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ُُُُملَّخصُُ ُ َُّ ُُ:ُُ

                والسبب يرجع  للع                                                     االهتمام باللغة دراسة وتعليما ظاهرة ضاربة في القدم، 

                                                                         طبيعة اللغة كأداة من أدوات االتصال ووظيفتها االجتماعية التي جعلت منها شرطا 

                                                                 مععن شععروط وجععمد ال،ماعععات، ومرجعيععة تعتمععد عليهععا ال،ماعععات لت ععمن و ععدتها 

                                                                     واسععتقرارها، و عععد اهعععتر بهعععا عبعععر تععاريخ االفسعععافية اليميععع  الفالسعععفة واللغميعععم  

                                           ها وأهميتها، وي عم  لها القمافين التي تكف                               والتاريخيم  وغيرهر يمضحم  دور

  .                   واستحالتها لل  أخرى   ؛                                     استمراها وتسه  تعليمها وتحد من تيمرها

                                                             البحث الذي فقدمع  يشعتم  علع  ف عرة فا صعة لرليعة الفيلسعمر والمع ر  

                                         ة                               العربععي الشععهير عبععد الععر من بععن خلععدو  وفيعع  بيةنععا مفهععمم اللغععة لديعع ، وأهميتهععا، 

                                                   يقععة اكتسععابها، وأسععباه تيمرهععا، وهععذو القععرا ة وا ععدة مععن                   ومماضعع  تأريرهععا وطر

         والتي هي   .                                                                 محاوالت التفكيك المتعددة التي تتناول بع ا من التراث اللغمي العربي

                                                                   وبال شك دلي  عل  رسم  التراث و مت  وهي م  غيرها معن دراسعات فعي التعراث 

       كمععا هععي  .   لععين                                                             تبععث للتععراث ديمممععة وجععمدو، وتعععدد تفسععيرات ، بتعععدد القععرا  والمتقب

   .                                                            محاولة لقرا ة التراث عل  ضم  ما تحقق من جديد في تعلير اللغات
 

ُكلماا اُالماح ة اا ُُال ُ ُ ُُُُ ُُُُ ُُ                                                      اكتسععاه اللغععة، وظيفععة اللغععة االجتماعيععة، الشعععمر، االدرا ، ُُ:ُُُ

  .                      الحفظ، الفهر، االستخدام

   

ُمقدم  ُ ُ ُُ:ُُ

             سعالمية وكتابع                                                   ابن خلدو  شخصية مهمة من شخصيات الثقافعة العربيعة اإ

                                                                        الممسمعي المقدمة يعد من بين أوس   وأشم  ما ألف فعي تعاريخ الح عارة العربيعة 

                          َ           ة                                       اإسالمية، و د ظ  لهذا الم لَف أررو البيةن من يمم كتابت   ت  يمم الناس هعذا، و عد 

  (       الكتعاه )                                                               استفاد من  الدارسم  من العره وغيرهر فقد اهعتر بع  المختصعم  فتعرجر 

                          ة                             كثيعر معن لغعات الععالر الحيةعة، وهعم كتعاه غنعي بالمعلممعات                   مقدمة ابن خلعدو  للع

                                                                   واإشعععارات تنعععاول العلعععمم وتماريخهعععا وال عععماهر اإفسعععافية االجتماعيعععة وأسعععباه 
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                  د                                              ظهمرهععا، وكععا  أساسععاد و مصععدرا لكتابععات ممسعععة وتن يععرات مهمععة فععي م،ععاالت 

          اياها    من                                                                  مختلفة وال  نا أف  أول  ال اهرة اللغمية اهتماما خاصا، فتناول بع ا

        التعي  عد                                                                    كأدوات اكتسعابها، وال عرور التعي تسعاعد علع  اهدهارهعا واوسعباه والعمامع 

                                                                       تعصف بها وتسبب ممتهعا، كمعا أفع  أولع  عمليعة العتعلر بشعك  ععام واكتسعاه اللغعة 

                           ة                                          العربية بشعك  خعاا اهتمامعا بيةنعا فخصع  لهعا بابعا فعي مقدمتع  ععدا معا  كعرو معن 

                                                                     مال  ات متفر ة في كتابع  تخع  التعلعير وطر ع ، فأردفعا أ  فبعين مم فع  وفشعر  

                                      د سبقنا في دراسعة الممضعمف فنفنعا  اولنعا                                     منه،  وفبين طريقت  وف رت ، ول  كنا  

                                                                      جادين ت،اوه ما وجدفا لل  جديعد فخعت  بع  وهيعادات أضعفناها وطريقعة اخترفاهعا 

                                                                    تحصلت من ميالععة الكتعاه ومعا كتعب فعي تعلعير اللغعات معن منا شعات وا ترا عات 

                             وهذا البحث يندرج في م،عال علعر   .                                           فغني بها البحث لتحفظ ل  أصالت  وتبرر وجمدو

                                                          الععدرس اللسععافي الحععديث وهععذا الععدرس كمععا هععم وصععفي، وف ععري، وعععام،        اللغععة و

                                                                    وفلسفي، وتاريخي، هم أي ا تيبيقعي وأهعر ممضعمعات هعذا القسعر اوخيعر اللغعات 

                         ، وهعي مماضعي  لعر تخع  منهعا                                               وطرق اكتسابها، والعيمه النيقيعة وكيفيعة معال،تهعا

                   ابن خلدو   فيمضعحها                                                           اوفحا  التقليدية والدراسات الترارية وهذا البحث يقرأ جهمد

                     وهعي دراسعة تمضعا تعاريخ    .                                                  كما يقارفها أ يافا  بما جد في الدرس اللسافي الحعديث

    .                                                            ة    اوفكار وطريقة ك  وا د ورليت  في تعلر اللغات وما اخت  ب  وتميةز ب 

ُماهومُاللغ ُعندُابنُخلدون ُ ُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ ُ ُُُُُ ُ ُ ُُُ

      ملكعة )              وكعا  يعرى أفهعا             فعي مقدمتع ،                                 ة  اهتر ابن خلدو  باللغة ظاهرة، فحعدةها   

                          اعلععر أ  اللغععات كلهععا ملكععات    : "                             تحصعع  بعععد طععمل تأمعع  ومععرا ، فقععال  (          فععي اللسععا 

                                                                  شعععبيهة بالصعععناعة، ل  هعععي ملكعععات فعععي اللسعععا  للعبعععارة ععععن المععععافي، وجمدتهعععا 

    .   351  :     ، ا     2000           ابن خلدو ،    ".                                    و صمرها بحسب تمام الملكة أو فقصافها

              العتعلر ، سعما                                                     ويرى ابن خلدو  أ  الملكة مهارة رابتة تكتسعب ععن طريعق 

                                                                       تعلق اومر باللغعة أم بغيرهعا معن الصعناو ، وهعي أي الملكعة صعفة راسعخة يكتسعبها 

                                                                     اإفسا  عن طريق التدريب  ت  تصير طبعا في ، ويساعد عل  تمكنها  سب رأي  

ُ           التكراُر والممارسة                                      والملكات ال تحصع  لال بتكعرار اوفععال، و     : "              ال ابن خلدو  .      

                                                   للعذات صعفة رعر تتكعرر فتكعم   عاال، ومعنع  الحعال أفهعا                        الفع  يق  أوال، وتعمد من

            ابعن خلعدو ،   ".                                                        صفة غير راسخة، رر يزيد التكعرار فتكعم  ملكعة أي صعفة راسعخة،
                                                     فبععين ابععن خلععدو  أ  الملكععات مكتسععبة، وتحقععق اكتسععاه اللغععة   .    351   :   ، ا    2000

                                                                    ملكة، وأ  اكتسعابها يمعر بمرا ع  و درجعات تتر ع  بسعبب التعراكر يمكعن مال  عة 

                          ومعن خعالل معا دو  معن لشعارات،   .                                               داياتها التي تبدأ منها وغاياتها التي تص  لليهعا ب

                                      ة                                فسععتيي  ال،ععزم بععأ  ابععن خلععدو  كععا  علعع  وعععية تععام بععأ  اللغععة لهععا  افمفهععا الععذي 

       صمتية،   :                                                                يحكمها، ومنيقها الذي تسير علي ، وهي عندو تتكم  من مستميات عديدة
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                               أ  التيععمر فععي التراكيععب أكثععر منعع                                       وصععرفية، وفحميععة ودالليععة، وأفهععا تتيععمر، و

                                               فنحن ف،د اليمم الكثير من ألفاظ العره لر تعزل فعي    : "                      وأسرف في ممضمعات اللغة

                   و عععال فعععي البعععاه العععذي   .    353 : ا   ،    2000            ابعععن خلعععدو ،   ".                ممضعععمعاتها اوولععع 

          وهعي اللغعة   :                                 وعلعمم اللسعا  العربعي أركافع  أربععة   : "                        خصص  لعلمم اللسا  العربعي

                                                 والعذي يتحصع  أ  اوهعر المقعدم هعم النحعم، ل  بع  يتبعين    ..  .    وده،                 والنحم والبيا  وا

                       ُ                                                   أصمل المقاصد بالداللة فيُعرر الفاع  من المفعمل والمبتدأ من الخبر ولمالو ل،ه  

                        وكا  من  ق علعر اللغعة  ع     : "    و ال   .   352  :  ا   ،    2000            ابن خلدو ،   . "          أص  اإفادة

                            ية في ممضعمعاتها، لعر تتغيعر                                                 ويقصد ب  المع،ر     التقدم لمال أ  أكثر اووضاف با

                                                                          بخالر اإعراه الدال عل  اإسناد، والمسند، والمسند لليع  فنفع  تغيعر بال،ملعة ولعر 

                                                                            يبق ل  أرر فلذلك كا  علر النحم أهر من اللغعة، ل  فعي جهلع  اإخعالل بالتفعاهر جملعة 

   أ                                                       هم هنا يقصد باللغة المع،ر وداللة اولفاظ المفعردة، ويعرى  و    ".               وليس كذلك اللغة

                                                                      التيععمر فيهععا والتغيععر أ عع  منعع  فععي مسععتمى التراكيععب، وهععم بهععذو الن ععرة يععرى أ  

                                                                              التعلعير البعد أ  يتعلعق بمعا ي،هلع  المععتعلر، فهعم بهعذا يخاطعب النعاطقين باللغعة ابتععدا  

                                لغعة رافيعة وأ  اللغعة المنيم عة فعي   (        لغة م عر )                ة              وسمر فرى أف  يعدة اللغة الفصح  

                                 مععن الله،ععات التععي تفرعععت عععن العربيععة                                عصععرو هععي لسععا  هخععر، فهععي ل   له،ععة 

  .   352 : ا   ،    2000                 اف ر ابن خلدو ،  .       الفصح 

           ه،رية صعا ب      243                                               وهم هنا في هذو ال،هة يخالف أبا عثما  الماهفي ت 

                                  شعار  كتعاه المعاهفي السعابق، معن جهعة     332                                  كتاه التصريف وابعن جنعي المتعمف  سعنة 

                   لكلمات وأف  ي،عب أ                                              فقد كافا صر ا بأهمية علر الصرر الذي ممضمع  ا .       التن ير

                                       فقعد أشعار ابعن جنعي فعي شعر   لكتعاه التصعريف   .                          تتقعدم معرفتع  علع  علعر النحعم

                                                                            للماهفي أ  عل  طالب النحم أ  يبدأ بتعلر الصرر،  ب  أ  يتمج  لل  تلقي النحم، 

                                                                        وبين أ  ممضمف الصرر لفما هم لمعرفة أففعس الكلمعات الثابتعة والنحعم، لفمعا هعم 

                                             ول ا كا  كذلك، فقد كا  من الماجعب علع  معن أراد    : "     ال   .  .                      لمعرفة أ مال  المتنقلة

                                                                        معرفة النحعم أ  يبعدأ بمعرفعة التصعريف؛ و  معرفعة  ات الشعي  الثابتعة ينبغعي أ  

                                                                       تكم  أصال لمعرفة  ال  المتنقلعة، لال أ  هعذا ال عره معن العلعر، لمعا كعا  عميصعا 

ُ             صعبا بدئ  بل  بمعرفة النحم، رر جي  ب  بعُد؛ ليكم  االرت                    يعا  فعي النحعم ممط عا                                         

  . 3 3 3 8 : 4 3          ابن جني،   ".                                   للدخمل في  ومعينا عل  معرفة أغراض 

                                  يتصعمر ف،ا هعا دو  المقاربعة الصعمتية                                والحق أ  دراسعة اللغعة أي لغعة ال

                                                                    والصععرفية، و ععد صععر  لسععافيم  مهتمععم  بتعلععير اللغععة بأفعع  مععن غيععر الممكععن أ  

                 ماتهععا ومعرفععة دور                                                 فتصععمر درسععا للغععة دو  معرفععة أصععماتها و فععظ شععي  مععن كال

