لىا :
الكسم هى أن ألاوُ مبخدأ مهدم  .ههىُ  :اإلابخدأ ال
ًهدم ،بل ههىُ قاغل مهدم غلى خظب ؤلاغساب
الهدًم أي الٌىفي ،ووظأُ أًلا ما أؿل اإلابخدأ في
التريُب ألاوُ والشاوي ،وهىا جٌىن اإلاهازهت خاهئت،
ئذن اإلاهازهت جٌىن جدىٍلُا ما بحن الترايُب اإلاخىاظسة
ئطىادًا هىا ،قىهازن ما بحن :
ـ (ما نام شٍد ) و(ما شٍد نام)
ـ (ما شٍد ناةم) و(ما ناةم شٍد)
أما اإلاهازهت الخدىٍلُت بحن (شٍد نام ) و( شٍد ناةم )
قال ججىش أبدا .
ـ أًلا في نىلىا (:ئهما شٍد حاء ) مً نـس الكػل
غلى الكاغل ،و(ئهما حاء شٍد) مً نـس الكاغل غلى
الكػل .
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وئذا نلىا (:هل شٍد حاء )؟ لم ًجص ألن (هل) ال
ٌظخكهم بها غً قاغل ،ولى ًان شٍد مبخدأ يما نالىا
لجاش .
ب ـ جهظُم الصمً في الكػل بدظب حظمُاث
واؿوالخاث لِظذ ًلها شمىُت  ،يما هجده في
اإلاؼهىز غىد الولبت » الٍلمت ئذا دلذ غلى خدر
وشمً مػحن حظمى قػال ماكُا أو ملازغا أو قػل
أمس «  ،قاإلااض ي ـ يما هى واضح مً حظمُخه ذو
داللت شمىُت ،أي أهه الصمً الري مض ى واههوؼ ،أما
اإلالازع قرو داللت ػٍلُت ،ألن مػنى اإلالازع أهه
كازع الاطم في خسًاجه يما ناُ الىداة  » :أهه
ًجسي غلى اطم الكاغل في خسيخه وطٌىهه ،أال جسي
أن نىلَ ً :لسب غلى وشن كازب في خسيخه
وطٌىهه ،قلما أػبه هرا الكػل الاطم مً هره
ألاوحه وحب أن ًٌىن مػسبا يما أن الاطم مػسب
«( ،)6وأما ألامس قدظمُت خدزُت مدلت اإلاهـىد
منها أن ؿُؿت ( اقػل ) جدُ غلى خدر ألامس ال
ؾحر ،ومـولح ألامس لِع مـولحا شمىُا بالخأيُد.
قالدظمُت الصمىُت حظخدعي أن جيسحب غلى
ًل أنظام الكػل الشالزت ،قكي مهابل اإلااض ي
ًكترق أن ًٌىن هىاى الحاكس واإلاظخهبل ،وهي
أنظام الصمً اإلاىحىدة في الٌىن الىانعي وفي شمً
اللؿت غمىما ،أما الحدًث غً مـولحاث أمؼاج
ال زابى بُنها ػٌال أو مػنى يما وضحىا قأمس ؾحر
مهبىُ في الخهػُد اللؿىي ،قالكػل بىؿكه نظما
مظخهال مً أنظام الٍلم ند ًهظم خدزُا ئلى  :جام
وؿُؿخه  :قػل ،وئلى ؾحر جام وؿُؿخه ً :كػل  ،وئلى
أمس وؿُؿخه  :اقػل  .وند ًهظم الكػل شمىُا
ّ
بـُؿه اإلاخخلكت بظُوت ومسيبت في الظُام وخظب
ئلى ألاشمىت الشالزت بجهاتها اإلاخخلكت ً :اإلااض ي
البظُى واإلااض ي الهسٍب  ،واإلااض ي البػُد
واإلااض ي اإلاظخمس  ،واإلااض ي اإلاخـل بالحاكس
والحاكس  ،والحاكس اإلاخـل باإلاظخهبل واإلاظخهبل
 ،واإلاظخهبل الهسٍب واإلاظخهبل البػُد .
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ج – جهظُم الٍلم الػسبُت خظب الخهظُم الهدًم
ئلى زالزت أنظام وهرا الخهظُم هى جهظُم الىداة
الهدماء الرًً نالـىا  » :الٌالم ًله زالزت أكسب
اطم وقػل وخسف حاء إلاػنى «(. )7
وهرا الخهظُم ؾحر دنُو وؾحر ًاف مً
الىاخُت الىؿكُت في الخهػُد الىدىي للػسبُت،
والىداة الػسب الهدامى غىدما ايخكىا بهرا
الخهظُم البظُى والىانف ًاهىا في بداًت الدزض
الىدىي ،ولِع مً اإلاػهىُ أبدا أن ًظل هرا
الخهظُم طاةدا دون حؿُحر هىاُ أزبػت غؼس نسها
مً البدث الىدىي ،قهرا الخهظُم ظهسث
اإلاؼٌالث ومظاهس الىهف التي ًوسخها مىر
البداًت ،قهرا طِبىٍه في الٌخاب ًهل خاةسا أمام
الـكت ،قهى ًتردد في ّ
غدها مسة اطما وفي غدها مسة
قػال مً الىاخُت الػملُت ،قهى ًكسم بحن الـكـت
والاطم في الاطخػماُ ( ،)8وألحل مؼابهت الـكت
لالطم ّ
غدها الٌىقُىن قػال داةما يما هى غىد
الكساء ،وطِبىٍه هكظه ًكسد اللمحر بهظم خاؾ
ّ
وطماها باألطماء اإلابهمت( ،)9واخخلل
في الٌخاب
الىداة البـسٍىن والٌىقُىن قُما ّ
طمي بأطماء
ألاقػاُ هل هي أطماء أو أقػاُ ،وغلى هرا غدها
هدىي أهدلس ي مخأخس هى ابً ؿابس نظما زابػا
ّ
طماه بالخىالل ،ويرلَ اخخلكىا في ؿُـ الخعجب
ّ
والرم هل هي أطماء أو أقػاُ(. )10
واإلادح
ولم جخىنل مداوالث اللؿىٍحن الػسب
اإلاددزحن إلغادة الىظس في جهظُم الٍلم في الػسبُت،
قانترح بػلهم أن جٌىن الهظمت زباغُت باكاقت
الـكت نظما زابػا ،وانترح آخس نظما خامظا هى
اللمحر ،وشاد آخس نظما طادطا هى الظسف،
واهخهى الديخىز ّجمام ّ
خظان بالهظمت ئلى طبػت
باكاقت ما طماه بػم الهدماء بالخىالل ،غلى أن
حؼمل ما ّ
طماه الىداة الهدامى بأطماء ألاقػاُ
وؿُـ الخعجب واإلادح والرم( . )11وند أهمل ّ
مػدو
ّ
مهسزاث الىدى والـسف في اإلاسخلت ؤلاغدادًت غىدها
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ًل هره اإلاداوالث الجادة إلغادة جهظُم الٍلم في
الػسبُت ،وأبهىا غلى الخهظُم الشالسي الهدًم بما
قُه مً مؼٌالث خوحرة ًوسخها في الخهػُد
الىدىي أنلها الخلى الىاضح بحن ألانظام اإلاخخلكت
مبنى ومػنى ،ئذ يُل جهىؼ الخلمُر في اإلاسخلت
ّ
مظمى
ؤلاغدادًت أن اللمحر اطم وهى ال ًدُ غلى
وال ًهبل أًـا مً غالماث الاطم اإلاهمت ،قهى ال ًهبل
ّ
الجس وال جدخل غلُه (اُ) وال ًهبل الخىىًٍ ،ونل
مشل هرا غً ما ّ
طمىه بأطماء ألاقػاُ ،قهي ال
جهبل ال غالماث ألاطماء وال غالماث ألاقػاُ،
ّ
والرم والخعجب .
ويرلَ ؿُـ اإلادح
قاهظس ئلى ما ناله هداة البـسة والٌىقت
ّ
قيها مً يالم مخىانمٌ ،ظدؼل مىه أنها نظم
ّ
مظخهل ًأبى الاهلىاء جدذ ئهاز الاطم أو الكػل،
ناُ أبى البرًاث ألاهبازي في (ؤلاهـاف في مظاةل
الخالف )( » : )12مظألت الهىُ في وػم وبئع أقػالن
هما أم اطمان  :ذهب الٌىقُىن ئلى أن وػم وبئع
اطمان مبخدآن  .وذهب البـسٍىن ئلى أنهما قػالن
ماكُان ال ًخـسقان وئلُه ذهب غلي بً خمصة
الٌظاتي مً الٌىقُحن  .أما الٌىقُىن قاخخجىا بأن
نالىا الدلُل غلى أنهما اطمان دخىُ خسف
الخكم غليهما قاهه ند حاء غً الػسب أنها جهىُ :
ما شٍد بىػم السحل ،ناُ خظان بً زابذ :
ألظذ بىػم الجاز ًإلل بِخه
أخانلت أو مػدم اإلااُ مـسم
ومنهم مً جمظَ بأن ناُ الدلُل غلى أنهما
اطمان أن الػسب جهىُ ً :ا وػم اإلاىلى وٍا وػم
الىـحر ،قىداؤهم (وػم) ًدُ غلى الاطمُت ،ألن
الىداء مً خـاةف ألاطماء ،ولى ًان قػال إلاا جىحه
هدىه الىداء  .نالىا وال ًجىش أن ًهاُ ئن اإلاهـىد
بالىداء مدروف للػلم به والخهدًس قُه ً :ا هللا وػم
اإلاىلى ووػم الىـحر أهذ قدرف اإلاىادي لداللت
خسف الىداء غلُه يما خرف خسف الىداء لداللت
اإلاىادي غلُه ،ألها ههىُ الجىاب غً هرا أن اإلاىادي
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ئهما ًهدز مدروقا ئذا ولى خسف الىداء قػل أمس وما
حسي مجساه يهساءة الٌظاتي وأبي حػكس اإلادوي
وَػهىب الحلسمي وأبي غبد السخمً الظلمي
والحظً البـسي وخمُد ألاغسج  :أال ًا اسجدوا هلل
 ،أزاد ًا هإالء اسجدوا ويما ناُ ألاخول :
أال ًا اطلمي ًا هىد هىد بني بدز وئن ًان خُاها
غدي آخس الدهس
ومنهم مً جمظَ بأن ناُ الدلُل غلى
أنهما لِظا بكػلحن أهه ال ًدظً انتران الصمان بهما
يظاةس ألاقػاُ أال جسي أهَ ال جهىُ وػم السحل
أمع  ،وال وػم السحل ؾدا ،ويرلَ أًلا ال جهىُ
بئع السحل أمع وال بئع السحل ؾدا ،قلما لم
ًدظً انتران الصمان بهما غلم أنهما لِظا بكػلحن .
ومنهم مً جمظَ بأن ناُ الدلُل غلى أنهما
لِظا بكػلحن أنهما ؾحر مخـسقحن ألن الخـسف مً
خـاةف ألاقػاُ قلما لم ًخـسقا دُ غلى أنهما
لِظا بكػلحن  .ومنهم مً جمظَ بأن ناُ الدلُل
غلى أنهما لِظا بكػلحن أهه ند حاء غً الػسب وػُم
السحل شٍد ولِع في أمشلت ألاقػاُ قػُل البخت ،قدُ
غلى أنهما اطمان ولِظا بكػلحن  .وأما البـسٍىن
قاخخجىا بأن نالىا  :الدلُل غلى أنهما قػالن
اجـاُ اللمحر اإلاسقىع بهما غلى خد اجـاله بالكػل
اإلاخـسف ،قاهه ند حاء غً الػسب أنهم نالىا  :وػما
زحلحن ووػمىا زحاال ،وخٍى ذلَ الٌظاتي ،وند زقػا
مؼ ذلَ اإلاظهس في هدى  :وػم السحل وبئع الؿالم،
واإلالمس في هدى  :وػم زحال شٍد وبئع ؾالما غمسو،
قدُ غلى أنهما قػالن ،ومنهم مً جمظَ بأن ناُ
الدلُل غلى أنهما قػالن اجـالهما بخاء الخأهِث
الظايىت التي ال ًهلبها أخد مً الػسب في الىنل
هاء يما نلبىها في هدى زخمت وطىت وشجسة ،وذلَ
نىلهم  :وػمذ اإلاسأة وبئظذ الجازٍت ،ألن هره الخاء
ًخخف بها الكػل اإلااض ي ال جخػداه قال ًجىش الحٌم
باطمُت ما اجـلذ به ،اغتركىا غلى هرا بأن نالىا
 :نىلٌم ئن هره الخاء ًخخف بها الكػل لِع
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بصحُذ ألنها ند اجـلذ بالحسف في نىلهم زبذ
وزمذ والث في نىله حػالى   :قىادوا والث خحن
مىاؾ 
مظألت الهىُ في أقػل في الخعجب اطم هى أو
قػل  :ذهب الٌىقُىن ئلى أن أقػل في الخعجب هدى
ما أخظً شٍدا اطم  ،وذهب البـسٍىن ئلى أهه قػل
ماق وئلُه ذهب أبى الحظً غلى بً خمصة
الٌظاتي مً الٌىقُحن  ،أما الٌىقُىن قاخخجىا
بأن نالىا الدلُل غلى أهه اطم أهه حامد ال ًخـسف
ولى ًان قػال لىحب أن ًخـسف ألن الخـسف مً
خـاةف ألاقػاُ قلما لم ًخـسف وًان حامدا
وحب أن ًلحو باألطماء ،والري ًدُ غلى أهه لِع
بكػل وأهه لِع الخهدًس قُه ش يء أخظً شٍدا
نىلهم ما أغظم هللا ولى ًان الخهدًس قُه ما شغمخم
لىحب أن ًٌىن الخهدًس ش يء أغظم هللا وهللا حػالى
غظُم ال بجػل حاغل وناُ الؼاغس:
ما أندز هللا أن ًدوي غلى شحى مً دازه الحصن
ممً دازه ؿىُ
ولى ًان ألامس يما شغمخم لىحب أن ًٌىن الخهدًس
قُه ش يء أندز هللا وهللا حػالى نادز ال بجػل حاغل ،
وأما البـسٍىن قاخخجىا بأن نالىا الدلُل غلى أهه
قػل أهه ئذا وؿل بُاء اللمحر دخلذ غلُه هىن
الىناًت هدى ما أخظىني غىدى وما أظسقني في
غُىَ وما أغلمني في ظىَ وهىن الىناًت ئهما جدخل
غلى الكػل ال غلى الاطم أال جسي أهَ جهىُ في
الكػل أزػدوي وأطػدوي وأبػدوي وال جهىُ في الاطم
مسػدوي وال مظػدوي قأما نىله  :ولِع خاملني ئال
ابً خماُ قمً الؼاذ الري ال ًلخكذ ئلُه وال ًهاض
غلُه ،وئهما دخلذ هره الىىن غلى الكػل لخهي
آخسه مً الٌظس ألن ًاء اإلاخٍلم ال ًٌىن ما نبلها ئال
مٌظىزا وئذا ًاهىا ند مىػىه مً يظسة ؤلاغساب
لشهلها وهي ؾحر الشمت قألن ًمىػىه مً يظسة البىاء
وهي الشمت ًان ذلَ مً هسٍو ألاولى قلما مىػىه مً
الٌظس أدخلىا هره الىىن لخٌىن الٌظسة غليها قلى
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لم ًًٌ أقػل في الخعجب قػال وئال إلاا دخلذ غلُه
هىن الىناًت يدخىلها غلى طاةس ألاقػاُ ،اغتركىا
غلى هرا بأن نالىا هىن الىناًت ند دخلذ غلى
الاطم في هدى ندوي ونوني أي خظبي (. )13
د ـ الخهظُم الؼٌلي ألهىاع اإلاػازف :
ُ
يشحرا ما جريس أهىاع اإلاػازف دون ػسح أو
ّ
جمدُف دنُو لها ،وٍخمشـل ذلَ في الهىُ مشال » :
أهىاع اإلاػازف طبػت  :اللمحر ،الػلم ،اطم
ّ
اإلاػسف بـ(أُ) ،اإلالاف ئلى
ؤلاػازة ،اطم اإلاىؿىُ،
اإلاػسقت ،اإلاىادي« ،وهرا يالم مبهم ال ٌظخكُد
الوالب مىه يشحرا ،قالوالب في هرا الٌالم ال ٌػسف
يُل ًٌىن اللمحر مػسقت ،وال يُل ًٌىن اإلاىادي
مػسقت أو اإلاىؿىُ أو ؤلاػازة ،وندًما اخخلل
الىداة في مساجب هره اإلاػازف مً حهت ّ
نىة
الخػسٍل في ّ
ًل منها ،قهد حاء في (ؤلاهـاف في
مظاةل الخالف)( )14في مظألت مساجب اإلاػازف ناُ
أبى البرًاث ألاهبازي  » :ذهب الٌىقُىن ئلى أن
الاطم اإلابهم هدى هرا وذاى أغسف مً الاطم الػلم
هدى شٍد وغمسو وذهب البـسٍىن ئلى أن الاطم
الػلم أغسف مً الاطم اإلابهم واخخلكىا في مساجب
اإلاػازف قرهب طِبىٍه ئلى أن أغسف اإلاػازف الاطم
اإلالمس أهه ال ًلمس ئال وند غسف ولهرا ال ًكخهس ئلى
أن ًىؿل يؿحره مً اإلاػازف زم الاطم الػلم ألن
ألاؿل قُه أن ًىكؼ غلى ش يء ال ًهؼ غلى ؾحره مً
أمخه زم الاطم اإلابهم ألهه ٌػسف بالػحن وبالهلب زم
ما غسف باأللل والالم ألهه ٌػسف بالهلب قهى زم
ما أكُل ئلى أخد هره اإلاػازف ألن حػسٍكه مً
ؾحره وحػسٍكه غلى ندز ما ًلاف ئلُه وذهب أبى بٌس
بً الظساج ئلى أن أغسف اإلاػازف الاطم اإلابهم زم
اإلالمس زم الػلم زم ما قُه ألالل والالم زم ما
أكُل ئلى أخد هره اإلاػازف وذهب أبى طػُد
الظحرافي ئلى أن أغسف اإلاػازف الاطم الػلم زم
اإلالمس زم اإلابهم زم ما غسف باأللل والالم زم ما
أكُل ئلى أخد هره اإلاػازف  ،أما الٌىقُىن
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قاخخجىا بأن نالىا ئهما نلىا ئن الاطم اإلابهم أغسف
مً الاطم الػلم وذلَ ألن الاطم اإلابهم ٌػسف
بؼِئحن :بالػحن وبالهلب ،وأما الاطم الػلم قال
ٌػسف ئال بالهلب وخده وما ٌػسف بؼِئحن ًيبغي أن
ًٌىن أغسف مما ٌػسف بص يء واخد .نالىا والري
ًدُ غلى صحت ذلَ أن الاطم الػلم ًهبل الخىٌحر،
أ ال جسي أهَ جهىُ  :مسزث بصٍد الظسٍل وشٍد آخس
ومسزث بػمسو الػانل وغمسو آخس ،ويرلَ ئذا
زىِذ الاطم الػلم أو حمػخه هٌسجه هدى  :شٍدان
والصٍدان وغمسان والػمسان وشٍدون والصٍدون
وغمسون والػمسون ،قخدخل غلُه ألالل والالم في
الخشيُت والجمؼ وال جدخالن ئال غلى الىٌسة ،قدُ
غلى أهه ًهبل الخىٌحر بخالف الاطم اإلابهم قاهه ال
ًهبل الخىٌحر ألهَ ال جـكه بىٌسة في خاُ مً
ألاخىاُ وال جىٌسه في الخشيُت والجمؼ قخدخل غلُه
ألالل والالم قخهىُ :الهاذان قدُ غلى أهه ال ًهبل
الخىٌحر وماال ًهبل الخىٌحر أغسف مما ًهبل الخىٌحر
قخجزُ مجزلت اإلالمس ،ويما أن اإلالمس أغسف مً
الاطم الػلم قٌرلَ اإلابهم ،وأما البـسٍىن
قاخخجىا بأن نالىا ئهما نلىا ئن الاطم الػلم أغسف
مً اإلابهم ألن ألاؿل في الاطم الػلم أن ًىكؼ لص يء
بػُىه ال ًهؼ غلى ؾحره مً أمخه وئذا ًان ألاؿل قُه
أن ال ًٌىن له مؼازى أػبه كمحر اإلاخٍلم ويما أن
كمحر اإلاخٍلم أغسف مً اإلابهم قٌرلَ ما اػبهه ،
والري أذهب ئلُه ما ذهب ئلُه الٌىقُىن ،وأما
الجىاب غً ًلماث البـسٍحن :أما نىلهم ئن ألاؿل
في الاطم الػلم أن ًىكؼ لص يء بػُىه ال ًهؼ غلى
ؾحره نلىا ويرلَ ألاؿل في حمُؼ اإلاػازف ولهرا
ًهاُ خد اإلاػسقت ما خف الىاخد مً الجيع وهرا
ٌؼخمل غلى حمُؼ اإلاػازف ال غلى الاطم الػلم دون
ؾحره غلى أها وظلم أن ألاؿل في الاطم الػلم ما
ذيسجمىه ئال أهه ند خـل قُه الاػتراى وشاُ غً
أؿل وكػه ولهرا اقخهس ئلى الىؿل ولى ًان بانُا
غلى الاؿل إلاا اقخهس ئلى الىؿل ألن ألاؿل في
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اإلاػازف أن ال جىؿل ألن ألاؿل قيها أن ًهؼ لص يء
بػُىه قلما حاش قُه الىؿل دُ غلى شواُ ألاؿل
قال ًجىش أن ًدمل غلى اإلالمس الري ال ًصوُ غً
ألاؿل وال ًكخهس ئلى الىؿل في أهه أغسف مً اإلابهم
«.
ّ
قهرا الىهاغ بحن الىداة ًبحن يُل أن مظألت
الخػسٍل في الٌالم الػسبي جدخاج ئلى جهػُد
ملبىن وػسح دنُو ،ئذ ال ًٌكي حػداد اإلاػازف،
ّ
قاإلاالخظ غلى هرا اإلاىكىع الهام الري ًخػلو
أطاطا بهلُت الكاةدة وأمً اللبع في الىدى ،أهه
ّ
ًخػلو أطاطا بالهساةً والتريُب ،ئال الاطم الػلم
ّ
ًخػلو بمػىاه اإلاعجمي ،قاللمحر ّ
ًخػسف مً
قاهه
ّ
خالُ نسٍىت الحلىز في كماةس الخٍلم واإلاخاهب
وؤلاػازة ،وبهسٍىت اإلاسحؼ في كماةس الؿُبت ،وبالـلت
في اإلاىؿىالث ،وفي الىداء ّ
ًخم الخػسٍل مً خالُ
الهـد وؤلاماء في هداء الىٌسة اإلاهـىدة ،وفي (أُ)
ًخم الخػسٍل مً خالُ نسٍىت الػهد الرهني أو
الريسي أو الحلىزي ،وفي اإلالاف ئلى اإلاػسقت
ًٌىن بهسٍىت ؤلاكاقت ئلى ًل ما ظهس حػسٍكه  .وغلى
ّ
هرا ًظهس أن اإلاػسقت الحهُهُت في اللؿت ئهما جخػلو
باطم الػلم ألهه ّ
مػسف براجه ،في خحن البىاقي ًخم
حػسٍكهم بالهساةً .
هـ ـ غدم الخكسٍو بحن الىشن والـُؿت في دزض
ّ
اإلاجسد واإلاصٍد :
وزد غىد الحدًث غً أوشان الكػل الشالسي
اإلاجسد ؤلاجُان بأمشلت وًلماث ال جوابو الىشن
اإلاريىزً ،الهىُ مشال  :ق ِػل ًك ِػل و ِلي ًلي ،
والصحُذ في هرا أن الىشن  :ق ِػل ٌعي  ،والـُؿت
هي  :ق ِػل ًك ِػل  ،ألن الـُؿت والىشن مخخلكان
مولها ،وهاى البُان  :هرا الٌالم قُه خلى واضح
بحن الىشن والـُؿت ،والحو أن الىشن ال ًدٍي ئال
الهُمت الـىجُت للكظ ،الري ًجـب وشهه بما
ًهابله ،قال ًجىش وشن الـاةذ بالـامذ* يما ال
ًجىش الػٌع ،وال ًجىش أًلا غىد الىشن ذيس
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الـىث غىد طهىهه ( وال ٌظهى ئال الهمصة أو
خسف الػلت ) ،وغلُه ًٌىن وشن الكػل ( ًاُ ) هى
( قاُ) ،ووشن ( هٌخل ) هى ( هكخل ) ،ونـد ًان
الهدماء غلى خـو غىدما قسنىا بحن ألاقػاُ اإلاػخلت
ّ
قظمىا مشال الكػل ( ًاُ ) أحىف،
والصحُدت،
لٌىن خسف الػلت مهابل غحن الٍلمت في الىشن ،أما
الـُؿت قال كسوزة للخكسٍو قيها بحن الصحُذ و
اإلاػخل ألنها جدٍي وظُكت اللكظ أو مػىاه ،يـُـ
أطماء الصمان و اإلاٍان التي حػد ؿُؿا نُاطُت لها
مدلىالتها  .وغلى هرا جٌىن ؿُؿت (هٌخل) هي(
هكخػل) ،هره الـُؿت التي جدٍي مػنى وظُكُا
خاؿا خددجه يخب الـسف .
ومً أخظً مً قسنىا خدًشا بحن الىشن
والـُؿت الديخىز جمام خظان الري زأي أن
الخكسٍو بُنهما هام للؿاًت ،وذلَ أن الـُؿت حصء
مً الخدلُل الـسفي ،وأنها باغخبازها مبنى ؿسقُا
البد مً الىظس ئليها غلى أنها جلخُف ػٌلي
لجمهسة مً الػالماث ( أي الٍلماث ) ال خـس لها
جسد غلى ألظىت اإلاخٍلمحن باللؿت الكـحى ًل ًىم،
والىاض ًىوهىن الٍلماث وال ًىوهىن هره
الخلخُـاث الؼٍلُت ،والٍلماث التي جسد في الىوو
ند جخلػها ظسوف الهىاغد التي جدٌم جألُل
ألاؿىاث وججاوزها في اللكظ إلاؿاًسة بيُت الــُؿت
مؿاًسة جسحؼ ئلى ظىاهس ؤلاغالُ أو ؤلابداُ أو الىهل
أو الحرف ،وهي مً الظىاهس اإلاىنػُت ،وغىدما
جخلؼ الٍلمـت إلاؿاًسة بيُت الـُؿت ال ًٌىن بُنهما
الخىاشي اإلاخىنؼ مً حهت غدد الحسوف ووظو
الحسًاث ،قلى أزدها والحالت هره أن ههابل أؿىاتها
الصحُدت بدسوف صحُدت وأؿىاث خسًاتها
وغللها بدسًاث و غلل لىؿلىا ئلى جـىٍس هٍُل
الٍلمت جـىٍسا ند ًخخلل غً مبنى الـُـؿت ،مشاُ
ذلَ أن ؿُؿت ألامس مً باب كسب (قػل ًكػل) هي
(اقػـل) ،ولٌىىا ئذا أخرها الكػل(وقى) وهى مً
أقػاُ هرا الباب ،وأزدها أن هـىؽ قػل ألامس مىه
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غلى مشاُ (اقػـل) لىحدها هرا الكػل ًإوُ ئلى
(م) ،قاذا أزدها أن ههابل الحسف الىخُد اإلاىحىد
ِ
مً هرا الكػل بىظحره في الـُؿت لىحدها أن ما
ًهل باشاةه مً خسوف الـُؿت هى الػحن اإلاٌظىزة
(ع) ،قاذا طألىا أهكظىا مً أي الـُـ هرا الكـػل
ِ
ن
( ِم ) ،لهلىا دو جسدد ئن ؿُؿخه هي ؿُؿت
(اقػل) ،قاذا طألىا  :قما باُ هره الػحن اإلاٌظىزة
جهل هىا باشاء الكػـل في ؿىزجه النهاةُت ،قان
الجىاب هى أن هره الػحن اإلاٌظىزة جـمشل " اإلاحزان"
وال جمشل الـُؿت .
قالخكسٍو بحن الـُؿت وهي " مبنى ؿسفي" وبحن
اإلاحزان وهى "مبنى ؿىحي" جكسٍو هام حدا ،له مً
ألاهمُت ما ًٌىن منها للخكسٍو بحن غلمي الــسف
وألاؿىاث ،وند ًخكو هٍُل الـُؿت في ؿىزجه مؼ
هٍُل اإلاحزانً ،الكػل (كسب) وؿُؿخه (قػـل)
ومحزاهه (قػل) أًلا ،ولٌنهما ند ًخخلكان يما زأًىا
في قػل ألامس ( ِم ) ،وهىا ًسي د .جمـام أن الـسقُحن
ّ
غلهىا أمس الاخخالف بحن الـُؿت واإلاحزان غلى الىهل
اإلاشاُ
اطخخسج
اطخخاز
أيسم
أنام

الـُؿت
اطخكػل
اطخكػل
أقػل
أقػل
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والحرف ،قأباهىا ما ًسد مً ذلَ في اإلاُـصان مؼ
الخريحر داةما بأن الـُؿت جدٍي نـت أخسي ،أما
مؼ ؤلاغـالُ وؤلابداُ قان غلماء الـسف لم ًدكلىا
بالكسوم بحن ػٍل الـُؿـت وػٍل اإلاشاُ ،بدُث
أنهم شغمىا في (نـاُ) وهى ًيخمي ئلى ؿُؿت (قػل)
أهه غلى وشن (قػل) أًلا ،ولِع غلى وشن (قاُ)،
وما ئؿساز غلماء الـسف – يما ًسي الديخىز جمـام
داةما  -هىا بمجد قخُال باليظبت لألؾساق الػملُت
للخدلُل الـسفي ،بل مً ألاحدي أن هلهي غلى غاجو
الـُؿت بُان اإلابنى الـسفي الري ًيخمي ئلُه اإلاشاُ،
وأن هىىن باإلاحزان أمس بُان الـىزة الـىجُت
النهاةُت التي آُ ئليها اإلاشـاُ  ،ولى اجدد هرا وذاى
لؿاب مً جدلُلىا أخد هرًً ألامسًٍ الهامحن ،ومً
هىا ًهـترح الديخىز جمام خظان أن الخدلُل
الـسفي يما زاعى الىهل والحرف في اإلاحزان ًجب
غلُه أن ًساعي ؤلاغالُ وؤلابداُ أًلا غلى الىدى
آلاحي:

اإلاػنى
الولب
الولب
الخػدًت
الخػدًت

اإلاحزان
اطخكػل
اطخكاُ
أقػل
أقاُ
()15

وهرا زأي غلمي وحُه حداً ،هـل باشاةه ما زآه
الديخىز غبد الـبىز ػاهحن في جـىزه للمىهج
الـىحي للبيُت الػسبُت وهى زؤٍت حدًدة في
الـسف الػسبي ،ئذ ًسي مً كمً ما ًسي أن ًل
حؿُحر في الٍلمت ًجب أن ًهابله هظحره في اإلاحزان ،ألن
مهمت الىشن جهدًس غىاؿس الٍلمت ،غلى ما هي غلُه
ألاؿل

وشهه

في الىانؼ الىوهي ،وجـىٍس ًل حؿُحر في أؿىاتها أو
في مىانػها ،قاذا خدر نلب في اإلاىشون خدر مشله
في اإلاُـصان ،يمـا ٌظىم الـسقُىن أمشلت غلى هرا،
هدى الٍلماث ( :هاء ،وخادي ،وحاه) ،وأؿل ألاولى
:هأي ،وأؿل الشاهُت  :واخد وأؿل الشالشت  :وحه،
وجىشن هره الٍلماث غلى الىدى آلاحي
اإلاهلىب

وشهه
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هأي
واخد
وحه

قػا
قاغل
قػل

وغلى هرا ًسي الديخىز غبد الـبىز ػاهحن أن
الٍلمت جىشن غلى ما هي غلُه قػال ال غلى ما ًاهذ
غلُه أؿال ،قاإلاهم أن هىظس في الٍلمت اإلاهلىبت إلاا
خدر قػال ،وال وػخمد غلى مالخظت اههالب اإلاحزان
يما ًهىُ الـسقُىن ،وٍسي أن هرا السأي لِع
بدغت ؾحر مظبىنت ،قهد طبو بسأي في هرا الاججاه
ؤلامام غبد الهاهس ،خُث أحاش الىشن غلى البدُ،
قُهاُ في ( ناُ)  :قاُ  ،وفي (زمى )  :قػا ،وٍلُل
أن الهازب ًيبغي أن ًالخظ الكسم بحن زأًه وزأي
غبد الهاهس الري ًسي أن ألالل في (ناُ) بدُ مً
الىاو في ألاؿل (نىُ) ،ولرلَ زأي حـىاش الىشن غلى
ألاؿل وغلى البدُ ،مؼ أن البـدُ واإلابدُ مىه
ًالص يء الىاخد ،غلى ما زأي الهدماء ،في خحن ال
ًـسي هى صحت هرا ألاطاض الري بنى غلُه الجىاش،
قال ئبـداُ في الٍلمـت ،ولٌىه في الىانؼ طهىن غُنها
أؿال قُجب أن جىشن غلى ما جبهى مً غىاؿسها،
وهى ما طِخطح في دزاطخه لإلغالُ و ؤلابداُ(.)16
وغىد دزاطخه إلمٍاهاث اإلاهوؼ وبيُت الٍلمت
ذيس أن الٍلمت الػسبُت ند جٌىن زالزُت ألاؿل
زىاةُت اإلاىوىم ،هدى ( :ناُ) وألاؿل (نىُ) ،و(ًد)
وألاؿل (ًدي) و(دم) وألاؿل (دمى) (.)17
وٍإيد الديخىز غبد الـبىز ػاهحن في
طُام آخس أن مً الهىاغد اإلاهسزة  :أن ما ًدـدر
في اإلاىشون ًددر هظحره في اإلاحزان ،قالٍلمت ًجب
أن جىشن يما هي في الىوو ،ال يما ًاهذ ،وال يما
ًمًٌ أن جٌىن ،وذلَ خسؿا غلى جدهُو غدالت
اإلاحزان( ،)18قمشال ًلمخــا ( ناُ) و (باع) ال ًصح
وشنهما بـ(قػل) ،ألن هرا الىشن مٌىن مً طخت
أؿىاث أو مً زالزت مهاهؼ نـحرة ،في خحن ال

هاء
خادي
حاه
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قاع
غالي
غاُ

ًخٌىن ذاهَ اإلاشاالن اإلاىشوهان ئال مً مهوػحن :
هىٍل مكخىح ونـحر ،قٌُىن الـىاب هى وشنهما بـ(
قاُ) باطهان الػحن ،والهاغدة الهدًمت جهىُ في
هدـى هرًً اإلاشالحن ( :جدسيذ الىاو أو الُاء واهكخذ
ما نبلها ،قهلبذ ًل منهما ألكا ) ،وؿازث الٍلماث
ئلى وكػها الري هىوهه ( :ناُ  -باع ) بىشن
(قػـل) ،وهره الهاغدة ال حػبر غً خهُـهت الخـسف
الـىحي في غىاؿس الٍلماث ،ألنها جكترق أن للىاو
أو الُاء وحىدا مىكـال غً الحسيت بػدهما أو
نبلهما ،وهى خوأ مً الىاخُت الـىجُت ،ألنها
لِـظذ طىي اهصالم بحن هره الحسًاث ،مخمشل في
هـل خسيت ،وبدال مً هره ألاخواء اإلاترايبت ًمًٌ
الهىُ  :طهى ؤلاشدواج هدُجت الـػىبت اإلاهوػُت
قواُ اإلاهوؼ نبلها غلى طبُل الخػىٍم  ،وبرلَ
هخسج – يما ًسي الديخىز غبد الـبىز ػاهحن
داةما – بىدُجت في ؾاًت ألاهمُت ،هي أن هره
ألاقػاُ زالزُت ألاؿل ،زىاةُت اإلاىوىم(. )19
وغىدما ًٌىن الكػل ألاحىف في ؿُؿت اإلالازع
مشل (ًهىُ) و (ًبُؼ)ًٌ ،ىن الىشن هى (ًكىُ ) في
ألاوُ ،و(ًكُل) في الشاوي ،وذلَ بػد طهىن غحن
الكػل وحػىٍلها بوىُ اإلاهوؼ نبلها(. )20
وفي الكػل الىانف الري المه خسف غلت،
هدى  ( :ؾصا  ،زمى ،زض ي) ًالخظ أن وحىد الُاء في
(زض ي) واضح ،ولٌىه في (ؾصا) و(زمى) ند حػسق إلاا
طبو أن حػسق له الكػل ألاحىف ،قأؿل الكػلحن
(ؾصو) و (زمي) ،وجهىُ الهاغدة الـسقُت الهدًمت (
جدسيذ الىاو والُاء ،واهكخذ ما نبلهما ،قهلبخا ألكحن
) .وألاصح يما مس في (ألاحىف) ،وهى أن الم الكػل
ند طهوذ واجـلذ قخدتها الهـحرة بكخدت ما

21

ملتقى اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة ػي المدرسة والجامعة 1322/30/21

نبلها لخـبدا قخدت هىٍلت ،قٌُىن يال الكػلحن
بىشن ( قػا ) ،قهى ئذن زالسي ألاؿل ،زىاتي
اإلاىوىم ،جماما ًاألحىف ( )21وبرا جٌىن ألالل في
الكػلحن قخدت هىٍلت ،ال جمشل الم الكػل ،بل هي
خسيت الػحن هالذ بػد أن طهى الػىـس الشاوي
مً اإلاصدوج(وهى الالم) ،قلِع نبل ألالل قخدت
غلى غحن الكػل،يما جساءي للـسقُحن(.)22
وفي(زض ي) حظهى الم الكػل مؼ حػىٍم
مىنعي بخوىٍل خسيت الػحن،وذلَ غىد ئطىاده
للمحر زقؼ مخدسى ،قُهاُ  :زكِذ :بىشن
(قػُذ) ،وزكِىا :بىشن(قػُىا) ،وزكحن (قػحن)،
وحظهى الم الكػل دون حػىٍم غىد ئطىاد الكػل
ئلى واو الجماغت (زكىا) ،قخخدسى غحن الكػل
بلمحر الجماغت (الىاو)،وٌٍىن الىشن خُيئر هى
()23
(قػى)
وفي الكػل الىانف اإلاىخهي بلمت هىٍلت
مشل (ًدغى) جخدد ؿىزجه في خالتي ؤلاطىاد ئلى واو
الجماغت وهىن اليظىة ،قُهاُ (:السحاُ
ًدغىن)و(اليظاء ًدغىن)ً ،سي الديخىز غبد
الـبىز ػاهحن أهه زبما خكي في الظاهس الكسم بحن
الـُؿخحن ،ولٌىه ًظهس غىد الخأمل ،قاللمت
الوىٍلت في الجملت ألاولى هي كمحر الجماغت والىىن
بػدها غالمت زقؼ ،وأما اللمت الوىٍلت في الجملت
الشاهُت قهي خسيت غحن الكػل ،وهي ئذن خسف مً
بيُت الكػل ،زم ًخـل الكػل بىىن اليظىة ،وبهرا
ًخطح الكسم بحن الـُؿخحن زؾم اجداد ؿىزتهما،
ووشنهما واخد (ًكػىن) غلى اإلاىهج الـىحي،
وهىخالف ما ذ هب ئلُه الـسقُىن مً أن وشن
اإلاظىد ئلى واو الجماغت ً( :كػىن) ،ووشن اإلاظىد ئلى
هىن اليظىة ً( :كػلً) ،وهى مرهب ًخلؼ لخأزحر
الٌخابت وخداغها البـسي ،مؼ أن الـسف في
مظألت اإلاحزان نلُت ألاؿىاث ال ؾحر( ،)24وهىا
ًمًٌ الخكسٍو بحن الىشن والـُؿت في هرا
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الكػل،قالىشن في الحالخحن هى (ًكػىن) ،والـُؿت
في الحالت ألاولى هي(ًكػلىن) ،وفي الشاهُت(ًكػلً) .
وججدز ؤلاػازة بػد هرا أن الديخىز غبد
الـبىز ػاهحن ًىزد زأًا هسٍكا وغلمُا قُما ًخػلو
بدسوف الػلت ،مكاده أن مىنل الهدماء مً خسف
الػلت ند ازجبى بؼٍل الٌخابت ،وبظبب ذلَ ػابه
خلى يبحر ،قٍاهذ لديهم زالزت أخسف جسطم بشالزت
زمىش هي ( :ألالل،والىاو،والُاء) ،مؼ مالخظت أن
زمصي الىاو والُاء ٌػبران في هظسهم غً أزبػت
أؿىاث هي ً( :اء اإلاد ،وٍاء الػلت ،وواو اإلاد ،وواو
الػلت) ،والصحُذ أن الىاو والُاء اإلاػخلخحن ال
جٌىهان ئال خحن جسايب الحسًاث في هدى :
(بِذ،ونىم) ،وأما أؿىاث اإلاد في مشل ( :نام،
ًهىمً ،هُم) ،قلِظذ أؿىاث غلت ،غلى السؾم مً
اجداد زمصي الىاو والُاء ،والخباطهما – يخابت –
بسمصي ؿىحي الػلت الظابهحن ،بل ًل ذلَ خسًاث
هىٍلتً ،مًٌ ججصةتها ئلى خسًاث نـاز ،غلى ما
الخظه بػم ألاةمت الهدماءً ،ابً حني( ،)25الري
ًهىُ » :باب في ملازغت الحسوف للحسًاث،
والحسًاث للحسوف ،وطبب ذلَ أن الحسيت خسف
ؿؿحر ،أال جسي أن مً مخهدمي الهىم مً ًان
ٌظمي اللمت الىاو الـؿحرة ،والٌظسة الُاء
الـؿحرة ،والكخدت ألالل الـؿحرة ،وٍإيد ذلَ
غىدى أهَ متى أػبػذ ومولذ الحسيت أوؼأث
بػدها خسقا مً حيظها «( ،)26قهرا الىف مهم
حدا ،ألهه ًجػل هره (الحسوف) التي طماها
الهدماء (خسوف اللحن أو خسوف اإلاد) خسًاث ال
جخخلل غً الحسًاث الهـحرة ئال في الوىُ أو يمُت
الـىث يما ًهىُ اإلاددزىن(.)27
ّ
و ـ اغخماد ؤلاغسابحن الخهدًسي واإلادلي :
وهما مما ال قاةدة قُه في حػلُم اللؿت
الػسبُت وظُكُاً ،الهىُ مشال غً الكػل اإلالازع :
ّ
ّ
(مهدزة) في آخس الكػل
بلمت ؾحر ظاهسة
ًسقؼ
ّ
اإلاػخل ،وغً غالماث الجس  :جٌىن يظسة ظاهسة أو
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ّ
مهدزة ،قهرا الٌالم قُه هظس ،ذلَ أن الٍلماث
التي ال جظهس غليها الػالمت ؤلاغسابُت ،لٌىنها ّ
مبيُت أو
مىهىؿت أو مهـىزة ،لِع مً اإلاىهج الىظُكي
ّ
زبوها ػٍلُا باإلغساب اإلادلي أو الخهدًسي ،ألن
الػالمت ؤلاغسابُت لم جظهس غليها ،ومً ز ّـم قهدث
ّ
غالمُتها (قٌُل جٌىن غالمت وهي لم جظهس ؟) ،قهد
اطخؿىِىا غً ذيسها في التريُب وهي ظاهسة ئذا لم
جخسج غً أؿلها ولم جًٌ نسٍىت لكظُت دالت،
ً
قٌُل بها وهي ؾحر ظاهسة أو مىػدمت أؿال ،يما في
الجمـل أو أػباه الجمل غىدما حظىد ئليها بمجملها
وظُكت جسيُبُت  .أما ما ط ّـمىه بػهدة الخىابؼ في
حظىَؿهم لإلغساب اإلادلي أو الخهدًسي ،قلِع ذلَ
ّ
بمظىؽ لخػمُم هرا ؤلاغساب بدون هاةل أو قاةدة
وظُكُت غلى ًل الٍلماث والترايُب ،قهىلىا :
(كسب مىس ى غِس ى)  :قـ(مىس ى) مظىد ئلُه ،
و(غِس ى) مكػىُ به ،وال خاحت هىا ئهالنا لخهدًس
ً
ً
ً
ػٍلُا ،قالسجبت لكظُـا هي
وظُكُا وال
الحسًاث ال
التي ّ
غُيذ وظُكت الاطمحن في الجملت ،والعجُب
ّ
هىا أن اإلاػسب ال ّ
ًهدز الحسيت ئال ئذا غسف اإلاىكؼ،
ّ
وهى ال ٌػسف اإلاىكؼ ئال بىاطوت الهساةً اإلاػىىٍت
ًاإلطىاد والخػدًت واإلاالبظت وؾحرها ،أو اللكظُت
ًاألداة والسجبت ،وئذن ما قاةدة جهدًس الحسيت
ً
وظُكُا ؟ ّأما ئذا جيء بالىػذ بػد هرًً الاطمحن
َ
ُ
الهـحر)،
الوىٍل غِس ى
يأن ههىُ ( :كسب مىس ى
قمً الىاضح هىا أن مىكؼ (مىس ى) السقؼ ألهه
مظىد ئلُه ولهرا قىػخه مسقىع ،و(غِس ى) مىكػه
الىـب ألهه مكػىُ به قىػخه مىـىب ،هره هي
غهدة الخىابؼ التي ّ
طىؾىا بها ؤلاغساب اإلادلي
ّ
الػسبي
والخهدًسي وما هي بػهدة يما زأًىاّ ،زم ئن
غىدما ًان ًخٍلم لم ًًٌ ّ
ًهدز الحسيت هىا ،وختى
ّ
اإلاخٍلم الػسبي اإلاػاؿس ال ّ
ًهدز الحسيت ،بل ًٌكُه
أن ٌػسف اإلاىكؼ اإلاػهىد للكظ اإلاىػىث ختى ًيخهل
ئلى الىػذ .
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وٍصداد حظىَـ ؤلاغساب اإلادلي و الخهدًسي
ؾسابت ئذا ًان الخابؼ واإلاخبىع مما ال جظهس غلُه
ّ
الػالمـت ؤلاغسابُت ،يأن ههىُ  ( :حاء غِس ى ًخٍلم
) ،ويرلَ ئذا ًان الباب الىدىي أو الىظُكت
التريُبُت في ؿىزة حملت ال جهبل أن ًدبػها جابؼ
مػسب هدى  (:مدمد أخىه نادم ) ،قما هي الـجدوي
في الىوو أو في اإلاػـنى – ولى كإلذ حدا  -مً حػل
الجملت الىانػت مظىدا في مدل زقؼ ؟ والؿسٍب هىا
أن الىداة ٌػسبىن اإلاظىد الكػلي في جسيُب (ًاد)
وأخىاتها في هدى ( ًاد اإلاوس ٌظهى) حملت في مدل
هـب خبر (ًاد) ،وفي هرا أخواء مترايبت ،منها أن
الكػل (ٌظهى) مكسد ونؼ مظىدا ،ما الكاةدة مً
ئغسابه حملت وهى ند أطىد ئلى (اإلاوس) نبله وظُكُا
ّ
مدل
؟ ّزم إلااذا أغسبىا هره الجملت اإلاصغىمت في
هـب ولم ًأث خبرها (يما ّ
طمىه) اطما أو ؿكت
مىـىبحن ًمًٌ الهُاض غليهما يما قػلىا في (ًان)،
وهم ند ّ
أنسوا في نىاغدهم بأقىاههم أن خبر ًاد ال
ًأحي ئال قػال ملازغا ؟
ًجب أن ٌػسف الىاض الُىم أن الىداة ند
حػلىا هرا وؾحره لخدٌُم نىاغد هظسٍت الػامل
الؼٍلُت التي جهىم غلى مبدأ طهُم هى جأزحر الػامل
في اإلاػمىُ زقػا أو هـبا أو حسا ،قاذا لم ًظهس هرا
ٌ
ألازس ّ
َ
الىـب
ندزوه ،قهم ند نالىا ئن (ًاد) غاملت
في خبرها ،وإلاا ًان خبرها قػال أو حملت قػلُت ال
ًظهس غليها الىـب حػلىها في مدل هـب ،زؾم
أنهم ًدزيىن أن هرا ال قاةدة وال هاةـل مً وزاةـه ،ال
في اإلاػـنى وال في مٍاقـدت اللـدً في الىوـو أو الٌخابت
ّ
وال في ّ
أي ش يء آخس ،قهل هدبػهم الُىم في هـره
ألاوهــام ؟
ش ـ الخهظُم الؼٌلي لألدواث :
وذلَ يجمؼ أدواث هـب اإلالازع في باب
واخد دون حامؼ وظُكي داللي (وهى ألاهم قيها)،
ّ
قخؿحر
ًالهىُ مشال » جدخل غلى اإلالازع خسوف
آخسه وجكُده مػاوي حدًدة منها  :أن  ..لً  ..لـ ً ..ي

23

ملتقى اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة ػي المدرسة والجامعة 1322/30/21

8102

 ،«..وهرا غحن اإلاىهج الؼٌلي الهدًم ،قالىداة
الهدامى ّ
نظمىا ألادواث الىدىٍت بدظب الؼٍل،
أي بدظب أزسها ؤلاغسابي قُما بػدها ،مً أمشلت
ذلَ نىلهم في باب الحسوف التي جىـب الكػل
اإلالازع  » :وهي أزبػت أن ولً وًي وئذن ،جهىُ"
أزٍد أن جهىم" و" لً جىولو" و" نمذ ًي جهىم"،
وأما "ئذن" قاذا اغخمد الكػل غليها قانها جىـبه،
جهىُ ئذا ناُ لَ ناةل أها أشوزى  :ئذن أيسمَ
وئذن أخظً ئلَُ ،قخىـب الكػل الغخماده غلى
"ئذن" ،قان اغتركذ خؼىا واغخمد الكػل غلى ما
نبلها طهى غملها جهىُ  :أها ئذن أشوزى ،قترقؼ
الغخماد الكػل غلى"أها" «(. )28
والىانؼ أن هره ألادواث ال زابى وظُكي بُنها
غلى ؤلاهالم ،قـ (أن) ّ
مجسد أداة زبى ال ؾحر ،جسبى
ّ
ًخلامان بدونها في
بحن ما نبلها وما بػدها ألنهما ال
الػادة ،و(لً) أداة هكي مإبد في اإلاظخهبل ،قهي
جىلىي وظُكُا جدذ ئهاز أطلىب الىكي ،و(الالم)
و(ًي) أداجا حػلُل ،قهما جىلىٍان وظُكُا جدذ
ئهاز أطلىب الخػلُل ،وند ًان مً الىاحب أن
ّ
جهظم ألادواث بدظب وظاةكها الداللُت ،لُػسف
الخلمُر يُكُت اطخخدامها ،أي وظاةكها الداللُت في
ّ
التريُبّ ،أما الجاهب الانخلاتي الؼٌلي اإلاخػلو ّبما
ّ
ٌظمىهه باألزس ؤلاغسابي ،قأمس غسض ّي ًريس غسكا
ّ
بػد ذيس اإلاػنى الىظُكي لألدواث ،وذلَ جدهُها إلاا
ّ
ّ
لُخػىد الخلمُر غلى
وظمُه بهُد طالمت البىاء ،أي
غدم الخوأ في الهساءة والظماع واإلامازطت
ّ
اللؿىٍت ،وهرا ٌػني أن جىشع ألادواث الىدىٍت
وظُكُا غلى أطالُبهاّ ،
وٍخم الخىبُه غلى الانخلاء
الؼٌلي ؤلاغسابي ّ
لٍل أداة  .وًالجمؼ بحن أدواث
ّ
الىكي (لم) و(إلاا) وبحن (ال) الىاهُت و(الم) ألامس
الولبُت ،وهرا ال ًجىش وظُكُا يما أوضحىا ،وقُه

ئهداز واضح إلاهخلُاث الدزض الىظُكي ،قالجامؼ
بحن ألادواث في باب واخد ال ًيبغي أن ًٌىن ػٍلُا .
ح ـ الهىُ بالخدىُ ئلى اإلاـدزٍت في (أن) و(ًي)
والهىُ " » :أن" ججػل الكػل اإلالازع نابال
ّ
للخدىُ ئلى مـدز «
للمـدزٍت ـ و"ًي" ججػله نابال
ّ
ي ّ
 .وهرا اجباع للمىهج الهدًم في الىدى الري ًس أن
ّ
وحظمى في الدزض
(أن) حظبَ مؼ ما بػدها بمـدز
ّ
الىدىي الهدًم بـ (أن) اإلاـدزٍت ،هرا مؼ الػلم أن
ّ
الصحُذ أن (أن) جسبى ما بػدها بما نبلها إلجمام
اإلاػنى ،و(ًي) ججػل الكػل بػدها هى اإلاهـىد
ّ
بالػبازة ،والؿسٍب أن الٌخاب ذيس هرا (ؾ،)69
ّ
للخدىُ ئلى
وأ ّما الهىُ بػد هرا  :وججػله نابال
ّ
مـدز ،قال ٌظخهُم ،ألن ما بػد (أن) حملت ولِع
مـدزا ّ
مإوال ،وما بػد (ًي) يرلَ ،وجهدًس اإلاـدز
ًخخلل وظُكُا غً الجملت مؼ (أن) ،هدى  :ال ًلُو
ّ
جلُؼ الىنذ في مؼاهدة الخلكصٍىن ،و ال
بَ أن
ًلُو بَ جلُِؼ الىنذ في مؼاهدة الخلكصٍىن
(ؾ ،)72قالخػبحر باإلاـدز ًخخلل ههىا غً الخػبحر
ّ
بالكػل خدزا وشمىا ،يما أن جهدًس اإلاـدز ال
ٌظخهُم داةما هدى :
ّ
 (غس ى شٍد أن ًهىم ) ال ًخدىُ ئلى ( غس ى شٍدالهُام ) .
 (أوػَ شٍد أن ٌظهى) ال جخدىُ ئلى (أوػَ شٍدالظهىن) .
ويرلَ نىله حػالى   :وما ًان هرا الهسآن
أن ًكتريً [ىوع  ،] 37ال ًجىش جهدًسه بـ ( :ما ًان
هرا الهسآن اقتراء) ،والدلُل غلى أن (أن) هره ما
هي ئال ّأداة زبىّ ،أنها ند حظهى وَظخؿنى غنها في
الٌالم يما في آلاًت   :ومً آًاجه ًسٌٍم البرم خىقا
وهمػا  [السوم . ] 24

ناةمت اإلاـادز واإلاساحؼ:
 ) 1ألاهبازي ،ؤلاهـاف في مظاةل الخالف.ث :مدمد مديي
الدًً غبد الحمُد1982..

 ) 2جمام خظان ،الػسبُت مػىاها ومبىاها  .الهُئت اإلاـسٍت
الػامت للٌخاب،الهاهسة.1979.
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 ) 3ابً حني ،الخـاةف  .ث :مدمد غلي الىجاز  .اإلاٌخبت
الػلمُت.دون ن.
 ، // // ) 4اللمؼ في الػسبُت .ث  :قاةص قازض  .داز الٌخب
الشهاقُت،الٌىٍذ1972. .
 ) 5الصمخؼسي ،اإلاكـل في ؿىػت ؤلاغساب  .داز ئخُاء
الػلىم،بحروث.ن1990. .1
 ) 6طػد أبى غىاب ،في الخهىٍم التربىي مداخل واججاهاث.
هبؼ مدازض اإلالَ قُـل (الػسبُت الظػىدًت) ن2005. .1

الهىامؽ:
ً ) 1نظر :شعد أبى عناب ،في الخقىيم التربىي مداخل
واججاهاث .طبع مدارس امللك فيصل (العربيت الصعىدًت) ط.1
 .2005ص.15
 ) 2الزمخشري ،املفصل في صنعت إلاعراب  .دار إحياء
العلىم،بيروث.ط .1990 .1ص . 17
 ) 3ابن هشام ،أوضح املصالك إلى ألفيت ابن مالك .دار إحياء
العلىم ،بيروث .ط.10/1. 1987 .3
 ) 4ابن جني ،الخصائص  .ث :محمد علي النجار  .املكخبت
العلميت.دون ط. 280/1 .
 ) 5هفض املصدر . 343/1
 ) 6ألاهباري ،إلاهصاف في مصائل الخالف.ث :محمد محيي
الدًن عبد الحميد.550/2 .1982.
 ) 7ابن جني ،اللمع في العربيت .ث  :فائز فارس  .دار الكخب
الثقافيت،الكىيت. 7/1 .1972 .
 ) 8أهظر  :شيبىيه ،الكخاب .ث :عبد الصالم محمد هارون  .دار
الجيل،بيروث.ط. 290/1 .1
 ) 9أهظر :هفض املصدر . 78 -77/2
 ) 10أهظر :إلاهصاف . 126 - 97/1
 ) 11أهظر :جمام حصان ،العربيت معناها ومبناها  .الهيئت
املصريت العامت للكخاب،القاهرة .1979.ص . 132-86
 96/1 ) 12وما بعدها .
 ) 13إلاهصاف في مصائل الخالف  128 /1وما بعدها .
 707/2 ) 14وما بعدها .
* ًقصد بالصىائت الحركاث القصيرة والطىيلت ،وبالصىامت
الحروف الصاكنت مثل  :ب ،ث ،ث  ..إلخ .
 ) 15اللغت العربيت معناها ومبناها ص145-144بخصرف .
 ) 16عبد الصبىر شاهين ،املنهج الصىحي للبنيت العربيت .
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 ) 7أهظس  :طِبىٍه ،الٌخاب .ث :غبد الظالم مدمد هازون .
داز الجُل،بحروث.ن. 1
 ) 8غبد الـبىز ػاهحن ،اإلاىهج الـىحي للبيُت الػسبُت .
مإطظت السطالت ،بحروث . 1980 .
 ) 9أهظس :غبده الساححي،قهه اللؿت في الٌخب الػسبُت .داز
النهلت الػسبُت،بحروث.1979.
 ) 10ابً هؼام ،أوضح اإلاظالَ ئلى ألكُت ابً مالَ .داز
.
1987
ن.3
بحروث.
الػلىم،
ئخُاء

 ،48-47وأهظر ص ،199-196وأهظر شرح الشافيت .18/1
 ) 17هفض املرجع ص. 52
 ) 18هفض املرجع . 81
 ) 19هفض املرجع  84-82بخصرف .
 ) 20هفض املرجع . 85
 ) 21هفض املرجع  87-86بخصرف .
 ) 22هفض املرجع. 88
 ) 23هفض املرجع . 90
 ) 24هفض املرجع . 93
 ) 25هفض املرجع 270
 ) 26الخصائص  ،315/2وأهظر 327/2
 ) 27أهظر :عبده الراجحي،فقه اللغت في الكخب العربيت .دار
النهضت العربيت،بيروث138 .1979.
 ) 28اللمع في العربيت البن جني . 7/1

مؤشصت الرشالت ،بيروث  . 1980 .ص
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أهموةىالمشافهةىفيىاكتسابىاللغةى
العربوة ى
د،ىإبراهومىزالفي ى
جامعةىالمسولة
اإلالخظ:
حؿعى هظه اإلاضازلت إلى إبغاػ أهمُت اإلاشاَهت في حهلُم
الؿُل اللًت الهغبُتَ ،خهلُم اللًت في اإلاغخلت ألاولى ً٘ىن
مً زال ٛألالُاف اإلاىؿىْت وألاضىاث اإلاؿمىنت ،التي
حشٙل وؾُلت اجطا ٛبين الؿُل وألاؾغة ،وفي اإلاغخلت الثاهُت
بين الؿُل واإلاهلم ْبل أن ًخهلمها خغوَا زم ٗلماث
م٘خىبت.
ً
َّ
َ
ٗاهذ الهغب في الجاهلُت أصح الىاؽ أَهاما وأخضهم
ً
أطهاهآَ ،ض ابخ٘غوا مً الُطاخت أبلًها ومً اإلاهاوي
أيغبها ،ومً آلاصاب أخؿجهاَ .1داَكىا بظل ٚنلى َطاخت
لؿانهم ،إط ٗاهىا ًغؾلىن أبىاءهم إلى الباصًت الٖدؿاب
الُطاخت .وٗاهىا ًغوون ضبُانهم ألاعحاػُ ،وَهلمىنهم
اإلاىاْالث ،وٍأمىعونهم بغَو الطىث ،وجدُٓٔ ؤلانغاب ،ألن
َّ
عّ
الج ْغم .واللؿان إطا أٖثرث جٓلُبه
طلًُ ٚخٔ اللهاة وٍُخذ ِ
َ ََ
َ
َ
2
والن ،وإطا أْللذ جٓلُبه وأؾلذ إؾٙاهه حؿأ ويلـ .

واعجبؿذ اللًت الهغبُت بالٓغآن ال٘غٍم الظي
أهؼله هللا نلى الغؾى ٛضلى هللا نلُه وؾلم شُاهت
بلؿان نغبي مبينَٓ ،ض حاء في ْىله حهالى :إها
أهؼلىاه ْغآها نغبُا لهل٘م حهٓلىن ،وخُكها هللا
بدُل الٓغآن ال٘غٍم في ْىله :إها هدً هؼلىا الظٖغ
ً
وإها له لحاَكىن َ .خلٓاه الىبي ال٘غٍم ؾمانا
ً
وخُكا ،ولٓىه ألصحابه ًخلُٓىهه بطضوعهم
ٌؿمهىهه وٍدُكىهه وٍغجلىهه ،وٍبلًىهه ألامم
ً
ً
ؾمانا وخُكا .ولم ًٓخطغ الخلٓين نلى الٓغآن
ال٘غٍم بل حهضاه إلى خُل الحضًث الشغٍِ وهٓل
الىطىص الشهغٍت وأزباع الهغب وأًامهم خُكا
وعواًت مً حُل إلى حُل ختى حاء نطغ الخضوًٍ.
والضا ٛنلى طل ٚالهباعاث ال٘ثيرة التي قهغث في
جل ٚالحٓبت ،والتي جض ٛنلى هٓل ألازباع مشاَهت
مً إوؿان إلى إوؿان في يُاب وزُٓت م٘خىبت مثل:
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خضزىا َالن نً َالن ،عوي َالن ،ؾمهذ َالن،
وْغأث نلى َالن...
نلى الغيم مً اهخمام اإلاؿلمين بهملُت الخضوًٍ
في ضضع ؤلاؾالم وفي الهطىع اإلاىالُت التي اػصهغث
َحها الحػاعة ؤلاؾالمُت ،وجٓضًغهم لل٘خاب مً
ً
زال ٛمٙاَأة ٗاجبه أو مترحمه بىػهه طهبا ،إال أن
هظا الاهخمام لم ًلٌ صوع اإلاشاَهت في الخهلُمَٓ .ض
قل الخلمُظ ٌؿمو للشُش في الؼاوٍت أو اإلاضعؾت أو
اإلاههض وٍدُل نىه وَهغع نلُه ما خُكه مً
ْغآن ٖغٍم أو خضًث شغٍِ أو شهغ أو هثر ،جطضًٓا
للمٓىلت :الهلم في الطضوع ال في الؿؿىعَٙ .اهذ
اللًت الهغبُت زال ٛنطىع الُخىخاث ؤلاؾالمُت
الؼاهغة اللًت الىخُضة الىاؾٓت في مشاعّ ألاعع
ومًاعبها ،خُث اخخػيذ ٖىىػ الهلىم واإلاهغَت
الهاإلاُت بسـ أًضي مترحمحها وٖخابها .ولم جً٘ في
ًىم مً ألاًام ناحؼة نً اؾدُهاب اإلاؿخجضاث،
وَشهض نلى طل ٚمالًين اإلاسؿىؾاث الهغبُت في
الجامهاث واإلاخاخِ ألاوعبُت .وٗان لها جأزير نلى
لًاث ألامم ألازغي .وإلاا احؿهذ عْهت الخالَت
ؤلاؾالمُت صزلذ شهىب ٖثيرة في ؤلاؾالمَ ،كهغ
َؿاص لًت الهغب هدُجت ازخالؾهم باألناحم،
َأضبذ مً الػغوعي اإلاداَكت نلى اللًت الهغبُت
وجلُٓجها إلاً ال ًدؿً الىؿٔ بهآً .ى ٛابً َاعؽ:
ُ
ََ ُ
وجأزظ جلٓىا مً ملًٓ .3وإلاا ناصث ال٘غة للًغب
قلذ اللًت الهغبُت ضامضة لؿىين نضة أمام
هجماث الاؾخهماع ،لً٘ ما ًضنى إلى الاؾخًغاب هى
اهطغاٍ الهغب نجها إلى ييرها بهض جدغعهم مً
عبٓت الاؾخهماعَ .اللًت الهغبُت الُىم حهِش
التهمِش وؤلاهما ٛمً ؾغٍ أهلها ،بل ٌؿاء إلحها
وإلى مً ًضاَو نجها ،واوه٘ـ هظا الىُىع نلى خالت
الخهلُم بطُت نامت وحهلُم اللًت الهغبُت الُطحى
بطُت زاضت .وْض ٌشٙل الخهبير الشُهي وشاؾا
مً ألاوشؿت التي حؿانض نلى جلٓين اللًت الهغبُت
الُطحى للخلمُظ.
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حهض اإلاشاَهت أخض ألاوشؿت ألاؾاؾُت في نملُت
الخهلم والخهلُم واٖدؿاب اإلاهغَتَ .بُػلها
ً٘دؿب الؿُل حهاػا هؿُٓا ؾلُما ٌؿانضه نلى
أصاء لًخه أصاء ؾلُماٖ.ما جىمي اإلاشاَهت في الؿُل
خـ البضاهت واإلاباصعة وؾغنت ال٘شِ وخؿً
ألاصاء وؾالمت الىؿٔ وْىة الخهبير ،وجم٘ىه مً
ً
جؿبُٔ ْىانض ؤلانغاب جؿبُٓا صحُدا ،وحظب
اهدباه اإلاخلٓي وشضه إلى اإلاخٙلم ،وإْىام اإلاؿخمو
بالحجت والخأزير َُهٖ .ما ًخهلم اإلاخٙلم شغوؽ
الحىاع وٍخهىص نلُه ،وٍػبـ اهُهاالجه أمام
آلازغًٍ وٍدترم آعاءهم ،وٍخدغع اإلاخهلم مً ُْض
الخجل وما ًىلضه مً اعجبإ ،وٍخدى ٛزىَه
شجانت وْىة ،وٍخًلب نلى شهىعه باإلخغاج ،وجىمى
شخطِخه .ولخدُٓٔ هظا الهضٍ اإلايشىص ال بض أن
جخػاَغ حهىص الجمُو وهم:
 ألاؾغة التي جخههض بهىاًت الؿُل وجغبِخه وحهلُمه،ٖىنها اإلاؤؾؿت ألاولى التي ٌشغب الؿُل مهاًيرها
ومثلها وواْهها في جُ٘يره وؾلىٖه ،4وحؿهغ ألام
زاضت نلى عناًخه الصحُت والىُؿُت مىظ والصجه
ابخضاء مً مغخلت الطغار إلى مغخلت اإلاىاياة وضىال
إلى مغخلت اإلاداٗاةٌ .هبر الؿُل نً اهُهاالجه
وعيباجه بالبٙاء والطغار هدُجت الجىم أو ألالم أو
ابخهاص ألام نىه ،وٍلهب الىالضان الضوع الغئِـ في
جيشئت الؿُل واٖدؿاب لًخه وْضعجه نلى جمُيز
ألاضىاث .واإلاهغوٍ أن الؿُل ًداٗي ما جىؿٔ به
أمه أوال ألنها جالػمه في ٗل خين .وٍؼٍض اجطا ٛأَغاص
ألاؾغة بالؿُل واخخٙاٖهم به مً ْضعجه نلى جٓلُض
ما ًىؿٓىن به مً ٗلماث ،وهظا الخىاضل اإلاؿخمغ
ً
ٌؿانضه نلى ال٘الم مب٘غا ،ألهه ًطبذ في خالت
مداٗاة لًىٍت صائمت .لظلً ٚجب أن ًٓىم آلاباء
بخ٘غَـ وْذ ٗاٍ للحضًث مو أؾُالهم،
وحصجُههم نلى الخدضر في خػىعهم .5واإلاهغوٍ
أن اإلاداصزت بين شخطين أو أٖثر جدٓٔ بهضا
احخمانُا جىاضلُا ،وهظا ما ًدضر بين الؿُل
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وأؾغجه ،وهظه الهالْت اإلاباشغة بين الؿُل (
مخٙلما وؾامها ) وأخض أَغاص أؾغجه (ألام ،ألاب)...
جخم مباشغة خُث ًغي ٗل مجهما آلازغ ،وٍغي
إشاعاجه وإًماءاجه التي حهمل نلى جِؿير نملُت
الخُاهم والخىاضل بُجهما .إال أن هظا الضوع
الخهلُمي الظي جٓىم به ألاؾغة اججاه الؿُل ًبٓى
ً
صوعا هاْطآً ،خطغ نلى الجاهب الخىحُهي َٓـ،
أي نلى حؿهُل نملُت اٖدؿاب اللًت الهامُت ٖىن
مهكم ألاؾغ ججهل ال٘الم باللًت الهغبُت الُطحى
وؾغائٔ حهلُمها.
 الشاعم الظي ًدُذ للؿُل الازخالؽ بأْغاههَُ ،جضحىا آزغ ًسخلِ نً حى ألاؾغة الظي حهىصه،
َُ٘دؿب نً ؾغٍٔ الاخخٙإ باألؾُا ٛمهاًير
احخمانُت حضًضة حًير مً ُْمه وناصاجه وجىمي
لًخه ،وجٓىي شخطِخه.
 وؾائل ؤلانالم اإلاغئُت واإلاؿمىنت التي اْخدمذالبُىث صون اؾدئظانًَ ،غؾذ في اإلاخلٓي لًتها
الُاؾضة وهؿٓها الغصيء للًت الهغبُت الُطحى،
َخلِٓ الؿُل هظه اللًت الُاؾضة واؾخىنبها
بؿهىلت .واإلاهغوٍ أن الؿُل ًمض ي ؾاناث
نضًضة في مشاهضة وؾائل ؤلانالم اإلاسخلُت
ٗالخلُؼٍىن ،والهاجِ الىٓا ،ٛوحهاػ الحاؾىب،
وجبث هظه الىؾائل نضصا هائال مً البرامج التي ال
ٌؿتهان بضوعها في الخأزير ؾلبا أو إًجابا نلى جىحُه
الؿُل وهمى لًخه ،وحهض هظه الىؾائل ؾالخا طو
خضًً َئن أخؿً جىححهه أنؿاها حُال ؾُب
ألانغاّ وإن أؾيئ اؾخهماله حاءث نلى ًضه
البطائغ خىال.
وهظه بهؼ الٓىىاث التي جبث لألؾُا:ٛ
* صًؼوي شىاDisnez ٛ
* ؾبِؿخىن Spacetoon
* MBC3
* ٖغجىن CN Arabia Cartoune
* أحُاٛ
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* ؾُىع الجىت.
 اإلاضاعؽ الٓغآهُت التي جلهب الضوع الُها ٛفيؾبُل جغبُت الؿُل وجلُٓىه أمىع صًىه ،وحهلُمه
لًخه الهغبُت الُطحى ،زاضت في هظه اإلاغخلت مً
الهمغ التي ٌشهض َحها الؿُل همىا حؿمُا ونٓلُا
ووحضاهُا ،وجدشٙل الطُاث ألاؾاؾُت التي جخدضص
شخطُت الؿُل .وحهمل ألاؾغ الجؼائغٍت نلى إعؾاٛ
أؾُالها إلى اإلاضاعؽ الٓغآهُت الخابهت للمؿاحض أو
الخاضت مجها ابخضاء مً بلىى الؿُل ؾً الغابهت
مً نمغه ْطض جلُٓجهم الٓغآن ال٘غٍم والؿىت
الىبىٍت الشغٍُت.
 الغوغت وصاع الحػاهت التي هي مؤؾؿت زاضتجضًغها مغبُاث مسخطاث في عناًت وجغبُت ألاؾُاٛ
وحهلُمهم .وجدخىي هظه اإلاؤؾؿت نلى وؾائل
حهلُمُت وجغَحهُت ،جدٓٔ للؿُل وأْغاهه اإلاخهت
وحؿانضه نلى همى مسخلِ ملٙاجه .وجلهب هظه
ً
اإلاؤؾؿت صوعا م٘مال ومضنما ليشاؽ ألاؾغة في
مجا ٛجغبُت الؿُل وجدػيره لاللخداّ بالؿىع
الابخضائي .وٍغج٘ؼ صوعها نلى إٖؿاب الؿُل اللًت
نً ؾغٍٔ ما جٓضمه مً أوشؿت مىاؾبت لهمغه،
تهضٍ إلى جغؾُش مبضأ اإلاشاَهت والؿمام والٓضعة
نلى الخهبير بأؾلىب نغبي َطُذ .جىَغ هظه
ً
ً
اإلاؤؾؿاث حىا مشابها لجى ألاؾغة ًؤهل الؿُل
للضزى ٛفي حى اإلاضعؾت.
حهمل هظه اإلاؤؾؿاث نلى تهُئت الؿُل وطل ٚب ـ :
 جؼوٍضه بثروة مً الخهبيراث اللًىٍت واإلاهلىماثالجضًضة التي ًخلٓاها مً خضًثه مو أضضْائه.
 تهظًب ؾلىٖه وجمغٍىه نلى اإلاهاعاث الحغُٖتوالهاصاث الصحُدت.
جضعٍبه نلى الىؿٔ الصحُذ للحغوٍ والٙلماث. جدُُكه بهؼ الؿىع الٓغآهُت الٓطيرةوألاخاصًث الىبىٍت الشغٍُت وألاهاشُض وألاصنُت...
 حهىٍضه نلى الخهبير الشُهي نً أنماله أمامأضضْائه مؿخسضما مُغصاث بؿُؿت واضحت.
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 اإلاضعؾت التي هي مؤؾؿت وؾىُت جغناها وػاعةالتربُت والخهلُم ،تهضٍ إلى حهلُم الخلمُظ وجثُُٓه
ؤَ بغهامج مىكم مخىاػن ومخضعج ومؿخمغ .وْض
ؾهذ الجؼائغ بهض الاؾخٓال ٛإلى حهغٍب الخهلُم
بانخباع اللًت الهغبُت لًت وؾىُت وحهل الخلمُظ
ً
ًخًٓ الخهبير بها مشاَهت وجدغٍغا.
حؿخٓبل اإلاضعؾت في ؾىعها الابخضائي الخلمُظ إما
في ألاْؿام الخدػيرًت في ؾً الخامؿت أو في
أْؿام الؿىت ألاولى ابخضائي في ؾً الؿاصؾت،
وجضوم هظه اإلاغخلت زمـ ؾىىاث.
البض في هظه اإلاغخلت أن وشهغ الخلمُظ بداحخه
الُىمُت إلى اللًت الهغبُت ،وأن وصجهه نلى
اؾخهما ٛلؿاهه بض ٛالٓلم وأن ٌهخمض الاعججاٛ
بض ٛالخدػير ،وَؿخهض لل٘الم نىضما ٌؿخضعي طلٚ
اإلآام .وْض ًؿلب مً الخلمُظ أن ًلٓي ٗلمت أمام
أضضْائه في الٓؿم ٌشترؽ َحها ؾالمت اللًت
وخؿً ألاصاء.6
وال ش ٚأن حصجُو الخالمُظ نلى الخهبير الشُهي،
وجغيُبهم في حهلم اللًت الهغبُت بازخُاع أوشؿت
ومىاغُو جدمل نىطغ الدشىٍٔ وؤلازاعة ًجهلهم
ً٘غعون الهملُت وَشهغون بالثٓت والغيبت في
الخهلم .و الخهبير الشُهي هى هىم مً أهم أهىام
اليشاؽ اللًىي ،ولظل ٚوحب جم٘ين الخلمُظ مىه
ْبل وأزىاء حهلمه ال٘خابت .والخهبير الشُهي هى ٖالم
مىؿىّ ًطضعه اإلاغؾل مشاَهت ،وَؿخٓبله
ً
اإلاؿخٓبل اؾخمانا ،وَؿخسضم في مىاِْ اإلاىاحهت،
أو مً زال ٛوؾائل الاجطا ٛالطىحي .7والخهبير
بىىنُه الشُهي وال٘خابي هى وؾُلت اجطاً ٛدٓٔ
مً زاللها الخلمُظ طاجه وخػىعه بلًت ؾلُمت ،وال
ًخدٓٔ طل ٚإال إطا جؼوص الخلمُظ بٓضع واَغ مً
الخهابير وألالُاف ،وجمً٘ مً ْىانض اللًت مً هدى
ً
وضغٍ .وْض ً٘ىن الخهبير إبضانُا ٌهبر مً زالله
الخلمُظ نً أَٙاعه بأؾلىب أصبي عَُوً ،ثير اإلاشانغ
ً
وألاخاؾِـ .وْض ً٘ىن الخهبير وقُُُا يهضٍ إلى
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جىضُل الغؾالت بأؾلىب نلمي واضح وبؿُـ.
وللخهبير الشُهي في نملُت الخهلم أشٙاٖ ٛثيرة مجها:
الخهبير الحغ :خُث ٌهغع اإلاهلم الطىع أواإلاشاهض نلى اللىح وٍترٕ للخلمُظ خغٍت الخهبير نلى
طل ٚاإلاشهض ،وهظه الهملُت تهضٍ إلى حصجُو
الخلمُظ وصَهه الؾخسضام مسؼوهه اللًىي،
وجسلُطه مً نٓضة الخىٍ.
الخهبير اإلاىحه :خُث ٌهغع اإلاهلم الطىع أواإلاشاهض نلى اللىح وَؿدىؿٔ الخالمُظ نً ؾغٍٔ
ؾغح أؾئلت بهُجها ْطض جىحُه الخلمُظ هدى إحابت
مهُىت أو أؾلىب مً ألاؾالُب.
ً
إال أن الىؾـ اإلاضعس ي ٌه٘ـ حلُا خالت
الػهِ التي ًخطِ بها الخالمُظ في حهاملهم مو
اللًت الهغبُت الُطحى ،إط ًخىاضل الخالمُظ مو
مهلمحهم وأضضْائهم صازل اإلاضعؾت وزاعحها باللًت
الهامُتٖ ،ما أن اليشاؾاث اإلاضعؾُت جٓضم ٗلها
باللًت الهامُت .وهدُجت لهضة نىامل مً بُجها الترٖيز
نلى الخهبير ال٘خابي وإهما ٛالخهبير الشُهي باللًت
الهغبُت الُطحى ،أهخج حُال إطا َٓض الىزُٓت ضاع
زبـ نشىاء ال ٌهغٍ وال ًجُض حشُ٘ل حملت،
َالخلمُظ ًخًٓ الهمل نلى الىعْت ،ل٘ىه ًُشل في
الخهبير الشُهي َيرج٘ب ألازؿاء وؾغنان ما جخًلب
نلُه اللًت الهامُت التي ًجضها في ٗل مٙان ختى في
اإلاضعؾت ،وهظا ما ٌشٙل نٓبت في حهلم اللًت
الهغبُت الُطحى .ولظلَ ٚاإلاشٙلت ٖبيرة والخًلب
ً
نلحها ضهب حضا إطا لم جخػاَغ حهىص الجمُو .إن
الخلمُظ ال ًم٘ىه أن ًدـ بأهمُت اللًت ،وال ًم٘ىه
أن ًدؿً جىاولها ما لم جٓضم إلُه نلى أنها حؼء مً
الحُاة ال ٌؿخًنى نىه في أمىع مً الحاحاث آلاهُت
مً أٗل وشغب أو في أمىع مً خاحاث الًُ
وؤلابضامَ ...الجمىص الظي أضاب اللًت الهغبُت نلى
مؿاع ْغون أَٓضها ال٘ثير مً نىاضغ الحُاة،
وخغمذ مً ال٘ثير مً ألايظًت اإلاىاؾبت ختى باجذ
ْاضغة نً الُٓام بضوعها.8
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لم ٌهض مُهىم اللًت مٓخطغا نلى ما ًىؿٔ مً
أضىاث بل أضبذ ٌشمل اإلا٘خىبت وؤلاًماءاث
وؤلاشاعاث والخهبيراث التي جطاخب ؾلىٕ ال٘الم...
إال أن اللًت اإلاخدضر بها جدبىأ اإلاٙاهت ألاولى...
َالؿُل حهلم ال٘الم ْبل ال٘خابت...إن اللًت
الطىجُت هي وؾُلت الاجطا ٛألاٖثر مالءمت ،وألاٖثر
مغوهت وألاوَغ جىىنا وألاٖثر شُىنا واؾخسضاما في
الحُاة .9واللًت نامل مهم في نملُت الخىاضل مو
آلازغًٍ ،واٖدؿابها نىض الؿُل ًدضر حًيرا ٖبيرا في
خُاجهَ ،هي وؾُلت للخهبير نً أَٙاعه ومشانغه
وطاجه .وهمىها نىضه مخأزغ بهىامل بُئُت مدُؿت به،
وأزغي وعازُت مغجبؿت بىمىه.10
هجض بهؼ ألامهاث ًخدضزً مو البىاث أٖثر مما
ًخدضزً مو الظٖىع الظًً ًٓػىن وْتهم في اللهب
زاعج البِذ ،ولظل ٚالظٖىع ًخدضزىن أْل مً
ؤلاهار وٍسخلِ مدخىي خضًثهم وؾغٍٓخه .11وجلهب
الؿالمت الصحُت للؿُل صوعا ٖبيرا في نملُت
اٖدؿاب اللًتَ ،ىمى اللًت نىض الؿُل مغجبـ بىمى
مىاؾٔ ال٘الم بالضماىْ .ض ً٘ىن الؿُل مطابا
بػهِ البطغ أو الحى ٛأو نمى ألالىان ،أو غهِ
ً
في الؿمو أو ضهىبت في الىؿٔ َُخؤزغ هظا ؾلبا في
وؿبت الخدطُل اللًىي لضي الخلمُظ .باإلغاَت إلى
ؾالمت الهٓل والظهً ألن ؤلاناْت الهٓلُت حؿبب
جأزغا في الخدطُل اللًىي هدُجت جضوي وؿبت
الظٗاء .وْض ً٘ىن اٖدؿاب اللًت مب٘غا مكهغا مً
مكاهغ الظٗاء نىض الؿُل ،وهظا مً زال ٛالخُانل
اإلاؿخمغ بين الؿُل والبِئت اإلادُؿت به ،وهظا بىؿٔ
ألالُاف بؿغٍٓت صحُدت وَهم مهىاها.12
وٍمً٘ أن وشير إلى بهؼ ألاؾباب التي خالذ صون
إجٓان الخلمُظ للًت الهغبُت الُطحى ٖخابت
ومشاَهت ،والتي هىحؼها في:
* ًخىاضل اإلاجخمو الجؼائغي باللًت الهامُت مو اإلاؼج
بُجها وبين اللًت الُغوؿُت ،وَهخٓض أن حهلم اللًت
الهغبُت الُطحى ضهب.
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* َُخىاضل الخالمُظ مو نائالتهم بالهامُت بضال مً
اللًت الهغبُت الُطحى.
* مهكم الشباب يهخم باللًاث ألاحىبُت وٍخىاضل
بها ،وٍغي أن الخٙلم باللًت الهغبُت ال ًىاٖب الخؿىع،
وْض ٌسخغ مً اإلاخدضر باللًت الهغبُت الُطحى
وهظه الكاهغة مىدشغة ٖثيرا بين ؤلاهار.
* نضم الاهخمام باإلاغخلت الابخضائُت مً زال ٛحهُين
أؾاجظة أْل ُٖاءة وزبرة.
* ًىكغ ال٘ثير مً اإلاهلمين إلى مهىت الخضعَـ نلى أنها
مجغص وؾُلت ومطضع للهِش.
* ْض ًُهم الخلمُظ ٗل ما ًٓا ٛله باللًت الهغبُت
الُطحى ،إال أن اإلاماعؾت الشُهُت ج٘شِ عجؼه
نً الخهبير بهاَ ،هى ال ٌؿخؿُو ج٘ىًٍ نضة حمل
مُُضة إط ؾغنان ما جخًلب نلُه اللًت الهامُت،
وهظا عاحو إلى أهه لم جسطظ له خطظ ٗاَُت
إلاماعؾت اإلاداصزت ،ولم ًخضعب نلى ؾغٍٓت ؤلالٓاء،
ولم ًخًٓ ًَ الاؾخمام...
* اوهضام خطظ اإلاؿالهت.
* الجهل بٓىانض ؤلامالء خُث الخلـ بين همؼة
الىضل والٓؿو ،إهما ٛالشضة ،مو ٖثرة ألازؿاء
اللًىٍت الشائهت .والجهل بٓىانض الطغٍ والىدى.
* شهىع اإلاجخمهاث الهغبُت بالهؼٍمت والاهبهاع أمام
الحػاعة الًغبُت.
* اوهضام البرامج ؤلانالمُت التي تهخم باللًت الهغبُت
الُطحى.
ْض ٌؿهل نلى أي ٗان أن ًدضص مٙامً الػهِ
في جلٓين اللًت الهغبُت الُطحى ،إال أن نالج هظا
الػهِ ْض ٌؿخًغّ ْغوها ،طل ٚألن نملُت ؤلاضالح
هي نملُت شاملت ال جىجح إال بخػاَغ حهىص الجمُو
وطل ٚمً زال:ٛ
 ¤حصجُو البرامج اإلاظانت باللًت الهغبُت الُطحى.
 ¤حهل اللًت الهغبُت الُطحى لًت ؤلاصاعة والضوائغ
الح٘ىمُت.
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 ¤جدُيز اإلاهلم ماصًا ومهىىٍا،وجدبِب مهىت الخهلُم
له ،مو ج٘ثُِ صوعاث الخ٘ىًٍ الهلمي والبُضايىجي،
والتربطاث اإلاخىاضلت لخدؿين اإلاؿخىي وججضًض
اإلاهلىماث.
 ¤إزاعة اهخمام واهدباه اإلاخهلم الؾدُهاب واٖدؿاب
اللًت.
 ¤ازخُاع اإلاىهج وؾغٍٓت جىضُل اإلاهلىماث وجدُٓٔ
ألاهضاٍ.
 ¤حصجُو الخلمُظ نلى إجٓان اللًت الهغبُت ْغاءة
وٖخابت وحهبيرا.
 ¤ازخُاع بغامج وأَالم وعؾىم جخدضر اللًت الهغبُت
الُطحى الؿهلت.
أزخم هظه اإلاضازلت بأبُاث مً ْطُضة خاَل
إبغاهُم " اللًت الهغبُت جىعى خكها بين أهلها
(")3991

13

عمىوي بهٓم في الشباب ولُخني
نٓمذ َلم أحؼم لٓى ٛنضاحي
ً
ووؾهذ ٖخاب هللا لُكا ويــاًــت
آي به ونكاث
وما غٓذ نً ٍ
َُِ٘ أغُٔ الُىم نً وضِ آلت
أؾماء لـمسـخـغنــاث
وجيؿُٔ
ٍ
أها البدغ في أخشائه الضع ٗامً
َهل ؾألىا الًىاص نً ضضَاحي
أًؿغب٘م مً حاهب الًغب هانب
ًىاصي بىأصي في عبُو خُاحي؟!
ً
أعي ٗل ًىم في الجغائض مؼلٓا
مً الٓبر ًـضهـُـني بًـُـغ أهاة!!
ً
وأؾمو لل٘خاب في مطغ ضجت
َـأنـلــم أن الطائدـُـً وهاحي!!
أًهجغوي ْىمي نُا هللا نجهم
إلى لـًــت لــم جـخـطل ب ــغواة؟!
ؾغث لىزت ؤلاَغهج َحها ٖما ؾغي
ُل َه ُ
اب ألاَاعي في مؿُل َغاث
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ٖثىب غم ؾبهين عْهت
َجاءث
ٍ
ُ َ َّ َ َ
مشٙلت ألالـىان مـسـخـلـُ ـ ــاث
ْائمت اإلاطاصع واإلاغاحو:
 -3أخمض أمين ب ٚوآزغون ،صًىان خاَل إبغاهُم ،اإلاؿبهت
ألاميرًت ،الٓاهغة ،ؽ.3998 ،1
 -2أهِـ مدمض أخمض ْاؾم ،اللًت والخىاضل لضي الؿُل،
مغٖؼ ؤلاؾ٘ىضعٍت لل٘خاب ،الٓاهغة ،صث.
-1بضعان شبل ،الاججاهاث الحضًثت في جغبُت ؾُل ما ْبل
اإلاضعؾت ،الضاع اإلاطغٍت ،الٓاهغة ،ؽ2999. ،3
 - 9الجاخل ،البُان والخبُين،ج ،3جذ :نبض الؿالم مدمض
هاعون ،مؿبهت اإلاضوي ،الٓاهغة ،ؽ3998. ،7
 -5نبض اإلاجُض ؾُض أخمض مىطىع ،نلم اللًت الىُس ي،
نمضاث شؤون اإلا٘خباث ،الغٍاع.3972 ،
 -6نلي بً مدمض اإلااوعصي ،أنالم الىبىة ،صاع ال٘خب
الهلمُت ،مطغ3971. ،
 - 7نلي حىاص الؿاهغ ،أضى ٛجضعَـ اللًت الهغبُت ،صاع
الغائض الهغبي ،لبىان ،ؽ.3989 ،2
 -8مدمىص أخمض الؿُض ،اللًت جضعَؿا واٖدؿابا ،صاع
الُُطل الثٓاَُت ،الغٍاع.3988،
 - 9مدؿً نلي نؿُت ،جضعَـ اللًت الهغبُت في غىء
الُ٘اءاث ألاصائُت ،صاع اإلاىاهج لليشغ والخىػَو ،ؽ ،3ألاعصن،
.2997
 - 39مهمغ هىاٍ الهىاعهت ،اٖدؿاب اللًت نىض ألاؾُا،ٛ
الهُئت الهامت الؿىعٍت لل٘خاب ،صمشٔ.2939،
الهىامش:
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 - 7محضً علي عطيت ،جدريط اللغت العربيت في ضىء
الكفاءاث ألادائيت ،دار املىاهج لليشر والتىزيع ،ط ،3ألاردن،
 ،2339ص.229
8
 علي جىاد الطاهر،أصىل جدريط اللغت العربيت ،دار الرائدالعربي ،لبىان ،ط ،3714 ،2ص.32
 - 9محمىد أحمد الضيد ،اللغت العربيت وجحدياث العصر،
ميشىرا جامعت دمشق ،دمشق ،2331 ،ص.33
 - 10يىظر :معمر هىاف الهىارهت،اكتضاب اللغت عىد
ألاطفال،الهيئت العامت الضىريت للكتاب ،دمشق،2333،
ص.77
11
 محمىد أحمد الضيد،اللغت جدريضا واكتضابا،دار الفيصلالثقافيت ،الرياض ،3711،ص ص .44-41
 - 12عبد املجيد صيد أحمد مىصىر،علم اللغت
الىفس ي،عمداث شؤون املكتباث ،الرياض ،3792 ،ص.373
 - 13أحمد أمين بك وآخرون ،ديىان حافظ ابراهيم ،املطبعت
ألاميريت ،القاهرة ،ط ،3741 ،1ص ص.247-242

 - 1علي بً محمد املاوردي ،أعالم الىبىة ،دار الكتب العلميت،
مصر ،3791 ،ص .79
 - 2الجاحظ ،البيان والتبيين،ج ،3جح :عبد الضالم محمد
هارون ،مطبعت املدوي ،القاهرة ،ط ،3771 ،9ص.292
 - 3أحمد بً فارش ،الصاحبي في فقه اللغت ،املكتبت الضلفيت،
القاهرة ،دث ،ص.13
 - 4بدران شبل ،الاججاهاث الحديثت في جربيت طفل ما قبل
املدرصت ،الدار املصريت ،القاهرة ،ط ،2333 ،3ص.242
 - 5أهيط محمد أحمد قاصم ،اللغت والتىاصل لدي الطفل،
مركس إلاصكىدريت للكتاب ،القاهرة ،دث ،ص.312
6
 علي جىاد الطاهر ،أصىل جدريط اللغت العربيت ،دار الرائدالعربي ،لبىان ،ط ،3714 ،2ص.71
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النّماذج التّربوية والخيارات اللّسانية
بالمدرسة الجزائرية
د ،إسماعيل بوزيدي
م،ع ،بوزريعة -الجزائر-
اإلالخظ:
ّ
ّ
غسف الىظام التربىي الجصاةسي مىر جأطِظه زالزت هماذج
جسبىٍت اهخللذ فيها مً حػلُمُت اإلادخىٍاث مسوزا بخػلُمُت
ألاهداف وضىال ئلى حػلُمُت الىفاءاث ،ولم جأث هره
الخغُحراث ضدفت بل أملتها ملخػُاث اطخىحبذ ذلً ،منها
الخؿىزاث الخاضلت في مجاٌ الظُىىلىحُا وهرا الفىس
التربىي واللظاوي غلى الظىاء ،والخدًث غً هره الىماذج ال
ًأخر في هره اإلالالت ضفت هسوهىلىحُت وئهما طُأخر ؾابػا
ّ
مىهجُا جياملُا هداوٌ مً خالله الىشف غً الترابؿاث
الخاضلت بحن هره الىماذج التربىٍت والبرادًجماث(الىماذج أو
الطُغ ) اللظاهُت التي غسفها ول همىذج جسبىي،ذلً ان هرا
الخيامل بحن ماهى جسبىي ولظاوي وان وال ًصاٌ ًدخاج ئلى
جأطِع وغبـ مً خالٌ ئجباع مىهج ملازن ٌظاغد غلى
ّ
الفهم وٍىمي الخطىز وٍدفؼ هدى ممازطت حػلُمُت حػلمُه
ذاث حدوي ،وغلُه ازجأًىا في مثل هرا الظُاق أن هدظاءٌ ما
خدود الخداخل بحن الىمىذج التربىي اإلاخبنى والخُاز اإلانهجي
اللظاوي اإلاخبؼ في حػلُمُت اللغت الػسبُت باإلادزطت الجصاةسٍت
مىر أوٌ هظ زطمي أطع لها و في ول اإلاساخل الخػلُمُت؟
ما هي أهىاع هره البرادًجماث ؟ وهُف جم الخىفل بها؟
ّ
اليلماث اإلافخاخُت:بسادًجم -ملازبت – حػلُم حػلم-
الظُىىلىحُا –الىفاءة

-1البىاء اللغىي ومظخىٍاث الاشخغاٌ البىاتي :للد
أغحى في خىم اإلاظلماث ،باليظبت للىظسٍاث
اللظاهُت الخدًثت واإلاىاهج الدًداهخُىُت
اإلاهخمتبخػلُم اللغاث الىظس ئلى الاشخػاٌ خىٌ
اللغت وفلا إلاظخىٍاث مخػددة ،هظسا لتراحؼ-في هثحر
مً ألاخُان -الىظسٍت اإلاػُازٍت التي اغخمدث في
الدزاطاث الىدىٍت وفي فله اللغت والتي واهذ جىحه
اهخمامها ئلى اللغت الىالطُىُت ومما ٌػىد ئلى اللغت
اإلاػُازً ،بد أن الاهخمام باللغت بجمُؼ مظخىٍاتها
الشفىي منها واإلاىخىب وألادبي والػلمي أضبذ
ٌشيل ضلب الدزاطاث اللظاهُت الخدًثت ،وذلً
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اطخجابت لخغحراث ملخت ٌػسفها الػالم الخدًث،
وظهىز غلىم حدًدة مػخمدة مً هاخُت غلى
مفاهُم جلىُت وغلمُت دكُلت أزسث الترار اللغىي
اإلاىخىب ،ومً هاخُت أخسي اغخمدث غلى ضُاغت
هظسٍاث مخؿىزة شيلذ لغت الخداوٌ الشفىي مادة
أطاطُت لها ،ألامس الري طُإطع فُما بػد
لإلزهاضاث ألاولى إلاا أضبذ ٌػسف بالىظسٍت
الخىاضلُت ،الشً ئذن أن البىاء اللغىي(ً )1ىلظم
ئلى مظخىٍاث مخػددة مخداخلت طِظخلصم الىظس منها
ئلى جدكُم وجسطُم الخدود بُنها مً أحل ؤلامظان
بؿسق اشخغالها ومً زمت ئلى ئدزان خطاةظ ول
مظخىي.
لرا طػذ اإلاىاهج الخػلُمُت اللغىٍت ئلى الاطخفادة
مً اللظاهُاث الىطُت وغُا منها بأن اللظاهُاث
الىطُت أضبدذ حشيل خلال مسحػُا أطاطُا
وخاطما في البدث الدًداهخُيي اللغىي ،فهي
ّ
مىؿلم ومدىز أي بدث خىٌ حػلُم اللغت وحػلمها
وال جسحؼ هره ألاهمُت ئلى هُمىت اللظاهُاث الىطُت
غلى دًداهخُيا اللغاث بلدز ما هسجح أن الىظسٍاث
اللظاهُت جلدم للباخث الدًداهخُيي ئمياهُت
الخفىحروالخأمل في مادة اللغت وبيُاتها واإلاىاهج التي
جدىمهاخطىضا وأن الػدًد مً الىماذج
ّ
الدًداهخُىُت حظدىد في مجاٌ حػلم اللغاث غلى
هظسٍاث وملازباث لظاهُت)1(.
ّ
-2في الػالكت الخاضلت بحن البرادًجماث اللظاهُت
ّ
وبُداغىحُاث الخػلم.
ّ
جخػدد اإلاىظىزاث(البرادًجماث )اللظاهُت وجدىىع،
ّ
بدىىع بُداغىحُا الخػلم ،فأي بسادًجم لظاوي
ّ
طُيسجم مؼ بُداغىحُا الخػلم؟
اإلاىظىزاث
وما هي أهىاع هره
ّ
(البرادًجماث)؟وهُف ّجم الخىفل بها حػلُمُا؟
للد ظهسث زالزت بسادًجماث لظاهُت وهي:
 -1بسادًجم الظجن.
 -2بسادًجم الخداوٌ.
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-3بسادًجم ما بػد الخداوٌ.
 ) Iبُداغىحُا اإلادخىٍاث والىمىذج اللظاوي (
الىضفي ):
أي بسادًجم لظاوي ًيسجم مؼ بُداغىحُا
اإلادخىٍاث؟
ّ
 -1-Iبسادًجم الظجن :وٍدىاوٌ ول منها اللغت مً
مىظىزه فالبرادًجم ألاوٌ ًسهص غلى " ما اللغت؟ "
مما ًجػل الىفاءة اللغىٍت بمىأي غً الاغخبازاث
ّ
اإلالامُت.و ًسهص أصخاب هرا الخىحه غلى اإلاػازف
اللغىٍت في أبػادها اإلاعجمُت والترهُبُت والطسفُت،
وٍلخطس اهخمامهما غلى ئهخاج حمل هما دغذ ئلُه
ّ
الدزاطاث الىدىٍت وفله اللغت ،مما ولد اللغت
الىالطُىُت ،وفُما بػد اللغت اإلاػُاز التي لؿاإلاا
زهصث غلى اإلالياث اللغىٍت.
دغا أصخاب الاججاه الخىلُدي ئلى الاهخمام
بمفهىم اإلالىت اللغىٍت ،ممثلت في وخدتها " الجملت
ّ
" ،باغخبازها بيُت لغىٍت جمثل مػُازا للخدلُل
ّ
الىدىي.
ّ
للد ّجم الخىفل بهره البرادًجماث اللظاهُت في
شيل ملازباث حػلُمُت ،فيان أن أولى الخدًث غً
اإلالىت اللغىٍت (1هلدزة لغىٍت حظتهدف بالدزاطت.
-2-Iاإلالىت اللغىٍت أو اللظاهُت :وحػني مدي كدزة
الياجب في مُدان الػلم حػلُما وبدثا غلى الخدىم في
ًدىمها الظإاٌ " ما اللغت " ؟
جخفسع ئلى
كدزجه غلى ئهخاج
الةدت مً الىالم
( أو زمىش اإلاعجم )
هره اللدزاث مجخمػت جىىن الىفاءة
اللغىٍت
ًىؿلم مً بسادًجم الظجن ألهه ًدطس الخىاضل
في جبلُغ ئخباز أوهلل مػلىمت ئلى ؾسف آخس.
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ّ
همىىن أطاس ي مً
اللغتبفاغلُت واخخطاص
مىىهاث اإلاىغىع وما ًلخػُه مً معجم وضُغ
وجساهُب ودالالث وامىت في الخؿاب ئذ حػىع ّ
الدكت
ّ
اللغىٍت كُمت الخؿاب الػلمي وما ًخؿلبه مً دكت
في اللُاطاث واإلاالخظاث والخظاباث والخيبإاث
ّ
حػد غامال هاما في الىلد والخلدًس
التي
الػلمُحن( )Noam/chomskyومً أبسش زواد هرا
اإلافهىم " هىام حشىمظيي " ضاخب هظسٍت الىدى
الخىلُدًالخدىٍلي الطُما في جسهحزه غلى مفهىمي "
الىفاءة وألاداء " وألاداء أو الاهجاش ًخىكف غىد
خدود جفػُل اللدزة أو اإلالىت ( الىفاءة )
ؤلاوظاهُت ،أي الخجظُد اإلاادي لىظام اللغت في
ئخدار الىالم فهىم خسوج الىفاءة مً ّ
خحز اللىة
ئلى ّ
خحز الفػل مخجظدا في شيل حمل أو مجمىع
جساهم حمل.
ّ
لىً هرا البرادًجم لم ٌػمس ؾىٍال ،ولم ًلبث أن
جم الخخلي غىه لُخم جبني ؾسخا مغاًسا ،وهى الؿسح
الىظُفي الري ًىلي ألاهمُت للملىت الخىاضلُت.
3-Iالىمىذج ؤلاغالمي أو همىذج الػلد :خطس غملُت
الخىاضل في غملُتي طجن السطالت وجفىُىها.
الىفاءة اللغىٍت غىد حشىمظيي

جسهُبُت
غم اليلماث

كدزة داللُُت
حظمذ بدبلُغ السطاةل
أو الػىاضس بػػها ببػؼ

وألاطاض ألاوٌ في الخىاضل هى اإلاػسفت اللغىٍت
بالترهحز غلى اإلاظخىٍاث الطىجُت واإلاعجمُت
والترهُبُت.
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وهى ًسهص غلى مىىن واخد مً مىىهاث الىفاءة
الخىاضلُت اإلاىىن اللغىٍدون الترهحز غلىاإلاىىن
الخداولي .،باكخطاز دزاطاجه غلى الجملت هبيُت
ضغسي جدظم باإلاػُازٍت والاكخطاز والافتراغُت ...في
خحن أن الخىاضل ال ًددر الا بالبيُت الىبري أي
الىظ الري جخىافس فُه ملىماجه اإلاخمثلت في اإلاػاًحر
الىطُت ،للد ّ
غد هرا الىمىذج الرهني ئؾازا
مسحػُا للػدًد مً ألاغماٌ الدًداهخُىُت التي
كطسث الىفاءة غلى اإلاػسفت اللغىٍت في مىأي غً
الاغخبازاث اإلالامُت .همىذج ٌغُب الىاكؼ اإلاسهب
للفػل الخىاضلي وال ًلدم ئحابت غلى هُف ًددر
الخأزحر اإلاخبادٌ بحن أؾساف الػملُت الخىاضلُت.
للد ّ
ظل غلم هدى الجملت مظُؿسا غلى اإلاباخث
اللظاهُت لخلبت شمىُت ؾىٍلت ،وللد جمثل هرا
اإلاىهج في الػدًد مً الاؾسوخاث اللغىٍت التي أزطذ
دغاةم ( هدى الجملت ) بشيل فاغل ولػل مً أبسش
ألامثلت غلى جلً الاؾسوخاث هظسٍت " حشىمظيي "
الىدىٍت التي ؾسخها في هخابه ألاوٌ ( البنى الىدىٍت
 ) 1965وهي جمثل ئخدي أبسش الىظسٍاث التي
دافػذ بلىة غً هرا الاججاه ،وٍسحؼ بػػهم
هُمىه غلم هدى الجملت ئلى خلى طاخاث الدزاطاث
اللظاهُت اهران مً أي مداولت لخجاوش هدى الجملت
أو جداوٌ اهخلاد الخلل اللظاوي اللاةم غلى هدى
الجملت.
غلما أن هرا اإلاىهج الخللُدي ازجىص غلى هظام
الجملت وكد دزطها غمً زؤٍت مىغللت غلى بيُتها
الراجُت و مثله أًػا "دو طىطحر" بلىمفُلد " ،و"
لُىهص " وغحرهم ،وهى مفهىم مخجرز في ول أشياٌ
البىىٍت ،ئلى أن حاء غلد الظبػُىاث الري شهد
جؿىزا الفخا في اللظاهُاث غىدما طً اللظاهُىن
وغلماء الاحخماع وغلماء الىفع خملت غىُفت غلى
ذلً الاججاه ( الشىلي أو اللغىي ) وغبروا غً عجص
هدى الجملت وزأوا أن هدى الجمل اطدىفر أدواجه
ؤلاحساةُت في جدلُل الجملت ووضفها وجطيُفها ّ
وظل
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ًىسز ذاجه ،واغخبروا أن الجملت ال جخػدي أن جىىن
بيُت لغىٍت ،جخخر مػُازا للخدلُل بِىما الىظ
وخدة جىاضلُت ،مما مهد لظهىز الخداولُت.
ّ
ّ
 -॥بُداغىحُا ألاهداف والىمىذج اللظاوي
الىظُفي:
أي بسادًجم لظاوي ًيسجم مؼ بُداغىحُا ألاهداف؟
-1-॥بسادًجم الخداوٌ ً :ىؿلم الخداولُىن مً "
ماذا ٌػني أن جخيلم لغت مػُىت "؟ في ججاوش للؿسح
الخىلُدي الري ًىؿلم مً " ما اللغت "؟ والري
ًدطس الخىاضل في اإلاػسفت اللغىٍت ،وٍدطس اإلالىت
في اإلاظخىٍاث اللغىٍت ومىاؾها هى اإلاىىن اللغىي
وتهمل اإلاىىن الخداولي ،فهي مثاٌ لىمىذج ٌغُب
الىاكؼ اإلاسهب للفػل الخىاضلي وال ًلدم ؤلاحابت
غً الظإاٌ هُف ًددر الخأزحر اإلاخبادٌ بحن أؾساف
الػملُت الخىاضلُت.لرا حاء الؿسح الىظُفي الري
جبنى اإلالىت الخىاضلُت بدُث خاوٌ مً خالله
جدازن الىلاةظ التي وزدث في الخىاولحن اإلاػُازي
والىضفي ،واهخللذ مً اإلالياث اللغىٍت والخبلُغُت
وضىال ئلى اإلالىت الخىاضلُت زم الىفاءة الىطُت،
فالىفاءة الخىاضلُت هي البدًل غً اإلالىخحن
الظابلخحن وجيسجم مؼ اإلادخل الىظُفي في حاهب
ألاداء ( الىالم ) وهي حػىع ألابػاد الاطخػمالُت
للغت في الفػل ،والخفاغل الىغػُت الاطتراجُجُت.
ًبدو أن الاهخمام باللغت بجمُؼ مظخىٍاتها
الشفهي واإلاىخىب أضبذ ٌشيل ضلب الدزاطاث
اللظاهُت الخدًثت مما أدي ئلى ظهىز البرادًجم
الخداولي الري ٌشخغل غلى هفاءاث جىاضلُت في
مداولت مىه لإلحابت غلى الظإاٌ.
ماذا ٌػني أن هخيلم لغت مػُىت؟
ّ
فاإلاػسفت اللغىٍت جخم في ئؾاز ألاوغاع الخخاؾبُت
وطُاق الخلفظ في شيل أداء ٌػبر غً هفاءة طُاكُت
جىدزج في ئؾاز بسادًجم الفػل ،وجخمظهس في شيل
مػازف ومهازاث.
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وللد شيلذ لغت الخداوٌ الشفهي مادة أطاطُت
وهرا ألامس أطع لظهىز اإلالىت الخبلُغُت لدي "
هاًمع "
2-॥اإلالىت الخبلُغُت ( :هاًمع heymsو فحرر
)firth
حػني اإلالىت الخبلُغُت اللدزة غلى اطخػماٌ اللغت في
مخخلف ألاخىاٌ و لشتى ألاغساع)  (1وهي بهرا
جخػدي اإلالىت اللغىٍت التي حػىع اللدزة غلى
الترهُب الظلُم للىماذج الطىجُت واإلاعجمُت
والىدىٍت والىطُت لىظام اللغت.
ئن اإلالىت الخبلُغُت ال حػني مػسفت الىظام
الطىحي والطسفي والىدىي فلـ وئهما ّ
جخػدي ذلً
ئلى مػسفت مػاًحر وكىاغد الخىظُف ،وكدزة
اإلاخيلمحن في ذلً ،فال جخػمً الػىاضس والبيُاث
اللظاهُت وخدها ،بل حشمل أًػا كىاغدها
الاحخماغُت ومػسفت طُاكاتها وهُفُاث اطخػمالها
خظب ملخػُاث أخىالها 2،وئذا واهذ اإلالىت
اللغىٍت حػني باالطخػماٌ فان اإلالىت الخبلُغُت حػني
بالخطسف.
وَػد الػالم اللغىي الاحخماعي " دًل هاًمص Dell
 "Heymesأوٌ مً اطخػمل مطؿلح " اإلالىت
الخبلُغُت " ( )compétence communicativeجمحزا
له غً فىسة " اإلالىت اللغىٍت " التي حاء بها "
حشىمظيي " والتي حػخبر مددودة ملازهت بها.و للد
أخدر ظهىز الخداولُت حغُحرا هبحرا في مجاالث هبحرة
في مُدان حػلُمُت اللغاث ذلً أن الخداولُت جدغى
ئلى حغُحر الىظسة ئلى الىطىص أي جدىٍل هظسة
البيُىٍت التي جسي الىظ بيُت مبخىزة غً الفػل
اإلالفىظي ئلى هظستها التي جدغى ئلى دزاطت الىظ مً
خُث غالكخه مؼ اليشاؽ اإلالفىظي ( الىالم ).
والخداولُت غلم حدًد للخىاضل ؤلاوظاوي ًدزض
الظىاهس اللغىٍت في مجاٌ الاطخػماٌ وٍخػسف غلى
اللدزاث ؤلاوظاهُت للخىاضل اللغىي ومً هىا واهذ
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الخداولُت ٌشيل فخدا واهخماما هبحرا بدزاطت اإلاػنى
وهى في مدُـ اللىٌ أو طُاق الىالم.
ّ
ّ
ّ
 -IIIبُداغىحُا الىفاءاث والىمىذج اللظاوي الىص ي:
أي بسادًجم لظاوي ًيسجم مؼ بُداغىحُا
الىفاءاث؟
 -1-IIIبسادًجم ما بػد الخداوٌ:
للد ظهسث ؤلازهاضاث ألاولى إلاا أضبذ ٌػسف
بالىظسٍت الخىاضلُت ممثلت في الاججاه ما بػد
الخداولي الري خاوٌ أن ًجُب غلى الظإاٌ
آلاحي:هُف حظخػمل اللغت في مىاكف جىاضلُت؟
ّ
وكد ّجم الخىفل بهره الخطىزاث اللظاهُت حػلُمُا.
أو ما الفاةدة اإلاسحىة مً اغخماد جدزَع اللغاث
وفم اإلالازبت بالىفاءاث؟
ئن البدث في أضىٌ اللغت وجازٍخها أو في اللغت
بدد ذاتها أو في دزاطت جساهُبها وهظمها ال ًمىذ
الاوظان اللدزة غلى الخىاضل.
*
وهرا ما ّ
أكسه " دًبىغساهد " إلاا فسق بحن اللدزة
وألاداءفي هخابه الىظ والاحساء والخؿاب" واها-
أًػا -أزي أن هرا الخفسٍم ذو كُمت مادام
الاطخغىاء غىه مظخدُال "()1ولىىه في الىكذ ذاجه
ًإهد غلى أهمُت حاهب ألاداء أو الجاهب الخىاضلي
وهى اطخػماٌ اللغت في مجمىغاث احخماغُت
مخخلفت ّ
مػبرا " أن خسمان مظخػمل اللغت مً ول
هره اإلاػازف ال جمىىه مً اهدظاب ملدزة لغىٍت ئال
مؼ اهدساف شاذ ًطِب هرا اإلافهىم ")2(.
2-IIIالىفاءة الىطُت في حػلُمُت الىطىص:
جىمً الىفاءة أوال وكبل ول ش يء في ضُاغت أهبر
همُت مً اإلاػلىماث باجلان أكل كدز مً
الىطاةل،وهرا ما ٌظمى باالكخطاد اللغىي وَظؼ
مفهىم الىفاءة لِشمل دوز اإلاخػلم ودوز اإلاخللي،
واللدزة غلى اللساءة في وكذ وححز ،بدُث ٌظخؿُؼ
كازب مجُد أن ًمحز مً  1ئلى  2مً خالٌ الىظسة
الىاخدة وَظخؿُؼ أن ًلسأ أو ًفهم  200ولمت في
الدكُلت .وأضبذ غلم الىفع وغلم الىفع اللغىي
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وغلم الاحخماع والبراغماجُت تهخم بلدزاث ( اإلاخيلم
واللازب واإلاخللي ) ئلى الخػامل مؼ الىظ
واإلاػلىماث ،غحر أن اإلاػاًحر التي تهخم بالىفاءة
الىطُت هي أهم وطاةل الخػام ( الاوسجام ) أو
الترابـ اإلافهىمي ( ،والاحظاق ) الترابـ السضفي.
*
أما حىن مِشاٌ آدم ّ J.M.ADAM
فلظم اإلالىت (
الىفاءة )ئلى كظمحن-:ملىت هطُت غامت :جمىً
الفسد مً ئدزان هطىص مدظلت ومترابؿت وئهخاحها
أًػا.
ملىت هطُت خاضت :جمىً الفسد مً ئدزان ملاؾؼهطُت مػُىت ،مدددة :طسدًت أو وضفُت ،أو
بسهاهُت ...أو ئهخاج ملاؾؼ هطُت أخسي غلى
مىىالها()1
ّ
ولػّلبسش مفهىم ًسهص غلُه (دي ًىغساهد) هى مفهىم
الترابـ بحن أحصاء الىظ ،وهى أهم اإلاػاًحر التي البد
مً الخسص غليها غىد ئهخاج الىطىص ،فاذا غسفىا
الترهُب بأهه غالكت جىازد بحن غىطسًٍ هظامُحن
غلى ألاكل فُيبغي أن هسهص غلى مفهىم الترابـ.
وغلُه ًمىىىا أن هإهد غلى أن جفػُل الىظ –
باغخبازه طىدا حػلُمُا – وجدلُم هفاءة هطُت (
هخىحه بدًل ) بخدلُم بىاء غلى -:زباث الىظم
البرادًجم
اللظاوي
الظجن ( الػلد )
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الافتراغُت :فاوشاء الىطىص ئحساء جفػُلي للىظم
الافتراغُت في خاالث الخىاضل ،بشيل اهخلاتي،
فالىطىص ال جخػؼ للىظم الافتراغُت – هما هى
الشأن مؼ الجملت – وبلدز جفػُل الىطىص ًدظنى
للىاض أن ٌػخدوا بهره الىُفُاث لخؿبُم الىظام ئذا
ما أزادوا اطخػماله .فاألداء ًجب أن ًىىن في ئؾاز
اطخػماٌ خلُلي للغت.
 الاكخطاد اللغىي :وجأحي هفاءة الىظ مً اهخفاغهفي الاجطاٌ بأفػل هخاةج الاكخطاد في الجهد ختى
ًطل ئلى طهىلت متزاًدة.
الترابـ :وهى ٌػني جدفم واوظُاب اإلاػلىماث مً
البيُت الػمُلت ( )structure de fondeئلى البيُت
الظؿدُت بِظس دون ئزبان للبيُت الظؿدُت "
فالىظ بيُت طؿدُت جىحهها وجدفصها بيُت غمُلت
")2(.مً الػىاًت باللىاغد اإلاػُازٍت ئلى الػىاًت
بخلدًم أوضاف لها وكؿؼ الطلت بالىدى الخللُدي
اإلاػُازي(*)يسقطفيالنزعةاالفتراضيةخاصةلمايتعلق
األمربوضعالحدودبينالصوابوالخطأ.
وهذا جدول يلخص ما ورد من تناول للبراديجمات
اللسانية وأبعادها ونوع الكفاءات التي اشتغلت عليها
ومظاهركلواحدة.

ؤلاشياٌ

هىع الىفاءة

أبػاده

مظاهسه

ما اللغت؟

لغىٍت
( لظاهُت )

ٌػخمد الجملت
وخدة جدلُل

الخداولي

ماذا ٌػني أن
جخيلم لغت مػُىت؟

جىاضلُت
( جبلُغُت )

حػخمد الخؿاب
وخدتها اللظاهُت
( الفػل الىالمي )

الىص ي
( ما بػد الخداولي
)

هُف وظخػمل
اللغت في مىاكف
جىاضلُت

هطُت

حػخمد الىظ طىدا

ًسهص غلى مػازف لغىٍت في أبػادها معجمُت ،ضسفُت،
جسهُبُت.
اججاه لغىي  /شىلي  /ضىزي.
اججاه جداولي جىاضلي ( اطخػماٌ اللغت في أوغاع
جىاضلُت ) اإلاػسفت اللغىٍت في اؾاز ألاوغاع اإلاخداولت
وطُاق الخلفظ ،الىفاءة طُاكُت جىدزج في اؾاز الفػل
حظخدعي مهازاث.
وظخدعي وغػُاث مسهبت :مشسوع مً مشىالث ...،فهي
وطاةل لخؿىٍس الىفاءة الىطُت للمخػلم والىغػُاث
أداة لخلىٍم هفاءجه

ئن اإلاخأمل في الجدوٌ ًمىىه مالخظت ما ًلي:

 أن البرادًجم اللظاوي " ّالظجن " ٌػخبر مػُازٍا ،ألن
اللظاهُاث بلُذ مهُمىت في ضىزتها اللدًمت ( أي
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غلىم اللغت الخللُدًت ،هدى و ضسف ) ...وأن هرا
الاججاه طيهدف ئلى ئكداز اإلاخػلم غلى ئهخاج حمل
صخُدت خاغػت للظجن اللظاوي الطسفي ،وهى ما
ٌظمى باللدزاث أو الىفاءاث اللظاهُت ( اإلالىت
اللغىٍت ) وتهمل الىفاءاث الثلافُت التي جإهل
مظخػمل اللغت للخىاضل ،هما أهمل البػد
الاحخماعي.
ئن هرا البرادًجم اللظاوي ٌػخبر الىخدة اللغىٍت
الىضفُت الىبري هي الجملت بىضفها أهبر وخدة
لظاهُت،كابلت للىضف الىدىي(بلىمفُلد) وبما ئن
الجملت اهبر وخدة لظاهُت فان ذلً ٌػني أنها جدىي
وخداث لغىٍت أضغس جملي فدطها والىكىف
غىدها.
ئن هرا البرادًجم اللظاوي الىالطُيي ًطىف
اإلاباخث اللظاهُت ئلى مظخىٍحن ( اليلمت ،الجملت )،
وهى مىهج جللُدي ًسجىص غلى هظام الجملت،
لهراألاخحر الري ًيخمُالى هظام افتراض ي ( الىدى )،
وٍخمحز باإلاػُازٍت ( غلم اللىاغد ) ،وأنها غبازة غً
اوغالق لغىي ،وكىاغدجمثل أهبر وخدة وضفُت.
ئن هرا الخىحه اللظاوي الري ًسهص غلى " اإلالىت
اللغىٍت " كد حسد ؤلاوظان مً طلؿت لغىٍت،
بترهحزه غلى اللغت هأشياٌ أي باجخاذ اللغت هدفا
أوال وأخحرا للبدث.
أما البرادًجم الخداولي فلد ججاوش الؿسح اإلاػُازي
والىضفي ئلى الجاهب الىظُفي الري ًمثل اججاها
زاهُا حاء لُػالج ئشياال مغاًسا " ما ذا ٌػني أن
جخيلم لغت مػُىت؟ " ،وهى ئاذ ًخجاوش الخدًث غً
الاطخػماٌ الري ٌػني البرهىت غلى اإلاػسفت باللىاغد
اللظاهُت ،فانها ًسهص غل اللدزة غلى الخطسف في
اإلاػسفت باللىاغد اللظاهُت للخىاضل بىجاغت وهرا
ما أؾلم غلُه " الىفاءة الخىاضلُت ( الخبلُغُت ) "
التي حػخمد البػد الاحخماعي اللاةم غلى دوز اللغت
في اإلاجخمؼ ،وجسي الفسد مخمخػا بلدزاث ذاجُت البد
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ّ
مً اطدشازتها ال غلى أهه مجسد خاغؼ للمإشساث
الخازحُت هما ًسي الظلىهُىن.
مدىز هرا البرادًجم اللظاوي الري غدا ؾسٍلت
جىاضلُت هى اإلاخػلم هفظه ال اإلاػلم وال اللغت،
ومدخىي الخػلُم هى اإلاجخمؼ والخُاة ،بيل ما فيها
مً ألىان اليشاؽ.
وٍدوز الدزض الخىاضلي خىٌ الىظاةف اللغىٍت:
الخلسٍس ،الؿلب ،الىضف ،الظإاٌ ،اإلادح ،الثىاء،
التهىئت ،الخػصٍص ،الخخؿُـ ...ولم ٌػد اإلاػلم شازخا
للىاغد لغىٍت حافت حامدة ،وال الخلمُر مظخلبال
طالبا ...بل أضبذ الخػلُم مشازهت وحػبحرا غً
الراث في مخخلف اإلاىاكف الاحخماغُت.
أما بسادًجم ما بػد الخداوٌ أو " الىص ي " فلد وان
أهثر ئحساةُت وضسامت وواكػُت ئذ أحاب غلى
الدظاؤٌ " هُف حظخػمل اللغت في مىاكف جىاضلُت
؟".
واغخبر الىظ وخدة جىاضل وجبلُغ أطاطحن
ًخدلم لغىٍا ،وأن الىظ ًمثل طىدا حػلُمُا
ممخاشاً ،خجاوش مفهىم الىغؼ والاطخػماٌ بل
ججاوش الاطخػماٌ والخطسف ئلى مفهىم الىفاءة
الىطُت في ئشازة ئلى أن مظخػمل اللغت جخددد
هفاءجه مً خالٌ خظً الخطسف أي اطخػماٌ
مػسفخه باللىاغد اللظاهُت والخطسف فيها جىاضلُا
وبىجاغت ،واطخظهازها خظب اإلالاماث والظُاكاث
التي جلخػيها.
للد ججاوش البرادًجم ما بػد الخداولي ( الىص ي )
الؿسخحن الىضفي ،والىظُفي ،فاذا وان البرادًجم
الىضفي ًسهص غلى اإلالىت اللغىٍت في ئؾاز لظاهُاث
الجملت ،وَػخبر أن اإلالىت اللغىٍت اطخػماٌ أي
البرهىت غلى اإلاػسفت باللىاغد اللظاهُت ( جألُف
حمل هدىٍت).
فان البرادًجم اللظاوي الثاوي الىظُفي ًسهص غلى
اإلالىت الخبلُغُت في ئؾاز لظاهُاث الىالم وَػخبر أن
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اإلالىت الخبلُغُت الخطسف أي البرهىت غلى الخطسف
في مػسفخه باللىاغد اللظاهُت بىجاغت.
وئن البرادًجم الىص ي الري ًسهص غلى الىفاءة
الىطُت في ئؾاز لظاهُاث الىظ ٌػخبر أن الىفاءة
الىطُت خظً جطسف ،وئذ وان الاطخػماٌ مخػمىا
في الخطسف ،فان خظً الخطسف ٌشمل فػال غً
الاطخػماٌ والخطسف اخخُاز اإلاىاكف والخػبحر غنها
( الخىاضل بدظب اإلالاماث ).
ولهرا ال غسو أن هجد أن أبسش حػازٍف الىفاءة
أنها حػني " خظً الخطسف " وخظً الخطسف ٌػني
بُداغىحُا الخدىٍل بػد الخدىم غلما أن الخدىٍل
ًأحي بػد الخدىم في اإلاىازد اإلاػسفُت ( الخطسٍدُت
( ماذا؟ ) ؤلاحساةُت (هُف؟) الشسؾُت ( متى ،أًً؟ )
وهرا اإلاىازد الخازحُت ( ما ٌظخػحن به ).
هما ٌػني الخدىم الخجىُد وؤلادماج ،فال جدىٍل
مً غحر امخالن اللدزة غلى الخجىُد وؤلادماج وهي
مفاهُم (الخجىُد ،ؤلادماج ،الخدىم ،الخدىٍل) ...
جيخمي ئلى اإلاطفىفت اإلافاهُمُت للىفاءة.
3-IIIفي الفسق بحن الىفاءاث ( اللغىٍت  /الخىاضلُت
و الىطُت ):
الىفاءة اللغىٍت ( اللظاهُت ) :حػنى بلىاغد
الاطخػماٌ( )1خظب اإلاىهج الىضفي.
أفػاٌ الىالم

فػل ؤلاطىاد
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الىفاءة الخىاضلُت ( الخبلُغُت ) :حػنى بلىاغد
الخطسف خظب اإلاىهج الىظُفي ،غلما أن
الاطخػماٌ مخػمً في الخطسف والػىع غحر
صخُذ.
الىفاءة الىطُت :حػنى بلىاغد الاطخػماٌ وكىاغد
الخطسف واإلالام والظُاق خظب اإلاىهج اللظاوي
الىص ي.
-3-1الػالكت بحن أفػاٌ الىالم ولظاهُاث الىظ أو
جىطُؼ مجاٌ جؿبُم هظسٍت الىالم مً الجملت ئلى
الىظ:
ٌػىع حػلم اللغت الخىاضلي الاهخلاٌ اإلانهجي مً
لظاهُاث الجملت وأفػاٌ الىالم ئلى لظاهُاث الىظ،
فلد أدزن اللغىٍىن الخؿبُلُىن في بداًت
الظبػُىاث غدم هفاءة ؾسٍلت أفػاٌ الىالم أي
حػلم اللغت بؿسٍلت اجطالُت ممثلت في جىحيهاث
الىظُفُت(فحرر وهالُداي) أو الاحخماغُت اللغىٍت (
هاًم ال بىف)أو الفلظفُت ( أوطخحن وطحرٌ)
والجدوٌ اإلاىالي هىضح مً خالله ئبساش الخيامل
الخاضل غلى اإلاظخىي الافلي والخؿىز اللاةم غلى
اإلاظخىي الػمىدي بحن أفػاٌ الىالم ولظاهُاث
الىظ وهى ٌػىع جىطُؼ جؿبُم هظسٍت الىالم
والاهخلاٌ مً البيُت الطغسي الى البيُت الىبري.
فػل ؤلاخالت

فػل الخأزحر ( ؤلاهجاش )

وظاةف اللغت
الترابـ
بنى الىظ
الاوسجام الىص ي
جىطُؼ مجاٌ جؿبُم هظسٍت الىالم

مظخىي داللي
الداللُت
الاوسجام الخداولي
الىظ ًخيلم

ًلسأ الجدوٌ غمىدًا مً خالٌ ول غمىد ،اهؿالكا
مً ول فػل هالمي ،وهُف جؿىز جدزٍجُا ،وجىطؼ
مفهىمُا.
وهُف جم الاهخلاٌ مً أفػاٌ الىالم ( فػل ؤلاطىاد،
فػل ؤلاخالت ،فػل ؤلاهجاش )-خظب جطيُف " طحرٌ
" – هأدواث لغىٍت مىهجُت في جسابـ اإلادىز

هفس ي
اإلاىغىغاجُت
الاوسجام اإلاىغىغاحي
الىظ ًخيلم غً ش يء

بساغماحي
الخداولُت
الاوسجام الخداولي
لُطل ئلى ش يء ًخدلم شِئا

الػمىدي وظاةف اللغت ( الترابـ ،بنى الىظ،
الاوسجام الىص ي).
ّ
وما هخلظ ئلُه أن ليل همىذج جسبىي مىظىزه
اللظاوي اذ ال ًمىً الخدًث غً ئزطاء مىازد لغىٍت
وئهماء هفاءاث لغىٍت طسدًت أو حجاحُت أو خىازٍت
أو ووضفُت مً دون ئجباع ئطتراجُجُت جخماش ى
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وأهداف حػلُم اللغت وحػلمها وان هره الىظسة
الخياملُت لهي الظبُل الامثل لخػلم لغىي ّ
فػاٌ
اإلاساحؼ
- 1جىبي لخظً :بُداغىحُا الادماج ؾبؼ داز افسٍلُا الشسق
اإلاغسب مسحؼ طابم ،ص 37
 –2أهظس بخطىص ما حاء غً " حىن مِشاٌ آدم " في هره
الدزاطت ،د  /خىلت ؾالب ؤلابساهُمي ،كساءة في اللظاهُاث
الىطُت ،" " ،مجلت اللغت وألادب ،مػهد اللغت الػسبُت
وآدابها ،حامػت الجصاةس،الظىت الػدد  ،12ص  112وما
بػدها.
 -3دي ًىحساهد ،الىظ ،الخؿاب وؤلاحساء ،ص  .87داز
افسٍلُا للشسق السباؽ 97
 –4غبد اللؿُف الفازابي " مدخل ئلى الدًداهخُيا" مجلت
دًداهخُيا ،1992 ،الداز البُػاء اإلاغسب غدد  ،02ص .08
 –5غبد السخمان خاج ضالح :غلم جدزَع اللغت والبدث
اللغىي في مىهجُت الدزض اللغىي ،ميشىزاث اإلاجمؼ
اللغىي الجصاةسي .الظىت ،2013ص22:
، la compétence de communication،– Dell Heymes 6
p 124.، 1984،paris

 الهىامش: –1امللصىد بالبىاء اللغىي :هى مجمىع املظخىٍاث طىاء أدبُت
أو علمُت أو مخخصصت ...التي حعمل وجخداخل لخحلم لىا لغت
ما ،وهى على خالف الدزض اللغىي الري حعخبر مظخىٍاجه
الترهُبُت والصىجُت والصسفُت لغاث واصفت ولِظت لغاث
جداوٌ وجىاصل.
 –1عبد اللطُف الفازابي " مدخل إلى الدًداهخُيا" مجلت
دًداهخُيا ،1992 ،الداز البُضاء املغسب عدد  ،02ص .00
 –1للد عسف مصطلح امللىت جداخال هبيرا مع مفهىم اللدزة،
فمنهم مً وان ّ
ٌعسف امللىت بأنها اللدزة وهأنهما مفهىم واحد،
علما أنهما ًخخلفان في بىائهما للداللت على مفهىم واحد ،وٍسحع
ذلً الالخباض إلى الخطىزاث الىبيرة التي عسفها علم الىفع
املعسفي ،وعلم الىفع اللغىي ،واطخطاع املخخصىن في هرًً
العلمين الخمُيز بين حلىٌ امللىت (التي هي في الحلُلت ملياث )
واللدزاث الخابعت لها ثم املهازاث املخصلت بيل واحدة منها د /
هصس الدًً بىحظاًً:هخاب مدخل إلى اللظاهُاث
الخطبُلُتمبحث امللىت اللغىٍت ومسهباتها ،طبع داز ألامل
الجصائس2013ص122.
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 –1عبد السحمان حاج صالح :علم جدزَع اللغت والبحث
اللغىي في مىهجُت الدزض اللغىي ،ميشىزاث املجمع اللغىي
الجصائسي .الظىت ،2013ص22:
، la compétence de communication،2– Dell Heymes
p 124.، 1984،paris
* -اللدزة أو امللدزة :الىفاءة اليامىت في إلاوظان.
ألاداء :أو الاهجاش اللغىي أو الظلىن اللغىي :وَعني الخمظهس
الخازجي لللدزة ،أو الخأدًت الفسدًت ( الىالم املىطىق فعال )
حظب " هىام حشىمظيي ".
 -1الىص والخطاب وإلاحساء ص 100.
 -2املسحع هفظه ،ص هفظها.
*ً -ىحد فسق بين امللىت والىفاءة ،فامللىت  ،faculteوالىفاءة
compétenceإال أن بعض املفىسًٍ ٌعاملهما على أنهماواحد،
ومفهىم امللىت كدًم باللُاض إلى مفهىم هفاءة ،غير أن
املصطلح املخداوٌ في أدبُاث املىاهج الخعلُمُت هى الىفاءة.
 –1أهظس بخصىص ما حاء عً " حىن مِشاٌ آدم " في هره
الدزاطت ،د  /خىلت طالب إلابساهُمي ،كساءة في اللظاهُاث
الىصُت ،" " ،مجلت اللغت وألادب ،معهد اللغت العسبُت وآدابها،
حامعت الجصائس،الظىت العدد  ،12ص  112وما بعدها.
 -2دي ًىحساهد ،الىص ،الخطاب وإلاحساء ،ص .08
* -هحى الجملت :هحى افتراض ي ،معُازي ،ومجسد أداء في شيل
حمل افتراضُت ثم جىضع في ظسوف اطخعماٌ بعُدا عً
الاطخعماٌ الحلُلي للغت.
*– الاطخعماٌ :معىاه البرهىت باللىاعد اللظاهُت ( جألُف حمل
هحىٍت ،والىفاءة عىد حشىمظيي ال حعني الخصسف ).
الخصسف ٌعني :البرهىت على اللدزة على الخصسف في معسفخه
باللىاعد اللظاهُت للخىاصل بىجاعت ( الاطخعماٌ مخضمً في
الخصسف ).
حظً الخصسف :فُه اطخعماٌ ( الخصسف ) وحظً الخصسف
ٌعني اخخُاز املىاكف والخعبير عنها ( الخىاصل بحظب امللاماث
)
ججاوش ملفهىم وضع واطخعماٌ ،بل اطخعماٌ وجصسف،
والىفاءة جحىٍل بعد جحىم أو حظً الخصسف.
- 1جىبي لحظً :بُداغىحُا الادماج طبع داز افسٍلُا الشسق
املغسب مسحع طابم ،ص .38
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المقاربة النصية وأدوات التحكم في
أنشطة اللغة العربية
د ،صبد العزيز بوشاللق
جامعة المسيلة
جمهُد:
أولى الهسب الٓدامى اللًت نىاًت َابٓت َدكُذ
بالدزاطت والاهخمام مً حمُو الىىاحي ٖىنها قاهسة
احخمانُت بالدزحت ألاولى ،ووطُلت للخىاضل بين
ألاَساد لخأدًت الىقابِ والىحباث التي ًُسغها
اإلاجخمو إغاَت إلى ٖىنها مٓىما مً مٓىماث ألامت،
ولٙي جؤدي اللًت وقُُتها الاحخمانُت البد لها مً
ْىاهين جىكمها وجىخد قىاهسها اإلاخخلُت ،لهرا حهد
في اإلاىكىمت التربىٍت اإلاُخاح ألاو ٛالري جسمي
اإلاىاهج الخهلُمُت إلى إٖظابه للمخهلمين ألنها لًت
الخهلُم ،واللًت ٖما ًسي اللظاهُىن ما هي إال هكام
مً ألادلت وقُُتها الخبلٌُ نً ؾسٍٔ أشٙا ٛضىجُت
وٖخابُتٖ ،ما ًىكس للًت نلى أنها وخدة مخٙاملت
حهلم في مٓؿو حهلمي حهلُمي جٓدم َُه ألاوشؿت
الخالُت (حهبير شُىي ،الخىاضل ،الٓساءة ،اإلاؿالهت،
ال٘خابت ،وشاؽ ؤلادماج) وهي ٗلها حظعى إلى جىمُت
اإلاهازاث ألازبو (مهازة الاطخمام ،مهازة الحدًث،
مهازة الٓساءة ومهازة ال٘خابت) بما ًخماش ى واإلآازبت
بالُ٘اءاث واإلآازبت الىطُت.
مُهىم اإلآازبت الىطُت :
ًسحو مدلى ٛمطؿلح اإلآازبت في اللًت إلى الدهى
والاْتراب مو الظداد ومالمظت الحَُٔٓ ،اَ ٛالن
ْازب َالن إذا أدهاهٖ ،ما ًٓاْ ٛازب الش يء ،إذا
ضدّ وجسٕ الًلى مىهْ ،سب ،أي أدخل الظُِ في
الٓساب  1وجخ٘ىن اضؿالخا مً لُكخين :اإلآازبت:
ومهىاها الخطىزاث واإلابادا والاطتراجُجُاث التي
مً خاللها ًخم جطىز منهاج دزاس ي وجُُٓمه  2أما
الى ــظٌ :هني مجمىنت مً الخطىزاث واإلاُاهُم
والٓىاند اإلاسجبؿت به بانخبازه وخدة أطاطُت للُهم
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وؤلاَهام والخأوٍل وؤلاهخاج  ، 3وهي اإلآازبت الىطُت
اخخُاز منهجي ،ووهني به ؾسٍٓت جىاو ٛالىطىص.
اإلاهنى البُدايىجي للمٓازبت الىطُت:
اإلآازبت الىطُت ،مً مىكىز بُدايىجي مٓازبت
حهلُمُت تهخم بدزاطت حهلُمُت وبدزاطت بيُت الىظ
وهكامه خُث جىحه الهىاًت إلى مظخىي الىظ
ولِع إلى دزاطت الجملت ،إذ أن حهلم اللًت هى
الخهامل مهها مً خُث هي خؿاب مخىاطٔ ألاحصاء
ميسجم الهىاضس ومً زم جىطب الهىاًت نلى
قاهسة الاحظاّ والاوسجام التي ججهل الىظ يير
مخىِْ نلى مجمىنت مخخابهت مً الجمل بل
ًخهدي ذل ٚإلى مداولت زضد الشسوؽ اإلاظاندة إلى
4
إهخاج هظ مد٘م البىاء مخىأَ اإلاهنى
إن مىؿلٔ ألاوشؿت ٌهخمد اإلآازبت الىطُت احل
البىاء اللًىيَُ٘ ،ىن الىظ بمخخلِ أشٙاله
(الحٙاًت ،اإلآؿىنت اإلاىشوهت ،الحىاز ،اليشُد،
اللًص) مدل ممازطت الُهل الخهلُمي  ، 5وٍٓطد
بها في اإلاجا ٛالتربىي اإلادزس ي الاهؿالّ في نملُت
الخهلُم  /حهلم اللًت مً الىظ الري ٌهد مىؿلٓا
ليشاؾاث اللًت إلاا بُنها مً نالْت وؾُدة ،إن هظ
الٓساءة لِع ياًت في خد ذاجه وإهما هى وطُلت
الٖدظاب مهازاث لًىٍت ألازبو وهى وطُلت لالهدماج
داخل مدُـ الٓظم ومدُـ اإلادزطت ،خُث جىمى
لدًه الُ٘اءة الىطُت مً خال ٛأهماؽ الىطىص
الظسدًت والحىازٍت والحجاحُت التي جأخر شٙل
6
إشٙاالث مخهددة
 مظخىٍاث اإلآازبت الىطُت:اإلاظخىي ألاوً :ٛخهلٔ بخؿىز اإلاىغىم وهمىه .
اإلاظخىي الثاويً :خهلٔ بالداللت اللًىٍت الُ٘سٍت،
أطالُب الخؿاب اإلاؤشساث الداللُت ( الح٘م ،
الخُُٓم  ،ؤلازباث ،ؤلاْىام ،الخطىز ،اإلاىاشهت،
اإلآازهت) .
اإلاظخىي الثالثً :مثل الٓىاند التي جخد٘م في
الىظ وهكام الخؿاب وُُُٖت طير الىطىص خظب
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الىغهُاث اإلاخخلُت .وبما أن اإلاطؿلح ًٓابل
بمطؿلح هى دزاطت لًىٍت َهرا ٌهني أنها ال جخخر
مً ألاخٙام اإلاظبٓت منهاحا لهاَ ،هل ٌهني أن مً
اإلانهاج ما ًخخر مىؿلٓاث بهُنها يير مىهج اللًت
الهسبُت؟ وؤلاحابت بؿبُهت الحا ٛج٘ىن إًجابا ،الن
ال٘ثير مً الدزاطاث جخخر مً اإلاهاًير اإلاظبٓت
غىابـ لخُطُل ؾبُهت الىظ زم الح٘م نلُه،
ومً أمثلت ذل ٚالىٓد ؤلادًىلىجي والىٓد ألادبي
اللران ٌهخبران جطىزا مظبٓا للىظ لهرا بسشث
بهؼ الىداءاث للبدء في الىٓد اللًىي للىظ
الجُد ،لرا َان اإلآازبت الىطُت ججهل مً الىظ
مدىزا جدوز خىله حمُو َسوم اللًت بانخبازه بيُت
ٖبري جػم اإلاظخىٍاث اللًىٍت (ضىجُت ،ضسَُت،
هدىٍت ،داللُت ،أطلىبُت) َاإلآازبت الىطُت وان
ٗاهذ جٓس بأهمُت الجاهب الىكسي َهي حهؿي أهمُت
بالًت للجاهب الهملي خُث جطبذ الٓىاند وطُلت
لػبـ هطىص الٓساءة واإلاؿالهت غبؿا لًىٍا
باإلغاَت إلى امخالٕ اإلال٘ت ( الٓدزة الىطُت) نلى
َهم وإهخاج الىطىص نلى خظب ألاوغام َهي
حهخمد نلى ْىاند الخماط ٚوالخدزج الىص يٖ ،ما
حهخبر زاَدا ْىٍا ًمً٘ اإلاخهلم مً ممازطت ُٖاءجه
نً ؾسٍٔ جُهُل م٘دظباجه وَهد الىظ مدىز
الدزاطت وهى هٓؿت الاهؿالّ وهٓؿت الىضى ٛأًػا
7

 اإلآازبت الىطُت وآلُاث الخدلُل:إذا ٗاهذ لظاهُاث الجملت حهخمد نلى مجمىنت مً
اإلاظخىٍاث التي جسي مً خاللها َسغُاتها إنها
الظبُل بئمظإ بيُت الجملت وؤلاَادة بخدلُلها،
َان لظاهُاث الىظ حهخمد نلى اإلاظخىٍاث هُظها،
لً٘ مو الخهالي بها إلى ما ًخجاوش خد الجملت ،أي
الىظ .وبهُدا نً مىاْشاث الىظ والخؿاب
والجملت وجددًداتها الدُْٓت هبدذ في جددًد
مظخىٍاث الخدلُل الىص ي التي جم إَساشها غمً
الدلُل التربىي هُظه  ،وجخددد مظخىٍاث الخدلُل
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اللًىي باليظبت للظاهُاث الىظ نلى أطاض
الىٓاؽ الخالُت:
 اإلاظخىي الُىهىلىجي (ضىحي) اإلاظخىي الىدىي (الترُٖبي)8
 اإلاظخىي الدالل ـ ــيمً خال ٛجُدظ اإلاظخىٍاث اإلارٖىزة
طابٓا جدبين لىا آلُاث اإلآازبت الىطُت مً مىكىز
لظاهُاث الىظ ونلى هرا ألاطاض ًم٘ىىا جأؾير
نملُت الخدلُل اللًىي بانخباز الىظ البيُت
الداللُت مجسدة ،وْىلىا بالبيُت الداللُت ًٓخض ي ال
مدالت انخباز ٗل الخخططاث اهجاشاث هطُت.
إن َسغُت ٖهره حظعى إلزساء السضُد اللًىي نىد
الخلمُر ،هرا السضُد الري جم اٖدظابه نً ؾسٍٔ
حشًُل اإلاظخىٍاث الخدلُلُت وحهل الىظ خٓال
خطبا لها دون البدث نً الحُٓٓت خازحه ٖما إن
الهدٍ مً الٓساءة ذو ؾابو لًىي جىاضلي بالدزحت
ألاولى ،تهدٍ الٓساءة إلى حهلُم الخلمُر اللًت مً
حهت وإٖظابه آلُاث الُهم والاطدُهاب واٖدشاٍ
الظمت الترُٖبُت التي ًبنى نليها الىظ مً حهت
أخسي لُداوَ ٛيها مداٗاة الىماذج اإلاثالُت نبر
إنادة جسُٖب الىكم اللًىٍتً ،مً٘ انخباز خطت
الٓساءة الثاهُت إنادة اطخدزإ لبنى الىظ اللًىٍت
والترُٖبُت التي جم جدلُلها في الحطت ألاولى َهي
مسهىهت بمدي اطخُادة مً الحطت ألاولى ،وخسضا
نلى ألاداء الحظً لهره اإلاظخىٍاث وجمُيز ٗل
خاضُت منها ما ًخدم الىقُُت الخهلُمُت.
 أهمُت اإلآازبت الىطُت:ًمً٘ جلخُظ أهمُت اإلآازبت الىطُت في الىٓاؽ
الخالُت:
 الخد٘م في أدواث اللًت الهسبُت . حهصٍص زٓت اإلاخهلم بىُظه. انخباز اللًت وخدة مخٙاملت ومترابؿت فيَسونها.
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 ٌهخبر اإلاخهلم أطاض الهملُت التربىٍت وجسٖصنلى الخ٘ىًٍ وحهصش اإلاشازٖت والحىاز.
 الازجٓاء باإلاخهلم مً مظخىي البىاء إلى خدؤلابدام في ؤلاهخاج الشُىي وال٘خابي
 الٓدزة نلى جداًل هُٙل الىظ لبىاء اإلاهنى.
 جىاضل اإلاخهلم مو ييره بُُُ٘ت حظهل لهالهِش في بِئاجه اإلاخخلُت (الؿبُهُت،
احخمانُت ،نلمُت ،زٓاَُت)
 اٖدظاب الٓدزة اللظاهُت والٓدزةالخىاضلُت والٓدزة الخهبيرًت.
 أن ٌهبر اإلاخهلم ب٘الم واضح ًُهمه ييرهّ 9
وَظخلب لبه.
إن أهمُت اإلاىغىم في شخم هرا الخؿىز الظسَو
الري حهسَه مىاهج الخدزَع ٗان بانثا للحسص نلى
مهسَت اإلاىهج الىاجح في جدزَع اللًت الهسبُت،
وذل ٚللسَو مً مظخىي الخدطُل اللًىي نىد
اإلاخهلمين ،ومادامذ اللًت الهسبُت في اإلاىكىمت
التربىٍت اإلاُخاح ألاو ٛالري جسمي اإلاىاهج الخهلُمُت
إلى إٖظابه للمخهلمين َ ،ئن ؾسّ حهلُمها وآلُاث
ذل ٚنملُت خُىٍت أٖثر مً ييرها مً اإلاىاد ألاخسي
ألنها اإلاادة الىخُدة التي ال ًترٖها الخلمُر ختى لى
جخؿى أطىاز اإلادزطتَ ،هي جدبهه في خُاجه الُىمُت
بمخخلِ وشاؾاجه التي ًمازطها وهي ال جدزض
جدزَظا نشىابُا ،وإهما جخػو لىكام ألاوشؿت ختى
ج٘ىن الهملُت طهلت نلى ألاطخاذ ومُهىمه لدي
الخلمُر ،وألاطخاذ ًجتهد في جٓدًم هره ألاوشؿت بما
أوحي مً مدازٕ وبما أنؿي مً مىاهج ؤَ مبدأ
الُ٘اءة الري هى مجمىنت مً الخطسَاث
الاحخمانُت والىحداهُت ومً اإلاهازاث اإلاهسَُت أو مً
اإلاهازاث الىُظُت ،الحسُٖت التي جمً٘ مً ممازطت
دوز أو وقُُت أو وشاؽ أو مهمت أو نمل مهٓد نلى
أٖمل وحه " 10مً الخهسٍُاث الظابٓت ًمً٘
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اطخخالص إن الُ٘اءة ذاث مظخىي أنلى مً
اإلاهازاث واإلاهازٍ التي حشٙل الطلبت لبىاء الُ٘اءة
وان أيلب الخهسٍُاث جخُٔ نلى الهىاضس ألاطاطُت
الخالُت:
ً يبغي للُ٘اءة أن جدزج ندة مهازٍ
ومهازاث
 جترحم الُ٘اءة بخدُٓٔ وشاؽ ْابل
للمالخكت
ً مً٘ أن جؿبٔ الُ٘اءة في مُادًً مخخلُت
شخطُت احخمانُت مهىُت
اليشاؽ حصء مهم مً اإلاىهج الدزاس ي بمُهىمه
الىاطو والحدًث ،وان اليشاؽ اخد الهىاضس
اإلاهمت في بىاء شخطُت الؿالب وجىمُت وضٓل
مىاهبهم 11هرا باليظبت إلاُهىم اليشاؽ نامت ،أما
اإلادزطت الجصابسٍت َمُهىم اليشاؽ نىدها ال
ًخخلِ نما ٖخبه نلماء التربُت نمىما ،إال أهه
ازجباؽ – باليظبت للًت الهسبُت – بالهىٍت ،ومُهىم
اإلاىاؾىتَ ،األوشؿت اللًىٍت الهسبُت باليظبت
للمدزطت الجصابسٍت " جسمي نلى جىمُت مهازٍ
الخلمُر اإلا٘دظبت ومهازاجه اللًىٍت لخمُ٘ىه مً
ممازطت اليشاؽ اللًىي ؤَ ما جٓخػُه
الىغهُاث واإلاىاِْ الخىاضلُت مً حهت وجلٓي
اإلاهازٍ واطدُهاب مخخلِ اإلاىاد مً حهت أخسي "
 12ولهرا ٗان اليشاؽ – بأهىانه – هى اإلاُهىم
الري اضؿلح نلُه في اإلادزطت الجصابسٍت لدظمُت
أهىام اإلاهازٍ اللًىٍت التي ًخلٓاها الخلمُر في
مساخله الدزاطُت ،وزبما ْد ًدظاء ٛاإلادظابلىن :
إلااذا ال هؿلٔ نلى هره اإلاهازٍ مطؿلح (مىاد) أو
(وخداث) مادامذ هي مخخلُت في مهازَهاَ ،ىجد
( هدى وضسٍ) ،الباليت،
منها  :الٓىاند
الهسوع ،اإلاؿالهت ،الخهبير وهي برل ٚمىاد
مظخٓلت؟
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َىجد ؤلاحابت في اإلانهاج اإلادزس ي":الن اإلاهلم ميشـ
ومىكم ولِع ملٓىا وهى برل:ٚ
ـ ـ ـ ٌظهل نملُت الخهلم وٍدُص نلى الجهد والابخٙاز .
ـ ـ ٌهد الىغهُاث وٍدث اإلاخهلم نلى الخهامل مهها .
ـ ـ ًخابو باطخمساز مظيرة اإلاخهلم مً خال ٛجٓىٍم
13
مجهىداجه.
والهملُت التربىٍت الحدًثت ال ًٓىم َيها اإلاهلم
والخلمُر باألدواز الخٓلُدًت بان ً٘ىن ألاطخاذ ملُٓا
(ملٓىا) والخلمُر نبازة نً وناء ٌظخٓبل ٗل ما
ًلٓى إلُه ،وإهما ًدباد ٛاإلاهلم واإلاخهلم ألادواز في
اليشاؽ والخيشُـ وَشازٕ ٖالهما في جثمين
الخجسبت الظابٓت مما ًؤدي إلى جىطُو مدازٕ
الخلمُر وآَاْه.
الىظ مسجبـ في مُهىمه ألاولي بمُهىم اليظُج
والحُاٖت إلاا ًبرله الٙاجب َُه مً حهد في غم
الٙلمت إلى الٙلمت والجملت إلى الجملت وما ًبرله مً
حهد في جىكُم أحصابه لُطبذ ٖال ميسجما مترابؿا،
وإلاا ٗان الىظ ألادبي هى مداز وشاؾاث اللًت
الهسبُت َمً ألاَُد لألطخاذ أن ًخهسٍ نلى أهم
اإلاىاضُاث التي ًخميز بها الىظ ألادبي ختى جؤخر
هره اإلاىاضُاث بهين الانخباز في دزاطت الىطىص،
وهجمل هره اإلاىاضُاث َُما ًلي :
ـ ًدخمل الىظ ألادبي مهاوي مخهددة وهى ما ًُظس
ْابلُخه للخأوٍلَٙ ،ل واخد مىا ًٓسأ الىظ في غىء
خبراجه وججازبه مو الىطىص وٖرا في غىء زٓاَخه
ومهسَخه بالىحىد.
ـ ًخػو الىظ ألادبي إلى هىم مً الاهخكام في بىِخه،
جخخلِ مً همـ ألخس وزيم ما ًلحٔ بيُت الىمـ –
أخُاها -مً حًيراث وجؿىزاث َئنها جبٓى مدخُكت
ببهؼ الاطخٓساز اليظبي وهرا ما ًجهل مً الظهل
زضد مالمدها
ـ "ًدخىي الىظ ألادبي نلى ٖثير مً الخُاَ ٛهى ال
ًىٓل الىاْو ٖما هى َطىزة الىاْو َُه اإلاىه٘ظت
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َُه جخخلِ نً الىاْو الحُٓٓي ،أو هي في الحُٓٓت
14
ضىزة مبخ٘سة جخلٔ واْها حدًدا"
في الحطت ألاولى ًدىاو ٛألاطخاذ هطا أدبُا مو مً
ًدبهه مً وشاؾاث زاَده ،خُث ًخؿلٔ مً الىظ
هُظه لُطل إلُه نبر زواَده "وٍٓبل ألاطخاذ نلى
دزاطت الىظ مو جالمُره ،ولً٘ لِع مً مىؿلٔ
جٓلُدي مًلٔ بل اهؿالْا
مً ٖىن الىظ هى هظ اخخمالي ،هظ مخهدد ،هظ
مىجم مُخىح نلى ْساءاث مخىىنت حظهم في إيىابه
وإزسابه ،مخدزحا في شسخه وجدلُله خظب اإلاساخل
15
آلاجُت "
 1ـ الخهسٍِ بطاخب الىظ  :وٍ٘ىن الخهسٍِ بٙلمت
مىحصة نً خُاة ألادًب ونطسه َُما له نالْت
بالىظ .
ـ 2ـ جٓدًم مىغىم الىظ  :وذل ٚبٓساءجه ْساءة
طلُمت بمساناة حىدة الىؿٔ وخظً ألاداء وجمثُل
اإلاهنى .بالىكس إلى ألاهمُت التي ج٘دظبها ألاطئلت في
جيشُـ الدزض َان هره ألاهمُت جدنى ألاطخاذ إلى
جدلُل أخٙام الدزض وبىاء أطئلت لٙل خ٘م مو
مساناة الشسوؽ الخالُت:
ـ ازجباؽ طؤا ٛبأهداٍ الدزض التي ٌظعى ألاطخاذ
إلى جدُٓٓها.
ـ جىىٍه مظخىٍاث ألاطئلت مً الدهُا إلى اإلاخىطؿت
َالهلُا.
ـ مساناة خطابظ اإلاخهلمين الهٓلُت.
ـ ندد ألاطئلت ً٘ىن مىاطبا ؤلاحابت اإلاؿلىبت .
ـ الدْت في ضىى الظؤا ٛبدُث ًُض ي إلى ؤلاحابت
اإلاؿلىبت .
 زواَد الىظ ألادبي ومظخىٍاث اإلآازبتالىطُت :
" ًدىاو ٛالىظ مً مىكىز اإلآازبت الىطُت دزاطت
البيُت وهكامه خُث جخىحه الهىاًت إلى مظخىي
الىظ ٖٙل ...بسضد ٗل الشسوؽ التي طاندث نلى
إهخاحه َجهلخه مد٘م البىاء ،مخىأَ اإلاهنى،
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ولخدُٓٔ هرا الًسع ً٘ىن اإلاخهلم في خاحت إلى
الخد٘م في زواَد الىظ ،ومً هره السواَد ْ:ىاند
الىدى ،الطسٍ ،الباليت ،الهسوع ،والىٓد
ألادبي 16 ".وهره السواَد جىؿلٔ مما ًخىَس نلُه
الىظ ألادبي مً مهؿُاث ضسَُت باليُت نسوغُت
مُاهُم هٓدًت،
مً ٖىن الىظ هى هظ اخخمالي ،هظ مخهدد ،هظ
مىجم مُخىح نلى ْساءاث مخىىنت حظهم في إيىابه
وإزسابه ،مخدزحا في شسخه وجدلُله .
الهدٍ مً جدزَع هره ألاوشؿت إٖظاب اإلاخهلم
مل٘ت جبلًُُت مشاَهت وٖخابت وٍدزطها لُ٘ىن ْادزا
نلى ـ الخهبير الُطُذ الري ًساعي ْىاند الىدى
والطٌُ الطسَُت وأوحه الداللت في ألالُاف
وألاطالُب.
ـ جىىَو ضٌُ الخؿاب خُث جترخظ وقُُت الٓىاند
في زالر ْدزاث هي :الٓدزة اللظاهُت ،الٓدزة
الخىاضلُت ،والٓدزة الخهبيرًت وهره الٓدزاث ال
جخدٓٔ إال باألهداٍ الخالُت:
ـ ـ ؤلاإلاام بأطالُب الخبلٌُ والخخاؾب.
ـ ـ جىمُت الٓدزة نلى الخهبير.
ـ ـ دنم اإلاهازٍ اللًىٍت وزبـ نالْاتها زبؿا مىؿُٓا.
ـ ـ حهمُٔ زسوة الخالمُر اللًىٍت بما ًدزطىهه مً
أخٙام هدىٍت حظاندهم نلى إدزإ دْابٔ اإلاهاوي.
 دوز ألاطخاذفي ضُايت ألاوشؿت :لم ٌهد اإلاهلم في اإلآازبت الجدًدة ممثال في هٓل
اإلاهازٍ وجلٓين اإلاُاهُم للمخهلم بل أضبذ مؿالبا
باطخًال ٛاإلاؤهالث واإلا٘دظباث ألاولُت للمخهلمين
وجىحيهها جىحُه صحُدا ٗي ٌظخؿُو اإلاخهلم
اإلاالخكت والاٖدشاٍ وبىاء اإلاهازٍ بىُظه ٖما
وحب نلى اإلاهلم وغو اإلاخهلم في وغهُاث مشٙلت
لها داللت في واْهه وخُاجه الُىمُت وهرا داخل
ْانت الدزاطت وخازحها وهرا ما ٌظعى إلُه الخهلُم
بالُ٘اًاث ،وللىضى ٛإلى اإلاظعى اإلارٖىز البد أن
ً٘ىن دوز اإلاهلم بُدايىحُا مٓخطسا نلى اهخٓاء
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الىغهُاث اإلاىاطبت وجىىَهها لدظهُل نملُت الخهلم
ونلُه َمً واحب اإلاهلم أن ًخُانل مو جالمُره
وان ًخهسٍ نلى خطابطهم الىُظُت والاحخمانُت
ومُىلهم والؿسٍٓت التي ًُ٘سون بها وما هي
م٘دظباتهم؟ وخدود ْدزاتهم ؟ ومتى حهتري أذهانهم
اليشاؽ والُخىز ؟ لرا جخمثل ُٖاًت اإلادزض و أدوازه
الجدًدة .
 دوز اإلاخهلم في جىُُرها:في زخاب اإلآازبت الجدًدة لم ٌهد اإلاخهلم مظخٓال
للمهسَت خاَكا لها ال ٌظخؿُو الاهخُام بها أو
جىقُُها في خُاجه الُىمُت با أغخى مدىز الهملُت
التربىٍت ونىطسا َانال َيها ٌظاهم في جددًد اإلاظاز
الخهلُمي ًالخل وٍبدث لُبني مهازَه بىُظه
وَظدثمس حهلُماجه الظابٓت وَسخس ْدزاجه الهٓلُت
لحل الىغهُاث ؤلاشٙالُت التي ًٓترخها نلُه
ألاطخاذ .وجخمثل أدواز اإلاخهلم الجدًدة َُما ًلي :
ـ ٌهخمد اإلاخهلم نلى ْدزجه َهى َانل ٌشازٕ في
نملُت ج٘ىٍىه .
ـ ؤلاطهام في بىاء أخٙام الدزض .
ـ ؤلابدام والابخٙاز والبهد نً أطباب الخلٓي
والحُل .
ـ ًخدزب نلى إدماج مهازَه لخدُٓٔ ُٖاًاث
اإلاظتهدَت.
ـ ًىدَو إلى اليشاؽ بداَص داخلي.
ـ إدزاٗا ما أخسشه مً جٓدم في مظازه الدزاس ي
اإلاطادز واإلاساحو:
 -1اإلاىجد في اللًت وؤلانالم ،داز الشسوّ ،بيروث ،ؽ،30
مادة(ْسب).
 -2مىرز نُاش ي ،ال٘خابت الثاهُت وَاجدت اإلاخهت ،اإلاسٖص
الثٓافي الهسبي،ؽ1998 ،01م.
 -3مدًسٍت الخهلُم ألاطاس ي ،اللجىت الىؾىُت للبرامج،
الىزُٓت اإلاسآَت إلاىاهج الظىت الثاهُت مخىطـ2003 ،م.
 -4اللجىت الىؾىُت للمنهاج اإلاخخططت إلاادة اللًت الهسبُت،
مشسوم الىزُٓت اإلاسآَت إلانهاج الظىت ألاولى مً الخهلُم
الثاهىي الهام والخ٘ىىلىجي.
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 - 5اللجىت الىؾىُت للمنهاج اإلاخخططت إلاادة اللًت الهسبُت،
منهاج اللًت الهسبُت ،طىت زاهُت ابخداةي2006 ،م،
 - 6اإلاههد الىؾني لخ٘ىًٍ مظخخدمي التربُت وجدظين
مظخىاهم ،منهاج مادة اللًت الهسبُت ،طىت زاهُت ابخداةي.
 7ـ ـ ـ الدًىان الىؾني للمؿبىناث اإلادزطُت ،دلُل ألاطخاذ
الظىت الثالثت زاهىي.
 8ـ ـ ـ نبد هللا بً طلُمان الُهد ،مهىْاث اليشاؽ الؿالبي
في الخهلُم الهام باإلاسخلت الابخدابُت واإلاخىطؿت بمىؿٓت
السٍاع مً وحهت هكس ألاوشؿت.
 9ـ اإلانهاج التربىي ( .الظىت زالثت مخىطـ).
 10ـ ـ اإلاىاهج والىزابٔ اإلاسآَت إلانهاج الظىت الثاهُت مً
الخهلُم الثاهىي.
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 12ـ ـ املنهاج التربىي ( .السىة ثالثة متىسط) ،ص. 35
 13ـ املنهاج التربىي ( .السىة ثالثة متىسط) ،ص.34
 14ـ ـ ـ ـ املسجع هفسه،ص.22
 15ـ ـ ـ ـ مشسوع الىثيقة املسافقة بمنهاج السىة ألاولى مً التعليم
الثاهىي ،ص .33
 16ـ ـ املىاهج والىثائق املسافقة ملنهاج السىة الثاهية مً التعليم
الثاهىي ،ص.02

الهىامش:
 1ـ ـ ـ املىجد في اللغة وإلاعالم ،داز الشسوق ،بيروت ،ط،03
مادة(قسب)
 2ـ مىرز عياش ي ،الكتابة الثاهية وفاثحة املتعة ،املسكز الثقافي
العسبي،ط0554 ،30م ،صفحة.045 6
 3ـ مدًسية التعليم ألاساس ي ،اللجىة الىطىية للبرامج،الىثيقة
املسافقة ملىاهج السىة الثاهية متىسط3330 ،م ،ص.34
 4ـ ـ اللجىة الىطىية للمنهاج املتخصصة ملادة اللغة العسبية،
مشسوع الىثيقة املسافقة ملنهاج السىة ألاولى مً التعليم
الثاهىي العام والتكىىلىجي ،ص.01
 5ـ اللجىة الىطىية للمنهاج املتخصصة ملادة اللغة العسبية،
منهاج اللغة العسبية ،سىة ثاهية إبتدائي3332 ،م ،ص.33
 6ـ ـ املعهد الىطني لتكىيً مستخدمي التربية وثحسين
مستىاهم ،منهاج مادة اللغة العسبية ،سىة ثاهية ابتدائي،
ص.31
 7ـ الدًىان الىطني للمطبىعات املدزسية ،دليل ألاستاذ السىة
الثالثة ثاهىي ،ص34
 8ـ ـ مىرز عياش ي ،الكتابة الثاهية وفاثحة املتعة ،املسكز الثقافي
العسبي ،ط0554 ،30م ،ص.35
 9ـ ـ اللجىة الىطىية للمىاهج املتخصصة ملادة اللغة العسبية،
ص.31
 10ـ املعهد الىطني لتكىيً مستخدمي التربية ،مادة اللغة
العسبية (سىة الثاهية ابتدائي)  ،ص.30
 11ـ ـ عبد هللا بً سليمان الفهد،معىقات اليشاط الطالبي في
التعليم العام باملسحلة الابتدائية واملتىسطة بمىطقة السياض
مً وجهة هظس ألاوشطة ،ص.030
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المقاربةىالنصوةىودورهاىسيىاكتدابى
المهاراتىاللغووةىمنىخاللىمناهجىالجولى
الثاني_ىالمرحلةىالمتودطةىأنموذجا -ى
(ىدراداتىتطبوقوةى) ى
أ.دىرائذةىربوزة
ىىىىىىىجامعةىاألزواط

ى ى

اإلاخلص::
حفذ اإلالاسبت الىصُت مً ؤَم اإلاىاهج الخفلُمُت
العاثذة لخىفشَا ـلى ؤَم ـىاصش الىجاح خصىصا في
جدلُلها إلدماج اإلاخفلم في الفملُت لخفلُمُت وجياملها مق
اإلالاسبت في الىفاءاث ،ولفل ؤَم ما جدلله في مجالها
الخعبُلي جلذًم الصبراث الخفلُمُت مً خالٌ الىصىص،
وباإلاىاصاة مق رلً اخخُاس الىً :خم وفم ششوط ومفاًير
مذسوظت بفىاًت لفل ؤَمها ؤن جدمل كذسة بهخاحُت
للمفاَُم الفىشٍت والىفاءاث اللمىٍت التي جخماش ى مق ول
مشخلت دساظُت ،ومق ول َذف حفلُمي  ،هما ؤن ما جدلله
في هفغ العُاق اهعالكها مً بِئت اإلاخفلم ولزلً جدلم
هفاءة بهخاحُت مً اإلاهاساث الخفلمُت اإلاخخلفت .وَى ما هداوٌ
دساظخه في مىاهج الجُل الشاوي في اإلاشخلت اإلاخىظعت ،وحفل
الىخاب وظُعا بين الىظُلت والماًت بخدبق ؤَم ما خللخه
(ؤلاهجاص) وما حعجض ـً جدلُله( الفشاكُل) في ظبُل
جدلُله واظخذسان هلاثصه .

ؼهشث ـذة مصعخلحاث خاصت باإلاىاهج
والعشق الخفلُمت راث ألابفاد اللمىٍت واللعاهُت مق
بصالخاث اإلاىؽىمت التربىٍت الجذًذة  ،ومً بُنها
اإلالاسبت بالىفاءاث ،بُذالىحُا ؤلادماج ،اإلالاسبــت
الىصُت  ،اإلالاسبت باألَذاف ،اإلاىهج الخياملي .
ًمىً ؤن هىؽش بلى الى :بىىـُه ألادبي
والفلمي في الفملُت الخفلُمُت ـلى ؤهه مجمىـت
الجمل اإلاشهبت اإلاترابعت واإلايسجمت التي جدلم
كصذا جبلُمُا وجدمل سظالت مدذدة ،فُمىً في
َزٍ الحالت البدث ـً آلالُاث التي هيخلل مً
خاللها بلى جىؼُف الى :واظدشماس مىىهاجه في
حفلُم اللمت ،ولزلً خاولذ اإلاىاهج الخفلُمُت
الجذًذة جففُل الى :واظدشماس مىىهاجه اللمىٍت
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ألادبُت والفىشٍت في جعىٍش الخفلُم في اإلاذسظت
الجضاثشٍت فُما ٌعمى باإلالاسبت الىصُت .
بن مبذؤ اإلالاسبت الىصُت ًىعلم مً الى:
همدىس ليل الصبراث الخفلُمُت /الخفلمُت و خىله
جذوس ألاوشعت حمُفها مً كشاءة و معالفت و حفبير .
وللىصىٌ لخدلُم جلً اإلالاسبت واظدشماسَا في
اإلاجاٌ الخفلُمي للمت ـلُىا ؤن وععى بلى بزشاء
الشصُذ اللمىي للمخفلم بمفشداث حذًذة بذالالتها
ومىاضق اظخفمالها  ،و هثري سصُذٍ الفىشي بفذة
ؤمىس همالمذ بِئت صاخب الى :والؽشوف
اإلادُعت بخإلُف الى ، :و الاظالؿ ـلى الىمغ و
خصاثصه  ،ـً ظشٍم اهدشافه مفعُاث رلً
الى :اإلاذسوط مفصلت و مىاكشتها ،مق جفد:
جشهُب فلشاجه و مذي احعاكها و اوسجامها ،وفي
اإلالابل ًىىن اإلاخفلم كذ جىصل بلى مشخلت
الخدصُل ( وهي مشخلت بهخاحُت حعدشمش فيها
اإلاىدعباث اإلاعخفادة مً الى :وكشاءجه) فُىىن
كادسا ـلى وسج ه :ـلى مىىاٌ الى :اإلاذسوط ،
ورلً مً خالٌ اخترامه الصصاث :اإلاىاظبت
لىمعه  ،مذمجا جلً الؽىاَش اإلاذسوط مفصلت ـلى
اخخالفها ،بفذ اهعالكه مً الى :بخدلُله
واظخخالص خصاثصه .وَى ما ظىدخبفه بالذساظت
والخدلُل في هخاب اللمت الفشبُت في مىاهج الجُل
الشاوي وجدذًذا في اإلاشخلت اإلاخىظعت التي حفذ هلعت
جدىٌ في معاس فهم الى ،:ورلً باهخلاله مً
مفهىم اللشاءة بمفىاَا البعُغ الزي ًلىم ـلى
ّ
جدلُم وجمشل اليلماث صىجُا داخل الى :بلى
مفهىم الخفىًُ والخدلُل ـلى اإلاعخىٍين اللفؽي
واإلافىىي .
الخذسَغ بالىصىص :
الىَ :ى ألاظاط الزي جبنى ـلُه ول
ـملُاث الخفلم في اللمت الفشبُت ،فهى اإلادىس الزي
جىعلم مىه دسوط الىدى والباللت والخفبير الشفىي
والىخابي  ،وول ما ٌفخمذ ـلى الخدلُل والفهم .
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ولىً الىصىص اإلاىحىدة في هخب اللمت الفشبُت
لالبا ال جفي بجمُق مخعلباث الخفلم .فلىاـذ اللمت
الفشبُت مشال جلذم مىصـت في ـذة مىاضق مً خالٌ
هصىص مخىىـت في ظُاكها اللمىي ،ولىً َزٍ
العشٍلت لم جىً وافُت ،بر بهه هادسا ما هجذ في
الى :الىاخذ بمياهُت اظدُفابه لجمُـق كىاـذ
الباب الىدىي ؤو الصشفي .لزلً ًخلجإ اإلافلم بلى
الخإلُف بين ظشٍلخُـً مخخلفخين في اإلاىعلم ؤخذَا
ٌفخمذ ـلى اإلالاسبت الى :والشاوي كذ ًخلجإ فُه بلى
اظدشماس اإلالاسبت بالىفاءاث ؤو بضافت بفض ألامشلت
التي لم جشد في الى :الظخىماٌ الباب الىدىي ؤو
الصشفي .
الاهخلاٌ مً هخاب اللشاءة بلى هخاب هصىص :
سافم مصعخلح اللشاءة هخاب اللمت لعىىاث
ظىٍلت لُيخلل في مشخلت الخلت بلى هخاب الىصىص
مما ٌفىغ جصىس اللاثمين ـلى جإلُف الىخاب
لفالكت الىخاب بمدخىاٍ مً حهت  ،وـالكخه
باألظخار والخلمُز مً حهت ؤخشي ،ما ًضاٌ الاظم في
اإلاشخلت اإلاخىظعت ًدمل في ظُاجه مفهىم اللمت
بمفىاَا الشامل الزي ًضم داخله ول اإلافاسف
واإلاهاساث التي جىدعب مً خالٌ اللمت  ،وبن وان في
النهاًت ال ٌفذو ؤن ًىىن هخابا ًضم وخذاث
مىضىـُت بإفياس مدذدة ًىفصل بفضها ـً بفض
ٌ ،شيل في ألاخير ـذدا مً الىصىص راث اإلاىاضُق
اإلاشجبعت ببِئت اإلاخفلم وجعلفاجه .
_ هخابي في اللمت الفشبُت العىت ؤولى مخىظغ:
ومً خالٌ جلذًم الىخاب ًؽهش اإلاششوؿ
الخفلُمي مق ؤظغ بىاثه التي جلىم ـلى ؤظاظين :
اإلالاسبت بالىفاءاث ههذف  ،واإلالاسبت الىصُت هىهج
 ،ورلً لخىاوٌ مادة اللمت الفشبُت جفىيرا وحفبيرا
وهدىا وصشفا وبمالء وؤظلىبا وفىا  ،وَى ما ٌفىغ
كُمت الىخاب في اهدعاب حمُق اإلاهاساث في الفملُت
الخفلُمُت  .ولىً جعبُم َزا الخصىس مُذاهُا ال
ًخإحى بال بمخابفت جفاصُل بهجاصٍ ـلى ؤسض الىاكق
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همجمىـت مً الذسوط الخياملت لخدلُم اهدعاب
اللمت بمعخىٍاتها ومدخىٍاتها الفىشٍت .
_اللمت الفشبُت العىت الشالشت مً الخفلُم اإلاخىظغ :
جخىزم الصلت بين الىخاب والخلمُز في َزٍ
اإلاشخلت فما ًشجى مً وساثه ؤن ًىىن سفُلا وفُا
وظىذا كىٍا في ظشٍم جالمُز َزٍ اإلاشخلت هدى
الخدىم في مهاساث اللمت الفشبُت  ،وبين الاظخفادة
والاظتدادة ًجذ الخلمُز ملترخاث بىاء فىشٍ ولمخه
مً خالٌ َزا الىخاب هما بشمج له  ،بال ؤن جعبُم
رلً لِغ مً صالخُاث الخلمُز وبهما بششاف
ألاظخار ـلى الفملُت وظذ سمشاتها بخبرجه ومهاساجه في
هلل ما في الىخاب بلى اإلاخفلمين لها كُمت كصىي في
جدلُم الىجاح  ،وَعخفان في مشاخل الخفلُم
اإلاخخلفت بىىـين مً اللشاءة  ،لفل ؤَمها في
الخذسَغ اللشاءة الجهشٍت التي جخضق للمالخؽت
والخلىٍم ـىغ الصامختَ ،زٍ ألاخيرة حفذ شاظا
بوعاهُا ًمخذ مشاخل الحُاة ،بر ًلشؤ به الفشد للتدود
بالشلافت ؤو الترفُه ؤو ؤلاظالؿ ـلى اإلاعخجذاث في
الىاكق ،ؤو الفىدة بلى الخاسٍخ فال ًخصىس في َزٍ
الحاالث سفق الصىث مق اللشاءة .
كشاءة صامخت  :هي وشاط ًلىم به ؤلاوعان
ـمىما في معالفاجه وكشاءاجه الحشة  ،وٍخم َزا
الىىؿ مً اللشاءة دون اظخخذام الصىث وبهما
بالتروي الزَني مق الشئٍت للمىخىب ،وـادة جهيء
الخالمُز لللشاءة الجهشٍت وهي ؤو الظدشماس الى :في
ؤخذ ألاوشعت الفىشٍت واللمىٍت ألاخشي  .وبجلانها
لِغ باألمش الهين هىنها جدخاج جشهيدا وكذسة ـلى
الاهذماج مق اإلالشوء والاوفضاٌ ـً الفىامل
الصاسحُت والذاخلُت اإلاشىشت .
وحفخمذ َزٍ اللشاءة هىظُلت للىصىٌ بلى
وشاط حفلُمي آخش ،بر ال ًؽهش فيها بمياهُاث
الخالمُز ،وٌ جخجلى مً خاللها ؤخعائَم  ،وجفُذ
ـادة بفذ مشخلت الاهدعاب والاظدُفاب .
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كشاءة حهشٍت  :وهي الىعم بما َى مىخىب
ـىغ اللشاءة الصامخت  ،وجدخاج بلى الصىث
وجدلُم الحشوف واليلماث ،ومً خالٌ جخماًض
كذساث الخالمُز وبمياهُاتهم  ،وٍمىً مً جصحُذ
ألاخعاء والخفىٍذ ـلى اإلاىاحهت .
ؤ /اللشاءة مق ؤلادسان والفهم:
ما جخعلبه كشاءة الىصىص اإلابرمجت لجمُق
اإلاشاخل الخفلُمُت َى اللشاءة الىاـُت لخلجاهبين
اللمىي الصىحي والجاهب الفىشي اإلافشفي  ،ولزلً
لم جىً َزٍ الىصىص بال وظُلت للخىىًٍ اللمىي
واإلافشفي فهي ال جلىم بال ـلى الفهم بالششح
والخدلُل والاظخفادة مً العُاق اللمىي الزي جشد
فُه اليلماث الصفبت ،وَىا ًمىىىا اللىٌ بن
اليلماث التي جلشؤ ؤوٌ مشة حعدشلل في اللشاءة مما
ًخعلب فهمها وحشىُلها كبل اللشاءة .
ب /اللشاءة مق الترظُخ:
بن الىصىص بما حشيله مً مشحفُت
لمىٍت حعهم في بىاء اإلافاسف اإلاخفذدة في رًَ
الخلمُز لِشيل سصُذٍ مً خالٌ جشظُخ اإلافاسف
اللمىٍت بمذاومت كشاءة الىصىص وجدصُل ما فيها
مً
ج /اللشاءة مق مفهىم البىاء :
حفخمذ اللشاءة مق مفهىم البىاء اللمىي
والفىشي فخاظغ لخعىٍش ؤلادسان والاظدُفاب
للمفاَُم واإلاصعخلحاث  ،وٍلىم ـلى فهم الى:
وششح اإلافشداث بالفىدة بلى اللامىط هىظُلت
خاسحُت ـً الىخاب( ـً الى ):الاظخيخاج مً
اإلافاسف الذاخلُت اإلاىحىدة في الى :بمفالجتها
بىاظعت اللذساث الزاجُت للخالمُز سلم جفاوتهم في
رلً،مشخلت الخزوق للى :بخفىٍذ الخالمُز وتهُئتهم
الهدعاب اللذسة ـلى الخزوق والىلذ .
د /اللشاءة مق اهدعاب اإلالىت :
اإلالاسبت الىصُت :
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كبل الخعشق بلى اإلالاسبت الىصُت همصعخلح
ظُعش ـلى اإلاىاهج الخفلُمُت في مىاهج الجُل الشاوي
بما ًدمله مً آفاق حفلمُت وبمياهُاث لخدلُم
الىجاح ـلى معخىي الخفاـل ومششهت الخلمُز في
الفملُت الخفلُمُت .
ًخإلف مصعخلح اإلالاسبت الىصُت مً مصعخلحين مً
خاللهما ًدشيل مفهىمه وؤبفادٍ اإلافشفُت :
اإلالاسبت+الى.:
ؤ /حفشٍف اإلالاسبت :
ًشحق مذلىٌ مصعخلح اإلالاسبت في اللمت بلى
الذهى والاكتراب مق العذاد ومالمعت الحم ،فُلاٌ:
كاسب فالن فالها برا داهاٍ ،هما ًلاٌ :كاسب الص يء
برا صذق وجشن الملى ومىه :كشب ،ؤي :ؤدخل
العُف في اللشاب( ، )1و اإلالاسبت اصعالخا هي
مجمىـت الخصىساث واإلابادت والاظتراجُجُاث التي
ًخم خاللها جصىس منهاج دساس ي وجخعُعه وجلىٍمه .
وهي جصىس وبىاء مششوؿ ـمل كابل لإلهجاص في ضىء
خعت ؤو اظتراجُجُت جإخز في الحعبان ول الفىامل
اإلاخذخلت في جدلُم ألاداء الففاٌ واإلاشدود اإلاىاظب
مً ظشٍلت ووظاثل وميان وصمان وخصاث :اإلاخفلم
والىظغ والىؽشٍاث البُذالىحُت (. )2
ب/حفشٍف الى: :
جعلم ولمت ه :ـلى ول خعاب،جم جشبُخه
بىاظعت الىخابت وؤن َزا الخشبُذ،ؤمش ماظغ
للى :راجه وملىم له،وـلى َزا فمفهىم الى:
ًىعىي ـلى ؤن الشظالت اإلاىخىبت،مشهبت مشل
الفالكت ،فهي جضم مً حهت مجمىـت الذواٌ
بدذودَا اإلاادًت مً خشوف مدعلعلت في ولماث
وحمل مخخالُاث ،ومً حهت زاهُت جضم اإلاذلىٌ
بمعخىٍاجه اإلاخخلفت (.)3بفباسة ؤخشي ًمىىىا ؤن
وفشف الى :بإهه  ":مجمىـت حمل مشهبت مترابعت
جدلم كص ــذا جبلُمُا وجدمل سظالت ".
ج /مصعخلح اإلالاسبت الىصُت :
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حفذ اإلالاسبت الىصُت ؤَم اخخُاس منهجي
لالظخفادة مً اإلاىدعباث وجدلُم الخىاصل بين
ؤظشاف الفملُت الخفلُمُت  ،بر حفذ ظشٍلت لخىاوٌ
الىصىص وششخها وجبُين هُفُاث الخفامل مفها،
وهي بزلً جخم ـبر ـذة معخىٍاث :
اإلاعخىي ألاوٌ ً :خفلم بخعىس اإلاىضىؿ وهمىٍ .اإلاعخىي الشاوي ً:خفلم بالذاللت اللمىٍت  ،الفىشٍت ،ؤظالُب الصعـ ــاب ...اإلااششاث الذاللُت ،الحىم ،
الخلُُم ،ؤلازباث  ،وظاثل ؤلاكىاؿ ،الخصىساث،
.)...
اإلالاسهت
و
اإلاىاصهـت
اإلاعخىي الشالث  :اإلاعخىي الترهُبي ً،مشلاللىاـذ التي جخدىم في بىاء الىــ :وهؽام الصعاب
وهُفُت ظير الىصىص خعب الىضفُاث اإلاخخلفت.
ًمىىىا ؤن وفالج مفهىم اإلالاسبت الىصُت
مً صاوٍخين بدعب حفشٍفها ،فهي مصعخلح ممخذ ال
ًمىً ؤن هلخصش فُه ـلى مفهىم واخذ،
_ اإلافهىم ألاوٌ  :اجخار الى :مدىسا ؤظاظُا جذوس
خىله حمُق فــشوؿ اللمت .فهى اإلاىعـلم في جذسَعها و
ألاظاط في جدلُم هفاءاتها ً.مشل البيُت الىبري
التي جؽهش فيها ول اإلاعخىٍاث اللمىٍت  :الصشفُت
والىدىٍت  ،الصىجُت ،الذاللُت و ألاظلىٍت هما
جىفىغ ـلُه اإلااششاث العُاكُت (اإلالامُت
والشلافُت والاحخماـُت).و َىزا ًصبذ الى :باسة
ؤبفادَا.
بيل
الخفلمُت
الفملُت
اإلافهىم الشاوي َ :ى ًعابم مصعخلح هدى الى:وَفني ؤن ًخخز الىدى معُت لفهــم الى ،:وبدسان
جماظىه وجشابعه،وحعلعل ؤفياسٍ وحفابيرٍ ،زم
الخفبير به والاجصاٌ مً خالله  .وهدى الىَ :ى
جلً اللىاـذ اللمىٍت التي ال جلصـذ لزاتها،بل هذسن
بها هؽام اللمت ،والذوس الزي جادًه كىاهِىه -الىدى
– في مخخلف ؤهماط الىصىص اإلاعمىـت ؤو
.
اإلاىخىبت(اإلاىخجت)
ؤو
اإلالشوءة
_ هدى الى :وؼُفخه الخدىم في كىاـذ بىاء
الىصىص وجشهُبها .بهـذف بـعاء اإلاخفلم الىفاءاث
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الضشوسٍت إلهخاج هصىص مخىىـت ومخخلفت
ألاشىـ ــاٌ ،في وضفُاث ؤو خاالث مخخلفت للخفبير
ـً شتى ألالشاض ً.شجبـغ رل ــً بلاـذجين :
_ جعىس اإلاىضىؿ :حعلعل الجمل في وعم واخذ
واوسج ــام ،وجخابق وجعىس ألافياس واإلافلىماث ظبُفُا
في الى. :جعىس داخلي(ـالكت الجمل فُـما بفضها)
وجعىس خاسجي (الخإزير ـلى اإلاخفلمين)
_ جعىس اإلادمىٌ  :ما ًلاٌ ـً اإلاىضىؿ ،وٍخمشل في
اإلافلىماث التي جىىن حىابا ـً ألاظئلت والخفلُماث
التي ًعشخها اإلافلم ؤو ألاظخار .
ملاًِغ اخخُاس الىصىص في مىاهج الجُل الشاوي :
َىان ظماث ؤظاظُت مخفم ـليها بين ؤَل
الخخص :في اإلاُذاهين الفلمي والخفلُمي خاصت
بششوط الى :ليي ًىىن مصذسا للمفاسف وؤظاظا
لخفلُم اإلاهاساث اإلاخخلفتَ ،زٍ العماث جخمشل فُما
ًلي(:)4
 _1الاحعاقَ :ى مجمىـت مً اللىاـذ الشيلُت
التي جشبغ الفىاصش اللمىٍت مً ؤصمش وخذة بلى
ؤهبر وخذة وهي الى :وله.
 _2الاوسجامَ :ى الخألف الشامل بين مشهباث
الى :الذاللُت والشيلُت والخلاسب بُنهما .
 _3الفاثذ :له دوس سبغ الفىاصش اللمىٍت فُما بُنها،
لخدلُم الاحعاق الذاخلي والاوسجام الصاسجي،
ًىىن الفاثذ ضميرا ؤو اظم بشاسة ؤو اظم مىصىٌ.
وٍمىىىا ؤن هىؽش بلى جلً الصصاث :ؤًضا
مً صاوٍخين ًيبغي الفىاًت بهما لضبغ الفالكت بين
الخلمُز وهخاب اللمت اإلاذسس ي بىحه ـام والى:
بىحه خاص ،ألهه ؤَم مصذس ظُإخز مىه مفاسفه
مهما جىىـذ .
ؤ /في اإلادخىي :
جمُل هخب مىاهج الجُل الشاوي بلى
الجاهب الفلمي ؤهثر مً الجاهب ألادبي ـمىما ،ولى
ؤخزها ـلى ظبُل اإلاشاٌ هخاب العىت ألاولى مخىظغ
للشاءة ما ًذخل ضمً هعاق َزا البدث في حىَش
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الىصىص وهُفُت حفامل ول مً ألاظخار والخلمُز
بالبدث في مدخىي الىخاب ،ومارا ًمىىىا ؤن
وعخخشج مىه في بظاس اإلالاسبت الىصُت لىحذها هىـا
مً الخىىؿ في ألافياس الفامت للىصىص  ،وَزا ال
ٌفني ؤن زشاء َزٍ الىصىص مً هاخُت الخىىؿ و
اإلاعجم ،ؤن رلً ظُىىن بىفغ اللُمت ـلى
معخىي الاظدشماس  ،وبهما اللُمت الخدصُلُت
ّ
ومشاسهت الخلمُز في بىاء حفلمه ال جىىن فلغ بزلً
الضخم مً اإلافاسف واإلافلىماث التي جخىفش في بُئخه
الاحخماـُت والفىشٍت .
و ًمىىىا بًشاد اإلاداوس ألاظاظُت لىخاب
العىت ألاولى وهي جذوس خىٌ ؤفياس ـامت جيسجم مق
ما ًدخاحه الخلمُز فىشٍا في َزٍ اإلاشخلت وجخمشل في
 ( :الحُاة الفاثلُت  ،خب الىظً  ،ـؽماء ؤلاوعاهُت
 ،ألاخالق واإلاجخمق  ،الفلىم والاهدشافاث  ،ألاـُاد
 ،العبُفت  ،الصحت والشٍاضت).
وؤوٌ ما ًمىً ان ًاخز ـلى َزا البرهامج
المني ؤن هثرة اإلاداوس مق حفذد ألابفاد اإلادصلت مً
ول ه ،:الزي ًخفذد في ول مدىس ال ًيسجم مق
اللذساث الزَىُت للخلمُز مً حهت  ،هما ًازش في
جفاـل ألاظخار مفه الوشماله بةنهاء اإلاداوس دون
الترهيد مق حاهب الخدصُل واظدشماس اإلافاسف
بصىسة صحُدت ،فمالبا ما ًىىن للى :الىاخذ
ـذة سوافذ لمىٍت وفىشٍت جىفش مجاال للذساظت
بفاـلُت بًجابُت مق زباجه في ؤرَان الخالمُز ـىغ
حفذد الىصىص واخخالف ملاصذَا  ،بر ًخفلم
رًَ الخلمُز خُيئز بخىىًٍ فىشة ؤن ليل ه:
حفلماجه واظدشماساجه بفُذا ـً الى :العابم .
ب /في الشيل :
ًعشح حفامل الخالمُز مق الىخاب اإلاذسس ي
الشيل الصاص بالىخاب وبخاالجه ـىذ اإلاخفلم ،
فيلما وان الىخاب همعُا وجللُذًا في صىسجه ولما
ؤصاب اإلاخفلم باللعُفت والىفىس ،وَى ما ًمىً
مالخؽخه خاصت في مشخلت الابخذاجي بال ؤن ألاهثر
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جىضُدا وحىد هفغ صىسة الىخاب مق حفذًالث
بعُعت بين الابخذاجي واإلاخىظغ  ،فخلمُز اإلاخىظغ
ٌشفش بالىللت الىىـُت في خُاٍ الذساظُت ًيخؽش
جشحمتها في ول ما ًدُغ به في اإلاذسظت ولفل ؤَمها
الىخاب سفُله الخفلُمي ومىسدٍ اإلاذسس ي .فالدعمُت
جازش والصىسة جازش  ،وول حضثُت هي بشاسة بما
ظلبُت ؤو بًجابُت .ومما ًالخؾ ـلى هخب الجُل
الشاوي وضق صىس جخماش ى مق اَخماماث الخالمُز
واللىخت ؤلالىتروهُت والحاظىب وليرَا هشظالت
ظُمُاثُت حشفش الخلمُز بمىاهبت هخاب اللمت
إلاعخجذاث الفصش ليي الًيخؽش كشاءة اإلادخىٍاث
الظدُفاب رلً .
خعىاث اإلالاسبت الىصُت :
سلم اهدشاس مصعخلح اإلالاسبت الىصُت
وجذاوله في اإلاشاحق الخفلُمُت بال ؤن اظدشماسٍ ـملُا
ال ًضاٌ ٌعير بخعى بعُئت هؽشا لخفذد فهمه
واظخفماله مً كبل ألاظاجزة واإلافلمين  ،وَم الفئت
التي ًفترض ؤن جىىن ـلى دسحت وعي وبدسان هبيرًً
به .
َىان خعىاث ـملُت لخدلُم الفملُت
الخفلُمُت بىاظعت اإلالاسبت الىصُت  ،وجخمشل فُما
ًلي(:)5
ؤوال  /مشخلت اإلاالخؽت _وضفُت الاهعالق_  :وهي
مشخلت الخفشف ـلى الى :وكشاءجه كشاءة ؤهمىرحُت؛
كشاءاث فشدًت وفهم ـام.
زاهُا /مشخلت بىاء الخفلم :وهي ـباسة ـً مفاَُمومفشداث وجشاهُب ومفاسف وجزلُل بفض
الصفىباث اللمىٍت لبفض الجمل والفباساث
بالخلجىء بلى بالـشاب ؤو الصشف بهذف خذمت
الى.:
خمل اإلاخفلمين ـلى اظخدضاس كىاـذ اللمت رَىُافي ؤزىاء اللشاءة.
مشخلت حفمُم الاظخفماٌ  :وهي ـباسة ـً جشكُت
ألاداء واظدشماس اإلالشوء مً بفض حىاهبه .
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اهدعاب اإلاهاساث في مىاهج الجُل الشاوي ( اإلاشخلت
اإلاخىظعت):
حفذ اإلاشخلت اإلاخىظعت مشخلت اهخلالُت
خاصت جخمخق بصفخين مشترهخين ،هىنها مشخلت
امخذاد للمشخلت الابخذاثُت و في هفغ الىكذ مشخلت
جمهُذ لالهخلاٌ بلى الشاهىي ،ولِغ هما ٌفخلذ ؤللب
الذاسظين بإنها مشخلت اهخلالُت مشل الشاهىي .
في َزٍ اإلاشخلت ماصاٌ الخلمُز في ظىس
الخىىًٍ اللمىي والفىشي ًدخاج بلى جىحُه ظلُم
لُعىس ظشٍلت جفىيرٍ بشيل ـلمي صحُذ ،هما ؤن
حفامله مق الىصىص لم ًخعىس هشيرا ـً خاله في
مشخلت الابخذاجي خصىصا العىت ألاولى مخىظغ
،لزلً ًيبغي بسظاء كىاـذ جإظِغ لبرهامج
مخىاصل ـبر َزٍ اإلاشاخل لالظخفادة مً جىىًٍ
حفلُمي ،ـلى مذي ظىٍل حعىـب فُه حمُق
اإلاهاساث .هما ًمىً اظخذسان الحاالث _التي لِعذ
بالللُلت _ التي ال جخمخق باإلاعخىي الاظدُفابي الفام
في َزٍ اإلاشخلت  ،فىدً في هشير مً ألاخُان ال هياد
هجذ كعما في امخىظعت ًخلى مً خاالث جيخمي بلى
معخىي الابخذاجي جدخاج بلى وظاثل مفالجت
جدىاظب مق بلُت الخالمُز في َزٍ اإلاشخلت جفشض
ـلى ألاظخار بفض ؤلاحشاءاث ؤلادماحُت في الحصت .
* مهاسة العماؿ :
ٌفذ العماؿ ؤو الاظخماؿ ؤَم مهاسة ًمىىىا
مً خاللها جىفير الششوط اإلاالثمت لخفلُم اإلاهاساث
ألاخشي  ،ألهه بالعماؿ ًخمىً اإلاخفلم مً مخابفت
حمُق ألاوشعت اللمىٍت ألاخشي ومً خالله ؤًضا
ٌعخعُق جىؽُم جفىيرٍ واللذسة ـلى الترهيد ،فمهاسة
اللشاءة مشال جلىم بالذسحت ألاولى ـلى العماؿ ،بر ال
ًمىً جدلُم اللشاءة الجُذة بال باإلاشوس ـلى مشخلت
ظماؿ ًإخز الخلمُز ظشٍلت الىعم الصحُذ
لخلحشوف فاليلماث داخل الجملت وداخل الى.:
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ٌفخبر ألاظخار ( اإلافلم) الصىسة الىمىرحُت
اإلاىعىكت للىصىص ،فهى اإلاعاوٌ ألاوٌ في اللعم
ـً جدىٍل الىصىص اإلاىخىبت بلى هصىص مىعىكت
صالحت لخىحُه اظخماؿ الخالمُز  ،وجىىًٍ ظشٍلت
ؤداء ظلُمت لذيهم .
* مهاسة الخدذر :
ًمىىىا ؤن وفخبر مهاسة الخدذر مشخلت
اظدشماس مباشش إلاا ًدلله العماؿ مً سصُذ لمىي
ومفشفي _ سلم ؤن اللشاءة ؤًضا جخم مق العماؿ _
فمً خالٌ الخدذر ًؽهش معخىي الاهدعاب
لخلجاهب اللمىي ؤهثر بما جدصل ـلُه الخلمُز مً
زشوة لمىٍت ـلى معخىي اإلاعجم ومعخىي التراهُب
الىدىٍت .وٍمىىىا في َزا الصذد ؤن هخلحؾ الخذاخل
العبعي بين مهاساث  :اللشاءة والىخابت والخدذر
والخفبير هىنها حفمل مخياملت في وعم مخخالي
للفملُاث الخفلُمُت .
* مهاسة اللشاءة :
ٌفذ وشاط اللشاءة في مشخلت اإلاخىظغ
وشاظا مميدا ،بر ًفترض فُه ؤن اإلاخللي ( الخلمُز)
كذ ججاوص مشخلت مفشفت الحشوف بدشواتها اإلاخخلفت،
ّ
وهىن سصُذا ًدىاظب مق كذساجه الزَىُت  ،بال ؤن
اللشاءة في هفغ الىكذ جبلى مصذسا سثِعُا ظِبلى
مفه بلى اإلاشاخل اإلاعخلبلُت اإلاذسظُت وليرَا  ،وبن
وان الخفلُم مً خالٌ اإلاذسظت ظِبلي ـلى َزٍ
اإلاهاسة كُذ الخففُل ،بر ال جخلى الخفلماث اإلاذسظُت
في بشامج اللمت الفشبُت مً اللشاءة هففل كاثم
بزاجه ؤوال ،وجلىم ـلُه ؤوشعت ؤخشي هذسوط
كىاـذ الصشف والىدى وؤلامالء والخفبير ...
* مهاسة الىخابت :
لفل مً اَم اإلاشاول التي جعشح ـلى
معخىي الاهدعاب ـذم الخمُيد بين مهاسة اللشاءة
ومهاسة الىخابت ،فاللاست الجُذ ال ٌفني واجبا حُذا،
رلً ؤن الاهخلاٌ مً اإلاىخىب بلى اإلاىعىق ؤٌعش في
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الخفلُم مً الاهخلاٌ الفىس ي ؤي مً اإلاىعىق (
والزي ًاخز ظماـا) بلى اإلاىخىب .
اهدعاب آلُاث الىخابت في اإلاذسظت حفذ ؤَم
ما ّ
ًميد اإلاخمذسط ـً ليرٍ مً معخفملي اللمت
ـمىما  ،بر هي مشخلت اهدعاب واـُت وملىىت
ٌعخىـب فيها اإلاخفلم بـادة هلل الصىسة الصعُت
للىالم ؤو هلل اإلاعمىؿ بلى مىخىب  .وٍىدعب
اللذسة ـلى الخمُيد بين ما ًىعم وال ًىخب وبين ما
ًىخب وال ًىعم ،وبين ما ًخعابم بين الىعم
والىخابت .
* مهاسة الخفبير :
الخفبير الشفىي مً ؤَم وظاثل الخخاظب
والاجصاٌ ومً خالله ًؽهش اإلاعخىي اللمىي
واإلافشفي في هفغ الىكذ  ،ألن الخفبير الشفىي
مشجبغ باإلاىاحهت والاهففاٌ مق الفىشة  ،واللذسة
ـلى هلل ما ًفىش فُه الخلمُز بصىسة صىجُت ًؽهش
ّ
مً خاللها جمىىه مً ؤدواجه اللمىٍت وظشـخه في
جإلُف الىالم ،ولزلً ٌفذ الخفبير ؤَم لاًت في
اهدعاب اللماث .
ًشجىض الخفبير الشفىي ـلى ـذة ششوط
ؤظاظُت ًمىىىا ؤن هجملها فُما ًلي:
_اإلافاوي وألافياس اإلافبر ـنها و التي جىلل مً اإلاشظل
بلى اإلاشظل بلُه.
ألالفاػ والفباساث التي جصاك فيها ألافياس ؤيألادواث اللمىٍت اإلاىاظبت لخلً ألافياس واإلافاوي .
جشجِب ألافياس واإلافاوي وخعً جىؼُفها ._ الاوسجام مق الفىشة اإلاشاد الخفبير ـنها والابخفاد
ـً الفىامل الصاسحُت التي جازش في ألاداء الصحُذ (
والخىجش  ،الصىف  ،الخجل . )....
_ الخفاـل الاًجابي مق الخفابير والتراهُب اللمىٍت
واظدشماس ؤلاشاساث وؤلاًماءاث اإلاعاـذة ـلى
بًصاٌ الفىشة ،دون اإلابالمت في رلً .
_ اللذسة ـلى حلب اهدباٍ العامفين وجىصُل ألافياس
واإلافاوي بإظلىب واضح .
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_ الخدىم في ألاظلىب وحمُير الخفبير بما ًيسجم مق
خاٌ العامفين .
ؤَمُت الخفبير :
 _1جلىم ـلُه بلُت ألاوشعت الخفلمُت .
ً_2ىؽم خبراث اإلاخفلمين وَفىغ معخىي
الاهدعاب لذيهم .
ً _3ىلل الخلمُز مً معخىي اظتهالن اإلافاسف بلى
معخىي اظدشماسَا واظخفمالها في مىاضفها
بففالُت وهجاـت ـلى معخىي وشاظاجه اللمىٍت.
ً _4مىذ فشص هُفُت الخفامل مق اإلاشيل في
وضفُاث راث داللت معخمذة مً الىاكق جخضمً
كُما جشبىٍت ؤو ؤخالكُت اًجابُت .
_5جمىً الخلمُز مً بدسان فاثذة ول ـملُت حفلمُت
ًماسظها .
ً _6مىً الخفبير مً اهدشاف الصفىباث والفىاثم
التي حفترض الخلمُز في ججعُذ ول حفلُمت وفم
اإلافاًير والششوط .
ٌ _7فذ وشاظا ًخمدىس خىٌ اإلاخفلم وَى بزلً
ًدلم اإلالاسبت بالىفاءاث  .وٍمىً مً بدماج
اإلاخفلم في الفملُت الخفلُمُت لخدلُم الخيافا .
وفُما ًلي مجمىـت مً ألاظغ والضىابغ
التي ًدذر مً خاللها الجمق بين اإلاهاساث اإلاىدعبت
مً خالٌ اإلالاسبت الىصُت :
ضشوسة الشبغ بين اللشاءة والخفبير والخىاصل . جدلُم الاهخلاٌ مً مىضىؿ اللشاءة بلى الخفبيرالشفىي والخىاصل وفم اإلالاسبت الىصُت .
 ًجب ؤن ًشهض ألاظخار ـلى الصُمت ؤو الؽاَشةاللمىٍت اإلالشسة في الىخذة  ،وؤن ًىشس ؤلاشاسة بليها
لترظُخها في رًَ الخلمُز ( اإلاخللي) ألن الترهيد
ّ
ـليها خين وسودَا في الىً :مىً مً اظخماللها في
الخفبير الشفىي والخىاصل.
 ؤن ال ًىخفي ألاظخار بمجشد الاظخماؿ بلى خذًثالخالمُز دون جصحُده ،بل ًخخز الخفبير وظُلت
لخصحُذ ألاخعاء اللمىٍت والىدىٍت والخفبيرًت
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لالظخفادة ؤهثر مً خص :الخفبير  ،ومداولت
بدماج ألاوشعت مق بفضها  ،وجدلُم الخيامل
العبُعي بُنها .
وفي ألاخير ًمىىىا اللىٌ بن جعبُم ؤي
مىهج ؤو ظشٍلت بهما ًىىن بخدبق ول الجضثُاث
اإلاازشة في جدلُلها لماًاتها ،هما ؤن اإلالاسبت الىصُت
همصعخلح ال ًضاٌ ًدخاج بلى جىضُداث وجفاصُل
جعبُلُت لتدوٍذ ألاظاجزة واإلافلمين بها  .ألن اإلافلم
برا وان ال ًدعً اظخفماٌ الىظاثل والعشق
الخفلُمُت بعشٍلت صحُدت ظُازش في جدصُل
هخاثجها بةـعاء ؤخيام خاظئت .
مً ؤَم ما ًالخؾ ـلى هخب مىاهج الجُل
الشاوي ؤلالشاق في الخىىؿ اإلاىضىعي للىصىص مما
ٌشدذ اإلافلىماث الصاصت بالبىاء اللمىي الزي
ًؽهش في اإلاهاساث اللمىٍت اإلاىدعبت .هثرة الىصىص
دون مداولت جلذًم اإلاخخصش منها كذ ًازش ظلبا
فالحُاة بخفلُذاتها مً مخعلباتها ؤلاًجاص والاخخصاس
-اإلاشاحق :
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 )1اإلاىجذ في اللمت وألاـالم ،دار الشروق ،بيروث ،لنان .
ط ،22مادة (قرب).
 )2طيب نايت سلمان وآخرون ،بُذالىحُت اإلالاسبت
بالىفاءاث .دار ألامل للطباعت والنشر والتوزيع  . 2002.ص22
 )3صالح فضل  ،مىاهج الىلذ اإلافاصش ،دار ميريت للنشر
واملعلوماث ،القاهرة .ط . 2002 . 1ص. 162_161
– )4انظر 3يطوي السعيد ،اإلالاسبت الىصُت .املقاطعت
التفتيشيت الثانيت ،واليت باجنت  . 2010 - 2002 ،ص . 12
 )5يطوي السعيد ،املقاربت النصيت  .ص. 11

