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words of its discourse, from which judgments are derived.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
وقسمته على
،(اللغوي الحديث
آصفية الفلوجة من مںظور الدرس
عںوان البحث )تعلم الںحو والصرف في
ّ
ّ ّ
ّ مطلبين تسبقهما
ّ
،(العربية تعريف وبيان
)آصفية الفلوجة وواقع اللغة
 فالتمهيد،مقدمة وتمهيد وتعقبهما خاتمة
ّ
ّ ّ
ّ
ّ )تعلم الںحو والصرف في ا
صفية
 والمطلب الثاںي،(آصفية الفلوجة
والمطلب ا ّول )تعلم الںحو والصرف في
ّ
ﱠ
ﱠ
 وهو محاولة،التحليلي
الوصفي
 وقد سلك البحث المںهج، ثم الخاتمة والںتائج،(اللغوي الحديث
والدرس
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اللساںيات الحديثة؛ لبيان موقف الدرس
آصفية الفلوجة من مںظور
علمية تقف على تعلم الںحو والصرف في
ّ
العربية
 والسعي إلى تيسير دراسة لغتںا، وبيان ما يمكن ا فادة مںه،اللغوي الحديث من المںهج العلمي القديم
ّ
ّ  ومحاولة لدخولها،الحضاري
ّ
 مںطلقين،العالمي
بقوة ورصاںة إلى قاعات الدرس
واستعمالها ونشر ثقافتها ومںتجها
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التأريخي
خصوصية في تعلمها وتعليمها واستعمالها جاءتها من طبيعة عمقها
للعربية
معرفية ترى أن
من ںظرة
ّ بںص
ّ
ّ
ّ
مقدس هو القرآن الكريم الذي بها يفهم وبمعهود
ٍ  وارتباطها،وديمومتها واںفرادية بعض خصائصها اللغوية
ّ
ْ
 وليس، فليس كل مںهج لغوي حديث يصلح لها وإن صلح لغيرها من اللغات،خطابها تستںبط مںه ا حكام
ّ
.بالضرورة أن ما صلح لها يصلح لغيرها
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اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ) :ا صفية ــ تعليم اللغات ــ الںحو والصرف ــ الوصفية ــ المعيارية(.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ّ
ّ
ُ ّ
ّ
ً
ںادرة ،ولم َ
ْ
مظاهر تمثل بيئات محدودة ،وكان للمدارس التي
يبق مںها إ
أضحت طريقة التعل ُم بالتلقي عن الشيخ
ّ
الفلوجة التي ُأ ّس ْ
ّ
تسير على وفقها ٌ
ّ
واللغوي ،ومںها المدرسة ّ
ّ
أربعينيات
ست في
الدينية في
الشرعي
دور في نشر العلم
ِ
ِ
ّ
ّ
القرن العشرينّ ،
العربية من أهم أسس دراستهم حتى إںك تجد
وتخرج فيها علماء كان لهم شأن ،وكاںت اللغة
ٌ
كثيرا من خريجيها ّ
ً
مم ْن سمعںا عںهم أو شاهدںاهم كان لهم إتقان في اللغة يفوق أقراںهم الذين درسوا على وفق
ً
الںظام الحديث ،وعليه ُ
التعليمية وأثرها في بںاء طلبتها ًّ
ّ
علميا موازںة بمعطيات الدرس
أردت دراسة هذه البيئة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اللغوي الحديث(،
آصفية الفلوجة من مںظور الدرس
اللغوي الحديث تحت عںوان )تعلم الںحو والصرف في
ّ ّ
وقسمت البحث على مطلبين تسبقهما ّ
ُ
)آصفية الفلوجة وواقع اللغة
مقدمة وتمهيد وتعقبهما خاتمة ،فعںوان التمهيد
ّ ّ
ّ
آصفية الفلوجة( ،وعںوان المطلب الثاںي
العربية تعريف وبيان( ،وعںوان المطلب ا ّول )تعلم للںحو والصرف في
ّ
)تعلم الںحو والصرف في ا ّ
صفية والدرس اللغوي الحديث( ،ثم كاںت الخاتمة التي ّ
تضمںت الںتائج والمقترحات،
جعلت لها ً
ُ
ُ
ثبتا في آخر البحث.
استعںت بمجموعة من المصادر والمراجع
وقد
ّ
ّ
ّ
ّ
اللغوية،
معرفية ترى أںںا ما زلںا في حاجة إلى هذه الطريقة القديمة في تلقي العلوم
لقد اںطلق البحث من ںظرة
ْ
و ّ
فكاںت الغاية
سيما في البںاء ا ّو ّلي للطالب؛ لما تماز به من حفظ متون العلوم وإتقان أبوابها وضبط أصولها،
ّ ّ
اللساںيات قد ْ
ّ
العلمي والوقوف على أصوله وبيان ّ
ّ
وقفت من
سيما أن
أهميته ،و
من البحث التعريف بهذا المںهج
ً
ّ
ُ
ْ
وںظرت إليها ںظرة ّ
موقفا ًّ
فأردت الموازںة بين
ضيقة لم تتسع ّلياتها وغاياتها،
سلبيا،
هذه الطريقة التعليمية القديمة
ّ
ّ ّ
ّ
واقع تعلم الںحو والصرف في المدرسة الدينية الفلوجية ومعطيات الدرس اللغوي الحديث؛ لعلي أخرج بنتائج تضع
ّ ّ
سيما أںںا نسمع اليوم
ا مر في ںصابه وتقف على ما يفيد في ضبط دراسة لغتںا دراسة واعية وتقديم ما يخدمها ،و
العربية ،وا مر على غير ّ
ّ
كثيرا ّ
ً
ﱠ
ﱠ
التحليلي،
الوصفي
ظںوا ،وقد سلك البحث المںهج
مم ْن يرفع عقيرته بصعوبة اللغة
ّ
فهو محاولة ّ
العربية وتدريسها ،والسعي إلى دخولها في قاعات الدرس العالمي
علمية؛ لبيان ما يںفع في دراسة
ً
تعالى التوفيق ﱠ
ّ
والسداد لخدمة لغتںا العربية لغة القرآن الكريم والحديث الںبوي الشريف.
بقوة ،سائ
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اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
آﺻﻔ ّﻴﺔ اﻟﻔ ّﻠﻮﺟﺔ وواﻗﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺑﻴﺎن
أوﻻ :ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔ ّﻠﻮﺟﺔ:
ّ
ٌ
ُ
ٌ
بشري ،فهو ٌ
يخل من نشاط ّ
ضارب بجراںه في عمق التأريخ،
موقع موغل بالقدم
موضع الفلوجة ) (١وما يحيط به لم
ٍ
وكان ُي ّ
سمى )بلوكثا( ) ،(٢و غرابة في ِقدمه ،فهو من المواطن الصالحة للزارعة؛ لوقوعه على ںهر الفرات ،حتى
ّ
ّ
ّ
تفلج أرضه ) ،(٣وقد ْ
توالت على هذا الموقع ا حداث ،فغاص في ّ
طيات
قيل :إن سبب تسميته بالفلوجة يعود إلى
ّ
ْ
السںين ّمرات ،وظهر تارات ) ،(٤حتى ّ
الفلوجة بالفتح ا س ّ
أصبحت
مي عام )١٢هـ ــــــ ٦٣٣م( ) ،(٥ثم
تشرفت
ّ
العب ّ
حاضرة ّ
بـ)هاشمية ا ںبار( ).(٦
اسيين عام )١٣٤هـ ــــــ ٧٥٥م( بما ُيعرف
ّ
ً
َ
مسجدا ُس ّمي بـ)جامع كاظم
وتعاقب ﱡكر الليالي وا ّيام ،حتى أنشأ "كاظم باشا" ) (٧في الفلوجة عام )١٨٩٨م(
ّ
إمام وخطيب فيه ،ومع ّ
تغير الحال ُس ّمي )جامع كاظم باشا(
باشا( ) ،(٨وكان الشيخ )إبراهيم
المدرس( )ّ (٩أول ٍ
ٍ
ّ
بـ)جامع الفلوجة الكبير( ).(١٠
ّ
ْ
ْ
ّ
ً
قضاء عام )١٩٢٦م( ) ،(١١وكان لبعض رجالها آںذاك
أصبحت
بالتوسع ،حتى
وأخذت بيئة الفلوجة الجديدة
ً
ٌ
ّ
ً
ّ
شأن ) ،(١٢وكان دورها
واضحا ) ،(١٣حتى إن شاعر العرب الكبير معروفا
الوطںي في كثير من المواقف السياسية
ِ
ً
ﱠ
مهجرا ّلما خرج من بغداد ُمرغما ).(١٥
الرصافي ) (١٤اختارها
ّ
ّ
تمثل ّقوة ّ
ّ
تأريخي ،وبما تمتاز به من بيئة مںتجة ،وبما تحتضن من
عمق
من
إليه
تنتمي
بما
ة
وطںي
وجة
والفل
ٍ
وعلمي جعله ر ً
ْ
ّ
ّ
ثقافي
افدا من روافد الںهضة العراقية ،فكان له أثره الواضح في شؤون العراق
ٍ
مجتمع ذي وعي ٍ
ّ
المتںوعة.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔ ّﻴﺔ اﻟﻔ ّﻠﻮﺟ ّﻴﺔ:
ّ
ّ
أثر في ّ
الفلوجة الحديثة ٌ
الفل ﱡ
وجي مع العلماء الذين تعاقبوا على
توجهها ،فتفاعل المجتمع
كان لوجود الجامع مںذ نشأة
ْ
فأسست المدرسة في الجامع عام )١٩٤٤م( ُ
دينيةِّ ،
وباںت حاجتهم إلى إنشاء مدرسة ّ
وس ّميت )المدرسة
جامعهم،
ّ
ُ
ْ
الدينية ا ّ
ّ
الشيخ )عبد العزيز
وكاںت بإدارة الشيخ )حامد الم حويش( ) ،(١٧ثم خلفه
صفية في الفلوجة( )،(١٦
ُ
)ّ ّ (١٩
ْ
فلما توفي عام )١٩٤٨م(
سںدت إلى القاضي ) ّ أمين( ،
العاںي( ) (١٨با مامة والخطابة ّأما إدارة المدرسة فأ
ّ
ْ
أسںدت إدارة المدرسة إلى الشيخ )عبد العزيز السامرائي( ) ،(٢٠و ّلما توفي الشيخ )عبد العزيز العاںي( عام )١٩٤٩م(
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ُ
ّ
ألحقت ا مامة والخطابة بالشيخ )عبد العزيز السامرائي( ،فأصبح متولي مشيخة الجامع وإمامته وإدارة المدرسة
حتى عام )١٩٧١م( ،فقضى فيها ّمدة تقرب من )ً (٢٣
أثر في ّ
عاما ) ،(٢١وكان لحرصه ٌ
سمو المدرسةُ ،فع ّد ْت من
المعول في ّ
العلمية والجوامع في العراق( )ّ ،(٢٢
)أكبر مدارس العراق وأںفعها ،إذ عليها ّ
ّ
لكںه
سد حاجات المدارس
ّ
الدينية بسبب ّ
ّ
ّ
ّ
التعليمي الحديث؛ لذا
الںظام
باع
بات
السياسي ورغبة الدولة آںذاك
تطور الوضع
اںحسرت المدارس
ِ
ِ
ُ
صفية ًّ
أغلقت المدرسة ا ّ
رسميا عام )١٩٧٥م( ) ،(٢٣وبهذا يكون عمر المدرسة ) (٣١عاما.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻧﻈﺎم اﻟﺪراﺳﺔ اﻵﺻﻔ ّﻴﺔ:
ً
ّ
لكم ّ
اںتظمت المدرسة ا ّ
ُ
ويدرس دراسة شمو ّلية ٍ ّ
إعدادا شبه
صفية بںظام ُي ﱡعد فيه الطالب
متںوع من
عسكري،
ٍ
ً
ّ
صعودا ،وترتكز على الحفظ والتكرار ) ،(٢٤فالحفظ
واللغوية تبدأ باليسير
المتون والشروح في أكثر العلوم ا س ّمية
ّ
ّ
يكون بتلقي المتون على الشيخ واستظهارها أمامه ،والتكرار يأتي من مںهج المؤلفات ا س ّمية في التأليف التي
ّ
العباسي )،(٢٥
تبدأ بالمتن فشرحه فحاشيته ،وهذا له أثره في ترسيخ العلم ،وتمتد جذور هذا الںظام إلى العصر
ٌ
ْ
تخر ْ
فسارت عليه المدارس الدينية ،وبه ّ
جت كوكبة من كبار علماء ا ّمة ،حتى
حتى وصل إلى القرن العشرين،
َ
ُس ّمي هذا الجيل الذي درس على وفق هذه الطريقة بـ)جيل المتون والحفظة( ).(٢٦
ً ّ
ّ
ّ
ّ
آلية التقديم إلى ا ّ
ّأما ّ
بجدية وقراءة
تمهيدية صيفا يتعلم فيها ا
المتقدم في دورة
صفية فترتكز على دخول
واستمر عںدئذ ّ
أتمها ّ
سجل ًّ
القرآن الكريم ،فإذا ّ
بالدوام حتى ّ
ّ
تخرجه بعد ںجاحه ،وقد
رسميا في الصف ا ّول،
ٍ
ْ
الرسمي آںذاك بين عشرة أعوام ،واثںي عشر ً
ّ
عاما ،وثماںية أعوام ،وكان
اختلفت مراحل الدراسة بحسب الوضع
ِ
ّ
ذلك ما بين ّ
وسبعينياته ).(٢٧
ستينيات القرن الماضي
ّ
ّ
والدوام في ا ّ
صفية يبدأ ً
فجرا ،وينتهي بعد ص ة العشاء ،وتسجيل الحضور بعد ِكل ص ة مفروضة ،وكان
ّ
الصيفية ،فيستمر الطالب بمراجعة الدروس
الطالب ُي زم المسجد والمدرسة طوال ّأيام السںة ،حتى في العطلة
يقره الشيخ ،ويستمر ً
وقراءة المتون الجديدة بحسب ما ّ
أيضا توجيه الطالب والعںاية به ،وهںاك مأوى ومستلزمات
ّ
معيشة للط ب الذين هم من خارج المديںة ).(٢٨
ّ
إن ربط الطالب بالمسجد والمدرسة يجعله يعيش في دائرة العلم ومحيط العبادةُ ،فيصبح المسجد والشيخ
ّ
التلقي وصون ُ
ّ
الخ ُلق ،ويكون للشيخ ٌ
ّ
دور في التوجيه
الحقيقيين له ،وهذا له ا ثر البالغ في ضبط
الموج َهين
ّ
مسلمات عمل متوّلي المدرسة ّ
الدينية ،وتعد من أخ ّقيات مهںته ،إذ يرتكز
والمتابعة والںصح وا رشاد ،وهذه من
ُ
عمل ُه ّأو على التربية ثم التعليم ).(٢٩
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راﺑﻌﺎ :واﻗﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ودراﺳﺘﻬﺎ ﻲﻓ ﻋﺼﺮ اﻵﺻﻔ ّﻴﺔ:
ُ
)(٣٠
صفية عام )١٩٤٤م( ّ
أنشئت المدرسة ا ّ
ّ
ّ
بريطاںي
ل
احت
آثار
في
يعيش
ال
ز
ما
الذي
اقي
ر
الع
الملكي
الحكم
ان
إب
ٍ
ِ
وكاںت هںاك ّ
ْ
ّ
ّ
العربية
العربية التي تعد إحدى مرتكزات الوحدة
تحديات واجهت اللغة
سرق البلد وعادى لغته )،(٣١
ُ
ُ
العربية بصعوبة استعمالهاُ ،ودعي إلى تركها ،واستبدال اللهجة ّ
همت ً
وات ْ
ّ
أيضا
الدارجة بها،
وا س ّمية ،فاتهمت اللغة
ّ
العربي ،وغير ذلك من المؤامرات ) ،(٣٢و ْ
ّ
خطهاُ ،فدعي إلى استبدال الحرف ال ّ
لكن برغم
تيںي بالحرف
بصعوبة
ّ
ّ ّ
ما ّ
ٌ
تقدم ْ
العربية تمثلها )دار المعلمين( ) ،(٣٣و)المجمع العلمي العراقي( )،(٣٤
إضاءات للعںاية باللغة
كاںت هںاك
ّ ّ
ّ
علمية حققت
قامات
العربية ،واںتشار الجرائد بلغة عربية جيدة ) ،(٣٥وظهور
وافتتاح المدارس ،وأقسام اللغة
ٍ
ّ
ّ
العربية ْ
ّ
ّ
ّ
وألفت الكتب ا ّ
كاںت ّ
أربعينيات القرن
تمر بعد
والعلمية ) ،(٣٦حتى إن اللغة
دبية
مخطوطات التراث،
الماضي )بطور من أطوار ںهضتها( ) ،(٣٧وما ز ْ
الت هذه الصروح ّ
تؤدي رسالتها تجاه لغتها العربية الفصحى على
الرغم من ّ
ّ
تردي الفهم وكثرة معاول الهدم ،فكان لذلك ٌ
العربية وتعليمها واستعمالها.
أثر في العںاية بتعلم اللغة
مما ّ
ْ
ّ
ّ
تقدم ںجد ّأن المدرسة ا ّ
ّ
الرسمية،
العربية من وجهة الںظر
أنشئت في حقبة الرجوع إلى العںاية باللغة
صفية
ّ
ّ ّ
العربية ر ً
مجتمعيا ،وعليه ْ
ّ
ًّ
افدا من روافد
آصفية الفلوجة بتعلم اللغة
كاںت عںاية
و يعںي هذا س مة استعمالها
ّ
علمي يعي ضوابطها واستعمالها وأهميتها.
الحفاظ على س متها بإنشاء جيل ٍ

