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 كلمـــة شكـــر
 

 نان إلى أستاذي المشرف األستاذ الدكتور أحمد مسعود تواالم شكرجزيل ال
  .ي فيه جهده ورعايته وتوجيهه لهذا البحثيوإذ أح

 .فلك مني أستاذي الفاضل كل االحترام والتقدير.. ي فيه نبله اإلنسانييفإني أح
 

 وة األفاضل األستاذ الدكتور لزعر مختارخالص الشكر إلى األخ
و الدكتور بن دحان  والدكتور مزاري عبد القادر والدكتور كمال محمد بلخوان

.عبد الوهاب  

 

سؤال االهتمام  كل من لم ينقطع عن  إلىالشكر ب أتوجه وال يفوتني أيضا أن 
  .حول هذه األطروحة

  
 



 

 أ 

 ةـالمقدم
 

سؤال كيف نتعامل مع الرتاث والنصوص القدمية؟ أولئك الذين شغلهم ويشغلهم ال كثري
يف حني أن السؤال احلقيقي هو كيف نتعامل مع النص قدميا كان أم حديثا بل كيف نتعامل 
مع ما هو علمي وننخرط يف صناعة احلياة؟ ومن مثة من يهتم بإعادة بناء العلوم القدمية وشروط 

صورة منهجية كي ننتج علما ومعرفة، جتديدها؟ يف حني أن املهمة هي كيف منارس فكرنا ب
ونسهم يف حتويل الواقع وإعادة تشكيله من منطلق ما هو حضاري يف إطار تفعيل حركة 
البحث والتواصل املعريف اإلنساين؟ وكيف نغري البوصلة من البحث عن موقع إىل بعث املوقع 

 .وتفعيله؟
ىل مبدأ ثقايف منه تستقي إن مقولة الرتاث العريب تستند عند عامة املفكرين العرب إ

شرعيتها وصالبتها يف التأثري والتجاوز وهي هبذا االعتبار حلظة البدء يف خلق الفكر اإلنساين 
يف إطار حركة التأثري والتأثر واالستيعاب والتجاوز خاصة وأن الرتاث العريب هو تراث أمة كانت 

 .لإلنسان وللكون وللوجودلتفرد والتميز اليت أسست وفقها رؤيتها مسة الكلية خاصية ا
فال غرابة أن تعد قراءة الرتاث  تأسيسا للمستقبل على أصول املاضي مبا يسمح ببعث 
جديد عرب إحياء املكتسب، إن كل قراءة كما هو معلوم هو تفكيك لرسالة قائمة بنفسها، وما 

اصفة، وإعادة قراءته لذات باعتباره كتلة من الدوال املرت بااملوروث اللساين إال موجود لغوي قائم 
ئه على حمور الزمن هي جتديد لتفكيك رسالته عرب الزمن، وهي بذلك دميومة لوجوده وبنا

أن حنسن القراءة واملساءلة بعيدا عن مصادرة العقل وتعطيله وبعيدا عن كل  والتاريخ شرط
 .اختزال لطاقة التفكري والبحث

مستلزمات املوقف العلمي الواثق  إهنا القراءة اليت تنطلق من املوقع العلمي أو من
أن نتناول الرتاث خارج حدود املركبات سواء أكانت مركبات الغرور ،ضابط املوضوعية ب

واالستعالء أم مركبات النقص واالحتواء، إهنا القراءة اليت حتولنا من كائنات تراثية إىل كائنات 
موزه يشكل لدى مجاعة أو أمة هلا تراث على حد تعبري اجلابري، ال شك أن الرتاث بنصوصه ور 

من مقومات هويتها الثقافية واألعمال اللغوية قدمية كانت أو  ابعدا من أبعاد كينونتها، ومقوم



 

 ب 

حديثة تكمل بعضها البعض يف حقل التكوين احلضاري الفاعل واملنفعل، وتبقى اجلهود 
 .لاإلنسانية ملكا ملن خيرجها من فعل املوجود بالقوة إىل املوجود بالفع

عرف اجملتمع اإلنساين اللغة يف أقدم صورة، ومارس اإلنسان اللغة آالف السنني قبل أن 
يدوهنا وكتبها قرونا طويلة مث فكر يف طبيعتها ووظيفتها، إن اإلنسان يتنفس منذ وجد، ولكن 
 املعرفة الدقيقة ملعرفة التنفس أمر حديث، رأى املاء واستخدمه يف حياته، ولكن التحليل العلمي

ملكونات املاء ال يعرفه كل من يشرب املاء، وشبيه هبذا وذاك أمر اللغة فممارسة اللغة شيء 
 .وسرب أغوارها بالبحث شيء آخر

إن االهتمام بقضية اكتساب اللغة اهتمام قدمي ولقد كان مرتبطا خالل زمن طويل 
ين من باملناقشات حول أصل اإلنسان وأصل اللغات، وخيرب هريودوت يف الكتاب الثا

"Histoires"  خارج كل حميط  ين كيف أن امللك بسمتيشيس قد شرع يف تربية مولودين جديد
 .لساين، وذلك على أمل أن تصنع كلماهتما األوىل برهان الطبيعة األصلية للشعب املصري

وهو من . إن موضوع اكتساب اللغة من املواضيع املبدئية يف الدراسات اإلنسانية قاطبة
رفية  ذات الطابع الشمويل سواء يف توفريه منوذج تقاطع االختصاصات واشرتاك القضايا املع

املعارف أو يف اتصاله بقضايا التنظري التأسيسي، واملواصفة التطبيقية يف آن معا؛ فمن وجهة 
الشمول يف قضية االكتساب كإشكال قاعدي توالد مجلة من املشارب املعرفية عليها مما جيعلها 

مازج االختصاصات الدراسية، ولعل أول ما يعكف على قضية االكتساب من نواة مركزية لت
حيث طرقه االختبارية ووسائله العملية علم الرتبية، ومبا أن املعىن االشتقاقي لعبارة البيداغوجية 
يف أصلها اليوناين هو مرافقة األطفال فهو وثيق الصلة بسياسة النفوس وترويضها على اكتساب 

ها، مث إن علم النفس من العلوم اليت تعكف بالدرس والتحليل على ظاهرة املعارف وحتصيل
 . االكتساب بوصفها معطى من معطيات تفاعل النفس مع العامل اخلارجي

ويأيت إىل جانب ذلك النظر الفلسفي العام ليتطرق إىل قضية االكتساب اللغوي من 
مبوجبه  الذي أصويلاالبعد الاب زاوية نظرية املعرفة وفلسفة العلوم فيحصل ملوضوع االكتس

تتضح سبل اإلدراك باعتباره معضلة مبدئية يف كل تناول فلسفي، وهذا الذي فتح يف العصر 
فأصبحت تشارك   بابا وجلت منه إىل جدلية التحصيل احلديث أمام ما يعرف بفلسفة املناهج

 .كل العلوم األخرى مناقشة أصول االكتساب املعريف لدى اإلنسان



 

 ج 

د القرن العشرون ظهور نظريات متعددة حبثت يف عملية االكتساب اللغوي لقد شه
لعل أمهها النظرية السلوكية مبدارسها املختلفة اليت ترى أن االكتساب يقوم على مبادئ سلوكية 
تعتمد عالقة املثري واالستجابة نافية بذلك دور العقل، األمر الذي دفع بنوام شومسكي أن 

ض وجود قدرة عقلية فطرية تقود عملية االكتساب، وأمام متسك كل من يضع نظريته اليت تفرت 
السلوكني والعقالنيني بطريف املعادلة، فهل لنا أن نبحث عن معادلة توافقية تقر بوجوب توافر 

 والقدرات الفطرية لكي حيصل االكتساب؟( البيئة)عاملي السلوك 
 غة؟وهل تسىن للفكر العريب أن يبحث يف مسائل اكتساب الل

عن نظرية في االكتساب اللغوي في الموروث وإىل أي مدى ميكننا احلديث 
 ؟اللساني العربي

إن تراث الفكر العريب مليئ بلحظات االستشراف احلضاري يف املسائل اللغوية وغالبا 
ما كان يصدر فيها عن تشخيص موضوعي، فهذا ابن سيدا يؤكد صلة اللسان باإلنسان ويرى 

رم هذا النوع املوسوم باإلنسان وشرفه مبا آتاه من فضيلة النطق، وهذا أن اهلل عز وجل ك
القاضي عبد اجلبار يؤكد على أن الكالم هو علم ضروري والتكلم صناعة قائمة على العلم 
واإلرادة وتوفر اآللة واستقامة الرتتيب، أما الشهرستاين وهو يتبحث يف مقومات إنسانية 

الم خيرج اإلنسان عن حرمي البهيمية ليدخل حد اإلنسانية، ويؤكد اإلنسان فيستقر لديه أنه بالك
ابن سينا ومن رؤياه املعرفية املوسوعية ذلك حني حيدد الظاهرة اللغوية بعنصري امللكة 
والصناعة، فيذكر بأن الصناعة هي ملكة نفسانية يقتدر هبا على استعمال موضوعات ما حنو 

درة عن بصرية، حبسب املمكن فيها مؤكدا أن ما غرض من األغراض على سبيل اإلرادة صا
يرسخ ملكة الصناعة يف نفس اإلنسان هو االستعداد اجلبلي واملمارسة واالستعمال اجلزئي 
ليصل إىل تكامل الفطرة والصناعة مما ينسحب على تكامل املعطى األمومي واحلذق الصناعي، 

نبه ابن خلدون إىل الكفاية اللسانية ويكتمل هذا الوعي العميق يف مدارسة قضية االكتساب بت
اليت عرب عنها بامللكة ومازها بالنطق بوصفه أداء، فاللسان ملكة من امللكات حياول حتصيلها 
بتكرارها على اللسان حىت حيصل شأن امللكات، والذي يف اللسان والنطق إمنا هو األلفاظ، 

كل واحد ويف طوع كل فكر منها ما   وأما املعاين فهي يف الضمائر وأيضا فاملعاين موجودة عند
فالصيب يف نظر ابن خلدون يسمع استعمال املفردات يف معانيها فيلَقنها أوال مث . يشاء ويرضى



 

 د 

يسمع الرتاكيب بعدها فيلَقنها مث ال يزال لذلك يتجدد يف كل حلظة ومن كل متكلم واستعماله 
ذا تصريت األلسن  واللغات يتكرر إىل أن يصري ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون كأحدهم كه

 .من جيل إىل جيل وتعلمها العجم واألطفال
إن مثل هذه النصوص بثقلها املعريف ووعيها العميق واستشرافها لكفيلة بأن تدعو إىل 
التورط واالخنراط، وألن طبيعة هذا البحث من حيث إنه حماولة قراءة ملوروث لساين فقد 

ر هذا املوروث مادة خاما متجمعة يف حلظة البحث على قواعد القراءة إىل اعتبا عمدت مبوجب
األقل كما أن هذا الرتاث مقصود بذاته ولذاته وإن حصلت القراءة وتكاملت بفضل النظريات 
اللسانية املعاصرة، إهنا قراءة حتاول االبتعاد عن التعسف يف االستنطاق وتروم احلوار املعريف مع 

ة اللغة العربية ذاهتا، واقتضت الضرورة املنهجية أن اخلصوصية الذاتية املستمدة من طبيع
تستجيب لطبيعة املوضوع الذي هو يف األساس منوذج تقاطع االختصاصات أن تعتمد 

 مرجعيتني معرفيتني؛ 
 .املوروث اللساين العريب ببعض روافده اللغوية والفلسفية: األوىل
 .بعض النظريات اللسانية  املعاصرة: الثانية

املادة البحثية إىل مخسة فصول، توزعت الفصول إىل مباحث وجاءت على النحو ومت تقسيم 
 :اآليت

 : وينقسم إىل ثالثة مباحث اللغة والوجود،: الفصل األول
 اللغة والوجود: املبحث األول

 متاثل اللغة بالشجرة يف القرآن الكرمي  -
 .ويف كينونة اللغة -

 يف قوى املعرفة والتعلم: املبحث الثاين
 يف قوى النفس -
 يف قوى حتصيل املعرفة -

 
 في اللسان واإلنسان: الفصل الثاني

 يف حتديد اللغة: املبحث األول



 

 ه 

 يف اللغة خاصية إنسانية: املبحث الثاين
 يف نشأة اللغة: املبحث الثالث

 طرق معرفة اللغة واكتسابها: الفصل الثالث
 تأريخ لغوي ملفهوم امللكة: املبحث األول

 آن الكرمي يف اكتساب امللكة اللسانيةأثر القر  -
 يف السماع وشروطه: املبحث الثاين

 منهجية التحري يف السماع وتقنياته -
 الفصاحة مراتب ودرجات، مفهومها، الفصاحة :املبحث الثالث 

 في االكتساب اللغوي في الموروث العربي : الفصل الرابع
 يف الرتاث العريبالرتبويات وأصول التدريس والتعلم : املبحث األول
 املمارسة اللغوية احتذاء واستعمال:املبحث الثاين

 طرق اكتساب القواعد ودورها يف تعليم اللغة: املبحث الثالث
 االكتساب اللغوي بين الدراسات الغربية والعربية: الفصل الخامس

 تطوير للرتاث اللغوي العريب أم إجياد مكان للسانيات فيه؟أ: املبحث األول
 آراء ونظريات يف اكتساب اللغة عند الغرب: الثاين املبحث

 عالقة اللغة بالفكر مظهر من مظاهر االرتقاء اللغوي -
 االزدواج اللغوي يف املوروث العريب: املبحث الثالث
 نظرية االكتساب اللغوي يف املوروث العريب خالصة واستنتاجات: املبحث الرابع

المنهج الوصفي التحليلي الذي يركن إلى أما املنهج املعتمد يف هذا البحث فهو 
 .ويهجس بسؤال البدايات فعل القراءة

إن نظرية االكتساب اللغوي اللغوي يف املوروث العريب هي حماولة معرفية أخذت 
مشروعية تأسيسها من دراسات سابقة قام هبا بعض من الباحثني يف املشرق واملغرب وهي 

ي نقاطا وضيئة وتواصال إنسانيا ثقافيا معرفيا ال بذلك ال تدعي السبق  وحسبها أن تستجل
ميكن جتاهله وقد يكون فيه تصورا أو تالمسا يف جوانب جزئية من قضايا االكتساب اللغوي 

 .ورمبا ما يتوافق ويرتافق مع متطورات مستحدثة يف اللسانيات



 

 و 

نزلقات من املاجهها الصعوبة بل الصعوبات وال تأإن أي رحلة يف البحث ال ميكن إال تو 
خاصة عندما يتعلق األمر بالرتاث العريب ولعل أصعب ما ميكن أن يواجهك أن جتد نفسك 
أمام نص مكتمل اجلوانب بثقل محولته املعرفية إضافة إىل أنك على أرض مستها التنوع داخل 

 .ويصعب الكالم على اكتساب الكالم... الوحدة واالختالف داخل االئتالف، فتضيع العبارة
  .ودة إىل الرتاث هي عودة إىل الذاتإن الع

  .وقراءة الرتاث هو ظفر بالذات
 .فما أمجل أن نعود ونظفر

 
  
 

 واهلل ويل التوفيق                                                     
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 ل األولـالفص
 ود ــة والوجـاللغ

 
 اللغة والوجود: المبحث األول

 كينونـة اللغة  -
 ة بالشجرة في القرآن الكريمـلغتماثل ال -

 قوى المعرفة والتعلمفي  :المبحث الثاني
 والعقل قوى النفسفي  -
 تحصيل المعرفيالفي  -



 اللغـة والوجـود                                                                         الفصل األول

 2 

 اللغة والوجود: الفصل األول
 اللغة والوجود: المبحث األول

 كينونة اللغة  -أ
ون مبعىن أن يك" وجد"مألوفة جدا يف مجيع اللغات تعرب عن مصدر لفعل  الوجود كلمة

 اله مكان وكينونة، لكن هذا املصطلح وتعريفه يف الفلسفة يبقى من أشد املصطلحات عصيان
قلب الفلسفة، وبالتايل خيتلف تعريفه حبسب الرؤية الكونية  على التعريف والتحديد فهو يقع يف

 .(1)أو املدرسة الفلسفية
بالرغم من أن  اطولوجيإن الوجود هو أساس املعرفة، فاالبستملوجيا تأيت منطقيا بعد االن

لقد تعينت نشأة الوجود عرب . (2)هي الشرط األساسي للكشف عن األنطولوجيا ااالبستمولوجي
القول أساس "ابن عريب حركة النفس اإلهلي، كما يتم الكالم عرب التلفظ اإلنساين حسب 

عالقة خلق  إن أساس العقيدة هو القول املنزل، فالعالقة بني اهلل والوجود ليست الوجود، إذ
: وإبداع فحسب، وإمنا هي حركة تنفس وحتتاج إىل اللغة لفهمها وللتحقق من كيانات وجودها

" كن"كلمة ( أي اجملودات يف حالة ثبوهتا داخل العامل اإلهلي)أول كالم شق أمساع املمكنات 
ودات يرى ابن عريب أن املوج" فما ظهر العامل إال عن صفة الكالم وعن املتكون فيه بالنفس

هي كلمة اهلل، وهي الصورة العينية احملسوسة واملعقولة املوجودة وهو ما يطاول حركات احلروف 
أساسا، ذلك أن حركات النفس أو الكالم اإلنساين تنقسم عند ابن عريب إىل حركات بني رفع 

 ثالثة حركات بني علوي إىل( العلوي)وخفض ونصب كذلك تنقسم مقاطع الكالم أو النفس 
 .الذي جيمع بني العاملني" الربزخ"ومتوسط وهو " الشهادة"وسفلي وهو عامل " يبالغ"وهو 

حرفا كذلك ميتد  د عرب مثانية وعشرينميت -العريب واقعا–وكما أن النفس اإلنساين 
صص يف ية، هذا ما قاد ابن عريب إىل أن خيمرتبة وجود النفس االهلي عرب مثانية و عشرين

سعا للكلمات واحلروف واحلركات، ذلك أن للحروف قيمة الفتوحات املكية قسما وا
 .(3)أنطولوجية، وكل حرف يربط العارف مبنزلة من منازل العامل

                                                 

 .ويكبيديا املوسوعة احلرة( 1)

 .892سامي األدهم، فلسفة اللغة، تفكيك العقلي اللغوي، حبث ابستمولوجي أنطولوجي، ص.د( 2)

 http://WWW.CharlDagher.com/ar/index  شربل داغر، اللغة بديال عن الوجود واحلظ بوصفه رمسا( 3)
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إن لزوم العالقة بني اللغة والوجود هو ما تعني يف النشأة األوىل عرب التنفس، ما جيعل 
تضمن الكالم أعاله ما ي" كن"القول من التلفظ أساس التكوين، انطالقا من العبارة القرآنية 

لغة عمومية فيما بناء عالقة بني القول واللغة من دون متييز طبيعتها إال من وجهة وظيفتها، ال
 :يقول الشيخ األكرب القول خمصوص، 

 شهدت بذلك ألسن احلفاظ  إن احلروف أئمة األلفــــاظ
 بني النيام اخلرس واإليقاظ  دارت هبا األفالك يف ملكوتــه

 فبدت تعز لذلك األحلاظ  ألمساء يف مكنوهنـــاأحلظتها ا
 (1)عند الكالم حقائق األلفاظ  وتقول لوال فيض جودي ما بدت

 :ول الشيخ األكربمث يق
اعلم أيدنا اهلل وإياك أنه ملا كان الوجود مطلقا من غري تقييد يتمضن املكلف وهو احلق 

نا، أردنا أن نبني مقام املكلف من هذه تعاىل، واملكلفني وهم العامل، واحلروف جامعة ملا ذكر 
احلروف من املكلفني من وجه دقيق حمقق، ال يتبدل عن أهل الكشف إذ وقفوا عليه وهو 
مستخرج من البسائط اليت عنها تركبت هذه احلروف اليت تسمى حروف املعجم باالصطالح 

، ويف (2)يها معناهاالعريب يف أمسائها، وإمنا مسيت حروف املعجم ألهنا عجمت على الناظر ف
 :معرفة احلركات اليت تتميز هبا الكلمات وهي احلروف الصغار يقول الشيخ حمي الدين بن عريب

 أظهر اهلل مثلها الكلمات حركات احلروف ست ومنها
 حركات لألحرف املعربـات  هي رفع ومث نصب وخفض

 حركات لألحرف الثابتـات  وهي فتح ومث ضم وكسـر
 أو سكون يكون عن حركات   ف فموتوأصول الكالم حذ

 (3)ـة يف مــواتحليـاة غريب  فانظـر هذه حالة العوامل
فإهنا وجدت بدورها عن " كن"عن األمر اإلهلي كانت املوجودات املركبة قد وجدت وإذا  

حرفني مها الكاف والنون، من هذا املنطلق توازي  تركيب يف حروف النفس اإلالهي من اتصال

                                                 

 .42، ص8002، دار صادر 1، الفتوحات املكية، اجمللد حمي الدين بن عريب( 1)

 .42نفسه، ص( 2)

 .110ي الدين بن عريب، الفتوحات املكتبية، ص حمالشيخ ( 3)
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. (1)"كن"ون بكلمة وك"هلل املرقومة، يقول ابن عريب د كله، فالوجود هو كلمات االلغة الوجو 
ع الكائنات وأوجد هبا مجيع املوجودات، فال موجود إال مستخرج من كنهها املكنون وال يمج

َا ﴿:مكنون إال مستخرج من سرها املصون، قال اهلل تعاىل  َلهُ  نـمُقولَ  َأن أََرْدنَاهُ  ِإَذا ِلَشْيء   قـَْولَُنا ِإمنم
فإين نظرت إىل الكون وتكوينه، وإىل املكنون : ويضيف الشيخ األكرب (2) ﴾ فـََيُكونُ  ُكن

لقد لقحت كاف الكونية " كن"وتدوينه، فرأيت الكون كله شجرة، وأصل نورها من حبة 
ُقونَ  فـََلْواَل  َخَلْقَناُكمْ  حَنْنُ  ﴿بلقاح حبة    .(3)﴾ ُتَصدِّ

وظهر من هذا غصنان خمتلفان  (4)﴾ ِبَقَدر   َخَلْقَناهُ  َشْيء   ُكلم  ِإنما ﴿رة فانعقد من ذلك البذر مث
أصلهما واحد وهو اإلرادة وفرعها للقدرة فظهر عن جوهر الكاف معنيان خمتلفان كاف 

 (5)﴾...إِلْساَلمَ ا َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَميِت  َعَلْيُكمْ  َوأمَْتَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَـْومَ ...﴿ الكمالية
وظهر جوهر النون نون النكرة، ونون املعرفة " فمنهم من آمن ومنهم من كفر"وكاف الكفرية 

: فأما من أصابه ذلك النور: ليهم من نورهعقدم رش ا أبزرهم من العدم على حكم مراد الفلم
 ُكنُتمْ ﴿ فالح له يف سر كافها متثال" كن"فحدق إىل متثال شجرة الكون املستخرجة من حبة 

َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  تَْأُمُرونَ  لِلنماسِ  ُأْخرَِجتْ  أُممة   َخيـْرَ  واتضح  (6) ﴾...بِالّلهِ  َوتـُْؤِمُنونَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َوتـَنـْ
 قـُُلوبـُُهم ةِ لِّْلَقاِسيَ  فـََوْيل   رمبِّهِ  مِّن نُور   َعَلى فـَُهوَ  ِلإْلِْساَلمِ  َصْدَرهُ  اللمهُ  َشرَحَ  أََفَمن ﴿له يف شرح نوهنا 

، وأما من أخطأ ذلك النور فطولب بكشف املعىن (7) ﴾ ُمِبني   َضاَلل   يف  أُْولَِئكَ  اللمهِ  ذِْكرِ  مِّن
فظن " كن"فإنه غلط يف هجائه، وخاب يف رجائه، فنظر إىل مثال " كن"املقصود من حرف 

ما علم " كن"مة أهنا كاف كفرية بنون نكرة فكان من الكافرين، وكان حظ كل خملوق من كل
من هجاء حروفها وما شهد من سرائر خفائها دليله قوله صلى اهلل علية وسلم من نوره، فمن 

نظر آدم إىل دائرة الوجود  ل وغوى، فلماور اهتدى، ومن أخطأه ذلك النور، ضأصابه ذلك الن
دائرة هذه الفوجد كله موجود دائرة يف دائرة الكون واحد من نار، وواحد من طني، مث رأى 

                                                 

 .899نصر حامد أبو زيد، فلسفة التأويل، دراسة يف تأويل القرآن عند حمي الدين بن عريب، ص( 1)

 .20سورة النحل، اآلية ( 2)

 .74 سورة الواقعة، اآلية( 3)

 .29سورة القمر، اآلية ( 4)

 .3، اآلية ائدةسورة امل( 5)

 .110سورة آل عمران، اآلية ( 6)

 .88سورة الزمر، اآلية ( 7)
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ثما طار واستطار، فإليهما يؤول، وعليها جيول، وال على سر أمر كن، فكيفما دار واستدار وحي
يزول عنها وال حيول، فواحد شهد كاف الكمالية ونون املعرفة، وواحد شهد كاف الكفر ونون 

وليس للمكون أن جياوز ما أراد " كن"النكرة، فهو على حكم ما شهد راجع إىل نقطة دائرة 
كون، فإذا نظرت إىل اختالف أغصان شجرة الكون، ونوع مثارها، ونوع مثارها علمت بأن امل

بائن عنها، فلما أدخل آدم مكتب التعليم وعلم األمساء كلها " كن"أصل ذلك ناشئ من حبة 
كنت )كاف الكنزية " كن"ون فشهد املعلم من كان ونظر إىل مراد املكِّ " كن"نظر إىل مثال 
 إَِلهَ  اَل  اللمهُ  أَنَا إِنمِن  ﴿ فنظر من سر النون لنون األنانية (فر أعرف، فأحببت أن أعكنزا خمفيا ال 

فلما صح اهلجاء وحقق الرجاء، استنبط له من كاف  (1) ﴾ِلذِْكرِي الصماَلةَ  َوأَِقمِ  فَاْعُبْدين  أَنَا ِإالم 
َناُهم َواْلَبْحرِ  اْلبَـرِّ  يف  َناُهمْ َومَحَلْ  آَدمَ  َبِن  َكرمْمَنا َولََقدْ  ﴿الكنزية كاف التكرمي  الطميَِّباتِ  مِّنَ  َوَرَزقـْ

 (3)"ادا يَ ا و را صَ ا وبَ عا مسَْ  هُ لَ  تُ نْ كُ "الكنية  وكاف (2) ﴾تـَْفِضيالا  َخَلْقَنا ممِّمنْ  َكِثري   َعَلى َوَفضمْلَناُهمْ 
 َوآتَاُكم ﴿ (4)النعمة نون واتصلت به( وجعلنا له نورا)واستخرج له من نون األنانية نون النورية 

ولعل  (5) ﴾ َكفمار   َلظَُلوم   اإِلنَسانَ  ِإنم  حُتُْصوَها الَ  الّلهِ  نِْعَمتَ  تـَُعدُّواْ  َوِإن َسأَْلُتُموهُ  َما ُكلِّ  مِّن
 .اللغة أكرب النعم، بل هي أخطر النعم على حد تعرب هيدجر

 
 

 تمثيل اللغة بالشجرة في القرآن الكريم    -ب
سان علماء النفس احملدثني تكلم أقول لك من أنت واملراد بالنفس كما وجاء على ل

فالنفس الناطقة كماهلا اخلاص هبا، أن . (6)أنا: ما يشري إليه كل أحد بقوله" ابن سينا"يقول 
يف الكل، واخلري الفائض يف الكل،  تصري عاملا عقليا، مرتسما يف صورة الكل والنظام املعقول

ام العلوية ، مث األجس)....(سالكا إىل اجلوهر الشريفة، فالروحانية املطلقة  مبتدئا من مبدأ الكل
                                                 

 .12سورة طه، اآلية ( 1)

 40سورة اإلسراء، اآلية ( 2)

 حديث نبوي (3)
 .182، ص8007ن، دار الكتب العلمية، بريوت، املختار من رسائل ابن عريب، حتقيق وتقدمي سعيد عبد الفتاح، منشورات حممد بيضو ( 4)

 .32سورة إبراهيم، اآلية ( 5)

 .77، ص8ابن سينا، يوحنا قمري، ج( 6)
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كله فتنقلب عاملا معقوال . ستمر كذلك حىت تستوىف يف نفسها هيئة الوجودهبيئاهتا وقواها مث ت
 .(1)موازيا للعامل املوجود كله

 (وجه الشبه بين اللغة والشجرة)تمثيل الغة بالشجرة في القرآن الكريم  -
إىل  نو تقدير ظاهرة اللغة كثريا ما يلجأإن علماء اللسان يف حماوالهتم املختلفة، ل

تشبيهها بأشياء وكائنات تقرهبا إىل إدراك الدارسني فمنهم من شبهها باألداء ومنهم بوسيلة 
النقل، ومنهم من شبهها بلعبة الشطرنج، وغري ذلك من التشبيهات اليت ال تراعي إىل جانبا 

احلقيقية اللغوية، والغريب أن كثريا من علماء اللغة وهم يشرحون العالقة االعتباطية  من جوانب
بني الدال واملدلول، يقولون ال عالقة بني ش، جـ، ر والشجرة كهيكل وكائن نبايت، يف الوقت 

اإلحاطة مبعاين الكلمة والشجرة من -الذي جاء تشبيه اللغة بالشجرة يف القرآن الكرمي مراد به 
يع الوجوه، هو جدير بالبحث والدراسة من وجهة علم اللسان، وعلم النباتات، ألن مج

احلديث مع الشجرة، إن كان غري وارد يف الوقت احلاضر إال يف خيال الشعراء، فإن الدراسات 
 .احلديثة بينت أن كثريا من الكائنات احلية تتبادل املعلومات وهلا رموز ميكن التعامل معها هبا

 .ن، فإن تشبيه اللغة بالشجرة يتفق على األقل يف جانبني مادي ومعنويومهما يك
متصلني  يشمل على جزئني( نتائج مركب)أما اجلانب املادي فإن كون الشجرة 

األصل والفرع، أصلها ثابت وفرعها يف السماء، يقابله اشتمال اللغة : ومنفصلني يف آن واحد
ومها وجهان أدى  Diachronie, Synchronieعلى وجهني حركي تارخيي وآين استقرائي 

 .إىل نشأة اللسانيات احلديثة" دي سوسري"متيزمها من 
بل ميكن من وجهة علم التشكيل النبايت التحدث عن البنية التحتية والبنية السطحية، 

إىل خمرتع النحو التوليدي الذي ساهم يف " شومسكي"اليت أدى اكتشافها يف اللغة مؤخرا من 
فإن اللغة مثل الشجرة ينظر إليها من : ملعنويوأما اجلانب ا .(2)اسات اللسانيةجتديد الدر 

حيث إفادهتا يف حياة اإلنسان، بل أن حياهتا رمز حلياة اإلنسان، مث أن الشجرة مثل اللغة من 
 .الكائنات اليت تتجلى فيها صنعة اخلالق واملخلوق

                                                 

 .00اين سينا، املرجع نفسه، ص( 1)

 .90جملة الثقافة املذكورة سابقا، ص( 2)
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م األمساء كلها، وجعله يف األرض فاخلالق أنزل من السماء املاء وأنبت الشجر وعلم آد
خليفة، واإلنسان زرع الشجر وتعهدها بالسقي واإلصالح، وجعل من األمساء لغة ووصفها 
ومناها إخل، وميكن الذهاب بعيدا يف املقارنات بني نشأة الشجرة ومنوها وإجناهبا واستغالل، 

يف مراحل نشأة اللغة مصنوعات خمتلفة األشكال واملنافع وما يقابل ذلك،   وحتويلها إىل
 .وتطويرها وتنوعها واستعماهلا وحتريفها فما أشبه األوىل بالثانية

لقد ورد ذكر الشجرة يف ست وعشرين : ىل ورود الشجرة يف القرآن الكرميولنعود اآلن إ
، وما ورد منها (الشجر)بلفظ  04وسبعة ( الشجرة)منها بلفظ  19موضعا، تسعة عشر  80

موضعا، تربز الشجرة من خالهلا يف  12أربعة عشر " املثايل"ىن اجملازي بلفظ الشجر يف املع
 :شكل منوذجي

 82منوذج الشجرة الطيبة ـ سورة إبراهيم اآلية   
 .30، القصص 37منوذج الشجرة املباركة ـ النور  
 . 30، اإلسراء87ومنوذج الشجرة اخلبيثة ـ إبراهيم 

 .08تـ الصافا( شجرة الزقوم)الشجرة امللعونة  
شجرة اخللود إلغراء آدم هبا، وميكن إحلاقها  -ادعاء–وهنا شجرة ثالثة مساها إبليس 

بالشجرة اخلبيثة امللعونة، واجلدير باملالحظة أن ذكر الشجرة جير يف سياقه معاين ال تنتسب 
عادة إىل السجل اللغوي الذي تدور فيه معاين الشجرة، من ذلك معىن الكالم، يقول اهلل 

 السمَماء يف  َوفـَْرُعَها ثَاِبت   َأْصُلَها طَيَِّبة   َكَشَجرة   طَيَِّبةا  َكِلَمةا  َمَثالا  الّلهُ  َضَربَ  َكْيفَ  تـَرَ  َأملَْ  ﴿تعاىل
 ".من سورة إبراهيم 82اآلية ﴾

َا َوَلوْ  ﴿وقوله تعاىل  َعةُ سَ  بـَْعِدهِ  ِمن مَيُدُّهُ  َواْلَبْحرُ  أَْقاَلم   َشَجَرة   ِمن اأْلَْرضِ  يف  أمنم  مما َأحْبُر   بـْ
 ".سورة لقمان 84اآلية ﴾  َحِكيم   َعزِيز   اللمهَ  ِإنم  اللمهِ  َكِلَماتُ  نَِفَدتْ 

 َما اأَلْرضِ  فـَْوقِ  ِمن اْجتُثمتْ  َخِبيَثة   َكَشَجَرة   َخِبيَثة   َكِلَمة   َوَمثلُ  ﴿يقول اهلل تعاىل  :ومعىن القول
 المِذينَ  الّلهُ  يـُثَبِّتُ  ﴿ من سورة إبراهيم 84وله تعاىل يف اآلية وق ،إبراهيم 80اآلية  ﴾ قـَرَار   ِمن هَلَا

نـَْيا احْلََياةِ  يف  الثماِبتِ  بِاْلَقْولِ  آَمُنواْ   . ﴾َيَشاء َما الّلهُ  َويـَْفَعلُ  الظماِلِمنيَ  الّلهُ  َوُيِضلُّ  اآلِخَرةِ  َويف  الدُّ
 الم  َوُمْلك   اخْلُْلدِ  َشَجَرةِ  َعَلى أَُدلُّكَ  َهلْ  آَدمُ  يَا الَ قَ  الشمْيطَانُ  إِلَْيهِ  فـََوْسَوسَ  ﴿ :ومعىن الداللة

  .سورة طه 180اآلية " هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى ﴾يـَبـَْلى



 اللغـة والوجـود                                                                         الفصل األول

 8 

 .األعراف 88اآلية  ﴾ َونَاَدامُهَا َربُـُّهَما َأملَْ أَنـَْهُكَما َعن تِْلُكَما الشمَجَرةِ  ﴿ :ومعىن النداء
 ِإينِّ  ُموَسى يَا َأن الشمَجَرةِ  ِمنَ  اْلُمَبارََكةِ  اْلبـُْقَعةِ  يف  اأْلَمْيَنِ  اْلَواِدي َشاِطئِ  ِمن نُوِدي َهاأَتَا فـََلمما ﴿
 .، القصص30اآلية ﴾ اْلَعاَلِمنيَ  َربُّ  اللمهُ  أَنَا

ِذي َأنِ  النمْحلِ  ِإىَل  رَبُّكَ  َوَأْوَحى﴿ :ومعىن الوحي  ﴾يـَْعرُِشونَ  َوممما الشمَجرِ  ِمنَ وَ  بـُُيوتاا اجْلَِبالِ  ِمنَ  اَّتِم
 .النحل 02اآلية 

 ﴾ُتِسيُمونَ  ِفيهِ  َشَجر   َوِمْنهُ  َشرَاب   مِّْنهُ  لمُكم َماء السمَماء ِمنَ  أَنَزلَ  المِذي ُهوَ  ﴿ :ومعىن اإلنزال
 .النحل 10اآلية 

 .الواقعة 48اآلية ﴾ ُؤونَ اْلُمنشِ  حَنْنُ  أَمْ  َشَجَرتـََها أَنَشْأمتُْ  أَأَنُتمْ  ﴿ :ومعىن اإلنشاء
 .الفتح 12اآلية  ﴾ يـَُباِيُعوَنَك حَتَْت الشمَجَرةِ  ﴿ :ومعىن املبايعة

 َجَعْلَنا َوَما ...﴿ سورة الواقعة 78اآلية  ﴾ َزقُّوم   مِّن َشَجر   ِمن آَلِكُلونَ  ﴿ :ومعىن التكذيب
َنةا  ِإالم  أََريـَْناكَ  الميِت  الرُّؤيَا  .من سورة اإلسراء 00اآلية ﴾ ... الُقْرآنِ  يف  اْلَمْلُعونَةَ  َجَرةَ َوالشم  لِّلنماسِ  ِفتـْ

َنةا  ِإالم  أََريـَْناكَ  الميِت  الرُّؤيَا َجَعْلَنا َوَما بِالنماسِ  َأَحاطَ  َربمكَ  ِإنم  َلكَ  قـُْلَنا َوِإذْ ﴿ :ومعىن الفتنة  لِّلنماسِ  ِفتـْ
 .سورة اإلسراء 00اآلية ﴾ َكِبرياا طُْغَياناا ِإالم  يَزِيُدُهمْ  َفَما وِّفـُُهمْ َوخنَُ  الُقْرآنِ  يف  اْلَمْلُعونَةَ  َوالشمَجَرةَ 

َنةا لِّلظماِلِمنيَ  الزمقُّومِ  َشَجَرةُ  أَمْ  نُـُّزالا  َخيـْر   أََذِلكَ  ﴿وكذلك قوله تعاىل  ِإنـمَها  الصافات ِإنما َجَعْلَناَها ِفتـْ
 .02-08ورة الصافات س ﴾ َشَجَرة  ََّتْرُُج يف َأْصِل اجلَِْحيمِ 

وفوق هذا كله فإن الشجرة يف القرآن الكرمي هي القطب الذي تدور عليه قصة آدم 
َويَا ﴿. عليه السالم وابليس اليت أدت إىل هبوط آدم عليه السالم إىل األرض وبدء حمنته فيها

تـَْقَربَا َهِذِه الشمَجَرَة فـََتُكونَا ِمَن  آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اجْلَنمَة َفُكاَل ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َوالَ 
ُهَما ِمن َسْوآهِتَِما َوقَاَل َما   ﴿( 19) ﴾الظماِلِمنيَ  فـََوْسَوَس هَلَُما الشمْيطَاُن لِيُْبِدَي هَلَُما َما ُوورَِي َعنـْ

( 80) ﴾ ونَا ِمَن اخْلَاِلِدينَ نـََهاُكَما رَبُُّكَما َعْن َهِذِه الشمَجَرِة ِإالم َأن َتُكونَا َمَلَكنْيِ َأْو َتكُ 
َفَدالممُهَا ِبُغُرور  فـََلمما َذاقَا الشمَجَرَة َبَدْت هَلَُما ﴿( 81) ﴾َوقَامَسَُهَما ِإينِّ َلُكَما َلِمَن النماِصِحنيَ ﴿

 أَنـَْهُكَما َعن تِْلُكَما الشمَجَرِة َسْوآتـُُهَما َوطَِفَقا خَيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اجْلَنمِة َونَاَدامُهَا َربُـُّهَما َأملَْ 
قَااَل َربـمَنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن ملْم تـَْغِفْر لََنا  ﴿( 82) ﴾َوأَُقل لمُكَما ِإنم الشمْيطَاَن َلُكَما َعُدوٌّ مُِّبني  

لِبَـْعض  َعُدوٌّ َوَلُكْم يف اأَلْرِض قَاَل اْهِبطُوْا بـَْعُضُكْم  ﴿( 23) ﴾َوتـَْرمَحَْنا لََنُكوَننم ِمَن اخْلَاِسرِينَ 
 .سورة األعراف( 82) ﴾ ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاع  ِإىَل ِحني  
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فكل املعاين القرآنية اليت وردت يف سياق الشجرة لو مجعت لتلخصت يف معىن الكالم، 
( التذكري)وإطارا للتمثيل ( الوحي، اإلنزال)باعتباره مصدرا للخلق واإلنشاء، ووسيلة للتبليغ 

 .وعرضة للتكذيب وطريقا للخلد. وحيلة للفتنة واإلغراء
واآلية الوحيدة اليت تذكر الشجرة وال جند يف سياقها هذه املعاين هي اآلية اليت وردت 

اهلل نُوُر السمَمَواِت َواألْرِض، َمثَل نُورُُه، َكْمَشُكاة  ِفيَها ِمْصَباح  املِْصَباُح يف ﴿يف سورة النور 
َا َكوَْكب  ُذرِّي، يُوَقُد ِمَن َشَجَرة  ُمَبارََكة  َزيـُْتونَة  اَل َشْرِقَية ، واَل َغْربَِية  َيَكاُد ُزَجاَجة ، ا لزَُّجاَجِة َكأهنم

، نُور  َعَلى نُوُر يـَْهِدَي اهلَل لُِنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب اهلَل األمْ   ثَالَ َزيـْتـَُها ُيِضيُء َوَلْو ملَْ مَتَْسْسُه نَار 
 (.32: النور) ﴾ لِْلنماِس َواهلِل ِبُكلِّ َشْيء  َعِليم  

كانت وال تزال موضوع اهتمام ومصدر إهلام لدى فالسفة املسلمني، وخري وهي آية  
زكي "عنها، وما استأنفه عنه بشأهنا أخريا، األستاذ املرحوم " الغزايل"دليل على ذلك ما كتبه 

خاصة يف الفصل السابع " الالمعقول يف تراثنا الفكرياملعقول و "يف كتابه الضخم " جنيب حممود
كما كان للشيخ الرئيس وقفة خاصة عند آخر اآلية يف   (1)"الشجرة املباركة"الذي مساه 

 .اإلشارات
يقول ابن سينا، إن النفس اإلنسانية، اليت هلا أن تقعل، جوهر له قوى وكماالت فمن 

وهي القوة اليت َّتص باسم العقل العملي، وهي قواها ماهلا حبسب حاجتها إىل تدبري البدن، 
 ...اليت تستنبط الواجب يف ما جيب أن يفعل من األمور اإلنسانية اجلزئية

 :ومن قواها ما هلا حبسب حاجتها إىل تكميل جوهرها عقال بالفعل
فأوالها قوة استعدادية هلا حنو املعقوالت، وقد يسميها قوم عقال هيوالنيا وهي املشكاة، 

إما : وها قوة أخرى حتصل هلا عند حصول املعقوالت األوىل هلا، فتتهيأ هبا الكتساب الثواينوتتل
فهي زيت أيضا إن كانت –إن كانت ضعفى، أو باحلدس  -وهي الشجرة الزيتونة–بالفكرة 

، فتسمى عقال بامللكة، وهي الزجاجة والشريفة البالغة منها قوة قدسية، يكاد أقوى من ذلك
مث حيصل هلا بعد ذلك قوة وكمال، أما الكمال فإن حتصل هلا املعقوالت بالفعل زيتها يضيء، 

، وأما القوة فإن يكون هلا أن حتصل املعقول (نور على نور)مشاهدة متمثلة يف الذهن، هو 
املكتسب املفروغ منه، كاملشاهد مىت شاءت، من غري افتقار إىل اكتساب، وهو املصباح، وهذا 

                                                 

 .314دار الشرق، ص( 1)
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، والذي خيرج من امللكة إىل ستفادا،  وهذه القوى تسمى عقال بالفعلالكمال يسمى عقال م
 :الفعل التام ومن اهليوالين أيضا إىل امللكة فهو العقل الفعال، وهو النار برأي ابن سينا

 العقل اهليوالين  املشكاة
 العقل بالفعل  املصباح
 العقل بامللكة  الزجاجة
 الفكرة  الزيتونة
 احلدس  الزيت

 العقل الفعال ار الن
 العقل املستفاد  نور على نور

 .كما وجدت تفسريا فلسفيا سينويا من خالل املوسوعة الفلسفية
ويتعرض الدكتور مصطفى غالب يف موسوعته الفلسفية إىل تفسري اآلية الكرمية، من 

ال بأس ويكاد التفسري أن يكون ذلك الذي أشرت إليه آنفا، ولكن  املنظور السينوي يف مناسبة
فكان أول ما سألتن ما بلغ حممد النيب صلى ": ابن سينا"إيراده توخيا للفائدة العامة قال  من

اهلل نور السموات واألرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، "اهلل عليه وسلم عن ربه عز وجل 
غربية املصباح يف زجاجة، الزجاجة كأهنا كوكب دري يوقد شجرة مباركة زيتونة ال شرفية وال 

يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار، نور على نور يهدي اهلل لنوره من يشاء ويضرب اهلل 
 ".األمثال للناس واهلل بكل شيء عليم

اسم مشرتك ملعنيني، ذايت ومستعار، والذايت هو كا قال املشف من حيث  النور: "فأقول
خلري وأما السبب املوصل ، واملستعار على وجهني، أما ا"أرسطا طاليس"هو مشف كما ذكر 

إىل اخلري، واملعىن هنا هو القسم املستعار بكلي قسميه، أعن اهلل تعاىل خري بذاته، وهو سبب 
لكل خري، كذلك احلكم يف الذايت وغري الذايت، وقوله السموات واألرض، عبارة عن الكل، 

ألن املشكاة متقاربة فهو عبارة عن العقل اهليوالين والنفس الناطقة، ( مشكاة)وقوله تعاىل 
د والضوء يقارب اجلدان كان االنعاكس فيه أشاجلدران، جيدة التهيؤ لالستضاءة ألن كل ما 

بقابله، وهو املشف وأفضل  أكثر وكما أن العقل بالفعل مشبه بالنور، كذلك قابله مشبه
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ين الذي نسبته اهلواء، وأفضل األهوية هو املشكاة، فاملرموز باملشكاة هو العقل اهليوال املشفات
 .(1)إىل العقل املستفاد كنسبة املشكاة إىل النور

واملصباح هو عبارة عن العقل املستفاد بالفعل، ألن النور كما هو كمال للمشف، كما 
حددته الفالسفة وخمرج له من القوة إىل الفعل، كذلك العقل املستفاد كمال للعقل اهليوالين 

بة العقل املستفاد إىل العقل اهليوالين كنسبة املصباح إىل وخمرج له من القوة إىل الفعل، ونس
ملا كان بني العقل اهليوالين واملستفاد مرتبة أخرى، وموضع ( يف زجاجة)املشكاة، وقوله تعاىل 

آخر نسبة كنسبة الذي بني املشف واملصباح، فهو الذي ال يصل يف العيان املصباح إىل املشف 
القوابل للضوء مث قال  ملسارج الزجاجية ألهنا من املشفاتمن اوخيرج  سرجةإال بتوسط وهو امل

ليجعلها الزجاج الصايف املشف، ال الزجاج املتلون الذي ال ( ريكأهنا كوكب د)تعاىل 
 .املتلونات يستشف نيستشف، فليس شيء م

يعن هبا القوة الفكرية اليت هي موضوعة " من شجرة مباركة زيتونة توقد"وقال تعاىل 
الشرق يف ( ال شرقية وال غربية)لألفعال العقلية، كما أن الدهن موضوع ومادة للسراج، ومادة 

اللغة حيث يشرق منه النور، والغرب حيث فيه يفقد النور، ويستعار الشرق يف حيث يوجد فيه 
النور، والغرب يف حيث يفقد فيه النور، فانظر كيف راعى التمثيل وشرائطه الالئق به، حني 

بقوله ال شرقية وال )فالرمز . كالم النور، بىن عليه وقرنه بآالت النور ومعادهناجعل أصل ال
ها يالنطقية اليت يشرف ف ةما أقول، إن الفكرية على اإلطالق ليست من القوى احملضى( غربية

 وال هي من البهيمية احليوانية اليت يفقد( شجرة ال شرقية)النور على اإلطالق، فهذا معىن قوله 
مدح ( يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار)نور، وميثل بالغرب على اإلطالق، وقوله فيها ال

 (2)القوة الفكرية
، ملا جعل النور (نار)يعن باملس االتصال واإلفاضة وقوله ( ولو مل متسسه)مث قال 

 املستعار ممثال بالنور احلقيقي وآالته وتوابعه، مثل احلامل الذايت الذي هو سبب له يف غريه
باحلامل له يف العادة، هو النار وإن مل تكن النار بذي لون، فالعادة العامية أهنا مضيئة، فأنظر  
كيف راعى الشرائط، وأيضا ملا كانت النار حميطة باالمهات شبه هبا احمليط على العامل، ال 

                                                 

 .93مصطفى غالب، يف سبيل موسوعة فلسفية، ص( 1)

 .92ملرجع السابق، صمصذىف غالب، ا( 2)



 اللغـة والوجـود                                                                         الفصل األول

 12 

ندر اإلسك'إحاطة قولية جمازية وهو العقل الكلي وليس هذا العقل، كما ظن  لإحاطة سقفية، ب
واحد من  األول، ألن هذا العقل بأن له احلق" أرسطا طليس"ونسب الظن إىل " االفردوسي

جهة وكثري من حيث هو صور كليات كثرية فليس بواحد الذات، فهو واحد بالعرض، فهو 
 .(1)مستفيد الوحدة ممن له ذلك بالذات، وهو اهلل الواحد جل جالله

السفة فحسب ولكن باخلصوص كانت املصدر واحلال أن هذه اآلية مل تكن منهال للف
، ألن تعدد احلجب الشفافة الفاصلة بني (2)األساسي الذي بىن عليه املعتزلة نظريتهم يف الكالم

املشكاة والشجرة يف اآلية ميثل عدد األغشية اليت تفصل بني اللفظ واملعىن عند املعتزلة، حبيث 
 :ان التسلسل والتوازي كاآليتلو انطلقنا من الشجرة اليت ترمز إىل املعىن ك

 املشكاة( 7 املصباح( 2 الزجاجة( 3 الكوكب( 8 الشجرة( 1
 اللفظ( 7 اإلشارة( 2 العقد( 3 اخلط( 8 املعىن( 1

إن اللغة تضمن تارخيية اإلنسان، وذلك بواسطة تقرب اللغة البشر بواسطة النطق 
احلوار ووحدته مها سندا واقعنا والسماع، إذ ال تنفصل إحدى هاتني القدرتني يف األخرى، إن 

 .(3)اإلنساين، عربه يسلك البشر الطريق حنو الوحدة
إذا فكرنا تفكريا صحيحا، فلن نقول أبدا عن الكلمة إهنا "...   يقول هيدجر      

بة، ولكن ما الذي هتبه، اهتا تعطي والكلمة ذاهتا هي الواهفالكلمة ذ... توجد، وإمنا إهنا هتب
ة اليت ال ميكن أن الواهب إذن تفكرينا يبحث عن الكلمة تلك الكلمة... دإهنا هتب الوجو 

ويظهر " يبقى"وما هو جدير بالتفكري فيه ... توهب، وبفضل هبة الكلمة يتحقق الوجود
 .(4)واضحا ألول مرة

باملعىن الذي تكون به األشياء واملوجودات ومع " ال تكون"يتبني مما سبق أن الكلمة 
إهنا تعطي " تعطي"تميزة عن كل األشياء، وهلذا ال نقول إهنا تكون، وإمنا إهنا ذلك فكينونتها م

 .(5)مبعىن العطاء واإلهداء وهي تعطي الوجود

                                                 

 .92املرجع نفسه، ص( 1)

 .43حممد الصغري بناين، النظريات اللسانية والبالغية واألدبية عند اجلاحظ، ص( 2)

 .78، ص19-12بشارة صارجي، االختبار النظري التفسريي للغة عند هيدجر، الفكر العريب املعاصر، العدد ( 3)

 .32ة عند هيدجر، صصفاء عبد السالم جعفر، أنطولوجيا اللغ( 4)

 .32نفس، ص( 5)
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وميكن للداللة أن تأتيها من اخلارج " خارج الزمان"جوهر اللغة إذن أهنا إمكان دائم 
 .الحنراطفتمنحها االمتالء ومتنحها القيمة وَّترجها من حالة احلياء حالة ا

إن الفطرة هي منطلق اإلنسان، منها ينهض ويتحرك حنو ما تكون حركته أسهل وعلى 
النوع الذي تكون به أسهل فينهض إىل العلم والفكر والتصور والتخيل والتعقل، إذن أول ما 

إن ... يفعله اإلنسان يكون بالفطرة أي بامللكة الطبيعية وإذا تكرر الفعل مت االعتياد والتعلم
لغة يف مستواها األول ليست للمعاين وإمنا هي فطرة األمة وذكاؤها يف التأمل مع املوجودات ال

دالئل بيان ... وإخراجها من الغموض إىل النور، من الضمور إىل الظهور، فالتسمية واإلشارة
هلا وتعوضها باالستعارة والتجوز ذلك للغة هذه العالقة احلميمية تستبدوإفصاح، وحني ال تروق 

 .(1)أن االستعارة تسمح بوالدة الوجود ثانية
إن اللغة تتوقف على األمة وفطرهتا وذكائها، وذكاء وفطرة هذه األخرية مشروطان مبناخ 
ومزاج واستعداد، ومن خالل تسمية املوجودات ألول مرة، جتلب اللغة املوجودات ابتداء إىل 

فإنه يعن بذلك أن " تنطق الوجود"ة الكلمة وإىل الظهور، وعندما يردد هيدجر دائما أن اللغ
األشياء واملوجودات الفردية ومتنحها ماهيتها أو أسلوهبا يف الوجود، وبذلك فإن " تسمي"اللغة 

العامل يكشف عن ذاته أو ينكشف من خالل اللغة، وهناك فحسب حيث توجد لغة يوجد 
ة املوجودات أو أسلوهبا ه حقيقهو اجملال أو األفق الذي تتكشف ب عامل، والعامل عند هيدجر

يف الوجود؛ ولذلك فالعامل يكون دائما عاملا إنسانيا، فاللغة إذن ملك لإلنسان وتنتمي إىل 
عامله، وهي وسيلته يف كشف الوجود املتحجب الذي حييا فيه، وهي بذلك تكون هبة أو 

خدمها نعمة، بل هي على حد قول هيلدرلن أخطر النعم، فاللغة ليست وسيلة أو أداة يست
فليس : اإلنسان على حنو ما يستخدم األدوات، بل إن اللغة ليست هي ما ينطقه اإلنسان

من خالله وملا كانت " تنطق وتتحدث"اإلنسان هو الذي ينطق أو يتحدث اللغة، بل إن اللغة 
، يقول (2)اللغة هي جمال الفهم والتفسري، فذلك يعن أن اإلنسان يفهم ويفسر من خالل اللغة

 : جاحلال
 وإن مسعت فكلي فيك أمساع  فإن نطقت فكلي فيك ألسنة

                                                 

 .8009، 18، العدد **إدريس كثري، عز الدين اخلطايب، اللغة مستوى الوجود حول عالقة اللغة بالوجود عند الفارايب، جملة ( 1)

 .130سعيد توفيق، يف ماهية اللغة وفلسفة التأويل، ص( 2)
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مسكن الكينونة حيث يقيم اإلنسان وهبذا الشكل يوجد منتميا إىل إن اللغة هي 
حقيقة الكينونة اليت حيرسها، ال تنحصر اإلقامة عند حدود املكان والزمان بل تتجاوزها إىل لغة 

ملقيم األوحد القادر على إضاعة الكينونة مع الكينونة وعناية صحيحة، كأن اإلنسان هو ا
 .(1)وبالتايل على إضاعة نفسه، أو على إبراز الكينونة يف كل ما تنطوي عليه من غىن

إن اإلنسان من حيث ماهيته ال يكون إنسانا إال بقدر ما ينصت إىل نداء اللغة، فاللغة 
؛ فهو أبعد شيء عنه وإن كان سكن اإلنسان الذي حييا فيه دون أن ينتبه إليه أو يفكر يف أمره

حيث توجد لغة يوجد عامل، وحيث يوجد عامل يوجد تاريخ، فاللغة ... أقرب األشياء إليه
أن يكون " تضمن"مبعىن أشد أصالة فهي نعمة وضمان هلذا العامل وهذا التاريخ فهي " نعمة"

 .(2)"يف استطاعة اإلنسان الوجود بوصفه كائنا أنطولوجيا
هرية أقرب الشهرية، أنا أفكر إذن أنا موجود ميكن استبداهلا بعبارة ظا إن مقولة ديكارت

يبني أن الوجود قضية لغوية قبل كل " أنا أتكلم إذن أنا موجود"قول إىل الواقع امللحوظ، فن
 .شيء

يف االتصال تقبل وعطاء ويف التعبري إبراز وإيصال يف  واللغة هي أداة اتصال وتعبري،
اإلنسان عن جوهر الكينونة وعن جوهر كيانه اإلنساين، إن اللغة هي القدرة اللغة، وباللغة يعرب 

 .على الوجود داخل موجود هو أساس الوجود
 

                                                 

 .87بشارة صارجي، مرجع سابق، ص( 1)

 .111يف، أنطلوجيا اللغة عند هيدجر، صصفاء عبد السالم ضع( 2)
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 في قوى المعرفة والتعلم: المبحث الثاني
 :في قوى النفس والعقل -أ

إن الناظر يف تراث التفكري العريب يدرك بيسر، أن رواده قد كانوا ينزلون التقاء اإلنسان 
اللغة يف حلظة التحديد ذاهتا، إذ إن احلد املميز لإلنسان ال يتخصص إال بدخول عنصر اللغة ب

فيه، ففي مستوى التعريف املنطقي لإلنسان متثل الظاهرة اللغوية احملور الفكري الذي تتولد عنه 
جمموعة الفوارق التمييزية على الصعيد الوجودي والفلسفي عامة، وال يكاد خيلو تعريف 

نسان سواء على هنج الفالسفة أو على طريقة املتكلمني أو على طريقة األدباء واللغويني، لإل
فيكون النطق الفصل " فهو احليوان الناطق"من قصر مسة التمييز اإلنساين على ظاهرة الكالم، 

الذايت، ضمن عناصر تركيب احلد املنطقي، وهذا ما استوجب اعتبار النفس الناطقة هي 
 .(1)يث احلقيقةاإلنسان من ح

طرح كيفية حصول املعرفة واكتساب العلم للبحث تصري قوى النفس اإلنسانية ب
واحليوانية أيضا، جزءا من املوضوع، إذ أن هذه القوى األساس الالزم لكل ما يعرف ويتعلم أو 

 .يكتسب
إذن البحث عن الكيفية اليت حيصل هبا املتكلم على امللكة اللسانية ال يستقل عن 

 .(2)ث يف كيفية عمل قوى النفس وعن طيعتها اليت توجب هلا ذلك العملالبح
لقد شكل االهتمام مبسألة العقل والنفس من حيث هو نظر يف اإلنسان يف عالقته 
بالطبيعة وما بعدها، سواء نظر إىل  هذه العالقة يف اجتاه إنتاج املعرفة أو يف اجتاه املغامرة 

 .من إعادة النظر يف حقيقة ومداه الوجودي بتجربة ميتافيزقية متكن اإلنسان
وحد العقل أنه اجلوهر البسيط القابل لصور "يقول جابر بن حيان يف حدود األشياء 

األشياء ذوات الصور واملعاين على حقائقها كقبول املرآة ملا قابلها من الصور واألشكال ذوات 
هو آلة هلا يف الفعل الصادر  أما حد النفس أهنا كمال للجسم الذي" (3)األلوان واألصباغ

ن جهة الرتكيب؛ وإمنا ذكرناه ألنه جمانس ملا ذكره أرسطو طاليس فيها إذ معنها، وهذا احلد هلا 

                                                 

 .08عبد السالم املسدي، التفكري اللساين يف احلضارة العربية، ص( 1)

 .84حممد األوراغي، اكتساب اللغة يف الفكر العريب القدمي، ص( 2)

 .144عبد األمري األعسم، املصطلح الفلسفي عند العرب، ص( 3)
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وقد بينا ما يف هذا احلد من " اة بالقوةالنفس كمال جلسم طبيعي آيل، ذي حيإن "يقول 
ليس كتابة يف النفس ولكن الفساد والقبح، ونقصان منزلة املعتقد به يف رّدنا على أرسطو طا

ر عقله اقاهتم، ليأخذ منها كل فهيم، مبقدهذه العلوم على اختالف طبنضع الكتب لكل حميب 
ومبلغ فهمه، فلهذا ذكرنا احلد يف النفس فأما احلد هلا، على رأينا، فإهنا جوهر إهلي حمي 

ن من الفرقان، يف فانظر يا أخي كم بني احلدي. لألجسام اليت البستها متضع مبالبسة إياها
 .(1)الداللة على جوهر النفس

العقل هو جوهر بسيط، مدرك " احلدود والرسوم"عرف الكندي العقل ضمن رسالة 
 .لألشياء حبقائقها

هي استكمال أول جلسم : متامية جرم طبيعي ذي آلة قابلة للحياة، ويقال النفس هي
، (2)رك من ذاته بعدد مؤلفاة بالقوة، ويقال هي جوهر عقلي متحآيل، ذي حي طبيعي و

يالحظ أن الكندي عرض أوال مفهوم الكمال أو التمامية مبفاهيم ثالثة هي الصورة واملاهية 
والنوع، كما استبدل مفهوم اجلسم اآليل أو اجلرم الطبيعي ذي اآللة مبفهوم احلي أو احلياة، أما 

ظهر الفرق الرابع واألخري يف الفرق الثالث فيتمثل يف غياب فكرة األول عن الصورة، يف حني ي
صورة احلي اختفاء فكرة القوة من التعريف، فصار تعريف النفس بعد كل هذه التعديالت هو 

 .اةأو نوعه، أو ماهية احلي
يف مناخ هذه التعاريف، وهو مناخ مذهب الكمال، ال نتوقع مبدئيا قيام عداوة بني 

ا كما يصفها الكندي يف هذا السياق غري النفس والبدن،  ومع ذلك فإن طبيعة العالقة بينهم
 .(3)واضحة متاما

يعرب من جهة أن النفس غري مفارقة متاما، ولكنها من جهة أخرى غري  إن الكندي
ألهنا ليست من متصلة متاما، أي أنه كان يقبل اتصاهلما بالبدن ولكنه يرفض خمالطتها إياه، 

 .ياء اليت تتصل هبا أبدااملادة أبدا وال من األش ق ار األشياء اليت ال تف

                                                 

 .123عبد األمري األعسم، نفس املرجع، ص( 1)

 .144عبد األمري األعسم، املصطلح الفلسفي عند العرب، ص( 2)

 .2حممد املصباحي، من املعرفة إىل العقل، ص( 3)
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فهي تتصل بدون خمالطة ومن جهة أخرى حاول الكندي أن يوجد بني احلياة والنفس 
إال أنه اعترب احلياة مرتبطة ذاتيا باحلي يف حني ال ترتبط باجلسم إال عرضيا، وهذا ما خيالف 

ندي هلذه منطق مذهب الكمال الذي يقول بالعالقة اجلوهرية بينهما، يبقى إذن أن وصف الك
ال يعترب اجلسم أداة للنفس وليس كماالذي " األدواتية"العالقة ال ميكن أن ينتمي إال ملذهب 

وهو املذهب الذي تبناه أرسطو يف مرحلته االنتقالية الرابطة بني مرحلة االعتقاد يف مذهب . هلا
النفس تفعل إن "جوهرية النفس األفالطوين ومذهبه هو يف الكمال، وبالفعل فقد كان الكندي 

 .(1)سواء جتاه الوظائف البيولوجية أو بالنسبة للعمليات النفسية واملعرفية" باجلسم يف اجلسم
ذلك أنه سيقدم لنا .. غري أن والءه النهائي ملذهب اجلوهرية سيظهر يف رسائله النفسية

 .النفس يف هذه الرسائل على أهنا جوهر روحاين بسيط مباين للجسم مباينة أنطولوجية
 .النفس جوهر روحاين بل بونوراين وإالهي

يقع على معىن يشرتك فيه اإلنسان  كالرئيس النفس اسم مشرت  يقول الشيخ: نفسحد ال
كمال "واحليوان والنبات وعلى معىن يشرتك فيه اإلنسان واملالئكة، فحد املعىن األول، أنه 

وهر غري جسم هو كمال وحد النفس باملعىن اآلخر أنه ج" جسم طبيعي أيل ذي حياة بالقوة
حمرك له باالختيار عن مبدأ نطقي، أي عقلي بالفعل أو بالقوة، والذي والذي بالقوة هو فصل 

 .(2)النفس اإلنسانية والذي بالفعل هو فصل أو خاصة للنفس املالكية
ويقال العقل الكلي وعقل الكل والنفس الكلية، ونفس الكل، فالعقل الكلي هو املعىن 

ول على كثريين، خمتلفني بالعدد من العقل اليت ألشخاص الناس فال وجود له يف املعقول املق
أحدمها مجلة : القوام بل يف التصور، وأما عقل الكل فيقال ملعنيني ألجل أن الكل يقال ملعنيني

ألن الكل حتت  جرم الكل وحلركته حركة الكل،لثاين اجلرم األقصى الذي يقال جلرمه العامل، وا
 .(3)الكلحركته فعل 

فعقل الكل إما الكل فيه باعتبار املعىن األول فشرح امسه أنه مجلة الذوات اجملردة عن 
املادة من مجيع اجلهات اليت ال تتحرك بالذات وال بالعرض وال تتحرك إال بالشوق، وآخر عدة 

                                                 

 .10حممد املصباحي، نفس املرجع، ص( 1)

 .828عبد األمري األعسم، املصطلح الفلسفي عند العرب، ص( 2)

 .828نفسه، ص( 3)
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بدأ وهذه اجلملة هي مبادئ الكل بعد امل. هذه اجلملة، هو العقل الفعال يف األنفس اإلنسانية
األول واملبدأ األول هو مبدع الكل، وأما الكل منه باعتبار املعىن الثاين، فهو العقل الذي هو 
جوهر جمرد عن املادة من كل اجلهات وهو احملرك حبركة الكل على سيل التشويق لنفسه ووجوده 

ي أول وجود مستفاد عن املوجود األول، وأما النفس الكلية ونفس الكل، فالنفس الكلية ه
املعىن املقول على كثريين خمتلفني بالعدد يف جواب ما هو اليت كل واحد واحد منها نفس 
خاصة لشخص ونفس الكل على قياس عقل الكل مجلة اجلواهر اجلمسانية اليت هي كماالت 
مدبرة لألجسام السماوية احملركة هلا على سبيل االختيار العقلي واجلوهر اجلسماين الذي هو  

الكل على سبيل االختبار العقلي، ونسبة نفس الكل . رم األقصى حيركه حبركةكمال أول للج
إىل عقل الكل بنسبة أنفسنا إىل العقل الفعال، ونفس الكل هو مبدأ قريب لوجود األجسام 

 .(1)الطبيعية ومرتبة يف نيل الوجود بعد مرتبة عقل الكل، ووجوده فائض عنه
 يعة النفس اإلنسانية ووظائفها حلظات أساسية نستطيع أن منيز يف حتليل ابن سينا لطب

ثالث، فقد نظر إليها يف البداية نظرة وظيفية وجودية باملعىن احلسي، مما حدا به إىل استعمال 
مفهوم الكمال لوصف أفعاهلا وانفعاالهتا وأشكال جتلى وجودها، مث بعد ذلك تأمل حقيقتها 

وأخريا نظم إىل هذا اجلوهر نظرة ميتافيزقية  عرب نظرة أنطولوجية لتنكشف جوهرا قائما بذاته
 .(2)ليجد أنه بأصله وماهيته إىل عقل مفارق

لقد استعمل ابن سينا مفهوم الكمال أو الصورة لتعريف النفس بشكل منهجي واسع 
فلم يعد الكمال لديه جمرد مناسبة لإلشارة العابرة إىل موقف أرسطو، كما كان الشأن عد 

مركباهتا من املفاهيم واملناهج  ر يتعلق عنده بتبىن نظرية الكمال بكللكندي، بل بات األما
املستقاة من ميادين متباينة تنتمي إىل علوم املنطق والطبيعة والبيولوجيا والسيكولوجيا 

 .واألنطولوجيا

                                                 

 .823عبد األمري األعسم، نفس املرجع، ص( 1)

 .20س، ص.من املعرفة إىل العقل، م( 2)
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يف  اوهذا ما جعل مفهوم الكمال عند ابن سينا حيمل ثقال مذهبيا وإيديولوجيا كبري 
ة النفس عند فخر الدين الرازي لبع للتطورات اليت مرت هبا مسأواملتت. (1)ة بصفة عامةتفلسف

 :بىن ما ذهب إليه ابن سينا فهو يرىتجيده يف النهاية ي
أن اإلنسان يشعر بذاته مع ذهوله عن كافة أعضائه مما يدل على أن حقيقة غري  -1

 .جسمه
م أنه هو الذي كان أن جسم اإلنسان دائم التحلل والتغري، مع أن اإلنسان يعل -8

قبل اليوم، فلو كانت النفس هي هذا اجلسم أو شيئا جسمانيا لتحلت وتبدلت، ولنتج عن 
 .ذلك أن الواحد منا ال حيص بأنه هو ثابت مستمر

أن املدرك جلميع اإلدراكات شيء واحد يف اإلنسان، وال جيوز أن يكون هذا  -3
كون مدركا، وال يصح أن يقال أنه الشيء هو البدن، ألن اجلسم من حيث هو جسم ال ي

ألهنا لو كانت قائمة كل أجزائه ألصح كل جزء منه مسيعا بصريا ولو فرض : صفة حالة البدن
أهنا موجودة يف بعض أجزائه لكان يف البدن اإلنساين عضو هو السامع املبصر املتفكر العاقل، 

 .(2)لبدنولسنا جند ذلك العضو، وإذن النفس غري البدن وغري صفة حالة ا
 :النفس عند الغزالي

الغزايل إىل النفس، العقل يف كتاب معارج القدس باعتبارات متباينة من حيث هي  ينظر
مبدأ أو معىن أو كمال أو جوهر، فحينما كان ينظر إليها باإلضافة إىل الفعل، تتجلى على أهنا 

أو علة أفعال مرتبطة هبا،  مبدأ له، وعندما تؤخذ بالقياس إىل احلمسية تغدو معىن مضافا إليها 
واألفعال احليوانية من حركة وإدراك، واألفعال  -من تغذية وتولد وحنو-كاألفعال البنائية، 

اإلنسانية كالعقل، أما مىت مت النظر إليها من زاوية اإلنسان ككل، فإهنا تصرب جوهرا له أي 
 .(3)حقيقة األدمي وذاته

افتها إىل الفعل أو إىل اجلسم، بل هو وما يهمنا اآلن من معن النفس ليس هو إض
نسبتها إىل اإلنسان ككل، أي داللة جوهرية النفس وليس مبدئيتها ومعناها، فهل يستعمل 

                                                 

 .20، صمن املعرفة اىل العقل  مرجع سابق  ( 1)

 .241حممد صاحل الزركات، ص( 2)

 .90حممد املصباحي، من املعرفة إىل العقل، حبوث يف نظرية العقل عند العرب، ص( 3)
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الغزايل اجلوهر مبعىن الصورة اخلاصة باإلنسان واليت تدل على حقيقة اآلدمي وذاته من حيث هو 
أم " الكمال"يت يدل عليها مفهوم مرتبط باجلسم، فيكون معىن اجلوهر هو الصورة اجلوهرية ال

 يكون معىن اجلوهر هو احلقيقة املفارقة للجسم مفارقة جذريته؟
س النباتية واحليوانية واإلنسانية، فو ليعرف خمتلف الن" الكمال: "يستعمل الغزايل لغة

كمال أول اجلسم "ام وهو أهنا فكل هذه النفوس مبا فيها النفس اإلنسانية تشرك يف حتديد ع
 .وَّتتلف فقط من جهة الوظائف املنوطة هبا "آيل

هي ذلك الكمال الذي يقوم بوظائف التغدي والنحو والتولد وكمال : النفس النباتية
النفس احليوانية هو الذي يقوم باإلدراك اجلزئي والتحرك باإلدارة، يف حني تظهر يف تعريف  

اط بالرأي وإدراك لألمور كمال النفس اإلنسانية أفاعيل العقل من اختيار بالعقل واستنب
 .(1)الكلية

 :النفس أفعالها
النفس عند ابن سينا هلا دور بالغ األمهية فيما يتعلق باملعرفة عنده فحديثه عن  إن

املعرفة هو يف الواقع حديث عن النفس وتقسيمه هلا، فمشكلة املعرفة هي مشكلة النفس 
إذا كانت هناك معرفة حسية فهناك النفس ناك نفس عاقلة و هالبشرية فإذا كان مثة معرفة عقلية ف

 .(2)كل نوع من أنواع املعرفة  ملتطهرة أي أن النفس هنا تقف خلفاخلالصة ا
يقول الشيخ الرئيس إدراك املعقوالت للنفس بذاهتا وإدراك احملسوسات إمنا هو للنفس 

حلاسة عند بواسطة احلواس فليس للحاسة إال مباشرة احملسوسات وانفعاهلا عنها وذلك ألن ا
انفعاهلا عن احملسوس قد تكون النفس غافلة وال حيصل اإلدراك مع انفعال احلاسة، فتبني أن 
اإلدراك إمنا هو للنفس فإهنا تدرك الصور احملسوسة باحلواس وتدرك صورها املعقولة بتوسط 

عددة الصور احملسوسة، وبتحليل هذا النص يتضح أن النفس واحدة يف فكر ابن سينا أفعاهلا مت
ومتنوعة بل عن النوع الواحد من أفعاهلا خيتلف من حيث الشدة والضعف كما خيتلف يف 

 .السرعة والبطء فالظن خيالف اليقني

                                                 

 .90مرجع سابق، ص( 1)

 .41ي، صعبد الفتاح العيسوي، نظرية املعرفة يف الفكر اإلسالم( 2)
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فالظن خيالف اليقني واحلدس خيالف التعليم من حيث سرعة الفهم كما أن أفعال 
نة ولكنه ال النفس َّتتلف أيضا من حيث امللكة والعدم والشك واالعتقاد واخلوف والطمأني

فاألفعال املختلفة بالشدة والضعف "يؤثر أبدا يف وحدة النفس هذا يؤكده ابن سينا نفسه بقوله 
مبدؤها قوة واحدة لكنها تارة تكون أمت فعال وتارة تكون أنقص فعال ولو كان النقصان يقتضي 

عدد  أن يكون هناك لألنقص قوة غري القوة اليت لألمت لوجب أن يكون عدد القوى حبسب
مراتب النقصان والزيادة اليت ال تكاد تتناهى بل القوة الواحد يعرض هلا تارة أن تفعل الفعل 

وما ". أشد وأضعف حبسب االختيار وتارة حبسب مؤاتاة اآللة وحبسب عوائق من خارج
من اختالف عدد  يالحظ من اختالف يف األفعال الصادرة عن األجسام الطبيعية احلسية فات

اليت تكون لكل نوع، حبيث يكون للنفس اليت جتعل من جسم طبيعي حي حيوانا قوى النفس 
مثال حصل االنفصال حبيث ( النطق)عدد حمدود من القوى، وإذا انضمت إليها قوة أخرى 

 .(1)(قوى النفس احليوانية وقد انضمت إليها قوة النطق)يكون اجملمع 
 

 :أفعال النفس الحيوانية والنفس اإلنسانية
أن احليوان أعلى مرتبة من النبات، وأن اإلنسان أعلى مرتبة منها معا،  سينا  ابنيرى  و

ويقول بأن هنا االختالف يف املراتب يعود إىل درجة اعتدال تركيب العناصر، املكونة 
 .(2)إلحساسهما

وألن "اجلسم النفس النباتية ( يقيل)إن العناصر إذا امتزجت امتزاجا أكثر اعتداال 
، وألن من النبات وة منميةي بذاته، فله قوة غازية، وألن النبات بنمي بذاته، فله قالنبات يغتذ

ومن هنا يعرف الشيخ الرئيس النفس " ما يولد املثل، ويتولد عن املثل بذاته فله قوة مولدة
 .(3)كمال أول جلسم طبيعي آيل، من جهة يتولد ما يتولد ويربو ويغتذي"ية بأهنا النبات

يت احليوان الذي يكون امتزاج العناصر فيه أكثر اعتداال منه يف النبات، لنبات يأاوبعد 
كمال أول جلسم طبيعي آيل من "وتبعا للوظائف اليت تقوم هبا، تعرف النفس احليوانية بأهنا 

                                                 

 .30حممد األوراغي، اكتساب اللغة يف الفكر العريب القدمي، ص( 1)

 .148ابن سينا، دراسات يف الفكر العريب اإلسالمي، أرثور سعيد، ص( 2)

 .174ابن سينا، النجاة، ص( 3)
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: وباالتفاق مع ذلك يكون للنفس احليوانية قوتان" جهة ما يدرك اجلزئيات ويتحرك باإلرادة
 .وهذه األخرية تنقسم إىل شهوانية وعضبية. لقوة احملركة إىل فاعلة وباعثةحمركة ومدركة وتتفرع ا

واإلدراك من اخلارج " إدراك من خارج وإدراك من داخل"والقوة املدركة تنقسم إىل 
اللمس –وهذه احلاسة األخرية . يكون باحلواس، وهي البصر والسمع والشم والذوق واللمس

خمتلفة منتشرة يف كافة مناطق اجللد، هي القوة اليت متيز ميكن اعتبارها حبسا يضم أربع قوى 
والقوة اليت متيز بني الصالبة والليونة، والقوة اليت تيمز بني اخلشونة  ةبني الرطوبة واليبوس

وهو القوة اليت تقبل بذاهتا " احلس املشرتك"وبني قوى اإلدراك من داخل يأيت . (1)واملالسة
وهي حتفظ الصور اليت ( اخليال" )القوة الصمورة"خلمس، وتليها يف احلواس ا( املنطبعة)الصور 

قبلها احلس املشرتك من احلواس اخلمس، ويستبقيها بعد غيبة احملسوسات ويف مرتب أعلى تأيت 
بالقياس إىل النفس "أوال القوة املفكرة ( بالقياس إىل النفس احليوانية" )القوة املتخيلة"

كب بعض ما يف اخليال مع بعض، وتفصل بعضه اآلخر عن ومن شأن هذه أن تر ". اإلنسانية
وهي تدرك املعاين غري احملسوسة املوجودة يف ( القوة الومهية)بعض، حبسب االختيار، وتلي ذلك 

، وآخر (2)مهروب منه وبأن الولد معطوف عليه احملسوسات اجلزئية كالقوة احلاكمة بأن الذئب
اليت تدركها القوة ( املعاين)حتفظ ( الذاكرة)حلافظة القوة ا)القوى املدركة عند احليوان هي 

الومهية، إن نسبة هذه القوة إىل القوة الومهية هي كنسبة اخليال إىل احلس املشرتك، أما نسبة 
القوة الومهية إىل املعاين فهي كنسبة القوة املتخيلة إىل الصور احلسية، ولكي يوضح ابن سينا 

قوى اليت للمعادن والنباتات واحليوانات هي قوى متفاوتة هذا فيمكن لنا أن نقف على أن ال
بالكيف، لكن ابن سينا يركز اهتمامه على اشرتاك هذه القوى فيما بينها على الوحدة اليت 
تلفها فالقوى من حيث هي قوى، إمنا تكون مبادئ ألفعال معنية بالقصد األول، لكنه جيوز أن 

بالقصد الثاين بأن تكون تلك كالفروع، فال تكون مبدأ تكون القوة الواحدة مبدأ ألفعال كثرية 
 .(3)هلا أوال

                                                 

 .143نفسه، ص( 1)

 .847النجاة، ص(  2)

 .123ابن سينا، النفس، ص( 3)
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فعل القوى اليت للجماد " العشق الطبيعي"مثال يدرج يف عداد " العشق"ويف رسالة 
ال تقصر عن حتصي لغايتها وللنبات على السواء، فهذه وتلك موجهة لتحصيل غاية ما، وهي 

نه ال يقصر عن طلب موضعه الطبيعي والسكون مامل يعرض طرقها عائق ما وذلك كاحلجر، فإ
مامل )وكالقوة املغذية فإهنا متضي يف حتصيل الغذاء ومتثله . فيه إال من جهة عارض قهري

 (.يصدها عنه مانع غريب
املميز للحيوان وحدة، فإن فعله قد يصطدم بعوائق داخلية، " العشق االختياري"أما 

مثل احلمار فإنه، إذا الح له الذئب متوجها حنوه، أقصر "يف املخ، وذلك ( املركز الكاحبة)بفعل 
عن قضم الشعري، وأمعن يف اهلرب إلدراكه أن ما يتصل به من ضرر العارض أرجح من منفعة 

، ومن منظار تدرج االنتقال من قوى اإلدراك عند احليوان إىل النشاط الذهن (1)املعرض عنه
ية اليت متيز مذهب ابن سينا عن غريه من مذهب عند اإلنسان تكتسب أمهية خاصة القوة الومه

، فالقوة الومهية، كما نعلم (الذين أوكلوا مهماهتا إىل القوة املتخيلة)املفكرين العرب املسلمني 
أي التصور العام، ويشرح ابن سينا أن الفرق بني إدراك الصورة " املعىن"تدرك يف اجلزئيات 

فس الباطنة واحلس الظاهر معا، لكن احلس الظاهر وإدراك املعىن هو أن الصورة تدرك بالن
الشاة لصورة الذئب أي لشكله وهيئة  يدركها أوال، مث يؤديها إىل النفس، وذلك مثل إدراك

ولونه، صورة الذئب تدركها النفس الباطنة، لكنها تدرك أوال باحلس الظاهر، أما املعىن فتدركه 
ظاهر أوال، وذلك مثل إدراك الشاة ملعىن النفس من احملسوس، من غري أن يدركه احلس ال

معىن  ، ال تدرك، فالشاة(2)العداوة يف الذئب، وهو الذي يدعوها إىل اخلوف منه واهلرب عنه
العداوة يف الذئب فحسب، بل وحتكم على هذه العداوة فاحلكم عند ابن سينا، ليس قصرا 

ا القوى املعرفية الدنيا، مبا فيها على القوى املعرفية العقلية للنفس البشرية وإمنا يرافق أيض
 .احلواس

حيدد عند الشيخ الرئيس مقدرة أخرى، تقرب ( املعاين)إن مقدرة احليوان على تكوين 
فاحليوانات وخاصة "مملكة احليوان من عامل البشر، هي املقدرة على خلق أشياء اصطناعية 

ذلك ليس مما يصدر عن  ا كن، ال سيما النحل، لكنسللطري صناعات فإهنا تصنع بيوتا وم

                                                 

 .122س، ص.مي، مدراسات يف الفكر العريب اإلسال( 1)

 .127نفسه، ص( 2)
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استنباط وقياس، بل عن إهلام وتسخري وذلك ليس مما خيتلف ويتنوع، وأكثرها لصالح أحواهلا 
 .(1)وللضرورة النوعية وليس للضرورة الشخصية

اليت هي كمال أول جلسم طبيعي آيل ( النفس اإلنسانية)على قمة القوة النفسانية ترتبع 
الختيار الفكري واالستنباط بالرأي ومن جهة ما يدرك األمور من جهة يفعل األفعال الكائنة با

الكلية، إن النفس البشرية تقوم على النشاط الذهن الصرف بأفعال، لذلك كان أن اختصب 
 .(2)بأهنا حيوان ناطق، هي للقوى املذكورة كلها، والشكل سيوضح ذلك الشكل

 
 في قوى المعرفة -

 :المعرفة الحسية -أ
 "احلس معرفة وإن العقل علم"إن يقول ابن سينا 

املعرفة احلسية يف فكر ابن سينا ما يقابل املعرفة العقلية كما أنه مل يقصد هبا ليست 
املعرفة القاصرة متاما على احلس واملفسرة له تفسريا ماديا منكرة دور العقل وإمنا املعرفة احلسية 

عنده نسق كامل وسلم تصاعدي عند ابن سينا درجة من درجات املعرفة كلها ألن املعرفة 
يتكون من ثالث درجات أساسية ال تكفي درجتان لبلوغ الغرض املنشود فاملعرفة احلسية 
أساسية وال غىن عنها، فإذا كان من مهام العقل أن يدرك املعقوالت فإننا ال ميكن أن ندرك 

وعلى . (3)مسفاحملسوسات عند ابن سينا هي املدركات باحلواس اخل. احملسوسات إال باحلس
من فقد حسا فقد "للفيلسوف املشهور أرسطو فيما قرر أرسطو بقوله  هذا فابن سينا تابع

أن من فقد حساما فقد جيب أن يفقد علما ما أي العلم الذي ) قولعلما، أما ابن سينا في
حيرك النفس إليه ذلك احلس فال ميكنه أن يصل إليه وذلك أن املبادئ اليت  منها، وذلك أن 

وال بد من ( االستقراء الذايت)بادئ اليت منها يتوصل إىل العلم اليقين برهان واستقراء أي امل
 .(4)استناد االستقراء إىل احلس

 
                                                 

 .93، كذلك النجاة، ص120نفسه، ص( 1)

 .34األوراغي، اكتساب اللغة يف الفكر العريب، ص( 2)

 .43نظرية  املعرفة يف الفكر اإلسالمي ص( 3)

 .109ابن سينا، النفس، ص( 4)
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 :واإلدراك الحسي عند ابن سينا الحواس* 
ه، كل منها مهيأ ألن ى أهنا قوى مرتبة يف أعضاء خارجيابن سينا احلواس عل يقدم

احلاس "ركات احلسية، وألن تتصور مبثل الصورة احملسوسة ألن ترتسم فيها صور صنف من املد
يف قوته أن يصري مثل احملسوسات بالفعل، إذا كان اإلحساس هو قبول صورة الشيء جمردة عن 
مادته فيتصور هبا احلاس، فاملبصر هو مثل املبصر بالقوة، وكذلك امللموس، واملطعوم وغري 

أخذ صورة احملسوس حضور املادة عند احلاسة ووقوع ومما يراه ابن سينا شرطا يف . (1)ذلك
النسبة بينهما، حبيث إذا زال ما بني الصورة ومادهتا من نسبة تعطل ارتسام الصورة يف احلاسة 
وبطل اإلدراك، إذن كل حاسة حتتاج يف وجود الصورة فيها إىل وجود مادهتا ومما أورده ابن سينا 

 .يف الشرط املذكور قوله يف احلاس
 ميكنه أن يستثبت تلك الصورة إن غابت املادة، فكأنه مل ينتزع الصورة إن غابت وال"

 .(2)املادة
ومن املعروف أن الشيء املوجود اخلارجي يتكون يف فكر ابن سينا من مادة وصورة، 
واإلدراك هو أخذ صورة الشيء يف حني أن درجة اإلدراك َّتتلف على حسب القوة املدركة 

. ، وتدرك الصوت يف مادة حمسوسةذاهتا َّتتلف باختالف هذه القوةوكذا درجة التجريد 
وخالصة القول أن احلس اخلارجي هو أول القوس املدركة يف اإلنسان وأن يدرك الصورة مع 
املادة وال ميكنه جتريد الصورة عن املادة احلاملة للصورة ومعىن ذلك أن احلواس اخلارجية تدرك 

ثر باملادة وال تستطيع أن متيز بني ما هو ذايت ألن ذلك من شأن الشيء برمته إال أن الصور تتأ
القوى العقلية، فالصور العقلية غري الصور احلسية غري الصور املتخيلة ويتوقف ذلك على 
الصفات املوجودة يف املادة من حيث الكم أو الكيف أو الوضع ألن إدراك الكيفيات شرط من 

 .(3)شروط اإلدراك احلسي
 
 

                                                 

 .71ابن سينا، املرجع نفسه، ص( 1)

 املرجع نفسه، ( 2)

 .47لفكر اإلسالمي، صنظرية املعرفة يف ا( 3)
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 :تكوين المعرفة الحسيةكيفية * 
إن املعرفة احلسية متر مبراحل كثرية قبيل أن يصبح الشيء مدركا وكل مرحلة متهد 
للمرحلة التالية هلا وأول هذه املراحل هو اإلحساس فنحن نعلم أن احلواس اخلارجية تتأثر 
باحملسوسوات املوجودة باخلارج، وكل حاسة من هذه احلواس هلا حمسوسها اخلاص ومن 

ال بد أن تنفعل احلاسة  سيتم هذا اإلحسا ركه األخرى، ولكيملستحيل أن تدرك حاسة ما تدا
مبحسوسها إذ بدون هذا االنفعال ليس مسة إحساس ذلك ألنه ما مل حيدث يف احلاسة أثر من 

فهو عند كونه حاسا بالفعل وكونه حاسا بالقوة على مرتبة واحدة و جيب إذا  احملسوسات
احملسوس أن يكون مناسبا له ألنه إن كان غري مناسب ملاهيته مل يكن حدث فيه أثر من 

حصوله إحساس به فيحبب أن يكون احلاصل يف احلس صورته املتجردة عن مادته، لكن احلس 
ال جيرد هذه الصورة جتريدا تاما يف هذه املرحلة األوىل اليت هي اإلحساس جند أن احلواس ال 

ا ليس شأهنا هو انفعال آالهتا عن احملسوس اخلارجي تعلم أن للمحسوس وجودا ألنه هذ
وإيصال هذا األثر إىل القوة األخرى واحلواس، وإمنا تفعل ذلك ملناسبة بينها وبني موضوع احلس 
اخلارجي، فاليد حتس حبرارة أو برودة والبصر يفعل عن لون املبصر لكن من شأن احلواس احلكم 

 .(1)وس، فيها وانفعاهلا على األثربل اإلحساس فقط أي حصول أثر من احملس
فاإلحساس هو أول عناصر احلياة الوجدانية أعن أن أول معرفة تدخل إىل النفس هي "

معرفة حسية وأول انفعال تتأثر به صادر عن مثل هذه املعرفة، فاإلحساس هو الفعل الذي به 
لذلك اإلدراك والناشئ يدرك احلس الظاهر موضوعه وهو أيضا التأثر الالذ أو املؤمل املصاحب 

 .(2)من تأثري املوضوع على احلاسة
 : من شروط اإلدراك احلسي

يؤكد ابن سينا أن من العالمات األساسية املميزة لإلدراك احلسي هو أنه إدراك ال  -1
يتم إال بآلة جسمانية يف مقابل اإلدراك العقلي الذي يتم بالعقل ذاته الذي هو جهر ال مادي، 

ي بنوعيه الظاهر والباطن ال يتم إال بواسطة آلة مادية هي الوسيلة الوحيدة هلذا فاإلدراك احلس
اإلدراك وعلى هذا يذهب الشيخ الرئيس أن املدرك من القوى للصورة اجلزئية الظاهرة على هيئة 

                                                 

 .40عبد الفتاح العيسوي، نظرية املعرفة يف الفكر اإلسالمي، ص( 1)

 .00، ص1970ابن سينا، الربهان، حتقيق أبو العال عفيقي وارجعه إبراهيم مذكور، القاهرة، ( 2)
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غري تامة التجديد والتفريد عن املادة وال جمردة أصال عن عالئق املادة وال جمردة أصال عن 
واضح  جسمانيةادة كما تدل احلواس الظاهرة فاألمر يف احتياج إدراكه إىل آالت عالئق امل

  .(1)سهل
وذلك ألن الصور اجلزئية اليت تدركها هذه احلواس إمنا هي صور مادية حمسوسة ومثل 
هذه الصور ال تكون حاضرة إال عند حسي هذا ألن من طبيعة احلس إدراك اجلزئي ومن طبيعة 

فمدرك اجلزئي هو آلة مادية، تدرك موجودا جزئيا ماديا واقعا أمامها على  العقل إدراك الكلي
مسافة معنية، وقد فطن إىل هذا الشرك وهو اإلدراك ويلعب اهتمام النفس دورا كربا يف عملية 

، ذلك أن النفس إذا كانت منتبهة إىل موضوع إىل موضوع معني أدركته وتذكرته إما (2)اإلدراك
إذا وقع احلس على شيء "نه بغريه من املوضوعات فإهنا ال تتذكر، أو تعرفه إذا كانت مشغولة ع

ومل تدركه النفس النشغاهلا ببعض شواعلها من فكر أو غفلة وإقبال على غريه فاحلس مشرتك 
عند حصوله فيه ال يتمكن من أن يؤذيه إليها أوال حيصل فيه لكون النفس مشغولة مبا هي 

ذن فاإلدراك أي كان نوعه ال ميكن أن يتم إال من خالل وجود منصته إليه فال حيصل له، إ
 .االنتباه

ومن شروط اإلدراك احلسي هو احملسوسات وهي كل ماعدا الذات، فاحملسوسات  -2
متثل شرطا رئيسيا من شروط اإلدراك احلسي ومن احملال أن يدرك اإلنسان هذه احملسوسوات 

 .(3)طرية يولد اإلنسان حامال هلا حيث تنمو بنموهعن طريق التأمل الداخلي، أو أن معرفتها ف
إن النفس ليست عاملة وليت جاهلة، إهنا قوة بوسعها أن تعلم وتدرك إذا هيئت لذلك 

 .وتوافرت شروطا معينة منها وجود املدرك يف اخلارج
ومن شروط اإلدراك احلسي سالمة احلواس وخلوها من اآلفات ألن اإلدراك احلسي قائم 

س بنوعيها ومرتبط هبا ارتباطا وثيقا، فإذا كانت هذه احلواس فاسدة أو معطلة فإهنا على احلوا
بالطبع ال تؤدي مهمتها وال تقوم بدورها وهو نقل احملسوس إىل النفس وخباصة أن هناك من 

فقد علما كان من املمكن أن   باحلس وعلى هذا فإن من فقد حسااملعارف ما ال يكتسب إال

                                                 

 .44نظرية املعرفة يف الفكر اإلسالمي، ص( 1)

 .44نفس املرجع السابق، ص( 2)

 .44نفسه، ص( 3)
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هذا العضو احلسي، فمثال العمى ال يدرك حقيقة اللون وال يستطيع أن  حيصل عليه بواسطة
 .مييز بني األلوان فهي عنده أمساء بال مسميات وكذلك السمع

ومن شروط اإلدراك احلسي أيضا، أن املدرك له شروط ال بد أن تتوافر حىت ميكن  -3
قوال، فالشيء أكان صغريا للنفس أن تدركه أو حىت تتمكن احلواس من االنفعال عنه انفعاال مع

، وأن كان بعيدا عن احلواس مل تنفعل به وإن كان قريبا جدا من للغاية ال يستطيع احلس رؤيته
منع احلس أيضا من إدراكه ومتييزه فالشيء لكي يتمكن من إدراكه ال بد أن يكون على بعد 

ميكن أن تنفعل عن حمدد من املدرك وأن تكون له هيئة معينة وكيفية معينة ألن احلاسة ال 
الشيء إال إذا كان خمتلفا عنها يف الكيفية، فال تدرك حاسة اللمس الشيء املاثل هلا متاما، على 
أن هذه الكيفية اليت جيب أن تكون خمتلفة عن كيفية عضو احلس حىت ينفعل عنها ال جيب أن 

احلاسة إدراكها  تكون شديدة جدا أو ضعيفة جدا، إذ أهنا يف هذه احلالة أو تلك ال تستطيع
 .وتوصيل هذا اإلدراك النفسي

وقول الفالسفة املسلمني أمثال " احلس هو أداة املعرفة الوحيد"إن مثة فرق بني القول إن 
ابن سينا والفارايب بأن املعرفة احلسية متهد للعقل إلدراك مفاهيم ومعارف أرقى ليست هلا أثر يف 

 .(1)اخلارج سواء فيما خيص التصور أو التصديق
وهبذا يكون حصول املعرفة متعلقا بشرطني، ذات مهيأة ألن تدرك، وموجودات خارجة 
قابلة لإلدراك يقوى املعرفة املهيأة إلدراك الصور احلسية واختزاهنا حيصل للمتكلم املعرفة بصور 

اليت من  األلفاظ اللغوية، وهي مقرتنة بالصور احلسية أو باملعاين املدركة بالومهية، وبالقوة املركبة
شأهنا أيضا حتليل ما ترتكب منه الصورة الواحدة حتصل له املعرفة بالتصويتات األساس للغة، أو 
الصور الصوتية اليت تنحل إليها األلفاظ اللغوية املستعملة من قيل من حييط، املختزن صورها يف 

 .(2)قوته املصورة
ها تساعدها املصورة بعرض وبالقوة املركبة كيف ما كان مبدأ الرتكيب أو املشغل إيا

خمزوهنا عليها والقوى احملركة باالئتمار بأن تبعتها على حتريك أعضاء جهاز التصويت املهيأ 
للتشكل إىل جهات معينة مشكلة أحيازا ينتج املتلكم بواسطتها تلك التصويتات مفردة أو 

                                                 

 .28أمحد مسعود، نظرية املعرفة، ص( 1)

 .07اكتساب اللغة يف الفكر العريب، ص( 2)
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ب أن يكون املتكلم مركبة يف ألفاظ لغوية، وهذه مركبة يف صور قولية، لكنه يف مجيع ذلك جي
حاكيا ال غري، إذ تبني أنه ال يتحول من مدرك جزئي إىل معرفة جزئي آخر، ومعىن ذلك ليس 
له أن يعمل إال ما مسعه من الصور الصوتية املرتسمة يف قواه، وهو ما يفسر استعمال ضمري 

 .(1)املخاطب حيث جيب استعمال ضمري املتكلم املالحظ عند بدء األطفال بالتلفظ
مل يسمعه حيتاج إىل قوى تعليمية فالنفس مستعدة  أن يعمل املتكلم ماإذن لالنتقال إىل

 .لكافة العلوم واملعارف

                                                 

 .00املرجع نفسه، ص( 1)
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 في تحصيل المعرفة :المبحث الثالث
 الطونـأف -

كانوا يعتربون أن احلس هو منشأ مجيع   -ومن بينهم السفسطائيني– إن معظم الفالسفة
، كما اعتقدوا أن الطريق ية املعقولة وغريها هي احلواسالكلالتصورات واإلدراكات اجلزئية و 

الوحيد الكتساب املعرفة هي احلواس وقد خالف أفالطون هذا الطرح ورأى أن العلم ال يتعلق 
باحملسوسات ألن احملسوسات متغرية وجزئية زائلة أما متعلق العلم فمن شروطه أن يكون ثابتا 

إدراك املثل اليت تعترب واقعيات كلية ودائمة وهي من  وكليا ودائما وأن املعرفة احلقيقية هي
املعقوالت وليس من احملسوسات وقد حصلت هذه املعرفة العقلية لروح إنسان يف عامل املثل أي 

وخالطت البدن نسيت تلك املثل وملا   ملالعاقبل أن يأيت إىل هذا العامل وملا نزلت إىل ذلك 
ئق واملثل اليت شاهدهتا يف عامل اجملردات، فإن الروح كانت هذه املوجودات مناذج لتلك احلقا

فاإلدراكات احلاصلة للعقل يف هذا العامل  -تلك املثل-مبجرد إحساسها هبذه النماذج تتذكر 
 .(1)ليست أشياء جديدة بل هي تذكر ملفاهيم وعلوم يف عامل التجريد واملثل

 :أمههاإن هذه النظرية املنسوبة ألفالطون حتتوي على عدة أمور 
 .العقل مقدم على احلس، وإدراك املفاهيم الكلية مقدم على إدراك اجلزئيات -1
 .العلم هو مشاهدة املثل طريق كسب -8

 
 أرسطو -

لكن أرسطو عارض نظرية أستاذه أفالطون، وأنكر وجود معلومات قبلية بل أنكر 
ة على اإلدراكات وجود الروح قبل البدن، وكذا تقدم العقل على احلس واإلدراكات الكلي

متلك استعدادات وهي على حد القوة وال متلك  اجلزئية، إن أرسطو يعتقد أن الروح يف البداية
 .بالفعل أي معلوم أو مقول ومجيع املعقوالت اليت تكتسبها تأيت تدرجييا يف هذا العامل

صيل وقسم أتباع أرسطو العقل حسب الدرجات املتفاوتة اليت مير هبا العقل يف سبيل حت
يم، العقل بالقوة العقل بامللكة، العقل بالفعل، العقل املستفاد، ويف سالعلم ومن قبيل هذا التق

                                                 

 .82امللكة اللغوية يف الفكر اللغوي، السيد الشرقاوي، ص( 1)
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نظرية أرسطو يكون إدراك اجلزئيات مقدما، على إدراك الكليات، أي أن العقل يدرك اجلزئيات 
 .(1)ليةأوال مث يأخذ بالتجريد والتعميم بواسطة القوة العاقلة، فينتزع الكلية املعاين الك

 :فالسفة المسلمينالالمعرفة عند 
بتطرقنا إىل نظرية املعرفة يف الفلسفة اإلسالمية نقف عند أراء الرازي وهي بشكلها العام 

 .نظرية ابن سينا، بعض النظر عن بعض التفصيالت
ليس التعلم تذكر النفس ملا عرفته يف حياهتا األوىل قبل اتصاهلا بالبدن كما يقول 

ن النفس يف مبدأ أمرها، عند الوالدة خالية عن كل معرفة، حىت أن الطفل حني أفالطون، ولك
مستعدة للمعرفة إال أن استعدادها غري كاف،  -مع هذا–ن النفس أ يولد ال يعرف أمه، يبد

بل هو حمتاج إىل شيء آخر يكمله وهو اإلحساس باجلزئيات، وللتدليل عل هذا يستعمل 
قها الشيخ الرئيس، مع فارق واحد وهو أنه قال أن الفياض هو الرازي نظرية الفيض اليت اعتن

 . اهلل على حني كان ابن سينا يقول إنه العقل الفعال آخر العقول الفلكية
عامل الفيض وال تتخصص إفاضته ( الفياض لتلك التعقالت والعلوم)فقد قال الفخر أن 

ستعدة لقبول الفيض ولو كان بوقت دن آخر ألمر عائد إليه، بل ألمر يعود إىل النفوس امل
االستعداد الفطري كافيا لفاضت املعارف من أول نشأة اإلنسان، وملا كان الواقع خالف هذا 
علمنا أنه ال بد من أشياء أخرى زائدة على الفطرة تعد النفس لتلقي الفيض، وما هذه األشياء 

واهلل أخرجكم "ية بقوله تعاىل نظر ل، ويشهد الرازي على هذه ا(2)املعدة إال إحساساتنا باجلزئيات
 .(3)"من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة

ما هو الفياض ولكن مبقدورنا أن نقول –إن الفخر مل يبني حني تكلم يف العقل واملعرفة 
يف تكوين  إنه يقصد به اهلل تعاىل، ال العقل الفعال ذلك ألنه يقول يف موضوع آخر أثناء كالمه

فهو ( يعن الفالسفة)األسطقسات أن السبب املوجب لصور العناصر هو املفارق، أما عندهم 
 .العقل الفعال، وأما عندنا فهو واجب الوجود تعاىل

                                                 

 .22أمحد مسعود، مرجع سابق، ص( 1)

 .290حممد صاحل الزركان، فخر الدين الرازي، أراءه الفلسفية والكالمية، ص( 2)

 .42سورة النحل، اآلية ( 3)
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أو من كان ميتا، "يف تعقلها تندرج يف مراتب أربع أشارت إليها اآلية الكرمية  والنفس
 .ناس كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج منهافأحييناه وجعلنا له نورا ميشي به يف ال

استعداد النفس لكافة العلوم واملعارف وهي املشار إليها يف اآلية  –فاملرتبة األوىل 
  .باملوت

 ".فأحييناه"واملرتبة الثانية حصول العلوم البديهية الكلية، ويدل عليها قوله تعاىل 
إال أن املعارف . إىل اجملهوالت النظرية تركب البديهيات ليتوصل برتكيبها: املرتبة الثالثة

قد ال تكون حاضرة بالفعل، بل تكون حبيث مىت شاء اإلنسان اسرتجعها واستحضرها وهذه 
 ".لنا له نوراعوج: "املرتبة هي املشار إليها بقوله

 ".ميشي به يف الناس"وهي حضور املعارف بالفعل، وهي املرادة بقوله : املرتبة الرابعة
الرازي يريد هبذه املراتب األربع تلك املراتب اليت يطلق عليها ابن سينا وال شك أن 

، وسيأيت شرح ذلك (1)أمساء العقل اهليوالين، والعقل بامللكة والعقل بالفعل والعقل املستفاد
. بالتفصيل يف معرض احلديث عن طبيعة النفس الناطقة وقدرات العقل العملي والعقل النظري

ج هنج ابن سينا يف كيفية حصول املعرفة علما أن ابن سينا سار على منهج إذا كان الرازي ينه
أرسطو، لكنه عمد إىل اخرتاق مذهب الكمال األرسطي من الداخل مباشرة وإلفراغه من 

ومل يكن ليتم له ذلك لوال استعماله للجهاز  ةز نويه متميمضمونه األرسطي وحتويله إىل سي
راية وعمق، لكن دون التقيد، مبحتواه الفلسفي وال بنتائجه املفاهيمي األرسطي بالذات وبكل د