 _1ابً مىؽىس ،لعان الفشب  .داس صادس .بيروث  ،لبىان .
طٌ1414 .3
_2اإلاىجذ في اللمت وألاـالم ،داس الششوق ،بيروث ،ط29.
_3صالح فضل  ،مىاهج الىلذ اإلافاصش ،داس ميرًذ لليشش
واإلافلىماث ،اللاَشة .ط 2002 . 1
 _4ظُب هاًذ ظلمان وآخشون ،بُذالىحُت اإلالاسبت
بالىفاءاث .داس ألامل للعباـت واليشش والخىصَق . 2004.
ً _5عىي العفُذ ،اإلالاسبت الىصُت .اإلالاظفت الخفخِشُت
الشاهُت ،والًت باجىت . 2010 - 2002 ،
 _6هخابي في اللمت الفشبُت .للعىت ألاولى مخىظغ .مىفم
لليشش .الجضاثش  . 2017.ط. 2
_7اللمت الفشبُت ،للعىت الشالشت مً الخفلُم اإلاخىظغ
.ؤوساط لليشش  .الجضاثش .
_8الهاشمي ـبذ هللا ،بشيالُت ومداولت جدذًذ  ،مجلت
جذسَغ اإلامشبُت  .الشباط  . 1985.الفذد . 8
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تأثورىاللهجاتىالعربوةىواألمازوغوةىفيى
تعلوموةىاللغةىالعربوةىفيىالجزائرى .ى
د،ىسمورىبراهم ى
جامعةىالمسولة
ملدمت:
لؿاإلاا شيل اطخهماٌ اللهجاث ؤلاكلُمُت
والاحخمانُت أو ما ًطؿلح نلُه باللغت الهامُت
هاحظا لللائمحن نلى اإلادافكت نلى اللغت الهسبُت
الفطحى ،هىنهم ًسون فيها خؿسا وحىدًا داهما
يهدد بػمىزها وجللظ مجاالث اطخهمالها خاضت
في اإلادزطت التي حشيل باإلغافت ئلى اإلاسجد أخد
آخس الخطىن للغت نسٍلت خاملت للهلىم وآلاداب
التي اهدشسث ًىما في أضلام ألازع .لىً ،ئلى أي
مدي هم مدلىن في مىكفهم هرا؟ وهل هم ًبالغىن
في طؿىة هره اللهجاث واللغاث الهامُت ئلى خد
تهدًد حهلُمُت اللغت الهسبُت في الجصائس وغحرها مً
ألاكؿاز الهسبُت؟
 -1الىغهُت اللغىٍت في الجصائس:
جلهب اللغت دوزا خُىٍا في ول مجخمو،
هىنها وطُلت للخهبحر و الخىاضل و الىحىد ،و ئنها
الظلؿت مً خالٌ الهالكاث التي جدددها اللىاهحن،
و أداة جىخُد ألامت فىسٍا و طُاطُا ،و زمص للهىٍت
الفسدًت والاحخمانُت و الثلافُت و الخىحيهُت ،و
1
مدوهت لخفل الخػازة و ئًطاٌ اإلاهسفت.
ًىحد نلى طؿذ ألازع ما بحن  4444و
 5444لغت مخخلفت و كسابت  154بلد  .ئن خظابا
بظُؿا ًبحن لىا بأهه مً الىحهت الىكسٍت هىان 34
لغت جلسٍبا ليل بلد  ،و لئن وان الىاكو لِع جماما
نلى هرا الىدى (بهؼ البلدان جخىفس نلى ندد
كلُل مً اللغاث و بلدان أخسي نلى ندد أهبر منها )
 ،فان الهالم مو ذلً ًكل مخهدد اللغاث في ول
ألامطاز و أ ،الجماناث اللغىٍت جخهاٌش و جخػاد
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باطخمساز .و هرا الخهدد اللغىي ًجهل اللغاث دائما
2
في اخخيان.
أما في الجصائس ،فحري ضالح بلهُد أن
الخسٍؿت الخهبحرًت جىضح لىا بأن دزحت اطخهماٌ
اللغاث في الجصائس لِع مخمازال  ،فالدازحاث
الجصائسٍت تهُمً نل الظىق الشفىٍت و جدلم
جىاضال بحن اإلاجمىناث اللغىٍت اإلاخخلفت فالهسبُت
الفطُدت و اللغت الفسوظُت ال حظخهملهما ئال أكلُت
مً اإلاثلفحن  ،و ألاماشَغُت أماشَغُاث  ،وهي شخاث
لها مىاؾلها الىافرة و جأدًاتها اإلاخخلفت التي ال
3
جخفاهم مو بهػها البهؼ .
و مً هرا الخلظُم ًمىً ئحماٌ الىغو
اللغىي الجصائسي هما ًلي :
 -1اللغاث ذاث الاهدشاز الىاطو  :الهامُاث
أو الدازحاث الهسبُت  ،و هي مخىىنت و لىنها جخدىم
ئلى كىاطم مشترهت .
 -2اللغاث اإلادلُت  :ألاماشَغُت بمخخلف
جأدًاتها و لهجاتها.
 -3اللغاث الىالطُىُت  :الهسبُت الفطُدت
4
و اللغت الفسوظُت .
 -2حهسٍف اللهجت:
ختى هخهسف نلى اللهجت بطىزة أوضح البد
مً حهسٍفها لغت واضؿالخا نلى الىدى الخالي:
أ-لغت:
وزد في هخاب الهحن لطاخبه الخلُل بً
ّ
أخمد الفساهُدي أن اللهجت هي"ؾسف اللظان،
وٍلاٌ ْ
حسض الىالم ،وٍلاٌ :فطُذ اللهجت ،وهي
5
لغخه التي ُحبل نليها فانخادها ،ووشأ نليها".
أما ابً فازض فُلىٌ في معجم ملاًِع
اللغت أن "الالم والهاء والجُم :أضل صخُذ ًدٌ
نلى اإلاثابسة نلى الش يء ومالشمخه ،وألاضل آلاخس ّ
دٌ
نلى اخخالؽ في ألامسً .لاٌ :لهج بالش يء :ئذا أغسي به
وزابس نلُه وهى لهج .وكىلهم :هى فطُذ اللهجت،
واللهجت :اللظان بما ًىؿم به مً الىالم ،وطمُذ
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لهجت ،ألهه ول ًلهج بلغخه وهالمه .وألاضل آلاخس
َ
َ
6
كىلهم ْ :له َى ْحذ نلُه أمسه :ئذا خلؿخه".
ومً حهخه ًلىٌ خاجم ضالح الػامً أن "
اللهجت هي اللغت نىد نلماء الهسبُت اللدماء فلغت
جمُم ولغت هرًل ولغت ّ
ؾيىء التي حاءث في
اإلاعجماث الهسبُت ال ًسٍدون بها طىي ما حهىُه
ولمت (اللهجت) .هما أؾلم نلى اللهجت لفل
(اللخً) ،كاٌ أخد ألانساب( :لِع هرا لخني وال
7
لخً كىمي).
ب-اضؿالخا:
ٌشحر ألاطخاذ ئبساهُم أهِع أن اللهجت في
الاضؿالح الهلمي الخدًث هي" مجمىنت مً
الطفاث اللغىٍت جيخمي ئلى بِئت خاضت ،وَشترن في
هره الطفاث حمُو أفساد هره البِئت .وبِئت اللهجت
هي حصء مً بِئت أوطو وأشمل جػم ندة لهجاث.
ليل منها خطائطها ،ولىنها حشترن حمُها في
مجمىنت مً الكىاهس اللغىٍت التي ّ
جِظس اجطاٌ
أفساد هره البِئاث بهػهم ببهؼ...وجلً البِئت
الشاملت التي جخألف مً ندة لهجاث ،هي التي
اضؿلح نلى حظمُتها باللغت .فالهالكت بحن اللغت
واللهجت هي الهالكت بحن الهام والخاص .فاللغت
حشخمل نلى ندة لهجاث ،ليل منها ما ًمحزها.
وحمُو هره اللهجاث حشترن في مجمىنت مً
الطفاث اللغىٍت ،والهاداث الىالمُت التي جإلف
8
لغت مظخللت نً غحرها مً اللغاث".
باليظبت لجىن دًبىا  Jean Duboisفهي "
هكام مً ؤلاشازاث واللىاند الترهُبُت مً هفع
أضل هكام آخس ًخم انخبازه لغت ،لىنها لم جىدظب
هفع الىغو الثلافي ( )culturel Statutوالاحخماعي
لهره اللغت التي جؿىزث بشيل مظخلل ننها :نىدما
هلىٌ أن البُيازدًت لهجت فسوظُت ،هرا ال ٌهني أنها
هخجذ مً جؿىز (أو باألخسي مً "حشىه") اللغت
9
الفسوظُت".
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هما ذهبذ مازي هىاٌ غازي بسٍىز ئلى أن
اضؿالح اللهجت" ًؿلم في ملابل اللظان ،نلى ول
وظم لغىي ال ٌظخفُد مً الىغو الظىطُىزلافي
اإلاسجبـ بــ"اللظان" .ففي فسوظا مثالً ،مىىىا أن
وهخبر الفسوظُت (بهد زىزة " )1789اللظان
الىؾني"؛ وٍمىىىا في اإلالابل أن وهد البروفاوظُت أو
البُيازد بىضفها لهجاث :فهما جدخىمان لألضل
هفظه نلى غساز اللظان الىؾني ،ولىنهما جؿسخان
حملت مً الخطىضُاث التي حظخمد مسحهُتها مً
10
اخخالفاث الخؿىز مً مىؿلت ألخسي".
أما ألاطخاذ مبازن مبازن فُلىٌ في معجمه
للمطؿلخاث اللظاهُت أن اللهجت هي ":اللغت التي
ًخفم نليها حمانت مً الىاض ،ولها ضفاث خاضت
بها ّ
جمحزها نً غحرها مً الىاخُت الطىجُت أو
اإلافسداجُت أو الىدىٍت أو الطسفُت ،وكد جخؿىز هره
اللهجت لخطبذ لغت مظخللت مو مسوز الصمً ،أو أن
ّ
جىدمج مو لهجاث أخسي
فخىىن لغت كائمت بىفظها،
هما حسي بحن لهجاث اللبائل الهسبُت التي اهدمجذ
فُما بُنها و ّ
هىهذ اللغت الهسبُت التي ًىخبها وٍدىيها
11
الىاض في ألاكؿاز الهسبُت.
وحدًس بالرهس أن البهؼ ٌظخهمل لفكت
نامُت بدٌ لهجت ،وبشيل نام اللغت الهامُت هي
جلً " اللغت التي حظخخدم في الشإون الهادًت ،والتي
ًجسي بها الخدًث الُىمي ،وٍخخر مطؿلح الهامُت
ُ
أطماء ندة نىد بهؼ اللغىٍحن اإلاددزحن ه ـ "اللغت
الهامُت "و"الشيل اللغىي الدازج "و " اللهجت
الشائهت "و" اللغت اإلادىُت "و" اللهجت الهسبُت
الهامُت "و"اللهجت الدازحت "و "اللهجت الهامُت "و
"الهسبُت الهامُت "و" اللغت الدازحت "و" الىالم
الدازج "و" الىالم الهامي "و" لغت الشهب 12"...نلى
خد حهبحر ئًمُل بدٌو ٌهلىب.
ومً حهخهً ،سي أهِع فسٍدت أن الهامُت
لغت كائمت براتها خُت مخؿىزة هامُت ،جخمحز بجمُو
الطفاث التي حهل منها أداة ؾبُهُت للفهم وؤلافهام
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وللخهبحر نً دواخل الىفع ،وئن لها كىاندها
وأضىلها وئذا شر ننها شاذ فىأهما خسج نً ؾسٍلت
ملسزة 13 .واهؿالكا مً هره الخهسٍفاث هخلظ ئلى
أن لفكتي لهجت ولغت نامُت حظخهمل همسادفحن.
 -3حهسٍف اللغت:
أ -لغت:
وزد في لظان الهسب البً مىكىز أن " لغا،
َّ َ ُ
َّ ْ ُ َّ
ُّ
هالم وغحره
اللغى واللغا :الظلـ وما ال ٌهخد به مً ٍ
ّ ُ ّ ْ
دطل م ُ
ُ
هرًب :اللغ ُى
هفو .الت
ىه نلى فائدة وال
وال ًُ
ِ
ٍ
َّ
َّ ْ
ُ
ىد
واللغا واللغىي ما وان ِم ًَ
الىالم غحر مهل ٍ
َ ِ
َّ
ُّ َ ُ َ
الىاك َ
ْ
ََْ
ط ِت،
ماء
نلُ ِه...كاٌ ألاشهسي :واللغت ِمً ألاط ِ
ِ
َ ُ ُ ْ ٌ َ َ
َ َ َّ َ 14
وأضل َها لغ َىة َولغا ئذا جيلم.
أما في معجم ملاٌع اللغت البً فازض"
لغى :الالم والغحن والخسف اإلاهخل أضالن
الٌ ُّ
ًدٌ نلى الش يء ُ
صخُدان ،أخدهما ُّ
هخد به،
ِ
َ
َّ
َ
الل َهج بالش يءَ .
لغي باألمس ،ئذا ل ِه َج به.
وآلاخس نلى
ْ
ُ
وٍلاٌ َّ
ئن اشخلاق اللغت مىه ،أي ًَل َه ُج ضاخبها
15
بها.
وهجد الخلُل بً أخمد الفساهُدي ّ
ٌهسف
ّ
ّ
اللغت في مادة لغا فُلىٌ(":لغى) اللغت واللغاث:
ُ
الىالم في مهنى واخد .ولغا ًلغى لغىاٌ ،هني
اخخالف
ِ
16
اخخالؽ الىالم في الباؾل".
ب -اضؿالخا:
ًلىٌ نبد السخمً بً خلدون في حهسٍفه
للغت "انلم أن اللغت في اإلاخهازف نلُه هي نبازة
اإلاخيلم نً ملطىده ،وجلً الهبازة فهل لظاوي
هاش ئ نً اللطد بافادة الىالم ،فال بد أن جطحر
ملىت مخلسزة في الهػى الفانل لها ،وهى اللظان.
17
وهى في ول أمت بدظب اضؿالخاتهم.
ّ
الخغحر نىد الهلماء ئلى
كادث دزاطاث
الدظاؤٌ خىٌ حهسٍف " اللغت " وأي هىم مً
اإلاىغىناث هي اللغت .وكد انخمد اللظاهُىن نمىما
فسغُت جخمثل في وحىد ذاث مبيُت ومظخلسة ًمىىىا
أن وظميها لغت أو لهجت للغت ما ،وٍمىً لها أن
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جىضف بؿسٍلت بيُىٍت داخلُت .مثال :أن لدًىا
"ضىاجت" و" هدى" و"معجم " مً دون ؤلاخالت نلى
ِ
اإلاجخمو ،أي في اطخلالٌ نً اإلاخيلمحن الرًً
ٌظخهملىن هره اللغت داخل مجمىناتهم
اللغىٍت...وان مً الانخُادي الخهامل مو هره الراث
18
(اللغت) نلى أن لها بيُت جدخُت غحر مخغحرة.
والش يء هفظه ًساه ئًمُل ٌهلىب نىدما
ًلىٌ " :لم ًخفم نلماء اللغت نلى حهسٍف واخد
للغت ،فيل نالم ًىكس ئليها مً شاوٍت الهلم الري
ٌهمل في مُداهه ،فىكس فسٍم مً الباخثحن ئلى اللغت،
مً شاوٍت الفلظفت اإلاىؿلُت ،وهكس ئليها فسٍم آخس
مً الىاخُت الهللُت الىفظُت ،هما نالجها فسٍم
زالث مً شاوٍت وقُفتها في اإلاجخمو  .وليل فسٍم آزاؤه
19
الخاضت .في حهسٍفها" .
وخالضت اللىٌ ما ذهب ئلُه مدمىد فهمي
حجاشي في أن " الخهسٍفاث الخدًثت للغت ّ
جىضح أوال
وكبل ول ش يء أن اللغت هكام مً السمىش ،ومهنى
هرا أن اللغت جخىىن مً مجمىنت مً السمىش ّ
جىىن
هكاما مخيامال .واللغت أهثر هكم السمىش التي ًخهامل
بها ؤلاوظان جسهُبا وحهلُدا ،فاشازاث اإلاسوز زمىش
20
غىئُت ،ولىنها مددودة وبظُؿت.
 -4مياهت الهامُت في الجصائس والدوٌ الهسبُت
بشيل نام:
نلى السغم مً أن اللغت الهامُت كد
أضبدذ أداة الخىاضل بحن أبىاء الهدًد مً
اإلاجخمهاث فان وحىدها واهدشازها الري ًصداد ًىما
بهد ًىم في الهدًد مً اإلاجخمهاث ٌشيل خؿسا هبحرا
وتهدًدا أهبر للغت ألام التي جىاحه الاهلساع في جلً
اإلاجخمهاث والتي مً غمنها ومو ألاطف الشدًد
لغخىا الهسبُت والتي حهد الخصان الثلافي والخازٍخي
للىثحر مً الخػازاث الهسٍلت والخػازة
21
ؤلاطالمُت.
ئن اللهجاث اإلادلُت أو ؤلاكلُمُت الهامُت
الهسبُت الخاغسة نلى طبُل اإلاثاٌ ال ًمىً انخباز
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أي منها ًأما نلى اإلاظخىي اللىمي ،ألنها الخلت أو
ؾازئت أو مىبثلت مخفسغت نً اللغت ألاضلُت ،وال
ًمىً أن ًخدلم للفسد داخل الجمانت اللغىٍت في
ئؾازها الشامل الازجباؽ اليامل بلىمُخه وبترار
أمخه الهللي والثلافي بأي منها ،وئهما ًخدلم
22
بالسحىم ئلى اللغت ألاضل.
" كبل أواخس اللسن الخاطو نشس لً ًىكس
اللغىٍىن الغسبُىن ئلى دزاطت اللهجاث اإلاخفسنت
نً لغاتهم  ،بل خاولىا أن ًيشسوا بحن الىاض
الاججاه ئلى الفطحى و هبر الهامُاث ألن في الفطحى
ما ًدافل نلى هُانهم الخػازي و ألادبي ،فهم
ًدافكىن نلى الفطحى مً لغاتهم ختى ٌظخؿُهىا
أن ًدافكىا نلى وخدتهم الثلافُت و اللىمُت  ...و
لىنها (اللهجاث) – ًىما ما – فسغذ هفظها نليهم
وحربتهم – ئن ؾىنا أو ئن هسها – ئلى دزاطتها و
جدبو مىاخيها  ،ألن الخؿىز طىت الخُاة  ،و ما في
الىىن – بشتى ألىاهه – ًخؿىز  ،فاللغت ال جخسج
نً طجن اليائىاث في هرا الشأن فىما ًخؿىز ول
23
ش يء جخؿىز اللغت.
-5حهلُمُت اللغت الهسبُت:
للد جؿىزث وطائل وؾسق ونملُاث جللحن
اللغت هأخد اإلاهازف الػسوزٍت التي ًخهلمها الىاشئت
في طبُل جؿىٍس كدزاتهم ؤلابدانُت ووشاؾاتهم
الفىسٍت والاحخمانُت ،وأخحرا جدلُم اإلاطالح
الدًيُت واللىمُت والخُاجُت نامت ،فلد ججاوشث
أشيالها البظُؿت واإلاجهىداث الفسدًت التي وان
ًلىم بها اإلاإدبىن واإلاهلمىن وأضبدذ ذاث أشياٌ
مخهددة مخؿىزة مهلدة .هما أضبذ الانخماد فيها
نلى مجهىداث حمانُت مخكافسة مدزبت ومىكمت
24
جمثلذ فُما أؾلم نلُه اطم اإلادزطت.
وزبما ٌهد مً بحن اإلاداخل الظهلت اإلاثمسة
التي ًمىً أن ًخخرها اإلادزض لتهرًب الخهبحر
والخدىٌ مً الهامُت ئلى الفطحى نلى هدى مخدزج
ما اكترخه نبد اللادز اإلاغسبي في أوائل اللسن حىابا

8102

نً طإاٌ زئاطت اإلاهازف في الشام نً أكسب
الؿسق ئلى وشس الفطحى وهى "أن جؿسح بدائل
فطحى للهبازاث الىمؿُت الهامُت التي ًىثر جىاجسها
في الىالم هما في لِش ،بهدًً ،شي ،بدي  ،همان. ...
وهرا ًخفم مو ما اكترخه الدهخىز مدمد وامل
خظحن في خدًثه نً "اإلاىهج اإلالترح لخهلُم اللغت
الهسبُت" مً جىلُذ 25للغت الخالمُر الهامُت
وجىلُتها مً الشىائب وحهدًل ضُغها وجساهُبها
اللفكُت وأطالُبها نلى هدى مبظـ مِظس لخخالءم
وجيسجم مو الفطحى .هما ًمىً أن ًىىن مً هره
اإلاداخل الخىبُه نلى ألالفاف الفطُدت اإلاظخخدمت
في الهامُت وألالفاف التي ؾسأ نليها بهؼ الخدسٍف
(واإلاىاشهت بحن ألالفاف الهامُت اإلاصخفت وبحن
أضىلها الصخُدت مً اللغت الفطحى ،وجيلُف
الخالمُر خفل الطىاب والىؿم به وهجس اإلادسف
26
وجدزٍبهم نلى ذلً.
ًخللً الىاش ئ اللغت ومفسداتها في زخاب
مدزطخه مً مدزطه اإلاإهل الري ًىبره في الظً
وٍفىكه في الخبرة وٍبزه في الؿالكت وطهت ؤلاخاؾت
باللغت وألفاقها  .وٍخهلمها مما ًلسأ مً دزوض
وٍدفل مً هطىص وٍىخب مً مىغىناث وٍىؿم
مً نبازاث وهى ٌظأٌ أو ًجُب أو ًداوز أو ًىاكش
أو ًخؿب ،ومما ًخخازه مً كطظ وكساءاث
خاضت .وٍخللى ألفاف اللغت مً شمالئه :أهداده في
الظً وأكساهه في الدزاطت وشسوائه في الهلم،
ًخددر ئليهم وٍداوزهم أو ًجادلهم وٍىاكشهم
فُلخلـ الىثحر مً مفسداث اللغت التي اهدظبىها
مً مىازد اللغت الخاضت والهامت ول بدظب أطسجه
ومدُؿه ووشأجه ،وبرلً ًخللً اللغت وٍخللى
جساهُبها وضُغها مً هره اإلاىازد بجمُو مظخىٍاتها
وأشيالها ،الفطحى اإلاىخلاة والهامُت الدازحت،
27
اللدًمت والخدًثت ،الجدًدة واإلابخرلت...
وَهخمد ما ًخللىه أو ًلخلؿه الىاش ئ في
اإلادزطت مً ألفاف اللغت وضُغها في الىىم والىم
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نلى مدي بسانت وؾالكت مً ًخىلى جدزَظه وجىحيهه
في هره اإلادزطت ،ونلى هىنُت ما ًلسأ مً دزوض أو
ًدفل مً هطىص ،وما ًفسع نلُه مً ملسزاث،
زم نلى هُفُت اللساءة وؾسٍلت الخفل ،ونلى ما
ًخاح له مً فسص إلامازطت ألالفاف والطُغ اللغىٍت
28
التي ًخللنها.
ئن ما ٌهاهُه الؿفل في مساخل حهلُمه ألاولى
مً مشىالث حهلُمُت هى أشد ما ًمىً أن ًإزس نلى
خُاجه ألاوادًمُت اإلاظخلبلُت نلى مظخىي ول اإلاهازاث
الخهلُمُت ألاطاطُت ألاخسي مً كساءة وجسهُب
وجدلُل وجألُف  ،فهي جلض ي نلى ذلً اللالب
اإلاظخخدم لخفل اللغت واهخلالها مً الىناء الفىسي
ئلى زمىش هخابُت ٌهبر بها نما ًجىٌ في داخله مً
ئبدام فاذا واهذ مشىهت فانها طدىلل ذلً ؤلابدام
29
بطىزة غحر مفهىمت.
 -5طلبُاث اطخهماٌ الهامُت نلى حهلُمُت
اللغت الهسبُت:
فمً أهثر اإلاشاول التي جسافم اهدشاز اللغت
الهامُت في الىؾً الهسبي جسافم الؿالب الهسبي
والري ٌهد أمل ألامت الهسبُت ومظخلبلها هي:
 -0غهف نام في اللغت الهسبُت لدي الؿلبت
نلى مظخىي البالد الهسبُت.
 -8جتردد ملىلت قاإلات أن اللغت الهسبُت ضهبت.
 -3الؿلبت ٌشىىن ألنهم ًبرلىن حهدا هبحرا
إلجلان اللغت الهسبُت ومو ذلً جبلى الىخائج
بهامت دون اإلاظخىي اإلاؿلىب.
 -4الظبب في اإلاشيلت الظابلت هى أن الؿالب
الهسبي ًخهلم في اإلادزطت لغت مخخلفت جلسٍبا
نً اللغت التي ٌظخخدمها في اإلاجزٌ وفي
الشازم ومو ألاضدكاء.
 -5أدي هرا الػهف ئلى كلت ندد اللازئحن مً
أفساد الشهىب الهسبُت.
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 -6كد ًإدي ذلً ئلى ئناكت خؿحرة للمظحرة
30
الخػازٍت وؤلابدانُت لألمت الهسبُت.
فػال نلى ذهس ،ال بد مً الخأهُد نلى أن حهدد
اللهجاث الهامُت في أهثر مً مىؿلت حغسافُت
والاخخالفاث الىثحرة بحن هره اللهجاث ًإدي ئلى
ضهىبت الخىاضل بحن الشهىب الهسبُت ومما ًإدي
ئلى الخففذ الخدزٍجي ألهم نامل مً نىامل الىخدة
الهسبُت وهى اللغت اإلاشترهت خُث أضبذ الخىاضل
بحن شخطحن مً ئكلُمحن مخخلفحن بطهىبت
31
الخىاضل مو شخظ أحىبي وأخُاها أضهب.
فالهامُت وئن وان بُنها وبحن الفطحى
قىاهس ندًدة مشترهت جبلى لغت كاضسة ،ال جفي
مفسداتها مهما هثرث وجىىنذ وجفسنذ بداحت الفسد
للخهبحر اللفكي في مجاالجه وأشياله ومىغىناجه
وهىاشنه ودوافهه اإلاخخلفت .ونلى هدى ملبىٌ فهاٌ
لدي أفساد الجمانت اللغىٍت بمخخلف مظخىٍاتهم
ولهجاجه ،كُاطا ئلى الفطحى التي حهخبر اإلاىبو
32
السئِع أو اإلاىزد ألاطاس ي.
حهخبر اللهجت الهامُت مً أهم ألاطباب التي
جإزس نلى جدطُل الخالمُر خاضت في الظىىاث ألاولى
مً اإلاسخلت ألاطاطُت وجإدي ئلى مشىالث ندًدة في
الىخابت وؤلامالء خُث اهه مً ضىزها الهدًدة انها
جإدي الى الخلـ بحن ألاخسف مما ًإدي بالخلمُر ئلى
الخلـ بحن اليلماث وجإزس نلى اللدزة في هخابتها
33
وطِخم جىغُذ ذلً بأمثلت في زىاًا البدث.
هم أن الخدزَع بالهامُت ًجهل الىاش ئ
ٌهِش خالت اشدواحُت أو فطاما لغىٍا وَهاوي مً
لغت جخطازم مو مىلىد لها مهلد الترهُب أو مىلىد
(غحر شسعي) ال بد أن ًىهىه ضسانه ،ألهه ًدخل
مىاكو مهمت في اإلاجخمو وحىاهب مخخلفت مً خُاة
34
الفسد.
خاضت وأن الخهلُم في الظىىاث ألاولى مً
اإلاسخلت ألاطاطُت ًلهب دوزا ً
هبحرا في حشيل اللبىت
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الخهلُمُت ألاولى في الخُاة الهلمُت للخالمُر بدُث
ًىىن بملدوزهم ؤلاطهام في نهػت اإلاجخمو والخفانل
مهه في شتى اإلاجاالث وهدً الُىم بطدد مشيلت
هبحرة جإزس طلبا في طحر هره الهملُت الخهلُمُت وجلجم
خؿاها ئال وهي جأزحر اللهجت الهامُت بانخبازها ً
طببا
ً
ً
وخُدا – مً أطباب جدوي وغهف
هاما – ولِع
الخالمُر وبخاضت ؾالب اإلاسخلت ألاطاطُت في الىخابت
وؤلامالء والتي لها جأزحراث طلبُت نلى الخالمُر في
35
مخخلف اإلاساخل الدزاطُت لهم .
ئن اللهجت الهامُت لها جأزحر مباشس نلى
نملُت حهلم الؿفل( الخلمُر )في الظىىاث ألاولى مً
دزاطخه للمسخلت ألاطاطُت والظبب في ذلً نملُت
الخرهس التي ًخمحز بها الؿفل خُث أن الاخخفاف
بالخبرة اإلااغُت شسؽ مً شسوؽ الخىُف ،وبالخالي
فان اإلاىاكف و ألاخدار التي ًىاحهها ؤلاوظان ال
جصوٌ ضىزها بمجسد اهلػائها وغُابها ،بل جترن آزازا
ًدخفل بها وٍؿلم نليها اطم( ذهسٍاث ) ،فالخلمُر
الري ٌشاهد ججسبت أحساها اإلاهلم أمامه واؾلو نلى
هدُجتها ًدخفل بهره الخبرة وَظخؿُو ان ٌظخهُدها
خحن ٌظأله اإلاهلم ننها وبالراث في اإلاسخلت ألاطاطُت ،
وبالخالي فان اطخخدام اللهجت الهامُت مو الؿفل
طىاء داخل اإلاجزٌ أو في اإلادزطت وبخاضت نىد
دزاطخه أو مساحهت( مراهسة ) أي دزض فان ذلً ًإزس
جأزحرا طلبُا نلى نملُت الىخابت وؤلامالء لدي الؿفل
وجداخل ألاخسف وهخابت اليلماث بدظب هؿلها ولِع
بشيلها الصخُذ فُخىىن لدي الخلمُر زضُد ،خاؾئ
مً اإلاهلىماث واإلاهازف ًطهب الخغلب نليها
36
بظهىلت.
وٍرهس نباض محجىب في دزاطخه خىٌ
مشىالث حهلم اللغت أن الؿالب ال ٌظخفُد مً
اللىاند واللغت ئال ئذا واهذ مىقفت في خُاجه ،
ممازطت مهه وأمامه ،ومسجبؿت به ،خُث ًىكس ئليها
الؿفل وٍداهيها وٍبدأ في جهجيها زم ٌهؿي ما ٌشبهها
لُلازن بحن الخسوف وأشيالها وَظخخدمها شىال
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وهؿلا وبالخالي فان اللهجت الهامُت ،لها جأزحر طلبي
37
نلى جدطُل الخالمُر في الىخابت وؤلامالء.
-6أطباب جفش ي الهامُت في اإلادزطت:
لهل أهم طبب لخفش ي اطخهماٌ الهامُت
في اإلادزطت أن هثحرا مً مدزس ي اللغت ٌظخخدمىن
لهجاتهم الهامُت اإلادلُت في الخدزَع بدال مً
الفطحى ،مما ًىطو الفجىة بحن الفطحى
والهامُت ،أو ًبهد الفطحى نً دائسة الاهخمام
وٍللل مً خطُلت الىاشئت مً مفسداتها وضُغها،
هما ًللل مً ئخظاطهم بفانلُتها وفانلُت ما
ًىدظب منها مً نىاضس ،أو ًخلم ضهىبت في
اطخدػازهم لهره الهىاضس وفي اطخخدامها في
38
مجاالث الخهبحر.
وفي الظُاق ذاجهً ،سي بؿسض خافل
بؿسض أن الخأزحراث الظلبُت لىثحر مً ألفاف اللهجت
الهامُت التي كد ٌظخخدمها اإلاهلم داخل الفطل
الدزاس ي بلطد أو بدون كطد والتي جإدي ئلى جىىن
مشيلت لدي الخالمُر في الظىىاث ألاولى مً دزاطتهم
في اإلاسخلت ألاطاطُت ّ
وجىىن لديهم هم مهسفي ٌشىبه
الىثحر مً ألاخؿاء في الىؿم والتي جإزس طلبا نلى
الىخابت وؤلامالء لدي الخالمُر ،خُث أن اإلاهازف
واإلاهلىماث واإلاهازاث التي ًخدزب نليها الخلمُر في
الطغس جىبر وجىمى مهه وبما أنها مهازاث خاؾئت فانها
جإزس نلى جدطُله الهلمي واإلاهسفي بشيل طلبي
وٍىىن مً الطهىبت ئشالتها والخخلظ مً آزازها
وجإدي ئلى الػهف الري هلخكه في الىخابت وؤلامالء
نىد الىثحرًً في اإلاساخل الدزاطُت اإلاخلدمت ختى
39
الجامهُت أخُاها.
ومً حهت أخسي ،فان أحهصة ووطائل
ؤلانالم الهسبُت التي ًفترع أن حشازن مشازهت
فهالت في جىمُت اللغت اللىمُت وفي الازجلاء بلغت
الجمهىز ال جلىم في وكخىا الساهً بدوزها نلى
الىحه ألاهمل .فىثحرا ما ًلجأ مثال ئلى اطخخدام
اللهجاث الهامُت اإلادلُت في جلدًم بهؼ البرامج
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ؤلاذانُت والخلفصٍىهُت ،أو ًلجأ ئلى اطخخدام ما
ٌظمى باللغت الىطؿى التي ال جسجلي بلغت الجمهىز،
لطخالتها و كلت السضُد اللفكي اإلاظخخدم فيها أو
لهدم الالتزام بدىلُتها مً الشىائب وندم الخىزم
فيها مً اطخهماٌ ألالفاف اإلابخرلت والتراهُب
اإلاسججلت واإلادسفت أو الطُغ اللغىٍت الدخُلت
والهبازاث اإلاترحمت جسحمت هاكطت أو غحر طلُمت...
ومو شدة ازجباؽ أفساد الجمهىز – والطُما الىاشئت
منهم – وحهللهم بهره الىطائل واهجرابهم ئليها
وشغلها حصءا هبحرا مً وكتهم ،فان مدطىٌ هإالء
ألافساد مً ألالفاف والتراهُب الفطُدت ال ًخىكو
أن ًىىن ئال غئُال ،أو أكل مما ًىفي الزجلاء
40
كدزاتهم الخهبحرًت بلغتهم الفطحى الظلُمت.
خاجمت:
مً خالٌ ما طبم جىاوله ،هخلظ أن
للغاث الهامُت جأزحر هبحر نلى حهلُمُت اللغت الهسبُت
في الجصائس وفي غحرها مً ألاكؿاز الهسبُت ،وزغم
جأزحرها الظلبي نلى اللغت الفطحى التي حهخبر حصءا
ال ًخجصأ مً هىٍت هره ألامت ،ئال أن اطخهمالها باث
نادًا ختى في فطىٌ حهلُم اللغت الهسبُت مً
الابخدائُت ئلى الجامهت مسوزا باإلهمالُت والثاهىٍت .
وئذا لم ًخم جدازن هرا الخلل طُإزس ذلً ال مدالت
نلى اهدظاب الهلىم واإلاهازف مً ؾسف الىاشئت
بشيل خاص .ولهل هرا ما ٌصجو البهؼ نلى
الدنىة ئلى خلىٌ اللهجاث والهامُت مدل اللغت
الهسبُت الفطحى في اإلادزطت مىحهحن لألخحرة تهمت
العجص نً اللُام بدوزها نلى أهمل وحه.
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 32أحمذ محمذ مػخىق ،الخصُلت اللغىٍت ،أهمُتها –
مصادسها -وظائل جىمُتها ،ص .143
 33باحمذ  ،خالذ احمذ  ،الاججاهاث الخذًثت في جذسَغ القشاءة
 ،الذمام ،1995 ،ص .54
 34أحمذ محمذ مػخىق ،الخصُلت اللغىٍت ،أهمُتها –
مصادسها -وظائل جىمُتها ،غالم املػشفت ،1996 ،الكىٍذ ،ص
.144
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 35غبذ الفخاح حعً البجت  ،أظالُب جذسَغ مهاساث اللغت
الػشبُت وآدابها .إلاماساث الػشبُت املخحذة ،الػين  :داس الكخاب
الجامعي ، 2001 ،ص 23
 36هضال شكشي حامذ ،بػض الػىامل املؤثشة في مُل العلبت
هحى القشاءة ،واسجباط هزا املُل بخحصُلهم في اللغت الػشبُت. ،
دساظاث ظلعلت الػلىم التربىٍت  ، 1998 ،ص . 29
 37سبا فهمي البعاًىت  ،غلي أحمذ البركاث  ،اهخماماث القشاءة
ومػىقاتها لذي جالمُز الصفىف ألاظاظُت الثالثت ألاولى في
مذًشٍاث التربُت والخػلُم في مىعقت شمال ألاسدن  ،ص .87
 38أحمذ محمذ مػخىق ،الخصُلت اللغىٍت ،أهمُتها –
مصادسها -وظائل جىمُتها ،غالم املػشفت ،1996 ،الكىٍذ ،ص
.12
 39بعشط حافظ بعشط. ،دساظت غً صػىباث الخػلم لذي
العالب  ،جامػت القاهشة.1982 ، .ص .67
 40أحمذ محمذ مػخىق ،الخصُلت اللغىٍت ،ص .17
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النص التعليمي في المرحلة
االبتدائية ،الواقع والمأمول
د ،سليمان بوراس
جامعة المسيلة
اإلالخــق :
الىق ِىفش أظاط في الّملُت الخّلُمُت
الخّلمُت ،ولزلٝ٘ ٤ذ ِني به الذاسظىن ،وخٍي
باهخماماتهم في ِٝىد ِذًذة ،وفي ؼتى البلذان ،ل٢ىهه
ًخمْ إلاىٍمىمت ظُاظُت واحخماُِت مخىاظٝت ومخّاوهت
لخ٢ىًٍ مىاوً ـالح ،واخخُاس الىق لُ٢ىن مذوهت للّملُت
الخّلُمُت الخّلُمت لِغ أمشا اِخباوُا بل جٙشله مجمىِت
مً الؽشوه ،وجمبىه مجمىِت مً المىابي ،ئر ًجب أن
ً٢ىن مشاُِا لّذة اِخباساث١ ،ل منها جٙشله آلاساء الىٙعُت
والبُذأىحُت٘ ،لِغ ١ل هق حذًشا بأن ً٢ىن هفا حّلُمُا
هذسحه في الّملُت الخّلُمُت الخّلمُت ،وجأحي هزه اإلاذاخلت
لخبحن مٙهىم الىق ،والؽشوه التي ًجب أن جخىا٘ش ُ٘ه
خاـت في ٠خب الجُل الثاوي بالجضاةش ،ولخبحن هل جىا٘شث
الؽشوه اإلاىلىبت في الىفىؿ اإلاذسحت في هفىؿ الجُل
الثاوي ،أم أنها ١اهذ بُّذة ًِ رل ،٤ولّلىا في ؤلاحابت ًِ
رل ٤هٝذم خذمت وهىشح سأًا للّاملحن ئِذاد هزه الىفىؿ
الخّلُمُت.

الىق في اللٕت الّشبُت ٌّني الٍهىس والبروص
والاسجٙاُ ،رل ٤أهىا ئرا ِذها ئلى اإلاّاحم الّشبُت
(هق) ّ
ّ
مّان منها  :هـق
ِذة
٘اهىا هجذ إلاادة
ٍ
َ
الخذًث َس٘ َّـه ،وهفذ الذابت حُذها ئرا سّ٘خه،
وهفذ الّشوط ئرا سْ٘ م٣انها وأبشصث ،وهاٜخه
اظخخشج أٜص ى ما ِىذها مً َّ
العحر ،والش َيء
ً
ٔمبا ،وهى َّ
هف ٌ
ُّ
ّ
اؿ،
ًىق أهٙه
خش٠ه ،ومىه ٘الن
َ
اإلاخاُ  :حّل بّمه ٘ى ٛبّن ،و٘الها اظخٝص ى
معألخه ًِ الش يء ،والش َيء أٌهشه(.)1
أما في الثٝا٘ت الٕشبُت ٘ان ل(texte) َٙ
مأخىر مً مادة ) (textusالالجُيُت التي حّني
اليعُج ٠،ما جىل١ ٞلمت ِ texteلى ال٢خاب اإلاٝذط
أو ٠خاب الٝذاط،والزي هالخٍه في اإلاّنى اللٕىي
إلاادة ) (texteأنها جذ ٥داللت ـشٍدت ِلى الخماظ٤
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والترابي والخالخم بحن أحضاء الىق ورل ٤مً خال٥
مّنى ١لمت "اليعـُج" التي جإؼش ئلى الاوسجام
والخمام والخماظ ٤بحن م٢ىهاث الش يء اإلايعىج
مادًا٠،ما جإؼش مّىىٍا أًما ئلى ِالٜاث الترابي
والخماظ ٤مً خال ٥خب ٤أحضاء الخ٣اًت.
ومّنى اليعُج لِغ بُّذا ًِ الثٝا٘ت
الّشبُت ئر هجذ أن هىا ٟمً ٌعخّمل اإلاٙهىم
هٙعه٘ ،ابً خلذون في اإلاٝذمت ًٝى ٥ما هفه :
اِلم أنها (ًٝفذ ـىاِت الؽّش) ِباسة ًِ اإلاىىا٥
الزي ًيسج ُ٘ه التراُ٠ب ،أو الٝالب الزي ًٙشٓ
ُ٘ه ... ،زم ًيخٝي التراُ٠ب الصخُدت ِىذ الّشب
باِخباس ؤلاِشاب والبُان٘ ،حرـها ُ٘ه سـا٠ ،ما
ًّٙله البىاء في الٝالب أو اليعاج في اإلاىىا ،٥ختى
ًدعْ الٝالب بدفى ٥التراُ٠ب الىاُ٘ت بمٝفىد
ال٢الم (. )2
أما الىق اـىالخا  :هُلمعالٗ ألالعني
الذاهمش١ي ًىلٝه ِلى أي ملٙىً ،مىٙز ٜذًما أو
خذًثا ،م٢خىبا أو مدُ٢اٜ ،فحرا أو وىٍال٣٘ ،لمت
( )ٜٚمثال ِىذه هق ١امل ،وٍشي جـذوسوٗ في
مإلٙه " الٝامىط اإلاىظىعي لّلىم اللٕت " أن
اللعاهُاث جبذأ دساظتها مً الجملت ٔحر أن رل ٤في
سأًه ٔحر ١اٗ ،وال الاهىال ٛأًما مً الٝٙشة التي هي
جشُ٠ب حضتي ،بل ئن الفىاب في سأًه أن هىىل ٞفي
دساظاجىا اللٕىٍت مً الىق الزي هى مجمىِت مً
الٝٙشاث التي ًد٘ ٞٝيها ال٢ما٘ ٥الخماظ ٤الىص ي
وال٢ما ٥له ال ًخدٝٝان ئال في مجمىِت الٝٙشاث،
أما ِىذ باسر ٘يعُج ١لماث ميعٝت في جألُٚ
مّحن ،بدُث ًٙشك ؼ٢ال وخُذا وزابخا ،والىق مً
خُث هى وعُج ٘هى مشجبي بال٢خابت ألهه سظم
بالخشوٗ ،وال٢خابت هي العمت ألاظاظُت للىق ِىذ
باسر؛ ٘ال٢خابت لماهت للش يء اإلا٢خىب ،وـُاهت له؛
ورل ٤با٠دعابه ـٙت " الاظخمشاسٍت ".
وفي الذساظاث الّشبُت الٝذًمت هجذ أن ٜى٥
ألاـىلُحن" ال احتهاد مْ الىق" ًجعذ هزا
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اإلاٙهىم ،وإلاا حاء ؤلامام الؽا٘عي أِىى حّشٍٙا
للىق ٘ٝا ": ٥اإلاعخٕني بالخجزًل ًِ الخأوٍل " وأما
الؽشٍ ٚالجشحاوي ٘ٝا " ٥الىق ما صاد ولىخا
ِلى الٍاهش " .
وفي دساظت ئبشاهُم الٝٙي للخماظ ٤الىص ي
هجذه ٌُّذ آساء الّالم اللٕىي سوبشث دي بىحشاهذ
الزي ًشي أن الىق خذر جىاـلي ًلضم ل٢ىهه هفا
أن جخىا٘ش له ؼشوه ظبّت ،ال ً٢ىن الىق هفا ئال
ئرا جىاحذث ،وهزه الؽشوه هي :
 -1العب : ٤أو الشبي الىدىي  -2-الخب ٤أوالخماظ ٤الذاللي ،وٜذ ظماها جمام خعان الالخدام
 -3الٝفذ  :وهى الهذٗ مً مُالد هزاالىق  -4-الٝبى :٥و ًخّل ٞبمى ٜٚاإلاخلٝي -5-
ؤلاِالم
 -6اإلاٝام  :وهى مخّل ٞبمىاظبت الىقللمى ٜٚواإلاٝام  -7-الخىاؿ:
وهزا الخّشٍ ٚالزي ًخبىاه الٝٙي حّشٍٚ
ؼامل ال ًلغي أخذ أوشاٗ الخذر الـ٢المي في
الخدلُل؛ ٘هى ًجمْ اإلاشظل واإلاخلٝي والعُاٛ
ّ
وأدواث الشبي اللٕىٍت ،ومً هىا ٘ان اإلاذخل
العلـُم للخدلُل الىص ي هى الخدلُل رو الشؤٍت
الؽاملت خُث ١ل الّىاـش الىفُت اإلاشظل،
اإلاخلٝي ،العُاِ ،ٛىاـش الشبي اللٕىي جدذ مجهش
الخدلُل الىص ي ،وال ًطخم هٍشجه لّىفش ِلى
خعاب آخش؛ ٠ما جطخم البىىٍت بيُت الىق ِلى
الخاسٍخ ،والٝاسب ٘يها مجشد مخل ٞظلبي ال أزش له أمام
سٍالُاث الىق ،و٠ما جطخم الخُ٢ُ٢ٙت الٝاسب
ِلى الىق والخاسٍخ واللٕت هٙعها.
ئن الىق واخذ مً أهم الّىاـش التي ًيبني
ِليها الّمل ١ل اإلاشاخل الخّلُمُت رل ٤أهه ٌؽ٣ل
هى وألاظخار والىالب أٜىاب سحى الّملُت
الخّلُمُت ،وما ًدىٍه مً مّاسٗ ِلمُت وحب ِلى
ألاظخار جبلُٕها للمخّلم ،ومشاِاة لزل ٤وحب أن
ًلم ألاظخار بذسظه وبىفه ٘ال ًجىص أن ً٢ىن بُّذا
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ِىه ومشٍذا جٝذًمه للىالب وال حاهال بمّاس٘ه
وٍٝذم ِلى جٝذًمه لىالبه ٘ان رلٜ ٤ذ ًٙخذ ِلُه
بابا مً الاتهام بالجهل ويهذم ـىسة ألاظخار
اإلاشظىمت في خلذ اإلاخّلمحن .
وجبّا ل٣ل هزا ٘ان ِذة أظئلت جىىشح في
هزا اإلاٝام منها ما مذي مشاِاة الىفىؿ اإلاٝشسة
في ٠خب الجُل الثاوي إلاّاًحر الىفُت التي ٜشسها
اللعاهُىن الىفُىن ؟ وما مذي جىا٘ش الؽشوه
الالصمت في اخخُاس الىفىؿ اإلاٝذمت لخالمُز العىت
الثاهُت ابخذاتي بالزاث ؟ وهل هدً ّ٘ال هٝذم
مٝاسباث هفُت لىالبىا في اإلاذسظت الابخذاةُت ؟
وال بذ بذاًت أن هٝذم مٙهىما للمٝاسبت
الىفُت٘ ،اإلاٝاسبت الىفُت حّلُمُت تهخم بذساظت
بيُت الىق وهٍامه ،خُث جخىحه الّىاًت ُ٘ه ئلى
الىق ٣٠ل ،ولِغ ئلى دساظت الجملت  ،3ومً خال٥
رل ٤وّشٗ أن هزه اإلاٝاسبت ال جشج٢ض في دساظتها ِلى
ـب الاهخمام ِلى الجملت رل ٤اإلا٢ىن البعُي
الزي ١اهذ جخىِ ٜٚىذه الذساظاث اللٕىٍت
العابٝت في ِهذ دي ظىظحر أو مً ١ان ٜبله في
الذساظاث اللٕىٍت الّشبُت الترازُت ،ومدي اهخمام
هزه الذساظت هى دساظت هفُت الىق ،أي أنها
ججُب ًِ حعاؤ ٥مٙاده هل هزا الىق هق أم
أهه ًٙخٝش ئلى الىفُت ،وٍش٠ض خحن راِ ٟلى اإلاّاًحر
التي ًجب أن ً٢ىن بها الىق هفا ،وهزه اإلاّاًحر
٠ما ر٠شها هي  :العب ٤و الخب ٤والٝفذ والٝبى٥
وؤلاِالم واإلاٝام والخىاؿ.
٠ما ًم ً٢أن حّشٗ اإلاٝاسبت الىفُت بأنها :
مٝاسبت حّلُمُت تهخم بذساظت بيُت الىق وهٍامه ،ئر
ئن حّلُم اللٕت هى الخّامل مّها مً خُث هي
خىاب أو هق مخ٣امل ألاحضاء ،4ورلً ٤ذِىها ئلى
أن وّشٗ أن الىق في هزا اإلاٝام ًذسط في ؼ٣له
ومممىهه ًذسط في ظب٢ه وخب٢ه ًذسط في احعاٜه
واوسجامه ًذسط في مباهُه ومّاهُه ًذسط في همىه
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ًذسط في هىِهً ،ذسط في بيُت ألٙاٌه ١ل هزه
الىٝاه ال بذ أن ًمش بها الىق في اإلاٝاسبت الىفُت .
واإلاٝاسبت الىفُت مً اإلاىٍىس البُذأىجي
مً أهم سوا٘ذ اإلاٝاسبت بالٙ٢اءاث وجٝىم في
أظاظها ِلى الىق الزي هى اإلاش٠ض باليعبت
ليؽاواث اللٕت الّشبُت اإلاٝشسة في اإلانهاج التربىي
الزي ًٝش بأن اإلاٝاسبت الىفُت مً اإلاباديء الجذًذة
في منهاج اللٕت الّشبُت وهي" مٝاسبت حّلُمُت تهخم
بذساظت بيُت الىق وهٍامه خُث جخىحه الّىاًت ئلى
معخىي الىق ٣٠ل ولِغ ئلى دساظت الجملت ئر ئن
حّلُم اللٕت هى الخّامل مّها مً خُث هي خىاب
مخىاظ ٞألاحضاء ميسجم الّىاـش ومً زم جىفب
الّىاًت ِلى ٌاهشة الاحعا ٛوالاوسجام التي ججّل
الىق ٔحر مخىِ ٜٚلى مجمىِت مخخابّت مً
الجمل بل جخّذي رل ٤ئلى مداولت سـذ ١ل
الؽشوه اإلاعاِذة ِلى ئهخاج هق مد٢م البىاء
5
هخىا٘ ٞاإلاّنى
ئهىا ل٣ي هخّامل و٘ ٞاإلاٝاسباث الىفُت البذ
أن هدذد أهذا٘ىا الخّلُمُت ،ئر الهذٗ الخّلُمي
هى الىخاج النهاتي الٝابل للمالخٍت ،والزي ًخىْٜ
مً اإلاخّلم بلىٔه في نهاًت ٘ترة الخّلُم  ،6ول٣ي
جفآ هزه ألاهذاٗ ال بذ مً ؼشوه منها :
أن جأخز بّحن الاِخباس وبُّت اإلاخّلم و خاحاجه
ومُىله وٜذساجه ،وأن ج٢ىن مفىٔت بذاللت ظلىُ٠ت
ِلى أظاط مً ظلى ٟاإلاخّلم بدُث ًم ً٢مالخٍت
رل ٤العلى ٟوُٜاظه ،و أن ج٢ىن ٜابلت للمالخٍت،
وأن ج٢ىن واُّٜت ،وأن ج٢ىن واضخت للمّلم
واإلاخّلم ألن ولىخها لذي اإلاخّلم ٌعهل له ٘هم
الذسط 7.
 ُٚ٠هخخاس هفا حّلُمُا إلاعخىي مّحن ؟ وما مذي
جد ٞٝرل ٤في ٠خاب العىت الثاهُت ابخذاتي ؟
ئن اخخُاس الىق لِغ خبىا ِؽىاةُا وال
مجاص٘ت دون ظاب ٞهٍش ،بل هى ِملُت ِلمُت
جخمْ ل٢ثحر مً اإلاّاًحر ،ئرا أخزها بها وـلىا ئلى
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اإلابخغى وئرا ٘شوىا ٘يها أو في بّمها ٘ان الىدُجت
ٜذ ج٢ىن ظلبُت أو ِ٢عُت ،ومً اإلاّاًحر ما ًلي :
أوال  :مشاِاة الٝذساث .
ال بذ وهدً هخخاس الىق الخّلُمي أن
هذس ٟحُذا ما اإلاشخلت الخّلُمُت التي ًٝذم لها٘ ،ال
ًجىص مثال أن هٝذم لخالمُز اإلاشخلت الابخذاةُت
هفىـا ال ًذس٠ىن ٘دىاها ،وال ًخى ٥لهم
معخىاهم العني وٜذساتهم الّٝلُت واإلاّشُ٘ت أن
ًذس٠ىا مممىنها٠ ،ما أهىا ال ًجىص لىا وهدً وّذ
الىق الخّلُمي لخالمُز اإلاخىظي أن وٕٙل ٜذساتهم
الّٝلُت ومثل رل ٤وهدً وّذ الىق الخّلُمي
للىالب الجامعي ،بل ًجب أن هىٍش أًما في
جخفق الىالب ٘ىّذ الىفىؿ و٘ ٞما جٝخمُه
جخففاتهم ٘خخفق والب آلاداب والٙلعٙت في
الثاهىٍت مثال ًجب أن ً٢ىن الىق اإلاىحه ئلُه ٔحر
الىق اإلاىحه ئلى الىالب اإلاخخفق في ؼّبت
اللٕاث٠ ،ما ًجب أن جشاعى الٙشو ٛالٙشدًت لذي
اإلاخّلمحن في الخخفق الىاخذ واإلاعخىي الىاخذ
٘ان رل ٤مً ألاهمُت بم٣ان .
وال٢خاب اإلاىحه ئلى مخّلمي العىت الثاهُت
ابخذاتي ُ٘ه ٠ثحر مً الىفىؿ التي جشاعي هزه
الٝذساث ل٢ىىا هجذ بّما مً الىفىؿ ال ًمً٢
أن ًدىاظب مْ ِٝل جلمُز العىت الثاهُت ،هىاٟ
هفىؿ ال جثحر اهخمام الخلمُز ٘هي ال جدىاظب مْ
واّٜهم .
زاهُا :مشاِاة اإلاىلىِاث اإلاىلىبت في
ألاوؽىت اإلاىاصٍت :
خُىما وّلم أهىا هذسط ألبىاةىا و٘ٞ
اإلاٝاسباث الىفُت مخخزًً مً الىق مجاال للخش٠ت
في ١ل ألاوؽىت الشا٘ذة وحب ِلُىا وهدً هخخاس
الىق الخّلُمي أن هشاعي مذي جىا٘ش مجا ٥لىخدشٟ
في ألاوؽىت ألاخشي٘ ،ال ًجىص مثال أن هٝى ٥ئهىا
هيخهج اإلاٝاسبت الىفُت زم ًجذ ألاظخار هٙعه ملضما
بأن ًبدث ًِ أمثلت لِؽشح دسظه في البالٔت أو في
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الىدى أو في الّشوك ،في مشخلت اإلاخىظي والثاهىي،
والخُٝٝت أهه ًم ً٢لىا ّأن هٝى ٥ما أزشي اإلاذوهت
ألادبُت التي هخخاس منها الىفىؿ ولزل ٤وحب أن
هشاعي هزا الاخخُاسٔ ،حر أهه مْ ألاظ ٚالؽذًذ ال
ًجذ ألاظخار أمثلت لذسظه في ألاوؽىت ألاخشي .
في هق العىت الثاهُت هجذ الىفىؿ خادمت
لالوؽىت الشا٘ذة و هزا حاهب اًجابي
وال بذ أن ًشاعى في الىق الخّلُمي ٜابلُخه
للخّلم في اإلاشخلت التي ًذسج ٘يها ومً رل ٤أن
ٌؽخمل الىق الخّلُمي ِلى ألامثلت الخادمت
8
للمىلىُ في ألاوؽىت الشا٘ذة
ومشاِاة الىق الخّلُمي ألظغ الخّلُم
ورل ٤ما ًجّله ٜابال للّشك و٘ ٞوشٛ
10
جىماط9وهي اإلاباديء الخمعت
الدعلعل مً اإلاّلىم ئلى اإلاجهى ٥بّن
الفىس الىاسدة ٔحر واضخت مما ٌؽىػ ِلى
الخالمُز ـىس الىابْ البرًذي
الدعلعل مً البعُي ئلى اإلاش٠ب ِذم الخذسج في
هفىؿ الٝشؤاءة مً الٝفحر الى الىىٍل
الدعلعل مً اإلاادي ئلى اإلاجشد
الدعلعل مً اإلاالخَ ئلى حّلُل الىحىد
الدعلعل مً ال٣ل ئلى الجضء
زالثا  :الفذٛ
وال وّني به الُٝمت ألاخالُٜت بل اإلاٝفىد أن
ً٢ىن اإلادخىي ـادٜا ئرا ١اهذ اإلاّلىماث التي
ًخممنها دُٜٝت وخالُت مً ألاخىاء٠ ،ما أن داللت
اإلادخىي حّني بٝذسجه ِلى ا٠دعاب الخلمُز وشٍٝت
في الخ٢ٙحر والىٝذ ولً ًدعنى له رل ٤ئال ئرا ١ان
ًدمل مّلىماث ـادٜت ،11ئر ًجب أن ً٢ىن الىق
ًدمل ال٢ٙشة التي ًذِى ئليها وئال ١ان ِاسٍا مً
الخُٝٝت
هفىؿ العىت الثاهُت ٘يها مُّاس الفذ. ٛ
سابّا  :أن ًشجبي الىق بالىا ْٜاإلاِّؾ :
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جخٝاوْ اإلاّلىماث التي ًدملها هق ما ؼّشا
أو هثرا مْ الخُاة الاٜخفادًت والعُاظُت والضساُِت
والفىاُِت لهزا اإلاجخمْ و٠زا اإلاؽ٢الث التي ٌّاوي
منها ُ٘٢ىن أ٠ثر مالءمت للىا ْٜالاحخماعي .12
 هل للىق داللت باليعبت للخلمُز؟ ( ًثحراهخمام الخالمُز)
 ما هي الخّلمُاث اإلاعتهذ٘ت ؟ ( اإلاعجم ،التراُ٠ب ،الٍىاهش الىدىٍت والفشُ٘ت اإلاذمجت)
 ما هي الٙ٢اءة اإلاعتهذ٘ت مً مّالجتالىق ؟ ( ألاهذاٗ الخّلمُت )
 ما هي اإلاهاساث التي ًيبغي جىمُتها ؟ هل الىق ًخذم اإلاهاساث  :الاظخماُ ،الٝشاءة،الخّبحر والخىاـل ،ال٢خاب ١املت ؟والٙ٢اءة
اإلاعتهذ٘ت مً اإلاٝاسبت الىفُت ( للىق ) هي ئهخاج
هق ؼبُه بالىق اإلاذسوط
هىا ٟهفىؿ ال جثحر اهخمام الخلمُز ٘هي ال
جدىاظب مْ واّٜهم
أظاظُاث الىق الخّلُمي :
ألاظغ الىٙعُت :ألاظاط الىٙس ي مً أهم
ألاظغ التي ًيبني ِليها اخخُاس الىق الخّلُمي لىٝل
اإلاّاسٗ الّلمُت للمخّلمحن ٘خل ٤الىفىؿ حّذ
سا٘ذا مهما لخلبُت خاحاتهم الىٙعُت ومشاِاة
لٍشو٘هم العيُت الّمشٍت ومُىلهم وسٔباتهم
واظخّادتهم ومهاساتهم 13
٘البّذ الىٙس ي للىق الخّلُمي ٌّبر ًِ
مداولت حّل اإلاادة اإلاذسظت في الجامّت ١الىفىؿ
والخماسًٍ وألاظئلت والتراُ٠ب والجمل وال٣لماث
مخىا٘ٝت مْ خاحاث الىلبت ومُىلهم وخبراتهم
ومعخىي ئدسا٠هم 14
وال بذ أن حؽخمل هزه الىفىؿ الخّلُمُت
ِلى أظالُب ئزاسة ِىاو ٚالخالمُز وئخعاظهم
واهّٙاالتهم ٠ما في ِشك الٝفق والىفىؿ
ألادبُت وبّن الخٝاة ٞالذًيُت 15
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ألاظغ اإلاّشُ٘ت :
ال بذ أن ٌعتهذٗ الىق الخّلُمي حّلُم
مجمىِت مً اإلاّاسٗ منها :
ألاظغ اإلاىهجُت :
ئن أي ِملُت حّلُمُت لها أهذاٗ جشٍذ
جدُٝٝها في اإلاذي اإلاىٍىس ِلى اإلاذي الٝشٍب
واإلاخىظي والبُّذ ،ومادة الىفىؿ هي ئخذي هزه
اإلاىاد التي ًشجى مً وساء جذسَعها مجمىِت مً
الُٝم التربىٍت .16
ًٝ ُٚ٠ذم الىق في ٠خاب العىت الثاهُت :
ًٝذم ٠خاب العىت الثاهُت الىق و٘ ٞمشاخل
ممبىوت في ١ل الىفىؿ ورا ٟمشوسا بخ٢شاسجحن
مدذدجحن وممبىوخحن في ١ل الىفىؿ  ،وهاجان
اإلاشخلخان جدؽ٢الن مً مُذاهحن هما :
اإلاُذان ألاو : ٥مُذان ٘هم اإلاىىى ٛوالخّبحر
الؽٙىي
وفي هزه اإلاشخلت هالخَ أهه ًخجلى مُـذان
٘هـم اإلاىىـى ٛفي ال٢خاب اإلاذسظـي ،مً خال ٥مشاخل
هي
أوال ٘ :هم اإلاىىى: ٛ
جبذأ هزه اإلاشخلت مً خال ٥الّىـىان "٘هـم
اإلاىىى " ٛو حّخمـذ ِلى ّ
هق ًلُٝه ألاظخار ِلى
اإلاخّلمُـً بّـذ أن ًيهئ الٍـشوٗ اإلاثلى لالظخماُ،
وحعتهذٗ ألاظئلت اإلاٝترخت ٘ـي ال٢خاب مش٠باث ٘هـم
اإلاىىـى ٛمً خُـث ٘هـم اإلاّنى الٍاهـش واإلاّنى
الممني ،والخ٢م ِلى مممـىن الىق اإلاىىـىٛ
اإلاالخَ و الجذًش بالز٠ش هىا أن العىذاث مً
الفىس الىاسدة في مىاصاة ١ل هق مىىى ٛلها ِالٜت
به وخادمت له وهزا ما ًإدي ئلى أن ً٢ىن الّمل
هاجخا وما ًإخز ِلى هزه اإلاشخلت أمىس :
أن الىق اإلاىىى ٛبُذ ألاظخار وخذه وال
ًىحذ ِىذ اإلاخّلمحن وهزا ألامش ًبذو وبُُّا لً٢
اإلاؽ٣لت أن هزا الىق بُّذ ًِ اإلاعخىي الّٝلي
للخالمُز بدُث ًجذ ألاظخار ـّىبت في الخّامل مْ
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الخالمُز الزًً ٌعمّىن الىق مشة وأخشي وأخشي
ول٢ىه ال ٌعخىُْ أن ًجّلهم ٌِّؽىن حى الىق
وبالخالي ٘األظخار ًجذ ـّىبت ٠بحرة في أن ًخشج
مخّلمُه مً واّٜهم ئلى واّٜه  ،و٠أن الزي اِذ
الىق أِذه إلاً هم في ظىه ال إلاخّلمحن في ظً
العابّت و هزا ما ًخل ٌؽشه مً الؽشوه التي
ر٠شهاها في ئِذاد الىفىؿ
زاهُا  :أجأمل وأجدذر
في هزه اإلاشخلت حّشك ظىذاث ومعهالث
بُذأىحُت هي ِباسة ًِ ـىس مش٘ٝت بأظئلت
مٙخاخُت
وفي هزه اإلاشخلت ًماسط اإلاخّلم وؽاه الخّبحر
ّ
الخش ًِ
الؽٙىي ،وٍ٢ىن مً خال ٥الخّبحر
ّ
اإلاؽاهذ ّزم الخّبحر الؽٙىي
اإلاىحه بأظئلت هاد٘ت
ّ
جىحه اإلاخّلمحن للخّبحر ًِ مممىن اإلاؽهذ .
والعىذاث اإلاٝذمت و اإلاؽاهذ اإلاّشولت
ُ
للمخّلم حعخمذ مً هٙغ الخٝل اإلاٙاهُمي للىق
اإلاىىى.ٛ
وال بذ هىا لىجاح الّملُت الخّلُمُت الخّلمُت مً
لشوسة ٘سح اإلاجا ٥للمخّلمحن للخّبحر بىالٜت دون
جُُٝذهم بصخت الخّبحر ،ألن الهذٗ هى هىٝهم و
مؽاس٠تهم
و الفّىبت اإلاىحىدة في هزه اإلاشخلت أن الىفىؿ
الؽٙىٍت التي ٜشأها ألاظخار لِعذ ميسجمت مْ
الفىس التي ًٝذمها ألاظخار في بّن الخاالث ،
وهزا ما ًجّل ـّىبت ٠بحرة في الخّامل مّها ،ئر
الىاحب أن ج٢ىن الفىس راث ِالٜت بالىق الزي
ٜذم ٘مال ًِ وحىب الخّامل بىفىؿ ميسجمت
مْ معخىي ظً اإلاخّلمحن
زالثا  :أظخّمل الفُٖ
في هزه اإلاشخلت ًٝذم ال٢خاب حمال
جخممً الفُٖ اإلاىلىبت التي ًشٍذ ألاظخار التر٠حز
ِليها وجشظُخها للمخّلمحن وهي مخىىِت في ١ل هق،
بدُث ًدفل اإلاخّلم ِلى سـُذ ١اٗ خُىما ًخم
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ّ
دساظت الىفىؿ حمُّا٠ ،ما أنها مدىت إلسظاء
مىاسد لٕىٍت حعهم في جىمُت مهاسة الخّبحر لذي
ّ
ّ
اإلاخّلمحن ،ألن اإلاخّلم ً٢دؽ ٚمً خال ٥وؽاوه
مجمىِت مً الفُٖ وألاظالُبِ ،لى أن ّ
ٌّذ
ألاظخار ولُّاث دالت لخىٌُٙها ،والخمشط ِلى
اظخّمالها زم جثبُتها في د٘تر اليؽاه
سابّا :أس٠ب :
ٌعتهذٗ ألاظخار حمال وجشاُ٠ب ًشٍذ أن
ًخّلمها اإلاخّلمىن وٍذِىهم ئلى مماسظت مثلها،
ُ٘ٝذم للمخّلمحن حمال مّذودة ،وهزه الجمل
جخممً التراُ٠ب اإلاىلىبتٜ ،فذ الخّشٗ ِليها
والخمشط ِلى جىٌُٙها ،زم حعتهذٗ معخىي آخش
مً معخىٍاث اللٕت ،أال وهى اإلاعخىي الفشفي الزي
ٌُّنى ببيُت ال٣لمت وما ًلخٝها مً حُٕحر ،ومً َّزم
َ
ً٢ىن ال٢خاب ْ ٜذ اِخنى باإلاعخىٍاث ألاسبّت للٕت:
الفىحي ،الفشفي ،الترُ٠بي والذاللي و في هزه
ّ
اإلاخّلم الىمارج الترُ٠بُت ،وٍيسج
اإلاشخلت ًدا١ي
ِلى مىىالهاّ ،زم ٌّمل ِلى ججىُذها ودمجها في
ولُّاث دالت
خامعا أهخج ؼٙىٍا :
وؽاه ًخق مُذان الخّبحر الؽٙىي،
ّ
مدىت ّ
جخىج
وَّخمذ ِلى معشخت الخّلماث وهى
ّ
اإلادىاث الخّلمُت التي أِٝبتها ،ومً زم ٘هي
ّ
ّ
ْ ّ
ولُّت لخّلم ؤلادماج ،ئر ًجىذ ٘يها اإلاخّلم اإلاىاسد
بؽ٣ل مذمج مً أحل الخّبحر ًِ ألاخذار التي
جخممنها اإلاؽاهذ اإلاشجبت ،أو ٌعدثمشها إلِادة بىاء
الىق اإلاىىى ، ٛوهى هىا بذأ جد ُٞٝالىق الزي
اهىل ٞمىه .
و لىال اإلاالخٍاث التي ر٠شهاها في هزا الباب
ل٢ىا ٜاةلحن ئن هزه اإلاشخلت مً أخعً اإلاشاخل ئر
٘يها ًبذأ ؤلاهخاج الؽٙىي للمخّلم
اإلاُذان الثاوي
مُذان ٘هم اإلا٢خىب :
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وهى مُذان ًىىلُ٘ ٞه اإلاخّلم مً الٝشاء للم٢خىب
ال مً العماُ و ًمش باإلاشاخل الخالُت :
أوال :
أٜشأ
ٌّشك في هزه اإلاشخلت هق ٜاِذي ً .شجبي
بمىلىُ اإلادىس مخبىُ بأظئلت الٙهم ٔىمها اإلاخّلم
مً خال٘ ٥همه للىق الزي ٜشأه ٠ما ًخممً
مّاوي اإلاٙشداث التي ٌّخٝذ اإلاؽش٘ىن ان الخلمُز
اإلاخّلم في خاحت الى ٘همها و هزا ما ًم ً٢مً ئهخاج
ٜامىط لمني لذي اإلاخّلم ،وؽاه إلسظاء مىاسد
مُذان ٘هم اإلا٢خىب مً خال ٥الٝشاءة.
وؽاه مدىسي لجمُْ أوؽىت اللٕت رل٤
٠ىهه الخامل إلاىاسد اإلاادة خاـت باِخماد اإلاٝاسبت
الىفُت حعتهذٗ الٝشاءة بلىٓ حملت مً ألاهذاٗ(،
اهٍش الذلُل )
َّ
زاهُا  :أ٘هم الىق:
ًٝترح ال٢خاب مجمىِت مً ألاظئلت التي
مً ؼأنها أن ْ
حعهم في جد ُٞٝمّاًحر ٘هم اإلا٢خىب
بمخخل ٚمش٠باجه :اإلاّنى الٍاهش،اإلاّنى الممني،
جٙعحر ألا٘٣اس ودمجها ،وجُُٝم اإلاممىن.
ولألظخار الخشٍت في ئِذاد أظئلت أخشي
بدعب خفىـُاث ٜعمه مْ لشوسة الخشؿ ِلى
ّ
اظخيباه الُٝم واإلاىا ٜٚاإلاىحىدة في الىق
والّمل ِلى جمُ٢نها بحن اإلاخّلمحن.
زالثا  :أ٠دؽ ٚوأمحز .
هي مشخلت مً اخعً اإلاشاخل  ،وفي هزه
اإلاشخلت ًش٠ض للمخّلم ِلى الخمُحز بحن خش٘حن مً
الخشوٗ التي ٌّخٝذ الخلمُز اإلاخّلم أنها مدؽابهت
٘مثال ًمحز بحن الىىن والُاء أو بحن الىاء والٍاء أو
بحن العً والؽحن ٠ ،ما ًش٠ض ِلى ُُٙ٠ت سظمها في
حّذد اإلاىالْ بحن ابخذاةُت ووظىُت ونهاةُت
سابّا :أخعً ٜشاءحي
َ
وؽاه ٌُ ّْنى باسظاء اإلاىاسد ألاداةُت والتي
ّ
جم ً٢اإلاخّلمحن مً جىمُت مهاسة الٝشاءة الجُذة  ،و
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هي مأخىرة مً الىق اإلاٝشوء الزي جىاوله
اإلاخّلمىن  ،وئهما اٜخىٙذ مً الىق مً أحل أن
ًش٠ض ِليها ألاظخار واإلاخّلم و مً أحل هٝىت
معتهذ٘ت هي التر٠حز ِلى ِالماث الى ٜٚفي ٜشاءة
الىفىؿ
خامعا :أجذسب ِلى ؤلاهخاج ال٢خابي
ّ
ّ
وؽاه ًمثل مدىت أخشي مً مدىاث
ّ
حّلم ؤلادماج بّذ مدىت ؤلاهخاج الؽٙىي.
ًخم الخذسج مً جشجِب ١لماث الجملت
الىاخذة ،ئلى جشجِب ّ
هق مؽىػّ ،زم بىاء خىاس
ّ
بعُي بحن شخفحن٘ ،الخّبحر ًِ ـىس جمثل
مؽاهذ مثحرة الهخماماث اإلاخّلمحن .
ً
ٌّخبر الىى ٞالعلُم لألـىاث مإؼشا مً
الجُذة ،ختى ّ
مإؼشاث الٝشاءة ّ
ًمحز اإلاخّلمىن بحن
ألاـىاث اإلاخٝاسبت اإلاخاسج (ط،ص) (ه،ث) مثال
ّ
٠......ما أن اليؽاه ٌّمل مً خال ٥هزا الخمُحز
ِلى مشاحّت الخشوٗ ختى ًدعنى بزل ٤مّالجت
الفّىباث الخّلمُت لذي اإلاخّلمحن الزًً لم
ًخم٢ىىا مً الخشوٗ في العىت ألاولى.
اإلابادب اإلاّخمذة في جألُ ٚال٢خاب اإلاىخذ .17
 1ـ جُّٙل مخخل ٚالخىحيهاث والخىـُاث
التي جمْ اإلاىاهج خحز الخىُٙز ،وجشحمت ال٢خاب
إلاىاهج اإلاىاد الثالر ( لٕت ِشبُت ،جشبُت ئظالمُت ،
جشبُت مذهُت ).
 2ـ اِخماد اإلاُادًً اإلاهُ٣لت للمادة ،
لخىفِب مخخل ٚالٙ٢اءاث التي حؽ٣ل مالمذ
الخخشج
ّ
 3ـ ؼمىلُت ال٢خاب اإلاذسس ي للمخىي
ّ
ّ
العىىي للخّلماث ،واٜتراح ولُّاث حّلمُت إلسظاء
١ل اإلادخىٍاث وسبىها بٙ٢اءاث اإلاادة والٙ٢اءاث
الّشلُت والُٝم.
 -4جٝذًم مدخىٍاث اإلاىاد الثالر بؽ٣ل
ميسجم ورل ٤بمشاِاة الخٝاوّاث بحن ممامحن
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اإلاىاهج ،ختى ال ًفبذ ال٢خاب حمّا لثالزت ٠خب
في ٠خاب واخذ.
ّ
 -5جىخي ؤلاظتراجُجُت اإلاىفىؿ ِليها في
الىزُٝت اإلاشا٘ٝت واإلاخمثلت في جىاو ٥اإلاىاسد ِلى ؼ٣ل
مٝاوْ حّلمُت .
 - 6اِخماد مبذأ الخذسج في جىمُت الٙ٢اءاث،
وٍٍهش رل ٤خاـت في جىمُت مهاسة ؤلاهخاج الؽٙىي
وال٢خابي بؽ٣ل جذسٍجي ،مْ اِخباس حجم ووبُّت
اإلاىاسد الخّلمُت التي جم ئسظاؤها.
ججلُاث الاوسجام بحن اإلاىاد: 18
ّ
ـ ًخجلى الاوسجـام بُـً اإلاـىاد الثـالر لل٢خاب:
اللٕـت الّشبُـت ،التربُت اإلاذهُت والتربُت ؤلاظالمُت مـً
خـال ٥ما ًلي:
 اِخماد ولُّت مؽ٣لت اهىالُٜـت واخـذة،ؼاملت للمىاد الثـالر ج٢ـىن ٠مىىل ٞللخّلمـاث
اإلاعتهذ٘ـت في اإلاٝىـْ الخّلمي ،حّمـل ِلـى اظخذِـاء
اإلاـىاسد الٝبلُـت للمخّلمُــً ،وجدـ ّـذد وبُّـت اإلاـىاسد
الجذًـذة ومجـاالث جىٌُٙهـا واظدثماسهـا.
 جىصَـْ اإلادخىٍـاث الخّلمُـت باوسجـام بُـًمخخلـ ٚاإلاـىاد ،وجٝذًمهـا في خٝـل مٙاهُمي مؽخـشٟ
 هفىؿ الٝـشاءة اإلاٝترخـت ٘ـي اللٕـت الّشبُـتلهـا امخـذاد وأزـش في الىلُّاث الخّلمُت اإلاٝترخـت في
التربُـت ؤلاظالمُت واإلاذهُـت.
 جٙاِـل اإلاـىاسد الخّلمُت بُـً اإلاـىاد ،ئرحعدثمـش اإلاـىاسد الخّلمُت الخاــت باإلاادة الىاخـذة،
ّ
وججىـذ بؽ٢ـل مذمـج
مالخٍاث في هزا الباب :
الاًجابُاث
في ٘هم اإلاىٍى : ٛاِىُذ الاولىٍت لىفىؿ
اللٕت الّشبُت
للىـى ٥الى الاهخاج ال٣لخابي ًمش بمشاخل
العلبُاث ً
في بّن الاخُان بحن الىق اإلاىىى ٛو
مؽاهذ الاهخاج الؽٙىي.
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أثر ادتخدام المعلوماتية في تنمية مكارة
االدتماع لدى أطفال المرحلة االبتدائية
د .فتوح محمود
جامعة الذلف
ملذمت6
للذ شهذ الشبؼ ألاخير مً اللشن
الػششًٍ جؿىسا ملخىظا في الثىسة الخىىىلىحُت
واهخماما واظػا بها في مجاٌ الخػلُمُت ،وبخاضت بػذ
ظهىس الػذًذ مً آلالُاث الخلىُت اإلاعاغذة في
الػملُت الخػلُمت ،ألنها سأث أن اإلاىاهج الخػلُمُت
الخللُذًت غفا غجها الضمً ،والُىم كذ حاء غطش
الخلذم الخىىىلىجي إلاخاؾبت اإلاخللي بمخخلف
الىظابل الخلىُت ،ورلً بخىظُفها في مخخلف اإلاهاساث
ّ
وَػذ الاظخماع مً بين أهم اإلاهاساث التي
اللغىٍت،
سأث أنها ججذي هفػا في الػملُت البُذاغىحُت ،ألهه
ًدىاظب مؼ مػؿُاث الخىىىلىحُا لخىفشه غلى آلالُاث
اإلاهمت في غملُت الخىاضل ،ورلً بخللي اإلاػلىماث غً
ؾشٍم خعً ؤلاهطاث وؤلاضغاء ،وكذ سهض غلم اللغت
الخؿبُلي غلى أهمُخه غىذ اإلاخػلم أزىاء غملُت الخػلم
بىاءا غلى الاججاه اللغىي الخذًث الزي ٌُػنى بئجباع
ؾشق حػلُمُت جخماش ى واللذسة غلى ؤلادسان
والخطىس.1
وألهمُت الاظخماع في الػملُت الخػلُمت،
فلذ حاءث الػذًذ مً الذساظاث اإلاُذاهُت جثبذ
مذي أهمُخه وهخابجه ؤلاًجابُت ،ألنها سأث أن ؤلاوعان
الػادي ٌعخغشق في الاظخماع زالزت أمثاٌ ما ٌعخغشكه
في اللشاءة ،هما وحذ أن الفشد ٌعخغشق  %33مً
ظاغاث ًلظخه في وشاؾه اللفظي ،وٍىصع هزا
اليشاؽ باليعبت اإلائىٍت الخالُت %22 6مً اليشاؽ
اللفظي هخابت ،و %21كشاءة ،و %03خذًثا ،و%03
اظخماغا ،وأزبذ البدث الػلمي أن مػظم الىاط
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ٌعخىغبىن  %03مً اظخماغهم هما أزبذ أن مػظمىا
ًخزهش أكل مً  %11مما ًطل إلى أرهُه.2
وإن هزا الخدىٌ إلى مهاسة الاظخماع
وإكدامها مؼ مجاٌ الخىىىلىحُا في الػطش الخالي
حاء بعبب الىخابج ؤلاًجابُت التي سجلتها مثل هزه
الذساظاث اإلاُذاهُت ،وسأث اإلاىظىمت الخػلُمُت أن
اإلاىاهج اللذًمت أضبدذ ال حػؿي الىخابج الىافُت،
لزا هجذها جشي أن"خلُلت ضىستها وهي حػِش مدىت
هفعها ألاخير في غطش بذث فُه ول وظابل ؤلاهخاج
والاجطاٌ والخػبير والثلافت والخػلُم في الغشب جأخز
ضُغا حذًذة بخؿاباث مىفخدت ّ
غذث في وكتها فخدا
حذًذا في جاسٍخ البششٍت ،وخىاسها الذابم مؼ إشيالُت
الىحىد ،للذ واهذ جلً الفشضت إهزاسا مبىشا ّهبه
أصخاب الاخخطاص ،وكاٌ ضشاخت بػلم وظابل
اإلاىهج اللذًم التي لم جخجاوص أؾشافها اإلاػشوفت 6وسق
اإلاداغشة ،والىخاب اإلالشس ،وهمؿُت ألاظخار ،فػال
غً جذجش معخىٍاث الخللي واهدؿاؽ فاغلُت التراهم
اإلاػشفي" ،3لزا اججهىا إلى وظابل جىىىلىحُا الخػلُم.
وجخػذد وظابل اإلاػلىماجُت التي وظفتها
اإلاىاهج الجذًذة في الػملُت الخػلُمت داخل اإلاذسظت،
مجها ما هى ظمعي 6واإلاخخبراث اللغىٍت وؤلاراغت
الخػلُمُت الخثلُفُت واإلاسجالث الطىجُت ،وولها
جدخىي غلى أحهضة جلىُت حعاهم في غملُت الاجطاٌ
بين الخلمُز واإلاػلم غبر أحهضة مخؿىسة وبىاظؿت
ظماغاث جىغؼ غلى ألارن خاضت بيل جلمُز غلى
خذة ،ووظابل حػلُمُت ظمػُت بطشٍت والخلفاص
والعِىما والفُذًى والخاظىب ...وغيرها مً وظابل
جىىىلىحُا الخػلُم.
وكذ اسجبؿذ مهاسة الاظخماع في الػطش
الخالي بهزه الىظابل اإلاػلىماجُت اإلاػاضشة ،باغخباسها
مً اإلاهاساث اللغىٍت اإلاهمت في إهجاح الػملُت
الخػلُمُت ،ألنها حػخمذ غلى الخللين اللابم بالخدذر
الطىحي وؤلاهطاث اإلاعخىغب واإلاترحم واإلافىً
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لشفشاث مفشداث هزه ألاضىاث ،وهىا
جأحي زمشة الػملُت الخػلُمت أولتها بالىمى الفىشي
والخؿىس الزهني للفشد.
وهزه اإلاهاسة اللغىٍت كذ أوالها الػشب
اهخماما مىز اللذًم وسجلىا فػلها ،وبخاضت خُىما
هصخىا بأهه ًجُب غلى الفشد مً "حػلم خعً
الاظخماع كبل أن جخػلم خعً الىالم ،فئهً إلى أن
حعمؼ وحعي أخىج مىً إلى أن جخيلم" ،4وهىا ًدبين لىا
أن لالظخماع مياهت مميزة غىذ الػشب مىز كشون
خلذ ،فػىه اهخلل الترار الثلافي والخػاسي لألحُاٌ
اإلاخالخلت ،ولىاله إلاا بلي مً جشار ألامم وزلافتها ،وإلاا
وضل إلُىا الترار الػشبي وؤلاظالمي بالشواًت
والخفظ ،مً اللشآن الىشٍم والخذًث الىبىي
الششٍف والشػش والىثر وألاظاؾير ،...فلذ وان اللىاة
اإلاهمت في هلل اإلاػاسف والػلىم ،باغخباسه غاًت هفػُت
ال ًمىً الاظخغىاء غىه ووحب خعً جىظُفه في
الػملُت الخىاضلُت ،وبالفػل فلذ وان مدل اهخمام
الىظشٍاث الخذًثت الاجطالُت اإلاخخلفت ،ألنها الخظذ
أهه ًدمل غاًاجه هثيرة وفىابذ حمت ال ًمىً خطشها
بالياملً ،مىىىا أن هزهش مجها65
_ جؿشٍت راهشة اإلاخللي وجمىُىه مً خفظ وجخضًٍ ما
ًُللى غلُه.
_جؿىٍش كذسة اإلاخػلم غلى إدسان أغشاع الىالم.
_الالخلاؽ الجُذ للمػاوي وما ًطاخبها مً ظالٌ
_ الخفاغل مؼ ما ًُللى غلُه وؤلاخعاط بجمالُاث
الىالم.
_اهدعاب اللذسة غلى جلىٍم اإلاعمىع والخىم غلُه.
وإن اإلاخأمل في اإلاىظىماث الخػلُمُت في
الػطش الخالي ًشي أنها لم جىٌ لالظخماع ألاهمُت
اليافُت ،اغخلادا مجها 6أنها غملُت ظهلت وبعُؿت
مىاصهت مؼ بلُت اإلاهاساث اللغىٍت ألاخشي التي جؤدي
مهمتها الىفػُت غلى شخطُت اإلاخػلم ،ورلً
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باغخباسها ؾشٍلت جللابُت جىمى لذي الفشد ما دام له
أرهين.
لزا كشسث وصاسة التربُت الىؾىُت غلى
جبني مىهج الخذسَغ بالىفاءاث باغخباسه مً الخلىُاث
البُذاغىحُت الىفُلت لخػىٍؼ اإلاىاهج الخػلُمُت
العابلت ،والتي بها ٌعخؿُؼ اإلاػلم مىاحهت الخدذًاث
التي فشغتها غلُىا الخػاسة اإلاػاضشة ،ألنها سأث أن
هىان هىة باسصة للػُان بين اإلاىاهج الخػلُمُت
اإلاؿبلت في إلاذسظت ،وما ًخؿلبه اإلاجخمؼ في الخُاة
الُىمُت ،لزا سهضث في البُذاغىحُا بالىفاءاث غلى
الخطىس البرحماحي الشامي إلى غشوسة الشبـ بين ما
ًخػلمه الخلمُز وما ًدخاحه اإلاجخمؼ.
وكذ احتهذ اللابمىن غلى اإلاذسظت
الجضابشٍت في إًجاد خلىال ملىػت وأدواث مهمت في
جللين الػملُت الخػلُمُت لليشء الجذًذ ،فياهذ
اإلاهاساث اللغىٍت والبدث غً الىفاءاث الالصمت هطب
اهخمامهم والخل ألاهجؼ لزلً ،ختى جخدلم الػملُت
الخىاضلُت ،فىحذوا أنها ال حػذو أن ًىىن هىان6
مخدذر ،ومعخمؼ ،وكشاءة وهخابت ،وجلً هي ولها
مهاساث لغىٍت أظاظُت في الخػلُم ،لىً مهاسة
الاظخماع جأحي في الذسحت ألاولى مً الاهخمام زم جلحها
مهاسة الخدذر فاللشاءة زم الىخابت ،وغلى هزا
ألاظاط سبؿتها بالىظابل الخىىىلىحُت العمػُت
البطشٍت الخذًثت واإلاػاضشة التي حعاغذ اإلاخللي في
إًطاله اإلاػلىمت بأظشع وكذ وأخذر الىظابل
وآلالُاث الخلىُت اإلاخؿىسة الىتروهُا واإلاخىفشة بين
أًذي اإلاجخمؼ وبمخخلف ششابده ،إلاا ججذًه مً أهفؼ
فابذة حػلُمُت وهي جشظُخ اإلاػلىمت وجؿىس الىمى
اللغىي للؿفل وول ما جدمله مً هخابج إًجابُت غلى
الػملُت الخػلُمت.
أوال 6مفاهُم اإلاطؿلخاث 6مػلىم أن اإلاطؿلخاث هي
مفاجُذ الػلىم ،غير أهىا هجذها في الػطش الخالي
جخذاخل مفاهُمها هدُجت الاخخيان بالثلافت الغشبُت
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والاظخفادة مً ججاسبهم الػلمُت ،لزا البذ مً جدذًذ
داللتها ومفاهُمها6
 .1اإلاػلىماجُت  6Informaticsمطذس ضىاعي
ليلمت مػلىماث ،وهى مطؿلر معخدذر في بىِخه
الشيلُت ،ومػىاه"6الػلم الزي ًذسط خىاص
اإلاػلىماث وحغيراتها ،والػىامل التي جدىم جذفلها،
ووظابل أوشؿت الخجهيز إلهخاج اإلاػلىماث وبثها
وججمُػها وجىظُمها وخضنها واظترحاغها وجفعيرها
لالظخفادة مجها" ،6وإهىا هلطذ باإلاػلىماجُت 6جىظُف
الىظابل الخلىُت في الخػلُم ،أو ما ٌعمى بـ6
جىىىلىحُا الخػلُم ،والتي حػني "غملُت مىهجُت
مىظمت لخدعين الخػلم ؤلاوعاوي ،جلىم غلى إداسة
ُ
جفاغل بششي مؼ مطادس الخػلم اإلاخىىغت مً اإلاىاد
الخػلُمُت وألاحهضة وآلاالث الخػلُمُت ،ورلً لخل
مشىالث حػلُمُت وجدلُم أهذاف مدذدة"،7
ووعخؿُؼ أن هلىٌ هزلً 6هي"ؾشٍلت مىهجُت
ُ
لخطمُم غملُت الخػلُم والخػلم (الػملُت الخػلُمُت)
وجىفُزها وجلىٍمها لخدلُم أهذاف حػلُمُت
مدذدة".8
 .2اإلاهاسة  6 skillحػبر غً اللذسة غلى أداء غمل
ما غلى أهمل وحه ،أو هي "اللُام بػملُت مػُىت
بذسحت مً العشغت وؤلاجلان مؼ الاكخطاد في
الجهذ" ،9أو باألخشي هي "ما اهدعبه الفشد مً خزق
وبشاغت وإجلان في الػمل والخىُف والخأكلم مؼ
ألاوغاع اإلاخخلفت ،فهي هدُجت لخذسٍب شاق
ومخىاضلً ،خمشن غلُه الفشد إلاذة مػُىت ،كذ جؿىٌ
أو جلطش ،أي بدعب غامل الطػىبت والعهىلت
اإلادُؿت بخلً اإلاهاسة".10
 .3الاظخماع  6Listeningهى "إًىاط الش يء
باألرن" ،11وكذ للي الاظخماع اهخماما بالغا في خُاة
البشش ،إلاا له مً دوس هبير في غملُت الاجطاٌ
والخىاضل ،فهى" 6غملُت غللُت ٌػؿي فحها اإلاعخمؼ
اهخماما خاضا واهدباها ملطىدا إلاا جخللاه ألارن مً
ألاضىاث" ،12ورلً بخدبؼ ول ما ًلىله اإلاخيلم "وفهم
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مػنى ما ًلىله واختزان أفياسه واظترحاغها إرا لضم
ألامش وإحشاء غملُاث سبـ بين ألافياس اإلاخػذدة"،13
وٍشي (هُيلىط ) nicholasبأهه" 6غملُت داخلُت
إًجابُت وشؿت ًؤدي فحها اإلاعخمؼ دوسا هبيرا في
جىىًٍ سظالت شاملت ،والتي ًخم جبادلها في الجهاًت بين
اإلاعخمؼ واإلاخدذر ،ومً زم ال ًمىً مالخظت هزه
الػملُت بشيل مباشش_ ،وٍشي بيرط أنها_ جخىكف هزه
الػملُت غلى مػشفت الفشد بأهظمت اللغت وكىاغذها،
وبالخالي 6فهى الجاهب الاظخلبالي مً غملُت الاجطاٌ
الشفهي في اللغت والزي بذوهه ال ًىىن هىان اجطاٌ
شفهي بأي خاٌ مً ألاخىاٌ".14
وإلاياهت العمؼ والاظخماع في الخىاضل
بين أبىاء البشش فلذ اهخم به اللشآن الىشٍم في الػذًذ
مً اإلاىاغؼ ،ورلً ألهمُت ؾاكت العمؼ وجلذًمها
غلى كىي ؤلادسان والفهم والخىاط ألاخشي ،مجها كىٌ
ُ ُ َ
ُ
َّ َ ۡ ُ
هللا غضوحلَ ﴿6وٱلل ُه أخ َش َحىم ِّم ًۢ ُبؿى ِن أ َّم ََٰه ِخى ۡم ال
َۡۡ َ
َُ
َ َ َ َ
َّ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ََٰ
ط َش َوٱألفِٔ َذة
ح ۡػل ُمىن ش ُۡٔا َو َح َػ َل لى ُم ٱلعمؼ وٱألب
ُ ُ
َ َ َّ
َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
15
وح َي ِإل َّي أه ُه
لػلىم حشى ُشون  ، ﴾٨٧وكىله ﴿6ك ۡل أ ِ
ۡ
ۡ َ ََ
َ ُ ً
َ َ ُ ْ َّ
ٱظخ َم َؼ هف ٞش ِّم ًَ ٱل ِج ِ ًّ فلال ٓىا ِإها َظ ِم ۡػىا ك ۡش َءاها َع َجبا
 ،16﴾١وهىان فشق بين العماع والاظخماع ،فأما
العماع فهى "6غملُت بعُؿت جدذر مجشد جىاهي
ربزباث الطىث إلى ألارن ،وؤلاخعاط بها مً غير
كطذ أو ّهُت ،غلى خين ًفترع الاظخماع اللطذ
ّ
والىُت ،التي ًترجب غلحها الخفىش والفله والخذبش في
اإلاعمىع".17
وبالخالي فاالظخماع أوظؼ مً العماع،
ألهه ٌػخمذ في مدخىاه الػام غلى العمؼ وٍضٍذ غىه
بفهم مذلىٌ اليلماث اإلاىلىلت غً ؾشٍم إدسان
الىظُفت الاجطالُت لهاجه اليلماث وما ًطاخبها مً
إشاساث غير لغىٍت ،أغف إلى رلً جفاغل خبراث
اإلاعخمؼ مؼ ما جدمله الشظالت مً مػامين ،إر ٌػمل
الػلل غلى هلذها وجلىٍمها ،وفي ألاخير الخىم غلحها
وفم مػاًير مىغىغُت مىاظبت لها.18
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 .4ؤلاهطاث(ؤلاضغاء)  6Audingهى "هىع أغلى
في الاظخماع ،جخىافش فُه الىُت واللطذ مؼ الشغبت
الشذًذة في جدطُل اإلاىطذ إلُه" ،19وهىان فشق
بين الاظخماع وؤلاهطاثً ،ىمً في الذسحت الػالُت مً
الاهدباه والذكت في الترهيز ،ألن الاظخماع كذ ًىىن
مخلؿػا في حى ًيخابه ش يء مً الػىغاء والدشدذ
ولفذ الاهدباه ،فُىلؿؼ اإلاعخمؼ غً العماع
الوشغاله بش يء زم ٌػىد إلُه ،بِىما ؤلاهطاث أو
ؤلاضغاء فهى اظخماع معخمش ال اهلؿاع فُه مؼ شذة
الاهدباه والذكت في الترهيز مؼ اإلاخدذر ،وجأحي الغاًت
مً رلً بىدُجت خخمُت هي 6الفهم والاظخفادة مما
ًللى غلى معامػه
 .5مهاسة الاظخماع  6 Listening skillهي
الخدذًذ الذكُم إلاهاسة ألاداء الطىحي وما جدمله مً
مػان ،حػخمذ غلى هُفُت جشحمت الشظابل الطىجُت
وفهمها ،20فئرا جدلم هزا الخفاغل بين اظخلباٌ
الشظابل الطىجُت وجشحمتها ،فئنها جدلم هجاح
الػملُت الخىاضلُت ،ألهىا غىذما "همخلً مهاسة

زاهُا 6مىىهاث غملُت الاظخماعً 6جمؼ الباخثىن أن
غملُت الاظخماع غملُت مدشابىت ألاؾشاف ،وحػلىا
لها بػذان أظاظُان مخذاخالن ،وال ًمىً الفطل
بُجهما6
.2البػذ الفعُىلىجي 6وٍخمثل في كذسة ألارن غلى
الاظخجابت للمىحاث الطىجُت وجشحمتها غً ؾشٍم
الجهاص الػطبي إلى إشاساث ًفهمها اإلاخ وَعخىغبها.
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اظخماع حُذة ظِخػذي دوسها إلى أهثر مً مجشد
الاظخماع لليلماث التي جدملها الشظالت ،بل أًػا
الفهم الىاضر لها وما جدمله مً مػاوي ومػامين،
وهزا ًجػل الفشد آلاخش (اإلاشظل) مذسن إلاذي اهخمام
اإلاعخلبل بما ًلىله" ،21وغلُه 6فمهاسة الاظخماع 6هي
كذسة الفشد العمػُت التي جطل به إلى دسحت أغلى مً
الفهم والاظدُػاب.
وإن مهاسة الاظخماع ال ًمىجها أن
حعخغني غً مهاسة الخدذر ،ألن بُجهما غالكت دًىامُت
جفاغلُت ،وٍمىً أن هؿلم غلى هزه الػالكت التي
جشبؿهما بذابشة الاجطاٌ الشفىي ،والتي جخدلم
غاًتها وفم اإلاهاساث ألاسبؼ ،بذاًت مً إسظاٌ اللغت
وضىال إلى الاظخلباٌ غبر الاظخماع ،واإلاخؿـ الخالي
ًىغؼ غملُت الاجطاٌ اللغىي ،والزي ًىىن فحها
الاظخماع اإلادىس ألاظاس ي فحها6

 .1البػذ الػللي 6وٍخىىن مً أسبؼ مىىهاث غللُت
مترابؿت ،وحشمل622
أوال 6فهم اإلاػنى ؤلاحمالي للشمىص
الطىجُت اإلاىؿىكت 6ورلً بخىحُه اهخمام الخلمُز
هدى الاظخماع وجشهيز إدساهه لفهم مدخىي اإلاىغىع
الزي ٌعخمؼ إلُه ،وألافياس الزي ًدخىيها ،ألن
الاظخماع الجُذ ًخؿلب مً الخلمُز اللذسة غلى فهم
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ألافياس الشبِعت واإلاػنى الىلي للمىغىع الزي وان
مدل الاظخماع.
زاهُا 6جفعير الىالم والخفاغل مػه6
وَشترؽ في رلً بأن جخىفش خاظت العمؼ لذي
الخلمُز ،وجشهيزه الخام في اإلاادة اإلاعمىع إلحها ،وغذم
وحىد غىاضش الدشدذ التي جفلذ الترهيز ،مؼ جىفش
الخطُلت اللغىٍت للخالمُز ختى جمىجهم مً جفعير
ألافياس وفهمها بشيل دكُم ،والتي بها ًىىن هىان
جفاغل مؼ آلاساء اإلاعخمؼ إلحها ،والبذ أن جخلاسب
دسحت الثلافت بين ول مً اإلاعخمؼ واإلاخدذر ،ألنها
ولما واهذ مخلاسبت اإلاعخىي أضبدذ دسحت الاجطاٌ
كىٍت.
زالثا 6جلىٍم وهلذ الىالم 6وهى أن
ًطذس العامؼ هلذ وجلىٍم مجاٌ الخذًث
ومىغىغه ،إما باالجفاق مؼ اإلاىغىع أو الاخخالف
مؼ آلاساء التي ًطذسها ،وٍىىن الخىم بيل سوح
غلمُت ومىغىغُت.
سابػا 6سبـ اإلاػمىن اإلالبىٌ
بالخبراث الصخطُت 6وهى أن جخالقى خبراث اإلاعخمؼ
مؼ اإلاخدذر وٍخدلم الخيامل بُجهما ،وهزا الخالقي
هى الزي ًدلم ؾشٍم الخفاغل في فهم اإلاػنى
ؤلاحمالي للىالم الزي ًطذسه اإلاخدذر وَعخىغبه
اإلاعخمؼ ،وهىا جىخمل غملُت الاظخماع في شيل
هشمىوي مخىاظبً ،فُذ اإلاعخمؼ ما اظخمؼ إلُه مً
اإلاخدذر.
زالثا 6أهمُت الاظخماع لخالمُز اإلاشخلت الابخذابُت6
إن الػطش الزي وػِشه في وكخىا
الخالي ًخؿلب غلى اإلاشء الاهخمام بالخالمُز مىز
الطغش ألنهم حُل اإلاعخلبل ،والشػلت التي جدمل
أفاق الػلم واإلاػشفت ،فهزا الػطش ٌشهذ زلافت
جىىىلىحُت سهُبت فاكذ الخُاٌ الػشبي مً جىفش
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أكماس ضىاغُت جخدىم في الىظابل الخىىىلىحُت
اإلاخىىغت ،واإلاؿشوخت بين أًذي اإلاجخمػاث بمخخلف
ششابده وأؾشافه ،مً حهاص الخلفاص والهىاجف
الزهُت وحهاص الخاظىب ،والعِىما ... ،وغيرها مً
وظابل الاجطاٌ والخىاضل ،وولها حشترؽ غاًت
مػُىت لخدلُم هذفها اهؿالكا مً اإلاخدذر ووضىال
إلى اإلاعخمؼ ،ولهزا وان مً الػشوسي جذسٍب
ألاؾفاٌ غلى اظخػماٌ الخعً لهزه ألاحهضة ختى
ًطبدىن معخمػين مميزًً ٌػشفىا آداب الاظخماع
وجلىُاجه التي جدىاظب مؼ ملذستهم اللغىٍت
واللفظُت وهمىهم الفىشي والػللي ،ألن الخلمُز
ضفدت بُػاء ٌعخؿُؼ اإلاػلم أن جىخب في راهشجه
ما ٌشاء ،بيلمت ٌعمػها فِعخىغبها زم ًىؿلها
فُىخبها ،وكذ أزبدذ الػذًذ مً الذساظاث اإلاُذاهُت
أن هزه اإلاشخلت التي ًخػلم فحها الخالمُز هي مشخلت
مهمت في كىة الخميز العمعي ،مجها دساظت (ولُمغ
 )Williamsالتي سأث أن الخالمُز في هزه اإلاشاخل
ألاولى مً أغماسهم ًخميزون بلىة في العمؼ ،جخؿىس
ظشَػا مً العىت الثالثت بػذ اإلاُالد ختى الػاششة،
زم جياد جطل إلى همىها الصخُذ بػذ الثالثت غششة
بللُل ،ولهزا فداظت العمؼ لها أهمُت بالغت في
الاسجلاء بالىمى اللغىي غىذ ألاؾفاٌ ،23وباالظخماع
جضٍذ مً سضُذه الثلافي وهمىه اإلاػشفي.
وكذ أحشٍذ الػذًذ مً الذساظاث
اإلاُذاهُت في أوسوبا وأمشٍيا جبرص مذي جفىق جالمُز
اإلاذسظت الابخذابُت الزًً ًدعىىن مهاسة الاظخماع
في غملُت الخػلُم والخػلم وفي جدطُلهم الذساس ي،
مجها دساظت خذًثت أظفشث أن جالمُز اإلاذسظت
الابخذابُت الزًً ًلػىن خىالي ( 1.1ظاغخين
وهطف) مً ول  1ظاغاث في الُىم مً جىمُت
مهاساث الاظخماع ،وأوضخذ بػؼ الذساظاث أن
ؾالب اإلاذسظت الثاهىٍت في بػؼ الذوٌ ألاوسبُت
ًخططىن  %03مً بشهامج حػلُم اللغت للخذًث،
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و %22لللشاءة ،و %5للىخابت ،و %01لالظخماع
داخل فطىٌ الذساظت للخػلُم باإلضغاء
وؤلاهطاث.24
ودساظت أخشي أحشتها (هىلى) غلى
جالمُز الطف الخامغ الابخذاةي ،والتي جداوٌ مً
خاللها إزباث مذي فػالُت بشهامج لخذسَغ
الاظخماع ،ووحذث بػذها إمياهُت جىمُت مهاساث
الاظخماع لذي هؤالء الخالمُز ،وأنهم كذ اظخفادوا
مً البرهامج ،واجطر أن مهاساث الاظخماع غىذما
جىمى حػمل غلى الفهم في اللشاءة واليشاؽ اللغىي
هيل.25
وهظشا ألهمُت الاظخماع في الػمل
البُذاغىجيً ،مىً أن وسجل وظابفه في الىلاؽ
الخالُت626
 ؤلاظخماع غامل خاظم في إهماء اإلاهاساث
اللغىٍت ألاخشي ،ألهه ششؽ أظاس ي إلهماء الخطُلت
اللغىٍت ،فاإلاخػلم ًىدعب زشوجه اللغىٍت غً ؾشٍم
الشبـ بين الطىث والطىسة ،والطىث والخشهت،
وبهزه الىُفُت ًذسن الؿفل مػاوي اليلماث التي
جىؿم في مدُؿه الاحخماعي ،فُجتهذ بفؿشجه إلى
جللُذها وهؿلها إما مدشفت أو مىشسة ،وبهزه
الىُفُت جبذأ الخطُلت اللغىٍت غىذ الخالمُز جخؿىس
وجدعؼ وجىمىا في سضُذه اإلاعجمي.
 الاظخماع وظُلت للخػلُم والخػلم ،بدُث
أهه ال ًمىً ألي وشاؽ بُذاغىجي أن ٌعخغني غً
مهاسة الاظخماع ،ألهه اإلادىس ألاظاس ي في الخػلُم،
وهجذه ٌعخدىر غلى معاخت هبيرة في بػؼ
اليشاؾاث الخػلُمُت ،ألهه ًجمل فابذة مهمت ال
ًمىً الاظخغىاء غجها ،فبه جخدلم الغاًت الخػلُمُت
وبدعً ؤلاهطاث وؤلاضغاء الجُذ جثبذ اإلاػلىمت
وجىدذ في راهشة الخلمُز بشيل حُذ ودابم.
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وعخيخج مما ظبم أن مهاسة الاظخماع
لها أهمُت بالغت في الػملُت الخػلُمُت لذي
الخالمُز ،فهي الشهً ألاظاس ي في الاظدُػاب
والخدطُل اإلاػشفي ،ومً ٌػخبر أن ظبب فشل
الخالمُز في مشاخل جدطُلهم الخػلُمي ٌػىد إلى
الىلظ في الزواء فلذ أخؿأ ،ألهه لى وان الخالمُز
ٌعخمػىن حُذا وَعخىغبىن بىغىح ما ًلاٌ في
الذسط ،فئنهم آلُا ًجُبىن بذون أي غابم أو
اغؿشاب ،وغلُه فئن الخدطُل الذساس ي لذي
الخالمُز مشجبـ بمهاسة الاظخماع الجُذ والذكت في
ؤلاضغاء وؤلاهطاث مؼ خعً الترهيز ،وولها أمىس
حعاغذه غلى غملُت اظدُػاب وحػلُم اإلاادة اإلاػشفُت
اإلاللاة غلى معامؼ آراهه.
سابػا 6أزش الىظابل اإلاػلىماجُت في جؿىٍش مهاسة
الاظخماع غىذ الخالمُز وجىمُتها6
هظشا لألهمُت البالغت التي اهدعبتها
مهاسة الاظخماع في الػملُت الخػلُمُت ،وحب غلى
اإلاػلم أن ّ
ٌػىد الخالمُز غلى ؤلاهطاث الجُذ،
وجىظُف الىظابل الخىىىلىحُت في الػمل الخػلُمي
ّ
الخػلمي اإلاعاغذة غلى جدلُم هزا اإلابخغى ،27وكذ
ٌػمذ في هثير مً ألاخىاٌ إلى دغم غمله الخػلُمي
اإلاعمىع باإلاشةي ،وي ًخمىً الخلمُز مً إدسان هزا
الطىث اإلاعمىع بالطىسة اإلاشبُت ،فُدشيل لذًه
اإلافهىم اليامل ،أو الطىسة الزهىُت التي جخىافم مؼ
الطىسة العمػُت اإلاترجبت غً الىؿم باللفظ أو
الػباسة مً ؾشف اإلاػلم.
ومً بين الىظابل اإلاػلىماجُت
ؤلالىتروهُت التي هجذها في غطشها الخالي جىظف في
الػملُت الخػلُمُت ،جدىىع بين العمػُت والعمػُت
البطشٍت ،مثل 6اإلاخخبراث اللغىٍت التي حػخمذ غلى
حػلُم الخالمُز اإلاادة اإلاػشفُت بأحهضة جلىُت ًىىن
فحها الاظخماع أظاط الػملُت البُذاغىحُت ،ومثلها
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هزلً ؤلاراغت الثلافُت واإلاسجالث الطىجُت ،ومجها
ما حػخمذ غلى اإلاضاوحت بين الاظخماع والبطش ،مثل
بخىظُف أششؾت الفُذًى وألافالم الىزابلُت،
وألاششؾت العِىمابُت ،والخلفضٍىن ...وغيرها مً
وظابل جىىىلىلجُا الخػلُم.
وهزه الىظابل اإلاػلىماجُت الخػلُمت
ظاغذث اإلاػلم بشيل هبير غلى إغؿابه ساخت جامت
وكللذ مً دوسه في الػملُت الخىاضلُت الخػلُمُت،
ألهه أضبذ بدػىس هزه الىظابل الخىىىلىحُت
الخػلُمُت بمثابت اإلاػلم اإلاششذ واإلاىحه ،فهى
ًداوسهم أهثر مما ًخاؾبهم ،ومً شأن هزه
الىظابل الخػلُمُت أن جىشف مىاؾً الخلل التي
ٌػاوي مجها الخلمُز ،بل وختى الخػشف غلى معخىاهم
الخػلُمي ،وهزا ما ًجػل مً اإلاػلم ظببا في
الىكىف غىذ الػىابم التي جلف أمام الػملُت
الخػلُمت وبها ًصدر ول ما ٌػؿل غملُت الاظخماع،
ألن هزا ألامش وان مغُبا في اإلاىاهج الخػلُمُت
الخللُذًت.
 .2أهمُت الىظابل اإلاػلىماجُت في الخػلُم6
جخػذد أهمُتها مً خالٌ الىظابف الىثيرة التي
جؤديها ،ألنها جدُذ الفشضت للخالمُز مما ٌعاغذهم
غلى الخدطُل الػلمي للمىاد الخػلُمُت ،وٍمىىىا
أن هلخطها فُما ًلي628
_ إزاسة اهخمام الخلمُز ومعاغذجه غلى الترهيز وإصالت
اإلالل مً هفعه.
_ حعاغذ غلى الاهخلاٌ مً اإلادعىط إلى اإلاػلىٌ،
ومً الجضةي إلى الىلي.
_ جثبُذ اإلاػلىماث في الزهً بؿشٍلت أظهل وأظشع.
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_ ملابلت الفشوق الفشدًت بين الذاسظين ،بعبب
جىىع هزه الىظابل مما ًؤدي إلى إًػاح اإلاػنى
بؿشٍلت أظهل.
_ جىمُت اللذسة غلى اإلاالخظت واإلالاسهت والىلذ.
 .1أهىاع الىظابل اإلاػلىماجُت في حػلُم
العماع 6هىان الػذد مً وظابل جىىىلىحُا
الخػلُم التي ٌعخخذمها اإلاػلم للخذسَغ ،ويهذف
مجها جىمُت مهاسة الاظخماع لذي الخالمُز ،وهي
جخخلف فُما بُجها ،فمجها ما هى ظمعي وأخشي
ظمػُت بطشٍت ،وٍمىىىا أن هزهش أبشص هزه الىظابل
فُما ًلي6
أ .الىظابل العمػُت Audio Media
 6وٍلطذ بها جلً الىظابل الخىىىلىحُت الخػلُمُت
التي حػخمذ غلى خاظت العمؼ في جىحُه الشظالت
اللغىٍت للخالمُز ،وال جىدعب هزه الطفت إال أرا
اظخخذمذ مػها الدسجُالث الطىجُت الخُت ،وهزه
الىظابل جدخاج إلى ججهيزاث مػُىت وخبراث فىُت
البذ مً جىافشها في اإلاػلم إرا أساد أن جخدلم
الػملُت الخػلُمُت لذي الخالمُز ،وهزه الىظابل
جػم6
ّ
 اإلاخخبراث اللغىٍت 6حػذ مخخبراث
اللغت مً أهم الىظابل الخػلُمُت الخذًثت ،والتي
جدخىي غلى وظابل جىىىلىحُت دكُلت وأحهضة
مخؿىسة حذا ،واإلاسجل الطىحي والششابـ
(واظِذ) ،والفُذًى ،وهي غباسة غً غشف جذسٍب
ضغيرة لخػلُم ألاضىاث أو اللغاث باظخخذام
وظابل ظمػُت ،وجىىن هزه الغشف أو اللاغاث
مطىىغت حذسانها مً مىاد غاصلت للطىث ،بدُث ال
ٌعمؼ الخلمُز ما ًىؿم به صمُله الجالغ بجىاسه،
وول مجهما مضود بجهاص حسجُل الكؿت للطىث
(ماًىشفىن) وظماغت الشأط الخاضت به ،وٍجلغ
الؿالب داخل هزه الغشفت ٌعخمؼ إلى البرهامج الزي
ًخللاه ضىجُا بىاظؿت ظماغت ،ومً خاللها
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ٌعخؿُؼ الاجطاٌ باإلاػلم ،وٍمىىه أن ٌسجل ضىجه
وٍمدىه دون أن ًؤزش رلً غلى البرهامج اإلاسجل،
هما ًمىً مضج ضىث اإلاػلم مؼ ضىث البرهامج
اإلاسجل ،وٍمىً هزلً ظماع حػلُم اإلاػلم غلى
الطىس اإلاػشوغت بىاظؿت حهاص الػشع الخاص
باإلاخخبر ،هما ًمىىه مً الخلُُم ،بدُث ٌعخؿُؼ
اإلاػلم إحشاء الامخدان وإخشاج الىدُجت دون
اظخخذام الىظابل الخللُذًت مً الىسكت والللم،
ومً خالله ًمىً إغؿاءه لخالمُزجه أهثر مً بشهامج
في الىكذ غُىه ،وٍمىً للمػلم مشاكبت أداء جالمُزه
والخدذر مؼ مً ٌشاء مجهم دون أن ٌشػش الىاخذ
باآلخش ،هما ًمىً للخالمُز الاجطاٌ بمػلمهم أو
بػؼ صمالئهم بمجشد الػغـ غلى هبعت صس
خاضت ،وغيرها هثير مً آلالُاث الخلىُت الخذًثت
التي جدخىيها مخخبراث اللغت ،29والتي حعاهم في
جىمُت مهاساتهم اللغىٍت باألخظ الاظخماع.
وغلى ول فئن هزه الىظابل العمػُت
اإلاخؿىسة حعمذ بخلىُت الطىث اللابم غلى
الاظخماع مً اإلاؤزشاث الخاسحُت ،بدُث حعاهم في
جىفش الىكذ وجىشاس اإلاادة اإلاسجلت مما ًىمي مهاسة
الاظخماع ،وَعاغذ الخلمُز في الترهيز غلى مخاسج
ألاضىاث وهبراتها ،وول ما ًخػلم باإلافشداث اإلاىؿىكت
واإلاعمىغت.
وٍمىىىا أن هلخظ مما ظبم
ؤلاًجابُاث التي ًدملها مخخبر اللغت في اهدعاب
مهاسة الاظخماع وؤلاضغاء فُما ًلي630
_ ًفسر اإلاخخبر اإلاجاٌ أمام اإلاخػلم لِعخمؼ إلى
اللغت مذة أؾىٌ ،مما ًمىىه مً الخذكُم في
حضبُاتها والخلاؽ خطىضُاتها ،واللذسة غلى
الخلفظ بها صخُدت دون شىابب ،وإغادة ضُاغت
همارج مجها جمىىه مً الخىاضل مؼ غيره.
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_ ًمىً اإلاخػلم مً الخػامل مؼ اللغت اإلاشاد حػلمها
في أضلها وبىؿم الخبراء مً أهلها ،مما ٌػفُه مً
الخػشع إلاعاوا اللىىت ،وما شابهها مً معاوا
الىؿم التي كذ جخىاحذ غىذ اإلاػلم إرا وان مً غير
أهل هزه اللغت.
_ ًدفض اإلاىاكف الخػلمُت غلى خعاب اإلاىاكف
الخػلُمُت ،وهى ما جذغى إلُه هظشٍاث الخػلُم
الخذًثت ،رلً أن مخخبر اللغت ٌعمذ للمخػلم أن
ًىدشف أخؿاءه ،وأن ًصدر هفعه بىفعه ،وهى
ما ال ًخىفش في اإلاىكف الخػلُمي داخل اللعم ،ألن
اإلاػلم كذ ال ًخمىً مً اهدشاف أخؿاء بػؼ
الخالمُز بدىم الػغـ الػذدي ،أو الغخباساث
أخشي والخجل الزي ًمىؼ بػؼ اإلاخػلمين مً
الىشف غً أخؿائهم.
ؤلاراغت 6هي الىظُلت العمػُت

الخػلُمُت التي جخخؿى ول الخذود ،وال ٌػُم ضىتها
الؿبُػت وال البداس في إسظاٌ اإلاػلىمت مً مخخلف
الذوٌ غبر الػالم ،وكذ ُبذا في اظخػمالها في اإلاجاٌ
التربىي مىز الػلذ الثاوي مً اللشن الػششًٍ في
جذسَغ اإلاىاد الخػلُمُت التي حػخمذ غلى خاظت
العمؼ ،وهزه الىظُلت لِعذ مهخمت بششٍدت
خاضت غلى غاجم أخشي ،بل حشمل ول أؾشاف
اإلاجخمؼ ،وكذ وان لها دوسا مهما _وال جضاٌ_ في
الػملُت الخػلُمُت ،ألنها جدخىي غلى بشامج حػلُمُت
وجثلُفُت ليل ألاؾىاس ،مجها ما جمغ ششٍدت
اإلاخػلمين الطغاس ،وباألخظ ؤلاراغت الثلافُت التي
تهخم بهزه الششٍدت في اإلاشاخل الخػلُمُت ألاولى،
بدُث هجذها جخطظ لهم بشامج حػلُمُت جضٍذ في
همىهم اللغىي غبر أزيرها الزي ًطل ضذاها في
مخخلف ألاماهً غبر الاظخماع.
وٍمىً أن وسجل مضاًاها في مجاٌ
الخػلُمُت ،فهي تهخم بداظت العمؼ الزي ٌعخؿُؼ
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مً خالله الخالمُز أن ٌعخفُذوا مجها أًىما واهىا
وخُثما وحذوا ،صٍادة أن اإلاػلىماث التي ًخللىنها
غبر هزا ألازير جيبؼ مً مػلمين ٌشهذ لهم بالىفاءة
الػلمُت والخبرة التربىٍت ،وهزا ما ًدُذ لهم
الاهفػاٌ الاًجابي مؼ اإلاػلىماث التي ٌعخفُذون
مجها ،ألن هزه الفشضت التي ًدػىن بها في
اظخماغهم لهزه اإلاداغشاث جضٍذ في جىمُت سضُذهم
اللغىي واإلاػشفي باالظخماع.
البؿاكت اإلامغىؿت العمػُت 6هى

حهاص مخىىع ألاحجام ،ظهل في ؾشٍلت الاظخػماٌ،
بدُث ّجىحذ له بؿاكاث ممغىؿت ٌسجل غلحها
اإلاػلم مىاد حػلُمُت ًشاد حػلُمها للخالمُز في زىاوي،
مثال أظئلت وأحىبت مىحهت إلحهم ،زم جىغؼ في حهاص
خاص ليرددها غلى الخلمُز وَعخزهشونها متى أسادوا
ظماغها ،ورلً بالػغـ غلى هبعت الضس إلغادة
ضىتها غلى معامػهم ،وبػذها ًمخدجهم اإلاػلم
شفاهت ،فئن واهذ إحابت الخلمُز صخُدت فئهه
ًخجه إلى العؤاٌ الزي ًلُه ودولًُ ،وإن وان غير
رلً فئهه ٌػُذ اظدىؿاق البؿاكت مً حذًذ
وَعمػها بشيل دكُم ختى ال ًشظب مشة أخشي،
وهىا ًدلم الاظخماع هذفه الخػلُمي في جشظُخ
وجثبُذ اإلاػلىمت بشيل حُذ.
ومً مضاًا اظخخذام هزا الجهاص أهه
ٌعخؿُؼ إغادة اإلاادة اللغىٍت اإلاسجلت غلى أظماع
ألاؾفاٌ غذة مشاث وٍدافظ في الىكذ هفعه غلى
العماث الىؿلُت ،وهزا أمش مهم ألن الخىشاس
وؤلاغادة فػل ًفُذ الخالمُز في هزه اإلاشخلت مً
أغماسهم.
ب .الىظابل العمػُت البطشٍت Audio visual
 6Mediaوهي الىظابل الخىغُدُت التي ًدخاحها
اإلاذسط مً "مخخلف ألادواث التي ٌعخخذمها اإلاػلم
في الػملُت الخػلُمُت ليي حػُىه أزىاء الخذسَغ غلى
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جىغُذ ما غمؼ مً مىغىغاث الذسوط ،وحعاغذ
الؿلبت غلى فهم الذسوط وظشغت حػلمها ،جلً هي
الىظابل اإلاػُىت التي حػخمذ غلى الخىاط الخمغ
غامت ،لىجها حػخمذ أهثر غلى خاظتي العمؼ والبطش
خاضت" ،31ومً بين هزه الىظابل الخىىىلىحُت
العمػُت البطشٍت6
العِىما 6أزبدذ الػذًذ مً

الذساظاث الػلمُت مذي أزش العِىما في الخدطُل
الذساس ي للخالمُز مً جلذًم اإلاػاسف التربىٍت في
مشاهذ مشىكت ،ألنها جمثل الىظُلت العمػُت
البطشٍت التي حػخمذ غلى الخشهت في حصخُظ
الػالم اإلاطىس في مشهذ كىي الخأزير ٌعُؿش غلى
أرهان اإلاخدبػين بالطىس الجزابت وألاخذار
اإلاطاخبت باألضىاث اإلاػبرة ،وولها آلُاث حعاهم في
حشىٍم اإلاشاهذًً لألخذار وجداوٌ أن ججلب
أرهان اإلاخللين بأضىاث جخالصم مؼ ألاخذار فخؤزش
غلى آران اإلاعخمػين ،وجخدلم الػملُت الخػلُمُت
اإلاشحىة مً وساء مشاهذة الفُلم العِىماةي.
الخلفاصٌ6ػذ الخلفضٍىن بػامت

والخػلُمي بخاضت مً أهم الىظابل الخىىىلىحُت
العمػُت البطشٍت جأزيرا في الخلمُز ،ألهه ًىحذ في
ول بُىث اإلاجخمػاث ،ومخىفش في ول ألاماهً
الػمىمُت والخاضت ،والخلفاص الزي يهخم بهزه
الششٍدت هى اإلاىحه لخذسَغ مىاد ملشسة جىاظب
معخىاهم الخػلُمي والثلافي ،وٍدخىي غلى مادة
مػشفُت وجشفحهُت حعاهم في همىهم اللغىي
والفىشي ،باظخػماٌ سمىص وضىس حػلُمُت مميزة
ججزب جشهيزهم وحشذ اهدباههم ،ورلً بخخطُطه
لذسوط حػلُمُت مىافلت لبرامجهم ومىاهجهم،
ومضود بأمثلت مً الؿبُػت في شيل ضىس مشبُت
خلُلُت مطاخبت بخػلُلاث مً اإلاػلمين إلادخىاها
أو سظىم مخدشهت مشبُت ومعمىغت حعاهم في الخأزير
غلى أرهان الخالمُز فخجزب اهدباههم مؼ دكت
الترهيز في مجشٍاث اإلاىغىع اإلاخدذر غىه ،وخعً
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الاظخماع إلاا ًذوس خىله مً وكاةؼ ،وهىا جخدلم
اإلاهاسة اللغىٍت لالظخماع التي إرا وان الخلمُز
مطغُا للطىث ومذكلا هظشه في الطىسة ،فُدذر
جيامل مػشفي ٌعاغذه غلى اظدُػاب مخخلف
اإلافاهُم التي ٌعخؿُؼ بها أن ٌػبر بلغخه الخاضت
دون معاغذة ،وهىا جخدلم الػملُت الخػلُمُت.
وإن ما ٌػاب غلى مذاسظىا
ومؤظعاجىا التربىٍت في هزه العىىاث ألاخيرة بالشغم
مً الخؿىس الخىىىلىجي وظُؿشة الشبىت
الػىىبىجُت غلى الػالم ،أنها جياد ال جخىفش في
مػظمها غلى أحهضة جلفضٍىهُت ،وغذم وحىد بشامج
حػلُمُت جلفيزًىهُه مىخذة جللى غلى الخالمُز ،وهزا
بعبب غُاب شبه جام للىصاسة الىضُت في جىخُذ
شبىت جلفيزًىهُه حػلُمُت غبر الىؾً جبث بشامجها
مثلما ما حػمل الذوٌ اإلاخؿىسة ،هزه ألامىس وغيرها
اوػىعذ ظلبا غلى الػملُت الخػلُمُت ،ألنها لم جلب
غاًتها بشيل جام.
الفُذًى 6هى وظُلت مً الىظابل

الخىىىلىحُت الخػلُمُت العمػُت البطشٍتٌ ،ععى
إلى جؿىٍش مهاسة الاظخماع والىؿم ،ورلً بدسجُل
اإلاػلمين فُه أششؾت جشبىٍت تهخم بىُفُت هؿم
الخشوف وإخشاحها مً الخلم إلى الشفخين غلى
الىحه العلُم ،وما غلى الخلمُز إال مشاهذة هزا
الدسجُل بيامل كىاهم الػللُت مً الاظخماع الجُذ
وؤلاضغاء الذكُم ختى ًفهمىا وَػشفىا الىحه
الصخُذ في هؿم ألاضىاث الػشبُت ،وفُه ًىشفىا
ألامشاع اللغىٍت التي جطادفهم في هؿلهم للخشوف،
صٍادة غلى رلً جىغُذ بػؼ الخشوف اإلادشابهت في
الىؿم واإلاخخلفت في الىخابت ختى ال جخذاخل غلحهم
أضىاتها ،وول هزا ًخم مً خالٌ الخػلُم بالفُذًى،
ألن هزه الىظُلت الخىىىلىحُت حعاغذ الخالمُز غلى
هؿم الخشوف غلى الىحه الصخُذ ،وبخاضت في
اإلاشاخل الخػلُمُت ألاولى ،فاإلاشاهذة والاظخماع جأحي
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ّ
بثماسها الىافػت غلى الػملُت الخػلُمت الخػلمُت
لذي الخالمُز في اإلاشخلت الابخذابُت.
ّ
الخاظىب أو الىمبُىجشٌ 6ػذ مً

أخذر الىظابل الخػلُمُت التي جمخػذ غجها زىسة
الاجطاالث الخذًثت التي اظخؿاغذ أن جؤزش به في
مجاٌ خلل التربُت ،وهى غباسة غً مجمىغت مً
الذوابش ؤلالىتروهُت حػمل مخياملت مً أحل حشغُل
البُاهاث الذاخلُت ،32وكذ وظفذ هزه آلالت
الخىىىلىحُت في الخػلُم بدعب البرهامج وهُفُت
اظخخذامه ،ألن اإلاىاهج الخػلُمُت الجذًذة جداوٌ
جخلُظ اإلاػلم مً ألاظلىب الشوجُني اإلاػخاد،
وجداوٌ جىفير الىكذ الالصم ألداء أوشؿت للخالمُز
بأهثر حذًت وابخياس ،ألن الخذسَغ آلالي يهذف إلى
الخلذم اإلاعخلل واإلاىخظم في اإلاادة الخذسَعُت ليل
جلمُز مخػلم جبػا للذساجه الخاضت ،إر ًؿلب مىه
ؤلاحابت غً أظئلت مىغىع ما بػُىه كبل أن ًخلذم
إلاىغىغاث أخشي ،وهزا ًخخلف هثيرا غً الخذسَغ
في الفطىٌ الخللُذًت.33
خاجمتً 6مىىىا أن وسجل مما ظبم أبشص الىخابج التي
جىضل إلحها البدث فُما ًلي6
_ حػذ مهاسة الاظخماع مً بين اإلاهاساث ألاظاظُت في
البىاء اللغىي لذي الخالمُز في اإلاشاخل الخػلُمُت
ألاولى ،ألنها حػخمذ غلى الطىث باغخباسه أمشا مهما
في الػملُت الخػلُمُت ،والتي ًخم جىفُز مػؿُاتها غً
ؾشٍم الىظابل الخلىُت الخذًثت واإلاػاضشة ،فبه
ٌعخؿُؼ الخلمُز أن ٌعخىغب اإلاادة اإلاػشفُت
وٍدطل غلى اإلاػلىماث اليافُت التي جطلله بالخبرة
والثلافت في مخخلف مجاالث الػلىم.
_ إن الاظخماع ششؽ أظاس ي لىمى اللغت لذي
الؿفل ،ألهه بػذ الىالدة ًبذأ في الخػشف غلى
ألاضىاث اإلادُؿت به ،وبػذ ظىت ًبذأ بئخشاحها
أضىاجا في ولماث ،وغىذ دخىله للمذسظت ًىظف
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الخطُلت اللغىٍت التي اظخمؼ إلحها في الخػشف غلى
اليلماث والخمُيز بين أضىاث اليلماث وما جذٌ
غلُه مً مػان ،وبهزا فاالظخماع ٌعخؿُؼ به
الخلمُز أن ًىمي ملذسجه اللغىٍت ومهاساجه الفىشٍت
والثلافُت ،والتي جأحي بالىفؼ غلى معخىاه الػلمي
وجدطُله الذساس ي.
ـ جخػذد الىظابل الخىىىلىحُت في حػلُم مهاسة
الاظخماع لذي الخالمُز في اإلاشخلت الابخذابُت ،مجها ما
حػخمذ غلى ألاحهضة العمػُت واإلاخخبراث اللغىٍت
وؤلاراغت والدسجُل الطىحي في البؿاكاث
اإلامغىؿت ،وولها حػخمذ غلى ألاحهضة ؤلالىتروهُت في
حسجُل الطىث وإخشاحه غبر مىحاث ضىجُت
ججػل مً ألارن هذفا الظخلشاس اإلاػلىمت غبر
الظخماع ،وأخشي حػخمذ غلى ألحهضة العمػُت
البطشٍت والعِىما والخلفاص والفُذًى وحهاص
الخاظىب ،وفحها ًطاخب الطىث بالطىسة،
فُجػلهما هال مخيامال في جثبُذ اإلاػلىمت بالطىسة
الخلُلُت وما ًأحي مػها مً ششح معخىفى الششوؽ
ًفُذ الزاهشة غبر الاظخماع.
الهىامش6
ً 1ىظز> صالح بلعُد> دروص في اللطاهُاث الخطبُلُت ،دار
هىمت للطباعت واليشز والخىسَع ،الجشائز3002 ،م ،ص<.8
ً 2ىظز> عبد اللطُف عبد العالي اللشاس> جىمُت مهارة الاضخماع
لدي جالمُذ الصفىف الثالجت ألاولى مً الخعلُم ألاضاس ي،
رضالت ماجِطخير ،كلُت التربُت ،جامعت عين الشمظ ،مصز،
6=<:م ،ص_=9ـ=:
3فاضل عبىد الخمُمي> اإلاىاهج الخعلُمُت واضخخدام
اإلاعلىماجُت اإلادرص في عصز اإلاعلىماجُت ،مجلت دًالي ،العزاق،
ص.686
 4مدمىد علي الطمان> الخىجُه في جدرَظ اللغت العزبُت ،دار
اإلاعارف ،اللاهزة مصز6=<2 ،م ،ص.623
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 5راجب كاضم عاشىر ومدمد فؤاد الخىامدة> أضالُب جدرَظ
اللغت العزبُت بين الىظزٍت والخطبُم ،دار اإلاطيرة لليشز
والطباعت ،عمان ألاردن ،ط3002 ،6م ،ص.=:
6كاضم خشمت> دراضاث في علم اإلاعلىماجُت ،مكخبت غزٍب،
اللاهزة مصز ،دط6=<8 ،م ،ص.39
ٌ 7طً عبد الزخمً كىدًل> الىضائل الخعلُمُت وجكىىلىجُا
الخعلُم ،دار اليشز الدولي ،الزٍاض الطعىدًت6=== ،م،
ص==.
 8أخمد ضالم> جكىىلىجُا الخعلُم والخعلم ؤلالكترووي ،مكخبت
الزشد ،الزٍاض الطعىدًت3008 ،م ،ص.322
9خطً شخاجت وسٍيب الىجار> معجم اإلاصطلخاث التربىٍت
والىفطُت ،الدار اإلاصزٍت اللبىاهُت ،اللاهزة مصز ،ط،6
3002م ،ص.203
 10خير الدًً هني> ملاربت الخدرَظ بالكفاءاث ،مطبعت عمان،
ط3009 ،6م ،ص==.
 11ابً فارص> معجم ملاًِظ اللغت ،جدلُم عبد الطالم
هارون ،دار الجُل ،بيروث لبىان ،مج ،2مادة ص ،م ،ع.
12جمال مصطفى العِطىي> دلُل الخميز في جدرَظ مهاراث
الاضخماع والخددث ،ص.80
 13مدمد عبد اللادر أخمد > طزق حعلُم اللغت العزبُت ،دار
النهضت اإلاصزٍت ،اللاهزة مصز ،ط ،6=<: ،9ص.68:
 14جمال مصطفى العِطىي> دلُل الخميز في جدرَظ مهاراث
الاضخماع والخددث ،ص.80
15ضىرة الىدل ،آلاًت <;.
 16ضىرة الجً ،آلاًت .06
 17مدمد فخحي عبد الحي > ؤلاعاكت الطمعُت وبزهامج إعادة
الخأهُل ،دار الكخاب الجامعي ،ؤلاماراث العزبُت اإلاخددة ،ط،6
 ،3006ص.39
ً 18ىظز > على أخمد مدكىر> جدرَظ فىىن اللغت العزبُت،
ص.:0
 19فخحي علي ًىوظ> اضتراجُجُاث حعلم اللغت العزبُت في
اإلازخلت الثاهىٍت ،مكخبت ضفير ،اللاهزة مصز ،دط3000 ،م،
ص.6=:
ً 20ىظز> مدمد مىير حجاب> مهارة الاجصال لإلعالمُين
والتربىٍين والدعاة ،ص=.6
 21حغزٍد عمزان وآخزون> اإلاهاراث الخُاجُت ،مكخبت سهزاء
الشزق ،اللاهزة مصز ،ط ،3006 ،6ص.26
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ً 22ىظز> مدمد صالح الدًً مجاور> جدرَظ اللغت العزبُت
باإلازخلت الابخدائُت أضطه وجطبُلاجه ،دار الللم ،الكىٍت ،ط،8
6=<8م ،ص=66ـ.306
ً 23ىظز> فؤاد البهي الطُد> ألاضظ الىفطُت للىمى مً
الطفىلت إلى الشُخىخت ،دار الفكز العزبي ،اللارهت مصز،
6=;9م ،ص.638
ً 24ىظز> فخحي علي ًىوظ وآخزون> أضاضُاث حعلُم اللغت
العزبُت والتربُت الدًيُت ،دار الثلافت للطباعت واليشز ،اللاهزة
مصز6=<6 ،م ،ص;.60
Hollans M:listening grade level˒elementaray school 25
journal.vol 56 . dec. p 158_161.
 26راجب كاضم عاشىر ومدمد فؤاد الخىامدة> أضالُب جدرَظ
اللغت العزبُت بين الىظزٍت والخطبُم ،دار اإلاطيرة لليشز
والطباعت ،عمان ألاردن ،ط3002 ،6م ،ص.=:
ً 27ىظز> مدمد وطاص> أهمُت الىضائل الخعلُمُت في عملُت
الخعلُم عامت وفي حعلُم اللغت العزبُت لألجاهب خاصت،
اإلاؤضطت الىطىُت للكخاب ،الجشائز6=<< ،م ،ص.303
 28ضماح رافع مدمد> جدرَظ اإلاىاد الفلطفُت في الخعلُم
الثاهىي ،دار اإلاعارف اللاهزة مصز ،دط6=;: ،م،
ص.638_632
ً 29ىظز> آمىت عىض الخمدان> الىضائل الطمعُت والبصزٍت
في التربُت ؤلاضالمُت ضمً اإلازجع في جدرَظ علىم الشزَعت ،دار
الفُصل الثلافُت ،الزٍاض الطعىدًت ،ط6==: ،6م،
ص_383ـ.382
ً 30ىظز> ًىظز> مدمد وطاص> أهمُت الىضائل الخعلُمُت في
عملُت الخعلُم عامت وفي حعلُم اللغت العزبُت لألجاهب خاصت،
اإلاؤضطت الىطىُت للكخاب ،الجشائز6=<< ،م ،ص.380
 31ضماح رافع مدمد> جدرَظ اإلاىاد الفلطفُت في الخعلُم
الثاهىي ،دار اإلاعارف اللاهزة مصز ،دط6=;: ،م ،ص.632
ً 32ىظز> مجدي عشٍش إبزاهُم> الكىمبُىجز والعملُت الخعلُمُت
في عصز الخدفم اإلاعلىماحي ،مكخبت ألاهجلى مصزٍت ،اللاهزة
مصز ،ط3000 ،3م ،ص.66
ً33ىظز> مجدي عشٍش إبزاهُم> الكىمبُىجز والعملُت الخعلُمُت
في عصز الخدفم اإلاعلىماحي ،مكخبت ألاهجلى مصزٍت ،اللاهزة
مصز ،ط3000 ،3م ،ص.2:
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وجه الصواب في إصراب أسلوب الشرط صند
أبي محمد مكي بن طالب القيرواني
القرطبي.
د .دلوم محمد
امللخف:
ًىؼف البحث ًُ خوة ػاجّ ومخداوٌ في هخب الىحى،
ًخف بُساب ؤطلىب الؼسن الاطمي الري ًىىن اطم
الؼسن فُه (مً) هلىلً( :مً ًجتهد ًىجح).الؼاجّ في
ّ
بُساب هرا الترهُب ؤن مً مبخدؤ ،وخبره مىحىد في فِل
ّ
الؼسن وحىابه ،ومِسوف ًُ (مً) ؤهه اطم مبهم طىاء
ؤوان اطم ػسن ،ؤو اطم مىؿىٌ ،اطم اطخفهام .واملبهم له
خـىؿُاجه في الترهُب اللٔىي ،هره الخـىؿُت ٌٔفل
ُنها ؤو ًجهلها هثحر مً الدازطحن ،وهرا ما حِلهم ًخوئىن
في إلاُسابّ .ؤما الِالمت ؤبى محمد ميي بً هالب فلد ّ
جيبه
ّ
بلى جلً الخـىؿُت ،وهى ما حِله ًسي ؤن الخبر مىحىد في
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واملظىد بلُه ،وُلى وحه الخـىؾ املبخدؤ والخبر
في الجملت الاط ّ
مُت ،والفِل والفاُل في الجملت
ّ
الاطمُت هى املبخدؤ،
الفِلُت .واملخبر ُىه في الجملت
واملخبر به هى الخبرّ .ؤما في الفِلُت فاملخبر ُىه هى
ّ
الفاُل ،واملخبر به هى الفِل ،ألن الفِل ًخبر به
فلى .ومً خـاثف املخبر ُىه ؤن ًىىن مِسوفا،
ّ
ّ
ألن إلاخباز ًُ املجهىٌ ال ًفُد ،هما ؤهه مً
ّ
خـاثف املخبر به ؤن ًىىن مجهىال ألن إلاخباز
باملِسوف ال ًفُد .لهرا كالىا :ألاؿل في املبخدؤ ؤن
ًىىن مِسفت ،وألاؿل في الخبر ؤن ًىىن هىسة.
ّ
الاطمُت،
ومداز حدًثىا في هرا امللاٌ ًدىاوٌ الجملت
ّ
ّ
ألهىا ؤمام جسهُب لٔىي
مـدز باطم مسفىَ ُلى
الابخداء.وؤدواث الؼسن لها الـدازة في الىالم ،فةن
ّ
واهذ ؤطماء ،خاؿت (مً) و(ما) ّ
اطمُت
حُِيذ
ّ
ّ
ّ
مخِد لم
الؼسهُت ،بال بذا وان بِده فِل
الجملت

حىاب الؼسن وحده دون فِل الؼسن ،وطىثبذ بحىٌ هللا

ٌظخىف مفِىله .وبن وان هثحر مً اللٔىٍحن

وُىهه صخت ما ذهب بلُه بالدلُل الِلمي الري ال ًلبل

ًلُفىن بلى (مً) و(ما) الؼسهُخحن في السفّ ُلى
ّ
الابخداء ؤداة الؼسن (مهما) ،1ولىىىا اطخثىِىا هرا
ّ
اللفٍ في هره الدزاطت ،الن لهرا اللفٍ
خـىؿِخه ،وهىان مً ّ
ُده مً الخسوف ال مً

الؼً .هما هثبذ مً حهت ؤخسي دوز املٔازبت وألاهدلظُحن ـ
باُخباز ؿاحبىا مٔسبُا وؤهدلظُا ـ في وكّ طىت الىحى ُلى
املظاز الصخُح.

الجملت اطمُت واهذ ؤو فِلُت هي وحدة
ّ
بخبازٍتً ،خبر املخيلم بها الظامّ ،وهي ؤكل ما ًخيلم
ّ
به الاوظان ،ألن ؤكل الىالم حملت ،وؤهثره ٓحر
ّ
محدد .وكد ّ
كُد اللدماء الجملت بؼسن إلافادة،
فلالىا هي الىالم املفُد الري ًحظً الظىىث
ّ
ُلُه .وال ًخخلف ازىان في ؤن الفاثدة التي ًسحىها
الظامّ مً الىالم هي ما ٌظخفُده مً ؤخباز.
والخبر بمفهىمه الِام ًلخض ي وحىد مخبر به ومخبر
ُىه ،وهما في الجملت ُلى وحه الِمىم املظىد

ألاطماء ،وهرا ما ًبِده ًُ محل السفّ ُلى
ّ
الابخداء .واكخـسها ُلى ما وكّ ُلُه بحماَ ُلى ؤهه
ّؤوال اطم ػسن ،وزاهُا في محل زفّ ُلى الابخداء في
الٔالب ،وهران الؼسهان هجدهما في (مً) و (ما)
ّ
ّ
الؼسهُخحن .ووظلى اللىء ُلى الجاهب إلاُسابي،
ملا فُه مً جباًً واضح بحن الِلماء ،مؼُدًً في
ذلً بةُساب الِالم املٔسبي ألاهدلس ي ؤبي محمد
ّ
ميي بً ؤبي هالب (437هـ) مً ُلماء اللسن
الخامع الهجسي ،ولد باللحروان وُاغ بلسهبت،
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لرا ًلاٌ في وظبخه املٔسبي ألاهدلس ي .فيؼُد
بخخسٍجه إلاُسابي وهثبذ صخخه بالدلُل الِلمي
الري ًُثلج الـدز وٍلىّ الفىس.
ّ
جـىف ؤطماء الؼسن مً املبهماث ،وكبل الىلىج في
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ّ
ّ
مبهم مىىىز ،وألاؿل ؤال ًخبر ًُ املىىىز ،ألن
إلاخباز ُىه ال ًفُد .فؼسن ّ
صخت إلاخباز ًُ املبهم
بشالت إلابهام ،وليي ًّخطح ألامس هدىاوٌ ّ
ول هىَ ُلى
ّ
ّ
حدة ،لىً دون جفـُل ،ألن امللام ال ًدظّ لرلً.

ّ
اطم إلاػازة :هبدؤ باطم إلاػازة ألهه ؤُسف
ّ
املبهماث ،وإلاػازة هىُانّ :
الخظُت
حظُت ومِىىٍت،

ؿلب املىكىَ ًجدز بىا ؤن هللي هٌسة ُلى املبهماث
ّ
ّ
ّ
الِملُت
ت.ألهمُت هرا في
الترهُبُ
وخـاثـها
ّ
ّ
إلاُسابُت ،ألن إلاُساب جفىًُ وجحلُل للترهُب ،وال
ًىىن الخحلُل صخُحا بذا ُحهلذ الخـاثف

بلُه بُدن ،هلىلً :هرا السحل فاكل ،وهرا

ّ
الترهُبُت.

الىخاب مفُد .بذا وان السحل والىخاب حاكسًٍ،

ّ
الترهُبُت:
 -املبهماث وخـاثـها

ؤن ًىىن املؼاز بلُه ّ
مادة ّ
حظُت حاكسة ،وحؼحر

وؤهذ حؼحر بليهما بُدن .وكد ًىىن الخلىز ذهسٍا،
ّ
ؤي ؤن املؼاز بلُه مرهىز في اللفٍ ،هما في كىلً:

املبهم هى اللفٍ الٔامم في داللخه ،الري ال ًىىن
ّ
ومحددا في ذهً الظامّ ،بذا واهذ
مدلىله واضخا

(كسؤث هخابا في الىلد هرا الىخاب ؤعجبني هثحرا).
ّؤما في إلاػازة املِىىٍت فاملؼاز بلُه مِنى ال ذاجا،

اللٔت مىوىكت ،ؤو اللازت بذا واهذ اللٔت مىخىبت.
ّ
وحاء في معجم ملاًِع اللٔت ما ًلي " :بهم :الباء
والهاء واملُم :ؤن ًبلى الش يء ال ٌُِسف املإحى بلُه،

هما في كىلً( :هرا الخىاكّ الري فًُ شادن
زفِت) .وحلىز املؼاز بلُه طىاء ؤوان ّ
حظُا ؤو

ًلاٌ هرا ؤمس مبهم" .2وفي ؤطاض البالٓت

مِىىٍا هى الري ؤشاٌ إلابهام وحِل مدلىٌ اطم
ّ
محدد الداللت .وإلاػازة ججِل املؼاز بلُه
إلاػازة

للصمهؼسي " :هالم مبهم ال ٌِسف له وحه ،واطخبهم

جام الىكىح ،وهرا ما حِل بِم اللٔىٍحن

ُلُه ألامس اطخٔلم 3".وفي اللامىض املحُى" :

ًجِلىهه ؤُسف املِازف.واطخدلىا ُلى ذالً بلىلهم
ّ
بن املؼاز بلُه مِسوف بالللب والِحن ،وٓحره مً

ألابهم ألاعجم ،واطخبهم ُلُه اطخعجم ،فلم ًلدز
ُلى الىالم...وؤبهم ألامس اػدبه واطخبهم ".4

املِازف مِسوف بالللب فلى.

ّ
واضح مما طبم ؤن املبهم هى ما اُتري داللخه ببهام
ّ
الِلت ّ
طمي مبهما .واملبهماث في
وٓمىق ،ولهره

ّ
الاطم املىؿىٌّ :
طمي هرا املبهم مىؿىال ألهه

الِسبُت هي :ألاطماء املىؿىلت ،وؤطماء الؼسن،
وؤطماء إلاػازة ،وؤطماء الاطخفهام .وليل هىَ مً
ّ
الترهُبُت ،لىً هىان
هره ألاهىاَ خـىؿِخه
ّ
ّ
ّ
جسهُبُت جخلّ لها ّ
ول املبهماث ،وهي ؤهه ال
خاؿُت
ّ
ألن ّ
ول
ًجىش إلاخباز ًُ املبهم وهى في حالت ببهام،

5

مىؿىٌ ومسبىن بما ًصٍل ببهامه وهى الـلت،
فاملىؿىٌ مّ ؿلخه لفٍ ّ
محدد الداللت ،لرا فهى

ّ
ًـىف مً املِازف ،وَؼٔل في التراهُب اللٔىٍت
ّ
إلاُسابُت ،جلىٌ :حاء الري شازها.
مخخلف املحاٌ
وزؤًذ الري شازها .ومسزث بالري شازهاّ .
وهيبه هىا بلى
ّ
ّ
الاطمُت التي ًىىن املبخدؤ فيها اطما
ؤن الجملت
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ّ
جخىىن مً زالزت ُىاؿس ؤو ؤحصاء ،هي:
مىؿىال
ّ
محل السفّ ُلى
الاطم املىؿىٌ ،الري ٌؼٔل
ّ
محل لها مً إلاُساب،
الابخداء ،والـلت التي ال
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ّ
ًخف شٍدا وال ُمسا ،بل ًىدس ي هابّ
وهرا ألامس ال
الِمىم .وفي كىله حِالى(( :وما جفِلىا مً خحر ٌِلمه
هللا)) .7ول ؤفِاٌ الخحر داخلت في ّ
ححز ُلم هللا.

وجيء بها إلشالت إلابهام فلى .وؤخحرا الخبر ،وٍإحي

الداللت ُلى الِمىم مىحىدة في اطم الؼسن
(مً،ما) ،وفِل الؼسن ّ
ًدٌ ُلُه الفِل بِدهما.

اهخخبهم الؼِب ملصمىن بالىفاء له) .الاطم

واطم الؼسن وحده بٔحر فِل الؼسن اطم مبهم

املىؿىٌ الرًً مبخدؤ ،وحملت (اهخخبهم الؼِب)
ّ
محل لها مً إلاُساب،
ؿلت الطم املىؿىٌ ،ال
ّ
وملصمىن حبر ،وػبه الجملت (بالىفاء) مخِلم
ّ
بـ(ملصمىن) ،وػبه الجملت (له) مخِلم بالىفاء.

ٓامم ،لِع له ؿىزة في الرهً ،لرا ال ًخبر ُىه،
ّ
وال ًجىش إلاخباز ُىه بال بِد بشالت إلابهام .وٍصوٌ

مفسدا ؤو حملت ؤو ػبه حملت .ففي كىلً( :الرًً

اطم الؼسن :الؼسن " هى كسن ؤمس بأخس مّ وحىد
ّ
ؤداة الؼسن ،بحُث ال ًخحلم الثاوي بال بخحلم
ّ
ّ
ألاوٌ ،جلىٌ :بن ػىسجم ألشٍدهىم .في هرا الىالم
الؼىس ملترن بالصٍادة ،مّ وحىد ؤداة الؼسن بن،
ّ
وال جخحلم الصٍادة وهي ألامس الثاوي بال بخحلم الؼىس
وهى ألامس ّ
ألاوٌ" .6هرا الخِسٍف ًخف الؼسن في
ّ
حد ذاجه .وهى ؤحد املِاوي التي ّ
ٌِبر ُنها بترهُب
ّ
الؼسن.وٍخىىن هرا ألاطلىب
لٔىيٌِ ،سف بإطلىب
مً زالزت ؤحصاء هي :اداة الؼسن ،وفِل الؼسن،
وحىاب الؼسن .وألاداة هىُان اطم وحسف ،والري
ّ
يهمىا هىا هى الؼسن الاطمي ،ؤي ؤطلىب الؼسن
الري جىىن ؤداة الؼسن فُه اطما ،وان جىىن (مً)
و(ما) ُلى وحه الخـىؾّ ،
ألنهما مىكىَ بحثىا.
وبذا ؤزدها وؿفا ّ
ًحدد اطم الؼسن ،فلد ًىىن
ؤؿدق وؿف له ّؤهه لفٍ ّ
ًدٌ ُلى مً كام بفِل
ّ
الؼسن ؤو اجـف به ،وٍىدس ي هابّ الِمىم .ففي
كىلً( :مً ًجتهد ًىجح) .ؤهذ جخبر ًُ مً كام
ّ
ّ
بفِل الاحتهاد ؤو اجـف به بإهه طُلفس بالىجاح،

إلابهام باللفٍ الري ًلُه وهى فِل الؼسن .فاملخبر
ُىه في املثاٌ ّ
ألاوٌ هى(مً ًجتهد) ،والخبر
ّ
(ًىجح).ؤما في املثاٌ الثاوي فاملخبر ُىه هى(ما
جفِلىا مً خحر) ،والخبر (ٌِلمه هللا) .خالؿت
ّ
اللىٌ ؤهه ال ًمىً في ؤطلىب الؼسن إلاخباز ًُ
ّ
مجسدا مً فِله .فبحن اطم
اطم الؼسن وحده
ّ
ّ
الؼسن وفِله لخمت ،ألن املسهب اللفٌي الري
ًخىىن مً مجمىُهما مدلىله ّ
ّ
محدد ومِسوف.
هلمع ذلً بىكىح في هالم طِبىٍه ًُ الؼسن،
ًلىٌ في بداًت حدًثه " :هرا باب ألاطماء التي
ًجاشي بها وجىىن بمجزلت الري" .8فاالطم املىؿىٌ
ّ
ًخحدد بـلخه التي جإحي بِده مباػسة،
(الري)

ّ
ًخحدد بفِله الري ًإحي بِده،
واطم الؼسن

فِالكت اطم الؼسن بفِله هِالكت اطم املىؿىٌ
بـلخه .وهما ّؤهه ال ًمىً الفـل بحن املىؿىٌ
ّ
ّ
وجىضخه،
وؿلخه ،ألن الـلت هي التي جصٍل ببهامه
ّ
هرلً ال ًمىً الفـل بحن الؼسن وفِله ألهه هى
ّ
الري ًىضخه وٍصٍل ُىه ببهامه ،بل بن فِل
الؼسن هى الري ًجِله اطم ػسن ،وٍبِد هىهه
اطم مىؿىٌ ؤو اطم اطخفهام .فاللفٌان (ما)
َ
و(مً) ٌظخِمالن مىؿىلحن ،وللؼسن ،ولالطخفهام.
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الـلت ججِل اللفٍ مىؿىال ،وفِل الؼسن ًجِله
اطم ػسن ،فإن ٓاب الازىان فاللفٍ لالطخفهام
ّ
خاؿت َ(مً) ،ألن (ما) كد جىىن للىفي ؤًلا،
والظُاق هى الري ّ
ًحدد ذلً.
 ُالكت فِل الؼسن بجصاثه:ّ
ُ 1الكت الخِلم
ّ
ُالكت فِل الؼسن بجىابه هي ؤن فِل الؼسن هى
ّ
الظبب في حدور حىاب الؼسن .وؤن حىاب
الؼسن مىبىن ومسهىن بىكىَ فِل الؼسن .ففي
ّ
كىٌ
الؼابي( :مً ًبرز الؼىن ًجً الجساح ) .برز
ّ
الؼىن طبب لجني الجساح ،ؤو هلىٌ بن حني
ّ
الجساح مِلم ومسبىن ببرز الؼىن .ولِع في املثاٌ

بخباز ًُ حدور برز الؼىن ،وال حني الجساح ،ال
في املاض ي وال في املظخلبل ،بل حِلُم الثاوي ّ
باألوٌ.

وهرا الخِلُم ؤو الازجبان ٓحر ّ
محدد بصمان ؤو ميان،
ّ
ّ
وُام .وٍمىً اللىٌ ؤن ؤطلىب
بل هى مولم

ّ
ًمخد ُبر
الؼسن ًحمل في داللخه كاهىها ُاما
ّ
ًخف فسدا بُِىه.
الصمان وامليان ،وال

ُ 2الكت إلاخباز:
مً خـاثف اطم الؼسن الداللت ُلى الِمىم،
وهره الداللت هي التي ّ
طىٓذ إلاخباز ُىه ،والثابذ
ّ
في هخب الىحى ؤن ألاؿل في املبخدؤ ؤن ًىىن مِسفت،
ّ
وال ًجىش الابخداء بىىسة بال بؼسون ،وذهسوا منها
الداللت ُلى الِمىم ،وؤطماء الؼسن جدٌ ُلى
الِمىم ّ
ألنها ال جدٌ ُلى فسد ّ
مِحن ،وذهسوا مً
الخاالث التي ّ
جدٌ فيها الىىسة ُلى الِمىم ،ؤن

ؤلفاي الِمىم حاش إلاخباز ُنها بال ػسن ولفٍ
ّ
ّ
((ول له كاهخىن)) .9والري
(ول) مثال ،كاٌ حِالى:

ّ
طىْ الطم الؼسن السفّ ُلى الابخداء ؤمسان هما:
ّؤوال الداللت ُلى الِمىم املىحىدة وحىدا ؤؿلُا في

(ما ،مً) .وزاهُا بشالت الٔمىق وإلابهام ،وكد كام
بهره الىًُفت فِل الؼسن .فاملخبر ُىه لِع اطم
الؼسن وحده ؤو مىفسدا ،بل املخبر ُىه اطم
ّ
املحدد واملىؿىف بفِل الؼسن ،والخبر
الؼسن
مىحىد في حىاب الؼسن .ففي كىلً( :مً ًجتهد
ًىجح) ؤهذ لم جخبر ًُ اطم الؼسن (مً) وحده
دون وؿف ؤو جحدًد ،بل ؤخبرث ًُ (مً ًجتهد)،
وؤخبرث ُىه بـ(ًىجح) .ولىىىا هلىٌ في إلاُساب:
(مً :اطم ػسن في محل زفّ مبخدؤ) و (ًىجح :فِل
ّ
الؼسن) ،ؤي الفِل الري اجـف بهّ .زم ًإحي حىاب
الؼسن ،الري ًخبر به ّ
ُما وكّ الطم الؼسن
بظبب فِله .هرا الفهم مىحىد ُىد هثحر مً
اللٔىٍحن اللدماءً.لىٌ ؿاحب مؼيل بُساب
اللسآن ،في بُساب ؤطلىب الؼسن في كىله حِالىِ :ب َّن
َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ٰي َ َّ َ
الـ ِاب ِئحن َم ًْ
ال ِرًً آمىىا وال ِرًً هادوا والىـاز و
َ
ََ
َ َ َّ
الله َو ْال َُ ْىم ْْلاخس َو َُم َل َ
ؿ ِال ًخا فل ُه ْم ؤ ْح ُس ُه ْم
آمً ِب ِ
ِ ِ ِ ِ
َ
َ َ ٌ َ
ُ َ
ُ َ
ىد َزِّب ِه ْم َوال خ ْىف َُل ْي ِه ْم َوال ُه ْم ًَ ْح َصهىن (" 10) 62
ِ
كىله (مً آمً) مً زفّ باالبخداء ،وهي للؼسن،
11

فلهم حىاب الؼسن ،وهى خبر الابخداء ".فلد ذهس
ّؤوال اطم الؼسن مّ فِله ،بػازة بلى املخبر ُىه،
والري حِله ًلىٌ في إلاُساب :مً ػسهُت وهي
ّ
مبخدؤ ،ؤن محل السفّ ُلى الابخداء خاؾ باألطماء،
ؤو ما ؤحسي مجسي الاطم مً ٓحر ألاطماء ،والجملت
املحىُت مثل( :الخمد هلل جمأل املحزان) .وبِدما ذهس

حظبم بىفي ؤو اطخفهام ،فةن واهذ الىىسة مً
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املبخدؤ ّ
ُحن الخبر فلاٌ :فلهم حىاب الؼسن ،وهى
خبر الابخداء.
ّ
ؤن فِل الؼسن داخل في ّ
ّ
ححز
ومما ًدٌ ُلى
ّ
املبخدؤ ،وحىاب الؼسن داخل في ّ
ححز الخبر ،ؤن

8102

ّ
البلُت ما ًطخً) ،وجلىٌ حالت الىـب( :اختر مً
ّ
الجس:
ججالع ،والبع ما ٌعجب الىاض) ،وفي حالت
ّ
(اجم ّ
ػس مً ؤحظيذ ؤلُه ،واكىّ بما ُىدن).
اطم الاطخفهام :اطم الاطخفهام لفٍ ًاحى به في
ّ
ّ
ّ
بدىىَ املظخفهم
وٍدىىَ
اطخفهامُت،
ؿدز حملت

ُالكت الؼسن بجىابه هِالكت املبخدب بخبره .فىما
ّ
ؤن ػسن الخبر إلافادة ،هرلً ػسن الجىاب
إلافادة ،لرلً ّ
البد مً مٔاًسجه لفٌا ومِنى ،فال

ُىهٌ ،ظخفهم ًُ الِاكل بـ(مً) ،وًُ ٓحر الِاكل
بـ(ما) ،وًُ الصمان بـ(متىّ ،
وؤًان) وًُ امليان

ًجىش ؤن جلىٌ :بن ًلم شٍد ًلم .هما ال ًجىش ؤن

بـ(ؤًً) ،وًُ الخاٌ بـ(هُف) ،وًُ الِدد بـ(هم).

12

وألاؿل في ؤطماء الاطخفهام ؤن ًاحى بها في ملام
ّ
الاطخخباز ،ال إلاخباز ،بال بذا وان في الىالم مجاش،
ّ
ؤو ٓسق بالغي ،لرا فهي مً الىىساث ،ألن ألاؿل في
ّ
ّ
املخيلم ؤن ٌظإٌ ّ
ُما ًجهل .وبال فاالطخفهام ٓحر

جلىٌ في الابخداء :شٍد شٍد.

ملازهت بحن مً وما املىؿىلُخان ،ومً وما
ّ
الؼسهُخان:
ٌؼترن اللفٌان في ؿفت إلابهام وهره الـفت هي
التي ؤوحبذ وحىد ما ًصٍله ،وهي الـلت باليظبت
لالطم املىؿىٌ ،وفِل الؼسن باليظبت الاطم
ّ
الؼسن .وهما ؤهً جخبر ًُ الاطم املىؿىٌ بِد
حُِِىه بالـلت ،هرلً جخبر ًُ اطم الؼسن بِد
ّ
حُِِىه بفِل الؼسن .ألن إلاخباز ًُ املبهم ال ًفُد.
ّ
املحاٌ إلاُسابُت التي بؼٔلها
وٍخخلفان في هبُِت
ّ
ول منهما ،اطما الؼسن (مً) و(ما) ٌؼٔالن في
ؤُلب ألاحُان محل السفّ ُلى الابخداء ،وال ٌؼِالن
ّ
ّ
مخِد لم ٌظخىف
محل الىـب بال بذا طبلا بفِل
مفِىله ،هما في كىلً( :مً جىسم ؤهسمه ،وما جفِل
ؤفِل) ،فمً وما في مىكّ هـب مفِىٌ به للفِل
املجصوم بِدهما 13.وال ًىىهان في محل ّ
حسّ .ؤما
ّ
املحاٌ
(مً) و(ما) املىؿىلُخان ،فُـلخان ليل
إلاُسابُت.جلىٌ في حالت السفّ مثال( :مً الىاض مً
ّ
(ػس
ٌعجبً كىله وهى ؤلد الخـام) ،وكىلهم:

حلُلي .لرا كُل ًُ الاطخفهام الىازد مً املىلى ـ
ّ
ّ
حل حالله ـ في اللسآن الىسٍم ٓحر حلُلي ،ألهه
ّ
طبحاهه وحِالى مجزه ًُ الجهل ،ومىؿىف بالِلم
املولم .فاالطخفهام في كىله حِالى(( :ؤلم وؼسح لً
ؿدزن ووكِىا ُىً وشزن الري ؤهلم ًهسن
وزفِىا لً ذهسن)) 14لِع حلُلُا ،والٔسق مىه
الخرهحر بخلً الىِم.
وهىن اطم الاطخفهام ؤداة اطخخباز واطخفظاز،
وألاؿل كُه ؤن ًجسي ُلى لظان مً ال ٌِسف هلبا
للمِسفت ،إلابهام فُه باق .وبذا وان ملام إلاخباز
ًىحب شواٌ إلابهام ًُ الاطم املىؿىٌ ؤو اطم
ّ
الؼسن .فإن ملام الاطخخباز هىا ًىحب بلاء
ّ
ّ
إلابهام ،ألهه لى ذهب إلابهام واجطح ألامس ملا وان
هىان داَ بلى الظااٌ .لرا ًُىخفى في الجملت
ّ
الاطخفهامُت باملظىد واملظىد بلُه ،مثل( :مً
ُىدهم) و(هُف حالىم) و(ؤًً ؤخىن) وهىرا ،وال
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ّ
إلاخبازٍت التي
وحىد ملا ًصٍل إلابهام .بخالف الجملت

ّ
ما ّ
يهمىا في هرا إلاُساب هى ؤن ؿاحبه حِل خبر

ًخبر فيها ًُ الاطم املىؿىٌ ،ؤو اطم الؼسن،

مً الؼسهُت املسفىُت ُلى الابخداء في حىاب

حؼخمل باإلكافت بلى الاطم املبهم وخبرهُ ،لى ما
الؼسن مّ اطم الؼسن .ؤي وحىد زالزت ُىاؿس

الؼسن وحده ،خالفا ملا هى ػاجّ ُىد الدازطحن،
ّ
وما ًخِلمه الخالمُر في املدازض ،والولبت في
ّ
ّ
الؼسهُت ًىمً في
الجامِاث .مً ؤن خبر (مً)

الاطم املبهم ،وما ًصٍل إلابهام ،والخبر.

فِل الؼسن وحىابه مِا.

هماذج مً بُساب ؤطالُب الؼسن في اللسآن الىسٍم:

حاء في بُساب طىزة الصلصلت في هخاب بُساب اللسآن

ًصٍل إلابهام ،وهى الـلت مّ الاطم املىؿىٌ ،وفِل

 1ـ بُساب ؤطلىب الؼسن ب(مً)

ملحي الدًً الدزوَؽ ما ًلي:

بُساب كىله حِالى (( :فمً ٌِمل مثلاٌ ّ
ذزة خحرا

((مً اطم ػسن حاشم مبخدؤ ،وَِمل :فِل
الؼسن ،وفاُله ٌِىد ُلى مً .مثلاٌ ّ
ذزة مفِىٌ

ّ
حاء في هخاب(مؼيل بُساب اللسآن ألبي محمد ميي

به ،وخحرا جمُحز ؤو بدٌ ،مً مثلاٌ .وٍسه حىاب
ّ
الؼسن مجصوم ،وُالمت حصمه حرف حسف الِلت.

ًسه )).15

بً ؤبي هالب ما ًلي:

والهاء مفِىٌ ًس .وفِل الؼسن وحىابه خبر مً".

" كىله( :فمً ٌِمل مثلاٌ) مً :ػسن وهى اطم

ّ
املفـل
وإلاُساب هفظه هجده ُىد ؿاحب إلاُساب

مبخدؤ جام ،وٍسه :الخبر".

16

وكد ؤػسها آهفا بلى بُسابه ألطلىب الؼسن في كىله
َّ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ
الى َ
ـ َاز ٰي
حِالىِ :بن ال ِرًً آمىىا وال ِرًً هادوا و
َ َّ َ َ ْ َ َ َّ
الله َو ْال َُ ْىم ْْلاخس َو َُم َل َ
ؿ ِال ًخا
والـ ِاب ِئحن مً آمً ِب ِ
ِ ِ ِ ِ
َ
َ َ ٌ َ
َف َل ُه ْم َؤ ْح ُس ُه ْم ُ َ
ىد َزِّب ِه ْم َوال خ ْىف َُل ْي ِه ْم َوال ُه ْم
ِ
ُ َ
ّ
ًَ ْح َصهىن (. ) 62فرهس ؤن مً ُزفّ باالبخداء وهي
للؼسن،و(فلهم) حىاب الؼسن ،وهي خبر الابخداء.
ّ
هالحٍ ؤهه في هرًً إلاُسابحن كد حِل خبر مً
ّ
الؼسهُت في حىاب الؼسن وحدهّ .زم ذهس وحها
بُسابُا آخس محخمال فلاٌ " :وٍجىش ؤن ججِل (مً)
ّ
بدال مً الرًً فُبول الؼسن ،ألن الؼسن ال ٌِمل
فُه ما كبله ،وجىىن الفاء في فلهم دخلذ لجىاب
إلابهام ،هما جدخل مّ الري ...كاٌ هللا ّ
حل ذهسه:
ّ
ّ
17
بن املىث الري ّ
جفسون مىه فةهه مالكُىم))".
((كل

18

حُث ًلىٌ " :مً اطم ػسن حاشم مبني ُلى
الظىىن في محل زفّ مبخدؤ ،والجملت الؼسهُت مً
فِل الؼسن وحىابه في محل زفّ خبر (مً)".

19

ّ
هالحٍ في هرًً إلاُسابحن ؤن ؿاحبيهما حِال خبر
ّ
الؼسهُت املسفىُت ُلى الابخداء في فِل
(مً)
الؼسن وحىابه ،فلاٌ ّ
ألاوٌ (:وفِل الؼسن
وحىابه خبر مً) ،وكاٌ الثاوي (:والجملت الؼسهُت
مً فِل الؼسن وحىابه في محل زفّ خبر مً).
والش يء هفظه هجده في بُساب كىله حِالى(( :مً
هفس فِلُه هفسه))ً.20لىٌ ؿاحب إلاُساب وبُاهه" :
مً اطم ػسن حاشم في محل زفّ مبخدؤ ،وهفس فِل
ّ
محل حصم فِل الؼسن ،والفاء زابوت
ماق في
لجىاب الؼسن ،وُلُه خبر ّ
ملدم ،وهفسه مبخدؤ
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ماخس ،والجملت في محل حصم حىاب الؼسن،وفِل
21

وهجد في إلاُساب

الؼسن وحىابه خبر مً".
ّ
زاملفـل " :مً هفس :اطم ػسن حاشم مبني ُلى
الظىىن في محل زفّ مبخدؤ ،والجملت مً فِل
الؼسن وحىابه في محل زفّ خبره".

22

ّ
ّ
املفـل ؤن حملت
وما ًاخد ُلى ؿاحب إلاُساب
ّ
ّ
جخىىن مً
وَظميها ؤحُاها حملت الؼسن ـ
الخبر ـ
حملخحن هما حملت فِل الؼسن ،وحملت حىاب
ّ
الؼسن ،ووحه الفظاد في هرا ؤهه حِل حملت
ّ
ّ
ّ
ًخىىن مً
جخىىن مً حملخحن ،ؤي ؤن الش يء
هـفه ،وهرا ما ال ًلبله ُلل.
وبذا حئىا إلُساب كىله حِالى (( :فمً ٌِمل مثلاٌ
ّ
ذزة خحرا ًسه)) في الترار اللدًم هجده ُىد الىحاض
(338هـ) والخالي ":مً :في مىكّ زفّ باالبخداء وهى
اطم جام ،و(ٌِمل) ُحصم بالؼسن ،و(خحرا) مىـىب
ُلى البُان ؤو البدٌ مً مثلاٌ ،و(ًسه) حىاب
ّ
الؼسن 23".بِدما ّ
ػسهُت مً ،اهخفى
حُِيذ لدًه
بخُِحن فِل الؼسن وحصائه ،وهى حىاب الؼسن.
ّ
والري حمله ُلى ذلً ؤن ُالكت فِل الؼسن باطم
ّ
الؼسن ،هِالكت املىؿىٌ بـلخه ،فىما ؤن
ّ
املىؿىٌ ال جخطح داللخه بال بـلخه ،هرلً اطم
ّ
الؼسن ،ال جخطح داللخه بال بفِله وال ًمىً الفـل
بُنهما ،فهما ّ
ًىىهان املخبر ُىه،الري ًمثل ؤحد
هسفي الِملُت إلاخبازٍت ،وٍبلى الوسف الثاوي وهى
املخبر به لفِل الؼسن .وهرا ما ؤػسها بلُه في
حدًثىا ًُ ُالكت إلاخباز بحن فِل الؼسن وحىابه،
ّ
وذهسها ّؤنها ؤػبه بِالكت املبخدؤ بالخبر ،وهما ؤن
ػسن الخبر إلافادة ،هرلً ػسن حىاب الؼسن
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إلافادة .فىما ال ًجىش كىلً :شٍد شٍد .الًجىش
هرلً :بن ًلم شٍد ًلم.
ّ
والري ججدز إلاػازة بلُه ؤهىا هثحرا ما هجد في بُساب
اللدماء ألطالُب الؼسن بـ(مً)،ؤو (ما) ،اهخفاءهم
بخُِحن فِل الؼسن وحىابه ،هما فِل الىحاض في
ما ذهسها .وطىىزد ؤمثلت لرلً في بُساب (ما)
ّ
الؼسهُت.
 2ـ بُساب ؤطلىب الؼسن ب(ما)
بُساب كىله حِالى(( :ما ؤؿابىم مً مـِبت فبما
هظبذ ؤًدًىم)) 24.كسثذ هره ْلاًت بفاء وبٔحر فاء
ّ
ّ
في (فبما) ،واهخفى الِالمت ؤبى محمد ميي بً ؤبي
هالب في هخابه مؼيل بُساب اللسآن في بُان الفسق
بحن مً كسؤ بالفاء ومً كسؤ بٔحرها ،فلاٌ :مً كسؤ
بالفاء حِلها حىاب الؼسن ،واُخبر (ما) ػسهُت.
ّ
ّ
(ما)مىؿىلُت ،وذهس ؤهه
ومً كسؤ بٔحر فاء ،اُخبر
ّ
ًجىش ؤن جىىن (ما) مىؿىلُت مّ وحىد الفاء ،ألن
ّ
(ما) لم حِمل في اللفٍ ،ولم ًرهس إلاُساب 25.ولىىه
في هخاب اللساءاث الظبّ وُللها وحججها ًرهس
إلاُساب بالخفـُل فُلىٌ " :كسؤ هافّ وابً ُامس
بٔحر فاء وهرلً هي في مـاحف ؤهل املدًىت
والؼام ،ووحه ذلً ؤن جىىن (ما) في كىله (وما
ؤؿابىم) بمِنى الري في مىكّ زفّ باالبخداء،
فُىىن كىله( :بما هظبذ) خبر الابخداء ،فال ًحخاج
بلى فاء .وكسؤ الباكىن (فبما) بالفاء ،وهرلً هي في
ّ
حمُّ املـاحف بال مـاحف ؤهل الؼام واملدًىت،
ووحه اللساءة بالفاء ؤن جىىن (ما) في كىله (وما
ؤؿابىم) للؼسن والفاء حىاب الؼسن .وٍجىش في
هره اللساءة ؤن جىىن (ما) بمِنى الري وجدخل
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الفاء في ّ
ححزها ملا فيها مً إلابهام الري ٌؼبه
الؼسن 26 ".وما ّ
يهمىا في هرا هى الىحه إلاُسابي في

حهت ،ومً حهت زاهُت ،كد حِل الخبر في فِل

ّ
ػسهُت ،وهى كىله( :ووحه اللساءة
حاٌ اُخباز (ما)

الؼسن و حىابه مِا.

بالفاء ؤن جىىن (ما) في كىله (وما ؤؿابىم) للؼسن

ّ
والري ًدٌ ُلى ؤن هرا إلاحساء إلاُسابي ٓحر
ّ
صخُح ،وؤن الـىاب ما زؤًىاه ُىد ؤبي محمد ميي

والفاء حىاب الؼسنً .).سٍد بلىله(:وما ؤؿابىم)
ّ
اطم الؼسن وفِله ،ألن (ما )اطم الؼسن،
و(ؤؿابىم) فِله .وفي هرا بػازة بلى ّ
ػدة الخالحم
بحن اطم الؼسن وفِلهّ ،
ألنهما ّ
ًىىهان املخبر ُىه.

وٍسٍد بلىله( :والفاء حىاب الؼسن):الفاء وما
ّ
دخلذ ُلُه ،حىاب الؼسن .واملالحٍ هىا ؤهه
اهخفى في بُسابه بخُِحن الؼسن وحىابه .وهرا ًىفي
ّ
ألهه بمثابت حُِحن املبخدؤ والخبر.
وحاء في بُساب كىله حِالى(( :وما بىم مً وِمت

الىفاًت ًُ ازجبان اطم الؼسن بفِله ،هرا مً

بً ؤبي هالب ،فُما اطخِسكىا مً جخسٍجاجه
ّ
ّ
ًخىىن مً زالزت
إلاُسابُت ،ؤن ؤطلىب الؼسن
ؤحصاءّ ،ؤوال ؤداة الؼسن ،وهره جإحي اطما ،وكد جإحي
ّ
حسفا ،وما ّ
الاطمُت .زاهُا
يهمىا هىا هى ؤداة الؼسن
فِل الؼسن .وزالثا حىاب الؼسن .فةذا ؤزدها
كظمخه بلى حصؤًً ،فهىان كظمت واحدة صخُحت
ًلبلها املىوم اللٔىي الىحىي الري ًلىم ُلى
ّ
كاهىن إلاخباز ،ألن اللٔت هالم والىالم ؤخباز،

فمً هللا)) ،27في هخاب بُساب اللسآن وبُاهه ما ًلي:

والخبر ًلخض ي مخبر به ومخبر ُىه .وهره اللظمت

" ما ػسهُت في محل زفّ مبخدؤ وفِل الؼسن

جلخض ي ؤن ًىىن اطم الؼسن مّ فِله في خاهت

محروف وبىم مخِللان بفِل الؼسن املحروف

املخبر ُىه ،وفِل الؼسن في خاهت املخبر به .ولى

ومً وِمت حاٌ مً اطم الؼسن واخخاز ؤبى البلاء

حِلىا اطم الؼسن وحده في حهت املخبر ُىه ،وهى
ّ
اطم مبهم ،وال ًجىش إلاخباز ًُ املبهم ،ألن إلاخباز

لجىاب الؼسن ومً هللا خبر ملبخدؤ محروف

ًُ املجهىٌ ال ًفُد ،وحِلىا في الجهت امللابلت وهي
ّ
حهت املخبر به ،فِل الؼسن وحىابه ،وهحً وِلم ؤن

الؼسن وفِل الؼسن املحروف والجىاب في محل
زفّ خبر ما وٍجىش ؤن جىىن ما مىؿىلت مبخدؤ

فِل الؼسن ًدٌ ُلى املخبر ُىه ،وال ُالكت له
ّ
باملخبر به ،وحه الفظاد هىا واضح وهى ؤن خاهت

والجاز واملجسوز ؿلتها والخبر كىله فمً هللا والفاء

املخبر ُىه مً الىاحُت الداللُت خالُت الداللت،

زابوت لخلمً املىؿىٌ مِنى الؼسن والخلدًس

وحاهت املخبر به جحمل مً الداللت فىق هاكتها
وحاحتها ،الػخمالها ُلى ؿفت املخبر ُىه التي ّ
ًدٌ

ؤن جىىن حاال مً اللمحر في الجاز والفاء زابوت
والخلدًس فهى مً هللا والجملت في محل حصم حىاب

والري اطخلس بىم ". 28
وما ّ
يهمىا هى كىله( :وفِل الؼسن املحروف
والجىاب في محل زفّ خبر ما) ،فهى بهرا كد فـل
ّ
جحدزىا بما فُه
بحن اطم الؼسن وفِله ،وكد

ُليها فِل الؼسن .والري ّ
حس بلى هرا الخوإ
وؤػاُه ،هى في اُخلادها ًهىز مىحت مً الدزاطاث
ّ
اللٔىٍت حِخمد ُلى الؼيل دون امللمىن،
ّ
الىحىٍت الـاثبت هي التي ًساعى فيها
والدزاطت
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ّ
ألن الؼيل هى الٌسف الري ُه ّ
لمىه
الجاهبان مِا،
املِنى الري هسٍد.
 الهىامؽ: -1محمد طُِد بطبر ،وبالٌ حىُدي،معجم الؼامل في ُلىم
ّ
الِسبُت ومـولخاتها ،الوبِت الثاهُت،1985داز الِىدة
اللٔت
 ،بحروث ،ؾ.542:
- 2ؤحمد بً فازض ،ملاًِع اللٔت ،داز بحُاء الترار الِسبي
 ،بحروث1429 ،هـ 2008م ،ؾ.41:
 . 3الصمخؼسي ،ؤطاض البالٓت ،داز بحروث ،وداز ؿادز،
للوباُت واليؼس1385 ،هـ 1965م ،ؾ56:
 .4الفحروش ابادي ،كامىض املحُى ،مىخبت الىىزي ،دمؼم،
(د ث) ،ج /4ؾ .82
ّ
ً5ىٌس ابً ٌِِؽ ،ػىح مفـل الصمخؼسي ،موبىُاث
محمد ُلي بُلىن ،الوبِت ألاولى 1422هـ 2001م ،داز
الىخب الِلمُت بحروث لبىان ،ج /3ؾ 349ـ .350
 .6محمد طُِد بطبر ،وبالٌ حىُدي،معجم الؼامل في ُلىم
ّ
الِسبُت ومـولخاتها ،الوبِت الثاهُت ،1985 ،داز
اللٔت
الِىدة بحروث ،ؾ541:
 7طىزة البلسة ،مً ْلاًت .197
8طِبىٍه الىخاب ،ج،3ؾ.69
9البلسةْ ،لاًت  ،116السوم ْلاًت .26
10البلسةْ ،لاًت .62
ّ
11ؤبى محمد ميي بً ؤبي هالب حمىغ ،مؼيل بُساب
اللسآن،جحلُم حاجم ؿالح اللامً ،الوبِت الثاهُت،
ماطظت السطالت بحروث1405 ،هـ.96/1 ،
ً12ىٌس الظُىهي ،همّ الهىامّ في ػسح حمّ
الجىامّ،جحلُم ؤحمد ػمع الدًً،ميؼىزاث محمد ُلي
ّ
الِلمُت ،بحروث ،الوبِت ألاولى1418 ،هـ
بُلىن ،داز الىخب
1998م.457/2 ،
ً .13ىٌس ؤبى محمد ميي بً ؤبي هالب ،مؼيل بُساب
اللسآن .834/2 ،ومحمد طُِد بطبر ،وبالٌ حىُدي ،معجم
الؼامل في ُلىم اللٔت الِسبُت ومـولخاتها ،ؾ.542:
ومـوفى الٔالًُني ،حامّ الدزوض الِسبُت ،ميؼىزاث
املىخبت الِـسٍت ،الوبِت الثالثت ُؼس1398 ،هـ 1978م،
بحروث ،لبىان.209/2،
14طىزة الؼسحْ ،لاًاث .1،2،3،4
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15طىزة الصلصلتْ ،لاًت .7
16ؤبى محمد ميي بً ؤبي هالب ،مؼيل بُساب اللسآن،
.835/2
ّ
17املسحّ الظابم مليي مً ؤبي هالب .96/1 :
18محي الدًً الدزوَؽ ،بُساب اللسآن وبُاهه.550/10 ،
ّ
املفـل لىخاب هللا
19بهجذ ُبد الىاحد ؿالح ،إلاُساب
املسجل،الوبِت ألاولى1413 ،هـ 1993م داز الفىس واليؼس
والخىشَّ.491/12،
20السوم،مً ْلاًت .44
21محي الدًً الدزوَؽ ،بُساب اللسآن وبُاهه.509/7 ،
ّ
املفـل لىخاب هللا
22بهجذ ُبد الىاحد ؿالح ،إلاُساب
ّ
املسجل.122/7،
 23بطماُُل الىحاض،بُساب اللسآن ،داز الترار الِسبي،
بحروث ،الوبِت ألاولى1430 ،هـ 2009م .264/5 ،
24ـ الؼىزي.30 ،
ً . 25ىٌس ؤبى محمد ميي بً ؤبي هالب ،مؼيل بُساب
اللسآن.646/2 ،
 26ؤبى محمد ميي بً ؤبي هالب،الىؼف ًُ وحىه اللساءاث
الظبّ وُللها وحججها ،الوبِت ألاولى1430 ،هـ 2009م داز
الصخابت للترار  ،هىوا.711/2 ،
 27الىحل.53 ،
 28محي الدًً الدزوَؽ ،بُساب اللسآن وبُاهه.318/5،
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اللغةىالشفووةىوأهموتكاىفيىالحواةىالعامةى
والمدرسوة ى
أ،ىحماديىربوعة ى
جامعةىالمسولة ى
ملضمت :
ما مً قً ان اللغت مىُىكت واهذ أم
مىخىبت مً ابغػ اإلاهاعاث وأزُغَا في الخىانل
ؤلاوؿاوي ،والخاعٍش ؤلاوؿاوي ًىكف ان اؾخٗمالها
في خُاة الاوؿان ًمخض في هىاحي ئوؿاهُت قتى
(أصبُت ،احخماُٖت ،فلؿفُتٖ ،لمُت ،نىاُٖت،)... ،
وَضا الاؾخٗماٌ وان مً وعاةه عغبت الفغص في
ئًهاٌ كىاٖاجه وأفياعٍ وأعاةه وٖىاَفه ومكاٖغٍ
ئلى آلازغًٍ بغُت الخأزير وؤلاكىإ.
ولٗل َضٍ اإلاهاعة وحضة هفؿها واك٘ حي ،
يمً الاهدكاع والاؾخٗماٌ بفٗل ألاصاء الكفىي
الظي ًغجبِ بضعحت ألاولى بمهاعة اإلاخدضر وجمىىه
مً الخبلُغ .هما ان البِئت الاؾغٍت والاحخماُٖت
ٖؼػث َظا الضوع وزمىخه .مً َىا ًُغح الؿإاٌ
الخالي الى أي مضي جإزغ اللغت الكفىٍت في مىدؿباث
الفغص؟
وهُف الؿبُل لخٗؼٍؼَا في الىاك٘ اإلاضعس ي و
الحُاحي لضًه؟
الٓاَغة اللغىٍت (َبُٗتها وزهاةهها)
ْهغ اَخمام الاوؿان بٓاَغة اللغت البكغٍت
مىظ اللضم وجغهؼ َظا الاَخمام ٖىض ٖلماء اللغت
جدضًضا ابً حنى (ث  )ٌ393اط ٖغف اللغت بأنها
<أنىاث ٌٗبر بها ول كىم ًٖ اغغايهم >1وَٗض َظا
الخٗغٍف ٖلى اًجاػٍ مخًامىا إلاٗٓم الجىاهب التي
اجفم ٖليها اإلادضزىن في حٗغٍفهم للغت ،فهى ٌكير الى
الىُْفت الخٗبيرًت التي جسخو بها اللغت  ،وٍفصح
هظلً ًٖ هىنها ْاَغة احخماُٖت أي أنها ال جىحض
ئال في أخًان حماٖت لغىٍت مُٗىتً ،خٗاملىن بها
حٗبيرا ًٖ أغغايهم ولٗل اَم ش يء ٌكير الُه َظا

8102

الخٗغٍفَ ،ى ما كغعٍ في ان اللغت أنىاث مىُىكت
وَظا ما ًإهضٍ اللغىٍىن اإلادضزىن في ملضمتهم
الٗالم اللغىي (فيرصًىان صًىؿىؾير 7973-7857م)
الظي ًغي ان اللغت في حىَغَا هٓام مً الغمىػ
الهىجُت ( )Langageاو مجمىٖت مً الهىع
اللفُٓت جستزن في اطَان افغاص الجماٖت اللغىٍت،
وحؿخسضم للخفاَم بين أبىاء مجخم٘ مٗين وٍخللاَا
الفغص ًٖ الجماٖت التي ٌِٗل مٗها ًٖ َغٍم
الؿمإ.
اما اللؿان ( )Langueفهى اللضعة ٖلى
الىُم بهظٍ اللغت واللضعة ٖلى اصعاهها ،فالخٗلم
َغٍلت المخالن


اللغت ،أي اهه جضعٍب لؿاوي للخيلم باللغت
في خين ٖغفها اهضعي ماعجُني ()A. Martinet
بأنها وؾُلت للخىانل جدمل الخبرة ؤلاوؿاهُت ًٖ
َغٍم وخضاث نىجُت مدملت بمدخىي صاللى أي
اليلماث ( )Maneresجدكيل مً وخضاث مخميزة
ومخخالُت هي الفىٍماث ( )Phonèmesوٖضص َظٍ
الفىٍىماث مدضوص في ول لغت وَبُٗتها جسخلف مً

لغت الى أزغي
وخؿب ؾابير ( )Sapairفان اللغت <ٖباعة
ًٖ َغٍلت ئوؿاهُت مخٗلمت الًهاٌ ألافياع
والاهفٗاالث والغغباث بىاؾُت هٓام مٗين مً
2
الغمىػ ازخاعٍ افغاص مجخم٘ مٗين واجفلىا ٖلُه>
او هي <الؿلىن اللفٓي قفهي او هخابي او غير
اللفٓي الظي ٌؿمذ للفغص بالخٗبير ًٖ أفياعٍ و
مكاٖغٍ و عغباجه لخدلُم الاجهاٌ م٘ الازغًٍ أو
جلً الغمىػ الهىجُت التي جىفغ ٖملُت الخفاٖل
بُنهم  3>....مً َظا فهي فهي جدٓى بأَمُت هبيرة في
خُاة الاوؿان بجمُ٘ ابٗاصَا الىفؿُت والفىغٍت
والاحخماُٖت والاكخهاصًت والؿُاؾُت وغيرَا
اهُالكا مً َبُٗت وُْفتها الخىانلُت والخبلُغُت،
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ختى غضث َظٍ الىُْفت كغٍىت لها ،أًىما طهغث طهغ
مٗها.
ئن ؤلاصعان لُبُٗت َظا الاعجباٍ بين اللغت
ووُْفتها ألاؾاؾُت ،اوالٍ الفىغ اللؿاوي الحضًث
اَخماما بالغا
ججلى في ْهىع هٓغٍاث غاًتها اللهىي ابغاػ
مٓاَغ الىُْفت الخىانلُت في مؿخىٍاث الخدلُل
اللؿاوي 4والن اللغاث حمُٗها حكترن في َظٍ
الىُْفت وان ازخلفذ ألالؿىت ،فانها هظلً ججم٘
ٖلى وحىص حملت مً الخهاةو جخهف بها اللغت
ؤلاوؿاهُت هي :
 الُبُٗت الهىجُت للغت
 ان لها عمىػ ٖغفُت ًسخاعَا وٍىٓمها الٗغف
الاحخماعي وال ًدىمها اإلاىُم
َ ظٍ الغمىػ جدمل صاللت ومٗنى ٌٗغفها
اإلاخيلمان
 ان لها هٓام مدىىم بلىاٖض حؿاٖض ٖلى
جىُٓم ٖملُت اؾخٗمالها
 ئنها مغهبت جخألف مً وخضاث لغىٍت وجسً٘
للىاٖض جألُف الىخضاث واليلماث والجمل
 أنها جمىً ؤلاوؿان مً اؾدبضاٌ ولمت بيلمت في
ملفىّ مٗين ئطا حغير اإلاىكف الظي ًىحض فُه.
 انها جمىً الاوؿان مً اللضعة ٖلى حٗمُم
الفاّ للضاللت ٖلى اقياٌ واقُاء مُٗىت
 انها جدىىٕ خؿب جىىٕ الجماٖاث التي
حؿخسضمها جدذ جأزير ٖاملي الؼمان واإلايان
والٓغوف الجغغافُت والُبُُٗت.
 انها حؿ٘ للخٗبير ًٖ ول الخيراث ومٗاعف
وججاعب وأماٌ وأخؼان وأفغاح الاوؿان
 جمىً الاوؿان مً الخٗبير ًٖ ألاقُاء الحؿُت
الُٗيُت وألاقُاء اإلاجغصة
 انها مىدؿبت مً اإلادُِ الظي ٌِٗل فُه
الاوؿان
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 انها هامُت جخُىع بكيل مؿخمغ مً خُث
اإلافغاصاث واللىاٖض وأهٓمت ألانىاث ختى
5
حؿخجُب لخغيراث وجُىعاث اإلاجخم٘ اإلادؿاعٖت.
ان َظٍ الخهاةو جإهض خلُلت وماَُت اللغت
هٓاَغة ئوؿاهُت جإؾـ لخلضم وعقي الاوؿان
بدًاعجه ٖبر مسخلف الٗهىع .هما جإهض ان
اهدؿابها وحٗلمها و الىُفُت التي جخم بها ًخدضص مً
مضي ملضعة الاوؿان ٖلى الخبلُغ والخٗبير ًٖ طاجه
وهُاهه وافياعٍ وبالخالي الخأهُض ٖلى فٗالُت وحضوٍ
في اليؿُج اإلاجخمعي الظي ًيخمي الُه مً حهت
وحهت زاهُت جإهض أَمُت الخدىم في كىاٖضَا
ويىابُها والىالم والخىانل وفلا لظلً.
وٖلُه فان البدث ًٖ اخؿً الؿبل التي جمىً
الفغص مً الخٗلم الجُض وئػالت وافت الٗلباث
والحىاحؼ التي جلف حجغة ٖثرة في مؿاع حٗلمه .اًً
واهذ َظٍ الٗلباث والحىاحؼ ( هفؿُت أو احخماُٖت
أو جغبىٍت أو ختى لغىٍت و مٗغفُت ) ،زانت منها
مغاخله ألاولى مً َظا الاهدؿاب وهلهض بها
اإلاغخلت الابخضاةُت ،مً َىا ًُغح الؿإاٌ الجىَغي
الى أي مضي حؿهم الخُاباث الكفىٍت في ازغاء
الخدهُل ؤلاًجابي لضي اإلاخٗلم؟
او بهُغت أزغي ماطا جلضم اللغت الكفهُت همهاعة
اصاةُت في اَاع الٗملُت الخٗلُمُت وزاعحها للفغص
اإلاخٗلم؟وهُف الؿبُل لضف٘ َظا الاؾثماع و اإلاىخج
في هىاحي الحُاجُت ٖىضٍ ؟
لئلحابت ًٖ َظٍ ألاؾئلت وغيرَا هلف ٖىض
مفاَُم كاعة جإؾـ لهظٍ اإلاهاعة اٖخباعا مً انها أي
اللغت الكفهُت
مً اَم كىىاث الخىانل ؤلاوؿاوي ،وان وحضث
كىىاث أزغي جإصي الغاًت هفؿها والخىانل الغير
اللفٓي (لغت ؤلاقاعة ،لغت الجؿض*** )... ،
الخٗبير اللغىي والخىانل :
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ٌٗض الخٗبير مجاال خُىٍا في خُاة الاوؿان هيل
واإلاخٗلم ٖلى وحه الخهىم باٖخباعٍ مهاعة
ًىدؿيها الفغص مً مدُُه الاحخماعي واإلاضعس ي،
لُىنل بها أفياعٍ ومكاٖغٍ وآعاةه خىٌ مسخلف
قإوهه وكًاًاٍ الى الازغٍين مً َظا فلض ٖغفه
ابً مىٓىع في معجمه بلىله في ماصة ٖبر <ٖبر
بمٗنى بين ،أٖغب أْهغ بمٗنى امخالن اللضعة ٖلى
6
اْهاع الفىغة او ؤلاخؿاؽ الى الازغًٍ .
اما مٗىاٍ الانُالحي فىظهغ حملت مً الخٗغٍفاث
مً بُنها <َى الاباهت والافهاح ٖما ًضوع في الىفـ
باي وؾُلت مً وؾاةل الخٗبير التي جىىٖذ بين اللغت
والغؾم والخمثُل واإلاىؾُلى وغيرَا مما ٌؿخٗين هه
7
اإلاغء ًٖ الاٖغاب ٖما في هفؿه>.
هما هه < اللالب الظي ًهب فُه الاوؿان أفياعٍ
بلغت ؾلُمت وجهىٍغ حمُل فهى الغاًت مً حٗلم
8
اللغت>
وًٖ مفهىمه اإلاخضاوٌ في اإلادُِ اإلاضعس ي فاهه
<ٌٗني ان ًلضع الخلمُظ ٖلى هلل ألافياع واإلاكاٖغ
والىكات٘
بىاؾُت اللغت قفىٍا وهخابُا ،فهى زمغة اللغت ،بل
9
َى اللغت طاتها وهي اإلادهلت مً جضعَؿها >...
وهىن الخٗبير مهاعة لغىٍت فهى ًلٗب صوعا زُيرا
في خُاة الفغص واإلاجخم٘ فهى وؾُلت الخفاَم
والخساَب والخلاعب بين افغاص اإلاجخم٘  ،هما اهه
أؾاؽ هجاح الفغص في هثير مً الاٖماٌ التي حٗخمض
10
ٖلى صكت الخٗبير.
وفي َظا الخٗغٍف ئقاعة واضحت الى ان الخدىم
فُه اخض اَم قغوٍ هجاح الفغص في الحُاة.
والن الخٗبير اخض اَم فىىن الاجهاٌ اللغىي وفغٕ
مً فغوٕ اإلااصة اللغىٍت و ٖلُه فان الاجهاٌ
اللغىي ٌٗغف ٖلى أهه < الٗملُت أو الُغٍلت
التي ًٖ َغٍلها اهخلاٌ اإلاٗغفت ( فىغة أو مٗلىمت)
مً شخو ألزغ ختى جهبذ مكاٖا بُنهما وجإصي
الى الخفاَم بين َظًً الصخهين او اهثر ،وبظلً
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ًهبذ لهظٍ الٗملُت ٖىانغ ومىىهاث ولها اججاٍ
حؿُير فُه وَضف حؿعى الى جدلُله ومجاٌ وٗمل
11
فُه ًإزغ فُه>
و َىان مً الخٗبير بكيلُه اإلاىُىق واإلاىخىب في
اهه <ئمياهُت الفغص للخٗبير ًٖ اخاؾِؿه وافياعٍ
ومكاٖغٍ في ويىح وحؿلؿل بدُث ًخمىً اللاعب
او الؿام٘ مً الىنىٌ بِؿغ ئلى ما ًغٍضٍ الياجب
او اإلاخدضر > مً َظا فهى ٖملُت اجهاٌ َاصفت
جدضر بين شخو وآزغ او بِىه وبين مجمىٖت
أشخام اط َى جفاٖل  ،هلل مٗلىماث وزبراث ،
حغير اججاَاث ،جىمُت كُم ،هلل اخاؾِـ ومكاٖغ
أو مىاكف او اعاء ....الخ.
أهىإ الخٗبير :
ًلؿم الخٗبير اللغىي الى هىٖين َما الخٗبير
الكفىي والخٗبير الىخابي ٖلى أؾاؽ الىؾُلت التي
حٗخمضَا اإلاٗبر وهي اللغت مىُىكت واهذ او اإلاىخىبت.
الخٗبير الكفىي َ:ى قيل مً اقياٌ الاجهاٌ
-7
اإلاباقغ الظي ًدضر بين فغصًً او ٖضة افغاص في
ميان وػمان مدضصًًً ،إصي مكافهت ،فهى أصاة
الاجهاٌ الؿغَ٘ واإلاباقغ بين الىاؽ  ،وَى انل
اللغت هما ؾبم طهغٍ طلً ان اللغت في مغخلتها
ألاولى لِؿذ ؾىي مكافهت وهي اؾبم مً
الىخابت هما ٌٗغف ٖلى اهه الحضًث او الىالم
وَى اؾبم مً الخٗبير الىخابي وأهثر اؾخٗماال في
مسخلف مجاالث خُاة الاوؿان َظا مً حهت
ومً حهت أزغي َى اقمل ًٖ الخٗبير الىخابي
خُث ًخًمً الىُم لؤلنىاث واليلماث
وجغهُب الجمل وفم كىاٖض لُإصي مٗنى وصاللت
في ؾُاق مىكف مٗين  12.وٖلُه ًدبين مً
َظًً الخٗغٍفين الخالي:
 -ان اللغت الكفهُت اؾبم ًٖ اللغت اإلاىخىبت
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 ان اللغت الكفهُت اقمل مً اللغتاإلاىخىبت القخمالها ٖلى بيُاث اللغت
(الهىث ،الهغف ،الترهُب والضاللت)
 انها أي اللغت الكفهُت اهثر اؾخٗماال في ولاإلاجاالث الحُاة الفغص
 انها جإصي بكيل مباقغ بين شخهين اواهثر
مً َىا جخجلى أَمُت اللغت الكفهُت همهاعة لغىٍت
ًخم وفلها الاجهاٌ بين الافغاص والخفاٖل فُما بُنهم
في اَاع اإلادُِ الاحخماعي الظي ًيخمىن الُه وٍخم
ًٖ َغٍلها الخدضر باؾخسضام اللغت الٗامُت او
اللغت الٗغبُت الفهحى او لغت وؾُى بين الفهحى
والٗامُت ومً َىا فالخٗبير الكفىي أصاء الفغص للغت
بُغٍلت مىُىكت ألنىاث وولماث وحمل جمثل اللغت
اإلاىدؿبت او اإلاخٗلمت في ؾُاق ومىكف خُاحي او
مضعس ي مٗين بغغى جبلُغ عؾالت او الخٗبير ًٖ عاي
او مكاٖغ او اخاؾِـ.
في خين ًدضص مفهىمها خؿب ألاصاء
اإلاضعس ي ٖلى انها أي اللغت الكفهُت هي
أصاة الفغص في الخٗبير ًٖ أفياعٍ ومىاكفه
وحؿاؤالجه وًٖ اإلاكاَض اإلاسخلفت وخاحاجه
بلغت اإلاضعؾت اإلاخٗلمت (اللغت الٗغبُت
الفهحى) وفم كىاٖض اللغت و بأؾلىب
واضح مفهىم ًىاؾب اإلاؿخىي الظي ًىحض
فُه و بالخالي الخدىم فيها ٌٗض أخض قغوٍ
هجاح الفغص
أهماٍ الخٗبير الكفهي :
ًإصي الخٗبير الكفهي بهىع مخٗضصة خؿب مىكف
خُاة الاوؿان اإلاسخلفت الُىمُت واإلاضعؾُت
فُىىن:
 اما ٖلى قيل حٗبير خغ ًٖ مكهض اومىيىٕ او مىكف او كًُت مُٗىت.