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷ ّول
ﺗﻌ ّﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف ﻲﻓ آﺻﻔ ّﻴﺔ اﻟﻔ ّﻠﻮﺟﺔ
العربية كما ّ
علما ُ
ّ
عدها القدماء من )اثںي عشر( ً
يجمعها قولهم ):(٣٨
تتألف علوم اللغة
ٌ
ٌ
ٌ
قافية
الںحو،
معاںي،
بيان،
صرف،
ُ
ّ
الخطُ ،
ٌ
إنشاء
شعرَ ،عروض ،اشتقاق،
محاضر ٌ
ات،

وثاںي

عشرها

ٌ
لغة

َ
ا ُ
داب
لها
العلوم
تلك
ً
ّ ّ
يتلقى ًّكما ّ
فهذه ُت ّ
متںو ًعا ومتكام مںها ،ويعںيںا
سمى علوم ا لة أو علوم الجادة ) ،(٣٩وكان الطالب في ا صفية
ًّ ّ
ّ
بتعلم الںحو ،إذ يقوم في "ا ّ
صفية" على سلسلة كتب
هںا تعلم )الںحو والصرف( ،فعليهما مدار البحث ،وںبدأ أو
ّ
ّ
جر ّ
ومية بن ّ
مخصوصة هي) :متن ا ّ
المرضية في
آجروم ) ،(٤٠ثم قطر الںدى وبل الصدى بن هشام ) ،(٤١ثم البهجة
ُ
أسماء

شرح ا ّ
لفية للسيوطي ) ،(٤٢ثم مغںي اللبيب عن كتب ا عاريب بن هشام( ) ،(٤٣وهذا الترتيب مثبت في ما تبقى
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ّ
صفية ) ،(٤٤وهو موجود ً
من سج ّ ت المدرسة ا ّ
أيضا في تراجم بعض ط ب الشيخ "عبد العزيز السامرائي" عںد
ّ
ّ
ُ
ووجدت ً
ذكر دراستهم في "ا ّ
أيضا في هذه السج ت أںهم درسوا في سںوات متقطعة من ستينيات
صفية" )،(٤٥
ّ
ُ
ألفية ابن مالك( )ّ ،(٤٧
القرن الماضي )شرح ابن عقيل ) (٤٦على ّ
اعتمدت ما اطرد عںدهم في خمسيںيات
لكںي
سيما ّأن )البهجة المرضية( ﱡ
تمت بسبب إلى )شرح ابن عقيل( من جهة ّأںهما شرحان ّ
القرن الماضي ،و ّ
لفية
ْ
ُ
فاكتفيت بدراسة )البهجة المرضية( ،وعليها
فتساوت بيںهما الغاية والمادة العلمية ،وهو ما يعںيںا هںا،
"ابن مالك"،
كان ّ
المعول.
وهذه المؤّلفات الںحوية ا ربعة من ا ّ
همية بمكان في تثبيت علم الںحو ودراسة قضاياه ومسائله واستيعاب
طالبا يدرس هذه المؤّلفات دراسة متسلسلة مع الحفظ وا ستيعاب ،وهذا ﱡكله والطالب ُ
أبوابهّ ،
وتخيل معي ً
بعد
ُ
يعتاص عليه في علم الںحو؟.
لم يدخل الجامعة ،فهل يبقى ما
ّ
ّ ّ
لتلقي الںحو ،ومںهج دراسته على الشيخ كان لهما ٌ
أثر في رصاںة الطالب ،إذ كان هذا
إن هذا الترتيب العلمي
ّ
ّ
ﱡ
ً
ّ
التلقي مقروںا بالقراءة على الشيخ قراءة شاملة
استيعابية ،فيقف الطالب على ِكل ما في الكتابُ ،فتفك له العبارة
ً
ْ
ُ
حفظا وفي عقله ً
فهما ـــــــــــ وإن كان هذا ا مر بحسب ںباهة
الكتاب
وتوضح له ا شارة ،ويستوي في صدره
ّ
َ
ںنس دور التكرار ،فمن المعلوم أن طبيعة تأليف المتون الںحوية القديمة ـــــــــــ ومںها ما
الطالب ـــــــــــ و
ﱠ
ّ
يدرسه طلبة ا صفية ـــــــــــ تعتمد على إعادة ّ
المادة ںفسها مع زيادة علمية تقتضيها طبيعة المؤلف كلما أخذ
ّ
ّ
يتلقى ّ
مكررة في ّكل متن جديد مع زيادة ّ
ّ
العلمية ّ
علمية
المادة
بالصعود إلى مستوى أعلى ،ومعںى هذا أن الطالب
ِ
ّ
ً
يتطلبها مستوى الكتاب الذي يدرسه ،وبذلك ترسخ ّ
رسوخا ًّ
علميا أصي .
المادة
والتفتيش في هذه المؤّلفات ُي ّبين لںا أثرها في بںاء الطالبّ ،
جر ّ
وأولها "متن ا ّ
ومية" ،وهو متن صغير به تبدأ
ّ
تعلم الںحو في ا ّ
صفية ،ويحوي أسس ا بواب الںحوية ،وهي )تعريف ال م وبيان أقسامه( ،ثم ستة
سلسلة
أبواب هي) :باب ا عراب ،وباب معرفة ع مات ا عراب ،وباب ا فعال وباب مرفوعات ا سماء ،وباب
مںصوبات ا سماء ،وباب مجرورات ا سماء( ).(٤٨
ّ ّ
و قى هذا المتن الںحوي الصغير قبول العلماء ،وأصبح ّأول درجات سلم تعلم الںحو وأثںى عليه القدماء
ً
ّ
جرومية يطاوُله ٌ
ُ
ً
لعل من أواخره قولهم) :هذا متن ا ّ
وحصرا لمسائله
متن آخر ضبطا لقواعد اللغة
والم ْحدثون ،و
ُ
ُوي ً
بتقسيم
الںحو
سس
أ
سرا في صياغته ،و يزال موضع التلقي والقبول إلى يوم الںاس هذا( ) ،(٤٩فهو يمتاز بجمع
ٍ
الںحوية ا ّم ،فيعي التفرقة بيںهاّ ،
ّ
وتثب ْت في
ُبںي على ا عراب ،وبحفظه ينتفع المبتدئ في معرفة أصول ا بواب
ّ
وحسبك بهذا ّ
ُ
تميزا.
الںحوية،
ذهںه الوظيفة
ْ
وكاںت للشيخ "عبد العزيز السامرائي" طريقة مهمة في ربط الطالب بالمتون التي يدرسها ،وذلك عن طريق
ْ
تأليف إيضاح ّ
يعد ً
شرحا لها ،و يبعد أن تكون هذه ا يضاحات هي شرح الشيخ لط به ،فيكون بمثابة التسجيل
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ّ
الصوتي لمحاضراته عليهم ،فيرافق هذا ا يضاح ذلك الطالب حتى بعد إتمام قراءته على الشيخ ،وسںجد أن للشيخ
ّ
ً
ً
جرومية" ّ
سماه )إيضاح متن ا ّ
إيضاحا لمتن "ا ّ
جرومية بالجداول( ،فجعل
إيضاحا ،وأولها أںه وضع
مع كل متن
أثر في ط ّ به ،حتى ّإںهم ُ
ألفاظ المتن في جدول وأمام كل لفظ إيضاحه ) ،(٥٠وكان لهذا ا يضاح ٌ
اعتمدوه في بعض
ً
مؤّلفاتهم ) (٥١وبهذا ا يضاح يكون هذا المبتدئ ّ
مهيأ إلى كتاب أعلى ،وهو )قطر الںدى وبل الصدى( ،وهذا المتن
ّ
تتمثل ّ
بتںوع مسائله بما يںاسب المبتدئ ،وكذلك يجمع ً
حوى أبواب ا ّ
كثيرا من أبواب الںحو
جرومية وزيادة
ّ
ّ
ومية مع فارق ّ
جر ّ
تمثل البںاء العام ،ومباحث )القطر( موافقة لتقسيم ا ّ
بالمادة ،وهںا ّيتضح
التوسع
ا صول التي
ّ
لںا سبب اختياره ،إذ يتحقق للطالب به أمران أحدهما تكرار ا بواب فيكون في إعادتها تثبيت للمعلومة ،وثاںيهما
المادة ںفسها بتفصي ت أكبر ،وقد وضع الشيخ "عبد العزيز السامرائي" ً
زيادة فائدة بتوسيع ّ
ً
إيضاحا لـ)متن
أيضا
ّ
ّ
العلمية ّ
سماه )إيضاح قطر الںدى( ،وهو من إم ء الشيخ "عبد العزيز
القطر(؛ لمساعدة ط به على إتقان المادة
السامرائي" ںفسه ،وبخط تلميذه "أحمد الجںابي" ) ،(٥٢ويقع في ) (١٢٠صفحة من القطع الوسط ) ،(٥٣فارتأى الشيخ
ً
ً
ً
دون؛ ليكون ً
"عبد العزيز" ْأن ُي ّ
ومرجعا للطالب ،وبهذا التوضيح يكون هذا المبتدئ ّ
مهيأ ل ںتقال
معتمدا
مںهجا
إلى كتاب آخر أعلى مںه.
ﱡ
المرضية في شرح ا ّ
ّ
الںحوي الثالث في "ا ّ
ﱡ
"السيوطي" بيات
لفية( ،وهو شرح
صفية" فـ)البهجة
ّأما الكتاب
"ابن مالك" )ّ ،(٥٤
لفية التي ںظمها ُ
ومادة "البهجة" ٌ
تبع لمںهج تبويب ّ
ا ّ
"ألفية ابن مالك" الذي حوى خ صة مسائل
ً ّ
"السيوطي" ً
ﱡ
علما أن للشيخ
فعںدئذ يقف الطالب على بغيته في هذا الفن،
شرحا بموسوعيته
الںحو ،فإذا زاد عليها
ٍ
َ
ُ
الغ ّ
ً
ّ
توضيحا لـ)البهجة( ّ
ّ
المرضية( ) ،(٥٥وهو من توضيحاته
رية على البهجة
سماه )الكلمات
ائي"
"عبد العزيز السامر ِ
ً
ُ
ً
أسلفت في تدريسه للتسهيل على الطلبة.
ومرجعا ،وهي طريقته كما
لطلبته في أثںاء الدرس فجمعها لتكون لهم عوںا
ﱡ
الںحوي الرابع في ا ّ
صفية فـ)مغںي اللبيب عن كتب ا عاريب( ،وهںا يختلف ںمط التأليف،
ّأما الكتاب
ّ
تقسيما لم ْ
فيؤتى للطالب ّ
علمية ّ
بمادة ّ
ً
يعهده في المؤلفات التي درسها من قبل ) ،(٥٦فـ"ابن هشام" رسم لهذا
مقسمة
ُ
مںهجا ً
المؤّلف ً
جديدا في العرض ،فلم يرتبه على ا بواب الںحوية ،بل ّقسمه على "ثماںية" أبواب تعںى بالحروف
وا دوات والجمل والتراكيب وا عراب والمعںى ،وما إلى ذلك ) ،(٥٧وعرض "ابن هشام" فيه خ صة تجربته
ْ
أصبحت ّ
العلمية مع وضوح الطرح وتسلسل العرض ودقة ا ختيارً ،
علما ّأن ً
تدرس
كثيرا من مباحث هذا الكتاب
ُ
ُ
ّ
العلمية التي تلقى على هؤ ء الطلبة وهم ّلما يتخرجوا،
لطلبة "الماجستير" في الكليات ومن هںا ںعلم مقدار المادة
ّ
ّ
عںدئذ أن بںاءهم العلمي يرقى إلى مصاف ا ستاذ الحقيقي في
بل إںهم يدرسون دراسة ُم ِّهيئة للجامعة ،فںعلم
ٍ
ً
إيضاحا لـ"مغںي اللبيب" كما عهدںاه في المؤلفات السابقة ،ولعل
الںحو ،ولم يضع الشيخ "عبد العزيز السامرائي"
مںهج "مغںي اللبيب" وطريقة شرحه جعلت الشيخ يذهب إلى عدم حاجته إلى إيضاح ،فهو
ّ
الںحوية ،وإںما هو ںمط آخر في شرح مسائل خاصة.
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ّ
ْ
ًّ
وبما ّ
مهيئا لدخول الجامعة ،فإن دخل
تقدم من تعلم هذه المتون المهمة تتم للطالب دراسته الںحوية ،ليكون
َ
ْ
ّ
ّ
نساںية
العربية ،فںقول) :وافق شن طبقة( ) ،(٥٨وإن دخل أقسام العلوم ا
أقسام العلوم الشرعية أو أقسام اللغة
ّ ّ
ً
ّ
ّ
مساعدا في دراسة العلوم ا خرى،
واللغوية ،وحسبه بها
الشرعية
ا خرى فحسبه أںه تسلح بهذا الكم من العلوم
فالطالب بما درس في المدرسة ّ
الدينية وقف على أرض ُصلبة في لغته ،واللغة مرتكز مهم في الفهم والتعبير ،وهي
وعںدئذ تكتمل عںده أداة الوعي ،فيبدع ).(٥٩
وعاء الحضارة،
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
العلمي جعلت الطلبة يحفظون الشواهد والقواعد ،ومن المعلوم أن م ك
إن طريقة المدارس الدينية في التلقي
ّ
ً
تعلم اللغة يكون بالحفظ والمران حتى يعتاد اللسان فيستقيم ،وبهذا ُيربط الطالب بتراثه ً
فكرا وںطقا) ،وبهذه
أمر
الدينية ،ومںها ا صفية ر ً
ْ
ْ
ْ
ّ
افدا ًّ
مهما
فكاںت هذه المدارس
وسلمت أق مںا( )،(٦٠
استقامت ألسنتںا
المسيرة العظيمة
لتخريج ّ
الدعاة والقضاة والمترجمين وا دباء وغيرهم ّ
مم ْن هم في حقيقة ا مر مںارات المجتمع.
ّ
ّ
تعلم علم الںحو ،وهںا ںجد وعي القائمين على المدرسة ا ّ
صفية بأهمية
ّأما تعلم علم الصرف فتأتي متزامںة مع
ّ
سيما ّإن حقوق هذا العلم ُب ْ
الصرف في صون اللسان ،و ّ
خست في المدارس الحديثة ،ف يكاد ُيذكر إ في
ُ
ّ
ّ
مسائل تمثل حاجة الطالب فيه ،واںعكس هذا على الجامعة ،حتى إںك تكاد تجد بحثا من بحوث التخرج
ّ
ّ
إ الںزر القليل ُيعںى بالصرف ،وا مر يسير على رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه ،في حين أن أهمية هذا
ْ
ّ
ً
العلم تقل شأںا عن أهمية الںحو ،بل إن علم الصرف يجب أن يكون ّأول ّسلم الدراسة اللغوية بعد معرفة
أصوات اللغة؛ ) ّن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي ْأن يكون أص ً لمعرفة حاله المتںقلة( ) ،(٦١و ّ
سيما ّأن ً
كثيرا
ّ
ُ
)احتياج جميع المشتغلين
من المسائل الںحوية يمكن فهمها إ بوساطة معرفة ںوعها الصرفي ،ومن هںا يتضح
ّ
ّ
باللغة من ںحوي ولغوي إليه ّأيما حاجة؛ ںه ميزان العربية ،أ ترى أںه قد يؤخذ جزء كبير من اللغة بالقياس،
ّ
و يوصل إلى ذلك إ من طريق التصريف( ).(٦٢
ّ
ّ
ّإن علم الصرف ُيدرس في "ا ّ
صفية" بمجموعة من المؤلفات الصغيرة التي تمثل العتبة ا ولى فيه ،وهي:
)جداول ا مثلة ،ثم متن البںاء ،ثم متن المقصود( ) ،(٦٣ولو فتشںا في هذه المؤلفات للوقوف على طابعها العلمي
ّ
ّ
لوجدںا أن الكتاب ا ول )جداول ا مثلة في علم الصرف( ألفه الشيخ "عبد العزيز السامرائي" ) ،(٦٤وهو مهم
ً
في كوںه مدخ لضبط ا بنية وحفظها عن طريق المثال وطريقة ا مثلة تكمن فائدتها )بوضع جداول تصريفية
للكلمة الواحدة من الفعل أو ا سم يتم من خ لها تصريف اللفظة الواحدة إلى ألفاظ عديدة بحسب أحوال
ّ
تكلم وخطاب وغيبة وإفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأںيثّ ،
مما يجعل الصيغة الواحدة متكاثرة إلى صيغ
الںاس من
ُ ّ
فسيقلبه على جميع أوجهه ا شتقاقية والتصريفية من
متعددة بأوجه مختلفة( ) ،(٦٥فلو أخذ الطالب الفعل )ضرب(
ا فعال وا سماء وا ساليب وع قة ذلك با فراد والتثںية والجمع والتذكير والتأںيث ،وما إلى ذلك ّ
مما تستدعيه
ّ
ً
ً
استظهارا ،فتكون ںعم ُ
المعين في اطراد
اللغة ،وبهذا يحفظ الطالب هذه ا مثلة التصريفية حفظا ،ويستظهرها
المثال ،فيفهم ما يستجد له من أبواب الصرف ال حقة ،ويعي ّ
مقد ًما د لتها وصيغها.
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ّ
ﱡ
الصرفي الثاںي فـ)بںاء ا فعال( ) ،(٦٦وهو يبںي ا سس ا ولى في أبواب ا فعال الث ثية ،وا فعال
ّأما المؤلف
ّ
المجردة والمزيدة ،ومسائل أخرى ) ،(٦٧فيساعد الطالب على التفرقة بين صيغ ا فعال وضبط أںواعها
الرباعية من
وإتقان تصاريفها ،فيكون الطالب على دراية ُبسبل تفرقتها عن أبنية ا سماء ،ومن ثم ّيتضح له وظيفة كل مںهما
في التركيب وأثر ذلك في الںظم والسياق ،وبںاء على هذه التفرقة ّتتضح المعاںي اللغوية والںحوية ،فيكون الطالب
ْ ّ
ّ
على معرفة تامة بطرائق تحليل ال م ،ومؤلفاته المباشرة وطريقة تركيبها ،بل يستطيع هذا الطالب أن يؤلف من
ّ
ً
ّ
لغوية صحيحة ،ويحللها بحسب معهود العرب من ال م.
إبداعه جم
ّ
وقد ألف الشيخ "عبد العزيز السامرائي" إيضاحات لمتون الصرف على طريقته في التدريس التي عرفںاها في
مادة الںحو ،ومن ذلك تأليفه )إيضاح متن البںاء( ) (٦٨جرى في تأليفه على عادته من الشرح والتمثيل للتيسير على
ّ
ُ
أسلفت ّ
يتضمن محاضراته عليهم ليكون الشرح للطالب كالتسجيل الصوتي ل م الشيخ في أثںاء
ط به ،وهي كما
الدرس.
ً
ﱠ
ﱡ
الصرفي الثالث فهو )متن المقصود( المنسوب خطأ
ّأما المؤلف
ُ
كثيرا بتصريف ا فعالّ ،
تتماشى مع سابقه ،فهو ُيعںى ً
وقسمه مؤلفه على خمسة أقسام ويمكن إجمالها بـ)أبنية
ّ
تصريفية في ا بنية والد ت
ا فعال وا بنية المستخرجة من المصدر وتصريف ا فعال الصحيحة وفوائد
ّ
ً
شأںا في ا همية ّ
عما سبقهُ ،في ّزود الطالب
وباب المعت ت والمضاعف والمهموز( ) ،(٧١ومتن )المقصود( يقل
بأساسيات مهمة في علم الصرف يستغںي عںها مهما ّ
تقد ْ
مت به الدراسة في متون أكبر وشروح أوسع ،وقد وضع
)(٦٩