وهذا ما مسح البن سينا بأن يقرأ األرسطية على حنو خاص صارت معه سينويه، . اإليديولوجية
ف بعض املسائل يف املعرفة وضمها لعناصر غامضة أحيانا أخرى نولعل الغموض الذي يكت

 .(2)عكاسات تصوره لإلنسان وللمعرفةأتاح البن سينا قراءهتا خبصوصية جتلت يف ان
 

 ق تحصيل العلومالغزالي وطر 
يف بيان طرق حتصيل العلوم يقول الغزايل إن العلم اإلنساين حيصل من طريقتني مها 

 :أما التعلم بالطريق اإلنساين فيحصل على وجهني. التعلم اإلنساين والتعلم الرباين

                                                 

 .221املرجع نفسه، ص( 1)

 .187يف نظرية املعرفة، ص: ينظر( 2)
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 .وتشبه نفس املتعلم بنفس املعلم األول هو التعلم أي استفادة الشخص من الشخص
الثاين هو التفكر وهو استفادة النفس من النفس الكلية، وإذا كان التعلم يتضمن تناول 
العلوم من خارج، أي بطريق السماع من أشخاص آخرين فهو حيتاج إىل التفكر من ناحية، 

 ه حتصيل العلوم؟ويشري التفكر من ناحية ثانية، وهنا نتساءل ما هو التفكري وكيف يكون ب
أي هو اجتاه النفس " هو استفادة النفس من النفس الكلية"التفكر يقول الغزايل 

اإلنسانية حنو النفس الكلية اليت تشرف بنورها، فينشرح القلب الذي خيرج ما يف النفس 
 .اإلنسانية من القوة إىل الفعل

النفس الكلية تكون يعن أن املعلومات اليت َّترج من النفس اإلنسانية بعد إشراف 
إن العلوم "موجودة فيها بالقوة قبل التعلم وقبل التفكر ويوضح الغزايل فكرته هذه حني يقول 

وإن النفس الناطقة اإلنسانية  ...مركوزة يف مجيع النفوس اإلنسانية، وكلها قابلة جلميع العلوم 
عقولة عنها بقوة طهارهتا إلشراق النفس الكلية عليها ومستعدة لقبول الصور امل اليت هي أهل"

 . (1)األصلية وصفائها األويل
إن العلوم مضمنة يف غريزة العقل بالفطرة ولكن تظهر " األحياء"ويزيد أيضا فيقول يف 

يف الوجود إذا جرى سبب خيرجها إىل الوجود حىت كأن هذه العلوم ليست بشيء وارد عليها 
 .من خارج وكأهنا كانت مستكنة فيها فظهرت

كل آدمي فطر على اإلميان باهلل عز وجل بل على معرفة األشياء على "ف إن مث يضي
 .(2)ما هي عليه أعن أهنا كاملضمنة فيها لقرب استعدادها، لإلدراك

لكن النفس نسيت تلك املعرفة اليت ركزت فيها بالفطرة بسبب بعدها عن امللكوت 
قول الغزايل إن اهلل خلق اجلسد يف اجلسمانية، ويف ذلك ي بآالتوحلوهلا يف اجلسد واشتغاهلا 

نتهي تلك املعرفة فصار الروح واجلسد كشيء واحد، فتعث الروح ونفخ فيها عامل الشهادة، وب
اجلسمانية فأمره اهلل تعاىل بالعبادة، ويف الرسالة اللدنية بسبب بعده عن احلضرة وتعلقه باآلالت 

ء االخرتاع وإمنا جهلت ألهنا مرضت كانت عاملة أوال الفطرة وصافية يف ابتدا"إن النفس 
 .بصحبة هذا اجلسد الكثيف واإلقامة يف هذا املنزل الكدر واحملل املظلم

                                                 

 .20إحياء علوم الدين، دار املعرفة، بريوت، ص( 1)

 .24مرجع نفسه، ص( 2)
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نسيان العامل إذا "إذن، فجهل النفس يف عامل امللك والشهادة هو جمرد نسيان يشبه 
مرض، وقد رأينا عاملا ميرض مبرض خاص كالرأس والصدر فتعرض نفسه عن مجيع العلوم، 

ى معلوماته وتلتبس عليه ويسترت يف حافظته وذاكرته مجيع ما حصل يف سابق عمره وينس
وماضي أيامه، فإذا صح وعاد الشفاء إليه يزول النسيان عنه وترجع النفس إىل معلوماهتا، 
فتتذكر ما قد نسيت يف أيام املرض، فعلمنا أن العلوم ما فنيت وإمنا نسيت وفرق بني احملو 

 .(1)والنسيان
أحدمها أن يذكر صورة كانت : كان اجلهل نسيانا فاملعرفة تذكر، والتذكر ضربان  وإذا

حاضرة الوجود يف خلية لكن غابت بغد الوجود، واآلخر أن يذكر صورة كانت مضمنة فيه 
 .بالفطرة

واهلل عليكم "، (2)"لعلهم يتذكرون"ويؤيد الغزايل نظريته من اآليات يف قوله عز وجل 
إمنا يتذكر أولو "، (3)"كر فهل من مذكررنا القرآن للذّ م به ولقد يسّ وميثاقه الذي واثقك

 .(4)"األلباب
ويكون التذكر بالتعلم والتفكر، فالنفس ال تطلب بالتعلم إجياد العلم املعدوم، وال إبداع 

فاألسباب اخلارجية اليت إذا جرت حصل . العقل املفقود، بل إعادهتا العلم األصلي الغريزي
أسبابا للعلم يف احلقيقة إمنا هي أسباب لتذكر علم موجود يف األصل موضوع ي  التذكر ليست

 .النفس من لدن اهلل
 .والتعلم والتفكر طريقتان لعودة النفس إىل ذاهتا وإىل العلوم األصلية احلاصلة فيها

حيث أظهر على " مينون"وتشبه نظرية الغزايل هنا نظرية أفالطون اليت ضمنها يف حماورة 
مينون من غري أن يتعلمها على ( عبيد)سقراط أن املعرفة اليت ظهر أهنا كامنة عند أحد لسان 

أستاذ ما، أو يكتسبها يف حياته احلاضرة، ما يعن أنه اكتسبها يف زمن آخر، أي حيث كانت 
مث ضمنها يف حماورة  -عامل املثل-النفس قبل حلوهلا يف اجلسد يف عامل اجلواهر احلقيقية 

                                                 

 .20حسن بزون، املرجع نفسه، ص( 1)

 .87سورة إبراهيم، اآلية . 181سورة البقرة، اآلية ( 2)

 .14 سورة القمر، اآلية( 3)

 .9سورة الزمر، اآلية ( 4)
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حني أظهر أن إدراك املثل أي املفاهيم العامة ليس شيئا آخر سوى تذكر النفس ما  " فيدوروس"
 .(1)كانت تعلمه يف عامل املثل

وخيتلف الغزايل يف حتديد طبيعة العلوم وحتديد التذكر، أن يرى أفالطون التذكر نتيجة 
بينما يرى للحوار أي للجدل الذي يولد املعرفة من الذات حسب ما كان يقوله معلمه سقراط، 

لكن ( ومها غري اجلدال)الغزايل التذكر نتاجا للتفكر الذايت الذي قد يتسبب به تعليم أو مساع 
سبب التذكر يبقى التفكر واالبتعاد بالنفس عن األشغال باآلالت اجلسمانية مثلما قد يكون 

يرتفع بالنفس إىل وهو هبذا املعىن أقرب إىل أفلوطني القائل بالتأمل الذي . نتاجا لإلهلام اإلهلي
 .(2)األعلى حيث تتلقى إشراق النفس الكلية

 
 طبيعة النفس الناطقة وقدرات العقل

عة املسندة إىل القوة النطقية و القاضي عبد اجلبار يف عدد من أجزاء املعىن الطبي يثبت
ا حجج أصحاب الطبع القائلني بأن تقع املعارف أو بطبع احملل ومستدال بآيات من ضحدا

ن الكرمي، على أن املعرفة من أفعال العبد حتصل به االكتساب ويلزم عن االكتساب أن القرآ
ويف اجلزء اخلاص بالنظر واملعارف ساق أكثر من . تكون ذات القوة النطقية عارية عن العلوم

يسميه القاضي عبد اجلبار  وأن العلوم األولية، أو ما نان لادليل على أن النظر واملعرفة مقدور 
 قىمبا يلم الضروري، حتصل لإلنسان باإلدراك وقد زوده اهلل بقوى نفسه مهيأة ألن تتصور بالعل

 .(3)فيها من خارج ذاهتا
وهو مذهب ابن سينا الذي يرى أن طبيعة الشيء املسمى نفسا ناطقة وليس يعن 

ابل قوى بقوهلم نفس ناطقة أهنا مبدأ املنطق، بل جعل هذا اللفظ لقبا لذاهتا، نظر إليها يف مق
املعرفة مث يف عالقتها أوال باجلهة اليت تستفيد منها العلوم األولية النظرية أو البديهيات وثانيا يف 

 .(4)عالقتها جبهة حتصل منها الكليات العملية

                                                 

 .20حسن بزون، املرجع نفسه، ص( 1)

 .132املعرفة عند الغزايل، ص( 2)

 . ينظر يف القاضي عبد اجلبار، النظر واملعارف( 3)
 التصور اللغوي يف الفكر االعتزايل مقاربة تأويلية يف مشكالت املعرفة لتفصيل، لزعر خمتار حول ينظر كذلك وملزيد من ا. 
 .القاضي عبد اجلبار، نفس املرجع، ( 4)
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 :وانتهى ابن سينا إىل النتائج 
القوة النطقية غري منطبعة يف بنية عضو مادي وال مدركاهتا حالة يف جسم أو مادة،  -1

ذلك تنقلت لعلم التشريح وَّترج عن موضوعه، فلم يكن يف اإلمكان أن يتحدث عن وب
 .موقع هلا يف الدماغ

القوة النطقية ليست علوما أولية وال طريقة انسياق الكتساب العلم باجملهول املستحصل  -8
 .عنها

ة مدركات القوة النطقية من قبيل الكليات، وهي إما نظرية فتكون عقال نظريا، وإما عملي -3
 .فهي عقل عملي

العقل النظري قوى متوالية، أوهلا العقل املطلق وهو القوة النطقية يف حالتها البدائية  -2
وآخرها العقل املستفاد وهو ما يكتسب من العلوم املتحصلة عن القوة النظرية املرتبة، 

وما  وخيضع ترتيب هذه القوى للرتتيب الكائن بني العلوم األولية والعلوم املكتسبة منها،
 .(1)بني هذه األخرية وما يكتسب عنها

ا الرأي يف إطار ا إن القاضي عبد اجلبار وهو يتطرق إىل العقل ال بد من وضع هذ
ن العقل يظل أمرا ضروريا لدى املكلف وهو يف املرحلة املنظومة الفكرية االعتزالية، ذلك أ

ذه املعرفة اليت حيتاج إليها املكلف يريد إثرها معرفة ما جيب فعله وما ينبغي تركه، وه. التصاعدية
 :من أجل جتسيد ما أمر به عن طريق صاحب الرعاية املطلقة تتنقسم إىل قسمني

أحدمها ضروري فطري غريزي يكون أين تكون الفكرة اإلنسانية قد التصقت يف الذاتية 
احلق وأصبحت حركيتها يف أمت االستعداد ألن تتلقى كل ما جيعلها تقرتب من التخلي بلب 

يشمل كل نفس خلقت يف هذا  -أي عام–الوجودي الذي خلقت من أجله، وهو أمر مطلق 
 .الوجود وهي تريد أن تعرف سر وجودها عن طريق ذلك

والثاين مكتسب وهو االمر الذي تستطيع الذات اإلنسانية معرفته بعدما يسكن األمر 
 .(2)دئ األساسيةالضروري الفطري الغريزي ويستويل على مجيع التصورات واملبا

 

                                                 

 . السابق املرجع ( 1)

 .00خمتار لزعر، التصور اللغوي يف الفكر االعتزايل، ص( 2)
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 في طرق اكتساب النفس الناطقة للعلوم
أن التعلم سواء حصل من غري املتعلم أو حصل من نفس املتعلم متفاوت فإن  واعلم

أقرب إىل التصور وألن استعداده الذي قبل االستعداد الذي ذكرناه  من املتعلمني من يكون
نه وبني نفسه مسي هذا االستعداد أقوى فإن كان ذلك اإلنسان مستعدا لالستكمال فيما بي

وهذا االستعداد قد يشتد يف بعض الناس حىت ال حيتاج يف أن يتصل بالعقل –القوي حدسا 
الفعال إىل كبري شيء وإىل حترجي وتعليم بل يكون شديد االستعداد لذالك كان االستعداد 

ات هذا الثاين حاصل له، بل كأنه يعرف كل شيء من نفسه، وهذه الدرجة أعلى درج
االستعداد وجيب أن تسمى هذه احلال من العقل اهليوالين عقال قدميا وهو من جنس العقل 
بامللكة إال أن رفيع جدا ليس مما يشرك فيه الناس كلهم وال يبعد أن تفيض هذه األفعال 
املنسوبة إىل الروح القدسي لقوهتا واستعالئها فياضان على املتخيلة أيضا فتحاكيها املتخيلة 

يضا بأمثلة حمسوسة ومسموعة من الكالم، على النحو الذي سلفت اإلشارة إليه، ومما حيقق أ
هذه أن من املعلوم الظاهر أن األمور املعقولة اليت يتوصل إىل اكتساهبا إهنا تكتسب حبصول 

فتارة حيصل  (1)احلد األوسط، يف القياس وهذا احلال األوسط قد حيصل ضربني من احلصول
دس فعل للذهن يستنبط به ذاته احلد األوسط، والذكاء قوة احلدس وتارة حيصل باحلدس واحل

بالتعليم ومبادئ التعليم احلدسي فإن األشياء تنتهي ال حمالة إل حدوس استنبطها أرباب تلك 
وجائز أن يقع لإلنسان بنفسه احلدس وأن ينعقد يف ذهنه –احلدوس، مث أدوها إىل املتعلمني 

ذا مما يتفاوت بالكم والكيف، إما يف الكم فألن بعض الناس يكونون أكثر القياس بال معلم وه
وألن هذا . (2)عدد حدس للحدود الوسطى، وأما الكيف فالن بعض الناس أسرع زمان حدس

التفاوت ليس منحصرا يف حد يقبل الزيادة والنقصان دائما وينتهي يف طرف النقصان إىل من 
أيضا يف طرف الزيادة إىل من له حدس يف كل املعلومات ال حدس له التنبه فيجب أن ينتهي 

أو أكثرها أو إىل من له حدس يف أسرع وقت وأقصره فيمكن أن يكون شخص من الناس مؤيد 
أعن قبوال إلهلام . النفس بشدة الصفاء وشدة االتصال باملبادئ العقلية إىل أن يشغل حدسا

يف العقل الفعال من كل شيء إما دفعة وإما  العقل الفعال يف كل شيء فرتتسم فيه الصور اليت

                                                 

 .90النجاة يف املنطق، ص( 1)

 .94املقالة السادسة، ص( 2)
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قريبا من دفعة ارتساما ال تقليديا بل يرتتب يشتمل على احلدود الوسطى فإن التقليديات يف 
األمور اليت إمنا تعرف بأسباهبا ليست ببقية عقلية، وهذا ضرب من النبوة بل أعلى قوى النبوة 

وباعتبار هذه . لى مراتب القوى اإلنسانيةواألوىل أن تسمى هذه القوة، قوة قدسية، وهي أع
القوى استعداد حمضا للتقليل جعل إليه اإلنسان مضطرا إىل املعارف، ولو كانت يف ذاهتا بدءا 

 .أو تقع فيها باإلهلام الرتفعت هذه الضرورة
 

 :هافصل في القوة النظرية ومراتب
ة اجملردة عن املادة فإن  وأما القوة النظرية فهي قوة من شأهنا أن تتطبع بالصور الكلي

كانت جمردة بذاهتا فذلك وإن مل تكن فإهنا تصريها جمردة بتجريدها إياها حىت ال يبقى فيها من 
 .(1)عالئق املادة شيء

وهذه القوة النظرية هلا إىل هذه الصور نسب وذلك ألن الشيء الذي من شأنه أن 
والقوة تفاعل على ثالث معان بالتقدمي  يقبل شيئا قد يكون بالقوة قابال له، وقد يكون بالفعل،

والتأخري فيقال قوة لالستعداد املطلق الذي ال يكون خرج منه إىل الفعل شيء وال أيضا حصل 
وهذه كقوة الطفل على الكتابة ويقال قوة هلذا االستعداد إذا كان مل حيصل للشيء . ما به خيرج

سطة كقوة الصيب الذي ترعرع وعرف القلم إال ما ميكنه به أن يتوصل إىل اكتساب الفعل بال وا
وحدت مع اآللة  والدواة وبسائط احلروف على الكتابة ويقال قوة هلذا االستعداد إذا مت باآللة

أيضا كمال االستعداد بأن يكون له أن يفعل مىت شاء بال حاجة إىل االكتساب بل بكيفية أن 
يكتب والقوة األوىل تسمى قوة مطلقة يقصد فقط كقوة الكاتب املستكمل للصناعة إذا كان ال 

وهيوالنية، والقوة الثانية تسمى قوة ممكنة والقوة الثالثة تسمى ملكة ورمبا مسيت الثانية ملكة 
 .والثالثة كمال قوة

فالقوة النظرية إذا تارة تكون نسبتها إىل الصورة اجملردة اليت ذكرناها نسبة ما بالقوة املطلقة بالقوة 
ن هذه القوة للنفس اليت مل تقبل بعد شيئا من الكمال الذي حيسبها، وحينئذ املطلقة حىت يكو 

تسمى عقال هيوالنيا موجودة لكل شخص من النوع، وإمنا مسيت هيوالنية تشبيها باهليويل 
 .األوىل اليت ليست هي بذاهتا ذات صورة من الصور وهي موضوعة لكل صورة

                                                 

 .97ابن سينا، النجاة يف املنطق واإلهليات، ص( 1)
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ن القوة اهليوالنية قد حصل فيها من وتارة نسبة ما بالقوة املمكنة، وهي أن تكو 
الكماالت املعقولة األوىل اليت يتوصل منها وهبا إىل املعقوالت الثانية، وأعن باملعقوالت األوىل 
املقدمات اليت يقع هبا التصديق ال باكتساب وال بأن يشعر املصدق هبا أنه كان جيوز له أن 

بأن الكل أعظم من اجلزء وأن األشياء املساوية  خيلوا عن التصديق هبا وقتا البتة، مثل اعتقادنا
شيء واحد متساوية هبا فمادام إمنا حيصل فيه من العقل هذا القدر بعد فإنه يسمى عقال 
بامللكة، وجيوز أن يسمى هذا عقال بالفعل بالقياس إىل األوىل ألن تلك ليس هلا أن تعقل شيئا 

وتارة تكون له نسبة ما بالقوة . (1)الفعلبالفعل، وأما هذه فإهنا تعقل إذا أخذت تقتبس ب
الكمالية وهذا أن يكون حصل فيها أيضا الصورة املعقولة األولية إال أنه ليس يطالعها ويرجع 

 .إليها بالفعل بل كأهنا عنده خمزونة فمىت شاء طالع تلك الصورة بالفعل فعقلها
يعقل مىت شاء بال بالفعل فعقلها وعقل أنه عقلها ويسمى عقال بالفعل ألنه عقل و 

تكلف واكتساب، وأن كان جيوز أن تسمى عقال بالقوة بالقياس إىل ما بعده، وتارة تكون هلا 
نسبة بالفعل املطلق وهو أن تكون الصورة املعقولة حاضرة فيه وهو يطالعها ويعقلها بالفعل 

ل بالقوة إمنا ويعقل أنه يعقلها بالفعل فيكون حينئذ عقال مستفادا، ألنه سيتضح لنا أن العق
وأنه إذا اتصل به العقل بالقوة نوعا من االتصال . خيرج إىل الفعل بسبب عقل هو دائما بالفعل

انطبع منه بالفعل فيه نوع من الصورة تكون مستفادة من خارج، فهذه أيضا مراتب القوى اليت 
منه وهناك تكون  تسمى عقوال نظرية وعند العقل املستفاد يتم اجلنس احليواين والنوع اإلنساين

 .القوة اإلنسانية تشبهت باملبادئ األولية للوجود كله
منذ كنا صورا على حد تعبري هيدجر، ذلك أن الطبيعة اإلنسانية حمتاجة للمحاورة 
الضطرارها إىل املشاركة واجملاورة انبعثت إىل اخرتاع شيء يتوصل به إىل ذلك؛ فمالت الطبيعة 

عند اخلالق عز وجل بآالت تقطيع احلروف وتركيبها ليدله إىل استعمال الصوت، ورفعت من 
هبا على ما يف النفس من أثر، مث وقع اضطرار ثاين، وهو إعالم الغائنب من املوجودين 

من اإلعالم، فاخرتعت أشكال  واملستقبلني، إعالما بتدوين ما علم فاضيح إىل ضرب آخر
 .(2)الكتابة

                                                 

 .97نفسه، ص( 1)

 .8ابن سينا، العبارة، ص( 2)
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ا يرشدنا إىل أنه قد أدرك أمهية اللغة اإلنسانية اليت إن أدىن تأمل فيما أومأ إليه ابن سين
تعكس قدرة اإلنسان بتوفيق من اخلالق عز وجل، يف إبداع نظامه التواصلي لتحقيق إنسانيته يف 
الوجود، إنه يكيف تعامله مع الواقع اخلارجي من خالل الكيفية العقلية اليت تسمح له بإيداع 

ق ما يسمح به التصور احلسي وما يوفره الوسط من إشارات النمط الرتميزي والدال وحتديده وف
 .ترتبط بعامل األشياء

إذن فلما كان البعد اللغوي العنصر احملدد يف بروز خصوصية اإلنسان ضمن املوجودات 
 :فقد تعني النظر يف مالبسات ارتباط اإلنسان بالكالم، ومن وجهتني

لظاهر اللغوية فتتمثل يف أن احلدث كونية الظاهر وهتيؤ اإلنسان هلا، فأما كونية ا
اللساين مالزم للوجود البشري مهما تباعد املكان أو تعاقب الزمان بل مهما تنوعت األلسنة 
واختلفت اللغات، معىن ذلك أن اللغة من حيث هي وجود مطلق الزمة احلضور على اإلنسان 

 .وذلك طابعها الكوين
إذ يتهيأ جسم  -البيولوجي–د اخللقي أي وأما هتيؤ اإلنسان فيشمل أوال يف االستعدا

اإلنسان باخللقة والرتكيب يف أداء ما ال تتم الظاهرة اللغوية إال به وهو حدث التصويت 
والتقطيع، وهذا التهيؤ الطبيعي هو الذي يصطلح عليه ابن جن بقابلية النفوس، ويتمثل ثانيا 

ذلك كان الفصل الثاين حيمل عنوان  يف االستعداد بالفطرة واملزاج الكتساب اللغة، ومن أجل
 .اللسان واإلنسان

 
 





 41 

 
 

 الفصل الثـاني 
 في اللسان واإلنســان

 
 

 في تحديد اللغة: المبحث األول 
 في اللغة خاصية إنسانية: المبحث الثاني

 في نشأة اللغة: المبحث الثالث

 



 اللسان واإلنسان                                                                           الفصل الثاني

 42 

 في اللسان واإلنسان: الفصل الثاني
 في تحديد اللغة: المبحث األول 

ها الوقوف عند بعض التعاريف اليت وضعحناول يف هذا املبحث : ي حد اللغةف
العرب القدامى يف جمال حتديد اللغة ومتاشيا مع طبيعة املوضوع نرصد أيضا بعض اللغويون 

 .ريف اليت وضعها رواد اللسانيات يف هذا اإلطاراالتع
من  اهذا اجلهد إال واحد كرإن العرب قد أولوا الدراسات اللغوية اهتماما بالغا وال ين

 .ومقرا ااثنني إما أن يكون جاهال أو متجاهال، أما كل منصف فال ميكن إال أن يكون معرتف
 : في حد اللغة وتعريفها

أصوات يعرب هبا كل قوم عن  حد اللغة: قال أبو الفتح ابن جن يف اخلصائص
صلها لغوة ككرة وقلة أغراضهم، مث قال وأما تصريفها فهي فعلة من لغوت أي تكلمت، وأ

لقوهلم كروت بالكرة وقلوت بالقلة وألن ثبة كأهنا من مقلوب ثاب )وثنية كلها الماهتا واوات 
( من الرجز)قال : وقالوا فيها لغات ولغون كثبات وثبون، وقيل منها لغي يلغى إذا هذى( يثوب

 (عن اللغات رفث التكليم ورب أسراب حجيج عظم  )
 .وإذا مروا باللغو مروا كراما أي بالباطل: اىلوكذلك اللغو، قال تع

 .ويف احلديث من قال يوم اجلمعة صه فقد لغا، أي تكلم
 انتهى كالم ابن جن

اللغة يف نظر ابن جن، أصوات يستعملها اإلنسان يف جمال التعبري عن أغراضه 
وكل جمتمع  ومقاصده، فهي وسيلة التعبري عند اإلنسان وهي مؤلفة من أصوات لغوية متتابعة

لغوي ميتلك لغته اخلاصة فيعرب بواسطتها عن آرائه ومتطلباته ومن مث َّتتلف اللغات من شعب 
 :إىل آخر، ويالحظ ميشال زكريا أنه ميكن أن يرتكز هذا التعريف على املسائل التالية

 اللغة أصوات -1
 اللغة وسيلة التعبري -8
 َّتتلف اللغة من جمتمع إىل آخر -3

 ن احلاجب وعند األسنوياللغة عند اب
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 .(1)"حد اللغة كل لفظ وضع ملعىن: "حيدد ابن احلاجب اللغة على النحو التايل
تتكون اللغة من ألفاظ وضعت ملعىن، فهذه األصوات اليت تتكون منها اللغة هي اليت 

ىن، حتمل ما يف ضمري املتكلم من معان ودالالت، فالتعبري اللغوي إمنا يتم عرب ألفاظ جاملة املع
 .ونالحظ التعريف نفسه عند األسنوي الذي حيدد اللغة على النحول التايل

اللغة الطبيعية إذا يف وجوهرها هي ربط األصوات باملعاين ويتحقق ذلك يف ظل احلافز 
التواصلي بني أفراد اجملتمع اللغوي، مما جيعل اللغة حينئذ نظاما من العالمات الدالة فيشكل 

التواصل وافرتاقه لغة أساس التواصل اإلنساين بالرغم من اختالف منط هذا املعىن املتضمن يف ال
 .غريات اليت متيز الشعوب ونظرهتا إىل املعىن وفق جتارهبا اخلاصةباختالف وافرتاق املت

 :اللغات عبارة عن األلفاظ املوضوعة للمعاين، يرتكز التعريفات على املسألتني التاليتني"
 ملعاينالكلمات حتتوي على ا -1
 (2)اللغة مواضعة -8

 :يعرف ابن خلدون اللغة على النحو التايل: تعريف اللغة عند ابن خلدون
اعلم أن اللغة يف املتعارف عليه، هي عبارة املتكلم عن مقصوده وتلك العبارة فعل "

لساين، ناشئ عن القصد بإفادة الكالم، فال بد أن تصري ملكة متقررة يف العضو الفاعل هلا 
 .اللسان، وهو يف كل أمة حبسب اصطالحاهتاوهو 

 .يتضمن هذا التعريف عدة مسائل ال بد من التوسع فيها
أي أن  هيقول ابن خلدون إن اللغة عبارة املتكلم عن مقصود: اللغة وسيلة التعبير -1

 .اللغة اللغة وسيلة ميتلكها متكلم
اللغة من حيث أهنا وسيلة  اللغة ويعرب بواسطتها عن أرائه ومتطلباته وأحاسسيه، وحتديد
 .التعبري اإلنساين حتديد يرد يف أكثر من مكان يف مقدمة ابن خلدون

أن يفيد سامعه ما يف ضمريه إفادة تامة ويدل به ( بالكالم املطبوع)املتكلم يقصد به "
ة يتوسل اإلنسان اللغة لتحقيق عملية التواصل بينه وبني أفراد بيئته ولإلبان. عليه داللة وثيقة

                                                 

 .11، ص1املزهر يف علوم اللغة، ج( 1)

 .01ميشال زكريا، حبوث ألسنية عربية، ص( 2)



 اللسان واإلنسان                                                                           الفصل الثاني

 44 

عرب كالمه إيصال األفكار القائمة يف ضمريه إىل اآلخرين، (1)عما يف نفسه، إذ يقصد املتكلم
وال تظهر األفكار إىل الوجود إال عرب اللغة اليت حتمل، يف الواقع هذه األفكار من ذهن املتكلم 

 .وتوصلها إىل املستمع إليه
نساين يقوم به اإلنسان إن اللغة يف نظر ابن خلدون، نشاط إ: اللغة فعل لساني -2

عرب لسانه، فالتعبري الكالمي ال حيدد فقط من خالل بينه الكالم الذاتية واملعاين املرتبطة هبا 
 .فقط بل حيدد أيضا، عرب الفعل اللساين احلاصل خالل التعبري

إن الفعل اللساين فعل قصدي نابع من تصميم اإلنسان على  :اللغة فعل قصدي -3
وعلى التواصل مع اآلخرين، وناشئ عن القصد بإفادة الكالم، وناجم عن التعبري عن ذاته 

ومن مث فإن . ، فاإلنسان يستعمل اللغة للتعبري عن مواقفه من الظروف احمليطة بهتصميم ذايت
اللغة من هذا املنظار عمل عقلي وفعل صنع يقوم به كل فرد بقدر ما يقصد استعمال اللغة 

 .والتواصل عربها
إن الطابع االصطالحي يف اللغة هو الذي يفسر تعدد اللغات : صطالحاللغة ا -4

واختالفها من شعب إىل آخر، ومتايزها فيما بينها، ويرد ابن خلدون هذا التمايز إىل اختالف 
 .االصطالحات بني أمة  وأخرى

فال بد أن تصري ملكة متقررة يف العضو الفاعل هلا وهو : "اللغة ملكة لسانية -5
اللغة اليت هي نتاج ثقايف وفعل صنع تصري ملكة لسانية قائمة عند متكلمها، أي ف" اللسان

وتستقيم يف ذات املتكلم أداة تعبري وتواصل، ومفهوم امللكة اللسانية  .تصري مقدرة على التكلم
مفهوم قد طوره ابن خلدون، فاللغة يف نظره قائمة عند اإلنسان ألنه قد امتلك هذه امللكة 

املتكلم من العرب حني كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم، يسمع كالم أصل ف: "اللسانية
جيله، وأساليبهم يف خماطباهتم وكيفية تعبريهم عن مقاصدهم، كما يسمع الصيب استعمال 
املفردات يف معانيها، فيلقنها أوال، مث يسمع الرتاكيب بعدها فيلقنها كذلك مث ال يزال مساعهم 

حلظة ومن كل متكلم واستعماله يتكرر إىل أن يصري ذلك ملكة وصفة  لذلك يتجدد يف كل
هكذا تصريت األلسن واللغات من جيل إىل جيل وتعلمها العجم . راسخة ويكون كأدهم

 .واألطفال
                                                 

 .03ميشال زكريا، نفس املرجع، ص( 1)
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لسانية يكتسبها اإلنسان يف مرحلة  ةفاللغة إذا ملك :اللغة ميزة إنسانية مكتسبة -6
مساع كالم اجملتمع احمليط به، وهذا االكتساب طبيعي حبيث  الطفولة خالل ترعرعه يف بيئته وعرب

يكتسب الطفل لغة البيئة اليت يسمع كالمها خالل مرحلة منوه الطبيعي، فعملية اكتساب اللغة 
عملية ذاتية يقوم هبا اإلنسان انطالقا من قدراته الذاتية ومن خالل مساعه كالم أهله أو أهل 

 .جيله
كبار أيضا الذين يعيشون يف جمتمع ال يتكلم لغتهم، وتشمل عملية االكتساب ال

 .(1)فيتعلمون لغة اجملتمع الذي يعيشون فيه من خالل مسعهم لكالم هذا اجملتمع
إن اللسان يف كل أمة حبسب اصطالحاهتا، فلكل : "اللغة َّتتلف من جمتمع إىل آخر

تمايز إىل اختالف شعب لغة خاصة به إذ أن اللغات تتمايز يف ما بينهما، ويرتد هذا ال
االصطالحات بني أمة وأخرى، واجلدير باملالحظة هنا هو أن ابن خلدون مل حيصر تعريفه اللغة 
بلغة إنسانية معينة، مثال اللغة العربية بل عرف اللغة كميزة إنسانية عامة عند اإلنسان تتحقق 

ن وتتنوع بتنوع لغة خاصة عند كل شعب من الشعوب، فاللغة اإلنسانية ملكة خاصة باإلنسا
 .(2)الشعوب واجملتمعات اإلنسانية

 :للغةتعريف اللسانيين 
مما ال شك فيه أن اللسانيات مل يكن هلا قصب السبق من املعارف اإلنسانية اليت 
عكفت على تناول الظاهرة اللغوية موضوعا لدراستها ذلك أن تاريخ األمم واحلضارات غن 

هلا بالتحليل والوصف واالستقراء وعلى كافة املستويات  بالدراسات اليت اَّتذت اللغة موضوعا
الصويت والرتكييب والداليل، إال أن طغيان املنهج التارخيي املقارن حذا ببعض الشباب أن يتمرد 

وتوضجهت . حىت هناية القرن التاسع عشر ج الذي هيمن على الدراسات  على هذا املنه
ن حيث هي حقيقة واقعية حتمل خصوصياهتا يف ذاهتا مباشرة إىل التعامل مع الظاهرة اللغوية م

 .اصرللسانيات يف الفكر اإلنساين املعومن هنا كانت اإلرهاصات لنشأة ا
ومل يكن االهتمام باللغة من طرف األلسنيني فقط، بل تعداهم ليشمل الفالسفة 

 .وعلماء النفس وعلماء االجتماع واملنطق الرياضي

                                                 

 .ابن خلدون، املقدمة( 1)

 .02ميشال زكريا، املرجع نفسه، ص( 2)
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ة هو أنه ال بد لكل علم من موضوع يعد مادته اليت إن ما تقتضيه الضرورة العلمي
َّتضع إلجراءاته التطبيقية وحتديد موضوع العلم غري حتديد العلم، ولئن بدا للنظر األول أن حد 
العلم يسبق حد موضوع العلم، فإن البناء املعريف يقتضي أن ترتتب األمور من حيث املنطق 

ومن هنا كان على كل ألسن أن يعرف اللغة وأن  (1)ترتبا خيالف ما هي عليه من حيث احلاصل
 .يشري إىل الزاوية اليت يتناول منها اللغة قبل البدء بتحليلها

اليونانية ومعناها كلمة " لوغوس"قد تكون مأخوذة من " لغة"هناك من يرى أن لفظة 
"linga " (2)يدةاليت تعن جمموعة من األصوات املفو  .    

أن اللغة " "La grande encyclopedia"الفرنسية الكربى وورد يف االسيكلومييديا 
أول األمر استطالة للنشاط البدين كله مبا فيه من قسمات وتأشريات باألعضاء ولكن هذه 
االستطالة تتطور شيئا فشيئا لتصل إىل تلك الصورة اجملردة من الكالم لتصبح كال قائما بذاته، 

رى، والكالم عالمات مركبة تولد يف الشعور حيث نشتق كلمة داللتها من الكلمات األخ
إحساسات متباينة عن بعضها إما أن تكون مستثارة مباشرة، أو َّتمن بعضها عن طريق 

 .(3)االرتباط
استعمال رموز صوتية منقطعية يعرب "اللغة بأهنا "  Millerميللر"ويف أمريكا عرف 

إهنا ذلك : "قائال" Carroll Johnجون كارول"مبقتضاها عن الفكر،  وعلى هذا النحو عرفها 
النظام املتشكل من األصوات اللفظية االتفاقية وتتابعات هذه األصوات اليت تستخدم أو ميكن 

، واليت  ميكنها أن تصف بشكل عام أن تستخدم يف االتصال املتبادل بني مجاعة من الناس
 .األشياء واألحداث والعمليات يف البيئة اإلنسانية

أشار إىل وظيفة " كارول"ر قد أشار إىل التعبري يف وظيفة اللغة فإن ميلل"وإذا كان 
يف املعجم " Andre Lalande"، أما أندري الالند "جون ديوي"االتصال كما هي احلال عند 

وظيفة التعبري اللفظي عن الفكر الداخلي : باملعىن احلقيقي"التقن والنقدي للفلسفة فيقول 
اللغة اخلارجية فاللغة ( الكالم)رض اللغة مع الكالم حيث يقصد به واخلارجي، وهبذا املعىن تتعا

                                                 

 .83عبد السالم املسدي، اللسانيات وأسسها املعرفية، ص( 1)

 .824-820، 1928، دار الكتاب اللبناين، 8زء صليبا مجيل، املعجم الفلسفي، اجل( 2)

 .18حممود أمحد السيد، اللغة تدريسا واكتسابا، ص( 3)
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نوع والكالم اخلارجي جنسه، والكالم يدل على الفل الفردي الذي متارس وظيفة اللغة بواسطته 
 .(1)وباملعىن األوسع كل نظام عالمات متكن استعماله وسيلة اتصال

يعتربها العادة املالحظة عند   George Mouninويف املعجم اللساين جند جورج مونان
مجيع الناس يف االتصال عن طريق الناس، أو هي جمموعة كل اللغات اإلنسانية املوضحة داخل 
أمزجتهم املشرتكة أو بطريقة أخرى، يف استعمال الفالسفة وسيلة اتصال مع أنظمة أخرى غري 

ة أو املشروحة املتعلقة بكل ى املوصوفؤ اللغات الطبيعية كالوظيفة الرمزية وباألحرى جمموعة الر 
األشكال اللسانية، النفسية اإلمجاعية، السميولوجية واإليديولوجية حيث ميكن أن حنصر 

 .(2)اللغات
اللغة ملكة خاصة باحلس البشري وذلك من أجل " جون ديبوا"ويف املعجم اللساين جند 

سدية معقدة، معتقدا التواصل بواسطة نظام عالمات صوتية لسانية مستعمال يف ذلك تقنية ج
 .(3)يف ذلك وجود نسق رمزي ومراكز عصبية وراثية متخصصة

الذي يعتربه الكثري األب الشرعي للسانيات فقد أورد  Desaussurأما دي سوسري 
 :الكثري من التعريفات

 :اللغة تنظيم من اإلشارات المفارقة
ن بينها أن اللغة هي  ي سوسري يف تعريفه هذا يطرح مجلة من املفاهيم مد أن واملالحظ

كل منظم من العناصر ال متكن دراسته إال من حيث كونه يعمل كمجموعة، وال يكون لعناصر 
التنظيم إذا أخذت على حدة أية داللة حبد ذاهتا، بل تقوم داللتها فقط عندما ترتبط ببعضها 

يم، بل تكمن وبالتنظيم ككل، وال تكمن أمهية الدراسة اللغوية يف إطار دراسة عناصر التنظ
 .هذه األمهية يف إطار دراسة الروابط والعالقات اليت جتمع يف ما بينها

أيضا يكرح دي سوسري مفهوم اإلشارة أو عنصر التنظيم اللغوي املتكون من اقرتان 
الدال باملدلول، وهو يعكس طبيعة املنهج العلمي الذي تبناه دي سوسري يف جمال اللساين أفرز 

 systèmeإىل الشيء احملدود املتجانس يف ذاته، فكانت فكرة النظام اللساين رؤية تعاملية متيل

linguistique   الذي يتكون من وحدات أساسية متوافقة فيما بينها، تسمى هذه الوحدات

                                                 
(1) Andre Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF, édition 1962, pp553-554. 

(2) George Mounin, Dictionnaire de linguistique, PUF, 1974, p196. 

(3) Jean Dubois, Dictionnaire de linguistique librairie Larousse, 1973, p274. 



 اللسان واإلنسان                                                                           الفصل الثاني

 48 

ومن هنا فإن العالمة اللسانية يف نظر دي سوسري هي وحدة ( Signes)بالعالمات اللسانية 
ومفهوم ( image acoustique)لذي يتكون من صورة مسعية النظام فهي العنصر اللساين ا

(Concept ) أي الفكرة اليت تقرتن بالصورة السمعية فمثال كلمة رجل هي عالمة لسانية مكونة
ومفهوم وهو جمموع السمات ( ل.ج.ر)من صورة مسعية وهو اإلدراك النفسي لتتابع األصوات 

فإن التتابع الصويت إذا أخد على حدة فإنه ( حي، ناطق، عاقل، إنسان، ذكر، راشد)الداللية 
ليس إال كما أن فما هو إال ترتيب ألصوات جمردة  سوف ال يكون عالمة لسانية مستقلة

السمات الداللية اليت تكون مفهوم الرجل، ال تشكل عالمة لسانية مبفردها، فهذا يقتضي 
اللسانية فيسمى عالمة لسانية هذا االحتاد التام بني الصورة السمعية واملفهوم لتكوين العالمة 

 .(1)املركب املتكون من املفهوم والصورة السمعية
دال : إن العالمة اللسانية انطالقا من هذا التصور هي مركب تيكون من وجهني

يستحيل الفضل بينهما ألهنا يرتبطان بعالقة تواضعية ويرى دي سوسري أن هذه / ومدلول
 .Arbitraire (2)ملدلول هي عالقة اعتاطيةالعالقة اليت تربط بني الدال وا

ويف الدراسات النفسية كذلك أخذ تعريف اللغة حيزا من االهتمام ومنها أيضا جمموعة 
إشارات تصلح للتعبري عن حاالت نفسية شعورية، أي عن حاالت اإلنسان الفكرية والعاطفية 

أو فكرة ذهنية إىل أجزائها أو  واإلرادية، أو أهنا الوسيلة اليت ميكن بواسطتها حتليل أي صورة
خصائصها، واليت هبا ميكن تركيب هذه الصورة مرة أخرى يف أذهاننا وأذهان غرينا وذلك 
بتأليف كلمات ووضعها، كل إنسان ميتلك القدرة على تركيبها ابتداء من التعلم أو استعمال 

وغري . (3)يل العاملنسق أو عدة أنساق من الرموز الشفهية من أجل التخاطب مع أمثاله ومتث
األصوات  -إن الكالم: "بعيد عن األبعاد النفسية حيدد ليونرد بلومفيلد اللغة على النحو التايل

اخلاصة الذي يتلفظ به اإلنسان من خالل سيطرة مثري معني خيتلف باختالف اجملموعات 
نة يكتسب كل طفل يرتعرع يف جمموعة بشرية معي.. البشرية، فالبشر يتكلمون لغات متعددة

 .هذه العادات الكالمية واالستجابية يف سنني حياته األوىل

                                                 
(1) F.De Saussure, C.L.G, p99. 

 .99حممود أمحد السيد، اللغة تدريسا واكتسابا، ص( 2)

(3) Roland Drom, Françoi Parot, dictionnaire de psychologie P.U.F, 1991, p395-396. 
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ينظر بلومفليد إىل اللغة على أهنا عادة إنسانية كالمية وهذه النظرة السلوكية يف علم 
النفس إذ يعترب أن عملية التكلم َّتضع إىل تأثري املثري وإىل االستجابة للمثري وأن الطفل 

خيتلف، من  خالل ترعرعه يف بيئته، فاللغة سلوك إنساين وال يكتسب هذه العادات الكالمية
السلوك البشري األخرى، فهي بالتايل عادة كالمية قائمة من خالل  طهذا املنظار، عن أمنا

تكرار عمليات االستجابة إىل املثري الذي حيركها، وبناء عليه يتضمن تعريف بلومفيلد اللغة 
 :املسائل التالية

 مية يكيفها املثرياللغة عادة كال -1
 إنسانية مكتسبة اللغة ميزة -8
 َّتتلف اللغات من جمتمع إىل آخر -3
 .(1)اللغة أصوات -2
 :اللغة عند أندريه مارتنيه -

إن اللغة أداة تواصل حتلل وفقها : األلسن أندريه مارتنيه اللغة على النحو التايل يعرف
توى داليل عرب وحدات تشتمل على حم خربة اإلنسان بصورة خمتلفة ويف كل جتمع إنساين،

، وهذه العبارة الصوتية تتلفظ بدورها، يف وحدات مميزة ومتابعة (مناتالفو )وعلى عبارة صوتية 
 . عددها حمدود يف كل لغة( الفومنات)

أن وظيفة اللغة األساسية هي التواصل يف إطار اجملتمع الذي   Martinetيعترب مارتنيه
الوظيفة تؤديها اللغات بصورة أساسية، بالرغم من اختالف بنيتها  تنتمي إليه اللغة، وهذه

وتبياهنا يف ما بينها، فاللغة أداة إنسانية تتيح لإلنسان بصورة أساسية القيام بعملية التواصل بينه 
إن اإلشارة إىل أن اللغة  "فمارتنيه يشدد بالذات على وظيفة اللغة التواصلية . وبني أفراد بيئته

إن وظيفة هذه : كأداة تواصل تلفت االنتباه إىل ما مييز اللغة عن مؤسسات أخرىكوسيلة أو  
 ويعمق هذا التعريف ما ذهب إليه إدوارد سابري  (2)هي وظيفة التواصل( اللغة)األداة األساسية 

Ed.Sapir اللغة هي وسيلة تفاهم خاصة باإلنسان وغري غريزية فيه، متكنه من "حني يقول

                                                 

 .02زكريا، مرجع سابق، ص ميشال( 1)

(2) A.Martinet, éléments du l’inguistique générale, Paris, Armand Collin, 1967, p12. 
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لعواطف بوساطة رموز صوتية اصطالحية على وجه التغلب والتعميم، تصدرها تبادل األفكار وا
 . (1)أعضاء النطق تصدرها أعضاء النطق إراديا باندفاع اهلواء خالهلا من الداخل إىل اخلارج

ضي إىل مجلة من املالحظات يف بداية ظة تأمل بسيطة حول هذا التعريف تفإن حل
سانية مث حتقق لإلنسان وجوده عرب عملية التواصل مع تعريفه يؤكد على أن اللغة خاصية إن

 غريه، ليزيد ويؤكد أهنا غري غريزية، فما املقصود من ذلك؟
بأنه ملا كان الكالم من أكثر الظواهر شيوعا يف حياة : "يشرح سابري نفسه ذلك فيقول

شي أو يتنفس كان اإلنسان جيد نفسه يتكلم كما ميوملا  . ليومية ومن أشدها ألفة لديهاإلنسان ا
ظن أن الكالم طبيعة ممتزجة به وغريزة أصلية فيه كاملشي أو التنفس تقريبا، ولكن بقليل من 

ففي حالة :  االختالف عن تعلمه للمشيأن تعلم اإلنسان للكالم خمتلف أمتالتأمل يتبني 
املشي وعندما تصل قوة الطفل العضلية والعظمية والعصبية إىل مستوى معني يبذل وحده 
جمهودا تلقائيا حىت ينهض على قدميه بالتدريج مث ميشي وجيري، ومعىن ذلك أن تكويه 
اجلسماين العضوي ميكنه من ذلك، بل يدفعه إليه دفعا عندما يئني األوان طبقا لقوة طبيعية هو 

 .(2)مولود هبا
وليس األمر كذلك يف الكالم، إذ ليس اإلنسان ميسرا للكالم بطبيعته، بل بأمر آخر 

أن يعيش بالضرورة عضوا يف جمتمع هو مضطر للتجاور والتفاهم والتفاعل معه، فلو أننا  هو
ا يف أحضان هذه الطبيعة، فإنه سيمشي ال حمالة عند بلوغه يدألغينا اجملتمع وأبقينا اإلنسان وح

السن املناسبة لذلك، على فرض أن احلياة بدون جمتمع ممكنة ولكنه لن يتكلم، أي لن يتعلم  
يوصل ما يدور خبلده إىل العامل اخلارجي، طبقا للنظام التقليدي املصطلح عليه لذلك يف  كيف 

 .كل جمتمع من اجملتمعات والذي يسمى الكالم
من هنا كان الكالم خاصة إنسانية وقد أدرك رواد التفكري يف الرتاث العريب ذلك، 

إذ احلد املميز لإلنسان ال يتخصص فكانوا ينزلون التقاء اإلنسان باللغة يف حلظة التحديد ذاهتا، 
إال بدخول عنصر اللغة فيه، ففي مستوى التعريف املنطقي لإلنسان متثل الظاهرة اللغوية احملور 
الفقري الذي تتولد عنه جمموعة الفوارق التميزية على الصعيد الوجودي والفلسفي عامة، وال 

                                                 
(1) Ed-Sapir, Le langage, introduction à l’étude de la parole, traduction de S.M Guillemin, Payot, Paris, 

183, p16-55. 

 .31ن، صحسن ظاظا، اللسان واإلنسا( 2)
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كلمني أو على طريقة األدباء يكاد خيلو تعريف لإلنسان، سواء على هنج الفالسفة واملت
على ظاهرة الكالم، فهو احليوان الناطق فيكون النطق  واللغويني من قصر مسة التمييز اإلنساين

ضمن عناصر تركيب احلد املنطقي وهذا ما قد استوجب اعتبار النفس الناطقة ( الفصل الذايت)
 .هي اإلنسان من حيث احلقيقة على حد عبارة الشهرستاين
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 اللغة خاصية إنسانية: الثانيالمبحث 
إن البحث يف قضية اللغة مهما كان منهجه ومرماه، حييلنا مباشرة إىل مشكل عالقة 
اإلنسان بالظاهرة اللغوية يف أصل اتصاله هبا مث يف مدى احنصاره فيها، والرتاث العريب يف 

باللغة منذ  منطوقه ومضمونه قد زخر بتساؤالت مبدئية متحورت حول دميومة لقاء اإلنسان
املبتدأ، والتفكري يف هذا املشغل اجملرد قد كان يف تنوعه وطرافته على قدر ما كان يالبسه من 
مضايقات التناقض احلتمي يف حماولة املفكرين النظر يف عالقة اإلنسان باللغة من حيث كانوا 

ف منهجي يفكرون يف اللغة وباللغة يف نفس الوقت، فالقضية املبدئية إذن تنحصر يف موق
حاول فيه الناظرون تأمل هذا اإلشكال ببعد فكري افرتضوه والتزموه حيال اللغة اليت استحالت 

 .(1)مادة للفكر وموضوعا له
إن البعد اللغوي هو العنصر احملدد يف بروز خصوصية اإلنسان ضمن املوجودات فقد 

 :تعني النظر يف مالبسات ارتباط اإلنسان بالكالم من وجهتني
الظاهر وهتيؤ اإلنسان هلا، فأما كونية الظاهرة اللغوية فتتمثل يف أن احلدث كونية 

ا تباعد املكان أو تعاقب الزمان، بل مهما تنوعت األلسنة زم للوجود البشري مهماللساين مال
واختلفت اللغات، معىن ذلك أن اللغة من حيث هي وجود مطلق الزمة احلضور مع اإلنسان، 

 .ويف ذلك طابعها الكوين
إذ يتهيأ جسم  -أي البيولوجي–وأما هتيؤ اإلنسان فيتمثل أوال يف االستعداد اخللقي 

اإلنسان باخللقة والرتكيب إىل أداء ما ال تتم الظاهرة اللغوية إال به وهو حدث التصويت 
والتقطيع وهذا التهيؤ الطبيعي هو الذي يصطلح عليه ابن جن يف خصائصه بقابلية النفوس، 

 .(2)يا يف االستعداد بالفطرة واملزاج إىل اكتساب اللغةويتمثل ثان
 :اإلنسان عالم صغير

لبيت املبن، هو واقع على هذا اجلسد الذي هو كاواعلموا أن اسم اإلنسان إمنا ... 
ن له وهو مجلتهما واجملموع منها،  تسكن هذا اجلسد، ومها مجيعا جزءاوعلى هذه النفس اليت

النفس أشرف وهو كاللب واجلزء اآلخر الذي هو اجلسد كالقشر،  ولكن أحد اجلزئني الذي هو
                                                 

 .01عبد السالم املسدي، التفكري اللساين يف احلضارة العربية، ص( 1)

 .07نفس املرجع، ص( 2)
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لتهما واجملموع منهما، ولكن أحد اجلزئني الذي هو النفس كالشجرة واإلنسان هو الذي مج
واآلخر كالثمر ومن وجه آخر أحدمها كالركب وهي النفس واآلخر كالركوب وهو اجلسد، 

كل إنسان أن يعرف نفسه باحلقيقة وحيتاج   واإلنسان مجلتهما كالفارس، فمن أجل هذا حيتاج
 :(1)يف معرفة ذلك إىل أن ينظر فيه من ثالثة أوجه

أحدمها النظر يف حاالت اجلسد ما هو، وكيف هو من تركيب أجزائه، وتأليف أعضائه، 
 .وما الصفات املخصوصة به خلوا من النفس

ما هي وكيف هي، وما النفس جمردة من اجلسد وقواها و  واجلهة الثانية النظر يف أمر
 .هبا الصفات املخصوصة

واجلهة الثالثة النظر يف جمموعها وما يظهر من مجلتها من األخالق واألفالك واحلركات 
ونبتدئ وال بذكر حاالت اجلسد، واعملوا أيها . والصنائع واألعمال واألصوات وما شاكل ذلك

الت النفس، والظاهر يدل اإلخوان أن الشاهد من حاالت اجلسد يدل على الغائب من حا
على الباطن، واملكشوف على املستور واجللي على اخلفي، واحملسوس على املعقول، وقد قلنا يف 
الرسالة األوىل السابقة أن اجلسد مؤلف من اللحم والدم والعظام والعروق والعصب واجللد وما 

 .اسدةوهذه كلها أجسام أرضية ميتة مظلمة ثقيلة متجزئة متغرية ف. شاكلها
وأما النفس فإن جواهرها مساوية وروحانية ناطقة نوارانية غري ثقيلة وال متجزئة وغري 

 .فاسدة بل متحركة باقية عالمة دراكة لصور األشياء وحقائقها
إن اإلنسان عامل صغري، وأن بنية هيكله تشبه مدينة فاضلة، وأن نفسه تشبه ملكا يف 

 .(2)تلك املدينة
 : حول الحاس والمحسوس

 :إن علم اإلنسان باملعلومات يكون من ثالثة طرق
أحدها طريق احلواس اخلمس الذي هو أول الطرق، ويكون مجهور علم اإلنسان ويكون 

 .معرفته هبا من أول الصبا ويشرك الناس كلهم فيها وتشاركهم احليوانات

                                                 

 .8، ص3إخوان الصفا، ج( 1)

 .يف تركيب اجلسد 3، ص3إخوان الصفا، ج( 2)
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تكون بعد والثاين طريق العقل الذي ينفصل به اإلنسان دون سائر احليوانات ومعرفته به 
 .الصبا عند البلوغ

والثالث طريق الربهان الذي يتفرد به قوم من العلماء دون غريهم من الناس، وتكون 
فنقول أوال فاعلم أن احلواس هي . معرفتهم هبا بعد النظر يف الرياضيات اهلندسية واملنطقية

ل واحد من آالت جسدانية وهي مخس، العني، األذن واللسان، واألنف، واليد، وذلك أن ك
عضو من اجلسد أو القوى احلساسة فهي قوى روحانية نفسانية، َّتتص كل منها بعضو من 
أعضاء اجلسد، وأما احملسوسات فاألشياء املدركة باحلواس، هي أعراض حالة يف األجسام 

 .الطبيعية، مؤثرة يف احلواس مغرية لكيفية مراجعها
س هلا، واإلحساس هو شعور القوى واحلس هو تغري مزاج احلواس عند مباشرة احملسو 

 .(1)احلساسة لتغيريات كيفية 
 :حول اإلنسان

وتشري اآلية الالحقة إىل أهم  كما أن كل واحد منها هو صورة من هذا العامل الكبري،
 (.لمه البيانع)إلنسان حيث يقول الباري عز وجل عم بعد نعمة خلق االن

كل شيء يوضح ويبني شيئا معنيا، ث تقال ليلغوي واسع، ح كلمة البيان هلا معىن
وبناء على هذا فإهنا ال تشمل النطق والكالم فحس، بل جتمع الكتابة واخلط وأنواع 
االستدالالت العقلية واملنطقية اليت تبني املسائل املختلفة واملعقدة أيضا رغم أن معامل هذه 

 .اجملموعة هي التكلم والنطق
صور أنه أمر بسيط وسهل واحلقيقة أن التكلم من ونظرا لتعودنا ممارسة الكالم، فقد نت

اعقد وأظرف أعمال اإلنسان، وميكننا القول بعدم وجود عمل على شاكلته من التعقيد 
 .والظرافة

فمن جهة جيد أن األجهزة املختصة إلصدار الصوت تساعد وتعاون مع بعضها إلجياد 
 .األصوات املختلفة

رة تدرجييا واألوتار الصوتية هتتز لتولد أصواتا خمتلفة فالرتبة جتمع اهلواء لتخرجه من احلنج
متاما بعضها تعرب عن حالة الرضى واألخرى عن الغضب والثالثة تعرب عن النجدة واالستغاثة 

                                                 

 .38، ص3أمزجة احلواس، ج( 1)
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ات، مبساعدة اللسان هذه األصو مث إن  وطلب العون والرابعة عن احملبة أو العداوة وهكذا
 .جبدية بسرعة وظرافة خاصةسان واحللق، تصنع احلروف األوالشتفني والل

وبتعبري آخر إن الصوت املمتد واملتساوي الذي خيرج من احلنجرة يقطع إىل أشكال 
 .وقياسات خمتلفةن حيث تشكل منه احلروف

ومن جهة أخرى فهناك مسألة اللغات، حيث إن اإلنسان يبتدع لغات خمتلفة حسب 
ه الفكري والعجيب هنا عدم وجود أي احتياجاته املادية واملعنوية، وذلك أثر تطوره وتقدم

حمدودية يف وضع اللغات حيث نالحظ تعدد األلسن يف عاملنا هذا بصورة يصعب إحصاؤها 
بصورة دقيقة كما أننا نالحظ نشوء لغات جديدة وألس جديدة بصورة تدرجيية مع مرور الزمن 

ة آالف لغة ويذهب ويعتقد البعض أن عدد اللغات املوجودة يف عاملنا اليوم يصل إىل ثالث
 .(1)آخرون إىل أكثر من ذلك

والظاهر أن ذلك يتعلق باللغات واأللسن األصلية أما إذا أخذت اللهجات احمللية بنظر 
 .ا ستصبح أكثر من ذلك بكثري قطعاهناالعتبار فإ

ولئن اندرج اإلنسان يف جنس احليوان تبعا ملقتضيات التنصيف املتدرج يف الكائنات، 
يف  ينفصل عن احليوانية ليتفرد بنوعه فيكون الكالم بذلك جوهر اإلنسانية فإنه بالكالم

اإلنسان، لذلك يلح املنظرون على مسة االنفصال بني احليوانية اإلنسانية ابتداء من احلدث 
ففي الكالم فصل اإلنسان على سائر احليوان، وتكرمي اخلالق له وبالكالم خيرج : اللساين

 .ليدخل حد اإلنسانية" ميةحرمي البهي"اإلنسان عن 
مركز الوجود يف الكون ومركز التكرمي  مي األد ءإن احلدث اللساين هو الذي يبوى
خلق اإلنسان علمه علم القران الرمحن "   :زيله نبأعظم النعم يقول جل شأنه يف حمكم ت

 .سورة الرمحن االيات " البيان
ذوف أو أن احملذوف، هو املفعول اختلف املفسرون حول أن املفعول األول لعلم هو احمل

علم اإلنس واجلن )الثاين، واألنسب أن املفعول األول هو احملذوف حيث يف التقدير يكون 
، مل تأخذ أكثر من مفعول واحد مبعىن موضع العالقة (علم)كما حيتمل البعض أن (. القرآن

 .وهذا مستبعدا جدا
                                                 

 .مادة لغة 302، ص2دائرة املعارف، فريد وجدي، ج( 1)
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ل األصح أن بدايته بال قيمة هلا، وبالرغم من أن بداية اإلنسان ليست أكثر من نطقة 
ة ال وزن هلا، إال أنه يف ظل الرعاية اإلهلية يسري يف عبارة عن موجود جمهري يسبح يف نطف

 .مراحل التكامل بصورة يرتقي فيها إىل مقام أشرف موجود يف عامل اخللق
 إن خلق اإلنسان هذا الكائن الذي تتجمع فيه كل عجائب الوجود، هذا املوجود الذي

العامل الكبري هو نعمة فيه  طوى هو خالصة املوجودات األخرى هذا العامل الصغري الذي ان
 .ريةنظري حيث إن كل بعد من أبعاد وجوده املختلفة نعمة كبمنقطعة ال

يستوجب التأمل ذلك ألن القرآن الكرمي ميثل " القرآن"بعد " اإلنسان"إن ذكر اسم 
واإلنسان هو خالصة هذه األسرار ( كتاب التدوينال)جمموعة أسرار الكون بصورة مدونة 

 (.الكتاب التكوين)بصورة تكوينية 
وجاء يف تفسري ابن كثري، الرمحن علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان، خيرب تعاىل عن 

أنه أنزل على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من رمحه، فقال : فضله ورمحته خبلقه
عن النطق، وقال الضحاك  قال احلسن ي، خلق اإلنسان علمه البيان مثلقرآنالرمحن علم ا"

ياق يف تعليمه تعاىل القرآن، ر، وقول احلسن هاهنا أقوى ألن السوالش وقتاده وغريمها يعن احلري
من مواضعها من  النطق على اخللق وتسهيل خروج احلروف يسريوهو أداء تالوته، وإمنا يكون بت

الرمحن  ٬وجاء يف تفسري الطربي  (1)ني، على اختالف خمارجها وأنواعهاتاحللق واللسان والشف
ي خسر، والقوالن  إن اإلنسان لف"علم القرآن، خلق اإلنسان علمه البيان عن جنسه كما قيل 

يقول " علمه البيان"كالمها غري بعيدين من الصواب الحتمال ظاهر الكالم إيامها وقوله تعاىل 
ن يف هذا املوضع، فقال بالبيا  املعىنالبيان مث اختلف أهل التأويل يف تعاىل ذكره علم اإلنسان

 .ن به بيان احلالل واحلرامع: بعضهم
علمه اهلل بيان " علمه البيان"ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة قوله : حدثنا بشر، قال

 .الدنيا واآلخرة بني حالله وحرامه ليحتج بذلك على خلقه
 علمه البيان)عن سعيد، عن قتادة  ن، عن سفيانثنا يب مهرا: ل حدثنا ابن محيد، قا

علمه اهلل بيان الدنيا واآلخرة بني حالله وحرامه، ليحتج بذلك على خلقه، حدثنا ابن بشار، 

                                                 

 .، املكتبة الشاملة229، ص4تفسري ابن كثري، ج( 1)
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قال تبني له اخلري : )علمه البيان)ثنا بن العوام عن قتادة يف قوله : ثنا حممد بن مروان قال: قال
 .دعوالشر، وما يأيت وما ي
 .عن به الكالم، أي أن اهلل عز وجل علم اإلنسان البيان: وقال آخرون

 :لك ذكر من قال ذ
قال " علمه البيان"قال ابن زيد يف قوله : أخربنا ابن وهب، قال: حدثن يونس، قال

 .(1)البيان، الكالم
ة الرمحن كلم ٬كلمة واحدة، مبتدأ مفرد... الرمحن꞉القرآن فيقول يف ظالل أما صاحب 

الرمحة ومعرض آلالء  ، والسورة بعد ذلك بيان للمساتيف معناها الرمحة ويف رنتها اإلعالن
الرمحن، ويبدأ معرض اآلالء بتعليم القرآن بوصفه املنة الكربى على اإلنسان تسبق يف الذكر 

 .خلق اإلنسان ذاته وتعليمه البيان
 .(2)بيانالصفة اإلنسانية الكربى، ال مث يذكر خلق اإلنسان، ومنحه

أما الزخمشري يف الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل فيقف 
أالءه فأراد أن يقدم أول  -عز وجل–عدد اهلل : عند سورة الرمحن يف آياهتا األربع األوىل، قائال

شيء ما هو أسبق قدما من ضروب آالئه وأصناف نعمائه، وهي نعمة الدين فقدم من نعمة 
ن ما هو أعلى مراتبها وأقصى مراقيها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه، ألنه أعظم وحي الدي

اهلل رتبة، وأعاله منزلة، وأحسنه يف أبواب الدين أثرا،  وهو سنام الكتب السماوية، ومصداقها، 
ين، دعه إياه ليعلم أنه إمنا خلقه للوالعيار عليها، وأخر ذكر خلق اإلنسان عن ذكره، مث أتب

وليحيط علما بوحيه وكتبه، وما خلق اإلنسان من أجله، وكان العرض يف إنشائه كان مقدما 
عليه وسابقا له، مث ذكر ما متيز به من سائر احليوان من البيان، وهو املنطق الفصيح املعرب عما 

 الرمحن مبتدأ وهذه األفعال مع ضمائرها أخبار مرتادفة، وإخالؤها من العاطف"يف الضمري 
زيد أغناك بعد فقر، أعزك بعد ذلك كرتك بعد قلة، فعل : جمليئها على منط التعديد كما تقول

 .(3)حد فما تنكر إحسانه؟أبك ما مل يفعل أحد ب
                                                 

 .، املكتبة الشاملة9، ص88تفسري الطربي، ج( 1)

 .92، ص4سيد قطب، ظالل القرآن، املكتبة الشاملة، ج( 2)

، شرحه وضبطه وراجعه، يوسف احلمادي، صر، 2الزخمشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، ج( 3)
 .314ص
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ويف تفسري امليزان للعالمة الطباطئي افتتحت السورة بذكره تعاىل بصفة رمحته العامة 
تبارك اسم ربك ذي : "بالثناء عليه بقوله الشاملة للمؤمن والكافر والدنيا  واآلخرة، واختتمت

 ".اجلالل واإلكرام
حت بعد البسملة باسم من أمساء اهلل عز امسه، قوله تورة الوحيدة يف القرآن أفتوهي الس

الرمحن صيغة مبالغة تدل على كثرة الرمحة ببذل النعم  8-1اآلية ﴾ اْلُقْرآنَ  َعلممَ  الرممْحَنُ  ﴿تعاىل 
ما يناله املؤمن والكافر من نعم الدنيا وما يناله املؤمن من نعم اآلخرة، ولذلك ناسب أن يعم 

وية ولعمومه ناسب أن يصدر به الكالم الشتمال الكالم يف السورة على أنواع النعم الدني
 . الثقلني األنس واجلنسواألخروية اليت ينتظم هبا عامل

غري خبالف مثل الرحيم  ذكروا أن الرمحن من األمساء اخلاصة به تعاىل ال يسمى به
 .والراحم

شروع يف عد النعم اإلهلية، وملا كان القرآن أعظم النعم قدرا  ﴾ اْلُقْرآنَ  َعلممَ ﴿وقوله 
صراطه املستقيم ويتضمن بيان هنج السعادة اليت   الذي خيطوشأنا وأرفعها مكانا، ألنه كالم اهلل

م حىت يلي تعليمه على سائر النع  قدم ذكر–هي غاية ما يأمله آمل وهناية ما يسأله سائل 
 .خلق اإلنس واجلن اللذين نزل القرآن ألجل تعليمها

األول وهو اإلنسان أو اإلنس واجلن والتقدير علم اإلنسان " علم"وحذف مفعول 
القرآن أو علم اإلنس واجلن القرآن، وهذا االحتمال الثاين وإن مل يتعرضوا له لكنه أقرب 

اإلنس ولوال مشول التعليم يف قوله َّتاطب يف تضاعيف آياهتا اجلن و سورة االحتمالني ألن ال
 .هلم مل يتم ذلك" علم القرآن"

نَسانَ  َخَلقَ  ﴿قوله تعاىل  ذكر خلق اإلنسان وسيذكر  2-3اآلية ﴾ اْلبَـَيانَ  َعلمَمهُ  اإْلِ
واإلنسان  12ية ، اآلالرمحن ﴾َخَلَق اإِلنَساَن ِمن َصْلَصال  َكاْلَفخمارِ  ﴿ه بقوله قخصوصية خل

من أعجب خملوقات اهلل تعاىل أو هو أعجبها، وقوله علمه البيان، البيان الكشف عن الشيء 
واملراد به الكالم الكاثف عما يف الضمري، وهو من أعجب النعم وتعليمه لإلنسان من عظيم 

بتها واحللقوم العناية اإلهلية املتعلقة به فليس الكالم جمرد إجياد صوت ما باستخدام الرئة وقص
وال ما حيصل من التنوع يف الصوت اخلارج من احللقوم باعتماده على خمارج احلروف املختلفة يف 
الفم بل جيعل اإلنسان بإهلام باطن من اهلل سبحانه الواحد من هذه األصوات املعتمدة على 
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إىل مفهوم من رية ملركب من عدة  من احلروف عالمة مشخمرج من خمارج الفم املسمى حرفا أو ا
املفاهيم، ميثل به ما يغيب عن حس السامع وإدراكه فيقدر به على إحضار أي وضع من 
أوضاع العامل املشهود وإن جل ما جل أو دق ما دق من موجود أو معدوم ماضي أو مستقبل، 
مث عل إحضار أي وضع من أوضاع املعاين غري احملسوسة اليت يناهلا اإلنسان بفكره وال سبيل 

 .س إليها حبضرها مجيعا لسامعه وميثلها حلسه كأنه يشخصها له بأعياهناللح
وال يتم لإلنسان اجتماعه املدين وال تقدم يف حياته هذا التقدم الباهر إال بتنبهه لوضع 

ذلك لكان هو واحليوان العجم سواء يف  الالكالم  وفتحه بذلك باب التفهيم والتفهم، ولو 
 .مجود احلياة وركودها

بإهلام إهلي له أصل يف التكوين  قوى الدليل على أن اهتداء اإلنسان إىل البيانومن أ
اختالف اللغات باختالفه األمم والطوائف يف اخلصائص الروحية واألخالق النفسانية وحبسب 

 َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السمَماَواِت َواأَلْرضِ  ﴿اختالف املناطق الطبيعية اليت يعيشون فيها، قال تعاىل 
 (.88:الروم) ﴾ َواْخِتالُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإنم يف َذِلَك آَليَات  لِّْلَعاِلِمنيَ 

علمه البيان أن اهلل سبحانه وضع اللغات مث علمها اإلنسان بالوحي "وليس املراد بقوله 
الطبع إىل اعتبار إىل نيب من األنبياء أو باإلهلام فإن اإلنسان بوقوعه يف ظرف االجتماع مندفع ب

التفهيم والتفهم باإلشارات واألصوات وهو التكلم والنطق ال يتم له االجتماع املدين دون 
ذلك، على أن فعله تعاىل هو التكوين واإلجياد والرابطة بني اللفظ ومعناه اللغوي، وضعية 

ؤديه إىل خلق اإلنسان وفطره فطرة ت" اعتبارية ال حقيقة خارجية، بل اهلل سبحانه وتعاىل
ث إذا ألقي اللفظ إىل سامعه االجتماع املدين، مث إىل وضع اللغة جبعل اللفظ عالمة للمعىن حبي

 شكال املخصوصة عالئم لأللفاظ فاخلطيلقي إليه املعىن مث إىل وضع اخلطأ جبعل األ فكأمنا
من أعظم  مكمل لغرض الكالم وهو ميثل الكالم كما أن الكالم ميثل املعىن، وباجلملة بالبيان

 .النعم واآلالء الربانية اليت حتفظ لنوع اإلنسان موقفه اإلنساين وهتديه إىل كل خري
إن اإلنسان يف كيونته اجلوهرية موجود متكلم فرتكيبه الطبيعي مقتضى للبعد اللغوي 
بالضرورة، فاإلنسان من حيث هو كائن مكلف يف هذا الكون مصطر باستعداده اخللقي 

طاب الضطراره إىل احلياة االجتماعية فهو مؤهل سلفا إلنتاج الصوت بوصفه والتفسري إىل اخل
لقيام أي عملية تواصلية وهذا ما أكده ابن سينا يف هذا الشأن  ة فيزيولوجية، وفيزيائية   ظاهر 
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وملا كانت الطبيعة اإلنسانية حمتاجة إىل احملاورة الضطرارها إىل املشاركة "يف موسوعته حني قال 
عة إىل استخدام الصوت ية انبعثت إىل اخرتاع شيء يتوصل به إىل ذلك، فمالت الطبواجملاور 

، (1)ورفقت عند اخلالق بآالت تقطيع احلروف وتركيبها معا، ليدل هبا كل ما يف النفس من أثر
فمنذ كان الوجود كان الصوت، كان اإلنسان املصدر البشري هلذه الظاهرة، وما كان ذلك إال 

 .حلامل املادي للحضارة اإلنسانيةألن الصوت هو ا
وهو ما ( مبعامل خمصوص هو عامل النطق التا)إن متيز اإلنسان باللغة يفضي إىل تفرده 

اعلم يا أخي، أيدك اهلل " .يف رسائلهم بشيء بل بكثري من التحليل وقف عنده إخوان الصفا
ن أفعال النفس وإيانا بروح منه، أن املنطق مشتق من نطق ينطق، نطقا، والنطق فعل م

اإلنسانية، وهذا الفعل نوعان فكري ولفظي، فالنطق اللفظي هو أمر جسماي حمسوس، 
والنطق الفكري أمر روحاين معقول، وذلك أن النطق اللفظي إمنا هو أصوات مسموعة هلا 
هجاء وهي تظهر من اللسان الذي هو عضو من اجلسد، ومتر إىل السامع من اآلذان اليت هي 

جساد أخرى، وأن النظر يف هذا املنطق والبحث عنه والكالم على كيفية تصاريفه أعضاء من أ
وما يدل عليه من املعاين، يسمى علم املنطق اللغوي، وأما النطق الفكري الذي هو أمر روماين 
معقول، فهو تصور النفس معاين األشياء يف ذاهتا، ورؤيتها لرسوم احملسوسات يف جوهرها، 

مائت، فنطق اإلنسان  كرهتا، وهبذا النطق حيد اإلنسان، فيقال إنه حي ناطقومتييزها هلا يف ف
ل النفس، وموته من قبل اجلسد، ألن اسم اإلنسان إمنا هو واقع على النفس وحياته من قب
 .واجلسد مجيعا

واعلم أن النظر يف هذا النطق والبحث عنه ومعرفة كيفية إدراك النفس معاين املوجودات 
احلواس، وكيفية انقداح املعاين يف فكرها من جهة العقل الذي يسمى الوحي  يف ذاهتا بطرق

واإلهلام، وعبارهتا عنها بألفاظ بأي لغة كانت، يسمى علم املنطق الفلسفي، ونضيف األخوان 
يف الرسائل، وملا كان النطق اللفظي أمرا جسمانيا ظاهرا جليا حمسوما، وضع بني الناس لكي 

ا يف نفسه من املعاين لغريه من الناس السائلني عنه، واملخاطبني له، يعرب به كل إنسان عم
احتجنا إىل أن نذكر من هذا املنطق طرف شبه املدهل ليقرب على املتعلمني فهم علم املنطق 
الفلسفي، ويسهل تأمله على الناظرين، فتقول أيضا إنه ملا كان النطق اللفظي هو ألفاظ مؤلفة 

                                                 

 .318ارة، صابن سينا، العب( 1)
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فكرية، : إن احلروف ثالثة أنواع: جنا أن نذكر احلروف أوىل، فنقولمن احلروف املعجمة، احت
 .ولفظية وخطية

فالفكرية هي صورة روحانية يف أفكار النفوس مصورة يف جواهرها قبل إخراجها معانيها 
باأللفاظ، واحلروف اللفظية هي أصوات حممولة يف اهلواء، فمدركة بطرق األذنني بالقوة 

الم يف وجوه األلواح وبطون الطوامري مدركة بالقوة قوش خطت األقامعة، واملخطية هي نالس
 .الباصرة بطريق العينني

وأعلم أن احلروف اخلطية إمنا وضعت مسات ليستدل هبا على احلروف اللفظية، احلروف 
 .اللفظية وضعت مسات يستدل هبا على احلروف الفكرية، واحلروف الفكرية هي األصل

، واعلم أن احلروف اللفظية (1)منا جعل اللسان على الفؤاد دليالإن الكالم لفي الفؤاد وإ
إمنا هي أصوات حتدث يف احللقوم واحلنك وبني اللسان والشفتني عند خروج النفس من الرئة 

احلرارة الغريزية اليت هي يف القلب، وهي مثانية وعشرون حرفا يف اللغة العربية، وأما  بعد تروحيها
تزيد وتنقص، وقد يبنا علة ذلك يف رسالة اختالف اللغات، واعلم أن  ، فرمبايف سائر اللغات

احلروف إذا ألفت صارت ألفاظا، واأللفاظ إذا ضمنت املعاين صارت أمساء واألمساء إذا 
ترادفت صارت كالما، والكلمات إذا اتسقت صارت أقاويل، واألقاويل نوعان فمنه فصاحة  

هور الناس فيما بينهم طاب نوعان، فمنه ما يتكلم به مجوبالغة، ومنه خماطبات وحماورات، واخل
يف طلب حاجاهتم بال احتجاج وال خصومة ومنه ما يتكلمون به يف دعاويهم وخصوماهتم 
باحتجاج وبراهني والدعاوي واخلصومات نوعان إما يف أمور الدنيا وإما يف أمور الديانات 

 .(2)ون كالشعر والرجز والقوايفوز ، والنثر نوعان موزون ونثر، فاملواملذاهب والعلوم
م إن هذا النص من رسائل فالسفة اإلسالم يف العصور الوسطى مل يعرف لنا الكال

ية ملا َّتوض فيه الدراسات احلديثة حول طبيعة الكالم فحسب بل قدم لنا بطريقة استباق
دهم معىن قائم وعالقة اللغة بالتفكري، والتأكيد على أن الكالم ظاهرة خاصة باإلنسان ألنه عن

يف النفس أوال، أي أنه إدراك عقلي حلقيقة ما من حقائق الوجود، مث تعبري باللفظ عن هذا 
 .اإلدراك

                                                 

 .3إخوان الصفاء، رسائل، ص( 1)

 .0-7إخوان الصفا، القسم الرياضي، الرسالة العاشرة، ص( 2)
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، املادي والروحاين وأن هذا هار كيانني متبايننيإن الكائن البشري حصيلة إنص
عبد  امها يف التحليل والتشكل عندل هذه الرؤية بلغت متاالنصهار إمنا حتققه الكالم، ولع

حيز القوة القاهر اجلرجاين الذي ينزل الكالم منزلة القادح خلروج كوامن اإلنسان وطاقاته من 
إىل حيز الفعل، حىت إن كل قوى العقل واخلاطر والفكر واإلدراك والقرحية والذهن هي أبدا 

ه وال حبيسة ما مل ينفث فيها الكالم معامل الوجود، إذ لواله مل تكن لتتعدى فوائد العلم عامل
صح من العاقل أن يفتق عن أزاهري العقل كمائمه، ولتعطلت قوى اخلواطر واألفكار من 

ولكان اإلدراك كالذي ينافيه من األضداد )معانيها، واستوت القضية يف موجودها وفانيها 
ولبقيت القلوب مقفلة على ودائعها واملعاين مسجونة يف مواضعها ولصارت القرائح عن تصرفها 

 .(1)ةواألذهان عن سلطاهنا معزولمعقولة 
ن نصوغ تصرحيا مبا جاء يف تأمالته تضمنيا استطعنا أ فإن جاز لنا إنطاق اجلرجاين

 .(2)"بني الوجود والعدم الكالمإن "معادلة يكون منطوقها 
الكوجيتو، أنا أفكر إذن أنا موجود ميكن استبداهلا -كما تغدو مقولة ديكارت الشهري

إذن أنا موجود، وتؤكد ما قاله أرسطو " أنا أتكلم"إىل الواقع امللحوظ نقول  بعبارة ظاهرية أقرب
 .حني طالب صاحبه قائال، تكلم حىت أراك

وينطلق صاحب البيان والتبيني وهو يقف على أسرار الظاهرة اللغوية ليضيف كون 
 .(3)اإلنسان احلي الناطق أنه املبني وكذلك أثار صاحب املنطق يف تعريفه اإلنسان

هذا اإلنسان الذي تتجمع فيه كل عجائب الوجود هذا املوجود الذي هو خالصة 
املوجودات األخرى، هذا العامل الصغري الذي انطوى فيه العامل األكرب، هو نعمة منقطعة النظري 

غلة هي أخطر النعم على حد لحيث إن كل بعد من أبعاد وجوده املختلفة نعمة كبرية ولعل ال
 .تعبري هيدجر

                                                 

 .1، ص1979، القاهرة، 0البالغة يف علم البيان، نشر حممد رشيد رضى، ط عبد القاهر اجلرجاين، أسرار( 1)

 .48التفكري اللساين يف احلضارة العربية، ص( 2)

 .130، ص1لفريد، جعبد ربه، العقد ا( 3)
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ائجه، والصوت حيقق له هذا بطبعه إىل بذل أقل جهد يف قضاء حل اإلنسان ميي
الصوت اللساين قابل يف ذاته للتقطيع والرتكيب، وذلك ما خص به النوع اإلنساين . الغرض

 .دون سواه
إىل اضطرار اإلنسان إىل استخدام الصوت، وهو الفزع  طرار ثان قد ينضافضهناك ا

هبذا الفعل تستحيل العالمة اللسانية السمعية إىل عالمة لسانية إىل اصطناع رقوم الكتابة، و 
مرئية، وهي مرحلة حتويلية حامسة يف حياة اللغة اإلنسانية عرب احلقب احلضارية املختلفة، فقد 
تنبه إىل هذا االضطرار نفر غري قليل من أسالفنا الذين أفضى هبم التأمل، وإعمال النظر 

يقتصر على احلاضر احلائن، بل هو مطلق يف املاضي الغابر،  والتدبر، إىل أن اإلعالم ال
واملستقبل اآليت، ومن ههنا، يكون الصوت قاصرا ألنه عاجز عن اخرتاق الزمن، وتثبيت ما 

 .علم
تعقب  الذي يعد من رواد( هـ282)وقد يكفينا مؤونة اإلفاضة يف ذلك ابن سينا 

هنا أن نورد ما قاله بشأن االضطرار إىل احلدث اللساين يف جتلياته، فيكون أوعد علينا ه
، انصرف إىل احلديث الكتابة، فهو بعد أن حتدث عن اضطرار اإلنسان إىل املشاركة واحملاورة

إعالم الغائبني من املوجودين يف الزمان أو من املستقبلني إعالما بتدوين : "عن اضطرار ثان وهو
فتكمل املصلحة أو احلكمة اإلنسانية ما علم، إما لينضاف إليه ما يعلم يف املستقبل، 

من قوانينها،  (1)بالتشارك، فإن أكثر الصنائع إمنا متت بتالحق األفكار فيها واالستنباطات
واقتفاء املتأخر باملتقدم، واقتدائه به، أو يلنتفع به اآلتون من بعد وإن مل حيتج إىل ما يضاف 

 .(2) النطق، فاخرتعت أشكال الكتابةإليه فيكمل به، فاحتيج إىل ضرب آخر من اإلعالم غري
داع منط ان أو املستقبل ضرورة ملحة على إبفبات إعالم الغائب احلاضر يف الزم

م و ضحت رقأة إىل اخلطاب، ومن ههنا، ة اليت تدوم وال تزول بزوال احلاجالعالمات املاكث
م خيتلف من عرف الكتابة نسقا مرئيا يوازي النسق السمعي املنطوق، فإذا هذا النسق املرقو 

وعلى ذلك أيضا : "أشار إىل ذلك بقوله( هـ272)وقد كان ابن سيدة . اجتماعي إىل آخر

                                                 

انتقال الذهن من قضية أو عدة قضايا هي املقدمات إىل قضية أخرى هي النتيجة وفق قواعد املنطق، ينظر املعجم الفلسفي، : االستنباط( 1)
 .18ص

 .3ابن سينا، العبارة، ص( 2)
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اختلفت أقالم ذوي اللغات، كما اختلفت أنفس األصوات املرتتبة على مذاهبهم يف 
  .(1)"املواضعات، واختلفت األشكال املرسومة على حد اختالف األصوات املوضوعة

يالعا شديدا بتعقب داللة النطق من حيث هو حدث لساين، ومن الذين أولعوا إ
، الذي ما انفك يسعى لضبط حد النطق ضبطا دقيقا، فهو يقول بشأن لفظة (هـ339)الفاري 

 :عند القدماء على ثالثة معاين: "النطق أهنا
 .القول اخلارج بالصوت، وهو الذي به تكون عبارة اللسان عما يف الضمري: أحدمها
 .لقول املركوز يف النفس، وهو املعقوالت اليت تدل عليها األلفاظا: والثاين
القوة النفسانية املفطورة يف اإلنسان اليت هبا يتميز التمييز اخلاص باإلنسان دون : الثالث

 .(2)سواه من احليوان وهي اليت هبا حيصل لإلنسان املعقوالت
النطق، أنه قد أعمل من أجل يدرك املتأمل يف هذا احلد الذي اعتمده الفارايب ملفهوم 

ذلك هناية جهده إليراده ما تيسر له إيراده من اإلحاطة هبذا املفهوم من كل جوانبه، فهو يف 
 :نظره

 .األداء الفعلي للكالم، من حيث هو حد واقعي له أثر يف الواقع احلسي -
 .املستمع-التصورات واملفاهيم املعقولة يف ذهن املتكلم -
 .، اإلدراكية اليت ميتاز هبا اإلنسان من سائر الكائنات األخرىالقدرات العقلية -

تشكل هذه اجلوانب الثالثة كما ضبطها الفارايب املرتكز األساس للحدث اللساين، من 
حيث هو كفاية عقلية من جهة، وأداء فعلي للكالم من جهة أخرى؛ أي األثر املسموع الذي 

 .مسعه وفهمهيوصف إىل الفهم واإلفادة لدى من هتيأ له 
وانطالقا من هذا التصور أضحى احلدث اللساين يف عرف األقدميني أثرا مسعيا وأثرا 
عقليا؛ فهو مسعي من حيث كونه إجنازا فعليا للكالم يف الواقع، وعقلي من حيث كونه احلامل 

وتتبدى الصلة بني املسموع . املادي لألفكار واملفاهيم والتصورات القائمة يف ذهن املتكلم
(: هـ397)، يقول ابن فارس 3 واملفهوم يف الطابع التوليفي الذي ينماز به احلدث اللساين

                                                 

 .1/7ابن سيده، املخصص، ( 1)

 .42الفارايب، إحصاء العلوم، ص( 2)
 .المةفيالتراثالع٬ينظر أمحد حساين  3
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الكالم حروف مؤلفة دالة على معىن، والقوالن : زعم قوم أن الكالم ما مسع وفهم، وقال قوم"
 .(1)"عندنا متقاربان ألن املسموع املفهوم ال يكاد يكون إال حبروف مؤلفة تدل على معىن

حقيقة احلدث اللساين اليت ال مرية فيها، من حيث إن اللسان يف جوهره هو وتلك هي 
وذلك ما . ربط األصوات باملعاين عن طريق التأليف، وبذلك حيصل البيان واستدعاء الغائب

وظاهر خيرب عن الضمري، اللسان أداة يظهر هبا حسن البيان، : "أوما إليه بعض البلغاء قائال
 .(2)"حاكم يفصل به اخلطابك عن غائب، و وشاهد ينبؤ 

                                                 

 .22ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها، ص( 1)

 .40عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص( 2)
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 في نشأة اللغة:المبحث الثالث 
شغل الناس منذ القدمي، وال يزالون يشغلون مبوضوع نشأة اللغة، دلك ألن موضوع  

د من يعدالومنذ زمن بعيد واإلنسان حتريه " اإلنسان"موضوع  -يف احلق–اللغة، إمنا هو 
ها اإلنسان؟ وإن كان األمر كذلك فما كيف نشأت اللغة؟ أهي وحي من عند اهلل علم:األسئلة

هي اللغة األوىل؟ وكيف اختلفت اللغات بعد ذلك؟ أم هي من صنع اإلنسان؟ وكيف صنعها؟ 
 .إىل آخر هذه األسئلة

ولقد اجتهد العلماء عرب خمتلف العصور يف حماولة اإلجابة عن هذه األسئلة خاصة وأنه  
للغوية من قريب أو بعيد إال وقد أثار املشكلة ال يكاد يوجد تفكري بشري تطرق إىل القضية ا

منع تقدمي أحباث عن هذا املوضوع وقد  1242حىت إن اجلمعية اللغوية يف باريس قررت سنة –
مع الدكتور حممود السيد عضو جممع اللغة العربية بسوريا أثناء الرتبص  (1)ناقشت املوضوع

ت يف مقارعة املوضوع وجدت أن البحث العلمي هناك وأكد يل الفكرة ذاهتا ولكن عندما بدأ
يف االكتساب اللغوي يستدعي البحث يف موضوع نشأة اللغة ويغدو حلقة ال بد منها يف 
سريورهتا، وألن طبيعة البحث تستهدف استنطاق الرتاث العريب وجدت صاحب الزهر يف علوم 

ا، ولكنها أيضا اللغة وأنواعها يقف عند املوضوع ويتطرق إىل اآلراء اليت شكلت بتضارهب
عكست حسب قول عبد السالم املسدي صراع النزعة العقالنية مع النزعة النسبية يف تاريخ 
الفكر العريب، ذلك أن أصل احلديث عن أصل اللغة هو يف حقيقة أمره اغتصاب ملا وراء اللغة، 

ث عن مبتدأ فليس احلدي: فهو اغتصاب ملا قبل اإلنسان، وبالتايل هو سعي إىل ما وراء التاريخ
اللغة إال اقتالعا ملعلوم من غيابات اجملهول الضارب يف ما وراء الزمن وقبل الوجود وإنه ليبدو لنا 
أن املشكل احلقيقي يف تاريخ الفكر العريب مل يكن نشأة اللغة يف حد ذاهتا وإمنا كان يف مستند 

ائمة يف هذا الشأن هي االحتكام عند طرح السؤال واجلواب عنه، معىن ذلك أن التعارضات الق
مفارقات خارجية عن جوهر املشكل سببها التأرجح املطرد بني تعسف النزعة الغيبية وثبات 
املنحى العقالين، وقد كان الصراع حادا، وحدته تضاعفت بإطراده عرب الزمن حىت جنح الفكر 

يف شكل  -ظاهريا على األقل –فأصبح بسطها : العريب إىل ثالثية هيجل قبل أن يظهر هيجل
 .قضايا تتلوها نقائض فيصهرها التأليف

                                                 

 .44عبد الراجحي، فقه اللغة يف الكتب العربية، ص( 1)
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هكذا يضيف املسدي يرتاءى لنا أن جوهر الصراع قد كان منهجيا جدليا قبل كل 
هل نغوص يف : فهو اختالف يف تقدير املوقع الذي منه يبسط موضوع نشأة اللغة: شيء

هي عليه كموجود مطرد جذور األصل تقديرا افرتاضا وتضمنيا، أم حندد هوية اللغة انطالقا مما 
 .مستقر؟ وبني املنهجني مسافة ما بني النظرة الزمانية والنظرة اآلنية يف تقدير األشياء

 فأين مركز النظر يف الرتاث العريب عند قضية احلال؟
إن أصل نشأة اللغة كقضية جمردة ترجعنا مباشرة إىل مسألة أخرى تقوم مقام املولد األم 

كثري من املفكرين املعاصرين يف الفلسفة الغربية يغفلون هذا االرتباط وهي أصل نشأة اإلنسان، و 
العضوي حىت من تسلح منهم باملنظور اللساين، ومما تقدم فرضية جازمة يف أصل نشأة اإلنسان 

 .فلن يتسىن بسط احتمال مرجح يف أصل نشأة اللغة
ري العريب اإلسالمي، غري أن أصل تكون اخلليقة اآلدمية مل ميثل إطالقا معضلة يف التفك

تولديا ال تطوريا فإنه ينتفي  -حسب العقيدة اإلسالمية–وملا كان اخللق يف أصل التكوين 
السالم  عقال وشرعا أن يكون احلدث اللغوي تطوري النشوء، فليس يصح أن يوجد آدم عليه

أصل  ان إىلكلم بذلك يصبح اقتضاء ينسحب من أصل نشأة اإلنستإال وهو ناطق متكلم، فال
وعلم آدم : "املطارحات النظرية والذي كان منطلقه اآلية دبت الذي ساشنشأة اللغةـ، وما الت

، مبا أفرزته من أدب تفسريي فياض إال إشكال عرضي يرمز إىل (13:سورة البقرة" )األمساء كلها
فهي  طع الفكر العلمي المع الدين ذاته يف عقيدته، وإمنا مع استقراء النص القرآين،ابعض تق

مبوجب تلك املضايقات اخلارجية معضلة تأويلية ال جوهرية هي عقبة تفسريه أكثر مما هي 
 .عقدة فكرية

الرتاث ميتنه  ابطي سيكون املفتاح الذي نلج به بوكما أشرت يف البداية فإن السيو 
الل ا منطا من التعامل معه وقراءته قراءة ال تكل وال تستكني، يقول جنالذي ال يزال يفرض علي

األلفاظ للمعاين حبسب ما اقتضته  عمد هلل خالق األلسن واللغات واضاحل: "الدين السيوطي
حكمه البالغات الذي علم آدم األمساء، وكلها وأظهر بذلك شرف اللغة وفضلها والصالة 
والسالم على سيدنا حممد أفصح اخللق لسانا وأعرهبم بيانا وعلى آله وصحبه أكرم هبم أنصارا 

 .(1)وأعوانا
                                                 

 .4، ص1املزهر يف علوم اللغة، ج( 1)
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يم برؤية عميقة وبراعة كبرية يبدأ السيوطي كتابه وكأنه يلوح ملا يقبل عليه يف مؤلفه العظ
ي بظالهلا على أمهية ما سيقبل عليه فيقف القارئ على خويضعنا يف جو من املصطلحات تر 

االراء مصطلحات مثل األلسن واللغات مث األلفاظ واملعاين وتضاربت متخذا من آية تنوعت 
الذي أطر الفكر العريب وشكل انقسامه حول نشأة  ريلكي تؤسس التنظ٬و اختلفت حوهلا 

 .ت يف الدقةبعبقرية ما سيطرحه يف مقدمة تناهاللغة يف مسائل لقد خلص 
 :يف حد اللغة وتصريفها: األوىل

حد اللغة أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم : قال أبو الفتح ابن جن يف اخلصائص
صريفها فهي فعلة من لغوت أي تكلمت وأصلها لغوة ككرة وقلة وثبة كلها قم قال وأما ت
( لقوهلم كروت بالكرة وقلوت بالقلة وألن ثبة كأـنها من مقلوب ثاب يثوب)الماهتا واوات 

 .وقالوا فيها لغات ولعون كثبات وبثبون
 (من الرجز: )قال: وقيل منها لغي يلغي إذا هذى

 عنا ورفث التكلمعن الل أو رب أسراب حجيج عّظم
َوالمِذيَن ال َيْشَهُدوَن الزُّوَر َوِإَذا  ﴿: 48يف سورة الفرقان، اآلية  وكذلك اللغو قال تعاىل

 .أي بالباطل ﴾َمرُّوا بِاللمْغِو َمرُّوا ِكرَاماا
 من قال يوم اجلمعة صه فقد لغا، أي تكلم: ويف احلديث

 .انتهى كالم ابن جن
اللغة من لغي يلغى من باب رضي إذا هلج بالكالم وقيل : هانوقال إمام احلرمني يف الرب 

 .من لغى يلغى
حد اللغة كل لفظ وضع ملعىن، وقال األسنوي يف شرح : وقال ابن احلاجب يف خمتصره

 .عبارة عن األلفاظ املوضوعية للمعاين: اللغات: مفاج األصول
 :الثانية

 .طؤيف بيان واضع اللغة أتوقيف هي ووحي أم اصطالح وتوا
 :قال أبو احلسني أمحد بن فارس يف فقه اللغة

َوَعلمَم آَدَم اأَلمْسَاء ُكلمَها مُثم  ﴿: اعلم أن لغة العرب توقيف ودليل ذلك قوله تعاىل"
  31سورة البقرة اآلية  ﴾َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة فـََقاَل أَنِبُئوين بَِأمْسَاء َهُؤالء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ 



 اللسان واإلنسان                                                                           الفصل الثاني

 69 

الناس من دابة  فهاكلها وهي هذه األمساء اليت يتعار ن ابن عباس يقول علمه األمساء  فكا
 .ومحار وأشبه ذلك من األمم وغريها( ومجل)وأرض وسهل وجبل 

 .علمه اسم كل شيء: وروى خصيف عن جماهد قال
 .إمنا علمه أمساء املالئكة: وقال غريمها

 .وقال آخرون علمه أمساء ذريته أمجعني
لو  : والذي نذهب إليه يف ذلك ما ذكرناه عن ابن عباس فإن قال قائل: فارس قال ابن

كان ذلك كما تذهب إليه لقال مث عرضهن أو عرضها فلما قال عرضهم علم أن ذلك ألعيان 
وملا ال ( عرضهم: )بن آدم أو املالئكة ألن موضوع الكناية يف كالم العرب أن يقال ملا يعقل

 (.يعقل عرضها أو عرضهن
واهلل " :وذلك كقوله تعاىل( أعن باب التغليب)يل ما يعقل وهي سنة من سنن العرب ق

ميشي على رجلني ومنهم من  َّتلق كل دابة من ماء فمنهم من ميشي على بطنه ومنهم من
 .ى أربعلميشي ع

أفتقولون يف قولنا : فإن قال. منهم تغليبا ملن ميشي على رجلني وهم بنو آدم: فقال
ضب إىل غري ذلك من أوصاف إنه توقيف حىت ال يكوة شيء من مصطلحا سيف وحسام وغ

كذلك نقول والدليل على صحته إمجاع العلماء على االحتجاج بلغة القوم فيما : عليه قيل له
َّتتلفون فيه أو يتفقون عليه مث احتجاجهم بأشعارهم ولو كانت اللغة مواضعة واصطالحا مل 

لو اصطلحنا على لغة اليوم وال ( بنا)منا يف االحتجاج  يكن أولئك يف االحتجاج هبم بأوىل
فرق ولعل ظانا بظن أن اللغة اليت دللنا على أهنا توقيف إمنا جاءت مجلة واحدة ويف زمان واحد 
وليس األمر كذلك بل وقف اهلل عز وجل إىل علمه يف زمانه وانتشر من ذلك ما شاء اهلل مث 

 انتهى األمر نبيا نبيا ما شاء اهلل أن يعلمه حىت - عليهمصلوات اهلل–علم بعد آدم من األنبياء 
اه اهلل من ذلك ما مل يؤته أحدا قبله متاما على ما أحسنه من اللغة املتقدمة مث تإىل نبينا حممد فآ

قر األمر وقراره فال نعلم لغة من بعده حدثت فإن تعمل اليوم لذلك متعلم وجد من نقاد العلم 
 .من ينفيه ويرده

بلغنا عن أيب األسود الدؤيل أن أمرءا كلمه ببعض ما أنكره أبو األسود فسأله أبوا  ولقد
 .هذه لغة مل تبلغك: ألسود عنه فقال
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أخي إنه ال خري لك فما مل يبلغن فعرفه بلطف أن الذي تكلم به  ابن يا : فقال له
ا أمجعوا على تسمية إنه مل يبلغنا أن قوما من العرب يف زمان يقارب زمانن. خمتلف، وخلة أخرى

شيء من األشياء مصطلحني عليه فكنا نستدل بذلك على اصطالح قد كان قبلهم وقد كان 
من النظر يف العلوم الشريعة ما ال خفاء  -وهم البلغاء والفصحاء-يف الصحابة رضي اهلل عنهم 

حوادث  به وما علمناهم اصطلحوا على اخرتاع لغة أو أحداث لفظة مل تنقد منهم، ومعلوم أن
العامل ال تنقضي إال بانقضائه وال تزول إال بزواله ويف كل ذلك دليل على صحة ما ذهبنا إليه 

 .من هذا الباب
 .هذا كله من كالم ابن فارس وكان من أهل السنة

 :رأي ابن جني 
باب القول : وقال ابن جن يف اخلصائص وكان هو شيخه أبو علي الفارسي معتزلني

م هي أمام اصطالح، هذا موضع حموج إىل فضل تأمل غري أن أكثر أهل على أصل اللغة إهلا
رمحه )وال توقيف إال أن أبا علي ( ال وحي)النظر على أن أصل اللغة إمنا هو تواضع واصطالح 

وهذا ال ( وعلم آدم األمساء كلها: )قال يل يوما هي من عند اهلل واحتج يقول له تعاىل( اهلل
 :تأويلهأنه قد جيوز أن يكون  يتناول موضوع اخلالف وذلك

 .أقدر آدم على أن واضع عليها
وهذا املعىن من عند اهلل سبحانه ال حمالة فإذا كان ذلك حممال غري مستنكر سقط 

أيضا قال به يف بعض األحيان كالمه وهذا أيضا ( رمحه اهلل)االستدالل به، وقد كان أبو علي 
ل إهنا تواضع منه وعلى أنه قد فسر هذا بأن قيل رأي أيب احلسن على أنه مل مينعه قول من قا

ية، والسريانية والعربانية العربية والفارس:إنه تعاىل علم آدم أمساء مجيع املخلوقات جبميع اللغات
فكان آدم وولده يتكلمون هبا مث إن ولده تفرقوا يف ( سائر اللغات)ية وغري ذلك من موالرو 

ك اللغات فغلبت عليه واضمحل عنه ما سواها لبعد الدنيا وعلق كل واحد منهم بلغة من تل
 .عهدهم هبا

وإذا كان اخلرب الصحيح قد ورد هبذا وجب تلقيه باعتقاده واالنطواء على القول به فإن 
( وحدها)فاللغة فيها  أمساء وأفعال وحروف وليس جيوز أن يكون املعلم من ذلك األمساء : قيل

مساء وحدها قيل اعتمد ذلك من حيث كانت دون غريها مما ليس بأمساء فكيف خص األ
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من االسم وقد تستغي اجلملة ( منفرد)األمساء أقوى القيل الثالثة وال بد لكل كالم مفيد 
املستقلة عن كل واحد من الفعل واحلرف فلما كانت األمساء من القوة واألولية يف النفس والرتبة 

 .ا وحممول يف احلاجة إليه عليهاعلى ما ال خفاء به جاز أن يكتفي هبا عما هو تال هل
ال تكون وحيا وذلك أهنم ذهبوا  لغةيف االعتالل ملن قال بأن ال( نقلفل)مث لنعد : قال

 .ةضعأن أصل اللغة ال بد فيه من املواإىل 
أو ثالثة فصاعدا فيحتاجون إىل اإلبانة عن األشياء  نقالوا وذلك ألن جيتمع حكيما

 منها مسة ولفظا إذا ذكر عرف به ما مسماه ليمتاز غريه فيضعوا لكل واحد ٬ واملعلومات
فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من تكلف ٬العني  ةوليغىن بذكره عن إحضاره إىل مرآ

إحضاره لبلوغ الغرض يف إبانة حاله بل قد حيتاج يف كثر من األحوال إىل ذكر ما ال يكون 
كيف يكون ذلك ( و)احملل الواحد  وال إدناؤه كالفاين وحال اجتماع الضدين على٬إحضاره 

لو جاز وغري هذا مما هو جار يف االستحالة والتعذر جمراه فكأهنم جاؤوا إىل واحد بن آدم 
فأي وقت مسع هذا اللفظ علم أن املراد به هذا الضرب من ( إنسان)فأومؤوا إليه وقالوا إنسان 

قدم أو حنو ذلك  ٬سرأ ٬عني٬ يد: اده أشاروا إىل ذلك فقالو أو ي هخلوق وإن أرادوا مسة عينامل
فمىت مسعت اللفظة من هذا عرف معنيها وهلم جرا فيما سوى ذلك من األمساء واألفعال 

الذي امسه إنسان : أن تنقل هذه املواضعة إىل غريها فتقول( من بعد ذلك)واحلروف مث لك 
الكالم، وكذلك  وعلى هذا بقية( سر)والذي امسه رأسه فليجعل مكانه ( مرد)فليجعل مكانه 

لو بدأت اللغة الفارسية فوقعت املواضعة عليها جلاز أن تنقل ويولد منا لغات كثرية من الرومية 
والزجنية وغريها وعلى هذا ما نشاهده اآلن من اخرتاع الصناع آلالت صنائعهم من األمساء  

من أن يكون ن ال بد ألوهلا ولك: كالنجار والصانع واحلائك والبناء وكذلك املالح قالوا
 .باملشاهدة واإلمياء( عليه)ا ضعمتوا

ال جيوز أن يوصف بأن يواضع أحدا على شيء إذ قد ثبت  -سبحانه–قالوا والقدمي 
والقدمي ( وألوا)أن املواضعة ال بد معها من إمياء وإشارة باجلارحة حنو املومأ إليه واملشار حنوه 

طل عندهم أن تصبح املواضعة على بنه هبا فح اإلحياء واإلشارة مبال جارحة له فيص( سبحانه)
 اللغة منه تقدست أمساؤه
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: ولكن جيوز أن ينقل اهلل تعاىل اللغة اليت وقع التواضع بني عباده عليها بأن يقول: قالوا
–ه كذا وجواز هذا منه مو لذي كنتم تسمونه كذا ينبغي أن تسالذي كنتم تعربون عنه بكذا وا

