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 جملة اللغة العربية للبحوث التخصصية

 

 البحوث بنشر تعىن )معتمد(، والدراسات املتقدم للتدريب العلمي املعهد  عن تصدر التخصصية للبحوث العربية اللغة جملة
 واللهجات احلديثة واأللسنيات واأًلصوات والقوايف والعروض والبالغة والصرف النحو من وآداهبا، العربية اللغة بعلوم املتخصصة

 واألسلوبية.  والنقدية  األدبية  والدراسات  والتعريب  العريب  واخلط
 للكشف  اجلادة  والدراسات  الرصينة  البحوث  من  مبزيد   العربية  املكتبة  لرفد   العلم  وطلبة  واألساتذة  العلماء  أمام  حبثية  انفذة  السر  جملة
 من لغة أبي عليه نص يعلى ال الذي القرآين ابلنص متمثلة بغريها قائمة معجزة تزال وما تأصبح اليت اللغة هذه وأسرار سر عن

 هذه سر لكشف حماوالت إال هي ما وحديثاً  قدمياً  مجالياهتا عن والكشف وآداهبا العربية اللغة علوم يف البحثية فاجلهود اللغات،
 اخلامت اللسان  هي العربية لتكون  مجيعها اللغات خالق اختيار وأسباب بسبب غريهم قبل واألدابء اللغويني القتناع وكنهها، اللغة
 القيامة.  يوم  إىل اخلالد   املعجز  ولكتابه وسلم،  عليه  هللا  صلى  لنبيه
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            ABSTRACT 

 

This study aims to develop common standards Arabic between Rushdie Ahmed 

Tuyaima level, and level of the American Council of Teachers of foreign 

languages, and level of the common European framework. The mentioned of the 

criteria standards above have achieved widespread use among the interested 

parties and experts both in teaching foreign languages or Arab Non native 

speakers. From this perspective the researcher focuses on the culture and content, 

as well as the determinants of public and standards and dealt with the three 

criteria mentioned above. It is hoped that this study will be a new nucleus to 

revise the methods mentioned as a subject focuses in teach Arabic to non-native 

speakers. In order to raise the level of preparation of written teaching Arabic to 

non-native speakers which is reflected in turn positively on the level of Arab 

learners, the study came out the results of the task, it is: the importance of 

selected from Arab and American standards and European cultural content in the 

books teach Arabic to non-native speakers calendar. 
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 لخصامل

هتدف هذه الدراسة إىل استنباط املعايري املشرتكة بني معايري رشدي أمحد طعيمة، ومعايري اجمللس األمريكي ملعلمي 
اللغات األجنبية، ومعايري اإلطار األورويب املشرتك، حيث إن املعايري املذكورة قد حققت انتشارا واسعا يف 

اء يف تعليم اللغات األجنبية أم فيتعليم العربية لغري الناطقني االستخدام والتداول بني أوساط املهتمني واخلرباء، سو 
هبا. ومن هذا املنطلق فقد بدأ الباحث ابالشارة إىل الثقافة وحمتواها، كذلك حمدداهتا ومعايريها العامة،  وبعد أن 

عت إىل اختيار كل فرغ من ذلك  تناول املعايري الثالثة املذكورة آنفا ابلعرض واملناقشة، وعرض األسباب اليت دف
وابتكارها يف تقومي كتب  احلديثة األدوات هذه الدراسة نواة جديدة الستنباطمعيار منها، ومن املرجو أن تكون 

تعليم العربية لغري الناطقني هبا، واخلروج عن النمطية يف التقومي، مما يرتقي مبستوى إعداد كتب تعليم العربية لغري 
بدوره إجيااب على مستوى متعلمي العربية من غري أبنائها، وقد خرجت الدراسة بنتائج الناطقني هبا والذي ينعكس 

مهمة، ومن: أمهية املعايري املختارة من عربية وأمريكية وأوروبية يف تقومي احملتوى الثقايف لكتب تعليم العربية لغري 
 الناطقني هبا.
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 املقدمة
موضوع حيتوى بني طياته على جوانب عدة. واملعايري الثقافية يف تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى  

مناهج تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى جانب ال ميكن غض الطرف عنه؛ إذ إن إعداد املنهج دون النظر إىل 
العربية ال املعايري الثقافية ميثل ثغرة ال يستهان هبا، وهو نقص ال يغتفر، حيث إّن حاجة الدارس إىل تعّلم اللغة 

تقتصر على تعيني الفعل والفاعل وغريمها من أجزاء اجلملة، أو القواعد النحوية، أو ترديد جمموعة من الرتاكيب 
والعبارات الوظيفية اليت ختدم اجلانب االتصايل بغري إدارك لتنوع العبارات اليت تتماشى بدورها مع املواقف واملناسبات 

؛ ففي العادة عندما يفرتق شخصان يستخدمان عبارة "إىل اللقاء"، أما إذا كان املختلفة. ونضرب هبذا الشأن مثال
أحدمها ذاهبا لقضاء حاجة مهمة، فيستخدمان عبارة "ابلتوفيق"، وبناء عليه فإن توظيف الرتكيب أو العبارة يف 

به عند تناول اجلانب الثقايف  مواقفها املناسب ملا تفرضه ثقافة اللغة يعد أمرا مهما يستوجب االلتفات إليه، والعناية
 يف املنهج املستخدم.

وقد اسرتعى اهتمام الباحث بعد العمل يف جمال تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى واحتكاكه بعدة مناهج،  
يتعني أن معظم تلك املناهج ال تنحو اجتاًها معيارًًي يف حتديد حمتواها الثقايف، ومن َثمَّ كان من ضمن األمور اليت 

على من يعمل يف أتليف وإعداد كتب تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى أن يعريها مزيًدا من االهتمام يف براجمه 
 ومناهجه ابملعايري الثقافية يف تلك الكتب والربامج واملناهج.

فة. ولقد لوحظ إن العالقة بني اللغة والثقافة عالقة وطيدة ومتأصلة، حيث من املعروف أن اللغة وعاء الثقا 
أن املدخل األفضل يف تعليم اللغات األجنبية يكون من خالل تعليم ثقافة اللغة إىل متعلميها، هناك شبه إمجاع بني 
العاملني يف جمال تعليم العربية للناطقني بغريها على أن املدخل األفضل لتعليم العربية هو تعليمها من خالل الثقافة 

ولقد انتبه الكثري من املتخصصني إىل أن استخدام مناهج تعليم العربية ألهلها، واألسلوب اإلسالمية ورؤيتها العامة. 
التقليدي يف تعليم العربية قد أثبت فشال كبريا جعل أغلب الدارسني من غري العرب يعزفون عن إكمال الدراسة، 

لعريب لتعليم للناطقني بغريها ال تصلح واتفقوا على أنَّ املناهج والكتب واملواد التعليمية املستخدمة خارج الوطن ا
للناطقني بغريها الذين يدرسون داخل الوطن العريب؛ حيث أعدت لبيئة خاصة معتمدة على لغاهتا القومية، لذلك 
جلأت بعض املعاهد يف العامل العريب، يف جامعة أم القرى ويف جامعة امللك سعود، ويف معهد اخلرطوم الدويل واجلامعة 

يف جامعة األزهر إىل التخطيط لوضع كتب، تتوافر فيها شروط متليها األهداف اخلاصة، وتفرضها طبيعة األمريكية و 
 (1)الدارسني، وتتسم ابلواقعية وتدور حول أمور مألوفة يف احلياة العربية اإلسالمية املعاصرة.

                                                           
ص الطبعة: األوىل)2006 - القاهرة- الناطقني هبا النظرية والتطبيق،على أمحد مدكور،إميان أمحد هريدي،دار الفكر العريب انظر: تعليم اللغة العربية لغري(1)

120-121). 
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مكانية البناء عليه مستقباًل يف إعداد وتربز أمهية الدراسة  يف أهنها تسلط املعايري العربية والعاملية املعتمدة، وإ 
 حمتوى ثقايف يتوافق مع واقع اجملتمعات غري العربية.

 
 معايري احملتوى الثقايف

تناول احملتوى الثقايف يف كتب تعليم اللغات األجنبية مل يعد موضوعا جديدا أو اثنوًي للمناقشة وتبادل وجهات النظر 
بل أضحى االرتقاء به عالمة دالة على مطابقة الكتاب للمعاير العاملية يف حوله يف ميدان تعليم اللغات االجنبية. 

التأليف واالعداد، كذلك دليال على اتساق أهداف املنهج من الغاية املرجوة من دراسة اللغات األجنبية؛ أال وهي 
توى الثقايف يف كتب تعليم التواصل وتبادل املنافع واملصاحل. ولقد تعالت الدعوات إبعادة النظر يف طريقة تناول احمل

العربية لغري الناطقني هبا، حيث إن االفتقار إىل معيارية موائمة لتطورات العصر قد زج مبعدي كتب تعليم العربية 
اجلانب. فنجد من  للناطقني بغريها إىل منحل من االجتهاد الفردي، أو ما ميكن تصنيفه ابلالمعيارية يف تناول هذا

نب الرتاثي من اللغة دون االلتفات إىل التطور الزمين املعاصر وأثره يف التعامالت اليومية يف اللغة اجلا مييل إىل ابراز
السلوك، وجند أيضا من ينجرف إىل اخراج اللغة يف الصورة املعاصرة الغالب عليها الطابع العامي للغة، مع إمهال 

، ويظهر جلية للقاصي والداين أنه من املشكالت اليت الكثري من اجلمال الرتاثي والعظمة النصية يف النصوص القدمية
تواجهنا يف إعداد املواد التعليمية هي عدم االتفاق على حتديد املواقف واملالمح الثقافية اليت ميكن توظيفها يف كتب 

التعريفات املتعلقة . وبناء عليه، فإن هذا الباب قد تناول يف مبحثيه األول والثاين (2)تعليم اللغة العربية لغري الناطقني
ابلثقافة واحملتوى الثقايف وكذلك عالقة الثقافة ابللغة، وتطرق إىل عرض املعايري الثقافية للمحتوى الثقايف لدى رشدي 
طعيمة واجمللس األمريكي وكذلك األورويب املختارة ليستخلص منها معايري موحدة يف تقومي كتاب "العربية بني 

 يديك".
 

 لثقايف وعالقة الثقافة بتعليم اللغةالثقافة واحملتوى ا
قبل اخلوض يف احلديث عن املعايري الثقافية بتفريعاهتا، تعني علينا أن نفرد بعض الصفحات لتناول بعض  

املصطلحات املرتبطة ابملذكور أخري حنو: الثقافة واحملتوى الثقايف وعالقة الثقافة ابللغة أو بعبارة أخرى بتعليم اللغة. 
الثقافة من الكلمات اليت قد يلتبس على بعضهم فهم معناها وحتديد مفهومها، فالفرد امللم بقدر معني من تعد كلمة 

املعلومات واملعارف يطلق عليه مثقفا، أي هو شخص متعّلم أو متحّضر، وال يقتصر األمر على ذلك فحسب، بل 
                                                           

الطبعة:  م1980 - مكة املكرمة - انظر: األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، رشدي أمحد طعيمة، جامعة أم القرى(2)
 .(9ص األوىل)
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ولو الحظنا  (3)أمرا شائعا يف معظم األحيان. إن  اخللط بني مفهوم الثقافة واحلضارة من الناحية اللفظية قد أصبح
التقارب يف االستخدام لكلمتني املتحضر واملثقف، مع العلم أن التحضر من احلضارة واملثقف من املعرفة أو الثقافة، 
واحلضارة كما هو معلوم لدينا يقصد به التطور املادي والصناعي والعمراين يف جمتمع ما، ويف تعاقب مستمر لفرتة 

، وقد يقصد من احلضارة ما هو عكس البداوة. إن التعريفات السالف ذكرها قد تولد لدى القارئ نوعا من ما
اخللط كما ذكرنه آنفا يف الفصل والتمييز بني الكلمتني من حيث املقصود واملراد، إال أننا سنستعرض يف األسطر 

 علق ببحثنا هذا.املقبلة بعض ما يعيننا على االقرتاب من مفهوم الثقافة فيما يت
فلقد أدىل العديد بدلوهم ليقفوا على تعريف كلمة الثقافة، بل ذهب بعضهم إىل تقسيمها إىل خاص وعام،  

وقد قيل فيها أبن الرتاث أو الثقافة هي طريقة احلياة الكلية للمجتمع جبوانبها الفكرية، واملادية، وهي تشتمل على 
تقاليد والعادات واألخالق والنظم واملهارات، وطرق تفكري وأساليب احلياة جمموعة األفكار والقيم واملعتقدات، وال

والعرف، والفن والنحت والتصوير وغريه من املظاهر اليت يتبناها اجملتمع يف معامالته احلياتية، وتظهر أيضا يف أدبه 
ء عليه، ميكننا القول أبن الثقافة . وبنا(4)وأساطريه وكل ما توارثه الفرد، وأضاف إليه تراثه نتيجة عيشه يف جمتمع ما

نتاج فكري إبداعي روحي، جيمع بني لباب أفكار اإلنسان وترمجته بصورة ملموسة يف واقعه احليايت، سواء أكانت 
تلك الرتمجة يف صورة معنوية من عادات وتقاليد وقيم وحنو ذلك، أم يف صورة حسية من فنون وإبداعات ملموسة 

 وجنان. ذات كيان يدركه كل ذي لب
عّرف فرنسيس عبد النور الثقافة أبهنا:"كل األفكار واملؤسسات والنظم االجتماعية والعادات والتقاليد اليت  

. وهنا (5)خلقها االنسان لنفسه، وبدون الثقافة يصبح االنسان كائن بيولوجيا فقط يسلك كما تسلك احليواانت"
ن االنساين، حيث يرى إن الثقافة جزء ال يتجزأ من الفطرة يربط عبد النور بني الثقافة وبني معىن ولب التكوي

كما سبق –االنسانية، بل إنه ينفي إنسانية الفرد إذا انتفت عنه الثقافة. وهبذا ميكننا القول أبن اللغة واليت هي 
انطق  وعاء الثقافة، تعكس بكل وضوح احلقيقة االنسانية الكامنة لدى كل جمتمع -االشارة إىل ذلك يف غري موضع

بنفس اللغة على اختالف ذلك اجملتمع وتنوعه، وإذا ضربنا مثال يوضح انعكاس طبيعة اجملتمع من خالل لغته لنظران 
إىل طبيعة االصوات يف اللغة العربية وكذلك حجم الرتاكيب واملفردات مبا فيها من اختالفات بني التذكري والتأنيث،  

ه يعكس مدى التعقيد يف الرتكيبة الفكرية لدى اجملتمع العريب، ذلك مقارنة كذلك االفراد والتثنية واجلمع والذي بدور 
ببساطة الرتاكيب واملفردات يف اللغة املاليوية، والذي يعكس أيضا تناوهلا للقضاًي االجتماعية من عادات وتقاليد 

                                                           
 م2004 - القاهرة - ، مكتبة وهبةعلي، الشيخ حممد عبد الرؤوفانظر: املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إىل التطبيق، فتحي يونس (3)

 (.119صالطبعة: األوىل)
 .(101ص الطبعة: الثالثة) م1999 - عمان - والتوزيعوأخرون، دار الفكر للطباعة والنشر  هنديانظر: ختطيط املنهج وتطويره، صاحل (4)
 .(20ص ) القاهرة -أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربية، عبد احلميد عبد هللا، وانصر عبد اللهالغايل، دار االعتصام (5)
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واملرأة، وأوضاع املطلقة  بصورة أقل حدة من الواقع العريب، من حيث املسائل املتعلقة بطبيعة التعامل بني الرجل
وقضاًي الشرف وحنوها واليت تتناول على أصعدة متباينة بني اجملتمعني، بصورة ال ميكن إنكارها أو غض الطرف 

 عنها.
. فمثال (6)ريثما ذهب أهل االنثروبولوجيا إىل أن أصل الكلمة التيين، وهو يعين الزراعة أو التمجيد والتعظيم 

اتيلور أن الثقافة هي:"ذلك الكل املركب الذي يشتمل على املعرفة والعائد الفين واألخالقي يرى عامل االنثربوجليا 
. حيث جند أن (7)والقانوين والعادات وغريها من القدرات والعادات اليت يكتسبها االنسان بوصفه عضوا يف جمتمع"

عريفه للثقافة إال أن األخري قد ربط بني متخصصي االنثربولوجي أيضا مل يبتعدوا كثريا عما تقدم به عبد النور يف ت
الثقافة واالنسانية. ولنا فيما ذكره اتيلور مالحظة حيث وصفها ابملركب، مما يعكس الطبيعة املعقدة للثقافة على 
اختالف جمتمعاهتا أو حىت من ينتمون إليها. بل زاد على ذلك أبن ألزمها صفة االكتسابية حيث إن الفرد يكتسبها 

ر أخرى إىل حد و ع احمليط لتصبح بذلك إراث ومريااث يتوارث من جيل ألخر. وقد تصل الثقافة يف أممن اجملتم
 التمجيد والتعظيم حبسب ما ذكره أهل االنثروبولوجي.

ولو توقفنا قليال على موقف علماء العربية من تناول املصطلح، لوجدان تعريفهم هلا أبهنا:"املصدر الثالثي لـ:  
بكسر الثاء تعين اخلدمة والفطنة والنشاط، ويقال ثقف الرمح تثقيفا أي ساواه وعدله والصفة من ثقف، فالثقافة 

. فالثقافة هنا جتمع بني التهذيب والتقليم ملا هو مادي كاألدوات من أسلحة أو ما (8)الفعل املضعف ومثقف"
املثابرة. ولنا هنا وقفة لطيفة؛ حيث إن  شاهبها. وجندها أيضا يف موطن آخر تشري إىل الفطنة والنشاط أي االجتهاد و 

كال التفسريين يرتمجان بصورة أو أبخرى املضمون الثقايف، والذي هو السلوك االنساين املهندم واملهذب القائم على 
التعديل واملراجعة ليخرج يف صورة مثالية. كذلك جند ما يشري إىل احلركة والنشاط مما يفرز بطبيعة احلال نتاجا أدبيا 

 معمارًي ثقافيا يعكس رقيا وتقدما. أو
والثقافة كما ذكران هلا معىن خاص وهو ما يدل على بلوغ الفرد مستوى تعليميا معينا، أو ميتاز عن غريه ممن  

مل ينتظموا يف معاهد العلم فيقال فالن ذو ثقافة علمية أو أدبية أو دينية، وكذلك أيضا تدل على منط خاص 
، وهنا (9)ال هو مثقف أي لديه سعة يف األفق ونبٌل يف األخالق ومساحة يف الطبعلشخصية املتحدث عنه، فيق

نتلقي تناوال للثقافة من زاوية أخرى واليت هي تتعلق ابلناحية الفكرية واملكانة العلمية أو االكادميية. حيث أن املكانة 
قبة مؤسسة تعليمية مشهورة أو معلنة  العلمية القائمة على تلقي جمموعة من املعارف املمنهجة يف إطار واضح حتت

                                                           
 .(312ص  1)ج  مكة املكرمة -ة أم القرى ، جامعطعيمةرشدي أمحد  ،انظر: املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى(6)
 .(198ص ) 1985 - مكة املكرمة - انطر: دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية، رشدي أمحد طعيمة، جامعة أم القرى(7)
 .(312ص  1)ج  طعيمة،انظر: املرجع يف تعليم اللغة العربية(8)
 .(312ص  1)ج  طعيمة،العربيةانظر: املرجع يف تعليم اللغة (9)
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يرتتب عليها حصول الفرد على شهادة تثبت قضائه فرتة زمنية معينة مقتضيا مبنهج وطريقة تعليم حمددة، فإن هذا 
اعرتاف مبكانة ثقافية معرفية حازها الفرد لدى ختطيه كل تلك الشروط ليصل إىل ما مل يصل إليه إال من انتهج نفس 

 لى نفس املنوال.النهج أو سار ع
وهناك أيضا خصوصيات يف الثقافة تتصل ابلطبقة االجتماعية، فمثال الطبقة الراقية هلا عادت ختتلف عن الطبقة 

. أما عن املفهوم العام للثقافة (10)الدنيا وهي ما تعرف بسلوك )اإلتيكيت( وتقبل أنواع خاصة من الطعام والشراب
جملتمع من عادات وتقاليد يف املأكل وامللبس وأسلوب احلياة والتعامل وحنو ذلك فينظر إليه على ما يشرتك فيه أفراد ا

فيما بينهم، وقد أشران يف ما سبق إىل جمموعة ال أبس هبا حتمل هذا املعىن. فاألخالق واألدب من األمور اليت ترجع 
ات التعامل فيما بينهم، فعلى إىل أن يكون للفرد أو للمجتمع معايري يتفق عليها بصورة ضمنية أو معلنة عن مسوغ

سبيل املثال اجملتمع العريب ال يعرتف بطريقة السالم بني الرجل والرجل إىل إذا تبادال األحضان والقبالت وكذلك 
فيما بني النساء بعضهن ببعض، وإن مل يتم ذلك فإن يدلل على سوء العالقة أو تعد دليال على حداثة التعارف مع 

معات األسيوية فإن معنقة الرجل للرجل قد يكون هلا مدلول أخر غري مقبول اجتماعيا أو الشخص، بينما يف اجملت
خلقيا. ومن هنا توصلنا إىل مصطلح )االتيكيت(؛ ما هو واجب اتباعه للتماشي مع ثقافة املكان أو اجملتمع املراد 

 التعامل معه.
يف املضمون أو اجململ فنجد من يعرض هذه  ونظرة االفراد إىل الثقافة ختتلف من فرد إىل آخر ولكنها تتفق 

النظرة بقوله:"ينظر البعض إىل الثقافة كسلوك متعلم مشرتك بيم أفراد الشعب، فهي أفكار وتصرفات ومشاعر لدى 
. وبذلك نستخلص أن الثقافة وليدة اجملتمعات، وأهنا ختتلف من جمتمع إىل آخر، وأهنا األداة اليت (11)شعب معني"
اجملتمع على كيانه ويضمن استقراره، بل إهنا خالصة العصارة الفكرية الفراد جمتمع ما تكونت نتيجة  هبا حيافظ هبا

ادراكه املطلق لطبيعة أفراد جمتمعه دون اغفال ملسوغات وآليات ذلك اجملتمع، مبا فيه من طبيعة بيئة حتتم عليه 
 التعامل بصورة تتناغم مع كل تلك املعطيات.

 
 أنواع الثقافة

قافة أنواع جيب أن يغطيها احملتوى الثقايف يف كتب تعليم العربية لغري الناطقني هبا، واليت تعرّب عن الدوائر الثقافية للث
اليت جيب أن تكون يف أي حمتوى ثقايف ألي كتاب، جدير ابلذكر أن مصطلح الدوائر الثقافية قد أطلقه رشدي 

                                                           
 .(21ص ) عبدهللا، يميةانظر: أسس إعداد الكتب التعل(10)
 (102ص ) انظر: ختطيط املنهج وتطويره، هندي(11)
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عربية، وأن تلك الدوائر تنطوي على الثقافات اليت يتضمنها كتاب طعيمة يف إطاره املشهور عن برامج اعداد اللغة ال
 أو برانمج تعليم العربية لغري الناطقني هبا. وقد قسمت على النحو اآليت:

 
تعرفَّ أبهنا:"جمموعة احلقائق والنشاطات الفكرية والفنية والعلمية للمجموعة املعاصرة املنتمية إىل  أ(الثقافة العربية،

الوسائل اليت تعرب هبا هذه اجملموعة عن نشاطاهتا وتبليغ رسالتها ا تتمثل هذه الثقافة يف استخدام ية. كماحلضارة العرب
". إن الدائرة الثقافية األوىل تعمد إىل املصطلح (12)إىل أبنائها، وإىل سائر العامل وتلقي رسالة العامل وادائها يف بالدها

 اطالعا الحقا.الذي أرجأان تعريفه آنفا لنحيطكم به علما و 
وقد وجدان أن الثقافة العربية ال تقتصر على احلقائق واألنشطة الفكرية القدمية فحسب، بل إهنا متزج بني  

األصالة واملعاصرة، حيث إنه ليس من املنطقي تناول اتريخ الثقافة العربية بغري االّطالع على ما وصلت إليه تلك 
ن لكل لغة ثقافة، فمن البديهي أن نسّلم أبن لكل ثقافة لغة. وقد الحظنا الثقافة من تطور وحداثة، وإذا سّلمنا أب

بلغة القوم املنزل إليهم، ليكون  -املرجع األول للغة العربية–ارتباط الثقافة اإلسالمية ابللغة العربية. فلقد نزل القرآن 
العربية؟ إن لغة العرب هي العربية هلم نرباسا ومرشدا، فكيف ال تكون ثقافة ذلك الوحي اإلهلي متسقة مع الطبيعة 

ومن َثَّ فإن ثقافتهم انعكاس للغتهم، وقد صادفت لغتهم لغة دينهم فكيف لعاقل الفصل بني ثقافة اإلسالم وثقافة 
العرب؟ حقيقة إن األمر أبعد من ذلك، حيث إن العربية لسان، أى أنه من أجاد العربية صار عربيا بلسانه، ومن 

العربية واإلسالم أمرا مستحيال، بل إنه وجب على كل مسلم أن يقتضي بتلك الثقافة القرآنية هنا كان الفصل بني 
 الغري قاصرة على العرب منذ فجر اإلسالم.

 
واملقصود هبا:"املعتقدات واملفاهيم واملبادىء والقيم وأمناط السلوك اليت يقرها الدين اإلسالمي  ب(الثقافة اإلسالمية،

". لقد أشران سابقا إىل االمتزاج بني الثقافة العربية والثقافة اإلسالمية، وهنا حنن (13)متمثال يف القرآن والسنة النبوية
ا وأكثر حتديدا، حيث إن الثقافة العربية قد تعكس ثقافة بصدد عرض مفهوم الثقافة اإلسالمية بصورة أكثر ختصيص

العرب على اختالف دًيانهتم ومذاهبهم العقدية، واليت بدورها تطرح اختالفا يف املفردات الثقافية لكل منها على 
وأقرته حدة. إننا اآلن بصدد احلديث عن الثقافة اإلسالمية بعينها دون شائبة آخرى، فنجد أهنا ما اتفق مع الكتاب 

السنة الشريفة، وهنا يكون الفيصل والفارق، حيث نلحظ أن الثقافة العربية  كانت مزجيا متضمنة ملناهل عدة، أما 

                                                           
 .(199ص) طعيمة،دليل عملانظر: (12)
 .(199ص) طعيمة،انظر: دليل عمل(13)
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الثقافة اإلسالمية فهي مفردة ال تقبل شريكا، بل إهنا تنهل من منهل أحادي، اال وهو املنهج الرابين واملعروف ابسم 
 القرآن والسنة.

 :(14)لثقافتني لوجدان ما أييتولو عقدان مقارنة بني ا
 الثقافة اإلسالمية     الثقافة العربية  

 * تصف ما ينبغي أن نكون عليه فهي معيارية. *أهنا تصف ما هو كائن بال نقص أو زًيدة.
 * ال تتسق مع العناصر اجلاهلية.  اجلاهلية. *تقر العناصر

 * عاملية.   *حملية.
 والسنة. * أساسها القرآن *أساسها العرف.

 * ترفض الشعوبية لتعارضها مع األخوة اإلسالمية. *ترفض الشعوبية حلطها من قدر العرب.              
 نية.ي* مقبولة لدعم العزة الد *مقبولة لدعم النزعة القومية.

 
العام ولكنهما وهكذا يتضح التباين يف نقاط غاية احلساسية بني كال الثقافتني، فكالمها قد يتقاراب يف املفهوم 

 يتعارضان يف التفاصيل واألصول.
 

وهي اليت تعرب عن:"ثقافة البالد واملعتقدات واملفاهيم واملبادىء، والقيم وأمناط السلوك اليت يقرها  ج(الثقافة احمللية،
أفكار  ". إن الثقافة احمللية جزء ال يتجزأ من نسيج(15)اجملتمع الذي ينتمي إليه املتعلمون واألحداث حول بيئتهم

اجملتمع وميوله ورغباته، وجتاهل تلك الدائرة يعد شرخا ابلغا يف املنهج املقدم لدارس اللغة، حيث إننا جند أن التعرض 
لثقافة دراس اللغة، تشيع جوا من األلفة واالنسجام بني الدارس واللغة اهلدف، ألنه يشعر وبصورة قد تكون ضمنية 

ا خرجت على صفحات كتاب اللغة اليت يتعلم لغته، فيتولد لديه ذلك الشعور أو صرحية مبدى أمهية ثقافته، حىت إهن
ابالحرتام لدى اللغة اهلدف ويقبل أكثر على االنتهال منها، بل إن التعرض للثقافة احمللية يف لغة الدارس حتث 

 ذر وجتنب سوء الفهم.الطالب على عقد نوع من املقارانت بني ثقافته وثقافة اللغة اهلدف، مما حيثه على توخي احل
 

                                                           
 .(200 ص) طعيمة،انظر: دليل عمل(14)
 .(25ص) تنكو عني الفرحة عبدالرمحن،ناطقني هبا: دراسة وصفية حتليليةالعربية لغري الانظر: معاير تقومي كتب تعليم (15)
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:"الوقائع واألحداث يف املستوى العاملي وتتمثل يف مستجدات العصر واالتصاالت احلديثة  فتعين د(الثقافة العاملية،
". إنه ملثري أن يتضمن كتاب اللغة اهلدف موضوعات عن الثقافة العاملية، مما ينفي (16)كموضوعات الثقافة العاملية

الكتاب املقدم للطالب، إن كتاب تعليم اللغة األجنبية مل يعد فقط وسيلة لتلقي جمموعة اجلمود أو التخلف عن 
خمتلفة من األصوات أو املفردات واليت تتعلق بلغة ما، وليس أيضا ابلقاموس املتضمن عددا ال حمدود من العبارات 

يقا يعرف الطالب مبا قد غفل عنه من واملصطلحات للتعبري أو االتصال. إن كتاب اللغة الثانية يعد مرجعا علميا دق
معلومات عامة، أو معارف عاملية مل يفطن إليها لدى قرائته يف لغته، بل إنه مثري حقا أن يصادف شيئا قد قرأ عنه 

 يف لغته والتقى به يف اللغة اهلدف.
العنكبوتية أو مكانة  إن مكانة الثقافة العاملية من كتاب تعليم العربية لغري الناطقني هبا، من مكانة الشبكة 

القنوات اإلخبارية على تنوعها من املتابع هلا، إّن عرض الثقافة العاملية يف كتاب تعليم اللغة اهلدف، يؤدي دور القمر 
الصناعي الذي يرصد حركة الكرة األرضية على وجه العموم ويرصد حركة املعارف العاملية على خمتلف الشعوب 

قعًا طيباً يف نفس املتعلم يعود عليه ابلتحفيز والنشاط، ليكمل مسريته يف تعلم اللغة بغري  واألقطار، إن هلذا اجلانب و 
 كلل أو ملل.

 
 البعد الثقايف يف تعليم اللغات األجنبية:

إن البعد الذي تتخذه الثقافة يف تعليم اللغات األجنبية كما تقره عدد من اجلامعات العاملية وكذلك يتطرق  
خصصني يف هذا اجملال هو أهنا البعد اخلامس يف تعليم اللغات االجنبية، حيث إن الثقافة تتمم إليه عددا من املت

األبعاد األربعة املعروفة لدينا ابسم املهارات األربع يف تعليم اللغة: االستماع والكالم والقراءة والكتابة. ويف معرتك 
وهي البعد احلقيقي الذي تقوم عليه ابقي األبعاد.  ذلك كله جند الثقافة هي الرابط األساسي بني تلك املهارات،

فكيف لنا أن نتصور نصا للقراءة أو األستماع خيلو من تناول اجلانب الثقايف للغة اهلدف؟ بل أي موضوعات 
سيعرضها الكتاب إن مل يتناول موضوعات تعرف ثقافة اللغة اهلدف، وتتناوهلا يف غري موضع ومكان، إننا وبال 

لثقافة تعمل على الربط بني منظومة تلك املهارات كعمل خيط املسبحة، بل إهنا حتتل منها موقع القلب مبالغة جند ا
 .(17)من اجلسد

ألمسى معانيها الفكرية  لروح اللغة واجهاضاً  إن إغفال دور ذلك الرابط األساسي بني مهارات اللغة، يعد قتالً  
خامس ومهارة ال ميكن إغفاهلا يف تعليم اللغة األجنبية، أمر واالنسانية. إن تصوير البعد الثقايف على أنه بعد 

                                                           
 .(25ص) عبدالرمحن،معاير تقومي كتب تعليم العربيةانظر: (16)
 .(1ص)انظر: احملتوى الثقايف يف برامج تعليم العربية كلغة اثنية يف اجملتمعات اإلسالمية "إطار مقرتح"، رشدي أمحد طعيمة (17)
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يستوجب الثناء ويستدعي االستحسان. إننا نطالع العديد من الكتب املهتمة بتعليم العربية لغري الناطقني هبا، ولكن 
طرق إىل ختبط بعض تلك الكتب يف طرح البعد الثقايف العريب اإلسالمي يف منهج الكتاب، فنجد اترة منهم من يت

م طرفه عن األصالة ودورها يف تعزيز وتدعي آخرى جند من ينحاز إىل املعاصرة غاضاً  املعاصرة، واترةً  األصالة اتركاً 
و من ذلك أبن نؤكد على أن الثقافة بعد أساسي يف تعليم العربية لغري الناطقني هبا بالتميو لدى اللغة العربية. ونص

 وواجب ال تفريط فيه.وأن االهتمام به أمر ال مناص منه 
 

 معايري احملتوى الثقايف
، لتصل بنا إىل إن دائرة احلديث عن معاير احملتوى الثقايف يف كتب تعليم العربية لغري الناطقني تزداد ضيقاً  

املعايري املراد األخذ هبا يف هذه الدراسة. إال أنه ميكننا أن نعرض تلك املعايري دون التطرق املسبق إىل اخلوض يف 
الشروط واحملددات الواجب مراعاهتا عند إعداد معايري احملتوى الثقايف، واليت سنعرضها ابلتفصيل وبشرح وافر الحقا. 

 نستعرض ونناقش بعض األمور اليت يتعني تواجدها يف تلك املعايري واليت ُمفادها:
 الثقافة العربية اإلسالمية. .1
 األول والتدرج يف عرضهما. االملام مبا هو معنوي حمسوس مع تقدمي الثاين على .2
 االهتمام بتصحيح املفاهيم اخلاطئة عن اإلسالم. .3
 تقدمي صورة عن الثقافة العربية وخصوصيتها. .4
 احرتام ثقافات اآلخرين. .5
 مساعدة الدارسني على التطبيع االجتماعي، والتكيف مع الواقع العريب وأفراده. .6

املعايري، ألن الثقافة العربية واإلسالمية هي أهم ما مييز اللغة إن تلك البنود قد تضمنت أهم ما ينبغي توافره يف 
العربية، وعلى الرغم من اختالف دًيانت ومذاهب العرب، فإننا نلحظ أهنم يتفقون يف أغلب األمور، مثل الشرف 

ننا احلنيف. والعرض واختيار األنساب وحنو ذلك، واليت لو نظران إليها بصورة حيادية، لوجدانها انبعة من تعليم دي
حيث جند أن الغرية على العرض تدخل حتت مصطلح النخوة، واليت يقابلها مصطلح الديوث أو الدًيثة، وهذا ما ال 
يرضيه الشرع، إال أن املسلمني يتعاملون مع مصطلح النخوة بدافع ديين وهو نفي الدًيثة، بينما يتناوله غري املسلمني 

 من انحية الرجولة والكرامة.
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 عايري احملتوى الثقايف لدى رشدي طعيمةأوال: م
كرسَّ الدكتور رشدي طعيمة جهدا ال يستهان به يف صياغة جمموعة من املعايري لتقومي كتب تعليم العربية  

لغري الناطقني هبا يف كتابه الشهري "دليل إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية". ولقد تضمنت تلك املعايري مثانية 
أساسية يف التقومي مصحوبة ببطاقات التقدير، من أمهها معايري تقومي احملتوى الثقايف وعددها أربعة معايري،  عناصر

: ي حبسب التقدير على النحو التايلونرى أن أداة التقومي قد قامت فكرة احلساب فيها على طريقة احلساب اليدو 
ن الدرحة األوىل، حيث إهنا املعايري الوحيدة بني املعايري . ولقد كانت تلك املعايري حمط اهتمام الباحثني م2، 1.، 

الثالثة الالئي يقوم البحث عليهن مهتمة مبا يتناسب مع تقومي الثقافة العربية واإلسالمية، بوصفهما الصفة الرئيسة 
 للغة العربية، ومن هنا وقع اختيار الباحث على تلك املعايري لألسباب اآلتية:

صممها رشدي طعيمة بناء على حتليل وتقومي عدد الأبس به من كتب اللغة العربية لغري إن تلك املعايري قد  .1
 الناطقني هبا.

إن رشدي طعيمة بوصفه خبريًا ذا ابع ال يغفل يف ميدان تعليم العربية لغري الناطقني هبا ذاعت شهرته  .2
 وكتاابته يف ذلك اجملال.

جستري وكذلك معظم البحوث قد اعتمدت على معايري إن الباحث قد وجد أن أغلب رسائل الدكتوراة واملا .3
 رشدي طعيمة بوصفها أداة تقومي هلم.

تضمنت تلك املعايري تقومي اجلانب العريب اإلسالمي، حيث أن املعايري العاملية ال تعري اهتماما للجانب الديين  .4
 يف كتب تعليم اللغة األجنبية بصورة خاصة. 

 فصلة وممنهجة تسهل على الباحث استخدامها والتعامل معها.خروج تلك املعايري بصورة مرتبة وم .5
وهكذا عمد الباحث إىل تلك املعايري لتكون جزءًا من أداة تقوميه، وفيما يلي عرض لتلك املعايري على الرتتيب 

 :(18)اآليت
 كيفية عرض املفاهيم العربية الثقافية. .1
)أمساء أشخاص وبالد وخرائط وصفحات من القرآن مدى شيوع النماذج احلقيقية للثقافة العربية اإلسالمية  .2

 الكرمي( وصور للمالبس أو الصحف العربية أو غريها.
مدى حترر الكتاب من النمطية الثقافية الشائعة عن اإلنسان العريب )يسكن اخليام ويعيش يف الصحراء  .3

 وميارس احلياة البدوية يف أول مراحلها وأبسط أشكاهلا(.

                                                           
 .(446و 445ص ) طعيمة،دليل عملانظر: (18)
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ه القارىء عن الثقافة العربية اإلسالمية، من حيث احرتامها أو الوقوف عليها موقف االنطباع الذي خيرج ب .4
 احملايد.

 
 ACTFL(19)اثنيا: معايري احملتوى الثقايف لدى اجمللس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية 

قياسية قومية لقد عمل هذا اجمللس على مشروع حتت رعاية احلكومة الفيدرالية اليت دعمته ماليا ليضع معايري  
يف جمال تعليم اللغة األجنبية، ولقد تكاتفت جهود أحد عشر عضوا ميثلون أمناطا خمتلفة من املناطق اجلغرافية 
واللغات، ومستوًيت التعليم ومناذج الربامج لوضع تلك املعايري وصياغتها. ولقد حظي هذا التكاتف إبمجاع غري 

وكبار رجال األعمال واحلكومة واجملتمع يف وضع تعريف ملعايري تدريس  مسبوق بني القائمني على العملية التعليمية
اللغة األجنبية يف التعليم األمريكي، ولقد اتسم واضعو تلك املعايري ابحليادية يف تعريفها، حيث إهنم أشاروا إىل أهنا 

ة الناطقة ابللغة املراد تقوميها، ليست مطلقة وإمنا حتتاج حني استخدامها الرجوع إىل املعايري احمللية واخلاصة ابلدول
بعبارة أخرى: يتوجب على مستخدمي تلك املعايري الرجوع أيضا إىل املعايري اليت يرى أهنا مناسبة للغة املراد تقوميها،  

 كاللغة العربية على سبيل املثال اليت التنفك عن احملتوى الديين والعريب يف نسيجها.
 تعليم اللغات األجنبية إعجاب واختيار الباحث لألسباب اآلتية:ولقد حظت أداة اجمللس األمريكي ل 

 عاملية اجمللس واهتمامه بتعليم اللغات األجنبية. .1
حيادية واضعي تلك املعايري، حيث إهنم أقروا بصراحة وجوب عودة املقوّم إىل املعايري احمللية لتقومي اللغة املراد  .2

 تقوميها.
ليم اللغات األجنبية املختلفة، حيث تضمنت اللغة الصينية والفرنسية اعتماد تلك املعايري على معايري تع .3

 واألملانية واإليطالية والعربية وغريها من اللغات األجنبية.
 ممنهجة متسلسلة.ىل النقاط املراد تقوميها بصورة التسلسل اهلرمي يف حتديد املعايري، حبيث يتطرق الباحث إ .4
، فتكمل الصورة أمام املقّوم يف معرفة الغرض من كل معيار ومراده، تناول تلك املعايري ابلشرح والتوضيح .5

 فيتسىن للمقّوم استخدامه بسالسة ويسر.
ذكر املعايري الثقافية بصورة واضحة، َث تناول الصالت واملقارانت واملعايشات لتلك املعايري مع ذكر أمثلة  .6

 دام املعايري والرجوع إليها.توضيحية لتطبيق تلك املعايري، مما يعمق فهم الباحث يف استخ

                                                           
(19)http://www.actfl.org/sites/default/files/pdfs/public/StandardsforFLLexecsumm_rev.pdf 

 214-9-29شوهد بتاريخ 
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وينتهي بنا املطاف هبذا الصدد إىل ذكر معايري اجمللس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية بصورة مباشرة ، ونسردهها 
 :(20)فيما أييت

 هل هناك تنوع يف الصور املقدمة، وهل هي حديثة معربة؟ .1
 هل الصور مناسبة للمراحل العمرية ؟ .2
 عديدة ومتنوعة؟ هل تغطي الصور دوالً  .3
 هل تساعد طريقة تقدمي الثقافة اهلدف املتعلم على اكتشاف ثقافته؟ .4
 هل يقدم احملتوى الثقايف الثقافتني األدبية والشعبية )احمللية(؟ .5
 هل احملتوى الثقايف دقيق ومطابق للواقع احلايل؟ .6
 هل دروس القراءة اليت تقدم شيقة وعربة، وتراعي املراحلة العمرية؟ .7

 
 (21)معايري احملتوى الثقايف اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغاتاثلثا: 

يرنو اإلطار املرجعي األورويب إىل تشكيل األسس العامة لتطوير اللغات املراد تدريسها، وكذلك اخلطوط  
ما  العامة للمناهج الدراسية والكتب التعليمية، حيث يصف بشكل عام ما ينبغي على الدارسني فعله ودراسته كي

يتمكنوا من إجادة لغة ما ألغراض اتصالية، فضال عن توضيحه ملاهية املهارات واملعارف اليت يتعني على الدارسني 
تنميتها لكي يتسىن هلم التواصل ابللغة اهلدف بنجاح وسالسة. ومما هو جدير ابلذكر أن ذلك الوصف يغطي 

كفاية ليسري قياس التقدم الذي حيرزه الدارس أثناء السياق احلضاري الذي توطنة فيه اللغة، وحيدد مستوًيت ال
 الدراسة على مدار حياته، ويف كل مرحلة تعليمية خيوضها.

 ويهدف اإلطار املرجعي األورويب إىل أمور عدة نذكر منها على سبيل السرد ال احلصر: 
املختلفة، واليت قد تعوق  اإلسهام يف ختطي احلواجز اليت قد تنشأ نظرا لالختالفات القائمة بني نظم التعليم .1

 االتصال فيما بني املهتمني ابللغات احلديثة املعاصرة.
االهتمام ابلشفافية يف املقررات الدراسية، وكذلك الدورات التعليمية، ألنه يقوي أواصر التعاون الدويل يف  .2

 جمال اللغات احلديثة، عن طريق وضع األسس العامة لألهداف واحملتوًيت للمناهج.
 معايري موضوعية لتوصيف الكفاًيت اللغوية مما يسهل عملية االعتماد عليها والرجوع هلا.وضع  .3

                                                           
(20)http://www.classzone.com/enesp/profdev/pdf/evalchrt.pdf 2014-10-7شوهد بتاريخ 
(21)http://www.coe.int/t/dg4linguistic/source/framework_en.pdf/ 2014-9-30شوهد بتاريخ 
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ختطي التعقيدات اليت تتسم هبا اللغات البشرية، عن طريق وضع هيكل منظم يف شكل إطار مرجعي مما  .4
 جيعلها أكثر وضوحا.

 ألفكار فيما بينهم.متكني الشباب والبالغني ممن يتحدثون لغات أخرى من تبادل املعلومات وا .5
دعم وتشجيع التفاهم املتبادل والتسامح، وكذلك مراعاة اهلوية والتنوع الثقايف واحلضاري عرب التواصل الدويل  .6

 الفعال.
 وبناء على ما تقدم ذكره ينتهي بنا املقال إىل ذكر الدوافع وراء اختيار الباحث للمرجع األورويب وهي:

 لذي يساعد على حل تعقيدات اللغة وجعلها أكثر وضوحا.اهليكل املنظم لإلطار املرجعي وا .1
 املعايري املوضوعية يف توصيف الكفاًيت اللغوية اليت يسهل االعتماد عليها. .2
اشرتاك جمموعة من الدول األوروبية يف إعداده، مما مينحه صفة العاملية واالحرتافية يف اإلعداد والتناول وكذلك  .3

 التقدمي.
 اجلانب الثقايف، وعين أيضا بطريقة عرضه وتوصيفه، وتوظيفه داخل املنهج مما خيدم تركيز اإلطار على تقومي .4

 الشق التقوميي للباحث يف حبثه.
 تنوع معايريه وتطرقه إىل جوانب مل يتطرق إليها غريه. .5

ى الثقايف  ولقد كانت تلك العوامل جمتمعة ابعثا على اختياره ضمن معايري التقومي. واآلن نسرد معايري تقومي احملتو 
 كما أوردها اإلطار، فيما أييت:

معرفة العامل احمليط: ويكون بتحديد مدى معرفة الدارس للعامل احمليط املفرتض وجوده لدى مستخدمي اللغة،  .1
 و ما اجلديد الطارئ على البلدان املستخدمة لتلك اللغة واملفيد يف ذات الوقت لدارسي اللغة.