بي حںيفة ) ،(٧٠وطريقة هذا المتن

الشيخ "عبد العزيز السامرائي" ً
شرحا على هذا المتن بحسب طريقته التي عهدںاها في ما سلف ّ
سماه )إيضاح
متن المقصود( ).(٧٢
ّ ّ
إن تعلم علم الصرف بهذه المتون لم يخرج عن الطريقة القديمة في التأليف من جهة التكرار والتوسع ،ويدعم
ً
ّ
ربطا ًّ
ّ
ذلك طريقة التلقي على الشيخ بالحفظ والفهم وا ستظهار ،وبهذا التسلسل
علميا
العلمي ُيربط الطالب
ِ
ّ ّ
ّ
الصرفية كلما اتجه إلى مستوى أعلى ،فذلك القليل الذي
المتقدم والمتن المتأخر ،وتتوسع لديه المعلومة
بالمتن
ً
ً
ْ
توسعت دائرة إدراك الطالب بفهم مسائل الصرف وأبوابه
ّقر في بدابة أول متن زاد شيئا فشيئا ،ومع هذه الزيادة
وقضاياه مع رسوخ ا سس العلمية.
أسسا مهمة في علم الصرف ،عليها تبںى المسائل الكبيرة ،و ّ
صفية" بهذه الدراسة ضبط ً
ّإن طالب "ا ّ
لكن
ّ
ّ
ّ
ّ
وإںما تعد مدخ ً ًّ
مهما للمتون الكبيرة ،ولعل سبب اكتفاء
هذه المؤلفات تمثل جميع قضايا الصرف ومسائله،
صفية بهذا المںهج يعود إلى ّأن هذه المؤّلفات ّ
ا ّ
تثبت أسس الصرف المهمة من ا وزان والمشتقات والتصغير...
إلخ من غير الخوض في دقائقهاّ ،
فتؤدي هذه المؤلفات غرضها من فهم متطلبات الصرف بما يفيد الطالب في هذه
ّ
ّ
صفية" ربما ْ
لعل السبب الثاںي ّأن "ا ّ
كاںت تںظر إلى علم الصرف أںه ُيكتفى مںه بما بد من
المرحلة ا و ّلية ،و
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ْ
معرفته من المسائل والقضايا التي حوتها هذه المؤّلفاتّ ،أما ا مور ا خرى التي ّ
فليست من
يتوسع في دقائقها
ضروريات العلم في هذه المرحلة ،وتترك للمراحل العليا.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ
اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺗﻌ ّﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف ﻲﻓ اﻵﺻﻔ ّﻴﺔ واﻟﺪرس
ّ
ّ
ٌ
ّ
ّ
ّ
ّ
اللساںيون
التطبيقية( ) ،(٧٣وأخذ
)اللساںيات
اللغوي الحديثُ ،ويدرس في ضمن
مرتكز مهم في الدرس
تعلم اللغات
ِ
ّ ّ َ
ّ
يبحثون ّ
اللساںيات وقفوا على مںاهج في
تعرف العرب على
عما يخدمهم فيها بما استجد من تقںيات ومںاهج ،ولما
َ
ﱠ
ّ
ً
تعلم اللغة وتعليمها )َ ،(٧٤فول َد هذا الت قح ث ثة اتجاهات ،أحدها اںغمس في الدرس الحديث تاركا القديم ،فقال:
ُ ّ
ُ
سلمون بداهة بضرورة إعادة وصف اللغات ً
عموما حتى تكتشف ںواميسها الخفية من جهة،
)يكاد اللغويون اليوم ي
ّ
العربية من ّ
ّ
ّ
ّ
أشد
معيارية من جهة أخرى ،ولعل اللغة
اعتباطية أو
وتخلص مقاييس تلقيںها وبلورتها من كل سمة
ّ
ً
قرںا ،ولم يكد يعرف ّ
تغي ًرا
اللغات حاجة إلى هذا الوصف الجديد ،إذ إن ںحوها يرجع إلى ما ينيف عن اثںي عشر
ْ
العربي ،بل ّ
ًّ
ّ
ّ
ّ
عدها هجمة
اللغوي
اللساںيات أن تدخل إلى البحث
جوهريا مںذ نشأته( ) ،(٧٥وثاںيها لم يرتض لهذه
ْ
ْ
ّ
ّ
العربية ــــــــــ أن تكون بمںأى عن أن ُيقحمها الباحثون العرب في
فكرية ،فقال) :ينبغي لها ــــــــــ أي :اللغة
ّ
ْ
ّ
ّ
العربية بحاجة إليها ،و هي
ليست
مذهبية
تلك المآزق والمجاهل التي تخرج مںها إ بتںاحرات وتںاقضات
ّ
ّ
ّ
بماتة بصلة إليها( )ّ ،(٧٦أما ثالثها َفع ِل َم وتحقق ووازن ،فخرج بںتيجة وضعت ا مور في ںصابها ،فقال) :الحق أن
ْ
ْ
ّ
اللساںيات ينبغي أن تكون عامل تحديث عامل تهديم وأن يكون ما يفيد مںها على ا ضافة وا ثراء ،وليس على
ّ
ٌ
ّ
ّ
اللغوية يعتمد مںاهج ووسائل ُم ْحدثة
ضرب جديد من ضروب الدراسة
اللساںيات
سبيل المسخ وا لغاء ...إن
ّ
تقتصر على هذه اللغة دون غيرها؛ لذلك ںجد ً
ّ
اللغوية؛ ن فيه فوائد
بأسا من إضافة هذا الدرس إلى علومںا
ْ
ُ
ّ
يتعدى ُ
ًّ
ّ
للعربية مكان في هذا الدرس حتى تبقى اللساںيات ً
دورںا فيه
أجںبيا
علما
تںكر شريطة أن يكون
حدود الترجمة( ).(٧٧
ّ
ّ
ّ
وإںںي في بحثںي هذا أرى ّأںه ليس ﱡكل ما قاله ُ
الم ْحدثون ُمسل ًما
فهذا مجمل آراء علمائںا في تلقي اللساںيات،
ّ
ﱡ
ً
ںوظفه في خدمة اللغة العربية ،وما يفيد مںه ّ
ںبين عدم ص حه ،حتى تبقى
مردودا ،فما يفيد مںه
به ،وليس كله
ّ
ّ
العربية بمعزل عن تطور مںاهج دراسة اللغات ،فتفقد الحضور الفاعل في قاعات الدرس
لغتںا
العالمي ،فالدراسة
ْ ّ
ّ )ّ ً (٧٨
ْ
اللغوية الحديثة ٌ
علما أن
أمر )مطلوب ومراد على أن يوظف لخدمة تراثںا ...أن يكون ًبابا للثرثرة وا دعاء( ؛
ْ
ً
اںطلقت مںها البنيوية في معرفة مؤلفات ال م وتوزيعها بحسب ںوعها قد عرفها علماء
كثيرا من المںطلقات التي
العربية وأشاروا إليها ).(٧٩
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ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
إںںي أںطلق في مںاقشة هذا المحور من أ ٍّس هو أن للغة العربية خصوصية تتجلى في أمور ث ثة ،أحدها أن
اللغة العربية لغة عميقة الجذور ذات ںظام دقيق في اللفظ والتركيب والثاںية ّأن اللغة العربية ما ز ْ
الت ثابتة
وقائمة ومستمرة بديمومة ا ستعمال ،وهذه الخصيصة ُتشابهها فيها أي لغة ،وهذا يقتضي ّأن لها ً
مںهجا في
ّ
ً ّ
ْ
أيضا أن ما يصلح لغيرها يصلح لها ،والثالثة :أن هذه
دراستها ليس بالضرورة أن يصلح لغيرها ،وليس بالضرورة
ُ
اللغة ترتبط بالقرآن الكريم الذي ُي ّ
تعبد بت وته ،ومںه تؤخذ ا حكام ،فالعںاية بها تقتضي العںاية بمعهود م العرب
ّ
وفهم سياقاته ،وإ اںحرف قصد ال م.
مما ّ
ْ
ً
تقدم ںجد ّأن دراسة اللغة العربية في المدارس الدينية ً
ّ
اںطلقت من واقع
خصوصا
عموما وفي ا صفية
خصائص ا ستعمال اللغوي الفصيح ومآ ت دراسته المرجوة ،فهي تدرس اللغة من أجل ضبطها وفهمها ،وهذا
ّ
ْ
تعلم الںحو مث ً بمؤلفات ّ
ابتدأت من المعلومة ا ولية
علمية
يوصلها إلى فهم خطاب ّربها جل وع  ،ولذا تسلسل
المتمثلة بـ)متن ا ّ
جرومية( لتنتهي بالشرح الدقيق المتمثل بـ)مغںي اللبيب( ،وهذه القواعد المعيارية الموجودة
في هذه المؤلفات ألزمتهم الحفاظ على أساليب العرب وسبل خطابها وںظم مها بحسب عصور الفصاحة مع
ّ
عدم التحجير على تطورها بما يقتضيه وضعها وبما تستدعيه الحاجة؛ لذا ںجد "ابن جںي" )ُ (٨٠ي ّعرف الںحو أںه
مت م العرب في ّ
تصرفه من إعراب وغيره كالتثںية والجمع والتحقير والتكسير وا ضافة والنسب
)اںتحاء َس ِ
ّ
العربية بأهلها في الفصاحة( ) ،(٨١فعبارته )ليلحق َم ْن ليس
والتركيب ،وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة
ّ
ّ
ّ
العربية بعد فهم ںصوص التشريع،
العربية بأهلها في الفصاحة( تدلںا على أهم غاية في دراسة
من أهل اللغة
ﱡ
اللغوي ومںهج الدراسة عںد العرب أرادا الحفاظ على هذه اللغة للحاق بأهلها في الفصاحة ،ف غرابة في
فالفكر
ّ
ّ
ْ
أن تستںبط معايير الفصحى وقواعدها في ا داء؛ ن الغاية هو التكلم بحسب هذا الںمط الفصيح ،وليس الغاية
ْ
ظهرت ںتيجة لتطور الںمط ا ّول ،فغايتهم الحفاظ على مستوى ا ستعمال
ا عتراف بغيرها من أںماط استعمالية
الفصيح؛ لتبقى أجيال ا مة على ع قة وثيقة به ،ومن ثم تبقى ّ
متمسكة بعروتها الوثقى القرآن الكريم والحديث
الںبوي الشريف ،وتبقى مرتبطة ً
ّ
ّ
ّ
الثقافي
والحضاري ،فا ںقطاع عںها اںقطاع عن ا صل
الفكري
أيضا بتراث ا ّمة
ِ
والتكوين العلمي.
ّ
ّ
اللغوي الحديث لںتعرف من كثب على موقفه من تعلم الںحو والصرف في المدارس
ولو طرقںا باب الدرس
ِ
ُ
ّ
اطلعت عليه ـــــــــــــــ يخص هذا الںمط من التعليم ،ولذا وجب
الدينية لما وجدںا لهم ر ًأيا ـــــــــــــــ بحسب ما
ّ
ّ ً ْ
ّ
جهد ُ
للم ْحدثين يتكلم على تعليم الںحو والصرف في المدارس الدينية
علي
بدءا أن أقول :إںںي لم أقف على ٍ
ّ
ّ
ّ
المحدد الدقيق ،وإںما وجدتهم يتكلمون على عموم طبيعة تعلم الںحو والصرف عںد القدماء ،وهذا ال م
بالمعںى
ّ
عما ّ
تعلم الںحو والصرف في المدارس الدينية؛ ّن هذه المدارس ،ومںها المدرسة ا صفية لم تحد ّ
أصله
يدخل فيه
ّ
ًّ
ُ
تعلم الںحو والصرف ً
أسفلت في المطلب
مںهجا ومؤلفا وطريقة ،وهذه الطريقة موغلة في القدم كما
القدماء في
ّ
ويمثله هںا ً
ً
ا ول؛ لذا سيكون ال م ًّ
ملموسا مںهج المدرسة ا ّ
صفية
واقعا
عاما على الںحو والصرف بمںهجه القديم،
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ًّ
ّ
ّ
أو بتعلم الںحو ،فقد غمز ُ
ّ
التعليمي،
الم ْحدثون الدراسة الںحوية القديمة؛ ںها تمثل الںحو
في تعلمهما ،وأبدأ
ّ
أي) :يكون الهدف من دراسة الںحو صياںة اللسان عن الخطإ في ا عراب وما شابه( ) ،(٨٢وهذا يعںي أںه ںحو
وصفيا يصف الظاهرة اللغوية ويحاول فهمها ً
ﱞ
معياري يتخذ القاعدة ميز ًاںا لس مة ا ستعمال ) ،(٨٣وليس ً
ںحوا ًّ
بعيدا
سببا في كون الںحو العربي ً
ًّ
عن الكيفية التي يجب ْأن يكون عليها ال م ،فكاںت المعيارية ً
تعليميا ،وليس
ںحوا
ً
وطريقا إلى بيان عںاصرها ً
علميا ّيتخذ من وصف اللغة ً
ًّ
بعيدا عن مستوى الخطإ
أساسا يستںد إليه في بحثها،
والصواب ).(٨٤
ّ
ّ
أحادية الفهم إلى المراد من تعلم الںحو العربي القديم ،ومںه تعلمه في المدارس
وهذا الذي عابوه جاء من ںظرة
ّ
ْ
ّ
وفاتت
حادية بںظرتهم إلى مںاهج التأليف التي يدرسوںها متتابعة بحسب المستوى العلمي
الدينية ،وتتمثل هذه ا
ّ
عليهم غايته ،وكذلك عدم أخذهم بالحسبان مراد العلماء ومںهم معلمو المدارس الدينية من دراسة اللغة ،فقد ذكرںا
ّ
ً
ّ
آںفا قول "ابن جںي" في أن غاية تعلم الںحو هو )ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة( )،(٨٥
ّ
تتطلب معرفة ا ںحراف اللغوي ومعالجته الركون إليه ّ
ّ
لغويا يجب وصفه والبںاء
بعده استعما
وهذه الغاية
ّ
ّ
المطرد في الفصاحة هو الذي يبغيه علماء اللغة ،وهو الذي يبغيه ً
ّ
أيضا
اللغوي
عليه؛ ن الحفاظ على المستوى
ِ
ّ
شيوخ ا صفية؛ ن الغاية فهم م تعالى ) ،(٨٦وهذا الفهم ليس له طريق سوى فهم اللغة العربية الفصيحة
ّ ّ
ومعرفة طرائق ںظمها وسبل تراكيبها ،وهذا يتأتى إ بمںهج معياري يميز السليم من غيره ،ومن هںا ںفهم مراد
ّ
ﱡ
اللغوي قد يكون في بنية الكلمة
"السكاكي" ) (٨٧في أن تصںيف العلوم اللغوية يبںى على "مثارات الخطأ" ،فالخطأ
المفردة وهذا موضوع علم الصرف ،وقد يكون في تأليف ا لفاظ وع قاتها في الںظم وهذا موضوع علم الںحو ،وقد
ّ
ْ
تمايزت لتتبع
يكون في مطابقة العبارة للمعںى المراد وهذا موضوع علم الب غة ) ،(٨٨فكأںك ترى علوم العربية قد
ّ
الخطإ وإص حه من أجل الحفاظ على مستوى الفصاحة ،وإلحاق المتعلم بها؛ ليرتقي في فهمه ولغته.
ّ
وبرغم كل ما قيل في المںهج المعياري في تعلم الںحو وتعليمه ںجد أن مںهج التأليف في المؤلفات الںحوية
مںهجا في التدريس كلها ْ
مرورا بالمؤلفات الںحوية التي اتخذتها ا صفية ً
الموسوعية مںذ )كتاب سيبويه( ً
كاںت
تعتمد وصف اللغة ً
جںبا إلى جںب مع ثبيت قواںيںها ،وهذا
ّ
الم ْحدثين ) ،(٨٩و ْ
ُ
لكن يعںي أن مںهج دراستها لم يغفل وصف ظواهرها المستعملة بحسب المستوى اللغوي
يعںي وجود المںهج الوصفي عںدهم كما عںد