8102

 اما ان ًىىن ٖلى قيل مىاككت او حضاٌبُغٍلت ٖلمُت مكىكت
 ئما أن ًىىن ٖلى قيل حٗلُم ٖلى ؾلىنأو خاصر أو زبر ...
 -اما ٖلى قيل ئحابت أؾئلت او اؾخفؿاع

 اما ٖلى قيل خىاع او خضًث او ان ًىىنٖلى قيل ؾغص للهت او عواًت ...
مهاعاث الخٗبير الكفىي :
جلىم اللغت ٖلى أعبٗت مهاعاث هي <الاؾخمإ
والحضًث واللغاءة والىخابت> والخٗبير اللغىي ًغبِ
بمهاعحي الحضًث والىخابت ،فاطا اعجبِ بالحضًث
ٌؿمى حٗبيرا قفىٍا وئطا اعجبِ بالىخابت فهى حٗبير
هخابي (جدغٍغي)
والن الخٗبير الكفىي ًغجبِ بمهاعجين أؾاؾِخين
َما <الاؾخمإ والحضًث > وبهما ٌؿخُُ٘ الفغص
13
الخىانل والخبلُغ بكيل ؾلُم وصكُم
 -7مهاعة الاؾخمإ (الانغاء) :حٗض مهاعة
الانغاء اوٌ ما ٌٗمل الاوؿان مىظ
ألاًام ألاولى مً مىلضٍ ٖلى جُىٍغَا ،
وَظا ما هإهضٍ ٖضة صعاؾاث
ومالخٓاث مُضاهُت اهضث ان الُفل
في ألاؾابُ٘ ألاولى مً خُاجه ًىدبه الى
ألانىاث اإلادُُت به وزانت اإلاضوٍت ،
خُث بين بُتر فُلض ( )Butlerferledان
ألاَفاٌ ًيخبهىن إلاهضع الهىث
وٍضًغون عؤوؾهم هدى طلً وَٗخبر َظٍ
الٗملُت بمثابت الخُىة ألاولى في مجاٌ
الاؾخمإ للغت ومً زمت ًجض الُفل
مخٗت في ؾماٖه إلاضاٖباث الام بيلماث
وجغصًضَا ألنىاث او أغاوي وجخُىع
ٖملُت الانغاء او الاؾخمإ بىمى وجُىع
اصعان الُفل في مسخلف اإلاغاخل
خؿب صاللت مٗاوي اإلالاَ٘ الهىجُت و
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اليلماث خُث ًبضأ في الاؾخجابت ئما
باالبدؿامت او الطحً او الهغار او
البياء او جخضزل لغت حؿمه بانضاع
اًماءاث وخغواث خؿب َبُٗت اإلاثيراث
اإلادُُت به ،وبٗضَا ًغقى عصٍ الى
اإلاؿخىي الىُم بملاَ٘ نىجُت او
بيلماث زم بجمل بؿُُت الى ان ًهل
الى جىىًٍ حمل جامت ومغهبت وبالخالي
الىنىٌ الى اهجاػ زُاب مدؿلؿل
مترابِ طي مٗنى في مغاخل مخلضمت
مً خُاجه زانت في ؾً زمـ او ؾذ
ؾىىاث ٖىض الضزىٌ الى اإلاضعؾت
14
وجىمً أَمُخه َظٍ الٗملُت في انها :
 -أوٌ مهاعة حؿبم الىالم لضي الُفل

 جمىً الُفل حسجُل ألانىاث وخفٓها فيطاهغجه الؿمُٗت
 جمثل مغخلت اإلاداواة والخللُض وبالخالياهدؿاب أنىاث اللغت اإلادُُت به
 وٍمثل هظلً مغخلت الىُم والخلفٔبالكيل الؿلُم الظي ًفهمه اإلادُُىن به
ولٗل هجاح َظٍ اإلاهاعة ٌٗىص بالضعحت
ألاولى الى مضي ؾالمت خاؾت الؿم٘
ئيافت الى كابلُت الُفل لالهدباٍ للمثير
الؿمعي إلاضة ػمىُت ملبىلت م٘ مغٖاة
15
اَخمامه واهخلاةه إلاا ًغٍض ان ٌؿم٘ .
ان مداوالث جُىٍغ َظٍ اإلاهاعة ٖىض الُفل في
مغاخله ألاولى ًخم بُغٍلت ٖفىٍت وٍخم طلً كبل
ؾً الضزىٌ اإلاضعس ي اط جخُىع هدُجت لخٗغى
الُفل لؤلحهؼة الؿمُٗت البهغٍت والخلفاػ او
ؤلاطاٖت مما ًغسخ طلً الىثير مً ألانىاث
واإلافغاصاث التي جخدىٌ فُما بٗض الى مداوالث
للمداواث والخللُض وئهخاج زام به وبٗض صزىله
الى اإلاضعؾت ًجض الُفل هفؿه ٌؿخم٘ وٍىهذ
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بكيل احباعي إلاٗلمه الا ان الفغق ًىمً في ان
الُفل صازل اإلادُِ اإلاضعس ي ًخضعج في حٗلُم
اإلافغصاث وكىاٖضَا واؾلىبها ومىه الخضعب ٖلى
الىُم والىالم مما ًجٗل َظٍ اإلاهاعة طاث اؾهام
ملمىؽ في حٗلم اللغت اإلاضعؾُت والخمىً مً الخميز
الهىحي واإلافغصاحي والضاللي بين ما ألفه في لغخه ألام
ولغخه الجضًضة وبالخالي حٗؼٍؼ الفهم لضًه لظا فان
جىمُت َظٍ اإلاهاعة لضي مخٗلم اإلاضعؾت في الاَىاع
ألاولى مً حٗلمه ًلىم ٖلى اليكاَاث الخالُت:
 جضعٍب اإلاٗلم للُفل ٖلى الٗاصاث الحؿىتفي الانغاء ًٖ َغٍم لفذ اهدباَه بكيل
مخىانل إلاا ًلاٌ مً هالم ؾىاء مً كبل
ػمالةه أو مٗلمُه.
 الاؾخمإ الىاعي الى اليلماث اإلاىُىكت -خثه ٖلى مخابٗت هالم آلازغًٍ

 الخىىَ٘ في فغم اههاث اإلاخٗلمينلبًٗهم البٌٗ في قيل زىاتي زم
مجمىٖاث نغيرة زم بٗضَا مجمىٖاث
هبيرة
ومً ألاوكُت اإلادفؼة ٖلى َظٍ اإلاهاعة صازل
16
اإلادُِ اإلاضعس ي ماًلي :
 الحىاع واإلاداصزت خىٌ مىايُ٘ حؿتهىياإلاخٗلم وججلب اهدباَه وهي هثيرة ومخٗضصة
(أصبُتٖ ،لمُت ،صًيُت )...
 ؾغص اللهو والغواًاث اإلاىاؾبت لؿًالُفل
 الؿمإ لآلًاث اللغآهُت وألاخاصًث الىبىٍتاإلادفؼة لهظٍ اإلاهاعة ول َظا اهُالكا مً
اللغت اإلابؿُت اإلاىاؾبت إلاؿخىي وؾً
الُفل ومغاٖاة الجىاهب الىفؿُت
والبُضاغىحُت في مسخلف اإلاىايُ٘
واإلاىاكف والؿُاكاث الخٗلُمُت
 -2مهاعة الخبلُغ (ؤلاهخاج اللغىي) :
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اطا وان الاههاث وؾُلت لخدلُم الفهم فان
الىالم وؾُلت إلفهام ٖىض اإلاخٗلم ،لظا هجض الُفل
يمً لغخه ألاولى ًداوٌ كضع ؤلاميان الىالم والخٗبير
بُغٍلخه الخانت مللضا ما ٌؿمٗه لخلبُت مسخلف
خاحاجه البُىلىحُت والحُىٍت ،اما ٖىض صزىله الى
اإلاضعؾتً ،جض هفؿه مُالب مً كبل اإلاٗلم بالخيلم
والخدضر بلغت قفىٍت غير جلً اللغت التي الفها في
مدُُه الٗاةلي  ،وَىا جبضأ مداوالجه ألاولى في
الخدضر والىالم وفم كىاٖض لغىٍت حضًضة مً احل
ئًهاٌ أفياعٍ ومكاٖغٍ وكىاٖاجه الى الازغًٍ يمً
جميز لغىي اهثر جىُٓما وصكت وويىح .مما ًسلم
جأزيراث هفؿُت ٖلى الهُٗض الىفس ي والاحخماعي
وختى اللغىي اهُالكا مً َظٍ اإلاهاعة الجضًضة
والثلت بالىفـ والخىف مً الخُأ وعصوص أفٗاٌ
الازغًٍ اججاَه .مً َىا فالخٗبير الكفىي ًمثل
وفم َظٍ اللغت الجضًضة ئحاباث ًٖ أؾئلت مٗلمه
وجىيُداث مىه وجخجؿض في ؾغصٍ للهو حٗبير
خغ ًٖ مكاَض ومىاكف خُاجُت في مسخلف مىاص
الضعاؾت ومً َىا فمهاعة الىالم جلىم ٖىضٍ ٖلى
17
اإلاباصب الاجُت :
 -7يغوعة زلم الجى الىفس ي اإلاغٍذ واإلاصج٘
طلً ان الخىف ًىلض الترصص والخىكف
والخأجأة
 -2الحغٍت اليافُت في الخٗبير
 -3جلبل ألازُاء اللغىٍت وجصحُدها اٖخباع
أن الُفل في ػمً الخٗلم فمً اإلاىُلي
أن ًل٘ في أزُاء هاججت ًٖ ٖضم
جدىمه في كىاٖض و هٓام اللغت
الجضًضة بأؾالُبها وٖلُه فمً
اإلاخىىٖت الٗىامل اإلاصجٗت ٖلى ٖملُت
الىالم ٖىض الُفل في اإلاغخلت الابخضاةُت
18
ماًلي :
َ -لب الحضًث ازىاء الغؾم ٖما ًغؾم
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 جىُٓم مداصزاث وخىاعاث بين الخالمُظ احغاء مىاككاث خىٌ مىايُ٘ طاث ٖالكتبدُاتهم الُىمُت
 -ؾغص كهو وعواًاث

 -لٗب أصواع أفغاص ألاؾغة أو اإلاضعؾت

 حصجُ٘ اإلاخٗلمين ٖلى اؾخٗماٌ اللغتاإلاضعؾُت في ول مىاكف الحُاة الُىمُت
صازل وزاعج اإلاضعؾت وأزىاء اللٗب فُما
بُنهم
 َغح أؾئلت ٖلى اإلاخٗلم لضفٗه للخٗبيرالحغ واإلاىحه خىٌ كًاًا او مكاَضة او
نىع او الخٗلُم ٖلى بغامج جلفؼٍىهُت او
مىاكف خُاجُت (أُٖاص ،مىاؾباث وَىُت
وصًيُت)... ،
وٖلى الٗمىم فان اجبإ َظٍ ألاوكُت ٌٗض مً
الىؾاةل اإلاضٖمت واإلاصجٗت للٗملُت الىالمُت ٖىض
الُفل فخجٗله ًخدضر بُالكت وزلت جمىً بٗضَا
مً جُىٍغ َظٍ اإلاهاعة واهؿابها الىُفُت الصحُدت
والؿلُمت مً خُث ألاصاء والفٗالُت صازل اللؿم
مخجاوػ جأزيراث ألازُاء اللغىٍت ًٖ اللغت الام.
الفغق بين الخٗبير الكفىي والخٗبير الىخابي :
كبل جدضًض الفغق بين هال الخٗبيرًً هلف ٖلى
ابؿِ مفهىم للىخابت خُث ًغي خلمي زلُل انها
<ٖباعة ًٖ عمىػ مغةُت لؤلنىاث اللغىٍت
اإلاؿمىٖت ،بِىما الىالم اإلاىُىق َى مىحاث
مؿمىٖت مخٗاعف ٖليها بين أبىاء مجخم٘ واخض
اوبين ٖضص مً اإلاجخمٗاث طاث ألانل الىاخض
واللغت اإلاكترهت >  19وَى ما طَب الُه ٖلماء اللغت
في الىثير مً الضعاؾاث التي جلغ بىحىص ازخالف
واضح بين هاليهما< ...خُث جبين لهم ان الىالم
ٌٗبر بهىعة أوضح ًٖ اإلاٗاوي وألافياع والاهفٗاالث
20
واإلاكاٖغ في خين حعجؼ الىخابت ًٖ طلً >
و<الىخابت في أًت لغت ال حٗىـ نىعة الىُم لهظٍ
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اللغت ألنها حؿلِ مً خؿابها ٖىامل ومميزاث
هثيرة جدخفٔ بها اللغت اإلاىُىكت مثل ٖىامل :
الؿغٖت البٗض ،وازخالف الىُم خؿب الافغاص
واللهجاث  ،وول طلً ًإصي الى َاةفت مً
الازخالفاث في أخىاٌ هُم الهىث الىاخض مً فغص
الى أزغ < فالهىث ؤلاوؿاوي َى حىَغ الىالم
وماصجه> ٖ21لى ٖىـ اللغت اإلاىخىبت التي جبلى
جمثُل له  ،واعجباٍ واضح به.
مغاخل الخبلُغ الكفىي:
أزىاء حٗبير الاوؿان ًٖ هفؿه  ،أو ًٖ مىكف أو
مكهض ما ّ
مغ في خُاجه  ،فاهه لؼما ٖلُه اإلاغوع
بمغخلخين مهمخين َما مغخلت الخفىير ومغخلت
الدسجُل أو الخىفُظ
أ -مغخلت الخفىير:
ًخم في َظٍ اإلاغخلت الخسُُِ الفىغي إلاا ًغٍض
كىله أو ما ال ًغٍض فُدضص أزغَا اإلاهُلحاث
واليلماث و الاؾلىب الظي ًىاؾب اإلاىكف أو
الؿُاق الظي ؾِخيلم فُه.
ب -مغخلت الخجؿُض أو الخىفُظ :
ًىُلم فيها ؤلاوؿان للخٗبير باللغت ًٖ حملت
الافياع التي زُِ لها مؿبلا مداوال اًهالها الى
اإلاؿخم٘  ،م٘ الٗلم أن َاجين اإلاغخلخان جخمان في
ؾغٖت فاةلت  ،كض ألي ٌكٗغ بها اإلاخيلم  ،وال ًىدبه
ألي الفانل الؼمني اإلاىحىص بُنهما.
وُٖه فان جدلُل َاجان الٗملُخان أمغ في غاًت
ألاَمُت في صعاؾت اللغت الكفهُت زانت لضي
اإلاخيلمين بغير اللغت ألام وهي اللغت اإلاضعؾُت الثاهُت
وطلً إلاٗغفت صوع الٗملُاث الٗللُت ،وأزغ الغنُض
اللغىي اإلاىدؿب بالغت ألام ،في الخٗبير الكفهي
باللغت الثاهُت زالٌ اإلاغخلخين  ،وفي هفـ الىكذ
حؿاٖضها ٖلى فهم مسخلف الٓىاَغ الىالمُت
اإلاهاخبت أزىاء الخٗبير الفٗلي (هٓاَغة الخىكف ،
الترصص  ،الاؾخضعان حٗبير اليلماث وغيرَا )...
وباليؿبت للمخٗلم صازل اإلاضعؾت فاهه ًىحض في
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مىكف أو (ؾُاق) حٗلُمي ٌؿمذ له بالخسُُِ
للخٗبير بلغت اإلاضعؾت.
وهي (الٗغبُت الفهحى) خؿب اإلاكير الظي ًلضمه
اإلاٗلم في ول خهت (ؾإاٌ  ،حٗلُم  ،نىعة مىكف
وغيرَا) أو ًىىن اؾخفؿاع مً كبل الخلمُظ هفؿه
ئلى ألاؾخاط في خالت ٖضم الفهم.
لظلً فان هالمه باللغت اإلاضعؾُت ًىضعج يمً
ٖملُت الخٗلم للغت أو اإلااصة صعاؾُت أزغي وٍىىن
م٘ ػمالةه مً هفـ الؿً واإلاؿخىي الضعاس ي
إلاىاحهت ويُٗت حٗلمُت مدضصة ،فخسُُِ الحضًث
ئطن ًغجبِ باإلاىكف أو اإلاىكف أو الىيُٗت التي
ًهُىٗها اإلاٗلم وبُبُٗت ألاؾئلت خىٌ مسخلف
اإلاىايُ٘ التي ًضعؾها بكيل مخضعج .
أَمُت اللغت الكفىٍت :
جخجلى أَمُت اللغت الكفىٍت في الىلاٍ الخالُت :
 جؼوصها بالثروة اللغىٍت مً ألالفاّوالتراهُب التي حؿاٖضها ٖلى الخغُير ٖما
هغٍض واؾخسضام َظٍ الالفاّ والتراهُب
اؾخسضاما صحُدا في أماهنها اإلاىاؾبت مً
ؾُاق الىالم
 جسلهىا مً ْاَغة الخجل التي حُٗم ٖلىجىيُذ ألافياع واإلاٗاوي التي ججِل في
زىاَغها وبالخالي الخمىً في الخدضر م٘
الازغًٍ بُالكت
 جمىدىا حغأة في الحضًث م٘ الازغًٍبُالكت
 حؿمى بأطواكىا ألاصبُت ومكاٖغهاوأخاؾِؿىا الفىُت إلصعان مىاًَ الجماٌ
في اللغت
 حؿهم في جىمُت كضعاجىا الخُابُت وحؿاٖضهاٖلى الاعججاٌ الىالمي بدُث ًهبذ الفغص
في خالت حؿمذ له بخىالض ألافياع والخىاَغ
22
اإلاغجبُت باإلاىيىٕ اإلاخدضر فُه.

97

ملتقىىاللسانواتىالتطبوقوةىوتعلوموةىاللغةىفيىالمدرسةىوالجامعةى1322/30/21

 هما انها الىؾُلت الفٗالت التي حؿاٖضهاٖلى الاهضماج الاحخماعي وجىمُت الغوابِ
الاحخماُٖت والخالكذ الفىغي بين الافغاص
واإلاجخمٗاث
 ولها صوع باعػ هىاخضة مً اإلاهاعاثألاؾاؾُت في بىاء الصخهُت وفغى الهىٍت
باليؿبت للفغص
 حٗض اخض الغاًاث ألاؾاؾُت في حٗلُموصعاؾت اللغت اطا جمىً اإلاخٗلم مً الخٗبير
والخىانل والخفاَم م٘ الازغًٍ صازل
اإلادُِ اإلاضعس ي وزاعحه.
 حٗؼػ الثلت بالىفـ والجغأة في َغح ألافياعواإلاكاٖغ وجىمُتها
 بىاؾُتها ًخمىً الفغص مً خل مكاولهالىفؿُت والاحخماُٖت مً زالٌ جباصٌ
آلاعاء ومىاككتها.
 حٗض ألاصاة التي بها ًسخبر الفغص هفاءجهومهاعجه ألاصاةُت في ؤلاكىإ والخأزير مً
زالٌ حؿلؿل ألافياع وزًىٕ للىاٖض
اللغت
 حؿاٖض ٖلى هؿب الٗلىم واإلاٗاعفاإلاسخلفت وحٗلم اإلاىاص الضعاؾُت بمسخلف
أهىإ وجسههاتها (أصبُتٖ ،لمُت،
احخماُٖت)... ،
 جمىً الفغص مً جللض اإلاىانب (مىانبالٗمل) التي ًغغب بها والتي حٗخمض
بالضعحت ألاولى ٖلى الخٗبير الكفىي
والصحافت مثال
 جسضم بكيل مباقغ وغير مباقغ مهاعاثاللغت اإلاىخىبت
وٖلُه فاللغت الكفىٍت حؼء ال ًخجؼأ مً الىُان
البكغي اإلاخُىع صاةما الظي ًسً٘ للخدىٌ في
اإلاؿخىٍاث اإلاسخلفت والىاَلين باللغت الكفىٍت
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ٖاصة ال ًيخبهىن لجملت الخُىعاث التي ًسً٘ لها
هٓام ألانىاث واللىاٖض الهغفُت والىدىٍت
واإلاٗاوي طلً ان الخغُير والخُىع حؼء ال ًخجؼأ مً
لغت فما بالً في وحهها اإلاىُىق ولٗل َىان حهىص
ٖضة في مجاٌ حؿُير وجبؿُِ اؾخٗمالها وان وان
اإلاىيىٕ ًدخاج لىثير مً الهبر والغوٍت في الاخيام
واللغاعاث وهما ًلىٌ َه خؿين اهىا <ال وؿخُُ٘
اَالكا ان هبؿِ اللغت مهما واهذ قاكت ٖؿيرة ،
ولىً هملً جبؿُِ حٗلمها فلِ>
فخدؿين الخٗبير باألفياع َى غاًت غاًاث اللغت
زانت اإلاؿخٗملت في الحُاة اإلاضعؾُت وٖلُه جىدس ي
اللغت الكفىٍت في مجاٌ جدؿين أصاء اإلاخٗلمين بها
صوعا ملحىْا زانت مىه في وهُفُت جضاعن ومٗالجت
ألازُاء اللغىٍت لضيهم اهُالكا مً الىٓغ الى كًاًا
أزغي حضًضة لها نلت بمىيىٖاث ايُغاباث
الخبلُغ و الخٗبير الكفىي وفخذ اإلاجاٌ امام
الضاعؾين اإلاسخهين والباخثين في حٗلُمت اللغت
لئلؾهام في صعاؾت َظٍ اللًاًا وغيرَا لدصخُو
الىاك٘ اللغىي والىٓغ في ؾبل جُىٍغٍ
زـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمت:
بلى في ألازير ان وكير ان اللغت اإلاىخىبت جدخل
اإلاغجبت الثاهُت في الضعؽ اللؿاوي وبالخالي فهي عمىػ
لؤلنىاث اللغىٍت وازتراٖها أي الىخابت حاء إلاىاهبت
التراهم الهاةل لئلبضاٖاث اللغىٍت التي ال ًمىً
بداٌ ان جدفٓها الظاهغة وٖلُه خلذ الىخابت مدل
الىالم وأنبدذ ْاَغة جىانلُت مً هىٕ زام
جغجبِ أؾاؾا بالدسجُل الغمؼي للغت وٖلى الغغم
مً اهدكاع الىخابت واللغاءة وأَمُتها ٖلى مٓاَغ
الحُاة اإلاٗانغة ووحىص ٖىانغ أزغي للخىانل الا
ان اللغت اإلاىُىكت (الكفىٍت) و ئهخاحاَا جفىق
بىثير ماهيخجه ًٖ َغٍم الىخابت.
ان مىيىٕ اللغت الكفىٍت مىيىٕ خؿاؽ
ومٗلض العجباَه بٗضة مغجىؼاث مخضازلت فُما بُنها
جدخاج الى ملاعباث (احخماُٖت ،هفؿُت ،جغبىٍت)... ،
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ولها حؿهم في لفذ اهدباٍ وايعي البرامج الخٗلُمُت
–خؿب اٖخلاصها -الى أَمُتها بميان في حٗلم اللغت
وونىٌ بها الى بغ ألامان فهي أوال وأزيرا طًَ
مخٗلُميها ،وَظا ألازير أي اإلاخٗلم الظي عاح ٌٗاوي
اخباَاث مسخلفت وٖلى حمُ٘ ألانٗضة في ؾبُل
نلل لؿاهه بلغت فهُدت ؾلُمت ٌٗبر بها ًٖ طاجه
وَمىخاجه وٍىاهب ًٖ َغٍلها مكىعٍ الخٗلُمي
والحُاحي.
كاةمت اإلاغاح٘:
 -7أبى الفخذ ٖثمان بً حنى ،الخهاةو جدلُم
ٖبض الحىُم بً مدمض ،مج ،7اإلاىخبت الخىفُلُت،
اللاَغة،صث ،م.44
GREIMAS ,A.J
et
ًىٓغ:
COURTES.J.SEMIOTIQUE
Dictionnaire raisonné de la théorie du
langage Hachette
Paris, 1993, P23.
ًىٓغMARTINET, André E le méthode :
linguistique
Générale ED : Armandcolin, 4éme ed,
Paris,1999, P20.
 -2ؾهير مدمض ؾالمت قافٖ ،لم هفـ اللغت،
مىخبت ػَغاء الكىق ،اللاَغة 2006 ٍ ،م79
 -3مدمض خؿً ٖبض الغؼٍؼ مضزل الى ٖلم اللغت،
صاع الفىغ الٗغبي اللاَغة
ً -4ىٓغٖ :لم اللغت الٗغبُت ،مدمىص فهي حجاػي،
ووالت اإلاُبىٖاث الىىٍذ  7973م 44وٍىٓغ
مباصب اللؿاهُاث صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت
الجؼاةغ ٍ ،7999 2م .76-73
 -5بضعٍت ؾُٗض اإلاال "مضي جازير حٗلم لغاث احىبُت
كبل الهف الغاب٘ الابخضاتي ٖلى مؿخىي الىمى
اللغىي للُفل في اللغت الٗغبُت" ملاٌ ،خىلُاث
ولُت التربُت ،حامٗت اللاَغة ٕ 7994 ،77م.284
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 -6ابً مىٓىع لؿان الٗغب ،ماصة (ٖبر) صاع ناصع
 ،بيروث 7983
ً -7ىٓغ :ازغ اؾخسضام اإلاغاخل الخمـ للىخابت في
جىمُت اللضعة ٖلى الخغير الىخابي لضي جالمُظ
الهف الثاوي اإلاخىؾِ ٖبض الىغٍم بً عويان
الغويان بدث للحهىٌ ٖلى قهاصة
اإلااحؿترالاصاب في جضعؽ اللغت الٗغبُت حامٗت
اإلالً ؾٗىص اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت
 ،ٌ7426،7427م 23ومابٗضَا.
 -8وػاعة التربُت اإلاهغٍت  7985م.73
 -9عقضي اخمض َُٗمت ومدمض الؿُض مىإ،
جضعَـ اللغت الٗغبُت في الخٗلُم الٗام (هٓغٍاث
وججاعب) ،7ٍ،صاع الفىغ الٗغبي ،مهغ م.25
 -70مدمض ٖلى الهىٍيي الخٗبير الكفهي (خلُلت
واكٗت ولهضافهىَاعاجه وَغق جضعَؿه وجلىٍمه )،
صاع الىىضي لليكغ والخىػَ٘ ألاعصن ٍ2007 7
م.72
 -77هجم الضًً مغصان ،الىمى اللغى وجُىٍغٍ في
مغخلت الُفىلت اإلابىغة البِذ الحًاهتعٍاى
ألاَفاٌ ،مىخبت الفالح الاماعاث الٗغبُت
اإلاخدضة 2005،م704
 -72خلمي زلُل ملضمت لضعاؾت فله اللغت ،صاع
اإلاٗغفت الجامُٗت ٍ .7مهغ م.29
 -73زالض ٖبض الؿالم ،صوع اللغت الام في حٗلم
اللغت الٗغبُت الفهحى في اإلاغخلت الابخضاةُت،
أَغوخت ملضمت بيلُت الٗلىم الاحخماُٖت
وؤلاوؿاهُت كؿم ٖلم الىفـ وٖلىم التربُت
والاعَىفىُا لىُل قهاصة صهخىعاة ٖلىم جسهو:
اعَىفىُا  ،2072-2077م.96
الهىامل:
 -2أبى الفحذ عثمان بً جنى ،الخصائص ثدليم عبد الحكيم
بً مدمد ،مج ،1املكحبة الحىفيلية ،اللاَزة،دت ،ص.44
ًىظزGREIMAS ,A.J et COURTES.J.SEMIOTIQUE:
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Dictionnaire raisonné de la théorie du langage
Hachette
Paris, 1993, P23.
ًىظزMARTINET, André E le méthode linguistique :
Générale ED : Armandcolin, 4éme ed, Paris,1999, P20.
 2ضهير مدمد ضالمة غاع ،علم هفظ اللغة ،مكحبة سَزاء
الػىق ،اللاَزة ،ط  2006ص19
3مدمد خطً عبد الغشيش مدخل الى علم اللغة ،دار الفكز
العزبي اللاَزة
ً4ىظز :علم اللغة العزبية ،مدمىد فهي حجاسي ،وكالة
املطبىعات الكىيت  1973ص 44ويىظز مبادئ اللطاهيات
دًىان املطبىعات الجامعية الجشائز ط ،1999 2ص .16-13
5بدرية ضعيد املال "مدي ثاثير جعلم لغات اجىبية كبل الصف
الزابع الابحدائي على مطحىي الىمى اللغىي للطفل في اللغة
العزبية" ملال ،خىليات كلية التربية ،جامعة اللاَزة ع،11
 1994ص.284
6ابً مىظىر لطان العزب ،مادة (عبر) دار صادر  ،بيروت
1983
ً7ىظز :اثز اضحخدام املزاخل الخمظ للكحابة في ثىمية اللدرة
على الحغير الكحابي لدي ثالميذ الصف الثاوي املحىضط عبد
الكزيم بً روطان الزوطان بدث للحصىل على غهادة
املاجطترالاداب في ثدرص اللغة العزبية جامعة امللك ضعىد
اململكة العزبية الطعىدًة  ،ٌ1426،1427ص 23ومابعدَا.
8املزجع هفطه ،الصفدة هفطها.
9وسارة التربية املصزية  1985ص.73
10رغدي اخمد طعيمة ومدمد الطيد مىاع ،ثدريظ اللغة
العزبية في الحعليم العام (هظزيات وثجارب)،ط ،1دار الفكز
العزبي ،مصز ص.25
11مدمد على الصىيكي الحعبير الػفهي (خليلة واكعة ولهدافه
ومهاراثه وطزق ثدريطه وثلىيمه ) ،دار الكىدي لليػز والحىسيع
ألاردن ط 2007 1ص.12
12املزجع هفطه الصفدة هفطها
13عبد الكزيم بً روطان الزوطان مزجع ضابم ص.25
14هجم الدًً مزدان ،الىمى اللغى وثطىيزٍ في مزخلة الطفىلة
املبكزة البيت الحظاهةرياض ألاطفال ،مكحبة الفالح الامارات
العزبية املحددة 2005،ص104
15املزجع هفطه الصفدة هفطها
16املزجع هفطه ،الصفدة .105-104
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17هجم الدًً على مزدان ،مزجع ضابم ،ص.105
18املزجع هفطه ،ص .106
19خلمي خليل ملدمة لدراضة فله اللغة ،دار املعزفة
الجامعية ط .1مصز ص.29
20املزجع هفطه  ،ص.30
21املزجع هفطه ،ص.32
22خالد عبد الطالم ،دور اللغة الام في جعلم اللغة العزبية
الفصحى في املزخلة الابحدائية ،أطزوخة ملدمة بكلية العلىم
الاجحماعية وإلاوطاهية كطم علم الىفظ وعلىم التربية
والارطىفىيا لىيل غهادة دكحىراة علىم ثخصص :ارطىفىيا
 ،2012-2011ص.96
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دور المشافكة في اكتساب اللغة لدى
الطفل
الطالبة ،نزيكة زكور
جامعة المسيلة
اإلالخق:
ٌّخبر مىلىُ اهدعاب اللغت و حّلمها مً ؤبشص
اإلاىالُْ التي ؼغلذ اإلافىشًٍ والباخشحن ،وال جضاٌ
إلى ًىمىا َزا مً بحن ؤَم اإلاىالُْ التي ًىلىجها
اَخمامهم ،خاـت و ؤجها هلىت الخلاء الّذًذ مً
الّلىم هّلم اللغتِ ،لم الاظخماُ ،وِلم الىفغ ،و
ِلىم التربُت .و َزا سغبت في جفعحر كذسة الىفل ِلى
اهدعاب اللغت في وكذ كفحر – وعبُا -مً ظىىاث
ِمشٍ ألاولى.
و ما ًذِى إلى دساظت مىلىُ الاهدعاب اللغىي
َى جلىم آلاساء اإلاخباًىت خىٌ هُفُت امخالن الىفل
للملىت اللغىٍت" ،فابً فاسط" ًشي بإن اللغت"
جؤخز جللىا مً مللً و جؤخز ظماِا مً الشواة
الشلاة ".و َزا فُه جشهحز ِلى الجاهب الؽفىي للغت.
و ما وّاوي مىه الُىم َى غُاب اللغت الّشبُت
الففُدت في بِئت الىفل و هزا في اإلاذاسط .مما
ًىّىغ ظلبا ِلى امخالهه لثروة لغىٍت ففُدت
حعاِذٍ ِلى الخفاِل و الخىاـل مْ غحرٍ ،و
جدلُم الىجاح في الحُاة،فهى باألظاط ال ٌَ َ
عمْ و ال
ُ
عمْ َزٍ اللغت؛ بمّنى غُاب مهاسة الاظخماُ و
ٌ ِ
اإلاماسظت(الىالم) .و ما هداوٌ الّمل ِلُه في َزا
اإلالاٌ َى ؤلاظابت ًِ ؤلاؼياٌ الخالي :ما مذي
معاَمت اإلاؽافهت في اهدعاب الىفل للغت كىمه؟ و
هُف حّمل اإلاؽافهت ِلى اهعاب اإلاخّلم لغت
ؤظىبُت ؟
اليلماث اإلافاجُذ :الاهدعاب ،الاظخماُ ،الىالم.
مذخل:
جدخل اللغت مىكّا مخمحزا في خُاة ألامم فهي
ؤداة الخىاـل ألاولى بحن ؤفشاد اإلاجخمْ الىاخذ،
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وبىاظىتها اظخىاُ الاوعان الحفاً ِلى زلافخه و
جشازه الحماسي .و ألجها حّخبر مً ؤَم ممحزاث الّلل
البؽشي فلذ خٍُذ باَخمام الّلماء و اإلافىشًٍ ول
في مجاٌ جخففه ،فىجذ ؤن اللغت جذسط مً كبل
اللغىٍحن ،و التربىٍحن ،و ِلماء الىفغ ،و ِلماء
الاظخماُ ،و ِلماء وٌائف ألاِماء...فمً ؤَم
اإلاىالُْ التي الكذ الاَخمام و ال جضاٌ إلى ًىمىا
ّ
َزا مدي دساظت مىلىُ الاهدعاب اللغىي و
اإلاهاساث اللغىٍت ألاهثر جإزحرا في الاهدعاب اللغىي.
وفي َزا اإلالاٌ هداوٌ مّالجت مهاسحي
الاظخماُ و الىالم باِخباسَما ٌؽىالن الجاهب
الؽفهي مً اللغت؛ خُض ًُخفىس ؤن الجاهب
الؽفىي ًمشل ما وعبت ( )٪95مً اليؽاه اللغىي،
و مشد رلً ؤن وبُّت الخىاـل اللغىي بحن ألافشاد
ٌّخمذ ؤظاظا ِلى وظىد وشفي الّملُت الخىاـلُت
الفاِلحن و َما اإلاخدذر و اإلاعخمْ فُخم بُجهما
جبادٌ اإلاّلىماث و الخبراث و اإلاؽاِش اِخمادا ِلى
اإلاؽافهت باِخباسَا ؤداة الاجفاٌ ألاظشُ ،فما مذي
معاَمت اإلاؽافهت في اهدعاب الىفل لغت كىمه؟
الاهدعاب :لغتٌُّ :بر ًِ الاهدعاب في
مفاَُم ِذة ؤبشصَا في معجم لعان الّشب ،خُض
ٌّشف (ابً مىٍىس) .الاهدعاب بلىله ":هعب:
الىعب ولب الشصق وؤـله الجمْ هعب ًىعب
هعبا وجىعب اهدعب كاٌ ظِبىٍه :هعب ؤـاب،
واهدعب جفشف واظتهذ كاٌ (ابً ظني) كىله فّالت
«لها ما هعبذ وِلحها ما اهدعبذ» ِبر ًِ الحعىت
بىعبذ وًِ العِئت باهدعبذ الن مّنى اهدعبذ
إلاا فُه مً الضٍادة ،ورلً ان هعب الحعىت
باإللافت إلى اهدعاب العِئت ؤمش ٌعحر ومعخفغش،
وٍشوي جىعبهم ،وَزا مما ظاء ِلى فّلخه ففّل
وٍلىٌ :فالن ًىعب ؤَله خحرا ،إال ؤن ألاِشابي :فئهه
كاٌ :ؤهعبً فالن خحرا ،وسظل هعىب وهعاب
وجىعب ؤي جيلف الىعب والىىاظب :الجىاسح
1
وهعاب اظم رهب"
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اـىالخا :حّذدث الخّاسٍف لالهدعاب
اللغىي وال مجاٌ إلظهاب الخّاسٍف َىا فىداوٌ ؤن
هلخفش ِلى ماًلي « ًلفذ باهدعاب اللغت الّملُت
الالؼّىسٍت التى جىمي ِىذٍ مهاساث اللغت ،وَى و
إن وان غحر واُ بهزٍ الّملُت الالؼّىسٍت فهى واُ
بإهه ٌعخخذم اللغت هىظُلت لالجفاٌ »ً 2لىدها
َزا إلى الاِتراف بإن ِملُت اهدعاب اللغت جىىن
بىشٍلت ال إسادًت ودون ؤن ٌععى اإلاخيلم وٍجتهذ في
اهدعابها ،فلذ رهش (هشاؼان) «ؤن مً ألاوـاف
التي جفف لىا اهدعاب اللغت ٌّني الخلاه اللغت في
مىاكف وبُُّت وبؽيل ال إسادًا مً اإلاخّلم » 3ولم
ٌّذ َىا ؤدوى ؼً في ؤن اللغت جىدعب بىشٍلت
لمىُت ،و ال إسادًت وَزا جفشٍذ بإجها ال جىلذ مْ
الاوعان و إهما ًىلذ َزا ألاخحر و َى مضود بلذسة
فىشٍت جمىىه مً اهدعاب لغت كىمه التي ٌعخّملها
للخىاـل مْ بني ظيعه .فاهدعاب اللغت َى"
ِملُت ال واُِت( )...لىجهم واِىن فلي بدلُلت
4
ؤجهم ٌعخّملىن اللغت بغشك الاجفاٌ.
إن اهدعاب اللغت ال ًىىن َىزا دوهما جىفش
ِىامل و مهاساث حّمل ِلى ؤن ًىدعب الىفل
لغت كىمه(لغخه ألام) فمً بحن َزٍ الّىامل و التي
لعىا بفذد مّالجتها في َزا اإلالاٌ لىً ال لحر في
ؤن هزهشَا و هي جخمشل في الّىامل الىسازُت
مشل(الجيغ ،الزواء ،الىضج و الّمش الضمني،
الىلْ الفحي و الحس ي ،الشغبت في الخىاـل )...و
ِىامل بُئُت مشل (اإلاعخىي الشلافي لؤلظشة ،الخّذد
اللغىي ،اإلاعخىي الاكخفادي و الاظخماعي )...ؤما
اإلاهاساث التي حعاِذ ِلى الاهدعاب اللغىي فىزهش
اإلاهاساث اللغىٍت اظخماُ ،هالم ،كشاءة ،هخابت .إال
ؤن ما حهمىا في َزا اإلالام َى الجاهب الؽفىي للغت
لزا ظيعلي المىء ِلى مهاسحي الاظخماُ و الىالم
فىلىٌ إن:
الاظخماُ :العمّْ :
خغ ألارن ،و في الخجزًل﴿
ؤو ؤللى العمْ و َى ؼهُذ﴾ 5و كاٌ سّلب (ث
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 )ٌ291ؤي خالله فلم ٌؽخغل بغحرٍ ،و كذ ظمّه
ظمّا و ِظمّا و ظماِا6...فالعمْ و العماُ واخذ.
و ّ
العمْ ؤًما :كىة في ألارن به ًذسن ألاـىاث ،و
كذ ٌّبر جاسة بالعمْ ًِ(ألارن) هدى كىله حّالى﴿:
خخم هللا ِلى كلىبهم و ِلى ظمّهم﴾7و جاسة ًِ
َ ْ ُ ُ َ 8
فّله والعماُ هدىَّ ﴿:إج ُهم ًَِ َّ
الع ْم ِْ إلاّضولىن﴾
ِ
و جاسة ًِ الفهم ،و جاسة ًِ الىاِت ،كاٌ حّالى﴿:و
َ ُ َ َ
َُ َ ُ َ
َ َ َ َ ََُْ
ٍإرا جخلى َِل ٍحهم َآًاجىا كالىا كذ َظ ٍمّىا لى وؽ ُاء لللىا
ْ
َ
َ َ َ َ
ٍمش َل ََزا﴾ 9و كىله﴿ َظ ِمّىا و ؤوّىا﴾ 10ؤي فهمىا و
ؤوّىا .و غالبا ما ٌّبر ًِ العماُ بالفهم خاـت في
ٌل الذساظاث الحذًشت فىجذ ؤجهم ٌّبرون ًِ
اللغت الؽفىٍت بؽلحن ازىحن َما" الخّبحر و الفهم
11
خعب َشم الىمى اللعاوي"
و كبل جدذًذ مفهىم الاظخماُ اـىالخا
هخىشق إلى مفىلحاث ؤخشي جزهش ولما رهش
12
مفىلح الاظخماُ ؤال و هي:
العماُِ :ملُت فِعُىلىظُتً ،خىكف
خذوثها ِلى ظالمت ألارن ،فالعماُ اظخلباٌ ألارن
ألي ربزباث ـىجُت مً مفذس مّحن دون اِاستها
اهدباَا ملفىدا.
ؤلاهفاثَ :ى جشهحز الاهدباٍ ِلى ما ٌعخمْ
إلُه الاوعان مً خالٌ َذف مدذد ؤو غشك ًشٍذ
جدلُله ،مْ مالخٍت ؤن الاهفاث فُه ظاهب كُمي.
الاظخماُ اـىالخاَ" :ى فً ٌؽخمل ِلى
ِملُاث مّلذة ،فئهه لِغ مجشد ظماُ ،إهه ِملُت
ٌغىي فحها اإلاعخمْ اَخماما خاـا ،و اهدباَا
ملفىدا إلاا جخللاٍ ؤرهه مً ألاـىاث"13اإلاالخَ مً
خالٌ َزٍ الخّاسٍف ؤن َىان اخخالفاث بحن َزٍ
اإلافاَُم ،فئرا وان العمْ َى الحاظت التي آلتها
ألارن فئن العماُ َى جلً الّملُت الفحزًىلىظُت
التي جخىكف ِلى ظالمت ألارن ،ؤما الاظخماُ فهى
ِملُت ِللُت جلىم ِلى اللفذ و الاَخمام ،و
الاهدباٍ للمعمىُ ،و رلً إلدساهه و فهمه و جدلُله و
ختى هلذٍ.
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الىالم :لغت" الىالم اللىٌ ،مّشوف ،وكُل
:الىالم ما وان مىخفا بىفعه ،وَى الجملت ،واللىٌ
ما لم ًىً مىخفُا بىفعه ،وَى الجضء مً
14
الجملت"
ؤما اـىالخا :فالىالم َى جلً الخاـُت التي
محز هللا ِض وظل بها ؤلاوعان ًِ ظائش اإلاخلىكاث،
فمً خالٌ الىالم ٌعخىُْ ؤلاوعان الخىاـل مْ
بني مجخمّه ،فُّبر بزلً ِما ًجىٌ في فىشٍ ،وهزا
ٌّبر ًِ خاظاجه ِلى خذ حّشٍف ابً ظني للغت
هىجها" مجمىِت مً ألاـىاث ٌّبر بها ول كىم ًِ
ؤغشالهم" 15لهزا ًدخل الىالم مياهت ممحزة في
الاهدعاب اللغىي ألهه بّذ الاظخماُ ألاهثر
اظخّماال في الخىاـل اللغىي ،وٍمىً حّشٍف
الىالم ؤًما بإهه" ما ًفذس ًِ ؤلاوعان مً ـىث
ٌّبر به ًِ ش يء له داللت في رًَ اإلاخيلم والعامْ،
ؤو ِلى ألاكل في رًَ اإلاخيلم بىاء ِلى َزا فئن
الىالم الزي لِغ له داللت في رًَ اإلاخيلم ؤو
العامْ ،ال ٌّذ هالما ،بل هي ؤـىاث ال مّنى
لها"َ 16زا ًلىدها لللىٌ إن الىالم ِملُت رَىُت
جشهُبُت؛ خُض ًلىم اإلاخيلم بترجِب ما في هفعه مً
و
خاظاث و ؤغشاك فُىىن مذسوا و واُ بها،
باالِخماد ِلى مخضوهه اللغىي ٌّبر ِجها لآلخشًٍ و
بدعب جشجُبها في هفعه ًممً بزلً وـىلها
مفهىمت للمخللي.
بما ؤن مىلىُ اهدعاب اللغت مً اإلاىالُْ
التي ؼغلذ ِذًذ الباخشحن و في مخخلف
الخخففاث مً ِلم اللغتِ ،لم الاظخماُ ،و ِلم
الىفغ ،و ِلىم التربُت ول َزا سغبت مجهم في جفعحر
آلُاث اهدعاب الىفل للغت خالٌ ظىىاث ِمشٍ
ألاولى مً الخّلُم(اإلاشخلت الابخذائُت) ؤزىاء اهدعابه
للغت الّشبُت الففحى خاـت و ؤن ول وفل في ؤي
ميان ،و في ؤي مجخمْ "كادس ِلى اهدعاب اللغت
التي ًخدذر بها مجخمّه بِعش و ظهىلت ،و في فترة
صمىُت كُاظُت ،بل إهه لِغ َىان وفل ال ًىدعب
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لغت مجخمّه ،ختى لى وان َزا الىفل مخخال
ِللُا"17فاهدعاب اللغت ًخم داخل اإلاجخمْ الزي
ًخيلم اللغت فالفشد ًىىن ؤهثر ِشلت للمىاكف
اللغىٍت و بؽيل دائم فُخىاـل و الىاولحن بهزٍ
اللغت ًىما بّذ ًىم ،و بزلً جترسخ في رَىه
مفشداتها و مفاَُمها و هزا جشاهُبها مً خالٌ
اإلاىاكف اإلاخخلفت ،فُمخلً بزلً هاـُت اللغت و
ٌعهل ِلُه اظخّمالها.
و هما ؤظلفىا الزهش فئن الاهدعاب اللغىي
ًشجبي ؤهثر بالعىىاث ألاولى مً خُاة الىفل فُخم"
اهدعاب اللغت خالٌ الخمغ ظىىاث ألاولى مً ِمش
الىفل؛ خُض ؤزبدذ الذساظاث ؤن خاظت العمْ
مدي اظخلباٌ اإلاشحراث الفىجُت حّمل كبل ؤن
ًىلذ الىفل فلذ وظذ ؤن الجىحن في بىً ؤمه ًبذي
اظخجابت لبّن ألاـىاث ،و بخاـت ـىث ألام و
ِىذما ًىلذ الىفل جىلذ مّه اللذسة ِلى العمْ زم
جخىىس جذسٍجُا كذسجه ِلى الىىم و اظخخذام اللغت
و فهم الىالم لخىخمل مْ جهاًت ِامه الخامغ"18و
َزا دلُل ِلى الذوس الفّاٌ الزي ًلّبه الاظخماُ
في اهدعاب اللغت؛ خُض ًفبذ للمعخمْ(الىفل)
زشوة لغىٍتً ،ىٌفها فُما بّذ ًِ وشٍم الىالم
فخترسخ اللغت ِىذٍ خاـت ارا ما وظذ الخّضٍض مً
اإلادُي الزي ٌِّؾ فُه خاـت مً كبل ألابىًٍ.
كبل ؤن هخدذر ًِ آساء بّن اإلافىشًٍ و
جفىساتهم لّملُت اهدعاب الىفل للغت كىمه،
ًمىىىا الاؼاسة الى ؤن الاججاٍ اللعاوي ًفشك ِلى
ـاخبه وظهت هٍش و ًملي ِلُه مىىلا للخفىحر
ًجّله ًمُل إلى جفىس ِلى خعاب جفىس آخش فمشال
إرا ما هٍشها إلى الاهدعاب اللغىي مً مىٍىس
وٌُفي فئهىا هجذ َزا الاججاٍ ٌغلب ِامل اإلادُي
ِلى الّامل الفىشي و ًمىً جلخُق الاهدعاب
19
اللغىي مً اإلاىٍىس الىٌُفي هما ًلي:
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ًخّلم الىفل اللغت مً خالٌ حّامله مْ اإلاّىُاث
اإلاخىفشة في مدُىه اللغىي.



ؤزىاء ِملُت الاهدعاب ًىدعب الىفل كذسة
جىاـلُت هفترك ؤجها اللذسة الخىاـلُت هما
ًخفىسَا مىٍىس الىدى الىٌُفي(ؤي مجمىِت مً
اإلالياث اللغىٍت و غحر اللغىٍت).



ًخم اهدعاب َزٍ اللذسة الخىاـلُت في مشاخل
ًدفل ِبرَا الىفل ِلى معخىٍاث مخفاوجت.
ًىاظه الىفل مدُىه اللغىي و جفاِله مّه بّذة
فىشٍت حعهل ِملُت الاهدعاب و حعجل بها.
ؤما إرا ما جدذزىا ًِ الاهدعاب اللغىي مً
مىٍىس ظلىوي فُمىىىا اللىٌ إن ِملُت الاهدعاب
20
اللغىي جخم ِبر مشاخل هىظضَا هما ًلي:
الىشٍلت ألاولى :كذ ًخلفَ الىفل باظخجاباث
هىلُت في ـىسة جىشاس ؤو جشدًذ ألاـىاث ٌعمّها
مً ألاشخاؿ اإلادُىحن به ،وَى ؤن ًفّل رلً
فئهه ًللذَا ،ؤو ًداهحها ،و جىىن اظخجابت آلاخشًٍ
له هىِان مً الخّضٍض ٌعاِذٍ ِلى جىىًٍ ؤـىاث
لغخه التي جإخز داللتها ِىذما جلترن بإؼُاء مُّىت.
الىشٍلت الشاهُت :جخجلى في ِالكت الخلفَ بالىلب؛
خُض جٍهش ألاـىاث ِىذ الىفل بىشٍلت ِؽىائُت،
لم جيخهي باسجباوها بمّنى لذي آلاخشًٍ.
الىشٍلت الشالشت :جٍهش في الاظخجابت اللفٍُت
الياملت ،و ًخم رلً ًِ وشٍم اإلاداواة و جىىن َزٍ
الاظخجابت ِادة ِىذ خمىس الص يء اإلاؽاس إلُه.
ؤما( حؽىمعيي) فحري ؤن ِملُت الىمى اللغىي
مؽيلت لغىٍت خالفت بل َىان الّذًذ مً
الّىامل اإلاؤزشة فحها ومً َىا جإحي ؤَمُت الىٍشٍت
اللغىٍت التي ولّها حؽىمعيي  ،ألهه سبي بحن َزٍ
الّىامل واللىي الىفعُت والّللُت ِىذ الىفل ،
ختى وـل إلى جفعحر ِلمي لّلمُت اهدعاب الىفل
للغت ( خاـت ما ًخفل بالتراهُب الىدىٍت ) خُض
سفن حؽىمعيي فىشة الخللُذ  ،وهادي باإلالىت
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الفىشٍت التي جمىً الىفل مً اهدعاب الىٍام
اللغىي ً .21بذو ؤن حؽىمعيي ؤكام هٍشٍخه
اإلافعشة لّملُت اهدعاب اللغت ِلى ِاملحن
ؤظاظُحن وَما :
 -1البِئت.
 -2اللابلُت البُىلىظُت ( كىي فىشٍت ) .
إال ؤن هٍشٍت حؽىمعيي جشهض ِلى اللابلُت
البُىلىظُت وحّىي دوسا ـغحرا للبِئت  ، 22فلذ ؤهذ
حؽىمعيي في جفعحرٍ لىُفُت اهدعاب الىفل للغت
" [ ؤهه ] مضود بىٍشٍت لغىٍت مّلذة جمشل ألاظاط
الزي ًيص ئ الخماًضاث وَعخّمل الفشلُاث التي
حؽيل ظضءا مً اللغت اإلاىالب باهدعابها " ، 23
وَعخذٌ حؽىمعيي ،ومً جبّه ِلى ـذق ما رَبىا
إلُه مً خالٌ ما ًبيُه الىفل لىفعه مً كىاِذ "
ججذٍ ًىبم كىاِذ مُّاسٍت ِلى الحاالث
الاظخصىائُت دون ؤن ًخّلمها فهى ًلىٌ  :فاساث بذال
مً فئران  ،و خشوفاث بذال مً خشفان  ،وَىزا "
 ، 24وما كُل ًِ كىاِذ جشهُب اليلمت ًىىبم ِلى
كىاِذ جشهُب الجملت  ،وَزا فّال ما ًؤهذٍ الىاكْ
 ،وما هالخٍه ِلى ؤوفالىا ،و بخاـت في اإلاشاخل
ألاولى مً الىمى اللغىي ِىذَم  ،لهزا هجذ
حؽىمعيي ًؤهذ ِلى اإلالىت ؤو الخفائق الفىشٍت
التي بىاظىتها ٌعخىُْ الىفل إوؽاء ظمل لم
ٌعمْ بها مً كبل وجىىن صحُدت هدىٍا ،فهى في
مشل َزٍ الحالت ال ًللذ ما ظمّه وإهما مً خالٌ
اإلالىت الفىشٍت ًبذُ ـىسا ظذًذة ظىاء حّلم ألامش
باليلماث ؤو الجمل ،وٍخىكف َزا دائما ِلى وبُّت
همى الىفل .
اإلاالخَ ؤن " وظهت هٍش حؽىمعيي في اهدعاب
اللغت إهما جلىم ِلى فشلُت مؤداَا ؤن الىفل
ًلىم بفُاغت مىٍىمت اللىاِذ الخدىٍلُت
الذاخلُت مّخمذا ِلى ال ُـمذخل اللغىي الزي ًخمشله
الىفل مً بُئخه  ،وِىذما جإخز ِملُت الاظخذخاٌ
مياجها ًفبذ كادسا ِلى ـُاغت الجمل  ،بما ًخفم
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وفهمه "  ،25بالشغم مً ؤن حؽىمعيي ؤؼاس إلى ؤن
الىفل ؤوال ًخمشل مىٍىمت اللىاِذ الخدىٍلُت
الذاخلُت ،مً خالٌ ما ٌعمّه مً بُئخه فخترسخ
في رَىه  ،وبّذَا ًفبذ كادسا ِلى إهخاط ظمل
ظذًذة " إال ؤهه –حؽىمعيي -ال ًدبنى وظهت الىٍش
آلالُت التي جىٍش لئلوعان ِلى ؤهه خاظب آلي جخم
حغزًخه بيلماث ( مذخالث ) وَّاد إهخاظها
( مخشظاث ) ِلى ؤظاط ما جم جخضٍىه في مشخلت
وفىلخه  ،رلً ؤن الّملُت الّللُت ؼذًذة الخّلُذ
"  26وَزا ما جؤهذٍ خاـُت ؤلابذاُِت في اللغت التي
جدذر ِىذَا حؽىمعيي .
مً خالٌ اإلاالخٍاث التي ولّها حؽىمعيي ،
ًخضح لىا ؤن " الىفل في الىاكْ َى اإلاىلىُ
ألاظاس ي لذساظت الاهدعاب ،فالىفل وائً إوعاوي ،
ًخىـل خالٌ مذة صمىُت كفحرة وعبُا إلى اهدعاب
جىٍُم كىاِذ بالغ الخّلُذ ًؤَله لخيلم لغخه ،مما
ٌّىي الاهىباُ بإن رًَ الىفل مهُإ بؽيل مً
ألاؼياٌ إلجمام ِملُت الخيلم " .27
وّشك آلان بّن آساء الّشب اللذامى التي
ِالجذ مىلىُ الاهدعاب اللغىي
سؤي( ابً فاسط)ِ:لى الشغم مً البّذ الضمني
الفاـل بُيىا وبحن الّالم اللغىي الجلُل إال ؤهىا
هجذٍ كذ ؤظهم بذساظاجه خىٌ كماًا اللغت بما
ًخذمىا هدً الُىم فُما ٌّشف بخّلُمُت اللغت،
فلمُت الاهدعاب اللغىي مً اللماًا التي اَخم
بها(ابً فاسط) وادسظها في مأخز اللغت في هخابت
الفاجي؛ خُض ًلىٌ فُه" جؤخز جللىا مً مللً،
وجؤخز ظماِا مً الشواة الخلاة ،روي الفذق
وألاماهت ،وٍخلي اإلاممىن"ً 28بذو مً خالٌ خذًض
(ابً فاسط) ؤن اهدعاب اللغت ًىىن ِلى وشٍلخحن:
الاظخماُ(اِخُادا) :فالىفل ًإخز لغت البِئت
التي ٌِّؾ فحها ،و رلً مً خالٌ ظماِه للغت مً
ؤبىٍه زم ممً ًدُىىن به ،مْ اظخمشاسٍت ألاخز
ِجهم؛ َزا ٌّني ؤن الىفل ًىدعب اللغت التي ًىىن
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دائم الاظخماُ لها ،و َزا ما حّبر ِىه الذساظاث
اللغىٍت الحذًشت بمفهىم الاوغماط؛ فاهدعاب ؤي
لغت ًدخم ِلُىا لشوسة الخىاظذ في اإلادُي ؤو
البِئت التي جخيلم اللغت اإلاشاد حّلمها.و إال فئهه لً
ٌعخىُْ مداواتها و بالخالي اهدعابها.
و لّل َزا ما جؤهذٍ اإلاالخٍت في مذاسظىا و
في مخخلف اإلاشاخل الخّلُمُت فغُاب اللغت الّشبُت
الففحى داخل الحجشاث الذساظُت َى العبب
الشئِس ي في المّف اللغىي لذي الخالمُز ،فىُف
ًمىً للخلمُز ؤن ًمخلً زشوة لغىٍت ففُدت
حعاِذٍ ِلى الخفاِل و الخىاـل مْ غحرٍ،و ًدلم
بزلً الىجاح في الحُاة و َى باألظاط ال ٌعمْ و ال
ٌُعمْ َزٍ اللغت؛ بمّنى غُاب مهاسة الاظخماُ و
اإلاماسظت( الىالم) ًؤدي بالمشوسة إلى المّف
اللغىي لذي الخالمُز .هما ٌؽحر (ابً فاسط) إلى
وشٍلت الخللحن؛ خُض ًشي ؤجها الىشٍلت الشاهُت
الهدعاب اللغت فُلىٌ في رلً بإن اللغت(جؤخز
جللىا مً مللً) هما اؼتره في اإلاللً ؤن ًىىن مً
الشلاث و روي الفذق و ألاماهتَ ،زا فُه خض ِلى
اهخلاء اإلاادة التي ًخم جللُجها للخلمُز .فيلما واهذ
اإلاادة زشٍت ولما واهذ الحفُلت اللغىٍت للخلمُز زشٍت
و همىرظُت.
29
سؤي ( إخىان الففا)  :ظاءث آساءَم
اللغىٍت مبشىزت في زىاًا سظائلهم ،و ٌّذ مىلىُ
اهدعاب اللغت واخذا مً مجمل اللماًا اللغىٍت
التي ِالجىَا و جىشكىا لها ،و مً خالٌ مّالجتهم
لهزا اإلاىلىُ ؤهذوا ِلى ؤفملُت الاوعان ِلى ما
ظىاٍ بلذسجه ِلى اهدعاب اللغت و حّلمها ،فإولىا
اَخمامهم ِلى ؤزش البِئت في الفشد و اهدعابه
للمّاسف ِامت كائلحن":و ّ
كل مً ًىىن مً الىاط
مخالفا لعحرة ؤبىٍه و ؤَله و ؤكاسبه و ِؽحرجه في
ـىاِتهم30"...و َزا ما دفّهم إلى اللىٌ بإن الىفل
العىي ًخفاِل مْ ألافشاد اإلاىظىدًً في بُئخه،
فِعمْ اللغت ِجهم و ًداوٌ بزلً مْ ما صودٍ هللا
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ِض و ظل مً اظخّذاد فىشي ؤن ًجاسحهم و ًداوي
ما ٌعمّه ِىه ،فُمىىه رلً مً اهدعاب لغت
ؤبىٍه ،و مً َىا ًبذوا لىا اَخمام الاخىان بداظت
العمْ و دوسَا في اهدعاب اللغت ،فلالىا ":اِلم ؤن
الاوعان مْ اظخماِه ألاـىاث ،و جمُحزٍ بالىغماث
ًفهم مّاوي اللغاث و ألاكاوٍل"31و َم بهزا ًمهذون
الحذًض إلى الخذسط في ِملُت اهدعاب اللغت و التي
جبذؤ هما ًٍهش لىا مً خالٌ الاظخماُ لؤلـىاث ،زم
بّذ رلً جخإحى ِملُت جمُحز الاوعان للىغماث ،و
فهم اإلاّاوي و ألاكاوٍل ،و كذ ًبذو رلً مً خالٌ
خذًثهم ًِ مشاخل الاهدعاب اللغىي" فهىان
مشخلت ما كبل هالم الىفل و هىله ،وهي جبذؤ
بئدساهه اإلادعىظاث :اللمغ ،زم الىّم ،زم
الشائدت ،زم ًذسن اإلاعمىِاث ،فِعخىُْ ؤن ًمحز
بحن ؤهىاُ ألاـىاث :ؼذًذَا و لُّفها ،ظهحرَا و
خفُفها ،هما ٌعخىُْ ؤن ًمحز بحن وغماث ؤفشاد
بُئخه التي ٌِّؾ فحها :ؤبُه ،ؤمه ،ؤخُه...إلخ ،زم
ًىمى ِلال جذسٍجُا ختى ٌعخىُْ ؤن ٌّبر ِما ًدعه
و ًذسهه مً مّاوي اإلادعىظاث ،زم بّذ رلً
32
ًىدعب اللغت"
سؤي(ابً خلذون ج ـ  :)ٌ808ظاء في هخاب
(ملذمت) لـ(ابً خلذون) خذًض ًِ الاهدعاب
اللغىي خُض اِخبر(ابً خلذون) اللغت ملىت
وبُُّت ًىدعبها الاوعان ،ففي اِخلادٍ" ؤن الىفل
ًىدعب لغت البِئت التي ًيؽإ فحها فّملُت اهدعاب
اللغت ال جشجبي بإي خاٌ مً ألاخىاٌ بجيغ مّحن
ؤو بلغت مُّىت"33و هىن الاهدعاب اللغىي خاـُت
إوعاهُت فئن الىفل بئمياهه اهدعاب لغت اإلاجخمْ
الزي ٌِّؾ فُه ،و ًخّشك لىالمه ،و هجذ ؤن (ابً
خلذون) كذ محز بحن هىِحن مً ِملُاث الاهدعاب
اللغىي -1:الاهدعاب مً خالٌ الاظخماُ– 2.
الاهدعاب بىاظىت الحفَ و اإلاشان .فالىفل
و َزا ما
ًىدعب لغت البِئت التي ًيؽإ فحها
ًؤهذٍ(ابً خلذون) في كىله ":فاإلاخيلم مً الّشب
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خحن واهذ ملىت اللغت الّشبُت مىظىدة فحهمٌ ،عمْ
هالم ؤَل ظُله ،و ؤظالُبهم في مخاوباتهم و هُفُت
حّبحرَم ًِ ملاـذَم"34فُذسن بزلً هالمهم و
ًفهمه و مً زم ًيخج الىالم ِلى ؼاولت ما ظمّه و
ؤلفه مً هالم ؤَل مجخمّه.
و اهدعاب لغت البِئت التي ٌِّؾ فحها الفشد
جخإحى له ًِ وشٍم العماُ ،و لهزا ؤؼاس(ابً
خلذون) إلى ؤَمُت العماُ فهى ٌّخبرٍ ؤبى اإلالياث
اللعاهُت ،و َى اللائل ؤًماٌ ":عمْ الفبي
اظخّماٌ اإلافشداث في مّاهحها ،فُللجها ؤوالٌ ،عمْ
التراهُب بّذَا فُللجها هزلً ،زم ال ًضاٌ ظماِهم
لزلً ًخجذد في ول لحٍت و مً ول مخيلم ،و
اظخّماله ًخىشس إلى ؤن ًفحر بزلً ملىت و ـفت
ساسخت و ًىىن هإخذَم"َ35زا جإهُذ ـشٍذ ِلى
لشوسة الاظخماُ ؤوال زم الاظخّماٌ( الىالم) ،و
جىشاس اإلاعمىُ إلى ؤن جفحر اللغت ملىت و ـفت
ساسخت في رًَ اإلاخّلم( اإلاعخمْ) ،و َزا جإهُذ
ؤًما ِلى ؤن ِملُت اهدعاب اللغت جىىن ِبر
مشاخل( بالخىشاس) و ال جدذر دفّت واخذة .و َزا
"و اإلالياث ال
ما ًىضحه كىٌ ( ابً خلذون)
جدفل إال بخىشاس ألافّاٌ ألن الفّل ًلْ ؤوال و حّىد
و مّنى
مىه للزاث ـفت ،زم جخىشس خاال،
الحاٌ ؤجها ـفت غحر ساسخت ،زم ًضٍذ الخىشاس فخىىن
ملىت ؤي ـفت ساسخت"36في َزا دلُل ِلى ؤن
اإلاماسظت و الخىشاس ٌّمالن ِلى جشظُخ اإلالىت ،خالٌ
ِملُت الاهدعاب ،للذ جفىً(ابً خلذون) للّالكت
بحن اهدعاب اللغت و حّلمها؛ فالىفل ًىدعب اللغت
مً خالٌ العماُ في البِئت التي ٌِّؾ فحها ،زم مْ
جىىسٍ و همىٍ ًمش ِلى مشخلت الخللحن و اإلاشان زم
جإحي ِملُت مداواجه لىالم ؤَل بُئخه زم إن الّالكت
بحن الخذسط في اهدعاب اللغت و مشاخل الىمى لذي
الىفل ظّل(ابً خلذون) ًمْ مىهجا ممحزا لخّلُم
اللغت ًخماش ى و همى الىفل ًمىً جلخُفه فُما
ًلي:
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الخذسط في الخّلُم :ؤهذث دساظاث ِلم الىفغ ؤن
الاهدعاب اللغىي ِىذ الىفل ًخماش ى و همىٍ
الّللي ،و لضاما لزلً وان الخذسط في جلذًم اإلاّاسف
و اإلاّلىماث للخلمُز ،و َزا ما ًؤهذٍ( ابً خلذون)
في كىله" اِلم ؤن جللحن الّلىم للمخّلمحن إهما
ًىىن مفُذا إرا وان ِلى الخذسط ؼِئا فؽِئا ،و
كلُال كلُالً ،للي ِلُه ؤوال اإلاعائل مً ول باب مً
الفً هي ؤـىٌ رلً الباب ،و ًلشب له في ؼشخها
ِلى ظبُل الاظماٌ"37فهى ًؤهذ ِلى ِامل الخذسط
في جلذًم الّلىم؛ و ٌّني ؤًما ؤن ول ِلم َى جمهُذ
للزي ظُىىن بّذٍ .فـ(ابً خلذون) وَى ًخدذر
ًِ الخللحن ًبحن ؤَمُت الاظخماُ ،و اإلاداواة فهما
الّامالن ألاظاظُان في اهدعاب اللغت ،فهى اللائل(
العمْ ؤبى اإلالياث) ًلىدها َزا إلى الدعلُم بمشوسة
الخذسط في جذسٍب الخلمُز ِلى اإلاهاساث اللغىٍت،
فخىىن البذاًت بالجاهب الؽفهي مً اللغت
( الاظخماُ/الىالم) زم جإحي باقي اإلاهاساث ألاخشي،
فمً غحر اإلاّلىٌ ؤن هىلب مً الخلمُز اللشاءة و
َى لم ًخّشف بّذ ِلى الشمىص الامالئُت للحشوف
مشال.
هضج اإلاخّلم و اظخّذادٍ :فىما ظبم اللىٌ البذ
مً مشاِاة معخىي همى اإلاخّلم ،و مذي كابلُخه
و اظخّذادٍ للخّلمَ ،زا ما ًؤهذٍ( ابً خلذون) في
كىلهً ":شاعي في رلً كىة ِلله و اظخّذادٍ للبىٌ
ما ًىسد ِلُه ،ختى ًيخهي إلى آخش الفً"38و في
مىلْ آخش ًلىٌ":فئن كبىٌ الّلم و الاظخّذاداث
لفهمه جيؽإ جذسٍجُا ،و ًىىن اإلاخّلم ؤوٌ ألامش
ِاظضا ًِ الفهم بالجملت ،إال في ألاكل و ِلى ظبُل
39
الخلشٍب و الاظماٌ و ألامشاٌ الحعُت"
ِذم الاوالت ِلى اإلاخّلم في الفً الىاخذ و ؤن ال
ًخلي ِلى اإلاخّلم ِلمان مّا :رلً ؤن ؤلاوالت في
الفً الىاخذ ًىىن رسَّت لليعُان ،و اهلىاُ
معائل الفً بّمها مً بّنُ ،
فُّعش رلً
ّ
خفىٌ اإلالىت بخفشٍلها ،زم إن(ابً خلذون) ؤهذ
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ِلى ِذم الخلي بحن ِلمحن مّا إلاا له مً ؤزش ظلبي
ِلى اإلاخّلم ،فُمُْ ؤخذَما باآلخش ،و ًشظْ رلً
خعب(ابً خلذون)"إلاا فُه مً جلعُم الباٌ و
اهفشافه ًِ ول واخذ مجهما إلى جفهم آلاخش،
فِعخغللان مّا و ٌعخفّبان ،و ٌّىد مجهما
40
بالخُبت"
و ما وعدؽفه مً خالٌ مداولت البدض في
مىلىُ دوس اإلاؽافهت في الاهدعاب اللغىي َى ما
ظاءث به الذساظاث اللذًمت التي ِالجذ كمُت
اهدعاب الىفل الّشبي للغت الّشبُت الففُدت و
اظهابها في اِىاء ألاولىٍت و الذوس الفاِل و الشئِغ
إلاهاسة الاظخماُ و هزا اإلاماسظت( الىالم) إلاا لهاجحن
اإلاهاسجحن مً ؤَمُت في ِملُت الاهدعاب اللغىي .و
خشـهم ؤًما ِلى هىُِت اإلاادة اإلالذمت للمخّلم
فيلما واهذ البِئت زشٍت ولما اوّىغ رلً اًجابا
ِلى الىفل ،و ما ًلىدها لالِتراف بذكت الذساظاث
اللذًمت في كمُت الاهدعاب اللغىي َى ما وـلذ
إلُه الذساظاث الحذًشت و التي كذمذ بذوسَا
ؤَمُت مهاسة الاظخماُ في ِملُت الاهدعاب اللغىي؛
خُض ًشبذ الىاكْ اإلاّاػ ؤن فاكذي البفش
بئمياجهم اهدعاب اللغت مً خالٌ جىٌُفهم لحاظت
العمْ ،و التي حعاِذَم ِلى الخدفُل اللغىي و
ًمىً اِىاء مشاٌ ِلى رلً بالياجب (وه خعحن)
هما هالخَ ؤن مً ٌّاوي الفمم غالبا ما ًيخهي
حّلُمهم اللغت بالفؽل.
كائمت اإلاشاظْ:
اللشآن الىشٍم.
الىخب:
 .1ابً خلذون ،ملذمت ،جذ :دسوَؾ الجىٍذي،
اإلاىخبت الّفشٍت ،بحروث(،د،ه).2002 ،
 .2ؤبى الفمل ظماٌ الذًً مدمذ بً مىشم ابً
مىٍىس ،لعان الّشب ،ه.2005 ،1
 .3ؤخمذ خعاوي ،دساظاث في اللعاهُاث الخىبُلُت
خلل حّلُمُت اللغت ،دًىان اإلاىبىِاث الجامُّت،
ه.1994 ،2
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 .4ظمّت ظُذ ًىظف،ظُىىلىظُت اللغت و اإلاشك
و
الّللي،داس غشٍب للىباِت و اليؽش
الخىصَْ،اللاَشة ،ه.1977 ،2
 .5ظىن لُىهض ،هٍشٍت حؽىمعيي اللغىٍت ،جش :خلمي
خلُل ،داس اإلاّشفت الجامُّت ،ه.1985 ،1
 .6خامذ ِبذ العالم صَشان و آخشون،اإلافاَُم
اللغىٍت ِىذ ألاوفاٌ ؤظعها ،مخاساتها ،جذسَعها،
جلىٍمها ،داس اإلاعحرة لليؽش و الخىصَْ و الىباِت،
ِمان ،ألاسدن ،ه.2007 ،1
 .7خعام البهيعاوي ،الترار اللغىي و ِلم اللغت
الحذًض ،مىخبت الشلافت الذًيُت ،اللاَشة ،ه،1
.2004
 .8خالذ الضاوي ،اهدعاب و جىمُت اللغت ،مؤظعت
خىسط الذولُت لليؽش و الخىصَْ ،ه.2005 ،1
 .9ظىصان م .ظاط ،و السي ظلُىىش ،اهدعاب اللغت
الشاهُت ملذمت ِامت ،جش :ماظذ الحمذ ،اليؽش
الّلمي و الىباِت ،ظامّت اإلالً ظّىد.2009 ،
 .10العُذ ِبذ الحمُذ ظلمان ،ظُىىلىظُت اللغت
والىفل ،داس الفىش الّشبي ،اللاَشة ،ه.2003 ،1
ِ .11لى ؤخمذ مذهىس ،جذسَغ فىىن اللغت الّشبُت،
داس الؽىاف ،اللاَشة(،د،ه).1991 ،
 .12مفىفى سظالن ،حّلُم اللغت الّشبُت ،داس الشلافت
لليؽش و الخىصَْ ،اللاَشة(،د،ه).2005 ،
 .13مِؽاٌ صهشٍا ،كماًا ؤلعيُت جىبُلُت دساظاث
لغىٍت هفعُت مْ ملاسبت جشازُت،داس الّلم
للمالًحن ،ه.1993 ،1
الشظائل الجامُّت:
 .1ؤسي هىدُا هِىجشوم ،حّلُم مهاسة الىالم لذي
ألاوفاٌ باإلاذخل الاجفالي ِىذ دًل َُمغ ،بدض
ظامعي لىُل دسظت اإلااظعخحر ،ظامّت ماالهج،
.2010
 .2بً كىاًت بللاظم ،دوس اللعاهُاث في حّلُم اللغت
الّشبُت و جىبُلاتها ِلى الىىس ألاوٌ( الابخذائي)،
مزهشة ماظعخحر ،ظامّت كاـذي مشباح ،وسكلت،
.2009
ً .3حي ِالق ،ؤَمُت العماُ في اهدعاب اللغت و في
حّلُمها كبل الخمذسط ،مزهشة ماظعخحر ،ظامّت
كاـذي مشباح ،وسكلت.2011/2010 ،
اإلالاٌ:
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 .1بللاظم ظُاب ،آلُاث اهدعاب اللغت و حّلمها،
ظامّت مدمذ بىلُاف ،اإلاعُلت.
الهىامؾ:
 1أبى الفظل حماٌ الدًً محمد بً مىرم ابً مىظىر ،لضان
العرب ،ط،2005 ،4مادة(ن.ش.ب)
 2حامد عبد الضالم زَران و آخرون ،اإلافاَيم اللغىية عىد
ألاطفاٌ أصضها ،مهاراتها ،ثدريضها ،ثلىيمها ،اإلاضيرة لليشر و
الحىزيع،عمان ،ألاردن ،ط ،2007 ،1ص33
 3اإلارحع الضابم :حامد عبد الضالم زَران و آخرون ،هفضه،
ص.33
 4صىزان م .حاش ،و الري صليىىر ،اهخضاب اللغة الثاهية
ملدمة عامة ،ثر :ماحد حمد ،ص.311
 5صىرة ق ،ألاًة.37 ،
 6ابً مىظىر ،هفضه ،مادة(ش.م.ع).
 7صىرة البلرة ،ألاًة.7 ،
 8صىرة الشعراء ،آلاًة.212 ،
 9صىرة ألاهفاٌ ،آلاًة.31 ،
 10صىرة البلرة ،ألاًة.285 ،
 11بللاصم حياب ،آليات اهخضاب اللغة و جعلمها ،حامعة
محمد بىطياف اإلاضيلة(ملاٌ).
 12مصطفى رصالن ،جعلم اللغة العربية ،ص .108
 13على أحمد مدوىر ،ثدريط فىىن اللغة العربية ،ص .75
14ابً مىظىر،مرحع صابم ،مادة (ن .ٌ .م).
15ابً حني ،الخصائص ،ج ،1ص33
16أري هىخيا هيييجروم:جعليم مهارت الىالم لدي ألاطفاٌ
باإلادخل ؤلاثصالي عىد دًل َيمط ،ص.105
 17خالد زواوي،اهخضاب و ثىمية اللغة ،ص .40
 18هفضه ،ص .40
 19بً كطاًة بللاصم ،دور اللضاهيات في جعليم اللغة العربية و
ثطبيلاتها على الطىر ألاوٌ( الابحدائي) ،ص .113
 20أحمد حضاوي ،دراصات في اللضاهيات الحطبيلية حىٌ
جعليمية اللغة ،ص .42
ً 21ىظر  ،حىن ليىهس،هظرية جشىمضيي اللغىية  ،ثر :حلمي
خليل  ،ص .228-227
ً 22ىظر  ،الضيد عبد الحميد صلمان  ،صييىلىحية اللغة
والطفل  ،ص . 63
 23اإلارحع الضابم ،ص .65
 24هفضه  ،ص .66
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 25هفضه  ،ص .64
ً 26ىظر ،حمعة صيد ًىصف  :صييىلىحية اللغة واإلارض
العللي  ،ص .72
 27ميشاٌ زهريا :مرحع صابم  ،ص .94-93
 28اإلارحع الضابم ،ص.40 ،
 29اخىان الصفا و خالن الىفا َم حماعة مً فالصفة
اإلاضلمين العرب مً أَل اللرن الثالث هجري و العاشر ميالدي
بالبصرة اثحدوا على أن ًىفلىا بين العلائد الاصالمية و
الحلائم الفلضفية اإلاعروفة في ذلً العهد فىحبىا في ذلً
خمضين ملالة صمىَا( ثحف إخىان الصفا) و َىان هحاب
آخر ألفه الحىيم اإلاجريطي اللرطبي اإلاحىفي صىة  ٌ395وطعه
على همط ثحفة إخىان الصفا و صماٍ (رصائل إخىان الصفا).
ً 30حي عالق ،أَمة الضماع في اهخضاب اللغة و في جعلمها كبل
الحمدرش ،ص .41
 31اإلارحع الضابم ،ص .41
 32هفضه ،ض.42
 33ميشاٌ زهريا ،كظاًا ألضيية ثطبيلية دراصات لغىية
هفضية مع ملارهة ثراثية ،ص .110
 34ابً خلدون ،ملدمة ،ثر :درويش الجىيدي ،ص .554
 35اإلارحع الضابم ،ص .555
36هفضه ،ص .554
 37هفضه ،ص .531
 38اإلارحع الضابم ،ص .531
 39هفضه ،ص .532
 40هفضه ،ص .533
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واقع المقاربة النصية في تعليم
العربية بالجزائر
المرحلة الثانوية أنموذجا
د ،نور الهدى حسني
د ،باديس لهويمل
جامعة بسكرة
اإلالخف:
اطخددزذ الجصابس مؤخسا ُدة إحساءاث جخف
ّ
الجىاهب الخِلُمُت والخِلمُت جخِلم بمىاهج حِلُمها وهسابم
ّ
وحِد اإلالازبت الىـُت إخدي الوسق الخِلُمُت
جدزَظها...
لىـىؾ اللغت الِسبُت التي حظعى لخدلُم مجمىُت مً
ّ
ألاهداف الخِلمُت للىف اإلادزوض في طُاكاجه الداخلُت
والخازحُت .
ّ
وال ػً ؤن جوبُم اإلالازبت الىـُت ًدخاج خلىز
جداخالث مفاهُمُت ألحل كساءة الىف وطبر ؤغىازه الىلدًت
وألادبُت واللغىٍت هدى لظاهُاث الىف وجدلُل الخواب
ّ
والداللت لخدلُم حملت مً ألاهداف ؤطاطها حىدة الخِبحر
ّ
وخظً ألاداء اللساةي واهدظاب اإلاِازف ،وألن اإلالازبت
الىـُت جيبني ُلى الىٌس في الىف بـفخه مدىزا ليل
ّ
الخِلماث وخىله جدوز ول ألاوؼوت بدءا باطدثماز السؿُد
ّ
والداللت واهدؼاف مِوُاث الىف
اللغىي في اإلاعجم
ومىاكؼتها ،والبدث في بىاه وؤهماهه وؤطالُبه وحيظه ،زم
ّ
جفدف جساهُب الىف وُبازاجه مً خالٌ جلظُم وخداث
الىف وجددًد ؤفيازه ألاطاطُت ،زم اطخخساج ؤداوث احظاكه
واوسجامه مً زوابى لغىٍت ومىولُت(ؤدواث السبى
والازجبان) ،وزبى الخاجمت باإلالدمت ،وخظً الخخلف
وغحرها  ،لخخخخم مسخلت الخدلُل بئحماٌ اللىٌ في هىَ
الىف ؤو هبُِخه ؤو اهخماء مؤلفه ...ولها ُىاؿس حظهم في
جدلُل الىف وجددًد هُيل بىابه وهؼف وملاؿده .
لىً هره اإلالازبت الىـُت جلف ُاحصة ًُ فهم بِم
الىـىؾ ؤو الخوبُم ُلحها ؤو إُادة بِثها وإهخاحها وهرا
زاحّ لِدة ؤطباب ؤهمها طىء اخخُاز الىف اإلاساد جدلُله
غُاب الِىاؿس البىابُت في الظىد الخِلُمي والتربىي.
وجإحي اإلاداخلت مداولت لفهم ملامحن الاطتراجُجُاث
ّ
جـىز اإلاجهاج واخخُازه ،وهُفُت اخخُاز
التي جم ُلى ؤطاطها
ّ
ّ
الىف لخوبُم اإلالازبت ،وهل الىف اإلاخخاز ًدلم للمخِلم
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ُّ
هفاًاجه الخِلمُت والخِلُمُت  ،وما مدي ؿالخُت الىف
اإلاخخاز إلاِالجت الٌاهسة كُد الدزاطت في مظخىٍاتها الفىسٍت
والفىُت واللغىٍت ؟ ،وهل جدلم اإلالازبت الىـُت ألاهداف
اإلاخىخاة مجها؟ .

ّ
وإلاا وان الىف مدىز ُملُت الخِلم مىه
ّ
ّ
ًدؼسب اإلاخِلم كىاُد اللغت وفىىن البالغت
وؤطالُب الخِبحر حِلىا مداخلخىا بدثا في واكّ
اإلالازبت الىـُت في حِلُم الِسبُت بالجصابس اإلاسخلت
الثاهىٍت ؤهمىذحا.
ّ
إن الحدًث ًُ مفهىم اإلالازبت الىـُت واخد
في آلُاجه واطتراجُجُاجه لىىه ًمىً ؤن ًخخلف مً
هف آلخس مً خُث الخوبُم وجفُِل آلالُاث
والبدث في ملامحن الىف اإلاخخلفت الـىجُت
والـسفُت والىدىٍت والداللُت ،لرلً فئن ول هف
هى مؼسوَ بدث وفم جـىزاث جخلّ إلاىكىُه
ّ
وؤخىاٌ اإلاِلم واإلاخِلم فاإلالازبت هي "مجمىُت
الخـىزاث واإلابادا والاطتراجُجُاث التي ًخم خاللها
جـىز مجهاج دزاس ي وجخوُوه وجلىٍمه ،وهي اخخُاز
مجهجي ووِني به هسٍلت جىاوٌ الىـىؾ ،فهىان
ّ
ّ
ُدة هسابم لخىاولها وػسخها" ،1ولها جخدم الىف
وحِىف ُلى دزاطخه وجدلُله.
وبالِىدة إلى مفهىم الىف الري جىولم مىه
اإلالازبت في جدلُالتها فئهه ٌِخمد ُلى مظخىٍحن ازىحن
ألاوٌ فحهما هىهه ًاهسة لغىٍت ًبث فحها اإلاؤلف
حملت مً الِالكاث الـىجُت والـسفُت والىدىٍت
والداللُت التي حظخدعي الىٌس في بىاه وؤطالُبه
وُالكاجه ،والثاوي هىهه ًاهسة ؤدبُت جىاكؽ
مىكىُا ؤو فىسة ؤو هلدا حِالج طُاكا زلافُا ؤو
فىسٍا ؤو ؤدبُا ؤو طُاطُا ؤو احخماُُا ؤو غحر ذلً
ّ
مما ٌؼيل جفاُال بحن اللازا والىف ...
واإلالازبت الىـُت في ؤبظى حِسٍفاتها هي جلً
الوسٍلت الخِلُمُت التي حظخدث اإلاخِلم ُلى
الاهدؼاف والخدلُل وبـفت ؤُم فاإلالازبت الىـُت
"حِمل ُلى زبى دزاطت اللغت -بالىـىؾ ؤي ؤنها
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جإخر بُد اإلاخِلم الهدؼاف كىاُد وكىاهحن اللغت
(هدى الىف) في ؿىزة اإلاىجص ،واإلاخدلم فِلُا،
بدال مً فسكها ُلُه كظسا (هدى الجملت) ،وهرا
مً خالٌ هـىؾ السجل اللغىي الساقي لألدب
والفىس مما ًدفّ إلى إهجاش اللساءة الفاُلت فاإلالازبت
الىـُت في التربُت جلخط ي جىاوٌ الىف مً ُدة
شواًا:
1شاوٍت داللت الىف ومدخىاه.
2شاوٍت بنى الىف اللغىٍت والترهُبُت.
شاوٍت همى الىف (ؤهى خياًت ،كـت كـحرة،
خوبت ،زطالت ،ملاٌ.)...
4شاوٍت هُت ؿاخب الىف وؤهدافه مً إهجاشه.
5شاوٍت الظُاق الخازٍخي الري ًىدزج كمىه
الىف".2
وبىاء ُلى ما جلدم فئن اإلالازبت الىـُت هي
دزاطت الىف وجدلُله وفم مظخىٍاث ُدًدة وفي
إهاز طُاقي مددد احخماعي ؤو زلافي ؤو جازٍخي ،وهي
الىطُلت ألاهجّ لخلسٍب اإلاخِلم مً الىف والخِامل
مّ بيُاجه وؤطالُبه وجدلُل مِوُاجه.
ؤما في مجاٌ حِلُمُت اللغاث فاإلالازبت الىـُت
"مجمىَ هسابم الخِامل مّ الىف وجدلُله
بُداغىحُا ألحل ؤغساق حِلُمُت بالخِسق
لظُاكاث جللي الىف ومالبظاث إهخاحه ،بغُت
الىكىف ُلى ؤهم خـابـه اللظاهُت والخداولُت،
ؤو ما ٌِسف باإلاِاًحر الىـُت ،وجخدلم هره اإلالازبت
بُداغىحُا في حِلُم اللغت وحِلمها ًُ هسٍم جبني
اطتراجُجُت مىهجُت اللساءة الخفاُلُت للىـىؾ،
وجبني هره الاطتراجُجُت ُلى مجمىُت مً اإلابادا
واإلافاهُم اللظاهُت والبُداغىحُت" ،3وهرا ًٌهس
خللت الىؿل بحن الدزض الخِلُمي الخوبُلي
والدزض الخِلُمي التربىي.
ؤوال :اإلالازبت الىـُت في الخِلُم الجصابسي:
لِع مً الظهل ُلى ؤي دولت إُداد مىاهج
الخِلُم وجىاشَِها في ًسف وححز ٌظمذ باُخمادها
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هٌاما لخِلُم ألاحُاٌ لِلىد مخخالُت ،وهى ألامس
الري ًجبرها ُلى مداولت مظاًسة مظخجداث
الدزض الخِلُمي بخغُحر مىاهج الخِلُم بـفت
ّ
دوزٍت ،لىً مداولت الخجدًد هٌسا لعجص جلً
اإلاىاهج ُلى اطدُفاء مِوُاث اإلاىٌىمت التربىٍت
ومِالجت مؼاولها ،واُخماد اإلالازبت خوت للِمل هي
ؤهجّ فىسة جىؿلذ لها الِىاؿس التربىٍت الجصابسٍت
ّ
بِدها هسٍلت للخِامل مّ هـىؾ اللغت الِسبُت.
وهدً ؤمام مسخلت ؤخسي مً حغُحر اإلاىاهج
جىافلا مّ اطخددازاث الجُل الجدًل ،ال وِلم ما
كد ٌظخجد في ؤمس اإلاىاهج واإلالازبت ،لىً ما ال
اخخالف ُلُه ؤن ؤهجح هسٍلت ّجم اجباُها في اإلادزطت
الجصابسٍت الُىم هي "اإلالازبت الىـُت" التي ّ
حِد التي
حظدىوم الىف وجلف ُلى مٌاهسه الداخلُت
والخازحُت ،فخدُل إلى اإلالاماث التي جدُى بٌسوف
إهخاحه ومرهب ؿاخبه ،وهبُِت الىف وغحرها،
وحؼخغل ُلى البنى الداخلُت التي حظهم في بىاء ؤفياز
الىف ولغخه ،وجلّ اللازا ُلى ؿلت بالدزاطاث
الىـُت فخبدث في الىف وؤفيازه وفىُاجه وكىاُده
ّ
الىف
وبالغخه وُسوكه "وللد اطخلس ألامس ُلى ؤن
ألادبي في مسخلت الخِلُم الثاهىي ًدزض دزاطت ولُت
اُخمادا ُلى هىهه ًاهسة لغىٍت مخِددة ألابِاد،
مِلدة في حؼىُلها وملامُجها ،ألامس الري ًجِل
مِالجت الىف حظخمد مً آفاق مخخلفت مجها
اإلالازبت الىـُت ،ؤي الىٌس إلى الىف ُلى ؤهه
وخداث لغىٍت ذاث وًُفت جىاؿلُت واضحت
جدىمها حملت مً اإلابادا.4"..
ومً الىلان التي هداوٌ الىكىف ُلحها في هره
الىزكت البدثُت:
جىساز ألاطئلت في الىـىؾ
-1
وطودُتها ( مً خالٌ الىخاب
اإلادزس ي الىزُلت السطمُت).
ُدم خلىز ما ٌظمى اإلالازبت
-2
الىـُت في الىف اإلاخخاز (ُدم جىفس
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الىماذج مً الىف ألاؿلي في ؤمثلت
السوافد).
ُدم مساُاة كابلُت الخلمُر ُلى
-3
جللي اإلاِازف الجدًدة دون طابم
دزاطت.
ّ
اللوُِت بحن ما ًلدم مً ملازباث
-4
ّ
في الىـىؾ والبنى واإلاوالِت
والخِبحر.
هل ّجم اخخُاز الىـىؾ ُلى ؤطاض
-5
مىاكُِها ؤم ُلى ؤطاض ما جىفس
فحها مً زوافد ،ؤم ّجم اخخُاز السافد
الري ًساد جلدًمه في الىخدة وبىاء
ُلُه ّجم اخخُاز الىـىؾ التي
حِالج الٌاهسة.
ّ
ّ
إن اإلالازبت الىـُت هي إخدي الوسق الخِلُمُت التي
ّ
ّ
الىف ّ
بِدها هال جخم ًُ هسٍله
تهخم بدزاطت بيُت
جفُِل اإلاىدظباث اإلاِسفُت ،فخجِل مً الىف
ّ
حظخمد مىه اإلاِازف وحظدثمس فُه السوافد
ؤطاطا
اإلاخخلفت.
والحلُلت ؤن جبني اإلالازبت الىـُت ٌظخلصم جىفس
ّ
ُدة مبادا ألحل حِلُم اللغت الِسبُت وحِلمها
هداوٌ إًجاشها فُما ًلي:5
ّ
 -1مساُاة خـابف الىف الخِلُمي :اإلاىحت
لللساءة والخِلُم والخدلُل وفحها جخم مساُاة
خـابف الىف :
ؤ /وكِا واطخِماال :بالخِسق لألبِاد الظُاكُت
والخداولُت بُِدا ًُ الخِامل مّ اللغت بمُِازٍت
مما ًدُذ فسؿت الخِامل مّ الىف بإزٍدُت وٍلمً
جدلُال وفهما واُُا كمً مىهجُت ّ
حُدة.
ب/الخىُُف الخِلُمي :مساُاة اإلالامحن والخفسكت
بحن اإلاِازف الىٌسٍت والخوبُلُت.
ج/الىـىؾ اإلادللت للىفاءة الىـُت :وفحها ًخم
الخِسق لىكُِاث حِلمُت حدًدة مّ إمياهُت
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اطدثماز اإلاِازف اللبلُت ،وٍخم ذلً بدظً الخىىَّ
في الىـىؾ بحن ألادبُت والىلدًت والِلمُت..
ّ
اإلاخِلم/اللازاّ :
ٌِد اإلادىز ألاطاض في
 -2خـابف
ُملُت جدُحن الىف وجدلُله وجإوٍله اُخمادا ُلى
اإلاِازف واإلاىدظباث اللبلُت ،وجدُحن اإلاِسفت
اإلاىطىُُت التي جدُذ له إمياهُت الخِامل مّ
اإلاِازف اهوالكا مً الىكاةّ وألاخدار التي ًىدظبها
مً اإلاجخمّ.
-3طُاق الفِل اللساةي وطحروزجه :وَؼمل هسابم
جلدًم الىـىؾ ؤزىاء الِملُت الخِلُمُت مً هسابم
بُداغىحُت ،بما فحها الخِسف ُلى الىف في ؤوٌ
ُخباجه (الِىىان) الري ًترن اهباُا لدي اإلاخِلم
مثلً( :ا ؤيها الىسش اإلايس ي ،الشجاُت ألادبُت ،باب
الحمامت والثِلب ومالً الحصًٍ ،ؤزق الجً،
زؿُف ألاشهاز ال ًمىث.
ّ
والػً في ؤن ؤهمُت الىف ألادبي ال جلخـس ُلى
جلدًم اإلاِازف اإلالمىت فُه فلى بل هي ُخبت ًخم
الاهوالق مجها ُلى مظخىي وخدة حِلُمُت جلم مً
السوافد اللغىٍت والبالغُت ما ًـلح لظان اإلاخِلم
وٍثري مِلىماجه ومِازفه ،والغاًت التي حظعى ول
ّ
ؤوؼوت اللغت لخدلُلها هي جمىً اإلاخِلم مً ملىت
اللغت اطخِماال وهخابت خُث ّ
ٌِد "الىف ألادبي في
هىف اإلالازبت الىـُت السافد ألاطاس ي الري جلىم
ّ
ُلُه الِملُت الخِلُمُت الخِلمُت ،وَظدىد إلُه في
جدزَع وؼاهاث اللغت الِسبُت حمُِها ،ألنها
الدزاطت التي جسمي إلى جىىٍس الفىس وتهرًب الىحدان
وجـفُت الؼِىز وؿلل الروق وإزهاف ؤلاخظاض،
ّ
وهرا ٌِني ؤنها حظعى إلى جىىًٍ اإلاخِلم خظُا
وُللُا ووحداهُا ،بخفُِل مىدظباجه اللبلُت ،وبىاء
مِازف حدًدة ،وجمس هره الدزاطت هما حاء في
اإلاجهاج التربىيُ-بر حملت مً اإلاساخل اإلاخبِت
ّ
لخدلُم الفِل الخِلُمي الخِلمي".6
زاهُا :زوافد جلدًم الىـىؾ وفاُلُت
اإلالازبت الىـُت:
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ّ
ٌِد الىف مدىز الِملُت الخِلُمُت في اإلاسخلت
ّ
الثاهىٍت للمخِلم واإلاِلم ،والىف هى (مجمىَ
الىخداث الخِلُمُت الخىاؿلُت التي ججخمّ في
ػسون وًسوف مُِىت هي الظُاق ،مً ؤحل
ّ
والىف ألادبي،
جدلُم غسق ّإما إبداعي جىاؿلي
وإما جىاؿلي والخبر في الجسٍدة؛ ألن الىف ّ
مىىن
مً وخداث جىاؿلُت (لظاهُت ؤو غحر لظاهُت) فئهه
كد ًىىن مىخىبا ؤو مظمىُا ،ؿىزة ؤو ولمت ،حملت
ؤو فلسة ،خىازا ؤو فُلما طِىمابُا زطالت ؤو زواًت،
كـُدة ؤو دًىاها".7
وإذا ما هسخىا مىكىَ اإلالازبت الىـُت
ُلى ؤنها ملازبت حِلُمُت فئنها جيبني في ؤطاطها ُلى
الىف ّ
بِده هال مخىاطلا ميسجما ًُلحم بسافد ٌِصش
ما كُل فُه وكذ اللساءة والخدلُل ،وللد اجفلذ
حمُّ الدزاطاث اإلاىـبت ُلى اإلاسخلت الثاهىٍت ؤن
ملازبت الىف بسافده ال جخجاوش خلىز مثاٌ ػِسي
ّ
ؤو هثري واخد لخوبُم ما ٌظمى اإلالازبت ،وهرا ًؤهد
فىسة اللوُِت بحن اخخُاز الىمىذج الخِلُمي
(اليؼان) ومىكىُه ،ومً ؤدلت ُدم مساُاة
خـىٌ الخىافم بحن الىف وهماذج السافد ما
هالخٌه في دزض اإلامىىَ مً الـسف (الظىت الثاهُت
ُلمي) ،فالىف هى كـُدة (ألبي هىاض) ،وؤمثلت
السافد في اللىاُد ملدمت مً خازج الىف.8
وججدز ؤلاػازة إلى غُاب الـىز التي لها
الدوز اإلاهم في جىكُذ مِالم الشخـُت وإُالم
اإلاخِلم بشخـُتها وؤدوازها ألادبُت والاحخماُُت
والظُاطُت ،إذ مً الغسٍب ؤن ًخلى هخاب اإلاخِلم
وهـىؿه مً ؿىز الؼِساء والىخاب ؤمثاٌ ػىقي
كُف وخىا الفاخىزي وهماٌ الُاشجي وؤخمد ػىقي
ومدمىد دزوَؽ ومِسوف السؿافي ومُخابُل وُِمت
وإًلُا ؤبى ماض ي وغحرهم(...وهى ما ًٌهس الجاهب
البيُىي في الخِامل مّ الىف لراجه وألحل ذاجه).
وإذا ما ؤللُىا هٌسة ُلى هخاب الظىت ألاولى
مً الخِلُم الثاهىي هلحٍ بِم الاُخباهُت في
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جىًُف ألاطئلت اإلاىسزة التي جىافم الىـىؾ
ألادبُت والخىاؿلُت ،وهي مؼيلت حِترق طبُل
الخالمُر بالدزحت ألاولى خاؿت وكذ جدلحر
الدزوض ،فُلوسون إلى جىساز ؤلاحاباث ختى ًـل
بهم ألامس إلى الاُخلاد بإنهم مخوئىن في فهم ألاطئلت
اإلالدمت (وُلى ألاطخاذ ان ًالخٍ ذلً وكذ هسح
طؤاٌ مِحن خُث حؼىغ ؤذهان الخالمُر الرًً
جـِب ُلحهم ُملُت جددًد ؤي ؤلاحاباث هي
اإلالـىدة مً طؤاٌ ألاطخاذ ،وٍصداد ألامس ؿِىبت
في خالت حغُحر ألاطخاذ لـُغت الظؤاٌ اإلاوسوح غحر
مِخمد ُلى ؤطئلت الىخاب) ،وهي مؼيلت باليظبت
لألطخاذ الري ًداوٌ جىٌُم ألاطئلت وُلُه وكّ
ّ
ّ
اإلاخِلم في ّ
حىها ،ولِله ألامس الري ًىكّ غالبُت
ألاطاجرة ؤمام مؼيلت حغُحر ؤطئلت الىخاب ،ؤو
الحفاي ُلحها ألحل مخابِت الخلمُر لها .خاؿت في
ًل فسق هثحر مً اإلافدؼحن ُلى ألاطاجرة ُدم
الاُخماد ُلى الىخاب اإلادزس ي وؤطئلخه ألهه مىحه
للخلمُر ال ألاطخاذ (مً هاخُت ألاطئلت) وهى ؤمس فُه
ّ
ّ
الخ ّ
ِظف ألن اطدُِاب ؤفياز الىف وبىاه
بِم
وؤطالُبه مً هسف الخلمُر ؤو ألاطخاذ ًدخاج إلى
الدزبت واإلامازطت والتي جىدظب بالخبرة ،وألاطخاذ
اإلابخدا بداحت إلى إزطاء ُىاؿس الخدلُل كبل
ُملُت الخدخل في حغُحر ألاطئلت ؤو خرفها (بِد
وكِها مً هسف ؤولي الؼإن والاخخـاؾ).
ّ
ولى زهصها ُلى بِم الىـىؾ لىحدهاها
ذاث كُمت في ؤغلبها خاؿت في جسجِب الِـىز بدءا
بالجاهلي وؤلاطالمي وألامىي ،ومً خالٌ هـىؿها
ّ
جدـل اإلالازبت مّ ّ
جخف البالغت ؤو
السوافد التي
ّ
اللىاُد ،وبالىٌس في ؤوٌ هـىؾ الِـس ؤلاطالمي
(جلىي هللا وؤلاخظان لألخسًٍُ :بدة بً الوبِب)
هجد زافده مجاال بالغُا (الجملت الخبرًت) ً :لسز
الىخاب فحها حِسٍف الخبر بإهه خلُلت ومجاش دون
ؤلاػازة إلى ؤغساق الخبر ؤو ؤكظامه ؤو ؤكسبه
لُؤحل دزض ألاكسب الخبرًت إلى الىف الثالث مً
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اإلادىز هفظه ،دون ؤلاػازة إلى ؤغساق الخبر في
هىهه ذا فابدة ؤو الشم الفابدة ،ؤو إلى ما جخسج إلُه
الجملت الخبرًت مً ؤغساق بالغُت...
وألامس هفظه مّ دزض الجملت ؤلاوؼابُت
الري ّ
ٌِد زافدا لىف في الِـس ؤلاطالمي وٍخددر
بـفت ُامت ًُ ؤن ؤلاوؼاء هلبي ؤو غحر هلبي،
ّ
لِؼيل دزض ؤهىاَ الجملت ؤلاوؼابُت الحدًث ًُ
ألاهىاَ مّ اللـُدة السابِت في الِـس ؤلاطالمي.
هما ججدز ؤلاػازة في دزض البالغت خبرا ؤو
إوؼاء إلى ملازبت هـُت ؤخسي جٌهس في مجاٌ إدماج
ؤخيام الدزض ؤًً ًددر جوبُم اإلاِازف اإلاىدظبت
في الدزطحن كمً وكُِت إدماحُت (حِبحر هخابي)
ّ
ّ
إلاِسفت مدي جمىً اإلاخِلم مً اإلاِازف ،وٌٍهس
الظؤاٌ في دزض الجملت الخبرًت( :جسحان شمُلً ان
حظاُده ُلى ؤلاحابت ًىم الامخدان فسفلذ ،اهخب
ّ
فلسة جدرزه فحها مً ُىاكب الغؽ مظخخدما

ألاطلىب الخبري) ،9ؤما في دزض ؤهىاَ الجملت
ّ
ؤلاوؼابُت فيان مىكىَ الىكُِت ( اجـل بً
ّ
ؿدًلً لُخبرن بإهه طحزوزن وألهه ال ٌِسف
اإلاىولت .ؤُدث الاجـاٌ به إلزػاده)ّ -
جددر في
فلسة إلى ؿدًلً حِوُه الخىححهاث الالشمت لُـل
إلى اإلاىولت في ًسوف ُادًت مىًفا ؤطالُب
ؤلاوؼاء بمخخلف ؤهىاُها).10
وفي وؼان اإلاؼسوَ (واإلاؼسوَ هسٍلت مً
هسق الخدزَع) ًخم جلدًم ما ًتراوح بحن ؤزبِت
مؼازَّ إلى زماهُت في الِام الدزاس ي وؤغلبها ال ًمذ
للىخداث الخِلُمُت ؤو الىـىؾ ألادبُت ؤو
الخىاؿلُت بـلت وهى ألامس الري ًجِل هثحرا مً
اإلاخِلمحن غحر زاغبحن في إهجاشهً ،لاف إلى ذلً
ُدم جددًد الجهاث اإلاخخـت للوسق التي ًمىً
جلدًم اإلاؼازَ بها وُسكها إال في بِلها ،هرهس مً
ذلً:

الىخدة
ػِبت آلاداب:
الىخدة ث1

ُىىان الىف ألادبي /الخىاؿلي
في ؤلاػادة بالـلح والظالم (شهحر بً ابي
طلمى) ً/اهسة الـلح والظلم في الِـس
الجاهلي.

اإلاؼسوَ
مِسق خىٌ الظالم (مؼسوَ )1

الىخدة ث 2

الحىم وألامثاٌ /مِلم ألامثاٌ والحىم

ّ
الِللُت في
إُداد فهسض خىٌ مٌاهس الحُاة
ّ
الجاهلي (مؼسوَ )2
الِـس

ػِبت الِلىم:
الىخدة ث1

ّ
ّ
الواةي » /.الىسم
الِسبي « خاجم
مً الىسم
ُىد الِسب

ّ
الِللُت في
إُداد فهسض خىٌ مٌاهس الحُاة
ّ
الجاهلي (مؼسوَ )1
الِـس

الىخدة ث 2

الحىم وألامثاٌ /مِلم ألامثاٌ والحىم

إُداد مِسق خىٌ ّ
الظالم (مؼسوَ )2

11

وألامثلت مً ذلً هثحرة
ّ
وبالىٌس إلى وؼان الخِبحر بِده ؤهم وؼان
في اللغت الِسبُت فئهه ال ٌظدثمس بالوسٍلت التي
جـلح له ختى مّ الاطخددازاث في اإلاجهاج الدزاس ي؛

ذلً إهه ٌظخدىذ في الخىشَّ ُلى ؤزبّ خـف ُلى
ألاكل خُث جخِلم ألاولى مجها بدزاطت مىكىَ
الخِبحر والخداوز خىله مّ اإلاخِلم وجددًد ؤهم
ُىاؿس بىابه ،لخإحي بِدها خـت جخخف بخدسٍس
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الخِبحر داخل اللظم في الىكذ الري جىاس ى فُه
ّ
اإلاخِلم اهم الِىاؿس التي ّجمذ ؤلاػازة إلحها في
الحـت ألاولى ،فُدخاج خُجها إلى الِىدة إلاساحِت ما
هخب في خوت الدزض ،اما الحـت الثالثت
فخخـف لخصحُذ الخِبحر والىكىف ُلى ؤهم
ؤخواء اإلاخِلمحن ،وفُما ًخف الحـت السابِت
ّ
ّ
ٌظمى بىاء وكُِت
اإلابرمجت فئنها جخِلم بيؼان
مظتهدفت في خـت واخدة اإلافسوق ؤن ًخم فحها
ّ
الخوسق للمىكىَ وإُداد خوت خىله والبدء في
ؿُاغت فلسة خىله داخل اللظم ،مّ جفُِل حاهب
الخِبحر الؼفىي واخخُاز الىمىذج ألامثل لخدوٍىه
ُلى دفاجس اإلاخِلمحن،
لىً بالِىدة للخىشَّ الظاعي اإلامىىح لألطخاذ وان
مظخدُال الالتزام بخوبُم جلً اإلاىهجُت هرا مً
حهت ،ومً حهت ؤخسي ابخِاد مىاكُّ الخِبحر ًُ
اإلاداوز اإلادزوطت ؤو ؿِىبت فهمها مً كبل
اإلاخِلمحن ،مثاٌ ذلً حِبحر بِىىان خـابف الؼِس
الظُاس ي في ُهد بني ؤمُت (الظىت ألاولى زاهىي حرَ
مؼترن ُلىم ججسٍبُت) ،الوُبت مّ ألاػساز كسب
مً الغباوة ،ؤبى جمام واإلاخىبي خىُمان ؤما الؼاُس
فالبدتري (الظىت الثاهُت زاهىي ُلمي)،
زابِا :واكّ حِلُمُت الىف ألادبي وفم آلُاث اإلالازبت
الىـُت ومداوالث الخخلي ًُ هسٍلت ألاهداف:
إن ما كدمه اإلاجهاج الجدًد مً هـىؾ
حدًدة ًياد ًىىن مداولت لبث جسار ؤدبي ولغىي
حدًد لجُل حدًد غاكا الوسف ًُ هثحر مً
الىـىؾ ألادبُت التي لها وشنها وكُمتها ُبر
الِـىز ،وهى ؤمس ًمىً ؤن ًىٌس إلُه مً شاوٍخحن:
ؤ /مداولت اطخددار اإلاىاهج اُخمد ُلى اللوُِت
بحن اإلاىاهج في مىاكُِها وهـىؿها ،وهرا ؤمس ال
ُالكت له بالوسٍلت ؤلاحسابُت اإلاخبِت في الخدلُل
طىاء واهذ باألهداف ؤو اإلالازبت.
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ب/جلدًم اإلاىاهج لىـىؾ حدًدة حِخمد ُلى
اإلاِاًحر البيُىٍت في الخدلُل بُِدا ًُ ول ذوق ؤو ؤزس
حمالي.
وإذا ما ؤزدها الخدلُل ُلى هرا اإلاىكىَ
فئهىا هلحٍ بإن بِم الىـىؾ اإلاىكىُت
للخدلُل لم حظخوّ الخخلي ًُ لبىض هسٍلت
ألاهداف بدلُل اُخمادها ُلى جددًد الفىسة
الِامت وألافياز ألاطاطُت وبدث ألاطلىب وؿدق
اإلاؤلف وغحرها ،...لىجها اطخواُذ اطخددار
هسٍلت حادة للساءة الىف بِده اإلاسهص الري ًىولم
ّ
مىه اإلاخِلم في الخدلُل والىلد الِلمي ،وكد ؤهد
اإلاجهاج ؤًلا ُلى فىسة ؤهه ال هسٍلت واخدة لخدلُل
الىـىؾ ُلى السغم مً جددًد ُىاؿسها ألن ّ
ول
هف ّ
ًلدم مِوُاث ال جدلس في هف آخس ،واإلاخِلم
مظؤوٌ ُلى كساءة مدخىاه ،خُث "ال ًجىش
الاطخِداد لدزاطت هف بإخيام هلدًت حاهصة ،وإهما
ُلى الدازض ؤن ًددد –ؤوال -الٌاهسة اإلاظُوسة
ُلى الىف ،فىسٍت واهذ ؤو فىُت (باُخباز ؤن الىف
ملمىن وؿىزة ،مبنى ومِنى) زم ًىولم في دزاطخه
بداللت هره الٌاهسة اإلاظُوسة ُلُهُ ،لى ؤن ال
جىىن الدزاطت وؿفُت مبيُت ُلى إؿداز ؤخيام
حؼُد بمهازة ألادًب اللغىٍت في الخِبحر الفىسي
والفني [ ]...إهما الدزاطت جىىن بدبني اإلالازبت
ّ
الىـُت هوسٍلت جسبىٍت لخفُِل الدزض ألادبي ،وهرا
ّ
بىكّ اإلاخِلم مىكّ اإلاخفاُل مّ الدزاطت،
باطدثماز مىدظباجه اللبلُت ،وخظً جىححهه
وإزػاده إلى ما ًجِله ًبدَ في اطخلـاء مبنى
الىف ومِىاه بالحجت البِىت والفىس الولُم"،12
والظؤاٌ الري ًوسح هفظه :هل ٌظخوُّ
اإلاِلم (اإلاللي) الخخلي ًُ هسٍلت ألاهداف وكذ
الدزض ،وهل جؤدي اإلالازبت الىـُت دوزها في
جددًد ؤهداف الىف ؤو الىخدة ،وٍمىىىا هىا
ؤلاػازة إلى بِم ما خدده الدازطىن مً هىن ألامس
ال ًلىم بمِصٌ ًُ جدلُم ألاهداف وفم ما
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ًـولح ُلُه بـ" :ألاوظاق اإلاِسفُت" مثاٌ ذلً
دزاطت الؼِس الجاهلي الري ّ
عجذ ؿىزة اإلايان في
ؤبُاجه بِىما غابذ في ػِس ؿدز ؤلاطالم ذلً ؤن
ّ
"اإلايان وان مومدا لإلوظان الجاهلي ختى ًدلم به
ّ
الاطخلساز احخماُُا بدٌ خله وجسخاله ،ؤما في ؿدز
ؤلاطالم فهى زاهىي ،ألهه اطخِاق ُىه بالِلُدة
هملجإ ًإوي إلُه مً جُه الِلابد الجاهلُت ،إذا
ّ
جدىٌ
كدطُت اإلايان ازجبوذ باإلاِسفت الدًيُت،
الؼِس مً اإلاسهص إلى الهامؽ ،وبالخالي جساحّ مياهت
الؼاُس الري وان بمثابت الىبي ُىد الِسب ،وهى ما
ّ
حِل الؼِس ًدىاشٌ ًُ مسهصٍخه هىالم مِلم في
الىِبت ،فاسحا اإلاجاٌ لللسآن هىالم مسهصي
13
جخمدىز خىله اإلاِسفت"
خامظا :آلُاث اإلالازبت الىـُت في هـىؾ اإلاسخلت
الثاهىٍت:
جساهً اإلالازبت الىـُت ُلى اإلاسهصٍت في
بثىابُت
الخِلمُت
الخِلُمُت
الِملُت
(الىف/اإلاخِلم) ،وججِل مً آلُاث الخدلُل وطابل
همىذحُت كابلت للخوبُم ُلى حمُّ الىـىؾ مّ
اخخفاي ول ّ
هف بخـىؿِخه مً هاخُت ألافياز
واإلالامحن واإلاراهب والسوابى وألاهمان وغحر ذلً،
ّ
فخخإطع برلً كساءة جدلُلُت هاكدة جـب
الىـىؾ في كىالب حاهصة للدزاطت وفم مىهجُت
واخدة وحظخيخج ول مسة حملت مً اللساءاث التي
جمحز فسادة ول هف ًُ آلاخس..
وال ًخفى ُلى ؤخد ؤن دزاطت الىـىؾ
جخم في ؤغلب الاخُان بمِصٌ ًُ الظُاكاث
الخازحُت لُخم الترهحز ُلى البيُت الداخلُت للىف
اهوالكا مً الخِسق اإلاىحص للخِسٍف بـاخب
ّ
الىف كُد ّ
الدزاطت ،زم الخِسق
الىف بما ًخدم
لؼسح ما ؿِب فُه مً ؤلفاي إلزساء الجاهب
ّ
اإلاخِلم (والتي ّ
حِد في ؤغلبها مفسداث ال
اللغىي لدي
ُالكت لها بالظُاق اللغىي للمخِلم وال جمذ بـلت
ّ
للمظخِمل في هالمه ،وهى ما ؤهدث ُلُه هثحر مً
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الدزاطاث التي ُىِذ ببدث ألامس)ً ،14صاد ُلحها
ُىـس (الحلل اإلاعجمي والحلل الداللي :وٍىىن
الخِسق لهرًً الِىـسًٍ في اإلاسخلت الجهابُت
(الظىت الثالثت) وذلً بِد الخِسق لؼسح
اإلافسداث ،وفحها ًخم الخِسف ُلى الجرز اللغىي
لأللفاي معجمُا ،وُلى الظُاق اللفٌي الىاخد
اإلاخِدد اإلاِاوي داللُا ،وهى ؤمس ال جخلى مىه ػهادة
اإلاسخلت الثاهىٍت ،وَؼمل ألامس كلاًا الترادف
والاػتران وغحرها.)..
وفي اإلاسخلخحن الثالثت والسابِت ًخم الخِسف
ُلى مِوُاث الىف فُما ٌِنى باألفياز التي بثها
ؿاخب الىف ،وجخم مىاكؼتها اهوالكا مً ؿُغ
الىف وُبازاجه وؤطالُبه ودالالجه ،وفي جددًد
ّ
الخِسق لىمى الىف الغالب واإلاظاُد
البىاء ًىم
والىٌس في ألاطالُب وؤهىاُها ،ؤما اإلاسخلت الظادطت
فخِنى ببدث ألادواث اللغىٍت واإلاىولُت التي حظهم
في جدلُم جماطً الىف واوسجامه ،وهرا البدث
في ؤطالُب الخىهُد والؼسن والاطخدزان وؤلاخالت
والحرف ،والبدث في اإلالاؿد ..لخخخخم ُملُت
الخدلُل بئحماٌ اللىٌ في مىكىَ الىف وهبُِخه
ولىهه ألادبي وخـابف الىخابت ُىد ؿاخبه.
ّ
ولى خاولىا ؤن هدـس ُىاؿس الدزاطت
ّ
الى ّ
ـُت الحاكسة في اللظاهُاث الىـُت والتي ًخم
اُخمادها في جدلُل الىف ألادبي باإلاسخلت الثاهىٍت
لىحدهاها حظخدىذ – في ؤغلبها ُ-لى اإلاِاًحر الىـُت
التي ؤػاز إلحها دي بىحساهد "وبىٌسة ػمىلُت
ًخبىاها اإلاىهج ًمىً اُخباز ؤن اإلالـدًت ًمثلها
ّ
اإلاسطل (مؤلف الىف) ،ؤو اإلاجهاج (ملسز الىف) في
الِملُت الخِلُمُت ،وؤلاُالمُت هي طبل اهدؼاز
الىف ذاجه ،وما ًمىً ؤن ّ
ًلدمه مً مِلىماث
للازبه ،والظُاق ًمثله ملام الاجـاٌ والخلدًم ليل
هف ،والخىاؾ مخلمً في الىفً ،ىؼف ًُ
جسابوه واهبىابه هال لغىٍا ،مُِازا الاحظاق
والاوسجام ،لهرا طُخـهما جددًدا (الاحظاق
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والاوسجام) بخوىة مً خوىاث الخدلُل والدزاطت
الىـُت ،ولِل مسد ذلً هما ًبدو الىكىف باإلاخِلم
ُلى مجمىَ ؤدواث بىاء الىف" ،15وهي الوسٍلت
ّ
ألاطلم الهدظاب اإلاخِلم للمهازاث اللغىٍت اإلاظاُدة
ُلى جماطً الِىاؿس الداخلُت للىف والتي حظهم
في خظً بىابه واحظاق جساهُبه واوسجام دالالجه،
وهي كساءة جخجاوش البىاء الىدىي للىف لدزاطت
ول ّ
جفسد ّ
الجاهب ؤلابداعي الجمالي الري ًثبذ ّ
هف
ول ّ
وحِسف اإلاخِلم في ّ
ّ
هف حِلُمي ُلى
ًُ آلاخس،
بِم الىطابل اللغىٍت التي جدفٍ الِالكاث
الخىاؿلُت داخل بيُت الىف الىاخد (الظودُت)،
خفاًا ُلى وظم الخخابّ واإلاجاوزة والخماطً
"واإلالـىد باالحظاق الخماطً الؼدًد بحن فلساث
الىف ومىىهاث وال ًىىن إال بىطابل لغىٍت ؤو
طُاكُت ،ؤما الاوسجام فهى مجمىَ الِالكاث
الٌاهسة والخفُت التي ججِل كازا هف ما كادزا
ُلى فهمه وجإوٍله ،لهرا وان الاوسجام ؤُمم مً
الاحظاق خُث ؤهه ٌظخدعي كسوزة جدخل اللازا
للبدث في الِالكاث اإلالمسة والىؼف ُجها ،في خحن
الاحظاق ًخِامل مّ الِالكاث الٌاهسة بحن البيُاث
اللغىٍت وبُجها واإلاىكف الظُاقي للىف".16
وجيبغي ؤلاػازة إلى ؤن واكّ اإلاجهاج كد
ّ
حمّ بحن اإلافهىمحن حاُال إخاهت اإلاخِلم بإدواث
الاحظاق مدىز الِىـس في الخدلُل فاؿولح ُلُه
(ؤجفدف مٌاهس الاحظاق والاوسجام في جسهُب
فلساث الىف) ،وفُما ًلي مداولت للىٌس في بِم
ُىاؿس الاحظاق الىدىي مّ جخحر هماذج لها مً
الىـىؾ ألادبُت للمسخلت الثاهىٍت:
/1ؤلاخالت :وجخم بىاطوت ُىاؿس ؤلاخالت طىاء
داخل الىف ؤو خازحه (ملامُت ؤو هـُت) ،كبلُت ؤم
بِدًت ومجها ؤطماء ؤلاػازة واللمابس ،وألاطماء
اإلاىؿىلت وغحرها...مثاٌ ذلً كىٌ الؼاُس:17
إن الىبحر إذا ُـاه ؤهله
كاكذ ًداه بإمسه ما ًـىّ.
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وهي إخالت كبلُت لألب وكسوزة هاُخه..
وكىٌ خظان بً زابذ:18
وإال فاؿبروا لجالد ًىم ٌِص هللا فُه مً ٌؼاء.
فالهاء كمحر مخـل ًدُل ملام كبلي وهى (ًىم
اللُامت).
/2الحرف :وَظمى اطدبدالا بالـفس ،وٍخم للداللت
ُلى ؤغساق بالغُت وجىاؿلُت ولخدلُم ؤلاًجاش،
ومثالها في هف (ًا ؤيها الىسش اإلايس ي _شهسٍا جامس)
كىله" :19كاٌ ؤبى فُاقُ :مس ماث" ملخـا كـت
ّ
جىىس ُمس ألهل كُِخه بالفلساء بِد جىلُه مىـب
الىشازة.
/3الىؿل :وٍخمثل في السبى بحن ولمخحن ؤو حملخحن
لخدلُم مِنى ،وٍخم ّ
بِدة زوابى لغىٍت هدسوف
الِوف ؤو الجس ،ؤو مىولُت واالطخدزان مثاٌ ذلً
كىٌ الياجب" :وهرلً ززاء ػىقي ّ
لجدجه ،إذا جلً
ألاػِاز في ؤغلبها واهذ ؿادزة ًُ هفع مفجىُت
بلسٍب لها ذي زخم ،ؤما الاػِاز التي جدىاوٌ ؤلاوظان
ّ
جـىز آالمه وجبلىز ؤخالمه وجبرش
وابىا له مىىلخه،
إخظاطه ،فإػِاز كلُلت باإلالازهت مّ بلُت كسوب
الىٌم وؤغساكه في ػِسها الِسبي.20"...
ؤما الاحظاق اإلاعجمي فخٌهس بِم كلاًاه في هخاب
اإلاسخلت الثاهىٍت في:21
/1الخىساز :ووِني به إُادة الحسف ؤو اليلمت ؤو
الجملت في الىف ذاجه ألحل ؤغساق طُاكُت
ًلـدها اإلاسطل وبه ًخدلم الاحظاق اإلاعجمي الري
ًسبى اليلماث وٍدافٍ ُلى ؿلتها داخل الظُاق
مما ًفط ي إلى دالالث ؤطلىبُت ،ومىه كىٌ
دزوَؽ:22
ال وكذ للىكذ
هفِل ما ًفِل الـاُدون إلى هللا
هيس ى ألالـم
ألالـم
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وهي مداولت لليظُان ال ؤهثر فالخىساز دلُل ُلى
ّ
اإلاِاهاة وُلى الحظسة والؼدة التي ؤإلاذ بالؼِب
الفلظوُني.
/2الترادف :وهى جىساز ولمخحن لهما هفع اإلاِنى
وٍؤدي وًُفت الخإهُد وؤلازباث ُلى ألامس ومىه كىٌ
خظان بً زابذ:23
وحبرًل ؤمحن هللا فُــىا
وزوح اللدض لِع له هفاء.
هجىث مبازوا ّبسا خىُفا
ؤمُ ــً هللا ػُمخه الىفاء.
فالترادف ألاوٌ حاء للحدًث ًُ اإلالً حبرًل
فخىسزث اإلاترادفاث للخإهُد ُلى هىهه مليا للىحي
اإلاجزٌ ُلى السطىٌ ،وجىسزث اإلاترادفاث في وؿف
ّ
ذاث الىبي حٌُِما لـفاجه وؤخالكه ،وولها ؤدث دوز
الاحظاق اإلاعجمي الري ًدلم داللت.
/3الخلام" :وهى جىًُف ولمخحن في الىف جسبوهما
ُالكت اطخدُاء ذاهسٍت ،خُث ًىفي ذهس واخدة
لدظخدعي ألاخسي" ،24ومً هماذحه كىٌ الؼاُس:
بني هاػم زهى الىبي فئهني بهم ولهم ؤزض ى مسازا
وؤغلب.
خفلذ لهم مني حىاحي مىدة إلى هىف ُوفاه
ؤهل ومسخب.
"فُالخٍ ان ولمت (ؤزض ى)اطخدُذ ولمت
ّ
(ؤغلب) ،وهرا مً باب ُالكت الخِازق ،وؤن
ولمت (ؤهل) اطخدُذ ولمت (مسخب)وهرا مً باب
25
ُالكت الجصء باليل"
جلىم هٌسة طسَِت لبِم آلُاث الخدلُل
الىص ي التي اطدثمسها اإلاجهاج في الىخب الخِلُمُت
وهي بداحت إلى جىًُف وجفُِل ؤهثر ًمىً اللازا
مً ؤلاخاهت بها "فللد جدازن اإلاىهج الِملُت
الخِلُمُت للغت بِد ؤن اطدىد إلى بِم هخابج
اللظاهُاث الىـُت خحن زاح يهخم بألُت البىاء في
الىف ،وهُفُت السبى بحن ؤحصابه وجماطىها ،لىً
ما ًالخٍ ُلى اإلاجهاج في حِامله مه الاحظاق
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والاوسجام ؤهه اُخبرهما خوىة في الخدلُل ودفّ
ّ
اإلاخِلم إلى اهدؼاف ألادواث واإلاٌاهس اإلاخِللت بهما
دوهما جفُِل آللُت اػخغالهما ،إن ؤطئلت الىخاب
اإلادزس ي ؤطئلت ُابسة ال جسهحز فحها هما ٌغُب
الخوبُم الخاؾ بخدزٍب اإلاخِلمحن ُلى اطخغاللها
في هخاحاتهم الىـُت في خـف الخِبحر ،وجخلى
الىكُِاث ؤلادماحُت مً و ّل طبً وخبً"26وجبلى
ؤلاػازة إلى هره آلالُاث ػيلُت ال جخدم لغت اإلاخِلم
خاؿت في ًل ما ًىخىفها مً جىساز هلىلهمُ(" :د
ّ
الىف ّ
وُحن ّ
السوابى التي وًفها الؼاُس في بىاء
إلى
ّ
هـه) ،وهي موالب وإن جباًيذ ؿُغها فهي جخىسز
هفظها في مىاهً هثحرة مً الىخاب اإلادزس ي،
وجىخفي بالترهحز ُلى بِم ؤدواث الاحظاق اإلارهىزة
ّ
وال جخِداها" ،27وكد ال جمذ ألاطئلت إلى طُاق
الِىـس بإي ؿلت.
وُلى الِمىم فئن ألاطئلت اإلاسافلت لىـىؾ الىخاب
جبدو في هثحر مً اإلاىاكّ اُخباهُت حؼحر إلى ُىاؿس
اإلالازبت الىـُت مً شاوٍت كُلت ال جخدم اإلاخِلم وال
حظاُد ُلى فهم الىف ،خاؿت في ًل اللوُِت بحن
الىف وطُاكاجه الخازحُت ..
كابمت اإلاـادز واإلاساحّ:
ؤوال اإلاـادز:
-1الجدًد في ألادب والىـىؾ واإلاوالِت اإلاىحهت ،للظىت
الثاهُت ُلىم ججسٍبُت ،الدًىان الىهني للموبىُاث
اإلادزطُت.2016/2015 ،
-2اللغت الِسبُت وآدابها ،الظىت الثالثت مً الخِلُم الثاهىي
للؼِب الِلمُت .الدًىان الىهني للموبىُاث اإلادزطُت،
.2017/2016
 -3اإلاؼىق في ألادب والىـىؾ واإلاوالِت اإلاىحهت ،للظىت
ؤولى زاهىي حرَ مؼترن ُلىم ججسٍبُت ،الظىت ألاولى زاهىي
حرَ مؼترن ُلىم ،الدًىان الىهني للموبىُاث اإلادزطُت،
.2014
زاهُا :اإلاساحّ:
 -1شخىحن باهُت ،اإلالازبت الىـُت في جدزَع اللغت الِسبُت
وفم مىهج اإلالازبت بالىفاءاث ،مجلت ؤبدار ،حامِت وهسان،
الِدد الثاوي.2014 ،
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ّ
ُ-2بد الىسٍم بً مدمد ،ؤطع حِلُم اللغت الِسبُت وحِلمها
ّ
ّ
الى ّ
ـُت ،مجلت اإلالاٌ ،الِدد الظادض2018. ،
وفم اإلالازبت
-3لوُفت هباش ي ،اطدثمازاث الىـىؾ ألاؿُلت في جىمُت
اللساءة الىاكدةُ ،الم الىخب الحدًث ،ألازدن ،ن2008. ،1
-4مبرون بسواوي  ،اإلالازبت الىـُت لفي الخِلُم الابخداةي-
دزاطت هٌسٍت جوبُلُت ،-حامِت كاؿدي مسباح ،وزكلت،
.2014
-5مدمد بياي الخلمظاوي ،الخدزَع الهادف وآلُاث جدلُل
الىف ألادبي-مسخلت الخِلُم الثاهىي ؤهمىذحا ،-مىخدًاث
جخاهب ،www.TA5ATUB.COM ،الجمِت 16فُفسي
 ،2018الظاُت14:00:
- 6مغصي ؤخمد طُِد ،الىف ألادبي وحِلُمُت اللغت الِسبُت
–دزاطت وؿفُت لىاكّ الخفاُل اللغىي لدي جلمُر الخِلُم
الثاهىي الِام في الجصابس ،حامِت مدمد إلاحن دباغحن،
طوُف .2015 ،2
-7مـوفى بً ُوُت ،واكّ جوبُم اإلالازبت الىـُت في الوىز
الثاهىي ،مجلت اللظاهُاث ،اإلاجلد  ،18الِدد ،17الجصابس،
.2012
الهىامؽ:1

مبرون بسواوي  ،امللازبت الىصُت لفي الخعلُم الابخدائي-
دزاطت هظسٍت جعبُلُت ،-جامعت كاصدي مسباح ،وزكلت،
 ،4102ص .01
 2مؼصي أحمد طعُد ،الىص ألادبي وحعلُمُت اللؼت العسبُت –
دزاطت وصفُت لىاكع الخفاعل اللؼىي لدي جلمُر الخعلُم
الثاهىي العام في الجصائس ،جامعت محمد ملين دباػين ،طعُف
 ،4102 ،4ص .011
ّ
 3عبد الىسٍم بً محمد ،أطع حعلُم اللؼت العسبُت وحعلمها
ّ
وفم امللازبت ّ
الى ّ
صُت ،مجلت امللاٌ ،العدد الظادض،4102 ،
ص .42
 4مصعفى بً ععُت ،واكع جعبُم امللازبت الىصُت في العىز
الثاهىي ،مجلت اللظاهُاث ،املجلد  ،02العدد ،01الجصائس،
،4104ص .042
ً 5ىظس ،عبد الىسٍم بً محمد ،أطع حعلُم اللؼت العسبُت
ّ
وحعلمها وفم امللازبت ّ
الى ّ
صُت ،ص  2وما بعدها.
 6شخىين باهُت ،امللازبت الىصُت في جدزَع اللؼت العسبُت وفم
مىهج امللازبت بالىفاءاث ،مجلت أبحار ،جامعت وهسان ،العدد
الثاوي ،4102 ،ص .021
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 7لعُفت هباش ي ،اطدثمازاث الىصىص ألاصُلت في جىمُت
اللساءة الىاكدة ،عالم الىخب الحدًث ،ألازدن ،ط ،4112 ،0
ص .21
ً 8ىظس ،الجدًد في ألادب والىصىص واملعالعت املىجهت،
للظىت الثاهُت علىم ججسٍبُت ،ص .42
 9املشىق في ألادب والىصىص واملعالعت املىجهت ،للظىت أولى
زاهىي جرع مشترن علىم ججسٍبُت ،ص .24
 10املسجع هفظه ،ص .043
11
وأما املىاضُع ألاخسي 4جألُف مظسحُت كصيرة حعالج ظاهسة
ّ
ّ
للمخعلم (مشسوع  ،)3هخابت ّ
كصت كصيرة
ذاث داللت باليظبت
ّ
ّ
ّ
اجخماعُت ذاث داللت باليظبت للمخعلم (مشسوع
حعالج ظاهسة
 ،)2إعداد فهسض حىٌ الىلائض وعالكتها بالظُاطت (مشسوع
 12مؼصي أحمد طعُد ،الىص ألادبي وحعلُمُت اللؼت العسبُت –
دزاطت وصفُت لىاكع الخفاعل اللؼىي لدي جلمُر الخعلُم
الثاهىي العام في الجصائس ،ص .013
 13محمد بياي الخلمظاوي ،الخدزَع الهادف وآلُاث جحلُل
الىص ألادبي-مسحلت الخعلُم الثاهىي أهمىذجا ،-مىخدًاث
جخاظب ،www.TA5ATUB.COM ،الجمعت 01فُفسي ،4102
وٍدخل في هرا الظُاق أًضا ما أضافه الباحث مً أن هره
ّ
الدزاطت جمىً مً الىظس إلى املظيىث عىه داخل الىص أو
باألحسي الخعسف أهثر على حُثُاث الشخصُت مثاٌ ذلً "هأن
ًىظس إلى شعس املخىبي همثلف زائس ّ
ضد الظلعت الاعجمُت ،في
ّ
محاولت إلحُاء الحضازة العسبُت على مظخىي الىص ،وهأهه
ًدعى إلى "ًىجُىبُا جدًدة" على ػساز الفازابي وأفالظىن .ولِع
مثلما اعخاد علُه املخعلم ودزطه ،بأن املخىبي ال ٌعدو أن ًيىن
ّ
ًخىظب بشعسه كصد الخلسب مً الخلفاء ،أو
مجسد شاعس
ًىعذ بجىىن العظمت مً خالٌ فخسه ،وطعُه إلى بلىغ مىصب
طُاس ي " ،وٍىظس 4مؼصي أحمد طعُد ،الىص ألادبي وحعلُمُت
اللؼت العسبُت –دزاطت وصفُت لىاكع الخفاعل اللؼىي لدي
جلمُر الخعلُم الثاهىي العام في الجصائس ،ص .444
ً 14ىظس 4مؼصي أحمد طعُد ،الىص ألادبي وحعلُمُت اللؼت
العسبُت –دزاطت وصفُت لىاكع الخفاعل اللؼىي لدي جلمُر
الخعلُم الثاهىي العام في الجصائس ،ص .402
 15مؼصي أحمد طعُد ،الىص ألادبي وحعلُمُت اللؼت العسبُت –
دزاطت وصفُت لىاكع الخفاعل اللؼىي لدي جلمُر الخعلُم
الثاهىي العام في الجصائس ،ص .441
 16املسجع هفظه ،ص .433
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 17املشىق في ألادب والىصىص واملعالعت املىجهت ،للظىت أولى
زاهىي جرع مشترن علىم ججسٍبُت ،الظىت ألاولى زاهىي جرع
مشترن علىم ،ص .12
 18املسجع هفظه ،ص .012
 19املسجع هفظه ،ص .001
 20اللؼت العسبُت وآدابها ،الظىت الثالثت مً الخعلُم الثاهىي
للشعب العلمُت ،ص .24
ً 21ىظس 4مؼصي أحمد طعُد ،الىص ألادبي وحعلُمُت اللؼت
العسبُت –دزاطت وصفُت لىاكع الخفاعل اللؼىي لدي جلمُر
الخعلُم الثاهىي العام في الجصائس ،ص .421
 22اللؼت العسبُت وآدابها ،الظىت الثالثت مً الخعلُم الثاهىي
للشعب العلمُت ،ص.31
 23املشىق في ألادب والىصىص واملعالعت املىجهت ،الظىت
ألاولى مً الخعلُم الثاهىي جرع مشترن علىم ،ص .013 ،012
 24مؼصي أحمد طعُد ،الىص ألادبي وحعلُمُت اللؼت العسبُت –
دزاطت وصفُت لىاكع الخفاعل اللؼىي لدي جلمُر الخعلُم
الثاهىي العام في الجصائس ،ص .424
 25مؼصي أحمد طعُد ،الىص ألادبي وحعلُمُت اللؼت العسبُت –
دزاطت وصفُت لىاكع الخفاعل اللؼىي لدي جلمُر الخعلُم
الثاهىي العام في الجصائس ،ص.423
 26املسجع هفظه ،ص .422
 27مصعفى بً ععُت ،واكع جعبُم امللازبت الىصُت في العىز
الثاهىي.
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التواصل التعليمي ومعوقاته ـ
تدريس المقاييس اللغوية
في أقسام اللغة العربية نموذجا
أ ،مقران شطة
م،ع ،لألساتذة ـ العلمة
ٌهاوي الخهلُم الهسبي بمسخلف أؾىازه مً
مشاول ندًدة ًجظدها ُ
جرًل اإلاإطظاث الخهلُمُت
الهسبُت الترجِب الهالمي وذلً في مسخلف ألاؾىاز،
جدباًً هره اإلاشاول مً بلد آلزس ومً ؾىز حهلُمي
آلزس ،وئن خاولىا الخدًث نً أطباب هرا الفشل
فاهىا طيخيلم نً الظلؿت الظُاطُت ونً اإلاجخمو
بمسخلف أؾُافه ونً اإلاسخطين في مجاٌ التربُت
والخهلُم ونً غهف الخيىًٍ ...ئلخّ .
ئن اإلاىغىم
مهلدوٍدخاج أهثر مً هره الىزكاث وحهد مإطظاث
أًػا لهرا طأكطس مدازلتي نلى حاهب مً هره
الخىاضل ؤلاوظاوي
وطُلخت اللغت( ضىث باشاء مهنى)
خىازي جفانليً ،خدىٌ فُه اإلاسطل ئلى مخلم واإلاخللي
ئلى مسطل
ال مددودًت مدخىي السطالت ،جخغير بخغير الظُاق
وألاغساع
ومو ول ما طبم ًبلى "مفهىم الخىاضل مً
اإلافاهُم التي جدُل نلى دالالث ندًدة" ،2خُث
ًدباًً مدلىله بدباًً اإلاجاٌ الري ٌشخغل غمىه،
ونلى غىء هرا اإلاهؿى طُيىن مً ألاخظً الىكس
ئلى هرا اإلافهىم في ئؾاز مجاٌ مهين مً اإلاجاالث
اإلاخىىنت جفادًا للخهمُم والدظؿُذ.
ئذ ًسي فُه نلماء الىفع نملُت هفظُت
جإدي ئلى اليشاؽ الىفس ي والظلىوي لإلوظانً ،خهلم
بكىاهس الاطدُهاب وؤلادزان والخفىير والخرهس وحغير
اإلاىاكف والاججاهاث .وٍسبؿه نلماء الاكخطاد

اإلاشيلت وهي الخىاضل الخهلُمي الري ًيشأ بين
اإلاشازهين في الهملُت الخهلُمُت الخهلمُت في الجامهت
مً زالٌ الخدًث نً مهىكاث الخىاضل في جدزَع
اإلالاًِع اللغىٍت/اللظاهُت في أكظام اللغت الهسبُت
بالجامهاث الجصاةسٍت.
 /1حهسٍف الخىاضل:
َّ
ئن الخىاضل بمفهىمه الهام (الخىاضل
البشسي) "قاهسة طلىهُت احخمانُت ئوظاهُت" ،1جخم
مخلم
بىلل مهازف ومهلىماث وزبراث مً
ٍ
مسطل ئلى ٍ
لخدلُم غاًاث مهُىت جخطل بداحاث ومخؿلباث
الخُاة ؤلاوظاهُت ،وئذا أزدها مالمظت خلُلت الخىاضل
ؤلاوظاوي فان أخظً ؾسٍم جىضلىا لرلً هي ملازهخه
بأهماؽ الخىاضل نىد الياةىاث الخُت ألازسي،
ولخىً الخُىاهاث.
الخىاضل الخُىاوي
نبازة نً شفساث (خسواث أو أضىاث أو زاةدت)...
اجطاليً ،يىن فُه هلل السطالت أخادًا مً ؾسف
واخد
زباث اإلادخىي ،الري ًيىن نادة ميان الغراء أو
اطدشهاز الخؿس...
باإلاىفهت التي حهىد نلى الفسد ،والىضىٌ ئلى أفػل
البداةل في الدشغُل الاكخطادي للمإطظاث .وٍىكس
ئلُه نلماء الظُاطت مً زالٌ جيىًٍ أو حغُير السأي
3
الهام اإلادلي والهالمي ،وهُفُت الخأزير فُه....
 /2الخىاضل الخهلُمي:
ئذا وان مفهىم الخىاضل ًخلىن بخلىن اإلاجاٌ
الري ٌشغله ،فىخددر نً جىاضل طُاس ي وآزس
اكخطادي وآزس هفس ي ...وهىان مً ًسي أن نالكت
الخىاضل بالخهلُم والخهلم أقهس وأكىي مً نالكخه
ببلُت اإلاجاالث" ،فيلمت الخىاضل ججمو هاجين
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الهملُخين ،واإلالطىد برلً أن هاجين الهملُخين ئهما
ًخدلم وحىدهما في خاٌ الخىاضل فلـ ،فاذا خدر
الخهلُم ولم ًىً زمت اطخجابت لم ًددر الخهلم".4
وٍمثل له بالشيل آلاحي:

الشيل ( :)01نالكت الخىاضل بالهملُت الخهلُمُت
الخهلمُت
وٍىكس اإلاخسططىن في مجاٌ التربُت
والخهلُم ئلى الخىاضل الخهلُمي /التربىي "مً زالٌ
كُاض مدي أزس وجأزير اطخسدام الىطاةل الاجطالُت
اإلاظاندة واإلاسخلفت في نملُت الخهلُم والخهلم ،والري

الشيل ( :)02نىاضس وميىهاث الخىاضل الخهلُمي
اإلاسطل
ـ/1
3
وهى مطدز اإلاهسفت اللغىٍت اللظاهُتًُ ،فترع أن
ناٌ،
ًيىن جيىٍىه اللظاوي واإلاهسفي والهلمي
ٍ
ومخسططا في اللظاهُاث أو أخد فسونها . 7ومً
اإلاشاول التي حهىق ألاطخاذ في ئًطاٌ مادجه للؿالب:
ـ ندم الخسطظ :ئذ ًجد ألاطخاذ هفظه ألطباب
مهىُت مػؿسا إلهماٌ حجمه الظاعيُ ،
فُيلف
بخدزَع اللظاهُاث أو ما ًخطل بها نلى السغم مً أهه
مخسطظ في نلىم اللغت الهسبُت(الىدى ،الطسف،
البالغت ،)...في مجاٌ مهين غالبا ما ًإدي ئلى وحىد
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ًكهس في حغير أو بىاء الاججاهاث و اإلاىاكف الشخطُت
أو في زفو اإلاظخىي الثلافي ونملُت هلل الهاداث
َّ ُ
وَهسف نلى أهه " ول أشياٌ
واللُم نلى أهىانها". 5
وطيروزاث ومكاهس الهالكت الخىاضلُت بين مدزض
وجالمُر ،بهدف جبادٌ أوجبلُغ وهلل الخبراث واإلاهازف
والخجازب واإلاىاكف مثلما يهدف ئلى الخأزير نلى طلىن
6
اإلاخللي"
 /3ميىهاث الخىاضل الخهلُمي:
حشازن في ئخدار الخىاضل في الهملُت الخهلُمُت
الخهلمُت ندة ميىهاث ال ًيىن الخىاضل هاجخا دونها،
وهي :اإلاسطل مدنما بأهداف حهلُمُت ـ اإلاخللي ـ
السطالت ـ كىاة الاجطاٌ ـ الخغرًت الساحهت جخجظد في
اطخجابت اإلاخللي.

(ألاطخاذ):
مشاول في جلدًم هره اإلاىاد ،ونادة ما ًىدشف
الؿالب هرا نلى أطخاذه فُطبذ غير مباٌ بما ًلدمه.
ـ ندم ئدزان الفسوق اإلاهسفُت بين الؿلبتً :لدم
ألاطخاذ مادجه في الىدى مثال قىا مىه أن هىان
مىدظباث كبلُت ًخلاطمها حمُو الؿلبت ،مخىاطُا أن
هىان ؾلبت كادمين مً شهب نلمُت ولهم زغبت في
دزاطت اللغت الهسبُت.
ججاهل الخمُيز بين اإلالاًِع :وفي هره الخالت ال
ًفسق ألاطخاذ بين اإلالاًِع التي طبم للؿالب أن
حهامل مهها في مساخل طابلت مً مظازه الخهلُمي
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والىدى والطسف والبالغت واإلالاًِع الجدًدة نلُه
واللظاهُاث والطىجُاث .
ُ
َ
ـ اإلاىاكف الظلبُت مً ألاطخاذ اججاه اإلاادة اإلاد ّزطت:
والخهطب لخُاز مهين في الدزاطاث اللغىٍت ـ جسازُا وان
أو خدازُا ـ مما ًسطم جطىزا زاؾئا نً اإلاهسفت
اللظاهُت لدي الؿالب ،هسؤٍت هرا الخُاز ضىابا وبلُت
الخُازاث زاؾئت .ومً جلً اإلاىاكف الظلبُت أًػا
الدظاهل في الجمو واإلاصاوحت بين جُازاث مسخلفت
جسازُت وخدازُت ،لُلو الؿالب في خيرة مً أمسه؛ مسة
ًجد أن اللظاهُاث نلم خدًث لم ًكهس ئال في اللسن
الهشسًٍ ومسة أزسي ًجد خػىزا ألنالم مً الترار
اللغىي الهسبي في ملُاض اللظاهُاث
ـ الخلدًم الظؿحي والشمىلي لبهؼ اإلاىاد وججاهل
الخؿىزاث والخفاضُل :فمثال جلدم الىكسٍت الخىلُدًت
أو الىقُفُت أو الخداولُت بشيل نام مو أنها نبازة نً
هماذج وجُازاث مخباًىت في الخلفُاث والدزاطت.
ـ العجص نً مظاًسة مظخجداث البدث اللظاوي
ومخابهت جؿىزاجه  :الىاجج نً ندم الاؾالم وجدُِىا
اإلاهازف اللظاهُت الخدًثت ،فالىكسٍت اللظاهُت جخؿىز
وهثير مً ألافياز واإلافاهُم جم حهدًلها أو الاطخغىاء
ننها  ،هما ًددر في الىكسٍت الخىلُدًت
ـ الهمل الفسدي الازججالي في جدزَع هره اإلاىاد وغيرها:
هثيرا ما ًطل هرا اإلاكهس ئلى خد الخىاكؼ بين
ألاطخاذ اإلاداغس وألاطخاذ ا ّ
إلاؿبم للملُاض هفظه،
ِ
وذلً لغُاب الخيظُم والهمل الجماعي.
ـ افخلاز ألاطخاذ ئلى دلُل جسبىي جىحُهي (منهاج) لهره
اإلاىاد :8ئذ ًلدم ألاطخاذ مادجه في ألاغلب ألانم دون
جددًد دكُم لألهداف الهامت والخاضت والاحساةُت
لهره اإلالاًِع وال الؿسٍلت لخهلُمُت اإلاخبىاة ، ...وول
ما ًلدم لألطخاذ ملسز ًدمل مفسداث اإلالُاض
وجىكُمها شمىُا ال غير.
 3ـ /2اإلاخللي (الؿالب) :ؾالب بلظم اللغت الهسبُت
وآدابها ًفترع أهه طُىمل دزاطخه في الخسططاث
اللغىٍت واللظاهُت ،طبم له وأن جللى حصء مً مادة
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هره اإلالاًِع في مساخل الخهلُم ما كبل الجامعي
همىاد مظخللت أو غمً مباخث الفلظفت ٌ .هُم
وضىٌ اإلاادة الهلمُت ئلُه ندة أمىز منها.
ـ الخمىلت الىفظُت للخسطظ :خُث ًدزض بهؼ
الؿلبت هرا الخسطظ نً غير زغبت بهد جىحيههم
ئلُه ،لخطبذ دزاطخه شغال للىكذ وال يهمهم ش يء
طىي الخطىٌ نلى الشهادة في نهاًت اإلاظاز...
ـ الطىزة الظلبُت للبدث اللظاوي وفسونه نىد بهؼ
اإلاثلفين الهسب :خُث حهد اللظاهُاث وما ًخطل بها
مً مهازف خدًثت نىد البهؼ شىال مً أشياٌ
الامبرًالُت الهاإلاُت التي حشجو نلى الاوظالر نلى
اللغت الهسبُت ،هما ًُىكس ئليها نلى أنها نلم غير هافو
بالىكس ئلى أهدافه الاطخهمازٍت التي ًخىخد مهها
وٍسدم غاًاتها ،وٍساه آزسون غسبا مً اإلامازطاث
ؤلاطدشساكُت التي حشىً في ؤلاهخاج اإلاهسفي في
الخػازة الهسبُت ؤلاطالمُت .9وٍسوج لألطف بهؼ
ألاطاجرة لهره الطىزة بدافو الخفاف نلى الهىٍت
الثلافُت واللغىٍت الهسبُت فيززنىن هفىزا وزىفا
منها في هفىض ؾلبتهم .بل ملاومت ليل أشياٌ جلليها.
ـ اللُمت الهلمُت والخؿبُلُت لهره الدزاطاثً :تردد
ؾسح الظإاٌ اإلاخهلم بالغاًت مً دزاطت هره اإلاىاد في
أوطاؽ الؿلبت ـ زاضت اللظاهُاث ـ وٍؿسح نلُىا
ماشن الىنس هره طإاٌ بشيل آزس" :هل ًمىً لهالم
اللظان أن ًدطل نلى حاةصة هىبل؟ وإلااذا ًصعج
اللظاهُىن أهفظهم في دزاطت اللغاث مادامذ البشسٍت
حهسف هُف حظخهمل هاجًُ اللغاث بشيل ؾبُعي،
زم إلااذا ًمىً أن جيىن هىان مادة في نلم اللظان
مادامذ اللغت شِئا مظلما به مهسوفا؟ وبهبازة أزسي
إلااذا نلم اللظان؟" . 10ما ًسٍد أن ًلىله ماشن الىنس
هى هُف هيخفو باللظاهُاث في خُاجىا وهُف ًيىن لها
أزس في ئًجاد خلىٌ إلاشىالجىا؟
ئذا واهذ الغاًت ألاطاطُت لدزاطت اللظاهُاث
هي وضف وجفظير بيُت اللغت فان مهكم الؿلبت
يهخمىن باإلاىاد الترازُت والىدى والطسف والبالغت،
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ألنهم ًسون فيها وضفا فهلُا للغت الهسبُت هرا مً
حهت ،ومً حهت أزسي ًسون أن جدطُل هره اإلاىاد
والخمىً فيها طُمىنهم مً ألاداء الخظً إلاهىت
الخهلُم مظخلبال (ئذا نلمىا أن الىقُفت السةِظُت
لخسٍجي مهاهد وأكظام اللغت الهسبُت هى حهلُم هره
اإلاادة في ألاؾىاز الخهلُمُت اإلاسخلفت ).
ًلل هرا الاهخمام مو مىاد مثل اللظاهُاث
واإلادازض اللظاهُت والطىجُاث ،ألنها ضممذ
زطُطا لىضف لغاث أحىبُت وال حدوي لها في قل
وحىد الىكسٍت اللغىٍت الهسبُت الترازُت .هما أهه ال
فاةدة جسجى مً اللظاهُاث وما ًخطل بها في مجاٌ
الخهلُم في ألاؾىاز اإلاسخلفت ألهه ال جىحد مىاد حهلُمُت
جدذ مظمى اللظاهُاث ،وجطبذ الفجىة بين الؿالب
وهره اإلاىاد أوطو في قل ندم جدزل ألاطخاذ للخىبُه
ئلى اإلاجاالث الخؿبُلُت التي ًمىً أن حظدثمس فيها
الؿابو الجدلي الخالفي لبهؼ اإلاىاد :هىان ملاًِع
جخسللها مباخث حدلُت همبدث وشأة اللغت والهالكت
بين الداٌ اإلادلىٌ ،خُث جخػازب ألازاء في هره
اإلاباخث ختى ضاز مً الالشم الاطخغىاء نلى بهػها
وأزساحه مً داةسة البدث الهلمي ،وباإلغافت ئلى
ذلً ًضج الىدى الهسبي بىثير مً الىلاؽ الخالفُت
بين الىداة هأضل الاشخلاق والهىامل مثال ،ختى ًجد
الؿالب هفظه في خالت خيرة نً أي زأي ًأزر؟ وهل
ًىخفي باإلؾالم نليها هكسٍا فلـ ؟
الؿابو البُني لبهؼ اإلالاًِع :هىان ملاًِع جدخاج
أهثر مً ؤلاإلاام بالخسطظ اللغىي اللظاوي،
فالطىجُاث مثال جدخاج الجمو بين هرا الخسطظ
ومهسفت أنػاء حظم ؤلاوظان لخلدًم دزض مسازج
ألاضىاث وهُفُت ئخدار الطىث البشسي،
واللظاهُاث الاحخمانُت جدخاج الجمو بين اللظاهُاث
ومهؿُاث نلم الىفع ،واللظاهُاث الخاطىبُت حهمل
بالخهاون بين اللظاوي ومهىدض ؤلانالم آلالي ...وهىرا
مو بلُت فسوم اللظاهُاث.
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اللظاهُاث وفي ملدمتها حهلُم اللغاث وضىانت
اإلاهاحم والترحمت ونالج أمساع الىالم....
 3ـ  /3السطالت (اإلاهسفت اللغىٍت /اللظاهُت) :اإلالاًِع
اللغىٍت اللظاهُت مىاد تهخم بىضف وجفظير البيُت
اللغىٍت ضىجُا وضسفُا وهدىٍا ومعجمُا ،نلى غىء
حهىد اللغىٍين الهسب اللدامى أو الىكسٍاث
اللظاهُاث الخدًثت .ومً الىلاؽ التي حهُم الخىاضل
الخهلُمي في هرا الجاهب
ـ الؿابو الفلظفي اإلاجسد لبهؼ اإلالاًِع:
وفي ملدمت هره اإلالاًِع نلم الداللت الري "ٌهنى
بكىاهس مجسدة هي الطىزة اإلافهىمُت ااإلادلىٌ نىع
الفسوم اللظاهُت ألازسي والطىجُاث والفىهىلىحُا
والطسف ونلم التراهُب التي جنهؼ بىضف قىاهس
نُيُت ًمىً مشاهدتها".11
 3ـ  /4كىاة الخىاضل  :وهي الىطُلت أو الؿسٍلت التي
ًخم بها هلل السطالت مً اإلاسطل ئلى اإلاخللي ،ومً
حملت اإلاهىكاث في هرا اإلايىن.
ـ اإلاطؿلح ولغت الخؿاب الهلمي :وفي هرا الشأن
وظخدػس ئشيالُت اإلاطؿلح التي حهاوي منها الىثير مً
الهلىم ؤلاوظاهُت والاحخمانُت ،خُث ًجد الؿالب
هفظه مساث مشدخا بين مطؿلخاث مسخلفت لىفع
مداغس وآزس مؿبم ،وهمثاٌ نلى
اإلافاهُم بين أطخاذ
ٍ
ذلً هأزر مطؿلخاث دي طىطير (اللغتـ /اللظان/
الىالم).
ـ انخماد الؿساةم التي حهلم الؿالب
ـ غُاب أحهصة الدزاطت الطىجُت والهمل اإلاسبري في
جدزَع ملُاض الطىجُاث ،خُث ًبلى جدزَع هرا
اإلالُاض هكسٍا زاضت في ما ًخهلم بفسوم الطىجُاث
الفيزًاةُت والخجسٍبُت وألاوىطدُىُت.
ـ ندم جىقُف واطخسدام الىطاةـ الالىتروهُت في
جلدًم هره اإلاىاد :لخلسٍبها للمخللي هخلدًم فُدًىهاث
حشسٍدُت نً وغهُت الىجسًٍ الطىجُين أزىاء الىؿم،
أو مداغساث للظاهُين مسمىكين...
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ـ انخماد ألامثلت والشىاهد الجاهصة الترازُت أو
الخدازُت ،غير مىؿللين مً الىاكو الفهلي الري
ًخهاهم بشيل هبير مو الىكسٍاث  .هتردًد مثاٌ
(ألافياز زػساء اللىن جىام غاغبت) مو جلدًم
الىكسٍت الخىلُدًت.
 3ـ  /5الخغرًت الساحهت :هي "ألازس الري ًترهه زد فهل
مظخلبل السطالت نلى اإلاسطل ،ومً اإلاظلم به أن
الهىامش:
 1ـ نمس نبدالسخُم هطسهللا ،مباديء الخىاضل التربىي
والاوظاوي ،داز واةل لليشس ،نمان ،ؽ ،2001 ،1ص.17
 2ـ مدمد نابد الجابسي ،الخىاضل ـ هكسٍاث وجؿبُلاث،
الشبىت الهسبُت لألبدار واليشس ،بيروث ،ؽ ،2010 ،1ص.07
 3ـ ًىكس :نمس نبدالسخُم هطسهللا ،مبادب الاجطاٌ التربىي
والاوظاوي ،داز واةل لليشس ،نمان ،ؽ ،2001 ،1ص.25 ،24
 4ـ طمير شسٍف اطخِخُت ،زالزُت اللظاهُاث الخىاضلُت ،مجلت
نالم الفىس ،اليىٍذ ،ندد ،3مج  ،34مازض  ،2006ص .09
 5ـ نمس نبدالسخُم هطسهللا ،مبادب الاجطاٌ التربىي
والاوظاوي ،ص.25
 6ـ بىطلهام الىـ ،ئشيالُت الخىاضل في مجاٌ التربُت
والخلهلُم ،غمً هخاب الخىاضل ـ هكسٍاث وجؿبُلاث ،ئشساف
مدمد نابد الجابسي ،ص.274
 7ـ ًىكس :مطؿفى غلفان :اللظاهُاث الهسبُت ـ أطئلت اللغت
أطئلت اإلاىهج ،داز وزد ،نمان ،ؽ ،2013 ،1ص.252
 8ـ وهمان بىكسة ،جدزَع اللظاهُاث في الجامهت مىغت أم
غسوزة؟ ،ملاٌ ميشىز في نلى الشبىت الهىىبىجُت أللي في
اإلاإجمس الدولي الثاوي للغت الهسبُت ،اإلاجلع الدولي للغت
الهسبُت ،ص.13
 9ـ ًىكس  :خافل اطمانُلي نلىي ،اللظاهُاث في الثلافت
الهسبُت اإلاهاضسة ـ دزاطت جدلُلُت هلدًت في كػاًا الخللي
وئشياالجه ،داز الىخاب الجدًدة اإلاخددة ،ؾسابلع /بيروث،
ؽ ،2009 ،1ص67ـ .71
 10ـ ماشن الىنس ،إلااذا نلم اللظان ،مجلت اإلاهسفت ،دمشم،
ندد ،199طبخمبر  ،1978ص150
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نملُت الخىاضل ال جيخهي باطخالم اإلاظخلبل للسطالت
بل ًجب نلى اإلاسطل الخأهد مً أهه كد جم فهمها
بشيل صخُذ وأهه كد كبلها ووافم نليها أم ال".12
ـ انخماد الامخداهاث النهاةُت هىمـ واخد للخلىٍم:
وججاهل مدي جدلُم ألاهداف اإلاظؿسة ليل دزض
نلى خدي.

 11ـ طالم شاهس ،نلم الداللت ،جسحمت مدمد ًدُاجً،
مشىزاث مسبر اإلامازطاث اللغىٍت ،حامهت جيزي وشو /الجصاةس،
 ،2012ص .06
 12ـ أطامت مدمد طُد ونباض خلمي الجمل ،الاجطاٌ
التربىي ،زؤٍت مهاضسة ،داز الهلم وؤلاًمان لليشس والخىشَو،
اللاهسة ،2014 ،ص.55
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أهموةىالتعبورىالشفكي ى
ىفيىتطوورىالمفاهومىاللغووة .ى
الطالب،ىصمرىباهيىىىى ى
جامعةىالمسولةىى
اإلالخو:
جلٗب ملىت الخٗبير الكفهي صوعا باعػا في جؼوٍض اإلاخٗلم
بملىت لٛىٍت ججٗله ٌٗبر ًٖ حمُ٘ أفياعه ،وإلاا وان الخٗبير
الكفهي أؾبم مً الخٗبير الىخابي ،فان ما ًالخٔ هى أهه
ًخىحب ٖلى أفغاص اإلاجخم٘ الىاخض اؾخٗماٌ هظه اإلالىت
هىؾُلت للخٗبير ٖما ًسخلج بىُانهم ،وما ًجىٌ بساَغهم،
وما ًضوع بأطهانهم مً أخاؾِـ ومكاٖغ وأفياع وٚيرها .ئن
الٛاًاث ألاؾاؾُت مً جضعَـ الخٗبير الكفهي هى بىاء طاث
اإلاخٗلم مً ول الجىاهب مً كضعاث ومهاعاث ٌؿخُُ٘ بها
مىاحهت اإلاكىالث التي جىاحهه في خُاجه الُىمُتً .داوٌ
هظا البدث جلضًم هٓغة خىٌ صوع الخٗبير الكفهي في جُىٍغ
وجىؾُ٘ اإلافاهُم اللٛىٍت ،خُث ٌٗخبر أٚلب الضاعؾين
وزانت في خلل حٗلُمُت اللٛاث أن للمكافهت صوع هبير في
جؼوٍض اإلاخٗلم بالتراهُب اللٛىٍت التي ججٗله ٌٗبر ًٖ أفياعه،
وهغٍض بضعاؾدىا هظه حؿلُِ الًىء ٖلى ألاهمُت التي جلٗبها
اإلاكافهت في الىمى اللٛىي.
اليلماث اإلافخاخُت:
الخٗبير الكفهي -اإلافاهُم –الاؾخمإ-الغنُض اللٛىي-
مهاعاث الخدضر