هذا الذي يف األصوات ما يعتمها طاه الناس اآلن من خمالفة  كجوازه من عباده ومن  -سبحانه
األشكال يف حروف املعجم كالصورة اليت توضع للمعميات والرتاجم وعلى ذلك أيضا اختلفت 

ات فهذا قول ضعات املرتبة على مذاهبهم يف املواأقالم ذوي اللغات كما اختلفت ألسن األصو 
ما تنكر أن تصح املواضعة من : يوما بعض أهله فقلتمن الظهور على ما تراه، إال إنن سألت 

إقباال  -خشبة وغريها–اهلل سبحانه وإن مل يكن ذا جارحة بأن حيدث يف جسم من األجسام 
يف حال حترك اخلشبة صوتا يصنعه إمسا –على شخص من األشخاص وحتريكا هلا حنوه ويسمع 

قادر على أن يقنع يف  -غري امسه له ويعيد حركة تلك اخلشبة حنو ذلك الشخص دفعات مع انه
تعريفه ذلك باملرأة الوحدة فتقوم اخلشبة يف هذا اإلمياء وهذه اإلشارة مقام جارحة ابن آدم يف 

ة أن يشري خبشبة حنو املراد ضعنسان أيضا جيوز إذا أراد املوااإلشارة هبا يف املواصفة وكما أن اإل
 .اد اإلمياء هبا حنواملتواضع عليه فيقيمها يف ذلك مقام يده لو أر 

فلم جييب عن هذا بأكثر من االعرتاف بوجوبه ومل خيرج من جهته بشيء أصال 
على ما تراه اآلن الزم ملن قال بامتناع كون مواضعة القدمي تعاىل ( د)فأحكيه عنه وهو عندي 

 .لغة مرجتلة غري ناقلة لسانا إىل لسان عما عرف ذلك
إمنا هو من األصوات املسموعات كدوي  وذهب بعضهم إىل أن أصل اللغات كلها

الريح وحنني الرعد وخرير املاء وشحيح احلمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب الطي وحنو 
 .ذلك، مث ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد، وهذا عندي وجه صاحل ومذهب متقبل

ع فأجد واعلم فيما بعد أنن على تقادم الوقت دائم التنقري والبحث عن هذا املوض
الدواعي واخلواجل قوية التجاذب يل خمتلفة جهات التغول على فكري وذلك أنن إذا تأملت 

والرقة ما  فت فيها من احلكمة والدقة واإلرهاحال هذه اللغة الشريفة الكرمية اللطيفة وجد
ه عليه أصحابنا بّ لوة السحر فمن ذلك ما نغم ميلك على جانب الفكر حىت يكاد يطمح أما

ومنه ما حذوته على أمثلتهم فعرفت بتتابعه وانقياده وبعد مراميه وآماده صحة ما ( م اهللرمحه)
وقفوا لتقدميه منه ولطف ما أسعدوا به وفرق هلم عنه وانضاف إىل ذلك وارد األخبار املأثورة 

 .بأهنا من عند اهلل تعاىل فقوي يف نفسي اعتقاد كوهنا توقيف من اهلل سبحانه وأهنا وحي
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كما وقع ألصحابنا ولنا تنبهوا وتبعنا على تأمل احلكمة ( إنه: )ول يف ضد هذامث أق
الرائعة الباهرة كذلك ال ننكر أن يكون اهلل تعاىل قد خلق من قبلنا وإن بعد مداه عنا من كان 

ليتني حسريا وأكاثرمها فأنكفي ألطف منا أذهانا وأسرع خواطر وأجرا جنانا فأقف بني اخل
خاطر فيما بعد، يعلق الكف بإحدى اجلهتني ويكفها عن صاحبتها قلنا  ورا، وإن خطرثمك

 .(1)به، وباهلل التوفيق،
وقال اإلمام فخر الدين الرازي يف احملصول وتبعه تاج الدين األرموي يف احلاصل وسراج 

 .الدين األرمي يف التحصيل ما ملخصه
بدواهتا أو بوضع اهلل إياها أو األلفاظ إما أن تدل على املعاين : النظر الثاين يف الواضع

بوضع الناس أو يكون البعض بوضع اهلل والباقي بوضع الناس واألول مذهب عباد بن سليمان 
والثاين مذهب الشيخ أيب احلسن األشعري وابن فورك والثالث مذهب أيب حاشم وأما الرابع 

االبتداء من اهلل والتتمة مة من اهلل وهو مذهب قوم، أو تفإما أن يكون االبتداء من الناس والت
واحملققون مستوقفون يف الكل إال يف  نهب األستاذ أيب الدحاق األسفرائيمن الناس وهو مذ

مذهب عباد ودليل فساده أن اللفظ لو دل بالذات لفهم كل واحد منهم كل اللغات كذلك، 
ء معىن من بني واجتمع عباد بأنه لوال الداللة الذاتية لكان وضع لفظ من بني األلفاظ بإزا

 .لاملعاين ترجيحا بال مرجح وهو حما
وجوابه أن الواضع إن كان هو اهلل فتخصيصه األلفاظ باملعاين كتخصيص العامل باإلجياد 

ودليل إمكان . بالبال  ظران ن كان هو الناس فلعله لتعيني اخليف وقت من بني سائر األوقات وإ
ها بإزاء املعاين وخلق علوم ضرورية يف ناس بأن التوقف احتمال خلق اهلل تعاىل األلفاظ ووضع

 .تلك األلفاظ موضوعة لتلك املعاين
ودليل إمكان االصطالح إن كان أن يتوىل واحد أو مجع، وضع األلفاظ ملعان مث 
مبفهومها لغريهم باإلشارة كحال الوالدات مع أطفاهلن وهنا الدليالن مها دليل إمكان التوزيع 

 :قيف بوجوهواحتج القائلون بالتو 

                                                 

 .12ابن جن، ص( 1)
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وعلم آدم األمساء كلها، فاألمساء كلها معلمة من عند اهلل بالنص : قوله تعاىل: أولها
وكذا األفعال واحلروف لعدم القائل بالفصل وألن األفعال واحلروف أيضا أمساء ألن االسم ما  

 .كان عالمة والتميز من تصرف النحاة ال من اللغة وألن التكلم باألمساء وحدها معذر
إن : أنه سبحانه وتعاىل ذم قوما يف إطالقهم أمساء غري توقيفية يف قوله تعاىل: انيهاثو

 .هي إال أمساء مسيتموها وذلك يقضي كون البواقي توقيفية
 .قوله تعاىل لو من آياته خلق السموات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم: ثالثهاو

ن بدائع الصنع يف غريها أكثر، فاملراد واأللسنة اللحمانية غري مرادة لعدم اختالفها وأل
 .هي اللغات

وهو عقلي، لو كانت اللغات اصطالحية ألحتيج يف التخاطب بوصفها إىل : رابعها
اصطالح آخر من لغة أو كتابة ويعود إليه الكالم ويلزم إما الدور أو التسلسل يف األوضاع وهو 

 .حمال فال بد من االنتهاء إىل التوقيف
 :ن باالصطالح بوجهنيواحتج القائلو 

لو كانت اللغات توقيفية لتقدمت واسطة البعثة على التوقيف والتقدم باطل : أحدهما
وبيان املالزمة أهنا إذا كانت توقيفية فال بد من واسطة بني اهلل والبشر وهو النيب الستحالة 

سول إال بلسان وما أرسلنا من ر )خطاب اهلل تعاىل مع كل أحد وبيان بطالن التقدم قوله تعاىل 
 .وهذا يقتضي تقدم اللغة على البعثة( قومه

لو كانت اللغات توقيفية فذلك إما بأن خيلق اهلل تعاىل علما ضروريا يف العاقل : والثاني
أنه وضع األلفاظ لكذا أو يف غري العاقل أو بأال خيلق علما ضروريا أصال واألول باطل وإال 

ألنه إذا كان عاملا بالضرورة يكون اهلل وضع كذا وكذا، كان لكان العاقل عاملا باهلل وبالضرورة 
والثاين باطل ألن غري العاقل ال ميكنه إهناء . علمه باهلل ضروريا ولو كان ذلك لبطل التكليف

 .متام هذه األلفاظ
باطل ألن العامل هبا إذا مل يكن ضروريا احتيج إىل توقيف آخر ولزم التسلسل : الثالثو

املراد من تعليم األمساء  كون  جج أصحاب التوقيف، مل ال جيوز أنىل من حواجلواب عن األو 
 .إىل وضعها ماإلهلا
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وال يقال التعليم إجياد العلم فإنا ال نسلم ذلك بل التعليم فعل يرتتب عليه العلم وألجله 
 .يقال علمته فلم يتعلم

باد خملوقة اهلل تعاىل سلمنا أن التعليم إجياد العلم لكن قد تقرر يف الكالم أن أفعال الع
 .العلم احلاصل هلا موجد هلل: فعلى هذا

سلمنا لكن األمساء هي مسات األشياء وعالماهتا مثل أن يعلم آدم صالح اخليل للعدو 
إن املراد ليس ذلك وَّتصيص األمساء باأللفاظ : واجلمال للحمل والثريان للحرث فلم قلتم

ن مل ال جيوز أن تكون هذه األلفاظ وضعها قوم عرف جديد سلمنا أن املراد هو األلفاظ ولك
 .آخرون قبل آدم وعلمها اهلل آدم

 .مهم ألهنم صموا األصنام آهلة واعتقدوها كذلكذوعن الثانية أنه تعاىل 
وعن الثالثة أن اللسان هو اجلارحة املخصوصة وهي غري مرادة باإلتفاق واجملاز الذي 

 .حلروف أو القدرة عليها فلم يثبت الرتجيحذكرمتوه يعارضه جمازات أخر حنو خمارج ا
أن االصطالح ال يستدعي تقدم اصطالح آخر بدليل تعليم الوالدين : وعن الرابعة

 .الطفل دون سابقة اصطالح مثة
ال تسلم توقف التوقيف على : واجلواب عن األوىل من حجيت أصحاب االصطالح

 .األلفاظ وضعت لكذا وكذاالبعثة جلواز أن خيلق اهلل فيهم العلم الضروري بأن 
مل ال جيوز أن خيلق اهلل العلم الضروري يف العقالء أن واضعا وضع تلك : وعن الثانية

 .األلفاظ لتلك املعاين وعلى هذا ال يكون العلم باهلل ضروريا
: سلمناه لكن مل ال جيوز أين كون اإلله معلوم الوجود بالضروري لبعض العقالء وقوله

 .نا باملعرفة، أما بسائر التكاليف فالقل" لبطل التكليف"
 .انتهى

 :يف كتاب الوصول إىل األصول: وقال أبو الفتح بن برهان
هل تثبت توقيفا أو اصطالحا فذهبت املعتزلة إىل أن اللغات : اختلف العلماء يف اللغة

 .بأسرها تثبت اصطالحا وذهبت طائفة إىل أهنا تثبت توقيفا
فرائين أن القدر الذي يدعو به اإلنسان غريه إىل وزعم األستاذ أبو إسحاق االس

وقال القاضي أبو . التواضع يثبت توقيفا وما عدا ذلك جيوز أن يثبت بكل واحد من الطريقني
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جيوز أن يثبت توقيفا وجيوز أن يثبت اصطالحا وجيوز أن يثبت بعضه توفيقا وبعضه : بكر 
 .اصطالحا والكل ممكن

يعرض لوجوده حمال ويعلم أن  ا ملالذي لو قدر موجودوعمدة القاضي أن املمكن هو 
هذه الوجوه لو قدرت مل يعرض من وجودها حمال فوجب قطع القول بإمكاهنا وعمدة املعتزلة 
أن اللغات ال تدل على مدلوالهتا كالداللة العقلية وهلذا املعىن جيوز اختالفها ولو تبتت توقيفا 

اهلل العلم بالصيغة مث خيلق العلم باملدلول مث خيلق لنا  من جهة اهلل تعاىل لكان ينبغي أن خيلق
ولو خلق لنا العلم بصفاته جلاز أن خيلق لنا العلم . العلم جبعل الصيغة دليال على ذلك املدلول

 .بذاته ولو خلق لنا العلم بذاته بطل التكليف وبطلت احملنة
لنا العلم بذاته ضرورة  جيوز أن خيلق اهلل: هذا بناء على أصل فاسد فإنا نقول: قلنا

 .وهذه املسألة فرع من أصل
أن القدر الذي يدعو به اإلنسان غريه إىل : وعمدة األستاذ أيب إسحاق االسفرائن

التواضع لو ثبت اصطالحا ألفتقر إىل اصطالح آخر يتقدمه وهكذا فيسلسل إىل ما ال هناية 
 .له

 اين األساسي كالطفل ينشأ غريهذا باطل فإن اإلنسان ميكنه أن يفهم غريه مع: قلنا
 . تقدم اصطالحمبعاين االلفاظ مث يتعلمها من االبوين من غري  عامل

 (.وعلم آدم األمساء كلها: )إهنا تثبت توقيفا قوله تعاىل: وعمدة من قال
 .وهذا ال حجة فيه من جهة القطع فإنه عموم والعموم ظاهر يف االستغراق وليس بنص

فثابت من جهة القطع بالدليل الذي قدمته وأما كيفية الوقوع  أما اجلواز: قال القاضي
: فإنا متوقف فإن دل دليل من السمع على ذلك ثبت به، وقال إمام احلرمني يف الربهان

اختلف أرباب األصول يف مأخذ اللغات فذهب ذاهب إىل أهنا توقيف من اهلل تعاىل وصار 
ألستاذ أبو إسحاق يف طائفة من األصحاب صائرون إىل أهنا تثبت اصطالحا وتواطؤا وذهب ا

إىل أن القدر الذي يفهم منه قصد التواطؤ ال بد أن يفرض فيه يف التوقيف واملختار عندنا أن 
العقل جيوز ذلك كله فأما جتويز التوقيف فال حاجة إىل تكلف دليل فيه ومعناه أن يثبت اهلل 

فتبني العقالء الصيغ ومعانيها ومعىن تعاىل يف الصدور علوما بديهية بصيغ خمصوصة مبعاين 
التوقيف فيها أن يلقوا وضع الصيغ على حكم اإلرادة واالختبار، وأما الدليل على جتويز 
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وقوعها اصطالحا فهو أنه ال يبعد أن حيرك اهلل تعاىل نفوس العقالء لذلك ويعلم بعضهم مراد 
هلم وإشارات إىل مسميات  بعض مث ينشئون على اختيارهم صيغا وتقرتن مبا يريدون أحوال

وهذا غري مستنكر، وهبذا املسلك ينطلق الطفل على طوال ترديد املسمع عليه ما يريد تلقينه 
 .وإفهامه

فإذا ثبت اجلواز يف الوجهني مل يبق ملا َّتيله األستاذ وجه والتعويل يف التوقيف 
: النحو املبني، فإن قيلواإلصالح بعدها معىن وال أحد مينع جواز ثبوت العلوم الضرورية على 

 .قد أثبتم اجلواز يف الوجهني عموما فما الذي اتفق عندكم وقوعه
ليس هذا مما يتطرق إليه مبسالك العقول فإن وقوع اجلائز ال يستدرك إال بالسمع : قلنا

وعلم آدم األمساء  )احملض ومل يثبت عندنا مسع قاطع فيما كان من ذلك وليس يف قوله تعاىل 
على أحد اجلائزين فإنه ال يتمنع أن تكون اللغات مل يكن يعلمها فعلمه اهلل تعاىل  دليل( كلها

 .إياها وال يتمنع أن اهلل تعاىل أثبتها ابتداء وعلمه إياها
اللغات كلها اصطالحية إذ التوقيف يثبت بقول الرسول عليه : قال قائلون: وقال الغزايل

 .السالم وال يفهم قوله دون ثبوت اللغة
هي توقيفية إذ االصطالح يعرض بعد دعاء البعض باالصطالح وال بد : آخرون وقال

 .من عبارة يفهم منها قصد االصطالح
قصد التواضع توقيفي دون ما عداه وحنن جتوز كوهنا : وقال آخرون ما يفهم منه

 .اصطالحية بأن حيرك اهلل رأس واحد فيفهم آخر أنه قصد االصطالح
يثبت الرب تعاىل مراسم وخطوطا يفهم الناظر فيها العبارات مث وجيوز كوهنا توقيفية بأن 

 .يتعلم البعض عن البعض
ويفهم  هوحنن نرى الصيب يتكلم بكلمة أبويوكيف ال جيوز يف العقل كل واحد منها 

 .1ذلك من قرائن أحواهلا يف حالة صغره فإذن الكل جائز
وعلم : " السمع وقوله تعاىلالعقل وال دليل يفبوأما وقوع أحد اجلائزين فال يستدرك 

وليس بقاطع وحيتمل كوهنا مصطلحا عليها من خلق  اظاهر يف كونه توقيف". آدم األمساء كلها
 .اهلل تعاىل قبل آدم

 .انتهى
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 .الظاهر من هذه األقوال قول أيب احلسن األشعري: وقال ابن احلاجب يف خمتصره
: معىن قول ابن احلاجب: ويقال القاضي تاج الدين السبكي يف شرح منهاج البيضا

 .القول بالوقف عن القطع لواحد من هذه االحتماالت
 .وترجيح مذهب األشعري بغلبة الظن

إن هذا الذي قاله ابن احلاجب مذهب مل يقل به : قال وقد كان بعض الضعفاء يقول
 . أحد ألن العلماء يف املسألة بني متوقف وقاطع مبقالته فالقول بالظهور ال قائل به

وهذا ضعيف فإن املتوقف لعدم قاطع قد يرجح بالظن مث إن كانت املسألة ظنية : قال
 .اكتفى يف العمل هبا بذلك الرتجيح وإال توقف عن العمل هبا

واألنصاف أن األدلة ظاهرة فيما قاله األشعري، فاملتوقف إن توقف لعدم : مث قال
 .القطع فهو مصيب وإن ادعى عدم الظهور فغري مصيب

و احلق الذي فان به مجاعة من املتأخرين منهم الشيخ تقي الدين دقيق العيد يف هذا ه
 :اعلم أن للمسألة مقامني: وقال رفع احلاجب( شرح العنوان

ال جيوز أن : ال جيوز أن تكون اللغة إال توقيفا ومن قائل: أحدمها اجلواز فمن قائل
   . تكون إال اصطالحا

قدير جوازا كل من األمرين والقول بتجويز كل من أنه ما الذي وقع على ت: والثاين
 .األمرين هو رأي احملققني ومل أر من صرح عن األشعري خبالفه

والذي أراه أنه إمنا تكلم يف الوقوع وأنه جيوز صدور اللغة اصطالحا ولو منع اجلواز 
وإمام  لنقله عنه القاضي وغريه من حمققي كالمه ومل أرهم نقلوه عنه بل مل يذكره القاضي

احلرمني وابن القشري واألشعري يف مسألة مبدأ اللغات البتة وذكر إمام احلرمني االختالف يف 
 .إن الوقوع مل يثبت وتبعه القشري وغريه: اجلواز مث قال

لقد استطاع السيوطي أن يضع بني أيدينا كل اآلراء اليت قيلت وتضاربت حوله نشأة 
ء به على لسان ابن جن وما عاناه هو شخصيا وهو اللغة ولكن الالفت لالنتباه هو ما جا

يقلب األمور ليؤكد هذا الرتدد مرة أخرى حالة الوعي العميق اليت صاحبت علماء اللغة وكالم 
ابن جن حيتاج من كل قارئ متفحص باحث أن يقف عنده ويستجلي مراميه خاصة وأنه 

 .خلص كل النظريات اليت قيلت يف هذا الشأن



 اللسان واإلنسان                                                                           الفصل الثاني

 79 

تلخيص وجهيت النظر املتعارضتني، اليت تقول إحدامها إن اللغة وحي بدأ ابن جن ب
وتوقيف وقد نبهنا أنه أضاف إليها شيئا جديدا وهو أن إحياء اللغة إىل آدم عليه السالم كان 
إحياء جيمع األلسنة واللغات معا، وغزونا ذلك عدم تعويل املسلمني على أسطورة برج بابل 

ا مذعورين وتبلبلت ألسنتهم، أو يف زعم آخر أن اهلل بلبل الذي هتدم على ساكنيه فهربو 
ألسنتهم حىت ال يفهم بعضهم بعضا، فال يعود إال االتفاق على حتدي اإلله، أما وجهة النظر 
الثانية اليت تقول باالصطالح وأن اللغة نتيجة التفاق بني أفراد اجملتمع على وسيلة التفاهم، فقد 

 . مالتشبعت عنده إىل أكثر من احت
فمن املمكن أن يكون التواضع قد مت بطريقة اتفاقية حتكمية ال تستند عند املتكلمني 
إىل شيء غري َّتصيص رمز صويت مسموع للمعىن املراد، دون أن تكون هناك عالقة طبيعية أو 
ارتباط عضوي بني اللفظ واملعىن، أي بني االسم ومسماه، وذكر يف ذلك شيئا عن اختالف 

ىن الواحد يف لغات متعددة كالعربية والفارسية والرومية والزجنية، كما أنه مل يغفل األلفاظ للمع
التنويه باملظهر املتطور للغة، وارتباطه بتطور اجملتمع، وأن هذا اجملتمع يضع مبحض إرادته ألفاظا 

وعلى هذا ما نشاهده اآلن من اخرتاعات "جديدة للمعاين اجلديدة وهو ما نص عليه بقوله 
بل يذهب إىل أبعد من هذا، وهو أن االصطالح " اع آلالت صنائعهم من األمساءالصن

املقصود به اإللغاز والتعمية وإخفاء املعاين على غري العارفني مبفاتيح هذه املعميات جائز يف كل 
إن ذوق الناس يف صنع لغاهتا دون تدخل وحي أو "مث يزيد على ذلك فيقول ... آن بني البشر
وعلى : "هه إال االختالف يف طريقتهم يف الكتابة فكل أمة هلا خط مييزها، يقولإهلام ال يشب

ذلك أيضا اختلفت أقالم ذوي اللغات كما اختلفت أنفس األصوات املرتبة على مذاهبهم يف 
 ".املواضعات

ينتقل ابن جن بعد ذلك إىل احتمال آخر يف إمكان وضع البشر للغة وهو أن يكونوا 
وات الطبيعة وأصوات احليوان وهي نظرية قال هبا كثري من احملدثني قد اشتقوها من أص

األوروبيني وقد تعود هذه النظرية إىل أصول أفالطوةنية حني تساءل أفالطون هل العالقة بني 
األمساء واألشياء عالقة طبيعة أم اتفاقية وتوجت باحملاورة الرائدة يف الفكر الفلسفي بني سقراط 

ضعها هنا نظرا ألمهيتها وما انطوت عليه من حماورة أرخت بثقلها على وهريوموجني واليت أ
 .تضاعيف املسألة وأمهيتها
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إن قراطيلوس احلاضر هنا يزعم يا سقراط،أن هناك بالنسبة لكل شيء إمسا : هريموجني
منسوبا إليه بصورة طبيعية، وأن هذا االسم ليس امسا أضفاه عليه بعض الناس بواسطة اتفاق، 

تطبيق هذا الصوت أو ذاك من أصواهتم عليه، ولكن الطبيعة هي اليت أضفت على  عن طريق
 .األمساء معىن خاصا، هو نفس االسم لدى اإلغريق ولدى الربابرة

أما أنا يا سقراط فبعد أن ناقشت األمر معه ومع كثريين آخرين ال أستطيع أن )...( 
، يبدو يل أنه مهما كان االسم الذي أقتنع بأن صواب االسم شيء آخر غري التواضع واالتفاق

يرمز لشيء، فإنه هو االسم الصحيح، وإنه إذا ما وضعنا مكانه بعد ذلك إمسا آ خر وأعرضنا 
عن األول، فإن الثاين ليس أقل صحة من األول، وعلى نفس املنوال نغري من أمساء اجلزم دون 

 .أخذوه من قبل أن يكون اسم اجلديد، بأية صورة، أقل خصوصية من االسم الذي
وذلك ألن ليس هناك أي شيء يأخذ امسه من الطبيعة، بل يأخذه من استعمال وعادة 

 .أولئك الذين يستعملونه والذي خلقوا عادة استعماله
يتعني إذن تسمية األشياء كما أن من الطبيعي أن نسمي، وأن نسمي بالوسيلة : سقراط

دنا أن نكون على اتفاق مع اخلالصات السابقة، املالئمة، وليس كما حيلو لنا، وذلك إذا ما أو 
 )...(.وهبذه الكيفية ننجح يف التسمية وإال فال 

ليس يف ملك كل إنسان يا هريوجني أن ينشئ أمساء، بل يف ملك صانع أمساء، وهذا 
اإلنسان على ما يبدو يل هو املشرع، ذلك الذي هو من بني كل الصناع أنذر الناس وجودا 

.)...( 
ني على مشروعنا أن يعرف كيف جتسد االسم يف األصوات واملقاطع وأن يركز أال يتع

عينة على ما هو االسم يف ذاته ليخلق ويرسي، األمساء، األمساء إذا ما أراد أن يكون سيد 
 املخلوقات؟

إن هناك إذن يا هريوموجني حظوظا يف أال يكون إنشاء األمساء قضية صغرية كما 
 . اس مبتذلني وال من عمل أول من هبتعتقد، أي ليس من عمل أن

إن قراطيلوس على حق يف القول إن أمساء األشياء تشتق من طبيعتها وأن ليس كل 
إنسان صانعا لألمساء، بل ذلك وحده، ذلك الذي تبقى عيناه مركزين على االسم الطبيعي 

 .لكن شيء، هو القادر على أن جيسد الصورة يف احلروف واملقاطع
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يكن لدينا صوت وال لسان وأردنا أن نظهر ألنفسنا ولبعضنا األشياء،  إذا مل: سقراط
 وأال حناول أن نشري إليها بأيدينا وبالرأس وببقية اجلسم كما يفعل إليكم؟

 وكيف تفعل غري ذلك يا سقراط؟: هريوجني
أفرتض أننا إذا أردنا أن نعرب عن شيء مرتفع أو عن شيء خفيف فإننا سنرفع : سقراط

السماء لنحاكي نفس طبيعة الشيء، وبالنسبة لشيء منخفض أو ثقيل، فإننا خنفض اليد حنو 
اليد حنو سطح األرض، وإذا أردنا متثيل حصان يعدو أو أي حيوان آخر، فأنت تعرف أننا 

 .سنجعل أجسامنا ومواقفنا مشاهبة له بقدر اإلمكان
 .أعتقد أن األمر كما تقول: هريوجني

إذن أن نعرب عن الشيء بواسطة اجلسم، وبأن جنعله أعتقد أننا نستطيع : سقراط
 حياكي، كما قلت، ما نريد متثيله؟

 نعم: هريوجني
ولكن مبا أننا نريد أن نعرب عن األشياء بواسطة الصوت واللسان والفم، أال : سقراط

نتوصل إىل التعبري عن كل شيء من األشياء بواسطة هذه الوسائل، باستخدامها حملاكاة أي 
 .شيء

 .من الضروري علي  ما يبدو يل: وجنيهري 
إن اإلسم إذن على ما يبدو حماكاة صوتية للشيء احملاكي، وذلك الذي : سقراط

 .حياكي بواسطة الصوت يسمى ما حياكي
ها وإرهافها ورقتها، وإذا تولكن ابن جن يقف أمام سحر اللغة العربية مبهورا يتأمل دق

اللغة اصطالح من البشر يرجع مرتددا ففي وجدانه أنه  به بعد أن كان قد اطمأن إىل القول بأن
ال ميكن أن تكون هذه اللغة العربية املعجزة وليد اصطالح عشوائي من مجاعة من الناس، 
وحمال أن تكون مأخوذة من أصوات الريح والرعد واملاء واحلمار والغراب والفرس والظيب، وإذا 

ي من اهلل تعاىل، وكأنه هذه املرة خيصص ما عممه حو جديد يف هناية جولته إىل أهنا  به مييل من
ى إىل آدم جبميع اللغات يف آن واحد، وهو هنا يشعر حأو إن اهلل قد : يف البداية، إذ قال أوال

بأنه إن كان اهلل قد أوحى بلغة إىل آدم أيب البشر، فهي اللغة العربية وحدها  اجلديرة بأن تنزل 
ن ينساق مع حبه وفجأة ترى العامل النزيه الذي ال يريد أ من السماء دون غريها من اللغات،
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تتانه جبماهلا، يعود فريدد يف أهنا موحى هبا، وأنه من املمكن أن يكون األسالف فللغة العربية، وا
اء السليقة اللغوية، وأن صفاء لغتهم نابع فوضعوها أكمل منا وأقوى من حيث ص األول الذين

 -وإن بعد مداه عنا–كر أن يكون اهلل تعاىل قد خلق من قبلنا يقول ال نن"من صفاء طبائعهم 
وخيتار النهاية التوقف بني وجهيت النظر " من كان ألطف منا أذهانا وأسرع خواطر، وأجرأ جنانا

فأقف بني تني اخللتني جسرا وأكاثرمها : فأقف:ال خيتار منهما، وال يرجح إحدامها، بل تقول
فيما بعد يعلق الكف بإحدى اجلهتني وكيفها عن صاحبتها فـأكتفي مكثورا وإن خطة خاطر 

 ".قلنا به
خرا وظفرا بالذات، خاصة عند أمام هذا االنفتاح يف التعاطي مع هذه املسألة نزداد ف

ريفيز أستاذ علم اللغة يف جامعة .من جهابذة الباحثني املعاصرين وهو األستاذ ج واحد
عرض فيه مجيع ( ما قبل تاريخ الكالم)مال مساه أمسرتدام، قد خصص هلذا املوضوع كتابا كا

االحتماالت ووجهات النظر اليت قيلت وما تزال تقال حول نشأة اللغة وأمل فيه مبذاهب 
العلماء القدامى واحملدثني ولكنه مل يستطع يف النهاية إال أن يقرر أن اللغة ظاهرة اجتماعية 

لكنه إىل نظرية االصطالح االجتماعي إنسانية يف وضعها الذي نعرف، يقول هذا مرتددا و 
، وما جتدر اإلشارة إليه هنا أن يكون هذا املوضوع يثار يف أوروبا يف القرن التاسع عشر 1أميل

 .ويكون ابن جن قد قال قولته فيه منذ قرون
وكما سبقت اإلشارة إليه فإن السيوطي نقل لنا خمتلف اآلراء اليت تضاربت حول 

سع يف أراء ابن جن إال أن السيوطي خلص لنا كالم ابن فارس، وكالم املوضوع وإن فضلت التو 
وتاج " احملصول"املفسرين األقدمني مث واصل ملخصا رأي اإلمام فخر الدين الرازي يف كتاب 

إن األلفاظ إما أن تدل "قائال " التحصيل"وسراج الدين األرموي يف " احلاصل"الدين األرمي يف 
بوضع اهلل إياها، أو بوضع الناس أو يكون البعض بوضع اهلل والباقي  على املعاين بذواهتا، أو

بوضع الناس، واألول مذهب عباد بن سلميان والثاين مذهب الشيخ أيب احلسن األشعري وابن 
فورك، والثالث مذهب أيب هاشم، وأما الرابع فإما أن يكون االبتداء من الناس والتتمة من اهلل 

اء من اهلل والتتمة من الناس، وهو مذهب األستاذ أيب إسحاق وهو مذهب قوم، أو االبتد
األسفرائين، واحملققون متوقفون يف الكل إال يف مذهب عباد، ودليل فساده أن اللفظ لو دل 
بالذات لفهم كل واحد منهم كل اللغات لعدم اختالف الدالالت الذاتية، والالزم باطل فاملزوم  
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اللة الذاتية لكان وضع لفظ من بني األلفاظ بإزاء معىن من كذلك، واحتج عباد بأنه لوال الد
بني املعاين ترجيحا بال مرجح، وهو حمال وجوابه أن الواضع إن كان هو اهلل فتخصيصه األلفاظ 

 يف وقت من بني سائر األوقات، وإن كان هو الناس فلعله باإلجيادكتخصيص العامل باملعاين،  
كان التوقيف احتمال خلق اهلل تعاىل األلفاظ بإزاء املعاين، لتعيني اخلطران بالبال، ودليل إم

وخلق علوم ضرورية يف ناس بأن تلك األلفاظ موضوعة لتلك املعاين، ودليل إمكان االصطالح 
وضع األلفاظ ملعاين مث يفهموها لغريهم باإلشارة كحال اوالدات مع  -أو مجع–أن يتوىل واحد 

 .(1)إمكان التوزيع أطفاهلن وهذان الدليالن مها دليال
واجلديد فيما نقله السيوطي هنا ما يسميه إمكان التوزيع، أي الرأي الرابع الذي جيعل 

لنشاط البشري من ناحية أخرى، القدرة اإلهلية من ناحية، وا: بداية اللغة تقوم على دعامتني
ارب وهذا الرأي حسب حسن ظاظا هو أقرب اآلراء إىل النظريات اليت أسفرت عنها التج

ة على وجه  جسم اإلنسان، ويف اخللية املخيالطبية يف العصر احلديث، فقد تبني منها أنه يف
وأوائل القرن  19التحديد، مركزا للكالم، وكان من أوائل القائلني بذلك يف أخريات القرن 

عندما حبث يف أمراض فقدان النطق فخلص من ذلك " بروكا"العشرين الطبيب اجلراح الدكتور 
أنه يف خلقة اإلنسان جهازا طبيعيا لصنع الكالم وللتمكن من عمل لغة صوتية يتفاهم هبا إىل 

مع اجملتمع احمليط به، وعلى ذلك يكون التوفيق هو متكني اخلالق اإلنسان من التعبري بصوته 
عما جيول يف نفسه كما سبق اإلشارة إليه يف مبحث اللغة خاصة إنسانية جسدهتا اآلية الكرمية 

 ".محن علم القرآن، خلق اإلنسان، علمه البيانالر "
 .ويذهب اجلاحظ يف موسوعته احليوان أن البيان ضروري لالجتماع

 المواضعة: اللغة بين االتفاق والتدبير
أول مدارج الوجود البشري ما ميكن أن نطلق عليه منزلة الوجود الفطري وهو أنه 

ى صور وخلق يف أبداهنم حمدودة،  وتكون عل"يتساكن الناس يف حيز حمدود فيكونون مفطورين 
أبداهنم على كيفية وأمزجة حمدودة، وتكون أنفسهم معدة ومسددة حنو معارف وتصورات 
وَّتيالت مبقادير حمدودة يف الكمية والكيفية، فتكون هذه أسهل عليهم من غريها، وتكون 

                                                 

 .وما بعدها 10للغة وأنواعها، طبع حممد سعيد الرافعي، القاهرة، صالسيوطي، املزهر، يف علوم ا( 1)
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ن حركتها إىل أعضاؤهم معدة ألن تكون حركتها إىل جهات ما على أحناء أسهل عليها م
 .(1)جهات أخرى وعلى أحناء أخرى

واإلنسان إذا خال من أول ما يفطر ينهض ويتحرك حنو الشيء الذي تكون حركته إليه 
أسهل عليه بالفكرة وعلى النوع الذي تكون به حركته أسهل عليه، فتنهض نفسه إىل أن يعلم 

بالفطرة، أشد وشكر، فإن هذا  أو يفكر أو يتصور أو يتخيل أو يتعقل كل ما كان استعداده له
هو األسهل عليه وحيرك جسمه وأعضاءه إىل حيث حتركه وعلى النوع الذي استعداده بالفطرة 
له أشد وأكثر وأكمل، فإن هذا أيضا هو األمهل عليه، وأول ما يفعل شيئا من ذلك يفعل 

، وإذا كرر فعل شيء بقوة فيه بالفطرة ومبلكية طبيعية ال باعتياد له سابق قبل ذلك وال بضاعة
 .(2)من نوع واحد مرارا كثرية حدثت له ملكة اعتيادية، إما خلقية أو صناعية

وإذا احتاج أن يعرف غريه ما يف ضمريه أو مقصوده بضمريه استعمل اإلشارة أوال يف 
الداللة على ما كان يريد ممن يلتمس تفهيمه إذا كان من يلتمس تفهيمه حبيث يبصر إشارته مث 

ل بعد ذلك التصويت، وأول التصويت النداء، فإنه هبذا ينتبه من يلتمس تفهيمه أنه هو استعم
وذلك حني ما يقتصر يف الداللة على ما يف ضمريه باإلشارة إىل . املقصود بالتفهم ال سواه

احملسوسات، مث من بعد ذلك يستعمل تصويتات خمتلفة يدل بواجد واحد منها على واحد 
باإلشارة إليه وإىل حمسوساته، فيجعل لكل مشار إليه حمدود تصويتا ما واحد مما يدل عليه 

 .حمدودا ال يستعمل ذلك التصويت يف غريه، وكل واحد من كل واحد كذلك
وظاهر أن تلك التصويتات إمنا تكون من القرع هبواء النفس جبزء أو أجزاء من حلقه أو 

املقروعة هبواء النفس،  األعضاء هي ه بشيء من أجزاء ما فيه وباطن أنفه أو شفتيه، فإن هذ
والقارع أوال هي القوة اليت تسرب هواء النفس من الرئة وجتويف احللق أوال فأوال إىل طرف 
احللق الذي يلي الفهم واألنف وإىل ما بني الشفتني، مث اللسان يتلقى ذلك اهلواء فيضغطه إىل 

األسنان وإىل األسنان، فيقرع به  جزء جزء من أجزاء باطن الفهم وإىل جزء من أجزاء أصل
ذلك اجلزء فيحدث من كل جزء يضغطه اللسان عليه ويقرعه به تصويت حمدود، وينقله اللسان 

 . باهلواء من جزء إىل جزء من أجزاء أصل الفم فتحدث تصويتات متوالية كثرية حمدودة

                                                 

 .40الفارايب، احلروف، ص( 1)

 .44الفارايب، نفس املرجع، ص( 2)
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ه إليه أسهل، ويضيف الفرايب وظاهر أن اللسان إمنا يتحرك أوال إىل اجلزء الذي حركت
هم متقاربة، تكون ألسنتهم مفطورة على أن يف مسكن واحد  وعلى خلق يف أعضائ فالذين هم

ويكون أهل مسكن وبلد آخر، إذا كانت أعضاؤهم على . تكون أنواع حركاته إىل أجزاء أخرى
خلق وأمزجة خمالفة خللق أعضاء أولئك، مفطورين على أن تكون حركة ألسنتهم إىل أجزاء من 

اخل الفم أسهل عليهم من حركتها إىل األجزاء اليت كانت ألسنة أهل املسكن اآلخر تتحرك د
إليها، فتخالف حينئذ التصويتات اليت جيعلوهنا عالمات يدل هبا بعضهم بعضها على ما يف 
ضمريه مما كان يشري إليه وإىل حمسوسه أوال، ويكون ذلك هو السبب األول يف اختالف ألسنة 

 .(1)تلك التصويتات األول هي احلروف املعجمةاألمم، فإن 
عالمات أوال كانت حمدودة العدد، مل تف بالداللة على وألن هذه احلروف إذا جعلوها 

مجيع ما يتفق أن يكون يف ضمائرهم، فيضطرون إىل تركيب بعضها إىل بعض مبواالت حرف 
ألشياء أخرى،  حرف، فتحصل يف ألفاظ من حرفني أو حروف فيستعملوهنا عالمات أيضا

فتكون احلروف واأللفاظ األول عالمات حملسوسوات ميكن أن يشار إليها وملعقوالت تستند إىل 
حمسوسوات ميكن أن يشار إليها، فإن كل معقول كلي له أشخاص غري أشخـاص املعقول 

وبعضها  -وهي ألقاب–اآلخر، فتحدث تصويتات كثرية خمتلفة بعضها عالمات حملسوسات 
معقوالت كلية هلا أشخاص حمسوسة، وإمنا يفهم من تصويت تصويت أنه دال على دالة على 

معقول معقول مىت كان تردد تصويت واحد بعينه على شخص مشار إليه وعلى كل ما يشاهبه 
يف ذلك املعقول، مث يستعمل أيضا تصويت آخر على شخص حتت معقول ما آخر وعلى كل 

 .ما يشاهبه يف ذلك املعقول
ث أوال حروف تلك األمة وألفاظها الكائنة عن تلك احلروف، ويكون ذلك فهكذا حتد

أوال ممن اتفق منهم، فيتفق أن يستعمل الواحد مهم تصويتا أو لفظة يف الداللة على شيء ما 
عندما خياطب غريه فيحفظ السامع ذلك، فيستعمل السامع ذلك بعينه عندما خياطب املنشئ 

مع األول قد احتذى بذلك فيقع به، فيكونان قد اصطلحا األول لتلك اللفظة، ويكون السا
إىل أن تشيع عند مجاعة مث كلما حدث يف  .(2)وتواطئا على تلك اللفظة، فيخاطبان هبا غريمها

                                                 

 .42الفارايب، نفس املرجع، ص( 1)

 .42الفارانيب، نفس املرجع، ص( 2)
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ضمري إنسان منهم شيء حيتاج أن يفهمه غريه ممن جياوره اخرتع تصويتا فدل صاحبه عليه 
صويتا داال على ذلك الشيء، وال يزال ومسعه منه فيحفظ كل واحد منهما ذلك وجعاله ت

حيدث التصويتات واحد بعد آخر ممن اتفق من أهل ذلك البلد إىل أن حيدث من يدبر أمرهم 
ويضع باألحداث ما حيتاجون إليه من التصويتات لألمور الباقية اليت مل يتفق هلا عندهم 

أول ذلك يدبر أمرهم إىل  تصويتات دالة عليها، يكون هو واضع لسان تلك األمة فال يزال منذ
 .أن توضع األلفاظ لكل ما حيتاجون إليه يف ضرورية أمرهم

ويكون ذلك أوال ملا عرفوه مببادئ الرأي املشرتك وما حيس من األمور اليت هي 
حمسوسات مشرتكة من األمور النظرية مثل السماء والكواكب واألرض وما فيها، مث ملا استنبطوه 

ال الكائنة عن قواهم اليت هي هلم بالفطرة، مث للمتلكات احلاصلة عن عنه، مث بعد ذلك لألفع
الكائنة عنها بعد أن حصلت ملكات عن  اعتياد تلك األفعال من أخالق أو صنائع ولألفعال

اعتيادهم، مث من بعد ذلك ملا حتصل هلم معرفته بالتجربة أوال وملا يستنبط عما حصلت معرفته 
ة هلم أمجعني، مث من بعد ذلك لألشياء اليت ضاعت صناعة من بالتجربة من األمور املشرتك

الصنائع العملية من اآلالت وغريها، مث ملا يستخرج ويوجد بضاعة صناعة إىل أن يؤتى على ما 
 .(1)حتتاج إليه تلك األمة

إن الفارايب يركز ال على مسائل يف غاية األمهية واللغة يف هناية املطاف هي أحد 
اإلنساين إذ هي طرف املعادلة النوعية لثبوت خصوصية اإلنسان، وملا كان مفاعالت الوجود 

اإلنسان حصلة تعادلية بني طريف وجود املادة زمانا ومكانا فإن معادلة التفاعل تنصهر فيها 
 .عناصر اإلنسان واللغة والزمان واملكان

از التصويت وإذا كان املعترب مصدرا لتصويتات اللغة مشرتكا بني الواضعني، وكان جه
إلنتاج أيا مما يستعمل ف يكل لغة يف أي زمان،  واحدا باعتبار قابليته للتشكل أو البناء

ويفسر الفارايب ما بني من اللغات من تباين وهو ينظر يف أصل اللغة، أصل اخلفة، أو ما يسميه 
ه خيف بالتحرك حنو األسهل، إذ قد خيف على واضع إنتاج عينة منها ويسهل عليه، وعلى غري 

غريها ويرجع الفارايب ذلك ما يفطر عليه اإلنسان من اختالف يف األمزجة واألعضاء، وذلك 
هذه العملية على حنو يثري الفضول العلمي  مذهب ابن سينا كذلك حيث يشرح ابن سينا
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املعاصر اليوم، ذلك أنه وقف على دقائق البعاد النفسية اعتمادا على دراية علم النفس وبراعة 
، (1)تحليل العقلي املقرتن بالنزعة التشرحيية، فقد كان الفيلسوف والطبيب يف آن واحديف ال

وملا كانت الطبيعة : "وهذا ما يضفي على حبثه طابع الدقة والعمق، يقول يف هذا الشأن
اإلنسانية حمتاجة إىل احملاورة الضطرارها إىل املشاركة واجملاورة انبعثت إىل اخرتاع شيء يتوسل 

ك ومل يكن أخف من أن يكون فعال ومل يكن أخف من أن يكون بالتصويت خصوصا إىل ذل
والصوت ال يثبت وال يستقر وال يزدحم فتكون مع خفته فائدة وجود اإلعالم مع فائدة امنحائه 
إذا كان مستغنيا عن الداللة بعد زوال احلاجة عنه، أو كان يتصور بداللته بعده فمالت الطبيعة 

من عند اخلالق بآالت تقطيع احلروف وتركيبها ليدل هبا على ما يف النفس  إىل الصوت ووفقت
ابن سينا مث وقع اضطرار ثان إىل إعالم الغائبني من املوجودين يف الزمان أو  ، ويضيف(2)من أثر

من املستقبلني إعالما بتدوين ما علم، فاحتج إىل ضرب آخر من اإلعالم غري النطق فاخرتعت 
 .(3)أشكال الكتابة

ويرى فايز الداية يف تناوله ملقولة ابن سينا أن العملية الداللية حددت فيها األشياء 
، وأشري إىل املثريات السمعية (4)املادية، احلاضرة أو الغائبة عن احلس واألفكار واجملردات

واستحضارها لصور األشياء ومعانيها، وصنفت الرموز الداللية وهي األلفاظ املشرية مت الكتابة 
اليت تنوب عن اللفظ والصوت، ويالحظ وضوح الفصل بني اخلارجي عن اللغة مث العامل 
النفسي أي الذهن والتصور مع متيز الذاكرة وبعد ذلك األدوات اللغوية واألصوات يف ألفاظ 
ترتبط بني العاملني املادي بعالقاته وتعاليه التجريدي فيما بعد والنفسي فتساعد على ترسيخ 

اخلارجي على هيئة معان حتتفظ هبا الذاكرة، تثور مع أمسائها عند مشاهدهتا أو عند صور العامل 
 .غياهبا يفضل حتركيها مبساع الرموز الصوتية اخلاصة هبا

إن أدىن تأمل فيما أومأ إليه ابن سينا برشدنا إىل أنه قد أدرك أمهية اللغة اإلنسانية اليت 
اع نظامه التواصلي لتحقيق إنسانيته يف الوجود، إنه تعكس قدرة اإلنسان بتوفيق اخلالق، يف إيد

من خالل الكيفية العقلية اليت تسمح له بإيداع النمط  يكيف تعامله مع الواقع اخلارجي
                                                 

 .13صفايز الداية، علم الدالالت عند العرب، ( 1)

 .70ابن سينا، العبارة الشفاء، ص( 2)

 .8-1ابن سينا، نفس املرجع، ص( 3)
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الرتميزي الدال وحتديد وفق ما يسمح به التصور احلسي وما يوفره الوسط من إثارات ترتبط 
 .(1)بعامل األشياء

د أويت قوة حسية ترتسم فيها صور املور اخلارجية وتتأدى إن اإلنسان ق"يقول ابن سينا 
عنها إىل النفس فرتتسم فيها ارتساما ثانيا ثابتا وإن غاب عن احلس مث رمبا ارتسم بعد ذلك يف 
النفس أمور على حنو ما أداه احلس، فإما أن تكون هذه املرتسمات يف احلس ولكنها انقلبت 

و تكون ارتسمت من جهة أخرى فلألمور وجود يف األعيان عن هيئاهتا احملسوسة إىل التجريد أ
 .(2)ووجود يف النفس يكون أثارا يف النفس

فاأللفاظ والكتابة هي  أدوات داللية وما خيرج بالصوت يدل على ما يف النفس وهي 
اليت تسمى أثارا واليت يف النفس تدل على األمور اخلارجية وهي اليت تسمى معاين أي مقاصد 

يقصد اإلنسان إىل التعرب عن العامل اخلارجي مبعطياته أو عن انفعاالته والربغات يف  للنفس إذ
حياته االجتماعية وروابطها، ويؤكد ابن سينا على العامل النفسي يف العملية اللغوية وال عجب 

 .يف ذلك فقد صرف كامل اهتمامه إىل النفس فكان بذلك فيلسوف النفس بدون منازع
فاظ إمنا استمر هبا التعارف بسبب تراضي من املتخاطبني حىت إنه وإن فالداللة يف األل

عرضناه بسبب املعلم األول ضروريا من عند اهلل أو من جهة أخرى فإنه حبسب املشاركة 
إن قبول الثاين من األول إمنا هو بأن قال "اصطالحي وهنا سيشرح ذلك على النحو التايل 

فعال يؤدي إىل مثل هذا التوقيف وما أشبه ذلك، فواطأ  الألول إن كذا يعن هبا كذا أو فعل
عليه الثاين والثالث من غريه، إن كان يلزمهم أن جيعلوا ذلك اللفظ لذلك املعىن، وأن جيعلوا 
لفظا بعينه ملعىن بعينه لزوما ضروريا، بل كان جيوز أن يقع مثال ذلك التنبيه من املعلم األول هلم 

فمعاين األلفاظ إمنا تقوم على . تكون دالالت األلفاظ خمتلفةعلى لفظ آخر فلذلك جاز أن 
: ، ويقدم صاحب دالئل اإلعجاز تفصيال لذلك فيقول(3)أساس التواطؤ االجتماعي واملعريف

إن نظم احلروف وتواليها يف النطق فقط، وليس نظمها مبقتضى عن معىن وال الناظم هلا "
ا يف ذلك رمسان العقل، اقتضى أن يتحرى يف نظمه مبقتضى عن معىن،  وال الناظم هلا مبقتف هل

                                                 

 .32جتلسات اخلداثة، ص( 1)

 .8-1ابن سينا، نفس املرجع، ص( 2)

 .2س، ص.ابن سينا، م( 3)
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ملا كان يف ذلك ما يؤدي " ربض"مكان " ربض: "أن واضع اللغة كان قد قال هلا ما حتراه  فلو
 .(1)إىل فساد

فاأللفاظ أرقى من باقي الرموز بل هي بالنسبة لألستاذ مصابيح هتديه يف ظلمات 
والنفع هنا يرتبط بعملية . (2)خملوقا اجتماعيا نفاعااحلوادث وتعينه يف معرتك احلياة وجتعل منه 

تفعيل مدلوالت األلفاظ داخل احلياة االجتماعية العامة، وما للغة إال أصوات يعرب هبا كل قوم 
ال عن أغراضهم، أما كيف ربط األول بني األلفاظ وداللتها وملا اختص العريب الشجرة هبذا 

عوب األخرى بألفاظ أخرى، ومىت بدأ اإلنسان هذا اللفظ والبحر بلفظ آخر، واختصتها الش
 .(3)الربط فكل هذه أسئلة حريت عقول املفكرين منذ قرون سحيقة وال تزال حتريها حىت اآلن

وعيه املستوعب ألفاق احلدث اللساين يرى أن اإلنسان لديه القدرة ولكن ابن سينا ب
حدة مع النظر إىل اختالفها درجة اللغوية وهي قاسم مشرتك عند البشر، واحلركة الذهنية وا

واتقانا يف طبيعتها، أما الوسائل والرموز فهي خمتلفة بني األمم يف لغاهتا املتباينة الدالالت مع أن 
وأما "ويف اجملردات املعروفة واحدة، يقول ابن سينا يف هذا الشأن  املدلوالت يف العامل اخلارجي

عته ال خيتلف ال الدال وال املدلول عليه، كما يف داللة ما يف النفس على األمور فداللة طبي
الداللة بني اللفظ واألثر النفساين فإن املدلول عليه وإن كان غري خمتلف فإن الدال خمتلف، وال  

، وقد أوجز (4)كما يف الداللة بني اللفظ والكتابة فإن الدال واملدلول عليه مجيعا قد خيتلفان
والوجود يف األعيان واألذهان ال "ة جامعة مانعة، إذ يقول اإلمام الغزايل هذه املسألة بكلم

 .خيتلف بالبالد واألمم، خبالف األلفاظ والكتابة فإهنا داللتان بالوضع واالصطالح
 
 
 
 

 
                                                 

 .20عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص( 1)

 .43فاظ، صإبراهيم أنيس، داللة األل( 2)

 .42إبراهيم أنيس، املرجع نفسه، ص( 3)

 .7ابن سينا، الشفاء، ص( 4)
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ومما سبق يتبني أن الصوت اللغوي يقوم بالعملية الداللية اليت هي جوهر فعل اإلبالغ 
 ضيق، وملا احتاج اإلنسان إىل نقل معارفه إىل الغائبني من والتواصل يف حيز زماين ومكاين

املوجودين أو من كان يف حكمهم اآلتني مستقبال كانت الكتابة شكل منظورا وقد ميز يف 
بني اللغة املنطوقة واللغة املكتوبة، ويف " رومان جاكبسون"الدرس اللساين احلديث العامل اللغوي 
ف واملتسمع والقارئ ووقف على فعالية الكالم وفعالية إطار ذلك قابل بني الصوت واحلر 

الكتابة وخلص إىل أن الكتابة ستبقى األداة األكثر فعالية يف اخلطاب التواصلي واإلبالغي  
، وهذا ما كان (1)دا إىل املتلقني مهما تباعد املكان والزمانوهنا تضمن له استمرارية كربى ومنفك

مث وقع اضطرار ثاين إىل إعالم الغائبني من املوجودين يف "ل استبقه ابن سينا منذ قرون حني قا
الزمان أو املستقبل إعالما بتدوين ما، إما لينضاف إليه ما يعلم يف املستقبل فتكمل املصلحة أو 

 .(2)احلكمة اإلنسانية بالتشارك
 

 :في صحة المواضعة على اللغات وما يتصل بها
لم أ االسم إمنا يصري امسا للمسمى بالقصد، اع: القاضي عبد اجلبار يف موسوعته يقول

ولوال ذلك مل يكن بأن يكون إمسا له أوىل من غريه، وهذا معلوم من حال من يريد أين مسى 
الشيء باسم، ألنه إمنا جيعله إمسا له بضرب من القصد بني ذلك أن حقيقة احلروف ال تتعلق 

لقان به، فال بد من أمر آخر يوجب تعلقه باملسمى لشيء يرجع إليه كتعلق العلم والقدرة مبا يتع
باملسمى، وليس هناك ما يوجب ذلك سوى القصد واإلرادة، يؤيد ذلك أن االسم الواحد قد 
خيتلف مسماه حبسب اللغات ملا اختلف املقاصد فيه، فلوال أن يتعلق باملسمى حبسب القصد، 

سب القصد فإذا صح ما مل يصح ذلك فيه، ولذل يصح تبديل األمساء من مسمى إىل سواه حب
قدمناه مل ميتنع أن يواضع زيد عمرا  ويواطئه على أن االسم املخصوص ال يستعمالنه إال 
ويقصدان به مسمى خمصوصا، فيصري مبواضعتها إمسا له، ويراد بذلك أنه مع بقاء املواضعة 

                                                 
(1) Jakobson.R, Essai de l’inguistique générale, p101-102. 

 .7العبارة من الشفاء، ص( 2)
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ألمر األول، إذ  واملواطأة، مىت أطلق أحدمها ذلك، فاملعلوم أو املظنون من حاله أنه يريد به ا
ولذلك يصح منها نقض هذه املواضعة . كانت املواضعة مطلقة يف األوقات من غري َّتصيص

 .(1)وتبديلها بأخرى
وال ميتنع أن يعرف كيفية نظمه وتقدمي بعض حروفه على بعض، ألن  العلم بذلك كله 

على ما بيناه ظاهر، فإذا علم ذلك وعلم املسميات مل ميتنع أن يتواضع على جعله إمسا هلا 
باملواطأة واملواضعة، وذلك يبني أن من تواضعوا عليه إمنا يثبت مع بقاء حكم املواضعة وأن 
نقض ذلك وإبطاله يصح، وذلك بني يف املقاصد أال ترى أن املريد من غريه الشيء قد يصح 
 أن ينقض، ذلك بأن يكرهه فيخرج املراد ذلك منه من أن يكون طائعا بفعله إىل أن يكون

طائعا بفعله إىل أن يكون عاصيا ومن أن يكون مرضيا، إىل أن يكون مسخطا؟ فكذلك ما 
 .قلناه

ومىت صح أن يواضع زيد عمرا على جعله الكلمة املخصوصة إما ملسمى خمصوص، مل 
ميتنع أن يعرف ذلك من حاهلا غريمها فيتبعهما يف املواضعة ويصري لغة للجماعة، وال جيب أن 

 ملن حصل منه املواضعة، ولذلك يقال يف اللغة العربية إهنا لغة لسائر من يكون ذلك لغة إال
 .حتدث إذا اتبع من تقدم يف املواضعة

وكيف خيطر ببال املواضع لغريه هذه احلروف وكيفية نظامها بالبال حىت : فإن قال قائل
ل احملكمة يواضع عليه؟ ولو صح أن يبتدئ بذلك من غري علم متقدم به، لصح يف سائر األفعا

إنه كما يعرف : أن تقع من غري عامل بكيفيتها، ويف هذا من الفساد ما إلخفاء عينه، قيل له
العاقل احلركات ويفصل بني املختلف منها، فغري ممتنع أن يعرف األصوات ويفصل بني 
املختلف منها، ألنه قادر على األمرين، وَّتتص األصوات بأهنا أظهر، من حيث كانت مدركة، 

صح أن يعرفه مل ميتنع أن حيدثه حاال بعد حال، ويقطعه، وال ميتنع أن ينظمه تارة ويفرقه  وإذا
 .(2)تارة أخرى

وال ميتنع أن يعف كيفية نظمه وتقدمي بعض حروفه على بعض، ألن العلم بذلك كله 
 ظاهر، فإذا علم ذلك وعلم املسميات مل ميتنع أن يتواضع على جعله إمسا هلا على ما له بيناه

                                                 

 .100القاضي عبد اجلبار، الفرقة غري اإلسامية، ص( 1)

 .101القاضي عبد اجلبار، نفس املرجع، ص( 2)
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باملواطأة واملواضعة، كما ال ميتنع اآلن أن يواضع أحدنا اآلخر، على ضرب من احلركات وغريها 
وإن مل تتقدم عليه مواضعة من أحد، وال حيتاج يف العامل بنظام احلروف واحتادها إىل تقدم 

مجلة العلم، ألن ذلك مما يقدر عليه فال ميتنع وقوعه منه وعلمه به، وإن كان بعد املواضعة على 
منه ال بد من معرفته حىت يصح أن يستعمل على ما تقدم فيه تلك املواضعة، من حيث ال 

ومل اختار : يتفق من الواحد منا موافقة الغري يف مقاصده، وإن صح منه االبتداء مبثله، فإن قال
العاقل املواضعة على الكالم وحبس األصوات وسائر ما يف مقدوره؟ وهال يدل ذلك على أن 

إن املواضع لغره كما جيوز أن : اضعة ال تصح، وأن من حق األمساء أن تكن توقيفا؟ قيل لهاملو 
خيتار املواضعة على احلركات وغريها فقد يصح أن يواضع على األصوات املقطعة، فأي واحد 

 .منها اختار أن يواضع عليه صح، ويف ذلك إسقاط السؤال
لكالم دون غريه، ألنه أوسع بابا من غريه، ويرى القاضي إن أهل املواضعة إمنا اختاروا ا

فيتشعب مبقدار ما حيتاج إليه من األمساء للمسميات، وذلك يتعذر فيما عداه من األفعال، 
وألنه يدرك فهو أقرب إىل أن تعرف به املقاصد من غريه من األفعال، ولذلك وقع اختيار 

كرمتوه، فكيف يصح أن تدعوا هب أنه يصح لكم ما ذ قال فإن  .(1)املواضعة عليه دون غريه
املواضعة على احلروف وتفصيلها واألمساء واألفعال وكيفية ترتيبها، وألن جاز ذلك، ليجوزن 
استدارك معرفة املصاحل ودقائق األفعال احملكمة على جهة االبتداء؟ قيل إن من عرف صحته 

ف، ألنه إذا واطأ غريه املواضعة على األمساء واختالفها، علم عند التأمل صحة مثله يف احلرو 
علم أن قوله زيد اسم لشخص معني وعمر اسم لشخص معني وأن الضرب اسم لفعل معني 
وأن من فعله يقال له ضرب فهو ضارب، وعلم أن االشرتاك يف هذا الفعل قد يقع يف هذين 

ن الشخصني، مل ميتنع أن يواضع غريه على أنه إذا أراد اإلخبار عنهما بأن غريمها ضرهبما أ
يدخل يف امسيهما حرفا خمصوصا حنو الواو والفاء فنقول ضرب فالن زيدا وعمرا، وذلك مما يأيت 
من أحدنا يف احلركات اليت املواضعة عليها أغمض، وليس ذلك من املصاحل اليت سبيل العلم هبا 

ون معرفة العواقب وما يكون يف اختيار املكلف بسبيل، وال بينه وبني األخبار عما كان أو يك
 .(2)على طريق االبتداء والتنجيب شبيه فالتعلق بذلك ال يصح

                                                 

 .108املرجع، ص نفس( 1)

 .108القاضي عبد اجلبار، نفسه، ص( 2)
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 :شروط المواضعة
ل عن الشرط الذي تصح معه املواضعة يسرتسل القاضي يف مطارحة من منطلق التساؤ 
وكيف السبيل إىل العامل  فلما الشرط الذي معه تصح املواضعة؟: املوضوع، فإن قال قائل

أوال إال  حملها؟ قيل له إن من شروط املواضعة أن ال تصح باملقاصد مع أهنا تدرك وال يدرك
، ألنه ال طريق إىل العلم باملقاصد على جهة االكتساب بالكالم فيمن يعرف قصده باضطرار

وتعلقه باملسمى، وإمنا قدمت املواضعة، ولذلك نقول إنه تعاىل ال يصح أن خيابطنا على وجه 
ضعة منا على بعض اللغات، ويفارق ذلك علما بأنه مريد نعرف خبطابه املراد إال بعد تقدم املوا

ملا حيدثه ويفعله على الوجود اليت يفعله عليها، ألن الفعل قد دل على أن من حق العامل 
بالشيء أن يكون مريدا له ومن حق احلكيم أن يريد إحداث الشيء على الوجه الذي حيسن 

تعلقه بأمر خمصوص وأنه ال يصح أن يتعلق حدوثه عليه، والكالم مما ال يصح أن يعلم بالعقل 
إال به، فال يصح أن يستفاد بكالمه املراد إال بعد تقدم املواضعة على ما قدمناه، وثبت أن من 

 .شرط صحة املواضعة أوال العلم باملقاصد ضرورة
 فكيف السبيل إىل العلم بأن زيدا قصد باالسم مسمى خمصوصا؟: فإن قال
ارة وفصل بينه هبا وبني غريه، حصل االضطرار إىل القصد، مىت عينه باإلش: قيل له

واإلشارة املعنية للمشار إليه طريق العلم الضروري بأن املشري قصده باالسم دون غريه، فتعلم 
 .(1)عند ذلك املواضعة على ما قدمناه

كذلك نقول ألن : فيجب أن ال تصح املواضعة إال بتقدم اإلشارة؟ قيل له: فإن قال
أو ما يقوم مقاها إذا مل حتصل مل يعلم أنه قصد باالسم املسمى املخصوص، وإمنا  اإلشارة

 .يصح منا ألن املواضعة من غري إشارة لتقدم اللغة اليت تتمكن هبا من املواضعة على لغة أخرى
وأما أول املواضعات فال بد فيه من تقدم اإلشارة اليت َّتصص املسمى، ألنه ال ميكن 

بالكناية، ألهنا تتبع للكالم، فال يصح حصوهلا وملا حصلت املواضعة على  أن يقال إنه خيصصه
الكالم، ولذلك جوزنا من القدمي تعاىل تعليمه لغة بعد تقدم املواضعة على لغة، ومل جيوز أن 

إذا كات اإلشارة إمنا تراد يف : يبتدئ بالواضعة الستحالة اإلشارة عليه سبحانه، فإن قيل
إىل قصد املسمى وجعله االسم إمسا ملسى خمصوص، فهال صح منه، جل  املواضعة ليتوصل هبا

                                                 

 .103نفس املرجع، ص( 1)
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إنا لو جوزنا ذلك مل : وعز املواضعة بأن يضطرنا إىل مقاصده باالسم من غري إشارة؟ قيل له
مننع من صحة املواضعة منا على اللغات، وهو الذي قصدنا تصحيحه لكن الداللة قد دلت 

لم قصده باضطرار يف حال التكليف كما ال نعلم ذاته على أن القدمي جل وعز ال جيوز ن نع
 .(1)باضطرار يف حال التكليف

أليس الواحد منا إذا أشار إىل غريه فال بد له من أن يقول عند اإلشارة قوال، : فإن قيل
 .فكيف يصح، وملا تقدمت املواضعة أن يبتدئ باملواضعة

ليه، ويذكر االسم عند ذلك، إنه قد يصح أن يشري إىل الشيء وتكون اإلشارة إ: قيل
فيضطر غريه إىل أنه قصد إىل جعل االسم امسا له، مث يقع ذلك يف سائر ما يتواضع عليه، وإن 
مل يذكر مع اإلشارة كالم على ما ظنه السائل، فقد صح هبذه اجلملة صحة املواضعة من بعضنا 

 .(2)سائرها لبعض على اللغات على اختالفها ألن ما يصحح ذلك يف بعضها يصحح يف
والفصل بني ما يصح ذلك فيه وما ال يصح من األفعال، فقد ذكرنا مجلة منه يف صحة  

 .(3)كون بعض اللغا توقيفا وأن مجيعها ال يصح فيها ذلك
قد يبدو أن القاضي عبد اجلبار املعتزيل يصدر رأيه وحكمه بشأن ما قد مر بنا حول 

اعلم أنه : "ى قضية املواضعة، وأمهيتها حيث يقولنشأة اللغة وما دار وأن حوله ليؤكد مرة أخر 
ال بد من لغة يتواضع عليها املخاطب أوال ليصح أن يفهم عن اهلل سبحانه ما خياطب به، 
فاللغة األوىل ال بد هلا من مواضعة، وما بعدها من اللغات جيوز أن يكون توقيفا، ولذلك قلنا 

ملالئكة لغة أو عرف مواضعتهم، مث علمه، إن آدم عليه السالم، ال بد من أن يكون واضع ا
جل وعز األمساء والذي يدل على ذلك، أن العلم مبا يفيده اخلطاب الوارد عن اهلل سبحانه هو 
علم بأنه أراد به ما يتعلق ذلك اخلطاب به، فمىت مل يتقدم من املخاطب لغة مل يعلم مراده، عز 

ا يقتضي حرص خطابه إىل ما تعارفه من وجل بكالمه، ألنه إمنا يعلم ذلك مىت تقدم منه م
اللغات، فيكون خطابه داال على مراده بتقدم املواضعة، ولعمنا أن مع حكمته مل يكن 

ضعة عليه، وإال كان يف حكم املعمى واملخاطب للعرب ليخاطبنا إال ويريد ما وقعت املوا
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بأن يصرف إىل أن املراد به بالزجنية اليت مل َّتطر هلم ببال، فإذا مل يتقدم ذلك، مل يكن خطابه 
شيء أوىل من غريه، فال يصح أن يقال إنه يضطرنا إىل مراده ألن ذلك خيرج مراده من أن 

هال صح أن يضطرنا إىل مراده ويعلمنا األمساء على هذا : يكون معلوما باخلطاب، فإن قيل
 ؟(1)جه، مث خياطبنا هباالو 

فال يصح أن يكون ضروريا والعلم بذاته  إن العلم بقصده فرع على العلم بذاته،: قيل له
مكتسبا، ألن ذلك يوجب على قول شيخنا أيب هاشم رمحه اهلل نقض حد الضروري أوحد 

: ضروري ومبا هو أجلى منه مكتسب قوله حنن يؤدي إىل أن العلم باخلفياملكتسب، وعلى ما ن
وأما عن . باخلطاب ويؤكد القاضي وجوب تقدم بعض اللغات ليصح أن يفهم من بعد مراد اهلل

فعم ومل َّتصص؟ وذلك يبطل ما ذكره القاضي وأصحابه " وعلم آدم األمساء كلها"قوله تعاىل 
إذا صح مبا ذكرناه من دليل العقل أن العلم مبراده : قيل له"من وجوب تقدم بعض اللغات، 

القطع و  "األمساء كلها"باخلطاب ال يصح إال على الوجه الذي قدمناه، وجب َّتصيص قوزله 
على أنه ال بد من لغة عرفها إما مبواضعة بني وبني حواء أو املالئكة، أو على جهة األتباع 
للغتهم، مث علمه أمساء تلك األجناس باللغات األخر، وإن مل ميتنمع أن يعرفه أمساء أشياء مل 

على  يتواضع عليها يف تلك اللغة، ألن ذلك غري ممتنع يف بعض األمساء، إذا حصلت املواضعة
غريها من األمساء، وبعد فإن ظاهر اآلية يقتضي أن ما علمه من األمساء هو ما تقدمت 
املواضعة عليها، وصارت بذلك أمساء، ألن االسم إمنا يسمى بذلك مىت تقدمت فيه مواضعة، 
أو ما جيري جمراه، ألنه إمنا يصري امسا للمسى بالقصد، ومىت مل يتقدم تعلقه باملسمى ألجل 

بذلك كما ال يسمى من خال من القصد خربا، أوامرا، وال يصح أن يقال  مل يسمم. القصد
إهنا صارت أمساء بقصد القدمي جل وعز ألنه تعاىل ابتدأ فعلمه، وملا تقدم منه القصد إىل أن 
يسمى به، إال أن يقال إنه قصد إىل أن يسمى به ولعلم ذلك غريه حنو املالئكة، فيكون ذلك  

ومىت  محلت اآلية على ما سيكون أمساء كان ذلك جمازا؛ وإن كان مىت  كمواضعته متقدمة،
محل ذلك، كان األقرب فيه أنه علمه ما سيواضع عليه كل جيل من الناس، وإن مل ميتنع غريه، 
فقد سقط القدح بذلك فيما قدمناه، وثبت أن اللغة الواحدة ال بد فيها من مواضعة ومواطأة 

ىل وما عداها ال يصح وقوعه باملواضعة وبالتوقيف على الوجه يصح بعدها معرفة خطابه تعا
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الذي يرتبه يف األمساء الشرعية؛ ألنه لو مل يتقدم لنا العلم بأمساء األفعال املخصوصة من جهة 
 .اللغة، مل يصح أن يسميه القدمي صالة بالشرع، ومىت تقدم ذلك صح

ة أخرى عن اإلشارات، ألن تلك وهلذا يستغن العامل ببعض اللغات يف املواضعة على لغ
اللغة تقوم مقامها يف صحة املواضعة على لغة ثانية وثالثة وهبذه اجلملة قلنا إن اخلطاب بالشرع 

 .(1)يقتضي تقدم لغة ليصح معرفة املراد به
فإما التكليف العقلي فال يفتقر إىل تقدم اللغات، وما نقوله يف اخلاطر ال يوجب القول 

ي كالسمعي يف ذلك، ألن اخلاطر، وإن كان كالما على طريقة شيخنا أيب بأن التكليف العقل
فقد يستغن عنه عندنا بالتفكري ابتداء، وعلى هذا الوحد جوزنا أن يكلف اهلل من خلقه  هامث

أصم، أحرس ال يعرف اللغات، وليس ببعيد عندي أن يقرر املكلف يف نفسه لغة ويعزم على 
فيه تقرير ما قد حصلت املواضعة فيه، فيصح عند ذلك أن أن يواضع غريه عليها أو يقرر 

خياطب به ويفهم مراد اهلل، جل وعز به من جهة السمع، وورود اخلاطر عليه من جهة العقل، 
وجيري ذلك جمرى لغة مبتدأة، وخيرج تكليف األصم األخرس على هذا الوجه حمرجا حسنا، 

، فكذلك يصح وقوعه باملواضعة، وكونه توقيفا ومازاد على اللغة األوىل، فكما يصح كونه توقيفا
غري واجد، كما أن وقعه باملواضعة ال جيب، وجيب التوقيف فيه على الداللة، والسمع إمنا ورد 

ومل يرد أن ابتداء اللغات بالتوقيف فيجب جتويز األمرين فيه، " علم آدم األمساء كلها"به بأنه 
 ينفصل احلال فيما يعلم باكتساب واضطرار يف إال لورود مسع يوجب القطع على أحدمها، وال

الوجه الذي قدمناه، ألن املعترب يف صحة املواضعة على األمساء بأن يكون املسمى معلوما أو يف 
 .(2)حكم املعلوم علم باضطرار أو باكتساب

إن املواضعة إشكال قائم على االبتداء ألهنا عقدة خطية مرهونة بتحرك النسق اللغوي 
لزمان، فكل املعضلة الفكرية يف شأهنا تنصب يف نقطة االبتداء فإذا حتقق االبتداء على خط ا

ارتفع إشكال املواضعة ألهنا تصبح هي بنفسها مشرعة لوجودها ولغايتها، ومفتاح العبور يف 
شأن املواضعة إمنا هو العقل إذ يستحيل من ذاته دليال على روابط الكلم مبراجعها وبالتايل 

ب مجلة اإلخبارية وهو ما بلوره عبد اجلبار حني اعترب أن العقل دليل العلم على عالئق اخلطا
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مراد اخلطاب، ويعزو ذلك إىل استفاء الكالم شروط املواضعة، وباالستناد إىل هذا الشرط 
األويل يكتسب الكالم طاقة خيرتق هبا حواجز الزمان واملكان ليديل بشهادته املتمثلة يف رسالته 

عندئذ يصبح وجود الكالم وجودا إنيا ألنه لصيق مبقومات املواضعة، فيكون تكامل الداللية، و 
شروطها وانتقام بنائها إيذانا بارتداء الكالم ثوب الوجود العقلي، وقد مر مبعنا كيف أن 
القاضي عبد اجلبار اعترب أن املواضعة األوىل يف سلسلة املواضعات اللغوية ال تكون بالكالم 

لى نظام كالمي عام، كاإلشارة مثال، فتكون العالمية العامة مولدا للغة األوىل، وإمنا ترتكز ع
كما سبق   وتكون اللغة حامال مبرحك توليدي يستحيل مولد لفضائله بالوضع والتناسل، وهلذا

وأن مر معنا يستغن العامل ببعض اللغات يف املواضعة على لغة أخرى عن اإلشارات ألن تلك 
ا يف صحة املواضعة على لغة ثانية وثالثة، وهبذه اجلملة قلنا إن اخلطاب بالشرع اللغة تقوم مقامه

 .يقتضي تقدم لغة ليصح معرفة املراد به
وال شك أن قيام املواضعة اللغوية على مبدأ التولد الذايت هو الذي يفسر على الصعيد 

املصفى فتوع على  ال توجد)الزماين، ورمبا على الصعيد األسطوري أيضا، كيف احنل اللسان 
حسب ابن حزم إال أنه يتطرق إل ما ( ألسنة شىت، أما هذه اللغة األم اليت ال ندري أي لغة هي

ذهب إليه القاضي عبد اجلبار عندما خيلص به البحث إىل إقرار مبدأ االستئناف يف اللغات، 
توليد التواطئي، ومعناه أن تعاقب األلسنة متولدا بعضها من بعض مبوجب ما فيها من طواعية ال

والطريق من استقراءات ابن حزم أن هذه الطاقة الذاتية يف الكالم جتعل اللغة قادرة على أن 
بوضع اللغات الكثرية ومجع "كما هي قادرة على حموها وهو ما أشار إليه ( اللغات)َّتلق 

 .(1)"اللغات على لغة واحدة
ة فيها، حاملة يف مكاهنا ومما سلف ينتج أن كل لغة تكون بواسطة ناموس املواضع

سلسلة ال متناهية من اللغات املوجودة بالقوة، فإذا وضعت بالوالدة إحداها عد املولود لغة 
" مركبة"حسب عبد اجلبار، و" مستنبطة"حسب ابن حزم، ومبتدأ أو " خمرتعة"أو " مستأنفة"

 .حسب الفارايب
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حلسي امللموس هو تشكلها ولئن كانت مقولة املواضعة فكرة نظرية جمردة فإن ثوهبا ا
عربية أو فارسية أو : ة املخصوصةلغنوعيا جبملة من القوانني والتنظيمات اليت منها تكون ال

 .هندية
لته باللغة الفارسية ما مل يعرف على العريب مثال أن يصوغ رسا  فإن كان من املتعذر

واضعة اللغوية، إمنا هو بني التعذر واإلمكان يف قضية املمجلة مواضعاهتا وقوانينها تبني أن 
مبعىن معرفة الكيفيات املرتبة لسنن الكالم، فاملواضعة إذن علم يقتن ومعرفة تتلقى ككل " العلم"

بلة لالكتساب، فكيف تعاطى املوروث العريب  مع األفعال احملكمة فهي بطبيعتها األولية قا
ا اللغوي القدمي يف قضية االكتساب اللغوي؟ وذلك ما سنحاول استنطاقه من خالل إرثن

 .الفصل اآليت
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 في طرق معرفة اللغة واكتسابها: ثالثالفصل ال

 
 ث األولــالمبح

 تأريخ لغوي لمفهوم الملكة/ أ
لقد أخد لفظ امللكة بعدا فكريا يف بوتقة التنظري العلمي لصياغة املصطلح املناسب 

عند كثري من مفكري  يف تناول املادة ة، ولقد ترك هذا البعد أثرايملسرية الفكر اللغوي يف العرب
العربية، مث اَّتذ املصطلح بعدا تأصيليا معرفيا وحضاريا، كما يبدو يف تناول ابن خلدون، حيث 

نظري هلا اجتماعيا ومعرفيا وهذا ما هتتم به هذه تانصهر املصطلح يف شبكة درس اللغة وال
 .(1) الصفحات من البحث
" ملكة"مسة مهمة للفظ ( هـ140ت )ليل بن أمحد للعالّمة اخل" العني"يعطي معجم 

بكسر " املِلك"و" اململوك"و" امللكة"يف مرحلته القدمية لغويا، يف بيان العالقة املتداخلة بني 
 .العبد أقر بامللوكة، والعبد أقر بالعبودية: واململوك: "امليم، قال

امليم " :ملقاييس يقولوجند ابن فارس يف ا" ملكة"لقد وقفت املعاجم العربية عند لفظ 
دل على قوة يف الشيء وصحته، يقال أملك عجينه، وشده، والالم والكاف أصل صحيح ي

مث قيل ملك اإلنسان شيئا ميلكه ملكا، واالسم امللك، ألن . األصل هذا... وملكة الشيء قوته
أي : ما ملك من مال، واململوك العبد، و فالن حسن امللكة: يده فيه قوية صحيحة، فامللك

 :، ويالحظ السيد الشرقاوي على نص ابن فارس يف املقاييس أمران(2)حسن الصنيع إىل مماليكه
وهذا الباحث يرتجح عند الباحث " هو قوة يف الشيء"و( ملك)إعطاء معىن كلي ملادة 
 (.بالفعل)ووجوده ( بالقوة)للتعبري عن وجود الشيء ( امللكة)أن له عالقة بصياغة مصطلح 

وتبعا لذلك ( ملك)إشارة ابن فارس إىل انتقال مادة ( املقاييس)ين يف نص األمر الثا
 :عرب ثالثة أطوار( ملكة)انتقال لفظ 
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هو " أملك عجينه وشده"يعن أن قوله " األصل هذا: "يقول الطور األولار إىل أش
 .األصل األول واالستخدام اللغوي للمادة يف طورها املبدئي

واالسم امللك ألن يده فيه قوية ... ملك اإلنسان الشيء" :أشار إليه: الطور الثاينو 
 .، فقد أملح إىل االنتقال إىل معىن أكثر مشوال وجتريدا"صحيحة
بسلوك اإلنسان مع من يندرج حتت وصفه ( ملكة)َّتصيص املصدر : الطور الثالثو 

 .(1)وأشار إليه بقوله وفالن حسن امللكة أي حسن الصنيع إىل مماليكه( مملوك)
(  الكالمبني)مما يذكر ها هنا أن ابن جن يف اخلصائص، قد وقف يف معاجلة الفصل و  

فهذه أيضا حاهلا، وذلك  (م.ل.كـ) وأما: "فقال( م.ل.كـ)اليب مادة القول قد أشار إىل تق)و
 .(2)واملستعمل منها أصول مخسة( القوة والشدة)أننا حيث تقلبت فمعناها الداللة على 

حسيا ومعنويا، قد التقى عليه ( القوة والشدة)ام ملادة ملك، وهو إذا كان املعىن الع
إمامان من أئمة االشتقاق وفقه العربية متعاصران، مها ابن فارس وابن جن، وأن هذا يدل يف 

، وأن صلة لفظ (ملك)املقام األول على أن هذا املعىن قد شاع قبلهما ومن بعدمها متعلقا مبادة 
لق والطبع والسجية يدخل يف ذلك كما يفهم من نص ابن فارس املتقدم بالقوة يف اخل( امللكة)

 .(3)يف املقاييس
من سورة ( 23)قراءة اآلية " احملتسب"ومن القراءات القرآنية ما يدل عليه ابن جن يف 

ال ومن ذلك ق ﴾َفُسْبَحاَن المِذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيء  َوإِلَْيِه تـُْرَجُعونَ  ﴿يف قوله تعاىل ( سي)
" واهلل أعلم -معناه: "قال أبو الفتح" َملَكُة كل شيء"قراءة طلحة وإبراهيم التيمي واألعمش 

سبحان الذي بيده عصمة كل شيء وقدرة كل شيء، وهو من ملكت العجني، إذا أجدت 
 ،(4)عجنه فقويته بذلك، ومنه امللك ألنه القدرة على اململوك، ومنه امللك ألن به قوام األمور

، (5)ِمْلَكُة كل شيء ومملكة كل شيء وملك كل شيء واملعىن واحد" وقرئ: "وقال الزخمشري
هـ، قد سبق االستشهاد حبديث الرسول صلى 393ويف احلديث الشريف ذكر اجلوهري املتويف 

                                                 

 .7/378املقاييس، ( 1)

 .1/13اخلصائص، ( 2)

 .84امللكة اللغوية، ص( 3)

 .004، ص3احلزء . 8/812احملتسب، ( 4)

 الزخمشري، الكشاف،( 5)
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يقال فالن حسن امللكة إذا كان حسن الصنع : "قال( حسن امللكة)اهلل عليه وسلم لشرح معىن 
ت )ال يدخل اجلنة سيئ امللكة، مث يضيف ابن األثري يف النهاية : ويف احلديث إىل مماليكه،

أي يف )وفيه : إىل ما ذكره اجلوهري حديثا آخر شارحا حسن امللكة وسوءها فيقول( 000
يقال فالن حسن الكلمة إذا كان حسن الصنيع إىل " ءحسن امللكة فما( احلديث الشريف

 ومن (1)"(أي الذي يسيء صحبة املماليك)اجلنة سيئ امللكة ال يدخل "مماليكه، ومنه احلديث 
يف السنن ( 847ت)بني األحاديث الشريفة اليت ورد فيها لفظ امللكة ما رواه اإلمام أبو داود 

 .(2)"حسن امللكة مين، وسوء اخللق شؤم"قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، 
هد هبما لشرح حسن امللكة وسوء امللكة، ويعلق ابن األثري على احلديثني الذين استش

ظالال داللية متصلة باجلانب السلوكي ( امللكة)إىل أن نصوص هذه الروايات تعطي مصطلح 
ة اإلنسان، والفرايب يؤكد هذا البعد السلوكي عن احلالة اخللقية النفسية يف طويالفردي املعرب 

 .(3)عية أو ماديةحني يقسم امللكة إىل قسمني ملكة خلقية أو روحية وصنا
مل ( التاج: )وإهناء بالقاموس وشرحه" الصحاح"من  إن املعاجم العربية الرتاثية بدءا

فيما " املقاسيس"و" والعني"ترصد جديدا يضاف إىل ما سجلته املعاجم املتقدمة عليها مثل 
عاجم الرتاثية وأن مصادر التنظري املعريف يف فكر العربية اليت مل تفيد امل( امللكة)يتصل باللفظة 

، ولكن يبقى رصد العالقة بني (امللكة)متاما هي اليت سجلت ما جد من تغري ومنو ملصطلح 
، هي اليت (4)اليت تنطلق بامللكة من التملك احلسي إىل متلك قوة خلقية( امللكة)و( امللك)

 .ستؤسس بصريورة هذا املفهوم ذلك ما ستفصله الصفحات اآلتية
 :الفكر العربي القديمالملكة كما تصورها  -

فهوم امللكة عموما عند علماء العرب وجب املرور مبإن التعرض ملفهوم امللكة اللغوية يست
الذين رصدوا هذا التحول بعمق ورؤية معرفية وتتبدى بعض مالمح هذا التحول يف لفظة 

 حيث يشرح( 339ت )حنو الوجهة  االصطالحية من خالل فكر أيب نصر الفرايب ( امللكة)
أما العلم املدين فإنه يفحص عن أصناف األفعال : "يف كتابه إحصاء العلوم يف فصله اخلامس

                                                 

 .2/372النهاية، ( 1)

 .8/024سنن ابن داود، ( 2)

 .137احلروف، ص( 3)

 .30امللكة اللغوية، ص( 4)
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فعال والسنن اإلرادية وعن امللكات واألخالق والسجايا والشيم اليت عنها تكون تلك األ
لها تفعل، وكيف ينبغي أن تكون موجودة يف اإلنسان، وكيف والسنن، وعن الغايات اليت الج

بغي أن يكون وجودها فيه، والوجه يف حفظها عليه نتيبها فيه على النحو الذي يالوجه يف تر 
ما هي يف احلقيقة  أن منا ومييز بني الغايات اليت ألجلها تفعل األفعال وتستعمل السنن ويبني

سعادة، وأن منا ما هي مظنون أهنا سعادة من غري أن تكون كذلك، وأن اليت هي يف احلقيقة 
ن تكون يف هذه احلياة، بل يف حياة أخرى بعد هذه احلياة وهي احلياة سعادة ال ميكن أ

ليست تتأتى إال برياسة ميكن معها تلك األفعال والسنن والشيم ]ويبني أن تلك ... "اآلخرة
 .(1)"وامللكات واألخالق يف املدن واألمم

هنة وملكة ليهم حىت ال تزول، وأن تلك الرياسة ال تتأتى إىل مبعوجيتهد يف أن حيفظها 
يكون عنها أفعال التمكني فيهم وأفعال حفظ ما مكن فيهم عليهم، وتلك املهنة هي امللكية 

وتبني أن املهنة ... وامللك أو ما شاء اإلنسان أن يسميها، والسياسة هي فعل هذه املهنة 
يت يستفيدها إحدامها القوة على القوانني الكلية، واألخرى القوة ال: امللكية الفاضلة تلتئم بقوتني

اإلنسان بطول مزاولة األعمال املدنية ومبزاولة األفعال يف األخالق واألشخاص يف املدن 
فإن الطبيب إمنا : التجريبية واحلنكة فيها بالتجربة وطول املشاهدة، على مثال ما عليه الطب

ن كتب يصري معاجلا كامال بقوتني إحدامها القوة على الكليات والقوانني اليت استفادها م
الطب، واألخرى القوة اليت حتصل له بطول املزاولة ألعمال الطب يف املرض واحلنكة فيها بطول 
التجربة واملشاهدة ألبدان األشخاص، وهبذه القوة ميكن للطب أن يقدر األدوية والعالج 
حبسب بدن بدن يف حال حال، كذلك املهنة امللكية إمنا ميكنها أن تقدر األفعال حبسب 

 .(2)ارض وحال حال يف وقت وقت هبذه القوة وهذه التجربةعارض ع
  وصناع الكالم ملكة يقتدر هبا اإلنسانلعلم الكالم يقول أبو نصر الفرايب ويف تعريفه

 .خالفها باألقاويلة وتزييف كل ما احملدودة اليت صرح هبا واضع امللعلى نصرة اآلراء واألفعال 
حدوث حروف "حديثه عن  امللكة يف سياق أشار أبو نصر إىل" احلروف"ويف كتابه 

واإلنسان إذا خال من أول ما يفطر ينهض ويتحرك حنو الشيء الذي " بقوله"األمة وألفاظها 

                                                 

 .32إجصاء العلوم، الفرايب، ص( 1)

 .21املرجع نفسه، ص. 32الفرايب، ص( 2)
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تكون حركته إليه أسهل عليه بالفطرة وعلى النوع الذي تكون به حركته أسهل عليه، فتنهض 
كان استعداده له بالفطرة أشد   نفسه إىل أن يعلم أو يفكر أو يتصور أو يتخيل أو يتعقل كل ما

وحيرك جسمه وأعضاءه إىل حيث حتركه وعلى النوع الذي  -فإن هذا هو األسهل عليه–وأكثر 
وأول ما يفعل شيئا . فإن هذا أيضا هو األسهل عليه -استعداده بالفطرة له أشد وأكثر وأكمل

قبل ذ لك وال بصناعته، من ذلك يفعل بقوة فيه بالفطرة ومبلكة طبيعية، ال باعتياد له سابق 
د مرارا كثرية حدثت له ملكة اعتيادية، إما خلقية أو حوإذا كرر فعل شيء من نوع وا

 يتم دفعة واحدة بل وهذا التكرار ال( التكرار)امللكة إذن حتصل عن طريق االعتياد . (1)صناعية
احد مرارا كثرة زمانا وأعن باالعتياد تكرير فعل الشيء الو "متقاربة وملدة طويلة  يتم يف أزمان

  .(2)طويال يف أوقات متقاربة
يضيف شيئا آخر وهو أن هذه امللكة أو العادة تكون ( هـ281-380)وهذا مسكويه 

كر فيها ا عن طريق التدريب املستمر أما قبل ذلك فهي شعورية يفال شعورية بعد اكتساهب
اعية هلا إىل أفعاهلا من غري اخللق حال للنفس د: "اإلنسان، عندما كان بصدد تصريفه للخلق

ومنها ما يكون مستفادا بالعادة والتدرب ورمبا كان مبدؤه بالروية والفكر مث  (3) ..فكر وال روية
 .(4)"يستمر عليه أوال، فأوال حىت يصري ملكة وخلقا

لوا إىل أن املهارة يف عن مفهوم امللكة بالعادة عندما يص( هـ2ق )ويعرب إخوان الصفا 
كامه غاية اإلحكام يكون نتيجة التدريب املستمر، فاملهارة أو القوة يف األخالق الشيء وإح

واعلم أن العادات اجلارية باملداومة : "والبحث والصنائع يكون نتيجة هذه املمارسة املستمرة
وم واملداومة على البحث عنها والدرس ليف الع ألخالق الشاكلة هلا، كما أن النظرعليها تقوى ا

ذاكرة فيها يقوي احلذق هبا والرسوخ فيها وهكذا املداومة على استعمال الصنائع هلا وامل
 .والدؤوب فيها يقوي احلذق هبا واألستاذية فيها،  وهكذا مجيع األخالق والسجايا

يف سعيه  àاحلدود)يف رسالته عن ( امللكة)ملصطلح  ضأما أبو علي بن سينا فقد عر 
مري األعسم ضمن مصطلحه الفلسفي عند العرب حيث وقد أوردها عبد األ" لرتسيم احلدود"

                                                 

 .44احلروف، ص( 1)

 .2رسائل الفرايب، كتاب التنبيه على سبيل السعادة، ص( 2)

 .34ص هتذيب األخالق وتطهري األعراق،( 3)

 .214، ص1رسائل أخذان واصفا، ص( 4)
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إن العفيف : من ذلك أن توضع امللكة مكان القوة، والقوة مكاهنا يف األجناس، كقولنا: "يقول
هو الذي يقوى على اجتنابه الذات الشهوانية، إذ الفاجر يقوى عليه أيضا وال يفعل، فقد 

إن القادر على : قوة ألن امللكة قوة ثابتة، كقولناوضع إذا القوة مكان امللكية الشتباه امللكة بال
الظلم هو الذي من شأنه وطباعه النزوع إىل انتزاع ما ليس له من يد غريه، فقد وضع امللكة 

، ويف (1)مكان القوة ألن القادر على الظلم قد يكون عادال وال يظلم، فال تكون طباعه هكذا
ينا أن امللكة صناعة نفسية يعيها ويريدها اإلنسان الربهان من كتابه الشفاء يرى أبو علي بن س

عندما يقوم هبا، لكنه ال يشعر وال يعي كيفية القيام هبا وهذا طبعا بعد اكتساهبا وإحكام 
من غري فكر وال "األفعال اليت تصدر عنها، وهذا الذي تطرق إليه مسكويه سابقا يف قوله 

اكتسابه هلذه امللكة لكنه ال يعي وال يشعر لكن اإلنسان يعي هذا الفعل حىت ولو مت " روية
انية والصناعة ملكة نفس: "التعبري عن هذا بدقة ابن سينا بقوله ، وقد أحسنبكيفية القيام هبا

 .(2)روية تنحو متاما مقصودا تصدر عنها أفعال إرادية بغري
ن قال اب( اإلشارات والشبهات يف)يف سياق آخر عن ابن سينا ( كةاملل)مصطلح  وجاء

 !اهلل وفكرت يف جربوته كيف يقشعر جلدك؟ أنظر أنك إذا استشعرت جانب: تنبيه: "سينا 
قد تكون أقوى وقد تكون أضعف، وقال يف موضع آخر من " وامللكات"وهذه االنفعاالت 

ومن قواها ماهلا حبسب حاجتها إىل تكميل "... الكتاب نفسه يشري إىل بعض قوى النفس 
وهي ( والنياعقال هي)قوة استعدادية هلا حنو املعقوالت وقد يسميها قوم جوهرها بالفعل، فأوهلا 

والت األول هلا، فيتهيأ الكتساب قوة أخرى حتصل هلا عند حصول املعقويتلوها ( املشكاة)
مكان آخر من هذه  هذه اجلزئية  ليولتفاص (3)(الشجرة الزيتونة)الثواين، إما بالفكرة وهي 

 .الدراسة
 لتوحيدي أن مفهوم امللكة ارتبط بالعادة حسب ما جاء يف كتابهويرى أبو حيان ا

حال يأخذ هبا املرء : فما العادة؟ قال: قيل: "ة مبينا أهنا تتم عن طريق التكرارنسااالمتاع واملؤ 
: يعي، قال أبو سليماننفسه من غري أن تكون مسنونة جيري عليها جمرى ما هو مألوف طب

                                                 

 .834عبد األمري األعم، املصطلح الفلسفي عند العرب، ص( 1)

 .198الربهان من كتاب الشفاء، ص( 2)

 .من سورة النور، ابن سينا 37تفسري سورة اآلية ( 3)
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ن أتى شيئا مرارا، فأما يف أول ذلك فليس له هذا النعت سم ليس خيلص إال ملكان هذا اال
 .(1)وإمنا يصري مألوفا بالتكرار
إىل ( هـ707-270)يشري أبو حامد الغزايل ( النفس اإلنسانية الناطقة)ويف شرحه لقوى 

أو القوة النظرية متناوال يف ذلك ( القوة العاملة)مث يفصل يف ( قوة عاملة)و( قوة عاملة)قوتني 
وذلك أن الشيء الذي من شأنه أن يقبل شيئا، قد يكون بالقوة : "، فيقول(امللكة)ح مصطل

لالستعداد املطلق الذي ال يكون خرج منه شيء ( قوة)فيقال ... قابال له، وقد يكون بالفعل
هلذا االستعداد، إذا كان مل حيصل إال ما ( قوة)كقوة الطفل على الكتابة، وال يقال ... بالفعل

الذي ترعرع وعرف الدواة  ن يتوصل إىل اكتساب الفعل بال واسطة، كقوة الصيبميكن به أ
لة وحدث معه أيضا  دوالقلم وبسائط احلروف على الكتابة، ويقال هلذا االستعداد إذا مت باأل

يكون له أن يفعل مىت شاء بال حاجة إىل اكتساب، بل بكيفية أن كحال االستعداد بأن 
أي االستعداد )تكمل للصناعة إذا كان ال يكتب، والقوة األوىل يقصد فقط كقوة الكاتب املس

ويف  . (2)والقوة الثالثة القوة( ملكة)و( ممكنة)تسمى : ةقوة مطلقة هيوالنية، والقوة الثاني( املطلق
ة تم بالتكرار وتعتري هيئكتابه إحياء علوم الدين يعرب عن مفهوم امللكة بالعادة اليت يرى أهنا ت

.. يف اعتياد األفعال الصادرة من النفوس حيث إذا صار ذلك معتادا بالتكرار" راسخة ال تزول
 .(3)ةخاسر ة يئحدثت يف النفس ه
: وك بسهولة وبدون تعب وجهدة الراسخة بأهنا تلك اليت يصدر عنها السلويشرح اهليئ

عاين ، وغري بعيد عن هذه امل(4)ر من غري تكلفالراسخة اليت تصدر منها األفعال بيسة اهليئ"
من خالل تلخيصه لكتاب املقوالت كالم عن الكيفية، وأهنا ( امللكة)يعاجل ابن رشد مصطلح 

ملكة وحاال وامللكة هنا َّتالف احلال يف أن امللكة تقال من هذا اجلنس على ما هو )قد تسمى 
 أبقى وأطول زمانا، واحلال على ما هو وشيك الزوال، ومثال ذلك العلوم والفصائل فإن العلم

بالشيء، إذا حصل صناعة كان من األشياء الثابتة العسرية الزوال، وذلك ما مل  سيطرأ على 
فإنه إذا كان األمر كذلك، فإن لإلنسان أن ... اإلنسان تغري فادح من مرض أو غري ذلك

                                                 

 .133-138، ص3اإلمتاع واملؤانسة، ج( 1)

 .غويةامللكة الل 39، وكذلك ص79معارج القدس، ص( 2)

 .79إحياء علوم الدين، ص( 3)

 .133ن يف أصول الدين، صاألربعو ( 4)
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اليوناين  نإمنا يدل به يف اللسا( امللكة)ومن البني أن اسم (: أرسطو)قال أي " ملكة"يسميها 
شياء اليت هي أطول زمانا يف الثبوت وأعسر حركة فإهنم ال يقولون فيمن كان غري على األ

وامللكات هي أيضا جبهة من اجلهات حاالت، ... متمسك بالعلم متسكا يعتد به إنه له ملكة
إمنا هي أوال حاالت مث تصري بآخره ملكات،  وليست احلاالت ملكات، وأيضا فإن امللكات

، (1)اهليئات املوجودة يف النفس، ويف املتنفس من جهة ما هو متنفس س كما قيل هووهذا اجلن
بن رشد ما يشري إليه عبارة أرسطو يقول الدكتور الشرقاوي يشرح ا" تلخيص كتاب الربهان"ويف 

 ؟...اليت هي املقدمات األوىل" مببادئ الربهان"من أين يقع لنا العلم "اليت بدأها بقوله 
هذا النظر أن نفحص أوال هل هذه املعقوالت األوىل اليت هي ومبدأ : "يقول أبو الوليد

ن هلا غري ذاكرين؟ أم هي لكنا كأنا ناسو  صلة لنا من أول وجودناصور وملكات هي حالنا 
إذ هي املبادئ إمنا حتصل لنا عن قوة واستعداد موجود فينا، شأن ... ا بعد أن مل تكننيحادثة ف

وإذا كان األمر هكذا فليست هذه ... املبادئ عنه تلكة وذلك االستعداد أن حتصل تلك القو 
ملكات هي  امللكات من املعقوالت حاصلة لنا من أول األمر وال حنن مستعدون هلا من

ولكن إمنا حتدث لنا عن تكرار احلس مرة بعد مرة يف . اهمن أشرف، وال من علوم أشرف
 .(2)أشخاص كثرية
( هـ000)عالمة فخر الدين الرازي املتوىف يشري ال غيبال فاتيحالكبري متفسريه ويف 

وََكَذِلَك نُرِي ِإبـْرَاِهيَم َمَلُكوَت السمَماَواِت َواأَلْرِض  ﴿: مصطلح امللكة عند تفسري قوله تعاىل
( باليقني( )امللكة)ومما أورده يف ذلك الصدد بيان صلة ( 47األنعام ) ﴾ َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننيَ 

املختلفة على  رة االستدالل بـالدالئلثأن كثر األفعال سبب حلصول امللكة فكالذي حتدد اآلية و 
 .(3) ...جمرى تكرار الدرس الذي ال يزول عن القلب املدلول الواحد جاء

املبني يف "هـ يف كتابه 031عند سيف الدين اآلمدي املتوىف سنة ( امللكة)كما ورد ذكر 
وهو عبارة عن القوة ( العقل بامللكة)صطلح شرح ألفاظ احلكماء واملتكلمني عند شرحه مل

 .(4)يةفكرة  والرو النظرية حالة حصول آلة التوصل إىل التوصل إىل اإلدراك، لكن بال
                                                 

 .183-188تلخيص كتاب املقوالت، البن رشد، ص( 1)

 .128تلخيص الكتاب البن رشد، ص( 2)

 .13/22مفاتيح العنيب للفخر الرازي، ص( 3)

 .118وكذلك ص 104املبن يف شرح معاين ألفاظ احلكماء واملسلمني، ص( 4)
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ابن خلدون بقوة غري عادية تربزه  امللكة عند ضر مصطلحيفية وحيحديثه عن الك دعن
ه كان ألن( العمران البشري) يف أثناء تناوله لظواهر" امللكة"النصوص الكثرية اليت تناول فيها 

الذي هو عمران العامل وما يعرض ( االجتماع اإلنساين)ن أن حقيقة التاريخ أنه جزء م)يرى 
لطبيعة ذلك العمران من األحوال مثل التوحش والتأنس والعصيبات وأصناف التغلبات للبشر 

عماهلم بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من امللك والدول، وما ينتجه البشر بأ
بطبيعة ( العمران)ومساعيهم من الكسب واملعاش والعلوم والصنائع وسائر ما حيدث يف ذلك 

 .(1)من األحوال
أن )أنه يرى ( املقدمة)حني يظهر من نصوص ( بامللكة)ة ابن خلدون اهتمام العالم

( كربالفيز اإلنسان عن مجيع احليوانات وذلك ليم( العمران البشري)طبيعي يف ( لم والتعليمالع
الذي يهتدي به لتحصيل معاشه والتعاون عليه بأبناء جنسه، واالجتماع املهيئ لذلك التعاون 

خراه فهو مفكر يف ذلك  ما جاءت به األنبياء عن اهلل تعاىل والعمل به وإتباع صالح أ)وقبول 
ذا عن هتالج الفكر أسرع من ملح البصر، و ني، بل اخكله دائما ال يفرت عن التفكري طرفة ع

هذه العلوم والصنائع ال تستقر وال  ، ولكن(2)ائعتنشأ العلوم وما قدمناه من الصن( الفكر
والتفطن فيه  يف العلم)، فاحلذقة (امللكة)يتمكن منها الفرد وال يستفيد منها إال بوجود 

وما مل حتصل هذه ... يف اإلحاطة مببادئه وقواعده( ملكة)ا هو حبصول امن)واالستيالء عليه 
اليت حتتاج إىل ( )الصنائع)ولكن . (3)مل يكن احلذف يف ذلك الفن املتناول حاصال" لكةامل"
أن "كذلك، حيث يقرر " امللكة"حتتاج يف فهم العالمة ابن خلدون إىل " املران"و" العلم"

كونه عمليا هو جسماين حمسوس، واألحوال يف أمر عملي فكري ب( ملكة)عة هي الصنا
وامللكة صفة راسخة حتصل عن استعمال ... أوعب... لها باملباشرةاجلسمانية احملسوسة نق

 .(4)ذلك الفعل وتكرره مرة بعد أخرى، حىت ترسخ صورية
ويعطي ابن خلدون مثاال عن ذلك، اخلياط إذا أجاد ملكة اخلياطة وأحكامها، 

تستحكم ورسخت يف نفسه، فال جييد من بعدها ملكة التجارة أو البناء إال أن تكون األوىل مل 
                                                 

 .32ملقدمة، صا( 1)

 .321ابن خلدون، املقدمة، ص( 2)

 .328املقدمة، ص( 3)

 .317املقدمة، ص( 4)
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فال تزدحم دفعة، بعد ومل ترسخ صبغتها،  والسبب يف ذلك أن امللكات صفات للفن وألوان، 
رة كان أسهل لقبول امللكات وأحسن استعدادا حلصوهلا، فإذا تلونت النفس ومن كان على الفط

بامللكة األخرى وخرجت الفطرة ضعف فيها االستعداد باللون احلاصل من هذه امللكة فكان 
ود، فقل أن جتد صاحب صناعة ا للملكة األخرى أضعف، وهذا بني يشهد له الوجقبوهل

رتبة واحدة من اإلجادة حىت إن  ، مث حيكم من بعدها أخرى، ويكون فيهما معا علىحيكمها
ل العلم الذين ملكتهم فكرية فهم هبذه املثابة، و من حصل منهم على ملكة علم من العلوم أه

أن جييد ملكة علم آخر على نسبته، بل يكون مقصرا فيه، إن طلبه إال وأجادها يف الغاية، فقل 
يف األقل النادر من األحوال، ومبن سببه على ما ذكرناه من االستعداد وتلوينه بلون امللكة 