والمكان والزمان ،ومن أمثلة ذلك ذكرهم القراءات القرآںية واللهجات العربية والضرورات الشعرية وغير ذلك
ّ
ّ
ّ
مما يعد دقة في الوصف وأماںة في َ
ً
ّ
واستيعابا للمسموع وعدم التحكم بالںقل حتى أںںا ںصل إلى قںاعة أن
العرض
ّ
القدماء لم ْ
تكن غايتهم الوصول إلى إحكام القواعد فحسب) ،وإںما هدفهم الوصف ،وكل رأي عںدهم قائم على
معطى لغوي ّ
معين ،أو على قياس على حكم آخر( ) ،(٩٠وعلى هذا دار أمر التأليف الںحوي القديم ،وخير ما يمثله
هںا المؤلفات الںحوية التي يدرسها طلبة ا ّ
صفية ،فهذه المؤلفات ُبںيت على تثبيت ا ستعمال اللغوي الفصيح
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ّ
الصحيح ،وجعله ً
معيارا يقيس على وفقه الطالب ما يريد إنشاؤه من جمل ،وعلى وفقه يحلل ما يريد من ںصوص،
ويفهم تراكيبها ود لتها.
ّ
ّ
ّ
ْ
وصلت إليںا إںما هو ثمرة علمائںا القدماء الذين ساحوا
إن ما تجلى لںا من مںهج مؤلف في الكتب الںحوية التي
َ
ّ
وساكںوا ا عراب ّ
المدون ،فوصفوه وجمعوا الشبيه إلى الشبيه،
ودوںوا ما سمعوا ،ثم رجعوا إلى هذا
في البوادي
ّ
والںظير إلى الںظير ،وقاربوا بين ا لفاظ ،ووازںوا بين التراكيب ،فظهر لديهم المطرد والںادر والشاذ ) ،(٩١وظهرت
ّ ّ
َ
أساليب
سيما أن ا عراب من خصائص العربية ) ،(٩٢وكذلك معرفتهم
الع قات ا عرابية الكامںة في اللغة ،و
ّ
م العرب ومظاهر التقديم والتأخير والذكر والحذف وما إلى ذلك من فںون القول وأنساق ال م الذي تجلى في
كتاب العربية العظيم )كتاب سيبويه( ،وعلى مںواله سار الخالفون.
ّ ﱠ
ّ
إن كل ما قام به ا وائل من جهد في دراسة العربية إںما كان لغاية كبرى هي فهم الںص القرآںي وضبط د لته
ّ
ْ
للوصول إلى المبتغى في عبادة تعالى بما شرع لںا ،وظل ْت هذه الغاية م زمة لدراسة العربية ،حتى بعد أن
ْ
وأصبحت ذات استق لية مںهجية.
تمايزت العلوم ،ومںها علوم العربية،
ّ
ّ
ّ
إن ںعت مںهج تعلم الںحو العربي ــــــــــــــ الذي على وفقه سارت الدراسة في ا صفية ــــــــــــــ أںه مںهج
ّ
ّ
ً
شيئا؛ ً
بںاء على ما ّقدمںا ،بل يبدو لي أن ا مر على خ ف ذلك؛ ن الباحث
معياري يںقص من مںزلته
ّ
ْ
ﱠ
الوصفي يأتي من فراغ ،فهو بحاجة إلى أن يفقه أسس العلم؛ ليعرف كيف يدرسه ،وإ فكيف يفهم تراكيب
ال م ووظائف الع قات ومظاهر ا عراب إذا جهل ا سس الكامںة في العربية التي أظهرتها بهذا ا ںضباط
الهںدسي ،فخذ مث ً ﱠ
أي لغوي ،هل يستطيع ْأن يبحث في لغةٍ ما ويصف ظواهرها من غير أسس ّ
علمية ومںارات
سياقية يبںي عليها معرفة أولية للغة التي يدرسها ،فهو يتعلم أسس اللغة وضوابطها ،ثم ينتقل إلى دراستها دراسة
علمية استكشافية وصفية.
وهذا عين ما فعله علماء اللغة العربية القدماء ) ،(٩٣وهو عين ما تقوم به الدراسة اللغوية في المدارس ّ
الدينية،
ْ
ً
سماعا من أفواه علمائهم ،وحفظوا ںصوصها وأتقںوا متون دراستها ،وعںد ذاك كاںوا ّ
مهيأين أن
فهم أخذوا اللغة
يتصدروا لدراستها وتدريسها والبحث والتأليف وا ںتاج فيها ،فتسلسل هذه الدراسة في ا صفية من البدايات
ً
صعودا إلى )قطر الںدى( و)البهجة المرضية( ووصو
العلمية المتواضعة في فهم أسس الںحو في )ا جرومية(
ً
طريقا ً
رصيںا في ضبط أسس التراكيب ومعرفة معايير تأليف ا لفاظ ومسالك د ت
إلى )مغںي اللبيب( كاںت
ْ ّ
ّ
الجمل ،ولو هذه المعيارية المںصفة لما استطاع هؤ ء الط ب أن يؤلفوا أو يحللوا أساليب ال م العربي وتراكيبه،
و ّ
سيما في القرآن الكريم والسںة الںبوية ،وهذا كله ُيدرج في ضمن خصائص هذه اللغة الكريمة سواء في دراستها
وتعلمها وتحليلها أو في إںتاجها.
ّ
ّ ّ
لتعلم الصرف في المدارس الدينيةّ ،
تعلم الصرف فلم أقف ً
لكںںي ُ
أيضا على ںقد ُ
وقفت على
الم ْحدثين
أما
ْ
سارت على وفقها دراسته في ا صفية ،وبذلك يكون الںقد الذي ّ
وجهه
ںقدهم دراسة الصرف عںد القدماء والتي
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ُ
الم ْحدثون إلى القدماء تںدرج في ضمںه الدراسة في ا صفية من جهة وحدة المںهج وطريقة الدراسة والمؤلفات،
فهي من ع قة الخاص بالعام.
ْ
ْ
وتطورت لديهم الوسائل ّ
أبدع ُ
وتشعبت
واستجدت عںدهم مںاهج وںظريات
المحدثون في دراسة الصرف،
ّ
الغايات ،فاتجهوا إلى دراسة البنية بعمق ودقة ،و ّ
سيما في معرفة أثر الصوت في بنية ا لفاظ والتراكيب) ،فإن
هذا الفرع من الدراسة يمزج بين دراسة بنية المفردة وصيغ اشتقاقها وصلة ذلك بأصواتها ،ولقد تںاو ْ
لت هذه القضية
ْ
واںتقلت مںاحيها وتفرعاتها إلى الدراسة العربية في القرن العشرين( ) ،(٩٤بل
مدارس البحث اللغوي في أوربا،
ّ
ّإںهم أخذوا على القدماء بعض مظاهر الجمع بين الصرف والںحو ) ،(٩٥و ّ
لكن العجيب أن ما عابوه من هذا الجمع
ّأيده "دي سوسور" ) ،(٩٦فقال) :يفصل اللغويون بين هذا الفرع من الدراسة ــــــــــ أي :الصرف ــــــــــ وبين
ّ
الںحو ،فيقولون :إن الںحو يهدف إلى دراسة الوظائف التي ترتبط بالوحدات اللغويةّ ،أما الصرف فيدرس أشكال
ّ
هذه الوحدات ...بيد أن هذا التمييز يستںد إلى الحقيقة( ).(٩٧
الم ْ
ّإن ما استجد عںد ُ
ّ
الصرفي وتطوره يعںي بالضرورة الهجوم على الدرس القديم )،(٩٨
الدرس
في
دثين
ح
ِ
ٌ
ّ
بل يذهب بعضهم إلى أن ا خت ف )بين مںهج الصرف القديم والحديث اخت ف في التفسير ،والتفسير اجتهاد،
العربي بںظرياته القائمة إلى يومںا هذا ما زال ّ
ﱡ
يؤدي دوره
يترك للںاظر فيه حرية ا خذ به من عدمه( ) ،(٩٩فالصرف
في تفسير ا بنية العربية ومظاهرها ،وبه يفهم الطالبُ ،ويتقن ،وينتج.
ّ
ّ
إںه عںد الںظر إلى الدرس الصرفي القديم ،ومںه دراسته في المدرسة ا صفية ومعطيات اللساںيات ںجد أن
ّ
ّ
الںقاش دار في أمرين أحدهما طريقة تدريس الصرف العربي ،والثاںي مںهج التحليل الصرفي ،وإںما قلںا هذا؛ ن
الدرس الصرفي في ا صفية المتمثل بمتون الدراسة )ا مثلة والجداول والمقصود( لم يخرج عن مآ ت الصرف
القديم ،بل هذه المؤلفات تحوي مرتكزات العلم الذي تتوسع فيه المؤلفات والشروح الكبيرةً ،
وعودا على ما دار من
ّ
ںقاش أقول :إن حال بنية اللغة وخصوصية ںظامها لهما أثر في طريقة دراستها ،وهذا ما ّبينته آںفا ،فعلماؤںا اںطلقوا
)من مبدأين ّ
مهمين ،أولهما المحافظة على كتاب وحمايته من اللحن والتحريف ،وثاںيهما محاولة التقريب
ً
وصو إلى لغة عامة مشتركة تجمع القوم على لسان واحد ً
تثبيتا
بين ا لسن المتفرقة في صورة لهجات ورطاںات
ً
وتأكيدا لهويتهم( ) ،(١٠٠فا سباب والغايات وا دوات ْ
ّ
كاںت واضحة عںد القدماء ،فكتبوا وألفوا وںاقشوا
لقوميتهم
مںطلقين من أسس ثابتة في عقولهم.
ّإن ما ُ
تعليمي في كتب الصرف القديمة التي وجدںا مںها في ما ُ
ّ
اعتمد تدريسه في ا صفية
ںجده من مںهج
ٍ
يعد مثا ً للشمول والترتيب وا يضاح ،حتى ّإن ُ
الم ْحدثين في أشهر كتبهم التي ُبںيت على الصرف الحديث لم
ّ
يحيدوا عن مںهج القدماء في ترتيب المؤلف ،وخير مثال على ذلك كتاب )المںهج الصوتي للبنية العربية( )،(١٠١
ّ
إذ ُبںي على التسلسل التعليمي بواب الصرف العربي في الكتب القديمة ،زد على أن الصرف القديم كان ُيتلقى
ّ
تعليمية تربط الطالب بحفظ القاعدة مع مثالها ،بل كان هںاك أمر مهم ُيعرف بـ)مسائل التمرين( )،(١٠٢
بطريقة
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المتںوعة تجعل الطالب ّ
ّ
يتدرب على معرفة ا بنية وطريقة صياغتها
وهي عبارة عن تطبيقات على قواعد الصرف
تثبيتا له ،وقد ُ
وتصريفها واشتقاقها ً
اعترض على هذا الباب التعليمي ،و ْ
لكن )مهما قيل في اںتقاد هذا القسم ،فقد
ْ
وإن لم ْ
يكن ًّ
ّ
كان ّ
علميا بحسب ما ُيفهم من مصطلح العلم في عصرںا( ).(١٠٣
تعليمية ذات جدوى،
ملب ًيا لحاجات
ّأما ا مر ا خر فهو مںهج التحليل الصرفي ،إذ ّإن ُ
الم ْحدثين اںطلقوا في دراسة الصرف من فكرة إيجاد قواںين
ّ
عامة تسير على وفقها دراسة جميع اللغات ،ولعل من أشهر مںطلقاتهم في ذلك رفضهم عتماد الكلمة ًّأسا للتحليل
الصرفي خت ف مفهومها ،وتفرقتهم بين الحركة والحرف بما يعرف بـ)الصائت والصامت( ،وما تبع ذلك من
مما ُيعد ً
تغيير كثير من مفاهيم الصرف القديم ،وكذلك تفرقتهم بين المںطوق والمكتوب ،وغيره ّ
مںهجا للصرف
الحديث ).(١٠٤
ُ ّ
ّ
)والحقيقة أن المقارںة بين الدرسين اللغويين التراثي العربي والغربي المعاصر تمثل ںقطة جدل شديد بين
اللغويين الذين يأخذون موقفين متقابلين ،يقرر بعض اللغويين التشابه بين هذين الدرسين اللغويين من خ ل
بعض المفاهيم التي تتصل بالدرس الصرفي ،وتعالج ظاهرة التعدد كمفهوم ا صل والفرع وںظرية الع مة ...على
ّ
حين يرى بعضهم بخصوص المسالة ںفسها أںه يوجد تشابهات بين ںظرية الع مة وا صل والفرع( ).(١٠٥
ُ
ّ
العلمية على بعض الظواهر الصرفية ،و ّ
ّ
ّ
إںںا ںںكر الميزة المهمة للتحليل
سيما
الصرفي الحديث في ا جابة
ِ
في بيان أثر الصوت في البنية ،حتى ّإن بعضهم قال) :في الصرف العربي حاجة ّ
ملحة إلى ا عتماد على علم
ا صوات ،ولذلك بد قبل الشروع في ّ
أي دراسة صرفية من معرفة دقيقة وشاملة ل صوات في اللغة المعںية
ومزاياها ووظائفها وقواںيںها( ).(١٠٦
ً
و ّ
ّ
لكن هذا يعںي بحال عدم وجود مآخذ على طرائق التحليل
الصرفي الحديث ،وليںظر في ذلك مث
ِ
ً
واضحا ) ،(١٠٧وهو ما عابوه على الدرس القديم ،وكذلك
اضطرابهم في أصل ںون التوكيد ,إذ ظهر الحدس والتخمين
الصعوبة الموجودة في تحلي ت بعض ُ
الم ْحدثين موازںة بالتحليل القديم ،حتى أحس أحدهم ذلك ،فقال) :ليس
ْ
ً ْ
أيضا أن يكون هذا المںهج أيسر من سابقه ،فالمهم هو أن ںبلغ الصواب في فهم مسائل اللغة مهما
من الضروري
ّ
ّ
ومشقة( ) ،(١٠٨وهںاك بعض المآخذ ا خرى التي ذكرها بعض الباحثين ُ
الم ْحدثين ).(١٠٩
كلفںا ذلك من جهد
ّ
إن الدرس الصرفي القديم ـــــــــــــــــــــ ومںه ما ُد ّرس في المدرسة ا صفية ـــــــــــــــــــــ على ما به من أمور
ّ
يرتضيها ْ
مشاحة
المحدثون كان قد ّأدى مهامه وما يزال ،وهذا غاية ما يسعى إليه الباحثون ،فالعبرة بالںتائج ،و
ً
ُ
في السبل الموصلة إليها ما ْ
دامت تسير على خطا علمية مقںعةِ ،فق َد ُمها يعيبها ،بل يزيدها قوة وتماسكا ومطاولة،
ً
ّ
صعودا أثبت جدواه في ما
والتدرج في دراستها
فالحفظ والتلقي المباشر عن الشيخ ومراجعة المتون العلمية
ّ
سمعںاه أو رأيںاه من علماء ّ
الدينية
تخرجوا على هذه الطريقة ،وهو ما تقوم به دراسة اللغة العربية في المدارس
بجميع علومها ،فيتخرج فيها طلبتها وقد حازوا قصب السبق وا جادة وقوة ا ستعمال واستيعاب التںظير موازںة
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بغيرهم ْ
ممن درس على الطريقة الحديثة ،وعليه أقول :ما زال التعلم بطريقة الحفظ والتلقي بالنسبة لعلوم اللغة
العربية ومںها الںحو والصرف قائمة ،وںحن في حاجة إليها لتثبيت أسس ا ستعمال اللغوي ودراسته.
ّإن كل ما ّ
تقدم يمںع من الت قح مع الدرس الحديث ،وأخذ ما يفيد ،وتوظيفه في خدمة دراسة الصرفْ ،
لكن
يمںع من ا فادة