                           اتفقعما فععي ال،افععب التيبيقععي،                           ف هعر أ  المععاهفي وابععن جنععي  .                  الكلمعات داخعع  الععن 

                      ، وأفهر يقعدمم   دراسعة                                                  وأفهر يصفم   الة  اضرة تخ  اللغة العربية في همنهر
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                                                                 النحععم أي دراسععة مععا يتعلععق بال،ملععة والتراكيععب علعع  الععدرس الصععرفي لغمععم  

                               فات عععا أفهعععر يعنعععم  معععن يععععرر اللغعععة   .  ب                            الصعععرر كعلعععر وأهميعععة النحعععم كميلععع

                                                                      المسععتهدفة أو  ل ععدى له،اتهععا ابتععدا ، ويحتععاج أ  يعععرر منيععق اشععتغالها وف ععام 

                                        ة                              ل  لعم كافعت اللغعة المسعتهدفة م،هملعة بالكليةعة لمعن يتعلمهعا لكعا  فعي البدايعة   .       داللتها

  .                                                              بتعلر فحمها  ب  أصماتها ومعرفة بنياتها الصرفية شي  من المغامرة

                                                              كما يت ا لنا من فصما ابن خلدو  أف  كا  عل  وععي بعأ  للغعة ف امعا 

                                                                  مركبععا مععن عععدة جمافععب، ال،افععب الصععمتي، والصععرفي، والنحععمي وأ  لهععا جافبععا 

                                                                         معرفيا، وهخر لغميا فصر  أ  للغة ألفاظا تختلف باختالر اللغات، تدل عل  معا  

   أ     : "        عة العن ر                          ة                         ال تختلف بعاختالر اللغعات، وبعيةن فعي الفصع  العذي خصصع  لصعنا

          د                                                             للسا  ملكةد من الملكات في النيق، يحعاول تحصعيلها بتكرارهعا علع  اللسعا ،  تع  

                                                          والذي في اللسا  والنيق لفما هم اولفاظ وأما المعافي فهي في   .                تص  شأ  الملكات

  .   372 :   ، ا    2000          ابن خلدو     . "       ال ماور

       ارنعين،                                                        وهذو المال  ة تمضا أف  يتكلر عل    مر الكالم علع  مسعتميين 

                   المعن  واللفظ، وهعم   :                                                     وهي فكرة  ديمة  اضرة في الفكر العربي يصيلا عليها ب  

                                                                       ما عرر مع خرا فعي تفسعير بععس السعافيين للبنيعة العميقعة والسعيحية مبعدأ  عال بع  

                                                                       اللسافي اومريكي تشممسكي راود المدرسة التحميلية، وطبقع  البحعاث الععره علع  

ععا ،  .             تععراث العربيععة                               ومعع  هععذا التعععدد فععي اوف مععة الععذي   .   45 :   ، ا    2008       ة   تمععام  سة

                                                                            تشتم  علي  اللغة بأف متها الصمتية والصرفية والنحمية والداللية، ومن بن  تحتيعة 

                   لفما هم بعالن ر للع   "                                                       وفم ية فقد رأى ابن خلدو  أ  معيار  صمل الملكة في اللغة 

      للغات   فا  .    351 : ا   ،    2000            ابن خلدو ،  "                                      التراكيب وليس  لك بالن ر لل  المفردات

                                                                         ليست  اومة من المفردات فحسب، فحفظ المفردات والحالة هذو ال يعين بمفردو عل  

ُ                                       صمل الملكة، والعلر باللغة بها يحصُ  من معرفة تركيب اولفاظ المفردة وطريقعة                                     
                  المقصمدة، ومراعاة                                                               استخدام اللغة لها والربط بين مفرداتها للتعبير بها عن المعافي

   ،    2000                 اف عععر ابعععن خلعععدو ،  .                  م علععع  مقت ععع  الحعععال                      التعععأليف العععذي ييبعععق الكعععال

  :                                                             فهععم هنععا يشععير للعع  المعرفععة العلميععة للكععالم، وطريقععة عمعع  اللغععة، أي   .   351 : ا

                                                     وهذا االت،او التزم  أصحاه المدرسعة التمليديعة  عين ركعزوا    . "                  تأليفها بين اولفاظ "

عُمها التراكيعب وال،مع  ُ                   عل  المستميات القصمى في الكعالم وت،سة    ،    8373       المسعدي    .                                  ة

    .   223 : ا

                         ة      ة                                        و د رأى عبد السالم المسدةي أهميةة البداية معن ال،مع  معن أجع  اكتسعاه اللغعات،

                                            كذا فزعر أ  أي ف ريعة فعي تعلعير اللغعة العربيعة    : "                              ال في كتاه المبا ث التأسيسية

                                                                           للناطقين بها ابتدا  ولغير الناطقين ستبق  ضععيفة المعردود معالر تنيلعق معن ف ريعة 

،   "                           ة منيلقا لها ومصبا لبحمرها                  تركيبية تتخذ ال،مل     ومعن    .   230 : ا  ،     8373      ة  المسدية
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                                                                     هنععا ت هععر فاوععدة المال  ععات التععي أشععار لليهععا ابععن خلععدو  مععن أجعع  تن ععير الععدرس 

ُ                 اللغمي ودراست  دراسة علمية تتعلق بالعلر والُمعلر والُم تَعلر والُ،هد العلمعي ليكعم          َ   ُ         ُ                                            

  .                        اكتساه اللغات أسرف وأف، 

ُطريق ُاكحس بُاللغ  ُ ُُُُُ ُُ ُُ ُُُ ُُُ ُُ

     يسعم     : "                                                         ال ابن خلدو  مشعيرا ليريقعة اكتسعاه اللغعة فعي شعكلها اليبيععي   

                                                                            المتكلر لغة أه  جيل ، وأساليبهر في مخاطباتهر وكيفية تعبيرهر ععن مقاصعدهر كمعا
                                                                           يسم  الصبي استعمال المفردات في معافيها فيلقنها أوال، رعر يسعم  التراكيعب بععدها 

                                  في ك  لح ة ومن ك  متكلر واستعمال                              رر اليزال سماعهر لذلك يت،دد   .            فيلقنها كذلك

       فاللغعة    .   351  :  ا   ".                                                   يتكرر لل  أ  يصير  لك ملكة وصفة راسخة ويكعم  كأ عدهر

                                                                       في ف رو و سب رليت  ت خذ ابتدا  بسماف أصمات وكلمات، رر تراكيب، رر تتكرر 

                                                                       فتتيمر  ت  تكتم ، وهنا فال ظ وكأف  ال يفرق بعين االكتسعاه والعتعلر ومعلعمم أ  

                                                          ليفعع  للغععة يعتر فععي الغالععب دو  وععي ودو  معرفععة باالصععيال ات التععي         اكتسعاه ا

               أ  اللغعة  تميعة   :                                                       تميز بين أفماف المفعردات وفعي و عت أسعرف وسعباه كثيعرة، منهعا

                              د                                           وضرورية في تحقيق الذات، ورافياد أ  اليف  يشب  الصعفحة البي عا  وعنعدما يعتعلر 

  .                           ف معن تعلعر الكبعار لغعة رافيعة                                                 اللغة ال تناهع  عماود فيقية سابقة فيكمفع  تعلمع  أسعر

                                                 و د اشتهر هذا الرأي عند تشممسكي وأصعحاب  ، ففر عما    .     40،48  :        ة    تمام  سةا  ا

                            يحدث في الغالب دو  وععي ودو    (        االكتساه )                                 بين اكتساه اللغة، وتعلمها وجعلما 

                        الععذي يحععدث غالبععا وفععق خيععة   (       الععتعلر )                                 مراعععاة للقماعععد وهععم أسععه  وأسععرف مععن 

    كمعا   .                                                 ت دي وفق رأيهر دورا مهما في تمثع  اللغعة واكتسعابها                     و ماعد، وهذو اوخيرة

  :                                                                            أشاروا لل  أ  االكتساه اللغة اوولع  كثيعرا معا يع رر سعلبا علع  تعلعر اللغعة التاليعة

Gilles Siouffi; p 87.  

                                                             رععر أشععار ابععن خلععدو  وهميععة اللغععة اجتماعيععا، فمضععا أ  اللغععة هععي سععبب 

                                                                       االفتمععا  للعع  ال،ماعععة وهععي الحبعع  الععرابط للفععرد ب،ماعتعع ، فهععي تراكميععة ودورهععا 

                                                                          تحقيق الذات من جهة، وهي أداة إلحاق الفرد بم،ممعت  التي ينتمي لليها من جهعة 

  .   351 : ا   ،    2000            ابن خلدو ،  "             ويكم  كأ دهر   : "                         وهذا معن   مل  في المقدمة  :      رافية

                                                                   فهي ل    سب مال  ت  أ د أ مى الروابط االجتماعية وتحصيلها من أهعر شعروط 

                                                                             االفتما  لل  الم،ممعة، فهنا  ل   هدر اجتماعي يدعم المتعلر لل  التعلر، ويدفعع 
                              ة                                د        دفعا، هذا الهدر  د يكم  فعي وععية المعتعلر ويقصعدو و عد ال يكعم  واضعحاد، ولكنع  

                                                                  تدل علي  او مال وتثبت  النمايا، ول  لر يكن تعلر اللغعة يعنعي للصعبي         الشك  اضر 
                                                                         الصغير شي ا غير التقليد، فنفع  يعنعي الكثيعر لمعن يعتنعم  بع  ويعلممفع  ويحرصعم  

  .                       عل  أ  يندمج في الم،تم 
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                                                                 ويبدو أ  طريقة االكتساه التي يمر بها اليف   ين يكتسب لغت ، فعي ف عر 

                                              الذي ي،ب اتباع   ت  م  من يعتعلر لغعة رافيعة غيعر                            ابن خلدو  هي المنهج او سن

                                               هكذا تصير اولسن واللغات من جي  لل  جي  وتعلمها    : "                          لغت ، فقد ختر الفكرة بقمل 

                                         ابن خلدو  ال،مع  فعي اولسعن واللغعات، والع،عر           فاستخدم    .   351  "              الع،ر واوطفال

                                                                  واوطفععال يععدل علعع  أ  فكرتعع  عامععة وال تخعع  لغععة بعينهععا وال تميععز اللغععة اوم 

                       و ععد وجععدت هععذو الفكععرة مععن  .                                                 المكتسععبة ابتععدا  عععن اللغععة الثافيععة التععي تتحقععق تعلمععا

       اللغعة                                                                        يسافدها من علما  اللسافيات التيبيقية ورأوا أ  اكتساه لغة جديدة علع  فهعج
  .Pierre Martinez.2014.p53 .                                اوول  ممكن وسممو الير ة اليبيعية

ُمالةظ اُوتنب ه اُمنهج   ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُُ

                                                                    لقد فب  ابن خلدو  في أماكن عديدة من مقدمت  عل  بعس المساو  المتعلقة 

                                                                      بععالتعلير واكتسععاه المهععارات، ف،ععع  تعلععير العلععر عامععة مععن جملععة الصععناعات، أي 

                                                 با من أسباه ر ي الم،تم  االفسافي و د أشار لل   لك                           المهن، أو الفنم ، وجعل  سب

               مصعيف  الشعكعة،  .                                                  صا ب كتاه  اوسس اإسالمية في فكر ابن خلدو  وف رياتع 

                                          د                كمععا عععالج طععرق الععتعلر بشععك  عععام، فافتقععد صععرا ةد المعلمععين الععذين   .   03   :    8332

      مقفلعة                    ة                                                 يفتقرو  للمنهج ال،يةد الصحيا ويح رو  للمتعلر فعي أول تعليمع  المسعاو  ال

                                     ة                                  معن العلعر، وييالبمفعع  بن  عار  هنع  فععي  لةهعا، ويحسعبم   لععك مرافعا علع  التعلععير 

                                                                         وصمابا في ، ويكلفمف  وعي  لك وتحصيل ، فيخليم  علي  بما يلقم  ل  من غايات 

                                                                            الفنم  ومبادوها، و بع  أ  يسعتعد لفهمعا، فعن   بعمل العلعر واالسعتعدادات لفهمع  تنشعأ 

                                     كما أف  افتقد العنف م  الياله و ذر من   .    343 : ا   ،    2000            ابن خلدو ،  .        تدري،يا

                                                                            الشدة م  التعلر، والقسمة والمبالغة في التمبيخ أو ال ره لع ر أررهعا السعي  علع  

       فينبغعي     : "                                                              النفس، فهي تكسعر العنفس وتميعت فعيهر النخعمة وتمنع  معن افبععاث الهمعر

            ابعن خلعدو ،  "                                                               للمعلر في متعلم  والمالعد فعي ولعدو أ  ال يسعتبدوا علعيهر فعي التأديعب