البسيط ومنها املركب والبسيط هو الذي خيتص  هامث إن الصنائع من (1)احلاصلة يف النفس
يكون للكماليات، واملتقدم منها يف التعلم هو البسيط لبساطته بالضروريات واملركب هو الذي 

بالضروري، الذي تتوفر الدواعي على نقله فيكون سابقا يف التعليم، ويكون  تصخمأوال، وألننا 
تعليمه لذلك ناقصا وال يزال الفكر خيرج أصنافها ومركباهتا من القوة إىل الفعل باالستنباط شيئا 

تكمل وال حيصل ذلك دفعة، فما حيصل يف أزمان وأجيال إذ خروج  فشيئا على التدريج حىت
عة واحدة السيما يف األمور الصناعية فال بد له إذن من اء من القوة إىل الفعل ال يكون دفاألشي
 .(2)زمان

ورية ومركزية يف معاجلته ملباحث التعليم والعلوم مكانة حم" امللكة"لقد أخذ مصطلح 
ري، أما امللكة اللسانية عند ابن خلدون فقد أفرد هلا اهتماما خاصا وأثرها يف العمران البش

 .وكبريا وستأيت الدراسة على تفصيلها الحقا
فيبدو أنه خلص إىل تعريف ( هـ210ت )أما الشريف اجلرجاين صاحب التعريفات 

نفس وهي صفة راسخة يف ال: "جامع مانع مستفيدا من جهود سابقيه، فهو يعرف امللكة بقوله
" ة بسبب فعل من األفعال وال يقال لتلك اهليئة، كيفية نفسانيةحتقيقها أهنا حتصل للنفس هيئو 

                                                 

 .319املقدمة، ص( 1)

 .317املقدمة، ص( 2)
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وتسمى حالة مادامت سريعة الزوال فإذا تكررت ومارستها النفس حىت رسخت تلك الكيفية 
 .(1)فيها وصارت بطيئة الزوال، فيصري ملكة، وبالقياس إىل ذلك الفعل عادة وخلقا

صل بفعل التكرار حىت التمكني، وهي اسخة ثابتة ال تزول، حتة إذن صفة ر فامللك
 .قسمان خلقية أو روحية ومادية أو صناعية

 
 :علماء النفس المحدثين ومفهوم الملكة -

أما عند علماء النفس احملدثني سواء كانوا من العرب أو من الغرب فيعربون عن مفهوم 
ارة، فلقد جاء يف معجم علم النفس لفاخر امللكة السابق عند العلماء العرب القدامى بامله

حذاقة تنمى بالتعلم، وقد تكون حركية كما يف ركوب الدرجة أو  ( املهارة)وهي : "عاقل ما يلي
 .(2)"كالمية كما يف التسميع أو مزجيا بني االثنني كما هو احلال يف الضرب على اآللة الكاتبة

صفة راسخة بالتعبري اخللدوين فهذا التعريف إذن يعرف املهارة بأهنا حذاقة أي 
ويضيفون أنواع هذه امللكة بأن تكون حركية كركوب الدراجة أو كالمية كالتسميع، لكن الفرق 
هنا وما جاء عند ابن خلدون أن ما جاء عند هذا األخري كان واسعا، فالنوع األول عنده كما 

زارة والنجارة وغري ذلك سبق هو األمر العملي املتمثل يف الصناعات اليدوية كاحلياكة واجل
ناء وشعر وغري ذلك، أما تعريف علماء ري املتمثل يف العلوم من وراقة وغوالثاين هو األمر الفك

النفس احملدثني هذا فهو يبني لنا األنواع البسيطة كركوب الدراجة أو تسميع قصيدة، وباإلضافة 
كة ويقصدون به قصدا آخر غري يستعملون مصطلح املل ن هؤالء العلماء النفسانيني إىل هذا أ

قصد العلماء العرب القدامى وهو أهنا عندهم حسب ما جاء يف معجم علم النفس لفاخر 
للقيام بعمل معني وكانت سيكولوجية ( من مثل التخيل والذاكرة واإلرادة)قدرة نفسية : "عاقل

 .(3)"امللكات تارخييا تفسر احلوادث النفسية بإرجاعها إىل فاعلية امللكات
أن اكتساب العادات  ومن الواضح: بقوله( J.DEWEY)وهذا ما أبرزه جون ديوي 

 .(4)"أصيل ة فطرية يف طبائعنا إىل قدرتنا على تنويع وتغيري رجوعنا واستجاباتنا يرجع إىل مرونة
                                                 

 .180التعريفات، ص( 1)

 .107فاخر عاقل، معجم علم النفس، ص( 2)

 .23فاخر عاقل، معجم علم النفس، ص( 3)

 .128العريان، صقاموس جون ديوي للرتبية، ترمجة حممد علي ( 4)
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فامللكة إذن عندهم هي القدرة أو االستعداد الفطري وليست كامللكة عند العلماء 
مهارة حاضرة  : "مكتسبة وليست فطرية، هذه القدرة يفسروهنا بقوهلمالعرب اليت هي دائما 

ألهنا تشري إىل ( الكفاءة)كالقدرة على ركوب الدراجة أو تسميع قصيدة وهي خالف القابلية 
 .(1)"ما يفعله الفرد بالفعل، وليس إىل ما يستطيع فعله إذا ما درب التدريب املناسب

أن مصطلح امللكة يعن االستعداد : "دثني ما يليوباختصار جند عند علماء النفس احمل
راد اكتسابه فيسمى هنا مهارة أو القدرة على اكتساب شيء ما، أما عند اكتساب الشيء امل

وهذه األخرية تساوي مصطلح ملكة عند العلماء العرب القدامى، ولكن جند من احملدثني 
ىن االستعداد كما جاء يف املعجم امللكة مبعىن االكتساب ومبع)العرب من ذكر القصدين معا 

امللكة صفة راسخة يف النفس أو استعداد عقلي خاص لتناول أعمال معينة حبذق : " الوسيط
 .(2)"ومهارة مثل امللكة العددية وامللكة اللغوية

ومهما كان األمر يف اختالف التسميات واملصطلحات وبعض املفاهيم فامللكة هي 
 .األحكام ىمهارة وقدرة عل

دما عرفنا امللكة عموما اخلاصة بكل امللكات كملكة ضبط احلياكة والنجارة واحلدادة بع
والوراقة وغري ذلك عند العلماء العرب القدامى كابن خلدون وغريه، وركوب الدراجة أو تسميع 
قصيدة كما جاء عند علماء النفس احملدثني، وأن هذه امللكة ال تكون من ال شيء بل ال بد 

 .واكتساب احلاصل عن طريق املمارسة بتكرارها وتتابعهامن استعداد 
فإننا يف هذين الفصلني ندخل يف شيء من التخصيص والتعمق إلحدى هذه امللكات 

قدميا عند العلماء العرب وحديثا ومن  -اليت حنن بصدد البحث فيها –وهي امللكة اللغوية 
ا ال وظائف اللغة السابقة الذكر بل الناحيتني اللغوية البحتة والنفسية، ونقصد بالنفسية هن

 .األسس النفسية اليت تقوم عليها هذه امللكة يف احملاكاة واإلبداع بالدرجة األوىل كما سيأيت
 

 :أثر القرآن الكريم في اكتساب الملكة اللسانية/ ب

                                                 

 .13فاخر عاقل، معجم علم النفس، ص( 1)

 .393، ص8املعجم الوسيط، ج( 2)
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 نَزلَ أَ  المِذي لِلمهِ  احلَْْمدُ  ﴿العظيم فقال عز وجل الء اهلل على عباده أن أنزل القرآنأمن 
 َعَلى اْلُفْرقَانَ  نـَزملَ  المِذي تـََباَركَ  ﴿وقال تبارك وتعاىل  (1)﴾ِعَوَجا لمهُ  جَيَْعل وملَْ  اْلِكَتابَ  َعْبِدهِ  َعَلى
كما . سبحانه عليهم بتسهيل تالوته وحفظه وتعلمه وامنت (2) ﴾ َنِذيراا لِْلَعاَلِمنيَ  لَِيُكونَ  َعْبِدهِ 

وامنت عليهم مع ذلك أن  (3) ﴾ مُّدمِكر   ِمن فـََهلْ  لِلذِّْكرِ  اْلُقْرآنَ  ْرنَاَيسم  َوَلَقدْ  ﴿قال عز وجل
علمهم البيان الذي به يكون النطق والقراءة والفهم واإلفهام وقد مجع اهلل بني هذه النعم يف 

نَسانَ  َخَلقَ  اْلُقْرآنَ  َعلممَ  الرممْحَنُ ﴿قوله تعاىل   .(4) ﴾اْلبَـَيانَ  َعلمَمهُ  اإْلِ
عظيم بلغة العرب اليت هي أفضل كان من تقدير اهلل عز وجل أن أنزل هذا القرآن الو 
 اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  لََتنزِيلُ  َوِإنمهُ ﴿وأشرفها وأحسنها بيانا وأسهلها اكتسابا، كما قال عز وجل اللغات

 .(5)﴾مُِّبني   َعَريبي  َسان  بِلِ  اْلُمنِذرِينَ  ِمنَ  لَِتُكونَ  قـَْلِبكَ  َعَلى اأْلَِمنيُ  الرُّوحُ  ِبهِ  نـََزلَ 
َا﴿وقال عز وجل ا قـَْوماا ِبهِ  َوتُنِذرَ  اْلُمتمِقنيَ  ِبهِ  لِتَُبشِّرَ  بِِلَساِنكَ  َيسمْرنَاهُ  فَِإمنم  ﴿، وقال (6)﴾لُّدًّ

ب أفصح اللغات وذلك ألن لغة العر : ، قال ابن كثري(7) ﴾ ِإنما أَنزَْلَناُه قـُْرآناا َعَربِيًّا لمَعلمُكْم تـَْعِقُلونَ 
وأبينها وأوسعها، وأكثرها تأدية للمعاين اليت تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف 

املالئكة وكان ذلك يف أشرف بقاع األرض،  شرف أ ةفار بساللغات على أشرف الرسل، 
 .(8)الوجوههور السنة وهو رمضان فكمل من كل وابتدئ إنزاله يف أشرف ش

يقة بني القرآن واللغة العربية فإنه يفرتض أن يكون له أثر كبري فيها، هلذا العالقة الوث
ليس يف حفظها وانتشارها زمانا ومكانا على خالف اللغات األخرى اليت ال تلبث أن تتحول 
أو تتالشى فهذا أثر ال شك فيه، وإمنا األثر املفرتض أن يكون يف اكتساهبا وتكوين ملكتها، 

ز فة الراسخة اليت ال تزول وإمنا تتعز اجلزء األول أن امللكة هي الصوقد سبق وأن مر معنا يف 
 .باالرتياض واملعاودة

                                                 

 .1سورة الكهف، اآلية ( 1)

 .1سورة الفرقان، اآلية ( 2)

 .14سورة القمر، اآلية ( 3)

 .2-1سورة الرمحن، اآلية ( 4)

 .197-198سورة الشعراء، اآلية ( 5)

 .94سورة مرمي، اآلية ( 6)

 .8ف، اآلية سورة يوس( 7)

 .2/307تفسري القرآن العظيم، البن كثري ( 8)
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وقوله تعاىل  (1)﴾مُِّبني   َعَريبي  بِِلَسان  ﴿اللغة العربية وقد جاء يف قوله تعاىل  :واملقصود باللسان
َا يـَُقوُلونَ  أَنـمُهمْ  نـَْعَلمُ  َوَلَقدْ ﴿  َعَريبٌّ  ِلَسان   َوَهَذا أَْعَجِميٌّ  إِلَْيهِ  يـُْلِحُدونَ  المِذي َسانُ لِّ  َبَشر   يـَُعلُِّمهُ  ِإمنم

وملا كان الكالم يندرج من الفصاحة إىل البالغة ألن املرء ال يكون بليغا حىت يكون  (2)﴾مُِّبني  
 .فصيحا فإن امللكة اللسانية تشتملها ومها ملكتان

اإلفهام، وتعن بصحة استعمال اللفظة أما الفصاحة فإهنا هتدف إىل اإلبانة واإليضاح و 
يف معناها املعروف يف لغة العرب، وسالمة بنائها ونطقها، وسالمتها من الغرابة واالبتذال وثقل 
النطق، وصحة الرتكيب حنويا، وسالسته من اللحن والتعقيد وثقل النطق، وسيأيت عليها يف 

 .املبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء اهلل
ة فإهنا هتدف بعد فصاحة الكالم إىل التأثري واإلقناع وتعن برعايته الكالم وأما البالغ

 .ملقتضى احلال
وقد تستعمل الفصاحة يف معىن البالغة، وهذا شائع ومعروف قدميا قبل االصطالح 

 .على تقسيم عند البالغيني إىل فصيح وبليغ
 :امللكة اللسانية معيار اجلمال عند العرب

د العرب شأن عظيم، حىت صارت قيمة من القيم االجتماعية، للملكة اللسانية عن
ومقوما من مقومات الشخصية، ومعيارا للمروءة واجلمال وكثر النقل عنهم يف هذا املعىن، حىت 

كان يقال اجلمال "وقال ابن عبد الرب . (3)"العرب تقول مجال الرجل الفصاحة: "قال األصمعي
ويروي عن عمر رضي اهلل عنه تعلموا العربية . (4)روءةاجلمال يف اللسان، وقال العربية تزيد يف امل

 .العربية فإهنا تثبت العقل وتزيد يف املروءة
ال شيء )تعلم العربية فإهنا املروءة الظاهرة أو عن ابن سريين : وعن عمرو بن دينار قال

 (. أزين على الرجل من الفصاحة والبيان
 (.لفصاحةما أحدث الناس مروءة أعجب إيل من تعلم ا)وقال الزهري 

 .ما لبس الرجال لباسا أحسن من العربية: )وقال ابن شربمة
                                                 

 .197سورة الشعراء، اآلية ( 1)

 .103سورة النحل، اآلية ( 2)

 .1/31إعراب القراءات، ابن خالوية ( 3)

(4 ) 
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إذا سرك أن تعظم يف عني من كنت يف عينه صغريا ويصغر يف عينك من كان )وقال 
 . ية فإهنا جتريك وتدنيك من السلطانفيها كثريا فتعلم العرب

 .مروءتان ظاهرتان الفصاحة والرياش: وعن خالد بن صفوان
 .ة مرسلة أو ضالة مهملة اللسان إال صورة ممتلئة أو هبيمان لوالوقال ما اإلنس

وقد كتب . اللحن حذرا من اخلطأ وكان من شأن اللسان العريب عندهم أهنم يعلمون
: رضي اهلل عنه أن تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تعلمون القرآن وعن أيب العالية قال عمر

 .-اللحنرضي اهلل عنه يعلمنا –كان ابن عباس 
وكانوا يعيبون اللحن ويعظم إذا كان يف القرآن واحلديث وورد عن احلسن البصري قوله 

فقد   -صلى اهلل عليه وآله وسلم -ن يف حديثه القرآن فقد كذب على اهلل ومن حلمن حلن يف"
أنه –ويروي عن عمر رضي اهلل عنه . كذب عليه ألنه صلى اهلل عليه وآله وسلم مل يكن يلحن

روه وورد عن بعضهم لحن؟ قال أخإن لنا إماما ي: وقيل للحسن. الصالة خلف اللحان ال يرى
تة ما رأيت رجال قط إال هب: اللحن يف الكالم أقبح من اجلذري يف الوجه، وقال حيىي بن خالد)

م يف صدري، وإن قصر سقط من عين، و قال املأمون ألحد حىت يتكلم، فإن كان فصيحا عظ
ما على أحدكم أنه يتعلم العربية، فيقيم هبا أوده، ويزين هبا : ")ع حلناأوالده، قد مسع من

مشهده، ويفل هبا حجج خصمه مبسكتات حكمه، وميلك جملس سلطانه بظاهر بيانه، أو 
 .(1)ري كلمتهن عبده أو أمته فال يزال الدهر أسيسر أحدكم أن يكون لسانه كلسا
 :وقال علي بن حممد العلوي
 وعنوانه فانظر مباذا تعنــون  ائد عقلهرأيت لسان املرء ر 

 خيرب عمـا عنـده ويبيــن   وال تعد إصالح اللسان فإنه
 (2)فيسقط من عين ساعة يلحن  هـويعجبن زي الفىت ومجال

إن من كان من أصل : اإلعجاز القرآين إال مبعرفة اللسان العريب، قال الباقالين وال يدرك
يبلغ يف الفصاحة احلد الذي يتناهى إىل معرفة أساليب الكالم اللسان العريب، إال أنه ليس 

                                                 

 .0أثر القرآن يف امللكة، ص( 1)

 .2املرجع نفسه، ص( 2)
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ووجوه تصرف اللغة، وما يعدونه فصيحا بليغا وبارعا من غريه، فهو كاألعجمي يف أنه ال ميكنه 
 .(1)أن يعرف إعجاز القرآن

 
 :الملكة اللسانية وتعليم القرآن -

و حيمله على ذلك محال من أماين كل مسلم أن يأخذ ابنه منذ صغره تعليم القرآن فه
رقيقا أو عنيفا، فيدفع به إىل مدرسة لتحفظيه أو إىل أحد املقرئني اجملودين أو إىل أحد الشيوخ 
الذين وهبوا أنفسهم هلذا العمل الكرمي تقربا ونسكا، ورمبا قام األب نفسه هبذا العمل مع 

 .أبنائه، يدفعه إحساس دين وأبوي شديد ألداء هذه املهمة اجلليلة
والكبار الذين حيفظون القرآن اآلن ال يعرفون بدقة األسباب اليت محلتهم على حفظه 
وال تفاصيل هذا احلفظ، وإمنا يتذكرون أهنم عانوا يف ذلك الكد والسهر، من حفظ األلواح 

. من الوالد أو الفقيه وتثبيت احلفظ، ورمبا كان من ذلك الضرب املربح وغري املربح(2)واملراجعة
من ذلك كله يف نفوس من يوجهون لتعليم القرآن هدف دين أكده ابن خلدون يف واهلدف 

 .مقدمته حني أشار إىل ذلك يف املقدمة
لدان للقرآن شعار من شعائر الدين أخذ به أهل امللة، ودرجوا عليه إعلم أن تعليم الو "

يات القرآن، وعقائده من آ فيه إىل القلوب من رسوخ اإلميان، بقيف مجيع أمصارهم، ملا يس
يبىن عليه  يم الذيصار القرآن أصل التعل"، ويضيف ابن خلدون و(3)"ون األحاديثوبعض مت

رسوخا وهو أصل ملا بعده ألن  لكات وسبب ذلك أن تعليم الصغر أثشدما حيصل بعده من امل
السابق األول للقلوب كاألساس للملكات، وعلى حسب األساس وأساليبه يكون حال ما 

، واختلفت طرقهم يف تعليم القرآن للولدان باختالفهم باعتبار ما ينشأ عن ذلك ينبن عليه
، ومل يفت ابن خلدون أن يعرض على قارئه طرق التعليم عند األمصار (4)التعليم من امللكات

هم أثناء أما أهل املغرب فمذهبهم يف الولدان االقتصار على تعليم القرآن فقط، وأخذ: "فيقول
ال خيلطون ذلك بسواه يف شيء من جمالس  م ومسائله واختالف محلة القرآن فيهاملدارسة بالرس

                                                 

 .113إعجاز القرآن، الباقالين، ص( 1)

 .34كة اللسانية يف نظر ابن خلدون، صحممد عيد، املل( 2)

 .201ابن خلدون، املقدمة، ص( 3)

 .208نفسه، ص( 4)
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تعليمهم، ال من حديث وال من فقه وال من شعر وال من كالم العرب، إال أن حيذق فيه أو 
 .(1)ينقطع دونه، فيكون انقطاعه يف الغالب انقطاعا عن العلم باجلملة

ن قرى الرببر، وأمم املغرب، يف وهذا مذهب أهل األمصار باملغرب ومن تبعهم م
ولداهتم إىل أن جياوزوا حد البلوغ إىل الشبيبة، وكذا يف الكبري إذا راجع مدارسة القرآن بعد 
طائفة من عمره، فهم لذلك أقوم على رسم القرآن وحفظه من سواهم، وأما أهل األندلس 

إال أنه ملا كان . تعليمفمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هو وهذا الذي يراعون يف ال
ليم  فال يقتصرون لذلك عليه يف التعالقرآن أصل ذلك أسسه ومنبع الدين والعلوم جعلوه أصال 

خذهم بقوانني العربية بل خيلطون يف تعليمهم للولدان رواية الشعر يف الغالب والرتسل، وأفقط، 
القرآن دون هذه، بل وال َّتتص عنايتهم يف التعليم ب. (2)يد اخلط والكتابوحفظها وجتو 

 اعنايتهم فيه باخلط أكثر من مجيعها، إىل أن خيرج الولد من عمر البلوغ إىل الشبيبة، وقد شد
ر هبما، وبرز يف اخلط والكتاب وتعلق بأذيال العلم على بصبعض الشيء يف العربية والشعر وال

نقطاع سند التعليم يف لو كان فيها سند لتعليم العلوم، لكنهم ينقطعون عند ذلك ال. (3)اجلملة
آفاقهم، وال حيصل بأيديهم إال ما حصل من ذلك التعليم األول، ويرى ابن خلدون أن يف هذا 

 .التعليم كفاية ملن أرشده اهلل تعاىل واستعداد إذا وجد املعلم
ويصل ابن خلدون إىل طريقة تعليم القرآن عند أهل إفريقية ورمبا يقصد أهل تونس 

ما أورده أهنم خيلطون يف تعليمهم للولدان القرآن باحلديث يف الغالب، واجلزائر فهم حسب 
، واستظهار الولدان إياه ومدارسة قوانني العلوم وتلقني بعض مسائلها، إال أن عنايتهم بالقرآن

ووقوفهم على اختالف رواياته وقراءاته أكثر مما سواه، وعنايتهم باخلط تبع لذلك، وباجلملة 
ل األندلس، ألن سند طريقتهم يف ذلك متصل القرآن أقرب إىل طريقة أه  تعليمفطريقتهم يف

مبشيخة األندلس الذين أجازوا عند تغلب النصارى على شرف األندلس، واستقروا بتونس، 
، وأما أهل املشرف فيخلطون يف التعليم كذلك ما يبلغنا، وال (4)م بعد ذلكهنوعنهم أخذ ولدا

نقل أن عنايتهم بدراسة القرآن وصحف العلم وقوانينه يف زمن أدري مب عنايتهم منها، والذي ي
                                                 

 .208نفسه، ص( 1)

 .208نفسه، ص( 2)

 .208نفسه، ص( 3)

 .208نفسه، ص( 4)
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الشبيبة، وال خيلطونه بتعليم اخلط، بل لتعليم اخلط عندهم قانون ومعلمون له عل انفراده، كما 
 .يف مكاتب الصبيان اتعلم سائر الصنائع، وال يتداولوهن

خلط فعلى قدر ما وإذا كتبوا هلم األلواح فبخط قاصر عن اإلجادة، ومن أراد تعلم ا
 .(1)يسنح له بعد ذلك من اهلمة يف طلبه ويبتغيه من أصل صنعته

وبعدما استعرض ابن خلدون طرق تعليم القرآن يتطرق إىل امللكة اللسانية وعالقتها 
 بطريقة التعليم، وقد يفاجئ ابن خلدون قارئه حني خيرج مبا ميكن أن يصاغ يف هذه املعادلة

 .قصور عن ملكة اللسان مجلة على القرآناالقتصار  أهل املغرب 

 .امللكة قاصرة عن البالغة -عبارات العلوم وقوانينها خيلطون يف تعليم القرآن أهل إفريقية 
 ومدارسة العربية من أول العمر-كثرة رواية الشعر - ن يف التعليم التفن أهل األندلس 

  حصول ملكة اللسان 
ق التعليم إال أنه يف األخري خيرج برأي قد يناقض فيه إن ابن خلدون وإن حتدث عن طري

وصار القرآن أصل التعليم الذي يبني عليه ما حيصل بعده من امللكات فكيف "ما قاله سلفا 
يعقل أن يكون تعليم القرآن يؤسس ملا سيكون من ملكات من جهة وال يؤدي إىل حصول 

ي جعل حممد عيد صاحب امللكة ملكة اللسان من جهة ثانية ولعل هذا التناقض هو الذ
إن ما لفتنا إليه ابن خلدون من . "ذلك اللسانية يف نظر ابن خلدون جيتهد يف إجياد ما يربر

قصور امللكة اللسانية حني االقتصار على تعليم القرآن يؤيده الواقع املشاهد الذي نعيشه ونراه 
وهم يرتلونه " بالفقهاء"ممن يسمون فكثريا ما نرى يف القرى واملدن املصرية من حيفظون القرآن 

يف الدور والقبور واألفراح واملآمت وقد حفظوا القرآن وجوده يف صغرهم غالبا يف الكتاتيب وقد 
قصروا أنفسهم عليه، فال يعرفون غريه، هؤالء إذا أبعدهتم عما جييدونه ويعكفون عليه من حفظ 

دة اللسان العريب فال ميكنهم مثال ارجتال القرآن، رمبا دون فهم ملعانيه هبم إمكاناهتم عن إجا
خطبة صحيحة األلفاظ واجلمل واألسلوب وال ميكنهم كتابة موضوع َّتلو معظم مجله من 
األخطاء يف البنية ونظم الكلمات واإلعراب كما ال ميكنهم قراءة سطور من نص علمي أو فن 

 .ساد البنيمن النثر أو من الشعر دون اإلخالل به إخالال يصل إىل حد الف
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كما يؤكد حسب حممد عيد تأييد الواقع لنظرة ابن خلدون حالة من يقومون على 
تنفيذ مظاهر الدين يف كثري من البالد العربية املسلمة، كاملطوعني يف السعودية مثال، فهم 

، ويتلون القرآن (1)يقومون على شعائر الدين من دعوة الناس إىل أدائها، بل يؤموهنم يف الصالة
ل هنار، لكنهم مع ذلك ال يفتقدون القدرة اللسانية املتمكنة يف احلديث أو اخلطابة أو لي

الدعوة ويطمئن حممد عيد إىل رأي ابن خلدون ويعتربه صائب النظرة نافذ البصرية إذا طبقناه 
على املتعلم الذي يتوقف جهده على ما حصله يف صغره من قراءة القرآن وحفظه، مث قصر به 

يله عن جتاوز ما سبق ذكره، أما من تأخر به الزمن، فتدبر معىن القرآن ودرس جهده وحتص
تفسريه، وفهم ألفاظه ومجله وأسلوبه، حينئذ تصري هذه كلها جزءا مهما من تكوينه اللغوي، 

 .(2)وتساعده مساعدة أكيدة على حتصيل امللكة اللسانية وإجادهتا
 ة العربيةأثر تعلم القرآن في معرفة اللغ -
لكة، ومن فضل االجتهاد وكان اجلهل هبا سببا للهانت معرفة اللغة العربية من شروط ك

 .اهلل تعاىل أن جعل القرآن الكرمي ديوان الفصاحة والبالغة وكتاب العربية األعظم
 :، وقال﴾ِكَتاب  أْحِكَمْت آيَاتُُه مث ُفِصَلْت ِمَن َلُدن  َحِكيم  َخِبري   ﴿ :قال تعاىل

 (.3:فصلت) ﴾ َلْت آيَاتُُه قـُْرآناا َعَربِيًّا لَِّقْوم  يـَْعَلُمونَ ِكَتاب  ُفصِّ ﴿
وقد حتدى اهلل به أساطني العربية وساداهتا، فأذعنوا وأقروا بالعجز عن اإلتيان مبثله، قال 

 َكانَ  َوَلوْ  مبِْثِلهِ  يَْأُتونَ  الَ  اْلُقْرآنِ  َهَذا مبِْثلِ  يَْأُتواْ  َأن َعَلى َواجلِْنُّ  اإِلنسُ  اْجَتَمَعتِ  لمِئنِ  ُقل ﴿: تعاىل
 (.22:اإلسراء) ﴾ َظِهرياا لِبَـْعض   بـَْعُضُهمْ 

تَـرَاُه ُقْل َفْأُتوْا ِبُسوَرة  مِّْثِلِه َواْدُعوْا َمِن اْسَتطَْعُتم مِّن ُدوِن اللمِه ِإن   ﴿ :وقال أَْم يـَُقوُلوَن افـْ
خلطاب وافتناهنا يف األساليب ، ومن عرف مذاهب العرب يف ا(32:يونس) ﴾ُكنُتْم َصاِدِقنيَ 

أدرك ما يف القرآن الكرمي من إعجاز يف ألفاظه ومعانيه، وما يتميز به من شرف بيان وقوة 
ُقْل أُوِحَي ِإيَلم ﴿حىت قال القائل يف رهبة ودهشة  (3)منطق وروعة أسلوب وسالسة ترتيب ونظم

ْعَنا قـُْرآناا َعَجباا أَنمُه اْسَتَمَع نـََفر  مَِّن اجلِْنِّ فـََقاُلوا ِإنما فيشهد املتعلم للقرآن الكرمي ( 1:اجلن) ﴾مسَِ

                                                 

 .28حممد عيد، امللكة اللسانية يف نظر ابن خلدون، ( 1)

 .28املرجع نفسه، ص( 2)

 .هـ1372، نشر مصطفى البايب احلليب، 1/10، والطربي، التفسري 70الشافعي، الرسالة ( 3)
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ذلك، ويتعلم منه حسن األسلوب، وعذوبة البيان، والرباعة يف اإلجيار واالختصار ومجع املعاين 
الكثرية يف القليل من األلفاظ، ويتعرف على معاين العموم واخلصوص واإلطالق والتقيد 

يه واإلمياء وغريها من أبواب األصول وقواعد فهم األدلة الشرعية مما ال واملنطوق واملفهوم والتنب
 .يعرف إال بفضل علم العربية وال جيد له نظريا يف غري القرآن الكرمي

 
 :القرآن الكريم واكتساب الملكة اللسانية -

 الَ  اْلُقْرآنِ  َهَذا ْثلِ مبِِ  يَْأُتواْ  َأن َعَلى َواجلِْنُّ  اإِلنسُ  اْجَتَمَعتِ  لمِئنِ  ُقل ﴿: قال عز وجل
وقد أكد أهل العلم أمهية حفظ القر آن الكرمي  (1) ﴾َظِهرياا لِبَـْعض   بـَْعُضُهمْ  َكانَ  َوَلوْ  مبِْثِلهِ  يَْأُتونَ 

وتالوته يف اكتساب امللكة اللسانية وتنمية مهارهتا وإذا تقرر أن امللكة تكتسب باحلفظ فعلى 
ة امللكة احلاصلة عنه عند احلافظ وعلى مقدرة جودة قدر جودة احملفوظ وطبقته تكون جود

 .احملفوظ تكون جودة االستعمال من بعده، مث إجادة امللكة من بعدمها

                                                 

 .22سورة اإلسراء، اآلية ( 1)
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 في السماع وشروطه: المبحث الثاني 
 
 الملكة قياس وابتكار-السماع: طرق معرفة اللغة واكتسابها /أ

لغة العرب وحنوهم وتصريفهم الطريق إىل معرفة : "يقول فخر الدين الرازي يف احملصول
أهنا  اإما العقل وإما النقل أو ما يرتكب منهما، أما العقل فال جمال له يف هذه األشياء ملا بين

أمور وضعية واألمور الوضعية ال يستقل العقل بإدراكها، وأما النقل فهو إما تواتر أو آحاد 
قل فهو كما عرفنا بالنقل العقل والن واألول يفيد العلم، والثاين يفيد الظن، وأما ما يرتتب من

وا االستثناء من صيغ اجلمع وعرفنا بالنقل أيضا أهنم وصفوا االستثناء إلخراج ما لواله أهنم جوز 
ني النقليتني أن صيغة اجلمع تفيد تلدخل حتت اللفظ، فحينئذ نعلم بالعقل هاتني املقدم

 .االستغراف
 :ويصنف ابن خلدون العلوم إىل صنفني

طبيعي عقلي يهتدي إليه اإلنسان بطبيعة فكره من حيث هو إنسان ذو  صنف -1
أوهلا النظر يف املوجودات وعوارضها لتميز الصواب من : ، وهذا الصنف أصوله أربعة(1)فكر

وغريها من  ات كاملعادن واحليوانات واألفالكاخلطأ عن طريق املنطق، وثانيها النظر يف احملسوس
فيما وراء الطبيعة من الروحانيات ويسمى اإلهليات ورابعها النظر يف  الطبيعيات، وثالثها النظم

 .املقادير وتسمى التعاليم
وهبذا تكون العلوم اليت تندرج حتت هذا الصنف سبعة هي املنطق، الطبيعيات كالطب، 
اإلالهيات، فروع التعاليم األربعة؛ وهي اهلندسة واالترماطيقي أي علم احلساب والعدد، وعلم 

ئة اخلاص باألفالك، وعلم املوسيقى، وألن هذه املعارف يدركها اإلنسان بطبيعته وفكره من اهلي
حيث هو إنسان دو فكر كانت ال َّتتص جبنس دون جنس وال ملة دون ملة بل يوجد النظر 
فيها ألصل امللل كلهم ويستوون يف مداركها ومباحثها وهي موجودة يف النوع اإلنساين منذ كان 

 .قةعمران اخللي
صنف نقلي وضعي يأخذه اإلنسان عمن وضعه؛ وهي كلها مستندة إىل اخلرب عن  -2

 .الواضع الشرعي، وال جمال فيها للعقل إال يف إحلاقه الفروع من مسائلها باألصول
                                                 

 .208نفسه، ص( 1)
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أن ابن خلدون بعدما جعل أصل العلوم النقلية هو الشرعيات من الكتاب  واملالحظ
العريب على أهنا من العلوم الالحقة هبا، وإذا كان القرآن والسنة، أتى على تصيف علوم اللسان 

الكرمي هو كتاب امللة والشرع فإن هذه العلوم تصبح يف خادمة وهذا هو يف احلقيقة سر اهتمام 
 .العرب باللغة حنوا وصرفا وصوتا وداللة

وأصل هذه العلوم النقلية كلها الشرعيات من الكتاب والسنة اليت "يقول ابن خلدون 
ي مشروعة لنا من الكتاب ورسوله، وما يتعلق بذلك من العلوم اليت هتيئها لإلفادة، مث يستتبع ه

مث النظر يف القرآن واحلديث ... ذلك علوم اللسان العريب الذي هو لسان امللة وبه نزل القرآن
ال بد أن تتقدمه العلوم اللسانية ألنه متوقف عليها، وهي أصناف، مهتها علم اللغة وعلم 

 .النحو، وعلم األدب، ورابعها هو البيان أي البالغة كما وضح ذلك
باعتبار واحدا من مستويات علم اللغة بأنه إتباع طريقة ويعرف ابن خلدون علم النحو 

والنحو هو انتحاء مست كالم العرب كما قال ابن جن وهذا طبعا عن "العرب يف كالمهم 
 .والبناء عليه ثانياطريق السماع هلذا الكالم من جهة والقياس 

وألن اكتساب اللغة يعن تصور اللغة يف حد ذاهتا، فقد كان هذا االكتساب من أهم 
–القضايا واخلطوط الفاصلة بني كثري من املدارس اللغويـة، بل إن أكرب حدث لساين معاصر 

اب إمنا هو ناتج عن موقف مبدئي من موضوع اكتس -وهو املتمثل يف بروز املدرسة التوليدية
فعرف اللغة بأهنا ملكة فطرية تكتسب " نياللغة، فقد حصل أن انشق شومسكي عن اهليكلي

احلدس، معربا أن مساع صيغها األولية ليس إال جمرد قادح لشرارة هذه امللكة، بينما كان ب
اهليكليون يعتربون اللغة عادة من العادات تكتسب باحملاكاة والقياس، واملتتبع حلركة الفكر 

ولكن برؤية ( مسألة القياس)يف تراثنا العريب يقف على حقيقة التعاطي مع هذه املسألة  اللغوي
 .متجاوزة إىل االبتكار واإلبداع

ويبلور ابن خلدون مبدأ اجتماع عنصري امللكة والصناعة يف مفهوم اللغة  وذلك حملها 
ة، والرياضة بالصنعة مجيعا وهو اللسان فيتخذ منه حمورا مركزيا ينسب إليه االستعداد بامللك

فيصبح الكالم مهارة مكتسبة باالستعداد واملران يف نفس الوقت، فتنوع عبارة ابن خلدون يف 
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طورا وهي ملكة يف اللسان " صناعة ذات ملكة"مرة وهي " فهي ملكة اللسان"وصف اللغة 
 .(1)"تارة أخرى"مبنزلة الصناعة 

باالهتداء إىل حقيقة احلدث قضية االكتساب اللغوي  ولعل االحتكام إىل جوهر
اللساين اليت هي ملكة تروض كما تروض اليد على النجارة أو احلدادة هو الذي قاد ابن جن 
وكل رواد أصول النحو يف الرتاث العريب إىل التأكيد على أن اللغة هي مثاالت جمردة تصاغ 

ال، ويف مفرتق القالب فع د بالقياس الكالم املنطوق واملنجزباحلدود والقوانني، وعنها يتول
والقانون تكمن ركائز امللكة الصناعية يف أمر اللغة، ألن رديف املثاالت اجملردة إمنا هو 
االستعداد املاقبلي لصياغتها وصياغة بدائلها، وألن رديف القانون اللغوي هو املمارسة 

تساب اللغة عملية االختبارية كما لو كان األمر صناعة تنجر بالتناول املباشر، وهكذا يصبح اك
ألهنا يف نفس الوقت ضرب من األخذ يتفاعل مع منط التوليد املوافق  جدلية بني التلقني واإلفراز

لصياغته فيكون حتصيل الكالم معادلة تصاعدية بني املنصوص والقياس عليه، ومعلوم أن اللفظ 
ملهيئة فهو توليد املنصوص هو معطى متسلط على اإلنسان، فإما صياغة مثيلة طبقا لقوالبه ا

 .(2)ذايت ألنه خلق وإبداع
النماذج املتنوعة على أن اللغة إمنا تؤخذ قياسا واشتقاق  ويربهن ابن جن باستقراء

ملا  "قوانينها املبدئية هو تكريس ملبدأ االكتساب باحملاكاة والتوليد ولو مل يكن هذا شأن اللغة 
وتقبلوها وعمل هبا املتأخرون معىن يقاد،  وال  كان هلذه احلدود القوانني اليت وضعها املتقدمون

غرض بتنحية االعتماد، ولكان القوم قد جاؤوا جبميع املواضي واملضارعات وأمساء الفاعلني 
ثاين واجلموع والتكابري والتصاغري، وملا واملفعولني واملصادر وأمساء األزمنة واألمكنة واألحاد والت

كذا وجب أن يكون مضارعه كذا، واسم فاعله كذا، واسم إذا كان املاضي  : أنقعهم أن يقولوا
إذا كان املكرب كذا فتصغريه كذا، : مفعوله كذا، واسم مكانه كذا، واسم زمانه كذا، وال قالوا

وإذا كان الواحد فتكبري كذا، دون أن يستوفوا كل شيء من ذلك فيوردوه لفظا منصوبا معينا ال 
 .(3)ليت ال تؤخذ قياسا وال تنبيها حنو دار وباب وبستانمقيسا وال مستنبطا كغريه من اللغة ا

                                                 

 .801عبد السالم املسدي، التفكري السياسي يف احلضارة العربية، ص( 1)

 .808مرجع نفسه، ص( 2)

 .28-21، ص8ابن جن، اخلصائص، ج( 3)
 .املستوى املعجمي من الكالم، أي قاموس اللغة ألن معرفة أن لفظة دار، تعن ما تعنيه ال يفضي إىل قياس بهويعن باللغة اليت ال تؤخذ قياسا 
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ابن خلدون تتكون بسماع اللغة الصحيحة وتكرار هذا  وامللكة الصحيحة يف رأي
السماع وباملثل تقصر هذه امللكة عن الوصول إىل مستوى الصحة مادام املناخ احمليط هبا تسبح 

الثقافة العربية، وتغلب اللهجات احملرفة،   يف أجوائه األخطاء واللكنة والتواء األلسن وضحالة
اليب األجنبية الوافدة، ورمبا أرخت كما يساعد عليه اإلمهال الشائن والوقوع حتت سيطرة األس

الهلا على مسائل تدخل يف إطار اللسانيات االجتماعية ومناقشة هذا األمر هذه املسألة بظ
 .سنأيت عليه يف موضع قادم
كلم من العرب حني كانت ملكته اللغة العربية موجودة فيهم، فاملت: "يقول ابن خلدون

يسمع كالم أهل جيله، وأساليبهم يف خماطباهتم وكيفية تعبريهم عن مقاصدهم، كما يسمع 
الصيب استعمال املفردات يف معانيها، فيلقنها أوال، مث يسمع الرتاكيب بعدها قيلقنها كذلك، مث 

ظة ومن كل متكلم، واستعماله يتكرر إىل أن يصري ال يزال مساعهم لذلك يتجدد يف كل حل
وهكذا يرتكز على يد ابن خلدون مبدأ االرتياض باملعاودة فيكون . (1)ذلك ملكة وصفة راسخة

اكتساب احلدث اللساين حمصول معادلة املمارسة والتكرار أي منتوج الفعل مضروبا يف الزمن 
 .حسب عبد السالم املسدي، وهذا هو حد امللكة

وامللكات، كما يقول ابن خلدون يف هذا اإلطار بالذات "ذا هو حد امللكة وه
وامللكات ال حتصل إال بتكرار األفعال، ألن الفعل يقع أوال وتود منه للذات صفة، مث تتكرر 
فتكون حاال، ومعىن احلال أهنا صفة غري راسخة مث يزيد التكرار فتكون ملكة أي صفة 

 .(2)"راسخة
تكسب اإلنسان جودة صناعة ... فعال اجليدة من أفعال الكتابة فاملداومة على األ

الكتابة وكلما داوم على تلك األفعال أكثر صارت الصناعة اليت هبا تكون األفعال أقوى وأفضل 
، وعلى مستوى احلدث اللساين فاجلودة هي حلظة (3)وتزيد قوهتا وفضيلتها بتكرير أفعاهلا
ري حبسب ما وعاه اإلنسان من تراتيب األلفاظ وأساليب حصول القدرة على التصرف يف التعب

النظم، وطرائق االكتساب اللغوي عند ابن خلدون تكتسب بعدا مزدوجا من التنظري واالختبار 

                                                 

 .244ابن خلدون، املقدمة، ص( 1)

 .244نفسه، ص( 2)

 .14الفارايب، التنبيه على سبيل السعادة، ص( 3)
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ألن ابن خلدون يزاوج بني تفحص مالبسات التحصيل واستكشاف نواميس الكالم من خالل 
أن السمع " (1)منه اختباريا هو تقرير تلك املالبسات يف نفس الوقت، ولكن أول مبدأ ينطلق

وألن اللغة تتوقف على األمة وعلى فطرهتا وذكائها، وذكاء وفطرة هذه " أبو امللكات اللسانية
، ، لذلك كان لسان اإلنسان لسان من ينشأ بينهم(2)األخرية مشروطان مبناخ ومزاج واستعداد

م يسمع كالم أصل جيله، وأساليبهم فاملتكلم من العرب حني كانت ملكته العربية موجودة فيه
وبعدما حتدث خبطة حتول أو ما يسميه ابن  (3)يف خماطباهتم، وكيفية تعبريهم عن مقاصدهم

باحملاورة واملناظرة هي خلطة خروج احلدث اللساين من الكفاية إىل اإلجناز " فتق اللسان"خلدون 
د اللغة عندما يقرنه بفكرة األسلوب قضية املنوال التوليدي وبه تتحد"ويدقق ابن خلدون هنا يف 

وهو يتحدث عن األسلوب يف فصل ومسه يف صناعة الشعر ووجه تعلمه يقول ابن خلدون 
والشعر من بني فنون الكالم صعب املأخذ على من يريد اكتسابه ملكته بالصناعة من املتأخرين 

ما سواه، فيحتاج من  الستقالل كل بيت منه بأنه كالم تام يف مقصوده، ويصلح أن ينفرد دون
أجل ذلك إىل نوع تلطف يف تلك امللكة، حىت يفرغ الكالم الشعري يف قوالبه اليت عرفت له يف 
ذلك املنحى من شعر العرب، ويربزه مستقبال بنفسه، مث يأيت ببيت آخر كذلك، مث بيت آخر، 

مع بضع حبسب مث يتناسب بني البيوت يف مواالة بعضها . ويستكمل الفنون الوافية مبقصوده
اختالف الفنون يف القصيدة، ولصعوبة منحاه وغرابة فنه كان حمكا للقرائح يف استجادة 
أساليبه، وشحذ األفكار يف تنزيل الكالم يف قوالبه، وال يكفي فيه ملكة الكالم العريب على 

ا اإلطالق، بل حيتاج خبصوصه إىل تلطف وحماولة يف رعاية األساليب اليت اختصته العرب هب
 .(4)وباستعماهلا فيه

يالحظ من خالل هذا النص كيف راعى ابن خلدون ضرورة متيز ملكة احلدث اللساين 
عن جمرد الفهم أو اإلدراك، ألن القدرة على فهم قوالب املواضعة اللغوية ال تتضمن وجوب 

يه إىل القدرة على صياغة تلك القوالب أو مثيالهتا فلالنتقال من التمثل إىل اإلبداع حيتاج ف

                                                 

 .809عبد املسدي، مرجع سابق، ص( 1)

 .172الفارايب، احلروف، ص( 2)

 .244ابن خلدون، املقدمة، ص( 3)

 .229ابن خلدون، املقدمة، ص( 4)
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يف تلطف ومراعاة األساليب اليت فيها وهبا يكتمل ما يسميه ابن خلدون بالفتق اللساين، و 
 .جمردة تقوم مقام املنوال أو القالب صدد حديثه على أن اللغة مثاالت

وحىت يتسع : "يورد صاحب املقدمة أمثلة تعزز ما ذهب إليه فيورد أمثلة من الشعر
ة مبقصود الكالم،  ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة القالب حبصول الرتاكيب الوافي

، فسؤال "اللسان العريب فيه فإن لكل فن من الكالم أساليب َّتتص به وتوجد فيه أحناء خمتلفة
 :(1)الطلول يكون خبطاب الطلول كقوله

 "يا دار مية بالعلياء فالسند"
 ويكون باستدعاء الصحب للوقوف والسؤال كقوله

 "الدار اليت خف أهلها قفا نسأل "
 لل كقولهأو باستبكاء الصحب على الط

 "قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل"
 :أو باالستفهام عن اجلواب املخاطب غري معني كقوله

 "أمل تسألة فتخربك الرسوم"
 :ومثل حتية الطلول باألمر ملخاطب غري معني حتيتها كقوله

 "حي الديار جبانب الغزل"
 قي كقولهأو بالدعاء هلا بالس

 "رة ونعيمقي طلوهلم أجش هذمي وغدت عليهم نضأس"
 :كقولهربق  أو بسؤال السقي هلا من ال

 (2)واحد السحاب هلا حداء األنيق  طالع منزال باالبرق    يا برق"
إن اجلميل فيما ذهب إليه صاحب املقدمة وهو حياصر قضايا االكتساب اللغوي أن 

تقوم على القالب الكلي اجملرد يف الذهن من الرتاكيب املعينة  يصل إىل حتديد اللغة بأهنا مثاالت
، وهنا يصل صاحب املقدمة إىل تشبيه مؤلف الكالم (3)اليت ينطبق ذلك القالب على مجيعها

                                                 

 .290نفسه، ص( 1)

 .290املقدمة، ص( 2)

 .291نفسه، ص( 3)
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فهو كالبناء أو النساج، والصورة الذهنية املنطبقة كالقالب الذي يبىن فيه أو املنوال الذي ينسج "
 .(1)"عليه

اكتساب ملكة اللسان وحصوهلا وهي كما مر معنا  هو طريق من طرائق إن نسج املنوال
مشروطة بعامل املعاودة حىت إذا غابت عن احلس بقيت أثرا يف النفس ، إذا أراد املتعلم 

 .اخلطاب استدعاها من حيث يشعر أو ال يشعر وبىن على سنتها ومنواهلا
يستنطق الفكر اللغوي العريب وللسماع يف قضية االكتساب اللغوي أمهية بالغة والذي 

عي عميق ولكن أيضا بشيء من احلذر، فليس كل خرب أن علماءنا تعاملوا مع املسألة بو جند 
 .مبردود، ويف ذلك وجهة نظر ال كل خرب  مبقبول و

وأعود إىل مسألة السماع يف الرتاث العريب باعتبارها مسألة حمورية وقاعدية تؤسس تبعا 
 .القصد إىل املمارسة العفويةوتتحول من االستعمال ب

فالفارايب يف األلفاظ املستعملة يف املنطق يورد فصال مساه والتعليم قد يكون بسماع وقد 
 .يكون باحتذاء
ي يستعمل املعلم فيه القول، وهذا ما يسميه أرسطو طاليس بسماع هو الذ والذي

تعلم املعلم حبال ما يف فعل التعليم املسموع، والذي يكون باحتذاء هو الذي يلتحم بأن يرى امل
أو غريه، فيشتبه به يف ذلك الشيء أو يفعل مثله فعله فيحصل للمتعلم القوة على ذلك الشيء 
أو الفعل، واألمور اليت يلتئم تعليمها بقول، فإن منها ما قد ميكن أن يكون باحتذاء، ومنها ما 

قول فإنه يلزم ضرورة أن يكون شأنه أن يكون بالقول فقط ال غري، وكل شيء شأنه أن يتعلم ب
 :(2)للمتعلم يف ذلك الشيء أحوال ثالثة

أحدها أن يتصور ذلك الشيء ويفهم معىن ما مسعه من املعلم، وهو املعىن الذي قصده 
 .املعلم بالقول

 .أن يقع له التصديق بوجود ما تصوره أو أفهمه عن لفظ املعلم: والثاين
 .التصديق به هامن حفظ ما قد تصور ووقع له: والثالث

                                                 

 .291نفسه، ص( 1)

 .80الفرايب، األلفاظ املستعملة يف املنطق، ص( 2)
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املعلم فإمنا ينبغي أن   ويف كل شيء يتعلم بقول، وهذه الثالثة هي اليت ال بد منها
 .ينحو أبدا حنو أن حيصل للمتعلم هذه الثالثة باجلهات اليت يكون حتصيلها أسهل إمكانا

وأن يكون الذي حيصل على أجود ما ميكن أن حيصل، وجهات التعليم اليت تستعمل 
ه الثالثة تسمى أحناء التعليم، وأحناء التعليم َّتتلف حبسب اختالف األمور اليت يف حتصيل هذ

 .تستعمل يف التعليم وحبسب اختالف جهات استعمال كثري من تلك األمور عند التعليم
واألمور اليت تستعمل إمنا ينحى هبا حنو تلك األحوال الثالثة اليت ينبغي أن حتصل 

 .للمتعلم يف الشيء الذي يتعلمه
منها استعمال األلفاظ الدالة على الشيء وحد الشيء وأجزاء حده : وهذه األمور كثرية

قابله والقسمة واملثال وجزئياته وكلياته ورسوم الشيء وخواصه وأعراضه وشبيه الشيء وم
 .والقياس ووضع الشيء حبذاء العني واالستقراء

فإن شأنه أن  وأما القياسوهذه كلها ما عدا القياس فتضع يف تسهيل الفهم والتصور، 
والذي قصدنا أن يقع به التصديق ينبغي أن يتصور قبل ذلك . يوقع التصديق بالشيء فقط

على الكفاية مث يطلب التصديق به، فإن علم صدقه بنفسه مل حيتج إىل القياس، وإن مل يعلم 
واالستقرار  بنفسه استعمل القياس يف تبني صدقه، ومجيع هذه قد تنفع يف سهولة حفظ الشيء،

واملثال بني بينها ينفعان يف الثالثة بأسرها، أين أن فهم الشيء يسهل هبما والتصديق أيضا قد 
 .(1)يقع هبما ويقعان يف سهولة احلفظ وسائر األمور

فال بد من كثرة احلفظ، ملن يروم تعلم اللسان العريب، وعلى قدر جودة احملفوظ وطبقته 
 .(2)جودة امللكة احلاصلة عنه للحافظ يف جنسه وكثرته من قلته، تكون

ابتداء من ظاهرة االحتذاء وهي  أمر اكتساب التواطؤ خط االنطالق يف رسطوالفارايب ي
تتمثل يف ربط السامع ببنية التصويت اللفظي باملدلول املقصود يف حلظة التصويت عند املخاطبة 

اللفظة ويكون السامع األول فستعمل السامع ذلك بعينه عندما َّتاطب املنشئ األول لتلك "
 .(3)قد احتذى بذلك

                                                 

 .81الفرايب، نفسه، ص( 1)

 .297ابن خلدون، املقدمة، ص( 2)

 .02الفارايب، ص( 3)
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اجلبار أن عقد االكتساب اللغوي ال يتم إال ساعة يتسىن  عبد وعلى هذا األساس يقرر
للمتلقن التصرف يف جهاز اللغة واالبتداء تلقائيا برتكيب صياغاهتا حسب املواضعات احلاصلة 

سان إمنا تتجسم باإلنشاء بعد السماع، منها، وهو ما يؤكد أن طاقة التوليد اللساين لدى اإلن
ومجاع ما يربط التلقي باالبتكار إمنا هو احملاكاة التدرجيية اليت تبتدئ مبحور االستبدال حىت تأيت 

وقبل االنتقال إىل شروط السماع وال بد من التأكيد على أن الرتاث . (1)نعلى حمور الرتاك
الذي محله الفكر اللغوي عند العرب بثنائية العريب غن باستطرادات ثرية تؤكد حالة الوعي 

طرائق االكتساب اللغوي، فهذا التوحيدي يعرب عن هذه الثنائية مبفهومي الفطرة والفطنة، وابن 
 .فارس حللها مبصطلحي االعتماد والتلقن

 :شروط السماع
على السماع يف علم األصول وإن كانا  اشروط السماع اللساين أقول اللساين احرتاز 

 باللغة قد حتدد أوال يف علمي نيمهتهما من التشابه وذلك ألن السماع املستعمل لدى املبين
هذا الفصل حول أن علوم اللغة احلديث وأصول الفقه، وهي حالة التأكيد ملا سبق يف بداية 

 .ادمة يف األساس لعلوم الشرع، واجملال ال يسمح هنا للتفصيلهي خ
 :نحو التايلتتوزع شروط السماع اللساين على ال

 املنقول عنه -1
 املنقول -8

 الناقل -3

 املنقول إليه -2

 
 :المنقول عنه -

يدخل يف املنقول عنه من ثبتت فصاحته، فكان يف املقدمة القرآن إذ فصاحته بلغت 
ماعدا  ،مهيفة راسخة فرتبة عليا، مث كالم العرب الذين متكن منهم امللكة اللسانية فصارت ص

                                                 

 .120، ص7ر، املغن، جعبد اجلبا( 1)
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من األخذ عن كل أحد إال أن تقوى لغته وتشيع هذه املصادر فينبغي أن يستوحش 
 .(1)فصاحته

وسلم ال ينقل كما يقول الفارايب إال ممن واله ما عدا كالم اهلل ورسوله صلى اهلل عليه 
عادهتم  تيبنغي أن يؤخذ عنهم لسان تلك األمة، فنقول إنه ينبغي أن يؤخذ عن الذين متكن

ون به عن َّتيل حروف سوى حروفهم كننا حيصنمان يف ألسنتهم وأنفسهم، متهلم على طول الز 
والنطق هبا، وعن حتصيل ألفاظ سوى املركبة عن حروفهم وعن النطق هبا ممن مل يسمع غري 

 .(2)لساهنم ولغتهم أو ممن مسعها وجفا ذهنه عن َّتيلها ولسانه عن النطق هبا
موعة من سانية صارت صفة راسخة يف نفوس تلك اجمللأما ما به يعلم كون امللكة ال

املتكلمني فاالضطراد مهما طال الزمان، فاالستعمال املطرد هو املعيار لتعيني الذين ينبغي أن 
يؤخذ عنهم اللسان، وال معيار سواه، فلم يتعني أهل البادية لنقل اللسان العريب عنهم إال بعد 

 .(3)نقل عنهولو ثبت ذلك يف كالم أهل احلاضرة لدخلوا فيمن ي. أن ثبت اإلطراد يف كالمهم
ولو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم، ومل "يقول ابن جن يف هذا الصدد 

لوفشا  وكذلك٬ء من الفساد للغتهم لوجب األخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبريعرتض شي
شاع يف لغة أهل املدن من اضطراب األلسنة وخباهلا وانتقاض عادة الفصاحة  يف أهل الوبر ما

وإذا علم أن امللكة اللسانية من قبيل الصناعة . جب رفض لغتها تلقي ما يرد عنهاوانتشارها لو 
إذا يعلم بالضرورة أن  )البشرية، وكل ما هو من هذا القبيل حيتمل التنقل من حال إىل أخرى، 

فال ينتقل إال عن متكلمني ملكتهم ( كل صناعة بشرية ال تكون يف بداية وضعها حمكمة
، وما حنصل إليه مما (4)مة فهذا هو القياس وعليه جيب أن يكون العملاللسانية يف حال حمك

 :تقدم
ينقل عمن صارت امللكة اللسانية صفة راسخة فيه، ويعلم كوهنا كذلك إذا اتصف   -

 .كالم مستعملها باالضطراد

                                                 

 .9، ص8ابن جن، اخلصائص، ج( 1)

 .23الفارايب، احلروف، ص( 2)

 .7، ص8ابن جن، اخلصائص، ج( 3)

 .18ابن جن، اخلصائص، باب العريب الفصيح ينقل عنه، ص( 4)
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إذا انتقلت امللكة اللسانية من حال تكون فيها حمكمة إىل أخرى تكون فيها فاسدة،  -
حيث تكون يف حاهلا احملكمة، إذن ال اعتبار للتقدم يف الزمان أو وبالعكس، أخذت 

 .(1)التأخر

 :المنقول -
املنقول إما أن يكون مفردات ال تستعمل املعرفة احلاصلة منها يف طريقة نظرية  

 .(2)الكتساب علم، وإما أن يكون مما يستعمل فيها الكتساب علم جديد
إىل الناقل، أما الثاين فشروطه ميكن إمجاهلا فيما بالنسبة إىل األول فشروطه قبوله يعود 

 :يلي
علم أن أصال حيكمه وميكنه استنباطه  هواستعمال إذا كان املنقول مطردا تكثر روايته -أ

 .منه، فكان أعلى درجة املقبولية
كيفها كان استعمال بعض جزئياته، كأن ( أ)يليه املنقول احملكوم بأصل ثابت يف  -ب

مثال استعمال )جزئي فيما يوجب القياس استعماله فيه الستعمال غريه بدله مل يرد استعمال 
فيما يوجبه أو يكون استعمال اجلزئي ( ودع)و" وذر"حيث يوجب القياس استعمال ( ترك)

 (.قلبأ)وفيما خيالفه كثريا ( مكان، مقل)القياس قليال 

يوجبه القياس على أصل  ليه يف املقبولية ما ورد فيه استعمال كثري، وهو خمالف ملاي -ج
ثابت، إذ حيتمل بالنسبة إىل هذا الصنف أن يكون قد خرج عما يقتضيه أصل أول بعيد، 

اللفظ ألن  ال يستنكر االعتداء مبا مل خيرج إىل)ودخل فيما يوجبه أصل ثان أقرب منه، ألنه 
أو . (3)مالهإذا قام على شيء كان يف حكم امللفوظ به وإن مل جير على ألسنتهم استعالدليل 

يكون قد خرج عن األصل القريب للدخول يف يوجبه أصل بعيد، مثال املنقول املستعمل بكثرة 
إىل األصل البعيد، ( )عن أصله البعيد إىل أصل قرب واملستعمل بكثرة عائدا ( )خارجا 

 :يسوق ابن جن ما يلي

 األصل القريب  األصل البعيد

                                                 

 .120حممد األوراغي، اكتساب اللغة يف الفكر العريب، ص( 1)

 .20أخوذة قياسا، صابن جن، اخلصائص، باب يف اللغة امل( 2)

 .323، ص8ابن جن، اخلصائص، ج( 3)
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 قام -  قوم
 أهاب -  أهيب

 خاضأ -  أخوض
 أغالت -  أغيلت
 استقام -  استقوم

  استحاذ - استحوذ
 (1)استفال -  استفيل

 قوم -  قام
 بيع -  باع

 طول -  طال
 خوف -  خاف

 شدد -  شد
 يستعدد -  يستعد
 استقام -  استقوم

 يستعني - يستوعن
يبىن املعتل بناء الصحيح، لكن القريب مانع من تصحيح عينه األصل البعيد يوجب أن 

يتمع منه استكراها للكلفة فيه وإن كان النطق به ممكنا غري متعذر، وإذا كانت تصويتا  ألنه
تركيبة النطق هبا ممكن وال كلفة فيه عادت لتخرج مبنية على ما يوجب األصل األول أو البعيد، 
ويكون أصل اخلفة املذكور سابقا هو املتحكم فيما يعود إىل أصله األول وليس إقامة الدليل 

ومن ذلك "أصل ما سيغري فيخرج مبنيا على أصل ثان، كما يفهم من قول ابن جن على 
امتناعهم عن استعمال استحوذ معتال، وإن كان القياس مؤذنا به، لكن عارض فيه إمجاعهم 

خاصة ( كاستقام واستعان)على إخراجه مصححا ليكون دليال على أصول ما غري من حنوه، 
إىل املستخف والعدول عن املستثقل هو أصل األصول يف هذا  اجلنوج)وقد سبق له وأن اعترب 

( اجتَوروا)واعترب التصويتات املرتاكبة مؤثر اخلفة أو الثقل، وهو يبني مل صحت عني " احلديث
                                                 

 .باب يف مراتب األشياء وتنزيلها تقديرا وحكما الزمانا ووقتا 870، ص1ابن جن، اخلصائص، ج(1)
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يقول إمنا علت هذه العني هناك ومل تصح كما صحت عني اجتوروا ( استاف)وأعلت عني 
ثقل عليهم من ترك قلب الواو ألفا، لبعد ما بني واعتونوا من حيث كان ترك قلب الياء ألفا أ

األلف والواو، وقرهبا من الياء، وكلما تداىن احلرفان أسرع انقالب أحدمها إىل صاحبه واجندابه 
حنوه، وإذا تباعدا كان بالصحة والظهور، قمنا وهذا العمري جواب جرى هناك على مألوف 

من استمرار احملجة واحتماء العلة وذلك أن  العرف يف َّتصيص العلة، فأما هذا املوضع فمظنة
يقال إن استاف هنا ال يراد به تسايفوا أي تضاربوا بالسيوف فتلزم صحته كصحة عني تسايفوا 
كما لزمت صحة اجتوروا ملا كان يف معىن ما ال بد من صحة عينه وهو جتاورا بل تكون استافوا 

 .فأنه من باب االكتفاء بالسب عن املسبب كقوله
يريد قوما كانوا يبيعون . اآلكلني املاء ظلما فما أرى ينالون خريا بعد أكلهم املاء ذر

 .(1)املاء فيشرتون بثمنه ما يأكلونه فاكتفى بذكر املاء الذي هو سبب املأكول من ذكر املاء
العائد إىل أصله األول لكن النطق به، وإن كان )يأيت يف املرتبة األخرية املنقول  -د
من هذا   من الثقل أو الكلفة ما يوجب أن خيرج مبنيا وفق ما يقتضيه الثاين القريب ممكنا، فيه

 وفرس... و ثوب مصوون، ومسك مدووفحن"فيما عليه واو متمما  مفعول)القبيل استعمال 
 مقوود، ورجل معوود من مرضه ما سرد من شروط قبول املنقول كله مستفاد منها، جاء عند

 ".لم من بعد هذا أن الكالم يف األطرد والشدود على أربعة اضرباع"الذي يقول  ابن جّن 
مطرد يف القياس واالستعمال مجيعا وهذا هو الغاية املطلوبة واملثابة املنوبة وذلك  -1

 .ت عمرا ومررت بسعيدبحنو قام زيد وضر 
وذلك حنو املاضي، يذر ويذع ويدع، وكذلك  مطرد يف القياس شاد يف االستعمال -8

كان مبقل، هذا هو القياس واألكثر يف السماع بأقل واألول مسموع أيضا قال أبو داود قوهلم م
 .بن ما أعاشك بعدي فقال دوادالبنه دواد يا 

آكل من حوذانة وأنسل، وقد حكى أيضا أبو زيد يف كتاب ... أعاشن بعدك واد مبقل  
ل مفعول عسى إمسا صرحيا حيلة وحمالة مكان مبقُل ومما يقوى يف القياس ويضعف يف االستعما

                                                 

 .178-171، ص1ابن جن، اخلصائص، ج( 1)
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عسى زيد قائما أو قياما هذا هو القياس غري أن السماع ورد خطره واالقتصار على "حنو قولك 
 .(1) (وعسى اهلل أن يأيت بالفتح)ترك استعمال االسم هاهنا وذلك قوهلم عسى زيد أن يقوم 

 .وقد جاء عنهم شيء من األول أنشدنا أبو علي
 ال تعذ ال إين عسيت صائما ... اأكثرت يف العدل ملحا دائم
 .ومنه املثل السائر عسى الغوير أبؤسا

حنو قوهلم أخوص الرمث واستصوبت : املطرد يف االستعمال الشاذ يف القياس -3
يقال استصوبت الشيء وال يقال : األمر، أخربنا أبو بكر حممد بن اجلن عن أمحد بن حيىي قال

زهري الشاة وقول  تيستوق اجلمل وانرأة واستاستصبت الشيء ومنه استحوذ وأغيلت امل
يدير عين مصعب )ومنه استفيل اجلمل قال أبو النجم ...( ولواهنالك إن يستحولوا املال خي"

 ...(.مستفيل
وهو كتميم مفول فيما عينه واو حنو ثوب : الشاذ يف القياس واالستعمال مجيعا -2

 .مضؤون، ومك مذووف وحكى البغداديون فرس مقوود
إن النظر فيما ساقه ابن جن من العلل للظواهر الصرفية غري خارجة عن األصول 

فإن العرب فيما أخذناه وعرفناه من "الداللية بنوعيها وقد عرب عن ذلك بألفاظ أخرى إذ يقول 
فقد علم هبذا أن زينة األلفاظ ... تصرف مذاهبها عنايتها مبعانيها أقوى من عنايتها بألفاظها

 .(2)يقصد هبا إال حتصني املعاين وحياطتهاوحليتها مل 
 

 :شروط الناقل -
وكل  (8دال على م 8ل)وأن ( 1م)موضوعة بإزاء املعىن ( 1ل)األخبار يكون اللفظ 

 :وهو ما ميكن تقدميه كالتايل ةواحد من األلفاظ املفردة دال على كل واحد من املعاين املفرد
 1م   1ل
 8م   8ل
 3م   3ل

                                                 

 .92، ص1ابن جن، اخلصائص، ج( 1)

 .170نفسه، ص( 2)
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 نم ن ل
 .(1) (كل لفظ وضع ملعىن)اللغة  باملعىن املستعمل يف الفكر اللساين العريب  معرفة

ال حتصل بغري التلقي املباشر لكل واحد من جمموع ألفاظها األول، إذ هذه ال تؤخذ 
قياسا وال تنبيها حنو دار أو باب، وبستان، وحجر وضبع وثعلب، وإذا كان مال حيتويه هذا 

سا فألنه ال ينتظمها كلي ال باعتبار اللفظ وحده أو اعتبار املعىن الفرع ال يؤخذ شيئ منه قيا
 .وحده، لكن باقرتان اللفظ واملعىن

 
 شرائط اللغة -

قال أبو الفضل بن عبد أن يف شرائط األحكام وتبعه : قال الزركشي يف البحر احمليط
 .اجليلي يف اإلعجاز، ال تلزم اللغة إال خبمس شرائط

 .العرب بسند صحيح يوجب العملثبوت ذلك عن : أحدمها
 .عدالة الناقلني كما تعترب عدالتهم يف الشرعيات: والثاين

أن يكون النقل عن حجة يف أصل اللغة كالعرب العاربة مثل قحطان ومعد : والثالث
 .وعدنان فأما إذا نقلوا عمن بعدهم بعد فساد لساهنم واختالف املولدين فال

ي وغريه االستشهاد بشعر أيب متام بل يف اإليضاح ووقع كالم الزخمشر : قال الزركشي
 .للفارسي ووجب بأن االستشهاد بتقرير النقلة كالمهم وإن مل خيرج عن قوانني العرب

 
 .أن يكون الناقل قد مسع منهم حسا وأما بغريه فال: والرابع

 .(2)أن  يسمع من الناقل حسا: واخلامس
ال تعرف إال نقال فقد أخطأ فإهنا قد وقال ابن جن يف اخلصائص من قال إن اللغة 

 .تعلم بالقرائن أيضا
 " البسيط"فإن الرجل إذا مسع قول الشاعر من 

                                                 

 .123الفكر العريب، صحممد األوراغي، اكتساب اللغة يف ( 1)

 .123حممد األوراغي، اكتساب اللغة يف الفكر العريب، ص( 2)
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طاروا إليه زرافات ووحدانا، يعلم أن الزرافات مبعىن ... قوم إذا الشر أبدى ناجديه هلم)
 .(1)اجلماعات

جلزء املوايل هكذا يتحد وعي التنظري العريب بطرائق االكتساب اللغوي وحناول يف ا
الوقوف عند تقنيات التحري اليت اعتمدها العرب واليت تشكل سابقة مل تعهدها أي دراسة 
لغوية أخرى، حبيث يسجل للعرب قصب السبق يف هذا السياق، وهذا بشهادة الباحث الكبري 

 .عبد الرمحن احلاج صالح
 

 :منهجية التحري في السماع وتقنياته/ ب
عوا؟ أم أخذوا وتركوا ما هي التقنيات املعتمدة يف هذا هل أخذ املتحرون كل ما مس

 اجملال؟
 :اللغوي المتحري -

كان من أهم صفات اللغوي املتحري الولوع الشديد مبا كان يقوم به من حبوث بل وقد 
ذكروا يف كتب اللغة واألدب ما كان يبلغه فرح اللغوي عند حصوله على بغيته وقد متر عليه 

 .أن ينال ذلك األيام والشهور قبل
كما كان على املتحري أن حيفظ ما يسمعه وخاصة أبيات الشعر ألن املعلومات 
اللغوية تتميز عن غريها بأهنا شفاهية مسموعة فينبغي أن تؤدي كما مسعت، وكل النصوص 

قوية  املسموعة هي هكذا فال بد من حفظها ويرتتب على ذلك ضرورة امتالك املتحري لذاكرة
فقد ذكروا عن أكثر من لغوي أنه كان حيفظ فإنه حيكي أنه كان حيفظ ما يقرب جدا، وبالفعل 

 .(2)من اثىن عشر ألف ارجون
كما كان اللغوي ميتمع بقدرة تائقة على حتمل املشاق اخلاص بالسفر والتنقالت 
البعيدة واملتعددة ولذلك كان ال بد وأن يكون يتمع بصحة جيدة تؤهله لذلك، وحيكى عن 

 .ا يؤكد ذلكاألصمعي م

                                                 

 .22، ص1ينظر جالل الدين السيوطي، املزهر، ج( 1)

 .202وكذلك املزهر، ص 301عبد الرمحن احلاج صاحل، السماع اللغوي عند العرب، ص( 2)
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ل  أهل القصيم وكان واهلل واسع الرح كنت نازال عند رجل من بن الصداء من: "قال
إين قد  :على الرجوع إىل العراق فأتيت أبا مثواي فقلت كرمي احملل فأصحبت وقد عزمت

لي ومل أفذ يف قدميت هذه إليكم بكثري علم وإمنا كنت اغتفر هلعت من الغربة واشتقت أه
غذاء له فتغذيت معه وأمر بناقة وجفاء البادية للفائدة، فأظهر توجها مث أبرز وحشة الغربة 

فارجتلها واكتنفها مث ركب وأردفن وأقبلها مطلع الشمس، فما سرنا كبري سري حىت  ...ريةمه
وهو يرتمن فسلم عليه صاحيب وسأله عن نسبه فاعتزى أسديا من بن .. لقينا شيخ على محار له

أنشدنا : قال... كال فقال أين تؤم؟ فأشار إىل ماء قريب: شد أم تقول؟ فقالأتن: ثعلبة فقال
مث أنشدين فقلت واهلل وقد أنسيت أهلي، وهان علي طول الغرب وشظف العيش .. رمحك اهلل

 .(1)سرورا مبا مسعت
ويتصف املتحري أيضا بسمعه املرهف ليتبني عند مساعه ملا مل يعرف من عناصر اللغة 

ك من التميز الدقيق بني األصوات، واخلليل وسبويه العناصر وال بد لذلبنيت هذه على أي بنية 
خري من ميثل ذلك فقد ميزا بني املتشابه من األصوات، وذلك مثل الفوارق القائمة بني احلركات 

 . (2)املختلسة والسكون ومل يوفق غريمها يف ذلك لصعوبته
ما نا من اللغة وأن يكون أقرب ومن أوصاف اللغوي املتحري أيضا أن يكون متمك

حاسة لغوية قوية، وجيب أن يندمج يف الوسط الذي يبحث  ميكن ممن يسمع منه وأن تكون له
يف لغة أصحابه اندماجا لغويا واجتماعيا فيصبح بطول اإلقامة، كأنه واحد من هؤالء الذين 

كنت : "لصدديسمع منهم، ويوطد بذلك معهم روابط صداقة وثيقة، قال األصمعي هبذا ا
 .(3)أغشى بيوت األعراب أكتب عنهم كثريا حىت ألفوين وعرفوا مرادي

 :المورد وما يشترط فيه
الصفة األساسية وكما سبق وأن أشرت يف اجلزء اخلاص بالسماع أن  فصاحة املورد هي

اللغة ال تؤخذ إال من أصحاهبا أي الذين خيضعون يف استعماهلم للغتهم ملا تواضع عليه 
ون هبا وهم هنا عامة العرب الفصحاء كما يقول النحويون األولون، ويكفي أن يكون الناطق

                                                 

 .308نفسه، ص( 1)

 .43-48، ص1ابن جن، اخلصائص، ج( 2)

 .304، ص8هر، جاملز ( 3)
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املوردون فصحاء مل تتغري لغتهم، هذا وكلما كانوا أفصح كان السماع أصح ألنه األفصح 
 .عندهم هو األعرب واملراد من هذا أن ميثل بطريقة كالمه أكثر العرب يف كالمهم

اح أمام العريب الذي يريد أن يسمع منه حىت يتيقن من وقد مر معنا أن اللغوي ال يرت
 .(1)فصاحته وال يثقون يف ذلك بأحد من العرب خصوصا يف زمن االنتشار الواسع للحن

وكان يستحب أن يكون املورد واسع املعرفة بكالم العرب وألفاظهم وعباراهتم وأمثاهلم 
 .اللسان ال يرضى مبا يعرف حافظا لشيء من أشعارهم إن أمكن وهلذا جيب أن يكون طلق

ومسعوا أيضا من العريب اللسان األعجمي األصل فلم يشرط يف السليقي اللسان أن 
 .يكون عربيا من حيث العرق أبدا

أما سن وجنس املورد فليس هناك أي فرق بني املوردين الذين مسع منهم اللغويون 
من الكثري من األعرابيات  بالفعل، فقد مسع األصمعي من األطفال وكتب كالمهم كما مسع

 .وغريهن من الفصحاء
كذلك ال يشرتط يف العريب الذي حيتج بقوله البلوغ فأخذوا : وقال يف ذلك السيوطي

مسعت صبية حبمى ضرية يتزاجرون : األصمعي قال..."عن الصبيان، قال ابن دريد يف أماليه
ت فقد جند يف األمايل عددا ، أما املوردا(2)فوقفت وصدوين عن حاجيت وأقبلت أكتب ما أمسع

وهي أم اهليثم مبا ذكروا أيضا : كبريا من الروايات عن األعرابيات وقد كثرب جميئ اسم أعرابية
قال القايل حدثن أبو بكر بن دريد قال حدثنا أبو حامت، قال . (3)غنية أم املمارس البكرية

 مسعت أم اهليثم تقول شرية 
 فابعدكن اهلل من شريات    كن ظل وال جىنإذا مل يكن في: وانشدت من الطويل

 .(4)ريةفقالت شي. قلت يا أم اهليثم صغريهاف
 ولكن لنا أن نتساءل هل كل ما يورده املورد الفصيح ويسمعه يتقبله اللغوي املتحري؟

                                                 

 .318، ص8وكذلك املزهر، ج. 30عبد الرمحان احلاج صاحل، ص( 1)

 .20، ص1املزهر، ج( 2)

 .وغريها 322-28-324ق، صابن السكيت، إصالح املنط( 3)

 .122، ص1املزهر، ج( 4)
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ميكن أن تكون اإلجابة بنعم ذلك أن اللغوي املتحري ال يرتك شيئا مما يسمعه إذا توفر 
ملورد كما أنه ميكن أن نقول إن املتحرين رفعوا شعار ال مساع وال تدوين إال عنصر الفصاحة يف ا

 .بإحصاء وتقدير الشيوع
 :تقنيات السماع

إىل تقنيات معينة  أجلإذا كان كل مسموع غري مردود فهذا ال يعن أن املتحري مل ي
 :تسعفه يف عمله، ومن ذلك أن يكون السماع 

ري يكتفي فيه بالسماع ملا يقوله املورد وتسجيله سلبيا؛ أي بدون تدخل من املتح: أ
 .فقط

متفاعال أو نشيطا كما يسميه عبد الرمحان احلاج صاحل؛ حبيث يتدخل املتحري : ب
وينشط فيه فال يكتفي بالسماع والتسجيل بل يبادر بإلقاء األسئلة على املورد ويكون ذلك 

 .حوارا
ن القدامى استلغاء جاء يف اللسان، قال والنوع األول من تقنيات السماع يسميه اللغويو 

 .(1)إذا أردت أن تنتفع باألعراب فاستغلهم أي امسع من لغاهتم من غري مسألة: أبو سعيد
: وقال القايل حدثنا أبو بكر بن دريد حدثنا عبد الرمحن عن عمه األصمعي، قال

 .ذاقك الربدينمسعت أعرابيا يدعو لرجل فقال جنبك اهلل األمرين وكفاك شر األجوفني وآ
يرد الغىن وبرد : الفقر والعري واألجوفان، البطن والفرج والربدان: األمران: قال القايل

 .العافية
مسعت أعرابيا من : حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حامت عن األصمعي قال: وقال القايل

 :غىن يذكر  مطر أصاب بالدهم يف غب جدب فقال
ل وتقاصرت اآلمال وعكف اليأس وكظمت تدارك ربك خلقه وقد كلبت األحما

األنفاس وأصح املاشي مصرما واملرتب معدما وحفيت احلالئل وامتهنت العقائل فأنشأ سحابا 
كذا ثالثا غري ذي فواق مث أمر   متألقة ورعوده متقعقعة فسح ساجيارا ركاما كنهورا سجاما بروقه

أحيا وأغىن وجاد فاروس  ربك الشمال فطحرت ركامه وفرقت جهامه فانقشع حممودا وقد
 .فاحلمد هلل الذي ال تكت نعمه وال تنفد قسمه وال خييب سائله وال ينزر نائله

                                                 

 (.ل غ و)مادة )اللسان ( 1)
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 جاد: صاب
 اشتدت: كلبت 
 ردت إىل األجواف: كطمت

 صاحب املاشية: املاشي
 مقال: مصرما
 الغىن الذي له مال مثل الرتاب: املرتب

 استخدمت: امتهنت
 الكرائم: العتابل 
 طع كأهنا اجلبال واحدهتا تنهورةالق: الكنهور

 صباب: سجام
 المعة: متألقة

 صب: سح
 ساكنا: ساجيا

 أذهبت: صحرت
 ما تراكت منه: الركام

 السحاب الذي حراق ماءه: اجلهام
 حتصى: تكث

 يقل: رينز 
حدثن فالن وحدثنا فالن ويستحسن، حدثن إذا حدث وهو : ويلي ذلك أن يقول

 .(1)وحده وحدثنا إنا حدث وهو غريه
اري عن أيب العباس عن ابن األعرايب قال حدثن أبو بكر بن األنب:  أماليهوقال ثعلب يف

 .أصاب وفطن: إذا أخطأ وحلن يلحن حلنا فهو حلن: يقال حلن الرجل يلحن حلنا فهو الحن: 
يف هذا النوع من السماع يريد اللغوي أن يتحصل يف غالب األحيان على معطيات 

ء العرب يف جهة معينة أو قبيلة أو بطن معني، فهذا يدخل يف السماع لغوية جديدة من فصحا
                                                 

 .110املزهر، ( 1)
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الشامل الرامي إىل اجلمع الواسع للمعطيات اللغوية، وكثريا ما حيصل هذا السماع باملصادفة 
فيكون املسموع تلقائيا وأكثر عفوية من السماع الذي يثريه اللغوي بأسئلة، فقد مير املتحري 

اآلخر يف ظرف من ظروف احلياة اليومية أو رجل أو امرأة ومها  على شخصني خياطب أحدمها
 .يف حديث منفرد أو خيطب على منرب فيسارع بكتابة ما مسعه من الكالم

ويرى عبد الرمحان احلاج صاحل أن جودة هذا املسموع عالية ألهنا تقع يف أحوال 
صالة اللغوية احلقيقية، املنبثقة خطابية عادية، فهذا النوع من الكالم يتصف بالعفوية املطلقة واأل

 .من الفصاحة السليقية
 النشيط -المتفاعل –السماع -2

إن التدخل املتحري يف أثناء مساعه للمورد مهم جدا، وقد يتوقف كل ما سيحصل عليه 
من املعطيات على كيفية تدخله، ويف ذلك علم ومترس يكتسيه املتحري بطول خمالطته لألعراب 

عمل، وال شك أن أبا عمرو بن العالء قد كان له خربة كبرية يف ذلك لطول ومباشرته هلذا ال
 .إقامته بني العرب الفصحاء وكذلك كل من تتلمذ عليه

 :ويف هذا التدخل طريقتان
 .اإلثارة اإلحيائية وهي اليت يسميها اللغويون القدامى بالتلقني -1
 .داهتا وتراكيبهاجمرد السؤال عن كل ما خيص استعمال اللغة ومعاين مفر  -8

 :أما الطريقة األوىل فتجرى كالتايل -1
باستنطاقه املورد وحثه على الكالم وإنشاء الشعر أو كالمها معا من جهة يبادر اللغوي 

ومحله على التطرق ملوضوع معني إلجراء حديث معه يف حدود هذا املوضوع الذي يهم 
ملورد عن سؤال معني بل املقصود يبقى اللغوي، وال يقصد من ذلك يف هذه الطريقة أن جييب ا

هنا احلصول على نص أو عدة نصوص عفوية مثل ما هو جار يف السماع السليب، والفارق 
بينها هو يف محل اللغوي للمورد على عالج موضوع معني، وال يوحي إليه إجابة معينة لسؤاله 

إما حلصول على مفردات  :بل يريد فقط اإلتيان به إىل ميدان معني من احلياة هلدفني اثنني
َّتص حقال دالليا معينا وإما إحداث نصوص تتضمن ( اللغات)وتراكيب هلجية وغري هلجية 

حال عفويا لقضية حنوية أو لغوية أو داللية مل تزل غامضة لعدم وجود نص عند اللغوي يف 
مل على ذلك، واملتحري ال يريد إجابة صرحية من املورد حول هذه القضايا بل يريد نصا يشت
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املفردة أو الرتكيب الذي يبحث عن صيغته أو مدلوله وذلك يف استعمال الفصحاء احلقيقي 
املسموع منهم مباشرة وهبذه الطريقة فتكون حجة له، وتتكون هذه النصوص املثارة ذوات 

 .مواضع شىت أيضا إال أهنا مقصودة يف ذاهتا
صاف خاصة وقد تكون وقد تكون حكايات حتكيها املورد حول موضوع خاص أو أو 

نصوصا حمظوظة كالشعر واآليات القرآنية ويف هذه احلالة األخرية يكون مقصور اللغوي السماع 
لقراءة معينة أو إلنشاء شعر على صورة خاصة ويشبه األستاذ عبد الرمحان احلاج صاحل هذه 

لوم الطريقة بطريقة االستجواب املوجه الذي ميارسه الصحفيون أو الباحثون يف الع
ومن أمثلة ذلك ما قاله القايل يف آماليه حدثنا أبو بكر بن دريد حدثنا أبو . (1)االجتماعية

: لقيت أعرابيا مبكة فقلت ممن أنت قال: حامت عن اإلصمعي عن أيب عمرو بن العالء، قال
فأىن لك : من عمان، قلت: "أسدي قلت ومن أيهم قال هندي، قلت ومن أي البالد؟ قال

قال : وقال ثعلب يف أماليه. (2)؟ قال إنا سكنا أرضا ال نسمع فيه ناخبة التيارهذه الفصاحة
 .(3)ر فقالت غثنا ما شئناقاتل اهلل أمة بن فالن سألتها عن املط: اإلصمعي

إن الكثري مما جرى يف هذه احلكايات وخاصة  األسئلة قد اختصر اختصارا، فللغويون 
ليمية تعنيهم بصفة خاصة النصوص اللغوية اليت مسعوها الذين رووها وأملوها يف حلقاهتم التع

هم أو شيوخهم فحذفوا كل ما يزيد عليها ولذلك كانت األسئلة وموضوع احلديث خمتصر بال 
مزيد عليه، ويالحظ يف هذه الطريقة أن املتحري حيفز املورد ليطلق لسانه، كما أنه قد يلجأ 

ملورد نصا وحيمله على التطرق إىل املوضوع نفسه أحيانا إىل نوع من اإلثارة، كأن يقصى على ا
 .بقصة مماثلة ملا يسمعه من املتحري، فينطلق املورد يف ما يثريه فيه

ولقد ورد يف املزهر أمثلة عديدة عن ذلك، وتبقى  -فاستجاب–فيكون بذلك قد أثاره 
 .(4)هذه الطريقة من أجنع السبل اليت تعمل على إطالق لسان املورد

                                                 

 .328-321عبد الرمحن احلاج صاحل، ص( 1)

 .190، ص1جاملزهر، ( 2)

 .190نفسه، ص( 3)

: سيف أفيح وفضاء ضحضح وجبل صردح ورمل أصبح، قلت فما مالك قال: قال: قلت صف يل أرضك: عن أيب عمرو بن العالء( 4)
قال إن النخل محلها غذاء وسعفها ضياء وجذعها بناء وكرهبا صالء ولينها رشاد وخوصها  وعاد وقروها : فأين أنت عن اإلبل: النخل قلت

الذي : الصلب، األصبح: الصحراء، الصردح: واسع الفضاء، الضحضح: شاطئ البحر، أفيح: املرج، السيف: الصوت، التيار: الناخبة. ناءإ
 .وعاء من جذع النخل ينبذ فيه: اجلبل، القرو: يعلو بياضه محرة، الرشاء
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نوع الثاين من الطريقة وهو السؤال املباشر يف استعمال اللغة فيختلف فيه أما ال -2
غرض املتحري، فالذي يقصده هنا ليس احلصول على نصوص جديدة تسمع أو على تأدية 
نص حمفوظ بل يريد أن حيصل على كيفية استعمال املورد لشيء بعينه مباشرة ال من خالل  

و يلقي عليه سؤال مثل، كيف تقول، فاألسئلة هلا هنا كالمه العفوي الذي يثريه املتحري، فه
شكل آخر وجييب املورد مبا يعرفه من لغته أو يعرف املتحري بأمساء املسميات اليت تنتمي إىل 

 .لغته أو كيفية نطقه لصوت من أصوات لغته وهكذا
 :طريقة السؤال التلقيني

يوحي السائل املورد : الة األوىلالنوع الثاين هو عبارة عن إحياء أو جمرد اختبار ففي احل
إليه   ه يلقنه بدون أن يشعره بذلك فيوجهنكأأن يقول شيئا من الكالم على صيغة معينة، ف

كالما بدون تعليق، ففي احلالتني الذي يريده السائل من املورد هو أن يرد الفعل إما بالرفض 
لسائل تأكيد احملتواه، غالبا ويف الصريح ملا مسعه على أنه ليس من كالم قومه أو يعبد ما قاله ا

نفس الوقت بالرضى الضمن للفظة وشكل الكالم األول، وقد يأيت بكالم مصوغ على نفس 
الصيغة فيكون ذلك مثل اإلقرار بالفعل ال بالقول على أن هذا الضرب من الكالم هو من  

 .كالم قومه
أختلف أبو : اء أيضاوأحسن مثال للسؤال التلقين هو هذا الذي جاء يف جمالس العلم

مع االستثناء فأجازه أبو عمرو " ليس"عمرو بن العالء وعيسى بن عمر يف جواز رفع خرب 
ليس يف األرض حجازي إال وهو ينصب وال يف األرض متيمي إال وهو يرفع فطلب أبو : وقال

فإنه ال الرفع " فلقناه: "عمرو من تلميذين له أن يذهبا ليختربا أبا مهدي فقال هلما أبو عمر
، ҆ال املسكليس الطيب إ: ع ولقناه النصب فإنه ال ينصب، فقال لألولنتجيرفع واذهبا إىل امل

س لي"وأين فقال أحدمها ... وأين... على كربة سن فأين اجلادي أتأمراين بالكذب: فقال
( أحدمها)سودان هجر ما هلم شراب إال هذا التمر؟ قال  فما يصنع: قال" الشراب إال العسل

 .ليس مالك إال طاعة اهلل والعمل هبا: لما رأيت ذلك منه قلتف
قال )هبا فنصب  ̄اهلل والعمل ̄خل فيه، ليس مالك األمر إال طاعةهذا كالم ال د: "قال

ليس هذا من حلن وال : ال: ورفعت فقال" هبا ҆اهلل والعمل ҆ليس مالك األمر إال طاعة(: السائل
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فلم ... ولقناه وجهدنا به... مث أتينا املنتجع( قال)اه منه، فكتبنا ما مسعن: قال"من حلن قومي 
 .ينصب وأيب إال الرفع

أو الفريق من -وال شك أن هذا النوع من السؤال كان حيصل كلما أراد اللغوي، 
أن يتأكدوا من وجود لغة معينة تنتمي إىل قبيلة معينة وإىل كل أفرادها أو إىل بعضها  -املتحرين

لك االستعمال اللهجي لقبائل أخرى أو بعض األفراد منها، وهناك تقنية وأهنا َّتالف يف ذ
أخرى كان يستعملها املتحري كأن يلقي على املورد أسئلة يف صميم املوضوع الذي يهمه من 
اللغة واستعمال العرب وقد مر معنا السؤال الذي ألقاه أبو حامت على أم هيتم يف كيفية تصغر 

وإذا كان السماع من لفظ الشيخ أو العريب قال ابن فارس تؤخذ اللغة . فأجابت شبَـيـْرَة( شرية)
اعتبارا كالصيب العريب يسمع أبويه وغريمها فهو يأخذ اللغة عنهم على ممر األوقات وتؤخذ تلقنا 

وإذا كان املسموع املصدر األول يف التحريات . (1)من ملقن وتؤخذ مساعا من الرواة الثقات
يدونوا ما مسع، بل إن الكتابة هي األخرى كانت هلا تقنيات ومما ال شك فهذا ال يعن أهنم مل 

ري جهدا دون أن ين مالزمة لسماعهم وال يعقل أن يهدر املتحفيه أهنا كانت عند مجيع املتحر 
 .يقيده بالكتابة، إال أن املشافهة تبقى هي املصدر األول

ك مىت تأملت أمر العرب، وأنت تتبن ذل: "وقد شرح الفارايب يف احلروف ذلك قائال
األمصار، وأكثر ما تشاغلوا بذلك من سنة تسعني إىل  ي وفيهم سكانربار فإن فيهم سكان ال

سنة مائتني، وكان الذي توىل ذلك من بني أمصارهم أهل الكوفة والبصرة من أرض العراق، 
ن الرباري فتعلموا لغتهم والفصيح منها من سكان الرباري منهم دون أهل احلضر، مث من سكا

من كان يف أواسط بالدهم ومن أشدهم توحشا وجفاء وأبعدهم إذ عانا وانقادا، وهم قيس 
ومتيم وأسد وطي مث هذيل، فإن هؤالء معظم من نقل عن لسان العرب، والباقون فلم يؤخذ 
عنهم شيء ألهنم كانوا يف أطراف بالدهم خمالطني لغريهم من األمم مطبوعني على سرعة 

تهم أللفاظ سائر األمم املطيفة هبم من احلبشة واهلند والقرى والسريانيني وأهل الشام انقياد ألسن
 .وأهل مصر

فيحفظ أو  فتؤخذ ألفاظهم املفردة أوال إىل أن يؤتى عليها، الغريب واملشهور منها
مث بعد ذلك حتدث للناظر فيها تأمل ما  . ة كلها من األشعار واخلطببكيكتب، مث ألفاظهم املر 

                                                 

 .122، ص1املزهر، ج( 1)
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منها متشاهبا يف املفردة منها وعند الرتكيب، وتؤخذ أصناف املتشاهبات منها ومباذا تتشابه كان 
يف صف صنف منها، وما الذي خيلق كل صنف منها، فيحدث هلا عند ذلك يف النفس  
كليات وقوانني كلية، فيحتاج فماحدث يف النفس من كليات األلفاظ وقوانني األلفاظ إىل 

فيعمل عند ذلك أحد . الكليات والقوانني حىت ميكن تعليمها وتعلمها ألفاظ يعرب هبا عن تلك
شيئني إما أن خيرتع ويركب من حروفهم ألفاظا من ألفاظهم اليت كانوا يستعملوهنا قبل ذلك يف 
الداللة على معان أخرى غريها، إما كيف اتفق ال ألجل شيء وإما ألجل شيء ما، وكل ذلك 

مى القوانني بأمساء أقرب املعاين شبها بالقوانني، بأن ينظر أي ممكن شائع، لكن األجود أن تس
معىن من املعاين األول يوجد أقرب شبها بقانون من قوانني األلفاظ فيسمى ذلك الكلي وذلك 
القانون باسم ذلك املعىن حىت يؤتى من هذا املثال على تسمية مجيع تلك الكليات والقوانني 

 .ول اليت كانت هلا عندهم أمساءبأمساء أشباهها من املعاين األ
تعلم وتعلم بقول، وحىت ت فيصريون عند ذلك لساهنم ولغتهم بصورة صناعية ميكن أن

ميكن أن تعطى علل كل ما يقولون، كذلك خطوطهم اليت هبا يكتبون ألفاظهم، إذا كانت فيها  
 .(1)كليات وقوانني أخذت كلها فالتمس حىت تصري ينطق عنها وميكن أن تعلم وتتعلم

قول إنه ينبغي أن يف"وعن من جيب أن يؤخذ عنهم يؤكد الفارايب ما سبق اإلشارة إليه 
يؤخذ عن الذين متكنت عادهتم هلم على طول الزمان يف ألسنتهم وأنفسهم متكنا حيضون به 
عن حتيل حروف سوى حروفهم والنطق هبا، وعن حتصيل ألفاظ سوى املركبة عن حروفهم وعن 

 يسمع غري لساهنم ولغتهم أو ممن مسعنا وجفا ذهنه عن َّتيلها ولسانه عن النطق هبا ممن مل
النطق هبا، وأما من كان لسانه مطاوعا على النطق بأي حرف شاء مما هو خارج عن حروفهم 
وبأي لفظ شاء من األلفاظ املركبة عن حروف غري حروفهم وبأي قول شاء من األقاويل املركبة 

ه ال يؤمن أن جيري على لسانه ما هو خارج عن عاداهتم املمكنة من ألفاظ سوى ألفاظهم فإن
األوىل فيعود ما قد جرى على لسانه فتصري عبارته خارجة عن عبارة األمة ويكون خطأ وحلنا 

 .(2)وغري فصيح

                                                 

 .47-42الفارايب، احلروف، ص( 1)

 .43نفسه، ص( 2)
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 المبحـث الثــالث
 :الفصاحة -

ه يف إطار البحث دائما حول طرق اكتساب اللغة، وبعد ما وقفنا عند السماع وشروط
 .وتقنيات حتري السماع كان ال بد وحنن نتبع طرق االكتساب أن نقف عند الفصاحة

فما عالقة الفصاحة بامللكة؟ وكيف حدد علماؤنا الفصاحة؟ وكيف يستحيل اإلنسان 
 من ناطق إىل إنسان مبني؟ وإنسان فصيح؟

إن الفصيح يف لغة من اللغات قد يكون اكتسب فصاحته أي ملكته اخلاصة هبا 
تلقني أو باللجوء إىل معلم، إما ألنه مل يكتسب هذه اللغة من بيئته اليت نشأ فيها، فهذه بال

اللغة ليست هي لغة منشأه، وقد تكون هذه البيئة اليت نشأ فيها يتكلم أفرادها بعربية قد 
هد ابتعدت قليال أو كثريا عن اللغة اليت نزل هبا القرآن الكرمي، وهي لغة العرب الذين كانوا يف ع

لم ومل تتغري على ألسنتهم، فالذين وآله وسلم وكل من اكتسب العربية مثالنيب صلى اهلل عليه 
ابتعدت لغة بيئتهم األوىل عن هذه اللغة، مث اكتسبوا فصاحة بأي طريقة كانت فليسوا هم 
الذين قصدهم سيبويه ومن جاء قبله من العلماء، أما الذين قصدهم بالفعل وأخذ هو 

من  -يف سائر أوقاهتم–تهم فهم العرب الذين كانوا اكتسبوا اللغة اليت ينطقون هبا وأصحابه بلغ
كتبهم األوىل اليت مل تبتعد لغتها عن عربية القرآن وكل العرب الذين كانوا مثلهم، فهؤالء كانوا 

 .أصحاب السليقة الفصيحة
 :تحديد مفهوم الفصاحة -أ

لوضوح ألية لغة كانت ولعل أقدم نص حول تعن الفصاحة يف اللغة ا: الفصاحة يف اللغة
ُقِن ِإينِّ  ﴿الفصاحة هي اآلية القرآنية  َوَأِخي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمنِّ ِلَساناا َفَأْرِسْلُه َمِعَي رِْدءاا ُيَصدِّ

بُونِ   .(1) ﴾ َأَخاُف َأن ُيَكذِّ
صاح باحلجة غاية اإلف: "ويشرح اجلاحظ هذه اآلية متعرضا إىل معىن الفصاحة فيقول

وموسى عليه السالم مل يكن يتكلم بالعربية مما جيعل الفصاحة " واملبالغة يف وضوح الداللة
 .تأخذ عموم أي لغة

                                                 

 .32سورة القصص، اآلية  (1)
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يف مقابل  (1)"اإلنسان هو الفصيح"ويؤكد اجلاحظ هذا يف موضع آخر حني يعرف 
 .احليوان الذي ال ميلك اللغة اإلنسانية الواضحة البينة عن األغراض واملقاصد

ويرادف مفهوم الفصاحة عند اجلاحظ مفهوم البيان أو التصريح عند عبد القاهر 
اجلرجاين الذي يصرح مباشرة هبذا املفهوم األصلي الذي ال خيص اإلنسان العريب فقط بل خيص 

وأن معىن الفصاحة يف أصل اللغة : "األعجمي أيضا الذي إذا يبني من املعىن فهو وضح كذلك
حان، وأفصح الرجل بكذا إذا ل بداللة قوهلم أفصح األعجمي وفصح الهو اإلبانة عن املعىن

 .(2)صرح به
الفاء والصاد واحلاء أصل صحيح يدل على خلوص يف " فصح"وجاء يف مقاييس اللغة 

 .الطليق، والكالم الفصيح العريب: شيء ونقاء من الشوب، من ذلك اللسان الفصيح
رجل تكلم بالعربية، وفصح جادت لغته سكنت رغوته وأفصح ال: واألصل أفصح اللنب

أفصح العريب إفصاحا، وفصح العجمي فصاحة، إذا : " حىت ال يلحن ويف كتاب ابن دردي
 فهو فصيح إذا أخذت عنه فصح اللنب: ، والقول هو األول وحكىوأرواه غلطا" تكلم بالعربية

 .(3)"حتت الرغوة اللنب الفصيح: الرغوة قال
 فصحا وفصاحة خلص من يشوبه فأخذت عنه اللنب( فصح): جاء يف املعجم الوسيطو 
خالصه، والرجل انطلق لسانه بكالم فصيح، ويقال َفُصَح األعجمي جادت لغته  يرغوته وبق

تفاصح تكلف : وأفصح الصبح بدا ضوؤه وظهر، ويقال. فصحاء( ج)فلم يلحن فهو فصيح 
 .الفصاحة، وتفصح الرجل، زادت فصاحته ويف كالمه تفاصح

 .(4)البيان وسالمة األلفاظ من اإلهبام وسوء التأليف: احةالفص
عن األلفاظ  الفصاحة يف اصطالح أهل املعاين؛ عبارة :الفصاحة في االصطالح -ب

البنية الظاهرة، املبادرة إىل الفهم واملأنوسة االستعمال بني الكتاب والشعراء ملكان حسنها، 
قال كلمة فصيحة، وكالم فصيح، ومتكلم فالفصاحة تشمل الكلمة والكالم واملتكلم، في

                                                 

 .7، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج( 1)

 .373دالئل اإلعجاز، ص( 2)

 .202، ص2س اللغة، جييابن فارس، مقا( 3)

 ،892، ص8اللغة العربية، ججممع  عبد القادر، حممد النجار، املعجم الوسيط، حتقيق راهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد إب( 4)
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وقد قام عبد الرمحن احلاج صاحل بدراسة حول الفصاحة توجها مبؤلف كبري الفائدة  .(1)فصيح
مساه السماع اللغوي العلمي عند العرب، ومفهوم الفصاحة، وألمهية ما ورد فيه من جهد 

 .وفحص فسأعتمده يف هذا املبحث
سنحاول أن نكشف عن كل الوحدات : "صاحل يقول األستاذ عبد الرمحان احلاج

حبسب ما تقتضيه السياقات اليت وردت فيها [ ح.ص.ف]الداللية للمفردات املشتقة من مادة 
الداللية بني هذه ( أو املقايسة)هذه العناصر اللغوية ونعتمد يف ذلك على طريقة املقاربة 
ة بالفعل بذلك التناظر للنصوص السياقات حبمل بعضها على بعضها الستنباط املعاين املقصود

 .(2)أو السياقات بالذات
وكتاب من عاجل مسائل البيان مثل اجلاحظ وغريه )وسنلجأ إىل كتاب سيبويه أوال .... 