من غير مصادرة هذا الجهد العظيم للقدماء بدعوى مسايرة الحداثة والتطور العلمي ،فالعلم
ْ
جر بںا تدريس أبںائںا ّ
دامت أسسهم تخالف معطياته ،ولو ّ
مادة الںحو ومادة الصرف بتسلسلهما
من القدماء ما
ً
العلمي القديم لرأيںا ثمار ذلك ياںعة في وقت قصير ،فالحفظ والتلقي عن الشيخ أو ّ
ًّ
المدرس ّ
علميا
يهيئ لںا جي
ً
ً
صحيحا ،والقدرة على أدائها والتكلم والتأليف بها ،والثاںي
يعي أمرين مهمين أحدهما ضبط اللغة العربية ضبطا
معرفة أسس البںاء اللغوي لل م العربي وإمكاںية تحليله واستيعابه بما يتوافق مع طبيعة م العرب الفصيح.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
وصل البحث إلى ںهايته ،وفيها ّ
أدون أهم ما ظهر من ںتائج ،وتليها المقترحات ،وعلى وفق ما يأتي:

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
ُ
ّ
الفلوجة الكبير عام )(١٩٤٤م ُوأ ْ
غلقت عام )(١٩٧٥م ،فعمرها )ً (٣١
 .١أ ّسست المدرسة ّ
عاما،
الدينية في جامع
لكن الشيخ "عبد العزيز السامرائي" توّلى عليها ّمد ًة ُ
وكان ّأول شيخ لها هو )حامد الم ّ حويش(ّ ،
تقرب
من )ً (٢٣
عاما ،فيعد هو الشيخ الحقيقي الذي ّ
طورها وأخلص إليها ،وللمدرسة أثر في نشر العلم الشرعي
ّ
ً
خصوصا ومحافظة ا ںبار عموما.
والثقافة ا س مية والحفاظ على س مة اللغة العربية في الفلوجة
ّ
ّ
جر ّ
تعلم الںحو في ا ّ
صفية تتسلسل بأربعة مؤلفات هي) :متن ا ّ
ومية ،وقطر الںدى وبل الصدى ،والبهجة
.٢
ّ
المرضية في شرح ا لفية ،ومغںي اللبيب عن كتب ا عاريب(ّ ،أما تعلم الصرف فتتسلسل بث ثة مؤلفات
هي )جداول ا مثلة ،ومتن البںاء ،ومتن المقصود( ،وقد ْ
كاںت للشيخ "عبد العزيز السامرائي" إيضاحات
عليها أفاد مںها طلبته.
ْ ّ
ّ
ّ
تعلم الصرف بمتون ذات قيمة ّ
 .٣عںاية ا ّ
علمية
صفية بتعلم الںحو أكثر من عںايتها بتعلم الصرف ،فلم يكن
ّ
ّ
وإںما اكتفت ا ّ
صفية بتعلم الصرف بمتون تجمع أسسه وبعض مباحثه من غير الولوج في تفصي ته،
ُعليا،
ّ
فكأںها أرجأتها إلى مرحلة أعلى.
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ّ
 .٤تعلم الںحو والصرف على الطريقة القديمة يمتاز بالحفظ والتكرار والتوسع ،فيربط الطالب بالںص التراثي
ويواكب التطورّ ،
وأد ْت هذه الدراسة ثمارها في خريجي المدارس الدينية ،حتى خبرںا ْ
من عاصرںاهم َم ْن
ّ
ُيشق له غبار في علوم العربية ،إذا ما وازںا بيںه وبين خريج المدارس التربوية.
ّ
وتعلمها وتعليمها جاء موافقة لما تمتاز به من خصائص كثيرة ّ
ومتںوعة تشابهها
 .٥مںهج دراسة اللغة العربية
ّ
لعل من أهمها عمق الجذور وديمومة ا ستعمال واقتراںها بںص ّ
مقدس ُي ّ
تعبد به ،ومںه
فيها أي لغة أخرى ،و
تؤخذ ا حكام ا س مية.
 .٦اعتراض اللساںيين على دراسة الںحو والصرف وتعلمهما على الںهج القديم أغفل السبيل والغاية التي ُد ْ
رست
من أجلهما اللغة العربية.
ْ
 .٧المںهج اللغوي في دراسة لغةٍ ما ليس بالضرورة أن يصلح لجميع اللغات؛ فمن المںاهج والںظريات ما
يعود على اللغة العربية بكبير فائدة.
ً
ّ
ّ
وإںما ْ
المعيارية لم ْ
ّ
تكن ً
كاںت سبي ّأدى واجبه وما زال في الحفاظ على
عيبا على تعلم الںحو والصرف،
.٨
مستوى الفصحى التي بها ںفهم ںصوص القرآن الكريم والسںة الںبوية.
 .٩ما عابه اللساںيون على الدرس القديم من القول بالحدس والتخمين ،وقعوا فيه في بعض من تفسيراتهم
للظواهر اللغوية ،ولعل من أشهرها تفسيرهم صل ںون التوكيد ،ومراجعة بعض تفصي ت كتاب )المںهج
الصوتي للبنية العربية( للدكتور عبد الصبور شاهين ّ
تبين ذلك.
لمںهج ما أو رفضه
 .١٠يجب على علماء اللغة العربية مواكبة التطور العلمي في دراسة اللغات؛ ليكون قبولهم ٍ
ًّ
مبنيا على أسس علمية ،وليس على الظن.
 .١١ما زلںا في حاجة إلى المںهج القديم في دراسة اللغة العربية لما يتماز به من الشمول والدقة والتںوع ،ودليلںا
ً
في ذلك ّأن ْتر َك هذا المںهج ّ
خرج لںا أجيا تفقه شيئا من دراستها على رغم تطور وسائل التعليم والتعلم.
ّ
 .١٢يجب على الباحثين ا ط ع على الجديد في دراسة اللغات ،وعدم تركه ،وبيان صحيحه من سقيمه؛ ن
ا ںزواء عںه سيؤثر ً
سلبا في دراسة اللغة العربية ںفسها ،فيحرمها من دخول قاعات الدرس العالمي ،وإثبات
ً
ً
ومںهجا وإرثا عظيما.
وجودها استعما
ّ
 .١٣ربط الطالب بالںص التراثي يعطيه ً
المتقدمة،
بعدا في فهم لغته يتمثل با ط ع على لغة العلماء في العصور
ّ
وحفظ الشواهد وإتقان تطبيق القواعد؛ ن ربط القاعدة بالشاهد التراثي يزيد من خزين الطالب اللغوي،
ّ
ويمده ّ
بقوة أسلوبه.
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اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت:
ّ ْ
ْ
قبل كل شيء أقول :يمكن للباحث أن ُيبدع بالدرس اللغوي الحديث إ أن يكون قد وقف على أرض صلبة
ّ
بالدرس القديم ،حتى تكون المفاهيم واضحة والمںطلقات صحيحة ،وإ سيكون كمن يشرح لك صفات شخص
ْ
من غير أن يراه ،ف غںى عن دراسة اللغة العربية بحسب المںهج القديم ،وما بالك إذا كان هذا القديم ما زال
ّ
ً ّ
يؤدي واجبه في إيصال المراد؟ ،وعليه ُ
أقترح هںا ںمطا لتعلم الںحو والصرف لعله يفي بمتطلبات المرحلة من
ً
معالجة اںحراف الفهم ورداءة ا ستعمال اللغوي الفصيح ،ففي الںحو يبدأ الطالب بدراسة )متن ا ّ
جرومية( حفظا
في مرحلة )الخامس والسادس( ا بتدائيتين ،ثم يدرس )التحفة السنية بشرح المقدمة ا ّ
جرومية( في مرحلتي
)ا ول والثاںي( المتوسطتين ،ثم ُيعيد مادة )التحفة السنية( كلها في مرحلة )الثالث المتوسط( ،وبذلك ںضمن
ً
ً
رسوخ المادة في ذهںه رسوخا عميقا ،وهي من ا همية بمكان في تثبيت أسس علم الںحو ،فإذا وصل المرحلة
ّ
فإںه باستطاعتںا ْأن ّ
ںدرسه على ںمط التأليف الحديث ّ
مما ُي ّ
ا عدادية
سمى بـ)قواعد اللغة العربية( ،وسنرى عںدئذ
الںتائج ا يجابية في هذا المجال.
ً
ّأما مادة الصرف فيبدأ الطالب بقراءة مادة )متن ا مثلة( دراسة وحفظا في مرحلة )الخامس والسادس(
ا بتدائيتين ،ثم يدرس )متن البںاء( في مرحلتي )ا ول والثاںي( المتوسطتين ،ثم ُيعيد مادة )متن البںاء( كله في
ً
ً
مرحلة )الثالث المتوسط( ،فںضمن رسوخ المادة في ذهںه رسوخا عميقا ،وهي من ا همية بمكان في تثبيت أسس
الصرف ،ثم في مرحلة )الرابع ا عدادي( يدرس الطالب )متن المقصود( ،فإذا ّ
عںدئذ دراسة الصرف.
أتمه تنتهي
ٍ
ً
ّ
إن هذا المقترح يبقي لںا فكر الطالب مرتبطا بںصوص التراث مع مواكبته للحداثة ،وهذا ا رتباط يجعل الطالب
ً
ّ
واقفا على أرض صلبة في فهم أصوله اللغوية وجذوره الثقافية ،ويںطلق من خ لها لمواكبة الحداثة؛ ن ا ںقطاع
ً
عن الجذور يوّلد ً
ںتاجا هش الوعي قليل ا دراك ،وبذلك يكون تطورںا العلمي مںطلقا من أسسںا الحضارية ،وليس
ً
غريبا عںها.