ي اإلحاطة ابألحوال االجتماعية حضارة اجلماعة أو اجلماعات اليت تتحدث املعرفة احلضارية االجتماعية: وه .2
تلك اللغة من حيث احلياة اليومية، والظروف املعيشية، والعالقات بني األشخاص، والقيم واملعتقدات 

 وغريها.
جنبية : مقدار وعي الدارس فيما يتعلق ابلعالقة بني احلضارة األم واحلضارة األالوعي املتداخل حضارًيً  .3

املستهدفة )من حيث االتفاق أو االختالف الواضح( ليتمكن من تطوير قدر مناسب على املستوى املتداخل 
 .حضارًيً 

املهارات واملعارف اإلجرائية: وهي بدون تغري اليت تلزم متعلم اللغة التمكن من االتصال أبهل اللغة بشكل  .4
ية الروتينية؛ من رًيضات، وفن، وهواًيت وأمور مهنية فعال يف اجملاالت املهمة كمهارات االحوال االجتماع

 وحنو ذلك.
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إن املعايري السالف ذكرها تتسم ابلعموم يف جوانب شىت مما يؤكد على أمهية االنتقاء منها ما يتناسب مع 
نزلق احتياجاتنا، وترك ما لسنا حباجة إليه. إن احلكم ابلصواب من عدمه يتطلب بعض احملددات اليت حتده حىت ال ي

العوامل الواجب مراعاهتا عند معاجلة  يف هوة التوسع واإلفراط، ومن هنا كانت احلاجة إىل االلتزام مبجموعة من
وهي على مستوى  (22)احملتوى الثقايف، واختياره أو تقوميه أوتقدميه، واليت ميكن أن تتخذ حمددات للمحتوى الثقايف،

الربانمج، حيث إن مستوى الربانمج املقدم للدارسني سواء أكان للمبتدئني أم للمتوسطني أم للمتقدمني خيتلف 
ابختالف مستواهم وكنتيجة مرتتبة على ذلك فإن احملتوى الثقايف املختار أيضا جيب أن يتسق مع مستوى ذلك 

غة املتعلمة؛ يكون تقدمي األمناط الثقافية يف احملتوى الثقايف للغة الربانمج. ومما هو جدير ابلذكر أنه يف نوع الل
الفصحي خمتلفا عنها يف اللغة العامية، بينما  حيتل نوع الربانمج مكانة مهمة؛ ألن احملتوى الثقايف لربانمج تعليم 

ة واملفردات والرتاكيب خمتلفة يف  العربية العام خيتلف عن احملتوى الثقايف لتعليم العربية ألغراض خاصة. فاملواقف احلياتي
كل منهما، كذلك حمدد اجملتمع الذي تعلم فيه اللغة؛ حيث إن اختالف اجملتمع الذي حيتضن البيئة التعليمية 

يف اختيار احملتوى الثقايف للمنهج، فالطالب الدارس يف بلد أو بيئة عربية خيتلف عن قرينه يف بلد  يتطلب اختالفاً 
 ريه يف بلد غريب، ولكل منهم شأن وظروف يتطلب مراعاهتا عند تقدمي احملتوى الثقايف.آسيوي، وكذلك عن نظ

إن النقاط السابق شرحها ترشدان إىل أن اعداد احملتوى الثقايف لكتب تعليم العربية لغري الناطقني هبا، يتعني  
ة تغريات العصر والتماشي مع كل أن تتسم ابلشمولية واملرونة ونبذ اجلمود، ويعمد إىل التطوير والتحديث ومواكب

حديث ومفيد، إال أننا نلحظ أيضا أن الثقافة العربية اإلسالمية حتتاج منا إىل ختصيص أكرب يف ما يتعني علينا 
. واليت تعد مبثابة مبادئ ال حييد عنها كل من قصد إعداد حمتوى ثقايّف خاٍص بتعليم (23)مراعاته يف احملتوى الثقايف

 ناطقني هبا، وهبذا الصدد نذكر على سبيل ما أييت:العربية لغري ال
 أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية. .1
 أن تعطي صورة صادقة وسليمة عن احلياة يف األقطار العربية. .2
 أن تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية للدارسني على اختالفهم. .3
 وجماالت ثقافية وفكرية متعددة، يف إطار الثقافة العربية واإلسالمية.أن تتنوع املادة حبيث تغطي ميادين  .4
 أن تتنوع املادة حبيث تقبل قطاعات عريضة من الدارسني، من خمتلف اللغات والثقافات واألغراض. .5
 أن تتسق املادة ليس فقط مع أغراض الدارسني ولكن أيضا مع أهداف العرب من تعليم لغتهم ونشرها. .6
 دة جوانب احلياة العامة واملشرتك بني الثقافات.أال تغفل املا .7

                                                           
 .(5و 4ص ) طعيمة،احملتوى الثقايفانظر: (22)
 .(45و 44ص ) طعيمةرشدي أمحدو لناقة، حممود كامالتقوميه، -حتليله -الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى إعدادهانظر: (23)
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 أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب املتحضر يف إطار العصر الذي يعيش فيه. .8
 أن يثري احملتوى الثقايف للمادة املتعلم ويدفعه إىل تعلم اللغة واالستمرار يف هذا التعلم. .9
أو من احلاضر إىل املستقبل، أو إىل اآلخرين، أو من  أن ينظم احملتوى الثقايف، إما من القريب إىل البعيد، .10

 األسرة إىل اجملتمع األوسع.
 أن تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة َث تتدرج حنو املستوى املعنوي. .11
 أن توسع املادة خربات املتعلم أبصحاب اللغة. .12
 أن ترتبط املادة الثقافية خبربات الدارسني السابقة يف ثقافاهتم. .13
 يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب عمر الدارسني ومستواهم التعليمي.أن  .14
 أن تلتفت املادة وبشكل خاص إىل القيم األصيلة املقبولة يف الثقافة العربية واإلسالمية. .15
 أن تقدم تقوميا وتصحيحا ملايف عقول الكثريين من أفكار خاطئة عن الثقافة العربية واإلسالمية. .16
 صدار أحكام متعصبة للثقافة العربية.أن تتجنب إ .17
 أن تتجنب إصدار أحكام ضد الثقافات األخرى. .18

 
 خامتة:
 كذلك  هبا، الناطقني لغري العربية كتب  تقومي مبوضوع تتعلق مصادر عدة على االطالع بعد الباحث متكن 

  هبا. الناطقني لغري العربية تعليم يف الثقايف احملتوى معايري على التعرف من والبحوث، الرسائل بعض على االطالع
 تراعي إهّنا حيث هبا، الناطقني لغري العربية تعليم مكتب تقوي يف طعيمة رشدي معايري أمهية وجدت قد الدراسة إنّ 

 أمهية بينت قد الدراسة إنّ  .واإلسالمية العربية الثقافة بني التفريق أمهية على وتؤكد العربية، اللغة من الديين الشق
 عليها واستندت عاملية املعايري تلك إنّ  حيث األجنبية، اللغات تعليم مكتب تقوي يف األمريكي اجمللس معايري
 مستوى مع وتناسبه الثقايف احملتوى عرض يف التدرج أمهية على تؤكد وأهنا والرسائل، واألحباث الدراسات من العديد

 املتخصصني من خمتلفة جمموعة قبل من أعد حيث األورويب، اإلطار معايري أمهية بينت قد الدراسة إنّ  .الطالب 
 يعرتي الذي الثقايف التنوع تالئم منوذجية بنتائج ليخرجوا بينهم فيما تعاونوا والذين األورويب، االحتاد مستوى على

أن تتظافر جهود املتخصصني لتفرز  .األجنبية اللغات تعليم كتب  يف الثقايف الواقع إظهار أمهية على وأكدوا احتادهم،
 لنا أداة عربية مستقلة على غرار األدوات اليت أعدها دكتور رشدي طعيمة لتقومي كتب تعليم العربية.
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي.

 الغايل، دار االعتصام  أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربية، عبد احلميد عبد هللا، وانصر عبد هللا
 .القاهرة -
 مكة  - األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، رشدي أمحد طعيمة، جامعة أم القرى

 الطبعة: األوىل. م1980 - املكرمة
 الطبعة:  م1999 - عمان - ختطيط املنهج وتطويره، صاحل هندي وأخرون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 الثالثة.
 ،دار الفكر العريب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا النظرية والتطبيق،على أمحد مدكور،إميان أمحد هريدي- 

 الطبعة: األوىل.2006 - القاهرة
 مكة املكرمة - دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية، رشدي أمحد طعيمة، جامعة أم القرى. 
 رشدي و تقوميه، حممود كامل الناقة، -حتليله -الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى إعداده

 .أمحد طعيمة
 احملتوى الثقايف يف برامج تعليم العربية كلغة اثنية يف اجملتمعات اإلسالمية "إطار مقرتح"، رشدي أمحد طعيمة. 
 نب من النظرية إىل التطبيق، فتحي يونس علي، الشيخ حممد عبد الرؤوف، املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجا

 الطبعة: األوىل. م2004 - القاهرة - مكتبة وهبة
 مكة املكرمة -رشدي أمحد طعيمة، جامعة أم القرى  ،املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. 
 :تنكو عني الفرحة عبدالرمحن،دراسة وصفية حتليلية معاير تقومي كتب تعليم العربية لغري الناطقني هبا. 



2, 2016, No: 2R) Vo: JALS( Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
SIATS Journals 

Journal   of Arabic Language Specialized Research (JALSR)  

http://www.siats.co.ukJournal home page:  

 

 

 

20 
 

e-ISSN: 2289-8468 

Journal of Arabic Language for Specialized Research 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 

 لة اللغة العربية لألحباث التخصصيةجم 
 .م6201 نيسان ،2عدد ال، 2اجمللد 

 
 العربية للدارسني  اللغةتعليم يف قرر املكتاب يف إعداد الالالزمة  املتطلبات

 وصفية : دراسةالكبار بوصفها لغًة اثنية مباليزاي
 

 نوراهلدى بنت عثمان
 حممد صربي شهرير

 حممد الباقر احلاج يعقوب
 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي

 
 

nhuda@iium.edu.my 

 

 م                                                                                                                     2016 - هـ 1437
 

 

  

REQUIREMENTS FOR THE PREPARATION OF THE COURSE BOOK 
        IN TEACHING ARABIC TO THE ADULT STUDENT 
  AS A SECOND LANGUAGE IN MALAYSIA: DESCRIPTIVE STUDY

e-ISSN: 2289-8468

http://www.siats.co.uk/
mailto:nhuda@iium.edu.my


2, 2016, No: 2) Vo: JALSR( searchJournal of Arabic Language for Specialized Re 

 

 
 21 

Journal of Arabic Language for Specialized Research 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 
Received 9/3/2016 

Received in revised form 17/3/2016 

Accepted 1/4/2016 
Available online 15/4/2016 

 

 

             

ABSTRACT 

A textbook represents a certain syllabus to facilitate the performance of teaching 

and learning. It is used by scholars, teachers, schools, and educational institutions 

as a scientific educational material, as it is an important pillar of the educational 

components in addition to teachers and students. The textbook plays an important 

role as a mean of education, without textbook there is no knowledge which leads 

to the development of civilization, and there will be none of scientific and 

intellectual creativities are to be relied on, or derived information from a book. 

Looking into the importance of textbook, it requires educational and learning 

institutions to take into account appropriate textbook for students which is suitable 

to their level of ages, intellectual, linguistic, cultural and social and educational 

background. Based on these previous facts, this study aims to investigate the 

syllabus of teaching Arabic vocabulary as a second language for adult learners in 

Malaysia, through a descriptive study of a textbook criteria starting from its 

definitions, specifications, and needed basis of its preparation: psychological, 

social, linguistic, educational, basic linguistic characteristics and basic 

characteristics of language skills for this textbook. By the end of this study, it 

shows that there should be determination of suitable learning goals for teaching 

adults, with the clarity of the content, methods of presenting topics of lessons in 

enhancing students’ understanding, the lessons in the textbook, the questions and 

assessments, as well as the learning activities in order to evaluate their 

performance, understanding, and development in using the textbook and discover 

the strengths and weaknesses in the syllabus. To achieve the goal of adult learning 

the Arabic language, it also should take into account the syllabus, foundations, 

characteristics and elements that were presented in this study. 

 

Key words: Education, adult education, syllabus, Arabic vocabulary, Arabic as a 

second language. 
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 لخصامل
ميثِّّل الكتاب املقرر منهجاً متبعاً لتسهيل األداء يف التعليم والتعّلم، ويستخدمه بعض الدارسني، واملدرِّسني، واملدارس، 

ن أركان العمل التعليمي جبانب املدرس والدارس.واملؤسسات التعليمية بوصفها مادة علمية   تعليمية، وهو ركٌن مِّ
ويلعب الكتاب دورًا مهمًا كوسيلة التعليم، فلو ال وجود الكتاب ما كان هناك علم أو معرفة يؤدي إىل التطور 

ب املقرر فإنه وألمهية الكتا. احلضاري، وما كانت هناك إبداعات علمية وفكرية تستمد مادهتا ومعلوماهتا من كتاب
يستوجب على أّي مؤسسٍة تعليم وتعّلم األخذ بعني االعتبار مناسبة الكتاب ملستوى الدارسني العمري، والفكري، 

تهدف هذه الدراسة إىل معرفة ف . وبناء على ما سبق ذكره،واللغوي، والثقايف، واالجتماعي يف كّل املراحل التعليمية
لخصائص الالزمة من خالل دراسة وصفية ل ا لغة اثنية للدارسني الكبار مباليزايمقرر تعليم املفردات العربية بوصفه

ه: النفسية واالجتماعية األسس الالزمة إلعدادمن خالل النقاط املهمة وهي التعريفات ومواصفاته، و  قرراملكتاب لل
ويف هناية هلذا الكتاب املقرر.  األساسيةخصائص املهارات اللغوية ، و اخلصائص اللغوية األساسيةواللغوية والرتبوية، و 

، تبنين أنه ينبغي حتديد األهداف يف الكتاب املخصص لتعليم الكبار مع وضوح احملتوى، وطرق عرض البحث
املوضوعات إلفهام الدارسني دروس الكتاب، ووضع أسئلة التدريبات واالختبارات وأنشطتها لتقومي أدائهم ملعرفة 

دى املعلومات املدروسة يف الكتاب، واكتشاف جوانب القوة والضعف املوجودة يف املنهج. مدى فهمهم وتنميتهم ل
ن تعّلم اللغة العربية األسس واخلصائص والعناصر اليت مت ن و املقرر  يراعيفإنه ينبغي أْن  أيضا ولتحقيق هدف الكبار مِّ

 عرضها يف هذا البحث. 
 املفردات العربية، اللغة العربية بوصفها لغة اثنية تعليم، تعليم الكبار، املقرر،: الكلمات مفتاحية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2, 2016, No: 2) Vo: JALSR( searchJournal of Arabic Language for Specialized Re 

 

 
 23 

Journal of Arabic Language for Specialized Research 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           
 ،http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1656،الدراسياملقرر الدراسي:املنهج(، 2008خالد حممد الزهراين )(1)

 Md Nasir Omar (1996), 60,and Bhatt, B.D (1992), andو 1م، ص.27/4/2012االسرتجاع: م، 8/12/2008

S.R. Sharma, 106. 
 ، عمان: األردن.23، اجمللة الثقافية، العدد الكتاب املدرسي : ماله وما عليه(، 1990حسني قورة )(2)
 .1ص.،املقرر الدراسياملنهج الدراسي : خالد حممد الزهراين،  (3)

 :قدمةامل
ميثِّّل الكتاب املقرر منهجاً متبعاً لتسهيل األداء يف التعليم والتعّلم، ويستخدمه بعض الدارسني، واملدرِّسني، واملدارس، 

التعليم، فلو ال وجود الكتاب ويلعب الكتاب دوراً مهماً كوسيلة واملؤسسات التعليمية بوصفها مادة علمية تعليمية، 
وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي احلديث الذي تتوفر فيها  .ما كان هناك علم أو معرفة يؤدي إىل التطور احلضاري

وألمهية الكتاب املقرر فإنه يستوجب على أّي )1(املربجمات احلاسوبية، فإّن الكتاب ما زال حيتفظ مبميزاته اخلاصة.
ّلم األخذ بعني االعتبار مناسبة الكتاب ملستوى الدارسني العمري، والفكري، واللغوي، والثقايف، مؤسسٍة تعليم وتع

واالجتماعي يف كّل املراحل التعليمية. ويتضمن الكتاب مقررات دراسية معينة يف جماالهتا اخلاصة مع أهدافها 
تقومي تنمية الدارسني حنو املعلومات الداخلة يف ذلك ، وطرق تدريسها املستخَدَمة، وكيفية احملددةالواضحة، وحمتوايهتا 

وتُ َقسم الدروس يف الكتاب املقرر حسب وحدات موضوعية معيننة تشمل املواد الدراسية اليت جيب اإلهناء  املقرر.
اص لنجاح منها يف الفرتة الزمنية اليت حُتّددها اجلهة القائمة. وال يقتصر الكتاب املقرر يف عرض موضوعاته جملاله اخل

الدارسني يف االختبار فحسب، بل ميتّد إىل إعداد فرٍص كافيٍة لنمّو الدارسني من أجل إشباع اهتماماهتم ورغباهتم 
لربانمج تعليم اللغة العربية بوصفها لغة  األمروكذلك )2(وتدريبهم على املهارات للتصرف يف شؤون حياهتم اليومية.

مقررًا بناًء على رغباهتم واهتماماهتم اخلاصة اليت جيب على أّي مؤسسةِّ تعليم اثنية للكبار، حيث إنّه يعّد كتااًب 
مراعاهتا، حيث إّن طبيعة الرغبة يف تعّلم اللغة العربية لدى الكبار ختتلف عن رغبات الصغار الذين جيربون على 

  البحثوختتّص املناقشة يف هذا )3(التعّلم.
ُ

قرنر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغًة مبا يتعّلق ابخلصائص الالزمة للكتاب امل
اثنيةً للكبار، ويدور حول تعريف عن برانمج تعليم اللغة العربية بوصفها لغةً اثنيةً للكبار، واملواصفات العامة للكتاب، 

ن حيث عناصر اللغة العربية ومهاراهتا األربع.  واألسس الالزمة إلعداده، وحمتوايت الكتاب مِّ
 

  تعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية للكبار تعريف عن برانمج
يؤدي اتساُع اجملتمع احمللي إىل انتشار املؤسسات التعليمية جلميع املراحل بصرف النظر عن األعمار، واجلنسيات، 
واألنساب، واألعراق. وتنشأ هذه املؤسسات بناًء على رغبات الناس يف إعداد مكاٍن مناسٍب للتعّلم. ويتّم تناسب 
التعليم والتعّلم بواسطة مكّوانت تشتمل على مناهج، ومقررات، وكتب، ومعّلمني، ووسائل تعليم مناسبة، وأنشطة 

http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1656
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 .30-18ص.  : ختطيط براجمه، تدريس مهاراته، إعداد معلمه،تعليم الكبار(، 1999رشدي أمحد طعيمة ) (4)
 .49، ص. منهج مقرتح لتعليم اللغة العربية كلغة اثنية للكبار يف ماليزاي )املستوى االبتدائي((، 1994حممد طه عارفني ) (5)
، )القاهرة: دار الفكر املرِجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىوآخرون، (، علي أمحد مدكور 2010علي أمحد مدكور وآخرون ) (6)

 . 636، ص. 1العريب، ط. 
 .37-34، ص. تعليم الكبار(، 1999رشدي أمحد طعيمة )  (7)
 .5، ص. دليل عمل، (1985) رشدي طعيمة (8)
 .املرجع نفسه  (9)

أغلب أهداف تعليم اللغة العربية إن  )4(مصاحبة، مع مراعاة العوامل النفسية واالجتماعية واللغوية والرتبوية للدارسني.
ملتقنة للمصادر العربية بغرض الفهم اجليد ألمور الدين، والتواصل مع اآلخرين بوصفها لغة اثنية للكبار متيل إىل القراءة ا

ن الضروري حتديد أهداف  لتحسني حصيلتهم اللغوية، وفهم الثقافة املعينة، أو تربية األطفال يف البيت. لذلك، مِّ
اهتم االجتماعية. ومبا أّن تعّلم برانمج تعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية للكبار حسب رغباهتم املختلفة، واهتمام

العربية للكبار خيتلف عن تعليمها للصغار فيجب أْن يراعى ذلك يف طرق عرض املوضوعات، واألنشطة، والتدريبات، 
ن تعّلم اللغة. ومن الضروري االستفادة من  حبيث تتناسب مع أعمارهم، وقدراهتم العقلية والفكرية، لتحقيق هدفهم مِّ

يلعب التقومي دوراً و  )5(جية احلديثة لرفع مستوى الفهم لدى الكبار، ومسامهتهم يف التنمية التعليميةالوسائل التكنولو 
ن حيث احملتوى واملضمون. لذا فإّن الواجبات  مهمًا يف معرفة مستوى الدارسني التحصيلي يف املادة املدروسة مِّ

اللغة العربية وتعّلمها للكبار ملعرفة مستواهم اللغوي  الدراسية واالختبارات التحريرية والشفهية مهّمة جدًا يف تعليم
ابإلضافة إىل العناصر املكونة لربانمج تعليم اللغة العربية للكبار بوصفها لغة اثنية )6(والثقايف للمحتوى الذي يدرسونه.

ن نفقات، وإعداد املقررات ، واختيار املدرسني، وجتهيز فإنه ينبغي االهتمام ابألمور اإلدارية املتعّلقة بتنفيذ الربانمج مِّ
 )7(البيئة التعليمية املناسبة، واخلدمات العامة الالزمة للعملية التعليمية.

 
 عربية بوصفها لغًة اثنيًة للكباراملواصفات العامة للكتاب املقرر لتعليم اللغة ال

املنهج، واحملتوى للمواد املدروسة، تتكونن مواصفات الكتاب املقرر من األهداف اليت سيحققها الدارسون يف هناية 
َبعة إلفهام الدارسني تلك ي تقيس تنمية الدارسني املعرفية. كاملواد، واالختبارات والتقومي ل وطريقة عرض احملتوى املت ن

فيجب ختطيط هذه املواصفات بشكل ُمَنظنم للتأكد عن تناسب التعليم والتعلُّم يف املدارس، واجلامعات، واملؤسسات 
وتنقسم األهداف إلعداد الكتاب املقرر إىل نوعني: أهداف عامة وأهداف خاّصة. واملقصود ابألهداف )8(.املَعيننة

العامة األهداف بعيدة املدى حيث ينبغي تزويد الدارسني مبعارف ومعلومات يطبقوهنا يف أعماهلم وأنشطتهم يف 
قصد هبا األهداف قريبة املدى بتزويد الدارسني ابملعلومات، حياهتم االجتماعية؛ أما األهداف اخلاّصة أو النواتج في

ويقصد ابحملتوى جمموع املعلومات االجتماعية، اللغوية، والرتبوية اليت )9(واملهارات، والقدرات املعرفية يف هناية الكتاب.
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 .22، ص. 1، )كواال لومبور: اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، ط.تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهامقرر ، (2009) نوراهلدى بنت عثمان (10) 
، )القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية، قضااي يف املنهج الرتبوي، (1992) . وجمدي عزيز إبراهيم155، ص. دليل عمل، (1985) رشدي أمحد طعيمة (11)

 .189-188د. ط، ص 
 .636ص. ، املرِجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى(.2010) علي أمحد مدكور وآخرون (12)

اٍل معنين مع االهتمام تقدم للدارسني لغرض التنمية املعرفية عندهم. ويتضمن الكتاب املقرر العلوم واملعارف يف جم
ى طريقة )10(ابلثقافات واحلضارات املناسبة هلؤالء الدارسني وطرق عرضها من الناحية الرتبوية التعليمية.  وقد ُتسمن

عرض احملتوى ابملدخل أو اإلجراءات الفنية لتفهيم الدروس يف الكتاب، وهي الوسيلة املعِّينة لتوصيل املعرفة، 
ه مستوى النشاط بني الدارسني. فتختلف طريقة العرض يف الكتاب املقرر حسب احملتوى واالسرتاتيجيات اليت توج

التعليمي وأهدافه املنشودة، منها الطريقة االستنتاجية أو االستنباطية، والطريقة التطبيقية أو القياسية، وطريقة األمثلة، 
فوية، والطريقة السمعية البصرية. ومن األفضل وطريقة النحو والرتمجة، والطريقة االتصالية، والطريقة السمعية الش

 )11(استخدام طرق عرض املوضوعات املبتكرة واحلديثة اليت تشد الدارسني إليها، وترغبهم يف التعّلم.
أثر التعلم يف سلوك الدارسني،  ويقصد ابلتقومي جمموع اإلجراءات اليت يتمُّ بواسطتها مجع بياانت خاصنة وحتليلها؛ لنقوم

دى جناحهم يف تكوين شخصيتهم، ويف تنمية قدراهتم، ومهاراهتم احليوية حسب األهداف احملددة إما عن ونقيس م
طريق التدريبات أو االختبارات اليت هتدف إىل اكتشاف نواحي القّوة والضعف يف أداء الدارسني، ومعرفة جوانب 

داداهتم للدروس يف الكتاب، وتزويدهم السهولة والصعوبة يف حمتوى الكتاب، واستظهار قدرات الدارسني واستع
ن انحية إجرائها، حيث إّن التدريبات  ابلتقومي الذايت لتحسني مستواهم املعريف. وختتلف التدريبات عن االختبارات مِّ

، وتَؤدنى ُمباشرًة بعد كلِّّ درٍس بشكل ُمسَتمّر، وتُركِّز يف املواّد اليت تسبِّّب صعوابت ومشاك ٍ ل لدى ترتبط بدرٍس ُمعنين
، جيب إعداد الكتاب وهبذا الصدد)12(الدارسني، أما االختبارات فتأيت دورينًة، ودائماً عند نصف الكتاب ويف هنايته. 

ن العملية التعليمية من أجل  املقرنر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغًة اثنيًة للكبار بناًء على ختطيط األهداف املرجّوة مِّ
ورٍة فعنالة لتعزيز منّو العلوم واملعرفة لدى الدارسني الكبار، مع االهتمام بطرق عرض تصميم حمتوايت الكتاب بص

 .عات املناسبة لتوصيل تلك املعرفةاملوضو 
 

 األسس الالزمة إلعداد الكتاب املقرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغًة اثنيًة للكبار
َد خرباء إعداد املقررات أبن كتاابً مقرنراً لقد  جيِّّداً يف جماٍل تربويٍّ ينبغي أن يُ َعدن على أساس الدراسات النفسية،  أكن

ن العلوم واملعارف املناسبة مبستوى  والثقافية واحلضارية واالجتماعية، حيث يستطيع االستفادة منها لتقدمي املعلومات مِّ
ت يف أشكال الكتاب جودته تعزيزاً الدارسني، وأهداف تعليمهم الرتبوي. إضافًة إىل ذلك، تُعزِّز الفنون واإلبداعا

فعنااًل. وكذلك احلال إلعداد الكتاب املقرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغًة اثنيًة للكبار إالن أنه يركز على املواّد اللغوية 
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 )الطبعة األوىل(.القاهرة: دار  الفكر العريب.منهج تعليم الكبار: النظرية والتطبيق، ، (1996) علي أمحد مدكور (13)
 .21، ص. الكبارمدخل إىل تعليم ، (1992) عبد الرمحن سعد احلميدي (14)
، )كواال ملبور: اجلامعة اإلسالمية العاملية دراسة تقوميية للكتاب العربية االتصالية للسنة األوىل الثانوية مباليزاي، (2008) حممد الباقر حاج يعقوب(15)

 .57، ص. 1مباليزاي، ط.
 .26-41، ص. من غري الناطقني هبا األسس النفسية لتعليم اللغة العربية للكبار، (1983) مىن كنتايب، أبو قرجة (16)

(17) 18 Ming Sheng Dai, (1996), Teaching English as a second language to adults: from theory to practice. 28. 

ف تعليم اللغة ختتلف مواق)13(بوصفها لغة اثنية. فتفيد كّل هذه األسس حتديد املواد يف الكتاب لغوايً وثقافياً وتربواّي.
العربية بوصفها لغًة اثنيًة حسب مراحل الدارسني العمرية، وابلتايل ختتلف الكتب املقررة لكّل مرحلٍة عمرية، فالكبار 
هلم خصائص نفسية، وثقافية واجتماعية، ولغوية، وتربوية ختتلف عن الصغار، كما أّن لدى الكبار احتياجات ورغبات 

م هلم. لذلك، ستناقش  ختتلف فيما بينهم، كما ختتلف أيضا طرق تعليمهم، وأساليب التعامل معهم، واملواد اليت تقدن
الباحثة يف هذا احملور عن األسس النفسية والثقافية واالجتماعية واللغوية والرتبوية اليت جيب االهتمام هبا إلعداد 

 )14(ون كاآليت:الكتاب املقرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغًة اثنيًة للكبار، وهي تك

 
 أواًل: األسس النفسية 

راسات الّنفسّية للدارسني؛ ألهنا مرتبطة ابلّنمو الّنفسّي والقدرة على الّتعلم، وتؤّدي إىل اهتّم بعض الباحثني ابلد
ب التعرف على الفروق الفرديّة بني الدارسني، ودوافعهم الّتعلمية، واستعدادهم العقلّي، والبيولوجّي، والفسيولوجّي حس

مراحلهم العمرية. وأّن االهتمام ابهتمامات الدارسني النفسية يساهم يف حتديد املعلومات اليت جيب الرتكيز عليها 
كثرتِّ املناقشات يف علم اللغة النفسي حول السن املناسبة لتعّلم اللغة الثانية، و  )15(لتحقيق األهداف املنشودة.

َد بعضهم أبن الصغار يستطيعون أن جييدوا ثالث أو أربع لغات إجادة اتّمة،  واختلف اخلرباء يف هذه القضية، وأكن
حيث تكون لديهم سهولة يف النطق وقدرهتم على تعلم اللغة الثانية مثل لغتهم األصلية. أما الكبار فلديهم صعوابت 

السّن، منها قلة التذكر،  نفسية تؤخر تنميتهم للغة الثانية بسبب التغيريات اجلسمية املرتبطة ابلنمو العمري والتقّدم يف
والسمع، والبصر، والنطق، ابإلضافة إىل التغيريات اإلنفعالية. فكل هذه األمور تؤثر يف الكفاءة اللغوية وأدائها. ورغم 
وجود جوانب نقص لدى الكبار لتعلُّم اللغة الثانية، إالن إهّنم يستطيعون تعلُّمها إذا كانت هناك اسرتاتيجيات وأساليب 

لتدريبهم، ومالئمة ملواقفهم االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والثقافية، والنفسية اليت تشجعهم على  مناسبة
ن اللغة الثانية. وخيجل الكبار يف تعلُّم اللغة العربية، ويف بعض األحيان يشعرون ابإلحباط إذا مل يعرفوا )16(التمكن مِّ

سة إىل ، وحمتوايت موادها؛ ألهنم حسب طبيعتهم ككبار يف حاجة ماقواعد اللغة اجلديدة ونظامها، ومعاين مفرداهتا
ويهدف الكبار يف تعّلم اللغة العربية )17(بشكل جيد قبل أن ينتقلوا إىل موضوع جديد. فهم املوضوع الذي يدرسونه

يف حياهتم  إىل القدرة على القراءة املتقنة جهريًة بصوت ونرب وتنغيم ووصل ووقف، وفهم كامل واستيعاب ما يُقرأ
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 . 30 -24، ص. مدخل إىل تعليم الكبار، (1992) عبد الرمحن سعد احلميدي (18)
األردن: دار عمان للنشر أسس الرتبية، النفسية، التعليمية، البيئية، االجتماعية، االقتصادية، الدينية، الثقافية، الوطنية، ، (2000)انصر، إبراهيم (19)

 .331والتوزيع، ص. 
 .14-13، ص. 3، القاهرة: عامل الكتب، ط.علم الداللة، (1992) محد خمتار عمرأ (20)

اليومية، ويف دراستهم ومطالعتهم وثقافتهم حىت يستطيعوا قراءة الكتب، واجملالت، واجلرائد وأي القراءات املكتوبة 
ن أجل التواصل مع اآلخرين. وحيتاج  ن مهاريت االستماع والكالم مِّ بتلك اللغة. ويهدف بعض الكبار إىل التمّكن مِّ

ن أجل بعض الكبار إىل تعلُّم املهارات الل ياحة ومواصلة الدراسة، وبعضهم الغوية مِّ ذهاب إىل بالد خارجية للسِّّ
يُتقنوهنا لتطوير جتارهتم، والتعرُّف على الثقافة األجنبية، وتربية أطفاهلم يف البيت. فَيقبل الكبار التعليم الذي حيقق 

ال يكتفي إعداد كتاب مقرنر لتعليم )18(ودة.أهدافهم الشخصية، ورغباهتم املختلفة، واهتماماهتم اليومية، وقدراهتم احملد
اللغة العربية بوصفها لغةً اثنيةً للكبار مبعرفة أسسهم النفسية فقط، بل من الضروري مراعاة األسس الثقافية واالجتماعية 

دخاهلا يف لديهم وألهل اللغة املستهدفة. وفيما يلي تعرض الباحثة مناقشة املفاهيم الثقافية واالجتماعية املفرَتضة إل
 كتاب مقرنر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغًة اثنيًة للكبار.

 
 اثنياً: األسس االجتماعية

تشري األسس االجتماعية إىل البيئة اليت صنعها اإلنسان مبا فيها من املنتجات املادية وغري املادية اليت تنتقل من جيل 
االهتمامات عند الدارسني أنفسهم أو ثقافة العلوم واملعارف إىل اآلخر، وتدل على املعتقدات واالجتاهات والقيم و 

ي قوة العلوم يف كل أحناء العامل، لذلك، جيب األخذ  اليت تتضمن يف الكتاب املقرر. فانتشار العادات والتقاليد تُ َنمِّّ
كتاب املقرر لتعليم وال تقتصر أسس إعداد ال)19(بعني االعتبار املبادئ الثقافية واالجتماعية إلعداد الكتاب املقرر.

اللغة العربية بوصفها لغةً اثنيةً مبعرفة اهتمامات الدارسني النفسية فحسب، إمنا هي متتّد إىل مضامني ثقافية واجتماعية 
يتناوهلا حمتوى الكتاب ألنن الّلغة ذات عالقة قوية ابلثقافة، واحلضارة، واجملتمع، وال تكون حمدودًة ابملقومات الثقافية 

اللغة فقط، بل جيب تقدمي ثقافات الدارسني املعاصرة؛ لتشجيعهم على االتصال بتلك الثقافات. تشمل ألصحاب 
من ضمن كل هذه الثقافات الفنون اإلبداعية مثل املوسيقات، والتمثيليات، واملسرحيات، والعناصر االجتماعية مثل 

ليد االجتماعية، والوقائع االجتماعية يف استخدام األسرة ونظامها، والعالقات الشخصية، والظروف االقتصادية، والتقا
اللغة حسب مواقفها املختلفة.ابإلضافة إىل ذلك، تقدمي األمناط الداللية مثل األصوات اليت تؤثر على املعىن، والرتاكيب 

رمجتها حرفياً اللغوية للكلمة وصيغتها، وجوانب القواعد اللغوية، ومعاين املفردة للكلمات، والتعبريات اليت ال ميكن ت
يساهم اجملتمع )20(فاً يف عملية تعليم اللغة العربية بوصفها لغًة اثنيًة.لمن لغة إىل لغٍة. فتعترب هذه األسس منهًجا خمت

تَمثِّّلة يف أشخاصه، وتقاليده، وأماكنه، وأحداثها
ُ

لتارخيية، فمن املهم ا يف تقّدم اللغة وأصحاهبا ألهنا تدّل على روحه امل
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 .الكتاب األساسي، ه(1405) حممود كامل الناقة (21)
 .40ص.، منهج مقرتح لتعليم اللغة العربية، (1994) حممد طه عارفني (22)
، يف: حممود إمساعيل صيين، وعلي القامسي، السجل العلمي للندوة العاملية الكتاب املدرسي لتعليم العربية لغري الناطقني هبا، (1980) علي القامسي (23)

 ..99)الرايض: عمادة شؤون املكتبات، د.ت(، ص. األوىل لتعليم العربية لغري الناطقني هبا، 
 .72ص. ، األسس النفسية، (1983) مىن كنتباي أبو قرجة (24)

التعّرف على العناصر االجتماعية ألهل اللغة العربية وحضارهتا وعادات جمتمعها؛ ألن التفاعل مع اللغة العربية ال 
م حياة أهلها االجتماعية؛ لتنمية مهارات اللغة وإتقاهنا. وال يقتصر إعداد على تعلمها فقط، بل حيتاج إىل فهيقتصر 

ا يتعّلق ابللغة العربية فحسب، بل من الضروري مراعاة العناصر االجتماعية اليت يعيش فيها احملتوى االجتماعي فيم
وابلنسبة للكبار، يكون اختيار احملتوى االجتماعي )21(الدارسون الكبار حىت يستطيعوا االستفادة منها حلياهتم اليومية.

م اخلاصة من تعلُّم اللغة العربية لتسهيل فهمهم حنو على أساس اهتماماهتم االجتماعية، واهتماماهتم الثقافية، وأهدافه
التارخيية  املواد املدروسة، وكذلك املقومات الثقافية للغة العربية من أشخاصها، وتقاليدها، وأماكنها، وأحداثها

 )22(لتشجيعهم على التعاُمل مع تلك الثقافات. 

 
 اثلثاً: األسس اللغوية

ملقرر لتعليم اللغة الثانية بعرض احملتوى اللغوّي الذي يشمل املواّد اللغويّة اليت وتعين األسس اللغوية إلعداد الكتاب ا
مها الكتاب للّدارسني. فالعناصر الّلغويّة يف تعليم اللغة العربية وتعلمها هي األصوات، واملفردات والرتاكيب،  يقدن

ة، والكتابة، والّتدريبات الّلغويّة وأنشطتها.واملواّد والقواعد، واملهارات الّلغويّة األربع من االستماع، والكالم، والقراء
الّلغويّة اجلّيدة يف تعليم الّلغة العربية بوصفها لغًة اثنيًة هي اليت تقدم بصورة متكاملة، وبشكل متدرج، وبطريقة 

اللغوي  موضعّية، ومنطقّية، ومنظمة، ومفهومة لدى الّدارسني، وتشجيعهم على االتصال. وينحصر اختيار احملتوى
ن تعليم اللغة الثانية. وفيما خيتص ابألصوات فهي تُعترب من أصعب العناصر اليت يواجهها )23(يف األهداف املرجوة مِّ

الدارسون الكبار يف اكتساهبا ألهنم متأثرون بلغتهم األم، ابإلضافة إىل ضعف املرونة يف العضالت املنتجة لألصوات 
م العمر، وخاصًة مما يتعلق ابألصوات الغري موجودة يف لغتهم األم، وكذلك وأتثر منطقة األصوات يف املخِّّ بتقدُّ 

األصوات املتساوية يف النطق املختلفة يف املعىن.  ويستطيع الكبار نطق أصوات اللغة الثانية بسهولٍة إذا كانت تلك 
كيفية بناء اجلمل سليمًة من وابلنسبة للقواعد اللغوية، فُتعرف هذه العناصر ب)24(األصوات موجودة يف لغتهم األم.

اخلطأ من انحية النظام اللغوي. وأّكد بعض اخلرباء يف جمال تعليم اللغة العربية أبنن هذه اخلصوصية ال جيوز انتقاهلا 
ن لغة الدارسني إىل اللغة العربية، ولكنن ابلنظر إىل طبيعة الكبار اليت متيل إىل الدقِّّة يف معرفة أشياٍء جديدة، وسرعة  مِّ
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 .8-7م، ص. 1984، )بريوت: دار النهضة العربية، د.ط، التطبيق الصريف، (1984) عبده الراجحي (25)
 .73ص. ، األسس النفسية(،1983) مىن كنتباي أبو قرجة (26)
 .74ص. املرجع نفسه، ، (1983) مىن كنتباي أبو قرجة (27)

ن الضروري تضمني عناصر بناء اجلملة يف مقررات اللغة العربية للكبار. وابلنسبة للمفردات فهي تعين )25(فهمها، فمِّ
الكلمات اليت يعرفها الشخص، والكلمات املتضمنة يف لغة ما، واملصطلحات اخلاصة املستخَدمة يف أي مادة، 

رموز الدالة على الفنون. وترتبط املفردات بفهم النصوص والكلمات املرتمَجة من لغة إىل لغة أخرى، وجمموعة من ال
واستيعاهبا. ويستند متكني الدارسني يف فهم النصوص إىل كثرة املفردات اليت لديه، ويؤدي إىل اكتساب القواعد اللغوية 

م يكتسبون املفردات اجلديدة  مع تعابريها بشكل غري مباشر. وابلنسبة للكبار، عندما يتعلمون اللغة العربية فإهنن
ن الضروري تقدمي مفردات يف كتاب مقرنر للكبار من خالل عبارات  املختلفة، ويُطبِّّقوهنا يف سياقات واسعة. لذا مِّ
ن اجلمل القصرية  ومجل تسهل مهمة التذكر واالستيعاب، مع مراعاة املفردات األقرب لبيئة الدارسني الكبار ابلتدرج مِّ

ن االستماع، والكالم، والقراءة، )26(ة االبتدائية.إىل اجلمل الطويلة خاصًة للمرحل وابلنسبة للمهارات اللغوية األربع مِّ
والكتابة،  فتبقى أغراض الدارسني من تعلم اللغة العربية هو العامل األساسي للرتكيز على املهارة اليت ختدم هذا الغرض 

ارات ال حيتاجوهنا وال تساعدهم يف تنمية قدراهتم يف التعليمي ألنه إذا استشعر الكبار أن احملتوى التعليمي يزودهم مبه
اجملال احملدد، فتؤدي هذه القضية إىل عدم الرغبة يف مواصلة مسرية التعلم. نظراً إىل هدف الدارسني الكبار يف تعلم 

راتن القراءة اللغة العربية الذي ينتمي إىل التمكني يف القراءة، ابإلضافة إىل هدف التواصل مع اآلخرين، فتكون املها
والكالم أكثر تركيزاً لتعليمهم، ولو أهنم يواجهون املشكالت لتطبيق الكالم ابللغة العربية مع القواعد اللغوية السليمة 

 )27(خاصة اليت مل تكن موجودة يف لغتهم األم. 

 
 رابعاً: األسس الرتبوية

يتكامل مع األسس الّنفسّية، والثّقافّية، واإلبداعية. إّن األسس الرتبوِّيّة إلعداد الكتاب املقرر مهمٌة؛ ألهنا جزء أساس 
مة للدارسني بطريقة عرضها الَفعنالة ابلتدرج والرتتيب  َقدن

ُ
وهتتم هذه األسس بتحديد األهداف التعليمية، واختيار املواد امل

الّتعلُّم اليت يتّم يف ضوئها إعداد ابلنظر إىل مستوى الّدارسني الرّتبوّي أو الّتعليمّي، كما يهتّم ابسرتاتيجيات الّتعليم و 
الكتاب. ويهتّم إعداد الكتاب املقرر كذلك إبخراجه أو الفنية اليت تتعلنق حبجمه، وغالفه، ونوع جتليده، وورقه، 
وطباعته، ومقدمته، وفهارسه، وعناوين دروسه، والصور ورسومه لتوضيح املعلومات. ويصاحب الكتاَب املقرر كتاُب 

اسة التدريبات، واملعجم، والقرص ملضغوط، ومواقع اإلنرتنيت، واألدوات االتصالية احلديثة ملساعدة املدرِّس، وكر 
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مقدمة يف علم اللغة ، (2001) ، وأمحد شيخ عبد السالم272-271، ص. خطة مقرتحة لتأليف كتاب أساسي، (1985) حممود كامل الناقة (28)

 .40، ص. 1، كواال ملبور: اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، ط.التطبيقي
 48ص. ة، منهج مقرتح لتعليم اللغة العربي، (1994) فنيحممد طه عار  (29)
 .60-47ص. ، الكتاب األساسي، ÷(1405) الناقة، حممود كامل، وطعيمة، رشدي أمحد (30)
 م، مركز اللغات ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.2011أبريل  26متنت املقابلة مع علي أمحد مدكور، يف  (31)

واألهداف املرجوة لدى الكبار من تعّلمهم للغة العربية )28(الدارسني للتعّلم الذايت، وعلى أْن يكون اإلخراج جذاابً.
فًة إىل حاجات التواصل مع اآلخرين. فمن الضروري حتديد بوصفها لغًة اثنيًة وهي أن يكونوا متمكنني يف القراءة إضا

وتفيد األسس الرتبوية تنمية قدرة )29(هذه األهداف يف الكتاب املقرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغًة اثنيًة للكبار.
ت اللغوية وإجراءاهتا الدارسني اللغوية، وهتتم ابألهداف اليت سيحققها الدارسون يف تعلمهم للغة الثانية ابختيار احملتواي

اليت تتّم بشكل جّيد لغًة ومضمواًن، وحتداًث، وكتابًة، ليكون الكتاب مرجًعا ميسرًا للدارسني، مع طرق عرض 
املوضوعات الفعنالة لتقدمي احملتوايت اللغوية اليت تتضمن العناصر اللغوية األساسية ابإلضافة إىل املهارات اللغوية 

العناصر ابلنظر يف تدرجها لبناء قدرة الدارسني اللغوية، وتُنظنم حسب مرحلة الدارسني العمرية األربع. وتُ َرتنب هذه 
مع مراعاة استعداداهتم ومتابعتهم للمواد املدروسة خالل الكتاب املقرر، وتناسب كل اإلجراءات ابلوقت املتاح يف 

يبات واألنشطة املتنوعة، واالختبارات للتعرف على مدى الفرتة الدراسية. وتُقاس قدرة الدارسني وتنميتهم اللغوية ابلتدر 
وتنطلق األسس الرتبوية كذلك إىل تقسيم املواد اللغوية حسب )30(فهمهم للدروس وحتقيقهم ألهداف التعلم.

