
 أ 

 

  ور اودان

ث اوا م اوزارة ا  

ن اأم در   

ت ادراا   

  را ا   

وت ادرام  ا  

  

  

  

  ا اوي  ار ادث     
 (و  درا)  

  

را ا  وراهدا ل در دم ث  ص م ا  

  
  

  

  

  

                                             / طداد اراف              إذ إور ادا    

   دد ار                                    جد ا ري  

   

  

  

  م٢٠١٠ –هـ ١٤٣١



 ب 

 

  



 ج 

 

  
  

  

                     

 ا ا ا  

: ل              

  ا ا ق

 إلیھ یلحدون الذي لسان بشر یعلمھ إنما یقولون أنھم نعلم ولقد(

  ) مبین عربي لسان وھذا أعجمي

  )١٠٣( ا ا  رة



 د 

 

    

 أن تشهد أرضٍ  كل إلى وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول محمداً  وأن اهللا إال اله ال

 هذا على مشرفاً  كان والذي العلم فقید قاسم الشریف عون/ الدكتور األستاذ روح إلى

  یكمله أن قبل المنیة وعاجلته البحث

 وأمي أبي إلى

 إبراهیم قاسم موالنا دربي رفیق إلى 

 وسخائه وتواضعه وخلقه دینه في به یقتدي ومثالً  اساً نبر  كان الذي طیفور أخي وٕالى

 الغرس هذا في سبباً  كان من كل وٕالى وأخواتي إخوتي إلى

 عیني قرتي وأنفال آمنة وٕالى

 جمیعاً  إلیكم

 المتواضع الجهد هذا من الثمرة هذه أهدي

  وٕاعزازاً  وعرفاناً  تقدیراً 

  

  

  الباحثة

  



 ه 

 

  

  

  

  

  ) ٧( ا إا رة                                                                          

ا  أو   و  .  

و ا  م  و آ و و .  

  أ  دارة ا  ن أدر ا   

  :   ل وا. ا ه

 ا  ء  ن اي اج  ي / ار اذ

   . ا ا  و  و

ذي إر أا / دي اي اا مأ ا  ا 

ا.  

ذ وإر اا /أ   ر  ا ا.   

 ا ت أ ا :  

 . ا درن أ  ا ا  أة - ١

 . ادام اي ا أة - ٢

 : أة - ٣

   نرأ ا. 

  آنا ا . 

  ا  طا . 

  ا ا . 

ذْ ﴿
�
ن�  َكَفْرُمتْ  ۖ◌ َولَِنئْ  َ��ِزیَد��مكُْ  َشَكْرُمتْ  لَِنئْ  َر��مكُْ  تَ��ذ�نَ  ا

�
 ل  ﴾٧﴿ ﴾لََشِدیدٌ  �ََذاِيب  ا

ل وا   م موأ   ا و أ 

 ذ ا.  

  



 و 

 

 ا  :  

.  التعليمية واملؤسسات احلديث العصر هذا يف اللغة علماء و الباحثني دور ملعرفة الدراسة  تلك هدفت

  : لذلك الوصول سبيل وىف اللغوي التصحيح يف اللغة نقل ووسائط

 دور(  على مشتمالً  واالستعمال القواعد بني اللغة ؛ للبحث النظري اإلطار يف البحث تناول  _

 اللحن نشأة( و)   للغة واإلجيايب السليب التطور و القواعد ترسيخ يف والباحثني العلماء و االستعمال

 دور(  وكذلك ،)  احملدثني عند اللغوي الصواب ومقاييس اللغوي التصحيح( و)  اللغوي التعبري يف ونتائجه

  .واملراجع املصادر على ذلك يف معتمدة)  اللغوي  التصحيح يف اللغوية ا�امع

  . القضية تلك تعاجل اليت مؤلفا�م يف ممثلة ، اللغوي التصحيح يف احملدثني دور بعرض الباحثة وقامت _

 مت وقد ، اللغوي التصحيح يف جانبها من املبذولة اجلهود يف ممثلة اللغوية ا�امع دور عرض مت كما_ 

 للمجامع ممثالً  السوداين ا�مع قبل من عليها اإلجابة ليتم ؛ األسئلة من العديد على حتتوي مقابلة إعداد

   اُألخرى العربية ولالد يف اللغوية

 استخدمت وقد  اللغوي التصحيح يف األخرى اللغة نقل ووسائط التعليمية املؤسسات دور البحث وتناول

 على توزيعها مت حيث ، املؤسسات تلك ، �ا تقوم اليت األدوار معرفة ىف أساسية كأداة االستبيان الباحثة

 ا�مع يف  العربية باللغة واملختصني العربية اللغة يف والدكتوراه ، املاجستري طلبة و ، العربية اللغة أساتذة

  : أمهها من النتائج من كثريٍ  على التوصل مت االستبانة حتليل  وبعد وياللغ

 اللغوي التصويب ً◌يف بارزا دوراً  واالجتماعية والثقافية واإلعالمية التعليمية الوسائط و للمؤسسات إن/ ١

  .  

 يف ةاللغ نقل ووسائط املؤسسات دور حول العينة أفراد رؤى يف إحصائية داللة ذات فروق هناك إن/ ٢

  .العالقة ملتغري تعزى اللغوي التصحيح

 يف اللغة نقل ووسائط املؤسسات دور حول العينة أفراد رؤى ىف إحصائية داللة ذات فروق توجد/ ٣

   .العلمي املؤهل ملتغري تعزى اللغوي التصحيح

 ناللح مشكلة ملعاجلة �ا القيام يرجى اليت التوصيات بعض النتائج هذه خالل من استخلصت وقد

  .اللغوي



 
 

١

   

  

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  الفصل األول

  اإلطار العام  للدراسة

  المبحث األول: أساسیات البحث.

  المبحث الثاني: الدراسات السابقة.

  



 
 

٢

  

  المبحث األول 

  أساسیات البحث

  مقدمة:  

ِإنَّا َجَعْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبّیًا لََّعلَُّكْم  (القرآن باللسان العربي قال تعالى:الحمد هللا منزل   

ُه َبَشٌر لَِّساُن الَِّذي ، وقال تعالى أیضًا: (َوَلَقْد َنْعَلُم َأنَُّهْم َیقوُلوَن ِإنََّما ُیَعلِّمُ ١َتْعِقُلوَن)

، وصلى اهللا على سیدنا محمد سید ٢ُیْلِحُدوَن ِإَلْیِه َأْعَجِميٌّ َوَهـَذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ مُِّبیٌن)

  . وعلى آله وصحبه أجمعین. رب والعجم المبعوث رحمة للعالمین، النبي العربيالع

ویسمع ویقرأ ویكتب لحیاة تعني القدرة على أن یتكلم في اإن كفایة اإلنسان   

  للعیش في جماعة.  فرصتهبطریقة صحیحة تزید 

صور فكل وتمتلك اللغة الفضل في نقل المعلومات بین األجیال على مر الع  

مما یؤدي  ،، وصلت إلینا من السابقین بفضل هذه اللغة الخبرات والمعارف وغیرها

   صالح الفرد والجماعة واالزدهار ممكنًا للتسلسل الحیاة الذي یجعل التقدم والرقي 

وقد ورد في كتاب اهللا العظیم قوله تعالى: (َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم   

، مما یدل على أن اهللا ٣َعَلى اْلَمَالِئَكِة َفَقاَل َأنِبُئوِني ِبَأْسَماء َهـؤُالء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقیَن)

  . دون غیرهم )كالمص البشر بنعمة (التعالى قد خ

، ولوالها لما تسیر بها الحیاة في جمیع مناحیهاواللغة هي تلك الوسیلة التي   

ي ، وهي قسمان: اللغة المنطوقة وهكان التطور وال الرقي واالزدهار كان العلم وال

  .البحث ولغة اإلشارة هذا المعنیة في

َأْو ِزْد َعَلْیِه َوَرتِِّل : ( وتحسین قراءته بقوله القرآن،وقد دعانا المولى عز وجل لترتیل  

  ، فكان نزول القرآن العظیم باللغة العربیة والتي نستطیع ٤اْلُقْرآَن َتْرِتیًال )

                              
١
 .)٣( اآلية الزخرف - 

٢
 .)١٠٣( اآلية النحل - 

٣
 ).٣١( اآلية سورة البقرة - 

٤
 ).٤( اآلية املزمل سورة  - 



 
 

٣

  بمعرفتها  تجوید القرآن وترتیله ، ومن هنا تأتي أهمیة إجادة اللغة العربیة . 

وذلك قبل مجيء أهمیة اللغة واإلفصاح في القول  وقد اتضحت لنا منذ القدم  

سى ربه أن یجعل له أخاه هارون مؤازرًا له  لما كان یعانیه من مو اإلسالم حینما دعا 

َوَیسِّْر  سى علیه السالم: (َقاَل َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِريمو قال تعالى على لسان ،  لكنة

   .١ِلي َأْمِري َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن لَِّساِني َیْفَقُهوا َقْوِلي)

وبدونها إلى  الدرجات،ح اآلفاق للفرد لیرتقي ألعلى فالفصاحة والوضوح تفت  

  أحطها. 

وقد تشعبت الفرق للحفاظ على اللغة العربیة وتسارع الناس من كافة بقاع   

ة منها، ، ِإذ ِإن اللغة تتأثر بأشیاء كثیر لعربي للمحافظ على اللغة العربیةالعالم ا

لدخیل من األلفاظ الجدیدة ؛ ما یؤدي إلى ظهور المعرب وااالحتكاك باللغات األخرى

  التي دخلت إلى اللغة العربیة ، وحیاة وموت الكثیر من األلفاظ . 

، وهناك لغة تؤثر في اللغة كتفشي اللحن وغیرهاجتماعیة كثیرة  سبابوهناك أ  

مثالیة موجودة وهي اللغة الفصحى ولكن كثرة الدخیل والمعرب أشكل على الناس 

ع إلیها في مسألة التصویب ضع قواعد وقوانین یرجمعرفتها عن غیرها، لذلك تم و 

  ، وقد كان لعلماء اللغة مقاییس لتصویب اللغة وتصحیحها. اللغوي

وي من قبل المحدثین من أهل قامت جهود عدة لمعالجة قضیة التصحیح اللغ  

، والكتب المعالجة ( التي قامت بدورها  بعمل المعاجم المجامع اللغویة ئت، فأنشاللغة

  والفصیح .  ية اللحن) والفصل بین العاملمشكل

ْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن)  ، وهذه٢قال تعالى في محكم تنزیله: (ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

یحرف القرآن  نوعد اهللا بذلك وٕان وعده لحق فل، فقد اآلیة بشارة للمحافظة على اللغة

  سائر الكتب السماویة.، وقد خصه اهللا بذلك دون یبدل أبد الدهر الو 

 فنزول القرآن الكریم باللغة العربیة ، مّیزها عن سائر لغات العالم إذ كرمها اهللا  

من هنا تأتي أهمیة ، و تعالى بجعلها لغة كتابه العظیم، لذا فهي باقیة ما بقي القرآن

                              
 ).٢٨-٢٥( اآليات طه سورة - ١

٢
 .)٩( اآلية احلجر  - 



 
 

٤

ال  لغة الدین اإلسالمي الحنیف)، فبدونهاو ،( فهي لغة كتاب اهللا العظیم اللغة العربیة

 ، لذا كان اجتهاد أهل اللغةلعبادة وال معرفة العقیدة والفقهیمكن التعرف على طرق ا

  ، والسعي للمحافظة علیها. من العرب والعجم في الدفاع عنها

، فشمل بصورة واضحة وجلیة في كل األوساطوقد انتشر اللحن في اللغة   

مر داخل نطاق بذلك األ ومع ذلك ال نجد اهتماماً  لالجمیع ولم ینج منه إال القلی

اللغات األجنبیة فیهتمون ، إذ یحرص الجمیع على تعلیم أبنائهم األسرة أو المجتمع

، فال أحد ندهم بلوغ مستوى  الرقي والحضارة" التي تعني إجادتها عمثًال "باإلنجلیزیة

 الناس في كافة أنحاء بتاینكر أهمیة تعلم اللغة اإلنجلیزیة فهي لغة عالمیة یتعامل 

نها اللغة العالم ولكن هذا لتنبیه الناس على  أن یكون االهتمام باللغة العربیة أكثر أل

   .، ویكفي أنها لغة القرآن الكریماألم في البناء العربي

لسان حال  ١وهللا َدّر المرحوم حافظ إبراهیم بك شاعر النیل حیث قال في قصیدته

  :اللغة العربیة

  َعن آٍي ِبِه وِعَظاِت  وما ضقتیًة      وسعِت ِكَ◌تاَب اِهللا لفظًا وغا 

  :إلى قوله

  ُأَساتي – وإِْن َعّز الَدواءُ  -وِمنُكم    َفیا ویَحُكم ُأْبَلى وتُْبَلى َمَحاِسني    

ــَِزَمان      فإَنِني َأَ◌َخاُف َعَلَ◌ْیُكم أْن َتَحیَنَ◌ وفاِتي   فــال َتِكــُلوني لل

ود المبذولة في مسألة تصحیح وهي الجهمهمة قد اهتم هذا البحث بقضیة 

وتصویب اللغة العربیة في العصر الحدیث ، من قبل المحدثین من علماء اللغة 

  .وسائط نقل اللغةالعربیة  بجانب المجامع اللغویة والمؤسسات التعلیمة ، و 

النظري وكان ذلك في اإلطار  اللحن والتصحیح،فتطرق البحث أوًال للغة بین   

عن مفهوم اللغة وعالقته بمفهومي الكالم واللسان ثم حقیقة فجاء الحدیث  للبحث.

، رهاالقواعد وكذلك قواعد استعمال اللغة ودور العلماء والباحثین في ترسیخها وتحری

، وجاء الحدیث موجزًا عن التطور السلبي واالیجابي في واالستعمال والتطور اللغوي

  .هلبحث لمعرفة اللحن اللغوي وأسباباللغة وتعرض ا
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٥

معاني اللحن ثم استخلص المعنى المطلوب والذي له عالقة فتناول البحث تعریف 

  بموضوع الدراسة. 

، كذلك معرفة دور المحدثین فیه  تطرق البحث لمعنى التصحیح اللغويكما   

ممثًال للمجامع اللغویة بلة في المجمع اللغوي السوداني (وبعد ذلك أعدت الباحثة مقا

دور المجامع اللغویة في التصحیح اللغوي فكانت األسئلة  العربیة األخرى) لمعرفة

ه اللغة العربیة) فتمت محصورة في ما یهم البحث (معرفة عمل المجامع اللغویة تجا

الذي یمثل في نظر الباحثة المجامع اللغویة اإلجابة عنها من قبل  المجمع السوداني 

  . س المجمع  الذي أمر بذلكب من رئیالعربیة األخرى ، بواسطة دوائره العلمیة بطل

 )،یة ممثلة في:(التعلیم بالمدارسفجاء الحدیث عن دور المؤسسات التعلیم    

یة ممثلة االجتماع ودور المؤسسات، والمسید) (المساجد ودور العبادة ،والخالوى

: (المؤسسات والثقافیة ممثلة في ةسات اإلعالمی، ودور المؤس(األسرة والمجتمع)في:

ات العامة  ،  والمكتبمسرح، والسینما، والوالمرئیة واألندیة الثقافیةلمسموعة، ا

  .  والمعارض  والمتاحف )

وبعد ذلك قامت الباحثة بإعداد استبانة للتأكد من ذلك وقد وزعت  االستبانة 

، لدكتوراه في اللغة العربیةعلى المعلمین بالمدارس الثانویة وطلبة الماجستیر وا

وكذلك على الباحثین اللغویین بمجمع اللغة العربیة فكان االهتمام واألساتذة بالجامعة 

، واستخلصت ة، وبعد ذلك تم تحلیل االستبانةمن جانبهم في اإلجابة عن األسئل اً كبیر 

  . ،  وتمت مناقشتهاتائج من خاللهاالن

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

٦

  

  مشكلة البحث: 

ي یقرأ بها اللغة العربیة اللغة الت في تفشي اللحن اللغويتبدو المشكلة في   

ة لتصحیحه وهذه واحدة من الدراسات التي تقف على یدجهود عد قامت القرآن، وقد

  .)الجهود المبذولة في معالجة (الضعف اللغوي

  أسئلة البحث: 

  اآلتي: في تمثل أسئلة البحث ت  

    / ما دور العلماء والمحدثین ومجامع اللغة في التصحیح اللغوي ؟١

  ؟ط نقل اللغة في التصحیح اللغوي من وجهة ما دور المؤسسات ووسائ/ ٢ 

  نظر المهتمین باللغة ؟ 

  :فروض البحث

  تتمثل فروض البحث معرفة اآلتي: 

  .العوامل المؤدیة إلى لحن اللغة وتصحیحها

   .دور المحدثین والمجامع اللغویة في التصحیح اللغوي

  التعلیمیة في التصحیح اللغوي. دور المؤسسات

 .واالجتماعیة في التصحیح میة والتربویة واإلعالمیة والثقافیةالتعلی دور الوسائط

  اللغوي. 

  أهمیة البحث: 

تكمن أهمیة هذا البحث في أهمیة اللغة نفسها وسالمتها فطالقة اللسان أمر   

عظیم یصل بها اإلنسان إلى أعلى الدرجات وبدونها إلى أحطها. وتظهر أهمیة ذلك 

(َقاَل َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري  :ربه ه السالم داعیاً لسان موسى علی في قوله تعالى على

، وقد أمرنا اهللا عز وجل  ١َوَیسِّْر ِلي َأْمِري َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن لَِّساِني{َیْفَقُهوا َقْوِلي )

                              
١
 ).٢٨-٢٥( اآليات طه سورة - 
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د ، فال یمكن تجوی١بتجوید كتابه العزیز قال تعالى: (َأْو ِزْد َعَلْیِه َوَرتِِّل اْلُقْرآَن َتْرِتیًال )

   همیة هذا الموضوع.ومن هنا تظهر أ ،اللغة القرآن إال بسالمة

، صارت معرفة الجهود المبذولة ، ولعظمة قضیة اللحن اللغويللغةفألهمیة ا  

، وكذلك الوقوف على ي العصر الحدیث من األهمیة بمكانمن كل  فئات المجتمع ف

لغة العربیة والدفاع عنها مشاكل اللغة العربیة حتى یتسنى لنا المحافظة على كینونة ال

  .أمكن ذلك والرقي بهاما

  أسباب اختیار موضوع البحث: 

  یرجع اختیار هذا الموضوع إلى أسباب عدة أهمها:

  .بصورة واضحة وجلیة في كل األوساطأوًال: انتشار اللحن 

 ثانیًا: عدم اهتمام األسر بهذه المشكلة فالكل یهتم بتعلیم أبنائه اللغات األجنبیة  ألن

وال ، ة اللغة اإلنجلیزیة مثًال للتحضرفي إجاد ك یعني عندهم التحضر والرقي فیرىذل

لغات ، فنجد العدید من المعاهد المعدة من أجل االرتقاء بالیهتم بمثله في اللغة العربیة

  .التي كان ینبغي أن تنال الحظ األوفر من هذا االهتماماألجنبیة بخالف لغة القرآن 

كاٍف من المختصین بهذا األمر فكان األحرى بهم تحبیب الناس  اهتمامٌ ثالثًا: ال یوجد 

  في اللغة العربیة دون االستهتار واالستهزاء بمن یعاني مشكلة في اللغة .

بدل التوجیه الصحیح لحل  رابعًا: االستهتار واالستهزاء بالذین یعانون من اللحن

  . المشكلة

كلة كبیرة وهذه المش العربیة،اللغة خامسًا: الضعف الذي نعاني منه نحن طالب 

  . تحتاج لحل سریع وعاجل

  لتجوید اللغة العربیة . إتباعهاسادسًا: السعي إلیجاد طریقة مثلى ینبغي 

  فاحتیاج الباحثة إلیجاد حل لتلك النقاط كان سببًا في اختیار موضوع البحث. 

للمكتبة  افةً كما أن هذا البحث یعد مواصلة للدراسة في علم اللغة لتكون إض  

  العربیة. 

                              
١
 ).٤( اآلية ملزملا سورة - 



 
 

٨

ولم یقرن اسم البحث بالعلماء والباحثین فیقال: (جهود العلماء والباحثین في   

ة لمعرفة دور ، حتى تتاح الفرصیح اللغوي) حتى یكون المعنى أشملالتصح

، ووسائط التعلیم في التصحیح لثقافیة، واالجتماعیة، وا، والتربویةالمؤسسات التعلیمیة

  . وياللغ

وهي دعوة إلصالح اللغة  الموضوع،هذا  دافعة الختیاراألسباب كانت تلك   

  ومعرفة الجهود المبذولة في ذلك. العربیة

  منهج البحث: 

، واعتمد فیه على آلیات ووسائل ذا البحث المنهج الوصفي التحلیلياتبع في ه  

  (استبانات ومقابالت). 

إلى  لحدیث في العالم العربيا ما سمي بالعصر، بدایة ١٩٢٧الحدود الزمنیة: للبحث 

  .التي تمت فیها الدراسة) ة، (الفتر ٢٠١٠یومنا هذا 

  والیة الخرطوم الحدود المكانیة:

  أهم المصادر والمراجع:

األعالم لألشهر الرجال -: الموسوعة العربیة أهم المصادر والمراجعكانت من 

نهایة  - والبقاع مراصد االطالع على أسماء األمكنة  -معجم المؤلفین  -والنساء 

األرب في معرفة  أنساب العرب _ وشذرات الذهب واإلفصاح في فقه اللغة و  

(البیان والتبیین ) وغیرها من المصادر التي تم التعرف من خاللها على  أسماء 

  .البلدان التي ورد ذكرها في البحثاألعالم ، والقبائل ، و 

باللحن اللغوي كبیرًا  ام فیهالتي كان االهتماومن المراجع المهمة في البحث 

 كتاب ( أصول النحو ، لسعید األفغاني) الذي أفاد في معرفة قواعد اللغة ،  كذلك

(العربیة دراسات في اللغة العربیة واللهجات ) الذي أفاد في مسألة التطور  یوهان فك

عجم (مو) ائج اللحن في التعبیر اللغوي ، (اللهجات في القراءات القرآنیةاللغوي ونت

س الصواب اللغوي عند اییقبعض م ةن أفادا في معرففصاح العامیة)  اللذی

كذلك استفادت الباحثة  من كتاب د. عبد الرحمن الهادي وسید أحمد حاج ، المحدثین

، في إجراء الدراسة لطالب الدراسات العلیا التربویة التوم، (التحلیل اإلحصائي)

  .)، ( التحلیل اإلحصائيللبحث یةالمیدان



 
 

٩

  الصعوبات التي واجهت الباحثة:

فندرة مراجع علم اللغة في  سهلة،الكتابة في التصحیح اللغوي لم تكن 

صعوبة توزیع و  ابة البحثالمكتبات السودانیة شكل هاجسًا كبیرًا للباحثة في كت

  .، و الحصول على أجوبة المقابلةاالستبانة وجمعها

 تعریف مصطلحات البحث:

   .ت: تاریخ الطبعة /١

   ./ ط: رقم الطبعة٢

   ./ د.ن: دون ناشر٣

   ./ د.ت: دون تاریخ٤

   ./ د.ط: دون طبعة٥

   ./ م.: مطبعة٦

   ./ ص.: صفحة٧

   ./ ر.: معامل االرتباط٨

   ./ مج: مجموع٩

  ./ ن: عدد أفراد العینة االستطالعیة١٠

  ./ س: الدرجات الفردیة١١

   ./ ص:  الدرجات الزوجیة١٢

   ./رأأ : معامل الثبات١٣

ّححُت الكتاَب والحساَب /: التصحیح اللغوي: َصحَّ الشيء:جعله صحیحًا وصَ ١٤

من ما سلم  الشِّعر،من  حخطأه، والصحی: إذا كان سقیمًا فَأصلحُت تصحیحاً 

إصالح األخطاء اللغویة  ومن هنا یتضح لنا أن التصحیح اللغوي یعني ١،النقص

  .بتصویبها

یومنا هذا. فكانت بدایة إلى  م١٨٥٠-  ١٢٦٦یقصد به الفترة /العصر الحدیث: ١٥

لكنها لم تكتسب صفتها  مدارس علم اللغة الحدیث منذ أواسط القرن التاسع عشر،

                              
١
 .٢٠٢ص)  صحح( مادة، العرب لسان، منظور ابن -  



 
 

١٠

وثمانمائة  حوالي ثالثة وثمانین أواخر القرن التاسع عشرالعلمیة األصلیة إال في 

 م)١٩٢٧أما في العالم العربي كانت البدایة في عام ( ،١)م١٨٨٣وألف للمیالد ( 

  ممتدة إلى یومنا هذا فهذه هي فترة.

  /وسائط نقل اللغة: ١٦

 اإلعالم،النظم والمؤسسات كوسائط تعلیمیة متخصصة في وسائل  تتمثل هذه  

والمؤسسات االجتماعیة ممثلة في األسرة  والصحافة. والمقروءة، والمرئیة، المسموعة،

سینما ، واألندیة ، ( المسرح ، وال ة فيمثلم، والمؤسسات الثقافیة  والمجتمع، 

  . )والمكتبات العامة المعارض والمتاحف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

                              
، م١٩٨١ -  هـ١٤٠١ – ٢ط، بريوت، والنشر للطباعة األندلس دار، التارخيي اللغوي التطور، السامرائي إبراهيم -  ١

 .٤٧ ص
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  الثاني المبحث                                             

  الدراسات السابقة 

الشك أن التعرض للدراسات السابقة في أي بحث یعد أمرًا ضروریًا، فیتناول   

في مجال الدراسة باستعراض الدراسات السابقة ذات  البحث نتائج البحوث السابقة

من أجل التوصل إلى بعض الحقائق العلمیة التي تدور  الدراسة؛الصلة بموضوع 

   الدراسة.حول مشكلة 

وقد تناول البحث الدراسات السابقة التي لها عالقة بعنوان البحث التصحیح   

راسات التي لها عالقة لها إذ أخذت الد ،وي في العصر الحدیث من عدة محاوراللغ

، وكذلك الدراسات التي تعالج الخلوة) مثالً  وعالقة بالمؤسسات التعلیمیة (المدرسة 

والتلفزیون والصحافة  (اإلذاعةدور الوسائط التعلیمیة اإلعالمیة في التصحیح اللغوي 

 المسرح والمعارض، و سات الثقافیة ( األندیة الثقافیة، والتي لها عالقة بالمؤس)

    .والمجتمع ) بالمؤسسات االجتماعیة (األسرة  ، والتي لها عالقة)وغیرهاوالمتاحف 

واطلعت الباحثة على العدید من البحوث والدراسات السابقة التي تعالج   

  .اللغة وتصویبهااء الشائعة) تصحیح (األخط

 :وهي الدراسات بعض البحث هذا ویقدم

مستوى القدرة القرائیة للتلمیذ یم (دراسة عبد الغني إبراهاألولى/  الدراسة

، المؤثر فیها وانعكاساتها على التحصیل األكادیمي في مراحل التعلیم )السوداني

  م.١٩٩٠ )الخرطوم جامعة كلیة التربیة دكتوراه( العام

  أ/ تهدف الدراسة إلى اآلتي : 

، وذلك عامم الللتلمیذ السوداني في مراحل التعلی الكشف عن مستوى القدرة القرائیة _

معرفة العالقة بین السرعة بالتعرف على سرعته في القراءة ومدى فهمه لما یقرأ ، ل

  . والفهم

_ الكشف عن أهم عادات القراءات السیئة التي یمارسها التالمیذ أثناء القراءة 

  الصامتة وأسباب ضعف التالمیذ في القراءة بصفة عامة. 
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  ب/ منهج الدراسة: 

  .نهج الوصفي في الدراسةالغني الم یتبع عبد

  ج/ النتائج التي توصلت إلیها الدراسة. 

إلى عدة استنتاجات خالصتها أن القدرة القرائیة للتلمیذ ت الدارسة قد توصل  

، والمستوى التعلیمي للوالدین وأنها تتأثر بالبیئة االجتماعیة السوداني یعتریها الضعف

ن أثر تلك العوامل یبدو إ ، و ستخدمةالمولغة األسرة ونوعیة المدارس ، وطرق التدریس 

، في المرحلتین المتوسطة والثانویةواضحًا في المرحلة االبتدائیة ویتالشى تدریجیًا 

  .ئیة والتحصیل األكادیمي للتالمیذكما استنتج أیضًا وجود عالقة وثیقة بین القدرة القرا

  الفرق بین الدراسة السابقة والدراسة الحالیة:  /د

اسة الحالیة إلى معرفة التصحیح اللغوي في العصر الحدیث ودور هدفت الدر   

ي المدارس ودور ممثلة ف ؛في التصحیح اللغوي وسائط التعلیمو  المؤسسات التعلیمیة

تناولت الدراسة السابقة التحصیل الدراسي العام لمستوى في حین ، العبادة والخالوى

ثرة فیها وانعكاساتها على التحصیل القدرة القرائیة للتلمیذ السوداني والعوامل المؤ 

  األكادیمي للتالمیذ في مراحل التعلیم العام. 

  نقاط االستفادة من الدراسة السابقة: 

  استفادت الدراسة الحالیة من الدراسة السابقة في اآلتي: 

 مجاالت أهم من مجال إنها إذ القراءة، أهمیة للباحثین السابقة الدراسة بینت -

 . والثقافة المعرفة اكتساب وسائل أهم من وهي والجماعة ردللف اللغوي النشاط

 . األكادیمي والتحصیل القرائیة القدرة بین وثیقة عالقة وجود -

 السریع، والتغییر التحدي هو العصر هذا طابع أنّ  السابقة الدراسة من اتضح -

 اجوانبه كل ودراسة بالقراءة باالهتمام إال یتم ال ومجاراته الكبیر، واالنفجار

 . فیها المؤثرة والعوامل
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  : أهمها التوصیات من مجموعة إلى الباحث وانتهى 

    

، على تزوید معلمي اللغة د إعداد المعلمین وكلیات التربیة/ أن تعمل معاه١

لصحیح لكل بالمعارف واالتجاهات الالزمة ؛ لمساعدتهم على الوعي التام والفهم ا

ة فیها والتعرف على الطرق الحدیثة في تدریس ، والعوامل المؤثر جوانب القدرة القرائیة

  القراءة. 

  / تدریب التالمیذ على اكتساب مهارات القراءة بمستوى جید. ٢

المتكاملة لكل األطفال واالهتمام بمناهجها إلحداث التنمیة  / توجیه عنایة ریاض٣

   األساس.لتعلم القراءة في مرحلة  وتهیئته،، جوانب شخصیة الطفل

انیة / أسباب ضعف التعبیر الكتابي في المدارس الثانویة بوالیة الدراسة الث

  م.١٩٩٣ معهد الخرطوم للغة العربیة ١الخرطوم

  أ/ مشكلة الدراسة: 

  تتمثل مشكلة الدراسة في اآلتي:   

  . المدارس الثانویة بوالیة الخرطوموجود ضعف في التعبیر الكتابي في   

   :/ منهج الدراسةب

  هج الوصفي . اتبع الباحث المن   

  : / أهم النتائجج

 . الكلمة حروف في الزیادة أخطاء هي شیوعاً  األخطاء أكثر -١

 . وٕابداالً  حذفاً  باإلعالل یتعلق ما هي الصرفیة األخطاء أكثر -٢

 اللغة مناهج إعداد عدم على تدل والنحویة، واألسلوبیة اإلمالئیة األخطاء -٣

 . بعنایة العربیة

 في خاصة الطالب، أخطاء في جلیاً  یظهر ىوالفصح العامیة بین التداخل  -٤

 .والنحویة األسلوبیة األخطاء

                              
١

 غري ماجستري رسالة، اخلرطوم بوالية" الثانوية املدارس يف الكتايب التعبري ضعف أسباب:" إبراهيم أمحد صالح - 

 .م١٩٩٣ والعلوم، والثقافة للرتبية العربية املنظمة العربية، للغة اخلرطوم معهد، منشورة



 
 

١٤

 محتوى من علیه یشتمل وما وتصحیحًا، تدریساً  بالتعبیر عنایته ومدى المعلم -٥

 . المدرسیة البیئة من التالمیذ مستویات على تأثیراً  أكثر

  الفرق بین الدراسة السابقة والدراسة الحالیة:

الیة التعرف على دور المدرسة في التصحیح اللغوي، من أهداف الدراسة الح  

تناولت الدراسة السابقة أسباب ضعف التعبیر الكتابي بالمدارس الثانویة  في حین

بوالیة الخرطوم، كما اقتصرت حدود الدراسة على طالب الثانوي (أولى ، ثانیة ، 

عیة وأساتذة اللغة ثالثة) والحالیة اقتصرت حدودها على طالب المرحلة الثانویة والجام

العربیة وباحثي المجمع اللغوي واتفقت الدراسة الحالیة مع السابقة في المنهج 

  الوصفي. 

  نقاط االستفادة من الدراسة السابقة : 

  استفادت الدراسة الحالیة من الدراسة السابقة في اآلتي:   

  / أتاحت الدراسة السابقة للباحثة معرفة معظم األخطاء في اإلمالء.١

  في األخطاء.  میة والفصحى سببٌ للباحثة أن التداخل بین العاوضحت الدراسة السابقة أ/ ٢

/ باالطالع على الدراسة السابقة اتضح أن عنایة المعلم بالتعبیر تدریسًا وتصحیحًا ٣

  أكثر تأثیرًا على مستویات التالمیذ. 

  أهم التوصیات: 

  دول المدرسي. لتعلیم مهارة الخط العربي في الج حصة/ تخصیص ١

  / تنشیط حركة المكتبات المدرسیة وتأسیسها بالمدارس. ٢

  / تجنب استعمال المعلم للعامیة داخل الفصل أثناء التدریس. ٣

/ إعداد منهج للنقد لكي ینمي ملكة الطالب اللغویة ویكفل له تذوق ومعرفة ٤

  االنسجام وعدمه،  بین األلفاظ والمعاني. 
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لتعلیم الفردي في تحصیل طلبة الصف السابع في مادة الدراسة الثالثة/ أثر ا

  م.١٩٩٥كلیة التربیة جامعة الخرطوم   ١العلوم

  أهداف الدراسة: 

 . التربوي النفس علم في المسلمین العلماء جهد إبراز -١

 . التعلیم في وسلم علیه اهللا صلى النبي أسلوب توضیح -٢

 . اإلسالمیة التربیة في التعلیم طرائق إبراز -٣

 . الدراسي التحصیل مستوى من یزید الحفظ أن إبراز -٤

 . الفردي للتعلیم ضروریة الراجعة التغذیة أن توضیح -٥

  عینة الدراسة: 

  ).  ابتدائیةمدارس  عینة من طالب الصف السابع ( من عشر  

  أدوات الدراسة: اختبارات مقننة في مادة العلوم .

  .  منهج الدراسة: استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي

  أهم النتائج: 

 .  التعلیم في الفردیة بالفروق المسلمین علماء أهتم -١

  .الفردي والتحصیل التعلیم على وتعالى تبارك اهللا حث -٢

 مشایخ بها اهتم بعد ومن الفردیة بالفروق وسلم علیه اهللا صلى النبي اهتم -٣

 .  الخالوي

لفردي فتساعد الدارس مادة العلوم تسخر العقل والتفكیر وتنمي استقاللیة التفكیر ا

 لالنفجار المعرفي والتقني.  وتهیؤهعلى تقبل حقائق الكون 

 جیدة تعد الخلوة في فالدراسة. التحصیل من یزید والجماعي الفردي الحفظ -٤

 . التحصیل لزیادة الفردي للتعلیم ضروري وهو راجعة تغذیة والحفظ.العطاء

  

 

                              

 جامعة مقارنة دراسة)  العلوم مادة يف السابع الصف طلبة حتصيل يف الفردي التعليم أثر(  احليلة، حممود حممد - ١

  . م١٩٩٥ "ه، "دكتوراالرتبية كلية، اخلرطوم
 



 
 

١٦

لعوامل االقتصادیة واالجتماعیة الدراسة الرابعة/ التأخر الدراسي وعالقته ببعض ا

  . م١٩٩٥ كلیة التربیة جامعة الخرطوم ١والثقافیة

  أ/ مشكلة الدراسة: 

  معرفة أثر العوامل االقتصادیة واالجتماعیة على التأخر الدراسي.   