  .   347 : ا   ،    2000

                                                                   هكذا يمضا ابتدا  أ  للتعلير بشك  عام أجما  خاصة ي،ب أ  يتحقق فيها، 

                                                                         ول  مناهج تتب ، ول  طرق يتمس  بها لبلمغ الهدر، وأ  المنهج اوف   واليريقعة 

                                    ُ                                 او سن في رأي  هي البد  باوصمل، بأ  يُعي  اليالب أصمال عامة و ماعد كليعة 

                ومععن البسععيط للعع   (            مبععدأ التععدرج )                       او  مععن السععه  للعع  الصعععب                 رععر يتععدرج فععي المسعع
   ة                                                 وبيةن أ  بعس الق ايا من العلر يف   تأجي  الحديث فيها    . (            مبدأ التسهي  )       المركب 

                             والمقدم في التعلير هم البسعيط    : "    ال  .                                           وي خر تناولها؛ لكي ال يتر الخلط عل  المتعلر

                       الععدواعي علعع  فقلعع  فيكععم                                             لبسععاطت  أوال، ووفعع  مخععت  بال ععروري الععذي تتععمفر 

  .   220 : ا   ،    2000            ابن خلدو ،   . "                                        سابقا في التعلير ويكم  تعليم  لذلك فا صا
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                                                              فععابن خلععدو  والحالععة هععذو ينتقععد بععمعي وينصععا برليععة ومععنهج فهععم ينتقععد 

                                                                ال عععيف المتهافععت مععن المنععاهج، وي ععره اومثلععة عليهععا لتكععم  أ ععره للحععس، 

                                  تعلر، وت،علع  أكثعر ف،اععة وأ عدر علع                                         ويعيي البداو  التي تصلا من  ال عملية ال

                                                                          تحقيق الهدر، كما يراععي  العة المعتعلر النفسعية، فيلعب اعتبعارو وا ترامع ، وينبع  

                                                                       ابععن خلععدو  علعع  أ  ل حععام المسععاو  الصعععبة وميالبععة اليالععب بمععا يفععمق  درتعع   ععد 

  .                                           يكم  سبب تنفير ويقف  ،ر عثرة في طريق التعلر

  (                 علععر اللغععة النفسععي )             هتمععت فععي م،ععال                                 ول ا عرفنععا أ  الدراسععات الحديثععة ا

                                                                          ب رور المتعلر النفسية، درجة ل بالع  علع  التعلعير، وعمامع  هعذا اال بعال، وهعم معا 

                                                                       يسممف  العداف  والحعافز، والتفكيعر فعي تكمينع  السعابق واالفيعالق معن فقيعة تناسعب 

                                                                          المتعلر، م  مراعاة االستعدادات الفردية والقدرات العقليعة، وال عرور التعي جعلعت 

                                                                          لمتعلر يخ   للتعلير عرفنا سبق ابن خلدو  من جهة، وعرفنا أهمية معا أشعار لليع   ا

  .  48-  40 :   ، ا    2088   ،       ة  تمام  سةا   .            من جهة أخرى

                                                             و عععد اهتمعععت الدراسعععات الحديثعععة التربميعععة البيداغمجيعععة معععن جهعععة، وعلعععر 

ُ                                          االجتمعاف اللغعمي معن جهععة أخعرى بعالُمعلر وطريقعة تهي تعع  التهي عة المناسعبة للهععدر                                

                              و ععرا ة واعيععة فععي المقدمععة تععدلنا   .   48 : ا   ،             المصععدر السععابق   .           المصععمل لليعع        المععراد 

                                                                 عل  ابن خلدو  كا  يصدر عن مم ف فكري  ي رلية   ارية استفادت معن كع  

                                            ومال  ات ابن خلدو  كما أسلفنا   ول  كافت هنا   .                              ما تمفر لها من التراث اإفسافي

   .                         بقهعا فعي م،عال تعلعير اللغعات                                                 عامة   لال أ  بها عمقا وعممما وتن يما يمكننعا أ  في

ُ                          لشارات ابن خلعدو  وأمثلتع  ممهععة علع  الُمعتعلر والُمعلعر وال،هعد التعليمعي، ومعن           ُ                                      

                                                                       اعلر أ  تلقين العلمم لفما يكعم  مفيعدا، ل ا كعا  علع  التعدريج، شعي ا فشعي ا،    : "    كالم 

                         في مناسبة أخرى، وهم يعني        وأضار  .    343 :  ،ا    2000            ابن خلدو ، . "          و ليال  ليال

                                                         وال يزال الفكر يخرج أصنافها ومركباتها من القعمة للع  الفعع ،     : "              صمل الملكات

                                                                        باالستنباط شي ا فشي ا عل  التدريج  ت  تكم ، وال يحص   لك دفعة، ولفما يحص  

                        وأشععار بنشععارات لييفععة للعع    .    220 : ا   ،    2000            ابععن خلععدو ،  "                فععي أهمععا  وأجيععال

                                                           ذي يبذل  المعلر بشيري  الن عري والتيبيقعي يعرفهعا معن يقعرأ بعين                  ال،هد التعليمي ال

، ومن لشارات  أف  ي،عب البعد  بعالقمافين العامعة والقماععد الكليعة  بع              ة                                                                 السيمر بمعية

    "                                               يلقي علي  أوال مساو  من ك  باه هي أصمل  لك البعاه "                    الدخمل في ال،زويات، 

                إعععادة والتكععرار،                         كمععا أشععار للعع  أ  ظععاهرتي ا   .   343 :   ، ا    2000           ابععن خلععدو ، 

                                                                           واعتبرهما بمعي تام من المساو  التي تعم  عل  تعزيز العلر وتحقيق الملكعة، و عد 

                                                                        أشععار للعع  أ  التكععرار ي،ععب أ  ييعععر بال،ديععد فععي كعع  مععرة والمفيععد، ليععتر االرتقععا  

                                                                    بععالمتعلر عبععر مرا عع  متال قععة  تعع  يحقععق التعلععير الهععدر المععراد منعع  و ععد جععع  

  :   تبة                     المرا   رالث فذكرها مر
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                                                                        المر لة اوول  وفيها تلق  مساو  من ك  باه من الفن، هي أصعمل  لعك البعاه    8

  .                             تهي و لفهر الفن وتحصي  مساول 

                                                                           عال رعر يرجع  بع  للع  الفعن معرة رافيعة، فيرفعع  فعي التلقعين للع  رتبعة أعلع  معن    2

  .                                  اوول  ويستمفي في هذو الشر  والبيا 

   .                                     مبهمعا وال منغلقعا لال وضعح  وفعتا لع  مقفلع                                   يرج  و د شدا فال يتعر  عميصعا وال    3

عا  أفعاد معن هعذو التصعمر فعي كتابع    .    343 : ا   ،    2000            ابن خلدو ،             ة                               وكأ  تمعام  سة

                                                       ععين جععع  الكتسععاه اللغععة رععالث مرا عع ، هععي التعععرر، واالسععتيعاه،   (        التمهيععد )

                                                                          واالستمتاف، ووصفها بأفها عمليات تتر ك  منها في مر لة، وأ  بين المرا   رتبة 

     تمعام   .                                                            ة من النا ية الن رية، وأ  تداخ  بع ها م  بعس بعدرجات متفاوتعة     محفمظ

  .   858 :   ، ا    8314   :  ة   سةا 

                                    ة                              و د وضا الدكتمر المسدي فعي كتابع  القعيةر مبا عث تأسيسعية فعي اللسعافيات  

                                                                            أ  كتب التربية اليمم تهتر بالهدر، والمستهدر من عملية التعلير، فتسير عل  خية 

، واإدرا                   أهم فعي اللغعة اوم   :                             العقلي للمتعلمين، وفمف الدرس                  ة         تراعي جمافب السنة

                                                                         أم في اللغة الثافية، كما تراعي معييات أخعرى ا تصعادية وسياسعية تعليميعة خاصعة 

    عبعد  .                                                                عند رسمها البرامج ووضععها للخيعط التعليميعة و عد تنعاول هعذو الممضعمعات

  .   220 : ا   ،    8373   ،            ة السالم المسدية 

                                  ها الما   أو أ  لنق  ل  ابن خلدو                                    ومن المال  ات التي ربما ال يساعد علي

                                                                        فهمها عل  شك  مغاير هي ععدم الخلعط بعين العلعمم فعي العتعلر واالكتسعاه، فقعد رهو 

                                      ومععن المععذاهب ال،ميلععة واليععرق الماجبععة فععي    : "                            ابععن خلععدو  عاوقععا عععن اوخععذ فقععال

   معا                                        د               ة                      التعلير أ  ال يخلط عل  المتعلر علما  معاد، فنف   ين ذ   ة أ  ي فر بما د منهما ل

     و سعب   .  "                                                             في  لك من تقسير البال وافصراف  عن كع  وا عد منهمعا للع  تفهعر ا خعر

  :                                                                          صا ب كتاه التعلير المفيد عند ابن خلدو  أ  هذو الفكرة تبعع  فيهعا هخعرو  معنهر

  ،     2085  :                                عبععد ع عبععد الععداور، ا ميععدة العععمفي  .                              صععا ب كتععاه التربيععة عبععر التععاريخ

                                   ات اليعمم لعر تلتعزم بهعذو الفكعرة وهعي                             وفحن فرى وفشاهد كيف أ  الم سس   .  81 : ا
                                                                  تخلط بين العلمم وتحاص  بعين المقعررات وتغعاير بعين التخصصعات، و عد  ققعت 

                                                    وم  هذا ي ع  لهعذو الفكعرة   عمرها وألقهعا، فقعد صعر  م لعف   .              ف،ا ات ال تخف 

       أ  بعععس   (Wolfcang)                                                كتععاه اكتسععاه اللغععة اوجنبيععة ولفقععافق كلععين الهملنععدي 

      لغعراق   :                                                            المدارس التي تدرس اللغعات  عررت فعي ت،ربعة مشعهمرة وكافعت طريقتهعا

                                                                       الياله بدروس مكثفة لمدة تتراو  بين أرب  الع  سعتة أسعابي  بمععدل ارنتعي عشعرة 

                                                                       ساعة يمميا، فأعي  هذا البرفامج المكثف رمعرو، وأدى للع  فتعاوج جيعدة مع  طعاله 

                            مسعتمى اليعاله  سعب رأي العدارس                                     يعتبرو  من متمسيي العذكا ، هعذا ول  ظع  
   .                                                                     خاصة فيما يتعلق بالمفردات ومعرفة مختلعف التركيبعات ضععيفا أو دو  المسعتمى
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Wolfgang;1989, p21 .   وفي الماليات اومريكية همن الحره الكمفيعة الثافيعة ومعن                                                   

                                                               اجتهر لمن يتقن لغعات شععمه كثيعرة وضععما علع  وجع  السعرعة وبمسعاعدة      اج 

      برامج   ( Leonard  Bloomfild )                            في اومريكي ليمفارد بلممفيلد                   لسافيين منهر اللسا

                                                               فمضعما كتبا تشتم  عل  فصما  أشرر عل  استخدامها معدربم  واسعاتذة                لتعلير اللغات،

  . PierreMartinez.2014.p58  .                                        وكافت الدراسة تستغرق عشر ساعات في اليمم

               للتكععرار ويحتععاج                                                          وهععذا يععدل علعع  ا  بلععمغ كمععال الملكععة اللغميععة يحتععاج و تععا أطععمل 

                                                                       أي ا اطالعا أوس  و استماعا أوفر و را ة للحفظ وتدريبات علع  االسعتعمال، و عد 

                                                                صر  ب  ابعن خلعدو  فعي أكثعر معن معرة وهعم يتحعدث ععن  صعمل الملكعات، ولنعا 

  .   351  ،    342  ،    227 : ا   ،    2000           ابن خلدو ، .       عمدة ل 

ُخص ئصُاللغ ا ُُ ُُُُُ ُُُ ُ 

          ممعات عامعة                                                 يال ظ العدارس أ  ابعن خلعدو  فعي بععس دراسعات  يعيعي معل

                     كمععا أفعع  أشععار للعع  بعععس    ،                                         تخعع  اللغععات كلهععا وال تقتصععر علعع  لغععة دو  أخععرى

                                                                           ال ماهر التي اختصت بها العربية لسا  م ر، واللغة المحكية المستعملة في و ت ، 

اها                                                  فهم ينب  لل  وجمد فرق بين لغة م ر اللسا  العربي   (            لسافا   ريا )        ة    والتي سمة

                                                                        الفصيا، واللغة المستعملة في عصرو كما ينب  لل  وجمد كثير من الخصاو  التي 

                                                          كلها وهعذا يشعير للع  أفع  لع  رغبعة فعي دراسعة الممضعمف بشعك  يهعتر             ت،م  اللغات 

                               ة                                             بالقمافين العامة والقماعد الكليةة  كر ابن خلدو  شي ا من خصاو  اللغعات فبعين أ  

                       كمععا بعين اليععرق التععي بهععا    .   353 :  ،ا    2000                               لكع  لغععة  ععمافين تخصعها ابععن خلععدو ،