م. ويكون عدد الكتب لكّل مستوى حسب زمن التعّلم  مستوايت دراسية للدارسني من املبتدئ، واملتوسط، واملتقدِّ
د حدن

ُ
. وعلى سبيل املثال، إذا كانت فرتة دراسية مثاين فرتات، فيكون عدد الكتب لكل مستوى كتاابن أساسيان امل

ن كتابني أساسيني الثالث والرابع  أول واثين للمستوى املبتدئ، ومها مركزان يف األصوات. ويتكون مستوى متوسط مِّ
م من كتابني أساسيني خامس وسادس  املركزين يف القراءة بتقدمي النصوص القصصية القصرية. ويتكون املستوى املتقدِّ

مركزين أيضا يف القراءة. ويُعترب آخر كتاٍب لتعليم اللغة العربية بوصفها لغًة اثنيًة يُ َعدُّ ألغراض مهنية ووظفية، وهي 
ز هذه الكتب يف خَتتّص التجارة، واالقتصاد، والطّب، واهلندسة، والعلوم اإلنسانية وكثري من اجملاالت األخرى. فرتك

م بشكل النصوص. ويُ َعزنز تناسب الكتاب املقرنر لتعليم اللغة )31(املصطلحات والتعبريات اخلاصة مبجاالت مَعيننة وتُ َقدن
العربية بوصفها لغًة اثنيًة مبصاحباته منها كتاُب املدرِّس، وكراسة التدريبات، واملعجم، والقرص املضغوط، ومواقع 

اب املعلم التوجيهات التعليمية واقرتاحاهتا، ومذكرة الدروس، والواجبات اإلضافية، واملعلومات اإلنرتنيت. يشمل كت
الثقافية الزائدة وأنشطتها، واأللعاب اللغوية، واالختبارات وإجابتها. وتشتمل كراسة التدريبات على املواد اإلضافية، 

الكتابة اليت تشجع الدارسني على التعلم الذايت. ويشمل  والواجبات املن زلية، واالختبارات النموذجية، وتدريبات على
املعجم املفردات األساسية املوجودة يف الكتاب املقرر ومرادفاهتا، ومشتقاهتا، وأضدادها. فتتنوّع مصاحاابت الكتاب 
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 .303-301، ص. الكتاب املدرسي، (1980) علي القامسي (32)
املرِجع يف مناهج تعليم اللغة ، وعلي أمحد مدكور وآخرون، 272-271، ص. خطة مقرتحة لتأليف كتاب أساسي، (1985) حممود كامل الناقة (33)

 .233-232ص. ، العربية للناطقني بلغات أخرى
 .49، ص. (1994) حممد طه عارفني (43)

وط الذي تبعًا للتقدم التكنولوجي، مثل اآلليات احلاسوبية املتوفرة اآلن لتصاحب كتاب مقرنر مثل القرص املضغ
ُيستخدم يف الفصل مجاعيًا أو فردايً، ويشمل حواراً، ونقاط القواعد النحوية، وتدريبات األصوات، ونشاطات 
لالستماع.فمواقع اإلنرتنيت تُعدُّ سواء أكانت ملصاحبة الكتاب املقرر وحده، أو ملساعدة املدرسني والدارسني على 

 )32(لتدريبات، واأللغاز اللغوية، وتشجعهم على التعلم الذايت.ممارسة املعلومات يف الكتاب املقرر عن طريق ا
وتكون أفضل حمتوايت الدروس أفضل إذا كانت تتعّلق ابحلياة العامة للدارسني الكبار، والرتابط بني املوضوعات 

صميم وأهداف التعليم، ونوع املهارة، والزمن املخصص هلا، والتنوع واملرونة يف األسلوب حيث يُراعي الكتاب ت
يث يتّم تنظيم الوحدات  وحدات دراسية لغوية بناًء على رغبات الدارسني حنو التواصل اليومي لدى اجملتمع حوهلم، حبِّ
دة بشكل  َعقن

ُ
يف عّدة دروس حسب الرتتيب املنطقي، يعين البدء ابملوضوعات السهلة، واالنتهاء ابملوضوعات امل

عاجلة القصصّية يف الّنصوص، وإبراز املهارات يف كلِّّ وحدة مع تكامل متدرج، واالعتماد على الّسرد، واحلوار، وامل
واختلف بعض الباحثني يف طرق تقدمي احملتوى يف كتاب مقرنر لتعليم اللغة العربية بوصفها )33(بعضها بعًضا وتدرجها.

للكبار وفقاً لتأثري أسلوب الرتمجة لغةً اثنيةً للكبار، ويرون أنه من األفضل استخدام الطرق االستنتاجية لتقدمي الدروس 
والطريقة التقليدية للوصول إىل املعلومات، وحسب طبيعتهم اليت تشعر مبراتح إذا يفهمون القواعد اللغوية ونظامها 
بشكل جيد. وأما اآلخرون فهم يؤكدون الطريقة االتصالية بدال من الرتكيز يف القواعد ألن الكبار يكتسبون اللغة 

غري مباشر عند ممارستها يف سياقات متعددة. فتبدأ هذه الطريقة ابلوحدة الصوتية واألمناط الصوتية  العربية بشكل
قبل حماولة القراءة والكتابة، وحترم استعمال الرتمجة خشية التداخل اللغوي، وتستخدم القواعد النحوية يف مواقف 

يد منها الدارسون وجيعلوهنا وسيلة فاعلة للتواصل، اتصالية حية، ابإلضافة إىل استعمال تراكيب انفعة كثرية ويستف
وتتوفر فيها املفردات والرتاكيب اللغوية اليت تشكل احلاجات اللغوية الضرورية له يف مواقف التواصل اليومي. لذلك، 

راهتا هتتم هذه الطريقة ابلكالم والكتابة، واألنشطة اليت ختلق مواقف واقعية حقيقية الستخدام اللغة من خالل مها
الرئيسة األربع: االستماع والكالم والقراءة والكتابة مستعينة مبختلف الوسائل السمعية البصرية مثل الشرائط املسجلة، 

تُقاس قدرة الدارسني على التعليم ابلتدريبات واالختبارات اليت تشمل )34(والصور، والرسوم، واللوحات، واألفالم.
ن خالل كتاب مقرنر. فتهدف التدريبات األنشطة واألسئلة والتكليفات هلم، وت دور حول املواّد اليت متن تعليمها مِّ

واالختبارات إىل اكتشاف نواحي القّوة والضعف يف أداء الدارسني، واستظهار قدرات الدارسني واستعداداهتم للدروس 
لتدريبات واالختبارات يف الكتاب، وتزويدهم ابلتقومي الذايت لتحسني مستواهم اللغوي. فيجب أن تعكس تناسب ا
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 .636ص.  املرجع يف تعليم اللغة العربية، ،(2010) علي أمحد مدكور وآخرون (35)
(36). st, 1, (USA: Cambridge University Press)A Course in Language Teaching: Practice and Theory, (1996) Penny Ur

ed., 1996, p. 47. 
-13، ص. 2، )مكتبة الرتبية العريب لدول اخلليج، ط.تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبامرشد املعّلم يف (.1985) حممود إمساعيل صيين وآخرون (37)

25. 

ن األصوات، والقواعد اللغوية، واملفردات، جبانب  أهداف كل دروس يف كتاب مقرنر، وتشُمل كلن عناصر اللغة مِّ
ن االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. وابلنظر إىل طبيعة الكبار الذين حيّبون التكرمي،  مهارات لغوية أساسية مِّ

ن ذلك، ابلر اخلطأ، لذلك ال يفضلون االختبارات خوفاً منه. و  فهم خيجلون إذا يقعون يف ن الضروري إعداد فغم مِّ مِّ
 )35(االختبارات البسيطة للكبار مرنة أو مرنتنْي يف فصٍل دراسّي واحد لتعزيز قدرهتم اللغوية.

 
 اخلصائص اللغوية األساسية لكتاب تعليم اللغة العربية للكبار

تاب مقرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية للكبار على األهداف املنشودة من تُبىن اخلصائص اللغوية يف ك
تعليمها، واحملتوايت املعروضة وترتيبها. ويلزم ذلك اختيار طرق عرض املوضوعات املناسبة ملستوى الدارسني، وكيفية 

 تقومي تنميتهم اللغوية. وفيما يلي بيان هذه العناصر:
 

 الصويتأواًل: العنصر 
وصفاهتا اخلاصة، وكذلك النرب والتنغيم نظراً يبدأ تعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية ابلتعرف على خمارج األصوات 

التمييز بني األصوات املوجودة يف لغة فتعليم األصوات يهدف إىل ثالثة أهداف: أوهلا، إىل أتثريمها يف املعىن املراد. 
اللغة العربية من خالل التداخل بينهما وبني املهارات الصوتية اجلديدة اليت جيب أن الدارسني األم واألصوات يف 

يكتسبوها لالتصال ابللغة العربية، واثنيها، إكساب الدارسني أمناط جديدة من اللغة العربية وتدريبهم على نطق 
 لثها، تزويد الدارسني مبعلومات عناألصوات اليت ليس هلا مثيل يف النظام الصويت يف اللغة األم عند الدارسني، واث

ويتّم التدريب على األصوات العربية من خالل )36(خصائص اللغة العربية وقوانينها األساسية يف النظام الصويت.
 )37(الكتاب املقرر كاآليت:

ن أ إىل ي، وأشكاهلا، وأمسائها، وحركاهتا -1 من  التدريب على األصوات حسب الرتتيب اهلجائي مسعًا ونطقًا مِّ
 الفتحة، والضمة، والكسرةِّ، والسكون، والفتحتان، والكسراتن، والضّمتان، والشّدَة يف مواقفها املختلفة.

وكذلك الرتكيز على  التدريب على سالمة النطق إبخراج احلروف من خمارجها وجيب الرتكيز على احلروف اللثوية. -2
 .حروف األطباق
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 .  17-2، الكتاب األول، ص. العربية لغتنا، (2005) مهدي مسعود وآخرون (38)
 .37م(، ص. 2000، )األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع، د.ط، أساليب تدريس اللغة العربية، (2000) حممد علي اخلويل (39)
 .695م(، ص. 1984، )تونس: الدار التونسية للنشر، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر، 2، ج. املقّدمةابن خلدون،  (40)
ية، ، رسالة ماجستري غري منشورة، معهد اخلرطوم الدويل للغة العربالقواعد النحوية األساسية للناطقني بغري العربية، (1989) خليفة مجعة خليفة (41)

 .36-32م، ص. 1989

 .املتجاورة ونطقها نطقاً صحيحاً التعرف على األصوات املتقاربة و  -3
االستعانة خبريطة للجهاز الصويت عند اإلنسان وبيان طريقة إخراج كل صوٍت، والتدريب على نطق األصوات -4

 بكلمات ومجل معينة.
األخرى يف الكلمة.  ميكن متييزه عن غريه من األصوات جتريد احلروف من الكلمة ملعرفة صفات الصوت حىت-5

 مثال ذلك، حرف الالم الذي سبق تدريسه يف كلماٍت خمتلفٍة، مث جتريدها.                     
الفرق بني صوتني يتشاهبان يف النطق، مع استخدامهما يف مفردات سبق دراستها. ومن أبرز أساليب هلذا متييز  -6

كْلب، -ى واليت يرد فيها كلمتان تتماثالن يف النطق مثل: قْلبالنوع من التدريبات هو ما ُيسمى ابلثنائيات الصغر 
 قبس، ....-طني، كبس-و تني

ن خالل وضعها يف كلمات، وقراءهتا، وكتابتها. -7  تدريب الدارسني على األصوات العربية مِّ
 )38(ُمقارنة األصوات العربية أبصوات اللغة األم للدارسني، وبيان املتشاهبات واملختلفات. -8

ابلنسبة للكبار، يكون اختيار العناصر الصوتية لدى الدارسني الكبار مبراعاة قدراهتم النفسية، لكي يكون تدريس 
مثل أصوات وات العربية مسعًا ونطقاً، أكثر فيما يصعب ابلدارسني الكبار يف متييز بني األص مركزة األصوات لديهم

والقاف، واهلاء، والصاد، والثاء اليت ميكن حتسينها عن طريق القراءات  اهلمزة، والعني، واحلاء، والضاد، والظاء، والشني،
 )39(اجلهرية، وتدريبات اإلمالء، وتقدميات الواجبات.

 
 اثنياً: العنصر النحوي

ن عناصر الكتاب املقّرر لتعليم اللغة العربّية بوصفها لغة اثنّية. وهو ليس غايًة يف تعليم  يُعترب النحو عنصرًا مهّمًا مِّ
ويهدف تعليم النحو إىل تطبيق الكلمات )40(لغة العربية بوصفها لغة اثنية، وإمّنا هو وسيلة للرتكيب اللغوي الصحيح.ال

ن اخلطأ. ومن املوضوعات املتوّفرة يف كتب تعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية هي:  يف مجلة صحيحة وسليمة مِّ
والعدد واملعدود، وحروف اجلر، وإنن وأخواهتا، وكان وأخواهتا، واجلملة الضمائر، واملعرفة والنكرة، واإلضافة، والنعت، 

الفعلية واإلمسية، وظروف الزمان واملكان، ومهزاتن الوصل والقطع، واألفعال املاضية واملضارعة واألمر، وأدوات 
وتُعرض القواعد النحوية يف )41(االستفهام، وأمساء اإلشارة، واملفرد واملثىن واجلمع، واالسم املوصول، واملفعول به.
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، رسالة الدكتوراه غري منشورة، كواال الصيغ الصرفية يف كتب اللغة العربية املقررة يف املدارس الثانوية احلكومية يف ماليزاي، (2008) مرصوفة جليل (42)

 . 6م، ص. 2008ملبور: اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، 
م، يف مركز اللغات ابجلامعة اإلسالمية العاملية 2011أبريل  26، ، واملقابلة مع علي أمحد مدكور يف 44ص ،أسس علم اللغة(،1987) ماريو ابي (43)

 .مباليزاي

املستوى املبتدئ بطريقة غري مباشرة، وبطريقة مباشرة يف املستويني املتوسط واملتقدم. وال جيوز استخدام املصطلحات 
النحوية كاملبتدأ واخلرب، والفعل والفاعل لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية يف املستوى املبتدئ، ألن األساس يف 

ن أكثر الطرق لتقدمي القواعد النحويّة )42(ة هو الرتكيز على استعماهلا يف مواقف حياتية بطريقة صحيحة. تعّلم اللغ ومِّ
 )43(يف كتاب مقرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية هي: 

ىت عرض النص املقروء مع متييز الكلمات املراد تدريس قواعدها النحويّة بلون خمالف، أو بوضع خط حتتها ح -1
 تكون ابرزة أمام الدارسني، وتشكيلها ابحلركات، وتُعرض للدارسني أمثلة استخدامها وظيفياً. 

مراعاة الربط بني القواعد النحويّة املراد تدريسها ابلثقافة احملّلية، والبيئة اليت يعيش فيها الدارسون كي تكون أكثر  -2
 قابلية للتعلم.

االهتمام ابملوازنة بني جمموعات األمثلة إلدراك الصفات املشرتكة واملختلفة بينها، وإدراك أوجه الربط بني املعلومات  -3
 اجلديدة الالحقة وبني املعلومات املدروسة السابقة.

صا يف التعبري مقارنة ومقابلة بني القواعد العربية واملاليزية أو اإلجنليزية، والبحث عن ضوابطها التقريبية خصو  -4
 والرتمجة. 

ن خالل عبارات أو مجل بسيطة وواضحة. -5  يتم تعليم القواعد النحويّة ابلطريقة االستقرائية مِّ
تدريب الدارسني شفواًي وكتابيًا لرتسيخ القواعد النحويّة يف أذهاهنم حىت تصري مألوفة ويستطيعون توظيفها يف  -6

 الكالم والكتابة. 
نحوية بواسطة اآلايت القرآنية، واألحاديث النبوية، واألدعية أو ابلنغمات اخلاصة، واألانشيد أو تعليم القواعد ال -7

 األغنية حىت يصل على الدارسني تذكرها وتوظيفها.
ن األمثلة يف  -8  ستخدام القواعد النحويّة بطريقٍة صحيحٍة.إاإلكثار مِّ

اللغة العربية فإهنا من أعقد العناصر اللغوية وأصعبها يف تعّلم اللغة ومع أّن القواعد النحويّة تُعترب جزءًا أساسّيًا يف 
العربية بوصفها لغة اثنية. لذلك، جيب عرض القواعد النحوية لتعليم الكبار مبا يتناسب مع طبيعتهم يف فهم وإدراك 

ية يوميًّا، أي القواعد النحوية املعاين اجلديدة. ومن املهم اإلتيان ابلقواعد اليت يستخدمها الكبار لتطبيق اللغة العرب



2, 2016, No: 2) Vo: JALSR( searchJournal of Arabic Language for Specialized Re 

 

 
 35 

Journal of Arabic Language for Specialized Research 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           
 .700، ص. 2، ج. املقّدمة، و ابن خلدون، 42-41ص.، منهج مقرتح، (1994) حممد طه بن عارفني (44)
 .297، ص. 1دار الكتب العلمية، ط. ، بريوت: املعجم املفصل يف علم الصرف، (1993) راجي األمسر (45)
 .88-61، ص. الصيغ الصرفية يف كتب اللغة العربية املقررة يف املدارس الثانوية احلكومية يف ماليزاي، (2008) مرصوفة جليل (46)
 . 42-41ص. ،منهج مقرتح،(1994) حممد طه بن عارفني (47)
 .151-149ص.  ،العربيةالصيغ الصرفية يف كتب اللغة ، (2008) مرصوفة جليل (48)

الوظيفية، مثل التذكري والتأنيث، والضمائر، واملثىن واجلمع، وأفعال املاضي واملضارع واألمر، وحروف اجلر، وحروف 
 )44(العطف، واجلملتنْي الفعلية واالمسية، واملصادر، والتعريف والتنكري، وأمساء اإلشارة، وأمساء املوصولة.

 
 صريفاثلثاً: العنصر ال

يشتمل العنصر الصويت على أسس بنية الكلمة املعروفة اصطالحًا ابمليزان الصريف، والذي يتناول بناء الكلمة من 
حيث حروفها األصلية وزوائدها، وحركاهتا، وسكناهتا. فلكل صيغة أو وزن دالالت معيننة. لذلك، يساعد تعليم 

فيما خيتّص بظاهرة االشتقاق لتوضيح معاين الكلمات اجلديدة. الصيغ الصرفية يف تنمية احلصيلة اللغوية لدارسيها 
فعند ورود كلمة )مكتوب( مثالً يؤتى ببيان أصلها )َكَتَب( وما يشتق من هذا األصل من كلمات ذات صلة ابلكلمة 

ية بوصفها وابلنسبة إلعداد كتاب مقّرر لتعليم اللغة العرب)45(اجلديدة )كاتب، ومكتوب، وكتاب، وكتابة، ومكتبة...(.
لغة اثنية، فُتعرض للدارسني الصيغ الصرفية االمسّية والفعلّية، مثل: اسم الفاعل، والصفة املشبهة، وصيغة املبالغة، 
واسم املفعول، واسم املكان، واسم الزمن، وصيغة )أَفعَل( للتفضيل، وصيغة التعجب، واسم اآللة، واملصادر، ومجع 

ن أمّهها هي: الفعل التكسري، ومجع املؤنث السامل، ومج ا الصيغ الصرفّية الفعلّية فمِّ ع املذكر السامل )أنواع اجلمع(.أمن
الثالثي اجملّرد الصحيح واملعتل، والفعل الثالثي اجملرد واملزيد، والفعل الرابعي اجملرد واملزيد، والفعل املبين للمعلوم، واملبين 

ن الفعل املاضي واملضارع، ن للمجهول مِّ الصيغ الصرفية  إن )46(حيث الزمن املاضي واملضارع واألمر. وصيغ الفعل مِّ
ن املوضوعات املهمة للدارسني الكبار ألهنا توّضح بناء الكلمة، وأصوهلا وزوائدها. وهذا يساعدهم  أو امليزان الصريف مِّ

نة سواء أكانت من على إدراك معاين املفردات والذي بدوره يؤدي إىل استيعاب املادة املقروءة. إن التغيريات املعين 
انحية الزوائد، واحلركات، والسكنات تؤّدي إىل تغيريات يف معىن الكلمة. فُتعترب األفعال اجملرندة واملزيدة، واملشتقات، 

وتُعترب )47(واملصادر من املوضوعات اليت جيب االهتمام هبا للكبار نظراً إىل أمهية توظيفها يف قراءة النصوص واستيعاهبا.
قواعد النحوية اليت مّتت مناقشتها يف حموٍر سابق تتناسب كذلك إلفهام الدارسني حنو القواعد الصرفية طرق عرض ال

غري أهنا تركز يف بناء الكلمة مع أوزاهنا مساعيًة وقياسيًة، وتطبيقها يف مجٍل مفيدٍة بوجٍه صحيح، وتكثر يف التدريبات 
 )48(على االشتقاق والتغيريات اليت حتدثْت يف الكلمات. 
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 .222ص. ، الكتاب األساسي، ه(1405) حممود كامل الناقة، ورشدي طعيمة (49)
 .48، ص. تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبارشدي أمحد طعيمة،  (50)
 .722، ص. 2، ج.املقدِّمةابن خلدون،  (51)
 .اململكة العربية السعودية: دار عكاظ ،4، ج. العربية للناشئني، )د.ت.( حممود إمساعيل صيين وآخرون (52)

 

 رابعاً: املفردات العربية
يتّم اختيار املفردات اجلديدة يف كتاب مقّرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية بناًء على شيوع استخدامها يف 
د تلك  مواقف حياة الدارسني اليومية، وتقدمي الكلمات املألوفة لديهم وأتخري الكلمات النادرة. جبانب ذلك، حُتَدن

بناًء على كثرة استعماهلا يف جماالت ومواقف كثرية، وكثرة استدعائها يف سياقات معّينة، حىت ال يصعب املفردات 
على الدارسني تعّلمها، وال يصعب على املدرِّس تعليمها، وتكون هلا أمهية خاصة للدارسني على ضوء غاية التعلم 

م لتعليم الدارسني حسب واختلف اخلرباء يف جمال تعليم اللغة )49(والدوافع اخلاصة هبم. يف عدد املفردات اليت تُ َقدن
 2000-1500مراحلهم الدراسّية، فهناك دراسة تدّل على أّن عدد املفردات اليت تناسب مجيع املستوايت حوايل 

وال تكفي التنمية اللغوية لدى الدارسني إذا استظهر عدد مفرداهتا فقط، كلمة.   4800كلمة، وترى دراسة أخرى 
التحكم يف تراكيبها، وأمناطها، مع مراعاة اهتمامات الدارسني. كما يقول ابن خلدون يف قضية بل جيب 

"اعلمْ أنن اللغات كلها ملكات شبيهة ابلصناعة، إذ هي ملكات يف اللسان للعبارة عن املعاين وجودها )50(املفردات:
 )51(وإمنا هو ابلنظر إىل الرتاكيب". وقصورها حبسب متام امللكة أو نقصها. وليس ذلك ابلنظر إىل املفردات،

فمن املهّم بعد اختيار الكلمات املناسبة للدارسني، وضعها يف كتاب مقّرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية بطرق 
 )52(صحيحة ومتناسقة، ومن أمهها:

مة  -1 قدن
ُ

حتديد متوسط عدد املفردات اليت ُتضاف إىل كّل درس تقريباً. وغالبًا ما يرتاوح عدد املفردات اجلديدة امل
 يف درس واحد حول مخس إىل عشر كلمات فقط.

تقدمي أمثلة للمفردات اجلديدة يف مجٍل خمتلفة حتمل السياقات املختلفة هلا. والتدريب على األنشطة الكتابية  -2
 اع الفهم.التس

واحدة )املشرتك اللغوي(، ادفات، ومعرفة معان جديدة لكلمة تنمية املفردات العربية عن طريق املتضادات، واملرت  -3
 وفهم معاين الكلمات من السياق. 

وُتسَتخدم الصور كذلك لتنمية املفردات أبضدادها، االقرتان ابلصورة الدالة عليها خاصًة للمستوى املبتدئ.  -4
ن اجملّرد  ن املذكر إىل املؤنث، ومن املاضي للمضارع لألمر، ومن املتعدي لالزم، ومِّ ومرادفها، ومجعها، واستبداهلها مِّ

 للمزيد، ويكون منها اجلمل والعبارات. 
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 .59ص.، منهج مقرتح، (1994) حممد طه عارفني (53)

(54) Zawawi Ismail (2008): Penilaian Pelaksanaan Kurikilum Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Komunikasi Sekolah 

Menengah Kebangsaan Agama”, (Unpublished PhD thesis, National University of Malaysia, 2008), at. 53. 
 .48، ص.10، القاهرة: دار املعارف، ط. املوّجه الفين ملدرسي اللغة العربية، (1968) عبد العليم إبراهيم (55)

 ها، واشتقاقها.حتليل الكلمات اجلديدة ابلتدريب على جتريدها، ووصلها، وتركيب -5
 تكرار الكلمات اجلديدة الواردة يف درس واحد.و   مجٍل مفيدةتدريب الدارسني على ترتيب الكلمات يف -6
 إعادة االستخدام للكلمات اليت سبق تدريسها يف دروس سابقة للدروس اليت تليها. -7
وضع الكلمات يف قائمة إما يف بداية الدرس، أو يف هنايته، أو يف هامش الصفحة، وإعداد املسرد أو قاموس  -8

 للمفردات اجلديدة لكل درس يف هناية الكتاب مع شرح املعىن ليتعّرف عليها الدارسون. 
 تكرار املفردات وترابطها يف مجيع الدروس يف الكتاب. -9

العربية اجلديدة للدارسني الكبار استناداً إىل شيوع استخدامها يف حياهتم الثقافية واالجتماعية ويتّم عرض املفردات 
لسهولة الفهم، وكذلك النصوص من القرآن واحلديث لتحقيق أهدافهم يف فهم الدين، مع مراعاة التكرار من أجل 

ن ومن اجلدير ابلذكر إن االهتمام هبذه العناصر فقط ال يساعد )53(التذكر. الدارسني لتحقيق أهدافهم املنشودة مِّ
تعّلم اللغة العربية، بل ال بد أْن تُ ْعرض هذه العناصر بوجه متكامل مع املهارات اللغوية األساسّية وهي االستماع، 

 والكالم، والقراءة، والكتابة اليت تُعني الدارسني على حتقيق اهتماماهتم. 
 

 مقرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية للكبار خصائص املهارات اللغوية األساسية لكتاب
ن  يُعترب الكتاب املقرر اجليد لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية هو الذي يهتّم بعرض املهارات اللغوية متكاملة مِّ

ل حتقيق أهداف االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة يف الدروس والتدريبات واألنشطة اليت يشملها الكتاب من أج
ن استخدام اللغة إذا كان الرتكيز على مهارة دون أخرى. اآليت ( 1)ويوّضح الشكل )54(التواصل. فال حيقق اهلدف مِّ

العالقات املتبادلة بني املهارات األساسّية األربع من االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة، ومدى ترابطها يف 
االستعمال بني الناس يف اجملتمع للوصول إىل أغراضهم املعيننة. كما ترتبط هذه املهارات ابملواّد الثقافّية؛ ألن اللغة 

ن خالل اللغة يطلع الدارسون على جوانب متنوعة بثقافات اللغة سواء أكانت ثقافة  ذات عالقة قوية ابلثقافة. ومِّ
 )55(عربية إسالمية، أو ثقافة الدارسني، أو الثقافة العاملية العامة اليت ال ختالف أصول اإلسالم. 
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 .33املرجع نفسه، ص.  (56)
 .74ص. ، األسس النفسية، (1983) أبو قرجة (57)
 .74املرجع نفسه، ص.  (58)
وضع معايري اختبار دويل مقنن للكفاية اللغوية العربية بوصفها لغة اثنية ، (2011) ، وعلي أمحد مدكور695، ص. 2، ج. املَُقدِّمةابن خلدون،  (59)

مت يف مؤمتر اللغة العاملي، أو أجنبية  .8زاي، ص. م، اجلامعة اإلسالمية العاملية مبالي2011مايو  22-14، الورقة ُقدِّ

 

 )56(العالقة بني مهارات اللغة األربع وبني الثقافة.(: 1شكل )
دت بعض التجارب أبن االنتقال من الكالم واالستماع إىل القراءة والكتابة أكثر إجيابية وسرعة ابلنظر يف التنظيم  أكن

والكتابة  املنطقي فإن اللغة تتمثل يف اجلانب املنطوق. وذلك بتقدمي مهاريت االستماع والكالم على مهاريت القراءة
استناداً على أن تعليم االستماع والكالم يساعد على التحصيل يف جمال القراءة أفضل مما يساعد يف ذلك تعلُّم الرموز 
الكتابية. وتعّلم الرموز الكتابية أوالً جيعل الدارسني يعتقدون أن تناسب التعلم أمر شاق ألنه سيضطر إىل رسم أصوات 

ابط املهارات األربع وتكاملها يف اللغة إال أّن الكبار يركزون على مهارة القراءة اعتماداً ومع تر )57(مل يسبق له مساعها.
على هدفهم إىل فهم النصوص خاصًة مبا يتعّلق ابلدين. ويتّم الرتكيز كذلك يف مهارة الكالم حتقيقاً ألهداف التواصل 

 )58(ابلعربية.

 
 أواًل: مهارة االستماع

وهي مهارة اإلنصات، والفهم،  تعرف على دالالت الكلمات واجلمل وطريقة تركيبها،تشري مهارة االستماع إىل ال
والتفسري، والنقد، وتعرف الرموز املنطوقة وفهمها وتفسريها واحلكم عليها. وهي أول فنون اللغة العربية، وأييت بعدها 

ج إىل تفاعل جيد بني حواس السمع، الكالم، والقراءة، والكتابة. وتركز هذه املهارة يف حتصيل األفكار اليت حتتا 
يُعدُّ االستماع جزًءا أساسياً يف أّي مقّرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة )59(والبصر، والعقل ملتابعة الكالم املسموع.

اثنية، وإمهاله يؤدي إىل ضرر ابلغ. وهتدف هذه املهارة إىل متييز األصوات، وفهم عناصر الكالم املنطوق، واإلملام 

 استماع

 كـالم

 الرحم الثقافي

 قــراءة

 كتابة

(3) 

(1) 

(2) 

(4) 



2, 2016, No: 2) Vo: JALSR( searchJournal of Arabic Language for Specialized Re 

 

 
 39 

Journal of Arabic Language for Specialized Research 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           
، القاهرة: مكتبة وهبة، د.ط، املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب: من النظرية إىل التطبيق(.2003) يونس فتحي علي، والشيخ حممد عبد الرؤوف (60)

 .110-109ص. 
ن موقع اإلنرتنيت: عاطف فتحي حممد عبد هللا،  (61) تدريس فنون مِّ

 م.2011يوليو  16، االسرتجاع: alsofraa.com/images/Lib_pic/uploads/File_1735.docاللغةالعربية،
 املرجع نفسه. (62)
 .8، ص. وضع معايري اختبار دويل، (2011) علي أمحد مدكور (63)

ن أجل حتقيق األهداف املنشودة، منها: أ(  )60(العام مبا يسمعه الدارسون، فُيَدرنبون على هذه املهارة بعّدة طرق مِّ
ارسون مع االستماع إىل موضوع متكامل يقرأه املدّرس، ويفهمه الد، ب( جلملة الصحيحة املرتبطة بصورة مااختبار ا

االستماع إىل احملادثة، وفهم املواقف العامة بتخيل ، د( احملادثة اليوميةفيذ األوامر يف تن ، ج(مراعاة قدراهتم اللغوية
سون إىل عبارات يومية االستماع عن طريق احلفظ، حيث يستمع الدار  ، ه(ث اليت يتناوهلا املتكلم فيحديثهاألحدا

وحياولون  بطة،مادنة لغوية طويلة، ومرتا استخالص األفكار الرئيسة، حيث يستمع الدارسون إىل ، و(وحفظها
استخالص أهمن ما فيها من أفكار، كاستماع الدارسني للمحاضرات ابللغة العربية، أو إنصاهتم إلذاعات عربية 
خارجية. فيتدرنب الدارسون على هذه املهارة ابالنتباه إىل الكالم املسموع كاألسئلة واألجوبة، واملناقشات واألحاديث، 

ن  ما مَنْت هذه املهارات منْت املواقف احليوية األخرى. ويُقال عن هذه املهارة: وسرد القصص واخلطب، وغريها مِّ "ُكلن
. وتشري هذه العبارة إىل أمهية التدريب على مهارة االستماع؛ ألن ضعف معها مهارات احلديث واالستعداد للقراءة"

ن متابعة العدم استعدادهم للقراءة، فالقراءةالدارسني فيها يؤدي إىل   )61(.دارسني لألصوات املنطوقة املسموعةتبدأ مِّ
السمع والبصر، حيث إهنا تنقص قدرهتا لدى الدارسني الكبار بسبب كرب سنهم،  ترتبط مهارة االستماع حباسيَتْ 

فلذلك حيتاجون إىل كثرة التدريبات على االستماع إىل األصوات اليت ال توجد يف لغة الدارسني األم إلدراك أوجه 
ونظرًا هلدف الكبار لتعّلم اللغة العربية، وهو الرتكيز على مهاريَتْ القراءة )62(بني هذه األصوات. التشابه والفروق

ن أهم  والكالم، فليس من الضروري الرتكيز على مهارة االستماع. وأتيت بعد مهارة االستماع مهارة الكالم اليت تُعّد مِّ
ن أجل االتصال بني أفراد اجملتمع،  وإظهار اهتماماهتم وشعورهم. وستناول الباحثة يف احملور التايل النشاطات اللغوية مِّ

ن خالل الكتاب املقرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية خاصًة  مهارة الكالم، وكيفية تنميتها لدى الدارسني مِّ
 للكبار.

 
 اثنياً: مهارة الكالم

ق اإلفهام. والكالم مهارة إنتاجية فهو يشمل نطق إذا كان االستماع وسيلة لتحقيق الفهم فإن الكالم وسيلة لتحقي
ى الكالم )63(األصوات واملفردات واحلوار والتعبري الشفوي. فالكالم هو قدرة على استخدام صحيح للغة. قْد ُيسمن
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 .151، ص. تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، (1985) حممود كامل الناقة (64)
ص. ، الرابط: املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة "إسيسكو" .، )الطبعة األوىل(لغري الناطقني هباتعليم العربية (.1989)رشدي أمحد ، طعيمة (65)

162. 

ن حيث الرتتيب بني  مهارات ابلتعبري الشفوي، ويُعترب أهّم جزٍء يف املمارسة اللغوية واستخدامها، ويكون مهارًة اثنيًة مِّ
اللغة الرئيسة، وجيب أن يكثر يف هذه املهارة ابلتدريب والتطبيق لتحقيق االهداف املرجّوة يف تعلم اللغة العربية بوصفها 

وهتدف هذه املهارة إىل تنمية قدرة الدارسني يف الكالم ابلعربية، ومتكينهم من معرفة لغوية توظيفية )64(لغة اثنية.
قة ابملواقف املختلفة املناسبة شفهّياً. وليحصل الدارسون على هذه األهداف، فينبغي للمفردات والرتاكيب ذات العال

 )65(أن ميّروا ابلتدريبات اآلتية:
السيطرة على التعابري العربية ابستخدام األسئلة بسهولة، واستخدام عبارات اجملاملة والتحية استخداما سليما يف  -1

 ضوء فهمهم للثقافة العربية.
واجلواب: تدور مواقف الكالم حول أسئلة جييب عنها الدارسون عن طريق إلقاء الكلمات وبناء اجلمل السؤال  -2

وعرض األفكار. وتنتهي هذه األسئلة يف بناء موضوع متكامل. وميكن االستعانة بصور تُعرض هلم وإلقاء السؤال عن 
 تلك الصورة، فيجيب عنها الدارسون.

 وتُعرض فيها مناذج من الصور واملواقف املتدرجة أمام الدارسني ويتحدثون عنها. املالحظات وإدراك العالقات:  -3
ترتيب الكلمات: يُعرض للدارسني عددا من الكلمات اليت تشكل مجلة. وهذه الكلمات غري مرتنبة، ويُطلب  -4

ويُطلب منهم ترتيبها يف  من الدارسني ترتيبها يف مجلة صحيحة. مث يُعطى للدارسني مجال ثالثة أو أربعة غري مرتبة،
 فقرة ذات داللة ومعىن.

وصف األحداث اليت  و تماعات، واملناقشة الثنائية،األنشطة اللغوية: وتتم عن طريق لعب الدور، وإدارة االج -5
 وقعت للدارسني، وإعادة رواية األخبار اليت مسعوها يف التلفاز، واإلذاعة، وإلقاء تقرير مبسط وغريها.

ن الطرق فمنها، أن حيكي الدارسون قصة أعجبتهم، أو يصفون مظهراً إلقاء  -6 الكالم: ويتّم هذا التدريب ابلعديد مِّ
من مظاهر طبيعية، أو يلقون خطبة أو مناظرة، أو يتكلمون يف موضوع مقرتح، أو حوار يف التمثيل وغريها. ويُطلب 

ن األفكار، ويعرضوهنا عرضاً من الدارسني مطاَلعة حرنة يف الكتب، والصحف، واجملالت، وم ا ترتك مالحظاهتم مِّ
 تلقائياً.

 احلفظ والتذكر: ويكون بتكليف الدارسني حبفظ بعض احلوارات واإلجابة الشفوية عن أسئلة مرتبطة بنص مقروء.  -7
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، الورقة ُمعوِّقات استخدام اللغة العربية يف الكالم للناطقني بغريها: دراسة يف جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية، (2007) لبىن عبد الرمحن وآخرون (66)

مت م، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، ص. 2007يونيو  9-8، 2لندوة حول عناصر العملية التعليمية واإلبداع الفكري يف ظل ثورة املعلومات، ج. ُقدِّ
766. 

 .8، ص. وضع معايري اختبار دويل(. 2011) علي أمحد مدكور (67)
 املرجع نفسه. (68)
م(، 2009، 1، )كواال ملبور: ديوان هباس دان بوستاك(، ط.اللغة العربية وإعداد دروسها يف ماليزايطرق عرض ، (2009) وميمون أقصى لوبيس (69)

 .42 -35ص. 
 .41، ص. 3، ماليزاي: اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، ط. العربية للناطقني بغريها(،2011) عبد احلليم صاحل وآخرون (70)

ى مهارة الكالم والتحدث بطريقة احملادثة واملناقشة اللتان جتراين  -8 بطريقة إلقاء الكالم بني احملادثة واملناقشة: تُنمن
شخصني أو أكثر، وتدور حول موضوع معني، ويتبادلون فيهما التفكري واآلراء بينهم. وتنطلق احملادثة إىل موضوع 

 غري حمدود، ومتّر حبرية الدارسني الختيار املوضوع الذي يفضلونه للتناقش فيما بينهم.

اللغة العربية بوصفها لغة اثنية مهمة ابهرة، حيث إن إعدادها إّن قضية تعليم مهارة الكالم يف كتاب مقّرر لتعليم 
لتدريب الدارسني على الكالم ابللغة العربية جيب أن يكثر يف جوانب تطبيقية ألن الدارسني ال يتعّلمون الكالم إْن 

وابلنسبة )66(مل يتكلموا. جبانب ذلك، التمكني يف الكالم ابلعربية يساعد الدارسني يف حتسني مهارة االستماع.
للدارسني الكبار، فيهدف بعضهم إىل التواصل مع اآلخرين ابللغة العربية، لذلك جيب الرتكيز على مهارة الكالم بدءاً 

يُ َعدُّ االستماع والكالم مهارتني متكاملتني، )67(بنطق األصوات، إىل تركيب املفردات، وإجراء احلوار، والتعبري الشفوي.
ن حيث الرتتيب وهي وجيب أن تُدَرَسا بشكل تطبي قي. وبْعد إدراج هاتني مهارتني، فتأيت الباحثة ابملهارة الثالثة مِّ

لُّ أمهيتها يف تناسب تعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية.   مهارة القراءة اليت ال تقِّ
 

 اثلثاً:مهارة القراءة
وية معينة لتوصيل املعلومات. وإهنا تناسب تُعترَب القراءة نشاطاً تتصل العني فيه بصفحة مطبوعة تشتمل على رموز لغ

وهتدف هذه املهارة  )68(ذهنية أتملية حتتوي على كل أمناط التفكري والتحليل والتفسري والرتكيب والتقومي والتذوق.
بشكل عام إىل تطوير املعلومات لدى الدارسني طيل حياهتم مع االهتمام ابلرتبية املستمرة حىت يستطيعوا التعامل مع 

املفردات لكل  تمع الذي يعيشون فيه ويؤدوا مسؤولياهتم عن طريق اللغة. أما أهداف القراءة اخلاصة إدراك معايناجمل
ى )69(كلمٍة أو مجٍل أو فقرة واستيعاب أفكارها املوجودة فيها والتفاعل معها ونقدها وتلخيصها وربطها ابحلياة. تُ َنمن

ن خالل   كتاب ُمقرنر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية بدءًا مبعرفة حروف قدرُة الدارسني على مهارة القراءة مِّ
( ومتييزها ابلنظر يف حركاهتا ومواقعها املختلفة، وانتهاًء ابلتفاعل مع النصوص املقروءة 29العربية التسعة والعشرين )

 )70(هذه املهارة ابلتفصيل كاآليت:واستخراج أفكارها، والتمييز بني عناصرها الرئيسة والثانوية.ويكون التدريب على 
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 (. منهج مقرتح.1994) حممد طه عارفني (72)
 327دار الكتب الوطنية. ص.  ،، الطبعة الثالثةكيف تكتب ِمن دون أخطاء إمالئية؟، (1993) عبد هللا عبد احلميد، سويد (72)
 .179-9ص.  ،املرجع نفسه (73)

التدريب على قراءة النصوص العربية من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح، حيث ُتكتَب احلروف حبجٍم  -1
لًة.  كبري، وتكون كّل كلماٍت ُمَشكن

التدريب على القراءة اجلهرية والصامتة بضبط الكلمات بطريقة صحيحة يف القراءة اجلهرية. فالقراءة اجلهرية  -2
 أصعب من القراءة الصامتة ألهنا حتتاج إىل متكني الدارسني يف نطق الكلمات واجلهر هبا. 

 يف أواخر الكلمات. التدريب على قراءة النصوص مع تشكيلها شكاًل صحيحاً ومراعاة حركات اإلعراب -3
 التدريب على عالمات الرتقيم إما بقراءة النصوص أو كتابة اإلنشاء. -4
 تنمية املفردات والرتاكيب لدى الدارسني عن طريق شرح املفردات الصعبة يف اجلمل املفيدة اليت كتبها الدارسون. -5
 فقرة.التدريب على الفهم للنصوص املقروءة واستيعاب أفكارها بتلخيص كل  -6
ن كتبِّ املصادر  -7 التدريب على القراءة السريعة حيث يُدرنب الدارسون على ُسرعة القراءة جلمع املعلومات مِّ

 واملراجع، والصحف، واجملالت، واملقاالت. ويكون هذا يف املستوى املتقدِّم.
نظرًا ألهداف معظمهم اليت تسعى إىل  تُعترب مهارة القراءة أكثر أمهّية لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية للكبار

والتفقه يف الدين. وكذلك مراعاة قدرهتم البصرية اليت تتأثر بتقّدم العمر، فيجب أن تكون احلروف يف  قراءة النصوص
الكتاب املقّرر مكتوب حبجٍم كبري وواضح مع التشكيل خاصًة للمستويني املبتدئ واملتوسط حىت يتمكن الدارسون 

ن قراءهتم ا لة.مِّ م بقراءة احلروف غري ُمشكن تَ َقدِّ
ُ

 )71(جلهرية والصامتة، مثّ تندرج هذه املهارة يف املستوى امل

 
 رابعاً: مهارة الكتابة

تُعدُّ الكتابة مهارة إنتاجية جبانب الكالم، وهتدف كذلك إىل توصيل املعلومات. ويف جمال تعليم اللغة العربية بوصفها 
إمالئيا وتعبريايً، وإجادة اخلط، وقدرة التعبري عن أفكار  هذه املهارة إىل كتابة صحيحةلغة اثنية، يهدف التدريب على 

ن الواضح هنا أّن مهارة الكتابة لدى الدارسني جيب أْن هتتّم بعنصرين أساسيني مها، اإلمالء  بوضوح ودقة. فمِّ
ًة صحيحًة، فيجب تدريب الدارسني على ويُقصد اإلمالء كتابة احلروف اهلجائية يف صورها املختلفة كتاب)72(والتعبري.