:ة/ منهج الدراسب 

  . التحلیلي المنهج المتبع في الدراسة المنهج الوصفي  

  :/ نتائج الدراسةج

  بین كل من اآلتي: ج هذه الدراسة في وجود داللة إحصائیةتتمثل نتائ 

  الوالدین والتأخر الدراسي.  / تعلیم١

  / الحالة السكنیة والتأخر الدراسي.٢

  / العوامل االجتماعیة والتأخر الدراسي. ٣

   / مستوى األسرة الثقافي والتأخر الدراسي.٤

  .الفرق بین الدراسة الحالیة والدراسة السابقةد/ 

أهداف الدراسة الحالیة معرفة دور المؤسسات االجتماعیة والثقافیة في التصحیح من 

، وعالقته ببعض العوامل الدراسة السابقة التأخر الدراسي اللغوي بینما تناولت

  ، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي. القتصادیة واالجتماعیة والثقافیةا

  نقاط االستفادة من الدراسة السابقة: هـ/ 

  السابقة في اآلتي:  فادت الدراسة الحالیة من الدراسةاست  

  / ساعد اطالع الباحثة على الدراسة السابقة على معرفة أسباب التأخر الدراسي. ١

/ االطالع على الدراسة السابقة ، أتاح لها فرصة التعرف على أن معظم التالمیذ ٢

  المتأخرین دراسیًا من األسر الفقیرة. 

  

  

                              
١
 ماجستري رسالة، والثقافية واالجتماعية االقتصادية العوامل ببعض وعالقته الدراسي التأخر، حممد الباقي عبد سلوى -  

 .م١٩٩٥: اخلرطوم جامعة، الرتبية كلية، منشورة غري



 
 

١٧

  

  : أهم التوصیاتو/ 

 .  للتالمیذ واإلرشادات الصحیة الخدمات تقدیم مهمتها تكون مراكز إنشاء یتم أن -

  .والتربویة العلمیة الكفاءة ذي من المعلمون یكون أنْ  -

 بانتظام علیها یتحصل التي التحصیلیة، الطالب درجات جمیع المعلم یرصد أنْ  -

 .  أخرى إلى دراسیة مرحلة من التلمیذ مع السجل هذا ینتقل وأنْ  كامل سجل في

 مشاكل لحل وذلك والبیت المدرسة، بین التعاون أهمیة على التركیز یتم أنْ  -

   .التالمیذ أمور أولیاء مع دوریة اجتماعات وعمل األسریة التالمیذ

 جامعة الخرطومكلیة اآلداب  ١فلسفة التعلیم في القرآن الدراسة الخامسة /

  .م١٩٩٦

  : أهداف الدراسة

 . المسلم المجتمع في لتحقیقه ترمي وما اإلسالم في التعلیم فلسفة إبراز -١

  خالله. من المعرفة وترسیخ التعلیم في الكریم القرآن دور إبراز -٢

 . منها الدارس استفادة وكیفیة العقل بعلوم النقل علوم ربط -٣

  : منهج الدراسة

  استخدم الباحث المنهج التاریخي 

  أهم النتائج: 

 . الكریم القرآن حفظ على ماإلسال في التعلیم یقوم -١

 .اإلسالمي التعلیم فلسفة من -٢

 . فهمها على ویحث الكونیة بالعلوم القرآن یهتم -٣

  . والعقلیة النقلیة الكون علوم محور الكریم القرآن -٤

أثر الصحافة المدرسیة في تحقیق أهداف منهج اللغة العربیة / الدراسة السادسة

  .م١٩٩٦ تربیة جامعة أم درمان اإلسالمیةكلیة ال ١بمرحلة األساس بوالیة الخرطوم

                              

ت يف القرآن الكرمي " جامعة اخلرطوم، كلية الدراسات العليا، قسم الدراسا مفلسفة التعليعلي حممد علوان "  -  ١

 م. ١٩٩٦اإلسالمية، كلية اآلداب، 



 
 

١٨

  : مشكلة الدراسةأ/ 

ما دور الصحافة المدرسیة في تحقیق أهداف منهج اللغة لدى تالمیذ مرحلة   

  األساس؟ 

  :الدراسة/ منهج ب

  المنهج الوصفي.  استخدم الباحث

  : النتائج أهم /ج

 . الخرطوم والیة مدارس بجمیع تمارس المدرسیة الصحافة إنّ  -١

 . مسبق تخطیط دون یتم الصحفي العمل إنّ  -٢

 . الصحفي اإلخراج على متدرب معلم یوجد ال -٣

 بصفة القراءة طریق عن اللغة مهارات التالمیذ تكسب المدرسیة الصحافة إنّ  -٤

 . عامة

 . الفكریة التالمیذ خبرات وتنمي اللغوي، التالمیذ قاموس تزید الصحفیة، الكتابة -٥

 بصریة وسیلة والصحافة المستمرة الصحفیة ةبالكتاب یتحسن التالمیذ خط إنّ  -٦

 . كتاباتهم یجود مما الخط التالمیذ تعلم

  :الفرق بین الدراسة السابقة والدراسة الحالیةد/ 

من أهداف الدراسة الحالیة التعرف على دور المؤسسات التعلیمیة والثقافیة   

ي التصحیح اللغوي ، والمقروءة (الصحافة) فسائل اإلعالم المسموعة، والمرئیةودور و 

اعتبار الصحافة بتناولت الدراسة السابقة الصحافة المدرسیة بمرحلة األساس  في حین

، التي تسهم في تحقیق أهداف منهج اللغة المنشط المدرسيالمدرسیة من ضمن 

مجاًال للشك أنها أیضًا تسهم في تحصیل  عربیة بمرحلة األساس ومما ال یدعال

  المدرسي یعتبر من ضمن هذه العوامل.  التالمیذ اللغوي والنشاط

  

  

                                                                                    
١

 بوالية األساس مرحلة" العربية اللغة منهج أهداف حتقيق يف املدرسية الصحافة أثر، "يعقوب حممد علي عادل - 

 .م١٩٩٦ اإلسالمية درمان أم جامعة،  الرتبية كلية، منشورة غري ماجستري رسالة، اخلرطوم



 
 

١٩

  : نقاط االستفادة من الدراسة السابقةهـ/ 

  استفادت الدراسة الحالیة من الدراسة السابقة في اآلتي:   

بین ما للصحافة المدرسیة من دور كبیر في ی/ االطالع على الدراسة السابقة ، ١

  تنمیة المهارة اللغویة. 

قة تبین أهمیة الصحافة المدرسیة في المدارس لما لها / االطالع على الدراسة الساب٢

  من دور فعال في الرقي باللغة. 

  : أهم التوصیاتو/

  . الصحافة المدرسیة بكلیة التربیة * أن یدرس مقرر

  . بیة للمعلمین على اإلخراج الصحفي*عقد دورات تدری

وها یكتب * إشراك جمیع الطالب في إصدار الصحف بدءًا بالفصل الرابع على أنّ 

  .بالید ویحررها دون مساعدة أحد

  * إدخال صحیفة التلمیذ ضمن تقویم نشاطه التعبیري.

جامعة أم  ١)أثر الطریقة التكاملیة في تدریس اللغة العربیة( الدراسة السابعة/ 

  م. ١٩٩٦درمان اإلسالمیة 

  مشكلة الدراسة: 

  ؟ لتكاملیة في تدریس اللغة العربیةما أثر الطریقة ا  

  ج الدراسة: منه

  . في هذه الدراسة المنهج التجریبي استخدم الباحث  

  أهم النتائج: 

االختبار التحصیلي كان لصالح الطریقة التكاملیة وذلك یتضح من نتائج   

داللة إحصائیة في ا الدراسة ، ال یوجد أثر للمؤهل العلمي بكالوریوس وماجستیر. ذ

هنالك فرق یعزى للخبرة في مجال  مدى وعیهم لخصائص الطریقة التكاملیة بینما

  التدریس. 

                              
١

 جامعة،  الرتبية كلية،  منشورة غري دكتوراه رسالة"،  العربية اللغة تدريس يف يةالتكامل الطريقة، " �ّار صاحل أمحد - 

 .م١٩٩٦، اإلسالمية درمان أم



 
 

٢٠

  : الفرق بین الدراسة السابقة والدراسة الحالیةد/ 

 في حینهدفت الدراسة الحالیة لمعرفة دور المدرسة في التصحیح اللغوي   

هدفت الدراسة السابقة لمقارنة أثر الطریقة التكاملیة بأثر الطریقة التقلیدیة لم تتفق 

ن الدراسة الحالیة استخدمت الدراسة السابقة في المنهج حیث إ الدراسة الحالیة مع

  استخدمت الدراسة السابق المنهج التجریبي.  في حینالمنهج الوصفي، 

  نقاط االستفادة من الدراسة السابقة: 

  : استفادت الدراسة الحالیة من الدراسة السابقة في اآلتي

التكاملیة لتدریس اللغة العربیة _ أتاحت الدراسة السابقة الفرصة لمعرفة الطریقة 

كذلك إثراء الجانب النظري للدراسة الحالیة من المقارنة بین الطریقة التكاملیة 

  والتقلیدیة. 

  : / أهم التوصیاتز

ألنها خیر وسیلة للتخلص من  التكاملیة؛_ یوصى في الدراسة باستخدام الطریقة ١

   العربیة.بین فروع اللغة  إزالة الحوافز والفواصل التقلیدیة،عیوب الطریقة 

_ إعداد مدرسي اللغة العربیة إعدادًا خاصًا علمیًا ومهنیًا؛ بحیث یكون متكامًال ٢ 

  .لغة التعلیم لكل المواد الفصحى،لیمكنهم من فهم طبیعة اللغة العربیة 

مادة التعلیمیة وهي حافظ التكامل اللغوي من خالل ال العربیة،_ إخراج كتب اللغة ٣

  . ة التابعةواألسئل

/ أثــر تحفــیظ القــرآن الكــریم فــي زیــادة تحصــیل تالمیــذ المــدارس _ الدراســة الثامنــة

 اإلســالمیة یــة اللغــة العربیــة جامعــة أم درمــانكل ١ةالقرآنیــة فــي مــادة اللغــة العربــي

  م.١٩٩٧

  

  

  

                              
مىن طه حممد عمر "أثر حفظ القرآن الكرمي يف زيادة حتصيل تالميذ املدارس القرآنية يف مادة اللغة العربية"، جامعة  - ١

 م. ١٩٩٧س القرآنية يف مادة اللغة العربية ، أم درمان اإلسالمية ، كلية الرتبية املدار 



 
 

٢١

  أهداف الدراسة: أ/ 

زیادة تهدف هذه الدراسة لقیاس أثر تحفیظ القرآن الكریم بالمدارس القرآنیة في   

  . یل الطالب في مادة اللغة العربیةتحص

  : الدارسةالمنهج ب/ 

  . الباحث المنهج الوصفي التحلیلي استخدم

: طالب الصف الرابع والخامس بمدرسة مجمع الرخا القرآنیة بأمبدة عینة الدراسةج/ 

  ومدرسة أبوبكر الصدیق بأمبدة لمرحلة تعلیم األساس. 

  : أدوات الدراسةد/ 

 والمقابلة ،والرابع الخامس للصف العربیة اللغة مادة في تحصیلیة اختبارات

 . المالحظة

  : أهم النتائجه/ 

 مادة في الطالب تحصیل من یزید األساس تعلیم مرحلة في الكریم القرآن حفظ/ ١

 . العربیة اللغة

 مهارات في الطالب تحصیل من یزید األساس تعلیم مرحلة في الكریم القرآن حفظ/ ٢

 . الدینیة معلوماته وزیادة الثقافیة والكتابة ثالتحد

 وزیادة الثقافیة قدراته زیادة في یساهم األساس تعلیم مرحلة في الكریم القرآن حفظ/ ٣

 . الدینیة معلوماته

  الكریم القرآن لتحفیظ الطرق أفضل هي الكریم القرآن تحفیظ في ىالخالو  طریقة/ ٤

 من یتلقاه لما وذلك وألسرته لمعلمیه لطاعةا الطالب یكسب الكریم القرآن حفظ/ ٥

  . األخالق لمكارم یدعو علم

/ العوامل المؤثرة على التحصیل اللغوي لتالمیذ مرحلة األساس _ الدراسة التاسعة

كلیة التربیة جامعة  ١دة اللغة العربیة بوالیة الخرطومفي ما الثالثة)،(الحلقة 

  م.١٩٩٩الخرطوم  

                              
١

 مادة يف) الثالثة احللقة( األساس مرحلة لتالميذ اللغوي التحصيل على املؤثرة العوامل، (صديق حممد بالل ناجي -  

 .م١٩٩٩،  اخلرطوم جامعة،  الرتبية كلية،  منشورة غري ماجستري رسالة) ، اخلرطوم بوالية العربية اللغة



 
 

٢٢

  أ/ مشكلة الدراسة:

ذ مرحلة األساس رف على العوامل المؤثرة على التحصیل اللغوي لتالمیالتع  

  إیجابیًا وسلبیًا.  (الحلقة الثالثة)

  : / منهج الدراسةب

  المنهج المستخدم في الدراسة المنهج الوصفي.   

  : النتائج أهم /ج

  أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث في هذه الدراسة:   

 ذلك أثر وتأخیره المعلم، راتب وانخفاض لمعلمین،ا من المؤهلة الكوادر هجرة -١

 . للتالمیذ اللغوي التحصیل على سلبیاً 

 . المدارس معظم في المدرسي المنشط غیاب -٢

 . المكتبات إلى المدارس معظم افتقار -٣

  : الفرق بین الدراسة الحالیة والدراسة السابقةد/ 

تعلیمیة ممثلة في من أهداف الدراسة الحالیة التعرف على دور المؤسسات ال  

تناولت الدراسة  في حینالمدرسة ودور العبادة والخالوى في التصحیح اللغوي ،

السابقة العوامل المؤثرة على التحصیل اللغوي (الحلقة الثالثة) واتفقت الدراستان في 

  المنهج الوصفي.

  : نقاط االستفادة من الدراسة السابقةهـ/ 

  سة السابقة في اآلتي: استفادت الدراسة الحالیة من الدرا  

باالطالع على الدراسة استطاعت الباحثة معرفة الطریقة التكاملیة لتعلیم اللغة  أ/ 

  العربیة. 

  یة األولى.معرفة األشیاء المؤثرة على التحصیل اللغوي في المراحل الدراس  ب/

  



 
 

٢٣

الدراسة العاشرة / أثر حفظ القرآن الكریم على مستوى تحصیل اللغة العربیة 

كلیة التربیة  ١لتربیة اإلسالمیة لدى تالمیذ مرحلة األساس والمدارس القرآنیةوا

  .م٢٠٠٠ والدراسات اإلنسانیة جامعة إفریقیا العالمیة 

  أهداف الدراسة: 

هو أن لحفظ القرآن الكریم أثرًا على زیادة مستوى التحصیل الدراسي  رئیسالهدف ال

  ویتفرع منه هدفان: 

 والتربیة العربیة اللغة تحصیل مستوى زیادة على أثراً  آنالقر  لحفظ أن إبراز/ ١

 . األساس بمرحلة اإلسالمیة

 التحصیل بمستوى ومقارنته القرآنیة المدارس في الدراسي التحصیل مستوى إبراز/ ٢

 . اإلسالمیة والتربیة العربیة اللغة مادتي في األساس مدارس في

  

  :منهج البحث

  التحلیلي  والمنهج التاریخي.  استخدم الباحث المنهج الوصفي 

  :أدوات البحث

  . االختبارات المقننة 

  أهم النتائج: 

مستوى تحصیل مادة التربیة روق فردیة ذات داللة إحصائیة في توجد ف  

  اإلسالمیة بین تالمیذ: 

 صالح في الحكومیة األساس ومدارس القرآنیة بالمدرسة والسابع السادس نالصفا/ ١

  .ةالقرآنی المدرسة

  بین العربیة اللغة مادة تحصیل مستوى في إحصائیة داللة ذات فروق توجد/ ٢

  في الحكومیة األساس ومدارس القرآنیة بالمدرسة والسابع السادس الصفین تالمیذ

.                                                                                           ةالقرآنی المدرسة صالح

                              
مرحلة األساس  اإلسالميةالقرآن الكرمي على مستوى حتصيل اللغة العربية والرتبية  ظأثر حف" ، هللا أمحد سعيدعبد ا - ١

 م. ٢٠٠٠" جامعة أفريقيا العاملية كلية الرتبية والدراسات اإلنسانية  ةواملدارس القرآني



 
 

٢٤

/ حركـة النشــر فـي األندیــة األدبیـة الثقافیــة المملكـة العربیــة الدراسـة الحادیـة عشــرة

  .م١٢٠٠٠مكتبة الملك فهد الوطنیة السعودیة

  أهداف الدراسة: 

  الكشف عن نشاط النشر في األندیة األدبیة الثقافیة بالمملكة العربیة السعودیة   /١

  ومقدار تحقیقها لألهداف الموضوعة لها في  ،لعلمیة للنشرومدى توافقه مع األسس ا

مجــال النشــر حصــر كامــل لإلنتــاج الفكــري المنشــور لألندیــة منــذ نشــأتها وحتــى نهایــة 

  هـ.١٤١٤العام 

ـــاحي الضـــعف وتقـــ /٢    ـــد المعوقـــات ومن            دیم المقترحـــات التـــي تســـهم فـــي دعـــم تحدی

  لى أحسن وجه ممكن. األندیة وقیامها بعملیة النشر عمسیرة 

 األندیـة ألن لهـذه الـرئیس المجـال بوصـفه األدبـي اإلنتـاج علـى التركیز ضرورة/ ٣

 كــــالعلوم تاألخریـــا للموضــــوعات وأن الســـیما هــــدفها هـــو المجــــال بهـــذا النهـــوض

 .بها تختص هیئات وغیرها والتطبیقیة البحتة

ــــى التركیــــز ضــــرورة /٤    ــــاء مــــن ممكــــن عــــدد أكبــــر اســــتقطاب عل  والمفكــــرین األدب

 ، للمتمیـــزین مادیـــة وجــوائز تشـــجیعیة حــوافز وتـــوفیر، األندیــة لعضـــویة المتخصصــین

 . األدبي إنتاجهم وبغزارة أنشطتها في الفعالة بمشاكاتهم

 فــي اإلبداعیــة مــواهبهم لتطــویر وتشــجیعهم ، الناشــئین األدبــاء تبنــي علــى الحــرص/ ٥

 . األدب مجاالت

 االرتقــاء فـي تسـهم أدبیـة معلومـات مراكـز إلـى یـةاألند مكتبـات تحویـل علـى العمـل/ ٦

  .عنها الصادر الفكري لإلنتاج األدبي الموضوعي بالمحتوى

  

  

  

  

                              
 فهد امللك مكتبة السعوية، العربية كةباململ الثقافية األندية يف النشر حركة، ساعايت غازي الدين سيف بن فهد - ١

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، الرياض، الوطنية



 
 

٢٥

  أهم نتائج الدراسة:

غالبیة األندیة بعنصر تحریر ومراجعة نصوص األعمال المرشحة  اهتمامعدم   

  للنشر مما یفقدها هویة النشر المعبرة عن شخصیة الناشر. 

یة معارض الكتب وسیلة لترویج إصداراتها ویوجد في كل تستخدم كافة األند  

  ناٍد معرض دائم باإلصدارات.

/ جهود العلماء والباحثین في التصحیح اللغوي حتى القرن عشرة ةالدراسة الثانی

 . م٢٠٠٠ جامعة أم درمان اإلسالمیة كلیة اللغة العربیة١الرابع الهجري

  :ف الدراسةاهدأأ/

جهودهم وٕابانة  ،بعض مصنفات األئمة في تصحیح اللحن إلى تقدیمهدفت الدراسة  

وتناول الظاهرة عامة مع  الهجریة،في هذا المضمار على مدى القرون األولى 

  . عمل على تحلیل جهودهم من خاللهاتخصیص لبعض المصنفات وال

  ب/منهج الدراسة:

  تاریخي ). هذه الدراسة منهج ( وصفي ،استقرائيالمنهج المتبع في 

  ائج الدراسة :نتج/ 

  اإلسالم.اللحن قدیم قدم العربیة ولیس ولید / ١

من  اهتمام العرب باللحن وتنقیة اللغة بعد اإلسالم لخوفهم على القرآن الكریم/ ٢

  ذلك ألنهم أصبحوا حماة اإلسالم .اللحن 

اللغة العربیة لغة إعراب ولكنها تستوعب الدخیل وتتشّرب فیصبح ببعض الثقل / ٣

  فرداتها .جزءًا من م

اهتمام كتب لحن العامة ( بالمقول) فكانت دراستها إحصائیة أكثر من أنها دراسة / ٤

  لظاهرة.

بما وجدنا من أسماء  ةجدًا، مقارنما وصل إلینا من كتب لحن العامة قلیل / ٥

  االسم.المؤلفین بهذا 

                              
١
 علم ضوء يف ، اهلجري الرابع القرن حىت"  اللغوي التصحيح يف والباحثني العلماء جهود"، الربير أمحد هاشم آمال -  

 . م٢٠٠٠ -١٤٢١، اإلسالمية رماند أم جامعة العربية اللغة كلية ، ماجستري ،رسالة حتليلية وصفية دراسة ، احلديث اللغة



 
 

٢٦

د كما أنه ال یوجد خطأ مطلق ولكن ذلك یعتم مطلق،ال یوجد في اللغة صواب / ٦

  واللغویة.على البیئة الصوتیة 

، تؤكد أن اللغة بنت المجتمع هیم والمواقف تجاه الصواب اللغويتباین المفا/ ٧

  .وره وال تقف مادام المجتمع یتحركتتطور بتط

  :لدراسة السابقة والدراسة الحالیةالفرق بین اب/ 

ء والمؤسسات امن أهداف الدراسة الحالیة معرفة الجهود المبذولة من جانب العلم  

مصنفات األئمة  ، أما الدراسة السابقة فقد هدفت إلى تقدیم بعضووسائط نقل اللغة

أتبعت في هذه الدراسة الحالیة  المنهج الوصفي التحلیلي  في تصحیح اللحن كما

باالعتماد في الدراسة على استبانة ومقابلة ومن ثم التحلیل من أجل التأكد من دور 

فقد  ، أما الدراسة السابقةنظر المهتمین باللغة العربیة هةتلك المؤسسات من وج

التاریخي استعرضت خالل الدراسة مصنفات ولیس  استندت على المنهج االستقرائي

   .اللحن المطلق وال التصویب المطلقدراسة ظاهرة 

  د/أهم التوصیات:

وقد جاءت المواصلة  الحدیث،مواصلة الكتابة في التصحیح اللغوي في العصر 

  دراسته بهذه الدراسة نسأل اهللا أن ینتفع بها. ل

  

  نقاط االستفادة من الدراسة السابقة:ج/ 

  _قدم اللحن في اللغة العربیة قدم اللغات العربیة .

  تغیر بتغیره.ع ما یؤكد أن اللغة بنت المجتمع ت_كذلك تطور اللغة بتطور المجتم

 تقویم( كتابه خالل من ةاللغوی اللخمي هشام ابن جهود/ عشرة الثالثة الدراسة

 م.٢٠٠٣ ةدرمان اإلسالمی جامعة أمكلیة اللغة العربیة  ١)اللسان

   أ/ أهداف الدراسة:

                              
١
 جامعة،  ماجستري" ، اللسان تقومي كتابه خالل من اللغوية اللخمي هشام ابن جهود، " املبارك اهللا فضل سوسن -  

 .م٢٠٠٣ العربية اللغة  كلية اإلسالمية درمان أم



 
 

٢٧

جمع آراء اللغویین حوله وتحلیلها ومقارنتها بأداء غیره من علماء التصحیح   

  اللغوي. 

  منهج الدراسة:ب/ 

  التحلیلي). سة المنهج االستقرائي ، (الوصفياتبع في الدرا  

  نتائج الدراسة: / ج

 وطریقة المنهج في مكي وابن الزبیدي مع اتفاقه من الرغم على اللخمي إن -

 الصواب المقیاس اختلف فقد ،الصواب المستوى في معهما اختلف أنه إال العرض

 یكن لم ما كل على بالخطأ الحكم في یسرینم مكي وابن الزبیدي كان فقد منهما لكل

 لو إعرابي عن جاءت التي بالروایة یأخذ متساهل هشام ابن أن نجد بینما فصیحاً 

 . بروایته انفرد

 بما وذلك ، عصره ساد الذي العلمي النشاط في كبیراً  إسهاماً  أسهم قد اللخمي إن -

 تتمثل اللغویة الدراسات في أهمیته وٕان العربیة المكتبة بها أتحف مؤلفات من أنتجه

  . العربیة اللغة قضایا في ثونالباح علیها یعول التي المراجع هذه في

  الفرق بین الدراسة السابقة والدراسة الحالیة: د/ 

 آراء مع ومقارنتها اللغوي التصحیح علماء آراء لجمع السابقة الدراسة هدفت -

 . اللخمي

 . )التحلیلي الوصفي( المنهج في الدراستان اتفقت وقد -

  أوجه االستفادة من الدراسة: ج/ 

من خالل الدراسة على معرفة الخالفات التي كانت بین تمكنت الباحثة   

مما یؤكد اختالف  للغة) الصوابتصحیح في (المقیاس اللخمي وبعض علماء ال

  اآلراء حول مقاییس الصواب والخطأ اللغوي. 

لسودانیة: (بین الفصحى / اللغة العربیة في اإلذاعة اةالدراسة الرابعة عشر 

  م. ٢٠٠٤جامعة أم درمان اإلسالمیة  كلیة اللغة العربیة ١والعامیة)

                              
١
 م،١٤٢٥-١٤٢٣ دكتوراه، رسالة، لعاميةوا الفصحى بني( السودانية اإلذاعة يف العربية اللغة حممد، الفحل املطلب عبد - 

 .م٢٠٠٤-٢٠٠٢



 
 

٢٨

  أهداف الدراسة: أ/ 

  األداء اللغوي للغة العربیة في اإلذاعة السودانیة بین الفصحى والعامیة.  

  منهج الدراسة: ب/ 

  المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج التطبیقي (إذ كانت الدراسة تطبیقیة

، ودراسات في القرآن یبفراج الطلألستاذ  )على برنامجي (لسان العرب  

  للبروفسیر عبد اهللا الطیب.  ،الكریم)

  نتائج الدراسة: 

 من كبیر عدد لدى محبوب أنه إال بالفصحى أنه مع العرب لسان برنامج/ ١

 . المستمعین

 اهللا عبد البروفسیر أن إال بالعامیة أنه مع الكریم القرآن في دراسات( برنامج/ ٢

 ). عامیة فصحى أو فصیحة عامیة یستخدم الطیب

 الوقت في ولكنهم – كقواعد – اللغة تقدیم الفصحى مستخدمي ذهن في لیس/ ٣

 للفصحى استخدامهم خالل من القواعد لهذه مباشرة غیر بطریقة یروجون ذاته

 یعني بعضهم نجد ذاته الوقت وفي االندثار أو ، الذوبان من لها حفظ هذا وفي

 . واشتقاقاتها وأصولها قواعدها – میةعا أو فصحى – باللغة التعریف ویتعمد

 أو السودانیة اإلذاعة على قصراً  لیس اإلعالم وسائل في العامیة استخدام/ ٤

 العربیة، البالد في موجود ولكنه العربیة المجتمعات من غیره دون السودان مجتمع

 تظل ولكن ،طبیعیة ظاهرة اإلقلیمیة واللهجات العربیة بین االزدواج فظاهرة

 للعربیة الحافظ اهللا كتاب یتلون الجمیع كان طالما المشتركة اللغة هي حىالفص

 . بها المحفوظ

 اآلن حتى وربما قدیم سببها العامیة وأنصار الفصحى أنصار بین الخصومة/ ٥

 . السیاسة وراءه فكریاً  سبباً  یكون قد

 وسائل سببه لیس هوغیر  السودان في بالفصحى األداء في المالحظ التدني/ ٦

 وطرق أنفسهم المعلمین مستوى تدني هو الحقیقي، السبب ولكن اإلعالم

 . التدریس



 
 

٢٩

 في الفصحى استخدام أن نجد السودان في األبجدیة األمیة نسبة إلى بالنظر / ٩

 في السودان في العربیة تعلم أن السیما معقولة بنسبة یتم السودانیة اإلذاعة

 وغیرها الحروب بسبب النازحین ربیةالع بغیر الناطقین إن حیث مستمر، ارتفاع

 لطبیعة وفقاً  برغبتهم یوم، كل نسبتهم تزداد بالعربیة الناطقین والقرى المدن أي –

 . العربیة على خوف فال وعلیه – األشیاء

  الفرق بین الدراسة السابقة والدراسة الحالیة: ب/ 

إلذاعة السودانیة هدفت الدراسة السابقة لبیان األداء اللغوي للغة العربیة في ا  

هدفت الدراسة الحالیة لمعرفة دور الوسائط التعلیمیة  في حین بین الفصحى والعامیة

في التصحیح اللغوي وكان ضمن الوسائط (دور المؤسسات المسموعة والمرئیة في 

التصحیح اللغوي، اختالف المنهج المتبع في الدراستین فكان منهج الدراسة السابقة 

  أما الدراسة الحالیة فمنهجها المنهج الوصفي.  المنهج التطبیقي،

  : من الدراسة نقاط االستفادةج/ 

 ذاته الوقت في ولكنهم كقواعد اللغة تقدیم الفصحى مستخدمي ذهن في لیس* 

 هذا وفي للفصحى استخدامهم خالل من القواعد لهذه مباشرة غیر بطریقة یروجون

 التعریف ویتعمد یعني بعضهم نجد ذاته الوقت وفي االندثار، أو الذوبان من لها حفظ

 . العربیة باللغة

  .تدني األداء بالفصحى یعود إلى تدني المعلمین وطرق التدریس* 

عشرة/ واقع العالقة بین البیت والمدرسة وأثره في العملیة  ة_الدراسة الخامس

  م. ٢٠٠٤ كلیة التربیة جامعة الخرطوم  ١التعلیمیة

  أهداف الدراسة: أ/

العملیة  ذه الدراسة لمعرفة العالقة بین البیت والمدرسة ومدى تأثیرها علىتهدف ه 

   التعلیمیة.ودورها في التحصیل الذي هو األساس للعملیة  التعلیمیة

                              
١
 املدارس حالة دراسة" (التعليمية العملية يف وأثره واملدرسة البيت بني العالقة واقع، "أمحد حممد الصادق الدين سعد - 

، التدريس وطرق جاملناه قسم الرتبية، كلية اخلرطوم جامعة، الرتبية يف املاجستري درجة لنيل حبث كرري)، حملية الثانوية

 .م٢٠٠٤ يونيو



 
 

٣٠

  منهج الدراسة: ب/ 

  استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي.   

  نتائج الدراسة: ج/ 

دور  إلى النتائج التالیة: بعد معالجة هذه المعلومات إحصائیًا توصل الباحث  

التعرف على  / اإلدارة المدرسیة في تطویر العالقة بین البیت والمدرسة تتمثل في١

وأن توثق الصلة مع  التحصیل،حاجات الطالب وعلى مشاكلهم الدراسیة ومستوى 

  األسرة حتى یتكامل الدور.

دوة حسنة منضبطًا وأن یكون ق هوخارجالفصل / أن یكون المعلم قائدًا ناجحًا داخل ٢

  مخلصًا ومتجردًا في عمله. 

/ أن تكون المدرسة مركز إشعاع في البیئة المحیطة بها وأن تربط األسرة بالعالقات ٣

  الوطیدة حتى یرتبط الطالب بها. 

ف المثلى للتحصیل ومتابعة الطالب وتشجیعه / أن تهتم األسرة بتهیئة الظرو ٤

  عة سیره الدراسي مع المدرسة دون انقطاع. متابباستمرار وتحفیزه عند النجاح، و 

والمدرسة األثر البالغ في نفوس الطالب وبالتالي  البیت،/ إن للعالقة الوطیدة بین ٥

المدرسة یزید من ارتباطهم  منشطكما أن مشاركتهم في  بالمدرسة،في زیادة ارتباطهم 

  بها مما یساعد في زیادة تحصیلهم الدراسي. 

یش هو من أكبر لعمل المتواصل من أجل كسب لقمة الع/ انشغال اآلباء با٦

في العالقة بین البیت والمدرسة مما یؤثر سلبًا في العملیة المشاكل التي تؤثر 

  التعلیمیة. 

  الفرق بین الدراسة السابقة والحالیة: 

من أهداف الدراسة الحالیة معرفة دور المؤسسات التعلیمیة ممثلة في المدرسة ودور 

، ودور المؤسسات الثقافیة واالجتماعیة ممثلة )لخالوى (في التصحیح اللغويالعبادة وا

  والمجتمع  في التصحیح اللغوي).  ،واألسرة ،في األندیة

أما الدراسة السابقة فقد تناولت العالقة بین البیت والمدرسة ومدى تأثیرها على   

  العملیة التعلیمیة.
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  نقاط االستفادة من الدراسة السابقة: د/ 

  ستفادت الدراسة الحالیة من الدراسة السابقة في اآلتي: ا

 عالقة وطیدة بین األسرة والمدرسةأتاحت الدراسة السابقة للباحثة معرفة أهمیة إیجاد 

  وأن لهذه لعالقة (عالقة البیت والمدرسة) األثر البالغ في التحصیل الدراسي. 
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  الفصل الثاني

  اللغة بین اللحن والتصحیح

  المبحث األول: اللغة بین القواعد واالستعمال. 

  المبحث الثاني: حقیقة اللحن وأبعاده.

  المبحث الثالث: حقیقة التصحیح اللغوي.
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  األول المبحث

  واالستعمال القواعد بین اللغة

  المطلب األول: مفهوم اللغة.

  المطلب الثاني: حقیقة القواعد.

  المطلب الثالث: االستعمال والتطور اللغوي.
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  المبحث األول                                  

  اللغة بین القواعد واالستعمال                        

  مفهوم اللغة: المطلب األول: 

، فاألول شاع عند اآلخر عاماص و ، أحدهما خاللغة مصطلح ذو مفهومین   

علمائنا القدامى وأرید به ما یعرف الیوم بـ ( اللهجة ) أي اللغة الفرعیة اإلقلیمیة التي 

تتداولها طائفة من المتعلمین المنتسبین إلى بیئات صغیرة تعود نطقیًا وجغرافیًا إلى 

والسریاني  كاللسان العربي ،لغة عامة كبیرة تعرف في المصطلح القدیم بـ (اللسان)

وما إلى ذلك ،وقد ورد  في القرآن الكریم مجئ اللغة بمعنى اللسان قال تعالى (ِلَساَن 

وقال تعالى: ( َوَما َأَ◌ْرَسْلَنا   ١الذي ُیلِحدوَن إلیِه أْعَجِمي ، وهذا ِلَساُنُ◌ َعَربي ُمبین).

م فهو الشایع عند المحدثین أما المفهوم العا ٢ِمْن َرَسْوٍل ِإال بِلساِن َقوِمِه ِلْیبَین َلُهم)

، في حین یصطلحون على مفهوم القدامى ن یقابلون به مفهوم اللسان قدیماً الذی

  .٣(اللهجة)

وذهب بعض العلماء إلى أن اللغة تعني الكالم أیضًا، وكان  منهم من رأى   

منها یدل على معنى مختلف عن معنى اآلخر ، ومنهم من جعلهما معنى  أن كالً 

  . في ذلك إذ اختلفت المدارس في ذلكآراء  ولهم اً واحد

، ومنهم من رأي (اللغة والكالم) امفمن علماء اللغة من أشار إلى التفریق بینه  

   ذلك.غیر 

  

  

                              
١
 .)١٠٣النحل ( سورة - 

٢
 .)٤إبراهيم ( سورة - 

٣
-١٤٦ ص، م٢٠٠١،  هـ١٤٢٢، ١ط، بريوت، العلمية الكتب دار،  اللغة فقه يف املفصل املعجم،  معن عباس مشتاق -  

١٤٧.   

 والرياضيات اللغة علم درس م١٩٢٨ عام، بنسلفانيا والية من فالديلفيا مواليد من يهودي،  يتشو مسك نعوم أفرام ٤

، يوسف يوئيل. د ترمجة،  اللغة علم، سوسري دي دفردينان راجع،  م١٩٥٥ عام الدكتوراه على وحتصل، �ا والفلسفة

 .١١ ص،  املطليب يوسف مالك. د  مراجعة
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، في حین أّن المدرسة األمریكیة بقیادة  ة االنجلیزیة تدعو للتفریق بینهافالمدرس       

  .) ترى غیر ذلك ٤(سابیر وتشومسكي

 المحدثین، یق بین "اللغة" و الكالم" انتشارًا واسعًا بین علماء اللغةوقد انتشر التفر  

  . منذ السنوات األولى من القرن " التاسع عشر

، الرائد األول في وضع هذا ١وقد كان اللغوي السویسري (فردینارد دي سوسیر)  

  التفریق ، فالكالم في نظره: ما هو إال وجه من أوجه النشاط اإلنساني.