 ملضمتاللٛت في هُئتها ألاولى هي ألفاّ مىُىكت
وأنىاث مؿمىٖت كبل أن جىىن خغوفا وولماث
مىخىبت،والحغوف واليلماث والجمل والٗباعاث هي
عمىػ جضٌ ٖلى اللٛت،واإلاغء أوٌ ما ًخٗلم اللٛت
ًخٗلمها أنىاجا وألفاْا مىُىكت،وٍهيرهظا ٖلى
الىدى مضة مً الؼمً زم ًخٗلمها هخابت،والخٗلُم
الحم ًغجىؼ ٖلى مهاعاث وهي الاؾخمإ واإلاداصزت
واللغاءة والىخابت،واإلاغءٖىضما ًلىم بٗملُت الىالم
فاهه ًىجؼ ٖمال فغصًا ٌٗبر ًٖ طاجِخه،وأبغػ ما ًميز
الىالم أو بٗباعة أزغي الخٗبير الكفهي الىبر
والخىُٛم مما ًجٗله أكضع في الىكف ًٖ ْالٌ
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اإلاٗنى ،وكض خاولذ الىخابت أن حؿدىض ٖلى التركُم
1
بضٌ الخىُٛم ولىجها لم ججض البضًل لٓاهغة الىبر.
الخٗبير:
ٌٗض الخٗبير أهم فغٕ في اللٛت الٗغبُت فهى ٚاًت بُجها
حمُٗا وما هي ئال وؾاةل مؿاٖضة ٖلُه ،وئطا واهذ
اإلاُالٗت جؼوص اللاعب باإلااصة اللٛىٍت والثلافُت،
وئطا واهذ الىهىم مىبٗا للثروة ألاصبُت ،وئطا
واهذ اللىاٖض الىدىٍت وؾُلت لهىن اللؿان
والللم ًٖ الخُأ ،وئطا وان ؤلامالء وؾُلت لغؾم
اليلماث والحغوف عؾما صحُدا فان الخٗبير ٚاًت
هظه الفغوٕ وهى ٚاًت جدلُم هظه
الىؾاةل2.والخٗبير بمفهىم واؾ٘ هى كضعة ؤلاوؿان
ٖلى أصاء ما في ٖلله وهفؿه مً مٗان وأخاؾِـ
3
بٗباعاث واضحت صحُدت.
الٛاًت مً صعؽ الخٗبير:
هىان ٚاًاث مخٗضصة ومخىىٖت والتي يهضف اإلاٗلم
4
ئلى جدلُلها مً زالٌ جضعَـ الخٗبير ومً بُجها:
*جمىين الخالمُظ مً الخٗبير ٖما في هفىؾهم أو ٖما
ٌكاهضوهه ،بٗباعة ؾلُمت صحُدت.
* جىؾُ٘ صاةغة أفياعهم ،وكض ًًٓ بٌٗ اإلاضعؾين
أن هظا الٛغى ًهٗب جدلُله في خهت الخٗبير
ٖلى هُاق واؾ٘ ،بحجت أن ألافياع ئهما ًىدؿبها
الخالمُظ باللغاءة اإلاخهلت والاَالٕ اإلاؿخمغ
والخبراث اإلاخجضصة في اإلاجاالث الحُىٍت اإلاسخلفت
وبٛير طلً مً الىؾاةل ،وٖلى الغٚم مً مٗلىلُت
هظا الُغح ئلى أهه ًمىً اللىٌ أن خهت الخٗبير
الكفهي ًمىً أن جؼوص الخلمُظ باللضعة ٖلى
مٗالجت الفىغة بىىٕ مً الخفهُل والاؾخفاء
وؤلاخاَت وٖلى جىلُض اإلاٗاوي،الجؼةُت اإلاخهلت
بفىغة أؾاؾُت ٖامت هأن وٗلمهم أن ًظهغوا
ألاؾباب التي جإٍض ما ًلغوهه مً أخيام وأن ًظهغوا
الىخاةج التي جترجب ٖلى مىكف مٗين وأن ًًغبىا
أمثلت ًىضحىن بها أكىالهم .وٍىلؿم الخٗبير ئلى
كؿمين أؾاؾُين هما الخٗبير الكفهي والخٗبير
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الىخابي وؾىداوٌ في هظه اإلاضازلت الترهيز ٖلى
الكم ألاوٌ مً الخٗبير.
 :1الخٗبير الكفهي:
ٌٗض الخٗبير الكفهي ألاؾاؽ الظي ًبنى ٖلُه الخٗبير
الىخابي ،والًمىً جدلُم هجاح في الخٗبير الخدغٍغي،
ئطا لم ًىً هىان اٖخىاء واضح بالخٗبير الكفهي
ومً هىا ًأحي الاهخمام بالكفهي أوال في الخُت
الضعاؾُت .وَٗخمض هظا الىىٕ مً الخٗبير أؾاؾا ٖلى
ئُٖاء الحغٍت اليافُت للُالب فٗىضما ٌكٗغ
الخلمُظ بدغٍخه في الخٗبير ًخمىً ٖىضها مً ازخُاع
اإلافغصاث واؾخدًاع ألافياع ،ونُاٚت الٗمل
والترهُب5.وَٗغف الخٗبير الكفهي ب ـ أهه طلً الىالم
اإلاىُىق الظي ٌٗبر به اإلاخيلم ٖما في هفؿه أو
زاَغه ،مً مكاٖغ وأخاؾِـ وما ًؼزغ به ٖلله
مً عأي أو فىغ وما ًغٍض أن ًؼوص به ٚيره مً
6
مٗلىماث وطلً بُالكت واوؿُاب.
وٍفترق الخٗبير ًٖ ؤلاوكاء مً خُث أهه في اللضًم
واهذ خهت الخٗبير حؿمى باإلوكاء ،لىً ولمت
ؤلاوكاء حٗني الخٗبير ولىجها ًمىً أن حٗني ػٍاصة
ٖلُه أقُاء أهثر مما في مضلىله الحغفي ،أي أن ًبضٕ
الُالب نفداث فحها زُاٌ ونىع وفحها ٖاَفت
وفىغ هما ًفٗل الكٗغاء والىخاب ،وهظا ال ًتهُأ
7
لجمُ٘ الُلبت ألهه ًلخض ي مىهبت زانت.
وفي ٖملُت الخٗبير ًلىم الظهً بٗضة ٖملُاث
ٖللُت ،فحها هثير مً الٗؿغ والخٗلُض ومً بين هظه
الٗملُاث ٖملُت الخدلُل وٖملُت الترهُب ،وٍلهض
بٗملُت الخدلُل عحىٕ الخلمُظ ئلى زغوجه اللٛىٍت،
وما ٌكخمل ٖلُه كامىؾه مً اإلافغصاث ،لُخسير مً
بُجها ألالفاّ التي ًإصي بها فىغجه .أما ٖملُت
الترهُب فهي مداولت جألُف الٗباعاث اإلاُلىبت مً
جلً ألالفاّ ،هاجان الٗملُخان جخمان مٗا وجمًُان
في ؾغٖت وَؿغ ٖىض الىباع ،ولىً باليؿبت للهٛاع
جخُلبان حهضا ووكخا8.وٍيبني الخٗبير الكفهي ٖلى
عهيزجين أؾاؾِخين:
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الغنُض اللٛىي:وَٗني يبِ مجمىٖت مً اإلافغصاث والتراهُب
الٗغبُت الفهُدت الجاعٍت ٖلى كُاؽ الٗغب والتي
ًدخاج ئلحها الخالمُظ في مغخلت الخٗلُم الابخضاتي
والثاهىي ختى ًدؿنى لهم الخٗبير ًٖ ألاٚغاى
واإلاٗاوي التي ججغي في الخساَب الُىمي والاؾخفاصة
9
مً هظه التراهُب.
الجاهب الهىحي:
فُجب أن ًىلُه اإلاٗلم اهخماما ألن الهىث ٖىهغ
مهم مً ٖىانغ الشخهُت ،فهىث اإلاخيلم وصعحخه
ٌؿاٖضان اليلماث ٖلى الخٗبير ًٖ مضلىالتها،
10
وَؿهمان في هلل اإلاٗاوي التي ًغمي ئلحها اإلاخدضر.
وٍىىن الخٗبير الكفهي ٖلى ٖضة أقياٌ هأن ًىىن
هالما ًٖ مىيىٕ ًلترخه اإلاضعؽ ،أو الُالب أو
ٖضص مً الُلبت أو أن ًىىن خىاع بين َالبين في
مىيىٕ مً اإلاىيىٖاث ًأزظ ول َالب َغفا مىه،
أو أن ًىىن زُابت بلهجت الخُُب أو عواًت
11
أوكهت...
وهىا ًترن الُالب في ش يء مٗلىٌ مً الحغٍت
ووشجٗه ٖلى الاؾترؾاٌ ئًداء له بالثلت واإلالضعة،
فاطا هجح مغة أخـ أو أخـ بالىجاح ٖاص ئلى
12
الىالم زاهُت وزالثت.
أهمُت الخٗبير الكفهي:
ئن الخٗبير الكفهي هى أهثر أقياٌ اللٛت اؾخسضاما
في خُاة ؤلاوؿان فىدً وؿخم٘ وهخدضر أهثر مما
هىخب ،وًٖ َغٍم الىالم ًخهل ؤلاوؿان بٛيره
مٗبرا ًٖ أفياعه ومُىله واججاهاجه وكُمه ،وبظلً
ٌٗض الخٗبير الكفهي مضزال مً اإلاضازل اإلاىُلُت
لخٗلم اللٛت لفٓا ومٗنى وفىغا فالخٗبير الكفهي
أؾاؽ الىمى اللٛىي في اإلاغاخل اإلابىغة مً
الخٗلُم13.وَؿخمض الخٗبير بكيل ٖام أهمُخه مً
14
ٖضة هىاح أهمها:
 :1أهه أهم الٛاًاث اإلايكىصة مً صعاؾت اللٛاث،
ألهه وؾُلت ؤلافهام وهى أخض حاهبي ٖملُت الخفاهم.
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 :2أهه وؾُلت اجهاٌ الفغص بٛيره ،وأصاة لخلىٍت
الغوابِ الفىغٍت والاحخماُٖت بين ألافغاص.
 :3أن للعجؼ ًٖ الخٗبير أزغا هبيرا في ئزفاق
ألاَفاٌ ،وجىغاع ئزفاكهم ًترجب ٖلُه الايُغاب
وفلض الثلت بالىفـ وجأزغ همىهم الاحخماعي
والفىغي.
زُىاث جضعَـ الخٗبير الكفهي:15
 :1اإلالضمت أو الخمهُض وازخُاع اإلاىيىٕ :خُث ًلىم
اإلاضعؽ بخلضًم قغح ٖما ًغٍض أن ًىجؼه الُلبت في
هظا الضعؽ ،وٍجب ٖلُه أن ٌؿاٖض الُلبت بأن
ًظهغ لهم اإلاُاصًً التي ًسخاعون مجها اإلاىيىٖاث.
ٖ2غى اإلاىيىًٕ :لىم اإلاٗلم بىخابت اإلاىيىٕ ٖلى
الؿبىعة م٘ ٖىانغه ألاؾاؾُت ،واليير أن ًىضح
اإلاٗلم هظه الٗىانغ قغٍُت أن جىىن َغٍلت
الٗغى جالةمه مً خُث الفىغ واللٛت وٍداوٌ
اإلاٗلم أن ًبخٗض ًٖ ألافياع الفلؿفُت وألازُلت
البُٗضة.
3اإلاىاككت :وهي اإلاغخلت ألاؾاؾُت مً الخٗبير
الكفهي خُث ًخم مىاككت اإلاىيىٕ م٘ الُلبت وول
َالب ًللي فىغة وهىظا ًخم ئزغاء اإلاىيىٕ ،وكض
ًلجأ اإلاضعؽ ئلى جىحُه بٌٗ ألاؾئلت ئلى الُالب
الظي ًغوم الخدضر وي ًضله ٖلى الُغٍلت
الصحُدت والخٗبير.
وفي هظه اإلاغخلت ًجب أن ًىىن مىكف اإلاضعؽ فحها
ئًجابُا فال ٌؿخأزغ بالىالم ٖلى خؿاب الخالمُظ ،أو
ًللي ول الٗبء ٖلحهم فُىىن مىكفه ؾلبُا ًإصي
ئلى أن ٌكٗغ الُالب بأهه ًلىم بٗمل جافه ومبخىع
وهظا ًإصي ئلى يُإ عؾالت الخٗبير الكفهي.
وحٗض الُغٍلت اإلاؿغخُت مً أخؿً الُغق التي
ًمىً الاؾخٗاهت بها في وكخىا الحالي مً أحل جضعَـ
ماصة الخٗبير الكفهي فمً زاللها ًمىً ججىب اإلالل
والغجابت الحانلت صازل الهف فهي حٗخبر مخىفؿا
للخالمُظ وٍمىً مً زاللها اهدؿاب َغق ؤلاللاء
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الجُض وحٗلُم مهاعة الاؾخمإ خُث ًلىم اإلاٗلم
بخلؿُم الُلبت ئلى فئخين:
الفئت ألاولى :وهي الفئت اإلاكاعهت اإلاللُت في الٗملُتالخٗلُمُتَ ًٖ ،غٍم اإلاؿغح ئط جىاحه هظه الفئت
الجمهىع وٍخُلب طلً خفٔ ألاصواع وحٗلم أهبر ٖضص
مً ألالفاّ ،وئبغاػ اإلاهاعاث اليامىت ٖىض اإلاخٗلم.
الفئت ألازغي :هي الفئت اإلاهُٛت اإلاؿخمٗت التي
جلحٔ ألاخضار وجخاب٘ ألالفاّ والجمل والحبىت
والضعاما وؾىاها اإلاىحىصة في فًاء اإلاؿغح ،مما
ًجٗلهم ًىدؿبىن اإلاهاعاث اللٛىٍت وٍىمىن كضعاتهم
16
بىدى ممخ٘ وقُم.
والخٗبير الكفهي ٌٗخمض ٖلى َغٍلخين:
*الخٗبير اإلاباقغ
*الخٗبير ٚير اإلاباقغ
أما الخٗبير اإلاباقغ فُىىن في صعوؽ مُٗىت هضعؽ
ؤلاوكاء وأما ٚير اإلاباقغ فخٗمل الٓغوف والضعوؽ
ٖلى بٗثه مثال في الخاعٍش والجٛغافُا وألازالق،
ٌؿخُُ٘ مضعؽ الٗغبُت أن ٌٗخمض ٖلى ػمالةه في
ئحماٌ الضعوؽ وجلخُهها قفىٍا ،وفي صعوؽ
الٗغبُت واالؾخٓهاع وؤلامالء واللغاءة ًغججل الُالب
زالنت ما ؾم٘ وٍجب أن ًىىن اإلاٗلم ًلٓا ليل
حملت جىُلم مً أفىاه الخالمُظ ،ختى ٌؿخُُ٘
17
جهىٍب ألازُاء التي كض ًل٘ فحها الخالمُظ.
 مهاعاث الخدضر الالػمت للخالمُظ.ئن للمداصزت صوعها اإلاإزغ في التربُت اللٛىٍت للُفل
وئن واهذ أهثر نٗىبت فهي حٗني خضًث مجمىٖت
مً ألاشخام خىٌ مىيىٕ ما أو أهثر مً مىيىٕ
ٖلى أن جدٓى هظه اإلاىيىٖاث باهخمام اإلاجمىٖت
اإلاكترهت بدُث ٌكاعن الجمُ٘ ول خؿب صوعه
18
باالؾخمإ أوال وبالىالم وبالؿإاٌ وؤلاحابت.
وٍمىً للمداصزت أن جىمي التربُت اللٛىٍت ئلى حاهب
الخىمُت الٗللُت للُفل وحؿاٖض هظلً ٖلى حكيل
اإلافاهُم فمثال ئطا كضمذ اإلاٗلمت ئهاء مملىء باإلااء
ئلى ألاَفاٌ ًمىجها أن جُغح ٖلحهم ؾإالا (ما
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زهاةو اإلااء وما الىف٘ والًغع الظي ٌؿببه اإلااء
أو ًجغه اإلااء ٖلى ؤلاوؿان والحُىان والىباث
والجماص هظلً؟)
بُُٗت الحاٌ ٌٗغف ألاَفاٌ أن اإلااء هى قغٍان
الحُاة وبظا ًخيامل هم اإلاٗلىماث التي فجغها هظا
الؿإاٌ ومً هىا ًبضا ألاَفاٌ باهدؿاب بٌٗ
اإلافاهُم ًٖ َغٍم اإلاداصزت التي ججغيها
اإلاٗلمت19.والهضف الظي ًمىً جدلُله مً زالٌ
خهت الخٗبير الكفهي أو اإلاداصزت الكفهُت هى
اهؿاب وجمىين الخلمُظ مً الخدضر الؿلُم بلٛت
حُضة وجُىٍغ مفاهُمه اللٛىٍت ،وهظا ال ًخأحى ئال
20
بخىفغ مهاعاث في ٖملُت الخدضر ومً بُجها:
 مؿخىي الهىث :وطلً بىُم الحغوف هُلاواضحا وصحُدا وطلً للخمُيز بين أنىاث
الحغوف اإلادكابهت ،وٍفًل الخىىَ٘ في هبراث
الهىث بدُث ًًٖ ِٛلى ما ًجب الًٖ ِٛلُه
لخىبُه اإلاؿخم٘ في خاالث الاؾخفهام أو الخعجب أو
ٚيرها.
مؿخىي اليلماث :وطلً بالخىىَ٘ في اؾخسضام
اليلماث وٍجب ازخُاع اليلماث التي حٗبر ًٖ أفياعه
وآعاةه حٗبيرا واضحا .والترهيز ٖلى اللٛت الفهُدت
والابخٗاص ًٖ الٗامُت.
 مؿخىي الؿُاق :فيراعي فُه الخٗبيراث اللٛىٍتاإلاىاؾبت للمىاكف اإلاسخلفت ،ختى ًخمىً مً عبِ
اإلافاهُم التي ًخٗلمها بُغٍلت مىٓمت .وجغي بٌٗ
الضعاؾاث أن مً اإلآاهغ الضالت ٖلى نٗىباث
الخٗلم ،نٗىبت الخٗبير ًٖ ألافياع والهٗىبت في
جىىًٍ الجمل وٖباعاث ومكاعهت آلازغًٍ في خضًثهم
ومً اإلآاهغ الضالت ٖلى نٗىباث الخٗلم ألاواصًمُت
21
نٗىبت الخٗبير الكفهي.
 أؾباب يٗف الُلبت في الخٗبير:ٖلى الغٚم مً هثرة الٗىامل التي جإصي ئلى الًٗف
البين في الخٗبير فاهه ًمىً ئعحإ هظه ألاؾباب ئلى
مدىعٍين أؾاؾُين هما:
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 مدىع اإلاٗلم:فان أوٌ ؾلبُاجه جىىن في فغيه للمىيىٖاث
الخللُضًت التي ال جمثل جفىير الُالب وازخُاعه ،فلض
ًفخلغ الُالب ئلى الخبرة الشخهُت في طلً
اإلاىيىٕ ألن كًُت اإلاىيىٕ مً أهم اللًاًا التي
ًثاع خىلها حضٌ بين اإلاٗلمين واإلاخسههين في
اللٛت .ئن خؿً ازخُاع اإلاىيىٕ الظي ًخماش ى
ومُىٌ الُلبت وعٚباتهم ؾُإصي ئلى ئكباٌ الُلبت
ٖلُه وعٚبتهم في الخٗبير ٖىه ،ؾىاء أوان طلً
22
الخٗبير قفهُا أم جدغٍغٍا.
 مدىع الُالب:ئن ألاؾباب اإلاخٗللت بالُلبت أهفؿهم التي جإصي ئلى
يٗفهم في الخٗبير هي هثيرة ولٗل أهمها ما ًخهل
بٗضم عٚبت مٗٓم الُلبت في اإلاُالٗاث الخاعحُت
وٖؼوفهم ًٖ اللغاءة ئط هجض مٗٓم الُلبت ًمُلىن
ئلى اإلالخهاث ،لىُال ًيلفىا أهفؿهم ٖىاء اللغاءة
اإلاُىلت ،فلض جمغ الؿىين ٖلى الُلبت وهم ال
ٌٗغفىن مىك٘ اإلاىخبت ،ئن هثرة اللغاءة بال قً جؼٍض
مً خهُلت الُالب اللفُٓت وجمضه باإلاٗاوي
وألافياع ،وجىؾ٘ أفله وزُاله وجغبِ بين لٛخه في
23
الحُاة واإلاضعؾت.
 مٗنى اإلافهىم:اإلافهىم ٖىض صفُض ميرًل هى مجمىٖت مً ألاقُاء أو
ألاخضار الخانت التي جم ججمُٗها مٗا ٖلى أؾـ
مً الخهاةو اإلاكترهت والتي ًمىً الضاللت ٖلحها
باؾم أو عمؼ مٗين ،وهىان مً ًغي أن اإلافهىم ولمت
أو حٗبير ججغٍضي مىحؼ ٌكير ئلى مجمىٖت مً
الحلاةم أو ألافياع اإلاخلاعبت ،ئهه نىعة طهىُت
ٌؿخُُ٘ الفغص أن ًخهىعها ًٖ مىيىٕ ما ختى لى
لم ًىً لضًه اجهاٌ مباقغ م٘ اإلاىيىٕ أو اللًُت
طاث الٗالكت24.وهىان مً ٌٗخبر أن اإلافهىم هى
اللبىت ألاولى التي ًخىىن مجها الخفىير وٖلى طلً
25
ًىىن ئوكاء اإلافهىم هى الٗملُت ألاولى في الخفىير.
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واإلافاهُم أهىإ مجها اإلااصي مثل اإلاضعؾت والجبل
والؿُاعة ،ومجها اإلاٗىىي مثل الحم والٗضالت
والشجاٖت ،وهي مً خُث الىحىص هىٖان :ألاوٌ ما
هى مىحىص م٘ وحىص الُبُٗت والكمـ واللمغ،
والثاوي ما جم ويٗه مً ؤلاوؿان وأُٖي
مهُلحاث وأؾماء جضٌ ٖلُه مثل اإلاغب٘ والضاةغة
واللتر .واخخىاء ؤلاوؿان اإلافاهُم ٌٗني جىؾُ٘
كاٖضة البيُت اإلاٗغفُت ،ومجها جدكيل اإلاباصب
والخٗمُماث وبظلً فان حٗلُمها ٌٗني أن الُلبت
26
ؾُمخلىىن %08مً الىٓام اإلاٗغفي.
 مغاخل حكيل اإلافاهُم:اإلالهىص بٗملُت حكيل وئوكاء اإلافاهُم هي جلً
الخُىاث الظهىُت أو اليكاٍ الىفس ي الظي ًخم
بىاؾُخه اهدكاف مٗنى الكيل أي مًمىهه أو
كُمخه ومفهىمهً27.مغ حكيل اإلافاهُم بأعبٗت مغاخل
28
وهي:
*مغخلت اإلاالخٓت التي ًخٗغى الُفل فحها للخبراث
واإلاثيراث اإلاسخلفت.
*مغخلت اإلالاعهت التي ًميز فحها الُفل بين
الخهاةو اإلاكترهت بين ول مجمىٖت مً هظه
الخبراث واإلاثيراث.
*مغخلت الخجغٍض التي ٌؿخسلو فحها الخهاةو
اإلاميزة ليل مجمىٖت أو فئت.
 َغق اهدؿاب اإلافاهُم:جغي الٗضًض مً الضعاؾاث والبدىر أن اإلافاهُم
ألاولى التي ًخللاها الُفل جىىن في الغويت ،وأبغػث
الضعاؾاث الحاحت ئلى جدضًض اإلافاهُم اإلاىاؾبت
لألَفاٌ في هظه اإلاغخلت ،وئلى اؾخسضام أؾالُب
وَغق جضعَـ مخىىٖت ووكاَاث جغبىٍت مسخلفت
لخىمُت هظه اإلافاهُم ،وجلٗب اليكاَاث التربىٍت
صوعا فٗاال في جىمُت اإلافاهُم اللٛىٍت لألَفاٌ ،فهي
حكخمل ألالٗاب التربىٍت واللهت وألاهاقُض
واليكاٍ الخمثُلي واليكاٍ اإلاؿغحي ،وهظه
اليكاَاث جإصي ئلى مماعؾت ألاَفاٌ أزىاء حٗلم
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اإلافاهُم اللٛىٍت ليكاَاث أزغي وهي الاؾخمإ
والىالم واللغاء والىخابت .وَٗخبر الاؾخمإ وكاٍ
أؾاس ي مً وكاَاث الاجهاٌ فهى الىافظة التي
ًُل ؤلاوؿان مً زاللها ٖلى الٗالم مً خىله
،والىالم هى مً وكاَاث الاجهاٌ بين البكغ وهى
الُغف الثاوي مً ٖملُت الاجهاٌ الكفىي29.وئطا
جلضم الُفل في الؿً فاهه ًخم اٖخماص َغاةم أزغي
التي حؿاٖضه ٖلى جُىٍغ اإلافاهُم ومً بين هظه
الُغق هجض َغٍلت اإلاىاككت خُث جلىم هظه
الُغٍلت ٖلى مبضأ الخفاٖل بين اإلاٗلم واإلاخٗلم وبين
اإلاخٗلمين أهفؿهم في َغح اإلااصة وجدلُلها وجفؿيرها
وجلىٍمها وكض ًىىن اإلاٗلم فحها مىاككا أو مكغفا
ومضًغا للىلاف وٍىىن الُالب مداوعا ومىاككا
|،وٖلى هظا ألاؾاؽ فان اإلاىاككت حٗخمض ٖلى ئزاعة
ألاؾئلت واإلاُالبت باًجاص أحىبت لها،أو ئزاعة ؾإاٌ أو
َغح مكيلت ًضوع الحىاع خىلها بين اإلاضعؽ والُلبت
،فُخألف الضعؽ وله مً ألاؾئلت وألاحىبت ،وهىا ًخم
اؾخجهاى ملىت الخٗبير خُث ًلضم الُلبت ول ما
لضيهم مً عنُض لٛىي وَٗبرون به خىٌ اللًُت
اإلاثاعة .30
 وؾاةل جىمُت اإلافاهُم اللٛىٍت اللهتخياًت اللهو والىىاصع مً أهم ألىان الخٗبير
الكفهي وحٗض اللهت مً الىؾاةل التي جلٗب صوعا
مهما ال ٌؿتهان به في جثلُف الُفل ومضه
باإلاٗلىماث واإلاٗاعف والخبراث وئَالق َاكاجه
ؤلابضاُٖت وجىمُت ملىت الخسُل والخهىع والخداوع
الىحضاوي م٘ الُفل وليي جدلم اللهت أهضفها
ًجب أن جىىن مً ازخُاع الخالمُظ فمً اإلاٗغوف أن
الُغٍلت التي جدب٘ في خهو الخٗبير أن ًسخاع
اإلاضعؽ مىيىٕ اللهت ،وٍىلله الخالمُظ وهثيرا ما
ًىىن هظا اإلاىيىٕ زُالُا أو خياًت ًٖ أقُاء لم
ٌؿبم للخالمُظ بها مٗغفت أو لهم مٗغفت كلُلت بها،
فأوٌ زُىة هىا هي الخأهض مً ؾالمت ازخُاع
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مىيىٕ اللهت أو الىاصعة التي ًمىً ازخُاعها مً
زبراث الخالمُظ اإلاباقغة31.فيلما اكتربذ اللهت مً
الهضق واهذ ملبىلت مً ألاَفاٌ الىباع ،فُجب أن
ًغاعى في كههىا مبضأ أؾاس ي وهى الاعجلاء بؿلىن
الُفل 32.وٍمىً أن ًىدؿب الخلمُظ فغوٕ اللٛت
ًٖ َغٍم اللهت وأن ًىمي مفاهُمه اللٛىٍت ًٖ
َغٍلها فاللغاءة ججيئ بٌٗ مىايُٗها ٖلى قيل
كهت وٍمىً جدىٍل الىثير مجها ئلى كهو ،ليزصاص
قىق الخالمُظ ئلحها وفهم فدىاها ،وفي صعوؽ
ؤلامالء والتراحم ألاصبُت هىن ئكباٌ الخالمُظ أقض،
وقىكهم أٖٓم ئطا وان مىيىٕ ؤلامالء كهت
وهظلً الحاٌ في صعوؽ اللىاٖض فانها جىىن أهثر
خُىٍت ئطا واهذ اللُٗت ألاصبُت التي حكخم مجها
ألامثلت الؾخيباٍ اللاٖضة كهت.وختى ٌٗغف اإلاٗلم
مضي جُىع اإلافاهُم ًٖ َغٍم اللهت ًمىً أن
ًسخبر جالمُظه بالخٗبير الكفهي ًٖ اللهت وطلً
باٖاصة الخالمُظ كو اللهت ولها أو بًٗها أو
33
باهمالهم حمال مدظوفت الجهاًاث أو ٚير طلً.
 ألاهاقُض:فمً اإلاٗلىم أن ألاهاقُض هي كهاةض الكٗغ التي
جىٓم بأؾلىب ؾهل حظاب في ٚغى ٖام ؾُاس ي أو
صًني لخيكض حماُٖا وهي ملحىت ومً فىاةضها أنها
حٗىص الخالمُظ ٖلى ئحاصة الىُم الصحُذ باليلماث
وئزغاج الحغوف مً مساعحها الصحُدت ،وجؼ
وٍضهم بؼاص لٛىي ًىفٗهم في الخٗبير الكفهي
والىخابي وجؼوصهم هظلً بؼاص مً اإلاٗاعف الٗامت
والٗاصاث الىبُلت وٍمىً ًٖ َغٍلها اهدؿاب
34
مفاهُم لم ٌؿبم لهم أن ٖغفىها.
الخُب واليلماث وألاخاصًث والخلاعٍغ:
جلٗب الخُب والخلاعٍغ التي ًلىم بها الخالمُظ صوعا
باعػا في جىمُت مهاعة الخٗبير الكفهي .وفي اإلاضعؾت
هثير مً اإلاىاؾباث التي جٓهغ فحها الحاحت ئلى
الخُب وئللاء اليلماث ،فهىان الهف الظي كام
بضعاؾت مكيلت احخماُٖت .وٍغٍض أن ٌٗغى هخاةج
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هظه الضعاؾت في نىعة زُبت أو جلغٍغ ،مً زالٌ
الٗغى الظي ًلضمه الُلبت والظي ًىىن ٖلى قيل
35
مداصزت قفهُت ًخم جغكُت ملىت الخٗبير الكفهي.
أهمُت اإلافاهُم اللٛىٍت:
جياص جخفم البدىر والضعاؾاث في مجاٌ اإلافاهُم
اللٛىٍت ٖلى أن مفاهُم اللٛت طاث أهمُت في ٖملُت
الخٗلُم بكيل ٖام وٍمىً ئحماٌ مىاًَ ألاهمُت
36
فُما ًلي:
ؤلاؾهام في حٗلُم اللٛت :خُث جىحض ٖالكت هبيرةبين الىجاح في ٖملُت اللغاءة ،وهي أخض فىىن اللٛت
وبين الغنُض اللٛىي للُفل مفغصاث جغاهُب
وصالالث.
جىُُف اإلاىهج ماصة وَغٍلت م٘ كضعاث اإلاخٗلمخُث ًيبغي جدضًض هىٕ اإلافاهُم التي جلضم
للمخٗلمين في ؾً مُٗىت ومغاٖاة كضعاتهم في جدضًض
هظه اإلافاهُم.
حٗخبر اإلافاهُم وؾُلت فٗالت في عبِ فغوٕ اللٛتبًٗها ببٌٗ ،اؾخماٖا وهالما وكغاءة وهخابت
وهدىا وأصبا...
اللًاء ٖلى اللفُٓت في الخٗلُم واؾخسضام اللٛتالتي ال جدمل مٗنى وطلً هى الخلِ والايُغاب
الظي ًىحض بين عمىػ اللٛت والىٓام اإلاٗغفي الظي
جمثله.
الاؾخمإ وصوعه في جغكُت اإلافاهُم ومهاعاث الخدضر:
ئن ٖملُت الاؾخمإ حكخمل ٖلى ٖملُاث مٗلضة
فهى لِـ مجغص ؾمإ ئهه ٖملُت ٌُٗي فحها
اإلاؿخم٘ اهخماما زانا ،واهدباها ملهىصا إلاا جخللاه
أطهه مً ألانىاث .فاالؾخمإ ٌكخمل أوال ٖلى
ئصعان الغمىػ اللٛىٍت اإلاىُىكت ًٖ َغٍم الخمُيز
الؿمعي ،وفهم مضلىٌ هظه الغمىػ وئصعان الىُْفت
الاجهالُت أو الغؾالت اإلاخًمىت في الغمىػ أو الىالم
اإلاىُىق وجفاٖل الخبراث اإلادمىلت في هظه الغؾالت
م٘ زبراث اإلاؿخم٘ وكُمه ومٗاًيره37.وكض أزبدذ
الضعاؾاث أن الُفل الهٛير ًخٗلم اللٛت ًٖ َغٍم
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مداواة الىباع الظًً ٌِٗكىن مٗه فاطا واهذ لٛتهم
صحُدت واهذ لٛخه صحُدت ،وئطا واهذ لٛتهم
ٖامُت واهذ لٛخه ٖامُت،
وٍغي بٌٗ التربىٍين أهه ًجب أن ًجم٘ اإلاىكف
الخضعَس ي بين مهاعة الاؾخمإ ومهاعة الخدضر
(الخٗبير مكافهت) لُماعؾهما اإلاخٗلم مٗا في آن
واخض ألن الخىانل اللٛىي الكفهي ال ًخم ئال ًٖ
َغٍلهما مٗا ،فمً الُبُعي أن حؿير ٖملُت جىمُت
مهاعاث الاؾخمإ زُىة بسُىة م٘ مهاعاث
الخدضر .والعجؼ في الخٗبير بىىُٖه الكفهي
والخدغٍغي الظي هالخٓه ٖلى الُلبت في وكخىا
الحالي ما هى ئال هدُجت الخفاوث الحانل بين
اإلاهاعجين 38.وجغازىا اإلاجُض زير صلُل ٖلى أن ملىت
الاؾخمإ لها الضوع الىبير في حكيل اإلافاهُم اللٛىٍت
وجُىٍغ اإلالياث اللٛىٍت وهظا ما هجضه بالخدضًض
ٖىض (ابً زلضون) خُث ًغي أن اإلاخيلم مً الٗغب
خين واهذ ملىت اللٛت الٗغبُت مىحىصة فحهم ٌؿم٘
أهل حُله ،وأؾالُبهم في مساَبتهم وهُفُت حٗبيرهم
ًٖ ملانضهم ،فُللجها هظلً زم الًؼاٌ ؾماٖه
لظلً ًخجضص في ول لحٓت ومً ول مخيلم
واؾخٗماله ًخىغع ئلى أن ًهير طلً ملىت عاسخت
.فاإلالىت اللؿاهُت التي وان ًخمخ٘ بها الٗغب كضًما
لم جىً حبلت وَبٗا وئهما خهلذ له هدُجت للٗغف
والٗاصة ،واإلاٗاٌكت اإلاؿخمغة للىُم الفهُذ في
بِئت الفغص اللٛىٍت ،فاإلالىت اللٛىٍت جخىىن بخىغاع
الاؾخمإ ئلى اللٛت الفهُدت ومماعؾتها هالما
39
وجدضزا.
وٍغي هثير مً اللٛىٍين أن ملىت الٗغب فؿضث
بمسالُتهم ألاٖاحم ،والؿبب في طلً أن الىاش ئ في
الجُل ناع ٌؿم٘ في الٗباعة ًٖ اإلالانض هُفُاث
أزغي ٚير الىُفُاث التي واهذ للٗغب ،فُٗبر بها ًٖ
ملهىصه ،وَؿم٘ هُفُاث الٗغب أًًا فازخلِ
ٖلُه ألامغ وأزظ مً هظه وهظه فاؾخدضر ملىت
40
زاهُت وواهذ هاكهت ًٖ ألاولى.
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هظا فُما ًخٗلم بالؼمً ألاوٌ أما الؼمً الظي وِٗل
فُه فهى مٛاًغ جماما فمخٗلم الٗغبُت آلان ال ًملً
طلً الجى اللٛىي الهافي ،وطلً اإلاكغب الٗظب
اإلاخاح الظي وان مِؿىعا ألحُاٌ الٗغب كبل حؿغب
اللىىت وخضور الخلِ والايُغاب في اللؿان
الٗغبي ،بل الٗىـ هى الصحُذ ئط ًدُِ به مً
ول حاهب ما ًضفٗه صفٗا ًٖ صحت اللٛت وحمالها
احخماُٖا وزلافُا :اؾخماٖا وكغاءة وهخابت ولم ٌٗض
في مخىاوٌ ًضه طلً الىمىطج اإلاثالي الُُ٘ ألانُل
الظي ًلفخه له اإلاجخم٘ فُداهُه وٍدخظ به .والحل
41
هى أهه البض مً انُىإ اإلاىار اللٛىي انُىاٖا.
زاجمت:
ئن الىجاح في اجلان مهاعة الخٗبير الكفهي ٌؿاٖض
الخالمُظ ٖلى اهدؿاب الىثير مً اإلافاهُم اللٛىٍت
التي ًخٗلمىنها ،فمً الًغوعي أن هداوٌ جىثُف
وجُىٍغ صعؽ الخٗبير الكفهي ،فُجب أن جىىن
هىان ٖىاًت بهظه اإلاهاعة وزانت في اإلاغخلت ألاولى
مً الخضعَـ ،ولِـ هظا الضعؽ هما ًغٍضه أن
ًىىن ٖضص مً اإلاضعؾين مجغص صعؽ فغاٙ
واؾتراخت ،بل هى صعؽ مهم ًمىً ًٖ َغٍله
اهؿاب الخالمُظ مهاعاث لٛىٍت كض ال ًىدؿبىنها في
باقي الحهو ،ئن الحل ألاوؿب إلاكاول يٗف
هفاًت الخٗبير الكفهي لضي اإلاخٗلمين ًىمً في حُٛير
وججضًض الغؤٍت البُضاٚىحُت والضًضاهخُىُت لضعؽ
الخٗبير الكفهي ،هظلً ًجب حُٛير الىٓغة ئلى اللٛت
وكىاٖضها وجدىٍلها مً هضف في خض طاجه ئلى
وؾُلت لخٗلم الخىانل .
الهىامل:
 1اهظز :ثمام حسان ،اللغة العزبية معناها ومبناها( ،د ،ط)
دار الثقافة ،الدار البيضاء ،1994،ص.74
 2اهظز :سعاد عبد الكزيم الىائلي ،طزائق ثدريس ألادب
والبالغة والحعبير ،ط ،1ألاردن ،2004،ص77،
 3سعد علي سايز ،سماء ثزكي داخل ،اثجاهات حديثة في
ثدريس اللغة العزبية ،ط ،1الدر املنهجية ،ألاردن ،ص.83،
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 4عبد العليم إبزاهيم ،املىجه الفني ملدرس ي اللغة العزبية،
ط ،14دار املعارف القاهزة ،1968،ص 147/146
 : 5سعد علي سايز ،املزجع السابق ،ص.89،
 6حامد عبد السالم سهزان( ،وآخزون) ،املفاهيم اللغىية عند
ألاطفال ،ط ،1دار املسيرة ،عمان ص.481،
 7علي جىاد الطاهز ،أصىل ثدريس اللغة العزبية ،ط ،1دار
الزائد العزبي ،بيروت ،1984،ص.41،
 8عبد العليم إبزاهيم ،مزجع سابق ،ص.148،
 : 9اهظز :علي جىاد الطاهز ،املزجع السابق ص .80
 10املزجع هفسه ،ص.80
 11علي جىاد الطاهز ،مزجع سابق ،ص .54
 12هفسه ص .55
 13عبد الزحمن كامل ،طزق ثدريس اللغة العزبية( ،د ،ط)
القاهزة  ،2004،ص228،
 14عبد العليم إبزاهيم ،املزجع السابق.145،
15اهظز :سعاد عبد الكزيم الىائلي ،مزجع سابق ص.95،
 16اهظز :هفسه ص .354
 17سامي الدهان ،املزجع في ثدريس اللغة العزبية( ،د ،ط)
دمشق ،1963،ص.168
 18سيرجيى سبني ،التربية اللغىية للطفل ،ثزجمة فىسي عيس ى،
عبد الفحاح حسن( ،د ،ط) دار الفكز العزبي ،القاهزة،2001،
ص.116،
 19سامي الدهان ،املزجع السابق ،ص.117،
 20جمال مصطفى العيسىي ،جعليم فنىن اللغة العزبية
لحالميذ املزحلة الابحدائية ،ط ،1مصز ،2005،ص.58/57
 21حامد عبد السالم سهزان ،املزجع السابق ،ص .512
 22سعاد عبد الكزيم الىائلي ،املزجع السابق ،ص 84
 23عبد السالم الشهزان ،املزجع السابق ص.84،
 24هفسه.8،
 25جالل شمس الدين ،علم اللغة النفس ي ،ج( .2د ،ط)،
مؤسسة الثقافة الجامعية ،إلاسكندرية ،2003،ص.143،
 26محسن علي عطية ،املناهج الحديثة وطزائق الحدريس( ،د،
ط) دار املناهج للنشز والحىسيع ،ألاردن ،2009،ص.87،
 27هفسه ص.143.
 28حامد عبد السالم سهزان ،املزجع السابق ،ص .9/8
 29اهظز :هفسه ً ،ص92
 30اهظز :محسن علي عطية ،املزجع السابق ،ص.96
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 31اهظز :علي أحمد مدكىر ،ثدريس فنىن اللغة العزبية( ،د،
ط) دار الفكز العزبي ،القاهزة  ،2006،ص.119،
 32اهظز :إسماعيل عبد الفحاح ،أدب ألاطفال في العالم
املعاصز ،ط ،1مكحبة الدار العزبية للكحاب،
القاهزة،2000،ص.45،
 33محمىد علي السمان ،الحىجيه في ثدريس اللغة العزبية( ،د،
ط) دار املعارف ،القاهزة ،1983،ص 147/138
 34إسماعيل عبد الفحاح ملزجع السابق ،ص.167،
 35اهظز :أحمد مدكىر ،ا ملزجع السابق ،ص.122،
 36حامد عبد السالم سهزان املزجع السابق ،ص.10،
 37اهظز :علي أحمد مدكىر ،املزجع السابق ،ص.75
 38جمال مصطفى العيسىي ،املزجع السابق ،ص.51
 39اهظز :علي أحمد مدكىر ،املزجع السابق ،ص.62،
 40اهظز :هفسه.63 ،
 41اهظز :هفسه ،ص.64،
 اإلاغاح٘: :1ثمام حسان ،اللغة العزبية معناها ومبناها( ،د ،ط) دار
الثقافة ،الدار البيضاء.1994،
 :2سعاد عبد الكزيم الىائلي ،طزائق ثدريس ألادب والبالغة
والحعبير ،ط ،1ألاردن.2004،
 :3سعد علي سايز ،سماء ثزكي داخل ،اثجاهات حديثة في
ثدريس اللغة العزبية ،ط ،1الدر املنهجية ،ألاردن.
 :4عبد العليم إبزاهيم ،املىجه الفني ملدرس ي اللغة العزبية،
ط ،14دار املعارف القاهزة.1968،
 :5حامد عبد السالم سهزان( ،وآخزون) ،املفاهيم اللغىية عند
ألاطفال ،ط ،1دار املسيرة ،عمان.
 6:علي جىاد الطاهز ،أصىل ثدريس اللغة العزبية ،ط ،1دار
الزائد العزبي ،بيروت.1984،
 :7عبد الزحمن كامل ،طزق ثدريس اللغة العزبية( ،د ،ط)
القاهزة،2004 ،
-:8سامي الدهان ،املزجع في ثدريس اللغة العزبية( ،د ،ط)
دمشق.1963،
:9سيرجيى سبني ،التربية اللغىية للطفل ،ثزجمة فىسي عيس ى،
عبد الفحاح حسن( ،د ،ط) دار الفكز العزبي ،القاهزة.2001،
:10جمال مصطفى العيسىي ،جعليم فنىن اللغة العزبية
لحالميذ املزحلة الابحدائية ،ط ،1مصز.2005،
-:11جالل شمس الدين ،علم اللغة النفس ي ،ج( .2د ،ط)،
مؤسسة الثقافة الجامعية ،إلاسكندرية.2003،
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-:12محسن علي عطية ،املناهج الحديثة وطزائق الحدريس( ،د،
ط) دار املناهج للنشز والحىسيع ،ألاردن.2009،
-:13علي أحمد مدكىر ،ثدريس فنىن اللغة العزبية( ،د ،ط)
دار الفكز العزبي ،القاهزة .2006،
-:14إسماعيل عبد الفحاح ،أدب ألاطفال في العالم املعاصز،
ط ،1مكحبة الدار العزبية للكحاب ،القاهزة.2000،
-:15محمىد علي السمان ،الحىجيه في ثدريس اللغة العزبية،
(د ،ط) دار املعارف ،القاهزة.1983،
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واقع الدّرس اللساني في الجامعة وآليات
تطويره ،مقترحات عملية في علم الداللة.
د ،حبيب بوزوادة
جامعة معسكر
جمهُذ:
ّ
ّ
ٌّ
ًٙمل ٜعم مهم مً الىلبت الخىحه هدى
الخخففاث ألادبُت ِلى ؤن ًخخاسوا الخخففاث
اللٕىٍت ،في خالت مً الىٙىس ال جخىئها الّحن،
ّ
ّ
وجمثل هزه الخالت وـمت ظىداء في حبحن ١لُاث
اللٕت الّشبُت ،هٍشا للفىسة الىمىُت التي ًىٍش بها
ّ
الىالب بلى الذسط اللٕىيّ ،
واتهامهم له بالجٙاٗ
والفّىبت ..وال ًم٢ىىا –برا ؤسدها ؤلاحابت الّلمُت-
ؤن ه٢خٙي بةلٝاء اللىم ِلى الىالب ،ول٢ىىا مّىُىن
بخدلُل هزه الٍاهشة ،ومّش٘ت ألاظباب ألاظاظُت
ّ
ًخفىسها
التي ججّل الذسط اللٕىي بالفّىبت التي
ّ
ّ
اإلاخّلمىن ،وهزا ال ًخإحى بال ِبر جدلُل ِلمي دُٜٞ
للّملُت الخّلُمُت ،ومّش٘ت مىاوً الخلل في حمُْ
ؤوشا٘ها (ألاظخار ،الىالب ،اإلاادة الّلمُت،
واإلاٝشساث الذساظُت).
ومً هزا اإلاىىل ٞال ًم٢ىىا ؤن وّٙي ؤي
وشٗ مً معاولُت ؤلاخٙا ٛفي الىـى ٥بلى خالت
ُم ْش ِلُت ومثالُت في جذسَغ اإلاىاد اللٕىٍت ،وِلُه
ًفبذ لضاما ِلُىا جىبُّ ٞ
ؤهم وشاث ٞالخذسَغ
ّ
اإلاخبّت الُىم.
جدذًذ اإلاؽ٣لت:
ّ
بن جذسَس ي إلاادة (ِلم الذاللت) في الجامّت
ّ
ّ
ؤهم
إلاذة زماوي ظىىاث ؤِىاوي ٘٢شة ًِ
ّ
والخدذًاث التي حّى ٛالّملُت
الفّىباث
ً
الخّلُمُت٘ ،الىالب الجضاثشي مثال ّ
حّىد ألاظلىب
الخلُٝني مىز اإلاشاخل الخّلُمُت العابٝت ،لُٝابلها
بالخ َٙآلالي إلاا ًخلٝاه في الجامّت ،وهى ما ًجّل
ّ
جخدش– ٟفي ٔالب ألاخُان -لمً
اإلاادة الّلمُت
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داثشة مُ٣اهُُ٢ت مٕلٝت ،بذون ؤي جٙاِل ؤو هٝاػ،
ً
س٘ما ،وجفبذ ّ
ّ
اإلاذسط بال ؤهذاٗ
مهمت
ٜبىال ؤو
ّ
مدذدة وواضخت ،ظىي معابٝت الضمً مً ؤحل
ّ
بجهاء ّ
اإلادذدة ٜاهىها.
اإلاٝشس الذساس ي في آلاحا٥
وخحن ج٢ىن الّملُت بهزه اإلاىاـٙاث ّ
٘ةجها
– ً
ؤبذا -ال حٕذو مثمشة ،وال راث مشدود ،وبخدلُل
ًىىل ٞمً الىا ْٜوَعدىذ بلُه ًم٢ىىا ا ّ
لخىـل بلى
ّ
ؤهم ألاظباب اإلاادًت بلى هزا الىلْ ٔحر الّٙا ٥في
جذسَغ اإلاىاد اللٕىٍت ،وبخاـت مادة ِلم الذاللت.
مٙهىم ِلم الذاللت:
ّ
ٜبل الؽشوُ في جٙاـُل البدث ٘ملذ
ؤن ؤبذؤه بخّشٍِ ٚلم الذاللتٝ٘ ..ذ ١ان ٌهىس ِلم
الذاللت ِلى ًذ مِؽا ٥بشٍا )M.Bréal( ٥خذزا
ّ
مهما في جاسٍخ الذساظاث اللٕىٍت ،بر ّجم وألو ٥مشة
ِلم ٌُّنى بٝماًا الذاللت واإلاّنى ،في
الخذًث ًِ ٍ
اظخٝاللُت ًِ ظاثش الّلىم اللٕىٍتٝ٘ ،ذ ؤِلً
هزا الّالم الٙشوس ي ظىت 3881م ًِ مُالد ِلم
الذاللت في دساظخه (:)Essai de Sémantique
ّ
بالٝى" ٥بن الذساظت التي هذِى بليها الٝاست هي مً
هىُ خذًث للٕاًت بدُث لم ّ
حعم بّذ ،وّم لٝذ
ٍ
ّ
اهخم مٍّم اللعاهُحن بجعم وؼ٣ل ال٣لماث ،وما
ّ
اهخبهىا ٜي بلى الٝىاهحن التي جيخٍم حٕحر اإلاّاوي،
واهخٝاء الّباساث الجذًذة والىٜىٗ ِلى جاسٍخ
مُالدها وو٘اتها ،وبما ؤن هزه الذساظت حعخدٞ
ً
ً
ّ
اظما خاـا بها٘ ،ةهىا هىلِ ٞليها اظم
( )Sémantiqueللذاللت ِلى ِلم اإلاّاوي" ،1وبشٔم
ّ
ؤهمُت ما دِا بلُه بشٍا ٥بال اهه لم ًل ٞالفذي
ّ
والترخُب اإلاىلىبحنٝ٘ ،ذ جإخش رًىُ ؤ٘٣اسه بلى ظىت
3291م ِىذما ؤـذس ِاإلاا اللٕت ؤلاهجلحزًحن (ؤوحذن
وسٍدؽاسدص) ٠خابهما مّنى اإلاّنى ( Meaning of
. )Meaning
ومفىلح (٠ )Sémantiqueما اٜترخه
بشٍا ٥مؽخ ٞمً ألاـل الالجُني ( )Semaبمّنى
بؼاسة ؤو ِالمت ،واإلاشاد به "دساظت الٍىاهش اللٕىٍت
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مً خال ٥البدث ًِ الٝىاهحن التي حؽشٗ ِلى ّ
حٕحر
ّ
اإلاّاوي ُ
الخىىسي لأللٙاً اللٕىٍت
ومّاًىت الجاهب
ودالالتها"٠ ،2ما ًىلِ ٞلى "الذساظت الّلمُت
ّ
اإلاىٍمت واإلاد٢مت لّلم اإلاّنى".3وإلاا ١ان مفىلح
حضءا مً مىٍىمت ِلم البالٔت ّ
(ِلم اإلاّاوي) ً
٘مل
ّ
الذاسظىن ِلُه مفىلح (ِلم الذاللت) ججىبا
لاللخباط ..وجإحي ّ
ؤهمُت هزا الّلم مً ٠ىهه "ًبدث
حىهش ال٣لماث وممامُنهاُ٘ ،ما جبدث الّلىم
ألاخشي في ؤؼ٣الها وهُئاتها"٘ ،4هى ًبدث في الٕاًاث
بِىما جبدث الّلىم اللٕىٍت ألاخشي في الىظاثل
وآلالُاث.
إلاارا ِلم الذاللت؟
ّ
بالشٔم مً ؤن جذسَغ اإلاىاد اللٕىٍت ّ
ًمش
ّ ّ
بىٙغ اإلاؽا١ل جٝشٍبا ،بال ؤن ما ؤٔشاوي باخخُاس
مادة ِلم الذاللت ِلى ٔحره مً اإلاىاد ًشحْ ّ
لّذة
ؤظباب منها:
.3جذسَس ي لها ّ
إلاذة زماوي ظىىاث وهى ما
ّ
جفىسا حُذا ِنها وًِ جٙاِل والب
ؤِىاوي
الجامّت مّها.
.9خُىٍت ِلم الذاللت ٘هى ًخٝاوْ مْ
ال٢ثحر مً الّلىم اللٕىٍت ؤحر اللٕىٍت١ ،الىدى
والفشٗ والبالٔت وِلم ألاـىاث الىٌُٙي،
واإلاىى ،ٞوؤـى ٥الٝٙه ،وِلم الىٙغ ،وِلم
الاحخماُ ،وألاهثروبىلىحُا ،والعُمُىلىحُا...
ّ 1
.حذة هزا الّلم -وعبُا -مٝاسهت بباقي
ِلىم اللٕت ألاخشي ،وهى ما ًجّل مىه ؤٜل ولىخا
باليعبت للىالب وؤ٠ثر ّ
تهُبا.
.4الالىشاب ال٢بحر في الجاهب الاـىالحي،
٘الّذًذ مً مفىلخاث هزا الّلم ومٙشداجه ما
صا ٥الٕمىك ًلٙها ،وخفىـا راث اإلاشحُّت
الٕشبُت منها ،بعبب مؽ٣لت الترحمت التي حّش٘ها
الذساظاث اللٕىٍت الّشبُت.
جدذًاث جذسَغ مادة ِلم الذاللت:
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ّ
بن الخدذًاث التي جىاحهها الّملُت
ّ
واإلاذسط
الخّلُمُت جِ ْٝلى ؤوشا٘ها ١ا٘ت؛ الىالب
ِ
َّ
واإلاٝشس واإلاادة الذساظُت ،وبن ١ان رل ٤بيعب
مخٙاوجت ،جخخل ٚباخخالٗ الخاالث التي هىاحهها،
ّ
بال ؤهىا وّترٗ بىحىد ٜفىس في الجامّت الجضاثشٍت
ًفِب هزه ألاوشاٗ حمُّا.
ؤوال الىالب:
ٌُّخبر اإلاخلٝي ؤهم ؤوشاٗ الّملُت
ّ
ّ
الخّلُمُت ،ألهه اإلاّني ألاو ٥باإلاّلىمت ،لزل٘ ٤ةن
ّ
والخّشٗ ِلى ما ًمىّه مً الخلٝي
الاٜتراب مىه
ّ
ّ
اإلاهمت لىجاح الّمل
الجُذ هى مً اإلاٙاجُذ
الخذسَس ي٘ ،الخٙاِل ؤلاًجابي للىالب ّ
ًذِ ٥لى
ّ
هجاح الّملُت الخّلُمُت ،وبلىٔها ٔاًاتها٠ ،ما ؤن
ّ
ًذِ ٥لى اخخال ٥الّملُت
الخٙاِل العلبي
الخّلُمُت ،وهى ما ًذِى بلى جش٠حز الجهىد ِلى
الىالب وجدذًذ ؤهم الىٝاه العلبُت التي حّىٜه
ًِ الخلٝي الجُذ ،خفىـا باليعبت إلاادة لٕىٍت
بالٕت الخجشٍذ ،وهي ِلم الذاللت.
وٍم٢ىىا الخذًث في هزا الؽإن ًِ
ّ
الخدذًاث؛ هجملها ُ٘ما ًلي:
مجمىِت مً
ؤ.لّ ٚالذاُّ٘ت (:)faible motivation
ّ
جخممً بزاسة
ووّني بالذاُّ٘ت "الّملُت التي
5
وجىحُه العلى ٟوؤلابٝاء ِلُه" ٘ ،ال٢ثحر مً
ّ
ولبدىا حّىصهم الشٔبت في الخّلم ،بما ًجّل
خمىسهم ؤُابهم ظىاء ،بر لِعذ لذحهم ؤلاسادة
ّ
التي جذّ٘هم بلى الخلٝي والخٙاِل مْ الذسط ،بل بن
ّ
ًخُٕبىن ِمذا ًِ اإلادالشاث ،وفي
مٍّمهم
ّ ّ
بخفاء خاؿ ؤحشٍخه ِلى ولبتي جبحن ؤن %18.83
٘ٝي مىاٌبىن ِلى الخمىس ،وً %80.71دمشون
بفٙت ٔحر مىخٍمت.
وهزا ًشحْ –ِادة -بلى ظببحن سثِعحن:
ؤن ّ
ًىحه الىالب بلى الاخخفاؿ اللٕىي مً دون
بسادجه ..بّٙل البرمجت آلالُت لّملُت الخىحُه،
٘ال٢مبُىجش ٌّىي ألاولىٍت لّالماث الىالب ِلى
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سٔباجه ،وهى ما ؤدي بلى وحىد وعبت  %93.01مً
الزًً ؤحبروا ِلى دساظت جخفق اللٕت الّشبُت
بذون اخخُاس منهم.
 الخإزحر العلبي للمجخمْ مً خال ٥الدعلُمبّذم حذوي الؽهاداث الجامُّت الُىم.
بِ.ذم معاًشة الىالب لل٢ٙش الخجشٍذي
الزي جدعم به ِلىم اللٕت ِمىما وِلم الذاللت ِلى
وحه الخفىؿ٘ ،ما ًضا ٥الىالب ِ-ىذهاً -خّامل
مْ اللٕت في بواس بىاها الؽ٣لُت ـىجُا وـشُ٘ا
وهدىٍا ،وٍجذ ـّىبت في مخابّت البيُاث الّمُٝت
للخىاب اإلالٙىً٘ ..مال ًِ ٜذسجه ِلى مخابّت
ّ
ّ
بالخدى ٥والضثبُٝت،
خشُ٠ت الّٙل الذاللي اإلادعم
ـشح ماسجُني (ً" :)A. Martinetدذر ّ
٠ما ّ
١ل هزا
ّ
دون ؤن ًخىلذ لذي الىاوٝحن باللٕت ؤدوى بخعاط
ُ
ّ
بإن اللٕت التي ٌعخّملىجها وحعخّمل مً خىلهم ال
6
جبٝى ٠ما هي"
ج.لّ ٚالٝاِذة اللٕىٍت للىالب؛ بما
ٌّى٘ ٛهمه لٝماًا الذاللت التي جشجبي اسجباوا
ً
وزُٝا بّلىم اللٕت التي ًٙترك ؤن ً ً٢الىالب ٜذ
ّ
خفلها في مشاخل دساظُت ظابٝت.
زاهُا اإلاٝشس الذساس ي:
بالشٔم مً الجهىد اإلابزولت في ظبُل
ّ
مٝشس دساس ي مثالي في مُذان ِلم
الىـى ٥بلى
الذاللت ،مً ٜبل الهُئاث اإلاؽش٘ت ِلى حّلُم اإلاىاد
ّ
اللٕىٍت ،بال ّؤجها ال جخلى مً بّن الىٝاثق التي
ً٢ىن لها جإزحرها اإلاباؼش ِلى الىالب ،ومً ّ
ؤهم ما
ًم ً٢سـذه في هزا الؽإن:
ؤ.ا٘خٝاد الؽمى ،٥بإن ال ً٢ىن البرهامج
الذساس ي معخىِبا للمباخث ألاظاظُت لّلم
الذاللت.
ّ
بِ.ذم مشاِاة اإلاىاد اللٕىٍت اإلا٢ملت،
ّ٘لم الذاللت حضء مً مىٍىمت لٕىٍت ًخ٣امل مّها
هاجح
ِمىٍا ،وال ًم ً٢جٝذًم ٍ
دسط في ِلم الذاللت ٍ
ّ
مً دون مشاِاة هزه الخُثُت اإلاهمت.
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ج.اخخال ٥الدعلعل بحن اإلاىلىِاث،
٘لِغ مً اإلاىىٝي الخذًث ًِ العُمُىلىحُا في
ّؤو ٥اإلانهاج باِخباسها ِلما ًذسط الّالماث ١ا٘ت
اإلالٙىٌت منها ؤحر اإلالٙىٌت ،مً دون ؤن ً٢ىن
الىالب ٜذ اظخىِب ِلم الذاللت ومباخثه بىـٙه
ً
ٌ
خاـل في
٘شِا مً ٘شوُ اللعاهُاث٠ ،ما هى
اإلانهاج الىصاسي ّ
اإلاٝشس.
ّ
اإلاٝشس الذساس ي مْ الدجم
دِ.ذم جىا٘ٞ
ُ ّ
ً
العاعي اإلاٝشس؛ بإن ً٢ىن البرهامج م٢ثٙا مً دون
ؤن ًاخز في الخعبان ؤلاحاصاث والّىل اإلادخملت
َ َ
(اإلاشلُت ؤو الّلمُت).
زالثا ألاظخار:
لِغ ألاظخار بمىإي ًِ الىٝاثق ،وال هى
٘ى ٛالىٝذ ،ولزلً ٤يبغي ؤن ّ
هٝش بإن اإلاذسظحن
لِعىا في معخىي واخذ مً خُث الٙ٢اءة الّلمُت،
ّ
ّ
ومْ رل٘ ٤ةن ما ٌؽخ٣ي مىه الىالب -في الٕالب-
لِغ اإلاعخىي الّلمي لألظخار ول ً٢وشٍٝخه في
الخذسَغ ،ومىهجُخه في ؤلالٝاء ،ومً ّ
ؤهم ما ًمً٢
ؤن ٌّشٜل سظالت ألاظخار الخّلُمُت:
ؤ.لّ ٚمهاساث ؤلالٝاء و٘ىُاث الخىاـل.
ّ
٘اإلاذسط
بِ.ذم مشاِاة معخىي الىالب،
الزي ّ
ًخّمذ سْ٘ معخىي لٕت الخخاوب مْ الىالب
ؤمال في الاسجٝاء بمعخىاه ٜذ ًجني هخاثج ِ٢عُت،
ّ
ّ
ً
ٜعما ٠بحرا مً الىالب اإلاخىظىحن ؤو
ألهه ًٍلم
المّاٗ ّ
ممً ال ًٝذسون ِلى مجاساجه ،ألن "ظىء
الاخخُاس اللٕىي ٜذ ًازش ظلبا ِلى الّملُت
الاجفالُت ،وبالخالي ال جفل الشظالت في ؤخعً
7
ألاخىا"٥
جِ.ذم جىاظب حجم اإلاّلىماث مْ جىُٜذ
اإلادالشةٝ٘ ،ذ ج٢ىن اإلاادة الّلمُت حعخد ٞؤ٠ثر
مً مدالشةُٝ٘ ،ىم ألاظخار بخٝذًمها ممٕىوت في
ّ
خفت واخذةّ ،
مما ًدشم الىالب مً خٝه في
الاظخٙادة مً ّ
الذسط.
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د.لّ ٚالخيعُ ٞبحن ؤظاجزة اإلاادة وسبما
ّ
مما ّ
ُٔابه؛ ّ
ًٙىث ِلى الىالب ٘شـت الاظخٙادة مً
حهذ حماعي مؽتر٣٘" ،ٟل ؤظخار ًجتهذ مىٙشدا في
جٝذًم اإلاادة مً خال ٥مدخىي ٔحر زابذ ،وبالخالي
جفّب ِملُت الخٝىٍم في ألاخحر ،وج٢ىن هخاثجها ٔحر
8
مىىُٝت ومىلىُِت"
سابّا اإلاادة الّلمُت (ِلم الذاللت):
ً
مً ؤلاهفاٗ واإلاىلىُِت ؤن ّ
ابخذاء-
هٝش –
ّ
بفّىبت اإلاىاد اللٕىٍت ،ومً الىاحب الاِتراٗ بإن
مادة ِلم الذاللت لها مىاـٙاث ّ
جمحزها ًِ ٔحرها،
بما ًمّها في خاهت خاـت ،حعخد ٞمً الباخث
ّ
ّ
وؤهم هزه العماث ؤن مىلىِها –ؤي
مشاِاتها،
ّ
َ
الذاللت -مخٙلذ ومدخمل ،وال ًم ً٢ؤن ً٢ىن واخذا
ّ
ّ
١اٗ
في جفىساث اإلاخ٣لم واإلاخلٝي ،وهزا وخذه ٍ
ّ
ّ
لخخّذد الشئي ،وجخّاسك ألا٘٣اس ،خفىـا ؤن
اليؽاه الذاللي ّ
ًخم ِلى معخىي الزهً ،وال ِالٜت
جشبىه بملٙىٌه ،لخٍل الّالٜت بُنهما في بواس
الاِخباوُت ..وٜذ ّؤ٠ذ رل ٤الباخث ؤخمذ ّ
خعاوي
ّ
ً
بالٝى": :٥وؤٍِم هزه الّىاث ٞؼإها في حّثر
الذساظت الذاللُتً ،شحْ بلى وبُّت اإلاّنى في راجه
الزي لم ً ً٢مً الِعحر خفشه في مجاّ ٥
مّحن،
ً
ماوّا للبغ والدؽّب الزي ًُ َ
لبىا ً
الخَ
ولبىه
9
في وشٍٝت الخٙعحر" ً ،ماٗ بلى رل ٤ؤِباء ؤخشي
جىاحه الىالب وألاظخار ِلى خذ ظىاء؛ ؤحملها في
ما ًإحي:
ّ
ؤ.حّذد اإلافىلخاث للمٙهىم الىاخذ،
٘الباخثىن ال ً٣ادون ًخٝٙىن ِلى مفىلح واخذ
ٌٕني ًِ الّىذ وؤلاسها ٛالزي ًلخ ٞالىالب وهى
وسبما ّ
ًشاحْ ٠خبهم ومالٙاتهمّ ،
ًٌ –ؤخُاها -ؤجها
مفىلخاث مخخلٙت إلاٙاهُم مخباًىت ،وؤمثلت هزا
الؽإن ٠ثحرة منها:
-3جشحمت ( )Sémantiqueبـ(ِلم الذاللت)
ؤو (الذاللُاث) ؤو (ِلم اإلاّنى).
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ّ
و(جىىس
-9اظخخذام مفىلحي (حٕحر داللي)
داللي) لىٙغ اإلاٙهىم.
-1جشحمت مفىلح دوظىظحر ( Signe
 )Linguistiqueبـ(ِالمت لعاهُت) ؤو (دلُل لٕىي)
ؤو (بؼاسة لٕىٍت).
-4جشحمت مفىلحي ظىظحر ()Sémiologie
وبحرط ( )Sémiotiqueبـ (ظُمُىلىحُا) ؤو (دالثلُت)
ؤو (الّالماجُت) ؤو (ِلم الشمىص) ؤو (العُمُىوُٝا)..
ب.الالخباط في لبي وؽإة ِلم الذاللت،
٘هى ِلم خذًث وعبُا وؽإ ظىت 3881م ،لً٢
الخذًث ًِ ؤولُاث هزا الّلم ِلى امخذاد الٝشون
العابٝت ًى ْٜاإلاخلٝي في الالخباط والخحرةّ ،
وسبما
ّ
ًٌ رل ٤جىاٜما مً ؤظخاره.
ّ
وحّذدها جبّا
ج.اخخالٗ اإلاٙاهُم
للمشحُّاث الّلمُت والثٝاُ٘ت التي اهبثٝذ منها،
ّ
ّ
ٌؽىػ ِلى اإلاخلٝحن ؤ٘٣اسهم٘ ،مفىلح
مما
(اللٕت) مثال له الّذًذ مً اإلاٙاهُم الىاؼئت ؤظاظا
ًِ الخلُٙت الّلمُت إلاً ولْ اإلاٙهىم؛ ٘هي:
ّ
ّ
ٜىم ًِ
 ِىذ ابً حني" :ؤـىاث ٌّبر بها ١ل ٍؤٔشالهم".10
 وِىذ الىٌُُٙحن" :اللٕت هي وظُلت ببالٓ ٌعخىُّْ
ؤلاوعان بها ؤن ًدلل خبرجه بلى وخذاث ،ل ً٢هزا
الخدلُل ًخخل ٚمً مجخمْ بلى مجخمّْ ،ؤما
الىخذاث ٘هي راث مممىن داللي وحّبحر ـىحي
وهي ما وعميها بالىخذاث ّ
11
الذالت"
 وِىذ العلىُ٠حن" :اللٕت مجمىِت ِاداث ـىجُت12
ّ
ًُٙ٢ها خا٘ض البِئت"
 وِىذ العُمُىلىحُحن" :هٍام مً الشمىص التي ّحّبر
13
ًِ ألا٘٣اس"
د.ـّىبت اإلاادة اإلاّشُ٘ت مً خُث بّذها
ًِ بِئت الىالب٘ ،مٍّم ما ًخلٝاه الىالب ًشحْ
بلى مفذسًٍ ؤظاظُحن:
 اإلافذس ألاو ٥هى الترار الّشبي الزي له لٕتخاـت جخخل ٚفي ٠ثحر مً اـىالخاتها ومٙشداتها
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ًِ مٙشداث ِفشها ،لِعخٝبلها اإلاخلٝي بٕشابتٝ٘ :ذ
ُ
ّ
جدذر ظِبىٍه –مثال( ًِ -اإلادا 14)٥للذاللت ِلى
الترُ٠ب ٔحر اإلاٝبى ٥هدىٍا ،وهى الزي ّ
ِبرث ِىه
اللعاهُاث اإلاّاـشة بـ ()Ungrammatical
وؤدسج ابً حني الترادٗ جدذ ٌ
(باب في جالقي اإلاّاوي،
ِلى اخخالٗ ألاـى ٥واإلاباوي)٠ ،15ما ّ
جىش ٛبلى
ّ
ٌ
(باب في جذسٍج
الخىىس الذاللي لمً
مىلىُ
اللٕت).16
ّ
وجدذر الٕضالي ًِ (اإلاىحىد في ألاُِان) لمً
17
ّ
لُذِ ٥لى هٙغ اإلاٙهىم
مشاجب الىحىد ألاسبّت
الزي ٜفذه ؤوحذن وسٍدؽاسدص ِىذما اظخخذما
مفىلح(مشحْ) بىـٙه ؤخذ ؤوشاٗ اإلاثلث
الذاللي.18
*اإلافذس الثاوي هى اإلاىجض الٕشبي الزي ٠خب لبِئت
ٔشبُت ٘مً الفّب ّ
جٙهم مّىُاجه في ٔحر زٝا٘تها،
ّ ّ
خفىـا إلاا جبيخه هٍشٍاث داللُت حعخمذ مشحُّتها
مً الٙلعٙت ،لخمُ ٚبلُه العُمُاثُاث بفمتها
الخاـت ،في ٌل ٔىاء مً ٘ىض ى الترحمت في البالد
19
الّشبُت.
آلُاث النهىك بخذسَغ ِلم الذاللت:
ّ
بن مّش٘ت مىاوً الخلل في جٝذًم الذسط
الذاللي جمّىا ؤمام معاولُت الخ٢ٙحر في الخلى،٥
ووشح البذاثل التي جم ً٢مً جٝذًم دسط هاجح
ّ
للىالب ،مْ جزلُل الّٝباث البُذأىحُت واإلاّشُ٘ت
ّ
ٜذس ؤلام٣ان ،وهى ما ًم ً٢ؤن ًخد ٞٝمً خال٥
سئٍت مخ٣املت ال حٕٙل ًّؤًا مً حىاهب الّملُت
الخّلُمُت ،وٍم ً٢وشح هزه الشئٍت و٘ ٞاإلاعخىٍاث
الخالُت:
ً
ؤوال اإلاعخىي الخّلُمي ( Niveaux
:)Didactique
ّ
حّخبر الخّلُمُت بخذي ؤهم خٝى٥
اللعاهُاث الخىبُُٝت (،)Linguistique Appliqué
التي جشمي بلى جُّٙل مّىُاث اللعاهُاث وولّها
مىلْ الخىُٙز في الىا ،ْٜفي ظبُل الاسجٝاء بالّمل
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الخذسَس ي ،مً خُث اهخخاب اإلاّاسٗ الىاحب
جذسَعها ،ومّش٘ت وبُّتها وجىٍُمها ،واهخمامها
ّ
بّالٜاث اإلاخّلمحن بهزه اإلاّاسٗ مً خُث الخدٙحز،
وألاظالُب ،والاظتراجُجُاث الّٙالت ال٠دعابها
وبىائها وجىٌُٙها في الخُاة..20
ّ
بن ٌهىس الخّلُمُت باِخباسها لشوسة ملخت
في اإلاجا ٥الخذسَس ي ًىمئ –وبن بفىسة ٔحر مباؼشة-
ّ
بلى ؤن ؤلاِذاد الّلمي واإلاّشفي للمذسظحن
ً
وخفىلهم ِلى اإلااحعخحر ؤو الذ٠خىساه لِغ ؼشوا
ّ
١اُ٘ا إلاباؼشة الخذسَغ في الجامّت ،وهزا ألن
"الؽهادة الّلمُت الّالُت لِعذ دلُال ِلى
الخذسَغ الجُذ٘ ،هىا ٟال٢ثحرون ممً ٌُؽهذ لهم
بالٙ٢اءة في البدث والخإلُٚ؛ ول٢نهم ًبذون عجضا
واضخا في مجاالث الخذسَغً ،فل بلى دسحت الٙؽل
ؤخُاها"ّ ،21
مما ًىشح بةلخاح لشوسة ؤلاِذاد الجُذ
للمذسظحن مً الىاخُت اإلاىهجُتِ ،بر ّ
جضودهم بأخش
ما وـلذ بلُه ألابدار في خٝل الخّلُمُت.
والخّلُمُت جىٍش بلى الّمل الخذسَس ي
بىـٙه ِملُت مؽتر٠ت بحن ألاظخار والىالبٌ ،عهم
١ل منهما بمٝذاس في هجاخها ،وهزا ال ّ
ّ
ًخم بال ِبر
ٍ
ّ
جخحر اإلاىهجُت العلُمت الٝادسة ِلى بخذار الخٙاِل
ؤلاًجابي بُنهما ،لزلُٜ ٤ل في حّشٍٙها بإجها "ٜذساث
ّ
ّ
ّ
اإلا٢ىن التربىٍت اإلاخمثلت في مّش٘خه مً ٌّلم،
ّ
وظُىشجه ِلى اإلاادة التي ّ
ًذسظها ،وجد٢مه في
وشاث ٞالخذسَغ" ،22والتي لً ج٢ىن –ب٣ل جإُ٠ذ-
مً خال ٥اإلاىهج الخٝلُذي الٝاثم ِلى وشٍٝت ؤلالٝاء
ؤو الخلٝحن اإلاخمدىس خى ٥شخق وخُذ وهى
ألاظخار ،اإلاىالب ً
ّ
بخدمل الّبء ألا٠بر٘ ،هى
دوما
ّ
اإلاخدذر الىخُذ ،وهى الزي ًملي ِلى الىالب ما
ّ
ً٢خبىنُ٘ .ما ًىهم الىالب هٙعه ؤهه ًٝىم بيؽاه
ّ
مً خالّ ٥
مذسظه .بن هزه الىشٍٝت جٝىم ِلى
ّ
اإلاذسط ّ
ّ
١ل ش يء في خحن ًجهل
٘شلُتٌّ" :لم
الذاسظىن ّ
١ل ش يء" ،23وهى ما ٌّني بلٕاء ؤي دوس

139

ملتقى اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة في المدرسة والجامعة 1322/30/21

8102

للىالب باظخثىاء الاظخماُ للمدالشة ،وجذوًٍ ما
ًُملى ِلُه.
وهزه الىشٍٝت –لألظ -ٚهي العاثذة في
ّ
اإلا٢شظت للشداءة
حامّاجىا ،وهي بخذي ألاظباب
٘يها ،لزل ٤ال ّبذ مً جُّٙل الىالب ،وحّضٍض دوسه
باِخباسه مؽاس١ا في ـىاِت اإلاّش٘ت ،ورل ٤ال ًخإحى
ّ
بال بالىشٍٝت الخىاسٍت" ،وهي وشٍٝت حّلُمُت حّخمذ
ّ
ّ
اإلاذسط والىالبٜ ،فذ
الخىاس واإلاىاٜؽت بحن
جدٙحزهم ِلى اإلاؽاس٠تُ ،وَعتهذٗ خاللها حلب
ّ
اإلاّلىماث وحّل اإلاخّلم ٌؽاس ٟفي ِملُاث الذسط،

ّ
ّ
ّ
ّ
٠ما ؤن مً ٘ىاثذ الخىاس ؤهه ًدٙض اإلاخّلمحن ،وٍشْ٘
مً اهخماماتهم ،وَعاِذ ِلى بدسا ٟالّالٜاث
الجذًذة ،واظخخشاج اإلاٙاهُم والخّمُمُاث"ِ ،24بر
٘خذ باب الخىاس والىٝاػ خال ٥اإلادالشةّ ،بما
ّ
ٌُؽّش الىالب بإهه حضء مهم مً اإلاىٍىمت
الخذسَعُت ،بٙمل بٜامت ؼشا٠ت جبادلُت بِىه وبحن
ألاظخارً ،دبذالن ٘يها وٌُٙتي (البث) و(الخلٝي)،
ّ
"وٍخمثل هزا الخباد ٥في ألاظئلت التي ّ
ًىحهها الىلبت
بلى ألاظخار ،ؤو في ألاحىبت التي ّ
ًشدون بها ِلى
ؤظئلخه":25

٘مً المشوسي ؤن ًىٙخذ ألاظخار ِلى
ّ
ألن ّ
ؤهم لخٍاث اإلادالشة هي
الىٝاػ مْ الىالب،
ّ
ّ
واإلاخّلم،
التي ًىٙخذ ٘يها مجا ٥الخىاس ،بحن اإلاّلم
ً
لُدبادال ألا٘٣اس ؼٙىٍا ،خُث "ً٢ىن الهذٗ منها
ّ
حُٕحر مّاسٗ وظلى ٟاإلاخّلمحن" 26وهى ما ًُىمئن
ألاظخار ِلى هجاح الّملُت الخىاـلُت بِىه وبحن
الىالب.
بِذاد ألاظخار:
ّ
بهىا مىالبىن –في ظبُل بهجاح الّملُت
الخّلُمُت -ؤن هشجٝي بىش٘يها؛ ألاظخار والىالب مّا،
٘الىالب ملضم بإن ًخخلى ًِ ظلبِخه وٍىذمج
ً
ً
بفٙت ّ٘الت في بهخاج اإلاّش٘ت ،ظاالا ومداوسة
ً
ً
وهٝاؼا وحُّٝبا ٜذس اإلاعخىاُ ،وهىا ًفبذ الخذًث
ّ
ًِ الخّلم بذ ٥الخّلُم ؤ٠ثر مً لشوسة.
ّؤما ألاظخار ُ٘يبغي ؤن ٌّمل ِلى جىىٍش
راجه ،وؤن ًبز ٥حهذه في ظبُل الاظخٙادة مً
ّ
ؤخذر الىشاث ٞالخّلُمُت التي جم٢ىه مً ألاداء
ّ
ّ
مهمخه الخذسَعُت ،وهزا ما ًخىلب
الجُذ في

ً
همىرحا حذًذا مً اإلاذسظحن ؤولِ ٞلُه اظم
اإلاذسط الباخث ( )l’enseignent chercheurالزي
ًٍل في رهاب وبًاب بحن الخىٍحر والخىبًُ ،ٞذسط،
ّ
ّ
وَّذ ،٥وٍمُ ٚوٍدزٗ وٍ٢دؽ ٚوٍجذد
وٍٝىم،
ِ
ّ
باظخمشاس٘ ،27...مً ٔحر الالث ٞؤن ٌّخٝذ ألاظخار ؤن
ّ
ؼهادجه الّلمُت ّ
ّ
الجُذ ؤمام الىالب
جاهله لألداء
مً دون ؤن ً٢ىن ِلى دساًت بىش ٛالخذسَغ
والبُذأىحُا الخذًثت.
وألاظخار مذِى ِلى الذوام إلاشاحّت الزاث
ِبر ّ
ِذة ؤؼ٣ا ٥بِذادًت:
الؽ٣ل ألاو :٥هى الاظخمشاس في جدذًث
ّ
اإلاّاسٗ واإلاّلىماثِ ،بر الاوالُ ِلى اإلاالٙاث
الجذًذة ،والاخخ٣ا ٟبالخجاسب البدثُت اإلاخخلٙت في
ّ
الذاخل والخاسج ،مً خال ٥الىذواث واإلااجمشاث
ً
ً
خمىسا ومؽاس٠ت..
الؽ٣ل الثاوي :جىىٍش مهاساث الاجفا،٥
باالظخٙادة مً ؤهم وشاث ٞالخّامل مْ الجمهىس ،في
ظبُل وسج ِالٜت ٜىٍت ٔحر جٝلُذًت بحن ألاظخار
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والىلبت ،وهى ما ٌعهم في جزلُل الّٝباث التي
حّى ٛالخىاـل بُنهما ..وؤهم ما ًيبغي بدسا٠ه في
هزا الؽإن ؤن الخىاـل ( )La Communicationال
ًٝخفش ِلى الخىاب اإلالٙىً بشٔم ّ
ؤهمُخه ،بل
هىا ٟخىاب آخش -سبما ١ان ؤ٠ثر ؤهمُت -وهى
الخىاب ٔحر اللٍٙي ،وؤداجه الشثِعت الجعذLe ( 28
٘ ،)Corp.الجعذ ًفذس ِذدا ٔحر مدذود مً
ّ
ّ
ًخّحن
اإلااؼشاث الخعُت اإلاثٝلت بالذالالث ،التي
بِىائها ألاهمُت التي حعخد ٞفي ِملُت الخلٝي،
ّ
ًٝى ٥ماحذ الجّا٘شةً" :يبغي ّ
الخيبه بلى ؤن الجعذ
ّ
ًخدى ٥بلى ش ٍيء
خُىما ًخد ّى ٥بلى لٕت؛ ؤي خُىما
ّ
آخش ،بهه ً٢ؽ ًِ ٚم٢ىىهاجه الثٝاُ٘ت بل
ً
ّ
م٢ىىهاجه ال٢ٙشٍت ؤًما" ،29وهى ما ًدخم ِلى
اإلاذسط الخىٌُّ ٚ
الجُذ للجعذ؛ مً خال:٥
ؤ.الخمىلْ الجُذ في ٜاِت الذسط (ؤو في
ً
ّ
ّ
اإلاذسج) ،بدُث ً٢ىن في مىاحهت والبهٜ ،ادسا ِلى
ّ
الىٍش بليهم حمُّا ،بما ًم٢نهم مً الىٍش بلُه،
ومبادلخه الاهخمام باالهخمام.
ب.الخش٠ت ؤزىاء اإلادالشة٘ ،ال ًبٝى
ألاظخار حالعا ِلى ٠شظُه وىا ٥الخفت ،بل ًٚٝ
جاسة وٍجلغ ؤخشيُ ،وٍ ّ
ٙمل ؤن ًمص ي خىىاث ؤزىاء
اإلادالشة ،وبن دِخه المشوسة ؤن ًٝترب مً
ّ
العاثل ؤزىاء الىٝاػ ٘ال ّ
ًتردد ألن رل ٤مؽّش
ّ
بخٙاِل ألاظخار واهخمامه بما ًٝىله والبه.
ج.ؤن ً٢ىن الهىذام همىرحُا الثٝاً ،دترم
الزو ٛالّام ،وٍىاثم الّشٗ الاحخماعي.
د.خعً جىصَْ الىٍشاث ِلى الىالبِ ،بر
ّ
ّ
الخد٢م في خش٠ت الُّىحن ،لئال ٌؽّش الىالب بإن
ألاظخار ّ
ًٙمل بّمهم ِلى بّمهم آلاخش.
ّ
هـ.الخد٢م في ؤلاًماءاث الجعذًت،
وخفىـا في خش١اث الُذًً ،بإن ً٢ىن جدشٍ٢هما
وٌُُٙا ولِغ ِؽىاثُا ،بما ٌؽّش بالىمإهِىت
والىٜاس.
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الؽ٣ل الثالث اظدثماس مىجضاث ِلم اللٕت
الاحخماعي ( )Sociolinguistiqueالزي ججاوص
مٝىلت البيُت اللعاهُت اإلإلٝت بلى اِخباس اللٕت
ً
حضءا مً البيُت الثٝاُ٘ت الّامت ،وِلى هزا
ألاظاط "ًذسط اللٕت ٠ما هي معخّملت مً ؤ٘شاد
اإلاجخمْ اللٕىي الزًً ًخىاـلىن بها في خُاتهم
الُىمُت" ،30وهى ما ًٙشك ِلى ّ
اإلاذسط الخّامل مْ
اللٕت في بواسها الاحخماعي اإلاخجذد باظخمشاس ،وؤن
ّ
ًشاعي خفىـا ٘اس ٛالعً بِىه وبحن والبه ،وؤن
ًذس ٟجمام ؤلادسا ٟؤن الٙىاس ٛاللٕىٍت هي ٘ىاسٛ
احخماُِت وزٝاُ٘ت باألظاط ..ومً هىا ًفبذ مً
ّ
اإلاذسط مإلى٘ت مىا٠بت
المشوسي ؤن ج٢ىن لٕت
للٕت الّفش في ٔحر ابخزا ،٥ختى ً٢ىن الاجفا٥
ّ
ظلعا بِىه وبحن اإلاخّلمحن.
٘خذسَغ مادة لٕىٍت في ـىسة ِلم الذاللت
َ
ال ٌّىي ألاظخار الخ ٞفي جىٌُ ٚلٕت ٔشٍبت ًِ
خُاة الىالب وبُئخهًٝ ،ى ٥ـالح بلُّذ" :ال ؤؼاوش
ؤولئ ٤اإلاُّاسٍحن الجامذًً الزًً ًىمدىن في
اإلاثالُت ّ
ألجهم ٌِّؽىن خاسج الضمان  ...ؤولئ ٤الزًً
ّ
الخجمذ اللٕىي اإلامُذ٘ ،العىاد
ٌّملىن ِلى
ألاٍِم مً اإلاجخمْ ال ٌعخّمل لٕت الجشحاوي٘ ،هى
ّ
ّ
ًىٌ ٚلٕت وظىى ٔحر مٕشٜت في ؤلأشاب" ،31ألن
جذسَغ ولبت الُىم بلٕت العلُ٘ ٚه ٌلم للىلبت،
وجمُِْ لخِ ٞلماثىا الٝذامى الزًً ًيخٍشون مىا
ّ
مسح الٕباس ًِ بسثهم ولِغ جٝذًمه ٠ما خلٙىه،
وهزا ال ً٢ىن بال مً خال ٥وعي ِمُ ٞبإهمُت ِلم
اللٕت الاحخماعي.
الؽ٣ل الشابْ :اظدثماس مىجضاث ِلم اللٕت
الىٙس ي ( )Psycholinguistiqueباِخباسه "ًذسط
ّ
 ُٚ٠جىٙى مٝاـذ اإلاخ٣لم وهىاًاه ِلى ظىذ
الخىاب في ؼ٣ل بؼاساث لعاهُت جىفهش في اللٕت،
٠ما ًذسط ظبل جىـل اإلاخٝبلحن لزل ٤الخىاب بلى
جإوٍل جل ٤ؤلاؼاساث"ِ ،32بر التر٠حز ِلى ألاداء
ً
اللٕىي لألظخار والىالب مّا؛ ِإلاا له مً جإزحراث
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هٙعُت ١اإلًماء وؤلاًداء والخبلُٖ والخإزحر٘ ،33اللٕت
لها باإللا٘ت بلى مذلىلها ألاظاس ي مذلىالث حاهبُت
ّ
للمخ٣لم ،وجترحم ّ
ب٣ل دٜت
حص ي بالخالت الىٙعُت
ّ
معخىي ج٢ٙحره ،وخُاله وجز٠شه ووحذاهه ،باإللا٘ت
بلى الّاداث والخٝالُذ وألامىس الثٝاُ٘ت ..وهزه
ّ
ّ
الخّشٗ ِلى
الخٙاـُل ١لها مُّىت لألظخار في
ّ
مُىالث الىالب ،وبدسا ٟؤمضحتهم ،والٙشو ٛالٙشدًت
بُنهم ،بما ّ
ٌعهل ِلُه ِملُت الخىاـل مّهمِ ،بر
اهخٝاء ؤوعب الخّابحر وألامثلت والؽىاهذ واإلاٙاهُم،
ً
مخٝبال في خالت هٙعُت ّ
مُّىت؛ ٜذ ً٢ىن
٘ما ً٢ىن
ّ
ؤٜل مٝبىلُت في خالت هٙعُت ؤخشي..
الؽ٣ل الخامغ :اإلاشوهت في جٝذًم
اإلادالشة ِبر جىىَْ وش ٛالؽشح والخبلُٖ ،اوسجاما
ّ
ّ
اإلاىحهت لّملُت الخّلم٘ ،ةرا لم جىجح
مْ العُاٜاث
ً
الىشٍٝت (ؤ) مثال؛ ًجب ِلى ألاظخار ؤن ًلجإ الىشٛ
البذًلت (ب) و(ج) ..وؤن ال ٌُّذ الؽشح بىٙغ
الُُٙ٢ت٢ُ٘ ،ىن الذسط ؤ٠ثر سجابت والؽشح ؤ٠ثر
ً
حمىدا.
الؽ٣ل العادط :لشوسة احعام ألاظخار
ّ
ّ
بالصخفُت الُٝادًت ،ألهه معاوِٝ ًِ ٥ى ٥والبه
ّ
ٌ
مىالب بٝىة الصخفُت ،وخعً الخد٢م داخل
٘هى
ٜاِت الذسط ،بٙشك الاهمباه والاخترام في ٔحر
ٜعىة ؤو اظدبذاد.
الؽ٣ل العابْ :جدذًذ الهذٗ ألاظاس ي
ّ
مً الذسط؛ لئال ًمُْ الجهذ ظذي٘ ،خدبّثر ألا٘٣اس
وجخىاسد ِلى ٔحر هٍام ّ
مما ًادي بلى الاظخىشاد
اإلاىافي للبُذأىحُا ووشاث ٞالخّلُم اإلاّاـشة.
الؽ٣ل الثامً :امخال ٟالٙ٢اءة اللٕىٍت
ّ
الالصمت التي جدُذ لألظخار ؤسٍدُت في مخاوبت والبه،
٘الشـُذ اللٕىي الثري ،والٙ٢اءة الّالُت في حؽُ٢ل
رل ٤الشـُذ ًٍهشان ألاظخار في ـىسة الىاز ٞمً
هٙعه ،وهى ما ً٢ىن له اوّ٣اط ّ
وُب لذي
ّ
اإلاخلٝحن٘" ،الٝذسة اللٕىٍت ِىذ اإلاّلم هي
ّ
شخفِخه ووابّه الزي ّ
ًخمحز به ،ألن بها ٌعهل
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ِلُه الىٜىٗ ِلى اإلادخىي اإلاٝفىد الزي ًشٍذ
ّ
اإلاخدذر الخّبحر ِىه" ،34لزل١ ٤ان مً الالثٞ
اخخُاس اإلاٙشداث اإلاىاظبت ،وـُأتها بّىاًت لمً
ُبنى لٕىٍت مالثمت حعمذ بالخّبحر ًِ الٕشك اإلاشاد
في ظهىلت وَعش.
٘األظخار لِغ مىالبا باظخّشاك مهاساجه
ٌ
مىالب بخىىَّها لخ٢ىن ؤداة
اللٕىٍت ،ول٢ىه
ـالخت للخىاس مْ الىالب ،وهىا جبرص مٝذسة
ّ
ألاظخار اللٕىٍتًٝ ،ى ٥ابً ألازحر" :واِلم ؤن جٙاوث
الخٙالل ً ْٝفي جشُ٠ب ألالٙاً ؤ٠ثر ّ
مما ً ْٝفي
ّ
35
مٙشداتها ،ألن التراُ٠ب ؤِعش وؤؼ"ٞ
ّ
الؽ٣ل الخاظْ :الخد٢م في الىٜذِ ،بر
بِىاء الىٜذ ال٣افي ّ
ل٣ل ٜعم مً ؤٜعام اإلادالشة
َ
بال صٍادة ؤو هٝفانُ ،
ُّ٘ىي ّ
الضمً
١ل هذٗ
ّ
اإلادذدًٝ ،ى ٥مىهخاوي (ٌ" :)Montaigneعخىُْ
ّ
ً
ّ
١ل امش ٍت ؤن ًخ٣لم ـذٜا ،ول ً٢ؤن ًٝى ٥بىٍام
وخ٢مت وبالٝذس ال٣افي ٘ٝلُلىن هم الشحا ٥الزًً
ّ
ًّٙلىن رل ،36"٤وهى ما ً٢ىن بخجىب الخىىٍل ٔحر
اإلابرس ،ؤو الاظخىشاد لٕحر خاحت ،وبن اخخاج مىلىُ
مً اإلاىلىِاث ألن ّ
ًذسط في ؤ٠ثر مً خفت
بُذأىحُت واخذة٘ ،ال ّ
ًتردد ألاظخار في الُٝام
رل.٤
الؽ٣ل الّاؼش :الخىىَْ بحن الذسوط
الىٍشٍت والخىبُُٝت (ؤِما ٥مىحهت ؤو وسؼاث)،
بإن ال ًبٝى الذسط الذاللي ؤظحر ؤلالٝاء الىٍشي،
ّ
ولً ً٢يبغي ؤن ٌؽاس ٟالىالب ُ٘ه ،وٍم ً٢مً
ّ
الخٙاِل مّهِ ،بر ج٣لُٙه بةهجاص بدىر مفٕشة،
ّ
مُّىت ،ؤو مخابّت
جخمدىس خىٌ ٥اهشة داللُت
مبدث داللي إلافذس مً اإلافادس ّ
ًخم اخخُاسه
ّ
بمىا٘ٝت ألاظخار ،وٍٝىم الىالب بةلٝاء ملخق
ؼٙىي في خفت ِامت ؤمام صمالثه ،بما ًجّله ؤ٠ثر
ً
اظخّذادا لالظدُّاب ،وٍمٙي حىا مً الخُىٍت في
ّ
ّ
ٜاِت الذسط ًيؽي البُٝت ِلى الخلٝي الجُذ،
والخٙاِل البىاء.
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ّ
جخدى ٥بلى
ومً ال٢خب التي ؤٜترح ؤن
ّ
مؽاسَْ بدثُت لذي الىالب:
٠خاب الٙشو ٛفي اللٕت ألبي هال٥
الّع٢شي (128هـ) الزي هاٜؾ ٌاهشة الترادٗ.
ؤو ال٢خب الترازُت التي حّاملذ مْ ٌاهشة
الخٝى ٥الذاللُت مثل ؤدب ال٣اجب البً ٜخِبت
(902هـ) و٘ٝه اللٕت ألبي مىفىس الثّالبي (492هـ)،
ّ
اإلاخفق البً ظُذه (488هـ).
ؤو
ؤو ٠خاب الخفاثق البً حني (129هـ) إلاا
ًدىٍه مً ٜماًا داللُت خُىٍت ١الذاللت الفىجُت،
ؤو اإلاؽتر ٟاللٍٙي ؤحرها.
ومً ٠خب اإلادذزحن ؤٜترح ٠خاب ِلم
الذاللت ألخمذ مخخاس ِمش ،وداللت ألالٙاً إلبشاهُم
ؤهِغ ..هزا باإللا٘ت بلى ما ًم ً٢ؤن ًٝترخه
ألاظخار مً مىلىِاث راث ـلت بّلم الذاللت.
الؽ٣ل الخادي ِؽش :الّىاًت باإلانهاج
ّ
الذساس ي ،بن ولْ اإلاٝشساث الذساظُت مً ؤخىش
ألامىس في الّملُت الخّلُمُت ،بر ًمْ الخىاوت
الّامت التي ًيبني ِليها اإلانهاج الذساس يُ٘ ،يبغي ُ٘ه
مشاِاة ؤمشًٍ ؤظاظحن:
ّ
الخذسج الضمني واإلاّشفي٘ ،الذسوط
ؤوال
ّ
جدعلعل صمىُا مً ألاـالت بلى الخذازت ،وجخذسج
مّشُ٘ا مً البعاوت بلى ال٢ثا٘ت والخُّٝذُ٘ .يبغي
ؤزىاء ولْ اإلاىاهج الذساظُت ؤن جخم مشاِاة الخىىس
الىبُعي لّلم الذاللت ،مً دون الٙٝض ِلى اإلاشاخل.
زاهُا الؽمىُ٘ ،٥يبغي ؤن ً٢ىن البرهامج
ً
مخ٣امالٌ ،عخىِب مٍّم مباخث الذاللت وٜماًاها
ألاظاظُت
ً
زاهُا اإلاعخىي الّلمي ( Niveaux
:)Scientifique
وؤِني به الجىاهب اإلاخفلت بّلم الذاللت
ٌ
خٝل لعاوي له مىهجُخه
هٙعه ،مً خُث هى
ولىابىه التي جدخاج بلى مشاحّت في الىشح
ّ
مٙش مً بِادة ـُأت بّن
واإلاّالجت٘ ،ال
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الٝماًا الذاللُت لخفبذ ؤ٠ثر مىاءمت مْ معخىي
ّ
الىالب ،وؤ٠ثر مٝبىلُت لذحهم ،بر ؤلحى الخِعحر
لشوسة ولم ٌّذ خُاسا في ٌل الخدذًاث ال٢ثحرة التي
حّى ٛالّملُت الخّلُمُت ،وظإخاو ٥في هزه العجالت
ؤن ؤوشح بّن ألا٘٣اس الّملُت التي ؤِخٝذ ّؤجها
ٜادسة ِلى جِعحر الذسط الذاللي وجٝشٍبه مً الىالب
اهىالٜا مً مّاًىت مُذاهُت ،واخخ٣ا ٟمعخمش
بالىالب.
ً
بذاًت :جشوٍن الىالب وحّىٍذه ِلى ال٢ٙش
ّ
ّ
مخذسج ،ألن البدث الذاللي في
الخجشٍذي وبن بؽ٣ل
حىهشه وؽاه رهنيً ،خّامل مْ اإلاّاوي واإلاذس١اث
ّ
مخفىسة في الزهً.
٠ما هي
زاهُا :الخاحت بلى جدذًذاث ؤولُت؛ ِلم
الذاللت واللعاهُاث والعُمُاثُت
ّ
٘مً البذهي ؤن الاهىالٜت الصخُدت
حعاِذ في الىـى ٥بلى الىدُجت اإلاشحىة ،وهزا ما
ًيبغي ؤن ًدفل مىز البذاًت في الخّامل مْ ِلم
الذاللت ،هزا الّلم الزي ًدؽاب ٤مْ الّذًذ مً
الّلىم اللٕىٍت ؤحر اللٕىٍت في ِالٜاث ٜىٍت جفل
بلى خذ الخذاخل ،بما ًى ْٜالىالب في الخحرة
ّ
ًىضح ألاظخار
والاسجبا ،ٟلزا مً المشوسي ؤن
ّ
َ
َ
وخذوده المابىت ،لئال ًخٙلذ
مّالم هزا الّلم
اإلاىلىُ مً بحن ًذًه ،وبالخالي ًٝٙذ ٜىىاث
الخىاـل بِىه وبحن اإلاخلٝحن.
ّ
ّ
وٜذ وحذث ؤن الّذًذ مً الىالب سبما
الخبغ ِليهم ؤمش اللعاهُاث مْ ِلم الذاللتِ ،لى
ّ
اِخباس ؤن اللعاهُاث هي "الذساظت الّلمُت
واإلاىلىُِت للعان البؽشي ،مً خال ٥ألالعىت
الخاـت ّ
ب٣ل مجخمْ" ،37وِلم الذاللت هى "الذساظت
الّلمُت اإلاىٍمت واإلاد٢مت لّلم اإلاّنى"ُ٘ ،38يبغي
ّ
ً
ابخذاء ؤلاؼاسة بلى ؤن الّالٜت الشابىت بحن
حضء ب٣ل ،مً
اللعاهُاث وِلم الذاللت هي ِالٜت ٍ
ّ
باب ؤن اللعاهُاث هي الّلم الّام الزي ًذسط
اللٕت مً حمُْ حهاتها ،ومً ١ا٘ت معخىٍاتها،
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ـىجُا وـشُ٘ا وجشُ٠بُا وداللُا ،ومً ّزم ١ان ِلم
ً
الذاللت ٘شِا مً هزا الّلم الّام الؽامل للعان
البؽشي٘ ،هما ٌؽتر١ان في ٠ىجهما ِلمحن
مىلىُِحن مىٍمحن ،ل٢نهما ًخخلٙان في اإلاىلىُ،

ّ
٠ما ؤهه مً المشوسي الٙفل مىز البذاًت
في بؼ٣الُت الالخباط بحن ِلم الذاللت
( )Sémantiqueوالعُمُاثُت (،)Sémiotique
ورلِ ٤إلاا ًٙشله الخٝاسب الفىحي بحن اإلافىلخحن
في اللٕخحن الٙشوعُت وؤلاهجلحزًت مً ٔمىكٜ ،ذ
ٌؽىػ ِلى الىالب جش٠حزهّ ،
ّ
وسبما ـاد٘هما ؤزىاء
اإلاىالّت ؤو جدمحر البدىر ّ
٘شبما اِخٝذ ّؤجهما
ّ
إلاعمى واخذ .ولهزا العبب ًدعً باألظخار ؤن ٌؽحر
ّ
ولى في عجالت بلى ؤن اجداد الجزس اللٕىي بحن
ً
ً
واخذاّ٘ ،لم
ال٣لمخحن في الالجُيُت ال ًجّلهما ِلما
الذاللت ٌ
ِلم لعاويً ،خّامل مْ الّالماث اللعاهُت
٘ٝي ،ؤي التي لها ٌ
دا ٥ـىحي .ؤما العُمُاثُت ّ٘لم
ًىٙخذ ِلى الّالماث ب٣ا٘ت ؤهىاِها؛ اللعاهُت ؤحر
اللعاهُت١ ،الىفىؿ ألادبُت ،واإلاىلت ،والّىىس،
والشظم ،والّمشان ،والٙىىن ،واإلاىظُٝى ،واإلاعشح
ّ
ؤحرها ..باإللا٘ت بلى ؤن ِلم الذاللت ً- ٚٝهٍشا
لىبُّخه اللعاهُتِ -ىذ خذود ال٣لمت اإلاٙشدة ،ؤو
الجملت ال ًخجاوصهماّ ،ؤما العُمُاثُت ٘خخجاوص رل٤
بلى جدلُل الخىاب في ؼمىلُخه ،وال جِ ٚٝىذ
خذود الجملت.
زالثا :لشوسة حّل جذسَغ مادة ِلم
ّ
الخّشٗ ِلى الّلىم اإلاعاِذة في هزا
الذاللت ِٝب
الؽإن؛ ١الىدى والفشٗ والبالٔت واإلاىى ٞوِلم
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٘ةرا ١اهذ اللعاهُاث جخّامل مْ اللعان البؽشي في
ّ
ؼمىلُخه٘ ،ةن ِلم الذاللت ًخّامل مّه مً حهت
اإلاّنى والذاللت ٘ٝي ،وٍم ً٢جمثُل رلِ ٤بر
الخىاوت الخالُت:
الىٙغ وِلم الاحخماُ وؤـى ٥الٝٙه٘ ..الذساظت
الذاللُت في الّفش الخذًث لم حّذ ج٢خٙي بالىـٚ
ّ
العىحي للٍاهشة اللٕىٍت ٘دعب ،ألن "جالٜذ
الّلىم الخذًثت مً ٘لعُٙت وهٙعُت واحخماُِت،
ؤزشي اإلاىهج اللٕىي اإلاّخمذ في اظخيباه ظجن اللٕت
ّ
ًخدمل ألاظخار ؤِباء
وٜىاِذ هٍامها" ،39وبزل ٤ال
مُْ ُظذي َ
ُ٘ ّ
بلاُ٘ت بخذسَغ هزه اإلاىادُ ،
حهذه
ِ
ّ
َ
ّ
ووٜخه٠ ،ما ؤن هزه اإلاّاسٗ الٝاِذًت حؽ٣ل دِامت
مما ّ
ؤظاظُت باليعبت للىالب ّ
ًِعش ِلُه جلٝي
جٙفُالث ِلم الذاللت.
ّ ّ
جبحن ؤن اإلاىلىُ ألاـّب في البرهامج
٘ٝذ
ّ
مً وحهت هٍش الىالب هى (ِالٜت ِلم الذاللت
بالّلىم اللٕىٍت ؤحر اللٕىٍت) بيعبت ،%98.18
وهى ما ٌؽحر بلى لشوسة جدذًذ هٝاه الالخٝاء
والاخخالٗ بحن ِلم الذاللت وهاجُ ٤الّلىم ..وهزا
ّ
ًخىلب مهاسة خاـت مً ّ
اإلاذسط هٍشا للخذاخل
ألامش
بُنها٠ ،ما ٌعخذعي ؤسلُت ِلمُت ـلبت ًم ً٢ؤن
ًبنى ِليها.
ّ
وٍدعً ؤن ًخم الخّشك لٝماًا الذاللت
واإلاّنى ،لمً اإلاىاد اللٕىٍت ألاخشي- ،الىدى
والفشٗ وِلم ألاـىاث جدذًذا -إلؼّاس الىالب
ّ
ٌ
ؤدواث لٙهم الىفىؿ ولِعذ ٔاًاث في ّ
خذ
ّؤجها
ٍ
راتها ،وِلى لىء رلّ ٤
٘عش الجشحاوي (403هـ)
هٍشٍت الىٍم ٘ٝا" :٥وؤما هٍم ال٣لم ٘لِغ ألامش
ّ
ُ٘ه ٠زل ،٤أله ٤جٝخٙي في هٍمها ؤزش اإلاّاوي ،وجشجبها
ِلى خعب جشجِب اإلاّاوي في الىٙغ٘ ،هى برن ٌ
هٍم
ٌُّخبر ُ٘ه ُ
خا ٥اإلاىٍىم بّمه مْ بّن ،ولِغ هى
الىٍم الزي مّىاه ّ
ُ
لم الص يء بلى الص يء  ُٚ٠حاء
ّ
واج ،40"ٞٙبما ًجّل الىالب ّ
مهُئا الظدُّاب ِلم

144

ملتقى اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة في المدرسة والجامعة 1322/30/21

ً
الذاللت ،ومٝبال ِلى مذاسظخه باِخباسه الّلم ألاهم
في مىٍىمت الّلىم اللعاهُت.
سابّا :الخإـُل الصخُذ والذ ُٜٞللبدث
الذاللي في الترار الّشبيٝ٘ ،ذ ّ
ؤٜش  %38.17مً
ّ
الىالب بفّىبت هزا اإلاىلىُ ،ولهزا العبب ٘مً
الىاحب ِلى ألاظخار ؤن ّ
ًٝذمه مشاُِا ألامىس
الخالُت:
ّ
وؤولُاجه،
ؤ-الخٙشٍ ٞبحن وؽإة ِلم الذاللت
ّ٘لم الذاللت وؽإ ِلى ًذ اللٕىي الٙشوس ي مِؽا٥
بشٍا )M. Bréal( ٥ظىت 3881م ،ؤما اإلاماسظت
الذاللُت ٘ٝذًمت َ ٜ
ذم اللٕت ،وحّىد ؤولُاث الذسط
ِ
الذاللي الّشبي بلى الٝشن ألاو ٥الهجشي ،خُث ١اهذ
في هُئت ؤظئلت ًِ ٔشٍب الٝشآنّ ،زم جبلىسث ؤ٠ثحر
في مشاخل جالُت ِٝب اصدهاس الذساظاث اللٕىٍت
والذًيُت ،بر ؤـبذ البدث في الجاهب اإلاٙهىمي
ً
للٕت مىلبا ؤظاظُا في جل٢م الخٝى ٥البدثُت .وِلى
هزا ألاظاط ًيبغي ِذم ؤلإٌا ٥في بدث الٝماًا
ّ
الذاللُت في الترار الّشبي مً دون الخز٠حر بإن
ّ
هاجُ ٤الذسوط جبؽش بمُالد ِلم الذاللت.
ّ
ب-الخإُ٠ذ ِلى ؤن البدث في الٝماًا
َ
بالّشك ولم ً ً٢باألـالت٘ ،البدث
الذاللُت ١ان
الذاللي في الترار الّشبي لم ً ً٢بدثا معخٝال لمً
مىٍىمت ِلمُت واضخت ،ول٢ىه ١ان مبثىزا لمً
خٝى ٥مّشُ٘ت ؼتى١ ،الخٙعحر وؤـى ٥الٝٙه
ؤشٍب اللٕت ،والىدى والفشٗ والبالٔت والؽشوح
ً
ّ
الؽّشٍت ؤحرها ،باِخباسه ٌعتر٘ذ منها حمُّا ..وبن
ّ
ّ
حؽدذ البدث الذاللي وجىصِه ِلى مخخل ٚاإلاذاسط
ّ
اللٕىٍت وخٝىلها ال ٌُّب الذسط الذاللي ،بال مً
ّ ّ
الىاخُت اإلاىهجُت ٘ٝي ،وبال ٘ةن (الذاللت) ال ًمً٢
ؤن جذسط خاسج جل٢م الخٝى ،٥وِلى هزا ألاظاط
ً
ّ
وّخبر ؤن ما ١ان ظاثذا في اإلاىسور اللٕىي الّشبي
١ان هى ألاـىب مً الىحهت الّلمُت ،وما ًجشي
الُىم هى الفىاب بشئٍت مىهجُت.

8102

ج-جٝذًم همارج واضخت مً ّ
١ل مجا٥
ّ
هخدذر –ِلى
مّشفي ،وِلى لىء رلً ٤م٢ىىا ؤن
ظبُل اإلاثا -٥في ؤو ٥ألامش ًِ:
ّ
 معاثل هاْ٘ بً ألاصس 41"ٛوخىاسه اإلاىى ٥مْ ِبذهللا بً ِباط خى ٥دالالث ؤلٙاً الٝشآن ال٢شٍم.
 في جىاظب الذاللت مْ الفىث ًم ً٢الشحىُ بلىؤوضح ما حاء به ابً حني" :ومً رلٜ ٤ىلهم خمم
ّ
وٜمم٘ ،الخمم أل١ل الشوب ١البىُخ والٝثاء وما
١ان هدىهما مً اإلاإ٠ى ٥الشوب ،والٝمم للفلب
الُابغ ،هدى ٜممذ ّ
42
الذبت ؼّحرها وهدى رل"٤
ٌ
واظْ
 ّما الذاللت ِىذ ِلماء ألاـى٘ ٥مىلىٌُ
ؼاظْ ،لألظخار ؤن ًخخاس مىه ؤٌعش الىمارج ،ومً
َ َ
ؤمث ِلها :اإلاىىى ٛواإلاٙهىم ،ومٙهىم اإلاىا٘ٝت واإلاٙهىم
اإلاخالٙت٠ ،ما ًم ً٢ؤلاؼاسة بلى ّ
جذسج اإلاّنى لذحهم،
في ـىسة( :الىق ،الٍاهش ،اإلاجمل ،اإلااو.)٥
ّ
ولّل ؤ٘ملها
 لذي البالُٔحن ال٢ثحر مً الىمارج،ِلى ؤلاوال ٛهٍشٍت اإلاّنى ومّنى اإلاّنى التي ؤسظاها
ِبذ الٝاهش الجشحاوي في خذًثه ًِ لشبي ال٢الم،
ّ
لشب لِغ له بال مّنى واخذ ِلى ظبُل الخُٝٝت
الٍاهشة ،ولشب مجاصي "ال جفل مىه بال الٕشك
بذاللت الل َٙوخذه ،ولً ً٢ذل ٤اللِ َٙلى مّىاه
الزي ًٝخمُه مىلىِه في اللٕتّ ،زم ججذ لزل٤
اإلاّنى داللت زاهُت جفل بها بلى الٕشك" ،43وٍمً٢
مٝاسهتها بما حاء به ؤوحذن وسٍدؽاسدص في ٠خابهما
مّنى اإلاّنى ،ؤو بما حاءث به العُمُاثُاث اإلاّاـشة
ّ
جدذزذ ًِ الذاللت الخٝشٍشٍت والذاللت
خُىما
ؤلاًداثُت ()Dénotation et Connotation
ً
خامعا :لشوسة مشاِاة البّذ الخّلُمي في
ِشك اإلاادة اللٕىٍت ،وِذم بلٝائها ِلى الىالب ٠ما
جىشخها مفادسها٘ ،ىٌُٙت ألاظخار ألاولى هي ؤن
ً٢ىن وظُىا هضحها بحن ولبخه واإلافادس اإلاّخمذة في
الذسط اللعاوي بىحه ِام ،والذاللي بىحه خاؿ،
٘ال ًجىص ؤن ًىاحه اإلاذسط الىلبت بىفىؿ
ظِبىٍه وابً حني وابً ٘اسط ودوظىظحر
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ّ
وحؽىمع٣ي ٠ما وسدث في ٠خبهم ،ألن هاالء ٠خبىا
لٝاست هىعي وخاؿً ،خخل١ ٚلُا ؤو وعبُا ًِ
ّ
الىالب الجامعي الُىم ،وهى ما ًدخم ِلى ألاظخار
ؤن ٌُّذ الفُأت اللٕىٍت بما ًدىاظب مْ ٜذساث
ّ
والبه ومعخىٍاتهم ووشٍٝتهم في الخ٢ٙحر ،مً ٔحر
بخال ٥باإلاممىن ألاظاس ي الزي حاء به هاالء
ّ
اإلاىٍشون.
ّ
هخدذر ًِ ؤهمُت الاهخٝاء
ومً هزا الٝبُل ؤًما
ّ
والخفىساث التي حاءث
الىاعي والّلمي للمٙاهُم
الىٍشٍاث ولبا ألٌعش الفُٖ ،وؤظهل الخّابحر
الٝشٍبت بلى مذاس ٟاإلاخلٝحن ،والابخّاد ما ؤمًِ ً٢
الخفىساث الٕاممت ،واإلاٙاهُم الّفُت ِلى
الٙهم ،ومً ؤمثلت رل:٤

ؤٜ.مُت الذا ٥واإلاذلىSignifie et ( ٥
 )Signifiantاللزًً ٌؽ٢الن مّا وحهي الّالمت
اللعاهُت مً مىٍىس دوظىظحر ،ل ً٢الىشٍٝت التي
ّ
جدذر بها ظىظحر ِنهما ٌؽىبها ٌ
هىُ مً الٕمىك
باليعبت للىالب ِلى ألاٜل٘ ،هى ٜذ ّ
جدذر ًِ
ً ّ
الىابْ الزهني ّ
ل٣ل مً الذا ٥واإلاذلى ،٥مّخبرا بإن
الذا ٥هى الفىسة العمُّت ()Image acoustique
ؤو ؤزش الفىث في الىٙغً ،يخج ِىه خحن اهىباِه
ّ
في الزهً مٙهىم ( )Conceptالزي ًمثل الترحمت
ّ
الخاـت بالذا ،٥خُث ًٝى" ٥بن ـىس ال٣لماث
ّ
ّ
ّ
جخمحز ًِ الفىث هٙعه ،وبن هزه الفىس بهما هي
ّ
ظاً٢ىلىحُت٠ ،ما ؤن ألا٘٣اس التي جشجبي بها
ظاً٢ىلىحُت" ،44مثلما ًٍهش في اإلاخىي الخالي:

ّ
بن هزا الؽشح –في هٍشي -هى ُّ
ؤٜل
ولىخا ،ولِغ مً العهىلت بم٣ان ؤن ٌُّه الىالب
ّ
الىالب ٌّخٝذون
في مشخلت اللِعاوغ ،بر ما ًضا٥
ّ
ّ
ؤن الذا ٥هى الفىث .وٜذ حشبذ ِملُا ؤن ؤوضح
ّ
ّ
ّ
للىالب رل٘ ٤لم ؤجم ً٢بال بؽ ٞألاهٙغ ،لىال ؤوي

رهىُت للفىث ،وال حّني الفىث هٙعه ،بخالٗ
مفىلح (الذا )٥الزي ّ
٘عشه ظىظحر بـ(الفىسة
العمُّت) ،وهى جٙعحر ًدخاج بلى جٙعحر آخش!!
ّ
ؤن  %33.92مً ولبت اللِعاوغ ّ
ًٝشون
بذلُل
بفّىبت هزا اإلاىلىُ (الذا ٥واإلاذلى.)٥

ّ
وحذث ابً ظِىا ٌعخخذم حّبحرا ؤد ٛمً حّبحر
ً
دوظىظحر ،بل هى ؤٌعش ٘هما ،خُث ؤولِ ٞلى
داللت اللَٙ
الذا( ٥معمىُ اظم) في ٜىله" :ومّنى
ِ
اظم ،اسحعم
ؤن ً٢ىن برا اسحعم في الخُا ٥معمىُ ٍ
ُ
ّ
في الىٙغ مّنى٘ ،خّشٗ الىٙغ ؤن هزا اإلاعمىُ
ّ
لهزا اإلاٙهىم" ،45وِلى هزا ألاظاط جخإل ٚداللت
الل َٙمً وش٘حن معمىُ اظم ومّنى
ؤهه ًخىاب ٞمْ حّشٍ ٚدوظىظحر ،والثاوي
ؤهه ًٙىٜه في دسحت الىلىح ،خفىـا مفىلح
(معمىُ اظم) الزي ٌّني بالمشوسة خالت بدساٟ

ب.الٙفل في مشحُّاث اللٕىٍحن :لٝذ
ّ ّ
جٝذم ؤن ِلم الذاللت ٌعتر٘ذ مً ِلىم ؼتى ،وِلى
هزا ألاظاط ٘ٝذ ًخم جىاو ٥الٍاهشة الىاخذة مً
صواًا ِذًذة ،وجخم مىاٜؽتها باِخباسث مخباًىت،
٘الذاللت مثال حشي جٝعُمها بلى ِذة جٝعُماث،
جبّا ّ
ً
لخّذد الاِخباساث ،ومً الىاحب جىلُذ خلُٙت
ّ
ّ
ّ
ًخىهم الىالب ؤهه جىاٜن في
١ل جٝعُم لئال
اإلاّلىماثٝ٘ .ذ حشي جٝعُم الذاللت ِىذ اإلاىاوٝت،
وِىذ ألاـىلُحن ،وِىذ البالُٔحن ؤحرهم:
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اإلاشحْ في الخٝعُم ؤٜعام الذاللت
داللت وبُُّت ،داللت مىىُٝت ،داللت ِشُ٘ت
ِلماء اإلاىىٞ
ِلماء ألاـى٥
داللت لٕىٍت ،داللت ِشُ٘ت ،داللت ؼشُِت
داللت خُُٝٝت
البالُٔىن
داللت مجاصٍت
داللت الل ، َٙداللت ؤلاؼاسة ،داللت الّٝذ ،داللت الخي،داللت
ِىذ الجاخَ
ّ
الىفبت
ّؤما الجاخَ ٘ىٍش بليها مً حهت ؤداة
ّ٘لماء اإلاىى ٞهٍشوا بلى ِالٜت الذا٥
ّ
ّ
الذاللت (الذاٝ٘ )٥ا" :٥حمُْ ؤـى ٚالذالالث ِلى
٘خدذزىا ًِ الذالالث
باإلاذلى ٥واجخزوها مُّاسا،
ُ
ل َٙخمعت ؤؼُاء ،ال جىٝق
(الىبُُّت واإلاىىُٝت والّشُ٘ت) ،وفي الّشُ٘ت
ل َٙؤحر ٍ
اإلاّاوي مً ٍ
ّ
وال جضٍذ ،ؤولها اللّ ،َٙزم ؤلاؼاسةّ ،زم الّٝذ ،زمّ
ّ
والخممً والالتزام)ّ .ؤما
جدذزىا ًِ (اإلاىابٝت
ِلماء ألاـىّ٘ ٥مذتهم والْ ّ
48
الخيّ ،زم الخا ٥التي حعمى الىفبت"
الذاللت وهى ّبما
ّ
وٜذ ّ
مش بىا ؤن مٙهىم اللٕت ِلى خىىسجه
الؽشُ ؤو الّشٗ ؤو اللٕت ،وبالخالي ٘هي ّبما (داللت
ً
ّ
مخٕح ٌر جبّا للمشحُّت الّلمُت لىالُّه٘ ،هىاٟ
ؼشُِت) ،ؤو (داللت ِشُ٘ت) ،ؤو (داللت لٕىٍت) ،ولهم
حّشٍ ٚـىحي ،وحّشٍ ٚوٌُٙي ،وحّشٍ ٚظلى١ي،
جٙفُل د ُٜٞفي ّؤحها ؤولى باإلِما ٥والاِخباس .مْ
ّ
وحّشٍ ٚظُمُىلىجي ؤحرها ،مما ًيبغي ؤن ّ
ًيبه
ؤلاؼاسة بّذ الؽشح والخدلُل بلى ؤن حعمُت ؤٜعام
ّ
ّ ّ
بلُه الىالب لئال ًخىهم ؤهه الىشاب وجىاٜن.
لذواُ مىهجُت ،وبال ٘ةن
الذاللت هي احتهاد شخص ي
ٍ
ج.الخشؿ ِلى ِذم الخُٕحر اإلاٙاجئ في
ألاـىلُحن ؤولٝىا ِليها ؤٜعام الخُٝٝت ،ورل ٤في
جىٌُ ٚاإلافىلخاث؛ ٘الىالب ًيؽإ ِلى اظخخذام
باب (الخُٝٝت واإلاجاص).46
ّ
مدذدة مً ٜبُل (الفُٕت الفشُ٘ت)
مفىلخاث
والخٝعُم الزي حاء به ِلماء ألاـىُ٘ ٥ه
و(الّٙل) لُٙاحإ مً بّن ؤظاجزجه باظخخذام
اِتراٗ بٍاهشة الخىىس الذاللي التي حّذ مً ؤهم
ّ
مخّى ًدا ِليها مً ٜبُل (البيُت
مفىلخاث لِغ
مباخث هزا الّلم٘" ،الخُٝٝت اللٕىٍت حّخبر
ّ
ؤلا٘شادًت) و(الفُٕت الخذزُت)..
الخىىس ،لخإحي
اإلاشخلت ألاولى التي ًيؽإ ِنها ّ٘ل
ّ
الخمع ٤بالٝذًم
وهزه لِعذ دِىة بلى
بّذ رل ٤اإلاشخلخان ألاخشٍان وهما الخُٝٝت الّشُ٘ت
ُٙ٠ما ١ان ألامش ،ول٢نها سٔبت في ِذم بسباٟ
والخُٝٝت الؽشُِت اللزان ٌّبران ًِ دالالث
الىالب ،وبزٝاله بمفىلخاث لها هٍاثشها في
هاؼئت ومخخلٙت ًِ الذاللت اللٕىٍت".47
سـُذه اإلاّشفي.
وهٍش البالُٔىن بلى الذاللت مً صاوٍت
ّ
وجدذزىا ًِ داللت ّ
د.الخٝلُل مً الؽىاهذ الٕشٍبت ًِ البِئت
١ل منهما.
(الخُٝٝت واإلاجاص)،
العىظُىزٝاُ٘ت ؤو اظدبّادها بن ؤمً٢؛ ٘ال ًجىص
وهىاٜ ٟعمت ؤؼمل حعخمذ ؤظاظها مً الشـُذ
بُذأىحُا الا٠خٙاء بالؽىاهذ الٝذًمت ؤو التي جدبْ
اللٕىيُٝ٘ ،ا( ٥داللت هدىٍت ،وداللت ـشُ٘ت،
ّ
مىٍىمت زٝاُ٘ت ٔشبُت ٔشٍبت٘ ،ىالخَ ؤن مٍّم
وداللت ـىجُت)..
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الؽىاهذ التي ًخلٝاها والبىا ال ِالٜت لها ببِئتهم
ّ
اإلادلُت ،وبالخالي ٘ةن الذسط اللٕىي ٌعهم في
حٕشٍب الىالب ًِ مدُىه و٘فله ِىهُ٘ ،خشج
مً اإلادالشة و٠إهه ١ان في ٠ى٠ب آخش ،وهى ما
ٌؽّشه بّذم حذوي الذسط اللٕىي في الجامّت،
ل٢ىن مىٙفال ًِ بُئخه وخُاجه وال ِالٜت له
باالظخّما ٥الّام٘ ،هل مً اإلاٝبى ٥اظخّاسة مثا٥
ّ
اإلاٙفل (ؤ١ل ٠مثري ِِس ى) لىالب
ابً ٌِّؾ في
الُىم للخذلُل ِلى ٌاهشة اظخىاء الجضثحن؟!! 49بل
بوي ألظخٕشب ؤن ًىٌ ٚالذ٠خىس ؤخمذ مخخاس ِمش
ّ
الخىىس الذاللي
مٙشداث بهجلحزًت للخمثُل لٍاهشة
ّ
بال ّ
معىٓ!! مثل ( )Salaryبمّنى اإلاشجب ،والتي ١اهذ
ّ
حّني مشجب الجىذي ٘ٝي ،و١لمت ( )Pictureوحّني
اللىخت اإلاشظىمت ،وآلان امخذث لدؽمل الفىس
الٙىجىٔشاُ٘ت ،ؤو ( )Boycottوالتي حّني اإلاٝاوّت
والش٘ن بِىما هي في ألاـل اظم ِلم إلاعدبذ
ّ
َ
الّذًذ مً
بسلىذي ،50مْ ؤن في اللٕت الّشبُت
الىمارج اللٕىٍت الىاضخت٣٘ ،ان باإلم٣ان الخذًث
ًِ (ؤمحر اإلاامىحن) التي ّلٝب بها ّ
ِمش زم ؤولٝذ
ِلى ظاثش الخلٙاء ،و(الؽلل) التي حّني ًباظت الُذ
ّ
ّ
لخذِ ٥لى ِىالت الجعذ ١له ؤو ؼىشه،
زم جىظّذ
و(الشا٘مت) التي ؤولٝذ ِلى هٙش مً ؼُّت ال٢ى٘ت
ّزم احعّذ داللُا لخفبذ لٝبا ِلى ٘شٜت مً ٔالة
51
الؽُّت ممً ًىّىىن في الصخابت
ّ
ولهزا العبب ؤسي ؤن مً ألاهجْ لألظخار
اهخٝاء ؤمثلخه مً مدُي الىالب ،ومً خُاجه التي
َ
الخ٢م ،لخ٢ىن
ٌِّؽها ،ومً الٝشآن ال٢شٍم ،وسواجْ ِ
ٜىاة الخىاـل ظلعت ،وؤ٠ثر وٌُُٙت واسجباوا
بالىا ْٜالاحخماعي ،جٝى ٥سؼُذة حال٘" :٥مشوسة
الاهىال ٛمً الخاحاث اللٕىٍت للخلمُز مّىاه ِذم
ٜىّه ًِ بُئخه وؤظشجه ،وًِ خُاجه الُىمُت في
العاخت واإلاذسظت والؽاسُ".52
هـ.التر٠حز ِلى مىى ٞال٢ٙشة ٜبل ال٢ٙشة
هٙعها٘ ،بّن ّ
اإلاذسظحن ًيؽٕل بؽشح ال٢ٙشة ،مً
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دون بلٝاء با ٥للمىى ٞالزي جٝىم ِلُه ،وهى ما
ّ
ًٝٙذ اإلادالشة مشدودًتها ،ألن ٘هم وحهت الىٍش
التي جٝىم ِليها ألا٘٣اس ؤولى مً ٘هم ألا٘٣اس هٙعها،
مثا ٥رلٜ ٤ماًا اإلاؽتر ٟاللٍٙي والترادٗ
ّ
ًخىش ٛبلى هزه اإلاىلىِاث
والخماد٘ ،مٍّم مً
ً
بزباجا ؤو هُٙا ً٢خٙي بّشك الشؤًحن الىاسدًً بال
هٝاػِ ،بر حذلُت اإلاثبخحن والىٙاة ،ؤو ّسبما ١ان
الىٝاػ ٔحر مثمش وال مٝىْ ،بِىما العبُل بلى رل٤
ّ
مخِعش ومم ،ً٢بإن وؽشح للىالب إلاارا هٙى هاالء؟
وإلاارا ؤزبذ ؤولئ٤؟.
٘مً ًدبنى اإلاىهج الىـٙي ظِخّامل مْ
اللٕت ودالالتها ٠ما هي في اللخٍت الشاهىت ،ال ؼإن
له بماليها وجاسٍخيها ،وهى ما ظُذّ٘ه ً
دّ٘ا بلى
الاِتراٗ بالبيُت اللٕىٍت في بواس اظخّمالها الخالي،
الزي ًٝخط ي الاِتراٗ بالٍىاهش اإلاؽاس بليها
١الترادٗ والخماد ؤحرهما؛ ولزل ٤ؤزبخىا الترادٗ
ّ
و(البخاس)٠ ،ما ّ
ؤٜشوا
بحن (العُ )ٚو(الفاسم)
بىحىد ألالذاد هدى بوال( ٛالفشٍم) ِلى اللُل
ّ
والنهاس ،و(الٝشء) ِلى الخُن والىهش..مً باب ؤن
الاظخّما ٥آلاوي ال ّ
ًٙش ٛبُنهما ..وو٘ ٞآلالُت هٙعها
ّ
الخىىس الذاللي٘ ،ال٣لمت ٜذ
ّجم الٝبى ٥بٍاهشة
جدخ َٙفي مشخلتها النهاثُت بٕحر اإلاّنى الزي ِش٘ذ
به في العاب ،ٞهدى (اظخدمام) التي حّني مىلٞ
الأدعا ،٥بِىما هي في ألاـل لالٔدعا ٥باإلااء
الخاس ،و٠زل( ٤مٙخاح) للذاللت ِلى ما ًٙخذ به
ّ
ؤن داللخه العابٝت التي ّ
جذ٥
الباب وما ٌٕلٝه ،مْ
ً
ِلُه مادجه اللٕىٍت ججّله خاـا بالٙخذ.
ّ
ّ
الخىىسي ٘ةهه –ب٣ل
ؤما مً ًدبنى اإلاىهج
ّ
جإُ٠ذ -ظحر٘ن ١ل ما ّ
ّ
بالخدى٥
جٝذم ،ألهه "حهخم
اإلاشخلي للعان ِبر الخٝب الضمىُت اإلاخخلٙت"،53
ّ
مدؽبثا بماض ي اإلاٙشدة مّخبرا
وِلى لىء رلً ٤بٝى
ّ
بًاه ألاـل ،وهى ما ًٙعش س٘ن الّذًذ مً
ّ
الخٕحراث الذاللُت مً ؤهفاس هزا اإلاىهج.
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ظادظا :الا٠خٙاء ّ
بإمهاث اإلاعاثل وؤـى٥
ّ
ّ
١ل باب؛ ألن لُ ٞالىٜذ ال ٌعمذ بالخٙشَّاث،
ّ
ؤن الخُّٝذاث الخٙفُلُت في ّ
١ل باب حّىٛ
٠ما
ُ
الٙهم ،وجمىْ الىالب مً الاظدُّاب٢ُ٘ ،خٙى في
مشخلت اللِعاوغ باإلاعاثل ال٣لُت ٘ٝي ،خفىـا
في بّن اإلاباخث الخذًثت التي ما ًضا ٥البدث ٘يها
حاسٍا ،ولم ًجضم ؤهل الاخخفاؿ با٠خمالها،
"٘لِعذ ١ل ٘٢شة ٜابلت للخّلُم٘ ،هىا ٟمً اإلابادت
ما ًضأ ٥امما ِىذ ؤصخابه ٘ما بال ٤باإلاخّلم
اإلابخذت" ،54وٜذ ّ
جيبه ابً خلذون ٜذًما بلى لشوسة
ّ
الخذسج واإلاشخلُت في الّمل الخّلُمي ،مً خال٥
ّ
جىاظب حجم اإلاادة الّلمُت مْ ٙ٠اءة اإلاخّلم ٘ٝا:٥
ً
ّ
ّ
"اِلم ؤن جلٝحن الّلىم بهما ً٢ىن مُٙذا برا ١ان
ِلى الخذسٍج ؼِئا ٘ؽِئا ،وٜلُال ٜلُال؛ ًُلٝى ِلُه
ً
معاثل مً ّ
ُ
١ل باب مً ال ،ًٙهي ؤـى ٥رل٤
ّؤوال
ّ
وٍٝشب له في ؼشخها ِلى ظبُل ؤلاحما،٥
الباب،
ُوٍشاعى في رلٜ ٤ىة ِٝله ،واظخّذاده لٝبى ٥ما ًَ ِش ُد
ِلُه ،ختى ًيخهي بلى آخش ال.55"ًٙ
ومً هزا الٝبُل الىٍشٍاث الذاللُت
ّ
اإلاخّذدةٝ٘ ،ذ ّ
ِبر  ًِ %18.93ـّىبت في ٘همهم
لها ،وهزا في سؤَي ًشحْ لعببحن:
ّ
ؤ.ؤجها مً خلُٙت ٔشبُت ٔحر ِشبُت ،وهزا ما
ّ
ًخّىده والبىا في مشاخل ما ٜبل الجامّت ،بر
لم
ّ ن ّ
ٌلىا ًخفىسو ؤن ِلىم اللٕت ١اهذ وظدبٝى خ٢شا
ِلى الّبٝشٍت الّشبُت ،وهزا ٔحر صخُذ!!
ّ
ب.ؤن اإلاذسظحن ّسبما ٌٕٙلىن ًِ ؤهمُت
ّ
الخذسج ،وَعّىن لإلخاوت بالخىٍحر الذاللي الٕشبي
مً حمُْ حهاجه ،وهزه مخاوشة ٔحر مدمىدة
الّىاٜبً ،دعبب ِنها جيهان الىالب ولُاِه
وظي صخمت مً اإلاٙاهُم واإلافىلخاث الٕشبُت.
ّ
اإلاذسط
وِلى هزا ألاظاط ؤٜترح ؤن ًٝىم
بّشك ّ
ؤهم الىٍشٍاث الذاللُت ١اإلؼاسٍت والّٝلُت
والعلىُ٠ت والعُاُٜت والخٝى ٥الذاللُت والخىلُذًت
ّ
بفىسة مىحضة مبعىت ،ألن مشخلت اللِعاوغ لها
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ّ
جخدمل ؤلإٌا ٥في الخٙاـُل؛ بما
ما بّذها ،وال
ًذِى بلى الا٠خٙاء بإظاظُاث ّ
١ل هٍشٍت مً
الىٍشٍاث ،مْ مشاِاة ما ًلي:
ؤ.جٝذًم مىحض للٙلعٙت التي جٝىم ِليها
الىٍشٍت ،وجاسٍخ ٌهىسها.
ب.لبي حعمُتها.
ج.ر٠ش ؤهم ؤِالمها.
د.جٝذًم همىرج جىبُٝي ٌّ٢غ مدخىاها
الىٍشي.
وال بإط مً الخز٠حر بالجزوس الّشبُت –بن
ً
حعشا
وحذث -ألي هٍشٍت مً الىٍشٍاث ،ورل٤
للهىة الثٝاُ٘ت ،وسبىا للمىاد اإلاّشُ٘ت بّمها
ببّن٘ ،ىٍشٍت الخٝى ٥الذاللُت مثال ِش٘ذ في
اإلاىسور اللٕىي الّشبي لمً مجا ٥اإلاعجمُاث،
جدذ حعمُت مّاحم اإلاّاويِ ،ىذما ٜام والّى
هزا الىىُ مً اإلاّاحم ،بخفيُ ٚالزخحرة اللٕىٍت
بدعب اإلاّاوي ال بدعب ألالٙاً ٠ما ّ٘ل ابً
ظُذه في معجمه الطخم اإلاخفق ،ؤو في الشظاثل
اللٕىٍت ٜبل رل ،٤ومً ألامثلت الترازُت التي ًمً٢
الاظدؽهاد بها في هزا الباب؛ ما ؤوسده ؤبى مىفىس
الثّالبي في خٝل ؤلىان ؤلابل ٜا" :٥برا لم ًُخالي
ُ
العىاد
خمشة البّحر ش ٌيء ٘هى ؤخمش٘ ،ةن خالىها
َ
َ
ٌ
بُاك
ظىاده
ؤظىد ًُخالي
٘هى ؤسم٘ ،٤ةن ١ان
ّ
٠ذخان الشمذ ٘هى ؤوس٘ ،ٛةن اؼخذ ظىاده ٘هى
َ
حىن٘ ،ةن ١ان ؤبُن ٘هى آدم٘ ،ةن خالىذ بُاله
ٌ
َ
خمشة ٘هى ؤـهب٘ ،ةن خالىذ بُاله ؼٝشة ٘هى
َ
ؤِِغ٘ ،ةن خالىذ خمشجه ـٙشة وظىاد ٘هى
َ
ٌ
ظىاد ٘هى
ؤخىي٘ ،ةن ١ان ؤخمش ًخالي خمشجه
ؤ١ل.56"ٚ
٘ما ّ
ٜذمه اللٕىٍىن الّشب الٝذامى ًٝترب
مً الخىاب ٞمْ ما جىادي به هٍشٍت الخٝى ٥الذاللت
ّ
اإلاّاـشة ،وٍم ً٢الٝى" ٥ؤن الذساظت الّشبُت ٜذ
ً
ً
وبحشاء في ؤ٠ثر مً
ِش٘ذ الخٝى ٥الذاللُت جىبُٝا
مفذس وِبر ٜشون مخّاٜبت".57

149

ملتقى اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة في المدرسة والجامعة 1322/30/21

الخاجمت:
ّ
بن هذٗ هزه الذساظت لِغ جِعحر ِلم
الذاللت هٙعه -وبن ٠ىذ ٜذ خاولذ رل -٤ولً٢
جِعحر جذسَعه ..لزل ٤اـىبٕذ بلىن دًذا٠خُ٣ي،
في ظعي خثِث مً ؤحل الىـى ٥بلى دسط لٕىي
ّ
بإٜل ـّىباث ،وبخاـت في مُذان ِلم الذاللت.
ولهزا العبب ٜذمذ حملت مً اإلاٝترخاث
في ؼٝحن ؤظاظُحن ،وهما الؽ ٞالخّلُمي
ّ
(الذًذا٠خُ٣ي) والؽ ٞالّلمي؛ ِلى اِخباس ؤن
ً
النهىك بالذسط الذاللي ال ًم ً٢ؤن ً٢ىن بُّذا
ّ
للمذسط آلالُاث
ًِ خٝل الخّلُمُت ،التي جدُذ
الصخُدت لخٝذًم دسط هاجح ،وفي هزا ؤلاواس
دِىث ؤلاخىة اإلاذسظحن بلى ؤن ال ً٢خٙىا بالخ٢ىًٍ
ّ
جدفلىا ِليها،
الّلمي ،وٍٝىّىا بالؽهاداث التي
ولً ً٢جب ِليهم الاظخٙادة مً مىجضاث
الخّلُمُاث اإلاّاـشة ،و٘ىىن الخىاـل ،ووشاثٞ
الخذسَغ ،ؤحرها ّ
مما ً٢ىن ُٜمت مما٘ت للشـُذ
ّ
الّلمي الزي ًدىصه ّ
اإلاذسط ،وٍم ً٢في النهاًت مً
الهىامؾ:
1

Le roy maurice: les grands courants de la
هلال عً د.عبد الجليل lingouistique modern p46
مىلىزِ :لم الذاللت ؤـىله ومباخثه ص20
 2د.حبيب بىشوادةِ :لم الذاللت الخإـُل والخٙفُل ،داز
السشاد ،طيدي بلعباض الجصائس  ،2008 ،ط 1ص.20
 3د.عبد اللادز عبد الجليلِ :لم اللعاهُاث الخذًثت ،داز
صفاء لليشسّ ،
عمان ألازدن2002 ،م 1422هـ ،ط 1ص.518
 4د.حبيب بىشوادةِ :لم الذاللت الخإـُل والخٙفُل ص.9
 5د.ؤحمد دوكت وآخسون :ظُ٢ىلىحُت الذاُّ٘ت للخّلم،
دًىان املعبىعاث الجامعيت ،الجصائس2011 ،م ،ص.11
 6ؤهدزٍه مازجيني :مبادت اللعاهُاث الّامت ،جسحمت د.ؤحمد
الحمى ،املعبعت الجدًدة ،دمشم 1985م 1405هـ ص.176
 7حلىل بىظيبت  :الخبلُٖ اإلاّشفي في ِملُت الخىاـل
الخّلُمي ،الحمساء لليشس ،طيدي بلعباض ،الجصائس2009 ،م
ص.46
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اظخمالت الىالب وجدىٍله بلى ؼشٍ ٤في الّملُت
الخّلُمُت.
ّ
ّؤما في الؽ ٞالّلمي٘ ،اسجإًذ ؤن الذسط
الذاللي بعبب وابّه الخجشٍذي ،والخٝاثه مْ
الّذًذ مً الّلىم اللٕىٍت ؤحر اللٕىٍت٘ ،مً
ّ
المشوسي بِادة الىٍش في وشٍٝت جٝذًمه بلى الىالب
في ظبُل الىـى ٥بلى دسط همىرجي وهاجح ِبر بز٥
الجهىد في سظم ؤهذاٗ دُٜٝت ّ
ل٣ل مدالشة ِلى
ّ
وللمٝشس الذساس ي بؽ٣ل ِام ،وجزلُل
خذة،
الّٝباث ،بةِادة ـُأت اإلاٙاهُم والىٍشٍاث،
ّ
ّ
وجخحر
وجبعُىها بما ًخالءم مْ مذاس ٟالىالب،
الؽىاهذ الىاضخت الٝشٍبت مً خُاة اإلاخلٝي ،مْ
ّ
لشوسة الاهدباه بلى ؤن مشخلت اللِعاوغ لِعذ جهاًت
اإلاىاٗ الخّلُمي ،ولهزا ًيبغي ؤن ال ًلٝى
ّ
باإلاّلىماث بلى الىالب دّ٘ت واخذة ،وبهما ًجب ؤن
ّ
ًخم مشاِاة هزه الخُثُت ،باإللا٘ت بلى ؤن الّذًذ
مً الىٍشٍاث الذاللُت –لخذازتها -ما ًضا٢ً ٥خىٙها
الٕمىك باليعبت لألظاجزة واإلاذسظحن .
 8د.وعمان بىكسة :جذسَغ اللعاهُاث ..لبابُت في الشئٍت وخلل
في اإلاىهج!! ،املىكع إلالكترووي لجامعت امللك طعىد
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/UMessage/Archive/
935/Speaialized/Pages/Sube_03.aspx
 9د.ؤحمد ّ
حظاوي :مباخث في اللعاهُاث ،دًىان املعبىعاث
الجامعيت ،الجصائس 1999 ،ص.150
 10ابً حني :الخفاثق ،جحليم محمد علي الىجاز ،الهيئت
العامت للصىز الثلافت ،اللاهسة ،مصس2006 ،م (.)33/1
 11ؤهدزٍه مازجيييه :مبادت اللعاهُاث الّامت جسحمت د.ؤحمد
الحمى ص.24
 12د.عبد الجليل مىلىزِ :لم الذاللت ؤـىله ومباخثه في
الترار الّشبي ،دًىان املعبىعاث الجامعيت ،الجصائس2010 ،م
ص.66
 13دوطىطيرِ :لم اللٕت الّام ،جسحمت دً.ىئيل ًىطف عصٍص،
داز آفاق عسبيت ،بغداد العساق1985 ،م ص.34
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ّ ُ
"ؤما املحال فإن جىلض ّؤول كالمك بأخسه،
 14كال طيبىٍه:
ً
فخلىل :ؤجيخك غدا ،وطأجيك ؤمع" ال٢خاب جحليم عبد
الظالم هازون(.)25/1
 15ابً حني :الخفاثق (.)113/2
ً
ً 16لىل ابً حني" :وذلك ؤن ٌُشبه ش يء شيئا مً مىضع
ّ ّ ّ
فيمض ي حكمه على ألاول
جم ًُسقى إلى غيره ،فمً ذلك كىلهم
ً
حالع الحظً ؤو ابً طيرًً ،ولى حالظهما حميعا لكان
ً
ً
مصيبا معيعا ال مخالفا ،وبن ١اهذ (ؤو) هي في ؤـل ولّها
ألخذ الؽِئحن" .الخفاثق (.)347/1
 17كال الغصاليّ :
ّ
"إن للص ِيء وحىدا في ألاعيان ،جم في ألاذهان،
ّ
ّ
جم في ألالفاظ ،جم في الكخابت ،فالكخابت دالت على اللفظ،
واللفظ دال على املعنى الري في الىفع ،والري في الىفع هى
مثال املىحىد في ألاعيان" مُّاس الّلم جحليم د.طليمان دهيا
داز املعازف ،اللاهسة ،1961 ،ص.75
 18املثلث الداللي ّ
ًخكىن مً الدال ( )Signifiantواملدلىل
( )Signifieواملسحع (.)Référent
 19فاألًلىهت ( )Iconeمثال في طيميائياث بيرض ()C.S.Piers
مظخلهمت مً التراث الغسبي املظيحي ألاوزجىذكس يً ،ىظس
د.ؤحمد ًىطف :العُمُاثُاث الىاـٙت ،ميشىزاث الاخخالف،
الجصائس 1426هـ  ،2005ط 1ص.92
 20ؤهعىان صباح ،ؤهعىان وعمت :حّلُمُت اللٕت الّشبُت
ص.16
 21محمد صازي :الخّلُمُت وؤزشها في جٝىٍم جذسَغ اللٕت
الّشبُت وجشُٜت اظخّمالها في الجامّت بحث ميشىز في مىكع
حامعت امللك طعىد:
http://faculty.ksu.edu.sa/msari/Documents
 22منهاج اللغت العسبيت وآدابها في الخعليم الثاهىي الجصائسي،
وشازة التربيت الىظىيت1995 ،م ص.115
 23د.صالح بلعيد :دسوط في اللعاهُاث الخىبُُٝت ،داز هىمت،
الجصائس 2012 ،ط ،7ص.58
 24د.صالح بلعيدِ :لم اللٕت الىٙس ي ،داز هىمت ،الجصائس،
 ،2008ص.131
ّ
 25زشيدة حالل :هٍشٍت اإلاٝام وؤزشها في خعً حّلم اللٕت
الّشبُت ،دًىان املعبىعاث الجامعيت ،الجصائس ،2012 ،ص.12
 26حلىل بىظيبت :الخبلُٖ اإلاّشفي في ِملُت الخىاـل الخّلُمي
ص49
27
محمد صازي :الخّلُمُت وؤزشها في جٝىٍم جذسَغ اللٕت
الّشبُت وجشُٜت اظخّمالها في الجامّت بحث ميشىز في مىكع
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حامعت امللك طعىد:
http://faculty.ksu.edu.sa/msari/Documents
" 28لٕت الجعذ هي وظم مً الخعبيراث والحسكاث والهيئاث
والخمىضعاث الجظدًت الدالت على معنى ،جىاضعت عليها
حماعت لغىٍت ما ،ملترهت بالكالم ؤو مىفصلت عىه" دً.ىطف
ولد الىبيت :الخّلُمُت والاجفأ ٥حر اللٍٙي (بحث غير
ميشىز) ص.4
 29ماحد الجعافسة :ظُمُاثُت الجعذ في الؽّش الّشبي
الٝذًم ،مجلت حروز  ،الىادي ألادبي (حدة) الظعىدًت،
طبخمبر  ،2012العدد 32ص269
 30د.صالح بلعيدِ :لم اللٕت الىٙس ي ص.82
 31د.صالح بلعيد :اللٕت الّشبُت الّلمُت ،داز هىمت ،الجصائس،
 ،2003ص.136
 32د.عبد الظالم املظدي :اللعاهُاث وؤظعها اإلاّشُ٘ت،
املؤطظت الىظىيت للكخاب ،الجصائس1986 ،م ،ص.138
ً 33ىظس د.صالح بلعيدِ :لم اللٕت الىٙس ي ص.79
 34حلىل بىظيبت :الخبلُٖ اإلاّشفي في ِملُت الخىاـل الخّلُمي
ص44
 35ابً ألاجير :اإلاثل العاثش في ؤدب ال٣اجب والؽاِش .151/1
36
Voir André conquet, comment faire un éxposé, P10.
 37د.ؤحمد حظاوي :مباخث في اللعاهُاث ص.14
 38د.عبد اللادز عبد الجليلِ :لم اللعاهُاث الخذًثت
ص.518
 39د.عبد الجليل مىلىزِ :لم الذاللت ؤـىله ومباخثه في
الترار الّشبي ص.67
 40عبد اللاهس الجسحاوي :دالثل ؤلاعجاص ،حعليم د.محمد
الخىجي ،داز الكخاب العسبي ،بيروث لبىان1997 ،م 1417هـ،
ط 1ص40
ّ
 41معاثل هاْ٘ بً ألاصس ٛهي حىاز معىل بيىه وبين عبد هللا
بً عباض زض ي هللا عىهٌ ،ظإله فيه عً داللت مائت وحظعين
لفظت مً اللسآن الكسٍم ،وعبد هللا بً عباض ًجيبه عً
معاهيها مً الشعس العسبي الجاهلي .اهظس الظيىظي :ؤلاجٝان في
ِلىم الٝشآن ص.174
 42ابً حني :الخفاثق (.)157/2
 43الجسحاوي :دالثل ؤلاعجاص ص.203
 44دوطىطيرِ :لم اللٕت الّام ص32
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 45ابً طيىا :الّباسة ص ،2بىاطعت ؤحمد حظاوي :مباخث في
اللعاهُاث ص.142
 46اهظس على طبيل املثال :سولت الىاٌش البً كدامت ص ،64ؤو
مٙخاح ألاـى ٥في ِلم ألاـى ٥للشسٍف الخلمظاوي ص ،63ؤو
بسؼاد الٙدى ٥للشىكاوي ص.33
 47د.حبيب بىشوادةِ :لم الذاللت الخإـُل والخٙفُل ص.88
 48الجاحظ :البُان والخبُحن ()76/1
 49الغسٍب ؤن د.ؤحمد ّ
حظاوي وهى مً املخخصصين في
ّ
ّ
اللظاهياث الخعليميت ال ًجد إال هرا املثال ًحلله في ؤزبع
صفحاث اهظس كخابه مباخث في اللعاهُاث ص 180وما بعدها.
 50د.ؤحمد مخخاز عمسِ :لم الذاللت ،عالم الكخب ،اللاهسة،
مصس 1998م ،ط 5ص.245-244
 51د.حبيب بىشوادةِ :لم الذاللت الخإـُل والخٙفُل ص .95
ّ
 52د.زشيدة حالل :هٍشٍت اإلاٝام وؤزشها في خعً حّلم اللٕت
الّشبُت ص.51
 53د.ؤحمد ّ
حظاوي :مباخث في اللعاهُاث ص.36
 54د.وعمان بىكسة :جذسَغ اللعاهُاث ..لبابُت في الشئٍت
وخلل في اإلاىهج!! ،املىكع إلالكترووي لجامعت امللك طعىد
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/UMessage/Archive/
935/Speaialized/Pages/Sube_03.aspx
 55ابً خلدونّ :
اإلاٝذمت ،املعبعت البهيت ،اللاهسة مصس (دث)
ص.394
 56الثعالبيٝ٘ :ه اللٕت وؤظشاس الّشبُت ص.54
 57د.ؤحمد عصوش :ؤـى ٥جشازُت في هٍشٍت الخٝى ٥الذاللُت،
اجحاد الكخاب العسب ،دمشم طىزٍت  2002ص11
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دورىالمقاربةىبالكفاءاتىوالمقاربةىالنصوةى
فيىتعلمىاللغة ى
د،ىصالحىغولوس ى
جامعةىالمسولة ى
أ،ىسلوم،ىجلولىحمروط ى
جامعةىوهران ى
جٍل التربُت مً بين جدذًاث اإلاعخلبل التي
ِلُىا أن هخفذي لها  ،فان الخدذي اإلاخمثل في
التربُت هى ألاهثر ـّىبت وألاؼذ حّلُذا  ،ولىىه
أهثر الخدذًاث بدثا ًِ ألامل والحماط  ،فمً زمت
ًجب سفّه ألهه ًشهً مفير آلاحي مً ألاحُاٌ وٍشهً
في الىكذ هفعه جىىس مجخمّىا واوسجام جىاصهه ،
هما أهه ًشهً الخىمُت الاكخفادًت والّلمُت
والخىىىلىحُت لبالدها وئؼّاُ شخفُتها وزلافتها في
الّالم 1. "...فاإلاذسظت الجضاةشٍت مىالبت بشفْ
الخدذي إلاعاًشة الذوٌ اإلاخلذمت  ،لىً هزا
الخدذي مشهىن باإلـالح التربىي الؽامل  ،ورلً
باِادة الىٍش والىلذ البىاء للزاث  ،ووشح البرامج
اللذًمت وجبني اإلالاسباث الحذًثت التي حعدىذ ِلى
الىٍشٍاث اللعاهُت والىفعُت والذًملشاوُت  ،ألن
الخاسٍخ ال ٌّترف باإلاخأخشًٍ اإلاخخلفين  ،فان الزي ال
ًخلذم خخما ًخأخشَّ ،
وأن اِخماد اإلالاسباث الحذًثت
ًفشك هفعه هخُاس اظتراجُجي في ٌل الٍشوف
الشاهىت ؤلاكلُمت والّاإلاُت .وهزلً اِخماد اإلالاسبت
الىفُت الىشٍلت اليؽُىت اإلاثلى لخىاوٌ الىفىؿ
بجمُْ أهماوها وأهىِها  ،خُث ًىىن الخىاوٌ في
جذسج مً العهل ئلى ألاـّب في خشهت أفلُت
خلضوهُت ،والحشؿ ِلى الخماظً الىص ي ووشٍلت
ئهخاج الىفىؿ.
أوال  -الىفاءة :
 -1حّشٍفها :أخص ى الباخثىن أهثر مً مئت حّشٍف
للىفاءة ،فيل باخث ًىٍش ئليها مً صاوٍت
اخخفاـهً ،زهب حُلي في حّشٍفه ِلى أنها " هٍام
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مً اإلاّاسف الخفىسٍت وؤلاحشاةُت مىٍمت ِلى ؼيل
جفامُم وِملُاث حعمذ داخل ولُّاث مخجاوعت
لخجذًذ اإلاهمت ( اإلاؽيل ) وخله بفمل وؽاه هاجح
2
( خعً ألاداء ) ".
بِىما لىي دًىىا ًلىٌ ِنها أنها " :مجمىِت
اللذساث واإلاّاسف اإلاىٍمت واإلاجىذة بؽيل ٌعمذ
بالخّشف ِلى (ئؼيالُت) ،و خلها مً خالٌ وؽاه
جٍهش فُه أداءاث أو مهاساث اإلاخّلم في بىاء
3
مّشفخه".
أما سؼُذة آًذ ِبذ العالم الىفاءة فخّشفها بـ:
" اللذسة ِلى الفّل اإلاىاظب ،إلاىاحهت مجمىِت
مً الىلُّاث ،والخدىم فيها بفمل اإلاّاسف
الالصمت التي ججىذها في الىكذ اإلاىاظب ،للخّشف
4
ِلى اإلاؽاول الحلُلُت وخلها ".
واإلاالخَ مً هزه الخّشٍفاث أنها لم جخىمً ولْ
حّشٍف حامْ ماوْ ،ومً هىا ًمىً أن هذسج حّشٍفا
ئحشاةُا هى أن الىفاءة هي اللذسة الصخفُت ِلى
اظخّماٌ مجمىِت اإلاّاسف واللذساث واإلاهاساث
واإلاىدعباث واللُم  ،وفم مىهجُت وجخىُيٌ ،عمذ
بالخىُف والفّالُت والخدىٌ في خلل منهي مّين ،
لخدلُم الهذف اإلاعىش ،وهي جخمىكْ في ئواس فّلي
كفذي مشجبي بعُاق ما في ولُّت ما ،والىفاءاث
ِمىما جٍهش في ظلىواث ،كابلت للمالخٍت ،وهي
كابلت للخلُُم بفمل مجمىِت مً آلاداءاث التي
ًىجضها الفشد.
 -1أهىاِها:
 -1-1الىفاءاث ألاظاظُت المشوسٍت.
أما الىفاءاث ألاظاظُت اإلاشاد جدلُلها بدعب
اإلاىاهج الخّلُمُت أسبّت هي :
أ -هفاءة اجفالُـت ً :يبغي ِلى اإلاخّلم أن ًخدىم في
أبجذًاث اللٕت الّشبُت بالخىىَْ فِعخّمل اإلاعجم
الففُذ  ،وٍلشأ باظترظاٌ وٍدلل الىفىؿ
اإلالترخت ِلُه ًىىن رو كذسة ِلى رلً  ،هما ًدعً
الخّبير وٍىـل أفياسه جدذزا وهخابت  ،والخىٌُف
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العلُم للٕت في ولُّاث جىاـلُت خلُلُت أو ؼبه
خلُلُت.
ب -هفاءة مىهجُت ئظتراججُت :خُث ًخمىً اإلاخّلم
مً الّمل وفم مىهجُت واضحت ودكُلت ٌعخّمل
الحاظىب للبدث ًِ اإلاّلىمت  ،أو بىاء خىاس أو
للاء صحفي ًىىن هى مً ًيؽىه و تهخم الىفاءة
الاظتراجُجُت بدىمُت الزاث واإلاىاكف الفشدًت .
ث -هفاءة فىشٍـت ً :ىىن اإلاخّلم كادسا ِلى الفهم
والىلذ ،وٍخدىم في اإلاّاسف اإلاىدعبت وَعخّملها ِىذ
ما جفادفه الّلباث .
ر-هفاءة احخماُِت :جىدعب هزه الىفاءة مً
الاهذماج في الحُاة الاحخماُِت مً خالٌ الخّامل مْ
الٕير و الضمالء الزًً ًجب أن ًدترم أسآهم.
ج -هفاءاث زلافُت  :حؽمل الهىٍت الذًيُت والىوىُت
( واِتزاص بالىوً  ،أسلا ،وجاسٍخا وزلافت )  ،5واللُم
الاحخماُِت ( اإلاّامالث الُىمُت مثل الخىىُ ،
الخّاون  ... ،واللُم ؤلاوعاهُت ( خب الٕير  ،الخبرُ
بالذم  ،هفشة الحم ٌ ،....ععى اإلاخّلم ئلى ئدسان
الذوس اإلاىىه به في هزا اإلاجاٌ .
 -2خفاةق الىفاءة  :للىفاءة ِذًذة خفاةق
جخفف بها وهزهش منها :
أ -الىفاءة راث ٔاًت  :حعتهذف داةما ٔاًاث
مُّىت ًىٌف اإلاخّلم فيها حملت مً الخّلماث
اإلاىدعبت للىـىٌ ئلى ئهخاج الش يء اإلافُذ باليعبت
له.
ب -الىفاءة مخىىسة  :راث كابلُت للىمى والخىىس
والاِخىاء بما ًىدعبه اإلاخّلم مً كذساث مّشفُت،
ووحذاهُت و خعُت و خشهُت ،فانها جىمىا جذسٍجُا
وجخىىس مً الحعً ئلى ألاخعً مثل  :أن ٌؽشح
اليلماث الفّبت مّخمذا ِلى صاده اإلاّشفي أوال وفي
مشخلت زاهُت ًيخلل ئلى الؽشح اللامىس ي كفذ
ؤلاخاوت بمذلىٌ اليلمت  ،زم ًخدىٌ للبدث ًِ
اليلمت في لعان الّشب وِلُه فيل هفاءة "
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جىدعب جىمى وجخىىس في ظُاق مّين حّلمي أو منهي .
وهزا العُاق خخما ًمم ِذدا مً الىلُّاث" .6
ث -الىفاءة خخامُت  :جخجعذ في مشخلت دساظُت أو
وىس مً ألاوىاس أو في نهاًت الذساظت وللبرهىت ِلى
اهدعاب الىفاءة الخخامُت ،جلجأ الهُئاث اإلاخخفت
والىـُت ًِ وشٍم الذًىان الىوني لالمخداهاث ئلى
ئحشاء امخداهاث نهاًت مشخلت وامخدان ؼهادة
ألاهلُت أو البيالىسٍا أو نهاًت الذساظت في مشخلت
جىىٍيُت مً أحل مّشفت مذي أهلُت وهفاءة
اإلاخلذمين لالمخدان و جثمً بالىجاح في آخش اإلاىاف
أو الشظىب .
ج -الىفـاءة ؼاملت  :تدمج نواتج التعلمات في
اإلاجاالث الثالر الخالُت  :اإلاّشفي  ،الىحذاوي ،
الحس ي  /الحشوي  ،خعب أهمُتها لالظخجابت
للحاحاث الاحخماُِت فهي ال ججضب الفّل الخّلمي.
 -3ؼشوه ومشهباث الىفاءة :
 -1ؼشوه الىفاءة  :للىفاءة ؼشوه ًجب أن
جخىافش لخدللها ومنها:
أ -البّذ ؤلادماجي ً :برص في جذسج اإلاّاسف والحلاةم
مً خالٌ ظير الخّلم  ،وٍلفذ بادماج " اإلاّاسف
...الّملُت التي ًلىم بها اإلاخّلم خُىما ًىّم مّاسفه
ْ َ
العابلت بمّاسف حذًذة وبهزا فاهه ٌُّذ َبى َِىت
ِاإلاه الذاخلي " .7
ب -مبذأ الاظخلاللُت  :وجخجلى في الىدُجت وألاداء
اللزًً ًمىً مالخٍتهما مً خالٌ ملاًِغ ألاداء
والعُاق وؤلاهجاص وال ًىحذ مإؼش ًذٌ ِلى اهدعاب
الىفاءة ظىي مبذأ الاظخلاللُت.
ج -ظُاق الىفاءة ً :مىً اهدعاب الىفاءة في
ظُاق الخىىًٍ اإلانهي واإلاشحْ ألاظاس ي لخدذًذ
الىفاءة هى الىٌُفت أو الحشفت ( مُياهُيا أو هجاسة
ِامت  ،خالكت ) ،واخخُاس الخىىًٍ ًىىن جبّا لشٔبت
الفشد واخخُاحاجه وكذ جذخل هىا اخخُاحاث
اإلاإظعاث والؽشواث .
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 -2مشهباث الىفاءة .جترهب الىفاءة مً زالر
ِىاـش جخالخم وجخمافش فُما بُنها.
أ -اإلادخـىي  :هى مجمىِت اإلاّاسف اإلادمت واإلاّاسف
الفّلُت واإلاّاسف العلىهُت التي جم اهخلاءها
بىاظىت مخخفين  ،سعي فُه معخىي اللذساث
الاظدُّابُت  ،فهى ٔني بالّىاـش اإلافُذة والجُذة
كفذ حّمُم الفاةذة وحّمُمها ،ئِىاء أهمُت هبري
للفشوق الفشدًت و ٌعخجُب للؽشوه الىاكُّت
وؤلاحشاةُت  ،بدُث ًخذسج مً البعُي ئلى اإلاشهب
وـىال ئلى ألاهثر حّلُذ و"ًمم اإلادخىي أفياسا
وأخذازا مّبرة بفذق ِلى واكْ اإلاخّلم ".8
ب -الـل ـذسة  :وؽاه ِشفاوي أو مهاسي أو ظلىوي أوهي
هُيلت مّشفُت مثبخت كام اإلاخّلم ببىائها ظابلا وهي
ّ
كاةمت في سجله اإلاّشفي ؛ أي ول ما " ٌعخىُْ الفشد
أداءه ِملُا في اللحٍت الحالشة مً أِماٌ و
مهاساث ِللُت ،ئدساهُت ،أو ِملُت خشهُت ظىاء أجم
رلً هدُجت جذسٍب ملفىد أم دون رلً ؤالبا ما
ٌّبر ِنها بفّل ً :دلل ً ،فف ً ،فعش ً ،ىفز
ًلىم به الفشد فّال (واإلاش ي – الىالم – الىخابت )".
²
ج -الىلُّ ـت  :هي ؤلاؼيالُت التي ًخم ئًجادها
لخمُف حّلما حذًذا ِىذ جىٌُف مجمىُ اإلاّاسف
واللذساث واإلاهاساث مً أحل أداء وؽاه مدذد
وجىىن راث داللت ،ججّل اإلاخّلم ٌعخفُذ مً
مّاسفه في مّالجت واكّه اإلاّاػ وَؽّشه اإلاّلم
بفّالُتها و حذواها للىـىٌ ئلى خلها وحعمذ له
بلُاط الفشق بين ما ٌّلم و ما ًجهل .
وجخىىن الىلُّت مً (الشافذ ) مخمثال في
مجمىِت الّىاـش اإلاادًت التي جىلْ بين ًذي
اإلاخّلم مثل  ( :الخّلُمت  ،العىذ  ،الىخاب  ،هق
معألت  ،الىظُلت)  ،وهزا مخىي ؤلاهجاص ُوب ُ
ّذ
الىلُّت أي ما ًخىـل ئلُه اإلاخّلم مً هدُجت راث
فاةذة لذًه.
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 بىاء الىفاءة :ئرا وان بىاء هفاءة ما ًخىلب أن ٌعخدمش
اإلاخّلم حملت مً هىاجج حّلماث ظابلت مً كذساث
ومدخىٍاث فان هزا الاظخدماس ال ًأحي بفاةذة مالم
ًخم ئدساحه في ولُّاث حّلمُت.
 -1الىلُّت الخّلمُت ً :لىم اإلاّلم ببىاء ولُّت
حّلمُت لخدلُم الخفاِل مْ اإلاادة الخّلمُت وَّمل
ِلى أن ًىكَ الشٔبت ًِ وشٍم جلٕيز اإلاّشفت،
وَؽتره فيها أن جخدذي اإلاخّلم ـّبت لىنها كابلت
للخجاوص  ،وهزه اإلاهمت التي ًىلب مً اإلاخّلم
ئهجاصها ئهجاصا حُذا جدلم حّلما حذًذا  ،وال
ًخدلم هزا ئال باصاخت الّىاةم أزىاء ئهجاص اإلاهمت ،
بدُث ِىذ حّامل اإلاخّلم مْ هزه الىلُّت ال
ًخمىً بعهىلت أو بمجشد الخىشاس البعُي ،أو جىبُم
مّاسف مىدعبت بؽيل آلي ،ألن اإلاهمت التي ًىلب
مً اإلاخّلم ئهجاصها ًخم بىاؤها بىاءا ٌعخذعي ججاوص
ِاةم ًفشك ِلى اإلاخّلم اظدىفاس مىاسده وفدفها،
ولْ فشلُاث وجمدُفها ،ئزباتها أو دخمها أو
حّذًلها ،ابخياس خلىٌ ،اجخار كشاساث  ،بىاء مّاسف
لم ًىً ًخىفش ِليها مً كبل  ،حّبئت مىاسد كذًمت
بزواء في ظُاكاث وولُّاث حذًذة 9.
 -1-1خىىاث ئهجاص ولُّت حّلمُت ً :دبْ اإلاّلم
الخىىاث الخالُت :
 -1-1-1الخفىير في حعُير الخّلماث ( وبُّت الىفاءة
اإلاعتهذفت ،جىٍُم الخّلماث  ،ئِذاد الىظُلت ،
ئِذاد ؼبىت جلىٍم ) .
 -2-1-1ئِذاد ؤلاؼيالُت وجىىن مىافلت لىبُّت
الىفاءة والخّلم اإلاشاد جدلُله وهمُت اإلاّاسف التي
ًىدعبها اإلاخّلم  ،أن جىىن اإلاهمت لإلهجاص  ،حعمذ
للمخّلم بخجىُذ مّاسفه  ،وخبراجه )....
 – 3-1-1حعُير الىلُّت الخّلمُت حّل اإلاخّلم
( ًالخَ ً،فهم ً ،فىف ٌ ،عترحْ ً ،ىٌف ،
ًخدلمً ،لغي ٌّ ،لل ً ،فادق ٌّ ،مم ) 10.
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 -2-1خفاةق الىلُّت :
 -1-2-1خفاةق الذاللت  :أن جىىن مً مدُي
اإلاخّلم و واكّت خُث جثير اهخمامه وجبّث فُه
الشٔبت في الحشهت بخىٌُف الحاـل لذًه مً
اإلاىدعباث والبدث ًِ مىدعباث حذًذة ًلخميها
ّ
اإلالام  ،ال جىىن الىلُّت دالت ما لم ًىلْ اإلاخّلم
أمام ما ًلىده ئلى فدق مىدعباجه وملاسهتها بما
ًلخمُه اإلالام  ،هزلً بين الفاسق وبين ما ًمخلً
وما ًجب أن ًمخلً.
فّلى اإلاعخىي العُاقي أنها جشجبي بمدُىه  ،وهزا
جثير اهخمامه ،أما مً هاخُت الىٌُفت أنها هادفت
ومفُذة باليعبت ئلى اإلاخّلم ً ،خفىً اإلاخّلم مً
خاللها ئلى الفّىباث وئلى اإلاّىُاث الجذًذة التي
لم جىً بدىصجه  ،وفي ألاخير جىؽف الىلُّت
الخّلمُت ًِ وابْ ؤلادماج 11 .
ّ
خاـت الخّلُذ  ( :الاهذماحُت ) ًلخض ي
-2-2-1
وحىد الخّلُذ في اخخُاس الىلُّت ختى ًخمىً
اإلاخّلم مً ئدماج اإلاىدعباث اللبلُت وما ًدبْ رلً
حذًذة  ،فان لم جىً
مً بدث ًِ مّاسف
فلذث مّىاها وأـبدذ وزُلت بالّادة فلي  ،أي
ال ًدخاج فُه ئال للزواء الىبُعي الزي ال ٌّىٌ ِلُه
في خل اإلاؽاول البعُىت لبىاء الىفاءاث
ّ
،والاهذماحُت حّبئ وججىذ مخخلف مىدعباث الخّلم
مً مّاسف وخشواث ووحذان  ،وهزه الّملُت فشدًت
مً خاللها ًذمج اإلاخّلم ما هى" مىدعب فّلُا
بفىسة حُذة ووفم أدواث حعاِذ ِلى اظدثماس
اإلاىدعباث " 12.
ّ
خاـت ؤلاهخاحُت  ( :راث مىخىج مىخٍش )
-3-2-1
جذفْ ئلى ؤلاهخاج اإلاىاظب خُث " ًخىلب مً
اإلاخّلم اظخخشاج ما ٌعمى بالبيُت اإلاّشفُت أو
اللُام باظخدماسها ًِ وشٍم الخزهش أو اظخدماس
ِذد مً الّىاـش واإلاّلىماث " ً ،13 .خم بمىحبها
مثال  :هخابت خياًت خُالُت .
 -3-1مىىهاث الىلُّت :
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 -1-3-1العىذ ( اإلاعدىذ )  :وهي الشهيزة التي جبنى
ِليها الىلُّت هما ّأنها ِىاـش مادًت ملترخت ِلى
اإلاخّلم جخىىن مً ( هق ،ـىسة  ،ظُاق  ،كاِذة ،
مّلىمت جامت أو هاكفت  ،وٌُفت )  ،جدذد الهذف
مً اإلاىخىج وهي الىزُلت التي جخممً ِىاـش
لشوسٍت لالِخماد أو الاظخّماٌ  ،والتي ٌعدىذ ئليها
أفّاٌ اإلاخّلم 14.
 -2-2-1اإلاهام  ( :اإلاهمت )  :وهي ألاوؽىت التي ًلىم
بها اإلاخّلم في مشخلت ؤلاهجاص وهي الخيبإ باإلاىخىج
اإلاشجلب  ،مثل ئِذاد مجلت مذسظُت .
 -3-2-1الخّلُمت  :وهي مجمىِت جىـُاث الّمل،
أو حملت الخىحيهاث اإلافشح بها جخممً مىالب
مدذدة ( جدذًذ اإلاىخىج  ،جىٌُف بّن اإلاىاسد ،
( ظشدي أو وـفي ).
جدذًذ همي اإلاىخج
 -2الىلُّاث الخّلمُت اإلاشخلُت ؼشه لبىاء
الىفاءة:
الىفاءة مدىت ًخم الخىكف ِىذها بّذ احخُاص
مشاخل مخّذدة مً الخّلماث المشوسٍت ،ووبُعي
أن هزه الخّلماث جخدلم مشخلُا سٔم أنها جخيامل
فُما بُنها ،وجىىلم في ول مشخلت مً ولُّت حّلمُت
جدىاظب مْ مخىلباث اإلاشخل ؛ أي مجمىُ مً
الىلُّاث جترابي فُه ولُّت بأخشي ،في ئواس
جياملي واكعي وٌُفي.
 -3ألاوؽىت اإلاذمجت ؼشه لبىاء الىفاءة :
ًخم ئدماج ألاوؽىت ببّمها البّن أفلُا
وِمىدًا ما هى مىحىد في اللٕت الّشبُت الاهىالق
مً الىق الخىزُلي وئهخاج هق حذًذ ً ،ىىىي ِلى
الىدى والفشف والشٍالُاث التربُت و اليؽاه
اإلاذمج ( الخّبير الىخابي ) ً ،خميز بأسبْ
 -1-3مميزاث ؤلادماج :
 -1-1-3فاِلُت اإلاخّلم :ألهه وؽاه ٌعخلضم أن
ًىٌف اإلاخّلم مىدعباجه العابلت (مفاهُم،
مهاساث ،ظلىواث.) ...
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 -2-1-3الذافُّت :ألهه ًدث اإلاخّلم ِلى بىاء
حّلماث حذًذة جدعم بالجذة .
 -3-1-3الىٌُفُت :فهى مىحه لخدلُم هفاءة
مشـىدة .
 -4-1-3الىاكُّت :ألهه مشجبي بىاكْ اإلاخّلم15 .
 - 4جلىٍم الىفاءة .
الخلىٍم "هى جدذًذ معخىي ألاداء الزي وـل
ئلُه اإلاخّلم و جدذًذ هلاه المّف و اللىة  ،زم
الّمل ِلى ئـالح هزا المّف  ،هما ًلفذ به
الحىم ِلى مذي ظالمت وشاةم الخذسَغ و الىظاةل
16
اإلاُّىت و اإلاىاهج الذساظُت ".
أِ -ىاـش جلىٍم للىفاءة :
 الؽمــىٌ ً :خممً الخلىٍم حمُْ حىاهب الىمى( اإلاّشفُت ،الىحذاهُت  ،اإلاهاسٍت ) هما ًخممً
حمُْ معخىٍاث ألاهذاف وؼامال للمىلىُ اإلاُ َّ
لىم،
ُ ّ
ىىهت له  ،وبُئخه التي
خُث ًدىاوٌ حمُْ الّىاـش اإلا ِ
أوحذجه وللخأهذ مً مذي جدلم ألاهذاف اإلايؽىدة
ّ
ًِ وشٍم كُاط هىاحي الىمى الّللي والىحذاوي
والاحخماعي للمخّلمين .
 الاظخمشاسٍت  " :ئحشاء بُذأىجي يهذف ئلىجلىٍم أدآث اإلاخّلمين بىُفُت معخمشة جمىنهم مً
الخّشف ِلى ئمياهاتهم و مشدودهم والّمل ِلى
جىىٍشه "17.وٍجب مشاِاة همى وافت حىاهب شخفُت
اإلاخّلم إلاّشفت ما خللىاه مً أهذاف جشبىٍت  ،هما
ٌّني رلً أن الاظخمشاس و الاجفاٌ وئمياهُت
اهدؽاف أي خىأ في الفّل الخّلُمي .
 الخّذد في الىظاةل  :ورلً في لىء ألاهذاف التيجم جدذًذها وجبّا لإلمياهُاث اإلاخاخت وبالشٔم مً
ْ
حّذدها ً ،جب أن جخيامل هزه ألادواث والىظاةل
وجخمافش فُما بُنها مً مىىلم أنها جشمي ئلى ئِىاء
ـىسة واضحت ًِ الصخق َّ
اإلالىم .
الاسجباه باألهذافً :شجبي الخلىٍم باألهذاف التيجم جدذًذها للىخذة أو اليؽاه "وٍىىن بأكل جيلفت
وأٌعش حهذ ،وأكفش وكذ ،وأهبر فّالُت ممىىت وأن
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ًَخفف باإلاىلىُِت والثباث والفذق وٍلفذ بها
اظخلالٌ الىخاةج التي هدفل ِليها مً أداء الخلىٍم
ًِ الحىم الزاحي أو الاهىباُ الصخص ي
للفاخق" ،18وٍلفذ بالثباث أن حّىي أداة
الخلىٍم هخاةج مدعلت مىشدة  .وأن اظخخذام أي
أداة مً أدواث الخلىٍم العابلت ًجب أن ًخىفش ِلى
كذس واف مً الثباث  ،وَّذ الفذق أهم الؽىأل
ِىذ اخخُاس أداة الخلىٍم واظخخذامها .
وبالىبْ ال ًىحذ ـذق ِام ألي أداة جلىٍم  ،فما
ًىىن ـادكا باليعبت ئلى هذف مّين ال ًىىن
هزلً باليعبت ئلى هذف أخش.
 الخىٍُم الجُذ والذكت ٌ :عاِذ الخىٍُم الجُذلخىىاث الخلىٍم والذكت في اظخخذام أدواث
الخلىٍم ِلى ئِىاء الىدُجت الفادكت للصخق
اإلالىم .
 اظخخذام أدواث للخلىٍم  :جىىن مّضصة لّملُتالخّلم ،وأال جىىن مفذس سهبت أو كلم أو ِلاب ًإزش
ً
ظلبا ِلى اإلاخّلم  ،وجخدلى بالفذق  ،بدُث جلِغ
كــذسة اإلاخّلم اإلاّـشفُت والاظدُّابُت والخىبُلُت
والخدلُلُت والترهُبُت والخلىٍمُت  ،حعخخذم فيها
هخاةج اللُــاط أو أي مّلىماث ًدفل ِليها بىظاةل
مىاظبت  ،في ئـذاس أخيام ِلى أداء اإلاخّلم ،وِلــُه
فاهىا ال ُه ّ
لىم هفاءة اإلاخّلم اهىالكا مً اإلالاسهت بين
هفاءجه و هفاءة مخّلم آخش ،فمُّاس الىجاح أو
ؤلاخفاق ال ٌّني ملاسهت هخاةج مخّلم بيخاةج ٔيره ،بل
ًىفب ِلى مذي جمىىه مً جدلُم هفاءة مشحىة ،
ّ
و لخدلُم رلً ال بذ أن ٌعلح اإلاّلم بجملت مً
الىظاةل الفىشٍت و اإلافاهُمُت و ألادواث
19
البُذأىحُت .
 زاهُا  :اإلالاسبت الىفُت. -1اإلالاسبت  :هي هُفُت " دساظت مؽيل أو مّالجخه
أو بلىٓ ٔاًت وهي جشجبي بىٍشة الذاسط ئلى الّالم
الفىشي الزي ًجىذه فُه لحٍت مُّىت ،وجشجىض ول
ملاسبت ِلى اظتراجُجُت للّمل مً الىاخُت الىـٍشٍت:

157

ملتقىىاللسانواتىالتطبوقوةىوتعلوموةىاللغةىفيىالمدرسةىوالجامعةى1322/30/21

اظتراجُجُت -وشٍلت -جلىُت .ومً الىاخُت الخىبُلُت
ئحشاء جىبُم ،ـُٕت ،وـفت "  .20اظخخذمذ في
مىاهج اللٕت الّشبُت لخذٌ ِلى الخلاسب الحاـل
بين ألاحضاء اإلاىىهت للّملُت الخّلُمُت الخّلمُت
ألحل هجاح الفّل الخّلمي اإلالفىد ،وفم جخىُي
جشبىي واضح ً ،دلم ألاداء الفّاٌ واإلاشدود
مؽىاسه
اإلاىاظب واإلاىخٍش مً اإلاخّلم في نهاًت
ِ
21
الخّلمي.
 -2الىـ ـ ــقً :دٍى "الىق" بمياهت هامت في
الذساظاث اللعاهُت اإلاّاـشة ؛خُث خفخه
بالذساظت وأولخه ِىاًت بالٕت  ،وأوللذ ِلُه
حعمُاث مخّذدة هٍشا لخّذد آلاساء  ،فخاسة ًىّذ بـ
ِ:لم الىق  ،أو لعاهُاث الىق ،أو لعاهُاث
الخىاب ،وجاسة أخشي بـ :هدى الىق…وولها جخفم
خىٌ الاهخلاٌ مً مجاٌ [ الجملت ] ئلى مجاٌ [
الىق ]  .ئن الىق هٍام فّاٌ وهى ملابل للذاللت
اللٕىٍت  Texteالزي ًذٌ ِلى اإلاخىن إلاإلف ما.
وَعخخذم في اللعاهُاث للذاللت ِلى اإلاىخىب أو
اإلالفىً مهما هبر أو ـٕش  ،هما ًيبغي للىق أن
ًخفل بمىكف جخفاِل فُه مجمىِت مً اإلاشجىضاث
 ,والاظتراجُجُاث والخىكّاث
و اإلاّاسف و البِئت الؽاظّت حعمى ظُاق اإلاىكف
22
،
 -3اإلالاسبت الىفُت  :هي " مجمىِت وشاةم الخّامل
مْ الىق وجدلُله بُذأىحُا ألحل أٔشاك حّلمُت
"، .23خُث اِخمذث في اإلاىاهج الخّلُمُت في
الجضاةش واظتراجُجُت فّالت وهاحّت وهي حؽمل
ألادواث والخلىُاث وؤلاحشاءاث اإلاىهجُت والىظاةل
ؤلاهجاصٍت وباِخباسها ألمً وشٍلت ألحل ئِذاد
اإلاخّلم وئدماحه داخل وعُج اإلاجخمْ ،ورلً ببىاء
هفاءة ؤلاهخاج الىخابي وجىىٍشها  ،لُخجاوص مشخلت
العلبُت وئسظاء ِالكت خمُمُت بين اإلاّلم واإلاخّلم
وبين اإلاخّلم واإلاّشفت وجضوٍذ اإلاخّلم باآللُاث التي
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ججّل مىه فشدا مىخجا ومفُذا وكادسا ِلى الخىُف
بؽيل ئًجابي مْ الٍىاهش اإلاّلذة .
وهزا ال ًخأحى ئال مً خالٌ ولُّاث دالت جىعب
الفشد الثلت بالىفغ والدؽبْ بالشوح الىوىُت
واللُم ألاخالكُت بدُث ًىىن مىخجا وكادسا ِلى
الخىُف مْ الىلُّاث اإلاّلذة ؤير اإلاخىكّت .
ئن الىق بيل أؼياله ٌّذ مىىلم ألاوؽىـت
اللٕىٍـت ،ألهــه ًدُـذ للمخّـلم جىٌُف اإلاىدعباث
اللبلُت ً ،برص مذي جدىمه في الىفاءاث العابلت
وَؽّش أزىاء كشاءاجه اإلاـخىاجشة واإلاخّذدة  ،بأهه ٌِّؾ
ولُّت خلُلُت  ،وفي هزه الحالت ًجذ هفعه
ًخّامل مْ مىىهــاجه الترهُبُت والفىجُت والذاللُت
والفشفُت في ظُاكها الىبُعي فُىدؽف مّاهيها
24
الصحـُدت ومذلىالتها التي ال جلبل ٔيرها.
وهزا ًجشها ئلى اللىٌ أن الىق الخّلُمي هى
الىظُلت الىخُذة الـتي حعمذ للمخّلم بالخّشف ِلى
أهماه الىفىؿ وأهىاِها ( اللفص ي الحياتي
والحجاجي والّلمي وألادبي...
واإلالاسبت الىفُت في هزا اإلاجاٌ جدُذ للمخّلم
ئمياهُت سـذ الّىاـش اإلاىىهت للىق وِىذ
اخخياهه بها وججّله ًفهم مّاوي الىق واظدُّاب
ممامُىه ومً خاللها ًذسن داللت الضمان واإلايان ،
وٍبلى الىق أخذ أبشص الّىاـش ألاظاظُت في جىىًٍ
اإلاخّلم ئر ٌّذ الخجعُذ الحلُلي للفّل التربىي
دساظت واهدعابا وئهخاحا ،ألن ئهخاج الىق هى أخذ
مّاًير هجاح اإلاشخلت الخّلُمُت في لىء اإلالاسبت
الىفُت ومً خالٌ الىٌُفخين التربىٍخين
ألاظاظِخين :
الخللي و الفهم  :بىاظىت دساظت الىفىؿ ًلف
اإلاخّلم بفىسة أفمل ِلى مدخىٍاتها و كفذًت
أصحابها وفي معخىي أهثر ججشٍذا ًذسن آلالُاث
اإلاخدىمت في حّالُم البيُاث الىفُت.
 ؤلاهخاج :بمجشد فهم الىُفُت التي جخألف بهاالىفىؿ و اإلاىىم الزي ًخدىم فيها ٌعدثمشها في
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ئِادة بىاء هفىؿ خاـت به جىىىي ِلى ِىاـش
ّ
الاوسجام والاحعاق وحعمذ كذسة الخللي للمخّلم
بـفهم اإلاىلىِاث وئدسان الترابي بين البيُاث
الفشُِت للىق زم ًلي ئدسان البيُت اليلُت اإلاىىن
ألاظاط للىق  ،أما كذسة ؤلاهخاج فدعمذ بابخياس
اإلاىلىِاث وٍخم رلً بىاظىت ولْ مخىي
مجمل للمىلىُ اإلابخىش مْ الّمل ِلى جشجِب
ِىاـشه جشجِبا مىىلُا ظلُما  ،وأن ًىىن الىق
25
اإلابني مىابم لنأهماه والىمارج الىفُت .
وٍخأظغ هزان اإلافهىمان ( الخللي وؤلاهخاج ) ،
ِلى فشلُاث لعاهُاث الىق  ،وئرا اِخبرها أن
الىق بيُت هبري جٍهش فيها ول اإلاعخىٍاث اللٕىٍت
(ـىجُت ،ـشفُت ،هدىٍت ،داللُت ،أظلىبُت )  ،فاهىا
هجذ فُه اوّياط مخخلف اإلاإؼشاث العُاكُت
(اإلالامُت  ،الثلافُت  ،الاحخماُِت .)...
 ِىاـش اإلالاسبت الىفُت ً :شاعى في اإلالاسبت الىفُتزالزت ِىاـش أظاظُت هي:
* البىاء الفىشي :وٍخممً زالزت أظئلت دكُلت ال
جدخمل الخأوٍل ومخذسحت مً العهل ئلى الفّب
وراث ِالكت بالىفاءة اللاِذًت اإلاشجبىت بيؽاه
اللشاءة ودساظت الىق  ،جخخبر مذي فهم اإلاخّلم
للىق الؽّشي أو الىثري  ،وحٕىي ألاهذاف
الخّلُمُت اإلاشجبىت بالىفاءة اللاِذًت.
* البىاء الفني :وٍخممً ظإالينً ،خمدىسان خىٌ
اإلاّىُاث وألاخذار التي ًخممنها الىق.
* البىاء اللٕىي :وٍفآ في زالزت أظئلت جدىاوٌ
الٍىاهش اللٕىٍت التي جخىاحذ داخل الىق وجخذم
الىفاءة اللاِذًت .26
خاجمت :وهافلت اللىٌ أن جبني اإلالاسبين في آلان
هفعه ،في اهعاب اإلاخّلم الىفاءاث اإلالفىدة،
ًدخاج ئلى جىفير حملت مً الؽشوه ،منها:
 جىىًٍ ألاظخار ِلى هزه الاظتراججُاثجىىٍىا معخمشا.
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 جىفير الىظاةل المشوسٍت ،مً هخب مىلدتوظلُمت مً ألاخىاء.
 جىفير الىظاةل الخىىىلىحُت ،مثلألاهتراهذ ،وألاكشاؿ اإلاذمجت  ،واإلاىخبت
الالىتروهُت.
وهزا ألحل جمذسط اإلاخّلمين في حى دًملشاوي
جفاِلي ئًجابي.
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مكارةىالمشافكةىوأهموتكاىفيىاكتسابى
العربوةىالفصحىىقراءةىفيىفعالوةىمناهجى
اإلصالحى(ىالجولىالثانيى) ى
د،صدةىقادة ى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةىتوارت ى
ّ
إن الاخخيام للممازطاث اللغىٍت في خُاجىا
الُىمُت  ،والاطدىاد إلى واكؼ اطخػماٌ اللغت
ّ
كدًما وخدًثا ًفض ي إلى أن اإلاشافهت جمثل اإلاظاخت
ّ
ألاوفس في الخىاضل اللغىي  ،فلد وشأ ؤلاوظان في
مخخلف ألامم غلى ممازطت اللغت مشافهت كبل أن
ًمهسها هخابت وجدوٍىا  ،وٍىفي أن هسي خسص الؿفل
ّ
غلى حػلم الخدًث وإجلاهه كبل أن ٌعي مػنى
الىخابت فػال غً ممازطتها .
وحشحر ؤلاخطائُاث الخدًثت غً واكؼ
الاطخػماٌ اللغىي أن ما هخيلمه ٌػدٌ زالزت أزباع
ما هىخبه  ،واهؿالكا مً هرا واهذ ممازطت اللغت
مشافهت أولى اإلاهازاث اللغىٍت التي ّ
ٌػىٌ غليها في
ّ
ؤلاهخاج اللغىي  ،وأولى اللسائً الدالت غلى فىس
اإلاخددر وشخطِخه وكد كُل  " :لظان الفتى
هطف وهطف فؤاده ".
ٌ ّ
وبىاء غلى هرا ًمىىىا اللى أن مهازة
اإلاشافهت مً ّ
أهم اإلاهازاث التي ًجب أن جىلى
ّ
والخمسض وذلً إلاا لها مً أهمُت
الػىاًت في الخػلم
في امخالن اللغت غلى اغخباز أن الشفهي ًمثل وظبت
غالُت مً الخىاضل اللغىي  ،وإلاا لها أًػا مً جأزحر
غلى إجلان باقي اإلاهازاث اللغىٍت  ،بل اإلاهازاث
الفىسٍت الالشمت إلجلان اللغت .
في هرا ؤلاؾاز جلح هثحر مً ألاطئلت التي مً شأنها
أن ججُب غً أهمُت هره اإلاهازة في مىاهج ؤلاضالح
الجدًدة ( الجُل الثاوي )  ،وججُب أًػا غً
غالكتها بباقي اإلاهازاث اللغىٍت ألاخسي في غىء هرا
ّ
ؤلاضالح  ،وهرا غً الظبُل اإلاىخهج لخفػُل حػلُمها
ّ
وحػلمها .
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ّ
وبهرا فئن مداخلخىا اإلاىطىمت بـ  " :مهازة اإلاشافهت
وأهمُتها في اهدظاب الػسبُت الفطحى (كساءة في
فػالُت مىاهج ؤلاضالح ( الجُل الثاوي ) حظعى
إلدزان أهمُت مهازة اإلاشافهت في حػلُم الػسبُت
الفطحى في غىء مظخجداث ؤلاضالح للمىاهج
والبرامج في مسخلت الخػلُم الابخدائي .
أوال  :أهمُت اللغت الػسبُت في مىاهج ؤلاضالح * :
ال ًخخلف اإلاثلفىن واإلاهخمىن باللظاهُاث
بمخخلف فسوغها وجخططاتها غلى أهمُت اللغت في
خُاة ألامت فهي أطمى ما ًمىً أن ّ
حػبر به
اإلاجخمػاث وألافساد غً خاحاتها  ،وزغباتها ،
وآالمها وآمالها  ،غً أجساخها وأفساخها  ،غً
وحىدها وهُىىهتها  ،غً فىسها وخػازتها  ،وإذا وان
الخفىحر دلُل وحىد الفسد  -غلى خد حػبحر
الفُلظىف الفسوس ي " دًيازث زٍيُه " " أها أفىس إذا
فأها مىحىد "  -فدلُل الخفىحر هى اللغت  ،ولرلً
هسي ّأهه مً ألاولى أن وػخلد ّأهه ال وحىد ألمت بدون
لغت .
ّ
واهؿالكا مً هرا فئن ول أمت ّ
خُت حظعى
إلزباث وحىدها وهُىىهتها حػنى بلغتها أًما غىاًت
ألنها جسي فيها زمصا لىحىدها  ،وخطىضُت لىُىىهتها
 ،ولػل ّ
أهم مظهس مً مظاهس الػىاًت بلغت ألامت
الخسص غلى ججىٍد حػلُمها وحػلمها  ،فهي حػد لها
اإلاىاهج ّ
الفػالت  ،وجخخاز لخػلُمها الؿسائم الىاحػت
 ،وأطالُب الخلىٍم الالئلت  ،وجيخلي لها مً
اإلاػلمحن أهفأهم  ،ومً اإلاشسفحن أكدزهم غلى
الخىىًٍ واإلاسافلت والخىحُه .
واإلاؿلؼ غلى مىاهج اللغت الػسبُت ومسحػُاتها
اللدًمت والخدًثت في اإلاىظىمت التربىٍت بالجصائس
ًلف غلى جىىٍه بأهمُت اللغت الػسبُت باغخبازها
بػدا مً أبػاد الهىٍت  ،وزمصا مً زمىش الظُادة ،
ُّ
ووطُلت أطاطُت مً وطائل الخػلُم والخػلم فهي "
اللغت الىؾىُت والسطمُت  ،ولغت اإلادزطت الجصائسٍت
 ،وإخدي اإلاسهباث ألاطاطُت للهىٍت الىؾىُت
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الجصائسٍت  ،وأخد زمىش الظُادة الىؾىُت  ،وأطاطها
السئِع ". 1
وكد حاء الخىىٍه بهره ألاهمُت في منهاج اللغت
الػسبُت إلاسخلت الخػلُم الابخدائي فهي جدظى "
بمياهت مخمحزة في مىظىمخىا التربىٍت باغخبازها اللغت
الىؾىُت السطمُت  ،ومىىها زئِظا للهىٍت الىؾىُت ،
ولغت الخدزَع ليافت اإلاىاد الخػلُمُت في اإلاساخل
الثالر فهي برلً هفاءة غسغُت " ، 2والىفاءة
الػسغُت هي التي " جخىىن مً اللُم واإلاىاكف
واإلاظاعي الفىسٍت واإلاىهجُت اإلاشترهت بحن مخخلف
اإلاىاد التي ًيبػي اهدظابها واطخخدامها أزىاء بىاء
مخخلف اإلاػازف واإلاهازاث " 3مما ٌػني أن مادة
اللغت الػسبُت ذاث أهمُت بالغت في اهدظاب اللُم
واإلاىاكف مً حهت  ،ووطُلت هامت مً وطائل بىاء
اإلاػازف واإلاهازاث اإلاخخلفت .
ُ
وجدبؼ ؤلاشازة إلى مياهت اللغت الػسبُت وأهمُتها
في مىاهجها غالبا بما جلخػُه هره ألاهمُت مً
إًالء الػىاًت البالغت لخجىٍد حػلُمُتها بما ًدلم
ألاغساع اإلايشىدة مً جدزَظها  ،فاللجىت الىؾىُت
للمىاهج ُّ
جلح غلى اإلادزطت الجصائسٍت " أن ججتهد في
حغرًت البػد الثلافي للخالمُر  ،وضلل أذواكهم
ووحدانهم  ،وذلً مً خالٌ جبني اطتراجُجُاث
جثمً اللغت الػسبُت وججػلها جىافع اللغاث ألاخسي
ختى جخمىً مً اطدُػاب الخؿىزاث الػلمُت
والخىىىلىحُت والخػازٍت فُتزودون الثلت اليافُت
لخفخدهم دون غلدة غلى مخخلف الثلافاث واللغاث
ألاحىبُت ". 4
ّ
وهي أًػا حػخبر حػلمها وحػلُمها مفخاخا "
ّ
للػملُت الخػلُمُت الخػلمُت  ،وإزطاء الخىاز ،
ّ
جمىً اإلاخػلم مً هُيلت فىسه
وجىمُت الىفاءاث التي ِّ
 ،وجىىًٍ شخطِخه  ،والخىاضل بها مشافهت وهخابت
في مخخلف وغػُاث الخُاة الُىمُت " ، 5وهىرا لم
حػد مادة اللغت الػسبُت مادة الهدظاب اإلاػازف
اإلاخػللت بخطائظ الػسبُت هدىها وضسفها وداللتها
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ّ
 ،بل هي وطُلت الخػلُم والخػلم  ،ووطُلت بىاء
الفىس  ،وجىمُت الصخطُت .
إن أدوى جأمل في هره الخىىيهاث بأهمُت اللغت
الػسبُت  ،والخػلُماث اإلاىحهت إلى ججىٍد جدزَظها
ًىحي باإلاياهت الظاملت لها في مىاهج حػلُمها ،
وجطىز اللائمحن غليها  ،وَػؿي اهؿباغا إًجابُا
بمجزلت هره اإلاادة ال غلى مظخىي اإلاػازف التي
ّ
ًخللاها اإلاخػلم وهى ًدزطها  ،ولىً غلى مظخىي
اإلاهازاث التي ًجب أن ًىدظبها أزىاء دزطها  ،وهاهىا
ًىمً الفسق بحن الىظس إلى اللغت هىنها غاًت  ،وبحن
الىظس إليها هىطُلت  ،ولػل في الخػسف غلى أهداف
جدزَع هره اللغت بمخخلف مهازتها في مسخلتي
الخػلُم الابخدائي واإلاخىطـ ما ًىضح ذلً .
زاهُا  :أهداف حػلُم اللغت الػسبُت في مىاهج
ؤلاضالح
مً البدًهي في البدث اللظاوي الخدًث ،
والخؿبُلي مىه غلى وحه الخطىص ؤلاكساز بأن
ّ
حػلُم اللغت وحػلمها ال ٌظتهدف مػسفت كىاغدها
وخطائطها الطىجُت  ،والطسفُت  ،والترهُبُت ،
والداللُت فدظب بل ٌظتهدف خظً اطدثماز هره
الخطائظ واللىاغد في جداوٌ اللغت واطخػمالها ،
ّ
ّ
وغلى هرا ألاطاض فئن حػلُم اللغت وحػلمها ًلخض ي
إجلان مهازاتها التي جخىشع غلى مدىزي الخىاضل
إزطاال واطخلباال خُث جمثل مهازجا الاطخماع
واللساءة مدىز الاطخلباٌ واهدظاب اللغت وفهم
اإلاساد منها  ،وجمثل مهازجا اإلاشافهت والىخابت مدىز
ؤلازطاٌ وإهخاج اللغت .
ّ
إن الىظس إلى اللغت بفػل إجلان مهازاتها مً
أحل اطدثمازها في الػملُت الخىاضلُت ًىبهىا كؿػا
ّ
ّ
اإلاػىٌ غلُه في حػلُم أًت لغت هى اطدثماز
إلى أن
خطائطها وكىاغدها اإلادزوطت في اطخلباٌ اللغت
وفهم اإلاساد مً ألفاظها وجساهُبها وخؿاباتها مً
حهت  ،وجىظُفها في إهخاج اللغت بما ًدلم ألاغساع
واإلالاضد اإلاساد جدلُلها مً غملُت الخىاضل مً

162

ملتقىىاللسانواتىالتطبوقوةىوتعلوموةىاللغةىفيىالمدرسةىوالجامعةى1322/30/21

ّ
حهت زاهُت  ،ولرلً فئن حػلُم اللغت في الخطىزاث
اللظاهُت الخدًثت لم ٌػد غاًت في ّ
خد ذاجه بل
أضبذ وطُلت إلجلان اللغت واطخػمالها .
ًمىىىا أن هلف في مىاهج ؤلاضالح الجدًدة غلى
إدزان حلي للبػد الخىاضلي للغت والري ٌػخبر بػدا
هاما ألخذ غلُه اللظاهُاث الخدًثت وهي جيخلد
ّ
اإلاىهج الخللُدي في حػلُم اللغاث الري وان ًسي أن
حػلم اللغت ًىؿلم مً مػسفت كىاغدها  ،وخفظ
أطالُبها وأهماؾها الخػبحرًت  ،وجسدًدها وجىسازها
مخىاطُا برلً البػد الخىاضلي لها  ،ومخغافال غً
دوز مخػلم اللغت وكدزجه الراجُت غلى إهخاج أهماؽ
حدًدة مخخلفت غما ألف طماغه أو كساءجه .
ّ
للد ججلى مثل هرا الؿسح في بػؼ مىاهج
اللغت الػسبُت ومسحػُاتها خُث هلسأ في اإلاسحػُت
ّ
الػامت للمىاهج أن الهدف الجىهسي لخػلُم اللغت
الػسبُت هى " جصوٍد اإلاخػلمحن بىفاءة ًمىنهم
اطدثمازها في مخخلف وغػُاث الخىاضل الشفهي
والىخابي  ،ولم ٌػد اإلاؿلىب مً حػلُم اللغت
الػسبُت ًلخطس غلى مػسفت بػؼ الىماذج ألادبُت
وبالغتها (مهما وان اإلاظخىي والىىع ) وال مػسفت
اللىاغد الىدىٍت والطسفُت فدظب بل حػل
الخلمُر ًبلغ أغلى مظخىي مً الفهم وؤلادزان ،
واطخػماٌ اإلاػسفت  ،طىاء غلى اإلاظخىي الشفهي أو
الىخابي ". 6
ّ
وهىرا هلمذ الخأهُد غلى أن حػلُم اللغت
ّ
وحػلمها في مىاهجها ال ٌظتهدف مػسفت كىاغدها ،
وال مػسفت هماذحها ألادبُت الفىُت فدظب  ،ولىىه
ٌظتهدف بشيل ملطىد ومخؿـ مدىزي الخىاضل
الشفهي مىه والىخابي  ،ولرلً وحب أن جىىن
الغاًت مً الدزض اللغىي إكداز اإلاخػلمحن غلى
اطدثماز اإلاػسفت اللغىٍت التي ًخللىها الطخلباٌ
اللغت وفهم اإلاساد منها  ،وإدزان ملاضد اإلاخيلم مً
خاللها  ،وجمىُنهم مً إهخاج اللغت  ،والخػبحر بها غً
خاحاتهم مشافهت وهخابت .
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ّ
إن الخػبحر غً الهدف مً حػلُم الػسبُت ألبىائها
ّ
بهره الطىزة ًلفذ الاهدباه إلى أن الخطىزاث
اإلاؿسوخت خىٌ دزض اللغت الػسبُت جخجه به هدى
الىظُفُت والتي حظعى إلى حػل مادجه وطُلت
أطاطُت للخمىً مً هره اللغت وخظً اطدثمازها ،
وإن هىا وسجل في اإلاسحػُت الػامت للمىاهج جسهحزا
غلى مظخىي إهخاج اللغت فئهىا هجد في اإلالابل في
مىاهج اللغت الػسبُت جىحها هدى اطتهداف حمُؼ
مهازاث اللغت  ،وهى ما ّهبهذ إلُه اإلاىاهج اللظاهُت
الخدًثت .
وكد وزد في منهاج اللغت الػسبُت إلاسخلت الخػلُم
الابخدائي في آخس ؾبػاجه جددًدا ألهداف جدزَع
" إهظاب اإلاخػلم أداة
اللغت الػسبُت هطه
الخىاضل الُىمي  ،وحػصٍص زضُده اللغىي الري
اهدظبه مً مدُؿه ألاطسي والاحخماعي مؼ تهرًبه
ّ
وجصخُده " ، 7وهى ٌشحر أًػا إلى أن مىاهج
ؤلاضالح الجدًد إلاسخلت الخػلُم الابخدائي جسهص غلى
الخػبحر الري لم ًدظ بمياهت الئلت في اإلاىاهج
الظابلت  ،إلى حاهب اهخمامها باالطخماع إلاا له مً
دوز في " هُيلت الفىس  ،وضلل الصخطُت ،
ّ
وهأطاض ًيبني غلُه الفهم الري ًمثل مفخاح
الىفاذ في ّ
ول الخػلماث  ،وكاغدة لبىاء هفاءة
الخىاضل " . 8
ولم جلخطس غىاًت اإلاىاهج الجدًدة باالطخماع
وفهم اإلاىؿىق هأطاض للخىاضل بل ججاوشجه إلى
الخىبُه ألهمُت فهم اإلاىخىب الري ال ٌػني اللساءة
والخهجُت فدظب بل ٌػني إدزان ما هلسأ  ،ولرلً
فهي جيبه إلى الترهحز غلى " كساءة هطىص مخىطؿت
الؿىٌ  ،أغلبها مشىىلت  ،كساءة طلُمت بدىغُم
مىاطب  ،خظب ما جلخػُه أهماؽ الىطىص
وملامها  ،وفهم مػىاها الػام  ،والخػسف غلى
خؿاؾاث أهماؽ الىطىص والخمُحز بُنها  ،وفهم
الخػلُماث  ،وبىاء الخىم الصخص ي  ،وجروق
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الجاهب الجمالي فيها بالخفاغل مػها  ،والخدزٍب غلى
اطخػماٌ اللامىض اللغىي " . 9
ّ
وٍسي واغػىا اإلانهاج أن مادة اللغت الػسبُت
حظاغد في جدلُم اإلالمذ الشامل بطفت ّ
فػالت  ،وال
ّ
ًخم ذلً في جطىزهم إال بخمىً اإلاخػلم منها" وال
ًىىن ذلً إال بالخدىم في مُادًً اللغت ألازبػت :
فهم اإلاىؿىق  ،الخػبحر الشفىي  ،فهم اإلاىخىب ،
الخػبحر الىخابي " . 10
وهاهىا وحب الخىبُه إلى هره الالخفاجت في إغادة
حظمُت اإلاهازاث اللغىٍت بما ًدلم وظُفُتها
وبخاضت مهازحي الاطخلباٌ  ،فاالطخماع الري كد
ًىحي بمجسد اطخلباٌ ألاضىاث أضبذ ّ
ٌػبر غىه
بفهم اإلاىؿىق وهي غاًت الاطخماع ّ
الفػاٌ  ،واللساءة
التي كد حػني مجسد الخهجُت أضبذ ًؿلم غليها فهم
ّ
اإلاىخىب ألن الخهجُت دون فهم ال حظهم في اهخماٌ
غملُت الخىاضل .
ومً خالٌ هرا الخطىز اإلاؿسوح في مىاهج
اللغت الػسبُت ّ
ًدبحن لىا هرا الخىاشن في اطتهداف
ّ
مهازاث اللغت ولها  ،وهى الخطىز الري ًيسجم مؼ
الؿسوخاث اللظاهُت الخدًثت وغلى زأطها اإلاىهج
ّ
الخىاضلي الري ًسي أهه ال كُمت لخػلم اللغت
وحػلُمها ما لم وػمل غلى جىمُت هفاءجه الخىاضلُت .
زالثا  :أهداف مهازة اإلاشافهت في مىاهج اللغت
الػسبُت بمسخلت الخػلُم الابخدائي
ّ
إن أهثر ما ًمىً أن ّ
ٌػسف به الفسد هفظه
كدزجه غلى الخدًث  ،وجمىىه مىه  ،بل ًمىىىا
بىاطؿت هالمىا وخدًثىا لآلخسًٍ أن هترن لديهم
اهؿباغا إًجابُا غً شخطِخىا  ،وكد ّهبه إلى هره
الفىسة الخؿُب اإلاشهىز (شج شحلس )* بلــىله " :
إهىا طىاء زغِىا أم أبِىا فئن الرًً ًدظىىن
الىالم والخدًث أمام الىاض ٌػخبرهم آلاخسون أهثر
ذواء وأن لديهم مهازاث كُادًت مخمحزة غلى غحرهم ،
وما مً أخد اشتهس ذهسه وخلد اطمه إال له مً
مهازة ؤلاللاء والخؿابت هطِب وافس " ،
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وفي ملىلت مشهىزة ًطسح ( دوطىى دزومىهد )
ُ
 ":لى كدز لي أن أفلد ول مىاهبي وملياحي ووان لي
الخُاز أن أخخفظ بىاخدة فلـ  ،فلً أجسدد في أن
اخخاز اللدزة غلى الخددر ألوي بها أطخؿُؼ أن
اطخػُد البلُت بظسغت "  11وفي اإلالىلت داللت ّبِىت
غلى كُمت مهازة الخددر أو اإلاشافهت ملازهت بغحرها
مً اإلاهازاث ألاخسي  ،وفيها أًػا إشازة إلى الدوز
الهام الري جلػبه هره اإلاهازة في جدطُل هثحر مً
اإلاهازاث وغلى زأطها اإلاهازاث اللغىٍت اإلاطاخبت
إلجلان اللغت .
ّ
و الدزاطاث اللظاهُت  ،والخؿبُلُت منها غلى
وحه الخطىص جخفم غلى أهمُت مهازة اإلاشافهت
ملازهت بغحرها مً اإلاهازاث اللغىٍت ألاخسي باغخبازها
حشيل أهبر كظـ مً الػملُت الخىاضلُت  ،فهي
مهازة مسهصٍت هىنها مخدومت بمهازة أخسي وهي مهازة
الظمؼ  ، 12وهي التي وظخؿُؼ بىاطؿتها " غسض
الثلت بالىفع وشٍادة اللدزة غلى اخخُاز ألافياز
وجىظُمها وشٍادة اللدزة غلى اطخخدام اليلماث
اإلاػبرة واطخخدام الطىث اإلاػبر والىؿم اإلاخمحز
واطخخدام الخسواث الجظمُت والىكفت اإلاىاطبت
واللدزة غلى جىُُف الىالم وجىظُمه وجىظُفه
بدظب اإلاىكف اإلاؿلىب" . 13
وهجد مالمذ الخخسج * اإلاترحمت ألهداف وغاًاث
اإلانهاج  ،أو الىفاءاث اإلاترحمت لهره اإلاالمذ جخمدىز
ولها خىٌ الخمىً مً اطخػماٌ اللغت هخابت أو
مشافهت  ،فلد ّ
غبر غً ملمذ الخخسج مً مسخلت
الخػلُم الابخدائي باللىٌ  " :في نهاًت مسخلت الخػلُم
ًىىن اإلاخػلم كادزا غلى اطخػماٌ اللغت الػسبُت
هأداة الهدظاب اإلاػازف وجبلُغها مشافهت وهخابت
بشيل طلُم في وغػُاث دالت مً الخُاة
الاحخماغُت  ،واطخػمالها غبر الىطائـ
الخىىىلىحُت ". 14
وكد فطلذ هره الىفاءة الشاملت إلى هفاءاث
خخامُت ّ
حػبر ول واخدة منها غً ملمذ الخخسج
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اإلاخػلم بيل مهازة مً اإلاهازث اللغىٍت  ،ففي مهازة
فهم اإلاىؿىق ّ
غبر غً الىفاءة باللىٌ ً " :فهم
خؿاباث مىؿىكت مً أهماؽ مخىىغت  ،وٍخجاوب
مػها مً شتى الىطائـ وفي طُاكاث مخخلفت "، 15
ّ
وغبر غً الىفاءة الخخامُت في فهم اإلاىخىب باللىٌ :
" ًلسأ هطىضا مخخلفت ألاهماؽ وٍفهمها كساءة
مظترطلت واغُت مً وطائـ مخخلفت مشىىلت وغحر
مشىىلت " . 16
ّأما مهازة اإلاشافهت التي هدً بطدد جفطُل
أهدافها في منهاج اللغت الػسبُت إلاسخلت الخػلُم
الابخدائي فخخمثل هفاءتها الخخامُت في كدزة اإلاخػلم
غلى أن " ًخىاضل بلظان غسبي ّ ،
وَػبر غً زأًه ،
وٍىضح وحهت هظسه  ،وَػللها في اإلاىاكف الُىمُت
17
وغبر مخخلف الىطائـ  ،وفي طُاكاث مخخلفت "
ّ
 ،خُث هسي أن اللدزة غلى الخىاضل الشفىي ًجب
ملمذ الخخسج مً ملمذ الخخسج مً الؿىز الثاوي
الؿىز الثالث
الظىت الثالثت
الىفاءاث الظىت الخامظت الظىت السابػت
الخخامُت ًداوز وٍىاكش ًداوز وٍىاكش ًداوز وٍىاكش
وٍلدم جىحيهاث  ،وٍلدم جىحيهاث وٍلدم جىحيهاث ،
وَظسد كططا  ، ،وَظسد كططا وَظسد كططا ،
وٍطف أشُاء أو أو أخدازا  ،بلظان غسبي في
أخدازا  ،وَػبر غً وٍطف أشُاء مىغىغاث
زأًه وٍىضح وحهت بلظان غسبي في مخخلفت اغخمادا
غلى مىدظباجه
هظسه  ،وَػللها مىغىغاث
بلظان غسبي في مخخلفت اغخمادا اإلادزطُت ووطائل
غلى مىدظباجه ؤلاغالم والاجطاٌ
مىغىغاث
وغػُاث
في
مخخلفت اغخمادا اإلادزطُت
غلى مىدظباجه ووطائل ؤلاغالم جىاضلُت دالت
في
اإلادزطُت ووطائل والاجطاٌ
ؤلاغالم والاجطاٌ وغػُاث
وغػُاث جىاضلُت دالت
في
جىاضلُت دالت
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أن جخجظد مً خالٌ مجمىغت مً ألافػاٌ
ؤلاهجاشٍت  ،فاإلاخػلم ّ
ٌػبر غً زأًه  ،زم هى ًىضح
وحهت هظسه إذا ما اهخىفها غمىع  ،وَػلل لها إذا
ّ
افخلسث إلى الدجت والدلُل  ،وٍلىم برلً وله في
مخخلف وطائـ الخىاضل  ،ومخخلف طُاكاجه .
والجدوٌ الخالي ً18ىضح الىفاءاث الخخامُت إلاهازة
اإلاشافهت في طىىاث مسخلت الخػلُم الابخدائي
الخمع  ،وَظخىكفىا غلى مصٍد مً الخفطُل
لؤلفػاٌ ؤلاهجاشٍت التي جلِع جدلم هره الىفاءاث
خُث " جبرش هطىص الىفاءاث الىازدة في اإلاطفىفت
طىاء جلً اإلاخػللت باإلالمذ أو الىفاءة الشاملت أو
الىفاءة الخخامُت الاهخمام بالبػد الخىاضلي  ،فيل
إهخاج للمخػلم ال ًخم إال في وغػُت جىاضلُت ٌشترؽ
فيها أن جىىن ذاث داللت " : 19
ملمذ الخخسج مً الؿىز ألاوٌ
الظىت الثاهُت
ًداوز وٍىاكش
ًلدم جىحيهاث ،
بلظان غسبي في
مىغىغاث
مخخلفت اغخمادا
غلى مىدظباجه
اإلادزطُت ووطائل
ؤلاغالم والاجطاٌ
مظخػمال بػؼ
أفػاٌ الىالم في
وغػُاث جىاضلُت
دالت

الظىت ألاولى
ًداوز وٍىاكش في
مىغىغاث مخخلفت
غلى
اغخمادا
مىدظباجه اإلادزطُت
ؤلاغالم
ووطائل
والاجطاٌ مظخػمال
بػؼ أفػاٌ الىالم
في وغػُاث جىاضلُت
دالت
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ومً خالٌ هرا الجدوٌ ًمىىىا أن وشحر إلى
اإلاالخظاث الخالُت :
-1جفطُل هفاءاث ألاداء الشفهي إلى مجمىغت مً
ألافػاٌ ؤلاهجاشٍت أو ما ٌظمى أفػاٌ الىالم ً ،مىً
مالخظتها وجلىٍمها .
-2جىىع أفػاٌ ؤلاهجاش وجىشَػها غبر طىىاث الخػلُم
الخمظت فاإلاخػلم ًداوز  ،وٍىاكش  ،وٍلدم
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الخىحيهاث وَظسد  ،وٍطف  ،وَػبر غً زأًه ،
وٍىضح وحهت هظسه .
-3الخدزج في جدلُم أفػاٌ ؤلاهجاش الشفهي  ،فمً
اإلاداوزة واإلاىاكشت إلى جلدًم الخىحيهاث
والخػلُماث  ،إلى الظسد زم الىضف  ،زم الخػبحر غً
وحهت الىظس  ،زم جىغُذ هره الىحهت  ،وٍمىىىا أن
هلخظ ذلً الخدزج والخؿىز مً خالٌ الجدوٌ
20
الخالي

:
الظىت الخامظت
ًداوز وٍىاكش
وٍلدم جىحيهاث ،
وَظسد كططا ،
وٍطف أشُاء أو
أخدازا  ،وَػبر غً
زأًه وٍىضح وحهت
هظسه  ،وَػللها .

الظىت السابػت
ًداوز وٍىاكش
وٍلدم جىحيهاث ،
وَظسد كططا أو
أخدازا  ،وٍطف
أشُاء .

الظىت الثالثت
ًداوز وٍىاكش
وٍلدم جىحيهاث ،
وَظسد كططا .