              البقععا  وأسععباه                                                       تزدهععر وال ععرور التععي فيهععا تقععر  ففسععها لغععة مسععتعملة وأسععباه 

                                                                     االرتقععا  وأسععباه الفنعععا ، فبععين أ  اللغعععة تتبعع  أهلهععا   عععمرا وضععممرا، فاومعععة
                                                                         المغلمبة تفقد لغتها، وضره مثال كيف أ  كثيرا من اومر ه،عروا لغعاتهر وألسعنتهر 

   ،    2000            ابعن خلعدو ،  .                                                  في جمي  اومصار والممالعك وصعار اللسعا  العربعي لسعافهر

                                           ،  أ  يستخدم الما   والتاريخ شاهدا، ويعيي               وفال ظ أ  من منه  .    307  ،    283 : ا
                                ُ                                            اومثلة الما عية مقربا لألفهام، فيُ ،ادل والحالة هذو بح،ة، ويثبعت ببرهعا  جعا  فعي 

                                                               أ  اللغععات متماررععة وأ  لغععات اومصععار تكععم  بلسععا  الغععالبين عليهععا أو   :        المقدمععة

           لها دور في                         فبين أ  الغلبة السياسية   .    283 : ا   ،    2000            ابن خلدو ،  .             المختصين لها

                                                                            فر  اللغة لسافا رسميا، وأ  الغلبة السياسية لقعمم معا لهعا دور فعي اهدهعار لغعتهر، 

ٌ                   و  الناَس تبٌ  للسليا  وعل  دينع    : "    ال     َ      وسعاق    .   283 : ا   ،    2000            ابعن خلعدو ،  "        

                                                        ما و   للدولة اإسالمية فعي طعمر فشعأتها معن الغلبعة علع  اومعر،   :                 لذلك أمثلة، منها

                                               ر وألسععنتهر فععي جميعع  اومصععار والممالععك وصععار اللسععا                      ععين ه،ععرت اومععر لغععاته

  .   283 : ا   ،    2000            ابن خلدو ،  .            َ  العربي لسافَهر
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                                                           وممععا أشععار لليعع  مععن مال  ععات أ  اللغععات تتيععمر وتتغيععر بععاالختالط معع  

                      ة ولقد كعا  اللسعا  الم عرية  "                                                غيرها من اللغات، وتفسد و د تممت، جا  في المقدمة 

                                         ي االختالط والتأرر، وتغيرت عند م ر كثير من                ة                 واللسا  الحميرية بهذو المثابة يعن

                                                                  ممضععمعات اللسععا  الحميععري وتصععاريف الكلمععات، تشععهد بععذلك اوفقععال الممجععمدة 

                   ولغعة  ميعر لغعة أخعرى      ..."                                                 لدينا، خالفا لمن يحمل  القصمر علع  أفهمعا لغعة وا عدة

    ابعن    ".                                                              مغايرة للغة م عر فعي الكثيعر معن أوضعاعها وتصعاريفها و ركعات لعرابهعا

                          ة                    وهعم بهعذا يبعرهن أفع  علع  وععية بعالتغيير، وأفع  سعبق   .    353 : ا   ،    2000   ،     خلدو 

اد الحركة اللغمية في القعر  الثعامن عشعر والتاسع                                  ة                                              الدراسات اللغمية الحديثة، ل  روة

                                                                   عشععر تحققععما مععن فرضععية أ  اولسععنة البشععرية تتغيععر، معع  الععزمن بال ععرورة  تعع  

                         ير بعأ  دراسعة تغيعر اولسعنة           و صع  التسعل  .                                   تفارق عل  التعدرج هي تهعا اوولع  كليعة

  َ  وتَعر   .                                                                    البشرية تمث  علما  اوما بنفس  يعدرس ععادة تحعت مسعم  علعر اللغعة التعاريخي

ُ                                                  عل  الصعيد التن يري ال،زُم بأ  تغير اللغعة ال يتعلعق بعنرادة اإفسعا  بقعدر معا هعم                          

                                                                             وليد ا ت ا  داخلي في  ات اللغة، وأ  اللغة ففسها تتغير، وأ  تبدل اولسنة تحكمع  

   .   837 :   ، ا    8373   ،      المسععدي  .                                           لعع  طبيعيععة أكثععر ممععا تسععتثيرو اوسععباه الح ععارية ع

                     رر فسد اللسا  العربي    : "                                                  ال يصف فتي،ة السييرة السابقة للعره في أول ظهمرهر

                                                                      بمخاليتها في بعس أ كام  وتغير أواخرو ول  كا  بقي في العدالالت علع  أصعل ،
  .    283 : ا   ،    2000        خلعدو ،    ابعن    ".                                     وسمي لسافا   ريا في جميع  أمصعار االسعالم

                                                                    هم هنا يشعير للع  التيعمر السعلبي للعربيعة وضعياف ظعاهرة اإععراه فعي العربيعة  و

                                              ة                            باالختالط الماس  واستحالة اللغة غيرها وتغيرهعا كلةيعة، فهعي لعر تععد العربيعة لسعا  

                                                                م ر كما كا  يسميها، ب  صعارت عنعدو ووفعق اصعيال   لسعافا   عريا، ويعنعي 

                   ولمزيعد بيعا  للفكعرة    .                               تخدمها الناس للتماصع  فيمعا بيعنهر                    لغة محكية مستعملة يس  :   ب 

       ة                                             لما تملةعك الع،عر معن العديلر، والسعل،م ية، بععدهر بالمشعرق    : "                  أضار مثاال هخر فقال

ٌ                        وهفات  والبربر بالمغره وصار لهر ُملعٌك فسعد اللسعا  العربعي لعذلك   ُ             وكعاد اللسعا     ".                                 

                    سعنة اللعذين بهمعا  فعظ                                                      العربي يذهب لمال ما  ف   من عنايعة المسعلمين بالكتعاه وال

            ابععن خلععدو ،  .                                                         الععدين وصععار  لععك مرجحععا لبقععا  اللغععة الم ععرية مععن الشعععر والكععالم
ا ملك المغمل بالمشرق، ولر يكمفما عل  دين اإسعالم  هعب   .    284 : ا   ،    2000    ة                                                   ولمة

                 وربمعا بقيعت اللغعة     : "      وأضعار  .                                          لك المرجا وفسعدت اللغعة العربيعة علع  االطعالق

        وأمعا فعي   .                                                                  العربية الم رية بمصر والشام واوفدلس والمغره لبقا  الدين طالبا لهعا

                        تعع  ل  كتععب العلععمم صععارت                                              ممالععك العععراق ومععا ورا و فلععر يبععق لعع  أرععر وال عععين 

  .   284 : ا   ،    2000            ابن خلدو ،   . "                      وكذا تدريس  في الم،الس   .                   تكتب باللسا  الع،مي

    :                            د وفستخل  من وصف  وتن يرو أي اد 
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                                                               ل  مععن أسععباه بقععا  اللغععة وجععمد الحاضععنة السياسععية، فععن ا ضعععفت السععلية    

                                                                 السياسععية تبعهععا ضعععف فععي   ععمر اللغععة، وفقععدت ل ععدى مقمماتهععا لغععة مسععييرة 

   .                                               ،ماعة كبيرة أو أمة وتراجعت لتتر  المكا  لغيرها ل

                                                                      الحاجة لل  اللغة دينيا أو اجتماعيا  عد يحعدد مكافتهعا، فاللغعة تكعم   اضعرة 

  .                                             بح مر المتكلمين بها،  مية بقمتهر وت عف ب عفهر

                                                              فسعتنتج أي عا أ  النصعما ل ا  ف عت، والقماععد ل ا أسسعت يمكعن لهععا أ  

              د                                 ف أهلها سياسعياد أو فقعدوا مكعافتهر اجتماعيعا لبرهعة                             تحافظ عل  بقا  اللغة، ول  ضع

                                                                معععن العععزمن، فالنصعععما المحفمظعععة والقماععععد المكتمبعععة تعععدف  التيعععمر السعععري  

              ة                                                              واالسععتحالة البيةنععة، كمععا يمكععن للقماعععد أ  تسععتخدم معاوفععا وأداة ليعععاد للغععة بريقهععا 

    ععد                                                                    ولتقععاوم االفقععرا  والتيععمر السععري  غيععر المن ععبط ب ععمابط، كمععا أ  القماعععد

                                                                           تسععتخدم أداة لععتعلر اللغععة لتعععمد لمكافععة سععابقة ولتعع دي دورا فقدتعع  ولكنهععا ال تعععمد 

    .                                   كاليبيعة لال بيمل تمرين وكثرة مدارسة

ُاللغ ُالاصحىُواللس نُالحضري ُ ُ ُ ُُُُ ُُ ُُُُ ُُ ُ ُ ُُُُُ ُ ُُُُ

    لغعة                                                            ابن خلعدو  اللغعة التعي تعمدفعا بعأ  فنعتهعا بأفهعا اللغعة الفصعح  و     سم 

       اللسععا     : )                                                            القععره  الكععرير والشعععر تلععك التععي  ف ععت عععن العععره همععن بقععا  السععليقة

                                                      و عد صعر  بعأ  هعذو الفصعح  ال وجعمد لهعا فعي عصعرو، وأفهعا  هبعت    . (      الح ري

                  القعره ، أمعا اللغعة                                                            وفسدت، وأكد أ  لغة أه  ال،ي  مغايرة للغة م ر التي فزل بهعا

                                                                        المستعملة في و ت  فهي لغة أخرى فت،ت من امتعزاج الع،معة والعربيعة سعماها ابعن 

  .   283 : ا   ،    2000            ابن خلدو ،   . (           لسافا   ريا )      خلدو  

                                                                    فال ظ ابتدا  أف  لر يفعرق بعين اللغعة واللسعا  كمعا هعم  عال أكثعر اللسعافيين 

                    رافيععة، تكتسععب تعلمععا،                                 أ  اللغععة الفصععح  فععي همنعع  هععي لغععة                    اليععمم، وفسععتنتج أي ععا 

                                                                    وليسععت لغععة منيم ععة  وإجادتهععا والععتمكن مععن معرفتهععا ال بععد مععن تعلمهععا ومعرفععة 

          ولعلنعا لعم    : "            و عال بخصمصعها   .                                              مافينها التي ت عبيها و ماععدها التعي تسعير عليهعا

                                                                        اعتنينععا بهععذا اللسععا  العربععي لهععذا العهععد واسععتقرينا أ كامعع  فعتععا  عععن الحركععات 

                                                   ي داللتها بعأممر أخعرى وكيفيعات ممجعمدة فيهعا، فتكعم  لهعا                     اإعرابية التي فسدت ف

                                                                     مافين تخصها، ولعلها تكعم  فعي أواخعرو علع  غيعر المنهعاج اوول فعي لغعة م عر 

  .   353 : ا   ،    2000            ابن خلدو ،   . "                           فليست اللغات وملكاتها م،افا

                                                                   وهنا ابن خلدو  يمضا أ  لك  لغة  مافينها التعي تحكمهعا، وطريقتهعا التعي 

                                                          كن المصمل لليها بالتتب  والمصف، والتقنين ووض  او كام، فه                تخصها، وأف  يم

                                         ويشير لل  لمكافية وصف اللغة فعي عصعرو ووضع    .                         كا  يدعم لمصف جديد للغة؟

                                                                          ماعد و مافين تخصها، وهم في الما   ينب  عل  لمكافية وصف ك  لغعة، ولمكافيعة 

                     أ القماعد من المال  ة                                                          وض  القمافين لها، فك  اللغات سابقة عل   مافينها ولفما تنش
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                                                                   وتععدوين المعلممععات التععي تخعع  مدوفععة مععا كمععا فسععتنتج منعع  أ  اللغععات متغيععرة 

     لفهعا   :     و ال  (         لسا  م ر )                                     أطلق ابن خلدو  عل  الفصح  لغة القره    :      لنا  .       وتتيمر

                   ولكعن ل ا وضععت للغعة    .                                                ملكة كافت تكتسب سماعا، وهم  ال ك  لغة ت خعذ سعماعا

                                           فمعن الممكعن أ  ت خعذ تعلمعا معن الصعحاوف والكتعب                            القماعد، وصعارت لهعا  عمافين

                                                                         والقراطيس وبمساعدة المعلمين ولشرافهر، ومهما يكن فن  السماف فعي اللغعات البعد 

                                                                        من ، وهم اليريق اومث  الكتساه اللغة وبدوفع  ال يسعتيي  أ عدفا تمثع   عمافين أي 

                ة الخلقعة ولكنهعا                                                               لغة، وت   اللغة دو  النيق بها جثة هامدة ال  ياة فيها، كعين كامل

                                                                         ال تبصر،  ولذلك تعذر ل يا  اللغات التي تممت واعتبر اللغميم  أ  معمت أي لغعة 

ُ                                         واكتساُه لغعة ولجعادة لسعا  مععدود عنعد ابعن خلعدو  معن    .                      هم خسارة لفسافية فاد ة       