فاللغة عبارة عن نظام  أخرى،بعبارة  وأداته،ما اللغة فهي وعاء هذا النشاط أ        

م والسامع) یشترك في ذلك (المتكل الفعلي،من الرموز التي یستدعیها حدوث الكالم 

  .٢بوصفه (بادئًا) والسامع بطریق سلبي بوصفه مستقبالً المتكلم بطریق إیجابي 

األولى أي (اللغة) نظام من الرموز  نّ إحیث  والكالم،وهناك فرق بین اللغة "  

الصوتیة المتفق علیها داخل البیئة اللغویة الواحدة التي تحمل معاٍن مختلفة بینما 

  ، ١الكالم عبارة عن الكیفیة التي تتم بها االستخدامات اللغویة لدي األفراد"

ات التعبیریة، التي حي للغة یتضمن مجموعة من اإلمكانفالمعنى االصطال  

  في البیئة اللغویة الواحدة. توجد 

ه اإلمكانیات بینما الكالم یعني كیفیة اختیار الفرد لعناصر بعینها من هذ  

خص ، ویتضح ذلك من التراكیب اللغویة حیث ال یمكن للشالتعبیریة المتنوعة

، كما ال تستخدم جمیع المفردات اللغویة في الكالم استخدام تلك التراكیب في لغته

فیمكنه  ،ص بالبالغة والفصاحة، ومهما كان متمكنًا في اللغةتصف الشخمهما ا

بهذا الجزء عن  ویة معبراً استخدام جزء من اإلمكانیات التعبیریة داخل بیئته اللغ

إلى أّن  وذهب دي سوسیر .٢، وفكره، ومجاالت اهتمامه، وثقافتهمطالبه، وحاجاته

                              

 علم بهكت أشهر،  جنیف في ولد،  الحدیث العصر في لغوي أشهر) م١٩١٣ – ١٨٥٧( سوسیر دي فردیناند -١

                   ٣ ص) ، اللغة علم( سوسیر دي راجع،  طالبه من اثنان جمعه المحاضرات من مجموعة وهو العام اللغة

 .٣٢ ص ، م١٩٩٠،  الشباب مكتبة:  املنرية:  النشر دار،  بشر حممد كمال. د ترمجة، اللغة يف الكلمة دور،  وأملان ستيفن راجع/٢

 .٥٢ ص م،١٩٩٥ ،٣ط ،األكادميية املكتبة: القاهرة اللغوي، نفسال علم ،عطية حممد ونوال
 .٥٢ ص،سابق مرجع ، اللغوي النفس علم: راجع -  ٣
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التي انطبعت في  ،ات والرموزكلم یستدعي صدور الكلمالكالم بمعنى القیام بعملیة الت

ر سریع الزوال ونشاط متعمد الكالم شيء عاب نّ إ، ویمكن القول أذهان المتكلمین

  ، أما اللغة فثابتة ومستقرة تفرض علینا من الخارج. مقصود

د أو وعلیه فأي ابتكار أو تجدید لغوي، هو في األصل یحدث في كالم فر   

افقة الجماعة اللغویة حتى یثبت، وقیل حتى ، والبد من مو األفراد في األغلب األعم

أي أّنها  ، في حین أّن اللغة اجتماعیةإلى اللغة، هذا یعني أّن الكالم فردي اً یجد طریق

  . نتاج الجماعة وملك لها

  :هذا التفریق في النقاط اآلتیة ویلخص ،"الكالم""اللغة" و ابینوهذا هو الفرق        

 فیحین، في أذهان أفراد الجماعة اللغویة ة مخزونةاللغة نظام من رموز صوتی     

، والذي یجعل اللغة حقیقة إذن ذه الرموز إلى رموز فعلیة حقیقیةالكالم هو ترجمة ه

هو الكالم الفعلي ویتضح أّن عملیة الكالم لها جانبان (مادي) وهو األصوات 

، تحصلنا على ة، فإذا حللنا العناصر المادیودالمنطوقة و(عقلي) وهو المعنى المقص

  . ١أجزاء مفردة ال یمكن أن یذهب معها التحلیل إلى أبعد من ذلك

تمثل الجانب فالصوت إذن هو الوحدة المادیة للكالم المتصل واللغة   

، وهو عبارة عن األحداث الكالم فهو وظیفة الفرد المتكلم ، أمااالجتماعي في القضیة

  . علي وهو شيء فرديفاللغویة التي یحدثها المتكلم وقت الكالم ال

وتعریف اللغة عند دي سوسیر وتابعیه هي مجموعة من القواعد والضوابط   

اللغویة المخزونة في ذهن الجماعة "صاحبة اللغة المعنیة" وهي بهذا المعنى تمثل 

وظیفة علم اللغة ، ومجال البحث فیه. أما الكالم فهو األحداث الفعلیة المنطوقة من 

، لذلك یرى البعض أّن دراسة الكالم لیست من قف معینمو الفرد المعین في 

 الكالم الواقعة، ألّن التنوعات اللغویة للغویین لكن الباحثة ترى غیر ذلكاختصاص ا

بالفعل من األفراد لیست عند هؤالء إال مجرد توظیف فردي لقواعد اللغة، وكثیرًا ما 

، وقد قوبل هذا ان الجماعةأذه یخرج هذا التوظیف عن القواعد المطردة المستقرة في

 –خاصة  -ین االجتماعیین  الزعم بتحدیات واعتراضات قویة بالفعل من اللغوی

                              
١
 .٢٧ ص،  العام اللغة علم،سوسري دي: انظر و./  ٣٢ص،  سابق مرجع،اللغة يف الكلمة دور: راجع -   
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( اللغة والكالم )  نثربولوجیة ، الذین ال یفرقون بین   ن بالدراسات اللهجیة واألالمهتمی

ل ،  بیخرجون الكالم من دائرة أعمالهم وٕاْن فرق بعضهم نظریًا بینهما، فهم بذلك ال

إّن بعضهم یكاد یحصر اهتمامه في الكالم وتنوعاته ، على أساس أّن هذه التنوعات 

كاشفة عن الهویة االجتماعیة لألفراد وعلى أساس أّنها لیست في حقیقة األمر إال 

لكن  ١صورًا للمخزون اللغوي المزعوم استقراره في ذهن المجموعة اللغویة المعینة

ة ال یرون التفریق دمتهم المدرسة اإلنجلیزیة الحدیثبعض أهل اللغة المعاصرین في مق

، إذ ما یبرره من حیث المنطق والواقع ، فالتفریق عندهم لیس لهوال یأخذون به

، ،  وعقلي وماديشيء واحد كل منهما اجتماعي وفرديهما(اللغة والكالم) جانبان ل

فكالم  یصعب معها التفریق بینهما، لدرجة بعضاً  وهما متداخالن مع بعضهما

  الجماعة ما هو إال حصیلة كالم األفراد.

فنجد أّن المدرسة األمریكیة تنكر التفریق ألسباب منهجیة أخرى منها أّن هذا التفریق  

یتضمن أّن بعض عناصر الكالم عقلیة محضة وهذا یتمثل في القائل بالتفریق 

  ، وهذه یتمثل في الكالم.  ٢وبعضها اآلخر مادي

ظر إلیهما بأنهما فریق بین ( اللغة والكالم ) تفریقًا نظریًا والنویبدو للباحثة الت  

، إذ ال یمكن وجود أحدهما دون اآلخر، ألّن اللغة والكالم یتداخالن مكمالن لبعضهما

وال یفترقان فبانعدام الكالم تنعدم اللغة كما قال فندریس: "ال وجود  بعضاً  مع بعضهما

ذن فهما جانبان لظاهرة واحدة: األول هو ، إ ٣"للغة خارج من یفكرون ویتكلمون

ودراسة الكالم "الجانب الفردي من السلوك اللفظي والثاني هو السلوك االجتماعي. 

، یة الممیزة للفرد  وسلوكه اللغويتتطلب من الباحث اللغوي دراسة العوامل الشخص

   ٤، إلى غیر ذلك"ستخدم المترادفات بكثرة في كالمهمثًال هل ی

                              
١

 أيضاً ، ٤٩ ص، م١٩٩٧، ٣ط غريب دار: ةالقاهر " ، مدخل) "االجتماعي اللغة علم، ( بشر كمال. د راجع -   

 .٣٦ ص، سابق مرجع)،اللغة يف الكلمة دور( راجع

٢
 .٣٦ ص،  سابق مرجع) اللغة يف  الكلمة دور( راجع  - 

٣
 ١٨ص، االجنلو مكتبة: مصر،  القصاص حممد و، الدواخلي احلميد عبد تعريب)، اللغة،( فندربس. ج - 

٤
 .٢٢ ص، وياللغ النفس علم،  عطية حممد نوال - 
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عبارة ، أي أنه الجتماعي الذي استقرت علیه اللغةن فهو النموذج اأما اللسا  

فصحى ، حیث یحاول كل إنسان أّن یكون لسانه أقرب للعن النموذج السلوكي اللغوي

ج اجتماعي لملكة ، وأّنه جزء جوهري وهو دون شك نتاواللغة جزء مّحدد من اللسان

مجتمع ما لیساعد أفراده على  ، ومجموعة من التقاریر الضروریة التي تبناهااللسان

  ممارسة هذه الملكة.

وجانب فیزیائي طبیعي) واللسان ملك  –وظیفي  –فاللسان متعدد الجوانب (نفسي  

، بینما اللغة فعلى ١الفرد والمجتمع فال یمكن تصنیفه لعدم استطاعتنا كشف وحدته

ل عناصر ضع للتصنیف وهي أو النقیض من ذلك لها كیان موحد قائم بذاته وهي تخ

  . اللسان

متجانسة، وهي نظام من  واللسان غیر متجانس ولكن اللغة وحسب تعریفنا لها  

وكال طرفي اإلشارة  الصوتیة،، جوهرها الوحید الربط بین المعاني والصور اإلشارات

كذلك اللغة شيء محدد تحدیدًا واضحًا ضمن الكتلة غیر  (سیكولوجي).نفسي 

مكن تحدید موقعها في الجزء المحدد لدائرة الكالم في المتجانسة لعناصر اللسان، فی

هي إذن الجانب االجتماعي ، و رتبط فیه الصورة السمعیة بالفكرةالمكان الذي ت

  . لإلنسان

إضافة لذلك فاللغة شيء متمیز ومتطور، یقول رمضان عبد التواب في كتابه   

تكلمین بها، وهم من الم على السنة تحیى، ألنها التطور اللغوي (أن اللغة كائن حي

، وهي تتطور وتتغیر بفعل الزمن كما یتطور الكائن الحي ویتغیر، وهي األحیاء

لغة تتطور مع تطور فال  .كائن الحي في نشأته ونموه وتطورهتخضع لما یخضع له ال

، وهي تتطور تطورًا ٢)ظاهرة اجتماعیة تستمد كینونتها من المجتمع المجتمع ألنها

خضع في ، تطورًا یأصواتها ، قواعدها متنها داللتهاعناصرها  مضطردًا  في مختلف

                              
١
 ، ٢٧ ص،  سابق مرجع، العام اللغة علم، سوسري دي راجع - 

٢
 ص،  م١٩٩٧، هـ١٤١٧،  ٣ط،  القاهرة، ( اخلاجني مكتبة، )وقوانينه وعلله مظاهره اللغوي التطور (، التواب عبد رمضان -  

١٣_١٢.  
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ي محاربة ما یطرأ علیها، من لحن، ، ومهما كان البذل بقوة فسیره لقوانین جبریة ثابتة

  هذه األغالل، فإنها ال تلبث أن تحطم أو خطأ، أو تحریف

   .تسیر علیهاالتي تریدها سنن التطور أن  وتسیر في السبیل

، حلقات الطویلة من التطور والتغیربیة في الجاهلیة سلسلة من الفاللغة العر   

من  أي ِإنها لم تكن كما رویت لنا وٕان ما نسمیه بالعربیة الفصحى ، یشمل في كثیرٍ 

)  في ویتضح ذلك في استخدم (السین وسوفمظاهره على بعض حلقات التطور، 

  اللغة العربیة الفصحى. 

، وهو م یتوفر ألیة لغة من لغات العالما ظرف خاص لواللغة العربیة كان له         

منذ أربعة عشر قرنًا وكذلك تدوین التراث  )القرآن الكریم(ارتباطها بكتاب اهللا العظیم

و  ،ولوال ذلك الندثرت ،، بأن جعلت لغة القرآنلها الحفظقد كفل اهللا و العربي بها ، 

  لهجات المختلفة. أصبحت لغة أثریة كالالتینیة والسنسكریتیة وسادت ال

ألنها لم  اللغات،اللغات العالمیة دائمة التطور والتغیر والتأثر بما حولها من ف  

  . ت حیاتها بكتاب مقدسترتبط في فترا

 القدیمة،هو السر في التمسك بالعربیة الفصحى  العربیة بالقرآن فارتباط اللغة   

كذلك الشعر العربي القدیم وما دار حوله من دراسات و  العظیم،نفهم بها القرآن  حتى

  .١الذي یفید في توضیح معاني القرآن

وال نستطیع معرفة اتجاه التطور  رفضنا،قبلنا بذلك أو  مستمرٍ  فاللغة في تطورٍ إذًا 

  ولكن یمكن معرفة كیفیة التطور اللغوي للغات المختلفة.   

طور وعدمه ، تختلف عناصر اللغة في سرعة قبول التكثیرة التطور اللغويومجاالت 

، فالنظام الصوتي تطور اللغة بین الصوتیات والصرف، والمفردات فهناك فرق في

 المفردات  فال تستقر، والصرفي فهو ثابت منذ الطفولة ویستمر طوال الحیاة یستقر

  .لظروف العامة في الحیاةعلى حال ألنها تتبع ل

  

                              
   ٣١ص، وقوانينه وعلله مظاهره اللغوي التطور - ١

 



 
 

٤٠

  حقیقة القواعد: المطلب الثاني

، تعتمد لم من العلوم، والسیما في مراحله األولىمارسة العلمیة ألي عإن الم  

لتي ینبغي أن على السنن والنوامیس الفطریة للعقل اإلنساني قبل أن تسن المناهج ا

، فالمتصدون للكالم في المناهج یعتمدون أوًال على العلم تتبع في تلك العلوم

  .  ١ویستخلصون القواعد المنهجیة أو األصولیة منها

قویة (المنطق یبحث عن  فالعالقة بینهماد عالقة المنطق باللغة نقف قلیًال عن  

التعبیر عن الفكر) فكان البد لنا من التعرف  واللغة وسیلة اإلنساني،قوانین الفكر 

إلدراك الفكرة المعبرة عنها على وجه الدقة  التعبیر؛على أحكام اللغة وطرائقها في 

  : ٢وذلك

 . لمنطقا أصول على یبني ما علیها لیبني/ ١

 التي القوانین عن العلمي فالتعبیر عنها التعبیر المراد الفكرة عن بدقة للتعبیر/ ٢

 یعني  المعاني ألداء عباراتهم تركیب وفي ألفاظهم صیاغة في قوم كل یتبعها

 .٣النحو

، محاولین استنباط هذه القوانین ومعالجتها وعمل النحاة یتمثل في االجتهاد في

بحیث یتكون من مجموعها نظام كامل یفسر لنا ما  البعض عضهابتفسیرها ، وربطها 

  یمكن تسمیته (بمیكانیكیة هذه اللغة).

فالنحو إذن بتعبیر أدق هو مجموعة القوانین (القواعد) التي تحكم العادات  

اللسانیة التي یجري علیها لسان كل قوم في التعبیر بلغتهم الخاصة عن هذه األحكام 

ن األمر متعلقًا ... وقد تملیها ضرورات عقلیة ، حینما یكو ٤رةالمعبر بها عن الفك

، لكنه ال یتجاوز هذا إلى األحكام المتعقلة بصوغ العبارة أو طریقة بمعقولیة الكالم 

                              
 . ٣١٧ ص، مندور.د ترمجة،  اآلداب تاريخ يف البحث منهج،العرب عند املنهجي النقد بكتاب امللحق النسون -١
  ،م١٩٨٠، ١ج، املعارف دار،  العريب النحو يف االحتجاج عصور، عبادة إبراهيم حممد. د راجع - ٢

 . ١٢٤ ص
 .١٣٧ ص، ١٩٨٥_١٤٠٥، ١ط،النحو يف القياس، إلياس مىن راجع - ٣
 .٣٩٧ ص، سابق مرجع اآلداب يختار  يف البحث منهج راجع - ٤



 
 

٤١

، إذ كان النحو في مراحله األولى فكرة عامة  ممثلة في استنكار لحن، أو بناء األلفاظ

، أو ردًا على ل لبیان صحة عبارةب، أو سوق دلی، أورد إلى صوااستهجان خطأ

ى عالمات ، وقد أطلقوا علول ضبط كلمة ما في القرآن الكریمسؤال أو مناقشات ح

أخذت من كلمات أبي األسود لكاتبه (فتحت  ، أسماء تمیزهاالنقط الخاصة باِإلعراب

 اط نقطة الفتحة، والضمة والكسرة.فأطلقوا على هذه النق ١شفتي، وضممتها وكسرتها)

  .٢معرفة العالقة بین هذه الحركات والتمسوا سببًا لتغیرهابد أنهم حاولوا فال

  دور االستعمال في ترسیخ القواعد: 

وما اقترن به من مشتقات كالمستعمل مثًال یدل على  االستعمال،ِإن مصطلح   

  بن أحمد على تقسیم مفردات اللغة إلى قسمین:  ٣معاِن كثیرة فقد جرى الخلیل

   .عمل الذي جرى به اللسان العربيأوًال: المست

الذي تحصل علیه من جراء تقلیب حروف الجذر الثالثي لكل جذر ثانیًا: المهمل: 

  ثالثي

  مستعمل.ینتج عنه سن كلمات بعضها غیر 

اللغة بأنه االستعمال المطرد الكثیر من العلماء یعرفون مستوى الصواب في و  

اللغوي  الصوابالمستوى (: ول تمام حسانالسلوك اللغوي للغة، یق، أو ما یؤیده لها

وهو كالصوغ القیاسي ، فال یمكن  ٤یؤید الصواب ویرفض الخطأ في االستعمال

الصواب والخطأ النظر إلیه باعتباره فكرة یستعین الباحث بواسطتها في تحدید 

                              
 .١٦ ص، سابق مصدر )والبصريني النحويني أخبار(،  السريايف - ١
 .١٢٤ ص)،  النحو يف االحتجاج عصور(  انظر و/  .١١٧ ص،  ) اللغة يف القياس( راجع- ٢
 بن النضر أكمله، يكمله ومل) لعنيا( كتاب منها مشهورة مصنفات له،  الزاهد اللغوي النحوي، ...   الفراهيدي أمحد بن اخلليل -  ٣

 أئمة تاريخ يف اللغة هـ٨١٧ سنة املتوىف أيادي يعقوب حممد الدين حمي أنظر هـ١٧٠ سنة مات العروض علم اخرتع من أول وهو،  مشيل

 . ٧٩ ص، م١٩٧٢،  هـ١٣٩٢ الثقافة وزارة منشورات دمشق املصري حممد حتقيق،، اللغة
 .٦٧ص،  والوصفية املعيارية بني اللغة، حسان متام راجع - ٤



 
 

٤٢

، فهو مقیاس اجتماعي یفرضه المجتمع اللغوي على األفراد ویرجع األفراد اللغویین

  .١)عند االحتكام في االستعمالإلیه 

وٕانما یوجد في كل  فحسب،في اللغة  الصواب یوجد المستوىوبالمعنى األعم ال 

، لصواب هو تعود المتكلمین للعبارة(أن مقیاس ا ٢فیرى البعض الثقافة.شئون 

واستعمالهم إیاها استعماًال مطردًا وٕان ما یصح أن یطلق علیه صواب نحوي هو ما 

وهو ما یصح أن یطلق علیه اسم الصواب  ٣ال لمتكلمي لغة من اللغاتیؤیده االستعم

اللغوي الذي ینتمي إلیه  ) الصوابJespersen (   ٥وقد حدد جسبرسن ٤اللغوي )

، وعلیه یكون االستنتاج القائل بأن المعیار الذي یعید الصواب والخطأ إلى المتكلم

 ٦هور/ خیر من الصواب المهجور)االستعمال عائدًا على المبدأ القائل. (الخطأ المش

بقى من نحو لغتنا العربیة ولكن إن كان شیوع الخطأ یمنحه الشرعیة والقبول، فماذا ی

، فنحن في عامیتنا نخالف أشد المخالفة قواعد النحو والصرف إذن كیف وصرفها

یمكننا أن نحدد الجماعة اللغویة التي ینبغي لنا الرجوع إلیها في إثبات صحة اللغة  

والعامیة تختلف في القطر الواحد أو اإلقلیم الواحد فنجد العامیة تتنوع داخل اإلقلیم 

كل العامیات العربیة واختیار المقیاس فال یمكن إذن تتبع  ٧فما بال الدولة بأكملها

، فالعرب كانوا یقیسون الفصحى بما استعمله العرب في العهد األول قبل لها الصواب

صر الجاهلي حتى ، فكان العرب یتكلمون بسجیتهم في العاختالط العرب باألعاجم

اللحن عند اختالطهم باألعاجم منذ عهد الرسول صلى ، وظهر بعد مجيء اإلسالم

                              
١
 . ٦٧ص، والوصفية املعيارية بني اللغة انظر  - 

 .٦٧ص) ، والوصفية املعيارية بني اللغة( -  ٢

٣
 . ٥٠ ص، احلديثة اللغوية املكتبة)، أيوب الرمحن عبد( ترمجة) وا�تمع الفرد بني اللغة، ( جسربسن -  

 . ١٢٤ ص،  سابق مرجع) وا�تمع الفرد بني اللغة( -  ٤

٥
 . نفسها الصفحة،  نفسه املرجع -  

، م١٩٦٦_١٣٨٩،القاهرة،احلديثة العربية املكتبة، احلديثة اللغوية الدراسات ضوء يف العامة حلن،  مطر العزيز عبد -  ٦

 . ٥٠ ص

٧
 ١٢٤ص،  سابق مرجع، وا�تمع الفرد بني اللغة -  



 
 

٤٣

اهللا علیه وسلم وقد رأى بعض المحدثین أن اللحن قدیم یرجع إلى العهد الجاهلي 

للغوي في وكان هذا ردًا على مصطفى صادق الرافعي الذي قطع بعدم وجود اللحن ا

فرد علیه بأن (اللحن إذن وجد في اللغة العربیة قبل اإلسالم ،  ١الجاهلیة البتة...)

وٕان لم یكن من طبیعة العرب الخلص أن یرتكبوه بقي محصورًا بین هذه الطبقة 

  ٣ وهو( یعني من كان بمكة من األعاجم قبل اإلسالم.) ٢الضعیفة من المجتمع  )

في األلفاظ هو التمییز بین ما  الصوابلى أن المعیار فذهب بعض اللغویین إ       

ما أهملوه  أو ما لم ینطقوا به فقسم وتعبیرها، و العرب من ألفاظ  اللغة  ٤استعمله

،  فاهتموا بإحداهما وأهملوا عربیة إلى قسمینعلماء اللغة والرواة األقدمون القبائل ال

حضارة  لبعد إلى البداوة والاآلخر وبنو فكرتهم على أساس الفصل حسب القرب أو ا

، أو أقرب إلى حیاة البدو كانت لغتها أفصح، والثقة بها فكلما كانت القبیلة بدویة

كانت لغتها ، وكلما كانت المنطقة قلیلة الصلة بالعالم الخارجي صحیحأكثر، والعكس 

؛ ألن االنعزال في كبد الصحراء وعدم االتصال باألجناس أفصح والفكرة في ذلك

نبیة یحفظ للغة نقاوتها، ویصونها من أي مؤثر خارجي ینحرف باأللسنة ویدخل األج

كتابة األلفاظ الضیم والوهن على اللسان والفصاحة. فكان الفارابي مثًال یروي في 

، دة بالقبائل التي یستشهدون بها، وتلك التي ال یستشهدون بهاوالحروف قائمة محد

د العبرة بما یمكن أن یستعملوه ؛ ألنه لیس ، ولم تعومع التطور تغیر الحال وتبدل

المعول على ما وقع بل المعمول على ما نحن علیه اآلن وما یمكن أن یحظي 

في  الدارجةبإجماع أهل العربیة ، ولكن لیس معنى ذلك الدعوة إلى أن تحل األلفاظ 

  .٥اللغة

                              
 ، ١٩٧٤ – ١٣٩٤ ، العربي الكتاب دار ، بیروت ، العریان سعید محمد تحقیق) العرب آداب تاریخ( الرافعي صادق مصطفى -  ١

 . ٢٣٧ ص ،١ج
٢
 . ١٨٥ ص ، م١٩٦٦- ھـ١٣٨٦ ،) المعارف دار مطابع( ، القاھرة ،) والحدیث القدیم بین والنحو اللغة( ، حسن عباس -  

  نفسھا الصفحة ، نفسھ المرجع -  ٣
 ٦٧ص ، والعشرین الثاني العدد ، الدلیرو المھدي التحریر رمدی ، العربي اإلنسان مجلة هللا عبد العزیز عبد -  ٤
 بمصر الخانخي مكتبة ، العربي التواب عبد رمضان ترجمة ،)واألسالیب واللھجات اللغة في دراسات( فك یوھان ، راجع -  ٥

 ١٨ ص ، م١٩٨٠ ھـ١٤٠٠



 
 

٤٤

  دور العلماء والباحثین في ترسیخ القواعد : 

لنشأة العلوم العربیة هو دین اإلسالم الذي أتي به ال شك أن الباعث األول 

الرسول الكریم محمد علیه أفضل الصالة وأتم التسلیم ، فاالهتمام بأحكام الدین حفز 

على تدوین الفقه والحدیث ، ثم نشأت العلوم المتعلقة بهما، وعنایة العلماء والباحثین 

ره وتاریخه فحملهم ذلك لضبط اللغة بالقرآن الكریم دفعهم إلى االهتمام بقراءاته وتفاسی

فبدأ تدوین وتنسیق  ١، وٕاحكام قواعدها فُدّون أوًال الفقه وأصول الحدیث  ثم النحو

أبوابه ، وفصوله فتمیزت المذاهب فیه  فكان كأصول الفقه عند الحنفیة یقول ابن 

یباني صاحب أبي حنیفة ب العلل من كتب محمد بن الحسن الشجني : (ینتزع أصحا

بالمالطفة والرفق  ضبعضها البعها إلى نبأنهم یجدونها منثورة أثناء كالمه فیجمعو  ،

( ٢   

وقد عقد ابن جني في  ( كتاب الخصائص ) بابًا یثبت فیه أن علل النحویین  

 ألقافهمأعني بذلك حذاقهم المثقفین ال ب إلى علل المتفقهین ، فیقول : (أقر 

، وذلك أنهم یحیلون على الحسن ویحتجون  المستضعفین  أقرب إلى علل المتفقهین

، وكان ذلك في المائة الرابعة   واستمر  ل الحال أخفتها على النفس .. الخ)فیه بثق

          من أهل المائة السادسة یضع كتابه األنبا ريالحال بعده ، فنجد كمال الدین 

فصوًال عدة للقیاس ، عقد فیه علم األصول للفقه ( لمع األدلة ) لیكون للنحو بمثابة

في المائة العاشرة لیؤلف  ٣كما فعل علماء أصول الفقه ، ثم جاء السیوطي وأنواعه

  ،  فذكر فیه أنه بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه بالنسبة٤ (كتاب االقتراح )

   .وقد جاء مرتبًا على نحو أصول الفقه في األبواب والفصول والتراجم للفقه،

                              
 . ١٠٠مص١٩٦٤=١٣٨٣، ٣ط ،) النحو أصول يف، ( األفغاين سعيد - ١

  نفسها الصفحة ، سهنف املرجع - ٢

 من التاسع يف وتويف هـ٨٠٩ سنة ولد  الدين جالل السيوطي اخلفريي الدين سابق بن حممد بن أبكر أيب بن الرمحن عبد هو:  السيوطي - ٣

 إمساعيل انظر / وغريها النحو أصول يف االقرتاح، القرآن علوم يف اإلتقان، النحو يف والنظائر االشتباه كتبه من،  هـ٩١١ سنة األول مجادي

 . ٥٣٤ص ، ١ج  ،م١٩٥١، استانبول) ،  املصنفني وآثار املؤلفني أمساء يف العارفني هدية، ( البغدادي باشا
 . م١٩٥٧ عام نشر الكتاب هذا -  ٤



 
 

٤٥

؛ علم النحو وعلم أصول ألحق لعلوم األدب علمین .١ياألنبار یذكر أن ابن   

النحو ، فعرف بهما القیاس ، وتركیبه ، وأقسامه ( من قیاس العلة ، وقیاس الشبه 

وقیاس الطرد ) إلى غیر ذلك على نحو ما علیه أصول الفقه ، فإن بینهما من 

  . ٢قول من منقولمن منقول، كذلك الفقه مع، ألن النحو معقول خفاء فیهالمناسبة ما ال 

وأبو  ،والفراء ، وبما أن القیاس أداته العقل وأن أئمة القیاس في النحو سیبویه  

، فكان الرماني ٣جلهم كانوا معتزلة وأضربهم ،والزمخشري ، وابن جني ،علي الفارسي

  .٤منهم یفتن في الكالم على مذهب المعتزلة

 اللغة بأن قولهم في ذلك رویظه اللغة، في القیاس في كبیر أثر للمعتزلة فكان  

 من وأمثاله الجاحظ تحرر یظهر كما یة،توقیف ال البشر، وضع من اصطالحیة

 وكما منها، األعجمي بل األلفاظ، من المولد واستعمالهم الكالم، تشقیقهم في المعتزلة

 بین وتفریقه كتبه، في الزمخشري حققها التي الطریقة اللغویة، البحوث في یظهر

 دولة تكون وبهذا المجاز، طریق عن وداللتها الحقیقة طریقة عن اظاأللف داللة

 دولة ذهبت وما قوة، من أوتیت ما بكل اللغة على المحافظة على عملت قد المعتزلة

. الحیاة في شيء كل في الشأن هو كما اللغة في المحافظین دولة خلفتها إال المعتزلة

 العرب اختالط بعد وخاصة لیهع والمحافظة النحو، تحسین إلى العلماء واتجه

  المفتوحة  البلدان في العربیة القبائل من الكثیر احتفظت وقد باألعاجم،

                              
 ببغداد تويف، يالشجر  وابن اجلواليقي ابن على النحو قرأ، النحوي ري األنبا سعيد أيب بن اهللا عبد بن الرمحن عبد هو:  األنباري ابن -  ١

 رضا عمر انظر، وغريها الفقه وديوان القرآن غريب يف والبيان،  األدباء طبقات يف األلباء نزهة،  العربية أسرار مؤلفاته من،  هـ٥٧٧ سنة

 ص) ، واللغويني النحاة تراجم يف التعيني وإشارة( ١١٥ص، ٢ج،  هـ١٤١٣ الرسالة مؤسسة،  بريوت) ،  املؤلفني معجم( ، كحالة

١٨٥. 
 .١٠ص.سابق مرجع،  )النحو أصول يف( انظر - ٢
 أن ويظهر فيه اعتدل من ومنهم اعتزاله يف الغايل منهم الطبقات كتب أحد سرد يف كثر�م ويعرف، جداً  كثريون املعتزلة النحاة أن يقال  ٣

 .اسحق بن حملمد، املعتزلة حناة كتاب يف البوين احلسن أليب ترمجته يف ينقل احلموي ياقوت فنجد ترامجهم جبمع عنوا القدماء
 ص، النحو أصول يف انظر،  والتجربة البحث يف منهج وهو الدين على احملافظة مع العقل حتكيم إىل يستند منهج االعتزال من املعتزلة - ٤

١٠٣. 



 
 

٤٦

 أوائل في كان ولهذا ، لهجاتها سالمة على بذلك فحافظت البدویة حیاتها بطریقة 

 في خراسان إلى الغرب في البرتقال جنوبي من المرء یالقي ال األول العباسي العهد

 وال هجنة تشوبها ال خالصة بدویة عربیة أفواهها من یسمع ، عربیة ائلقب ، الشرق

 كانت العباسي العصر في ، جمیعها البدو قبائل بین اللغة توحید على فعمل ١عجمة

 یحافظ وحتى واالنحالل، االضمحالل من العربیة اللغة على للمحافظة محاولة هنالك

 في التالشي من العربي شعبه على المسلمین خلیفة ٢العزیز عبد بن عمر الخلیفة

  : اآلتي علیه حرم العدد بكثرة تفوقهم التي المغلوبة الشعوب جماهیر

  .  ومقاماً  وطناً  لهم یتخذوها أن أو الجدیدة األقالیم في الضیاع امتالك: أوالً 

  . المفتوحة البلدان في الكبیرة المدن عن بمعزل جعلهم: ثانیاً 

  : بـ القواعد ترسیخ في حثینوالبا العلماء دور یتجلى إذن

 األسود وأبو ، طالب أبي بن علي اإلمام(  مثل القواعد سن من فمنهم ، وضعها/ أ

  .٣)وغیرهم الدؤلي

 جمیلة بطریقة النحو فوضع ، ومباحث فصول إلى وقسمها بوبها من ومنهم/ ب

/ ج .  وغیرها اهیديوالفر  سیبویه، كتاب مثل الكتب، فأنشأ فهمها على تساعد سهلة

 ظهرت إذ الحمایة طرق بكل بصونها اللغة على المحافظة على عمل من ومنهم

  . للحن المعالجة والكتب اللغویة المعاجم

 علیه اهللا صلى الرسول عهد منذ كانت) والتصویب التصحیح( إلى فالدعوى  

  الراشدون الخلفاء كذلك وتبعه عهده في اللحن ظهر  إذ. العربیة لحمایة وسلم؛

  .وغیرهم والحجاج العزیز عبد بن وعمر وعلي وعثمان الخطاب بن عمرو  أبوبكر 

                              
١

  ١٠٣ص سابق مرجع، النحو ُأصول يف /

  عام هـ٦٠ باملدينة ولد حفص وأب، املؤمنني أمري احلكم بن مروان بن العزيز عبد بن عمر -/٢

 الكتيب شاكر بن حممد راجع/أشهر ومخسة عامني.خالفته كانت هـ١٠١ سنة دمشق يف وفاته كانت – مالك بن أنس عن وير 

 . ٢٠٦ص، ٢ج، م٩٥١، السعادة مطبعة مصر،احلميد عبد الدين حمي حممد حتقيق العام اللغة علم، هه٧٦٤،ت

 



 
 

٤٧

  :االستعمال والتطور اللغوي: المطلب الثالث

 ودالالتها فینتج، ، وأصواتهانحوهاو ا صرفهتطور اللغة یكون في كل جوانبها   

  . تطور تغییرات ظاهرة أو غیر ظاهرةعن هذا ال

، بعضها درجة استجابتها لذلك التغیر في إذ أن اللغات تختلف اختالفًا جزئیاً   

ن سریع التأثر فیتغیر بسرعة وبعضها بطئ، وقد یكون التطور اللغوي سلبیًا  وقد یكو 

یوافقه تخطیط لغوي یترك لعادیات الدهر  ن ال؛ وذلك حیإیجابیًا. فیكون التطور سلبیاً 

  ابه. التصرف في اللغة على النحو الذي تختاره عوامل التطور وتحدیاته وأسب

كانت لهجرة القبائل العربیة ، إذ ل الدور األعظم في التطور اللغويفلالستعما  

كبیر في اللغة ففي مدة قصیرة حملت قبائل البادیة في غزوات الفتح عندما  أثر

ى فأحدثت تقلقلت الدولة اإلسالمیة إلى المناطق التي كانت تستوطنها لغات أخر 

یحفظ للغة  ؛ عندما یوافقه تخطیط لغويإیجابیاً  طور، ویكون التتأثیرات كبیرة في اللغة

حیث ال یؤثر  ، بحیث تكون قادرة على التحمل  فتكون اللغة سلیمةً حیاتها واستمرارها

  فیها تأثیرًا ظاهرًا یهدد بموتها. 