-4ججاوش ؤلاهخاج الشفهي غخبت الىخدة الطغسي
( الجملت ) إلى جسهُب هطىص بأهماؽ مخخلفت ،
والىمـ ؤلاٌػاشي ( ًلدم جىحيهاث)  ،والىمـ
الظسدي ( ٌظسد كططا )  ،والىمـ الىضفي
( ًطف أشُاء أو أخدازا)  ،والىمـ الدجاجي
( ًىضح وحه هظسه وَػللها ) .
-5اشتراؽ أن ًىىن ألاداء الشفهي في وغػُاث
جىاضلُت دالت أي ذاث غالكت بىاكؼ اإلاخػلم ومً
مدُؿه ومما ٌشغل اهخماماجه  ،وٍلبي حاهبا مً
خاحُاجه .
إهىا هالخظ بما ال ًدع مجاال للشً هره الػىاًت
الفائلت بمهازة اإلاشافهت  ،وهرا الخىحه لالطخفادة
مما جؿسخه اللظاهُت الخدًثت والخداولُت منها غلى

الظىت الثاهُت
ًداوز وٍىاكش ًلدم
جىحيهاث

الظىت ألاولى
ًداوز وٍىاكش

وحه الخطىص " إذ جدُل اللساءة ألاولى ألهداف
هرا اليشاؽ ولىفاءاجه الشاملت والخخامُت ،
وهرا لبػؼ مىازده غلى جبني جطىز هظسي
مظخىحى مً الخداولُت  ،وما اهبثم منها مً ملازبت
جىاضلُت  ،وأفػاٌ هالم ". 21
زابػا  :ؾسائم حػلُم مهازة اإلاشافهت في مىاهج
ؤلاضالح :
إذا هىا كد إلاظىا في الخػبحر غً أهداف جدزَع
مهازة اإلاشافهت اهخماما بالغا بهره اإلاهازة فئن ذلً
ًخأهد خُىما هؿلؼ غلى مىازد بسامج اإلاسخلت
الابخدائُت بػامت أو ول ؾىز مً أؾىازها خُث "
جبرش اإلاػاًىت ألاولى إلاطفىفت اإلاىازد اإلاػسفُت
واإلاىهجُت جسهحزا هبحرا غلى الىفاءة الشفهُت مً
خالٌ الفطل بحن شليها  :فهم اإلاىؿىق والخػبحر
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الشفهي  ،وهى اهخمام ٌػىع وغؼ اللغت الػسبُت في
مىاهج الجُل الثاوي " . 22
وٍلخظ مً خالٌ الاؾالع غلى مىازد البرهامج
اإلاػسفُت واإلاىهجُت الاهؿالق مً مجمىغت مً
الىطىص اإلاخخلفت ألاهماؽ وذلً ال لدزاطتها لراتها
بل الجخاذها وطُلت لخدلُم الغاًت اإلاثلى مً دزض
اللغت وهى الخدزب غلى إجلان اإلاهازث اللغىٍت ،
وجىظُف اإلاػازف اإلاظخخلطت الطدثمازها في
اطخلباٌ اللغت وفهم اإلاساد منها  ،وإهخاحها وخظً
الخػبحر بها .
ففي الؿىز ألاوٌ ًخم الاهؿالق مً خؿاباث
وهطىص خىازٍت وجىحيهُت مىخىبت ومظمىغت ألن
ذلً ًخالءم مؼ الىفاءة الخخامُت اإلاساد إكداز
اإلاخػلم غليها  ،وفي الؿىز الثاوي جخػصش هره
الىطىص والخؿاباث بخؿاباث وضفُت وطسدًت
مظمىغت ومىخىبت مالئمت للىفاءة اإلاظتهدفت
اإلاػافت ( ٌظسد وٍطف )  ،وفي الؿىز الثالث جلترح
هطىص وخؿاباث جفظحرًت وحجاحُت مظمىغت
ومىخىبت مىاطبت للىفاءة اإلاظتهدفت اإلاػافت في هرا
الؿىز ( ّ
ٌػبر غً زأًه  ،وٍىضح وحهت هظسه ،
ّ
وَػللها )  ، 23ولرلً فئن ول طىت مً مسخلت
الخػلُم الابخدائي ًخم الترهحز فُه غلى همـ مً
أهماؽ الىطىص ففي الظىت ألاولى ًسهص غلى الىمـ
الخىازي  ،وفي الظىت الثاهُت غلى الخىحُهي  ،وفي
الثالثت غلى الظسدي  ،وفي السابػت غلى الىضفي ،
وفي الخامظت غلى الخفظحري والدجاجي . 24
ومً دالئل أهمُت هره اإلاهازة غلى مظخىي
البرامج واإلاىاكُذ اطخلاللُتها بدطت خاضت بػد
أن هىا هساها في البرامج الظابلت جابػت لخطظ
أخسي  ،ووشاؾاث أخسي *  ،وهىرا ضاز الخػبحر
الشفهي " مىغىع حػلُم لراجه  ،مددد اإلاػامحن
طلفا " ، 25وهى مسهص اليشاؾاث اللغىٍت وحىهسها ،
وأوٌ وشاؽ ٌشسع في جدزَظه مً بحن أوشؿت
الدزض اللغىي  ،وكد وزدث ؤلاشازة إلى ذلً في
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منهاج اللغت الػسبُت للظىت ألاولى  ،فهى " وشاؽ
ٌظتهل به لجػل اإلاخػلمحن في وغػُاث ًمازطىن
فيها ألاخادًث  ،وٍدىاولىن اليلمت  ،وٍخدزبىن غلى
الىؿم الظلُم  ،وألاداء الصخُذ للملاؾؼ الطىجُت
في بداًت اإلاسخلت  ،زم ًدىاولىن أؾساف الخدًث فُما
بُنهم في اإلاساخل الالخلت " .26
وكد خددث مىهجُت جىاوٌ ملؿؼ في أطابُؼ
الخػلم بسبـ مهازة فهم اإلاىؿىق بمهازة الخػبحر
الشفهي  ،خُث ًخم الاهؿالق مً هظ مخىىع
ألاهماؽ ٌغلب غلُه الىمـ اإلاسجبـ بالظىت ومً
خالله جمازض مهازة فهم اإلاىؿىق بػىىان ( أكسأ
وأفهم ) أو ( ولماحي الجدًدة )  ،زم جأحي مسخلت
الخػبحر الشفهي بػىىان ( أطخػمل الطُغ ) أو
( أهخج شفىٍا)  ،وهي التي جظهس بثالزت أوحه  ،الىحه
ألاوٌ  :له غالكت وؾُدة بفهم اإلاىؿىق بدُث ًىجص
اإلاخػلم مجمىغت مً اإلاهماث اإلادددة بدكت ،
والىحه الثاوي فله غالكت بدزاطت التراهُب
وألاطالُب اإلاسجبؿت باإلالؿؼ  ،والىحه الثالث فله
غالكت بالخدزٍب غلى ؤلاهخاج الشفىي وهي مً أهم
اإلادؿاث التي ًجب أن جىلى أهمُت بالغت ". 27
وإلاصٍد مً الخىغُذ طىداوٌ أن هلازب دزطا
مً هخاب الظىت الثالثت ابخدائي ًىضح اإلالاؾؼ
واإلاساخل التي ٌشخغل غليها ول مً اإلاػلم واإلاخػلم
في مهازة الخػبحر الشفهي  ،وطىىخفي هاهىا بػسع
ما ًخػلم بهره اإلاهازة فدظب :
-1الىطىص اإلالترخت ً :خمحز هخاب الظىت الثالثت
ابخدائي بىطىص زسٍت جظهس فيها خؿاؾت الىمـ
الظسدي  ،وحػصش مىدظباث اإلاخػلم اللغىٍت في
جدزحها وجىاميها خالٌ الظىت  ،باإلغافت إلى اخخىائه
غلى أهثر مً خمظحن باإلاائت مً هطىص حصائسٍت
طهلت مشىكت واضخت مظخمدة مً مدُـ اإلاخػلم
هادفت إلى جىمُت ؾاكاجه الفىسٍت والظلىهُت مػصشة
لللُم السوخُت وألاخالكُت والىؾىُت غاملت غلى
إهماء ذوكه الفني  ،وأفله اإلاػسفي  ،جخمحز بالخدازت
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والىحاهت ومىاطبتها لظً اإلاخػلمحن هما جخىفس غلى
دزحت غالُت مً اللابلُت لللساءة مً الىاخُخحن
اللظاهُت والخؿُت  ،وجدخىي غلى مظهالث الخػلم
". 28
-2وغػُت الاهؿالق ً :ىؿلم ول دزض في أي مدىز
مً اإلاداوز اإلالسزة مً هظ مدىزي مسفم بطىزة
ّ
ججظد مىغىع الىظ  ،وٍدبؼ بػىىان (
مىضخت
ولماحي الجدًدة ) خُث حشسح فُه مجمىغت مً
اليلماث الجدًدة  ،زم ًداٌ اإلاخػلم غلى الىظ
لُجد مػاوي بػؼ اليلماث أو الػبازاث .
-3مسخلت فهم اإلاىؿىق  :جسجبـ هره اإلاسخلت باللساءة
مً حهت  ،وبفهم الىظ مً حهت زاهُت  ،ولرلً
ٌشاز إليها بػىىان (أكسأ وأفهم )  ،وفيها جؿسح بػؼ
ألاطئلت التي جخخبر فهم اإلاخػلم للىظ .
-4مسخلت اطخػماٌ الطُغ  :وَشاز إليها بػىىان (
أشاهد وأجددر ) و( أطخػمل الطُغ )  ،خُث
ًىغؼ للمخػلم مىىاٌ حػبحري جددد فُه الطُغ
اإلاساد اطخػمالها بلىن مغاًس  ،زم حػسع غلُه ضىز
مسجبت  ،وٍؿلب مىه الخػبحر غنها واطدىؿاكها .
 -5مسخلت ؤلاهخاج الشفهي  :وَشاز إليها بػىىان
( أهخج شفىٍا ) خُث ّ
ًىحه لئلهخاج مً خالٌ

حػلُمُت  ،مظىىدة ببػؼ الػبازاث التي ًمىً أن
حظاغده في إهجاشه الشفىي .
خامظا  :دوز اإلاػلم في وشاؽ الخػبحر الشفهي
ومً الخػلُماث والخىضُاث التي كدمذ إلاػلم
اللغت الػسبُت لىغؼ اإلانهاج ّ
خحز الخؿبُم فُما
ًخػلم بمهازة اإلاشافهت " غلى اإلاػلم أن ًىىن ّ
مِظسا
ِّ
للخػلماث  ،ومىحها ومسشدا للمخػلمحن الرًً
ّ
ٌظاهمىن باللظـ ألاوفس في بىاء حػلمهم  ،وذلً
مً خالٌ :
ّ
اخخُاز وغػُاث حػلمُت جثحر السغبت في الخىاضللدي اإلاخػلمحن باطخػماٌ الطُغ  ،والتراهُب
ّ
ختى ال ًخدىٌ
اإلادللت للػمل اللغىي اإلاظتهدف
وشاؽ الخػبحر الشفىي إلى مجسد جسدًد اللىالب
اللغىٍت حاهصة .
حصجُؼ اإلاخػلمحن غلى اطدثماز اإلاألىف اللغىيالػسبي لديهم في الخػبحر الشفىي .
حصجُؼ اإلاخػلمحن غلى الخىاضل الشفىي الخللائياإلاىظم وفم آداب الىالم .
خث اإلاخػلمحن غلى جىىَؼ خؿاباتهم اطخجابتإلالخػُاث الخىاضل اإلاسجبؿت بأهماؽ الىظ

كائمة املصادز واملساحع :
 -1بً الطُد بىزوي طساب وآخسون  ،دلُل اطخخدام هخاب
اللغت الػسبُت للظىت الثالثت  ،الدًىان الىؾني للمؿبىغاث
اإلادزطُت 2118 -2117 ،
- 2اللجىت الىؾىُت للمىاهج  ،اإلاسحػُت الػامت للمىاهج  ،ؽ
. 2116
-3اللجىت الىؾىُت للمىاهج  ،مدًسٍت الخػلُم ألاطاس ي ،
مسخلت الخػلُم الابخدائي  ،منهاج اللغت الػسبُت  ،ؽ . 2116
 -4ؾازق طىٍدان  ،فً ؤلاللاء السائؼ .
 -5مدمد ألاوزاغي  ،اللظاهُاث اليظبُت وحػلُم اللغت
الػسبُت  ،داز ألامان  ،السباؽ  ،ميشىزاث الاخخالف ،
الجصائس  ،الداز الػسبُت للػلىم هاشسون  ،بحروث  ،الؿبػت
ألاولى 1431 ،هـ  2111 ،م .
الهىامش

 -6ؾه غلي خظحن الدًلمي ،طػاد غبد الىسٍم غباض الىائلي
 ،اللغت الػسبُت مىاهجها وؾسائم جدزَظها  ،داز الشسوق ،
زام هللا،اإلاىازة ،ؽ2115 ،1م .
 - 7خفُظت جصزوحي  ،حػلُمُت الخػبحر الشفهي في مىاهج
الجُل الثاوي للمسخلت الابخدائُت وهظسٍت أفػاٌ الىالم اكتراح
همىذج حػلُمي  ،مجلت لغت هالم  ،اإلاجلد  ،13الػدد ألاوٌ ،
 ، 2117مخخبر اللغت والخىاضل .
 - 8اإلافدشُت الػامت للبُداغىحُا  ،مدًسٍت الخػلُم ألاطاس ي
 ،اإلاخؿؿاث الظىىٍت مخؿـ الظىت ألاولى  ،طبخمبر 2117
م.
 - 9بً الطُد بىزوي طساب وآخسون  ،اللغت الػسبُت الظىت
الثالثت مً الخػلُم الابخدائي  ،الدًىان الىؾني للمؿبىغاث
اإلادزطُت .
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*ً-طلم على املىاهج الجدًدة في مسخلة الحعليم الابحدائي واملحىشط
مىر والتي شسع فيها ابحداء مً الصىة الدزاشية  5102مىاهج
إلاصالح أو مىاهج الجيل الثاوي  ،ولكً املصطلح الري اشحلس عليه
واضعىها هى ( املىاهج املعاد كحابتها )  ،وجعسف هره املىاهج بكىنها "
جصمذ بئدزاج ثدصيىات في املىاهج دون املصاس ببيية املىاد وحجمها
الصاعي  ،وهره الحدصيىات ثمض املدحىيات  ،وطسق الحعليم ،
بديث ًحم التركيز على الليم الجزائسية واملمازشة في اللصم  ،وفهم
الدزوس بدل خفظها  ،واكخصاب املهازات عىض الحكساز "  ،بً
الصيد بىزوي شساب وآخسون  ،دليل اشحخدام كحاب اللغة العسبية
للصىة الثالثة  ،الدًىان الىطني للمطبىعات املدزشية -5102 ،
 5102م  ،ص .12
-1اللجىة الىطىية للمىاهج  ،املسحعية العامة للمىاهج  ،ط ، 5102
ص . 22 :
-2اللجىة الىطىية للمىاهج  ،مدًسية الحعليم ألاشاس ي  ،مسخلة
الحعليم الابحدائي  ،منهاج اللغة العسبية  ،ط  ، 5102ص . 12 :
 -3مىاهج مسخلة الحعليم الابحدائي  ،امللخم  ،ص . 522 :
 -4اللجىة الىطىية للمىاهج  ،املسحعية العامة للمىاهج  ،ص . 22 :
-5اللجىة الىطىية للمىاهج  ،مدًسية الحعليم ألاشاس ي  ،مسخلة
الحعليم الابحدائي  ،منهاج اللغة العسبية  ،ص . 12 :
-6اللجىة الىطىية للمىاهج  ،املسحعية العامة للمىاهج  ،ط ، 5102
ص . 22 :
-7اللجىة الىطىية للمىاهج  ،مدًسية الحعليم ألاشاس ي  ،مسخلة
الحعليم الابحدائي  ،منهاج اللغة العسبية  ،ص . 12 :
 -8املسحع هفصه  ،ص . 12 :
 -9املسحع هفصه  ،ص . 12 :
 -10املسحع الصابم  ،ص . 10 :
* -هى مؤلف ،ومىدوب مبيعات ومداضس لحدفيز الجماهير،
أميركي الجيصية .وكد وشس له أكثر مً  01عمل ،بما في ذلك كحاب
بعىىان  " :طسيلة هللا ال ثزال أفضل طسيلة " .
* ً -ددد لكل مسخلة جعليمية بل لكل طىز وشىة ملمذ للحخسج ،
وكد اكحفيىا باإلشازة هىا إلى مالمذ الحخسج لكل مسخلة اخحصازا
ولكىنها ّ
جعبر عً شائس مالمذ الحخسج الحفصيلية مع فازق بصيط ،
ّ
املفصلة في شكل كفاءات شاملة
وامللصىد بملمذ الحخسج الترحمة
ّ
ّ
ن
للمميزات الىىعية التي خددها اللاهى الحىحيهي
(مىحىج الحكىيً)
ّ
وخاصيات ّكلفد املدزشة ّ
بمهمة ثىصيبها لدي حزائسي
كصفات
الغد.
 طازق شىيدان  ،فً إلاللاء السائع  ،ص 11 . 01 :ً-12ىظس  :مدمد ألاوزاغي  ،اللصاهيات اليصبية وجعليم اللغة
العسبية  ،داز ألامان  ،السباط  ،ميشىزات الاخحالف  ،الجزائس  ،الداز
العسبية للعلىم هاشسون  ،بيروت  ،الطبعة ألاولى 0010 ،هـ 5101 ،
م  ،ص . 022 :
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 -13طه علي خصين الدًلمي ،شعاد عبد الكسيم
عباس الىائلي  ،اللغة العسبية مىاهجها وطسائم ثدزيصها  ،داز
الشسوق  ،زام هللا،املىازة ،ط5112 ،0م ،ص 012 :
 -14اللجىة الىطىية للمىاهج  ،مدًسية الحعليم ألاشاس ي  ،مسخلة
الحعليم الابحدائي  ،منهاج اللغة العسبية  ،ص . 00 :
 -15املسحع هفصه  ،ص . 00 :
 -16املسحع هفصه  ،ص . 00 :
 -17املسحع هفصه  ،ص . 01 :
 -18املسحع الصابم  ،ص . 00 :
 -19خفيظة ثززوجي  ،جعليمية الحعبير الشفهي في مىاهج الجيل
الثاوي للمسخلة الابحدائية وهظسية أفعال الكالم اكتراح همىذج جعليمي
 ،مجلة لغة كالم  ،املجلد  ،01العدد ألاول  ، 5102 ،مخحبر اللغة
والحىاصل  ،ص .21 :
 -20املفخشية العامة للبيداغىحيا  ،مدًسية الحعليم ألاشاس ي ،
املخططات الصىىية مخطط الصىة ألاولى  ،شبحمبر  5102م  ،ص :
.12
 -21خفيظة ثززوجي  ،جعليمية الحعبير الشفهي في مىاهج الجيل
الثاوي للمسخلة الابحدائية وهظسية أفعال الكالم  ،ص . 22 :
 -22املسحع هفصه  ،ص . 22 :
 -23اللجىة الىطىية للمىاهج  ،مدًسية الحعليم ألاشاس ي  ،مسخلة
الحعليم الابحدائي  ،منهاج اللغة العسبية  ،ص . 02-00 :
* -غالبا ما كان وشاط الحعبير الشفهي ًدزس ملترها بدصة املطالعة
والىصىص امللترخة فيها في مسخلتي الحعليم املحىشط والثاهىي  ،وكد
بلغ ألامس
مً عدم أهميتها خرفها في وثائم الحخفيف لصىة  5112مً
الحعليم الثاهىي بعدما اشحكى املحعلمىن مً كثافة البرهامج .
 -24املفخشية العامة للبيداغىحيا  ،مدًسية الحعليم ألاشاس ي ،
املخططات الصىىية مخطط الصىة ألاولى  ،شبحمبر  5102م  ،ص :
.12
 -25خفيظة ثززوجي  ،جعليمية الحعبير الشفهي في مىاهج الجيل
الثاوي للمسخلة الابحدائية وهظسية أفعال الكالم  ،ص . 22 :
-26اللجىة الىطىية للمىاهج  ،منهاج اللغة العسبية  ،ص . 12 :
 -27املفخشية العامة للبيداغىحيا  ،مدًسية الحعليم ألاشاس ي ،
املخططات الصىىية مخطط الصىة ألاولى  ،شبحمبر  5102م  ،ص :
. 05- 00
 -28بً الصيد بىزوي شساب وآخسون  ،اللغة العسبية الصىة الثالثة
مً الحعليم الابحدائي  ،الدًىان الىطني للمطبىعات املدزشية ،
 5102م  ،ص . 11 :

169

ملتقى اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة في المدرسة والجامعة 1322/30/21

تعليمية الدرس البالغي
من مرحلية التنفيذ إلى جمالية التأثير
د،ناصر بركة
جامعة المسيلة
اإلالخظ:
حظدىد حعلُمُت الدزض البالغي في جىفُر
اإلادخٓٔ اإلاعسفي على مساخل مخدزحت في الخعسٍف
بعىاضس اإلآغٓع اإلاؿسْق ْجفطُل مػامُىّ؛ بذ
جدُذ َرٍ اإلاسخلُت في عسع اإلاعازف بمياهُت
اطدُعاب اإلاخعلم لخلً اإلاػامحن ْجٓظُفِا في ْاكعّ
ً
ً
الخٓاضلي ْؤلابداعي هخابت ْمشافِت َْٓ ،ما ًفسع
ً
همؿا خاضا مً ؤهماؽ الخعامل مع اإلاعؿى
الخلعُدي لدزْض البالػت ْالظعي لخِظحرَا
ْجبظُؿِا.
ّ
ػحر ؤن َرٍ العملُت ال ًخٓكف امخدادَا
عىد خدْد الخللحن اللاثم على الخعسٍف بهرا اإلاجاٌ
ّ
الخطب بل بهّ مً الػسْزي الاطخدالٌ بالىطٓص
اإلاىاطبت جمشُال ليل خؿٓة مً خؿٓاث الشسح
ً
ً
ْالخلٍٓم اطخمالت للمخللي ْمداْلت للخإزحر فُّ،
إلخدار الخفاعل ؤلاًجابي لدٔ اإلاخعلم مع ما ًُ ــلدم
لّ مً مٓغٓعاث اطدشعازا مىّ ألبعادَا الجمالُت
ّ
ْتهرب ّ
ّ
خظّْ ،كد ًىٓن ذلً
طدىمي ذْكّ
التي
بداًت الهدظاب ملىت الخمُحز بحن فىٓن اللٌٓ
ْؤطالُب الىخابت اعخمادا على الخطاثظ الفىُت
لطٓزَا البُاهُت ْمعاهحها البالػُت ْمدظىاتها
البدٌعُت.
جٓؾئت:
ٌُعسف اﳉاخﻆ (ج ـ )ٌ 255البالػتمً
مىؿلم عالكتها بملداز الىم ْالىُف في اطخعماٌ
العبازة اإلآحصة ْجدمُلِا اإلاعنى اإلاىشف فإخظً
"الىالم ما هان كلُلّ ًؼىًُ عً هشﲑٍْ ،معىاٍ ﰲ
ظاﻫس لفﻈّ"1؛ َْرا اإلافِٓم ٌظدىد على جددًد
ْظُفي لشيل الىالم ْؾسٍلت ضُاػخّ التي ًُ ــساعى
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فحها عىطسان ؤطاطُان َما :ؤلاًجاش ْْغٓح
اللطد اإلاسحٓ الٓضٌٓ بلُّ مً كبل اإلاخيلم.
ّؤما عىد اﳉسحاﱐ (ج ـ )ٌ174فمعىاَا "الىالم
ﲝظً الداللت ْﲤامُا[]...ﰒ جﱪحُا ﰲ ضٓزة ﻫي
ؤبهى ْؤشًً ْآهم ْؤعجبْ ،ؤخمﱡ بإن جظخٓﱄ على
ﻫٓٔ الىفعْ ،جىاٌ اﳊﻆ األْفس مً مُل الللٓب،
ْؤْﱃ بإن جؿلم لظان اﳊامدْ ،جؿُل زػْم اﳊاطد"
ّ
الحد الاضؿالحي على البعد الداللي
2برا ًسجىص َرا
للىالم ْججلُاجّ البُاهُت اإلاازلت في حماٌ ضٓزٍ
ْجإهم عبازاجّ مً حِتْ ،مدٔ جإزحرَا في اإلاخللي
طلبا ؤْ بًجابا مً حِت ؤخسٔ.
ْاهؿالكا مً َرا ًاهد الجسحاوي على ؤَمُت
البالػت في غٓء جطٓزاجّ إلافِٓم البُان ْمىؿللاجّ
ؤلاحساثُت ْالفىُت بذ ًلٌٓ" :بهًّ ال جسٔ علما ﻫٓ
ؤزطﺦ ؤضال ْؤبظم فسعا ْؤخلى حﲎْ ،ؤعرب ْزدا
ْؤهسم هخاحا ْؤهٓز طساحا مً علم البُان ،الري
لٓالٍ ﱂ جس لظاها ﳛٓن الٓﺷيًْ ،طٓغ اﳊلي،
ًْلفﻆ الدز".3
ٍْبدْ ؤن الخعالم بحن مطؿلحي البالػت
ْالبُان**ال ٌعدْ ؤن ًىٓن ،في اعخلاد الباخث،
عالكت الفسع باألضل؛ الهػٓاء علم البُان جدذ
مػلت اإلاباخث البالػُت بلى حاهب علمي البدٌع
ْاإلاعاوي ،فالىﻈسة الخفطُلُت ْالخٓحّ الخلعُدي
لخلً اإلاباخث ال ًىفي ،مشلما ًُ ــظدشف مً هالم
الجسحاوي ،ألازس الجمالي لِرا الخالشم بحن البالػت
ْالبُان ْالري جخجلى مالمدّ الٓظُفُت ﰲ كطُدة
الشاعس ؤْ خؿبت اﳋؿُب ؤْ زطالت الىاجب ؤْ
ملالت اإلاخىلمُ ،مظِما بران في جؿٍٓس الطىعت
الفىُت في األدب ْﳝدٍّ بإطباب اﳉماٌ ْالٓغٓح
ًْلّٓمًّْ ،شدر ملىت الىلد ْالىﻈس ْاإلآاشهت لدٔ
اإلاخعلم.
مفُٓم البالػت خدًشا:
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حعد البالػت في ّ
ّ
خد مً خدْدَا اإلافِٓمُت
"علما ﳛاٌْ الىشف عً اللٓاهﲔ الﱵ جخدىم ﰲ
االجطاٌ اللؼٓي"ْ 4ما ًخؿلبّ مً جٓفس عىاضس
ملامُت ْمسحعُت جازس بشيل ؤْ بأخس في جٓحُّ
الىالم ْحِخّ اإلاىاطبتٍْ ،دُل الخعسٍف ؤًػا على
البعد اإلآغٓعي للبالػت بٓضفِا علما لّ ؤطظّ
ْحِاشٍ اإلاطؿلحي الخالظ.
ْمً الدازطحن مً ًلطس علمُت البالػت على
ألادب ﺷعسٍ ْهثرٍ مً خالٌ جددًدَا لللٓاهحن
اإلاخدىمت فُّ ْالﱵ ًىبؼي ؤن ًخبعُا األدًب ﰲ
جىﻈُم ؤفىازٍ ْجسجُبُاْ ،ﰲ اخخُاز هلماجّ ْالخإلُف
بُىُا ﰲ هظم ضٓﰐ معﲔْ ،5مع ذلً ًمخد مجاٌ
الاَخمام في البالػت لِشمل بلى حاهب ؤلابداع ألادبي
آي اللسآن الىسٍم ْألاخادًث الىبٍٓت الشسٍفت.
ْالبالػت مً ْحِت هﻈس ؤخسٔ "ﻫي مؿابلت
الىالم إلاا ًلخػُّ خاٌ اﳋؿاب مع فطاخت
ؤلفاظّْ ،بذا علمىا ؤن اإلالخػى ﻫٓ االعخباز
اإلاىاطبْ ،ؤن خاٌ اﳋؿاب ﻫٓ اإلالام ،فالبالػت
ﻫي مؿابلت الىالم لالعخباز اإلاىاطب للملام ،مع
فطاخت ؤلفاظّ"6؛ لرا كُل (ليل ملام ملاٌ ْليل
ملاٌ ملام) جإهُدا على البعد اإلاسحعي للخٓظُف
الىالمي ْألاداء اللؼٓي اإلآضٌٓ بﻈسف معحن لّ
جإزحرٍ اإلاباﺷس ْػحر اإلاباﺷس في اخخُاز العبازاث
اإلاالثمت للٓغعُاث اإلاخخلفتًُ ،ادٔ فحها اإلاعنى
ْاضحا بعبازاث فطُدت جترن في الىفع ْكعا خالبا
ًساعى فُّ خاٌ اإلاخاؾب ؤًػا.
َىرا ًخإزجح مفِٓم البالػت الاضؿالحي
بحن البعدًً الفني ْالعلمي؛ فلد ًخم مساعاة
اإلاعؿى الجمالي ْخػٓزٍ مىؿٓكا ْمىخٓبا ،ؤْ ًخخر
اإلافِٓم ههجا مٓغٓعُا علمُا ﳛدد دْز البالػت في
اهدشاف اللٓاهﲔ الﱵ ًىبؼي ؤن ﲢىم مجاٌ
الىخابت ؤلابداعُت.
الخعلُمُت ْخطٓضُت الدزض البالغي:
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الخعلُم ،في ّ
خد مً خدْدٍ الخعسٍفُت،
وشاؽ يهدف بلى جدلُم الخعلم ٍْمازض بالؿسٍلت
التي ًخم فحها اخترام الىمٓ العللي للؿالب ْكدزجّ
على الحىم اإلاظخلل َْٓ يهدف بلى اإلاعسفت ْالفِم،7
ّ
ْ ً
بىاء على َرا الخطٓز فةن العملُت الخعلمُت
ُ ّ
ممازطت مىخﻈمت جـ ــللً فحها اإلاعازف بمساعاة
اإلاساخل العمسٍت في ول ؾٓز مً ؤؾٓاز الخعلُم ْما
ّ
جخمحز بّ الفئت اإلاظتهدفت مً خُث مظخٓاَا
ْاطخعدادَا الرَني ْالىفس ي للبٌٓ اإلادخٓٔ
اإلاعسفي هﻈسٍا ْجؿبُلُا.
لرلً ًلترن َرا اإلاطؿلح ػالبا بخلً
الظلظلت اإلاىﻈمت مً الفعالُاث التي ًدًسَا ألاطخاذ،
َْظِم فحها اإلاخعلم عملُا ْهﻈسٍا بلطد جدلُم
ؤَداف معُىت 8جطب في خاهت ؤَداف الخىًٍٓ مً
حِت ْالؼاًت مً بىاء شخطُت الخلمُر مً حِت
ؤخسْٔ ،علُّْ ،طعُا للٓضٌٓ بلى ججظُد ألاَداف
ْجدلُم الؼاًاثً ،رَب ؤَل السؤي مً اإلاِخمحن
ّ
بلػاًا الخعلُمُت بلى ؤن اطتراجُجُا الخدزَع
ْفىُاجّ جبنى مسخلُا على العملُاث آلاجُت:9
ؤْالَا عملُت الخخؿُـ ٍْخم بملخػاَا جىﻈُم
مدخالث الخدزَع في ضٓزة خؿت جدزَظُت بشيل
معحن لخدلُم ؤَداف حعلُمُت مدددة.
ْزاهحها عملُت جىفُر اإلادخٓٔ بخؿبُم ذلً ْاكعُا
ؤزىاء الفطٌٓ الدزاطُت.
ْزالثها عملُت الخلٍٓم ٍْخم فحها الحىم على مدٔ
جدلُم هﻈام الخدزَع ألَدافّ.
َْعخمد جىفُر اإلادخٓٔ الدزاس ي بحساثُا
على مدٔ هٓعُت ؤطلٓب الخعلُم ْهجاعخّ؛ بذ ًخم
بٓطاؾخّ بدزان ؤؾساف العملُت الخعلمُت ألَمُت
اإلاعلٓماث ْاإلاعازف التي ًُــٓغع لِا جطمُم خاص؛
كٓامّ مساعاة ؾبُعت اإلاخعلم الظلٓهُت ْمساخلّ
العمسٍت ْكابلُت جللُّ إلاػمٓن َرا اإلادخٓٔ ،بما
ًبدًّ مً مٓاكف ْطلٓواث ًﻈِس معِا كبٓلّ ؤْ
زفػّ إلاا ًُـ َّ
ـلدم لّ؛ ْبذا اطخؿاع اهدشاف مبادت
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اإلآغٓع اإلاؿسْق ْاهدظاب عىاضسٍ ّ
جىٓن لدًّ
جساهم معسفي طِظعى مً خاللّ بلى بزساء خبراجّ
ألاداثُت في ْاكع اطخعمالّ للمخصْن اللؼٓي
ْؤطالُبّ اإلاخىٓعت.
ْمً هافلت اللٌٓ ؤلاكساز بخطٓضُت
الدزض البالغي ّ
ْجمحزٍ عً ػحرٍ مً مٓاد الخدزَع
ألاخسٔ؛ العخمادٍ ؤطاطا علمُا ْآخس فىُاٌ ،ظمدان
للؿالب بمعسفت ؤطساز البالػت ْؤطالُب الىالم
ْالﻈسْف اإلادُؿت باإلآاكف اإلاخخلفت التي ًسجبـ
بها فدٓٔ اإلاىؿٓق ْاإلاىخٓب ْؾساثم ضٓػِما
حعبحرا ّ
عما ًىاطب اإلالام ْملخػُاجّ.
ْعلُّ ًخإهد بطِام َرا الدزض في جسبُت
الرْق الراحي ْحعمُم الىﻈس بلى حَٓس ألاﺷُاء على
اخخالف ؤﺷيالِا ْؤلٓانهاْ ،بخاضت بذا ُد ّزطذ
مسجبؿت باألدب عىدثر طخػؿلع ،مً خالٌ ؤَدافِا
ْػاًاتها ،بتركُت ال ّ
حع ْالٓحدان في الخعامل مع
ألاطالُب الىطُت بمخعت فىُت عىد كساءتها ْؤلامعان
فحهاْ ،جدُذ ؤًػا معسفت اإلاظخٓٔ الفني لإلهخاج
ألادبي ْالحىم على ؤصحابّ ْاإلافاغلت بُجهم.
ْبن امخالن الؿلبت للخرْق الفني ًخددد بما
خركٍٓ مً بساعت فىُت في الاَخداء بلى ألالٓان
البالػُت في الىطٓص ألادبُت اإلاخخلفت ْعلى َرا
الىمٓ مً الدزض ًسجبـ ألادب بالبالػت َْٓ ،ما
ًجعل لّ بعدا ْظُفُا ًلٓم على هلل اإلاعسفت بىاء
على مىؿللاث ْاكعُت جازس في العملُت الخعلُمُت
ْبىاء على ؤَداف مإمٓلت ،كطدَا الخإزحر ْالخعدًل
ؤلاًجابي في جلً اإلاىؿللاث الٓاكعُتْ ،هدُجت َرا
الخفاعل الخإزحر في البِئت ْالخإزس بها.
ْلىً ال ًىفي ؤن ّ
ًمس َرا الدزض بمسخلُت
مىهجُت في عسع مدخٍٓاجّ؛ بل بن ألامس مسجبـ
ؤًػا بؿسٍلت جلُُم حظخٓحب بحساء اخخبازاث
هخابُت ملسزة في نهاًت ّ
ول فطل ؤْ ﺷفُِت علب
اإلادزض ملداز حِدٍ ً
ّ
بىاء
اهتهاء الحطت ،بذ ًلِع
على ما جدطل علُّ ؾلبخّ مً هخاثج في اإلاادة،
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َْعُىّ في ذلً ؤلاخطاءاث اإلافطلت اإلاىجصة في َرا
الطدد ،فمظإلت الاطخجابت للمدخٓٔ اإلاعسفي
ُ
جدـ ـ ــدد بحساثُا بما عسفّ َاالء الؿلبت مً
مطؿلحاث بالػُت ْحدْٔ جٓظُفِا في مِامِم
الخدزَظُت ؤْ ؤوشؿتهم ؤلابداعُت مظخلبال.
ؤَداف حعلم البالػت العسبُت
بن الؼسع مً البالػت َٓ بدزان ما في
الىظ ألادبي مً مٓاؾً الجماٌ ْؤلابداع الفني
اإلاازل في ضىاعت اليلمت ْؾسق ضٓػِا ْبىائهاْ ،للد
وان الَخمام اإلاىﻈٓمت التربٍٓت في اإلادازض الىﻈامُت
ْالخاضت على ّ
خد طٓاء ماﺷسا على ؤَمُت جدزَظِا
في ؤؾٓاز الخعلُم اإلاخخلفت ،لىً ما خدر في اعخلاد
البعؼ ؤن َرا الدزض اهطب على كٓاعد البالػت
ْحعازٍفِا ْﺷٓاَدَا دْن جدلُم الؼسع الخؿبُلي
الجمالي في اللؼتْ ،عمد الؿالب بلى خفﻈِا ْجؿبُلِا
آلُا بال ؤزس فني ؤْ بخظاض حمالي اهفطمذ فُّ
ُعسٔ العالكت بحن البالػت ْألادب ،فةن لم ًىً
للمدزض بخظاض مخٓكد بجماٌ الىطٓص ٌشع
بدسازجّ على فِم ؾلبخّ ْذْكِمً ،طبذ الدزض
البالػت حامدا ًخٓكف عىد اطدُعاب اإلاطؿلح
البالغي فلـ.10
ْجﻈِس كُمت اإلادخٓٔ اإلاعسفي للبالػت في
اإلاياهت التي ًدﻈى بها اإلاىاهج التربٍٓت ْالىخب
الخعلُمُت ْما جطبٓ بلُّ آهُا ْمظخلبلُا مً خالٌ
الاطدشماز في جىًٍٓ اإلاخعلم ْجسطُﺦ كُم الجماٌ في
ذاجّ ختى ًسقى لدًّ ؤلاخظاض بجدْٔ حعلُمُت
البالػت في ْاكع خُاجّْ ،مً الػسْزي في َرا
ّ
الطدد الخىٍّٓ بدْز
اإلادزض في جفعُل ذلً
ْجدلُلّ بما لدًّ مً جساهم معسفي مخعلم بمجاٌ
اخخطاضّ.
ْحعصٔ ضعٓبت جللي الدزض البالغي ،مشلما
ًسٔ ؤَل الاخخطاص ،بلى الؿابع اإلاعُازي الىمؿي
في الىﻈسة الخطيُفُت ألﺷياٌ البُان ْؤهماؽ اللٌٓ
ْالخمُحز بحن الفطُذ ْألافصح ْالسهًُ مً
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ألاطالُبْ ،مً آزاز جلً الىمؿُت في الخدزَع بجباع
ّ
اإلادزض للؿسٍلت هفظِا حعسٍفا بالبالػت ْعلٓمِا
بعسع ألامشلت ْاطخخالص الىخاثج ْبعؿاء جؿبُلاث
حافت ،اعخمادا على آلُتي الحفﻆ ْالاطخرواز دْهما
حمالُت الخإزحر في الخلمُر بٓضفّ مخعلما ْمىخجا
للعبازةْ ،علُّ مً الػسْزي جِظحر الدزض البالغي
ّ
اإلالدم للؿالب بمساعاة الشسْؽ آلاجُت:
 الخدزج في الخعسٍف باإلآغٓع ْمباخشّ ْفلاّ
اإلآحّ للفئاث اإلاظتهدفت ْبىاء على
لؿبُعت البرهامج
اإلادٔ الصمني إلهجاش مدخٓاٍ اإلاعسفي.
 الاعخماد على اإلاسخلُت في حعلُمُت َرٍ اإلاادة بدءامً جدػحرَا ْبعداد مػامُجها ْاهتهاء بمسخلُت
الدزض هفظّ بإن ًٓغع الؿالب في ؤحٓاء مىاطبت
لىٓع الدزض ْؾبُعخّ جالفُا ألﺷياٌ الىفٓز ْالخللي
الظلبي التي جىجس ػالبا مً السئٍت الخلعُدًت
للدزض البالغي.
 ْضل الدزض البالغي ممازطت ْجٓظُفا بعلٓماللؼت ألاخسٔ غمً وظم جٓاضلي خاص جخفاعل
فُّ مىٓهاث الىﻈام اللؼٓي بما َٓ كاثم على
جىاطم مىٓهاجّ ْججاوظِا؛ فدظخدُل جلً العملُت
ماﺷسا على الاهخلاٌ مً اإلاظخٓٔ الىﻈسي بلى
اإلاظخٓٔ الخؿبُلي الري ًخعدٔ خدْد الفطل
الدزاس ي اإلاياهُت بلى ؤفم فظُذ مجالّ فعل الىخابت
ْفػاءاث اللساءة ْمظاخاث الخإٍْل.
 الاعخماد في خخام مساخل َرا الدزض علىالٓغعُاث ؤلادماحُت جدلُلا للىفاءة الىخابُت
باطدشماز عىاضس اإلآغٓع في بوشاء فلساث حعبحرًت،
مع الحسص على ببساش اإلاىحى الفني للعبازاث اإلآظفت
مشلما ًﻈِس في اطخعماٌ الدشبُّ ْالاطخعازة ْاإلاجاش
بإهٓاعّ ْاإلادظىاث البدٌعُت بخٓظُفِا في ػحر جيلف
ختى ًطل باإلاخعلم بلى مظخٍٓاث ؤطلٓبُت حظمٓ
جساهُبها ٍُْـ ــثرٔ معجمِا.
 ْمً اإلامىً ؤن ًىٓن ؤطلٓب جللحن الدزضالبالغي آلُت هاحعت جدُذ للمخعلم الخفاعل مع
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اإلادخٓٔ اإلاعسفي للمادة وي ال جخدٌٓ العملُت بلى
مجسد خفﻆ ْاطخدػاز لللاعدة البالػُت ممشلت في
الخالضاث ْالاطخيخاحاث اإلاخٓضل بلحهاَْ ،عخمد
ذلً على ما للمعلم مً كدزة على الخٓاضل مع
ؾلبخّ في الفطل الدزاس ي بفػل مصاحّ ْهُفُت
ّ
اإلادزض
معاملخّ لِم ،فىشحرا ما جىٓن لشخطُت
َُْئخّ ْزدْد ؤفعالّ خالٌ الحطت دْز بًجابي ؤْ
طلبي في اهدظاب اإلادخٓٔ اإلاعسفي ْجللُّ.
 ْغٓح الِدف مً جلدًم اإلادخٓٔ اإلاعسفي للدزضالبالغي وي ال ًدشدذ حِد ّ
اإلادزض في ػُاب زئٍت
ْاضحت للِدف اإلايشٓدْ ،مً الػسْزي ؤن ًخددد
الِدف مظبلا بىاء على جلٍٓم حشخُص ي لٓغعُت
الفئت اإلاظتهدفتْ ،زطم معالم الِدف ًخم جدزٍجُا.
 حعٍٓد الؿالب على هُفُت اطخيباؽ معؿُاثالدزض اهؿالكا مً الىطٓص اإلاخخازة؛ بذ ًﻈِس َرا
الىهج الخعلمي الخإزحر الجمالي في اإلاخعلم بٓضفّ
ّ
خع فني ْحمالي ٌظخؿُع بٓطاؾخّ ؤن
ضاخب
ًخعامل مع الىخاج ؤلابداعي بىٓع مً البراعت في
جلُُم مباهُّ ْمعاهُّ.
 جفادي الخلظُماث ْالخفسَعاث التي ًمىجها ؤنحعُم العملُت الخعلمُت فُدشدذ معِا جسهحز اإلاخعلم
ٍْفلد اإلآغٓع السثِع كُمخّ الجَٓسٍتْ ،بخاضت
بذا لم ًىً الؿالب مظخعدا لِرا الخفسَع
ْمخؿلباجّ ؤزىاء جلدًم الحطتْ ،مً ؤﺷيالّ ذهس
مباخث علم البُان حملت ْاخدة ﺷسخا ْجدلُال،
ْألاْلى ؤن ًىٓن الاطتهالٌ بمبدث ْاخد.
 بفادة اإلاخعلمحن بما للدزض البالغي مً ؤَمُت فيجلٍٓم الىطٓص ْفِمِا ْالخإٍْل ْاطخلساء ما فحها
للٓضٌٓ بلى جددًد ما ٌظم الﻈٓاَس ألاطلٓبُت
ْحشىالتها الىطُتْ ،ال ًلخطس ألامس َِىا على
الىطٓص اللدًمت لىً ًيبػي ؤن ٌشمل ؤًػا
مخخازاث مً الشعس العسبي خدًشّ ْمعاضس لخعم
الفاثدة ٍْطل اإلاخعلم ما ًدزطّ بساَىّ.
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ْالحم ؤن َرٍ اإلاعؿُاث الظالف ذهسَا
جخؿلب اطخعداد ذَىُا ْهفظُا جخدلم بّ ألاَداف
اإلاسحٓة مً ْزاء اإلآغٓعاث اإلاعالجتْ ،لِع ذلً
بمعصٌ عً غسْزة جِظحر اإلاعازف البالػُت اطخجابت
إلاخؿلباث العطس ْْاكع اإلاخعلم الشلافي ْالاحخماعي.
مسامي الدزض البالغي
طعى البالػُٓن العسب بلى ْغع معالم
الدزض البالغي معخمدًً بدشا ْجمشُال على ؤطالُب
اللسآن الىسٍم ْالحدًث الىبٓي الشسٍف ْؤمشاٌ
العسب ْخىمِم ْؤﺷعازَم ،بما ًدىاطب ْاإلاعؿى
الخلعُدي الري ّمحز ظِٓز َرا الدزض ْالﻈسْف
ّ
اإلاطاخبت ذلً ،فيان ؤن فطلٓا اللٌٓ في بُاهّ
ْبدٌعّ ْمعاهُّ بما هي في اإلادطلت علٓم جفسعذ
ّ
عما جٓضل بلُّ اإلاشخؼلٓن ألاْاثل بالبالػت في
مىخٓب العسب ْملٓلِم.
ٍْبدْ ؤن الاَخمام بالدزض البالغي
ْمداْلت جللحن مبادثّ لؿلبت العلم ٌظىذ في حاهب
مً حٓاهبّ ،بالٓكٓف على مىاحي الجماٌ في اللؼت
ألادبُت بٓضفِا ماﺷسا على خطٓضُت الىخابت
ْحعدد مجاالتها ألاحىاطُت ﺷعسَا ْهثرَاْ ،التي
ججزاح لؼتها عً مإلٓف الاطخعماٌ مخالفت برلً
جٓظُف اللؼت في مظخٓاَا الخٓاضلي /الىفعي.
ْبن ما تهدف بلُّ ؤًػا ؤن ٌظخلُم
اللظان باطخلامت الفىس فِظِل معّ الخعبحر عً
مىىٓهاث ألاﺷُاء ْجفطُالث اإلآكف بما ًخٓاءم
ْالسئٍت الجمالُت للٓاكع ْجدٓالجّ الري ال ًىإٔ في
اعخلاد الباخث عً اإلاىدظب اللؼٓي ْملخػُاجّ
البالػُت ْؤلابالػُت.
ْال ًمىً ،في ظل البدث ّ
عما ًسمي بلُّ
الدزض ،البالغي بػفاٌ العىطس الخدفحزي للؿالب
مً خالٌ حعٍٓدٍ على كساءة الىخاج ألادبي طعُا
إلزساء كامٓطّ اللؼٓي بما ًخدلم لدًّ مً جساهم
بُاوي ْمعسفي فِظخؿُع خُيئر بحادة جٓضُف
ألاﺷُاء ْالخعبحر عجها خلُلت ؤْ مجاشا مسطال ؤْ
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ُمىملا مً حِتْ ،ضٓغ ؤفيازٍ بؿسٍلت مسهت جﻈِس
معِا كدزة دازض البالػت على اطخلِام مٓاؾً
الجماٌ ْؤبعادٍ البُاهُت في ﺷتى اإلآاكف ْالﻈسْف،
ّ
ًخظ اهدشاف ؤبعاد الىظ البُاهُت
ْبخاضت فُما
ْما ًطٓػّ الشاعس ؤْ الىازس مً ببداع مخػمً
كُما ْعىاضس فىُت ٌظمٓ بها على ألاطالُب الجازي
بحن عامت الىاض.
مً َىا فةن جسكُت الرْق لدٔ اإلاخعلمحن
ًسْم الخعسف على ميامً الظمٓ ؤلابداعي في مىاحي
اللٌٓ ْؤطالُب الىخابت التي ّ
جخمحز بها الىطٓص
على اخخالف ؤهٓاعِا ْجٓحِاتها ْؤهماؽ بىائها ﺷىال
ْمػمٓها ،بةدزان ؾبُعت الفسق بحن مظخٍٓاث
الىخابت مً خُث ؤبعادَا الفىُت ْمسامحها البالػُت
بما ؤن البالػت في ّ
خد مً خدْدَا مساعاة إلالخض ى
الحاٌ.
بن جىمُت اللدزة على جلٍٓم الجاهب
اللؼٓي باطدشماز البعد اإلاعسفي يهدف ؤًػا بلى
جدلُم هفاءة هخابُت ؤْ ﺷفُِت ،بما ًلدم مً
دزْض حظدىد في الخمشُل ْالشسح ْالخٓغُذ على آي
اللسان الىسٍم ْالحدًث الىبٓي الشسٍف ْمإزٓز
اللٌٓ ْالحىمْ ،كد ًىٓن مىؿلم َرٍ الىفاءة
كاثما على مخؿلباث الٓغعُاث ؤلادماحُت التي
ًُيلف الؿالب بةهجاشَا علب الاهتهاء مً الدزض،
ْكد ًلع الاخخُاز على ما ًىاطب الؿالب مً
ْغعُاث مظخٓخاة مً ْطؿّ الاحخماعي الري
ًيخمي بلُّ.
َىرا ًخطح دْز البالػت ؤلاًجابي في جؿٍٓس البعد
اللؼٓي لدٔ ﺷسٍدت اإلاخعلمحن ْما ًىجس عً ذلً
مً جىمُت للراث مخيلمت ْمعبرة ْهاكدة َْٓ ،ما
ًدعٓ بلى حشجُع الؿالب على الاطتزادة مً ﺷسْح
البالػُحن اللدامى ْاإلاددزحن باالؾالع على مالفاتهم
ْمداْلت فِم ههجِم في الخلعُد ْالخبٍٓب ْالخىﻈُم
لعلٓم البالػت ْمباخثهاْ ،مً ْاحب اإلاِخمحن بها ؤن
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ٌظِبٓا في جِظحر مٓغٓعاتها ختى جٓاهب خسهت
الخؿٓز اإلاعسفي اإلادظازع.
مساخل جدزَع البالػت:
ال ﺷً في ؤن مسخلُت بىاء الدزض البالغي
حظخٓحب تهُا ﺷسْؽ مىاطبت جخددد معِا
ّ
اإلادزض
ألاَداف ْجسحظم الؼاًاثْ ،مجها مِازة
ْشخطِخّ ْخسضّ على بًطاٌ الفىسة مً ؤٌظس
الؿسق اإلاىهجُت اإلامىىت مساعُا في ذلً ؾبُعت
الفٓج التربٓي الري ٌظِس على جدزَظّ ْمدٔ جلبلّ
للمادة العلمُت اإلالدمتْ ،مً ؤَم َرٍ اإلاساخل:
ؤ /الخٓؾئت اإلاالثمت للمٓغٓع:
بن السػبت في الٓضٌٓ بلى الىخاثج اإلاسحٓة
ًخإطع بحساثُا على مداْلت بزازة اإلاخعلم ْجدفحزٍ
على جرْق مٓاؾً الجماٌْ ،اطدشعاز ما للطٓز
البالػُت مً عمم ْجإزحر في اإلاخللي اعخمادا على
الشٓاَد اإلاىاطبت التي لِا ضلت ْزلى باإلآغٓع،
ْالخٓؾئت هفُلت بٓغع الؿالب في ؤحٓاء الدزض
ّ
ْالحم
ختى ًتهُإ جدزٍجُا للفِم ْؤلادزان ْالخللي،
ؤن ؤﺷياٌ الاطتهالٌ مخىٓعت ْجددًدَا م ــترْن
إلاِازة ّ
اإلادزض ْبساعخّ في ضُاػت جٓؾئت مىاطبت جشحر
ُ
فػٌٓ الؿالب ْحظخٓحى مً اإلآغٓع اإلادزْض.
ب /عسع الىماذج الخؿبُلُت:
جلخض ي مسخلُت الخىفُر اخخُاز الشٓاَد
الىطُت اإلاىاطبت بما ًخدم اإلآغٓع ٍْسسخ
اإلاعلٓمت في ألاذَانَْ ،شترؽ في َرا ؤلاؾاز ؤن ًيبني
َرا الاخخُاز على ؤطع علمُت ًُساعى فحها مظخٓٔ
اإلاخعلمحن ْكدزتهم على اهدظاب مِازة اإلاداواة
ْفىُاث الخعبحر بخٓظُف ما ّجم جللُجهم ّبًــاٍ َْٓ ،ما
طِظِم في اهفخاح الدزض البالغي على ْاكع
الاطخعماٌ اللؼٓي في ﺷلّ الجمالي بإبعادٍ الفىُت
ّ
طمٓ اإلالطد
ْمظخٍٓاجّ الخرْكُت َْرا دلُل على
في البدث ّ
عما ًخٓازٔ ْزاء العبازة مً دالالث
ْضٓز هابػت بالحسهت ْالحُاةٍْ ،بلى لعىطس
الخُاٌ دْزٍ البازش في اطخيباؽ حمالُت الترهُب
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ْبعدٍ الدشىُلي ْخػٓزٍ الىص ي الري ًصٍدٍ زفعت
ْجإزحرا في مخللُّ.
جْ /غع الؿالب في ملام جٓاضلي داٌ:
ال ًخعلم جللي الدزض البالغي باإلاعؿى
الخلعُدي فدظب بل ًخعداٍ بلى اطدشماز ما جللاٍ
الؿالب في بىاء ْغعُاث بدماحُت هإن ًٓاشن بحن
هطحن مخخلفحن لؼت ْؤطلٓبا ؤخدَما ؤدبي ْآخس
علمي ليل مجهما طماجّ الفازكت ،عىدثر ٌؼدْ
اإلاىٓن البُاوي ْالبدٌعي عىطس بازٍا ّ
ًخمحز بّ ول
هظ عً آلاخس.
ْبن الازجلاء بالرْق ْؤلاخظاض بمٓاؾً
الجماٌ َٓ مً بحن ما حظعى حعلُمُت الدزض
البالغي لخدلُلّ بٓغع الؿالب في ْغعُاث معُىت
جمىىّ مً جٓظُف ما جللاٍ مً معازف بالػُت
فُدبنى بران مٓكفا حمالُا ًخعدٔ بفاعلُخّ خدْد
الخللحن ْما ٌشترؾّ مً جٓفحر ألاحٓاء اإلاظاعدة على
بهجاش الدزض ْجدلُم عٓامل هجاخّ.
خاجمت:
َىراً ،سقى اإلاخيلم باللؼت بلى مظخٍٓاث
جٓاضلُت ْفىُت جدمل في ؾُاتها ؤبعادا حمالُت
للعبازاث اإلآظفت على اخخالف ؤهٓاعِا ْجىٓع
ؤهماؾِاْ ،بن زساء ألاطلٓب لدٔ مظخعملي اللؼت
ًخعدٔ بفاعلُخّ مجالِا الخلسٍسي الطسف الري
ًخخر في ﺷيل مً ؤﺷيالّ مﻈِسا همؿُا مباﺷسا ال
ّ
ًمذ بطلت بلى مٓاؾً الجماٌ ْعملّ.
ْعلًُّ ،خمحز بدزان البعد الفني ْألازس
الجمالي اليامً في الىطٓص ؤلابداعُت ْما فحها مً
خػٓز للراث اإلابدعت عً ػحرٍ مً ؤهٓاع ؤلادزاواث
ألاخسٔ؛ لخإطظّ على معؿى الاهخلاٌ بالدزض
البالغي مً مسخلُت ؤلاهجاش بلى حمالُت الخللي
ْالـخإزحر في اإلاخعلم بٓضفّ ذا كابلُت الهدظاب
اإلآغٓعاث اإلآحِت بلُّ.
للد باث لصاما في ظل ْاكع العٓإلات ْجإزحراجّ
الاَخمام باللؼت ألام لىٓنها ملٓما ؤطاطُا مً
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ملٓماث الٍِٓت الٓؾىُت ٌعىع ضٓزة مً ضٓز
الاهخماء بلى الجماعت اللؼٍٓت الٓاخدةٌ ،ظدشعس ول
فسد فحها ما لّ مً خلٓق ْما علُّ مً ْاحباث،
ٍْدزن خُيئر ؤَمُت ألابعاد الفىُت اإلاازلت في َرٍ
اللؼت ْحمالُت جللي دزطِا البالغي الثر ّي
بمٓغٓعاجّ ْامخدادٍ التراسي بدشا ْجإلُفا ْدزاطت،
َْٓ ما طُفُد الىاﺷئت في ْاكع خُاتها خاغسا
ْمظخلبال.
 الِٓامش: /اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟغﺔ ﻟفظ مرتﺒﻅ باﻻهﺘﻬاء واﻟﻮﺻﻮل  ،ﻓﺒﻠﻎ اﻟﺸﻲء
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بﻼﻏﺔ ﺻار بﻠﻴغا .ﻳىظر :ابﻦ مىظﻮر :ﻟﺴان اﻟعرب ،دار ﺻادر،
بيروت ،مج ،8ج ،01مادة "بﻠﻎ"
 - 1اﳉاخظ (ﻋﻤرو بﻦ بدر) :اﻟﺒﻴان واﻟﺘﺒﻴﲔ ،تذ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
ﻫارون ،ج  ،1ص. 83 :
2

 -ﻋﺒﺪ اﻟلاهر الجرﺟاوﻲ :دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠاز ،تذ :ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ

ﺷاﻛر ،مﻜﺘﺒﺔ اﳋاﳒﻲ ،اﻟلاﻫرة ،مﺼر ،2000 ،ط ،1ص .43
 --3اﳌﺼﺪر هفﺴﻪ ،ص.63:
**ّ /
ﻳﺪل اﻟﺒﻴان في تعريف مﻦ تعاريفﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻮح واﻹباهﺔ ﰲ
اﻟلﻮل اﳌﻠفﻮﻆ واﳌﻜﺘﻮب ،أو اﻹﺷارة أو اﳍﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻴﻬا
اﻟﺸﻲء ،وﻫﺬا ما ﻳﻄﻠم ﻋﻠﻴﻪ دﻻﻟﺔ اﳊال ،ومﻦ معاﱐ اﻟﺒﻴان
اﻹﻋراب ﻋﻤا ﰲ اﻟىفﺵ مﻦ ﺧﻮاﻃر وأﻓﻜار ،ومىﻬا مﻀاﻫاة
معﲎ اﻟفﺼاخﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﲨال اﻟﺘعﺒﲑ وتﻤام اﻟﺪﻻﻟﺔ .ﻳىظر:
مدﻤﺪ هﺪارة :في اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟعربﻴﺔ (ﻋﻠم اﻟﺒﻴان) ،دار اﻟعﻠﻮم،
بيروت ،ﻟﺒىان ،1181 ،ط ،01ص.13
 -4ﳏﻤﻮد رﺷﺪي ﺧاﻃر وآﺧرون :تعﻠﻴم اﻟﻠغﺔ اﻟعربﻴﺔ ،مﻄابﻊ
ﺳﺠﻞ اﻟعرب،اﻟلاﻫرة ،مﺼر ،1985 ،ط،4ص.150:
 -5ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟلادر أﲪﺪ :ﻃرق تعﻠﻴم اﻟﻠغﺔ اﻟعربﻴﺔ،
، ،مﻜﺘﺒﺔ اﻟىﻬﻀﺔ اﳌﺼرﻳﺔ ،اﻟلاﻫرة ،مﺼر،1986 ،
ط،5ص.289:
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ادتثمار لدانيات النص في تعليمية اللغة
العربية ،نذاط التعبير الكتابي أنموذجا
م،ع ،لألداتذة ببوزريعة
أ،حريزي لخضر
ّ
ّ
ّ
ّ
الخ ّ
جخِدد
ِلُمُت التي
بن هبُِت مىكىُاث
ّ
بخِدد ُىاؿسها وؤٛوابها ،حِلتها جخٜاهّ مّ ُلىم
ّ
وجدخ ٣بِلىم ؤزسي ،خُث جخدازل مِها بلى
،
ّ
دزحت ًـِب الخ٘سٍ ٝبُنهما في بِم ألاخُان ٗ ،هي
ّ
ّ
في بًوالُا جٜابل ُلم الى٘ع اللٔى ّي ،وفي بلجُ٢ا
جترادٖ مّ البُدآىحُا  ،بِىما ًسجبى م٘هىمها في
ّ
ّ
()1
ّ
بالل ّ
وبُُٜت ...
ظاهُاث الخ
ٟىدا و ٗسوظا
ّ
ّ
ّ
ّ
ِلُمُت بالل ّ
الخ ّ
وبُُٜت :
ظاهُاث الخ
ُالٛت
ّ ّ
الخ ّ
ِلُمُت في مساخلها ألاولى ٠اهذ حظخِمل
بن
ّ
ّ
ّ
وبُُٜت  ،هدُجت جدازلهما بلى
للظاهُاث الخ
مسادٗا
ّ
دزحت ًـِب الخ٘سٍ ٝبُنهما  ،وذل ٣باُخبازهما
جىؿلذ بلُه ّ
خٜلحن لخجسٍب وجىًُ ٙما ّ
الدزاطاث
ّ ّ ّ
الى ّ
ٌسٍت .
اللظاهُت
ّ
ّ
ّ
ّ
ِٗلم اللٔت الخوبُٜي ٌِنى بالبدث في جٜىُاث حِلم
ّ
ً
ّ
البؼسٍت وحِلُمها  ،طُِا وزاء بًجاد ؤهجّ
اللٔاث
ّ
ّ
الل ّ
ظاهُت وجددًد اإلاؼ١الث
الخٜىُاث واإلاىاهج
ّ
()2
الل ّ
ٔىٍت  ،وبًجاد الخلى ٤اإلاىاطبت لها .
ّ ّ
ّ
ّ
الل ّ
وبُُٜت مُدانها
ظاهُاث الخ
ومً هىا ًٌهس لىا ؤن
()3
الاطخِما.٤
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ومما طبً ٝبدو ؤن اللظاهُاث الخوبُُٜت هي
ّ
ّ
الِملي للبدث اللٔى ّي الىٌس ّي ،ؤي ّؤنها
اإلاُدان
ّ
ّ
حِمل ُلى جوبُ ٝما جىؿلذ بلُه الدزاطاث
ّ
ّ
الل ّ
ظاهُت في مجاالث مسخل٘ت منها  :مجا ٤الترحمت ،
ّ
الخىزُ ، ٝجدزَع اللٔاث  ،مِالجت ألامساق اللٔىٍت
ّ
 :الخِدد اللٔىي ،جٜىُاث الخِبحر  ،بسامج الخاطب
ّ
()4
الال١ترووي  ،الخسوُى اللٔىي ...
ّ
ّ
الخ ّ
الل ّ
ظاهُاث
ىاًسٍت بحن
ومىه جٌهس الِالٛت
ّ
ّ
الخ ّ
ّ
ِلُمُت ٗ ،هره ألازحرة ُلم ّ
ج٘سَ
وبُُٜت و
الخ
ّ
ّ
ّ ()5
براجه مً زخم ُلم اللٔت الخوبُٜي.
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ّ
ّ
بالل ّ
الخ ّ
ظاهُاث :
ِلُمُت
ُالٛت
ّّ
ّ
بذا ٠اهذ الل ّ
ظاهُاث ُلما هٌسٍا ٌظعى بلى ال١ؼٙ
ّ
ّ
والخ ّ
ِسٖ ُلى ؤطسازه
ًُ خٜاث ٝاللظان البؼس ّي ،
ّ ّ
ّ ّ
الخ ّ
ّ
وبُٜي  ،يهدٖ بلى
مُداوي ج
ِلُمُت ُلم
ٗ ،ةن
ّ
ّ
حِلُم اللٔت طىاء ؤ ٠اهذ هره اللٔت مً ميؼإ ال٘سد
ّ
ّ
(اللٔت ّ
ألام) ؤم لٔت ّ
مما ً١ظبه ال٘سد مً اللٔاث
ألاحىبُت .
ّ
ّ
الـلت الٜىٍتّ
بذا ّ
جإملىا هرًً الخٜلحن جدبحن
الٜاثمت بُنهما ١ٗ ،الهما ًدخاج بلى آلازس باطخمساز ،
ّ
ًّ
ً
ّ
الخ ّ
ٗالل ّ
ُملُا
ِلُمُت مُداها
في خٜل
ظاوي ًجد
ّ
الزخباز ّ
والخ ّ
ّ
ِلُمُت جدخاج في بىاء
الِلمُت ،
هٌسٍاجه
ّ
الل ّ
ٔىٍت
هساثٜها وؤطالُبها بلى مِسٗت الٜىاهحن
ّ
ّ
()6
الل ّ
ظاهُاث الخدًثت .
الِامت  ،التي ؤزبختها
ّ ّ
ّ
ً
و مادامذ اللٔت طلى٠ا زاؿا ،و الخِلم طلى٠ا
زاؿاّ ،
ٗ٢ل طلىً ٞدخاج بلى آلازس.
ّ
ً
ّ
الخ ّ
ِلُمُت ُلما مظخٜال براجه له ُىاؿسه
ٗةذا ٠اهذ
ّ
ّ
الخاؿت بمىكىَ بدثه (اإلاادة اللٔىٍت  ،اإلاخِلم
ّ
ّ
الخ ّ
ِلُمُت ) ّ
ٗةنها ملصمت
،بِئت الخِلُم ،ألاهداٖ
ّ
ُلى الىٌس والخِامل مّ ُلىم ؤزسي حؼازٟها ه٘ع
ّ
الل ّ
ظاهُاث الري ًدىاوً ٤اهسة
الِىاؿس ِٟ ،لم
ّ
ّ
ّ
ّ
اللٔت وُُٟ٘ت اللٔت  ،وُلم الى٘ع اللٔى ّي الري
ّ
ّ
ٌِنى باإلاخِلم ومُىله وُُٟ٘ت اٟدظابه للٔت  ،وُلم
ّ
ّ
الاحخماُُت
الاحخماَ اللٔى ّي الري ًسٟص ُلى البِئت
ّ
ّ
في اٟدظاب اللٔت  ،وُلم التربُت ...
ّ
ّ ّ
الل ّ
الخ ّ
ظاهُاث
ِلُمُت و
ومً هىا وظخسلف ؤن
ّ
ّ
خٜالن مخدازالن مخ٢امالن ً١مل ٠ل خٜل آلازس .
وزحر دلُل ُلى ذل ٣و الري طُٜىدها بلى اإلابدث
ّ
الخ ّ
ِلُمُت التي
آلاحي مً بدثىا  ،هى ؤلاؿالخاث
ّ
ّ
ّ
الت ّ
الِؼسٍت
الجصاثسٍت في
ربىٍت
ٛامذ بها اإلاىٌىمت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الِسبُت ،والتي
حِلُمُت اللٔت
ًسف
ألازحرةُٗ ،ما
ّ
منها اُخماد ما ًـولح ُلُه (اإلاٜازبت الى ّ
ـ ُّت) وهي
ّ
ّ
الى ّ
ّ
الخ ّ
ف
لظاهُاث
ِلُمُت مً
مٜازبت ؤزرتها
ّ
ّ ()7
الىٌسٍت .
ّ
الى ّ
ّل ّ
ف:
ظاهُاث
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ّ
لٜد ُسٗذ ّ
الدزاطاث اللٔىٍت في الٜسن الِؼسًٍ
ً
ّ ً
ّ
الى ّ
ٌسٍاث واإلاىاهج ،
جوىزا ملخىًا مً خُث
ّ
ّ
زاؿت بِد الثىزة التي ؤخدزتها مداكساث
ّ
الظىَظسي (دي طىطحر) في مجاّ ٤
ّ
الل ّ
ظاوي
الدزض
ّ
لظاهُت
 ،وما جبِها مً مىاهج و اججاهاث و مدازض
ّ
البيُىٍت ؤو مىاهلت لها .
ٛ ،امذ إلاظاهدة
ّ
ّ
ّ
ّ
وال ًسخل ٙازىان في ٟىن هره الىٌسٍاث اللظاهُت ،
وبن ازخل٘ذ مىاهجها ّ ،
وحِددث ّ
جـىزاتها للٌاهسة
ّ
الل ّ
ٔىٍت ً ،لذ مدـىزة في خدود الجملت ،جدزض
ّ
ّ
الل ّ
ٔىٍت ،
بيُتها  ،والِالٛاث التي جسبى وخداتها
ووًاث٘ها ...
ّ
ّ
ّ
وًل ألامس ٟرل ٣بلى ٓاًت الىـ ٙالثاوي مً الٜسن
ّ
الل ّ
ٔىٍحن  ،هادوا
ه٘ظه  ،ؤًً ًهس مجمىُت مً
ّ
بلسوزة ججاوش ّ
الل ّ
ظاهُت لخدود الجملت بلى
الدزاطت
ّ
ّ
دزاطت وخداث ّ
لٔىٍت ؤهى ٤و ؤوطّ  ،ألن اإلاخ٢لم ال
ًخِامل ؤزىاء زواباجه
ّ
ّ
اإلاخلٜي بىطاهت حمل مِصولت  ،وبهما
ؤو ٟخاباجه مّ
ًخم ّ
ّ
بىف مخماط ، ٣مترابى .
ومً ذل ٣الخحن ًهس ما ًـولح ُلُه في ّ
الدزض
ّ
ّ
الى ّ
ّ
الل ّ
ف).
(لظاهُاث
ظاوي بـ:
ّ
الى ّ
ّ
:
ف
لظاهُاث
وؼإة
ًهس في نهاًت ّ
الظخِىُاث مً الٜسن الِؼسًٍ مىهج
ّ
الى ّ
ّ
ف مً خُث بىِخه و ُُٟ٘ت
لظاوي ٌِنى بدزاطت
اػخٔاله  ،وكىابى جماط١ه  ،ومٌاهس اوسجامه ،و
ّ
الىٛىٖ ُلى مِاهُه ال٢ل ُّت  ،وٟؼ ٙمٜاؿده ،
ّ
ّ
جداولُا ...
داللُا و
ومداوزجه مداوزة مىكىُُت
ّ
وهى ما ٌِسٖ في ّ
الىفّ
ّ
ّ
الدزض اللظاوي بـ :لظاهُاث
()8
وجدلُل الخواب .
ّ
ّ
ظاهُاث الى ّ
ًازر لبداًاث الل ّ
مً الباخثحن مً ّ
ـ ُّت
بـ  :هجري ٛاًل ( )1877-1844( )H .Weil
ّ
الري ّبحن ؤهمُت الِالٛاث بحن ألاٗ٢از بلى حاهب
ّ
ّ
الترُٟب  ،ل ً١باخثحن آزسًٍ ٌؼحرون بلى ؤن بداًت
ّ
البدث الى ّص ّي جسحّ بلى ؤهسوخت هاي (ُ )Nyeام
ّ
الخ١ساز ً
بىاء ُلى ؤطع
1912م التي بدثذ
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ـ ُّت،بىؿ٘ها بػا اث و ؤػ٢اال ّ
ّه ّ
مدددة الِالٛاث
ز
()9
.
ّ
لظاهُاث الى ّ
ّ
ولّ ً١
ف،
مما ال زالٖ ُٗه بحن ُلماء
ّ
ؤن الاهوالٛت الخُُٜٜت لهرا الِلم جبدؤ بإُما٤
ّ
الل ّ
ظاوي
ّ
شٍلج هازَع ( )Z.Harrisمّ بداًاث الىـ ٙالثاوي
ً
مً الٜسن الِؼسًٍ  ،خحن ٛدم مىهجا لخدلُل
الخواب اإلاخماط ، ٣بىىُُه اإلال٘ىي
الخواب
ُىىان(:جدلُل
واإلا١خىب،جدذ
)()Discourse Analysis
ّ
ُام 1952م  ،اطخسدم ُٗه ؤطلىب الل ّ
ظاهُاث
ّ ّ ّ ()10
الىـُت .
ّ
وٛد اطخسدم ُٗه (هازَع) بحساءاث الل ّ
ظاهُاث
ّ
ّ
الى ّ
ّ
ف  ،وزؤي ؤهه
الىؿُ٘ت بهدٖ اٟدؼاٖ بيُت
ًيبغي ججاوش مؼ٢لخحن وِٛذ ٗيهما ّ
الدزاطاث
ّ
الىؿُ٘ت ّ
ّ
والظلىُٟت وهما :
اللٔىٍت
ألاولىٛ :ـس ّ
الدزاطت ُلى الجمل  ،والِالٛاث ُٗما
بحن ؤحصاء الجملت الىاخدة.
ّ
ّ
الاحخماعي ّ ،
ّ
مما
الثاهُت :ال٘ـل بحن اللٔت واإلاىٙٛ
ًدى ٤دون ال٘هم ّ
الصخُذ.
ومىه اُخمد مىهجه في جدلُل الخواب ُلى زٟحزجحن:
ّ
ّ
ىشَُِت بحن الجمل.
 الِالٛاث الخ
ّ
ّ 
السبى بحن اللٔت واإلاى ٙٛالاحخماعي ّ.
ّ
وٛد ّ
ف في ّ
الى ّ
ّ
الظبُِيُاث مً
لظاهُاث
جوىزث
الٜسن الِؼسًٍُ،لى ؤًدي ُلماء ٟباز مثل ٗان
داً )van Dick( ٣و دي بىحساهد ( De
ّ
ّ
)Beaugrandeاللرًً وكِا ألاطع الِامت لىٌسٍت
ّ
ّ
الى ّ
ف الخدًثت في الثماهُيُاث مً ه٘ع الٜسن
هدى
ّ
ّ
هره الٜىاُد التي حظمذ للمخلٜي بالخ١م ُلى ه ّ
ف
ّ ّ ّ ()11
ما ،بالىـُت.
ّ
بكاٗت بلى هالُداي و زُٛت خظً اللرًً بدثا في
ّ
ّ
ّ
الى ّ
الى ّ
ف،ما
ف،خُث اُخبرا ؤن هدى
ُُٟ٘ت حؼ٢ل
ّ
ّ
هى طىي دزاطت الاُخبازاث اللٔىٍت الخمع
ّ
ّ
ّ
ّ
زوُت،وهره
مخخالُت
لٔىٍت في
،السابوت بحن حمل
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الاُخبازاث
ّ
هي(:ؤلاخالت،الاطدبدا،٤الخرٖ،الىؿل،الاحظاٚ
ّ
ّ
بإن ّه ّ
ـُت الى ّ
ّ
ف
اإلاعجمي) .خُث ّؤنهما ًامىان
ّ ()12
ٛلُت دازلُت.
ّ
وُلى زوى هاالء ُمل لٔىٍىن ٟثحرون ُلى البدث
ّ
و ّ
ّ
الدزاطت في هرا الِلم اللٔى ّي
الخدًث،لِل منهم:
(

(ػخمبل،حلِظىن،هازٗج،ػمُث،دزَظلس،بسه١س)...
ّ
ّ
الى ّ
ـ ُّىن ُلى الخإلُٙ
. )13وه١را دؤب ُلماء اللٔت
ّ
ّ
في هرا الِلم،الري ٌِخبر الخوىة ألازحر التي زواها
ّ
ّ
الِملي اإلاىلبىٗ،بِد ؤن
ُلم اللٔت في مظازه
ّ
٠اهذ الىـىؾ بـىزتها ال٢املت بُِدة ًُ مسمى
ّ
ّ
ّ
الل ّ
ٔىٍت،ؤؿبدذ ب٘لل ُلم اللٔت
الدزاطاث
ّ
ّ
()14
الى ّص ّي مدى الاهخمام.
ٗهى ًىول، ٝوٍىٌس بلُه ُلى ؤهه وخدة ٟبري ،
وٍبدث في ُُٟ٘ت جسابى ؤحصاثه وبما جترابى؟
ّ
مِىىٍت؟زم ما طماث
ؤبالىطاثل الؼ٢لُت ؤم بسوابى
ّ ّ ّ
ّ
ّ
الى ّ
ـ ُّت؟ وما ّ
الىفّ
مٜىماث الىف التي ج٘س ٚبحن
ّ ّ
()15
و الالهف؟
ّ
ّ
ّ
ّ
ـ ُّت ّ
الى ّ
الل ّ
ّ
ًدبحن له  ،ؤن
ظاهُاث
اإلاخدبّ إلاظاز
بن
ّ
ّ
اللٔى ّي
ألامسٍ٢ي <زوبسث دي بىحساهد> مً ؤواثل
ّ
ف ،الرًً خاولىا ؤن ّ
الى ّ
ًدددوا مِاًحر
ُلماء لٔت
ّ
ّ
الى ّ
ل٢ل حِسٍ٘اث الى ّ
ـ ُّت  ،لخإحي ػاملت ّ
ف ُلى
ّ
الى ّ
ازخالٗها  ،وٛد ّ
ف والخواب
كمنها في ٟخابه
ّ
وؤلاحساء ( )text dixourse and processالري وؼس
ّ
الى ّ
ـ ُّت
ُام  1980م في مبدث بِىىان
()16
()Textality
ّ
ّ
ّ
ّ
ّزم ُاد ه٘ع اللٔىي مسة ؤزسي،لُُٜم هره
ّ
الٜىاُد(اإلاِاًحر)الى ّ
ـُت مّ شمُلت ول٘جاهج دزَظل
( )Wolfgangl Dresslerفي ٟخابهما مدزل بلى ُلم
ّ
الى ّ
ف ()Introduchon ti text Linguisties
لٔت
الري وؼس ُام 1981م.
ّ
لظاهُاث الى ّ
ّ
ف:
مبادت
ّ
ً
ّ
ٟما ؤػسها طال٘ا بلى مداولت ُلماء اللظاهُاث
ّ
الى ّ
ـ ُّت ،وكّ مِاًحر ومبادت ًسلّ بليها مىكىَ
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ّ
ّ
الى ّ
ف ،بدُث ٌظخوُّ اإلاخلٜي ؤن
هرا الِلم وهى
ّ ّ ّ
ّ
ّ
ًمحز بحن الىف والالهف .وطِخوس ٚالبدث بلى هره
اإلاِاًحر بىىَ مً ؤلاًجاش  ،وذل ٣ألهه ٌِالجها بىىَ
ّ
الؼسح في ال٘ـل الثاوي مً هره ّ
الدزاطت .
مً
ّ .1
الظب: )Cohesion(٣
وٍـولح ُلُه في بِم اإلاال٘اث بـ
ّ
ّ
(الاحظا)ٚؤو(الخماط: )٣وَِنى هرا اإلاُِاز بالجاهب
ّ
ّ
ّ
الؼ ّ
للىف،ؤي ًخإحى
١لي
ّ
السوابى التي جسبى بحن مسخل ٙالجمل
مً زال٤
ّ
ّ
ّ
للى ّ
ف ،ؤي هى مُِاز يهخم بٌاهس
والِبازاث اإلا١ىهت
ّ
ّ
الى ّ
جخد ٜٝبها زاؿُت
ف  ،ودزاطت الىطاثل التي
ّ
الل ّ
ٌ٘ي ،بمِنى (ًترجب ُلى بحساءاث جبدو
الاطخمساز
بها الِىاؿس الظودُت ُلى ؿىزة وٛاجّ ً،ادي
الظاب ٝمنها بلى الالخ، ٝبدث ًخد ٜٝلها الترابى
ّ ()17
ّ
السؿ٘ي).
وفي هرا الٜى ٤جإُٟد ُلى الوابّ البيُىي الترُٟبي
للىف ،وجإُٟد ُلى الىطاثل و ألادواث اإلاجظدة
لهرا البىاء ،وهي ؤدواث ّ
السبى ()Les connecfens
ّ
ّ
الل ّ
ٔىٍت
واإلاخمثلت في مسخل ٙالىطاثل
ّ
ّ
(الؼ٢لُت)التي جـل بحن الِىاؿس اإلاؼ٢لت
ّ
للى ّ
:
ف،ومنها
ّ
()18
ؤلاخالت،الخ١ساز،الاطدبدا،٤الىؿل،الخرٖ...
اإلاـولح
 .2الخب:)Coherence(٣وجسحم
ُسبُت مخِددةّ
ّ
ألاحىبي بلى مـولخاث
مثل(الاوسجام).
ّ
وٍخـل هرا اإلاُِاز بسؿد وطاثل الاطخمساز ّ
الدالليّ
ّ
ّ
الى ّ
ف  ،ؤو الِمل ُلى بًجاد الترابى
في ُالم
اإلاِىى ّي،خُث ٌؼحر بلى ذل ٣هالُداي و زُٛت خظً
ّ
مِىىٍت بحن ُىـس في
بٜىلهما « :هى ُالٛت
ً
ّ
الى ّ
ف،وُىـس آزس ً١ىن كسوزٍا لخ٘ظحر هرا
ّ
ّ
ّ
الى ّ
الى ّ
فٓ،حر ؤهه ال
ف،هرا الِىـس آلازس ًىحد في
ّ
()19
ًم ً١جددًد م٢اهه بال ًُ هسٍ ٝهره الِالٛت».
ّ
وهى ه٘ع ّ
السؤي الري ذهب بلُه ؿالح ٗلل في
ّ
ّ
للى ّ
ف ذو هبُِت
ٛىله«:الاوسجام الالشم
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ّ
ّ
الِملُاث
ُٗه
جدزلذ
داللُت،مهما
ّ ّ
ّ
داولُت،باإلكاٗت بلى ّؤهه ّ
الخ ّ
ًخمحز بساؿُت زو ُّت
ّ
ّ ّ
الخ ّ
ِبحرًت
،ؤي ؤهه ًخـل بالِالٛاث بحن الىخداث
ّ
()20
الى ّ
ـ ُّت».
اإلاجاوزة دازل اإلاخخالُت
ّ
ّ
ّ
ومً هىا الخٍ اللٔىٍىن الىـُىن ُدم ٟ٘اًت
الخخابّ الخوي ألاٜٗي والسوابى الىدىٍت في البِىت
ّ
الىـىؾ .
الظودُت لخد ُٜٝهـُت
ّ
ّ
ّ
ٜٗد حِلىا مُِاز الاوسجام(الخب)٣الىص ي كسوزة
الُخباز ما ًيخجه اإلاخ٢لم ّ
هـ ًا ؤو ٓحر ّ
هف.
ّ
وُىد ٗاًجرغ (ً )Weinreichخد ٜٝالاوسجام مً
ّ
ف،وهرا ٌِخمد ُلى ّ
الى ّ
الظُاٚ
زال ٤وخدة
ٗ،الجمل وؤػ٢ا ٤الٜى ٤ألازسي (اإلاىوىٛاث
ّ
الل ّ
ٔىٍت)ًيسجم بِلها داللُا مّ بِم ُ،بر
ّ
اإلاِلىماث التي ّ
الى ّ
ف،بدُث ال ًجد اإلاخلٜي
ًٜدمها
ً
ٗسآا ؤو ٗجىة ُىد جىؿُل اإلاِلىماث(.)21
ّ
الٜـدًت(:)Intentionality
.3
ّ
ّ
ّ
الىفّ
ّ
ّ
وهرا اإلاُِاز الىص ي ًخلمً مى ٙٛمىخج
ّ
،مً ٟىن ؿىزة ما مً ؿىز اللٔت ٛـد بها ؤن
ّ
ج١ىن ّ
هـ ًا ؤو زواباًّ ،دظم ّ
بالظب ٣والخب،٣وؤن
ّ
ّ
ف ّ
الى ّ
ٌِد وطُلت مً وطاثل زوت مُِىت،
هرا
()22
للىؿى ٤بلى ٓاًت بُِنها .
ّ
ّ ّ
الى ّ
ف ًخلمً هُت الخىؿُل وؤلابالْ
وهرا ٌِني ؤن
ّ
ّ
ٗ،هى لِع بيُت ُؼىاثُت ،وبهما هى ُمل مىٌم
ّ
مٜـىد به ؤن ً١ىن مدظٜا وميسجما ،مً ؤحل
ّ ()23
جد ُٜٝهدٖ مِحن.
 .4اإلاٜبىلُت(الٜبى-٤
ّ
الخ ّ
ٜبلُت)(:)L'acceptabilité
ّ
الى ّ
ّ
ف
باإلاخلٜي،وخ١مه ُلى
ًسجبى هرا اإلاُِاز
ّ
ّ
بالٜبى ٤والخماط ٣ؤو الِ١ع وهرا ٌِني ؤن مً
ّ
ً
ّ
الى ّ
ف ؤن ً١ىن مٜبىال
الؼسون الىاحب جىٗسها في
ّ
مخلُٜه ٗ،ال ٌؼِس بىٜف ُٗه ،ؤو مسال٘ت
لدي
للمبادت وألاُساٖ الِامت ،التي ًٜىم ُليها بىاء
ّ
الىف.
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ّ
ّ
(:جٜبلُت اإلاظخٜبل
الخٜبلُت بإنها
ومً هىا ًبدو مِنى
ً
ّ
للى ّ
ف بىؿ٘ه مخلاما ذا هّ٘ للمظخٜبل،ؤو ذا
()24
ؿلت به)
ولرلٌ ٣ظخجُب هرا اإلاُِاز لِىامل ّ
مُِىت مثل:
ّ
ّ
الى ّ
والث ّ
ّ
ٜافي ،ومسٓىبُت
الاحخماعي
ف،واإلاٜام
هىَ
ألاهداٖ.
ّ
 .5ؤلاُالمُت (ؤلازبازٍت) (:)L'informativity
ً
ٌُ ّ
ُىـسا ّ
ّ
هاما مً ُىاؿس
ؤلاُالمي
ِد الجاهب
ّ
ّ
الى ّ
ف ،وٍٜـد به ذل ٣الٜدز اإلاِحن مً اإلاِلىماث
ّ
التي ًدملها ّه ّ
ف مً الىـىؾ إلاخلُٜه،مّ مالخٌت
ّ ّ ()25
ازخالٖ دزحت ؤلازباز خظب هىُُت الىف.
وخس ّي بمـولح ؤلاُالمُت ؤن ًّدُ ٤لى هاخُت الجدةّ
ّ
ّ
والخ ّ
ىىَ ،الري جىؿ ٙبه اإلاِلىماث التي حؼ٢ل
ي ّ
الاجـا ٤في ّ
هف ما.
مدخى
وذل ٣ما ُبر ُ ـ ـ ـ ــىه دي بىح ـ ـ ــساهد ب ٜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىله :
(...اإلادي الري ج١ىن ُٗه الِىاؿس/اإلاِلىماث دازل
ّ
ّ
الى ّ
ف،مِخادة في مِىاها،وفي ؤطلىب الخِبحر ُنها
،وهسٍٜت ُسكها ٗ،هي ُىدثر جمثل ٟ٘اءة بُالمُت
مىس٘لت الدزحت،ؤو ج١ىن ٓحر مِخادة ٗ،خمثل
ٟ٘اءة بُالمُت ُالُت الدزحت ).(26
ّ
ّ
ت(اإلاىُ٘ٛت)(:)Situationality
اإلاٜامُ
.6
ً
اإلاٜامُت حصءا مً م٘هىم ّ
ّ
الظُا ٚفي
ٌِد م٘هىم
ّ
ّ
البدىر اللٔىٍت الخدًثت ٢ٗ،لمت ّ
الظُاٚ
ّ
جدُ ٤لى مِىُحن ً،م ً١جددًدهما في ؤمسًٍ
هما:
ّ
ّ
ّ
الظُا ٚاللٔىي(، )L'inguistic-contextوالظُاٚ
طمي ّ
الاحخماعي ( ، )social contextوٛد ّ
ّ
الظُاٚ
ّ
الاحخماعي ُىد ٗحرر <  >firthباطم( context of
 )situationبمِنى طُا ٚاإلاى ،ٙٛوهجده ُىد
باإلاس<ّ >palmer
ٌظمى (،)non l'inguistic context
ّ
ّ ()27
ؤي ّ
الظُآ ٚحر اللٔىي.
ّ
الى ّ
ّ
ف ،هي ؤزر البِد
ٗاإلاٜامُت في هٌس ُلماء
ّ ّ
ّ
ّ
للى ّ
ف بِحن الاُخباز ،وذل ٣اهوالٛا مً ؤن
الخداولي
هف زطالت ّ
ل٢ل ّ
ّ
مُِىت ً ،سٍد ال٢اجب بًـالها
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ّ
ّ
للمخلٜيٟ،ما ًسون ؤن ؤخد مِاًحر الخ١م ُلى الىف
ّ
بالٜبى، ٤هى مدي مالءمخت ّ
للظُا ٚالري ًسد ُٗه.
ّ
ؤن طُاّ ٚال ّ
ّ
اإلاٜىماث
ىف ًمثل ؤخد
ومً هىا هدزٞ
ّ
ال٘اُلت في ّاحظاٛه وزاؿت مً الىاخُت الد ّ
اللُت.
ّ ّ ّ
ّ
ف الري ًبخِد ٟثحرا ًُ الخٜالُد
ولرلٗ ٣الى
ّ
ألادبُت ّ
ّ
الظاثدة،وًُ ألاُساٖ الاحخماُُت اإلاخِازٖ
ً
ً
ُليها ،لً ًالقي ٛبىال خظىا ؤي طُٜ٘د ؤخد مِاًحر
()28
ا ّلى ّ
ّ
(اإلاٜبىلُت ).
ـ ُّت وهى
وٛد ُبر اللظاوي ألامسٍ٢ي دي بىحساهد ًُ ؤهمُت
ّ
ّ
اإلاٜام في جدّ ُٜٝ
(الى ّ
الى ّ
ف
ف ،في ٟخابه
هـ ُّت
ّ
والخواب وؤلاحساء) بٜىلهً»:يبغي للىف ؤن ًخـل
بمى١ً ٙٛىن ُٗه  ،جخ٘اُل ُٗه مجمىُت مً
اإلاترٟصاث والخىِٛاث واإلاِازٖ ،وهره البيُت
ّ
()29
الؼاطِت ّ
حظمى طُا ٚاإلاى«ٙٛ
ّ
 .7الخىاؾ(:)Intertextuality
في البداًت هىد ؤن وؼحر بلى ؤن اإلاـولح ألاحىبي
(ٛ )Intertextualityد جسحم بلى الِسبُت بمسادٗاث
ُدًدة
ّ
ّ
الخ ّ
ىاؿُت  ،الىـىؿُت ،جدازل
منها  :الخىاؾ ،
ّ
ّ
ّ
الىـىؾ ٓ...حر ؤن مـولح الخىاؾ هى الري ػاَ
()30
واهدؼس
ّ ّ ّ
ّ
والخىاؾ ُىد ُلماء الىف ًخلمً الِالٛاث بحن
ّ
ّ
ؿلت،جم الخِسٖ بليها
هف ما ،وهـىؾ ؤزسي ذاث
()31
في زبرة طابٜت.
ّ
ومِنى ذل ٣ؤن الخىاؾ مً الظماث الالشمت
للىـىؾ في هٌس ُلماء لظاهُاث الىف  ،واإلاٜـىد
به،جدازل وجٜاهّ الىـىؾ في ؤػ٢الها وملامُنها.
ً
ّ
وٛد ً١ىن الخىاؾ مباػسا وهى ما اؿولح ُلُه
بالؼ١لي  ،وَِني ؤزر ٛوِت مً هف طاب ، ٝؤو
هـىؾ طابٜت  ،ججِلها جخالءم مّ اإلاىٙٛ
الاجـالي الجدًد ومىكىَ الىف  ،وَِخبر هرا
ً
ػ١ال بظُوا مً الخىاؾ  ،الري ًخد ٜٝبىٜل
()32
الخِبحر مً ٓحر حُٔحر .
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ّ ً
ّ
ؤو ً١ىن جىاؿا ٓحر مباػس  ،وهى ما ٌظمى بالخىاؾ
ّ
اإلالمىوي ،وٍسحّ بلى جىاؾ ألاٗ٢از ،ؤو اإلاىخىج
ّ
الثٜافي ،ؤو الراٟسة الخازٍسُت،التي حظخدلس جىاؿها
ّ
بمِىاها ال بلٔتها ،وج٘هم هره الخىاؿاث مً
جلمُداث الىف ،و بًماءاجه وػ٘ساجه ،وجسمحزاجه.
ً
ّ
ومً ؤمثلخه ؤن ػاُسا ٌُِد بهخاج ما جٜدمه  ،وما
ُاؿس مً هـىؾ م١خىبت،وٓحر م١خىبت  ،وٍيخٜي
ً
ً
منها ؿىزة  ،ؤو مى٘ٛا ؤو حِبحرا ذا ٛىة زمصٍت ،
()33
وٌٍهسها بؼ٢ل حدًد
ومما طلًٌ ٙهس ؤن الخىاؾ مـولح هٜدي خدًث
،جبلىز زال ٤الىـ ٙالثاوي مً الٜسن الِؼسًٍ.
وؤُاد الىٜاد وكىح هرا اإلاـولح بلى الىاٛدة
حىلُا ٟسَظدُ٘ا في ٟخابها (ُلم الىف )الري
ؤػازث ُٗه بلى خُٜٜت م٘ادها ؤن «الىـىؾ
الؼِسٍت الخدازُت ما هي بال هـىؾ جخم ؿىاُتها
ّ
ُبر امخـاؾ ،وفي ه٘ع آلان ُبر هدم الىـىؾ
ّ ّ ً ()34
ألازسي لل٘لاء اإلاخدازل هـُا».
وفي ه٘ع ؤلاهاز ًسي ألاطخاذ مدمد م٘خاح ؤن
الخىاؾ هى:
«حِال(ٝالدزى ٤في ُالٛت ) هـىؾ مّ هف
()35
خدًث بُُ٘١اث مسخل٘ت »
ّ
وزالؿت الٜى ٤في هرا اإلاجا، ٤هي ؤن مِاًحر
ّ
الىـ ُّت ّ
الظبِت ٛ ،د ؿى٘ها ألاطخاذ طِد مـلىح
()36
ٟما ًلي:
ؤ -ما ًخـل بالىف في ذاجه ،وهما مُِازا
الظب(٣الاحظا ) ٚو الخب( ٣الاوسجام) .
ّ
الى ّ
ف،وهما (مىخجه
ب -ما ًخـل بمظخِملي
ّ
ّ
واإلاٜبىلُت.
الٜـدًت
مخلُٜه) ،وهما مُِاز
ج -ما ًخـل بالظُا ٚاإلادُى بالىف،وهي
ّ
ّ
اإلاٜامُت،و
ؤلاُالمُت ،و
اإلاِاًحر الثالر :
ّ
الخىاؾ .
وججدز بىا ؤلاػازة بلى ؤن هره اإلاِاًحر الىـُت التي
ً
ً
وكِها دي بىحساهد ٛ ،د هالذ اهخماما ٟبحرا لدي
ّ
الى ّ
ّ
ف
بلظاهُاث
الباخثحن الِسب  ،الرًً ُىىا
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ً
ً ّ
ٜٗ،امىا بؼسخها وج٘ـُلها هٌسٍا و جوبُُٜا ،بال ؤن
ّ
اإلاؼ٢لت الِىٍـت التي جىاحه الٜازت
الِسبي ،هي
ٛلُت جسحمت هره اإلاِاًحر مً مـولخاتها ألاحىبُت
ّ
ّ
ّ
الِسبُت مً
الِسبُتٗ،خِددث اإلاـولخاث
بلى اللٔت
اإلاـولح ألاحىبي

Cohesion

Coherence

باخث بلى آزس،زاؿت ُٗما ًسف جسحمت
اإلاـولخحن( )Cohesionو( )Coherenceوٍمً١
(37
مالخٌت ذل ٣مً زال ٤الجدو ٤آلاحي:

ّ
الترحمت الِسبُت

الباخث

ّ
الظب.٣

طِد مـلىح -مدمد الِبد-جمام خظان

ّ
الخماط.٣

ّ
مدمد زوابيٗ-الح بً ػبِب العجمي

ّ
ّ
السبى الىدى ّي.

طُِد خظً بدحري.

الخلام.

جمام خظان-ؤلهام ؤبى ٓصالت ُ-لي زلُل خمد.

الاوسجام.

مدمد ألازلس الـبُحي.

الخب.٣

طِد مـلىح-مدمد الِبد.

الاوسجام.

ّ
ّ
زوابي-ؿالح ٗلل.
مدمد

ّ
الخماط.٣

طُِد خظً بدحري.

الخىاط. ٝ

ٗالح بً ػبِب العجمي.
ّ
جمام خظًُ-لي زلُل خمد.

الخٜازن.

بلهام ؤبى ٓصالت ُ-لي زلُل خمد.

الالخدام.

جمام خظان.

الاحظا.ٚ
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ّ
الى ّ
ّ
ف بالِلىم ألازسي:
لظاهُاث
ُالٛت
ّ
ّ
بن ُلماء الى ّ
ف في ؤٓلب جدلُالتهم-طىاء بدؤوا
ّ
لٔىٍت ؿٔسي ؤو
بىخدة ٟبري و اهتهىا بلى وخدة
ُ١ع ذل ، ٣ؤزدوا في الاُخباز الجملت و ؤحصاءها ،
ّ
ّ
خُث ًٜىٗ< ٤ان داً >٣في هرا الؼإن ...«:وختى
ّ
الل ّ
ظاهُت ،ؤن هلّ
بذا ٠ان مً اإلاُ٘د مً الىحهت
ّ
ّ
ّ
الى ّ
ّ
ّ
ٌسٍت للىف،لٔاًت ؤن ه٘ظس
مظلمت الىخدة
ّ
ّ
الخواب ٗ،لِع ًترجب ًُ ذل ٣ؤن ٗئت مظخىٍاث
ّ
ّ
الخدلُل  ،ووحىد ؤلاُساب ،و التراجِب الىدىٍت
ّ
ّ
الل ّ
سوزٍت الُخباز
اللابوت
،والٜىاُد و الُٜىد
ً
ً
بيُت الخواب اُخبازا موابٜا ٛ،د جسخل ٙفي ش يء
()38
ًُ ال٘ئت اإلاظخِملت في اُخباز بيُت الجملت»

ّ
ّ
الى ّ
ّ
ف لم تهمل
لظاهُاث
ومىه حظخسلف ؤن
لظاهُاث الجملت  ،ولم جى٘ـل ُنها  ،وبهما ّ
ّ
جإطظذ
ألنها لم حِد ج١خ٘ي باطخسساج اإلاِاًحر التي جد١م
ّ
ّ
،الـىجُت
الِملُاث التي جخد ٜٝفي مظخىٍاث اللٔت
و الـسُٗت  ،والىدىٍت  ،بل اهتهذ بلى ؤبِد مً
ذل ، ٣خحن اهخمذ بالجاهب الداللي و الخداولي ،
مخمثال في جددًد ؤوحه الاجـا ٤و ػسوهه ،
وٛىاُده ،وزىاؿه،و آزازه  ،وؤػ٢ا ٤الخ٘اُل
ّ
بالى ّ
ـ ُّت ومِاًحرها
وُىامله  ،ومٌاهسه ،وُالٛخه
ّ
و ؤلاُالمُت و
وال طُما الاحظا ٚوالاوسجام
()39
الٜـدًت.
ّ
ّ
ّ
وهرا ما حِل لظاهُاث الىف جدظم بالخدازل
اإلاِسفي ٗ،هي جخدازل مّ ُلىم اللٔت ٠ ،الىدى
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والـسٖ  ،والـىجُاث و البالٓت ،و الىٜد ٟ،ما
جخدازل ؤو جخ٘اُل مّ ُلىم ٓحر لٔىٍت ِٟ،لم
الاحخماَ  ،وُلم الى٘ع اللٔىي  ،وُلم الى٘ع
ّ
الاحخماعي  ،ال٘لظ٘ت  ،واإلاىو... ٝمً خُث بن هره
الِلىم جدىاو ٤بىحه ؤو بأزس  ،ال٘سد اإلاخ٢لم ؤو
ً
ً ()40
اإلابدَ طىاء ؤ٠ان مخ٢لما ؤو ٠اجبا.
ّ
اطدثماز لظاهُاث الىف في حِلُمُت وؼان الخِبحر
ال١خابي :
ّ
ّ
ّ
حِلُمُت اللٔت لها ازجبان جىاًس ّي
ٟما زؤًىا  ،ؤن
ّ
وزُ ٝمّ ٟثحر مً الِلىم اإلاسخل٘ت،وال ّ
تي ُلى زؤطها
ّ
ّ
ّ
الل ّ
الخ ّ
ظاهُاث
ِلُمُت مً
ُلىم اللظانٜٗ ،د نهلذ
ّ
ّ
ّ
٠ل ما ًُ٘د اإلاخِلم في اٟدظاب اللٔت.
ّ
ومما هالخٌه في ّ
ّ
الظىىاث ألازحرة اججاه الباخثحن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الل ّ
وحِلُمُت
وبُُٜت
ظاهُاث الخ
والدازطحن في مُدان
ّ
ّ
ّ
الى ّ
ـ ُّتٜٗ ،د ؤخدزذ هره
اللٔاث هدى اللظاهُاث
ّ
الخ ّ
ّ
ِلُمُت بجمُّ
هىُُت في خٜل
ألازحرة ٘ٛصاث
ّ
ّ
ؤٛوابها ،وجمثلذ هره الٜ٘صاث في :بُداد اإلاِلم،
ّ
ّ
الخ ّ
ِلُمُت و هساثٝ
وبُداد اإلاخِلم ،وبىاء اإلاىاد
ّ
ّ
ّ
الخدزَع ،والخٜىٍم ...و الظاا ٤الري ًوسخه
الباخث في هرا اإلاجا ٤هى :ماهي اإلا٘اهُم
ّ
ّ
ّ
ـ ُّت ّالتي ّ
الى ّ
الى ّ
ّ
ف في
لظاهُاث
ٛدمتها
(الخٜىُاث)
ّ
ال١خ ّ
ابي؟
مُدان ؤلاهخاج
ّ
ّ
ّ
 .اإلاٜازبت الىـُتapproche ( :
.)L’ textuelle.
ّ
ّ
لم حِد البُدآىحُا الخِلُمُت اإلاخمسٟصة خى ٤جبلُٕ
ّ
ٟم مً اإلاِازٖ واإلالامحن ،وما ًٜترن بها الىمىذج
ّ ّ
ّ
للخ ّ
الخالُت التي ٗسكتها الخدازت
ددًاث
ألاوظب
ّ
ّ
والِىإلات ،ألن اإلاىاٗظت ؤؿبدذ ُلى ؤػدها بحن
ّ
ّ
والسٍادة في هرا
الـدازة
دو ٤الِالم لخدُٜٝ
ّ
اإلاجا ،٤خُث لم حِد اإلاىاٗظت بما جمل١ه الدو ٤مً
ّ
ّ
بؼسٍت،
هبُُِت ،بل بما جمل١ه مً مىازد
مىازد
ّ
ج١ىن ٛادزة ُلى زبذ السهان في اإلاىاٗظت ،وُٛادة
ّ
ّ
الِلمُت.
السٍادة
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ولرل٠ ٣ان لصاما ُلى الجصاثس البدث ًُ الازخُاز
البُدآىجي و ّ
ّ
الدًداٟخُ٢ي ألاوظب ،مً ؤحل
ّ
الت ّ
ربىٍتٗ ،ىخج ًُ ذل ٣اهخٜاء
بؿالح اإلاىٌىمت
ّ
ّ
همىذج ( مٜازبت ال٘١اًاث )خُث جخم بحساثُا حُٔحر
ّ
ّ
مً خُث الخـمُم
اإلادزطُت،
ال١خب
ّ
ّ
واإلالامحن ،ختى جىاٗ ٝالىمىذج الجدًد.ومً بحن
ّ
ّ
ّ
ّ
الِسبُت،ما
الخٜىُاث التي اُخمدتها في ٟخب اللٔت
ّ
الى ّ
ـ ُّت).
ًـولح ُلُه ب(اإلاٜازبت
ّ
 .1م٘هىم اإلاٜازبت الى ّ
ـ ُّت:
ؤ) لٔتً :سحّ مدلى ٤مـولح (اإلاٜازبت)في
ّ
اللٔت بلى ّ
الدهى و الاٛتراب ،مّ ّ
الظداد
ّ
الخُٜٗ .ٝاٛ :٤ازب ٗالن ٗالها
ومالمظت
بذا داهاه ،وٍٜاٛ ٤ازب الص يء بذا ؿدٚ
وجس ٞالٔلى.وٍٜاٛ ٤ازبه مٜازبت بمِنى
()41
خادزه ب١الم خظً.
ّ
ّ
(اإلاٜازبت)جسبىٍا ٗخِني ؤنها ُُٟ٘ت دزاطت
ّؤما ٠لمت
مؼ٢ل ،ؤو مِالجخه ،ؤو بلىْ ٓاًت  ،وجسجبى بىٌسة
ّ
الدازض بلى الِالم ال٘١س ّي وجسج١ص ّ
٠ل مٜازبت ُلى
ّ
ّ
الى ّ
اطتراجُجُت الِمل ّ
ٌسٍت
،بما مً الىاخُت
ّ
ّ
ّ
وبُُٜت
(اطتراجُجُت ،هسٍٜت ،جٜىُت)،ؤو الىاخُت الخ
()42
(بحساء ،جوبُ ،ٝؿُٔت و ؿ٘ت) .
ّ
ّ
ومً هىا ٗاإلاٜازبت حِني مجمىَ الخـىزاث و اإلابادت
والاطتراجُجُاثّ ،التي ًخم مً زاللها ّ
جـىز منهاج
()43
دزاس ّي وجسوُوه ،وجُُٜمه .
ب) اؿوالخا:
ّ ّ
ّ
الى ّ
ـ ُّت في حِلُمُت اللٔاث مجمىَ
حِني اإلاٜازبت
ّ
هساث ٝالخِامل مّ الى ّ
ف،وجدلُله
ّ ()44
بُدآىحُا،ألٓساق حِلُمُت .
ّ
ّ
ّ
ومىه جٌهس ُالٛت هرا الخِسٍ ٙبالخِسٍ٘اث اللٔىٍت
ّ
الظال٘ت إلاـولح (مٜازبت) ،ؤي ٛسب اإلاخِلم مً
ّ
الى ّ
ف ومالمظخه
مً خُث ٛساءجه ،وٗهمه ،وجدلُله ،ومدا٠اجه في
بهخاج هـىؾ ممازلت له.

183

ملتقى اللدانيات التطبيقية وتعليمية اللغة في المدردة والجامعة 1322/30/21

ّ ّ
ّ
الى ّ
حِلُمُت اللٔاث حِني
ـ ُّت ٟخٜىُت في
«اإلاٜازبت
ّ
ّ
ؤن ً١ىن الى ّ
ف مدىز حمُّ الخِلماث ،ومدىز
ّ
ّ
ّ
الداُمت مً هدى،
والدزوض
اليؼاهاث،
ّ
الخ ّ
ِلُمُت
وؿسٖ،وبالٓت  ...وبهجاش هره اليؼاهاث
ّ
الى ّ
ف ه٘ظه ،وٍ١ىن هى ؤلاهاز الِام
ًخم بىاطوت
ّ
ّ
()45
الٟدظاب اإلاخِلمحن مسخل ٙاإلاهازاث اللٔىٍت ».
ّ
ومما طبً ٝداو ٤الباخث بُواء حِسٍ ٙبحساجي
ّ
الى ّ
ّ
حِلُمُت
ـ ُّت،بـ٘تها جٜىُت
إلاـولح اإلاٜازبت
ّ
بُدآىجيً،خمثل في اإلاٜازبت
جىوىي كمً ازخُاز
بال٘١اًاث.
ّ
اإلاٜازبت الى ّ
ـ ُّت:
ّ
الى ّ
ّ
ف مدىزا
حِلُمُت جٜىم ُلى حِل
هي جٜىُت
ّ ّ
زثِظا،و مىولٜا لبىاء الخِلماث في حمُّ ألاوؼوت
ّ
الل ّ
ٔىٍت
ّ
ّ
ّ
سٖ،والداللت،والبالٓت)...ؤي
دى،والـ
(الٜساءة،والى
ّ
ّ
بالى ّ
ّ
ألاؿليُ،بر مظخىٍاجه
ف
حِلماث لها ُالٛت
ّ
ّ
ّ
ّ
والد ّ
والت ّ
والـ ّ
اللُت
رُٟبُت،
سُٗت،
الـىجُت
ّ
ّ
والخداولُت لٔسق بٟظاب اإلاخِلم ٟ٘اًاث اإلاهازاث
ّ
ّ
ّ
الل ّ
ٔىٍت ،زاؿت ٟ٘اًت الخِبحر اللٔى ّي بىىُُه
ّ
ّ
وال١خابي.
الؼ٘هي
ّ
الى ّ
ـ ُّت ،خُث ّؤنها
ومً هىا جبرش ؤهمُت اإلاٜازبت
ّ
ججِل اإلاخِلم ٌظهم في بىاء مِازٗه بى٘ظه اهوالٛا
مً ُملُتي اإلاالخٌت والاٟدؼاٖ .
ّ
بكاٗت بلى ّ
جدزبه ُلى ٗهم الىـىؾ ،ودزاطتها
ّ
الى ّ
ف.
دزاطت واُٗت حؼمل حمُّ مظخىٍاث
ّ
ّ ٤
بن جٜىُت اإلاٜازبت الى ّ
ـ ُّت
بازخـاز وظخوُّ الٜى
ّ
الخ ّ
ِلُمُت
ججِل اإلاخِلم مدىز الِملُت
ّ
ّ
ّ
/الخ ّ
ِلمُت.ألنها ال جبني حِلماث مِصولت ،وبهما جبىيها
في بهاز ما ًـولح ُلُه دًداٟخُُ١ا بىٌام الىخدة
ّ ّ
ّ
ّ
الل ّ
ّ
الِسبُت بلى
حِلُمُت اللٔت
ٔىٍت .ومىه ٗةن اججاه
ّ
الى ّ
ـ ُّتٛ ،د هجم ُىه
جىًُ ٙجٜىُت اإلاٜازبت
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
الخدزَع بىٌام الىخدة الخِلُمُت/الخِلمُت ،ؤي ؤن
ّ
ّ
حِل ّ
مُت ٛدزها زمع طاُاث
اإلاخِلم ًدىاو ٤وخدة
ّ
،مىشُت ٠اآلحيٛ :ساءة ودزاطت ّه ّ
ف
في ألاطبىَ
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ّ
ّ
ّ
بمِد ٤زالر طاُاث،جليها خـت الخِبحر الؼ٘هي
ّ ّ
ّ
ّ
ل٢ل منهما،
ال١خابي،طاُت واخدة
،زم الخِبحر
ّ
ّ
حِلمُا ؤو وخدة
ٗدؼ٢ل هره ألاوؼوت مدىزا
مخ٢املت الِىاؿس ،جىول٠ّ ٝلها مً ّ
هف الٜساءة.
ّ
ّ
ٗاإلاخِلم في ّ
الظىت ّ
السابِت مً الخِلُم اإلاخىطى
هـا ّ
ًدىاو ٤في بداًت الىخدة ّ
مُِىا جىول ٝمىه
مهازة الٜساءة بإهىاُهاّ :
ّ
والجهسٍت ّ
،زم ًٜىم
الـامخت
ب٘همه ،ومىاٛؼخه وجدلُله ،وجرلُل ؿِىباجه
ّ
الل ّ
ٔىٍت ،لُـل بلى اطخيبان ٗ١سجه الِامت ،وؤٗ٢ازه
ّ
ألاطاطُت ،وٗ١سجه ّ
السثِظُت ؤو اإلأصي الِام
ّي ّ
للى ّ
ف
مىه،وهرا ما ًـولح ُلُه بالبىاء ال٘١س
ّ
ّ
ٌظمى البىاء
،لُلج اإلاخِلم مٜـدا آزس وهى ما
ّ ّ
ّ
للى ّ
ال٘ىُت
ف ،خُث ًدزض ُٗه الٌىاهس
ال٘ني
بُاهُت ،ومدظىاث بدٌُِتّ
ّ
ّ
والبالُٓت  ،مً ؿىز
،وؤطالُب ،وُسوق ...وبِده ًيخٜل بلى البىاء
ّ
اللٔى ّي ّالري ًدىاوُٗ ٤ه ّ
بالدزاطت ًاهسة ّ
لٔىٍت
ّ
ّ
ٛد ج١ىن
ؿسُٗت ،ؤمثلتها ج١ىن مظخٜاة
هدىٍت ،ؤو
مً ّ
هف الٜساءة  ،وبِدها ًىجص مجمىُت مً
ّ
الٜبلُت في الىخدة
الخوبُٜاث اإلاخِلٜت باإلا١دظباث
اإلادزوطت.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّزم جإحي خـت الخِبحر الؼ٘هي التي مـدزها ّ
هف
ّ
ّ
وًُُ٘ا ًوالِه اإلاخِلم في
ٛد ً١ىن ببداُُا ؤو
البِذ ،وَظخسسج ٗ١سجه الِامت وؤٗ٢ازه ألاطاطُتّ
ّ
،وال٘سُُت ،لُٜىم بخلخُـه في ُسق ػ٘ى ّي ؤمام
شمالثه في الٜظم بِد مىاٛؼت ُامت مّ ألاطخاذ
ّ
ّ
ّ
للى ّ
ف ،وفي ألازحر ً٢ل ٙاإلاِلم
ٛـد ال٘هم الِام
ّ
جالمُره ّبما بةهجاش بواٛت ٛساءة للى ّ
ف ،ؤو جلخُـه
ّ
ّ
ٟخابُا ،وبذا جىٗسث ؤلام٢اهاث لهرا الِمل ألازحر ،
ّ
حِاووي ،في ػ٢ل
ِٗظخدظً ؤن ًىجص في ُمل
ؤٗىاج.وبِدها جإحي آزس ّ
خـت (وؼان) في الىخدة
ّ ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ت/الخ ّ
ال١خابي التي
ِلمُت وهي خـت الخِبحر
الخِلُمُ
ّ
ًدىاوٗ ٤يها اإلاخِلم مهازة ؤو جٜىُت ؤو هموا مً
ّ
ال١خابي ّالتي ج١ىن مخىاطبت مّ ّ
ّ
هف
ؤهمان الخِبحر
ّ
ّ ّ
الؼ ّ
٘هي.
،وهف الخِبحر
الٜساءة
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ّ
ال١خابي ٗخ١ىن ّ
ّ
مسة في
ّؤما خـت جصخُذ الخِبحر
ّ
الؼهس ،ؤي ّ
خـت واخدة بِد دزاطت زالر وخداث
ّ
ّ
البُدآىجي.
لٔىٍت  ،وٛد جتزامً مّ جٜدًم اإلاؼسوَ
ّ
ّ
الى ّ
ـ ُّت ججِل حِلُم
ومً هىا هدز ٞؤن اإلاٜازبت
ّ
ّ
الل ّ
ّ
ٔىٍت في ػ٢ل
الِسبُت ومهازاتها
ؤوؼوت اللٔت
خلصووي ً،بدؤ ّ
ّ
بىف لُِىد بلُه .
ّ
الى ّ
ّ
ال١خابي:
ـ ُّت في ؤلاهخاج
 .2ؤزس اإلاٜازبت
ّ ّ
البدًهي ؤن هىاُ ٞالٛت جسابى وج٘اُل بحن
مً
ّ
مهازحي الٜساءة وال١خابت ،وذل ٣الخ٘اُل اإلاخباد٤
ّ
وهمى ّ
مخدزج في
بُنهما هى الُ٘١ل بلمان اٟدظاب
ّ
ّ
الل ّ
ٔىٍت للمخِلم.
الٜدزاث وال٘١اًاث
ّ ّ
ّ
ولرلً ٣سي الباخثىن في مجا ٤حِلُمُت اللٔاث «ؤن
ّ
مىهجُت لها بما
الاهخمام بالٜساءة ووكّ ؤطع
ّ
ًلمً الىجاُت و الِ٘الُت لخدزَظها ،ال ًجب ؤن
ّ
ّ
ّ
ًيس ي ٟال مً ألاطخاذ والخلمُر ؤن الاٟدظاب
ّ ّ
ّ
ألادبُت ّ ،
خخما بممازطخه
ًمس
الخُٜٜي للٔت
ّ
ّ
ألن هره اإلامازطت ّ
جيهئ للخالمُر
ال١خابت ألادبُت ،
ّ
ألادبُت مً ّ
ّ
الدازل
ال٘سؿت الزخباز ،وججسبت اللٔت
()46
».
ّ
ّ
ّ
ومً هىا ًخطح ؤن جٜىُت اإلاٜازبت الى ّ
ـ ُّت ،هي هخاج
ّ
ّ
زئٍت حدًدة في البدث اللٔى ّي ،م٘ادها ؤن حِلُم
ّ
ّ
لظاهُت مىِصلت ،بل
اللٔت لم ٌِد ٌِخني بخدزَع بنى
ّ
٢لُت ّ
اللُت ا ّ
والد ّ
الؼ ّ
إلا١ىهت إلاا
بؼب١ت مً الِالٛاث
ّ
ّ
بالىف.والٔسق مً ذل ٣الىؿى٤
ًـولح ُلُه
ّ ّ
ّ
ّ
باإلاخِلم بلى بدزا ٞؤن اللٔت ٠ل مخ٢امل ،ال ججصثت
ّ
ّ
،وؤن ما ًدىاوله مً ججصثت في ّ
الدزوض اللٔىٍت
ٗيها
ّ
ّ
حِلُمُت/حِل ّ
ّ
مُت ٜٗى.
،بهما حاء ألٓساق
ّ
ّ
ّ
الى ّ
الى ّ
ف
ـ ُّت ججِل اإلاخِلم ٌؼخٔل ُلى
ٗاإلاٜازبت
ّ
ّ
ّ
ٟمدىز ؤطاس ّي في الخِلم اللٔى ّي ١ُٗ،دؼ ٙؤطسازه
،وم٘اهُمه وؤٗ٢ازه ،وطُاٛاجه اإلاسخل٘ت ،وؤطالُبه
ّ
م١ىه مً بهخاج ّ
هف
مً ؤحل الىؿى ٤بلى ٟ٘اًت ج
ّ
ّ
ُلى مىىاله .ومً هىا هدز ٞؤن حِامل اإلاخِلم في
ّ
ّ
الخ ّ
ِلُمُت مّ الىـىؾ بمسخلٙ
حمُّ اإلاساخل
ّ
ؤهىاُها وؤحىاطها ً،جِله ًولّ وٍ١دؼٙ

8102

ّ
،مما ًجِله
زـاثـها ،وممحزاتها ،وُىاؿسها
ّ
ّ
ّ
الى ّ
ـ ُّت ،وؤهمان الىـىؾ
ً١دظب الخٜىُاث
ّ
ّ
ُٗخم جىًُ٘ها في الخمسٍىاث
،وُُٟ٘ت اػخٔالها
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤلاوؼاثُت و ؤلاهخاحاث ال١خابُت باليظبت للمخِلمحن.
ّ
ّ
والخ ّ
اإلاظخمس ُلى الخِامل مّ
مسض
«وباإلاسان
ّ ّ
ّ ّ
ّ
الىـىؾ ً،خم ً١الخالمُر مً الخد١م في جٜىُاث
ّ
ال١خابت إلاسخل ٙؤهىاَ الىـىؾ ،وهى ما ٛد ًىؿل
بِلهم في مسخلت الخٜت بلى ؤلابداَ في بوؼاءاتهم
ّ
ّ
»)47(.ومً هىا البد ُلى اإلاِلم جدزٍب اإلاخِلمحن ؤزىاء
ّ
ّ
الى ّ
ف ،وجدلُله ُ،لى مجمىُت مً الؼسون
ٛساءة
ّ
ّ
ؤن يهخم بها اإلاخِلم ،وٍخٜنها
التي ًجب
ّ
هف مخماط ٣وطلُم ،وهره
لِظخوُّ ٟخابت
ّ
الؼسون ّ
خددها (مِؼا ٤ػازو)٤
()48
(ُٗ )michel charolleما ًلي :
ّ
اإلاىكىُُت للى ّ
ّ
ف.
 الىخدة
ُ دم الخىاٛم بحن اإلاِلىماث .

ّ
الى ّ
ف.
 وحىد ُالٛت مىوُٜت بحن ؤحصاء
ّ
ال٢افي.
 وكىح ؤلاخالت بالٜدز
ّ
وبذا هٌسها بلى هره الِىامل ،طىدز ٞؤن الهدٖ
ّ
منها هى الىؿى ٤بلى ٟخابت ّ
هف مىٌم ،جىٌُما
ّ
مد١ما مً خُث الؼ٢ل واإلالمىن.
ّ
ّ
الى ّ
ـ ُّت ٟخٜىُت
وُلُه ًم ً١الٜى ٤ؤن اإلاٜازبت
ّ
الى ّ
ّ
ّ
ف ٗ،البد
لظاهُاث
حِلُمُت خدًثت ،وؼإث مّ
ّ
جد ٜٝاهداٗها ّ
الخِ ّ
لُمُت مساُاة مجمىُت
لها ٠ي
ّ
ّ
مً الؼسون ً،جب ُلى واكعي اإلاىاهج الدز ّ
اطُت
ؤزرها بِحن الاُخباز ،وهرٟس منها:
ّ
ّ
اإلادزطُت والخىشَِاث
 جـمُم ال١خب
ّ
ىىٍت وٗ ٝجٜىُت اإلاٜازبت الى ّ
الظ ّ
ّ
ـ ُّت.
ّ
مدزطُت جالثم ٛدزاث
 ازخُاز هـىؾ
ّ
ّ
ّ
٘ظُت ،والاحخماُُتّ
،والى ّ
الر ّ
هىُت
اإلاخِلم
ّ
،وجدىاطب مّ مُىله ،وزٓباجه ومخولباجه.
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ّ
ّ
الخِل ّ
ُمُت
 جىشَّ الىـىؾ ُبر الىخداث
ّ
جسبىٍت ،جساعي الاهخٜا ٤مً ّ
الظهل
بوسٍٜت
ّ
بلى ّ
الـِب ،ومً البظُى بلى اإلاسٟب...
ّ
الى ّ
ف ،ؤي ُدم
 كسوزة اخترام بيُت
ّ
الاُخماد ُلى هـىؾ مبخىزة ،ال جادي بلى
ّ
للى ّ
ف ّ
،مما
جدٟ٘ ُٜٝاءة ال٘هم الِام
ّ
ّ
ال٘ىُت لدي اإلاخِلمحن.
ًجِلها جٜ٘د ُٛمتها
ّ
ّ
 كسوزة جىىَّ الىـىؾ اإلاٜسزة ،لخالثم
ّ
ّ
ّ
،والىًُُ٘ت.
ؤلابداُُت
خُاة اإلاخِلم
ّ
الى ّ
ف بلى مـدزه (مسحِه)
 مساُاة وظبت
ّ
ألاؿلي،بُِدا ًُ وظبخه بلى مـدز
مؼ١ىُٗ ٞه (ًُ الاهترهذ) ،وهره الِبازة
ّ
اإلادزطُت !
ما ؤٟثرها الُىم في ٟخبىا
ّ
ّ
ّ
 كسوزة ازخُاز الىـىؾ التي جخىٗس ُلى
ّ
ّ
الل ّ
ّ
والبالُٓت اإلاساد دزاطتها
ٔىٍت
الٌىاهس
ّ
ّ
اإلاخِلم في ّ
ّ
خـت
ًدع
في الىخدة ،ختى ال
ّ
ّ
الى ّ
ف.
ما ؤهه ابخِد ًُ
ّ
ّ
ّ
الت ّ
ربىٍت
بهىا وظخوُّ الٜى ٤ؤهه بذا ؤولذ مىٌىمخىا
ّ
الى ّ
ـ ُّت ٗ،ةهه ًم١ىىا
ُىاًت ٟبحرة لخٜىُت اإلاٜازبت
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
الاهـساٖ ًُ الوساث ٝالخٜلُدًت التي زٟصث ُلى
ّ
ّ
الِسبُت ومهازاتها في ػ٢ل بيُاث
حِلُم اللٔت
وًىاهس مِصولت ًُ هـىؿها ،وًُ طُاٛاتها
ّ
ّ
ّ
الى ّ
الل ّ
والث ّ
ّ
ٜاُٗت ،
الاحخماُُت
ٔىٍت (
ـ ُّت ٓحر
ّ
والى ّ
ّ
البُدآىجي
٘ظُت، )...ووظعى بهرا الازخُاز
ّ
الجدًد بلى بٟظاب اإلاخِلم آلُاث ال١خابت ،ومىه
ّ ّ
الِسبُت الري هى
الىؿى ٤بلى اطخٜامت جدزَع
ّ
ؿىاُت ال حظخُٜم بال بذا زوُُذ ُٗه الجىاهب
ّ
(الخداولُت) ،وذل ٣ما ذهب بلُه (ابً
ألاداثُت
ّ ّ
زلدون) في ٛىله «:ؿىاُت الِسبُت بهما هي مِسٗت
()49
ٛىاهحن هره اإلال١ت ،ومٜاًِظها الخاؿت» .
ّ
ٗاللٔت مً هرا اإلاىول ٝلِظذ ٠اثىا مِصوال ًُ
طُاٛاجه ٗ،هي ّ
٠ل مخ٢امل ،ومداولت ججصثتها ،وُصلها
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ّ
الاحخماعي ،هى بمثابت «مً ٌِسٖ
ًُ واِٛها
()50
ؿىاُت مً ّ
الـىاجّ ُلما ،وال ًد١مها ُمال ».
ّ
البيُىٍت
ٗالٔسق مً اطخٜساء الخـىؿُاث
ّ ّ
ّ
للى ّ
ف ٛد ؤزبذ هجاخا ٟبحرا في الدو٤
والىًُُ٘ت
ّ
الٔسبُت ،مً خُث ٛدزجه ُلى جمثُل مسخلٙ
ّ
ّ
الل ّ
ٔىٍت ،في بهاز البيُت ال٢ل ُّت وِٗالُت
اإلاظخىٍاث
جإزحره الىاضخت مً زال ٤بطهامه في جىمُت ال٘١اًت
ّ
ّ
()51
الل ّ
ّ
ىاؿلُت للمخِلم.
ٔىٍت والخ
ّ
ّ
الى ّ
ـ ُّت مً الخٜىُاث
وؿ٘ىة الٜى ٤ؤن اإلاٜازبت
ّ ّ ّ
ّ
ّ
حِلُمُت
هىُُت في
ِلمُت التي ٛد جددر ٘ٛصة
الخ
ّ
ّ
في مُدان ؤلاهخاج
الِسبُت ،زاؿت
اللٔت
ّ
ّ
الؼ ّ
ّ
وال١خابي،جدخاج بلى
٘هي
الخِبحر ّي بىىُُه
ّ
مُداهُا،مً خُث
جلاٗس حهىد الجمُّ إلهجاخها
ّ
ّ
الخ ّ
ِلُمُت ،وال١خب اإلادزطُت ،وبُداد
بُداد اإلاىاهج
ّ
ّ
ّ
اإلاِلم بُدادا ِٗلُا لهره الوسٍٜت الجدًدة .
ّ
ّ
ال١خابي :
الىـىؾ في ؤلاهخاج
 .3ؤزس جـيُٙ
ّ
لٜد ذٟسها طال٘ا ؤهىا في هرا اإلاجا ٤لظىا في خاحت
ّ
ّ
ّ
الىـىؾ،وبهما
بػ٢الُت جـيُٙ
بلى الخىق في
ّ
الٔسق هى بُواء اإلاخِلم ٛاثمت مً ؤهىاَ
ّ
ّ
الىـىؾ ،وزـاثـها،ومجاالتها وماػساتها ،
ّ
الخ ّ
ِلُمُت ُلى مظخىي
بهدٖ ما جٜخلُه الِملُت
ّ
ّ
ّ
الل ّ
ٔىٍت  ،وفي مٜدمتها الخِبحر
اٟدظاب اإلاهازاث
ّ
ال١خابي .
ّ
ّ
والخ ّ
ِلُمُت
ومً هىا جخطح ال٘اثدة البُدآىحُت
ّ
ّ
الىـىؾ ،
التي ًم ً١ؤن هجىيها مً جـيُٙ
ومِسٗت زـاثف ّ
٠ل ؿى ٙمنها ،وُُٟ٘ت اػخٔاله
ّ
ّ
الظودُت (الؼ٢ل ) ،
،وجسُٟبه ُلى مظخىي البيُت
ّ
ؤي مً خُث ُىاؿسه وؤدواث السبى التي
ّ
ّ
جىاطبه،وهىَ الجمل التي ًخإل ٙمنها،وزـاثف
ؤطالُبه،وُلى مظخىي البيُت الِمُٜت ( اإلالمىن )
ّ
ؤي اإلاىكىُاث التي ًدىاولها  ،ووطاثل اوسجامه
ّ
اإلاِىىٍت  ،وٟرا مِسٗت اإلاىا ٙٛالظُاُٛت التي ًيؼإ
ّ
ٗيها هرا الىمى ٗمِسٗت اإلاخِلم زـاثف ؤهمان
ّ
الىـىؾ ّ ،
وجمسطه وحِامله مّ هماذج ُدًدة مّ
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همى منها طُ١ظبه ٟ٘اًت ّه ّ
ـ ُّت ُلى مظخىي
الٜساءة ،وال٘هم  ،والخدلُل  ،وٟرلُ ٣لى مظخىي
ؤلاهخاج مؼاٗهت وجدسٍسا وهٌسا لهره ألاهمُت البالٔت
ّ
ّ
ّ
حِلُمُت اإلاهازاث
التي ً١دظيها جـيُ ٙالىـىؾ في
ّ
الل ّ
ٔىٍت ً ،يبغي ُلى الٜاثمحن ُلى بُداد مىاهج
ّ
ّ
ّ
حِلُمُت
الِسبُت كسوزة اهخٜاء هـىؾ
حِلُم اللٔت
ّ
هادٗت،واضخت جىاطب شخـُت اإلاخِلم،بجمُّ
ّ
والل ّ
ّ
ٔىٍت
،
الرهىُت
حىاهبها
ْ
ّ
ّ
لظاهُاث الى ّ
ّ
ّ
ف
والى٘ظُت،والاحخماُُت،وذل ٣الن «
ّ
ال١خابي مً حمُّ شواًاه :ال٢اجب،
جدىاو ٤اإلاىجص
ّ
()52
ف،والٜازت ّ
والى ّ
،والظُا.» ٚ
ّ
ّ
ومً هىا ٗةن ؤطمى ٓاًاث جـيُ ٙالىـىؾ  ،هي
ّ
باإلاخِلم بلى ٟخابت ّ
الىؿى٤
هف طلُم ً ،ساعي حمُّ
ؤُساٖ ال١خابت وجٜالُد الخواب اإلاٜـىد.
ّ
الخ ّ
ِلُمُت ،وال١خب
وٛد ًىاحه واكِى اإلاىاهج
ّ
ّ
اإلادزطُت ؿِىبت في اهخٜاء الىـىؾ اإلاىاطبت لبىاء
ّ
الخِلماث اإلاٜسزة  ،وفي ذلً ٣دلسها زؤي ألاطخاذ
ُبد ّ
السخمان الخاج ؿالح  ،خُث ًٜىّ « ٤ؤما
ّ
ّ
ّ ّ
ًسف الىـىؾ التي ًخسرها اإلاِلم وطُلت
ُٗما
ّ
ّ
لخِسٍ ٙالِىاؿس الل ّ
ٔىٍت ٗ ،ةن اإلاؼ٢ل ٗيها
ّ
زـىؿا في اإلاسخلت ألاولى هى حِرز وحىدها في
ّ
ّ
ّ
بهخاج ال١خابُ ،لى ػ٢ل ًخ٘ ٝمّ طُا ٚالخسوُى
ّ
ّ
ّ
وخل
و الخدزٍج ،الري زطمىاه للبنى واإلا٘اهُم
ػِئحن:بما ؤن هسخاز ّ
ّ
هـا ؤهخجه
اإلاؼ٢ل ً١ىن بإخد
ّ
ّ
بالِ٘ل ؤخد ال١خاب إلاالءمخه للمىكىَ اإلاسوى،
ّ
والتراُٟبّ ،
ّ
وبما ؤن
ًٜل ُٗه الٔسٍب مً ألال٘اي
ّ ّ ّ
ّ
ف الري هدخاج بلُه ،مساُحن في
هدسز بإه٘ظىا الى
ّ
()53
ذلّ ٣
٠ل ػسون الاهخٜاء ،والترجِب.».
ّ
ّ
ّ
ال١خابي :
 .4ؤزس الترابى الى ّص ّي في ؤلاهخاج
ّ
ّ ّ
ّ
بن الترابى الى ّص ّي بمُِازٍه الاحظا ٚوالاوسجامٛ،د
ّ ّ ّ
ّ
الى ّ
ـ ُّت،التي
ف في ؿدازة اإلاِاًحر الى
وكِه ُلماء
ّ ّ
الى ّ
ف
جمحز
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ّ
ّ
ّ
الال ّ
الترابى ّ
الس ّ
ؿ٘ي
هف ٗالبيظبت لالحظا ٚؤو
ًُ
ّ
ّ
ًجِل الىخداث اللٔىٍت في ػ٢ل وٛاجّ ًادي
ّ
الظاب ٝمنها
ّ
جخىشَ ُلى مظخىي
بلى الالخ ،ٝبىطاهت وطاثل
ّ
للى ّ
الظ ّ
ّ
ف ،بدُث جٜ٘د ؤٓلب
ودُت
البيُت
ال٢لماث ؤو الجمل مِىاها ،ووًُ٘تها خحن ج١ىن
ّ
مبخىزة مً طُاٛها اللٔى ّي .
ّ
وٛد ؤػاز دي بىحساهد بلى ّ
ؤهمُت الاحظا ٚفي جىمُت
ّ
ّ
الى ّ
ـ ُّت لدي اإلاخِلم مً زال « ٤كٔى
ال٘١اءة
الظ ّ
البيُت ّ
ودُت ،وخرٖ ُىاؿسها  ،ؤو جوىٍسها
،ؤو حِدًلها ،ؤو زٗلها ،وؤلاػازة بلى اإلاِلىمت ؤو
ّ
الخ ّ
محز ،ؤو ّ
الهىٍت
ّ
ّ
الى ّ
ف ،والخىاشن اإلاىاطب بحن الخ١ساز ُ ...لى
في
()54
ّ
خظب ما جخولبه اُخبازاث ؤلاُالمُت ».
ّ
ّ
اطخيباهُت ُالُت ،مً
ومىه ً١دظب اإلاخِلم ٛدزة
ّ
ّ
الخ ّ
ٔحراث التي جددر للىخداث
زال ٤اطخٜساء
ّ
ّ
الى ّ
ف ًُ ،هسٍ ٝؤلاخالت،
اللٔىٍت ُلى طوذ
ّ
ّ
والخ١سازّ ،
والسبى ،والخِسٍ ،ٙوٓحرها مً
والخرٖ،
ّ
ّ
ؤدواث الاحظا ٚالىص ّي .
ّ
ّ
ّ
و٠لها ؤدواث جخجلى ُٛمتها في ّؤنها جخِل ٝبالبيُت
ّ
ّ ()55
ال٢لُت للىف .
ّ
ّ
ّ
الى ّ
ف ال ً١دظب ٛاُدة
ٗاإلاخِلم بمِالجخه الحظاٚ
ّ
ّ
هدىٍت ٗدظب  ،بل ًخمثل البيُاث واإلاخخالُاث
٠املت في ّ
جدزج وجسجِب بُنها  ،وفي خالت اٟدظابه هره
ّ
ّ
الل ّ
ٔىٍت ً ،ـبذ ٛادزا ُلى ألاداء اللٔى ّي في
ال٘١اًت
ّ
ّ
الىًُُ٘ت وزاؿت في الخِبحر بىىُُه
مٌاهسه
ّ
الؼ ّ
ّ
وال١خابيّ ،ؤما باليظبت إلاُِاز الاوسجام
٘هي
ّ
ّ
ّ
للى ّ
ّ
ف« ،
اإلا٘هىمي الباهني
الري ًخِل ٝبالجاهب
ّ
ّ
ّ
الى ّ
ف،
ًخدُم بخ٘اُل اإلاِلىماث التي ٌِسكها
ٗةهه
()56
مّ اإلاِسٗت الظابٜت بالِالم».
ّ
مما ّ
ّ
ًادي بلى جيؼُى ذاٟسة اإلاخِلم ،وجدظحن
ّ
ٟ٘اءجه وٛدزجه ُلى وسج مل٘ىًاث م٘١١ت ،وٗهم
زطاثل ّ
لٔىٍت ٓاملت ومبهمت ،بلى حاهب بٗادجه ُلى
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ّ
والخ ّ
ِم ٝفي ببساش الِالٛاث الخُ٘ت  ،بحن
الخإوٍل
ّ
ؤٗ٢از الى ّ
ف.
ّ
ؤن مُِاز الاوسجام مسجبى ؤطاطا ّ
بالداللت
وبما
ّ
ّ
ّ
ّ
التي جخد١م ٗيها ُىامل ٟثحرة ،منها اللٔىٍت وٓحر
ّ
ّ
ّ
الل ّ
الر ّ
هني،
ٔىٍتً ،جب مساُاة مظخىي اإلاخِلم
ّ
ّ
ّ
والى ّ
ّ
والث ّ
،والاحخماعي في اهخٜاء الىـىؾ
ٜافي
٘س ي
ّ
ّ
الخ ّ
ِلُمُت ومدي اطدُِابه لها،والخدزج
ّ
في هسخها ،مً البظاهت بلى الخُِٜد ،ومً بم٢اهُت
ّ
ال٘هم بلى الٜدزة ُلى الخإوٍل.
ّ
ّ
وفي ألازحر ًم ً١الٜى ٤ؤن مُِازي الاحظاٚ
ّ
ّ
الىص ّي) ًـىِان ٟ٘اءة ّه ّ
ـ ُّت
والاوسجام ( الترابى
ّ
ً
لدي اإلاخِلم ،ججِله ٛادزا ُلى ٗهم ما ٌِوى له مً
هـىؾ هىٍلت وٛـحرة ،بظُوت ومِٜدةّ ،
ؤدبُت
وٓحر ّ
ؤدبُت ،زم ًىمى لدًه ألاداءِٗ ،ظخوُّ مدا٠اة
ّ
جل ٣الىـىؾ ،و ؤلاهخاج ُلى مىىالها.
ؤزس ّ
ّ
ال١خابي :
الظُا ٚفي ؤلاهخاج
ّ
ّ
مما ال ّ
ّ
ػُٗ ٣ه ؤن اػخٔا ٤اإلاخِلم ُلى هـىؾ ،
ّ
ّ
لٔىٍت جساعي ّ
لٔىٍت
الظُاٛاث اإلاسخل٘ت ،
وزطاثل
ّ
مٜامُتّ ،
ّ
ًادي باللسوزة بلى هجاح الِملُت
٠اهذ ؤو
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
مُت ،في حِلُم اإلاهازاث الل ّ
ُمُت/الخِل ّ
ِل ّ
ٔىٍت
الخ
ّ
ّ
٠الٜساءة ،والخِبحر بىىُُه الؼ ّ
ّ
وال١خابي ،بل
٘هي
ّ
ّ
ّ
الى ّ
الى ّ
ـ ُّت
ف مً ًسي ؤن « مِاًحر
هىا ٞمً ُلماء
ّ
ّ
٠لها جـبذ بال ؤهمُت ،بذا ما بترث الىـىؾ
ّ
الاج ّ
ـالُت،
مً طُاٛها  ،واطخٔىذ ًُ امخُاشاتها
ّ
()57
ّ
ىاؿلُت ».
ومٜخلُاتها الخ
ّ ّ
ّ
ّ
حِلُمُت اللٔاث
وهرا اإلاىحى هى الري اججهذ بلُه
ّ
ّ
في آلاوهت ألازحرة ّ ،
الل ّ
ؤن ّ
ٔىٍت
السطالت
ألنها ؤدزٟذ
ّ
ّ
ال جساعي اهخمام اإلاخِلم ،ومُىله ،
التي
ّ
ومظخمدة مً مدُوه وبُئخه،
ومخولباث خُاجه،
ّ
ٗةهه ال ٌِويها اهخماما ٟبحرا ،وفي خالت ما بذا
ّ
ّ
الخِاهي مِهاٗ ،ةن مسدوده اللٔى ّي ً١ىن
ؤحبر ُلى
ّ
الٜساجي  ،ؤو اإلاظخىي
كُِ٘اُ ،لى اإلاظخىي
ّ
الخِبحر ّي.
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ّ
ّ ّ
الخ ّ
ِلُمُت لها مٜامها اإلاىبثٜت مىه
ٟما ؤن الىـىؾ
ّ
ّ
ّ ،
للى ّ
ف « ؤن ًخـل بمىً ٙٛىبث ٝمىه،
ٗالبد
ّ ّ
جخ٘اُل ُٗه مجمىُت مً اإلاسج١صاث ،والخىِٛاث
ّ
واإلاِازٖ » .)58( .وهره ألازحرة ّ
جددد للمِلم هسٍٜت
ّ
ؤداثه  ،وجسجِب ؤٗ٢ازه ،وٜٗا لألولىٍاث التي
ّ
ّ
ّ
اإلااطظت
في
ِلُمي
ٌظخدُيها اإلاى ٙٛالخ
وزازحها .
وهرا ما حِل بِم الباخثحن ّ
والدازطحن في مُدان
ّ ّ
ّ
حِلُمُت
حِلُمُت اللٔت ً ،ىادون بلسوزة بىاء مىاهج
ّ
ّ
الخ ّ
ّ
ِلُمُت جسج١ص
مدزطُت في حمُّ اإلاساخل
 ،وٟخب
ّ
ّ
ّ
الظُاٚ
ُلى الجاهب اللٔىي،الري ًساعي
ّ
اإلاٜامي ّ
ّ
ّ
والاحخماعي الري ًىاطب
،والظُا ٚالى٘س ّي
ّ
ّ
ّ
الر ّ
الى ّ
هىُت ،وخُاجه
٘ظُت ،وٛدزاجه
مُى ٤اإلاخِلم
ّ
الاحخماُُت ،وهرا ما ؤٟده ألاطخاذ ُبد السخمً
ّ
الخاج ؿالح في ٛىله  «:لِع ٠ل ما في اللٔت مً
ّ
والتراُٟب،وما ّ
جدُ ٤لُه مً اإلاِاويً ،الثم
ألال٘اي
ّ
الو٘ل ؤو اإلاساه ٝفي هىز ّ
مِحن ٗ...هى ال ًدخاج بلى
ّ
ّ
ّ
٠ل ما هى زابذ في اللٔت للخِبحر ًُ ؤٓساكه ،
ّ
ّ
جدُ ٤لى اإلا٘اهُم
بل جُ٘١ه ألال٘اي التي
ّ
ّ
الِلمُت،وال٘ىُت ؤو
الِادًت،وبِم اإلا٘اهُم
الخُاة الِـسٍتّ
ّ
الخلازٍت ّ،ما جٜخلُه
()59
.»...
ّ
ّ
ومىه دُا بلى جدـُل اإلاخِلم الٜدزة ُلى الخِبحر
ّ
الد ًُ ُٝٛحمُّ ألآساق ّ ،
و٠ل ما جٜخلُه
ّ
ّ
ّ
ال١خابي و
و ًسوٖ الخبلُٕ
الِـسٍت
خُاجه
ّ
الؼ٘ى ّي بـ٘ت ُامت ،وذلً ٣جِله ًدخاج بلى
ّ
ّ
والىـىؾ
مجمىُت مً ألال٘اي والتراُٟب
ّ
ّ
الىًُُ٘ت ،وفي هرا ّ
السؤي بػازة واضخت بلى ؤن
ّ
الل ّ
ّ
زبى ّ
الخِلُمُت بظُاٛهاً ،ثحر زٓبت
ٔىٍت
السطالت
ّ
ّ
باالطخمسازٍت واإلامازطت
اإلاخِلم في الخِامل مِها و
ّ
طُ١دظب ٟ٘اًت ّ
هـ ُّت  ،جم١ىه مً بهخاج زطاثل
ّ
ُلى مىىالها.
لٔىٍت
ّ
وؤزحرا ًم١ىىا ؤن هىاٗ ٝمً ٛالىا  :بن ال٘سد ابً
بُئخهّ ،
ول٢ل مٜام مٜا.٤
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ّ
ّ
الى ّ
الٜـدًت ):
ف بمىخجه (
ُالٛت
ّ
ّ
الٜـدًت (  )l’intentionalityهي ؤخد اإلاِاًحر
بن
ّ ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ف ّ
للى ّ
هـِخه ،وبالخالي جماط١ه
ـ ُّت التي جدٜٝ
الى
ّ
الىفّ
ّ
ًخلمً مى ٙٛمىخج
وجسابوه ،وهرا اإلاُِاز
ّ
 ،مً ٟىن ؿىزة ما مً ؿىز اللٔت ٛ ،ـد بها ؤن
ّ
ّ
ّ
ج١ىن
هـا ؤو زواباً،خمخّ باالحظاٚ
ّ
الى ّ
ف« وطُلت مً
والاوسجام،خُث ً١ىن هرا
ّ
ّ
مُِىت،للىؿى٤
بلى ٓاًت بُِنها
وطاثل زوت
()60
».
ّ
ٗالٜـدًت حِني خظب هٌسة ( دي بىحساهد ،
ّ
ف مً ّؤًت حؼُ١لت ّ
الى ّ
لٔىٍت
ودزَظلس ) ٛـد مىخج
ًّ
ًيخجها ألن ج١ىن هـا مظبى٠ا مدبى٠ا ،وبمِنى
ّ ّ ّ
ّ
الٜـدًت بلى حمُّ الوس ٚالتي ًخسرها
ؤوطّ ،حؼحر
ّ
ّ
مىخجى الىـىؾ في اطخٔال ٤الىـىؾ مً ؤحل
مخابِت مٜاؿدهم وؤهداٗهم وجدُٜٜها،ومىه
ّ
ّ
الاحظا ٚوالاوسجام ّ
ؤن مُِازي
ًىحههما
وظخسلف
ّ
باطخمساز ٛـد اإلاسطل لهدٖ ّ
مددد ،وهى الخإزحر في
ّ
ّ
مخل ٝبُِىه ،في ًسوٖ مُِىت .
ّ ّ
ّ
وهرا ٌِني ؤن اللٔت بـ٘ت ُامت ،والىـىؾ
ّ
ّ
اللٔىٍت بـ٘ت زاؿت هي ؤداة للخِبحر ًُ ؤٓساق
ّ ّ
ّ
اإلاخ٢لم ،وذل ٣ما وزدفي حِسٍ ٙابً حني للٔت.
ّ
ولِل هره ألآساق م١ىىهت في كمحر اإلاىخج
ّ ّ ّ
ّ
ف اللٔى ّي ٟىطُلت لخدىٍل
(اإلاخ٢لم ) ِٗظخِمل الى
ّ
هره ألآساق اإلالمسة في ذاجه بلى اإلاخلٜي  ،وهرا
ألازحر ٌظخوُّ«ؤن ٌِسٖ مً زالٛ ٤ساءتها ؤو
ّ
ّ
طماُها هره ألآساق التي ًسٍدها اإلاخ٢لمٗ ،مً
الِبث بزطا ٤زطالت بلى مسطل بلُه دون هرا
()61
الهدٖ ».
ّ
ومً هرا ًخطح ّ
الظ ّس في ازخالٖ الِلماء والٜ٘هاء
ْ
في ج٘ظحر هـىؾ الٜسان ال١سٍم .
ّ
ّ
الٜـدًت ال ًم ً١الاطخٔىاء ُىه
وُلُه ٗةن مُِاز
ّ
الى ّ
ف  ،وجماط١ه .
في داللت
ّ
ّ
ّ
ٜبلُتّ
الخ ّ
ّ
ّ
ُالٛت الىف بمخلُٜه ( اإلاٜبىلُت،
):
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ّ
ّ
مُِاز ّ
الى ّ
ف )
ًخلمً مى ٙٛاإلاخلٜي( مظخٜبل
طىاء ؤ٠ان ٛازثا ؤم طامِا  (( ،بشاء ٟىن ؿىزة ما
ّ
مً ؿىز اللٔت ًيبغي لها ؤن ج١ىن مٜبىلت  ،مً
()62
خُث هي ّ
هف ذو خب ٣والخدام )).
ّ
ّ
ّ
ّ
الخ ّ
ٜب ّلُت جخجه ؿىب اإلاخلٜي
ومِنى هرا ؤن ٗ١سة
ّ
بالخِاون
مً خُث بٟظابه مِسٗت حدًدة ،ؤو ُٛامه
ّ
ّ
ّ
الى ّ
ف  ،بًجابُا ؤو
لخد ُٜٝزوت ما ،والخ٘اُل مّ
ّ
طلبُا  ،وَظخجُب هرا الاججاه لِىامل ُدًدة،
ّ
الى ّ
ّ
الاحخماعي
ف ،واإلاٜام
مثل هىَ
ّ
ّ
والثٜافي،الٌسوٖ الى ّ
٘ظُت  ...وجخلاٗس هره
ّ ٤
الى ّ
ّ
ف.
اإلاخلٜي ُلى ٛبى
الِىامل لخمل
ّ
وٛد خاو ٤بِم الباخثحن حمّ جل ٣اإلاازساث ٗما
()63
ًلي:
ّ
اإلاخلٜي هىَ الى ّ
ّ
ف  ،و مً هى مىخجه
 مِسٗت







.
ّ
مِسٗخه ٛـد ال٢اجب  ،ؤي داللت الى ّ
ف
الِامت ( البيُت ال١بري).
ّ
اإلاٜبىلُت ُلى مدي ؤهمُت
حِخمد وظبت
ّ
ّ
الى ّ
ف باليظبت بلى اإلاخلٜي.
ّ
الخ ّ
ٜب ّلُت ُلى الخلُ٘اث
جسج١ص وظبت
ّ
ّ
ّ
ال٘١سٍت وؤلاًدًىلىحُت التي ًخمخّ بها
ّ
الى ّ
ف
مظخٜبل
ّ ّ ّ
ّ
ّ
اإلاخلٜي ،
٘ظُت التي ًخمخّ بها
الٌسوٖ الى
ّ
الر ّ
هىُت.
هدُجت جإزحرها في الخالت
ّ
ّ
الى ّ
ف وجسابوه مً خُث الاحظاٚ
جماط٣
ّ
والاوسجام و الٜـدًت،ولرلً ٣سي ُلماء
ّ ّ ّ
ّ
الى ّ
ف ؤن
ُلى مىخج
ف ؤهه ًيبغي
الى
ّ
ّ
ًخىخى الخرز في الخٔاض ي ًُ طب٣
ّ
ّ
الى ّ
ف،وخب١ه،ومٜاؿده ٛدز ؤلام٢ان،ألن
ّ
بسالٖ ذل ٣طخنهاز ُملُت الاجـا ، ٤ومىه
ٗال٢اجب مً اإلا٘سوق ؤن ً١ىن هى ألاٟثر
ّ
مِسٗت بىىُُت اإلاخلٜي ،وٛدزجه ُلى ٗهم
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ّ
الى ّ
ف ،واطدُِاب ؤٗ٢ازه ،بذ لِع ّ
٠ل
ّ
اإلاخلٜحن طىاء في ذل.٣
ّ
ّ
الخ ّ
ّ
ال١خابي:
ٜب ّلُت في ؤلاهخاج
الٜـدًت و
ؤزس
ّ
ّ
مما طب ٝالخدًث ُىه في مُِازي الٜـدًت و
ّ
ّ
ّ
ّ
الى ّ
الخ ّ
ف و
ٜب ّلُت ،ودوزهما الِ٘ا ٤في احظاٚ
اوسجامهً ،م ً١ؤن وظخسلف ّؤنهما مُِازان
مخ٢امالنٌ ،ظخىحب ّ
٠ل واخد منهما آلازس ،ؤي
ّ
( اإلاىخج)
باطخواُخىا الٜى ٤ؤن ِٗلي ال١خابت
ّ
والٜساءة ( اإلاخلٜي) مخدازالنٗ ،ال ًم ً١بًجاد
مهازة الٜساءة دون وحىد زطالت ّ
لٔىٍت م١خىبت ،وال
بًجاد مهازة ال١خابت دون وحىد ٛساءاث وموالِاث
ومِازٖ.
ّ ّ
ّ
ولرلٗ ٣ىـُت الىف بلى حاهب الاحظا ٚوالاوسجام
ّ
ّ
واإلاٜاومُتً،سلٜها ّ
٠ل مً اإلاىخج و اإلاخلٜي مِا،
لرل ٣هجد ال٢اجب ال٘سوس ّي مِؼُل دي مىهخاوي في
ٟخابه اإلاٜاالث(ٌ) les essaisؼبه ال١خابت والٜساءة
ّ
بلِبت الخيع
ّ
( اإلالسب)ٗ،هى ًسي «ؤن ال١الم ًيخمي باإلاىاؿ٘ت
ّ
ّ
ٌظخِد
بحن اإلاخ٢لم واإلاظخمّٗ،هرا ألازحر ًجب ؤن
ّ
الطخٜبا ٤ال١سة ،خظب الاججاه الري جىدّٗ بلُه
ّ
ّ
ًخدسٞ
ٟما هى الخا ٤بحن الُبي الخيع اإلاظخٜبل
وَظخِد ُلى ؤطاض خسٟت ّ
اللازب ،وخظب هبُِت
ّ
()64
اللسبت».
ّ
ّ
ؤن ّ
الى ّ
ـ ُّت
الداللت
ومً هرا الٜىً ٤خطح
ّ
ًخٜاطمها اإلاىخج واإلاخلٜي .
ّ
ّ
ّ
ّ
الل ّ
ٔىٍت الخدًثت ؤٟدث ؤن الٜازت لم
ٗالدزاطاث
ّ
ّ
الل ّ
ّ
ّ
ٔىٍت
السطاثل
مجسد وُاء لخلٜي
ًبٝ
ّ
بإهىاُها،وبهما له دوز ّ
ِٗا٤
ّ
ّ
الل ّ
ٔىٍت وهرا ما حِل
في جىحُه هره الؼ٘ساث
ّ
ّ
ًخددزىن ًُ ؤهىاَ
ُلماء اللٔت( هٌسٍت الٜساءة)
ّ
مً ّ
الٜساء ،منهم الٜازت الىاٛد ومنهم الٜازت اإلاىخج
ّ
وهى الري مً زال ٤اػخٔاله ُلى الىـىؾ
بإػ٢الها وؤهماهها وزـاثـها ٌظخوُّ بهخاج
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هـىؾ ؤزسي ،جـل في بِم ألاخُان بلى دزحت
ؤلابداَ.
ّ ٤
وفي ألازحر ًم ً١الٜى اهه ًيبغي للٜاثمحن ُلى
ّ
ّ
الخ ّ
اإلادزطُت في مجا٤
ِلُمُت وال١خب
بُداد اإلاىاهج
ّ ّ
حِلُمُت اللٔت
ّ
ّ
والخ ّ
ٜب ّلُت)
اإلاُِازًٍ(،الٜـدًت
ؤن ًساُىا هرًً
ّ
ّ
ّ
ّ
ُىد اهخٜاء الىـىؾ الخِلُمُت وذل ٣ألن وكىح
ّ
ّ
الى ّ
ف وال٘١اءاث التي
مٜاؿد وؤهداٖ وٓاًاث
ًـبى بليهاً،جِله ًلٜى ٛبىال خظىا لدي
ّ
ً
ّ ّ ّ
ف ألهه وحده
اإلاخِلم،والري ًخ٘اُل بًجابا مّ الى
ًخالثم مّ ؤهداٗه وهمىخاجه وٛدزاجه ،مما ًجِله
ّ
ف مً ؤحل وسج ّ
الى ّ
هف حدًد ُلى
ًدا٠ي هرا
مىىاله.
 زاجمت ال٘ـل:
ّ
ّ
لم ٌِد زاُٗا ُلى ّ
٠ل مً له ُالٛت باللظاهُاث
الخدًثت ما ػهده مىخـ ٙالٜسن الِؼسًٍ ،مً
ّ
ّ
جدىالث خاطمت وهامت في هس ٚالىٌس ومِالجت
ّ
ّ
الل ّ
ٔىٍتٛ ،ساءة وجإوٍال ،وبهخاحاٗ ،هما
الٌاهسة
الظ ّ
وبٗهاما طىاء ُلى مظخىي البيُت ّ
ودُت
ؤو البيُت الِمُٜت.
ّ
ّ
خُث اججه مجمىُت مً اللظاهُحن بلى البدث في
ّ
بيُت الىـىؾ ومِاًحر جماط١ها ووطاثل اوسجامها
والىٛىٖ
ّ
ُلى داللتها ال٢لُت،وٟؼ ٙمٜاؿدها،وهرا هى
ّ
الى ّ
ّ
ف التي حِاملذ مّ ّ
٠ل الِلىم
لظاهُاث
مىكىَ
ّ
ي ّ ّ
ألازس التي جخسر اللٔت مجاال مً مجاالث دزاطتها:
ّ
ّ
ّ
ّ
الل ّ
البىىٍتُ ،لم الى٘ع اللٔى ّي ،
ظاهُاث
(
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وبُُٜت حِلُمُت اللٔاث.)...
اللظاهُاث الخ
ّ
ّ ّ
ّ
لظاهُاث الى ّ
ّ
ّ
ف في
حِلُمُت اللٔت بلى
ولِل اججاه
آلاوهت ألازحرة ٠ان ٓسكه ّ
النهل مً مبادئها
ومِاًحرها ،ومٜازباتها،
ّ
ّ
مً ؤحل جىًُ٘ه في حِلُم اللٔاث وًُُ٘ا ،ولرل٣
ّ
ّ
الخِل ّ
ّ
بالترٟحز ُلى
ُمُت
اهخم الباخثىن في مُدان
ّ
ّ
ّ
ّ
الى ّ
اإلاٜامُت
ف( الاحظا ،ٚالاوسجام،
مٜىماث ُلم
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ّ
الى ّ
ّ
ّ
ـ ُّت ،)...مً
والخٜب ّلُت واإلاٜازبت
،والٜـدًت،
ّ
ؤحل اطخٔاللها في ججاوش بٟظاب اإلاخِلم ٟ٘اًت
لٔىٍت ،بلى بٟظابه ٟ٘اًت ّه ّ
ّ
ّ
جىاؿلُت ،جم١ىه
ـ ُّت
ّ
ًّ
وًُُ٘ا مً خُث
مً اطخِما ٤اللٔت اطخِماال
ّ
ّ
الخُاحي ،ومً خُث ؤلاهخاج لخدُٜٝ
الخىاؿل
ّ
ّ
الخِبحر ًُ زىاهسه ،وخاحاجه ،ومخولباجه وؿىال
ّ
ؤلابداعي ،مؼاٗهت وٟخابت.
بلى ؤلاهخاج
اإلاـادز واإلاساحّ:
ّ
 ابً زلدون ،مٜدمت ابً زلدون ،جد ُٜٝدزوَؽ
ّ
الِـسٍت ،ؿُدا ،بحروث2002،
حىٍدي ،اإلا١خبت
ّ
ّ
 ؤخمد ُُ٘٘ي،هدى الىف اججاه حدًد في الدزض
ّ
ّ
اللٔى ّي
الؼسٚ
شهساء
،ن،1م١خبت
،الٜاهسة2001،م
ّ
 ؤػسٖ ُبد البدٌّ ُبد ال١سٍم ،الدزض
ّ
الىدىي ّالىص ّي في ٟخب بعجاش الٜسآن ال١سٍم
،م١خبت آلاداب  ،الٜاهسة 2008،م







ؤلهام ؤبى ٓصالت وُلي زلُل خمد،مدزل بلى ُلم
ّ
الى ّ
ال١خاب
داز
ف،ن،1موبِت
لٔت
،الٜاهسة1999،م
ّ
ّ
ّ
حِلُمُت اللٔت
بؼاز ببساهُم ،مٜدمت هٌسٍت في
ّ
بالىـىؾ.
ّ
ّ
ّ
حِلُمُت اللٔت
اهُم،مٜدمت هٌسٍت في
بؼاز ببس
ّ
ّ
ـىؾ،مجلت ّ٠لُت آلاداب والِلىم ؤلاوظاهُتّ
بالى
،الِدد الظابّ،حامِت مدمد زُلس،بظ١سة
،الجصاثس ،حىان .2010
ّ
ّ
حِلُمُت الىـىؾ بحن الىٌسٍت
بؼحر ببسٍس ،
والخوبُ، ٝنُ،1الم ال١خب الخدًث  ،ازبد ،
ألازدن.2007 ،

 حىلُا ٟسَظدُ٘ا ُ،لم الىف ،جسحمت ٗسٍد الصاهي
،ن،2داز هىبٜا ٤لليؼس،الداز البُلاء  ،اإلأسب
ّ
الل ّ
ظاهُاث
 الخاج الـالح  ،بدىر ودزاطاث في
ّ
ّ
الِسبُت ،ج ،1داز مىٗم لليؼس  ،الجصاثس 2007،م .
ُبد ّ
السخمً
ّ
ّ
الى ّ
ف زئٍت
هٌسٍت ُلم
 خظام ؤخمد ٗسج،
ّ ّ ّ
ّ
ّ
ي
مىهجُت في بىاء الىف الىثر  ،ن ،1م١خبت
آلاداب ،الٜاهسة2007 ،م ،ؾ.227
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ّ
الى ّ
ف،زئٍت مىهجُت
 خظام ؤخمد ٗسج،هٌسٍت ُلم
ّ
ّ
الى ّ
الىثري،ن،1م١خبت
ف
بىاء
في
آلاداب،الٜاهسة2007،م
ّ
ّ
ّ
وبُٜي ،
 زالد خظً ؤبى ٓالُت ُ ،لم اللٔت الخ
م٘هىمه ومجاالجه  ،م١خبت داز الِلم  ،الُ٘ىم
2005،م
ّ
 زوبسث دي بىحساهد،الىف و الخواب و ؤلاحساء.
ّ
اهد،الى ّ
ف والخواب و ؤلاحساء
 زوبسث دي بىحس
خظً،نُ،1الم
جمام
،جسحمت
ال١خب،الٜاهسة1998،م
ّ
 طِد مـلىح ،هدى ؤحسومُت للىف
ّ
الؼِسي،دزاطت في ٛـُدة حاهلُت،مجلت
ألاو٤
الِاػس،الِدد
ٗـى،٤اإلاجلد
والثاويً،ىلُى1991م
 طُِد خظً بدحري ،اججاهاث لٔىٍت مِاؿسة في
ّ
الى ّ
ف ،مجلت ُالماث ،الجصء الثالث
جدلُل
،اإلاجلد الِاػس،الظِىدًت2000،م
ّ
ّ
 طُِد خظً بدحريُ،لم لٔت الىف اإلا٘اهُم
ّ
ّ
الِاإلاُت
اإلاـسٍت
والاججاهاث،ن، 1الؼسٟت
ّ
لليؼس،لىهجمان ،مـس 1997،م
الٜازت ّ
والى ّ
ف ،مجلت ُالم ال٘١س،
 طحزا ٛاطم،
ّ
اإلاجلد ،23الِددان الثالث ّ
والسابّ ،وشازة ؤلازػاد
وألاهباء،ال١ىٍذ 1995،م .
 ؿالح بلُِد  ،دزوض في اللظاهُاث الخوبُُٜت
،ن ،3داز هىمت ،الجصاثس2000،م .
ّ
ّ
ّ
ّ
 ؿبحي ببساهُم الٜ٘ي ُ،لم اللٔت الىص ي بحن
ّ
ّ
الى ّ
ٌسٍت والخوبُ، ٝج،1ن،1داز ٛباء،
الٜاهسة2000،م
ّ
 ؿالح ٗلل،بالٓت الخواب وُلم الى ّ
ف ُ،الم
اإلاِسٗت لليؼس،ال١ىٍذ1992،م.
ُ بد ّ
السخمان الخاج ؿالح ،بدىر ودزاطاث في
ّ
ّ
ُلىم اللظان  ،مىٗم لليؼس ،الجصاثس2006 ،م.
ُ بد ّ
السخمان الخاج ؿالح،بدىر ودزاطاث في
ّ
ُلىم اللظان .
ُ بد ال١سٍم ٓسٍب،اإلانهل التربىي ،ج،1ن،1موبِت
الىجاح،اإلأسب 2006،م
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ّ
ّ
ُ بده ّ
ّ
وبُٜي وحِلُم
الساححي ُ ،لم اللٔت الخ
ّ
ّ
الجامُِت  ،ؤلاط١ىدزٍت
الِسبُت  ،داز اإلاِسٗت
1995،م
ّ ّ ّ
ّ
مدمدُ،لم لٔت الىف الىٌسٍت و
ُ صة ػبل
الخوبُ،ٝداز ال١خاب الخدًث،الٜاهسة2000،م
ّ
ف،هٜد الىٌسٍتّ
الى ّ
ّ
مدمد ؤبى زسمت،هدى
ُ مس
ؤزسي،نُ،1الم
وبىاء
الخدًث،ألازدن2004،م

ال١خب

 ال٘ازبي ُبد اللوُ ٙو آزسون ،معجم
مـولخاث ُلىم التربُت ،طلظت ُلىم التربُت
،داز الخوابي للوباُت واليؼس،اإلأسب1994،م
ّ
ّ
ّ
الل ّ
ّ
الِسبُت ،
ظاهُاث واللٔت
ال٘هسي ،
 ال٘اس ّي
ّ
ّ
ّ
وداللُت ،ن،1داز جبىٛا ، ٤الداز
جسُٟبُت
هماذج
البُلاء 1985،م
ّ
داً،٣الى ّ
ف و الاحظا،ٚاطخٜـاء البدث في
ٗ ان
الخواب الداللي والخداولي،جسحمت ُبد الٜادز
ٛىُدوي،بٗسٍُٜا الؼس،ٚاإلأسب2000 ،م
ٛ اثمت اإلاـادز و اإلاساحّ:
ّ
 لىَع مِلىٖ،اإلاىجد في اللٔت،ن،19اإلاوبِت
ال٢ازىلُُ١ت،بحروث،لبىان2010،م
ّ
ّ
الى ّ
ـ ُّت في ٟخاب اللٔت
 لُلى ػسٍ٘ي  ،اإلاٜازبت
ّ
ّ
ّ
الِسبُت للظىت الثالثت مً الخِلُم اإلاخىطى.مجلت
ّ
الل ّ
ٔىٍت ،حامِت مىلىد مِمسي،جحزي
اإلامازطاث
وشو.2004 ،
ّ
الى ّ
ّ
ف(الىٌسٍت
ُٛاض،لظاهُاث
 لُىدة
الخوبُ)ٝن،1م١خبت آلاداب ،الٜاهسة2009،م
 مدمد ألازلس ،مدزل بلى ُلم الىف ومجاالث
جوبُٜه،ن،1الداز الِسبُت للِلىم،بحروث2008،م
ّ
ّ
الى ّ
ّ
ف مدزل بلى
لظاهُاث
 مدمد زوابي ،
ّ
الث ّ
ّ
الِسبي ،
ٜافي
اوسجام الخواب،ن، 1اإلاسٟص
بحروث 1991 ،م


مدمد ُصام،الىف الٔاثب،ججلُاث الخىاؾ في
ال١خاب
،اجداد
الِسبي
الؼِس
الِسب،دمؼ2001،ٝم

 مدمد م٘خاح ،جدلُل الخواب الؼِسي
ّ
(اطتراجُجُت الخىاؾ) ن،3اإلاسٟص الثٜافي
الِسبي
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 مدمىد ٗهمي حجاشي،مدزل بلى ُلم
لليؼس
ٛباء
اللٔت،داز
والوباُت،الٜاهسة1998،م
ّ
 مـو٘ى بً ُبد هللا بىػى،ٞحِلُم وحِلم
ّ
ٟخاب
وزٜاٗتها،اجداد
الِسبُت
الِسب،دمؼ.ٝ
 وشازة التربُت الىهىُت  ،الىزُٜت اإلاساٜٗت
ّ
ّ
إلانهاج الظىت ّ
الدًىان
مخىطى،
السابِت
ّ
ّ
اإلادزطُت ،الجصاثس،
الىهني للموبىُاث
2005م
 وشازة التربُت الىهىُت ،الىزُٜت اإلاساٜٗت
إلاىاهج الظىت الثاهُت مً الخِلُم
اإلاخىطى،الدًىان الىهني للموبىُاث
اإلادزطُت ،الجصاثس2003،م.
 ولُد ؤخمد الِىاحي ،جدلُل الخواب
وحِلُم ؤلاوؼاء ،مجلت حامِت ّ
ؤم الٜسي
ّ
ّ
لِلىم اللٔاث وآدابها ،الِدد الخاطّ،
هىٗمبر 2012م
 الهىامؽ:
ّ
ّ
حِلُمُت الىـىؾ بحن الىٌسٍت والخوبُ، ٝنُ،1الم
 .بؼحر ببسٍس ،
)(1ال١خب الخدًث  ،ازبد  ،ألازدن ،2007 ،ؾ09

ّ
ّ
ّ
ُبده ّ
ّ
الِسبُت  ،داز
وبُٜي وحِلُم
الساححي ُ ،لم اللٔت الخ
ّ
الجامُِت  ،ؤلاط١ىدزٍت 1995،م ،ؾ12
)(2اإلاِسٗت
ّ
ّ
ّ
الل ّ
ّ
الِسبُت  ،هماذج
ظاهُاث واللٔت
ال٘هسي ،
ال٘اس ّي
وداللُت ،ن،1داز جبىٛاّ ، ٤
ّ
ّ
الداز البُلاء 1985،م
جسُٟبُت
)،(3ؾ.32
ؿالح بلُِد  ،دزوض في اللظاهُاث الخوبُُٜت ،ن ،3داز
)(4هىمت ،الجصاثس2000،م ،ؾ13
ّ
ّ
ّ
وبُٜي  ،م٘هىمه
زالد خظً ؤبى ٓالُت ُ ،لم اللٔت الخ
)(5ومجاالجه  ،م١خبت داز الِلم  ،الُ٘ىم 2005،م ،ؾ.06
ّ
ّ
الل ّ
الِسبُت
ظاهُاث
الخاج الـالح  ،بدىر ودزاطاث في
ّ
ُبد ،ج ،1داز مىٗم لليؼس  ،الجصاثس 2007،م  ،ؾ.194
)ّ (6
السخمً
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()7وشازة التربُت الىهىُت  ،الىزُٜت اإلاساٜٗت إلانهاج الظىت
مخىطىّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلادزطُت،
الىهني للموبىُاث
الدًىان
السابِت
الجصاثس2005 ،م،ؾ13
ّ
ّ
ّ
ّ
لظاهُاث الىف مدزل بلى اوسجام
مدمد زوابي ،
ّ
الث ّ
ّ
الِسبي  ،بحروث 1991 ،م  ،ؾ
ٜافي
الخواب،ن، 1اإلاسٟص
)05(8
ّ
الى ّ
ف اإلا٘اهُم
طُِد خظً بدحريُ،لم لٔت
ّ ّ
ّ
والاججاهاث،ن، 1الؼسٟت اإلاـسٍت الِاإلاُت لليؼس،لىهجمان،
)(9مـس 1997،م ،ؾ18
ّ
ّ
ّ
الى ّ
ٌسٍت
ؿبحي ببساهُم الٜ٘ي ُ،لم اللٔت الى ّص ّي بحن
ّ
)(10والخوبُ، ٝج،1ن،1داز ٛباء ،الٜاهسة2000،م،ؾ18
ّ
ّ
الى ّ
ُمس ّ
الىٌسٍت وبىاء
ف،هٜد
مدمد ؤبى زسمت،هدى
)(11ؤزسي،نُ،1الم ال١خب الخدًث،ألازدن2004،م،ؾ85
)ّ (12
ّ
زوابي،مسحّ طاب،ٝؾ13
مدمد
ّ
ّ
الى ّ
ف اججاه حدًد في الدزض اللٔى ّي
ؤخمد ُُ٘٘ي،هدى
ّ
)،(13ن،1م١خبت شهساء الؼس، ٚالٜاهسة2001،م،ؾ33
ّ ّ ّ
ُصة ػبل ّ
ف الىٌسٍت و الخوبُ،ٝداز
مدمدُ،لم لٔت الى
)(14ال١خاب الخدًث،الٜاهسة2000،م،ؾ04
ّ
الى ّ
ّ
ف(الىٌسٍت الخوبُ)ٝن،1م١خبت
ُٛاض،لظاهُاث
لُىدة
)(15آلاداب ،الٜاهسة2009،م،ؾ09
ّ
اهد،الى ّ
ف والخواب و ؤلاحساء ،جسحمت جمام
زوبسث دي بىحس
)(16خظً،نُ،1الم ال١خب،الٜاهسة1998،م،ؾ105-97
)(17ؤخمد ُُ٘٘ي ،مسحّ طاب،ٝؾ90
)(18مدمد زوابي،مسحّ طاب، ٝؾ05
)(19ؤخمد ُُ٘٘ي،مسحّ طاب،ٝؾ90
ّ
الى ّ
ف ُ،الم اإلاِسٗت
ؿالح ٗلل،بالٓت الخواب وُلم
)(20لليؼس،ال١ىٍذ1992،م،ؾ236
)(21طُِد خظً بدحري،مسحّ طاب، ٝؾ146
)(22ؿبحي ببساهُم الٜ٘ي ،مسحّ طاب، ٝؾ28
)(23بؼحر ببسٍس،مسحّ طاب،ٝؾ96
ؤلهام ؤبى ٓصالت وُلي زلُل خمد،مدزل بلى ُلم لٔت
)ّ (24
الى ّ
ف،ن،1موبِت داز ال١خاب ،الٜاهسة1999،م،ؾ12
)(25بؼحر ببسٍس،مسحّ طاب، ٝؾ97
ّ
الى ّ
ف،زئٍت مىهجُت في بىاء
خظام ؤخمد ٗسج،هٌسٍت ُلم
)ّ ّ ّ (26
ف الىثري،ن،1م١خبت آلاداب،الٜاهسة2007،م،ؾ66
الى
مدمىد ٗهمي حجاشي،مدزل بلى ُلم اللٔت،داز ٛباء لليؼس
)(27والوباُت،الٜاهسة1998،م،ؾ159
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مدمد ألازلس ،مدزل بلى ُلم الىف ومجاالث
)(28جوبُٜه،ن،1الداز الِسبُت للِلىم،بحروث2008،م،ؾ
)(29
زوبحرث دي بىحساهد ،مسحّ طاب، ٝؾ91
مدمد ُصام،الىف الٔاثب،ججلُاث الخىاؾ في الؼِس الِسبي
)(30
،اجداد ال١خاب الِسب،دمؼ2001،ٝم،ؾ41
)(31
ؤلهام ؤبى ٓصالت ،وُلي زلُل خمد،مسحّ طاب، ٝؾ12
)(32
ُصة ػبل مدمد،مسحّ طاب، ٝؾ79
مدمد م٘خاح ،جدلُل الخواب الؼِسي (اطتراجُجُت
ّ
)(33
الخىاؾ) ن،3اإلاسٟص الثٜافي الِسبي ،ؾ130
حىلُا ٟسَظدُ٘ا ُ،لم الىف ،جسحمت ٗسٍد الصاهي ،ن،2داز
)(34
هىبٜا ٤لليؼس،الداز البُلاء  ،اإلأسب ،ؾ79
)(35
مدمد م٘خاح،مسحّ طاب، ٝؾ121
ّ
ّ
طِد مـلىح ،هدى ؤحسومُت للىف الؼِسي،دزاطت في
ٛـُدة حاهلُت،مجلت ٗـى،٤اإلاجلد الِاػس،الِدد ألاو٤
)(36
والثاويً،ىلُى1991م،ؾ154
ي ّ
ّ
ّ
ؤػسٖ ُبد البدٌّ ُبد ال١سٍم ،الدزض الىدى ّالىص ي في
ٟخب بعجاش الٜسآن ال١سٍم ،م١خبت آلاداب  ،الٜاهسة
)(37
2008،م،ؾ141-108
ّ
داً،٣الى ّ
ف و الاحظا،ٚاطخٜـاء البدث في الخواب
ٗان
الداللي والخداولي،جسحمت ُبد الٜادز ٛىُدوي،بٗسٍُٜا
)(38
الؼس،ٚاإلأسب2000 ،م،ؾ22
طُِد خظً بدحري ،اججاهاث لٔىٍت مِاؿسة في جدلُل
ّ
الى ّ
ف ،مجلت ُالماث ،الجصء الثالث ،اإلاجلد
)(39
الِاػس،الظِىدًت2000،م ،ؾ135
)(40
ٗان داً ، ٣مسحّ طاب، ٝؾ31-30
ّ
اللٔت،ن،19اإلاوبِت
في
مِلىٖ،اإلاىجد
لىَع
)(41
ال٢ازىلُُ١ت،بحروث،لبىان2010،م،ؾ617
ال٘ازبي ُبد اللوُ ٙو آزسون ،معجم مـولخاث ُلىم
التربُت ،طلظت ُلىم التربُت ،داز الخوابي للوباُت
)(42
واليؼس،اإلأسب1994،م،ؾ21
)(43وشازة التربُت الىهىُت ،الىزُٜت اإلاساٜٗت إلاىاهج الظىت
الثاهُت مً الخِلُم اإلاخىطى،الدًىان الىهني للموبىُاث
اإلادزطُت ،الجصاثس2003،م،ؾ10
ُبد ال١سٍم ٓسٍب،اإلانهل التربىي ،ج،1ن،1موبِت
)(44
الىجاح،اإلأسب 2006،م،ؾ92
ّ
ّ
ّ
ّ
( )45لُلى ػسٍ٘ي  ،اإلاٜازبت الىـُت في ٟخاب اللٔت الِسبُت
ّ
ّ
ّ
الل ّ
ّ
ٔىٍت
اإلاخىطى.مجلت اإلامازطاث
للظىت الثالثت مً الخِلُم
،حامِت مىلىد مِمسي،جحزي وشو ،2004 ،الِدد،25ؾ.43
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مدمد ألازلس ّ
ّ
الـبُحي ،مسحّ طاب، ٝؾ.124
ّ
ّ
الِسبُت
مـو٘ى بً ُبد هللا بىػى،ٞحِلُم وحِلم
)(47
وزٜاٗتها،اجداد ٟخاب الِسب،دمؼ،ٝؾ.270
)(48
مدمد ألازلس ّ
ّ
الـبُحي  ،مسحّ طاب ، ٝؾ.127
ّ
ابً زلدون ،مٜدمت ابً زلدون ،جد ُٜٝدزوَؽ حىٍدي
)(49
ّ
الِـسٍت ،ؿُدا ،بحروث، 2002،ؾ559
،اإلا١خبت
)(50
اإلاسحّ ه٘ظه  ،ؾ.559
ّ
ّ
ّ
( )51بؼاز ببساهُم،مٜدمت هٌسٍت في حِلُمُت اللٔت
ّ ّ
ّ
ّ
ؤلاوظاهُت ،الِدد
بالىـىؾ،مجلت ٠لُت آلاداب والِلىم
الظابّ،حامِت مدمد زُلس،بظ١سة ،الجصاثس ،حىان
،2010ؾ.48
ولُد ؤخمد الِىاحي ،جدلُل الخواب وحِلُم ؤلاوؼاء ،مجلت
ّ
ّ
حامِت ّؤم الٜسي لِلىم اللٔاث وآدابها ،الِدد الخاطّ،
)(52
هىٗمبر 2012م.
ُبد ّ
السخمان الخاج ؿالح ،بدىر ودزاطاث في ُلىم
ّ
ّ
)(53
اللظان  ،مىٗم لليؼس ،الجصاثس2006 ،م ،ؾ.230
)(54
زوبسث دي بىٓساهد  ،مسحّ طاب ، ٝؾ.302
ّ
)(55
ّ
مدمد زوابي ،مسحّ طاب ،ٝؾ. 15
()56زوبسث دي بىٓساهد ،مسحّ طاب ،ٝؾ103
ّ ّ
ّ
ّ
حِلُمُت اللٔت بالىـىؾ،
بؼاز ببساهُم ،مٜدمت هٌسٍت في
)(57
ؾ.51
ّ
)(58
زوبسث دي بىحساهد،الىف و الخواب و ؤلاحساء ،ؾ.91
ّ
ُبد ّ
السخمان الخاج ؿالح،بدىر ودزاطاث في ُلىم اللظان
)(59
 ،ؾ.203
)(60
زوبسث دي بىحساهد ،مسحّ طاب ،ٝؾ.103
ّ
والى ّ
( )61طحزا ٛاطم ،الٜازت
ف ،مجلت ُالم ال٘١س،
ّ
ّ
والسابّ ،وشازة ؤلازػاد
اإلاجلد ،23الِددان الثالث
وألاهباء،ال١ىٍذ 1995،م ؾ.277
)(62
زوبسث دي بىحساهد ،مسحّ طاب،ٝؾ.96
ّ
ّ
ّ
ّ
هٌسٍت ُلم الىف زئٍت مىهجُت في
( )63خظام ؤخمد ٗسج،
ّ ّ ّ
ف الىثر ّي ،ن ،1م١خبت آلاداب ،الٜاهسة2007 ،م،
بىاء الى
ؾ.227
()64
طحزا ٛاطم  ،مسحّ طاب ، ٝؾ.276
)(46
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استراتيجيات التدريس في المرحلة
االبتدائية وفق المقاربة بالكفاءات من
الجيل الثاني لإلصالح ،التربية التحضيرية
أنموذجا.
الطالب :سلطاني فاروق،
اإلالخو:
جيخهج اإلاىٓىمت التربىٍت الجؼاةغٍت الخالُت ئنالخاث حضًضة
حٗخمض ٖلى اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث ،وهي َغٍ٣ت حٗلُمُت لها أؾؿها ومباصئها
وزهاةهها الخٗلُمُت التي ج٣ىم ٖليها ،مً زال ٫اٖخماصها ٖلى
اؾتراجُجُاث جضعَـ ممىهجت جىْ ٠بما ًدىاؾب م٘ ٧ل مغخلت ٖمغٍت
في ٧ل َىع حٗلُمي ،والتربُت الخدًحرًت ٦جؼء أؾاس ي مً اإلاغاخل
الخٗلُمُت أولذ لها اإلاىٓىمت التربىٍت في ْل اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث أهمُت
٦بري زالٞا إلاا ٧ان ٖلُه في الؿاب ،٤مً زال ٫اهتهاج باؾتراجُجُاث
جضعَـ زانت أعصٞتها بمنهاج ووزاة ٤عؾمُت جىضح الخُىاث ألاؾاؽ
التي وحب ٖلى اإلاٗلم اهتهاحها لخد ٤ُ٣الٟ٨اءة اإلاغحىة مً حٗلُم
الُٟل و ٤ٞاإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث في مغخلت التربُت الخدًحرًت ،وفي هظه
اإلاضازلت وؿعى لخىاو ٫ما جيخهجه اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث مً باؾتراجُجُاث
جضعَـ فى التربُت الخدًحرًت بك٩ل زام.
الكلمات املفحاخية :اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث ،التربُت الخدًحرًت،
اؾتراجُجُاث الخضعَـ ،اللٗب ،خل مك٨الث ،مك٩ل مٟخىح،
ويُٗت مك٩ل.

 _1مفهوم امللاربة بالكفاءاتٖ :غٞذ اإلاىٓىمت
التربىٍت الجؼاةغٍت زال ٫الٗكغٍت ألازحرة ئنالخاث
هىُٖت ومهمت جمثلذ في حملت مً الخُٛحراث التي
مؿذ هىُٖت اإلا٣اعبت اإلاىخهجت في الٗملُت الخٗلمُت
الخٗلُمُت ،وطل ٪مً زال ٫الخسلي ًٖ اإلا٣اعبت
باألهضا ٝهدُجت ٞكلها في جد ٤ُ٣ألاهضا ٝوالٛاًاث
التربىٍت اإلاؿُغ لها٣ٞ ،ض وحضث اإلاىٓىمت التربىٍت في
اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث بضًال مهما حؿدكغ ٝمً زالله
أهضا ٝوٚاًاث جغبىٍت حضًضة جخجاوػ ٖثراث اإلا٣اعبت
الؿاب٣تٞ ،اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث حؿخمض مٗاإلاها
الخٗلُمُت الىٓغٍاث البىاةُت "حك٩ل هظه اإلا٣اعبت
اإلاإؾؿت ٖلى البىاء ال٨ٟغي والبيُىٍت الاحخماُٖت،
اإلادىع الغةِـ للمىاهج الجضًضة ،وطل ٪بٛغى
اؾخضعا ٥ه٣اةو اإلا٣اعبت باألهضا ،ٝوهظه ألازحرة (أي
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البيُىٍت الاحخماُٖت) ً٣ضم الاؾتراجُجُاث التي جمً٨
اإلاخٗلم مً بىاء مٗاعٞه في ويُٗاث جٟاٖلُت ،طاث
صاللت ،وجدُذ له ٞغنت ج٣ضًم مؿاهمخه في مجمىٖت
مً أ٢غاهه"( ،)1خُث جخمحز اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث بجملت
مً الخهاةو الخٗلمُت الخٗلُمُت التي جسخل ٠بها
ًٖ اإلا٣اعبت باألهضا ،ٝمً زال ٫اهتهاج اإلا٣اعبت
بالٟ٨اءاث ٖلى اإلاىاهج بض ٫البرامج والتر٦حز ٖلى
اإلاخٗلم بض ٫اإلاٗلم الظي ناع صوعه ًىدهغ ٦مىحه
للمخٗلم و ،ِ٣ٞطل ٪أن اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث ج٣ىم ٖلى
زانُت حٗلمُت ٢اةمت ٖلى حٗلُم اإلاخٗلم في ئَاع
ويُٗت مك٩لت وهى ما ٌؿخضعي جىُْٟه للمٗاعٝ
واؾدثماعه إلا٨دؿباجه اإلاٗغُٞت بض ٫ج٨ضٌؿها وخٟٓها
وهي زهىنُت حٗلمُت احؿمذ بها اإلا٣اعبت باألهضاٝ
التي ٧اهذ جغ٦ؼ ٖلى الخل٣حن وؾلُت اإلاٗلم ٖلى اإلاخٗلم
"ئن اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث جترحم أهمُت الٗىاًت بمىُ٤
الخٗلم اإلاغ٦ؼ ٖلى اإلاخٗلم وعصوص أٗٞاله ئػاء
الىيُٗاث اإلاك٩لت في م٣ابل مىُ ٤حٗلُم جغ٦ؼ ٖلى
اإلاٗاع ٝالتي ًيبغي ئ٦ؿابها للخالمُظ"(ٞ ،)2ىٓغا للُ٣مت
اإلاىهجُت والُُٟ٨ت التي جدؿم بها اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث
وحؿدكغ ٝمً زاللها اإلاىٓىمت التربىٍت الجؼاةغٍت
الاعج٣اء بالخٗلُم وجد ٤ُ٣الجىصة الٗلمُت٣ٞ ،ض زمىذ
اإلاىٓىمت التربىٍت الجؼاةغٍت هظه اإلا٣اعبت مً زال٫
جىزُ٣ها بال٣اهىن الخىحُهي للتربُت  04_08اإلاإعر في
ً 23ىاًغ 2008م وهى ٌٗض الىزُ٣ت الغؾمُت التي
ٞهلذ في ألاؾـ واإلاهام والُُٟ٨اث التي ج٣ىم ٖليها
اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث.
 _1_1مميزات الحدريس بامللاربة بالكفاءات :ئن
الخضعَـ باإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث ًدمل مجمىٖت مً
اإلامحزاث وجخمثل ٧الخالي:
_ "ثفريد الحعليم :أي حٗل الخلمُظ ًخمخ٘
باالؾخ٣اللُت الخامت في ٖمله ووكاَه ،وٞسح اإلاجا٫
أمام مباصعجه ،وآعاةه وأ٩ٞاعه م٘ مغاٖاة الٟغو١
الٟغصًت بحن اإلاخٗلمحن ،لُأزظ ٧ل مخٗلم ههِبه مً
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الخغ٦ت واليكاٍ في خضوص ٢ضعاجه ومىاهبه ،مً ٚحر
٦بذ أو ٢هغ أو حؿلِ أو ٖؼ ٫أو تهمِل.
_ ثدرير املعلم من الليود :للمٗلم صوع ٗٞا ٫في
جيكُِ اإلاخٗلمحن وجىحيههم وجْ ٠ُُ٨غو ٝالخٗلم
ومغحُٗاث الخٗلُم (مدخىٍاث) وجىُٓم اليكاَاث
اإلاسخلٟت بمُٗت الخالمُظ ،واهخ٣اء ألاؾالُب
البُضاٚىحُت والىؾاةل الخٗلُمُت ،وج٣ىٍم ألاصاء٦ ،ما
ٌؿاٖض الخالمُظ ٖلى الخٗلم الٟٗا.٫
_ كياش ألاداء :ومٗجى طل ٪أن التر٦حز يمً هظه
اإلا٣اعبت ًىهب مباقغة ٖلى ج٣ىٍم الٟ٨اءة اإلاىخٓغة،
ولِـ ٖلى اإلاٗاع ٝالىٓغٍت ،مثلما ٧ان ٖلُه الخا٫
في الىماطج الخ٣لُضًت.
_ دمج املعلومات :وهي أهم الٗىانغ في بُضاٚىحُا
الٟ٨اءاث ،خُث ًخم جىحُه الخٗلُم هدى بىاء
اإلاٗلىماث في ئَاع مىضمج ولِـ في ق٩ل اوٗؼالي
(اؾخ٣اللُت اإلاىاص) جغا٦مي ج٨ضٌس ي مدٟىْاحي،
وٍ٩ىن صمج اإلاٗلىماث مخماقُا م٘ مبضأ ج٩ىًٍ
اإلاٟاهُم في الظهً أي في ق٩ل خلؼووي ًبضأ مً
مٟهىم بؿُِ زم جدؿ٘ صاةغجه خلؼوهُا ختى ًهل ئلى
مىتهاه.
_ ثوظيف املعارف :وهي مجمىٕ اإلا٨دؿباث ال٣بلُت
اإلاخمثلت في :مٗاع ،ٝهٓغٍاث٢ ،ىاهحن ،مهاعاث،
زبراث٢ ،ضعاث ،عمىػ ،ئقاعاثٖ ،ىض مىاحهت ئق٩الُت
مُٗىت واؾدثماعها في ئًجاص الخلى ٫اإلاالةمت.
_ ثدويل املعارف :مً ئَاعها الىٓغي ئلى ئَاع ٖملي
هٟعي ،في ق٩ل ؾلى٧اث ملخىْتٞ ،ان لم جدى٫
اإلاٗاع ٝئلى ؾلى ٥وُْٟي وبُ٣ذ م٨ضؾت في الظهً
٦ماصة زامٞ ،ان طلٌٗ ٪بر ًٖ ٞكل اإلاضعؾت يمً
الخُىع الاؾتراجُجي إلا٣اعبت الخضعَـ بالٟ٨اءاث"(.)3
ٞاإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث تهخم بخُٟٗل صوع اإلاخٗلم مً
زال ٫حٗلمه للمٗاع ٝوجىُْٟها ٖلى هدى مضمج
لخدٗٞ ٤ُ٣ل هٟعي للمخٗلم ٖلى هدى ملمىؽ،
ٞاإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث يض جل٣حن اإلاٗاع ٝوج٨ضٌؿها
ٞخٓل خبِؿت الظهً صون جىُْٞ ،٠هي جضٖى ئلى
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جىُْ ٠واؾدثماع جل ٪اإلاٗاع ٝواإلا٨دؿباث بما ًسضم
نالح الخام والٗام(.)4
 _2ثجليات امللاربة بالكفاءات في مرخلة التربية
الحدضيرية :ئن التربُت الخدًحرًت في اإلاضعؾت
الجؼاةغٍت لها مغحُٗاث أبؿخمىلىحُا ممخضة في
الخاعٍش الخٗلُم بالجؼاةغ ،خُث ًغح٘ ْهىعها ألاو٫
ئلى ال٨خاجِب واإلاضاعؽ ال٣غآهُت ،وئبان مغخلت
الاؾخ٣الٖ ٫ملذ اإلاىٓىمت التربىٍت ٖلى جُٟٗل مغخلت
التربُت الخدًحرًت فى اإلاضاعؽ التربىٍت خُث "وحضث
الجؼاةغ هٟؿها بٗض الاؾخ٣ال ٫في مغخلت ئٖاصة بىاء
قامل للمىٓىمت التربىٍت الؾدُٗاب أ٦بر ٖضص ممً٨
مً الخالمُظ وجىخُض الخٗلُم الٗام خُث أممذ
اإلاضاعؽ وأصمجذ الخٗلُم ال٣غآوي في الىٓام الٗام،
وما ب٣ي مً اإلاإؾؿاث التربىٍت الخدًحرًت ج٩لٟذ بها
ُ٢اٖاث مهىُت واحخماُٖت أزغي ئلى أن نضعث أمغٍت
16أٞغٍل 1976م التي خضصث ؤلاَاع ال٣اهىوي ومهام
وأهضا ٝالخٗلُم الخدًحري ،أما الجاهب البُضاٚىجي،
٣ٞض ٖغ ٝنضوع وزُ٣ت جىحيهُت جغبىٍت ؾىت 1984
جإ٦ض ٖلى أهمُت التربُت الخدًحرًت زم أجبٗذ بىزُ٣ت
جغبىٍت مغحُٗت للخٗلُم الخدًحري ؾىت 1990م
جدضص أهضا ٝاليكاَاث وملمذ الُٟل والبرهامج
اإلا٣ترح وُُٟ٦ت جىُٓم الًٟاء اإلااصي لل٣ؿم
الخدًحري ،وبٗض طل ،٪حاءث وزُ٣ت مىهجُت ؾىت
1996م اإلاخمثلت في صلل مىهي للخٗلُم اإلاضعس ي ،و٢ض
جُىع مٟهىم هظه اإلاغخلت مً مٟهىم الخٗلُم ئلى
مٟهىم التربُت ،خُث ههذ الىزاة ٤الغؾمُت
الخىُٓمُت البُضاٚىحُت ٖلى أن أَٟا5_4 ٫ؾىىاث
ٌؿخُٟضون مً حٗلُم جدًحري ًإهلهم ئلى الضزى٫
ئلى الؿىت ألاولى مً الخٗلُم ألاؾاس ي ؾاب٣ا وئلى
اؾخضعا ٥حىاهب الى٣و ومٗالجتها ،بِىما هو منهاج
التربُت الخدًحرًت ألازحر ٖلى الاهخمام بالجاهب
التربىي إلهماء شخهُت الُٟل ٢بل الجاهب
اإلاٗغفي"(ٞ ،)5التربُت الخدًحرًت ناع لها اهخمام
وأهمُت زانت بٗض ئنضاع ٢ىاهحن عؾمُت ج٣جن التربُت
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الخدًحرًت ٦مغخلت حٗلُمُت مهمت في اإلاؿاع الخٗلُمي
وئنضاع لها مىاهج جبحن ال ٠ُ٨وال٨م اإلاٗغفي
والىؾاةل ؤلاحغاةُت التي حؿخٗمل في حٗلُم أَٟا٫
التربُت الخدًحرًت.
 _1_2جعريف التربية الحدضيرية :حاء في ال٣اهىن
الخىحُهي للتربُت  04_08اإلاإعر في ً 23ىاًغ2008م،
أن التربُت الخدًحرًت جىضعج يمً مجا ٫جىُٓم
اإلاىٓىمت التربُت وٚاًتها ،يمً ئَاع اإلاباصب الٗامت
إلٖاصة هُ٩لت (مضعؾت للجمُ٘ ول٩ل واخض) ،والظي
بمىحبه جىُىي التربُت الخدًحرًت في زاهت "التربُت ما
٢بل الخمضعؽ :مضجه زالر ؾىىاث ،خُث جسهو
الؿىت ألازحرة للتربُت الخدًحرًت وجخٟ٨ل الضولت
والجماٖاث اإلادلُت بخُىٍغه بمؿاٖضة الخغ٦ت
الجمٗىٍت"(ٞ ،)6مً زال ٫هظا أنبدذ التربُت
الخدًحرًت مغخلت مً مغاخل الخٗلُم ألاؾاس ي وهي
مغخلت جخٟ٨ل الضولت بها وٍخم جُىٍغها بخ٩از٠
الجهىص م٘ الجماٖاث اإلادلُت والخغ٦ت الجمٗىٍت.
 _2_2التربية الحدضيرية " :جغبُت مسههت لألَٟا٫
الظًً ًبلٛىا ؾً ال٣بى ٫ؤلالؼامي في اإلاضعؾت ،التربُت
الخدًحرًت حٗجي مسخل ٠البرامج التي جىحه لهظه
الٟئت"( ،)7خُث ًخم جىُٓم اإلاغاخل الخٗلُمُت في
اإلاؿاع الخٗلُم خؿب همى الُٟل خُث "ٌٗخمض جىُٓم
اإلاغاخل ٖلى وجحرة همى الخلمُظ ،لظا ًجب أن جأزظ
مجاالث اإلاىاص بٗحن الاٖخباع ٢ضعاث اؾدُٗاب لضي
الخلمُظ"( ،)8لظا ٞىي٘ اإلاىاهج الخٗلُمُت ًىُل ٤مً
ئصعا ٥همى الُٟل وج ٠ُُ٨اإلاٗاع ٝخؿب ٢ضعاجه وهى
ما ًًمً جىاػن بحن ال ٠ُ٨اإلا٣ضم وال٨م اإلادهل في
جهاًت ملمذ جسغج ٧ل مغخلت حٗلُمُت.
 _2_2الخصائص الىمائية لطفل التربية الحدضيرية:
أزظث اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث في ٖحن الخؿبان َٟل
التربُت الخدًحرًت ،وبُيذ زهاةهه الىماةُت التي مً
احلها ج ٠ُ٨اإلاىاهج التربىٍت لخد ٤ُ٣الٟ٨اءة اإلاُلىبت
خؿب ٢ضعاث الُٟل في هظه اإلاغخلت ،ومً
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الخهاةو الىماةُت التي ًخمحز بها َٟل التربُت
الخدًحرًت في هظه اإلاغخلت ب:
_ اإلاجا ٫الخس ي" :جمثل خىاؽ الٟ٨ل أصواث
ال٦دؿاب اإلاٗغٞت ٞهي التي جى٣ل ئلى صازله ألاقُاء
التي جىحض في ٖاإلاه الظي ٌِٗل ُٞهٞ ،بىاؾُت
خاؾت البهغ ٌؿخض ٫نىع ألاقُاء ،بٌٗ
زهاةهها ،مً ق٩ل ولىن ،وبىاؾُت خاؾت الؿم٘
ًمحز أهىإ ألانىاث ومهضعها وصاللتها ،وٍ٨دؿب
اللٛت وٍخىانل بها ،وباللمـ ًخٗغٖ ٝلى الخكىهت
والىٗىمت ،وبالكم والظوً ١خٗغٖ ٝلى الغواةذ
وأهىاٖها وألاَٗمت ومظا٢ها"( ،)9ئن اإلاٗغٞت التي
ً٨دؿبها الُٟل في هظه اإلاغخلت ٢اةمت ٖلى الخجغٍب ال
الخجغٍض وهي مٗغٞت جغجبِ باإلابضأ اإلااصي اإلالمىؽ ٞهى
ٚحر ٢اصع ٖلى جهىع ألاقُاء ئال ئطا جٟاٖل مٗها
بدىاؾه بك٩ل ملمىؽ.
_ اإلاجا ٫الٗ٣لي٣ً" :هض بالىمى الٗ٣لي جُىع
الٗملُاث الٗ٣لُت مً اهدباه وئصعا ٥وجظ٦غ وج٨ٟحر
واهخ٣اؤها مً مؿخىي أصوى ئلى مؿخىي أٖلى ٦ما
وُٟ٦ا ،وَٗجي بالىمى اإلاٗغفي ٢ضعة هظه الٗملُاث
الٗ٣لُت ٖلى ئصعا ٥وٞهم م٩ىهاث وزهاةو اإلادُِ
الظي ٌِٗل ُٞه الُٟل ئصعا٧ا ًخالءم م٘ مغخلت الىمى
التي بلٛها"( .)10لظلٞ ٪اإلاىاهج التربىٍت الجضًضة
حٗمل ٖلى هظا الجاهب وهى جغُ٢ت ال٨ٟغ الٗ٣لي
للُٟل في مغخلت التربُت الخدًحرًت بما ًدىاؾب م٘
٢ضعاجه الٗ٣لُت وال٨ٟغٍت بالخضعج والاؾترؾا ٫مً
مؿخىي أصوى ئلى مؿخىي مخىؾِ زم مؿخىي أٖلى
ًخم ً٨مً زاللها الُٟل جىُْ ٠هظه اإلا٨دؿباث
لخل ويُٗاث مك٩لت ما.
_ اإلاجا ٫الاهٟٗالي /الاحخماعي" :جخمحز الخُاة الاهٟٗالُت
الىحضاهُت (للُٟل ُٞما بحن الؿىت الثالثت والغابٗت
مً الٗمغ بثالر زهاةو هي :قضة الخأزغ والخُغٝ
وٖضم الثباث)"(ٞ ، )11اإلآاهغ الىحضاهُت لضي
الُٟل في هظه اإلاغخلت ج٩ىن مجؿضة في البضاًت
بهٟت ُٞغٍت وٚغٍؼٍت م٘ ألاؾغة وألاهل ،وزم ًبضأ

197

ملتقى اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة في المدرسة والجامعة 1322/30/21

الُٟل ً٨خب هظه الىحضاهُاث مً زال ٫اإلاضعؾت
وًٞاء ال٣ؿم بحن أ٢غاهه ومغبِخه ،وهى هاحم ًٖ
جأزغه بالخٟاٖل ؤلاًجابي الظي ً٩ىن بحن ػمالةه
واإلاكغٖ ٝلُه في الضوام الخٗلُمي.
_ اإلاجا ٫الخىانلي" :ئن الخم ً٨مً اؾخٗما ٫اللٛت
٦أصاة للخىانل ً٣ىم ٖلى الؿمإ مً حهت ،وٖلى
ابخضإ الُٟل نُ ٜللخٗبحر ًٖ أ٩ٞاع لم ً٢ ً٨ض
ؾمٗها مً ٢بل مً حهت أزغي ،وئطا ْهغ للُٟل
وحىص زُأ في جغُ٦به اللٛىي ٞاهه ًداو ٫أن ٌُٗضه
لخ٣ترب مً جغاُ٦ب ال٨باع ،زم ًهبذ مُاب٣ا
لتراُ٦بهم ،وبٗباعة أزغي ٞان الُٟل ٌؿخسلو ٢اٖضة
لٛىٍت مُٗىت مً ال٨الم الظي ٌؿمٗه زم ًُب ٤هظه
ال٣اٖضة ،وبٗض طلٌٗ ٪ضلها ئلى أن جهبذ مُاب٣ت
الؾخٗماالث ال٨باع٢...ض جٓهغ ٖىض الُٟل ُٞما بحن
الؿىت الثالثت والغابٗت مً الٗمغ مكا٧ل جىانلُت
لٛىٍت ٧الخلٗثم خحن ًىُ ،٤ئهه جلٗثم مإ٢ذ وػاةل
٢ض ٌٗىص ئلى ئهضٞإ ألا٩ٞاع وجؼاخمها في طهً الُٟل
الامغ الظي ًٟى٢ ١ضعجه ٖلى الخٗبحر ٖنها لٛىٍا وًٖ
مخابٗت الخضًث ُٞخلٗثم زم ًىُُٞ ،٤دخاج هظا
الُٟل ئلى الثىاء والدصجُ٘ وحٗؼٍؼ الث٣ت بالىٟـ
والكٗىع باألمً والُمأهِىت"(ٞ ،)12الُٟل مً
الىاخُت اللٛىٍت والخىانلُت في هظه اإلاغخلت ًلج
اإلاضعؾت وهى مدمل بؼاص لٛىي م٨دؿب هدُجت ما
ًخلٟ٣ه مً ألٟاّ في مدُُه الاحخماعي ،ئال أن هظه
اللٛت التي ًخمحز بها الُٟل هي لٛت مدضصة ٦ما
وٖكىاةُت وٚحر مغجبت ُٟ٦ا وهي في ٚاًتها ال جسغج ًٖ
٧ىجها لٛت ٚغٍؼٍت جسهو لخلبُت خاحُاجه اإلاُٗىت،
لظلٞ ٪اإلاىاهج في مغخلت التربُت الخدًحرًت حٗمل ٖلى
ن٣ل مىاهبه اللٛىٍت وجدغم ٖلى ا٦دؿابه أؾالُب
حٗبحرًت جإصي مٗجى وُْٟي مخىىٕ ًىاؾب همى الُٟل
و٢ضعاجه وحؿاٖضه ٖلى جُٟ٨ه الجُض مً هاخُت
الخىانل اللٛىي في اإلادُِ اإلاضعس ي واإلادُِ ألاؾغي
والخُاحي "جىمى لٛت الُٟل في الًٟاء الخدًحري مً
زال ٫مسخل ٠اليكاَاث الغٍايُت والٟىُت التي حٗمل
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ٖلى بٗث الخاحت ئلى الخىانل اللٛىيٟٞ ،ي
الىيُٗاث الخٗلمُت جيكأ ٖال٢ت احخماُٖت بحن
الُٟل وأ٢غاهه مً حهت ،وبِىه وبحن اإلاغبُت مً حهت
أزغي ،لهظا البض مً ؤلا٦ثاع مً الىيُٗاث الخىانلُت
مً أحل ئزاعة الًٟى ٫والاهخمام لضي ألاَٟا،٫
لظلً ٪خىحب ٖلى اإلاغبُت ئُٖاء ٞغم الخٗبحر
والخىانل للُٟل ل٩ي ٌٗبر ًٖ أخاؾِؿه وججاعبه
الصخهُت وبالخالي جؼصهغ شخهِخه وجىمى لٛخه ،لظا،
ٗٞلى اإلاغبُت أن جلٗب صوع اإلادٟؼ ٞخُٗي ألاولىٍت
لليكاَاث اللٛىٍت إلاا لها مً أهمُت في جىُٓم وهمى
٨ٞغ الُٟل ،وَؿخُُ٘ الُٟل بًٟل الغنُض اللٛىي
الظي ًأحي مؼوصا به مً مدُُه الاحخماعي-الث٣افي ئلى
الًٟاء الخدًحري أن ً٨دؿب مٗاع ٝلٛىٍت حضًضة
ًٞال ًٖ الضوع ألاؾاس ي للمغبُت التي جمثل ال٣ضوة
للُٟل ُٞخسظها مثال ًبجي ٖلُه ،ئن جىؾُ٘ الٟ٨اءة
الخىانلُت الخبلُُٛت ج٣خط ي جىمُت ال٣ضعاث الخالُت
لضي الُٟل:
_ ال٣ضعة ٖلى ٞهم ال٨الم اإلاىُى.١
_ ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر الكٟهي.
_ ال٣ضعة ٖلى الخٗامل م٘ الىهىم اإلا٨خىبت
(٢هو٦ ،خب أَٟا٦ ،٫غاؾاث).
_ ال٣ضعة ٖلى ال٨خابت (الخسُُِ ،الغؾم٦ ،خابت
بٌٗ الخغو ، )14(")ٝلظلٞ ٪الٗملُت الخىانلُت
اللٛىٍت وحب أن جغاعى ٞيها م٩اهؼماث الخدٟحز والثىاء
ٖلى ٢ضعاث الُٟل اللٛىٍت والخىانلُت ،مما ٌؿاٖض
الُٟل ٖلى ججاوػ بٌٗ ألاٖغاى اللٛىٍت التي
جهاخبه في هظه اإلاغخلت الٗمغٍت الخؿاؾت (مً  5ئلى
 6ؾىىاث) أزىاء التربُت الخدًحرًت والتي جدخاج ئلى
اهخمام وعٖاًت هٟؿُت حُضة مً أحل ججاوػها
مؿخ٣بال ،وٍىضح "الضلُل الخُبُ٣ي إلانهاج التربُت
الخدًحرًت" و ٤ٞوكاٍ اللٛت أهم اإلاإقغاث التي
جخد ٤٣في َٟل التربُت الخدًحرًت ٖىض جلُ٣ه حملت
مً اإلادخىٍاث اإلاٗغُٞت في مىاص (الخٗبحر ،ال٣غاءة،
ال٨خابت) والتي جم٨ىه مً جدٟ٦ ٤ُ٣اءة جىانلُت
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ولٛىٍت في جهاًت ٧ل ملمذ جسغج ،وهي مىضخت مً
_ مإقغاث الخٗلم ومًامحن أوكُت اللٛت (الخٗبحر):
مإقغاث الخٗلم
_ ًُغح وٍجُب ًٖ ألاؾئلت
_ ًأزظ ال٩لمت صون خغج
_ ًبضي عأًا
_ ًدترم عأي آلازغ
_ ًخداوع م٘ ألا٢غان والٛحر
_ ًىحه ؤلاهدباه هدى اإلاساَب
_ ًهغي للٛحر
_ ٌؿخٗمل ال٩لماث اإلاٗبرة ًٖ ش يء ما
_ ًىْ ٠الغنُض اإلا٨دؿب
_ ًىمي الغنُض
_ ًىضح
_ ٌكغح
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زال ٫الجضاو ٫الخالُت(:)15
اإلادخىٍاث
_ حمل اؾمُت بؿُُت
_ حملت ٗٞلُت بؿُُت
_ أصواث الاؾخٟهام :مً؟ ما؟ هل؟
_ الًماةغ :أها ،أهذ ،هى ،هي.