                 وهي في ف رو و سعب    ،                                                      الملكات، ومن اوفعال االختيارية، واللغة العربية من بينها

                                                     تتيمر ومرا   ت  تستمي ملكة راسخة، في نها المشاهد                    رأي  تكتسب عبر مرا 

           الععره كافعت    : "       فيقملعم   :                                                   طبيعة، كما هعم رأي كثيعر معن البلعدا  فعي اللغعة العربيعة

        وهعم هنعا   .    340 : ا   ،    2000            ابعن خلعدو ،  "                                  تعره باليب  وتنيق باليب  وهذا وهر

     كافعت                                                                يكاد يصر  بأ  اللغة العربية  تع  فعي أول همعن ال،اهليعة وعصعر االسعالم 

         و عد تبنع     .                                                                  لغة رافية، تتعلر ويتدره عليها لتكتم  فيها الملكة، وليسعت فيعرة وطبععا

ام  سةا  في أ د أ مال  فقال في كتابع  الفكعر                                       ة     ة                                     هذو الفكرة بأكملها المر مم الدكتمر تمة

                                                                      اللغععمي ال،ديععد وهععم ينبعع  علعع  ضععرورة أ  يكععم  معلععر اللغععة عارفععا باللغععة التععي 

  :                                              أهععي لغععة  مميععة، أو لغععة منشععأ؟ أو تخعع  طاوفععة؟  ععال                       يعلمهععا، عارفععا بيبيعتهععا 

                                                                           واومر بالنسبة لمعلر اللغة العربية واضعحا معن هعذو النا يعة، فللع  الحمعد أ  تكعم   "

                                                                         الفصح  هي لغتنا الثافية، هكذا كافت في ال،اهلية، وهكذا ظلت فعي تعاريخ اإسعالم 

              مععا يتناسععب مععن                                            وجععب أ  فيبععق علعع  تعليمهععا ولعععداد البععرامج لهععا  .              للعع  يممنععا هععذا
                       فابن خلدو  هنعا  ريعب معن   .   48 :   ، ا    2088       ة    تمام  سةا ،   "                         المناهج م  اللغة الثافية

                                                                         الرأي الحديث الذي يرى أ  اللغة جز  من العالر النفسافي لدى البشر، وهي ضره 

  .    224 :   ، ا    8373                 ة عبعد السعالم  المسعدية  .                                      من السلم  تقمم وظيفتع  علع  مبعدأ التماصع 

                                                   قدرة عل  المحادرة وال الفهر، ولفما  ملما عل  اكتسعاه                         فالناس يملدو  وليس بهر م

                                                                       تلععك المهععارات بععدواف  اجتماعيععة وففسععية، تسععاعدهر  ععدراتهر العقليععة ويسععتعملم  

   .                                                                     أدوات منها السماف والحفظ وضرورة االستعمال، ولذلك لر يتسعاووا فعي تحصعيلها

      اإسعالم                                                                وابن خلدو  يرى أ  ما يشاف من أ  ك  عربي في ماضعي ال،اهليعة وأول

                                                                      كا  ينيق لغة فصح  في  ف ر، فالناس فعي كع  همعا  ومكعا  يختلفعم  فعي القعدرة
                                                                   علععع  اللغعععة واسعععتخدامها، و معععن البداهعععة أ  فععععرر أ  امكافيعععات النعععاس تختلعععف 

                                                                              فنمكافيات شاعر كالمتنبي أو أبي تمام البد أفها أكبر من لمكافيات الرج  الععادي أو 

                                           خلدو  أ  اللغة اوول  التي ينشأ عليها اليف           ووضا ابن    .                     امكافات بعس المتأدبين
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                   ل ا تقععدمت فععي صععناعة    : "                                           متعع  اسععتحكمت كافععت هععي او ععمى، فالملكععة  سععب رأيعع 

            ابعن خلعدو ،  "          ة                                           بمح ، فقع ة أ  ي،يعد صعا بها ملكعة فعي صعناعة أخعرى وهعم ظعاهر

         واف عر معن  "                                              و ال ابن خلدو  وهم ي كد رأي  بأمثلة معن الما ع     .   350 : ا   ،    2000

        فعاوع،مي    .                                               معن الع،معة كيعف يكعم   اصعرا فعي اللسعا  العربعي أبعدا،             تقدم ل  شي 

                                                                          الذي سبقت ل  اللغة الفارسية ال يستملي عل  ملكة اللسا  العربي وال يعزال  اصعرا 

  ة                      ة أ  ت،د أ دهر محكما           واإفرف،ي                     وكذا البربري والرومي   .                    في  ولم تعلم  وعلم 

   . "                         سعنتهر معن ملكعة اللسعا  ا خعر                                             لملكة اللسا  العربعي ومعا  لعك لال لمعا سعبق للع  أل

      .   307 : ا  ،              المصدر السابق

                                                                وكنا  كرفا في هعذا البحعث رأي تشممسعكي فعي أرعر اللغعة اوولع  المكتسعبة 

                                 وفععرى ا  ابععن خلععدو   ععد منعع  أ  تكععم    .                                       سععماعا علعع  اللغععة الثافيععة المكتسععبة تعلمععا

       ا أفهعا                                                                 البالغة، وهي فن لجادة القمل وفهر المعافي فعي الععره فيعرة وطبععا، ورجع

د                             ولعذلك ي عن كثيعر معن المغفلعين    : "               ال في المقدمة  :                           ة  ملكة كافت فتي،ة تدريب وتعمة

                                                                 ممععن لععر يعععرر شععأ  الملكععات أ  الصععماه للعععره فععي لغععتهر لعععراه وبالغععة أمععر 

                                                         كافت العره تنيق باليب  ولعيس كعذلك ولفمعا هعي ملكعة لسعافية فعي   :            طبيعي ويقمل

            ابعن خلعدو ،  "                    لرأي افها جبلة وطب                                      ف ر الكالم تمكنت ورسخت ف هرت في بادئ ا

                                                      ومما فعتبرو م يدا لقمل ابن خلدو  ما جا  فعي صعبا اوعشع ،    .   303 : ا   ،    2000

                                             ولر يزل الخلفا  الراشدو  بعد النبي يحثعم  علع     : "                          ال صا ب الريحا  والريعا 

                                                                            تعلر العربية و ف ها والرعاية لمعافيهعا ل  هعي معن العدين بالمكعا  المعلعمم والمحع  

                                                          ال عثما  المهري أتافا كتاه عمر بن الخياه رضي ع عنع  وفحعن          المخصما

                                                                             بأ ربي،ا  يأمرفا بأشعيا  ويعذكر فيهعا تعلمعما العربيعة؛ فنفهعا تثبعت العقع  وتزيعد فعي 

  .  80 : ا  ،  8    ، ج     8317   ،         القلقشندي   . "       المرو ة

ُمنهجُابنُخلدونُوطريقحهُفيُاكحس بُاللغ  ُ ُُُُُ ُُ ُُ ُُُ ُُُ ُُُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُُُ ُ ُُُ

ععا فععزل القععره  الكععرير باللغععة العربيععة،                              فرضععت العربيععة ففسععها لسععا  أمععة   ة                                    لمة

                                                                    وأداة   ارة يسعاعدها فعي بلعمغ تلعك المنزلعة كتعاه دينعي ي سعس لسعلية رو يعة، 

                                                                         وسلية سياسعية لهعا  متعا  ل ناعيعة وللزاميعة  هريعة، ففرضعت اللغعة العربيعة ففسعها 

                                                                         رو يا وسياسيا، واجتماعيا فصار استخدام الفصعحي ميلمبعا دينيعا إتمعام العبعادات 

 د                                                   اد لتحصي  الرتب ومرغمبا اجتماعيا؛ وفهعا صعارت معن عالمعات              وضروريا سياسي

                                                              التفعععمق، مشعععروطة لنيععع  الرتعععب والمظعععاوف ت عععمن اال تعععراه معععن  وي النفعععم  

                                                              السليات، لذلك كثر اليلعب علع  تعلعر العربيعة معن غيعر الععره كمعا رام ُُ      وأصحاه

  .                                                                العره، ومن عاش بينهر تعلمها؛ وفها لر تعد تتكلر بفيرة لغلبة اللحن

                                                         وتصععدر أفعععاس يعلممفهعععا يختصعععرو  الم عععت وال،هعععد، فا تر عععت اوفكعععار    

                                                                      واستحدرت المنعاهج، فقننعت العربيعة وصعار لهعا ف عام هعم  ماععدها يحفعظ طريقتهعا 
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                                                                       ويستخدم في تعلمها، كما يستخدم فعي دفع  اللحعن عنهعا و ف هعا معن االسعتحالة للع  

      الم فعععي                                  رعععر صعععارت علعععمم اللسعععا  صعععناعية فعععي الكععع   : "              عععال ابعععن خلعععدو    .     غيرهعععا

   ،    2000            ابعن خلعدو ،  "                                                 ممضمعات اللغة وأ كام اإعراه، والبالغعة فعي التراكيعب

ر  بل  ابن جنعي المتعمف    .    252 : ا                          ه،ريعة علعر النحعم فمضعا دور      332      ة                       و د عرة

                           هعم افتحعا  سعمت كعالم الععره فعي    : "                                          النحم وفاودت  كمقاربة في اكتساه اللغة فقعال

                              حقير، والتكسعير واالضعافة والنسعب                                          تصرف  من لعراه وغيرو كالتثنية وال،م  والت

                                                                              والتركيب وغير  لك ليلحق من ليس من أه  اللغة العربية بأهلها فعي الفصعا ة، فينيعق

   .  34  :      313:8  ،        ابعن جنعي   . "                                                  بها ول  لر يكر منهر ول  شذ بع عهر عنهعا رد بهعا لليهعا

                                                                     و د أشار ابن خلدو  لل  تعاريخ وضع  النحعم العربعي معرجعا علع  اوسعباه، التعي 

                                                               ورا  وض  علر النحعم،  اكعرا  لعك التنعمف العذي  صع  معن المنعاظرات بعين      كافت 

     طر ا                                                                               الفر ا  في المدارس المختلفة، وأشار ابن خلدو  لل  أفهر ا تر ما مناهج، ومارسما

ٌ           لععتعلر العربيععة الفصععحي فألفععت كتععٌب وأسسععت ف ععراٌت وتكمفععت مععدارٌس،  ععال ابععن               ٌ             ٌ                              

                            ملكات للعره ال يرجع  فيهعا للع                                    فمضعت الدواوين في  لك بعد أ  كافت  "   :     خلدو 

                        و ععد  كععر كتبععا كثيععرة مسعع،ال   .    252 : ا   ،    2000            ابععن خلععدو ،  "                فقعع  وال للعع  كتععاه

                                                                           أع،اب  بها، فذكر كتاه سيبمي  وهم أول م لف في النحم يصلنا للينا تاما، ووصف  

                                                                    بأوصار كثيرة وأشاد ب  مع،بعا وأرنعي عليع  مصعر ا بع أف  المصعدر او سعن لمعن 

   .                                                            ة، وأ  م لف  أكم  تفاري  العربية، واسعتكثر معن أدلتهعا، وشعماهدو                أراد تعلر العربي

                                                                           فنمو بهذا لل  أ  كتاه سيبمي  كتاه جلي  ي،م  بين التن يعر والتيبيعق دو  لهمعال 

                       كمعا أشعار للع  أ  الكتعاه   .                                                     لذكر الكثير من اودلة المأخم ة من الما ع  الحقيقعي للغعة

  .   353 : ا   ،    2000        خلدو ،     ابن   ".                                 صار لماما لك  ما كتب فيها من بعدو "

                                                         وهعععذو ال عععاهرة أعنعععي ظعععاهرة االتبعععاف لكتعععاه سعععيبمي  ولجاللععع  ال  هعععا 

                                                                       المتأخرو  أي عا، وال  عما المبالغعة فيهعا وععدوها معن االفتقعادات التعي تمجع  للع  

                                                      جععا  فععي كتععاه دور البنيععة الصععرفية فععي وصععف ال ععاهرة النحميععة   :             النحععم العربععي

                                 اتخععذ فحععاة العربيععة فععي وصععف ال ععاهرة    : "   ،ععار                                  وتقعيععدها للبا ثععة لييفععة لبععراهير الن

                                          ة                            النحميععة وتقعيععد  ماعععدها ف امععا معينععا يكععاد ييةععرد فععي مع ععر مصععنفاتهر، وبخاصععة 

                                                                         المتأخرة منها، وهم ما عرر بن ام اوبعماه النحميعة، فبععد أ  ينتهعي النحعمي معن
                                                                      الحديث في الكالم وأ سام ، وبعد أ  يصنف ك   سر منها ينتق  لل  مر لعة وصعف 

                                                                     لتراكيععب فععي العربيععة، و ععمافين ف مهععا وتحديععد العال ععات بععين مفرداتهععا مععن  يععث  ا