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
 .١ابن ّ
آجروم ،أبو عبد

بن

جر ّ
١٤٣١ .هـ ــــــــــــ ٢٠١٠م .ا ّ
ومية ،تح :حايف الںبهان ،الطبعة ا ولى،

الكويت.
 .٢ابن جںي ،أبو الفتح عثمان١٣٧٢ .هـ ــــــــــ ١٩٥٢م .الخصائص ،تح ّ :علي الںجار ،دار الكتاب العربي
ــ بيروت  -لبںان.
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 .٣ابن جںي ،أبو الفتح عثمان١٣٧٣ .هـ ـــــــ ١٩٥٤م .المںصف ،تح :إبراهيم مصطفى وعبد

أمين ،الطبعة

ا ولى ،وزارة المعارف العمومية ،إدارة إحياء التراث القديم ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي  -مصر.
 .٤أبو مغلي ،د .سميح عبد ١٤٢٥ .هــ ـــــــــ ٢٠٠٤م .دراسات لغوية ،الطبعة ا ولى ،دار مجد وي ــ ّ
عمان
ــ المملكة ا ردںية.
 .٥ا ستراباذي ،الرضي١٣٩٥ .هـ ــــــــــ ١٩٧٥م .شرح الرضي على شافية ابن الحاجب ،تح ّ :ںور الحسن،
و ّ الزفزاف ،و ّ محيي الدين عبد الحميد ،دار الكتب العلمية  -بيروت.
 .٦ا سفراييںي ،إبراهيم بن

المعروف بعصام الدين٢٠١٧ .م،.سؤال وجواب على كتاب المقصود في الصرف،

تح :أ.م.د .مصطفى كامل أحمد و أ.م.د .بيان

فتاح ،بحث منشور في مجلة كلية التربية ا ساسية

للعلوم التربوية وا نساںية ،جامعة بابل ،العدد - (٣٢) :ںيسان.
 .٧ا شبيلي ،ابن عصفور١٤٠٧ .هـ ـــــــــــــ ١٩٨٧م .الممتع في التصريف ،تح :د .فخر الدين قباوة ،الطبعة
ا ولى ،دار المعرفة  -بيروت.
 .٨ا عظمي ،الشيخ هاشم١٣٨٥ .هـ ـــــــــ ١٩٦٥م .تأريخ جامع ا مام ا عظم ومساجد ا عظمية ،الطبعة
ا ولى ،مطبعة العاںي  -بغداد.
 .٩ا لوسي ،سالم١٤١٨ .هـ ــــــــــ ١٩٩٧م .المجمع العلمي في خمسين ً
عاما ) ١٩٤٧ـــــــــــ (١٩٩٧م ،مطبعة
المجمع العلمي العراقي  -بغداد.
 .١٠ا ںباري ،أبو البركات١٤٠٥ .هـ ـــــــــــــ ١٩٨٥م .ںزهة ا لباء في طبقات ا دباء ،تح :د .إبراهيم السامرائي،
الطبعة الثالثة ،مكتبة المںار ــ الزرقاء  -ا ردن.
 .١١ا ںصاري ،ابن هشام) .ب ط .ت( .مغںي اللبيب عن كتب ا عاريب ،تح ّ :محيي الدين عبد الحميد،
مطبعة المدںي ــ القاهرة.
 .١٢باقر ،طه وسفر ،فؤاد١٩٦٢ .م .المرشد إلى مواطن ا ثار والحضارة ،المرحلة ا ولى ,وزارة ا رشاد  -بغداد.
 .١٣البرهاوي ،د .رعد محمود١٤٢٣ .هــ ـــــــــ ٢٠٠٢م .خدمات ا وقاف في الحضارة العربية ا س مية ،منشورات
المجمع العمي العراقي.
 .١٤بشر ،د .كمال٢٠٠٥ .م .التفكير اللغوي بين القديم والجديد ،دار غريب للطباعة والنشر  -القاهرة.
 .١٥البكوشّ ،
الطيب١٩٧٣ .م .التصريف العربي من خ ل علم ا صوات الحديث ،تونس.
 .١٦الب ذري ،أحمد بن يحيى١٩٨٣ .م .فتوح البلدان ,دار الكتب العلمية ــ بيروت.
 .١٧الجںابي ،د .أحمد ںصيف١٩٨١ .م .م مح من تأريخ اللغة العربية ،دار الخلود للطباعة والنشر  -بيروت.
 .١٨الجهاد ،د .عبد

١٤٣٧ .هـ ـــــــــــــــ ٢٠١٦م .الںحو العربي واللساںيات تقاطع أم تواز ،الطبعة ا ولى،

مركز تكوين للدراسات ــ الخبر ــ المملكة العربية السعودية.
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 .١٩جواد ،د .مصطفى١٣٨٥ .هـ ـــــــــ ١٩٦٥م .المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العربية العصرية ،الطبعة
الثاںية ،مطبعة العاںي  -بغداد.
 .٢٠حجازي ،د .محمود فهمي) .ب  .ت( .علم اللغة العربية مدخل تأريخي مقارن في ضوء التراث واللغات
السامية ،دار غريب للطباعة والنشر  -القاهرة.
ّ .٢١
حسان ،دّ .تمام١٤١٨ .هـ ـــــــــــــ ١٩٩٨م .اللغة العربية معںاها ومبںاها ،الطبعة الثالثة ،عالم الكتب ــ
القاهرة.
ﱡ
ّ .٢٢
حسان ،دّ .تمام١٤٢٠ .هـ ــــــــــ ٢٠٠٠م .ا صول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عںد العرب ،عالم الكتب
 القاهرة.ّ .٢٣
حسان ،دّ .تمام١٤٢٧ .هـ ـــــــــــ ٢٠٠٦م .تعليم الںحو بين الںظرية والتطبيق ،الطبعة ا ولى .بحث منشور
في كتابه )مقا ت في اللغة وا دب( ،عالم الكتب  -القاهرة.
ّ .٢٤
حسان ،دّ .تمام٢٠٠٠ .م .اللغة بين المعيارية والوصفية ،الطبعة الرابعة ،عالم الكتب  -مصر.
 .٢٥حساںي ،أحمد٢٠٠٧.م .دراسات في اللساںيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات ،الطبعة الثاںية ،ديوان
المطبوعات الجامعية  -الجزائر.
ً
 .٢٦الحسني ،السيد عبد الرزاق٢٠١٣ .م .العراق ً
قديما وحديثا ،الطبعة ا ولى ،الرافدين للطباعة والنشر -بيروت.
 .٢٧الحم وي ،أحمد١٤٣٠ .هـ ــــــــــ ٢٠٠٩م .شذا َ
الع ْرف في فن الصرف ،شرحه ،وفهرسه :د .عبد الحميد
هںداوي ،الطبعة الخامسة ،دار الكتب العلمية  -بيروت  -لبںان.
 .٢٨الحموي ،ياقوت بن عبد
 .٢٩الحںفي ،محيي الدين أبو

) .ب  .ط .ت( .معجم البلدان ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت.
عبد القادر بن

١٤١٣ .هــــ ـــــــــــ ١٩٩٣م .الجواهر المضية في طبقات

الحںفية ،تح :د .عبد الفتاح الحلو ،الطبعة الثاںية ،دار هجر للطباعة والنشر  -مصر العربية.
ّ
الخطاط ،قاسم ،والسحرتي ،مصطفى وخفاجي ,ﱠ عبد المںعم١٣٩١ .هـ ــــــــــــــــ ١٩٧١م .معروف ﱡ
الرصافي
.٣٠
شاعر العرب الكبير حياته وشعره ،الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر  -القاهرة.
ُّ
 .٣١الخطيب ،د ّ .عبد الفتاح٢٠٠٦ .م .ضوابط الفكر ﱠ
ﱠ
تحليلية ل سس الكل ﱠية التي بںى عليها
الں ْحوي دراسة
الںحاة آراءهم ،دار البصائر  -القاهرةـ.
 .٣٢خليل ،د .إبراهيم١٤٣٥ .هـ ـــــــــ ٢٠١٤م .مدخل إلى علم اللغة ،الطبعة الثاںية ،دار المسيرة ّ -
عمان.
 .٣٣الدراجي ،د .سعدي٢٠١٨ .م .هاشمية ا ںبار في ضوء التںقيبات ا ثرية ،بحث منشور في مجلة المورد،
وزارة الثقافة ،دار الشؤون الثقافية العامة  -بغداد ،العدد الثاںي.
 .٣٤الدعدي ،د .مقبل بن علي١٤٣٨ .هـ ـــــــــــــــ ٢٠١٧م .ا ستقبال العربي لعلم اللغة دراسة ںقدية لحركة رواد
علم اللغة العرب ،الطبعة ا ولى ،مركز تكوين للدراسات  -الخبرــ المملكة العربية السعودية.
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 .٣٥دي سوسور ،فرديںان١٩٨٨ .م .علم اللغة العام ،ترجمة :د .يوئيل يوسف عزيز ،مراجعة الںص العربي :د.
مالك يوسف المطلبي ،جامعة الموصل ،مطبعة بيت الموصل.
 .٣٦الراجحي ،د .عبده١٤٠٦ .هـ ــــــــــــ ١٩٨٦م .الںحو العربي والدرس الحديث بحث في المںهج ،دار الںهضة
ّ
العربية  -بيروت.
 .٣٧زاهد ،د .زهير غازي٢٠١٢ .م .العربية وا من اللغوي ںظرة معاصرة ،الطبعة ا ولى ،إصدارات دار الشؤون
الثقافية  -بغداد.
ّ ْ
الز ِركلي ،خير الدين٢٠٠٧ .م .ا ع م )قاموس تراجم شهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين
ِ .٣٨
والمستشرقين( ،الطبعة السابعة عشرة ،دار العلم للم يين ــ بيروت  -لبںان.
 .٣٩زكريا ،د .ميشال١٩٨٠ .م .ا لسنية مبادئها وأع مها ،الطبعة ا ولى ــ بيروت  -لبںان.
 .٤٠زوين ،د .علي١٤٣٢ .هــ ــــــــــ ٢٠١١م .مقدمة في علم اللغة العربية ،الطبعة ا ولى ،دار الكتب العلمية -
بغداد.
ﱠ
العربية ،الطبعة الثاںية ،دار اله ل ،مصر ،مراجعة
 .٤١زيدان ،جرجي١٩٠٤ .م .الفلسفة اللغوية وا لفاظ
وتعليق :د .مراد كامل.
 .٤٢السامرائي ،الشيخ عبد العزيز سالم١٣٨٤ .هـ ــــــــــــ ١٩٦٤م .جداول ا مثلة في فن التصريف ،الطبعة
الثاںية  -بغداد.
 .٤٣السامرائي ،الشيخ عبد العزيز سالم١٣٨٦ .هـ ـــــــــ ١٩٦٧م .إيضاح متن ا ّ
جرومية بالجداول ،الطبعة
الثاںية ،مطبعة الرشيد  -بغداد.
 .٤٤السامرائي ،د .إبراهيم١٩٧٧ .م .اللغة والحضارة ،الطبعة ا ولى ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر -
بيروت.
 .٤٥السامرائي ،يونس الشيخ إبراهيم ١٤٠٢ .ــــــــــــ ١٩٨٣م .تأريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري،
مطبعة وزارة ا وقاف والشؤون الدينية ــ بغداد  -العراق.
ّ
 .٤٦السجاعي ،أحمد بن أحمد١٣٤٣ .ه .حاشية الع مة السجاعي على شرح قطر الںدى ،مطبعة مصطفى بابي
الحلبي  -مصر.
 .٤٧السعدي ،الشيخ عبد العليم١٤١١ .هـ ــــــــــــ ١٩٩٠م .تسهيل القواعد الںحوية في شرح متن ا ّ
جرومية،،
مطبعة الںواعير ــ الرمادي  -العراق.
ّ
ً
 .٤٨السعدي ،د .عبد الرزاق١٤٣١ .هـ ـــــــ ٢٠١٠م .ا مثلة الصرفية التطبيقية تصريفا مط ًردا ومختلفا ،الطبعة
الثاںية ،دار ا ںبار  -بغداد ،ودار سعد الدين  -دمشق.
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 .٤٩السعدي ،د .عبد الملك١٤١٤ .هـ ــــــــــ ١٩٩٣م .إزالة القيود عن ألفاظ المقصود في فن الصرف ،الطبعة
الثاںية ،دار ا ںبار ــ بغداد  -شارع المتنبي.
ﱠ
العربية ــ بيروت.
 .٥٠سقال ،د .ديزية١٩٩٦ .م .الصرف وعلم ا صوات ،الطبعة ا ولى ،دار الصداقة
 .٥١السكاكي ،يوسف بن أبي بكر١٤٠٧ .هـ ــــــــ ١٩٨٧م .مفتاح العلوم ،ضبطه :ںعيم زرزور ،الطبعة الثاںية ،دار
الكتب العلمية ــ بيروت ــ لبںان.
 .٥٢السيوطي ،ج ل الدين عبد الرحمن ابن الكمال١٤٢٧ .هـ ــــــــــ ٢٠٠٦مُ .ب ْغ َية الوعاة في طبقات ﱡالل ّ
غويين
ﱡ
والںحاة ،تح ّ :أبي الفضل إبراهيم ،الطبعة ا ولى ،المكتبة العصرية ،صيدا  -بيروت.
ّ
العربية رؤية جديدة في الصرف
 .٥٣شاهين ،د .عبد الصبور١٤٠٠ .هـ ــــــــــــــــــــ ١٩٨٠م .المںهج الصوتي للبنية
العربي ،مؤسسة الرسالة  -بيروت.
ّ
 .٥٤الشجيري ،أ.م.د .حاتم حمدان إبراهيم١٤٣٩ .هـ ـــــــــ ٢٠١٨م .أثر الفلوجة في نشر العلم المدرسة ا صفية
الدينية أںموذجا ،بحث منشور في وقائع المؤتمر العلمي ا ول لجامعة الفلوجة) :الفلوجة تحتضن الرصافي
ودوره الحضاري ــــــــ ٢٠١٧م( ،الطبعة ا ولى ،مطبعة أںوار دجلة ــ بغداد.
 .٥٥الشجيري ،أ.م.د .حاتم حمدان إبراهيم٢٠١٨ .م .المدرسة ا صفية في الفلوجة ںبع معطاء نشر العلم على
ضفاف الفرات ،مقال منشور في مجلة )إشراقات جامعية( الصادرة عن جامعة الفلوجة ،العدد ا ول،
ںيسان.
 .٥٦الصالح .د .خالد أحمد١٤٢٤ .هـ ــــــــ ٢٠٠٤م .الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في
الفقه والفتوى ،مكتب العلم  -بغداد.
 .٥٧الصالح ،د .صبحي٢٠٠٩ .م .دراسات في فقه العربية ،دار العلم للم يين ــ بيروت  -لبںان.
 .٥٨ضيف ،د .شوقي) .ب  .ت( .المدارس الںحوية ،الطبعة الرابعة ،دار المعارف  -مصر.
 .٥٩الطںاحي ،د .محمود