وهو أقدم كتاب وصل إلينا يف النحو وألنه حيتوي على أقدم تصور علمي لغوي ( من العلماء
وال . ل العلمية أصالة يف ميدان العربيةأكثر األعما -حسب املؤلف–عريب وهو يف اعتقادنا 

توجد يف هذا الكتاب تعريفات كثرية فيما خيص املصطلحات اليت يستعملها صاحبه، وهذا هو 
 .سبب جلوئنا إىل طريقة املقايسة الداللية اليت تقتضي املسح الكامل للنص

من مفردة ويبدأ الباحث أوال جبمع كل العبارات الواردة يف الكتاب من تلك اليت تتض
مث يف مجيع القوانني اليت وردت فيها وهي [ ح.ص.ف]من املفردات اليت تنتمي إىل مادة 

السياقات الداخلية، وثانيا يف مجيع السياقات اخلارجية اليت وردت فيها اجلملة وذلك على 
 :النحو اآليت

 "فصاحة العرب"نظائر من النصوص تتضمن عبارة 
 8/280و 1/111/228 جيعلوهنا زايا خالصةيقولون أو  العرب الفصحاء مسعنا

 8/8 ال يعرفون غريه ذلك من فصحاء العرب مسعنا

 8/840 ...فقالوا ح قوم فصحاءتفوقد  مسعنا

 122-8/124 و1/1244 أو أنشدوا...يقولون فصحاء العرب مسعنا

 

                                                 

 .3802، ص1لوسيط، جالسيد طنطاوي، ا( 1)

 .89اللغوي العلمي عند العريب ومفهوم الفصاحة، ص الرمحن احلاج صاحل، السماع عبد ( 2)
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 [ح.ص.ف]من هذا التناظر للنصوص أن كل العبارات اليت حتتوي على مادة  يبدو
( السماع واملسموع)هلا سياق مرجعي واحد وهو السماع هلؤالء العلماء ( لفصحاء العربصفة )

فإذا حنن حبثنا يف الكتاب عن املواقع اليت يكون هلا نفس السياق جتعلنا على جمموعة كبرية جدا 
وهو املسموع منهم أو " العرب"وتأيت يف كل صفحة وتأيت فيها لفظة  -تغطي كل الكتاب–

لدال عليهم، مث على جمموعتني حمدودتني تأيت يف موقع املسموع يف إحدى ا" هم"ضمري 
 :كالتايل" تهميربأو هبم أو عاملوثوق به : "ويف األخرى" من ترضى عربيتهم: "اجملموعتني

 (8/100)عربيته  ترضى ممن مسعنا
 (8/809)عربيتهم  ترتضي قوم وقال

 (1/193)عربيتهم  ترضى قوم من العرب وقد قال
 (8/808)عربيتهم  ترضى قوم من قيس وأسد قوله أيضاوي

 (8/802)عربيتهم  ترضى من يف لغة
 207و 1/192 املوثوق هبم العرب مسعنا

من يوثق من العرب  - مسعنا
 يقول

8/809 

 1/44 يوثق بعربيته من العرب ناسا أن

 1/30/172 يوثق بعربيته من  مسعنا أن

 8/809 يوثق بعربيته ممن مسعنا

-803-1/101/800 املوثق هبم من بعض العرب عناهمس
847 

 1/847 املوثوق هبم يقولون عن العرب بلغن

 1/847 يوثق من العرب عمن حدثن بذلك أبو اخلطاب

 8/802 يوثق بعربيتهم - وقال ناس

 1/800 املوثوق بعربيتهم تقوله العرب مل تكن

من العرب من يوثق به  من العرب وزعم أبو اخلطاب أنه مسع
 يقول

8/22 

 1/877 يوثق به من العرب عمن يونسحدثنا بذلك 
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مساع أو قول : عبارة يف كتاب سيبويه جاءت على هذه الصورة 27أحصى الباحث 
 .(1)مسع من عريب أو جمموعة من العرب ممن يوثق بعربيتهم

و قلته وهناك سياق مرجعي مماثل هلذا إال أنه حيتوي على نفي السماع ملسموع معني أ
 :وهذه أمثلة منه

 (.8/202)حبروف غري مستحسنة وال كثرية يف لغة من ترتصي عربية  -
 (.8/802)يؤخذ بلغته  مييل هذه األلف إال من.. أعلم أحداوال  -

 (.8/208)وهذا بعيد ال يتكلم به العرب  -

 (.8/48)إال أنه ليس يقوله أحد من العرب  -

 (.1/33)يا فال : ليس أحد يقول -

 (.8/97)العرب  ال تتكلم به -

 (.8/97)هذا ال يكون وهو خطأ ال تقوله العرب  -

 (.1/880)بعربيتهم تقول  مل تكن العرب املوثوق -

ميكن أن نستنتج من هذه العمليات العملية محل النظري على النظري فيما خيص 
 .النصوص
عات يف اجملمو  ية على أساس تكافؤ السياق املرجعيإن تكافؤ املواقع الداللية اللفظ -1

فاملقصود من فصحاء العرب وهو نفس ما يقصده سيبويه . املذكورة، يلزم منه تكافؤ املقاصد
إذ تقع كل من هذه العبارات موقع ". العرب املوثوقة هبم أو بعربيتهم"و" ترضى عربيتهم"ممن 

 .العربفكل هؤالء مجاعة من  األخرى،
ا أن املسموع إذا خرج فقد الحظن ويه ال يستعمل هذه األوصاف بإطرادإن سيب -8

عن الوجه الذي يكثر على ألسنة العرب ومسع عن عريب واحد أو من أفراد قالئل فإن كانوا من 
ال )الفصحاء أو املوثوق بعربيتهم نبه على ذلك صاحب الكتاب هبذه األلفاظ يف أحيان كثرية 

األوصاف ويكتفي أما إذا كان املسموع كثريا يف االستعمال فال يذكر سيبويه هذه (. دائما
فقط وهو الغالب عند ذكره ملا مسعه إال أن يقتضي أن يكون هؤالء مهك " العرب"بذكر لفظة 

 .بالضرورة فصحاء وممن ترضى عربيتهم ويوثق بعربيتهم
                                                 

 .38اج صاحل، صاحلعبد الرمحن ( 1)
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ال ( "األقحاح أو بالوالء)ويلزم من ذلك أيضا أن تكون هناك مجاعة من العرب  -3
من  اء ال يتكلم هبا العرب ويعتربها النحاة ومن عايشهمويف كالمهم بالعربية أشي" يؤخذ بلغتهم

 .غري النحاة املميزة األساسية لغري الفصيح من العرب
فية استعمال العلماء وميكننا أيضا أن نستفيد من النظر يف النصوص بالنظر يف كي

 ة من خالل ما استعملوه من أساليب التعبري فها هو ذا اجلاحظ وأسلوبه غننياللفظة املع
فسنلجأ يف النص التايل إىل التزويج بني الشيء . بالصور البيانية اليت ال بد أن يكون هلا داللة

: وضده وهذا قد ميكننا من أن نعرف بالضبط ما يقصده الكاتب من لفظة معنية ترد يف كالمه
واإلغالق واإلبانة  2)واخلطأ والصواب (1)جعل الفصاحة واللكنة... فمن زعم: " يقول"

 (.1/108البيان )لحون واملعرب سواء وامل
اليت تتضمن كل واحد منها ضدين هي نوع من اإلطالة والتثنية  2-3-8فاألزواج 

فالفصاحة تقابلها اللكنة أوال وحيدها اجلاحظ هو : بالنسبة إىل الزوج، ومن مث يتضح املقصور
حروف العرب يقال يف لسانه لكنه إذا أدخل بعض حروف العجم يف : بنفسه يف مكان آخر

، وهي مبنزلة اخلطأ واإلغالق وامللحون كما أن (3)وجذبت لسانه العادة األوىل إىل املخرج األول
 .ربلصواب واإلبانة واملعالفصاحة مبنزلة ا

قال اجلاحظ الذي هو من هو وكان تتلمذ على أكرب النحاة واللغويني العرب وعاشرهم 
كانوا يريدون األخذ   نيتعاملون مع العرب الذيكيف كانوا   ظفال شك أنه الح)معاشرة طويلة 

هامك حاجته على يعن إف... مك  حاجته فهو بليغوالعتايب حني زعم أن كل من أفه(: "منهم
ره أخاك ال مك"وأصحاب هذه اللغة ال يفهمون قول القائل منا ". جماري كالم العرب الفصحاء

 . أبو زيدذهيب إىل" ومن مل يفهم قوهلم" وإذا عز أخاك فهن" بطل
رجوه ومل يسمعوا حويون أعرابيا يفهم هذا وأشباهه هبومىت وجد الن" ورأيت ابن عمرو"

منه ألن ذلك يدل على طول إقامته يف الدار اليت تفسد اللغة وتنقص البيان ألن تلك اللغة إمنا 

                                                 

 108ص 1البيان والتبيني ( 1)

 .نفسه(2)

 .1/2039البيان، ( 3)
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هبا يف تلك اجلزيرة وتلك انقادت واستودت واطردت وتكاملت باخلصال اليت اجتمعت 
 .(1)ةاجلري 

فهذه العبارات اليت ذكرها اجلاحظ الغريبة يف العربية هي أول ما جيعل اللغوي يبتعد 
عمن يفهمها من العرب فضال عمن يستعملها ألهنا خارجة متاما عن النظام اللغوي النحوي 
الذي ألفوه وتعودوا أن يسمعون من الفصحاء، ويكون ذلك تغريا ملعيار العربية، ورمبا مسي 

نه يفسد النظام الذي هي عليه العربية، وعلى هذا األساس عرف املربد الشخصي فسادا أل
ويبدأ أن هذا التحديد على " كل عريب مل تتغري لغته فصيح على مذهب قومه"الفصيح هكذا 

جانب كبري من املوضوعية إذا استطاع النحاة أن حيصروا هذه التحوالت اليت أصابت العربية يف 
إذ ال تنتمي إىل اللغة اليت يعرفها هؤالء الذين . أهنا صفات غري الفصيحألسنة بعضهم وقرروا 

يرتضيها كل هؤالء : مسوا بفصاحة العرب، والذين ترتضي عربيتهم يف هذا اجملتمع بالذات
فهذا يسمى باالستحسان عندهم وهو استحسان كل : الفصحاء ال اللغويون والنحاة وحدهم

م واالعرتاف منهم بالتايل أن هذا الذي يستحسونه هو من فصحاء العرب ملا يسمعونه من لغته
 .لغتهم

ويسمى سيبويه ما طرأ ما تغيري يف لغة غري الفصحاء خطأ وحلنا كما رأينا وليس يف 
العلمي ألن املعيار كما قلنا هو أيضا ظاهرة وجيب أن  ذلك أي خروج عن الوصف املوضوعي

ملعيار من تغري وال يضر العلم أن يسمى خطأ توصف مجيع الظواهر ويوصف ما يطرأ على هذا ا
. ألنه غري صواب بالنسبة ملا تعارفه وتواضع عليه الناطقون بلغة من اللغات يف استعماهلم هلا

 :فانصح من هذا أن هناك مدلولني اثنني للفظ الفصاحة ومها
 .صفة من يرتضي لغة كل من ينطق بنفس اللغة على أصلها بدون تغيري -
 .وجود ألي شيء يف لغته ال ينتمي إىل لغة هؤالء الناطقنيوبالتايل عدم  -

ويالحظ عبد الرمحان احلاج صاحل، أن . (2)وكال هذين املدلولني خيص السالمة اللغوية
ثر العلماء من القرن وما يشتق منها، فقد يك" فصيح"هناك أيضا معاين أخرى تدل عليها لفظة 

ا يستغرب أن تكون للسالمة اللغوية درجات، أفصح ورمب: ال صفة التفضيلمعالثالث من إست

                                                 

 .37السماع اللغوي ومفهوم الفصاحة، ص. 103و 1/108البيان ( 1)

 .30اللغوي، صالسماع ( 2)
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إال أن للفصاحة مدلوال آخر غري السالمة اللغوية، . فالكالم إما أن يكون سليما أو غري سليم
فقد ذكر أن الفصاحة تقتضي الفهم ملا هو فصيح من الكالم وحده وعدمها يقتضي الفهم 

 .اجلاحظ وهذا ما يؤكده نص. لغري الفصيح، فالفصاحة هي أيضا إبانة
كان أنفع وأجنع )وكانت اإلشارة أبني وأنور  1/كلما كانت الداللة أوضح وأفصح"

فالفصيح إذن  (ال بالضد)مها هذه املرة من قبيل التزويج باملرادف ( 8و1)فاألزواج . 47/البيان
ويؤكد هذا الذي يستخرج من النصوص وحدها ما . هو أيضا الواضح والبنّي من زاوية أخرى

، ه2 ل من النحاة إىل غاية القرنالعلماء ممن تتلمذ على أولئك الفطاحالتحديدات  ذكره من
ومل يعلموا "قال : وذلك مثل عبد القاهر اجلرجاين الذي أدرك جيدا ما كان يقصد هؤالء النحاة

استعمال الفصحاء أكثر  أن املعىن يف وصف األلفاظ املفردة بالفصاحة أهنا يف اللغة أثبت ويف
رى على مقاييس اللغة والقوانني اليت وضعوها وأن الذي هو معىن الفصاحة يف اللغة أجأو أهنا 

إن . (1)فصيح وأعجم وقوهلم فصح األعجم وفصح اللحان: "هو اإلبانة عن املعىن بداللة قوهلم
 اليت استعملها " الفصاحة"ة هذا التحديد املستفيض الدقيق يشتمل على أكثر املدلوالت للفظ

ما كان فهو هواجلدير باملالحظة أن اجلرجاين هو وابن زمانه م. ولون ومن جاء بعدهمالنحاة األ
اع ذلك منذ هناية وقد ش. ا ينطق به أيضايطلق صفة الفصيح ال على الناطق فقط بل على م

 .القرن الثاين
وقد علمنا من كالم عبد القاهر أن الفصيح من املفردات هو ما ثبت يف اللغة أي ما 

عل الثقات من اللغويني وما كثر منها يف استعمال الفصحاء وأن الفصاحة، هي زيادة مسعه بالف
على ذلك اإلبانة ومدلول اإلبانة والوضوح مرتبط مبفهومي كثرة االستعمال والشيوع وبالتايل 

فتكون الكلمة فصيحة إذا كانت مألوفة االستعمال بني الناهبني من . بدرجات الفصاحة
المهم إال ملكانتها من احلسن باستكماهلا  تتداوهلا ألسنتهم ومل جترهبا أقهنا ملالكتاب والشعراء أل

 .(2)عناصر اجلودة وصفات اجلمال
 
 

                                                 

 .373دالئل اإلعجاز، ص( 1)

 .3802الوسيط، السيد طنطاوي، ج( 2)
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 :الفصاحة درجات وشروط -ب
لقد ارتبط مفهوم الفصاحة مبفهومي كثرة االستعمال والشيوع وبالتايل بدرجات 

وهذا املدلول هو . إنه أفصح كان اللفظ أوضح بكثرة من يستعمله قيل عنه  الفصاحة فكلما
املقياس األساسي الذي اعتمد عليه النحاة إلثبات اللفظ املسموع وإقراره كلفظ عريب ولفظ 

 .ثابت يف كالمهم ينتمي إىل لغتهم
يب مسعت أيب يقول أل: قال ابن نوفل"ي بيديف طبقات النحويني أليب بكر الز  وجاء

فقال ال : العرب كله؟يت عربية أيدخل فيها كالم أخربين مما وضعت بينما مس: عمرو بن العالء
 ك فيه العرب وهم حجة؟كيف تصنع فيما خالف: فقلت

 لغات، واملفهوم من كالم ثعلب أن مدار ا خلفتنأمحل على األكثر وأمسي م: فقال
هذا كتاب . (1)الفصاحة يف الكلمة على كثرة استعمال العرب هلا، فإنه قال يف أول فصيحة

يح مما جيري يف كالم الناس وكتبهم، فمنه ما فيه لغة واحدة والناس على خالفها، اختيار الفص
فأخربنا بصواب ذلك، ومنه ما فيه لغتان وثالث وأكثر من ذلك، فاخرتنا أفصحهن، ومنه ما 

وال شك يف أن . فيه لغتان كثرنا واستعملنا، فلم تكن إحدامها أكثر من األخرى، فأخرب باهبما
 .(2)فصاحةذلك هو مدار ال

: اإلطالع على ذلك ورأى املتأخرون من أرباب علوم البالغة أن كل أحد ال ميكنه
زمان العرب، فحرروا لذلك ضابطا يعرف به ما أكثرت العرب من استعماله من لتقادم العهد ب

 :غريه، فقالوا
خلوصه من تنافر احلروف، ومن الغرابة، ومن خمالفة القياس  :الفصاحة يف املفرد

ل على اللسان وعسر النطق هبا،  تكون الكلمة بسبه متناهية يف الثق فالتنافر منه ما: وياللغ
تركتها ترعى اهلعخع ومنه ما دون ذلك كلفظ : كلما روي أن أعرابيا سئل عن ناقته، فقال

 .زرشمست
 
 

                                                 

 .72، ص1املزهر يف علوم اللغة، ج( 1)

 .79، ص1املرجع نفسه، ج( 2)
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 .يف قول امرئ القيس
تاء وهي مهموسة رخوة بني ال غدائره مستشزرات إىل العال، وذلك لتوسط السني وهي

 .مهموسة شديدة والزاي وهي جمهورة
ة وحشية ال يظهر معناها فيحتاج إىل معرفتها إىل أن ينقر عنها والغرابة أن تكون الكلم

يف كتب اللغة املبسوطة، كما روي عن عيسى بن عمر النحوي أنه سقط عن محار فاجتمع 
 :عليه الناس فقال

 .(1)"اجتمعتم تنحوا"، أي نقعوا عكم تكأكأمت على تكأكؤكم على ذي جنة افرنما ل
 :أو خيرج هلا وجه بعيد كما يف قول العجاج

 وفَامِحاا َمْرِسَنا مسرَجا
هو من قوهلم : مسرجا، حىت اختلف يف َّترجيه، فقيل: فإنه مل يعرف ما أراد بقوله

جيي، ، يريد أنه يف االستواء والدقة كالسيف السر حيية منسوبة إىل قني يقال له سريجللسيوف سر 
وقيل من السراج يريد أنه يف الربيق وقيل من السراج يريد أنه يف الربيق كالسراج، وخمالفة القياس  

 .هلل العلي األجلل مداحل: كما ي قول الشاعر
خلوصه من الكراهة : وزاد بعضهم يف شروط الفصاحة. فإن القياس األجل باإلدغام

ينبو عن مساع األصوات املنكرة، فإن اللفظ  يف السمع، بأن ميج الكلمة وينبو عن مساعها، كما
النفس بسماعه، ومنها ما تكره مساعه كلفظ من قبل األصوات، واألصوات منها ما تستلذ 

 .كرمي اجلرشي شريف النسب: اجلرشي يف قول أيب متام
ا فهو داخل يف الغرابة، ردود ألن الكراهة لكون اللفظ حوشيأي كرمي النفس، وهو م

 .لقزيوين يف اإليضاحهذا كله كالم ا
مث عالمة كون الكلمة فصيحة أن يكون استعمال العرب املوثوق بعربيتهم : مث قال عقبة

فاملراد بالفصيح ما كثر استعماله يف ألسنة العرب، . هلا كثريا، أو أكثر من استعماهلم ما مبعناها
 .فإن قلت ما يقصد بالفصيح؟: وقال اجلاربردي يف شرح الشافية

يعلم أنه غري فصيح وغري فصيح؟ فقلت أن يكون اللفظ على ألسنة وبأي شيء 
ين السكي يف الدّ  ل الشيخ هباءوقا. الفصحاء املوثوق بعربتهم الدور واستعماهلم هلا أكثر فوائد

                                                 

 .72، ص1املزهر يف علوم اللغة، ج( 1)
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والغرابة يف الغرابة بالنسبة إىل العرب العرباء، ال بالنسبة : "عروس األفراح ينبغي أن حيمل قوله
: ، قالب الغريب غري فصيح، والقطع خبالفهوإال لكان مجيع ما يف كت إىل استعمال الناس

والذي يقتضيه كالم املفتاح وغريه أن الغرابة قلة االستعمال، واملراد قلة استعماهلا لذلك املعىن ال 
 .لغريه

وخمالفة القياس ما خالف القياس : ين، قد يرد على قولهالدّ  قال الشيخ هباء: الثانية
: وقال اخلطييب يف شرح التلخيص" استحوذ"يف القرآن، فإنه فصيح مثل  ده، فور وكثر استعمال

ن فإن قياس سرير أ" أما إذا كانت خمالفة القياس لدليل فال خيرج عن كونه فصيحا، كما يف سرر
 ".رغفان"و" فةأرغ"جيمع على أفعلة وفعالن مثل 

تعمال شرط جلواز االسإن غري بالدليل ورود السماع فذلك : وقال الشيخ هباء الدين
فال دليل يف سر . دليال يصري فصيحا، وإن كان خمالفا للقياس اللغوي، ال الفصاحة، وإن عني

إمنا َّتل  إن خمالفة القياس: على الفصاحة إال وروده يف القرآن، فينبغي حينئذ أن يقال
م أن خمالفة ال نسل: ولقائل أن يقول حينئذ: بالفصاحة حيث مل يقع يف القرآن الكرمي، قال

بكثرة ما ورد منه يف القرآن الكرمي، بل خمالفة القياس ياس َّتل بالفصاحة، ويسند هذا املنع الق
 .مع قلة االستعمال جمموعهما هو املخل

والتحقيق أن املخل هو قلة االستعمال وحدها؛ فرجعت الغرابة وخمالفة القياس : قلت
ا كله تقرير لكون مدار الفصاحة على كثرة والتنافر كذلك، وهذ إىل اعتياد قلة االستعمال

 .االستعمال وعدمها على قلته
مقتضى ذلك أيضا أن كل ضرورة ارتكبها شاعر فقط : قال الشيخ هباء الدين: الثالثة

الضرائر الشائعة : أخرجت الكلمة عن الفصاحة، وقد قال حازم القرطاجن يف منهاج البلغاء
توحش منه النفس، كصرف ما ال ينصرف، وقد تستوحش منها املستقبح وغريه، وهو ما ال تس

منه البعض كاألمساء املعدولة، وأشد ما تستوحشه تنوين أفعل منه، ومما ال يستقبح قصر اجلمع 
: املمدود، ومد اجلمع املقصور، وأقبح الضرائر الزيادة املؤدية ملا ليس أصال يف كالمهم، كقوهلم

فأطأت بشمايل أي مشايل : ية ملا يقل يف الكالم كقولهأدنو، فأنظور أي أنظر والزيادة املؤذ
 .درس املنا مبُتالع  فأبانا أي املنازل: وكذلك النقص اجملحف كقوله
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د بعضهم من شروط الفصاحة الال تكون الكلمة ع: قال الشح هباء الدين: الرابعة
العامة للمحل ل الوضع، كالّصرم للقطع، وجعلته إما لتغري العامة هلا إىل غري أص مبتذلة،

قالق، وهلذا عدل يف التنزيل احلكيم إىل قوله لاملخصوص، وأما لسخافتها يف أصل الوضع كال
 .(1)"لسخافة لفظ الطوب ومرادفه " مهامان على الطنيفأوقديل يا"

اعلم أن احلروف إذا تقاربت خمارجها كانت أثقل : هرةمقال ابن دريد يف اجل: الخامسة
لفم اعدت، ألنك إذا استعملت اللسان يف حروف احللق دون حروف اعلى اللسان منها إذا تب

ا واحدا، وحركات خمتلفة، أال ترى أنك لو ألفت بني اهلمزة ودون حروفه الذالقة كلفته جرس
وإذا ( أراق، هراق)إهلاء واحلاء فأمكن لوجدت اهلمزة تتحول هاء يف بعض اللغات لقرهبا منها 

واعلم أنه ال يكاد جيئ يف الكالم ثالثة : لتأليف، قالتباعدت خمارج احلروف حسن وجه ا
وأصعبها حروف احللق،  .أحرف من جنس واحد يف كلمة واحدة، لصعوبة ذلك على ألسنتهم

بال فاصلة، واجتمعنا يف مثل أحد، وأهل، وعهد وخنع، "  أح"فأما حرفان فقد اجتمعا مثل 
ورل : لني، كما قالوامن احلرفني ويؤخر األ من شأهنم إذا أرادوا هذا أن يبدأوا باألقوى غري أن

ووقد، فبدوا بالتاء مع الدال وبالراء مع الالم فذق التاء والدال فإنك جتد التاء تنقطع حبرس 
 .قوي وجتد الدال تنقطع جبرس لني

بل يتحسسون اجلوانب التعليمية ٬عند الظاهرة فقط  نالحظ كيف أن علماءنا مل يقفوا
 .مق النظر لديهم يف تناول األمور وفحصهافيها وهذا كله يعكس ع

ة يف احلاء ألشبهت العني، فلذلك مل يأتلف يف كلمة واحدة، ولوال حب: ليلقال اخل
، هلوكذلك اهلاء، ولكنها جيتمعان يف كلمتني لكل واحدة منها معىن على حدة حنو قوهلم حي

اء مسعنا كلمة شنع: ليلوقال اخل. كلمة معناها هلم وهال. ال فحيهاوة، وحيهوقول اآلخر حي
 فسألنا الثقاة" خععتركتها ترعى اهل: ن ناقته، فقالفأنكرنا تأليفها، وسئل أعرايب ع"( عخع اهل)"

نعرف اخلعخع، فهذا أقرب إىل التأليف، انتهى كالم : من علمائهم، فأنكروا ذلك وقالوا
روف جدا، كون إما لتباعد احلنافر يتال: وقال الشيخ هباء الدين يف عروس األفراح قالوا. اجلمهرة

، اخللل بن أمحد، فرة واملشي يف القيد، نقله اخلفاجي يف سر الفصاحةأو لتقارهبا، فإهنا كالط
حروفها متقاربة، وال تنافر فيها، كلفظ الشجر، واجليش، والفم وقد يوجد  ا ألفاظاوتعقبه بأن لن
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ه ال تنافر يف البعد، وإن أفرط، بل زاد البعد وال تنافر، كلفظ العلم والبعد، مث رأى اخلفاجي أن
 .فجعل تباعد خمارج احلروف شرطا للفصاحة

إعلم أن أحس األبنية أن يبنوا بامتزاج احلروف املتباعدة، أال : قال ابن دريد: السادسة
ترى أنك ال جتد بناء رباعيا مصمت احلروف ال مزاج له من حروف الذالقة، إال بناء جييئك 

جدا مثل عسجد، وذلك أن السني لينة وجرسها من جوهر الغنة، فلذلك بالسني وهو قليل 
 .(1)جاءت يف هذا البناء

فأما اخلماسي مثل فرزدق، وسفرجل، ومشردل، فإنك لست واجده إال حبرف أو حرفني 
ل من حروف الذالقة من خمرج الشفتني أو أسلة اللسان، فإذا جاءك بناء خيالف مارمسته لألمث

 .ددهشعفج، فإنه ليس من كالم العرب فار ش، و افج، أو مثل عقجدعشق، وضغنج وحض
ل ب الفصاحة متفاوتة، فإن الكلمة َّتف وتثقرت: قال يف عروس األفراح: السابعة

ال من حرف إىل حرف ال يالئمه قربا أو بعدا، فإن كانت الكلمة ثالثة فرتاكيبها حبسب االنتق
 .اثنا عشر

 ".ع د ب"إىل األوسط إىل األدىن حنو االحندار من املخرج األعلى : األول
 "ع ر د"االنتقال من األعلى إىل األدىن إىل األوسط حنو : الثاين

 "ع م ه"من األعلى إىل األدىن إىل األعلى حنو : الثالث
 "ع ل ن"من األعلى إىل األوسط إىل األعلى حنو : الرابع

 "ب ع د" من األدىن إىل األوسط إىل األعلى حنو : اخلامس
 "ب ع د"من األدىن إىل األعلى إىل األوسط حنو : ادسالس

 "ف ع م"من األدىن إىل األعلى إىل األدىن حنو : السابع
 "ف د م"من األدىن إىل األوسط إىل األدىن حنو : الثامن
 "د ع م"من األوسط إىل األعلى إىل األدىن حنو : التاسع
 "د م ع"من األوسط إىل األدىن إىل  األعلى حنو : العاشر

 "ن ع ل"من األوسط إىل األعلى إىل األوسط حنو : احلادي عشر
 "ن م ل"إىل األدىن إىل األوسط حنو  من األوسط: الثاين عشر
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إذا تقرر هذا فإن أحسن هذه الرتاكيب وأكثرها استعماال ما احندر فيه من األعلى إىل 
مث ما انتقل ما انتقل فيه . األوسط إىل األدىن، مث ما انتقل فيه األوسط إىل األعلى إىل األدىن

وما ما انتقل فيه . إىل من األوسط إىل األدىن إىل األعلى، مث من األعلى إىل األدىن إىل األوسط
من األدىن إىل األوسط إىل األعلى، وما انتقل فيه من األوسط إىل األعلى إىل األدىن فهما 

ما انتقل فيه من األوسط  سيان يف االستعمال، وإن كان القياس يقتضي أن يكون أرجحهما
. إىل األعلى إىل األدىن، أقل اجلميع استعماال ما انتقل فيه من األدىن إىل األعلى إىل األوسط

ت فإن كان االنتقال من احلرف األول إىل الثاين هذا إذا مل ترجع إىل ما انتقلت عنه، فإن رجع
كان الرتتيب أخف . يف احندار من غري طفرة، والطفرة االنتقال من األعلى إىل األدىن أو عكس

 .وأكثر، وإن فقد بأن يكون النقل من األول يف ارتفاع مع ظفرة كان أثقل وأقل استعماال
غري ظفرة بأن ينتقل من األعلى إىل  وأحسن الرتاكيب ما تقدمت فيه نقله االحندار من 

تقدمت فيه نقلة األوسط إىل األعلى أو من األوسط إىل األدىن إىل األوسط، ودون هذين ما 
 .فرةاالرتفاع من غري ط

وأما الرباعي واخلماسي فعلى حنو ما سبق يف الثالثي، وخيص ما فوق الثالثي كثرة 
من الثقل، وأكثر ما تقع احلروف الثقيلة فيما  اشتماله على حروف الذالقة لتجرب خفتها ما فيه

 .فوق الثالثي مفصوال بينها حبرف خفيف وأكثر ما تقع أوال وآخرا
 .ورمبا قصد هبا تشيع الكلمة لذم أو غريه، انتهى

 .احلروف كلها ليس فيها تنافر حروف، وكلها فصيحة: قال يف عروس األفراح: الثامنة
 اىل الفصاحةب الطريق قال ابن النفيس يف كتا: التاسعة

تنقل الكلمة من صيغة ألخرى أو من وزن إىل آخر، أو من مضي إىل  قد: الفصاحة
أسرع  استقبال وبالعكس، فتحسن بعد أن كانت قبيحة، وبالعكس ضمن ذلك خود، مبعىن

وهي املرأة الناعمة، قل قبحها وكذلك دع تقبح بصيغة املاضي، " خود"قبيحة فإذا جعلت امسا 
وكذلك اإلرجاء حتس جمموعة  .  يستعمل ودع إال قليال وحيسن فعل أمر أو فعال مضارعاألنه ال

ضافة حنو رجا الرب، وكذلك وال حتسني مفردة إال م" وامللك على أرجائها"كقوله تعاىل 
 .(1)"من أصوافها"قوله تعاىل حتسن جمموعة ب األصواف
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 ابن متام  وال حتسن مفردة بقول 
 .لصوفافكأمنا لبس الزمان ا

مفردا ويقبح جمموعا املصادر كلها، وكذلك بقعة وبقاع وإمنا حيسن مجعها  ومما حيسن
 .انتهى. مضافا مثل بقاع األرض

الثالثي أحسن ممن الثنائي واألحادي ومن الرباعي : قال يف عروس األفراح: العاشرة
 .واخلماسي

 قلة احلروف أن تكون الكلمة متوسطة بني: فذكر حازم وغريه من شروط الفصاحة
وكثرهتا، واملتوسطة ثالثة أحرف، إن كانت الكلمة على حرف واحد واحد مثل ق فعل أمر يف 

م أيضا، املفرط يف ز الوصل قبحت، وإن كانت على حرفني مل تقبح إال أن يليها مثلها، وقال حا
ى القصر ما كان على مقطع مقصور، والذي مل يفرط ما كان على سبب، واملتوسط ما كان عل

 .وتد أو على سبب واملفرط يف الطول ما كان على وتدين أو على وتقد وسببني
مث الطول تارة يكون بأصل الوضع، وتارة تكون الكلمة متوسطة، فتطيلها  الصلة : قال

 :وغريها، كقول أيب الطيب
 ي ال َّتزنافأعاضهاك ك بالد من الغزالة ليلهاخلت ال

 وقول أيب متام
 يورفعت للمستنشدين لوائ
شوشن، احلروف لزيادة املعىن، كما يف اخفإن قلت زيادة : قال يف عروس األفراح

ومقتدر وكبكبوا، فكيف جعلتم كثرة احلروف خمال بالفصاحة مع كثرة املعىن فيه؟ قلت ال مانع 
من أن تكون إحدى الكلمتني أقل معىن من األخرى وهي أفصح منها، إذ األمور الثالثة اليت 

 .(1)ها ال تعلق هلا املعىنيشرتط اخللوص عن
فصيحة وغريها، بل : ليس لكل معىن كلمتان: قال يف عروس األفراح: الحادية عشر

 .منه ما هو كذلك

                                                 

 .102نفسه، ص( 1)



 في طرق معرفة اللغة واكتسابها                                                        الفصل الثالث

 160 

ورمبا ال يكون للمعىن إال كلمة واحدة فصيحة أو غري فصيحة فيضطر إىل استعماهلا، 
األخرى كان العدول وحيث كان للمعىن الواحد كلمتان ثالثية ورباعية وال مرجع إلحداها على 

 .إىل الرباعية عدوال عن األفصح، ومل يوجد هذا يف القرآن الكرمي
املشهور بالراغب : ن بن حممد بن املفضلقال اإلمام أبو القاسم احلس: عشر الثانية

كالم العرب   فألفاظ القرآن هي لب: ه املفرداتوهو من أئمة السنة والبالغة يف خطبة كتاب
ائمه، وعليها اعتماد الفقهاء واحلكماء يف أحكامهم وحكمهم، وإليها وزبدته، وواسطته وكر 

وما عداها وماعدا األلفاظ املتفرعات عنها  مقرع خداق الشعراء والبلغاء يف نظمهم ونثرهم،
واملشتقات منها، هو باإلضافة إليها كالقشور والنوى باإلضافة إىل أطايب الثمرة وكاحلثالة 

 .(1)احلنطةوالتنب بالنسبة إىل لبوب 
ألف ثعلب كتابه الفصيح املشهور التزم فيه الفصح واألفصح مما جيري يف  : الثالثة عشر

 :كالم الناس وكتبهم وفيه يقول بعضهم
 ه مــا أبـَْلَغهُ يقال لقاري كتاب الفصيح كتاب مفيد

 اللغة لباب اللبيب وضو ي عليـك بـه إنـهبنـ
 ويف معرفة الفصيح من العرب

من األلفاظ املفردة وكان آخر ما وصلنا إليه كتاب الفصيح  فة الفصيحلقد مر بنا معر 
لثعلب وكيف كان مرجعا لكل من يريد أن يتعلم العربية وميتلك ناصيتها، وكيف بتداخل مفهوم 

 .االكتساب والتعلم يف هذا اجملال
 اهلل عليه وآله وسلم حبيب رب أفصح اخللق على اإلطالق سيدنا وموالنا حممد صلى

عاملني جل وعال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، أنا أفصح العرب رواه أصحاب ال
أن : أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أين من قريش، وتقدم حديب: الغريب، ورووه أيضا بلفظ

يا رسول اهلل مالك أفصحنا ومل َّترج بني أظهرنا، وروى البيهقي يف شعب اإلميان : عمر قال
، ما أفصحك، فما رأينا يا رسول اهلل: أن رجال قال: راهيم بن احلارث التيميعن حممد بن إب

 :(2)رب منك، قال حق يل فإين أنزل القرآن علي بلسان عريب بني، وقال اخلطايبالذي هو أع
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اعلم أن اهلل ملا وضع رسول صلى اهلل عليه وسلم موضع البالغ من وحيه، ونصب 
أعرهبا، ومن األلسن أفصحها وأبينها مث أمده جبوامع  غات ب البيان لديه اختار له من اللمنص

 .الكلم
باب القول يف أفصح العرب، : قال ابن فارس يف فقه اللغة: وأفصح العرب قريش

حدثنا أبو احلسن حممد بن : أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد موىل بن هاشم بقزوين، قال
أمجع علماؤنا بكالم العرب والرواة : هلل قالعباس احلشكي، قال حدثنا إمساعيل بن أيب عبيد ا

هم لغة، فاألشعارهم والعلماء بلغتهم وأيامهم وحماهلم أن قريشا أفصح العرب ألسنة، وأص
وذلك أن اهلل تعاىل اخرتاهم من مجيع العرب واختار حممدا صلى اهلل عليه وآله سلم، فجعل 

 .قريشا قطان حرمه ووالة بيته
اجها وغريهم يفدون إىل مكة للحج، ويتحاكمون إىل فكانت وفود العرب من حج

قريش يف دارهم، وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاهتا ورقة ألسنتها، إذا أتتهم الوفود من 
العرب َّتريوا من كالمهم وأشعارهم أحسن لغاهتم، وأصفى كالمهم، فاجتمع ما َّتريوا من تلك 

 .بذلك أفصح العرباللغات إىل سالئقهم اليت طبعوا عليها، فصاروا 
شكشة أسد وال  عنعنة متيم وال عجرفية قيس، وال كأال ترى أنك ال جتد يف كالمهم 

 .(1)كسكسة ربيعية، وال كسر أسد وقيس
 :املدلوالت اآلتية : وما يشتق منه" الفصاحة"مما سبق فإن مصطلح 

بلغته ترضى عربيته ويوثق "أي كون الناطق العريب الفصح : صفة من ترضى عربيته -1
 :ويتم ذلك باستفاء ما يلي" ويؤخذ هبا
بالتمام سليما عن اخلطأ " عريب"أي هذا الناطق ينطق بكالم : السالمة اللغوية -8

اللغوي الذي ال يعرفه الفصحاء إطالقا فاخلطأ من الناحية العلمية احملضة هو عدم انتماء العبارة 
ى لسان غري الفصيح ممن كان يعيش املوصوقة بذلك إىل كالم العرب ليس إال وهو حاصل عل

على حد تعبريهم " ما ليس من كالم العرب"يف ذلك الزمان ويتكلم بالعربية وهو اللحن أي 
القدمي، واعتمد النحويون يف التمييز بينها على مقاييس قد ذكروا منها عجز الفصحاء عن فهم 
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الفاعل وغري ذلك مما ال ميكن  ما يقوله غري الفصيح لعباراته امللحونة وخاصة رفع املفعول وجر
 .أن يسمى عربيا وحيصل ذلك كلما كان اإلعراب ضروريا حلصول الفهم

: االستعمال الكثري املعروف من كالم الفصحاء ومن مث وضوح الكالم بالنسبة هلم -3
أي كون هذا الناطق يتكلم بالواضح من الكالم بالنسبة جلميع أفراد اجملتمع العريب الفصيح وملا 

اهم التام بسبب وحدة اللغة ميكن أن يتم التفالعرب الفصحاء، ومن أجل ذلك و  ستعمله أكثري
وما " أعرف"و" أكثر"أو " عربيا كثري"أو يكاد بني مجيع الفصحاء، ويف ذلك درجات ما يكون 

اللفظ مبدلول خاص مثل األلفاظ  د يكون غريبا على بعضهم إذا اختصهو أقل من ذلك، وق
إلسالم معىن خاصا، وهذا ال مينعه من أن يكون فصيحا الشتهاره بني الفصحاء اليت أعطاها ا

 .وهكذا هو أيضا كل ما قيس على كالم العرب( بعد ظهور اإلسالم)
 -أيا كان بدويا أم حضريا-كون الناطق الفصح، : السليقية اخلاصة بالفصيح -2

لغته األوىل وأال يكون تعلمها اكتسب العربية الفصيحة من بيئته اليت نشأ فيها أي أن نكون 
من ملقن، مث بعد النصف الثاين من القرن الثاين أال يكون الفصيح أطال اإلقامة يف األماكن 

 .اليت كان يكثر فيها الكالم امللحون فيأخذ من هذه البيئة اللحن بالسليفة أيضا
وسليقي  يقال رجل حنوي: أما عن مفهوم السليقية فيقول أبو مسحل يف كتاب النوادر

أحدمها أن يكون الفصيح من األعراب الذي يتكلم بسليقية وسليقته : فالسليقي على وجهني
 :هو الطباع، قال الشاعر

يا ر غراء، والوجه اآلخر أن يكون قرو ما إن تواقفها حنوية حدث لكن السليقة كالفخ
السلقية إذا مل يعرب فالن يقرأ ب: حلانا يتكلم بسليقته فهي سليقة اخلطأ ومن مث قالوا( حضريا)

فهناك سليقية الفصحاء وسليقية غري " قراءته وإمنا غري هبذا أهل القرى ممن ال فصاحة فيهم
 .(1)الفصحاء

واملدلول األول أساسي ميكن أن يكون كالشرط لكل ما سبق من الصفات اليت 
ن أن يشري إىل تتضمنها هذه املدلوالت الثالثة وهو مالزم هلا، ومل يذكر سيبويه شيئا كان ميك

ذلك، إال أن أفعاله هي الناطقة عن ذلك وهو امتناعه من السماع على اإلطالق ممن مل تكن 
تاهية وغريهم مع أهنم  كبشار بن برد وأيب نواس وأيب الع  وذلك". لغة املنشأ"العربية بالنسبة له 

                                                 

 .1/40البيان، اجلاحظ، (  1)



 في طرق معرفة اللغة واكتسابها                                                        الفصل الثالث

 163 

ة منشأهم وكذلك كانوا من أشعر الناس، فبالنسبة إىل علوم اللسان احلديثة هم سليقيون يف لغ
 .هو حكم الناطقني باللهجات بأي لغة كانت فمقياس اختيار من يؤخد بلغته فيها هو سليقية

وعن النطق هبا ممن مل يسمع غري لساهنم ولغتهم أو ممن مسعها وجفا ذهنه عن َّتيلها 
 .ولسانه عن النطق هبا

ملركبة من ألفاظ وأما من  كان لسانه مطاوعا على النطق بأي حرف شاء من األقاويل ا
سوى ألفاظهم فإنه ال يؤمن أن جيري على لسانه ما هو خارج عن عاداهتم املمكنة األوىل 
فيعود ما قد جرى على لسانه فتصري عبارته خارجة عن عبارة األمة ويكون خطأ وحلنا وغري 

، ويضيف الفارابيب فإن كان مع ذلك قد خالط غريهم من األمم ومسع ألسنتهم أو (1)حيصف
عادته أنه لغري تلك األمة نطق هبا كان اخلطأ من أقرب وأحرى، ومل يؤمن مبا يوجد جاريا يف 

منهم، وكذلك الذين حيصنون عن النطق وعن حتصيل حروف سائر األمم وألفاظهم،  اليت هو
ا وإذا إعراهبيكن عودوه أوال من خمالفة أشكال ألفاظهم و  مل  إذ كانوا حيصنون عن عما

ر األمم ومساعهم حيرضوهم وألقاطهم مل يؤمن عليه أن تتغري عادته األوىل خمالطتهم لسائ
 .(2)ويتمكن فيه ما يسمعه منهم فيصري حبيث ال يوثق مبا مسع منه

الناطق يف اللهجة أو اللغة املعنية باألمر، وترك املولد أيا كان وقال اجلاحظ عن املولد 
األمر وليس  اخلطأ إذا كان دخيال يف ذلك إن املولد ال يؤمن عليه : "الذي ال يؤخذ بلغته

 .(3)كي املوجود الظاهر الذي عليه نشأ ومبعرفته غذيكاألعرايب الذي إمنا حي
فالفصح الذي جيوز عند علماء العربية األخذ بلغته هو إذن الناطق الذي اكتسب 

بدون تلقني ويف  بالسليقة اليت يف أثناء نشأته( لغة القرآن)ملكته اللغوية يف العربية الفصيحة  
بيئة من السليقني الناطقني بتلك اللغة، فكذلك هو األمر متاما يف زماننا بالنسبة ألي لغة وأي 

وقد "هلجة وهذا ما يقرره علماء اللسانيات، وقد تنبه الفارايب لذلك فقد ورد يف كتابه احلروف 
ينبغي أن  قول إنهجيب لذلك أن يعلم من الذين ينبغي أن يؤخذ عنهم لسان تلك األمة، فن

يؤخذ عن الذين متكنت عادهتم هلم على طول الزمان يف ألسنتهم وأنفسهم متكنا حيصنون به 
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عن َّتيل حروف سوى حروفهم والنطق هبا، وعن حتصيل ألفاظ سوى املركبة عن حروفهم وعن 
 .النطق

إن الفصيح يف لغة من اللغات قد يكون اكتسب فصاحته أي ملكته اخلاصة هبا 
قني أو باللجوء إىل معامل، إما ألنه مل يكتسب هذه اللغة من بيئته اليت نشأ فيها فهذه اللغة بالتل

ليست هي لغة منشأة وقد تكون هذه البيئة اليت نشأ فيها هي يتكلم أفرادها بعربية قد ابتعدت 
د رسول اهلل قليال أو كثريا من اللغة اليت نزل هبا القرآن الكرمي وهي لغة العرب الذين كانوا يف عه

صلى اهلل عليه وآله وسلم، وكل من اكتسب العربية مثلهم ومل تتغري على ألسنهم فالذين 
تهم األوىل عن هذه اللغة مث اكتسبوا فصاحة بأي طريقة كانت، فليسوا هم ئابتعدت لغة بي

الذين قصدهم سيبويه ومن جاء قبله من العلماء، أما الذين قصدهم بالفعل وأخذ هو 
من  -يف سائر أوقاهتم-بلغتهم، فهم العرب الذين كانوا اكتسبوا اللغة اليت ينطقون هبا وأصحابه 

بيتهم األوىل اليت مل تبتعد لغتها عن عربيته القرآن وكل العرب الذين كانوا مثلهم، فهؤالء هم 
 .(1)أصحاب السليقة الفصيحة

وينطقون باللغة اليت الفصاحة إذن هي يف األصل امللكة اللغوية اخلاصة بالذين يفهمون 
أولئك الذين عاشوا يف عهد ( نقطة صفر)نزل هبا القرآن الكرمي وهم كمرجع زماين ومكاين 

النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم، فكل من كان يوصف بالفصاحة ويؤخذ بلغته فمرجع فصاحته 
م رواه ا منهم كالقهم ممن وصل إلينيف الزمان واملكان هو فصاحة هؤالء العرب وكل من سب

كون تغريت لغتهم الال تاس فصاحتهم جاء بعدهم من هؤالء الفصحاء ومقي الفصحاء وكل من
 .السليقية بالنسبة للقرآن الكرمي
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 األولالمبحث 
 ول التدريس والتعليم في التراث العربيوأصالتربويات 

 
و االستمرارية التكاملية املتدرجة بني سياسة التنشئة وقودها اخلربة اجلماعية املتوارثة، أ

ن جيمع أو بني السياسة داخل املنزل وسياسة املتعلم داخل مكا( املتعلم)الطفل وسياسة الصيب 
لم من أجل التعلم والتأدب واكتساب املهارات واملعرفة والفضيلة فيه املتعلمون حبضور املع

 .تماعيةواالندماج مع الشروط أو البيئة الثقافية االج
عية والشروط كما البيئة يف ومع التشديد على دور اجملتمع والقيم أو العوامل املوضو 

التنشئة ويف العقل الرتبوي، فكذلك تعد العادة كمحرك آخر أسياسي لعمليات التنشئة  سريورة
واإلعداد، إن للطفل أم للمؤدب املعلم املرىب، فالعادة دعامة اجلماعة مؤسسة وأصل مكون، 

ثر يف تكامل الفرد مع اجملتمع، ويف امتصاص قيم اجلماعة وتصوراهتا عن الوجود والعقل ومؤ 
 .(1)مني وحده بتطوير العقلغوي القواجلمال، ويف حتصيل وإثراء احملصول الل

إن معرفة سياسة الصبيان وتدبريهم باب عظيم اخلطر، جليل القدر، ذاك هو املبدأ 
والتدبري باب  القوانني احلكمة والتنشئة وتلك السياسة يف وناملؤسس، واملنطلق كما الغاية وقان

وقفت عنده احلضارة العربية اإلسالمية على شكل مدارس أو تيارات كان أبرزها الفقهيات 
ابن خلدون، وابن )والفلسفة العملية والتصوف كما العرفان، والتيار التارخيي االجتماعي 

رتبوي، فالطفل يف الرتاث العريب معد فطرة لتقبل وأسهم يف ذلك التطوير للوعي ال( قر ز األ
، وتبقى الرتبية يف (2)الفضائل وللتكون حبسب ما يريده له األهل واجملتمع، والدين والقيم واملثل

صناعة اإلنسان احلكيم أو الذاهب إىل مفهومها العام يف الفكر الرتبوي يف تراثنا العريب تنشد 
 .قوال وفعال وانفعاال حتقيق الكماالت يف نفسه وحميطه 

إن الرتبية عمليات متواصلة متكاملة مث متناضحة ومتوازنة لتفتيق القدرات وامللكات، 
وإزهار املهارات والطاقات يف الفرد، واجملتمع، هذه الرؤية للرتبية معاصرة؛ ولكنها كانت هدف 

                                                 

 .832علي زيعور، الرتبية والتعلم بني املعرفيات والنمو، ص( 1)
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ملعاصرة وبالوضوح القدامى من علمائنا أيضا وإن مل يفصحوا عن ذلك باللفظ واحلرف، بالدقة ا
املعروف يف الفكر الرتبوي احلديث وهبذا املعىن نستطيع القول إن الرتبويات العربية اإلسالمية 

 .ممثلة بكتابات ابن سحنون، وابن سينا والغزايل والقابسي
نتجت فكرا ونظرياته تربوية طورت احلكمة واحلضارة أ... وابن مجاعة وابن خلدون

انت الرتبويات احلديثة قد سعت إىل التخفيف من وطأة املطالب ونفعت اإلنسانية، وإذا ك
املثالية واخلصائص الكاملة والصفات الفاضلة الواجب توفرها يف املعلم ويف العلم نفسه بل 
وحىت على املعلم املتأدب وعلى مقاصد الرتبية، إال أن ذلك ال مينع وحنن نغوص يف أعماق 

ية عند أراء بعض الرتبويني املسلمني، ورمبا خرجنا بإجابة عن تراثنا الزاخر من أن نقف وقفة تأمل
ج تعليمية بعيدة عن فلسفة األمة، فظلت  اهمأساتنا وحريتنا الرتبوية اليت دأبت على استرياد من

ة أو على األقل مل تتهيأ تكاجلسم الغريب الذي حناول عبثا غرسه يف بيئة هي غري بيئ
 .!!الستقباله

باحث أن يتحدث عن تراث امتد عرب ثالثة عشر قرنا من ليس من السهل على ال
الزمان ومشل كما كبريا من البلدان مما جيعله متنوعا وخمتلفا إىل درجة يصعب معها احلصر 
والتصنيف، ومع ذلك سنحاول تسليط الضوء على بعض رموز الفكر الرتبوي وحنن نعاود 

 .ا إىل موضوع الرتبية والتعليمالنكتة ونعاود السؤال الذي يتقدم كلما طرقنا وتطرقن
 .ما هو التعليم؟ من هو املعلم؟ من هو املتعلم؟ ماذا نتعلم؟ وكيف نعلم

 :الغزالي وآراؤه التربوية والتعليمية
لوال العلماء لصار الناس : "أنه قال( رمحه اهلل)عن احلسن " األحياء"ينقل أبو حامد يف 

لتعليم خيرجون الناس من حد البهيمية إىل حد أي أهنم با: "ويشرح هذا بقوله" مثل البهائم
 ".اإلنسانية

يشبه الغزايل املبتدئ بالتعلم بالطري الوحشي الذي ال يأنس إال " منهاج املتعلم"ويف 
 .بالتلطف

يقول إن الرتبية تشبه فعل الفالح الذي يقلع الشوك وخيرج " أيها الولد"ويف رسالة 
وتبقى هذه التعريفات يف حدود . نباته ويكمل ريعه النباتات األجنبية من بني الزرع ليحسن
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النظرة األخالقية اليت جتعل التعليم والرتبية مطابقني لفعل التأديب والتهذيب اخللقي، حبيث 
يكون واجب الشيخ املرشد جتاه املريد السالك أن خيرج األخالق السيئة منه برتبيته وجيعل 

 .(1)مكاهنا خلقا حسنا
فصل بيان "فيقدم الغزايل صوغا أكثر تقدما ملفهوم التعليم يف "دنية أما يف الرسالة الل

حيث جيعل التعلم طريقا لتحصيل العلوم، وهو هبذا املعىن يتجاوز " طرق حتصيل العلوم
التعريفات األخالقية للتعلم، مث ينتقل إىل صوغ فلسفي هو نفسه صوغ من سبقه من الفالسفة 

 .ب خروج املعلوم من القوة إىل الفعل، والتعليم هو إخراجهاملشائني، فيقول إن التعلم هو طل
-ويفهـم من هذا التعريـف أن املعلومات تكون معلومات بالقوة يف نفس الطالب 

فيقوم املعلم الذي تكون املعلومات موجودة بالفعل فيه بإخراجها إىل الفعل يف نفس  -املريد
وتتشبه نفس املتعلم بنفس املعلم وتتقرب "ل وبذلك يصبح العامل بالقوة عاملا بالفع.. الطالب

"  فالعلوم"ومرة أخرى يعود الغزايل يف املكان نفسه إىل تشبيه التعلم اإلنساين بالزراعة . إليه
ة يف أصل النفوس بالقوة كالبذر يف األرض، وهي َّترج إىل الفعل بالتعلم املدعوم ز تكون مركو 

" ة هو فصل يف مراتب النفوس يف حتصيل العلومالرسالة اللدني"بالتفكري، ويف فصل آخر من 
إن التعلم ليس إال رجوع "فيقول " املعرفة تذكر"للتعلم ينتمي إىل نظريته  ايقدم الغزايل تعريف

 .النفس إىل جوهرها وإخراج ما يف ضمريها إىل الفعل طلبا لتكميل ذاهتا ونيل سعادهتا
م هو مساعدة املتعلم كي يعود إىل نفسه، وهبذا املعىن فالتعلم هو التفكر والتذكر والتعلي

وإمنا جهلت ألهنا مرضت بصحبة ... فنفس املتعلم كما كل نفس، كانت عاملة يف أول الفطرة
ال إبداع العقل املفقود ب بالتعلم إجياد العلم املعدوم، و اجلسد الكثيف، وعلى هذا فهي ال تطل
تعلم تذكرا فالتعليم هو يف حقيقته فعل وإذا كان ال. بل إعادهتا إىل العلم األصلي الغريزي

ليس إال تذكريه بالعلوم املوجودة فيه بالقوة أو بكالم " الشخص للشخص"تذكري، وما يفيده 
وذَّكر فإمّنَا ﴿آخر ليس التعليم إال إزالة حجب النسيان علن القلب، واملعلم ليس إال مذكرا 

 .﴾أْنَت ُمذّكر
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زايل بداية شفاء النفس من املرض، ولذلك فاملعلم والتعلم مبا هو تذكر فهو يف رأي الغ
احلق هو مبثابة الطبيب الذي خيتص بشفاء النفوس ال األجسام، وهو طبيب القلوب الذي 

 .يدعو اخللق إىل تنقية القلب وتطهريه والعودة إىل صحة الفطرة األوىل
لمتعلم على شفاء وهبذا املعىن يصبح التعليم مبثابة دعوة إىل الفطرة األوىل، ومساعدة ل

نفسه من مرض إىل االستغراق يف األمور الدنيوية، وتوجيهه حنو سلوك طريق اآلخرة، ويكون 
التعلم مرادفا للتأدب وهتذيب األخالق وتنقية القلب وسلوك التصوف الذي هو طريق كشف 

 .احلجب اليت حتول بني مرآة القلب والنور اإلهلي
ائف تبدأ من تربية الطفل وهتذيب أخالقه وتعليمه وللتعليم عند الغزايل عدة معان ووظ

 نبها للنفس وحافزااملبادئ اليت َّترجه من حد البهيمية إىل حد اإلنسانية، بعدما يصبح التعليم م
للتفكر والتذكر، مث يأيت التعليم بصفته شفاء للقلب ودعوة إىل إزالة احلجب عنه، مث بصفته 

قال وف، لنصل يف النهاية إىل اعتبار التعليم اإلنساين نرعاية الشيخ للمريد السالك طريق التص
خص إىل شخص، وكلها معان أساسية للتعليم ارتبطت بنظرية ش ملا حيصل بالتعليم الرباين من 

 .(1)الغزايل يف املعرفةو وكأن هلا دور حاسم يف تكوين أفكار الغزايل التعليمية الرتبوية
 :في المعلم -ب

بني أن التعليم الرباين هو الطريق األول لتحصيل العامل وأنه إىل من هو املعلم؟ سبق أن ت
نوره يف  ين، فال علم إال باهلل الذي يقذفالعلم اإلهلي يعود كل علم إنساين، أو تعلم إنسا

الصدر، وقبل أن يكون ألي معلم بشري وجود كان اهلل هو املعلم األول، وفضال عن أن 
حصيل أي علم من العلوم فإن العلم اليقين على اخلصوص ال اإلنسان حيتاج إىل نور من اهلل لت

 .ميكن حتصيله إال برعاية خاصة من اهلل لبعض أوليائه
املعلم األول هو اهلل،  واهلل علم األنبياء والعلماء وكذلك سائر البشر، ولكل من هؤالء 

 .العلماء بالنظر واالستداللمرتبة يف التعلم من اهلل، فاألنبياء اختصوا بالوحي واألولياء باإلهلام و 
 

 :في آداب العالم
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 :ليصل إىل أهدافه الشروط التالية" أي املعلم"يشرتط الغزايل يف العامل 
بأن يقصد بتعليمه وتدريسه وتربيته  وذلك: أدبه مع نفسه وعلمه مع مراقبة اهلل تعاىل

أو جاه أو شهرة أو  وجه اهلل اهلل تعاىل، فال ينبغي من وراء ذلك غرضا دنيويا كتحصيل مال
 .مسعة أو وظيفة

وأن يكون طليق الوجه، حليما صابرا، نزيها مالزما للورع واخلشوع والسكينة والوقار 
والتواضع، جمتنبا للضحك الكثري فإنه مييت القلب، مبتعدا عن كثرة املزاح فإهنا تزيل اهليبة، 

نفس، واحتقار الناس وإن كانوا جمتنبا كل االجتناب عن احلقد واحلسد والرياء، واإلعجاب بال
 .(1)دونه بدرجات

ويبنغي أن حيافظ على مظهره اخلارجي فيكون نظيفا طيب الرائحة، ويستند الغزايل يف 
العلماء أمناء الرسل ما مل "حتديد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم " منهاج التعليم"رسالته 

لطوا السلطان ودخلوا الدنيا فقد خانوا الرسول خيالطوا السلطان ومل يدخلوا يف الدنيا فإذا خا
، هذا احلديث يذكره الغزايل ليدلل على أن أول الشروط اليت ينبغي (2)"فاعتزلوهم واحرتزوا هلم

توفرها يف العامل كي يكون معلما وارثا للنيب، أن ال يكون تابعا للسلطان أو منشغال باألمور 
جاه أو خضوعا لسلطان أو خدمة ألغراضه بطل أن يكون الدنيوية ألنه إذا كان التعليم طلبا لل

تعليمه خالصا لوجه اهلل وهذا يتناقض مع الغاية من العلم باهلل وطريق اآلخرة من جهة ومع 
 .الغاية من التعليم من جهة ثانية

خصال أخرى على غاية من األمهية أو هي مبثابة شروط  وإىل ذلك من خصال تضاف
 :أمهها

 ماهرا يف فن يعلمهأن يكون املعلم  -
 أن يكون طاهر القلب واللسان -

 أن يكون نظيفا من الغيبة -

 أن يكون عدال يف الدنيا وناصحا يف مجيع األمور -

                                                 

 .829عارف عبد الغن، نظم التعليم عند املسلمني، ص( 1)

 .12الغزايل، منهاج املتعلم، ص( 2)
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 أن يكون مالئما يف العيش -

 أن يكون شريفا يف النسب -

 .أن يكون كبريا يف السن -

أن  شرط الشيخ الذي يصلح: "ويف رسالة أيها الولد حيدد الغزايل شروط الشيخ بقوله
 .يكون نائبا لرسول اهلل، أن يكون عاملا وعالماته

 .الدنيا وحب اجلاه أن يعرض عن حب -
 .صري تسلسل متابعته إىل سيد املرسلنيأن يكون تابعا لشخص ب -
 .أن حيسن رياضة نفسه بقلة األكل والقول والنوم وكثرة الصلوات الصدفة، والصوم -

اليت جتعل املعلم حسن السرية حبيث يؤثر يف وتظهر على كل حال غلبة اخلصال اخللقية 
تالميذته فيكتسبون منه حماسن األخالق وحسن السرية حبيث يؤثر يف تالميذته فيكتسبون منه 

أي )حماسن األخالق وحسن السرية وهذه على أي حال إحدى الوظائف األوىل لعملية التعليم 
" تشبه نفس املتعلم لنفس املعلمالتأديب وهتذيب األخالق، وهذا يكون أول ما يكون بأن ي

وتقتبس عنها صفاهتا، فإن كانت صفات املعلم محيدة يستفيد املتعلم صفات محيدة وإال فسد 
 .التعليم وبطلت وتعطلت إحدى وظائفه األساسية

إن للمرشد املعلم وظائف وآداب عليه إذا " األحياء"يقول الغزايل يف : أدبه في درسه
 :ا، وهي مثاين وظائف اشتغل بالتعليم أن يتبعه
الشفقة على املتعلمني وأن جيريهم جمرى بنيه بأن يقصد إنقاذهم من : الوظيفة األولى

يستشهد بقول اإلمام النووي ، و (1)نار اآلخرة وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدمها من نار الدنيا
 .(2)"يف احلديث حول معاملة املتعلمني لينوا ملن تعلمون وملن تتعلمون منه

 عدم أخذ األجر على الدرس ما دام يقصد به وجه اهلل تعاىل: الوظيفة الثانية
ي لرتبة أن ال يدع من نصح املتعلم شيئا وذلك بأن مينعه من التصد: الوظيفة الثالثة

 .في قبل الفراغ من اجلليقبل استحقاقها والتشاغل بعلم خ

                                                 

 .72-77الغزايل، إحياء علوم الدين، ص( 1)

 .مل أتأكد من صحة احلديث ويبقى لذمة صاحبه. 42أيها الولد، ص( 2)
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األخالق  املتعلم عن سوء التعليم، أن يزجر وهي من دقائق صناعة: الوظيفة الرابعة
وبطريق الرمحة ال بطريق التوبيخ، فإن التصريح يهتك  بطريق التعريض ما أمكن وال يصرح

 ..حجاب اهليبة ويورث اجلرأة على اهلجوم باخلالف
املتعلم العلوم إن املتكفل ببعض العلوم ينبغي أن ال يقبح يف نفس : الوظيفة الخامسة

 .الفقه، ومعلم الفقه عادته تقبيح على احلديث معلمعادته تقبيح م اللغة إذ اليت وراءه، كمعل
أن يقتصر باملتعلم على قدر فهمه فال يلقي إليه ما ال يبلغه عقله : الوظيفة السادسة

حنن معاشر األنبياء أمرنا أن ننزل "فينفره أو خيبط عليه عقله اقتداء بأشرف املرسلني الذي يقول 
وهذه قاعدة تربوية أساسية يف الرتبية احلديثة، ذلك " قدر عقوهلمالناس منازهلم ونكلمهم على 

 .أن مراعاة الفروق الفردية للمتعلمني أوىل األولويات يف أي عملية تعليمية تعلمية
ذكر له وراء وال ي بغي أن يلقي إليه اجللي الالئق إن املتعلم القاصر ين: الوظيفة السابعة

هبذا يعلم أن و . لي ويشوش عليه قلبهيفرت رغبته يف اجل ره عنه فإن ذلكخهذا تدقيقا وهو يذ
قيد الشرع ورسخت يف نفسه العقائد املوروثة عن السلف من غري تشبيه من تقيد من العلوم ب

ومن غري تأويل وحسنت مع ذلك سريرته ومل حيتمل عقله أكثر من ذلك فال ينبغي أن يشوش 
ر احنل عن قيد العلوم ومل يتيسر قيده بقيد فإنه لو ذكرت له تأويالت الظاه .عليه اعتقاده

 ...اخلواص فريتفع عنه السد بينه وبني املعاصي
أن يكون املعلم عامال بعلمه، فال يكذب قوله فعله، ألن العلم يدرك : الثامنة الوظيفة

.. بالبصائر والعمل يدرك باألبصار وأرباب األبصار أكثر، فإذا خالف العمل العلم منع الرشد
ملعلم املرشد من املسرتشدين مثل النقش من الطني والظل من العود فكيف ينتقش الطني ومثل ا

، وإذا كانت هذه الوظائف تتعلق باملعلم فإن (1)بال نقش فيه، ومىت استوى الظل والعود أعوج
 . للمتعلم أيضا أو على املتعلم أيضا مجلة من الشروط وجب التقيد هبا إن أراد بلوغ املراد

 
 :ند الغزالي في طالب العلم ليصل إلى هدفه الشروط التاليةرط عتيش
 .طهارة الظاهر والباطن -1

                                                 

 .123س، ص.يون، م حسن( 1)
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العلم ال يعطيك "ل والوطن، وقد قيل نشغال بالدنيا ويبعد عن األهأن يقلل من األ -8
 ".بعضه حىت تعطيه كلك

أن ال يتكرب على العلم وال يتأمر على املعلم بل يلقي إليه بزمام األمر يف كل  -3
 .تفصيل

 .حيرتز اخلائض يف العلم يف مبدأ األمر من اإلصغاء إىل اختالف الناس أن -2

أن ال يدع فنا من العلوم احملمودة وال نوعا من أنواعه إال وينظر فيه نظرا يطلع به  -7
 .على مقصده وغايته

أن ال خيوض يف فن من فنون العلم دفعة واحدة بل يراعي الرتتيب ويبتدى باألهم  -0
 .ذي هو معرفة اهلل عز وجلليبلغ أشرف العلوم ال

 .أن ال خيوض يف فن حىت يستويف الفن السابق -4

 .أن يعرف السبب الذي به يدرك أشرف العلوم -2

 .لةيأن يكون قصد املتعلم يف احلال حتليته باطنة وجتميله بالفض -9

أن يعلم بنسبة العلوم إىل املقصد كي يؤثر الرفيع البعيد على القريب واملهم على  -10
زال والبدن مركبا واألعمال سعيا إىل املقصد وال مقصد إال ن الدنيا مغريه، حبيث تصري

 .لقاء اهلل تعاىل
 : العالقة بين المعلم والمتعلم

والتملق  ٬ميكن إمجال هذه العالقة ووصفها بأهنا عالقة تسليم حماطة باخلضوع واخلدمة
م بار املعلم صاحب علعالقة إىل اعته، ويستند هذا النمط من الممذموم إال ملتعلم جتاه معل

عن أحد أوليائه صلى اهلل عليه وآله وسلم أو  إهلي، فهو حامل علم اهلل الذي تعلمه عن النيب
املعلم اإلهلي " وريث النيب"أو ألقي إليه إهلام خصه اهلل به فأصبح به أحد أوليائه يف خلقه، إنه 

 .ولذلك وجب له كل التعظيم والتسليم.. على األرض
استعرضنا أهم العناصر يف العملية الرتبوية من خالل الغزايل، فلنا أن  بعد ما ويبقى

نقدر بعض املزايا الرتبوية كحديث الغزايل عن ضرورة تلقني الصغار من العلم على قدر 
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، ولكن الغزايل مل مييز بني مناهج َّتص الصغار وأخرى للكبار، وإمنا اعترب األطفال عقوهلم
علي الوحيد يقوم على أساس القدرة العامة على فهم ما يلقى رجاال صغارا، والتقسيم الف

 .ؤثرا فيهعليهم، بصرف النظر عما إذا كان املوضوع مثريا للمتعلم أو م
ومن الواضح الطريقة التعليمية املعتمدة هي الطريقة اإللقائية أو األخبارية التلقينية اليت 

ذلك العصر واليت أسالت احلرب كثريا يف تسمى طريقة احملاضرة، وهذه هي الطريقة السائدة يف 
وقتنا احلاضر باعتبارها طريقة تكرس الدور السليب للمتعلم الذي جتعله سلبيا بامتياز، ولكن 

 !بكل براءة نتساءل كيف استطاعت هذه الطريقة أن تبىن عقوال بنت نظريات بقيت راسخة؟
من أجل الوصول إىل احلقيقة وإال كيف تفسران املنهج الديكاريت القائم على مبدأ الشك 

استمد بعض مبادئه من صاحب هذه النظر ية الرتبوية، ويذكر أنه يوجد يف املتحف اخلاص 
أبو حامد "بديكارت  لوحة كتب عليها الشك أول خطوة للوصول إىل احلقيقة وحتتها كتب 

 ".الغزايل
بطريقة احملاضرة، اليت تعرف " هربرت"وعلى كل فأقرب الطرق إىل طريقة الغزايل، طريقة 

 :خطوات التدريس وفق هذه الطريقة مبا يلي تلخص وت
 د أو التحضرييالتمه -
 العرض -

 التعميم -

 التطبيق -
 

 :اآلراء التربوية عند ابن سحنون
                                                 


قال مشاخينا رمحهم اهلل : حيكى عن الشيخ القاضي اإلمام عمر بن أيب بكر الزجني رمحه اهلل تعاىل أنه قال: "كان أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل   

السبق يف االبتداء واحتاج ينبغي أن يكون قد السبق للمبتدئ قدر ما ميكن ضبطه باإلعادة مرتني ويزيد بالرفق والتدريج، فأما إذا طال : تعاىل
وينبغي أن يبتدئ ... املتعلم إىل اإلعادة عشر مرات فهو يف االنتهاء أيضا يكون كذلك ألنه يعتاد ذلك وال يرتك تلك العادة إىل جبهد كثري

 هذا ما فعله مشاخينا الصواب عندي يف: بشيء يكون أقرب إىل فهمه، وكان الشيخ اإلمام األستاذ شرف الدين العقلي رمحه اهلل تعاىل يقول
فهمه وال يكتب املتعلم شيئا ال ي... رمحهم اهلل فإهنم كانوا خيتارون للمبتدئ صغارات املبسوطة ألنه أقرب إىل الفهم والضبط وأبعد عن املاللة

سيد هاشم الندوي، بريوت، ابن مجااعة، تذمكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم، حققه ال. الفطنة فإنه يورث كاللة الطبع ويذه
 .01ص
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لعل كتاب آداب املعلمني البن سحنون هو أقدم كتب الرتبية اليت وصلت إلينا وإن  
الرتبوي يف احلضارة العربية إال أنه ال ميكن يف كان هذا الكتاب ال خيرج عن اإلطار العام للفعل 

هذا اإلطار اإلطافة بكل ما جاء يف هذا الكتاب خاصة وأنه يرتدد فيه الكثري من املسائل اليت 
 .عند ايب حامد الغزايل  وقفنا عندها يف النظرية الرتبوية

 :يتألف املنهاج الدراسي عند ابن سحنون من قسمني: في المنهاج الدراسي -1
 .إلزامي واختياري

مُثم  ﴿وهو القرآن الكرمي وضرورة تعلمه مستشهدا باآلية الكرمية  : القسم اإللزامي
ُهمْ  ُهم مُّْقَتِصد  َوِمنـْ ُهْم ظَامِل  لِّنَـْفِسِه َوِمنـْ َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنـْ  ﴾َساِبق   َأْوَرثـَْنا اْلِكَتاَب المِذيَن اْصطََفيـْ

بع ذلك باألحاديث النبوية اليت تبني مكانة حامل القرآن وفضل ويت  38سورة فاطر، اآلية 
تعلم القرآن، يف شبيبته، اختلط القرآن بلحمه  من ﴾هوعّلمَ  آنَ رْ القُ  مَ أْفَضُلُكْم َمْن تـََعلم ﴿ تعلمه

 .(1)"ودمه، ومن تعلمه يف كربه، يتفلت منه وال يرتكه فله أجره مرتني
الزم، والشكل واهلجاء واخلط احلسن، والقراءة  ينبغي أن يعلمهم إعراب القرآن، وذلك

 .احلسنة والتوقيف والرتتيل
 التعليم االختياري -2

ويبقى التعليم االختياري ... ويضم احلساب، والشعر العريب، والعربية واخلط والنحو،
حسب شروط أهل الولد، فبعض األهايل يشرتطون مثل هذا التعليم وهنا من واجب املعلم 

ذا الشرط، وإن مل يكن هذا الشرط موجودا يكون املعلم متطوعا وال بأس من تعليم اإليفاء هب
الطالب اخلطب إن أرادوا،  ويشرتط بالشعر أال يكون فاحشا، أي أن منهاج ابن سحنون 

 :ينسجم مع فلسفة جمتمعه، ويستهدف حتقيق غايتني
هلل اخلالق واالبتعاد  اإلعداد للحياة اآلخرة عن طريق تعليم الصبيان كيفية أداء الشكر -1

 .عن نواهيه

                                                 

 .108عارف عبد الغن، نظم التعليم عند املسلمني، ص( 1)
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متكني الصبيان من معرفة طائفة من العلوم واملهارات اليت تساعدهم على النجاح يف  -8
 .(1)احلياة وتنفع اجملتمع الذي يعيشون فيه

ومن مميزات منهج ابن سحنون إدخال مادة اخلطابة وهي فن تعليم الصبيان فن اإللقاء 
األديب وتوسيع دائرة اخليال وإثارة الوجدان وإمناء شخصية ملاهلا من دور يف تنمية الذوق 

 .الطالب
 :ومن طريقة تدريس ابن سحنون أنه ينبغي

 .أن جتعل وقتا للطالب يعلمهم فيه الكتب -1
 .بإعراهبا  قلهم من سورة إىل سورة حىت حيفظوهاال ين -8

 َّتصيص وقت للمناقشة كي يتعلموا أصول املناقشة وآداب االستماع، ويتم ذلك -3
 .جبعلهم يتخايرون ألن ذلك مما يصلحهم ويبيح هلم أدب بعضهم بعضا

 .يع والتأكيد من استيعاب التالميذمَّتصيص آخر األسبوع الدراسي للتس -2

 .العدل بني الصبيان  ومعاملتهم بالسوية -7

 .(2)ال بأس أن جيعلهم مبايلي بعضهم على بعض ألن ذلك منفعة هلم وليتفقد إمالءهم -0

أن يف طريقة ابن سحنون قضايا تربوية مهمة لعلها احلرية املمنوحة  وما ميكن مالحظته
 .للطلبة يف ظل املراقبة وهذا يدفع بالتنافس بينهم وحتفيزهم

من الصعب اإلملام بكل ما كتب يف الرتبية والتعليم لذلك قلت سنسلط الضوء على 
بحث وتدرس خاصة عند أبزرهم، ولعل من أبرز علماء الرتاث العريب الذي ال زالت نظرياته ت

 .علماء اللغة جند اجلاحظ
 :(3)في رياضة الصبي

وأما النحو فال تشغل قلبه فيه إال بقدر ما يؤديه إىل السالمة من فاحش اللحن، ومن 
مقدار جهل العوام يف كتاب إن كتبه وشعر إن أنشده، وشيئ إن وصفه، وما زاد على ذلك 

                                                 

 .802مرجع سابق، ص( 1)

 .807املرجع السابق، ص( 2)

 .يف رياضة الصىب، رسائل اجلاحظ( 3)
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الصادق  يه من روايته املثل والشاهد واخلربأرد عل فهو مشغلة عما هو أوىل به، ومذهل عما هو
 .(1)والتعبري البارع

وعويص النحو ال جيري يف املعامالت وال يضطر إليه شيء فمن الرأي أن يعتمد به 
حساب العقد دون حساب اهلندسة، وعويص ما يدخل يف املساحة وعليك يف ذلك ملا حيتاج 

يدور عليه  أقول إن البلوغ يف معرفة احلساب الذي إليه كفاة السلطان وكتاب الدواوين، وأنا
سبب إليه، أرد عليه من البلوغ يف صناعة احملررين، ورؤوس اخلطاطني ألن لاالعمل، والرتقي  منه 

يف أدىن طبقات اخلط مع صحة اهلجاء بالغا وليس كذلك حال احلساب، مث خذه بتعريف 
إىل املعىن الغامض، وأزده حالوة  حجج الكتاب وَّتلصهم باللفظ السهل القريب املأخذ

 .(2)االختصار وراحة الكفاية
وحذره التكلف واستكراه العبارة، فإن أكرم ذلك كله ما كان إفهاما للسامع، وال حيوج 

 .(3)إىل التأويل، والتعقيب ويكون مقصورا على معناه ال مقصرا عنه وال فاضال عليه
ظ املتعقد مفرقا يف اإلكثار والتكلف فما فاختزل من املعاين ما مل يكن مستورا، باللف

وغموضه يف السامع بعد أن يتسق له القول أكثر من ال حيفل استهالك املعىن مع براعة اللفظ 
ومازال املعىن حمجوبا مل تكشف عنه العبارة، فاملعىن بعد مقيم على استخفافه، وصارت العبارة 

 .لغوا وظرفا خاليا
 قبل أن يهيئ املعىن عشقا لذلك اللفظ، وشغفا بذلك وشر البلغاء من هيأ رسم املعىن

االسم حىت صار جير إليه املعىن جرا، ويلزمه إلزاما حىت كأن اهلل تعاىل مل خيلق املعىن إمسا غريه 
ومنعه اإلفصاح عنه إال به، وباجلملة إن لكل معىن شريف أو وضيع مهزل أوجد وحزم أو 

 .(4)به الذي ال ينبغي أن جياوزه أو يقصر دونهإضاعة ضربا من اللفظ هو حقه وحظه ونصي
ودائما يف رسائله ومن قرأ كتب البلغاء وتصفح دواوين احلكماء ليستفيد من املعاين فهو 
على سبيل صواب ومن نظر فيها ليستفيد األلفاظ فهو على سبيل اخلطأ واخلسران، ها هنا يف 
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محله احلرص عليها، واالستهتار هبا إىل أن وزن الربح هناك ألن من كانت غايته انتزاع األلفاظ، 
يستعملها قبل وقتها وبضعها يف غري مكاهنا، ولذلك قال بعض الشعراء لصاحبه أنا أشعر 

ألين أقول البيت وأخاه، وأنت تقول البيت وابن عمه ومساع  : ذاك؟ قالقال صاحبه ومل !منك
 .األلفاظ ضار ونافع

لب يف قلبه، وخيتمر يف صدره فإذا طال مكثها فالوجه النافع أن يدور يف مسامعه ويغ
غري  تناكحت مث تالقحت فكانت نتيجتها أكرم نتيجة، ومترهتا أطيب مثرة، ألهنا حينئذ َّترج

ة وال دالة على فقر، إذا مل يكن يف القصد إىل شيء يعينه مسرتقة وال خمتلسة وال مقتضب
در مث باض، مث فرخ مث هنض وبني أن واالعتماد عليه دون غريه، وبني الشيء إذا عشش يف الص

 .يكون اخلاطر خمتارا واللفظ اعتسافا واغتصابا فرق بني
ومىت اتكل صاحب البالغة على اهلوين والوكال وعلى السرقة واالحتيال مل ينل طائال 

 .(1)وشق عليه النزوع واستوىل عليه اهلوان واسهلكه سوء العادة
من كتاب بعينه أو لفظ رجل مث يريد أن يعرب  والوجه الضار أن حيفظ ألفاظا بعينها

لتلك األلفاظ قسما من املعاين، فهذا ال يكون إال خبيال فقريا، وخائفا سروقا، وال يكون إال 
 مستكرما أللفاظه، متكلفا ملعانيه، مضطرب التأليف منقطع النظام فإذا مر كالمه بنقاد األلفاظ

مه، وخري الكتب ما إذا أعدت النظر فيه زادك يف رجوا علوجهابذة املعاين استخفوا عقله وهب
 .حسنه وأوقفك على حده

ورمبا كان هنا اجلاحظ بشأن طريقة من طرق التعلم ويف مستوى من مستوى اللغة وهي 
واملعاين ولكنه بعد ذلك يتوجه بنصائح تربوية تدخل يف إطار العالقة بني املعلم  تعلم النحو

 .واملتعلم
ما كان فارغا من أشغال الرجال ومطالب ذوي اهلمم، واحتل يف سه العلم درّ : فيقول

أن تكون أحب إليه من أمه، وال تستطيع أن ميحضك املقة ويصفي لك املودة مع كراهته ملا 
من ثقل التأديب، عند من مل يبلغ حال العارف بفضله، فاستخرج مكنون حمبته، برب  حتمل إليه

جاوزه أفرط، اإلفراط سرف ومن قصر عنه فّرط واملفرط  مقدار، من اللسان، وبذل املال، وهلذا
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مضياع، ونالحظ هنا كيف يؤكد اجلاحظ على قضايا تربوية وتعليمية يف غاية من األمهية وهي 
أن يسعى املعلم إىل الظفر بقلوب طلبته، إميانا منه بأن احملبة تعمق املعرفة، وأن تكون تلك 

طرح اجلاحظ هنا قضية أخرى تدخل يف إطار التحفيز احملبة يف إطار ال إفراط وال تفريط وي
والتشجيع املادي ويبقى املعلم الناجح هو الذي يستطيع أن يستويل على قلوب طلبته ومىت 
متكن من ذلك استطاع أن يفجر طاقاهتم أو خيرج املارد العمالق من بني جواحنهم كما جاء يف 

 .الرتبية احلديثة
أن : العامل يف نفسه ومراعاة طالبه ودرسه إكرام الطالبوجاء يف الباب الثاين يف أدب 

له ما يكره لنفسه، وينبغي أن يعتن  ما جاء يف احلديث، ويكرهحيب لطالبه ما حيب لنفسه ك
 لشفقة عليه واإلحسان إليه، والصربمبصاحل الطالب ويعامله مبا يعامل به أعز أوالده من احلنو وا

 .(1)اد خيلو اإلنسان عنهعلى جفاء رمبا وقع منه نقص ال يك
فأحسن الصورة وفطره على البيان، بينما أهل التعليم كل  لقد خلق اهلل اإلنسان وصوره

من موقعه يشارك يف تنشئة خلف اهلل على مواصفات وصوغه يف قوالب اجتماعية بلغات بل 
اء ال أحد جياري مبهنته معلما انتدب نفسه ألن يسهم يف صناعة شخصية لإلنسان بل وبن

 :إنسانية اإلنسان وصدق أمحد شوقي حيث يقول
   الـــم للمعلم وفه التبجيـق

 كاد املعلم أن يكون رسوال
 أعلمت أشرف أو أجل من الذي

 (2)بين وينشئ أنفسا وعقوال
 

 ابن خلدون من طرق التعليم موقف -ب
هله يف املقدمة يقف على أن ابن خلدون خص التعليم وطرقه وأ إن املتطلع واملتأمل

الكثري من االهتمام وإال كيف نفسر أن حيظى املوضوع بعشرة فصول كاملة، وسنتبع ما قاله 

                                                 

 .70لسامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم، صابن مجاعة، تذكرة ا( 1)

 .1321أمحد شوقي، ديوانه الشوقيات، مطبعة االستقامة القاهرة، ( 2)
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صاحب املقدمة حمرتمني توزيعه للمادة املبحوثة، وقد عنونا هذا املبحث مبوقف ابن خلدون من 
يبادر طرق التعليم ألنه أراءه إىل النقد أقرب إليها من التقرير كما مر معنا ممن سبقوه، وها هو 

ليف يف العلوم أيف أن كثرة الت"بأول الفصول املبحوثة وهو الفصل الرابع والثالثون والذي ومسه بـ 
 ".عائقة عن التحصيل

م والوقوف على غاياته كثرة التأليف واختالف أنه ما أضر بالناس يف حتصيل العلاعلم "
يذ باستحضار ذلك، وحينئذ االصطالحات يف التعليم، وتعدد طرقها، مث مطالبة املتعلم والتلم

يسلم له منصب التحصيل فيحتاج املتعلم إىل حفظ كلها أو أكثرها ومراعاة طرقها، وال يفي 
عمره مبا كتب يف صناعة واحدة إذا جترد هلا، فيقع القصور دون رتبة التحصيل وميثل ذلك من 

الفقهية،  لشروحاتة مثال وما كتب عليها من اشأن الفقه يف املذهب املالكي بالكتب املدون
مثل كتاب ابن يونس واللخمي وابن بشري والتنبيهات واملقدمات والبيان و التحصيل على 

ميكن أن خنرج بعدة مالحظات من  (1)"العتبية، وكذلك كتاب ابن احلاجب وما كتب عليه
 :خالل ما ذهب إليه ابن خلدون

هر يف جراه إن صاحب املقدمة والذي فصل منذ قرون يف مصطلح حنن اآلن نس -1
إىل أن كثرة التآليف واختالف  وحنتصم وهو مصطلح علم اللسان، يثري وبوعي كبري

االصطالحات يف التعليم من األسباب األساسية يف احليلولة دون حصول التعليم 
 .والتحصيل

يذكر ابن خلدون ما كتب من شروحات مثال يف املذهب املالكي رمبا أعاقت  -8
 .حبفظها وهي تقريبا متكررة ومعناها واحد التحصيل ألن املتعلم يطالب

ويضيف ابن خلدون يف الفصل نفسه أن املتعلم يطالب أيضا بتمييز الطريقة القريوانية 
وينقد ابن  (2)من القرطبية والبغدادية واملصرية وطرق املتأخرين عنهم واإلحاطة بذلك كله

ني على املسائل املذهبية فقط، ولو اقتصر املعلمون باملتعلم"خلدون هذه الطريقة ويرى أنه 
، وكذلك األمر يف علم العربية (3)لكان األمر دون ذلك بكثري وكان التعليم سهال ومأخذه قريبا
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والبغداديني واألندلسيني . من كتاب سيبويه ومجيع ما كتب عليه، وطريق البصريني والكوفيني
الك ومجيع ما كتب يف ذلك من بعدهم وطرق املتقدمني واملتأخرين مثل ابن احلاجب وابن م

أحد يف الغاية منه إال القليل  وكيف يطالب به املتعلم، وينقضي عمره، دونه وال يطمع
فالظاهر أن املتعلم ولو قطع عمره يف هذا كله، فال يفي له بتحصيل علم العربية ... النادر؟

رة؟ يتساءل مثال الذي هو آلة من اآلالت ووسيلة، فكيف يكون يف املقصود الذي هو الثم
بابن خلدون ليصل سؤاله باملوضوع التايل وهو الفصل الذي عنونه يف املقاصد اليت ينبغي 

 .اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما سواها
مبا جعل اهلل فيها من اإلدراك اعلم أن العلوم البشرية خزانتها النفس اإلنسانية : "يقول

للحقائق أوال، مث بإثبات العوارض الذاتية ذي يفيدها ذلك الفكر احملصول هلا ذلك بالتصور ال
هلا أو نفيها عنها ثانيا؛ إما بغري وسط أو بوسط، حىت يستنتج الفكر بذلك مطالبه اليت يفي 

إما : بإثباهتا أو نفيها، فإذا استقرت من ذلك صورة علمية يف الضمري فال بد من بياهنا آلخر
فكار يف تصحيحها، وذلك البيان إمنا يكون على وجه التعليم؛ أو على وجه املفاوضة تصقل األ

بالعبارة وهي الكالم املركب من األلفاظ النطقية اليت خلقها اهلل يف عضو اللسان مركبة من 
احلروف، وهي كيفيات األصوات املقطعة بعضلة اللهاة واللسان ليتبني هبا ضمائر املتكلمني 

عما يف الضمائر، وإن كان معظمها بعضهم لبعض يف خمطباهتهم وهذه رتبة أوىل يف البيان 
 .وأشرفها العلوم، فهي شاملة لكل ما يندرج يف الضمري من خرب أو إنشاء على العموم

األوىل من البيان رتبة ثانية يؤدي هبا ما يف الضمري، ملن توارى أو غاب  هذه املرتبةوبعد 
حصر يف الكتابة، وهي ره وال لقيه، وهذا البيان منوبعده، أو ملن يأيت بعد ومل يعاص شخصه

رقوم باليد تدل أشكاهلا وصورها بالتواضع على األلفاظ النطقية حروفا حبروف وكلمات 
بكلمات، فصار البيان فيها على ما يف الضمري بواسطة الكالم املنطقي، فلهذا كانت يف الرتبة 

عارف فهو الثانية واحدا؛ فسمي هذا البيان فيما يدل على ما يف الضمائر من العلوم وامل
أشرفها، وأهل الفنون معتنون بإيداع ما حيصل يف ضمائرهم من ذلك يف بطون األوراق هبذه 

 .الكتابة، لتعلم الفائدة يف حصوله للغائب واملتأخر، وهؤالء هم املؤلفون
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والتأليف بني العوامل البشرية واألمم اإلنسانية كثري، ومنقلة يف األجيال واألعصار 
رائع وامللل واألخبار عن األمم والدول، وأما العلوم الفلسفية فال اختالف وَّتتلف باختالف الش

فيها ألهنا إمنا تأيت على هنج واحد، فيما تقتضيه الطبيعة الفكرية، يف تصور املوجودات على ما 
هي عليه، جسمانيتها وروحانييها وفلكيها وعنصريها وجمردها ومادهتا، فإن هذه العلوم ال 

االختالف يف العلوم الشرعية الختالف امللل، أو التارخيية الختالف خارج  َّتتلف، إمنا يقع
اخلرب، مث الكتابة، خمتلفة باصطالحات البشر يف رسومها وأشكاهلا، ويسمى ذلك قلما 

 . (1)وخطا
فمنها اخلط احلمريي، ويسمى امل ْسَنَد، وهو كتاب محري وأهل اليمن األقدمني، وهو 

خرين من مصر، ولكل منهما قوانني عليه مستقراة من عبارهتم غري خيالف عتابة العرب املتأ
ومنها اخلط السرياين، وهو  . قوانني اآلخرين، ورمبا يغلط يف ذلك من ال يعرف ملكات العبارة

نّبط والكلدانيني ورمبا يزعم بعض أهل اجلهل أنه اخلط الطبيعي لقدمه، فأهنم كانوا أقدم كتابة ال
عامي، ألن األفعال االختيارية كلها ليس شيء منها بالطبع، وإمنا هو األمم وهذا وهم، مذهب 

يستمر بالقدر واملران حىت يصرب ملكة راسخة، فيظنها املشاهد طبيعية كما هو رأب كثري من 
العرب كانت تعرب بالطبع وتنطق بالطبع، وهذا وهم ومنها : البلداء يف اللغة العربية، فيقولون

ومنها اخلطي . كتابة بن عابر بن ساح من بن إسرائيل وغريهم  اخلط العرباين، الذي هو
اللطين، خط اللطينيني من الروم، وهلم أيضا لسان خمتص هبم، ولكل أمة من األمم اصطالح 

وإمنا وقعت العناية ... يف الكتاب يعزى إليها وخيتص هبا، مثل الرتك والفرَْنج واهلنود وغريهم
ا السرياين فلقدمه كما ذكرنا، وأما العريب والعربي فلتنزل القرآن والتوراة باألقالم الثالثة األوىل، أم

هبما بلساهنما، وكان هذان اخلطان بيانا ملتلومها، فوقعت العناية مبنظومهما أوال وانبسطت 
قوانني الطراد العبارة يف تلك اللغة على أسلوهبا لتفهم الشرائع التكليفية من ذلك الكالم 

اللطينُّ فكان الروم وهم أهل ذلك اللسان، مبا أخذوا بدين النصرانية، وهو كله من الرباين، وأما 
التوراة، كما سبق يف أول الكتاب ترمجوا التوراة وكتب األنبياء اإلسرائيليني إىل لغتهم، ليقتنصوا 

 . بلغتهم وكتابتهم آكد من سواها معنايتهمنها األحكام على أسهل الطرق، وصارت 
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األخرى فلم تقع هبا عناية، وإمنا هي لكل أمة حبسب اصطالحها، مث إن  وأما اخلطوط
 .(1)الناس حصروا مقاصد التأليف اليت ينبغي اعتمادها وإلغاء ما سواها فعدوها سبعة

افة البن خلدون حول كثري من األمور رمبا تعود إىل ما ميكن أن يالحظ بعد هذه اإلط
ص ببعض العلوم مادامت بعض العلوم وخاصة فقدان املنهج وضرورة البحث عن منهج خا

الفلسفية منها اليت تعتمد على منهج واحد ألن موادها التعليمية هي واحدة تقريبا عند كل 
 .األمم

 :واملقاصد السبعة واليت ينبغي اعتمادها وإلغاء ما سواها فهي 
ط مسائل استنباط العلم مبوضوعه وتقسيم أبوابه وفصوله وتتبع مسائله، أو استنبا -1

ومباحث تعرض للعامل احملقق وحيرص على إيصاله بغريه، لتعم املنفعة به فيودع ذلك بالكتاب 
يف املصحف، لعل املتأخر يظهر على تلك الفائدة، كما وقع يف الوصول يف الفقه تكلم 
الشافعي أوال يف األدلة الشرعية اللفظية وخلصها، مث جاء املنفية فاستنبطوا مسائل القياس 

 .ستوعبها، وانتفع بذلك من بعدهم إىل اآلنوا
أن يقف على كالم األولني وتآليفهم فيجدها مستغلقة على األفهام ويفتح اهلل له  -2

يف فهمها فيحرص على إبانة ذلك لغريه ممن عساه يتسغلق عليه، لتصل الفائدة ملستحقها 
 .وهذه طريق البيان لكتب املعقول واملنقول، وهو فصل شريف

املتأخر على غلط أو خطأ يف كالم املتقدمني ممن اشتهر فضله وبعد يف  ثريعأن  -3
اإلفادة صيته، ويتوثق يف ذلك بالربهان الواضح الذي ال منحل للشكل فيه، فيحرص على 
إيصال ذلك ملن بعده، إذ قد تعذر حموه ونزعه بانتشار التأليف يف اآلفاق واإلعصار، وشهرة 

 .ليقف على بيان ذلك ه، فيودع ذلك الكتاباملؤلف ووثوق الناس مبعارف
يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول حبسب انقسام موضوعه أن  -4

فيقصد املطلع على ذلك أن يتمم ما نقص من تلك املسائل ليكمل الفن بكمال مسائله 
 .وفصوله، وال يبقى للنقص فيه جمال
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يف أبواهبا وال منتظمة، فيقصد املطلع أن يكون مسائل العلم قد وقعت غري مرتبة  -5
على ذلك أن يرتبها ويهذهبا، وجيعل كل مسألة يف باهبا، كما وقع يف املدونة من رواية سحنون 
عن ابن القاسم، ويف العتبية من رواية العتب عن أصحاب مالك، فإن مسائل كثرية من أبواب 

دونة وبقيت العتبية غري مهذبة، فنجد الفقه منها قد وقعت يف غري باهبا فهذب ابن أيب زيد امل
 .يف كل باب مسائل من غريه، واستغنوا باملدونة وما فعله ابن أيب زيد فيها والربادعي من بعده

أن تكون مسائل العلم مفرقة يف أبواهبا من علوم أخرى فيتنبه بعض الفضالء إىل  -6
ه يف مجلة من العلوم اليت موضوع ذلك الفن ومجيع مسائله، فيفعل ذلك، ويطهر به فن فينظم

ينتحلها البشر بأوغارهم، كما وقع يف علم البيان، فإن عبد القاهر اجلرجاين وأبا ويسن 
السكاكي وجدا مسائله مستقرية يف كتب النحو وقد مجع منها اجلاحظ يف كتاب البيان والتبيني 

علوم، فكتب يف ذلك مسائل كثرية، تنبه الناس فيها ملوضوع ذلك العلم وانفراده عن سائل ال
 .تآليفهم املشهورة وصارت أصوال لفن البيان ولقنها املتأخرون فأربوا فيها على كل متقدم

أن يكون الشيء من التآليف اليت هي أمهات للفنون مطوال مسهبا فيقصد  -7
بالتأليف تلخيص ذلك، باالختصار واإلجياز وحذف املتكرر، إن وقع مع احلذر من حذف 

 .خيل مبقد املؤلف األول الضروري لئال
ففعل غري  فهذه مجاع املقاصد اليت ينبغي اعتمادها بالتأليف ومراعاهتا، وما سوى ذلك

حمتاج إليه وخطأ عن اجلادة اليت تعني سلوكها يف نظر العقالء، مثل انتحال ما تقدم لغريه من 
خر وعكسه، أو التآليف أن ينسبه إىل نفسه ببعض تلبيس من تبديل األلفاظ وتقدمي املتأ

حيذف ما حيتاج إليه يف الفن أو يأيت مبا ال حيتاج إليه، أو يبدل الصواب باخلطأ، أو يأيت مبا ال 
 .يأيت مبا ال فائدة فيه، فهذا شأن اجلهل والقحة

وما سوى ذلك فضل أو : ولذا قال أرسطو ملا عدد هذه املقاصد وانتهى إىل آخر فقال
عوذ باهلل من العمل يف ما ال ينبغي للعاقل سلوكه، واهلل شره، يعن بذلك اجلهل والقحة، ن

 .(1)يهدي لليت هي أقوم
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ا اعترب ابن خلدون أن كثرة التأليف يف العلوم عائقة عن التحصيل فإنه يذهب يف لمومث
: الفصل السادس والثالثون إىل أن كثرة االختصارات املوضوعية يف العلوم خملة بالتعليم، يقول 

منها  املتأخرين إىل اختصار الطرق واألحناء يف العلوم، يولعون هبا ويدونونذهب كثري من "
برناجما خمتصرا يف كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها، اختصار يف األلفاظ وحشو 
القليل منها باملعاين الكثرية من ذلك الفن، فصار ذلك خمال بالبالغة وعسريا على الفهم، ورمبا 

مهات املطولة يف الفنون للتفسري والبيان؛ فاختصروها تقريبا للحفظ كما عمدوا إىل الكتب األ
فعله ابن احلاجب يف الفقه وأصول الفقه، وابن مالك يف العربية، واخلوجني يف املنطق وأمثاهلم، 
وهو فساد يف التعليم وفيه إخالل بالتحصيل، وذلك ألن فيه َّتليطا على املبتدئ بإلقاء 

 .يه، وهو مل يستعد لقبوهلا بعد، وهو من سوء التعليم كما سيأيتالغايات من العلم عل
مث فيه مع ذلك شغل كبري على املتعلم بتتبع ألفاظ االختصار العويصة للفهم بتزاحم 
املعاين عليها وصعوبة استخراج املسائل من بينها ألن ألفاظ املختصرات جندها ألجل ذلك 

الوقت مث بعد ذلك كله فامللكة احلاصلة من  صعبة عويصة، فينقطع يف فهمها حظ صاحل من
التعليم يف تلك املختصرات، إذ مت على سداده، ومل تعقبه آفة؛ فهي ملكة قاصرة عن امللكات 
اليت حتصل من املوضوعات البسيطة املطولة لكثرة ما يقع يف تلك من التكرار واإلحالة املفيدين 

 .(1)حلصول امللكة التامة
مما شرحه ابن خلدون بالتفصيل إىل أن صاحب املقدمة كان  ميكن الوصول انطالقا

على وعي عميق بالعوامل اليت تتكامل وتتظافر يف إجناح عملية التعلم واليت أكدهتا نظريات 
 .النضج واالستعداد ومن مث الفهم واالستجابة: التعلم والدراسات النفسية يف هذا اجملال

التعليمية والتعلمية، أن التعلم يؤدي  ال خيفى عن أي مهتم بالعملية :النضج -أ
ز هبا املتعلم يف حني أن النضج يبالضرورة إىل ظهور مظاهر خاصة من السلوك املكتسب يتم

بالفرد يف حني  يظهر طبيعيا عند مجيع األفراد دون متييز وهو يعود إىل عوامل وراثية خاصة
يها عملية التعلم، ولكن على الرغم من املكتسبة بظروف البيئة اليت حتدث ف يرتبط التعلم واخلربة

هذا التفاوت النسيب فإن النضج والتعلم متالزمان، إذ إهنما متفاعالن يف تناسق تام حبيث 
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من املهتم بعملية التعلم أن يكون على دراية ووعي  ذ يصعب الفصل بينهما، فاملطلوب، حينئ
 :مبراحل النضج املختلفة لدى املتعلم

 . الطفل وحصر مراحلها املختلفةالنمو عند  ضبط حالة -1
حتديد خصائص منو شخصية الطفل والوقوف على جوانبها الفيزيولوجية والعقلية  -8

 .واالنفعالية واالجتماعية لتهيئة القاعدة السيكولوجية لعملية التعلم
ج ال يقدم املعلم على تعليم املتعلم مهارة من املهارات أو خربة من اخلربات قبل نض -3

 .ويا وعقلياهارة أو اخلربة عضعناصر هذه امل
إن إغفال جانب النضج يف عملية التعلم سينعكس حتما على عملية اكتساب  -2

وذلك ألن فيه حتليطا "املهارات واجلزات وسيؤثر سال يف احلصيلة املعرفية للمتعلم، 
 .(1)على املبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه وهو مل يستعد لقبوهلا بعد

يرتبط هتيؤ الطفل واستعداده لتعلم مهارة ما بنموه العضوي والعقلي  :االستعداد -ب
، فغياب (2)واالجتماعي والعاطفي وتشكل كل هذه اجلوانب أرضية االستعداد يف عملية التعلم

 .(3)االستعداد على رأي ابن خلدون هو من سوء التعليم
تغيب الغاية  من هنا فاالستعداد هو أهم عامل نفسي يف عملية التعلم ومن دونه

 .املتوخاة من التعليم
ا يف عملية التعليم ولقد تنبه يعد الفهم عند علماء النفس عامال أساسي:  الفهم -ج

وقد شاهدنا  "عي كبري ابن خلدون لذلك ومن مث راح ينتقد طرق التعليم السائدة آنذاك وبو 
داته، وحيضرون للمتعلم يف كثريا من املعلمني هلذا العهد الذي أدركنا جيهلون طرق التعليم وإفا

أول تعليمه املسائل املقفلة من العلم، ويطالبونه بإحضار ذهنه يف حلها وحيسبون ذلك مرانا 
على التعليم وصوابا فيه، ويكفلونه رعي ذلك وحتصيله، فيخلطون عليه مبا يلقون له من غايات 

ال بد أن يراعى فيه أساليب  ، إن اكتساب املفاهيم(4)الفنون يف مبادئها وقبل أن يستعد لفهمها
                                                 

 .222املقدمة، ص( 1)

 .73أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية، ص( 2)

 .270املقدمة، ص( 3)

 .272املقدمسة، ص( 4)



في االكتساب اللغوي في التراث                                               الفصل الرابع

 العربي 

 187 

بيداغوجية مؤسسة، ومن العيوب البيداغوجية دفع الطفل املتعلم إىل حفظ واستظهار الئحة 
مفتوحة من الكلمات دون أن يفهم داللتها، وقبل أن يستعد لفهما وحسب ابن خلدون وإذا 

ن االستعداد له  ألقيت عليه الغايات يف البدايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد ع
واحنرف عن قبوله كل ذهنه عنها، وحسب ذلك من صعوبة العلم يف نفسه، فتكاسل عنه 

، إن املعرفة اليت يتلقاها املتعلم يف درس من الدروس جيب أن تراعي الطاقة (1)ومتادى يف هجرانه
ينفر من االستيعابية لدى املتعلم، حىت ال يصاب باإلرهاق اإلدراكي، وهو األمر الذي جيعله 

 .مواصلة تعلمه
ابن خلدون وال ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أكب على  يقول

التعليم منه حبسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتصبا، وال خيلط مسائل 
ا ينفذ يف الكتاب بغريها حىت يعيه من أوله إىل آخره وحيصل أغراضه ويستويل منه على ملكة هب

غريه، ألن املتعلم إذا حصل ملكة ما يف علم من العلوم استعد هبا لقبول ما بقي وحصل له 
نشاط يف طلب املزيد والنهوض إىل ما فوق ذلك، حىت يستويل على غايات العلم، وإذا خلط 
عليه األمر عجز عن الفهم، وأدركه الكالل وانطمس فكره ويئس من التحصيل وهجر العلم 

 .(2)يموالتعل
كما هو معروف يف عوامل جناح عملية التعليم أهنا تقوم على التكرار : التكرار -د

لدة اليت تقوم عليها العملية التعليمية من حيث هو استمرار لفعل العالقة وهو من الدعائم الص
لى بني املثري واالستجابة، وهي العالقة اليت حتول عادة عند املتعلم، مما جيعل الذاكرة قادرة ع

استيعاب املفاهيم يف سياقات متباينة، وال بد من أن يكون التكرار هادفا وموجها وفق خطة 
حتصل من املوضوعات البسيطة املطولة لكثرة ما يقع يف تلك  اليت... بيداغوجية وتعليمية معينة

ة لقلته  من التكرار واإلحالة املفيدين حلصول امللكة التامة، وإذا اقتصر على التكرار قصرت امللك
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فالحظ الوعي العميق بأمهية التكرار ولكن دون إغفال العوامل ... (1)كشأن هذه املوضوعات
 .األخرى املساعدة

 .ويربز ابن خلدون ما للتكرار من أمهية أكرب حني يتعلق األمر باكتساب امللكة اللغوية
ة كبرية إن أدىن تأمل يف ما ذهب إليه ابن خلدون يهدى إىل أن الرجل كان على دراي

ووعي عميق بكل احليثيات النفسية والبيداغوجية أو عوامل التعلم كما هو معروف يف نظريات 
التعلم احلديثة، وكان ابن خلدون ال يرتك مسألة إال ووقف عندها نقدا، ولكن برؤية علمية 

 .تشرح الواقع وجتتهد يف إعطاء البديل
ا، إذا كان على التدرج شيئا فشيئا، اعلم أن تلقني العلوم للمتعلمني إمنا يكون مفيد"

وقليال قليال، يلقي عليه أوال مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له 
حىت ويراعى يف ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يريد عليه،  .يف شرحها على سبيل اإلمجال

ال أهنا جزئية وضعيفة، ينتهي إىل آخر الفن، وعند ذلك حيصل له ملكة يف ذلك العلم، إ
وغايتها أهنا هيأته لفهم الفن وحتصيل مسائله مث يرجع به إل الفن ثانية، فريفعه يف التلقني عن 
تلك الرتب إىل أعلى منها، ويستويف الشرح والبيان وخيرج عن اإلمجال، ويذكر له ما هناك من 

ع به وقد شدا فال يرتك اخلالف ووجهه إىل أن ينتهي إىل آخر الفن، فتوجد ملكته، مث يرج
عويصا وال مهما وال منغلقا إال وضحه وفتح له مقفله؛ فيخلص من الفن وقد استوىل على 
ملكته، هذا هو وجه التعليم املفيد وهو كما رأيت إمنا حيصل يف ثالث تكرارات، وقد حيصل 

 .(2)للبعض يف أقل من ذلك، حبسب ما خيلق له ويتيسر عليه
يف عملية التعليم إذ به يرتقي املتعلم يف اكتساب املهارات إن التدرج أمر ضروري 

املستهدفة واليت عرب عنها ابن خلدون بامللكة، هذه امللكة اليت قد يعسر حصوهلا حسب ابن 
وكذلك ينبغي لك أن ال تطول على املتعلم يف الفن "خلدون يف بعض احلاالت، لذلك ينصح 

تفريق ما بينهما، ألنه ذريعة إىل النسيان وانقطاع الواحد والكتاب الواحد بتقطيع اجملالس و 
ومن املذاهب اجلميلة والطرق . مسائل الفن ببعضها من بعض، فيعسر حصول امللكة بتفريقها
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م علمان معا؛ فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منها، ملا الواجبة يف التعليم أن ال خيلط على املتعل
حد منهما إىل تفهم اآلخر، فيستعلقان معا م البال وانصرافه عن كل وافيه من تقسي