_ حمل اؾمُت بؿُُت
_ حمل ٗٞلُت بؿُُت
_ أصواث الاؾخٟهام :ما؟ ٠ُ٦؟ هل؟
_ الهٟاث٦ :بحر /نٛحر ،حمُل٢/بُذَ ،ىٍل٢/هحر.
_ ألالىان :أبٌُ ،أػع ،١أخمغ ،أنٟغ
_ ْغو ٝاإلا٩ان :أمام/وعاءٞ ،ى/١جدذ
_ الىٟي :ال_ما_ لِـ.
_ أؾماء ؤلاقاعة :هظا ،هظه.
_ ٌؿغص خضزا ٖاقه الُٟل في وؾُه الٗاةلي أو خُه م٘ _ حمل اؾمُت بؿُُت.
_ حمل ٗٞلُت بؿُُت..
أ٢غاهه.
_ حمل اؾمُت مغ٦بت.
_ ٌؿغص ٢هت مٗخمضا ٖلى الهىعة.
_ حمل ٗٞلُت مغ٦بت.
_ ٌٗغى ٢هت بٗض ؾماٖها.
_ ػمً اإلااض ي٧ :ان ،لِـ.
_ ًخسُل جهاًت ٢هت.
_ ًىٓم أخضار ٢هت مٗخمضا ٖلى الهىعة بٗض حؿىٍتها _ .خغو ٝالُٗ :٠و ،ٝ ،زم.
_ ألاؾماء اإلاىنىلت :الظي ،التي.
_ ؾغص ٢هت.
_ أصواث الاخخجاج :ألن ،ل٩ي.
_ ًدترم حؿلؿل ألاخضار.
_ ًدترم ػمً ألاٗٞا.٫
_ مإقغاث الخٗلم ومًامحن أوكُت اللٛت (ال٣غاءة):
اإلادخىٍاث
مإقغاث الخٗلم
_ اؾخٛال٧ ٫ل الؿىضاث اإلا٨خىبت.
_ ًٓهغ ًٞىال خى ٫اإلا٨خىب.
_ ال٨غاؾاث الخانت بالُٟل.
_ ًخٗغٖ ٝلى هٓام الهٟداث.
_ ٢هو.
_ ًداٖ ٔٞلى ع ً٦اإلا٨خبت.
_ حغاةض.
_ ًغجب وٍهى ٠ال٨خب خؿب اإلاىايُ٘.
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_ ًدترم ال٨خابت.
_ ًخٗغٖ ٝلى بٌٗ ال٩لماث اإلاألىٞت.
_ ًغبِ ال٩لمت والهىعة.
_ ً٣غأ ٢غاءة ئحمالُت.
_ مإقغاث الخٗلم ومًامحن أوكُت اللٛت (ال٨خابت):
مإقغاث الخٗلم
_ ٌؿخُ٣م ٖىض الجلىؽ.
_ جأُ٦ض الجىبُت.
_ ًغؾمً ،لىنً ،ضهًً ،سُِ.
_ ً٣لضٌ ،ؿخٛل الًٟاء.
_ ٌك٩ل ٧لماث وخغوٞا.
_ ج٣لُض ٧لماث ق٨ال و٦خابت.
_ ً٨خب خغوٞا في ويُٗاث مسخلٟت وبأصواث مسخلٟت.
2
_ _3مظاهر الالحداق ألاول للطفل بالتربية
الحدضيرية :حسجل ٖلى الُٟل اإلالخد ٤خضًثا
بالتربُت الخدًحرًت بٌٗ اإلآاهغ اإلاخباًىت التي
ج٨ك ًٖ ٠عٚبت الُٟل في الٗؼو ًٖ ٝالضعاؾت مىظ
البىا٦حر ألاولى لاللخدا ١ب٣ؿم التربُت الخدًحرًت،
وهي مٓاهغ لها زلُٟاتها اإلاترؾبت في طهىُت الُٟل
هدُجت إلاا جلٟ٣ه مً أ٩ٞاع مٛلىَت ومكىهت ًٖ
اإلاضعؾت ،والتي جخدمل ألاوؾاٍ ألاؾغٍت الك ٤ال٨بحر
منها ،خُث جخمثل هظه اإلآاهغ في ق٩ل:
_ "الاوٗؼاٌ :٫كٗغ الُٟل ٖىض الخدا٢ه بمإؾؿت
التربُت الخدًحرًت ألو ٫مغة أو ٖىض اهخ٣اله ئلى مضعؾت
حضًضة أهه شخو مىٗؼٚ ،٫حر مٗغو ،ٝوٍىٓغ ئلُه
هٓغة جضٖ ٫لى الضهكت والاؾخٟؿاع وهى لظلٌ ٪كٗغ
بالخغج وٖضم الؿٗاصة وبالغٚبت في الهغوب مً
اإلاىٞ ،٠٢مغ٦ؼه وؾِ اإلاجمىٖت الجضًضة ٌكٗغ بأهه
مهضص ٦ما ًترجب ًٖ هظا مىاػٖاث ٧الصجاع وجباص٫
ألالٟاّ هابُت.

1322

_ مجالث٦.خب ألاَٟا .٫عؾاةل.
_ حمل بؿُُت.
_ ٧لماث مألىٞت.

اإلادخىٍاث
_ ويُٗت الجؿم:
_ الغأؽ ،الجظٕ.
_ الغحلحن ،الُضًً.
_عؾم خغ:
_ زُىٍ الضاةغٍت ،زُىٍ مىدُت ،زُىٍ مى٨ؿغة،
زُىٍ مؿخُ٣مت ،أُ٣ٞتٖ ،مىصًت ،ماةلت.
_ ٧لماث مألىٞت.
_ الخغو:ٝ
ب ،ث ،ع ،ؽ ،ػ ،م ،ف...ٕ ،١ ،الخ.
_ ألانى ٫الاحخماُٖت اإلاسخلٟت لألَٟا :٫جدى ٫صون
اهضماج ألابىاء م٘ بًٗهم البٌٗ هٓغا لالزخال ٝفي
الخ٣الُض والٗاصاث والٛجى وال٣ٟغ.
_ مك٩لت ألاَٟا ٫الظًً جغبىا جغبُت زانت :جغبُت
ج٣ىم ٖلى الخماًت والغٖاًت البالٛت وهإالء طوي
وٗىمت وع٢ت وال ٌؿخُُٗىن الخىاٞـ أو عص ٖضوان أو
خماًت أهٟؿهم وٍيخدلىن اإلاٗاطًغ وٍٓهغون الطجغ
وٖضم الغيا وَكخ٩ىن مً ٧ل ش يء.
_ زى ٝالُٟل مً اإلاغبُت :وٍ٩ىن هظا هدُجت
لخسىٍ ٠ألاب البىه بأهه ؾحرؾله ئلى اإلاإؾؿت
الخدًحرًت وأهه ئطا لم ً٣غأ ٞان اإلاغبُت جًغبه
ُٗٞخ٣ض الُٟل طلً ،)16("٪دبحن مً زال ٫هظا أن
ًٞاء التربُت الخدًحرًت ًٞاء مخىىٕ ًًم أنىاٝ
مسخلٟت مً ألاَٟاٗٞ ،٫لى الغٚم مً أن التربُت
الخدًحرًت حٗغ ٝبٌٗ اإلآاهغ اإلاىٗؼلت واإلاخباًىت
التي جهضع في مً ألاَٟا ٫في بضاًت الخدا٢هم بالتربُت
الخدًحرًت ،ئال أجها ؾغٖان ما جسخٟي جضعٍجُا ،وأو٫
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مٓاهغ هظا الخٛحر ًٓهغ في ؾلى ٥جىحه الُٟل
بغٚبخه ولىخضه ئلى اإلاضعؾت بٗضما ٧ان ًأحي بمُٗت
أخض أ٢اعبه ،وهظا عاح٘ باألؾاؽ ئلى ُ٢مت اإلاىاهج
اإلاٗخمت والُُٟ٨ت اإلاخبٗت في بُضاٚىحُا الخضعَـ التي
اؾخُاٖذ أن ججٗل مً ٢ؿم التربُت الخدًحرًت
ًٞاءا ً٣بل الخىىٕ والازخال ٝوجىخضه لإل٢باٖ ٫لى
حٗلم مٗاع ٝو ٤ٞم٣اعبت ههُت أػاخذ الٟىاع١
الؿُاُ٢ت ووخضتها جدذ ؾلُت الىو ،لظلٞ ٪اإلاغبُت
الىاجخت هي التي حؿخُُ٘ أن جضع ٥هظه اإلاك٨الث
وجداو ٫الخ٣لُل مما ٌؿاٖض الُٟل ٖلى الخ٠ُ٨
صازل ال٣ؿم التربُت الخدًحرًت زانت واإلاضعؾت
ٖامت.
_4_2مالمذ ثخرج الطفل في نهاية مرخلة التربية
الحدضيرية :في جهاًت التربُت الخدًحرًت ج٩ىن اإلا٣اعبت
بالٟ٨اءاث ٢ض خ٣٣ذ أهضا ٝجخجؿض في بٌٛ
اإلآاهغ الخٗلُمُت والتربىٍت التي ا٦دؿبها الُٟل بٗض
مؼاولخه للضعاؾت في التربُت الخدًحرًت زال ٫اإلاىؾم
الضعاس ي ومً مالمذ الخسغج ما ً٩ىن في:
_ اإلاجا ٫الخس يً :خسظ أوكُت مً خغ٧اث قاملت
وص٣ُ٢ت (٧لُت وحؼةُت) بدىاؾ ٤وص٢ت ومغوهتً ،خمى٘٢
في الؼمان واإلا٩ان خؿب مٗالم زانت بهً ،خٗغٝ
ٖلى ئم٩اهاجه الجؿمُت وخضوصه الخؿُت والخغُ٦ت.
_ في اإلاجا ٫الاحخماعي والىحضاوي٨ً :دك ٠طاجه
وٞغصاهِخهً ،دباص ٫مكاٖغه وأخاؾِؿه م٘ آلازغ،
ًٓهغ اؾخ٣اللُخه مً زال ٫ألالٗاب وألاوكُت
والخُاة الُىمُت صازل ال٣ؿم وزاعحهٌ ،ؿخٗمل
الىؾاةل اإلاالةمت لالؾخجابت لخاحُاجه ومُىله وعٚباجه
واهخماماجه.
_ في اإلاجا ٫اللٛىي /الاهٟٗاليً :خدضر وَٗبر بهٟت
ؾلُمتً ،بدث وٍدؿاءٖ ٫لى مٗاوي ومضلىالث
ال٩لماثٌ ،ؿخٗمل الجمل ؤلاؾمُت والٟٗلُت اإلاُٟضة
مخجاوػا اؾخٗما ٫ال٩لمت/الجملت (ًىُ٧ ٤لمت
وٍخجاوػ حملت).
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_ في اإلاجا ٫الٗ٣لي/اإلاٗغفيًٓ :هغ ئهخمامه وًٞىله
إلا٩ىهاث اإلادُِ ؤلاحخماعي والٟحزًاتي والٗلىم
والخ٨ىىلىحُاً ،ىْ ٠ج٨ٟحره في مسخل ٠اإلاجاالث:
ٌؿخ٨كً ،٠ماعؽٌ ،ؿخٗمل اإلاٗلىمتً ،ىْ ٠الخ٨م
الى٣ضي وٍدل اإلاك٨الثً ،ىْ ٠ال٨ٟغ ؤلابضاعي،
ًٓهغ اللبىاث ألاولى مً بىاء اإلاٟاهُم :الؼمً،اإلا٩ان،
اإلا٣ضاع،ال٨مُت،الُ٣اؽ،الدجم،الىػن،الك٩ل،
اإلاؿاخت،اللىن،اإلااصة،الجما،٫الخىاػن،الهىث(،)17
٧ل هظه اإلاالمذ ٖلى الغٚم مً أهمُتها ئال أجها ٢ض ال
ج٩ىن مجؿضة صٗٞت واخضة وفي ػمً واخض٣ٞ ،ض
ٌٛلب ٖليها الخباًً والخباٖض بحن اإلاالمذ وآلازغ ولً٨
الص يء ألاهم أن جد ٤ُ٣بًٗا مً هظه اإلاالمذ في
جهاًت مغخلت التربُت الخدًحرًت للُٟل هى في خض طاجه
ئهجاػ ًبحن ُ٢مت التربُت الخدًحرًت في اإلاغاخل
الخٗلُمُت ٖلى الغٚم مً أجها مغخلت ٚحر ئلؼامُت
جسو ألاَٟا ٫الظًً لم ًبلٛىا الؿً ؤلالؼامي
للخٗلُم.
 _3باصتراثيجيات الحدريس في مرخلة التربية
الحدضيرية :جىلي مىاهج اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث في
اإلاؿخىي الابخضاتي أهمُت ٦بحرة الؾخٗما ٫أخضر
الاؾتراجُجُاث الخٗلُمُت التي جدىاؾب م٘ زهىنُت
الُٟل في هظا اإلاؿخىي مً مغاخل الخٗلُمٞ ،اإلا٣اعبت
بالٟ٨اءاث جسى ٫للمٗلم اهتهاج حملت مً
الاؾتراجُجُاث الخٗلمُت اإلاخىىٖت التي ًغاها مىاؾبت
لخد ٤ُ٣الٟ٨اءة اإلاىاؾبت "ئن اإلاخٗلم ال٠٨ء هى طل٪
اإلاخٗلم الظي ًلجأ ئلى مجمىٖت مً الُغ ١الخضعَؿُت
والاؾتراجُجُاث وألاؾالُب لخد ٤ُ٣أهضا ٝجغبىٍت أو
حٗلُمُت في ئَاع منهاج صعاس ي مٗحن وال ًم٨ىه طل ٪ئال
ئطا ٧ان ٖلى ئَالٕ واؾ٘ بها ،وً ٠ُ٦ىْٟها ،ومتى
ٌؿخسضمها و ئلى أي مضي ًىٞ ٤ٞيها ،ولٗل هظا ًىُب٤
ٖلى بُضاٚىحُا الخضعَـ بالٟ٨اءاث وما جدخىٍه مً
اؾتراجُجُاث وَغ ١وأؾالُب جخُلب مً اإلاٗلم أن
ً٩ىن طا ج٩ىًٍ حُض وهىعي ؾىاء ٧ان أ٧اصًمُا أو
مُضاهُا ،ال ًم ً٨أن هخدضر ًٖ م٣اعبت الٟ٨اًاث
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وهخبىاها في الٗملُت الخٗلُمُت ،الخٗلُمي ئطا لم ًد٤٣
زاللها الخلمُظ طاجه ،وَكخٛل و٢ ٤ٞضعاجه وٖملُاجه
الظهىُت الخانتً ،بضو أن اإلاُٗى ألاو ٫الظي ًجب
أن هغ٦ؼ ٖلُه وجهخم به :ماطا ا٦دؿب الخلمُظ وإلااطا
ا٦دؿبه؟ و ٠ُ٦ؾُىْ ٠ما حٗلمه في ويُٗاث أزغي
مٛاًغة أو ممازلت"(ٞ ،)18الهض ٝألاؾاس ي مً اهتهاج
اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث حملت مً الاؾتراجُجُاث الخٗلُمُت
هى جدٟ٦ ٤ُ٣اءة ما ٢اةمت ٖلى ا٦دؿاب مٗاعٝ
وجىُْٟها للخغوج بدل هٟعي و ٤ٞويُٗاث مك٩لت،
لظلٞ ٪هظه الاؾتراجُجُاث جخمحز بالٟٗالُت والىُُْٟت
التي جض ٘ٞباإلاخٗلم لإلهجاػ ال الخ٨ضٌـ ،وهي
اؾتراجُجُاث حاءث لخىاؾب م٘ مغاخل همى الُٟل
مً حهت ،وج ٠ُُ٨ما ًدخاحه مً مٗاع ٝو٧ ٤ٞل
َىع حٗلُمي ،خُث هجض مً هظه الاؾتراجُجُاث
الخٗلُمُت ما ًلي:
 _1_3اللعبٌٗ" :خبر اللٗب باليؿبت للُٟل اإلادغ٥
الظي ًضٗٞه ب٣ىة ال٦دؿاب مٗاع ٝمخىىٖت وٚىُت
مهما ٧اهذ ؤلاؾتراجُجُت الخٗلمُت اإلاخبٗتٞ ،هى ئطن
اؾتراجُجُت وأؾلىب يغوعي الػصهاع شخهُت الُٟل
مما ً٣خط ي ا٢تراهه بالخٗلم٣ً ،ىم اللٗب بضوع
أؾاس ي في :جىمُت اإلاجاالث الخؿُت والخغُ٦ت
واإلاٗغُٞت والىحضاهُت ،جىمُت الىُْٟت الاحخماُٖت
وؤلابضاُٖت ،جىمُت عوح اإلاباصعة ،جضُٖم الخبراث
والخجاعب واإلا٨دؿباث الث٣اُٞت الاحخماُٖت ،بىاء
شخهُت الُٟل وجأهُله ئلى جد ٤ُ٣أهضا ٝالتربُت
الخدًحرًت ،باللٗب واليكاٍ الخل٣اتي الُٟل ٌٗبر
وٍجغب وٍبجي مٗاعٞه وحهُ٩ل أ٩ٞاعه وَك٩ل عؤٍخه
للٗالم وٍد ٤٣طاجه وٍخٟاٖل م٘ آلازغًٍ وٍدل
اإلاك٨الث وٍُىع وٍىمي زُاله وئبضاٖه ،وهما
الىؾُلخان اإلاًٟلخان لضًه لٟهم وامخال ٥الىا ٘٢وهظا
ًبرع اإلا٩اهت الخانت للٗب واليكاٍ الخل٣اتي ،وٖلُه
ٞان جىُٓم ٖامل الًٟاء والؼمً ٖلى أؾاؽ هظه
الىٓغة أمغ ال بض مىه ،ل٩ىن مغخلت التربُت الخدًحرًت
هي مغخلت اللٗب ،وٖلى هظا ألاؾاؽ ًجب اخترام
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هظه الخاحت الُبُُٗت للُٟل ،وبالخالي ًيبغي
اؾخٛال ٫اللٗب لخىمُت ئبضاٖه وحٛغؽ ُٞه عوح
اإلاباصعة بأؾلىب خغ زا ٫مً ٧ل ي،)19("ِٛ
ٞاؾتراجُجُت اللٗب جدمل زهىنُت حٗلُمُت
جدىاؾب م٘ ما ًدؿم به الُٟل في عخلت التربُت
الخدًحرًت مً مُى ٫للخٗلم مً زال ٫اللٗب،
ولخ٣ضًم جىيُذ أ٦ثر خى ٫اؾتراجُجُت اللٗب وٗغى
هظا اإلاثا ٫لخظلُل ؤلابهام:
بُا٢ت ٞىُت لىيُٗت حٗلمُت و:٤ٞ
اليكاٍ :1اؾتراجُجُت اللٗب
الٟ٨اءة :ئزباث الظاث وج٣بل آلازغ (ٟ٦اءاث وكاَُت
ومؿخٗغيت).
 _1اإلاىيىٕ :لٗبت ألاؾماء.
 _2ألاهضا ٝالخٗلمُت:
_ ًخٗغ ٝألاَٟاٖ ٫لى أؾماء بًٗهم البٌٗ.
_ ج٩ىًٍ مٟهىم ئًجابي ًٖ الظاث.
_ ج٩ىًٍ ٖال٢اث احخماُٖت ؾلُمت بحن ألاَٟا.٫
 _3الخٗلُمت:
اإلاغبُتٌ :ؿمى ٧ل َٟل ػمُلُه الجالؿحن ٖلى حاهبُه
وٍٟٗل مثلما ًٟٗالن.
 _4ؾحر الىيُٗت:
_ حلىؽ ألاَٟا ٫في ق٩ل صاةغة.
_ بضء اللٗبت:
*ج٣ى ٫اإلاغبُت ًجلـ أخمض ٖلى ًمُجي وخىان ٖلى
ٌؿاعي.
*ًٟٗل َٟل ٖمل اإلاغبُت.
*ً٨غع اللٗبت م٘ ط٦غ ٧ل َٟل الؾمه ونٟت مً
نٟاجه مثل أها أخمغ الكاَغ.
*ج٨غاع اللٗبت للمغة الثالثت وطل ٪بظ٦غ ٧ل َٟل
الؾمه وما ًغٚب في ٖمله مثل أها بكحر أخب أن
أعجاح.
مالخٓتً :م ً٨أن جبخ٨غ اإلاغبُت وجُىع اللٗبت(.)20
 _2_3املشروع" :هى وؾُلت لخىمُت ٟ٦اءاث الُٟل
بُغٍ٣ت وكُت ،وبظلٞ ٪الُٟل َغٗٞ ٝا ٫مىظ أن
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جُغح ٨ٞغة اإلاكغوٕ ئلى ٚاًت ئهجاػه ،وجخمثل
زهاةو اإلاكغوٕ وئهجاػه في أهه :وكاٍ جخٖ ٤ٟلُه
مجمىٖت مً ألاَٟا ٫بٗض جباص ٫آلاعاء ووحهاث
الىٓغ ،ويُٗت واُٗ٢ت هابٗت مً خُاة ألاَٟا٫
وججاعبهمً ،مثل مك٨ال خُ٣ُ٣ا صاٗٞا للبدث والخ٨ٟحر
والخٗلمً ،مثل جدضًا بالىٓغ ئلى ئم٩اهاث ألاَٟا،٫
ًىجؼ ٗٞلُا و٧لُا في مضة مدضصة٢ ،ابل للخ٣ىٍم ئما في
مجا ٫اإلا٨دؿباث أو في مجا ٫اإلاىا ٠٢الٟغصًت أو
الجماُٖت أو في ٧ليهما ،مثل ئهجاػ مؼهغٍت
وبؿاٍ"( ،)21وجأزظ اؾتراجُجُت الخضعَـ باإلاكاعَ٘
أهمُت بالٛت في مغخلت التربُت الخدًحرًت إلاا جخمحز به
مً زهاةو حٗلُمُت ٢اةمت ٖلى الخٟاٖل والدكاع٥
واليكاٍ "جبضو أهمُت مكاعَ٘ ألاوكُت في التربُت
الخدًحرًت في ٧ىجها حؿمذ للمغبُت بهُاٚت ألاهضاٝ
والخيبإ باهخاحاث ألاَٟا ٫التي ج٩ىن ٢ابلت للمالخٓت
والخ٣ىٍم هظا مً حهت ،ومً حهت أزغي ،ومً حهت
أزغي ٞان اإلاكاعَ٘ جم ً٨مً جد ٤ُ٣ال٨ثحر مً
الخٗلماث الخانت باإلانهاج وحُٗيها مٗجى وصاللت٦ ،ما
جض ٘ٞألاَٟا ٫ئلى اإلاماعؾت الٟٗلُت واليكاٍ
وجدٟؼهم ٖلى ئجهاء ئهجاػهم وأٖمالهم ،م٘ الٗلم أن
اإلاكاعَ٘ جإصي ئلى بىاء وزلٖ ٤ال٢اث حضًضة بحن
اإلاغبُت والُٟلٞ ،هي جىهب عوابِ ٖاَُٟت وحٗاوهُت،
٦ما ججضع ؤلاقاعة ئلى أن الٗمل بمكاعَ٘ اليكاٍ
ًجٗل مً الخ٣ىٍم الٟغصي ٖملُت صخُت هظا ما
ٌؿخىحب مً اإلاغبُت ٖضم ئٟٚا ٫الٟ٨اءاث الخانت
باألوكُت الٟغصًت ال٣ابلت للخ٣ىٍم والتي حؿخىحب
جىُٓما مد٨ما للخٗلماث اإلاخٗل٣ت بمسخل ٠ألاوكُت
اإلاخضازلت الخبراث اإلاخًمىت في اإلاكغوٕ وُٞما ًلي
مثاال إلاا ًم ً٨أن ًخًمىه مكغوٖا مً أوكُت
وٟ٦اءاث ألاوكُتٖ ،ىض الٗمل باإلاكغوٕ مً
الًغوعي ازخُاع ئق٩الُت جخماش ى ومىيىٕ اإلاكغوٕ
هظا مً حهت ،ومً حهت زاهُت زهىنُاث ويُٗت
ؤلاهجاػ ومُى ٫وعٚباث واهخماماث ألاَٟا ٫وَبُٗت
البِئت اإلادلُت وؤلام٩اهُاث اإلاخىٞغة إلهجاػ اإلاكغوٕ
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وٍم ً٨ا٢تراح ٖىاوًٍ مكاعَ٘"( ،)22خُث هجض
مُ٣اؽ اإلاؿغح مً اإلاىاص الخٗلُمُت اإلا٣غع جضعَؿها في
التربُت الخدًحرًت ،وهى مُ٣اؽ ًيخهج اؾتراجُجُت
اإلاكغوٕ في ج٣ضًم اإلاٗاع ٝلخدٟ٦ ٤ُ٣اءة ما اهُال٢ا
مً ألاهمُت الخٗلمُت الخٗلُمُت التي ًدخىحها مُ٣اؽ
اإلاؿغح طاجه "ٌٗخبر اإلاؿغح وكاٍ أؾاس ي ال ًمً٨
الاؾخٛىاء ٖىه في التربُت الخدًحرًت وطل ٪هٓغا
لُ٣مخه التربىٍت الخُ٣ُ٣ت التي جخمثل ُٞما ًليٌ :ؿاٖض
الُٟل ٖلى الخٗبحر ًٖ أ٩ٞاعه وأخاؾِؿه ومكاٖغه،
ًىمي اػصهاع الخُا ٫ؤلابضاعي لضي الُٟل٩ً ،ىن
الخـ الجمالي وعهاٞت الخىاؽ لضًهً ،ضٖم ٨ٞغة
الجماٖت وٍُىع الاؾخٗضاصاث الٗالةُ٣ت لضي الُٟل،
جم٨حن الُٟل مً الخهىٖ ٫لى ٖىانغ ٞهم الٗالم
اإلادُِ مً خىله وج٣بل اإلاُ٩اهؼماث الاحخماُٖت
ٞحرج٣ي بظل ٪الُٟل ئلى مؿخىي الخمُحز بحن الىا٘٢
والخُاٌ ،٫ؿمذ با٦دكا ٝمسخل ٠أق٩ا ٫وًٞاءاث
ؤلابضإ التي حؿاهم في جىمُت مىاهبه الٟىُت و٢ضعاجه
الٗ٣لُت ( ؤلاصعا ،٥الخُا ،٫الظ٧اء)ٌٗ ،ضه ئٖضاصا
حُضا للخٗبحر وا ٫ئهخاج وؤلابضإ مٗخمضا في طل٪
مسخل ٠ألاؾالُب الخٗبحرًت (لُٟٓت ،خؿُت ،خغُ٦ت)،
ًًٟي عوح البهجت والؿغوع واإلاغح ٖلى خُاة الُٟل
صازل اإلاإؾؿت الخدًحرًت ألهه ً٣ىم أؾاؾا ٖلى
اللٗب الٟٗىي الظي ًدغع جل٣اةُت ألاَٟا ٫في ق٩ل
حٗبحراث ٞىُت مؿلُتً ،ىْ ٠الُٟل ُٞه ٧ل زبراجه
اإلا٨دؿبت مً زال ٫ألاوكُت الخٗلمُت (لٛىٍت،
خؿُت ،خغُ٦تٞ ،ىُت ،مىؾُُ٣ت)٦ ،ما أهه ًًٟي
الخُىٍت ٖلى ألاخضار ؾىاء ٧اهذ واُٗ٢ت أو زُالُت
وٍٓهغها في أق٩ا ٫حضًضة ً٣بل ألاَٟاٖ ٫لى
جمثُلها"( ،)23هخىنل مً زال ٫هظا ئلى أن
اؾتراجُجُت اإلاكغوٕ مً الُغ ١الخٗلُمُت التي ال
ًجب ئٟٚالها في الٗملُت الخٗلمُت الخٗلُمُت زال٫
اإلاغخلت الخدًحرًت.
 _3_3خل مشكالت" :هي زُت مدضصة بثالزت
ٖىانغ :ويُٗت البضاًت ،ويُٗت النهاًت ،ئصزا٫
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جدىالث ٖلى ويُٗت الاهُال .١وجخمثل زهاةو خل
مك٨الث في :بىاء الخهىع إلاك٩ل وجٟؿحرهَ ،غح
ٞغيُاث مإؾؿت مىيىُٖت ،جهمُم مؿال ٪الخل
وقغخها ،ازخُاع مؿل ٪وحُِٗىه ،جدلُل الىخاةج ٖلى
يىء الٟغيُاث ،الخ٨ٟحر في الامخضاصاث اإلام٨ىت
للمك٩ل ،مثا ٫جدضًض أ٢غب مؿل ٪في مخاهت لىنى٫
الٟأع ئلى الجبىت"( ،)24ئن اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث جسى٫
للمٗلم اهتهاج حملت مً الاؾتراجُجُاث الخٗلمُت التي
ًغاها الة٣ت لخد ٤ُ٣الٟ٨اءة اإلاىاؾبت ،لظل٪
ٞاؾتراجُجُت خل مك٨الث هي الُغٍ٣ت الخٗلُمُت التي
ًخم ً٨الخلمُظ مً زاللها مً جىُْ ٠مٗاعٞه و٤ٞ
ويُٗت مك٩لت للىنى ٫ئلى خل هٟعي ًُٟض اإلاخٗلم
ٖلى هدى ٗٞلي ًد ٤٣مً زالله اإلاخٗلم الٟ٨اءة التي
٢ضم مً أحلها الضعؽ "ً٣ى ٫الباخث ٧اوؾتر
 :koesterأن أًٞل َغٍ٣ت للخٗلم هي خل اإلاك٨الث،
وفي هظا الؿُا ١حٗخبر الىيُٗت اإلاك٩لت ٦مٟهىم
مدىعي في ٖملُتي الخٗلم والخٗلُم في اإلا٣اعبت
بالٟ٨اءاث م٘ التر٦حز أ٦ثر ٖلى اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت
اإلابخ٨غة خىلها ،و٦ظا الجىاهب الخ٣ىُت والتربىٍت
اإلاخٗل٣ت بها ،حٗجي الىيُٗت اإلاك٩لت في أبؿِ مٗاهيها
بأجها مجمىٖت مً اإلاؿُ٣ت (مىيىٖاث في ؾُا)١
والتي ًيبغي أن ًدغ٦ها ٞغص أو مجمىٖت أٞغاص بهضٝ
جىُٟظ مهمت مدضصة لم ً ً٨مسغحها في البضاًت
واضخا"(ٞ ،)25اؾتراجُجُاث الخضعَـ و ٤ٞويُٗاث
خل مك٨الث مً بحن أهج٘ ؤلاؾتراجُجُت التي ًًٟل
زبرها الخضعَـ الاٖخماص ٖليها في الٗملُت الخٗلمُت
الخٗلُمُت ،إلاا جد٣٣ه مً ص ٘ٞاإلاخٗلم إلٖما٨ٞ ٫غ
وجىُْ ٠مٗاعٞه في ؾُا ١ويُٗت مك٩ل ًخُلب خال
ًِ٣ـ مً زالله مضي جد ٤٣الٟ٨اءة ٛ٦اًت ؾامُت
مً الٗملُت الخٗلمُت الخٗلُمُت" ،خُث جىحض هىا٥
ٖضة اؾتراجُجُاث لخل اإلاك٨الث ولٗل مً أهمها :أ):
اؾتراجُجُت الُغٍ٣ت الٗملُت :وجخمثل زُىاتها ُٞما
ًلي )1 :الكٗىع باإلاك٩لت )2 ،جدضًض اإلاك٩لت أو
نُاٚتها بهىعة ج٣ضًغٍت أو ٖلى هُئت ؾإا )3 ،٫حم٘

1322

خ٣اة ٤واإلاٟاهُم واإلاباصب طاث الهلت باإلاك٩لت)4 ،
وي٘ ٞغيُاث لخل اإلاك٩لت )5 ،ازخُاع أؾباب
الٟغيُاث )6 ،ازخُاع الٟغيُاث بالخجغٍب أو
باؾخسضام الخ٨ٟحر الىٓامي٢ )7 ،بى ٫الٟغيُت مإ٢خا
أو عًٞها وازخُاع ٞغيُاث أزغي أي اإلاثابغة)8 ،
الىنى ٫ئلى خل اإلاك٩لت )9 ،اؾخسضام الٟغيُت
الصخُدت ٦أؾاؽ للخٗمُم في مىا ٠٢أزغي
مدكابهت .ب) :اؾتراجُجُت ألاؾلىب اإلاثلى (:)IDEAL
٧لمت (ٖ )IDEALباعة ًٖ ألاخغ ٝألاولى لل٩لماث
اإلاخ٩ىهت لخُىاث هظه الاؾتراجُجُت وهي )1 :جدضًض
اإلاك٩لت ( )2 ،)identificationحٗغٍ ٠اإلاك٩لت ،نىٚه
( )3 ،)definitionاؾخ٣هاء الخل ( exploring
 )4 ،)strategiesجىُٟظ ألا٩ٞاع ()5 ،)acting ideas
البدث ًٖ الىخاةج (ٟٞ ،)looking effectsي الخُىة
ألاولى ًدضص الصخو اإلاك٩لت ،وئطا لم ًخم ً٨مً
ئصعا ٥وحىص اإلاك٩لت ٞال هخى ٘٢مىه البدث ًٖ
الخلى ،٫أما ًٖ اإلاغخلت الثاهُت ُٞخم حٗغٍ ٠اإلاك٩لت،
وَٗخبر حٗغٍ ٠اإلاك٩لت أمغا هاما ألهه ًدضص أهىإ
الخلى ٫اإلا٣ترخت ،وفي اإلاغخلت الثالثت ً٨ٟغ الصخو
باؾتراجُجُاث ٖضة للىنى ٫ئلى الخل وٍدبظ ُ٢ام
الصخو بما ًأحي أزىاء مغاخل الاؾخ٨كا :ٝأ) جٟخِذ
اإلاك٩لت ئلى أحؼاء ًم ً٨الخٗامل مٗها بُغٍ٣ت ؾهلت،
ب) اؾخسضام خاالث زانت ،ج) الٗىصة بالخُىاث
بُغٍ٣ت ٖ٨ؿُت ،أما ألاشخام الظًً ٞكلىا في
جٟخِذ اإلاك٨الث اإلاٗ٣ضة ئلى أحؼاء مسخلٟت ٛٞالبا ما
ًخىنلىن ئلى أن اإلاك٨الث اإلاٗ٣ضة ٌؿخدُل خلها،
وفي ألازحر ًم ً٨للصخو (اإلاخٗلم) أن ًُغح ٖلى
هٟؿه ألاؾئلت الخالُت :ما الٟغ ١بحن ما جىنلذ ئلُه
وبحن ما أعٍض الخىنل ئلُه؟ وماطا أؾخُُ٘ أن أٗٞل
لخ٣لُو الٟغ١؟ وبك٩ل ٖام ٞان هاجحن اإلاغخلخحن
حؿاٖضان الصخو (اإلاخٗلم) ٖلى ج٣ىٍم ما جىنل
ئلُه وجدضًض مضي ٢غبه أو بٗضه ًٖ الهض ٝالغةِس ي،
و٢ض ٌٛحر أو ٌٗض ٫في الاؾتراجُجُاث اإلاؿخسضمت ،ئطا
لم ًلمـ جُىعا في الاججاه الصخُذ"(ً ،)26دبحن مً
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هىٞمبر مً اإلانهاج الؿىىي إلاغخلت التربُت الخدًحرًت،
وٍ٣ىم اليكاٍ الخ٣ىٍمي ٖلى مغاٖاة اؾتراجُجُت
اإلاك٩ل اإلاٟخىح ،خُث حاء مدخىي اليكاٍ الخ٣ىٍمي
ٖلى مُلبحن مسخلٟحن خُث في اإلاُلب ألاوًُ ٫لب
مً الُٟل جدضًض خغ( ٝأ) مً ٧لمت أي جدضًض حؼأ
مً ٧ل ،وهظا بٗض مغاٖاة الخضعج مً ال٩ل ئلى الجؼ
أي مً ال٩لمت زم جُُٗ٣ها ئلى خغو ٝزم جدضًض
الخغو ٝاإلا٩ىهت منها زم جدضًض خغ( ٝأ) وهى ما
ًخىنل مً زالله الُٟل الؾخسالم أن ال٩لمت في
هُ٣ها جدخىي ٖلى خغ( ٝأ) وهظه الُغٍ٣ت جىضعج
يمً اإلا٣اعبت الىهُت وهي "ازخُاع بُضاٚىجي ً٣خط ي
الغبِ بحن الخل٣ي وؤلاهخاج ،وٍجؿض الىٓغ ئلى اللٛت
باٖخباعها هٓاما ًيبغي ئصعا٦ه في قمىلُت ،خُث ًخسظ
الىو مدىعا أؾاؾُا جضوع خىله حمُ٘ ٞغوٕ اللٛت،
وٍمثل البيُت ال٨بري التي جٓهغ ٞيها ٧ل اإلاؿخىٍاث
اللٛىٍت والهىجُت والضاللُت والىدىٍت والهغُٞت
وألاؾلىبُت ،وبهظا ًهبذ الىو اإلاىُى ١أو اإلا٨خىب
مدىع الٗملُت الخٗلمُت ،ومً زاللها جىمي ٟ٦اءاث
مُاصًً اللٛت ألاعبٗت"( ،)28خُث ه٣ضم الىمىطج الخالي
للخىيُذ(:)29
_لىن البُا٢ت ٖىضما حؿم٘ نىث خغ( ٝأ) في
ال٩لماث:

زال ٫هظا أن الٛاًت مً اهتهاج اإلاٗلم الؾتراجُجُاث
الخضعَـ بىيُٗت خل مك٨الث هى جد ٤ُ٣ملمذ
جسغج لخلمُظ طا ٟ٦اءة مدكب٘ بمٗاع٩ً ٝىن ٢اصعا
ٖلى جىُْٟها بهىعة ٖملُت أزىاء مىاحهخه ألي مك٩لت
حؿخضعي ئزاعة مٗاعٞه التي ا٦دؿبها وججؿُض ُ٢متها
اإلاٗغُٞت ٖلى هدى ٖملي وٗٞلي ملمىؽ.
 _4_3املشكل املفحوح" :هى مؿألت طو هو ٢هحر
ومٟهىم ،وحٗخمض اؾتراجُجُخه ٖلى اإلاداوالث ،وجخمحز
ب :ج٣ضًم الخٗلُمُت بهٟت ص٣ُ٢ت ،الٗمل ٖلى
مؿخىي ألاٞىاج ،البدث الٟغصي لٟهم الخٗلُمُت،
ا٢تراح الخلى ،٫ج٣ضًم الخلى ٫اإلاخىنل ئليها ،مىا٢كت
الخلى ٫اإلا٣ترخت للىنى ٫ئلى الخل الصخُذ"(،)27
خُث حؿعى هظه ؤلاؾتراجُجُت ئلى جدٟ٦ ٤ُ٣اءة
حٗلمُت ج٣ىم ٖلى جىمُت صوع اإلاكاع٦ت والخٗاون
الجماعي في خل اإلاُلىب ،طل ٪أن الُٟل ًخٗلم مً
ػمُله بك٩ل أ٦ثر ٗٞالُت مما ًخٗلم بما ً٣ضمه له
ألاؾخاط ،و٦ىمىطج ًٖ هظه ؤلاؾتراجُجُت ه٣ضم هظا
اإلاثاٖ ٫لى ؾبُل اإلاثا ٫ال الخهغ ،وهى ٖباعة ًٖ
وكاٍ ج٣ىٍمي في جىُْ ٠صعؽ في اإلاىُى ١وٖال٢خه
باإلا٨خىب ،خُث ًغجبِ هظا اليكاٍ الخ٣ىٍمي بضعؽ
ؾمإ نىث خغ( ٝأ) وهُ٣ه زم ٦خابخهٖ ،لى أن
ً٣ىم الُٟل بخىُْ ٠ما حٗلمه مً ؾمإ في الضعؽ
هُ ٤و٦خابت خغ( ٝأ) زال ٫ألاؾبىٕ الثالث مً قهغ
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_ لىن اإلاغبٗاث التي ًىحض ٞيها الخغ( ٝأ):
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ُٞخطح مً زال ٫اإلاُلبحن أن ألاؾخاط عاعى في
ئٖضاصهما الخضعج مً ال٩ل ئلى الجؼء مً اإلا٨خىب ئلى
اإلاىُى ١وطل ٪مً زال ٫اؾدثماع هظا اليكاٍ

1322

ي
ن
أ

ن
ث
ٙ
أ
م
ٝ
٫
ٍ
٥
ّ
ج
ط
أ
٥
١
الخ٣ىٍمي لخىُْ ٠مٗاع ٝصعؽ خغ ٝألال( ٠أ)،
ٞاإلاالخٔ ٖلى اإلاُلب ألاو ٫أهه وكاٍ بؿُِ ٌٗخمض
ٖلى جل٣ي الؿماعي لل٩لمت والتر٦حز في جغُ٦بها الهىحي
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ئطا اخخىي ٖلى خغ( ٝأ)٦ ،ما ًم ً٨أن ٌؿخٗحن
ألاؾخاط في خل اليكاٍ ألاوٖ ٫لى َغٍ٣ت ج٣ؿُم بيُت
ال٩لمت اإلا٨خىبت ئلى مجمىٖت مً ألاخغ ٝاإلاغ٦بت منها
٧ل ٖلى خضي وهُ٧ ٤ل خغ ٝزم ً٣ىم الُٟل في
التربُت الخدًحرًت مً زال ٫هظا الخ٣ؿُم للم٨خىب
وهُ٣ه خؿب مؿخىٍاجه الهىجُت للخغو ٝبا٦دكاٝ
ما ئطا ٧اهذ ال٩لمت اإلا٨خىبت جدخىي ٖلى خغ ٝألال٠
(أ) أم ال ،والهض ٝمً هظا الخمغًٍ هى عبِ الضا ٫م٘
مضلىله مً زال ٫عبِ اإلاىُى ١باإلا٨خىب ،ألن الُٟل
في هاجه اإلاغخلت ما ًؼاٚ ٫حر ٢اصع ٖلى الخجغٍض ٞهى
ٌٗخمض ٖلى الخجغٍب واإلالمىؽ في ٞهم وخٟٔ
الخغو .ٝأما باليؿبت للمُلب الثاوي في اليكاٍ
الخ٣ىٍمي ٞهى جىُْ ٠مباقغ للمٗغٞت صون حُٗ٣ض مً
زالَ ٫غٍ٣ت البدث والازخُاع ال٣هضي للخغٝ
اإلاُلىب وهى خغ ٝألال( ٠أ) ،وفي الازحر ًخطح أن
اؾتراجُجُت (اإلاك٩ل اإلاٟخىح) لها ٞاٖلُتها في الٗملُت
الخٗلمُت مً زال ٫ألازغ اإلاٗغفي اإلاترؾب في طهً
وهٟؿُت اإلاخٗلم التي ججٗله ٌؿخىٖب الضعؽ بؿهىلت
وبُغٍ٣ت ٖملُت.
 _5_3وضعية مشكلَ" :غٍ٣ت ٖلمُت جغمي ئلى خل
مك٩ل مٗ٣ض مبجي ٖلى ٖاة ٤حٗلمي مٗحن ًجب
ججاوػه وخله ،ويُٗت مك٩ل هي ويُٗت مهُ٩لت
للمؿخىي اإلاٗغفي واإلانهجي جم ً٨الُٟل مً الٟٗل
الخغ والاؾدثماع الٟغصي ،وجخمحز ويُٗت مك٩ل
بالخهاةو الخالُت :ويُٗت مك٩ل ٢اةمت ٖلى احخُاػ
نٗىبت ،وي٘ ٞغيُاث وا٢تراح خلى ٫خضؾُت،
جهىع اإلاخٗلم للىيُٗت اإلا٣ترخت ٖلُه٧ ،لٛؼ ٢اصع ٖلى
خله والخجاوب مٗه ،البدث ٖلى الىؾاةل ال٨ٟغٍت
الالػمت للىنى ٫ئلى الخل ،اؾدثماع ومغاحٗت اإلاٗاعٝ
الؿاب٣ت لخجاوػ الٗاة ٤لبىاء أ٩ٞاع حضًضة٩ً ،ىن
الخل في مخىاو ٫اإلاخٗلم وفي خضوص ٢ضعاجه ،جى ٘٢هخاةج
زم الخٗبحر الجماعي ٖليها ٢بل البدث الٟٗلي ٖلى
الخل"( ،)30لظلً ٪غي زبراء الخضعَـ أن اؾتراجُجُت
الخضعَـ بىيُٗت مك٩ل هي َغٍ٣ت جضعَؿُت ٢اةمت
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بظاتها ولها زهاةهها الٗلمُت وم٩ىهاتها اإلاىيىُٖت
التي وحب ٖلى اإلاٗلم الخُ٣ض بها أزىاء ٧ل ٖملُت
حٗلمُت حٗلُمُت ،ومً هظه اإلا٩ىهاث التي ج٣ىم ٖليها
ويُٗت مك٩ل هجض الخالي:
_ مكوهات وضعية مشكلً" :دضص الباخث صو٦خُل
1996( Deketeleم) زالزت م٩ىهاث أؾاؾُت للىيُٗت
اإلاك٩لت وهي :الؿىض (الضٖامت) ،اإلاهمت أو اليكاٍ
والخٗلُماث .أ) :الؿىض (الضٖامت) :وٍ٣هض به مجمىٖت
الٗىانغ اإلااصًت التي ج٣ضم هو م٨خىب ،عؾىماث،
نىع ،حضاو ،٫وٍدضص في زالزت ٖىانغ :)1 :الؿُا١
الٗام الظي ًجغي ُٞه الؿىض :)2 ،اإلاٗلىماث اإلاٗخمضة
مً َغ ٝاإلاخٗلم إلاماعؾت وكاَه الخٗلُمي:)3 ،
الىُُْٟت :وجدضص بض٢ت الهض ٝمً ُ٢ام الخلمُظ
باهخاج مٗحن .ب) :اإلاهمت اإلاىخٓغة مً الخالمُظ .ج):
الخٗلُمُت :وهي حملت ئعقاصاث الٗمل التي ج٣ضم
للخلمُظ بُُٟ٨ت واضخت"( ،)31مً زال ٫هظا ًدبحن
أن اؾتراجُجُت ويُٗت مك٩ل هي َغٍ٣ت حٗلُمُت
مغ٦بت ،وحب ٖلى اإلاٗلم أزىاء الاؾدىاص ٖليها في
الٗملُت الخٗلمُت الخٗلُمُت أن ًغاعي م٩ىهاتها
الؿاب٣ت وٍدغم ٖلى أن ً٩ىن الضعؽ اإلا٣ضم بها
مؿخجُبا لكغوَها وم٩ىهاتها مً أحل جد ٤ُ٣الٟ٨اءة
اإلاغحىة في ألازحر مً اإلاخٗلمٞ ،اؾتراجُجُت الخٗلُمُت
الخالُت (خل اإلاك٨الث ،مك٩ل مٟخىح ،ويُٗت
مك٩ل) و ٤ٞاإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث في مغخلت التربُت
الخدًحرًت جيهئ اإلاخٗلم مٗغُٞا وؾلىُ٦ا مً أحل
مىاحهت مك٨الث حؿدثحر مل٨خه ال٨ٟغٍت وجضٗٞه
الؾخدًاع مٗاعٞه مً أحل الخغوج بدل هٟعي
ًخجاوػ به اإلاك٩ل الظي ًخٗغى لهٞ ،مضي الاؾخجابت
والخىُْ ٠هى ألازغ الىخُض الضاٖ ٫لى جد ٤ُ٣الٟ٨اءة
مً ٖضمها ،وهى وي٘ مٗغفي ٌؿخضعي الخ٣ىٍم
والخُُ٣م في آزغ الٗملُت الخٗلمُت الخٗلُمُت ،لظل٪
ٞاؾتراجُجُاث الخٗلُم و ٤ٞمىاهج اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث
٢اةمت ٖلى زىاةُت الخٟاٖل اإلاٗغفي بحن اإلاخٗلم واإلاٗلم،
والٟٗالُت التي هي الهىعة ؤلاهجاػٍت اإلاد٣٣ت بحن
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اإلاخٗلم واإلاٗغٞتٞ ،الٟٗالُت هي ججؿُض ملمىؽ إلاا
ا٦دؿبه اإلاخٗلم مً مٗاع ٝجم جىُْٟها و ٤ٞؾُا١
مك٩لت ما تهض ٝلخدٟ٦ ٤ُ٣اءة مُٗىت.
 _4اصحخدام الوصائل والوصائط الحكىولوجية في
الحدريس :زمىذ مىاهج اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث ٖلى
يغوعة اؾخسضام الىؾاةل الخٗلُمُت اإلاخىىٖت
واإلاخٗضصة أزىاء الٗلمُت الخٗلمُت ،وطل ٪مً أحل
الخماش ي م٘ ؾحروعة الخُىع الخ٨ىىلىجي الظي ٌكهضه
الٗالم في مغخلت الٗىإلات ،وهي ُ٢مت مًاٞت للخٗلُم
مً أحل الغقي به وجد ٤ُ٣الٛاًاث اإلاغحىة ،و٢ض زمً
ال٣اهىن الخىحُهي للتربُت  04_08اإلاإعر في 23
ًىاًغ2008م "ئصعاج ج٨ىىلىحُا ؤلاٖالم والاجها :٫ال
ًيبغي اٖخباع ج٨ىىلىحُا ؤلاٖالم والاجها ٫صواء قاُٞا،
ئال أن حٗلم هظه الىؾُلت ألاؾاؾُت ٦ماصة مؿخ٣لت أو
٦أصاة في زضمت اإلاىاص ألازغي ًيبغي اٖخماصه ،ألهه
ًم ً٨أوال مً حٗلم الخلمُظ بأ٦ثر هجاٖت في ويُٗاث
حٗلمُت أو ال حٗلمُت ،وٍم ً٨زاهُا مً مؿاٖضة
اإلاضعؾحن ٖلى جُىٍغ ٟ٦اءاتهم اإلاهىُت وٍم ً٨زالثا مً
جغُ٢ت اإلاضعؾت"(ً ،)32دبحن مً زال ٫هظا ئصعا٥
اإلاىٓىمت التربىٍت ألهمُت وؾاةل ؤلاٖالم والاجها ٫في
الغقي بالخٗلُم والتي حؿاٖض ٖلى ئزاعة ٨ٞغ الُٟل
وئهماةه "ئن اٖخماص الىؾاةل في التربُت الخدًحرًت
ٖملُت يغوعٍت وأؾاؾُت ألجها جم ً٨الُٟل مً
ججاوػ ال٨ٟغ الخلُ٣جي والاعج٣اء ئلى ال٨ٟغ اإلاىيىعي،
هظه ألاصواث والضٖاةم يغوعٍت إلً٣اّ ٨ٞغ الُٟل
اٖخماصا ٖلى الخجغبت واإلاداولت لُخٗغٖ ٝلى مسخل٠
اإلاٟاهُم ،ئن الىؾاةل وألاصواث والضٖاةم حٗؼػ
م٨دؿباث الُٟل وأوكُخه وال ًم ً٨لها أن جد٤٣
أهضاٞها ئال ئطا جىٞغث ٞيها حملت مً قغوٍ٦ ،أن
ج٩ىن مخِىت وحظابت ومخٗضصة الاؾخٗماالث ٦ما
ٌكترٍ ٞيها أن حؿخجُب لخاحاث َٟل التربُت
الخدًحرًت ٦داحخه لليكاٍ والًٟى ٫والبىاء
وؤلاهخاج وؤلابضإ الصخص ي"( ،)33لظلٞ ٪مً
الىؾاةل والضٖاةم التي ًم ً٨أن هضعحها زال٫
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الٗملُت الخٗلمُت لخد ٤ُ٣الٟ٨اءة اإلاغحىة هجض ما
ًلي:
 _1_4برامج ألاطفال على الحلفاز" :اهخمذ الخلٟؼة
الٗغبُت مىظ اهُال٢تها ببرامج ألاَٟا ،٫و٧ان الخلٟؼٍىن
الٗغبي الؿىعي ؾبا٢ا في طل ٪خُث ٢ام بخ٣ضًم
بغامج ألاَٟاٖ ٫لى ال٣ىاة ألاولى م٘ بضاًت اٞخخاخه في
23جمىػ ،1970و٧اهذ مضة ؤلاعؾا ٫الٗام زالر ؾٗاث
وهه ،٠زهو منها ؾاٖت واخضة لألَٟا ٫مً
الؿاٖت الؿاصة مؿاءا ئلى الؿاٖت الؿابٗت ،و٧اهذ
حٗاص28.7 ٫باإلائت مً ٞترة البث ال٩لُت"( ،)34لظل٪
حٗض الُىم بغامج ألاَٟاٖ ٫لى الخلٟاػ زغٍت وهاصٞت و٢ض
جد ٤٣ما ٢ض ٌعجؼ ٖىه ألاؾخاط في ج٣ضًم الضعؽ و٤ٞ
الُغ ١الىمُُت الخالُت مً اؾخسضام وؾاةل
الاجها ،٫لظل ٪وحب جُٟٗل هظه البرامج وؤلاٞاصة
منها في حٗلُم الُٟل زانت م٘ عهاهاث وجدضًاث
الٗهغ التي جٟغى ٖلى اإلاضعؾت الخماش ي م٘ الخُىع
الخانل في مسخل ٠اإلاجاالث زانت الؿمُٗت
البهغٍت ٧ي ًخم ً٨الُٟل مً الخماش ي ومىا٦بت
ٖهغه وال ًب٣ى خبِـ الؼمً.
 _2_4الصور الحلفسيوهية :ئن الُٟل زال ٫مغاخله
الٗمغٍت ألاولى ومىُل٣اجه الخٗلُمُت في اإلاضعؾت ً٩ىن
بداحت للخجغٍب واإلالمىؽ أ٦ثر مً الخجغٍضٞ ،هى
ًغج٨ؼ ٖما ج٣ضمه الخىاؽ مً نىع وأنىاث ًخمً٨
مً زاللها بغبِ صالها م٘ مضلىلها لخدك٩ل لضًه في
الظهً الهىعة اإلاجؿضة لظل ٪الص يء وهى ما ج٣ضمه
الهىع الخلٟؼٍىهُت وجبحن أهمُتها م٘ يغوعة جىحُه ما
ًخلٟ٣ه الُٟل مً مٗاع ٝمً الكاقت الهٛحرة
جىحيها صخُدا "جد ٟٔنىع اإلاغةُاث في الٗ٣ل
الباًَ الظي ً٣ىم بٗضة وْاة ٠منها :أهه ًسؼن
ججاعب ؤلاوؿان ،أي ما عآه وؾمٗه وطا٢ه وقمه
وأخـ بهٞ ،هى ًستزن الهىع وألاق٩ا ٫وألالىان
وأبٗاصها وأحجامها ،ومىاٗ٢ها وخغ٧اتها ،وٍستزن
ألانىاث وَبُٗتها وقضتها ووٛمتها"(.)35

207

ملتقى اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة في المدرسة والجامعة 1322/30/21

 _3_4الحعليم الحلفسيون :ناعث صو ٫الٗالم جضع٥
أهمُت الخٗلُم لِـ ٛ٦اًت جضعؾها زالًٞ ٫اء
اإلاضعؾت ،بل ؾٗذ هظه الضو ٫ئلى الاؾدثماع في وؾاةل
ؤلاٖالم والاجها ٫وجسهُو خهو منها جىلي
الاهخمام بخ٣ضًم خهو حٗلُمُت مً زاللها وهىال٪
مً الضو ٫مً ًسهو ٢ىىاث زانت بالخٗلُم وهي
حٗض زُىة مهمت مً أحل جدهُل اإلاٗغٞت ومؿاًغة
الٗهغهت والٗىإلات "الخٗلُم وكاٍ ئوؿاوي٨ً ،دؿب
ؤلاوؿان مً زالله مٗلىماث ٖما ًخٗامل مٗه في
اإلادُِ الظي ٌِٗل ُٞه ،و٦ظل ٪في أي مجا٫
ٌؿخُُ٘ الىنى ٫ئلُه ،وبؿبب الاهٟجاع اإلاٗغفي
والثروة اإلاٗلىماجُت اإلادؿاعٖت ،عأي ؤلاوؿان أن
ٌؿخدضر َغ٢ا للخٗلُم ٚحر الُغ ١الخ٣لُضًت التي
جخىاعثها ألاحُاٞ ،٫أبضٕ ما ٌؿمى الخٗلُم ًٖ بٗض،
و٧ان مً وؾاةله الخلٟؼٍىن الظي اهخم ببث البرامج
اإلاخىىٖت للدؿلُت واإلاخٗت والٟاةضة في مجاالث
ٖضًضة"(ٗٞ ،)36ل ما ًجظب اإلاخٗلم ئلى هظه البرامج
هي زهىنُتها في ج٣ضًم صعوؽ حٗلُمُت ٢اةمت ٖلى
"َغٍ٣ت الكغح واإلاكاع٦ت وَغٍ٣ت اللٗب والخمثُل
وَغٍ٣ت ٖغى الهىع والخٗلُٖ ٤ليها"(.)37
 _4_4جهاز الخسجيل الحلفسيووي (الفيديو)" :مً
ج٣ىُاث الخٗلُم الخضًثت حهاػ الدسجُل الخلٟؼٍىوي
(الُٟضًى) الظي ٌسجل الهىث والهىعة والخغ٦ت
وَُٗض ٖغيها ٖلى حهاػ جلٟؼٍىوي ًخهل ؾلُ٨ا بجهاػ
( ،)V.T.Rوهظا ًدُذ للُالب أن ٌكاهض اإلااصة التي جم
حسجُلها في أي و٢ذ وفي أي م٩ان ،و٢ض أجاح هظا
الجهاػ أًًا ئم٩اهُت الخى ٠٢مإ٢خا ًٖ ٖغى ُٞلم
اإلااصة الخٗلُمُت إلاىا٢كت الى٣اٍ الٛامًت في الضعؽ
واؾدًُاخها"(.)38
 _5_4الرصوم املحدركة" :ئن الغؾىم اإلاخدغ٦ت مً
أ٢ضم بغامج ألاَٟا ٫وأ٦ثرها اهدكاعا٣ٞ ،ض أزظث خحزا
٦بحرا في الؿاٖاث اإلاسههت لألَٟا ٫خُث بلٛذ
وؿبتها  87باإلائت في ئخضي ال٣ىىاث الخلٟؼٍىهُت،
وهىا٢ ٥ىىاث ًٞاةُت مخسههت بأٞالم الغؾىم
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اإلاخدغ٦ت ،وجأحي بغامج الغؾىم اإلاخدغ٦ت في م٣ضمت
ألاق٩ا ٫البرامجُت التي ًًٟلها ألاَٟا ٫في ٦ثحر مً
صو ٫الٗالم ٖلى ازخالٞها ،وهظا ما ًالخٓه الجمُ٘
ئطا ما هٓغوا ئلى أَٟالهم وهم ًخابٗىن بغامج الغؾىم
اإلاخدغ٦ت ٖلى قاقاث الخلٟؼٍىن أ٦ثر مً ٚحرها مً
البرامج"(.)39
 _6_4صحافة ألاطفال وأدب الطفل :في و٢ذ ؾاب٤
مً بضاًت ؤلاٖالم والاجها٧ ٫اهذ وال جؼا ٫الصخاٞت
وألاصب الٗىهغان اإلاهمان ُٞا الخاعٍش الخًاعي
والث٣افي للٗغب واهٟخاخهم ٖلى آلازغ ،لظلٞ ٪هظان
الٗىىاهان لم ٌٟٛال ُ٢مت الُٟىلت في ئنضاعاتهم
الصخُٟت وألاصبُت ٟٞي الؿاب٧ ٤اهذ هىال ٪مجالث
صوعٍت جهضع وجسخو بكإون الُٟل الخٗلُمُت
والتربىٍت ،و٧اهذ جمىذ الٟغنت ال٦دكا ٝئبضاٖاث
الُٟل ون٣ل مىاهبه في الخٗبحر وال٣غاءة وهي ٧اهذ
بمثابت الخاٞؼ لض ٘ٞالُٟل ئلى الخٗلم والاحتهاص،
و٦ظل ٪هجض ألاصب مً زال ٫جسهُو خهو
اإلاُالٗت في اإلاضعؾت ل٣غاءة ال٣هو وجمثُل
اإلاؿغخُاث وهي ما حؿمذ له بدىمُت مسُلخه وجدغعه
لٛىٍا "حٗض صخاٞت ألاَٟا ٫وؾُلت مً وؾاةل
الث٣اٞت الهامت التي جغٞض ألاَٟا ٫بال٣هت واإلاٗلىمت
والخبر والُغاة ،٠ول٣ض جيبه ألاصباء واإلاغبىن في الىًَ
الٗغبي ئلى أهمُت صخ ٠ألاَٟا ٫ومجالتهم مىظ أوازغ
ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وبضاًت ال٣غن الٗكغًٍ ،ألجهم
أً٣ىىا أن ال بض أن ً٩ىن لألَٟا ٫أصب زام بهم
ًىحه ئليهم مً زال ٫وؾاةل مخٗضصة ٧ال٨خاب
والصخاٞت وؤلاطاٖت واإلاؿغح"(.)40
في ألازحر وحب الخأُ٦ض ٖلى أهمُت اإلاىاهج
التي جيخهجا اإلاىٓىمت التربىٍت للغقي بالخٗلُم مً أحل
اؾدكغا ٝمؿخ٣بل أًٞل لألحُا ٫الخالُت وال٣اصمت،
ٞهي لم حٟٛل في جىٓحرها للمىاهج ٖلى ُ٢مت البٗض
الخُبُ٣ي الظي ًخُلب الخدلي بالٟ٨اءة م٘ يغوعة
الاؾخٟاصة بالخُىع الخ٨ىىلىجي في اإلاجا ٫الؿمعي
البهغي مً زال ٫عؾاةل ؤلاٖالم والاجها ٫والتي
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حؿاٖض ٖلى جىمُت عوح ؤلابضإ وجُىٍغ اإلاٗاعٝ
واللٛت وا٦دكا ٝألاَٟا ٫اإلاىهىبحن والٗىاًت بهم "ئن
الُٟل اإلاىهىب ئوؿان مخمحز ٖمً خىله مً ألاَٟا،٫
وأو ٫ما ًمحزه ٢ضعجه الٗ٣لُت التي جغ٦ؼ ٖلى ط٧اء حُض،
و٢ضعة ٖلى اإلادا٦مت ٞاة٣ت ،ومُل هدى ؤلابضإ في
ٞىىن ٖضًضة أو في  ًٞواخض مً الٗلىم أو الهىاًاث،
وٍخمخ٘ هظا اإلاىهىب بسهاةو ٖ٣لُت وحؿمُت
واهٟٗالُت وزلُ٣ت واحخماُٖت ٢ض جدباًً مً خُث
الخىىٕ مً َٟل آلزغ ،ول٨نها في مٗٓم ألاخُان جٟى١
زهاةو الُٟل الٗاصي ،هظه الخهاةو حُٗي
نىعة خُ٣ُ٣ت للُٟل اإلاىهىب"( ،)41و٦ظل ٪حؿاٖض
ٖلى الخٗغٖ ٝلى الُُٟ٨اث الجضًضة التي حؿمذ
بخىُْٟها في مجا ٫الخٗلُم مً أحل جد ٤ُ٣الٛاًاث
التي ويٗذ مً أحلها هظه اإلاىاهج أال وهي جدهُل
حُل حضًض مً اإلاخٗلمحن ٢اصع ٖلى ئصماج مٗاعٞه
لخل ويُٗاث ما جد ٤٣له مىٟٗت مُٗىت جدىاؾب م٘
ؾُا٢اجه اإلاٗغُٞت ٖامت والخُاجُت زانت.
_ خاثمة:
_ وحب في ألازحر الخثمحن ٖلى ُ٢مت اإلا٣اعبت الخٗلُمُت
اإلاىخهجت مً َغ ٝاإلاىٓىمت التربىٍت الجؼاةغٍت
الخالُت مً زال ٫اؾدىاصها ٖلى اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث
٦منهاج أؾاس ي في الٗملُت الخٗلمُت الخٗلُمُت في
مسخل ٠ألاَىاع التربىٍت ،والتي حؿدكغ ٝمً زال٫
الهُئت الىنُت الاعج٣اء بالخٗلُم في الجؼاةغ وججاوػ
ؤلازٟا ١الظي وعزخه مً اإلا٣اعبت باألهضا.ٝ
_ ج٣ىم اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث ٖلى حملت مً الخهاةو
الخٗلُمُت التي تهض ٝمً زاللها ئلى جد ٤ُ٣الٟ٨اءة
والجىصة في الخٗلُم ٖىض جهاًت ٧ل َىع حٗلُمي،
جخمٓهغ ُ٢متها اإلاٗغُٞت مً زال ٫الٟ٨اءة اإلاد٣٣ت
ٖىض ٧ل ملمذ جسغج لضي اإلاخٗلمٞ ،اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث
تهخم باإلاخٗلم وجغ٦ؼ ٖليها أزىاء الخٗلم ،وهي ج٣ىم ٖلى
جىُْ ٠اإلاٗاع ٝو ٤ٞويُٗاث مك٩لت بض ٫الخل٣حن
والخ ٟٔوالخ٨ضٌـ ٞهي جسال ٠ما ٧اهذ ج٣ىم ٖلُه
بغامج اإلا٣اعبت باألهضا ٝمً أَغ حٗلُمُت أزبدذ ٞكلها
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م٘ مغوع الؼمً وهى ما اؾخضعى اؾدبضالها باإلا٣اعبت
بالٟ٨اءاث وما ج٣ىم ٖلُه مً مىاهج حٗلمُت حٗلُمُت.
_ جىلى اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث في مغخلت الخٗلُم الابخضاتي
أهمُت ٦بحرة إلاغخلت التربُت الخدًحرًت ل٩ىجها حؿاٖض
ٖلى ج٩ىًٍ ٢اٖضة مٗغُٞت مدضصة لضي اإلاخٗلم
ٌؿخُُ٘ مً زاللها الاعج٣اء ب٨ٟغه ولٛخه وؾلى٦ه مً
الىاخُت الٟٗىٍت ئلى الىاخُت الىُُْٟتٗٞ ،لى الغٚم
مً ٧ىجها مغخلت حٗلُمُت ٚحر ئلؼامُت ،ئال أجها ناعث
مىُل٣ا أؾاؾا في ئٖضاص وج٩ىًٍ مخٗلم طا ٟ٦اءة
مٗغُٞت مُٗىت مً زال ٫ما ا٦دؿبه مً مٗاعٝ
مخىىٖت وهاصٞت ًخم ً٨مً جىُْٟها في خُاجه الٗلمُت
والخُاجُت.
_ جخجلى أهمُت اإلاغخلت الخدًحرًت في ْل اإلا٣اعبت
بالٟ٨اءاث في ٧ىجها ناعث جدىػ ٖلى منهاج حٗلُمي
ًىضح ألاؾـ اإلاىهجُت الىاحب ئهتهاحها في جغبُت
وحٗلُم اإلاخٗلم في هظه اإلاغخلت ،خُث ًىضح اإلانهاج
وحىص حملت مً اؾتراجُجُاث الخضعَـ التي جخىا٤ٞ
م٘ مغاخل همى الُٟل وما ًدخاحه مً مٗاع،ٝ
ٞاإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث في مغخلت التربُت الخدًحرًت
جىاػن بحن ال ٠ُ٨وال٨م اإلاٗغفي الىاحب جىٞغها في
الًٟاء اإلاضعس ي للمغخلت التربُت الخدًحرًت ألجها
مغخلت حٗلُمُت لها زهىنُتها التي جمحزها ًٖ باقي
ألاَىاع الخٗلُمُت.
_ ئن اؾتراجُجُاث الخضعَـ في مغخلت التربُت
الخدًحرًت (اللٗب ،خل مك٨الث ،مك٩ل مٟخىح،
ويُٗت مك٩ل) ٖلى حٗضصها وجىىٖها مً هاخُت
الخهاةو وال ،٠ُ٨ئال أهىا هلمـ هضعة في جىُْٟها
لضي بٌٗ اإلاٗلمحن وهى ما ٌك٩ل عؤٍت ٚامًت خى٫
ماهُت الخضعَـ في مغخلت التربُت الخدًحرًت ،وهظا
عاح٘ ألؾباب مُٗاعٍت جخٗل ٤بتهغب البٌٗ منهم مً
جضعَـ هظه اإلاغخلت هدُجت اؾخهٛاع ُ٢متها التي ًغاها
البٌٗ أجها جىدهغ في جدًحر اإلاخٗلم و ،ِ٣ٞوؾبب
آزغ ًغجبِ بىىُٖت اإلاخٗلمحن ( 5ئلى  6ؾىىاث) ،لظل٪
ًىدهغ ؤلاقغاٖ ٝلى هظه اإلاغخلت مً الخٗلُم ٖلى
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حيـ (ألاهثى) مغبُت إلاا جخه ٠به مً نٟاث خمُمُت
وٖاَُٟت  ،و٦ظل ٪لخاحت اإلاخٗلم في هظه اإلاغخلت ئلى
التربُت أ٦ثر مً الخٗلُم وهى ما ًخىٞغ في ٖىهغ اإلاغبُت
(ألاهثى) ،ومً ألاؾباب اإلاىيىُٖت هلمـ ٖؼوٝ
اإلاٗلمحن ٖلى الاَالٕ ٖلى الىزاة ٤الغؾمُت التي جىضح
ُُٟ٦ت الخضعَـ في هظه اإلاغخلت مثل (الىزُ٣ت
اإلاغا٣ٞت ،صلُل ألاؾخاط ،صلُل ال٨خاب) ،هى ما ٌٗغ٢ل
جد٨م اإلاٗلمحن في جأصًت وجىُْ ٠باؾتراجُجُاث
الخضعَـ في الٗملُت الخٗلمُت الخٗلُمُت.
_ في ألازحر يغوعة الخأُ٦ض ٖلى أهمُت التربُت
الخدًحرًت في مغخلت الخٗلُم الابخضاتي والاعج٣اء بها
مً مغخلت الخجغٍب ئلى مغخلت الخٗمُم ،و٦ظل٪
الخثمحن ٖلى ُ٢مت باؾتراجُجُاث الخضعَـ في جظلُل
الٗ٣باث والغقي باإلاخٗلم هدى جدٟ٦ ٤ُ٣اءة ٖالُت
ٌؿخُُ٘ اإلاخٗلم مً زاللها جىُْ ٠مٗاعٞه للخغوج
بدل في ؾُا ١مىاحهت مك٩ل ،و٦ظل ٪يغوعة ؤلاٞاصة
مً الىؾاةل والضٖاةم مثل الىؾاةل الخ٨ىىلىحُت
زانت الغ٢مُت منها في الٗملُت الخٗلمُت الخٗلُمُت،
طل ٪أن الٛاًت ألاؾاؾُت مً جُبُ ٤اؾتراجُجُت
الخضعَـ في اإلاضعؾت الابخضاةُت ٖامت واإلاغخلت
الخدًحرًت زانت ًدمل ٚاًت بث مبضأ الترُٚب في
ألاَٟا ٫لخجاوػ ؾلبُاث الدؿغب اإلاضعس ي ،وهى ما
ًجٗل اإلاضعؾت ًٞاء ًدخًً الخلمُظ وٍجظبه للخٗلم
باؾخمغاع.
*الهوامش:
 :)1اللجىت الىَىُت للمىاهج ،ؤلاَاع الٗام إلاىاهج مغخلت الخٗلُم
الابخضاتي ،وػاعة التربُت الىَىُت ،الجؼاةغ2016 ،م ،م 06.
 :)2اللجىت الىَىُت للمىاهج ،اإلاغحُٗت الٗامت للمىاهج ،وػاعة التربُت
الىَىُت ،الجؼاةغ ،ماعؽ 2009م ،م 19.
 :)3أخمض صخماوي ٖبض ال٣اصع ،جضعَـ اإلاٟاهُم الٟلؿُٟت في ْل
بُضاٚىحُا الخضعَـ بالٟ٨اءاث ،مجلت الباخث ،اإلاضعؾت الٗلُا
لألؾاجظة ،بىػعَٗت ،الجؼاةغ ،الٗضص  ،13حىٍلُت_ صٌؿمبر 2015م،
م 66،67.
ً :)4ىٓغ :ؾٗاص َالبٞ ،اعو ١ؾلُاوي ،مضازلت :مىاهج اإلا٣اعبت
الىهُت وٞاٖلُتها في الخٗلُم إلاغخلت اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث وعهان
الٗهغهت ،اإلاإجمغ الضولي ألاو ٫لجىصة الخٗلُم وججضًض البرامج

1322

الخٗلُمُت ُُٞل الخدضًاث اإلاٗانغة ،اإلاضعؾت الؿٗىصًت بالجؼاةغ،
الجؼاةغً 10_09 ،ىاًغ  ،2018م 04.
 :)5اللجىت الىَىُت للمىاهج ،الضلُل جُبُ٣ي إلاىاهج التربُت
الخدًحرًت ،الضًىان الىَجي للمُبىٖاث اإلاضعؾُت ،وػاعة التربُت
الىَىُت ،الجؼاةغ2008 ،م ،م 08.
 :)6اللجىت الىَىُت للمىاهج ،اإلاغحُٗت الٗامت للمىاهج ،م 17.
 :)7اإلاهضع الؿاب ،٤م 09.
 :)8اإلاهضع الؿاب ،٤م 18.
 :) 9بضون مإل ،٠الخهاةو الىماةُت للُٟل في مغخلت التربُت
الخدًحرًت (6_3ؾىىاث) وجُبُ٣اتها التربىٍتَ ،ب٘  ،ANEPالغوٍبت،
الجؼاةغ ،ؾبخمبر 2006م ،م 08.
 :)10اإلاغح٘ هٟؿه ،م 13.
 :)11هٟؿه ،م19.
 :)12بضون مإل ،٠الخهاةو الىماةُت للُٟل في مغخلت التربُت
الخدًحرًت ( 6_3ؾىىاث) وجُبُ٣اتها التربىٍت ،م 25.
 :)13اللجىت الىَىُت للمىاهج ،الضلُل الخُبُ٣ي إلانهاج التربُت
الخدًحرًت ،م49.
 :)14اإلاهضع هٟؿه ،م 51. ،50
 :)15هٟؿه ،م 16. ،15
 :)16هٟؿه ،م16،17.
 :)17أخمض صخماوي ٖبض ال٣اصع ،جضعَـ اإلاٟاهُم الٟلؿُٟت في ْل
بُضاٚىحُا الخضعَـ بالٟ٨اءاث ،م 65.
 :)18اللجىت الىَىُت للمىاهج ،الضلُل الخُبُ٣ي إلانهاج التربُت
الخدًحرًت ،م 26.
 :)19اإلاهضع هٟؿه ،م 66.
:)20هٟؿه ،م 26.
 :)21هٟؿه ،م 67.
 :)22هٟؿه ،م 61.
 :)23هٟؿه ،م 27. ،26
 :)24أخمض صخماوي ٖبض ال٣اصع ،جضعَـ اإلاٟاهُم الٟلؿُٟت في ْل
بُضاٚىحُا الخضعَـ بالٟ٨اءاث ،م 67.
 :)25اإلاغح٘ هٟؿه ،م 68.
 :)26اللجىت الىَىُت للمىاهج ،الضلُل الخُبُ٣ي إلانهاج التربُت
الخدًحرًت ،م 27.
 :)27اللجىت الىَىُت للمىاهج ،الىزُ٣ت اإلاغا٣ٞت إلاىهج اللٛت الٗغبُت
مغخلت الخٗلُم ؤلابخضاتي ،الضًىان الىَجي للمُبىٖاث ،وػاعة التربُت
الىَىُت ،الجؼاةغ2016 ،م ،م 06.
 :)28بضون مإل٦ ،٠خابي في ال٣غاءة وال٨خابت مً  04ئلى  06ؾىىاث،
صاع اإلاؿخ٣بل لليكغ والخىػَ٘ ،باجىت ،الجؼاةغ2010 ،م ،م 05.
 :)29بخهغ ،ٝاللجىت الىَىُت للمىاهج ،الضلُل الخُبُ٣ي إلانهاج
التربُت الخدًحرًت ،م27،28.
 :)30أخمض صخماوي ٖبض ال٣اصع ،جضعَـ اإلاٟاهُم الٟلؿُٟت في ْل
بُضاٚىحُا الخضعَـ بالٟ٨اءاث ،م68. ،67
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 :)31اللجىت الىَىُت للمىاهج ،اإلاغحُٗت الٗامت للمىاهج ،م 21.
 :)32اللجىت الىَىُت للمىاهج ،الضلُل الخُبُ٣ي إلانهاج التربُت
الخدًحرًت ،م 37.
 :)34أخمض خؿً الخمِس ي ،جغبُت ألاَٟا ٫في وؾاةل ؤلاٖالم ،صاع
النهاع لليكغ والخىػَ٘ ،باب الؼواع ،الجؼاةغ2014 ،1ٍ ،م ،م 20.
 :)35اإلاغح٘ هٟؿه ،م 32.
 :)36أخمض خؿً الخمِس ي ،جغبُت ألاَٟا ٫في وؾاةل ؤلاٖالم ،م
34.
 :)37اإلاغح٘ هٟؿه ،م 35.
 :)38هٟؿه ،م 39.
 :)39هٟؿه ،م 57.
 :)40هٟؿه ،م 91.
 :)41أخمض خؿً الخمِس ي ،جغبُت اإلاىهىبحن وعٖاًتهم في ألاؾغة
واإلاضعؾت واإلاجخم٘ ،صاع النهاع لليكغ والخىػَ٘ ،باب الؼواع ،الجؼاةغ،
ٍ2014 ،1م ،م .12
*كائمة املصادر واملراجع:
اإلاهاصع:
 :)1اللجىت الىَىُت للمىاهج ،ؤلاَاع الٗام إلاىاهج مغخلت الخٗلُم
الابخضاتي ،وػاعة التربُت الىَىُت ،الجؼاةغ2016 ،م.
 :)2اللجىت الىَىُت للمىاهج ،اإلاغحُٗت الٗامت للمىاهج ،وػاعة التربُت
الىَىُت ،الجؼاةغ ،ماعؽ 2009م.
 :)3اللجىت الىَىُت للمىاهج ،صلُل جُبُ٣ي إلاىاهج التربُت
الخدًحرًت ،الضًىان الىَجي للمُبىٖاث اإلاضعؾُت ،وػاعة التربُت
الىَىُت ،الجؼاةغ2008 ،م.
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 :)4اللجىت الىَىُت للمىاهج ،الىزُ٣ت اإلاغا٣ٞت إلاىهج اللٛت الٗغبُت
مغخلت الخٗلُم ؤلابخضاتي ،الضًىان الىَجي للمُبىٖاث ،وػاعة التربُت
الىَىُت ،الجؼاةغ2016 ،م.
اإلاغاح٘:
 :)1أخمض خؿً الخمِس ي ،جغبُت ألاَٟا ٫في وؾاةل ؤلاٖالم ،صاع
النهاع لليكغ والخىػَ٘ ،باب الؼواع ،الجؼاةغ2014 ،1ٍ ،م.
 :)2أخمض خؿً الخمِس ي ،جغبُت اإلاىهىبحن وعٖاًتهم في ألاؾغة
واإلاضعؾت واإلاجخم٘ ،صاع النهاع لليكغ والخىػَ٘ ،باب الؼواع ،الجؼاةغ،
ٍ2014 ،1م.
 :)3بضون مإل ،٠الخهاةو الىماةُت للُٟل في مغخلت التربُت
الخدًحرًت (6_3ؾىىاث) وجُبُ٣اتها التربىٍتَ ،ب٘  ،ANEPالغوٍبت،،
ؾبخمبر 2006م.
 :)4بضون مإل٦ ،٠خابي في ال٣غاءة وال٨خابت مً  04ئلى  06ؾىىاث،
صاع اإلاؿخ٣بل لليكغ والخىػَ٘ ،باجىت ،الجؼاةغ2010 ،م ،م .05
اإلاجالث:
 :)1أخمض صخماوي ٖبض ال٣اصع ،جضعَـ اإلاٟاهُم الٟلؿُٟت في ْل
بُضاٚىحُا الخضعَـ بالٟ٨اءاث ،مجلت الباخث ،اإلاضعؾت الٗلُا
لألؾاجظة بىػعَٗت ،الجؼاةغ ،الٗضص  ،13حىٍلُت_ صٌؿمبر 2015م.
 :)2ؾٗاص َالبٞ ،اعو ١ؾلُاوي ،مضازلت :مىاهج اإلا٣اعبت الىهُت
وٞاٖلُتها في الخٗلُم إلاغخلت اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث وعهان الٗهغهت،
اإلاإجمغ الضولي ألاو ٫لجىصة الخٗلُم وججضًض البرامج الخٗلُمُت في ْل
الخدضًاث اإلاٗانغة ،اإلاضعؾت الؿٗىصًت بالجؼاةغ ،الجؼاةغ10_09 ،
ًىاًغ .2018
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تعلوموةىالبالضةىوالنقدىاألدبيىطيىالجامعةى
الجزائروة ى
ىىىىد،ىبلخورىارطسىجامعةىالمسولة ى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىد،ىصمادىشارفىجامعةىسوقىأهراس ى
 حهلُمُت الباليت في الجامهت:الباليت مفِٓم ْاظو ٌعخٓنب خلٓال مخخلفت؛
ْنىذما هلٌٓ مفِٓما ْاظها فِزا ال ًدىافى مو
ؾبُهت الباليت الهشبُت الحلُلُت في مطادسَا
ألاظاظُت؛ فبالىكش في مالفاث مً كبُل
“الطىانخحن ،ؤظشاس الباليت ،دالثل ؤلاعجاص ،مجهاج
البلًاء ،اإلاجزم البذٌو ،اإلآاصهت ،الٓظاؾت بحن اإلاخىبي
ْخطٓمّ…ْ.يحرَا” هذسن بالفهل ؤن هخب
الخلخُطاث التي جلتها ْاختزلتها ؤظاءث للملاسبت
الباليُت في الثلافت الهشبُت ؤلاظالمُت .فمو َاالء
الشْاد ال وشهش بهزٍ الفٓاضل بحن َزٍ الحلٌٓ
الباليُت اإلاضنٓمت في جلً الخلخُطاث اإلاخإخشةْ ،مو
َاالء الشْاد هدطل نلى سئٍاث باليُت ميسجمت
حعخٓنب الىظ الشهشي هما حعخٓنب الىثري في
هٓم مً الخيامل ْالاوسجام .ؤغف بلى رلً ؤن
الفطل الالمبرس في الذسط الجامعي بحن الباليت
ْالىلذ الهشبي اللذًم صاد ألامٓس حهلُذاْ ،غانف
مً الدشَٓشاث التي حهترع اإلاخللي َْٓ ًخللى َزٍ
اإلافاَُم ،ألن الىلذ الهشبي اللذًم في مجملّ َٓ
هلذ بالغي ْمً اإلافشْع خػٓس َزٍ اليعلُت
ْهدً هلذم َزٍ اإلاهشفت في الذسط الجامعي ،فال
خذْد جفطل الىلذ نً الباليت في الثلافت الهشبُت،
ْال مبرس لخذسَغ ول خلل مىفطال نً آلاخش؛
فالىلذ َٓ مماسظت ْجفهُل بحشاجي لألدْاث
الباليُت التي ججلي ببذانُت الىظ.
بن اختزاٌ الباليت في َزٍ الىمارج الخبعُؿُت حهل
ضٓستها في رًَ اإلاخللي الهشبي ْراهشجّ مٓضٓلت
بالػشْسة بخلً اللٓالب ْألامثلت اإلاخٓاجشة التي
جطاخبّ مىز بذاًت حهلمّ ؤبجذًاث الباليت في
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اإلاشخلت الثاهٍٓت ْجؿٍٓش َزٍ ألابجذًاث في اإلاشخلت
الجامهُت ،لُطبذ مللىا بًاَا لألحُاٌ الالخلت.
ْؤضبذ في نشفىا الثلافي ولما رهشث الباليت ؤن
هخإؾش غمً البُان ؤْ البذٌو ؤْ اإلاهاوي ماهذًً
نلى غشْسة ْغو الحذْد الفاضلت بحن َزٍ
الحلٌٓ الباليُت ،فُدػش البُان نلى الخطٓص
في الشهشْ ،جطاخبّ اإلاهاوي وعبُا في رلً مو
الحػٓس اإلاىثف في َزا الحلل للخؿاب الذًني
إلاهشفت معخٍٓاث الخخاؾب في الىظ اللشآوي
ْألاخادًث الىبٍٓتٍْ ،بلى البذٌو َٓ الحلل
اإلاخخظ بالذساظاث الىثرًت خطٓضا الخؿابت
ْاإلالاماثَ .ىزا برن جخلعم الحلٌٓ الباليُت ْفم
جلعُم شبّ ؤحىاس ي ًشجبـ بخجلُاث هطُت خاضت
في الترار الهشبي.
برا ؤغفىا بلى َزٍ ؤلاهشاَاث ما نشفّ اإلافِٓم
“باليت” مً جدٓالث بخؿٓس الهلٓم الحذًثت
ْالحذًث اإلاخىشس نً “الباليت الجذًذة” هذسن
بالفهل ؤهىا ؤمام بشياٌ خلُلي البذ مً ؾشخّ
ْجإملّ ْالخداْس خٓلّ مً ؤحل مىذ الذسط البالغي
هفعا حذًذا ًجهلّ كادسا نلى معاًشة الخدٓالث
اإلاخخالُت ْاإلادعاسنت التي جلحم َزا الحلل اإلاهشفي
بخؿٓس الهلٓم اإلاجاْسة لّ.
هعشث الباليت الجذًذة خذْد الخللُذًتْ ،ججاْصث
الىظ الشهشي الخللُذي ْهزا الخؿاباث اإلاشابهت
بلى خؿاباث ؤخشٔ سؤث ؤنها جذخل في بؾاس
جخططِا ْال حهٓصَا في اإلالاسبت؛ فهي مىهج ًلاسب
الخؿاب ؤلانالمي هما ًلاسب الخؿاب العُاس ي،
ٍْلاسب ما َٓ بطشي هما ًلاسب ما َٓ لفكي؛ فِل
ًمىً ؤن وعخًني باللٓالب الخللُذًت الجاَضة نً
ول َزٍ الخؿٓساث اإلاهشفُت؟
 -1الباليت الجذًذة ْنالكتها بالهلٓم اإلاجاْسة:
جخهاؾى الباليت الجذًذة بانخباسَا نلما ليل
الخؿاباث ،الىثحر مً الشْابـ مو الهلٓم اإلاجاْسة
لِاَْ ،هٓد رلً بلى حًحر ْقُفتها ْاهخلالِا مً بهخاج
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الىطٓص بلى جدلُلِاْ ،مً َىا وان لضاما نلحها ؤن
جدعلح بمخخلف ألادْاث ؤلاحشاثُت التي جػمً لِا
جلذًم ْضف هلي شامل للىظ ألادبي ،لزلً وان
مً الػشْسي سضذ حملت َزٍ الهالكاث للٓكٓف
نلى ؾبُهتها ْجدذًذ ضلتها بالباليت ،نلى ؤهىا
ظىلخطش نلى جلً الهلٓم التي لهبذ دْسا فهلُا في
بىاء باليت حذًذة بيل ؤبهادَا.
- 1 -1الباليت ْاللعاهُاث:
شيل قِٓس اللعاهُاث هما َٓ مهشْف زٓسة
خلُلُت في خلل الهلٓم ؤلاوعاهُت هيل ،إلاا ؤقِشٍ
مً هجاح في اهدعاب ضفت الهلم الحلُلي ظٓاء
ؤوان رلً نلى اإلاعخٓٔ الىكشي ؤْ ؤلاحشاجي ،مً َىا
ْحذث ول الهلٓم اللًٍٓت هفعِا مجبرة نلى
اظدثماس ملٓالث َزا الهلم بشيل ؤْ بأخش ختى
ًمىجها ؤن جىدس ي ؾابو اإلآغٓنُت الهلمُت،
ْبانخباس الباليت بخذٔ الهلٓم التي حشيل فحها
اللًت مدٓسا حَٓشٍا في الذساظت ،فةن" هكشٍت اللًت
ْما ٌهتريها مً جدٓالث جلو في رسْة اليعم اإلاهشفي
اإلاخطل بالباليت"(.)1
ْحهخبر ملٓلت آلاهُت ،مً ؤَم اإلابادت اللعاهُت التي
اوهىعذ بطٓسة ْاضحت في الذساظاث الباليُت
الجذًذة ،بر ؤن الخدلُل البالغي للىطٓص ًلٓم
نلى اإلاهاًىت آلاهُت بانخماد مىهج ْضفي لخلذًم
هخاثج ؤهثر مٓغٓنُت.زم بن ألاشياٌ الباليُت لم
ججذ لىفعِا جفعحرا دكُلا والزي ْحذجّ في خشهُت
مدٓسي الاخخُاس ْالخإلُفْ ،ما ًيخج نجهما مً
نملُاث باليُتْ ،مً زمت فةن الخذمت الجلُلت التي
حعذيها َزٍ الىكشٍت
اللًٍٓت بهما جلاط بةحابتها نً َزا العااٌ :نالم
ًخٓكف قِٓس اإلاهاوي الجذًذة؟
ْؤلاحابت نً َزا العااٌ هما حشحر اإلالٓلت مشجبؿت
بدشهُت الذْاٌ غمً اإلادٓسًٍَْ ،زا َٓ ما بنى
حاهعٓن
مفِٓم
بهذ
فُما
نلُّ
الاظخهاسة(الاظدبذاٌ) ْالىىاًت (الخجاْس).
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َزٍ بهؼ اإلافاَُم التي ًمىً اللٌٓ بنها لهبذ
دْسا فهاال في بسظاء دناثم باليت حذًذة حعدثمش
اإلالٓالث اللعاهُت هًحرَا مً الهلٓم اللًٍٓت التي
جيشذ الذكت ْاإلآغٓنُت الهلمُت ،لىً دْن ؤن
جخٓكف نىذَا.
 -2 -1.الباليت ْالشهشٍت:
جخلاؾو الشهشٍت بانخباسَا "رلً الهلم الزي ؤخز
نلى ناجلّ ضشاخت ما ًبني ألادب في
خطٓضِخّ"( )2مو الباليت بانخباسَا" مداْلت
مهشفت ؤلاحشاءاث اللًٍٓت اإلامحزة لألدب
ْجدذًذَا"( ،)3رلً ؤن ؤلاحشاءاث اللًٍٓت الخاضت
التي ًؿشخِا الىظ ألادبيْ ،جخىفل الباليت بخبرًشَا
جىٓن هي هفعِا مٓغٓم الشهشٍتْ ،مً َىا
وعخؿُو اللٌٓ ؤن الشهشٍت جلهب دْسا َاما في
حشىُل باليت الخؿاب ،هم ؤن الاهضٍاح الزي جخللّ
الطٓس الباليُت" َٓ ْخذٍ الزي ًضْد الشهشٍت
بمٓغٓنِا الحلُلي"(ْ ،)4جخٓؾذ الهالكت بحن
الباليت ْالشهشٍت نبر الىثحر مً اإلاىافز ختى ًطهب
الفطل بُجها ْبلى دسحت ًمىً اللٌٓ فحها ؤن
الشهشٍت في ؤخذ مهاهحها جمثل باليت حذًذة،
ْبالشيم مً َزا فةن ْقُفت الشهشٍت جخجّ بلى
سضذ خطٓضُت الىطٓص بِىما جخجّ الباليت بلى
جدلُل َزٍ الخطٓضُت.
-3 -1الباليت ْألاظلٓبُاث:
اسجبـ قِٓس ألاظلٓبُاث بمٓحت جالش ي الباليت
اللذًمتْ ،في حٓ ؤضبدذ فُّ دساظت الىطٓص
ألادبُت جخؿلب ْظاثل ؤهثر خٍُٓت ْمشْهت ،جماشُا
مو جؿٓس ألاوعاق اإلاهشفُت ،ول َزا حهل
ألاظلٓبُاث ال جتردد في جىطِب هفعِا ْسٍثا ششنُا
للباليت اللذًمت ،ظهُا مجها إلهماٌ ما عجضث نىّ
َزٍ الباليتْ ،ؤٌْ ش يء ًمىً ؤن جلخلي فُّ
ألاظلٓبُاث بالباليت َٓ "ألاظلٓب" بانخباسٍ مىمً
الخمحز في الىظ ألادبي ،رلً ؤن ألاظلٓبُاث جمثل "
حِذا مخلطا لالكتراب مً مىاؾم اللٓة في الخهبحر،
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ْ الخإزحر ْمىٓهاتهما اللًٍٓت ْالجمالُت"( .)5ؤما
الباليت الجذًذة بمفِٓمِا الٓاظو ،فلذ اظخؿانذ
ؤن جالخم ألاظلٓبُاث ْجلخفي ؤزشَا لدعخفُذ مً
احتهاداتها بانخباس الباليت الجذًذة نلم نبر
جخطص ي ْ ،Interdisiplinaireبن وان الخذاخل
بحن الهلمحن ؤمشا معلما بّ ،فةن رلً ال ًمىو مً
ْحٓد فٓاضل ْلٓ ضًحرة بُجهماْ ،لهل ؤَمِا ًىمً
في هٓن" ألاظلٓبُت جدلُل لخؿاب مً هٓم
خاص"( ،)6بِىما جخجّ الباليت اججاَا ناما
بانخباسَا نلما ليل الخؿاباث هما ؤن" الباليت
الحذًثتْ -هي جذخل فُما ٌعمى آلان بدشهت
الخدلُل الهلمي للخؿابً -خهحن نلحها ؤال جخخلـ
باألظلٓبُت التي حعتهذف الخهشف نلى ما َٓ خاص،
َْزا اإلالمذ ْخذٍ ًىفي للحُلٓلت دْن ؤي جماصج
بُجهما"(.)7
مً َىا ًمىً اللٌٓ بن ألاظلٓبُاث حعخؿُو ؤن
حشمل الباليت في ؤخذ مهاهحها (الباليت اإلاختزلت)،
هما ًمىً ؤن جخذاخل مهِا في هٓنهما جبدثان في
مٓاؾً اللٓة ْالخإزحر في الىظ ،زم بن الباليت
حعخؿُو ؤن جدخٓي ألاظلٓبُاث نىذما هخخزَا نلما
مً بحن الهلٓم الىثحرة التي حهػذَا.
 - 4 – 1الباليت ْالخذاْلُت:
جخلاظم الباليت سْابـ ْزُلت مو الخذاْلُت مىز
اللذمْ ،جدذًذا مىز باليت ؤسظؿٓ التي سبؿذ بحن
اإلالام ْملطذًت الخهبحر ،مً خالٌ اَخمامِا
بالجاهبحن ؤلاكىاعي ْالخإزحري ،زم بن َزٍ الهالكت
الحٍُٓت شِذث فخٓسا في مشخلت الباليت
الىالظُىُت نىذما اهطشف الاَخمام بلى البهذ
الشهشي نلى خعاب البهذ الخذاْلي ،لىً ما لبثذ
ؤن نادث بلٓة بلى خلل الذساظت مو الباليُحن
الجذد الزًً سؤْا بإن " الباليت جذاْلُت في ضمُمِا،
بر ؤنها مماسظت الاجطاٌ بحن اإلاخيلم ْالعامو،
بدُث ًدالن بشيالُت نالكتهما ،معخخذمحن ْظاثل
مدذدة للخإزحر نلى بهػِما"( ،)8برن فاَخمام
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الباليت بملام الخٓاضل بحن اإلاشظل ْاإلاخللي مً
حِت ْالىظ مً حِت ؤخشًٔ ،مىدِا بهذا جذاْلُا
ًٓزم الهالكت بحن الهلمحن بانخباس ؤن الخذاْلُت" هي
الفشم الهلمي مً مجمٓم الهلٓم اللًٍٓت الزي
ًخخظ بخدلُل نملُاث الىالم بطفت خاضت،
ْْقاثفِا اللًٍٓت ْخطاثطِا خالٌ بحشاءاث
الخٓاضل بشيل نام"( ،)9مً َىا ال ًمىً نضٌ
الباليت نً سْخِا الخذاْلُت التي جمىدِا ضبًتها
الذًىامُىُت.
مما ظبم ًمىىىا اللٌٓ ،بن الباليت الجذًذة ،نلم
يحر جخطص ي ٌععى بلى جلذًم ْضف هلي شامل
للخؿابْ ،رلً اهؿالكا مً الشئٍت التي كذمتها
الباليت الجذًذة مً جدلُل الخؿاب ،فبهذ ؤن
واهذ نملُت الخدلُل جخم نلى معخٓٔ اليلمت
اإلافشدة ْالجملت ،ؤضبدذ جخم نلى معخٓٔ ؤشمل،
" فاألدب خؿاب هص ي واملْ ،لِغ ْخذاث حضثُت
هما جطٓسٍ ألاكذمٓن ،فلم ٌعخؿُهٓا الخهشف
الحُٓي نلى خٓاضّ الحلُلُت"(ْ )10مً َىا
ؤضبدذ اإلالاسبت الباليُت للىطٓص جخم نلى
معخٓٔ هلي ْبهزا ًىدعب مطؿلح باليت الخؿاب
مششْنُخّ غمً الثدت اإلاطؿلحاث التي كذمتها
الباليت الجذًذة.
 - 2الباليت ْ ؾشاثم ججذًذ حهلُمِا:
بن الؿشاثم اللذﳝت اإلاخبهت ﰲ جهلُم الباليت الﱵ
جلذم دسْط الباليت ﰲ كٓانذ حافتْ ،معاثل
مخفشكتْ ،هطٓص ْشٓاﻫذ مهلذة ،ماصالذ ﻫي
العاثذة ﰲ ؤيلب اإلاىاﻫج الخهلُمُت الُٓمْ ،اﳊل
ﳍزٍ اإلشىالُت ﻫٓ ﰲ ﲡذًذ ﻫزٍ الؿشاثم
ْجؿًٓشﻫا لخىاظب اإلاهؿُاث اﳊذًثتْ ،رلً مً
خالٌ جإﻫُل اإلاهلمﲔ نلمُا ْجشبًٓاْ ،جذسًبُم نلى
اظخهماٌ الٓظاثل اﳊذًثت مثل
اﳊاظٓب ْيﲑٍْ ،اظخخذام الؿشاثم اإلاىاظبت
لخهلُم الباليت بٓضفُا فىا ًعُم ﰲ جىمُت الزْق
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الفىي ْاألدﰊ لذٔ اإلاخهلمْ ،بٓضفُا نلما ًعُم
ﰲ فُم الىطٓص األدبُت ْمهشفت مٓاؾً اﳉماٌ
فُُاًْ ،ىمي اإلاُاساث اللًًٓت ْالىخابت اإلبذانُت.
ْلهل مً ؤﻫم الهىاضش لخدلُم ﻫزٍ األﻫذاف
جذسًغ الباليت مً خالٌ الىطٓصْ ،اظخخذام
اﳊاظٓب ﰲ الخهلُم .
. - 1 -2جذسًغ الباليت مً خالٌ الىطٓص
ؤًْ .ىٓن ؤْال باخخُاس الىطٓص األدبُت بهىاًت
فاثلت ،نلى ؤن جىٓن مً اللشآن الىشﱘ ْاﳊذًث
الىبٓي الششًف ْالشهش ْالىثش الهشﰊ اللذﱘ
ْاﳊذًثْ ،االهؿالق مً الىظ هفعّ لخىاٌْ
الفىٓن الباليُت اإلاخخلفتْ ،االبخهاد ما ؤمىً نً
اإلاطؿلداث الطهبت ْالخلعُماث اإلاىؿلُت،
ْجىاٌْ الىظ جىاْال هامال ْببشاص ما فُّ مً
ﲨالُاثْ ،جهًٓذ الؿالب نلى مالخكت ﻫزٍ الىكشة
الشمٓلُت اإلاخىاملت. 11
بْ .بن ﻫذف ﲢلُل الىطٓص ْمىاكشخُا باليُا
ﻫٓ ﲤىﲔ الؿالب مً فُمُا ْجزْكُاْ ،مهشفت
كُمخُا ْمالخكت ما لخلً الفىٓن الباليُت مً
ْقاثف ﰲ الىالمْ ،مهشفت حٓاهب نً هفعُت
الىاجب ْمذٔ جٓفُلّ ﰲ اخخُاس جلً األظالُب،
ْمً ﻫىا ًىٓن الخدلُل الباليي للىظ ﻫٓ اإلاىؿلم
لخهلُم الفً البالييْ ،لُغ الهىغ.
جْ .ﳚب االنخماد نلى الخؿبُلاث الهملُت لخذسًب
الؿالب نلى ﲢلُل الىظ ْجزْكّْ ،سبـ اإلافاﻫُم
بالٓقاثفْ ،اإلاطؿلداث باألزش الزي جادًّ؛
"فالباليت لُعذ كػاًا ْؤخىاما ْجهاسًف
ْكٓانذْ ،بهما ﻫي بدسان فىي إلاا ﰲ الىطٓص
األدبُت مً ﲨاٌ الفىشة ْﲨاٌ األظلٓب ،بدساها
ًلٓم نلى فُم ْﲢلُل ْجفطُل نىاضشﻫا،
ْمهشفت بٓانثُا ْاظخشهاس جإزﲑﻫاْ،اﳊىم نلُُا
باللٓة ؤْ الػهفْ ،بالٓغٓح ؤْ اإلاام ".12
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دْ .ﳑا ﳚب ﲡىبّ ﰲ جذسًغ الباليت الخشهُض نلى
اإلاطؿلداث اﳉافت ْجلعُماتها اإلاخخلفت؛ فةن رلً
الخشهُض "ال ًادي بﱃ جىمُت اإلخعاط باﳉماٌ ْال
بﱃ الخزْق األدﰊ ،هما ؤن ﻫزا الىُج ﳝضق
ؤْضاٌ الهباساث ًْشٍٓ ﲨاﳍاْ،ﳛٌٓ الباليت بﱃ
مطؿلداث فلعفُت هكشًت ال حذْٔ مً
ْساثُا ،"13فما فاثذة جهشًف االظخهاسة ْجلعُما ا
اإلاخخلفت ،دْن مالخكت ما جادًّ االظخهاسة مً
ْقُفت بباليُت ْﲨالُت ﰲ الخهبﲑ؟ ،فال خاحت بﱃ
الخشهُض نلى مطؿلداث مثل :االظخهاسة
الخطشﳛُت ْاإلاىىُت ْيﲑﻫا؛ ألن رﻫً اإلاخللي
ظُىشًٌ ا ال ﳏالتْ ،جػُو نلُّ فشضت فُم
االظخهاسة ْْقُفخُا ﰲ ؤداء اإلاهﲎْ ،دْسﻫا
ﰲاالسجلاء باألظلٓب األدﰊ .هما ًفػل الشبـ
بﲔ الٓخذاث الباليُتْ" ،اإلالطٓد بالٓخذة
الباليُت ﻫىا ﳎمٓنت اإلآغٓناث الﱵ جىٓن
ياًخُا ْاخذة؛ فاﳉىاط ْالعجو ْاالصدْاج ْخذة
جادي بﱃ االهعجام الطٓﰐ ،بُىما األمش ْالىُي
ْاالظخفُام ْخذة جادي بﱃ الؿلب. "14
ﻫـْ .ﳑا ًىبًي مشاناجّ ﰲ جذسًغ الباليت االنخماد
نلى الٓضف اللًٓي الذكُم للكاﻫشة الباليُت،
ْجهًٓذ الؿالب نلى الذكت ْاإلآغٓنُت ﰲ
الخدلُلْ ،االبخهاد نً األخىام االهؿبانُت،
ْاﻵساء اإلاعبلتْ ،ﲡىب اظخهماٌ الهباساث الهامت
ﰲ اﳊىم نلى ﲰاث األظلٓب مثل :مششق
األظلٓب ،حضٌ األلفاف ،نزب اإلاهاﱐْ ،يﲑﻫا.
ْْ .ﳑا ًعُم ﰲ بزشاء الذسط الباليي بحشاء
مٓاصهاث بﲔ الىطٓص اإلاذسْظتْ ،ﻫي مً بخذٔ
الٓظاثل ﰲ ظشنت جىًًٓ الزْق األدﰊْ ، 15رلً
مً ؤحل ﲤىﲔ الؿالب مً مهشفت ؤْحّ االخخالف
بﲔ األظالُبًْ ،ىٓن الخشهُض نلى الىشف نً
اﳉٓاهب الفىُت اﳉمالُتْ ،االبخهاد نً األخىام
الهللُت الﱵ جىؿلم مً مبذؤ اﳋؿإ ْالطٓاب،
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ْﻫزا مً شإهّ ؤن ﳚهل الذسط الباليي ؤهثش
جشًٓلا ْبمخانا لذٔ اإلاخللي.
صْ .لهل ﳑا ًعُم ﰲ جىمُت الزْق الفىي لذٔ
اإلاخهلم مهاﳉت اإلآغٓناث مً الىاخُت الىفعُت
ْالٓحذاهُت؛ ْرلً بالخدذر نً اﳉٓ الىفعي( ) ٣
للفىشة ؤْ الىظْ ،نً ناؾفت األدًب ْمٓظُلى
16
الىالمْ ،اظخجابت اللاست .
يْ .ؤزبخذ الخجشبت الهملُت ؤن اإلهثاس مً
الىطٓص اللشآهُت ْاألخادًث الىبًٓت الششًفت
ْالىطٓص األدبُت البلًُت ﰲ جذسًغ الباليت ،مً
شإهّ ؤن ﳛبب مٓغٓناث الباليت بﱃ الؿالب،
ْﳝىىّ مً الخهشف نلى ؤظشاس اإلنجاص ﰲ اللشآن
الىشﱘْ ،ؤظشاس البُان ﰲ اﳊذًث الىبٓي
الششًفْ ،ﰲ هالم الهشب اإلاىكٓم ْاإلاىثٓس .
 - 2 – 2الباليت ْاظخخذاماث اﳊاظٓب
الخهلُمُت:
كذمذ الخلىُاث اﳊذًثت ْظاثل ْؤدْاث خذًثت
هان ﳍا ؤزش هبﲑ ﰲ جؿًٓش ؾشاثم الخهلُم ﰲ
العىٓاث األخﲑة؛ فلذ نملذ ﻫزٍ الٓظاثل  -الﱵ
مً ؤبشصﻫا اﳊاظٓب  -نلى ﲢعﲔ ؤظالُب جهلُم
اللًت الهشبُتْ ،خاصث اﻫخمام الؿالب،
ْشجهخُم نلى ﲢعﲔ مُاسا م اللًًٓتْ .جاهذ
الذساظاث ؤن اظخهماٌ اﳊاظٓب ﰲ جهلُم الهشبُت
ْاألنماٌ اللًًٓت األخشٔ ظُضًذ مً ظشنت
الهمل مً الىاخُت الهلمُتْ ،ﳛلم اإلاىُجُت
ْاإلآغٓنُت ﰲ األنماٌ اللًًٓتْ ،ظُذفو الباخث
اللًٓي ألن ًىٓن دكُلا ْمٓغٓنُا ْظشًها ﰲ
ﲝٓزّ اللًًٓت.17.
ْاصداد االﻫخمام الهاإلاي باﳊاظٓب ْْقُفخّ
الخهلُمُت؛ "فمهكم الذٌْ اإلاخلذمت جإزشث
مىاﻫجُا الخهلُمُت بخلىُت اﳊاظٓب ،خُث ؤدخل
غمً ملشساث اإلاىاﻫج ،فػال نً اظخخذامّ
ْظُلت جهلُمُت ﰲ مهكم ملشساث اإلاىُج،
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ْاإلاعخلبل ًشﲑ بﱃ ؤن مىاﻫجىا الخهلُمُت كذ جخإزش
بخلىُت اﳊاظٓب بؿشاثم هثﲑة" 18
ْ.كذ ؤدٔ انخماد اﳊاظٓب ﰲ نملُت الخهلُم
ْالخهلم بﱃ بىاء اإلاادة الذساظُت بشىل ملىً
ْمخعلعل ،فخطبذ ياًت الخهلُم لُغ جٓضُل
اإلاهشفت فدعب ،بل بﳚاد نىطش الخشًٓم
ْالشيبت ﰲ نملُت هلل اإلاهشفت بﱃ اإلاخهلمْ ،جضداد
بزلً فانلُت اإلاخهلم ،فُلبل نلى الخهلم ﰲ بُﺌتٍ
جهلُمُتٍ ﲤخاص بالخفانل ْالخشهُض .
ْظىخدذر بةﳚاص نً ﳑُضاث اﳊاظٓب ﰲ جهلُم
اللًت الهشبُت مً خالٌ هخاثج الذساظاث الهلمُت،
ْخطاثظ اظخخذامّ ْظُلت جهلُمُت ﰲ جذسًغ
الباليت الهشبُت.
 ؤبشص ﳑُضاث اظخخذام اﳊاظٓب ﰲ جهلُم19
اللًت الهشبُت
 -1جىمُت اإلاُاساث اللًًٓت اإلاخخلفت للؿالب.
. -2جلشًب اإلافاﻫُم الىكشًت اإلاؿشدة.
. -3معانذة الؿالب نلى فُم مهاﱐ الىلماث .
ًٓ. -4فش اﳊاظٓب بمىاهُت الخطدُذ الفٓسي
للخماسًً ْالخؿبُلاث.
ً. -5خمُض الخهلُم ﲟعانذة اﳊاظٓب بؿابو
الخىُف مو كذساث الؿالب.
 -6ﲢفُض الؿالب نلى اظخىشاف مٓغٓناث
لُعذ مٓحٓدة غمً اإلالشساث الذساظُت.
 -7للداظٓب اللذسة نلى ﲣضًً اإلاهلٓماث
ْبحاباث اإلاخهلمﲔ ْسدْد ؤفهاﳍم.
 -8جىشاس جلذﱘ اإلاهلٓماث مشة جلٓ األخشٔ.
 -9سفو معخٓٔ الؿالب ْﲢطُلُم نً ؾشًم
الخذسًباث اإلاخخلفت.
. -10معانذ اإلاهلم ﰲ ؤداء ْاحباجّ الخهلُمُت
ْالخشبًٓت مثل :الخخلظ مً األنباء الشْجُىُت،
ْاإلاعانذة ﰲ جلٓﱘ الؿالبْ ،جطمُم اإلالشساث
الخهلُمُت ْجؿًٓشﻫا باظخمشاس.
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 -3 -2حهلُم الباليت باظخخذام اﳊاظٓب:
ؤشاسث دساظاث خذًثت بﱃ ؤﳘُت اظخخذام
اﳊاظٓب ﰲ جذسًغ الباليت الهشبُت، 20
فاﳊاظٓب ال ًلذم اﳊلٌٓ إلاشىالث الخهلُم
ﲨُهُاْ ،لىىّ ًعخؿُو ؤن ﳛعً مً نملُﱵ
الخهلُم ْالخهلم برا اظخخذم بالطٓسة الطدُدت،
ْؤما نً ؾشاثم ﻫزا االظخخذام فمخىٓنتْ ،ﳝىً
اإلشاسة بﱃ ؤبشصﻫا ﰲ الىلاؽ اﻵجُت:21
. ١ؤن ًلٓم اإلاهلم بخطمُم بشهامج خاظٓﰊ
خاص بخهلُم الباليت الهشبُتْ ،مً خاللّ يشغّ
ﰲ يشفت الذسط ًلذم مادة باليُت ْاغدت جىؿلم
مً ﲢلُل الىطٓص ﲟشاسهت الؿالب ،هما ﳝىىّ
االظخهاهت بٓظاثـ اﳊاظٓب لﻺًػاح مثل:
الطٓثْ ،الطٓسةْ ،اإلاخؿؿاث ْاألشىاٌ
الخٓغُدُتْ .ﳝىً اإلفادة مً نذة بشامج لهل
مً ؤبشصﻫا بشهامج ناسع الششاثذ، Powerpoint
َْٓمً ؤﻫم الﱪامج اإلاعخخذمت ناإلاُا ﰲ الخذسًغ.
. ٢ؤن ًهخمذ اإلاهلم نلى بشامج خاظٓبُت حاﻫضة
جلذم ﳎمٓنت مً الخمشًىاثًْ ،ؿلب مً الؿالب
خلُا ﰲ يشفت الذسط ؤْ ﰲ البُذْ ،جعمى ﻫزٍ
الؿشًلت "ؾشًلت الخذسًب ْاإلاماسظت"ٌْ ،ذف بﱃ
بنؿاء اإلاخهلمﲔ فشضت للخذسًب نلي بجلان
اإلاُاساث الﱵ ظبم دساظخُا مً كبل؛ ؤي بنؿاء
ﳎمٓنت مً الخذسًباث ْالخمشًىاث ؤْ اإلاعاثل
بشإن مٓغٓم مهﲔ ظبلذ دساظخّ؛ خُث ًلٓم
الؿالب بةدخاٌ اإلحابت بﱃ اﳊاظٓبًْ ،لٓم
اﳊاظٓب بخهضًض اإلحابت الطدُدت ؤْ جطدُذ
اإلحابت اﳋاؾﺌت.
. ٣ﳝىً للمهلم االظخهاهت باإلآاكو اﳋاضت بخهلُم
الباليت ﰲ شبىت اإلاهلٓماث الهاإلاُت (اإلهخشهذ)،
ْجٓحُّ بﱃ اإلاطادس اإلاُمتْ ،هُفُت اإلفادة ﳑا ﻫٓ
مخاح مً مهلٓماث نً اإلآغٓناث اإلاشاد ششخُا.
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 .Iحهلُمُت مادة الىلذ الادبي في الجامهت
اإلاىهج ْؾشاثم الخذسَغ :
َ
َّ
اإلاطؿ َلحاثٌ ،
ٌّ
مجهجي في
ؤمش
بن جدذًـذ اإلافاَُم ْ
َّ
ّ
الهلمُت ْلىً ً
مدل خالف
هثحرا ما ًطبذ
البدٓر
َّ
بحن َّ
َّ
الذاسظحن ْ ،مً زمت فةن مفِٓم الىلذ ،مً
مىؿلم لًٓ ّي كذًم ًاٌْ مباششة بلى فىشة الخمُحز
ّ
الجُذ ْ الشديء ْ مداْلت الحىم نلى الهمل
بحن
ّ
ألادبي .مو غشْسة امخالن راثلت مذسبت بالجٓدة ْ
الشداءة ؤْ بما بلو بُجهما .
ّ
َّ
ْلىً ال ًمىً انخباس رلً اإلافِٓم للىلذ َٓ الثابذ
ّ
ّ
ألادبُت خاغهت هي ألاخشٔ
داثما ،رلً ألن الزاثلت
ّ
للخؿٓسَْ ،زا ًىجم نىّ خخما حًُحر في مفِٓم
َّ
ً
ً
الىلذ ،لُبخهذ شِﺌا فشِﺌا نً جلً الخدذًذاث
التي ؤنؿِا لّ ابً ظالم ْابً كخِبت ْكذامت بً
حهفش ْيحرَم ْ ،بزلً ًمىً ؤن هالخل بعِٓلت ؤن
َّ
ّ
الخاسٍخُت
مفِٓم الىلذ ًخدذد مً خالٌ اإلاشخلت
َّ
التي ًكِش فحها مجمٓنت مً الىلاد اإلاشجبؿحن بمىهج
َّ
الهلمُت.
ؤْ مجمٓنت مً اإلاىاهج
َّ
جداٌْ ول مشخلت ؤن جبني مفِٓما خاضا للىلذ في
ّ
جاسٍخُت ما،
غٓء ؤلاؾاس اإلاهشفي الزي ٌعٓد مشخلت
َ َ َّ
ْ نلُّ ظُإخز مطؿلح الىلذ نذة مدمٓالث ججزاح
َّ
بحن هٓن الىلذ َٓ مهشفت ،ؤْ َٓ ضُايت حذًذة
ّ
ّ
ّ
ؤلابذانُتَ .زا
للىظ ،ؤْ َٓ فِم للىطٓص
ّ
الدشهب في اإلافِٓم لّ ما ّ
ًفعشٍ في هلذها اللذًم
ْالزي خاٌْ هلادٍ الاظخفادة مً اإلاىؿم  ْ،نلم
ُّ
ّ
ْالخاسٍخ ْ الباليتُ .
ٍْبذْ ؤن
ألاخالق ْ،نلٓم اللًت،
َّ
ّ
مششْنُت _في هكشها_ لىلادها
َزا ألامش ٌُهؿي
اإلاهاضشًٍ بإن ًفُذْا مً اإلاىاهج الحذًثت ظٓاء
ّ
ّ
ّ
ظُاكُت ،ؤْ ختى مً
هطاهُت ؤْ
لعاهُت ،ؤْ
واهذ
ّ
ّ
الشٍاغُاث ْ يحرَا.
والؿبُهُاث ْ
الهلٓم البدخت
ّ
ُّ
العُاق ال ًخهلم بخدذًذ
بن العااٌ اإلالح في َزا ِ
َّ
ّ
ّ
بىُفُت
مثالي ؤْ وامل للىلذ ،بل ًخهلم
مفِٓم
َّ
جدذًذ مفِٓم الىلذ ،ؤْ هُف ًمىً ؤن هدذد
َّ
مفِٓما خاضا للىلذ؟ ْ َل ًمىً الخٓافم نلى
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ََ
َّ
َّ
مدذد للىلذ؟ ؤم ؤن رلً ظِعخهص ى
مطؿلح
نلُىا لُكل مفخٓخا ؤمام الاحتهاداث ْ ؤمام
َّ
اخخالفاث ْحِاث الىكش؟
َّ
ّ
ألادبي
- 1-1مفِٓم الىلذ
ََ
ّ
بن مجمل اإلافاَُم اإلالذمت إلاطؿلح "هلذ" شذًذة
َّ
ّ
اإلاهشفُت للىلاد ْبمىؿللاتهم
الاسجباؽ باإلاعخٍٓاث
ّ
ّ
ّ
َّ
الفىُتْ ،مً زمت فهي كػُت
ْاججاَاتهم ِ
الفىشٍتِ ،
بشيالُت ؤي جدمل في راتها حذال ْ هلاشا ،الظُما
َّ
برا ظلمىا آلان الىلذ اإلاهاضش ابخهذ نً هٓهّ رلً
الفً الزي ًشجبـ ْحٓدٍ بٓحٓد آلاخش ـ ألادب ـ ْ
ً
ؤضبذ ؤهثر اظخلاللُت ْ مُال هدٓ الاجطاٌ بإهٓام
ّ
اإلاهاسف َ
ؤلاوع َّ
اهُت ألاخشٔ ْ لىىّ ًبلى داثم الاجطاٌ
بخطٓضُاث ألادب .
َّ
ًىكش ُّ
َّ
الذهخٓس بخعان نباط بلى الىلذ نلى ؤهّ
ّ
ّ
ّ
ألادبُت ْلػشْب
«اظـخهماٌ مىكم للخلى ّـُاث يحر
ّ
ألادبُت ؤًػا_ في ظبُل الحطٌٓ نلى
اإلاهشفت _يحر
َّ
بطُـشة هافزة في ألادب»(َ )22زٍ الىكشة جذمج
ّ
مهشفُت مخباًىت لهلٓم مخخلفت ،جذخل غمً
خلٓال
نالكاث الخبادٌ ،لخمِذ لكِٓس هلذ شاملْ ،جبلى
مفاَُمّ ْ مىاهجّ ْ ؤدْاجّ ؤلاحشاثُت مً رلً
َّ
الخذاخل بحن الهلٓم ْ اإلاهاسف.
َّ
دمذ مىذْس فُزَب بلى اللٌٓ َّ
الىا ِكذ ُم َّ
بإن «
َّؤما
َّ
ُّ
فً دس َ
ّ
اظت ألاظالُب
الىلذ
ألادبي في ؤدق مهاهُّ َٓ ِ
ْ جمُحزَاْ ،رلً نلى ؤن هفِم لفكت ؤظلٓب
بمهىاَا الٓاظو ،فلِغ اإلالطٓد بزلً ؾشق ألاداء
اللًٓ ّي فدعب ،بل اإلالطٓد مىخى الياجب الهام ْ
ؾشٍلخّ في الخإلُف ْ الخهبحر ْ الخفىحرْ ،ؤلاخعاط
نلى العٓاء بدُث برا كلىا بن ول واجب ؤظلٓبّ
ًىٓن مهنى ألاظلٓب ول َزٍ الهىاضش التي
رهشهاَا»(.)23
َّ
َّ
ّ
ألادبي ًىخشؽ في مخخلف
بن اللٌٓ بإن الىلذ
مجاالث الهلٓم ً ،جهلىا هدزس مً هٓهّ نلم كذ
ًخماهى مهِا ْ ،يهخً الحجب الفاضلت ْ الحذْد
بِىّ ْبحن باقي الهلٓمًَ ،لٓ ٌُ ُّ
الذهخٓس مدمٓد ؤمحن
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َّ
الهالم في حهشٍف ُ
ًبذْ ؤهثر شمٓلُت للىلذ« َٓ
اهدشاف ْ جدذًذ لششْؽ ْكٓاهحن الكٓاَش
الخهبحرًت اإلاخخلفت ْجفعحرَا ْ جلُمِا ْ ،لِغ مجشد
جلص ي ْدخؼ ْ بداهت َْٓ ،هشف ْ جدذًذ ْ
جفعحر ْ جلعُم يهذف بلى بغاءة ْ حهمُم الٓعي ْ
ً
ً
الخزْق ْ ،ججاْص اللطٓس ججاْصا ببذانُا »(ً )24ػم
َّ
الىلاد ْ ًخفلٓن
َزا الخهشٍف نىاضش ٌشترن فحها
َّ
الىلذ ْ مِامّ ،ألنهم ً
هثحرا ما
خٓلِا ْهي ْقاثف
ًخفلٓن في هُفُاث ؤدائها ْ ؾشق اظخخذامِا.
ّ
َّ
َّ
بن فِما ؤنمم لذْس الىلذ في ملاسبت الىطٓص
ّ
ألادبُت حهل "سْالن باسث"()Roland Barthes
ّ َّ
ًزَب بلى اللٌٓ بإن الىلذ َٓ« كشاءة نمُلت (ؤْ
ّ
حاهبُت) ْ َٓ ًىشف في الهمل
َٓ ؤًػا كشاءة
مهلٓال ّ
مهُىا ْ ،بهّ في َزا _ْ الحم ًلاٌ _ لُفىً
َّ
جإٍْال َْشاسن فُّْ ،مو رلً فةن ما يهخً الىلذ
َ
َ
ظترٍ ال ًمىً ؤن ًىٓن َٓ اإلاهنى ،ألن اإلاهنى ًتراحو
َّ
دْن جٓكف ختى ًطل بلى فشاى الزاث ْ .للذ ًىٓن
فلـ ظلعلت مً ُّ
الشمٓص ْ الهالكاث اإلاخجاوعت؛ بن
َّ
َ
اإلاهنى الزي ٌُهؿُّ الىلذ للهمل_ ْ لّ الحم في
رلً_ لِغ في نهاًت ألامش ظٓٔ اصدَاس للشمٓص التي
ّ
مهشفُت
جطىو الهمل»( )25بن باسث اخترق حِاث
َّ
حشىً في كذساث الىلذ الجذًذ نلى جمُحز الشئٔ
اإلادخلشة لّ.
َ
ّ
ْ ّ
ٍخمعً باسث بخهذدًت اإلاهنى ْ ًفشق بشيل خارف
ّ
بحن اإلاخهالُاث الثالزت :هلذ  /كشاءة /نلم ،فِىان
برن ؛ « الهلــم الزي يهخم باألشياٌ ْ خللّ َٓ
َّ
ّ
ًخٓظـ
اللعاهُاث /نلم الخؿاب ْ ./الىلذ الزي
الهلم ْ اللشاءة َْٓ ،لًت زاهُت جضًٍُُت ماثلت،
بٓضفِا مماسظت راجُت شبّ َزًاهُت ْازلت مً
َّ
الى ّ
ظ بمدمٓالجّ
مخضْنها ،بل كشاءة ياثشة في هىت
ّ
الهالماجُت لللٌُٓ ،
ْمىخجت لشمضٍت ؤخشٔ مو هبرة
يالبا ما جىٓن مخالفتْ .اللشاءة التي هي فدظ
ّ
للىظ بالطٓسة التي جيخج جفانال بحن اللاست
َّ
ْالى ّ
ظ ،للبدث نما ال ًٓحذ في قاَشٍ بما جلُم بّ
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مماسظت دالت هي الىخابت ْ ،هي ناشلت بعبب
َ ()26
شٍِٓت اإلاهنى»
َ
ُ
َّ
َ
َ
ّ
بي
ْ- 2-1قاثِــف الىلذ ألاد ِ
َّ
حشخمل الخهاسٍف اإلاخىٓنت العابلت نملُت الىلذ،
خُث ظعى ؤصحابها .مً ْسائها بلى جدذًذ داللت
ََ
َّ
ألادبيّ ،
ْلىجهم ظشنان ما ًَف ْ
ّ
طلٓن
مطؿلح الىلذ
َّ
حهشٍف الىلذ بٓقاثفّ حهشٍفا ًدذد جلً الٓقاثف
ْ ًَف ْ
طل َبهػِا نً َبهؼ ،سيم جذاخلِا الحخمي.
َ ُ
ّ َّ
فُلٓلٓن ؤن الىلذ جفعحر ْجلٍٓم ْجٓحٍُّْ ،خفاْث
ّ
الاَخمام بةخذٔ َزٍ الطفاث الثالر بخمُحز ما
وعمُّ بالذ َ
ّ
ألادبُت ؤْ الخإسٍخ لألدب ،نما
ساظت
ِ
َّ
ّ
الفنيّ ،
فالذس َ
اظت ألادبُتّ
ّ
ِ
وعمُّ الىلذ ألادبي بمهىاٍ ِ
ْالخإسٍخ لألدب ًشهضان الاَخمام نلى الىاخُت
َّ
َّ
َّ
فعحرًت ،بِىما ًشهض الىلذ نلى الخلٍٓم ْ الخٓحُّ
الخ
َّ
ّ
ؤَمُت معاٍْت للخفعحر ْ .نلُّ فالىلذ
ْ ٌُهؿحها
َّ
َّ
َّ
ّ
فىشٍت كٓامِا «الششح ْالخفعحر ْاإلالاسهت
فهالُت
ْبضذاس ألاخيام ْ نلُّ فِٓ ّ
ّ
فهالُتي ؤلابذام
ًخٓظـ
ّ ّ
ألادبي ْالخزْق»(.)27
ًدذد ُّ
ّ
الذهخٓس ُم َّ
الهملُت
دمذ مطاًف مشاخل
َ
َّ
الى َّ
لذًت_ ْ رلً اهؿالكا مً البدث نً اإلاهنى
ّ
ّ
ّ
الخاسحُت
ألادبي ْ سبؿّ بعُاكاجّ
الاحخماعي للهمل
ّ
َّ
_ ًلٓلّ« هي مشاخل الذس َ
اظت ْ الخفعحر ْ الخلٍٓم،
ِ
ْ ول مشخلت مً َزٍ اإلاشاخل ال ٌعخًني نجها ألادب
بداٌ»()28خُث جخدلم الذس َ
اظت في هكشٍ مً خالٌ
ِ
ّ
ّ
َّ
الاججاٍ الهام الزي ؤلف فُّ الهمل
الىكشة في ِ
ّ
ّ
الاججاٍ ٌهبر نً ْحِت هكش
ألادبُهلى انخباس ؤن « ِ
ألادًب ،ؤْ نً مٓكفّ مً الحُاة »(ْ )29الٓاضح ؤن
ّ
جدذًذ مٓكف ؤْ ِاججاٍ مهحن يحر مخاح بال بهذ
ّ
ألادبي.
كشاءة ْفِم نمُلحن للهمل
ََ
َ
َ
َزا اإلاهنى الخاص إلاطؿلح ِ"دساظت" ًخماش ى مو
َّ
َّ
مٓكف الىا ِكذ مً ْقُفت الخفعحر ْالتي ًدذد
ّ
َّ
ّ
مِمتها في« مداْلت الىا ِكذ الاظخذالٌ بالىطٓص ْ
غم الجضثُاث َبهػِا بلى َبهؼ ،نلى صحت
الاظخيخاج الزي جٓضل بلُّ في اإلاشخلت ألاْلى
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َّ
»(ُ )30
ٍْبذْ ؤن ياًت الىلذ نىذٍ جىدطش في جلعُم
ألادبُت ْ جطيُفِا مً ّاججاَاث َّ
ّ
مدذدة.
ألانماٌ
ِ
َّ
ُ
ًبذْ اجفاق الىلاد ْاضحا ؤزىاء خذًثهم نً
العالم ّ
َاجحن الٓقُفخحن ،خُث هجذ نبذ َّ
اإلاعذي
ِ
َّ
ًدذد بذْسٍ زالزت ّ
مِماث للىلذ جخماًض بدعب
َّ
الى َّ
لذًت ًَلٓ ٌُ « فةرا خاْلىا سظم
ياًاث اللشاءة
مهالم َزا ّ
ّ
الذْس الزي ًادًّ هاكذ ألادب ؤمىـىىا ؤن
هجلٓ لّ زالر ْقاثف باسصةّ ،
جخمحز ّ
ول ْاخذة مجها
ُ
نً الٓقُفخحن ألاخشٍحن جبها إلاػمٓن ما ًَلٓلّ
َّ
ّ
َّ
الىا ِكذ مً هاخُتْ ،جبها لطىف اللشاء الزًً ًخجّ
()31
بلحهم بما ًىخـبّ نً ألادب مً هاخُت ؤخشٔ»
َ َ
َ َ
ّ
اإلاعذي الٓ ِقُفت
فالٓ ِقُفت ألاْلى ًؿلم نلحها ِ
ّ
َّ
َّ
الىلذي بلى اللاست
الخثلُفُت « ْفُـِا ًخجّ الخؿاب
َّ
ّ
ّ
مخـىاْال الهمل ؤلابـذاعي بالششح ْالخدلُل ْالخلـٍٓم،
اإلاِمت ما ّ
ْلهل ما ٌعخـذعي َـزٍ َّ
ّ
جخمُـض بّ لًـت ألادب
ّ
ّ
َّ
ّ
هٓنُـت ،جخؿلـب جذخـل الىا ِكذ لششح
مً خطاثظ
ّ
ما يمؼ مً جشاهُبْ ،بماؾـت اللثام ّ
نما جـٓاسٔ مً
ُّ
بًداءاثْ ،بُان ما اهحجب مً جػمُىاث اللًت نً
()32
بدسان ك ّـشاء ألادب»
َّ
َّ
َّ
بن َّ
مِمت الىا ِكذ في َزٍ اإلاشخلت جخجاْص الششح ْ
ّ
الخدلُل ،لخطل بلى معانذة اللاست نلى بدسان
ّ
خفاًا الىطٓص ْجٓحُّ رْكّ هدٓ ؤهثر مً مٓاؾً
ّ
الفني هثافت َٓ ْ ،ما ًزَب بلُّ ُخعحن
ؤلابذام ِ
َّ
مشْة الزي ًشٔ ؤن« ؤٌْ ما حهىُّ ْقُفت الىلذ
ّ
ألادبُت،
جثلُف اللاست بةناهخّ نلى فِم ألانماٌ
ْهشف اإلاًلم مً مػامُجهاْ ،بدخالّ بلى مٓاؾً
ّ
ّ
الجمالي،
الجمالُت ْ ،بسَاق رْكّ ْ خعّ
ؤظشاسَا
ْبيىاء ْحذاهّ ْ ْنُّ باللذسة نلى اظدُؿان
َّ
الخجاسب ْ ألافياسّ ،
ّ
الاحخمانُتْ ،اإلآاكف
ْالذالالث
َّ
َ
ؤلاوع َّ
اهُت التي ًلفِا الشانش ؤْ الياجب خالٌ الهمل
ّ
الفني ججاٍ كػاًا نطشٍ ؤْ ْؾىّ ؤْ مجخمهّ»(ْ)33
ِ
َّ
الخفعحر يالبا ما ًىٓن «للهمل اإلاىلٓد في راجّ
الظخجالء ْ بًػاح مطادسٍ ْؤَذافّ ْ خطاثطّ
ّ
ّ
الاججاَاث ْ
الفىُت»(ْ ،)34هزا الكٓاَش ْ
ِ
ِ
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َّ
ّ
ّ
الفىُت التي ًد ِعم بها رلً
الخطاثظ الفىشٍت ْ ِ
ألادب ،مً هاخُت نالكاجّ بالٓاكو الفىش ّي ْ بلػاًا
نطشٍ.
َ َ ّ
ُ
َ
َّؤما الٓ ِقُفت الثاهُت ْ هي الخلٍٓم فُبذْ ؤن بهؼ
ََ
َّ
الىلاد ًمُلٓن بلى اظدبذالِا بمطؿلح "جٓحُّ "مو
ّ
فاإلاعذي
سبـ نملُت الخلٍٓم بالحىمْ ،نلُّ
ِ
ّ
َ َ
َّ
الٓ ِقُفت الثاهُت مً ْقاثف الىلذ
ًٓضف
َ َ
بالٓ ِقُفت الخٓححهُت ْ هي معخللت هما ًشٔ ـ جمام
َّ
الاظخلالٌ نً ظابلتها ْفحها« ًخجّ الىا ِكذ بلى
َّ
الى ّ
ظ بن وان مضامىا لّ ،ؤْ بلى
اإلابذم ضاخب
هكشاءٍ مً اإلابذنحن بن لم ًُضامىّ بدعب همـ
()35
ّ
الطُايت ْ حيعِا»
ِ
َ
ّ َّ
َ
ّ
َّ
فالٓ ِقُفت الخٓححهُت « جخدٌٓ بالهملُت الىلذًت مً
خٓاس بحن ألادب ْكاسثّ بلى خٓاس بحن هاكذ ألادب
ّ
ّ
الكً فُما مط ى بإن َزٍ
ْمبذنّْ .لئن ظاد
ّ
ّ ت َّ
ّ
الىا ِكذ مجزلت اإلاششذ ،بر هإهما جخٌٓ
اإلاداْسة جبـٓ
ّ
لّ خلا في اإلاىاضشة ؤْ اإلاىاكػـت لِغ لًحرٍ مً
َ َ
ّ
فةهىا ّ
َّ
ّ
بمِمت اإلاعاءلت،
الٓ ِقُفت
هدذد َزٍ
اللشاء،
ّ
الفٓكُـت
ْهي معاءلت ال جيبو مً مٓكو اإلاداظبت
ّ
بلذس ما جطذس نً َاحغ الاظخـىشاف اإلاخـجذد
َّ
ْخـحرة الفىش الىلذي»(،)36
َ َ
َّ
َّ
الٓ ِقُفت جمىً الىاكذ مً ؤن ٌعِم في
بن َزٍ
ّ
اظدششافُت هفُلت ؤن جفخذ ؤمام ألادباء
جلذًم سئٔ
َّ
آفاق يحر مإلٓفتَ ْ ،ىا كذ ًخىفل الىاكذ بةقِاس ما
ّ
ألادبُت مً ؤخؿاء ْالخٓاءاث ْ
في َبهؼ ألانماٌ
ّ
غاسة ْ ،هزا بقِاس ما في َبهػِا آلاخش مً
هخاثج
ّ
مضاًا ْ ِاججاَاث ظلُمت ْاظتهذاف إلاطلحت اإلاجخمو
 ْ ،نلى رلً ًىٓن يشع جلً َّ
اإلاِمت بكالت نششاث
َّ
الىخاب ْ جلٍٓم ؤخؿائهم ْ جبطشَم بمٓاغو
َّ
ّ
ؤكذامِم ْ مًبت ؤنمالِم ْ بسشادَم بلى الؿشٍم
اللٍٓم ْجٓححهِم بلى الًاًاث العلُمت.
َ َ
لىً ّ
اإلاعذي ًاهذ نلى ؤن َزٍ الٓ ِقُفت ال جمىذ
ِ
َّ
الىلذ خم الٓضاًت نلى ألادب رلً ؤهّ« ال ًمىً
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ّ
َّ
مهلما ًَلٓ ٌُ للمبذنحن
ؤن ًطبذ الىلذ مٓحِا ؤْ ِ
ّ
()37
الاججاٍ ْنلُىم ؤن جىخبٓا ِفُّ»
اججِٓا َزا ِ
ّ
َ َ
ُفت الثالثت التي ًاهذ نلى ؤَمُتها ّ
اإلاعذي
ّؤما الٓ ِق
ِ
َ َ
ٌ َّ
ّ
الىا ِكذ اللٌٓ
اإلاهشفُت« ْفُـِا ًخـىاْ
الٓ ِقُفت
فهي
َّ
ّ
ألا ّ
دبي بالذسط مـداْسا مً خاللّ سفُـلّ الىا ِكذ،
فِشـتروان بزلً نبر ّ
هظ ألادب في بهخاج اإلاهشفت
ّ ّ
َّ
الى َّ
بال برا ّ
لذًتْ ،ال ًمىً لِزٍ َّ
جذسم
اإلاِمت ؤن جخإحى
ّ
َّ
ّ
الذاسط ّ
بيل اإلاهاسف اإلادُـؿت بمـبادت الىلذ في ؤدق
َ َ
َّ
الٓ ِقُفت جػمً للىلذ ظهُّ
ْشاثجّ»( )38بن َزٍ
هدٓ مداْلت جداشُّ ؤلاخعاط بثاهٍٓخّ الِامشُت
 ْ،الهمل نلى ؤن ًخإمل هفعّ مً خالٌ ألادب«
َّ َّ
ّ
الى ّ
ّ
الفني_ مٓغٓم البدث ْ
ألادبي
ظ
لُىف
ِ
اإلاداْسة_ نً ؤن ًىٓن ياًت في خذ راجّ ،ؤْ
َّ
ملطذا معخلال بخطٓضُاجّ ،هما ًىف الىلذ نً
َّ
الى ّ
ظْ
ؤن ًىٓن َمّ الشثِس ّي َٓ اظدبؿان رلً
ّ
الفىُت التي جيخكش شِادة لِا
بخشاحّ مخشج الٓزُلت ِ
َ َ
ّ
اإلاهشفُت للىاكذ جخلم ْغها
فالٓ ِقُفت
ؤْ نلحها،
َّ
حذًذا مً الخهامل مو ألادب ألن َمٓم الىلذ
()39
جخجمو بٓضفّ بظِاما في بهخاج اإلاهشفت»
َّ َّ
بن الىلذ في َزٍ اإلاشخلت ٌععى لبىاء جلاؾهاث
َّ
ّ
الخاسحُت لُهاْد
حادة ْ ،شبىت مً الهالكاث
ً
الشحٓم بلى داخلّ ،مداْال بىاء مىهج ملاسبت ْاضح
َ َ
اإلاعذي « ّ
اإلاهالم ًَلٓ ٌُ ّ
الٓ ِقُفت
ْؤٌْ ما جؿٓف بّ
ِ
ّ
اإلاهشفُت بدىم َزٍ اإلالاًِغ التي بعؿىا َٓ
َّ
الى َّ
ّ
لذًت ،فما ؤغخى
الهملُت
مٓغٓم اإلاىهج في
ً
ّ َّ
الُٓم شاجها َٓ ؤن الىلذ بهذ ؤن وان في اإلااض ي
ّ
ّ
مىهجُتْ ،ال ّ
يهخم باإلاجادلت
ًىؿلم مً معلماث
ّ
ّ
نجها بال مً خالٌ مماسظت الىطٓص ْهلـذَا،
ً
ّ
ّ
بهملُت الخإظِغ اإلاجهجي التي
ؤضـبذ مششْؾا
ً
ّ
َّ
الى ّ
ظ
حعخلضم جشاهما مً الخىكحر كبل مباششة
ّ ()40
ؤلاحشاجي»
باالظدىؿاق
ِ
َّ
بن الخذاخل بحن َزٍ الٓقاثف َٓ ضىٓ بىاء
َّ
َّ
لذًت ًَلٓ ٌُ ّ
الى َّ
اإلاعذي « َىزا ًىـٓن الىا ِكذ
الىخابت
ِ
ً
ّ
َْٓ ًـادي ْقُـفخّ ألاْلى شاسخا لألدبٍْ ،ىٓن في
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ّ
ّ ً
ّ
الثالثت ّ
ماظـعا
ـاسخا لألدبْ ،في
ْقُـفخّ الثاهُت م
ّ
نامـتْ .لئن لم ًىً مً اإلاخ ّ
للى ّ
ّ
الجمالُت ّ
ـهحن
كشٍت
ْ
ّ
ّ
بالػشْسة في ْحـِت
ًخخطظ
نلى هاكـذ ألادب ؤن
َّ
ْ
ّ
ًخظ غشبا
مً ْحِاث الىلذ دْن ؤخـشْٔ ،ال ؤن
َّ
ّ
مهُ ًىا مً ألادب بطـىف ّ
ّ
مخهحن مً الىلذ ،فةن مً
ّ ّ
َّ
خلّ ؤال ًماصج في خؿابّ الىلذي الٓاخـذ بحن مشاجـب
َّ
الى َّ
لذًت سيم ما في اإلاعإلت مً سئٔ مخفاْجت
الىخابت
()41
»
ّ
َّ
َّ
َّ
بن خطش ْقُفت الىلذ ْالىا ِكذ في معإلت الخلُُم ْ
ً
الحىم بالجٓدة ْ الشداءة ؤضبذ مىكٓسا مخجاْصا ْ
َّ
فالىلذ خعب ُّ
ً
الذهخٓس ُخعام
جللُذًاْ ،مً َّزمت
الخؿُب ؤضبذ لّ ّ
َّ
اإلاِمت
مِمخان ؤظاظِخان«:
ّ
ألاْلى هي اللشاءة اإلاخفخدت للىظ ،ؤي اظخخالص
َّ
الى ّ
ظ
ؤخعً ْؤفػل ؤلامياهاث التي ًٓحي بها
»()42فيل ملاسهت َّ
جدبنى صاٍْت َّ
مدذدة جفط ي بلى هخاثج
َ َ ّ
َّ
َّ
الى ّ
ْالٓ ِقُفت الثاهُت
ظ،
ؤهثر ِدكت ْ ؤكشب بلى سْح
َ َ
َّ
الى َّ
َّ
كشٍت مً هٓم جإظِغ
الخىكحرًتْ ،
الٓ ِقُفت
هي
ّ
الفِمُت اإلاعبلت ،بنها
اإلاهاًحر الزْكُت ْ اإلاهاًحر
ّ
لِعذ ْقُفت الخلت للىظ بهذ ْالدجّ بهما هي
ّ
َّ
الى َّ
لذًت لِا اللذسة نلى
ْقُفت للىظ »( )43فالىخابت
ّ
ّ
ْجازش بشيل
سظم مالمذ الخلم
ألادبي معخلبالِ ،
ّ
الفذ في ْالدة الىطٓص ،لزلً ؤضبذ ألادًب ٌهمل
حاَذا لخىًٍٓ فىش هلذي ْاضح اإلاهالم كبل جلذًم
ببذانّ.
ُّ
ّ
ُ
َّ
العُاق ًشٔ الذهخٓس مدمذ لؿفي الُٓظفي
في َزا ِ
ّ
َّ
ؤن ششؽ حشيل الخؿاب الىلذي ،مخٓكف نلى
ّ
ّ
ؤلابذانُت ْ
مذٔ كذسجّ نلى هشف ؤظشاس الىطٓص
اظدىؿاكِاْ ،الٓكٓف نلى نىاضش الشهشٍت ْمالمذ
َّ
الٍِٓت فحها ،فالىلذ َٓ خلم خؿاب مخإظغ نلى
َّ
ؤن الخؿاب الىلذي مؿالب بالىفار بلى ؤنماق
ّ
الىطٓص كطذ جفىُىِا ْ بنادة بىاءَا مدخفكا
ّ
ّ
فالهملُت
بخطٓضُت َزٍ الىطٓص ْ ،مً َّزمت
َّ
ّ
َّ
الى َّ
لذًت ال جلف نىذ الششح ْالخلُُم ،بل جخهذاٍ
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بلى الٓكٓف نىذ ألاظﺌلت التي ًثحرَا خػٓس
ّ
(.)44
الىطٓص في زلافت ما نبر مجمل جاسٍخِا
 - 2ؾشق ْضهٓباث حهلُم الىلذ الادبي في الجامهت
الجضاثشٍت:
بىاء نلى الىشٓفاث العابلت ًمىً اللٌٓ بن
الحذًث نً حهلُمُت الىلذ ألمش ضهب بانخباسٍ
ّ
جخططا حذًذا ،هما ؤن الطهٓبت جخجلى في نذم
الخؿشق بلى َزٍ اإلآاغُو ،فما ْسد مىّ بال الللُل
ّ
مً خالٌ بشاساث ؾفُفتَْ ،زا ما ًُاهذٍ "جٓفُم
ّ
الضٍذي" خحن كاٌ ؤن'' :قاَشة حهلُمُت الىلذ كذ
نشفذ نضْفاَْ ،هٓد رلً بلى بهؼ ألابدار
ألاوادًمُت راث اإلآاغُو اإلاخطٓضت ،هما ٌهٓد بلى
ّ
ؤن جلً ألابدار ّ
بدذ راتها كذ هخبذ في ظُاكاث
مهُىت ْلجمِٓس مهحنَْ ،زا ما ًذنٓ اإلاششفحن بلى
بنادة الىكش في ملُاط اخخُاس اإلآاغُو ،بر ال
فاثذة لخلً اإلآاغُو التي ال ًىٓن لِا مشدْد هبحر
في خُاة اإلاجخمو ْالؿالب بطفت خاضت ْبإْحِِا
()45
اإلاخخلفت''
ًلابل َزا الهضْف بكباٌ ؾالب ْؾلبت الهلم
خاضت نلى هٓم مً الىخاباث التي جلبي خاحاتهم،
َْٓ ؤمش ٌشيل قاَشة في ظلٓن الفشد الُٓم ،ؤْ ما
ّ
وعمُّ باللاست الجذًذ ،بدُث ؤن لّ مؿالبْ ،ما
نلى الباخثحن بال الاظخجابت لِا ،لىً الىثحر مً
جلً الىخب التي واهذْ ،ظادث لم حهذ جٓاهب
ّ
الهطش ْلم حهذ جىفو الؿالب ،ألن ؤصحابها لم
ًلذسْا اللشاء ّ
خم كذسَم ْبالخالي فلذ ؤؾاخٓا
()46
بؿشف مِم في نملُت الىخابت /اللشاءة
ًشٔ "جٓفُم الضٍذي" ؤن ما ٌهاهُّ الؿالب ؤْ
اللاست الجذًذ لِغ َٓ خذًثا ناما في ألادب
ْالحذازت الشهشٍت ؤْ الىلذ ظٓاء الحذًث ؤْ
اإلاهاضش ( ،خُاة الىلاد) بل ًشٍذ هخبا مىهجُت جبحن
لّ هُف ًمحز مثال الشهش مً يحرٍْ ،هُف جىٓن
الحذازت الشهشٍت ْهُف حششح اللطُذة اللذًمت
ْالحذًثت ،هما ال ًشٍذ خذًثا ناما في اإلاىاهج
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الىلذًت الحذًثت ؤْ اإلاهاضشة ،بل ًشٍذ ؤن هبحن لّ
هُف ٌعخفُذ مجها ،ؤي ما ًخهلم بخطاثظ الثلافت
الًشبُت ْما ًخهلم بثلافخّ َْٓ...نلُّ فةن اللاست
الجذًذ  -هما ٌعمُّ "جٓفُم الضٍذي"  -لِغ
باللاست ألامغ فداحخّ مخخلفت نً ظابلّ ،فةن
ّ
وان كاست ألامغ ًىخفي باللشاءة الطامخت ،فةن
كاست الُٓم ( الجذًذ) مشاسوا فهاال بل ظاثال بلى
ّ
خذ ؤلاخشاجْ ،ما نلى الياجب ؤْ ألاظخار بال ؤن
ٌعخهذ َْهُذ اظتراججُاجّ لخلذًم الجذًذ لِزا
اإلاخهلم ؤْ اللاست ختى ًلىهّ بما َٓ ؤفػل()47؛
ٌهني َزا ؤن اللاست ؤْ الؿالب بطفت خاضت ال
ًشٍذ ْال ًىخفي بما َٓ مٓحٓد في الىخب الىكشٍت بل
ًشٍذ هخبا مىهجُت ؤي ما َٓ جؿبُلي بانخباسَا
الذساظت اإلاِمت في َزٍ اإلاشخلت.
ًلطذ الباخث بـ(الؿشق الخهلُمُت :مجمٓم
ألاوشؿت ْالهملُاث الخذسَعُت التي ًاديها اإلاذسط
(اإلاداغش الجامعي) بهذف جدعحن نملُت الخهلُم
ْالخهلم بما ًىمي كذساث ْاججاَاث ْمٌُٓ الؿالب
(اإلاخهلمحن) ْصٍادة مهاسفِم بما ًدلم ؤفػل
مخشحاث حهلُمُت ممىىت ْ ،رلً باجبام
(اظتراجُجُت الخذسَغ) التي ًلطذ بها :مجمٓنت مً
بحشاءاث الخذسَغ اإلاخؿؿت ظلفا ْاإلآحِت لخىفُز
الخذسَغ بًُت جدلُم ؤَذاف مدذدة ْفم ما َٓ
مخٓفش ْمخاح مً بمياهاث
ْاإلاهشْف ؤن ألاظخار اإلاداغش الجامعي َْٓ
ًلٓم بإداء مِاسة مدذدة ،فةهّ ٌععى بلى جدلُم
ؤَذاف مدذدة هما ؤن ؤخذ الخطاثظ الشثِعت
للمِاسة (ألاداء) ؤْ جلً العلعلت مً الخؿٓاث التي
جىٓن دْما جدذ مشاكبت الحٓاط ْما ًطل بلحها مً
مذخالث جىبثم في حضء مجها مً اإلآكف الزي ًخجّ
بلُّ ألاداء ،هما ؤن اإلاذخالث جخدىم في معخٓٔ
ألاداء ،بمهنى ؤن الىخاثج الىاحمت نً الخؿٓاث التي
ًاديها اللاثم باإلاِاسة ًخم باظخمشاس ملاسهتها ؾبلا
إلاهاًحر مدذدة لﻺهجاص ؤْ ًخم ملاسهتها ؾبلا إلاذٔ
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اكترابها مً الِذف الجهاجي للمِاسةْ ،يالبا ما ًخالءم
ألاداء ٍْخهذٌ ؾبلا لكشْف اإلآكف اإلادُـ
هما ؤن ألاظخار اإلاداغش ًادي رلً ْفلا
للمفِٓم الحذًث لؿشٍلت الخذسَغ الزي ًلطذ بّ:
ألاظلٓب الزي ٌعخهملّ اإلاذسط لخٓحُّ وشاؽ
الؿالب (اإلاخهلمحن) جٓححها ًمىجهم مً ؤن ًخهلمٓا
بإهفعِمْْ ،قُفت اإلاذسط في َزٍ الؿشٍلت ،تهُﺌت
الكشْف التي حعمذ للؿالب بالخهلم ْاخخُاس
اإلآاكف الخهلُمُت ْجىكُمِا ْجلٍٓم وشاؽ الؿالب.
ْكذ كامذ َزٍ الؿشٍلت نلى ؤظاط ؤن الخهلم َٓ
حًحر في العلٓن اإلاشجبـ بالخبرة ْؤن الخذسَغ َٓ
جٓحُّ َزٍ الخهلم ؤْ جدلُم َزٍ الخًحراث
العلٓهُت نً ؾشٍم اهخلاء اإلآاكف الخهلُمُت
ْجىكُمِاْ ،بزاسة مٌُٓ الؿالب ْخلم الذْافو لذيهم
للخفانل مو َزٍ اإلآاكفْ .الخذسَغ الزي ًٓضل
ً
بلى َزا الىٓم مً الخهلم ال ٌهخمذ ؤظاظا نلى
الحفل ْالخللحنْ ،بهما نلى اإلاىاكشت ْاإلاىاقشة
ْبدث اإلاشىالث ْالىكش في اإلاشحهاث ْيحرَا،
ْؤلافادة مً الٓظاثل الحذًثت بخاضت) بهذف
جدلُم ؤفػل الىخاثج الهلمُت ْالخهلمُت.
ّ
بن نالكت الىلذ باألدب نالكت ْؾُذة كاثمت نلى
الىفو اإلاخبادٌ هخلً التي جلٓم بحن اإلاىخج للعلهت
ْاإلاعتهلً لِا ،فىالَما ًدخاج بلى ألاخش ٍْطهب
جطٓس ؤخذَما دْن ألاخش ،بر ؤن اصدَاس الىلذ
ألادبي ًخٓكف نلى اصدَاس ألادب هما ًاهذ رلً
"نثمان ُمٓافى" بلٓلّْ '' :ألاكشب بلى الطٓاب سبـ
َزا بزان نلى هدٓ مً ألاهداء هشبـ جاسٍخ الىلذ
بخاسٍخ ألادب ،بمهنى ؤن ًدىاٌْ دسط جاسٍخ الىلذ،
الهطش ألادبي الزي ًدىاْلّ دسط جاسٍخ ألادب ،فةن
وان الذسط ألادبي ًدىاٌْ مثال الهطش الجاَلي
فُدعً ؤن ًدىاٌْ جاسٍخ الىلذ الترار الىلذي الزي
ًذْس خٌٓ ؤدب َزا الهطش ْكػاًاٍ ألادبُت
ْالىلذًتْ ،مً اإلافُذ ؤن ٌشترن الؿالب مو
ألاظاجزة في مىاكشت َزٍ اللػاًا ْنشع ْحِاث
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هكشَم فحها ،ؤما مً هاخُت الخؿبُم فمً ألاوعب
ؤن هخخاس همارج مً ؤدب َزٍ الفترة ٍْؿبم نلحها
()48
اللٓانذ الىلذًت التي جىاْلِا دسط جاسٍخ الىلذ''
ما ٌهني ؤن نالكت الىلذ باألدب نالكت ْؾُذة
ْجيامل بُجهما ،بدُث ؤهّ برا جىاٌْ ألادب قاَشة ما
والهطش الجاَلي مثال ،فةهّ مً ألاحذس ؤن ًدىاٌْ
الىلذ جشار رلً الهطش ْؤدبّ ْكػاًاٍ ،لىً ال
ًخم رلً بال باإلاىاكشت مو الؿلبت ْببذاء ْحِاث
هكشَم مو سبـ الجاهب الىكشي بالجاهب الخؿبُلي.
ْلخذسَغ مثل َزٍ الىمارج ؤْ الفىٓن ًلترح
"مدمذ صوي الهشماْي"'' :ؤن جىٓن ششهت بحن دسط
الىلذ ْدسط ألادبٍْ ،خطظ لِا ميان في ظاناث
الىطٓص ْجفعحرَا  ...مً بذاًت العىت ألاْلى ختى
نهاًت اإلاشخلت ْالتي جمثل اإلاىهج الخؿبُلي في
الذساظت َْٓ ،اإلاىهج الزي هادًىا بّ ْحهلىاٍ
الهمٓد الفلشي للذساظت ألادبُت ْالىلذًت نلى
العٓاء'' ()49مً خالٌ جطفدىا لبهؼ هخب الىلذ
ّ
ْالباليت ،ضادفىا بهؼ الخهابحر اللاثلت ؤن للىلذ
ْالباليت هلاؾا مشترهت ،هخلٍٓم الهمل ألادبي،
ْلِغ مهنى َزا ؤن دسط الباليت ْالىلذ هفعِما،
َْزا ما ؤهذٍ نثمان مٓافى بإهّ '':ليي ًدعنى للذسط
الىلذي جدلُم ياًخّ اإلايشٓدة ،فُدعً سبؿّ
بالذسط البالغي ْصحُذ ؤن مجاٌ َزا ًخخلف
اخخالفا ؾفُفا نً مجاٌ رلً ،فلذ ٌهني الذسط
البالغي بالشيلْ ،كذ ٌهني الذسط الىلذي بالهمل
ألادبي ولّ ،لىجهما نلى ول خاٌ ًلخلُان في الجهاًت
خٌٓ جلٍٓم الهمل ألادبي ْهلذٍْ ،إلاا وان جلٍٓم
الهمل ألادبي ؤْ كُاط حٓدجّ ،ال ًشحو بلى الشيل
ْخذٍ ْال بلى اإلاػمٓن ْخذٍْ ،بهما بلى َزا ْران،
فلِغ مً الطٓاب الفطل بحن دسط الباليت ْدسط
الىلذ ْبهما ألاكشب بلى الطٓاب ْضل َزا
بزانْ...ال ٌهني دمج َزًً الذسظحن مها
ْانخباسَما دسظا ْاخذاْ ،بهما اللطذ مً رلً
جىاٌْ اللػاًا اإلاشترهت بُجهما ْدساظتهما مها،
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ْلُىً رلً مثال في اإلاشاخل اإلاخلذمت مً الذساظت
الجامهُتْ ،ال ًمىو َزا مً دساظت مٓغٓناث
الباليت هما حاءث في هخب اإلاخإخشًٍ مىفطلت نً
الىلذ في اإلاشاخل اإلاخإخشة ،ؤما في الخؿبُم فُدعً
نذم الفطل بحن كٓانذ الباليت ْكٓانذ الىلذ ختى
ًدعنى للىاكذ جىاٌْ الهمل ألادبي مً حمُو
حٓاهبّ''()50؛ ٌشحر َزا الىالم بلى ؤهّ مِما اخخلف
مجاٌ الىلذ نً الباليت ،فةنهما ًلخلُان مً خالٌ
هلذَما للهمل ألادبي بانخباسٍ ًشحو بلى الشيل
ْاإلاهنى ،ؤي ؤنهما ًلخلُان في هلاؽ مشترهت :واللفل
ْاإلاهنى ْالخُاٌ ْالطٓسة الفىُت ْلًت ألادب...
ًاهذ " الهشماْي" سؤًّ في نذم الفطل بحن الىلذ
ْالباليت كاثالْْ'' :اضح لىا ؤن اللشْن الخمعت
ألاْلى للهجشة واهذ نِذ اصدَاس في الترار الىلذي
ْالبالغيْ ،نلى ألاخظ في اللشْن "الثالث ْالشابو
ْالخامغ" ؤي بذءا "بالجاخل" ْاهتهاء "بهبذ
ّ
اللاَش الجشحاوي"ْ ،الًخفى نلى ؤخذ ؤن َزٍ
الفترة كذ اظخؿانذ ؤن جؿشح ؤسْم ما في جشازىا
الىلذي نلى اإلاعخٍٓحن الىكشي ْالخؿبُليْ .امخاصث
َزٍ اإلاشخلت فٓق يىاَا بإنها اإلاشخلت التي لم
ًىفطل فحها مفِٓم الىلذ نً مفِٓم الباليت ،فيان
الازىان ّ
خبتي كمذ في ظيبلت ْاخذة ٍْادًان راث
الٓقُفتْ ،واهذ ولمت "البُان الهشبي" هي اإلاطؿلح
الزي ًؿلم نلى حمُو الذساظاث التي حهنى بخمُحز
الىالم حُذٍ مً سدًﺌّ ،فياهذ الباليت والىلذ
ُ
ْظُلخىا في بدسان ما في ألادب مً كُم ْما فُّ مً
()51
خلاثم''...
ًزَب الذاسظٓن بلى اللٌٓ بإن جذسَغ الىلذ ألادبي
ًخٓكف نلى الذساظاث الهشبُت ألاضُلت ( اللذًمت)؛
ؤي دسط هلذي ّ
ألن ّ
البذ ؤن ًخإظغ نلى كانذة ؤْ
ما وان نلُّ ظابلا ،ؤي '' مً الػشْس ّي ؤن ًُاظغ
في ؤكعام اللًت الهشبُت نلى ما ْسزىاٍ نً ؤحذادها
مً جشار هلذيْ ،مً ؤوعب الٓظاثل لخدلُم رلً
دساظت جاسٍخ الىلذ الهشبي ْكػاًاٍ دساظت مٓظهت
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مً خالٌ هخب الترار الىلذي ْمطادسٍ ألاضُلت،
ْجذسٍب الؿالب نلى اللشاءة في َزٍ الىخب
ّ
ْالخمشط بإظالُبها ْمداْلت فِمِا ،ؤْ حًُحر ما كذ
ًٌمؼ مً مهاهحهاْ ،ال ًيبػي ؤن جلطش دساظت َزٍ
اإلاطادس نلى جلخُظ مٓغٓناتها ْكػاًاَاْ ،بهما
ًجب ؤن جخهذٔ َزٍ الىاخُت بلى دساظت جدلُلُت
إلاىاهج َزٍ الىخبْ ،مىاكشت كػاًاَا مىاكشت
نلمُت دكُلتْ ،مً ألاوعب ؤن ٌشترن الؿالب مو
ألاظاجزة في اللُام بهزٍ الذساظت في مىاكشت مىاهج
كػاًاَا مىاكشت نلمُت دكُلت'' ()52؛ ٌهني َزا ؤن
ّ
ؤي دسط ْ لِغ فلـ الذسط الىلذي ـ مِما وان
هٓنّ ـ ّ
البذ ؤن ًخإظغ نلى كانذة ؤْ نلى الترار،
ْؤن هخمشط نلى كشاءجّ ْفِمّ مً خالٌ مشاسهت
الؿالب مو ؤظخارٍ في مىاكشت كػاًا جخهلم
بمىاهج جلً الىخب ْجدلُلِا؛ ؤي ما وهني بّ
الذساظت الخؿبُلُتْ ،ال ًدب الاكخطاس فلـ نلى
ما َٓ هكشي.
مً ألاوعب ليل دسط بطفت نامت ْالذسط الىلذي
بطفت خاضت ؤن ٌهخمذ ؤظغ ؤخشٔ يحر الزي وان
نلُّ آهفا ،مو الاظخهاهت ببهؼ الىكشٍاث ْمىاهج
بهؼ الهلٓم ؤلاوعاهُت ألاخشٔ لفِم كػاًاٍ،
هزلً الشإن هفعّ للذسط الىلذي'' ،بر ال ًيبػي
ؤن ًلٓم الذسط الىلذي نلى ؤضٌٓ الىلذ الهشبي،
ْبهما نلُّ ؤن ٌهخمذ نلى ؤظغ الىلذ ألاْسْبي،
ْؤن وعخط يء ببهؼ هكشٍاجّ ْكٓانذٍ في فِم
ْمىاكشت بهؼ مً كػاًا الىلذ الهشبي ـ ؤخُاها -
ْبالخطٓص جلً التي لِا هكاثش في الىلذ ألاْسْبي،
مو بفادة بهؼ نلماء الىلذ ألاْسْبي في فِم
ْجفعحر الكٓاَش ألادبُت ْالىلذًت ،باالظخهاهت
بمىاهج بهؼ الهلٓم ؤلاوعاهُت ( ههلم الخاسٍخ،
ْنلم الىفغْ ،نلم الاحخمام) لىً ال ًجذس بلًاء
شخطُت الىلذ الهشبي ْججشٍذ الكٓاَش ألادبُت
ّ
ْالفىُت مً خطاثطِا الفىُت'' (ً)53ذٌ َزا نلى ؤهّ
ّ
البذ مً
لخفعحر قٓاَش ْآلُاث الىلذ ألادبي
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الانخماد نلى بهؼ هكشٍاث -البهؼ ْلِغ اليل-
ْؤظغ الىلذ ألاْسْبيْ ،الاظخهاهت ببهؼ الهلٓم
ألاخشٔ لفِم الكٓاَش ألادبُت فِما حُذاَْ ،زا سؤي
الذهخٓس "مدمذ صوي الهشماْي"ٍْ ،لترح لخذسَغ
الىلذ ألادبي ؤي لذساظت اإلاىاهج ْاإلاذاسط
ْالىكشٍاث الحذًثت؛ ؤي جلً الىكشٍاث ْالهلٓم
اإلاخطلت بالىلذ ألاْسْبي '' ؤن ًُخطظ ظانخحن في
العيخحن ألاخحرجحن الثالثت ْالشابهت مً مشخلت
اللِعاوغَْ ،عخمش الذسط في ظاناث الذساظاث
الهلُا هزلً ،هما جخطظ ظانخحن باليعبت لـ:
"اإلاذخل بلى الذساظاث ألادبُت ْالىلذًت " باليعبت
للعىت ألاْلى الظدُهاب شِﺌا مً الذساظت الىلذًت
()54
ْخطٓضا في مٓغٓم اإلاىاهج الىلذًت''
ٌهخبر الاَخمام بالىاخُت الخؿبُلُت ؤَم نىطش في
جذسَغ ّ
ؤي مادة ،ظٓاء في الذساظت الىلذًت ؤْ
ألادبُت ؤْ يحرَا مً الذساظاث ،بر ؤهّ '' :مً ؤَم
ألاظغ ْاللٓانذ اإلاىهجُت الصحُدت التي ًيبػي ؤن
ًلٓم نلحها الذسط الىلذي ،الجمو بحن الىاخُت
الىكشٍت ْالخؿبُلُتْ ،مً زم فلِغ مً الطٓاب
الاَخمام بىاخُت ْاخذة مجها نلى خعاب الىاخُت
ألاخشْٔ ،كذ الخكىا ؤن الذسط الىلذي بالجامهت
ًفخلش في الٓكذ الحاغش بلى الىاخُت الخؿبُلُت،
ْسبما وان َزا ؤخذ ألاظباب التي ؤدث بلى بغهاف
ملىت الزْق الفني لذٔ الؿالبْ ،غُام الىثحر مً
زماس َزا الذسط ْلِزا فلِغ بًشٍب ؤن هشٔ
معخٓٔ جدطُل الؿالب للثلافت اللًٍٓت التي
()55
نمادَا الىظ ألادبي ًخػاءٌ ًٓما بهذ ًٓم''
ّ
ما ٌهني ؤهّ ًجب الاَخمام بالىاخُت الخؿبُلُت ؤزىاء
جذسَغ الىلذ ألادبي نلى خالف الىاخُت الىكشٍت،
خُث ال ًخم الاكخطاس فلـ نلى رهش الشٓاَذ
ْألامثلت ؤْ الىلذ الجضجي لبهؼ الشٓاَذْ ،بهما ؤن
ًىٓن هلذا ولُا للهمل ألادبي ظٓاء وان كطُذة ؤم
هظ هثري ختى ًخم حهضٍض ملىت الىلذ لذٔ الؿالب
ْجٓظُو زلافخّ الىلذًت.
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 - 3ؾشاثم جذسَغ مادة الىلذ ألادبي الٓاكو ْ
آلافاق :
جٓحذ نذة ؾشاثم جمىً الؿالب مً بهعابّ هفاءة
هلذًت ْحهضٍض اإلالىت الىلذًت لذًّ ،بر جخمثل ألاْلى
في '' الفِم الذكُم للمفشداث اللًٍٓت زم اظخخشاج
الفىشة الهامت ْألافياس الفشنُت ،بانخباسَا ؤمشا
غشْسٍا في الىظ لخهضٍض كذسة الىلذ لذٔ الؿالب،
ْالؿشٍلت الثاهُت جخجلى مً خالٌ فِم َزٍ ألافياس
التي ًخم الخهبحر نجها بلًت الؿالب ،ؤي بإظلٓبّ
الخاصْ ،رلً مً خالٌ بإلاامّ بجٓ الىظ ْمٓاصهت
لًخّ باللًت الفىُت التي اظخخذمذ في الىظ حهبحرا
ْجطٍٓشا ،ؤما الؿشٍلت الثالثت فخخمثل في الؿشٍلت
الىمٓرحُت اإلاهبرة نً رلً الىظ بلى حاهب مشاناة
الخإوي مً خالٌ بخشاج الحشْف مً مخاسحِا
ْغبـ اليلماث ْالخهبحر نً الاهفهاالث بطٓث
ْاضح مو جدذًذ مٓاؾً الجماٌ في اليلماث
ُ
ْالهباساث ْالطٓسْ ،حهنى الؿشٍلت ألاخحرة بخدذًذ
مػامحن الىظ ْمٓاؾً الجماٌ في اللفل ْالخهبحر
زم مىاكشخّ مىاكشت حمانُت'' ()56؛ ْمىّ فةن َزٍ
الؿشق التي ظبم رهشَا '' جادي بلى ؤلاإلاام بجٓ
الهمل ألادبيْ ،جىًٍٓ سؤي مهحن باللُمت الفىُت
للىظْ ،جزْق الهمل ألادبي بخفِم ؤظشاس اللًت
ْكذستها الخهبحرًتْ ،كُمت خشْفِا ْؤلفاقِاْ ،ؤهماؽ
حهبحراتها ؤْ وعم نباساتها'' ()57؛ ًخجلى َزا اإلآكف
في ؤهّ ال جخٓفش َزٍ اإلآاكف ؤْ باألخشٔ َزٍ
الؿشق ''بال بالخذسٍب نلى اإلاِاساث اإلاشاد اهدعابها،
ْجٓفحر خلفُت مهشفُت ْْحذاهُت ،هزلً ْحب نلى
ألاظخار ؤن ًىمي في الؿالب كذسة اللشاءة ْجزْكّ
للملىت الىلذًت ،هما ٌشترؽ نلى ألاظخار َْٓ
ّ
ًذسط مادة الىلذ ألادبي ؤن ٌعمذ لؿالبّ بةضذاس
ألاخيام الىلذًت ْألادبُت فُما ًذسط ٍْدفكّ ،مو
ؤلاشاسة بلى ششح اللٓانذ الىلذًت بانخباس ؤن
الؿالب في اإلاشخلت اإلاخلذمت ( الجامهُت) ؤخٓج ما
ًىٓن بلى جىمُت اللذسة الىلذًت لذًّْ ،ؤلاخعاط
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بالجماٌ ،هما ْحب نلى ألاظخار ؤًػا ؤن ًدُذ
للؿالب فشضت اللُام باإلالاسهاث ْاإلآاصهاث؛ ؤي
اإلاىاكشت الجمانُت للؿالب بانخباسَا الؿشٍلت
اإلاالثمت للخذسَغ خٌٓ اإلالطٓد ظٓاء مً الىظ
ألادبي ؤْ مً ؾشٍلت جذسَعّ ،بر ؤهّ مً خالٌ جلً
اإلاىاكشت ًخإمل الؿالب الىظ زم ًىلذٍ  ،هزلً
هجذ مً ؤظباب جؿٓس كذسة الىلذ لذٔ الؿالب
هخابت الخلاسٍش َْزٍ اإلاِمت  -ؤي الؿشٍلت ً -ؿلبها
ألاظخار مً الؿلبت ليي جىاكش َزٍ الخلاسٍش
مىاكشت صحُدت ْجىلذ هلذا نلمُا ()58؛وعخيخج مً
ّ
خالٌ َزا الؿشح ؤن ؾشٍلت اإلاىاكشت الجمانُت
ْبنذاد الخلاسٍش ؤهجو الؿشق لخذسَغ اإلافاَُم
الىلذًتْ ،رلً لخىمُت اللذسة الىلذًت لذٔ
الؿالبْ .نلُّ ًمىً ؤن هٓص ي بالخذابحر الخالُت
لخِعحر ؤفػل في جذسَغ اإلاادة:
 1.جٓفحر الىخاب الجامعيْ ،سفذ اإلاىخباث بإخذر
الىخب ْالذساظاث الىلذًت ْبدخاٌ هكام الىمبُٓجش
في حمُو مىخباث ولُاث آلاداب ْجٓفحر الخذماث
اإلاىخبُت ْالىكام اإلاىخبي بما ٌعِل نلى اإلاداغشًٍ
ْالؿالب ،الحطٌٓ نلى الىخب ْاإلاشاحو ْول ما
ًدخاحٓن بلُّ مً مهاسف هلذًت ْؤدبُت ْفلعفُت
ْيحر رلً.
 2.نذم الانخماد نلى اإلالخطاث ْ الذسْط
اإلاللاة نلى الؿلبت  ،إلاا لِا مً ؤزش ظلبي نلى
معخٓٔ الخدطُل الهلمي للؿالب ْاهلؿام ضلتهم
باإلاىخباث ْالٓظاثل الهلمُت ْالخهلُمُت الحذًثت
ألاخش.
 3جؿٍٓش ؾشاثم الخذسَغ في مجاٌ الخهلُم
ْْظاثلّ ْؤظالُبّ بما ًجهلِا ؤهثر مالءمت لؿبُهت
اإلاادة الذساظُت ْمٓغٓناث الذساظت ْالؿالب
ْمعخٍٓاث هطجِم ْحهلُمِم ْؤهثر مشاناة للفشْق
ً
الفشدًت بحن الؿالب ْؤهثر بششاوا لِم في الهملُت
ً
الخهلُمُت الخهلمُت ْؤهثر دفها لِم نلى الفِم
ْالابخياس ْ الخدلُل
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 4جىَٓو ؾشاثم جذسَغ الىلذ الادبي ،الظُما بنها ال
جٓحذ ؾشٍلت بهُجها هىصح باجبانِا في َزا
الاخخطاصْ .بهما ًلو نلى ناجم ألاظخار اإلاداغش
اهخلاء الؿشٍلت التي جىاظب ول دسط مً دسْط
الىلذَْ ،زا ًخؿلب مهشفت جامت بشتى ؾشاثم
الخذسَغ ْمخابهت الجذًذ مجها ْججشبخّ.
ً .5يبػي ؤن ًشهض ألاظخار اإلاداغش نىذ جذسَعّ
إلالشساث الىلذ ألادبي نلى بهعاب الؿالب اججاَاث
ْمٌُٓ هدٓ الاَخمام بالهملُت الىلذًت ْبخاضت
الىلذ الهشبي اللذًمْ ،رلً نً ؾشٍم سبـ ؤخذار
الحاغش بجزْسَا في اإلااض يْ ،ؤن دساظدىا للماض ي
بهما هي مً ؤحل حصخُظ الحاغش ْالخيبا
جطٓس لّ
باإلاعخلبل ْْغو
ٍ
 .6جٓحُّ ألاظخارة اإلاداغشًٍ ؤنػاء َُﺌت
الخذسَغ بػشْسة الالتزام بذلُل اإلالشساث الذساظُت
ْاخخُاس الىخاب الجامعي ليل ملشسْ ،ججذًذ
مدخٓٔ اإلالشس ول (ظيخحن) ؤْ (ؤسبو ظىٓاث)،
ْجىَٓو ؾشاثم الخذسَغ ْمخابهت الجذًذ مجها،
ْالالتزام باألوشؿت اإلاطاخبت للملشس.
 7اجبام ؤظلٓب الخلُُم اإلاعخمش ،بهذف الاسجفام
بمعخٓٔ الهملُت الخهلُمُت الخهلمُت ،نً ؾشٍم
مهشفت مٓاؾً الػهف ْنالحِا ْ الابخهاد نجها
ْنذم جىشاسَاْ ،مهشفت نىاضش اللٓة ْالترهحز نلحها
ْحهضٍضَا ْؤلافادة مجها(ٍْ ،)20دبز ؤن ًلٓم
اإلاداغش الجامعي بهملُت جلُُم للملشس الذساس ي في
ول فطل دساس ي بما ًادي بلى مهشفت مذٔ فانلُت
ؾشق الخذسَغ اإلاعخهملت في الجهٓع بمعخٓٔ حهلُم
ْحهلم الؿالب.
 8جىَٓو ؾشاثم الامخداهاث ْؤظالُبها ْؤظﺌلتها
لخىاظب اإلاعخٍٓاث الهلُمت اإلاخباًىت للؿالب ْجشاعي
الفشْق الفشدًت بُجهم ْ ،جٓصَو ؤظﺌلت الامخداهاث
نلى حمُو ؤحضاء اإلالشساث ،مما ًللل مً فشص
(الطذمت) ؤمام الؿالب ْؤلاهثاس مً فشص الاخخُاس
في ؤظﺌلت الامخداهاثْ ،الخللُل مً ألاظﺌلت التي
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حهخمذ نلى الحفل ْمً ألاظﺌلت اإلاباششةْ ،ؤلاهثاس
مً ألاظﺌلت التي حهخمذ نلى الخىفحر ْالخهلُل
ْالخدلُل ْاإلالاسهت ْالاظخيخاج .
ً 9يبػي جخطُظ وعبت هبحرة مً مجمٓم الىلاؽ
لخٓصَهِا نلى ألانماٌ الفشدًت مً هخابت الخلاسٍش،
ْالحػٓس ْاإلاشاسهت ْالٓاحباث ألاخش ،مما ًادي
بلى جيشُـ الؿالب ْجفانلِم ْمشاسهتهم في الهملُت
ً
الخهلُمُت  ،بذال مً جشهض اليعبت ألاهبر مً
الذسحاث لالمخداهاث .
الِٓامش:
الهىامـ ـش
 - 1ضالح فػل،بالغة الخطاب وعلم الىظ،الشركة املطرية
العاملية لليشر ،لىهجمان ،مطر ،ط،1996 ،1ص14
 - 2فرخان بدري الحربي ،ألاصلىبية في الىقد العربي الحديث،
دراصة في ثدليل الخطاب ،املؤصضة الجامعية للدراصات
واليشر والتىزيع ،بيروت ،ط ،2003 ،1ص.28
 -3ضالح فػل ،بالغة الخطاب وعلم الىظ ،ص.77
 - 4حىن كىهً ،بيية اللغة الشعرية ،ص.42
 -5ضالح فػل ،علم ألاصلىب مبادئه وإحرءاثه ،ص.136
 -6حىرج مىليييه ،ألاصلىبية ،ثر .بضام بركة ،املؤصضة
الجامعية للدراصات واليشر والتىزيع ،لبىان ،ط،1999 ،1
ص.20
 -7ضالح فػل ،بالغة الخطاب وعلم الىظ ،ص.238
 -8م ش .ص 124
 - 9م ن ،ص23
 - 10ضالح فػل ،بالغة الخطاب وعلم الىظ ،ص .04
11عبد الرﲪً اﳍاﴰي ،وفائسﺓ العساوي ،ثدريط البالغة
العربية رﺅية هﻈرية ثطبيقية ﳏىصبة ،دار املضﲑﺓ ،عمان
(اﻷردن) ٢٠٠٥م ،ص ٦٤.١٨١المدور الرابع.
12راثﺐ ﻗاصم عاﺷىر ،وﳏمد فؤاد اﳊىامدﺓ ،فىىن
اللغةالعربية وﺃصاليﺐ ثدريضﻬا بﲔ الىﻈرية والتطبيﻖ ،عاﱂ
ﹼ
الﻜتﺐ اﳊديث ،إربد (اﻷردن) ٢٠٠٩م ،ص. ٣٢٥
13عبد الرﲪً اﳍاﴰي ،و فائسﺓ العساوي ،ثدريط البالغة
العربية ،ص.١٧٩
 14عبد الرﲪً اﳍاﴰي ،و فائسﺓ العساوي ،ثدريط البالغة
العربية ،ص. ١٨٦
.15هﻔضه ،ص١٨٠
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 16راثﺐ ﻗاصم عاﺷىر ،وﳏمد فؤاد اﳊىامدﺓ ،فىىن
اللغةالعربية وﺃصاليﺐ ثدريضﻬا بﲔ الىﻈرية والتطبيﻖ ،عاﱂ
ﹼ
الﻜتﺐ اﳊديث ،إربد (اﻷردن) ٢٠٠٩م ،،ص ٦٦.٣٢٦المدور
الرابع .
اللغة العربية ﰲ
17ﳏمد علي السركالن ،اللضاهيات وبرﳎة ﹼ
اﳊاصىب ،ﲝث مطبىﻉ غمً الضجل العلمي لىدوﺓ اصتﺨدام
اللغة العربية ﰲ ثقىية املعلىمات ،مﻜتبة امللﻚ عبد العسيس،
ﹼ
الرياع ١٩٩٣م ،ص. ٥٣
 18عبد اﷲ بً عﺜمان املغﲑﺓ ،اﳊاصﺐ والتعليم ،ط ١حامعة
امللﻚ صعىد ،الرياع ١٤١٨ .ﻫـ ،ص.١٣٣
عبد الرﲪً اﳍاﴰي ،وفائسﺓ العساوي ،ثدريط البالغة
19
العربية ،ص ٦٨.٢٩٤، ٢٩٥المدور الرابع
عبد الرﲪً اﳍاﴰي ،وفائسﺓ العساوي ،ثدريط البالغة
العربية ،ص 290وما بعدﻫا .20
21
هﻔضه ص 298. ،
( )22ص ــتاهاي ه ــايمً :الىق ــد ألادب ــي ومدارص ــه الحديﺜ ــة ،ثرحم ــة
إخضان عباش ومدمد يىصف هجم ،مؤصضة فرهكلين للطباعـة
و اليشر د.ت،.ج ،01ص . 09
( )23مدمــد مىــدور :فــي ألادب والىقــد ،دار ضةػــة مطــر للطباعــة
و اليشر الﻔجالة ،القاهرﺓ ،1973 ،ص . 10
( )24مدمـ ــىد ﺃمـ ــين العـ ــالم :ثىفي ــﻖ الحﻜـ ــيم مﻔﻜـ ـرا و فىاهـ ــا ،دار
ﺷهدي لليشر القاهرﺓ ،1985 ،ص . 09
( )25روالن بـ ــارت :هقـ ــد وخقيقـ ــة ،ثرحمـ ــة :مى ـ ـ ر عيا ـ ـ  ،مركـ ــس
إلاهماء الحػاري ،خلﺐ ،صىريا ،1994 ،ط  ،01ص .109
( )26بﺨت ـ ب ــً ع ــىدﺓ :ب ــاهرﺓ الﻜتاب ــة ف ــي الىق ــد الجدي ــد مقارب ــة
ثأويلية ،دار ضﻔدات لليشر و التىزيع ،دمشﻖ ،صىرية،2013 ،
ط ،01ص . 161
( )27خض ـ ــام الخطي ـ ــﺐ :مداغـ ـ ـرات ف ـ ــي ثط ـ ــىر ألادب ألاوروب ـ ــي،
مطبعة طربين دمشﻖ ، 1975 ،ص . 369
( )28مدمـ ـ ــد مطـ ـ ــايف :دراصـ ـ ــات فـ ـ ــي الىقـ ـ ــد و ألادب ،الشـ ـ ــركة
الىطىية لليشر و التىزيع ،الجسائر ،1981 ،ص . 16
( )29املرحع هﻔضه ،ص . 26
( )30مدمد مطايف :دراصات في الىقد و ألادب ،ص . 28
( )31عب ــد الضـ ــالم املضـ ــدي :م ــا وراء اللغ ــة بد ــث ف ــي الخلﻔي ــات
املعرفية ،ص . 140
( )32املرحع هﻔضه ،ص . 141
( )33خضـ ــين مـ ــروﺓ :دراصـ ــات هقديـ ــة فـ ــي غـ ــىء املـ ــى الـ ــىاﻗ ي،
مؤصضة الابداث العربية ،بيروت ،1986 ،ط  ، 03ص . 22

8102

( )34مدمــد مىــدور :ألادب و فىىهــه ،دار ضةػــة مطــر للطباعــة و
اليشر الﻔجالة ،القاهرﺓ ،1980 ،ص . 137
( )35عب ــد الضـ ــالم املضـ ــدي :م ــا وراء اللغ ــة بد ــث ف ــي الخلﻔي ــات
املعرفية ،ص . 142
( )36املرحع هﻔضه  ،ص . 142
( )37ﺷـ ــﻜري عيـ ــاد :مشـ ــكلة املـ ــى فـ ــي الىقـ ــد العربـ ــي املعاضـ ــر،
مجلة فطىل ،مج  ، 01ﻉ  ، 03ﺃفريل  ، 1981ص . 243
( )38املرحع هﻔضه  ،ص . 143
( )39م ،ن  ،ص . 144 ، 143
( )40عب ــد الضـ ــالم املضـ ــدي :م ــا وراء اللغ ــة بد ــث ف ــي الخلﻔي ــات
املعرفية ،ص . 144
( )41املرحع هﻔضه  ،ص . 145 ، 144
( )42حه ــاد فاغ ــل :ﺃص ــللة الىق ــد ( خ ــىارات م ــع الىق ــاد الع ــرب
)،الدار العربية للﻜتاب  ،بيروت  ،ص .. 109
( )43املرحع هﻔضه  ،ص . 109
( )44مدم ـ ــد لطﻔ ـ ــي اليىص ـ ــﻔي  :املـ ـ ــتاهات والت ـ ــال ف ـ ــي الىقـ ـ ــد
والشعـر  ،دار صراش لليشر  ،ثىوط  ،1992ص .07 ،06
()45وفيﻖ السيدي .في علىم الىقد ألادبي ـ ـ ـ املـى ﺃوال ـ ـ ـ ﻗرطـاج .د
ط .2000 .ص 19 :ـ ـ .20
()46يىﻈر :املرحع هﻔضه :ص20 :
()47يىﻈر :املرحع هﻔضه .ص :ن
()48عﺜم ــان م ــىافت .دراص ــات ف ــي الىق ــد العرب ــي .دار الىف ــاء ل ــدهيا
الطباعة واليشر ـ إلاصﻜىدرية .د ط .2004 .ص:.21 :
()49املرحع هﻔضه .ص:.142 :
()50املرحع هﻔضه .ص:.22 :
()51مدمد زكي العشماوي .الرﺅية املعاضرﺓ في ألادب والىقد .دار
النةػة العربية .بيروت .ص.140 :
()52عﺜمان مىافت .دراصات في الىقد العربي .ص.22 :
()53يىﻈر :املرحع هﻔضه .ص20 :
()54يىﻈـ ــر :مدمـ ــد زكـ ــي العشـ ــماوي .الرﺅيـ ــة املعاضـ ــرﺓ فـ ــي ألادب
والىقد .ص.143 :
()55املرحع هﻔضه .ص.22 :

227

ملتقى اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة في المدرسة والجامعة 1322/30/21

تعليمية اللغة العربية من المنظور
اللساني الوظيفي الحديث
د ،جلول دقي
جامعة المسيلة
اإلالخظ ٌ :ػد جدزَع اللغت الػسبُت وفم اإلاىظىز اللظاوي
الحدًض ،أداة فػالت لخؿىٍس أداءَا ومػالجت كػاًا
جدزَظها ،ختى جطبذ لغت وظُفُت بامخُاش في مخخلف مىاحي
الحُاة ؛ وال ًخأحى ذلً ئال مً خالٌ جدزَع َرٍ اللغت مً
مىظىز لظاوي وظُفي ،وفي مخخلف ألاطالن الخػلُمُت
وبخاضت اإلاسخلت الجامػُت هاءا غلى َرا الؿسح جسوم
مداخلخىا َرٍ خىٌ جبنى فىسة ئمياهُت اطدشماز لظاهُاث
الترار واإلاخمشلت في اللظاهُاث الىظُفُت الػسبُت  ،في جدزَع
مىىن الدزض اللغىي في اإلاساخل الخػلُمُت بغُت الخأطِع
إلاىظىز ظدًد في جدزَع اللغت الػسبُت  1.أضبذ مً اإلاشازَؼ
الهادفت لسواد الدزض ألالظني الػسبي واإلاشخغلحن بهرا الحلل
 ،بغُت جؿىٍسَا مً مىظىز لظاوي خدًض  ،ولػل أَم ش يء
ًجب الترهحز َىا مً أظل جؿىٍس لغخىا َ ،ى الاطدشماز في ما
ظاءث به اللظاهُاث الػسبُت الحدًشت  ،وال ًخأحي ذلً ئال

بالخلػُد لىدى ظدًد  .فأبى ألاطىد الدؤلي ( جـ ـ ـ)ٌ67
أخر ًلػد للىدى خىفا غلى الػسبُت  ،مىر أن طمؼ
ابيخه جلىٌ ( :ما اشد الحس) ،بالػم .زغم ما في
ذلً الػطس مً خظً الظلُلت و الؿالوة ، ،و
غروبت و طالطت ألاطلىب ؟  ،فما بالً الُىم بداٌ
مدزس ي اللغت الػسبُت ٌ ،ظمػىن ألاخؿاء الىشحرة
مً اإلاخػلمحن في مخخلف اإلاظخىٍاث ،بما فيها
اإلاظخىي الجامعي  ،أما غً بلُت اإلاُادًً فددر و
الخسط .وغلُه باث لصاما غلُىا الُىم أهثر مً أي
وكذ مض ى  ،الخفىحر في جدزَع اللغت الػسبُت مً
مىظىز لظاوي خدًض  ،لػله ٌػُد للغت الػسبُت
كىتها وَُبتها اإلافلىدة  ،واطدشماز أفياز اللظاهُاث
الحدًشت لخدزَظها .وال ًخأحى ذلً ئال بالشىزة غلى
الؿساةم الخللُدًت التي جخىدى الشحً ،دون زبـ
الخػلم بالظُاق الخداولي الري ًمىً أن ٌظدشمس
فُه كاغدة هدىٍت ًمىً اهدظابها  ،و جبحن الؿبُػت
الجمالُت للىدى الػسبي  ،و فىه غً الػلد و
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الطػىبت التي ٌظمها به البػؼ غً الجهل أو
عجص ،أو بيُت مبِخت  ،حظتهدف الىُل مً اللغت
الػسبُت هيل  ،باللىٌ بطػىبتها ًىطمها باإلاػُازٍت
جازة  ،أو بالدغىة لحرف ؤلاغساب جازة أخسي .
وغلُه فالظإاٌ الري أضبذ ًؿسح بددة الُىم
هُف ًمىً اطدشماز ما جىضلذ ئلُه ألابدار
اللظاهُاث الػسبُت اإلاػاضسة في مػالجتها
للػاًا اللغت الػسبُت ؟ بمخخلف مظخىاًاتها
لخدزَع مىىن الدزض اللغىي في الخػلُم
الجامعي والاطخفادة مً أبدار اللظاهُاث
الحدًشت  ،واللظاهُاث الخىلُدًت الحدًشت ،
واللظاهُاث الىظُفُت  ،بدُض ًؿابم اإلالىت
اللغىٍت إلاخيلم اللغت الػسبُت الحالُت .
ئن ؤلاظابت غً ئشيالُت َرٍ الدزاطت جخؿلب
البدض غً غالكت اللظاهُاث الػسبُت
اإلاػاضسة باللغت الػسبُت  ،وكػاًاَا وهُف
غالجذ ظاهب الطىث والترهُب ،والداللت و
اإلاعجم  ،مً أظل مػسفت ئمياهُت اطدشماز
أبداثها للنهىع بخدزَع مىىن الدزض اللغىي
بؿسٍلت مػاضسة جخجاوش الؿساةم الخللُدًت  ،و
جخجاوش لىشحر مً الحشى و الخػلُد  ،و
الاخخالفاث بحن اإلادازض الىدىٍت التي لً جفُد
الخػلم في ش يء .
ئن اطخمساز اإلاىاهج التربىٍت الحالُت غلى
وغػُتها الحالُت ،دون ئخدار حغُحر ِظرز ّ ٍي في
أوظاكها وممازطاتها وطُاطاتها ومػامُنها
وبداةلها ،غلى غىء زلافخىا  ،وبغُت ؤلاضالح
ُ
ُ
اإلايشىد ٌظخلصم جىشُف الجهىد ،وجػاف َس
الىُاث الحظىت ،وؤلازاداث اللىٍت ،وخشد
اللدزاث ،وجىفحر ؤلامياهُاث اإلاادًت والبشسٍت
واإلاىازد الاكخطادًت؛ لخدلُم آلاماٌ
2
والؿمىخاث"
َّ
وغلُه ًمىً اللىٌ بأن حػلُمُت اللغت الػسبُت
ّ
وفم مىظىز
وظُفي بمخخلف اإلاظخىٍاث
ٍ
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ً
ً
مىهجا مخيامال ًساعي
الخػلُمُت حظخدعي
َّ
حػلُمُت اللغت الػسبُت اإلاخباًىت
خطىضُت
ً
جماما غً حػلُمُاث مىاغُؼ أخسي؛ لخىفحر كا
بُاهاث شاملت وفػالت حظدىد ئلى غلىم شتى،
ً
ظاهبا مً ظىاهب اإلاىظىمت
وَى غمل ًالمع
ٌ
ٌ
َّ
التربىٍت ،وال ًلىم به فسد واخد ،فهى مشسوع
مجخمعي ًيبغي أن ًلىدٍ ُ
ٌّ
جسبى ٌّي
أَل الػلم
والاخخطاص ،وٍدغمه ُ
أَل الحل والػلد .ئن
اطدشماز اللظاهُاث الحدًشت في جدزَع اللغت
الػسبُت مهم ظدا  ،ألهه – غلى ألاكلٌ -غىِىا
غً هشحر مً الاخخالفاث الىدىٍت التي هي
بداظت للمخػلم بها .و ئن ما وشحر ئلُه في
أخُان هشحر بأخؿاء زهُىت لدي اإلاخػلم ما َى
ئال اطخجابت لسوح غطس الظسغت و الخغحر و
الخبدٌ  .و مىه آن ألاوان أن هلػد لىدى غسبي
ظدًد ٌ ،ظخجُب لحاظاث مخيلم اللغت
الػسبُت الحالُت ،و جدزَع اللغت الػسبُت مً
مىظىز لظاوي ،في اغخلادها َى اإلادخل
ألاطاس ي لرلً .
للد جبدي لىا – مً خالٌ الىماذط الخؿبُلُت
اإلالسزة غلى بسامجىا الدزاطُت  ،ئمياهُت
اطدشماز مفاَُم اللظاهُاث الىظُفُت الػسبُت
في جدزَع مىىن الدزض اللغىي غمً
مىىهاث وخدة اللغت الػسبُت ،مما ًدٌ غلى
كابلُت اللغت الػسبُت للخجدد و الاهفخاح غلى
مظخجداث الدزض اللظاوي الحدًض بما
ًدافظ غلى أضالتها ،بدُض ًإدي وظُفتها
الخىاضلُت بىجاح في الشازع و ؤلادازة  ،و
البىً و مجاٌ الخجازة و ،و الػالم و غحرَا.
الىدى الىظُفي في الػملُت الخػلُمُت :
حػد "هظسٍت الىدى الىظُفي" 3التي أزس ى
َ
الػالم اللغىي طُمىن
كىاغدَا في الػالم
ِ
دًً الهىلىدي ،والتي ؾىغها للىدى الػسبي
وهللها للىدى الػسبي أخمد اإلاخىول ؛ بػدما

أزس ى دغاةمها وفم مػالم واضحت أطظذ
لىظسٍت وظُفُت ظدًدة للىدى الػسبي ،وضلذ
ضداَا ئلى ظل الباخشحن الػسب ،بداًت مً
اإلاغسب التي كؿؼ فيها البدض في َرٍ الىظسٍت
أشىاؾا هبحرة في اإلاملىت اإلاغسبُت  ،ملازهت
بدوٌ الجىاز هما َى الحاٌ في الجصاةس ،التي
لم جلم فيها هظسٍت طُمىن دًً الػىاًت
اليافُت  ،فلد وان ًىظس للىدى الىظُفي
بطفت غامت  ،هظسة غُلت ال جخػدي الىظسٍت
الىدىٍت الػسبُت اللدًمت  ،ئال في بػؼ
الجامػاث الللُلت.
للد اخخلـ مفهىم الىدى الىظُفي بالىدى
الخػلُمي ،ختى ضازا وظهان لػملت واخدة،
وولما أزدث الحدًض غً هظسٍت الىدى
الىظُفي ،ذَبذ ألاذَان ئلى الىدى الخػلُمي،
وال أضدق مً ذلً جلً الىخب التي غىىجها
أصحابها بـ" :الىدى الىظُفي" ،وهي في خلُلتها
هدى حػلُمي لِع ئال ،ال جمذ ئلى الىدى
الىظُفي وهظسٍخه بطلت غلى ؤلاؾالق.
ئن هظسٍت الىدى الىظُفي التي ًتزغمها الػالم
اللغىي طُمىن دًً الهىلىدي ،ججاوشث
الخؿاب اللظاوي اإلادلي الخللُدي ،الري ًسبـ
الىدى بمظخىي لغىي ظصتي مً مظخىٍاث
اللغت ،ئلى خؿاب لظاوي اهخلل فُه مسهص
الاَخمام مً اللغت ئلى الىدى هىظسٍت شاملت
مهمتها وضف وجفظحر ما أضبذ ٌػسف في َرٍ
الىظسٍت باإلالىت الخبلُغُت بمىىهاتها اإلاخخلفت
(داللُت ،وجداولُت ،وضسفُت ،وجسهُبُت،)..
ّ
جىخد بحن لظاهُاث الجملت
وبرلً فهي
ِ
ولظاهُاث الخؿاب.
حظعى هظسٍت الىدى الىظُفي لظُمىن دًً ئلى
دزاطت الخطاةظ الطىجُت للغت الؿبُػُت ،
بسبؿها بالخىاضل باغخبازٍ وظُفت مسهصٍت،وكد
خدد الىدى الىظُفي َدف اللظاهُاث في
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وضف اللدزة الخىاضلُت إلاظخػملي اللغت
الؿبُػُت ،ومً الظماث ألاطاطُت التي ًدظم
بها همىذط الىدى الىظُفي أهه " ٌظلم بطػىبت
البدض في خطاةظ اللغت الؿبُػُت بمػصٌ
غً وظُفت الخىاضل،وٍىظس ئلى اللدزة اللغىٍت
باغخبازَا كدزة جىاضلُت حشخمل غلى اللىاغد
الترهُبُت واللىاغد الداللُت واللىاغد
الطىجُت واللىاغد الخداولُت،وَػخبر اليلُاث
اللغىٍت وهأجها مجمىغت مً اإلابادب ،التي
جسبـ الخطاةظ الطىزٍت للغت الؿبُػُت
بىظُفت الخىاضل،وبرلً ٌػخبرَا ولُاث
ضىزٍت وظُفُت،وٍدخل اإلاظخىي الخداولي مسهص
الطدازة في َرا الىمىذط،فهى ٌظمذ ئلى ظاهب
اإلاظخىي الداللي بخمشُل الخطاةظ اإلامشل لها
4
في اإلاظخىي الترهُبي-اإلاػسفي".
والهدف السةِع الري ٌظعى ئلُه الىدى
الىظُفيَ ،ى جدلُم زالزت أضىاف مً
الىفاًاث خددث في:
الىفاًت الىفظُت،والىفاًت الخداولُت،والىفاًت
الىمؿُت.
للد أطهم أخمد اإلاخىول في خسهت الخػسٍف
باللظاهُاث اإلاػاضسة  ،فلد كدم لللازب
الػسبي همىذظا لظاهُا خدًض اليشأة أال وَى
همىذط "الىدى الىظُفي" هما بحن ذلً في هشحر
مً هخاباجه وأبدازه أهه باميان جىظُف َرا
الىمىذط في وضف وجفظحر ظىاَس اللغت
الػسبُت".5
وأما الؿسح الري ظاء به اإلاخىول مً خالٌ
هظسٍت الىدى الىظُفي والري هبدًل غً
الىظسٍت الىدىٍت اللدًمت  ،فلم ًىً كطدٍ
ئكطاءَا  ،بلدز ما اللطد الاطخفادة منها
ومداولت جؿىٍسَا  ،والسغبت في ؤلاؾالع غلى
جىضلذ ئلُه اللظاهُاث اإلاػاضسة  ،في غىء
الدزاطاث اللغىٍت بلطد جسكُت اللغت الػسبُت،