، واإلیجابي وممیزات كل منها بالشرح بحث التطور السلبيویستعرض في ال  

  : ١الموجز لكل وهي كاآلتي

  تطور السلبي: أ/ ال

یترك لعادیات  یوافقه تخطیط لغوي نلبیًا حیذكر آنفًا أن التطور یكون س  

، بأن ال لذي تمثله عوامل التطور وتحدیاتهالدهر التصرف في اللغة على النحو ا

المعربة مثًال وتعد عربیة،   یكون هنالك ضابط ، فیدخل في اللغة األلفاظ الدخیلة أو

من احتكاك اللغة العربیة بلغة أجنبیة ما أدى إلى ظهور  فهذا التطور دون شك آتٍ 

  .  ٢المعرب والدخیل

لیس له أصل یشتق منه في اللغة  اللغة،فالمعرب في حد ذاته (دخیل في   

  .٣العربیة فأصله في لغته األصلیة)

                              
 ، ٣١٠ ص، ١ط،  الكتب عامل، ) واملنهج والوظيفة ا�ال اللسانيات(،  ستيتية شريف مسري راجع - ١

 . ٦٦ ص،  الدواخلي الرحيم عبد حتقيق،  ) األعجمي الكالم من املعرب ( اجلواليقي  منصور أبو - ٢

 .٦٦ ص ،)  األعجمي الكالم من املعرب( - ٣



 
 

٤٨

و ذكر أن هناك حروفًا وحركات إبدال ال تؤثر في اللغة بل تحمي كلماتها من   

عندما قال: (فأبدلوا مكان  ١إبدال غیر الزم وٕالى هذا أشار سیبویهالضیاع ، فهناك 

  .٢ للمعرب عربیًا غیره) الحرف الذي هو

  ، والشین.التي غیرت في بعض الكلمات الهمزة، والتاء، والخاءومن الحروف 

  ، وعمروس. : أبدلوا منها العین في عربونفالهمزة

  ، وطائف. جنأبدلوا منها الطاء كما في طاؤوس، وطا : التاء

  أبدلوا منها الحاء كما في حب.  : الخاء

  أبدلوا منها الصاد كما في ضجة ، وصابون.  : السین

  أبدلوا منها السین نحو إسماعیل .... وسابور.  : الشین

  ، وقرطق. ها القاف كما في قیروان: أبدلوا منالكاف

  . ٣، والیاء أبدلوا منها الهمزة في نأرجیل وجؤذراأللف، والواو

، ، والطاء، والصادوقد یكون هذا التغییر ألن معظم هذه الحروف كالعین

، وهم إلى إلى العرب من نظائرها الضعیفة الحروف والقاف حروف قویة وهي أحب

 ٤، وطوكیو، وطاغور)ات الدخیلة فیقولون (واشنطناآلن یفضلونها في الكلم

  ). ٦، وعفارم٥و(صنداي، تایمز

خضعت عند التعریب لتصرف الناطقین ال لصناعة  وهناك أحرف كثیرة غیر تلك

ولكن كل واحدة  واحدة،، كلتاهما تعریب لكلمة یونانیة ، وزمردزبرجدالدارسین فكلمتا 

  منهما تعرضت لمجموعة معینة من اإلبدال والتغییر. 

                              
 عن النحو أخذ،  التفاح رائحة:  الفارسيةب سيبويه أن ويقال بشر أبو، كعب بن حارث مويل قنرب بن عثمان بن عمرو هو:  سيبويه-  ١

 يف العمدة فهو الكتاب أما،  األخفش اخلطاب أيب عن واللغة.  وغريهم حبيب بن ويونس،  الثقفي عمر بن عيسى وعن ، والزمه اخلليل

 تراجم يف التعيني إشارة،(اليماين احلميد عبد بن يالباق عبد انظر،/  بفارس هـ ١٨٠ سنة تويف)أسفار سبعه(يف السراج ابن شرحه وقد العربية

 .  ٢٤٢ص)،واللغويني النحاة
 . ٢٤٢  ص، )الكتاب (،سيبويه- ٢
 .١٧٥ ص،  )األعجمي الكالم من املعرب(/  انظر - ٣
 . ١٧٥ص،  )األعجمي الكالم من املعرب( /هندي شاعر اسم طاغور - ٤
  .فسهان الصفحة،  نفسه املرجع/ لندنية صحيفة اسم - ٥
 .١٧٥ ص،  ودراستها اللغة يف،  عيد حممد - ٦



 
 

٤٩

وكلمة زبرجد یقال إن أصلها (سمركرس) ، السین في آخر الكلمة أداة الرفع   

فأبدلت من السین الزاي ومن المیم الباء ومن الكاف  .ركروبقي بعد حذفها سم

األعجمیة الجیم ، فتحولت الكلمة الیونانیة إلى (زبر جد) أما في زمرد فأبدلت من 

للتعویض ، السین الزاي وبقیت المیم على حالها ، وحذفت الكاف وشددت الراء 

  .١ياز ال الدالوأبدلت من 

  .٢ي صولجان ، وهو تعریب جوكان)(كزیادة الالم ف: أما الزیادة     

وقد تحدث الجوالیقي عن هذه الظاهرة ٣( كحذف التاء في فهرست) :أما النقصان     

، وهي أن لیس كل  مهمةبشيء من التفصیل والبد في البدء من اإلشارة إلى حقیقة 

 إبدال الزمًا من الناحیة الصوتیة ، فقد غیروا في كثیر من المعربات حروفًا ال تدعو

  . ٤إلى تغییرها حاجة صوتیة وكذلك زادوا ونقصوا حیث ال داعي للزیادة وال النقصان

فالتطور في اللغة حاصل ال محالة ، وكان العلماء في الماضي یرفضونه ،    

دة بالقبائل التي قائمة محد )فالفارابي مثًال یروي في كتابه (األلفاظ والحروف

وتبدل ، فلم تعد  العبرة بما استعمله العرب  یر الحالالتطور تغ یستشهدون بها ، ومع

القدماء بل العبرة بما یمكن أن یستعملوه اآلن ألن المعمول لیس على ما وقع بل 

على ما نحن علیه اآلن ، وما یمكن أن یخطئ بإجماع أهل العربیة ولیس معنى ذلك 

ل التیسیر الدعوة إلى أن تحل األلفاظ الدخیلة محل األلفاظ األصلیة ، ولكن من أج

: (حتى تكون لتیسیرفیأخذ في ذلك بما ذهب إلیه الجوالیقي حیث قال أهل التوسط وا

  اللغة مواكبة ألي زمان ومكان ) 

  ب/ التطور اإلیجابي: 

الشك أن التطور اللغوي في تزاید مستمر بسبب االنفتاح على العالم سواء   

عریف التطور اإلیجابي أن ، وقد ورد في تأم تجاریة أم غیرهاأكان ألسباب سیاسیة 

                              
١
 .١٧٥ ص،  ودراستها اللغة يف ، عيد حممد - 

٢
 .٦٧ ص،  األعجمي الكالم من املعرب انظر - 

٣
  ٦٦ص،   سابق املرجع/ فهرس فصارت فهرست - 
 . ٦٧ ص،  نفسه املرجع_  ٤

 



 
 

٥٠

 فتكون قادرةً  ،التطور یكون إیجابیًا إذا وافق تخطیًا لغویًا یحفظ للغة حیاتها واستمراره

ن حروف ال توجد ، إذ نجد أن الدخیل قد یتكون معلى استیعاب مقتضیات التطور

، وفي مثل هذه الحالة یصبح األمر صعبًا إذ البد من وجود حٍل في العربیة أصالً 

  ه المشكلة. لهذ

من حروفهم) فیكون إبدال الحروف الزمًا (لئال یدخلوا في كالمهم ما لیس   

 ، وقد أید البحث هذا الرأي ألن تلك الحروف التي تحتاج إلىعلى حد قول الجوالیقي

، وٕاذا تركت كما هي تغیرت الكلمات العربیة وفقدت تغییر ال توجد في اللغة العربیة

  :اآلتيكمعانیها وكینونتها ،وهي 

وتكتب ) p(في الكتابة الصوتیة الدولیة بحرفأوًال: الباء األعجمیة ویرمز إلیها 

، ومن الناحیة الصوتیة هي الباء المهموسة ة في الكتابة الصوتیة ثالثة نقاطبالفارسی

  وقیل إنها: 

  / وكذلك باء مضخمة .٢/ باء وفاء  ١

والفاء كما في كلمة برند ، وفرند وسماها آخرون بالباء المشبعة حیث تبدل فیها الباء 

  .١وأصله بیرند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
١
 .٦٨ص، األعجمي الكالم من املعرب راجع - 



 
 

٥١

  

  ثانیًا: الجیم األعجمیة: 

ط وهي الجیم المهموسة اوتكتب جیمًا بثالث نق وهي توجد في اللغة الفارسیة   

  .١من الناحیة الصوتیة، فتبدل صادًا في الغالب كما في صنك من جنك

  و شواذر من جیادروأحیانًا قد تبدل منها( الشین من بعض الكلمات نح      

  .٢وشاروق من جاروك)

، وال توجد بالفارسیة وتكتب زایًا بثالث نقط وهي من الناحیة ثالثًا: الزاي األعجمیة

تبدل منها الزاي عند التعریب كما یقول (٣الصوتیة الشین المجهورة وصفها أبو سعید

  زون). -في زوف 

أخذت منها العرب. وتكتب رابعًا: الكاف األعجمیة وتوجد في جمیع اللغات التي 

بزیادة خط على جزءها األول (كـ) وهي من الناحیة الصوتیة الكاف  ٤بالفارسیة كافاً 

تبدل منها الجیم في بعض ٥)g(ا بالكتابة الصوتیة الدولیة بحرفالمجهورة ویرمز إلیه

الكلمات والقاف في أخرى وربما عربت كلمة واحدة بالحرفین نحو قریر، وجریر، من 

    كریر.

  وجربان ... وجرداب .. ، وجاموس. ، كثر كما في جوهروٕابدال الجیم منها هو األ

                              
١
 . نفسها الصفحة  نفسه/رأوتا ذات آلة - 

 .٦٨ ص،  )األعجمي الكالم من املعرب( راجع - ٢
 مصنفات له ، البصريني زاوية حبقه كان ، حبيب بن وحممد السنجستاين حامت أيب عن أثر،  اللغوي النحوي معتز هوابن :سعيد أبو - ٣

،  )واللغويني النحاة تراجم يف التعيني إشارة( هـ ٧٤٣ - هـ٦٨٠،  اليماين ا�يد عبد بن الباقي عبد انظر/ هـ٢٧٥ وتويف هـ٢٠٢ سنة ولد

 .٨٨ ص،  م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦، ١ط ، اإلسالمية والدراسات للبحوث فيصل امللك مركز الرياض عبد دياب ا�يد عبد. د حتقيق
 .٦٦ ص،  سابق مرجع ) ،األعجمي الكالم من املعرب راجع( - ٤
٥   - G ٦٦ص ، فسهن ملرجعا،  القاهرية اجليم هي. 



 
 

٥٢

وربما أبدلت منها الكاف كما في كرد .. وأبدلت منها الغین في كلمة متأخرة   

وهي جغرافیا وهناك أیضًا حركات ال توجد في العربیة وتوجد في اللغات التي أخذ 

  منها العرب وهي: 

الصوتیة الدولیة بحرف  ١امیة الوسطى ، ویرمز إلیها في الكتابةالحركة األم       

)e وهي كاإلمالة تبدل من هذه الحركة الكسرة الخالصة كما في دیباج .. وینطق (

  بكسر الدال وفتحها. 

) oالحركة الخلفیة الوسطى ویرمز إلیها في الكتابة الصوتیة الدولیة بحرف (و         

                                 تبدل هذه الحركة لة ، ر المشبعة أو الضمة المماوتسمى هذه الحركة الضمة غی

جورب . وقد تبدل منها الضمة الخالصة كما في  grab  الفتحة كما في جوهر من

  . Tawoosطاؤوس من 

  .(اإلمالة) ٢الكسرة مع تدویر الشفتینوأخیرًا       

  

  

  

  

                              
 .٦٩ ص،  )األعجمي الكالم من املعرب( راجع - ١
 .٦٩ ص، نفسه األعجمي الكالم من املعرب - ٢



 
 

٥٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  المبحث الثاني

  حقیقة اللحن وأبعاده 

  طلب األول: مفهوم اللحن.الم

  المطلب الثاني: مظاهر اللحن في التعبیر اللغوي.
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  ب األولالمطل

  مفهوم اللحن

  . ١: المیل والتحول الذي یؤدي إلى الخطأ واالنحرافاللحن لغة

اللحن إشارة إلى الخطأ في  : اصطلح علماء اللغة والنحو على استعمالاصطالحاً 

  . اللغة

وقد ظهر هذا المصطلح عندما تنبه النحاة واللغویون إلى االنحراف في النطق   

اللحن عن هذه المعاني إلى معاٍن كثیرة حصرت في قد وخرج  األعاجم،على ألسنه 

  النقاط التالیة: 

   اللغوي.المعنى األول: اللحن بمعنى الخطأ 

أما بالفتح  لخطأ في اللغةهو ا ء اللغة على أن ( اللحن بالسكوناتفق علما

  . ٢فهو الفطنة)

للحن بالسكون ي ذلك على خالف معهم إذ یقول (افع ٣إال أن ابن اإلعرابي

، قالوا الفطنة بالفتحة والخطأ طنة والخطأ سواء، وعامة أهل اللغة على خالفهالف

      بالسكون.

  :           ٤بن أسماءمالك  ذلك بیتیفسر 

  َما َكاَن لْحَنا  وَخیُر الَكَالمِ َمْنِطق َراِئع وَتْلَحُن َأَ◌َحیاَنًا               

                              
  .٣٧٩ص بريوت، صادر دار،  ٣ج العرب لسان) ،  املصري األفريقي منظور ابن(  مكرم حممد الدين مجال العالمة لإلمام انظر - ١
 .)٢٤٦-٢٣٥( ص،  فك يوهان،  العربية انظر - ٢
 املفضل من ومسع،  هـ١٥٠ سنة بالكوفة ولد حنوي،  لغوي،  اهللا عبد أبو الكويف اإلعرايب بابن املعروف زياد بن حممد هو: اإلعرايب ابن - ٣

 الشعر، ومعاين النوادر، آثاره من،  هـ٢٣١ تويف،  األصمعي عنه وأخذ،  السكيت وابن الكسائي عن وأخذ وصححها الدواوين الضيب

 .٣٠٧ ص، ١٣ج، م١٩٩٢، ، سابق مرجع، املؤلفني معجم،  العربية الكتب مصنفي تراجم،  املؤلفني معجم، الاألمث وتفسري
 للحجاج وأصبهان، خوارزم تقلد،  أمساء بنت هند أخته احلجاج تزوج،  الوالة من طريق،  غزل شاعر،  ذراقة بن أمساء بن مالك هو -  ٤

 العثمانية املعارف دار، ،ه ٨٥٢ سنة املتوىف العسقالين حجر بن علي بن وأمحد، ٢٥٧ص، ٥ج، األعالم انظر" .١٠٠" حنو توىف،

 . ٢ص،١ط،  ٥ج)  ، ٣٣١(باهلند
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، بحجته، َحْنَتُه، ألَحْنَتُه إیاه، وهو لِحن، یقال أل١المعنى األول: الَلحن (بالفتح) الفطنة

  : ٢فِهم فِطن بها یصرفها إلى أي وجهة شاء. فیقال: "فالٌن لَسٌن َلقٌن لِحٌن. قال لبید

ٌد َلِحٌن یعید بكّفِه                     ٣قلمًا على ُعسٍب ذبلن وبان.        مَتعوِّ

ویغالبهم لفطنته  یفطنهمالناس  فالن ألَحُن بحجته من صاحبه وفالن یالِحن( فیقال:

  .٤ودهائه)

هذا عن اللحن بمعنى الفطنة وقد وردت دالالت كثیرة تدل على ورود اللحن   

بهذا المعنى مثل الحدیث الذي ورد عنه صلى اهللا علیه وسلم حین قال: (إنكم 

ا أي أفطن له،  تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن یكون َأَلْحَن بُحْجِته مِن بعضٍ 

   ٥ِمْن حِق أخیِه فإنما أقطُع لُه ِقطعًة ِمْن الناِر). َدل ، فمن َقَضْیُت له بشئوأجْ 

  كذلك حمل علیه قول مالك بن أسماء:و 

  وَخیُر الَحِ◌دیِث َما َكاَن لْحَنا.   

وتلحن أحیانًا أي تصیب وتفطن  یُصب،وٕان لم  الصواب،قاصد : فمعنى صائب  

  ثها.وقیل تزید حدیثها عن وجهته: تعرض في حدی

  المعنى الثاني: (معنى اللحن: خالف الصواب في الكالم والقراءة والنشید 

   ٦ َلحَن: یلَحن ، لحنًا وهو الحن)

  . ٧یقال (هو ألْحْن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غنا )

  . ٨ویقال( َلْحن في قراءته إذا غرد وطّرَب فیها بالْحان )

                              
 .٣٨٠ ص،  م٢٠٠٥،  ٤،ط، ١٣ج) ، حلن مادة العرب لسان،  منظور ابن - ١
 النيب على ووفد اإلسالم أدرك، جند لأه من اجلاهلية يف األشراف الفرسان الشعراء أحد،  العامري عقيل أبو مالك بن ربيعه بن لبيد - ٢

،   األعالم، كلي الزر أنظر، شعر ديوان وله،  هـ١٤١ تويف،  السبع املعلقات أصحاب أحد وهو،  الصحابة من ويعد وسلم عليه اهللا صلى

 .٢٤ ص،٢ج
 .٢٠٦ ص،  م١٩٦٦ -  هـ١٣٨٦،  للطباعة  صادر دار،  بريوت)،  ديوانه( العامري  ربيعه بن لبيد  - ٣
 .٣٨٠ ص،  سابق مرجع ، البالغة أساس - ٤
، ، باحلجة واللحن،بالظاهر احلكم رباب، األقضية كتاب،  الباقي عبد فؤاد حممد حتقيق صحيحة يف مسلم أخرجه: احلديث - ٥

 ).منه أمسع ما حنو على له فاقضي(  ب احلديث روى وقد، ١٣٣٧ ص ٢ج، م١٩٩٢ - هـ١٤١٣ سحنون دار،تونس
 .١٨٤ص،١٣ج ، م٢٠٠٥، ٤ط "حلن مادة ) "ربالع لسان(_  ٦
،  م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ ١ط، ١ج،  العريب الفكر دار) ، اللغة فقه يف اإلفصاح، ( الصعيدي الفتاح وعبد،  موسى يوسف حسني  -٧

 .٢٠٨ ص
 .٧١٧ ص، م١٩٩٤، ٣٤ج،  بريوت، املشرق دار )،واألعالم اللغة يف املنجد (-3
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  .١، لما مال إلیه من األغاني)فیقال( هذا َلْحنُه ، وألحانه، ومالِحنه

  .  ٢و(المَلِحن: الذي یضع األلحان و الموسیقى)

  ومن شواهد هذا المعنى قول یزید ابن النعمان: 

  َلَقد َتَرَكْت ُفؤاَدَك ُمْستجنًَّا       ُمطّوقة على َفَنن َتَغنيَّ  

  َیمیُل بها وتْركبُه ِبلَحـٍن        إذ ما َغنَّ للَمحُزون أنَّا 

   ٣ یحَزنك أْیـام َتوَلـي        تذكّرها وال ِطَ◌یر أَرّنـافال

  . هذا الشعر أي ال یعرف كیف ُیغنیهیقال: فالن ال یعرف َلْحَن 

المشهور هذا عن اللحن بمعنى الغناء والتطریب وتحسب الباحثة أنه 

  .والمعروف عند عامة الناس

  .٤المعنى الثالث: لحن الكالم (فحواه ومعاریضه)

عرفت ذلك في لَحن كالمه: في فحواه وفیما صرف إلیه. من غیر یقال (

  .٥إفصاح به)

  : فهمه لَحن قوله

  .  ٦و( أْلَحن فالنًا القول فلِحنُه: أفهمه إیاه ففهمه)

  .  ٧(فاألَلَحن: األشد فهمًا)

یقال لَحنْت له لحنًا: قلت له ما یفهمه عني ویخفي على غیره ومن شواهد 

   .أي فحواه ومعناه ٨اْلَقْوِل...)له تعالى: (...َوَلَتْعِرَفنَُّهْم ِفي َلْحِن اللحن بهذا المعنى: قو 

  . ١وهذا شاهد شعري من قول القتالي الكالبي

                              
 .١٨٣ ص، ٤ط، ١٣ج، "حلن مادة("، )العرب لسان( -٤
 .٥٦٢ ص، م١٩٦٥ - هـ١٣٨٥،  بريوت،  صادر دار)،  البالغة أساس، ( الزخمشري_ ٥
  . ٧١٧ ص،  ٣٤ج،  )واألعالم اللغة يف املنجد( -٦

 . ١٨٤ص،١٣ج،٤ط، )العرب لسان (يف البيت ورد وقد الديوان على العثور يتم مل/٧
 . ٧١٧ ص، سابق مرجع ١ج،  )واألعالم اللغة يف املنجد( - ٤
 .٢٦٢ ص، )  البالغة أساس( - ٥
 .١٨٣ ص،  سابق مرجع،  ١٣ج) ،حلن مادة( العرب لسان - ٦
 .٧١٧ ص،  سابق مرجع، ١ج،  واألعالم اللغة يف املنجد (- ٧

٨
 ) ٣٠( اآلية.حممد ورة-   
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  . ٢وَلْحنت َلْحنًا لیس بالِمرَتاب    وَلقد َلحْنُت َلُكم ِلكي ما َتفَهُموا  

لمرتاب أي قلت ا، فلحنت لحنًا لیس بعلى اللحن بمعنى الكالم ومعاریضهفالبیت یدل 

  ، ویخفى على غیركم. قوًال مفهومًا لكم

  :٣المعنى الرابع:  اللحن بمعنى (التوریة)

(َلحْنًا لفالن: قال له قوًال یفهمه عنه ویخفى على غیره ألنه یمیل بالتوریة عن 

  . ٤الواضح المفهوم فهو الحن وال یقال لحان)

  . ٥فى على غیره)یقال( َلحْنت له لحْنًا قلت له ما یفهمه عني ویخ

أیضًا في لْحنت أي قلت قوًال  ٦ومن دالالت هذا المعنى قول القتالي الكالبي

  أفهمه ویخفى على غیري . 

  ولقد َلَحْنُت َلُكم ِلَكیَما َتْفَهُموا. 

  وكذلك من شواهد اللحن بمعنى التوریة أن بیت مالك بن أسماء: 

  َمنِطق َصائٌب وَتْلِحُن َأَحْیانًا. 

  أي أن الجاریة تمتلك القدرة على إخفاء ما ترید قوله ). هذا المعنى (قد فسر ب

وقد فسر اللحن بمعنى  الخاصة):المعنى الخامس: اللحن بمعنى (اللغة أو اللهجة 

أي نحوي ومیلي الذي أمیل  قومي،اللغة: فیقال( لیست هذا من لحني وال من لحن 

  . ٧وأتكلم به ؛ یعني لغته) إلیه،

   عنه:حن بمعنى اللغة أو اللهجة قول عمر رضي اهللا ومن شواهد الل

یرید اللغة كما تتعلمونه؛  القرآن،(تعلموا الفرائض والسنن واللحن كما تعلّموا 

      .١یرید تعلموا لغة العربي بإعرابها)

                                                                                    
 من كان، جيد شعر له باألدب عامل،  ربيعة ابن كالب بين من،  الكاليب مهام بن احلر بن اهللا عبد بن يزيد هو: الكاليب القتايل - ١

  ، ٨ج،  األعالم انظر، /شعر ديوان آثاره من،  هـ٢٠٠ حنو تويف،  العباسي املهدي أيام يف بغداد دخل،  العراق بادية سكان

 .١٨٤ ص
 .٣٦ ص، م١٩٦١،  هـ١٣٨١،  الثقافة دار،  بريوت،  عباس إحسان حتقيق)، ديوانه( الكاليب القتايل - ٢
 .٧١٧ ص، ١ج) واألعالم اللغة يف املنجد( غريه على وخيفى ختاطبه من عنك يفهمه قوالً  تقول أن،  يةالتور  - ٣
 . ٧١٧ص، ١ج، واألعالم اللغة يف املنجد - ٤
 . ٥٦٢ ص،  البالغة أساس - ٥
 . السابقة الصفحة يف شعره بيت وتوثيق،  تعريفه جاء،  الكاليب القتايل -   ٦
  .١٨٣ص، ١٣ج، ٤ط)،  نحل مادة،(العرب لسان  - ٧
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  .٣: (معناه تعلموا لغة العرب)٢قال األزهري

  .٤ي تمیم أي بلغتهم)یقال ( هذا بلحن بن واللهجة،شواهد اللحن بمعنى اللغة ومن 

  ، وقد أتي بتلك للتأكید على داللة اللحن بهذا المعنى . والشواهد كثیرة

  المعنى السادس واألخیر:

یقال ( َلَحَن لْحنًا ولحونًا  ،٥اللحن (خالف الصواب في الكالم والقراءة والنشید) 

   ٦ب)ولحانیة في كالمه أو في القراءة إذا أخطا في اإلعراب وخالف وجه الصوا

  في تفسیر اللحن بهذا المعنى: (لحن في كالمه إذا مال به عن   ٧قال الزمخشري

  .  ٨اإلعراب إلى الخطأ)

 .  الَلْحن الكثیر: وألُلْحَنة والَلّحانة ، والَلّحان -

 . خطأه: وَلحْنهُ  -

 .  ٩كثیراً  یَلْحن الذي والُلْحَنة یَلْحن  الذي: والْلَحنة -

 عن صرفه أو الخطأ، إلى اإلعراب عن به لما إذا كالمه، في َلْحنَ  یقال -

 .١٠)األلغاز إلى موضوعه

، إذا الستقامة یقال لحن فالن في كالمه(الّلْحْن المیل عن جهة ا :١رقال ابن األثی

بمعنى الخطأ في  ، كل تلك المعاني تدل على اللحن٢مال عن صحیح المنطق)

                                                                                    
 .٣١٨ ص ١٣ج، ٤ط،  العرب لسان- ١
 بالفقه عين) هـ٢٨٢( خبراسان هراة يف ولد، منصور أبو، نوح ابن األزهر بن نوح بن طلحة بن األزهري بن أمحد بن حممد هو األزهري -  ٢

 مؤسسة)، املؤلفني معجم،(انظر./ القراءات عللو  �ذيب تصانيفه من، هـ٣٧١ سنة وقيل هـ٣٧٠ سنة تويف، العربية علم عليه غلب مث أوالً 

 . ٤٧ص،  ٣ج،م١٩٩٣_ه١٤١٣، ١ط،بريوت الرسالة

 .٣٨١-٣٨٠ ص، ١٣ج،  العرب لسان - ٣

  م١٩٣٤_١٣٥٣ ،الكتب دار القاهرة، شليب احلفيظ وعبد األبياري إبراهيم حتقيق)، األشياء بقية يف املعجم، (العسكري هالل أبو - ٤

 .٢٠٨ ص، ٢ج،  اللغة فقه يف اإلفصاح - ٥

 .٧١٧ ص، ٤ط،  واألعالم اللغة يف املنجد - ٦

 وجاور واحلجاز العراق دخل،  والنحو اللغة يف إمام ؛ الزخمشري اخلوارزمي عمر حممد بن عمر بن حممود القاسم أبو هو: الزخمشري -  ٧

 أساس، كتبه من)هـ٥٣٠( سنة خوارزم ببلدة تويف،  طوعةمق اليسرى رجله وكانت باالعتزال متظاهراً  وكان الكشاف وضع و�ا،  مرتني مبكة

 النحاة تراجم يف التعيني إشارة( ه ٧٤٣_ ٦٨٠اليماين ا�يد عبد بن الباقي اعبد/ انظر.األمثال يف املتقصي وكتاب  النحاة وتراجم،البالغة

 ). ٣٤٥( ص م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦، ١ط،  الرياض) واللغويني

 .  ٢٣ ص م١٩٦٦ - هـ١٣٨٦،  القاهرة،  احلديثة العربية املكتبة،  احلديثة اللغوية الدراسات ضوء يف امةالع حلن،  مطر العزيز عبد - ٨

 .٣٧٩ ص، ١ج، ٢ط)،   اللغة فقه يف اإلفصاح(  الصعيدي الفتاح وعبد املطليب يوسف حسني - ٩

 . ٥٦٢ ص،   البالغة أساس،  الزخمشري- ١٠
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استدل به في قول عمر  ، ومن شواهد هذه الداللة مااللغة، وهو المیل عن الصواب

كذلك قول مالك  ٣رضي اهللا عنه (تعلموا اللَّحَن أي الخطأ في الكالم لتحترزوا منه)

  . ٤بن أسماء

  أحْیانًا َمنِطق َصائب وَتْلَحُن             

، وذلك یستملح من الجواري  ئ في اإلعراب، أنها تخط( تلحن أحیاناً  :قیل معنى قوله

  . ٥ًا عن تكلیف)إذا كان خفیفًا ولیس آتی

أهل ذهب الكثیر من  ج إلیها اللحن وقدهذه هي المعاني والدالالت التي خر   

، ، واللغة، والغناء والتطریبالخطأ في اإلعراباللغة إلى أن للحن ستة معاٍن: (

) وقد تحققت الباحثة من ذلك فجاءت المعاني والشواهد ٦، المعنىطنة، والتعریضوالف

لمعاني الستة ، فهنالك ظاهرة تربط اجمیعها في معنى واحدها، مشتركة الدالة علی

لحن وهو المیل عن الوجهة وهي اشتراكها في المعنى العام ل بعضاً  بعضهاالمذكورة 

  . الصحیحة

فالفطنة( تعني مثًال القدرة على المیل في الكالم بطریقة ذكیة والتطریب یعني إزالة 

  .٧ان )الكالم عن وجهته الصحیحة بالزیادة والنقص

واللهجة الخاصة میل  الصریح،میل عن التعبیر العادي الواضح ( والتوریة:  

   .٨)كذلك مثًال یعد میًال عن الصواب عن اللغة والخطأ

                                                                                    
 يف ونشأ ولد، احملدث الدين جمد، السعادات أبو اجلزري الشيباين الكرمي عبد بن حممد بن حممد بن حممد بن املبارك هو: األثري ابن -  ١

 يف والنهاية(،  وسلم عليه اهللا صلى الرسول أحاديث يف األصول مع جامع آثاره من املوصل إىل وانتقل،  هـ٦٠٦-٥٤٤ عمر ابن جزيرة

 الكتب دار،  مصر)  ملوك يف الزاهرة النجوم،( األتابكي تقريدي ابن يوسف ناحملاس أيب الدين مجال انظر/ )  واألثر احلديث غريب

 . ١٩٨ ص،  م١٩٣٦- ١٣٥٥، ١ط القاهرة،  املصرية

 . ١٨٣ص،  ٤ط، ١٣ج" ، حلن مادة) ،"العرب لسان( - ٢

 .نفسها الصفحة،نفسه املرجع - ٣

 . للحن لاألو  املعىن يف السابقة الصفحات يف والبيت الشاعر تعريف ورد قد - ٤

 .١٤٦ ص، ١ج) ،  والتبيني البيان، ( اجلاحظ - ٥

 .١٨٣ ص،  ١٣ج،  ٤ط"،  حلن مادة)" العرب لسان( - ٦

 .٢٣٩ ص،  ٥ج،  اللغة مقاييس،  فارس ابن راجع- ٧

 .نفسها الصفحة  ، نفسه املرجع  ابن فارس مق- ٨
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ذا المعنى: إمالة الشيء عن وهكذا یؤید البحث اجتماع المعاني جمیعها في ه  

ها في البحث ، وكذلك داللتها جمیعًا على معنى اللحن وقد أتت أهمیة ذكر وجهته

لداللتها على كلمة (َلحَن) لذا أتت الباحثة بها من أجل التعرف علیها وتوضیحها 

لذي ذا الصلة بهذه الدراسة وهو المعنى األخیر أو السادس ا وتوضیح المعنى المراد

) في كل مناحي اللغة في اللغةله عالقة وثیقة بهذا البحث (اللحن بمعنى الخطأ في 

  . ، أو داللتهاهاا أو صرف، أو نحوهأصواتها 

فهذا البحث یدرس التصحیح اللغوي في هذا العصر الحدیث بمعرفة الجهود   

من هذه العالقة تبرز ، و لة الخطأ اللغوي في العصر الحدیثالمبذولة لمعالجة مشك

  .أهمیة اللحن

                                                       التعبیر اللغويمظاهر اللحن ونتائجه في : المطلب الثاني

للهجرات العربیة عدة أسباب سیأتي ذكرها وقد أثرت تلك الهجرات على القبائل 

العربیة ، وعلى اللغة فاختلطت لغُة األمصار ، ووصل االختالف حتى إلى لغة 

البادیة التي كانت المرجع ؛حیث إن أهل البادیة یتصفون بالفصاحة فجاء االختالط 

إن قبائل العرب في غزوات الفتح تحركت بلهجاتها نحو الشمال إلى  سریعًا حیث

نحو الشرق وعبر وأرمینیة ، روسوبالد الرافدین إلى جبل طو  ، وسوریا ، فلسطین

،  ، ونحو الغرب عبر شبه جزیرة سیناء إلى مصر، وشمال إفریقیاالعراق إلى إیران

، حتى امتدت الدولة إلى لموفاة الرسول صلى اهللا علیه وس فلم یمض مائة عام على

یا على شواطئ نهر الهند، فالتقت اللغة العربیة سفوح البرانس من المغرب وأواسط آس

  . ١في تلك المناطق فتأثرت بها بلغات مختلفة 

  ونتیجة لهذا االختالف الذي تم بین العرب وأهل البالد المفتوحة نشأت     

 اللغة،ذه البالد إذ انحرفت هذه (لغة تعامل) یتواصل بها جیوش العرب مع أهل ه

  . ٢عن اللغة العربیة المشتركة التي جملها العرب المسلمون إلى البالد المفتوحة

  قد ظهر هذا االنحراف على ألسنة فریقین: 

                              
 .١٨ ص،  )العربية (،فك يوهان - ١

، ١ط،  املصرية النهضة مكتبة،  )وانتشارمها واخلط العربية نشأة يف تارخيية دراسة وتاريخ تطور،  بيةالعر (،  الدين حسام ذكي كرمي - ٢

 .١٧ ص، م٢٠٠٢=١٤٢٢
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  أوًال: الفریق األول: وهم الذین أسلموا واتخذوا اإلسالم عقیدة والعربیة لغة. 

لذا نجدهم  العقیدة،وممارسة  دین،الفهؤالء كانت صلتهم باللغة عن طریق   

أكثر تمسكًا والتزامًا بقواعد اللغة العربیة فكان هذا الفریق یتجنب الخطأ اللغوي للتمكن 

  من ممارسة شعائر العبادة. 