       فحميعة                                                                      اإعراه والرتبة والحذر، الخ، وتقمم عملية المصف هذو علع  لفعراد كع  وظيفعة

              ة                                                       بباه خاا يفصة  القمل في  ععن طبيععة هعذو المظيفعة معن  عث معناهعا، ولعرابهعا
     العخ،    ...                    ر وتعأخير و عذر وتقعدير                                         وشروطها الصرفية وأوضعاعها المختلفعة معن تقعدي

            معن المفعردات                                                         لذلك وصف فحم الععره بأفع  فحعم مفعردات، وأ  دراسعاتهر منيلقعة 
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          ة      تراكيعب كليةعة، أو                                             بمعن  أفها أهملت دراسة المظاوف النحميعة ضعمن  .             وراجعة لليها

                                                                      ضمن أطر عامة تبره فيها العال ات بين المظاوف بصمرة تتحدد فيها اوسعس التعي 

  .   843 :   ، ا    8332             لييفة الن،ار     ".                      ام النحمي في العربية              يقمم عليها الن

                                                                     لقد خالفنا  ليال فنقلنا هذا الن  م  طمل  وهميت  ولنمضعا بع  الفكعرة التعي 

                                                                       تحكر كتب النحم، وما يحتعاج لليع  النحعم معن ت،ديعد لي،علع  أ عره لأل هعا  وأدعع  

                 ير اللغة ممارسعة،                             و د اهتر ابن خلدو  ب،افب تعل   .                              للمساهمة في ت،ديد مناهج تعليم 

                                                                      وشار  فيها بآرا  مهمة وضع   عدودها فعي مقدمتع ، وفعرى أ  تناولع  للمسعألة معن 

                    عدمنا أ  ابعن خلعدو    .                                                       جافبين جافب يهتر بالصعناعة، وجافعب يهعتر بالملكعة اللسعافية

               فعي تعلعر اللسعا   )                                                              يرى أ  اللغة ملكة و د أفرد لعتعلر العربيعة بابعا فعي مقدمتع  أسعماو 

                                    تكتسب هذو الملكة في رأي ابن خلدو ؟       فكيف  (       ة الم رية 

                                                                  ابن خلدو  لر يتعر  لبداية االكتساه فلر يحدرنا عن كيفية تلقعين أصعمات 

                                                                            اللغة وت،هيزها لتكم  في متناول متعلر اللغة ولر يشر ه  يبدأ في  بحعرور اله،عا  

                                    ولر يحدرنا عل  وج  التفصي  عن طريقة    ؟                                   والحركات أو بالكلمات ومنها لل  الن 

                                            والسبب يعمد لل  أ  كتاب  ليس كتابا في النحعم    .                                التعلير التي كافت معهمدة في همن 

                                                                          والقماعد، ومال  ات  هنا في هذا الفص  تعلقت بالملكة ال بالصناعة ومقدمت  كتاه 

                                                                            فلسفي في  تأريخ وتقسير وتن ير وا ترا ، ولكن ابن خلدو  أول  اهتماما بما يسما 

                                                 كة استعماال وتيبيقا وما  الع  يصعدق علع  اللغعات كلهعا                           بتيمير اللسا  واكتمال المل

                                              فبع  ابعن خلعدو  فعي الفصع  العذي خصصع  لعتعلر اللسعا     .                    ول  خ  ب  هم العربية

      ة                  ة                                              الم رية عل  جمافب رالرة عدةها ضرورية الكتمال ملكة النيق بالعربية، والتمكن 

عا  فعي ف ريتع                                                                منها افتاجا واستقباال، أي فهما وفيقا واستخداما أو بعبعارة تمعام   ة              سة

                                                                       التي أسماها ف رية اوسعلمه الععدولي و سعر فيهعا مرا ع  اكتسعاه اللغعة للع  رالرعة 

عا    .                            التعرر، واالستيعاه، واالستمتاف  :   هي َ  و عد  كعَر    .   858 :   ، ا    8314   ،       ة  تمام  سة       

                                                                        ابن خلدو  في تن يرو ارنين من مراتب وصمل العلر لل  العنفس، كمعا  كعر معا كعا  

   عع  3          عع والفهععر  2         عع الحفععظ  8  :                       وال،مافععب التععي  كرهععا هععي                       ي،ععب أ  يكععم  فتي،ععة لهمععا 

   .         االستعمال

ُالـح ُُ  ُ:ُظُُاـُ
                                                                  الحفظ دالالت   ومتعلقات  كثيرة، فعالحفظ يكعم  معثال للبعد  والعنفس والسعر، 

ر بأفعع  مرتبععة مععن مراتععب وصععمل العلععر للععنفس يُسععبق بالشعععمر   ،      والعهععد   ُ  ة                                        ُ           ويُعععرة
( 1) 

  

                كععر  لععك القاضععي   :                         اسععتحكام المعقععمل فععي العقعع    م                            واإدرا ، فيععأتي رالثععا، و يعع  هعع

  :                    م في كليات  وهذا فص     8013        الممافق   :   ه     8034   .                        ة  الحنفي أبم البقا  الكفمية ت

                                                 

    .   131 : ص   ،         التعريفات   .      وتتميز       صورته      تكمل    أن     قبل        إنباته      مبدأ      كأنه        بالعلم        اإلحساس     أول     وهو         الشعور،  (  1
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                                 الشعمر، رر اإدرا ، رر الحفعظ، وهعم   :                              ل  مراتب وصمل العلر لل  النفس "

                           رععر التععذكر وهععم محاولععة الععنفس    : "            وأضععار الكفععمي   . "                        اسععتحكام المعقععمل فععي العقعع 

   "                                                                   جاف معاهال معن المعلممععات، رعر العذكر وهعم رجععمف الصعمرة الميلمبعة للع  الععذهن    اسعتر

   .  07  :     8331   ،      الكفععمي  .            ة                                       ف،معع  الكفععمية هنععا بععين أداة هععي التععذكر وفتي،ععة هععي الععذكر

                          ة                                          فنال ظ بعد معاينة ف  الكفمية أ  ابن خلدو   د  كر رتبتعين معن مراتعب  صعمل 

               ة                 أ  فكرة تمام  سةا  التي  كعر فيهعا             وفكاد ف،زم ب  .             الحفظ والفهر  :                   العلر في النفس هما

                                                                   في كتاب  التمهيد في اكتساه اللغعة لغيعر النعاطقين بهعا  تقاربعت مع  فكعرة   (       التعرر )

                                                                             ابن خلدو ، فنفع  ل ا تقاربعت العديار تقاربعت اوفكعار، وأفع  كعاد الحعافر فيهعا أ  يقع  

  .   858 :   ، ا    8314  ،        ة  تمام  سةا   .           عل  الحافر

                                   مضا طريقة اكتساه اللغة لل  أ  تصعبا                            وفقرأ في ف  ابن خلدو  وهم ي   

َ                                     ووج ُ التعلير لمن يبتغعي هعذو الَملكعة ويعروم تحصعيلها أ  يأخعذ ففسع  بحفعظ  "   :    ملكة                          ُ    

                                                                كالمهعععر القعععدير ال،عععاري علععع  أسعععاليبهر معععن القعععره  والحعععديث، وكعععالم السعععلف، 

                                                                 ومخاطبععات فحععمل العععره فععي أسعع،اعهر وأشعععارهر، وكلمععات المملععدين أي ععا فععي 

                                                     َ      ي تن زل لكثرة  ف ع  لكالمهعر معن المن عمم والمنثعمر منزلعةَ معن                ساور فنمفهر،  ت

       والحفعظ    .   308 :  ،ا    2000          ابعن خلعدو ،  "             ُ                          فشأ بينهر ولُقن العبارة عن المقاصعد معنهر

           مععن القععرا ة                                                              البععد لعع  بيبيعتعع  أ  يسععبق بقععرا ة أو اسععتماف؛ لععذلك كععا  أرععرو أكبععر

                                                                    وفكرة أ  الكتابة تساعد عل  اكتساه اللغة فكرة  ديثة فادى بها كثيعر معن    .      والحفظ

     التي                                                                                     المن رين الغربيين وكافما  د اعتبروا الكتابة ف اما خاصا أو لغة في اللغة، ل   مافين 

                                                                   تحكم ، وهم ف عام تخعت  بع  فعي الغالعب المعدارس، ويشعتم  علع   يعمد ال تشعتم  

                    ُ  ة              ل  فكعرة  فعظ النصعما تُسعهة  معرفعة اللغعة   :    عا        وفقعمل أي   .                    عليها اللغعة المنيم عة

   :                                                                        وفهمها هعي فكعرة  ديمعة فعي الفكعر العربعي ، فقعد روي أ  عمعر بعن الخيعاه كعا  يقعمل

                       عال الزبيعدي فعي كتابع   .                 ة                                     علمما أوالدكر الميةعة الععره فنفهعا تفعتا اوشعداق وتعلعر اوخعالق

                    راشدين ومن تالهر من                            ولر تزل اوومة من الصحابة وال  :                         طبقات النحميين واللغميين
                                                                         التابعين يح م  عل  تعلعر العربيعة و ف هعا والرعايعة لمعافيهعا، ل  هعي معن العدين 

                                                                              بالمكا  المعلمم فبها أفزل ع كتاب  المهيمن عل  ساور كتب ، وبها بلغ رسعمل  عليع 
    .  82 : ا   ، 8   ، ج    8314   ،       الزبيدي   .                                   السالم وظاوف طاعت  وشراو  أمرو وفهي 

و علعع  أهميععة  فععظ مقيمعععات مععن كععالم العععره                   وهععذا ابععن خلععدو ، ينعع  ة                                     مة

                                                                         ويعتبرها طريقة فاجعة في اكتساه لغة العره، وهم يقصد هنا الملكة الراسخة فعي 

                                                                       الععنفس، وال يعنععي بهععا  صععمل المعرفععة العلميععة ليريقععة اشععتغال اللغععة والتععي تعنعع  

    رفعة                                          والسبب في  لك أ  صناعة العربيعة لفمعا هعي مع   : "                        بالعال ات بين أجزا  الكالم

                                                                         مافين هذو الملكة ومقاييسعها خاصعة فهعم علعر بكيفيعة، ال ففعس كيفيعة، فليسعت ففعس 

  .   308 : ا   ،    2000            ابن خلدو ،  "       الملكة
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  .                                                                 ففرق هنا بين  صمل ملكة النيق بالعربية، ومعرفعة  ماععد العربيعة علمعا

                                                                          وفستيي  القمل ل  هذو الفكرة تكاد تعادل مصيلا الكفعا ة اللغميعة المصعيلا العذي 

                                                 والحق أ  هذو اليريقة أعني طريقعة  فعظ النصعما صعالحة    .       تشممسكي         استخدم 

                                                                   لتنسحب وتيبق عل  اللغات اوخرى، وهي معممل بهعا، فكع  اومعر تعنع  بتعدريس 

                                                                 فصما من،زة فعي مما عف  قيقعة فعي لغعاتهر وتيالعب المتعلمعين بحف هعا لغعر  

              ن النصعما يععمد                                                             تعلر اللغة، ول  كا  المتعلر في الما   ال يقتصر عل  المتماتر مع

                                                    ؛ و لعك ف عرا لمعا فعي النصعما معن أدبيعة ورسعاو  اجتماعيعة                    و  فاودة النصما أوسع 

                           وهم أي  فظ النصما بالنسعبة  .                                               وفصاوا تربمية وأهدار أخال ة وففسية وجمافب لمتاف

ععماف                                                                ة    ليالععب اللغععة الععذي يعععيم فععي م،تمعع  غيععر فععاطق بالفصععح  يشععب  عمليععة السة

          وكلمععا كثععر  "   .                         د بالسععليقة صععار وجععمدهر عزيععزاد                             االصععيناعية فالنععاطقم  الفصععحي

                                                                      المحفمظ، والتصرر في  باستخدام ، وتمثل  فعي المما عف كافعت درجعة العتمكن معن 

                                                                      اللغة واستخدامها أعمق وأف  ، و  النصما تمث  ال،افعب التيبيقعي للغعة، وهعم 

                وأضار ابعن خلعدو     ."                                                      أفف  وأ سن لمن أراد أ  ييبق العربية استخداما واستعماال

                                                               صعمل ملكععة اللسععا  العربععي لفمعا هععي بكثععرة الحفععظ معن كععالم العععره؛  تعع     : "  أ 

                                                                          يرتسر في خيال  المنمال الذي فس،ما علي  تركيبهر، فينسعج هعم عليع ، وينعزل بعذلك 

                                                                       منزلة من فشأ معهر، وخالط عباراتهر في كالمهر  ت   صلت لع  الملكعة المسعتقرة 

     والبعد    .   302 : ا   ،    2000       لعدو ،     ابن خ   ".                                    في العبارة عن المقاصد عل  فحم كالمهر