الكتايب، ويكون ذلك كثرياً يف املستوى املبتدئ واملتوسط. وتركز تدريبات اإلمالء  صحة اإلمالء حتقيقاً لسالمة التعبري
 )73(على موضوعات معيننة، مثل:
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 .302ص. ، للنشر ، )د.ط(، الرايض: دار املريخالتدريس يف اللغة العربية، (1984) حممد إمساعيل، ويوسف محادي، ظافر (74)

 .106-101ص. مكتبة الرسالة احلديثة، ، لتخصص التأهيل الرتبوي أساليب تدريس اللغة العربية ،(1990) حممد عبد الغين املصري (75)

ن )أ( إىل )ي(، مع مراعاة احلرك 29حروف اهلجاء العربية اليت تشتمل على  -1 ات الثالث؛ الفتحة حرفاً، مِّ
: التاء مثلالرتكيز على احلروف املتقاربة يف الصوت،  تنوين ابلفتح، والكسر، والضم، معوالكسرة والضمة، وكذلك ال

 ...والثاء، الدال والذال،
حركات املّد الثالث، وهي األلف، والواو، والياء. كما يف الكلمات مثل: "انر، نور، فول، فيل، مال..."، أي  -2

 الفتحة ما قبل األلف، والضمة ما قبل الواو، والكسرة ما قبل الياء.
والالم القمر...،  –الغالف، قمر  –األرض، غالف  –والم "ال" الذي ينقسم إىل الالم القمرية مثل؛ أرض  -3

 علب....الثن  –فاع، ثعلب الدِّ  –التنمر، دفاع  –الشمسية، مثل؛ متٌْر 
والتاء املربوطة اليت ُتكَتب يف كّل اسم إذا انفتح ما قبلها لفظاً مثُل؛ "احلاجة، زينة، فاطمة" وتقديراً مثُل؛ "فتاة،  -4

 حياة، ُقضاة".
 مهزات الوصل والقطع مثل؛ "أقَبَل، أخذ، إخوة..."، أو "اجتهد، اُخرْج، امرأة...".  -5
 اهلمزة املتوسطة واملتطرفة مثل "رأس، ذئب، استئناف ..."، ويف آخر الكلمة مثل كلمة: "يقرأُ، خُيطئ، ماٌء...". -6
 ألخري، مثل: عال، دان، رمى...".واأللف اللينة إما يف الوسط، مثل: "انصَر، جالَس، كاَتَب، أو يف ا -7
واحلروف اليت ُتكتب وال تُنطق، كما يف: "مائة، كَتبوا، أولئك، ..." واحلروف اليت تُنطق وال ُتكتب، مثل: "  -8

 هذا، لكّن، ...".
ن + َمن(، إالن )إْن + ال(، عالَم )على + ما(، إ -9 نن )مِّ الَم )إىل والكلمات اليت توصل بغريها يف الكتابة، مثل: ممِّ

 + ما(، ....
وعالمات الرتقيم ووضعها بني أجزاء الكالم املكتوب ملعرفة مواضع الوقف، أو بيان وجوه العالقات بني اجلمل،  -10

 ومساعدة فهم املعىن، واالنتباه إىل دالالهتا. 
ن الكتابة   هكّل ما سبق جيب أْن يشمل كتاب مقرنر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية، ليتمكن الدارسون مِّ

ن الطرق، مثل التهجي، والكتابة عن طريق النقل، واإلمالء املنظور، واإلمالء  م هلم ابلعديد مِّ الصحيحة. وتُقدِّ
ن وابلنسبة ملهارة كتابة التعبري، فهي هتدف إىل تنمية مفردات ال)74(االستماعي. دارسني لتكوين اجلمل السليمة مِّ

حيث اللغة، واألسلوب، والفكرة بشكل مجيل وُمَرتنب. وهناك عّدة طرٍق لعرض هذه املواّد يف كتاب مقّرر لتعليم 
لدارسني اإلجابة عن األسئلة لتعويد او ، يان بصور ويَعربِّّ عنها الدارسونإلتا )75(اللغة العربية بوصفها لغة اثنية، كاآليت:

، مرتنبة للحصول على فكرة مقصودة ترتيب اجلمل غري، ملء اجلمل الناقصة واملتنوعةو ، تركيب اجلمل املفيدةعلى 
ن دروس القراءة ،ال املرتادفات، واملعاين املضادةحتويل بعض اجلمل، واستعمو  كتابة مشهد متثيلي و  ،تلخيص القّصة مِّ
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 .40ص.، املرجع نفسه (76)
 .700، ص. 2، ج. املقّدمة، و ابن خلدون، 42-41املرجع نفسه، ص. (77)

التدريب على كتابة التعبري و  ،، والتواريخ اإلسالميةاملعاصرةأو قصة أو مقالة تدور حول احلياة اليومية، والقضااي 
 الوظيفي مثل الرسائل، والسرية الذاتية لطلب عمل، واملذكرات اليومية، واالستدعاءات املختلفة.

 
 خصائص احملتوى لكتاب املقرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية للكبار

العربية للكبار ابألخذ بعني االعتبار مستواهم اللغوي، والثقايف واالجتماعي، تناسب املوضوعات ملقررات تعليم  يكون
والعمري، والتعليمي. بناًء على املناقشة يف احملاور السابقة يف الفصل الثاين، فتلخص الباحثة حمتوايت الكتاب املقرر 

ن عناصر اللغة، فهي األصوات، والقواعد النحو  ية والصرفية، واملفردات والرتاكيب، كذلك لتعليم اللغة العربية للكبار مِّ
مهارات اللغة األربع، فهي: االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. فيما يلي عناصر اللغة اليت جيب مراعاهتا يف مقرر 

 تعليم العربية للكبار:
 

 )76(:أواًل: األصوات العربية
( 2، ألن الكبار متأثرون بلغتهم األم غة الدارسني األمضرورية توفر التدريبات الصوتية اليت مل تكن موجودة يف ل( 1

لة بوضوح نظراً إىل قدرة السمع لدى ا كثرة التدريبات (  3، لدارسني الكبار بسبب زايدة السنّ مراعاة األصوات املسجن
ييز لتمتدريب الدارسني الكبار على اإلمالء االستماعي  (4، هرية بصوت ونرب وتنغيم ووصل ووقفعلى القراءات اجل

تقدمي الواجبات للتمييز بني األصوات العربية مسعاً ونطقاً خاصًة اليت تصعب على (5، األصوات يف مواقفها املختلفة
الدارسني مثل أصوات اهلمزة، والعني، واحلاء، والضاد، والظاء، والشني، والقاف، واهلاء، والصاد، والثاء، يف مواقفها 

 املتعددة.
 
 )77(النحويةنياً: القواعد اث

عرض القواعد النحوية الوظيفية، مثل التذكري والتأنيث، والضمائر، واملثىن واجلمع، وأفعال املاضي واملضارع واألمر،  (1
مساء اإلشارة، واألمساء وحروف اجلر، وحروف العطف، واجلمل الفعلية واالمسية، واملصادر، والتعريف والتنكري، وأ

ة املعلومات اجلديدة اعد النحوية نظراً إىل طبيعة الكبار اليت متيل إىل الدقة يف معرفتبسيط الشرح للقو  (2، املوصولة
، غوي الذي ال يوجد يف لغتهم األمّ تطبيق القواعد النحوية يف الكالم خاصًة مبا يتعّلق ابلنظام الل (3، وسرعة فهمها

ع طبيعة الكبار يف دراسة اللغة على أن تُ َقّدم استخدام الطرق االستنتاجية لتقدمي القواعد النحويّة مبا يتناسب م (4
ن األمثلة والنماذج اللغوية. ن خالل اإلكثار مِّ  هلم بوضوح مِّ
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 .73ص. ، األسس النفسية، (1983) مىن كنتباي، ، وأبو قرجة59ص.املرجع نفسه،  (78)

 اثلثاً: القواعد الصرفية. 
م ألهنا تت (1 عّلق ابألوزان، وحتتاج إىل البدء بتعليم القواعد الصرفية لدى الدارسني الكبار يف املستوينْي املتوسط واملتقدِّ

 (3، وظيفها الستيعاب النصوص املقروءةالرتكيز على األفعال اجملرندة واملزيدة، واملشتقات، واملصادر وت (2، احلفظ
 تطبيق نظام االشتقاق والتغيريات اليت حدثت يف الكلمات يف مجٍل مفيدٍة بوجٍه صحيح.

 
 )78(ابعاً: املفردات العربية.ر 

 شيوع استخدامها يف حياة الدارسني الكبار  الثقافية واالجتماعية االهتمام ابملفردات العربية اجلديدة استناداً إىل (1
االستفادة من املفردات العربية اليت تشري إىل ثقافة  (2، ة منها للتعامل مع اجملتمع حوهلملسهولة الفهم، واالستفاد

ديث رآن واحلتقدمي نصوص من الق (3، رسون استخدامها يف سياقات مناسبةأهل اللغة العربية حىت يعرف الدا
إىل قدرة التذكر احملدودة  مراعاة عدد املفردات اجلديدة للدارسني الكبار نظراً  (4، لتحقيق أهدافهم يف فهم الدين

تطبيق املفردات  (7،املفردات اجلديدة يف مجٍل بسيطة التدريب على (6، مراعاة التكرار من أجل التذكر (5، لديهم
ن التذكراجلديدة يف السياقات الواسعة لتمكني الدا تعليم املفردات األقرب لبيئة الدارسني الكبار  (8، رسني الكبار مِّ

ن اجلمل القصرية إىل اجلمل ا جيب تدريب الدارسني الكبار على  (9، لطويلة خاصًة للمرحلة االبتدائيةابلتدرج مِّ
أّكدت بعض الدراسات يف تعليم الكبار عن أمهّية لقد مواقف مناسبة بطريقٍة صحيحٍة. استعمال املفردات اجلديدة يف

الطريقة االتصالية ملمارسة اللغة العربية يف سياقات متعددة، وجيعلوهنا وسيلة فاعلة للتواصل، وتتوفر فيها املفردات 
واصل اليومي. ولذلك، هتتم هذه الطريقة والرتاكيب اللغوية اليت تشكل احلاجات اللغوية الضرورية له يف مواقف الت

ابجلانبني الشفوي والكتايب، وابألنشطة اليت ختلق مواقف واقعية حقيقية الستخدام اللغة من خالل مهاراهتا الرئيسة 
ن أمهّية هذه املهارات اللغوية، ميكن تنميتها لدى الدارسني  األربع: االستماع والكالم والقراءة والكتابة. انطالقًا مِّ

 الكبار خالل إعداد كتاب مقرر هلم كاآليت: 
 
 امساً: مهارة االستماعخ
االهتمام بكثرة التدريبات على هذه املهارة نظرًا لقدرة حاسة السمع احملدودة لدى الدارسني الكبار من أجل  -1

 التقّدم يف السّن.
تشاهبة يف الرسم، أو اليت ليس هلا مقابل يف تقدمي مواد االستماع لتمييز األصوات العربية املتقاربة يف النطق، أو امل -2

 اللغة األم للدارس خاّصًة للمستوى املبتدئ.
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 .30 -24، ص. مدخل إىل تعليم الكبار، (1992) عبد الرمحن سعد احلميدي (79)
 .179-9، ص. (1993) عبد هللا عبد احلميد سويد (80)
 .40ص. ،منهج مقرتح،(1994) حممد طه عارفني (81)

 سادساً: مهارة الكالم.
الرتكيز على مهارة الكالم بدءًا بنطق األصوات، مّث تركيب املفردات، وإجراء احلوار، والتعبري الشفوي نظرًا إىل  (1

تطبيق مهارة الكالم يف مواقف الدارسني  (2، اآلخرين ابللغة العربيةتواصل مع هدف بعض الدارسني الكبار إىل ال
 احلّية.

 
 )79(.ابعاً: مهارة القراءةس
ن فهم واستيعاب ما يُقرأ يف حياهتم اليومية  (1 الرتكيز على مهارة القراءة مبا يتناسب مع مطالب الدارسني الكبار مِّ

تقدمي بعض النصوص اللغوية املربطة ابلدين ( 2، ابللغة العربيةأي قراءات مكتوبة من الكتب، واجملالت، واجلرائد و 
يتناسب مراعاة حجم الكتابة يف الكتاب املقرر للكبار حبيث يكون حجم اخلط واضحًا ( 3، حتقيقًا هلدف الكبار

تشكيل احلروف يف الكتاب املقرر خاصًة للمستويني املبتدئ واملتوسط حىت يتمكن  (4، مع القدرة البصرية للكبار
تَ قَ 

ُ
ن قراءهتم اجلهرية والصامتة، مّث تتدرج هذه املهارة يف املستوى امل لةالدارسون مِّ م بقراءة احلروف غري ُمشكن  (5، دِّ

نْي املربوطة واملفتوحة، ومهزيَت الوصل والقطع، كثرة التدريبات على حروف املد ) ا، و، ي(، واحلروف املنقوطة، والتائ َ 
و)ال( ألمساء املعرفة، وعالمات الرتقيم، واحلروف يف وسط الكلمة، فمنها الصاد، والضاد، والسني، والشني، والغني، 

 والفاء، والقاف.
 
 )80(. منًا: مهارة الكتابةاث

، شكاله، وعن طريق النقل، والتهجييق اإلمالء أبكثرة التدريبات على احلروف العربية وأشكاهلا املختلفة عن طر   (1
ن اجلمل البسيطة إىل اجلمل الطويلة إىل اجلمل( 2 املعقدة وفقًا ملستوى  تقدمي التعبري الكتايب بطريقة متدرجة مِّ

زيَت كثرة التدريبات على حروف املد ) ا، و، ي(، واحلروف املنقوطة، والتائَ نْي املربوطة واملفتوحة، ومه(  3، الدارسني
ه ب ِّ )ال(، وعالمات الرتقيم، واحلروف يف وسط الكلمة. َحالن

ُ
 اختيار احملتوى االجتماعي ومتّ  الوصل والقطع، واألمساء امل

والثقايف على أساس اهتمامات الدارسني الكبار االجتماعية والثقافية، وأهدافهم اخلاصة من تعلُّم اللغة العربية لتسهيل 
سة، واالستفادة منها حلياهتم اليومّية. حيتوي احملتوى االجتماعي على املقومات االجتماعية فهمهم حنو املواد املدرو 

 )81(والثقافية للغة العربية من أشخاصها، وتقاليدها، وأماكنها، وأحداثها التارخيية لصحة استخدام املفردات يف سياقها.
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 اخلامتة

ل يرغب الكبار يف تعّلم اللغة العربية لفهم الدين من  أجل حتسني عباداهتم اليومية للتقرُّب إىل هللا تعاىل، كما يفضِّّ
الكبار اللغة العربية للتواصل مع اآلخرين سواء أكان من أجل العمل، أو الدراسة، أو تطوير حياهتم االجتماعية. وقد 

د الربانمج التعليمية اليت ظهر العديد من املؤسسات التعليمية اليت هتتم حباجات الكبار يف تعّلم اللغة العربية وإعدا
تناسبهم. وتُ ْبىن املواّد اللغوية يف الكتاب املقرر لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية للكبار على األسس النفسية، 
ن تعّلم اللغة العربية فإنه ينبغي أْن يتضمن املقرر تدريبات  واالجتماعية، واللغوية، والرتبوية. ولتحقيق هدف الكبار مِّ

نطق بعض األصوات العربية اليت ال نظري هلا يف لغة الدارسني األم، والتدريب على املوضوعات النحوية الشائعة  على
االستعمال يف حياهتم اليومّية، والتدريب على الكلمات املشتقة، لغرض فهم النصوص واستيعاهبا، كما ينبغي تقدمي 

 قراءة، والكتابة بشكل متكامل مع الرتكيز على القراءة والكالم.املهارات اللغوية األربع من االستماع، والكالم، وال
 

 قائمة املصادر واملراجع
 أ(   املراجع العربية:

 ، )د.ط(، القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.(. قضااي يف املنهج الرتبوي1992إبراهيم، جمدي عزيز )-1
للنشر، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر، ص. ( تونس: الدار التونسية 1984، )2، ج. املقّدمةابن خلدون، -2

695. 
. رسالة األسسالنفسية لتعليم اللغة العربية للكبار من غري الناطقني هبام(. 1983أبو قرجة، مىن كنتباي. )  -3

 ماجستري غري منشورة، جامعة الدول العربية، اخلرطوم.
، و نوراهلدى بنت 14-13، ص. 3، )القاهرة: عامل الكتب، ط.علم الداللة(، 1992أمحد خمتار عمر )  -4

 .22، ص. مقرر تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعثمان، 
ة ، )كواال ملبور: اجلامعة اإلسالمية العامليمقدمة يف علم اللغة التطبيقي(، 2001أمحد شيخ عبد السالم ) -5

 .1مباليزاي، ط.
 م.1990، عمان: األردن، 23العدد ، اجمللة الثقافية، املدرسي : ماله وما عليهالكتاب ، (1990) حسني قورة -6
املقرر املنهج الدراسي : (، 2008خالد حممد الزهراين )-7

 م.http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1656، 8/12/2008،الدراسي

http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1656
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، رسالة ماجستري غري منشورة، القواعد النحوية األساسية للناطقني بغري العربية، (1989) خليفة مجعة خليفة -8
 دويل للغة العربية.معهد اخلرطوم ال

 . 1، بريوت: دار الكتب العلمية، ط. املعجم املفصل يف علم الصرف(، 1993راجي األمسر ) -9
الرايض: اململكة العربية  .)الطبعة األوىل( .(. مدخل إىل تعليم الكبارم1992) .عبد الرمحنسعد احلميدي،  -10

 السعودية.
دار الكتب  ،، الطبعة الثالثةكيف تكتب ِمن دون أخطاء إمالئية؟، (1993) عبد هللا عبد احلميد، سويد -11

 الوطنية. 
، )الطبعة الثانية(. تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبامرشد املعّلم يف م(. 1985) .صيين، حممود إمساعيل -12

 الرايض: مكتبة الرتبية العريب لدول اخلليج.
مكة املكرمة:  .دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية.م(1985) .طعيمة، رشدي أمحد -13

 جامعة أم القرى.
الرابط: املنظمة اإلسالمية  .، )الطبعة األوىل(لغري الناطقني هبا تعليم العربية(.1989)رشدي أمحد ، طعيمة -14

 ، للرتبية والعلوم والثقافة "إسيسكو"
القاهرة:  تعليم الكبار: ختطيط براجمه، تدريس مهاراته، إعداد معلمه...(1999) .طعيمة، رشدي أمحد -15

 دار الفكر العريب.
، )د.ط(، الرايض: دار املريخ التدريس يف اللغة العربية، (1984) حممد إمساعيل، ويوسف محادي، ظافر -16

 للنشر.
، ماليزاي: اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، ط. العربية للناطقني بغريها(،2011) عبد احلليم صاحل وآخرون -17

3. 
 . 48، ص.10املعارف، ط. ، القاهرة: دار املوّجه الفين ملدرسي اللغة العربية، (1968) عبد العليم إبراهيم -18
 .1984دار النهضة العربية، د.ط،  بريوت:، التطبيق الصريفعبده الراجحي،  -19
، يف: حممود إمساعيل صيين، وعلي القامسي، الكتاب املدرسي لتعليم العربية لغري الناطقني هباعلي القامسي،  -20

 .عمادة شؤون املكتبات، د.تالرايض: ليم العربية لغري الناطقني هبا، السجل العلمي للندوة العاملية األوىل لتع
 القاهرة: عامل الكتب. .)الطبعة الثالثة( .علم الداللة.م(1992) .عمر، أمحد خمتار -21
ُمعوِّقات استخدام اللغة العربية يف الكالم للناطقني بغريها: دراسة يف (.2007) لبىن عبد الرمحن وآخرون -22

، الورقة ُقدِّمت لندوة حول عناصر العملية التعليمية واإلبداع الفكري يف ظل ثورة العلوم اإلسالمية املاليزيةجامعة 
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 .اإلسالمية العاملية مباليزايم، اجلامعة 2007يونيو  9-8، 2املعلومات، ج.
 القاهرة: عامل الكتب. .ترمجة أمحد خمتار عمر .أسس علم اللغة.م(1987ماريوابى. ) -23
منهج مقرتحلتعليم اللغة العربية كلغة اثنية للكبار يف ماليزاي )املستوى م(. 1994) ، عارفنيحممد طه -24

 رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة االسالمية العاملية مباليزاي، كواالملبور.االبتدائي(. 
مكتبة الرسالة ، ل الرتبويلتخصص التأهي أساليب تدريس اللغة العربية ،(1990) حممد عبد الغين املصري -25

 احلديثة 
)الطبعة األوىل(.القاهرة: دار  الفكر منهج تعليم الكبار: النظرية والتطبيق، م(. 1996مدكور، علي أمحد. ) -26

 العريب. 
، )الطبعة املرِجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىم(. 2010مدكور، علي أمحد. ) -27

 األوىل(. القاهرة: دار الفكر العريب. 
وضع معايري اختبار دويل مقنن للكفاية اللغوية العربية بوصفها لغة اثنية أو ، (2011)علي أمحد ، مدكور -28

مت يف مؤمتر اللغة العاملي، أجنبية  م، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي،2011مايو  22-14، الورقة ُقدِّ
الصيغ الصرفية يف كتب اللغة العربية املقررة يف املدارس الثانوية احلكومية يف ، (2008) مرصوفة جليل -29

 .سالمية العاملية مباليزاي، رسالة الدكتوراه غري منشورة، كواال ملبور: اجلامعة اإلماليزاي
، للسنة األوىل الثانوية مباليزايدراسة تقوميية للكتاب العربية االتصالية ، (2008) حممد الباقر حاج يعقوب -30

 .1كواال ملبور: اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، ط.
 .م2000الح للنشر والتوزيع، د.ط، األردن: دار الف، أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل،  -31

 .السعودية: دار عكاظ ، اململكة العربية4، ج. العربية للناشئني، )د.ت.( حممود إمساعيل صيين وآخرون
ص.  ،KACI Trading Sdn Bhd، الكتاب األول،العربية لغتنا، (2005) مهدي مسعود وآخرون -32

2-17 . 
. )الطبعة األوىل(. طرق عرض اللغة العربية وإعداد دروسها يف ماليزاي(. م2009ميمون أقصى، لوبيس. ) -33

 (.DBP: ديوان هباس دان فوستاك )كواال ملبور
أسس الرتبية، النفسية، التعليمية، البيئية، االجتماعية، االقتصادية، الدينية، (، 2000انصر، إبراهيم)-34

 األردن: دار عمان للنشر والتوزيع.الثقافية، الوطنية، 
الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، إعداده . ه(1405) الناقة، حممود كامل -35
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            ABSTRACT 

 

The command of Arabic dialect does not necessarily mean mastery of standard 

Arabic. Therefore, this study examines non-Arab learners problems resulting 

from their difficulties to differentiate between standard Arabic and other Arabic 

dialects. This descriptive study aims at diagnosing factors influencing non-Arab 

learners to believe that there is no difference between standard Arabic and other 

Arabic dialects; The study describes why non-Arab learners believe that there is 

no difference between standard Arabic and other Arabic dialects. Among initial 

findings of the descriptive analyses used in this study is that non-Arab learners 

difficulties in making difference between standard Arabic and other Arabic 

dialects are among major causes of unfavorable mastery of standard Arabic as 

well as spread of other Arabic dialects. 
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 لخصامل

النَّطق ابللَّهجة ال يعين إتقان العربيَّة الفصيحة. وهـذه الورقة تدرس مشكلة اآلاثر املتباينة والناجتة عن صعوبة تفريق 
املتعلمني  الناطقني  لغري العربية بني اللغة الفصحى، واللَّهجات العربية لدى فئة معينة من طالب الد ِّراسات الُعليا 

عة العلوم اإلِّسالمية املاليزية. وهتدف الد ِّراسة إىل تشخيص األسباب اليت جتعل بكلية الل غات الرئيسة يف جام
املتعلمني غري الناطقني ابلعربية يعتقدون بعدم وجود فرق بني الفصحى واللَّهجة، كما جتيب على األسئلة اليت جتعل 

لفصحى وبني اللهجة. ويُعَتمد املنهج املتعلمني غري الناطقني ابلعربية يعتقدون بعدم وجود فرق بني اللغة العربية ا
لد ِّراسة. ومن النتائج األوَّلية اليت توصَّلْت إليها هذه الد ِّراسة: وجود صعوبة لدى لالوصفي التحليلي منهجية 

املتعلمني الناطقني بغري العربية يف التَّفريق بني اللُّغة الفصحى وبني اللَّهجة األمر الَّذي ُيسبب ضعف إتقاهنم للغة 
 . بسبب ضعف اندماجهم مع الناطقني ابلعربية الفصحى، وانشار اللهجات على آلسنتهم
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 املقدمة
ابت اهتمام وإقبال األجانب على تعلم اللغة العربية واسعا، إال أنه مثة تباين اتم بني اللغة العربية الفصحى  

ابلعربية هو انتشار اللهجات احملكية يف  وبني اللهجات احملكية. واألمر الذي قد يلتبس على املتعلم غري الناطق
اجملتمعات العربية، مما يؤثر على إتقانه اللغة العربية. وتتمثل أمهية هذا املوضوع يف املسامهة خلدمة اللغة العربية 

طق ابإلشارة إىل انتشار اللهجات احملكية، وغلبتها على الفصحى يف اجملتمعات العربية، أيضا ليتيقن املتعلم غري النا
ابلعربية هبذه املفارقة. و يهدف هذا املوضوع إىل تشخيص وقياس قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية يف جامعة العلوم 

د تشكلت االسالمية املاليزية على التمييز بني اللهجات احملكية وبني العربية الفصحى، واآلاثر املرتتبة على ذلك. وق
احثتني يف تقدمي ما يعني الناطيق بغري العربية على تعلم اللغة العربية الفصحى من رغبة  الب دوافع دراسة هذا املوضوع

 وإتقاهنا، وذلك إبيضاح املقصود من اللهجات، واللهجات احملكية املنتشرة يف اجملتمعات العربية، وتسرهبا على ألسنة
الناطقني بغري العربية الفروق بني الفصحى الكثري من املتعلمني غري الناطقني ابلعربية ألسباب خمتلفة. فهل يدرك 

واللهجات احملكية؟ هذا السؤال ستجيب عليه هذه الدراسة بعون هللا. وصممت هذه االستبانة اعتمادا على دراسة 
الكثري من  تبني من خالهلا أن بعض الناطقني بغري العربية تتداول على ألسنتهم استطالعية قامت هبا الباحثتان

 كية ظنا منهم أهنا مفردات فصيحة.املفردات احمل
 

 ل: مدخل املوضوع:املبحث األوَّ 
 تعريف اللُّغة: -:لا أوَّ 

م والغني وحرف ال  عل ة يف )َلَغَو( أصالن صحيحان. ورد تعريف اللُّغة لغًة يف معجم مقاييس اللُّغة أبن الالَّ
يَُؤاِخذُُكُم  َّل ﴿لك َلغو األميان. قال تعاىل:ومن ذ .(1)أحدمها يدل  على الشيء ال يعتد به، واآلخر على اللَّهج ابلشيء

نُِكمۡ  ٱللَۡغوِ بِ  ٱّلَلُ   .(3)عند النُّحاة قسم من الظرف، ويقال له ملغىواللَّغو مامل تعقدوه بقلوبكم. :أي(2)﴾فِٓي أَۡيَمَٰ
هبا كل قوم عن  واصطلح علماء اللُّغة على معىن اللُّغة يف كتب الرتاث أبهنا: "حدُّ اللُّغة أصوات يعرب 

اللُّغة يف املتعارف هي عبارة املتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساين ":.وعرَّفها ابن خلدون بقوله(4)أغراضهم"

                                                           

ص  5)ج حتقيق: عبد السالم هارون،األوىل :م الطبعة1979 - القاهرة -دار إحياء الكتبأبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي، ، معجم مقاييس اللغة(1)
255). 

 .[225، من اآلية: ]سورة البقرة(2)
 .(1409)ص  م حتقيق: علي1996،التهاويحممد علي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم(3)
 .(33 ص 1)ج  حتقيق: حممد على النجار ،الرابعة :مالطبعة1990 - مصر - الكتب املصرية عثمان بن جين، دار، خلصائصا(4)
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انشئة عن القصد إلفادة الكالم، فال بد أن تصري ملكة متقررة يف العضو الفاعل هلا وهو اللسان، وهو يف كل أمة 
 .(5)ة يف اللسان وكذا اخلط صناعة ملكتها يف اليد"حبسب اصطالحاهتم. واللُّغة ملك

وتعرف اللُّغة يف املصطلحات احلديثة أبهنا: "اللَّفظ املوضوع للمعىن ومجعه اللُّغات. ومن أنواع اللُّغة: األصليَّة،  
ْعجمة واملختلفة، واملعروفة

ُ
فات جوهرية تباعد ما . وتتميز كل لغة عن غريها من اللُّغات بص(6)واملولَّدة، واملعربة، وامل

 بينها وبني غريها.
واللُّغة"نظام من العالمات املتواضع عليها اعتباطا اليت تتسم بقبوهلا للتجزئة، ويتخذها الفرد عادة وسيلة  

 .(7)"للتعبري عن أغراضه، ولتحقيق االتصال ابآلخرين، وذلك )بوساطة( الكالم، والكتابة
 

 هجة:تعريف اللَّ  -:اا اثنيَّ 
ورد تعريف اللهجة  يف معجم مقاييس اللغة أن الالم واهلاء واجليم أصل صحيح يدل معناه على املثابرة على  

الشيء ومالزمته، وأصل آخر يدل على اختالط يف أمر. ويقال: هلج ابلشيء، إذا أغرى به واثبر عليه، وهو هلج. 
ا ينطق به من الكالم، ومسيت هلجة ألن كاًل يلهج بلغته . واللَّهجة: الل ِّسان، مب(8)ومنه قوهلم: "هو فصيح اللَّهجة"

 .(9)وكالمه
وتطلق اللَّهجة يف االصطالح العلمي احلديث على جمموعة من الصفات اللُّغوية اليت تنتمي إىل بيئة  

 (10)خاصَّة،ويشرتك يف هذه الصفات مجيع أفراد هذه البيئة.

 
 
 
 

                                                           

 (.1252)ص ابن خلدون،ملقدمةا(5)
م 1995 - بريوت - حممد سليمان عبد هللا األشقر، مؤسسة الرسالة ،اللغة العربيةمعجم علوم (؛و 1408)ص  التهاوي،كشاف اصطالحات الفنون(6)

 .(354)ص  األوىل :الطبعة
 (؛24ص ) اللبناين حممد حممد يونس علي، ،دالليا يف ضوء مفهوم الداللة املركزية وصف اللغة العربية(7)

Cours de linguistic général ,F.de Saussure, Payot- Paris - 1968 (p 32). 
 يف األصل: "اللهج"، صوابه من اللسان. وورد يف القاموس: "اللهجة، وحيرك اللسان". واقتصر يف اجململ على "اللهجة" بسكون اهلاء.  (8)
 .(215ص  5، ابن فارس)ج مقاييس اللغة(9)
 .(15)ص  م1999- أنيس، إبراهيم، مكتبة األجنلو، يف اللهجات العربية(10)
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 اللُّغة ظاهرة اجتماعية:
اهتم علماء النَّفس واالجتماعي بدراسة اللُّغة ابعتبارها ظاهرة كغريها من الظَّواهر االجتماعية. وأشاروا يف  

. وتطورت هذه الظاهرة مبرور الوقت، فتوصلوا إىل أنَّ اللَّغة قْد تطورت مبرور ساذجةإىل أن اللُّغة قد نشأت  دراساهتم
 .(11)يئات والطبائع إىل اختالف الُّلغاتالوقت والتجارب، وأدي اختالف التجارب والب

 
 يف اللغة العربية الفصحى:املستشرقني  آراء بعض

إىل اللُّغة العربية الفصحى، وأبدى الكثري منهم أرائه حوهلا اللَّغة، منهم  ه الكثري من كتاب الغرب اهتمامهموج   
للُّغة العربية فأبقى على روعتها، فلم تنل  سندا هاماإىل أنَّ اإلسالم ميثل  مي جرمانوس، الَّذي أشار يف رأيهعبد الكر 

تيِّنِّيَّة اليت انزوت متاما بني جدران املعابد.  منها األجيال املتعاقبة على نقيض ما حدث للغات القدمية املماثلة، كالالَّ
 .(12)إضافة إىل عنصر املرونة الذي اتسمت به اللُّغة العربيَّة

نَّ اللغة العربية استطاعت أن تربز طاقة السَّامي ِّني يف معاجلة التَّعبري عن أ(13)وأضاف الكاتب لويس ماسينون 
تينيَّة قد نقلْت املفردات العربية إليها  . (14)أدق خلجات الفكر العلمي مبختلف فروعه. وأنَّ اللُّغة الالَّ

ا حالت دون ذو  (15)وعرب الكاتب الفرنسي جاك بريك  ابن املغرب يف فرنسا من عن رأيه يف اللُّغة العربية أبهنَّ
 خالل مقاومتها لالستعمار الفرنسي، فيما سامهت به يف احلفاظ على بقاء الشعوب العربية.

رأيه أبن القرآن الكرمي حقق للُّغة العربية اتساعا ال تكاد تعرفه أي لُغة من لغات  (16)كذلك، أبدى بروكلمان 
الدنيا. ذلك ألنَّ املسلمني يف مجيع بقاع األرض يؤمنون أبنَّ اللُّغة العربية هي وحدها الل ِّسان الذي أحلَّ هلم 

 .(17)استعماله يف صلواهتم، مما رفع من قدر اللُّغة العربية، وزاد من شأهنا
 
 

                                                           

 . (115 ص 11)ع جملة اجملتمع  (11)
 .(299)ص  م1982 - بريوت - دار الكتاب دحروجأنور اجلندي،  ،الفصحى لغة القرآن(12)
م(. واستهواه التصوف اإلسالمي، وكتب عن بن 1913هو من أكرب مستشرقي فرنسا، وأشهرهم. وتعلم اللغة العربية، ودرس يف اجلامعة املصرية القدمية )(13)

 ي.سبعني الصويف األندلسي، وعن سلمان الفارس
 .(299)ص اجلندي ،الفصحى لغة القرآن(14)
 هو مستشرق درس يف جامعة اجلزائر والسوربون. ومن آاثره: دراسات يف التاريخ الريفي املغريب، وترمجة معاين القرآن الكرمي.(15)
الكتابية، وأثقن العربية. واهتم بدراسة التاريخ  وهو مستشرق أملاين. بدأ دراسة اللغة العربية  يف املرحلة الثانوية. كذلك درس السراينية، واآلرامية (16)

 )اتريخ الشعوب اإلسالمية(.مشهور يف هذا اجملال املوسوم بـ اإلسالمي، وله كتاب
 .(299)ص اجلندي ،الفصحى لغة القرآن(17)
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 راسة: اين: منهجية الد   املبحث الثَّ 
 منهج الد  راسة:

ونوع الدراسة، دراسة ميدانية استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي التحليلي ملالئمته طبيعة هذه الدراسة.  
يف إحصائية. استخدمت الباحثتان التحليل الوصفي املتمثل يف النسب املئوية لإلجابة على األسئلة اليت مت  طرحها 

 مقدمة الد ِّراسة.
 

 راسة وعينته:جمتمع الد   
ب مرحلة املاجستري بكلية اللغات الرئيسة يف جامعة العلوم اإلسالمية   أجريت هذه الد ِّراسة على طالَّ

 املاليزية،ومت اختيار العينة عشوائيا. وهي طريقة تتماشى مع جمرايت الدراسة احلالية.
 

 أدوات الد  راسة: 
اسة إىل قسمني. حيث أنَّ القسم األوَّل من اإلستبانة اشتمل على البياانت الشخصية للمشاركني تنقسم أدوات الد ِّر 

)جمتمع الد ِّراسة( متثلت يف: اجلنس، واجلنسية، واملؤهل العلمي، والدَّرجة الرتاكمية، والفئة العمرية. وأما القسم الثاين 
يص الفروق بني اللُّغة الفصحى واللَّهجة احملكية. من اإلستبانة فقد صمم الختبار قدرات املشاركني على تشخ

وصممت على سبع متغريات : أوافق بشدة/  ،سؤاالً  40وتكونت فقرات اإلستبانة من سبع حماور رئيسة يف جمموع 
 بدا/ ال أوافق نوعا ما/ ال أوافقأوافق نوعا ما/ أوافق/ ال أدري/ ال أوافق أ

 
  طريقة مجع املعلومات وحتليلها:

ب وطالبات مرحلة املاجستري املتخصصني يف مت   إجراء هذه الدراسة بتوزيع اإلستبانة على عينة الد ِّراسة لطالَّ
اللغة العربية واالتصالية جبامعة العلوم اإلسالميَّة املاليزية.مث قامت الباحثتان بتحليل البياانت ابستخدام الربانمج 

 اًء على النسبة املئوية.اعتمادا على التحليل الوصفي وبن SPSS اإلحصائي
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 : نتائج حتليل الدراسة:املبحث الثالث
 :للمشركني حتليل البياانت الشخصيةأ( 

 النسبة املئوية  معلومات أساسية
 %84 ماليزي اجلنسية
 %46 ذكور اجلنس

 %53 إانث
 %84 28-22 الفئة العمرية

 %100 ماجستري مرحلة الدراسة
 %58 جيد جدا املعدل الرتاكمي

 مشاركنيلل ( أعلى نسب مئوية للبياانت الشخصية1جدول رقم )
من املشاركينهم ( لتحليل البياانت األساسية للمشاركني يف هذه الد ِّراسة، أن غالبية 1يتضح من اجلدول رقم )

النتائج أن أظهرت ف الذكور واإلانث على حد سواء عينة الدراسة شتملتاو (، %84)بلغتاجلنسيَّة املاليزية بنسبة 
وميثل هذا التباين يف العينة اجملموعة  ،( من اإلانث%53مقابل ) يف (%46نسبة الذكور املشاركني قد بلغت )

ابلفئة العمرية للمشاركني فقد أظهرت فيما يتعلق و  .املذكورةاألصلية ملتعلمي اللغة العربية كلغة اثنية يف اجلامعة 
أظهرت النتائج أنَّ مجيع كذلك سنة،   28-22أعمارهم مابني  ( من املشاركني تراوحت%84النتائج أن )

معدل تراكمي )جيد جدا(  متحصلون على(. وأغلب املشاركني %100املشاركني هم يف مرحلة املاجستري بنسبة )
 ( يف مقابل نسبة قليلة ملعدل )ممتاز( و)جيد(.%58بنسبة )

 
 التَّفريق بني الفصحى واللَّهجة احملكية يف خمارج احلروف:حتليل قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية على ب(

فق  خمارج احلروف
أوا

شدة
ب

فق  
أوا

 ما 
وعا

ن
 

وافق
أ

ري 
ال أد

 

ال
فق 

أوا فق  أبدا
 أوا

ال
ا ما

نوع
وافق 

ال أ
 

بني  االتفاق التام يف خمارج احلروف
 الفصحى واللهجة احملكية

15% 15% 15% - - - 38% 

بني  يف النظام الصويت التشابه التام
 الفصحى واللهجة احملكية

7% 15% 15% 7% 7% - 46% 
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 قدرة التفريق يفأثر اجلهاز السمعي 
 بني الفصحى واللهجة احملكية 

31% 23% 7% - 7% 7% 23% 

بني  التقارب الصويت واضطراب املعىن
 الفصحى واللهجة

46% 15% 30% 7% - - - 

 خمارج احلروف ( احملور األول: )أ(2جدول رقم )
( نتائج حتليل احملور األول، والذي خصص لقياس قدرة املشاركني على متييز خمارج احلروف 2يوضح اجلدول رقم )

( من %38النتائج أن نسبة ) أظهرت أربع نقاط أساسية. احملور بني اللغة الفصحى واللهجة احملكية. وقد تضمن
( %15مقابل )يف  يف خمارج احلروف بني الفصحى واللَّهجة احملكية اتفاق اتم وجود على أجابوا )أوافق( املشرتكني

، (نوعا ما من املشاركني)أوافق (%15)( على ذلك. فأجاب بشدة )أوافقالذين أجابوا بـمن املشاركني 
 على وجود إتفاق اتم بني الفصحى واللَّهجة يف خمارج احلروف.  آخرون من املشاركني ألجابوا )أوافق((%15و)

فأظهرت النتائج أن التشابه التام يف النظام الصويت بني الفصحى واللهجة،  فقد عرضتالنقطة الثانية  
 يف على وجود تشابه اتم يف النظام الصويت بني الفصحى واللَّهجة أجابوا)أوافق(%( من املشاركني 46)

إجابة  وتعادلت، ني أجابوا )أوافق(من املشارك (%15، و)الذينأجابوا )أوافق نوعا ما( ( من املشاركني%15مقابل)
 .(أبداً  أوافقال )،و(بشدة )أوافق،وأدري( ال)(يف املتغريات: %7)املشاركني بـ

لدى غري  أتثري ضعف اجلهاز السمعي على القدرة يف التفريق بني الفصحى واللَّهجة وضحتالنقطة الثالثة  
ضعف اجلهاز السمعي  أن على (بشدةأجابوا)أوافق  ( من املشاركني%31النتائج أن) أظهرت، و الناطقني ابلعربية

الذين ( من املشركني %23مقابل ) يف يؤثر يف قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية على التفريق بني الفصحى واللَّهجة
 . أجابوا )أوافق( على النقطة املذكورة( من املشاركني %23) ( على ذلك، بينمانوعا ما أجابوا )أوافق

 النتائجأظرت ، حيث بني الفصحى واللهجة احملكية التقارب الصويت واضطراب املعىن شخصتالنقطة الرابعة  
على أن التقارب الصويت لبعض  (بشدة أجابوا )أوافق( من املشاركني %46)ذلك أن  بنسب متفاوتة؛ تباين

 ( من املشاركني%30) ا نسبتهيف مقابل مالغري انطق ابلعربية  احلروف يتسبب يف اضطراب املعىن للمتلقي
ما إذا كان التقارب  أجابوا )ال أدري(( منهم %7، و)من املشاركني )أوافق((%15، و)أوافق(ال الذينأجابوا )

 .بني الفصحى واللهجةالصويت لبعض احلروف يتسبب يف اضطراب املعىن 
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 واللهجة احملكية يف مرونة املفردات:حتليل قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية على التفريق بني الفصحى ج(
 فيه الباحثتان تناولتايل نتائج حتليل النقطة األوىل من احملور الثاين، والذي ( التَّ 3يوضح اجلدول رقم )

فق  مرونة املفردات 
أوا

شدة
ب

وعا  
ق ن

أواف وافق ما 
أ

ري 
ال أد

فق  
 أوا

ال فق  أبدا
 أوا

ال
ا ما

نوع
وافق 

ال أ
 

بني الفصحى  املعاينتشابه املفردات يف 
 واللهجة احملكية

- 38% 31% - 15% 15% - 

بني الفصحى واللهجة  تداخل املفردات
 احملكية

- 30% 30% 30% 10% - - 

يف  التقارب الصويت والنطقي بني املفردات
 الفصحى واللهجة احملكية

- 53% 30% - 7% - 7% 

 %15 - - %8 %31 %23 %23 املفردات واجلهاز السمعي
 %8 - %8 - %14 %21 %46 عالقة مساع املفردات ابلتصور الذهين

 ( احملور األول: )ب( مرونة املفردات3جدول رقم )
. اللَّهجة احملكية  من خالل مرونة املفردات يف كلتيهمابني قياس قدرة املشاركني على التفريق بني اللُّغة الفصحى و 

على وجود تشابه يف معاين املفردات بني الفصحى  (نوعا ما أجابوا)أوافق ( من املشاركني%38النتائج أن) بينت
على وجود تشابه معاين املفردات بني الفصحى  أجابوا )أوافق( ( من املشاركني%31مقابل) يف واللَّهجة احملكية

أجابوا شاركني ( من امل%15)على ذلك و (من املشاركني ال يوافقون أبداً %15أوضحت الد ِّراسة أنَّ )و  واللَّهجة.
 معاين املفردات بني الفصحى واللَّهجة احملكية. يفعلى الت شابه  )أوافق(
( من املشاركني %30النتائج أن)فوضحت تداخل املفردات بني الفصحى واللَّهجة،  عرضت النقطة الثانية 

الذين أجابوا ( من املشاركني %30)يف مقابل  يوافقون نوعا ما على التداخل املفردايت بني الفصحى واللهجة
بني  لتداخل املفردايتاباملشاركني  واخنفضت معرفة، من املشاركينكانت إجابتهم )ال أدري((%30))أوافق(،و

 ( من جمموع املشاركني.%10)الفصحى واللهجة إىل 
النتائج  أظهرت. الفصحى واللهجة احملكية بنياملفردات  يفالتقارب الصويت والنطقي وضحت النقطة الثالثة  

بنسبة أن أغلب املشاركني يوافقون نوعا ما على وجود التقارب الصويت والنطقي بني املفردات يف اللَّهجة والفصحى 
النتائج  ووضحتعلى النقطة املشار إليها،  )أوافق(من املشاركني أجابوا بـ (%30يف مقابل) من املشاركني%(53)
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( من املشاركني آخرين أجابوا %7)بوجود التقارب الصويت والنطقي،و أوافق أبدا()ال أجابوا بـملشاركني من ا(%7أنَّ)
 . بـ )ال أوافق(

إجاابت  يفالنتائج نوعا ما من التباين  أظهرتاملفردات واجلهاز السمعي، حيث   تناولتالنقطة الرَّابعة  
غري اليف قدرة املتعلم  يؤثرسمعي لضعف الاعلى أن  )أوافق(أجابوا بـ( من املشاركني %31)؛ ذلك أن املشاركني

على أن  (بشدة )أوافقأجابوا بـ( من املشاركني  %23و) ،انطق ابلعربية على التمييز بني مفردات الفصحى واللهجة
( %23التمييز بني مفردات الفصحى واللهجة، و) يفقدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية  على الضعف السمعي يؤثر

 على ما سبق اإلشارة إليه.  (نوعا ما أجابوا بـ)أوافق من املشاركني
 إجابة إىل عالقة مساع املفردات ابلتصور الذهين؛ حيث بلغت نسبة أشارتالنقطة اخلامسة من احملور الثاين  

الضعف السمعي يؤتر على التصور الذهين ملعاين املفردات بني  (أنبشدة أجابوا بـ)أوافق ( ممن%46املشاركني )
من املشاركني أجابوا ( %14)(،ونسبة نوعا ما )أوافقن املشاركني أجابوا بـ( م%21)وى واللهجة، الفصح

 (.ال أوافقأجابوا )ملشاركني من ا( %8و))أوافق(،
 
 حتليل قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية على إدراك التعقيد النطقي اللهجي:د(

 التعقيد النطقي اللهجي 

شدة
ق ب

أواف
وعا  

ق ن
أواف وافق ما 

أ
ري 

ال أد
أبدا 

فق 
 أوا

ال
وعا  

ق ن
أواف

ال   ما

وافق
ال أ

 

 %8 - - %8 %46 %31 %8 خلو اللهجة من قواعد اإلعراب
بني الفصحى واللهجة  املعاين وقواعد اإلعراب

 احملكية
31% 15% 31% 8% 15% - - 

 %8 %8 %8 %15 %23 %15 %23 سهولة النطق مبفردات اللهجة
 %8 %8 %8 %15 %31 %23 %8 ضعف الرتكيز على القواعد اإلعرابية 

يف عالقة اإلدراك اللغوي ابملعاين املفرداتية 
 الفصحى واللهجة احملكية

31% 8% 46% 8% - - 8% 

للتميز بني الفصحى واللهجة  االستماع اجليد
 احملكية

61% 8% 23% - - 8% - 

 التعقيد النطقي اللهجي( احملور الثالث: )ج( 4اجلدول رقم )
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النطقي رة املشاركني على متييز التعقيد قياس قد تضمن( نتائج حتليل احملور الثالث الَّذي 4اجلدول رقم ) وضح
أجابوا ( من املشاركني %46النتائج أن) أظهرت اللهجي يف اللهجة احملكية. وقد تضمن احملور أربع نقاط أساسية،

، (نوعا ما )أوافقأجابوا بـ( من املشاركني %31مقابل ) يف كية من قواعد اإلعرابعلى خلو اللَّهجة احمل )أوافق(بـ
لو اللهجة من قواعد فيما يتعلق خب أدري(ال ) (%8و) ،)ال أدري( (%8، و))أوافق( ( من املشاركني%8)أجاب و 

 . )ج( اإلعراب كما هو مدرج ابجلدول
 )أوافقأجابوا بـ( من املشاركني %31)أن  أظهرت املعاين وقواعد اإلعراب، اليت وضحتالنقطة الثانية  

( من املشاركني %31على أن املفردات تضطرب معانيها بسبب عدم وضوح القواعد اإلعرابية، ومياثلها ) (بشدة
على  (أبداً  أوافقال )( من املشاركني %15ما مقابل ) ( يفنوعا )أوافق( من املشاركني %15ويف املقابل ) بــ)أوافق(،

 أن املفردات تضطرب معانيها بسبب  عدم وضوح القواعد اإلعرابية. 
أجابوا ( من املشاركني %23)وأظهرت النتائج أنالنقطة الثالثة تعرض سهولة النطق مبفردات اللهجة،  

نطق  على أن سهولة النطق مبفردات اللهجة يسهم يف ضعف قدرة املتعلم الناطق بغري العربية على (بشدة )أبوافقبـ
أجابوا )ال أدري( (من املشاركني %15)(، بينما فقط )أوافقمن املشاركني  (%23وأن) ومتييز املفردات الفصيحة،

 (.أبدا أوافقال )( من املشاركني %8قابل )مب
 ذلك أن أغلب ضعف الرتكيز على القواعد اإلعرابية لصعوبتها، حيث تباينت النتائج؛ تناولتالنقطة الرابعة  

وبتها يسهم يف قلة متييز الناطقني بغري عصد اإلعرابية لعلى أن ضعف الرتكيز على القواع )أوافق(أجابوا  املشاركني
 )أوافقاملشاركني من  (%23)وأجاب ( من املشاركني. %31)بلغت  ربية بني الفصحى واللهجة احملكية بنسبةعال

 .(نوعا ما أوافق) من املشاركني أجابوا(%23)و (نوعا ما
( من %46وقد أظهرت النتائج أن ) النقطة اخلامسة عالقة اإلدراك اللغوي ابملعاين املفرداتية. عرضت 

على أن ضعف اإلدراك اللغوي يسهم يف قلة قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية على التمييز  أجابوا )أوافق(املشاركني 
تدنت نسبة  وقدعلى ذلك.  (بشدة )أوافق أجابوا( من املشرتكني %31بني الفصحى واللهجة يف مقابل )

أجابوا ( من املشرتكني %8، كذلك ))ال أدري(( آخرين %8، و)(نوعا ما )أوافقأجابوا بـ( ممن %8املشاركني إىل )
على أن ضعف اإلدراك اللغوي يسهم يف قلة قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية على التمييز بني الفصحى )الأوافق(

 واللهجة احملكية. 
بشدة ( من املشاركني يوافقون %61سبة )، فأظهرت النتائج أن نقطة السادسة تعرض االستماع اجليدا النأم 

على أن االستماع اجليد يسهم يف قدرة املتعلم الناطق بغري العربية على التمييز بني الفصحى واللهجة، إضافة إىل 
( %8) املشاركني مابني  يوافقون نوعا و نسبة( من %8( من املشاركني يوافقون فقط على ذلك. و)%23نسبة )
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آخرون ممن ال يوافقون على أن االستماع اجليد يسهم يف قدرة املتعلم الناطق بغري ابلعربية على التمييز بني الفصحى 
 واللهجة.