، فال : وهم من غیر المسلمین، فكان هدفهم التواصل مع العربثانیًا: الفریق الثاني

، وفي هذا الجو ظهر االنحراف اللغوي اللغةقواعد وال غیرها من جزئیات یهتمون بال

  ومن مظاهر هذا االنحراف: 

ویظهر هذا  الصوتیة،/ االنحراف الصوتي:( ویتمثل في صعوبة التخلص من العادات ١

  .١االنحراف في نطق بعض األصوات)

وغیرها من العیوب واالنحرافات الصوتیة  ولكن لم )٣واللكنه٢فكان منهم من یعاني (اللثقة

، والشاعر المشهور أستاذ مالك ٤هم ذلك من التفرد ، فمنهم سیبویه، ومثله الثقة نافعیمنع

الفصاحة مع أنه كان ب، یمتاز شعره ، ویعد األخیر من أفصح الشعراء٥ماألعج زیاد

  ، ویرجع هذا اللقب إلى لكنته الفارسیة. مما أدى إلى تسمیته بزیاد األعجم، أعجمیاً 

، ال لصعوبة الحركات فقط ولكن مثل في إسقاط حركات اإلعرابیت/ االنحراف اإلعرابي: ٢

لم كما یقول المستشرق األلماني فك  ألن اللغات التي التقت بها لم تحتفظ بنظام تصریفها

                              
  .١١٤ ص، ٢ج،  والتبيني البيان راجع -  ١

  . ١٠٧ص) ، اللغة قهف يف اإلفصاح(انظر)/ والكاف ، والسني والقاف، ، والالم،  والراء، اهلمزة( بغريها حروف ستة إبدال:هي واللثغة_٢

 وسر ،النيسابوري الثعاليب رو منص أبو اإلمام/ مهزة - والعني، حاء- اهلاء كإبدال كالمه يف وعجمة الشخص لسان يف عقدة: اللكنة_٣

 .٥٤  ،ص م١٩٧= /١٣٩٢، احلليب البايب مطبعة،القاهرة،العربية

 ليعلم عنه اهللا رضي العزيز عبد بن عمر بعثه الصاحلني وأكابر التابعني سادات من، نهع اهللا رضي عمر بن اهللا عبد موىل،  نافع اهللا عبد أبو: نافع -  ٤

) املالكية طبقات يف الزكية النور شجرة( هـ١٣٦٠ سنة املتوىف، خملوف بن قاسم بن عمر بن حممد انظر، / هـ١٢٠ وقيل هـ١١٧ سنة مات السنن الناس

 .  ٧٢ ص،   م٢٠٠٣=١٤٢٤، ١ط، ميةالعل الكتب دار بريوت، خيايل ا�يد عبد حتقيق

 إىل وانتقل،  أصفهان يف نشأ،  األموية الدولة شعراء من،  القيس عبد بن موىل، العبدي أمامة أبو،  األعجم، سليمان بن زياد هو: األعجم زياد -  ٥

  .٥٤ ص، ١٣ج،  األعالم أنظر/ هـ١٠٠ سنة تويف، فسكنها خراسان

 ، والّصلب امليت من يسيل الذي والصديد الدك الّصليب من وأصله.جذع على ورجليه يديه بني من الرجل ديش أن وهو معروفة قتلة: الصلب -٦

 .٢٦٥ص،٧ج٤،ط،صادر دار بريوت) ، العرب لسان،(راجع/ يسيل وصديده ودكه ألن ذلك من ، مشتق

 .١٠ ص ، واألساليب واللهجات اللغة يف دراسات العربية(  -٧

 

 . 
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تكن هنالك لغة واحدة بین اللغات التي التقت بها العربیة في عهد الفتح فكانت محتفظة 

نب الذین اضطروا إلى استخدام العربیة متابعة بنظام تصریفها ولهذا كان شاقًا على األجا

القواعد والنظم المعقدة للنحو العربي القدیم فتصرفوا باستخدام األسالیب التقریبیة التي 

ذلك كثیرة في  اعتادوها في لغتهم األصلیة فحذفوا حركات اإلعراب األخیرة ، والشواهد على

رید أهَلك بالفتح فقال األعرابي كتب اللغة منها أعرابي:(كیف أهِلك) بكسر الالم ی

  .  ٢ یسأله كیف هالكه) (َظن أنه١َصلباً 

وه القرآن فأقرءوه (...ِإّن ئفطلب أن یقر  في خالفة عمر بن الخطاب أعرابي وقدم     

٣ِمْن الُمْشِركیَن وَرَسوَلُه ) اهللا َبرئٌ 
بالكسر بدل الضمة في رسوله مما أدى إلى تغییر  

علیه الفهم إلى أن  دعاه عمر رضي اهللا عنه موضحًا له معنى اآلیة ،مما أشكل 

  معنى اآلیة. 

العربیة في  / االنحراف الداللي: یتمثل هذا الشكل من اللحن في استعمال األلفاظ ٣

فتحوا سیوفكم) یرید؛ بن زیاد أمر جنوده قائال: (ا٤اهللا عبیدغیر موضعها فیذكر أن 

  .سلوا سیوفكم

أتبیع  :ن العجم نخاسأنه قال لرجل م وي عن الحجاجر ویتمثل اللحن كذلك فیما  

شركاتنا في مدینها زها و اهو أشریكاتنا في ( الّدواّب المعیبة من جند السلطان؟ فقال

فقال الحجاج ما تقول ففسر له ذلك فضحك وكان ال یضحك ،  ،وكما تجئ تكون)

بهذه الدواب فكان الرجل یرید أن یقول شركاؤنا باألهواز والمدائن یبعثون إلینا 

                              

  )٣یة (. سورة التوبة اآل١

هـ) كان مع والده لما مات والده بالعراق  ٢٨عبید اهللا بن زیاد بن أبیه، وآل فاتح من الشجعان ، ولد بالبصرة ( -٢

  .١٩٣،ص١هـ/ انظر (األعالم) ،ط٦٧هـ ، توفي سنة ٥٣فقصد الشام فوالة عمه معاویة خراسان ، سنة 
 .١ص( العربية دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب) ،  – ٣
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فنبیعهما على وجوهها وهذا مثال لالنحراف الداللي فال یستطیع أحد تفسیر ذلك كما 

  . ١ذكر إال الذین طالت مخالطتهم بالعجم

فیتمثل اللحن الداللي في استعمال األلفاظ في غیر موضعها كذلك استعمال   

  األلفاظ األعجمیة التي طغت على العربیة. 

  تعامل الجاریة في اتجاهین: ویمكن تصور نمو لغة ال  

  / االتجاه اللهجي. ١

  ./ االتجاه نحو الفصحى٢

؛ خضعت فیه لغة التعامل للغات المختلفة التي كانت في هجيأوًال: االتجاه الل

المنطقة (أتى بها سكان األقطار والمدن المفتوحة، وتأثرت بلهجاتهم وعاداتهم اللغویة 

، وقد أخذت هذه اللغة لدت عنها لهجات مختلفةة محلیة تو المحلیة) فتكونت لغة عربی

فیما یبدو بعض الخصائص المحلیة في المدن المختلفة فنشأت اللهجات المتأخرة في 

  . ٢مدن اإلسالمیةال

، وقد كان هذا االتجاه یعتمد صحى وكان ذلك بالتعلیم والممارسةثانیًا: االتجاه نحو الف

 )الحماسة الدینیة (الدین الجدید؛ معینة من السكان نهضت به من أجل على طبقة

إذ یتحقق  )التقرب من مقالید الحكم واإلدارةتوافدوا إلیه والطموح (الذي دین اإلسالم 

  :  ، ویمثل هذه الطبقة ذلك بالمعرفة بلغة الحكام

      . أ/ النحاة واللغویون

قواعد األعاجم: (الذین تولوا مسئولیة حمایة اللغة من اللحن فعلموا على وضع الب/ 

  وتوضیح أسالیبها البالغیة.  ألفاظها،وجمع 

ونجد أن التقاء العرب باألعاجم كل بلغته في األمصار والمدن المفتوحة   

  طبقات:  غویة) متباینة وقد قسمت إلى ثالثنتجت عنه (طبقات ل

  على تنقیة اللغة والمحافظ علیها.  نالذین یعملو  والمستعربین(علیا: من العرب 

بلغة ،  ومع ذلك تحاول الخروج ین الطبقتین بحكم صلتها بالطرفینوسطى: تقف ب

  . سلیمة بسیطة بقدر ما تستطیع

                              
 

 .١٠ -٩ ص، )  واللهجات اللغة يف دراسات،  العربية (- ١
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نها لم تستطع التخلص من عاداتها إإذ  فاسدة،دنیا: تجري ألسنتها على عربیة 

  . ١اللغویة)

، وقد عملت اد والمهاجرین من العرب الوافدینأوًال: الطبقة العلیا وهي تضم الوالة والقو 

ذه الطبقة بحماسة دینیة وعاطفة قومیة للمحافظة على اللغة العربیة والدفاع عنها ه

یة ایقول فك في ذلك ونشأ في أواخر القرن األول للهجرة مبدأ تنقیة اللغة الذي حمل ر 

  المحافظة على اللغة 

  وقد برهن األمویون على أنهم حماة المبادئ العربیة القدیمة وروي أن   

  .٣( كان یحذر أبناءه من اللحن)٢وانبن مر  عبد الملك

فیذكر  وذاتیة،ثانیًا: الموالي من غیر العرب الذین حرصوا على العربیة، لدوافع دینیة 

(.. أن المجتمع العربي في عهد األمویین لم یكن وحده هو الذي یتعرف بالعربیة 

ة غیر ك الدوائر اإلسالمیعلى أنها القدوة الرفیعة، والمثل األعلى بل كانت كذل

محاكاة الطبقة ت في سبیل طموحها إلى ن، كا٤)، (من طبقة الموالي/ الملحةالعربیة

ن حركة تنقیة ض، وتحت ، فتجاري هذه أیضًا في الناحیة اللغویةالسائدة فیما تفعل

، بما في ذلك من إعالء شأن اللغة البدویة الخالصة، وكلما أخذت اللغة العربیة

مور التربیة والتعلیم توجه غیر العرب إلى استبدال سالمة اللغة تصیر أمرًا من أ

عربیة فصحى من عربیة اللهجة الدارجة في محیطهم، وقد دعا الحسن البصري إلى 

  حل أزمة اللغة العربیة حیث كان رجال ضلیعون أمثال:

انوا ال یجدون غضاضة في أن ، الذین ك١ن العجاجورؤبة ب ٥أبي عمر بن العالء

حجاج فكان تالمیذه المجتهدون یكتبون عبارات ألستاذهم  لیس إلى جانب ال یضعوه،

                              
 .٣١ ص،  )العربية (،فك يوهان - ١

 استعمله، أبيه مع الدار يوم شهد كما، العلم واسع فقيهاً  املدينة يف نشأ،  الوليد أبو القرشي األموي احلكم بن: مروان بن امللك عبد - ٢

 أول وهو، العربية إىل الرومية من الدواوين أيامه يف نقلت، هـ٦٢ سنة أبيه مبوت اخلالفة إليه انتقلت، سنة ١٦ ابن وهو املدينة على معاوية

 .١٦٥  ص ٤ج،)  األعالم( انظر،  هـ٨٦ سنة دمشق يف تويف،  اإلسالم يف الدنانري صك من

 .١٢١ ص ،)  وتاريخ تطور العربية(  - ٣

 .٣١ ص ،)  العربیة( ، فك_ یوھان ٤ 

 سنة بالكوفة مات، البصرة وسكن باحلجاز ولد مازن من خزاعي السبعة القراء أحد عمار العالء بن زيات هو: العالء بن عمر بوأ -  ٥

 .  ٨١ ص،  اللغة أئمة تاريخ يف البلغة انظر/ .  سنة ٨٦ وعمره  هـ١٥٤
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، وكثیرة هي األخبار م فحسب بل لصیاغتها اللغویة كذلكبسبب ما تحتویه من عل

والروایات التي تطنب في وصف دقة إحساسه تجاه األخطاء اللغویة وقد شهدت 

ول محاولة المعاجم والكتب لغیر العرب بذلك فنجد كتاب سیبویه الفارسي یعد أ

اهللا لتنظیر قواعدها ، وكتب بعده من المؤلفات أبو علي الفارسي كذلك جار 

  ، باإلضافة إلى معظم أصحاب المعاجم القائدین إلى أصول غیر عربیة. الزمخشري

تحسب الباحثة أن دافع الفریقین (األول والثاني) دیني هو (السعي للمحافظة  

كل مسلم أیًا  إن لغة القرآن قد صارت في شعورعلى لغة الدین) فیؤید البحث مقولة (

ویتضح أن قضیة التصحیح اللغوي ،2، جزء ال یتجزأ من حقیقته)كانت لغته األصلیة

، ما بین العرب واألعاجم وكالهما في ذلك على دأت منذ الوهلة األولى باالشتراكقد ب

 قویة إلى یومنا هذاللغة العربیة السواء وهذا شيء رائع فبمحافظتهما على اللغة بقیت ا

ویقال: إن هؤالء المجتهدون من غیر العرب قد أحاطوا بمعرفة العربیة معرفة راسخة 

، األعجمیة فعرف ذلك.عن "سیبویه ومع ذلك لم یستطیعوا التخلص من بقایا لغتهم

ًا ، وزیاد األعجم" وفي شعر زیاد داللة واضحة على تمكنه من العربیة تمكنونافع

فیرقق أصوات  ،فكانت تغلب علیه عاداته الصوتیة ،یعاني في نطقهواضحًا إال أنه 

  3اإلطباق،ویستبدل العین والخاء، بالهمزة والهاء).

  

  

  

  

  

                                                                                    
، األموية الدولتني؛ خمضرمي من املشهورين الفصحاء من،  راجر أبو حممد أبو اجلحاف أبو السعدي التميمي العجاج بن رؤبة - ١

  ،٣ج، ، األعالم الزركلي انظر. / هـ١٤٥ مات شعر ديوان له أسن وقد البادية يف مات البصرة يف مقامه أكثر كان والعباسية

 .٣٤ ص 

 .٥ ص،   العربية،  فك يوهان - ٢

  . ٣٤-٣٣ ص،  نفسه املرجع  ٣

 البيان)، الذكر وتأنيث األنثى تذكريها( الشاعر جارية وكالم...)  مهار لنا أهدوا( يادةز  مويل فيل كالم من بنموذج اجلاحظ يستشهد 

 .١٦٥ ص، ١ج،  والتبيني
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  ثانیًا: الطبقة الوسطى وهي تتمثل في: 

  / العرب الذین تأثرت لغتهم بلغة أهل األمصار المفتوحة وظهر هذا على ألسنتهم.  ١

اللغة العربیة ، وتملكوها إلى جانب لغتهم األم، / السكان األصلیون: الذین تعلموا ٢

(بالبلدیین) مرة أخرى وقد عرف عن هذه ماهم الجاحظ ( بالقرویین ) مرة ووقد س

كم ، كما كانت بحلسنتها العربیة واللهجات المحلیةالطبقة أنها كانت تتراجع على أ

  . وتحاول الخروج بلغة سلیمة بسیطة ،صلتها بالطبقة العلیا والدنیا

  : ویمثل هذه الطبقة فریقان: ثالثًا: الطبقة الدنیا

   المفتوحة.أ/ األعاجم: الذین بدأ اختالطهم بالعرب بعد أن دخلوا األقالیم 

اإلماء: الذین یعملون في خدمة العرب من الحكام والوالة وهم یخلطون و ب/ العبید 

 الصرفي، و ة، فكان هذا مصدرًا للحن الصوتياألصوات العربیة بأخرى أعجمی

، فكانت لغتهم تجري على ألسنتهم بأصوات عربیة والتركیبي الذي جرى على ألسنتهم

یفهمها السامع المخالط لهم ، والذي یكون على صلة بموضوع الحدیث. یقول 

الجاحظ (....ولكنهما لما طال مقامهما في الموضع الذي یكثر فیه سماعهما لهذا 

م أما بخصوص اإلماء ومنهن الجواري الضرب صارا یفهمان هذا الضرب من الكال

من العربي  تولدنیس نالالتي ال ُیِجدْن العربیة ویعشن في البیوت العربیة الشریفة فك

  .١فیصبحن أمهات ألوالدهم ، فیرث الولد لغة أمه الملحونة

یستحسن الجاحظ اللحن من الجواري الظراف ومن الكواعب النواهد ویقول:(   

  خدر أیسر...الخ ) نه من ذوات الخدور الإ

(هذا یدل على أنه یستملح من الجواري بشرط أال تكون الجاریة صاحبة   

  .٢تكلف)

                              

 .١٦٥ ص، ١ج،   التبيني البيان  - ١

 .١٤٦ ص، ١ج ،نفسه املرجع ا 2 _ 
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، وكانت أعجمیة إذ ١یحدثنا الجاحظ عن أم ولد للشاعر جریر بن الخطفي  

 دلت (الذال) من الجرذان (داًال) قالت ألحد ولدیها. (وقع الُجردان في عجان أمك) فب

  لعجین (عجانًا). وضمت (الجیم) ، وجعلت ا

من هنا یتضح لنا أن طبقات المجتمع اللغوي التي أشرنا إلیها سجلها الجاحظ   

آخر، القتصار  إقلیموغیره في (إقلیم العراق) وهي غیر مطابقة أو مشابهة ألي 

ي إیران والهند وما الشواهد على األمصار البعیدة في شرق الدولة اإلسالمیة ف

(... إذا  ر وشمال أفریقیا ، وقد الحظ ذلك فك فقال ، وفي غربها في مصوراءهما

كان تعذر كشف أثر اللغة القبطیة في عربیة التفاهم في مصر أثناء القرنین األولیین 

مثل الجاحظ أولع بتصویر مستوى الطبقات الدنیا  اً إلى طبیعة مصادرنا ، فلو أن كاتب

فادنا أن العالقات اللغویة في والوسطى بین سكان المدن في القرن الثاني ، ربما كان أ

  .٢)ف كثیرًا عنها في البصرة والكوفةالفسطاط القدیمة لم تختل

وفي البحث إشارة  إلى أن ما جاء به الجاحظ وغیره في توضیح الشواهد من   

إقلیم العراق ، یمكن أن ینطبق على جمیع األقالیم التي لم یصلنا منها شيء ألن 

 العرب ، ( نشر الدین)  والفاتحون همكذلك الهدف ة (طریقة الفتح)الطریقة واحد

هناك ثمة اختالف إال إذا اختلف األمر، ففي هذه الحالة یمكن أن یختلف فلیس 

  الوضع عنه في إقلیم العراق .

                              
 وتويف هـ٢٨ سنة ولد  اليمامة يف توما ولد عصره أهل أشعر متيم من،  الريبوعي الكليب بدر بن اخلطفي عطية بن جرير الشاعر -  ١

 .١١٩ ص،  ٢ج،   األعالم/  .شعر ديوان آثاره من،  َحْزَرة  بأيب يكىن وكان،  الفرزدق مع نقائضه مجعت وقد،  مراً  هجاءً  وكان هـ١١٠

 .١٤٦ ص، ١ج،   والتبيني البيان اجلاحظ، - ٢
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  المبحث الثالث 

  التصحیح اللغوي 

  المطلب األول  : مفهوم التصحیح اللغوي.

  المطلب الثاني :مستوى الصواب اللغوي عند المحدثین.

  



 
 

٦٩

  مفهوم التصحیح اللغوي المطلب األول: 

  وَصَححُت الكتاب صحیحا،أي جعله  :صحَّ الشيء( كلمة التصحیح من        

  :...، والصحیح من الشعر: إذا كان سقیمًا فأصلحُت خطأهو الحساَب تصحیحاً 

ال ، فیقحیح اللغوي تعني  التصویب اللغويوكلمة التص، ١ما سلم من النقص)

 ،؛ هو ما صح ولم یستهجنمن القول أو الفعلالصواب  )(تصحیح اللغة أو تصویبها

في القول والفعل هو  ، قیل الصواباستقرارهتدل على نزول الشيء و ومادة صوب 

ب القول: عده وصوّ  ب الخطأ: صححه وصوّ  أي لم یخطي وأصاب:، خالف الخطأ)

  .: عده صواباً فعله له أو رأیه أوقو  واستصعاب، صواباً 

أو عمل  قول،: هو صواب والصواب اللفظ،الصحیح في أداء  : أيوالمنطق الصائب

  . ٢ل حتى یبنوا علیه صواب العمل)فكان اهتمام العرب بصواب القو 

قیل  المفرد،والصحیح من القول الصائب منه هو القول الفصیح من           

یقال فصیح ومفصح إذا َتعّرى  الّلبن.مما یشوبه وأصله في  خلو الشيءالَفْصَح: 

  .٣بالعربیةوأفصح أي تكلم  لغته،ومنه استعیر فُصح الرجل: جادت  الّرغوة،

ركة التصحیح الحدیث حركة لغویة إصالحیة تمتد جذورها إلى أقدم وح          

 البدایةلحن ظهر في اللسان العربي الفصیح، فقد كان التنبیه على ذلك اللحن منذ 

وكان طبیعیا أن من التشویه  وٕانقاذهامن التحریف الحقیقیة لقیام مبدأ تنقیة العربیة 

ز ذلك الهمم إلى التصنیف المخصص ، وأن یحفسع التنبیه مع اتساع دائرة الخطأیت

مما أثمر عشرات اآلثار الصواب ، تسجیال لحقیقة االنحراف وتثبیتا لوجه الشأنبهذا 

  .اللغویة المتینة الداعیة إلى التصویب

                              
 .٢٠٢ص،  ٨ج" ،  صحح" مادة ،) العرب لسان(منظور، ابن - ١

  .٣٠٠ص) صوب(مادة،  ٧ج،  العرب لسان/ و)  ب،  و،  ص(  مادة،  القاهرة، العربية اللغة جممع،  الوسيط املعجم _ ٢

 .٤٧ص، ١ج،  ٢ط" ، صحح" مادة) اللغة فقه يف اإلفصاح(  _ ٣
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ن أشهرهم ابن السكیت مبرزی أئمةعلى أیدي  ١تقویم اللسان")ق" و"("إصالح المنط 

 ٥١٥م) والحریري (٩٠٤= ٢٩١علب (وث م)٨٩٠= ٢٧٦ة( وابن قتیبم) ٨٥٩=٣٤٤(

  م).١١٢٢= 

قامت حركة التصحیح اللغوي الحدیث إذن خدمة لهذه اللغة ، ووصال           

لعمل لغوي بارع قدیم ، وكان قیامها مقرونا بقیام النهضة العلمیة الحدیثة ، فقد 

نهضت هذه الحركة بعد منتصف القرن الثالث عشر الهجري /منتصف القرن التاسع 

عشر المیالدي ، ثم توغلت في كل میدان ، وأنتجت تراثا غزیرًا غریب السعة ال 

یخفف هذه الغرابة إال سعة الخطأ وانتشاره ، وأشار( محمد ضاري حمادي ) في 

بحثه الذي عنى فیه بما ورد عن التصحیح اللغوي في الصحف والمجالت  بأن ما 

واحدة فقط اكتنزت في حقبة من  یذهل في األمر أنه إذا أشرت إلى أن مجلة عربیة

حیاتها، ستین ومائة مبحث من مباحث التصحیح اللغوي الحدیث ، ذلك في مجلة 

  .) م١٩٦٣=١٣٨٣ (المجمع العلمي العربي حتى عام

لغة الكتابة (الفصحى) ثم إلى لغة  إلىلقد نظر رجال التصحیح الحدیث         

  في هذا الجانب. اكان البذل كبیر الحدیث (العامة) لتنقیة اللغة وتصویبها وقد 

  :منها اللغوي نذكرتواجه التصحیح وهناك العدید من المشاكل التي 

عــدم وجــود  مــع   بتصــحیح الطــالب لغویــاً  وعــدم اهتمــام األســر،  االنشــغال بالملهیــات

واضــح تجــاه التصــحیح مــن قبــل الجهــات المختصــة  وٕاســناد  ، ومــنهج میزانیــةمقــر، و 

                                                   علیهــــا     مــــع قلــــة حصــــص اللغــــة العربیــــة والتطبیقــــات ، صــــینالمــــادة إلــــى غیــــر المخت

ــیم العــالي بمســألة التصــحیح اللغــويعــدم و  مــن  االهتمــام كــذلك اهتمــام مؤسســات التعل

  ،جاه اللغةمراحل التعلیم العام ت في جانب المعلین والطالب بصورة كافیة

و انعدام  والمسموع نحو اللغة العربیة والتصحیح اللغوي المرئيتقصیر اإلعالم      

  األدبیة بالمؤسسات  االجتماعیة والثقافیة. األنشطة

                              
  .اللغوي اإلصالح كتبمن   كتابان هذان  ١

  .٣١٧ص، م١٩٨٠، اإلعالم و الثقافة ةوزار ، العراق) اللغوي التصحيح حركة(محادي ضاري حممد انظر_   ٢
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 إسناد المادة إلى غیر المختصین، ةاالبتدائیتوى الطالب في المرحلة تدني مس    

  مع قلة حصص اللغة العربیة والتطبیقات علیها.

ارتفاع نفوس الطالب من قبل بعض المعلمین و  اللغة فيوبة زرع الخوف من صع 

منهج محدد في مراحل التعلیم و عدم وجود مقر مع صاب معلمي اللغة العربیة أحیانًا ن

بهذه اللغة  ین والطالبمعدم االهتمام من جانب المعل كذلك اللغة،العام تجاه 

  .العربیة

  :ینمستوى الصواب اللغوي عند المحدث :المطلب الثاني

علیه علم  أنبنى، وهذا ما ها؛ السماعكان أول مقاییس الصواب اللغوي وأهم  

وما لم  سمعوا،فاتخذه أهل الكوفة معبرًا لكل ما  له،القراءات ثم جاء القیاس تالیًا 

والنادر ومنهم من یرى أن من یتكلم بلهجة العرب أو  الشاذ،یسمعوا.فقاسوا على 

  . ردیئة فهو مصیب غیر مخطئادرة أو ولو كانت ن علیها،یقیس 

وهو مابني علیه ابن جني (باب ما قیس على كالم العرب فهو من كالم العرب)     

وفیه یقول (فالناطق على قیاس لغة من لغات العرب مصیب غیر مخطئ،  وٕان كان 

    .١ما جاء به غیره خیرًا منه)

  األفصح دائمًا.  لكن هناك من تشّدد في أخذ صواب اللغة فكان الصواب عندهم هو 

ظهرت مصنفات لتقویم اللحن وتصویب الخطأ المسموع ویظهر أن هذه 

، وقد تم اإلجماع ٢المصنفات استندت على مقاییس سمیت بمقاییس التصویب اللغوي

اییس على ما كانت على األخذ بتلك المقاییس حتى یكتمل التدقیق ،  فزادت المق

، السابق باألخذ من أفواه الفصحاء ي في، إذ كان التصویب اللغو علیه في السابق

ولكن  هیهات اآلن فقد تبدل الحال إذ اختلط (الحابل بالنابل) كما یقال فال توجد اآلن 

، ن زحمة المعرب، والدخیل وغیرهماقبیلة یرجع إلیها للتصویب اللغوي فالكل یعاني م

نهل من اهللا أن ن ولم یقصد بذلك نفي وجود العلماء ( فالعلماء وهللا الحمد كثر نسال

                              
 .١٢ص،  ١ج)  ، اخلصائص،(  جين ابن - ١

 .٤٦ ص) ، اللغة يف والصواب اخلطأ معجم( - ٢
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ایة اللغة مقدرًا  وقد وعملوا جاهدین لالرتقاء باللغة لحم علمهم ) وقد كان بذلهم

   یة لغة القرآن الكریم.العرب

ة في كل لحمایة اللغ العربیة،فظهرت المجامع اللغویة في العدید من الدول   

للغوي وهي لتبین الصواب ا مقاییس باالتفاق، وقد وضعت جوانبها كذلك النهوض بها

  كاآلتي: 

  أوًال: السماع: 

  كان اللغویون العرب یأخذون مادتهم اللغویة عن طریقین:    

  یذكر أنه  ١أولهما الخروج إلى البادیة والحیاة بین البدو. كما عرف عن الكسائي

، فشاهد العرب وأقام عندهم حتى صار خرج إلى البدو –عرض علي بن حمزة (لما 

  . ٢منهم) كواحدٍ 

:( األعراب الذین عدوهم فصحاء وهؤالء األعراب إال أقلهم كانوا هماثانی  

 ٥، وبغداد )٤، والحیرة ٣یقیمون بمدن العراق ، یختلف إلیهم اللغویون في البصرة

وذكر أن ما نقل عن العرب ال یمثل إال قلة ، وأن (الناطق على قیاس لغة من لغات 

  ٦خیرًا منه). العرب مصیب غیر مخطئ ، وٕان كان غیر ما جاء به

                              
 عـن القـرآن أخـذ،  املقـرئ املعلـم اإلمـام بالكسـائي املعـروف الكـويف مـوالهم،  األسـدي فـريوز بـن �مـن بـن محـزة بـن علي هو: الكسائي - ١

 يف البلغــة انظـر، ١٨٩ سـنة بطـوس تـويف بغـداد قـرب باكســايا مـن أصـله اخلليـل علـى مث اهلـراء مسـلم بــن معـاذ علـى لنحـوا وقـرأ،  الزيـات محـزة

 .١٥٦ ص،  اللغة أئمة تاريخ

 .٥٣٨ ص، ١ج،  النهاية غاية،  اجلذري ابن - ٢

 ٢ج       اإلطـالع مراصـد انظـر،  املغرببـ واألخـرى البحـث يف املقصـودة وهـي بـالعراق للمشهورة وهي العظمي بصرتان ومها: البصرة -  ٣

 .٢٠١ ص، 

 البيضـاء بـاحلرية ومسوهـا ،) وآبائـه النعمـان( اجلاهليـة يف العـرب ملـوك مسـكن فكانـت،  الكوفـة مـن أميـال ثالثة تبعد عراقية مدينة: احلرية - ٤

 .٤٤١،ص ١ج اإلطالع مراصد/  حلسنها

 .٧١ ص) ، املشهورين العرب ءفصحا أمساء يف فصل( الفهرس صاحب،  الندمي ابن - ٥

 .١٢ ص،  ٢ج،  اخلصائص،  جين ابن -٦
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النحویة  ولكن قبول لهجات العرب جمیعًا یؤدي إلى مخالفة الكثیر من القواعد  

 ٣وكنانة٢وزبید ،١خثعم ، كعب والمعروف أن قبیلة بلحارث بن ،واللغویة المتبعة الیوم

، ویقصد بعدم السماع للفظه ما عدم ٤كانت تستخدم المثنى باأللف رفعًا وجرًا ونصباً 

والمقصود بالعرب الفصحاء العرب االحتجاج  رب الفصحاء وفي عصرد العوردها عن

، و بعض كنانة ٨یل، ثم هذ٧، وأسد٦وتمیم، ٥الذین أخذت عنهم اللغة وهم قبائل قیس

وال عن سكان البراري  ، من سائر قبائلهم ١٠فلم یؤخذ عن غیرهم٩وبعض الطائیین

لذین حولهم فلم تؤخذ عن وسائر األمم الهم ممن كان یسكن أطراف بالدهم المجاورة 

  العربیة و ، وجیران مصر١٢، وجذام١١لخم

                              
 العباس أبو./واحلجاز باليمن لبشروا) جبيله( إخو�م مع خثعم العرب؛بالد يف ذكر،  القحطانية من أراش من أ�ار من بطن هم: خثعم -١

،  م١٩٥٩، ١ط،العربية الكتب إحياء دار، القاهرة،  رياألبيا إبراهيم حتقيق)  العرب أنساب معرفة يف األرب �اية(  القلقشندي أمحد

 . ٢٤٣ص

 أمساء على اإلصالع مراصد( البغدادي احلق بن املؤمن عبد الدين صفي انظر./  املأمون أيام يف حمدثة،  باليمن مشهورة وهي: زبيد -٢

 ٦٥٨ ص  ٢ج، م١٩٥٤هـ١٣٧٣، احلليب الرايب سىعي مطبعة،  العريب الكتب إحياء دار،  البجاوي حممد علي حتقيق) ، والبقاع األمكنة

. 

 .١٨٨ ص،  م١٩٥٩، ١ط)  األرب �اية، (  املشرفة مكة جبهات وديارهم،  القحطانية من مضر من بطن هم: كنانة - ٣

 .٦١ ص،  الذهب شذور شرح_٤  

، ١١ج،  ٤ط)،قيس مادة) (العرب نلسا/ (لقبه وقيس نزار بن مضر بن الناس وامسه عيالن قيس وهو، مضر من قبيلة أبو: قيس - ٥

 . ٢٣٤ص

 إىل وامتدت واليمامة البصرة علي، جند بأرض منازهلم كانت، طاخبة أز بن مرة بن متيم بنو وهم  عدنان من وطاخبة طاخبة من: متيم - ٦

 .١٨٨ص،١ج، ١ط)،العرب أنساب معرفة يف األرب �اية( انظر./الكوفة أرض من العذين

 الياس بن مدركة بن خزمية بن وأسد،  قريش من قصي بن العزى عبد بن أسد منهم قبائل عدة وهم، األسدي مألبيه النسب:  أسد -  ٧

 . ٥٤ ص، ١ج)، األنساب ختريج يف اللباب لب،(السيوطي/  انظر. نزار بن ربيعة بن وأسد مضر بن

 معرفة يف األرب �اية( انظر، مضر من خندق اءأبن ومها،  الياس بن مدركة بن يلذه بنو وهم،  مضر من خندق من بطن هم: يلذه -  ٨

 .٤٣٥ ص،  سابق مصدر) ، العرب أنساب

)            طائي( إليهم والنسبة يشجب بن زيد بن أد بن طي بنو وهم،  القحطانية ومن،  كهالن من،  طي بنو قبيلة هم: الطائيون - ٩

 .٣٢٦ص،  سابق مصدر،  رباأل �اية انظر. / احلجاز إىل ،وخرجوا باليمن منازهلم كانت

 .٦١ص،  سابق مصدر) ،الذهب شذور شرح( -   ١٠

 ملوك وقيل،  اللخمي نصر بن عدي بن عمرو آل وهم،  اجلاهلية يف العرب ملوك كانت ومنهم اليمن من جذام من حي: خلم -  ١١

 . ١٨٧ص،  ٣ج،  سابق مصدر) ، العرب لسان./ (املنذر آل وهم احلرية نزلوا خلم

 ولد من هم وقيل، باليمن حي:  جذام أن،وقيل، َمَعدٍّ  من أ�م مضر؛ نّساب وتزعم، ِحسَمى جببال تنزل اليمن من قبيلة: جذام - ١٢

 .١٠٧_١٠٦ص" ، جذم مادة،" م٢٠٠٥،  ٤ط) ،العرب لسان( انظر./  خزمية بن أسد
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، وجیران أهل الشام فأكثرهم نصارى یقرؤون ٣وأیاد، ٢، والعن قضاعة ١القبط 

وال عن ، ٤یستخدمون المثنى باأللف رفعًا وجرًا ونصبًا) بالعبریة  ولمجاورتهم الیونان

  تغلب لمجاورتهم الیونانیین. 