٢٠٠٢ .م .استثمار التراث في تدريس الںحو العربي ،بحث منشور في كتابه )في

اللغة وا دب دراسات وبحوث( ،الطبعة ا ولى ،دار الغرب ا س مي  -تونس.
ّ
 .٦٠الطںاحي ،د .محمود ١٤٢٢ .هـ ـــــــــــ ٢٠٠٢م .مقا ت الع مة الدكتور محمود

الطںاحي صفحات

في التراث والتراجم واللغة وا دب ،الطبعة ا ولى ،دار البشائر ا س مية  -بيروت.
 .٦١العارف ،د .شعلة إسماعيل١٤١٢ .ه ــــــــــــ ١٩٩٣م .ںظام التعليم في العراق ،دار الحكمة للطباعة والنشر -
بغداد.،
الںظرية ﱡالل ّ
ّ
غوية في التراث العربي ،الطبعة
 .٦٢عبد الدايم ،د ّ .عبد العزيز١٤٢٧ .هـ ـــــــــــــــ ٢٠٠٦م.
ا ولى ،دار الس م  -القاهرة.

Page 632

DOI 10.18502/kss.v4i8.7206

AICHS

ﱡ
 .٦٣العبيدي ،د .رشيد عبد الرحمن٢٠٠٢ .م .مباحث في علم اللغة واللساںيات ،الطبعة ا ولى ،دار الشؤون
الثقافية العامة  -بغداد.
 .٦٤العزاوي ،المحامي عباس١٩٩٦ .م .تأريخ ا دب العربي في العراق ،الطبعة ا ولى ،دار الشؤون الثقافية -
بغداد.
 .٦٥العيساوي ،د .يوسف خلف محل٢٠١٨ .م .العربية واللساںيات قراءة ںاقدة ،الطبعة ا ولى ،مكتبة الحبيب
 بغداد.ّ
العربية الفصحى ںحو بںاء لغوي جديد ،ترجمة :د .عبد الصبور شاهين ،الطبعة
 .٦٦فلش ،هںري١٩٨٣ .م.
الثاںية ،دار المشرق ــ بيروت  -لبںان.
 .٦٧الفيروزآبادي ،مجد الدين١٤٢٦ .هـ ــــــــــــــ ٢٠٠٥م .القاموس المحيط ،تح ّ :ںعيم العرقسوسي ،الطبعة
الثامںة ،مؤسسة الرسالة ــ بيروت  -لبںان.
 .٦٨قدور ،د .أحمد ّ ١٩٩٦ .م .مبادئ اللساںيات ،دار الفكر ــ دمشق.
 .٦٩قدورة ،د .زاهية) .ب  .ت( .تأريخ العرب الحديث ،الطبعة الثاںية ،دار الںهضة العربية ــ بيروت ــ لبںان.
.٧٠

 ،د .عبد الحق أحمد١٤٢١.هـ ـــــــــ ٢٠٠١م .درس الصرف ںظرة مستقبلية ،بحث منشور في مجلة لغة

الضاد ،الجزء الرابع ،منشورات المجمع العلمي العراقي  -بغداد.
 .٧١المحمدي ،ﱠ شاكر حمود١٤٣٠ .هـ ــــــــــ ٢٠٠٩م .تأريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين،
الطبعة الثاںية ،من إصدارات المجمع الثقافي وا دبي في الفلوجة ،مطبعة گريںريد ــ دمشق ــ الجمهورية
السورية.
ّ
المسدي ،د .عبد الس م٢٠١٠ .م ،مباحث تأسيسية في اللساںيات ،الطبعة ا ولى ،دار الكتاب الجديد
.٧٢
المتحدة  -بيروت.
ّ
المسدي ،د .عبد الس م٢٠١١ .م .العرب وا ںتحار اللغوي ،الطبعة ا ولى ،دار الكتاب الجديد المتحدة -
.٧٣
ليبيا.
 .٧٤المسلط ،د .منسي شرموط

٢٠١٣ .م .ا وضاع السياسية والحزبية في الفلوجة ّإبان العهد الملكي في

العراق ) ١٩٢١ـــــــــ (١٩٥٨م ،بحث منشور في مجلة جامعة ا ںبار للعلوم ا نساںية ،العدد الثالث ،أيلول.
ّ
 .٧٥المسلط ،د .منسي شرموط ٢٠١٩ .م .الفلوجة في تأريخ العراق المعاصر دراسة وثائقية علمية متخصصة
) ١٩٠٠ـــــــــ (١٩٦٦م  -بغداد.
 .٧٦المشهداںي ،الشيخ ّ
عبود فياض١٤٣٤ .هــــ ـــــــــ ٢٠١٣م .تأريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها،
الطبعة ا ولى ،دار المںاهج  -دمشق ــ الجمهورية السورية.
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 .٧٧مصطفى ،مؤيد حسن١٤٣٠ .هـ ـــــــــ ٢٠٠٩م ،موجز تأريخ عن مديںة الفلوجة في العهدين العثماںي والملكي،
ومعه كتاب )ا ثاري العراقي مصطفى

علي( ،مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي ،مطبعة العصامي.

 .٧٨مصلوح ،د .سعد عبد العزيز٢٠١٥ .م .في اللساںيات العربية المعاصرة دراسات ومثاقفات ،الطبعة الثاںية،
عالم الكتب  -القاهرة.
 .٧٩مطلوب ،د .أحمد١٤٠٣ .هـ ــــــــــ ١٩٨٣م .حركة التعريب في العراق ،جامعة الدول العربية ،المںظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم ،معهد البحوث والدراسات العربية ،قسم البحوث والدراسات ا دبية
واللغوية ،بغداد ،مؤسسة الخليج للطباعة والنشر ،الكويت.
 .٨٠مطلوب ،د .أحمد١٤٢٣ .هـ ــــــــــ ٢٠٠٣م .فصول في العربية ،منشورات المجمع العلمي العراقي ،مطبعة
المجمع ــــــــــ بغداد.
 .٨١الموسى ،د .ںهاد١٤٠٠ .هـ ـــــــــــــ ١٩٨٠م .ںظرية الںحو العربي في ضوء مںاهج الںظر اللغوي الحديث،
ّ
العربية للدراسات والنشر  -بيروت.
الطبعة ا ولى ،المؤسسة
 .٨٢المؤلف مجهول٢٠١٤ .م .المقصود ،الطبعة الثاںية ،الںاشر :المكتبة الهاشمية ــ إسطںبول ــ الجمهورية
التركية.
 .٨٣المؤلف مجهول٢٠١٤ .م .بںاء ا فعال ،الطبعة الثاںية ،المكتبة الهاشمية  -إسطںبول ــ الجمهورية التركية.
 .٨٤الميداںي ،أبو الفضل أحمد بن ّ ١٤٢٢ .هـ ــــــــــ ٢٠٠٢م .مجمع ا مثال ،تح :د .جان عبد توما،
الطبعة ا ولى ،دار صادر ،بيروت.
ﱠ
العربية ،الطبعة ا ولى ،دار الشؤون الثقافية ــ
 .٨٥الںعيمي ،د .حسام سعيد١٩٩٨ .م .أبحاث في أصوات
بغداد.
 .٨٦الںعيمي ،د .حسام سعيد١٤٣٨ .هـ ــــــــ ٢٠١٧م .فقه اللغة العربية في ضوء الدرس اللغوي الحديث دراسة
مںهجية ،الطبعة ا ولى ،مطبعة أںوار دجلة  -بغداد ،رئاسة جامعة الفلوجة ،مركز التعليم المستمر ).(٧
 .٨٧ںوري ،د .موفق سالم١٤٢٨ .هـ ــــــــــ ٢٠٠٧م .أخ قيات المهںة في الحضارة ا س مية ،،منشورات المجمع
العلمي العراقي  -بغداد.
 .٨٨اله لي ،عبد الرزاق٢٠١٧ .م .تاريخ التعليم في العراق في عهد ا ںتداب البريطاںي ) ١٩٢١ـــــــــــ (١٩٣٢م،
الطبعة ا ولى المںقحة ،بيروت ــ لبںان.
 .٨٩وثائق مما تبقى من سج ت المدرسة ا صفية عوام مختلفة مخزوںة في )مكتبة جامع الفلوجة الكبير(
في مديںة الفلوجة في محافظة ا ںبار ــــــــــ جمهورية العراق ،وكاںت الزيارة لها في )ںيسان ـــــــــــ ٢٠١٩م(
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ﻣﻤﺎ ﺗﺒ ّﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ ﻲﻓ زﻳﺎرة ﻟﻬﺎ ﻲﻓ
اﻟﻤﻼﺣﻖ ّ
)ﻧﻴﺴﺎن ـ ـ ـ ـ ٢٠١٩م(

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
ّ
) (١الهوامش  () :تقع الفلوجة غرب )بغداد( بـ) (٦١كم ،وشرق )الرمادي( بـ) (٤٥كم ،وهي على ضفة ںهر الفرات اليسرى،
وهي اليوم من أكير أقضية العراق ،يںظر :العراق قديما وحديثا ،السيد عبد الرزاق الحسني ،٢٣٨ :وتأريخ الفلوجة،
ّ
والفلوجة في تأريخ العراق ،أ.د .منسي المسلط٣٦ :

شاكر،٢٤ :

) (٢يںظر :المرشد إلى مواطن ا ثار ،طه باقر وصاحبه٥ :
) (٣يںظر :معجم البلدان ،ياقوت الحموي ،٩٣ :٤ :والقاموس المحيط ،الفيروزآبادي ،مادة) :فلج(٢٠٢ :
) (٤يںظر :العراق قديما وحديثا ،السيد عبد الرزاق الحسني ،٢٣٧ :وتأريخ الفلوجة،

شاكر ٢٥ :ــــــــــ ٤٠

) (٥يںظر :فتوح البدان ،الب ذري١٤٥ :٥ :
) (٦يںظر :هاشمية ا ںبار ،د .سعدي الدراجي ،مجلة المورد ،العدد ٢ :ـــــــ ٦٧ :٢٠١٨
) (٧كاظم باشا الداماد ،و)الداماد( لفظ تركي بمعںى )الصهر( ،إذ كان كاظم باشا صهر السلطان العثماںي عبد الحميد الثاںي،
وكان ً
قائدا في الجيش ،وأقطعه السلطان أراضي في الفلوجة) ،ت١٩٠٩ :م( ،يںظر :تأريخ الفلوجة ،شاكر ١٣٦ :ـــــــــــــــ ،١٣٧
ّ
والفلوجة في تأريخ العراق ،أ.د .منسي المسلط ٢٨ :هامش )(٢
ّ
) (٨يںظر :تأريخ الفلوجة ،شاكر ،١٤٠ :والفلوجة في تأريخ العراق ،أ.د .منسي المسلط٤٣٧ :
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ّ
المدرس الجبوري ،عالم جليل من علماء بغداد مںطقة باب الشيخ ،وقد استقدمه )كاظم باشا(؛ ليكون أول
) (٩الشيخ إبراهيم
إمام وخطيب في جامع الفلوجة ،ظل في ذلك أكثر من ) (١٨عاما ،يںظر :موجز تأريخ عن مديںة الفلوجة ،مؤيد حسن ،٢٤ :وتأريخ
الفلوجة،

شاكر١٤١ :

ّ
) (١٠يںظر :موجز تأريخ عن مديںة الفلوجة ،مؤيد حسن ،٢٤ :والفلوجة في تأريخ العراق ،أ.د .منسي المسلط٤٣٧ :
) (١١يںظر :تأريخ الفلوجة،

شاكر٨٩ :

) (١٢يںظر :ا وضاع السياسية والحزبية في الفلوجة ،أ.د .منسي المسلط١٣٣ :
) (١٣يںظر :موجز تأريخ عن مديںة الفلوجة ،مؤيد حسن ،٢٩ :وتأريخ الفلوجة،

شاكر٩٢ ،٨٦ :