هما أشاز َى بىفظه في هخاباجه ئما جطسٍدا
وئما ئًماء وجلمُدا؛ بأهه ًىظف مفاَُم اإلاىهج
الىظُفي ـ ـ هظسٍت الىدى الىظُفي ـ فُما جىضل
ئلُه الىداة الػسب لُيخهي ئلى ملازبت وظُفُت
للىدى الػسبي ومظاةله اإلاخخلفت.
اللظاهُاث الىظُفُت و اللغت لػسبُت :
للد وان مً أطاطُاث الدزض اللظاوي
الىظُفي ،دزاطت اللغت الؿبُػُت  ،في غالكاتها
بالىظُفت الخىاضلُت الخفاغلُت بحن
اإلاخخاؾبحن ،و َى ما جؿلم غلُه اللظاهُاث
الىظُفُت " اللدزة الخىاضلُت ،فالري ًمحز
اللغاث الؿبُػُت " :ئجاختها الخىاضل بحن
6
مظخػمليها"
ئن مظخػمل اللغت الؿبُػُت ،و َى ًيخج
الىخداث الىالمُت ،ئهما ًسوم جدلُم
الخىاضل بِىه و بحن اإلاخخاؾبحن .وبما أن
خدًصىا مىطب خىٌ الخدزَع ،فان الخؿاب
التربىي جىاضلي ئوظاوي بامخُاش  ،فالػالكاث
الدًداهخُىُت و اإلاشلض الدًداهخُىــي (اإلاخػلم-
اإلادزض -اإلاادة) مفاَُم جدوز في فلً
الخىاضل .بما أهه َىان ئمياهُت اطدشماز بػؼ
أفياز اللظاهُاث الىظُفُت ،في ئكامت غالكاث
7
جىاضلُت ظُدة داخل الطف.
واطدشماز أفيازَا لخدزَع اللغت الػسبُت،
بجمُؼ مىىهاتها ،إلغالئها مً الجاهب
الىظاةف للغت ،وَرا ًدُلىا غلى اإلالازبت
بالىفاًاث و جسهحزَا غلى الخػلُماث التي ًمىً
أن ٌظدشمسَا اإلاخػلمىن في واكػهم الحُاحي ،
مما ٌػؿي مػنى للخػلماث .
ٌػد اللظاوي أخمد اإلاخىول مً اإلاإمىحن بأن
غالكت الىدى الػسبي ،باللظاهُاث الىظُفُت
الحدًشت ،غالكت أضىٌ و امخداد ،بل أهثر مً
َرا " ال كؿُػت مػسفُت جفطل بُنهما خالفا
إلاا ٌػخلد " 8.و إلاا وان ألامس غلى َرا الشيل ،
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فان اللظاهُاث الىظُفُت في غالكاتها بخدزَع
اللغت الػسبُت جسوم جدلُم غاًخحن:
 جلسٍب مفاَُم وآلُاث الىدى الىظُفي ئلىأطاجرة مادة اللغت الػسبُت
 جبظـ اإلالازبت الىظُفُت لظىاَس لغىٍتوالػؿف و الاطخلصام الحىازي والحالت ئن
َاجحن الغاًخحن ،جدالن غلى أن اطدشماز
اللظاهُاث الىظُفُت لخدزَع مىىهاث اللغت
الػسبُت  ،بالىطـ الجامعي ممىىت ،شسٍؿت
الخػامل مؼ أفياز اللظاهُاث الىظُفُت في
شمىلُتها ،ال الخػامل الخجصٍئي ،و ًمىً
ئدزاظها داخل ملسزاث اللغت الػسبُت،
والخبئحر ، 9و ؤلاخالت و الاطخلصام الحىازي .
اللغت الػسبُت واللظاهُاث الحدًشت:
مً الطػىبت بميان جدزَع مىىن الدزض
اللغىي غمً مىىهاث اللغت الػسبُت للىاؾلحن
بها ،و ذلً إلاا ًبدٍ مً هفىز خُض ال ًجدون
للػسبُت ضدب في واكػهم الحُاحي .لراً ،سهً
َإالء الدازطىن -في جىاضلهم -ئلى اإلاىىن
اللهجي.
و ًىػاف ئلى ذلً ،طُؿسة اللغخحن الاهجلحزي
و الفسوظُت و طحروزتها في ؤلادازاث الػمىمُت و
اإلادُـ الظىطُى اكخطادي.
و مً الدزوض التي جم جؿبُلها في جدزَع
مىىن الدزض اللغىي مً مىظىز لظاوي
وظُفي ،دزض الػؿف ،دزض الاطخلصام
الخخاؾبي ،ـ اللىة الاهجلحزًت  ،الجملت
البظُؿت و اإلاسهبت  ،الاطخفهام  ،الخبئحر ،
اللىالب...الخ.
و هلترح دزطا لغىٍا ًمىً اطدشماز اللظاهُاث
الىظُفُت لخدزَع مىىن الدزض الغىي ،و َى
دزض الجملت البظُؿت".10.
ٌػسف اإلاىخى الىظُفي الجملت بىىجها جىلظم
ئلى كظمحن:

 ظملت بظُؿت .ظملت مسهبت.فالجملت البظُؿت هي التي جخػمً ظمال
واخدا هدى ما هج في الجم آلاجُت
 -1هخب خالد الدزض.
 -2ضلُذ الفجس .
 -3الىخاب كسأث.
و ًمىً جىمُـ الجملت البظُؿت واآلحي:
أ -ط (خمل) فالحمل أطاس ي في الجملت و َى
الري ال ٌظخغني غىه ،فهى غمدة في ملابل
الفػالث  ،هدى ما هجد في الجملت ألاولى(
خالد) و أها في الجملخحن(الشاهُت والشالشت)
و ًترهب ول خمل مً مدمىٌ و خدود،
فاإلادمىالث حػبر غً الىكاتؼ ،و الحدود حػبر
غً الرواث  ،فمدمىٌ الفػل في الجمل ألاولى
َى هخب وفي الجملت (الشاهُت والشالشت) َى
ضلى و كسي
ئن الجملت في الىدى الىظُفي وخدة جسهُبُت ،
جترهب مً مظخىٍحن":11.
أوال :مظخىي داللي جداولي شو َى البيُت
الخدخُت للجملت وجدشيل مً بحن كىامها :هىاة
و مخطظ اهجاشي و ال خم
زاهُا :مظخىي ضسفي – جسهُبي و َى البيُت
اإلاىىهت للجملت و جخدىم فيها زالزت اوظاق مً
اللىاغد و هي ما ًؿلم غليها كىاغد الخػبحر،
و جسجبـ َرٍ اللىاغد بلُىد منها  :كُد ئطىاد
الىبر و الخىغُم الري ٌظخدعي كىة اهجاشٍه
أمسٍه أو اطخفهامُت ؾلبُه
هدى  :ألم ًدػس الؿالب الُىم ؟
شو ًخدىم في جسجِب مىىهاث الجملت الػسبُت
في لىدى الىظُفي مبدآن َما:
 مبدأ الاطخلساز الىظُفي :جخىشع اإلاىىهاثالتي جدمل هفع الىظاةف ئلى أن جدخل هفع
اإلاىكؼ
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 مبدأ البراش الخداولي ن " جخىشع اإلاىىهاثلحخاملت لىظاةف جداولُت ( مدىز ظدًد).
مدىز مدؿت  ،بإزة ظدًدة  ،بإزة ملابلت ئلى
أن جدخل مىاكؼ خاضت مً بُنها اإلاىكؼ الطدز
في الجملت.
هدى الىخاب أخر ألاطخاذ
و جخخلف جطىزاث هظسٍت الىدى الىظُفي
بطدد الجملت ،فلد أن ًىظس ئليها مؼ همىذط
الىىاة بىضفها مىىهت مً زهىحن :خمل و
اهجاش ،أما الىمىذط اإلاػُاز فالجملت مىىهت مً
خمل مسهصي ،و خمل مىطؼ ،و كػُت و
اهجاش ،هما اخخلفذ جطىزاث هظسٍت الىدى
الىظُفي أًػا بطدد مىىهاث الجملت
الخازظُت في غددَا ووظاةفها.
فمً خُض مىىهاتها لم حػد ملخطسة غلى
اإلاىىهاث الشالزت ،اإلابخدأ  ،الرًل ،اإلاادي ،بل
أغُفذ مىىهاث أخسي والفىاجذ ،و الىىاكل و
الخىاجم ، ،أميان خُض الىظاةف فلـ
ضىػذ بدظب مػُاز الدوز الري جلىم به ول
فئت منها.
و ًمىً جلدًم َرٍ الحطت الدزاطُت مً
مىىن الدزض اللغىي  ،باالطخػاهت
بالحاطىب ،مً خالٌ جلىُت ( ،)power point
شسٍؿت جمىً ألاطخاذ مً غدجه البُداغىظُت،
و مػسفت مخػملت باللظاهُاث الىظُفُت و
مفاَُمها.
اللظاهُاث الىضفُت واللغت الػسبُت :
اَخمذ اللظاهُاث الىضفُت الػسبُت ،مىر
بداًتها باللغت الػسبُت في مداولت منها لخؿبُم
مفاَُم اللظاهُاث الغسبُت غلى اللغت الػسبُت
اهؿالكا مً زفها للىدى الخللُدي ،و وطمه
باإلاػُازٍت و زفؼ هظسٍت الػامل باألطاض.
و وان هخاب خظان جمام" اللغت الػسبُت
مػىاَا و مبىاَا" مً أَم الىخب اللُمت في

َرا الباب  ،و كد خاوٌ الىخاب ججاوش
الخلظُم الخللُدي للىالم الػسبي فيان أوٌ
مً أغاد جلظُم الىالم الػسبي ،غلى أطاض
اإلابنى واإلاػنى زافػا الخلظُم الشالسي (اطم،
فػل ،خسف) ،وظػل الخلظُم طباغُا (اطم،
فػل ،ضفت ،ظسف ،غمحر ،خالفت ،خسف)
بدظب الظلىن الىدىي الخاص بيل كظم
،وَػد أهثر غلماء الػسبُت الري طػىا ئلى
الخػُِم غلى فىسة الشروذ والىدزة وغدم
اللُاض التي اغخادَا الىدىٍىن ،والتي تهدز
محرازا لغىٍا وجإدي ئلى ظمىد اللغت؛ فلاٌ
بالترخظ في اللساةً اإلابيُت غلى جػافس
اللساةً في ئًػاح اإلاػنى ،وشٍادة بػػها غً
الحاظت ئلى ؤلافادة ،هما هشف غً هىع مً
الاطخػماٌ ًخالف اللىاغد ولىىه ًلاض
غلُه ،وأؾلم غلُه اطم ألاطلىب الػدولي.
و لم ًىً َم اللظاهُحن الػسب الىضفُحن
خدمت كىاغد اللغت الػسبُت  ،وئهما وان
َدفهم َى وضف هىاكظ الىدى الخللُدي
ووطمه باإلاػُازٍت ،وزفؼ هظسٍت الػامل،
ولهرا وان " هلد الىضفُحن للترار الىدىي
الػسبي و إلافاَُمه ؤلاظساةُت هابػا مً زغبتهم في
الاهخماء ئلى غلم اللغاث الىضفي بالدزظت
ألاولى .و غلى َرا ألاطاض ،فلد واهذ
اهخلاداتهم جطسٍدا بػدم مؿابلت مفاَُم
الىدى الػسبي إلاىهجهم و جطىزاتهم ،ذلً أن
الىضفُحن ًسون مىهجهم أهثر مىغىغُت و
12
ًسمىن طىاٍ باإلاخاَت"
جىظس َرٍ اإلادزطت الىضفُت ئلى الىدى الػسبي
بىضفه مملىءة بالػلد الفلظفُت و اإلاىؿلُت
التي غلدجه ،و بالخالي فخػاملها مؼ الىدى
حػامل مػُازي ،و لهرا دغذ ئلى زفؼ هظسٍت
الػامل  ،في اللغت الػسبي و الخػامل مؼ البيُت
الترهُبُت هشيل دون اطخدػاز ألي جلدًس
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للفاغل ً .لىٌ جمام خظان في َرا الطدد ":و
الخلدًس بلُت فلظفُت و مىؿلُت ابخلي بها
13
الىدى الػسبي و ال ًصاٌ ًبخلى"
ال ًمىً الاطخفادة مً اللظاهُاث الىضفُت
ألجها جخػامل مؼ الترار الىدىي حػامال كظسٍا
وجؿىغُا ،وزغم أن َىان بػؼ اللػاًا
اإلاهمت التي أشاز ئليها جمام خظان في هخابه "
اللغت الػسبُت مبىاَا ومػىاَا" ،واللساةً
اإلاػىىٍت واللفظُت.
و مً َرا اإلاىظىز ،فان اطدشماز أفياز مً
َرا اللبُل ال جفُد اللازب أو اإلاخػلم في ش يء،
ًلدز ما جىسض هفىزة مً الدزض اللغىي  ،ال
طُما و هي جطىزاث لها خلفُاث مػسفُت ال
ؾاةل مً وزائها ،و هي زغبت الىضفُحن الػسب
الاهخطاز إلاىهجهم الشىلي ،اللفظي ًلف غىد
خدود شيل اليلماث و الجمل ،دون الاهفخاح
غلى اللساةً اإلاػىىٍت التي حػحن غلى جفظحر
الخؿاب  ،هىظسٍت التي ًسفػها الىضفُىن
زفػا كاؾػا .
14
 اللظاهُاث الخىلُدًت" و اللغت الػسبُت :جسوم اللظاهُاث الخىلُدًت خىٌ جفظحر اإلالىت
اللغىٍت للمخيلم في غالكتها باالهجاش  ،أي
الخدلم الفػلي للىالم و وان جطىز
اللظاهُاث الخىلُدًت ًيبغي غلى أن زمت هدىا
ولُا مشتروا ًخدىم في وظم اللغاث الؿبُػُت،
و ًفظس مخخلف الخدىٍالث التي ًمىً أن
جخػؼ لها.
و ٌػد الفاس ي الفهسي مً الرًً طاَمىا في
جؿبُم مفاَُم اللظاهُاث الخىلُدًت غلى
اللغت الػسبُت  ،و غدًدة هي اللػاًا التي
جىاولتها مإلفاجه ،غحر أهىا طىىخفي بىظسٍت
السابـ الػاملي حشىمظيي َ ،1978رٍ
الىظسٍت التي اَخمذ بالسوابـ و ؤلاخالت ،و
الػماةس و أطم ؤلاشازة،و الػامل ( الاطم
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والفػل) ،التي ًمىً اطدشمازَا ،ختى ًخػسف
اإلاخػلم في مادة اللغت الػسبُت آلالُاث التي
ججػل الىظ الخؿاب مترابؿا مدظلا  ،بدُض
ئذا أزاد هخابه هظ  ،أن ًفىس في آلُاث جسابـ
ظملت ،و خحن ٌػبر في مداخلت في هدوة ما أن
ًفىس هُف جدىاطم أفيازٍ.
و كد جفُدها الىظسٍت الخىلُدًت في حشجحراتها،
في جفظحر -و لى بشيل مبظـ -بػؼ
الخدىٍالث التي جخػؼ لها الجملت الػسبُت،
هخدىٍل البإزة ،و الصخللت وغحرَا ،و
طيخىكف َىا غىد فىسة خىطبت معجم اللغت
الػسبُت همدخل أطاض لخدزَظها بؿسق
ظدًدة  ،و غً غالكت اللغت الػسبُت
بالحاطىبي مىً السظىع لدزاطاث زاةد في َرا
اإلاجاٌ  ،هدزاطاث الباخض اإلاطسي هبُل
غلي ،15و كد ازبذ باخض آخس أَمُت جىفس
اللغت الػسبُت غلى اإلاعجم الالىترووي 16ألدوازٍ
ؤلامالةُت و فُىشف اإلاداخل اإلاعجمُت للمخػلم
أو اإلاظخػمل للحاطىب.
ومهما ًىً مً أمس ئن اللغت الػسبُت هشحرا ما هىاكش
هدً اإلادزطحن أوغاغها ،و هدىاس ى أن اإلادخل
الحلُلي ،لخؿىٍس أدائها َ ،ى جدزَظها مً مىظىز
لظاوي،مً خالٌ الترهحز غلى اإلاشازَؼ اللظاهُت
الػسبُت الحدًشت فالري ًسٍد أن ٌظخىغب
اللظاهُاث َى همً ًسٍد أن ًدخل ئلى أغمم ما في
اللغت مً مفاَُم بهدف فهم الػالكت بحن اللغت
واإلاجخمؼ وؤلاوظان و مً ًسفؼ اطخػماٌ َرا
الػلم مً أظل جدلُل اللغت الػسبُت واهدشاف
وظاةفها ووضف جسهُبها ًىىن مشله همشل مً
ًسفؼ أن ٌػىد ئلى مجزله بالظُازة مفػال غليها
اطخخدام الحطان الػسبي ألاضُل.
 -كاةمت اإلاطادز واإلاساظؼ-
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 أخمد أوشيً( :ىهُى " ،)2015مجلت غلىمالتربُت" ،جلدًم الػدد الشاوي والظخحن ،مؿبػت
الىجاح الجدًدة،
 أخمد اإلاخىول  :كػاًا اللغت الػسبُت فياللظاهُاث الىظُفُت ،بيُت الخؿاب مً
الجملت ئلى الىظ،الؿبػت ألاولى ، 2001داز
ألامان السباؽ.اإلاغسب .
 أوشان غلي آًذ :اللظاهُاث والبُداغىظُاهمىذط الىدى الىظُفي ألاطع اإلاػسفُت
والدًداهخُىُت
(اإلاغسب :داز الشلافت 1998م.
 بىشىن مطؿفى :حػلُم وحػلم اللغت الػسبُتوزلافتها ،ؽ  ، 2الهالٌ الػسبُت للؿبؼ
واليشس1994 ،م.
 جمام خظان :مىاهج البدض في اللغت ،مىخبتالاهجلى اإلاطسٍت ،اللاَسة الؿبػت :ألاولى
.1990
 خظً مالً:اللظاهُاث الخؿبُلُت وكػاًااللغاث،ميشىزاث
وحػلم
حػلُم
ملازباث،فاض،اإلاغسب
ألاكص ى،الؿبػت،1ص187
 غبد اللادز بلادز :مداغساث في الىدىالىظُفي،ظامػت كاضدي مسباح-ززكلت
2014/2013
 ضدًلي غبد الىَاب :اإلالازبت بالىفاءاثوجمشالث اإلاخػلم ،مجلت غلىم التربُت ،غدد 47
 ،مازض 2011م،
 ضدًلي غبد الىَاب :اللظاهُاث وجدزَعاللغت الػسبُت ،ملاٌ مجلت دزاطاث لغىٍت،
غدد ، 07هىفمبر 2014م.
غلىي خافظ ئطماغُل  :الىدى الػسبي
واللظاهُاث الىضفُت  ،كساءة جدلُلُت هلدًت
،مجلت فىس وهلد  ،غدد ، 82أهخىبس .، 2005
الهىامش:
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َّ ُ
ٌ
ٌّ
ثداولي ،مً الاثجاهات اللظاهية الحدًثة،
اثجاه
لىظيفية)
 -1ا
ُ
ٌ
َّ
اللظاهية
اثجاه ثسحع أصىله ئلى حملة مً ألاعمال
وهى
ُّ
الحدًثة ،أهمها :أعمال مدزطة بساغ ،وأعمال اللظاهيين
ِ
َّ
الخشيكيين املعسوفة بالىحهة الىظيفية للجملة ،واملدزطة
َّ
اليظقية (لىدن)
ً -2ىظس :أحمد أوشي (ًىهيى " ،)2015مجلة علىم التربية"،
ثقدًم العدد الثاوي والظحين ،مطبعة الىجاح الجدًدة ،ص.6
 -3الىحى الىظيفي :هى الىحى الري ال ًقحصس على الدوز الري
ثلعبه الكلمات أو العبازات في الجملة ،أي الىظائف التركيبية
(أو الىحىية :كالفاعل و املفعىل)..؛ ألن هره الىظائف ال ثمثل
ئال حصءا مً كل ،ثحفاعل مع وظائف أخسي ،مقامية أو ثبليؼية
.
4
 د.حظً مالك:اللظاهيات الحطبيقية وقضاًا جعليم وجعلماللؼات،ميشىزات مقازبات،فاض،املؼسب
ألاقص ى،الطبعة،1ص187
ً -5ىظس :عبد القادز بقادز ،محاضسات في الىحى
الىظيفي،حامعة قاصدي مسباح-ززقلة 2014/2013
 -6أحمد املحىكل  :قضاًا اللؼة العسبية في اللظاهيات الىظيفية
،بيية الخطاب مً الجملة ئلى الىص،الطبعة ألاولى ، 2001داز
ألامان السباط.املؼسب ص157
 -7صدًقي عبد الىهاب ،املقازبة بالكفاءات وثمثالت املحعلم،
مجلة علىم التربية ،عدد  ، 47مازض 2011م.
 -8أحمد املحىكل  :قضاًا اللؼة العسبية في اللظاهيات الىظيفية
،بيية الخطاب مً الجملة ئلى الىص.ص154
 -9الحبئير :اطحعمل مصطلح البإزة أو الحبئير في اللظاهيات
الحداولية قبل أن ًيحقل ئلى ميدان السواًة والىقد السوائي وهى
ثسحمة عسبية اقترحها أول مسة أحمد املحىكل ثم شاعد بين
الىقاد العسب واملقصىد به هى ثقليص حقل السؤية عىد
الساوي وحصس معلىماثه وطمي هرا الحصس بالحبئير ألن الظسد
ًجسي فيه مً خالل بإزة ثحدد ئطاز السؤية وثحصسه.
 -10عبد الىهاب صدًقي اللظاهيات وثدزيع اللؼة العسبية
مقال مجلة دزاطات لؼىية عدد ، 07هىفمبر 2014م.
 -11املسحع هفظه.
 -12علىي حافظ ئطماعيل الىحى العسبي واللظاهيات
الىصفية  ،قساءة ثحليلية هقدًة ،مجلة فكس وهقد  ،عدد 82
،أكحىبس ، 2005ص.62
 -13ثمام حظان ،مىاهج البحث في اللؼة ،مكحبة الاهجلى
املصسية ،القاهسة الطبعة :ألاولى ،1990ص126
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 -14ازثبطد اللظاهيات الحىليدًة بأعمال الباحث ألامسيكي
وعىم جشىمظكي ،خصىصا مع ظهىز مإلفة " البنى التركيبية"
 ،1957في محاولة مىه ثجاوش و خلخلة مفاهيم البييىية
الفسوظية و طلىكية طكنر؟.
 -15أهظس :أوشان علي آًد ،اللظاهيات والبيداػىحيا همىذج
الىحى الىظيفي ألاطع املعسفية والدًداكحيكية (املؼسب :داز
الثقافة 1998م) ،ص.123
 -16بىشىك مصطفى ،جعليم وجعلم اللؼة العسبية وثقافتها ،ط
 ، 2الهالل العسبية للطبع واليشس1994 ،م).
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المرتكزات اللدانيظ في تطليميظ قواعد
النحو من خالل كتاب اللعظ الطربيظ للدنظ
األولى الثانويظ الخاص بنظام المرادلظ في
ضوء اللدانيات التطبيقيظ
الطالب  :دالمي بن ميصرة
جامطظ البويرة
مً اإلاهلىم ؤن اللًت مً مٓىماث ألامت ،زم
بن جؿىس ؤي ؤمت وبٓاءَا؛ مشَىن بمداَكتها نلى
لًتها ،خُث ج٘ىن ْادسة نلى الخؿىس والىمى ،ومً
َزا اإلاىؿلٔ َةن اللًت الهشبُت هي بخذي اللًاث
الحُت واإلاخجذدة ُِٖ ،ال وهي التي هضلذ بها آخش
سظالت ظماوٍت نلى ظُذ الخلٔ "مدمذ" ضلى هللا
نلُه وظلمَٙ ،اهذ لًت نلم وخػاسة ،وجخجلى
خُىٍتها في ْذستها نلى الاظدُهاب والخجذد ،وهي
لًت البُان والُطاخت وؤلاباهت.
ٗان الهشب ًخٙلمىن لًتهم بالُؿشة
والعلُٓت ،ومً ال ٌهشٍ الهشبُت ُن ّذ مً العجم،
ومهلىم ؤن الهشبُت ًخهلمها يحر الىاؾٔ بها ،ؤو مً
ًلحً َيها ،وَعجض نً بخشاج الحشوٍ مً
مخاسحها ،وخحن اخخلـ الهشب باألناحم نً ؾشٍٔ
الخجاسة والشخلت والضواج؛ َشا اللحً ،وَعذث
مل٘ت اللعان الهشبي ،وٗادث لًت الٓشآن جُٓذ
بشٍٓها ،لىال ؤن اهبري زلت مً الهلماء للبدث
والخإلُِ في ؤضى ٛال٘الم ،ووحىٍ البُان ،لحُل
اللًت الهشبُت مً الخالش يَ ،إلُىا ال٘خب
والخطاهُِ في الٓشاءاث والىدى والباليت ،ولعىا في
مهشع الحذًث نً نلىم اللًت حمُهها؛ ألن ما
وهالجه في بدثىا مخهلٔ بجاهب الىدى ،ومً
اإلاالُاث الٓذًمت َُهٖ :خاب "ظِبىٍه" ،وٖخاب
الخطاثظ لـ "ابً حني" ،واإلآخػب لـ "اإلابرد"،
ومًني اللبِب نً ٖخب ألاناسٍب لـ "ابً َشام
ألاهطاسي" ،واإلاُطل لـ "الضمخششي" ،ويحر رلٚ
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ٖثحر ،ولً٘؛ إلاا شٙا الىاط ضهىبت الىدى ومعاثله
وجُشَهاجه ال٘ثحرة؛ قهشث ؤنما ٛؤخشي ٗالششوح
والدعهُالث ،زم قهش هىم آخش لخهلُم الىدى جمثل في
اإلاىكىماث واإلاخىنٖ ،إلُُت "ابً مال "ٚفي الىدى،
والٙاَُت لـ " ابً الحاحب" ،بغاَت بلى آلاحشومُت لـ
"ابً آحشوم" ،خُث مالذ بلى هكم ؤبُاث جبعـ
الىدى وجِعشٍ للؿالب والذاسظحن.
وفي قل خذًثىا نً حهلم الىدى وحهلُم
ْىانذٍ؛ للذاسظحن نمىما ،وللمخمذسظحن
خطىضا ،في الؿىس الثاهىي ،ونلى غىء اللعاهُاث
الخؿبُُٓت ،وخٓل الخهلُمُاث َةهىا هجذ ؤهُعىا
ؤمام حعائالث ٖثحرة ،لهل ؤَمها:
ـ ُِٖ ًخهلم اإلاخمذسظىن الىدى ،وْىانذٍ،
وجُشَهاجه؟
ـ وما ؤَم اإلاشج٘ضاث اللعاهُت لخهلُم الىدى في
اإلاشخلت الثاهىٍت؟
الىدى بحن اإلااض ي والحاغش:
ٗاهذ دساظت الىدى ْذًما نلى ْذس ٖبحر مً
ألاَمُت ،خُث اَخم الهلماء بخذوًٍ اللًت الهشبُت،
لِعخٓى منها ْىانذ الىدى الهامت ،زم ْام الىداة
بىغو ألاظغ ألاولى ،زم َشنىا اإلاعاثل ،ووغهىا
لها ؤبىابا خاضت ،والىداة حمُههم ًبخذثىن ٖخبهم
بباب الٙلم ،زم ًيخٓلىن بلى جٓعُم الٙلمت بلى اظم
وَهل وخشٍ ،زم ًػهىن نالماث الاظم ،ونالماث
الُهل ،ونالماث الحشٍ ،وَ٘زا مو ظاثش اإلاعاثل
والخُشَهاث ،وَزا ما هجذٍ في ٖخاب الخطاثظ،
واإلآخػب ،وْؿش الىذي وبل الطذي ،بلى يحر رلٚ
مً ٖخب الىدـاة ،حـاء في ْؿش الىذي («:)1الٙلمت
ْى ٛمُشد›› ،زم في ؤْعام الٙلمت («:)2وهي اظم
وَهل وخشٍ›› ،زم ًبذؤ اإلاالِ في ششح الٓىٛ
وجُطُله ،ولِغ َزا َٓـ؛ بل وَهٓذ الىداة في
آخش الطُداث َىامش لضٍادة الششح ،ؤو بنشاب
الٙلماث والجمل التي حاءث في اإلاتن.
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لٓذ ٗاهذ اإلاشج٘ضاث التي انخمذَا الٓذماء
في جألُُهم مً ألاَمُت بمٙان ُِٖ ،ال وْذ اهؿلٓىا
مً دساظت الٓشآن ال٘شٍم ،والحذًث الىبىي
الششٍِ ،ودساظت ٖالم الهشب شهشا وهثراَ ،بدثىا
في يشٍب الٓشآن ويشٍب الحذًث ،ودسظىا ألاشهاس،
وؤَاغىا في ششخها ،بال ؤن ٖخبهم ومالُاتهم ٗاهذ
ملُئت باإلاعاثل والخُشَهاث ،ألامش الزي شٙل
ضهىبت لذي الذاسظحن للىدىَٓ ،ام الباخثىن
اإلادذزىن بخِعحرٍ ،لدعهل دساظخه ،وخُل
ْىانذٍ ،وممً دنا بلى جِعحر الىدى:
ـ مهذي اإلاخضومي ،في ٖخابه :في الىدى الهشبي ،هٓذ
وجىحُه.
ـ شىقي غُِ ،في ٖخابُه :ججذًذ الىدى ،و جِعحر
الىدى الخهلُمي.
ـ نبذٍ الشاححي ،في ٖخابه :الىدى الهشبي والذسط
الحذًث.
ـ ببشاَُم مطؿُى ،في ٖخابه :بخُاء الىدى.
ـ جمام خعان ،في ٖخابه :الخالضت الىدىٍت.
ولٓذ ٗاهذ مشج٘ضاث اإلادذزحن في دساظتهم
للىدى ،والذنىة ب ٛجِعحرٍ؛ الىكشٍاث اللعاهُت
الًشبُت التي جذسط اللًت دساظت وضُُت آهُت،
بحجت ؤن الذساظاث الىدىٍت الٓذًمت ٗاهذ
مهُاسٍت ،جُخٓش بلى الذلُلَ ،داو ٛاإلادذزىن
الاظخُادة مً خٓل الخهلُمُاث ،واللعاهُاث
الخؿبُُٓت ،وؾبٓىَا نلى ماظعاث الخهلُمُت،
ونلى اإلاخمذسظحن بشٙل نام.
اإلاشج٘ضاث اللعاهُت في حهلُم الىدى الحذًث:
لهل ؤٖبر مشٙلت جىاحهىا الُىم ،هي خالت
اإلاخهلمحن بشٙل نامَ ،اإلاخهلم ْذ ًدُل ْىانذ
الىدى ،وْذ ًخًٓ بنشاب اإلاُشداث والجمل بشٙل
حُذ ،ل٘ىه في بهؼ ألاخُان ٌعجض نً الخهبحر
الصحُذ هدىٍاَ ،ىجذٍ ًشج٘ب نذدا مً ألاخؿاء
اللًىٍت ،هدىٍت ٗاهذ ؤو ضشَُت ،لً٘ ألامش لِغ
ساحها بلى خالت اإلاخهلم وخعب؛ بل َىإ نىامل
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ؤخشي مً بُنها جدطُل الؿالب الهلمي ،وُُُٖت
َزا الخدطُلٖ ،ما ؤن ْذساث اإلاخهلمحن الزَىُت
مخُاوجتَ ،لِغ ٗل اإلاخهلمحن نلى ْذس واخذ مً
الزٗاء ؤو ظشنت البذيهتَ ،زا مً حهت ،ومً حهت
ؤخشي؛
َاإلاخهلم خحن ًيخٓل بلى اإلاشخلت الثاهىٍت؛ َإهه
ًذخل في مشخلت حذًذة نً اإلاشاخل العابٓتُِٖ ،
رلٚ؟ في اإلاشاخل ألاولى مً الخهلُم ًخهلم الؿالب
ؤظاظُاث الهلىم ،بالخلٓحن والحُل ،وَزا ما هشاٍ
في اإلاشخلخحن ،الابخذاثُت واإلاخىظؿت ،لً٘ برا اهخٓل
بلى اإلاشخلت الثاهىٍت؛ َةن مذاسٖه ظتزًذ ،وبالخالي
ًطبذ ْادسا نلى الاظخيخاج والخدلُل وؤلابذام،
وبهخاج ألاَٙاس.
لً٘ اإلاشٙلت الشثِعُت ال ج٘مً في ؤلابذام ،
وبهخاج ألاَٙاس ،بٓذس ما ج٘مً في ؾشاثٔ جذسَغ مادة
الىدى في اإلااظعاث الخهلُمُت نلى اخخالَها،
َؿشٍٓت جذسَغ اإلاخهلمحن للىدى جشٖض نلى ؤن ًخًٓ
اإلاخهلم بنشاب اإلاُشداث والجمل ،وخُل الٓىانذ
الىدىٍت نً قهش ْلب ،لزلً ٚجذ اإلاخهلم هُعه
ؤمام ضهىبت وهلم الىدىَ ،ةرا ؾلب مىه ؤن ًيص ئ
حهبحرا حمُال باللًت الهشبُت؛ اسج٘ب الهذًذ مً
ألاخؿاء ؤلامالثُت اإلاخخلُت.
َىإ مشٙلت ؤخشي ال جٓل ؤَمُت نً
ألاولى ،ؤال وهي ؤن الٓاثمحن نلى بشمجت الذسوط في
اإلآشساث الخهلُمُت ال ًذسحىن ؤظماء اإلاالُحن في
الىدى ،ؤو ؤظماء مالُاتهم ،بل ً٘خُىن بخهلُم
اإلاخهلم الٓىانذ ٖما هي ،زم ًٓترخىن نلُه بهؼ
الخمشٍىاث ،لُيسج نلى مىىالها ما حهلمه ،دون ؤن
ٌهشٍ مً ؤًً حاء دسط (الحا )ٛؤو (الخمُحز)
ؤو(اإلابخذؤ والخبر) نلى ظبُل اإلاثا ،ٛوَزا ما
ؤَملخه اللعاهُاث الخؿبُُٓت التي هي(«: )3نلم
معخٓل بزاجه ،له بؾاسٍ اإلاهشفي الخاص ،ومىهج
ًيبو مً داخله ،يهذٍ بلى البدث نً خل إلاشٙلت
لًىٍت ،بهه اظخهما ٛإلاا جىاَش نً ؾبُهت اللًت مً
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ؤحل جدعحن ُٖاءة نمل نلمي ما ،ج٘ىن اللًت
الهىطش ألاظاس ي َُه›› ،وَىإ ؤمش آخش ،وَى
ضهىبت اإلآشساث الذساظُت نلى اإلاخهلمحن ،خُث
ج٘ثر الذسوط ختى ال ٌعخؿُو اإلاخهلم ؤلاإلاام بها
حمُهها ،وَزا مً الجهل بؿشّ الخهلُم ،وٍُُ٘ىا
َىا ما ؤوسدٍ الهالمت "ابً خلذون" في مٓذمخه
(«:)4وْذ شاَذها ٖثحرا مً اإلاهلمحن لهزا الههذ
الزي ؤدسٖىا ًجهلىن ؾشّ الخهلُم وبَاداجه،
وٍدػشون للمخهلم في ؤو ٛحهلُمه اإلاعاثل اإلآُلت
مً الهلم ،وٍؿالبىهه بةخػاس رَىه في خلها،
وٍدعبىن رل ٚمشاها نلى الخهلُم وضىابا َُه،
وٍٙلُىهه سعي رل ٚوجدطُله›› ،لزلَ ٚالبذ مً
الخبرة في جذسَغ الهلىم ،ورل ٚمً ؤحل ظذ خاحت
اإلاخهلمحن ،وصٍادة مهاسَهم ومذاسٖهم.
الذساظت الخؿبُُٓت في ٖخاب العىت ألاولى الثاهىٍت
للمخهلمحن بىكام اإلاشاظلت:
الذساظت الىضُُت وؤلاخطاثُت لل٘خاب:
ؤوال -وضِ ال٘خاب:
نىىان ال٘خاب :اللًت الهشبُت.
اإلاعخىي :ألاولى زاهىي.
الشهبت :حزم مشترٕ آداب.
ؤلاسظا :ٛألاو ٛوالثاوي والثالث.
ظىت ؤلاضذاس.2013:
مهلىماث يالٍ ال٘خاب:
ـ في ؤنلى الًالٍ هجذ نباسة :الجمهىسٍت الجضاثشٍت
الذًمٓشاؾُت الشهبُت ،بشاسة بلى البلذ الزي ضذس
َُه ال٘خاب ،وهجذَا م٘خىبت بالخـ ألاهذلس ي،
باللىن ألابُؼ.
ـ ؤظُل منها هجذ نباسة :وصاسة التربُت الىؾىُت،
بشاسة بلى العلؿت التي ؤضذسث ال٘خاب ،وهجذَا
م٘خىبت بخـ اليسخ ،باللىن ألابُؼ.
ـ زم ؤظُلها هجذ نباسة :الذًىان الىؾني للخهلُم
والخ٘ىًٍ نً بهذ ،بالبىـ الهشٍؼ ،بخـ اليسخ.
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ـ في وظـ الًالٍ نىىان ال٘خاب :اللًت الهشبُت،
بالبىـ الهشٍؼ ،وبالخـ ال٘ىفي ،واللىن ألاخػش.
ـ جدذ الهىىان هجذ سْم الجضء م٘خىبا باللىن
البرجٓالي ،بخـ اليسخ.
ـ جدذ الجضء هجذ اإلاعخىي الخاص بالعىت ألاولى
الثاهىٍت ،بخـ اليسخ.
ـ جدذ اإلاعخىي هجذ الشهبت الخاضت بالجزم
اإلاشترٕ آداب ،بخـ اليسخ.
ـ زم ؤظُل الًالٍ؛ بلى ٌعاس الطُدت ،هجذ سْم
ؤلاسظالحن :ألاو ٛوالثاوي.
ـ لىن يالٍ الجضء ألاو :ٛؤصسّ يامٔ ْلُال.
ـ واإلاهلىماث هُعها هجذَا مذوهت في الجضء الثاوي،
مو اخخالٍ في لىن الًالٍ ألاخػش َزٍ اإلاشة ،وسْم
الجضء الثاوي ،وسْم ؤلاسظا ٛالثالث.
زاهُا -الذساظت ؤلاخطاثُت:
ـ نذد ؤحضاء ال٘خاب :حضآن (.)02
ـ الجضء ألاوً :ٛدىي ؤلاسظالحن؛ ألاو ٛوالثاوي.
ـ الجضء الثاويً :دىي ؤلاسظا ٛالثالث.
ـ نذد ضُداث ال٘خاب ٗامال 678 :ضُدت.
ـ نذد ضُداث الجضء ألاو 447 :ٛضُدت.
ـ نذد ضُداث الجضء الثاوي 231 :ضُدت ،وَى
نذد ٖبحر باإلآاسهت مو نذد ضُداث ٖخاب اللًت
الهشبُت الخاص باإلاخمذسظحن الىكامُحن ،الزًً
ًضاولىن دساظتهم باإلااظعاث الخهلُمُت.
ـ نذد وخذاث ال٘خاب مجخمهت 12 :وخذة.
ـ نذد وخذاث الجضء ألاو :ٛزماوي ( )08وخذاث،
مٓعمت نلى ؤلاسظالحن ،ألاو ٛوالثاويَ ،اإلسظاٛ
ألاوً ٛػم ؤسبو ( )04وخذاث ،وؤلاسظا ٛالثاوي
ًػم ؤسبو ( )04وخذاث.
ـ ؤما الجضء الثاوي الخاص باإلسظا ٛالثالث؛ َُػم
ؤسبو ( )04وخذاث ؤًػا.
ـ الىخذاث ألاسبهت ألاولى :جمثل جاسٍخ الهطش
الجاَلي.
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ـ الىخذاث ألاسبهت الثاهُت :جمثل جاسٍخ نطش ضذس
ؤلاظالم.
ـالىخذاث ألاسبهت ألاخحرة :جمثل جاسٍخ نطش بني ؤمُت.
جٓعُم الذسوط نلى الىخذاث:
ٗل وخذة جخػمً زماوي ( )08ؤوشؿت مشجبت ،هي
ٗالخالي:
ـ دساظت هظ (وحعمى في اإلآشس اإلاذسس ي الىكامي:
الىظ ألادبي).
ـ ْىانذ اللًت (وَى ما هدً بطذد الحذًث نىه).
ـ باليت.
ـ نشوع.
ـ هٓذ ؤدبي.
ـ هظ جىاضلي.
ـ مؿالهت مىحهت.
ـ حهبحر ٖخابي.
وجخ٘شس َزٍ ألاوشؿت الثماهُت في ٗل وخذة مً
وخذاث ال٘خاب.
ـ نذد الىطىص ألادبُت 12 :هطا ؤدبُا ،زمان ()08
منها في ؤلاسظالحن؛ ألاو ٛوالثاوي ،وؤسبو ( )04في
ؤلاسظا ٛالثالث.
ـ نذد دسوط الٓىانذ 12 :دسظا ،زمان ( )08منها في
ؤلاسظالحن؛ ألاو ٛوالثاوي ،وؤسبو ( )04في ؤلاسظاٛ
الثالث.
ـ نذد دسوط الباليت 12 :دسظا ،زمان ( )08منها في
ؤلاسظالحن؛ ألاو ٛوالثاوي ،وؤسبو ( )04في ؤلاسظاٛ
الثالث.
َ
ـ نذد دسوط الهشوع 12 :دسظا ،زمان ( )08منها في
ؤلاسظالحن؛ ألاو ٛوالثاوي ،وؤسبو ( )04في ؤلاسظاٛ
الثالث.
ـ نذد دسوط الىٓذ ألادبي 12 :دسظا ،زمان ()08
منها في ؤلاسظالحن؛ ألاو ٛوالثاوي ،وؤسبو ( )04في
ؤلاسظا ٛالثالث.
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ـ نذد الىطىص الخىاضلُت 12 :هطا جىاضلُا ،زمان
( )08منها في ؤلاسظالحن؛ ألاو ٛوالثاوي ،وؤسبو ( )04في
ؤلاسظا ٛالثالث.
ـ نذد هطىص اإلاؿالهت اإلاىحهت 12 :هطا
للمؿالهت ،زمان ( )08منها في ؤلاسظالحن؛ ألاوٛ
والثاوي ،وؤسبو ( )04في ؤلاسظا ٛالثالث.
ـ نذد دسوط الخهبحر ال٘خابي 12 :دسظا ،زمان ()08
منها في ؤلاسظالحن؛ ألاو ٛوالثاوي ،وؤسبو ( )04في
ؤلاسظا ٛالثالث.
وٖمثا ٛجىغُحي لخٓعُم الىخذاث؛ همثل بهزا
الجذو ٛللىخذة ألاولى(:)5
اليشاؽ
دساظت هظ
ْىانذ
باليت
نشوع
هٓذ ؤدبي
هظ جىاضلي
مؿالهت مىحهت
حهبحر ٖخابي

الطُدت
اإلاىغىم
الخٓالُذ وألاخالّ واإلاثل 09
الهلُا
21
اإلابخذؤ والخبر وؤهىانهما
الدشبُه(ؤسٗاهه ،ؤْعامه32 ،
ؤيشاغه)
40
ال٘خابت الهشوغُت
47
حهشٍِ الىٓذ ألادبي
الطلح والعلم بحن الٓباثل 50
في الهطش الجاَلي
55
الحشب
صَحر بً ؤبي ظلمى شانش 60
العلم والعالم

وبهزٍ الؿشٍٓت؛ جخ٘شس باقي وخذاث
ال٘خاب ،بال ؤهما ًالخل نلى دسوط اللًت الهشبُت
وؤوشؿتها في َزا ال٘خاب؛ َى ال٘ثرة وال٘ثاَت التي ال
هجذَا في ٖخاب اإلاخهلمحن اإلاخمذسظحن ،الزًً
ًضاولىن دساظتهم باإلااظعاث الخهلُمُت ،خالَا
للمخهلمحن نً ؾشٍٔ هكام اإلاشاظلت ،ؤو ما ٌهشٍ
بالخ٘ىًٍ نً بهذ.
()6
دسوط ْىانذ اللًت الهشبُت في ال٘خاب :
جخىصم دسوط ْىانذ اللًت الهشبُت في زىاًا
ال٘خاب ،وجإحي جابهت للىطىص ألادبُت ،خُث بهذ
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ٗل هظ ؤدبي؛ ًإحي دسط ْىانذ اللًت ،وج٘ىن
ألامثلت اإلاذسحت َُه ؤيلب ألاخُان؛ مٓخؿُت مً
الىظ ألادبي ،ورل ٚمً ؤحل جٓشٍب الُهم ؤٖثر،
ودسوط ْىانذ اللًت اإلآشسة للعىت ألاولى الثاهىٍت،
للجزم اإلاشترٕ آداب هي:اإلابخذؤ والخبر وؤهىانهما،
ٗان وؤخىاتهاٗ ،اد وؤخىاتها ،ألاخشٍ اإلاشبهت بالُهل
(ال الىاَُت للجيغ) ،سَو الُهل اإلاػاسم وهطبه
وحضمه (الُهل وداللخه الضمىُت) ،الُهل اإلاجشد
والُهل اإلاضٍذ ،اإلاُهى ٛبه (اظم الُانل وضٌُ
اإلابالًت) ،اظم اإلاُهى( ٛاإلاُهى ٛاإلاؿلٔ ،اإلاُهىٛ
ألحله)( ،الحا ،ٛالخمُحز ،الطُت اإلاشبهت)،
(اإلاىادي ،اظما الضمان واإلاٙان ،اظم آلالت)،
(الىهذ ،البذ ،ٛاإلامىىم مً الطشٍ)( ،الخىُٖذ،
الهذد ألاضلي ،الهذد الترجُبي).
ُُُٖت ظحر دسط الٓىانذ في ال٘خاب:
بهذ ؤن ًذسط اإلاخهلم الىظ ألادبي وٍُهمه ،وٍجُب
نً ألاظئلت اإلاخهلٓت باألَٙاس واإلاهاوي وألاظلىب؛
ًإحي دسط ْىانذ اللًت بالشٙل الخالي(:)7
ـ اليشاؽْ :ىانذ
ـ اإلاىغىم :اإلابخذؤ والخبر وؤهىانهما
وَزا خالَا للمخمذسظحن الىكامُحن باإلااظعاث
الخهلُمُت؛ خُث جذسج لهم في الذسط نىاوًٍ ٖثحرة
منها:
ـ ؤظدثمش مىاسد الىظ وؤوقُها.
ـ في مجاْ ٛىانذ اللًت.
ـ الُ٘اءة الٓانذًت.
ـ ؤٖدشِ ؤخٙام الٓانذة.
ـ ؤبني ؤخٙام الٓانذة.
ـ بخٙام مىاسد اإلاخهلم وغبؿها.
ـ في مجا ٛاإلاهاسٍ الُهلُت.
وما بلى رل ٚمً الهىاوًٍ ال٘ثحرة.
بهذ ٖخابت اليشاؽ واإلاىغىم؛ جإحي ألامثلت
الخىغُدُت ،خُث ج٘ىن نباسة نً حمل ،ؤو
ٗلماث ،ؤو آًاث ْشآهُتٖ ،ما ْذ ج٘ىن نباسة نً
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ؤمثلت في مجمىناث لخِعحر الُهم نلى اإلاخهلمَُ ،ي
دسط اإلابخذؤ والخبر وؤهىانهما؛ جخ٘ىن ألامثلت مً
مجمىناث نلى َزا الىدى(:)8
ـؤـ
ٌ
1ـ ٌ
خُ٘م.
صَحر
ُ
ٌّ
معخدب.
العالم
2ـ
ـبـ
ٌ
 1ـ وؤن جطىمىا خحر ل٘م.
 2ـ وؤن جطبروا ٌ
خحر ل٘م.
ـجـ
ٌ
ُ
الشانش في ؤبُاجه.
ؤضادّ
1ـ
ُ
ٌ
الىخل بال في مىابخه.
مًشوط
 2ـ ما
ـدـ
1ـ ُّ
ٗل ؤمشَما ٌهلى.
ُ
ٌ
 2ـ العىت ؤًامها مجحُت.
ُ
العالم َ
ُ
رل ٚياًت الٓبُلخحن.
3ـ
ُ
ُ
 4ـ الٓاسنت ما الٓاسنت.
ـٌـ
ُ
مجالغ الٓبُلت خى َ ٛالبُىث.
1ـ
ُ
الخمش في الىخلت.
2ـ
ما ًالخل نلى مجمىناث ألامثلت ؤنها مػبىؾت
بالشٙل ،وخطىضا في ؤواخش الٙلماث.
بهذ ٖخابت ألامثلت؛ ًبذؤ اإلاخهلم ْشاءتها
مشجحن ؤو زالزا ،إلدسإ مهىاَاَ ،هل هي جخػمً
خ٘ما ؤو ظببا ؤو هدُجت؟ ؤم َل هي نباسة نً
حعائ ٛؤو بشٙالُت؟ والًشع مً دسط اإلابخذؤ
والخبر َى مهشَت مٙان الٙلمت التي حاءث ؤوال ،زم
الٙلمت التي حاءث زاهُاَُ ،ي "ْؿش الىذي"(«: )9ؤما
اثخالَه مً اظمحن َله ؤسبو ضىس؛ بخذاَا ؤن ً٘ىها
مبخذؤ وخبرا هدى ٌ
(صٍذ ٌ
ْاثم) ،››...وبهزٍ الؿشٍٓت ًخم
ششح ألامثلت حمُهها ،وجدلُلها وَهم مهىاَا ،ختى
ًطل اإلاخهلم بلى اظخيخاج الٓانذة التي مً ؤحلها
جم ششح ألامثلت الخىغُدُت ،ومىه ج٘ىن الٓانذة
ٗالخالي:
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اإلابخذؤ اظم مشَىم مد٘ىم نلُه بإمش ًٓو
في ؤو ٛالجملت ،وَعىذ بلُه الخبرَ ،خخ٘ىن منهما
حملت اظمُت مُُذة ،وؤلاَادة هي ما ًدعً
الع٘ىث نلُه ،لزل«:)10(ٚجؿلٔ الٙلمت في اللًت
نلى الجمل اإلاُُذةٖٓ ،ىله حهالىٖ( :ال بنها ٗلمت َى
ْاثلها) بشاسة بلى ْىلهْ( :ا ٛسب اسحهىن لهلي
ؤنمل ضالحا َُما جشٖذ)›› ،زم جإحي بهذ رل ٚؤهىام
اإلابخذؤ ،وؤهىام الخبر ،وؤهىام الشوابـ.
بهذ اظخيخاج الٓانذة؛ هجذ بهؼ ألامثلت
والىمارج ؤلانشابُت ،لضٍادة َهم اإلاخهلم ،وبصالت
يمىغه خى ٛمعإلت مً اإلاعاثل ،واخخباسا إلاٙاظبه
في َزا الذسطَ ،ل َهمه ؤم ال؟ وٖمثا ٛفي دسط
اإلابخذؤ والخبر؛ حاء ما ًلي:
ؤنشب ما جدخه خـ:
ُ
 1ـ ْا ٛحهالى «:وؤن حهُىاؤْشب للخٓىي››.
َ
2ـ ُ
ؤخلظ في مذخه.
صَحر بً ؤبي ُظلمى
ٌ
ُ
الشانش ناؾُخه هبُلت.
3ـ
وَىا ال ًؿالب اإلاخهلم بةنشاب الٙلماث
اإلاىحىدة في ألامثلت ٗلها؛ بل ًؿالب بةنشاب
الٙلماث التي جدتها خـ َٓـ ،وَٓا للٓانذة
اللًىٍت التي اٖدعبها في دسط اإلابخذؤ والخبر ،وبهذ
مداولت اإلاخهلم بنشاب الٙلماث؛ ًجذ خلها مذسحا
جدذ ألامثلت التي ؾلب مىه بنشاب ٗلماتهاَ ،جملت
(وؤن حهُىا) خحن هاولها جطبذ مبخذؤ ،ؤي؛ نُىٖم،
َ
(ؤخلظ)
و(ؤْشب) خبرَا ،ؤما في اإلاثا ٛالثاوي َٙلمت
ماع مبني نلى الُخذ ،والُانل غمحر معختر
َهل
ٍ
َ
جٓذًشٍ (َى) ،والجملت الُهلُت (ؤخلظ) في مدل
ٌ
(مخلظ).
سَو خبر ،خُث خحن جإوٍلها جطبذ
بهذ ؤن ًُشى اإلاخهلم مً بنشاب اإلاُشداث
خعب ما دسط في الٓانذة؛ جإحي ؤظئلت الخصحُذ
الزاحي ،وهي نباسة نً جماسًٍ جؿبُُٓت نذدَا
جمشٍىان ؤو زالزتٌ ،همل َيها اإلاخهلم رَىه ،وَعترحو
م٘دعباجه ،ورل ٚمً خال ٛما دسظه وَهمه
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لِعخؿُو جؿبُٓه نلى َزٍ الخمشٍىاث ،وٖمثا ٛمً
الذسط هُعه؛ حاء الخمشًٍ ألاوَ٘ ٛزا(:)11
الخمشًٍ ألاو :ٛنحن اإلابخذؤ َُما ًلي ،وبحن هىم خبرٍ:
َ
ٌ
 1ـ ْا ٛهللا حهالى «:بهما اإلاامىىن بخىة َإضلحىا
َ
بحن ؤخىٍ٘م››
 2ـ ْا ٛالشانش:
ًطشم ؤَلهُ
ُ
ُ
البغي
ُ
ٌ
وخُم
والكلم مشحهه
 3ـ ْا ٛاإلاخىبي:
ُ
الىُىط َةن ججذ
شُم
والكلم مً ِ
ِ
َلهلت ال ًكلم
نُت
ٍ
را ٍ
 4ـ ْا ٛلبُذ:
ُ
الحمذ هللِ بر لم ًإجني ؤحلي
ختى ٖعاوي مً ؤلاظالم ظشباال
ُ َ
العُش ُ
ُ
العبذ.
الخمِغ ،والهىدة لُلت
ًىم
5ـ
ِ
ِ
اإلاالخل نلى ألامثلت ؤنها مخىىنت بحن آًاث
ْشآهُت ،وؤبُاث شهشٍت ،وحمل مخهذدة ،وما رل ٚبال
لضٍادة زٓاَت اإلاخهلم ،ومهشَخه لؤلدب ،وبهؼ
الهلىم.
الخمشًٍ الثاوي في دسط اإلابخذؤ والخبر؛
ًخخلِ في حىَشٍ مو الخمشًٍ ألاوَُ ،ٛي الخمشًٍ
ألاوٛ؛ اإلاخهلم مؿالب بخهُحن اإلابخذؤ والخبر
اإلاىحىدان في ٗل مثا ٛمً ألامثلت ،وَىا ً٘ىن ألامش
ٌعحرا نلى اإلاخهلم ،ؤما في الخمشًٍ الثاوي؛ َُؿلب
مىه ؤن ً٘مل الجملت بخبر ًشاٍ مىاظبا للُشاى
اإلاىحىد َيها ،وَىا جكهش مل٘ت اإلاخهلم ،خُث ًداوٛ
ؤن ًإحي بخبر للمبخذؤ اإلاىحىد في الجملتٖ ،ما
ًلي(:)12
الخمشًٍ الثاوي :ؤٖمل الجمل آلاجُت بخبر مىاظب.
 1ـ ؤن ججتهذ في دسوظ ..... ٚل.ٚ
ٌ
َ
الههذ.
 2ـ ؤخاَل .....
ًىم لٌ ،ٚ
الذَش ٌ .....
ُ
وٍىم نلُ.ٚ
3ـ
ُ
ُ
ألابؿا ،ٛوؤلاضالح رل..... ٚ
 4ـ الحشٍت جل..... ٚ
ِ
ُ
مٓطذ اإلاخلطحن.
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ألامش الزي ًجب الخىبُه بلُه َىا؛ َى ؤهه
لِعذ ٗل ٗلمت جطلح خبراَ ،هلى اإلاخهلم ؤن ٌهمل
رَىه حُذا ،وبن لم ٌعخؿو َهلُه الهىدة بلى
ألامثلت في بذاًت الذسط ،لُيسج نلى مىىالها ما
ًىاظب الُشاى ،وبهذ ؤن ً٘مل اإلاخهلم خل
الخماسًٍ؛ ًجذ في نهاًت الذسط ؤحىبت الخصحُذ
الزاحي ،وٍشي بن ٗاهذ بحابخه جخىأَ وبحابت
ال٘خابَ ،زا مً حهت؛ ومً حهت ؤخشي نلى اإلاخهلم
ؤن ًبرص رٗاءٍ في بحابخه نلى ألاظئلتَُ ،ي اإلاثاٛ
ٌ
الثاوي (ؤخاَل  .....الههذ)؛ َةن ما ًىاظب الُشاى
ُ
(الطذًٔ) ،ولِعذ ؤي ٗلمت ؤخشي ،ألن
َى ٗلمت
الههذ ًدُكه الطذًٔ ،ولِغ ؤي شخظ آخش،
ًىم لٌ ،ٚ
(الذَش ٌ .....
ُ
وٍىم نلُ،)ٚ
وفي اإلاثا ٛالثالث
(ًىمان) هكشا
َما ًىاظب الُشاى َىا َى ٗلمت
ِ
ٌ
للٓشٍىت التي بهذَا ،هي حهبحر ٌ
(ًىم ل ،ٚوٍىم نلُٚ
ٌ
(حمُل)
)َ ،ال ًصح ؤن هجهل في مٙان الُشاى ٗلمت
ٌ
ٌ
ؤو(ؾىٍل) مثال ،ألن الٓشٍىت جمىهىا مً
ؤو(مخُِ)
َهل َزا ألامش ،ونلُه؛ َعهت اؾالم اإلاخهلم
وزٓاَخه جبرصان مذي رٗاثه ،وحهامله مو اإلاُشداث.
ؤما الخمشًٍ الثالث؛ َُخهلٔ باإلنشاب
الزي َى ألاضل في ال٘الم ،وَى ؤلاَطاح وؤلاباهت،
ٖما ؤشاس بلى رل ٚضاخب اإلآذمت بٓىله في نلىم
اللعان الهشبي(«: )13ؤسٗاهه ؤسبهت ،وهي اللًت والىدى
والبُان وألادب ،ومهشَتها غشوسٍت نلى ؤَل
الششَهت ،››...خُث ٌهشٍ اإلاخهلم ُِٖ ًخهامل مو
الجملت وٗلماتها ،وُُُٖت جشجُبها ،زم بنشاب ما ؾلب
مىه بنشابه ،زم ٌهٓذ مٓاسهت بحن نمله وبحن ما َى
مىحىد في ال٘خاب مً بحابت همىرحُت.
وٖمثا ٛآخش لخهلُم ْىانذ اللًت للمخهلم؛
هخخاس دسظا مً الىخذة الثالثت ،ولًُ٘ دسط (ٗاد
وؤخىاتها) ،والتي ًؿلٔ نليها اظم (ؤَها ٛاإلآاسبت
والششوم) ،خُث وبالؿشٍٓت هُعها التي جم بها ششح
ُ
دسط اإلابخذؤ والخبر؛ ششح بها دسط ؤَها ٛاإلآاسبت
والششومَٓ ،ذ جم بدساج ألامثلت الخىغُدُت التي
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جدُذ للمخهلم َهم الذسط ،خُث حاءث م٘ىهت مً
زالر مجمىناث (ؤ) و(ب) و(ج) ،خُث اإلاجمىنت
(ؤ) جمثل ؤَها ٛاإلآاسبت (ٗادْ ،شب ،ؤوش،)ٚ
واإلاجمىنت(ب) جمثل ؤَها ٛالشحاء (نس ى ،خشي،
اخلىلٔ) ،واإلاجمىنت (ج) جمثل ؤَها ٛالششوم
(ششم ،ؤخز ،حهل).
ما ًالخل نلى دسوط ْىانذ اللًت في ٖخب
اإلاخهلمحن؛ ؤنها جذسج الٓىانذ اللًىٍت ،وحشحر بلى
ششوؽ ضُايتها ،مً خال ٛألامثلت ،لً٘ دون بدساج
مطادس خاضت ،ؤو مشاحو للبدث مثالَ ،شبما ؤساد
اإلاخهلم ؤن ٌعتزًذ ،ؤو ًؿلو نلى مهلىماث ؤٖثر،
َخجذٍ خاثشا ال ًذسي ما ًطىو ،وٖمثاٛ؛ َٓذ رَب
"ابً َشام ألاهطاسي" بلى الٓى ٛبإهه(«: )14وؤما
(نس ى)َزَب ال٘ىَُىن بلى ؤنها خشٍ ّ
جشج بمجزلت
ٍ
(لهل) ،وجبههم في رل"ٚابً العشاج"››َ ،مثل َزٍ
الخُطُالث ال ًجذَا اإلاخهلم في مٓشساث ال٘خب
الذساظُتَ ،لزلَ ٚى ال ٌهشٍ ؤن (نس ى) بمهنى
(لهل).
وفي باب حهلم ؤلانشاب؛ هجذ اإلاخهلم ً٘خُي
بما َى مبثىر في ٖخب اإلآشس الذساس ي ،وال ًؿلو في
َزا الجاهب اإلاهم مً اللًت نلى مطادس الىداة
والهلماءَ ،هزا الهلم ؤي؛ (ؤلانشاب) ،رٖشٍ ضاخب
الخطاثظ ،بر َى(«: )15ؤلاباهت نً اإلاهاوي
َ
ٌ
ظمهذَ :
ظهُذ ؤباٍ،
ؤٖشم
باأللُاف ،ؤال جشي ؤه ٚبرا
ً
ظهُذا ُ
َ
ؤبىٍ؛ نلمذ بشَو ؤخذَما ،وهطب
وش٘ش
آلاخش ،الُانل مً اإلاُهى ،ٛولى ٗان ال٘الم ششحا
واخذا الظخبهم ؤخذَما مً ضاخبه›› ،وَزا مً
ؾبُهت ٖخب اإلآشساث الذساظُت ،التي ال حهمذ في
مىهجها بلى رٖش اإلاطادس ،وٖخب ألاواثل مً الىداة،
وختى مً اإلاخإخشًٍ ؤمثا( ٛجمام خعان) و(مهذي
اإلاخضومي) و(ببشاَُم مطؿُى) و(شىقي غُِ)
ويحرَم.
وٖمثا ٛآخش خاص بخهلُم الٓىانذ
الىدىٍت للمخهلمحن؛ هخخاس دسط (الخىُٖذ) ،مً
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ال٘خاب اإلاذسس ي الزي وهالجه ،ووهٓذ مٓاسهت بِىه
وبحن ٖخاب في الىدى مشهىس ،ؤال وَى ٖخاب (مهاوي
الىدى) لطاخبه "َاغل ضالح العامشاجي" ،لجري
ُِٖ حهامل ٗل مً اإلآشس الذساس ي ،والذٖخىس
"َاغل ضالح العامشاجي" مو دسط (الخىُٖذ).
ٗالهادة ،حاء في اإلآشس الذساس ي للعىت
ألاولى الثاهىٍت مثل ما في دسوط الىدى ألاخشيَٓ ،ذ
بذؤ الذسط بهىىان اإلاىغىم الزي َى (الخىُٖذ) ،زم
جم بدساج ألامثلت الخىغُدُت في خمغ مجمىناث،
خُث غمذ اإلاجمىناث الثالر ألاولى زالر ؤمثلت
لٙل مجمىنت (ؤ) و(ب) و(ج) ،بِىما غمذ
اإلاجمىنت الشابهت (د) ؤسبو ؤمثلت ،في خحن غمذ
اإلاجمىنت الخامعت (ٌ) خمغ ؤمثلت جىغُدُت(،)16
بهذ رل ٚجم ششح ألامثلت للمخهلمٖ ،ششح ؤهىام
الخىُٖذ اللُكي ،واإلاهىىي ،ورٖش ؤخٙامهما ،زم
الىضى ٛبلى الٓانذة اللًىٍت ،مو رٖش بهؼ
اإلاالخكاث الىدىٍت ،زم جإحي بهذ رل ٚالخمشٍىاث
التي ًؿلب مً اإلاخهلم خلها ،وهي زالر جمشٍىاث،
منها جمشًٍ في بنشاب الٙلماث ،وبهذَا جذسج ؤحىبت
الخمشٍىاث لُٓاسن اإلاخهلم بُنها وبحن نمله نليها.
هإحي آلان لذسط الخىُٖذ في ٖخاب (مهاوي
الىدى) إلاالُه "َاغل ضالح العامشاجي" ،خُث بذؤ
مباششة في مُهىم الخىُٖذ ،وهجذٍ ٌهىد بلى اإلاطادس
الىدىٍت ،وٖخب ألاواثل في ششخهَ ،ذاثما ًذسج
ؤظماء الىداة في ٖخابهَ ،مثال في بذاًت خذًثه نً
الخىُٖذ ًٓى«:)17( ٛالخىُٖذ ًُُذ جٓىٍت اإلااٖذ
وجمُ٘ىه في رًَ العامو وْلبه ،حاء في
(اإلاُطل) ،››...زم ًىاضل خذًثه وششخه بلى ؤن
ًزٖش هدىٍا آخش مً الىداةٖٓ ،ىله في مهشع
خذًثه نً (الخىُٖذ) («:)18وحاء في (ؤلاجٓان) :
وٍخُاوث الخإُٖذ بدعب ْىة ؤلاهٙاس وغهُه،››...
َهى ال ًخٙلم مً َشاى؛ بل وٍاٍذ ؤْىاله وآساءٍ
بإْىا ٛالىداة وآسائهم ،ولِغ َزا وخعب؛ بل
وٍضٍذ في ششخه جػمُىه لآلًاث الٓشآهُت لضٍادة َهم
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الٓاست ،وال ًٙاد مىغو مً مىاغو ٖخابه ًخلى مً
رٖش آًت ْشآهُت ،ؤو ششخها والخهلُٔ نليها ،وجؿابٓها
مو ألامثلت التي ًىسدَاَُ ،ي خذًثه نً الخىُٖذ
اإلاهىىي بٙلمت (حمُو) ًٓى«:)19( ٛوهي مإخىرة مً
الاحخمام ،وحعخهمل لهذة مهان...وٍىضِ بها
الجمو َُٓاَ( ٛاالء حمُو) ؤي مجخمهىنْ ،اٛ
حهالى (وبها لجمُو خزسون) (لشهشاء )56ؤي
مجخمهىن ،وْا( ٛؤم ًٓىلىن هدً حمُو مىخطش)
(الٓمش )44ؤي مجخمهىن ،وْا( ٛوؤن ٗل إلاا حمُو
لذًىا مدػشون) (ٌغ )32ومهىاَا ٗلهم
مجمىنىن›› ،وَزا الششح والخُعحر وبًشاد آلاًاث
الٓشآهُت ال هجذٍ في ٖخب اإلآشساث الذساظُت
اإلاىحهت للمخهلمحن.
الخىضُاث والىخاثج:بهذ َزٍ الىسْت البدثُت
الٓطحرة هخلظ بلى ؤَم الخىضُاث والىخاثج ،والتي
منها ما ًلي:
ـ ضهىبت الىدى وْىانذٍ ،لِغ في نطشها وخعب،
بل مىز الٓذًم والىاط ٌشخ٘ىن مً ضهىبخه.
ـ انخماد الىداة ألاواثل في وغو ْىانذ الىدى نلى
الذساظت اإلاهُاسٍت الخاسٍخُت ،وبَمالهم للذساظت
الىضُُت التي قهشث ؤواخش الٓشن الثامً نشش.
ـ الاججاَاث اللعاهُت الحذًثت مً البيُىٍت بلى الُىم
جٓىم نلى وضِ اللًت اإلاعخهملت للؿالب
واإلاخهلمحن.
ـ مً الىاحب سبـ الٓىانذ الىدىٍت بالىاْو الزي
ٌهِشه الؿالب واإلاخهلمىن ،لخٓشٍب الُهم وصٍادة
الترٖحز.
ـ نذم الاَخمام باألضىاث التي جىادي بخِعحر الىدى،
والتي ْا ٛبها اإلادذزىن.
ـ ٖثرة الٓىانذ الىدىٍت ،وٖثرة ألابىاب والُطىٛ
واإلاعاثل والخُشَهاث.
ـ حهلُم الؿالب واإلاخهلمحن اللًت الصحُدت والىؿٔ
الصحُذ ،وجطىٍب ؤخؿائهم.
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ـ ٖثرة اإلاىاهج وهكشٍاث الخهلم التي َىجذ نلى
الؿالب واإلاخهلمحن الخهلم بشٙل حُذ.
ـ بنؿاء الؿالب واإلاخهلمحن َشضت ؤٖبر للخدذر
باللًت الهشبُت ،مو ؤلاشاسة بلى الٓىانذ ؤزىاء
الخدذر.
اإلاطادس واإلاشاحو:
 1ـ ابً حني :الخطاثظ ،ج ،1جذ :مدمذ نلي الىجاس،
اإلا٘خبت الهلمُت ،داس ال٘خب اإلاطشٍت ،مطش ،1953 ،د/ؽ
 2ـ نبذ الشخمً بً خلذون :اإلآذمت ،داس الُ٘ش للؿبانت
واليشش والخىصَو ،بحروث ،لبىان ،2008 ،د/ؽ
 3ـ نبذٍ الشاححي :نلم اللًت الخؿبُٓي وحهلُم الهشبُت ،داس
اإلاهشَت الجامهُت ،ؤلاظ٘ىذسٍت ،مطش ،د/ؽ ،د/ث
 4ـ بشٗاث ًىظِ َبىد :ششح ْؿش الىذي وبل الطذي ،داس
الُ٘ش للؿبانت واليشش والخىصَو ،بحروث ،لبىان ،ؽ2012 ،1
 5ـ َاغل ضالح العامشاجي :مهاوي الىدى ،اإلاجلذ ،3داس
العالؾحن ،نمان ،ألاسدن ،ؽ2010 ،1
 6ـ ٖخاب هكام اإلاشاظلت للعىت ألاولى الثاهىٍت :ج ،1الذًىان
الىؾني للخهلُم والخ٘ىًٍ نً بهذ2013 ،
الهىامش:
ـ بركات يىسف هبىد :شرح قطر الىدي وبل الصدي ،دار الفكر
1للطباعة واليشر والحىزيع ،بيروت ،لبىان ،ط ،2112 ،1ص 21
2ـ املرجع هفسه ،ص 23
ـ عبده الراجحي :علم اللغة الحطبيقي وجعليم العربية ،دار املعرفة
3الجامعية ،إلاسكىدرية ،مصر ،د/ط ،د/ت
ـ عبد الرحمً بً خلدون :املقدمة ،دار الفكر للطباعة واليشر
4والحىزيع ،بيروت ،لبىان ،2118 ،د/ط ،ص 584
ـ كحاب هظام املراسلة للسىة ألاولى الثاهىية :ج،1الديىان الىطني
5للحعليم والحكىيً عً بعد2113 ،
ـ ثرثيب الدروس مأخىذ مً كحاب هظام املراسلة للسىة ألاولى
6الثاهىية ،ج،1الديىان الىطني للحعليم والحكىيً عً بعد2113 ،
 7ـ املرجع هفسه :ج ،1ص 21
 8ـ كحاب هظام املراسلة للسىة ألاولى الثاهىية،ج ،1ص 21
ـبركات يىسف هبىد :شرح قطر الىدي وبل الصدي ،دار الفكر
9للطباعة واليشر والحىزيع ،بيروت ،لبىان ،ط ،2112 ،1ص 59
 10ـ املرجع هفسه21 ،
11ـ كحاب هظام املراسلة للسىة ألاولى الثاهىية ،ج ،1ص 27
 12ـ كحاب هظام املراسلة للسىة ألاولى الثاهىية ،ج ،1ص 28
 13ـ عبد الرحمً بً خلدون :املقدمة ،ص597
ـبركات يىسف هبىد :شرح قطر الىدي وبل الصدي ،دار الفكر
14للطباعة واليشر والحىزيع ،بيروت ،لبىان ،ط ،2112 ،1ص 41
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ـ ابً جني :الخصائص ،ج ،1ثح :محمد علي الىجار ،املكحبة
15العلمية ،دار الكحب املصرية ،مصر ،1953 ،د/ط ،ص 35
 16ـ كحاب هظام املراسلة للسىة ألاولى الثاهىية ،ج ،2ص 187/186
ـ فاضل صالح السامرائي :معاوي الىحى ،املجلد ،3دار السالطين،
17عمان ،ألاردن ،ط ،2111 ،1ص 112
 18ـ املرجع هفسه ،م ،3ص 114
 19ـ املرجع هفسه،م ،3ص 122
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مستجدات الدرس اللساني التطبيقي
وعالقته بتعليمية اللغة العربية
الطالب :عمر مختاري
جامعة باتنة01
اإلالخف:
جلػب اللؿت دوزا قػاال في خُاة الكسد  ،خُث هي
وطُلت الخػبحر وؤداة الخىاؿل وَما ؤبسش وظاثكها
الاحخماغُت  ،وبها جخم الػملُت الخػلُمُت والخػلمُت
وغلحها جهىم.
ومادام حػلُم اللؿت ًهىم غلى اللؿت وطُلت وَدقا
 ،قإكحى مً ؾاًاجه بىاء مىاهج حػلُم يكُلت
بايدظاب اإلاخػلم ندزة غلى جىظُل اللؿت جىظُكا
مىاطبا للمىانل واإلاهاماث التي جـادقه في الحُاة

داخل اإلادزطت وخازحها  ،وبما ؤن بدثىا ًىلىي
جدذ مؼسوع اللظاهُاث الخوبُهُت وحػلُمُت اللؿاث
ًجسها الحدًث غً حػلُمُت اللؿت في اإلاىاهج
اإلادزطُت  ،بإنها الدزاطت الػلمُت لتنظيم وضعيات

الػلمُت لخىظُم وكػُاث الخػلم التي ٌػِؼها اإلاخػلم
لبلىؽ َدف ( غهلي ؤو وحداوي ؤو خس ي خسًي )
ٌػخبر َرا اإلاىكىع مً ؤيثر اإلاىاكُؼ التي النذ
اَخمام الٌثحر مً الباخثحن واإلاخخـحن في َرا اإلاجاُ
قاللؿت هي الهاغدة ألاطاطُت التي ًيبني غلحها الخػلُم
والخػلم ،ؤو الهلب الىابم لهرا الٍاثً الحي ،بذ جمثل
الجاهب الىظُكي الهام في خُاة ألاقساد ،قال ًمًٌ
الاطخؿىاء غجها باغخبازَا ؤداة الخىاؿل مً حهت
وحػخبر وغاء ٌظخىغب مخخلل الػلىم والكىىن
واإلاػازف مً حهت زاهُت ،وبذا ًاهذ للؿت غمىما
والػسبُت خـىؿا َرٍ ألاَمُت ،قةن الخكٌحر في
ايظابها لليؽء والحسؾ غلى ؤلاإلاام بها وامخاليها

مهدمت :
جدظى اللؿت الػسبُت بمٍاهت مخمحزة في مىظىمخىا
التربىٍت ،باغخبازَا اللؿت الىهىُت السطمُت ومٌىها
زثِظا للهىٍت الىهىُت ،ولؿت الخدزَع لٍاقت اإلاىاد
الخػلُمُت في اإلاساخل الخػلمُت ،قهي برلَ يكاءة
غسكُت ،قةن الخدٌم قحها َى مكخاح الػملُت
الخػلُمُت ،وبزطاء اإلاىازد وجىمُت الٌكاءاث التي جمًٌ
اإلاخػلم مً ٍَُلت قٌسٍ وجٌىًٍ شخـِخه ،والخىاؿل
بها مؼاقهت ويخابت في مخخلل وكػُاث الحُاة
الُىمُت .
قمً اإلاػلىم ؤن اللؿت بذا ًاهذ جدُا بتريُبها،
قةنها ؤًلا جدُا بإَلها وجدظى بالرًىع والاهدؼاز
غىدما ًٌىهىا ند خههىا اهجاشاث ٌػخد بها في الخوىز
الحلازي ،وجٌىن طُدة اللؿاث خحن ًبلـ ؤَلها نمت
الظلم الحلازي في الػالم  ،ولهرا ًخجدد الػمل
الخػلُمي بخجدد ؤقٍاز اإلاجخمؼ وهمىخاجه ،وغلم
حػلُم اللؿاث مً الػلىم التي ًخىطم مجها مظاًسة َرا
الخجدد وجإهحرٍ.
وما دام حػلُم اللؿت ًهىم غلى اللؿت وطُلت
وَدقاً ،ان لصاما غلى اإلاخخـحن واإلاهخمحن جدبؼ
مظخجداث الدزض اللظاوي الخوبُهي وزبوه بػلم
حػلُم اللؿاث ،وَرا ما ؤطهم في جوىٍس َرا ألاخحر وال
طُما في الػهىد ألاخحرة ،قإكحى مً ؾاًخه بىاء مىاهج
حػلُم يكُلت بةيظاب اإلاخػلم ندزة غلى جىظُل
اللؿت ،جىظُكا مىاطبا للمىانل واإلاهاماث التي ند
جـادقه في الحُاة داخل اإلادزطت وخازحها .
لم ٌػد حػلُم اللؿت خٌسا غلى اإلادازض
والجامػاث قدظب ،بل ؤؿبدذ َىاى مسايص
مخخــت تهخم بهرا اإلاجاُ وحظعى الطخخدام ؤخدر
وؤهجؼ ألاطالُب والخهىُاث في الخػلُم .
وما دام بدثىا ًىلىي جدذ مؼسوع اللظاهُاث
الخوبُهُت وحػلُمُت اللؿاث ًجسها الحدًث غً
حػلُمُت اللؿت في اإلاىاهج اإلادزطُت بإنها الدزاطت
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كىء ما ًهترخه الدزض اللظاوي في خهل
حػلُمُت اللؿاث ؟
مىهجُت الدزاطت :
لهد جولب َرا البدث اطخخدام اإلاىهج الىؿكي،
طػُا مً خالله الىؿىُ بلى بحاباث مهىػت لألطئلت
اإلاوسوخت واإلاىبثهت مً بػٍالُت َرا البدث ،وَى
اإلاىهج الري ًدىاطب مؼ َرا الىىع مً الدزاطاث،
والري ًهىم غلى وؿل الظاَسة وجدلُلها ،وذلَ ألن
الىؿل َى غماد الدزاطاث اللؿىٍت الحدًثت ومً
بُجها اللظاهُاث الخوبُهُت ،زم جىاولذ حػلُمُت اللؿت
الػسبُت في ظل مظخجداث الدزض اللظاوي الحدًث .
وفي ألاخحر ؤنهُذ البدث بخاجمت ًاهذ غبازة غً
مجمىغت مً الىخاثج التي جم الخىؿل بلحها .
ؤوال  -اللظاهُاث الخوبُهُت :
بن اللظاهُاث الخوبُهُت مىكىع خدًث وهسٍل لم
جظهس قُه مالكاث يثحرة باللؿت الػسبُت ،اللهم جلَ
اإلاترحمت  .في الىنذ الري ؤؿبذ غلم اللؿت الخوبُهي في
ؤوزبا مً الخخــاث اإلاهمت في الجامػاث وفي مسايص
البدىر واإلااطظاث اإلاػىُت باللؿاث الحدًثت جدزَظا
وبدثا ،وجـدز قُه مالكاث يثحرة جوبُهُت ،يىهه ٌػمل
غلى جسحمت الػالنت بحن الجاهب الىظسي والخوبُهي،
وقو مظخىٍاث جدىاوُ الػالنت باإلاظإلت واإلاكاَُم في
اإلالمىن  .وبلى حاهب َرا قةهه ًخـل بمجاالث الحُاة
اإلاخخلكت ،ؾحر ؤهه ًلم بالخـىؾ اإلاجاالث الخاؿت
بخػلُم اللؿاث وحػلمها ،وهريس مجها  (:غلم اللؿت
الخهابلي ،جدلُل ألاخواء ،بىاء اإلاهسزاث اللؿىٍت ..
والكىىن اللؿىٍت في اللؿت ألام ،وهي برلَ ماهي بال
الجاهب الخوبُهي الػملي للىظسٍاث اللظاهُت مؼ
اجخاذ اللؿت اإلاىكىع الحهُهي والىخُد للظاهُاث .
قاللظاهُاث الخوبُهُت يما غسقها ماشن الىغس
غلم ًبدث في الخوبُهاث الىظُكُت التربىٍت للؿت مً
ؤحل حػلُمها وحػلمها للىاههحن بها ،وجبدث ؤًلا في
الىطاثل البُداؾىحُت لخهىُاث حػلُم اللؿاث البؼسٍت
وحػلمها( ؤؿىُ الخدزَع -مىاهج الخدزَع -وكؼ
الىـىؾ اللؿىٍت واوسجامها مؼ اإلاخػلمحن-غالنت
3
الخػلُم بالبِئت الاحخماغُت ) .

لدي اإلادزطحن ًـبذ كسوزٍت خخمُت ال جدخاج بلى
ههاغ .
وند اطخمدث َرٍ الدزاطت بهازَا الىظسي وؤلاحساجي
مً مسحػُخحن :
بخداَما  :لظاهُت ( اللظاهُاث الخوبُهُت وحػلُمُت
اللؿاث ) .
وؤخساَما  :هكظُت ( غلم الىكع الخػلُمي خاؿت
وغلم الىكع غامت ) .
ؤَداف الدزاطت :
حظعى دزاطدىا بلى جدهُو حملت مً
ألاَداف ،التي هي بمثابت الػمىد الكهسي
لهرٍ الدزاطت ،وذلَ مً ؤحل الخػسف
غلى ما ًلي :
 -1اللظاهُاث الخوبُهُت (خـاثـها-
مجالها -اَخماماتها) .
 -2الػالنت بحن اللظاهُاث الخوبُهُت
وحػلُمُت اللؿاث .
 -3اإلاهازاث اللؿىٍت وهسم حػلُم اللؿاث .
مؼٍلت الدزاطت :
اطدىادا بلى َرا الوسحًٌ ،ىن البدث مىولها مً
ؤلاػٍالُت الخالُت :
 -1ما مكهىم اللظاهُاث الخوبُهُت ؟ وما وانؼ
حػلُمُت اللؿت الػسبُت باإلادزطت الجصاثسٍت ؟
 -2ما الػالنت التي جسبى بحن اللظاهُاث
الخوبُهُت وحػلُمُت اللؿاث ؟
 -3ما مدي اطخكادة حػلُمُت اللؿت مً الدزض
اللظاوي الخوبُهي ؟ وما آقام حػلُمها ،غلى
.1
قاللظاهُاث الخوبُهُت حػني بخدزَع اللؿت مً
خالُ جىمُت مهازاث الهساءة والٌخابت والٌالم في
اإلاساخل الخػلُمُت اإلاخخلكت طىاء ًاهذ اللؿت ألام ؤم
اللؿت ألاحىبُت مؼ الاطخػاهت بالىطاثل البُداؾىحُت
اإلاىهجُت  :طمػُت – بـسٍت  ،التي حظهم وبؼٍل
2
قػاُ في بىاء جهىُاث حػلُم اللؿاث البؼسٍت وحػلمها.
وتهدف بلى وكؼ الىظسٍاث اللؿىٍت مىكؼ
الخوبُو في بػم اإلاجاالث الػملُت ،ومً َرٍ
اإلاجاالث حػلُم اللؿت ألاحىبُت وحػلُم الهساءة والخػبحر
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اإلاجمىغت اإلاجخمػُت ؤو ألازيُت وَىا جددًدا ًمًٌ
الحدًث غً اللظاهُاث الخوبُهُت ،واهوالنا مً
نابلُت اهكـاُ ًل مجاُ مً َرٍ اإلاجاالث غً ؾحرٍ
بحساثُا قهد اطخهلذ َرٍ اإلاجاالث اإلاػسقُت
وؤؿبدذ بدوزَا جخــاث مػسقُت جدزض في
اإلاػاَد واإلااطظاث الػلمُت مً مثل  :اللظاهُاث
الاحخماغُت واللظاهُاث الىكظُت واللظاهُاث
6
الحاطىبُت وؤمساق الٌالم واللظاهُاث ألازيُت.
 -3اَخماماث اللظاهُاث الخوبُهُت :
تهخم اللظاهُاث الخوبُهُت بما ًلي :
ؤ -وكؼ الهىاهحن الػلمُت التي ؤزمستها اللظاهُاث
الػامت مىكؼ الاخخباز والخجسٍب .
ب -اطخػماُ جلَ الهىاهحن ،والىظسٍاث في مُادًً
ؤخسي نـد ؤلاقادة مجها .
وبىاء غلى ما طبو قةن اللظاهُاث الخوبُهُت حػخبر
مجاال مسجبوا بخدزَع اللؿاث ،خُث بن مىولهاتها هي
اللظاهُاث الػامت ،وباألخف الدزاطاث البىىٍت
واللظاهُاث الىؿكُت التي ؤزسث غلى هساثو حػلُم
اللؿاث ،مثل الوسٍهت الظمػُت الىوهُت ،والظمػُت
البـسٍت ،والخمازًٍ اللؿىٍت .
ومً اَخماماتها جدزَع اللؿاث والخىزُو والترحمت
7
ومػالجت ألامساق اللؿىٍت وجهىُاث الخػبحر.
زاهُا  -اللظاهُاث الخوبُهُت وحػلُم اللؿاث :
اللظاهُاث غلم هظسي ٌظؼ بلى الٌؼل غً
خهاثو اللظان البؼسي والخػسف غلى ؤطسازٍ ،بِىما
غلم حػلم اللؿاث غلم جوبُهي يهدف بلى حػلُم اللؿاث
طىاء ًاهذ مً ميؼإ الكسد ؤو مما ًٌظبه مً اللؿاث
ألاحىبُت.
وبذا جإملىا الحهلحن ،جبحن لىا مدي الـلت الهىٍت
الهاثمت بُجهما ،قٌالَما ًدخاحان بلى بػلهما
باطخمساز ،قاللظاوي ًجد في خهل حػلُم اللؿاث
مُداها غملُا الخخباز هظسٍاجه الػلمُت ،واإلاسبي باإلاهابل
ًدخاج في مُدان حػلُم اللؿاث ؤن ًبني هسنه
وؤطالُبه غلى مػسقت الهىاهحن الػامت التي ؤزبختها غلم
8
اللظاهُاث الحدًثت.

بال ؤن اللظاهُاث الخوبُهُت ؿادقذ غدة
ؿػىباث في جددًد مكهىمها والكـل في مػىاَا،
جٌمً بخدي الـػىباث السثِظُت في جددًد
اللظاهُاث الخوبُهُت يىنها " لظاهُاث " و" جوبُهُت
" ؤي جخػامل مؼ اللظان مً حهت ،ومؼ جوبُهاث
الػلىم مً حهت ؤخسيَ ،رٍ الخوبُهاث يما ًىضح
اللظاهُىن ال خدود لها (قهي حػلُمُت جسبىٍت،
وبغالمُت خاطىبُت وؾحر خاطىبُت ،وهكظُت غالحُت
4
وؾحر غالحُت واحخماغُت... ،بلخ).
بذا ًان لٍل غلم خـاثف وممحزاث ًخخف بها قةن
اللظاهُاث الخوبُهُت جخمحز بجملت مً الخـاثف
5
ًمًٌ خـسَا قُما ًلي:
ؤ -البرحماجُت  :ألنها مسجبوت بداحاث اإلاخػلم ،وًل ما
ًدسى اإلاىخج مً مػخهداث وظىىن وؤوَام إلهجاش
الٌالم .
ب -الاهخهاثُت :خُث ًخخاز الباخث ما ًساٍ مالثما
للخػلُم والخػلم .
ج -الكػالُت  :غلم اللؿت الخوبُهي ًبدث في الىطاثل
الكػالت لخػلم اللؿاث ألام واللؿاث ألاحىبُت .
د -دزاطت الخداخالث بحن اللؿاث ألام واللؿاث
ألاحىبُت :دزاطت الاخخٍاًاث اللؿىٍت التي جددر في
مدُى ؾحر مخجاوع لؿىٍا .
-2مجاالث اللظاهُاث الخوبُهُت
ومما طبو ًمًٌ الهىُ ؤهه مً الـػب جددًد
اإلاجاالث التي جىدزج جدذ اللظاهُاث الخوبُهُت ،بال
ؤهه جم جددًد مجاالث الدزاطاث اللظاهُت التي حػد
مً ؤبسش اَخماماث اللظاهُاث الخوبُهُت والتي جدخل
في مجالها ،خُث خدد الباخثىن في مجاُ بدث ؤو
اخخـاؾ غلم اللؿت الخوبُهي في اإلاُادًً الخالُت :
حػلم اللؿت ألاولى وحػلُمها -حػلم اللؿت ألاحىبُت
الخػدد اللظاوي -الخخوُى اللؿىي -اللظاهُاث
الاحخماغُت -اللظاهُاث الىكظُت -غالج ؤمساق الٌالم-
الترحمت -اإلاعجم -غلم اللؿت الخهابلي -غلم اللؿت
الحاطبي -ؤهظمت الٌخابت.
وكمً ًل َرٍ ألاوؼوت اإلاػسقُت جهدم
اللظاهُاث قسكُاث خىُ اللظان وجهىُاث مخــت
لدزاطت الظلىى الٌالمي ويُكُت حػامل الكسد ؤو
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الخػلم بالدزاطت بلى دزحت اغخبازَا -ؤي الخػلُمُت –
امخداد للبُداؾىحُا .
ولهد غسقذ الخػلُمُت في الػهىد ألاخحرة ؤَمُت
يبحرة إلاا ٌػٌظه مىكىع بدثها ،بذ جبدث في جوىز
ايدظاب اإلاػازف والٌكاءاث خالقا لبدىر ؤخسي في
غلىم التربُت ،والتي حػالج الجىاهب الترابوُت ؤو
الخإطِظُت لألوكاع التربىٍت ،وهي ؤي – الخػلُمُت –
حػني بخوىز الهدزاث الكٌسٍت للمخػلم والػىامل التي
11
ؤطهمذ في ذلَ .
يما جبدث في آلُاث ايدظاب اللؿت وجبلُؿها بوسم
غلمُت اغخمادا غلى الخدسٍاث اإلاُداهُت والبدىر التي
ؤزبتها الػلماء في الػلىم اللظاهُت والىكظُت
12
والاحخماغُت .
بن ؤؾلب بدىر الخػلُمُت جخػلو بااليدظاباث
الىىغُت إلاخخلل ألاهظمت اإلادزطت (حػلُمُت ألاهظمت)،
َرٍ ألاغماُ جسبى دزاطت اإلاادة الخػلُمُت بخدلُل
طلىًاث اإلاػلم واإلاخػلم و ؤضحذ الخػلُمُت في
الظىىاث ألاخحرة مسيص اطخهواب بال مىاشع لٌثحر مً
اإلاػازف والػلىم ،قخٍازكذ حهىد الدازطحن والباخثحن
غلى خد طىاء مً ؤحل جسنُت الحـُلت اإلاػسقُت
والػلمُت والىطاثل الىاحػت اإلاظاغدة غلى الػملُت
الخػلُمُت لخـبذ برلَ غلما ناثما براجه له مسحػُخه
اإلاػسقُت ومكاَُمه واؿوالخاجه وبحساءاجه الخوبُهُت
.
ؤما في الىنذ الحالي بدؤث جخطح مػالم َرا
اإلاـولح خُث ؤؿبذ ًدُ غلى الػلم الري يهخم
بخػلُم اللؿاث وحػلمها وهسم ايدظابها ،وذلَ
باالطخػاهت بجملت مً الػلىم هريس مجها غلى طبُل
13
اإلاثاُ ال الحـس ما ًلي :
ؤ -غلم اللظان بمخخلل قسوغه ( اللظاهُاث الػامت)
ب -غلم الىكع الػام ،وغلم الىكع اللؿىي .
ج -غلم الاحخماع ،وغلم الاحخماع اللؿىي .
د -غلم الىكع التربىي .
يما اطخكاد غلم حػلُم اللؿاث اطخكادة يبحرة مً
اللظاهُاث البىىٍت والىدى الخىلُدي ،خُث ؤؿبذ
اإلاسبىن اإلايؼؿلىن بخػلُم اللؿاث ًخإزسون بالىظسٍاث
اللظاهُت وٍهخىػىن بإَمُتها الهـىي في مُدان

للخػسف ؤيثر غلى دوز اللظاهُاث الخوبُهُت بخػلُم
اللؿاث ًهخض ي ألامس مىا ذلَ جددًد بػم اإلاكاَُم
ختى هخمًٌ مً مػسقت الػالنت الهاثمت بُجهما :
-1الدًدايخَُ ( الخػلُمُت ) :
الخػلُمُت مجاُ بدث ودزاطت لِظذ مهـىزة
غلى حػلُمُت اللؿاث وخظب ،بل هي في مكهىمها الػام
غلم يهخم باإلاخػلمحن وبهلاًاَم الىكظُت
والاحخماغُت ،وَى ما حػلها جخهاهؼ مؼ غلم التربُت ؤو
قً الخدزَع
لهرا اإلاكهىم غدة حػازٍل ،هريس مجها غلى طبُل
9
اإلاثاُ.
ؤ-الدًدايخَُ :هي غلم مظاغد للبُداؾىحُا التي
حػهد بلُه بمهماث جسبىٍت ؤيثر غمىمُت ،وذلَ إلهجاش
بػم جكاؿُلها ،يُل وظخدزج اإلاخػلم اليدظاب َرٍ
الكٌسة ؤو َرٍ الػملُت ؟ ؤو جهىُت ما ؟ َرٍ هي
اإلاؼٌالث التي جبدث الدًدايخَُ غلى خلها .
ب -الدًدايخَُ  :هي ػو مً البُداؾىحُا مىكىغه
الخدزَع .
ج -الدًدايخَُ  :باألطاض هي جكٌحر في اإلاادة
الدزاطُت بؿُت جدزَظها .
د -الدًدايخَُ  :هي الدزاطت الػلمُت لخىظُم
وكػُاث الخػلم التي ٌػِؼها اإلاخػلم لبلىؽ َدف
غهلي ( مػسقت ،غلم ) ،ؤو وحداوي ( نُم ،مىانل )،
ؤو خع خسًي ( يمخخلل السٍاكاث ،السنف.)...،
وجخولب الدزاطت الػلمُت الالتزام باإلاىهج الػلمي .يما
جىـب الدزاطاث الدًدايخٌُُت غلى الىكػُاث
الخػلمُت ،التي ًلػب قحها اإلاخػلم الدوز ألاطاس ي .
بمػنى ؤن دوز ألاطخاذ َى حظهُل غملُت حػلم الخلمُر
بخـيُل اإلاادة الخػلُمُت جـيُكا ًىاطب خاحاث
الخلمُر ،وجددًد الوسٍهت اإلاالثمت لخػلمه ،وجدلحر
الىطاثل اللسوزٍت واإلاظاغدة غلى َرا الخػلم  .وَرا
ًخولب الاطخػاهت بػلم الىكع إلاػسقت الوكل
وخاحاجه ،والبُداؾىحُا لخددًد الوساثو اإلاىاطبت،
10
لخدهُو ؤَداف الػملُت الخػلُمُت .
 -2حػلُمُت اللؿاث :
ازجبوذ الخػلُمُت نبل ؤن جإخر الوابؼ الاطخهاللي
الػلمي بالبُداؾىحُا التي جدىاوُ هي ألاخسي نلاًا

247

ًخلهاٍ مً اإلاػلم ،قالسؾبت والاطخػداد كسوزٍان
إلهجاح الػملُت الخػلُمُت .
الوسٍهت  :وهي الٌُكُت اإلاظخػملت في الػملُت
الخػلُمُت ًخم مً خاللها الخىاؿل بحن اإلاػلم
واإلاخػلم ،وهي نابلت للخوىز والازجهاء  ،17بذ البد مً
هسٍهت هاحػت ٌظخخلـها وَظدثمسَا اإلاػلم في
جدزَظه .
اإلادخىي  :بن جددًد اإلادخىٍاث اللؿىٍت ًخم غلى
بىاء مػاًحر خازحُت ،وؤخسي داخلُت جخف اللؿت ،ؤما
الخازحُت قخخػلو باإلاخػلم وما ًدُى به ،وبالؿسق
اإلاخىخى مً الخػلم( مظخىي اإلاهسزاث ،هىغُت
الخدزَع ،الىنذ اإلاخـف للخدزَع )  .ؤما الداخلُت
اإلاخـلت باللؿت ذاتها قخخمثل في :
 اإلاظخىي اللؿىي ( لؿت وظُكُت ،غلمُت ،ؤدبُت،لؿت اخخـاؾ . ) ...
 جددًد السؿُد اللؿىي الىظُكي ( نىاثم اإلاكسداثالؼاجػت ) .
18
 جدُد نىاثم الترايُب ألاطاطُت .ألاَداف  :بن جددًد ألاَداف التربىٍت وكبوها َى
مً الاَخماماث الؼاؾسة للخػلُمُت حظعى مً خالله
بلى ايدظاب اإلاخػلمحن للكػل البُداؾىجي الهدزة غلى
الخدٌم في وؼاهاتهم وؤغمالهم .
 -3حػلُم اللؿت :
بن الخػلم غملُت دًىامٌُُت ناثمت ؤطاطا غلى ما
ًهدم للمخػلم مً مػازف ومػلىماث ومهازاث ،وغلى
ما ًهىم به اإلاخػلم هكظه مً ؤحل ايدظاب َرٍ
اإلاػازف وحػصٍصَا وجدظُجها باطخمساز .لًٌ جىحد
بػم الدظائالث ًمًٌ ؤن هإخرَا بػحن الاغخباز ومً
19
ؤَمها:
 يُل ًمًٌ لىا ؤن هٌىن مجمىغت الػىاؿساللظاهُت بؼٍل ًىاطب اإلاػلم واإلاخػلم ؟
 ماهي ألاطالُب والوساثو البُداؾىحُت الىاحػت ؟ وغلى ؤي مسجٌص لظاوي وػىُ غلُه في جدهُوالؿاًت مً الػملُت الخػلُمُت ؟
َرٍ الدظائالث البد مً ؤخرَا بػحن الاغخباز،
وهدً هبدث غما ًمًٌ ؤن جهدمه اللظاهُاث
لخػلُمُت اللؿاث ،ألن حػلُم اللؿت لِع مػىاٍ خؼى

اخخـاؿهم وٌَرا ؤدي الخإزس اإلاتزاًد بلى ظهىز
الػدًد مً اإلاىاهج في حػلُم اللؿاث وهي مىاهج مبيُت
غلى هظسٍاث لظاهُت .
والجدًس بالريس ؤن حػلُمُت اللؿاث هي مجمىع
الخواباث التي ؤهخجذ خىُ حػلُم اللؿاث طىاء حػلو
ألامس بلؿاث اإلايؼإ ؤم اللؿاث الثاهُت ،وند وؼإث في
بداًتها مسجبوت باللظاهُاث الخوبُهُت مهخمت بوساثو
جدزَع اللؿاث ،زم اهكخدذ غلى خهىُ مسحػُت
مخخلكت هىزث مجاالث البدث في دًدايخَُ (حػلُمُت
اللؿاث ) ،وؤؿبدذ تهخم بمخؿحراث غدًدة مً
14
مخؿحراث الػملُت التربىٍت.
وغلُه قةن دوز الخػلُمُت ًدبدي مً خالُ جكاغل
الػىاؿس الخالُت قُما بُجها  :اإلادخىي ،اإلاػلم ،اإلاخػلم ،
ألاَداف ،الوسٍهت ،وجداوُ الخػلُمُت ؤن ججد جكظحرا
لهرا الخكاغل الحاؿل بحن اإلاػلم والخلمُر وألاَداف
وبالخالي بوؼاء ؤو كبى مػاًحر قاغلت لجػل وؼان ًل
مً اإلاػلم واإلاخػلم هظامُا وغهالهُا (مىوهُا)،
قمٌىهاث الكػل الخػلُمي ًبدؤ ب :
اإلاػلم :الري ٌػد غىـسا خُىٍا وقاغال في الػملُت
الخػلُمُت ،بذ ٌػخبر بمثابت اإلاهىدض اإلاـمم والبىاء
اإلاوبو للخـامُم في الىانؼ الخػلُمي ،وَػخمد هجاح
اإلاػلم غلى ندزاجه الراجُت التي حظمذ له باالهالع
بمهمت حػلم لؿت ما ،وغلى مػلم اللؿت ؤن جخىقس قُه
ػسون هىحصَا في الىهان الخالُت :
 امخالى الٌكاًت اللؿىٍت التي جخىُ له اطخػماُاللؿت اطخػماال صحُدا .
 ًجب غلى مػلم اللؿت ؤن ًىايب وَظاًس البدث اللؿىيالحاؿل في مُدان حػلُم اللؿت والاهالع غلى هخاثج ألابدار
الحدًثت.
 مهازة حػلُم اللؿت  :وحػخمد غلى الؼسهحن الظابهحنبكاقت بلى اإلامازطت الكػلُت للػملُت والاهالع غلى
15
الىخاثج الالخهت في البدث اللظاوي والتربىي.
اإلاخػلم ٌ :ػد اإلاخػلم اإلادسى السثِس ي للكػل
الخػلُمي ،قال ًمًٌ للػملُت الخػلُمُت ؤن جخم في
ؾُاب اإلاخػلمحن ومػسقت اخخُاحاتهم اللؿىٍت 16،وٍجب
غلى مخػلم اللػت ؤن ًٌىن غلى اطخػداد ال طخػاب ما
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ٌظعى بلى جدهُهها ؤطاطا بلى ندزاجه الراجُت التي
جخىُ له الاكوالع بمهمت حػلُم لؿت مػُىت  .ولهرا
22
البد ؤن جخىاقس في ؤطخاذ اللؿت زالزت ػسون:
-1الٌكاًت اللؿىٍت التي حظمذ له باطخػماُ اللؿت
التي ًساد حػلُمها اطخػماال صحُدا .
 -2ؤلاإلاام بمجاُ بدثه  :بدُث ًٌىن ؤطخاذ اللؿت
غلى دزاًت بالخوىز الحاؿل في مجاُ البدث
اللظاوي .
 -3مهازة حػلُم اللؿت  :وال ًخدهو ذلَ بال
باالغخماد غلى الؼسهحن الظابهحن مً حهت،
وباإلامازطت الكػلُت للػملُت الخػلُمُت والاهالع
غلى الىخاثج الالخهت في مجاُ البدث اللظاوي
والتربىي مً حهت ؤخسي .
وَرٍ الؼسون كسوزي لىجاح الػملُت الخػلُمُت التي
جسجٌص ؤطاطا غلى زالزت غىاؿس :اإلاخػلم ،اإلاػلم،
والوسٍهت الخػلُمُت .
زالثا  -الػالنت بحن اللظاهُاث الخوبُهُت وحػلُمُت
اللؿاث :
ومما ذيسها هالخظ الػالنت الترابوُت واللصومُت بحن
اللظاهُاث الخوبُهُت وحػلُمُت اللؿاث ،وَرا مما ال
ٌؿسب غً ؤخد َى ؤن حػلُمُت اللؿاث ند وؼإث في
زخاب اللظاهُاث الخوبُهُت التي تهخم يما طبو ؤن
ؤػسها بخدزَع اللؿت وجىمُت مهازاث الهساءة والٌخابت
والٌالم في اإلاساخل الخػلُمُت اإلاخخلكت مؼ الاطخػاهت
بالىطاثل التي حظاغد غلى بىاء جهىُاث لخػلم اللؿاث
وحػلُمها للىاههحن بها ولؿحر الىاههحن بها .
قاللظاهُاث الخوبُهُت ند طاَمذ وبؼٍل قػاُ
في خل الػدًد مً اإلاؼاًل اإلاسجبوت بخػلُم اللؿاث
طىاء اللؿت ألام ؤو اللؿت ألاحىبُت ،وٍسي داهُِل بالي
ؤن حػلُمُت اللؿاث غامت واللؿاث ألاحىبُت بخاؿت هي
الىزٍث الؼسعي للظاهُاث الخوبُهُت ،23باغخباز ؤن
حػلُمُت اللؿاث مً خُث هي مجاُ بحساجي ودزاطت
اإلاخػلم في ايدظاب اإلاهازاث اللؿىٍت مً خالُ اطدثماز
اإلاػوُاث اللظاهُت والىكظُت اطدثمازا واغُا مما
ًخلو َرا الخهاهؼ اإلاجهجي والوبُعي بحن الػلمحن .
بهىا بذا ما الخكخىا الخكاجت عجلى بلى اإلاظاز
الخازٍدي للظاهُاث الخوبُهُت وحػلُمُت اللؿاث ؤدزيىا

ذايسة اإلاخػلم بهىاغد وكىابى زابخت للؿت مػُىت،
وبهما ًجب ؤن هجػل الوالب ٌؼازى وٍخكاغل بًجابُا
مؼ بسهامج اإلاادة الخػلُمُت َى الهدف ،ألن حػلُم
اللؿت ال يهدف بلى وكؼ الثدت مكخىخت مً الٍلماث
ولًٌ بيظابه اإلاهازاث اإلاىاطبت لِظهم َى هكظه في
جسنُت الػملُت الخػلُمُت وجدظُجها .
قاإلاػسقت يما ًهىُ هىزمان مايجري  (:هي جٌىًٍ
هساثو وؤطالُب ولِظذ اختزان مػلىماث ،قاإلاخػلم
20
ًصداد حػلما بكً الخػلم واإلاػلم َى ؿاوؼ جهدمه ).
خُيئر ًمًٌ لىا ؤن ههىُ ؤن اللظاهُاث جـبذ
وطُلت مػسقُت ومىهجُت كسوزٍت لخددًد اإلاجاُ
ؤلاحساجي للػملُت الخػلُمُت ،وذلَ بخىكُذ الؿاًاث
وألاَداف البُداؾىحُت مً حهت وجرلُل الـػىباث
والػىاثو مً حهت ؤخسي ،ألهه بدون لجىء مػلم اللؿت
بلى الىظسٍاث اللظاهُت اإلاخخلكت طىف ٌػظس غلُه
بدزاى الػملُت الخلكظُت للؿت غىد اإلاخػلم ،وَػظس
غلُه ؤًلا جددًد الػىاؿس اللظاهُت التي جٌىن هظام
اللؿت اإلاساد حػلُمها .
للظاهُاث وظُكت ؤطاطُت في جدلُل الػملُت
الخػلُمُت وجسنُتها ،ومً زمت قةن مػلم اللؿت ًـودم
مىهجُا بمجمىغت مً الدظائالث الػلمُت
والبُداؾىحُت ،وبدونها طىف ًخػرز غلُه بدزاى
خهُهت ما ٌػلم ؟ ومً ٌػلم ؟ ومً َرٍ الدظائالث :
ماذا وػلم ؟ ماهي الحاحاث الخػلُمُت لدي اإلاخػلم ؟
ؤي هظسٍت لظاهُت وػخمدَا لخدهُو الؿاًت
البُداؾىحُت ؟ .
ولرلَ قةن جوبُو الىظسٍت اللظاهُت في مجاُ
حػلُم اللؿت دون الاَخمام بخددًد الحاحاث
البُداؾىحُت ٌس يء خخما بلى غملُت الخػلم ،ولخكادي
ذلَ البد مً الكـل ؤوال بحن الهىاغد اللظاهُت
الػلمُت والهىاغد اللظاهُت البُداؾىحُت والخػلُمُت .
وَرا ًهخض ي باللسوزة الخمُحز بحن حػلُم مظاثل
21
اللؿت ،وبحن يُكُت اطخػماُ اللؿت.
ٌظعى مػلم اللؿت خُيئر بلى حػل الهىاغد
البُداؾىحُت وطُلت مظاغدة في اهخهاء اإلاادة
الخػلُمُت باالطدىاد بلى ما جهدمه الهىاغد اللظاهُت،
وَػىد هجاخه في كبى الؿاًاث البُداؾىحُت التي
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مهازة الاطخماع والكهم  -مهازة الهساءة  -مهازة الىوو
والحدًث  -مهازة الٌخابت .
-1مهازة الاطخماع والكهم :
حػد مهازة الاطخماع مً اإلاهازاث اللؿىٍت ألاطاطُت
في الػملُت الخػلُمُت ،بذ ًان الػسب الهدامى
ٌػخمدون غلى الظماع في حػلُم اللؿاث ،قٍاهىا
ًسطلىن ؤبىاءَم بلى البىادي لِظخمػىا بلى الكصحاء
الػسب وٍإخروا غجهم اللؿت .
ومهازة الاطخماع جٌدظب اإلاخػلم ندزة غلى جـىز
ألاقٍاز غىد طماغها ومً زمت جسحمتها والخػبحر غجها،26
ومً َىا قةن الؿسق اإلاخىخى مً َرٍ اإلاهازة َى الهدزة
غلى خل زمىش السطالت اللؿىٍت بلى ؤن ًـل بلى اإلاػنى
هكظه الري ًسٍد اإلاخددر ؤن ًـل بلُه بالخدنُو ومً
زمت الكهم وؤلادزاى إلاا ٌظمػه ،قىجاح غملُت الاطخماع
مسَىهت بٍل مً اإلاظخمؼ الري ًمثل اإلاخػلم والباخث
اإلاخمثل في اإلاػلم وباإلاىكىع اإلاوسوح ؤو اإلاػسوق لدي
الظامؼ وَى السطالت ،لرلَ البد مً جىاقس ػسون
للمسطل جمٌىه مً بًـاُ مادجه الى اإلاظخمؼ ؤَمها :
الخمًٌ مً اإلاادة اإلاساد حػلُمها ،ووحىد نىة بنىاع لدًه
بكاقت بلى غىـس الدؼىٍو ؤزىاء غسكه للمادة اإلادزطت .
ومً ؤَداف الاطخماع ما ًلي :
ؤ -الهدزة غلى التريحز وؤلاؿؿاء بلى اإلاادة اإلاظمىغت.
ب-الهدزة غلى جدبؼ ما ٌظمؼ والظُوسة غلى اإلاادة
اإلاظمىغت.
ج-مداولت قهم اإلاظمىع ( السطالت ) بظسغت ودنت
وبمخابػت اإلاػلم وجكهم اإلاػنى الصحُذ مً غملُاث
الخىؿُم اإلاـاخبت للـىث
د-جىمُت الجاهب الخروقي لدي اإلاظخمؼ مً خالُ
الاطخماع بلى اإلاظخددزاث الػـسٍت ووطاثل ؤلاغالم
اإلاخخلكت ًاإلارًاع والخلكصٍىن
ٌ -جىمُت الخكٌحر الظسَؼ بمظاغدجه غلى اجخاذ
27
الهسازاث وبؿداز ألاخٍام خىُ ما ٌظمػه.
 -2مهازة الهساءة :
الهساءة هي مجمىغت بدزاًاث زمصٍت لص يء مٌخىب
ًمًٌ الػىدة بلُه ،والىظس في مدخىي اإلاادة اإلاٌخىبت
الطخخالؾ ألاقٍاز وجدلُلها وههدَا وجهىٍمها ،وفي
حػسٍل آخس هي غملُت غهلُت حؼمل جكظحر السمىش

ؤن الػالنت بُجهما لها ػسغُت الىحىد ومبرزة طلكا،
قاللظاهُحن خاولىا جوبُو اإلاػوُاث اللظاهُت في جسنُت
هساثو حػلُم اللؿاث ؤمثاُ " حؼازلص قسٍص "الري ابخٌس
همىذحا لؿىٍا مً خالُ يخابه بيُت اللؿت ؤلاهجلحزًت،
ًخلمً َر ا الىمىذج اوسجاما بحن الىماذج الىظسٍت
وخهل حػلُمُت اللؿاث واكػا هسٍهت حدًدة لخدزَع
الىدى .
ومً َىا قةن مػلم اللؿت البد له ؤن ًمخلَ زؿُدا
لظاهُا ( هظسٍاث لظاهُت ،مكاَُم ،اؿوالخاث،
بحساءاث جوبُهُت  ،)...جمٌىه مً اطدثماز اإلاػوُاث
اللظاهُت في الػملُت الخػلُمُت والتي جخولب بحساء
لظاهُا واخخُازا للمادة الخػلُمُت وجدزحا في حػلُم
اإلاادة وغسكها وؤخحرا جمسٍىا لؿىٍا ،وبىاء غلى ذلَ
جخىلى اللظاهُاث الخوبُهُت زطم مػالم اإلاىهج الدنُو
24
في غملُت جلهحن اللؿاث.
زابػا  -اإلاهازاث اللؿىٍت وهساثو حػلُم اللؿاث :
*-اإلاهازاث اللؿىٍت :
حػد اإلاهازاث ؤداء مخهىا ًهىم به اإلاخػلم ،وجهىم
غلى الكهم والانخـاد في الىنذ ،وبرُ الجهد
اليدظاب اإلاهازاث اإلاخخلكت ،وذلَ بخىاقس اإلامازطت
والخٌساز بكاقت بلى الكهم وؤلادزاى للػالناث والىخاثج
والخىحُه وؤخحرا الدصجُؼ والخػصٍص ،25وغلُه قةن
ايدظاب اإلاهازة غملُت جخولب وحىد غىاؿس لىجاح
الػملُت ًمًٌ احمالها في ما ًلي:
ؤً-هىم الدازض ؤو اإلاخػلم بخٌساز ما ًخػلمه وجسدًدٍ
مً ؤحل جثبُخه وجسطُخه .
ب-جـاخب غملُت الخٌساز غىـس التريحز قُما ًخػلمه
الدازض مً ؤحل الكهم الجُد ،والاطدُػاب للمهازة
اإلاخػلمت .
ج -زبى اإلاخػلم اإلاهازة التي ًخػلمها بخبراث ومػلىماث
طابهت لخلو قاغلُت ؤيثر ،وؤزس غلى الػملُت الخػلُمُت
د -الخػصٍص ؤو ما ٌػسف بالدغم الكىزي الري ٌظاغد
غلى حػمُو الكهم ،والظسغت في الخػلُم .
ٌ -الحاقص والري ٌػد غىـسا َاما في ايدظاب ؤي
وؼان حػلُمي ،واإلاهازاث اللؿىٍت ػإنها ػإن ؤي مهازة
جسجبى بما ؤػسها بلُه آهكاً ،لجإ اإلاخػلم بلى ايدظابها
ؤزىاء الػملُت الخػلُمُت وهي :
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مظاغدة اإلاخػلم غلى خظً ألاداء ،مظاغدة
اإلاخػلم غلى جمثُل مػاوي الىف اإلاهسوء ،ايدظاب
الٌثحر مً اإلاهازاث اإلاظاغدة ًالظسغت والهدزة غلى
جدـُل اإلاػاوي ،ؾسض خب اإلاوالػت لدي اإلاخػلم
والىلىع بها ،جىمُت الحـُلت اللؿىٍت للمخػلم مً
مكسداث وحمل وجسايُب ،ايدظاب اإلاخػلم قهما إلاا
ًهسئٍ وٍوالػه ،الخدزٍب غلى نساءة ؤهىاع الٌخب
الػلمُت ًاهذ ؤو ؤدبُت.
 -3مهازة الٌالم ( الىوو والحدًث ) :
هي جسحمت اللظان غما حػلمه ؤلاوظان غً هسٍو
الاطخماع والهساءة والٌخابت ،وَى مً الػالماث اإلامحزة
لإلوظان قلِع ًل ؿىث يالم ،ألن الٌالم َى اللكظ
وؤلاقادة ،واللكظ َى الـىث اإلاؼخمل غلى بػم
الحسوف .
قالٌالم بذا ال ٌػدو ؤن ًٌىن بهجاش قػلُا للحدر
اللظاوي في الىانؼ بىاطوت ؤدواث جسيُبُت ؿىجُت
30
ومعجمُت ًىقسَا الىظام اللظاوي.
وبىاء غلُه ًـبذ الٌالم ممازطت اإلاخٍلم ندزاث
حػبحرًت بهدف الاجـاُ مؼ الؿحر مً خالُ غبازاث
وًلماث وخسوف جلكظ بها حػبحرا غً خاحت وؤقٍاز
ججىُ بخاهسٍ بىاطوت ؤطئلت ػكىٍت ًثحرَا ؤو
ًوسخها غلى اإلاػلم .
حؼمل مهازة الٌالم حاهبحن ازىحن َما  " :الىوو "
و" الحدًث" ،ؤما الىوو قهى الػملُت آلالُت لهرٍ
اإلاهازة التي حػخمد غلى جٌساز وجسدًد ما ٌظمػه اإلاخػلم
مً غبازة ونساءة حهسٍت وخكظ هـىؾ مؼ جسدًدَا
اغخمادا غلى الرايسة الظمػُت التي حػد غىـسا َاما
في َرٍ الػملُت (مثحر -اطخجابت ) ،والاطخجابت جٌىن
بتردًد الـىث اإلاظمىع ،وَػد الىوو مهازة قسدًت
جمًٌ اإلاخػلم مً مصاولتها بمكسدٍ دون الىاض مؼ
جدسٍَ ؤغلاء الٌالم (مً لظان وػكخحن ولهاة
وخباُ ؿىجُت )
ؤما الحدًث الري ٌػد ظاَسة احخماغُت بػٌع
الىوو ووطُلت اجـالُت حظخلصم خلىز هسقحن ؤو ؤيثر
في الػملُت ( ا إلاسطل  -اإلاظخهبل) لخبادُ ؤدواز
الحدًث ،وَى مسجبى بيؼاهاث الىوو اإلاريىز طابها
وغملُاث ذَىُت جسبى اإلاػاوي والخػبحر الؼكىي قحها

التي ًخلهاَا الهازت غً هسٍو غُيُه ،وجخولب َرٍ
الػملُت قهم اإلاػاوي والسبى بحن الخبرة الصخـُت
واإلاػاوي مما ًجػل الػملُاث الىكظُت اإلاسجبوت
28
بالهساءة مػهدة بلى دزحت يبحرة.
مً خالُ الخػسٍكحن الظابهحن ًخطح ؤن غملُت
الهساءة حؼمل :
جسحمت السمىش اإلاٌخىبت بلى مػاوي مىوىنت . حؼمل غملُت الهساءة  :زمىش مٌخىبت ومػنى مٌخىباواللكظ غىد الهساءة الجهسٍت ،واإلاػنى مباػسة غىد
الهساءة الـامخت
 حؼمل الهساءة حاهبا هكظُا مخمثال في الاطخجاباثالداخلُت إلاا َى مٌخىب وحاهبا غهلُا مسجبوا باإلاػاوي
واطخيخاحاث هاججت غً الػملُت الهساثُت والحٌم
غلحها .
وجخولب َرٍ اإلاهازة لخػلُمها ؤزبؼ مساخل :
ؤ-مسخلت الاطخػداد للهساءة .
ب-مسخلت البدء في الهساءة وايدظاب اإلاهازاث
ألاطاطُت.
ج -مسخلت الظسغت في الهساءة (مسخلت الوالنت) .
د -مسخلت اإلاخابػت (الىطج) .
قاإلاخػلم ًداوُ نبل ًل ش يء الخػسف غلىالحسوف نبل هوهها زم جمُحزَا والىنىف غلى ؤػٍالها
واإلاهاهؼ الـىجُت لُيخهل بلى اإلاؿصي مً خالُ جسيُب
حمل وغبازاث وقهمها .
 وحػد مسخلت الوالنت ؤو ما ٌػسف بمسخلت الىمىالظسَؼ في الهساءة مسخلت مهمت ًٌدظب قحها اإلاخػلم
بخاؿت الهدزة غلى الكهم والخػسف غلى غاداث
الهساءة ومهازتها وٍخمًٌ اإلاخػلم في َرٍ اإلاسخلت مً
الهساءة الظسَػت للمكسداث اإلاإلىقت لدي غامت
29
الىاض.
 ؤما مسخلت اإلاخابػت (الىطج) قكحها ًٌخمل السؿُداللؿىي لدي اإلاخػلم وبالخالي جخدىُ الهساءة بلى ؤداة
لالطخماع ويظب الخبراث الجدًدة ،قالهساءة بهرا
اإلاكهىم هي جسحمت لحسوف مٌخىبت بلى مػان ذاث
دالالث غلى كىء خلكُاث زهاقُت ولؿىٍت مػُىت ولػل
الكاثدة ؤو ألاَمُت اإلاسحىة مً َرٍ اإلاهازة هي :
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*– هساثو حػلُم اللؿاث :
بن ؤدوى جإمل في اإلاظاز الخدىلي لخدزَع وحػلُم
اللؿاث يهدي بلى ؤهه ند طلَ واهخهج هسنا غدة غبر
جازٍخه الػسٍم واإلاظخمس ،وايدظبذ ًل هسٍهت
خـىؿُاث ومبادت نامذ غلحها ،وطىهل في َرٍ
العجالت غىد ؤَم َرٍ الوسم وؤَم الىخاثج التي
جىؿلذ بلحها .
-1هسٍهت الىدى والحكظ والترحمت :
حػد َرٍ الوسٍهت امتزاحا لوسٍهخحن ازيخحن َما ":
هسٍهت الحكظ والهىاغد " و" هسٍهت الىدى
والترحمت"  ،وٍسحؼ حل الػلماء ميؼإ الوسٍهت ألاولى
وجازٍخها (هسٍهت الحكظ والهىاغد) بلى الػـىز
الُىهاهُت والسوماهُت ،خُث اهبهس السومان بالحلازة
ؤلاؾسٍهُت الهدًمت قهسزوا ههل الترار ؤلاؾسٍهي بلى
خلازتهم ،ودؤب الحٍام السوماهُىن غلى الاطتزادة مً
غلم الُىهان ،ومً زمت حػلم اللؿت الُىهاهُت ،قٍاهذ
هسٍهت الحكظ والترحمت هي الظبُل ألاطمى وألاحدي
33
لػملُت الخػلم لديهم .
قاإلاخػلم مً َاَىا ػبُه بألت جخصن قحها
اإلاػلىماث ،وبذا ما ؤخخاج بلحها زد البلاغت بلى
ؤصحابها ،وٌٍىن اإلاخػلم في َرٍ الحالت بذا مظخهبال
مسطال ،خُث ًخلهى اإلاػلىماث غً هسٍو الظماع
جخصنها الرايسةً ،دكظها بػُدا غً الكهم واإلامازطت
الكػلُت للهىاغد لُـبذ الدزض ؤو اإلاادة حامدة
وحاقت ،لهد وحهذ لهرٍ الوسٍهت اهخهاداث يثحرة
خالُ الهسن الظابؼ غؼس وما بػدٍ بػد ظهىز الػالم
واإلاسبي الدؼٍُي" حىن آمىض يىمُيُىض " مً خالُ
يخابه " قخذ يىىن اللؿاث " ،وند نامذ الوسٍهت غلى
ؤطع ومبادت مجها :
حػلم الىخداث اإلاعجمُت في نىاثم ًساقو ًل لكظؤحىبي قحها اللكظ اإلاهابل به في اللؿت ألام .
 الاهوالم مً هـىؾ ؤدبُت زانُت باللؿت اإلادزطتمىر اإلاسخلت ألاولى .
 غدم الاَخمام باإلاػلىماث الحلازٍت التي جخلمجهاالىـىؾ ؤو الهلاًا الكٌسٍت التي حػالجها.
 غدم الاغخىاء بتهرًب الىوو ،ؤو ختى بخصحُذألاخواء قُه بذا ًان الخىاؿل خاؿال .

وحؿُحر اطخجابت اإلاخددر خظب مىنل الاجـاُ بحن
31
اإلاخددزحن.
قمهازة الٌالم بذا حؼمل اإلاداًاة وؤلاغادة
والاطخػماُ وهي غلى ؿلت وزُهت بمهازة الاطخماع ،بذ
ال ًمًٌ بإي خاُ مً ألاخىاُ الكـل بُجهم ،ألن
اإلاخٍلم ال ًمٌىه ؤن ًجُد مهازة الاطخماع دون الٌالم،
قػدم بحادجه لالطخماع حؼٍل له ؿػىبت في الكهم
والىوو .
ولىجاح غملُت الخددر البد مً جىاقس غىامل
هريس مجها غلى طبُل اإلاثاُ  :الثهت بالىكع ،السؾبت
الهىٍت في الخددر ،ؤلاغداد ،الخدزٍب ،زبى ألاقٍاز .
 -4مهازة الٌخابت وؤلامالء :
حػخبر مهازة الٌخابت مهازة بذا ما نىزهذ بمهازحي
الاطخماع والٌالم ،وهي غبازة غً غملُاث غهلُت
ذَىُت حؼمل مهازاث خسيُت مخمثلت في زطم الحسوف
ألابجدًت ومػسقت الترنُم والخهجئت وحاهبا ذَىُا
مخمثال في ؤلادزاى الجُد للىدى واإلاكسداث واطخخدام
اللؿت .
قمهازة الٌخابت هي الهدزة الكسدًت غلى قَ السمىش
اإلاىوىنت ؤو اإلاظمىغت بلى زطىم ؤو زمىش يخابُت ؤو
مداًاة وههل السمىش الٌخابُت ،لرلَ حػد َرٍ اإلاهازة
آخس ش يء في الػملُت الخػلُمُت ،ألن مهازة الٌخابت
مهازة ؿػبت حظخلصم برُ حهد غللي مً خالُ
كبى ألاؿابؼ في بمظاى الهلم ،والظُوسة غلى
خسًاث الُد ،وآخس ذَني مً خالُ التريحز واإلاالخظت
الدنُهت لحسوف الٍلمت والخمُحز بُجهم ،بػد مسخلت
الهساءة ًٌىن اإلاخػلم ند ايدظب حملت مً اإلاكسداث
والٍلماث والػبازاث ،وخُىما جإحي مسخلت الخدزٍب غلى
الٌخابت ًهىم اإلاػلم باطخدلاز ما غمله مً ًلماث
وحمل في خـت الهساءة ؤو الخػبحر ختى حظهل لدًه
غملُت الٌخابت بػد ؤن زبدذ ؿىزَا في ؤذَان
اإلاخػلمحن ،وَىاى طبُالن لخػلم مهازة الٌخابت :
 الظبُل ألاوُ ٌ :ػخمد غلى حػلُم الحسوف اإلادؼابهتؤوال ،زم الجمل قالػبازاث .
 الظبُل الثاوي ً :بدؤ اإلاخػلم بسطم ًلماث وغبازاثنـحرة زم جكٌٌُها بلى خسوف مؼ مػسقت يخابت ًل
32
خسف غلى خدة.
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 ومً غُىب َرٍ الوسٍهت يرلَ اهخهاُ اإلاخػلم مًهمى لؿىي بلى آخس دون جسى مجاُ وونذ ًاف للخمسن
غلى الىمى الىاخد .
 -3الوسٍهت الظمػُت الؼكهُت :
ظهسث َرٍ الوسٍهت ببان الحسب الػاإلاُت الثاهُت
غىد اللبان ألامسٌٍُحن ،خُىما ؿػب غلحهم
الخددر بلؿاث ؤحىبُت (لؿاث حىىب ػسم آطُا
بخاؿت) مما اكوسَم بلى اللجىء بلى لؿىٍحن
إلاظاغدتهم غلى بجهان الٌالم وقهمه والحدًث
بوالنت ،وند اغخمدث َرٍ الوسٍهت غلى مبادت
وؤطع اإلادزطت الظلىيُت التي ًتزغمها طٌُجر،
واإلادزطت ألامسٌٍُت البىىٍت التي ًتزغمها بلىمكُلد،
ومً الىهان التي ؤػازث بلحها َرٍ الوسٍهت ما ًلي :
ؤ -ؤن اللؿت هي يالم مىوىم ( الىظسٍت البىىٍت )
قالبد ؤن هبدؤ بخػلم الىوو واإلاداًاة ؤوال زم
الٌخابت والهساءة ختى ال هاخس يكاءة اإلاخػلم في
الحدًث .
ب -اللؿت غادة مٌدظبت خظب الىظسٍت الظلىيُت
لرلَ ال ًجب ؤن وصخف غهل اإلاخػلم
بالهىاغد وخكظها دون قهم وبدزاى.
ج -بن الترجِب في حػلُم اإلاهازاث اللؿىٍت ؤمس
كسوي ،بذ البد ؤن هبدؤ بخػلُم مهازة الاطخماع
ؤوال قالىوو والهساءة زم الٌخابت ،لرلَ جايد
َرٍ الوسٍهت غلى الظماع .
د -حػخمد َرٍ الوسٍهت بلى اطخخدام ؤطلىب
الىماذج اللؿىٍت لخثبُذ الترايُب اللؿىٍت
الصحُدت في ذًَ اإلاخػلم ،خُث ٌظخمؼ
اإلاخػلم بلى اإلاادة اإلادزطت زم ًٌسز ما ند
ٌظمػه ،مؼ حؿُحر ًلماث بدُ ًلماث ؤو ؤقػاُ
37
بدُ ؤقػاُ هدى:
 ٌؼتري مدمد نـت مكُدة .ً -بُؼ مدمد نـت مكُدة .

 ًبُؼ غلي يخابا مكُدا . ٌؼتري غلي يخاب السٍاكُاث .الخاجمت :

 بحساء جمازًٍ مٌثكت في الترحمت مً اللؿت اإلادزطت34
بلى اللؿت ألام.
 -2الوسٍهت اإلاباػسة :
حػىد بىادز َرٍ الوسٍهت بلى ؤواثل الهسن الظابؼ
غؼس ،خُث غمد اإلاسبي الدؼٍُي يىمُيُىض بلى ههد
الوسٍهت الهدًمت ( هسٍهت الىدى والترحمت والحكظ)
مً خالُ يخابه " قخذ يىىش اللؿاث " طىت 1630م،
قريس ؤنها هسٍهت ال حدوي مجها ألنها جداوُ بخلاع
واغد اللؿت وؤطظها بلى ؤطع مىوهُت وخكظ
مكسداتها ومػاهحها مما ًلغي هبُػت اللؿت الػكىٍت،
قدغا بلى الخػلُم غً هسٍو الحسيت وألاوؼوت
اإلاـاخبت للخػبحر اللؿىي والـىز وألاػُاء
اإلادظىطت ،وند طاهدٍ في ذلَ الػالم اللؿىي " حىن
لىى " وشجؼ هسٍهخه ( حظتهدف َرٍ الوسٍهت زبى
السمص اللؿىي بمدخىاٍ يإن ًولب اإلاػلم مً اإلاخػلم
للؿت اإلادزطت الاججاٍ هدى الباب مباػسة في ناغت
35
الدزاطت).
ولػل الص يء الجدًد في َرٍ الدزاطت َى
اَخمامها بمهازحي الٌالم والخلكظ وحػلُم الحسوف
يمىولو لخػلُم الهساءة ،هظسا لٌىنها الىىاة السثِظُت
في حػلُم مهازة الٌالم وبالخالي حاءث َرٍ الوسٍهت
يىهي لظابهاتها غلى ؤنها نللذ مً الاغخماد غلى
الترحمت وبالخالي اطخؿىائها غً اللؿت الىطُوت في
36
حػلُم اللؿت ألاحىبُت.
لهد ًان لهرٍ الوسٍهت ؤزس بالـ في غملُت حػلُم
اللؿاث ألاحىبُت بال ؤنها هي ألاخسي لم حظلم مً بػم
الاهخهاداث ،وظلذ طاثدة ختى الهسن الػؼسًٍ ومً
َرٍ الاهخهاداث :
بن الوسٍهت اإلاباػسة ند زيصث غىاًتها غلى مهازحيالظماع والىوو مهملت ومؿكلت مهازجحن ؤطاطِخحن في
حػلم اللؿاث َما  ":الهساءة " و" الٌخابت " .
 ؤن ًٌىن بحن مخػلمي اللؿاث الري ًجػل غملُتالخػلم مخكاوجت مً مخػلم آلخس .
 بن ججىب الوسٍهت اإلاباػسة للترحمت ًجػلها غاحصةغً ػسح بػم الٍلماث ذواث مػان مولهت ًالحب
والاهخداز والصجاغت وما بلى ذلَ .
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مولبا ؤطاطُا وؤمسا كسوزٍا في حػلُم اللؿاث،
وهي مسجبوت ازجباها وزُها مؼ ألاَداف
الخػلُمُت التي جهىم بخيؼُى الكػل الخػلُمي،
وهجاح الىطُلت مخىنل غلى الوسٍهت والٌُكُت
التي ًخم بها اطخخدامها في مىانل مػُىت مً
الػملُت الخػلُمُت مً خالُ الخؿرًت الساحػت
التي جلي غملُت اطخهباُ اإلاخػلم للمادة
الدزاطُت .
 .6مهما ًًٌ قةن مػلم اللؿت الػسبُتً ،دخاج بلى
جىحُه وجٌىًٍ مظخمس ،ألهه ًمثل في غمله
الخػلُمي حاهبحن َما :
 حاهب جىظحري لػلماء اللظان والبُداؾىحُا . وحاهب جوبُهي وَى ألاؿػب ،وَرا الجاهبًخمثل في ؤهه ًدىُ ما جىؿل بلُه اللظاوي بلى
خوت بحساثُت ملمىطت في اإلاُدان الخػلُمي،
وَرا الص يء غظحر الطُما بذا ًان البدث
اللظاوي اإلاػخمد ؤو الوسٍهت الخػلُمُت بػُدة
غً خـاثف اللؿت الػسبُت ،وغً مػوُاث
اإلاجخمؼ وهكظُت اإلاخػلم .
ناثمت اإلاـادز واإلاساحؼ:
 .1ابساَُم مدمد غوا :هسم جدزَع اللؿت الػسبُت
والتربُت الدًيُت  ،مٌخبت الجهلت اإلاـسٍت ،
ن1،1991م.
 .2ؤخمد خظاوي :دزاطاث في اللظاهُاث الخوبُهُت :خهل
حػلُمُت اللؿاث ،دًىان اإلاوبىغاث الجامػُت،
الجصاثس ،ن 2000 ،1م ،ؾ .142
 .3حماُ مثهاُ  ،مـوكى الهاطم :ؤطاطُاث ؿػىبت
الخػلم ،داز الـكاء لليؼس والخىشَؼ ،غمان،
الازدن،ن.1،2000
 .4شيسٍا اطماغُل :هسم جدزَع اللؿت الػسبُت ،داز
اإلاػسقت الجامػُت  ،الاطٌىدزٍت 1991،م
 .5ػٌسي قُـل نلاًا اللؿت الػسبُت ،مجلت مً نلاًا
اللؿت الػسبُت ،اإلاىظمت الػسبُت للتربُت والثهاقت
والػلىم ،جىوع ،الظىت.1990 ،
 .6ؿالح بلػُد  :دزوض في اللظاهُاث الخوبُهُت  ،داز
َىمه للوباغت واليؼس والخىشَؼ ،الجصاثس،ن.2009 ،5
 .7ؿالح غبد اإلاجُد الػسبي :حػلُم اللؿاث الحُت وحػلمها
بحن الىظسٍت والخوبُو ،الهاَسة(،د.ث)

وفي الخخامً ،مًٌ الهىُ ؤن الجهىق باللؿت
الػسبُت في اإلادزطت الجصاثسٍت والجامػتً ،خولب ونكت
مـحرًت يبري ،جخظاقس قحها الجهىد مً هسف حمُؼ
الكاغلحن في الحهل التربىي ،مخخـحن وؤطاجرة
ومػلمحن إلاىانؼت وبدث الظبل الٌكُلت بترنُت اللؿت
الػسبُت ،وحػلها لؿت الػلم وألادب ،يما ًخىحب غلحهم
بًجاد طبل هاحػت جدهو الجهىق بهرٍ اللؿت
مظخهبال ،مً ؤحل جصوٍد الىاػئت بإداة الخىاؿل
ومكخاح الحلازة ،نبل ؤن جـبذ اللؿت الػسبُت ؾسٍبت
في دازَا وبحن ؤَلها ،وال ًمًٌ ؤن هدعي الخخـف
قحها ما لم هخسحها الى وانؼ اطخػمالىا الُىمي ،ألن
اللؿت جدُا باالطخػماُ وجمىث باإلَماُ .
واطدىادا بلى ما طبو ًمًٌ الخىؿل بلى الىخاثج آلاجُت
:
 .1حػلُم اللؿت الػسبُت ًخلؼ إلاػاًحر ومهاًِع
جخماش ى وجخىاقو مؼ ألاَداف الخػلُمُت التي
حؼخو مً هبُػت اإلاادة الدزاطُت ،ألن جددًد
الهدف الخػلُمي َى خوىة ؤطاطُت هدى هجاح
اإلاػلم ومكخاح لكاغلُت الخػلُم .
 .2امخالى مػلم اللؿت الػسبُت السؿُد اللظاوي (
هظسٍاث لظاهُت ،مكاَُم ،مـولحاث،
بحساءاث جوبُهُت )  ،الري ًمٌىه مً اطدثماز
اإلاػوُاث اللظاهُت في الػملُت الخػلُمُت مما
ًخلو جهاهؼ بحن الػلمحن (اللظاهُاث
الخوبُهُت وحػلُمُت اللؿاث) .
 .3حػد اللظاهُاث الخوبُهُت خهال مً خهىُ
اإلاػسقُت الحدًثت خُث طاَمذ في جسنُت
الحـُلت الػلمُت واإلاػسقُت والبُداؾىحُت
وجوىٍس هسم ووطاثل حػلُمها وحػلمها
للىاههحن بها ولؿحر الىاههحن بها .
 .4الػالنت بحن اللظاهُاث الخوبُهُت وحػلُمُت
اللؿاث لها الؼسغُت الىحىدًت ومبرزة طلكا
مً خالُ ما نام به اللظاهُىن مً مداولت
لخوبُو اإلاػوُاث اللظاهُت في جسنُت هساثو
حػلُم اللؿاث .
 .5الىطاثل الخػلُمُت غلى اخخالقها  " :طمػُت "
ؤو" بـسٍت " ؤو" طمػُت بـسٍت " ند ؤؿبدذ
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 .14ماشن الىغس :دزاطاث لظاهُت جوبُهُت  ،داز هالض
للدزاطاث والترحمت واليؼس ،ن ،1دمؼو 1989 ،م
 .15مدمد ؿازي :مجلت اللؿت الػسبُت ،الػدد  ،2الظىت
2000م ،مهاُ الخػلُمُت وؤزسَا في جهىٍم جدزَع
اللؿت الػسبُت وجسنُت اطخػمالها في الجامػت.
 .16مدمد وهاض :ؤَمُت الىطاثل الخػلُمُت في غملُت
الخػلم غامت وحػلُم اللؿت الػسبُت لألحاهب خاؿت،
اإلااطظت الىهىُت للٌخاب  ،الهاَسة 1988م.
 .17مدمىد ؤخمد الظُد :حػلُم اللؿت الػسبُت بحن الىانؼ
والومىح ،داز هالض للدزاطاث والترحمت واليؼس،
الهاَسة ،ن(،1د.ث).
 .18هىزمان مايجري :قً الخػلُم وقً الخػلم ،جسحمت ؤخمد
الهادزي  ،موبػت حامػت دمؼو1973 ،م
َ .19ادو خالض بساون :ؤطع حػلُم اللؿاث وحػلمها  ،جسحمت
غبدٍ الساححي ،غلي ؤخمد ػػبان ،داز الجهلت
الػسبُت ،مـس1994 ،م
.Daniel Bally Didactique de l angucis .20
Girard
de .21

 .8غبد السخمً الحاج ؿالح  :ؤزس اللظاهُاث في الجهىق
بمظخىي مدزس ي ،اللؿت الػسبُت مجلت اللظاهُاث
،الػدد،4الجصاثس 1974م.
 .9غبد اللوُل الكازابي :مـولحاث البُداؾىحُا
والدًدايخَُ ،طلظلت غلىم التربُت  ،الػدد ،10 - 9
الهُإة اإلاـسٍت الػامت للٌخاب1994 ،م.
 .10غبدٍ الساححي :غلم اللؿت الخوبُهي وحػلُم اللؿت
الػسبُت  ،داز اإلاػسقت لليؼس والخىشَؼ  ،الاطٌىدزٍت
1995،م
 .11قخحي غلى ًىوع :ؤطاطُاث حػلُم اللؿت الػسبُت والتربُت
الدًيُت ،داز الثهاقت للوباغت واليؼس ،الهاَسة
1991م.
ً .12لى دًس :مدخل الى اللؿىٍاث الخوبُهُت  ،جسحمت حماُ
ؿبري  ،مجلت اللظان الػسبي  ،الػدد ،14اإلاؿسب
(،د ،ث).
 .13لوكي بىنسبت  :مداكساث في اللظاهُاث الخوبُهُت ،
حامػت بؼاز  ،الجصاثس 1997،م
linguistigue appliguee et didactigue des nis.22

.langues paris
11

-Girard denis linguistigue appliguee et didactigue
des langues paris p27.
 -12مدمد ؿازي  :مجلت اللؿت الػسبُت ،الػدد  ،2الظىت 2000م ،مهاُ
الخػلُمُت وؤزسَا في جهىٍم جدزَع اللؿت الػسبُت وجسنُت اطخػمالها في
الجامػت ،ؾ .196
 -13غبدٍ الساححي  :غلم اللؿت الخوبُهي وحػلُم اللؿت الػسبُت
 ،اإلاسحؼ الظابو  ،ؾ .17
 -14غبد اللوُل الكازابي :مـولحاث البُداؾىحُا
الدًدايخَُ  ،اإلاسحؼ الظابو ،ؾ .69
 -15غبد السخمً الحاج ؿالح  :ؤزس اللظاهُاث في الجهىق
بمظخىي مدزس ي ،اللؿت الػسبُت  ،مجلت اللظاهُاث
،الػدد،4الجصاثس 1974م ،ؾ.24
 -16مدمد ؿازي  :مجلت اللؿت الػسبُت  ،اإلاسحؼ الظابو  ،ؾ
.189
 -17ؤخمد خظاوي  :دزاطاث في اللظاهُاث الخوبُهُت  :خهل
حػلُمُت اللؿاث  ،دًىان اإلاوبىغاث الجامػُت ،
الجصاثس،ن 2،2000م ،ؾ .142
 -18مدمد ؿازي  :مجلت اللؿت الػسبُت  ،اإلاسحؼ الظابو ،ؾ
.200
 -19ؤخمد خظاوي  :دزاطاث في اللظاهُاث الخوبُهُت  :خهل
حػلُمُت اللؿاث  ،اإلاسحؼ الظابو ،ؾ .140 -139

الهىامؽ:
 ؿالح بلػُد  :دزوض في اللظاهُاث الخوبُهُت  ،داز َىمهللوباغت واليؼس والخىشَؼ ،الجصاثس،ن ، 2009، 5ؾ .4 ، 3
 -2ماشن الىغس :دزاطاث لظاهُت جوبُهُت  ،داز هالض
للدزاطاث والترحمت واليؼس ،ن ،1دمؼو 1989 ،م ،ؾ.23
 -3اإلاسحؼ هكظه  ،ؾ .12
 -4ػٌسي قُـل  :نلاًا اللؿت الػسبُت  ،مجلت مً نلاًا
اللؿت الػسبُت  ،اإلاىظمت الػسبُت للتربُت والثهاقت والػلىم،
جىوع  ،الظىت ، 1990ؾ 184
 -5ؿالح بلػُد  :دزوض في اللظاهُاث الخوبُهُت ،اإلاسحؼ
الظابو  ،ؾ 11
 -6غبدٍ الساححي  :غلم اللؿت الخوبُهي وحػلُم اللؿت الػسبُت ،
داز اإلاػسقت لليؼس والخىشَؼ  ،الاطٌىدزٍت 1995،م  ،ؾ 12
 -7ؿالح بلػُد  :دزوض في اللظاهُاث الخوبُهُت ،اإلاسحؼ
الظابو  ،ؾ .12
 -8لوكي بىنسبت  :مداكساث في اللظاهُاث الخوبُهُت  ،حامػت
بؼاز  ،الجصاثس 1997،م  ،ؾ 09
 -9غبد اللوُل الكازابي :مـولحاث البُداؾىحُا
والدًدايخَُ ،طلظلت غلىم التربُت  ،الػدد ،10،9الهُإة
اإلاـسٍت الػامت للٌخاب 1994م ،ؾ .256
 -10اإلاسحؼ هكظه  ،ؾ .256
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 -20هىزمان مايجري :قً الخػلُم وقً الخػلم ،جسحمت ؤخمد
الهادزي  ،موبػت حامػت دمؼو1973 ،م  ،ؾ .67
 -21ؤخمد خظاوي  :دزاطاث في اللظاهُاث الخوبُهُت  :خهل
حػلُمُت اللؿاث  ،اإلاسحؼ الظابو ؾ .141
 -22اإلاسحؼ هكظه  ،ؾ .141
23
- Daniel Bally Didactique de l angucis، p13.
ً -24لى دًس :مدخل الى اللؿىٍاث الخوبُهُت  ،جسحمت حماُ
ؿبري  ،مجلت اللظان الػسبي  ،الػدد ،14اإلاؿسب (،د ،ث
)،ج ،1ؾ .59
 -25مدمىد ؤخمد الظُد  :حػلُم اللؿت الػسبُت بحن الىانؼ
والومىح ،داز هالض للدزاطاث والترحمت واليؼس ،الهاَسة
،ن(،1د.ث)،ؾ .87،89
 -26شيسٍا اطماغُل :هسم جدزَع اللؿت الػسبُت ،داز اإلاػسقت
الجامػُت  ،الاطٌىدزٍت 1991،م ،ؾ .94-93
 -27ابساَُم مدمد غوا :هسم جدزَع اللؿت الػسبُت والتربُت
الدًيُت  ،مٌخبت الجهلت اإلاـسٍت  ،ن1،1991م،ؾ.84،85
 -28قخحي غلى ًىوع :ؤطاطُاث حػلُم اللؿت الػسبُت والتربُت
الدًيُت ،داز الثهاقت للوباغت واليؼس ،الهاَسة 1991م،ؾ
.157
 -29مدمد وهاض :ؤَمُت الىطاثل الخػلُمُت في غملُت الخػلم غامت
وحػلُم اللؿت الػسبُت لألحاهب خاؿت ،اإلااطظت الىهىُت للٌخاب،
الهاَسة 1988م ،ؾ.20
 -30حماُ مثهاُ  ،مـوكى الهاطم :ؤطاطُا ث ؿػىبت
الخػلم ،داز الـكاء لليؼس والخىشَؼ ،غمان،
الازدن،ن1،2000م ،ؾ.66
 -31ؿالح غبد اإلاجُد الػسبي :حػلُم اللؿاث الحُت وحػلمها بحن
الىظسٍت والخوبُو ،الهاَسة( ،د.ث) ،ؾ .138،139
 -32شيسٍا اطماغُل :هسم جدزَع اللؿت الػسبُت  ،اإلاسحؼ
الظابو  ،ؾ . 181
 -33ؿالح غبد اإلاجُد الػسبي  :حػلُم اللؿت الػسبُت وحػلمها بحن
الىظسٍت والخوبُو  ،اإلاسحؼ الظابو .38،37 ،
َ -34ادو خالض بساون :ؤطع حػلُم اللؿاث وحػلمها  ،جسحمت
غبدٍ الساححي ،غلي ؤخمد ػػبان ،داز الجهلت الػسبُت
،مـس1994،م ،ؾ .101،102
 -35ؿالح غبد اإلاجُد الػسبي :حػلُم اللؿت الحُت وحػلمها بحن
الىظسٍت والخوبُو ،اإلاسحؼ الظابو ،ؾ .40،41
 -36مدمد وهاض  :ؤَمُت الىطاثل الخػلُمُت في غملُت الخػلم
 ،اإلاسحؼ الظابو ،ؾ .193
 -37ؿالح غبد اإلاجُد الػسبي  :حػلُم اللؿت الػسبُت وحػلمها ،
اإلاسحؼ الظابو ،ؾ .47،48 :
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الملكة التواصلية لمعلم اللغة)
د ،شنان قويدر
اإلالدص
ان الخدًث عً الخىاصل التربىي هى خدًث عً الىطاةل
الدًداهخُىُت التي ججعل عالكت اإلاعلم باإلاخعلم عالكت ودًت
اوظاهُت ،كىامها الخىاز واإلاشازهت ،بىطاطت زمـ ـ ــىش وعالماث
وخسهت الجظد وهُئت الىحه ...التي حظاعد اإلاخعلم في
الاهخساط ؤلاًجابي في بى ــاء حعلماجه الراجُت ،وجلىٍمها
والخعبحر عً آزاةه دوهما خجل أو خسج أو هلص بدُث
ًصـ ـ ــبذ اإلاعلم ئذ ذان مىحها وميشطا ،ومخدزحا ،ومىشعا
لألدواز داخل اللظم ،طامىا لخياؿإ الـسص ب ـ ـ ــحن حمُع
اإلاخعلمحن ،ومساعُا لظسوؿهم الىـظُت والاحخماعُت ،هرا هى
الخىاصل الىاجح الري ًىـخذ على اإلاخعلم وجطلعاجه ،وٍظع
جمثالجه في الخظبان ،هىلطت اهطالق لبىاء اإلاعسؿت.
اليلماث اإلاـاجُذ :الىـاءة؛ الخىاصل؛ اللدزة؛ الخعلمُت؛
هظسٍت الىـاءة الخىاصلُت؛ . ......

للد اوشؼلذ اإلالازباث الخعلُمُت بجدوي هظسٍت
الىـاءة الخىاصلُت إلاعلم اللؼت ،باعخبازها كد
كدمذ بداةل لخعلُم اللؼت ،وخاشث على الىثحر مً
الدزاطت عىد أػلب أصخاب الجزعت الخعلُمُت في
هلاشاث حعلُم اللؼت اجصالُا* ،ان اطخعداد معلم
اللؼت إلاىاحهت مخطلباث حعلُم اللؼت الخىاصلي
ٌظخدعي جىُُف الخعلُم للممازطت الخعلُمُت لخىىن
هاحعت ،وال ًىـي جىلُذ اإلالسزاث والبرامج وئعادة
الخصيُف ،بل والىظس الى كدزة اإلاعلم على الخىاصل
بـاعلُت وهـاءة وكدزة على مىاحهت مخطلباث مىهج
الخىاصل الـعاٌ مع اإلاخعلمحن.
ئن الىلاشاث الخالُت جدوز خىٌ الخلمُر واإلاىهج
واإلاعطى اإلاعسفي ( الظىد اللؼىي) وما الى ذلً مً
عملُاث جسجبط بالبُداػىحُا بشيل عام ،ولىً
ًيبغي أن هدظاءٌ عً مهازاث معلم اللؼت اًت لؼت
واهذ وهـاءجه في الخىاصل ،وهرا ما ٌعد خاحصا
ًدد مً ؿهم اإلاخعلم ،وأهثر مً ذلً ؿهم أوطع
إلاىهجُت حعلُم اللؼت ،ؿعدم هـاءة معلم اللؼت جثحر
الىثحر مً حظاؤٌ.
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 هل هـاءة اإلاعلم مظمىت أطاطا في اإلاعسؿتاإلاهىُت؟.
 هل هىان زوابط مىطلُت بحن هىعُت الخعلُموكدزة اإلاعلم الخىاصلُت؟.
البدث في هلطت مهمت حدا فى العملُت الخعلُمُت
وهى كدزة اإلاعلم الاجصالُت وهى ما ًخم مىاكشخه فى
هره الىزكت بالىظس الى الاهـجاز اإلاعسفي الري خصل
فى شماهىا عبر الىطاةل الخلىُت التي جلدم للمخعلم
هما ضدما مً اإلاعازؾ ،وجىىَع وطاةل جىصُلها،
ؿهل اإلاعلم كادز على ؿهم الشبياث الاحخماعُت
اإلاـخىخت ،ومً خُث اإلابدأ ؿان هره الىظسة جىطع
مً الىـاءة الخىاصلُت إلاعلم اللؼت وعلى اإلاعلم ان
ًدزن وٍخدىم في هره الىطاةل الخىاصلُت.
مىهج العمل :مداولت جىصُف لخالت خاصت
باإلادزطت الجصاةسٍت مً خالٌ حعُحن معلمحن لخدزَع
اللؼت مً خازج جخصص اللؼت ،ئطاؿت الى اهدظاح
الىطاةل الخلىُت للظاخت الخعلُمُت ،وهى ما اهجس
عىه هرا الظعف العام لللدزة اللؼىٍت عىد
اإلاخمدزطحن ،وبطبُعت الخاٌ جمذ هره الخىحهاث
جدذ ظسوؾ ػحر مبرزة ان لم جىً كد ؿخدذ
الخأطِع للـشل على اإلادي اإلاىظىز للمىظىمت
التربىٍت والعللُت في صحروزتها الاحخماعُت ،اذا
ؿاإلاعظلت هي الىـاءة الىاكصت في مظخىي جـعُل
الىـاءة اللظاهُت بصىزة هاحعت عً طسٍم اللدزة
الخىاصلُت.
مصطلخاث العمل :الىـاءة؛ الخىاصل؛ اللدزة؛
الخعلمُت؛ هظسٍت الىـاءة الخىاصلُت؛ . ......
للد عسؾ اللظاهُىن* مصطلح الىـاءة( )1بأهه
مجمىع اإلاعازؾ اليامىت لدي الـسد اإلاخيلم ،والتي
حظمذ له باهخاج التراهُب الصخُدت وؿهمها ،وللد
وطعذ اإلالىت باشاء ؤلاهخاج ؿاإلالىت معسؿت ذهىُت
وكدزة طمىُت ًخمىً اإلاخيلم بىاططتها مً اللدزة
على الخخاطب مع بني حيظه ولظاهه ،ومً هاؿلت
اللىٌ ؿهره اإلالىت جخدلم مً خالٌ اخساحها مً
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الىحىد باللىة الى الىحىد بالـعل والخدلم
والاهجاش.
()2
مصطلح الىـاءة الخىاصلُت  :ئن أوٌ مً اطخعمل
هرا اإلاصطلح هى دًل هاًمص خحن زأي ان الىـاءة
عىد حشىمظيي ال حعنى بخلً العىاصس التي حظخعمل
في عملُت الخداوز وهلل السطاةل الى آلاخسًٍ ،وكد
اصبدذ هره اإلالازبت الىـاةُت هي اإلاظتهدؿت في
خلل حعلُمُت اللؼاث بعد الخأهد مً أن ؿسطُت
الخمىً مً كىاعد اللؼت ال ٌعني بالظسوزة اللدزة
على جىظُـها في عملُت الخخاطب بىُـُت طلُمت
ومالةمت.
حعسٍـها :عسؾ دًل هاًمص الىـاءة الخىاصلُت بأنها
كدزة الـسد على اطخعماٌ اللؼت في طُاق جىاصلي
ألداء أػساض جىاصلُت معُىت( .)3ئن الىـاءة
الخىاصلُت حعني على هرا ألاطاض كدزة الـسد على
جبلُؽ اػساطه بىاططت عبازاث مخعازؾ عليها،
وحعني اًظا مدي وعي الـسد باللىاعد اإلاخدىمت في
الاطخعماٌ اإلاىاطب في مىكف احخماعي معحن،
وكىامها مـهىمان أطاطُان هما اإلاىاطبت
والـعالُت ،وهران اإلاـهىمان ًخدللان في ول مً
اللؼت اإلاىطىكت واإلاىخىبت.
ان الىـاءة الخىاصلُت اإلاساد اهظابها للخلمُر ال
ًساد بها اطخخدام اللؼت بعد اطدُعاب هظامها بل
انها عملُت ؿسدًت واحخماعُت معا .وجىمً ؿسدًتها
خحن جخعلم باألطالُب الداصت بالـسد أزىاء مىاحهت
مىكف جـاعلي خىازي معحن ،واحخماعُت خحن
جخعلم بالظُاق الري ًخم ؿُه الخىاصل(.)4
ئن جبني مـهىم الىـاءة الخىاصلُت في خلل
حعلُمُت اللؼاث ٌعني عدم الترهحز على اإلادخىٍاث
اللؼىٍت لىخدها ،بل الترهحز على خلم مىاكف
جىاصلُت جـاعلُت جداوي اإلاىاكف الطبُعُت
للدطاب ،وئعطاء الاولىٍت للدطاب الشدص ي
وجىمُت مهازاجه زم اإلاهازاث الاخسي جالُت.
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مىىهاتها :ان الهدؾ مً حعلُم اللؼت هى جدصُل
الىـاءة الخىاصلُت ،ؿعىد اهدظاب اإلاخعلم لهره
اللدزة الخداوزٍت والخبلُؼُت ؿهره الىـاءة جىىن
شاملت وعامت ؿهي جخىىن بدوزها مً مجمىعت
هـاءاث مىطلُت ،وادزاهُت ،ومعسؿُت ،واحخماعُت،
باالطاؿت الى الىـاءة الاصل وهي الخمىً مً
الىظام اللؼىي ،وعلى هرا ؿالخىاصل عملُت
جخعاطد وجخـاعل ؿيها اهماط مخخلـت مً اإلاعسؿت
جخعدي الظاهسة اللؼىٍت الزجباط حعلمها بظُاكاث
ومىاكف معُىت وعلى هرا ؿالىـاءاث الخىاصلُت
جخظمً مجمىعت ملياث(:)5
ا) اإلالىت اللؼىٍت :مً خُث الاداء اللؼىي وطالمخه.
 )2اإلالىت الاحخماعُت :مالةمت الظُاق الاحخماعي
لعملُت الخىاصل.
 )3اإلالىت الاطتراجُجُت :جىظُف اطتراجُجُاث
الدطاب والخىاصل.
حعلُمُت اللؼاث مً الىـاءة اللؼىٍت الى الخىاصلُت:
للد جمحزث اإلالازباث الظابلت في حعلُم اللؼت بالىظس
الى اهدظاب اإلاخعلم للىـاءة اللؼىٍت (compétence
) linguistiqueباطخخدام الطساةم اإلاباشسة في
الخعلُم ،والُىم حظتهدؾ العملُت الخعلمُت جمىحن
اإلاخعلم مً الىـاءة الخىاصلُت )communicative
 )compétenceمع عدم وحىد كطُعت بحن
اإلالازبخحن اللؼىٍت والخىاصلُت ،والـسق واضح بحن
الىظام الري ًمثل الىـاءة اللؼىٍت ،وبحن
الاطخعماٌ الري ًمثل هـاءة الخىاصل ،اي اللؼت
هممازطت احخماعُت والـسق بُنهما ًىىن هما ًلي:
_الهدؾ العام للملازبت الاولى هى الىـاءة
اللظاهُت( .)6التي جأخر في الخظبان بعدا واخدا هى
البعد اللؼىي في الاهجاش الخىاصلي اإلاشيل مً
معازؾ لؼىٍت واللدزة على جألُف عدد ال مخىاه مً
الجمل الصخُدت هدىٍا.
()7
_الاججاه الثاوي هدؿه الىـاءة الخىاصلُت التي
جأخر في الخظبان ابعادا لؼىٍت وأخسي ػحر لؼىٍت في
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العملُت الخىاصلُت ،اي معازؾ ممازطاجُت ،بمعنى
اإلاعسؿت بالىظام الشُـسي واللىاعد الاحخماعُت،
والثلاؿُت ،والبعد الىـس ي للمخيلم.
الخىاصل لؼتٌ :عني الخىاصل لؼت الاكتران والالخئام
والصلت والجمع وؤلابالغ وؤلاعالم ،وفي اللؼاث
الاحىبُت  communicationحعني اكامت عالكت
جساطل وجسابط وئزطاٌ وجبادٌ وئخباز وئعالم.
الخىاصل اصطالخاً :دٌ مـهىم الخىاصل اصطالخا
على عملُت هلل الاؿياز والخجازب وجبادٌ اإلاعازؾ
والدبراث واإلاشاعس بحن الرواث والاؿساد
والجماعاث .وٍخأطع ؿعل الخىاصل على عىاصس
حشيل ازواهه التي بها كىامه وهي :اإلاخاطب
واإلاخاطب واإلاسطلت اإلابيُت على شـسة مخـم عليها
بحن الطسؿحن ،واذا ازدها ان وعسؾ الخىاصل ؿىلىٌ
اهه آلالُت التي جىحد بها العالكاث وجخطىز،
وٍخظمً الى حاهب الدطاب حعابحر الىحه وهُأة
الجظم وخسواجه ،وهي في الاطاض زمىش ذهىُت مع
وطاةل جبلُؼها عبر الصمان واإلايان باإلطاؿت الى هبرة
الصىث واليلماث والىخاباث واإلاطبىعاث وآلازاز
وألالبظت وألاعُاد ومجمىع اإلاظاهس الاحخماعُت .وهي
في مجمىعها مظاهس جبلُؼُت.
مـهىم الخىاصل :للد اطحى الخىاصل مً اإلاجاالث
التي لها اهمُت في الخُاة الاحخماعُت بىطاطت
الىطاةل الظُمُاةُت على مخخلف حعُىاتها .وبالطبع
كبل البدء بالخدًث عً هظسٍت خىٌ الىـاءة
الخىاصلُت إلاعلم اللؼت ًمىً مالخظت ان هره
الاؿياز واهذ ولُدة جـجس معسفي في اللسهحن  20و
 .21والتي احظمذ بالعىإلات اإلادظازعت واإلاىاداة
بابخياز طسق حدًدة في الخدزَع ،مً شان هره
الطساةم ان جـخذ مجاالث اهبر للمخعلمحن للخعبحر
عً ذواتهم وجـاعلهم الاحخماعي مع الاخسًٍ،
ؿالهدؾ السةِس ي لخعلُم اللؼت الخىاصلي هى
الخمىً مً الىـاءة الخىاصلُت ،وهرا اإلاصطلح جم
بىاؤه عام  1794بىاططت (دًل هاًمص) اللظاوي
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الاحخماعي والاهثىػسافي وجم جىطُع خلله ؿُما بعد،
وأصبدذ الىـاءة الخىاصلُت جدشيل مً ازبعت
مىىهاث أطاطُت؛ اللىاعد ،والدطابت ،واللظاهُاث
الاحخماعُت ،باإلطاؿت الى اطتراجُجُاث الىـاءة.
وبعبازة اخسي ان حجم اإلاعسؿت اللؼىٍت عىد الخلمُر
او الطالب بمجملها ًجب ان جمىىه مً اهدظاب
معسؿت لؼىٍت احخماعُت ومعسؿت جىظُـها ملامُا
وطُاكُا خظب اإلاىاكف الاحخماعُت.
ان مـهىم الخىاصل في الخعلُم اللؼىي كد ػحر
الـهم لدوز اإلاعلم واإلاخعلم في حجسة الدزض ؿيل
مً اإلاعلم واإلاخعلم ًخلاطمان مظإولُاتهم في
العملُت الخعلُمُت ،ان الىـاءة الخىاصلُت طسوزٍت
ًيبغي ان ًمخلىها معلم اللؼت ،هظسا إلاا ٌشؼله
الخىاصل في عصسها الخالي ،ؿالخطىزاث جـسض هرا
اإلاىحي على اإلاعلم ،الن العلىم جتزًد وجخطىز بشيل
هبحر ،ؿالثىزة الخىىىلىحُت والطـساث العلمُت في
شتى مىاحي الخُاة جخطىز بظسعت مرهلت ختى اصبذ
الاوظان ًـخلد الى مـهىم اإلاظاؿت والصمً ،وػدا
الاوظان مىدمجا في خللاث اجصالُت وجىاصلُت
النهاةُت بـظل جلىُاث مً مثل الشبىت العىىبىجُت
وألاكماز الاصطىاعُت التي ػصث الـظاء السخب.
مما طبم ًيبغي على معلم اللؼت ان ًدزن ان
الخىاصل كد اطحى جلىُت احساةُت اطاطُت في ؿهم
الخـاعالث البشسٍت ،وهى في الان هـظه مداولت
لخـىًُ الدبراث واإلاىجصاث الىصُت والخبلُؼُت،
وول طساةم البث وؤلازطاٌ .وعلى هرا ؿالخىاصل
اصبذ علما كىامه مبادب وئحساءاث خاصت
وأطالُب مخبعت وأشياٌ مدددة ٌظعى مً خاللها
الاوظان عامت ومعلم اللؼت على وحه الدصىص مً
ان ٌظخلي مىه الخلىُاث والىطاةل ألحسأة اهداؾ
العملُت الخعلُمُت وجدلُم الؼاًاث منها.
ؿالخىاصل هى حىهس العالكاث الاوظاهُت والتي به
وعً طسٍله ًمىً جلىٍتها وبلائها واطخمسازها ،ومً
مهماجه ؿهم السطاةل اللؼىٍت في عملُت جبلُؼها
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وجلليها وما جدمله مً معلىماث ومعازؾ و ػاًاتها
الىحداهُت واإلاهازٍت
وظاةف الخىاصلً :ىطىي على وظُـخحن اطاطِخحن
هما:
 )1وظُـت معسؿُت :وجخمثل في هلل الاؿياز والسمىش
الرهىُت وجبلُؼها ،وجبادٌ الدبراث بأطالُب لؼىٍت
وػحر لؼىٍت في الصمان واإلايان اإلادددًً مً طسؾ
اإلاخخاطبحن.
 )2وظُـت وحداهُت جأزحرًت :جلىم على جمخحن
العالكاث الاوظاهُت وجـعُلها بىطلخحن؛ لـظُت وػحر
لـظُت .وعلى الاحماٌ ؿىظاةف الخىاصل هي:
الخبادٌ والخازحر والخبلُؽ.
الخىاصل الخعلُمي :هى العملُت التي ًخم مً خاللها
ججاوب وجـاعل بحن اإلاعلم واإلاخعلم ،ؿِظخطُع
اإلاعلم ان ًىلل معسؿت او مهازة او اطتراجُجُت معُىت
للمخعلم ،بدُث ٌعخمد على الترمحز اإلاىاطب لللدزاث
الاطدُعابُت لدي اإلاخعلم ،ومساعُا اللىاة اإلاالةمت
لخبلُؽ السطالت ،وٍترهص الخىاصل التربىي على
مجمىعت مً العىاصس يهدؾ مً خاللها اإلاعلم الى
اخدار اوسجام وجالؤم بِىه وبحن اإلاخعلم وٍمىً
جلدُصها ؿُما ًلي:
 اإلاسطل هى (اإلاعلم)._ اإلاخللى هى (الخلمُر).
 السطالت هي (اإلاادة الدزاطُت). اللىاة هي (الخـاعالث اللـظُت وػحر اللـظُت). الىطاةل الخعلُمُت (البرهامج الدزاس ي واإلانهاجالخعلُمي والىطاةل الاًظاخُت مً طمعُت
()8
وبصسٍت)' .
 اإلادخالث (الىـاًاث والاهداؾ). اإلاخسحاث (هي جلىٍم اإلادخالث والخؼرًت الساحعتاو الدعم).
 الظُاق (اإلايان والصمان والىخداث الدزاطُتوؤلاًلاعاث اإلادزطُت).
وٍمىً احماٌ هره العىاصس في ازبعت مداوز هي:
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 )1اإلاسطل (اإلادزض).
 )2اإلاظخلبل (الخلمُر).
 )3السطالت (اإلاادة الدزاطُت وما ًسجبط بها).
 )4الظُاق الخىاصلي (الـظاء الصمياوي).
ؿظاءاث الخىاصل الخعلُمي :تهدؾ عملُت الخىاصل
اللؼىي داخل حجسة الدزض الى جـعُل الخىاز
وجيشُط الدزض مً خالٌ وطعُاث حعلُمُت
مدددة ومدزوطت وجسجىص على مجمىعت مً اإلابادب؛
مثل مبدأ الخدزج والخيامل وذلً مً احل جدلُم
الؼاًاث وألاهداؾ اإلاسطىمت في اإلانهاج الدزاس ي.
وَعخبر الخىاصل التربىي اإلاادة الدزاطُت بمثابت
زطالت حعلُمُت ٌعمل اإلاعلم في اطازها على هلل
الدبراث واإلاهازاث واللُم الى اإلاخعلم ،والعمل على
طبط طساةم الخـاعل والخبادٌ ،وجخجلى هره
العملُت عبر مجاالث جىاصلُت وهي:
)1الخىاصل اإلاعسفي :هى الري يهدؾ الى هلل
واطخلباٌ اإلاعلىماث ،وهى جىاصل ًسهص على
الجىاهب اإلاعسؿُت ومساكيها ،واإلاخمثلت في حعلُم
طساةم الترهُب والخطبُم والـهم والخدلُل ،وفي
هرا الاطاز هىان صىاؿت بلىم البُداػىحُت في
اإلاجاٌ اإلاعسفي؛ وجخمثل في الـهم والخطبُم والخدلُل
والترهُب والخلظُم ،وفي هرا اإلاجاٌ ًخم اعخماد
الاطلىب اللـظي بصـت اهثر مً الظلىن ػحر
اللـظي ،اي ول ما ًخعلم باطخعماٌ اللؼت وهرا
جلىُاث الخيشُط الخعلُمي ػحر اللـظي مثل مظسخت
الىصىص واعخماد الاشازاث وؤلاًداءاث.
)2الخىاصل الىحداوي :كىامه اهدظاب اإلاُىٌ
والاججاهاث وكُم الدحر والجماٌ والخم وجلدًس
حهىد الاخسًٍ وفي مظخىٍاتها :الخلبل ،الاطخجابت،
الخىم اللُمي ،الخىظُم ،الخمُحز بىاططت كُمت ما،
او مىظىمت مً اللُم(.)9
)3الخىاصل الخع/خسويً :دىاوٌ هرا اإلاجزع ول ما
هى ػحر معسفي وػحر وحداوي ،وٍسمي الى جدلُم
مجمىعت مً الاهداؾ التي حعمل على جىمُت
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اإلاهازاث الخسهُت ،واطخعماٌ اعظاء الجظم في
الخعبحر ،وكىام الخىاصل الخع/خسوي؛ الخسواث
الازجياطُت ،الخسواث الطبُعُت ألاطاطُت،
الاطخعداداث ؤلادزاهُت ،الصـاث البدهُت ،اإلاهازاث
الخسهُت للُد ،الخىاصل ػحر اللـظي(.)10
مىىهاث الخىاصل الخعلُميً :لىم الخىاصل
الخعلُمي على الخـاعل الدشازوي والراحي اللاةم على
الخسٍت ،وٍأخر هرا الىىع مً الخىاصل اشياال
مخىىعت كىامها مبدأ الخىاز ،ؿاإلاعلم ًأخر دوز
اإلاسشد اإلاىحه ،مدترشا عً الخللحن واخخياز الىالم
جازوا اإلاخعلمحن ًخعلمىن في وطعُاث مخخلـت
باالعخماد على اهـظهم لُصلىا الى خلىٌ هاحعت
للمشىالث التي حعترطهم داخل اللظم وخازحه في
الخُاة الاحخماعُت.
بالىظس الى ما طبم ًيبغي على اإلاعلم ان ًىحه
اإلاخعلمحن بدُث ًىىن جىاصله معهم ؿعاال على
مظخىي الخىاز او الىخابت ،ومً هىا علُه اعخماد
الاطلىب الىاضح واإلادظم واإلاخحن ،وفي هـع الىكذ
ًىىن مشىكا ومثحرا ومظخـصا للدزاث اإلاخعلم
واإلادسز لطاكاجه ،أي ًيبغي ان ًدسهه ذهىُا
ووحداهُا وخسهُا .ولخدلُم هره الاهداؾ ًيبغي
على اإلاعلم أن ًىىع اطالُب الخىاصل ،مً جىاصل
لـظي وهسٍد به ول ما ًخعلم باطخخدام اللؼت هأداة
للخعبحر وما ًخعلم بها مً كىاعد وجلىُاث جظبطها،
والخىاصل ػحر اللـظي أو ػحر اللظاوي باطخعماٌ
الاًماءاث والاشازاث والخسواث مً احل جىاصل
ؿعاٌ مع اإلاخعلمحن ؿسادا وحماعاث.
 /1الخىاصل اللـظي :ختى ًخم الخىاصل بطسٍلت
هاجخت البد مً اعخماد كىاعد وجلىُاث الخىاصل
اللـظي بعده أهجع أداة ٌظخخدمها الاوظان في
جىاصله مع الاخسًٍ وبها ًددد زؤٍخه لىـظه
ولألخسًٍ ،ؿاللظان هظام مً العالماث التي ٌعبر بها
عً الاؿياز ،ؿبىاططت الىظام اللظاوي ًخم
الخىاصل اللؼىي في أزقى اشياله معخمدا في ذلً
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على أصىاث وملاطع وولماث وحمل ،وٍخم ول ذلً
عبر اللىاة الظمعُت ،وٍلىم هرا الىىع مً الخىاصل
على الىـاًت اللؼىٍت اإلاسجبطت باطخخدام اللؼت في
الاهجاش الىالمي اإلاسجبط بلىاعد مدددة ،اطاؿت الى
الىـاًت الخىاصلُت التي جخجاوش اإلاعسؿت بلىاعد
اللؼت الى معسؿت هُـُت جىظُـها واطخعمالها
واطخؼاللها خظب ظسوؾ الىاكعت الىالمُت،
باخخالؾ الظُاكاث الاحخماعُت ،وعلى هرا ؿاللدزة
اللظاهُت ما هي طىي حصء مً اللدزة الخىاصلُت
التي حشخمل على زالزت كدزاث( )11هي.
أ -اإلالدزة الىدىٍت :وهي اإلاعسؿت بىدى ومعجم
ودالالث لؼت ما.
ب -اإلالدزة الخداولُت :وهي معسؿت العالكاث بحن
اللؼت وطُاكها ػحر اللظاوي ،أي معسؿت هُف
حظخعمل وحظخجُب ألهىاع مخخلـت مً اؿعاٌ
الىالم.
ج -كدزة اطتراجُجُت :وهي مجمىع آلالُاث والىطاةل
التي ًصاغ بها ومً خاللها الـعل الخىاصلي.
 /2الخىاصل ػحر اللؼىي :ان الاوظان بدىم
احخماعُخه ؿهى ٌظبذ داخل ًم مً الاهظمت
الاحخماعُت الخبلُؼُت اإلاخىىعت ،التي ال جخظع
لظلطت الىظام اللظاوي ،ؿالخسواث والاشازاث
والسطىم والصىز والظِىما والـً الدشىُلي حعخبر
لؼاث مً خُث انها جخىـل بىلل زطاةل للمخللحن
باطخعماٌ شـساث هىعُت ،هرا دون ان جخظع
للىاعد بىاء اللؼت الىالمُت هما ًلىنها الىدى .ان
اإلاعلم في كظمه ًىظف أهىاعا مً الخسواث
وؤلاًماءاث وول خسهت لها داللتها هما ان لها جأزحراث
مخخلـت على اإلاخعلمحن في العملُت الخعلمُت.
خالصت :ان هجاح اإلاعلم ال ًخأحى ئال اذا امخلً
كدزة جىاصلُت مً هخاةجها:
 أن ًىمي لدي جالمُره ؤلاخظاض بمعسؿتهم ،وذلًعً طسق طسح أطئلت مثل ماذا أخخاج ان أعسؾ؟.
وما الري ال أعسؿه؟.
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 ٌظاعد جالمُره لُعىظىا معسؿتهم ،وما ًسٍدون أنٌعملىا به خالٌ دزاطتهم إلاىطىع الخعلم ،وما الري
اطخيخجىه مً اإلاىطىع.
 أن ٌشجع اإلاخعلمحن على الخأمل ،وٍددد لهممصادز الخعلم ،واإلاىاد الخعلُمُت الالشمت للخعلم.
 ًدزب اإلاخعلمحن على هُـُت الخعلم بطسٍلتاطخلاللُه ومساكبت حعلمهم للخأهد مً جلدم
حعلمهم.
الاخاالث واإلاساحع:

8102

11

- Peter Stockwell (ed), Language and linguistics the
key concepts, Routledge: New York, 2nd Ed, 2007, p. 21.
*-

 - 1يطلق عليها ابن خلدون مصطلح امللكت
Hymes, D.H. (1972). On communicative - 2
competence. In J.B. Pride & J. Holmes (Eds.),
Sociolinguistics (pp. 269-293). London: Penguin
و إقامت همىذج إلاهجاز (هايمس 08 :6991
 - 3ينظر Hymes, D. (1996). Ethnography, Linguistics,
Narrative Inequality: Toward an Understanding of Voice.
London: Taylor & Francis.p80
 - 4الاعتراف بىحىد "قدرة جداوليت" إلى حاهب القدرة النحىيت
( Hymes, D.H. (1972). On communicative competence.
In J.B. Pride & J. Holmes (Eds.), Sociolinguistics (pp. 269293). London: Penguin
.Hymes, D. (Ed.). (1972). Reinventing . p132-133 :- 5
Anthropology. New York: Pantheon
 - 6ينظر ,مازن الىعر :قضايا أصاصيت في علم اللضاهياث
الحديث ,دار طالش ,ط  ,6900 ,6ص .61
Hymes, D.H. (1974). Ways of speaking. In R. Bauman 7
& J. Sherzer (Eds.), Explorations in the ethnography of
speaking (pp. 433-452). Cambridge: Cambridge
University Press
8

 ينظر ,محمد وطاش :أهميت الىصائل التعليميت في عمليت.التعلم ,املؤصضت الىطنيت للكتاب ,الجسائر ,6900 ,ص 16
 - 9ينظر ,عبد املجيد صيد منصىر :علم اللغت النفس ي,
حامعت امللك صعىد ,الرياض ,6901 ,ص 611
 - 10ينظر ,الضابق هفضه.
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ملخٓى اللعاهُاث الخؿبُُٓت وحهلُمُت اللًت في اإلاذسظت والجامهت 2018/03/12
النصوص األدبية ومدى فاعليتكا في تنمية
قدرات التالميذ وفق المقاربة بالكفاءات –
السنة الرابعة متوسط أنموذجا-
الطالب :بايزيد مكديد
جامعة المسيلة
اإلالخظ :
ّ
بن مً ؤهم الخدىالث ال٘بحرة في مجا ٛالذساظاث
اللعاهُت اهخٓا ٛالاهخمام مً دساظت الجملت بلى " الىظ "
َبهذما شٙلذ "الجملت" مدىس اهخمام اللعاهُحن إلاذة
ؾىٍلت جدىلذ ألاهكاس بلى مجا ٛؤٖبر وؤوظو ؤال وهى
ّ
"الىظ" ،خُث اجُٔ مهكم الباخشحن نلى ؤن البدث ًجب
ؤن الًخىِْ نىذ الجملت َٓـ ،بل ّ
َحهذي َم َ
جا ٛبدثهم
ً
دساظت ال٘الم اإلاخطل ظىاء ؤٗان شُىٍا ؤم م٘خىبا،
واهطب الاهخمام نلى جدطُل ال٘الم اإلاخطل ،وبخاضت
اإلا٘خىب مىه ،وهىا ًمً٘ جدلُله بلى معخىي الجملت
وؤحضائها.
َالىظ لِغ نباسة نً ججمُو انخباؾي للٙلماث،
بل هى وخذة مخالخمت مخىاظٓت وهى وخذة حهلُمُت جلخٓي
َحها اإلاهاسٍ اللًىٍت نلى اخخالٍ معخىٍاتها (الطىجُت،
ّ
الطشَُت ،الىدىٍت ،ألاظلىبُت)ٖ ،ما ؤهه مهؿى َ٘شٍا
جىه٘غ َُه مخخلِ اإلااششاث ( العُاُْت ،اإلآامُت،
الشٓاَُت ،الاحخمانُت).
ٌشهذ الهالم الُىم جؿىساث في شتى اإلاُادًً ظىاء ؤٗاهذ
اْخطادًت ؤم احخمانُت ؤم جشبىٍت وهزه ألاخحرة لها مىاهج
ّ
اإلادشٕ الشئِغ لشقي
حهخمذ نلحهاَ ،اإلاجهاج الذساس ي هى
ّ
اإلآشساث الذساظُت لذولت ما
الذو ٛوجؿىسها َمتى ٗاهذ
ّ
هاجحت ظدعهم ال مدالت في جٓذمها.
وهزا ما حهل الذولت الجضائشٍت جباشش بضالخاث نذًذة
نلى اإلاىكىمت التربىٍت مىز الاظخٓال ٛإلاىاٖبت الخؿىساث.
وهزا ما حهلىا هخخاس ؾشٍٓت اإلآاسبت بالُ٘اءاث وجؿبُٓها
نلى الىطىص ألادبُت إلاهشَت َانلُتها في اٖدعاب اللًت.
ومً هىا ًمً٘ ؾشح الدعائ ٛآلاحي:
بلى ؤي مذي ًمً٘ الانخماد نلى ؾشٍٓت اإلآاسبت بالُ٘اءاث
في جذسَغ الىطىص الادبُت؟ وهل لهزه الؿشٍٓت هجانت في
جىمُت ْذساث الخالمُز في اإلاشخلت اإلاخىظؿت؟

ّؤوال /مُهىم اإلآاسبت:
-1حهشٍِ اإلآاسبت :لًت :هي مطذس يحر زالسي نلى
وصن )مُانله(َ ،هله )ْاسب( نلى وصن َانل
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اإلاػاسم مىه )ًٓاسب( ،ومشله ْاجل ًٓاجل )مٓاجلت(،
ًاظش ًُاظش (مُاظشة( ،وهي حهجي في داللتها اللًىٍت
دهاه وخادزه ب٘الم خعً َهى) ْشبان وهي ْشبى،
ومجها )جٓاسب( ،غذ)جبانذ(.
ؤما اضؿالخا :وٍٓطذ بها الُُُ٘ت الهامت ؤو الخؿت
اإلاعخهملت ليشاؽ ما مشجبؿت بإهذاٍ مهُىت والتي
ًشاد مجها دساظت وغهُت ،ؤو معإلت ،ؤو خل مشٙلت،
ؤو بلىى ياًت مهُىت ؤو الاهؿالّ في مششوم ما.
وْذ اظخخذمذ في هزا العُاّ ٖمُهىم
جٓجي للذاللت نلى الخٓاسب ًٓو بحن م٘ىهاث الهملُت
الخهلُمُت ،التي جشجبـ َُما بُجها نً ؾشٍٔ نالْت
مىؿُٓت لخخأصس َُما بُجها مً ؤحل جدُٓٔ ياًت
حهلُمُت ،ؤَ اظتراجُجُت جشبىٍت وبُذايىحُت
واضحت.
وهي جشجبـ هىا بمىكىس الخذسَغ بالُ٘اءاث الزي
ال ًٓطذ به مجشد خطىلها ؤو خعً ؤدائها ،ختى
ًٓا ٛبإهىا ؤُٖاء ،وبهما ًبرص رلَُ ٚما جإٖذ مجها
1
وججلى بإداء مجىذ باإلاىاسد واإلاهاساث والٓذساث.
ٖما حهشٍ اإلآاسبت بإنها جطىس معبٔ لبىاء مششوم
ْابل لإلهجاص انخمادا نلى خؿت هإخز في الحعبان
ٗل الهىامل اإلاخذاخلت في جدُٓٔ ألاداء الُهاٛ
2
الزي ًادي بلى بىاء ُٖاءة.
ونلُه وعخؿُو ؤن هٓى ٛؤن حمُو الخطشَاث جِٓ
ؤن اإلآاسبت هي دساظت ؤو مداولت في حمُو
نلى ﱠ
اإلاجاالث مً ؤحل الىضى ٛبلى هذٍ ؤو نمل مهحن
ورل ٚبىحىد ُٖاءة لُخم بزل ٚاإلاششوم اإلادذد في
الزهً.3
 -2دوس اإلآاسبت في بىاء اإلاجهاج:
ْبل ؤن هذخل في دوس اإلآاسبت في بىاء
اإلاىاهج ،هٓىم بالشحىم ْلُال بلى حهشٍِ اإلاجهاج نلى
ؤهه الىزُٓت اإلاشحهُت الشظمُت الىؾىُت باليعبت
لجمُو اإلااظعاث الخهلُمُت ،هزا اإلاُهىم ج٘شظه
ال٘شحر مً ألاهكمت التربىٍت في الهالم.
« اإلاجهاج نباسة نً مجمىنت مً الهملُاث اإلاخؿؿت
مً ؤحل جدذًذ ألاهذاٍ واإلاػامحن والؿشائٔ
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واظتراجُجُاث الخهلُم وجُُٓمه وٖزا الىظائل
اإلاهخمذة للُٓام به مشل ال٘خب اإلاذسظُت والىظائل
العمهُت البطشٍت ويحرها» .
ّ
بن اإلاجهاج ؤَ اإلآاسبت بالُ٘اءاث ًؿمذ لجهل
الخهلُم معخٓبال ؤٖثر هىنُت ،وؤٖثر بحشائُت مىحه
هدى جىمُت الُ٘اءاث التي جىقِ في اإلاماسظاث
الاحخمانُت وٍخىْو ؤن ًخدلى به ُْام اإلاخهلم في
نهاًت ٗل ؾىس مً ؤؾىاس الخهلُم.
ّ
وحهخمذ اإلآاسبت في الهملُت الخهلُمُت نلى ؤن
الخلمُز هى اإلادىس الزي ًذوس خىله اإلاجهاج،
وٍخجعذ اإلاجهاج في مجمىنت مً
الخهلُماث راث الؿابو ؤلاحشائي(مهاسٍ-مهاساث-
ظلىٗاث ).4
ٖما ٌهمل نلى جىمُت شخطُت اإلاخهلم في حمُو
حىاهبها (الىحذاهُت ،الهٓلُت والبذهُت) في شمىٛ
جٙامل واجضان.
وٍترٕ اإلابادسة البُذايىحُت للمذسط في انخماد
الؿشائٔ الُُ٘لت بدىمُت الُ٘اءاث اإلاعتهذَت
واخخُاس الىظائل وألاظالُب اإلاىاظبت؛ مما ًدُذ
الُشضت لتهُئت وغهُاث الخهلم التي حعمذ بدىمُت
الٓذساث الُ٘شٍت والاحخمانُت لذي اإلاخهلم مشل
خب الاظخؿالم والاظخمام بلى الًحر.
ًاٖذ الالخدام بحن الحُاة اإلاذسظُت ،وخُاة الخلمُز
في اإلادُـ الاحخماعي رل ٚؤن اإلاهاسٍ والخبراث
والُ٘اءاث اإلا٘دعبت داخل اإلاذسظت لها وقُُت
نٓلُت في خُاة اإلاخهلم الحاغشة واإلاعخٓبلُت.
اإلآاسبت بالُ٘اءاث حاءث بمُاهُم ونىاضش فياإلاجهاج بدُث ؤن انخباس الُ٘اءة مبذؤ مىكما
للخهلُم وه٘ىن ؤظعىا لهُٙلت اإلادخىٍاث ،خُث ؤن
جدذًذ الُ٘اءة ًخؿلب حملت مً الىغهُاث جمً٘
مً مهالجت اإلاهاسٍ واإلاُاهُم ألاظاظُت والٓىانذ
اإلاىكمت للمادة بشٙل بىائي ،وٖزل ٚانخماد
وغهُاث حهلُمُت-حهلمُت ٖمشاٗل خُُٓٓت ًمً٘
خلها بإظالُب مخخلُت نبر مشٖباث الُ٘اءة
اإلاعتهذَت.
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الترٖحز نلى الخطىس البىائي للخهلم وبنؿاء ؤهمُتخاضت ليشاؾاث اإلاخهلم وْذساجه الزاجُت ،وٖزلٚ
ٌهؿي مٙاهت للمخهلم بانخباسه مدىس الهملُت
التربىٍت.
الهىاًت بخُُِ٘ خؿـ الخهلُم ،وحعُحر الىغهُاثالخهلُمُت ؤَ الخؿىاث التي حهخمذون نلحها وهي:
 .1الخىكُم الُػائي للٓعم ؤَ ما جٓخػُه ٗل
وغهُت حهلُمُت –حهلمُت ٖخىكُم الهمل
5
الصخص ي.
 .2جىىَو اإلاعاساث البُذايىحُت ْطذ الخُ٘ل
بالطهىبت الُشدًت ،ووجحرة الهمل الخاضت بٙل
مخهلم.
 .3الاهدباه بلى سدود الُهل في الٓعم والخهشٍ نلى
ؤظباب الخهثر ؤو نذم الُهم.
 .4حصجُو مخخلِ الخُانالث داخل الٓعم ؤو
خعً جىصَو الىْذ اإلاخطظ لليشاؾاث مً
6
مالخكت ومماسظت ًذوٍت وخىاس وخىضلت.
لهزا العبب ٗاهذ اإلآاسبت بالُ٘اءاث هي ؤخعًجٓىُت بُذايىحُت حهىع هزا الىٓظ وجالئم
ؤهذاٍ التربُت والخهلُم ،خُث ججهل الىكام
الخهلُمي بٙل م٘ىهاجه ًشٖض في ؤهذاَه نلى حهل
الخهلُم َهاال.
والخهلُم بهزا اإلاُهىم ًطبذ را ؾابو وقُُي هُس ي،
جكهش هخائجه مباششة في مخخلِ ظلىٗاث اإلاخهلمحن.
ومً اإلاحزاث الخاضت في الخذسَغ باإلآاسبتبالُ٘اءاث هجذ:
 جُشٍذ الخهلُم :ؤي حهل الخلمُز ًخمخو
باالظخٓاللُت الخامت في نمله ووشاؾه.
ُْ اط ألاداء :ومهجى جشٖحز اإلآاسبت ًىطب
مباششة نلى جٓىٍم الُ٘اءة اإلاىخكشة ولِغ نلى
اإلاهاسٍ الىكشٍت مشلما ٗان نلُه الحا ٛفي الىمارج
7
الخٓلُذًت
 جدشٍش اإلاهلم مً الُٓىد والخبهُت للًحر وٍ٘ىن
خامال لُ٘اءة َهلُت في اإلاهاسٍ الهملُت
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والبُذايىحُت ،وٍماسط الخذسَغ بىعي وجبطش
وٍ٘ىن ْادس نلى ابخٙاس الكشوٍ اإلاالئمت لخهلم
الخلمُز.
سيم ٗل اإلاحزاث والخجذًذاث التي حاءث بها نملُت
الخذسَغ باإلآاسبت بالُ٘اءاث ؤَ اإلاجهاج اإلآذس
خُث ؤنها بهشذ خشُٖت جشبىٍت حذًذة ججهل
اإلاجخمو ًىاٖب حمُو الخًحراث التي ضاسث حهِشها
ٖشحر مً ألامم بُػل الخٓىُاث الحذًشت مً بنالم
8
واجطا.ٛ
َُجب نلُىا مً خال ٛالتربُت الحذًشت ؤن ال هيس ى
حمُو الجىاهب الصخطُت ،والشبـ بحن ما ًخلٓاه
مً هكشٍاث وما ًجب ؤن ًماسظه ٗي ً٘دعب
مهاساث نملُت جخطِ باإلاذوهت في جىحُه الهملُت
الخهلُمُت نىذه ،وتهُئخه ْذسا ؤلامٙان لٙي ًلخدٔ
باإلاُذان الهلمي هكحر ما جدطل نلُه مً ماهالث
نلمُت.
مالخكت:
سيم ٗل ما دسظىاه نً اإلآاسبت وفي اإلاجا ٛالتربىي
وألاشُاء التي حاءث بها في اإلاجهاج الخهلُمي بال ؤنها
حشمل حىاهب ٖشحرة في الخهلُمُت ؤو خاسج الخهلُمُت
وؤنها جخخلِ مً حهشٍِ بلى آخش ؤَ اإلاجاٛ
9
اإلاذسوط ؤو اإلاداولت لُشع اإلاىغىم.
زاهُا /مُهىم الُ٘اءة:
-1حهشٍِ الُ٘اءة:
 لًت :هي اإلامازلت في الٓىة والششٍ ،الٓذسة نلىالهمل وخعً جطشٍُه والُ٘اءة في الضواج حهجي ؤن
الشحل واإلاشؤة مخمازالن (مدعاوٍان) في الحعب
واليعب والذًً ويحر رل ،ٚوٍٓا ٛالُ٘اًت وهي جذٛ
نلى ما ًُ٘ي وًَجي نً يحره.
ٖٓىلىا ًُُٚ٘ :هللا شش العاا ٛواإلاا ...ٛؤي ًٌىُٚ
مً َػله بما ًُٓ ٚمً الىضى ٛبلى رل ،ٚوحاء في
مىاهج بهؼ هكم الخهلُم الهشبُت اظخهماٗ ٛلمت
الُ٘اًت نىغا نً هٓؿت الُ٘اءة ،وهم ًشٍذون
اإلاهجى راجه ؤو ما ًٓاسبه ،ألن اإلاشاد مً الٙلمخحن
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مخػمً في مهىاها (الٓذسة نلى الهمل وخعً
جطشٍُه ،ؤو ًُ٘ي وًَجي يحره).
ولً٘ الشائو في الاظخهما ٛهى لُل
الُ٘اءة وهى ما نلُه الحا ٛفي الاظخهما ٛالُٓهي
وهي مً ال٘الم اإلاىلذ ؤي :الذخُل نلى اللًت
الهشبُت بعبب الخُانل والاخخٙإ بحن اللًاث
والحػاساث ،بر ؤن ؤضلها الجُجي)(COMPETENIE
وٍٓطذ بها الهالْت ،وهكحرها في الُشوعُت
) (COMPETENCEوْذ قهش اظخهمالها في اللًاث
ألاوسبُت ظىت 1468مبذالالث مخخلُت.
اضؿالخا :الٓطذ باالضؿالح هى ما جىاغو (اجُٔ)نلُه الىاط في داللت الاظخهما ٛإلاهجى مهحن ال ًٓبل
الخإوٍل ؤو الًمىع في اإلاهجى للخهبحر نً مهجى
حذًذ اظخدذزىه لخدُٓٔ خاحت احخمانُت ؤو
اْخطادًت وٖزا ؤضبذ الزهً ًخطشٍ بلى اإلاهجى
الجذًذ دون ؤن ًٓو الخباًً ؤو الالخباط في اإلاهجى.
10