                                                                         لنا أ  فشير للشممل الذي تحتمي علي  رليعة ابعن خلعدو  فعي التعلعير، فعال فنسع  أ  

                                                                          فذكر بأف  عل  المتعلر أ  يراعي أي ا ما سبق وأ  أشار للي  ابن خلدو  من صعفة 

   ،    2000            ابعن خلعدو ،  .                                                     التدرج وااليغال برفق  ليال  ليال عل   د تعبيعر ابعن خلعدو 

                                                            كثععرة الحفععظ الععذي يسععهر فععي تمثعع  اللغععة، اهععتر ابععن خلععدو  بنععمف   ومعع   .   343 : ا

                                     د  دمنا أف  البد من كثرة الحفعظ، لمعن    : "                                    المحفمظ وركز عل  فمعيت ، فأشار منبها

                                                                         يروم تعلر اللسا  العربي، وعل   درة جمدة المحفمظ وطبقت  من جنس  وكثرت  من 

    .   755 : ا   ،    2000        خلدو ،    ابن   "                                          لت  تكم  جمدة الملكة الحاصلة عن  للحافظ

                    ة                             ة              ول  كا  ابعن خلعدو  شع،ة  علع  تنميع  المحفعمظ ، فقعد مع يةز بعين اليبقعات 

                        فمعن كعا  محفمظع  معن أشععار    : "                                         وأدر  أ  للغة مسعتميات ف مهعا علع  هعذا النحعم

                                                                          العره اإسالميين؛ شعر  بيب بن أوس الياوي، أو العتابي، أو ابن المعتز، أو ابن 

                                               رساو  ابن المقف  أو سه  بعن هعارو  أو ابعن الزيعات                         هاف ،أو الشريف الرضي أو 

                                                       ؛ تكم  ملكت  أجمد وأعل  مقاما ورتبة في البالغعة ممعن يحفعظ                    أو البدي  أو الصاب 

ُ                        أشعار المتأخرين مث  شعر ابن سه  او ابن النبي  أو تَُرسع  البيسعافي وعلع  مقعدار  َ                                                  

   ،    2000          ن خلعدو ،  اب   ".                                                   جمدة المحفمظ او المسممف تكم  جمدة االستعمال من بعدو

  .  73 3 : ا
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                                                         و ععد ال ععظ ابععن خلععدو  فععي مناسععبة أخععرى مال  ععة مفادهععا أ  االعتنععا     

                                                                            بالمتم  و ف ها  د يخدش الملكة ويبتعد بها عن اإجادة والتفمق والنبمغ في ميدا  

          د  اكعرت يممعاد  "   :                                                        الشعر خاصعة، فسعاق لنعا هعذا الحعمار العذي دار بينع  وبعين صعا ب 

                                              لخييعب، وهيعر الملعم  باوفعدلس معن بنعي او معر، وكعا                       صا بنا أبا عبعد ع بعن ا

              د    ة                       أجد استصعاباد علية في ف ر الشعر مت  رمتع ،  :                                        الصدر المقدم في الشعر والكتابة، فقلت ل 

                                                                        م  بصري ب  و ف ي لل،يد معن الكعالم، معن القعره  والحعديث وفنعم  معن كعالم الععره،

                              الحال، من  ب  ما  ص  في  ف ي                            ولفما أتيت، وع أعلر بحقيقة  .                    د ول  كا  محفمظي  ليالد 

                                فععنفي  ف ععت  صععيدتي الشععاطبي الكبععرى   .                                      مععن اوشعععار العلميععة والقععمافين التأليفيععة

                                                                     والصغرى في القرا ات، والرسر واست هرتهما، وتدارست كتابي ابن الحاجعب فعي 

                                                            د    الفقعع  واوصععمل وجمعع  الخععمف،ي فععي المنيععق وبعععس كتععاه التسععهي  وكثيععراد مععن 

                                                  لم،عالس، فععامتأل محفعمظي معن  لععك، وخعدش وجعع  الملكعة التععي                     عمافين التعلعير فععي ا

                                                                         استدعيت لها بالمحفمظ ال،يد من القره  والحديث وكالم العره، فعاق القريحة عن 

    ابعن    "                            هلل أفعت، وهع  يقعمل هعذا لال مثلعك؟  :                             د       بلمغها، فن ر للي سعاعة متع،بعاد رعر  عال

           فسععية، و لععك                                   فهععذا ابععن خلععدو  يخععتر فكرتعع  بمال  ععة ف   .   373 : ا   ،    2000       خلععدو ، 

    أبي         ة          ُ                                                       ين بيةن أرر ما يُحفظ عل  النفمس وضره من ففس  مثاال، وجع  من ممافقة صا ب 

                                                                  عبععد ع بععن الخييععب دلععيال، وهععذا ي كععد علعع  أفعع  كععا  علعع  وعععي بأهميععة ال،افععب 

  .                                                                      النفسي من جهة وأف  يستعم  أسلمبا  ،اجيا يحاول ب  ل ناف القارئ بما يراو

ُُ:ُمُـُـُـُهُاُُال

                                                                 رععافي اومععرين اللععذين أوالهمععا ابععن خلععدو  اهتمامععا ليالععب اللغععة ومتعلمهععا 

                     ة                          ة                          الفهر، و د وضا الكفمية في الن  الذي بدأفا ب  وف ةر ب  مراتب وصمل العلعر للع  

                              الشعععمر واإدرا  والحفععظ والتععذكر   :                                         الععنفس أ  الفهععر يععأتي سادسععا فععي التن ععير بعععد

   َ                التَعلعق غالبعا بلفعظ     : "           ة           وعرر الكفعمية الفهعر بأفع    .  07 :   ، ا    8331   ،      الكفمي   .      والذكر

ِ           وهم العلر بَغر  المخاِطب من خياب   "                وجع  بعدو الفق   "          من مخاطبك          َ        المصدر    . "           

                         ل  الفهر يأتي بعد الحفظ،   :                                     وفستيي  القمل    عيفا عل  ما  ال       .  07 : ا   ،      السابق

                                            أو بقعرا ة، وبعالفهر يعتمكن اإفسعا  معن اسعتخدام                             والحفظ البعد أفع  مسعبمق باسعتماف 
                                                                          المحفمظ والتصرر في ، في،در بيالب اللغة أ  يبدأ في استخدام ما يحفظ كمعاو ، 

                                                                          لينشأ كالما جديدا، يراعي في  طريقعة أهع  اللغعة فعي العن ر وأسعلمبهر فعي الحعديث،
عا فعي ضعمير   : "              ال ابعن خلعدو        و علع                                      ة         رعر يتصعرر بععد  لعك الحفعظ فعي التعبيعر عمة

َ                                        سب عباراتهر، وتألف كلماتهر، وَما وَعاو و ف   من أساليبهر، و ترتيعب ألفعاظهر      َ                               

                                                                         فتحص  ل  هذو الملكة بالحفظ واالستعمال ويزاد بكثرتها رسمخا و مة، ويحتاج مع  

                                                                       لععك للعع  سععالمة اليبعع  والععتفهر لمنععاهف العععره وأسععاليبهر فععي التراكيععب ومراعععاة 

       وهعم فعي    .   308 : ا   ،    2000            ابعن خلعدو ،   ".      مال                             التيبيق بينها وبين مقت يات او
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                                                                    هذا الن  يشير لل  االستعداد الشخصي لألفعراد، والمال عظ أ  بععس النعاس أ عدر 

                                                                  مععن بعععس فععي اكتسععاه اللغععات وتمثعع  اوسععاليب لسععالمة طبععاعهر وتفععتا أ هععافهر، 

  .                                          تعينهر عل   لك وتدفعهر أغرا  وأسباه مختلفة

   (        علعر اوده )                    ة                                  وكا  ابن خلدو   د خ ة اوده العربي بدرس مستفيس عنمف  ب  

    علع      ة                                                                         بيةن في  أ  المقصمد من  عند أه  اللسا  رمرت ، وهي اإجادة في المن مم والمنثمر

                                                                           أساليب العره ومناه،هر، في،معم  لذلك من كالم العره ما عساو تحص  بع  الملكعة معن 

                                               اإجعادة ومسعاو  معن اللغعة والنحعم مبثمرعة أرنعا   لعك                               شعر عال اليبقة وسع،  متسعاو فعي

                   معع   كععر بعععس مععن أيععام    .                                                      متفر ععة يسععتقري بهععا النععاظر فععي الغالععب مع ععر  ععمافين العربيععة

      ة      فقعد فبةع  ابعن    .   357 : ا   ،    2000            ابعن خلعدو ،   .                                     العره، يفهر ب  معا يقع  فعي أشععارهر منهعا

                  غعة، وهعم ممضعمف   عي                                                        خلدو  وهمية الدرس اودبي والمقاربعة الثقافعة فعي اكتسعاه الل

                                        و عد صعارت المقاربعة الثقافيعة معن المقاربعات   .                                        باهتمام واس  في م،ال علر اللغعة التيبيقعي

    و عد   .                                                                           المهمة في م،ال تعلير اللغة، ألفت فيها الكتب واخترعت الن ريعات وطبقعت المنعاهج

                                          طععرق العععيم وأسععاليب التعامعع ، و ععمافين العمعع ،                                 فععادى أصععحابها باسععتخدام التععاريخ، و

                                             وغيرهععا كمقاربععات تبععدأ بالمقارفععة بععين أده اللغععة                            لعال ععات االجتماعيععة، واوعيععاد  وا

                                                                           لمستهدفة م  لغة المنشأ من أج  تهي ة اال ها  وتح ير النفعمس لقبعمل رقافعة رافيعة 

                  المقاربعة الثقافيعة    :                                       وتععرر هعذو المقاربعة عنعد أكثعرهر تحعت مصعيلا   .            تحملها اللغة

( La démarche interculturelle.)     كما أ  ابن خلدو  أشعار للصعناعة النحميعة                                      

                                                                         وأهميتها، فهي العلر الذي تعرر بع  طريقعة اشعتغال اللغعة وعملهعا علع  العربط بعين 

                                                                     أجععزا  الكععالم وطريقععة اسععتخدامها للم،ععاهات أو ظععاهرة العععدول والتععي تكثععر عنععد 

    للع                                                                           استخدام اللغعة اسعتخداما فنيعا هدفع  التعأرير ال اإخبعار   فعابن خلعدو  يشعير هنعا

                                                                        ال،افععب الثقععافي المعرفععي فععي اللغععة، كمععا يشععير للعع  دور اوده التكععميني، فللعععره 

                                                                    تاريخهر، ولهر طريقعة فعي الكعالم ليسعت لغيعرهر، ومما عف معن ال عماهر واوشعيا  

                                                                   اختصما بها يعرفها من ععرر جعز ا معن تعاريخهر و وععاين معم فهر معن ال عماهر 

                              ر، اسعتماعا و عرا ة و ف عا وفهمعا                                       واوشيا ، و مارس كالمهر، وا تره معن بالغعته

عا    :                  وال فبالغ ل ا  لنا   .         واستخداما عام  سة                                    ة     ة   ل  صدى هذو اوفكار ممجعمد فعي أعمعال تمة

عام                                                                    ة   خاصة عندما عالج   ايا العدول في مر لتعي االسعتيعاه واالسعتمتاف؛ وكعا  تمة

  ة                                                                        سةا   د وصف مر لة االستيعاه بأفها المر لة التي يتخي  فيها المتعلر العناصر 

  .                                                                       ،زوية ووظاوفها لل  فهر أفماط ال،م ، والتفريق بين كع  فمعط منهعا وبعين ا خعر  ال

                                                             يقصد التفريق بين صيغ التع،ب واالستفهام والنفي في  ملنعا معثال معا   :         ة  وتمام  سةا 

ا أ ومععا أ سععُن هيععد   ُ       أ سععَن هيععٌد، ومععا أ سععن هيععدد ٌ               د                َ                            ؟ فيعععرر أ  اوول مرفععمف، وفعع     

                               جعلعع   سععنا فهععم مفعععمل بعع ، وبععال،ر                                     فاععع ، والثععافي منصععمه علعع  التع،ععب ممععا

                      أو ال تأكع  السعمك وتشعره   :                  ، في،عاه بعلمع  معثال                          مستفهما عن أي شي  فيع  أ سعن
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                                       وأكلت السعمكة  تع  رأسعها، بالحركعات العثالث   .                           اللبن، برف  وفصب وجزم تشره

                               فيعرر أ  تقعدير اوول سعلمنا سعالما   :                     الما سالما  ال سالم   :         وفي مث    .         في رأسها

عام عمليعة ففسعية    .                الثافي عليكر سالم          وأ  تقدير                                 ة               وأمعا مر لعة االسعتمتاف فقعد جعلع  تمة

                                                                          مامها التأرر االففعالي بم مم  الن  وطريقة عرض  وبنية أفكارو، وما يتسعر بع  

ُ .   852 : ا   ،    8314   ،       ة  تمام  سةا   .          من وا عية

                                                               و د رأى ابن خلدو  أ  النصما اودبية المتنمعة هي او در عل  ل داث 

                                                            وتقميتها، أما الن  القرهفي و دو، ووف  مع،عز وأ  ال أ عد يسعتيي                  الملكة اللغمية