 
 حتليل املهارات الفكرية:هـ( 

 املهارات الفكرية

شدة
ق ب

أواف
وعا  

ق ن
أواف وافق ما 

أ
ري 

ال أد
فق  

 أوا
ال

 أبدا

فق 
 أوا

ال
ا ما

نوع
وافق 

ال أ
 

يف  عالقة القدرات العقلية ابالستيعاب الفكري
 التمييز بني الفصحى واللهجة احملكية

31% 15% 46% 8% - - - 

يف التمييز بني الفصحى  أمهية القواعد اللغوية
 واللهجة احملكية

23% 15% 62% - - - - 

يف  أمهية املهارات الفكرية وعالقتها ابلنطق 
 التمييز بني الفصحى واللهجة احملكية

31% 15% 38% 8% - - 8% 

يف التمييز بني عالقة املهارات الفكرية ابلرتمجة 
 الفصحى واللهجة احملكية

38% 23% 38% - - - - 

يف التمييز بني عالقة الرتمجة ابملعاين املفرداتية 
 الفصحى واللهجة احملكية

23% 15% 46% 8% - - 8% 

 ( احملور الرابع: )د( املهارات الفكرية5رقم )اجلدول 
( نتائج حتليل احملور الرابع والذي يتضمن قياس أمهية استخدام املهارات الفكرية. تضمن احملور 5يوضح اجلدول رقم )
على أن توظيف املتعلم غري  أجابوا )أوافق(( من املشاركني %46)ن وقد أظهرت النتائج أ مخس نقاط أساسية،

الناطق ابلعربية ملهاراته الفكرية يسهم يف تعزيز قدرته على التمييز بني الفصحى واللهجة احملكية هذا يف 
 (%8) ، بينما(نوعا ما أجابوا )أوافق( من املشاركني %15)و. (بشدة أجابوا )أوافق( من املشاركني %31مقابل)

 .أدري( ال من املشاركني كانت إجابتهم )
. قد أظهرت النتائج أن ييز الفصحى من اللهجة احملكيةيف مت أمهية القواعد اللغوية وضحتالنقطة الثانية  

املتعلم غري الناطق ابلعربية ابلقواعد اللغوية يساعده يف التفريق  معرفة على أن أجابوا )أوافق(%( من املشاركني 62)
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 (%15كني)ار املش نسبةبلغت و ، ىعل إجابوا )أوافق(املشاركني ( من %23يف املقابل )و بني الفصحى واللهجة، 
 )أوافق نوعا ما( .بـ

كني ار ( من املش%38النقطة الثالثة أمهية املهارات الفكرية وعالقتها ابلنطق. فأظهرت النتائج أن )عرضت  
على أن توظيف املتعلم غري الناطق ابلعربية ملهاراته الفكرية يسهم يف التمييز بني النطق الصحيح  )أوافق(أجابوا بـ

( من املشاركني  %15و) (،بشدة أجابوا )أوافق( من املشرتكني %31والنطق اخلاطئ للمفردات، إضافة إىل أن )
 . أوافق(ال  ومثلهم ))ال أدري(، ( من املشرتكني %8يف مقابل ) (نوعا ما كانت إجابتهم )أوافق

النقطة الرابعة عالقة املهارات الفكرية ابلرتمجة، حيث قد تعادلت نتائج حتليل إجاابت املشاركني بني تناولت  
نوعا  أجابوا )أوافق( من املشاركني %23)هذا ابإلضافة إىل من املشاركني،(%38))أوافق( بنسبةو (بشدة )أوافق

لرتمجة الصحيحة يكسب املتعلم مهارة القدرة على التمييز بني الفصحى على أن التدريب املستمر على ا (ما
 واللهجة.

( من %46)فأظهرت النتائج أن  عالقة الرتمجة ابملعاين املفرداتية من احملور النقطة اخلامسةشخصت  
احملكية، على أن الرتمجة غري السليمة حتدت اضطراب املعاين بني الفصحى واللهجة  أجابوا )أوافق(املشاركني 

 .(نوعا ما أجابوا )أوافق%( من املشاركني  15) و )أوافق(( من املشاركني %23و)
 
 حتليل البيئة اللغوية:(و

فق  البيئة اللغوية
أوا

شدة
ب

فق  
أوا

 ما 
وعا

ن
 

وافق
أ

ري 
ال أد

فق  
 أوا

ال فق  أبدا
 أوا

ال
ا ما

نوع
وافق 

ال أ
 

بيئة مناسبة للتمييز بني  البلدان العربية
 الفصحى واللهجة 

76% 15% 8% - - - - 

التمييز بني الفصحى دور البلدان العربية يف 
 واللهجة احملكية

38% 15% 8% 15% 8% 8% 8% 

بيئة مناسبة لتعلم  مراكز حتفيظ القرآن الكرمي
 اللغة الفصحى

38% 8% 23% - 8% 8% 15% 

من قدرة التمييز حتد حمدودية بيئة ممارسة اللغة 
 بني الفصحى واللهجة احملكية

62% - 23% - - 8% 8% 

 - - - %8 %33 %17 %42 عالقة اللغة ابحلياة العامة
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تساعد على التمييز بني الفصحى بيئة الكتابة 
 واللهجة احملكية

46% 8% 31% - - - 15% 

 ( احملور اخلامس: )ه( البيئة اللغوية6اجلدول رقم )
ست نقاط متضمنا  نتائج حتليل البيئة اللغوية عرضت فيه( نتائج حتليل احملور اخلامس والذي 6اجلدول رقم ) وضح

على أن وجود املتعلم غري الناطق ابلعربية  (بشدةأجابوا )أوافق ( من املشاركني %76أساسية. أظهرت النتائج أن )
 أجابوا )أوافق( من املشاركني %31ى واللهجة احملكية، و)قدرته على التفريق بني الفصح يزيد منيف البالد العربية 

 .)أوافق( ( من املشاركني%8)و (،نوعا ما
 نتائجال أظهرت .احملكية دور البلدان العربية يف الرتويج الستعمال الفصحى وحماربة اللهجةعن النقطة الثانية  

بية هلا دور يف الرتويج الستعمال الفصحى على أن البلدان العر  (بشدةأجابوا )أوافق ( من املشاركني %38أن )
( من %15و) وحماربة اللهجة مما يساعد املتعلم الناطق بغري العربية على التفريق بني الفصحى واللهجة احملكية،

 (.6كما هو موضح يف  اجلدول رقم )  (أبداأجابوا )ال أوافق ( من املشاركني %8ويف املقابل ))أوافق(، املشاركني 
النتائج أن بيئة اللغة يف مراكز  فأظهرت طة الثالثة بيئة اللغة يف مراكز حتفيظ القرآن الكرمي.النقوضحت  

 ( من املشاركني الذين%38بنسبة ) حتفيظ القرآن الكرمي تعد البيئة الوحيدة الكتساب مهارات تعلم اللغة الفصحى
 الكانت إجابتهم )( من املشاركني  %15. ويف املقابل )وافق(أ)( من املشاركني %23)و، (بشدة )أوافقبـ أجابوا
 (.6كما هو موضح يف  اجلدول رقم )(أبدا أوافق

بنسبة و النقطة الرابعة حمدودية بيئة ممارسة اللغة. حيث أظهرت النتائج أن غالبية املشاركني شخصت  
الدراسي حتد من قدرة املتعلم على أن ممارسة اللغة الفصحى خارج الصف  (بشدة )أوافقـأجابوا بمنهم  %(62)

( %8يف مقابل ) أجابوا )أوافق(( من املشاركني %23غري الناطق ابلعربية على التمييز بني الفصحى واللهجة، و)
 . (أبدا أوافقال أجابوا )من املشاركني 

 و( بشدة)أوافق  النتائج أن أغلب املشاركني أجابوا قد أظهرت .عالقة اللغة ابحلياة العامة تناولتالنقطة اخلامسة 
أن اختفاء اللغة العربية الفصحى من احلياة  على التوايلمن املشاركني مرتبة ( %33( و )%42بنسب ) )أوافق(

العامة بتغليب اللهجة احملكية عليها يؤدي إىل ضعف إدراك الفارق بينهما لدى نتعلم اللغة العربية الناطق بغريها، 
 أدري(. ال)( من املشاركني %8)جاب أ

على  (بشدة أجابوا )أوافق( من املشاركني %46)النتائج أن  فأظهرتالنقطة السادسة بيئة الكتابة.  تناولت 
أن بيئة الكتابة األدبية والعلمية تساهم يف تعزيز قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية على متييز املفردات الفصيحة 
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( %15. ويف املقابل )(نوعا ما )أوافق( من املشاركني %8و) أجابوا )أوافق(،( من املشاركني %31) ابإلضافة إىل
 أوافق(.ال )من املشاركني 

 
 حتليل ممارسة اللغة:(ز

 ممارسة اللغة

فق 
أوا

شدة
ب

وعا  
ق ن

أواف وافق ما 
أ

ري 
ال أد

فق  
 أوا

ال فق  أبدا
 أوا

ال
ا ما

نوع
وافق 

ال أ
 

 ابلفصحىالتدريب املستمر على احملادثة 
 يساعد على اتقان الفصحى

69% 15% 15% - - - - 

يساعد عالقة النطق السليم مبمارسة اللغة 
 على التمييز بني الفصحى واللهجة احملكية

64% 15% 15% - - - - 

حيد من  حصر اللغة يف الصف الدراسي
 اتقان الفصحى

53% 15% 31% - - - - 

 يضعف من اتقاناالبتعاد عن ممارسة اللغة 
 الفصحى

62% 15% 23% - - - - 

 ( احملور السادس: )و( ممارسة اللغة7اجلدول رقم )
نتائج حتليل ممارسة اللغة يف أربع نقاط أساسية.  عرضت فيه( حتليل احملور السادس والذي 7يوضح اجلدول رقم )

على أن استمرار املتعلم غري الناطق ابلعربية على احملادثة (بشدة أجابوا )أوافقالنتائج أن أغلب املشاركني  أظهرت
( من جمموع %69قدرته على التفريق بسهولة بني الفصحى واللهجة احملكية بنسبة تبلغ )من ابلفصحى يعزز 

 .على التوايل(%15بنسبة ))أوافق( دل بقية املشاركني يف اإلجابة بـ)أوافق نوعا ما( ووتعا املشاركني
أن الفهم الصحيح ملعاين املفردات، ؛ فأظهرت النتائج الثانية نتائج عالقة النطق السليم مبمارسة اللغةالفقرة  عرضت

النتائج  أظهرتوالنطق السليم ينمي قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية على إجادة التحدث ابلفصحى، حيث 
من (%15)بة ( بنسأوافق( و)أوافق نوعا ما)اإلجابة بـ، وتتعادل (بشدة أجابوا )أوافق( من املشاركني %64)أن

 جمموع املشاركني.
النتائج أن إجاابت املشاركني  فبينت ؛اللغة يف الصف الدراسي ممارسة حصرأتثري النقطة الثالثة  تناولت 

على أن  )أوافق(و (نوعا ما )أوافقو (بشدة )أوافق( بني %31( و)%15( و)%53)بـ إمجاال تباينت ابملوافقة



Journal of Arabic Language for Specialized Research   (JALSR) VOL:2, No:2, 2016 

 
 

 
 
 
67 

Journal of Arabic Language for Specialized Research   

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

سة اللغة العربية الفصحى داخل الصف الدراسي حتد من قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية على التمييز بني ممار حصر 
 . احملكية الفصحى واللهجة

النتائج أن إجاابت  ؛ فبينتاالبتعاد عن ممارسة اللغةو حصر اللغة يف الصف أتثري النقطة الرابعة  وضحت 
 و (نوعاما )أوافق، و(بشدة )أوافق( بني %23( و)%15( و)%62)بني بنسب  ابملوافقة تراوحتاملشاركني 

ر يضعف قدرة املتعلم غري الناطق ابلعربية راعلى أن عدم التدرب على ممارسة اللغة العربية الفصحى ابستم )أوافق(
 احملكية. على التمييز بني الفصحى واللهجة

 
 حتليل دافعية تعلم اللغة:(ح

 الدافعية

فق 
أوا

شدة
ب

فق  
أوا

 ما 
وعا

ن
 

وافق
أ

ري 
ال أد

فق  
 أوا

ال فق  أبدا
 أوا

ال
ا ما

نوع
وافق 

ال أ
 

يساعد  الرغبة يف تعلم الدروس الدينية والفقهية
 على اتقان الفصحى ومتييزها عن اللهجة احملكية

62
% 

15
% 

23
% 

- - - - 

يساعد يف التمييز بني فهم القصص القرآين 
 الفصحى واللهجة 

62
% 

14
% 

23
% 

- - - - 

يضعف قدرة  جتياز الدرس اللغويإإىل ع التطل
 التمييز بني الفصحى واللهجة احملكية

46
% 

31
% 

23
% 

- - - - 

تقوي قدرة العالقات والروابط االجتماعية  
 التمييز بني الفصحى واللهجة احملكية

8% 8% 31
% 

15
% 

15
% 

15
% 

8% 

يزيد من قدرة  التعامل مع اجملتمعات العربية
 التمييز بني الفصحى واللهجة احملكية

15
% 

23
% 

31
% 

8% - 15
% 

8% 

 ( احملور السابع: )ز( الدافعية8اجلدول رقم )
النتائج أن  أظهرت مخس نقاط أساسية. تضمن وقد( حتليل احملور الدافعية لتعلم اللغة. 8اجلدول رقم ) يوضح

فهم الفرق تساعد يف على أن الرغبة يف تعلم الدروس الدينية والفقهية  (بشدة أجابوا )أوافق%( من املشاركني 62)
%( من  23)و (نوعا ما أجابوا )أوافق( من املشاركني %15بني الفصحى واللهجة احملكية، ابإلضافة إىل نسبة )

 . كانت إجابتهم )أوافق(املشاركني  
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العربية للناطقني بغريها، وقد أظهرت  اللغةالنقطة الثانية أثر فهم القصص القرآين يف دافعية تعلم  عرضت 
فهم القصص القرآين يساعد على فهم الفرق بني  أن على (بشدة أجابوا )أوافق( من املشاركني %62)النتائج أن

أجابوا %( من املشاركني  23)( ونوعا ما أجابوا )أوافق ( من املشاركني%14)والفصحى واللهجة احملكية، 
 . )أوافق(
يف أتثريها على قدرة التمييز بني الفصحى  دافعية التطلع إىل اجتياز الدرس اللغوي عرضتلثة النقطة الثا 

تطلعات املتعلم غري الناطق ابلعربية يف  أن على (بشدة )أوافق( من املشاركني %46) النتائج أن أظهرتف واللهجة؛
( %31اجتياز الدرس اللغوي يعزز قدرته على فهم الفرق بني الفصحى واللهجة احملكية، هذا ابإلضافة إىل نسبة )

 .أجابوا )أوافق(%( من املشاركني  23و) (نوعا ما أجابوا بـ )أوافقمن املشاركني 
يف قدرة التمييز بني العربية الفصحى واللهجة  لروابط االجتماعيةالعالقات وا تناولت أتثريالنقطة الرابعة  

 تقوية العالقات أن على ابملوافقة إمجاالً أن غالبية املشاركني أجابوا  جالنتائفأظهرت  احملكية للناطقني بغريها؛
الفرق بني الفصحة  على إدراك غري الناطق ابلعربية ( يساعد املتعلممثالً  االجتماعية ابجملتمعات العربية )الزواج

أجابوا ( ممن %8) إىل على ذلك املشاركني موافقة( من املشاركني. وتدنت %31) بلغتواللهجة احملكية بنسبة 
 .(نوعا ماأوافق  أجابوا )ال( من املشاركني %15. ويف املقابل )(نوعا ما )أوافق و( بشدة )أوافق

على قدرة التمييز بني الفصحى واللهجة لدى  العربيةالتعامل مع اجملتمعات أتثري النقطة اخلامسة عرضت  
جاابت املشاركني؛ ذلك أن غالبية املشاركني أجابوا إيف متفاوتة  اً النتائج نسب أظهرت. حيث الناطقني بغري العربية

يضعف قدرة املتعلم على إدراك الفرق بني الفصحة واللهجة  لة التعامل مع اجملتمعات العربيةوافقة على أن قابمل
كما هو موضح أجابوا )ال أوافق(  ( من املشاركني %15. ويف املقابل ))أوافق( ( من املشاركني%31احملكية بنسبة )

 (.8يف اجلدول رقم )
 

 الدراسةنتائج 
 اإلانث فيهم تزيد وا من جنسية ماليزية، وأنَّ نسبة أنَّ أغلب الطلبة احملبني لتعليم اللغة العربية الناطقني بغريها كان

اخلامسة والعشرين ومبعدل تراكمي )جيد جداً( أعمارهم بني الثانية والعشرين و  ، وجلهم تراوحتعن نسبة الذكور
 لألغلبية.

 مما يسبب هلم صعوبة يف التمييز بني  ،خارج احلروف بني الفصحى واللهجةتذبذبت نسبة إدراك الطالب مل
 صحى وبني اللهجة احملكية.الف
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  تبني  أنَّ املشاركني يدركون صعوبة القواعد اللُّغوية يف الفصحى، وهذه الصعوبة جتعلهم مييلون إىل تعلم األلفاظ
منهم أنه ال فرق بينهما، وأنَّ  السهلة واليت ختلو من القواعد النطقية يف اللهجة احملكية خللوها من القواعد ظناً 

 ضعف الرتكيز على فهم قواعد اللُّغة يؤدي إىل ضعف القدرة على التمييز بني اللَّهجة احملكية والفصحى .
 التمييز بني الفصحى واللهجة احملكية. بتوظيف املهارات الفكرية أتثري كبري على تدرك غالبية عينة الد ِّراسة أنَّه 
  العربية للعربية الفصحى؛ ذلك أن مراكز حتفيظ القرآن يرون  يف اكتساب املتعلم الناطق بغريللبيئة الدور الكبري

 أهنا بيئة مناسبة تساعدهم على تعلم اللُّغة الفصيحة ومتييزها من اللَّهجة احملكية.
 ،جملتمعات وأن االختالط اب أنَّ ممارسة اللغة يف حدود الدرس اللغوي والصف فقط حيد من اثقاهنم للغة الفصحى

 العربية له الدور األساسي يف تعلم اللغة العربية الفصحى.
  إن اختالف الدافعية لدي املتعلمني للغة العربية الناطقني بغريها دور يف تعلم العربية الفصحى، وأنَّ من أراد تعلم

اهه حتقيق التواصل فقط كان اجت  ومن التالوة القرآنية، وفهم القصص القرآين وعلوم الفقه اجته إىل تعلم الفصحى،
 فإنه يتجه إىل تعلم وحفظ كل ما كان صوات نطقه عربيا، ظنا منه أهنا فصحى. 

 
 توصيات الدراسة

  االهتمام بتعليم خمارج احلروف للمتعلمني غري الناطقني ابلعربية، وتضمينها يف املناهج الدراسية بشكل مبسط
 وسلس.

 ت الفكرية يف التواصل اللغوي بشكل صحيح.الرتكيز على تعليم كيفية  استخدام املهارا 
 حتاكي ترمجة للجمل العربية الفصيحة ذات االستعمال اليومي،  العمل على وضع أمناذج من املعاجم اإللكرتونية

 ومتييز بعض مفرداهتا من اللهجات.
  األساسية اجلمل العمل على إجياد سبل سهلة وميسرة يف تعليم قواعد الفصحى بطريقة تساعد على تكوين

 حىت ال يشعروا بصعوبة قواعد اللغة الفصيحة. وذات الرتكيب البسيط بشكل سليم،
  زايدة االهتمام مبراكز حتفيظ القرآن الكرمي، وإدخال اجلانب احلواري خالل فرتة التعلم، وسرد قصص القرآن حىت

كل السياقات اللغوية، ومن مث    يستطيع املتعلم الناطق بغري العربية أن يتدرب على فهم املعاين للمفردات يف
 تركيب اجلمل الفصيحة بشكل سهل وصحيح.

  حماولة خلق بيئة لغوية واسعة النطاق وذلك من خالل عقد ندوات وورش عمل للغة العربية بشكل دوري
 عليها، واالستفادة من الناطق العريب يف هذا النطاق بقدر املستطاع.  إبشراف من املؤهلني علمياً 
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  إلكرتونية أو مكتبية للمسامهة يف  ووضع معاجم تليب هذ الغرض سواءاً  ابجلانب الصويت للغة العربية،االهتمام
 توضيح احلروف وصفاهتا وخمارجها منفردة اترة، وداخل املفردة اترة أخرى، مث داخل النص.

 تعليمها لغريهم من  عقد دورات وورش عمل خاصة داخل اجلامعات للمتعلمني الناطقني بغري العربية الراغبني يف
 أجل تدعيم تعلم اللغة عندهم.
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ABSTRACT 

This article is an attempt to analyze a verbal advertising sample from a pragmatic 

perspective in order to determine its content departing from its connotative and 

denotative meanings. Further, we have adopted functional grammar as a theory 

which assumes that language is a medium for communication. Besides, we have 

built on Austin’s theories of ‘speech act’ so as to highlight the significant effect 

of ‘performance act’ on the receiver of the advertising discourse. 
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 لخصامل

حماولني يف ذلك إماطة اللثام عما يكتنفه من غموض   لغوي   إشهاري   أمنوذجا  سنحاول من خالل هذا املقال دراسة 
عرب قراءة  متأنية حمايدة  ،سياقات التواصللذي أيخذ بعني االعتبار املقام و من خالل تبين معطيات علم التداولية ا

عىن، مناط هذا الرتوي كون املو  إدراك التواجل القائم بني املبىنو  غرضها األساس إيضاح املعىن وكشف الغموض،
اخلطاب اإلشهاري شبكة معقدة من العالقات االجتماعية والسياسية والثقافية اليت َتربز فيها الكيفية اليت يُنتج فيها 
الكالم كخطاب ينطوي على اهليمنة اليت ختوهلا سلطة اللغة للمسك بناصيتها واملخاطر اليت جينيها اللسان يف ذات 

سطوته، سواء تعلق األمر ابخلطاابت األيقونية أو املكتوبة مادام غرضها و  تطع كبح مجاحهاآلن على من مل يس
هلذا الصدد بدأان بتطبق املكون الداليل األساس إيصال املعلومة والتأثري يف املتلقي وجعله يلهث وراء منتوجاته. 

؛ األول تقريري مباشر والثاين إحيائي، قصد حتديد مضمون اإلرسالية اإلشهارية وقصدها البالغي انطالقا من معنيني
ابعتباره مادة أتخذ  ،وسنتطرق إىل مكون ال يقل أمهية هو املكون التداويل  متبنيني يف ذلك مطالب النحو الوظيفي

كما سنكشف على أن اإلشهار فعال من أفعال اللغة   بعني االعتبار كون اللغة ال تغدو أن تكون وسيلة للتواصل
speech act ومع ذلك أصبحت كلماته مؤثرة مرتسخة  ،ال يستغرق أكثر من حلظات لغوي   ابعتباره حدث   وذلك

 يف أذهان املتلقني.
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 املقدمة
خماطب، مع مراعاة اإلواليات الكالمية بني متكلم و  تفسرياألسس واآلليات الكفيلة بفهم و تعترب التداولية من      

شهاري من بني اخلطاابت اليت شكلت بؤرة اهتمام العديد من الدارسني ما دام اخلطاب اإلو ظروفهما التواصلية. 
هو و فهو ال خيرج أيضا عما يعرف ابلتداولية التحاورية. ألن القول من وجهة نظر التداولية مرتبط بطرق استعماله  

تبار سيكولوجية حيثيات العملية التلفظية. فاملشهر ال ينتج خطااب عشوائيا بل أيخذ بعني االعو ما يعرف أبحوال 
لوصف هذا احلدث و ما يتعلق حبدث استعماله. و هبذا تتأسس التداولية على مفهوم التلفظ و ظروفه،  و املخاطب 

اليكفي فقط تبيان كيف ميكن أن يكون يف موارد نسق من العالمات، بل إبظهار مكانته داخل عامل من العالمات 
بينها، فال ميكن للخطاب اإلشهاري أن خيرج عن تداوليته ألنه االجتماعية اليت تربط مجيع شرائح اجملتمع فيما 

بقوله " إن كل عالمة جتد أتويلها  بريسبواسطته يتمكن من التماشي مع أحوال املستهلكني. وهذا ما أكد عليه 
 فعل .وهذا ما يوضح على أن غاية النص اإلشهاري هي الوصول ابملتلقي املفرتض  إىل(1)النهائي يف نوعية املمارسة"

الشراء عرب قوة خطابه، هلذا صار الزما االلتفات إىل البعد التداويل هلذا النص يف منأى عن البعدين االقتصادي 
 اآلليات النفسية املوظفة فيه.و االجتماعي و 
 

ذلك ابعتباره و speech acte سنحاول من خالل هذا العمل أن نكشف على أن اإلشهار فعال من أفعال اللغة 
مع ذلك أصبحت كلماته مؤثرة مرتسخة يف أذهان املتلقني. مبعىن أن و  ،ال يستغرق أكثر من حلظات حدث لغوي  
هو ما و أحداثه اللغوية ما هي إال مثريات تقتضي استجابة أو رد فعل معني عن طريق القيام بفعل الشراء و ملفوظاته 

 ".j.Austin  "how to do things with words 1962اوستنييشكل حمور نظرية 
 
 تداولية اخلطاب اإلشهاري -1

من هنا ميكن حتديد أركان التلفظ و إن ما ميوقع اخلطاب اإلشهاري ضمن املعطى التداويل هو قوة ملفوظه،  
هذه و هو ما يعطي للخطاب قوته اإلجنازية، و ة؛ )فعل التلفظ(، فاعل ) متلفظ( ومفعول )ملفوظ(. ثيف أركان ثال

 illocutoirel’acteالفعل التكلمي و  locutoirel’acteليها هي الفعل الكالمي األفعال كما سبقت اإلشارة إ
حبيث يشكل احملتوى  القضوي قوة الفعل اإلجنازي من خالل ما  .l’acteperlocutoireمث الفعل التكليمي 

هذا ما و أمر ووعد ونفي... مع اإلشارة إىل أن األفعال القضوية تقاس مبعيار صدقيتهما و يصاحبه من استفهام 

                                                           

(p 24) 2000 -  élement pour unethéoriepragmatique de la communication, Michael Totshnig)1( 
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يتضح يف اخلطاب اإلشهاري فهو أيخذ بعني االعتبار أبنه سيقاس من قبل املستهلكني مع العمل على مقارنته 
 خبطاابت أخرى.

لتوضيح تداولية اخلطاب اإلشهاري ارأتينا أن نقدم منوذجا  خلطاب تسويقي يهم القروض اليت يقدمها البنك  
من  االعتماد على بعض مفاهيم املدرسة اللسانية احلجاجية واليت ميثلها سنقاربه انطالقا التجاري املغريب. حبيث  

أي سنقوم بربط السياق ابملقام، داخل اخلطاب مث إبراز تلك األفعال اإلجنازية املستعملة  Ducrot-ديكرو
ضمنه.

 
طريق "كلة مللفوظ اخلطاب، واملتمثلة يف يقوم هذا اخلطاب على عمليات دقيقة تتمثل يف تلك الكلمات املش 

النجاح اجتهاد مثمر، البنك التجاري املغريب يساعدكم يف الوصول إليه بقروضه اخلاصة لتمويل مشاريعكم،... 
 "البنك التجاري املغريب متضامن معكم

ياب ضمري األان أي منذ الوهلة األوىل يطلعنا هذا اخلطاب عن هوية املخاطب، إنه خطاب بضمري الغائب ؛ مبعىن غ
ضمري املتكلم، وذلك لكي جيعل القول غري ذايت ألنه عند وجود الذاتية قد يتم دحضه، فقد حاول اإلشهاري هنا 
أن يتحدث ابسم اجلميع، كما حاول أن يتحدث كذلك نيابة عن الفرد، وهذه املفارقة هي اليت جتعله ال يقبل 

 اجلدال.
سط تعدد البنوك، وتتحدد و  لة على أن اجلهة املشهرة تريد إقناع املتلقيللدال يعترب السياق اللغوي كافيا   

عالقة املعىن هنا ابملقام التواصلي اإلبالغي ألن معىن قضية واحدة قد تكون هلا دالالت خمتلفة ترتبط ابملقام اخلارجي 
 توجد إال من خالل الواقع  ومقاصد املتكلمني، وهذا ما عرب عنه الفالسفة بعالقة اللغة ابلواقع، أي أن اللغة ال

واملمارسة، وتتجلى هذه اخلاصية هنا يف كون البنوك مرتبطة بواقعنا وال ميكن يف يوم من األيم االستغناء عنها نتيجة 
ملا تقدمه من خدمات بقروضها الصغرى والكربى، خاصة وأن الواقع احلايل حيتم علينا أن أنخذ سلفا من أجل توفري 

ن ضرورات احلياة ال تتماشى ومعاشنا الشهري.كما يتضح أيضا أن املشهر ميثل لنا إجيابيات أل ،حياة الرفاهية
املنتوج، حماوال بذلك إخفاء كل ما ميكن اإلطاحة به ويظهر يف هذا اخلطاب من خالل امللفوظ الذي يوحي ابلقول 

 "البنك التجاري املغريب ميول املشاريع ويتضامن مع الكل".أبن 

غريب يساعدكم يف الوصول إليه بقروضه اخلاصة طريق النجاح اجتهاد مثمر، البنك التجاري امل" -1
 لتمويل مشاريعكم...، البنك التجاري املغريب متضامن معكم".
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أن اإلجياز من خاصيات اإلقناع، وحبديثنا عن  علما   موجزا   ن كل هذا فإن اخلطاب جاء منسجما  وانطالقا م 
االنسجام واالشتقاق نكون قد تطرقنا لبعض املكوانت الداللية اليت احتواها هذا اخلطاب لنمر إىل بعض املكوانت 

 التداولية.
ملا يتيحه من إجراءات فعالة، أي أنه جيمع بني  يعترب املنهج التداويل إسرتاتيجية هامة يف حتليل اخلطاب، 

املنهج الوصفي والبنائي والتفسريي، ألننا حنتاج إىل تفسري الظواهر أكثر من وصفها، حبيث إن أي عملية تواصلية أو 
ال ميكن أن حتقق  جناحا يف  ،أو سياسية أو جمرد خطاب يومي خطابية كيفما كان نوعها سواء أكانت إشهارا  

شروط التداولية، ألن ملفوظات اخلطاب ال تنفصل هي األخرى عن أسبقية التلقي، ومنها الباث واملستقبل غياب ال
والنسق وشكل اخلطاب والقناة واملوضوع، إضافة إىل تلك األساليب من إقناع وحجاج، املوظفة داخل العملية 

ذا اخلطاب يف ضوء معطيات املنهج اخلطابية، وعلى هذا األساس سنتطرق إن شاء هللا من خالل تتمة حتليل ه
-ديكروالتداويل وآلياته يف حتليل اخلطاب معتمدين يف ذلك على املنهج الوظيفي وعلى املدرسة اللسانية املتمثلة يف 

Ducrot  أوستنيإضافة إىل فالسفة اللغة العادية ونظرية أفعال الكالم مع كل من-Austin سريلو-
Searleوكرايس-Grice خلطاب التايل.انطالقا من ا 

"طريق النجاح، اجتهاد مثمر، البنك املغريب التجاري يساعدكم يف الوصول إليه بقروضه اخلاصة لتمويل  
 .مشاريعكم... البنك املغريب التجاري  متضامن معكم"

يقوم هذا اخلطاب على عمليات دقيقة، يتقاسم األدوار فيه كل من املخاطب )املشهر( ابعتباره ملقي  
واملستقبل أو املتلقي للخطاب وهنا يقصد كافة الشعب املغريب، والبنية اخلطابية املكونة من متواليات اخلطاب، 

مث السياق املتعلق إبشهار املنتوج وميكن  "معكم متضامن"حىت هناية امللفوظ  "النجاح طريق" صوتية ابتدأت من
 صياغة كل هذه العمليات يف  اخلطاطة التالية:

 

 خطاطة متثل مدى إسهام املتلقي يف إنتاج اخلطاب عرب عملية استداللية
 التماسك واالنسجام

 المرسل

 

 الخطاب

 

 المتلقي

 

 تأثر فحوى الخطاب القصد
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مللفوظ حامل لوحدات لغوية منجزة عن  لقد ابتدأ اخلطاب  بنتيجة "طريق النجاح" وهبذا جاء اخلطاب ضاما   

يل أيخذ بعني االعتبار القصد طريق الكالم. وهذا املعطى هو النواة األساس ملفهوم التداول، ومادام املنهج التداو 
 Acteواملقام؛ فإن اخلطاب جاء حامال يف خضمه جمموعة من أفعال الكالم، بدءا  ابلفعل اإلخباري التقريري 

Constatif   ويتمثل هنا يف كون البنك التجاري  حمددا   وهو فعل وصفي حييل على مرجع معني ويتضمن خربا
بني صاحب اخلطاب ومستقبله، وذلك قصد بناء  ذا اعترب هذا الفعل وسيطا  املغريب هو املمول جلميع املشاريع، وهب

 لثالثة أفعال تتالقح يف ما بينها: الواقع والتأثري على املتواجدين ضمنه )املستهلكني(، فقد جاء اخلطاب ضاما  
ويتمثل يف اخلطاب وامللفوظات املتضمنة داخل اجلملة أي من بداية اخلطاب  l’acte locutoire:فعال  كالمي .أ

 إىل هنايته.
ويتجلى يف الفعل اللغوي الذي يسعى من ورائه صاحبه اإلجناز والتأثري على  l’acte illocutoireفعال تَكلُِّمياً: .ب

 ن البنك املغريب التجاري هو األنسب.املتلقي ابلعديد من األساليب قصد اإلقناع ابقرتاحه واملتمثل يف اإلقناع أب
ويتحدد هنا من خالل األثر الذي يرتكه امللفوظ أو الفعل اإلجنازي  acte perlocutoire’l(2)الفعل التَّكليمي: .ت

يف  ذهن املخاطب، أي إذا كان طريق النجاح هو البنك املغريب التجاري فال جناح إال ابالشرتاك ضمن هذا 
ري يف األثر الفعال الذي يرتكه املشهر من خالل مغازلة اخلطاب لالوعي املخاطب، العرض، ويتجلى هذا األخ

ودفعه للقيام مبا يريد إشهاره، وهو ما يسمى ابلفعل القضوي أي مراعاة اخلطاب لظروف وأحوال املستقبلني. 
املوجهة إىل أفراد  أبفعال محلت يف طياهتا قوة إجنازية جتلت يف ملفوظاته وهكذا يتبني أن اخلطاب جاء غزيرا  

 الشعب خاصة من ميلك مشروعا ما يف حاجة إىل متويله.
 كونه يسعى عن طريق ملفوظه التأثري على املتلقي  ،ما خنلص إليه من خالل ما قدمناه ضمن هذا اخلطاب 

سالية، حيث دفعه إىل التصرف وفق اسرتاتيجية تتداخل يف تكوينها مجلة من العوامل، هي مبثابة شرين العملية اإلر و 
اهليئة الفاعلة  الباحثة عن مجيع اإلمكانيات قصد جذب و  نالحظ أن املشهر ميوقع نفسه بني موقعني مرة هو املرسل

املستهلك الذي أنتجت ألجله الرسالة والذي يتجاذبه أيضا موضعني: موضع فيه املستقبل املتأثر، وموضع املرسل 
 .تأملر دور اجلهة املستقبلة املكتفية ابلاملتجلي يف فعل الشراء، يف حني يلعب املشه

                                                           

11,12)(p  2000 9 aout-  élement pour unethéoriepragmatique de la communication, Michael Totshnig)2( 
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 خطاطة توضيحية للعملية الإلشهارية

 
 اخلطاب اإلشهاريو  الوظيفية -2

 سنكتفي يف هذا املقام  بتحليل اخلطاب املقدم يف املطلب األول وذلك من وجهة نظر املنحى الوظيفي  
جمال اخلطاب  ومكون يليه يدل على فحوى  : مكون دال علىاخلطاب إىل مكونني أساسيني مهاميكن تقسيم هذا و 

 اخلطاب وفقا للرتسيمة التالية:

 
 كما ميكن إعادة كتابة هذا اخلطاب ابلطريقة التالية:
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وهبذا ميكن اعتبار البؤرة واحملور وظيفتان تداوليتان تتجليان داخل اخلطاب، وتتحدد البؤرة بكوهنا املكون احلامل 
أما احملور وهو موضوع  "البنك طريق النجاح والتضامن"،ملخاطب وتتجلى هنا يف كوهنا للمعلومة اليت يركز عليها ا

أمحد قد وردت داخل اخلطاب كلواحق إجنازية كما مساها الدكتور و  (.البنك املغريب التجارياخلطاب واملتمثل يف )
، وقد أخذت هنا ت امسية أو مجال  وتكون إما مركبا ."طريق النجاح، اجتهاد مثمر"،يف كتابه املعىن الوظيفي املتوكل

 موقع الصدارة.
 