ولٓذ ؤنؿُذ لهزه الٙلمت حهشٍُاث ججاوصث مائتحهشٍِ ،والزي ًدذد مهىاها هى العُاّ الهام
الزي جشد َُه .
 -2ؤهىام الُ٘اءاث:
ْبل ؤن هذخل في ؤهىام الُ٘اءاث
ٌعخدعً ؤن هٓذم مشا ٛجؿبُٓي مً ؤحل جىغُذ
الطىسة ؤٖثر وَهم اإلاهجى اإلآطىد
-1حعمُت م٘ىهاث مدشٕ العُاسة.
-2ششح ُُُٖت اشخًا ٛمدشٕ العُاسة.
11
-3بضالح نؿل في مدشٕ ظُاسة.
َةرا جم٘ىذ مً حعمُت م٘ىهاث مدشٕ ظُاسةوحهلذ ُُُٖت اشخًا ٛاإلادشٕ مُِ٘ وعخؿُو ؤن
هطلحه في خالت الهؿل؟
وؤلاضالح ال ًخم برا ٖىذ ججهل نمل ٗل ْؿو ؤما
برا ٗان بمٓذوسٕ جطلُذ الهؿل َمهجى رل ٚال
ًخدٓٔ بال برا ٖىذ حهشٍ م٘ىهاث ونمل ٗل ْؿهت
نلى خذا ،مً خال ٛهزا اإلاشا ٛوحذها ؤن الُ٘اءة
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جمش نبر مىؿٔ الخذسج ،وؤن ٗل مشخلت ال ًجىص ؤن
جخجاوص يحرها ألن ٗل واخذة لها ضلت بالتي ظبٓتها.
-1الُ٘اءة الٓانذًت :هي اإلاعخىي ألاو ٛمً
الُ٘اءاث ،جخطل مباششة بالىخذة الخهلُمُت وهي
ألاظاط الزي هبجي نلُه بُٓت الُ٘اءاث ،وبرا ؤخُٔ
اإلاخهلم في اٖدعاب هزه الُ٘اءاث بماششاتها
اإلادذدةَ ،ةهه ظُىاحه ضهىباث ونىائٔ في بىاء
الُ٘اءاث الالخٓت (اإلاشخلُت) وٍادي رل ٚبلى العجض
ال٘لي للخهامل مو الىغهُاث اإلاخخلُت وٍترجب نلُه
َشل في الخهلم َُيخج نً رل:ٚ
جإخش دساس ي.غهِ في اإلاشدودًت والُهالُت.ْلٔ وجىجش واغؿشاب.الهضوٍ نً اإلاشاسٖت في اليشاؾاث الذساظُت.اوهضا ٛواهؿىاء ؤو جمشد وشًب.ؤلاخُاّ في الاخخباساث والامخداهاث (نذم الخُِ٘مو الىغهُاث الجذًذة).
12
حعشب مذسس ي واهٓؿام نً الذساظت.-2الُ٘اءة اإلاشخلُت ؤو اإلاجالُت :جخهلٔ ب :شهش،
َطل ،ؤو مجا ٛمهحن وهي مجمىنت مً الُ٘اءاث
الٓانذًت.
*ُٖاءة ْانذًتُٖ*1اءة ْانذًتُٖ* 2اءة ُٖ =3اءة
13
مشخلُت.
-3الُ٘اءة الخخامُت :وهي جل ٚالُ٘اءة اإلا٘دعبت في
ٗل اإلاجاالث خال ٛنهاًت العىت ؤو الؿىس ،وجخمحز
14
بؿابو الشمىلُت والهمىمَ ،اإلاخهلم ٗلما
-4الُ٘اءة اإلاعخهشغت ؤو ألآَُت :جبجى مً جٓاؾو
اإلاهاسٍ واإلاهاساث والعلىٗاث اإلاشترٖت بحن ٗل
الخهلُماث ؤو اإلاىاد واليشاؾاث.
 ؤلاحشاءاث اإلاخبهت في الخذسَغ بالُ٘اءة:-1حهخمذ نملُت الخذسَغ نلى اظتراجُجُت مد٘مت
حاء في معجم نلىم التربُت ما ملخطه»:
اظتراجُجُت الخذسَغ هي خؿت مد٘مت البىاء ومشهت
الخؿبُٔ ًخم خاللها اظخخذام ٗاَت ؤلامٙاهُاث
والىظائل اإلاخاخت بؿشٍٓت مشلى لخدُٓٔ ُٖاءة
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ّ
مشحىة وجخػمً ؤشٙاال مً الخُانل بحن الخلمُز
واإلاذاسط ومىغىم اإلاهشَت ..اظتراجُجُت الخذسَغ
هي خؿت مد٘مت البىاء ومشهت الخؿبُٔ ًخم خاللها
اظخخذام ٗاَت ؤلامٙاهُاث والىظائل اإلاخاخت بؿشٍٓت
مشلى لخدُٓٔ ُٖاءة مشحىة وجخػمً ؤشٙا ٛمً
الخُانل بحن الخلمُز واإلاذاسط ومىغىم
15
اإلاهشَت«..
-2ولٙي ًخدٓٔ رل ٚالبذ مً وغو شب٘ت دُْٓت
جدذد هزه الاظتراجُجُت ،والتي نلى غىئها ًمً٘
للمذسظحن ؤن ٌهخمذوها ٖمىؿلٓاث لخىُُز الهملُت
الخهلُمُت.
وهزا ٗله ٌهجي ْبل اهؿالّ نملُت الخذسَغ ًجبغبـ ْىانذ باليعبت للخالمُز مً ؤحل بىاء
الُ٘اءة وجشبُتها في ْذساتهم وجخظ ٗل اإلاهاسٍ
الىكشٍت والعلىُٖت وؤلاحشائُت غمً اإلآشس
الذساس ي.
خُث جبرص مهالم الخجذًذ في بظتراجُجُت الخذسَغبالُ٘اءاث بشٙل ؤٖثر دْت وججذًذ في الخدىالث
البُذايىحُت.16
-3الترٖحز ؤٖثر نلى وشاؽ اإلاخهلم لخدُٓٔ الىٓلت
17
والىىنُت مً مىؿلٔ الخهلُم بلى مىؿٔ الخهلم.
-4بن الُ٘اءة حهخمذ جدىٍل حضء هام مً اإلاهاسٍ
الذساظُت بلى مىاسد لحل مش٘الث لها داللت باليعبت
جخهلٔ بدل مشٙل دساس ي ؤو احخماعي ؤو مجهجي.
-5ألاخز بهحن الانخباس الُشوّ الُشدًت بحن اإلاخهلمحن.
-6الٓػاء نلى الحىاحض بحن مخخلِ ألاوشؿت
واإلاىاد الخهلُمُت ْطذ بىاء وجؿىٍش الُ٘اءاث
3
اإلاعخهشغت.
ً-7برص دوس الُ٘اءة ٖإهذاٍ حذًذة للخ٘ىًٍ
4
َُهؿحها الخالمُز ؤهمُت ْطىي.
 -8بًالء اهخمام بالخٓىٍم الخ٘ىٍجي ،والترٖحز نلى ؤداء
اإلاخهلم في ظحروسة حهلُمُت ؾىٍلت اإلاذي ،ؤَ
مٓخػُاث بىاء ُٖاءة مً الُ٘اءاث نلى اخخالٍ
5
معخىٍاتها وماششاتها.
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بن اإلاهاسٍ حعدشمش ؤيلبها خاسج مدُـ اإلاذسظت في
مماسظاث احخمانُت مهٓذة جشجبـ بالحُاة مباششة،
6
وهي حعخمذ وحىدها مً البِئت اإلاذسظُت.
وعخؿُو الٓى ٛمً ٗل هزه الاظتراجُجُاث
في الخذسَغ بالُ٘اءة ؤنها غشوسٍت في اإلاجهاج اإلآشس
لبلىى ألاهذاٍ والًاًاث اإلاشحىة واإلاعؿشة في
الىكام التربىي ،خُث جٓىم هزه ؤلاحشاءاث بجهل
ً
اإلاهلم ًمخل ٚؤَٙاسا وْذساث ومهاساث ،مً ؤحل بىاء
ُٖاءاث مهُىت لخطذي لإلشٙاالث والهىائٔ التي
جىاحهه في اإلاعاس الذساس ي ،والبلىى بلى اإلاهشَت
اإلاشحىة ،وٖزل ٚهزه الاظتراجُجُاث بُيذ لىا دوس
اإلاهلم في الهملُت الخهلُمُت ،وما ًٓىم به مً
ؤوشؿت حهلُمُت التي جادي باإلاخهلم بلى اٖدعاب
الُ٘اءة في الذائشة التربىٍت وبن مً ألاشُاء التي
جلهب دوسا هاما في مهؿُاث الخهلُمُت هي الؿشائٔ
والىظائل التي حعانذ اإلاخهلم في الخماش ي مو
مهؿُاث الخهلُمُت الجذًذة.
وؤن ً٘ىن اإلاهلم را خبراث مً ؤحل جٓىٍم اإلاخهلم
في الهملُت الخهلُمُت مً ؤحل بىاء ُٖاءة الخلمُز
ومهشَت ْذساجه.
وبن اإلاهاسٍ ج٘ىن هدُجت الخبراث العابٓت ؤي خاسج
اإلادُـ اإلاذسس ي مً خال ٛاإلاجخمو وألاظشة ،ؤي ؤن
لها ضلت َُما هى مىحىد في البِئت اإلاذسظُت وَهجي
هزا ؤن اإلاخهلم ً٘ىن له مهاسٍ ؤو مهلىماث
ظابٓت ،ج٘ىن مخطلت في اإلاىغىم اإلاذسوط ؤو
اإلاذسظت.
ولٙي هػمً هجاح هزه الاظتراجُجُت ،ال بذ ؤنًشاعي اإلاذسظىن حملت مً الىغهُاث اإلاخخلُت وؤن
ً٘ىن لهم وعي جام بالخطىساث اإلاىهجُت
والبُذايىحُت التي حشٙل الخلُُت الىكشٍت
والخؿبُُٓت إلاُهىم الُ٘اءة.
ً
ً
ؤي ً٘ىن اإلاذسط وانُا وناسَا بالخؿت الخذسَعُتً
ً
التي ًدبهها في الذسط وٍ٘ىن ناسَا ومؿبٓا
لإلحشاءاث اإلاىهجُت والبُذايىحُت التي جىذسج في
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اإلاجا ٛالخهلُمي ،الىكشي والخؿبُٓي إلاُهىم
الُ٘اءة.
ومً احل انخماد هزه الاظتراجُجُت بجمُو م٘ىهاتها
ونىاضشها ٌعخلضم مشاناة ماًلي:
الخهمٔ في َهم اإلاىاهج الذساظُت والىزائٔ اإلاشآَتلها ،ودالئل اإلاهلم الن رلٌ ٚعانذ نلى َهم
الاظتراجُجُت التي بجي نلحها اإلاجهاج بجمُو م٘ىهاجه
ونىاضشه وؤهذاَه.
الخهشٍ نلى ألاؾشاٍ الُانلت التي ًٓىم نلى18
ٗاهلها جىُُز هزه اإلآاسبت(الخالمُز).
ؤن ً٘ىن الخلمُز ؤٖثر وشاؾا وَهالُت ودًىامُُ٘تفي جدشٍ ٚوجيشُـ الُهل الخهلُمي الخهلمي ،ألن
رل ٚهى اإلآطىد.
وؤال ًجهل الحىاحض اإلاادًت والىُعُت بحن اإلاىادوألاوشؿت التي ًخهامل مهها الخلمُز ألن رلٌ ٚهُٔ
نملُت ؤلادماج بحن اإلاهاسٍ والُ٘اءاث في شٙلها
19
الاظخهشاض ي ألآَي.
هالخل مً خال ٛهزه الاظتراجُجُت ؤن
الخلمُز له ؤهمُت ٖبحرة في هجاح هزه الاظتراجُجُت
َُجب اجبانه والاهخمام به في اإلاجا ٛالتربىي
ومشاْبت ْذساجه وحعهُل نلُه ٗل ألاشُاء التي حهُٔ
معاسه اإلاهشفي مً ؤحل امخالٕ ُٖاءة مهشَُت في
مشىاسه الذساس ي.
وٖزل ٚمً ألامىس التي جػمً هجاح هزهالاظتراجُجُت هي جىكُم وهُٙلت ألاوشؿت الخهلُمُت
واهجاصها بةدماج الهىاضش اإلاهشَُت اإلاخجاوعت
إلاخخلِ ألابهاد والعلىٗاث اإلاعتهذَت مً خالٛ
وخذاث حهلُمُت مالئمت.
اخترام مبذؤ الخذسج في اإلاىهجُت البىائُت والتيجٓخط ي مشاناة مً خُث اٖدعاب الُ٘اءاث ٬وبىاء
اإلاُاهُم ٬ومهالجت الىغهُاث ؤلاشٙالُت ٬وٍ٘ىن
رل ٚاهؿالْا مً وغهُاث بعُؿت مىاظبت إلاعخىي
20
اإلاخهلمحن زم الخذسج بلى الطهىبت.
وهٓطذ بهزا ْبل الششوم في الخهلُم هٓىم بدىكُموجخؿُـ ألاوشؿت اإلابرمجت في اإلآشس الذساس ي
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٬وبدخاٗ ٛل ؤهىام اإلاهشَت اإلاخخلُت في الىخذاث
الخهلُمُت وؤن هدبو مبذؤ الخذسج مً ؤحل اٖدعاب
الُ٘اءة لبلىى الًاًت وخل ٗل الطهىباث اإلاهشْلت
في اإلاجا ٛالخهلُمي ٬وؤن ج٘ىن راث اهؿالّ مً
العهل الى الطهب.
زالشا /حهشٍِ الىظ ألادبي:
 -1مهجى الىظ :
ؤ -لًت ( :ن ،ص ،ص) حهجي ":الىظ" وحمهه
"هطىص" ،ؤضله "هطظ" وهى نلى وصن "َهل"
ًٓا :ٛﱠ
هظ ًىظ هطا.
ًىطه ًّ
ُّ
والىظ :سَه ٚالص يء ﱠ
ُّ
هطا:
هظ الحذًث
ّ
سَهه وٗل ما ؤقهش َٓذ ُه ﱠ
ظًٓ...ا :ٛهظ الحذًث
بلى َالن ؤي سَهه وٖزل ٚهططخه بلُه ،ﱠ
هطذ
الكبُت حُذها :سَهخه...مً ْىلهم ﱠ
هططذ اإلاخام
برا حهلذ بهػه نلى بهؼ...
ﱠ
واإلاىطت :ما جكهش نلُه الهشوط لتري...وؤضل
الىظ ؤْص ى الص يء وياًخه زم ظمي به غشب مً
العحر العشَو.21
ﱠ ّ
ّ
ﱠ ْ
الشىاء هطُطا ّ :
وهطذ
ضىث نلى الىاس
(وهظ ِ
َ
نُىهُ
ًّ
ًىظ هطا :ﱠ
ُّ
الٓذس :يلذ و ه ﱠ
ظ نلى الص يء
ّ
وخذده) وٍٓاُّ :ٛ
َالها ّ
ظُذا :هطبىه.
هطىا
ِ
ألاضىلُحن :ال٘خاب ّ
ّ
ُّ
والعىت.22
َالىظ نىذ
ّ
ّ
وٗلها مهاوي جُُذ ؤن الىظ هى ما ًشجُو ؤو
ًكهش ّبما ٖدذر ٖالمي مً خال ٛالطىث اإلاعمىم
ّ
وبما ٖةهخاج خؿي مشئي جكهشه ال٘خابت ،وٖزا
اظخخشاج ؤْص ى ما في ؤلاوعان ؤو في الحُىان ؤو في
الص يء مً ّ
ْىة ٗامىت لإلَادة مجها.
ب  :اضؿالخا :
ّ
بن الىظ بمهىاه الاضؿالحي ًدمل نذة
حهاسٍِ خعب ما جىاولخه الذساظاث ألادبُت بالبدث
ً
ً
ً
مهشَُا وهكشٍا
والىكش وٗل حهشٍِ ٌه٘غ مُهىما
ً
ً
ومىهجُا مخخلُا نً ألاخش ،وَهىد العبب في رلٚ
خعب هكشها لخهذد اإلاىؿلٓاث الُ٘شٍت واإلاشحهُاث
اإلاهشَُت ،واإلاذاخل ألادبُت وٖثرة مىاهج دساظخه
ً
ً
ً
ً
خػىسا مإلىَا
بانخباسه مبدشا ضهباَ ،هى ٌسجل
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في مهامالجىا الُىمُت وفي غشوب مدادزاجىا الشظمُت
مجها ويحر الشظمُت َهى خاغش في ظُاْاث شتى
وأليشاع نذة ،ألهه الىظُلت الخبلًُُت لىٓل
اإلاُاهُم وألاَٙاس بلى آلاخشًٍ نً ؾشٍٔ الاجطا ٛبحن
ؾشَحن هما اإلاخدذر (اإلاشظل) واإلاخلٓي (اإلاعخٓبل)،
وبهزا هخىِْ نىذ ؤو ٛحهشٍِ جىُْىا نىذه وهى
حهشٍِ "الششٍِ الجشحاوي".
ً
وغىخا نلى الكاهش إلاهجى
بٓىله  >>:الىظ ما اصداد
في اإلاخٙلم ،وهى ظىّ ال٘الم ألحل رل ٚاإلاهجىَ ،ةرا
ّ
ُْل  :ؤخعىىا بلى َالن الزي ًُشح بُشحي وًَخم
بًميٗ ،ان ّ
هطا في بُان مدبخه<<.23
ّ
ّ
وَهشَه "جىدوسوٍ" بٓىله  >> :بن الىظ
ًمً٘ ؤن ً٘ىن حملتٖ ،ما ًمً٘ ؤن ً٘ىن ً
ٖخابا
ّ
بٙامله ،وبن حهشٍِ الىظ ًٓىم نلى ؤظاط
اظخٓاللُخه واوًالْه ،وهما الخاضِخان اللخان
ً
ً
خاضا به ،ال ًجىص
هكاما
جمحزاههَ ،هى ًالِ
حعىٍخه مو الىكام الزي ًخم به جشُٖب الجمل،
ولً٘ ؤن هػهه في نالْت مهه هي نالْت اْتران
24
وحشابه<<.
 -2الىظ ألادبي:
ّ
بن اإلآطىد بالىظ ألادبي ؤو الىطىص ألادبُت
هي جل ٚالٓؿو الىثرًت ؤو الشهشٍت التي جم اخخُاسها
ً
ؤَٙاسا مخٙاملت
مً مإزىس ألادب ،والىطىص جخػمً
ً
ج٘ىن ؤٖثر ؾىال مً اإلادُىقاث وٍ٘ىن الٓطذ مً
ً
مطذسا الظخيباؽ
دساظتها الخزوّ ألادبي وانخمادها
ألاخٙام ألادبُت...ويحرها التي ًخإظغ نلحها جاسٍخ
ّ
ألادب في ٗل نطش مً الهطىس...وبن ألاظاط الزي
جٓىم نلُه دساظت الىطىص ألادبُت هى جم٘حن
ً
جزوْا ً
َىُا ًخإظغ نلى
اإلاخهلمحن مً جزوْها
ؤلاخاؾت بها ،وؤلاإلاام بمهاهحها ،والخمً٘ مً جدلُلها
وهٓذها وجٓخط ي مىاؾً الجما ٛوالخُا ،ٛوضذّ
الهاؾُت َحها ،واإلاىاصهت بحن اإلادشابهاث ،لزا
َالىطىص ّ
حهذ مدىس الذساظاث ألادبُت.25
وبخهشٍِ آخش وهجي بها الٓؿو ألادبُت اإلاىحضة
ً
التي ًذسظها الخالمُز وٍؿلب مجهم خُكها ٗلُا ؤو
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ً
ً
شهشا ؤو ً
حضئُا ،وج٘ىن
هثرا ...وْذ ج٘ىن مً آًاث
الٓشآن ال٘شٍم وألاخادًث الششٍُت والح٘م وألامشاٛ
26
والخؿب اإلاشهىسة البلًُت وما شابه رل...ٚ
َالىظ ألادبي شٙل مً ؤشٙا ٛالخىاضل ًخم
نبر ؤداة واضحت ومهلىمت هي اللًت 27وبهزا ً٘ىن
الىظ ألادبي نباسة نً بهخاج ٖالمي وجزوّ َجي
ً
ً
ظىاء ؤٗان هثرا ؤو شهشا ًطىس مشانش وآساء وؤَٙاس
اإلاالِ وٍىٓلها بلى اإلاخلٓي ْطذ الخإزحر َُه ودَهه
بلى الخُانل مهه.
* الاظخبُان:
ّؤوال /حهشٍِ الاظخبُان :بمُهىمه الهام هى ْائمت
جخػمً مجمىنت مً ألاظئلت مهذة بذْت جشظل بلى
نذد ٖبحر مً ؤَشاد اإلاجخمو اإلاذسوط وحعمى الهُىت
اإلامشلت لزل ٚاإلاجخمو.
زاهُا /جدلُل وجُعحر البُاهاث:
 -1جدلُل وجُعحر الجذاو ٛاإلاخهلٓت باألظئلت
اإلاىحهت لألظاجزة:
لٓذ ْمىا بىغو حذو ٛنلى ٗل ظاا ٛمً ألاظئلت
اإلاىحهت لألظاجزة ورل ٚلخىغُذ الُشّ:
العاا ٛسْم :01هل ّ
جذسظىن الىطىص ألادبُت ؤَ
اإلآاسبت بالُ٘اءاث؟
اإلاجمىم
ال
وهم
ؤلاحاباث
12
2
10
ألاظاجزة
100 16،66 83،33
%
ّ
مً خال ٛجدلُل ؤلاظدباهت هالخل ؤن
مهكم ألاظاجزة ّ
ًذسظىن ؤَ اإلآاسبت بالُ٘اءاث
ّ
الًذسظىن بها بيعبت
بيعبت  %83،33والباقي
ٖ ،%16،66ىن هزه الؿشٍٓت مجذًت وهاحهت في
هكشهم.
العاا ٛسْم  :02هل جلُٓذ ج٘ىٍىا نً ؾشٍٓت
اإلآاسبت بالُ٘اءاث؟
اإلاجمىم
ال
وهم
ؤلاحاباث
12
04
08
ألاظاجزة
100 33،33 66،66
%
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ّ
مً خال ٛالجذو ٛهالخل ؤن ما وعبخه
 %66،66جلٓىا ج٘ىٍىا نً هزه الؿشٍٓتّ ،ؤما ما
وعبخه  %33،33لم جخلِ ج٘ىٍىا ،وهزا ساحو لىٓظ
الذوساث الخ٘ىٍيُت.
العاا ٛسْم  :03هل جشاعي الُشوّ الُشدًت
للخالمُز؟
الطهىبت في َهم
اإلاجمىم
وهم ال
الٓىانذ الىدىٍت
12 00 12
ألاظاجزة
100 00 100
%
ّ
هالخل ؤن ٗل ألاظاجزة ًشانىن الُشوّ الُشدًت
في نملُت الخذسَغ بيعبت  ،%100وهزا مً ؤحل
اظدُهاب الذسوط واًطا ٛاإلاهلىماث للخالمُز نلى
اخخالٍ ْذساتهم.
العاا ٛسْم  :04هل مدخىٍاث ال٘خاب مخؿابٓت مو
بُذايىحُا اإلآاسبت بالُ٘اءاث؟
اإلاجمىم
ال
وهم
ؤلاحاباث
12
04
08
ألاظاجزة
100 33،33 66،66
%
ّ
هالخل ؤن زلثي ألاظاجزة اخخاسوا ؤلاحابت بـ
ّ
(وهم) ،وهزا ٌهجي ؤن ؾشٍٓت اإلآاسبت بالُ٘اءاث
هاجحت وهاحهت ،في خحن جشي َئت مً ألاظاجزة
ن٘غ رلٖ ٚىن هزه الؿشٍٓت يحر مالئمت
إلاعخىاهم.
العاا :05 ٛهل الىطىص ألادبُت مخىآَت مو
هطج الخلمُز؟ مو الخهلُل.
اإلاجمىم
ال
وهم
ؤلاحاباث
12
05
07
ألاظاجزة
100 41،66 58،33
%
مً خال ٛجدلُلىا للجذو ٛهالخل جٓاسبا في
اليعب ،وٗان حهلُل ألاظاجزة الزًً ؤحابىا بـ (ال)،
ّ
ؤن هزه الىطىص يحر مخىآَت مو ْذساتهم الهٓلُت
وهطجهم.
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العاا :06 ٛماهي الطهىباث التي جىاحهها في بنذاد
الذسوط؟ مو الخهلُل.
اإلاجمىم
ال
هخائج الٓىانذ وهم
12
00
12
ألاظاجزة
100
00
100
%
ّ
مً خال ٛجدلُل الجذو ٛهالخل ؤن ٗل
ّ
ألاظاجزة ًىاحهىن ضهىباث بُذايىحُت مخمشلت في
الىظائل الخهلُمُت.
مالخكت:
مً خالُْ ٛامىا بهزه ؤلاظدباهت ،وؾشخىا
لبهؼ ألاظئلت الهامشُت ،ومجها اإلآاسهت بحن
الخذسَغ بالُ٘اءاث ،والخذسَغ باألهذاٍَٙ ،اهذ
ّ
الُئت الًالبت جاٍذ الخذسَغ باألهذاٍ ألن الخلمُز
لِغ بةمٙاهه ؤن ً٘ىن هى مدىس الهملُت الخهلُمُت
الخهلمُت.
-2جدلُل وجُعحر الجذاو ٛاإلاخهلٓت باألظئلت اإلاىحهت
للخالمُز:
لٓذ ْمىا بىغو حذاو ٛإلاهكم ألاظئلت اإلاىحهت
للخالمُز لخىغُذ الُشّ بحن اإلاخمذسظحن
ّ
جدػش دسوظٚ؟ ،مو الخهلُل ورٖش
العاا :01ٛهل
اإلاٙان.
اإلاجمىم
ال
وهم
ؤلاحاباث
66
07
59
الخالمُز
100 10،61 89،39
%
ّ
مً خال ٛالجذو ٛهالخل ؤن مهكم
الخالمُز ًٓىمىن بخدػحر دسوظهم ،ورل ٚفي اإلاجزٛ
ؤو في ؤوْاث الُشاى داخل اإلااظعتّ ،ؤما الُئت التي
ّ
جدػش دسوظها جشحو رل ٚبلى نذم الاهخمام،
ال
وغُٔ الىْذ.
العاا :02 ٛهل جىاحه ضهىبت في َهم الىطىص
ّ
اإلآشسة؟ ،مو الخهلُل.
اإلاجمىم
ال
وهم
ؤلاحاباث
66
58
08
الخالمُز
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100 87،88 12،12
%
ّ
هالخل ؤن وعبت  %87،88مً الخالمُز ال
ًىاحهىن ضهىبت في َهم الىطىص ألادبُت ّ
اإلآشسة،
في خحن هجذ وعبت  %12،12جىاحه ضهىباث في َهم
نملُت الىطىص ،وج٘مً الطهىبت في اإلاطؿلحاث
ألادبُت ،والطىس الُىُت ،وبهؼ الىطىص
الشهشٍت.
العاا :03 ٛهل حعخىنب وشاؽ الىظ ألادبي ؤَ
اإلآاسبت بالُ٘اءاث؟ مو الخهلُل.
اإلاجمىم
ال
وهم
ؤلاحاباث
66
06
58
الخالمُز
100 12،12 87،88
%
مً خال ٛالجذو ٛهجذ ما وعبخه %87،88
ٌعخىنبىن هزه الؿشٍٓتّ ،ؤما ما وعبخه %12،12
ال ٌعخىنبىنها ،وهزا ساحو بلى ؾبُهت ألاظئلت
اإلاؿشوخت ،واإلاىاْشت الطهبت ،باإلغاَت بألي
ؾشٍٓت ألاظخار في الخذسَغ.
ّ
العاا :04 ٛما هي الىطىص التي هُػلها الىثرًت
ؤم الشهشٍت؟ ،مو الخهلُل.
الىثرًت الشهشٍت اإلاجمىم
ؤلاحاباث
66
17
49
الخالمُز
100 25،75 74،25
%
ّ
مً خال ٛالجذو ٛهالخل ؤن وعبت
ًُ %74،25ػلىن الىطىص الىثرًت ؤٖثر
مً الشهشٍت لعهىلتهاّ ،ؤما الُئت اإلاخبُٓت
ّ
والتي جمشل وعبت ًُ %25،75ػلىن الشهش
إلاُلهم له ،وٍثري سضُذهم اللًىي ؤٖثر مً
الىثر.
العاا :05 ٛما هي ؾشٍٓخ ٚلخدػحر الىطىص
ألادبُت؟
ْ -1شاءة الىظ حُذا ،مو ششح إلاُشداجه.
 -2جدذًذ ؤهم ألاَٙاس التي حاء بها الىظ ،مو
بنؿاء َ٘شة نامت له للىضى ٛبلى
مػمىهه.
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 -3ؤلاحابت نً ألاظئلت اإلاىحىدة في ال٘خاب
واإلاخهلٓت بالىظ.
العاا :06ٛما هي الطهىباث التي جىاحهها في دسط
الىطىص؟
ّ
حهذدث الطهىباث وٍمً٘ سضذها ٗاآلحي:
ؤ -ضهىبت َهم الىطىص.
ب -الىطىص ال جالئم الاهخماماث.
ج -يمىع بهؼ الهباساث واإلاُشداث.
د -جىىَو ألاظالُب ،وهزا ما ّ
ٌعبب الخلـ لذي
الخالمُز.
-2مىاْشت وجدلُل الىخائج الخاضت باألظاجزة:
ّ
ّ
ّ
ؤن اإلاهلمحن ًُػلىن
مً خال ٛجدلُل الىخائج ًدبحن
ّ
ؾشٍٓت اإلآاسبت بالُ٘اءاث ألنها ؤهجح ؾشٍٓت في
ّ
ُُُٖت بلٓاء الذسوط ،وهزا ٌهجي ؤن هزه الخٓىُت
الجذًذة البُذايىحُت هاجحت خاضت في اإلاشخلت
ّ
اإلاخىظؿت ،ألن الخلمُز ًدكى بذوس هام َحها ،وهى
ؤظاط الهملُت الخهلُمُت.
سيم الهشاُْل في هزه الؿشٍٓت ،وهزا ساحو
ّ
ّ
ّ
اإلآشس والخالمُز واإلاهلمحن ،خُث ًمً٘ جخؿحها
بلى
ّ
بىاظؿت رٗاء اإلاهلم ،وجُهم الخالمُز.
ّ
بن ؾشٍٓت اإلآاسبت بالُ٘اءاث لها جإزحر بًجابي في
اظدُهاب وَهم الىطىص ألادبُتّ ،
ألنها حعانذ
الخلمُز في خلٔ الٓذسة والشيبت مً ؤحل بىاء
مهاسَه،
مىاْشت وجدلُل الىخائج الخاضت بالخالمُز:حهذ اإلآاسبت بالُ٘اءاث مً الؿشّ
البُذايىحُت التي ؤظهمذ في جؿىٍش اإلاجا ٛالتربىي
بشٙل ٖبحر خُث ؤنؿذ هزه الخٓىُت الحذًشت في
اإلاشجبت ألاولى للخلمُز وحهله هى مدىس الهملُت
الخهلُمُتّ ،ؤما اإلاهلم َهى اإلاششذ للخلمُز ،وٖزلٚ
مىدذ هزه ألاخحرة خذمت للًت الهشبُت ،وخاضت
في جذسَغ الىطىص ألادبُت وبنؿائها الاهخمام
ال٘بحر مً ؤحل جىمُت اللًت ،وهؿٔ الحشوٍ ؤَ
مخاسحها وال٘خابت الحعىت والٓشاءة ،وهزا ال ًمً٘
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بال بمهشَت خباًا الىطىص ،وهزا ًادي بلى بزشاء
الشضُذ اإلاهشفي للخلمُز.
ّ
لٓذ ؤباهذ هخائج الذساظت اإلاخهلٓت
بالخالمُز ؤن لؿشٍٓت اإلآاسبت بالُ٘اءاث ألاولىٍت
ال٘بحرة في َهم الذسوط وهزا ٌهجي ؤن هزه الؿشٍٓت
الجذًذة هي الؿشٍٓت اإلاىاظبت في سؤًىا باليعبت
للخالمُز ألنها حهذ ألاظاط .وٖزل ٚظانذث هزه
الؿشٍٓت في َهم الىطىص ألادبُت بذسحت خعىت
خاضت في الؿىس اإلاخىظـ ،ألن الخلمُز ًإحي بلى هزه
اإلاشخلت ال ٌهشٍ الٓىانذ الصحُدت في َهم
ّ
الىطىص ،ونلى هزا ألاظاط َةن اإلآاسبت
بالُ٘اءاث في جذسَغ الىطىص ألادبُت حهؿي
للؿُل الٓذسة والُ٘اءة للمهشَت والخد٘م جذسٍجُا
في آلُاث اللًت الهشبُت خُث ً٘ىن ْادسا نلى
اظدشماس الطٌُ والكىاهش اللًىٍت واظخخذام ؤدواث
الشبـ ومهشَت خباًا الىطىص مما ًادي بلى ؾلب
ال٘الم وجصحُذ ألاظالُب وجٓىٍم اللعان مً
الخؿإ.
َخؿبُٔ ؾشٍٓت اإلآاسبت بالُ٘اءاث في
اإلاشخلت اإلاخىظؿت ظانذث اإلاهلمحن واإلاخهلمحن في
جزلُل الطهاب ورل ٚبخذسٍب الخالمُز نلى حهلم
آلُاث َهم الىطىص.
الاظخيخاج الهام:
لٓذ حهشغىا مً خال ٛهزه الذساظت بلى
مهشَت مذي هجانت ؾشٍٓت اإلآاسبت بالُ٘اءاث في
جذسَغ الىطىص للمشخلت اإلاخىظؿت.
وْذ جىضلىا مً خال ٛهزه الذساظت
اإلاُذاهُت واهؿالْا مً الُشغُت التي جخػمً هل
ؾشٍٓت اإلآاسبت بالُ٘اءاث هي ؤهجح ؾشٍٓت في َهم
ّ
الىطىص ألادبُت؟ ،ومىه َةن َشغُت البدث
ّ
جدٓٓذ وهزا ما وضحخه هخائج البدث:
 ؤيلب الخالمُز ؤًذوا الؿشٍٓت الجذًذة في َهمالىطىص ألادبُت.
 ؤما باليعبت للمهلمحن َٙاهذ بًجابُت بلى ْذسّ
مهحن ألن اإلآاسبت بالُ٘اءاث هي الؿشٍٓت الىاجحت
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في بلٓاء الذسوط ظىاء ؤٗاهذ ؤدبُت ؤم لًىٍت ،خُث
ّ
بن جإزحرها ٖبحر نلى الخلمُز في اظدُهاب الذسوط.
وهزا ٌهجي ؤن ؾشٍٓت اإلآاسبت بالُ٘اءاث
ؤَ الهُىاث والىخائج اإلاخىضل بلحها مً ؾشٍ
ّ
اإلاهلمحن والخالمُز ّؤنها ؾشٍٓت هاجحت في جذسَغ
الىطىص ألادبُت ،ولها َائذة ٖبحرة.
الخاجمت:
هذ بدشىا هزا مداولت بعُؿت إلبشاص ّ
ٌُ ّ
الذ ْوس ال٘بحر
ّ
للىطىص ألادبُت في جشُْت وجؿىٍش الخدطُل
ّ
اللًىي نىذ اإلاخهلمحن في اإلاشخلت اإلاخىظؿت ،و التي
حهذ الجىهش الزي ًُبجى نلُه الخهلُم ،وهزا ما
ّ
ّ
ّ
الذساظاث والخجاسب التربىٍت ،وٍمً٘
ؤٖذجه
ِ
جلخُطها في الىٓاؽ آلاجُت:
 ً٘مً دوس الىطىص ألادبُت ؤو الىظ ألادبي ،فيً
ً
ً
بزشاء اإلاخهلمحن لًت و َ٘شا ،بانخباسها مهؿى لًىٍا و
ً
َ٘شٍا .
 حهذ الىطىص ألادبُت مدىس الهملُت الخهلُمُتّ
الخهلمُت ،بدُث ّؤنها حعهم في جٓشٍب الحُٓٓت
للمخهلم و جدبُبها بلُه ،و جترٖه ٌهِش الىاْو.
 اظخهما ٛالىطىص ألادبُت ًخخلِ و ًدىىم خعبالحاحت بلحهاَٙ ،ل مادة مً اإلاىاد و وشاؽ مً
ألاوشؿت ًدخاج بلى هظ مهحن ًخماش ى و ؾبُهت
اإلاادة واليشاؽ.
 جىاو ٛالىطىص ً٘ىن ؤَ مهاًحر مػبىؾت ،وهزا مشاناة لعً اإلاخهلمحن و معخىاهم الهٓلي في
اخخُاس الىطىص.
ً
 جخخز الىطىص مىؿلٓا في جذسَعها ،الٖدعابّ
آلُاث الٓشاءة و اإلاهاساث اإلاخخلُت في مجا ٛاللًت.
ّ
 بن الىظ في ال٘خاب اإلاذسس ي ًمشل اإلاادة الخام،ّ
إلاا ًدمله مً ؤظشاس لًىٍت جىمي سضُذهم اللًىي.
ً
 الاهؿالّ مً مٓاسبت هطُه هاحهت ،وهزا ججعُذالًاًاث اإلاجهاج ،ظىاء ؤٗاهذ جشبىٍت ؤم حهلُمُت.
ومً هزا ًم٘ىىا ؤن هٓى ٛؤهىا خاولىا في
دساظدىا هزه ؤن هلُذ ؤهكاس اإلاخخطحن بلى َانلُت
ّ
وَهالُت الىطىص ألادبُت ودوسها في جدطُل اللًت
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ّ
للمخهلمحن نامت ،و في الؿىس اإلاخىظـ نلى وحه
الخطىص ،لزا ًجب ؤن هىكش بلحها نلى ّؤنها ٌّ
ٗل
مخٙامل ،وال بذ مً ألاخز بالىطىص التي جخذم
اإلاخهلمحن ،والخىىَو َحها ،دون ؤلاخال ٛبىكامها.
وسيم ٗل هزا جبٓى اإلآاسبت بالُ٘اءاث هي
الؿشٍٓت الجذًذة التي حعانذ في جؿىٍش اإلاىاهج
ّ
التربىٍت وبالخطىص في جذسَغ الىطىص ألادبُت،
ّ
ّ
الهشبُت بٙل حىاهبها،
مً ؤحل الحُاف نلى اللًت
ّ
ّ
ّ
ّ
الخهلُمُت.
الهملُت
وَهذ الخلمُز واإلاهلم هما مدشٗا
ْائمت اإلاطادس واإلاشاحو:
 -1ببشاهُم صحشاوي ،الىظ ألادبي َػاء للحىاس ،مجلت
نالماث في الىٓذ الهذد  ،54م  5 ،14دٌعمبر.2004 ،
 -2خحر الذًً هجي ،مٓاسبت الخذسَغ بالُ٘اءاث ،داس الشائذ،
ؽ.2005 ،1
 -3الششٍِ الجشحاويٖ :خاب الخهشٍُاث ،م٘خبت لبىان،د ؽ،
بحروث.1985 ،
 -4نذهان بً سرًل :الىظ وألاظلىبُت بحن الىكشٍت
والخؿبُٔ ،ميشىساث اجداد ال٘خاب الهشبي،د ؽ .2000 ،
 -5نِس ى الهبابس ي ،التربُت ؤلابذانُت في قل اإلآاسبت
بالُ٘اءاث ،داس الًشب ليشش والخىصَو.2006 ،
َ -6ااد خعً ؤبى الهُجاء ،ؤظالُب وؾشّ جذسَغ اللًت
الهشبُت وبنذاد دسوظها الُىمُت ،داس اإلاىاهج شاسم اإلالٚ
خعً ،ؽ ،3نمان ،ألاسدن.2007 ،
 -7مجمو اللًت الهشبُت :اإلاعجم الىظُـ ،م٘خبت الششوّ
الذولُت ،مادة (ن ص) ،ؽ ،4حمهىسٍت مطش الهشبُت ،
2005م.
 -8مدعً نلي نؿُت ،جذسَغ اللًت الهشبُت في غىء
الُ٘اًاث ألادائُت ،داس اإلاىاهج لليشش والخىصَو ،ؽ1
 -9مدمذ الطالح خثروبي ،اإلاذخل الى الخذسَغ بالُ٘اءاث،
داس الهذي للؿبانت واليشش والخىصَو ،دث.
 -10ابً مىكضوس :لعان الهشب ،داس ضادس ،مادة (ن ،ص،
ص) ،ؽ ،1بحروث  ،لبىان  ،ظىت  ،2000مج .14
نمان ،ألاسدن.2007 ،

الهىامش:
 - 1خير الدًً هني ،مقاربت التدرَس بالكفاءاث ،دار الرائد،
ط ،2005 ،1ص.101
 - 2عِس ى العبابس ي ،التربُت إلابداعُت في ظل املقاربت
بالكفاءاث ،دار الغرب ليشر والتىزَع ،2006 ،ص .74
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 - 3هفسه  ،ص .74
 -4محمد الصالح حثروبي ،املدخل الى التدرَس بالكفاءاث ،دار
الهدي للطباعت واليشر والتىزَع ،دث ،ص .24-23
 - 5هفسه  ،ص.24
 -6محمد الصالح حثروبي ،املدخل الى التدرَس بالكفاءاث
،ص.33
 -7خير الدًً هني ،مقاربت التدرَس بالكفاءاث  ،ص .65-64
 -8هفسه  ،ص .65
 -9عِس ى العباس ي ،التربُت إلابداعُت في ظل املقاربت بالكفاءاث
ص .73
 - 10خير الدًً هني ،مقاربت التدرَس بالكفاءاث ،ص .55-53
 -11هفسه  ،ص.76
 -12خير الدًً هني ،مقاربت التدرَس بالكفاءاث ،ص .76
 -13محمد الصالح حثروبي املدخل الى التدرَس بالكفاءاث،
ص.56
 -14عِس ى العبابس ي ،التربُت إلابداعُت في ظل املقاربت
بالكفاءاث ،ص .79
 - 15خير الدًً هني ،مقاربت التدرَس بالكفاءاث ،ص.69-68
 -16هفسه ،ص .146-145
 -17محمد الصالح حثروبي ،املدخل الى جدرَس بالكفاءاث ،ص
.69-68
 - 18خير الدًً هني ،مقاربت التدرَس بالكفاءاث ،ص .147
 - 19هفسه ،ص .148-147
 - 20محمد صالح حثروبي ،املدخل في التدرَس بالكفاءاث ،ص
.69
 -21ابً مىظسور :لسان العرب ،دار صادر ،مادة (ن ،ص،
ص) ،ط ،1بيروث  ،لبىان  ،سىت  ،2000مج  ،14ص .271
 -22مجمع اللغت العربُت :املعجم الىسُط ،مكتبت الشروق
الدولُت ،مادة (ن ص) ،ط ،4جمهىرٍت مصر العربُت ،
2005م ،ص .926
 - 23الشرٍف الجرجاوي :كتاب التعرٍفاث ،مكتبت لبىان،د ط،1
بيروث ،1985 ،ص .265
 - 24عدهان بً رذًل :الىص وألاسلىبُت بين الىظرٍت والتطبُق،
ميشىراث اجحاد الكتاب العربي،د ط  ،2000 ،ص.15
 -25محسً علي عطُت ،جدرَس اللغت العربُت في ضىء
الكفاًاث ألادائُت ،دار املىاهج لليشر والتىزَع ،ط ،1عمان،
ألاردن ،2007 ،ص 283.
 -4فؤاد حسً أبى الهُجاء ،أسالُب وطرق جدرَس اللغت
العربُت وإعداد دروسها الُىمُت ،دار املىاهج شارع امللك
حسً ،ط ،3عمان ،ألاردن ،2007 ،ص.135
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 -27إبراهُم صحراوي ،الىص ألادبي فضاء للحىار ،مجلت
عالماث في الىقد العدد  ،54م  5 ،14دٌسمبر ،2004 ،ص
.596
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مدى تفاعل أستاذ اللغة العربية مع
المقاربة النصية وتحكمه فيكا عند تالميذ
مرحلة المتوسط.
الطالب  :سمير عابي
جامعة المسيلة
اإلاخلصظ:
ً
اهؿالكا مً دلُل اللغت العسبُت في مسخلت اإلاخىطـ
في دزوض فهم اإلاىؿىق وبهخاحه هسي مدي جفاعل ؤطخاذ
اللغت العسبُت مع اإلالازبت الىطُت وجدىمه فيها مع جالمُر
مسخلت اإلاخىطـ مً خالٌ مىاهج الجُل الثاوي ،باألخر
بعػا مً هماذج الىطىص اإلاىؿىكت مً الدلُل للظىت
ّ
ّ
الثالثت مخىطـ؛ اعخمادا على اإلاظخىٍاث اللغىٍت الىطُت و
بحساءاث الخدلُل:
ّ
ّ
داللت الىظ عىد اإلاخعلم
ّ
ّ
داللت الىظ عىد اإلاعلم.
ّ ّ
جِظحر الخعلماث اإلاظتهدفت.
ّ
بىاء الىفاءة الىطُت الصخامُت.
للىضىٌ بلى مدي جفاعل ؤطخاذ اللغت العسبُت مع
اإلالازبت الىطُت وجدىمه فيها مع جالمُر مسخلت اإلاخىطـ.

 الخدلُل اللغىي :جفىًُ الظاهسة اللغىٍت بلىعىاضسها ألاولُت التي جخإلف منها... ،وجدىىع ؾسق
الخدلُل اللغىي جبعا لخىىع اإلاظخىي اللغىي الري
جيخمي بلُه الظاهسة اللغىٍت اإلاساد جدلُلها بلى
اإلاظخىي الطىحي ؤو الخدلُلي ؤو الىدىي ؤو الطسفي،
فخدلُل الظاهسة التي جيخمي بلى اإلاظخىي الطسفي
مثال ًخخلف عً جدلُل الظاهسة التي جيخمي بلى ؤخد
اإلاظخىٍاث اللغىٍت ألاخسي واإلاظخىي الداللي
والترهُبي.
حعخبر اإلاىاهج مً العلىم طسَعت الخؿىز ،فلد
بسشث هعلم مظخلل براتها واهطب اهخمام الصبراء
والباخثحن فُه على كػُت حىهسٍت جخمثل في :زبـ
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العالكت بحن الفىس التربىي وهىاجج ممازطاجه
وجؿبُلاجه في اإلاىاهج الخعلُمُت ،وكد علدث في
الظىىاث ألاخحرة عدة ماجمساث عسبُت وعاإلاُت تهدف
بلى جدظحن اإلاىاهج الخعلُمُت وجؿىٍسها ،وهرا بعد
ؤن جم شبه بحماع بحن زحاٌ التربُت على ؤن ؤفػل
مدخل بلى جؿىٍس الخعلُم ًىؿلم مً جؿىٍس اإلاىاهج
وجدظُنها.
فاإلاىهج ال ًمىً ؤن ًىىن اإلاادة الدزاطُت
ّ
وخدها ألنها ال جمثل بال اإلادخىي فلـ؛ واإلاىهج ال
ًمثل ألاهداف ؤو الغاًاث ؤو الصبراث الخعلُمُت
ّ
فدظب ،ألن هال منهما ال ًمثل بال عىطسا واخدا مً
عىاضس اإلانهاج .لىً حعسٍف اإلانهاج على ؤهه خؿت
ًجعلىا هإخر في عحن الاعخباز ول عىاضسه.
وكد حظاءٌ جىفُم مسعي وآخسون  1993عً
الفسق بحن اإلانهاج واإلالسز؛ فُلىٌ :بذا واهذ ولمت
اإلالسز حعني هم اإلاعسفت ،فماذا حعني ولمت اإلانهاج؟
ولمت منهاج حعني:
 /1ألاهداف الخعلُمُت :التي مً خاللها هددد ما
هى مىخظس مً اإلاخعلم.
َ
 /2ه ْم اإلاعسفت :ؤي الىاخُت الىمُت والري هؿلم
علُه اإلادخىي.
 /3ألاوشؿت الخعلُمُت :والتي مً خاللها ًخدىم
اإلاخعلم في اإلاعازف.
 /4اطتراجُجُت الخعلم :وجخمثل في ؾساثم،
ووطاثل الخدزَع ،وألاوشؿت الخعلُمُت.
 /5الخلىٍم :والري مً خالله هخإهد مما اهدظبه
اإلاخعلم.
 /6العىامل غحر اإلاباشسة :مثل شصطُت اإلاخعلم،
اإلاعلم ،الظسوف اإلادُؿت بالعملُاث الخعلُمُت.
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1

شيل زكم (ً )01مثل الجىاهب التي ًخػمنها معنى اإلانهاج
اللغت .وكد اخخحر للداللت علُه في الىخاب :عبازة
مُدان الخعلم:
ّ
ّ ّ
ّ
على لظان اإلاخعلم هي "ؤكسؤ هص ي" ،ومً ألالىان:
اإلاُدان في حعلم اللغت هى اإلاجاٌ الخعلمي الري
ّ
ألاشزق وؤًلىهت الىخاب اإلافخىح.
خخامُت ،طىاء في اإلاشافهت ؤو
جىدزج غمىه هفاءة
ّ ّ
ج /بهخاج اإلاىخىب :هى آخس اإلاُادًً جىاوال في
في الىخابت ،طىاء في خالت الخللي ؤو في خالت ؤلاهخاج.
ّ
ألاطبىع بحجم طاعي ٌظاوي طاعت واخدة ،وجدىاوٌ
وعلُه ،فمُادًً حعلم اللغت زالزت هي :مُدان فهم
ُ َّ
ّ
خطخه الىخُدة جلىُت مً جلىُاث الخعبحر ،وجي ِلل
اإلاىؿىق وبهخاحه ،ومُدان فهم اإلاىخىب ،ومُدان
بةهخاج .وكد اخخحر للداللت علُه :عبازة على لظان
ؤلاهخاج الىخابي.
ّ
اإلاخعلم هي "ؤهخب" ،ومً ألالىان :البني وؤًلىهت
ؤما هره اإلاُادًً الثالزت في الىخاب فخيخظم على
الللم بحن ألاضابع.
الىدى آلاحي:
ّ
حعد اإلالازبت بالىفاءاث امخدادا لبُداغىحُا
ؤ /فهم اإلاىؿىق وبهخاحه :هى اإلاُدان الري
ألاهداف؛ بذ ال ًمىً للىفاءاث ؤن جخدلم بال بذا
حظتهدف هفاءجه الصخامُت "ؤلاضغاء والخددر" ؤي
ّ
مسث بإهداف مىغىعُت في شيل طلىواث ،وهظسا
"الخعبحر الشفىي" ُوٍدىاوٌ في بداًت ألاطبىع
البُداغىجي خالٌ حجم شمني ؤطبىعي ٌظاوي
لىجاعتها في الخدزَع وجؿىٍس هىعُت الخعلم شسعذ
اإلاىظىمت التربىٍت في جبني هره اإلالازبت في مىاهجها
طاعت واخدة .وكد اخخحر للداللت علُه في الىخاب:
ّ
الجدًدة ،فهي خؿت مدىمت البىاء مسهت الخؿبُم،
عبازة على لظان اإلاخعلم هي "ؤضغي وؤجددر" ،ومً
ّ
ًخم مً خاللها اطخخدام وافت ؤلامياهاث اإلاخاخت
ألالىان :ألاخػس وؤًلىهت مىبر الطىث.
لبىاء هفاءاث مىحىدة ،جخخللها ؤشياٌ مخخلفت مً
ب /فهم اإلاىخىب :هى اإلاُدان الري حظتهدف
الخفائٌ بحن ألاطخاذ والخلمُر واإلاعسفت واطتراجُجُت
هفاءجه الصخامُت كساءة الىطىص اإلاىخىبت وفهمها
الخدزَع بالىفاءاث بسشث معاإلاها بشيل دكُم في
وجدلُلها واطدثمازها ،وٍدىاوٌ الىغعُت الخعلمُت
جدىالث بُداغىحُت هامت هرهس منها:
الجصثُت ألاطبىعُت ،بحجم طاعي ٌظاوي طاعخحن
ازيخحن في ألاطبىع ،وَشمل خطخحن مخىالُخحن
 الترهحز ؤهثر على وشاؽ الخعلم والخعلُم.جخمدىزان خىٌ الىظ اإلاىخىب؛ ألاولى منهما للساءة
 ؤخر الفسوق الفسدًت بحن اإلاخعلمحن بعحنالىظ كساءة مشسوخت ودزاطخه دزاطت ؤدبُت،
الاعخباز.
والخطت الثاهُت الطدثماز الىظ في مجاٌ كىاعد

275

ملتقى اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة في المدرسة والجامعة 1322/30/21

 بدماج اإلاعازف واللدزاث وفم طحروزة بىاءالىفاءة.
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 اللػاء على مخخلف الخىاحص بحنألاوشؿت ؤو اإلاىاد؛ ؤي اعخماد اإلالازبت الىطُت مثال
في جىاوٌ ؤوشؿت اللغت.

 بدزان ول مً ألاطخاذ والخلمُر لدوزه2
اإلاىىؽ به في العملُت الخعلُمُت.
وجلىم هره اإلالازبت على حعل الخلمُر
مدىزا زثِظُاً ،ىحه الطخغالٌ كدزاجه العللُت
والىفظُت في البدث والاهدشاف .

 اطخخدام وجىظُف الؿساثم والىطاثل التيجيسجم مع اإلاظخجداث التربىٍت الخدًثت.
جلىم اإلالازبت بالىفاءاث على حملت مً
العىاضس اإلاخألفت هي:
 /1ؤلادماج :ؤهم مبدؤ في اإلالازبت بالىفاءاث وهى
العملُت التي ججعل عىاضس مىفطلت ومخخلفت
جترابـ فُما بُنها للعمل بشيل مىخد وميسجم،
هما ٌظاعد ؤلادماج على ممازطت هفاءة ما عىدما
جلترن بىفاءة ؤخسي ،وحعل الخلمُر كادزا على
الخمُحز بحن مىىهاث الىفاءة واإلادخىٍاث اللغىٍت ؤي
اإلاعازف.
 /2البىاءً :جعل الخلمُر كادزا على اطترحاع
معازفه الظابلت والعمل على زبؿها وبدماحها
باإلاىدظباث الالخلت ،وجخصٍنها في ذاهسجه
الطخدػازها عىد الخاحت.
 /3الخؿبُم :بن كدزة الخلمُر على الخطسف
والخدىم في وغعُت ما مىكىف على اإلامازطت
الفعلُت لخلً اللدزة؛ فهي الػمان للخإهد مً
جمىً الخلمُر مً الاطدُعاب الجُد والخىظُف
اإلالبىٌ.
 /4الخىساز :وهى جيلُف الخلمُر باإلاهام
ؤلادماحُت عدة مساث بهدف الىضىٌ معه بلى
مسخلت الاهدظاب اإلاعمم للىفاءاث ؤو اإلادخىٍاث.
 /5الترابـ :وهى بخدار عملُت اإلاصاوحت بحن
ؤوشؿت الخعلُم والخعلم والخلىٍم ،لخىىن هال
3
مخيامال في بىاء هفاءة وجىمُتها.
للد زافم بضالح اإلاىظىمت التربىٍت جىاجس العدًد
مً اإلاطؿخلخاث منها اإلالازبت الىطُت والخدًث هىا

ًىطب على هره ألاخحرة خُث جخىىن مً هطحن
هما :ملازبت  +هظ.
 /1اإلالازبت :هي مجمىع الخطىزاث واإلابادت
والاطتراجُجُاث ،التي ًخم مً خاللها جطىز منهاج
دزاس ي وجخؿُؿه وجلىٍمه.
اخخُاز منهجي :ووعني به ؾسٍلت جىاوٌ الىطىص؛
فهىان عدة ؾساثم لخىاولها وشسخها وهرا ما طجرهص
علُه في اإلالاٌ ،وجخم خظب اإلاظخىٍاث آلاجُت:
اإلاظخىي ألاوًٌ :خعلم بخؿىز اإلاىغىع وهمىه.
اإلاظخىي الثاويً :خعلم بالداللت اللغىٍت
الفىسٍت ،ؤطالُب الصؿاب واإلااشساث الداللُت
"الخىم – الخلُُم – ألابُاث – الخطىز – اإلاىاشهت
واإلالازهت".
اإلاظخىي الثالث :هدى الىظً :مثل اللىاعد التي
جخدىم في بىاء الىظ ،وهظام الصؿاب وهُفُت طحر
4
الىطىص خظب الىغعُاث اإلاخخلفت.
 /2الىظ :هى مجمىعت حمل مترابؿت جدلم
كطدا جبلُغُا وجدمل زطالت ،5وهى "الىُفُاث
اللغىٍت التي ًدلم العمل اوسجامه وجماطىه في
ولُخه اللغىٍت".6
ؤما اإلالازبت الىطُت حعني اجخاذ الىظ الىىاة
التي جدوز خىلها فسوع اللغت ،فهى اإلاىؿلم في
جدزَظها وألاطاض في جدلُم هفاءتها؛ بذ ًمثل
الىظ البيُت الىبري التي جظهس فيها ول اإلاظخىٍاث
اللغىٍت؛ الطسفُت والىدىٍت والداللُت وألاطلىبُت،
هما جىعىع علُه اإلااشساث الظُاكُت "اإلالامُت
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والثلافُت والاحخماعُت" ،وبهرا ًطبذ الىظ بازة
العملُت الخعلُمُت بيل ؤبعادها.
غف بلى ذلً ؤن الىدى مؿُت لفهم الىظ
وبدزان جماطىه وحظلظل ؤفيازه والخعبحر والاجطاٌ
بىاطؿخه ،ومً هىا هجد مطؿخلح هدى الىظ
واإلالطىد به جلً اللىاعد اللغىٍت التي ال جلطد
لراتها ،بل هدزن بها هظام اللغت والدوز الري جادًه
كىاهِىه في مخخلف ؤهماؽ الىطىص؛ اإلاظمىعت ؤو
اإلالسوءة ؤو اإلاىخىبت ،وظُفخه هي الخدىم في بىاء
كىاعد الىطىص وجسهُبها بهدف بعؿاء الخلمُر
الىفاءاث الػسوزٍت إلهخاج هطىص مخىىعت
ومخخلفت ألاشياٌ في وغعُاث ؤو خاالث مخخلفت،
7
للخعبحر عً ؤغساع شتى.
وليي ًىىن الىظ حُدا ًجب ؤن ًدظم بمجمىعت
مً الظماث:
 /1الاحظاق :هى مجمىعت مً اللىاعد الشيلُت
التي جسبـ العىاضس اللغىٍت مً ؤضغس وخدة بلى ؤهبر
وخدة وهي الىظ وله.
 /2الاوسجام :هى الخألف الشامل بحن مسهباث
الىظ الداللُت والشيلُت والخلازب بُنهما.
 /3العاثد :له دوز زبـ العىاضس اللغىٍت فُما
بُنها ،لخدلُم الاحظاق الداخلي والاوسجام الصازجي،
ًىىن العاثد غمحرا ؤو اطم بشازة ؤو اطم مىضىٌ.
وللملازبت الىطُت ؤهمُت هبحرة بذ ؤنها حظاعد
الخلمُر في بىاء معازفه بىفظه اهؿالكا مً عملُتي
اإلاالخظت والاهدشاف ،هما ؤن الخدزب على دزاطت
الىطىص دزاطت وافُت جفخذ للخلمُر حعلم مبادت
الىلد وببداء السؤي ،وٍتربى على اطخخدام العلل في
جلدًم آلامىز ،هما جلىي لدًه اإلاُل للخعبحر
والخىاضل؛ فُخمىً مً ؤلاعساب عً خاحاجه وؤفيازه
وٍخفاعل مع آلاخسًٍ بطىزة بًجابُت ،فهي حعد
الخلمُر ؤطاض العملُت التربىٍت وجسهص على الخعلُم
الخىىٍني وحعصش اإلاشازهت والخىاز ،هما ججعل الخلمُر
ٌظخفُد مً زضُده اإلاعسفي وخبراجه الظابلت والعمل
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على بىائها وجؿىٍسها مً هىن عملُت الىمى مخياملت،
8
خُث حعصش زلت الخلمُر بىفظه.
ولىجاعت اإلالازبت الىطُت ً ،جب الاعخماد على
الصؿىاث الخالُت :
مسخلت اإلاالخظت  -وغعُت الاهؿالق :-وهي مسخلت
الخعسف على الىظ وكساءجه كساءة ؤهمىذحُت؛
كساءاث فسدًت وفهم عام.
مسخلت بىاء الخعلم :وهي عبازة عً مفاهُم
ومفسداث وجساهُب ومعازف وجدلُل بعؼ
الطعىباث اللغىٍت لبعؼ الجمل والعبازاث
بالخلجىء بلى ؤلاعساب ؤو الطسف بهدف خدمت الىظ.
خمل اإلاخعلمحن على اطخدػاز كىاعد اللغتذهىُا في ؤزىاء اللساءة.
مسخلت حعمُم الاطخعماٌ :وهي عبازة عً جسكُتألاداء واطدثماز اإلالسوء مً بعؼ حىاهبه.
وتهخم اإلالازبت الىطُت بدزاطت بيُت الىظ
وهظامه هخؿاب مخجاوع ًىلل مً خالله الخلمُر
مً مظخىي الجمل اإلاىفسدة بلى مظخىي اليظم
العام الري جىظم فُه ،فهى مدىز العملُت
الخعلُمُت التي جدىاوٌ اللغت مً حاهبها الىص ي ،بذ
مً الىظ ًمىً اهدظاب مهازاث الىخابت والخددر
في الخاالث الخبلُغُت .فاإلالازبت الىطُت حظهل
دزاطت الىطىص وججعل ممازطتها جخم بشيل عملي
صخُذ هظسا إلاا جدمله مً ؤهمُت ،وجدزٍب مخعلميها
على دزاطت الىطىص مً عدة حىاهب؛ معجمُت
وجسهُبُت وداللُت وجداولُت .فُما ٌظاهم الخلمُر في
بىاء معازفه بىفظه ،وجسسخ لدًه الجزعت العللُت في
جلدًس آلامىز وببداء السؤي فيها ،هما جلىي فُه هصعت
9
الخعبحر الشفهي والىخابي.
لغت هخاب طىت زالثت :هرا الجدوٌ جىغُذ إلاا
ّ
جدٌ علُه ؤهم العىاوًٍ اإلاظخعملت في الىخاب ختى
ًىىن ألاطخاذ على دزاًت مظبلت بها الخدزج الظىىي
لبىاء الخعلماث مً اإلالؿع  01بلى اإلالؿع  08في
مُدان فهم اإلاىؿىق وبهخاحه:
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ألاطابُع
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

اإلالاؾع
آلافاث الاحخماعُت

ؤلاعالم واإلاجخمع

الخػامً ؤلاوظاوي

شعىب العالم

العلم والخلدم
الخىىىلىجي

الخلىر البُئي

الطىاعاث
الخللُدًت

الهجسة الداخلُت
والصازحُت

وهرا همىذج إلارهسة مً اإلالؿع السابع إلاُدان
فهم اإلاىؿىق وبهخاحه ،مدخىاها اإلاعسفي :عساكت ؤهل
الطحن وهمثل بها هُفُت جلدًم دزض:
.
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فهم اإلاىؿىق
اإلاُدان
آلافت اإلاهلىت
الظ ّىحر واإلاالنُ
ّ
فسخت العام
الغش (بدماج)
ؤلاعالم في خدمت اإلاجخمع
الصخافت
ؤلاعالم الجدًد
العالم الافتراض ي (بدماج)
الخػامً ولى بيلمت
ّ
الخىٍصة
مً لجان ؤلاغازت
هاض الصحر (بدماج)
عساكت ؤهل الطحن
شعىب شسق بفسٍلُا
زخلت بلى آطُا الىطؿى
ؤهال بً في الُابان (بدماج)
ؤزس الخلدم العلمي على الخلىر البُئي
الدوز الخػازي لإلهترهذ
ًا شباب الجصاثس
مجخمع اإلاعسفت (بدماج)
بُئخىا مهددة
الخلىر الطىاعي
الخلىر اإلااجي
ؤلاوظان والخلىر (بدماج)
الطىاعاث الخللُدًت كبل الاخخالٌ
ضىاعت الخلي في الجصاثس
ضىاعت الىداض في جلمظان
ّ
الفخاز والصصف (بدماج)
الهجسة الظسٍت
هجسة ألادمغت الجصاثسٍت
َ
الخ َدر العظُم
البدو ّ
الس ّخل (بدماج)

الىظ :عساكت ؤهل الطحن
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1
ألاطبىع
 /اإلالؿع السابع :شعىب العالم
ألاوٌ
اإلاُدان :فهم اإلاىؿىق وبهخاحه الصمً01 :طا
اإلادخىي اإلاعسفي :عساكت ؤهل الطحن.
 /2اإلاىازد اإلاظتهدفت:
 ًىدشف اإلاخعلم ؾباث الىظ اإلاظمىع وٍدظًاطخغاللها.
 ٌّعبر عً مشاعسه وآزاثه بإمثلت وشىاهد وبساهحن
جىاطب اإلاىكف.
 ًيخج هطىضا ًبرش فيها كدزجه على خظً الخفىحروضىاب الخعبحر.
 ًّدبحن دوز السخالث في الخعسٍف باإلاىزور الؿبُعي
والخػازي للشعىب.
الظىداث :الظبىزة ،دلُل ألاطخاذ وزكم
الطفدت ،اللىامِع (اإلاىجد ،اإلافػل)
عسع الىغعُت اإلاشيلت الاهؿالكُت:
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 /2وغعُت الاهؿالق:
الىغعُت الخعلُمُت الخعلمُت:ّ ّ
شً ؤهىم كد طمعخم بعجاثب الدهُا
ؤتهُإ :ال
الظبع ،طمىا بعػها...مً بحن هره العجاثب طىز
الطحن العظُم؛ ّ
هظ الُىم ًسبؿىا بدػازة كامذ
بمداذاة هرا ّ
الظىز.
الخلىٍم :حصصُص ي./3بىاء الخعلماث:
الىغعُت الخعلُمُت الخعلمُت: الىغعُت الجصثُت ألاولى:اللساءة الىمىذحُت ألاولى :لىظ "عساكت ؤهل
ّ
الطحن" .جادي بخإن وهدوء وبخمثُل للمعاوي.
كساءة الىظ اإلاىؿىق مً ؾسف ألاطخاذ ،وفي
ّ
الخىاضل البطس ّي
ؤزىاء ذلً ًجب اإلادافظت على
بِىه وبحن مخعلمُه ،وٍيهئ ألاطخاذ الظسوف اإلاثالُت
لالطخماع.

279

ملتقى اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة في المدرسة والجامعة 1322/30/21

 مىاكشت الطخخساج الفىسة العامت:ؤ /عً ّ
ؤي بالد ًخددر الياجب؟ ج :عً بالد
الطحن.
ب /ما الري ًمحز ؤهل الطحن عً غحرهم؟ ج:
خسٍطىن على طالمت وؤمً غُىفهم ،ال ًدباٌعىن
بالدًىاز وال الدزهم ،ؤعظم الىاض بخياما للطىاعت،
فىاهىن في الخطىٍس.
ج /عالم ًدٌ ذلً؟ ج :على عظمتهم وهبل
ؤخالكهم.
الخلىٍم :مسخليً :خدخل بسؤًه وٍخدخل في
اإلاىاكشت مظدثمسا ما سجله مً زئوض ؤكالم
بذا شزث الطحن الخذ لً معالم ألاضالت
ّ
والعساكت ،ولى جىغلذ في مدنها لىكفذ على حىاهب
الخفسد والخمحز ،هما جلخمع في ؤهلها الظلم وألامان،
هاجىا فىسة عامت.
 ؤطخىشف الفىسة العامت: عساكت بالد الطحن وؤضالت شعبها. حىلت في بالد الطحن وجطىٍس معاإلاهاالعمساهُت والخػازٍت وؤلاشادة بإهلها.
جلىٍمً :طُغ الخلمُر فىسة عامت مىاطبت.
اللساءة الىمىذحُت الثاهُت :جادي بىفع ألاداء:
فيها ًيبه ألاطخاذ الخالمُر بلى حسجُل زئوض
ألاكالم ،واليلماث اإلافخاخُت ،وٍخم اطخىشاف
اليلماث الطعبت التي حعىق فهم اإلاعنى.
 مىاكشت مدخىي الىظ وجدلُله وبزسائه:ؤ /ما طبب اطخدباب ألامً في بالد الطحن هما
ّؤهد ّ
السخالت ابً بؿىؾت؟ ج :ألهه في ول مجزٌ فىدق
علُه خاهم ٌظىً به مع حماعت فسطانً ،دسضىن
على خماًتهم وَظهسون على زاختهم.
العىطس ألاوًٌ :يخهج الطِىُىن طُاطت مدىمت
لظالمت ول هصٍل بُنهم وهرا ما حعل ألامً مظخدبا
في بالدهمّ ،
كدمىا فىسة مىاطبت للفلسة.

8102

 اطخدباب ألامً في بالد الطحن. طُاطت الطِىُحن اإلادىمت لخىفحر ألامً.ب /بماذا واهذ جخعامل الشعىب كدًما في البُع
والشساء؟ هاث مثاال .ج :ال ًدباٌعىن بدًىاز وال
بدزهم ،فعملُاتهم الخجازٍت جخم بلؿع الياغد بحجم
ّ
الىف.
ج /ماذا ًفعلىن بذا جمصكذ جلً الىىاغد؟ ج:
ّ
ًخم جبدًلها في داز هداز الظىت وول بشاونها ؤمحر مً
هباز ألامساء.
جلىٍمً :فهم اإلادخىي وٍىاكش مػمىهه.
ّ
مخفسد
العىطس الثاويً :بدو ؤن الشعب الطُني
ختى في معامالجه الخجازٍت ،بذ بن هره ألاخحرة جخم
باطخخدام الىىاغد .ماذا جلىلىن هفىسة لهرا؟
 معامالث الشعب الطُني الخجازٍت كدًما. الياغد بدٌ الىلىد اإلاعدهُت في معامالثالطحن الخجازٍت.
د /ؤولع ؤهل الطحن بالخطىٍس وبسعىا فُه...هاث
مً الىظ ما ّ
ًدٌ على ذلً .ج :زطمهم ليل شاثس
على الياغد والخُؿان وبُعها في ألاطىاق.
العىطس الثالث :ولع الطِىُحن بالخطىٍس حعلهم
ًبدعىن في جطىٍس ول شاثس لهم وهلشه على الياغد
ؤو الجدزان وبُع هرا هخدف في ؤطىاكهم.
 ولع ؤهل الطحن بالخطىٍس وببداعهم فُه. شغف الطِىُحن بالخطىٍس وبجلانهم له.ؤزسي لغتي :واغد :وزق ،بخيام :بجلان.
جلىٍمً :ثري زضُده اللغىي.
اللُم اإلاظخفادة:
 عظمت الشعىب جلاض بمدي ؤضالتماغيها وعساكت ّ
مدهُتها.
 كاٌ زطىٌ هللا ضلى هللا علُه وطلم" :مًعاشس كىما ؤزبعحن ًىما ضاز منهم"
ّ
 -جىغل في الخػازة حعسف خباًا شعبها.
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جلىٍمٌ :ظخيبـ ما في الىظ مً كُم.
كساءاث مخعددة إلاا ّ
دون على اللىح الطخىشاف
ألاخؿاء وجلىٍمها.
 /4ؤطدثمس:
الىغعُت الجصثُت الثاهُت:
ؤهخج مشافهت :مً الىخاب اإلادزس ي.
دوز ألاطخاذ :اإلاساكبت والخىحُه والخيشُـ ،طاثال
ّ
ومعلبا عً ول ما ًدوز بحن اإلاخعلمحن ؤزىاء
ّ
ّ
ومطىبا للمعازف واإلاعلىماث
ماٍدا
اإلاىاكشت،
واإلاعؿُاث.
ّ
الدصجُع وشزع زوح الخىافع بحن اإلاخعلمحن.
الخلىٍم الصخاميّ :
ًلدم اإلاخعلم عسغه مدترما
شسوؽ ألاداء.
مدي جفاعل ؤطخاذ اللغت العسبُت مع اإلالازبت
الىطُت وجدىمه فيها مع جالمُر مسخلت اإلاخىطـ في
مُدان فهم اإلاىؿىق هي خظب الؿسٍلت التي
ًخخرها ألاطخاذ مع جالمُره في لفذ اهدباههم
وحعلهم شغىفحن في الخداوز والخجاوب مع الىظ
اإلاظمىع.
الهىامش:
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 9املزجع نفسه ،ص.15

 1ناجي ثمار وعبد الزحمن بن بزيكة :املناهج التعليمية
والتقىيم التربىي
ً 2طىي السعيد :سند ثزبىي مىجه ألساثذة التعليم املتىسط
لغة عزبية ،مفتشية التربية والتعليم املتىسط ،باثنة،
 ،2009/2008ص.7
 3املزجع نفسه ،ص.6
ً 4طىي السعيد :املقاربة النصية ،املقاطعة التفتيشية
الثانية ،باثنة ،2010/2009 ،ص.6
 5املزجع نفسه ،ص8
 6محمد فكزي الجزار :لسانيات الاختالف ،الخصائص
الجمالية ملستىيات بناء النص في شعز الحداثة ،إًتراك
للطباعة والنشز ،مصز ،ط ،2002 ،2ص.3
 7محمد خطابي :لسانيات النص ،مدخل إلى انسجام
الخطاب ،املزكز الثقافي العزبي ،املغزب ،ط ،2006 ،2ص.13
ً 8طىي السعيد :املقاربة النصية ،ص.14
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اللسانواتىالتطبوقوةى(تعلوموةىاللغة) ى
أهدافكاىوىصلتكاىبفروعىالمعرفة .ى
ىىىد.ىحموديىالسعود ى
جامعةىالمسولة ى
اإلاخلص :
حفذ اللغت مً ؤهم اللضاًا التي ؼغلذ ؤلاوعان
مىز كذم الضمان بىصفها هؽاما مخيامال و وعلا مخجاوعا،
ظُعش ؤمشها ـلى الفلىٌ و الفىش ؤلاوعاوي ،فؽلذ لها
مجهىداث الفلماء جخضاـف في وصفها و في خلُلتها ختى
صاس لها ـلم خاص في الفصش الحذًث يهخم بذساظتها مً
صواًا مخخلفت مق مالخؽت اخخالف اإلاذاسط اللغىٍت الىاؼئت
هىا و هىان و الىظاثل اإلاىهجُت اإلافخمذة فحها ،ول رلً
جدذ هضـت الاخخصاص الفلمي.

بن الحذًث ـً اللغت خذًث ـً جفاـل
مخيلمحها بر هى جفاـل معخمش ألبفاده الفىشٍت و
دواففه الفاظفُت و الىحذاهُت ،و ججلُاجه العلىهُت
و جىاصله الاحخماعي ،ففي هزا ؤلاظاس جشجبغ
اللعاهُاث بفلم الىفغ مً هاخُتـ و بفلم الاحخماؿ
مً هاخُت زاهُت و بفلم الدؽشٍذ و ألاـصاب همجاٌ
دساظت ـُىب الىعم و مداولت ـالحها و البدث في
اسجباط ـملُت الخفىحر بالىالم الفشدي ،و جإزحر
الفىاثم الفضىٍت و الىؼُفُت في ـملُت الخدصُل و
ألاداء اللغىٍحن،
و بن في هزه اإلاضاوحت بحن اللعاهُاث الفامت و ـلم
الىفغ و التربُت الصاصت بلى حاهب بلُت الشوافذ
الفلمُت ؤفشصث ما ٌعمى باللعاهُاث التربىٍت
(الخفلُمُت) التي هي بذوسها فشـا ـً اللعاهُاث
الخعبُلُت  linguistique appliquéeألن لها صلت
وزُلت بألُاث الخفلُم و الخفلم
و الخفىحر و غحرها مً الفملُاث الفللُت اإلافلذة
ـلى اخخالف ؤـماس اإلاخفلمحن و اإلادخىي الخفلُمي ،و
ول ألاوؽعت الخفلُمُت و الترفحهُت الهادفت بلى جىمُت
آلالُاث الفىشٍت و الىفعُت-1- .
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و بهزا فةن الخعىساث الفاإلاُت جخمحز
بالخلذم اإلازهل في مخخلف مجاالث الحُاة
الاحخماـُت و الفلمُت و الخلىُت و جعبُلاتها ،فاللشن
الفؽشون ٌفذ زىسة فىشٍت في خلىٌ اإلافشفت
ؤلاوعاهُت ،و وان مً هخاثج رلً ؤن ـم الاهلالب
الفىشي للغت و ألادب و الىلذ و الفً ...و غحرها و بن
مىبق الثىسة اإلاىهجُت في هزه الفلىم هي اللعاهُاث،
بر هي مً الحلاثم التي ًلشها الفصش فاإلافشفت
ؤلاوعاهُت مذًىت لها بفضل هبحر في مىاهج بدثها ؤو
في جلذًش خصُلتها الفلمُت ،و كذ مىجها رلً مً
الاظخدىار ـلى الىثحر مً الفلىم و الفىىن اللذًمت
و الحذًثت ،والفلعفت و ـلم الاحخماؿ و فله اللغت و
ـلم الىفغ و الخاسٍخ و الصىاـت ألادبُت ،و للذ
جمخض ـً هزه الصلت بحن اللعاهُاث و ألادب في
مماسظت هصىصه مزهبا حذًذا ؤظلم ـلُه اظم
ألاظلىبُاثً ،شمي بلى جخلُ الى ألادبي مً
ألاخيام اإلافُاسٍت و الزوكُت رلً باصعىاؿ اإلاىهج
اللعاوي الزي ًىؽف ـً ألاظغ اإلاىضىـُت
بمىهج لعاوي جعبُلي و ـً العماث ألاظلىبُت ـىذ
اإلاخيلمحن و الىخاب و اإلابذـحن ،ألن ألاظلىب هؽام
لغىي جلف الذساظت ـلى ول ظشٍف مىه ،فتهخم
بجمالُاث ألاصىاث و داللتها و مذي جإزحرها في
اإلاخللي ًلىٌ ـبذ العالم اإلاعذي (:اللغت حؽيل
مفخاخا مخِىا مً مفاجُذ الحىاس بحن الفلىم ) .-2-
فمصعخلح اللعاهُاث خذًث اليؽإة واهذ
له ـىاًت خاصت بحن الفلىم اللغىٍت ـامت و ـلم
اللغت الفشبُت خاصت بهه يهخم بؽإن اللعان و
كضاًا اللغت ،و مهاساث الخىاصل و بالغت ألاظلىب،
و هؽشا ألهمُت هزا الفلم وان مً الجذًش الخفشٍف
به و بُان ؤهذافه و دوسه في بزشاء الفملُت الخفلُمُت
و الخدصُل الفلمي.
و مً هىا فةن ـلم اللعاهُاث :هي الذساظت
الفلمُت اإلاىضىـُت للعان البؽشي مً خالٌ
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ألالعىت الصاصت بيل كىم و ًخمحز بالفلمُت و
اإلاىضىـُت ،فعمت الفلمُت فُه بىحه ـام هي
بدسان الش يء ؤي بجباؿ العشق و الىظاثل الفلمُت
ؤزىاء الذساظت و البدث ،واإلاالخؽت والاظخلشاء و
الىصف و الخجشبت ...بلخ ؤما اإلاىضىـُت مىبثلت
ـً اإلاىضىؿ ،و ًلصذ بها ول ما ًىحذ في الفالم
الصاسجي في ملابل الفالم الذاخلي ،ؤي الخجشد مً
ألاهىاء و اإلاُىالث الصصصُت ؤزىاء الذساظت و
البدث ،فلذ حاء في معجم اللعاهُاث (لُجىن دي
بى) .بن اللعاهُاث هي ( الفلم الزي ًذسط اللغت
ؤلاوعاهُت دساظت ـلمُت جلىم ـلى الىصف و مفاًىت
الىاكق و ألاخيام اإلافُاسٍت ...ألن ؤوٌ ما ًخعلب في
الذساظت الفلمُت هى اجباؿ ظشٍلت مىهجُت
و الاهعالق مً ؤظغ مىضىـُت ًمىً الخدلم مً
اجباـها-3-والفلم scienceالزي يهخم بذساظت ظاثفت
مفُىت مً الؽىاهش لبُان خلُلتها و وؽإتها و
جعىسها و وؼاثفها و الفالكاث التي جشبغ بفضها
ببفض ،و التي جشبعها بغحرها ،و هؽف اللىاهحن
الصاصت لها في مخخلف هىاخحها .-4-و في جدذًذ
مىضىؿ هزا الفلم ؤي مىضىؿ اللعاهُاث كاٌ دي
ظىظحر( :بن مىضىؿ اللعاهُاث هى اللغت التي
ًىؽش بلحها هىاكق كاثم بزاجه و ًبدث فحها لزاتها ،و
للذ ؼهش مصعخلح اللعاهُاث الفامت بىصفها ـلما
خذًثا في معلق اللشن الفؽشًٍ اإلاُالدي في ؤوسوبا و
ؤمشٍيا ،و اصدهش ـلى ًذ الفالم اللغىي فاسدًىاهذ دي
ظىظحر (ً )1918 – 1817ذسط هزا الفلم اللغت و
اللهجاث ) (dialecteدساظت مىضىـُت غشضها
الىؽف ـً خصاثصها و اللىاهحن اللغىٍت التي
حعحر ـلحها ؼىاهشها :الصىجُت و الصشفُت و الىدىٍت
و الذاللُت و الفالكت التي جشبغ هزه الؽىاهش
بفضها ببفض و سبعها بالؽىاهش الىفعُت و البِئت
الجغشافُت ،-5-وـلم اللعاهُاث يهذف بلى مفشفت
ؤظشاس اللعان البؽشي باـخباسه ؼاهشة ـامت و
مؽترهت بحن حمُق البؽش و الىؽف ـً اللىاهحن
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الضمىُت التي جخدىم في البيُت الجىهشٍت للغت و
الخىصل بلى مفشفت الصصاث الصىجُت و الصشفُت
و الترهُبُت ليل لعان مً ؤحل وضق كىاـذ ولُت
حؽترن فحها ول اللغاث و اهدؽاف الصصاث
الفلمُت الخلفؽُت و خصش الفىاثم الفضىٍت و
الىفعُت و الاحخماـُت التي جدىٌ دون ـملُت
الخىاصل اللغىي ،اهه ـلم ٌؽمل ول الؽىاهش
اإلاخفللت باللغت و ما ًخصل بها مً الفلىم ألاخشي
بمخخلف جخصصاتها و مجها اللعاهُاث الىؽشٍت
) (Linguistique Théoriqueو اللعاهُاث
الخعبُلُت ) (Linguistique Appliquéفاألولى ؤي
اللعاهُاث الىؽشٍت جخضمً ـلىم اللغت هفلم
ألاصىاث و ـلم التراهُب (الىدى) ،و ـلم الذاللت و
ـلم الصشف ،ؤما اللعاهُاث الخعبُلُت فدؽمل
الفلىم التي حععى بلى جعبُم الذسط اللغىي
الىؽشي ـلى ؤسض الىاكق .-6-
و لفلم (اللعاهُاث الخعبُلُت) صلت بفشوؿ
اإلافشفت بر ًشجبغ بمجمىـت مً الخخصصاث
الفلمُت :هفلم ألاظلىب ،صىاـت اإلافاحم ،الترحمت،
ؤمشاض الىالم ،الخخعُغ اللغىي ،مىاهج حفلُم
اللغاث  -7-و غحرها .فيل ـلم ًدخاج بلى جعبُم
بهذف الىصىٌ بلى الفهم و بلى ألاهذاف اإلاخىخاة و
جدلُلها ول رلً ًدخاج بلى وعي و ظلىن جشبىي
بخلىُاث خذًثت فجاءث الخفلُمُت لخعبُم جلً
الىظاثل التي جىصل اإلافلم بلى ما ًشٍذ جدلُله ،
فذـذ الحاحت بلى ؼهىس هزا اإلاصعخلح الزي ٌفشف
بمصعخلح اللعاهُاث الخعبُلُت بفذ الحشب الفاإلاُت
الثاهُت لخفلُم اللغاث ،فمصعخلح اللعاهُاث
الخفلُمُت مصعخلح وضق في اللغت الفشبُت لُلابل به
اإلاصعخلح الغشبي اإلاؽهىس بالترهُبLa ( :
 ()Didactique des languesحفلُمُت اللغاث)  -8-و
ًذٌ ـلى (حفلم) ) (Enseignementو جىىًٍ -9-
هما ؤن هزا اإلاصعخلح ٌفني ) (Didactiqueمفهىم
ًجمق بحن الفلم و الفًٌ ،فنى بالخفلُم  ،ؤي مىهجُت
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في الخفلُم -11-و كذ ؤظلم ـلُه ما ٌعمى (ـلم
حفلُم اللغاث)  -11-و ماٌ البفض بلى بخُاء
اللاـذة اللُاظُت بخفضُلهم حعمُخه (الخفلُمُاث)
مبني كُاظا ـلى اللعاهُاث و الشٍاضُاث و
الصىجُاث وضق اظخجابت إلاا فسحخه اللغت الفشبُت
في ـصشها الحالي مً اظخخذام للمصذس الصىاعي
بضٍادة ًاء اليعبت اإلاؽذدة ـلى اإلاصذس الفادي مق
اسدافها بخاء للذاللت ـلى الصفت ًذٌ ـلحها هزا
اللفؾ  ،ول رلً وان حفبحرا ـً الخدىالث إلاا
اكخضتها جعىساث الحُاة ؤلاوعاهُت ـلى ألاصفذة
الفلمُت و اإلافشفُت و الخلىُت بىحىهها اإلاخىىـت ـلى
غشاس اإلاثالُت و الىاكفُت و الفلماهُت و اإلاىهجُت و
غحرها . -12-
ًياد ول الذاسظحن و الباخثحن في هزا اإلاجاٌ ًجمق
ـلى ؤن اللعاهُاث الخفلُمُت ـلم ًذسط ظشق حفلُم
اللغاث و جلىُاجه و ؤؼياٌ جىؽُم مىاكف الخفلم
التي ًخضق لها اإلاخفلم و مشاـاة
اوفياظاها ـلى الفشد و اإلاجخمق مً خُث جىمُت
اللذساث الفللُت و حفضٍض الىحذان و العلىن
و جىحُه الشوابغ الاحخماـُت ،و مً غحر بغفاٌ
هخاثج رلً الخفلم ـلى معخىي الحغ الحشوي . -13-
ؤهذاف اللعاهُاث الخعبُلُت (حفلُمُت اللغت)
وصلتها بفشوؿ اإلافشفت :
للذ ججاوصث اللعاهُاث الحذًثت اإلافاهُم الخللُذًت
التي جبيذ في دساظتها دساظت اللغت هىؽام لعاوي
ًذسط اللغت في راتها و لزاتها  ،بلى دساظتها هىؽام
للخىاصل مخمثال في ؤففاٌ الىالم و ؤؼياٌ ؤلاكىاؿ
وؼشوط جدلُم الصعاب الاكىاعي مشهضة ـلى
اإلالام التي جدذر فُه الصعاباث  ،و التي حفني
بالىُفُت التي حعخفمل فحها اللغت ـىذ الحذًث -
 -14وللذ اهخمذ اإلالاسبت الخىاصلُت اإلاىبثلت ـً
اللعاهُاث في مجاٌ الخفلُم و الخفلم ـلى جعىٍش
كذساث اإلاخفلم الخىاصلُت و جففُل مهاساجه
الخفلُمُت و جدلُم ظاكخه اللغىٍت و دسحت جفاـله
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مق الاظخفماالث الىؼُفُت للغت  ،خُث ًشي
ؤصحابها ؤهه ال ًىفي ؤن ًىىن اإلاخفلم كادسا ـلى
كشاءة حمل وهخابتها بعشٍلت ظلُمت  ،بل ًجب
اهدعاب اللذسة ـلى اظخفماٌ هزه الجمل و
الفباساث في مىاكف جىاصلُت مفُىت و مخخلفت ،
ورلً باالهخمام بعُاق الاظخفماٌ و ؤدواس اإلاخفلم
واإلاعخمق و الععي بلى الخإزحر في اإلاخفلم  ،وبهزا
ًىىن الخدىم في مخخلف وؼاثف اللغت
واظخفماالتها في العُاكاث الخذاولُت  ،وؤنها اهخمذ
بالففل الىالمي و الؽشوف اإلادُعت به  ،هزا ما
ًجفل حفلُم اللغت ًىعلم مً زلافت اإلاجخمق
وؤخىاله  ،بدُث ًخم جىمُت اإلالياث الخفلُمُت
الخبلُغُت و الخىاصلُت لذي مخفلمي اللغت و هعب
اللذسة ـلى فهم الصعاباث التي ٌعخلبلىنها و
جىؼُف خعاباتهم في ظُاكاث مالثمت  ،و ـلى ضىء
هزا ًصبذ اإلاخفلم ًدخل دوسا مهما في اإلاؽاسهت
الففلُت  ،و جبفا لزلً حغحرث الىؽشة بلى الخفلم مً
مجشد كىاـذ صماء جدفؾ ـً ؼهش كلب بلى
اـخباسه ـملُت رهىُت جلىم ـلى الفهم و الاظدُفاب
وهزا ما ًمىذ اإلاخفلمحن فشصا فُما بُجهم لللُام
بمداوالث حفلُمُت بحشاثُت وخل اإلاؽىالث ولفب
ألادواس  ،وبخشاحهم بلى فضاء مليء بالحُىٍت و
اليؽاط  ،فالفملُت الخفلُمُت جشجىض ؤظاظا ـلى
ـىاصش ؤهمها :
 اإلاشظل (اإلاذسط)  :وهى فاـل الىالم  ،و اإلاصذسالزي ًلىم بةسظاٌ الصعاب  ،ولىجاح ـملُت
الخىاصل ًيبػي ؤن ًخصف بصفاث ؤزىاء خعابه
لخدلُم الغشض الخفلُمي .
امخالن الىفاًت الخىاصلُت  :ؤي كذسجه ـلى مفشفت
و هُفُت اظخفماٌ اللغت وما ًجب كىله في ؼشوف
مفُىت  ،باإلضافت بلى زشاء الشصُذ اإلاعجمي  ،و
جمىىه مً كىاـذ لغخه -15- ...
اظخدضاس اإلافاوي وؤلفاؼها في الزهً  :وفي هزا
الصذد ًلىٌ صاخب الصىاـخحن  :برا ؤسدث ؤن

284

ملتقىىاللسانواتىالتطبوقوةىوتعلوموةىاللغةىفيىالمدرسةىوالجامعةى1322/30/21

جصىق هالمً فاخضش مفاهُه ببالً  ،وجىق له
هشاثم اللفؾ واحفلها ـلى رهش مىً لُلترب ـلًُ
جىاولها و ال ًخفبً جعلبها  ...فةن غؽًُ الفخىس و
جخىهً اإلاالٌ فامعً -16- ) ...
الىفاًت الفلمُت  :البذ ؤن ًىىن اإلاشظل
ـشفا باإلاىضىؿ الزي ًخدذر ـىه فةن لم ًىً
ماليا للمفاسف فلً ًىىن مشهض كىة في الفملُت
الخفلُمُت ( الذوسة الخخاظبُت ) ألهه هى اإلاشظل
فُيبػي بن ًفُذ اإلاخللي و بال لِغ هىان فاثذة
لإلخباس و ؤلاسظاٌ مما ًادي بلى سدود ؤففاٌ ظلبُت
( اإلاخفلم ) فال ًىترر بما
مً ظشف اإلاخللي
ًىحه بلُه .
امخالن الىفاًت اللغىٍت ً :يبػي ـلى مفلم
اللغت بن ًىدعب مهاسة حفلُم اللغت التي حؽيل
حضءا ؤظاظُا مً ؤوحه الىفاًت الخىاصلُت  ،بدُث
ٌفشف الىؽام الزي ًدىم اللغت ( الىدىي ،
الصشفي  ،الصىحي  ،الذاللي  ،اإلاعجمي  ) ...دون
اهدباه ؤو جفىحر  ،بر ال ًىىن اإلاداوس ( اإلاذسط )
هاظلا خلُلُا بال برا جيلم لعاها ظبُفُا وخصل في
مفاسفه جدصُال ـلمُا وافُا في ؤوحه دالالث الخفبحر
وؤلفاؼه وؤظالُب الخبلُغ -17- ...
 -2اإلاخللي :وهى اإلاعخلبل (اإلاخفلم ) الزي ٌعخلبل
سظالت اإلاشظل وٍفً سمىصها وَعي دالالتها وٍخفاـل
مفها ،فةرا وان اإلاشظل هى ميش ئ الصعاب ومىخجه،
فةن اإلاخللي مؽاسن في بهخاج الصعاب مؽاسهت
ففالت بعشٍلت غحر مباؼشة ،وٍيبػي ؤن جىىن له
اللذسة في امخالن اإلاهاسة اللغىٍت ،ؤي مفشفت لغت
اإلاشظل التي ًبث بها الشظالت  ،وؤن جىىن له اللذسة
ـلى الخدلُل والترهُب ،وسئٍت الفالكاث بحن الاؼُاء
ً ،خمخق بمهاسة الاظخماؿ الجُذ ،حاء في هخاب
الصىاـخحن( بن اإلاخاظب برا لم ًدعً الاظخماؿ
لم ًلف ـلى اإلافنى اإلاادي بلُه الصعاب -18- ).....
فدعً الاظخماؿ مً ـىامل هجاح الفملُت
الخفلُمُت  ،وَفخبر مهاسة مً مهاساث الخفلم الىاجح .
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 - 3الصعاب  :وهى كعب الفملُت الخفلُمُت  ،بر هى
جفاـل بحن اإلاشظل واإلاخللي ،وهى اإلادخىي الفىشي
اإلافشفي الجمالي الزي ًشغب اإلاشظل في بًصاله بلى
اإلاعخلبل وٍشي فُه خاٌ اإلاخاظب وملام اإلاشظل
وهىـُت اإلاعخلبل لهزا الصعاب و الؽشوف اإلادُعت
به  ،ومً زمت ًخدذد هىؿ الصعاب ،فلذ ًىىن ولمت
ؤو بؼاسة ؤو سمضا ،خعب ظبُفت العامق الزي ؤوش ئ
مً ؤحلت هزا الصعاب
 - 4اللىاة  :وهي الىظُلت التي جيخلل فحها بؼاساث
الىؽام الخىاصلي ؤزىاء ـملُت الخفلم  ،وألحل
جىاصل ظلُم ٌؽترط الاوسجام بحن اإلاخيلم و
اإلاعخمق و مضمىن الصعاب  ،هما ًجب ؤن جىىن
اللىاة ظلُمت مً ول ـُب مازش في ـملُت الخىاصل
ً،شاعى فحها اإلاعخىي الفللي للمخفلم  .فةن الفهم ال
ًخدلم برا واهذ اللغت التي حعخفملها اللىاة ؤـلى
معخىي كذساث اإلاعخلبل الفللُت ـلى اإلاخللي هما
ؤن الخفلم ٌعتهحن بها برا ؼفش ؤنها ؤدوى مً معخىاه
الفللي
ًضم ـلم اللعاهُاث الخعبُلُت مجاالث هثحرة
ال ًمىً خصشها بر ال جخفم آلاساء ـلى جدذًذها  ،و
مً ؤهم هزه اإلاجاالث التي تهخم بها و حفالجها و
حفخبر مً فشوؿ هزا الفلم ألاظاظُت هي:
 .1حفلُم و حفلم اللغت ألام ،و ظشق جذسَغ
اللغاث ألاحىبُت.
 .2الخخعُغ اللغىي.
 .3اخخباساث لغىٍت.
 .4صىاـت اإلافاحم ،بر ٌعاـذ اإلاخفلم ـلى
اهدعاب زشوة لغىٍت و جىؼُفها و هى مً
ؤهم مجاالث ـلم اللغت الخعبُلي.
 .5ـلم اللغت الىفس ي و ـلم اللغت الاحخماعي و
ـلم اللغت ؤلاخصاجي.
فاللعاهُاث الخعبُلُت جخلاظق مق غحرها مً
الفشوؿ اإلافشفُت فدؽمل مىاد ـلمُت ،و جعبُلاث
حفلُمُت بفضها مشجبغ مباؼشة باللعاهُاث
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باـخباسها جذسط اللغت و جصفها ،و ؤخشي لها صلت
مفُىت بىُفُت الخفلُم هزه ألاخحرة و الخدىم فحها
هما ؤنها جىؽش في الىظاثل و ألاهذاف و ؤلاحشاءاث
الالصمت و اإلادذدة لىُفُت حفلم اللغت و حفلُمها،
فمجالها واظق حذا ،جلً ؤبشص مجاالث اللعاهُاث
الخعبُلُت التي رهشتها ماجمشاث و للاءاث اإلاىؽماث
الفضىٍت في الاجداد الذولي للعاهُاث الخعبُلُت ،و
في هزا الؽإن ًلىٌ ـبذه الشاححي( :خالصت ألامش
فةن ـلم اللغت الخعبُلي لِغ جعبُلا لفلم اللغت ،و
لِعذ له هؽشٍت في راجه و بهما هى مُذان جلخلي فُه
ـلىم مخخلفت خحن جخصذي إلافالجت اللغت
ؤلاوعاهُت ،ؤو هى ـلم رو ؤهؽمت مخفذدة ٌعدثمش
هخاثجها في جدذًذ اإلاؽىالث اللغىٍت ،ؤو في وضق
الحلىٌ لها)-19-.و في العُاق راجه ؤي خىٌ صلت
اللعاهُاث الخعبُلُت و جلاظفها بإهم فشوؿ اإلافشفت
و اظدثماس ما حعخخذمه مً مالخؽاث جعبُلُت
ًلىٌ ـبذه الشاححي( :ـلم اللغت الخعبُلي ـلم
مخفذد الجىاهب ٌعدثمش هخاثج ـلىم ؤخشي هثحرة
جخصل باللغت مً حهت ما ،ألهه ًذسن ؤن حفلُم
اللغت جخضق لفىامل هثحرة لغىٍت و هفعُت و
احخماـُت و جشبىٍت)  -21-بنها جىصب ؤظاظا خىٌ
مداوس زالزت هبري ،ؤي جإخز بفحن الاـخباس اإلاثلث
الخفلُمي ،ؤو ما ٌعمى اإلاثلث التربىي (اإلافلم،
اإلاخفلم ،اإلافشفت) ،ألن اإلاذسظت جشمي بلى جخشٍج
مخخصصحن في اإلاىاد التي ٌفلمىن بًاها ،و حععش
الخفىق اإلاذسس ي هذفا ؤظاظُا لها ،و ًخإحى هزامً
خالٌ التربُت و الخىىًٍ ؤهثر مً مجشد الخفلُم،
فالعابق التربىي الخىىٍني ؤي اهخلاء اإلافاسف و
بىائها مً ؤحل الخفىحر العلُم و جدعحن العلىن و
تهزًبه و جىُُفه و بهعاب اإلاهاساث و حفشٍف اإلاشء
بمدُعه ـلى العابق الخفلُمي ؤي بًصاٌ اإلافشفت
الصالصت ،ألن بهخاج اإلافشفت ًدذر بخفاون الجمُق
و خاسج اإلاذسظت ،و في العُاق راجه خىٌ ؤهذاف و
مشامي ـلم اللغت الخعبُلي و دوسه في بزشاء الفملُت
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الخفلُمت و جلاظفه مق غحره مً فشوؿ اإلافشفت
بضافت بلى ما ظبم رهشه ًلىٌ ( :دافُذ جشَعُاٌ)
ـلم اللغت الخعبُلي هى جعبُم هخاثج اإلاىهج اللغىي
و ؤظالُبه الفىُت في الخدلُل و البدث ـلى مُذان
غحر لغىي ) (Linguistique nonو ـلم اللغت بهزا
اإلافنى ما هى بلى وظُلت لغاًت مفُىت ؤهثر مىه غاًت
في راجه ،و مجاالجه هثحرة جدخاج بلى حهذ هبحر بر
ججشي جعبُلاجه ـلى حفلُم اللغاث ألاحىبُت
( جذسَغ اللغاث ألاحىبُت)  ،-21-هما ؤهه اظخفماٌ
ففلي إلافعُاث الىؽشٍت اللعاهُت للبدث في
الخعبُلاث الىؼُفُت للفملُت البُذاغىحُت و
الخفلُمُت للغت مً ؤحل جعىٍش ظشاثم حفلُمها
للىاظلحن ،و لغحر الىاظلحن بها ، -22-و بهزا
فالخفلُمُت جدبق هُفُت جفاـل اإلاخفلم مق وظعه
اإلاذسس ي و الفاثلي و الاحخماعي ،هما جماسط ـلُه
وؼُفت التربُت و الخىىًٍ و الخفلُم ،و حعاهم في
جلذًم الخدلُالث خىٌ مؽاهش حفلُم الىؽشٍت و
الخعبُلُت ،و حفىغ الىاكق اإلاذسس ي و جىؽف
مالمده ليي ٌعهل الخفشف ـلُه ،و جضٍل الفلباث و
جشفق الىلاب ـً حىاهبه الخفلُمُت العلبُت ،و
حفالج مىاظً الصلل التربىي فدصص العلبُاث
بغُت ججىبها و جلىٍمها في بظاس جشبىي ظلُم.
فاللعاهُاث حعخمذ مادتها مً ؤوؽعت
مفشفُت مخفذدة ،فخخلاظق مق الىثحر مجها ،فخىىن
ـالكت ـلذًت مخياملت ،لها صلت بملىت البالغت و
التي هي آلت هما ـىذ البالغُحن جدصل بىاظعت
الاكخذاس ـلى معابلت الىالم إلاا ًلخضُه الحاٌ و
اإلالام ،و رلً مشام صفب و ظشٍم وـش إلاً لم ًمشن
هفعه ـلى مىاءمت هالمه ـلى ظمذ هالم الفشب ،و
مفشفت ؤظشاس البُان في لغتها البالغُت الخىاصلُت،
لزا فالبالغت و الىدى لهما اإلادل ألاوٌ في الذساظاث
اللعاهُت الفامت ،و اللعاهُاث الخعبُلُت و
الخفلُمُت بىحه خاص ،للذ اكترخذ الىؽشٍاث
الىدىٍت الجذًذة والىدى الخىلُذي و الخدىٍلي
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همارج حذًذة لها ؤهمُتها الىبحرة في جدلُل الجمل
الصاصت بلغت مً اللغاث ،رلً ما ًادي بلى بخذار
دًىامُت داخلُت ،بهىا هدبنى ملىالث الىدى الخىلُذي
مىعللا للخفعحر الؽاهشة اللعاهُت ،ألهه ؤهثر ججاوبا
إلاىعم البيُت اللغىٍت و اللادس ـلى جلذًم مذوهت
ؼاملت جمخاص باالظخيباط الفللي الزي بةمياهه
ؤلاخاظت بجمل ألاداء اإلادخملت في لغت مً اللغاث زم
جخىلى اإلالفىؼُت بفذ رلً جلذًم الخفعحراث اإلاالثمت
ليل ؤداء ؤو ليل ملفىػ ،و بهزا فاللعاهُاث جخلاظق
مق البالغت و الىدى و ألاظلىبُت ،فمصعخلح
ألاظلىبُت هما ٌفشفها (حىسج مىهان) في معجمه
ٌفني العمت اللعاهُت اإلامحزة إلاجمىـت هصىص ،و
ًخإلف ألاظلىب مً مجمىؿ الصُاساث التي جيخجها
اللغت ،الزي ًشبغ بحن العمت اللعاهُت في ؤلاهخاج
اللغىي ،و بحن العمت التي جمحز مفالم شصصُت هزا
اإلاىخج اللغىي ؤوان واجبا ؤو مخيلما -23-و وان
إلظهاماث اللعاهُاث و البالغت ألازش الىاضح في
ؼُىؿ مفاهُم مصعخلحاث ـلم ألاظلىب ،و ال ًياد
ًىىش ؤخذ الجذٌ الزي كام خىٌ هىٍت ألاظلىبُت
هل هى بالغت ؤم لعاهُت؟
فللذ مهذث حهىد و ؤـماٌ اللعاوي دي
ظىظحر راث الاججاه البىىي الىصفي بلى اهبثاق
ـذد مً اإلاذاسط اللعاهُت و التي وان لها بظهاماتها
الباسصة في اإلاُادًً اللغىٍت اإلاخخلفت بما فحها
ألاظلىبُت  ،فمصعخلح اللعاهُاث الزي ًىعىي جدذ
مفهىم ألاظلىبُت مصعخلح مخلاظق مق الىثحر مً
اإلاىاد اللغىٍت  ،و بخاصت الىدى و البالغت و
ألاظلىبُت ،و للذ وحذ مجاال ظُبا في الذساظاث
اللذًمت خاصت في مباخث ؤلاعجاص اللشآوي مً
خالٌ ملفىؼه و ؤظالُب الفشب فُه هزا ابً كخِبت
خاوٌ ؤن ٌفعي هزا الىؽام اليعلي مً الشمىص
اإلاخفاضذة مفهىما سابعا بحن حفذد ألاظالُب
الخفبحرًت و ظشق ألاداء اللعاوي ؤلابالغي لبُان
ضشوب اإلافاوي مً خاللها ًلىٌ :فالصعُب مً
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الفشب برا اسججل هالما لم ًإث به مً واد واخذ بل
ًخفجن فُخخصش جاسة بسادة الخخفُف ،و ًعُل جاسة
بسادة ؤلافهام  ...و جىىن ـىاًخه بالىالم ـلى خعب
الحاٌ و هثرة الحؽذ و حاللت اإلالام ،فالبالغت هي
ألاداء اللعاوي الخىاصلي الزي ًخضق للاهىن الىدى
و كىاـذه اإلاخفاسف ـلحها ،و الزي ًعلب به ؤلاصابت
و ؤلافادة ،و بًشاد اإلافني ـلى وحه بذٌق و وعم
لعُف ،و بنها اإلافُاس الزي ًىصن به ألاظلىب ـلى
هدى ًخدلم به غشض اإلاشظل ميش ئ الصعاب ،الزي
ًشبغ بحن اإلاخيلم و اإلاخاظب و بُجهما سظالت ،و ـلُه
فالبالغت جدمل مذلىالث الىدى و اللعان ،ففىذما
هدىاوٌ ؤداء لغىٍا هلصذ ما ًيخج ـىه ـً وعي ،ألن
ما ًيخج في اإلاعخىي ؤلاخباسي ًخم في صىسة ـفىٍت
فُإحي و ما ًخفم مق ملام هزا الىالم و وحىه هزا
اإلاعخىي ،فاظخخشاج الىالم اإلافُذ وفم دالالث
ـللُت ،و مً هزا جؽهش ـالكت الترابغ بحن
اإلاصعخلحاث الىدىٍت و البالغُت اإلاؽيلت لفىاصش
الصعاب ،فالىداة وان اهخمامهم بالبدث ـما
ًدلم ظالمت ألاداء الخفبحري في الخىاصل ً ،اولىن
و ًلذسون و ًضمشون ،و هزا ما ٌعمى بالبيُت
الععدُت و البيُت الفمُلت ـىذ اللعاهُحن  ،ضماها
لفذم اهدشاف الفباسة ـلى الىمغ اإلاإلىف ،رلً ما
ًدلم جلً الفالكت الىظُذة بحن اللعاهُاث و
ألاظلىبُت مً حهت ،و بحن الىدى و البالغت مً حهت
زاهُت ،فاألظلىبُت جدلم مجاٌ الحشٍت ،و الىدى
ًدلم مجاٌ اللُىد  ،ألن ول ؤداء حفبحري لعاوي
سهحن اللىاـذً ،يبػي ـلى اإلايش ئ مً الىحهت
الىدىٍت ؤال ًخجاوصها ،ؤما ألاظلىبُت فةنها جدُذ له
ؤن ًيش ئ جبفا إلالخضُاث الفملُت ؤلاوؽاثُت دون
كُىد ،و مً هىا ًيبػي ـذم الشضا ـً ؤي اهتهاواث
للىاـذ الىدى.
و بحماال إلاا ظبم رهشه ًمىىىا بدسان وؼُفت اللغت و
الىفاءة اللعاهُت و اللذسة ألاداثُت و الىظاثل التي
حفبر بها و الفالكت اإلاخبادلت ،و جدلُل الىؽام اللعاوي
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الخىاصلي ،فعىٌ الجملت ؤو كصشها و ؤغلبُت
ألاففاٌ فحها ؤو ألاظماء ،ؤو اظخخذام الحشوف
بعشاثم مخصىصت ،و وفشتها ؤو هذستها ،و جدلُل
ألاصىاث الالفخت لالهدباه و غحر رلً وله مً مجاٌ
بدث ظشاثم ألاداء في ـملُت الاجصاٌ و الخىاصل،
فاالـخماد ـلى مفُاس الىدى و البالغت في الذساظاث
ألاظلىبُتو اللعاهُت ضشوسي ليي ٌعخعُق الباخث
اللعاوي الحىم ـلى مذي اهدشاف الياجب ؤو اإلاخيلم
ـً الىمغ اإلاإلىف .بن صفت امتزاج اإلافاسف و
جلاظفها و جذاخلها ؤمش بًجابي ،ألن اإلافاسف ـىذما
جخلاظق جخصب و جثمش و ًدصل الخفاون و الخيامل
بُجهما واألظلىبُاث و العمُاثُاث و اللعاهُاث
الخذاولُت ؤخصب فشوـا حذًذة مهمت واهذ ـىها
ـلى اهخىاء ؤظشاس الؽاهشة اللغىٍت ـمىما و
-24الصعاب خصىصا
اإلاشاحق:
 -1ؤخمذ ـلي هىفان ،الىاكق الخفلُمي لعفل مشخلت
الخفلُم ألاظاس ي ،دساظت مُذاهُت في مىاهج
الخفلُم ألاظاس ي الجذًذة في ظىسٍا ،اللغت
الفشبُت ،للصف ألاوٌ ابخذاجي ؤهمىرحا  ،مجلت
الياجب الفشبي الفذد  ، 25خضٍشان  ، 2112ص.23
 -2كضاًا في الفلم اللغىي  ،الذاس الخىوعُت لليؽش،
حاهفي  ،1994ص.11
 -3ؤخمذ مدمذ كذوس ،معجم اللعاهُاث ،مبادت
اللعاهُاث  ،داس الفىش دمؽم 1999 ،ص.11
 -4دي ظىظحر  ،مداضشاث في ألالعىهُت الفامت
ص.17
 -5ؤخمذ خعاوي ،مبادت في اللعاهُاث  ،ص.16
 -6بً صسوق هصش الذًً ،دسوط و مداضشاث في
اللعاهُاث الفامت ،داس ألاوظان ،ط  2ص .12
 -7مشحق ظابم ص.12
 -8سبُفت الجففشي ،الصعاب اللغىي في اإلاذسظت
ألاظاظُت الجضاثشٍت ،مؽىالجه و خلىله ،دساظت
هفعُت لعاهُت جشبىٍت ،دًىان اإلاعبىـاث
الجضاثشٍت ،الجضاثش  2113ص .128
ً -9ىؽش Hachette le dictionnaire de Français,
Ed. ENAG. Alger, 1992, P 494.

-11

-11

-12

-13
-14

-15

-16
-17
-18
-19
-21
-21

-22
-23

-24
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سبُفت الجففشي ،الصعاب اللغىي في اإلاذسظت
ألاظاظُت الجضاثشٍت ،مؽىالجه و خلىله ،دساظت
هفعُت لعاهُت جشبىٍت ،دًىان اإلاعبىـاث الجضاثشٍت،
الجضاثش  2113ص .128
مدمىد ؤخمذ العُذ ،اللعاهُاث و حفلُم اللغت،
ظلعلت الذساظاث و البدىر اإلافملت ،داس اإلافاسف
ظىظت جىوغ.1989 ،
ؤخمذ فالق ـشواث ،الخفلُمُت في الذسط الىدىي
الفشبي ،الفشبُت ؿ  ، 1اإلالخلى الىظني خىٌ الخلىٍم
في الفلىم ؤلاوعاهُتً ،ىمي  21 ،19فُفشي ،2113
مخبر حفلُم الفشبُت ،ـذد خاص ص.06
ًىؽش مدمذ الذسٍج ،جدلُل الفملُاث الخفلُمُت ،
كصش الىخاب البلُذة الجضاثش ،2111 ،ص .13
دًان السظتن كشٍمان  ،جشحمت ـاجؽت مىس ى ظفُذ ،
اظالُب و مبادت في جذسَغ اللغاث  ،معابق حامق
ملً ظفىد  ،الشٍاض ، 1995 ،ص 139
هادي نهش  ،الىفاًت الخىاصلُت و الاجصالُت  ،دساظت
في اللغت و الاـالم  ،داس الفىش للعباـت و اليؽش و
الخىصَق  ،ـمان الاسدن ط،1،2113ص39
ابى الهالٌ الفعىشي  ،الصىاـخحن  ،ص151
اوهعىان صُاح ،حفلُم اللغت الفشبُت  ،ج ، 1ص45
ابى هالٌ الفعىشي  ،مشحق ظابم ،ص25
ـبذه الشاححي  ،ـلم اللغت الخعبُلي و حفلم الفشبُت
 ،داس اإلافشفت الجامفُت ،ؤلاظىىذسٍت ،1992 ،ص.12
هفغ اإلاشحق ،ص .12
ًشاحق الخفشٍف بفلم اللغت ،جإلُف دافُذ
هشَعخاٌ ،جشحمت و حفلُم د .خلمي خلُل  ،داس
اإلافشفت الجامفُت ،ؤلاظىىذسٍت  ، 1993ص.13
ؤخمذ خعاوي ،مبادت في اللعاهُاث  ،ص.17
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تعليمية اللغة العربية بالمدرسة
الجزائرية
(إشكاالت ومقترحات)
د /صبدالقادر طالب
جامعة بومدراس
جإَئت:
ًتزاًض في الؿىىاث ألازحرة ،اوػهاص اإلاإجمغاث
ّ
بجل أنُاع الىًَ
والىضواث الػلمُت ألاًاصًمُت
الػغبي وبهاغه ،للبدض في وانؼ اللؿت الػغبُت
واإلاغججى منها ،للىنىف غىض أبغػ ؤلاقٍاالث
ّ
ّ
والػهباث التي جدل غملُت حػلُمُتها وحػلمها غىض
الىاَهحن بها ،والػمل غلى ئًجاص الخلىُ الىاظػت
واإلاهترخاث الٌكُلت بخجاوػ أػمت حػلُم هظه اللؿت
وجضعَـ مىاصها باإلاإؾؿاث الخػلُمُت.
لهض ًاهذ اللؿت الػغبُت والػالذ ئلى ًىمىا هظا
ًُداى -لُال جهاعا -للىُل منها والػهل بٌُاجها ،بل
ما حكهضه مًَ -غف أغضائها وأغضاء ّأمتها -مً
ّ
جخػغى له لؿت ؾىاها،
هجماث غىُكت ،قغؾت ،لم
هظا قهِ يىجها لؿت أهؼُ بها اإلاىلى(غؼ ّ
وظل) نغآهه
الٌغٍم غلى ؾُض الخلو وألاهام ،لٌُىن هاصًا
ومبكغا وهظًغا لخحر ّأمت أزغظذ للىاؽ ،و لِـ
ُ
ٌ
عجُبا أن جداعب هظه ّ
ألىان
ألامت في لؿتها ،وجُال َها
مً الجىع واإلاٍاةض مً نبل الؿغباء غنها ،أغضاء
ّ
ّ
زىابتها ،وئهما العجب العجاب والُامت الٌبري ،أن
تهمل لؿت هظه ّ
ّ
ألامت وٍٍاُ لها بمٌُالحن غلى أًضي
ّ
ّ
أبىائها؛ مً مػلميها و مخػلميها! ...
ّ
خُاة للؿت
وبما أهه ال خايغ وال مؿخهبل
ٍ
الػغبُت ،صون الخعجُل في ئنالح خالها صازلُا،
وؤلاؾغاع في عأب ّ
الهضع و ظبر الكغر الىانؼ بُنها
ؾض ،اعجأًىا مً زالُ هظا
وبحن طوحها ،الُىم نبل ٍ
اإلاهاُ أن وؿلِ الًىء غلى وانؼ حػلُمُت اللؿت
الػغبُت بمضاعؾىا وظامػاجىا الجؼاةغٍت؛ بخبُان
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ّ
غىامل جهههغ وجضهىع حػلم هظه اللؿت غىض
ّ
اإلاخػلمحن الىاَهحن بها ،مؼ ئبضاء ظملت مً
اإلاهترخاث وؤلاظغاءاث الٌكُلت بخدهحن لؿخىا
ّ
جخػغى لها،
الىَىُت مً خمالث الدكىٍه التي
بالخمٌحن لها والخدؿحن مً مؿخىاها الخىانلي،
باجهاجها والاعجهاء بها؛ هظغٍا ووظضاهُا ،يمماعؾت
اظخماغُت ويخكاغل وجضاوُ غلمي ّ
ظاص.
 اللؿت الػغبُت ومجزلتها:ّ
حكحر مػاظم اللؿت ئلى أن ًلمت ( لؿت )"أنلها (
َّ
ُ ٌَ
ُ ْ
َ َ ُ
لؿ َىة ) غلى وػن ق ْػلت مً لؿ ْىث ،أي :جٍلمذ،
ُ َ
ُ َ
ونُل :أنلها لػ ٌّي أو لؿ ٌّى ،وحكخو مً(لؿا ًلؿى
ّ
ّ
لؿىا) بمػنى(جٍلم) ،قاللؿى :الىُو؛ ئط ًهاُ :هظه
ُ َ
َ ْ
ْ ُ
ْ ُ
لؿ ُتهم التي ًَلؿىن بها أي ًَى ُِهىن ،ولؿ َىي الُحر،
1
ٌػني :أنىاتها"...
ّأما انُالخا؛ حػني اللؿت – خؿب حػغٍل ابً
2
ظني": -أنىاث ّ
ٌػبر بها طًل نىم غً أؾغايهم"
قاللؿت بمكهىمها اللؿـىي و الانُالخـي غمىما؛
هي همؼة الخىانل وأصاة الخكاهم بحن ألاقغاص
والجماغاث ،هظا؛ بؿٌ الىظغ غً يىجها"هظاما مً
ّ
الغمىػ أو مجمىغت مً الػاصاث الهىجُت اإلاخػلمت
أو عمىػا نىجُت مىخظمت".3
لًٌ ئطا ما أعصها جدضًضا أيثر غمها إلااهُت اللؿت،
قهي"لِؿذ مجغص أصاة أو وؾُلت للخػبحر أو للخىانل
أو مجغص قٍل للمىيىع ،أو مجغص وغاء زاعجي
للكٌغة أو لػاَكت أو ئقاعة ئلى قػلّ ،ئجها وعي
ؤلاوؿان بٌُىىهخه الىظىصًت ،وبهحروعجه الخاعٍسُت،
وبهىٍخه الظاجُت والاظخماغُت والهىمُت وًلُخه
ؤلاوؿاهُتّ ،ئجها السجل الىاَو بهظه ألابػاص
ظمُػها".4
ويما ًهىُ غالم ألاهثروبىلىظُا (وٍض صًكِـ)
"ئن اللؿت أيثر مً مجغص مجمىغـت مً اإلاهُلخ ـاث
أو الهىاغض الىدىٍت ،ئجها مغآة للػهل البكغي ونىاة
حػبر منها زهاقت مػُىت لخهل ئلى الػالم اإلااصي،
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ولظلَ ئطا ياغذ لؿت ما ياع مػها غىهغ خُىي
مً الخلم ؤلاوؿاوي".5
ومً هىا؛ قأهمُت اللؿت في خُاة ألامم ظض غظُمت
ّ
مهضؾت ،هظغا لىظُكتها الاظخماغُت
ومجزلتها
وقاغلُتها الشهاقُت؛ قهي مغآة الهىٍت وأؾاؽ
ّ
ئط"جبحن في جاعٍش الشهاقت
الخًاعة غىض الكػىب؛
أن اللؿت هي أيثر أهظمت ؤلاقاعاث قػالُت ،وأيثرها
نضعة غلى الخأنلم وأيثرها وظها مً خُض وظاةكها
الخىانلُت لخضمت حكٌُل الهىٍت وهي في يىء
حػهض أقٍالها الخػبحرًت مإهلت غلى أخؿً وظه
ّ
اإلاىظهت للىاؽ في جكاغلهم مؼ
إلاىاظهت اإلاخُلباث
مدُُهم الشهافي والخأنلم بمغوهت مؼ الكغوٍ
اإلاىظىصة في مجخمؼ مخؿحر".6
وللؿت الػغبُت ّ
يٍل اللؿاث مجزلت غظُمت ،بل هي
أقغف اللؿاث وأنضؾها مجزلت ،غىض الػغب
واإلاؿلمحن ّ
غامت؛ وقغف نضؾُتها ،لم ًأث غبشا أو
مً الػضم ،وئهما حكغٍل مً الخالو جباعى وحػالى،
َْ
أن أهؼُ نغآهه بها وأوحى بها غلى زحر ألاهام ،ؾُض
اإلاغؾلحن وزاجمهم؛ مدمض بً غبض هللا( .نلى هللا
غلُه وؾلم) ،ناُ ّ
غؼ ّ
وظل في مدٌم ججزًله:
ْ َ َ ُ ْ َ
اب
﴿الغ ِجلَ آًاث ال ٌِخ ِ
ُْ
َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ً َ َ ًّ َّ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ 7
اإلا ِب ِحن ِئها أهؼلىاه نغآها غغِبُا لػلٌم حػ ِهلىن﴾
وما ػالذ اللؿت الػغبُت ئلى ًىمىا هظا ،قامست،
زالضة في يىل وعخاب يخاب هللا حػالى ،وعؾم ما
ٌؿتهضقها ببالصها وفي غهغ صاعها مً خمالث
الدكىٍه اإلالكهت وصغاوي الدكٌَُ اإلاؿغيت مً
َغف وػاتها ،بضغىي غضم أهلُتها؛ بأن جٌىن لؿت
ّ
للػلىم الخضًشت وما ٌكهضه الػهغ مً جُىعاث ،ئال
ّ
أن الخالو جباعى و حػالى ّ
ًهٌُ لها مً الخلو مً
ًظوص غنها؛ ومتى ّ
جىهم أغضاؤها بجكاف ألكاظها أو
ّ
ّ
مػاهيها"،عص هللا حػالى لها ّ
قأهب عٍدها
الٌغة،
هًىب
ّ
وهكو ؾىنها ،بكغص مً أقغاص الضهغ أعٍب طي نضع
عخُب ونغٍدت زانبت وغؼٍمت عاجبه وصعاًت ناةبت،
ّ
وهمت غالُتّ ،
وهكـ ؾامُتّ ،
وٍخػهب
ًدب ألاصب
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ّ
وٍدغى الخىاَغ
للػغبُت قجمؼ قملها وٌٍغم أهلها،
الؿايىت إلغاصة عوههها ،وَؿدشحر اإلاداؾً الٍامىت
ّ
في نضوع اإلاخدلحن بها وَؿخضعي الخألُكاث الباعغت
في ججضًض ما غكا مً عؾىم َغاةكها ولُاةكها".8
قٌُل للؿت بمشل الػغبُت أن ٌؿُب هجمها
وٍظهب عٍدها ونض خباها هللا بهظا الخٌغٍم وأخاَها
بهظه الػىاًت ؟ ويُل للؿت"احؿػذ مضلىالتها
ّ
للهغآن الٌغٍم وآًاجه ،أال جدؿؼ ألن جٌىن أنضع غلى
ّ
جهضم ؤلاوؿان غبر
الخػبحر غً مؿخىٍاث
الػهىع"9؟ ،بل هي ظضًغة بأن ّ
حػبر غً مػُُاث
ًل غلم ،وأن جٌىن وغاء ٌؿخىغب ًل ظضًضً ،هىُ
الكاغغ خاقظ ئبغاهُم غلى لؿاجها:10
ً
ُ
َ
يخاب هللا لكظ ــا وؾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاًت
َو ِؾ ْػذ
ََ َ َ ُ
َ
آلت
نل ٍ
قٌُل أ ِيُو الُىم غً و ِ
وبىاء غلى هظا؛ قان أػمت اللؿت الػغبُت في غهغها
ّ
هظا ،ال ّ
جغص لها أبضا ،وال جٌمً في طاتها وئهما الػُب
ّ
في أهلها ،قهم مً ًدِ مً نضعها ُوٍمًٌ آلازغ مً
قػؼ اللؿاث ّ
الخُاوُ والاقتراء غليها؛ ّ
بػؼ أهلها لها؛
ئط"لى ّ
نضع للؿت الػغبُت،أن جدخل في الىكىؽ مٍاهت
مً الاغتزاػ ال جهبل الدكٌَُ ،وئًماها بهضعة
الػُاء ،وَانت ؤلابضاع لٍان ًىمها أقًل مً
ً
أمؿها وؾضها زحر الازىحن مػاً ،
وغُاء
بىاء طاجُا
خًاعٍا وئبضاغا غلمُا ،وبهضع ؤلاًمان بهظه اللؿت
11
والشهت في نضعتها ًٌىن ؤلاهجاػ الخًاعي"
لًٌ لألؾل؛ قلؿخىا الُىم جىاظه جدضًاث نػبت
وجمغ بمدً يشحرة ،ال ّ
ّ
حػض وال جدص ى ،مبضؤها أػمت
حػلُمها ،قالهاء هظغة زاَكت غلى"وانػىا اللؿىي
جٌكل لىا بكٍل واضح أن حػلُم اللؿت الػغبُت في
مدىت ال جهل غً مدىت أمخىا في الخمؼم
والدكدذ" ،12وهظا ما ظػلىا وػغط في هظا اإلاهاُ
غلى وانؼ حػلُمُتها وجضعَـ مىاصها ألبىائها،
بمضاعؾىا وظامػاجىا؛ وخضًصىا غً حػلُمُت اللؿت
ًهىصها ئلى الخضًض غً زالزت أنُاب أؾاؾُت،
ّ
خضًض غً اإلادخىي ومىهجه اإلاخبؼ في جضعَـ
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ّ
مىاصهاّ ،زم خضًض غً مػلمها ،اإلاؿإوُ اإلاباقغ
ّ
غً جلهحن غلىمها وما ًدىػه مً يكاءاث جإهله
ّ
لخأصًت عؾالخه ،زم خضًض غً مخػلمها ،وما له مً
ّ
ئنباُ غلى حػلمها وؤلاظاصة في مىاصها هظغٍا
خىاقؼ
ٍ
ووظضاهُا...
13
 خىُ ماهُت الخػلُمُت:حكحر اإلاهاصع واإلاغاظؼ التي اهخمذ بمؿألت
الخػلُمُت ( )Didactiqueونًاًاها؛ ّ
بأجها" انُالح
اؾخسضم في ألاصبُاث التربىٍت مىظ بضاًت الهغن
الؿابؼ غكغ وهى ظضًض مخجضص بالىظغ ئلى الضالالث
التي ما اهكَ ًٌدؿبها ختى وهخىا الغاهً"والبدض في
مهضعها اللؿىيًٌ ،كل أن أنلها ًىهاوي
ّ
( Didactikosأو"،) Didaskeinوحػني قلىخػلم أي
ّ
ٌػلم بػًىا البػٌ" وفي اللؿت الػغبُت ،هي مهضع
لٍلمت (حػلُم) أًًا ،خُض حكخو مً الجظع اللؿىي
ّ
ّ
لخضُ
(غلم)؛"أي ويؼ غالمت أو ؾمت مً الؿماث
غلى الش يء"...
ّ
ّأما انُالخا؛ قان الخػلُمُت غلم مً غلىم
ّ
التربُت ،حػنى بالػملُت الخػلُمُت الخػلمُت؛
ّ
يىجها"جهضم اإلاػُُاث
قهي"جإؾـ هظغٍت الخػلُم"،
ألاؾاؾُت الًغوعٍت لخسُُِ ًل مىيىع صعاس ي
وًل وؾُلت حػلُمُت" ،وبمكهىم آزغ؛ الخػلُمُت
هظغٍت تهضف ئلى"البدض في اإلاؿاةل التي ًُغخها
ّ
زانت)؛
حػلُم مسخلل اإلاىاص؛ أي ما ٌؿمى بـ(جغبُت
ّ
زانت بخػلُم اإلاىاص الضعاؾُت (الضًضايخَُ الخام
ّ
الػامت
أو صًضايخَُ اإلاىاص) ،في مهابل التربُت
(الضًضايخَُ الػام) ،التي تهخم بمسخلل الهًاًا
التربىٍت خىُ مهاعبت اإلاىاهج الضعاؾُت في مجاُ
التربُت والخػلُم" وبظلَ قهي"ناصعة غلى جدهُو
الىجاح في ًل الخسههاث لجمُؼ اإلاخػلمحن يما
أقاع ئلى طلَ يىمُيُىؽ ( ،")Comeniusبدٌم
جغيحز اهخمامها غلى"الجاهب اإلانهجي اإلاخػلو بخىنُل
اإلاػغقت وايدؿابها ،...جىُلو مً أن َبُػت اإلاػغقت
اإلاىيىغت للخضعَـ جلػب صوعا مدضصا باليؿبت
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للخػلم وبالخالي للخػلُم...و بظلَ تهخم الخػلُمُت
ّ
ّ
بالخكاغل الهاةم بحن اإلاػغقت ،اإلاػلم اإلاخػلم"؛ قهم
أنُاب الػملُت الخػلُمُت ،ومغجٌؼاث بىائها.
 ئقٍاالث ومهترخاث في حػلُمُت اللؿت الػغبُت: ئقٍاُ مػغفي (اإلادخىي واإلاىهج):لِـ بساف ،أن لبرامج اإلاىاص الضعاؾُت ومىاهجها
الخػلُمُت ،أهمُت بالؿت في جُىٍغ غملُت الخػلُم
والخػلم وفي بىاء الظاث اإلاخػلمت وجأهُلها مػغقُا،
بالهضع الظي ًدهو مىايبتها إلاػُُاث وانػها
ّ
اإلاخؿحر ،ومجاعاتها لخُىعاجه الؿغَػت...
ولئن ًاهذ الػملُت التربىٍت الخػلُمُت نضًما ،جخم
ّ
بهىعة جهلُضًت ظاقتُ ،حهمل قيها الضوع اإلاىىٍ
ّ
باإلاخػلم في بىاء اإلاػاعف وجغيُبها ،يما ال جغاعي
ُ
بغامجها الضعاؾُت اؾخػضاصا ِجه و مُىالجه اإلاسخلكت،
َّ
ئط ًُلهً هظه اإلاػاعف بُغٍهت آلُت ،وٍلؼم في اإلاهابل
بخدهُلها وخكظها قدؿب ،قاهه مؼ جُىع غلىم
التربُت خضًشا ببدىثها اإلاخىانلت في جدؿحن الػملُت
الخػلُمُت وجغنُت أهضاقها ووؾاةلهاّ ،جم جدهُل
هظام جضعَس ي هاصف"،له مضزالجه وغملُاجه
ومسغظاجه خُض جخمشل اإلاضزالث في ألاهضاف
واإلاىاهج والىؾاةل الخػلُمُت وجخمشل الػملُاث
بالُغاةو وألاؾالُب اإلاؿخسضمت وجخمشل اإلاسغظاث
ّ
بخدهو ألاهضاف التي عؾمها اإلاػلم اؾدىاصا
ّ
الػامت" ،14التي حؿتهضف ًلُاث اإلااصة
لألهضاف
ّ
ّ
إلصعاى مً غلماء
الضعاؾُت اإلاهضمت للمخػلم ،وطلَ
ٍ
ّ
أن ّّ هجاغت ّ
أي هظام
التربُت ووايعي مىاهجها؛
جضعَس ي ،مغهىهت ؾلكا بىجاغت"ألاؾلىب الخػلُمي
اإلاخبؼ ئلى ظاهب اغخماصه غلى مدخىي اإلااصة
الضعاؾُت ،وأهمُت ألاؾلىب ال جهل غً أهمُت
ّ
مدخىي اإلااصة الضعاؾُت" 15اإلابرمجت للمخػلمحن...
وأمام ّ
ًل هظه اإلاػُُاث والاهجاػاث الخانلت غلى
ّ
مؿخىي الىظام الخػلُمي خضًشا ،قان الؿإاُ الظي
ًُغح هكؿه ،مكاصه :ما وانؼ جضعَـ اللؿت الػغبُت
الُىم؟
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ّ
للؿت الػغبُت ،مجزلت غظُمت إلاً حػلم غلىمها
وأظاص قيها ،قهي الؿبُل ئلى يخاب هللا حػالى وؾىت
ّ
ّ
هبُه (نلى هللا غلُه وؾلم) قهما وجكههاً ،هىُ أبى
ّ
أخب الػغبُت ُغ ِن َي بها وزابغ
مىهىع الشػالبي":ومً
غليها ،ونغف ّ
همخه ئليها ،ومً هضاه هللا لإلؾالم
وقغح نضعه لإلًمان وأجاه ُخؿً ؾغٍغة قُه،
ّ
ّ
اغخهض أن مدمضا(نلى هللا غلُه وؾلم) زحر
َ
َ
ّ
والػغب زحر ألامم
وؤلاؾالم زحر اإلالل
الغؾل،
َ
والػغبُت زحر اللؿاث وألالؿىت وؤلانباُ غلى ّ
جكهمها
ّ
مً ّ
الضًاهت ،ئط هي أصاة الػلم ومكخاح الخكهه في
ّ
الضًً وؾبب ئنالح اإلاػاف واإلاػاصّ ،زم هي إلخغاػ
الكًاةل والاخخىاء غلى اإلاغوءة وؾاةغ أهىاع
16
اإلاىانب"
بُض أن وانؼ حػلُم اللؿت الػغبُت وما حػاٌكه في
خايغها مإؾل خها ،قغؾم ًل ما يخب وأزحر خىُ
حػلُم مىاصها بمضاعؾىا وظامػاجىا مً ئقٍالُاث
وغهباث جهل حجغة غثرة أمام ججضًض مًامُنها
الخػلُمُت وعؾم الجهىص الخشِشت للهاةمحن بكأجها؛
ّ
في الػمل ّ
الجاص غلى جسُيها و جِؿحر مىاصها بخهغٍبها
ّ
ّ
مً اإلاخػلمحن بكٍل هاصف ومشمغ ،ئال أن لؿان
ّ
خاُ الضعؽ اللؿىي الػغبي ،الػاُ ًإيض بضًمىمت
غهم ماصجه الخػلُمُت وظكاقها..قاالم ّ
جغص ئقٍاالث
هظا الىيؼ الخػلُمي الهؼٍل إلاىاص لؿخىا الػغبُت ًا
جغي؟
ًلخظ اإلاخابؼ إلاػُُاث اإلاهغعاث الخػلُمُت
اإلاػخمضة في جضعَـ مىاص اللؿت الػغبُت بمإؾؿاجىا
الخػلُمُت والجامػُتّ ،أجها ولؿاًت ًىمىا هظا،
ّ
الػالذ" جغيؼ غلى اإلااض ي أيثر مً الخايغ
ّ
واإلاؿخهبل ،وأن زمت يػكا في اؾخجابتها لخاظاث
اإلاجخمؼ والكغص اإلاؿخهبلُت وئصعاى َبُػت الػهغ
ومؿخلؼماجه وؤلاعهاناث باإلاؿخهبل" ،17وَغٍهت
ّ
حػلمها نىامها اإلاىهج اإلاػُاعي الػهُم في جلهحن
ّ
وهسو بالظيغ هىا؛
اإلاخػلم لػلىم اللؿت الػغبُت،
ماصة الىدى وماصة البالؾت الػغبُحن ،وهى ما لم ًجض
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مؼ اإلاخػلم هكػا غلمُا ،مػغقُا ،ولم َ
ًؼوصه باآللُاث
التي جهخًيها نغاءة ؤلابضاع ألاصبي الخضًض ،الظي
ٌكهض"جُىعا واؾػا وؾغَػا في قٍله ومًمىهه
وأؾالُبه وقىىهه" ،18بل ئن صًمىمت هظا اإلاىهج
الخػلُمي بمضاعؾىا وظامػاجىا ؾُجػل"مً حػلُم
الػغبُت قهحرا ،هظا ئطا لم ًإص ئلى حػمُو أػمت حػلُم
هظه اللؿت التي خباها هللا بمؼاًا يشحرة مهاعهت بؿحرها
مً اللؿاث الُبُػُت ألازغي" ،19وما ًؼٍض مً جأيُض
وئنغاع قغيُت مىث وغهم ماصة لؿخىا الػغبُت
حػلُمُا ،ويمماعؾت اظخماغُت أًًا.
ّ
وبىاء غلى الؿابو ،قاهه بضال مً ئبهاء حػلُم مىاص
اللؿت الػغبُت سجُىا لهُمىت اإلاػُُاث الخهلُضًت،
ّ
ّ
البض أن ًسًؼ اهخهاء مػُُاث مدخىي حػلم مىاص
اللؿت الػغبُت ،ئلى الخىقُو بحن غبو ألانالـت وقظي
اإلاػانغة ،وأن ًٌىن هظا الاهخهاء مدهها لكغٍ
الىظُكُت ومً مػاًحر هظه ألازحرة؛ "ازخُاع اإلاىاقِ
اللؿىٍت الؿاةضة في اإلاجخمؼ والتي ًٌثر اؾخػمالها في
مىانل الخُاة...بدشا غً مىانل الخػبحر الىظُكُت
في الخُاة" ،20ئط ال ؾبُل ئلى وظُكُت الخػلم بػُضا
غً الىانؼ وبػُضا غً عوح الػهغ.
وبضال مً اإلاىهج اإلاػُاعي ،الخجؼٍئي؛ بدهغ
اهخمام اإلاخػلم في ؤلاجُان بالكىاهض وألامشلت اإلاىخهاة
ّ
ّ
الىهُت وبيُاتها الٍلُت،
واإلاػؼولت غً الؿُاناث
ّ
زضمت للهاغضة اللؿىٍت التي جم ئخٍامها زم خكظها
ّ
مؿبها (الُغٍهت الهُاؾُت) ،البض مً الىظغة الٍلُت
للىو ألاصبي ،وقو آلُاث الخدلُل والخكؿحر
ّ
والىنل والهضف مً طلَ؛"أن ًٌكل[اإلاػلم
ّ
ّ
الىو بالٍامل وٍبرػ صوع
بمػُت اإلاخػلم] غً بيُت
مسخلل اإلاٌىهاث في زضمت جلَ البيُتً ...،دلل
غىانغه وٍغبُها باإلاؿخىي الضاللي للخُاب ،زم
ّ
ًهضم له اؾمه وعؾمه
ًمٌىه آهظاى ،أن
وحػغٍكه ،...لٌُىن اإلاىُلو هى الىو والىؾاةِ هي
الخدلُل ،والخالنت هي الخػغٍل ،ولِـ
الػٌـ" ،21قاللؿت يما ًغي الخبحر اللؿاوي اإلاؿغبي،
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مدمض الخىاف ،لِؿذ مجغص نىاغض هدىٍت أو
قىاهض بالؾُت زابخت ،جدكظ وحؿترظؼ غىض الخاظت،
بل هي مؿخىٍاث لؿىٍت مخضعظت؛ ئجها أنىاث
Phoneticsونىاجت  Phonologyونغف
 Morphologyوجهغٍل  Derivationوصاللت
Semanticsوجضاوُ  Pragmaticsومعجم Lexicon
 ،هاهَُ غً هظا ،البض أن هىظغ ئلي اللؿت بىنكها
مهاعاث حػبحرًت ،نىامها الٌكاًت الخىانلُت
والخكاغلُت الخىاعٍت غىض اإلاخػلمحن ،ومىه؛ البض مً
جىنُل مؿام اللؿت الػغبُت ،بجػلها مؿانا ههُا
باألؾاؽً ،هىم غلى ما ًُلو غلُه في أصبُاث
اللؿاهُاث الخُبُهُت "هدى الىو"و" جدلُل
الخُاب" ،ولً ًهبذ هــظا مخاخا ئال بدبني اإلادخىي
اإلاػغفي للضعؽ اللؿىي الػغبي إلخضي اإلاىاهج
الخضًشت التي أزبدذ قػالُتها في مجاُ حػلُم اللؿاث
الػاإلاُت ،ووػني بظلَ ما أقغػجه اإلاضاعؽ اللؿاهُت
اإلاػانغة ًالبيُىٍت والخىلُضًت والخألُكُت وهى ما
ٌػغف غىض التربىٍحن اإلادضزحن بـ"  "Didactiqueأو
ما ًهُلح غلُه بـ(الخػلُمُت)".22
ّ
وبهظه الُغٍهت التي جدىاوُ
الىو ًلُا ولِـ
ّ
الىوً ،خدهو قغٍ جظونـه
يكاهض مجزوع مً
ّ
ألاصبي الجمالي؛ ئط ًخم ايخىاه غىاإلاه وؤلامؿاى
بسُىٍ مػاهُه وخهىله الضاللُت في ؾُانها ّ
الىص ي
الػام ولِـ باالنخهاع غلى الجاهب الكٌلي
الخجؼٍئي؛ قالػمل ؤلابضاعي -يما ًغاه (ظىجه)-
مشل"البؿاٍ الؿني باأللىان وألاقٍاُ ،نض ًخىهم
ؾغه ئطا هى ّ
اإلاغء أهه ًمٌىه الىنىف غلى ّ
قٌ
وؿُجه ،ولًٌ هيهاث قلً ًبلـ ما ًغٍض ،وؾُظل
محجىبا غىه ماصامذ جسكى غلُه الغابُت الغوخُت
التي جخدض بها الخُىٍ" ،23ونض ؾبو (ظىجه) ئلى
هظا الهىُ؛ قُش البالؾت(غبض الهاهغ الجغظاوي) في
ّ
يخابه(صالةل ؤلاعجاػ)؛ بهىله":واغلم أهَ ال حككي
ُ
الؿ َّل َت ،وال جيخهي ئلى زلج الُهحن ختى جخجاوػ ّ
خض
الػلم بالش يء مجمال ئلى الػلم به مكهال ،وختى ال
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ّ
ُ
ُ
والخؿلؿل في مٍامىه،
الىظغ في ػواًاه
ًهىػَ ئال
َ
وختى جٌىن يمً جدبؼ اإلااء ختى غغف مىبػه ،واهخهى
في البدض غً ظىهغ الػىص الظي ًُهىؼ قُه ئلى أن
َ
24
ٌػغف مىبخه ومجغي غغوم الصجغ الظي هى مىه"
وهـظا ما نام غلُه الضعؽ البالغي الػغبي غلى
ؾبُل اإلاشاُ ،في مغاخله ألاولـى ،نبل أن ًدُض غً
ّ
الخظوقي الجمالي للخُاب
مىهجه الىنكي وهضقه
ألاصبي وجخال ى قػالُخه في نىاغض اإلاىُو ويىابِ
اإلاػُاعٍت الهاجلت لغوح ؤلابضاع ،خحن
ّ
ههب"البالؾُىن أهكؿهم أونُاء غلى ؤلابضاع
ّ
ألاصبي مً زالُ جىنُاث نىىىها وظػلىها ؾُكا
مؿلُا غلى عناب ألاصباء" ،25واإلاإؾل في طلَ ،أن
جىاعر هظا الههىع ختى ونل ئلى مىهجىا الخػلُمي
الخضًض مؼ بهُت مىاص الػغبُت.
ّ
 ئقٍاُ بُضاؾىجي (اإلاغؾل /اإلاػلم):بػض أن أزغها الخضًض خىُ َبُػت اإلادخىي
واإلاىهج اإلاخبؼ في جضعَـ مىاص اللؿت الػغبُت
بمإؾؿاجىا الخػلُمُت والجامػُت ،مؼ ؤلاقاعة ئلى
مىاًَ الههىع والخأيُض غلى ما ًجب أن ًٌىن
ّ
ئهجاخا للػملُت الخػلُمُت والخػلمُت وجدهُها
ّ
بسانت ،وػىص
ألهضاقها اإلاؿُغة ،مً ظاهبها اإلاػغفي
ّ
لىإيض في الؿُام طاجه؛ أهه مهما ًان مدخىي اإلااصة
الضعاؾُت مػضا ئغضاصا ّ
ظُضا وًان مىهج جضعَؿها
ّ
جهىعٍت (مانبل الخُبُو) ،مشمغا بأهضاقه
يغؤٍت
ّ
وآلُاجه وئظغاءاجه ،قان طلَ لً ًإحي زماعه ولً
ًخدهو اهجاػه الكػلي صون اإلاؿإوُ ّ
ألاوُ غً
ّ
جىكُظه و ئظغاةِخه ،وهههض بظلَ( :اإلاػلم/
ألاؾخاط) ،قهى اإلاكغف الغةِـ غلى جُبُو البرهامج
ّ
الضعاس ي وجدهُو أهضاقه ،واإلاٍلل عؾمُا باهجاح
غملُت جضعَـ اإلااصة اإلاهغعة بُضاؾىظُا خؿب
الازخهام.
ّ
ّ
ّ
ئن الخضعَـ لِـ مهمت هُىت؛"هى غملُت مىاػهت
صنُهت بحن أهضاف اإلادخىي والاؾتراججُاث الالػمت
لخدهُو جلَ ألاهضاف والخبراث التي ًٌدؿبها
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ّ
ّ
اإلاخػلم في مىانل الخػلم ،قهى مكهىم قامل
ّ
ّ
ًخًمً ظمُؼ الخىاصر التي لها جأزحر مباقغ في حػلم
ّ
الكغص" ،26والخضًض غً اإلاػلم وصوعه في ئهجاح
الػملُت الخػلُمُت ،هى خضًض غً ئقٍالُت
بُضاؾىظُت في حػلُمُت اللؿت الػغبُت خضًشا؛ جغجبِ
ّ
بػُىاث يشحرة مً ّ
مضعس ي هظه اللؿت الػظُمت،
ّ
بسانت
لُلبت مػاهض وأنؿام اللؿت الػغبُت وآصابها
ّ
أن الٌشحر مً ّ
اإلاضعؾحن لهظه اللؿت
خُض هلخظ
وغلىمها "،طا جٌىًٍ جغاسي نضًمً ،ضزل اإلادايغة
وفي ظػبخه عًام مً اإلاػاعف الخهلُضًتً ،كغؾها في
مىهج جهلُضي اهخهى غمغه الاقتراض ي في ػمً
الػىإلات"27؛ خُض ٌػمض ئلى جهضًم ماصة اللؿت
الػغبُت لُلبخه غلى الُغٍهت الخهلُضًت الخلهُيُت،
التي جغجٌؼ غلى طيغ الهاغضة؛ هدىٍت ًاهذ أو بالؾُت
بػض مىانكتها وئًًاخها بالكىاهض وألامشلت
الجامضة واإلاخٌغعة بظيغها ،وهـظا ما ّ
ٌؿُب بضوعه
قاغلُت جضعَـ ماصة اللؿت الػغبُت وغضم الاعجهاء
ّ
بالُالب ئلى البػض الىظُكي في حػلم
ّ
ًخػىص[الُالب]اإلاداًاة
غلىمها؛قبهظه"الُغٍهت
الػمُاء والاغخماص غلى ؾحره ،وجىػضم لضًت عوح
الابخٍاع وئبضاء الغأي بجغأة ونغاخت" ،28وطلَ
ًدىافى ظظعٍا مؼ بُضاؾىظُا الخػلُم الخضًشت،
والبػض الىظُكي إلاهاعباث الخضعَـ الجضًضة ،التي
ّ
ُ ُ
ئن ُوظكذ َغنها وا ْؾدشمغث أهضاقها في حػلُم اللؿت
ّ
ّ
الػغبُت ،جمًٌ اإلاخػلم مً جمغؽ وجظوم قىىجها
واؾخُاع بكٌغه الىانض ّ
وخؿه ألاصبي في الاعجهاء بها
ّ
ووظل مػُُاتها في ئبضاع ههىم مدٌمت في
مػماعها ،بلُؿت في حػابحرها و أؾالُبها.
و مً أبغػ ألاهضاف التي حؿعى ئليها اإلاهاعباث
الخػلُمُت الخضًشت للؿت ،طاث ألاصاء الىظُكي،
هظيغ:
ّ
أوال:هضف مػغفي جظوقي :بخمٌحن الُالب مً ئزغاء
عنُضه اإلاػغفي بمكاهُم ومباخض غلىم اللؿت
الػغبُت ،مؼ ئصعايه ألهمُتها الىظُكُت في ئهخاظُت
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ّ
الىو ألاصبي ،مبنى ومػنى ،ئصعاًا واضخا وصنُها،
أؾاؾه الخـ الخظوقي والجمالي؛ مً زالُ جضعٍب
ّ
اإلاخػلم ّ
وجمغؾه غلى نغاءة ومداوعة عواتؼ ههىم
ّ
ألاصب ،الظي ال ججل مىابػه مً مىاًَ الجماُ
وسخغ البُان ،وٍىصح في ؾُام الخضًض غً جىمُت
ّ
طوم اإلاخػلم في نغاءجه لىهىم ألاصب ،الاهخمام
بالجىاهب الىكؿُت والىظضاهُت ،بابغاػ الجى الىكس ي
ّ
الىو والخضًض غً غاَكت ألاصًب
للكٌغة أو
ومىؾُهى الٌالم واؾخجابت الهاعب.29
زاهُا:هضف ئهخاجي ئبضاعيً :خدهو بالبػض الىظُكي
ّ
ّ
وؤلاهخاجي للمخػلم؛ بخمٌىه مً ئبضاع ههىم أصبُت
ّ
حؿدشمغ الغنُض اإلاػغفي الظي ّ
خهله زالُ حػلمه
إلااصة اللؿت الػغبُت وحػاَُه ّ
الجُض مؼ غلىمها ،مبنى
ومػنى ،هظغٍا ووظضاهُا.
ومً اإلاػلىم بضاهت ،أن لخدهُو هظه ألاهضاف في
ّ
ظل الىظغٍاث الخػلُمُت الخضًشت ،البض مً جىقغ
مهاعاث غهلُت غملُت ،وجدهُلها مغهىن بدؿً
ّ
اؾدشماعها مً َغف اإلاػلم إلصعاى أزـغ هجاغتها غلى
ّ
اإلاخػلم؛ و اإلاهاعة خؿب غلم الىكـ التربىي،
هي"الىنىُ بالػمل ئلى صعظت غالُت مً ؤلاجهان و
ّ
جِؿحر غلى اإلاخػلم ألاصاء" ،30ختى ًجؿض مػُُاث ما
ّ
ًدهله مً مػاعف قُما ًيخجه وبكٍل مشمغ،
قالخضعَـ في النهاًت"غملُت جىانل بحن اإلاػلم
واإلاخػلم ،ووكاٍ وغالناث ئوؿاهُت مخباصلتً ،خم
مً زالله الاهخهاُ مً خالت غهلُت ئلى خالت غهلُت
أزغي وٍخم همى اإلاخػلم بحن لخظت وأزغي هدُجت
جكاغله مؼ مجمىغت مً الخىاصر الخػلُمُت التي
جإزغ قُه ،ومً زالُ جباصُ وظهاث الىظغ
ومىانكتها ،ونىال ئلى ألاهضاف اإلاُلىبت إلهجاح
ّ
غملُت الخػلم.31
و مً أهم اإلاهاعاث الػهلُت الػملُت ،التي ًجب أن
ّ
ّ
ّ
اإلاػلم ّ
وٍىميها لضي اإلاخػلم أزىاء حػلم مىاص
ٌؿتهضقها
ّ
اللؿت الػغبُت ،ختى ٌؿخُُؼ الخدهُل الجُض
والتزوص اإلاشمغ مً يغوب هظه ّ
ّ
اإلااصة ،هظيغ ما ًلي:
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 مهاعة الهغاءة:قالهغاءة؛ عأؽ ألاوكُت الخػلُمُت التي البض أن
ّ
ّ
ّ
وٍخمغؽ غلى قىُاتها بمػُت
ًشابغ غليها اإلاخػلم
ّ
مػلمه؛ إلاا لها مً قىاةض ظلُلت؛ قهي ؾبُله ئلى
ّ
ّ
الجُض،
التزوص بكتى اإلاػاعف والخدهُل الػلمي
قغٍ أن جٌىن نغاءة واغُت ،هانضة ووظُكُت ،و"أن
ّ
ًجض اإلاخػلم مػها اإلاخػت والكاةضة ،بدُض ًكُض مً
اإلااصة اإلاهغوءة وٍخؿلؿل ما نغأه في أغمانه" 32وما
ًٌكُىا جأيُضا غلى أهمُت هظه اإلاهاعة الػلمُت
والػملُت ،أن أغلى الخالو ؾبداهه وحػالى مجزلتها؛
ّ
مدمض (غلُه الهالة
قٍاهذ ّأوُ ما ألؼم به هبُه
والؿالم) ،بضاًت هؼوُ الىحي ،قهاُ في مدٌم
ََ
ََ
َّ
َ َ
ججزًلهْ (:ان َغْأ ب ْ
وؿان ِم ًْ
اؾ ِم َعِّب ََ ال ِظي زل َو ،زل َو ِؤلا
َ َ ْ َ ْ َ ِ َ ُّ َ َ
ألا ْي َغ ُمَّ ،الظي َغ َّل َم ب ْال َه َلم َغ َّلمَ
غل ٍو،انغأ وعبَ
ِ
ِ ِ
َ َ َ َ ْ َ َْ
ْ
ِؤلاوؿان ما لم ٌػلم) (ؾىعة الػلو آلاًاث [.)]5-1
قمً اإلاهم أن ًدغم مضعؽ اللؿت الػغبُت غلى
مىاظبت َالبه غلى هظه اإلاهاعة وخؿً اؾدشماعها
وجىمُتها ،قهي ظؿغهم ئلى قهم الىهىم ألاصبُت
ّ
وجظونها وئصعاى مىاًَ الجماُ قيها ،وجدبِب
الُالب وحػىٍضه غلى نغاءة ألاصب الغقُؼ بلؿخه ألام،
ًٌؿب طاجه الهاعةت زغاءها اللكظي ،وأؾالُبها
الخػبحرًت ،البالؾُت ،التي ال مدالت ؾخيخهل-مؼ
ّ
وجدبضي ججلُاتها ،جلهاةُا
الخٌغاع -عؾىمها بىكؿه،
بٌالمهً ،لما أنبل غلى الخػبحر والخىانل بهظه
ّ
اللؿت وًله زهت واغتزاػ بها.
 مهاعة الخكٌحر الخأملي:ّ
ّ
الخىن َل ئلى
جدُذ مهاعة الخكٌحر الخأملي للمخػلم،
ئصعاى الٌشحر مً الخهاةو التي ًان ًجهلها
وايدكاف الػضًض مً الػالناث التي جغبِ بحن
أقُاء مخكغنتّ ،
وجبحن َبُػت الػلل التي جإوُ ئلى
هخاةج ّ
مػُىت في خهىُ مػغقُت مسخلكت ،وأهم ما
ّ
اإلاخىنل ئليها غً َغٍو مهاعة
ٌؿم هظه اإلاٌدؿباث
الخكٌحر؛ أجها ظىهغٍت وغمُهت ،بػُضة غً
ّ
الؿُدُت والػكىاةُت؛ قـ"مً زهاةو الػهل أهه
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ًخأمل قُما ًضعيه ،وٍهلبه غلى وظىهه ،وَؿخسغط
مىه بىاَىه وأؾغاعه ،وٍبني غليها هخاةجه
وأخٍامه"33؛ ومهاعة الخكٌحر يأصاء غهلي -خؿب ما
34
ٌكحر(ظُمـ يُُل)ّ -
جمغ بمؿخىٍاث ،أهمها:
 مؿخىي الخكٌحر اإلاغجبِ باإلادخىي اإلاػغفي :وٍخم فيهظا الىمِ مً الخكٌحر ،جدهُل اإلاػغقت وقهم بيُت
اإلااصة الػلمُت التي ًخًمنها مدخىي هظه اإلااصة
اللؿىٍت.
 مؿخىي الخكٌحر الخأملي :وهى همِ ًخجاوػ قُهّ
اإلاخػلم الًىابِ والهىاغض الظاهغة التي جدٌم
الػالناث بحن اإلاػاعف واإلاػلىماث اإلاؿتهضقت
ّ
بالخػلم ،ئلى غملُاث الاؾخهغاء والخهىٍم والاؾخيخاط
اليدؿاب مػلىماث أزغي واؾخيباٍ نىاغض مػغقُت
ظضًضة ألظؼاء اإلادخىي اإلاػغفي للماصة اإلاػىُت.
واللؿت الػغبُت بىنكها ،لؿت بُاهُت؛ ئغغابُت،
اقخهانُت ،أو بمػنى آزغ ،لؿت حكٍلها مؿخىٍاث
ّ
غضة؛ نىجُت ،نغقُت ،هدىٍه ،صاللُت ،بُاهُت،
ّ
ّ
قاهه ّ
ًخىظب غلى مخػلمها ،ئصعاًا ألؾغاعها،
يخابُت،
ّ
ّ
أن ٌؿخدًغ في حػلمها ظهضًً؛ ظهض مػغفي
وظضاوي وآزغ غهلي ،ومً طلَ ،ئجهاهه مهاعة الخكٌحر
ّ
ّ
ّ
الخأملي؛ ألن الخمًٌ مً لؿخىا قهما وئبضاغا ،لِـ
ّ
باألمغ ّ
الهحن ئجُاهه؛ و لً حهخضي اإلاخػلم ئلى أؾالُب
اللؿت وٍخظونها ،صون مػغقخه بأبيُتها ومؿخىٍاتها
اإلاخباًىت؛ قـ"الخػلُم الٌلء لِـ مجغص قهم ماصة
مػُىت والهضعة غلى اؾترظاغها والهُام ببػٌ
ؤلاظغاءاث اإلاخًمىت قيها ،لًٌ ًخًمً جىؾُؼ
الخبرة وامخضاصها وهظا ال ًخم جلهاةُا ،ئهما ًخُلب
اؾخسضام الػملُاث الػهلُت التي حؿدشحر الخكٌحر
اإلاُلىب لالمخضاص باإلاػلىماث" 35واؾدُػابها قهما،
ّ
الخمغؽ،
نبل أن ًخُىع ألامغ وٍغقى ئلى مغخلت
قاإلبضاع.
 مهاعة اإلاىانكت (الخىاع):ّ
جبنى الػملُت الخػلمُت في غلىم التربُت الخضًشت
غلى مهاعة اإلاىانكت؛ قػملُت ايدؿاب اإلاػغقت
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ّ
اإلاخػلم ،هى ّ
جهبلها و الانخىاع بها ،زم
وجغؾُسها لضي
جغظمتها وظُكُا ،قهى مدىع وظىهغ الػملُت
ّ
الخػلُمُت الخػلمُت ،ومىه؛ قالؿبُل ئلى جدهُو
هظا ،أن ًمىده اإلاػلم قغنت اإلاداوعة واإلاىانكت
ّ
ّ
البىاءة قُما ًخػلم ،وئغُاءه الخغٍت الالػمت
للمكاعيت واإلاؿاهمت في بىاء اإلاػاعف اللؿىٍت
ّ
وجدهُلها ،ولًٌُ مػلىما ،أن اإلاىانكت"بىنكها
ّ
ومىظه
َغٍهت جضعَـ هي جىظُم مدٌم هاصف
للخىاع والخضًض بحن ألاقغاص ،قهي لِؿذ صعصقت
ّ
غكىٍت ،وئهما هي جكٌَُ ًبنى غلى أؾـ واضخت
مدضصة...يما جبنى غلى زالر عًاةؼ أؾاؾُت ،هي-:
الىهض والخمدُو -ويىح الؿاًت والههض-
ّ
ّ
الكػالت مً نبل اإلاخػلم" ،36واإلاىانكت
اإلاؿاهمت
ّ
ّ
بهظه اإلاىانكاث ،لها أزغ يبحر ،بحن غلى اإلاخػلم
ّ
ّ
وججؿض
وهكؿُه؛ ئط جدكؼه و حػؼػ زهخه بىكؿه
خًىعه الػلمي اإلاشمغ وبأيثر اًجابُت مً مىنل
ّ
بؿٌ
اإلاؿخمؼ ،اإلاؿتهلَ آلُا للمػلىمت ،هظا،
ّ
الىظغ غً الخهاُ الخمُضة التي ًٌدؿبها اإلاخػلم
مً اإلاىانكت الهاصقت؛ئط ّ
حػىصه غلى اخترام آعاء
آلازغ؛ بالهبر غلُه وخؿً الاؾخماع له وعخابه
الهضع إلاا نض ًبضع مىه.
ّ
 ئقٍاُ ؾٌُىلىجي (اإلاخلهي /اإلاخػلم):ال ًسكى غلى أخض مىا؛ أن الؿىاص ألاغظم مً
َلبدىا الُىم ،بضءا مً أَىاع حػلُمهم ألاولى وؾاًت
ونىلهم ئلى الجامػت؛ هم ٌػاهىن غضم الهضعة غلى
الاعججاُ ونىقا أمام أؾاجظتهم وػمالئهمّ ،
لُػبروا-
بلؿان قهُذ ،ؾلُم الخػبحر ،بأؾالُب لؿخىا وسخغ
بُاجها -غً خاظاتهم الصخهُت ،أو ٌػمضون ئلى قخذ
ّ
باب الخىاع وئبضاء الغأي خىُ ما ًخػلمىهه ،وئطا ما
َ
أنبل أخضهم غلى طلَََ ،ونؼ بٌالمه اللخً والؼلل
وؾابذ بىاث أقٍاعه بحن زىاًا خضًشه اإلاخلػشمّ ،
ومغص
طلَ؛ أجهم" قهحرون ئلى الثروة اللؿىٍت الالػمت
لىجاخهم في الخُاة الػلمُت والضهُىٍت ،قهحرون ئلى
ّ
ّ
الخظوم ألاصبي ،الظي حهظب هكىؾهم وَكٍل

8102

وظضاجهم بالخـ الجمالي الغقُؼ ،قُسغظىن ئلى
الىانؼ ّ
غؼال مً َغاةو الخكٌحر الؿلُمت الهاةمت
غلى نىة اللؿت الػغبُت" ،37بػُضون بظواتهم غً عوح
ّ
والخمحز بلؿتهم ألام.
ؤلابضاع
قما ألاؾباب الٍامىت وعاء هظه الىيػُت اإلاخأػمت
ّ
إلاخػلمي اللؿت الػغبُت وغلىمها ؟
ئن أهم غامل للتراظؼ والغيىص ،الظي ٌكهضه
جضعَـ لؿخىا الػغبُت بمضاعؾىا ومإؾؿاجىا
الجامػُت الُىمّ ًُ ،
غص -بىظغها قًال ّ
غما طيغهاه
ؾابها ،-ئلى غامل عةِـ ،وزُو الهلت بؿٌُىلىظُت
ّ
اإلاخػلم والخػلم ،هى -:ؾُاب الضاقػُت للخػلم .قما
مػنى طلَ مً الىاخُت الخػلُمُت؟
حػخبر الضاقػُت »  ،« Motivationمً أبغػ
اإلاهُلخاث قُىغا بػلم الىكـ الخػلُمي ،ونض
حػضصث حػغٍكاتها ،بحن اإلاخىاولحن لها ومً وظهاث
ّ
هظغ مخباًىت ،بُض أهه ًمٌىىا أن هىظؼ مكهىمها في
ّ
ًهبان في اإلاجاُ الخػلُمي
حػغٍكحن
38
وؾٌُىلىظُخه:
اإلاكهىم ألاوُ لـ(ػٍمغمان )Zimmermann/؛ الظي
ّ
ٌػضها خالت صًىامٌُُت لها أنىلها في ئصعًاث
ّ
اإلاخػلم لىكؿه ومدُُه والتي جدشه غلى ازخُاع
وكاٍ ّ
مػحن و ؤلانباُ غلُه والاؾخمغاع في أصاةه
ألظل جدهُو هضف ّ
مػحن.
ّأما اإلاكهىم الشاوي ،قهى لـ(قُى )viau /الهاةل
ّ
ّ
ّ
جدغى أقٍاع ومػاعف اإلاخػلم
بأجها؛ خالت صازلُت
ّ
ووغُه واهدباهه وجدشه غلى مىانلت ألاصاء للىنىُ
ئلى خالت جىاػن مػغفي.
الضاقػُت ئطن؛ هي خالت مً الاؾخػضاص الىكس ي
ّ
ّ
والتهُإ الهبلي لضي اإلاخػلم ،بؿُت جدهُل مػغقت
ّ
مػُىت ،في خهل مً خهىُ الػلىم اإلاسخلكت ،مؼ
الخغم واإلاشابغة غلى جدهُو هظا اإلاؿعى وبلىؽ
الهضف مىه غلى أيمل وظه ،ويما ًإيض غلم الىكـ
ّ
ّ
التربىي؛ قاهه"ال ًىظض حػلم بضون صاقؼ ،وهجاح
ّ
ّ
اإلاػلم في غمله ًخمشل في نضعجه غلى صقؼ جالمُظه
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ّ
ّ
ّ
هدى الخػلم ألن الخػلم ًجب أن ًٌىن مضقىغا...
إلخغاػ الخكىم وؤلاجهان" ،39وجخضازل بمكهىم
الضاقػُت هىا غضة مهُلخاث؛ ًالخاقؼ والباغض
والخاظت...
ُ
ّأما البدض غً ألاؾباب التي ٌػؼي ئليها ؾُاب
ّ
صاقػُت حػلم َلبدىا للؿت الػغبُت ،وصًمىمت غؼوقهم
ّ
التزوص مً غلىمها ّ
غً ّ
وجظوم قىىجها ،اجطح لىا أن
ألامغ ّ
ًغص ئلى ظاهبحن عةِؿُحن؛ هما:
 أوال :ظاهب صازلي (قغصي):ووػني بهظا الجاهب؛ الضاقؼ الظاحي،الظي
ّ
ّ
مػحن
ًجؿضه"ؾعي الكغص هدى الهُام بش يء
ّ
وخب اؾخُالغها،
لظاجه" 40اهُالنـا مً قًىلها
جكىنها و ّ
قخدهو بظلَ ّ
جمحزها غً ؾحرها مً
الظواث.
ّ
ومً اإلاإيض؛ أن ؾبب جضوي مؿخىي حػلُم اللؿت
ّ
الػغبُت ،وغؼوف اإلاخػلمحن غنها ،هى ؾُاب هظا
ّ
الضاقؼ ببىاغشه مً طاث اإلاخػلم لها ،ئط مً
البضًهي"،أن ما ًخػلمه الكغص ًٌىن أيثر ظضوي
ّ
خُىما ًٌىن مهخما بهّ ،
غما لى أظبر غلى حػلمه"،41
وَلبدىا لألؾل ؾحر مهخمحن أبضا بهظه ّ
اإلااصة وال
ُ
ٌػحروجها باال - ،ألؾباب غضًضة ًَُالها خضًصىا في
الػىهغ اإلاىالي ،-بل مما ًإؾل له؛ أن قاع
بىانػىا؛ أن اللؿت الػغبُت وغلىمها ،هي جسهو
مجاويّ ،
مِؿغ إلاً حػظع غلُه أن ًلج جسههاث
أزغي بالجامػت.
ّ
قبربٌم؛ ماطا جيخظغ لؿت اػصعاها طوحها وخٌمىا
غليها ظهال ،بالػهم واإلاىث مؿبها؟!
 زاهُا :ظاهب زاعجي (اظخماعي):ئن ًل طاث بكغٍت هي ولُضة بِئتها ،بمػنى أن ًل
قغص له صاقؼ الاهخماء إلاجخمػه ،ومىه؛ قاإلادُِ
الاظخماعي له ؾلُت غلى هظا الكغص ،ئط ًملي غلُه
أقٍاعه ومىانكه ،وٍضقػه ئلى الهُام بأقػاُ ّ
مػُىت
ئعياء له ،وهظا ما ّ
ٌػبر غىه الكُلؿىف"صوعًاًم"
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ّ
بمهىلخه الكهحرة (ئطا جٍلم الًمحر قُىا؛ قان
اإلاجخمؼ هى الظي ًخٍلم) ،قـ"الًمحر ًىظض بالكغص
يمٌىن مً مٌىهاث شخهِخه أو ييؿو ًمشل
اإلاباصب الخلهُت ،وٍضغى الهًباٍ الؿلىى وقو
مػاًحرها ،وغـضم الخغوط غً ألاغغاف والهُم
ألازالنُـت التي جىايؼ غليها اإلاجخمؼ ،ممشال في
الىالضًً أو مً ًهىم مهامهما"...42
و ً
بىاء غلى هظه اإلاػُُاث ،وكحر ئلى ئقٍاُ
اظخماعي زُحر ،هى أنل جضوي حػلُم لؿت ّ
الًاص،
وؾبب اهدُاٍ مؿخىي َلبدىا في غلىمها؛ وَكترى
في الخأؾِـ لهظا ؤلاقٍاُ ،غضة غىامل أهمها:
 اإلاجخمػاث الػغبُت؛ قهي اإلاؿإوُ ّألاوُ غً ؾُاب
ّ
صاقػُت حػلم أبىائها للؿتهم ألام ،والاهخمام بػلىمها
قهظه اإلاجخمػاث ّوعزذ أظُالها ،هظغة زاَئت غً
ّ
لؿتهم ،وؾظث غهىلهم بأقٍاع مؿمىمت اججاهها ،ئط
أؾلبُت أقغاصها ًغي في هظه اللؿت وغلىمها،
جسهو غضًم الجضوي ّ
وأجها لِؿذ بلؿت غلم؛ قهي
ال حؿخىغب بػلىمها الخُىع الػلمي واإلاػغفي الظي
ٌكهضه الػالم ،قدهغوا بظلَ صوعها غلى الٌخاجِب
والؼواًا؛ ّ
وغضث بغأحهم"لؿت ؾلكُت ظامضة جخُلؼ
ئلى الىعاء بضال مً أن جخجه ئلى ألامام" ،43وهظا
الخكٌحر الؿلبي اججاه اللؿت الػغبُت وغلىمها ،نض
وظض َغٍهه ئلى أطهان اإلاخػلمحن بهظه اللؿت،
ّ
قاوػٌـ طلَ بالؿلب غلى حػلمهم لها وجدهُلهم
قيها.
 ؾىء جىظُه آلاباء ألبىائهم صعاؾُا؛ ئط ًخجىبالٌشحر منهم جسهو اللؿت الػغبُت وغلىمها ،ولى
هبـ أبىاؤهم قيها ،وٍخم جىظيههم ئلى جسههاث
غلمُت ،جدىافى مؼ عؾباتهم اإلاػغقُت ،هظا ،مهابل
ؤلاغالء مً قأن حػلم لؿاث آلازغ؛"بضغىي الاهكخاح
ّ
للخػغف
غلى الػالم الخاعجي وجٌشُل الاجهاُ به،
غلى مؿحرة ّ
جهضمه وجُىعه" ،44وألامغ هىا ًخجاوػ
مؿألت الاهكخاح غلى آلازغ ،ئط لى ًان طلَ خها،
لخههىا إلاجخمػاجىا ما خههه ؾحرها مً جُىع غلمي،
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ّ
وئهما اإلاؿألت يما ّ
غبر غنها ابً زلضون؛ هي"أن
الىكـ أبضا حػخهض الٌمـاُ في مً ؾلبها واههاصث له؛
ّئمـا لىظغة بالٌماُ بما ونغ غىضها مً حػظُمه ،أو
إلاا حؿالِ به مً أن اههُاصها لِـ لؿلب َبُعي،
ئهما هى الٌماُ الؿالب" ،45وبحن هظا الخبرًغ وطاى،
ّ
ٌؿىؽ هإالء إلاكغوع اؾخػماعي ،مدٌم الخسُُِ؛
قـ"اإلاؿخػمغ لم ًًٌ ؾاقال غً الاعجباٍ الىزُو بحن
اللؿت والكٌغ ،ونض قغى لؿاجه غلى الخػلُم لحربي
الكػب الػغبي غلى الخبػُت له" ،46وٍدىُ بِىه وبحن
نلخه بشىابذ أمخه ،ومنها لؿخه؛ "قازخالف اللؿان
ًىنؼ ازخالف الكهم ،وٍبػض غً اإلاحرار الهىمي،
وٍجػل اإلاىاًَ مغجبُا أقض الاعجباٍ باللؿت الؿالبت
غلى طهىه ،اإلاخمٌىت مً هكؿه ،الهاةمت في قػىعه
وغىاَكه ،قُهغأ هظا اإلاىاًَ لؿت الهىم ألاظاهب
وخضها" ،47وٍؼصاص بػضه غً لؿخه ّزم هىٍخه ،وهظا
مبخػى آلازغ الظي ٌؿتهضف ّ
ألامت الػغبُت في زىابتها،
والظي لم ًُأؽ مً مداوالث بؿِ هكىص لؿخه
وزهاقخه بمجخمػاجىا ،يكٍل مً أقٍاُ الاؾخػماع
الكٌغي في ػمً الػىإلات ،ونض وظض الكغنت ؾاهدت
لظلَ؛ قهىاى نابلُت واؾخػضاص ألقغاص مجخمػىا ولى
ّ
غلى ؾبُل الالوعي في الخىٌغ للؿخىا وزىابذ أمخىا،
وٍخجلى طلَ – يما ًهىُ غبض الهاصع الكاس ي
الكهغي -في"هجغة أو اهخجاع صاةم ئلى ًل ما هى
أظىبي ...واللؿت الػغبُت مً الػىانغ ألاؾاؾُت في
هظا الهغاع ،قهىاى اهدكاع لألظىبُت ،وأخُاها
اؾخػماُ الػامُت أو اؾخػماُ ألاماػَؿُت يض
الكهُدت .هىاى ئطًاء للهغاع في مؿخىٍحن:
مؿخىي نغاع صازل ألؿً الهىٍت ونغاع ألؿً
ّ
زًم هظا الهغاع
الهىٍت واللؿاث ألاظىبُت" ،48وفي
ُ
ؾ ُّبذ اللؿت الػغبُت مً ألؿىت طوحها ،قأمؿذ
العجمت لضحهم مخأنلت وناعث ّ
الًاص:
وانؼ حػلُم لؿخىا بالىؾِ اإلاضعس ي والجامعي
ّ
غىضها مإلم ظضا ،ال ًدكؼ ئَالنا غلى النهىى
بخػلُمُت هظه ّ
اإلااصة ،وطلَ إلاا هلمؿه بجامػاجىا مً
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ؾلىيُاث ،جيخهو مً جضعَـ اللؿت الػغبُت
وغلىمها؛ ًاقخهاع بػٌ أؾاجظة اللؿت الػغبُت ئلى
عوح ؤلابضاع وؤلاجهان في حػلُمها أو اهخهاء ههىم
أصبُت خضًشت ،جدهو قغٍ الخظوم الكني والجمالي
وجىمُه غىض الُالب ،بل أؾلبهم ٌػُض"اظتراع جلَ
ّ
ّ
اإلامؼغت التي جٌغعث في يخب
اإلاهؼغت،
الكىاهض
49
البالؾت" أو الىدى الػغبي ،وٍا لُذ ألامغ جىنل
هىا ،بل أيثرهم ٌػمض ئلى جلهحن َالبه غلىم هظه
اللؿت ،بـ"الػامُت أو الضاعظت"؛ قُإطي بظلَ اللؿت
ّ
ّ
وٍىكغ مخػلميها ،يما ًلػي غً شخهه مبضأ انخضاء
ّ
الخلمُظ بمػلمه والُالب بأؾخاطه.
ّ
والقَ أن باغض الالمباالة اإلاههىصة أو ؾحر
اإلاههىصة غىض بػٌ ّ
مضعس ي اللؿت الػغبُت وغلىمها
خضًشا ،هى ّ
جهىعهم بأن عؾالت الخػلُم هي مهىت،
ّ
الكاةضة منها ،الغبذ اإلاّاصي ،ونض ّ
الخهىع
يغؽ هظا
الىيؼ اإلاترصي انخهاصًا واظخماغُا ،قٍان اوكؿاُ
ّ
اإلاػلم بالبدض غً عؾُل الخبز اؾخمغاعا للخُاة مً
ّ
اإلاهضمت غلى الػلم واإلاػغقت وؤلابضاع في
ألاولىٍاث
مجالهما ،لًٌ في الخهُهت ،هـظا لِـ مؿىؾا أو
ّ
مبرعا لظلَ؛ قاإلاػلم عؾالخه ؾامُت ومجزلخه ظض
غظُمت والخُأ مً َغقه أغظم؛"قهى قىان ًغؾم
الُغٍو وٍيهئ اللىخت بأظمل ألالىان وأػهى ألاقٍاُ
والُالب بحن ًضًه مشل نُػت نماف بًُاء ًغؾم
غلى وظهها بغَكخه الباعغت ما ًغٍض مً مػلىماث،
جؼٍض الجماُ غمها وؾػت في الخكٌحر وجلىٍىا في
ألاصب" ،50ومهما ًان ّ
اإلاضعؽ أمُىا في عؾالخه ،غاعقا
بمٍاهت لؿخهً ،جُضها خضًشا ومماعؾت ،وبما ٌػلي
ّ
مً قأجها غىض َلبخه ،اغتزوا بها وأنبلىا غليها
ئنباُ الىدل غلى الخلُت؛ قـ"الُالب الػغبي البض أن
ًضعى غظمت نىمه بحن ألامم وغظمت لؿخه بحن
اللؿاث ،ألجها لِؿذ نلُلت في ألاػمان ولِؿذ نلُلت
في الغنػت ،ولِؿذ يػُكت الىخاط" 51وئهما مً
ّ
ؾىء خظها ،أجها ابخلُذ في ػمىىا هظا ،بهىم ًجهلىن
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مٍاهتها ونُمتها بحن ؾاةغ اللؿاث ،قىػىها وؾاعغىا
في حكُِؼ مشىاهاّ ،
لًٌ هللا زحر خاقظ لها.
ئن ًل الؿلىيُاث الخاَئت ،ؾىاء التي أقغها
ئليها أو التي لم هظيغها ،أًان مهضعها الىؾِ
ألاؾغي أو اإلاجخمؼ أو الىؾِ الخػلُمي ،قان
ّ
َ
مكػىلها ًَ ُ
ُاُ الظاث اإلاخػلمت ،وٍمس ي مً
مٌدؿباتها الخػلُمُت ،لًٌ لِـ في عنُض خىاقؼها
ؤلاًجابُت ،وئهما في عنُضها الؿلبي ،وؾخظل هظه
ُ
هض ُم غلى
الظاث مإمىت بمًامحن هظه اإلاٌدؿباث ،ج ِ
َ
ئجُاجها بحن الكُىت وألازغيً ،لما عاوص الظاث
ّ
ُ
خًىعها ،يمىبهاث قاغلت ،قالخػلم في النهاًت؛
غملُت جدهُل وايدؿاب ،ويما هٌدؿب مً زالله
ما ًٌىن خاقؼا اًجابُاً ،دبب ألهكؿىا أقُاء و
ًضقػىا صقػا نىٍا ئلى جدهُلها أو ؤلابضاع قيها ،قاهىا
هٌدؿب مً زالله أًًا ما ًٌىن خاقؼا ؾلبُا
ّ
ًىكغها مً أقُاء أزغي ،وَكُؼ بضوازلىا يغهها،
ً
قىىهغف غنها ًلُا.
نكىة الهىُ :ئن مً جىنُاجىا ومهترخاجىا التي
هبضحها في زخام هظا اإلاهاًُ ،
بىاء غلى ما أزغهاه
بمداوعها مً ئقٍاالث ؾاصث وانؼ حػلُمُت اللؿت
الػغبُت خضًشا ،هي أن الؿبُل ئلى النهىى بخػلُمها
ّ
وحػلمها؛ والاعجهاء بها مػغقُا و بُضاؾىظُاً ،لؼمىا
باهتهاط آلاحي-:
ّ
 اغخماص مدخىي مػغفي حػلُميٌ ،ػىُ في أهضاقهّ
غلى اهكخاح اإلاخػلم غلى لؿت حػنى بالىو وبىنل
وجدلُل الخُاب ألاصبي بكمىلُخه ،بػُضا ًل البػض
ّ
اؾخهغ
غً الُابؼ الخهػُضي والجزوع اإلاػُاعي الظي
غلى الجملت واغخنى بخضاوُ الكىاهض واظتراعها في
جضعَـ غلىم لؿخىا ،عصخا مً الؼمً.
 اهخهاء ههىم وزُاباث أصبُت غغبُت حػلُمُت،ّ
جخما ى مؼ خايغ اإلاخػلم وؾُاناجه اإلاخػضصة.
ّ
ّ
 جكػُل اإلاػلم إلاهاعاث اإلاخػلم اإلاصجػت غلى قهمّ
وجُىٍغ آلُاث نغاءة الخُاب
غلىم اللؿت الػغبُت،
ألاصبي؛ ومً هظه اإلاهاعاث :الهغاءة الىظُكُت
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ؤلاهخاظُت ،الخكٌحر الخأملي ،الخىاع الهاصف
ّ
واإلاىانكت البىاءة؛ اإلاىكخدت غلى الىهض والخمدُو
والخدلُل والاؾخيخاط والاؾخيباٍ ،والتريُب
والبىاء...
 الاعجهاء بمهاعة الخظوم الكني والجمالي لضيّ
اإلاخػلم ،غىض مداوعاجه للىو ألاصبي الػغبي؛ جدبِبا
له في الضعؽ اللؿىي الػغبي ومىيىغاجه ،وحػؼٍؼا
إلاخػت وظمالُت الهغاءة ألاصبُت؛ قأؾمى ؾاًاث
وأهضاف حػلُم اللؿت الػغبُت ،جىمُت الظوم ألاصبي
ّ
لضي اإلاخلهي(اإلاخػلم) ومغاغاة أزغه غلى هكؿِخه.
 جُبُو الُغاةو التربىٍت الخضًشت واؾدشماعالخهىُاث الخٌىىلىظُت في حػلُم اللؿت الػغبُت
وغلىمها.
ّ
 جدكحز الُالب الػغبي غلى حػلم لؿخه وؤلابضاع فيمجالها ،مىاػاة مؼ جكػُل الخٌىماث الػغبُت
إلاسُِ ؾُاس ي لؿىيً ،خجاوػ الخهغٍذ بما
جدكظه صؾاجحرها للؿت الػغبُت ،وهما ال وانػا،
وطلَ باإلغالء الكػلي مً مجزلتها بحن ؾاةغ اللؿاث و
بالخمٌحن لها بحن أهلها وفي مسخلل الهُاغاث.
 جٌغٍم أهل ؤلابضاع بهظه اللؿت ،وئجاخت قغمالػمل وجٌشُكها للىسبت اإلاخهىت لها ،ؾُاؾُا
وانخهاصًا.
 ئلؼامُت جٌىًٍ وئغضاص ألاؾاجظة اإلاضعؾحن باللؿتالػغبُت ،وجىظُم صوعاث جضعٍبُت إلاىظكي الهُاع
ؤلاغالمي الىاَهحن بها؛ ؾىاء في اإلاجاُ اإلاٌخىب أو
اإلاؿمىع أو اإلاغتي ،وغضم الدؿامذ مػهم قُما
ًغجٌبىهه مً ظغاةم لؿىٍت ال حؿخكغ في خو لؿت
الهغآن؛ طزغ ألامت وظىهغ هىٍتها
* الهىامل :
1

 ًىظش:ابً مىظىس :لعان الػشب ،جصحيح واغخىاء :أمينمحمذ غبذ الىهاب ،ومحمذ الفادق الػبيذي ،داس إحياء
الترار الػشبي( ،الجضء الثاوي غؽش) ،ه 1419 ،03هـ1999 ،م،
ؿ.300
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ً -2ىظش :ابً حني :الخفائق ،جحليم :محمذ غلي الىجاس،
غالم الىخب ،بيروث ،الجضء ألاوٌ ،ؿ.33
-3أحمذ غبذه غىك :مذاخل حػليم اللغت الػشبيت (دساظت
مسحيت هلذًت) ،ظلعلت البحىر التربىيت والىفعيت ،حامػت
أم اللشي ،مػهذ البحىر الػلميت ،اإلاملىت الػشبيت العػىدًت،
1421هـ2000 ،م ،ؿ.09
 -4محمىد أمين غالم :دفاع غً الخفىـيت اللغىيت ،غً
هخاب :لغخىا الػشبيت في مػشهت الحياة ،الػذد (العابؼ والثامً
غؽش) ،ظلعلت كماًا فىشيت لليؽش ،اللاهشة ،1997 ،ؿ.09
ً -5ىظش :محمذ الحىاػ :أظباب جذوي الخحفيل في اللغت

 -14ظػاد غبذ الىشيم الىائلي :وشائم جذسيغ ألادب والبالغت
والخػبير-بين الخىظير والخىبيم ،-داس الؽشوق لليؽش والخىصيؼ،
غمان/ألاسدن ،ه ،2004 ،1ؿ.39
 -15اإلاشحؼ هفعه ،ؿ .39
 16أبى مىفىس الثػالبي :فله اللغت وظش الػشبيت ،الجضء ّ
ألاوٌ،
ؿ.03
ّ
ً -17ىظش :محمىد العيذ :اللغت الػشبيت (واكػا واسجلاء) ،ؿ
.107
ً -18ىظش :ؼىقي ليف :البالغت جىىس وجاسيخ ،ؿ.378
 -19محمذ الحىاػ :أظباب جذوي الخحفيل في اللغت الػشبيت،

الػشبيت (كشاءة في الىاكؼ الخػليمي الػشبي) ،بحث ميؽىس غلى

ؿ.81

ؤلاهترهيذ ،بفيغت  ،pdfؿ.73

 -20محمىد ّ
العيذ :اللغت الػشبيت (واكػا واسجلاء) ،ؿ .109
 -21محمذ إكباٌ غشوي :آلياث مىهجيت الظدثماس الذسط البالغي
في جحليل الىفىؿ ،ؿ.1167
ً -22ىظش :محمذ الحىاػ :أظباب جذوي الخحفيل في اللغت
الػشبيت ،ؿ.81
ً -23ىظش :محمذ غبذ اإلاىلب :البالغت وألاظلىبيت ،الؽشهت
الػاإلايت لليؽش(لىهجمان) ،بيروث ،ه ،1994 ،1ؿ.257
 -24غبذ اللاهش الجشحاوي :دالئل ؤلاعجاص ،جح :محمذ سلىان
الذاًت وفاًض الذاًت ،داس الفىش ،دمؽم ،ه ،2007 ،1ؿ.266
 -25محمذ غبذ اإلاىلب :اإلافذس هفعه ،ؿ.258
 -26ظػاد غبذ الىشيم الىائلي :وشائم جذسيغ ألادب والبالغت
والخػبير-بين الخىظير والخىبيم ،ؿ.40
 -27محمذ الحىاػ :أظباب جذوي الخحفيل في اللغت الػشبيت،

ّ
العيذ:اللغت الػشبيت(واكػا واسجلاء) ،ميؽىساث
 -6محمىد
الهيئت الػامت العىسيت للىخاب ،وصاسة الثلافت ،دمؽم،2010 ،
ؿ.24
 -7ظىسة ًىظف ،آلاًخان[.]2-1
 -8أبى مىفىس الثػالبي :فله اللغت وظش الػشبيت ،كشاءة وحػليم:
خالذ فهمي ،الجضء ّ
ألاوٌ ،مىخبت الخاهجي ،اللاهشة ،ه،01
1418هـ 1998 ،م ،ؿ.04
ً -9ىظش :غبذ الفبىس ؼاهين :في غلم اللغت الػام ،مؤظعت
الشظالت ،بيروث ،دث ،ؿ.252
ّ
 -10محمذ حافظ إبشاهيم :اإلاؤلفاث الياملت (الذًىان) ،ولماث
غشبيت للترحمت واليؽش ،مفش ،اللاهشة ،د ث ،ؿ.137
ً -11ىظش :ـالح الخشافي :اللغت الػشبيت هىيدىا اللىميت،
اإلاىظمت الػشبيت للتربيت والثلافت والػلىم ،هذوة مً كماًا
اللغت الػشبيت اإلاػاـشة ،جىوغ ،1990 ،ؿ.21
ّ
العيذ :في كماًا اللغت التربىيت ،ووالت
 -12محمىد أحمذ
اإلاىبىغاث ،اليىيذ ،1980 ،ؿ.14
 -13مشاحػىا في جبيان مفهىم الخػليميت ودوسها:
ّ
اإلاففل في
 ًىظش :غبذ اللادس لىسس ي ومحمذ صوكاسي :اإلاعجمغلم الىفغ وغلىم التربيت ،ؿ.55-52
 ًىظش :غبذ اللادس لىسس ي :اإلاشحؼ في الخػليميت ،ؿ .48-19 ًىظش:هىس الذًً أحمذ كاًذ وحىيمت ظبيعي:الخػليميتوغالكتها باألداء البيذاغىجي والتربيت ،مجلت الىاحاث للبحىر
والذساظاث ،الػذد ،2010 ،08ؿ.37-36

ؿ.77
 -28ظػاد غبذ الىشيم الىائلي :اإلاشحؼ هفعه ،ؿ.49
ً -29ىظش:ساجب كاظم غاؼىس ومحمذ فؤاد الحىامذة ،فىىن
اللغت الػشبيت وأظاليب جذسيعها بً الىظشيت والخىبيم ،غالم
الىخب الحذًث ،إسبذ /ألاسدن ،2009 ،ؿ 326
 -30غبذ اللادس لىسس ي ،و محمذ صوكاي :اإلاعجم اإلاففل في غلم
الىفغ وغلىم التربيت ،حعىس لليؽش والخىصيؼ ،الجضائش ،ه،01
 ،2015ؿ.222
ً -31ىظش :ظػاد غبذ الىشيم الىائلي :اإلاشحؼ العابم ،ؿ.39
 -32غبذ الشحمً بً غبذهللا اإلااليي :مهاساث التربيت ؤلاظالميت،
هخاب ّ
ألامت ،ظلعلت دوسيت جفذسها وصاسة ألاوكاف والؽؤون
ؤلاظالميت ،كىش الػذد ،106:سبيؼ ّ
ألاوٌ1426:هـ ،أًاس ،2005
ؿ.72
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 -33غباط محمىد الػلاد :الخفىير فشيمت إظالميت ،نهمت
مفش ،اللاهشة ،دث ،ؿ04 :
ً -34ىظش :ابدعام بيذ غباط غافش ي ،وصييب بيذ غبذ
اللىيف هشدي :حػليم الخفىير في دساظت البالغت (دساظت
ّ
السجل الػلمي لىذوة
جحليليت وهمارج جىبيليت) ،هخاب:
"الذساظاث البالغيت :الىاكؼ واإلاأمىٌ" ،الجضء الثاوي (-22-21
1432/06هـ) ،حامػت الامام محمذ بً ظػىد الاظالميت /م.ع.
العػىدًت ،ؿ.1478 -1477
 -35اإلاشحؼ هفعه ،ؿ.1474
ً -36ىظش :ظػاد غبذ الىشيم الىائلي :وشائم جذسيغ ألادب
والبالغت والخػبير -بين الخىظير والخىبيم ،-ؿ.62-61
-37ساؼذ غلي غيس ى :مهاساث الاجفاٌ ،هخاب ّ
ألامت؛ ظلعلت
دوسيت جفذسها وصاسة ألاوكاف والؽؤون ؤلاظالميت ،كىش
ع ،103:ه ،1أهخىبش/هىفمبر ،2004ؿ.60
ً -38ىظش:غبذ اللادس لىسس ي:اإلاشحؼ في الخػليميت ،الضاد الىفيغ
والعىذ ألاهيغ في غلم الخذسيغ ،حعىس لليؽش والخىصيؼ
الجضائش ،ه /ظبخمبر  ،2016ؿ260-259
ّ
 -39ظامي محمذ ملحم :ظييىلىحيت الخػلم والخػليم ،ألاظغ
الىظشيت والخىبيليت ،داس اإلاعيرة لليؽش والخىصيؼ والىباغت،
ألاسدن ،ه ،2006 ،2ؿ.148
 -40ظامي محمذ ملحم :اإلاشحؼ العابم ،ؿ.161
ً -ؤهذ غلماء الىفغ:أن الذوافؼ الذاخليت غىذ ألافشاد ،هي
مً ًلف وساء الاهجاصاث اإلاخميزة و ؤلابذاغاث البؽشيت في
الفىش والعلىن ؤلاوعاوي ،ومً هزه الذوافؼ :دافؼ الفمىٌ-
دافؼ الىفاءة -دافؼ الاهجاص.
ًىظش :ظامي محمذ ملحم :م ط ،ؿ162-161
-41غبذ اللادس بً محمذ :دسوط في التربيت وغلم الىفغ ،م.
الخيىيً والتربيت خاسج التربيت خاسج اإلاذسظت ،الىباغت الؽػبيت
للجيؾ ،الجضائش ،1974-1973 ،ؿ.112
 -42فشج غبذ اللادس وه وآخشون :معجم غلم الىفغ والخحليل
الىفس ي ،داس النهمت الػشبيت لليؽش ،بيروث ،ه ،1ؿ.257
ً -43ىظش :سممان غبذ الخىاب :دساظاث وحػليلاث في اللغت،
مىخبت الخاهجي ،اللاهشة ،ه ،1994ؿ.157
 -44صهير حعً الحشوب :جأمالث في التربيت الػشبيت (دساظت
هلذًت جحليليت لبػن أمشاك التربيت) ،داس أظامت لليؽش
والخىصيؼ ،ألاسدن /غمان ،ه ،2015 ،1ؿ.24
 -45ابً خلذون:اإلالذمت ،داس ابً الجىصي للىبؼ واليؽش،
اللاهشة ،ه ،1ؿ121
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 -46صهير حعً الحشوب :اإلاشحؼ العابم ،ؿ.24
 -47ظامي ّ
الذهان :اإلاشحؼ في جذسيغ اللغت الػشبيت ،مىخبت
أولغ ،دمؽم1963 -1962 ،م ،ؿ.32
 -48غبذ اللادس الفاس ي الفهشي :حىاس اللغت،إغذاد:حافيظ
ؤلاظماغيلي الػلىي ،ميؽىساث الضاويت ،الشباه ،ه،01،2007
ؿ.164
 -49غبذ اإلاالً مشجاك :هظشيت البالغت ،داس اللذط الػشبي
لليؽش والخىصيؼ ،وهشان /الجضائش ،ه ،2010 ،2ؿ.09
ً -50ىظش :ظامي ّ
الذهان :اإلاشحؼ في جذسيغ اللغت الػشبيت،
ؿ.39
 -51اإلاشحؼ هفعه ،ؿ.39
* ناةمت اإلاهاصع واإلاغاظؼ:
* اللشآن الىشيم.
 أحمذ غبذه غىك :مذاخل حػليم اللغت الػشبيت (دساظتمسحيت هلذًت) ،ظلعلت البحىر التربىيت والىفعيت ،حامػت
أم اللشي ،مػهذ البحىر الػلميت ،اإلاملىت الػشبيت العػىدًت،
1421هـ2000 ،م.
 ابدعام بيذ غباط غافش ي وصييب بيذ غبذ اللىيف هشدي:حػليم الخفىير في دساظت البالغت (دساظت جحليليت وهمارج
ّ
السجل الػلمي لىذوة "الذساظاث البالغيت:
جىبيليت) ،هخاب:
الىاكؼ واإلاأمىٌ" ،الجضء الثاوي (1432/06-22-21هـ) ،حامػت
الامام محمذ بً ظػىد الاظالميت /اإلاملىت الػشبيت العػىدًت.
 ابً حني :الخفائق ،جحليم :محمذ غلي الىجاس ،غالمالىخب ،بيروث ،الجضء ألاوٌ.
 الىعي ؤلاظالمي :مجلت ؼهشيت وىيديت ،الػذد( ،)621حماديألاولى 1438هـ /فبراًش2017م.
 صهير حعً الحشوب :جأمالث في التربيت الػشبيت (دساظت هلذًتجحليليت لبػن أمشاك التربيت) ،داس أظامت لليؽش والخىصيؼ،
ألاسدن /غمان ،ه2015 ،1م.
 محمذ غبذ اإلاىلب :البالغت وألاظلىبيت ،الؽشهت الػاإلايتلليؽش(لىهجمان) ،بيروث ،ه1994 ،1م.
 ابً مىظىس :لعان الػشب ،جصحيح واغخىاء :أمين محمذ غبذالىهاب ،ومحمذ الفادق الػبيذي ،داس إحياء الترار الػشبي،
(الجضء الثاوي غؽش) ،ه 1419 ،03هـ1999 ،م.
 محمىد أمين غالم :دفاع غً الخفىـيت اللغىيت ،غً هخاب:لغخىا الػشبيت في مػشهت الحياة ،الػذد (العابؼ والثامً غؽش)،
ظلعلت كماًا فىشيت لليؽش ،اللاهشة.1997 ،
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 محمذ الحىاػ :أظباب جذوي الخحفيل في اللغت الػشبيت (كشاءةفي الىاكؼ الخػليمي الػشبي) ،بحث ميؽىس غلى ؤلاهترهيذ،
بفيغت .pdf
 محمىد أحمذ ّالعيذ :في كماًا اللغت التربىيت ،ووالت
اإلاىبىغاث ،اليىيذ1980 ،م.
 محمىد ّالعيذ:اللغت الػشبيت(واكػا واسجلاء) ،ميؽىساث الهيئت
الػامت العىسيت للىخاب ،وصاسة الثلافت ،دمؽم2010 ،م.
 أبى مىفىس الثػالبي :فله اللغت وظش الػشبيت ،ث :خالذفهمي ،ج ،01مىخبت الخاهجي ،اللاهشة ،ه1418 ،01هـ ،
1998م.
ّ
 محمذ حافظ إبشاهيم :اإلاؤلفاث الياملت (الذًىان) ،ولماثغشبيت للترحمت واليؽش ،مفش ،اللاهشة ،د ث.
ّ
السجل الػلمي لىذوة
_ مجمىغت مً اإلاؤلفين :هخاب
(الذساظاث البالغيت :الىاكؼ واإلاأمىٌ) ،حضءان (-22-21
1432/06هـ) ،حامػت الامام محمذ بً ظػىد الاظالميت /وليت
اللغت الػشبيت /اإلاملىت الػشبيت العػىدًت.
 هىس الذًً أحمذ كاًذ وحىيمت ظبيعي:الخػليميت وغالكتهاباألداء البيذاغىجي والتربيت ،مجلت الىاحاث للبحىر
والذساظاث ،الػذد2010 ،08م.
 ظامي ّالذهان :اإلاشحؼ في جذسيغ اللغت الػشبيت ،مىخبت
أولغ ،دمؽم1963 -1962 ،م.
ّ
 ظامي محمذ ملحم :ظييىلىحيت الخػلم والخػليم ،ألاظغالىظشيت والخىبيليت ،داس اإلاعيرة لليؽش والخىصيؼ والىباغت،
ألاسدن ،ه2006 ،2م.
 ظػاد غبذ الىشيم الىائلي :وشائم جذسيغ ألادب والبالغتوالخػبير-بين الخىظير والخىبيم ،-داس الؽشوق لليؽش والخىصيؼ،
غمان/ألاسدن ،ه2004 ،1م.
 غبذ اللاهش الجشحاوي :دالئل ؤلاعجاص ،جح :محمذ سلىانالذاًت وفاًض الذاًت ،داس الفىش ،دمؽم ،ه2007 ،1م.
غبذ اللادس بً محمذ :دسوط في التربيت وغلم الىفغ ،م.الخيىيً والتربيت خاسج التربيت خاسج اإلاذسظت ،الىباغت الؽػبيت
للجيؾ ،الجضائش1974-1973 ،م.
 غبذ اإلاالً مشجاك :هظشيت البالغت ،داس اللذط الػشبي لليؽشوالخىصيؼ ،وهشان /الجضائش ،ه ،2010 ،2ؿ.09
 غبذ اللادس الفاس ي الفهشي:حىاساللغت،إغذاد:حافيظؤلاظماغيلي الػلىي ،ميؽىساث الضاويت،الشباه ،ه01،2007م.
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 غباط محمىد الػلاد :الخفىير فشيمت إظالميت ،نهمت مفش،اللاهشة ،دث.
 غبذ اللادس لىسس ي و محمذ صوكاي :اإلاعجم اإلاففل في غلمالىفغ وغلىم التربيت ،حعىس لليؽش ،الجضائش ،ه2015 ،01م.
 غبذ اللادس لىسس ي:اإلاشحؼ في الخػليميت ،الضاد الىفيغ والعىذألاهيغ في غلم الخذسيغ ،حعىس لليؽش والخىصيؼ الجضائش ،ه/
ظبخمبر 2016م.
 غبذ الشحمً بً غبذهللا اإلااليي :مهاساث التربيت ؤلاظالميت،هخاب ّ
ألامت ،ظلعلت دوسيت جفذسها وصاسة ألاوكاف والؽؤون
ؤلاظالميت ،كىش الػذد ،106:سبيؼ ّ
ألاوٌ1426:هـ ،أًاس 2005م.
 غبذ الفبىس ؼاهين :في غلم اللغت الػام ،مؤظعت الشظالت،بيروث ،دث.
 فشج غبذ اللادس وه وآخشون :معجم غلم الىفغ والخحليلالىفس ي ،داس النهمت الػشبيت لليؽش ،بيروث ،ه .1دث.
 ـالح الخشافي :اللغت الػشبيت هىيدىا اللىميت ،اإلاىظمت الػشبيتللتربيت والثلافت والػلىم ،هذوة مً كماًا اللغت الػشبيت
اإلاػاـشة ،جىوغ1990 ،م.
 سممان غبذ الخىاب :دساظاث وحػليلاث في اللغت ،مىخبتالخاهجي ،اللاهشة1994 ،م.
 ساجب كاظم غاؼىس ومحمذ فؤاد الحىامذة ،فىىن اللغتالػشبيت وأظاليب جذسيعها بً الىظشيت والخىبيم ،غالم الىخب
الحذًث ،إسبذ /ألاسدن2009 ،م.
ّ
 ساؼذ غلي غيس ى :مهاساث الاجفاٌ ،هخاب ألامت؛ ظلعلتدوسيت جفذسها وصاسة ألاوكاف والؽؤون ؤلاظالميت ،كىش،
الػذد ،103:ه ،1أهخىبش /هىفمبر2004م.
 ؼىقي ليف :البالغت جىىس وجاسيخ ،داس اإلاػاسف ،اللاهشة،ه ،09دث.
 ابً خلذون:اإلالذمت ،داس ابً الجىصي للىبؼ واليؽش،اللاهشة ،ه.1
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