نه ینبغي أّال تمنع منصوصًا دون آخر وال نخطئ ذهب المجوزون إلى أ  

متكلمًا على وجه من الوجوه ، ألن ما نقل عن العرب ال یمثل إال أقله ، وأن " 

الناطق على قیاس لغة من لغات العرب مصیب غیر مخطئ ، وٕان كان غیر ما 

  . ٥ جاء به خیرًا منه)

راءة الصحیحة هي أن القعلى  وٕاذا أخذنا بما جاء به العلماء فقد اتفقوا  

القراءات السبع فقد رأى ابن الجذري في تحلیله لضابط القراءة الصحیحة إلى أنه متى 

ت اختل ركن من األركان الثالثة، أطلق علیها ضعیفة أو شاذة أو باطلة سواء كان

  .عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم

اذ .    نقل عن القاضي المقلي أن القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وش  

  .واتر: القراءات السبع المشهورةفالمت

 : قراءات الصحابة والشــاذر ویلحق بها تمام العشواآلحاد: قراءة الثالث التي هي  

  ،٧ویحي بن ثابت .٦قـــراءة التابعین كاألعشى

                              
 . ١١ص، ١١ج،  ٤ط " ،قبط مادة) "العرب لسان(انظر./ وبنكها مصر أهل هم: وقيل،  مبصر جيل: القبط - ١

 هو هذا محيد بن مالك بن زيد بن قضاعة بنو وهم، قضاعة هلم فقيل أبيهم اسم عليهم غلب، القحطانية من محري من قبيلة: قضاعة -  ٢

 . ٤٠٠ ص) ، العرب أنساب معرفة يف األرب �اية( انظر /فيه املشهور

 وهو  عمرو بن عمران بن اخلجر بن سود أياد بنو وهم القحطانية من زداأل من مزيقا بين من بطن هم: اهلمزة بكسر أياد بنو: أياد/ ٣

 العراق إىل أياد بنو فمال،  احلرم برئاسة مضر وانفردت إمساعيل بنو تكاثر أن إيل،  العدنانية مع) احلرم( ديارهم) القوة( األيدو من مأخوذ

  ٤٠٠ ص،  سابق مصدر،العرب أنساب معرفة يف األرب �اية انظر/  مشهور األكاسرة يف هلم وكان

  .١٢ص ، ٢ج ، اخلصائص /٤
 .نفسھا الصفحة ، السابق المرجع  /٥

 أدرك، السبعة املعلقات أصحاب من واحد، اجلاهلية يف األوىل الطبقة شعراء من، ثعلبه بن قيس بين من قيس بن ميمون هو األعشى /٦

 .١٤٧ص، ١ج العريب األدب تاريخ بروكلمان كارل،  ذلكك/ ٣٤١ص،  ٧ج  ،)  األعالم ( الزكلي . / يسلم ومل اإلسالم

 
 ونشأ،ولد ،  يليها وما البطائح وواسط بالبصرية الطالبيني إشراف نقيب ،امللكي ،احلسيين،   الرفاعية حازم بن ثابت بن حيي _  ٤

 .١٤٠ص، ٨ج ،األعالم ـه٤٦٠سنة،بالبصرة توىف ،الرفاعيني من العراق سكن من أول وهو ،هـ٤٥٠ سنة البصرة دخل،باملغرب
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ولعل المطلوب في ذلك معرفة المأخوذ من القراءة  وهناك  ،٢ونحوهم) ١وابن جبیر

لتبین ما هو أصح مما هو غیر ذلك، فیؤخذ  الذین سخروا جهودهمالكثیر من العلماء 

، یؤخذ بالرجوع إلى القرآن الكریم ، فكما نعلم أن مقیاس الصواب في هذا العصربه

وكذلك بالسماع ولكن على غیر ما كان علیه فكان في السابق (السماع من العرب 

ض آراء العلماء لتوضیح الفصحاء) أما الیوم فالسماع بما نقل إلینا عنهم  ونستعر 

تركیز على القراءات الالشاذ من القراءات للوصول إلى المقیاس الصحیح لها وقد كان 

في اإلبانة (فإن ٣القرآنیة ظنًا أن ما صح للقرآن یصح في العربیة . قال ابن مكي

، وما الذي ال یقبل وال یقرأ به، الذي یقبل من القراءات فیقرأ به سأل سائل فقال ما

  : روي من القراءات على ثالثة أقسامجواب أن جمیع ما فال

: ذلك ما أجمع فیه ثالثة خالل وهي أن ینقل من الثقات قسم یقرأ به الیوم        

بها القرآن ، إلى النبي صلى اهللا علیه وسلم ، ویكون وجهه في العربیة التي نزل 

  المصحف ویكفر من جحده . ویكون موافقًا لخط 

وخالف لفظه لفظ  العربیة،في اآلحاد وصح وجهه في ما صح نقله    

  :حف فهذا یقبل وال یقرأ به لعلتینالمص

  .وٕانما أحد أخبار اآلحاد إجماع،إحداهما أنه لم یوجد  

  . قد أجمع علیه وال یكفر من جحده أنه مخالف لماوالعلة الثانیة: 

  وافق خط المصحف.هذا ال یقبل وٕان وال وجه له في العربیة ؛ ف ما نقله غیر ثقة ،

ومخالفًا  للعربیة،وموافقًا  آحاد،كونه منقوًال نقل  :فمقیاس الشاذ عند مكي  

   العثماني.للرسم 

                              
 بغداد ودخل هـ ٥٤٠ سنة بشاطبه وقيل ببلنسية ولد وثائر أديب،  الكناين،  جبري بن حممد بن جبري بن أمحد بن حممد هو جبري ابن  _١

 انظر. ٣) ، الزمان هفوات من التشكي يف جلمان نظم( شعره ديوان، جبري بن رحلة آثاره من،  هـ٦١٤،  باإلسكندرية تويف،  ودمشق

 .٥٦ ص  ٣ج، م١٩٩٣،  هـ١٤١٤،  ١ط الرسالة مؤسسة،  بريوت، املؤلفني معجم، كحالة رضا عمر/

 ٧٦ص، اإلتقان كتابه يف السيوطي نقل_ ١٨٦

 يف املشكل منها تصانيف القرطيب،  األصل القريواين النحوي املقري القيس خمتار بن حممد بن محوش امسه: طالب أيب بن مكي ابن_  ٣

 .٢٦٣ ص،  اللغة أئمة تاريخ يف البلغة انظر/ هه٣٥٥ سنة تويف القرآن إعراب
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تستقیم مقیاسًا  ال بأنها ،القاضي المقلي في قوله عن الشاذ وقد فند ما نقل عن  

ل الذین نقلوها عن الرسو  ١؛ ألن هؤالء التابعین ناقلون للقراءة عن الصحابةللشواذ

، وعن هؤالء التابعین أخذ أئمة القراءة على ما هو معروف عن  علیه وسلمصلى اهللا

مخالفة الرسم العثماني ٢نافع أنه قرأ على سبعین من التابعین ونقل عن ابن الجذري

أن كل ما صح سنده واستقام وجهه في العربیة ووافق یعد شاذًا ونقل عن الحوشي (

فقد شرطًا من  الثالثة فهو  وٕاذا ٣المنصوص) السبعة من خط المصحف اإلمام فهو

و ما وقد رأینا فساد هذا الرأي والذي نراه في ضابط الشاذ ه"، یقول الراجحي شاذ

، بقول السیوطي (أتقن اإلمام الجذري هذا الفصل ذهب إلیه ابن الجذري في ذلك

بن اإلیه  ، فالباحثة ال ترى ثمة تعارضًا بین تعریف السیوطي للشاذ وما ذهب٤"جیداً 

قول السیوطي مكمل ، فتوافقه ظنًا في أن الشاذ هو ما لم یصح سنده وأن الجذري

، إذًا فلیس لم یأخذ إطالقا بما لم یصح سنده ، فالمصحف العثمانيريلقول ابن الجز 

ري ، وقد ذهب ابن الجز فته تعد شاذةن مخالري أ، لذا رأى ابن الجز هناك ثمة فساد

  قراءة الصحیحة وهي:أوًال في تحلیله لضابط ال

  / أن تكون القراءة موافقة للعربیة ولو بوجه واحد. ١

  . د المصاحف العثمانیة ولو احتماالً / أن تكون القراءة موافقة أح٢

  .٥/ أن یصح سنده عن الرسول صلى اهللا علیه وسلم٣

  ، حیحةومن ذلك نستطیع التعرف على الصحیح من القراءات القرآنیة الص  

ُبني  مكان وقد ذكر آنفًا أن علم القراءات قدو لقرآن صلح ألي زمان وكل لفظ صلح ل

  . على  المقیاس السماعي للغة

                              
 .٧٧ ص،  القرآن علوم يف اإلتقان -   ١

 بابن الشهري الشافعي الشريازي مث الدمشقي، القمر الدين مشس اخلري أبو...  علي بن حممد بن حممد بن حممد هو: اجلذري ابن - ٢

 القراء طبقات يف النهاية غاية آثاره من هـ٨٣٣ بشرياز تويف هـ٧٥١ دمشق يف ونشأ ولد ديثاحل حفاظ من زمانه يف القراءة شيخ اجلذري

 عبد حتقيق) ذهب من أخبار يف الذهب شذرات( احلنبلي العماد حممد بن أمحد بن الرمحن عبد انظر. /األدعية يف احلصني احلصن، العشرة

 .٣٣٦ ص ٧ج،  م١٩٩٨،  ـه١٤١٩، ١ط، العلمية الكتب دار،  بريوت، ،  عطا القادر

 .١١٢ ص،  ١ج،  النشر - ٣

 . ٩٠ص م٢٠٠٥،  مصر،  اجلامعية املعارف دار)،  القرآنية القراءات يف العربية اللهجات(  ،الراجحي عبد  -٤

 .٤٦ ص،  والصواب اخلطأ معجم _ ٥
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  ثانیًا القیاس: 

فكتب النحاة زاخرة بمادة لغویة  العرب،ویكون القیاس بالرجوع إلى لغات 

ن و یبدو أن الشواهد التي یستشهد بها أحیانًا یك مة ینبغي أخذها بشيء من الحذرضخ

  :من الوضع ئيشیها ب

بابًا في ذلك  اللغوي یعقدوابن جني من أقرب اللغویین للفهم الصحیح للدرس    

..كذلك إعمالها في إعمالها.وفي ترك  القیاس،في كتابه الخصائص في إعمال أحكام 

إلى مثله فیقول:  بذلك ویخلدفیرى أن كلیهما ضرب في القیاس یؤخذ  الحجاز،لغة 

األخرى ولم یكن من یستعمل غیر ذلك مخالفًا لكالم العرب إنه ال سبیل لرد أحدهما ب

  إال أنه یكون مخطئًا إلجادة اللغة. 

وقد أدخلت المعاجم العربیة الكثیر من الصیغ القیاسیة اعتمادًا منها على ما   

  . علم التصریف وعلم النحو من قواعدیقدم 

وٕان القیاس في والصیغ القیاسیة كثیرة وما لم یذكر یمثل أضعاف أضعافها ،   

اللغة لم یقتصر على القدماء من أهل اللغة ؛ فقد ثبت جواز قیاس الكثیر من الصیغ  

التي لم یقبل بقیاسها ، وقد أحسن مجمع اللغة العربیة صنعًا عندما فتح باب القیاس 

  :١وهذه بعض الصیغ القیاسیة المجازة و هي

  . ) نحو دحرجته، فتدحرج)وهو (تفعلل/ قیاس المطاوعة من فعلل وما ألحق بها ١

  . دیة الفعل الثالثي الالزم بالهاء/ قیاس تع٢

  . ل "فّعل" مضعف العین ، وهو تفعیل/ قیاس المطاوعة ، فع٣

  / قیاس صیغة استفعل إلفادة الطلب أو الصیرورة. ٤

   المصدر الصناعي. / قیاس صنع مصدر من كلمة بزیادة یاء مشدودة وتاء، وهو٥

  . )تغلب واضطراب( َفْعالن إذا دل على على وزن / قیاس صوغ مصدر٦

/ قیاس صوغ مصدر على وزن ( َفْعالن للفعل الالزم المفتوح العین إذا دل على ٧

  تغلیب واضح ). 

                              
 . ٤٧ص، اللغة يف والصواب اخلطأ معجم - ١
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الحرفة / قیاس صوغ مصدر على وزن ِفَعالة من جمیع أبواب الثالثي للداللة على ٨

  شبیهها.  أو

الفعل الثالثي للداللة على اآللة التي  / قیاس صوغ اسم على وزن "ِمْفَعلة" من٩

  . ١یعالج بها الشيء ، ویضاف على هذه الصیغ الثالثة "َفّعالة كخراطة وسماعة"

والمتعدي. فیجب  الالزم،/ قیاس صوغ "فّعال" للمبالغة من مصدر الفعل الثالثي ١٠

یؤخذ أن یكون القیاس مضبوطًا حیث ال یكون لدرجة المبالغة في فهم اللغة (ما ال 

وحجر نحو قولهم: رجل  األكثر،إال بالسماع وال یلتفت فیه إلى القیاس وهو الباب 

  . ٢مما ال یقدم علیه بل یرجع فیه إلى السماع) فهذا

  ثالثًا: االستناد إلى المعاجم: 

یكون ذلك برد لفظة مثًال لعدم وجودها في المعاجم ویبدو للباحثة أن المعاجم   

أو استنادًا للقیاس وهو ما كان علیه جمع المادة اللغویة  وضعت جمیعها إما بالسماع

   األول:في العهد 

، لكن ال یكفي إطالقا في التصویت ، ال یسوغ بالضرورة ردهولكن انفراد المعجم بلفظه

، ألنه ومما الشك فیه أن اإلنسانى معجم واحد فقد یكون هناك خطأ باالستناد إل

إن المعجم لیس ، وعلیه فمن الوهم اللغوي لعربیة، ال یبرأمهما عال كعبه في ا

  . معصومًا عن الخطأ

  رابعًا: الشیوع واالستعمال: 

في اللغة هو االستعمال  الصوابعرف الكثیر من اللغویین أن المستوى   

، یقول تمام حسان( المستوى یده السلوك اللغوي لمتكلمي اللغةالمطرد لها أو ما یؤ 

اب ویرفض الخطأ في االستعمال وهو معیار لغوي یرضي عن الصو  الصواب

یستعین الباحث بواسطتها في إلیه باعتباره فكرة وال یمكن النظر  كالصوغ القیاسي،

ضه المجتمع اللغوي اجتماعي یفر  نما هو مقیاستحدید الصواب والخطأ اللغویین إ

                              
 . ٤٨ -٤٧ ص،  )اللغة يف والصواب اخلطأ معجم(_   ١

 .٣ ص،  ١ج،  )املنصف(،  جين ابن - ٢



 
 

٧٩

المستوى الصواب ال یوجد في اللغة فحسب وٕانما یوجد في كل  إن فراد...على األ

  .١الثقافة بالمعنى األعم ) شئون

على العبارة مقیاس الصواب هو تعود المتكلمین  ، أن Saucesویرى سایس   

، هو ما أن یطلق علیه صواب نحويح واستعمالهم إیاها استعماًال مطردًا وٕان ما یص

، یصح أن یطلق علیه الصواب اللغوي ، وهو مایده السلوك اللغوي لمتكلمي اللغةیؤ 

على أن الشیوع ال یعطي الشرعیة والقبول للفظة ما ؛ ذلك ألن  وقد تم اإلجماع

المالیین من  ، كذلك ال یجوز تخطئةلنحو والصرفالعامیات تخالف بشدة قواعد ا

؛ ألن عدم ورود تلك اللفظة في المعاجم یستعملون لفظة معینة بحجة الذین الناس

 ةتبرز مهموهنا م. یفة المعجمي تؤید ما یقوله الناس، ال فرض الكلمات علیهوظ

اللغویة موقف التوسط  المعاجم اللغویة في إجازة لفظ أو منع آخر، وعلیه كان اتخاذ

  . ٢، مستندین على ما صوبته المعاجم بشكل عامفي التصویب

  : قواعد النحو والصرف: خامساً 

، و هذه اعد النحو والصرف في التخطئة أوالتصویبكان االستناد إلى قو   

، ویقول إلى شواهد بعضها سلبیة، وكثیرة في لغة العربجوزه تستند القواعد فیما ت

أمیل( واستنادًا إلى ذلك هذه القواعد صوبت مثًال مجيء خبر "كاد" جملة فعلیة 

  .٣مضارعة مقترنة ب ( أن )

  سادسًا: قبول المحدث:

إن قبول كل الكلمات المولدة ، والمحدثة الشائعة على السنة العامة  یؤدي  

ولد والمحدث  ، فلذلك البد من ضوابط لقبول الموتشعبها إلى لهجاتاد اللغة إلى فس

التي انفرد بذكرها المعجم ، لم أقبل الكلمات المولدة الحدیثة یقول محمد العدناني

  ، إذ كان مجمع اللغة العربیة لم یوافق على استعمالها، ومن ذلك یتضح أن الوسیط

  أهم هذه الضوابط ینحصر في اثنین: 

  / إجازة مجمع لغوي عربي الستعمال اللفظة المولدة . ١

                              
 .  ٦٧ص،  والوصفية املعيارية بني اللغة حسان متام (- ١

 . ٥٠ ص،  ) احلديثة اللغوية الدراسات ضوء يف العامة حلن( انظر -   ٢

 .١٥٠ ص،  اللغة يف والصواب اخلطأ معجم -   ٣



 
 

٨٠

(المعجم الوسیط والمعجم  اللغوي،/ ورود اللفظة في معجم صادر عن المجمع ٢

  الكبیر ) الصادرین عن مجمع اللغة العربیة

  سابعا: قرارات مجمع لغوي عربي: 

غیر ومنهم من رأى  ،أساسًا للتصویب مجمع واحد قراراتمن المجوزین من اتخذ 

ذلك یقول محمد العدناني: ( ِإنه قبل جمیع الكلمات التي أقرتها مجامعنا اللغویة لكنه 

لم یقبل الكلمات المولدة الحدیثة التي انفرد بذكرها المعجم الوسیط إذ كان مجمع اللغة 

  . ١العربیة بالقاهرة لم یوافق على استعمالها )

أساسًا للتصحیح ، ما ذهب إلیه  وتؤید الباحثة اتخاذ قرارات المجامع اللغویة   

البعض أمثال ( د.أمیل یعقوب ) إذ یقول في ذلك بعد موافقته اتخاذ قرارات المجامع 

اللغویة أساسًا للتصحیح ) ونحن ال ننزع أن یغیر قراراه ، والمجمع اللغوي غیر 

ثًال معصوم عن الخطأ ، فقد كان أحیانًا یغیر قراراته ولقد قرر مجمع اللغة العربیة م

للضرورة في اللغة و العلوم ، ثم عاد فتوسع في  ناعیإجازة االشتقاق من أسماء األ

في ذلك لكننا سماء األعیان للضرورة ویقول أمیل:( هذه اإلجازة بجعل االشتقاق من أ

فتحسب الباحثة في ذلك حسنًا ،  ٢ال نرى بدًا من األخذ بقراراته ما دامت لم تخطئ )

واإلجماع  وقد تتم بعض نحو اللغة تقوم على الشورى  ألن كل خطوات المجمع 

بد منه ألن األشیاء كلها في . وهو أمر ضروري الالتعدیالت، وهي من أجل  التوسعة

لم یمنع االشتقاق ثم یجوز و  العربیة.، وجاء الحدیث عن التطور اإلیجابي للغة تطور

   فیه.بل وسع 

  ما یأتي:  أساسًا للتصحیحامع اللغویة ومن األسباب التي أدت إلى اتخاذ قرارات المج

  أوًال: استناد هذه القرارات إلى بحوث لغویة علمیة رصینة.

  .٣یجب أن یضبط باالستناد إلى هذه القرارات كما أسلفنا القولثانیًا:القبول لأللفاظ المولدة 

  

  

                              
 . ٥٢ص،  الثاين القسم يف) د،  ي،  ك( مادة،  ) اللغة يف والصواب اخلطأ معجم(  - ١

 .٥٣ ص ، نفسه ملرجعا - ٢

  .٥٤ ص ،)  اللغة يف والصواب اخلطأ معجم(   - ٣
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  ثامنًا: التضمین: 

اللفظة، لتضمنه  ، ومعاملته نفس معاملةیقاع لفظ موقع غیرهالتضمین لغة: هو إ

وأمثلته كثیرة في القرآن  ،لفظ آخر وٕاعطاؤه حكمه تشریكأو هو ١معناه واشتماله علیه

، كذلك اآلیة (..َ.َال نى الفعل "حرم" فعدى إلى مفعولین، قال  فعل "كفر" معالكریم

(ال تعزموا) ولهذا عد الفعل ، الفعل ال تعزموا: أي (ال تنووا) ٢َتْعِزُموْا ُعْقَدَة النَِّكاِح...)

، حیث الفعل ٣" ،واآلیة ( َال َیسَّمَُّعوَن ِإَلى اْلَمَإلِ اْألَْعَلى...)تنووابنفسه مثل " 

  "یسمعون" الذي یتعدى بنفسه معنى الفعل یصفون فعدى بـ "إلى". 

  .أجازة مجمع اللغة العربیة

  : ویتحقق التضمین بشروط ثالثة هي

  . أ/ تحقق المناسبة بین الفعلین

  . د قرینةب/ وجو 

  . الذوق العربي مالئمة ج/

ویستحسن في البحث رأي المجمع اللغوي في قضیة التضمین ووضع هذه 

 تعذر إقفاله كما التضمین،ألنه إذا فتح الباب على مصراعیه في باب  له؛الشروط 

  . ذكر في كتاب معجم الخطأ والصواب

للتصویب  وهذه هي المقاییس التي رجع إلیها الباحثون في هذا العصر 

ویحسب في هذه الدراسة أنها كافیة للتصویب ، وقد أجمع العلماء من (أهل اللغة) 

علیها،  فكل من قام بالتألیف في هذا  المجال ( األخطاء الشائعة في اللغة ) واستند 

، وهي غة العربیةإلى هذه المقاییس التي ذكرت ، فقد بذل جهدًاً◌  في حمایة الل

  .مسئولیة الجمیع

  

  

  

                              
 .٢٩ ص) ، ن،  م،  ض(  مادة،  الوسيط املعجم،  العربية اللغة جممع - ١

 .٢٣٥ اآلية،  البقرة سورة -   ٢

 .٨ اآلية،  الصافات سورة - ٣
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  الثالث  الفصل

  الحدیث العصر في اللغوي التصحیح جهود

  في التصحیح اللغوي. ندور المحدثیالمبحث األول: 

اللغویة في التصحیح  عدور المجامالمبحث الثاني: 

  اللغوي. 

المبحث الثالث: دور المؤسسات والوسائط التعلیمیة في 

  التصحیح اللغوي.
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  المبحث األول 

  جهود المحدثین في التصحیح اللغوي

  المطلب األول: تبیین ألفاظ العامیة.

  .اللغوي واللحنة األخطاء الشائعة المطلب الثاني: معالج
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  المبحث األول  

  جهود المحدثین في التصحیح اللغوي 

والمقصود بها الجهود المبذولة في التصحیح اللغوي من جانب علماء اللغة في       

  هذه الفترة منذ أواسط القرن التاسع عشر المیالدي وحتى یومنا الحالي.

في ث في هذا البحث عن قضیة كبرى ومهمة جدًا ( قضیة التصحیح اللغوي إذ نتحد

  : ذلك والهدف منالعصر الحدیث) 

 دخیل،_ معرفة الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على اللغة العربیة بإزالة كل ما هو 

  . وما شاع فیها من أخطاء ألفاظه، أو عامي عن

الكتب التي تطرقت لهذا الموضوع وقد وقد ورد في هذا البحث العدید من           

ع علیها وقد بعد االطال، و على بعضها ، فكانت الفائدة عظیمةتحصلت الباحثة 

  أن التألیف في هذا االتجاه على شكلین وهما:  تأكدت الباحثة من

  : تبیین ألفاظ العامیة:المطلب األول

لماء والباحثین ، عدد من العأللفاظ الدارجة في كثیر من الدولتجرد لتبیین ا  

رد العامي إلى (، وكذلك بین ما هو عامیًا وما هو فصیحاً  وكانوا یعملون على الفصل

دث من لحن وتحریف ، وكذلك تبیین ما ح) إن كان هذا العامي  فصیحاً الفصیح

أصول (١، وقد كثر الباحثون في هذا المجال إذ ال سبیل لحصرهملأللفاظ الفصحى

   .نهایة القرن الماضيالكلمات العامیة) المطبوع 

صرها یحتاج إلى معجم. وقد توالت كتب العامیة حتى إن إحصاءها وح  

      في ، وهي (بالمحكمالمهمة في التصحیحالبحث بذكر بعض الكتب فیكتفي في 

  لعالم في هذا المجال ا وكذلك من الذین ألفوا)، للدكتور أحمد عیسى أصول النحو

  :یقول في مقدمته والذي م تیمور الكبیر)ج(معفي كتابهالحجة أحمد تیمور 

(غرضنا األول من وضع الكتاب إحیاء اللغة العربیة الصحیحة بذكر العامي       

  ، أو بیان مرادفه إن ، إن كان عربي األصلوتفسیره ورده إلى نصابه من الصحة

  ، وهو مطبوع في مجلدین:ویرجع إلیه في االستعمال) محله، لیحل كذلكلم یكن 

                              

 .٥٠ص  املعارف، واحلركات،دار واحلروف،والبنيات، القواعد يف(حىللفص العامية حتريفات ضيف، شوقي.د -١
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والصرفیة  اللغویة،أما األول: فعرض واسع للقلب في الحروف والظواهر        

   السبعة.وفنونها   شعرها،ومباحث في  العامیة،في  والنحویة

، و كان قد اقتنى لنفسه أكبر مكتبة خاصة من األلفاظ واختص الثاني: بطائفةٍ 

ات العربیة من كنوز المخطوط في الشرق األوسط جمع لها نفائس المطبوعات وكثیرٌ 

والبلدان العربیة ، كاد ال یترك كتابًا به مالحظات تتصل  ١من مكتبات(استانبول)

   معجمه إال دونه، مع اإلشارة إلى مصدره. ن بالعامیة بالجزء األول م

أحمد  :م للدكتور١٩٣٩) المطبوع سنة المحكم في أصول الكلمات العامیة(

یقول في مقدمته (تیسر  )لها الفصیحةمیة إلى أصو عیسى وهو یعمل على إرجاع العا

   .٢)من مفردات العامة وعملت على تحقیق أصولها وردها إلیها لي جمع كثیرٍ 

العامیة وتبیین العامي من وقد تعرض البحث للكتب التي تعالج مسألة          

تعالج وتساهم في قضیة التصحیح إذ إنها تمیز بین ما هو عامي وما  ألنها؛ الفصیح

، ومن الدراسات التي تمیز العامي عن الفصیح یؤدي إلى تنقیة اللغة ح ماهو فصی

  :ي العصر الحدیث الدراسات التالیةف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
 سوراً  عليها وبين األكرب قسطنطني فنزهلا بيزنطية امسها كانت القسطنطينية ملدينة اسم،الباء وضم النون بسكون) اسطنبول: (استانبول -  ١

./ ٥ص ٣ج،   والبقاع األمكنة أمساء على االطالع راصدم انظر) . / اسطنبول( وامسها اآلن إىل الروم ملك دار وصارت بامسه مساها

 .  ٥١ ص، ، للفصحى العامية وحتريفات
 .٥١ ص، سابق مرجع، للفصحى العامية حتريفات انظر/م١٩٣٩ سنة املطبوع العامية الكلمات أصول يف احملكم عيسى أمحد.د -   ٢
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 التوثیق اسم الكتاب المؤلف

 م ٢٠٠٢= ١٤٢٣، ١الخرطوم، ط األصول العربیة للهجة   دار فور إبراهیم آدم إسحق

١٩٧=هـ١٣٩٠رة،م/الجیالني،القاه لهجات الیمن قدیمًا وحدیثاً  أحمد حسین شرف

 م

م/العرفان صیدا، رد العامي إلى الفصیح  أحمد رضا العاملي 

 م.١٩٥٢=ـه١٣٧١

، م/مصطفى البابي الحلبي القاهرة المحكم في أصول الكلمات أحمد عیسى

 م. ١٩٣٩=ـه١٣٥٨

معجم األلفاظ العامیة في اللهجة  أنیس فریحة 

 اللبنانیة.

 م/ كلیة العلوم فیة بیروت،

األمریكیة الجامعة

 م.١٩٤٤هـ_١٣٦٣

معجم األلفاظ الكویتیة في الخطط  جالل الحنفي

 واللهجات والبیئة   

 م.١٩٦٤هـ_١٣٨٤م/أسعد بغداد،

م/محمد محمد مطر  القاهرة، تهذیب العامي والمحرف اوير البدحسن علي 

 م.١٩١٤هـ_١٣٣٢

 عليحسین فتوح ومحمد 

تحقیق محمد  نعبد الرحم

 سید جاد الحق

  في األلفاظ  ةالدرر السنی

  العامیة      

 

المجمع العلمي العربي  دمشق،

 .م١٩٤٩

 م.١٩٢٥=ـه١٣٤٤ القاهرة، جدول العامي والمحرف حلیم فهمي 
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 الترقيدمشق،م/ قاموس العوام  حلیم دموس 

 م.١٩٢٣=ـه١٣٤١

 التوثیق         اسم الكتاب       المؤلف     

سان باولو، دار الطباعة والنشر  لعامي والدخیل. معجم عطیة في ا رشید عطیة 

 م.١٩٤٤= ـه١٣٦٣العربیة : 

أخطاؤنا المطردة في الصحف  صالح الدین الزعبالوي 

  والدواوین

  _١٣٢٦ م/وادي النیل القاهرة،

 م.١٩٦٦

  ـه١٣٨٧دار الكتاب اللبناني  العربیة في السودان عبد اهللا عبد الرحمن األمین

 م.١٩٦٧_

ف إبراهیم و سید عبدالروؤ 

 علي األلفي) 

الخالصة المرضیة في الكلمات 

 یرادفها من العربیة العامیة وما

  القاهرة ،م/الرحمانیة:

 م.١٩٢٢_ـه١٣٤٠

  

 عبد المجید عابدین

من أصول اللهجات العربیة في 

السودان ،"دراسة مقارنة في 

 اللهجات العربیة في السودان

 ١٩٦٦النجف / م النجف/ 

  

 الدسوقي محمد علي 

  

 تهذیب األلفاظ العامیة

  

القاهرةم/الواعظ،م/الرحمانیة 

_١٩٢٠)_(ـه١٣٤١_١٣٣٨(

 م).١٩٢٣
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  القاهرة ،المطبعة النموذجیة: معجم الحضارة محمود تیمور 

 م. ١٩٦١_ـه١٣٨٠

  

  

   :اللحن في اللغةو معالجة األخطاء الشائعة  :المطلب الثاني

لفت لمعالجة األخطاء الشائعة في العصر هناك الكثیر من  الكتب التي أ          

رین مصطفى الغالییني من لبنان، وعباس حسن من الحدیث ، فلعالمي النحو المعاص

عربي ، وطبع المجمع العلمي الي النقد اللغوي واألخطاء الشائعة، كتابان فمصر

م وهو توسیع ١٩٤٩، (كتاب عثرات اللسان) سنة بدمشق كتاب في النقد العربي

 وفي العصر الحدیث اختلف الوضع قلیالً ، ١ة الشهیرة (عثرات األفمام)للمحاضر 

ك الفترة عدد ، وقد ألفت في تلي هذا المجال من یحاسبهم ویخطئهمفصار للمؤلفین ف

كبیرین أولهما  ، فألف محمد العدناني لألخطاء الشائعة معجمینمن المعاجم اللغویة

غالط اللغویة المعاصرة) الذي یفوق معجم األ، والثاني (٢معجم األخطاء الشائعة)(

) ثماني ٨٦٠) أثنا ألف ومائة وخمسة وثالثین في (٢١٣٥األول إذ بلغت مواده (

  .٣مائة وستین صفحة

، د. إبراهیم السامرائي في مجلة نتقد األول ، فكتب عن أخطائه فیهوقد ا  

صام مبینًا ولكن السامرائي انتقد هو اآلخر من قبل صبحي الب ٤مجمع اللغة العربیة

  .٥، وذلك في المجلة نفسهاه للعدناني من خطأ وصواب في رأیهما في نقد

الذي كثر فیما بعد  ،التألیف، وهو بدایة النقد اللغويوهذا نموذج لما كان علیه   

، وعند ظهور كتب إبراهیم الیازجي انتقد في المبالغة فالنماذج كثیرة في ذلك إلى حد

  كتابه لغة الجرائد. 

                              
 .٢٨ ص،  لبنان مكتبة) ، العامية فصاح معجم،(  النّحاس هشام -   ١
 .م١٩٨٤  ١ط،  بريوت،  لبنان) ، الشائعة األخطاء معجم،(  العدناين حممد -   ٢
 ".العدناين انتقادات تعليقات بعنوان"،  ٤٢٤- ٣٩١ ص،  ١ج،  م١٩٨٨ نيسان،  ٥٦ ا�لد،  بدمشق) العربية اللغة معجم جملة( - ٣
 ".العدناين انتقادات يف تعليقات بعنوان"  ، ٨٤٦-٨٢٤ ص،  م١٩٨٣ سنة،  ٥٨) ا�لد( -   ٤
 ".البصام صبحي انتقاد، " نفسها الصفحة،نفسه املرجع -   ٥
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م  (تذكرة الكتاب) فقوم ١٩٣٥هـ =١٣٥٣كتب أسعد داغر المتوفى سنة كذلك   

                                                                                                                             الزعبالوي في أخطائنا في الصحف والدواویین بعض عمله صالح الدین

  ١.وللزعبالني وهذا صدر مسالك القول في النقد اللغوي

      ، كتاب م١٩٤٥المتوفى سنة  ٢وكتب أیضًا الشاعر معروف الرصافي

م (المنذر في عقد أغالط ١٩٥٠(دفع الهجنة) فكتب إبراهیم المنذر المتوفى سنة 

  الكتاب).

حث لما كان علیه التألیف في هذا العصر جاء بها الب كان ذلك نموذجاً   

ضیح الصحیح ؛ إذ كان التصحیح في العصور الماضیة بتو للوقوف على هذا النوع

، فیحتمل أن تكون ما صارت علیه اللغة ، وغیرها عن  الخاطئمن األلفاظ والعبارات

ا كان لخدمة و تألیف جید إذهي التي أوجدت مثل هذا التألیف وفي تقدیر الباحثة ه

والعلم واسع وفوق كل ذي  خطاءون، ما لم تكن هناك نوایا أخرى فكل الناس اللغة

  . علم علیم

وقد ورد في معجم الخطأ والصواب الكثیر من الكتب التي تعالج موضوع   

كن تحصلت على بعضها األخطاء الشائعة ولم تتحصل الباحثة علیها جمیعها ول

هذه الكتب مجدولة لمعرفتها حتى یستطیع ، وتم عرض أسماء واطلعت علیها

الباحثون في هذا المجال التعرف على هذه الجهود القیمة واالستفادة منها وهي 

  موضحة في الصفحات التالیة: 

  

  

  

  

                              
  . م١٩٨٤ ،١ط.دمشق -   ١
 أصله بدمشق العريب العلمي ا�مع أعضاء من عصره يف العراق شاعر الرصايف البغدادي الغين عبد بن معروف هو :الرصايف معروف -  ٢

 شكري حممود على تتلمذ م١٩٤٥=١٣٦٤ تويف، م١٨٧٧= ١٢٩٤ بغداد يف ولد النسب يةعلو  أ�ا ويقال كركوك يف املارة عشرية من

،  بالقدس املعلمني دار يف العريب لألدب إستادا تعيينه مت دمشق إىل م١٩١٨ سنة األوىل العاملية احلرب بعد انتقل العربية علوم يف األوسي

 .٢٦٨ ص،  ٧ ج) ، األعالم( انظر،/ م١٩٢٣ سنة) يومية( األمل جريدة أصدر
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 التوثیق اسم الكتاب          المؤلف    

 (مغالط الكتاب ومناهج الصواب) األب جرجي حنن البولیسي 

 یازجي. من تخطئات ال مجموعة

 ١٩٠٦-١٣٢٤م/البولیسیة 

(التطور اللغوي التاریخي)   وفیه فصول  إبراهیم السامرائي (فیه فصول).

 تتعلق بالتصحیح  اللغوي.

القاهرة،معهدالبحوث 

 م١٩٦٦والدراسات العربیة 

القاهرة ، مكتبة دار العروبة  (حول الغلط والفصیح على ألسنة الكتاب)  أحمد أبي الخضر  منسي 

 م١٩٦٣

دمشق أم الحفید الجدید   (قاموس إحیاء األلفاظ الصحیحة)  أسامة الطیب 

م ، ١٩٦٧تاریخ المقدمة 

 م١٩٦٨بغداد م/ أسعد/

 ١٩٣٣القاهرة م/المصریة  (تذكرة الكتاب ) )١٩٣٥  -١٣٥٤أسعد خلیل داغر (

، جارجیوس بیروت،م/القدس (رد الشارد إلى طریق القواعد) جرجي شاهین 

 م١٩٢١

  

 رؤوف جمال الدین 

(مناقشات مع الدكتور مصطفى جواد) 

/ فیما كتب ٢/ المناقشات ١وفیه قسمان: 

 السیوطي في اإلمالء) 

 ١٩٦٦النجف / م النجف/ 

  

 زهدي جار اهللا

  

 (الكتابة الصحیحة)

/ بیروت م/ دار الكتب ١ط

، بغداد /م  ٢م ، ط١٩٦٩

 م١٩٧٠أسعد 

ي القواعد (تحریفات العامیة للفصحى ف شوقي ضیف 

 والبنیات والحروف) 

 دار المعارف 

 م١٩٧٧بغداد،م المعارف  (االستدراك على كتاب قل وال تقل)  صبحي البصام 

(أخطاؤنا المطردة في الصحف  صالح الدین الزعبالوي 

 والدواوین) 

دمشق  م/ الهاشمیة 

 م١٩٣٩
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م/ دار المعارف بمصر  (الوفاق بلغة القرآن) عباس أبو السعود 

 م.١٩٧٧

 م١٩٧٠دار المعارف/بمصر  (أزاهیر الفصحى في دقائق اللغة) عباس أبو السعود 

 التوثیق اسم الكتاب المؤلف 

دمشق المجمع العلمي  (عثرات اللسان في اللغة) عبد القادر البغدادي  

 م١٩٤٩العربي 

عبد اهللا البستاني، عبد القادر المغربي 

 و 

 م١٩٣٣/م المصریة  القاهرة (مناظرة لغویة أدبیة) 

 م١٩٣٥بغداد م / العربیة  (أغالط الكتاب ) كمال إبراهیم 

دمشق ، مكتبة الفارابي  (نحو وعي لغوي) مازن المبارك 

 م١٩٧٠

 ١بیروت ، مكتبة لبنان ، ط (معجم األخطاء الشائعة) محمد العدناني 

 ١٩٨٠، ٢م،ط١٩٣١

 ١٩٧٢، دار الفكر، بیروت (فقه اللغة وخصائص العربیة) محمد المبارك

 م١٩٢٥دمشق ، م/ الترقي  (إصالح الفاسد من لغة الجرائد)  محمد سلیم الجندي 

(محاضرات عن األخطاء اللغویة الشائعة  محمد علي الّنحار 

( 

القاهرة معهد الدراسات 

-١٩٥٩العربیة العالمیة 

 م١٩٦٠

- ١٣٦٤مصطفى الغالییني ت 

١٩٤٥  

نقد كتاب  (نظرات في اللغة واألدب (وفیه

 المنذر) 

بیروت مطبعة طبارة 

 م١٩٢٧

، بغداد، م اإلیمان ١ط  قل وال تقل( مصطفى جواد 

 م١٩٧٠م، م أسعد ١٩٦٩

األستانة م/ صداي ملت  دفع الهجنة في ارتضاخ اللكنة  معروف الرصافي 

 م١٩٤٥-هـ١٣٦٤

مكتب تنسیق التعریب في الجامعة 

 العربیة العالمیة 

المكتب الدائم  ،الرباط قل وال تقل 

لتنسیق العربیة العلمیة 

 م١٩٦٣

وقد اكتفى في البحث بهذا القدر منها ألنها  الشائعة،وهذه بعض ما ألف في األخطاء 

  تمثل ما ألف في هذا المجال.
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  المبحث الثاني                   

  دور المجامع اللغویة في التصحیح اللغوي    

  المطلب األول: فكرة المجامع اللغویة والدافع لقیامها.