 مبدأ القوة احلجاجيةو  .اخلطاب اإلشهاري3

أبفعال حجاجية إقناعية اقتضائية، ويتجلى الفعل احلجاجي داخل هذا اخلطاب،  لقد جاء هذا اخلطاب مليئا   
ت من األقوال بعضها مبثابة احلجج يف تقدميه حلجج وأدلة مؤدية إىل نتيجة أي أن هذا امللفوظ جاء عبارة عن متواليا

فكلها  "متضامن"إضافة إىل كونه  "البنك التجاري يساعد يف الوصول إليه بعروضه"، "طريق النجاح"اللغوية، 
البنك املغريب التجاري، أي أن الفعل  ئنمضمرة وتتجلى يف أن تكون من زابحجج ختدم نتيجة واحدة، وقد جاءت 

ن األقوال اللغوية، وعلى تسلسلها واشتغاهلا داخل اخلطاب وهذا ما سنحاول احلجاجي هنا مؤسس على بنية م
 توضيحه من خالل الرتسيمة التالية:
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. فاحلجج تكتسي التوجه احلجاجي إن من اخلصائص األساسية اليت متيز هبا هذا اخلطاب، هي خاصية 

ما دام امللفوظ يتألف من أكثر من حجة فإن هذه معينة إذ أهنا تعززها بدرجات متفاوتة، و  ابلنسبة إىل النتائج قيما  
وخدمة لنفس النتائج، أي أن حجج هذا اخلطاب هي حجج مساندة إذ أهنا  احلجج قد اشرتكت يف توجهها تعزيزا  

سيقت لتعزيز النتيجة نفسها، يعين أنه ما دام البنك املغريب هو طريق النجاح واالجتهاد وممول املشاريع فهو متضامن 
 بقى هو احلل األمثل فاحلاجة األوىل" االجتهاد املثمر" تفرز النتيجة "طريق النجاح" وهكذا دواليك.وهبذا ي
 وميكن صياغة القوة احلجاجية يف هذا اخلطاب رغم غياب بعض الروابط التداولية كالتايل: 

 
 .A يف تعزيز النتيجة Cأقوى من احلجة  Bيظهر من خالل هذا الشكل أن احلجة 

قوة حجاجية معينة، فقد يقدم املتكلم حجة ما لصاحل نتيجة معينة، وهنا جاءت كل احلجج لكل حجة  
 .مساندة لنفس النتيجة وهي التأثري على الزبون وإدخاله يف العامل البنكي
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داخل اخلطاب لكونه ميد املكوانت الداللية  هاما   وانطالقا مما سبق ميكن القول إن املكون التداويل يشغل وضعا  
 من اخلطاطة التالية: رتكيبية والصرفية مبا حتتاج إليه أثناء اشتغاهلا، ويتبني هذا انطالقا  وال

 
 فحواه و  يتبني أنه ال ميكن احلديث عن خطاب يف غياب مكونني اثنني؛ املكون الداليل املتجلي يف مضمون اخلطاب

لكل خطاب كيفما كان نوعه، إضافة إيل احملرك األساس و  ما حيمله من رسالة للمتلقي ابعتباره القلب النابضو 
نوعية و  القصد منها و  ما يتعلق حبدث استعمال اللغة وظروف إنتاجهاو  رهاانته حول مفهوم التلفظو  املكون التداويل

 الداليل -. ومن هنا يتضح أنه ال ميكن احلديث عن حتليل اخلطاب إذا ما مت إغفال هذين املنهجني أفعاهلا
حتليله و  فهمهو  بواسطتهما ميكن أن نتوغل يف بؤرة اخلطاب ،ا اسرتاتيجية هامة يف التحليلابعتبارمه -التداويلو 

 شفراته مع إبراز مدى أتثريها على املتلقي.و ك ترميزاته وف نوعية أفعالهو  التحليل الصحيح ابستنباط مراميه
 

 خامتة:
وي حيمل ترمجات عديدة ختتلف من اللغو  إمجاال، نستطيع أن جنزم أن اخلطاب اإلشهاري بشكله األيقوين 

الثانية تضمينية يرتبط معناها و  كأهنا التماثل نفسه،و  متلق آلخر، كما أنه ال خيرج عن رسالتني األوىل تعيينية تبدو
الرموز احملققة للتواصل، فالصورة اإلشهارية ال تقف عند حدود كوهنا و  ثقافته يف قراءة األشكالو  بطبيعة اجملتمع
ليست هذه و  املدلول.و  الربح، بل تتعداها إىل موضوع ميتلك تركيبة مبنينة قائمة على ثنائية الدال وسيلة لتحقيق

الصورة و  إن العالقة بني النص املكتوب ؛مبنظور أكثر عمقا  و  مبعدة بل تتواصل مع بىن أخرى،و  األخرية مستقلة
حاكاة العامل اخلارجي عرب تشخيص املنتج البصرية تشكل عالقة تكاملية تفاعلية، حيث يقوم املستوى األيقوين مب

 هي اللحظة املثرية لالنتباه هلذا حيتل موقع البؤرة ضمن امللصقات اإلشهارية نظرا  و  ،وهو يف حالة استهالك مثال  
 هتذيبيا   توجيهيا   هيمنة عنصر الصورة على ابقي العناصر. بينما يلعب النص املكتوب دورا  و  لدرجة مدركيتها العليا

ينقل املعىن من و  ، إلزاحة كل الشوائب اليت من شأهنا  أن ختل ابملعىن املقصود فيجيب عن غموض الصورةدي  إرشا
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ملستهلك فيجعلها مضغة سهلة مجة تتعب كاهل ا اإلحياء إىل التقرير الشيء الذي حيول الصورة اليت حتمل معان  
 فه بني منتوجاهتا.ذلتتقا
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            ABSTRACT 

 

Those who suggest at this article that rhythm weighted is completed by the 

construction of capillary action, and perhaps Nahdi without him, but God in 

building the technical picture under any circumstances; it is a world of gustatory 

knowledge in the depths of the hair, not the appearance of the weighted increase 

in the depth of their impact on the psyche. Yes, may increase the vulnerability of 

receipt to taste mock beauty in its construction, including wrought from the first 

impression to the text, but soon wears off this impression, or prove not according 

to its value, but according to the technical picture of the poem value; it may be 

replaced Ongamha with corruption is carried meanings, or Astl signed in the ears 

with His Majesty what knighted by those meanings. Yes. That's what the purpose 

of this word, brief effort over the inductive approach to the views of the ancient 

and modern scientists in an attempt to Astaheda them in the jungles of the road, 

with descriptive analyst for these views, in non-dared them. The lack of handling 

this issue with the availability of references cause some difficulty in fulfilling the 

right of this topic, but please consider that this work light in front of the door of 

researchers from critics and writers; even Liban for his claims. This is what we 

recommend who comes after; along paragraphs of this article. 
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 لخص امل

ا ينهدُم بدونِه، ولكنَّـه ال  إن الذي ترجَّح لَدى هذه املقالة أنَّ اإليقاع الوزينَّ أمٌر َيكتمل به بناُء العمِل الشِ عريِ ، ورَّبَّ
أْن يزيد يف أثـََر له يف بناِء الصـورِة الفنيَّة حباٍل؛ فهي عاََل من املعرفِة الذوقيَِّة يف أعماِق الشِ عِر، وليس للمظَهِر الوزين ِ 

ا يزيُد من قابليَِّة التلقِ ي لتذوُِّق اجلمال الصوريِ  يف بنائِه َّبَا ُُيدثُه من انطباعٍ   أوَّلٍ  ُعمِق أتثريها يف النَّفِس. نَعم، رَّبَّ
، ولكن ُسرعان ما يزوُل هذا االنطباُع، أو يَثُبت ال حبَسب قيمِته، ولكْن حبَسب قيمِة الصورِة الفنيَّ  ِة جتاه النصِ 

ا َحَلت أنغاُمها مع فساِد ما محَلت من املَعاين، أو اسُتكرَِه وقُعها يف اآلذاِن مع َجاللِة ما مَست بِه  للقصيدِة؛ إذ رَّبَّ
تلك املَعاين. نَعم .. هذا ما هَدفت إليه هذه الكلمُة ُموِجزًة َجهَدها عرَب منهٍج استقرائيٍ  آلراِء العلماِء الُقداَمى 

اولٍة لالسِتهَداِء هبم يف ََماِهل الطَّريِق، مع وصفيٍَّة حملِ لٍة هلذه اآلراِء، يف غرِي جَتاسٍر عليها. إنَّ قلَّة واحملَدثني يف حم
َر التناوِل هلذه القضيِة فيَما تواَفر من املــَراجع سبَّب بعَض الصُّعوبِة يف الوفَاء حبقِ  هذا املوُضوِع، ولكْن يُرَجى أْن يُعتبَـ 

احتَة ابٍب أماَم الباحثنَي من النقَّاد واألدابء؛ حَّتَّ يُباَن عن َمزاعِمه. هذا ما نُوِصي به َمن أييت بعُد؛ هذا العمُل ف
 فإىل فقراِت هذا املقال.
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 املقدمة
والصالة والسالم على سي دان حممٍد وعلى آله  ،ايربِ  لك احلمُد كما ينبغي جلالل وجهك وعظم سلطانك

 :عني بدعوته إىل يوم الدين. أم ا بعدُ وصحبه والدا
فوضعوا قواعدها وشي دوا أركاهنا،  ،فقد قي ض هللا عز  وجلَّ للعربية رجااًل خملصني عاملني من أبناء هذه األمة

 فمازالت العربية حمفوظًة حبفِظ هللا سبحانه وتعاىل للقرآن الكرمي؛ ألهنا تنز لت هبا آي الذكر احلكيم.
املخطوط وقيمته العلمية من أن ه اختصاٌر لباب من أبواب كتاب مهم يف علم النحو ذلك العلم وأتيت أمهية هذا 

املطلوب لفهم الكتاب هللا العزيز والسُّنة النبوية الشريفة اللذين مها مصدُر التشريع االسالمي؛ وألمهية علم النحو فقد 
رتبة االجتهاد حَّت يكون  لغ علوم الدين َل يبلو مجع كلَّ  وأن  اجملتهد ،أمجع العلماء على أن ه شرٌط يف رتبة االجتهاد

فاملخطوط اختصار لباب الثالث من أبواب كتاب اإلعراب عن القواعد اإلعراب البن هشام  .له َعلٌم يف النحو
ت االنصاري  فضاًل عن ذلك كان ل تطل ع إىل املخطوط العريب الذي نزع مين ُحشاشيت وإْن كنُت أعلم أن ه كما قال

العرب:)دأماُء ال يـُْقطُع ابأَلرماِث( لكن ين رغبُت يف االنتساب إىل هذا األصل مواخيًا جلملٍة من العلماء احملققني 
املذكورين فيه ابلفضل فالرسالة اليت أعرضها للتحقيق للشيخ أيب احلسن الرمسوكي  الذي استحق التـَّْقِدمة فيما ألتزمه 

أعيانه يف مدينة سوس يف املغرب  عشر اهلجري،زمَّتها من بني علماء القرن احلادي وأنتهت إليه أ ،من العلوم العربية
فهذه الرسالة وغريها من مؤلفات أيب احلسن الرمسوكي  واقع َمرى حركة علمية عظيمة شهدهتا سوس يف  ،العريب

فقد أصبح  ،علمية العاليةالقرن احلادي عشر اهلجري وما بعده تلك احلقبة اليت وصفها املختار السوسي  ابلزبدة ال
بقاء العلم يف سوس يف ذلك الوقت مرتبطاً حبياة ثُلٍة معدودٍة من العلماء أشهرهم أبو احلسن الرمسوكي  وصديقه عبد 

. ،هللا بن يعقوب السمالل    فال شك هذه الرسالة تكشف عن مؤلَّف جديد للرمسوكي 
راسة يف املخطوط واملؤلِ ف وهذه الدراسة فيها وقد اقتضت طبيعة البحث أْن يكون يف قسمني األول الد

ثالث فقرات األوىل كانت يف التعريف أبيب احلسن الرمسوكي  واشتملت على امسه وكنيته وشيوخه وتالمذته وآاثره 
وتناولت الفقرة الثانية دراسة املخطوط )الرسالة( واشتملت عنوان املخطوط وموضوعه ونسبته  ،العلم ية ووفاته
ومنهجي يف التحقيق أحلقتها  ،وعرضُت يف الفقرة الثالثة النسخة اخلطي ة املعتمدة يف التحقيق ،واهدهومنهجه وش

 بصوٍر للمخطوط.
وقد سلكت يف حتقيق هذا املخطوط طريق أئمة التحقيق من شيوٍح  ،أم ا القسم الثاين فكان للنص احملق ق

 ،الواردة فيه وضبطها وإخراجها اإلخراج الصحيحوأئمٍة وطلبة علٍم أثباٍت فقمت بتحقيق املخطوط والنصوص 
 وجعلت هلذا املخطوط خامتة بي نت قبها أهم ما توصلت إليه من نتائج.
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 ،ويف اخلتام هللا أسأل اإلخالص والتوفيق إن ه مسيع َميب عليه توكلت وإليه أٌنيب ومنه استمد العون والرضا 
 دعواان أِن اخلمد هلل ربِ  العاملني.وال حول وال قوة إال  ابهلل العلي العظيم، وآخر 

 
 أوَّاًل: الرمسوكّي حياته وآاثره ووفاته

 امسه وكنيته: . التعريف ابلرمسوكي  1
مة أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن يوسف الرمسوكي   وهذه الرتمجة قريبٌة مم ا جاء  (1)هو الشيخ الفقيه العال 

)علي بن ني يف قوله: يف طبقاته بنسبة أيب احلسن الرمسوكي  إىل الركراكي  يف طبقات احلضيكي ، ولكن  احلضيكي  انفرد 
الفقيه الكبري املتفنِ ن املدرِ س البارع الناظم املصنِ ف  ،أمحد بن حممد يوسف الرمسوكي  الراكراكي  التمنريت  وطناً تسلكيت

واجتهد  ،انم والنصح هلا بغايِة ما أمكنوإرشاد األ ،ونشر العلوم والتصنيف ،الناثر دأب رضي هللا عنه على التدريس
وقد فن َد املختار السوسي  هذه النسبة اليت قال هبا احلضيكي   (2)(تويف رمحه هللا وبذل اجلهد والطاقة إىل أنْ  ،وأفَّت

يف اعتمادًا على مشجٍَّر قدمٍي عند أهله يكشف أصول أيب احلسن الرمسوكي  وفروعه، فالرمسوكي  يف هذا املشجَّر ولد 
 مدينة رمسوكة يف املغرب العريب يف قرية إغش ان.

 أم ا اتريخ والدة أيب احلسن الرمسوكي  فلم يقف أحٌد مم ن ترجم له على اتريخ والدته.
 

 .  شيوخه:2
َل تصر ح املصادر اليت ترمجة أليب احلسن الرمسوكي  سوى بشيخني مها أبو مهدي السكتاين  وأبو عثمان سعيد 

لكن  تلك املصادر ذكرت لنا أن ه مشارٌك لعبد هللا بن يعقوب السمالل  يف شيوخه لذلك ميكن  ،بن علي اهلوزال  
 حصرهم مجيعاً َّبا أييت:

 (3) هـ(1007أبو زيد عبد الرمحن بن عمر بن أمحد اجلزول  البعقيلي  )ت  .أ
                                                           

مد الضو داود بن علي السمالل الكرامي، نسخة مصورة عن أصٍل جبوزة الشيح حم، حثني يف حكاية الصاحلني )خمطوط(بشارة الزائرين الباينظر:  (1)
 (.26 )ص السباعي رمحه هللا تعاىل

ص  2)ج  م الطبعة: األوىل، حتقيق: أمحد بومزكو2006 -الدار البيضاء  -طبقات احلضيكي، حممد بن أمحد احلضيكي، مطبعة النجاح اجلديدة (2)
484-485) . 

م 1988  -ط الراب -وفيات الرمسوكي، مطبعة الساحل (؛و 404ص  2)ج احلضيكي، وطبقات احلضيكي (؛35)ص الكرامي، ينظر: بشارة الزائرين(3)
الدار  -الفوائد اجلمة يف إسناد علوم األمة، أبو زيد عبد الرمحن التمنارين، مطبوعات السنتيسي و  ،(23)ص الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد املختار السوسي

م الطبعة: 1963 -لدار البيضاء ا -املعسول، املختار السوسي، مطبعة النجاح و  (؛115)ص  م الطبعة: األوىل، حتقيق: الزبيد الراضي1999 -البيضاء 
رجاالت (؛و 186)ص م الطبعة: األوىل1960 -املغرب  -احملمدي ة  -سوس العاملة، املختار السوسي، مطبعة فضالة و  ،(154-153ص  8)ج  األوىل
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 .(4) هـ(1062الففيه أبو مهدي عيسى بن عبد الرمحن الرجراجي  الكستاين  )ت  .ب
 .(5) (1007بن عبد هللا بن ابراهيم العباسي السمالل  )ت سعيد  .ج
 .(6) هـ(1001سعيد بن علي بن مسعود بن علي السوسي  اهلوزال  )ت  .د

 
 . تالميذه3

كان لعقلي ة أيب احلسن الرمسوكي  البارعة وثقافته الواسعة يف العلوم الشرعية وعلم العربية أثٌر واضٌح يف شهرته 
وأفادوا من علمه  ،فقد أخذ عنه عدٌد من الطالب ،افد عليه طالب العلم؛ لينهلوا من علمهوعلو منزلته؛ لذلك تو 

 منهم:
 .(7) هـ(1080احلسن بني علي السمالل  التازرواليت )ت .أ

                                                                                                                                                                                           

م 1989 -هـ 1409 -علي بن أمحد السوسي، املغرب  العلم العريب يف سوس من القرن اخلامس اهلجري إىل منتصف القرن الرابع عشر، حممد املختار بن
 1049شرح حدود األُبَّذي يف علم النحو، علي بن أمحد الرمسوكي )ت و  ،(31)ص الطبعة: األوىل، هي أه للطبع ونشره: رضى هللا عبد الوايف املختار السوسي

 .(72)ص ىل، دراسة وحتقيق: د.البشري التهالم الطبعة: األو 2009ـ -ه 1430 -الدار البيضاء  -هـ(، مطبعة النجاح اجلديدة 
م الطبعة: األوىل، 2001 -الدار البيضاء  -فهرسة أيب علي اليوسي، دار الفرقان (؛و 23)صالكرامي، وبشارة الزائرين (؛25)ص  ينظر: وفيات الرمسوكي(4)

 -الدار البيضاء  -الصفري اإلفراين، مركز الرتاث الثقايف املغريب صفوة ما انتشر من أخبار صلحاء القرن احلادي عشر، حممد (؛122)ص حتقيق: محيد محاين
صلة اخللف، حممد بن سليمان الروداين، دار الغرب (؛و 139)ص التمنارين، والفوائد اجلمة (؛207)ص  م الطبعة: األوىل، حتقيق: عبد اجمليد اخليال2004

التقاط الدرر و ،(469ص  2)ج  احلضيكي، وطبقات احلضيكي (؛22)ص حممد حجيم الطبعة: األوىل، حتقيق: 1988 -لبنان  –بريوت  -اإلسالمي 
م الطبعة: 1983 -لبنان  -بريوت   -ومستفاد املواعظ والعرب من أخبار وأعيان املائة احلادية والثانية عشر، حممد بن الطيب القادري، دار اآلفاق اجلديدة 

 -دليل مؤرخ املغرب األقصى، عبد السالم بن سودة،  دار الكتاب (؛و 236ص  3)ج  صة األثروخال (؛131)ص  األوىل، حتقيق: هاشم العلوي القامسي
ورجاالت  (؛183)ص املختار السوسي، وسوس العاملة (؛15ص  5)ج املختار السوسي، واملعسول (؛314)ص م الطبعة: الثانية1965 -الدار البيضاء 

 -كة الفكرية ابملغرب يف عهد السعدي ني، حممد حجي، منشورات دار املغرب للتأليف والرتمجة والنشر احلر (؛و 50)ص املختار السوسي، العلم العريب يف سوس
م 2002 -لبنان  -بريوت  -هـ(، دار العلم للماليني  1396األعالم، خري الدين الرزكلي )ت (؛و 1391ص  2)ج م الطبعة: األوىل1976 -الرابط 

م الطبعة: األوىل، أشرف على ترمجته 1995  -ألدب العريب، كارل بروكلمان، اهليأة املصرية العامة للكتاب اتريخ ا(؛104ص  5)ج الطبعة: اخلامسة عشر
 .(69)ص الرمسوكي، وشرح حدود األبذي (؛499ص  9)ج  إىل العربية: حممود فهمي حجازي

، والفوائد اجلمة (؛271)ص اإلفراين، شروصفوة ما انت (؛584ص  2)ج  احلضيكي، وطبقات احلضيكي (؛26)ص ينظر: وفيات الرمسوكي (5)
)ص الرمسوكي، وشرح حدود األبذي (؛409ص  2)ج حممد حجي، واحلركة الفكرية (؛108ص  18)ج املختار السوسي، واملعسول (؛108)ص التمنارين

71). 
)ص القادري، والتقاط الدرر (؛84ص  2)ج احلضيكي، وطبقات احلضيكي (؛42)ص الكرامي، وبشارة الزائرين (؛26)ص ينظر: وفيات الرمسوكي (6)

م الطبعة: 1977 -الرابط  -نشر املثاين ألهل القرن احلادي عشر والثاين، حممد بن الطيب القادري، دار املغرب للتأليف والرتمجة والنشر (؛و 19-20
 (؛185)ص املختار السوسي، سة العاملةوسو  (؛15ص  5)ج املختار السوسي،واملعسول (؛39ص  1)ج  األوىل، حتقيق: حممد حجي، وأمحد التوفيق

 .(70)ص الرمسوكي، وشرح حدود األبذي
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 .(8) هـ(1046داود بن عبد هللا بن أمحد احلامدي  )ت  .ب
الرمسوكي  صاحب وفيات الرمسوكي   .ت

(9). 
 (.10) هـ( 1065يعقوب الرمسوكي  الربجي )ت  عبد العزيز بن أيب بكر بن أمحد بن .ث
 .(11) (1074علي بن عبد هللا بن أمحد بن احلاج عمرو السمالل  )ت  .ج
 .(12) هـ(1074حممد بن عبد هللا بن ابراهيم السمالل  العباسي  )ت  .ح
 .(13) هـ(1073ولده حممد بن علي بن أمحد الرمسوكي  )ت  .خ
 .(14) هـ(1066سمالل  التازوراليت  )ت حممد بن علي بن احلسن بن أمحد بن موسى ال .د

 
 العلمية هُ . آاثر 4

 ،وقد انلت إعجاب العلماء ،صن ف ابو احلسن الرمسوكي  كتباً قيمًة يف الفقه والعقيدة واحلساب والطب والنحو
 وميكن تقسيم كتبه على قسمني: ،وكانت تصانيفه يف هناية احلسن واإلفادة

 
 أو اًل: كتبه املطبوعة:

                                                                                                                                                                                           
ورجالت العلم  (؛281ص  2)ج املختار السوسي،واملعسول (؛198)ص  احلضيكي، وطبقات احلضيكي (؛19)ص الكرامي، بشارة الزائرينينظر:  (7)

 .(75 )صالرمسوكي، وشرح حدود األبذي (؛33)ص املختار السوسي،العريب يف سوس
 (؛38)ص  املختار السوسي، ورجاالت العلم العريب يف سوس (؛226ص  1)ج  احلضيكي، وطبقات احلضيكي (؛41)ص  ينظر: وفيات الرمسوكي( 8)

 .(28ص  5)ج املختار السوسي،واملعسول
 .(16)ص  ينظر: وفيات الرمسوكي (9)
 ،ورجالت العلم العريب يف سوس(؛504ص  2)ج احلضيكي، احلضيكي وطبقات(؛15)ص  وفيات الرمسوكي (؛23)ص  ينظر: فهرسة اليوسي  (10)

 . (21-20ص  5)ج املختار السوسي ،واملعسول(؛35)ص املختار السوسي
)ج املختار السوسي ،واملعسول(؛28)ص املختار السوسي ،ورجالت العلم العريب يف سوس(؛484ص  2)ج احلضيكي، طبقات احلضيكيينظر:   (11)

 .(76)ص الرمسوكي، د األبذيوشرح حدو (؛49ص  11
ورجاالت العلم العريب يف  (؛105ص  18)ج املختار السوسي ،واملعسول(؛21)ص وفيات الرمسوكي (؛23)ص الكرامي، بشارة الزائرينينظر:   (12)

 . (181)ص املختار السوسي، وسوس العاملة (؛27)ص املختار السوسي،سوس
 .(207ص  11)ج املختار السوسي ،واملعسول(؛34)ص ختار السوسيامل، ينظر: رجاالت العلم العريب يف سوس ( 13)
)ج املختار السوسي ،واملعسول(؛22)ص  وفيات الرمسوكي (؛327ص  2)ج احلضيكي، وطبقات احلضيكي(؛18)ص الكرامي، بشارة الزائرينينظر:   (14)

 .(76)ص  الرمسوكي، د األبذيوشرح حدو  (؛33)ص املختار السوسي،ورجاالت العلم العريب يف سوس (؛158-157ص  12
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سائل املستحضرة لبعض مسوغات االبتداء ابلنكرة وهي رسالة صغرية يف مسوغات اإلبتداء ابلنكرة تقييد امل -أ
 ونشرهتا يف َملة آفاق الثقافة والرتاث. ،حق قتها الدكتورة أحالم خليل حممد

يف الدار  ،وطبعه يف مطبعة النجاح اجلديدة ،شرح حدود األبذي يف النحو حق قه الدكتور البشري التهال   -ب
 م.2009-هـ  1370سنة  ،البيضاء

وطبعه يف مكتبة دار األوزاعي يف  ،ُمرْبِز القواعد اإلعرابي ة من القصيدة اجملرادية حق قه الدكتور فخر الدين قباوة -ت
 م.1988 -هـ 1408سنة  ،الدوحة

 
 :اثنياً: كتبه املخطوطة

وهو رسالة صغرية اختصر  ،(15) شرح مجلة الكلمات العشرنية اليت اقتطفها من قواعد اإلعراب البن هشام -أ
فيها الرمسوكي  ابب من أبواب قواعد اإلعراب البن هشام األنصاري وهو الباب الثالث )يف تفسري كلمات 

 ُيتاج إليها املْعِرب( وهذه الرسالة هي اليت حنن بصدد حتقيقها.
 .(16)شرح السماللي ة يف احلساب  -ب
 .(17)شرح السنوسي ة الصغرى يف العقيدة  -ت
 .(18)سنوسي ة الكربى يف العقيدة شرح ال -ث
 .(19)شرح خمتصر خليل يف الفقه  -ج
ونسخة  ،ومنه نسخة يف اخلزانة األدوزية ،منه نسخة عند الشيخ ابراهيم التامري   ،شرح فرائض ابن ميمون -ح

ومنه نسخة يف املسجد  ،(284/3أخرى يف مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود ابلدار البيضاء ابلرقم )
 .(20) (345/1ة ابلرقم )األعظم بتاز 

 .(21)393/3كتاب يف الطب: منه نسخة يف مؤسسة عبد العزيز آل سعود رقمها  -خ
                                                           

فهرس املخطوطات العربية واألمازيغية، حممد القادري، منشورات مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود (؛و 184)ص  املختار السوسي، ينظر: سوس العاملة (15)
 .(396ص  1 )جم الطبعة: األوىل2005 -الدار البيضاء  -
 .(79)ص الرمسوكي، وشرح حدود األبذي (؛851)ص  املختار السوسي، ينظر: سوس العاملة (16)
 .(79)ص الرمسوكي، وشرح حدود األبذي (؛185)ص  املختار السوسي، ينظر: سوس العاملة( 17)
 .(79)ص الرمسوكي، وشرح حدود األبذي (؛185)ص  املختار السوسي، ينظر: سوس العاملة (18)
 .(87)ص الرمسوكي، د األبذيوشرح حدو  (؛418)ص  املختار السوسي، ينظر: سوس العاملة (19)
فهرس خمطوطات اخلزانة العلمية ابملسجد األعظم بتازة، عبد الرحيم العلمي، (؛و 239)ص  القادري، ينظر: فهرس املخطوطات العربية واالمازيغية (20)

 .(362ص  1)ج  م الطبعة: األوىل2002املغرب  -الرابط  -منشورات وزارة األوقاف 
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كشف الغطاء للسالك عن شرح املكودي أللفية ابن مالك على شرح املكودي  أللفية ابن مالك منه نسخة  -د
 .(22)11679يف خزانة األمام على بتارودانت واخلزانة احلسينية ابلرقم 

 .(23)الفرائض يف الفقه مؤلف آخر يف -ذ
 .(24)َمموعة يف عمليات تتعل ق ابملوتى وشرحها يف الفقه -ر
 .(25)َمموعة فتاويه يف الفقه -ز
 .(26)مقدمة يف النحو -س

 
 . وفاته:5

 .(27)هـ1049أمجعت املصادر اليت ترمجة أليب احلسن الرمسوكي  أن ه تويف يف السادس عشر من رمضان سنة 
 

 ( وموضوعه ونسبته ومنهجه وشواهدهاثنياً: عنوان املخطوط )الرسالة
 عنوان املخطوط )الرسالة( وموضوعه: .1

إن  تسمية املؤلِ ف لكتابه أو مؤلَّفه يف مقدمته بنحو قوله:)ومس ية بكتاب كذا( أو )هذا الكتاب املسم ى بكذا( 
 الكتاب. وحنو ذلك من العبارات الصرُية يف بيان اسم املؤلَّف أو الكتاب هي أقوى الطرق ملعرفة عنوان

) فهذه مجلٌة سمية رسالته هذه يف مقدمته فقال:وقد كشف أبو احلسن الرمسوكي  رمحه هللا تعاىل النقاب عن ت
ْعِرب وهي إحدى وعشرون كلمةً خمتصرة يف تفسري كلمات ُيتاج إليها 

ُ
وهبذه التسمية قطع أبو احلسن  (28)(امل

الرمسوكي  جهيزة قول كلِ  خطيِب:
 

                                                                                                                                                                                           
 .(80)ص الرمسوكي، وشرح حدود األبذي (؛716ص  2)ج  القادري، ت العربية واالمازيغيةينظر: فهرس املخطوطا (21)
م الطبعة: 2003 -مراكش  -فهرس خمطوطات النحو والصرف ابخلزانة احلسينية ابلرابط، خالد زهري ومصطفى طويب، املطبعة الوارقة الوطنية ينظر:  (22)

 .(349)ص  األوىل
 .(418)ص  ار السوسياملخت، ينظر: سوس العاملة (23)
 .(484ص  2)ج احلضيكي، طبقات احلضيكيينطر:  (24)
 .(418)ص  املختار السوسي، ينطر: سوس العاملة (25)
 .(418)ص  املختار السوسي، ينطر: سوس العاملة (26)
 . (104ص  4)ج  لزركلي،اعالمواأل (؛502)ص  التمنارين، والفوائد اجلمة (؛26)ص الكرامي، بشارة الزائرين(؛16-15)ص  ينظر: وفيات الرمسوكي (27)
 (. 1:)و/املخطوط( 28)
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فواضٌح من عنوان فهو اختصار للباب الثالث من أبواب كتاب اإلعراب عن قواعد  أم ا موضوع املخطوط
 .اإلعراب البن هشام األنصاري وهذا الكتاب حنوي  كما هو معروف فاملخطوط إذن يف النحو

 
 نسبة املخطوط إىل مؤلفه .2

 ،سبة كتاٍب ما إىل صاحبهجرت عادة كثري من الباحثني واحملققني أْن ميروا بكتب الرتاجم والفهارس لُيوث قوا ن
ُْعِرب( أليب احلسن السموكي  

فقد أثبت املختار السوي  أن  خمطوط )مجلة خمتصرة يف تفسري كلمات ُيتاج إليها امل
 (29)ومس اه )شرح العشرين حرفاً املذكورة يف القواعد االعراب(

 
 طريقته يف االختصار .3

ْعِرب( من أبواب كتاب اإلعراب عن تناول أبو احلسن الرمسوكي  الباب الثالث )يف تفسري  
ُ
كلماٍت ُيتاج إليها امل

وهذا االختصار ميثل يف االقتصاد يف اللفظ دون أْن يكون ذلك  ،قواعد اإلعراب البن هشام األنصاري ابالختصار
أداٍة  فضاًل عن ذلك فقد أكتفي أبو احلسن الرمسوكي  بذكر مثاٍل واحِد لكلِ  حرٍف أو ،مؤثرًا على املعىن املقصود

 ،يذكرها على عكس ما فعله ابن هشام االنصاري  فهو ال يكتفي بذكر املثال الواحد بل يستدل َّبثالني أو شاهدين
ومن مظاهر هذا االختصار يف هذه الرسالة أن  الرمسوكي  حذف قسمًا من الشواهد القرآنية اليت استدل هبا ابن 

دوات اليت حتد ث عنها فعلى سبيل املثال ال احلصر حذف هشام ويظهر ذلك واضحًا جلي ا يف أكثر احلروف واأل
شاهدين من القرآن يف حديثه عن إذا وحذف ثالثة شواهد قرآنية يف حديثه عن مل ا وأحيااًن يكتفي بذكر الشاهد 

ويف أحيان أخرى ُيذف أبو احلسن الرمسوكي  كلَّ  ،القرآين وُيذف املثال التعليمي وهذا ما فعله يف حديثه نعم
ومن مظاهر االختصار عند أيب احلسن  ،ذكرها ابن هشام كما فعل يف حديثه عن الواو لشواهد القرآنية اليتا

الرمسوكي  يف هذه الرسالة أن ه حدف اخلالف النحوي الذي ذكره ابن هشام االنصاري يف قسٍم من احلروف واألدوات 
هذه الرسالة جاءت اختصارًا لباب حنوي فال يتسع  فجاءت هذه الرسالة خاليًة من اخلالف واآلراء املتعددة؛ ألن  

 املقام إىل التطويل.
 
 
 

                                                           
 .(179)ص  وفهرس املطبوعات احلجرية ؛(418)ص  املختار السوسي، سوس العاملةينظر:  (29)
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 شواهده .4
قدَّم  ،حظي الشاهد املسموع عند النحوي ني ما َل ُيَظ به أصٌل من أصول النحو العريب

ُ
فهو األصل األو ل امل

السماعي ة يف بناء صرحهم وقد اعتمد النحوي ون البصريون والكوفي ون على األدلة  ،على األصول النحوي ة األخرى
النحوي وما أبو احلسن الرمسوكي  ببعيٍد عن هؤالء النحوي ني يف اعتداد ابلسماع وتقدميه على غريه من األدلة 

 السماعي ة اليت تتضم ن القرآن الكرمُي وقراءاته واحلديث النبوي الشريف وكالم العرب املنظوم واملنثور.
 :استشهاده ابلقرآن الكرمي وقراءاته .أ

فقد جعل اللغويون  ،وتثبيت األحكام ،اختذ النحويون القرآن الكرمي املصدر األول لتقعيد القواعد النحوي ة 
وجعلوه  ،وتثبيت أحكامهم وأصوهلم ،والنحويون الشاهد القرآين على رأس الشواهد اليت هنلوا منها يف تقعيد قواعدهم

 .(30)األصل األول من أصول االحتجاج
مسوكي  واحٌد من أولئك النحوي ني الذين أولوا الشاهد القرآين عنايًة فائقًة إذا الناظر يف رسالته وأبو احلسن الر  

ْعِرب( يستطيع أن يالحظ أثر الشواهد القرآنية يف معاجلة املسائل 
ُ
)مجلٌة خمتصرٌة يف تفسري كلماتٍ  ُيتاج إليها امل

( 18ن يكون هلا شاهٌد من القرآن الكرمي فقد استدل بـ)النحوي ة فال تكاد ختلو مسألة يف هذا املخطوط من دون أ
( بسٍت وعشرين شاهدًا قرآنيًا يف كتابه شرح حدود 26بثمانية عشر شاهدًا قرآنيًا فضاًل عن ذلك فقد استدل  بـ)

َرز القواعد اإلعرابية176األبذي  يف علم النحو واستدل بـ) الستشهاد فقد عين أيضًا ا ،( شاهدًا قرآنيًا يف كتابه َمبـْ
وقد تفر د الشاهد القرآين بني شواهد أيب احلسن  ،ابلقراءات القرآنية لبيان قاعدة حنوية أو وجٍه من وجود العربية

فاآلراء الصحيحة هي اليت جيد هلا الشواهد القرآنية يف  ،الرمسوكي  فهذه مسة ابرزٌة من مسات استشهاده ابلقرآن الكرمي
فقد احتج ( 31)وإيضاحها من ذلك ما جاء يف حديثه عن )إذ( اليت تفيد التعليل بيان املسائل النحوية وتوثيقها

لَۡمتُۡم أَنَُّكۡم فِي  ٱۡليَۡومَ يَنَفعَُكُم  َولَن))لذلك بقوله: ومن ذلك أيضًا ما جاء يف كالمه على ،(32)((٣٩ُمۡشتَِرُكونَ  ٱۡلعَذَابِ إِذ ظَّ
ُب  َوَناَدى   )) واحتج  لذلك بقوله تعاىل: ،(33)َمئ )نعم( حرف إعالٍم إذا وقعت بعد االستفهام َب  ٱۡلَجنَّةِ أَۡصَح   ٱلنَّارِ أَۡصَح 

                                                           
النحو يف  الشاهد وأصول (؛و 201)ص  م1976 -الكويت  -الشواهد واالستشهاد يف النحو، عبد اجلبار علوان النايلة، مكتبة دار العروبة،ينظر:  (30)

 .(29)ص  م1974 -هـ 1394 -الكويت  -كتاب سيبويه، الدكتورة خدجية عبد الرزاق احلديثي، مطبوعات جامعة الكويت 
 (.2ينظر: املخطوط:)و/ (31)
 [39] من اآلية: ،سورة الزخرف (32)
 (.2ينظر: املخطوط:)ظ/ (33)
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ۖا قَالُواْ نَعَۡم   ا َوَعَد َربُُّكۡم َحق ّٗ ا فََهۡل َوَجدتُّم مَّ ومن ذلك أيضًا ما جاء يف حديثه عن  ،(34)((أَن قَۡد َوَجۡدنَا َما َوَعَدنَا َربَُّنا َحق ّٗ
 .(36) ((بِأَۡعيُنِنَا َوَوۡحيِنَا ٱۡصنَِعٱۡلفُۡلكَ إِلَۡيِه أَِن  فَأَۡوَحۡينَا  )) مستداًل لذلك بقوله تعاىل: ،(35) )أْن( اليت تكون حرَف تفسري

أم ا موقف أيب احلسن الرمسوكي  من القراءات القرآنية فقد اعتد  هبا وعو ل عليها لذلك احتج  هبا إلثبات قاعدٍة 
تؤديه القراءات القرآنية من وظائف يف َمال االحتجاج من ذلك احتجاجه  أو تبيني مسألٍة وغري ذلك مم ا ،حنوي ة

ا )) يف قوله: (37) بقراءة عاصم وعبد هللا بن عامر ومحزة واحلسن وقتادة واألعرج بتشديد ميم )ملـ ا( إِن ُكلُّ نَۡفٖس لَّمَّ

(اشاهداً على َميء )مل   (38)((٤َعلَۡيَها َحافِٞظ   .(39) ( حرف استثناء َّبعىن )إال 

وهناك مسائل حنوية كثرية ال يت سع املقام لذكرها استشهد هلا أبو احلسن الرمسوكي  أبي الذكر احلكيم القرآن 
لتقرير قاعدٍة حنوي ة فكل استدالالت الرمسوكي  ابلقرآن الكرمي وقراءاته جاءت لتقرير حكٍم حنويٍ  أو توثيِق قاعدٍة 

 لقرآن الكرمي.وهذه مسة ابرزٌة يف منهجه يف استشهاده اب
 

 استشهاده ابحلديث النبوي الشريف .ب
وقد ُبسطت هذه القضية بسطاً  ،اختلف العلماء العربية يف قضية االستدالل ابحلديث الشريف واالستدالل به

فقد أُلفْت يف ذلك كتٌب مستقلٌة منها )احلديث النبوي  الشريف وأثره يف الدراسات اللغوي ة  ،ال يشجع على تكريرها
و )موقف النحاة  ،ي ة( للدكتور حممد ضاري محادي و )احلديث النبوي  يف النحو العريب( للدكتور حممود فج الوالنحو 

و)الشواهد واالستشهاد يف النحو( للدكتور عبد اجلبار  ،من االحتجاج ابحلديث الشريف( للدكتورة خدجية احلديثي
ث عن موقف النحوي ني من االحتجاج ابحلديث الشريف فهذه املصنفات أغنتين عن احلدي ،النايلة رمحه هللا تعاىل

                                                           
 .[44] من اآلية: ،سورة األعراف (34)
 (.4ينظر: املخطوط:)و/ (35)
 .[27] من اآلية: ،سورة املؤمنون (36)
م الطبعة: الثانية، حتقيق: 1980 -القاهرة  -هـ(، دار املعارف  324السبعة يف القراءات، أبو بكر أمحد موسى بن العباس بن َماهد ) ت ينظر: ( 37)

هـ( وبشري جوجال، مراجعة عبد العزيز 377احلجة يف علل القراءات السبع، أبو علي احلسن بن عبد الغفار الفارسي ) ت (؛و 678)ص  د.شوقي ضيف
حجة القراءات، أبو زرعة عبد الرمحن بن حممد بن (؛و 811ص  2)ج  م الطبعة: األوىل، حتقيق: بدر الدين قهوجي1993 -دمشق  -دار املأمون  -رابح 

احتاف فضالء البشر (؛و 758)ص  فغاينم الطبعة: األوىل، حتقيق: سعيد األ1979 -هـ 1399 -بريوت  -هـ( مؤسسة الرسالة  450زجنلة ) ت 
 .(437-436)ص  هـ تصحيح: حممد الضباع1359 -هـ(، دار الندوة 1117ابلقراءات األربعة عشر، الشيخ أمحد بن حممد البنا ) ت 

 .[4] من اآلية: ،سورة الطارق (38)
 (.2ينظر: املخطوط:)ظ/ (39)
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وقد خلص هؤالء إىل ضرورة االستدالل ابحلديث  ،ومناقشة آراء كلِ  طائفٍة َّبا قبلوا من احلديث وما رفضوا األخذ به
 النبوي الشريف واالستشهاد َّبضمونه.

وأجاز  ،حلديث النبويأما موقف أيب احلسن الرمسوكي  من االستشهاد ابحلديث الشريف فقد احتج  اب
فاحلقيقة امللموسة يف كتب النحوي ني املتقدِ مني و املتأخرين هي اإلستدالل ابحلديث الشريف  ،االحتجاج به

واالستشهاد به مع تباين يف كمية املستشهد به؛ لذلك سار أبو احلسن الرمسوكي  يف ركب هؤالء النحوي ني من هذه 
 اجلهة.

 ،أيب احلسن الرمسوكي قل ة شواهده من احلديث موازنًة بشواهده القرآنية و الشعري ة وال خيفى على َمْن قرأ كتب
َرز القواعد اإلعرابية بستفقد استدل  يف كتاب عشر شاهدًا من احلديث أكثرها جاء لبيان املسائل النحوية أو  ةه َمبـْ

ا امرأِة نُكحْت بغري إذِن وليِ ها توثيق القواعد النحوي ة وإقرارها من ذلك احتجاجه بقوله صلى هللا عليه وس لم ))أمي 
وأورد أبو احلسن الرمسوكي   ،(41)شاهدًا على التوكيد اللفظي (40)فنكاحها ابطٌل فنكاحها ابطٌل فنكاحها ابطٌل((

 ،(43)شاهداً على تعد ي الفعل مس ى ابلباء (42)قول النيب حممٍد صلى هللا عليه وسلم:)تسم و ابمسي وال ُتكنَّوا بكنييت(
ونكتفي هبذا القدر فهناك مواضع أخرى استدل  هلا أبو احلسن الرمسوكي  ابحلديث الشريف وجاء احلديث الشريف 

وما قد مته يدلُّ داللًة واضحة على مدى عنايته ابحلديث الشريف واعتماده  ،منفرداً دون أْن يذكر معه شواهد أخرى
 مصدراً مهماً يف أتصيل األحكام النحوي ة وتقعيدها. 

 
 استشهاده بكالم العرب املنظوم واملنثور .ت

فهو املصدر األساسي  ،كالم العرب املنظوم واملنثور الرافد الثالث بعد القرآن الكرمي وقراءاته واحلديث الشريف
 .(44)واملهم من مصادر السماع اليت رفدت الدرس اللغوي والنحوي بكلِ  ما ُيتاج من الشواهد لتقعيد القواعد

د الشعري حفاوًة كبريًة عند أيب احلسن الرمسوكي  وعين به يف توثيق القواعد النحوية فقد وقد لقي الشاه
( شاهدًا شعراًي لشعراء جاهلني وإسالميني ومَول دين واستدل 123استشهد يف كتابه مربز القواعد اإلعرابية بـ )

                                                           
 . (204ص  1)ج  اجلامع الصغري (40)
 . (280)ص  عد اإلعرابيةلقواينظر: مربز ا (41)
 . (224ص  1)ج  اجلامع الصغري: (42)
 .(81)ص  ينظر: مربز القواعد اإلعرابية (43)
م حتقيق: حممد 1950 -القاهرة  -هـ( مطبعة دار الكتب املصرية 646إنباه الرواة على أنباه النحاة، مجال الدين علي بن يوسف القفطي ) ت ينظر:  (44)

 -أصول النحو العريب يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء يف ضوء علم اللغة احلديث، للدكتور حممد عيد، عاَل الكتب (؛و 258ص  2) ج  أبو الفضل إبراهيم
 . (22-21)ص  م1973 -القاهرة 
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ُ
ْعِرب( وقد وظ ف أبو احلسن الرمسوكي  بشاهدين من الشعر يف رسالته )مجلة خمتصرة يف تفسري كلمات ُيتاج إليها امل

الشواهد الشعرية يف بيان املسائل النحوية وتوثيقها؛ ألن  توثيق القواعد النحوي ة لعدُّ من أهم الوظائف اليت يؤديها 
الشاهد النحوي  فقد أفاد من الشاهد الشعري يف بيان املسائل النحوي ة وإيضاحها من ذلك استشهاده بقول 

  : (45)الشاعر
ـــــــــــــــهُ   قـــــــــــــــد أتـــــــــــــــرك الِـــــــــــــــْرن ُمْصـــــــــــــــَفرَّاً أانِمُل

 
 كــــــــــــــــــــأن  أثوابَــــــــــــــــــــُه حُم ــــــــــــــــــــت بفرصـــــــــــــــــــــادِ  

 (46)شاهداً على إفاده )قد( معىن التكثري 
وحرف مفاجأة يف حنو مثل قول )ومن ذلك أيضًا ما جاء يف حديثه عن إذ اليت تكون حرف مفاجأة إذ قال: 

 :(47)الشاعر
........................................ 

... 
 

 (48) (بينمـــــــــــــــــــــا الُعســـــــــــــــــــــُر إذ داَرْت مياســـــــــــــــــــــريٌ ف 

فقد جتل ت لنا احلقيقة أبهبى صورها؛ لتؤكد عنايته  ،ومما تقد م يتبني  لنا استشهاد أيب احلسن الر مسوكي  ابلشعر 
 ابلشاهد الشعري وجعله من األدلة املهمة.