، ورمبا هذا يعنينا حنن أكثر ما يعن جيل ابن خلدون ومن (1)ويستصعبان ويعود منها باخليبة
عاصره ألهنم استطاعوا أن يلموا مبعارف وعلوم شىت، وكأن ابن خلدون يستشرف واقع األمة 

وصدق أمري املؤمنني علي كرم . عونالعلم يس هم إىلبعد قرون، حيث ال ملكة وال مهارة وال 
 .قيمة كل امرئ فيما حيسن: اهلل وجهه حني قال

 
 
 

 :انيـالمبحث الث
 الممارسة اللغوية احتذاء واستعمال

 
ا فعل تربوي م منواال يف املخيال بالتعلم، إهنملكة اللغة مكتسب حتول إىل كيان ترتس

لة أو طبع يف بم العرب، حىت يصبح كأنه جحتصل تدرجييا بكثرة احلفظ واملعاودة واملمارسة لكال
بنية " ر الفعل، حىت يرتسخ منوال اللغة فيصريالناطق هبا، واحلال أهنا سريورة من التعلم وتكرا

يعاد إنتاجها وينسج عليها مىت حتققت يف الفرد امللكة املستقرة يف العبارة عن " مبنية
جودة احملفوظ أو املسموع تكون جودة  ولقد مر معنا قول ابن خلدون على مقدار. (2)املقاصد

فامللكة ال حتصل إال بتكرار األفعال، ألن . االستعمال من بعده مث إجادة امللكة من بعدمها
الفعل يقع أوال وتعود منه للذات صفة مث تتكرر فتكون حاال، ومبعىن احلال أهنا صفة غري 

مارسة إذن هي اليت تعمل على ، فامل(3)راسخة مث يزيد التكرار فتكون ملكة، أي صفة راسخة
 ترسيخ وتعميق امللكة، كيف ميكن للممارسة أن تسعف وتسهم يف اكتساب اللغة؟

                                                 

 .272املقدمة، ص( 1)

 .171ملستقبل العريب، صحمسن بوعزيزي، اللغة وروابط اهليمنة عند ابن خلدون، سلسلة كتب ا( 2)

 .244املقدمة، ص( 3)
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إن أول الطرق لالكتساب هو السمع وقد أثار إىل ذلك صاحب املقدمة حني اعتربه 
والسمع أبو امللكات اللسانية ومفهوم السمع عند ابن خلدون هو "أبا امللكات اللسانية بقوله 

حتما حمليط اللغوي الذي يتم فيه االتصال بغرض حتقيق التواصل والتفاهم والتكامل ويوضحه 
بية موجودة فيهم، فاملتكلم من العرب حني كانت ملكته اللغة العر "ابن خلون حني يقول 

يله، وأساليبهم يف خماطباهتم وكيفية تعبريهم عن مقاصدهم، كما يسمع يسمع كالم أهل ج
ملفردات يف معانيها، فيلقنها أوال، مث يسمع الرتاكيب بعدها فيلقنها كذلك، مث الصيب استعمال ا

 .ال يزال مساعهم لذلك يتجدد يف كل حلظة
صري ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون  ي كل متكلم واستعماله يتكرر إىل أنومن  

قل ، وين(1)كأحدهم، هكذا تصري األلسن واللغات من جيل إىل جيل تعلمها العجم واألطفال
لنا الرتاث العريب مناذج يطول سردها يف هذا اجملال من ذلك ما جاء عن أحرف الزيادة، قال 

، فقال سألتمونيها، فظن أنه مل جيبه إحالة (2)الرضي سأل تلميذا شيخه عن حروف الزيادة
: اليوم تنساه، فقال: ما سألتك إال هذه النوبة، فقال الشيخ: على ما أجاهبم به قبل هذا، فقال

 .قد أجبتك يا أمحق مرتني: واهلل ال أنساه فقال
 من املقارب : إن املربد سأل املازين عنها، فأنشد املازين: وقيل

 انامَ السم  يتُ وَ ا ما هَ ما دْ قِ  وقد كنتُ  تن يفشيّ  انَ الشمَ  تُ يْ وَ هَ 
 .حروف الزيادة وأنت تنشد يف الشعرأنا أسألك عن : فقال
 .أجبتك مرتني: فقال

                                                 

 .244املقدمة، ص( 1)

 :أ، ي، و، ن، م، ت، ح، ل، س، واأللف جيمعها هذا البيت من الوافر يف ثالثة مواضيع: حروف الزيادة عشرة هي( 2)
َهـــى           أَسيـَْلم حني أسلمن وتَاَهـا                     هتوُذ َمسائلي َزَمناا وتـَنـْ

 :ومن الطويل
 أَماُن وتسهيلُ : سألت احلروف الزائدات عن امسها      فقالت ومل تبخل                

 .هم يتساءلون، وما سألت هبون، والتمسن هواي، وسألتم هواين وغري ذلك: وقيل
 . 331، ص8شرح شافية بن احلاجب، رضي الدين االسرتاباذي، ج

 .1928دين عبد اجمليد، دار الكتب العلمية، بروت، حممد نور احلسن وحممد الزفزاف وحمي ال
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مارسة، ويغدو الكالم عيار كل صناعة وزمام كل عبارة، وهذا صفي هكذا تغدو امل
 .الدين احللي يؤكد قيمة السمع يف املمارسة واالحتذاء قصد االكتساب

 امسع خماطبة اجلليس وال تكن
 ا تتفهمُ ك قبلمَ طقِ نُ جال بِ عَ 

 مع أذنيك نطقا واحدا طْ عَ  تُـ مل
 إال لتسع ضعف ما تتكلم

وافيه ويربز قدرته العقلية ويكشف ما يدور يف النفس ظهر خعنوان اإلنسان، ي فاللسان
مما يصبو إليه وحسن اإلجابة إشارة إىل النجابة، وحلصول صنعة الكالم ال بد من كثر اإلطالع 

 .على مناذج املنشور واملنظوم واإلكثار من حفظه
شنها إن تدريب اللسان على الكالم يعترب طبيعة مثل أي تدريب كتدريب اليد َّت

قال : مل الثقيل فكذلك معرفة الكالم وإجادته ترجع إىل القول فيهباملمارسة، والبدن يقوى باحل
أحدمها فيما ال تغن فيه : فقال لضربني( أي تطيل الكالم)إنك لتكثر "رجل خلالد بن صفوان 

ا القلة واآلخر لتمرين اللسان، فإن حبسه  يورث العقلة، وكان خالد دائما يقول ال تكون بليغ
حىت تكلم أمتك السوداء يف الليلة الظلماء يف احلاجة املهمة مبا تتكلم له يف نادي قومك فإمنا 

كاليد اليت َّتشنها باملمارسة والبدن ( نفذ وضعف)اللسان عضو إذا مرنته مرن وإن أمهلته خار 
 .(1)الذي تقويه برفع احلجر وما أشبه

اللغوي إمنا يتم عرب إطالق جارحة  ويورد صاحب البيان والتبيني، أن أساس االكتساب
وأي جارحة منعتها عن احلركة ومل مترهنا على األعمال أصاهبا من التعقد "الكالم وعدم حبسها، 

، فأساليب التعبري تكتسب باملران والدربة، وتقليد سلوك البلغاء (2)"على حساب ذلك املنع
ن يف طريق التعبري والكالم، وكان الذي كان كالمهم حمط األنظار، ومنارة يهتدي هبا السائرو 

وحتقيق اإلعراب ألن  العرب يروون صبياهنم األرجاز ويعملوهنم املناقالت ويأمروهنم برفع الصوت
للت تقليبه ن وإذا أقاجلرم واللسان إذا أكثرت حتركه الويفتح " اللسان"اة أي ذلك يفتق الله

                                                 

 .820، ص1املربد، الكامل يف اللغة واألدب، ج( 1)

 .172، ص1البيان والتبيني، اجلاحظ، ج( 2)
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ة تقليبه واستعماله، قال ابن املقفع ، لذلك فرقة اللسان تستلزم كثر وأطلت إسكانه خبأ وغلظ
 .(1)إذا كثر تقليب اللسان رقت جوانبه والنت عذبته

وهذا ما تؤكده الرتبية احلديثة اليت ترى أن من أهم املهارات اللغوية احملادثة واالستماع، 
يف اللغة والفكر عند الطفل والدراسات اليت قام " Piaget"وقد أثبتت الدراسات اليت قام هبا 

أن تعلم اللغة حدث نفسي معقد جدا ينجم عن عوامل خمتلفة فيزيولوجية " هنري فالون"ا هب
 .واجتماعية ونفسية

 
 :السماع وتكوين المهارات اللغوية

ضروريا الكتساب اللغة يف كل نظرية معرفية أو تربوية؛ فهو تبعا للنظرية  يعترب السماع
ملكة "نسوجة خلقة يف خاليا العضو الذي يسمى املعرفية الطبيعية، احملرض للمعارف اللغوية امل

وهو أيضا احملرك لبناء قواعد اللغة املستنبطة حسب الطريقة الرتبوية التنشيطية املؤسسة " لغوية
 .على النظرية املعرفية الطبيعية

والسماع يف النظرية املعرفية الكسبية من أسس حتصيل املعرفة، ألن من فقد حاسة يف 
ة فقد َفقد علما، وهو أحد الركنني املناسب للتعليم يف الطريقة الرتبوية القائمة إطار هذه النظري

 .(2)عليه وعلى التعلم واملستمدة من النظرية املعرفية الكسبية
لقد ارتبط معىن السماع يف ميدان اللغة جبارحة األذن خاصة وبالصور الصوتية املتأدية 

باملعىن الثاين دور مركزي أوال يف تنمية  سماعولل .إىل هذه احلاسة دون غريها من سائر احلواس
حاسة السمع لدى املتعلم على إدراك القيم الصوتية اخلالفية اليت متيز كل نطيقة من جمموع 
الصوامت والصوائت املستعملة يف أية لغة، وثانيا يف بناء أو إعادة بناء جهاز التصويت البشري 

ل مرة داخل حجرات الرنني من أجل تشكيل أحياز برتويض أعضائه على التحرك جمتمعة يف ك
فيها يتقطع الصوت املرسل من املزمار غفال فتتولد النطائق املستعملة يف اللغة املستهدفة 

 .بالتعليم

                                                 

 .820، ص1املربد، الكامل يف للغة واألدب، ج( 1)

 .872حممد األوراغي، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، ص( 2)
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التعلق بإجادة  اتضح أن تنمية حاسة السمع و ترويض جهاز النطق متعلقان أشد
ية حبيث تصدر فمن فيه مستوفية للقيم القول وال يوجد قول الناطق بلغة إال بإشباع كل نطق"

الصوتية اخلالفية ولعل أحسن من جتيد القول فيحقق النطائق، هم قراء القرآن الكرمي بالدرجة 
األوىل، ومن جاراهم من رواة الشعر، واخلطباء وهلذا كان تعليم القرآن الكرمي أول ما يبدأ يف 

وأكد صاحب النشر يف . احث السابقةحتصيله ملا له من كبري األثر كما مر معنا يف املب
أنه املبالغة يف اإلتيان بالشيء على حقه، من "القراءات العشر عند وقوفه عند معىن التحقيق 

وهو عندهم عبارة عن إعطاء كل حرف حقه من إشباع املد، ... غري زيادة وال نقصان منه
وفية الغنات، وتفكيك وحتقيق اهلمزة وإمتام احلركات، واعتماد األظهار والتشديدات، وت

فالتحقيق ... احلروف، وهو بياهنا وإخراج بعضها من بعض بالسكت والرتسل واليسر والتؤدة
يكون لرياضة األلسن، وتقومي األلفاظ بغاية الرتتيل أي التمهل يف القراءة والتلبث والتفهم من 

لتحقيق تأخذ ونالحظ كيف أن كلمة ا. (1)"غريه عجلة، وفصل احلرف من احلرف الذي يليه
 .(2)املتقن القائم على الفهم مفهوم التمهر مادامت املهارة هي األداء

وأكد صاحب النشر يف القراءات العشر إن كالم اهلل تعاىل يقرأ بالتحقيق وباحلدر 
وبالتدوير الذي هو التوسط بني احلالتني مرتال جمودا بلحون العرب وأصواهتا وحتسني اللفظ 

 .عةوالصوت حبسب االستطا
أما التحقيق، فهو مصدر من حققت الشيء حتقيقا إذا بلغت يقينه ومعناه املبالغة يف 
اإلتيان بالشيء على حقه من غري زيادة فيه وال نقصان منه، فهو بلوغ حقيقة الشيء والوقوف 
على كنهه والوصول إىل هناية شأنه وهو عندهم عبارة عن إعطاء كل حرف حقه من إشباع املد 

مزة، وإمتام احلركات، واعتماد اإلظهار والتشديدات وتوفية الغنات، وتفكيك وحتقيق اهل
احلروف، وهو بياهنا وإخراج بعضها من بعض بالسكت والرتسل واليسر والتؤدة ومالحظة 
اجلائز من الوقوف وال يكون غالبا معه قصر وال اختالس وال إسكان حمرك وال إدغامه، 

قومي األلفاظ وإقامة القراءة بغاية الرتتيل، وهو الذي فالتحقيق يكون لرياضة األلسن وت

                                                 

 .ظر مبحث كيف يقرأ القرآن، النشر يف القراءات العشرللتوسع، أن( 1)

 .23حممود السيد، اللغة تدريسا واكتسابا، ص( 2)
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يستحسن ويستحب األخذ به على املتعلمني من غري أن يتجاوز فيه حد اإلفراط من حتريك 
 (1)باملبالغة يف الغنات وف من احلركات وتكرير الراءات وتطنني النوناتالسواكن وتوليد احلر 

دامت املهارة هي األداء املتقن القائم على ويأخذ مفهوم التحقيق هنا مفهوم التمهر، ما
 .(2)الفهم

وتعد فرتة االستماع لدى الطفل فرتة حضانة لبقية املهارات اللغوية لذا وجب الوقوف 
 .على ضرورة تنمية حاسة السمع وترويض جهاز النطق

يرى األوراغي أن اللغات البشرية تشرتك يف نطائق كثرية كالشفوية واألسنانية واللثوية 
واألنفية وحنو ها مما ال يطرح أدىن صعوبة يف بناء الفص الصويت، وتفرتق بأخرى كاختصاص 

وقد تنضم إليها ( ظ/ط/ض/ص)/والنطائق الطبقية ( ح/ع/هـ/د)العربية بالنطائق احللقية، 
قص عدد النطائق املستعضي على جهاز النطق لدى اإلنسان وهكذا يزيد أو ين/(. ق)/نطقية 

 .عربيةالناطق بغري ال
وأول ما ينبغي التحذير منه هو استعمال اللغة الواصفة ملخارج "وحيذر األوراغي 

احلروف وصفاهتا، وقد برهنا يف مواضع كثرية على أن لغة اللسانيني الواصفة لقواعد اللغة أو 
ىل تنبه الفكر العريب اللغوي القدمي إ ، وقد(3)لنطائقها ال تفيد شيئا كبريا يف اكتساب تلك اللغة

هذا األمر من خالل ما ذهب إليه الزجاجي إىل ذلك حني صنف واحدا من العلل النحوية 
فأما "الثالثة يفيد يف اكتساب اللغة، وهو الصف الذي مساه بالعلل التعليمية وبينه بقوله 

التعليمية فهي اليت يتوصل هبا إىل تعلم كالم العرب، ألنا مل نسمع حنن وال غرينا كل كالمها 
ا، وإمنا مسعنا بعضه وقسنا عليه نظريه، مثال ذلك أنا ملا مسعنا قام زيد فهو قائم، وركب خمالف

هو راكب، عرفنا اسم الفاعل فقلنا ذهب فهو ذاهب، وأكل فهو آكل، وما أشبه ذلك، كما 
يم قواعد أورده يف اإليضاح يف علل النحو والذي سنفصل فيه يف املباحث القادمة حول تعل

، وثبت بالتجربة أن اخلطابة أبعد األساليب حتقيقا لألهداف املرصودة اث العريباللغة يف الرت 
لكل تدريب أو تكوين، فال سلوك يرتسخ بالقول وحده، وإال كفى الواحد منا أن حيفظ األلفية 

                                                 

 .831، ص1النشر يف القراءات العشر، املكتبة الشاملة للتوسع، أنظر مبحث كيف يقرأ القرآن، ج( 1)

 .23حممود السيد، اللغة اكتساهبا وتدريسها، ص( 2)

 .834ص األوراغي، مرجع سابق،( 3)
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والالمية لكي يصري ناطق بالعربية بليغا، ولن يكون أفصح من نطق بالضاد ولو حفظ بوعي 
من أول حافة اللسان وما يليها من األضراس خمرج "ة ملخرج هذه النطقية قلب العبارة الواصف

ولن " الضاد، إال أنك إن شئت لكلفتها من اجلانب األمين وإن شئت من اجلانب األيسر
/ ض/ولو عرف صاحبه فضال عن خمرج / ض/يكتسب جهاز التلفظ القدرة على إصدار 

والرخاوة واألطباق واجلهر واالستطالة  املوصوف باقتضاب أو توسع، أن له صفات التفخيم
واالستعالء وهلم جرا، وبعبارة أخرى يتعني على املعلم أن يقول ما يريد من املتعلمني أن يقولوا 

 .وعلى الوجه الذي يريد
إذن ال تصف وتطلب حتقيق الوصف وإمنا قل واطلب النسج على املنوال، فإذا 

سة السمع على التقاط القيم الصوتية اخلالفية استهدف الدرس، من بني ما استهدف تنمية حا
وإذا . أو غريها من احللقيات، وترويض ما يف حجرة احللق من أعضاء التصويت/ ع/لنطقية 

علمنا أيضا أال سبيل الكتساب األساس الصويت ألية لغة سوى التلقي املباشر أو السماع 
ملستعملة يف لغة كالعربية ألن فرع والتجربة وجب على املريب أن يربمج للتنشئة كل النطائق ا

االستنباط ال يفيد البتة يف اكتساب هذا الفصى، كما جيب أن تستجيب الربجمة لقيود تربوية 
 :وشروط نسقية يذكر منها األوراغي ما يلي

تبعا لوترية النمو العضوي يف السنوات األوىل من عمر الطفل تعن التخطيط لتعليم 
طوار األوىل من التعليم النظامي ألنه يف هذا السن املبكر ال يزال حمتوى الفص الصويت يف األ

جهاز التصويت البشري طري األعضاء قابال للصياغة وتشكيل األحياز يف خمتلف حجرات 
 .ني منهرئتال

طائق النمطية للغة املعينة على اجلمع بني املشافهة والوصف، إذ تبني نكز تعليم الأن يرت
ع يف تعليم األساس الصويت للغات، وإمنا يفضل مسعها من املدرس أن الوصف وحده غري ناف

 :مشافهة وهي مركبة مع غريها يف مواضع خمتلفة بالشروط النسقية التالية
خالفة نطائق اللغة منتظمة يف جمموعات بواسطة وظيفة التغاير الداليل وعالقيت امل تعليم

ففي درس التهجية نربط . درس الكتابة و رمسا يف درس يفشأ ةيواجملانسة نطقا يف درس التهج
رس الكتابة، ففي درس التهجية نطق يف درس التهجية أو رمسا يف د بعالقة املخالفة واجملانسة
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                                                                                                                                                                                                                        الصوتيات النووية، وهو جرس بسيط يتعلق ببنية                                                                     ( )بعالقة املخالفة  نربط
يت النفث الناتج عن وضع أسلة اللسان بني حيز معني ويقوم بدور التمييز اخلارجي، كصو 

عن إلصاق القواطع السفلى بالعليا، مث  تولدالقواطع العليا والسفلى، وهو غري صويت الصغري امل
نربط بعالقة اجملانسة نطائق يسري يف مجيعها نفس الصويت النووي فتجانست من جهته، 

ومقابالهتا اهلمس والرخاوة والرتقيق لكنها تغايرت بصويتات هامشية كاجلهز، والشدة والتفخيم 
وبتينكم العالقتني حتصل كل نطيقة أو تصويتة يف العربية . ويكون هلا مجيعا دور التمييز الداخلي

ويف أية لغة بشرية أخرى على قيمة صوتية، بواسطتها تباشر وظيفة التغاير الداليل، وتكون تلك 
 :القيمة الصوتية مركبة مما يلي

ميثل أوال جهة خالفية بني جمموعات النطائق، كمجموعيت الصفري صويت نووي،  -1
والنفث يف املثال اآليت، به تناط وظيفة التعاير الداليل، وميثل ثانيا جهة وفاقية بني نطائق تنتمي 

 .إىل جمموعة واحدة، كمجموعة النفث أو الصفري من نفس املثال
ي إىل نفس اجملموعة بأحدها متثل جهة خالفية ين نطائق تنتم: صويتات هامشية -2

يف األمثلة " كلةاملفردات املتشا "ال بالصويت النووي تعلق وظيفة التغاير الداليل، كما يظهر من 
وراغي كل ما أشار إليه سابقا حول شرط النسقية يف درس السمع على اآلتية وحيصر اال

 :النحول التايل
 َزْيف   /ز/ جهر+ ترقيق  +  صفري -أ

 َسْيف   /س/مهس +  ترقيق+ صفري 
 َصْيف   /ص/ مهس+ تفخيم + صفري 

 ثليل   /ث/ سمه+ ترقيق + نفث   -ب
 ذليل   /ذ/ جهر+ ترقيق + نفث 
 ظليل   /ظ/ مهس+ تفخيم + نفث 

أن شرط النسقية يف درس السماع يتحقق من خالل ثنائيات من املفردات  تبني
تها واحدة واحدة ومعناها خمتلف، وجناسها املتشاكلة، وهي عبارة عن مداخل معجمية، مقول

وهي اليت يسري " نطائق متجانسة"القويل أو الصويت ناقص، يتعاقب علىنفس املوضع منها إما 
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أ وإما نطائق متشاهبة وهي اليت تقاربت أجراسها النتماء + يف مجيعها صويت نووي واحد 
وحنومها ( ج)واللهويات  (ب)أحيازها إىل نفس املنطقة من جهاز التصويت، كاحللقيات 

 .اللثويات والشفويات وهلم جرا
 ِتدارسوا قليال وِتضارسوا طويال   ذ م الفعل مث صاحبه -أ

 صاد يف الصيف وساد بالسيف  ريفرجل ِظريف دمعه ذ  
 حرق حطبا وهرق ماء   ا عرضأرض ليس هل -ب

 هام هبا وحام حوهلا  ومحشرات تعوم بالعشرات حت
 مث الّسرخامت القول كا   البصر ملال وكلي قل  ا  -ج

حاسة السمع على إدراك  ة يف درس السماع وبان دوره يف تربيةشرط النسقي لعله اتضح
الصويت الفارق يف كل تصويتة، وقد أنيطت هبا وظيفة التغاير الداليل بني املفردات املتشاكلة 

كيل أحياز حمددة يف وثانيا يف تدريب جهاز التصويت على حتريك أعضاء بعينها من أجل تش
مناطق خمصوصة، وعندئذ يكون املتعلم قد اكتسب القدرة على إصدار التصويتات النمطية 

فاهلدف املروم واملبتغى من إعداد مواد السمع أن يفضي تدريسها إىل اكتساب التعلم . املوظفة
و فعال هو أبو فالسمع ه (1)"أساء مسعا فأساء إجابة"قدرة متنعها أن يصدق عليه املثل العريب 

امللكات وال ميكن أن نتحدث عن مهارات لغوية أخرى دون االنطالقة من ترويض السمع، 
والدقة يف احملادثة تكتسب االستماع الدقيق إىل املتحدث الدقيق، وحول حسن االستماع قال 

 .(2)صاحب األدب الصغري واألدب الكبري تعلم حسن االستماع كما تتعلم حسن الكالم
 

 :المحادثة والتعبيرمهارة 
التعبري واحملادثة تأكد مما سبق أن املهارات اللغوية ال ميكن أن تكون إال نتيجة اإلعادة 

 ة وممارسة اللغة ال ميكن للمرء أن املتكررة، وأن املعرفة ال تكون وحدها املهارة وأن السيولة النطقي
تكميلية من جهة أخرى، صل إليها إال إذا اكتسب مهارات أخرى تكون مركزية من جهة و ي

                                                 

 .120األوراغي، مرجع سابق، ص( 1)

 .84، ص1األوراغي، مرجع سابق، ج( 2)
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وهو شأن مهارة السمع الذي خيدم مهارة احملادثة والتعبري، ويف اكتساب هذه املهارة تربز أمهية 
 .الوسط العائلي املدرسة األوىل يف تعلم التعبري واكتسابه

يف سرعة هذا االكتساب، إذ أن أطفال الوسط األكرب  األثربل أن للوسط العائلي 
ي العالقة التواصلية اجليدة يكتسبون الكالم أسرع وأفضل من غريهم، و ذ العائلي واالجتماعي

ولكن ال خيفى دور املدرسة بعد ذلك ألهنا جزء من الوسط االجتماعي، فدور املعلم مهم يف 
النهوض باللغة واالرتقاء هبا، وإذا كان الوسط العائلي هو املدرسة األوىل يف إطالق لسان 

ليه هبدف إكسابه ما ميكن أن يكتسب لغويا، فإن دور املدرسة هو الطفل مبحاورته والتحدث إ
ترميم الثغرات احلاصلة يف تعبريات األطفال، وال يتفتح تعبري الطفل ويتعزز إال إذا أحس الطفل 

 يدحبريته، إذ غالبا ما يعمد املدرسون إىل حماصرة التعبري الشفهي للطفل ويكرهونه على أن يتق
 Frank" يشعر باحلرية ومن مثة ينعقد لسانه، لذلك أكد املريب الفرنسي مبا ورد يف الدرس، فال

marchand "أنه ينبغي حتقيق هدفني من خالل دروس احملادثة. 
ال بد أن يتكلم املتعلم أكثر ما ميكنه أن يتكلم، ويعرب يف حرية كاملة عن فكره  -1

 .وخرباته
 ينبغي للمتعلم أن يتكلم على الوجه األفضل -8

ر بني املعلمني وأن يستمعوا إليها مث و ن للمدرس أن يسجل مواقف احملادثة اليت تدوميك
يشري إىل األخطاء اليت وردت، ومن مث تعاد احملادثة مسجلة من جديد ليقارن املتعلم بني 
األخطاء اليت أشار إليها املدرس وكالمه لريى ما إذا كانت مثة أخطاء فيتشكل له الوعي هبذه 

 .ل على جتنبهااألخطاء ويعم
بنيوية، ذلك أن تعليم اللغة كما أثبت معطيات  وميكن للمدرس أن يقوم بإجراء مترينات

علوم اللسان احلديثة ومعطيات الرتبية ال يتم من خالل مفرداهتا، وإمنا من خالل تراكيبها 
فيوجه  اء إىل تعبريات التالميذ ينتقل املدرس من خطأ مرتكبغوأمناطها اللغوية، إذ بعد اإلص

". exercices structuraux"التمرينات البنيوية لتاليف ذلك اخلطأ ويقصد بالتمارين البنيوية 
واهلدف منها هو اكتساب اآلليات اللغوية األساسية، وقد جاء يف تعريف هذه التمارين البنيوية 
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الشفوي بأهنا متارين تسعى وهتدف إىل تكوين عادات تركيبية من أجل حتسني الفهم والتعبري 
 .(1)دقائق 2إىل  3وتبدأ من البسيط وترتقي إىل املعقد، وتصل مدة هذه التمارين من 

ويف املراحل املتقدمة ميكن أن تتنوع األساليب ويرقى مستوى الناشئة كأن يعرض فيما 
يتعلق مبشكلة اجتماعية ويكون حمورا للمناقشة والتعقيب ويف كل األحوال يتحدث املتعلم ويعرب 

يشمل أو يغطي كل التمارين املعاجلة للرتاكيب اللسانية " البنيوي"ية وتدفق، والتمرين بكل حر 
 .(2)مهما كانت سواء صوتية أو صرفية أو تركيبية أو إفرادية

كما أن املتعلم ميكن أن يستمع إىل حديثه املسجل، ويقارن بني األخطاء اليت أشار 
من أخطاء، فإذا مل يرتكب خطأ أحس بالثقة إليها املدرس بعد املناقشة وما ورد يف حديثه 

والنجاح مما يشكل لديه حافزا ودافعا إىل مزيد من النجاح، كما أن إجابته عن التمرينات 
البنيوية يف ظالل احملادثة بصورة صحيحة بعد التثبت منها تعزز اداءه وتعني على اكتساب 

 .مهارات احملادثة لديه
 :اب آداهبا متمثلة يفوتشمل مهارات احملادثة أيضا اكتس

 سيادة النظام والبعد عن الفوضى يف التعقب -1
 اجملاملة واحرتام اآلراء -8

عدم املقاطعة يف أثناء احلديث، إذ ال ملن يود املناقشة أن يفسح اجملال لزميله حىت  -3
 .ينتهي من إبداء وجهة نظره

 .عدم احتكار فرد واحد يف الكالم، حىت ال يفوت فرصة الكالم لزمالئه -2

 .(3)وب إشراك سائر اجملموعة يف احملادثة باالستماع أو بالتعقيب أو املناقشةوج -7

وعلى العموم فإن للتمارين البنيوية حاالت عديدة أحصاها وليام ماكي 
"W.Mackey "بإحدى عشرة نوعا وهي: 

متارين -0التحويل، -7اإلدماج أو التوحيد، -2التبديل، -3اإلدخال، -8الزيادة، -1
 ".إعادة الرتكيب-11اإلدغام، -10الرد،  -9التبديل، -2التحويل، -4ملء الفراغ، 

                                                 

(1 ) 

(2 ) 

 .91حممود السيد، اللغة اكتسابا وتدريسا، ص( 3)
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على حدة، لكننا حنن سوف حنرص على نقل املضمون  كما شرح مع األمثلة كل نوع
نقال أمينا، وحناول أن نعطي األمثلة على ذلك من العربية قدر اإلمكان، عوضا عن األمثلة 

 .-"W.Mackey"ماكي  اليت وضعها ويليام–املأخوذة من اإلجنليزية 
 : الزيادة -1

 جاء علي :  (1)م.ك.م
 جاء علي :  (2)ت
 من الدار  :م.ك.م

 جاء علي من الدار  :ت
 مسرعا  :م.ك.م

 جاء علي من الدار مسرعا  :ت
 ذهب الوالد إىل السوق  :م.ك.م

 ذهب الوالد إىل السوق  :ت
 يف الصباح الباكر  :م.ك.م

 صباح الباكرذهب الوالد إىل السوق يف ال  :ت
 :اإلدخال -2

 لن. أنا أذهب غدا  :م.ك.م
 أنا لن أذهب غدا  :ت

 :التبديل أو االستبدال المتعدد المواضع -3
 (مكاتب)يف املدرسة أقسام   :م.ك.م

 يف املدرس مكاتب  :ت
 (هو)أنا ذهبت إىل الدكان   :م.ك.م

 هو ذهب إىل الدكان  :ت

                                                 

 .املعلم: الكتاب املدرسي، م: املسجل، ك: م( 1)

 التلميذ: ت( 2)
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 :اإلدماج أو التوحيد -4
 ذا الرجل، إنه يدرس هناقابلت ه  :م.ك.م

 قابلت هذا الرجل الذي يدرس هنا  :ت
 :من اإلثبات إلى النفي: التحويل -5

 كان يف السوق( حّول إىل النفي)  :م.ك.م
 مل يكن يف السوق  :ت

 :تمارين ملء الفراغ -6
 ....ال علم وال  :م.ك.م

 ال علم وال خلق  :ت
 من المضارع إلى الماضي بقرينة: التحويل -7

 (أمس)أذهب إىل السوق   :م.ك.م
 ذهبت إىل السوق أمس  :ت

 :التبديل أو االستبدال -8
 أحب عصري الربتقال( أطلب)  :م.ك.م

 أعطين عصري الربتقال  :ت
 :الرد   -9

 علي تزوج( فوجئت)  :م.ك.م
 مستحيل  :ت

 :اإلدغام أو االختصار -11
 أملك املفاتيح  :م.ك.م

 أملكهم  :ت
 :إعادة التركيب -11

 قل له بأنك موافق  :م.ك.م
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 .(1)إين موافق  :ت
هبذا يصبح اهلدف من هذه التمارين النبوية السعي إىل تكوين عادات تركيبية من جل 

 .حتسني الفهم والتعبري الشفوي
إن اكتساب اللغة وتعلمها بفصد التواصل الشفوي والكتايب مير من خالل التدريب 

 :، وهي على اكتساب املهارات اللغوية األربعة
 مهارة احملادثة تعرب -1       السمع
 مهارة السمع والنطق -3  شفوي     احملادثة
 مهارة القراءة -8    استعمال اللغة  القراءة

 مهارة الكتابة -2  كتايب    والكتابة
 

يف حقيقتها أصوات منطوقة قبل أن تكون حروفا مكتوبة، فاخلط  إن الظاهرة اللغوية
وملحق به، وهلذا السبب بالذات جيب االهتمام أوال باألداء املنطوق قبل االهتمام تابع للفظ 

باألداء املكتوب؛ إذ إن تعليمية اللغة هتدف إىل إكساب املتعلم مهارة التعبري الشفوي ألنه هو 
الطاغي على ما سواه يف املمارسة الفعلية للحدث اللغوي، وما جيب ذكره ههنا هو أن الكفاية 

 :ة تتبدى يف مهارتنياللغوي
 .مهارة شفوية تعول أساسا على األداء املنطوق: إحدامها

 .مهارة كتابية تعول على العادات الكتابية للغة: واألخرى
ولذلك فإن فصل اخلطاب املنطوق عن اخلطاب املكتوب هو تسهيل لعملية االرتقاء 

رتتيب الطبيعي والتارخيي للغة، فاللغة لدى املتعلم، حينما نبدأ باملنطوق معىن ذلك أننا التزمنا بال
عرب مسارها التحويل كانت منطوقة قبل أن تكون مكتوبة، وهناك مبدأ عام يصب يف مبدأ 
مشولية األداء الفعلي للكالم؛ إذ إن مجيع  مظاهر اجلسم لدى املتكلم تتدخل لتحقيق املمارسة 

 .الفعلية للحدث اللغوي

                                                 

 .304-308، ص(      1)
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 اللسانيني وعلماء النفس املهتمني بالظاهرة وذلك ما هو مؤكد لدى مجيع الدارسني
املستمع، فمن الناحية  -اللغوية الذين يقرون بأن استعمال اللغة يشمل مظاهر الفرد املتكلم

الفزيولوجية مثال فإن حاسة السمع وحاسة النطق معنيتان بالدرجة األوىل، ولذلك فإن أغلب 
جلوانب احلركية العضلية أيضا هلا دخل يف بصرية وبعض ا-الطرائق التعليمية هي طرائق مسعية

حتقيق التواصل اللغوي كاليد اليت هلا عالقة مباشرة مبهارة الكتابة، وعضالت الوجه واجلسم 
تتدخل أثناء اخلطاب الشفوي لتغريز الداللة املقصودة من األداء الفعلي للكالم، ومن مثة 

وبفعالية يف دعم العملية التواصلية  يتبدي بوضوح أن كل جوانب شخصية الفرد هلا حضور دائم
 .(1)بني أفراد اجملتمع اللغوي

إن الطابع االستقاليل لكل نظام لساين وفق اعتياطيته املتميزة اليت جتعله ينفرد خبصائص 
صوتية وتركيبية وداللية، يتمايز هبا من سائر األنظمة اللسانية األخرى، ولذلك فإن العملية 

تقتضي إدماج املتعلم مباشرة يف الوسط االجتماعي للغة املراد تعليمها، التعليمية الناجحة للغة 
 تمع احلرص الشديد على عدم اَّتاذ لغة األم وسيطا لتعلم اللغة األجنبية، حىت وإن كان

تالك النظام اللغتان متقاربتني جدا؛ ألن ذلك سوف يؤدي إىل اإلحباط والفشل يف ام
معناه عدم اإلفادة من النتائج العلمية اليت ميكن أن تتحقق ة،  وهذا ليس القواعدي للغة الثاني

من خالل املقارنة بني اللغتني، وذلك بالفعل ما سرياعيه األستاذ أثناء حتضريه للدرس ألن 
العناصر اللسانية ال تأخذ قيمتها إال باملقرانة بني هذه العناصر يف األنظمة اللسانية املختلفة 

وهي املستويات ( ، واملستوى الداليلالصويت، واملستوى الرتكييب املستوى)على كل املستويات 
 .(2)اليت تكون املرتكزات األساسية لتعلم اللغة

يقظا إىل أمهية مرحلة الطفولة يف ترسخ توكان م"ولقد تنبه ابن خلدون إىل هذه الفكرة 
ملا بعده،  أشد رسوخا وهو األصل: "امللكة، فما يكتسبه الطفل خالل سنوات تعليمه األوىل

ألن السابق األول للقلوب كاألساس للملكات وعلى حسب األساس وأساليبه يكون حال ما 
مما يتلقاه الطفل الذي هو كالقاعدة " السابق األول"ورمبا قصد ابن خلدون من . ينبن عليه

                                                 

 .130راسات يف اللسانيات التطبيقية، صأمحد حساين، د( 1)

 .133أمحد جساين، نفس املرجع، ص ( 2)
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واألساس للملكة، ويف امللكة طبقات ترتاتب بالغتها، فرتتقي أو تنزل حبسب جودة احملفوظ 
 .(1)ريمبدى قربه أو بعده من اللسان املضالغته، و وب

كنت عند : وعلى قدر جودة املسموع احملفوظ تكون جودة االستعمال، وقال بعضهم
أكتب كل ما تسمع، فإن أحسن : بعض العلماء فكنت أكتب عنه بعضا وأدع بعضا فقال يل

 .ما تسمع خري من مكانه أبيض
 : وجاء

 (2)فجمعك للكتب ال ينفع   اــإذا مل تكن حافظا واعي
 :وقالوا

 فآفة الطالب أن يضجرا   أطلب وال تضجر من مطلب
 ماء قد أثرايف الصخرة الص   هرار ــــأما ترى املاء بتك

فالتكرار هو من الدعائم الصلدة اليت تقوم عليها العملية التعليمية، من حيث هو 
، وهي العالقة اليت تتحول إىل عادة عند استمرار لفعل العالقة القائمة بني املثري واالستجابة

املتعلم، مما جيعل الذاكرة قادرة على استيعاب املفاهيم يف سياقات متباينة، ولكي يتحقق هذا 
وفق خطة بيداغوجية وتعليمية  -وموجها–االقرتان الثنائي ال بد من أن يكون التكرار هادفا 

إجراء خارجيا للعملية التعليمية، على معينة، وال بد من أن يرتكز التكرار، من حيث كونه 
بعض اجلوانب اخلاصة بشخصية املتعلم، كامليول والرغبات والدوافع، حبيث ال يصبح التكرار 

فى صورة لدور التكرار يف عملية التعلم يف العوامل األخرى املساعدة، وأص عملية منفصلة
ا على التكرار، تكرار التلفظ تتبدى يف تعليم اللغات، فاكتساب العادة اللسانية قائم أساس

مبتوالية صوتية معينة، أو التلفظ بنية تركيبية حمددة إىل غري ذلك من مكونات النظام اللساين 
لدى املتعلم، وهذه العادات اللسانية تكتسب كما مر معنا عن طريق املمارسة الفعلية للحدث 

انية هي صور خمتلفة لعادات الكالمي يف مواقف وسياقات خمتلفة؛ ألن أنظمة العالمات اللس
 تكتسب تأخذ داللتها يف رحاب ثقافات معينة، والعادات بعامة، والعادات اللسانية خباصة ال

                                                 

 .أنظر املقدمة( 1)

 .19، ص1اجلاحظ، احليوان، ج( 2)
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عامل ضروري يف العملية  صل إىل نتيجة منطقية، وهي أن التكرارإال بالتكرار، ومن ههنا ن
 .(1)ا تبني مما سبقالتعليمية بعامة، وتعليمية اللغات اخلاصة، وهذا ما أكده علماؤنا كم

: كنت عند بعض العلماء فكنت أكتب عنه بعضا وأدع بعضا، فقال يل: وقال بعضهم
 .أكتب كل ما تسمع، فإن أخس ما تسمع خري من مكانه أبيض

 لتعرف، وتقلل منه لتحفظ م تكثر من العل: وقال اخلليل بن أمحد
 .وردالقليل والكثري للكتب، والقليل وحده للص: وقال أبو إسحاق

 :وأنشد قول بن يسري
 وأحفظ من ذاك ما أمجـع  أما لو أعي كل ما أمســع

 لقليل هو العامل املصقــع  ومل أستفد غري ما قد مجعت
 عمن العلم تسمعه تنز   ولكن نفسي إىل كل نوع

 وال أنا من مجعه أشبــع  فال أنا أحفظ ما قد مجعت
 تودعوعلمي يف الكتب مس  يف جملسـي ر بالعنيأحض

 يكن دهره القهقري يرجع  فمن يكن يف علمه هكذا
 جمعك للكتب ال ينفـعف  إذا مل تكن حافظا واعيا  

شغلت قضية النحو العريب العلماء واملربني واملدرسني واملتعلمني قدميا وحديثا، فمع أن 
ملعلمني أيضا، درس النحو العريب مأخوذ بكل اجلد الواجب، فإن أثره يف ألسنة املتعلمني، ورمبا ا

قليل التأثري، إذ جند املتعلم للنحو بعد سنوات طويلة من هذا التعليم ال يعتدل لسانه وال 
يستقيم بيانه، وهذا األمر يثري الغيظ واألسف لدى املربني واملعلمني خاصة، لشدة ما عانوه من 

مل العربية ية مطالب بأن حيمشقة، وقلة جدى ما حصلوه من نتائج ومهما يكن فمعلم العرب
  .مستوى املنهج التعليمي با، وأن جتعلها عنوان االنتماء احلضاري، وعلىمها وح
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 :المبحث الثالـث
 طرق اكتساب القواعد ودورها في تعليم اللغة

 
 العربية حمتاج إىل التزود مبعرفتني؛معلم إن 

التعبري السليم لغوية ميتلكها مبزاولة الفعل اللغوي حىت حتصل فيه قدرة على  معرفة ( 1
 .بالعربية وإفهام خماطبيه بالطريقة اليت يفهم هبا ما يتلقاه عنهم شفويا أو كتابيا

اللغة العربية وصاغوا  معرفة لسانية حتصل له مبطالعة كتب النحاة الذين وصفوا( 8
دد قواعدها صياغة ما، وإذا كانت املعرفة اللغوية واحدة فإن املعرفة اللسانية تكاد َّتتلف وتتع

 .بتعدد النحاة
والثابت املؤكد أن ما اقرتحه حناة جدد من وصف للعربية خيتلف متام االختالف عن 
مقرتحات النحاة القدماء، إذ يكفي تطارح مفهوم العامل لنجده مائة عامل يف حنو سيبويه، يف 

 .(1)حني ال يتجاوز عاملني يف حنو العربية التوليفي
 إىل تعدد اآلراء وتضارهبا يف طرق اكتساب القواعد وما يهمنا يف هذا املقام أن نشري

من ذلك من يدعو إىل تعليم القواعد يف البداية واَّتاذها غاية للحصول على ملكة اللغة وفريق 
وفريق يدعو إىل تعليم األساسي . يدعوا إىل املمارسة للنصوص وليست بالقواعد يف حد ذاهتا

 .ى امللكة اللغويةوالضروري منها باَّتاذها وسيلة للحصول عل
وحنن نقرأ ونتابع سريورة وضرورة تعليم القواعد جند أن كل اآلراء السابقة الذكر كانت 
حمل نقاش وحوار وكلها كانت موجودة وهلا من يدافع عنها، ويكفي أن نقف مع إبراهيم 

سماع، ملكة اللغة تكتسب باحلفظ وال" -الرئيس السابق جملمع اللغة العربية بالقاهرة –مذكور 
أكثر مما تكتسب بالضابط والقاعدة وهذا يعن أن املعول عليه يف املقام األول هو احلفظ 

 .(2)والسماع وبعد ذلك يأيت دور القواعد

                                                 

 .824األوراغي، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، ص( 1)

 .أنظر عالء إمساعيل احلمزاوي، موقف شوقي صنف من النحو العريب( 2)
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القواعد فهي وإن كانت واحدة من علوم اللسان األربعة وهو األهم واملقدم  دور وعن
ه ن املفعول واملبتدأ من اخلرب ولوالعليها إذ به يتبني أصول املقاصد بالداللة فيعرف الفاعل م

إن من يتعلم اللغة ليس بالضروري أن يلم بكل قواعد اللغة شاذها . (1)جلهل أصل اإلفادة
 .ومطردها

بعده حموالت لإلصالح من منهجه بغية تيسريه واستيعابه من قبل  رم والنحو العريب قد
( هـ120)مد بعيد، وهذا خلف األمحر الناشئة والدارسني وهذه احملاوالت كثرية ومتعددة ومنذ أ

ملا رأيت النحويني وأصحاب العربية أمجعني قد استعملوا التطويل وكثرة : "يثري القضية بقوله
العلل وأعفلوا ما حيتاج إليه املتبلغ يف النحو من املختصر والطرق العربية واملأخذ الذي خيف 

نت النظر والفكر يف كتاب أؤلفه على املبتدئ حفظه ويعمل يف عقله وحتيط به فهمه فأمع
وأمجع فيه األصول واألدوات والعوامل على أصول املبتدئني ليستغن به املتعلم عن التطويل، 
فعملت هذه األوراق ومل أدع فيها أصال وال أداة إال أمليتها فيها من قرأها وحفظها وناظر عليها 

شعر ينشده أو خطبة أو رسالة أن علم أصول النحو كله مما يصلح لسانه يف كتاب يكتبه أو 
وأما النحو : "، وللغرض ذاته يذهب اجلاحظ يف فصل رياضة الصيب من الرسائل فيقول(2)ألفها

فال تشغل قلبه منه إال بقدر ما يؤديه إىل السالمة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام 
و مشغلة عما هو أوىل وما زاد ذلك فه–يف كتاب إن كتبه، وشعر إن أشنده وشيء إن وصفه 

ع وإمنا منه من رواية املثل والشاهد، واخلرب الصادق والتعبري البار به ومذهل عما هو أرد عليه 
يرغب يف بلوغ غايته وجماوزة االقتصاد فيه من ال حيتاج إىل تعرف جسيمات األمور واالستنباط 

ذي تدور عليه الرحى وممن ليس لغوامض التدبر ملصاحل العباد والبالد والعلم باألركان والقطب ال
النحو ال جيدي يف املعامالت، وال يضطر إليه يف شيء  صله حظ غريه وال معاش سواه وعوي

القول والنحو  فته وسيلة لتعلم اللغة وجتنب فاحشنالحظ أن اجلاحظ مييز بني النحو بص .(3)
 .عنهايف غىن  الصيب يصبح وسيلة ألغراض أخرىحني 

                                                 

 .املقدمةابن خلدون، ( 1)

 .32-33مقدمة يف النحو، ص(  2)

 .141، ص1اجلاحظ، الرسائل، ج( 3)
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نا القدامى يقف على جديتهم يف تناول القضايا التعليمية فما ذهب لعلمائ إن املتتبع 
 :هـ عندما قسم علل النحو إىل ثالثة أقسام وأنواع334إليه اجلاحظ يفصله الزجاجي ت 

النوع األول تعليمي يتوصل به إىل معرفة كالم العرب، والنوع الثاين قياسي والثالث 
ب علل تعليمية وعلل قياسية وعلل جدلية على ثالثة أضر ... وعلل النحو"جديل ونظري 

نظرية، ويشري الزجاجي إىل هذا التقسيم للنحو يف موضع آخر، وهو أن هناك قواعد خاصة 
" وتقريبه أي كتاب اجلمل: "باملبتدئني جندها عند البصريني الذين أفاضوا وتوسعوا يف النحو

رفع "ثال يف باب التثنية واجلمع على املتعلم وذلك باالكتفاء بالعلل التعليمية، فهو يقول م
االثنني من األمساء باأللف مثل قولك رجالن وعالمان ونصبهما وخفضهما بالياء مثل قولك 

 .(1)الزيدين والعمرين ورفع اجلمع بالواو مثل قولك الزيدون والعمرون
وهذه القاعدة أكدها صاحب البيان والتبيني ليس يضر من أحسن باب الفاعل 

 .(2)وباب اإلضافة أن يكون جاهال بسائر أبواب النحوواملفعول به 
عبد القاهر اجلرجاين يصرح هو اآلخر بوجود نوعني من القواعد، نوع عملي مبتدئ و 

: وآخر نظري يف رده على الذين يعتربون التوسع والزيادة يف النحو نوعا من التكلف والتعسف
وشيئا ال يستند إىل أصل وال يعتمد  وأما النحو فظننته ضربا من التكلف وبابا من التعسف"

فيه على عقل وأن مازاد منه على معرفة الرفع والنصب وما يتصل بذلك مما جتده يف املبادئ 
 .(3)فهو فضل ال جيدي نفعا وال حتصل منه على فائدة

على املسار نفسه سيسر أبو حيان التوحيدي الذي يرى بأن هناك مقدارا معينا من 
 .(4)على ملكة اللغة، أما الباقي فال يلزم معرفتهالنحو خاص باحلصول 
وأما "... يقرتب من رأي اجلاحظ الذي مر معنا (: "م1003-220)وهذا ابن حزم 

التعمق يف علم النحو ففضول ال منفعة فيها بل هي مشغلة عن األوكد ومقطعة دون األوجب 
غرض من هذا العلم فهي واألهم، وإمنا هي تكاذيب فما وجه الشغل مبا هذه صفته؟ وأما ال

                                                 

 .90واجلمل، ص 02اإليضاح يف علل النحو، ص( 1)

 .802، ص3البيان والتبيني، ج( 2)

 .0دالئل اإلعجاز، ص( 3)

 .104، 100، ص1اإلمتاع واملؤانية، ج( 4)
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لم العلوم فقط فمن يزيد يف هذا الع املخاطبة وما باملرء حاجة إليه يف قراءة الكتب اجملموعة يف
إىل أحكام كتاب سيبويه فحسن إال أن االشتغال بغري هذا أوىل وأفضل ألنه ال منفعة للتزيد 

اضل ألنه باب من العلم على  على املقدار الذي ذكرنا إال ملن أراد أن جيعله معاشا فهذا وجه ف
 .(1)كل حال

ر الفصاحة، وحيتاج يف علم النحو إىل معرفة أعراب ما يقع له يف التأليف وجاء يف س
حىت ال يذكر لفظة إال موضوعة حيث وضعتها العرب من إعراب أو بناء على حسب ما 

يع علمه وردت عنهم، وليس ألحد أن يظن أن هذا هو معرفة النحو كله واالشتمال على مج
ألن الكثري من النحو علم تقدير مسائل ال تقع اتفاقا يف النظم وال يف النثر، وكذلك التصرف 

 .من علم النحو ال يكاد مؤلف الكالم حيتاج إال إىل الشيء اليسري منه
وحيتاج الشاعر خاصة إىل معرفة اخلمسة عشر حبرا اليت ذكرها اخلليل بن أمحد وما جيوز 

ولست أوجب عليه املعرفة هبا، ولينظم بعلمه فإن النظم مبن على الذوق فيها من الزحاف، 
ولو نظم بتقطيع األفاعيل جاء شعره متكلفا غري مرضي، وإمنا أريد له معرفة ما ذكرته من 
العروض ألن الذوق ينبو عن بعض الزحافات وهو جائز يف العروض وقد ورد للعرب مثله فلوال 

 .جيوز من ذلك وبني ما ال جيوزعلم العروض كم يفرق بني ما 
ويفتقر أيضا من العلم بالقوايف إىل معرفة احلروف واحلركات اليت يلزم إعادهتا وما يصلح 
أن يكون رويا أو ردفا مما ال يصح مع ما مر من أراء ميكن القول، إن النحو ليس هو الكالم، 

حاجتها منه وفائدته هلا كان لكنه ضروري إلصالحه وتقبله، والنحو إذا استخدم يف اللغة بقدر 
مقبوال مساغا، أما إذا جاوز احلاجة والفائدة إىل اإلكثار والتزيد دون حاجة فإنه حينئذ يكون 
من باب العبء الذي يصعب فهمه ومحله واستيعابه، ورمبا أدى األمر إىل النفور من اللغة ومن 

ن ميزجون بني النحو واللغة ويعتربوهنا تعلمها، إذ أن كثريا من عوام املثقفني يف العامل العريب اآل
شيئا واحدا، ال يصح أحدمها بدون اآلخر، فليس النحو يف فهم هؤالء وسيلة للغة بل هو اللغة 

 .نفسها
 .قضية مثرية وخطرية سنتعرض هلا يف هذا املبحث، باعتبارها قدمية جديدة
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 :ابن خلدون وتعليم القواعد
" قوانني اإلعراب"حوت ما أمساه أحيانا  يتحدث ابن خلدون عن كتب النحو اليت

وهو يف حديثه ذاك مل يناقش ما حوته من تلك القوانني أو " صناعة اإلعراب"وأحيانا أخرى 
هذه الصناعة، لبيان فائدهتا أو عدم جدواها كما فعل ابن مضاء قدميا وعلماء اللغة العرب 

 .عالقة هلا مبلكة اللساناحملدثون حديثا، فإهنا كما قرر بكل اجلرأة والصراحة ال 
 -قضية امللكة–ويف تقومي ابن خلدون لتلك الكتب راح يبحث مما خيدم قضيته هو 

تلك اليت ترتبط بالنصوص وإجادهتا بعادة احلفظ وكثر االستعمال ولذلك فإن كتب النحو من 
 :حيث عالقتها هبذه الفكرة صنفان

نصوصا كثرية من كالم العرب، من ما خيدم اللغة ويفيد امللكة، وهو ما حيوي : األول
األمثال والشواهد واألشعار، فيستقر يف حمفوظ الدارس واملتعلم، ويتنبه به لشأن امللكة، ويرى 

بشرط أن يهتم دارسه بصورة أساسية مبا فيه من نصوص، " سيبويه"أن ذلك يتحقق يف كتاب 
اعة وال حيصل عليه أما من يغفل عن التفطن لذلك فيحصل كما يقول على علم اللسان صن

 .ملكة
ما ال خيدم اللغة وال يفيد امللكة، وذلك كتب النحو املتأخرة اليت وجهت كل : الثاني

مهها لصنعة اإلعراب وحدها، فهي حمشوة بالتشقيق والتفريع، واجلدل العقيم، وهي يف الوقت 
ون أهنم قد حيسب -كما يقول–نفسه عارية من كالم العرب شعرا ونثرا، فدارسوا هذه الكتب 

 .حصلوا على رتبة يف لسان العرب وهم أبعد الناس عنهم
وبعد أن يطبق الرجل نظرته على كتب النحو يف األندلس واملغرب وإفريقية يقلب يديه 

 :يف أسف ليقول
فأصبحت صناعة العربية كأهنا من مجلة قوانني املنطق العقلية أو اجلدل وبعدت عن 

إال لعدوهلم عن البحث يف شواهد اللسان وتراكيبه ومتيز مناحي اللسان وملكته، وما ذلك 
أساليبه وغفلتهم عن املران يف ذلك للتعلم، فهو أحسن ما تفيده امللكة يف اللسان، وتلك 
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القوانني إمنا هي وسائل للتعليم، لكنهم أجروها على غري ما قصد هبا وصريوها علما حبتا، 
 .(1)وبعدوا عن مثرهتا

ما خيدم اللغة منها هو ما حيوي على مجلة كبرية من النصوص ر ابن خلدون أن ويص
اليت تساعد على تكوين امللكة، أما ما يف الكتب مما أمساه قوانني املنطق العقلية والعلم والبحث 

 .واجلدل، فهي بعيدة كل البعد عن مناحي اللسان وملكته
ذلك فال بأس أن هذه نظرة ابن خلدون لكتب النحو، وقد تكون متطرفة نوعا ما ومع 

باختصار العلوم  نقف مع صاحب املقدمة لنستعرض رأيه يقرر أوال أن كثريا من املتأخرين ولعلوا
لكل علم، قليل األلفاظ لكنه حمشو باملعاين، هذه ناحية وناحية أخرى ( برنامج خمتصر)بوضع 

النحو ما فيما خيتص ب -كما ذكر–أهنم خيتصرون الكتب املطولة تقريبا للحفظ، ومع ذلك 
فساد يف التعليم وإخالل "وهذا " اخلالصة األلفية"فعله ابن مالك يف العربية فيه ولعله يشري إىل 

 ".بالتحصيل
كون صعبة مقفلة عليه ألن تف"فمن الناحية األوىل تلقى على املبتدئ غايات العلوم 

يؤخذ بالتقريب  استعداده قاصر عن إدراكها، فهذا االستعداد ينمو قليال، وينبغي ابتداء أن
ى من ذلك بالتدرج، فإذا كلف املتعلم هبذه النتائج ثال احلسية، حىت يتهيأ ملا هو أرقواألم

فتكاسل عنه، واحنرف عن "والغايات من القواعد املكثفة كل ذهنه، وصعب عليه هذا العلم 
 ".قبوله، ومتادى يف هجرانه

لفهم عسرة ملا حتمل به من وأما الصعوبات اللفظية، فإن ألفاظ املختصرات عويصة ا
 .معان كثرية متزامحة، فتشغل املتعلم حبل األلفاظ ويضيع وقته يف الوسيلة بدال من الغاية

ملكة "ويرتتب على هاتني الصعوبتني أن ما حيصل عليه املتعلم بعد كل هذا العناء 
ضوح والبسط، قاصرة عن امللكات اليت حتصل من املوضوعات البسيطة املطولة، ففي األخرية الو 

واإلخالل بالبالغة، ألن ألفاظ املختصرات جندها ألجل  العرض ءويف األوىل عسر الفهم وسو 
صاحل من الوقت، مث بعد ذلك كله فامللكة  ينقطع يف فهمها حظذلك صعبة عويصة، ف

احلاصلة من التعليم يف تلك املختصرات، إذا مت على سداده، ومل تعقبه آفة، فهي ملكة قاصرة 
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مللكات اليت حتصل من املوضوعات البسيطة املطولة لكثرة ما يقع يف تلك من التكرار عن ا
واإلحالة املفيدين حلصول امللكة التامة، وإذا اقتصر على التكرار قصرت امللكة لقلته كشأن هذه 
املوضوعات املختصرة؛ فقصدوا إىل تسهيل احلفظ على املتعلمني، فأركبوهم صعبا يقطعهم عن 

وبعد ذلك يصل صاحب املقدمة إىل أن ملكة هذا اللسان  (1)لكات النافعة ومتكنهاحتصيل امل
 .غري صناعة العربية ومستغنية عنها يف التعلم

ويرجع صاحب املقدمة سبب ذلك أن صناعة إمنا هي معرفة قوانني هذه امللكة 
مبثابة من ومقاييسها خاصة، فهو علم بكيفية ال نفس كيفية، فليست نفس امللكة وإمنا هي 

يعرف صناعة من الصنائع علما، وال حيكمها عمال، مثل أن يقول يصرب باخلياطة، غري حمكم 
 :مللكتها، يف التعبري عن بعض أنواعها

اخليط، يف فرت اإلبرة مث تغرزها يف لفقي الثوب جمتمعني  اخلياطة هي أن تدخل
دأت وَّترجها قدام منفذها وَّترجها من اجلانب اآلخر مبقدار كذا، مث ترد ها إىل حيث ابت

األول مبطرح ما بني الثقبني األولني؛ مث يتمادى على وصفه إىل آخر العمل ويعطي صورة 
احلبك والتنبيت والتفتيح وسائر أنواع اخلياطة وأعماهلا، وهو إذا طولب أن يعمل بذلك بيده ال 

 .حيكم منه شيئا
و أن تضع املنشار على رأس ه: وكذا لو سئل عامل بالنجارة عن تفصيل اخلشب فيقول

اخلشبة ومتسك بطرفه، وآخر قبالتك ممسك بطرفه اآلخر وتعاقبانه بينكما، وأطرافه املصرسة 
احملددة تقطع ما مرت عليه ذاهبة وجائية إىل أن ينتهي إىل آخر اخلشبة، وهو لو طولب هبذا 

 .(2)العمل أو شيء منه ال حيكمه
أمثلة توضيحية يصل فيها ابن خلدون إىل  من كل ما سبق وساقه صاحب املقدمة من

ضرورة التمييز بني املعرفة النظرية واملعرفة العملية وكأن لسان حالة يدعو إىل ترمجة التحفيظ إىل 
التمهري واالستعمال الواعي بالقوانني واملتحكم يف آلياهتا تأدية وتوظيفا ولعل ابن خلدون يقول 

ملغرب وإفريقيا يف عهده عندما اَّتذوا قوانني العربية هذا على خلفية طرق التعليم عند أصل ا
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العربية غاية يف حد ذاهتا معتقدين أن ذلك هو السبيل األمثل حلصول ملكة اللغة، وملا  ( قواعد)
، فاملعرفة النظرية يف اللغة تتمثل (1)كانت اللغات كلها على حد ابن خلدون شبيهة بالصناعة

امللكة يف نفسها، فإن العامل بقوانني اإلعراب إمنا هو علم  يف العامل بقوانني اإلعراب مع هذه
 . بكيفية العمل وليس هو نفس العمل

وكذلك يرى ابن خلدون جتد كثري ا من جهابذة النحاة، واملهرة يف صناعة العربية 
احمليطني علما بتلك القوانني، إذا سئل يف كتابة سطرين إىل أخيه أو ذي مودته أو شكوى 

وأكثر من اللحن، ومل جيد تأليف الكالم  د من قصوده، أخطأ فيها الصوابظالمة أو قص
 .(2)لذلك، والعبارة عن املقصود فيه على أساليب اللسان العريب

نظوم واملنثور وهو ال حيسن وكذا جند كثريا ممن حيسن هذه امللكة وجييد الفنني من امل
شيئا من قوانني صناعة العربية، من هنا إعراب الفاعل من املفعول وال املرفوع من اجملرور وال 

يصل ابن خلدون إىل نتيجة مفادها أن تلك امللكة هي غري صناعة العربية، وأهنا مستغنية عنها 
 .(3)باجلملة

فما هي الطريقة املثلى أو على  األقل األمثل يف حتصيل امللكة وحتصيل قوانينها أو 
–ة؟ جييب صاحب املقدمة وقد جند بعض املهرة اجلمـع بني املعرفـة النظرية واملعرفة العملي

يف صناعة اإلعراب بصريا، حبال هذه امللكة وهو قليل اتفاقي، وأكثر ما  -ولنتأمل عبارة املهرة
ل مأل كتابه من بيقع للمخاطني لكتاب سيبويه، فإنه مل يقتصر على قوانني اإلعراب فقط، 

جزء صاحل من تعليم هذه امللكة، فتجد  أمثال العرب وشواهد أشعارهم وعباراهتم، فكان فيه
العاكف عليه واحملصل له، قد حصل على حظ من كالم العرب واندرج يف حمفوظه يف أماكنه 

 .(4)ومفاصل حاجاته، وتنبه به لشأن امللكة فاستوىف تعليمها فكان أبلغ يف اإلفادة
رب إىل ويقف ابن خلدون عند أهل صناعة العربية باألندلس ومعلميها ويراهم أق

حتصيل هذه امللكة وتعليمها ممن سواهم، لقيامهم فيها على شواهد العرب وأمثاهلم، والتفقه يف 
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الكثري من الرتاكيب يف جمالس تعليمهم، فيسبق إىل املبتدئ كثري من امللكة أثناء التعليم، 
احلفظ  فتنطبع النفس هبا وتستعد إىل حتصيلها، إن حصول ملكة اللسان العريب إمنا هو بكثرة

من كالم العرب، حىت يرتسم يف خياله املنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم، فينسج هو عليه، 
وينزل بذلك منزلة من نشأ معهم وخالط عباراهتم يف كالمهم حىت حصلت له امللكة املستقرة 

ويشرح ابن خلدون مبزيد من التفصيل فيضرب  (1)"يف العبارة عن املقاصد على حنو كالمهم
اإلعراب ن صبياهنم نشأ وريب يف جيلهم، فإنه يتعلم لغتهم وحيكم شأن م لو فرضنا صبيا: "مثال

والبالغة فيها حىت يستويل على غايتها، وليس من العلم القانوين يف شيء وإمنا هو حبصول هذه 
 .(2)امللكة يف لسانه ونطقه

الطرق للوصول إىل والالفت للنظر أن ابن خلدون يف تعليله ألمهية النحو وإتباع أحسن 
قواعده فهو ال يركز فقط على دور النحو يف حفظ األلسنة من اللحن، بل جيلي الغاية العظمى 

 .األخرى وهي اإلسهام يف اإلفادة وبيان املعىن، وما يؤدي إليه ذلك من صواب الفهم واإلفهام
 :المحدثون العرب وتعليم القواعد

صالح من منهجه، بغية تيسريه واستيعابه من العريب قد مر بعدة حماوالت لإل إن النحو
قبل الناشئة والدارسني، وهذه احملاوالت مل تكن قريبة العهد بنا، بل منذ أمد بعيد، وكان أبرزها 

حيث سدد " الرد على النحاة"قدميا حماولة ابن مضاء القرطيب األندلسي يف كتابه  هاوأشهر 
قام عليه البناء النحوي وما تصوره النحاة  سهامه إىل نظرية العامل اليت تعد األساس الذي

الظواهر النحوية من رفع ونصب وجر، مث ما  -من وجهة نظرهم–لعواملهم من تأثريات تصنع 
ال حيتاج إليها يف تقومي  تؤدي إليه من تقديرات وعلل وأقيسة مألت النحو العريب مبسائل

 .ليمةاللسان، بل تقف حائال بني املتكلم واكتساب ملكة لغوية س
التحفة "أما احملاوالت احلديثة فمتعددة، وقد بدأت مع رفاعة الطهطاوي يف كتابه 

مث توالت بعد ذلك فكانت جهود حقي ناصف وزمالئه يف كتاب " املكتبية لتقريب اللغة العربية
كانت   مث" النحو الواضح"مث جهود علي اجلارم ومصطفى أمني يف كتاب " قواعد اللغة العربية"
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" حنو جتديد النحو وتفسريه"إبراهيم مصطفى يف كتاب إحياء النحو وهي حماولة جريئة حماولة 
حيث متيزت بالدعوة إىل إلغاء نظرية العامل، ومل يكن إطلع على كتاب ابن مضاء فلم يكن 
مطبوعا آنذاك، ومن مث فهي حماولة جديدة من وجهة نظر صاحبها، مث جاءت حماولة الدكتور 

 .(1)لة وبارزة جريئة حنو جتديد النحو العريب وتيسريهشوقي ضيف وهي حماو 
ضيف يفكر يف جتديد النحو وتيسريه أنه الحظ أن مجيع /ولعل السبب الذي جعل د

البالد العربة تشكو مر الشكوى من أن الناشئة فيها ال حتسن النحو، بل ال تسحن النطق 
هق املتلقي بكثرة أبوابه وتفريعاته بالعربية نطقا سليما، ورأى أن مرجع ذلك هو النحو الذي ير 

ة وصيغه االفرتاضية اليت ال جتري يف االستعمال اللغوي، وهو مع ذلك يغفل شطرا كبريا توأبني
من تصاريف العربية وأدواهتا وصياغاهتا، مما جيعل الناشئة ال تتبني كثريا أوضاع اللغة 

 .واستعماالهتا الدقيقة
حيث  1924" الرد على النحاة"لكتاب ابن مضاء  وقد بدأت هذه احملاولة عند حتقيقه

صنع مدخال طويال للكتاب قدم من خالله منهجا جديدا لتيسري النحو على الناشئة 
من منهج ابن مضاء يف كتابه، وقد  ند يف منهجه على ثالثة أسس استقاهاوالدارسني وقد است

 .دعم منهجه ببعض النماذج اليت تفصح عن تسيري النحو
ضيف يف مدخل الرد على النحاة رفضا لكثري من قواعد النحو العريب،  /لة دوتعد حماو 

كما أن الرد على النحاة البن مضاء كان ثورة عارمة على النحو العريب بصورته املبثوثة يف كتاب 
 .(2)من النحاة هسيبويه ومن تال

 فاملعار وزارة –ضيف على تقدمي حماولته هذه أن وزارة الرتبية والتعليم /وقد ساعد د
 .كتب علمية للنظر يف النحو العريب وحماولة تيسريهجلنة   قد ألفت  -آنذاك

اللجنة تقريرا ضمنته مقرتحاهتا لتيسري النحو، ودرس جممع اللغة العربية هذه  وقد قدمت
، غري أن الكتب اليت ألفت على أساسها مل تلق كثريا من النجاح، ورأى 1927املقرتحات عام 

الرد "ذه املهمة مستندا إىل أراء ابن مضاء، فكان مدخله لتحقيق كتاب ضيف أن ينهض هب/د

                                                 

 .1موقف شوقي صف من النحو العريب، عالء إمساعيل احلمزاوي، ص( 1)

 .8ي، نفس املرجع، صموقف شوق( 2)
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 1944عمق دراسته هلذا املوضوع إىل أن قدم سنة ومضى طيلة السنوات التالية ي" حاةعلى الن
مدخل الرد على النحاة  إىل جممع اللغة العربية مشروعا لتيسري النحو على أساس ما عرضه يف

 . رىمع إضافة بعض األسس األخ
" جتديد النحو"ضيف كتابه /معظم هذا املشروع، مث أصدر د 1949وأقر اجملمع يف عام 

الذي قدم من خالله مشروعه الكامل لتصنيف النحو تصنيفا جديدا معتمدا فيه على األسس 
ق للمنهج الذي دعا إليه هو تطبي"، فكان كتاب جتديد النحو اليت انتهى إليها يف كتابه السابق

وأكرب الظن أننا حني نطبق على أبواب النحو ما "قول يف ختام مدخله النظري وي. ضيف/د
دعا إليه ابن مضاء من منع التأويل والتقدير يف الصيغ والعبارات كما نطبق على هذه األبواب 
ما دعا إليه من إلغاء نظرية العامل نستطيع أن نصنف النحو تصنيفا جديدا حيقق ما نبتغيه من 

يسريا حمققا، وهو تيسري ال يقوم على إدعاء النظريات، وإمنا يقوم على مواجهة تيسري قواعده ت
احلقائق النحوية وحبثها بطريقة منظمة ال حتمل ظلما ألحد، وإمنا حتمل التيسري من حيث هو 

 .(1)حاجة يريدها الناس إىل النحو يف العصر احلديث
ه ته حىت يقبل عليضيف تيسريا للنحو وتذليال لصعوبا/واألسس اليت وضعها د

ون أساليب العربية اجملسدة يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف فقالدارسون، فيفهمونه وبالتايل ي
 : (2)والرتاث األديب واألسس الستة هي

إعادة تنسيق أبواب النحو تنسيقا يؤدي إىل االستغناء عن طائفة منها بردها إىل  -1
 .أبواب أخرى

 .لي يف اجلمل واملفردات املنقوصة واملقصورة واملبنيةإلغاء اإلعرابني التقديري واحمل -8

 (.إمهال اإلعراب ما مل يفدى سالمة النطق)اإلعراب لصحة النطق  -3

 .وضع تعريفات وضوابط دقيقة لبعض أبواب النحو -2

 .خدمة زوائد كثرية من أبواب النحو تعرض فيه دون حاجة إليها -7

 .ربية متثال دقيقازيادة إضافات لبعض األبواب، لتمثل الصياغة الع -0

                                                 

 .3موقف شوقي، املرجع نفسه، ص( 1)

 .3نفس املرجع، ص( 2)
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النحو العريب ال يلقى من الدارسني واملثقفني الذين اجتازوا مراحل الدراسة إقباال إن 
عليه واحتفاء به، وال يظفر من هؤالء وهؤالء مبا تظهر به ألوان الدراسة العلمية واألدبية من 

بعض الكليات  ة يفالعناية واالهتمام والوالء إىل طائفة قليلة ممن تضطرهم الدراسات التخصصي
على أنه مادة منوطة هبم، مفروضة عليهم، فيعاجلوا دراسته يف مرارة واستكراه  إىل أن يعانوا 

، وإذا كان هذا صوت عبد العليم إبراهيم من (1)حيملون عليه محال كأهنم حيال شر ال بد منه
غوي والنحوي لقد تقلص ظل الدرس الل: "مصر فإن مهدي املخزومي يف العراق أيضا إذ يقول

فعال حىت مل يعد له مكان إال يف أروقة أقسام اللغة العربية من مصنفات النحاة املتأخرين، من 
شروح ألفية ابن مالك، ومقدميت احلاجب، ومن شروح شروحها مما كان يسمى بالنحو جمازا، 

 مسخ فليس يف تلك املصنفات على ضخامتها وتعددها من النحو واللغة إال صورة مهزوزة وإال
وكان إلصرار واضعي هذه املناهج على تدريس أمثال هذه الكتب رد فعل عنيف " حنوا"يسمى 

وظل القائمني على تدريسه،   تربمهم به واستثقاهلم متثل إزورار الدارسني عن هذا الدرس ويف
 ولو كانوا خريا ملا اختاروا هذا الدرس ولكنهم على حضور قاعاته، ومساع حماضراته، واستظهار

عليهم ألداء االمتحان به، حىت إذا ما انطوت السنوات األربع اليت قضوها يف الكلية  ما ميلي
انطوى معها ما استظهروه، وما اضطروا إىل جترعه فإذا توىل هؤالء اخلرجيون تدريس هذا 

وز ااملوضوع كانوا يرددون القواعد بغري وعي، وجيرتون األمثلة اليت أمليت عليهم، وال تتج
هم النحو هذا احلد، وهلذا ال يكاد املراقب يالحظ تقدما يف الدرس اللغوي والنحوي على معرفت

 .(2)تقادم العهد وعلى تعاقب أفواج اخلرجيني
املران واملمارسة أدركنا مدى لقد عرفنا أن املهارات النحوية ال تكتسب إىل بكثرة 

لصعوبة اليت حيس هبا قص الذي حيوط تدريس النحو يف مدارسنا وجامعاتنا، ومدى االن
املتخرجون يف الواقع العملي عندما تصادفهم مسائل حنوية أساسية مل يكونوا متكنوا منها بسبب 
عدم التدريب الوايف واالنصراف إىل أمور جانبية على حساب أمور أساسية، وإذا كانت أنظار 

وتعدد اآلراء يف املسألة بعض الباحثني قد اجتهت إىل املناهج وحمتوياهتا واملقررات ومضامينها، 

                                                 

 ".هـ"، ص1949عبد العليم إبراهيم، النحو الوظيفي، دار املعارف، القاهرة، ( 1)

 .22، ص1942مهدي املخزومي، حنو لغة عربية سليمة، وزارة الثقافة بالعراق، بغداد، ( 2)
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النحوية الواحدة، على أن ذلك كله من عوامل الضعف فإن متة باحثني آخرين رأوا أن السبب 
ال يرجع إىل املادة اللغوية وال إىل حمتوياهتا وتعدد اآلراء فيها، وإمنا يرجع إىل طريقة التدريس إذ 

ممكنة التعلم واإلتقان حني توجد إن أي لغة يف العامل مهما تبلغ درجة صعوبتها وتعقيداهتا 
الطريقة الرتبوية الناجعة لتعلمها واكتساهبا، ولغتنا العربية غري خمدومة تربويا، وطرائق تعلمها 

 .(1)متخلفة وغري علمية
إن من مجلة األسباب اليت أسهمت بشكل كبري يف صعوبة النحو والنطق السليم للعربية 

ها يف احلياة اليومية، فنحن نتكلم ونتخاطب بلهجات هو عدم ممارسة اللغة العربية بقواعد
عامية َّتتلف يف كثري من تراكيبها عن الفصحى، وبالتايل فتعليمنا لقواعد العربية يف املدارس 
واجلامعات مياثل يف الصعوبة أو يزيد تعليمنا للغات األجنبية وهلذا كان شوقي ضيف يرى أن 

انيا له يف ثوب جديد يستحسنه املتعلم والنشء ابن مضاء مل يكن هادما للنحو، بل كان ب
هدفه، وقد انطلق يف ثورته من اعتناق املذهب الظاهري يف الفقه الظاهري  لسهولته وحتقيق

الذي ألغى االعتماد على كتب أهل الشرق الفقهية وما فيها من قياس وفروض َّتييلية ال تستند 
لدعوة إىل األخذ بظاهر النص، وقد إىل الواقع، ومن مث فهي بدعة جيب تركها، فكانت ا

سحب ابن مضاء أسس املذهب الظاهري يف ثورته على الفقه املشرقي إىل النحو العريب وثار 
دم النص القرآين ويسهم بشكل كبري يف فهمه عليه، إميانا منه بأن النحو علم خيثورته 

 .(2)وتفسريه
العربية املتمثل يف ت جمموعة من العوامل لتجعل من أسس ومهما يكن فقد تكالب

يف الرتاث العريب اخلطأ يف النحو  العربية ونعتها بأسوأ النعوت وجاءقواعدها أسبابا للعزوف عن 
مع األسف نتعلم  إننا. كاجلذري يف الوجه، فالتماهي مع اجلمال يستلزم االستقامة يف اللسان

ا بدال من أن نتعلمها عقيم لقينية وقوالب صماء، نتجرعها ة وإجراءات تالعربية قواعد صنع
لسان أمة ولغة حياة، ورمز كينونة، وقد حتكمت قواعد الصنعة وقوالبها اجلامدة فأجهدت 

 .املعلم تلقينا واملتعلم حفظا، دون أن جتدي عليه شيئا ذا بال يف ذوق اللغة وملح أسرارها

                                                 

 .801، ص1922لغة بني الواقع والطموح، دمشق، دار طالس، حممود أمحد السيد، تعليم ال( 1)

 .03حممود أمحد السيد، املرجع نفسه، ص( 2)
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 :طرق اكتساب قواعد اللغة عند األوروبيين في العصور السابقة

السابقة لنؤكد على أن الظاهرة  ء بعض علماء الغرب يف العصور ضنا ألراإننا باستعرا
اللغوية واحدة وأن طرق تعليمها خمتلفة وأن السعي الكتساب ملكة اللغة هي الشغل الشاغل 

 .للمدرسني والرتبويني والناشئة على حد سواء
ة عندما يقفون ومثلما ثار بعض علمائنا على الطرق غري اجملدية يف تعليم اللغة، وخباص

عند قواعدها، ويبدو أن القرون الوسطى كانت نقطة االلتقاء يف مواجهة الطرق العقيمة يف 
 .اكتساب القواعد

، ويليام ماكي فمثل ثار ابن مضاء وابن خلدون ثار كذلك بعض من علماء الغرب
الشكلية،  ينقل لنا هذا األخري رأي ليثر ومعاصره ميالنشتون بأهنما يعارضان تعلم القواعد

ويعطي لنا أي وليام ماكاي جتربة مونتاين بأنه قد تعلم الالتينية دون معرفة أو حفظ القواعد، 
 .وينقل لنا كذلك رأي راتيشيس بأنه ينقد الطرق اليت تعطي أمهية كربى للقواعد

وهذا املريب التشكي الشهري جانكومينيس الذي ثار على تعلم اللغة عن طريق القواعد 
وهي أن تعلم اللغة يكون على أساس ( مثل ابن خلدون متاما)، وأتى مبناهج جديدة يف ذاهتا
والتكرار وكثريا من التطبيقات سواء بالقراءة أو احلوار، ومن خالل هذا تتعلم ( التقليد)احملاكاة 

 اإلجنليزي( 1402-1038)القواعد عن طريق االستنباط بطريقة غري مباشرة، وهذا كذلك لوك 
علم اللغات ال يكون عن طريق إتباع قواعد الفن بل يكون بإنتاج واالستعمال يقول أن ت

قرون الوسطى لوأخريا جند جون إميانويل لوباي يلخص لنا الطريقة السائدة يف ا" للشعب احلي
قدميا عند األوروبيني اليت كانت تعتمد على حشو دماغ التلميذ باملعلومات النظرية وال على 

 .ق إلنشاء اخلطاباتاالستعمال والتطبي
يف اكتساب امللكة اللغوية واليت مهد هلا علماؤنا  ةويبإن هذه الثورة على األساليب الرت 

القدامى وسبقوا فيها من الناحية الزمنية علماء الغرب تكون قد وجهت البحث يف هذا اجملال، 
س بتفصيل ألن يعرف نظرياته متالحقة، سنقف عندها يف الفصل اخلام" االكتساب اللغوي"

 .أكرب
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 :المبحـث الرابـع
 اكتساب اللفظ والمعنى

 
تأكد مما سبق أن الدراسة النظرية لقواعد حنو اللغة ال تكفي لتحقيق القدرة على 
توظيفها للقيام مبهمتها يف التعبري مهما طالت واتسعت وتعمقت هذه الدراسة، وال بد من 

ر، وهناك عوامل عدة تسهم يف ذلك ولعل وضعها يف إطارها التطبيقي العملي على حنو مستم
 .املواظبة على القراءة واملطالعة تسرع يف إغناء احملصول اللفظي واتساعه

والبالغة يف الكتابة أو القول ال تتطلب إغناء احلصيلة اللغوية الفخمة أو اجلزلة املنتقاة 
خدام ما يتطلبه كل فحسب وإمنا تتطلب معرفة ألفاظ اللغة مبستوياهتا املختلفة، ليمكن است

على إفهام كل "ظرف أو يقتضيه كل موقف منها، إذ أن مدار األمر كما يقول اجلاحظ أيضا 
، وأنه لكل ضرب من احلديث ضرب من "قوم مبقدار طاقتهم واحلمل عليهم على أقدار منازهلم

زل اللفظ، ولكل نوع من املعاين نوع من األمساء فالسخيف للسخيف، واحلفيف للحفيف، واجل
، واخلطيب البليغ ال يكلم سيد األمة بكالم األمة، وال (1)للجزل، واإلفصاح يف موضع األوضاع

وهلذا السبب كان من  (2)"امللوك بكالم السوقة، ويكون يف قوله فضل التصرف يف كل طبقة
العلم بفاخر األلفاظ وساقطها، ( "397ت )متام آالت البالغة، كما يرى أبو هالل العسكري 

 .(3)"ريها ودنيئها، ومعرفة املقامات يف كل واحد منها من الكالمومتخ
لقد عرف اللفظ بأنه الصيغة اخلارجية للكلمة بينما عرف املدلول بأنه الفكرة اليت 
يستدعيها اللفظ، وهبذا تكون األصوات املكونة للكلمة مبنزلة احملتوى اخلارجي هلا بينما يكون 

ذهنية اليت تستدعيها الكلمة مبنزلة احملتوى الداخلي هلا، أما املدلول أو الفكرة أو الصورة ال
العالقة أو القوة اليت تربط اللفظ مبدلوله ومتكن كل منهما استدعاء اآلخر فهي املعىن، وهذه 

هي أساس عملية وضع الرموز اللغوية جبميع أشكاهلا ومستوياهتا، " املعىن"العالقة اليت مسيت بـ 

                                                 

 .39، ص3، حتقيق عبد السالم هارون، القاهرة، ج7اجلاحظ، البيان والتبني، ط( 1)

 .، حتقيق عبد السالم هارون، دار الكتاب العريب8اجلاحظ، احليوان، ط( 2)

 .31الصناعتني، صأبو هالل العسكري، ( 3)
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عتبار فإنه ميكن القول إن فقدان معىن الكلمة يعن فقدان العالقة بني وإذا أخذ ذلك هبذا اال
الكلمة ومدلوهلا، وإن فقدان هذه العالقة يعن أن الكلمة فقدت حمتواها الداخلي، أي تلك 
الفكرة أو الصورة الذهنية اليت ميكن أن تستدعيها، وأصبحت ظرفا فارغا ال قيمة له، ويشرح 

إن أحسن التأليف يزيد املعىن وضوحا وشرحا، ومع سوء "يقول صاحب الصناعتني ذلك حني 
التأليف ورداء الرصف والرتكيب شعبة من التعمية، فإذا كان املعىن سببا ورصف الكالم رديا مل 
يوجد له قبول، ومل تظهر عليه طالوة وإذا كان املعىن وسطا ورصف الكالم جيدا، كان أحسن 

عقد إذا جعل كل خرزة منه إىل ما يليقه هبا، كان رائعا يف موقعا وأطيب مسمعا، فهو مبنزلة ال
املرأى، وإن مل يكن مرتفعا جليال، وإن اختل نظمه فضمت احلبة منه إىل ما ال يليق هبا 

وحتليال  كيف أن صاحب الصناعتني يقدم شرحا  ، فنالحظ(1)اقتحمته العني وإن كان فائقا مثينا
فخر )ض األصلي من وضع املفردات ملسمياهتا كما يقول لعالقة اللفظ باملعىن، وإذا كان الغر 

أن يضم بعضها إىل بعض ليحصل منها الفوائد املركبة وهكذا مجيع املفردات، ( "الدين الرازي
ومن الواضح أن هذه املفردات ال ميكن أن يضم بعضها إىل بعض إال بعد العلم مبعانيها، وبعد 

حال "تعذر تركيبها ونظمها وتأليف الكالم منها، فال وجود اإلدراك الكامل لكل أسرارها، وإال 
إذا أنت عزلت داللتها جانبا، وأي "كما يقول عبد القاهر اجلرجاين " للفظة مع صاحبتها تعترب

مساغ للشك يف أن األلفاظ ال تستحق من حيث هي ألفاظ أن تنظم على وجه دون وجه، 
داللتها ملا كان شيء منها أحق من ولو فرضنا أن تنخلع من هذه األلفاظ اليت هي لغات 

وإذن فال جدوى من لفظ بال معىن وال من اسم . شيء، وال يتصور أن جيب فيها ترتيب ونظم
دون مسمى، وتكون بالتايل كالعقد الثمني الذي َّترتقه العني على حد قول صاحب 

 .الصناعتني
ومع سوء ويضيف صاحب الصناعتني أن حسن التأليف يزيد املعىن وضوحا وشرحا، 

التأليف ورداءة الرصف والرتكيب شعبة من التعمية، فإذا كان املعىن سببا ورصف الكالم رديا مل 
يوجد له قبول، ومل تظهر عليه طالوة، وإذا كان املعىن وسطا ورصف الكالم جيدا كان أحسن 

ائعا يف موقعا وأطيب مستمعا، فهو مبنزلة العقد إذا جعل كل خرزة منه إىل ما يليق هبا كان ر 
                                                 

 .01نفس املرجع، ص( 1)
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املرأى وإن مل يكن مرتفعا جليال، وإن اختل نظمه فضمت احلبة منه إىل ما ال يليق هبا اقتحمته 
 .العني وإن كان فائقا مثينا

ويف حسن األخذ يرى صاحب الصناعتني أنه ليس ألحد من أصناف القائلني غن عن 
ذا أخذوها أن يكسوها على قوالب من سبقهم، ولكن عليهم إ نعتناول املعاين ممن تقدم والص

يف غري حليتها األوىل، ويزيدوها يف ا هويربزها يف معارض من تأليفهم، ويوردألفاظا من عندهم، 
حسن تأليفها وجودة تركيبها وكمال حليتها ومعرضها، فإذا فعلوا ذلك فهم أحق هبا مما سبق 

ا ينطق الطفل بعد استماعه إليها، ولوال أن القائل يؤدي ما مسع ملا كان يف طاقته أن يقول، وإمن
فنالحظ كيف أن العملية اللغوية هي استماع وإبداع، وقال أمري املؤمنني علي  . (1)من البالغني

 .كرم اهلل وجهه لوال أن الكالم يعاد لنفد
 قال بعض جهابذة األلفاظ ونقاد املعاين القائمة يف صدور العباد املتصورة يف أذهاهنم"

أطرهم واحلادثة عن فكرهم مستورة خفية وبعيدة  تصلة خبواطرهماملتخلجة يف نفوسهم وامل
وحشية وحمجوبة مكنونة وموجودة يف معىن معدومة ال يعرف اإلنسان ضمري صاحبه وال حاجة 
أخيه وخليطه وال معىن شريكه واملعاون له على أموره وعلى ما ال يبلغه من حاجات نفسه إال 

رهم هلا وإخبارهم عنها واستعماهلم إياها، وهذه اخلصال هي وإمنا حتيا تلك املعاين يف ذك. بغريه
اليت تقرهبا من الفهم وجتليها للعقل وجتعل اخلفي منها ظاهرا والغائب شاهدا والبعيد قريبا، وهي 

هول معروفا والوحشي اليت َّتلص امللتبس وحتل املنعقد وجتعل املهمل مقيدا واملقيد مطلقا واجمل
املوسوم معلوما، وعلى قدر وضوح الداللة وصواب اإلشارة وحسن مألوفا والغفل موسوما و 

االختصار ودقة املدخل يكون إظهار املعىن وكلما كانت الداللة أوضح وأفصح وكانت اإلشارة 
أبني وأنور كان أنفع وأجنع، والداللة الظاهرة على املعىن اخلفي هو البيان الذي مسعت اهلل تبارك 

وحيث عليه وبذلك نطق القرآن وبذلك تفاخرت العرب وتعاىل ميدحه ويدعو إليه 
 .(2)وتفاضلت

                                                 

 .01أبو هالل العسكري، نفس املرجع، ص( 1)

 .72اجلاحظ، البيان، ص( 2)
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والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع املعىن وهتك احلجب دون الضمري حىت 
يفضي السامع إىل حقيقته ويهجم على حمصوله كائنا ما كان ذلك البيان ومن أي جنس كان 

القائل والسامع إمنا هو الفهم واإلفهام،  ذلك الدليل ألن مدار األمر والغاية اليت إليها جيري
 .فبأي شيء بلغت اإلفهام وأوضحت عن املعىن فذاك هو البيان يف ذلك املوضوع

للمعاين أو األفكار دون األدوات اليت حتملها وهي األلفاظ كما أنه ال إذن فال قيمة 
للفظ على حد قيمة لأللفاظ إذا مل تكن تؤلف بعضها مع البعض اآلخر تأليفا حسنا، إن ا

زينة املعىن، واملعىن عماد اللفظ، ولكن مما حيمد من التأليف والنظم ( هـ380ت )تعبري اهلمذاين 
تزين معانيه ألفاظه وألفاظه زائنات املعاين، فإذا كانت األلفاظ مشاكلة : أن يكون كما قلت

ة من الصواب للمعاين يف حسنها واملعاين موافقة لأللفاظ يف مجاهلا، وانضاف إىل ذلك قو 
وصفاء من الطبع ومادة من األدب وعلم بطرق البالغات ومعرفة برسوم الرسائل واملكتبات كان 

ومع ذلك فليس من أصناف القائلني غىن عن تناول املعاين ممن تقدم والصنع على  (1)"الكمال
قوالب من سبقهم، ولكن عليهم إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظا من عندهم ويربزوها يف  
معارض من تأليفهم وجودة تركيبها وكمال حليتها ومعرضها، فإذا فعلوا ذلك فهم أحق هبا ممن 
سبق إليها، ولوا أن القائل يؤدي ما مسع ملا كان يف طاقته أن يقول، وإمنا ينطق الطفل بعد 

 . ، فالحظ كيف أن العملية استماع وإبداع(2)استماعه من البالغني
واملعاين للناشئة؟ وكيف جتعل املتعلم يقبل بكليته على  وعليه كيف تعلم هذه األلفاظ

يق مهاراته؟ تلك أسئلة سئلت وتسأل كلما تعلق األمر بقضية من تهذه األلفاظ ونعمل على تف
 .قضايا االكتساب اللغوي، فما هي القواعد التعليمية املتعبة يف هذا اجملال؟

 .ها تكون من خالل السياقهناك عدة طرق لتعلم ألفاظ اللغة ومعانيها ولعل أمه
تربز هذه الطريقة من خالل ما جند عند الزخمشري حيث يبني من : طريقة السياق

خالل أساس البالغة أن تعلم معىن الكلمات يكون من خالل اجلملة أو خمتلف سياقاهتا وال 
وهو  تكون من خالل شرح الكلمة مبرادفها كما جند يف بقية املعاجم العربية، فأساس البالغة 

                                                 

 اهلمذاين، املرجع السابق، ص( 1)
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كتاب مل تزل نعام القلوب إليه زفافة، ورباح اآلمال حوله هفافة، وعيون األفاضل حنوه روامق، 
وألسنتهم بتمنيه نواطق، فليت له العربية وما فصح من لغاهتا، وملح من بالغاهتا، وما مسع من 

تعها، ومن األعراب يف بواديها، ومن خطباء احللل يف نواديها، ومن قراضبة جتد يف آكالئها ومرا
مساسرة هتامة يف أسواقها وجممعها، وما تراجزت به السقاة على أفواه قلبها، وتساجعت به 
الرعاة على شفاه علبها، وما تقارضته شعراء قيس ومتيم يف ساعات املماتنة، وتزاملت به سفراء 

فاظ مفتنة، ثقيف وهذيل يف أيام املفاتنة، وما طولع يف بطون الكتب ومنون الدفاتر من روائع أل
 .وجوامع كلم يف أحشائها جمتنة

ومن خصائص هذا الكتاب َّتري ما وقع يف عبارات املبدعني وانطوى حتت استعماالت 
ه حتتها، من الرتاكيب اليت متلح وحتسن، وال تنقض ، أو ما جاز وقوعه فيها، وانطواؤ املفلقني

العذبات، ومنها التوقيف عنها األلسن، جلريها رسالت على األسالت، ومرورها عذبات على 
على مناهج الرتكيب والتأليف، وتعريف مدارج الرتتيب والرتصيف، يسوق الكلمات متناسقة ال 

وابع الكلم اهلادية إىل مراشد واملنطق ال طرائق قددا مع االستكثار من ن مرسلة بددا، ومتناظمة
م لسرد أمثلة توضيحية من وقد يطول الشرح ويتسع املقا. (1)الدالة على ضالة املنطبق املفلق

كتاب اهلمزة وكتاب الباء وكتاب "أساس البالغة خاصة وأنه اتبع فيه منهجية خاصة كأن يقول 
إىل أن َّتتم بكتاب الياء، وعليه فسأكتفي مبثالني من أول كتاب وآخر كتاب، فمن ... التاء

رزقك اهلل عمرا : ين، ونقولد اآلباد، وأبد األبيد، وأبد اآلبدال أفعله أب"د، يقول .ت.أ: اهلمزة
طويل اآلباد، بعيد األماد، وأبدت الدواب وتأبدت توحشت، وهي أوابد ومتأبدات، وفرس قيد 

: سكنته األوابد، وتأبد فالن توحش، ومن اجملاز: نزلاألوابد، وهي نفر الوحوش، وقد تأبد امل
 :تشاكل جودة قال الفرزدق فالن مولع بأوابد الكالم وهي غرائبه، وبأوابد الشعر وهي اليت ال 

 (2)وأوابدي بتنحل األشعار   لن تدركوا كرمي بلؤم أبيكم
 ر.س.ي.ر: من آخر باب نأخذ مثال

                                                 

 .1، ص1الزخمشري، أساس البالغة، ج( 1)

 .8، ص1نفس املرجع، ج( 2)
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يسر األمر ويسر وتيسر واستيسر ويسره اهلل تعاىل وياسره، ساهله، وأمر يسري، غري 
ليها أيسرت وأذكرت أي يسرت ع: ويقال يف الدعاء للحبلي" إن مع العسر يسرا"عسري، 

الوالدة، وتيسر له اخلروج، وتيسر له فتح جليل، وخذ مبيسوره ودع معسوره،  ويسر األمر فهو 
 :لني االنقياد قال: يسر ورجل وفرس" وراقوال ميس"ميسور، 

 أعسر إن مارسيت بعسر  إين على حتفظي ونزري
 ويسر ملن أراد يسري

 .وفقه: ويسره لليسرى.......
 .(1)سلهاكثر لبنها ون: ويسرت الغنم

ومل ينتبه إىل هذا املنهج الفريد يف تعلم الكلمة عند الزخمشري معظم الباحثني واملؤلفني 
 .العرب سواء الذين أتوا بعد الزخمشري أو من العلماء احملدثني

جند الزخمشري ال يورد األلفاظ املفردة، وما يقابلها من  وكما الحظنا يف املثالني السابقني
عل أصحاب املعاجم األخرى،  وإمنا كان يورد األلفاظ وجماريها من خالل املعاين كما كان يف

 .العبارات واآليات أحيانا أخرى ليوفر على القارئ اقتناص الشواهد وإيراد األمثلة
يعه هذا راد التأكيد على أن معىن الكلمة يفهم من خالل والزخمشري من خالل صن

هذا الفهم، وعلى هذا فطريقة الزخمشري هي طريقة السياق، أو األمثلة والشواهد املساعدة على 
تعليمية رائدة تسهم يف تعزيز الثروة اللغوية من جهة والوصول إىل معاين األلفاظ من جهة 

 .أخرى
وقد . وقد يصعب تتبع هذا املنهج املتميز يف تراثنا العريب فما ال يدرك كله ال يرتك جله

تكرار الكلمة من خالل السياق أ النص يبقى هو  ويؤكد ويليان ماكي أن. أثبت احملدثون هذا
 .أساس البالغة ن، وهو نفسه ما وقفنا عنده من خالل األمثلة اليت سقناها م(2)األهم يف الفهم

أن قلة االهتمام لدى طائفة من املدرسني بالنواحي  ويالحظ صاحب احلصيلة اللغوية
اجملردة يف تدريس املوضوعات املتعلقة هبا  الوظيفية للغة وتغليب املناقشات النظرية واإليضاحات

                                                 

 .31، ص8الزخمشري، نفس املرجع، ج( 1)

(2) Principes de didactique analytique, p356. 