                     ورأى أ  اوصعلا فعي  لعك    .                                                أ  يأتي بمثل  فهم  سب رأي  ال ينتج عن  ملكعة لغميعة

                                                                      هم الخلط بين القره  وبين اوساليب البيافية اوخعرى، وضعره أهع  اوفعدلس لعذلك 

                                  التعلير وكثرة رواية الشعر والترسع                                    وأما أه  اوفدلس فأفادهر التفنن في   :         مثاال  ال

                                                                     ومدارسة العربية من أول العمر  صمل ملكة جيدة صعاروا بهعا أععرر فعي اللسعا  

  .   537 : ا   ،    2000            ابن خلدو ،   .      العربي

ُاالسحعم ل ُُ ُ ُُ ُ ُ:ُُ

                                                               االستعمال مهر فعي تيعمير اللغعة، هعذا يصعدق علع  المتكلمعين بلغعة فيعروا 

                وهعم يمثع  ال،افعب   .      لسعاف                                                عليها، كما يصدق أي عا علع  معن تعلعر لسعافا هخعر غيعر 

                                                                    العملععي التيبيقععي لمععتعلر اللغععة، لهععذا يصععر  المتخصصععم  ويعععرر الم،ربععم  أ  

                                          ُ  ة                              العيم في م،تم  فاطق باللغة المعراد تعلمهعا يُسعهة  مهمعة اكتسعاه اللغعة ولجادتهعا؛ 

                                                                          ف ععرا لمععا فععي  لععك مععن دوافعع  أو ظععرور تقهععر المععتعلر علعع  االفععدماج ومحاولععة التفععاهر 

                             االسععتخدام وبحسععب درجتعع  وضععرورت    :        وبعع  أي   .             يععر مععن او ععمال              وضععرورات  فععي كث

                                                                            واسععتعداد المععتعلر الفيععري ييععمر المععتعلر اللغععة التععي يسععتخدمها بععأ  يسععتعم  الكلمععات 

                                                                    والصععيغ التععي  ف هععا، وهععذا االسععتخدام هععم شخصععي وال ينفععك يتيععمر، و ععد ال ععظ ابععن 

   رعر    : "                   وسعماها التصعرر، فقعال                                                       خلدو  هذو الحالة التي رأى أفها تأتي بعد السماف والحفعظ، 

ععا فععي ضععميرو علعع   سععب عبععاراتهر وتععأليف كلمععاتهر، ومععا وعععاو                   ة                                                    يتصععرر بعععد  لععك عمة
                                                                           و ف عع  مععن أسععاليبهر وترتيععب ألفععاظهر، فتحصعع  لعع  هععذو الملكععة بهععذا الحفععظ واالسععتعمال 

               مععن هععذا يت ععا أ     .   308 : ا   ،    2000            ابععن خلععدو ،   . "                          ويععزداد بكثرتهمععا رسععمخا و ععمة

                       وأ  االسعتماف و والقعرا ة    .                         السماف، والحفظ، واالستخدام  :              تاج هذو الثالث               اكتساه اللغة يح

                                                                              والحفظ ومعرفة القماعد ال ي ديا  لل   صمل ملكة تامة ومعا يسعاعد علع  اكتمعال الملكعة 

                                                                         هعم التيبيععق واسععتخدام اللغعة  تعع  تصععير اللغعة ملكععة، يسععاعد عليهعا سععالمة طبعع  و سععن 

  .   308 : ا   ،    2000        خلدو ،   ن  اب   .                             اختيار ومراعاة مقت يات او مال

                                                               ويفرق ابن خلدو  بين من يعرر القماععد صعناعة ومعن ي،يعد اللغعة ملكعة، 

                                                                    فمن يعرر القماعد ويحفظ النصما، رر ال يقمى عل  لفتاج فع  أو كتابعة  عديث 

                            و د  ي  ابن خلعدو  شعمطا طعميال   .                                     بليغ، فهذا صا ب صناعة وليس صا ب ملكة
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                                       علق بالمعرفة الصناعية وت عف في التيبيق                                    في مقدمت  ليشر  هذو ال،زوية التي تت

                                           ة                         واسععتخدام اللغععة سععاق لهععا االمثلععة والشععماهد، وبععيةن أ   لهععا كععامن فععي التمععرس 

                                          جعا  فعي المقدمعة وهعم يقعار  بعين صعناعة اإععراه   .                  ة      بالنصما و فظ ال،يةد منها

                                                             و د ف،د بعس المهرة في صناعة اإعراه بصيرا بحال هذو الملكة وهم  "  :        والملكة

                                                                      اتفا ي، وأكثر ما يقع  للمخعاطبين لكتعاه سعيبمي ، فنفع  لعر يقتصعر علع   عمافين        لي 

                                                                         االعراه فقط ب  مأل كتاب  من أمثال العره وشماهد أشعارهر وعباراتهر، فكا  في  

                                                                     جز  صالا من تعلير هذو الملكة، فت،د العاكف عليع  والمحصع  لع   عد  صع  علع  

                          نع  ومفاصع   اجتع ، وتنبع  بع                                           ظ من كالم الععره وافعدرج فعي محفمظع  فعي أماك

   ،    2000            ابععن خلعععدو ،   . "                                                 لشععأ  الملكعععة، فاسععتمف  تعليمهعععا، فكععا  أبلعععغ فععي اإفعععادة

                                                               وأكد ابن خلدو  أ  النقاش في اكتسعاه المهعارات الكالميعة مفيعد وفعاج     .   500 : ا

                                                                          وأ  المناظرة مهمة، واستخدام اللغة ييعمر الملكعة، فقعد أشعاد بمنعاهج أهع  اوفعدلس 

                                                           ماهد عند دراسة النحم، وبالمناظرة فعي م،عالس تعلعيمهر وكعا  يعرى              الهتمامها بالش

   .   508 : ا   ،    2000            ابعن خلعدو ،   .                                                      أ  المرا  عل  التعبير هم أ سن ما تفيد الملكة في اللسا 

                                           عمة اللسعا  بالمحعاورة والمنعاظرة فعي المسعاو    :                       ل  أيسر طعرق هعذو الملكعة   : "    و ال

ه شعأفها ويحصع  مرامهعا            ل  الملكعات    : "              ، و عال فعي أخعرى "                     ة                    العلمية، فهم الذي يقعرة

  .   501 : ا   ،    2000            ابن خلدو ،   . "                                     اللسافية كلها تكتسب بالصناعة واالرتيا 

                     بأهميععة اسععتخدام اللغععة                                           وهكععذا فسععتيي  القععمل ل  ابععن خلععدو  كععا  واعيععا 

                                                                     وتيبيقهععا والحععديث بهععا معع  أهلهععا، وهععم هكععذا يكععم  واعيععا للفععرق بععين التن يععر 

                                                                    والتيبيععق ، بععين الصععناعة والملكععة، بععين االكتسععاه والععتعلر و ععاول أ  ي عع   ععال 

ُ      ودرُس ابعن    .                                                              للمشاك  التي تماج  طالب اللغة وتمنع  من  صمل ملكة البيا  كاملعة    

                                                  القعدم، لععر يفقععد بريقعع  وال فاودتع  وي،ععدر بنععا أ  فعرفعع                          خلعدو  ول  كععا  ضععاربا فععي

                                                 ؛ وليعرفما تاريخ اوفكعار فيقعارفما بينهعا وليختعاروا                            وفعرض ؛ ليستفيد ب  الدارسم 

                                                                       عن وعي المنهج الذي يتبعم ، واليريقة التي  يسلكم  للحصمل علع  ملكعة لغميعة 

  .                                          بها يستييعم  التعبير عن مرادهر بيسر وسهملة
 

ُالخ تم  ُ ُُُ ُُ:ُُ

                                         ة             ة يعععدا  البحعععث فعععي اللغعععة وممضعععمعاتها ميعععدا   يعععمية يت،عععدد علععع  معععرة  م   

                               َ                                  العصععمر، ويشععغ  ممضععمف اكتسععابها وتَعلمهععا البععا ثين فععي مختلععف تخصصععاتهر، 

             ، ومعا لهعا معن                                                           وهذا يعمد لما في اللغة من جمافب تتعلق بشخصية اإفسعا  ووجعمدو

   .      ثقافععات                                                           أهميععة فععي التعععرر علعع  النععاس والح ععارات واالففتععا  علعع  الشعععمه وال

                                                                 وعبععر تععاريخ درسععها اليميعع ، يال ععظ المتأمعع  أفعع   ععد ا تر ععت ف ريععات، ورلى 

                                                                         وفرضيات تتعلق بأصلها، وبيبيعتها، وطريقة عملها، ومناهج اكتسابها، و د أسعهر 
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                                                                        علما  العربية في هذا الم،ال بنصعيب كبيعر، و عدمما دراسعات مهمعة وهرا  صعاوبة  

                               والبحععث فععي اللغععة وعلممهععا وطريقععة    .                                   جععدير بععأ  ينحنععي لهععا المنصععفم  ا ترامععا

                           ، وا تعرا  اوفكعار ومنا شعتها                                                 اكتسابها ومناهج تعلمها يزداد م  مرور اويام تيمرا

                                                                 ال ينفك يت،دد،  ت  صارت اللغة وطعرق تعلمهعا تعدرس فعي ر عاه علعمم أخعرى، 

                                      ولغتنا العربية ت   داوما فعي  اجعة ماسعة    .                                   كعلر النفس واالجتماف والفلسفة وغيرها

                                                             تمظيععف ال،ديععد مععن المنععاهج واالفخععراط وبشععك  فاععع  فععي م،ععال الدراسععات     للعع  

    .                                                اللغمية الحديثة وتمظيف ك  ما تثبت الت،ربة أهميت 

                                         وهعذا البحعث العذي ف ع  خاتمتع  تنعاول رليعة معن    .                    في م،ال تعلير اللغعات  

      ه،ريععة      101                                                       التععراث خععط معالمهععا المفكععر عبععد الععر من بععن خلععدو  متععمف  سععنة 

ُ               ميالدية وهعم وا عد معن أععالم الفكعر العربعي ُشعهد لع  بعالتفمق     00  84             الممافق لسنة                                       

                                           وهععذو الدراسععة فأمعع  أ  تسععهر ولععم بشععك  جزوععي فععي    .                       وبالسععبق فععي ميععادين كثيععرة

                                                                        تمضيا المساو  التي فا شها وا را  التعي صعاغها والحلعمل التعي  عدمها وأ  تكعم  

                     وفحعن فقعدم هعذا البحعث   .          ة أكثعر شعممليةة                                             عافزا لنعا ولغيرفعا علع  كتابعة بحعمث أكثعر عمقعا و

   معن                                                                   للقارئ المخت  فأمع  أ  يسعهر فعي تتبع  تعاريخ اوفكعار ععن اللغعة معن جهعة، و

    .                                                                    جهة أخرى يمضا ل  طريقة أصحاه التراث في عالج الق ايا التربمية واللغمية

                                                                 وهععذو اوفكععار التععي بنعع  أسسععها ابععن خلععدو   عع  ول  كافععت  ديمة عع  لععر تفقععد 

                                      ، وفحن في لطار بحثنعا ععن منعاهج تسعه  معن           نا الفاودة                          بريقها ولر تغب عنها في رأي

      أفكعار                                                                عملية اكتساه الفصعحي واإسعراف بتحقيقهعا ملكعة فبحعث ععن هليعات جديعدة و

                                                                       مهمة تعيننا عل  تحقيق هدفنا؛ فكعا  هعذا البحعث العذي وضعا لنعا اوسعس والمبعادئ 

        ث مرا ع                                                                التي تسهر في اكتساه اللغات وفق رلية ابن خلدو  التعي جعلهعا فعي رعال

                                                            ، والفهعر واالسعتعمال، كعا  باعثعا إف،عاه بحعث هخعر فعي معنهج العدكتمر      الحفظ  :   هي

ام  سةا  اها     نا   وضح   .  ة     ة  تمة                                             ة    خصمصية مقاربت ، وكا  هعم ا خعر  عد صعاغ ف ريعة سعمة

                               التعرر واالسعتيعاه واالسعتمتاف، رعر   :                                     ف رية العدول و كر فيها رالث مرا  ، هي

                    ، وفحعن فسعع  معن ورا                    لفكعر اللغعمي ال،ديعد                               ة   عاد وتناول الممض  في كتابع  القعيةر ا

                                                                        هذو الدراسات لمض  منهج جديد لتعلر اللغة العربيعة، معنهج علمعي، شعام  يسعتأفس 

      ة                                                   ة                بما سيةرو المن رو  ويراعي  الة اليالبين فيرسر لهر منه،ا كلةيا وطريقا واضحة 

   .                                                        بها يستييعم  تعلر العربية وتمثلها من أسه  اليرق وأيسرها
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