) (١٤معروف بن عبد الغںي بن محمود الرصافي ،ولد في بغداد عام )١٨٧٥م( ،وهو من كبار شعراء العراق في العصر الحديث،
وعالم باللغة وا دب) ،ت١٩٤٥ :م( ،يںظر :ا ع م ،الزركلي٢٦٨ :٧ :
) (١٥يںظر :معروف الرصافي ،قاسم الخطاط وجماعته١٥٨ :
)ُ (١٦س ّميت المدرسة بـ)ا صفية( ً
تيمںا بالمدرسة ا صفية الدينية في بغداد التي بںاها الوالي العثماںي )آصف أفںدي( ،يںظر:
ّ
المدرسة ا صفية ،أ.م.د .حاتم حمدان ،٣٤ :والفلوجة في تأريخ العراق ،أ.د .منسي المسلط ،٣٨٩ :وملحق سج ت المدرسة
ا صفية المرفقة في آخر البحث ص ٢٦ــــــــــــــــــــ ص٣٥
) (١٧الشيخ حامد بن الشيخ أحمد آل حويش ،عالم ّ
ومدرس وخطيب ،ومن أئمة جامع الشيخ الكي ںي) ،ت١٩٦٣ :م( يںظر:
تأريخ علماء بغداد ،يونس السامرائي١٤٠ :
) (١٨الشيخ عبد العزيز بن الم إبراهيم الخفاجي ،عالم فاضل ّ
ومربي جليل ،تںقل في ا مامة والخطابة والتدريس والوعظ بين
مساجد العراق ،مات عام )١٩٤٩م( ،يںظر :تأريخ علماء الفلوجة ،الشيخ عبود المشهداںي٥٠ :
ّ
) (١٩القاضي أمين بن عبد المحسن الخطيب الكبيسي ،تولى القضاء في العهدين التركي وا ںجليزي ،وعمل في الخطابة
والتدريس ،مات عام )١٩٤٨م( ،يںظر :تأريخ علماء الفلوجة ،الشيخ عبود المشهداںي٤١ :
ّ
) (٢٠الشيخ عبد العزيز بن سالم الںيساںي السامرائي ،إمام وخطيب ّ
ومدرس وداعية ،بںى ركن العلم في الفلوجة وضواحيها ،حتى
ّ
ُس ّمي جامعها عںد الںاس باسمه ،توفي رحمه تعالى عام )١٩٧٣م( ،يںظر :تأريخ علماء بغداد ،يونس السامرائي ،٣٨٩ :وتأريخ
علماء الفلوجة ،الشيخ عبود المشهداںي٨٢ :
) (٢١يںظر :الشيخ عبد العزيز ،د .خالد أحمد٣٩ :
) (٢٢تأريخ جامع ا مام ا عظم ومساجد ا عظمية ،الشيخ هاشم ا عظمي٢٧٤ :٢ :
) (٢٣يںظر :ںظام التعليم في العراق ،د .شعلة إسماعيل ،١٦٢ :والمدرسة ا صفية ،أ.م.د .حاتم حمدان٣٥ :
) (٢٤يںظر :الشيخ عبد العزيز ،د .خالد أحمد٦١ ،٣٩ :
) (٢٥يںظر :خدمات ا وقاف في الحضارة العربية ا س مية ،د .رعد البرهاوي٩٦ :
) (٢٦يںظر :استثمار التراث في تدريس الںحو العربي ،د .محمود الطںاحي ٤٩٩ :٢ :ـــــــــــــــــ ٥٠٠
) (٢٧يںظر :المدرسة ا صفية ،أ.م.د .حاتم حمدان ،٥٦ :وتأريخ علماء الفلوجة ،الشيخ عبود المشهداںي ،٢٠٥ :وملحق سج ت
المدرسة ا صفية في آخر البحث ص ٢٦ــــــــــــــــــــ ص٣٥
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) (٢٨يںظر :الشيخ عبد العزيز ،د .خالد أحمد ٥٨ :ـــــــــ ٦٠
) (٢٩يںظر :أخ قيات المهںة في الحضارة ا س مية ،د .موفق سالم ،٢٥٧ :وما بعدها
) (٣٠يںظر :تأريخ العرب الحديث ،د .زاهية قدورة ١٢٧ :ـــــــــــــ ١٤٠
) (٣١يںظر :م مح من تأريخ اللغة العربية ،د .أحمد الجںابي٢٦٧ :
ّ
المسدي ،٨٥ :وفقه
) (٣٢يںظر :العربية وا من اللغوي ،د .زهير غازي ٣٠ :ـــــــــــــ  ،٣٦والعرب وا ںتحار اللغوي ،د .عبد الس م
اللغة العربية ،د .حسام الںعيمي٣١٢ :
) (٣٣يںظر :تاريخ التعليم في العراق في عهد ا ںتداب البريطاںي ،عبد الرزاق اله لي٣٠٤ :
) (٣٤يںظر :المجمع العلمي في خمسين عاما ،سالم ا لوسي٤٧ :
) (٣٥يںظر :ںظام التعليم في العراق ،د .شعلة إسماعيل ،٢٦٥ :وفصول في العربية ،د .أحمد مطلوب٢٤٩ :
) (٣٦يںظر :حركة التعريب في العراق ،د .أحمد مطلوب ،٦٣ :وما بعدها
) (٣٧المباحث اللغوية في العراق ،د .مصطفى جواد٣ :
) (٣٨يںظر :حاشية الع مة السجاعي على شرح قطر الںدى ،٧ :والتفكير اللغوي ،د .كمال بشر٢٧٤ :
) (٣٩يںظر :الشيخ عبد العزيز ،د .خالد أحمد ،٥٩ :وتأريخ ا دب العربي ،عباس العزاوي١٠٣ :٢ :
) (٤٠أبو عبد

بن

بن داود الصںهاجي المغربي ،المشهور بـ)ابن ّ
آجروم( ،ومعںاه بلغة أهل البربر) :الفقير الصوفي(،

عالم بالںحو والقراءات) ،ت٧٢٣ :هـ( ،يںظر :بغية الوعاة ،السيوطي٢٠٧ :١ :
ّ
) (٤١أبو ّ جمال الدين عبد بن يوسف ،الع مة اللغوي والںحوي ا ںصاري المصري ،صاحب التصںيفات العلمية المهمة،
وذات الفائدة التعليمية الكبيرة) ،ت٧٦١ :هـ( ،يںظر :بغية الوعاة ،السيوطي٦٢ :٢ :
مصري ّ
ﱞ
متبحر في علوم الشريعة والعربية ،وله مصںفات ّ
متںوعة
) (٤٢أبو بكر ج ل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الكمال ،إمام
وكثيرة ،ويعد إمام زماںه في العلم) ،ت٩١١ :هـ( ،يںظر :ا ع م ،الزركلي٣٠١ :٣ :
ّ
) (٤٣يںظر :الشيخ عبد العزيز ،د .خالد أحمد ،١٤٤ :وأثر الفلوجة في نشر العلم ،أ.م.د .حاتم حمدان٦٥ :
) (٤٤يںظر :ملحق سج ت المدرسة ا صفية١٤ :
) (٤٥يںظر :تأريخ علماء الفلوجة ،الشيخ عبود المشهداںي٢٠٥ ،١٩٥ ،١٥٨ :
) (٤٦أبو

بهاء الدين عبد

الهاشمي ,إمام الںحو في عصره ،وشرحه على ألفية ابن مالك يعد من
بن عبد الرحمن القرشي ِ

أںفع الشروح للمبتدئين) ،ت٧٦٩ :هـ( ،يںظر :بغية الوعاة ،السيوطي٤٧ :٢ :
) (٤٧يںظر :ملحق سج ت المدرسة ا صفية١٤ :
آجرومّ ،
جرومية ،بن ّ
) (٤٨يںظر :ا ّ
مقدمة المحقق١٨ :
ّ
) (٤٩مقا ت الع مة الدكتور محمود الطںاحي٩٦ :١ :
) (٥٠يںظر :إيضاح متن ا جرومية بالجداول ،عبد العزيز السامرائي ،٣ :وما بعدها
) (٥١يںظر :تسهيل القواعد الںحوية في شرح متن ا جرومية ،الشيخ عبد العليم السعدي٣ :
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) (٥٢الشيخ أحمد عبد وطبان الجںابي ،ولد عام )١٩٥٥م( ،وهو من ت مذة الشيخ عبد العزيز السامرائي في ا صفية ،وإمام جامع
الحسين في الفلوجة ،يںظر :تأريخ علماء الفلوجة ،الشيخ عبود المشهداںي٢٣٠ :
) (٥٣يںظر :الشيخ عبد العزيز ،د .خالد أحمد ١٤٥ :ـــــــــ ١٤٦
ّ
) (٥٤ا مام اللغوي ْ
الںحوي
ّ بن عبد بن ّ بن عبد
المجدد أبو عبد
ِ

بن مالك الطائي ،صاحب التصںيفات الجليلة،

يںظر :بغية الوعاة ،السيوطي١١٩ :١ :
)ُ (٥٥
بطت ً
وض ْ
أيضا بـ)الكلمات الغربية( ،و)الكلمات الغريبة( ،يںظر :الشيخ عبد العزيز ،د .خالد أحمد ،١٤٥ :وتأريخ علماء
الفلوجة ،الشيخ عبود المشهداںي٨٨ :
) (٥٦يںظر :المدارس الںحوية ،د .شوقي ضيف٣٤٧ :
) (٥٧يںظر :مغںي اللبيب ،ابن هشام١٠ :١ :
) (٥٨مثل ُيضرب لموافقة بين أمرين تمام الموافقة ،يںظر :مجمع ا مثال ،الميداںي٤٨٨ :٣ :
ّ
المسدي٩ :
) (٥٩يںظر :اللغة والحضارة ،د .إبراهيم السامرائي ،٢٧ :ومباحث تأسيسية ،د .عبد الس م
) (٦٠استثمار التراث في تدريس الںحو العربي ،د .محمود الطںاحي٥٠٣ :٢ :
) (٦١المںصف ،ابن جںي٤ :١ :
) (٦٢الممتع في التصريف ،ابن عصفور٢٧ :
) (٦٣يںظر :الشيخ عبد العزيز ،د .خالد أحمد ،١٤٧ :وملحق سج ت المدرسة ا صفية في آخر البحث ص ٢٦ــــــــــــــــــــ
ص٣٥
) (٦٤يںظر :جداول ا مثلة في فن التصريف ،الشيخ عبد العزيز السامرائي٢٢ :
) (٦٥ا مثلة الصرفية التطبيقية ،د .عبد الرزاق السعدي١٤ :
) (٦٦لم ْ
تثبت له نسبة ،يںظر :سؤال وجواب على كتاب المقصود ،ا سفراييںي ،مقدمة المحققين٨٠٥ :
) (٦٧يںظر :بںاء ا فعال ،لمؤلف مجهول٤٥ :
) (٦٨يںظر :الشيخ عبد العزيز ،د .خالد أحمد ،١٤٧ :وتأريخ علماء الفلوجة ،الشيخ عبود المشهداںي٨٢ :
) (٦٩مادة الكتاب ومصطلحاته تدلك على ّأںها ْ
ليست من حقبة ا مام أبي حںيفة الںعمان ،يںظر :إزالة القيود عن ألفاظ المقصود،
د .عبد الملك السعدي ،١٤ ،٤ :وما بعدها
) (٧٠ا مام ا عظم أبو حںيفة الںعمان بن ثابت الكوفي ّأول أئمة المذاهب ا ربعة) ،ت١٥٠ :هـ( ،يںظر :الجواهر المضية في
طبقات الحںفية ،محيي الدين الحںفي٤٩ :١ :
) (٧١يںظر :المقصود ،لمؤلف مجهول ٧١ :ــــــــــــــــ ١١١
) (٧٢يںظر :الشيخ عبد العزيز ،د .خالد أحمد ،١٤٧ :وتأريخ علماء الفلوجة ،الشيخ عبود المشهداںي٨٢ :
) (٧٣يںظر :دراسات في اللساںيات التطبيقية ،أحمد حساںي١٣٠ :
) (٧٤يںظر :تعليم الںحو بين الںظرية والتطبيق ،دّ .تمام حسان٦٣ :
ّ
المسدي١٨٧ :
) (٧٥مباحث تأسيسية في اللساںيات ،د .عبد الس م
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) (٧٦مباحث في علم اللغة واللساںيات ،د .رشيد العبيدي٢١٣ :
) (٧٧مبادئ اللساںيات ،د .أحمد

قدور١٠ :

) (٧٨استثمار التراث في تدريس الںحو العربي ،د .محمود الطںاحي٥١٩ :٢ :
) (٧٩يںظر :ںظرية الںحو العربي ،د .ںهاد الموسى٢٣ :
) (٨٠أبو الفتح عثمان بن جںي ،إمام العربية في زماںه ،وصاحب التصںيفات الجليلة) ،ت٣٩٢ :هـ( ،يںظر :ںزهة ا لباء ،أبو
البركات ا ںباري٢٤٤ :
) (٨١الخصائص ،ابن جںي٣٤ :١ :
) (٨٢مقدمة في علم اللغة ،د .علي زوين١٨٤ :
) (٨٣يںظر :اللغة بين المعيارية والوصفية ،دّ .تمام حسان٢١ :
) (٨٤يںظر :اللغة العربية معںاها ومبںاها ،دّ .تمام حسان ،١٣ :وضوابط الفكر ،د.

الخطيب٧٧ :١ :

) (٨٥الخصائص ،ابن جںي٣٤ :١ :
) (٨٦يںظر :الںحو العربي والدرس الحديث ،د .عبد الراجحي٤٩ :
) (٨٧أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن

 ،إمام في علوم العربية ،من أهل خوارزم ،وله تأليفات تدل على علو شأںه في العلوم،

ومںها )مفتاح العلوم() ،ت٦٢٦ :هـ( ،يںظر :بغية الوعاة ،السيوطي٣٠٥ :٢ :
) (٨٨يںظر :مفتاح العلوم ،السكاكي ،٨ :وعلم اللغة العربية ،د .محمود فهمي حجازي٦٩ :
) (٨٩يںظر :ا ستقبال العربي لعلم اللغة ،د .مقبل الدعدي٩٥ :
) (٩٠يںظر :الںحو العربي واللساںيات ،د .عبد

الجهاد١٨١ :

) (٩١يںظر :دراسات في فقه اللغة ،د .صبحي الصالح ،١١٠ :وا صول ،دّ .تمام حسان٦١ :
) (٩٢يںظر :فقه اللغة العربية ،د .حسام الںعيمي١٤١ :
) (٩٣يںظر :فقه اللغة العربية ،د .حسام الںعيمي ١٤ :ـــــــــــــ ١٥
) (٩٤العربية والبحث اللغوي المعاصر ،د .رشيد العبيدي١٩٨ :
) (٩٥يںظر :مبادئ اللساںيات ،د .أحمد  ١٨٥ :ــــــــــــــ  ،١٨٨ومدخل إلى علم اللغة ،د .إبراهيم خليل١٧٣ :
ّ
ّ
) (٩٦فرديںان دي سوسور ،أو سوسير ،لغوي سويسري ،وأستاذ الںحو المقارن ،يعد أبا للساںيات ،خلف محاضراته التي نشرها ط به
باسمه) ،ت١٩١٣ :م( ،يںظر :ا لسنية مبادئها وأع مها ،د .ميشال زكريا٢٢٣ :
) (٩٧علم اللغة العام ،دي سوسور١٥٤ :
) (٩٨يںظر :العربية واللساںيات قراءة ںاقدة ،د .يوسف خلف ،٦٧ :وما بعدها
) (٩٩درس الصرف ںظرة مستقبلية ،د .عبد الحق أحمد٢٤٨ :
) (١٠٠التفكير اللغوي بين القديم والجديد ،د .كمال بشر ٤٥٩ :ـــــــــــــــ ٤٦٠
) (١٠١يںظر :المںهج الصوتي للبنية العربية ،د .عبد الصبور شاهين٢١٤ :
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) (١٠٢يںظر :شرح الرضي على شافية ابن الحاجب ،٢٩٤ :٣ :وشذا العرف ،الحم وي٢٢٩ :
) (١٠٣مبادئ اللساںيات ،د .أحمد

قدور١٨٨ :

) (١٠٤يںظر :التصريف العربي ،الطيب البكوش ،١١ :والمںهج الصوتي للبنية العربية ،د .عبد الصبور شاهين ،٢٦ :والصرف وعلم
ا صوات ،د .ديزيرة سقال ،١٩ :وأبحاث في أصوات العربية ،د .حسام الںعيمي٧ :
) (١٠٥الںظرية اللغوية ،د.

عبد العزيز١٢٩ :

) (١٠٦دراسات لغوية ،د .سميح عبد

أبو مغلي٥٣ :

ّ
والعربية الفصحى ،هںري فلش ،١٣٣ :والمںهج الصوتي للبنية
) (١٠٧يںظر :الفلسفة اللغوية ،جرجي زيدان ٩٨ :ـــــــــــــــ ،٩٩
ﱠ
العربية ،د .عبد الصبور شاهين٤٢ :
ﱠ
العربية ،د .عبد الصبور شاهين١٧ :
) (١٠٨المںهج الصوتي للبنية
) (١٠٩يںظر :في اللساںيات العربية المعاصرة ،د .سعد عبد العزيز.٩٣ :
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