…. La répétition des mots en contexte reste toujours très importante à compréhension. 
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على اجلوانب العملية والنشاطات احلركية والتطبيقات احملسوسة اليت تدعو إىل ممارسة استخدام 
األلفاظ املكتسبة وهتيئ لعمليات الربط الذهن بني هذه األلفاظ وما لوالهتا ومفاهيمها 

ئها واستحضارها من الذاكرة وحضورها يف املتجسدة يف واقع احلياة وتبعث على تكرار استدعا
 .الذهن وهتيئتها لالستعمال

إن حياة اللغة يف األذهان بعيدية عن الواقع الفعلي، وحصرها داخل حدود الفصل دون 
االنطالق هبا إىل حيز العمل، ووقوف املدرس هبا عند الشروحات واألمثلة والتطبيقات النظرية 

هذه تشعر جبمودها وعدم فاعليتها، وتبعث على اإلحساس  املوجودة يف الكتب الدراسية، كل
بعدم أمهيتها وعدم اجلدوى من التمكن منها أ من احلرص على اكتساب ألفاظها وصيغها، 
إضافة إىل هذه اإلجراءات من الناحية العملية املباشرة من شأهنا أن تقلل من فرص التالميذ 

ة وبني مدلوالهتا أو معانيها اليت ترمز أو املقروءوالصيغ اللغوية املسموعة  للربط بني األلفاظ
إليها، أو تقلل من إمكاناهتم يف تصور ومتثل املفاهيم املتعلقة هبذه األلفاظ والصيغ، وذلك ما 

، وبالتايل فإن حتصيل الطالب من هذه اللغة واكتساهبا من مفرداهتا وصيغها يؤول إىل اضطراهبا
 .الال يكون يف العادة إىل هامشيا ضيئ

إن املوضوعات أو النصوص الصعبة املعقدة اليت تزدحم فيها الكلمات والصيغ 
والرتاكيب الغامضة الغريبة ميكن أن تنفره من اللغة أو تصده عن التحمس لتمنية رصيده من 

 .مفرداهتا، أو أهنا تشغل ذهنه مبا ال ينفعه فتزيد من حاجته إىل ما ينمي رصيده اللفظي الفاعل
الناشئ على تفهم وإدراك معاين ألفاظ النص املقرر أو عدم قدرته على  إن عدم قدرة

التمييز بينها وبني معانيها وإحياءاهتا على النحو املطلوب لكثرهتا وتزامحها وتداخلها وغرابتها قد 
يؤدي إىل اختالطها والتباس مدلوالهتا يف ذهنه، أ يدعوه إىل حفظ النص كله مبفرداته الكثرية 

تداخلة، وبكل ما عليها من شروح حفظا آليا دون فهم، وواضح أن مثل هذا احلفظ الغامضة امل
ال يعمل على تنمية رصيد التلميذ من مفردات اللغة، إذ ليس لأللفاظ احملفوظة أي قيمة ما مل 
تدرك مدلوالهتا وتعرض معانيها، كما أن مثل هذا احلفظ يستهلك من التلميذ من اجلهد 

ستثمر يف تنمي لغته من مصادر أخرى، هذا باإلضافة إىل ما يولده هذا والوقت ما ميكن أن ي
                                                                                                                                               


 .، ص1990املعرفة،  ية مصادرها، وسائل تنميتها، عاملأمحد حممد املعتوق، احلصيلة اللغوية، أمه: ينظر  
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احلفظ لدى التلميذ من شعور بامللل واإلحباط أو الكراهية ملوضوعات اللغة ويبعثه على النفور، 
ومن دروسها وموضوعاهتا، مما يؤدي بالتايل إىل قلة حمصوله مما تشمل عليه أو حتمله هذه 

 .راكيب لغوية فصيحةاملوضوعات من مفردات وت
ة كافية بتدريس اللغة يمعظم الكليات واملعاهد العلمية ال تعن كما سبقت اإلشارة عنا

العربية، بل ال تويل هذه اللغة أي اهتمام ملحوظ فهي إن وضعت ضمن براجمها فقرات 
 تبعث ال" تروحيية"لتدريس هذه اللغة فإهنا ال تعدها إال فقرات هامشية تكميلية أو ثانوية أو 

 .على االهتمام هبا من قبل الطالب وال حتث املدرس على اإلخالص والبذل يف تدريسها
إىل ذلك أن املقررات املتعلقة مبوضوعات اللغة يف مراحل التعليم االبتدائي  ضف

واملتوسط والثانوي تفتقر يف كثري من األحيان إىل املنهجية يف االنتقاء والعرض، كما تفتقر إىل 
شوق، بل تكاد تكون أحيانا ما يشبه الرصف واجلمع املفتقد للنبض باحلياة عنصر الت
فتجدنا نتساءل عن غياب األبعاد اجلمالية والرتبوية للوظيفة اللغوية، ومن مث جتدنا . وللجمال

نتساءل ملاذا غاب احلس اجلمايل والرتبوي عند ناشئتنا؟ ال شك أن ذلك ينعكس سلبا على 
 .!لطالب من رصيد لفظي، إن حصل وإن اكتسبهمدى قيمة ما يكتسبه ا

فكيف نعيد بناء الذوق واإلحساس مبا هو مجيل انطالقا من مراعاة االنتقاء للفظ 
واملعىن، وانطالقا من السعي جند يف إجياد الطرق التعليمية املالئمة اليت تسهم يف بناء ناشئة 

 .تتذوق اجلمال وتتبناه مفهوما وممارسة
اللفظي يعني الطالب على إدراك واستيعاب ما يقرأ وذلك يدفعه إىل  إن الرتاث اللغوي

االستمرار يف القراءة، وال شك يف أن االستمرار يف القراءة يكسبه ثقافة، كما يعينه على فهم 
واستيعاب قواعد اللغة وأصول حنوها وصرفها، وبالتايل يعينه على توظيف هذه القواعد 

لتعبري عن أفكاره وأحاسيسه، ونتيجة للتواصل االجتماعي واألصول على الوجه الصحيح يف ا
اللفظي املتوافر يصبح أكثر تداوال، وذلك  ال، وممارسة االحتكاك فإن احملصولورقعة هذا االتص

ال يؤدي إىل تكاثر هذا احملصول، وتنوعه فحسب، وإمنا يؤدي أيضا إىل جعل املفردات 
حضورا يف الذهن وأكثر بروزا، مما جيعلها أكثر  والرتاكيب والصيغ واألساليب املكتسبة أكثر

انقيادا وجيعل صاحبها أكثر طالقة وسالسة يف التعبري، وبالتايل أكثر هتيؤا لإلبداع، وأصبحت 
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َّترج غري مسرتقة وال خمتلسة أو مغتصبة وال دالة ( هـ877ت )حينئذ كما وصفها اجلاحظ 
ة كل علم واطلع على كل صناعة، ألثر على فقر، وباجلملة فإن مؤلف الكالم لو عرف حقيق

ذلك يف تأليفه، ومعانيه وألفاظه ألنه يدفع إىل أشياء يصنفها فإذا خرب كل شيء وحتققت كان 
 ...وصفه له أسهل ونعته أمكن

إن كالم اإلنسان ترمجان عقله ومعيار فهمه وعنوان حسه والدليل على كل أمره لواله 
 .(1)التثقيف واجتماع اللب عند النظم والتأليف خلفي منه، وحيسب ذلك حيتاج إىل فضل

                                                 

 .100، ص1سر الفصاحة، ج( 1)



 

 230 

 
 الفصل الخامس

 نظرية االكتساب اللغوي 
 بين الدراسات الغربية والعربية

 
 :المبحث األول 

 إيجاد مكان للسانيات فيه؟ تطوير واستثمار للتراث العربي أمأ
 أراء ونظريات في اكتساب اللغة عند الغرب:المبحث الثاني 
 عالقة اللغة بالفكر مظهر من مظاهر االرتقاء اللغوي : المبحث الثالث
 االزدواج اللغوي والتعدد اللغوي في التراث العربي: المبحث الرابع

 



 االكتساب اللغوي بين الدراسات الغربية والعربية  نظرية                               الفصل الخامس

 231 

 المبحث األول
 
 تطوير واستثمار للتراث العربي، أم إيجاد مكان للسانيات فيه؟أ -(1

وطا أخرى هكذا تساءل األستاذ مازن الوعر ومعه نتساءل ويستدعي هذا التساؤل خي
هلا عالقة مباشرة وغري مباشرة هبذا التساؤل الذي ميتلك كل املشروعية العلمية واحلضارية 

 .واإلنسانية
ولعل أول اخليوط هو صلة الرتاث اللغوي العريب باللسانيات، إن احلديث عن هذه 
الصلة هو حديث ذو شجون، وحنن نعلم أن البحث عن هذه الصلة يشغل اللغويني العرب 

اد يكون برهانا على رؤيتهم املعاصرة للسانيات العربية، ولكن ما هي طبيعة هذه الصلة؟ مث  ويك
كيف ننظر إليها نظرة خارج نطاق املركبات سواء أكانت مركبات النقص واالحتواء أو مركبات 

الواقع أن األستاذ مازن الوعر يرى أن الرتاث اللغوي العريب ليس ملكا . الغرور واالستعالء
ب وحدهم ولكنه ملك حضارة اإلنسان املعاصر، واإلنسان دائما وأبدا خارج عن نطاق للعر 

 .(1)اجلنس والعرق والتاريخ
إن الرتاث اللغوي العريب يعد حتوال كبريا يف مسرية الرتاث اللغوي العاملي هذه حقيقة 

واحلضارة  غفلها أو تغافل عنها الكثري من أولئك الذين يعدون أنفسهم من ملكوا زمام العلم
فاعل واملنفعل وإذا عز على إطار التحول احلضاري اإلنساين المتجاهلني أن احلضارة تكتمل يف 

أن ينصفنا فهناك من أقر جهود علمائنا يف البحث اللغوي األمر الذي جعل  "جورج مونان"
وأكرر "مازن الزعر يؤكد هذه احلقيقة الثابتة اليت ال ينكرها إال كل جاهل أو عارف متجاهل، 

ما كنت قد ذكرته يف مقاالت عديدة أنه لو التفت الغرب إىل التاريخ اللغوي الرتاثي العريب 
لكان علم اللسانيات احلديث يف مرحلة متقدمة عن الزمن الذي هو فيه، هذه احلقيقة شاركن 

خالل حوار كنت أجريته معه حول هذا  -توم تشومسكي–فيها عامل اللسانيات األمريكي 
 ، ولكن ماذا نعن بالرتاث اللغوي العريب؟(2)وعاملوض

                                                 

 .12عر، دراسات لسانية تطبيقية، صمازن الو ( 1)

 .أنظر كتابه اللغة منذ النشأة حىت القرن العشرين  
 .80أنظر مازن الوعر، املرجع السابق، ص( 2)
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إن الذي فعله النحاة العرب حول اللغة العربية يعد جزءا من الرتاث اللغوي العريب 
اخلليل -وليـس كلـه، ذلك أن التـراث اللغوي العريب أمشل وأوسع مما قدمه النحاة العرب أمثال 

هو كل عمل عريب وضعه العرب القدامى فهذا الرتاث  -بن أمحد وسيبويه وابن يعيش وغريهم
من أجل تفسري النص القرآين وهذا يعن أننا إذا أردنا إعادة تركيب الرتاث اللغوي العريب فإنه 

، كتب (النحويات)كتب النحو والشروح اليت تناولته : ينبغي أن نبحث يف املصادر التالية
غة، كتب الفلسفة واملنطق، كتب ، كتب البال(الصوتيات)التجويد وفق قراءة القرآن الكرمي 

التفاسري القرآنية، كتب التفاسري النبوية، دواوين العرب الشعرية والنثرية والشروح اليت تناولتها،  
كتب املوسوعات املعرفية املختلفة اليت ألفها عظماء الكتاب العرب أمثال اجلاحظ وابن عبد 

 عند احلال كتب املعاجم واللغة كما هي  غريهم،ربه وابن حزم األندلسي والقاضي عبد اجلبار و 
 .ابن منظور وابن فارس والقايل وغريهم، كتب التاريخ كما هي عند الطربي وابن خلدون

وبكلمة أخرى إن ما نعنيه بالرتاث اللغوي العريب هو هذا الركام العريب املتأثر يف تاريخ 
بية بأبعادها الكاملة إال إذا أعدنا احلضارة العربية وحنن ال نستطيع معرفة النظرية اللغوية العر 

 .(1)تركيب الفكر اللغوي العريب بعد سرب دقيق وعميق لكل ما قاله العرب حول املسألة اللغوية
إن الشرعية العلمية اليت تدفعنا إىل تنفيذ هذا اجلزء أو هذا العمل ليست نابعة من 

ا الركام املعريف انطلق من مبدأ ميع ركام معريف ال يربطه رابط معني وإمنا من حقيقة أن هذجت
فلسفي متماسك وواضح من أجل تفسري الكون واحلياة والوجود ككل، فهناك صلة قوية بني 
سؤال الفلسفة الذي هو أيضا سؤال الوجود وبني قضية اللغة يف الفكر العريب، وعلى هذا 

يه اللسانيات ضع فش عن موقع ما يف الرتاث العريب وناألساس فإنه من املوضوعي أال نفت
يد عجلة احلديثة، وكأننا نرجع احلاضر إىل املاضي لنجد له مكانا يف التاريخ وهبذا فإننا سنع

التاريخ إىل الوراء وهذا يتعارض وطبيعة وجوهر التطور، فالعود إىل املاضي ال يكون إال بقدر ما 
للمكن اآليت، وفق  يف ذلك املاضي من حضور فاعل يف اآلن؛ وإال بقدر ما هو مبثابة اخلمرية

هذا يصبح حد الزمان افرتاضا يف البال ليس إال؛ وتعدو الكينونة احتضان للوجود احلي الفاعل 
واملؤثر يف اجتاه انتزاع البقاء، يف زمن يراهن على اقتالع كل رموز البقاء، هذه القضية تشبه 

 .قضية الرتاث اللغوي العريب واللسانيات
                                                 

 .81مازن الوعر، مرجع سابق، ص( 1)
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ة َّتتلف يف منطلقها الفلسفي متاما عن منطلق النظرية إن اللسانيات احلديثة كنظري
 نانطلقت من علوم دقيقة صارمة لتب اللغوية القدمية مبناهجها املتعددة ذلك ألن اللسانيات

مبادئها وأنظمتها وقوانينها، أما الرتاث اللغوي العريب فقد كانت منطلقاته إنسانية كونية، وحنن 
مي صرف وبني ما هو إنساين، من هنا ال ميكن أن نأيت إىل بني ما هو عل انعلم أن هناك فرق

الرتاث العريب كنظرية؛ علما أن أي تراث لغوي إمنا هو يف البداية والنهاية نظرية، وحتمله وزرا 
جة للحضارة احلديثة وبالتحديد دثني مبعيار العلمية اليت هي نتيفوق وزره، ونطالبه حنن احمل

كن هذا ال مينع بأن جنتهد مستفيدين من موقع اللسانيات ول. لعلومها الدقيقة الصارمة
وصرامتها العلمية ومن مقوماهتا اللغوية اإلنسانية من أن نتحول من حالة البحث عن موقع إىل 

 .حالة املسامهة يف صناعة وبناء املوقع من موقع ما هو إنساين وعلمي
ة قبل هذا وذاك بالتطور وانطالقا من هذه الرؤية ستكون املباحث التالية، وهي مؤطر 

احلضاري الفاعل واملنفعل والذي ال ينطلق من فراغ وال يهدف إىل مأل الفراغ، وإن كنت أثري 
سأصل إليه وإين أمحله مها وأمتىن أن  من األحوال أينهذا االنشغال فأنا ال أدعي بكل حال 

 .يستحيل واقعا
ه عن استثمار النظرية اللغوية وقد عرب عن ذلك احلاج عبد الرمحان صاحل يف إطار حديث

سنة لفهم ما يقول اخلليل  20إن اجلهود اليت بذلناها منذ أكثر من : "العربية األصيلة بقوله
وأتباعه قد أدتنا إىل احلكم بأن أكثر ما أبدعه هؤالء العلماء قد اختفى وقد استغلق فهمه على 

قدر خطورة ما سيصري إليه مستوانا احملدثني، وأن خطورة هذا الرتاث اخلليلي العظيم هي على 
العلمي واجتاهنا الفكري، فإما أن نبقى عالة على تراث املتأخرين كما هو احلال يف الوقت 
احلاضر ويستمر جتاهلنا للنحاة األولني بل وجهلنا املطبق ملفاهيمهم، ومنهجيتهم مع التقليد 

ون الغربيون بدون أي متحيص، وإما األعمى ال هلؤالء املتأخرين فقط بل أيضا كما يقول اللساني
أن حناول املقارنة التقوميية العلمية بني كل هذه االجتاهات بقصد الوصول إىل مفاهيم دقيقة 
أصيلة ذات جناعة كبري ة يف امليدان العلمي والتكنولوجي، وهذا االختيار األخري هو الذي 

تمثل األعمال اليت تقوم هبا أساسا يف اختارته ما يسمى يف زمامنا باملدرسة اخلليلية احلديثة، وت
برامج البحث اليت هي بصدد اإلجناز يف املركز الذي أتشرف بتسيريه، فمن بني امليادين اليت 
حياول الباحثون اجلزائريون أن يستثمروا فيها النظرية اللغوية العربية األصيلة ويذكر البحاثة 
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كن للنظرية اللغوية العربية أن تلعب دورا  مي :، حيث يقول(1)اجلزائري يف ميدان علوم اللسان
كبريا يف الدراسة العلمية للغات مبا فيها اللغة العربية ألهنا وإن كانت نتيجة للنظر يف العربية فإن 
عمقها العجيب جيعلها يف مستوى النظريات اللسانية احلديثة وسيلجأ إليها لتفسري الكثري من 

حلاج صاحل وهو بصدد حديثه عن بعض الظواهر اللغوية الظواهر اللغوية، يقول عبد الرمحان ا
اليت توجد يف اللغات اجلرمانية واإلجنليزية واليت تفسرها اللسانيات إال بشيء كثري من التعسف، 
ويضرب أمثلة حول ذلك بعض الكلمات املوجودة يف اللغات اإلجنليزية واجلرمانية واليت تتصرف 

وكذلك   menومجعه manو  childrenومجعه childمثل يف باطنها مثل الكلم العربية وذلك 
ل فأكثرها ينتقل من مدلول إىل آخر ال بزيادة الحقة فحسب بل بإعادة عبعض التصاريف للف

 .بناء الكلمة على بناء آخر
 :التمييز بين ملكتين -1

 ويف ميدان تعليم اللغات يرى عبد الرمحان احلاج صاحل أن النظرية العربية كشفت لنا أن
اللغة ال تكتسب امللكة فيها إال إذا ميز امللقنون بني جانبني اثنني من امللكة؛ الوضع 

القدرة على التعبري السليم والقدرة على : واالستعمال، فامللكة اللغوية على هذا هي ملكتان
تبليغ كل األغراض املمكنة يف أحوال خطابية معينة، ولكل واحد منها قوانني َّتتص هبا وهذا 

كتشفه علماء الغرب منذ عهد قريب جدا، ومن تبعات هذا التميز هو االهتمام بكلتا قد ا 
 .امللكتني وإال تطغى إحدامها على األخرى

يبىن على ( القواعد واملعجم: بعبارة احملدثني) اللغوية السالمة ملكة إكساب -2
 .أي يف مثال اللفظة ومثل الرتاكيب وغريها)إحكام التصرف يف مثل اللغة 

هذا التصرف يكون بإكساب القدرة على االنتقال من األصل إىل الفروع والعكس، و 
وبالقدرة على ملء كل خانة من خانات املثال مبحتوى من الوحدات اللغوية يقتضيه املثال، 
فخذ مثال اللفظة فهي عبارة عن أصل تتفرع عليه كل الفروع اليت تقتضيها اللفظة اإلمسية أو 

تصرف فيها معناه اإلحكام يف التطبيق للمئات من القواعد بعد أن يتم الفعلية، وإحكام ال
م يف وقت قصري بالنسبة للدرس النحوي العادي الذي ينطلق من تي االكتساب له وهذا قد

القاعدة وتطبيقها أو العكس، أما إكساب القدرة على التبليغ فسر النجاح فيه يكمن يف 
                                                 

 .73، ص8عبد الرمحن احلاج صاحل، حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، ج( 1)
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، فاالنتقال من غرض إىل آخر (أو حال اخلطاب)ملقام التصرف يف البىن واملثل مبا يقتضيه ا
مع التصرف يف حمتوى املثل يضمن أيضا اكتساب هذه ( وهذا يقتضي حصر هذه األغراض)

 .(1)امللكة يف وقت أقصر بكثري من تطبيق قواعد النحو والبالغة
لنظرية وينوه عبد الرمحان احلاج صاحل باجلهود اليت تبذل يف اجلزائر من أجل استثمار ا

اخلليلية يف الطرائق التعليمية، كما أن هذا االستثمار ميكن أن ينطبق على ميادين خمتلفة مثل 
شرح النصوص وحترير املقاالت وبصفة عامة التعبري والفهم الشفاهي والكتايب، ويؤكد عبد 

برناجما  على وزارة الرتبية يف اجلزائر وعدة قطاعات أخرى رمحان احلاج صاحل أنه مت االقرتاحال
لتكوين أخصائيني يف تعليم العربية هبذا االجتاه، وبرناجما آخر لتطوير معلومات املعلمني 

 .(2)واألساتذة يف هذا امليدان
إن هذا العمل الذي يرمي إىل استثمار الرصيد اللغوي الذي يستعمله التلميذ يف حياته، 

د؟ يدرسية من هذا الرصومن هنا ميكن أن نسأل عن مدى استفادة جلان وضع الكتب امل
وكذلك تأليف قصص املطالعة لألطفال؛ فهو جمال إبداعي حقيقة، لكن ال جيب أن يسند إىل 

ذا اجملال كي حيققوا لغة بعض احلرفيني فقط بل على الرتبويني واللغويني أن يعملوا معا يف ه
 .(3)درجة للطفلسليمة مت

بد الرمحان صاحل حتليل اخلليل العظيم ميدان االتصال العادي واملرضي، يربز احلاج عويف 
ألصوات اللغة وقد بىن كل ذلك على أساس مفهوم املثال ومفهومي احلركة والسكون، أما املثال 

: فقد وضع صيغة للنظام الصويت هو إىل حد بعيد مصفوفة باملعىن الرياضي هلا مدخالن
ركات والسكنات، أي من املخارج والصفات مث الحظ أن حراكية الكالم ناجتة عن توايل احل

حركات عضوية وهوائية صوتية حتدث احلروف وتصلها باليت تليها، وسكنات عضوية أي 
إيقافات للهواء الصائت توقف هذه احلركات،  وهنا أقرب إىل التحليل الصويت الذي ظهر عند 

ع إىل املهندسني منه إىل التحليل اليوناين التقليدي الذي يقطع الكالم إىل مقاطع واملقط

                                                 

 .77رجع نفسه، صعبد الرمحان احلاج صاحل، امل( 1)

 . 77عبد الرمحان احلاج صاحل، املرجع نفسه، ص( 2)

 .122-128وكذلك الصفحات، ص. 120صاحل بلعيد، حماضرات يف قضايا اللغة العربية، ص( 3)
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صوامت ومصوتات، فهذا حتليل صحيح لكنه غري كاف ألنه غري حراكي وال ميكن أن يستغل 
 .(1)يف تركيب الكالم االصطناعي وال يف التعرف اآليل على الكالم

وهناك ميدان آخر وهو مهم جدا وهو ميدان االضطرابات اليت تصيب اإلنسان يف  
وتسببها إصابة   باحلبسة   د األطباء اآلنكالمه بسبب آفة يف جهاز نطقه، أو ما يسمى عن

يف جهة معينة من الدماغ من تلك اليت ال تتحكم يف إحداث الكالم، وأمهية احلبسة كبرية جدا 
بالنسبة للدراسة العلمية للغة، ألن احلبسة هي يف احلقيقة العجز يف أداء جانب واحد من فعل 

عن الرتكيب السليم يف مستوى الكلم أو  الكالم كالقراءة دون الكتابة أو العكس أو العجز
اجلملة مع بقاء الفهم، أو العجز عن اإلتيان بالكلمة أو الرتكيب الذي يناسب معىن من املعاين 
أو عدم القدرة على فهم بعض العبارات مع القدرة على تعرفها يف صورة مثال، فكل هذا هو 

فقدان التحكم يف مثل اللغة ألن عبارة عن انفكاك القدرات الكالمية ويف نفس الوقت عن 
املثال كما فسرناه هو بنية حراكية ألنه مولد للعبارة، فإذا فقد التحكم يف التصرف يف مكوناهتا 

 .(2)ظهر يف املصاب نوع من العجز عن الكالم
وجترى حبوث يف مركزنا الستثمار النظرية العربية لوضع طريقة طبية خاصة للكشف عن 

 .(3)ز مث عالجهاهذه األنواع من العج
إن هذه الرؤية العلمية حول ضرورة استثمار النظرية اللغوية العربية هو قليل من كثري 
وذلك لعمقها واتساع إمكانياهتا التفسريية والتطبيقية، وهذا االستثمار ال يؤيت أكله إال إذا كان 

د ويتصل وال تجدمسيجا بإميان الباحث الواثق من غىن تراثه وعظمة موروثه الذي ميتد وي
هلذا الرتاث فنكون أمة هلا تراث وليست كائنات تراثية تبحث هلا عن  ينفصل حىت نكون أهال 
 .و قد حباها اهلل بسر نور املعرفة  مكان حتت مشس املعرفة

 

 

 :أراء ونظريات في اكتساب اللغة عند الغرب -(2

                                                 

 .70عبد الرمحان احلاج صاحل، املرجع نفسه، ص( 1)

 .74عبد الرمحان احلاج صاحل، نفس املرجع، ص( 2)

إىل وحدة البحث يف علوم اللسان مث تغري امسه ليصبح مركز البحوث العلمية والتقنية  1922سانيات، حتول يف سنة املركز كان معهدا لل( 3)
 .C.R.S.T.D.L.Aلرتقية اللغة العربية 
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ظرية األلسنية من أن تشومسكي باستمرار على أنه ال بد لنا لتطوير املفاهيم الن يؤكد
نتخذ موقفا مناقضا للمذاهب السلوكية والتجريبية، وذلك بالتخلي عن األفكار اليت سادت 
منذ أواخر القرن املاضي بأن النظرية ال تبىن إال من خالل املعطيات املمكن حلظها مباشرة، 

ة بيئته، وبأن االكتساب اللغوي يرتد فقط إىل تأثري احمليط على الطفل الذي يكتسب لغ
فاملذاهب هذه ال ميكنها حتليل عملية اكتساب اللغة ألن ما يلزمها هو االعتقاد بأن املعرفة  
الفكرية باملبادئ الكلية اليت َّتضع هلا بن اللغة اإلنسانية واليت ميتلكها الطفل الرضيع هي اليت 

قائمة يف العقل  تقود عملية االكتساب اللغوي، وهذه املبادئ هي جزء مما يسمى بالفكر وهي
اإلنساين بشكل من األشكال، وهي شبيهة إىل حد ما باألفكار الفطرية يف نظرية ديكارت 

 .(1)الفلسفية، واليت تعود جذورها العقالنية إىل أفالطون
إن هذا املوقف يرخي بظالله على طبيعة املسألة وضرورة تتبع هذه اآلراء اليت كانت 

 .يل يف نظريتهحمل انتقاد من شومسكي قبل التفص
 :نظرية االكتساب اللغوي السلوكية -1

يف إطار النظريات السلوكية يف  Skinnerتندرج نظرية االكتساب اللغوي عند سكينر 
علم النفس، لذلك ينظر علماء النفس السلوكيون إىل اللغة كشكل من أشكال السلوك 

ني املثريات واإلستجابات ويفسروهنا يف إطار تكوين العادات، وتدخل املدعمات املختلفة ب
للمثريات، ومن هذا املنظور ال يقرون بوجود أي تباين بني مسار تعلمها ومسار تعلم أية مهارة 

كية أخرى، فالسلوك اللغوي كأي سلوك آخر هو يف النهاية نتيجة عملية تدعيم، حيث و سل
ألهل للطفل يدعم احمليط بعض اللعب الكالمي الذي يظهر عند الطفل، وذلك بأن يبتسم ا

 .(2)عندما يصدر أصواتا لغوية، وأن يهملوا باملقابل األصوات غري اللغوية اليت تصدر عنه
ويرى سكينر أن اكتساب اللغة يتم يف الوسط االجتماعي بطريق املثري واالستجابة، 
وهو الذي أدخل مفهوم السلوك األدائي، فأشار إىل أن السلوك اللفظي ميثل السلوك األدائي، 

فه بأنه السلوك التلقائي الذي ميكن أن يدعم أو دعم فعال بشكل متمايز باالشرتاط وعر 

                                                 

 ،8ميشال زكريا، مباحث يف النظرية األلسنية وتعليم اللغة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط( 1)
 .170م، ص1927هـ1207ت

 .48ميشال زكريا، قضايا ألسنية تطبيقية، دراسات لغوية اجتماعية نفسية، مع مقارنة تراثية، ص( 2)
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إن السلوك التلقائي املميز للحمام هو استجابة التقاط احلب : الوسيلي، وأوضح ذلك مبثال
وهذه االستجابة ميكن أن تدعم وبذلك تصبح استجابة أدائية أو وسيلة مقرونة مبثري خاص  

على أنه جائع، وباملثل فإن " عالمة"مام ميكن أن يستخدم هذه االستجابة كالطعام مثال، واحل
لعملية تدعيم مماثلة، " سكينر"السلوك اللفظي التلقائي عند الطفل ميكن أن خيضع يف نظر 

 .ولكنه تدعيم اجتماعي يف هذه احلالة
فالطفل يتعلم هنا أن أحداث بعض األصوات اليت تشبه ظاهريا على األقل بعض 

يؤدي إىل استجابة بالتشجيع " ماء"أو " لنب"صوات املقبولة اجتماعيا لبعض الكلمات مثل األ
أو مبظاهر احملبة أو احلصول على األشياء اليت أشار إليها، ومن مث تقوى هذه األصوات أو 

 .الكلمات
أما األصوات أو الكلمات األخرى اليت ال تكافأ هبذه الصورة فإهنا تنطفئ وميكن أن 

ليشمل الظواهر اللغوية كلها، فالطفل مييل إىل تعلم " سكينر"ذا التفسري الذي ذهب إليه ميتد ه
االستجابة اليت تدعم سواء أكان التدعيم بطريق الثواب املباشر الذي يؤدي إىل خفض حدة 
التوتر أم كان بطريق بعض األدلة الثانوية غري املباشرة للثواب النهائي، أما االستجابات اليت ال 

 .(1)إىل االنظفاء واالختفاء من حصيلة استجابات الطفل يل دعم فتمت
جناح الطفل يف اكتساب مادة اللغة املعقدة إىل التدريب املتواصل " سكينر"وعزا 

املتحكم فيه الذي مكنه من تعلم عادات معقدة للحيوانات وغريها اليت كان جيري عليها 
نالحظ أن "ة اللفظية لدى الطفل أواملتكلم عن الذخري " سكينر"ويقول . التجارب يف خمتربه

املتعلم ميتلك ذخرية لفظية، مبعىن أن أنواعا خمتلفة من االستجابات تظهر من وقت آلخر يف 
على أهنا جمموعة من " الذخرية اللفظية"سلوكه على ارتباط بظروف ميكن حتديدها، ويشري تعبري 

مل للمتكلم، فحني ال تكون االستجابة يف االستجابات اإلجرائية اللفظية إىل السلوك احملت
جمرى اإلرسال فإن التساؤل عن مكان وجود العملية التلفظية هو كالتساؤل عن مكان وجود 

تشكل الذخرية "الفعل املنعكس قبل أن يقوم الطبيب بالنقر على وتر عضلة الركبة وعليه 

                                                 

 .30حممد السيد، اللغة اكتسابا وتعلما، ص( 1)
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ميكن الوقوف على النقاط من خالل ما ذهب إليه سكينر . (1)"اللفظية بناء فرضيات مالئما
 :التالية

 التعزيز حدث من األحداث املصاحبة للمثري -1
ظهور التعزيز يالزم زمنيا حدوث االستجابة، وإذا مت ذلك بانتظام سيؤدي  -8

 :بالضرورة إىل 

 احملافظة على قوة االستجابة -أ 

 العمل على زيادة قوة االستجابة -ب 

 .تقوية العالقة بني املثري واالستجابة-ج 

 .القة بني مثري ومثريتقوية الع -د 

إذن أن التعزيز ال يعدو أن يكون صورة من صور تقوية االستجابة واستدعائها  يستنتج
سواء أكان ذلك اجلزاء ماديا أم معنويا، كإشباع احلاجة أو حتقيق . بوساطة املكافأة أو اجلزاء

زاء أو هذه الرغبة أو متكني املتعلم من الوصول إىل أهدافه التعليمية عن طريق هذا اجل
 .(2)املكافأة

املذهب السلوكي يف علم النفس إىل تأسيس علم ويطمح سكينر الذي يعترب أبرز ممثلي 
من العلوم السلوكية، ويهتم مبعاجلة املسائل  يكون فرعا" علم السلوك اللفظي"اه جديد مس

اسات السلوكية الكالمية اليت غفلت عنها برأيه، علوم األلسنة والبالغة والداللة ودر 
االضطرابات اللغوية، كما يهتم بالتحليل الوظيفي للسلوك اللفظي وبتحديد املتغريات اليت 
تتحكم هبذا السلوك ويوصف كيفية تفاعلها، وذلك هبدف حتديد االستجابات اللفظية والتنبؤ 
هبا، ففي غياب املعطيات العصبية والفزيولوجية اخلاصة بالسلوك بشكل عام وبالسلوك اللفظي 

على املعلومات املتاحة اليت تتمثل يف خاص، ال يستطيع الباحث االعتماد سوى  كلبش
املثريات اليت يتعرض هلا الكائن احلي ويف االستجابات اليت تصدر عنه، ومن هذا املنظور، يهتم 
سكينر بامليزات واالستجابات للمرياث وبالعالقات اليت تربط استجابات معينة مبثريات معينة، 

                                                 

 .زكريا. كذلك ينظم م. 31حممود السيد، املرجع نفسه، ص( 1)

 .82، ص1922التعلم، املؤسسة الوطنية للكتاب،  حممد وطاس، أمهية الوسائل التعليمية يف عملية(2)
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بالتايل أي اهتمام بإسهام املتكلم يف عملية التكلم، معتربا أن هذا اإلسهام غري  وال يبدي
 .(1)جدير باالهتمام

 :واكتساب اللغة" J.Piajet"جان بياجيه  -2
لقد تناول بياجيه يف االختبارات اليت قام هبا يف جمال علم النفس العيادي تكون اللغة 

وقد دعم منذ " بياجيه"االكتساب اللغوي عند  عند الطفل مما يتيح لنا الكالم على نظرية
بدايات نظريته األطروحة القائلة بأسبقية اجلانب املعريف وخضوع اللغة للفكر، وكان هذا التصور 

الذات وقام بتطوير هذا التصور يف أحد مؤلفاته على قائما أصال يف حتليله لتمركز لغة الطفل 
 .(2)به تكوين الرمز عند الطفلالذي حيتل موقعا رئيسيا يف أعماله ونعن 

ال بد من الوقوف عند اخلطوط العريضة للقضايا " بياجيه"قبل التوسع يف نظرية 
 .األساسية يف نظريته

ينشأ عن التأمل أو  أن التعلم احلقيقي والذي له معىن، هو التعلم الذي" بياجيه"يرى 
زيز بالضبط من أفكار املتعلم ذاته، ال يأيت من البيئة كمكافأة، بل ينبع التع الرتوي، فالتعزيز

فالطفل عندما يتعلم كيف جيد شيئا قد مت إخفاؤه حديثا حتت صندوق ما، قد تعلم من وجهة 
اخلريطة املعرفية املوجود ة يف اجملال، فهو قد تعلم يف الواقع ما هو أكثر من جمرد " بياجيه"نظر 

 .االستجابة للمثري
ددات تعلم خارجية، وال متثل أكثر من مصدر واحد إن أحداث البيئة ال تعدو كوهنا حم

من مصادر املعرفة، فالدماغ الناضج الذي أحسنت العناية به، فيه من املعرفة أصال، برأي 
أكثر بكثري مما يدخل فيه من اخلارج، هناك أشياء يتعلمها الطفل وهو يف طور منوه، " بياجيه"

فحسب، بل أيضا من  االجتماعية والنضوجية ددات املادية و ال ميكن تفسريها عن طريق احمل
عامل املوازنة، أي الطريقة " بياجيه"خالل ردها إىل عامل أساسي يقود عملية التعلم، ويسميه 

 .(3)اليت يستطيع اإلنسان هبا تنظيم املعلومات املتفرقة يف تنظيم معريف غري متناقض

                                                 

 .42ميشال زكريا، مرجع سابق، ص( 1)

 .120كمال بكداش، ص: مارك ريشل، اكتساب اللغة، تر( 2)

 .801نظريات التعلم، ص( 3)
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ضاء على خمتلف أشكال مييز بياجيه عدة خطوات يف عملية املوازنة هتدف إىل الق
التناقص، فعملية املوازنة ال تنجم عما يراه اإلنسان، وإمنا تساعد على تفهم ما يراه وعن طريق 
هذه القدرة املوروثة يستطيع اإلنسان بالتدرج، االستدالل عل الكيفية اليت جيب أن تكون عليها 

 .األشياء احمليطة به
ن بأن هنالك شيئا ما ليس على ما يرام،  تبدأ املوازنة باالضطراب حني يشعر اإلنسا

كما تشعر الطفلة مثال، اليت تعتقد أن املاء الذي قد صب يف كأس قصري وعريض سيصل إىل 
املستوى نفسه، إذا ما أعيد صبه يف كأس أخرى طويلة وضيقة، فاالضطراب هو بالتايل الصراع 

اإلنسان بعض التطبيعات فيطلق . بني ما يتوقعه اإلنسان وبني ما يشاهده أمام ناظريه
"Régulation " هبدف َّتفيف حدة االضطرابات وتنتهي املوازنة بعملية التكيف الذي يقوم

وهي تعمل ( Assimilation)األوىل هي عملية التمثل : على التفاعل بني عمليتني فرعيتني
( Accomodation)على تغيري اخلربات اجلديدة إىل خربات مألوفة، والثانية هي عملية املالءمة 

 .وهي تعمل على التنبه على التجربة اجلديدة بصورة مستقلة عن اخلربات السابقة
ه اخلربة اجلديدة، من دون املالءمة من شأنه أن يشو  جتدر اإلشارة، هنا إىل أن التمثل

فالطفلة اليت أشرنا إليها يف املثال السابق قد تقول عندما ترى أن مستوى املاء قد هبط عند 
أما املالءمة " إن بعض املاء قد تسرب عند إعادة صبه"صبه يف الكأس العريض، إعادة 

(accomodation ) بة اجلديدة وبصورة مستقلة عن فهي عملية االنتباه اليت َّتتص كلية بالتجر
نعم إن "ات السابقة، واملالءمة بدون التمثل قد تؤدي إىل نتائج خاطئة كأن تقول الطفلة اخلرب 

ويف هذه احلالة فإن . ا أخرمستوى منخفض أحيانا وعلى مستوى مرتفع أحياناملاء يكون على 
 .ل أمامها  بدون أية حماولة لتمثال ما هو ماثل يف اخلربة السابقةالطفل ماثل  فقط ما هو ماث

فالتعادل بني التمثل واملالءمة ضرورية للطفل كي يستطيع الوصول إىل تفسري احلوادث 
 .ر دقة وأكثر تكيفااملاثلة أمامه ويكون أكث
 :أنواع المعرفة

 : مييز بياجيه بني نوعني من املعرفة
وهي تشري إىل معرفة املثريات  (figurative knowledge)المعرفة الشكلية -أ

مبعناها احلريف، فالطفل الرضيع يرى مثريا ما، متمثال يف حلمة زجاجة اإلرضاع فيبدأ يف مص 
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دمة فيسرع إىل فتح باب املنزل، ومعرفة األشكال تعتمد على الزجاجة، والولد يرى سيارة أبيه قا
على الشكل العام للمثريات، ومن هنا جاءت تسميتها باملعرفة الشكلية وهذه املعرفة ال  التعرف

 .تنبع من احملاكمة العقلية
فهي اليت تنبع من احملاكمة العقلية وهي اليت تنطوي على  :أما المعرفة اإلجرائية -ب
 االستدالل يف أي مستوى من املستويات وعلى سبيل املثال لنفرض أنن وضعت  التوصل إىل

كرة اجلولف وسط جمموعة من كرات التنس، وبعد ذلك ويف أثناء قيام الطفل مبراقبيت قمت 
  بنقل تلك الكرة ووضعتها وسط جمموعة من البلي اليت يلعب هبا األطفال، ويف هذه احلالة فإن

ة احلجم مقارنة بالبلي، وعندها يستطيع الطفل الذي يقوم مبراقبيت حياج كرة اجلولف ستبدو كبري 
قائال طاملا أن الكرة هي الكرة وطاملا أن األجسام ال تغري حجمها بسبب تغري مكان وجودها، 

وبصورة عامة فاملعرفة . فإن كرة اجلولف هذه ليست اآلن أكرب حجما مما كانت عليه من قبل
ة اليت تتغري عليها األشياء من حالتها السابقة إىل حالتها احلالية، مثل تغري اإلجرائية هتتم بالكيفي

 .موقع كرة اجلولف، أما املعرفة الشكلية فتهتم باألشياء يف حالتها الساكنة يف حلظة زمنية معينة
 (le velsof knowledge)مستويات المعرفة 

رائية خملفا وراءه جوانب وميضي الوقت تزداد قدرة الطفل على استخدام املعرفة اإلج
معرفة الشكل اليت كانت سائدة يف حياته وفقا لنظرية بياجيه هناك أربع مراحل رئيسية من 

 .مراحل التطور املعريف عند األطفال
ة احلركية، يتعلم األطفال ل أو الفرتة احلسيففي السنتني األوىل والثانية من عمر الطف

نتظام األشياء يف العامل الفيزيقي، فمن خالل املسك فكرة استمرارية األشياء وكذلك فكرة ا
والنظر إىل األشياء ورميها بعيدا، ومن خالل حتريك األشياء هنا وهناك يتعلم ( الرضاعة)واملص 

األطفال بناء فهم جيد نوعا ما حلدود األشياء الصغرية وإمكاناهتا، وعلى سبيل املثال فالشيء 
ل عليه ثانية، وقطعة النقود اليت تنتقل إىل يد تغلق عليها الذي خيبأ حتت الوسادة ميكن احلصو 

تصبح يف مكان جديد، والصوت املنبعث من اخللف رمبا كان صادرا عن شيء ميكن رؤيته إذا 
 .ما التفتا إىل اخللف

ومن خالل التنظيم احلسي إىل بعض االختالفات بينما التغريات األخرى ال تؤدي إىل 
 .جتعل من هذه اللعبة لعبة جديدة حىت ولو بدت خمتلفة عن ذي قبلذلك، فإدارة لعبة ما ال 
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ويف الفرتة الثانية أو الفرتة ما قبل اإلجرائية من سن الثانية حىت السابعة ببدأ األطفال يف 
معرفة األشياء يف صورهتا الرمزية وليس جمرد املعرفة القائمة على األفعال الواقعية ويصبحون على 

 .شياء اليت عرفوها يف املرحة احلسية احلركية السابقةوعي أكثر بتلك األ
روا السبب يف أن اللغة اليت تدار حول نفسها وعلى سبيل املثال ميكن هلم أن يفس

فكلمات " أمل تقم قبل قليل بتحريك اللعبة كي تدور حول نفسها؟"ليست لعبة جديدة، 
ة اليت يروهنا وتساعدهم كي يفهموا األطفال يف هذه املرحلة كلمات رمزية متثل األعمال املختلف

بصورة أكثر وعيا السبب الذي ال تؤدي بعض التغريات من جرائه إىل حدوث اختالفات، ويف 
هذه املرحلة فرتة ما قبل اإلجراء يكتسب األطفال طالقة أكثر يف التعبري الرمزي واإلمياءات 

املعرفة القائمة على الوجود  اجلسمية واألصوات اإلنسانية والكلمات مما يساعدهم على جتاوز
الراهن املباشر ومع ذلك وحىت مع ازدياد الطالقة الرمزية فالطفل يف مرحلة ما قبل اإلجراء ال 
يستطيع القيام باالستدالل االستنتاجي أو التوصل إىل النتائج اليت تكون صحيحة وفق 

 .قبل اإلجرائية املقتضيات املنطقية، ومن هنا جاءت تسمية هذه املرحلة باملرحلة ما
 يطو: سابعة و السنة الثانية عشرةاليت متتد بني السنة ال: املرحلة اإلجرائية احملسوسة

الطفل يف هذه املرحلة قدرته على التفكري االستداليل، وقدرته االستداللية يف هذه املرحلة 
 .اجملردة حمدودة ضمن نطاق ما يشاهده ويقوم حمتوى االستدالل على األشياء الفعلية وليست

املرحلة اإلجرائية الشكلية واليت تبدأ يف سن الثالثة عشر تقريبا مبقدور األطفال يف هذه 
أن يقوموا باالستدالالت من خالل االستدالالت األخرى يستطيعون فهم كيف ترتبط عملية 

إن تفكريهم اآلن قد تسامى اآلن فوق حدود استخدام األشياء  . القسمة بعملية الضرب
 .(1)وحيد للتفكري بل يستخدمون عمليات أو إجراءات كمحتوى لتفكريهمكمحتوى 

 
 :الوظيفة الترميزية واكتساب اللغة

أن الوظائف املعرفية تسبق النمو اللغوي الذي يشكل يف احلقيقة مظهرا " بياجيه" يرى
 .من مظاهر الوظيفة الرمزية وإن يكن بطبيعة احلال املظهر األهم

                                                 

 .824-822، ص1923علي حسني حجاج، نظريات التعليم، دراسة مقارنة، عامل املعرفة، . ( 1)
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ا العمليات الفكرية، بل على العكس من ذلك، فإن اللغة ال ال تولد اللغة حبد ذاهت
ميكن استعماهلا االستعمال الكامل ما مل تتكون العمليات الفكرية وذلك ألن العمليات 
الفكرية هي اليت تسمع باستغالل اللغة بكل قدراهتا التمييزية، وحىت يف املراحل النهائية للتطور 

تمال هذه املراحل، إال أهنا غري كافية وجدير بالذكر يف هذا املعريف فإن اللغة شرط ضروري الك
 .خيضع اجلانب اللغوي للجانب املعريف" بياجيه"اجملال أن 

إىل اللغة من حيث إهنا تنظيم قائم ضمن اجملتمع يتيح ملن يكتسبه " بياجيه"ولئن نظر 
لعمليات الفكرية، وسائل فكرية غنية فإنه مع ذلك رأى أهنا ال تكون شرطا كافيا الكتساب ا

درة على الرتميز، ذاك أن الكلمات األوىل اليت قفاللغة برأيه تأيت بعد اكتساب الطفل ال
 .باإلمكان متيزها عند الطفل تشبه الرموز اليت ميكن قرهنا بالشيء وال تكون تنظيما

تظهر أول كلمات الطفل مسة احملاكاة يف الرمز، إذ تؤخذ من لغة الكبار وحتاكي 
ء بصورة منعزلة، وتظهر تغري الرمز، بعكس ثبات اإلشارة اللغوية، فالرمز يشبه الشيء األشيا

 .ظاهريا، وهو مظهر ذايت يف حني أن اإلشارة اللغوية باملقابل مظهر اجتماعي وطابعها كيفي
احلركية من منو -تبدأ املقدرة على تصور الواقع بواسطة الكلمات يف املرحلة احلسية

ا من التصور بواسطة الفعل، يف هناية هذه املرحلة يصبح التصور ممكنا يف الطفل، وتكون منط
غياب الشيء أو النموذج فيتم بالتايل التطور عند الطفل من الرمز إىل اإلشارة اخلفيفة يف 

 ":بياجيه"مفهومها األلسن، ويف هذا الصدد يقول 
الذي يتيح عندما نتحدث عن التصور فإننا نتحدث بالنتيجة عن وحدة الدال "

استدعاء املدلول الذي يؤمنه الفكر، ويشكل التأسيس اجلماعي للغة، من هذه الزاوية العامل 
األساسي يف تكوين التصورات ومتاسكها االجتماعي، وال يصبح مبقدور الطفل استعمال 

يبقى تفكري الطفل أشد .. اإلشارات اللفظية بشكل تام إال تبعا للتقدم الذي حيصل يف فكره
 ".ية بكثري من تفكرينا، وذلك باملعىن الذي يتعارض فيه الرمز مع اإلشارةرمز 

تؤدي يف البدء هلا اجلذور نفسها اليت هي تلعب الرتميزي، و " بياجيه"إن اللغة يف نظر 
الدور نفسه الذي يؤديه اللعب الرتميزي، فالطفل يقوم منذ ما قبل ظهور اللغة، بأشكال متنوعة 

لرتميزي، فيتمدد مثال، على الوسادة متظاهرا بالنوم يف سرير أمه، ويتناول يف احملاكاة واللعب ا
األشياء، ويضفي عليها داللة خيالية نابعة من خرباته، حبيث يستعمل األشياء بوصفها رموزا 
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غم من أن دالة ألشياء أخرى، وهذه التصرفات تشري إىل اكتساب الطفل الوظيفة الرتميزية، وبالر 
مصدر هذا النشاط " بياجيه"لة يف طور النمو فإهنا ال تشكل بنظر ذه املرحاللغة تكون يف ه

 .الرتميزي
سلوك " بياجيه"إن السلوك الكالمي الذي تتم مالحظته خالل النمو اللغوي هو ب رأي 

يف حالة تكون دائم، وينشأ عن التفاعل بني الطفل وبيئته حبيث يساهم الطفل بصورة فعالة يف 
نه يرتبط بالنمو ومبراحله املختلفة فهو ليس منوا لغويا فقط، بل هو ظاهرة مسار النمو، كما أ

 .معقدة ترتبط مبراحل التطور الذهن بشكل عام
العوامل الوراثية يف النمو اللغوي، وهذا النمو ال ميكن أن يعدل يف اجتاهه كيفما  ترتسم

من األساس، فما هو فطري  اتفق، هذه العوامل الوراثية ال تظهر على هيئة بىن جاهزة ومعطاة
 .بالضبط إمنا هو عمل البىن ذاهتا

يتم اكتساب اللغة بناءا على تنظيمات داخلية تبدأ أولية، مث يعاد تنظيمها وفق تفاعل 
 .الطفل مع البيئة اخلارجية

حني يتكلم على وجود تنظيمات داخلية فإنه ال " بياجيه"جتدر اإلشارة، هنا، إىل أن 
وهو وجود مناذج للرتكيب اللغوي أو قواعد " تشومسكي"عىن نفسه الذي يعنيه يعن بالضرورة امل

عامة، بقدر ما يعن وجود استعداد للتعامل مع الرموز اللغوية اليت تعرب عن مفاهيم تنشأ  لغوية
 .من خالل تفاعل الطفل مع البيئة منذ املرحلة احلسية احلركية

ال تكفي اللغة لتفسري : "بالفكر، فيقولاالهتمام على عالقة اللغة " بياجيه"ويركز 
احلركية -الفكر، وذلك ألن البن اليت متيز الفكر متتد جذورها يف الفعل ويف األوليات احلسية

األشد عمقا من الواقع اللغوي، إال أنه من املؤكد من جهة أخرى أنه بقدر ما تصبح فيه بىن 
توجد إذا بني ... كتمال تكون هذه البىنالفكر أكثر دقة، بقدر ما تصبح اللغة أكثر ضرورة ال 

اللغة والفكر دائرة تكوينية حبيث يستند أحدمها بالضرورة إىل اآلخر يف تكوين متالحم وفعل 
أن كليهما يتعلق يف النهاية بالذكاء الذي يشكل حالة سابقة على اللغة ومستقلة  متبادل، إال

 .عنها
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األساسي بالتطور املعريف، فهو حبيث يف  اميف جمال اللغة اهتم" بياجيه" تظهر إذا أحباث
الواقع يف اللغة عما يظهر مسات التفكري يف مراحله املتعاقبة، وهو بالذات مل يتخيل أبدا 

 .(1)إمكانية النمو اللغوي بصورة مستقلة عن التطور املعريف
أفسحت النقاشات حول املظهر الوظيفي للغة عند الطفل جماال واسعا ألطروحة  لقد

اللغة والتفكري عند "جيه حول مركزية الذات، فقد شرح بياجيه ذلك يف أحد أوىل مؤلفاته، بيا
خصائص اللغة املتمركزة على الذات اليت يقابلها باللغة املطبوعة بالطابع ( 1983الطفل 

االجتماعي، واللغة املستدخلة اليت ميكن أن تفيد للتفكري املنطقي، املطبوع بالطابع االجتماعي 
عىن الذي يعطيه بياجيه هلذا التعبري، كما ميكن أن تقوم مقام الدعامة للنشاط الرمزي اخلاص بامل

الذي تستمر فيه بعض السمات الطفلية وال مسا مسة التمركز على الذات، لقد أشار 
إىل ذلك إال أنه مل يهتم أبدا هلذا املظهر الذي حبثت فيه على نطاق واسع بعض " فيجوتسكي"

 .ل النفسيمدارس التحلي
تظهر مبظهر " وير"فبعض احملاورات الطفلية الذاتية، كمحاورة أنطوين الذاتية اليت مجعها 

وال ألن الطفل ال يهتم باآلخر، بل ألنه ال  الكالم الذي ال يتوجه إىل أحد، واألمر هذا ليس
د بفاعلية حيتمل هذا اآلخر، إنه كالم يتوجه إىل الداخل ال بوصفه أداة جديرة بأن تساعد الفر 

أثناء فعله العملي بل بوصفه مادة مكونة لعامله احلميم ولعامله اخليايل، وقد أشار جاكبسون 
Jakobson  إن لغتنا الظاهرة : "إىل أمهية هذه الوظيفة للغة" فرير"بدقة يف مقدمته لكتاب

ستمع وال تتوجه حنو متحدث إليه وحتتاج إىل مستمع، وال تصل لغتنا الداخلية بالطبع إىل أي م
املتمركزة على الذات باملستمع إال أهنا  تنحو إىل التأثري على مستمع واقعي، وال هتتم اللغة

حتتمل وجوده، ال بل إهنا تبحث عن وجوده، وعلى العكس من ذلك فإن احملاورات الذاتية اليت 
س وتشكل تبع أي أذن بشرية، إهنا حقا صورا من مناجاة النفستال ت( عند أنطوين)تسبق النوم 

 .جزءا من احلياة احلميمية للمتكلم املستعد أبدا ألن ينقطع ما إن يكسر أحد عزلته
وتقودنا النشاطات اللفظية للطفل يف مهده إىل األمام قليال على طريق اللغة الداخلية 
احلقيقية يف صورهتا األكثر خفاءا واألكثر مدعاة للحرية، أي اللغة اليت تظهر يف األحالم واليت 

                                                 

 J.Piaget, le langage et la pensée chez l’enfant: ينظر( 1)
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 ن دور األحالم نفسها يف جممل حياتنا يقل دورها احليوي يف جممل سلوكنا اللفظي عال
 ".العقلية

من املفارقة أن اللغة منظورا إليها من هذه الزاوية تغدو وهي ظاهرة اجتماعية يف 
 .(1)األساس األداة الرئيسية لتمييز الفرد عن سواه

مفهوم اللغة املتمركزة على الذات إن بعض األعمال األجنلوساكسونية املختلفة وضعت 
موضع التساؤل، فما كان من بياجيه إال أن يرد بأن هذه األعمال َّتطئ يف تقديرها بسبب 
عدم فهمها ملفهوم التمركز على الذات الذي يصل يف بعض األحيان إىل حد اخللط أحيانا بني 

نفسه، أو بسبب عدم  اللغة املتمركزة على الذات والعبارات اليت يتحدث فيها الطفل عن 
 .كفايتها يف استعمال املنهجية اخلاصة مبدرسة جنيف

 : المضامين النظرية
نظرية بياجيه يف التعليم اإلنساين واليت نطلق عليها  ميكن القول إن أهم ما يبحث منهج

 اسم البنائية يف التعليم التلقائي الذايت التنظيم الذي جنده يف تكوين املفاهيم اليت تتم بصورة
طبيعية ال ميكن تعليمها فاملتعلم يقوم بصورة فعالة ببناء العالقات اليت ال توجد، وال ميكن هلا 

 :هي(2)أن توجد يف البيئة، وقد تركت هذه النظرية عدة مضامني على نظرية التعليم اإلنساين
 (:Assimilation-Accommodation)التمثل والمالءمة 

 بدال من املصطلحني األكثر شيوعا ومها املثري اختار بياجيه عن ترو هذين املصطلحني
ونظريات التعليم اليت تنطلق من اعتبار أن املثري وحده أساسية " رد الفعل"واالستجابة ( املنبه)

حول كيفية معرفة املتعلم ( املعرفية)من وحدات التعلم، إمنا تتجاوز القضايا االبستمولوجية 
بياجيه املتمثلة يف التمثل واملالءمة ال تأخذ املثري كأمر  للمثري يف املقام األول، ولذلك نظرية

مسلم به، بل حتاول تفسري تطور هذا املثري وعند ببياجيه فإن املثري حىت املثري املفرد مفهوم 
 .حيتاج إىل تفسري

 
 :المقدرة البيولوجية الفطرية

                                                 

 .133كمال بكداش، ص: اكتساب اللغة، تر( 1)

 .337-332نظريات التعليم، مرجع سابق، ص( 2)
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 نظرية االكتساب اللغوي البيولوجية* 
واليت تنطلق من وجهة نظره املؤكدة على أن ( Elenneberg)انطالقا من قناعة لينربغ 

الطفل مهيأ بيولوجيا ألن يكتسب اللغة خالل مراحل منوه الطبيعي، مركزا على مجلة من 
 :احلقائق اللغوية والبيولوجية منها

 تكتسب اللغة بشكل طبيعي وال تعلم -أ 
عاشرة من يكون الدماغ البشري مهيأ الكتساب اللغة ما بني السنتني الثانية وال -ب 

 .عمر الطفل، وذلك لطراوة القشرة الدماغية ورخاوهتا يف هذا العمر

إن الظاهرة اللغوية هي بشكل عضوي مرتبط بالتطورات الفكرية والذهنية املتعلقة -ج 
 .باإلنسان وحده

إن اهلدف األويل واألخري للبحث البيولوجي اللغوي هو دراسة العالقات القائمة بني  -د 
 .اإلنسان وبني الوظائف األخرى يف الدماغ الوظيفة اللغوية عند

إن العملية اللغوية يف الدماغ هي شبيهة بالعملية الشكلية الرياضية يف الدماغ  -ه 
 .اإللكرتوين

 .إن قواعد اللغة متداخلة ومتشابكة مع فعاليات بيولوجية أخرى -و 

 
 :المقدرة البيولوجية الفطرية

يف هذا " لينربغ"وجية إنسانية ويورد إىل خاصية بيول" لينربغ"يعود االكتساب، بنظر 
 :اجملال األدلة على أن اللغة مقدرة بيولوجية فطرية يف األساس وترتكز أدلته على املسائل التالية

 : ية عند اإلنسانوالتشريح االرتباط المتبادل بين اللغة والنواحي الفزيولوجية -1
مورفولوجية ووظيفية جلسم  هناك أدلة متزايدة على أن السلوك الكالمي يرتبط خبصائص

اإلنسان، منها تركيب جهازي السمع والنطق، واألنسجة الدماغية، وإحكام التنفس وضبطه 
ليتمكن الفرد من مواصلة النشاطات الكالمية، إضافة إىل جمموعة خصائص تتعلق باحلس 

 .واإلدراك الالزمني لإلدراك اللغوي
 
 :البرنامج الزمني للنمو اللغوي -2
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عملية التكلم عند الطفل ظاهرة منتظمة ومطردة ومتناسقة، فهي تبدأ يف وقت إن بدء 
معني ويف مرحلة النمو الفيزيائي وتتبع تعاقب أحداث بشكل ثابت، كما لو أن كل أطفال 
اجلنس البشري يتبعون االسرتاتيجية نفسها منذ ابتداء النمو اللغوي حىت اتقاهنم الكالم، ومييز 

 .تلفني من النشاطات الصوتية عند الطفللينربغ بني نوعني خم
وهي متثل نشاطا صوتيا : الصرخات وأصوات البكاء اليت تبدأ بالظهور منذ الوالدة -أ

أوليا يستمر طول حياة اإلنسان، إال أنه ليس هلذه األصوات أي نشاط نطقي متمايز، ويقتصر 
 .(1)عملها على انتفاح الفم وانغالقه

ية اليت تبدأ منذ هناية الشهر الثاين واليت تنبثق عن األصوات الصوتية التلقائ النشاطات
يتالزم ظهور هذه األصوات زمنيا مع ظهور االبتسامة، وتكون النشاطات الصوتية : اللغوية

وتظهر عند الطفل يف منتصف السنة األوىل . التلقائية األوىل تباشري إلرسال األصوات املصوتة
وأصوات صامتة، إال أن هذه األصوات ال تطابق أصوات بعض التمايزات بني أصوات مصوتة 

اللغة وال تستطيع األم حماكاهتا، مع ذلك تتميز هذه األصوات بأهنا أغىن من األصوات اللغوية 
اليت سوف يكتسبها الطفل، وأفقر منها يف الوقت نفسه، هي أغىن من أصوات اللغة ألهنا 

، وال تشكل بالضرورة جزءا من يعية أخرىات اليت توجد يف لغات طبتشتمل على بعض األصو 
أصوات لغة الطفل، وهي أفقر من أصوات اللغة ألنه ال يظهر فيها بعض األصوات الصامتة وال 

 .بعض املقاطع الصوتية، اليت تتطلب تناسقا حركيا دقيقا للغاية ألعضاء النطق
إدراكية، اجلدير بالذكر هو أن األشياء اليت تكتسب أوال هي مبادئ تصنيف وبىن 

وليست بالتايل عناصر منفردة، فالكلمات األوىل تشري إىل فئات كالمية وليس إىل أشياء أو 
منفردة، ويتم إدراك األصوات وتتابع الكلمات ويعاد إنتاجها وفقا ملبادئ معينة  أحداث

اض بالذات، فمنذ البداية، تتواجد مبادئ عامة داللية وتركيبية، ويف حال تأخر النمو بسبب أمر 
ويبدو أن بدء لغوية يبقى ترتيب منو النقاط املتميزة مبا فيها نقطة بدء التكلم غري متغري، 

 .ه ال يتأثران بالتغريات الثقافية واللغويةاالكتساب اللغوي وامتام
وبغض النظر عن طبيعة دور البيئة يف جمال اكتساب الطفل اللغة، فإنه من غري املقبول 

 .ي وحاسم يف حتديد اللحظة اليت يبدأ فيها االكتساب اللغوياعتبار البيئة كعامل أساس
                                                 

 .كمال بكداش، اكتساب اللغة، الفصل الثاين: ميشال زكريا، قضايا ألسنية تطبيقية وكذلك ينظر: ينظر( 1)
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ففي احلقيقة، ال يرافق ظهور الكلمات األوىل عند الطفل أي تبدل مفاجئ أو طارئ 
للمحيط اللغوي، فاملعطيات اللغوية هي نفسها قبل أن يتلفظها الطفل بأوىل كلماته، وبعد 

دائم قبل بدء االكتساب اللغوي وبعده،  ذلك أيضا، إذ إن الطفل يتعرض لكالم حميطه بشكل
وجتدر اإلشارة، هنا إىل أن بعض األحداث اليت قد تطرأ يف حميط الطفل، مثل انقطاع العالقة 
مع األم ملدة طويلة، مبقدورها أن تؤثر بشكل مأساوي أحيانا على منو الطفل اللغوي، إال أن 

 .وك الكالمي عند الطفلتأثريها احملتمل تأثري ضعيف على حلظة بدء ظهور السل
س باإلمكان ل يف اجملتمع اإلنساين، مع ذلك لي عن الذكر أن اللغة أداة التواصغنىي

القول إن ضرورة استفادة اإلنسان منها تفرض نفسها فجأة يف الوقت الذي تظهر فيه اللغة 
كتساب خالل منو الطفل، وذلك ألن إشباع احمليط حلاجات الطفل احليوية ال يرتبط بتاتا با 

سواء أكانت هذه . الطفل اللغة، وال باللحظة اليت يبدأ الطفل فيها بالتلفظ بكلمة ماما أو بابا
اللحظة يف الشهر الثامن أم يف الشهر الثاين عشر، كما أن اكتساب الطفل اللغة ال خيضع ألي 
إكراه بأي شكل من األشكال قد يفرض على الطفل هبدف إمتام هذا االكتساب يف سن 

 .نةمعي
 :صعوبة إيقاف تطور اللغة أو منعه * 

 أن القدرة على اكتساب اللغة قدرة قوية وذات جذور عميقة عند الطفل،" لينربغ" يؤكد
حبيث إن الطفل قادر عل اكتساب اللغة، وهذا بالرغم من اإلعاقات اجلسدية اليت قد يصاب 

مثلهم مثل األطفال األسوياء، هبا بعض األطفال، فاألطفال املكفوفون باخللقة يكتسبون اللغة 
وذلك مع العلم أن عدد املفردات اليت باإلمكان حتديد مدلوالهتا باللمس قليل جدا، وبإمكان 

أوالد الصم والبكم  األطفال الصم أن يكتسبوا اللغة املكتوبة من غري صعوبة، كما أن بإمكان
يء، ففي هذا اإلطار اكتساب اللغة أيضا بشكل عادي، وإن تأخر اكتساهبم هلا بعض الش

 :اة بني جمموعتني من األطفالإىل املقارنة يف مرحلة املناغ" غلينرب "يلجأ 
صم، واألطفال من أهل أسوياء من الناحية السمعية، هبدف دراسة األطفال من أهل 

دور احمليط يف هذا اجملال، وقد قام يف سبيل ذلك بتسجيل األصوات اليت ينطق هبا أطفال 
تني اجملموعتني، ومما ال شك فيه، هنا أن البيئة اللغوية خمتلفة بطبيعة احلال بالنسبة ينتمون إىل ها

فمن ناحية أوىل إن األصوات اللغوية اليت يسمعها : إىل هاتني اجملموعتني، وذلك من ناحيتني
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الطفل هي أندر إمجاال عند الصم ومن ناحية ثانية، فإنه ال توجد عند الصم استجابات 
لألصوات اليت ينطق هبا الطفل، وما جتدر اإلشارة إليه هو أن أطفال اجملموعة يقومون هبا 

األوىل، أي األطفال من أهل الصم ال يقلون بإصدار األصوات عامة، عن أطفال اجملموعة 
الثانية، أي األطفال من أصل أسوياء، إال أهنم باالختالف مع هؤالء ال يطلقون األصوات 

عن احمليط اللغوي، مما يظهر أن التماثل بني النشاط الصويت عند استجابة لألصوات الصادرة 
 .(1)اجملموعتني عائد إىل ارتباطه بشكل وثيق، بالنمو الطبيعي للطفل ونضجه

أن احملك احلاسم إلثبات دور عوامل النضج هو ظهور السلوك بغياب " لينربغ"ويرى 
 .(2)أي مترين

تؤدي إىل تقهقر اللغة ويوصف هذا  صابات الدماغيةأن بعض اإل" لينريغ"ويؤكد 
وميكن للحبسة أن تشكل لدى الراشد عرضا مؤقتا نسبيا أو أن تشكل " احلبسة"التقهقر باسم 

على العكس عرضا هنائيا ال رجعة فيه، فعلى وجه العموم إما أن تعود اللغة إىل حاهلا يف 
ذ ال أمهية تذكر للتقدم الذي األشهر الستة اليت تلي الصدمة وإما ال تعود إىل حاهلا مطلقا، إ

اللغة من جديد ال جيتاز جمددا  هميكن إحرازه بعد الستة أشهر، إن املريض الذي تتكون عند
املراحل اليت متيز اللغة تعلم اللغة عند الطفل، فهو ال يتعلم التكلم من جديد أو أنه على األقل 

وحني تنقضي . تطبيقه على الطفلال يتعلم ذلك باملعىن نفسه الذي يكتسبه هذا التعبري عند 
فإن اجلهود اليت تبذل إلعادة تعليم الراشد املريض باحلبسة التكلم ال جتزي  فرتة التفايف التعايف 

عن العموم إال بنجاحات هزيلة وناقصة، هذا يف حني ال تتضاءل القدرات العامة للتعلم يف 
 .(3)جماالت أخرى

ا تنوعا كبريا أن تظهر أيضا عند األطفال وميكن ألعراض احلبسة اليت تتنوع أشكاهل
الذين يصابون بعد اكتساهبم اللغة جبروح صدمية يف أحد نصفي كرة الدماغ، فإذا تعدى 

فيها عند الراشد،  املريض سن العشر سنوات ظهرت عواقب املرض باخلطورة نفسها اليت تظهر
نشطا للغاية وميتد غالبا  سنوات يصبح التعايف على العكس 10و  2ابة بني وإذا حدثت اإلص

                                                 

 .24ميشال زكريا، مرجع سابق، ص( 1)

 .70مرجع سابق، ص بكداش،( 2)

 .74بكداش، املرجع نفسه، ص( 3)
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على عدة سنوات، وإذا حدثت اجلروح يف املراحل األوىل من التطور تبدأ عملية االكتساب 
جمددا من بداياهتا، فالطفل الصغري املصاب باحلسبة خالف للراشد املصاب باحلبسة يبدأ إذا 

 .تعلمه للغة من جديد باملعىن احلريف للكلمة
اكتساب اللغة على املرونة الوظيفية للقشرة الدماغية،  تشهد هذه اإلمكانية إلعادة

ف الدماغي للوظيفة اللفظية، إن النصوترتبط هذه اإلمكانية بوجه االحتمال مبسألة املوقع 
األيسر من كرة الدماغ هو الذي يلعب على وجه العموم الدور الرئيسي يف التصرفات اللفظية، 

النصف السليم منه ال ميكنه أن ينوب عن النصف  فإذا تضرر النصف الرئيسي من الدماغ فإن
املتضرر خبصوص اللغة، وذلك ألسباب ال تزال غري مفهومة متاما، وقبل أن تستقر سيطرة 

في كرة الدماغ هي من حيث املبدأ طاقة ماغي على اجلانب اآلخر فإن طاقة نصجانب د
قبل اكتساب اللغة ال تؤثر متساوية، وينجم عن ذلك أن اجلروح األحادية اجلانب اليت حتدث 

 .تبعا للجانب املصاب تأثريا فارقا على االكتساب
أما إذا حدث اجلرح بعد اكتساب اللغة وقبل العشر سنوات فإن املضاعفات على اللغة 
تتفاقم بوضوح تفاقما أكرب يف حال حدوث هذا اجلرح يف النصف األيسر من الدماغ منه يف 

ذهب اإلحصائيات اليت تقارن نتائج التعطيل اجلراحي ألحد حدوثه يف النصف األمين، وتحال 
 .نصفي كرة الدماغ مع نتائج تعطيل النصف اآلخر يف االجتاه نفسه

( الباتولوجية)فمن الصعب للغاية أن نستخلص من هذه املشاهدات املرضية 
اب استنتاجات واضحة، كذلك إذا أخذنا باالعتبار تنوع هذه املشاهدات جلهة حتديدها أسب

املرض أو حتديدها ألعراضه، فهذه املشاهدات تزودنا باجتاهات إحصائية وال تزودنا مطلقا 
بعالقات قاطعة، إهنا يف الغالب مشاهدات غري دقيقة أو يصعب يف أفضل حال مقارنتها يف ما 

 السرتجاع اللغوي، ومها يكن من أمربينها يف ما خص تقييم القصور اللغوي احلاصل ودرجة ا
أن اسرتجاع اللغة يكون أكثر احتماال بقدر ما حيدث " لينربغ"مكن أن نستخلص مع فمن امل

يف اجلرح يف أحد نصفي كرة الدماغ يف زمن مبكر، أي يف الفرتة اليت مل يكتمل فيها بعد متايز 
 .رة الدماغن كالنصف املسيطر م

ر ما على العكس من ذلك تبدو نتائج الصمم على التطور اللفظي أشد خطورة بقد
يسهل  -مهما كان ضعيفا–م مبكرة، ذلك أن الشروع يف اكتساب اللغة متكون اإلصابة بالص
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عملية تدريب األصم على الكالم، لكأن شيئا أساسيا قد استقر بصورة هنائية وميكن على 
 .الدوام االستفادة منه الحقا
على وجه بة للغاية أن حندد ضات اليت قمنا بتلخيصها بصورة مقتتسمح هذه املعطي

أي هذا )سنوات على أضعف تقدير  0-7هناية الفرتة املفضلة الكتساب اللغة حنو  تقرييب
وحوايل ( يف لغتهم يالسن الذي يتحكم فيه معظم األطفال يف احلاالت الطبيعية مبا هو أساس

سنوات على أبعد تقدير، أي هذا السن الذي يفقد بعده الدماغ املرونة الوظيفية  10
 .(1)الضرورية

نالحظ كيف أن تطور اللسانيات مسح هلا باخلوض يف مسائل عيادية تتعلق 
باالضطراب اللغوي الذي كان حكرا على اختصاصات طبية، فبعد سيطرة علم التشريح وعلم 
األعصاب على مسألة البحث يف خمتلف مظاهر احلبسة نالحظ اآلن كيف حتاول النظريات 

 .على جمال البحث يف ما يتعلق باالضطراب اللغوياأللسنية احلديثة أن تستحوذ لنفسها 
يطرح األلسنيون أسئلة خمتلفة عن تلك اليت " 1991فرومكان لـ .يف أ" جاء يف مقالة لـ

يطرحها عادة علماء األعصاب وعلماء النفس العصيب خالل حبثهم يف احلبسة اللغوية، حيث 
ز مباشرة لتحديد القدرات اللغوية، ما انفكوا منذ القرن التاسع عشر حياولون الكشف عن مراك

األلسنيون املهتمون باألسس البيولوجية للغة سوف يقرون بأمهية االكتشاف القائل بأن مواقع 
إصابات خصوصية تنتج أعراضا احتباسية خمتلفة، مثل هذه النتائج ستكون مرتبطة بصفة 

ابلي يعكس مكونات حنوية إذا ما اكتشفت بأن هذا العجز التق" النظرية األلسنية"مباشرة مع 
خمتلفة أو حىت وحدات من القواعد، فليس هناك حبث أو اكتشاف لتحديدات قشرية تشرحيية 
للوظيفة، يقر بأن اجلزء املتقدم من الفص الصدغي األيسر له مسؤولية مباشرة يف العملية 

ذي ال ميكن تفسريه الرتكيبية أكثر من اجلزء املتأخر من شأنه أن يربز طبيعة العجز الرتكييب، ال
 .إال بواسطة النظرية األلسنية فقط

العلمي فإن علم األعصاب اليوم ال ميكن له أن يفسر " انكمفرو " ونتيجة لتحليل
 :ملفوظات حنوية ملرضى يقومون حبذف األفعال األساسية مثلما جند يف األمثلة التالية

The young… the girl….. the littel girl is…. The flower     

                                                 

 .824-822، ص1923علي حسني حجاج، نظريات التعليم، دراسة مقارنة، عامل املعرفة، . تر( 1)
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 .وذلك يف وصف صورة لفتاة تقدم زهورا ألستاذها
مبقتضى نظريات ذات إذن تؤكد هذه األمثلة أنه بدون تدخل األلسنيني الذين مييزون 

تقاقية، فإن املختصني يف احلبسة اللغوية ليس باستطاعتهم شغات الصرفية واالمبادئ بني الصي
يهم صعوبات متعلقة بالزوائد الصرفية وليس أن يفسروا ملاذا جند بعض مرضى احلبسة النحوية لد

 .(1)بالزوائد االشتقاقية
كابالن .د ظات ملصابني باحلبسة النحوية استنتجوباستعمال منهج ألسن لتحليل ملفو 

بأن هؤالء املصابني ليس لديهم صعوبات متعلقة بالصيغمات فقط، بل لديهم أيضا  1924
 .تلف يف بناء تراكيب حنوية عادية

ى الكثريون من هؤالء املصابني أن الكفاءة النحوية كما هو الشأن بالنسبة لقد أبد
ية الرتكيبية ميكن هي أيضا أن تصاب بالتلف، وعلى عكس املفهوم املتمثل يف مللآلليات الع

أن احلبسة النحوية ما هي إال عجز يف اإلنتاج، فإن االكتشافات األلسنية احلديثة تبني وجود 
 .(2)وعجز الفهم الرتكييبعالقة بني اإلنتاج 

هي ترتيب قائم يف " لينربغ"إىل  وميكن بالعودة إىل أن البنية اللغوية الضمنية، بالنسبة
الدماغ البشري، وهي نسخة بيولوجية عن القواعد الكلية حيوهلا الطفل إىل القواعد اخلاصة بلغته 

وا فزيولوجيا بشكل طبيعي بالتوافق مع مراحل النمو، أي بكالم آخر تنمو القواعد الكلية من
داخل الدماغ البشري، وتتفاعل مع املواد اللغوية اليت يتعرض هلا الطفل، حبيث يصبح بإمكان 

 .الطفل صياغة تنظيم القواعد اخلاصة بلغته
 

 يةننظرية االكتساب اللغوي األلس* 
 :سيتنيتتميز النظرية التوليدية مبيزتني أسا: األسس العامة للنظرية التوليدية -1-1

                                                 

 .102منري زكري، مباحث يف االكتساب اللغوي، حتليل علمي للمسائل الفزيولوجية الباثولوجية واملعرفية، ص( 1)

 .100ص منري زكري، نفس املرجع،( 2)

 .ينظر إىل منري زكري، الفصل األول والثاين وكذلك الثالث والرابع  
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ضرورة انتقاء النظريات اليت  هنا نظرية تتبىن مفهوما عقالنيا للمعرفة العلمية يتخلص يفا
ها العامل يف ميدان َّتصصه من خالل مواجهتها مع التجريب وهذا هو الطريق الوحيد حنو يبني

 .التقدم العلمي؛ فاملطلوب هو إبطال النظريات وليس الربهنة على صحتها أو إثباهتا
باللغة، وإمنا بالنحو؛ أي باآللة الصورية اليت متكن من توليد عدد ال  نظرية ال تعتناهنا 

عد مسألة البحث يف اللغات مسألة حمدود من املتواليات اليت تنتمي إىل لغة بشرية معينة، فلم ت
عن طبيعة هذه اللغات من ذلك األفكار اليت أفرزهتا اللسانيات البنيوية،  " أفكار"روج  بـخ

ي بناء ري نظتتمفصل املزدوج واعتباطية الدليل اللغوي، بل أصبح يقتضي مضمون العمل الكال
الذي يتم " نالعضو الذه"آالت ومناذج صورية حتاكي خصائص اللغات البشرية، ومتثل بنية 

ضمن البحث اللساين، البحث يف اخلصائص الصورية هلذه اآلالت  بواسطته اللغو، وعاء
 .البشريةالكافية لوصف اللغات 

فالثورة اللسانية املعاصرة مقرونة بانتقال ابستمولوجي مربر من العناية بوصف اللغة  
إىل العناية بالكفاية اللغوية  " اللغة اخلارجية"كموضوع خارجي، أو ما يصطلح عليه تشومسكي 

لة وهذه اآل. كنسق معريف يعد يف العمق آلة صورية متكن من توليد عدد ال حمدود من املتواليات
 .عبارة عن خوارزمات توليد وحتليل

املتحكمة يف صريورة اإلنتاج والفهم مكن  إن اشتغال اللسانيني على األحناء الصورية
اللسانيني واحلاسوبيني من تطوير أنظمة حاسوبية معقدة للمعاجلة  من خالل تضافر جهود

مسارات  modelisation ومنذجة   simulationاللغوية يف إطار مشروع مشرتك على تقبيس
النظام اللغوي البشري كما تتم يف الدماغ، ويتأسس هذا النظام على نسق معقد لتخزين 

فية واملعجمية والرتكيبية والداللية، ملعلومات املرتبطة بالبنيات الصواتية والصر وتشفري واسرتجاع ا
قوانني حسابية فاللغة َّتزن يف الدماغ، حسب االستعارة احلاسوبية للكفاية اللغوية يف شكل 

 .صورية يعرب عنها خبوارزمات احلوسبة
يف اللغة، أفرز جديد لقد قاد تشومسكي ثورة علمية فعلية جنم عنها بروز منوذج 

الداخلي الذهن  ي، وضمنها باجلهازجمموعة من اإلشكاالت حيبب أن يعتن هبا اللغو 
زغ زمن الرتكيب حني اجته منوذج بهتمام بسلوكهم الفعلي، ومع هذا االللمتكلمني، عوض اال

وجود من السالسل اللغوية السليمة، ولكن أيضا إىل ما ميكن ماللساين ليس فقط إىل ما هو 
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املستعملة يف األصوات ويف الصرف مل ( البنيوية)أن يوجد، واتضح حينه أن إجراءات التقطيع 
 .تعد ناجعة مبا يكفي حىت متتد إىل الرتكيب

ع واالستبدال ينشاطا تصنيفيا تطبق فيه إجراءات التقط فالنحو يف هذه النظرية ليس
ما يدعي بالقدرة )على العينات اللغوية، بل هو نظرية صورية استنباطية تنتج اجلمل النحوية 

وضمن هذا التصور ( القدرة التوليدية القوية)وَّتصص أوصافا بنيوية هلا ( التوليدية الضعيفة
الثاوية خلف اجلمل اللغوية، وهو ( اخلاصية)الكلية أو أصبح جمال التفسري املبادئ اللسانية 

تصور أدى إىل الفصل بني النظرية وامليتودولوجيا، واعتبار إجراءات اكتشاف النحو غري كافية 
لبناء نظرية لسانية، فوظيفة النظرية اللسانية األساسية هي تقومي األحناء وصياغة املبادئ والقيود 

 .الطبيعية الضرورية لبناء أوصاف للغات
منوذج أقليدي متثله : أحل الباحثني هبذا اخلصوص بني منوذجني معرفني يفاضل

لسانيات سوسري، ومنوذج ال إقليدي ميثله التيار التوليدي، يشتغل النموذج األول وفق مبدأين 
 .مبدأ احلد األدىن ومبدأ البداهة

د من املسلمات كما تستنبط مجيع مفاهيم العلم مبقتضى املبدأ األول، من عدد حمدو 
 حتتاج إىل جيب مبوجب املبدأ الثاين أن تكون مجيع مسلمات النظرية ومبادئها األولية بديهية ال

مفهوم "و" اللسان نسق من الدالئل"عند سوسري من خالل بديهية  برهنة وبتمظهر املبدء
التقابل : لفانطالقا من هاتني البديهتني تشتق جمموعة من املفاهيم والقضايا مث" الدليل

 .والنسقية واحملايثة
قليدي لسوسري، اعتمادا على خبالف النموذج الت ويصوغ التوليديون نسقهم النظري

، فالفرضيات غري بديهية، ألهنا ..مفاهيم مضادة مثل الفرضيات والالبداهة، واحلد األقصى
من  قصىتصدم احلس املشرتك وتقبل الدحض واإلبطال، ويقبل اجلهاز النظري وفرز عدد أ

الفرضيات وال يتقيد مببدأ احلد األدىن، غري أن وضعية القضايا ومراوحتها بني املسلمة واملربهنة، 
وبني البداهة والالبداهة ليست ثابتة يف النسق النظري، حيث ميكن لقضية أن تصاغ يف بداية 

 مربهنة البناء النظري للعلم يف تشكل مسلمة مث تتحول يف مرحلة من مراحل نضجه إىل تشكل
وبذلك جيب أن نأخذ بعني االعتبار دينامية البناء املرحلي للعلم وليس النتاج النهائي؛ ألن 
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الفاعلية العلمية فاعلية دينامية متحولة يف عناصرها وعالئقها ونظام مكوناهتا فعقلية العلم 
 ".يات خصبة ومرنةتتمثل يف دينامية آليات البناء أكثر مما تتمثل يف املضامني املعرفية، فهي آل"

النظرية إىل مسلمات وأوليات وتعريفات "يبني منطق التطور العلمي أنه عادة ما تستند 
بدرجات خمتلفة من اإلعالن والتصريح يف الرياضيات كما يف الفيزياء، وتستعمل آليات استنتاج 

اجة واختبار مفصح عنها، مثل التحليل والرتكيب لكن تطور البحث والتعقل يكشف عن احل
وهلذا قد ينجح الناظر … إىل إعادة النظر يف األسس األوىل للبناء حتت ضغط السؤال والوقائع

هنا تثبت يف تغيري مسلمة ما والربهنة عليها، وعند ذلك لن تظل مسلمة بل تصبح مربهنة، ال
 .(1)بالربهنة

 فما هي حماور البحث اليت جيب أن تضبطها النظرية اللسانية يف إطار الربنامج
 التوليدي؟

 :ن جنمل هذه احملاور فيما يليأميكن 
 .حتديد طبيعة اللغة البشرية -أ 
 .طبيعة تعلم اللغة باختيار منوذج حنوي معني -ب 

مفهوم النحو كمجموعة من القواعد القائمة يف الذهن يف صورة ملكة بيولوجية وعلى -ج 
 .اللسانيات أن تعىن بصورهتا وصوغها يف إطار منوذج صوري

الثوابت املشرتكة بني لغات )والنحو الكلي ( قواعد لغة خاصة)لنحو اخلاص العالقة بني ا -د 
 (.البشر كافة

عالقة امللكة اللغوية ببقية امللكات الذهنية؛ أي ما يدعى يف األدبيات اللسانية املعاصرة  -ه 
بالقالبية، فالذهن مكون من جمموعة قوالب متفاعلة أثناء اإلجناز اللغوي ومن بينها قالب 

وقالب االعتقادات واالقتضاءات اليت حيملها اإلنسان عن العامل، والقالب النحو، 
 ...التداويل

امللكة وصياغتها،  العالقة بني املعطيات التجريبية وبني فرضيات العمل يف استخالص -و 
فالنظرية اللسانية تقيد الشواهد اللسانية بوضع شروط عليها حىت تدمج يف االستدالل 

صفة الشاهد وطبيعته العلمية وشرعية الشاهد وقانونيته، : القيوداللساين، ومن بني هذه 
                                                 

 .92-93حافظ إمساعيل علوي، أمحد املالح، قضايا ابستمولوجية يف اللسانيات، ص( 1)
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، من أجل صياغة امللكة على شكل منوذج حنوي مصوغ صياغة ..ووضوحه ومشوليته
صورية وما يقتضيه أمثالت ألن فهم اللغة اإلنسانية ال ميكن أن يستغن عن إجرائية 

ية اليت تعيق الفهم الفعلي للغة، اهلامش ت ارب خمفهوم األمثلة وما يستلزمه من إبعاد لل
وهي عبارة ...املستمع املثايل، وأمثلة العشرية اللسانية املتجانسة/ املتكلم: ومن ذلك أمثلة

 .عن فرضيات للبحث ال ميكن الرجوع فيها إىل التجربة

 .إنشاء جهاز مفهومي صوري لصياغة امللكة -ز 

( أ، و، د)ملتوصل إليها يف كل من إقامة قيود على اجلهاز الوصفي، انطالقا من النتائج ا-ح 
من جهة وما تقتضيه الشروط الرياضية واملنطقية املعاصرة على بناء النماذج من جهة 

 .أخرى

 .بناء مسطرة تقوميية للحكم على النماذج الوصفية -ط 

تفسري العالقة القائمة واملمكنة بني امللكة اللغوية والوعي الفعلي واإلجناز اللغوي، مع  -ي 
لسانية مضبوطة للمفاهيم النظرية كاحلدس اللغوي واحلكم النحوي،  إفراز أوصاف

 .واملقبولية

يبدو إذن أن التحول االبستمولوجي يف اللسانيات التوليدية مل يقف عند حدود 
املفاهيم الواصفة فقط، بل طال النظرية اللسانية برمتها؛ وسعى إىل حتديد ما ميكن أن يكون 

للربنامج التوليدي إال أن يستجيب للشروط العلمية يف إقامة  عليه الدرس اللساين، فما كان
الربامج العلمية وتوسيع إطارها النظري والتجرييب من خالل التقدم يف وضع اإلشكاالت ومتثلها 

للبحث يف القدرات املعرفية البشرية  بروز كفايتها اإلجرائية؛ فقد أقام تشومسكي فرضية موجهة
: على النحو اآليت Russel ذلك إىل قاعدة فلسفية صاغها راسل والبنيات الذهنية مستندا يف

كيف ميكن للمخلوقات البشرية أن تعرف كل ما تعرفه رغم أن استعماهلا بالعامل قصري 
 .وحمدود؟

حددت اللسانيات التوليدية أهداف البحث يف اكتشاف مبادئ كلية حتكم بنية  لقد
ي، مما جيعل مشروع تشومسكي يندرج يف إطار اللغة واستعماهلا، وفهم خصائص العقل البشر 

برنامج عقالين يراهن على إقامة جمموعة من القواعد الصورية اليت ينبغي أن خيضع هلا عامل 
ج العلمي، فأقام نظرية لتطبيق الربنامج، وحدد مرسم تشومسكي معامل الربنا .البنيات املمكنة
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النظرية التوليدية اإلجابة عن األسئلة موضوعها يف وصف قدرة املتكلم اللغوي، وأصبح هدف 
 :التالية

 مم تتكون املعرفة اللغوية؟ 
 كيف يتم اكتساهبا؟ 

 كيف يتم استعماهلا؟ 

  ما هي العمليات العضوية اليت تكون األساس املادي لنظام املعرفة هذا، والستعمال
 هذه املعرفة؟

الثاين بناء حنو كلي، تقتضي اإلجابة عن السؤال األول بناء توليدي، ويستدعي السؤال 
 .وقد استلزم هذا التحول اعتبار اللسانيات فرعا من علم النفس املعريف وعلم األحياء

إن مالحظة املعرفة اللغوية الداخلية ال تتم بصفة مباشرة، وهذا يستدعي بناء مناذج 
إعادة  حتاكي مظاهر العقل البشري، ففي النشاط العلمي تفهم الظواهر انطالقا من قدرتنا على

 .(1)إنتاجها والتحكم يف مبادئ اإلنتاج وخصائصه، فالنموذج هو حماكاة للموضوع
 :إن أسئلة تشومسكي ميكن للوقوف عندها من خالل مالحظات أساسية

ينطلق نوام تشومسكي مؤسس النظرية األلسنية التوليدية والتحويلية يف حتليله 
 :لالكتساب اللغوي عند الطفل من املالحظات

تسب كل طفل سوي اللغة من دون القيام بأي جمهود يذكر، ومن خالل يك -1
يف حني أن الفرد، وإن . تعرض شفاف للغة حمطيه، ومن دون أن يتدرج عرب متارين متخصصة

اللغة، فعمل الطفل  بلغ حدا معينا من الذكاء ال ميكنه أن يكتسب األصول األكثر تبسيطا يف
 .هو خاصية إنسانية مميزة ينبغي دراسته من حيث عمل ذايت خالق

إن كالم احمليط الذي يسمعه الطفل من حوله ال يتشكل من مجلة أصولية كاملة  -2
فهو حيتوي يف احلقيقة على نسبة كبرية من اجلمل الناقصة اليت تنحرف عن األصول اللغوية،  
كما أنه يشتمل على عدد متناه من اجلمل، يف حني أن الطفل حني يكتسب لغته يكتسب 

                                                 

 .22حافظ إمساعيل علوي، املرجع السابق، ص( 1)
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فيها أي معرفة ضمنية بقواعد اللغة اليت تتيح إنتاج عدد غري متناه من اجلمل " كفاية لغوية"
 .(1)املتجددة بشكل دائم وتفهمها، واحلكم على أصوليتها

إن الطفل الذي اكتسب اللغة يكون قد منى يف ذاته تصورا داخليا لتنظيم قواعد  -3
وال يكتسب ( الكفاية اللغوية)ماهلا وتفهمها بالغة التعقيد، حيدد كيفية تركيب اجلمل واستع

الطفل الكفاية اللغوية فحسب بل يكتسب يف الوقت نفسه حمتوى الكالم كحقيقة حبد ذاهتا 
 .وميتلك تقنية التواصل أي ميتلك ما نسميه بالكفاية اللغوية املراسية

تيعاهبا ينبغي أن ال تتعدى خصائص اللغة املكتسبة قدرات الطفل الذهنية على اس -4
وإال تعذر عليه اكتساهبا، هذا مع العلم أن اللغة املكتسبة تنظيم لغوي غن ومعقد وال ميكن 

 .حتديده عرب املظاهر اللغوية اجملزأة
تسلط هذه املالحظات أضواء جديدة على عملية اكتساب اللغة عند الطفل إذ جتعل 

الطفل كائن إنساين يتوصل خالل من الطفل يف الواقع املوضوع األساسي لدراسة االكتساب، ف
التعقيد يؤهله لتكلم لغته، مما يعطي  ةمدة زمنية قصرية نسبيا إىل اكتساب تنظيم قواعد بالغ

االنطباع بأن ذهن الطفل مهيأ بشكل من األشكال إلمتام عملية التكلم، وهذا االنطباع بطبيعة 
يف إطار مذهب السيكولوجيا " سكينر"احلال خيتلف بصورة أساسية عن التفسري الذي يعطيه 

 .السلوكية
بالذات مما يدفع تشومسكي إىل تركيز اهتمامه على القدرة الفطرية عند الطفل وهذا 

ال توجد اليوم مربرات : "يف هذا الصدد" تشومسكي"اليت تؤهله الكتساب لغة حميطه، يقول 
وإىل ( اكتساب اللغة)قيد لألخذ بعني اجلدية، موقفا فكريا يعزو حتقيق إجناز إنساين بالغ التع

خربة أشهر سنني بدل رده إىل ماليني السنني من النمو، أو إىل مبادئ تنظيمية عصبية راسخة 
يف القانون الفيزيائي، تشري يف النهاية إىل أن اإلنسان فريد من نوعه نسبة إىل احليوان من حيث 

ا كانت مناسبة لذلك، وهذا كيفية اكتسابه املعرفة، ويبدو أن تشومسكي يكرر هذا األمر كلم
ما فعله يف إجابة عن سؤال وجهه مازن الوعر له خالل لقاء له أورده يف كتابه دراسات لسانية 

حبق على ما –فـي تراثنا الفكري الذي يرجع إىل اليونان يعتقد "تطبيقية يقول تشومسكي 

                                                 

 .93زكري، قضايا ألسنية تطبيقية، ص ميشال( 1)

 language and mind languageتقاة من كتاب تشومسكي كل هذه املالحظات مس   
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يف يعمل العقل وخاصة ك أن أهم شيء جتدر به الدراسة هو اإلنسان، ما هي حقيقته؟ -أظن
 .اإلنساين؟

وال ميكن أن جند موضوعا للدراسة يكون أكثر داللة من موضوع العقل اإلنساين وكيفية 
تأديته لوظيفته، وأهم ما يف هذا العقل هو ما حيققه من اإلجنازات الفكرية، تلك اإلجنازات اليت 

ن فيها ما يشكل علينا ال نفكر أبدا أن يكو  تتم بشكل طبيعي وتبدو لنا كأشياء عادية، حبيث
وجتعلنا نبحث فيه، فأول مشكل ينبغي أن نتغلب عليه إذا أردت أن تدرس اإلنسان هو أن 
حيصل يف نفسك الشعور بالعجب والدهشة جتاه هذه األفعال العادية اليت تقدر على اإلتيان 

ذهنك، هبا يف ظروف عادية، فإذا مل نستطيع ذلك فال شك أنك سوف ال تتكلم إال مبا مر ب
والسؤال املطروح هو عن هذا الفعل العقلي كيف تستطيع أن تقوم به؟ وما هو الشيء الذي 
ميّكن الطفل من اكتساب هذه امللكة اللغوية اليت تتعذر على القرد أو الكلب أو أي كائن 

يسترت وراءها؟ وما هي خواصها؟ وما هي ما هي هذه القدرة؟ وما ذا عساها أن آخر؟ ف
مرة جيب أن " Wolfgang Kohler"هبذا الصدد العامل النفساين ولفانج كوهلر صفاهتا؟ قال 

تقيم باستمرار بينك وبني األفعال اليت تصدر عنك نوعا من البعد أو املسافة النفسانية وجيب 
أن تنظر إليها كأنك يف مكان خارج عنها حىت تدرك إىل أي حد عجيبة وذلك قبل أن حتاول 

من إحداثها وهذا ليس مبشكل إذا تناولت بالدراسة الظواهر اكتشاف القدرات مكنتك 
فهناك يتحقق البعد النفساين بينك وبني موضوع . الفيزيائية ألنك تناولت شيئا هو خارج عنك

، وإننا ال بد لنا يف حتريك الكواكب وهلذا تبدو حركة الكواكب كظاهرة (بكيفية تلقائية)حبثك 
عنا وحنن املسؤولون فال يبدو لنا عجيبا مثل الظاهرة املذكورة عجيبة، ومبا أن فعل الكالم صادر 

على أن هذا الفعل هو أعجب بكثري من حركة الكواكب وعلى هذا فال بد من حتقيق هذا 
البعد النفساين وإقامته بالقدر الكايف وحىت نستطيع أن نتأمل ما حنققه من أفعال الكالم 

ساءل عن حركة الكواكب كيف جتري يف فلك مثل بأنفسنا ونتساءل كيف يتم لنا ذلك كما نت
 .هذه احلال

فإذا توصلنا إىل حتقيق هذا البعد النفساين إزاء الظاهرة املعينة عند ذلك ميكن أن نقوم 
بالبحث الذي سيؤدينا إىل فهم الكيفية اليت هبا يعمل العقل اإلنساين، إن هلذا العمل العقلي 

ه هو ال حمالة، اللسان، وليس من شك يف أن التفوق عدة جوانب إال أن اجلانب األساسي في
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البيولوجي والثقايف العظيم الذي فاز هبا اجلنس البشري إمنا يرجع الفضل فيه يف أكرب قسط منه 
لتحليل وليس يف الدنيا كائن آخر عن إىل اللسان الذي اكتسبه والذي سخره أداة للتفكري وا

ضرورة يف قلب كل دراسة يف حقيقة اإلنسان دراسة هبذا اللسان غريه، وهلذا فإنه توجد بال
مما ال شك فيه أن نظرية االكتساب، يف ظل األلسنية العقالنية َّتتلف اختالفا  .(1)اللسان

جذريا عن نظرية االكتساب السلوكية، وذلك ألهنا تنبع من النظرة العقالنية إىل اللغة وإىل سائر 
يف : "بوضوح إىل هذه الناحية بالذات عندما يقول قضايا املعرفة اإلنسانية، ويشري تشومسكي

 .(2)جمال اإلدراك كما يف جمال التعلم، يقوم العقل بدور فاعل يف حتديد ميزة املعرفة املكتسبة
إذن لقد أكدت منطلقات املدرسة التحويلية التوليدية يف أن غاية اللساين أن حيلل 

م الرموز اللغوية سواء أكانت تلك احملركات احملركات اليت بفضلها يتوصل اإلنسان إىل استخدا
فال ميكن أن يقتصر عمل اللساين حسبهم على إقامة ثبت الصيغ " ذهنية ذاتية"نفسانية أم 

اليت تنبن عليها لغة من اللغات وإمنا يتعدى ذلك إىل تفسري نشأة تلك الصيغ وتأويل تركبها 
يار التوليدي عنايته على املستويات العليا حىت يهتدي إىل حقيقة الظاهرة اللغوية، وقد ركز الت

ا نسبيا عن املستويات الدنيا وهي مستوى وتتمثل يف الرتاكيب واجلمل معرض يف الكالم،
الصرف ومستوى وظائف األصوات إذ يعترب التوليديون أن علم الرتكيب الذي يدرس صياغة 

، لذلك ركز (3)ت الكالماجلملة وانتظامها بني اجلمل هو الذي يستطيع النفاذ إىل حمركا
إن "التوليديون على القواعد بل اعتربوا القواعد هي اللغة ذاهتا وقد بني شومسكي ذلك بقوله 

مستقلة عن الرتاكيب اخلاصة أو ( أو تركيب أو بنية)معىن تعلم قواعد لغة ما هو تعلم نظام 
سمعها من قبل بطريقة اجلاهزة، وإن هذه القواعد بالنسبة للذي يتعلم تركيب مجل جديدة مل ي

تكيف نفس الرتكيب العام، فتصبح هذه الرتاكيب اجلديدة مبثابة الرتاكيب اجلاهزة وبتعبري أدق 
أن تعلم قواعد اللغة ليس فقط استعمال تراكيب جاهزة بل استعمال تراكيب جديدة 

                                                 

 .311-310مازن الوعر، دراسات لسانية تطبيقية، ص( 1)

-1207، 1ميشال زكريا، مباحث يف النظرية األلسنية وتعليم اللغة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط( 2)
 .172م، ص1927

 .30التفكري اللساين يف احلضارة العربية، صعبد السالم املسدي، ( 3)
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دة يف حني ، ويزيد تشومسكي األمر توسيعا بأن هذه اجلمل اجلديدة املبتكرة غري حمد(1)مبتكرة
 .(2)أن اجلمل اليت ينطلق منها املتكلم أو القواعد والنماذج هي احملددة املنتهية

إن املنهج التوليدي حسب عبد السالم املسدي مل ينقض االحتكام إىل التنبؤ يف 
التحليل إذ هو يرمي إىل الكشف عما يتوفر للمتكلم من معارف لغوية عن طريق احلدس، 

سري املعرفة الضمنية احلدسية عند اإلنسان وهي ظاهرة ال يعيها املتكلم فاللساين يسعى إىل تف
وهو يستعمل اللغة، وبالتايل ال يستطيع صياغتها بالتعبري عنها، فاللسانيات التحويلية تفسر 
هذا احلدث اللغوي دون أن تعتمد هي نفسها منهج احلدس، معىن ذلك أهنا حترض على عقلنة 

كن للنحو أن يفسر كيف أن اإلنسان يستطيع أن يفهم أي مجلة احلدس يف نشأته، وهكذا مي
، يف لغته ويستطيع أن يولد مجال تفهم عنه تلقائيا ومل يسبق هلذه أو لتلك أن قيلت أبدا من قبل

أكثر مما يهتم بالطاقة احلادثة أو " القدرة"ة الكامنة أو فالنحو التوليدي يعكف على الطاق
ال  ملكة فطرية تكتسب باحلدس، وإذا كان اإلنسان أهناب لغةويعرف تشومسكي ال" اإلجناز"

يستطيع أن يتكلم باللغة إال إذا مسع صيغها األولية يف نشأته فإن مساع تلك الصيغ ليس هو 
الذي خيلق القدرة اللغوية يف اإلنسان وإمنا هو يقدح شرارهتا فحسب، وهذا ما يفسر الطابع 

ابعها الالحمدود، هذان املظهران قد أقام تشومسكي اخلالق يف الظاهرة اللغوية وكذلك ط
ومفهوم االكتشاف، فاإلنسان خيلق اللغة وهو " الوضع"حتليلهما على أساس ما مساه مبفهوم 

يسمعها شيئا فشيئا، وخلقه هلا مرده أنه يتمثل بواسطة جوهره املفكر نظاما من القواعد 
ين لتلك اللغة وهو الذي يسمع بإدراك املنسجمة املتكاملة، وذاك النظام هو النمط التكو 

لكل متكلم  ن حمتوى الكالم دالليا مهما كانت جدة الصياغة الرتكيبية اليت أفرغ فيها، فكأ
 .معرفة خفية بالنحو التوليدي للغته

يف هذا املسار وجدت اللسانيات نفسها يف آخر مراحل تطورها وجها لوجه أمام قضايا 
حد ذاهتا، وتطرح فيها اللغة باعتبارها وليد الفكر مث تطرح فيها قضية مشولية تطرح فيها اللغة يف 

الفكر ذاته من حيث هو مولد للظاهرة اللغوية، فانصهرت على هذا النمط قضايا فلسفة اللغة 
ونظريته املعرفة يف بوتقة التفكري اللساين احلديث، واندكت مقولة اللغة كمنظومة قائمة بنفسها، 

اإلنسان مولدا للغة ومتقبال هلا وعاكفا على فحصها فأصبح اإلنسان وحلت حملها مقولة 
                                                 

(1) Hans Harman, introduction à psycholinguistique, traduit par François Dubois Charlier, p257. 