رب وأمثاهلا يف َمال االستدالل اللغوي  و أما استشهاده بكالم العرب املنثور فقد اعتد  علماء العربية بكالم الع
م استدلوا َّبا أُثر عن العرب من أمثاٍل وأقوالٍ  ،النحوي    .(49)واملتتبع لرتاث علماء العربية جيد أهن 

وقد سار أبو احلسن الرمسوكي  يف ركب هؤالء النحوي ني واللغوي ني القدماء فقد اعتدَّ أبقوال العرب وأمثاهلم دعو ل 
شاهدًا على أن   (50)(تسمُع ابملعيدي  خرٌي من أن تراهيف مواطن خمتلفة من ذلك استشهاده ابملثل: ) عليها كثراً 

                                                           
 .(49)ص  م حتقيق: حسني نص ار1977 -هـ 1377  -القاهرة  -ديوان عبيد األبرص، مطبعة البايب احلليب (45)
 (.5)و/ –( 4/ينظر: املخطوط: )و( 46)
يل: حلريش بن جبلة، وقيل: هذا عُجز بيت من )البحر البسيط(، صدره: )اْستَـْقِدِر هللَا خريًا واْرَضنَيَّ به(، وقد اختلفوا يف نسبته، فقيل: لعثري بن لبيد، وق(47)

لس ثعلب، أبو العباس أمحد بن ُيىي َما(؛و 207 ص  2)ج وأمال ابن الشجري (؛528 ص 3)ج لعثمان بن لبيد العذري، وهو من شواهد الكتاب 
مغين اللبيب عن كتب األعاريب، (؛220)ص م حتقيق: عبد السالم حممد هارون1960 -مصر  -القاهرة  -هـ(، دار املعارف 291املعروف بثعلب )ت 

م له 1996  -هـ 1418 -لبنان  -بريوت  -هـ(، منشورات حممد على بيضون، دار الكتب العلمية 761ابن هشام األنصاري )ت  م الطبعة: األوىل، قد 
اإلعراب عن قواعد اإلعراب، أبو حممد عبد هللا بن (؛و 170 ص 1)ج  ووضع حواشيه وفهارسه: حسن محد، وأشرف عليه وراجعه: إميل بديع يعقوب

مصابيح املغاين يف (؛96)ص  عبيديم الطبعة: األوىل، تقدمي وحتقيق: رشيد عبد الرمحن ال1970 -هـ( دار الفكر  761يوسف بن هشام األنصاري )ت 
م الطبعة: األوىل، 1993هـ، 1414 -القاهرة  -(، دار املنار 825حروف املعاين، حممد بن علي ابراهيم اخلطيب املوزعي املعروف اببن نور الدين )ت 

هـ(  905يخ خالد بن عبد هللا األزهري )ت موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب، الش(؛و 81)ص  دراسة وحتقيق: د. عائض بن انفع بن ضيف هللا العمري
 .(65)ص  م حتقيق وتعليق: حممد إبراهيم سليم2005 -القاهرة  -مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع 

 (.2املخطوط:)و/  (48)
 . (34، حممد عبد )ص ينظر: أصول النحو العريب (49)



Journal of Arabic Language for Specialized Research   (JALSR) VOL:2, No:2, 2016 

 
 

 

 
  

 
97 

Journal of Arabic Language for Specialized Research   

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

وأستدل أيضاُ  (51)اجلملة يكون هلا حملٌّ من اإلعراب إذا أُسند إليها واملعىن مساعُك ابملعيدي  خرٌي خرٌي من أْن تراه
 .(52)جلار واجملرور وهو الفعل )َأْعَرْسَت(بقوهلم :)ابلر ِفاء والبنني( شاهداً على حذف متعل ق ا

واعتمدها مصدرًا مهمًا يف أتصيل  ،وخنلص من هذا كلِ ه أن  أابحلسن الرمسوكي  اعتد  أبقوال العرب وأمثاهلم
 األحكام النحوية وتقعيدها.

 
 اثلثاً: النسخة اخلطّية املعتمدة يف التحقيق ومنهجي يف التحقيق:

  التحقيق النسخة اخلطي ة املعتمدة يف .1
ْعِرب( هي اختصار ابب من أبواب كتاب اإلعراب عن 

ُ
رسالة )مجلة خمتصرة يف تفسري كلمات ُيتاج إليها امل

ْعِرب( وقد عثرت على نسخٍة واحدٍة )قواعد اإلعراب البن هشام وهو الباب الثالث 
ُ
يف تفسري كلماٍت ُيتاج إليها امل

رابط الخطوط حمفوظ يف مؤسسة عبد العزيز آل سعود الدار يف من خمطوط هذه الرسالة وَل أقف على غريها وامل
( ويقع يف مخسة ورقات يف كل  ورقة صفحتان ماعدا الورقة اخلامسة األخرية ففيها صفحٌة واحدٌة 1/266ابلرقم )

 11ففي بعض صفحات املخطوطة يكون أسطرها  ،سطراً  12سطرًا أو  11يرتاوح عدد أسطر الصفحات بني 
وقد عثرت على نسخة أخرى  ،سطرًا وهذه النسخة كاملٌة وجيدٌة خطها واضٌح معتادٌ  12عض األخر سطرًا ويف ب

( وهي النسخة نفسها احملفوطة يف مؤسسة عبد 4/266من هذا املخطوط يف مؤسسة آل سعود يف الرايض رقمها )
 العزيز آل سعود يف الدار البيضاء يف الرابط.

 
 منهجي يف التحقيق: .2
 ضبط النص على املشهور يف قواعد اإلمالء.نسخ املخطوط و  .أ

رمزت لبدية وجه كلِ  ورقة من املخطوط ابلرمز )و( ولبداية ظهرها ابلرمز )ظ( ووضعت مع كل رمٍز رقم الورقة  .ب
 (.2( )ظ/2واضعاً بني الرقم والرمز خط اً مائالً وجعلتها بني قوسني هكذا )و/

 ني مزهرَّين.عزو اآلايت القرآنية إىل سورها وجعلها بني قوس .ت
 عزو األشعار العربية إىل أصحاهبا من دواوين الشعراء واملصادر اليت كانت هلا عناية يف ذلك. .ث

                                                                                                                                                                                           
 .(129ص  1)ج  َممع األمثال (50)
 .(285)ص  اإلعرابيةينظر: َمبـَْرز القواعد (51)
 .(355)ص  ينظر: َمبـَْرز القواعد اإلعرابية(52)
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 قمت برتمجة موجرة لكلِ  علم من األعالم ورد يف هذه الرسالة وأحلت ذلك إىل كتب الرتاجم. .ج
صادرها اليت أفاد منها أبو فأشرت إىل إىل مواضع املسائل النحوية وغري ذلك يف م ،ختريج اآلراء النحوي ة .ح

 احلسن الرمسوكي  اليت صر ح هبا أو َل يصر ح هبا.
 ووضحت ما به حاجٌة إىل توضيٍح وزايدٍة لتتم الفائدة به. ،التعليق يف اهلوامش على ما به حاجٌة إىل التعليق .خ
. .د  قسم ت عملي على قسمني األول الدراسة واآلخر كان للنص احملق قِ 

 م األو ل )الدراسة( صوراً للمخطوط الذي وقفت عليه.أحلقت يف هناية القس
 

 رابعاً: صور من املخطوط
 

 
 الورقة األوىل من املخطوط
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 الورقة األخرية من املخطوط

 
 القسم الثاين: النص احملقَّق

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 صلى هللا على سيدان حممٍد وعلى آله وصحبه.

 ن أمحد الرمسوكي  راجًيا ِمْن َرب ِِه ُسْكىن داِر النَّعيم: يقول عبُدهللِا تعاىل سيِ د علي ب
احلمُد هلِل ربِ  العاملني، والصَّالُة والسَّـالُم علـى سـيِ دان حُممـٍد َخـاِن النَّبيـني، وإمـام املرسـلني، ورضـي هللا تعـاىل علـى 

 آلِه وأصحابِه أمجعني.  وبعُد: 
ـــطُّ، وَعـــْوض، فهـــذه )مجلـــٌة خمتصـــرٌة يف تفســـري كلمـــاٍت ُيتـــاُج  ـــِرُب(، وهـــي إحـــدى وعشـــرون كلمـــًة: )َق ْع

ُ
إليهـــا امل

، وال، ولَــــْوال، و)إْن( املكســــورة اخلفيفــــة، و)أْن( ) ، وَكــــالَّ ــــا، ونـََعــــْم، وإْي، وَحــــَّتَّ ( 1ظ/وَأَجــــْل، وبـََلــــى، وإذا، وإْذ، وَلمَّ
 املفتوحة اخلفيفة، وَمْن، وأي ، وَلْو، وَقْد، والواو، وما(. 
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 فصلٌ 

؛ الستغراق مـا َمضـى مـن الزمـان، حنـو: )مـا (54)؛ فتأيت على وجٍه واحدٍ (53))َقطُّ( بتشديد )الطَّاء(، وَضمِ ها فَأمَّا
 . (55) َفعلتُه َقطُّ(

ــه، وتثليــث آخــره ــا )َعــْوُض( بفــتح أوَِّل ؛ فتــأيت علــى وجــٍه واحــٍد، وهــي: ظــرٌف الســتغراق مــا ُيســتقبل مــن (56)وأمَّ
 . (58)ْوُض(، وأبًدا مثُلهُ ، حنو: )ال أْفعُلُه عَ (57)الزَّمان

                                                           
( بفتح القاف وتشديد الطاء  (53) ( بفتح القاف، وتشديد الطاء وضمها، وهي أشهر لغة وأفصحها، و)َقطِ  ( لغات كثرية، أشهرها )َقطُّ وكسرها، على يف )َقطُّ

ظر: ضم، و)َقُط( بفتح القاف وختفيف الطاء وضمها، و)َقْط( بفتح القاف وختفيف الطاء وسكوهنا. ينأصل التقاء الساكنني، و)ُقطُّ( ابتباع القاف للطاء ابل
لبنان حتقيق: ندمي مرعشلي وأسامة  -بريوت  -الصحاح يف اللغة والعلوم، امساعيل بن محاد اجلوهري، دار احلضارة العربية و  (؛157، ثعلب)ص َمالس ثعلب

شرح اإلعراب يف (؛325)ص ابن نور الدين ، ومصابيح املغاين (؛354 ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب (؛1153 ص 3)ج مادة )قطط( ، مرعشلي
 -هـ(، مركز البحوث والدراسات سلسلة إحياء الرتاث اإلسالمي 879قواعد اإلعراب، أبو عبد هللا حميي الدين حممد بن سليمان املعروف ابلكافيجي )ت

 .(57)ص األزهري، وموصل الطالب (؛267)ص  ة وحتقيق: د.عادل حممد عبد الرمحن الشنداحم دراس2006 -هـ 1427 -بغداد  
 يف احلقيقة فإنَّ )َقطُّ( أتيت على ثالثة أوجه:  (54)

 األول: أْن تكون ظرف زمان الستغراق املاضي، وختتصُّ ابلنفي، حنو: )ما فعلُتُه َقطُّ(. 
 هذه )َقْط( املفتوحة القاف الساكنة الطاء، فيقال: قْطيِن، بنون الوقاية، كما يقال: يْكفيين. والثاين: أْن تكون اسم فعل، َّبعىن )يكفي(، و 

 180الكتاب، أبو عمر بن عثمان بن قنرب املعروف بسيبويه )ت والثالث: أْن تكون اسم، َّبعىن )حسب(، وهي )َقْط( املفتوحة القاف الساكنة الطاء. ينظر: 
 1، )ج واملقتضب (؛228 ص 4 وج،268 ص 3)ج  م الطبعة: الثالثة، حتقيق وشرح: عبد السالم حممد هارون2006 -  القاهرة -هـ( مكتبة اخلاجني 

م الطبعة: األوىل، حققه وقد م 1984 -هـ 1404 -لبنان  -هـ(، بريوت 340حروف املعاين، أبو القاسم عبد الرمحن بن اسحاق الزجاجي )ت (؛و 45 ص
 .(325)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛354 ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 36 -35)ص  له: د.علي توفيق احلمد

وشرح (؛325)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛354 ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛36 -35)ص الزجاجي،ينظر: حروف املعاين (55)
حل معاقد القواعد الالئي تثبت ابلدالئل والشواهد، أبو الثناء (؛و 57)ص األزهري، البوموصل الط (؛268)ص  لكاِفَيِجيااإلعراب يف قواعد اإلعراب، 

هـ الطبعة: األوىل، دراسة وحتقيق: د.عمر 1433 -لبنان  -بريوت  -هـ(، مكتبة حسني العصرية  1009أمحد بن حممد بن عارف الزيلي السواسي )ت 
 .(162)ص علي حممد الدليمي

م حتقيق: صالح 1982 -بغداد  -املثلث اللغوي، ابن السيد البطليوسي )ت( دار احلرية لضم، والفتح، والكسر. ينظر: أي: تثليث )الضاد( اب (56)
)ج مادة )عوض(،مصر حتقيق: جلنة بدار املعارف -هـ(، القاهرة 711لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور املصري )ت (؛و 254 ص 2)ج  الفرطوسي

، وموصل الطالب (؛270)ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب (؛65)ص بن هشام، اواعد اإلعرابواإلعراب يف ق (؛3171 ص 4
 .(58األزهري)ص 

تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، أبو عبد هللا حممد بن مالك ذهب ابن مالك إىل أنَّ )عوض( ترد الستغراق الزمان املاضي، وتكون َّبعىن )َقْط(. ينظر:  (57)
 .(58)ص  م حتقيق: حممد كامل بركات1968 -هـ 1387 -القاهرة  -هـ( دار الكتاب العريب  672)ت الطائي 

 (؛288)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛302ص  1)ج  بن هشام، اومغين اللبيب (؛66)ص بن هشام، اينظر: اإلعراب يف قواعد اإلعراب (58)
 .(95، األزهري)ص وموصل الطالب (؛270)ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب
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وأمَّا )َأَجْل( بسكون الالم؛ فتأيت على وجٍه واحٍد، وهي: لتصديق اخلرب، حنو أن يقول لَك: )جـاَء زيـٌد(، أو )مـا 
 . (59) جاء زيٌد(، فتقول: )َأَجْل(

اْ أَن لَّن  ٱلَِّذينَ  َ َزَعم))، َُمَرًَّدا كان، حنو: (60)وأمَّا )بـََلى(، فتأيت على وجٍه واحٍد، وهي: حرٌف إلجياب املنفي ِ  َكفَُرو 

 قُۡل بَلَى  َوَرب ِي
، أي: بلى أنَت (63)((أَلَۡسُت بَِرب ُِكۡمۖ قَالُواْ بَلَى  ))، حنو: (62)(، أو مقرواًن ابالستفهام2)و/ (61)((يُۡبعَثُواْ 

 ربُّنا، فهذه األربع أتيت على وجٍه واحٍد. 

 فصلٌ 
، (65)صاحلًة لغري ذلك (64)ظرفًا مستقباًل خافًضا لشرطه منصواًب جبوابه وأمَّا )إذا( فتأيت على وجهني: تكون

ثُمَّ ))يف قوله تعاىل:  (69)، وقد اجتمعا(68)، وختتصُّ ابجلملة االمسية(67)، وحرف مفاجأة(66)وختتص ابجلملة الفعلية

َن   .(70)((إِذَا  أَنتُۡم تَۡخُرُجونَ  ٱۡۡلَۡرِض إِذَا َدَعاُكۡم َدۡعَوةّٗ م ِ

                                                           
م الطبعة: األوىل، حتقيق: 1975 -هـ 1395 -دمشق  -ينظر: رصف املباين يف حروف املعاين، أمحد بن عبد النور، مطبوعات َممع اللغة العربية  (59)

 -جامعة املوصل  -ؤسسة الكتب للطباعة والنشر هـ(، م 749اجلىن الداين يف حروف املعاين، حسن بن قاسم املرادي )ت (؛و 59)ص  أمحد حممد اخلر اط
وشرح اإلعراب  (؛77)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛51 ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب (؛354)ص م حتقيق: طه حمسن1976 -هـ 1369

 .(95، األزهري)ص وموصل الطالب (؛271)ص لكافيجي، ايف قواعد اإلعراب
، ابن ومغين اللبيب (؛158 -157)ص بن عبد النور، اورصف املباين (؛401)ص املرادي، واجلىن الداين (؛6جاجي)ص ، الز ينظر: حروف املعاين(60)

 .(94، ابن هشام)ص واإلعراب يف قواعد اإلعراب (؛223 ص 1هشام)ج 
 .[7]سورة التغابن، من اآلية:  (61)
وشرح (؛ 94، ابن هشام)ص واإلعراب يف قواعد اإلعراب (؛223 ص 1ج ، ابن هشام)،ومغين اللبيب(401)ص املرادي، اجلىن الداينينظر:  (62)

 .(60، األزهري)ص وموصل الطالب (؛274)ص لكافيجي، ااإلعراب يف قواعد اإلعراب
 .[172]سورة األعراف، من اآلية:  (63)
، واإلعراب يف قواعد اإلعراب (؛318ص 1م)ج ، ابن هشاومغين اللبيب(؛360)ص املرادي، ،واجلىن الداين(63، الزجاجي)ص ينظر: حروف املعاين (64)

 (.84)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين(؛ 95ابن هشام)ص 
 )إذا( االمسية هلا أربعة أقسام:  (65)

ذكر أنَّ )إذا( تكون و األول: أن تكون ظرفًا ملا ُيستقبل من الزمان، متضمنة معىن الشرط غالًبا، حنو: )إذا جاء زيٌد فقْم إليه(، وهذا القسم ذكره املؤلف، 
 صاحلة لغري هذا املعىن. 

 [.1]سورة النجم، اآلية: ((١إِذَا َهَوى   َوٱلنَّۡجمِ ))والثاين: أن تكون ظرفًا ملا ُيستقبل من الزمان، َُمردة من معىن الشرط، حنو قوله تعاىل: 

َرةً أَۡو َلۡهًوا  َوإِذَا)): والثالث: أن تكون ظرفًا ِلما مضى من الزمان، واقعة موقع )إْذ(، حنو قوله تعاىل اْ َرأَۡواْ تَِج  و   [.11]سورة اجلمعة، من اآلية: ((ِإلَۡيَها ٱنفَضُّ

(، كقوله تعاىل:   [. 71]سورة الزمر، من اآلية ((َحتَّى   إِذَا َجا ُءوَها))والرابع: أن تكون غري ظرفية، فتكون امسًا َمرورًا بـ)َحَّتَّ
 (.188-183ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛363-360)ص املرادي، واجلىن الداين(؛94 -93)ص ، ابن مالكينظر: تسهيل الفوائد

هـ(، مطبعة 392اخلصائص، أبو الفتح عثمان بن جين )ت أجاز األخفش األوسط وقوع املبتدأ )اجلملة االمسية( بعد )إذا(، واتبعه ابن مالك. ينظر:  (66)
شرح ابن الناظم (؛و 94، ابن مالك)ص وتسهيل الفوائد (؛105 ص 1)ج  م حتقيق: حممد علي النجار1956-1952 -القاهرة  -دار الكتب املصرية 
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 فصلٌ 
 ا )إذ(، فتأيت على ثالثة أوجه: وأمَّ 

 ، (72)وحرَف مفاجأةٍ  ،(71)تكون ظرفًا ِلما مضى من الزَّمان، وتدخل على اجلملتني
 : (73)يف حنو قول الشاعر

........................................ 
... 
 

 فبينمــــــــــــــــــــــــــــــا الُعســــــــــــــــــــــــــــــُر إذ داَرْت مياســـــــــــــــــــــــــــــــريُ  

لَۡمتُمۡ  ٱۡلَيۡومَ نفَعَُكُم يَ  َولَن))، حنو قوله تعاىل: (74)وحرُف تعليلٍ    (. 2ظ/)(75)((٣٩إِذ ظَّ

 وأمَّا )َلمَّا( فتأيت على ثالثة أوجه:

                                                                                                                                                                                           

 -هـ  1420 -لبنان  -بريوت  -هـ(، دار الكتب العلمية  686على ألفية ابن مالك، أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن مجال الدين حممد بن مالك )ت 
، ابن ومغين اللبيب(؛361)ص املرادي، واجلىن الداين(؛289)ص ومنهج السالك (؛282)ص  سل عيون السودم الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد اب2000

 (.183ص 1هشام)ج 
قواعد  عنواإلعراب  (؛178ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 364)ص املرادي، واجلىن الداين(؛63، الزجاجي)ص ينظر: حروف املعاين (67)

 .(95، ابن هشام)ص اإلعراب
، شرح اإلعراب يف قواعد اإلعرابوقد تليها اجلملة الفعلية إذا كانت مصحوبْة بـ)قد(، حنو ما ُحِكَي عن العرب: )خرجُت فإذا قد قام زيُد(. ينظر:  (68)
 .(62، األزهري)ص وموصل الطالب (؛279)ص لكافيجيا
 أي: )إذا( الشرطية والفجائية. (69)
 اأُلوىل: شرطية، والثانية: فجائية.. فـ)إذا( [25]سورة الروم، من اآلية:  (70)
قواعد  عنواإلعراب  (؛166ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛212)ص املرادي، واجلىن الداين(؛ 63، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:  (71)

 .(185)ص السواسي، وحل معاقد القواعد (؛79)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛96، ابن هشام)ص اإلعراب
ُعرَّب (؛191ص  4)ج واملقتضب (؛232 ص 4، سيبويه)ج ينظر: الكتاب (72)

، ومغين اللبيب(؛213)ص املرادي، واجلىن الداين(؛102 ص 1)ج وامل
 .(96، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب  (؛170ص 1ابن هشام)ج 

نَيَّ به(، وقد اختلفوا يف نسبته، فقيل: لعشري بن لبيد، وقيل: حلريش بن جبلة، هذا عُجز بيت من )البحر البسيط(، صدره: )اْستَـْقِدِر هللَا خريًا واْرضَ  (73)
، ثعلب)ص وَمالس ثعلب (؛207ص  2 )ج وأمال ابن الشجري (؛ 528 ص 3)ج  يد العذري، وهو من شواهد الكتابوقيل: لعثمان بن لب

وموصل (؛81)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين(؛96ابن هشام)ص ، قواعد اإلعراب عنواإلعراب  (؛170ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛220
 .(65، األزهري)ص الطالب

وشرح اإلعراب يف قواعد (؛81)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛168ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛13)ص املرادي، اجلىن الداينينظر:  (74)
 .(186)ص السواسي، وحل مقاعد القواعد(، 65ري)ص ، األزهوموصل الطالب(؛285)ص لكافيجي، ااإلعراب

 .[39]سورة الزخرف، من اآلية:  (75)
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ا ظرٌف َّبعىن  (78)، ومتابعوه(77)، وزعم الفارسي(76)تكون حرَف وجوٍد لوجود؛ إذا دخلت على املاضي أهنَّ
، (80)بوته إذا دخلت على املضارع، وحرُف جزٍم لنفي املضارع، وقلبه ماضًيا، ومتصاًل بنفيه، متوقًعا ث(79) )حني(

ا َعلَۡيَها َحاِفٞظ ))، يف حنو قوله تعاىل: (81)وحرف استثناء َد امليم(82)((٤إِن ُكلُّ نَۡفٖس لَّمَّ  . (83)، يف قراءة َمْن َشدَّ

 وأمَّا )نـََعْم(، فتأيت على ثالثة أوجه: 
 .(84)تكون حرَف تصديٍق للُمخرب؛ إذا وقعت بعد اخَلرب

                                                           
 -القاهرة  -هـ(، مطبعة اخلاجني  745ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حي ان االندلسي )ت و  (؛234 ص 4، سيبويه)ج ينظر: الكتاب (76)

، اجلىن الداين(؛و 1896ص  4)ج  عثمان حممد، ومراجعة: د.رمضان عبد التواب م الطبعة: األوىل، حتقيق وشرح ودراسة: د.رجب1998 -هـ 1418
 .(97، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ 537ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛538)ص املرادي

. وله هو أبو علي، احلسن بن أمحد بن عبد الغفَّار، الفارسي، عاَل العربية يف زمانِه، أخذ عن الزَّجَّ  (77) اج، وأخذ عنه ابن جين، وعلي بن عيسى الرَّبعي 
نزهة اإللباء يف طبقات األدابء، أبو الربكات (. ينظر: ھ 377مؤلفات كثرية، منها: اإليضاح، واحُلجَّة يف علل القراءات، والتكملة، وغريها. تويف سنة )

بغية (؛275 -273 ص 1)ج القفطي، وإنباه الرواة (؛315)ص  السامرائيم حتقيق: إبراهيم 1959 -بغداد  -هـ(، مطبعة املعارف 577االنباري )ت 
 م حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم1964 -القاهرة  -هـ(، مطبعة عيسى البايب احلليب  911الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين السيوطي )ت 

 .(498 -496 ص 1)ج 
النجف  -هـ(، مطبعة النعمان  316األصول يف علم النحو، أبو بكر حممد بن السري بن السراج )ت ج يف كتابه وهذا الرأي يف: اأُلصول، البن السرا  (78)
وتبعه أبو علي الفارسي، وابن جين، وقال أبو حيَّان: )وذهب  (،179 ص 3 وج ،157 ص 2)ج  م حتقيق: عبد احلسني الفتلي1973 -هـ 1393 -

 .(1897 ص 4، أبو حيان)ج  "حني"(. ارتشاف الضربإىل أنَُّه ظرُف زماٍن، َّبعىنابن السَّرَّاج، وابن جين، والفارسي 
 هـ حتقيق: عبد املعني امللوحي1401 -دمشق  -هـ(، مطبوعات َممع اللغة العربية  1415األزهرية يف علم احلروف، علي بن حممد اهلروي )ت ينظر:  (79)

(؛ 538)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 1897 ص 4، ابو حيان)ج وارتشاف الضرب ؛(1644 -1643 ص 3)ج وشرح الكافية الشافية  (؛199)ص 
 (.401-400)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين(؛ 237ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب

ومصابيح (؛ 89، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ 533ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛537)ص املرادي، اجلىن الداينينظر: (80)
، وحل معاقد القواعد (؛66، االزهري)ص وموصل الطالب (؛287 )ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب (؛398)ص ابن نور الدين، املغاين

 .(193السواسي)ص 
م الطبعة: الرابعة، حتقيق: د. 8198 -بريوت  -هـ(، مؤسسة الرسالة  437مشكل إعراب القرآن، أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي )تينظر:  (81)

 ص 8)ج  ه الطبعة: األوىل1328 -مصر  -هـ(، مطبعة السعادة  745البحر احمليط، أبو حي ان األندلسي )ت (؛و 811 ص 2)ج  حان صاحل الضامن
 (.98ام)ص ، ابن هشقواعد اإلعراب عنواإلعراب  (؛539ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛537)ص املرادي، اجلىن الداين(؛454

 . [4]سورة الطارق، اآلية:  (82)
(، وهذه هلجة مشهورة يف  ،وهي قراءة عبدهللا بن عامر، وعاصم بن أيب النجود، ومحزة بن حبيب الزايت، واحلسن، وقتادة، واألعرج (83) فـ)ملا( َّبعىن )إالَّ

ا فعلَت كذا(، أي: إالَّ فعلتَ  واحُلجَّة يف علل القراءات (؛678، ابن َماهد)ص لقراءات. ينظر: السبعة يف اُهذيل وغريهم، تقول العرب: )أقسمُت عليَك َلمَّ
، أبو حيان والبحر احمليط (؛758)ص بن زجنلة، اوُحجَّة القراءات (؛811 ص 2، القيسي)ج ومشكل إعراب القرآن (؛639 ص 7، الفارسي)ج السبع
 (.437 -436، البنا)ص وإحتاف فضالء البشر (؛454 ص 8 )ج
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ۖا َقالُواْ نَعَۡم  ))، حنو قوله تعاىل:(85)إذا وقعت بعد االستفهاموحرَف إعالٍم؛  ا َوَعَد َربُُّكۡم َحق ّٗ  . (86)((فََهۡل َوَجدتُّم مَّ

 (.3و/، حنو أْن يقوَل لَك: )أْحِسْن إىل ُفالٍن(، فتقوَل: نـََعْم. )(87)وحرف وعٍد؛ إذا وقعت بعد الطلب
 على الثالثة األوجه املذكورة يف )نـََعْم(، تصديٌق، وإعالٌم ووعٌد؛ وأمَّا )إْي( بكسر اهلمزة، وسكون الياء؛ فتأيت

ا ختتصُّ بـ)الَقَسْم(  .(89)((قُۡل إِي َوَرب ِي  ))، حنو: (88) إالَّ أهنَّ

( فتأيت على ثالثة أوجه:  وأمَّا )َحَّتَّ
 .(91)((٥ ٱۡلفَۡجرِ َحتَّى  َمۡطلَعِ ))، حنو: (90)تكون حرَف جر ٍ 

 .(92)وحرَف عطفٍ 
ُسولُ َحتَّى  َيقُوَل ))، حنو: (93)ابتداءً وحرَف   .(95)، ابلرفع(94)((ٱلرَّ

                                                                                                                                                                                           
، قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ 650ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛439)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 6، الزجاجي)ص ر: حروف املعاينينظ (84)

 .(493)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين(؛ 100-99ابن هشام)ص 
وشرح اإلعراب يف (؛ 493)ص ابن نور الدين، ابيح املغاينمص(؛ و 650ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛469)ص املرادي، اجلىن الداينينظر:  (85)

 .(293)ص لكافيجي ، اقواعد اإلعراب
 .[44]سورة األعراف، من اآلية:  (86)
ابن نور ، مصابيح املغاين(؛ و 650ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛469)ص املرادي، اجلىن الداين(؛ 6، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:  (87)

 .(197، السواسي)ص وحل معاقد القواعد(؛ 493)ص الدين
م حتقيق 1963 -هـ 1383 -بريوت  -هـ(، مؤسسة بدران 395الصاحيب يف فقه اللغة، وسنن العرب يف كالمها، أمحد بن فارس )ت ينظر:  (88)

(؛ 159ص 1، ابن هشام)ج بيبومغين الل(؛252)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 136)ص بن عبد النور، اورصف املباين (؛101)ص  مصطفى الشوميي
 (.187)ص ابن نور الدين، مصابيح املغاينو 
 .[53]سورة يونس، من اآلية:  (89)
، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛498)ص املرادي، اجلىن الداينو ،(17 ص 8)ج  ابن يعيش، وشرح املفصل (؛ 46، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:  (90)
 .(69، األزهري)ص وموصل الطالب (؛ 232)ص الدين ابن نور، مصابيح املغاين(؛ و 244ص 1
 .[5]سورة القدر، من اآلية:  (91)
( ليست بعاطفة، وأنَّ ما بعدها يُعرب على إضمار عامل، فه (92) ، ابن ي ابتدائية عندهم. ينظر: الصاحيبهذا مذهب البصريني، ومذهب الكوفيني أنَّ )َحَّتَّ

 (؛237)ص ابن نور الدين، مصابيح املغاين(؛و 501)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 97 -96 ص 8)ج ابن يعيش، وشرح املفصل (؛151فارس)ص 
 .(70، األزهري)ص وموصل الطالب

وشرح اإلعراب عن  (؛234)ص ابن نور الدين، مصابيح املغاين(؛و 254ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 504)ص املرادي، اجلىن الداينينظر:  (93)
 .(210، السواسي)ص وحل معاقد القواعد (؛71، األزهري)ص وموصل الطالب (؛311)ص يجيلكاف، اقواعد اإلعراب

 .[214]سورة البقرة، من اآلية:  (94)
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( بفتح الكاف، وتشديد الالم، فتأيت على ثالثة أوجه:   وأمَّا )َكالَّ
 .(96)تكون حرَف ردعٍ 

 .(98)((٣٢ ٱۡلقََمرِ َكَّلَّ وَ ))، حنو: (97) وحرَف تصديٍق، َّبعىن )إْي(
( االستفتاحية،  على خالف يف ذلك.  حرف َّبعىن )َحقًّا(، أو )إالَّ

 .(99)((َكَّلَّ ََل تُِطۡعهُ ))حنو: 

 ،(100)فاملعىن على األول: حقًّا ال تطعه
 . (101)وعلى الثاين: إاَل ال ُتطعه 

ظ/ )َما ))، حنو قوله تعاىل: (104)، وزائدة(103)، وانهية(102)وأمَّا )ال(، فتأيت على ثالثة أوجه: فتكون انفية
 هذه السبع اليت أتيت على ثالثة أوجه. ، ف(105)(( َمنَعََك أََلَّ تَۡسُجدَ (3

                                                                                                                                                                                           
وحجة  (؛96 -95، الفارسي)ص القراءات السبععلل واحلجة يف  (؛181، ابن َماهد )ص نعيم. ينظر: السبعة يف القراءاتوهي قراءة انفع بن أيب  (95)

استانبول  -هـ(، مكتبة املثىن )نسخة مصورة(  444التيسري يف القراءات السبع، أبو عمر بن عثمان بن سعيد الداين ) ت (؛و 131)ص جنلة بن ز ، االقراءات
 .(80)ص  م ُعين بتصحيحه: أوتربرتزل1920 -
وإعرابه، أبو اسحاق ابراهيم بن السري الزجاج  معاين القرآن(؛و 523 ص 4، سيبويه)ج وهذا مذهب اخلليل، وسيبويه، ومجهور البصريني. ينظر: الكتاب (96)

، وبَلى، ونـََعْم( ملكي  (؛345 ص 3)ج  م الطبعة: األوىل، حتقيق: عبد اجلليل عبده شبلي1974-1973 -هـ(، القاهرة  3121)ت  وشرح )َكالَّ
علوم القرآن، بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي  الربهان يف(؛ و 377ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛525)ص املرادي، اجلىن الداينو ،23القيسي: 

 .(315 ص 3)ج  بريوت حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم -هـ(، دار املعرفة  794)ت 
ر ابن نو ، مصابيح املغاين(؛ و 378ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 525)ص املرادي ، هذا مذهب القرَّاء، والنضر بن ُُشيل. ينظر: اجلىن الداين(97)

 .(73، األزهري)ص وموصل الطالب(؛ 366)ص الدين 
 .[32]سورة املدثر، اآلية:  (98)
 .[19]سورة العلق، من اآلية:  (99)
الوقف على كال  وبلى يف القرآن، أبو وهذا مذهب الكسائي، وتلميذه نصري بن يوسف، وحممد بن أمحد بن واصل، وأيب بكر ابن األنباري. ينظر:  (100)

القطع واالئتناف، أبو (؛و 102)ص  ، حتقيق: د.حسني نص ار3م العدد: 1976 -هـ(، َملة كلية الشريعة 437طالب القيسي )ت حممد مكي بن أيب 
)ص  م الطبعة: األوىل، حتقيق: أمحد خطاب العمر1978 -هـ 1398 -بغداد  -هـ(، مطبعة العاين  338جعفر أمحد بن حممد النح اس )ت 

، وموصل الطالب (؛366)ص ابن نور الدين، مصابيح املغاين(؛ و 378ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛525 )صاملرادي، اجلىن الداين(؛و 458
 .(73األزهري)ص 

، ابن ومغين اللبيب(؛ 525)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 16 ص 9)ج ابن يعيش، ين، والز جاج. ينظر: شرح املفصلهذا مذهب أيب حان السجستا (101)
 .(318)ص  لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب(؛ 366)ص ابن نور الدين، ابيح املغاينمص(؛ و 378ص 1هشام)ج 
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 فصلٌ 
 وأمَّا )َلوال( فتأيت على أربعِة أوجٍه: 

 ، حنو: )لوال زيٌد ألكَرْمُتَك(.(106)تكون حرفًا يقتضي امتناع جوابه لوجود شرطه، وختتصُّ ابجلمل االمسية
ضارع

ُ
 .(107)وحرَف حتضيٍض، إذا دخلت على امل

 . (109)((نََصَرُهمُ  فَلَۡوََل ))، حنو: (108)وحرَف توبيٍخ، إذا دخلت على املاضي
ۡرتَنِي  إِلَى   أََجٖل َقِريبٖ ))، حنو: (110)وحرف استفهام  .(111)((لَۡوََل  أَخَّ

 وأمَّا )إْن( املكسورة اهلمزة، املخففة النون؛ فتأيت على أربعة أوجٍه:
 . (113)، وحرَف نفٍي، وخمففة من الثقيلة، وزائدة(112)تكون حرَف شرطٍ 

                                                                                                                                                                                           
 عنواإلعراب (؛ 463-461ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛301-300)ص املرادي، اجلىن الداين(؛ و 8، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:   (102)

 .(439-434)ص ابن نور الدين ،ومصابيح املغاين(؛ 107، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب
، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛306)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 270)ص  بن عبد النور، اورصف املباين(؛ 32، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:  (103)
 .(320 )ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب (؛442-440)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين(؛ 476-475ص 1
م حتقيق: حممد أبو 1987 -هـ 1407 -لبنان  -هـ(، املكتبة العصرية  328األضداد يف اللغة، أبو بكر حممد بن القاسم ابن االنباري )ت ينظر:  (104)

 -154)ص اهلروي، واألُزهية (؛259 -258، ابن فارس)ص والصاحيب(؛ 32-31، الزجاجي)ص حروف املعاين(؛و 214 -213)ص  الفضل ابراهيم
 (.480ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛308-306)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 136 -135 ص 8)ج وشرح املفصل، ابن يعيش (؛156

 .[21]سورة األعراف، من اآلية:  (105)
وارتشاف  (؛151 -510، ابن الناظم )ص وشرح ابن الناظم (؛778 ص 2)ج وشرح الكافية الشافية  (؛3، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:  (106)

 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛393 ص 2 )ج وشرح ابن عقيل(؛542-541)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 194 ص 4، أبو حيان)ج الضرب
 .(521ص

، ابقواعد اإلعر  عنواإلعراب (؛523ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛547)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 3، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:  (107)
 .(76،األزهري )ص الطالب وموصل(؛ 109ابن هشام)ص 

وشرح اإلعراب يف (؛ 419)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين(؛ 523ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛547)ص املرادي، اجلىن الداينينظر: (108)
 .(226، السواسي)ص وحل معاقد القواعد (؛334)ص لكافيجي، اقواعد اإلعراب

 .[28]حقاف، من اآلية: سورة األ (109)
، ومصابيح املغاين (؛110، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ 524ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛66)ص اهلروي، ينظر: األُزهية (110)

 .(77، األزهري)ص وموصل الطالب(؛ 420)ص ابن نور الدين
 .[10]سورة املنافقون، من اآلية:  (111)
قواعد  عنواإلعراب  (؛ 55ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛228)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 57، الزجاجي)ص اينحروف املعينظر:  (112)

 .(69)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛113، ابن هشام)ص اإلعراب
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زيٌد قائٌم(، وحيث اجتمعت )ما(، و)إْن( فإْن تقدَّمت )ما( فهي انفية، و)إْن( زائدة، كاملثال  حنو: )ما إنْ 
ا))(، حنو: 4و/ املذكور، وإْن تقدَّمْت )إْن( فهي شرطيٌَّة، و)ما( زائدة )  .(114)((تََخافَنَّ ِمن قَۡوٍم ِخيَانَةّٗ  َوإِمَّ

  على أربعة أوجه: وأمَّا )أْن( املفتوحة اهلمزة، املخففة النون، فتأيت
 . (115)تكون حرفًا مصدراًي ينصب املضارع

ا  ))، يف حنو: (116)وزائدة  .(117)((ٱۡلبَِشيرُ أَن َجا َء  فَلَمَّ

 .(119)((ٱۡصنَِعٱۡلفُۡلكَ إِلَۡيِه أَِن  فَأَۡوَحۡينَا  ))، يف حنو:(118)وحرف تفسري
 .(121)((َعِلَم أَن َسيَُكونُ ))، حنو: (120)وخمففة من الثقيلة

 : (122)ْن( بفتح امليم؛ فتأيت على أربعة أوجهٍ وأمَّا )مَ 
تكــــون شــــرطية، واســــتفهامية، وموصــــولة، ونكــــرًة موصــــوفة، يف حنــــو: )مــــررُت َّبـَـــْن ُمعجــــٍب لــــَك(، أي:  نســــاٍن 

 ُمْعجٍب َلَك. فهذه األربعة اليت أتيت على أربعة أوجه.

                                                                                                                                                                                           
 عنواإلعراب (؛ 59-55ص 1هشام)ج ، ابن ومغين اللبيب(؛231-228)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 57، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:   (113)

 )ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب(؛ 173-167)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛115-114، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب
345- 351). 

 ، وهي يف املخطوط )وإْن ما ختافنَّ( غري مدغمة.[58]سورة األنفال، من اآلية:  (114)
، أبو وارتشاف الضرب (؛475، ابن الناظم)ص وشرح ابن الناظم(؛ 58، الزجاجي)ص حروف املعاين(؛ و 5ص 3، سيبويه)ج ابينظر: الكت  (115)

 (.66ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛343 ص 2)ج وشرح ابن عقيل(؛ 35)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 1637 ص 4حيان)ج 
، ابن ومغين اللبيب(؛ 240-239)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 475، ابن الناظم)ص بن الناظموشرح ا (؛ 59، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:  (116)

 (.179)ص ابن نور الدين، مصابيح املغاين(؛ و 76-75ص 1هشام)ج 
 .[96]سورة يوسف، من اآلية:  (117)
، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 239)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 475، ابن الناظم)ص وشرح ابن الناظم (؛58، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:  (118)
 .(74ص 1
 .[27]سورة املؤمنون، من اآلية:  (119)
وموصل (؛ 177)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛73-72ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛236)ص املرادي، اجلىن الداينينظر:  (120)

 .(247)ص ، السواسيوحل معاقد القواعد (؛84، األزهري)ص الطالب
 [.20]سورة املزمل، من اآلية:  (121)
، ابن قواعد اإلعراب عنواإلعراب  (؛622-621ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 55، الزجاجي)ص حروف املعاينتراجع هذه األوجه يف:  (122)

 .(376 -375)ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب (؛118هشام)ص 
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 فصلٌ 
 :(123)جهٍ وأمَّا )َأيُّ( بفتح اهلمزة، وتشديد الياء؛ فتأيت على مخسة أو 

شرطيًَّة، واستفهاميًَّة، وموصولًة، وصفًة دالًَّة على معىن الكماِل، وصلًة إىل نداء ما فيه األلف والالم، حنو: 
نُ يَ  أَيَُّها )) نَس   ( .4ظ/ )(124)((ٱۡۡلِ

 وأمَّا )َلْو( فتأيت على مخسِة أوجٍه: 
 .(125)على الفعل املاضي تكوُن حرَف شرٍط، يقتضي امتناع ما يليه، واستلزامه لتاليه، وتدخل

ا ال جتزُم إذا دخلت على املضارعوحرَف شرٍط ُمراِدفًا لـ)إْن(، إالَّ   .(126)أهنَّ
ا ال تنصب، وأكثر وقوعها بعد )َودُّوا(  . (128)، وحرَف مَتَن ٍ (127) وحرفًا مصَدرايًّ ُمراِدفًا لـ)أْن(، إالَّ أهنَّ

 .(129)وحرَف عرضٍ 
 
 

                                                           
، ابن قواعد اإلعراب عنواإلعراب  (؛164-161ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛62، الزجاجي)ص حروف املعاينتراجع هذه األوجه يف:  (123)

 .(87 -86، األزهري)ص وموصل الطالب(؛ 193-189)ص ابن نور الدين، مصابيح املغاين(؛ و 121-119هشام)ص 
 .[6]سورة االنفطار، من اآلية:  (124)
)ص  بريوت الطبعة: الثانية -هـ(، دار اجليل 538املفص ل يف علم العربية، جلار هللا الزخمشري )ت (؛و 242 ص 4، سيبويه)ج ينظر: الكتاب (125)

 (؛241 ص 2)ج  م حتقيق: موسى نباي العليلي1983-م1982 -بغداد  -هـ(، مطبعة العاين 646اإليضاح يف شرح املفص ل، ابن احلاجب)ت(؛32
 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 294-288)ص املرادي ، اجلىن الداين(؛و 385ص 2)ج ح ابن عقيلوشر  (؛504، ابن الناظم)ص وشرح ابن الناظم

 (.490ص
م الطبعة: الثانية، حتقيق: حممد علي النجار وأمحد 1980 -بريوت  -هـ(، علم الكتب 207معاين القرآن، أبو زكراي ُيىي بن زايد الفر اء ) ت ينظر:   (126)

 (؛496ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 295)ص املرادي ، اجلىن الداين(؛و 32، الزخمشري)ص واملفصل (؛175و 143 ص 1)ج  يوسف جنايت
 .(413)ص ابن نور الدين ، مصابيح املغاينو (؛126، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب 

توضيح (؛و 38، ابن مالك)ص وتسهيل الفوائد (؛175 ص 1)ج لفر اء، اأي: بعد ما يدلُّ على متٍن، حنو: )َودَّ، ويَودُّ(. ينظر: معاين معاين القرآن  (127)
م الطبعة: األوىل، شرح 2001 -هـ 1422 -القاهرة  -هـ(، دار الفكر العريب 749املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، حسن بن قاسم املرادي )ت 

قواعد  عنواإلعراب (؛ 502ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛297)ص ادياملر ، اجلىن الداين(؛و 1297 ص 4)ج وحتقيق: د.عبد الرمحن علي سليمان
 .(126، ابن هشام)ص اإلعراب

ومغين (؛298-297)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 1295 ص 4، املرادي)ج وتوضيح املقاصد (؛304 ص 1)ج  ينظر: شرح الكافية الشافية  (128)
 .(417-416)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛506-505ص 1، ابن هشام)ج اللبيب

(؛ 29، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛507ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛244، ابن مالك)ص ينظر: تسهيل الفوائد  (129)
 .(419)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين
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 فصلٌ 
وحـرَف  ،واسـم فعـٍل، َّبعـىن )َيْكِفـي( ،(131) : تكوُن امسًا، َّبعىن )َحْسُب((130)ى سبعِة أوجهٍ وأمَّا )َقْد(، فتأيت عل

، ولتقريــــب (134)وحــــرَف توقُّــــٍع مــــع املضــــارع، ومــــع املاضــــي علــــى األصــــح ،(133)، فتــــدخل علــــى املاضــــي(132)حتِقيــــقٍ 
ــهِ  ،(135)املاضــي ــا تقليــل متعلَِّق ــا تقليــل الفعــل، وإمَّ يف  (138)، قالــه ســيبويه(137)كثــريٍ وحــرَف ت ،(136)وحــرَف تقليــٍل، إمَّ

 (5و/ : )(139)قول الشاعر
ــــــــــــــــــــْرَن ُمْصــــــــــــــــــــَفرًّا أاَنِملُــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــْد أتْـــــــــــــــــــــُرَك الِق  َق

... 
 