  المطلب الثاني: أهمیة المجامع اللغویة تجاه اللغة.
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  المبحث الثاني

  دور المجامع اللغویة في التصحیح اللغوي

، اكتفاًء بمنشورات تلك المجامع ة دون اإلطنابتصر هنا على اإلشار سوف نق  

، بالتلمیح إلى تاریخ قیام د حاجته ویشبع رغبتهوبحوثها التي یجد فیها القارئ ما یس

المجامع ثم أهم ثمار جهودها في شأن اللغة العربیة و (قضیة التصحیح اللغوي) 

، ریبثم التحدث عن فكرة التع بعضها البعض، وكذلك عالقة المجامع  خاصة

وكذلك دور المجمع السوداني في التصحیح اللغوي ، وعالقته بالمجامع اللغویة 

، اللغة العربیة السوداني بالخرطوماألخرى. للتعرف على ذلك زارت الباحثة  مجمع 

) "جعله اهللا زخرًا  علي أحمد محمد بابكر (األستاذ/الدكتور رئیسهوأجرت مقابلة مع 

على أسئلة المقابلة عبر دوائر المجمع العلمیة  و أدركت ،  فتمت اإلجابة لهذا البلد"

، وقبل من دور في عملیة التصحیح اللغوي الباحثة من خالل ذلك ما للمجامع اللغویة

  :ى المجامع اللغویة وأسباب قیامهاالتعرف علي ذلك نتعرف عل

  : فكرة المجامع اللغویة والدافع لقیامها:     المطلب األول

هي الهدف  ،بالعصر ومواكبتها للحیاة العلمیةاللغة العربیة  كانت فكرة ربط  

، فأول مجمع عصري قام في العالم اء مجامع اللغة في العالم العربياألساس إلنش

، ثم العراقي ثم توالت بعد علمي العربي بدمشق، وتبعه المصريالعربي هو المجمع ال

  ذلك المجامع األخرى: 

م ، كانت ١٩١٩في دمشق وقد تم تأسیسه سنة مقره  /المجمع العلمي العربي:١

الحاجة إلى المصطلحات العسكریة والحكومیة أهم أسباب قیامه، ثم اتسعت أعماله. 

، واألدبیة ألعضاء غویةم تعني بنشر البحوث الل١٩٢٤وله مجلة منتظمة منذ سنة 

لك ، وهناالمصطلحات العلمیةعلي مل تغیرهم في أغراضه المختلفة التي تشالمجمع و 

، أو ألفاظ حققوها في عالم النبات ١مجموعة مقدرة نشرت لهم مصطلحات وضعوها

، فكانت الخطة العامة لهذا المجمع هي طبیعة والكیمیاء والزراعة وغیرهاوالنجوم وال

ه، دون إقرارها أو اإلصرار نشر تلك المصطلحات ألعضائه أو غیرهم في مجلت

                              
 .٣ ص،  م٢٠٠٧ – م١٩٣٢،  بالقاهرة العربية اللغة جممع كتاب -   ١
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ق مجمع مشترك للبالد العربیة جمیعها ، ، ألنه  یرى أن أصل هذا اإلقرار حعلیها

  .األصلح منها المصطلحات ویقدر یضع

  / المجمع اللغوي المصري: ٢

. أمًال یتطلع إلیه أهل العربیة.للغة  امجمعفقد كان إنشاء  مصر،رة في مقره في القاه

، والنهوض بها نحو ید لیعمل على تقدم اللغة العربیةاللغة واألدب والعلم منذ زمن بع

ر فاق رحبة من التطور والتجدید فاجتمعت طائفة من أدباء مصر ومفكریها في داآ

فل للغة العربیة التقدم ، وتبادلوا الرأي في إنشاء مجمع لغوي یكآل البكري بالقاهرة

  . واالزدهار

.. غیر أنه لم العصر.، بصفوة من أعالم م١٨٨٢بدأ تكوین المجمع عام   

بل بدأت  هذا،كن الجهود لم تتوقف عند یلبث أن توقف بعد بضع جلسات، ول

محاوالت جدیدة قام بها خریجو كلیة دار العلوم في نادیهم، حیث كثر الجدل في 

  وموقف اللغة العربیة منها.  األجنبیة،المعرب والدخیل من الكلمات 

وانتهى الرأي بأنه  الموضوع،م عقدت ندوة خاصة لمناقشة هذا ١٩٠٨في عام   

ألجنبیة كما من اللغات ا –للضرورة  –ة من أن ُتْدِخل كلمات ال بأس على العربی

  .یحدث في كل اللغات

، بعض العلماء واألدباء إلى إنشاء م دعا األستاذ أحمد لطفي السید١٩١٦وفي عام  

  . آنذاكمجمع لغوي أهلي بدار الكتب المصریة التي كان مدیرًا لها 

ن یتألف من ثمانیة وعشرین أنشئ هذا المجمع وسّمي (مجمع دار الكتب) وكا  

، وانفض هذا المجمع ١شیخ األزهر رئیسًا له –عضوًا ، واختیر الشیخ سلیم البشرى 

   م.١٩٢٥، وحاول العودة في سنة م١٩١٩مع قیام الثورة المصریة سنة 

  .٢فتحقق ذلك لغوي،م صدر مرسوم ملكي بإنشاء مجمع ١٩٣٢وفي سنة 

  

  

                              
 .٤-٣ ص،  م٢٠٠٧-١٩٣٢،  بالقاهرة العربية اللغة جممع كتاب راجع -   ١
 .٥ ص،  بالقاهرة العربية اللغة جممع كتاب -   ٢
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  / المجمع العلمي العراقي: ٣

  .م ١٩٤٧أحدث المجامع اللغویة الكبرى ، أنشأته الحكومة العراقیة سنة كان من 

  :المجمع اللغوي العراقي ومن أهم أغراض 

وشئون الحیاة  والفنون، العلوم،العنایة بسالمة اللغة العربیة وجعلها وافیة بمطالب  

 المخطوطات،ونشر  التألیف،كتشجیع  أخرى،كذلك له أغراض علمیة  الحاضرة،

، وله مجلة تعني بنشر بحوثه العلمیة واللغویة   والتي . وغیر ذلكالمحاضرات.ء وٕالقا

  ما زالت تؤدي دورها بنشاط . 

  ومن أهم خطط المجمع العراقي : 

 ، أو مطبوعاته األخرىات العلمیة التي ینشرها في مجلتهعدم إقرار المجمع للمصطلح

. ١صیین والمعنیین فیها، لیرى رأي االختصاإال بعد مضي ستة أشهر على نشرها

    

ولهذا السبب فقد نشر المجمع كثیرًا من المصطلحات التي وافق علیها في   

  فكان منها مصطلحات في مجاالت كثیرة.  بعلم،كتیبات صغیرة یختص كل منها 

كان المجمع یدع الكتیبات أو الكراسات بین أیدي المعنیین من الجمهور مدة   

   إقرارها.قبل لیتلقى المالحظات  أشهر،ستة 

مجامع أخرى  –و باإلضافة إلى هذه المجامع الكبرى قامت في العالم العربي   

  بعضها خاص بفرع من فروع العلوم مثل:

، وكان من ثمرة جهوده القاموس : بالقاهرةفي شمال إفریقیا ٢المراكز الدیمجرافي)/ (٤

وبعضها  )فرنسي  إنجلیزي _ –عربي لمصطلحات اإلحصائیة والدیمجرافیة (الثالثي ل

لوم  بالجمهوریة العربیة ، والمجلس األعلى للععام، مثل االتحاد العلمي بالقاهرة

بإقرار  المجامع التي عنیت، وهي من ة الثقافیة بجامعة الدول العربیة، واإلدار المتحدة

  المصطلحات ونشره.

                              
 .٣ ص،  م١٩٦٦ يناير األديب جملة: الباقي عبد ضاحي - ١

 وإناث ذكور( النوع حيث ومن الوفيات ونسبة املواليد نسبة حيث من للسكان اإلحصائية الدراسة السكان لمع هو: الدميجرافية - ٢

 م١٩٩٠،  للماليني العلم دار،  بريوت، / العربية املورد موسوعة البعلبكي منري أنظر) األعمار حيث من وكذلك،  متزوجني وغري ومتزوجني

 .٥١٥ ص، 



 
 

٩٦

  المكتب الدائم لتنسیق التعریب بالرباط:/ ٥

كان أكثر هذه  ١م١٩٦١التعریب الذي انعقد في  وقد انبثق المكتب عن مؤتمر

   .المجامع عنایة بأمر المصطلحات العلمیة

  مجمع اللغة العربیة السوداني: / ٦

ویقدم البحث المجمع اللغوي السوداني ممثًال للمجامع اللغویة فهو یمثل 

المجامع اللغویة في السودان وقد ذكرت الباحثة أن هدف المجامع اللغویة واحد 

 مایة اللغة والنهوض بها). (ح

م وأسندت ١٩٩٠أنشئ مجمع اللغة العربیة السوداني بقرار جمهوري عام 

 م ثم تولى رئاسته البروفیسور٢٠٠٢-١٩٩٠رئاسته أوًال للبروفیسور عبد اهللا الطیب 

  . م٢٠٠٢علي أحمد بابكر منذ العام 

من أربعین والمجمع هیئة علمیة مستقلة تابعة إلى رئاسة الجمهوریة یتكون 

  . ةه الخرطوم شارع الجمهوریعضوًا من العلماء المتمیزین ومقر 

  وتنقسم عضویة المجمع إلى دوائر علمیة هي: 

لعربیة ، ودائرة اللغة ادائرة اللغویات والمعاجم، و دائرة التألیف والتحقیق

حل، دائرة اللغة العربیة ومناهج التعلیم في جمیع المراو  ،واللغات المحلیة بالسودان

، رجمة والمصطلحات  ودائرة المكتبة، ودائرة الترة اللغة العربیة ومنابر اإلعالمودائ

  ودائرة اللغة العربیة والحاسوب. 

  

  

  

  

                              
١
  ٢٢٨ص،  سابق مصدر،احلديث لغةال علم ضوء يف التعريب -   



 
 

٩٧

  : أهمیة المجامع اللغویة تجاه اللغة العربیة: المطلب الثاني 

، فكانت عنایة المجمع مهام كثیرة تقوم بها ناحیة اللغةللمجامع اللغویة   

  باأللفاظ الدالة على مسمیات الحضارة والحیاة العامة.  القاهري

م بمرسوم ملكي وحدد المرسوم ١٩٣٢أنشئ المجمع اللغوي المصري عام 

، وجعلها وافیة ١أهداف المجمع ببذل الجهود للحفاظ على سالمة اللغة العربیة

والعمل على وضع معجم ، فنون ومستحدثات الحضارة المعاصرةبمطالب العلوم وال

  ، والعنایة بدراسة اللهجات العربیة الحدیثة في مصر والبالد العربیةاریخي لغويت

، وكذلك العنایة بتحقق بعض نفائس التراث العربي وٕاصدار مجلة تنشر بحوثًا لغویة

  .٢التي یراها ضروریة ألعماله والدراسات اللغویة لوضع المعاجم

 الموسوعات في اللغةتب والمراجع و ویحتوي المجمع على مكتبة غنیة بالك

تناء المطبوعات ، واقبحت تزداد غنًا بالشراء واإلهداءوأص والفنون. ،م، والعلو واآلداب

، اقتنت كثیرًا من كنوز المخطوطات ، كذلكالنفیسة في اللغة، و جمیع فروع المعرفة

  ، ودوائر المعارف.، وُغذیت بمعجمات كثیرةمصوراتهاو 

الكتب والمراجع والمعاجم حوالي أربعین ألف والمكتبة في تمدد مطرد وبها من   

  مطبوع ومخطوط ومصور.  ن، وبیوعلميوبین لغوي  وأجنبي،مجلد بین عربي 

..كذلك المئات والصرف. والنحو، واللغة، المنطق،وبالمكتبة العدید من كتب   

وقد تم تسجیل محتویات هذه المكتبة بالحاسب اآللي  والمعاجم،من أمهات الكتب 

  . ٣تر) في الوقت الحاضر(الكمبیو 

أكثر من سبعین عامًا حتى الیوم   أمتدقام المجمع خالل تاریخه الطویل الذي   

بإنجازات كبیرة ، تمّیزت بغزارتها وتنوعها في مختلف المجاالت اللغویة واألدبیة 

                              
 بشر كمال. د،  الرتزي إبراهيم. د إشراف،  عام وسبعني مخسة يف ا�معي الرتاث،  مصطفى حممد خالد و أمحد احلي عبد مجال ١_

 .٣ص،م٢٠٠٧-  هـ١٤٢٨، ٢ط، القاهرة العربية اللغة جممع كتاب،  شرايت
 . ٥ ص،  نفسه املرجع - ٢
 .١٢- ١١ ص، سابق مرجع،  اللغوي ا�مع كتاب - ٣



 
 

٩٨

والعلمیة وغیرها ، بفضل قیادته واإلمكانیات التي أتاحتها لها الدولة.. لمساعدته على 

  .١من اهللابفضٍل ور واالزدهار وهذه التط

  : إنتاج المجمع اللغوي المصري

  :٢/محاضر الجلسات١

تشمل المحاضر فیما تشمل المصطلحات العلمیة والفنیة وكل ما أقره المجمع من 

وكل هذه المحاضر مطبوعة في مجلدات تعدُّ بما  العامة،ألفاظ الحضارة والحیاة 

  أخذت بأسالیب التطور.  –یة وعلمیة تحویه كنوزًا أو ثروة لغویة وأدب

   :هي أساسیة أبواب أربعة على المجلة تحتوي /مجلة المجمع:٢

أوًال: باب المصطلحات المتنوعة التي أقرها المجمع في شئون الحیاة المختلفة، 

  .٣والمصطلحات العلمیة والفنیة 

سع في اللغة حتى ویقصد بها التو  المجمع،ثانیًا: باب القرارات اللغویة التي یصدرها 

تستطیع الوفاء بمقتضیات التطور في لغة العلوم والفنون وألفاظ الحضارة وشئون 

  الحیاة. 

ثالثًا: یتناول تراجم مفصلة ألعضاء المجمع منذ نشأته حتى الیوم . ویظهر جلیًا 

  االهتمام الكبیر باللغة العربیة ، إذ إن البابین الثاني والثالث في التركیز على اللغة.

  : ومحاضراته السنوي المؤتمر بحوث/٣ 

وهي منذ ظهورها تحوي بحوثًا واقتراحات قیمة ودراسات لغویة وعلمیة یعتد   

وتیسیر النحو والقیاس في اللغة والمعاجم األدبیة وتاریخ اللهجات  اللغة،بها في متن 

و والعربیة المعاصرة أ والعامیة،والفصحى  العرب،وكتاب التاریخ عند  المصریة،

  تعریب المصطلح العلمي المطبوعة وغیر ذلك. 

  

                              
 .١٢٤ ص،  م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧،  اخلالدين مع كلمايت،العربية اللغة جممع رئيس، حافظ حممود الدكتور راجع - ١
 وتشرح،  ومراجعة ومناقشة ومتحيص ونقد ودراسات حبوث من مؤمتره يف يدور ما فيها يدون،  التارخيي ا�مع سجل: اجللسات حماضر -  ٢

 ألفاظ من ا�مع أقره ما وكل والفنية العلمية املصطلحات تشمل فيما احملاصر وتشتمل إدارية أو علمية قرارات من هيتخذ ما تفصيل يف

 ١٢ص،سابق مصدر،  اللغوي ا�مع كتاب. /العلمية واحلياة احلضارة
 . كتاب نفسها الصفحة نفسه املرجع راجع-   ٣



 
 

٩٩

  /المعاجم اللغویة والعلمیة المطبوعة: ٤

وبالغة. وبه علوم أخرى  وبیان، وصرف،ونحو،   أدب،وبالمعجم : أ/ المعجم الكبیر

للغة وهو هنا اللغة العربیة فنكتفي بذكر ما یحویه  فیما یخص ا یهم، وما و غیر ذلك

، طبع منه حتى اآلن ثمانیة أجزاء من (الهمزة) إلى (الذال أكبر معجم للغة العربیة

  العربیة ). 

وتوسع في المصطلحات العلمیة،  وحدیثًا، قدیمًا،ب/ المعجم الوسیط: اهتم باللغة 

   طبعات.وكذلك ألفاظ الحضارة وصدرت منه ثالث  والفنیة،واألدبیة، 

التها ومواضعها في ریم ودالیضم كل ألفاظ القرآن الك الكریم:ج/ معجم ألفاظ القرآن 

  .القرآن الكریم

، ویستخدم في حاجات الطالب بالمدارس والجامعات: معجم مختصر یفي بزد/ الوجی

  .١المدارس الثانویة

  : /المعاجم العلمیة المتخصصة٥

جمع لدى المجمع لزمن طویل الكثیر من المصطلحات العلمیة في مختلف 

، وهذه المصطلحات أقرها المجمع ومؤتمرلتخصصات، أعدتها اللجان العلمیة، و ا

العلمیة المتخصصة لدى حركة  المعجمیاتكانت خیر عون إلصدار عدد من 

  ة ونقل العلوم إلى اللغة العربیة.الترجم

مع اللغوي تجاه ویشیر البحث إلى الجهود العظیمة المبذولة من قبل  المج  

، ویتیسر على الكل خطاءاجم تحل مشكلة الوقوع في األهذه المعاللغة العربیة و 

، وهي تمثل إنجازًا للمجمع اللغوي والذي ما یزال رجوع إلیها (المعاجم) عند الحاجةال

  . اهللا الفائدة للجمیعفید ونسأل الم اللغة بالجدیدیمد 

عبر تاریخه  أمتدإلى ما تقدم بإنتاج لغوي وأدبي   ویقوم المجمع باإلضافة  

للهجات، ، وعن اتفیضة عن متن اللغة وأصولهاًا مسالطویل شامًال دراسات وبحوث

عربیة ومصطلحات في  ، وكتابة األعالم األجنبیة بحروفوعن األلفاظ ، واألسالیب

، وأیضًا عن الفصائل اللغویة  علمي األصوات، واللغة ومحاولة وضع معجم لها

                              
 .٢٦ ص، سابق مصدر،اللغوي ملعجما كذلك. ٤٠ -٣٩ ص، سابق مصدر، ا�معي الرتاث_  ١



 
 

١٠٠

، وكذلك عقد في تیسیر الكتابة وٕاحیاء التراث، وتشجیع اإلنتاج األدبي وكذلك

  . ١لمسابقات التي تخصص جوائزها إحیاء التراث واإلنتاجا

لغة العربیة إّال وفي یقین الباحثة أن المجمع لم یترك جانبًا من جوانب ال  

، فله دور كبیر في عملیة تنقیة اللغة وتصحیحها إذ أنه یتولى كل وشملها بعنایته

تركیز البحث على  المهام التي تتعلق باللغة ، فتؤخذ باإلجماع والدقة ، وقد كان

  .جمع المصري ألنه یعد سید المجامعالم

وهذه بعض البحوث التي قام بنشرها المجمع اللغوي في قضیة التصحیح اللغوي 

  ى وجعلها مالئمة لحاجات العصر:والتي تهدف إلى العمل على سالمة الفصح

 دار النشر الكتاب المؤلف

  

 أحمد حسن الزیات

الوضع اللغوي وهل          

 للمحدثین حق فیه 

للمؤتمر ، محاضر الجلسات  ٣، ج١٦د

والتراث    ٨، والمجلة ج ٣٩٤ص 

 .المجمعي

مدرسة القیاس في اللغة  أحمد أمین 

 األستاذ أحمد أمین 

، للمؤتمر، محاضرالجلسات،  ٩، ج ١٥د/

 .٧، والمجلة ج ٢٨٨ص

   أحمد حسن الزیات

 من ألفاظ المحدثین 

اضر ، للمجلس ، مح ٢٥، ح ٢١د 

 .التراث المجمعي ٢١٦الجلسات، ص 

المحافظة على سالمة  عبد الرازق السنهوري 

الفصحى وجعلها مالئمة 

 لحاجات العصر

للمجلس محاضر الجلسات ،  ٩ج ١٣د/ 

 . ٧والمجلة ج ٧٢ص 

 .للمؤتمر محاضر الجلسات ١٠ج ١٣د/  إحیاء األلفاظ القاموسیة الفصیحة  عبد القادر المغربي 

موقف اللغة العربیة العامیة من  د أبو حدیدمحمد فری

 اللغة العربیة الفصحى

، للمجلس، محاضر ٢٥، ج ١٣د/

 .٧ج المجلة ٢٨٦الجلسات، ص 

بعض األلفاظ المسموعة عن  

المحدثین على خالف ما سمع 

 عن األولین 

 .،للمؤتمر،محاضر الجلسات ٢٥،ج١٧د/

  

                              
١
 .٢٧ ص،  سابق مصدر،ا�معي الرتاث وكذلك،  ٢٧ ص،  العربية اللغة جممع كتاب راجع -  



 
 

١٠١

جهود المبذولة من قبل أتى  البحث بهذه النماذج ؛ للتعرف على بعض ال  

  مجمع اللغة العربیة

تكتفي الباحثة بمعرفة أهمیة  ركبها،وبعد أن تعرفنا على أهمیة أم المجامع وقائدة 

المجمع اللغوي السوداني من خالل المقابلة التي أجرتها الباحثة والتي تمكنت من 

   التالیة:السوداني التي حصرت في النقاط  نشاطات المجمعخاللها معرفة 

 المجمع باهتمام والمعنیة المتخصصة المؤسسات مع عالقات یقیم المجمع إن 

 . السودان داخل

 كتب في وطبعها وتنسیقها لمناقشتها علمیة مادة بالمجمع الدوائر عمل یشكل  

 اهتمام مجاالت في التراث ونشر تحقیق على المجمع یعمل . 

 ونشره المختلفة المعاجم تحقیق على المجمع یعمل . 

  المختلفة والعلوم اللغة مجاالت في والنشر بالتألیف المجمع قومی . 

 محكمة علمیة مجلة المجمع یصدر .  

 مراكز ومع العربي العالم في العربیة اللغة مجامع مع عالقاته المجمع یقیم 

  . العالم في العلمي البحث مراكز ومع العربي، العالم في العلمي البحث

 شهر كل مرة األقل على معةجا ثقافیة ندوات المجمع یقیم . 

 وعالمیة محلیة( علمیة مؤتمرات المجمع یقیم( . 

 العلوم مختلف في خارجه من الباحثین مع المجمع یتعاون . 

 على منها االستفادة یمكن دوریة كتب سلسلة طباعة على المجمع یعمل 

 والمخطوطات المطبوعات جانب وفي عمومًا، االجتماعي المستوى

 . المتخصصة

 دور لتوضح السوداني؛ اللغوي المجمع من المعلومات هذه جمعت وقد

 فیه العلمیة الدوائر بعض دور على بالوقوف وذلك اللغوي، التصحیح في المجمع

 المعاجم ودائرة المحلیة، بالبیئة المتصلة الدراسات ودائرة اإلعالم دائرة وهي

 . التعلیم ومناهج والمصطلحات،

  

  



 
 

١٠٢

  غوي في دائرة اإلعالم: جهود التصحیح الل أوًال:

تشهد البیئة اللغویة انفتاحًا واسعًا في فضاء اإلعالم حیث توسعت القنوات   

العربیة لوحدها أكثر من خمسمائة فضائیة عربیة   بیئتناالفضائیة فأصبحت لدینا في 

، واالنفتاح الكبیر في أفق هائل من اإلذاعات العامة والخاصةإلى جانب عدد 

  . اإلعالم المقروء

  ویحتم ذلك ما یلي:  

 اإلعالم حقول في للعاملین اللغوي بالتدریب المتعلقة االستراتیجیات تفعیل/ ١

 في البرامج أمر على للقائمین مناسب تدریب مستوى تحقیق لضمان وذلك المختلفة،

 . اإلعالم أجهزة

 یاتعمل وتنشیط المختلفة، اإلعالم بكلیات للدارسین محكمة لغویة برامج تصمیم/ ٢

 . بینها المنهجي التبادل

 قوة في بلغ قد اإلعالم ألن ذلك خاصة، عنایة وٕایالءه الطفل بإعالم االهتمام/ ٣

 اللغوي الوعي تشكیل في كبیراً  إسهاماً  یسهم وأصبح بعیدًا، مبلغاً  األطفال على تأثیره

 بها تقدم التي اللغة مستوى ترقیة إلى التنبه ضرورة یستوجب الذي األمر لألطفال،

 بین الشامل التربوي اإلعداد ذات البرامج تبادل على العمل مع األطفال، برامج

 . الفصحى على الناشئة تربیة في لإلسهام اإلعالمیة المؤسسات

 طبیعة عن للكشف المختلفة اإلعالم أجهزة في للغة تقویمیة دراسات إجراء/ ٤

 . ارهاتكر  دون تحول علمیة بطرق معالجتها على والعمل األخطاء

التصحیح اللغوي في  وقد بدأ المجمع في تنفیذ عدد من المشاریع في مجال

  علي أحمد محمد بابكر).أ/د:، وذلك تحت اإلشراف المباشر لرئاسة (بیئة اإلعالم

منها مشاریع عاجلة لتدارك األخطاء من خالل التألیف في مجال األخطاء      

  .الشائعة

قوم المجمع من خالله بالتعاون مع عدد من ومشاریع أخرى طویلة المدى ی     

، والمقروءة أجهزة اإلعالم المسموعة والمرئیةالعاملین في مجال التصحیح اللغوي في 

  لرصد األخطاء في بیئة اإلعالم قبل الشروع في معالجتها. 
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التعرف على طبیعة األخطاء،  –إن شاء اهللا  –وسیحقق مثل هذا اإلجراء 

ن یسهم في تذلیل خطوات معالجتها معالجة جذریة ، وذلك من األمر الذي من شأنه أ

ومن   إسعافيخالل التصدي لها من خالل برامج الدورات التدریبیة كخطوات عالج 

ثم معالجتها من خالل المناهج التعلیمیة في مختلف المراحل الدراسیة لوضع حل 

  لتكرارها. 

من ثمار جهود التصحیح  ویمثل كتاب األخطاء الشائعة في لغة اإلعالم ثمرة  

اللغوي في مجال لغة اإلعالم ، وقد تم وضع مادته من األخطاء من خالل متابعة 

، لذلك یعكس الكتاب صورة صادقة من عالم المسموع، والمرئي والمكتوبلغة اإل

، بوضع حلول جذریة لضمان عدم تكرارها ر األخطاء التي ینبغي التصدي لهاصو 

  في المستقبل.

التعاطي مع الكتب المماثلة یرى مجمع اللغة العربیة ضرورة ومن خالل   

، ذلك ألن الكثیر التحقیق قبل الحكم علیهاإخضاع نماذج األخطاء الشائعة لمزید من 

من الكتب في هذا المجال قد حادت عن الصواب في القول بتخطئة كثیر من صور 

ماد في المعالجات االستخدام الجائز، باإلضافة إلى األخطاء الناتجة عن االعت

المعجمیة على توجیه بعض المعاجم للمعاني وٕاغفال صور االستخدام األخرى 

  الصحیحة. 

 اللغویة؛ومثل تلك التوجیهات من شأنها أن تحدث ارتباكًا شدیدًا في البیئة   

األمر  الشائعة،ذلك ألن العامة في الغالب یثقون في المؤلفین في مجال األخطاء 

ضارب في التوجیهات اللغویة مدعاة لبروز الشك في مختلف الذي یجعل من الت

  الجهود العلمیة. 

ویهدف المجمع من خالل التألیف في األخطاء الشائعة إلى النظر في   

التوجیهات القدیمة لألخطاء للبحث في إمكانیة تطور دالالت المعاني في إطار 

، ذلك ألنه یرعى  دالالت ظالل معنى الكلمة ، وهذا الجانب من البحث مهم جداً 

  التطور الذاتي للغة: 

، وذلك بتسلیط الموللمجمع أیضًا جهود في معالجة لغة الطفل في أجهزة اإلع

، فقد ُعِقدت ورشة برامج األطفال في أجهزة اإلعالم الضوء على اللغة المستخدمة في



 
 

١٠٤

ثیراته اإلعالم التلفزیوني وتأ، وُقِدمت فیها ورقة عن (اإلطارعمل تمهیدیة في هذا 

تجربة قناة الجزیرة لألطفال وثالثة عن على مهارات الطفل اللغویة) وأخرى عن( 

، وقد سبقت هذه ربة السودانیة في صحافة األطفال)صحافة األطفال تناولت (التج

  الورشة ندوة وجلسات نقاش في اإلطار نفسه. 

جهود  تعرفت الباحثة من خالل المقابلة التي أجرتها في المجمع اللغوي على

لهجات المحلیة وأوجزتها في التصحیح اللغوي من خالل الدراسات المتصلة ببیئة ال

  : اآلتي

تتمثل جهود التصحیح اللغوي بمجمع اللغة العربیة للدراسات المتصلة    

تجري دراسات تحت رعایة بالفصیح من لهجات القبائل العربیة السودانیة حیث 

من خالل دائرة اللغة  –رئیس المجمع  –كر علي أحمد محمد باب األستاذ/ الدكتور

العربیة واللهجات السودانیة بالتعاون مع عدد من الباحثین من خارجه ، وتتلخص أهم 

  أهداف هذه الدراسات فیما یلي: 

 منطلقاً  اللهجات لهذه اللغویة البیئات من اتخذت التي الدراسات على الوقوف/ ١

 .  الفصیحة باللغة  وصلتها ، اللهجیة البیئة بحدود التزامها مدى من للتثبت للدراسة

 نسبة یلي فیما بالموضوعیة قبلیة بیئات من المنطلقة الدراسات التزام من التحقق/ ٢

 في الشدید التداخل ظل في صعوبة من األمر هذا في لما للقبیلة اللهجیة اآلثار

 . الواحدة اللغویة البیئة مكونات بین اللهجیة الخصائص

 بالركض التعلق من اللهجات مجال في اللغویة الدراسات تخلیص على العمل/ ٣

 بیئات في اللهجیة اآلثار مظاهر بتتبع وذلك البیئة، أو القبیلة عروبة إثبات وراء

  .ونحت وٕابدال إمالة من العربیة الجزیرة قبائل

  :والمصطلحات المعاجم مجال في اللغوي التصحیح جهود:  ثانیاً 

یة جهود التألیف في مجال تصحیح بمجمع اللغة العربومن روافد جهود ال

رورة تدارك ألفاظ ، ذلك من منطلق ضكان، وٕان لهذا الجانب من األهمیة بمالمعاجم

والتطور الفكري ، والتوسع في مدلول الكلمات التي فرضتها الحاجة الحیاة الجدیدة

ت الجدیدة في دالال، لذلك یحتاج المعجمیون إلى إضافة هذه الوالعلمي والثقافي

  . مرة إلى التألیف في مجال المعاجم، وهكذا تبقى الحاجة مستالمعجم الجدید
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  ویهدف المجمع السوداني من خالل التألیف في المعاجم إلى تحقیق اآلتي : 

 اللغویة الخصوصیات على للوقوف جدیدة لغویة معاجم وضع أهمیة على التأكید/ ١

  .موحدة حدیثة عربیة معاجم عوض في منها واالستفادة بیئة، كل في

 وهندسة طب، من الحدیثة العلوم مجال في المعجمي التألیف جهود تكثیف/ ٢

 الداخل، في الصلة ذات الجهات مع بالتنسیق الحدیثة، العلوم من وغیرها وزراعة

  الحدیثة. المصطلحات داللة تأصیل على والعمل العربیة، البلدان مختلف وفي

 المعاصرة المفاهیم واستصحاب السابقة المعاجم في والفنیة لغویةال العیوب تدارك/ ٣

 . العربیة األلفاظ دالالت في دخلت التي

 التي الفصیحة األلفاظ إلى باإلشارة وذلك والعامیة، الفصحى بین الشقة تقریب/ ٤

  تها.حافص عدم الناس ویظن العامیة في تستعمل

 ورفد التطور مواكبة لتحقیق معاصرال المعجم إلى العلمیة المصطلحات إضافة/ ٥

 .الحدیثة بالدالالت األدبیة اللغة

في مجمع اللغة  المسئولینوكان من  ضمن األشیاء التي تحتاج إلى إجابة من قبل 

  العربیة السوداني سؤاًال عن ما یقدمه المجمع اللغوي لطالب اللغة العربیة ؟

سیر اللغة العربیة فكان الرد على ذلك بأن المجمع قد عني بقضایا تی  

وٕاجازة  حروفها اإلمالئیة،وتیسیر كتابة  النحویة، والصرفیةوتعلیمها، و قواعدها 

والقارئین وذلك للتیسیر على الكاتبین  المستحدثة،واألسالیب  األلفاظ،الكثیر من 

  .١حتى تزداد انتشارًا وازدهاراً  بالعربیة

ا بین هذه المجامع رفة ممع بعضها وتمتجاءت معرفة عمل المجامع مع و   

  . من اتحاد

وبغداد.  القاهرة، ودمشق،ویضم مجامع  م،١٩٧١تكون هذا االتحاد سنة    

وكذلك مجمع اللغة العربیة  نشأته،وانضم إلیها مجمع اللغة العربیة األردني منذ 

 اللیبي،والمجمع الجزائري والمجمع  المغربیة،وأكادیمیة المملكة  والفلسطیني،السوداني 

  : ل عملها فیما یليویتمث

                              
 .٤٦ ص،  ا�معي الرتاث - ١
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  أ/ التنسیق بین أعمال المجامع المذكورة.

ب/ توحید المصطلحات العلمیة في البلدان العربیة، ورئیس اتحاد المجامع هو رئیس 

مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ، ویتولى أمانته األمین العام لمجمع القاهرة ، ویختار 

بع سنوات ومقره مجمع القاهرة ، مجلس االتحاد أمینین مساعدین من أعضائه كل أر 

وتأكیدًا لدور اتحاد المجامع في توحید المصطلح بین المجامع اللغویة. في الوطن 

  العربي فقد عقد االتحاد ندواته التالیة في الدول العربیة.