(2) Structure syntaxiques, traduit de l’anglais Michel Brodeau, p17. 
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احليوان الناطق حمور البحوث اللسانية املعاصرة، وإذا جاز لنا أن نبسط مصادرة يف البحث 
أمكننا أن نقرر افرتاضنا أن أهل الغرب لو انتبهوا إىل نظرية العرب يف اللغويات العامة عند 

هضة لكانت اللسانيات املعاصرة على غري ما هي عليه اليوم، أو مل نقلهم لعلومهم يف فجر الن
مير معنا يف ثنايا هذا البحث أن اجلاحظ انتهى مبنظومته البالغية وبرؤياه العميقة أن اإلنسان 
حيوان مبني، وسنعكف من خالل األوراق القادمة على حماولة الوقوف عند بعض جوانب 

ب اللغوي وقضايا أخرى متخذين أراء شومسكي حلقة الوصل التالقي املعريف يف إطار االكتسا
 .(1)الواصلة بكل وعي والبعيدة عن كل إسقاط تعسفي غري حمملني تراثنا فوق وزره

 
 
 
 
 

 عالقة اللغة بالفكر مظهر من مظاهر االرتقاء اللغوي: المبحث الثاني
 

ه الفكر كما يرى ليست جمرد أداة للفكر بل هي أيضا القالب الذي يتشكل في إن اللغة
، ومن ربط هردر بني خصائص اللغة وخصائص األمة اليت Herder 1422-1203هردر 

 .(2)تتكلمها ذاهبا إىل القول بأن كل أمة تتكلم كما تفكر وتفكر كما تتكلم
جتماعي إن الثقافة البشرية والسلوك االLdous Huxley ويقول الدوز هكسلي 

و يلخص آدم شاف اجتاهات الرأي داخل الدراسات اللغوية اللغة،  والتفكري ال توجد يف غياب
ت الدراسات على األقل تبن" ووهلام فون مهبولدابتداء من هدر "إىل اليوم فيقول  12منذ القرن 

اللغوية مرات عديدة األطروحة القائلة بأن منظومة لغوية ما الشيء الذي يعن ليس فقط 
وبالتايل يف طريقة  (3)يف طريقة رؤية أهلها للعاملمفرداهتا بل أيضا حنوها، وتركيبها تؤثر 

                                                 

 .31عبد السالم املسدي، ص( 1)

 .22، ص1922ث، .ن العقل العريب، مركز الوحدة العربية، طعابد اجلابري، تكوي( 2)

 .123سيكولوجية اللغة واملرض العقلي، ص( 3)
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تفكريهم، إننا نفكر كما نتكلم الشيء الذي يعن أن اللغة اليت حتدد قدرتنا على الكالم هي 
 من هنا كان وال تزال بعض األسئلة اليت تثار خبصوص. (1)نفسها اليت حتدد قدرتنا على التفكري
تدخل يف أصل معظم العلوم اإلنسانية إما كعنصر أساسي عالقة اللغة بالفكر، وملا كانت اللغة 

 أو كأداة يتحتم استعماهلا يف التعبري( كالتحليل النفسي والعلوم االجتماعية)يف ميدان البحث، 
عن معطيات هذا العلم أو ذاك، فقد تداخلت مفاهيم اللسانيات يف معظم العلوم اإلنسانية 

أو )ت فكرية وعلمية حديثة كعلم النفس اللساين ونشأ عن التأثري املتبادل بينها تيارا
أو علم االجتماع اللغوي ( Psycholinguistique( )سيكولوجية اللغة

(Sociolinguistique .) 
وال تزال أحد احملاور اليت يتناوهلا علماء النفس بالدراسة  -كانت–إن عالقة اللغة 

لغة  لكي نستطيع التفكري، أم هل والتحليل، ومن أمثلة هذه األسئلة هل حنن يف حاجة إىل 
حنن يف حاجة إىل تفكري لنستطيع الكالم؟ وهل مهارات التفكري واللغة تنمو ككيانات 
منفصلة، أم أهنا ترتبط ببعضها بعض منذ البداية؟ أيهما يعتمد على اآلخر؟ وأيهما يسبق 

 .(2)تكلم دون تفكري؟ وهل هناك تفكري بال كالم؟ناآلخر؟ هل نستطيع أن 
عمل الذهن واستنباط الفكرة على حدة وعمل : ل من املمكن أن ال منيز بني عملنيه

جياريه أو يتبعه يضع الفكرة يف قالب لغوي حمدد؟ أم أن هناك عمال واحدا يضم فكرة واحدة 
 تتحقق يف لسان معني؟

اجته العلماء يف إجاباهتم عن هذه األسئلة حنو دراسة نفسية الطفل وتطور ملكة الكالم 
عند الطفل باملقارنة مع منو سلوكه العام وخاصة مع تكوين  عنده، فتناولوا دراسة تعلم اللغة

فكره ودالئل تطوره، كما اهتموا بتحليل سلوك األطفال الذين مل يتعلموا لغة إنسانية قط 
كاألوالد الذين عاشوا يف الغابات بعيدا عن أي مظهر من مظاهر احلياة اإلنسانية أو الذين )

 .(3)(روا لسبب أو آلخر يف تعلم لغة جمتمعهمتأخ

                                                 

 .22عابد اجلابري، مرجع سابق، ص( 1)

 .123سيكولوجية اللغة واملرض العقلي، ص( 2)

 .02، ص19-12بسام بركة، الفكر العريب املعاصر، ع.د (3)
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ملا شكلته لغة الطفل بالنسبة إليه من   Jean Piagetوقبل أن نقف عند أعمال بياجيه 
أنه مل  كوهنا ملؤشر املثايل للعمليات الفكرية كما ترتجم أواليه الذكاء، ال بأس من اإلشارة إال

 Watsonة بالتفكري، فقد انتهى واطسون يظهر لدى الباحثني األوائل مشكلة حول عالقة اللغ
فإن التفكري عبارة عن تناول  مؤسس السلوكية القدمية، إىل أن التفكري هو اللغة وبناء على ذلك

الكلمات يف الذهن أو أن التفكري عبارة عن عادات حركية يف احلنجرة، أو حديث داخلي 
 كالم ضمن ورمبا يكون ذلك ظهر يف احلركات قبل الصوتية ألعضاء الكالم، أي أن التفكري

هو الذي قاد املدرسة السلوكية األمريكية يف مراحلها املبكرة إىل رفض التسليم بوجود أي 
كم تشري ب، إال أن التجارب اليت أجريت على ال(1)متغريات وسطية بني املنبهات واالستجابات

يدعو إىل التخلي عن املشكلة  ذا الرأيهبإىل أن هذه احلقيقة غري مقنعة متاما ألن التسليم ميثل 
من أساسها، فال جمال للتساؤل عن عالقة التفكري باللغة أو الكالم، فال وجه للسؤال عن 

 .عالقة الشيء بذاته
رى رمبا تبدو أقل تطرفا هلا تاريخ طويل يف علم النفس الروسي، وجهة نظر أخ وهناك

أبو  Sechenovشكلة سيشنوفومن أمثلة أولئك الباحثني املبكرين الذين عنوا هبذه امل
عندما يفكر الطفل فهو يتكلم يف الوقت " :الفسيولوجيا الروسية  ومعلم بافلوف فهو يقول

نفسه، فالتفكري الذي حيدث يف سن اخلامسة ينتقل بواسطة الكلمات وبالتايل من خالل 
أن نظرة  ومعىن هذا" كري الراشدينتفحركات اللسان والشفاه، وهو ما يصدق أيضا بالنسبة ل

متاما بالطفولة، ولكن مع  ها أن اللغة والتفكري مرتبطان علماء النفس الروسيني للمشكلة مؤدا
من  -يتحرر على األقل–االرتقاء يصبح تفكري الراشدين متحررا من اللغة بطريقة ما 

استجابات الكالم الصرحية والضمنية وقد اكتسب هذا االجتاه داللة كربى على يد عامل النفس 
والذي ركز فيه على املنظور  1932( التفكري واللغة)يف كتابه الرئيس ( Vygotsky)الروسي 

يكون اجتماعيا يف البداية مث يليه  -لدى الطفل–االرتقائي ولتصور فيجوتسكي أن الكالم 
وهو بالطبع يناقض التصور ( أو التفكري)الكالم املتمركز حول الذات ولعده الكالم الداخلي 

 .(2)التتابع االرتقائي لدى بياجيهالسلوكي و 

                                                 

 .122سيكولوجية اللغة واملرض العقلي، ص(1)

 .127سيكولوجية اللغة واملرض العقلي، ص (2)
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ينطلق بياجيه يف كتاباته من معطيات ضمنية تؤمن بالعالقة القوية بني التفكري والتكلم، 
تكون بالنسبة له املؤثر املثايل للعمليات الفكرية كما ترتجم بطريقة مباشرة أولية  لفلغة الطف

يف ميدان احلوار عنده أو يف لكي نفهم منطق الطفل، يكفي البحث "الذكاء، يقول بياجي 
 .تصرفاته الكالمية

( التمركز حول الذات)على ذلك يبن بياجيه نظريتته الشهرية يف مرحلة األنانية مثاال 
(egocentrisme ) األنا"على مالحظة كالم الطفل يف هذه املرحلة وهو كالم يتمحور حول "

يردد كلمات جملرد "فالطفل ( لكالمه السامع)وال يأخذ الفطل فيه بعني االعتبار وجود اآلخر 
"... لدة الكالم دون أن يتهم بتوجيه كالمه ألحد أو دون أن يهتم بلفظ كلمات ذات معىن

 .إن الطفل يتكلم لنفسه وكأنه يفكر بصوت عال
ليست اللغة عند بياجيه جمرد دليل على نفس الطفل وعقله، بل إنه يعدها من أهم 

مل بواسطتها اإلنسان مع حميطه املادي واالجتماعي، وبالرغم من اليت يتعا( الوظائف الرمزية)
طي البنيان العقلي مركز الصدارة بالنسبة للبنيان اللغوي، فإن اللغة يف نظره تساعد يف عأنه ي

تطور اإلدراك عند الطفل، فإذا سلمنا بأن الطفل يواجه يف سن حياته األوىل العامل اخلارجي 
لغة تكون مادة معقدة تنبه ذهنه وتغدي فيه روح التطلع وقوة ويتفاعل معه، لقلنا إن ال

 .(1)اإلدراك
فة كل منهما  إن االرتقاء النسيب للكالم املتمركز حول الذات، والكالم االجتماعي ووظي

هم بياجيه مل يوافقوا على نبياجيه وفيجوتسكي، فكثريون وم كانت حمل خالف وجدل بني
 .(2)رأي فيكوتسكي

لم لغته الطفل وذكائه بتع جيه حتليال دقيقا ملوضوع تأثر ذهنجند عند بيايف الواقع، ال 
املوضوع إىل العامل الروسي فيكوتسكي، حيلل هذا العامل تطور  األم، ويعود الفضل يف هذا

تفكري الطفل باملقارنة مع قدراته على الكالم، فيتفق مع بياجيه يف أن الفكر عند الطفل هو 
ارجي، وامتالك للواقع وحمتوياته، فالفكر عندما يسبق امتالك اللغة، انفتاح على العامل اخل

وينطلق بادئ األمر يف خط خيتلف عن خط اللغة، ولكن سرعان ما يتحد خطا تطور اللغة 

                                                 

 .00بسام بركة، مرجع سابق، ص (1)

 .120سيكولوجية اللغة واملرض العقلي، ص (2)
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ما يبلغ عند)كما يقول فيكوتسكي يف سن مبكرة جدا، . وتطور الفكر يف عملية واحدة وذلك
هذا االحتاد مبثابة نقطة انطالق وحتول حياة الطفل  عد فيكوتسكي، وي(الطفل حوايل السنتني

 .(1)النفسية والذهنية، كما يعربه الصفة األساسية اليت يتميز هبا اإلنسان عن سائر املخلوقات
ط به من خالل األمساء اليت يل األشياء اليت حتففي السنة الثانية من عمره يكتشف الطف

رجي، بتعلمه املفردات اليت تدل على حمتوياته فالكلمة يطلقها عليها، وتنمو عالقته بالعامل اخلا
 .(2)بالنسبة  لفيكوتسكي ال تعرب عن الفكرة بل إن الفكرة تولد يف الكلمة

لقد أثبتت الدراسات اليت دارت حول األوالد الذين ال يستطيعون تعلم لغتهم األم، أن 
لالتصال بديال عن اللغة الولد الذي حيرم ملكة التكلم يف صغره والذي ال يتلقن نظاما 

فإنه حمكوم على فكره ( بكماأل( )األصم واحلركات بالنسبة لألصم كاللمس بالنسبة  لألعمى)
جياري أخاه الطبيعي يف منوه الذهن وصفوة  القول أن األضواء اليت  نبالقصور ولن يستطيع أ

 :(3)ه تبني ما يلييلقيها علم النفس على ميزان العالقة اليت تربط حنو فكر اإلنسان بلغت
 .غلة والفكر عالقة متبادلة وقويةلمن املؤكد أن العالقة بني ال -أ 
الطفل ووعيه مبا خيتص به من رمزية متثيل  ركتعترب اللغة الوسيلة املثلى لتوسيع مدا -ب 

اللغة نظام ذو قواعد وقوانني غاية يف )األشياء املادية واجملردة برموز وتركيب معقد 
 (.الدقة

ار أو تعرب عن االنطباعات، بل هي اللغة على كوهنا أداة تنقل األفك رال يقتصر دو -ج 
د كماله إال إن الفكر ال يتبلور وال جي"كسوفكي خماطر الفكر وصريورته يقول في

جنري الطبيعة وفقا لتوجيهات  باللغة ومن خالهلا يقول املفكر واللغوي وورق إننا
ور وانطباعات خمتلفة األشكال إن العامل يظهر لنا يف ص... تضعها لغتنا األم

واأللوان، وهي صور وانطباعات يرتبها فكرنا وينظمها إىل حد كبري بواسطة قوانني 
 .(4)اللغة اليت نستعملها

                                                 

 .00سيكولوجية اللغة واملرض العقلي، ص (1)

 .00بسام بركة، مرجع سابق، ص (2)

 .00بسام بركة، مرجع سابق، ص (3)

 .04-00بسام بركة، مرجع سابق، ص (4)



 االكتساب اللغوي بين الدراسات الغربية والعربية  نظرية                               الفصل الخامس

 269 

إن العالقة بني اللغة والتفكري عالقة دينامية متبادلة من حيث التأثري والتأثر، إن 
يف تشكيلها مجلة من املعطيات التعبري هو نتيجة لطريقة أو أسلوب يف التفكري سامهت 

 .منها الواقع نفسه بكل مظاهر اخلصوصية فيه
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 :المبحث الثالث
 االزدواج اللغوي والتعدد اللغوي في التراث العربي

 :عود على بدء
: جييب ابن خلدون؟  متعددة العبور دون متهيد من لسان وحيد إىل ألسنة كيف ميكن

إبراهيم عليه السالم ما أصاهبم يف الصرح وكانت أصاب النمرود وقومه على عهد سيدنا "
البلبلة وهي املشهورة وقد وقع ذكرها يف التوراة وال أدري معناها، والقول بأن الناس أمجعني كانوا 
على لغة واحدة فباتوا عليها مث أصبحوا وقد افرتقت لغاهتم قول بعيد يف العادة إال أن يكون من 

ذ، ومل ينقلوه كذلك والذي يظهر أنه إشارة إىل التقدير اإلالهي فوارق األنبياء فهو معجزة حينئ
يف خرق العادة وافرتاضها وكوهنا ن آياته كما وقع يف القرآن الكرمي وال يعقل يف أمر البلبلة غري 

 .(1)ذلك
وإذا مل يرد اسم منرود صراحة يف القرآن الكرمي، إال أن املفسرين ينسبون إىل منرود بناء برج أو 

ابل، ويؤكدون على أن العديد من اآليات القرآنية الكرمية حتيل إىل هذه الشخصية، صرح ب
والذي حاج ريه مل يذكر امسه وعرب عنه بقوله الذي حاج إبراهيم يف ربه داللة على حقارة 

 قَالَ  ِإذْ  اْلُمْلكَ  هُ اللّ  آتَاهُ  َأنْ  رِبِّهِ  يف  ِإبـْرَاِهيمَ  َحآجم  المِذي ِإىَل  تـَرَ  َأملَْ ﴿ :ومنها .شخصه وخسة أمره
 .(2)﴾ ... َوأُِميتُ  ُأْحِيي أَنَا قَالَ  َومُيِيتُ  حُيِْيي المِذي َريبَِّ  ِإبـْرَاِهيمُ 

متعلق ( أن أتاه اهلل امللك)تعجيب من حماجة منرود يف اهلل وكفره به " أمل تر: "يقول الزخمشري
أن إيتاء امللك أبطره وأورثه  أحدمها حاج ألن أتاه اهلل امللك، على معىن: حباج على وجهني

، وحسب الرازي يف مفاتيح العنيب فإن منرود هو أول جبار وأول من طمح إىل (3)الكرب والعتو
، شيد الربج ليعلو وينظر إىل رب إبراهيم، وأراد بدافع العداوة أن حيارب أهل السماء، ةاأللوهي

اهلل، وقد سعى منرود حقا متجربا واحلال أن إذ جاء األلوهية يعن الرغبة يف االستغناء عن 
ومتكربا وجاحدا أن يعتو وقد تكون اآلية التالية كما يفسر الزخمشري تلميحا إىل عقاب 

                                                 

 .17، ص8001، 8عبد القتاح كيليطو، لسان آدم، تر عبد الكرمي الشرقاوي، ط( 1)

 .872سورة البقرة، اآلية ( 2)

 .843، ص1الزخمشري، الكشاف، عن حقائقه التنزيل وعبون األقاويل يف وجود التأويل، ج( 3)
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َيانـَُهم الّلهُ  َفأََتى قـَْبِلِهمْ  ِمن المِذينَ  َمَكرَ  َقدْ ﴿ :املنتهك، يقول عز وجل يف سورة النحل  مِّنَ  بـُنـْ
 .(1)﴾َيْشُعُرونَ  الَ  َحْيثُ  ِمنْ  اْلَعَذابُ  َوأَتَاُهمُ  فـَْوِقِهمْ  ِمن ْقفُ السم  َعَلْيِهمُ  َفَخرم  اْلَقَواِعدِ 

ه، وهذا متثيل يعن أهنم سّووا القواعد أساطني البناء اليت تعمد: "يقول الزخمشري
اهلل ورسوله، وجعل اهلل هالكهم يف تلك املنصوبات كحال قوم بنوا صوبات، ليمكرو هبا اهلل و من

ط عليهم السقف األساطني، فأيت البنيان من األساطني بأن ضعضعت فسقبنيانا، وعمدوه ب
 .(2)هو منرود بن كنعان حني بىن الصرح ببال طوله مخسة آالف ذراع: لكوا، وقيلوه

ويقول املفسرون أن رحيا عاتية ألقت رأس الصرح يف البحر وانقلبت البيوت، وأخذت 
 لسانا، ويقول الرازي إعلم أن املقصود من من الفزع بثالث وسبعني منرود رعدة، فتكلم الناس

 :املراد بالذين من قبلهم قوالن اآلية املبالغة يف وصف وعيد أولئك الكفار، ويف
منرود بن كنعان بن صرحا  وهو قول األكثر من املفسرين أن املراد منه: القول األول

 .(3)ملقاتلة أهل السماء بال طوله مخسة آالف ذراع، واملراد باملكر ههنا بناء الصرحعظيما ب
أن سقوط الصرح رافقته فوضى وبلبلة كبرية، وكانت هذه  وهناك روايات أخرى تؤكد

البلبلة مزدوجة على مستوى العمران الذي دك وصار بقايا متناثرة ال عد هلا أو على مستوى 
 .بلبلة اللسان الوحيد الذي حتول بفعل غياب التواصل، ونتيجة االختالط والفزع والرعب إىل

وحدثنا أبو بكر أمحد بن مروان املالكي الدينوري يف  "ول صاحب معجم البلدان يق
كتاب اجملالس يف تصنيفه حدثنا عمرو بن ناجية حدثنا نعيم بن سامل بن قنرب موىل علي ابن 
أيب طالب عن أنس بن مالك قال ملا حشر اهلل اخلالئق إىل بابل بعث إليهم رحيا شرقية وغربية 

وحبرية فجمعهم إىل بابل فاجتمعوا يومئذ ينظرون ملا حشروا له إذ نادى مناد من جعل  وقبلية
بوجهه فله كالم أهل السماء فقام  شرق عن يساره فاقتصد البيت احلراماملغرب عن ميينه وامل

يعرب بن قحطان فقيل له يا يعرب بن قحطان بن هود أنت هو فكان أول من تكلم بالعربية 
ي لينادي من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا حىت افرتقوا على اثنني وسبعينا لسانا ومل يزل املناد

                                                 

 .80سورة النحل، اآلية ( 1)

 .742، ص8الزخمشري، الكشاف، ج( 2)

 .390الرازي، صالرازي، تفسري ( 3)
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، وكانت العربية من نصيب يعرب ألنه (1)سميت بابلوانقطع الصوت وتبلبلت األلسن، ف
 (.كالم أهل السماء)ربية وإهنا حلظوة عظيمة ألن الع" تصد البيت احلرام بوجههاق"

ن اللسان األصلي السابق على كل األلسنة األخرى، والذي ال تقدم هذه الرواية أي إشارة ع
الذي خاطبهم ليعلن عليهم مستقبلهم اللساين، مهما " املنادي"أتاح للمجتمعني أن يفهموا 

مل تسم به إال يكن فقد وقع احلدث يف حلظة مل تكن فيها بابل تسمى بابل، ألن هذا االسم 
ا أفضت إىل تعدد ألسن فتلك سنة كونية وآية من والبلبلة إذ( البلبلة)بعد اختالط األلسنة 

َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السمَماَواِت َواأَلْرِض  ﴿ آيات اهلل سبحانه وتعاىل الذي أكدها يف حمكم تنزيله
ترد هذه (. 88سورة الروم، اآلية ) ﴾ َواْخِتالُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإنم يف َذِلَك آَليَات  لِّْلَعاِلِمنيَ 

َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَقُكم  ﴿اآلية يف السياق نفسه الذي ترد فيه آية أخرى تربط اخللق باالنتشار، 
 (.80سورة الروم، اآلية ) ﴾مِّن تـُرَاب  مُثم ِإَذا أَنُتم َبَشر  تَنَتِشُرونَ 

قا فمن رمحة اهلل على خلقه أن يكون البشر منتشرين ليعمروا األرض ويتعارفوا مصدا
يَا أَيُـَّها النماُس ِإنما َخَلْقَناُكم مِّن ذََكر  َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنم  ﴿:لقوله تعاىل

 (.13اآلية : سورة احلجرات) ﴾ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللمِه أَتْـَقاُكْم ِإنم اللمَه َعِليم  َخِبري  
واللساين،  وكان  ارة العربية، عرفت التنوع االثنمر حممود، واحلضإن التنوع سنة كوينة وأ

فلم "االحتكام بني األلسنة والثقافات واقعا يوميا، وبذلك أمكن للنحوي الزبيدي أن يالحظ 
تزل العرب تنطق على سجيتها يف صدر إسالمها وماضي جاهليتها، حىت أظهر  اهلل اإلسالم 

فيه أفواجا، وأقبلوا إليه إرساال، واجتمعت فيه األلسنة املتفرقة على سائر األديان، فدخل الناس 
رقة، وعثر لدين اجلديد حل االجتماع حمل التفاملختلفة وبعبارة أخرى، أمكن بفضل ا" واللغات

 رمُسول   ِمن َأْرَسْلَنا َوَما ﴿من جديد رغم التباين اللساين على التعدد املّوحد واملختلف املؤتلف، 
َ  قـَْوِمهِ  َسانِ بِلِ  ِإالم  سورة ) ﴾ احلَِْكيمُ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  َيَشاء َمن َويـَْهِدي َيَشاء َمن الّلهُ  فـَُيِضلُّ  هَلُمْ  لِيُبَـنيِّ

، وكلنا (8اآلية : سورة يوسف) ﴾ِإنما أَنزَْلَناُه قـُْرآناا َعَربِيًّا لمَعلمُكْم تـَْعِقُلونَ  ﴿و( 2إبراهيم، اآلية 
م وولده يعرفون مجيع األلسنة، ويستطيعون على السواء التواصل هبذه أو آلدم ويف البدء كان آد

تلك ومن اجلائز هلم أن يستخدموا عددا منها يف خطاب واحد، تبعا ملزاجهم وللحظة 

                                                 

 .310ياقوت احلموي، معجم البلدان، ص( 1)
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ومع ذلك  (1)والظرف، أن يلجأوا إىل اللسان الذي يعتربونه أكثر مالءمة حلاجتهم ورغباهتم
اللغة العربية، أن آدم عليه السالم كانت لغته األوىل يف اجلنة فالتفكري العريب تسيطر عليه فكرة 

، غري أنه مادات كل األلسنة (2)ة العربيةآدم عليه السالم كان لغته يف اجلنقال ابن عباس إن 
مقدسة، فليس مستبعدا أن آدم عليه السالم كان يتكلم مجيع األلسنة، ويبدو أن صاحب 

 مَ آدَ  مَ لم عَ وَ  ﴿ ذلك عند وقفته على اآلية الكرميةاخلصائص يذهب هذا املذهب حيث أكد 
 ﴾ اهَ لم كُ   اءَ األمسَْ 

: إن اهلل سبحانه علم آدم أمساء مجيع املخلوقات، جبميع اللغات( 31اآلية : سورة البقرة) 
ية وغري ذلك من سائر اللغات، فكان آدم وولده ية، والسريانية والعربانية والرومالعربية، والفارس

ا، مث إن ولده تفرقوا يف الدنيا وعلق كل منهم بلغة من تلك اللغات، فغلبت عليه، يتكلمون هب
، إذا يف زمن البدء كان التعدد اللساين هو القاعدة، (3)واضمحل عنه ما سواها لبعد عهدهم هبا

وكان تعدد اللغات مرادفا للتماسك، والتنوع مرادفا للوحدة، وكان من حظ العربية أن حتفظ إىل 
 إنا له حلافظون"و( 8اآلية: سورة يوسف) ﴾ ِإنما أَنزَْلَناُه قـُْرآناا َعَربِيًّا لمَعلمُكْم تـَْعِقُلونَ  ﴿لدين، يوم ا

إذا فقد شكل مبدأ تفاضل اللغات اهتمام علماء العرب من ذلك أن ابن حزم نقض مبدأ 
عمل ال بالتفاضل اللغات، ورأى أنه ال فضل للغة على أخرى وال مزية بينهما لواحدة إ

يف نظر ابن حزم حني فضل اللسان اليوناين على غريه  واالختصاص، ولقد أخطأ جالينوس
ووصف اللغات األخرى بأهنا جمرد نباح كالب، أو نقيق ضفادع، ولقد قال قوم أن العربية هي 

لنا وما أرس: "أفضل اللغات، ألنه هبا نزل كالم اهلل، ويرد ابن حزم على هذا الكالم بقوله تعاىل
 .(4)ه أن يذكر قول اهلل عز وجلولكن ابن حزم فات" قومه ليبني هلممن رسول إال بلسان 

 ِمنَ  لَِتُكونَ  قـَْلِبكَ  َعَلى اأْلَِمنيُ  الرُّوحُ  ِبهِ  نـََزلَ  اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  لََتنزِيلُ  َوِإنمهُ ﴿وقال جل ثناؤه 
فوصفه جل ثناؤه بأبلغ ما  ،197-198اء، اآلية سورة الشعر ﴾ مُِّبني   َعَريبي  بِِلَسان   اْلُمنِذرِينَ 

خلق اإلنسان علمه البيان فقدم جل ثناؤه ذكر " قال جل ثناؤه"يوصف به الكالم وهو البيان 
البيان على مجيع ما توحد خبلقه وتفرد بإنشائه، من مشس وقمر وجنم وشجر وغري ذلك من 

                                                 

 .82عبد الفتاح كيليوطو، لسان آدم، ص( 1)

 .9السيوطي، املزهر، ص( 2)

 .21ابن جن، اخلصائص، باب القول على أصل اللغة، ص( 3)

 .1920ينظر ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق حممد أمحد شاكر، دار اآلفاق اجلديدة، ( 4)
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م أن سائر اللغات قاصرة عنه وواقعة فلما خص جل ثناؤه اللسان العريب، عل. اخلالئق احملكمة
 فقد يقع البيان بغري اللسان العريب، ألن كل من أفهم بكالمه على شرط: دونه، فإن قال قائل

يد أن املتكلم بغري اللغة العربية قد يعرب عن نفسه حىت إن كنت تر : لغته فقد بني، قيل له
ل بإشارات وحركات له بكم قد يداألبكم   يفهم السامع مراده فهذا أخس مراتب البيان، ألن

أن سائر  أن يسمى بينا أو بليغا، وإن أردت ه مث ال يسمى متكلما، فضال عنعلى أكثر مراد
بني إبانه اللغة العربية فهذا غلط، ألنا لو احتجنا أن تعرب عن السيف وأوصافه باللغة ناللغات 

العربية صفات كثرية، وكذلك الفارسية ملا أمكننا ذلك إال باسم واحد، وحنن نذكر للسيف ب
األسد والفرس وغريمها من األشياء املسماة باألمساء املرتادفة فأين هذا من ذاك، وأين لسائر 

 .(1)اللغات من السعة ما للغة العرب؟
 االزدواج اللغوي في الموروث اللساني العربي

كتساب قضية اال  حةوقف رواد التفكري اللغوي يف تاريخ املوروث العريب عند مطار 
اللغوي من حيث هو جتربة ذات بعد واحد لبسطها على منظار االزدواج أو التعدد، وليس من 

إال الفحص اللساين التارخيي، وذلك أن  عنهاشك أن يف هذا البسط نفاذا وبصرية ال يكشف 
ري التجربة اللغوية يف تاريخ احلضارة العربية قد اتسمت بوحدانية البعد ألن امتزاج الثقل احلضا

بامليزان الدين وانصهار املضمون العقائدي يف ذات اللغة نصا وتشريعا وتعبدا، كل ذلك قد 
حنو التوحد حىت لكأن االزدواج اللساين أو التعدد  عاغوي يف احلضارة العربية ناز لجعل البناء ال

ة نية يف جتربورغم طابع الوحدا. (2)ةحاللغوي قضية معزولة سلفا عن ساحة البسط واملطار 
وى املخزون العريب نفثات استقرائية دلت على نظر عميق يف معطيات احلدث الكالمي فقد ح

االزدواج اللغوي، ويف بؤرة ذلك كمنت طرافة احلس العلماين مما نتفحصه اليوم بعدسة اجملهر 
 .اللساين املضخم

. يفمن املسائل اليت تتعلق بالقضية األساسية، اكتساب اللغة قضية االزدواج اللغو 
سب بالتعلم وال تكون تامة أو تكون عائق عن التعلم تويقصد بذلك هنا وجود لغة ثانية تك

ذا ربطناه بوظائف اللغة جند أنه يعتمد اوهذا اجلانب من قضية االكتساب اللغوي  . باللغة األم

                                                 

 .2، ص1، جالصاحيب يف فقه اللغة( 1)

 .840التفكري اللساين يف احلضارة العربية، ص( 2)
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 حبيث إن املعلم. للغةالوظيفة املرجعية ووظيفة ما وراء ا: أساسا على ازدواج وظيفيت اللغة
ل ملكة اللغة عند فاقدها، فهما يف يعيان عند تواجدمها بأهنما يعمالن على حتصواملتعلم وا

. حوارمها يتكلمان اللغة ويتكلمان اللغة ويتكلمان عن اللغة باللغة بكيفية متداخلة متام التداخل
 بنا أن نتوقف عند اجلاحظ وابنوإذا نظرنا إىل بعض اآلراء األخرى يف هذه القضية فحري 

 .ي وابن خلدون والفرايب وآخرينجي
فأما اجلاحظ فمن حديثه يف هذا وصفه لالزدواج اللغوي بأنه متزق بالضرورة، ألن 

 .(1)م على صاحبتهان الواحد أدخلت كل واحدة منها الصاللغتني إذا التقتا يف اللسا
، يطور هذا على صعيد مبدأ االكتساب ليقول إن الطاقة التوليدية للغة واحدة ووه

إال  أخرى تنقسم هذه الطاقة اىل قسمني ال يكون كل منهما  وعندما ما تضاف للسان لغة 
مبقدار نصفها، وقد طبق هذا على املرتجم ويف ذلك يقول ومىت وجدناه قد تكلم بلسانني 

وتأخذ منها . ا ألن كل واحدة من اللغتني جتذب األخرىمم عليهيعلمنا أنه قد أدخل الض
ف متكن اللسان منهما جمتمعني فيه كتمكنه إذا انفرد بالواحدة، وإمنا له قوة ض عليها وكيرت وتع

واحدة، فإن تكلم بلغة واحدة استفرغت تلك القوة عليهما، وكذلك إن تكلم بأكثر من لغتني 
وهذا ما أشار إليه ابن خلدون فيما سبق من  (2)على حساب ذلك تكون الرتمجة جلميع اللغات

ثر من ملكة واحدة تامة، وهذا يرتتب عليه أن امللكة إذا سبقته ملكة أن النفس ال تتسع ألك
ويضيف اجلاحظ يف هذا اإلطار ليطرق مسألة يف غاية . أخرى يف احملل فال حتصل إال خمدوشة

يف كتب اهلندسة، ( حول الرتمجة)هذا قولنا "األمهية ويف غاية التعقيد يف نفس الوقت فيقول 
ن، فكيف لو كانت هذه الكتب كتب دين وإخبار عن اهلل عز والتنجيم، واحلساب، واللحو 

وجل مبا جيوز عليه، مما ال جيوز عليه، مما ال جيوز عليه، حىت يريد أن يتكلم على تصحيح 
 ...  (3)ع، ويكون ذلك معقودا بالتوحيدبائاملعاين يف الط

واشتقاقات  فعند ما يتعلق األمر مبسائل التوحيد تصبح املسؤولية أكرب فللعرب أمثال
نئذ وأبنية، ومواضع كالم عندهم على معانيهم وإرادهتم، ولتلك األلفاظ مواضع أخرى وهلا حي

                                                 

 .82، ص1احليوان، ج( 1)

 .، املكتبة الشاملة82، ص1اجلاحظ، احليوان، ج( 2)

 .87نفسه، ص( 3)
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يف الكالم  واملثل، فإذا نظر ل تأويل الكتاب والسنة والشاهدفمن مل يعرفها جه. دالالت أخرى
ن ويف ضروب من العلم وليس هو من أهل هذا الشأن، هلك وأهلك فما بالك بالذي ينقل م

لسان إىل لسان ويعرض اجلاحظ منوذجيا ملن استطاع أن حيقق املعادلة على مستوى الطاقة 
قصاص موسى من ال" بشأن من يعلم بلغتني يف جملس واحد"اللغوية بني لغتني ويف ذلك يقول 

األسواري وكان من أعاجيب الدنيا، كانت فصاحته بالفارسية يف وزن فصاحته  بن سيار
لس يف جملسه املشهور به، فتقعد العرب عن ميينه، والفرس عن يساره فيقرأ بالعربية، وكان جي

اآلية من كتاب اهلل ويفسرها للعرب بالعربية، مث حيول وجهه إىل الفرس فيفسرها هلم بالفارسية، 
م يفال يدرك أي لسان هو أبني، واللغتان إذا التقتا يف اللسان الواحد أدخلت كل منها الض

 .(1)ما ذكر من لسان موسى بن سيار األسواريعلى صاحبتها إال 
وشدد اجلاحظ على ضرورة اإلملام باللغتني األصل واهلدف على كل املستويات ويؤكد 

ه اجلاحظ يف البيان والتبيني على اللغة الثانية وصعوبتها وإشكالية التداخل يف املستويات وقواعد
تقسيم أقدار الكالم، ويف اتفاق أجزائه،  ن يفمكوالفهم واإلفهام والتبليغ ي ٬الكتساب املعرفة

 .ده وتأليف، وتنسيقه وسبكه وحنتهينضتويف قراهنا، ويف تالمحها، ويف نظم الكالم و 
صل اإلفهام لدى القارئ أو السامع جيب توفر البيان وطالقة اللسان وألجل أن حي

تنافرة، فتكون اللفظ والبيان وحسن اختيار األلفاظ يف سياقها املناسب واختيار احلروف غري امل
فهي : احظعند اجلة، أما عوامل إفساد البيان ظ والعقد واحلال اليت يسميها نصبواإلشارة واحل

أو تعليمه النحو املشكل  -التأتأة، والفأفأة والتلعثم اللغوي، أو كالم األجانبأمراض الكالم ك
 .(2)أكثرها لدى الصبيان ألنه لن يعو 

دأ مهم تنبه له اجلاحظ ببعد رؤيته  الثاقبة وهو التناسب وجتدر اإلشارة هنا إىل مب
كلما اشتدت احلاجة إليها كان الطردي بني احلاجة إىل اللغة الطارئة الثانية وتعلمها، حيث  

هتيؤ أسرع لتعلمها واختصار للزمن، ألن من أعون األسباب على تعلم اللغة فرط احلاجة  هناك
 .املعاملة يكون البلوغ فيها والتقصري عنها إىل ذلك وعلى قدر الضرورة إليها يف

                                                 

 .24، ص1املرجع السابق، ج( 1)

 .72إىل ص 33البيان والتبيني، ص( 2)

 .للعيوب اليت تلحق بعض احلروف فتغري املعىن يقدم اجلاحظ تفضيال كامال  
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شأن كبري، ألنه ميكن تعميمه على اكتساب اللغة بصفة عامة،  وذومبدأ اجلاحظ هذا 
حبيث يفسر التقدم أو القصور يف تعلم اللغة بناء على وجود احلاجة إليها وانتقائها، ولو قرأنا 

ىل العلم وأدوات التكنولوجيا حاجة هذا يف سوق اللغة يف عاملنا املعاصر جند أن احلاجة إ
ضرورية تستدعي بالضرورة احلاجة إىل تعلم اللغة اإلجنليزية، تصبح اللغة إذن عنده نوعا من 
احلاجة االجتماعية تتسع ومتتد بقدر حاجته إليها وتتقلص وتبقى يف حدودها األولية مبقدار 

وتعسر على املتكلم هبا على قدر واللغات إمنا تشتد "...استغنائه عنها، وهبذا الصدد يقول 
جهله بأماكنها اليت وضعت فيها وعلى قدر كثرة العدد وقلته وعلى قدر خمارجها وخفتها 
وتسلسلها وثقلها وتعقدها يف أنفسها  كفرق ما بني الزجني واخلوزي، فإن الرجل يتنخس يف بيع 

وجياورهم زمانا فال يتعلق  ،يتكلم بعامة كالمهم، ويبايع اخلوزف االزنج وابتياعهم شهرا واحد
منهم بطائل، واجلملة أن من أعون األسباب على تعلم اللغة فرط احلاجة إىل ذلك، وعلى قدر 

واللغة ال َّترج عن إطار . (1)"الضرورة إليها يف املعاملة يكون البلوغ فيها والتقصري عنها
الط يف قبول الدخيل التفاعل، فهي يف حالة فعالة ومنفعلة من خالل عامل التأثري واالخت

أال ترى أهل املدينة ملا نزل فيهم ناس من الفرس يف قدمي "األجنيب يف اللغة، يقول هبذا الشأن 
( السميط)ويسمون ( اخلنزير( )البطيخ)الدهر علقوا بألفاظ من ألفاظهم، ولذلك يسمون 

لبصرة إذا وأهل ا... يف غري ذلك من األمساء ( االشرتمج( )الشطرنج)ويسمون ( الروذق)و
بالفارسية ( اجلهارسوك)و( اجلهارسوك)ويسميها أهل الكوفة ( مربعة)التقت أربع طرق يسموهنا 

 .(2)بالفارسية( الوازارا)و( وازار( )السوق)ويسمون 
ذا نالحظ أن اجلاحظ استطاع أن يتوفر على مفاهيم حية معاصرة حول قضايا كوه

والتأثر اليت يستدعيها كل حديث عن قضايا  اللغة الثانية وطرق اكتساهبا وعوامل التأثري
 .االزدواج اللغوي

ويتطرق الفارايب إىل قضية االزدواج اللغوي من زاوية أخرى، فيها من كثافة التحليل 
وعمق الرؤية، ويسوق استقراءاته يف معرض حديثه عمن تصفو لغته فيصح األخذ عنه ولذلك 

لغتهم، ويصرح بأن املخربين يف كل تدوين فهو يعزل مزدوجي اللسان من إمكانية الوثوق ب

                                                 

 .، ص8اجلاحظ، احليوان، ج( 1)

 اجلاحظ، البيان والتبيني، ( 2)
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وأما من كان لسانه مطاوعا : "لغوي ال بد أن يكونوا من ذوي اللسان الواحد، يقول الفارايب
على النطق بأي حرف شاء مما هو خارج عن حروفهم وبأي لفظ شاء من األلفاظ املركبة عن 

فاظ سوى ألفاظهم فإنه ال حروف غري حروفهم، وبأي قول شاء من األقاويل املركبة من أل
يؤمن أن جيري على لسانه ما هو خارج عن عاداهتم املمكنة األوىل فيعود ما قد جرى على 

والذي يربز من مطارحة هذا اإلشكال  (1)لسانه فتصري عبارته خارجة عن عبارة األمة
خل أن تتوارد االختباري هو التأكيد على ظاهرة التداخل يف جتربة االزدواج اللساين، ومعىن التد

، أما ابن خلدون فإنه يتطرقه إىل (2)بعض خصائص املواضعة األوىل على أمناط املواضعة األخرى
صور ملكة اإلنسان املزدوج لسانيا، ال يف كلتا مطارحة قضية االزدواج اللغوي يلح على ق

واحد، لكالمي حظ حيدث التمزق وتنقسم الطاقة، ذلك أن احلدث االلغتني كما رأينا مع اجلا
وإمنا يؤكد ابن خلدون على أن القصور يكون يف اللغة الطارئة  .ومعني استلهام مواضعاته متعدد

 .معلال ذلك بعاملني اثنني
أوهلما فارق السن يف االكتساب والتحصيل ألن اللغة الطارئة الحقة بلغة األمومة اليت 

 .هي األصل بالوضع والزمن
يف النفس إىل حد تتملك فيه جوامع االستعداد  وىل ورسوخهاوثانيهما سبق امللكة األ

، وإذا تبني ذلك يضيف (3)ومؤهالت القبول، ذلك أن السابق للقلوب كاألساس يف امللكات
الطارئني عليه املضطرين إىل  صاحب املقدمة، علمت أن األعاجم الداخلني يف اللسان العريب

وكالرببر باملغرب ال حيصل هلم هذا  النطق به ملخالطة أهله، كالفرس والروم والرتك باملشرق
الذوق لقصور حظهم يف هذه امللكة، اليت قررنا أمرها ألن قصاراهم بعد طائفة من العمر وسبق 

ه ابن خلدون إىل مسألة يف غاية األمهية ذلك أن من األعاجم ويتنب (4)ملكة أخرى إىل اللسان
فإن عرض لك ما "والذوق  من كان يعد من فرسان الكالم العريب وقد حصلت له امللكة

تسمعه، من أن سيبويه والفارسي والزخمشري وأمثاهلم من فرسان الكالم كانوا أعجاما مع 
هذه امللكة هلم، فاعلم أن أولئك القوم الذين نسمع عنهم إمنا كانوا عجما يف نسبهم  حصول

                                                 

 .23الفارايب، احلروف، ص( 1)

 .842املسدي، التفكري اللساين يف احلضارة العربية، ص( 2)

 .201املقدمة، ص( 3)

 .228املقدمة، ص( 4)
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نهم، فاستولوا فقط، أما املرىب والنشأة فكانت بني أهل هذه امللكة من العرب ومن تعلمها م
بذلك من الكالم على غاية ال وراءها؛ وكأهنم يف أول نشأهتم مبنزلة األصاغر من العرب الذين 
نشأوا يف أجياهلم، حىت أدركوا كنه اللغة، وصاروا من أهلها فهم وإن كانوا عجما يف النسب 

 شباهبا، ومل تذهب فليسوا بأعاجم يف اللغة والكالم، ألهنم أدركوا امللة يف عنفواهنا، واللغة يف
أثار امللكة منها، وال من أهل األمصار، مث عكفوا على املمارسة واملدارسة لكالم العرب حىت 

 . (1)استولوا على غايته
ومع هذا االستثناء الذي يقره ابن خلدون إال أنه يعود ويؤكد من أن امللكة إذا سبقتها 

، وإىل غري هذا الرأي يف االزدواج اللغوي (2)ملكة أخرى يف احملل، فال حتصل إال ناقصة خمدوشة
ودقة الفحص، فقد . يذهب صاحب اخلصائص إىل تقرير طريف هو على  غاية من بعد النظر

صاغ قانونا نظريا يتصل مبا نسميه اليوم مضمون اللسانيات العامة ويتمثل يف القول بأن اللغات 
واصفات لغة ما إذا سعى إىل حتصيل تتداخل يف قسط من النواميس املشرتكة حىت إن العامل مب

فتعدد . موصفات أخرى استقام له من معرفته األوىل ما به يفك أسرار املواضعة الطارئة
ة اللغات ونواميسها عن طريق املواضعهبياكل  ياكتساب السنن اللسانية من شأنه إذا رافقه الوع

املواضعة واألخرى حىت يرتقى اخلصائص املتجانسة بني  املعقلنة واملكاشفة املعلمنة أن يربط
، (3)الفحص إىل الناموس األوحد يف أمر احلدث الكالمي من حيث هو ظاهرة بشرية مستقطبة

وأيضا فإن العجم العلماء بلغة العرب وإن مل يكونوا علماء بلغة : "يقول صاحب اخلصائص
 تنبيههم على أحواهلا هبا وتزيد يفالعجم فإن قواهم يف العربية تؤيد معرفتهم بالعجمية وتؤنسهم 

 .(4)الشرتاك العلوم اللغوية واشتباكها وتراميها إىل الغاية اجلامعة ملعانيها
أما أبو حيان التوحيدي يف كتابه اهلوامل والشوامل فيدعوا إىل ضرورة البحث عن املعاين 
 وفهم احلقيقة يف أي لغة كانت وبأي عبارة حصلت، وعدم االكتفاء بلغة واحدة فإن اللغة

ه تعنده رأس مال مهم إن أحسن استثماره فهو النافذة للتواصل مع اآلخر ومعرفة خصوصيا
والعمل على تأكيد خصوصياتنا الثقافية واللغوية، فيصبح حاجة تعلم اللغة الثانية حاجة 

                                                 

 .222املقدمة، ص( 1)

 .222املقدمة، ص( 2)

 .890املسدي، مرجع سابق، ص( 3)

 .823اخلصائص، مرجع سابق، ص( 4)
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وجعلناكم شعوبا "تفرضها طبيعة العالقات اإلنسانية اليت تتم عرب قنوات التواصل اإلنساين، 
 .عز و جل  مصداقا لقوله عند اهلل أتقاكم ارفوا إن أكرمكم وقبائل لتع
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 نظرية االكتساب اللغوي في الموروث اللساني العربي:المبحث الرابع 
 خالصة واستنتاجات 

لقد عاجل الفكر العريب قضية االكتساب اللغوي من حيث هو حتصيل مباشر يتنزل 
لكالمي مادة لالكتساب وموضوعا له يف حضوريا يف جتربة اإلنسان مع اللغة، فيكون احلدث ا

نفس الوقت، أي أنه مضمون التحصيل يف ذاته دون أن يكون مادة للكالم ويف هذا املسار 
اكتشف رواد التفكري اللغوي يف احلضارة العربية أسرار تقنيات االكتساب فرسخت على 

وملسوا من قرب " داتاالرتياض واملعاودة والتمرس والتكرار والدربة والعا"أيديهم منصورات 
البسيطة منها والشرطية ونفذوا إىل : مشكلة اكتساب اآلالنيات عن طريق املنعكسات الشرطية

أمهية التلقني يف اختزان قوالب املنعكسات، وتطرقوا إىل التناسب الطردي القائم بني كثافة 
أن علماء العرب مل ، وأول ما يتبني لنا (1)االختزان والقدرة اللسانية على التصرف واالبتكار

ينقسموا يف حتليلهم هلذه الظاهرة اإلنسانية االنقسام الذي نالحظه يف نظريات االكتساب 
البيئة أم )اللغوي احلديثة فيما خيتص بإقرار العامل األساسي القائم وراء عملية االكتساب هذه 

توافر هذين العاملني  بل باإلمكان املالحظة أن الفكر العريب قد أقر بوجوب(. القدرات النظرية
حيصل االكتساب، ويظهر التباين يف الرأي عند العلماء العرب فقط يف مدى تركيز  لكي معا 

 .(2)األمهية على أحد العاملني أكثر من تركيز ما على العامل اآلخر
 
 : هتمام على عامل الممارسة واالعتيادتركيز اال -1

عال احملكمة كالبناء والنساجة والصياغة، من األف" عبد اجلبار أن الكالم"يرى القاضي 
وأعلم أنه ال ميتنع أنه "وأن استكناه مضامني الكالم إمنا يتم من خالل االختبار ويف ذلك يقول 

، ولوال االختبار املتقدم مل يعلم ذلك حىت خيتلف طبني باضطراريعلم باالختبار مقاصد املخا
ما ميكن فيه وما ال ميكن، ألن العريب يعرف احلال يف هذه املعرفة حبسب طريقة االختبار، و 

مقاصد العريب باالختبار، وهلذا نرى العرب تعرف من مقاصد العرب ما ال تعرفه من مقاصد 
العجم ملا مل يكن فيه من االختبار ما أمكنه يف العرب، ولذلك مل يعرف األخرس باإلشارة من 

                                                 

 .807عبد السالم املسدي، التفكري اللساين يف احلضارة العربية، ص( 1)

 .100زكريا، قضايا ألسنية تطبيقية، ص.م( 2)
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ا مل خيتربه غريه، والوالدة رمبا عرفت من حال صاحبه ما ال يعرفه غريه ألنه قد اخترب من ذلك م
أغراض الصيب الصغري عما ال يفهم من القول ما ال يعرفه غريها لفضل اختبارها، فإذا صح 
ذلك مل ميتنع أن يعرف باالختبار من مال الواحد واجلماعة ما يقع وما ال يقع، وما ميتنع وما ال 

ق العادة ألنه مباين للعلوم احلاصلة ببديهة ميتنع ويكون هذا العلم مما حيصل باضطرار عن طري
العقل الذي ال جيوز اختالف أحوال العقالء فيه من حيث كان هذا العلم يفتقر إىل االختبار 

 .(1)الذي قد تفرتق أحواهلم فيه
عبد اجلبار من خالل السماع واالختبار واحملاكاة واملران "يتم االكتساب برأي القاضي 

االعتياد وعلى قدر التكرار ترسخ العادة، وإذا ترسخت العادة تتوطد على واملمارسة املباشرة و 
حىت أن بعضهم إذا اعتاد طريقة يف الفصاحة املتقدمة ال : "حنو يصبح من الصعب التعديل فيه

 .(2)يواتيه الكالم املتوسط والركيك إال بعد جهد وتكلف
والتكلم صناعة قائمة  على أن الكالم هو علم ضروري،" عبد اجلبار"ويؤكد القاضي 

أي أن " باضطرار"على العلم واإلرادة وتوفر اآللة واستقامة الرتتيب فيحصل الكالم يف نظره 
وألن الكالم حيتاج إىل العلم " ىالكالم علم اضطراري مبوجب االستعداد الطبيعي لذلك فهو ير 

آلة خمصوصة فإذا مل بتصريف اآللة اليت هي اللسان وغريها على بعض الوجوه، كما حيتاج إىل 
يعلم الطفل ذلك أو مل تكتمل آلته مل ميكنه إجياده، وصار ذلك مبنزلة من ال يعلم األفعال 

 .(3)احملكمة يف تعذره عليه، ولذلك مىت علم ذلك ومرن عليه  فعل الكالم
فالطفل إذا لديه سلفا آلة تعلم قائمة يف ذاته، وهي آلة خمصوصة أي ذات طبيعة 

هذه اآللة يف ذاته فيصبح بإمكانه فعل الكالم بعدما ميرن آلته من خالل  خمتصة، وتكتمل
، ويذهب ميشال زكريا إىل أنه باإلمكان مقارنة نظرية االضطرار (4)التكرار واملطاولة يف االختبار

الذي يؤكد على أن األبنية اليت " بياجيه"مبفهوم الضرورة واملوازنة عند " عبد اجلبار"عند القاضي 

                                                 

 .804، ص10املغن يف أبواب التوحيد والعدل، ج( 1)

 .847املرجع نفسه، ص( 2)

 .83-88املرجع نفسه، ص( 3)

 .811، ص10نفسهن ج( 4)
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ها تكون الفكر تصبح بالتدرج ضرورة، كما باإلمكان من جهة أخرى مقارنة مفهوم اآللة يتطلب
 .(1)للحالة األساسية ذات الطبيعة املختصة" تشومسكي"املخصوصة عند عبد اجلبار مبفهوم 

وإىل مثل ذلك أشار ابن وهب عندما حّد الكالم بأنه ملكة متارس بالفطرة والسجية 
إذا "ىل حتصيل مجلة من العادات مؤكدا على أن الدخيل على اللغة فيكون اكتسابه مستندا إ

وأن .." صار ذلك عادة له... ا نفسه ومّرن عليها لسانهمتأدب ونظر يف النحو واللغة وأخذ هب
أن يستعمل االقتداء بلغتهم، وال َّترج عن مجلة ألفاظهم، وال "من حق من شأ ويرتعرع يف قوم 

 .(2)نوهلحطئوه وييقنع يف نفسه مبخالفتهم فيخ
ومل يبتعد ابن جن عن ذلك عندما أحّل على مقومات االكتساب اللغوي باملنشأ والعادة 
مميزا إياه عن التحصيل بواسطة القوانني املشتقة من صلب الكالم فأمساه املالحظة باملنة 

، (3)والطباع، واعتربه من القوة حبيث َّتتصر به مسافات الزمن يف حصول ملكة اللسان
مهية بالغة مل تغب عن نظر وللسماع يف قضية االرتياض اللساين وتركيز ضوابط العادة اللغوية أ

 .وا على ملالبسات االكتساب والتحصيل اللغويمن تطرق
فاجلرجاين يف حديثه عن املوروث األديب عند العرب، اعترب أن حد اللغة مسع ورواية 

ب بال تصرف وهو ما قد نستنبط وحفظ ال سيما من حيث هي ثبت معجمي منقول يكتس
منه حصر الطاقة التوليدية اليت حيملها الفرد اآلدمي لسانيا يف بناء اجلدول الركن من اللغة ال 
غري، لذلك نراه يقرر أن املطبوع الذي ال ميكنه تناول ألفاظ العرب إال رواية وال طريق للرواية 

تروي وحتفظ، وعلى هذا األساس يقرر إال السمع، ومالك الرواية احلفظ، وقد كانت العرب 
عبد اجلبار أن عقد االكتساب اللغوي ال يتم إال ساعة يتسىن للمتلقني التصرف يف جهاز اللغة 
واالبتداء تلقائيا برتكيب صياغتها حسب املواضعات احلاصلة منها، وهو ما يؤكد أن طاقة 

اع، ومجاع ما يربط التلقي التوليد اللساين لدى اإلنسان إمنا تتجسم باإلنشاء بعد السم
. (4)باالبتكار إمنا هو احملاكاة التدرجيية اليت تبتدئ مبحور االستبدال حىت تأيت على حمور الرتاكن

ومثرة كل هذه العوامل واملقومات من مساع وحماكاة ووضع مبتكر إمنا هي حصول العادة 
                                                 

(1) Piattilli pal mirimi (ed). Théories du langage, théorie de l’apprentissage, le débat entre J.Piaget et 

N.Chamsky, pp60-88. 

 .873ابن وهب، الربهان يف وجوه البيان، ص( 2)

 .840، ص3ابن جن، اخلصائص، ج( 3)

 .802ارة العربية، صالتفكري اللساين يف احلض( 4)



 االكتساب اللغوي بين الدراسات الغربية والعربية  نظرية                               الفصل الخامس

 284 

اؤنا يف املوروث اللساين الراسخة يف النفس إىل احلد الذي َّتالط فيه الطبع، وقد ركز علم
ببصرية اللسانيني املتخطني لظواهر األمور إىل خمزون حقائقها ودفني نواميسها، مما قادهم إىل  
كشف قرار البعد اللغوي فيه السيما عند ازدواج الطاقة التعبريية التلقائية بطاقة اخللق واالبتكار 

 .نشائيةمما خيرج باللغة من وظيفتها املرجعية إىل الوظيفة اإل
 
 .تركيز االهتمام على عامل القوى الفطرية -2

مفطورون "يركز الفارايب االنتباه على القدرة الفطرية عند اإلنسان، فالناس بصريح عبارته 
على صور وخلق يف أبداهنم حمدودة وتكون أبداهنم على كيفية وأمزجة حمدودة وتكون أنفسكم 

قادير حمدودة يف الكمية والكيفية، فتكون معدة ومسددة حنو معارف وتصورات وَّتيالت مب
واإلنسان إذا خال من أول ما يفطر ينهض ويتحرك حنو الشيء ... هذه أسهل عليهم من غريها

الذي تكون حركتهّ إليه أسهل عليه بالفطرة، وعلى النوع الذي تكون به حركة أسهل عليه 
قل كل ما كان استعداده له فتنهض نفسه إىل أن يعلم أو يفكر أو يتصور أو يتخيل أو يتع

فإن هذا هو األسهل عليه، وحيرك جسمه وأعضاءه إىل حيث حتركه وعلى . بالفكرة أشد وأكثر
هذا أيضا هو األسهل عليه وأول  -فإن–النوع الذي استعداده بالفطرة له أشد وأكثر وأكمل 

له سابق قبل ذلك وال ما يفعل شيئا من ذلك يفعل بقوة فيه بالفطرة ومبلكة طبيعية، ال باعتياد 
بضاعة وإذا كرر فعل شيء من نوع واحد مرارا كثرية حدثت له ملكة اعتيادية، إما خلقية أو 

 .(1)صناعية
هذا يقف على حقيقة أن عملية االكتساب اللغوي ال تبتعد "إن املتأمل لكالم الفارايب 

 الفارايب يصر أن إال أن  يف خطوطها العريضة، عن نظرية االكتساب اللغوي عند تشومسكي
 . ال يغيب دور البيئة فيذهب إىل أن عملية االكتساب إمنا هي حتصيل مباشر عرب جتربة لغوية

يأخذ الناشئ هذه األشياء عن السالف، على األحوال اليت يسمعها من السالف وينشأ 
 .(2)عليها ويتعودها مع من نشأه، إال أن تتمكن فيه متكنا حيفو به أن يكون ناطقا لغريه

                                                 

 .42-40الفارايب، احلروف، ص( 1)

 .43ينظر احلروف، ص( 2)
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إن االكتساب اللغوي يف نظر الفارايب يتم من خالل أخذ الناشئ الكالم عن احمليط 
ويكون ذلك أوال ممن اتفق منهم فيتفق .. الذي يرتعرع فيه وذلك عرب تكون العادات الكالمية

أن يستعمل الواحد منهم تصويتا أو لفظة يف الداللة على شيء ما عندما خياطب غريه فيحفظ 
فيستعمل السامع ذلك بعينه عندما خياطب املنشئ األول لتلك اللفظة، ويكون السامع ذلك، 

إن الفارايب يؤكد على ظاهرة االحتذاء يف أمر االكتساب . (1)السامع األول قد احتذى بذلك
اللغوي وهي تتمثل يف ربط السامع بنية التصويت اللفظي باملدلول املقصود يف حلظة التصويت 

الفارايب عملية ارتساخ املصطلح اللغوي يف ذهن متعلم اللغة، الساعي إىل ويدقق . عند املخاطبة
حتصيل مواصفاهتا باالرتكاز على املثلث الداليل، حبيث تطلق امللفوظات اليت هي عالمات 
فيشار هبا إىل احملسوسات اليت هي يف العيان فيحصل االقرتان الداليل وهو ما ميكن أن نعرب 

ور املرجع حىت حيصل املدلول وعندئذ ميكن للمرجع أن يغيب عنه بإطالق الدال مع حض
 .فيصبح الدال حميال رأسا على املدلول دون اقتضاء حضور املرجع

إن مبدأ العادة اليت تقضي بالتكرر والسماع إىل ارتساخ السنن واملواضعات يف النفس،  
ذا الفعل األرحب تتجلى وألن للغة الفضل الكبري يف نقل األفكار من القوة إىل الفعل، ويف ه

اخلربة اإلنسانية وتنهض على ضرورة التواصل واكتساب أنواع املخاطبة، وقد شكلت املخاطبة 
يف البنية اللغوية عند الفارايب أساس التواصل بني املتكلم والسامع بشرط التواضع والتواطؤ على 

 .ألفاظ املخاطبة
فتختلف بينهم األراء ... الطرق اخلطبية يقول الفارايب وال يزال الناظرون فيها يستعملون

واملذاهب وتكثر خماطبة بعضهم بعضا يف اآلراء اليت يصححها كل واحد لنفسه ومراجعة كل 
واحد لآلخر، فيحتاج كل واحد إذا روجع فيما يراه مراجعة معاندة أن يوثق ما يستعمله من 

ما ميكن أن نقف عنده هنا هو . (2)الطرق ويتحرى أن جيعلها حبيث ال تعاند أو يعسر عنادها
أنه إذا كانت العادة تعمل على ترسيخ اكتساب اللغة فإن املعاندة تعمل على التصحيح 

"  ابن سينا"وإىل نظري ذلك يذهب . (3)االرجتاعي الذي يساعد على جناح العملية التواصلية

                                                 

 .40املرجع نفسه، ص( 1)

 .24احلروف، املرجع نفسه، ص( 2)

 .ابن سينات، الشفاء، اجلملة األوىل: ينظر( 3)
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واملمارسة  فيشري إىل أن ما يرسخ ملكة الصناعة يف نفس اإلنسان هو االستعداد اجلبلي
 .واالستعمال للجزئيات

وال خيفى أن ابن سينا يتميز بفكر موسوعي الشيء الذي أهله أن يتحدث عن قضية 
  -وهي قضية تطرح حديثا يف األوساط الغربية–االكتساب يف إطار تضافر املعارف وتكاملها 

الدين واللغة  كيف ال وهو الذي مجع بني الطب واحلكمة واملنطق وعلوم الطبيعة والفقه وعلوم
 .والشعر

وإذا كانت وقفتنا قد طالت يف الفصول األوىل من هذا العمل معه، إال أن حيوية أفكار 
ا مهمت مبطارحة قضية ما كطريقة العمل د هلا املكان األرحب واألوسع كلمالشيخ الرئيس جت

غريه من فوجود الصيب مع "الصغرية ( أو اجملموعات( )نظام األفواج)اجلماعي يف التعليم 
وكل ذلك من أسباب املباراة ... مث إهنم يتوافقون ويتعارضون... الصبيان أدعى إىل التعلم

وهذا يتم كله حتت ... واملباهاة واملساجلة واحملاكاة، ويف ذلك هتذيب ألخالقهم وحتريك هلمهم
 ذكاءه، الذي يراعي طبع الصيب، ويسرب قرحيته، وخيترب( املعلم)الرعاية الرشيدة ملدبر الصيب 

أال حيتاج منا . فيختار له الصناعات حبسب ذلك وهذه أساسيات علم النفس الرتبوي احلديث
لنظرية  عامل املؤسستهذا الفكر الوقفة والوقفات بل الوعي وضرورة إعادة بناء الوعي يف إطار ال

ة انسانية  جتمع ثبات القدم و تطلع الرؤيا فنتحول من مستهلك ملعرفة االخر اىل منتج اىل معرف
 .كونية

م عما محله الفكر الرتاث العريب استطرادات ثرية تن ولعل أي مطلع جيد يف خمزون
ومن هذا الثراء املعريف وقفة ابن خلدون العميقة حول قضية االكتساب  ٬اللغوي عند العرب

عيد اللغوي، ولئن مر معنا يف ثنايا هذا العمل مواضع حضرت فيها الرؤية اخللدونية إال أننا ن
. ي،  وقد تطرق إىل ذلك ميشال زكرياكالتذكري يف إطار مقارنة بني راء ابن خلدون وتشومس

وقبل ذلك ال بأس من تتبع ابن خلدون يف قضية طرائق االكتساب اللغوي اليت تكتسي بعدا 
حب املقدمة يزاوج بني تفحص مالبسات التحصيل، امزدوجا من التنظري واالختبار، ألن ص

ميس الكالم من خالل تلك املالبسات يف نفس الوقت، ولكن أول مبدأ واستكشاف نوا
أن  -حسبه–والسر يف ذلك . ينطلق منه اختباريا هو تقرير أن السمع أبو املكالت اللسانية

النفس جتنح ملا يلقى إليها، لذلك كان لسان اإلنسان صورة للسان من ينشأ بينهم ألنه يسمع  
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يات تعبريهم عن مقاصدهم ابتداء باملفردات يف معانيها، كالمهم وأساليب خماطبتهم، وكيف
وانتهاء بالرتاكيب يف انتظام بعضها ببعض، وال يزال مساعه يتجدد يف كل حلظة، ومن كل 

اعلم أن اللغة يف املتعارف "متكلم، واستعماله يتكرر إىل أن يصري ذلك ملكة وصفة راسخة 
ارة فعل لساين ناشئ عن القصد بإعادة عليه هي عبارة املتكلم عن مقصوده، وتلك العب

الكالم، فال بد أن تصرب ملكة متقررة يف العضو الفاعل هلا، وهو اللسان، وهو يف كل أمة 
 .(1)اصطالحاهتم

إذا ملكة مكتسبة، واعتبار اللغة ملكة يربطها " ابن خلدون"إن اللغة اإلنسانية يف نظر 
قول ابن البعد اللغوي خاصية إنسانية يباملقدرات الفطرية لدى اإلنسان على حنو جيعل 

رة كان أسهل لقبول امللكات وأحسن استعدادا حلصوهلا فإذا ومن كان على الفط: "خلدون
تلونت النفس بامللكة األخرى خرجت على الفطرة، وضعف فيها االستعداد باللون احلاصل يف 

امللكة اللسانية ترتسخ يف  ، اجلدير بالذكر أن"هذه امللكة، فكان قبوهلا للملكة األخرى أضعف
 .مكاهنا يف الذهن اإلنساين

، ذلك أن (2)إن امللكة إذا سبقتها ملكة أخرى يف احملل فال حتصل إال ناقصة خمدوشة"
الصنائع وملكاهتا ال تزدحم وأن من سبقت له إجادة يف صناعة فقل أن جييد أخرى أو يستويل 

مث إن هذه النفس " "يةفسسانية فهي حقيقة نوامللكة أداة للنفس اإلن. (3)فيها على الغاية
اإلنسانية غائبة عن العيان وآثارها ظاهرة يف البدن، فكأنه ومجيع أجزائه، جمتمعة ومفرتقة، آالت 
للنفس ولقواها، أما الفاعلية فالبطش باليد، واملشي بالرجل، والكالم باللسان، واحلركة الكلية 

إىل ظاهرة " ابن خلدون"تحليل واالستدالل يتطرق بالبدن متدافعا، وعلى هذا النمط من ال
االكتساب اللغوي حبس لغوي دقيق، وأول ما يتقرر لديه يف هذا اإلطار أن االكتساب يتم عن 

 .طريق املنشأ الطبيعي وبشكل متدرج
فاملتعلم من العرب حني كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كالم أهل "

باهتم، وكيفية تعبريهم عن مقاصدهم، كما يسمع الصيب استعمال جيله، وأساليبه يف خماط

                                                 

 .209ابن خلدون، املقدمة، ص( 1)

 .222املرجع نفس، ص( 2)

 .222املرجع نفسه، ص( 3)
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املفردات يف معانيها، فيلقنها أوال، مث يسمع الرتاكيب بعدها، فيلقنها كذلك، مث ال يزال 
مساعهم لذلك يتجدد يف كل حلظة ويف كل متكلم، واستعماله يتكرر إىل أن يصري ذلك ملكة 

األلسن واللغات من جيل إىل جيل، وتعلمها  وصفة راسخة، ويكون كأحدهم هكذا تصريت
العجم واألطفال، وهذا هو معىن ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب الطبع أي بامللكة األوىل 

 . (1)"اليت أخذت عنهم ومل يأخذوها عن غريهم
وهكذا يرتكز على يد ابن خلدون مبدأ االرتياض باملعاودة فيكون اكتساب احلدث 

عادلة املمارسة والتكرار أي هو منتوج الفعل مضروبا يف الزمن، وهذا هو حد اللساين حمصول م
ال حتصل إال بتكرار  -كما يقول ابن خلدون يف هذا السياق–وامللكات "امللكة كما سبق معنا 

األفعال، ألن الفعل يقع أوال وتعود منه للذات صفة تتكرر فتكون حاال، ومعىن احلال أهنا صفة 
وبديهي أن يركز ابن خلدون  (2)"زيد التكرار، فتكون ملكة أي صفة راسخةغري راسخة، مث ي

فتحصل له هذه امللكة هبذا احلفظ "على املمارسة والتكرار خالل عملية االكتساب فيقول 
وعلى قدر احملفوظ وكثرة االستعمال تكون جودة املقول  (3)وتزداد بكثرهتما رسوخا وقوة

يقظا إىل أمهية مرحلة الطفولة يف ترسخ امللكة،  فما يكتسبه ، ويبدو ابن خلدون مت(4)املصنوع
أشد رسوخا وهو األصل ملا بعده، ألن السابق األول : الطفل خالل سنوات تعليمه األوىل

 .(5)للقلوب كاألساس للملكات وعلى حسب األساس وأساليبه يكون حال ما ينبن عليه
العشرين املقاربة األنثروبولوجية وهذه الفكرة عدت اكتشاف أجنزته يف بداية القرن 

تؤكد هذه املدرسة بعناصرها اجلامعة لكل روث " الثقافة الشخصية"للثقافة خباصة مع مدرسة 
" ، ورالف لينتون"Margaret Mead"، ومارغيت ميد "Ruth Benedict"بنديكيلت 

"Ralph linton " وأبراهام كاردينر"Abraham Kardiner" للشخصية ، أن املالمح األساسية
ترتسم خالل السنوات األوىل من الطفولة بواسطة الثقافة، ومن هنا صاغ كاردينر وتبعه لينتون 

                                                 

 .244املقدمة، ص ابن خلدون،( 1)

 .240املرجع نفسه، ص( 2)

 .221املرجع نفسه، ص( 3)

 .221املرجع نفسه، ص( 4)

 .208املرجع نفسه، ص( 5)
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مما " السابق األول"وليس هذا ببعيد عما قصد ابن خلدون من " الشخصية األساسية"مفهوم 
 .(1)يتلقاه الطفل الذي هو كالقاعدة أو األساس للملكة

وجداين يف عملية االكتساب اللغوي، وهذا أمر وال يهمل صاحب املقدمة اجلانب ال
لو فرضنا صبيا من : وجداين حاصل مبمارسة كالم العرب حىت يصري كواحد منهم، ومثاله

صبياهنم نشأ وريب يف جيلهم، فإنه يتعلم لغتهم وحيكم شأن اإلعراب والبالغة فيها حىت 
مليا يتبني أن صاحب املقدمة وبعد حماولة حماصرة قضايا االكتساب ع. (2)يستويل على غايتها

قاده حدسه العلمي إىل أن حيدد اللغة بأهنا مثاالت جمردة تقوم مقام املنوال أو  القالب أو 
األسلوب، وما اكتساب الكالم إال اسرتساخ جلملة منواالته املولدة له، ألن مؤلف الكالم هو  

بىن فيه أو املنوال الذي ينسج كالبناء أو النساج، والصورة الذهنية املنطبقة كالقالب الذي ي
 .(3)عليه

ن الطفل يكتسب لغة البيئة اليت ينشأ فيها فعملية " ابن خلدون"واضح باعتقاد 
اكتساب اللغة ال ترتبط بأي حال من األحوال، جبنس إنساين معني أو بلغة معينة، فالطفل 

تمعات اإلنسانية حبيث اإلنساين مبقدوره إمتام هذه العملية من خالل منوه يف أي جمتمع من اجمل
يكتسب لغة اجملتمع الذي يتعرض فيه لكالم أهله، فاكتساب اللغة إذا يف األساس ميزة 

فكل أطفال العامل يف شروط طبيعية يكتسبون اجلوهري من النسق اللساين للغتهم . إنسانية
 .(4)األم

رات أدبية ومعىن ذلك أن طريق اكتساب امللكة وتعلم اللغة يبدأ بالتعامل مع خمتا
فظ بعد أن تقرأ جيدا وتسمع، فالسمع أبو امللكات اللسانية كما قال، مث وشعرية متميزة حت

تردد مث يتم التكلم وإنتاج اجلمل بالقياس عليها، مث بكثري من استعمال ذلك وبذا يكون تعلم 
 .اللغة قد مت

                                                 

 .178، ص77حمسن بوعزيزي، اللغة وروابط اهليمنة عند ابن خلدون، اللسان العريب وإشكالية التلقي، ع( 1)

 .228ابن خلدون، املقدمة، ص( 2)

 .املرجع نفسه، ص( 3)

، 8004ألوزالد ديكرو، جان ماري سشايفر، القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان، تر منذر عياشي طه، املركز الثقايف العريب، ( 4)
 .270ص
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كشف من يوم ذلك يالجتاه هو املتاح أمامنا اآلن، وبوبذلك ميكن أن نقول إن هذا ا
بعد يوم اخلطأ املنهجي الذي نرتكبه بإمهالنا للحفظ والسماع يف تعليم اللغة، حىت أن الواحد 
منا قد حيمل شهادة جامعية يف اللغة العربية وآداهبا وهو ال يستطيع أن يستشهد أو يستحضر 

التحفيظ، أو بدل  إن قضية التمهري. لطلبة والتالميذبيتا شعريا يف مقام تعلمي، فما بالك با
االنتقال من التحفيظ إىل التمهري معادلة سرعان ما تسقط أمام ميزان حقيقة الواقع التعليمي 

 .!؟...الذي افتقد احلفظ والتمهري معا
 :الجوانب النفسية وأثرها في تعلم اللغة

إن النفس اإلنسانية يف نظر ابن خلدون ال تتسع ألكثر من ملكة واحدة تامة، وهذا 
أن امللكة إذا سبقتها ملكة أخرى يف احملل فال حنصل إال خمدوشة؛ أي أن صاحب "ه يرتتب علي

اللغة املعنية إذا أراد أن يتعلم لغة أخرى فإن اكتسابه للغة األخرى ال ميكن أن يكون تاما وال 
ية ميكن أن تكون إجادته هلا كإجادة أبناء اللغة األصليني ألن التداخل بني اللغة األم واللغة الثان

 .يعوق ذلك ومن الواضح أن هذا يتعلق بتعلم لغة أجنبية أو لغة ثانية
وال ميكن أن نلم بكل أفكار ابن خلدون حول اكتساب اللغة ولكن مثة فكرة هامة 
يتطرق إليها ابن خلدون وهو بصدد حديثه عن عوائق اكتساب اللغة ومن بنهما قضية العجمة 

جمة إذا سبقت إىل اللسان قصرت بصاحبها يف فصل يف أن الع: )وأوردها حتت فصل مساه
 :وقد أشار إىل وجود عائقني(. حتصيل العلوم عند أهل اللسان العريب

عائق فهم املعاين من األلفاظ، والعائق الثاين عائق الكتابة واحلظ ألهنما أيضا : األول
 نستحكم جمهوالن بالنسبه له، وهذا يسري على األعجمي الذي سبقت له العجمة، أما من مل

ملكة العجمية حني انتقل منها إىل العربية كأصاغر أبناء العجم الذين يربون مع العرب قبل أن 
تستحكم عجميتهم؛ فهؤالء ال ينطبق عليهم ذلك وال يكون عندهم تقصري يف فهم املعاين، 

 -كسبويه، وأيب علي الفارسي، والزخمشري–وال يعرتض على ذلك أيضا بأن علماء اإلسالم 
ثرهم من العجم؛ ألن عجميتهم مل تكن يف اللغة وإمنا كانت يف النسب فقط، وهذه ليست أك

 .بينهم صاروا كأهنم مثلهمنشأوا حائال عن حتصيل العلوم عن العرب، بل إن هؤالء ألهنم 
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ا حتدث عن تعلم العربية بالنسبة ألهل  ابن خلدون هذه املسألة أيضا عندموقد بني
فصل يف )ل ذلك بوجود ملكة سابقة للمتعلم وذلك يف فصل بعنوان وعل( أي املدن)األمصار 

 .أن أهل األمصار على اإلطالق قاصرون يف حتصيل هذه امللكة اللسانية اليت تستفاد بالتعليم
إن ابن خلدون بإثارته هذه القضايا يكون قد تطرق إىل قضايا تعد أساسية يف جمال 

قضايا اعتماد لغة تعليم خمتلفة عن لغة اجملتمع نفسه اللسانيات التطبيقية يف عصرنا هذا، وهي 
بفعل اهليمنة اللغوية لألقوى واليت توقف عندها ابن خلدون من موقع مقاربة لسانية منفتحة 

 .على البعد السوسيولوجي
فاللغة أوال وأخريا برأي ابن خلدون نتاج االجتماع اإلنساين وتكون بلسان األمة 

 .(1)ا باعتبارها مواصفات األقوياء واملتغلبني يف كل جمتمعالغالبة، فيفسرها اجتماعي
إن اللغة يسقط أكثرها ويبطل بسقوط دولة أهلها، ودخول غريهم عليهم يف مساكنهم 
أو بنقله عن ديارهم واختالطهم بغريهم، فإمنا يقيد لغة األمة وعلومها وأخبارها قوة دولتها 

ليهم عدوهم واشتغلوا باخلوف واحلاجة والذل ونشاط أهلها، وأما من تلفت دولتهم، وغلب ع
وخدمة أعدائهم، فمضمون منهم موت اخلواطر، ورمبا كان ذلك سببا لذهاب لغتهم، ولو كان 
ابن خلدون بيننا اليوم لرفع شعار التأمني اللساين للغة العربية قبل تأبينها، وألكد إمنا األمم اللغة 

 .ما بقيت فإن هم ذهبت لغتهم ذهبوا
اللغة قضية وجود أوال وأخريا ويغدو سؤال الوجود سؤال اللغة، فاللغة هي بيت  وتصبح

 .(2)كما يردد هيدجر دائما  the house of beingأو مسكن الوجود 
إن لغيت هي مسكن، هي موطن ومستقري، هي حدود عاملي احلميم ومعامله "

وألنه حسب هيدجر "لفسيح وتضاريسه ومن نوافذها، وبعيوهنا أنظر إىل بقية أرجاء الكون ا
حيث توجد اللغة يوجد عامل، وملا كان التاريخ ال يصري ممكنا إال يف عامل اقتضى ذلك " دائما

فكيف نعمل على أن نتعلم لغتنا فتكون رمزا هلويتنا . (3)أنه حيث توجد اللغة يوجد التاريخ
كفله الدين اإلسالمي وبوصلتنا اليت نعرف هبا اآلخر من مستلزمات املشرتك اإلنساين الذي  

                                                 

 .ابن خلدون، املقدمة، ص: ينظر( 1)

 .701، ص8008ـ1288سعيد توفيق، يف ماهية اللغة وفلسفة التأويل، بريوت، ( 2)

 .308غة العربية، اجمللد الثالث والثمانون، جممع اللغة العربية، دمشق، صحممود السيد، التمكني لل( 3)
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ن يراهن على إسكان الصوت العريب بكل زماحلنيف، وكيف نتكلم حىت يرانا اآلخر؟؟ يف 
اليا، وذاك موضوع آخر بقدر ما ينفصل ديات واجهتها العربية وتواجهها حالوسائل وتلك حت

ضر يزداد اتصاال بأي موضوع حاول التطرق للغة ولقضايا تعلم اللغة، وألنه صعب فصل احلا
تراث وليست كائنات  أمة هلا كون وصعب فصل املاضي عن احلاضر وحىت نعن املاضي 

 بد من وصل وفصل وفصل ووصل كان الوعي هو الالزمة لكل تتبع معريف، وكان ال  (1)تراثية
 .ستمرحىت ن

ومهما يركز ابن خلدون على التكرار واملمارسة من موقع إقراره بأمهية هذين العاملني يف 
امللكة اللسانية ورسوخها إال أن تركيزه هذا ال يكون أدلة كافية لتصنيف نظريته يف  استحكام

جمال االكتساب ضمن النظريات البيئية ويتبني بوضوح حسب ميشال زكريا وجود تقارب بني 
 .(2)األلسنية العقالنية -نظرية ابن خلدون ونظرية تشومسكي

 
 :التقارب بين ابن خلدون وتشومسكي

ابن "ا يلي إبراز بعض املسائل اليت تظهر يف يقيننا، مدى التقارب بني حناول يف م
 .وتشومسكي يف النظر إىل مسألة االكتساب اللغوي" خلدون

 :يظهر هذا التقارب بشكل جلي وواضح يف املسائل التالية
اللغة من حيث إهنا " تشومسكي"يعرف : تعريف اللغة من حيث إهنا ملكة لسانية -1

كتسبها اإلنسان خالل ترعرعه يف بيئة معينة، وقد مر معنا أن ابن خلدون يعرفها ملكة لسانية ي
 .من هذا املنظور ذاته

َّتتلف امللكة اللسانية يف نظر ابن خلدون : التمييز بني امللكة وبني صناعة اللغة -2
من هنا يعلم أن تلك امللكة هي غري صناعة : "عن صناعة العربية، فهو يشري إىل ذلك صراحة

ابن خلدون عن العالقة القائمة بني "، ومع ذلك ال يغفل "العربية وأهنا مستغنية عنها باجلملة
ذلك أن صناعة العربية هي معرفة قوانني هذه امللكة ومقاييسها " امللكة اللسانية وصناعة العربية

                                                 

 .ينظر حممد عابد اجلابري، حنن والرتاث( 1)

 .111ميشال زكريا، قضايا ألسنية تطبيقية، ص( 2)
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خاصة، فهو علم بكيفية ال نفس كيفية، فليست نفس امللكة، وإمنا هي مبثابة مبن يعرف 
 .ناعة من الصنائع علما وال حيكمها عمالص

وإىل نظري ذلك يذهب تشومسكي عندما مييز بني امللكة اللسانية أو الكفاية اللغوية 
 .وبني األداء الكالمي

وهكذا : "يقول ابن خلدون هبذا الصدد: التمييز بني امللكة اللسانية وقواعد اللغة -3
سها، فإن العلم بقوانني األعراب إمنا هو بكيفية العلم بقوانني اإلعراب مع هذه امللكة يف نف

 .العمل وليس هو نفس العمل
وهذا التمييز إمنا يعزى إىل خاصية امللكة اللسانية من حيث هي املعرفة بشكل أو بآخر 

 .بقواعد اللغة وليست بالتايل هي قواعد اللغة، وهذا التمييز يوليه تشومسكي عناية
القواعد فهما  وعاما نأ: القواعد ومستويني للوصف منإن تشومسكي يركز على نوعني 

أي القواعد التوليدية والقواعد التحويلية، وأما مستويا الوصف ( أو اجلملة)قواعد بناء العبارة 
فهما األبنية السطحية واألبنية العميقة، وتتحقق عملية حتويل بناء مجلة إىل مجلة أخرى بواسطة 

احة وتغيري املواضع، وهذه العمليات عبارة عن كليات أو عمليات بسيطة مثل التبديل واإلز 
عموميات لغوية، وميزة لكل اللغات البشرية املعروفة، وقد أضاف تشومسكي لقواعد بناء 
العبارة والقواعد التحويلية قواعد التصنيف أو املفردات، ويالحظ أنه باستخدام هذه القواعد 

إىل عدد غري حمدود من اجلمل، وقد يبدو بعض  نبدأ من سلسلة حمدودة من الكلمات، وتنتهي
هذه اجلمل غريبا أو شاذا إال أن هذا الشذوذ ال يكون يف البناء، وإمنا يكون يف املعىن، ويرى 
تشومسكي أنه من املمكن حتديد البناء السطحي مستقال عن البناء العميق أو املعىن، ويرى 

فهما خمتلفان متاما عن بعضهما ( شديدرغم أن هذه القضية ال تزال حمل جدل " )تشومسكي
البعض والدليل على ذلك أنه يف حالة اجلمل الغامضة قد يتم تعيني البناء السطحي، ويظل 

 .البناء العميق غامضا وغري واضح
 اجلملة يعتمد على عالقتها جبمل أخرى مشاهبة، أي على بناء أكثر يىيكما أن معن

البناء السطحي والبناء العميق يقابالن مصطلحي عمقا من بنائها السطحي، ولعل مصطلحي 
الشكل الداخلي والشكل اخلارجي للجملة، وعلى أي حال فإن " Humboldt" "مهبولدت"

النحو التوليدي كما وضعه تشومسكي يعترب منوذجا للمتكلم أكثر منه منوذجا للمستمع، 
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لداخلية اليت تقف خلف واألكثر من هذا أنه ميكن النظر إليه كوصف للمعرفة الضمنية أو ا
 .األداء اللغوي الفعلي

ويرى تشومسكي أن الوقوف عند مستوى البناء السطحي للجملة يكون مضلال، ألن 
، فاألطفال يف رأيه يولدون ولديهم (1)معرفتنا باللغة تشمل خصائص ذات طبيعة أكثر جتريدا

يف أية لغة ( الرتاكيب اللغويةقواعد )مناذج للرتكيب اللغوي متكنهم من حتديد القواعد النحوية 
ميكن أن يتعرضوا هلا، فهناك عموميات يف الرتكيبات اللغوية تشرتك فيها مجيع اللغات، كرتكيب 

 .(2)اجلمل من أمساء وأفعال مثال
النظر إىل امللكة اللسانية على أهنا صفة راسخة يف نفس اإلنسان متكن امللكة  -4

 .ل العائدة إليهااللسانية اإلنسان من القيام باألعما
يقول ابن . االعتقاد بسبق امللكة األوىل ورسوخها وبنقصان أية ملكة لسانية الحقة -5

مما قدمناه من أن امللكة األوىل إذا سبقتها ملكة أخرى يف احملل فال حتصل إال ناقصة : "خلدون
 ".خمدوشة

تكلم اللغة نالحظ هذا االعتقاد عند تشومسكي الذي ال يأخذ إال باحلدس اللغوي مل
 .يف لغته األم أي بامللكة اللغوية األوىل

 .االعتقاد بأن النفس اإلنسانية ال تتسع ألكثر من ملكة لسانية تامة واحدة -6
التمييز بني االكتساب اللغوي وتعلم اللغة، وتوظيف املعرفة مبسار االكتساب  -7

 .(3)اللغوي يف جمال تعلم اللغات
ية فطرية عند اإلنسان تنطلق منها عملية االكتساب اإلقرار بوجود حالة أساس -8

ابن خلدون وصفها يعتقد ابن خلدون ضمنا بوجود هذه احلالة األساسية "وإن مل يتطرق إليها "
مما قدمنا من أن امللكة إذا سبقتها ملكة أخرى يف احملل، فال حتصل إال ناقصة : حني يقول

 .خمدوشة

                                                 

 .21-20، ص1990مجعة سيد يوسف، سيكولوجية اللغة واملرض العقلي، عامل املعرفة، يناير ( 1)

 .102، ص1920ين إمساعيل، األطفال مرآة اجملتمع، النمو النفسي للطفل يف سنواته التكوينية، عامل املعرفة، مارس حممد عماد الد( 2)

 .118زكريا، ص.ابن خلدون، املقدمة وكذلك م: ينظر( 3)
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إن امللكات إذا استقرت ورسخت يف حملها وحني يقول يف موضع آخر من مقدمته، ف
اليت استنبطها )فإن هذه القوانني : "ظهرت وكأهنا طبيعية وجبلية لذلك احملل، أو حني يقول

 .إمنا تفيد علما بذلك اللسان وال تفيد حصول امللكة بالفعل يف حملها( أهل صناعة اللسان
قر امللكة يف مكاهنا املعد فاإلنسان إذا مهيأ الكتساب اللغة، وحبصول االكتساب تست

سابقا يف النفس اإلنسانية، وهذه النظرة إىل حصول امللكة أو اكتساهبا ال َّتتلف كثريا عن نظرة 
إن التعلم هو يف البدء مسألة ملء بالتفصيل لداخل بنية هي : "تسومسكي الذي يقول

 .(1)"فطرية
إىل أن يستقر يف حالة  االعتقاد بأن االكتساب اللغوي مير بعدة مراحل أو حاالت -9

 .تتمثل فيها امللكة  ثابتة 
إال أن هناك مجلة من االنتقادات اليت وجهت لشومسكي أن النحو التوليدي قد ركز 
يف مقاربته لالكتساب اللغوي عند الطفل على التأكيد على فطرية امللكة اللغوية، من مث صاغ 

حثني قد أخذوا عليه اختزاله للغة يف جمموعة من الكليات لتفسري هذه امللكة، غري أن البا
حنوها، مقصيا بذلك املعىن والسياق، وكان هذا اإلقصاء موضع انتقادات كثرية نذكر من ذلك 

الذي يويل أمهية قصوى للمحيط اللغوي، يرى برونو أن وجود  1923" برونر"ما ورد عند 
الكتساب اللغوي، حييل جهاز االكتساب اللغوي ينبغي أن يوازيه وجود ما نعته بنسق دعم ا

إىل ( 8000)هذا النسق على األسرة بوجه خاص وعلى احمليط اللغوي بوجه عام، يشري برونر 
أن احمليط يقدم للطفل فرصة لالكتساب اللغوي، إن السياقات املثقلة باألحاسيس تساعد 

ن كدعم االكتساب اللغوي هو الذي مي الطفل على معرفة الكيفية اليت تستخدم هبا، فنسق
الطفل من ولوج العشرية اللغوية، ويشري برونو أن هذا النسق يؤطر التفاعل بني الناس بطريقة 
تتيح للمتكلم املرشح التحكم يف استعماالت اللغة، فاالكتساب اللغوي مرتبط عنده بأوجه 

 :(2)ثالثة
 .يهتم مبا ييسري اكتساب التلفظات املضبوطة واملقبولة حنويا :التركيب* 
 .تبحث يف طبيعة العالقة بني الكلمات والعوامل املمكنة: لةالدال* 

                                                 

 .118زكريا، قضايا ألسنية تطبيقية، ص.م( 1)

 .8002، شتاء 7ية، العدد ة ربيعة العريب، جملة واتا للرتمجة واللغات، السنة الثان.د( 2)
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يبحث يف سبل استخدام التلفظات يف العوامل املمكنة بنية التأثري يف : التداول*
 .اآلخر

إن برونر باستحضاره هلذه األوجه الثالثة يوثق الصلة بني االكتساب اللغوي والتفاعل 
ية وبني مواصفات االستعمال من ناحية أخرى، القائم بن ما هو حنوي وداليل إحايل من ناح

 .بذلك يضمن االكتساب اللغوي داللة أوسع
ويؤكد برونر أن معرفة النحو ليست غاية يف حد ذاهتا، وإمنا يتجاوز ذلك لربطه 
بالثقافة، معتربا أن الثقافة هي اليت تفرض على اإلنسان التمكن من اللغة، واللغة ما هي إال 

لإلنسان، وإذا كان برونر يستحضر ما هو فطري ويتجاوزه فإن طومسلو  أداة لنقل الثقافة
على النقيض من ذلك يلغيه معتربا أن الطفل ال يتوفر على حنو فطري، وإمنا يبنيه ( 1992)

انطالقا من التوليف بني املدخل املعجمي واملقتضيات الوظيفية للتواصل، فتفاعل الطفل مع 
كنه من استخالص القواعد اجملردة اليت حتكم استعماله هو الذي مي -حسب تصوره–حميطه 

للغة، فابن خلدون مل يهمل اجلانب التداويل وذلك باهتمامه مبلكة التبليغ واهتمامه بفعل 
 .الكالم وبذلك يطرق التداولية من أبواهبا الواسعة

ري العريب بازدواج طرائق حتت جمهر الفحص اللساين وعي التنظوهكذا يتحدد 
ب اللغوي، فلم يكن هناك صراع أو اختالف بني أنصار البيئة وأنصار الفطرة، بل إن االكتسا

ذلك أن الوجه اخلصيب من اجتماع . التوحيدي عرب عن هذه الثنائية مبفهومي الفطرة والفطنة
الفطنة إىل الفطرة يف احلدث اللساين عند اإلنسان متثل حسب حتليالت أيب حيان يف اجتماع 

 كد الروية، فكان تفاعل امللكة مع املعرفة أن خلق تعاضدا جدليا جعل العقل عفو البديهة إىل
والطبع منصهرين يف بوتقة احلدث الكالمي، وهذا التالحم العضوي من شأنه أن يكسر حدود 
الوظيفة اللغوية األوىل ليرتقى هبا إىل خمتلف الوظائف املتعاقبة السيما اإلنشائية منها، وعلى هذا 

وضح طواعية اللغة لتقبل مرونة الدفع التلقائي، وصرامة الرقابة العقالنية حبيث إن املستند تت
 .(1)اإلفراز اللساين يغدو مزجيا من حياكة النظر وحرارة التجربة املباشرة

                                                 

، اجمللة اخلامسة والعشرون، 8اإلمتاع واملؤانسة، ج: وكذلك ينظر. 842عبد السالم املسدي، التفكري اللساين يف احلضارة العربية، ص( 1)
 .118ص
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نستخلص مما سبق أنه ليست هناك رؤية موحدة لالكتساب اللغوي، إذ انقسم الفريقان 
نهم من يرجعها إىل فعل الفطرة وحنن نقول مع ما قاله فمنهم من جيرعها إىل فعل احمليط وم

 .علماؤنا إذ تبنوا عامل الفكرة وعامل البيئة وإن كان الرتكيز حول أحد العاملني أكرب
ضمن نظريات " ابن خلدون"ولئن أردنا يف اخلتام تصنيف نظرية االكتساب عند 

تقف بني النظرية " ابن خلدون"االكتساب يف جمال األلسنية، فإنه بإمكاننا القول إن نظرية 
فابن خلدون يقارب " شومسكي"وبني النظرية العقالنية الفطرية لـ" سكينر"البيئية كما عند 

األفكار البيئية من حيث الرتكيز على املمارسة والتكرار، ومنو الكفاءة اللغوية كنتيجة للتفاعل 
من خالل " تشومسكي"ها باجتاه أفكار بني الطفل وبيئته كما يف النظرية املعرفية، إال أنه يتخطا

. (1)اعتبار عملية االكتساب عملية وجدانية متر حباالت نفسية إىل أن تستقيم ملكة لسانية
فسواء تعلق األمر بابن خلدون أو آخرين من علماء الرتاث كما مر معنا فإن نظريتهم تتسم 

بيعية علمائنا اليت تتسم بدورها بالعمق الشمويل جلوانب عملية االكتساب ورمبا هذا يعود إىل ط
 . بالرؤية املعرفية املوسوعية

                                                 

 .112زكريا، املرجع نفسه، ص.م( 1)
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 :ةــالخاتم
لقد أسلفت منذ التقدمي أن هذا العمل يعود إىل الرتاث لذاته وألجل ذاته وإن اكتملت 
القراءة بفضل بعض النظريات اللسانية، فهي اليت أمدتنا أساسا مبقولة القراءة من حيث هي 

رواية لذاته وحجة على نفسه، وإن هذا العمل  فيجعل الكالم جمهر يستكشف النص بالنص
بل هو يف وارد بعث املوقع الذي يستمد شرعيته يف الوجود من  ليس بوارد البحث عن موقع

 .خالل حلظات االستشراف احلضاري يف تناول الظاهرة اللغوية
كتساب نظرية توافقية يف اال ب القول امكانية لقد انطلق البحث من التساؤل حول

أمام اجلدل القائم بني النظرية السلوكية و النظرية من خالل املوروث اللساين العريب  اللغوي 
.التشومسكية 

ىل حول عالقة اللغة بالوجود مرورا خالل رحلة البحث ومنذ املباحث األو لقد تأكد من 
أن .اللغوي بالنظرية املعرفية ومالبسات االكتساب و التحصيل وصوال اىل  قضية االزدواج 

صويل اىل أخص لبحث األالفكر العريب قد توفرت لديه أدوات املنهج العلمي و طرائق ا
 .خصائص الكالم 

ان فرضية التوفيق بني ماهو سلوكي و ما هو فطري متثل استجابة اىل ضرورة عدم جتزئة 
باجملتمع و العقل وعوامل خارجية متصلة  –الظاهرة اللغوية اىل عوامل داخلية يشملها الدماغ 

 .البيئة عامة 
الرؤية املعرفية  لتؤكدان نظرية متكاملة كنظرية الطبع و امللكة و الصناعة احملكمة 

 .االستشرافية لقضايا الظاهرة اللغوية 
ان التفكري العريب انطلق من مبدأ فلسفي متماسك يؤكد أن اللغة هي القدرة على 

 كلية الوجود و احتالله ملوقه معناه أنه مدمج الوجود داخل موجود حيتل فيه االنسان موقعا يف
يف سياق الوجود ذاته ، ألن الوجود باعتباره حضورا يتشكل وفق رؤية االنسان يف الوجود وجتاه 

 .، فكانت مسألة اللغة تطرح ضمن هذا الفهم للوجود الوجود 
تتجاوز ذلك  ان القضية اذن مردها اىل قدرة أمة من األمم على أن تصف جهازها اللغوي مث

اىل ادراك منزلة التفكري اجملرد يف الكالم ،و التفكري العريب أدرك هذه املنزلة من منطلق امياين 
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ُقْل ُهَو المِذي أَنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السمْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفِئَدَة  ﴿راسخ  مصداقا لقوله عز وجل 
 .83ية سورة امللك اال ﴾قَِليال مما َتْشُكُرونَ 

لقد مجع القران الكرمي بني السمع و البصر وهي قنوات لتلقي املثريات اخلارجية و الألفئدة اليت 
اذا هكذا راعت الرؤية الفكرية العربية هذه الكلية غري .هي جمموعة الوعي و االدراك و العقل 

 .جمزأة 
يلة التفكري اللغوي يف ان نظرية االكتساب اللغوي يف املوروث اللساين العريب ،ليؤكد أن فض

 .     الرتاث العريب يعود اىل حقيقة اللسان العريب املبني 
 

 
 واهلل ويل التوفيق                                                              



 

 300 

 بيبلوغرافيـا البحث
 القرآن الكرمي -

 باللغة العربية -
 .8٬1948صرية،طإبراهيم أنيس، داللة األلفاظ،منكتبة االجنلو م -

إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، محاسم عبد القادر، حممد النجار، املعجم الوسيط، حتقيق اللغة  -
 8العربية، ج

 ابن السكيت، إصالح املنكق،املكتبة الشاملة االصدار الثاين ، -

 ،املكتبة الشاملة ،8ابن جن، اخلصائص، ج -
 .1920د شاكر، دار اآلفاق اجلديدة، ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق حممد أمح -

 .2٬8003دار الكتب العلمية،بريوت،ط.ابن خلدون، املقدمة -

 1970ابن سينا، الربهان، حتقيق أبو العال عفيقي وارجعه إبراهيم مذكور، القاهرة،  -

رف ،مصر ابن سينا ،االشارات  و التنبيهات ، شرح و تعليق نصر الدين الطوسي ،حتقيق سليمان دنيا ،دار املعا -
 .8٬1941،ط

 pdfابن سينا ،االشارات و التنبيهات،  -

 .1940ابن سينا ،العبارة الشفاء ،حتقيق حممد اخلضريي،اهليئة املصرية العامة،القاهرة ، -

 pdfابن سينا ،الشفاء  -

 pdfابن سينا، العبارة املنطق  -

 .هرة فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها،مطبعة املؤيد ،القا ابن فارس، الصاحيب يف -

 .فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها،املكتبة الشاملة ابن فارس، الصاحيب يف -

 .، املكتبة الشاملة229، ص4ابن كثري، ج -

 ابو احلسن اسحاق ، الربهان يف وجوه البيان،حتقيق أمحد مطلوب ،خدجية احلدين،بغداد  ن وهببا -

- ،1904 

 .1978لزيناالبياري،القاهرة ،حتقيق أمحد أمني و أمحد اعبد ربه، العقد الفريد،ابن  -

 .ابن عبد ربه،العقد الفريد، املكتبة الشاملة -

 .1924ارثور سعيد،دراسات يف الفكر العريب االسالمي ابن سينا،دار الفرايب ،بريوت، -

،دار احياء 1أبو هالل العسكري، الصناعتني،حتقيق علي حممد البجاوي ،أبو الفضل ابراهيم ،ط -
 .1978 احلليب وشركاه الكتب العربية،عيسى البايب

 .8000، دراسات يف اللسانيات التطبيقية،ديوان املطبوعات اجلامعية،أمحد حساين -



 

 301 

 .1321أمحد شوقي، ديوانه الشوقيات، مطبعة االستقامة القاهرة،  -

 .1990أمحد حممد املعتوق، احلصيلة اللغوية، أمهية مصادرها، وسائل تنميتها، عالة املعرفة،  -
 .8008ة املعرفة،دار الغرب،أمحد مسعود، نظري -

 .1990املغرب،حممد، اكتساب اللغة يف الفكر العريب القدمي ،دار الكالم للنشر ، األوراغي -

 8010االوراغي ،اللسانيات النسبية و تعليم اللغة العربية،منشورات االختالف،الرباط -

تر منذر عياشي طه، أوزالد ديكرو، جان ماري سشايفر، القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان،  -
 . 8004املركز الثقايف العريب، 

 .،بريوت2ابن منظور،لسان العرب احمليط ،يوسف خياط،دار اجليل اجمللد  -

 .1998الصفا،موفم للنشر،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ،اجلزائر،اخوان  -

تعلم،حققه حممد ابن مجاعة الكناين احلمويالشافعي،تذكرة السامع و املتكلم يف أدب العامل و امل -
 .8007هاشم الندوي،  دار الكتب العلمية،بريوت،

 .،املكتبة الشاملةاجلرجاين الشريف،التعريفات -

 

 .7ط، حتقيق عبد السالم هارون، القاهرة، ،3ج اجلاحظ، البيان والتبني، -

 .8،طاجلاحظ، احليوان، ، حتقيق عبد السالم هارون، دار الكتاب العريب -

 .ملكتبة الشاملةا.1اجلاحظ، الرسائل، ج -

 .ثايناملكتبة الشاملة االصدار ال.1، جيف علوم اللغة جالل الدين السيوطي، املزهر -

 .السيوطي، املزهر، يف علوم اللغة وأنواعها، طبع حممد سعيد الرافعي، القاهرة -

 .1990مجعة سيد يوسف، سيكولوجية اللغة واملرض العقلي، عامل املعرفة، يناير  -

قضايا ابستمولوجية يف اللسانيات،منشورات  املالح،أمحدحافظ إمساعيل علوي  -
 .8009االختالف،بريوت،

 1994ايل، النظرية الرتبوية التعليمية،بريوت،حسن بزون، املعرفة عند الغز  -

 .1990حسن ظاظا، اللسان واإلنسان، دار القلم ،دمشق، -

 1990.،8،ط،دمشقحسن ظاظا،كالم العرب من قضايا اللغة العربية ،دار القلم  -

، 1جحتقيق عبد الرحيم حممود ،دار املعرفة للطباعة و النشر ،بريوت ، الزخمشري، أساس البالغة،  -
 .بدون تاريخ

ه وضبطه ، شرح2الزخمشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، ج -
 .وراجعه، يوسف احلمادي،مكتبة مصر ،دار مصر للطباعة ،بدون تاريخ 
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،املؤسسة هم، فلسفة اللغة، تفكيك العقلي اللغوي، حبث ابستمولوجي أنطولوجيسامي األد -
 .1993اجلامعيةللدراسات و النشر و التوزيع ،ط،

 .8008ـ1288بريوت، جمد للدراسة والنشر والتوزيع ،سعيد توفيق، يف ماهية اللغة وفلسفة التأويل،  -

 ،السيد الشرقاوي، امللكة اللغوية يف الفكر اللغوي -

 .  1999،دار اهلدى،اجلزائر،بلعيد، حماضرات يف قضايا اللغة العربية صاحل -

،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ،مصر صفاء عبد السالم جعفر، أنطولوجيا اللغة عند هيدجر -
،8008. 

 .1928، دار الكتاب اللبناين، 8صليبا مجيل، املعجم الفلسفي، اجلزء  -

 .1922ث، .مركز الوحدة العربية، طعابد اجلابري، تكوين العقل العريب،  -

 .1990،دار كنان،دمشق،عارف عبد الغن، نظم التعليم عند املسلمني -

،املؤسسة العربية  للدراسات عبد األمري األعسم، املصطلح الفلسفي عند العرب -
 . 8٬1994والنشر،ط

 .1948،دار النهضة ،بريوت،الراجحي، فقه اللغة يف الكتب العربية هعبد -

 .8004موفم للنشر،،ومفهوم الفصاحة عند العرب اللغوياحلاج صاحل، السماع  الرمحن عبد -

 .1٬8004جموفم للنشر،اجلزائر ،عبد الرمحن احلاج صاحل، حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية،  -

 .3٬8009،دار الكتاب املتحدة،طعبد السالم املسدي، التفكري اللساين يف احلضارة العربية -

 ،اللسانيات و اسسها املعرفية،الدار التونسية للنشر ،عبد السالم املسدي  -

 .، 1949عبد العليم إبراهيم، النحو الوظيفي، دار املعارف، القاهرة،  -

 .،عبد الفتاح العيسوي، نظرية املعرفة يف الفكر اإلسالمي -

 .1979، القاهرة، 0البالغة يف علم البيان، نشر حممد رشيد رضى، ط عبد القاهر اجلرجاين، أسرار -

 .8008املكتبة العصرية بريوتيف علم املعاين، عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز -

 .8001، 8عبد القتاح كيليطو، لسان آدم، تر عبد الكرمي الشرقاوي، ط -

 .1923علي حسني حجاج، نظريات التعليم، دراسة مقارنة، عامل املعرفة،  -

 .8010د للدراسات و النشر ،بريوت ،جمعلي زيعور، الرتبية والتعلم بني املعرفيات والنمو -

 .3٬1949دار املاليني،بريوت،طفاخر عاقل، معجم علم النفس، -

 .،مركز االمناء القومي،بريوت،بدون سنةالفارايب، إحصاء العلوم -

 .،الفارايب، احلروف -

 .8٬1990،دار الفكر،دمشق،طفايز الداية، علم الدالالت عند العرب -
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 . رفالقاضي عبد اجلبار، النظر واملعا -

  pdfالقاضي عبد اجلبار ،املغن يف أبواب العدل و التوحيد  -

، مكتبة االجنلو املصرية باالشرتاك مع مؤسسة قاموس جون ديوي للرتبية، ترمجة حممد علي العريان -
 ..فرونكلن للطباعة و النشر ،القاهرة ،نييورك ،بدون تاريخ

 8000،،وهرانمشكالت املعرفة،دار االديب قاربة تأويلية يفم،التصور اللغوي يف الفكر،لزعر خمتار -
 .،كمال بكداش: مارك ريشل، اكتساب اللغة، تر -

 . 1929،دار طالس للدراسات و الرتمجة، بريوت،مازن الوعر، دراسات لسانية تطبيقية -

،ديوان املطبوعات حممد الصغري بناين، النظريات اللسانية والبالغية واألدبية عند اجلاحظ -
 .1923اجلامعية،اجلزائر

 .،حممد املصباحي، من املعرفة إىل العقل، حبوث يف نظرية العقل عند العرب -

 .1923،دار الفكر،حممد صاحل الزركان، فخر الدين الرازي، أراءه الفلسفية والكالمية -

حممد عماد الدين إمساعيل، األطفال مرآة اجملتمع، النمو النفسي للطفل يف سنواته التكوينية، عامل  -
 .1920س املعرفة، مار 

 .،1949،عامل الكتب،القاهرة ، حممد عيد، امللكة اللسانية يف نظر ابن خلدون -

 .1928حممد نور احلسن وحممد الزفزاف وحمي الدين عبد اجمليد، دار الكتب العلمية، بروت،  -

 .1922حممد وطاس، أمهية الوسائل التعليمية يف عملية التعلم، املؤسسة الوطنية للكتاب،  -

 .1922لسيد، تعليم اللغة بني الواقع والطموح، دمشق، دار طالس، حممود أمحد ا -

 .1922حممود أمحد السيد،اللغة تدريسا و اكتسابا،دار الفيصل الثقافية،السعودية، -

 .8002 ،بريت،، دار صادر1حمي الدين بن عريب، الفتوحات املكية، اجمللد  -

وتقدمي سعيد عبد الفتاح، منشورات املختار من رسائل ابن عريب، حتقيق حمي الدين ابن عريب،   -
 .8007حممد بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 .مصطفى غالب، يف سبيل موسوعة فلسفية -

 .1993دار املاليني ،بريوت ،،، قضايا ألسنية تطبيقيةازكري شال يم -

 . 1998، 1،جمد للدراسات و النشر ،طميشال زكريا، حبوث ألسنية عربية -

 .،ألسنية تطبيقية، دراسات لغوية اجتماعية نفسية، مع مقارنة تراثيةميشال زكريا، قضايا  -

ميشال زكريا، مباحث يف النظرية األلسنية وتعليم اللغة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  -
 .م1927هـ1207، ت8والتوزيع، بريوت، لبنان، ط
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جية الباثولوجية منري زكري، مباحث يف االكتساب اللغوي، حتليل علمي للمسائل الفزيولو  -
 .8001،تونس ،واملعرفية

 .1942مهدي املخزومي، حنو لغة عربية سليمة، وزارة الثقافة بالعراق، بغداد،  -

 .موقف شوقي صف من النحو العريب، عالء إمساعيل احلمزاوي -

،املركز الثقايف نصر حامد أبو زيد، فلسفة التأويل، دراسة يف تأويل القرآن عند حمي الدين بن عريب -
 .7٬8003لعريب،طا

-  

 الدوريات -

إدريس كثري، عز الدين اخلطايب، اللغة مستوى الوجود حول عالقة اللغة بالوجود عند الفارايب، جملة  -
 .18، العدد **

 .19،1928-12بسام بركة، الفكر العريب املعاصر، ع -

-12دد بشارة صارجي، االختبار النظري التفسريي للغة عند هيدجر، الفكر العريب املعاصر، الع -
حمسن بوعزيزي، اللغة وروابط اهليمنة عند ابن خلدون، اللسان العريب وإشكالية التلقي،  .19
 .77ع

، شتاء 7ربيعة العريب، جملة واتا للرتمجة واللغات، السنة الثانية، العدد  .ويكبيديا املوسوعة احلرة -
8002. 

 .8002،جممع اللغة العربية، دمشق حممود السيد، التمكني للغة العربية، اجمللد الثالث والثمانون، -

-  

 

  شربل داغر، اللغة بديال عن الوجود واحلظ بوصفه رمسا -

http://WWW.CharlDagher.com/ar/index 
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 رسـالفه
 الصفحة    

 أ ه..................................................................المقدمة -
 اللغـة والوجــود : األول الفصـل

 08..................................................اللغة والوجود: املبحث األول
 كينونـة اللغة  -
 متاثل اللغـة بالشجرة يف القرآن الكرمي -

 17...........................................يف قوى املعرفة والتعلم: املبحث الثاين
 نفس يف قوى ال -
 حتصيل العلوميف قوى العقل و  -

 
 في اللسان واإلنســان:الفصل الثـاني 

 28................................................يف حتديد اللغة: املبحث األول 
 78.........................................يف اللغة خاصية إنسانية: املبحث الثاين

 للغةيف نشأة ا: املبحث الثالث
 

 في طرق معرفة اللغة واكتسابها:الفصل الثالث 
 100......................................تأريخ لغوي ملفهوم امللكة: املبحث األول

 تأريخ لغوي ملفهوم امللكة
 امللكة اللغوية قياس وصناعة

 أثر القرآن الكرمي يف اكتساب امللكة اللسانية
 180............................................يف السماع وشروطه: املبحث الثاين

 منهجية التحري يف السماع وتقنياته
 127............................................................:املبحث الثالث 

 الفصاحة
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 مفهومها
 الفصاحة مراتب ودرجات

 
 كتساب اللغوي في التراث العربياال : الفصل الرابع

    100                                                                      لاملبحث األو 
                       الرتبويات وأصول التدريس والتعليم يف الرتاث العريب

 النظرية الرتبوية وأصول التدريس والتعليم
 موقف ابن خلدون من طرق التعليم

 190..............................ء واستعمالاملمارسة اللغوية احتذا:املبحث الثاين
 السماع وتكوين املهارات اللغوية -

 804.................طرق اكتساب القواعد ودورها يف تعليم اللغة: املبحث الثالث
 ابن خلدون وتعليم القواعد -
 اكتساب اللفظ واملعىن -

 888.....................قضية االزدواج اللغوي يف املوروث العريب: املبحث الرابع
 

 بين الدراسات الغربية والعربية نظرية االكتساب اللغوي : الفصل الخامس
 838...إجياد مكان للسانيات فيه؟ أتطوير واستثمار للرتاث العريب أم :املبحث األول 

 .807.................أراء ونظريات يف اكتساب اللغة عند الغرباملبحث الثاين    
  841.........من مظاهر االرتقاء اللغوي مظهر  اللغة والفكر عالقة: الثالثاملبحث 

 821...................نظرية االكتساب اللغوي يف املوروث اللساين:املبحث الرابع  
 العريب خالصة واستنتاجات 
 

 892..............................................................الخاتمة -
  300.............................................مة المراجع والمصادرقائ -
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