 كـــــــــــــــــــــــــــــأنَّ أثوابَـــــــــــــــــــــــــــــُه حُمَّـــــــــــــــــــــــــــــْت بفرصـــــــــــــــــــــــــــــادِ  

   

                                                           
ومغين (؛269)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 213)ص اهلروي، واألُزهية (؛42 ص 1)ج واملقتضب(؛ 13، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:   (130)

 .(320)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين(؛ 130، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ 343ص 1، ابن هشام)ج اللبيب
ومصابيح (؛ 130، ابن هشام)ص عرابقواعد اإل عنواإلعراب  (؛343ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 269)ص املرادي، اجلىن الداين: ينظر (131)

 .(414)ص  لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب(؛ 320)ص ابن نور الدين، املغاين
 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛269)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 242، ابن مالك)ص وتسهيل الفوائد  (؛223ص 4، سيبويه)ج ينظر: الكتاب (132)

 .(325-324)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين(؛ 130، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ 352ص
نَۡعلَُم  قَدۡ ))[، وقوله تعاىل: 64]سورة النور، من اآلية: ((قَۡد يَۡعلَُم َما  أَنتُۡم َعلَۡيهِ ))تدخل )َقْد( على الفعل املضارع، وتفيد التحقيق أيًضا، حنو قوله تعاىل:  (133)

، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب   (؛273)ص املرادي، اجلىن الداين[. ينظر: 33]سورة األنعام، من اآلية: ((يَقُولُونَۖ  ٱلَِّذيۡحُزنَُك لَيَ  ۥإِنَّهُ 
 .(275، السواسي)ص وحل معاقد القواعد (؛94، األزهري)ص وموصل الطالب(؛ 325)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين(؛ 131

، قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ 348ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛271)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 223ص 4، سيبويه)ج كتابينظر: ال (134)
 (.322)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛131ابن هشام)ص 

، ابن قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ 348ص 1 ، ابن هشام)جومغين اللبيب(؛ 271)ص املرادي، اجلىن الداينأي: تقريبية من احلال. ينظر:  (135)
 .(278، السواسي)ص وحل معاقد القواعد (؛96 -95، األزهري)ص وموصل الطالب (؛323)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛132هشام)ص 

 (؛134، ابن هشام)ص اإلعرابقواعد  عنواإلعراب (؛ 351-350ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛272)ص املرادي، اجلىن الداينينظر:  (136)
 .(425)ص  لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب(؛323)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين

 (.242 ص 4، سيبويه)ج ينظر رأي سيبويه يف: الكتاب  (137)
راهيدي، ويونس بن حبيب، وعيسى بن عمر، وأخذ هو أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنرب، ولقبه: سيبويه، أخذ علم العربية عن اخلليل بن أمحد الف (138)

(. ينظر: ھ 180عنه: قطرب، واألخفش األوسط سعيد بن مسعدة، له مؤلٌف واحٌد، هو: الكتاب، تويف إثر مناظرة جرت بينه وبني الكسائي، تويف سنة )
م الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد أبو 1954 -القاهرة  -بة هـ(، مطبعة الصحا 351مراتب النحوي ني، أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي احلليب )ت 

م حتقيق: 1973 -مصر  -هـ(، دار املعارف 379طبقات النحوي ني واللغوي ني، أبو بكر حممد بن احلسن الزبيدي ) ت (؛و 65 -60)ص  الفضل إبراهيم
خبار النحوي ني البصري ني، أبو سعيد احلسن بن عبد هللا بن أ(؛360 -346 ص 2)ج القفطي، وإنباه الرواة (؛70 -62 )ص حممد أبو الفضل ابراهيم

 .(50 -48)ص  م حتقيق: طه الزيين وحممد عبد املنعم خفاجي1955 -القاهرة  -هـ(، مطبعة البايب احلليب 368املرزابن السريايف )ت 
 .(49 )ص ، لعبيد بن األبرص، يف ديوانهالبيت من البسيط (139)
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 فصلٌ 
ــــا )الــــواو( فتــــأيت علــــى  انيــــة أوجــــهٍ  ، و)واو( (142)و)واو( احلــــال ،(141): تكــــوُن )واو( االســــتئناف(140)وأمَّ

و)واو(  ،(144)و)واو( الَقَســـم ،(143)ع الداخلـــة علـــى املضـــارع املســـبوق بنفـــي، أو طلـــبٍ املفعـــول معـــه. و)واو( اجلمـــ
 .(146)وزائدةً  ،و)واو( العطف ،(145)ُربَّ 

 فصلٌ 
 ، (149)، وَشرطيَّةً (148)، ومعرًف انِقَصةً (147)وأمَّا )ما(، فتأيت على اثين عشَر وجًها:  تكوُن معرفًة اتمَّةً 

                                                           
بن عبد ، اورصف املباين (؛240 -231، اهلروي)ص واألزهية (؛39-36، الزجاجي)ص حروف املعاينملصادر اآلتية: تراجع هذه األوجه يف ا (140)

، ابن قواعد اإلعراب عنواإلعراب  (؛683-665ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛186-185)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 441 -409)ص النور
وموصل (؛446 -430)ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب (؛529-519)ص ن نور الديناب، ومصابيح املغاين(؛ 140-136هشام)ص 
 .(295 -285، السواسي)ص وحل معاقد القواعد (،101-98، األزهري)ص الطالب

ومغين  (؛191)ص املرادي ، ىن الدايناجلوهي الواو اليت تكون بعدها مجلة غري متعلقة َّبا قبلها يف املعىن، وال مشاركة ملا قبلها يف اإلعراب. ينظر: (141)
 (.523)ص ابن نور الدين ، مصابيح املغاين(؛ و 674ص 1، ابن هشام)ج اللبيب

لصرفها الفعل املضارع الواقع بعدها عن سنن الكالم، أي: جهة األول، وهذه الواو تنصب الفعل املضارع بـ)أْن( مضمرة  ،مسَّاها الكوفيون )واو الصرف((142)
، ومغين اللبيب(؛ 187)ص املرادي، اجلىن الداين(، 233و 34 -33ص  1)ج  لفرَّاء، اني. ينظر: معاين القرآن، وتنصبه بنفسها عند الكوفيعند البصريني
 .(677-676ص 1ابن هشام)ج 

ا َّبعىن )إذ(وهي الواو الداخلة على اجلملة احلالية امسية كانت أم فعلية، وُتسمى )واو االبتداء(، وقدَّرها سيبويه واألقدم (143) لئال  ،ون بـ)إذ(، وال يريدون أهنَّ
، الزجاجي)ص حروف املعاين(؛و 90ص 1، سيبويه)ج يرادف احلرف االسم، بل اهنا وما بعدها قيٌد للفعل السابق، كما أنَّ )إذ( كذلك. ينظر: الكتاب

 .(525)ص ابن نور الدين، املغاينومصابيح (؛ 675ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 92)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 36-37
ابن ، ومصابيح املغاين (؛678ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 185)ص املرادي، اجلىن الداينوهو حرف جر جيرُّ الظاهر دون املضمر. ينظر:  (144)

 .(525)ص نور الدين
ربد والكوفيني (145)

ُ
(، وال تدخل إال على  ،وهي حرف جر عند امل يف مسائل اخلالل، مسألة  ُمنك ر، وال تتعلق إال َّبؤخر. ينظر: اإلنصافلنيابتها عن )ُربَّ

 (.679ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 185)ص املرادي، اجلىن الداينو  ،(48 -47)ص  (، واإلغراب يف جدل اإلعراب55)
بَُها))ى ذلك قوله تعاىل: ذهب الكوفيون واألخفش واتبعهم ابن مالك اىل أنَّ )الواو( قد تكون زائدة، ومُحل عل  (146) ]سورة ((َحتَّى   إِذَا َجا ُءوَها َوفُتَِحۡت أَۡبَو 

هـ(، عاَل  215معاين القرآن، األخفش سعيد بن مسعدة البلخي اجملاشعي )ت (؛و 107 ص 1)ج لفراء، ا[. ينظر: معاين القرآن73اآلية: الزمر، من 
، ابن مالك)ص وتسهيل الفوائد (؛571)ص  وىل، حتقيق: د.عبد األمري حممدأمني الوردم الطبعة: األ2003 -هـ 1424 -لبنان  -بريوت  -الكتب 
 (.681ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛193)ص املرادي، اجلىن الداينو  (؛175

 وهي امسية، ال حتتاج إىل شيٍء يوضِ حها، من صلة، أو صفٍة، وهي على نوعني:  (147)
ُر بقولك الشيء، حنو قوله تعاىل: األول: تكون عاَمة، وهي اليت َل يتق تِ تُۡبُدواْ  إِن))د مها اسم تكون هي وعامله صفة له يف املعىن، وتُقدَّ َدقَ  ا ِهَيۖ  ٱلصَّ فَنِِعمَّ

 [، أي: فِنعَم الشيُء إبداؤها. 271]سورة البقرة، من اآلية: ((
ُر من لفظ ذلك االسم املتقد م، حنو: )غسلتُه ُغُساًل  نِعم ا(، أي: والثاين: تكون خاصة، وهي اليت يتقدمها اسم تكون هي وعاملها صفة له يف ا ملعىن، وتُقدَّ

، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ (؛ 570-569ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛73ص 1، سيبويه)ج نِعم الُغسُل. ينظر: الكتاب
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ا بَعُوَضةّٗ ))، حنو: (153)، ونكرًة موُصوفًا هبا(152)ًة َموُصوَفةً ونكر  ،(151)، ونكرًة اتمَّةً (150)واستفهاميةً  َمثََّلّٗ مَّ

، (158)، وزائدةً (157)، وكافًَّة عن العملِ (156)، وَمْصَدريًَّة َظرفيًَّة، ومصدريًَّة غري ظرفيَّةٍ (155)، وانفيةً (154)((فََما فَۡوقََها  
ا تَۡدُعواْ َفلَهُ ))حنو:  ا مَّ  .(159)((ٱۡۡلَۡسَما ُءٱۡلُحۡسنَى   أَي ّٗ

                                                                                                                                                                                           

، السواسي)ص وحل معاقد القواعد(، 103، األزهري)ص وموصل الطالب؛(447)ص لكافيجي ، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب140-141
299- 300). 

ِه ))وهي املوصولة االمسية اليت حتتاج إىل صلة توضحها، ويصلح يف موضعها )الذي(، حنو قوله تعاىل:  (148) تِ يَۡسُجُده َما فِي  َوِِلَّ َو  َم  َوَما فِي  ٱلسَّ

 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛335)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 380 -379)ص ينظر: أسرار العربية  [.49آلية: ]سورة النحل، من ا((ٱۡۡلَۡرِض 
 .(300، السواسي)ص وحل معاقد القواعد (؛103،األزهري )ص الطالب وموصل(؛ 141، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ 579ص

 وهي نوعان: وهي الشرطة االمسية املتضمنة ملعىن حرف الشرط،  (149)
ُمواْ فََما ))األول: تكون زمانية، حنو قوله تعاىل:   [.7]سورة التوبة، من اآلية: ((َلُهۡم   ٱۡستَِقيُمواْ لَُكۡم فَ  ٱۡستَقَ 

ُه َوَما تَۡفَعلُواْ ِمۡن َخۡيٖر يَۡعلَۡمهُ ))والثاين: تكون غري زمانية، حنو قوله تعاىل:   [.197]سورة البقرة، من اآلية: ((ٱِلَّ
هـ(، 761وشرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، ابن هشام األنصاري )ت  (؛5 ص 4)ج وشرح املفصل، ابن يعيش (؛52 ص 2)ج  نظر: املقتضبي

م له ووضع حواشيه وفهارسه: د.إميل بديع يعقوب1996 -هـ  1417 -لبنان  -بريوت  -دار الكتب العلمية  ومغين (؛300)ص  م الطبعة: األوىل، قد 
 .(103،األزهري )ص الطالب وموصل(؛ 141، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛581-580ص 1، ابن هشام)ج يباللب
أمال ابن احلاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر املعروف اببن (؛و 5 ص 4)ج يُّ شيٍء هو؟ ينظر: شرح املفصل، ابن يعيشوهي اسم استفهام، معناه: أ  (150)

-580ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛149 -148 ص 3)ج  ـ الطبعة: األوىل، حتقيق عدانن صاحل مصطفىه1406هـ( 446احلاجب )ت 
، السواسي)ص وحل معاقد القواعد(؛ 104،األزهري )ص الطالب وموصل(؛448)ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب(؛581
 .(104 -102 ص 3 )ج مالقسم األول1972 -هـ 1392 -مصر  -احلديث دراسات األسلوب القرآن، حممد عبد اخلالق عضيمة، دار (؛300

 وهي من أقسام )ما( االمسية، وال تكون موصوفة بشيء، وال موصوفًا هبا، وتقع يف ثالثة مواضع:  (151)
 ا مذهب البصريني، إالَّ األخفش. األول: تكون يف التعجب، حنو: )ما أحسن زيًدا(، فـ)ما( نكرة اتمة مبتدأ، وما بعدها خرب، أي شيء حسن زيًدا. وهذ

 لسيبويه الذي ذهب اىل أهنا معرفة اتمة. اوالثاين: تكون )ما( نكرة اتمة يف ابب )نِعَم، وبئس( حنو: )غسلته ُعسالً نِعم ا(، أي: نعم شيئاً خالفً 
 إنَّ زيًدا ممَّا أْن يكتب(. والثالث: تكون يف املبالغة إذا أرادوا يف اإلخبار عن أحد ابإلكثار من فعل كالكتابة، حنو: )

 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛115 ص 1، ابن السراج)ج واألصول يف النحو (؛173 ص 4)ج واملقتضب (؛72ص 1، سيبويه)ج ينظر: الكتاب
 .(106-105، األزهري)ص وموصل الطالب(؛ 456-452)ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب(؛572-571ص

اجلىن وجه تكون فيه )ما( امسيًة، وهي نكرة انقصٌة، موصوفٌة مقدرة بـ)شيٍء(، كقوهلم: )مررُت َّبا معجٍب لك(، أي: بشيٍء معجٍب لك. ينظر: هذا ال  (152)
، األزهري)ص وموصل الطالب(؛476)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛570ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 335)ص املرادي، الداين
 .(306، السواسي)ص ل معاقد القواعدوح(؛106

ا بَعُوَضةّٗ ))هذا الوجه تكون فيه )ما( امسيًة موصوفًا هبا النكرة قبلها للتحقري، حنو قوله تعاىل:  (153) [، أي: مثاًل ابلغًا 26]سورة البقرة، من اآلية: ((َمثََّلّٗ مَّ
قصرٌي أنفه(، أي: ألمر عظيم ُقِطَع قصري أنفه، أو للتنويع، حنو: )ضربُتُه ضراًب ما(، أي: يف احلقارة: بعوضًة، أو للتعظيم، حنو قوهلم يف املثل: )ألمٍر ما جدع 

 نوًعا من الضرب، من أيِ  نوٍع كان. 

، وموصل الطالب(؛ 458-457)ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب (؛142، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنينظر: اإلعراب 
 .(307، السواسي)ص وحل معاقد القواعد(؛ 107-106األزهري)ص 
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اِكرون، وعـدَد مـا غفـَل عـن ذِكـرِه الغـافلون، واحلمـد هلل ربِ   وصلى هللا علـى سـيدان حممـٍد عـدَد مـا ذكـرُه الـذَّ
 العاملني. 

 
 بسم الرمحن الرحيم

 اخلامتة
 أم ا بعد: ،احلمد هلل الذي بنعمه تتمُّ الصاحلات والصالة والسالم على نبينا حممٍد وعلى آله وصحبه أمجعني

  فرغت من حتقيق هذه الرسالة ودراستها توصلت إىل نتائج أمهها:فبعد أنْ 
 الكشف عن مؤلَّف جديٍد يضاف إىل سجل أيب احلسن الرمسوكي . .1
 كثرة شواهده القرآنية فالشاهد القرآين هو األصل الرئيس واملصدر املهم يف توثيق املادة املسموعة. .2
نده رافٌد مهم وأصيل من روافد املادة املسموعة وكان موقفه أوىل أبو احلسن الرمسوكي  عنايًة ابلقراءات فهي ع .3

 منها حمموداً.

                                                                                                                                                                                           
 .[26]سورة البقرة، من اآلية:  (154)
ذَاَما))فرتفع املبتدأ، وتنصب اخلرب يف لغة احلجازيني، حنو قوله تعاىل: ،وهي حرفيٌة انفيٌة، تعمل عمل )ليس( (155) [، 31]سورة يوسف، من اآلية: ((بََشًرا َه 

تِهِ ))وقوله تعاىل:  َه  ا ُهنَّ أُمَّ ، ابن وتسهيل الفوائد (؛188 ص 4)ج واملقتضب  (؛57ص 1، سيبويه)ج [. ينظر: الكتاب2]سورة اجملادلة، من اآلية: ((ممَّ
 (.478)ص ابن نور الدين، مصابيح املغاين(؛و 582ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 325)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 56مالك)ص 

 هي نوعان: هذا الوجه تكون فيه )ما( حرفية، و  (156)
ا))االول: تكون ظرفية، زمانية، او وقتية، حنو قوله تعاىل:  ة، او زمان دوامي حيًّا. 31]سورة مرمي، من اآلية: (( َما ُدۡمُت َحي ّٗ  [، أي: ُمدَّ
 [. 128ية: ]سورة التوبة، من اآل ((َعِزيٌز َعلَۡيِه َما َعنِتُّمۡ ))والثاين: تكون غري ظرفية )غري زمانية(، حنو قوله تعاىل: 

 -القاهرة  -هـ(، عاَل الكتب  392اللمع يف العربية، أبو الفتح عثمان بن جين )ت (؛و 48 ص 1)ج واملقتضب(؛ 156ص 3، سيبويه)ج ينظر: الكتاب
ـ(، ه 686شرح الكافية يف النحو، رضي الدين حممد بن احلسن االسرتابذي )ت و  (؛268)ص  م حتقيق: حسني حممد حممد شريف1978 -هـ 1398
 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 331-330)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 6 ص 3)ج  م حتقيق: يوسف حسن عمر1978 -هـ  1398 -بريوت 

 .(143، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ 583ص
رادي، وابن هشام،وهي حرفية تكفُّ العامل عن عمله سواء أكان العامل عامل رفٍع أم نصٍب، أم جٍر، ومعناه (157)

ُ
وغريمها من  ا: التوكيد، وقد عدَّها امل

، ابن قواعد اإلعراب عنواإلعراب  (؛593-588ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛332)ص املرادي، اجلىن الداينينظر:  أقسام )ما( الزائدة.
 (.479)ص ابن نور الدين، مصابيح املغاين(؛و 145-143هشام)ص 

مصابيح (؛ و 146، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب  (؛588ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛332)ص املرادي، اجلىن الداينينظر:  (158)
وحل معاقد  (؛110، األزهري)ص وموصل الطالب(؛ 465)ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب(؛486-485)ص ابن نور الدين، املغاين
 .(314، السواسي)ص القواعد

 .[110]ة اإلسراء، من اآلية: سور (159)
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ظهرت عناية أيب احلسن الرمسوكي  ابحلديث الشريف واضحة فهو عنده مصدٌر أساسي  يف أتصيل االحكام  .4
شواهده فقد احتج ابحلديث الشريف يف املسائل النحوي ة وال ختفى عن كل  من قرأ كتبه قلة  ،والقواعد النحوي ة

ا تعدُّ كثريًة إذا ما قيست بعددها يف كتب  من احلديث الشريف موازنًة بشواهده القرآنية والشعرية بيد أهن 
 املتقدمني ،النحوي ني

 وعو ل على ذلك يف مواطن اعتد  أبو احلسن الرمسوكي  أبقوال العرب النثرية يف َمال االستدالل النحوي   .5
 .خمتلفة

فقد استشهد  ،ي  ابلشعر و وجه عنايته به يف مناقشة املسائل النحوي ة وتوثيقهااستد ل أبو احلسن الرمسوك .6
 ،وأورد الشاهد الشعري غري معزٍو إىل قائله يف أكثر الشواهد ،لشعراء جاهلني وخمضرمني واسالميني ومول دين

 وهذا املنهج العاَل الذي درج عليه.
  وسل م على نبينا حممٍد وعلى آله وصحبه وسل م تسليماً كثرياً وآخر دعواان أِن احلمد هلل ربِ  العاملني وصلى هللا .7

 
 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي.

  هـ(، دار الندوة 1117احتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر، الشيخ أمحد بن حممد البنا ) ت- 
 هـ تصحيح: حممد الضباع.1359

 هـ(، مطبعة البايب احلليب 368عبد هللا بن املرزابن السريايف )ت  أخبار النحوي ني البصري ني، أبو سعيد احلسن بن
 م حتقيق: طه الزيين وحممد عبد املنعم خفاجي.1955 -القاهرة  -
  هـ 1418 -القاهرة  -هـ(، مطبعة اخلاجني  745ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حي ان االندلسي )ت
 د.رجب عثمان حممد، ومراجعة: د.رمضان عبد التواب.م الطبعة: األوىل، حتقيق وشرح ودراسة: 1998 -
  دمشق  -هـ(، مطبوعات َممع اللغة العربية  1415األزهرية يف علم احلروف، علي بن حممد اهلروي )ت- 

 هـ حتقيق: عبد املعني امللوحي.1401
 عيد، عاَل الكتب  أصول النحو العريب يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء يف ضوء علم اللغة احلديث، للدكتور حممد
 م.1973 -القاهرة  -
  النجف  -هـ(، مطبعة النعمان  316األصول يف علم النحو، أبو بكر حممد بن السري بن السراج )ت- 

 م حتقيق: عبد احلسني الفتلي.1973 -هـ 1393
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  هـ 1407 -لبنان  -هـ(، املكتبة العصرية  328األضداد يف اللغة، أبو بكر حممد بن القاسم ابن االنباري )ت
 م حتقيق: حممد أبو الفضل ابراهيم.1987 -
  هـ( دار الفكر  761اإلعراب عن قواعد اإلعراب، أبو حممد عبد هللا بن يوسف بن هشام األنصاري )ت- 

 م الطبعة: األوىل، تقدمي وحتقيق: رشيد عبد الرمحن العبيدي.1970
  م الطبعة: 2002 -لبنان  -بريوت  -يني هـ(، دار العلم للمال 1396األعالم، خري الدين الرزكلي )ت

 اخلامسة عشر.
  هـ الطبعة: األوىل، 1406هـ( 446أمال ابن احلاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر املعروف اببن احلاجب )ت

 حتقيق عدانن صاحل مصطفى.
  صرية هـ( مطبعة دار الكتب امل646إنباه الرواة على أنباه النحاة، مجال الدين علي بن يوسف القفطي ) ت- 

 م حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم.1950 -القاهرة 
 م حتقيق: 1983-م1982 -بغداد  -هـ(، مطبعة العاين 646اإليضاح يف شرح املفص ل، ابن احلاجب)ت

 موسى نباي العليلي.
  ه الطبعة: األوىل.1328 -مصر  -هـ(، مطبعة السعادة  745البحر احمليط، أبو حي ان األندلسي )ت 
 بريوت حتقيق حممد  -هـ(، دار املعرفة  794يف علوم القرآن، بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي )ت  الربهان

 أبو الفضل إبراهيم.
  بشارة الزائرين الباحثني يف حكاية الصاحلني )خمطوط( لداود بن علي السمالل الكرامي، نسخة مصورة عن

 اىل.أصٍل جبوزة الشيح حممد الضو السباعي رمحه هللا تع
  هـ(، مطبعة عيسى البايب احلليب  911بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين السيوطي )ت- 

 م حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم.1964 -القاهرة 
  م الطبعة: األوىل، أشرف على 1995  -اتريخ األدب العريب، كارل بروكلمان، اهليأة املصرية العامة للكتاب

  العربية: حممود فهمي حجازي.ترمجته إىل
  هـ( دار الكتاب العريب  672تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، أبو عبد هللا حممد بن مالك الطائي )ت- 

 م حتقيق: حممد كامل بركات.1968 -هـ 1387 -القاهرة 
 د بن الطيب القادري، دار التقاط الدرر ومستفاد املواعظ والعرب من أخبار وأعيان املائة احلادية والثانية عشر، حمم

 م الطبعة: األوىل، حتقيق: هاشم العلوي القامسي.1983 -لبنان  -بريوت   -اآلفاق اجلديدة 
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  هـ(، دار الفكر العريب 749توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، حسن بن قاسم املرادي )ت- 
 .عبد الرمحن علي سليمان.م الطبعة: األوىل، شرح وحتقيق: د2001 -هـ 1422 -القاهرة 

  هـ(، مكتبة املثىن )نسخة مصورة(  444التيسري يف القراءات السبع، أبو عمر بن عثمان بن سعيد الداين ) ت
 م ُعين بتصحيحه: أوتربرتزل.1920 -استانبول  -
  هـ(، مؤسسة الكتب للطباعة والنشر  749اجلىن الداين يف حروف املعاين، حسن بن قاسم املرادي )ت- 

 م حتقيق: طه حمسن.1976 -هـ 1369 -جامعة املوصل 
  هـ 1399 -بريوت  -هـ( مؤسسة الرسالة  450حجة القراءات، أبو زرعة عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة )ت
 م الطبعة: األوىل، حتقيق: سعيد األفغاين.1979 -
  هـ( وبشري جوجال، مراجعة 377احلجة يف علل القراءات السبع، أبو علي احلسن بن عبد الغفار الفارسي ) ت

 م الطبعة: األوىل، حتقيق: بدر الدين قهوجي.1993 -دمشق  -دار املأمون  -عبد العزيز رابح 
  الرابط  -احلركة الفكرية ابملغرب يف عهد السعدي ني، حممد حجي، منشورات دار املغرب للتأليف والرتمجة والنشر
 م الطبعة: األوىل.1976 -
 هـ 1404 -لبنان  -هـ(، بريوت 340القاسم عبد الرمحن بن اسحاق الزجاجي )ت  حروف املعاين، أبو- 

 م الطبعة: األوىل، حققه وقد م له: د.علي توفيق احلمد.1984
  حل معاقد القواعد الالئي تثبت ابلدالئل والشواهد، أبو الثناء أمحد بن حممد بن عارف الزيلي السواسي )ت

هـ الطبعة: األوىل، دراسة وحتقيق: د.عمر علي 1433 -لبنان  -بريوت  -هـ(، مكتبة حسني العصرية  1009
 حممد الدليمي.

  م 1956-1952 -القاهرة  -هـ(، مطبعة دار الكتب املصرية 392اخلصائص، أبو الفتح عثمان بن جين )ت
 حتقيق: حممد علي النجار.

  م.1972 -هـ 1392 -مصر  -دراسات األسلوب القرآن، حممد عبد اخلالق عضيمة، دار احلديث 
  م الطبعة: الثانية.1965 -الدار البيضاء  -دليل مؤرخ املغرب األقصى، عبد السالم بن سودة،  دار الكتاب 
  م حتقيق: حسني نص ار.1977 -هـ 1377  -القاهرة  -ديوان عبيد األبرص، مطبعة البايب احلليب 
 نتصف القرن الرابع عشر، حممد املختار بن علي رجاالت العلم العريب يف سوس من القرن اخلامس اهلجري إىل م

م الطبعة: األوىل، هي أه للطبع ونشره: رضى هللا عبد الوايف املختار 1989 -هـ 1409 -بن أمحد السوسي، املغرب 
 السوسي.
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  هـ 1395 -دمشق  -رصف املباين يف حروف املعاين، أمحد بن عبد النور، مطبوعات َممع اللغة العربية- 
 بعة: األوىل، حتقيق: أمحد حممد اخلر اط.م الط1975

  القاهرة  -هـ(، دار املعارف  324السبعة يف القراءات، أبو بكر أمحد موسى بن العباس بن َماهد ) ت- 
 م الطبعة: الثانية، حتقيق: د.شوقي ضيف.1980

  وىل.م الطبعة: األ1960 -املغرب  -احملمدي ة  -سوس العاملة، املختار السوسي، مطبعة فضالة 
  الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه، الدكتورة خدجية عبد الرزاق احلديثي، مطبوعات جامعة الكويت- 

 م.1974 -هـ 1394 -الكويت 
  686شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن مجال الدين حممد بن مالك )ت 

م الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد ابسل عيون 200 -هـ  1420 -ان لبن -بريوت  -هـ(، دار الكتب العلمية 
 السود.

 هـ(، 879شرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب، أبو عبد هللا حميي الدين حممد بن سليمان املعروف ابلكافيجي )ت
م دراسة وحتقيق: 2006 -هـ 1427 -بغداد   -مركز البحوث والدراسات سلسلة إحياء الرتاث اإلسالمي 

 دل حممد عبد الرمحن الشنداح.د.عا
  هـ  1398 -هـ(، بريوت  686شرح الكافية يف النحو، رضي الدين حممد بن احلسن االسرتابذي )ت- 

 م حتقيق: يوسف حسن عمر.1978
  الدار  -هـ(، مطبعة النجاح اجلديدة  1049شرح حدود األُبَّذي يف علم النحو، علي بن أمحد الرمسوكي )ت

 م الطبعة: األوىل، دراسة وحتقيق: د.البشري التهال.2009 ـ-ه 1430 -البيضاء 
  بريوت  -هـ(، دار الكتب العلمية 761شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، ابن هشام األنصاري )ت- 

 م الطبعة: األوىل، قد م له ووضع حواشيه وفهارسه: د.إميل بديع يعقوب.1996 -هـ  1417 -لبنان 
  ،هـ 1404 -دمشق  -هـ(، دار املأمون  437أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي )ت شرح كال  وبلى ونعم

 الطبعة: األوىل، حتقيق: د. أمحد حسن فرحان.
 ،م.1976 -الكويت  -الشواهد واالستشهاد يف النحو، عبد اجلبار علوان النايلة، مكتبة دار العروبة 
 بريوت  -هـ(، مؤسسة بدران 395فارس )ت  الصاحيب يف فقه اللغة، وسنن العرب يف كالمها، أمحد بن- 

 م حتقيق مصطفى الشوميي.1963 -هـ 1383
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  لبنان حتقيق: ندمي  -بريوت  -الصحاح يف اللغة والعلوم، امساعيل بن محاد اجلوهري، دار احلضارة العربية
 مرعشلي وأسامة مرعشلي.

 الدار  -فراين، مركز الرتاث الثقايف املغريب صفوة ما انتشر من أخبار صلحاء القرن احلادي عشر، حممد الصفري اإل
 م الطبعة: األوىل، حتقيق: عبد اجمليد اخليال.2004 -البيضاء 

  م الطبعة: األوىل، 1988 -لبنان  –بريوت  -صلة اخللف، حممد بن سليمان الروداين، دار الغرب اإلسالمي
 حتقيق: حممد حجي.

 م الطبعة: 2006 -الدار البيضاء  -ة النجاح اجلديدة طبقات احلضيكي، حممد بن أمحد احلضيكي، مطبع
 األوىل، حتقيق: أمحد بومزكو.

  م 1973 -مصر  -هـ(، دار املعارف 379طبقات النحوي ني واللغوي ني، أبو بكر حممد بن احلسن الزبيدي ) ت
 حتقيق: حممد أبو الفضل ابراهيم.

 الدار  -شورات مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود فهرس املخطوطات العربية واألمازيغية، حممد القادري، من
 م الطبعة: األوىل.2005 -البيضاء 

  الرابط  -فهرس خمطوطات اخلزانة العلمية ابملسجد األعظم بتازة، عبد الرحيم العلمي، منشورات وزارة األوقاف
 م الطبعة: األوىل.2002املغرب  -
 رابط، خالد زهري ومصطفى طويب، املطبعة الوارقة الوطنية فهرس خمطوطات النحو والصرف ابخلزانة احلسينية ابل
 م الطبعة: األوىل.2003 -مراكش  -
  م الطبعة: األوىل، حتقيق: محيد محاين.2001 -الدار البيضاء  -فهرسة أيب علي اليوسي، دار الفرقان 
 الدار البيضاء  -يسي الفوائد اجلمة يف إسناد علوم األمة، أبو زيد عبد الرمحن التمنارين، مطبوعات السنت- 

 م الطبعة: األوىل، حتقيق: الزبيد الراضي.1999
  هـ 1398 -بغداد  -هـ(، مطبعة العاين  338القطع واالئتناف، أبو جعفر أمحد بن حممد النح اس )ت- 

 م الطبعة: األوىل، حتقيق: أمحد خطاب العمر.1978
  م 2006 -القاهرة   -هـ( مكتبة اخلاجني  180الكتاب، أبو عمر بن عثمان بن قنرب املعروف بسيبويه )ت

 الطبعة: الثالثة، حتقيق وشرح: عبد السالم حممد هارون.
  مصر حتقيق: جلنة بدار املعارف. -هـ(، القاهرة 711لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور املصري )ت 
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  م 1978 -هـ 1398 -ة القاهر  -هـ(، عاَل الكتب  392اللمع يف العربية، أبو الفتح عثمان بن جين )ت
 حتقيق: حسني حممد حممد شريف.

  م حتقيق: صالح الفرطوسي.1982 -بغداد  -املثلث اللغوي، ابن السيد البطليوسي )ت( دار احلرية 
  مصر  -القاهرة  -هـ(، دار املعارف 291َمالس ثعلب، أبو العباس أمحد بن ُيىي املعروف بثعلب )ت- 

 ارون.م حتقيق: عبد السالم حممد ه1960
  القاهرة  -هـ(، مطبعة الصحابة  351مراتب النحوي ني، أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي احلليب )ت- 

 م الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم.1954
 بريوت  -هـ(، مؤسسة الرسالة  437مشكل إعراب القرآن، أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي )ت- 

 الرابعة، حتقيق: د. حان صاحل الضامن.م الطبعة: 1988
  (، 825مصابيح املغاين يف حروف املعاين، حممد بن علي ابراهيم اخلطيب املوزعي املعروف اببن نور الدين )ت

م الطبعة: األوىل، دراسة وحتقيق: د. عائض بن انفع بن ضيف هللا 1993هـ، 1414 -القاهرة  -دار املنار 
 العمري.

  م 1974-1973 -هـ(، القاهرة  3121ابه، أبو اسحاق ابراهيم بن السري الزجاج )ت معاين القرآن وإعر
 الطبعة: األوىل، حتقيق: عبد اجلليل عبده شبلي.

  م الطبعة: الثانية، 1980 -بريوت  -هـ(، علم الكتب 207معاين القرآن، أبو زكراي ُيىي بن زايد الفر اء ) ت
 .حتقيق: حممد علي النجار وأمحد يوسف جنايت

  لبنان  -بريوت  -هـ(، عاَل الكتب  215معاين القرآن، األخفش سعيد بن مسعدة البلخي اجملاشعي )ت- 
 م الطبعة: األوىل، حتقيق: د.عبد األمري حممدأمني الورد.2003 -هـ 1424

  م الطبعة: األوىل.1963 -الدار البيضاء  -املعسول، املختار السوسي، مطبعة النجاح 
 هـ(، منشورات حممد على بيضون، دار الكتب 761تب األعاريب، ابن هشام األنصاري )ت مغين اللبيب عن ك

م الطبعة: األوىل، قد م له ووضع حواشيه وفهارسه: حسن محد، 1996  -هـ 1418 -لبنان  -بريوت  -العلمية 
 وأشرف عليه وراجعه: إميل بديع يعقوب.

  بريوت الطبعة: الثانية. -هـ(، دار اجليل 538املفص ل يف علم العربية، جلار هللا الزخمشري )ت 
  م 1972 -هـ 1391 -بغداد  -هـ(، مطبعة العاين 669املقرب، علي بن مؤمن بن عصفور األشبيلي )ت

 الطبعة: األوىل، حتقيق: د.أمحد عبد الستار اجلواري، و عبد هللا اجلبوري.
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  هـ( مكتبة ابن سينا للطبع  905هري )ت موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب، الشيخ خالد بن عبد هللا األز
 م حتقيق وتعليق: حممد إبراهيم سليم.2005 -القاهرة  -والنشر والتوزيع 

  م 1959 -بغداد  -هـ(، مطبعة املعارف 577نزهة اإللباء يف طبقات األدابء، أبو الربكات االنباري )ت
 حتقيق: إبراهيم السامرائي.

  والثاين، حممد بن الطيب القادري، دار املغرب للتأليف والرتمجة والنشر نشر املثاين ألهل القرن احلادي عشر- 
 م الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد حجي، وأمحد التوفيق.1977 -الرابط 

  م الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد املختار السوسي.1988  -الرابط  -وفيات الرمسوكي، مطبعة الساحل 
 هـ(، َملة كلية الشريعة 437و حممد مكي بن أيب طالب القيسي )ت الوقف على كال  وبلى يف القرآن، أب- 

 ، حتقيق: د.حسني نص ار.3م العدد: 1976



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 من التي  الدولية المعايير أعلى  )معتمد( والدراسات المتقدم للتدريب العلمي المعهد مجالت مجموعة  تعتمد
  حقيقة ترقية بها الباحث  التزام حال في  للبحث وتضيف العالمية، مستوى إلى  األبحاث مستوى رفع شأنها

 الدليل هذا في  الواردة المواصفات جملة إن ؛العلمي النشر مجال في  خبرته من  تعزز وكذلك بحثه، لمستوى
ا  شكالا  أبحاثنا على  تضفي  التوجيهي؛   مع  تتناسب بصيغة القارئ إلى  ويخرجه مضمونها  من يعزز علميا

 المعرفي. النشر لمستجدات فاعلة مواكبة يحقق مما ومعارفه، العلمي النشر ضوابط تطور

  

 للباحثين:  تعليمات

  تحت (iats.co.ukpublisher@s)   اإليميل: على النشر لقسم البحث من نسختين ترسل -1
 (. PDF) بصيغة وأخرى ،  (Word) بصيغة واحدة Word Microsoft برنامج

  عدد يقل أل  شريطة  األسطر بين  (ونصف واحد)  بمسافات )الكمبيوتر(  الحاسوب بواسطة البحث يُكتب -2
Traditional ) العربية ,للغة 16 الخط حجم كلمة، 5000عن ليزيد و 4000 عن الكلمات

Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Roman New Time )،  والصور الجداول ذلك في  بما  
 والستبانات.  المالحق العدد هذا من ويستنى  , والرسومات

 كاملة الباحثين اءأسم تكتب منه وأسفل ،واإلنجليزية العربية باللغتين البحث عنوان يُكتب البحث: واجهة -3
  بالهجري النشر وسنة العلمية، ورتبهم الحالية وظائفهم عناوين تذكر  كما ، واإلنجليزية العربية باللغتين

 والميالدي.

  منطقي،  وبتسلسل أهميتها، حسب  البحث أجزاء لتقسيم البحث داخل تستخدم والفرعية: الرئيسية العناوين -4
  الكلمات وتحته البحث ملخص الرئيسية: العناوين وتشمل

  المصادر النتائج، وإجراءاته،  البحث المقدمة، (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC)  المفتاحية،
 والمراجع. 

 الملخص كلمات  تزيد أل  على  ،اإلنجليزية باللغة وآخر العربية باللغة صملخ  البحث مع يرفق -5
  (5) على  تزيد أل  على  KEYWORDS المفتاحية الكلمات الملخص بعد  وتكتب كلمة، (150) على 
 والنتائج. والمنهج واألهداف المشكلة األربعة:  أركانه على  الملخص اشتمال مالحظة مع ،كلمات

 سميك.  بخط الصفحة  وسط  تُكتب  ومطالب  ثمباح  إلى  البحث يقسم -6

  خاص، عنوان منها  لكل ويكون البحث، في  ورودها حسب ترقم و المتن داخل واألشكال الجداول تطبع -7
 .البحث أجزاء كل في  …)3,2 ,1( العربية األرقام وتستخدم بالتسلسل، منها كل إلى  ويشار

  الشريعة أبحاث ذلك من ويستثنى  األجنبية عالمراج من % 20 مانسبته على  يشمل  أن يجب بحث كل  -8
 .العربية واللغة

  وجدت، إن بحثه على  التعديالت إلجراء أشهر 3 أقصاها مدة الباحث يعطى  البحوث: تعديل  مدة -9 
 للتعديل. المحددة المدة الباحث تجاوز حال نهائيا رفضا البحث رفض في  ذلك بعد الحق وللمجلة

  ورغبته البحث سحب طلبه حال في  التقويم إجراءات على  المترتبة المالية قاتالنف  بدفع  الباحث يلتزم  -10
 .النشر إجراءات متابعة عدم في 
 .األسباب كانت ومهما األحوال من حال بأي للنشر قبولها بعد األبحاث سحب المجلة تجيز ل  -11

  

 :المراجع قائمة ))التوثيق -12
  بحسب البحث بآخر قائمة في  بإيجاز وتبين المتسلسلة، األرقام باستخدام المتن في  المراجع تهمش •

 .والمراجع  المصادر قائمة قبل توضع أن على  ن؛المت في  تسلسلها
  معهود، هو كما صفحة  لكل إلكترونية بطريقة سفلية حاشية بوضع  الباحث يقوم أن اإلجراء: هذا وكيفية •

  طريق عن البحث نهاية إلى  واحدة مرة الحواشي  هذه بنقل يقوم  كامال بحثه من الباحث ينتهي  أن بعد ثم
  صفحة آخر الى  سفليةال الحواشي  نقل وورد: تعلم) التوضيحي  الفيديو هذا خالل من ذلك طريقة اتباع 
 ( واحدة دفعة

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU &t=87s 

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s


https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 هكذا:  األول، الموضع في المرجع إلى لإلشارة

  تحقيـق: العزيــز. الكتـاب تفسـير فــي  الــوجيز المحــرر (.2007) .غالــب بــن الحــق عبــد عطيــة، ابـن
 . 145 ص: ،2 ج: .2 ط: العلمية. الكتب دار بيروت: محمد. السالم عبــد
 هكذا:  إليه، يشار له األخرى المواضع وفي

 .150 ص: ،3 ج:  سابق، مرجع العزيز. الكتاب تفسير في  الوجيز المحرر عطية، ابن
ا  وترتب البحث،  نهاية في  واحدة قائمة في  والمراجع المصادر توثق •   للمؤلف، األخير السم حسب هجائيا

 التالية: الطريقة باتباع  وذلك

 واحد:  لمؤلف الكتاب

  تحقيـق: .العزيــز الكتـاب تفسـير فــي  الــوجيز المحــرر (.2007) .غالــب بــن الحــق عبــد عطيــة، ابـن
 .2 ط: العلمية. الكتب دار بيروت: محمد. السالم عبــد

 كتاب من أكثر للمؤلف

 .الشروق دار بيروت: .السبع القراءات في  الحجة (.1979) الهمذاني. أحمد  بن الحسين خالويه، ابن
 القاهرة: العثيمين. سليمان بن الرحمن عبد تحقيق: .وعللها السبع القراءات إعراب (.1992) ــــــــــــــ.

 الخانجي. مكتبة

 اثنين:  لمؤلفَين الكتاب

 العلوم دار دمشق: .القرآن علوم في  الواضح (.1996) الدين. محي  مستوى، ديب. مصطفى  البغا،
 اإلنسانية.

 أكثر:  أو مؤلفين لثالث الكتاب

 الماليزية. العالمية اإلسالمية الجامعة كواللمبور: .التجديد (.2005) وآخرون. حسن كامل محمد

 علمية: مجلة في المقالة

 المصرية المجلة الذكاء". على  الوالدين وإهمال المعاملة سوء "أثر (.0022) محمد. فوقية راضي،
 .36-27 ص .36 العدد: .12 المجلد: .النفسية للدراسات
 مؤتمر:  في المقالة

 القرآن ضوء في  والتربية الدعوة في  المرأة "أثر (.2018) محمد.  فتحي  محمد الجليل، عبد
 العابدين.  زين السلطان جامعة ماليزيا: .المعاصر المجتمع ي ف الكريم للقرآن الدولي  المؤتمر الكريم".

 العلمية: الرسالة

  .القراءات" حجة كتابه في  القراءات توجيه في  زنجلة ابن "منهج (.2016) محمد.  فتحي  محمد الجليل، عبد
 العابدين. زين السلطان جامعة دكتوراه،  رسالة

 المترجمة:  المؤلفات

 الدينية. المؤسسة ترنجانو: حسن(. محمد إسماعيل )تر: .المصحف تاريخ .ت(  )د. الفتاح. عبد القاضي،

  

 معتمد  إدارة الى  البحث ملكية حقوق انتقال على  الباحث يوقع للنشر البحث قبول عند -13

ا  الجملة وبناء الكتابة، ونمط الحروف نوع  حيث من تعديالت أي بإجراء الحق التحرير لهيئة  -14   بما لغويا
 .لدينا المعتمد المجلة نموذج مع يتناسب

 .األسباب إبداء عدم في  بحقها الحتفاظ مع نهائي  قرار الرفض أو بالقبول  التحرير هيئة قرار  -15
ا  المجلة موقع من بحثه فيه نشر الذي والعدد  المنشور بحثه على  الحصول للباحث يمكن -16  .إلكترونيا

 

  مستوى من تعزز وهي  ُمعتمدة، دولية لوائح عن  مأخوذة  المواصفات هذه إن الباحث عزيزي مالحظة:
ا  راا تأخي ستكلفك لها مخالفة أية وإن  المضمون، عن أهمية يقل ل  الذي الشكل حيث من بحثك   يمكن إضافيا
 .بها اللتزام حال في  تجنبه

 
 
  

https://youtu.be/al_g_hAweCU


 واإلحالة: النشر آليات

 تزيد ل  بمدة  وتلتزم  المحكمين، إلى  بإحالتها تقوم الباحث، من  البحث نسخة المجلة إدارة تسلم  بعد
ا  30 عن   90 عن تزيد ل  مدة البحث  يمهل بعدها  المالحظات، يتضمن بحثه عن بتقرير الباحث لتزويد يوما
 . بالمالحظات  لألخذ أشهر( 3 ) ا  يوم

 الدور أولوية حسب األكثر، على  للنشر قبوله خطاب إصدار تاريخ يعقب عدد ثاني  أو أول بعد البحث ينشر
 .للنشر  الُمحالة األبحاث وزخم
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 ى األوربيني يف تعليم العربية بوصفها لغة أجنبية: دراسة ليليةموقف الرتاثيني من املعايري الثقافية لد .1
: املتطلبات الالزمة يف ٕاعداد الكتاب املقرر يف تعليم اللغة العربية للدارس الكبار بوصفها لغًة اثنية مباليزاي .2

 دراسة وصفية
 اللغة العربية الفصحى واللهجات لدى الناطقني بغريها .3
 طاب االشهاريالبعد التداويل يف اخل .4
 مجلٌة خمتصرٌة يف تفسرِي كلماٍت حيتاج ٕاليها املُْعِرب .5