هنا ذكر الندوات التي عالجت قضیة التصحیح اللغوي على أن تكون  یهموما  

  لتي قام بها المجمع. نموذجًا حیًا لهذه الندوات ا

  م١٩٧٦في الجزائر  العربیة،ندوة بعنوان تسیر تعلم اللغة  

  . م١٩٧٨قرن األخیر في األردن سنة  ندوة بعنوان تعلم اللغة العربیة في الربع 

  . م١٩٨٥امعي في الرباط ندة بعنوان التعریب في التعلیم العالي والج 

، في األردن سنة والعولمة لحوسبةندوة بعنوان قضایا اللغة العربیة في عصر ا 

  .م٢٠٠٦

، كما تطرق  البحث لهذه ثیر من الدول العربیةوعقدت عدة ندوات في ك  

ن بعد ، یكو وقد اعتاد االتحاد عقد لقاء سنويالندوات على سبیل اإلیجاز ال الحصر، 

م ، ویتتناقش األمور اإلداریة والمالیة ، وفي هذا اللقاءانتهاء مؤتمر مجمع القاهرة

  . ید میعادها ومكان انعقادهااختیار موضوع الندوة المقبلة وتحد

ب وعن ما جاء في الرد على السؤال عن دور المجمع اللغوي في قضیة التعری  

  : من قبل المجمع اللغوي السوداني

ة بالقاهرة نصب عینیه أنه ومن بین األهداف التي وضعها مجمع اللغة العربی  

یب العالم وذلك بوضع المصطلحات العلمیة والمعاجم العمل على تعر منذ إنشائه 

  .بالترجمة، وذلك من منطلق واٍع مستنیرواالهتمام 

ویعد تعریب العلم والتعلیم في مصر قضیة وطنیة لها أبعادها العلمیة واالجتماعیة  

وكذلك مستقبل األجیال في  العربي،وهي وثیقة الصلة بلغتنا القومیة وكیاننا  والثقافیة،

   االهتمام.حل التعلیم المختلفة وفي سبیل ذلك كان تعریب العلوم والتعلیم بؤرة مرا
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؛ تنطلق من وعي أصیل واتخاذ اللغة العربیة لغة للعلم ،فالدعوة إلى التعریب  

، ونقل العلوم كان مبعث االهتمام كذلك بالتعریبو  یستشرف اآلفاق الرحبة لهذه اللغة

ألقت في سماء األمة ن تلك النهضة العلمیة التي تإلى اللغة العربیة یستمد جذوره م

  . ١، وبلغت أوجهاالعربیة

اتخذ مجمع اللغة العربیة في القاهرة مجموعة من القرارات في أمر التعریب 

فنشرت بعض البحوث في محاضر  زمنًا.نتیجة بحوث ومناقشات جادة استغرقت 

ائیة في مجموعة القرارات العلمیة النهته.والقرارات جلسات المجمع وبعضها في مجل

العلمیة وأكثر المجامع عنایة بأمر المصطلحات العلمیة هو المكتب الدائم لتنسیق 

وقد انبثق هذا المكتب عن مؤتمر التعریب الذي انعقد في الرباط  بالرباط، التعریب

  . ٢م واختیر له أمین عام وممثل لجامعة الدول العربیة١٩٦١في أبریل

هذا المكتب فهو جمع المصطلحات العربیة التي تنشرها أما المنهج العام ل

، وبعض معاجم المصطلحات األجنبیة ویة ، والعلمیة في العالم العربيالمجامع اللغ

ى نشرها في معاجم صغیرة أو ، لتولةوالتي تستخدم في بعض جامعات األقطار العربی

بتصویب ما جمع  ، فیقومرد مالحظات تلك المؤسسات العلمیة، ثم بعد ذلك یو قوائم

حدًا بذلك في ضوء تلك المالحظات ثم ینشر معجمه في صورته النهائیة، مو 

. ومن أهم ما ورد من أعماله التي یوزعها للمؤسسات مصطلحات العالم العربي

لت بعض العلمیة العربیة هذا المنهج الذي أخطه المكتب الدائم لتنسیق التعریب جع

المجمع العلمي العربي بدمشق في هذا المنهج  قد ، فرأي البیئات العلمیة تعرض عنه

الذي وضعه المكتب  بیة مطالبة برأیها في هذا المنهجرفعه المجمع إلى وزارة التر 

، لذلك نرى االكتفاء اآلن واسع اآلفاقوهو منهج  تعریب في الرباطللالدائم لتنسیق 

  وعلى األقل بما دعا إلیه مجمعنا في مناسبات شتى وهو: 

_  إنجلیزي(  ومعجم ،) عربي_  فرنسي(  معجم العربیة األقطار في ونیك أن* 

 أن على الحضارة، وألفاظ واألدبیة والفلسفیة والفنیة العلمیة للمصطلحات) عربي

                              
 .٢٨-٢٧ ص،  العربية اللغة جممع،  ١٢٥-١٢٤ ص اخلالدين مع كلمات: راجع -  ١

٢
 .٢٨٨ ص،  املعاصرة اللغة عامل يف التعريب -   
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 تلك تّعرف أن وعلى أرجحها، أو العربیة المصطلحات أصح على یشتمل

 ). ودقیقاً  موجزاً (  بالعربیة تعریفًا علمیاً  المصطلحات

 إدارتها في غیرها دون المصطلحات تلك استعمال العربیة الحكومات تلتزم أن* 

 النشاط إطراء العربیة  اللغة مجمع ویرى ١ واألهلیة الرسمیة ومدارسها ومحاكمها

 إنفاذه یسهل ما إلى الشأن ذو أصغى لو ویود ، الرباط في الدائم المكتب یؤیده الذي

 بمدینة انعقد الذي) العلمیة المصطلحات توحید مؤتمر( أجاز كذلك ، مقدماته من

 أجاز المؤتمر هذا قبل من)  المذكور المكتب بتعزیز توصیة(  م١٩٦٤ في الجزائر

 العربیة الدول بجامعة تتصل ال ٢العلمیة المصطلحات لتوحید أخرى توصیات ست

 : منها المكتب بهذا التعریب بقضیة النهوض من یتمكن لكي

، ثم تودع جمیع الجهود محلیة في كل بلد عربي وتعریبها ةتوصیة بقیام هیئة أو لجن

لدي اإلدارة الثقافیة بجامعة الدول العربیة التي توزعها على الهیئات العلمیة في الدول 

، فكان مؤتمر بها مؤتمر علمي لتوحید المصطلحاتالعربیة لتبدي فیها رأیها ثم یعق

هما في الرباط، والثاني في دالجزائر یوحي بتشجیع قیام مركزین للتعریف ؛ أح

، ومن هنا یتضح جلیًا المساعي الموضوعیة للنهوض باللغة العربیة الجامعة العربیة

  في التصحیح اللغوي.

  : اللغوي التصحیح في السوداني العربیة اللغة بمجمع التعلیم ومناهج العربیة اللغة دائرة دور

العربیة في السودان مراقبة  من أهم األسباب التي ُأنشئ من أجلها مجمع اللغة   

  أوضاع اللغة العربیة في التعلیم بمراحله المختلفة .

وقد جاء هذا المجمع لیغطي جانبًا مهمًا من التوجه نحو تعریب التعلیم في  

بالدنا الحبیبة ومراقبة العملیة التعلیمیة فیما یتعلق بجانب اللغة ، وقد وجدت دائرة 

ٍد كبیر فوضعت لذلك خطة تمكنها أن ترفع من مستوى المناهج بالمجمع أنها أمام تح

اللغة العربیة في جمیع المستویات ، وبعد دراسة وفحص وجدت أن هناك أسبابًا 

  رئیسیة أدت لتردي مستوى الطالب في المراحل المختلفة ومنها: 

  . / عدم تشكیل الكتابة١

                              
 .٤٦ ص، ١٩٦٧،  ٤٢،  سابق مرجع، العريب العلمي ا�مع جملة - ١
 .٢٠٩ – ٢٠٧ ص،  سابق مرجع.العلمية املصطلحات -   ٢
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  . هجة العامیة في كل مراحل التعلیم/ التدریس بالل٢

مناهج اللغة العربیة على حفظ القواعد النحویة والصرفیة والبالغیة مع / تركز ٣

  . والكتابة) مثالً  إهمال التطبیق والتدریب والمهارات العملیة (الحدیث

  . ي لیس لها مكان في اللغة الشائعة/ منهج اللغة العربیة یزدحم بالقواعد الت٤

. بما یدور في حیاة الطالب القة له/ المنهج المقرر على الطالب في الغالب ال ع٥

  واالجتماعي.  والفكري،أو مراحل نموه النفسي 

كان البد للمجمع  ،فلما كان محور اللغة في جمیع المراحل هو الهم األكبر

من التنسیق مع الجهات ذات الصلة المباشرة فبدأ بالتعاون مع التعلیم العام واختیار 

للوقوف على اللغة ومدى صحتها  ،لثانویةوا التعلیمي في المرحلتین األساسیة المنهج

في كل المناهج، وقد تم هذا العمل بالتعاون مع المركز القومي للمناهج والبحث 

، والتربویة في المناهج ورشة عمل لبحث المشكالت اللغویة التربوي وعقدت بالمجمع

ودور السودانیة. وقدمت أوراق عمل حول الكتاب المنهجي والمعلم والبیئة المدرسیة 

الجهات في النهوض باللغة ، وقد خرجت هذه الورشة بعدد من التوصیات والنتائج 

والتي أصدرها المجمع في شكل موجهات لوزارة التربیة والمسئولین عن التعلیم العام 

  ومن أهم هذه الموجهات: 

 أ/ اختیار المعلم لمهنة التدریس وفق معاییر تتناسب ودوره في النهوض باللغة العربیة

  ومن هذه المعاییر:

 تام اقتناع عن التدریس مجال ولج وقد التربویة، الكلیات خریجي من یكون أن* 

 . لنجاحه المهمة العوامل من النفسي فالجانب. برسالته

 اللغویة المهارات من التمكن حیث من اللغة في الكفاءة نفسه في یأنس الذي المعلم* 

 والدینیة الثقافیة لخلفیته وفقاً  التربیة لكلیات ارویخت باالطالع نفسه ویزود عالیة بدرجة

 . المختلفة وفروعها بالعربیة الوثیق وارتباطه

ب/ تدریب األساتذة في مجال الشعر ، والمطالعة وتدریبهم على التجوید  تفادیًا 

  لألخطاء. 



 
 

١١٠

استعانة المعلم  یتطلبومما  العربیة،ج/ أن یجید المعلم النطق الصحیح لألصوات 

لوم ذات الصلة المباشرة باألصوات العربیة ومخارجها وصفاتها كعلم األصوات بالع

  والتالوة الجماعیة للقرآن الكریم.  التجوید،وعلم  التطبیقي،

/ وقد أصدر مجمع اللغة العربیة نداًء للتربویین واإلعالمیین والمسئولین في الدولة ١

ر عندهم باللغة العربیة سواء والمثقفین بضرورة االلتزام بتشكیل النصوص التي تصد

خالفه، استجابة للنداء الصادر  ثقافیًة، أو أو إعالمیًة،أو  تعلیمیًة،كانت النصوص 

  من جامعة الدول العربیة. 

ووسائل اإلعالم  الدولة،/ كما یرى المجمع ضرورة تخصیص وظائف في ٢

  . األخطاء في نصوص اللغة العربیة وتشكیلها مقتدرین لمعالجةلمصححین 

على  وظیفیًا یركزسسات التعلیمیة / وأن یكون تعلیم اللغة العربیة في كل المؤ ٣

  والحدیث.والكتابة  القراءة،التدریب العملي في مهارات 

/ ومن ثم استبعاد قواعد النحو غیر المستخدمة في اللغة العربیة المعاصرة من ٤

  المناهج الدراسیة المقررة. 

  ق التعلیم المفتوح لترقیة األداء بالعربیة . / عمل دورات تدریبیة عن طری٥

/ إدخال التقنیات الحدیثة في مناهج تعلیم اللغة العربیة واالستعانة بتربویین ٦

ومتخصصین في علم النفس للمشاركة في وضع مناهج اللغة العربیة فیعملون على 

فیة والمحیطة والجغرا الثقافیة،والبیئة  واالجتماعي، والفكري، النفسي،مراعاة النمو 

  بالطالب. 

واعتماد الفصحى في حدیثه،  وغیرها،/ االبتعاد عن اللهجات العامیة العربیة ٧

  وتدریسه. 

ومن الركائز المهمة والمؤثرة في النهوض باللغة العربیة والتصحیح اللغوي في 

من العوامل  أو المعلم ) وهناك عددٌ  الجامعي،میادین الجامعات والمدارس( الطالب 

  ي تسهم في فعالیته في التصحیح اللغوي وٕاجادته للغة األم منها: الت

 . االبتدائیة المراحل من للطالب الفصحى العربیة اللغة تحبیب* 

 . المحلیة واللهجات العامیات عن الطالب إبعاد* 



 
 

١١١

 األوساط وفي الدراسة قاعة داخل الفصحى بالعربیة التحدث على الطالب تشجیع* 

 . للمجتمع ذلك نقل ومحاولة المختلفة الطالبیة

 فیها یراعي والتي المدرسیة والمكتبات الثقافیة والمنتدیات األدبیة الجمعیات تنشیط* 

 طریق عن المنهجیة بالكتب ذلك وربط العمریة والمراحل تتناسب كتب تحوي أن

 . وغیرها والنشاط المكتبة حصص

 مثل نتائج من لالستفادة ابهاوأسب شیوعها في والنظر اللغویة الطالب أخطاء تحلیل* 

 . الدراسات هذه

 . ذلك في المتفوقین وتحفیز الطالب لدى الدائمة المراقبة* 

 البرامج واختیار األسر بمشاركة الطالب لدى اللغویة  الثروة تنمیة مهمة تكامل* 

 .مناحیه جمیع في اللغوي التصحیح تخدم والتي األخرى البالد في المماثلة
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  المبحث  الرابع

  علیمیة بالتصحیح اللغوي:عالقة المؤسسات والوسائط الت 

  المطلب األول: دور المؤسسات التعلیمیة بالتصحیح اللغوي.

  .المطلب الثاني: دور وسائط نقل اللغة في التصحیح اللغوي

  



 
 

١١٣

  المبحث الرابع:عالقة المؤسسات وسائط التعلیمیة بالتصحیح اللغوي 

  اللغوي:دور المؤسسات التعلیمیة في التصحیح  :لمطلب األولا

  أوًال : دور المدارس في تصحیح اللغة : 

  مفهوم المدرسة : 

  .١)مكان الدرس والتعلم وجمعها مدارس( المدرسة لغة:

عهد إلیها المجتمع بتربیة للمدرسة إنها هي: المؤسسة التي ی فهوم االصطالحيوالم

، والمسئولیات التي یتوقع تتناسب مع مستوى التحدیات، وٕاعدادهم للحیاة بصورة أبنائه

اإلیجابي للبناء مع هذه قادرین على التعامل  نأن تواجههم في حیاتهم بحیث یكونو 

میزها بالتخصیص والخبرة ، والتهیئة لتفي التنشئة للمدرسة الدور األكبر، و التحدیات

  .ا، والتواصل وغیرهواالتساق، والتنظیم، واالستمراریة

والمدرسة هي البوتقة التي یتوقع أن تنصهر فیها خصائص المستویین 

هذا  ، بحیث یؤديخرین للتربیة: (األسرة والمجتمع)، ومزایاهما وسلبیاتهمااآل

؛ اإلنسان الذي یتمتع بشخصیة متكاملة متوازنة في ماالنصهار إلى تكوین المتعل

وبما أن التعلم عملیة اجتماعیة  ٢النواحي العقلیة والجسمیة واالجتماعیة واالنفعالیة 

، یقضي تنظیمها كنظام اجتماعي ظام اجتماعي ككل األنظمة الرسمیةفإن المدرسة ن

، الرسمیة وغیر ةالتنظیمیة المخططة وغیر المخطط االنتباه إلى أوجه الحیاة

، إال أن المدرسة (كنظام) ظر إلى مبنى المدرسة كوحدة تحلیل. ذلك بالنالرسمیة

، ونرى داخل ریًا ومعنویًا عن البیئة المحیطةینبغي أن تكون لها حدود تفصلها ظاه

سمیة من إدارة، ، تتمثل في  البیئة الر حدود مكونات أساسیة ونظمًا فرعیةهذه ال

ون المعلمین واإلداریین ، وأفراد یشملجماعات غیر رسمیةوسیاسات، وفصول، و 

دریس والتعلم والتطبیع االجتماعي ، والتثل في التیسیركما أن بها أنشطة تتموالطالب 

  والمدرسة تعلم المهارات اللغویة ممثلة في:  ،٣االبتكار

                              
 .٢٢٩ ص) ، درس( مادة،  الوسيط املعجم،  مدكور إبراهيم - ١
  . ١٤ص،م٢٠٠٥ – ١٤٢٦ ط،  وآفاقها مقوما�ا الفعالة املدرسة إدارة،  ويكدال املطلب عبد تيسري - ٢

 . ٤٠ص م٢٠٠٤-١٤٢٥، العريب الفكر دار، املدرسية واإلدارة التعليمية اإلدارة، حجي إمساعيل أمحد -٣
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  .بالفصحى أ/ القراءة: قراءة ما یكتب

   بالفصحى.ه إلى اآلخرین ب/ الكتابة: كتابة ما یرید اإلنسان نقل

   بالفصحى.ج/ التحدث: التعبیر عن األفكار والمشاعر 

   فهمه.د/ االستماع: اإلصغاء لما یقال بالفصحى من أجل 

للغة والتي تعد من المهام  – االستعمال –وفي ظالل هذا الفهم الوظیفي   

ة بلوغها ي اللغیحصر األهداف العامة التي یراد لمتعلم بها،الموكلة للمدارس القیام 

  : في النقاط التالیة

/ تدریب التالمیذ على القراءة الصحیحة الفصیحة فنجد أن المدارس تهتم بذلك من ١

التالمیذ على نطق الكلمات أو الجمل بطریقة  الدراسي فتعّرفالفصل األول 

لى والتعرف على أحد الحروف التي یصل الطالب في نهایة الصف إ صحیحة،

  . ١راءة كل الحروفتجوید وٕاتقان ق

إذ تحولت دراسة األحرف الهجائیة في  وقتنا الحاليوقد تغیر الحال في   

(الریاض) التعلیم قبل المدرسي وهي غیر متوفرة حتى اآلن في ( القرى) وٕان وجدت 

ینقصها التأهیل مما أثر في ( تقدیر الباحثة ) وعلى التالمیذ وأدى إلى ظهور أخطاء 

خط) عند معظم الطالب وقد تكون هناك معضلة أخرى لذلك الكتابة (اإلمالء وال

حوار دار  اإلسالمیة أثناءأم درمان  ذكرها بعض األساتذة بكلیة اللغة العربیة بجامعة

أن الكتابة في على الجمیع  فجاء اتفاق حثة في موضوع كثرة أخطاء الكتابةالبابینهم و 

لیتخرجوا كتبة  مر یعلمهمإذ أن المستع (التوظیف، من أجل السابق كانت هدفاً 

والغالبیة العظمى  غیر موجود اآلن ذا، لذلك كان االهتمام بالكتابة وهالباً غومعلمین 

فتحسب الباحثة أن هنالك سببًا آخرًا  هو  من الضعف الكتابي (اإلمالئي) یعاني

كتب القصص  التي قل  ،غیاب هوایة القراءة كما كان في السابق  الكتب الثقافیة 

  .الغزو الثقافي والقنوات الفضائیةمام بها اآلن نتیجة االهت

/ أن تعمل المدارس على تدریب المعلمین على تجرید أشكال الحروف ثم إتقان ٢

كتابة هذه الحروف المختلفة في الصفین األول والثاني ، ومن ثم  التدرج في تدریب 

                              
 . ١٨ص،١٩٩١، ٣ط،،األردن،عمان، الفكر دار ، العربية اللغة تدريس أساليب،  جابر وليد_1



 
 

١١٥

الحركات والضوابط مثل استعمال  ،جمیع القضایا الكتابیة األساسیةالمتعلمین على 

  .١سهولة ویسروكتابة الهمزة بطریقة عمیقة جمیلة ب

 الفصحى على تدرك صحیحة، بطریقة اآلخرین، إلى التحدث على المتعلم إقرار/ ٣

 إبداء الوصف أو األجوبة أو األسئلة طریق عن العامیة البیت لغة لترك

 والصرف النحو عدقوا من بعد من یستعمله ما توظیف إلى باإلضافة الخ...الدهشة

 أو بالقراءة أقرانه أمام بتدریبه األدبیة والشجاعة القراءة، تجوید على كذلك  والتدریب

 التي والمهارات بالخبرات تزودهم لكي االحتفاالت أو الصباحیة اإلذاعة خالل من

  .٢بینها فیما العربیة اللغة فروع ربط على تساعدهم

 القصص سرد خالل من االستماع ةمهار  اإلصغاء على المتعلمین تدریب/ ٤

 اإلصغاء على تدریبهم كذلك خاللها الجید االستماع على قدرتهم واختبار المالئمة،

 إلى وصوالً  إلیه یستمعون ما إزاء الرأي إبداء على االستماع في والتدرج لبعضهم

 بواسطة أو الشفوي، الحدیث طریق عن إلیه یستمعون ما ومناقشة المالحظات، تدوین

  ٣.وغیرها ةیالمدرس والمجالت الصحف في كتابةال

 النشاط ألوان ممارسة من تمكنهم التي والمهارات بالخبرات الطالب المدرسة تزود/ ٥

 عامة ألهداف یوصل منهج مرحلة ولكل للدراسة مناهج وضعتو  الحر اللغوي

  . المختلفة المراحل في العربیة اللغة لتعلیم خاصة

 التي الشروط وحددت حلقة، أو صف لكل ضوعاتوالمو  المناهج تأفرد وقد

 والتراكیب األلفاظ في المناهج، مفردات وتغطي تتناول التي الكتب وضع عند تراعي

 ومستویاتهم التالمیذ ومیول لرغبات مالءمتها مدى وفي العرض، وأسلوب واألفكار

 اللغة لمتع أهداف تحقق التي والوسائل واألنشطة األسالیب إلى واإلرشاد اإلدراكیة

  . ٤)والثانویة األساسیة( المرحلتین في العربیة

                              
 .٨ ص،  م١٩٩١،  ٣ط،   العربية اللغة تدريس أساليب - ١
 .١٩ ص،  للطباعة الفكر دار، ،  م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ ١ط،   عملية وتطبيقات نظرية هيممفا،  العربية اللغة تدريس - ٢
-  ١٩ص   سابق مرجع،اللغة تدريس أساليب كذالك. / ٤٥-٤٤ ص،  املصرية  األجنلو مكتبة،  التدريس فن، مسك صاحل حممد -  ٣

٢٠. 

 .٢٠ ص ،المرجع نفسھ ) التدريس فن( -  ٤
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  : بادة والخالوى في التصحیح اللغويَدور ُدور الع ثانیًا :

تعني بتعلیم القرآن والفقه والشریعة والحدیث واللغة.وقد  كثیرةهناك مؤسسات   

 انظهرت هذه المؤسسات في السودان بعد وفود العلماء في القرن العاشر إلى السود

، وهم محمود العركي من مصر، وغالم اهللا بن عائد وقد ساهموا في انتشار اإلسالم

والشیخ إبراهیم البوالد من ، والشیخ حمد أبو دئانة من المغرب الذي جاء من الیمن

، والتلمساني المغربي من (المغرب) ، والشیخ تاج الدین البهاري من (بغداد)(مصر)

، إذ كان والتوحید ، ودّرسوا كتب المالكیةریس الفقه ، وقام هؤالء بتعلیم القرآن ، وتد

  .المذهب المالكي هو الشائع یومئذٍ 

نها أشار ود ضیف اهللا إلى عدد كبیر من الكتب التي كانوا یقومون بتدریسها ومن بی

ى مختصر ، والمرونة ألسد ابن الفرات ، وفتح الجلیل علرسالة ابن أبي زید القیرواني

، وحاشیة على مختصر خلیل ألبي عبد اهللا الخراش، وشرح لثنائيخلیل بن إبراهیم ا

  .١اویة)مالشیرفیني على العش

  

  

  

  

  

  

                              
  

 .١٤٦٦ ص، ٤ج، )واملمارسة املؤسسات اإلسالمية العربية الرتبية، (اإلسالمية حلضارةا لبحوث املكي ا�مع  _١ 
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  :/ المساجد١

وال یكاد: یخلو  والتعلیم،أیام اإلسالم األولى مكانًا للعبادة والتربیة  عرف المسجد من

  تاریخ التعلیم والتربیة في البالد اإلسالمیة من اإلشارة إلى حلقات 

والعراق والقیروان  ١والشام انت تعقد في مساجد الحجازالدرس التي ك

                              
 وبينه مصر حد وجنو�ا الروم بالد ومشاهلا،  الروم حد إىل الفرات من مث الفرات إىل أيله من، البادية وشرقها الروم حبر غر�ا من: الشام -  ١

 وجند محص وجند،  األردن وجند فلسطني جند هي إمنا، الشام وكور الثغور الروم ييل مما، ورفح مصر يلي حدودها وآخر إسرائيل وبين

 .٣٣٥ ص،  )اإلسالمي املعجم(، طه أشرف/  انظر،  وفلسطني ولبنان سوريا من كل تضم اليت املنطقة اآلن وهي،  قسرين وجند، دمشق

،  احليين العال عبد جابر حممد. د حتقيق،  )واملمالك املسالك( ، بالكريف املعروف االصطخري الفارسي حممد بن إبراهيم اسحق أبو انظر /

 .٤٣ ص، م١٩٥٨،  القاهرة،  القلم دار الناشر،  غربال شفيق حممد مراجعة



 
 

١١٨

ولم یقتصر العلم في المسجد على التعلیم الدیني بل تناولت دراسات أخرى ١وقرطبة  

  مثل اللغة واألخبار والشعر. 

 ٢، وأن الطبريور في بغدادوروي أنه كان للمعتزلة حلقة في مسجد المنص  

  . ٣بمصر وي مسجد عمر ف حالطرما، أملي شعر المؤرخ المشهور

. ٤وذكر أن ابن جني كان یعقد حلقة كبیرة لتدریس النحو في مسجد البصرة  

  .٥وكذلك كانت تدرس العلوم في الجامع األموي في دمشق

كان الجامع األزهر هو أكثر المساجد أثرًا على السودان فقد م) ٩٧٢(وفي  

 مكان،توافدون إلیه من كل تمیز بالعدد الكبیر من العلماء و الطلبة الذین كانوا ی

ویتلقون فیه دروسًا في مختلف فروع اللغة العربیة إلى جانب القرآن والحدیث 

  والتفسیر. 

حیث عرفت المساجد منذ عهد عبد اهللا بن سعد بن أبي  أما في السودان  

 –عاصمة دولة المقرة المسیحیة  ٦السرح الذي أنشأ أول مسجد خارج مدینة دنقال

ساجد منذ البدایة إلى تحفیظ القرآن واتجه بعضها إلى تدریس القرآن اتجهت بعض الم

  وعلومه. 

                              
 األموية الدولة وعاصمة أسبانيا جنويب يف وهي بالدها أعظم هي وقيل بالدها وسط باألندلس مدينة ثانيه وسكون أوله بضم: قرطبة -  ١

 انظر./ هـ٦٣٤ عام الثالث) فرناندو( حاصرها أن بعد،  األسبان يد يف سقطت مث،  هـ١٣٨ عام الداخل الرمحن عبد أسسها،  ندلساأل يف

 .٤٦٨ ص،  )اإلسالمي العامل معجم(

 من أصله،  األئمة أحد،  اإلطالق على املفسرين رأس،  جعفر أبو اإلمام غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد هو: الطربي -  ٢

 اجلامع، (القرآن تفسري تصانيعه من،  هـ٣١٠ سنة شوال من بقيا ليومني األحد عشية ومات،  هـ٢٢٤ سنة بأمل ولد، طربستان أهل

  . القراءات وكتاب، العلماء اختالف و،  )القرآن ألحكام

  العربية احلضارة مطبعة، ١ط،   عمر مدحم علي حتقيق،  )املفسرين طبقات) ، (هـ٩١١ ت( السيوطي الرمحن عبد الدين جالل/  انظر

 . ٩٥ ص،  م١٩٧٦ - هـ١٣٩٦ مصر( الفعالة

 . ٥٦١ ص،  ١ج،  )األعيان وفيات(،  خلكان ابن -   ٣

 .٢٦٧ ص،  )النظار حتفة(،  بطوطة ابن -   ٤

 .٢٦٧ ص،  نفسه املصدر - ٥

 عون. د، / األربعة النوبة فروع أحد والدناقلة، املقرة صمةعا كانت قدمية تارخيية مدينة واسم،  الدناقلة يسكنها منطقة: دنقال -   ٦

  ،   م١٩٩٩،  والتغليف للطباعة آفروقراف شركة. اخلرطوم،  ١ص، ٢ج، ) واألنساب القبائل موسوعة( ، قاسم الشريف

 .٨٨٩ ص



 
 

١١٩

ومن بین هذه المساجد العدیدة ، الذي اشتهر كدور للعبادة والتعلیم في آٍن   

، المساجد السودان ، وبعض الجهات في أفریقیاواحد یؤمها الطالب من جمیع أنحاء 

  اآلتیة: 

مسجد أبو ، و ود حسونة ، ومسجد الصادقابومسجد مسجد إدریس ود األرباب ، 

  ، وقد تمركزت هذه المساجد في منطقة الجزیرة. قرون ، ومساجد العركیین

أن اهتمامها كان في تحفیظ القرآن وعلومه فیشیر البحث في هذا وقد ذكر   

الصدد إلى أن تعلیم القرآن هو المعنى األول على تجوید اللغة فمن جود القرآن یكون 

  للغة بطریقة غیر مباشرة. قد جود ا

  / المسید والخالوى: ٢

، والمسید  لتعلیمیة جمع بین المسجد والخلوةنوع من المؤسسات افأما المسید 

یشبه إلى حد كبیر الزوایا التي قامت في شمالي أفریقیا. یتمیز المسید عن المسجد 

على ما  بإسكان الطالب فكانوا یعتمدون أثناء دراستهم على أنفسهم في الحصول

  .١یعیشون به من الزراعة وقد اختص المسید بتعلیم الطالب مهنة من المهن الیدویة

  وهنالك مؤسسة تعلیمیة كبرى نشأت بجانب المسجد والمسید وهي الخلوة.   

من اصطالحات الصوفیة بمعنى االعتزال عن  -كما یقول یوسف بدري –والخلوة 

، فإذا كان ٢قرب إلى اهللا والتأمل في ذاتهالناس بقصد الوصول إلى الحقیقة وتعني الت

في  قد تولد  هذا هو االصطالح السائد في البلدان اإلسالمیة فإن مدلوًال آخر محدد

، ویعني المكان الذي تؤدي فیه وظائف التعلیم الدیني من تعلیم للكتابة السودان

  . ٣ر علوم العربیةوالقراءة وتحفیظ القرآن ثم دراسة العلوم الدینیة من فقه وتوحید وسائ

ویذكر عبد العزیز عبد المجید أن استعمال كلمة الخلوة بمعنى دار العلم لم 

  .٤هـ١٢٧٧یعرف في أي بلد آخر غیر السودان باستثناء حالة واحدة في مكة عام 

                              
 .١٤٦٧ ص ،٤ج سابق، مرجع واملمارسات)، املؤسسات اإلسالمية العربية الرتبية(  راجع -  ١

 .٢٨ ص احلديث، وا�تمع واملدرسة اخللوة بدري، سفيو  -  ٢

 .نفسها الصفحة،  نفسه املرجع - ٣

 .٧٩ ص،  السودان يف الرتبية،  ا�يد عبد العزيز عبد -   ٤



 
 

١٢٠

وكان للخلوة السودانیة طابع ولون سوداني فباإلضافة إلى وظیفتها العلمیة   

ومكان  الكبار،ومنتدى للحوار الدیني بین  العابرین،من  فهي دار ضیافة لنزالء القریة

  .والتعلیم في الخالوى على ثالث مراحل:١تعلیم مهني وحرفي للصغار

المرحلة األولى: وهي المرحلة األساسیة التي یتعلم فیها القراءة والكتابة وحفظ القرآن 

  حترام الكبار. وا الوالدین،وطاعة  والصوم، الوضوء،وبعض الفروض والسنن وكیفیة 

المرحلة الثانیة: وبها عدد أقل یدرس فیها العلم على ید شیخ واحد أو عدة شیوخ كل 

آن والنحو التي تشتمل على التوحید والفقه وعلوم القر  المواد،منهم یدرس مادة من 

  . والمنطق وعلوم العربیة

تها إال عدد أقل المرحلة الثالثة: التي ال ینضم فیها إال عدد قلیل وال یصل إلى نهای

فهي مرحلة تدریس آداب الصوفیة وتعلیم ریاض النفس وفي المرحلتین األولى والثانیة 

تعلیم تقلیدي ینزع إلى الحفظ والتكرار. والحوار الناجح هو التابع لشیخه المقلد له. 

ویكون الدخول للخلوة (القبول) في سن مبكرة ، ما بین الخامسة ، أو السادسة . 

(من أربعة إلى عشرة) سنوات استنادًا إلى  ١٠-٤مدة في كل مرحلة من وتتراوح ال

  الذكاء والمقدرة الذهنیة. 

  المنهج الدراسي للمسید والخلوة: 

المهمة األولى في المسید و للخلوة هي القراءة والكتابة ، وحفظ القرآن ،   

  ون ، ویوضع والتعالیم الدینیة األساسیة ، ولتحقیق هذا الهدف اهتم العلماء بالمت

  واالستیعاب.  واالستذكار، الحفظ،والحواشي وتیسیر  الشروح،

  وقد اشتمل المنهج الدراسي على تدریس العلوم اآلتیة: 

علوم القرآن بما في ذلك القراءات والتجوید والتركیز على هذه الكتب (تفسیر  _١

  الجاللین والخذاري والجذریة

  . یدة األشعري_  علوم التوحید بالتركیز على كتب عق٢

                              
 .٨ ص سابق، مرجع احلديث، وا�تمع واملدرسة اخللوة -   ١



 
 

١٢١

_ علوم الفقه وبالتحدید المذهب المالكي والتركیز على كتاب المختصر في فقه ٣

مالك وخلیل بن اسحق وكتاب الرسالة ألبي زید القیرواني علوم اللغة والحدیث 

 .١والمنطق والسیرة

، ومن الذین برعوا في تدریس موهناك من برعوا في تدریس علوم القرآن والكال

  ابن یذه فرح ولد تكتوك والشیخ حسنة عمار الخطیب وتلمعلوم العربی

  عبد الرحمن ابن صالح ولد بانقا. 

بتدریس مختلف العلوم في  ویذكر صاحب الطبقات عددًا كبیرًا من الذین قاموا  

، وتلمیذه الفقیه الذي كان یدرس علوم العربیةمنهم الشیخ الخطیب عمار  الخالوى

ب الذي كان النحو والمنطق، وعبد الصادق بن حسی عبد الباقي الذي كان یدرس علم

ابن والشیخ القدال الذي كان یدرس مختصر خلیل ورسالة  ،یدرس فقه اإلمام مالك

  ، والجامع  في الحدیث لإلمام السیوطي. أبي زید والرسالة، والعقائد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
 .١٤٧١-١٤٧٠ ص ،٤ج، سابق عواملمارسات، مرج املؤسسات الرتبية اإلسالمية، راجع -   ١



 
 

١٢٢

  دور الوسائط التعلیمیة في التصحیح اللغوي:المطلب الثاني: 

  :تصحیح اللغوير المؤسسات االجتماعیة بال/ دو ١ 

  : ًال: دور األسرة في تصحیح اللغةأو 

ستقرار ، الاالجتماعیة التي أقامها اإلنسان إن األسرة هي أهم المؤسسات  

، بل إنها قاعدة لكل هذه المؤسسات االجتماعیة األخرى حیاته في جماعة وتنظیمها

  وثیقة متبادلة من ناحیتین. 

وتحویل  ،المجتمع في نظمه وقیمة من تغییر ة لما یصیبفاألسرة حساس  

  والمجتمع بدوره بتأثر بما یقع في األنماط األسریة من تغیر. 

األسرة هي الوحدة الوظیفیة المكونة من الزوج والزوجة واألبناء المرتبطة و   

 برباط الدم واألهداف المشتركة وهي على هذا النحو تتأثر بالنظام االجتماعي الشامل

وتتمثل وظیفة  ،وتؤثر فیه عن طریق تفاعلها معه مع قیامها بوظیفتها ،للمجتمع

  األسرة أساسًا فیما یلي: 

  . / تزوید المجتمع بأعضائه الصغار١

  وٕاعدادهم للمشاركة في المجتمع.  ،/ تهیئة فرص الحیاة لهم٢

  / تزویدهم بوسائل وأسالیب تكیفهم مع المجتمع. ٣

  دي واالجتماعي والنفسي ألفرادها. / تقدیم الدعم االقتصا٤

  وهنالك أشیاء كثیرة تؤثر على الطفل ونموه اللغوي داخل نطاق األسرة منها:   

الذي ینشأ في بیت  ،الوضع االقتصادي لألسرة والذي یؤثر بدوره على الطفل

كذلك  ،یتوفر فیه كل الوسائل الترفیهیة كالشبكة العنكبوتیة والتلفاز یختلف عن غیره

إذ نجد أن  اعیة لها األثر اللغوي على الطفل كما كان في السابقئة االجتمالبی

عكس ما بالفصاحة لنقاوة لغة البادیة  ًا یذهب بهم إلى البادیة لیتعلموااألطفال قدیم

    .١علیه لغة المدینة

، تنبع من كونها مسرح التفاعل الذي یتلقي لألسرة أهمیة قصوى في المجتمع  

، وهي المؤسسة االجتماعیة جتماعیة منذ أن یصبح عضوًا فیهااالفیه الفرد تنشئته 

                              
١
 .٥٣- ٥٢ ص،  م١٩٦٣،  ٢ط،  مصر،  املعارف دار،  وا�تمع اللغة،  السعران - 



 
 

١٢٣

األولى التي تستقبل الطفل وتقوم بتطبیعه اجتماعیًا وذلك من خالل توفر الرعایة 

المادیة والمعنویة له وٕاحاطته باألمن العاطفي وبث الروح المعنویة فیه وقد یتعلم 

وشدة  قدرته الفائقة على التقلید ه على ذلك نیاعته ومما یعالطفل آخر األمر لغة جم

  ، السیما األم.من عنایة من حوله من الكبار ، وما یجدتطلعه

 فاألم أو من یقوم مقامها تظل تناغیه وتكرر على مسمعه الكلمات والجمل 

، ومثل هذه (األغاني واألناشید) دون أن تمل، وهكذا یستمر الطفل في السماع

ه تیسر له الطریق إلى تعلم ل من األم ومن حولالتي یجدها الطف التشجیع الكالمي

في صیغ  ، وتساعده على تصحیح األخطاء اللغویة في نطق األصوات أواللغة

  .تركیب الجمل و مدلوالت الكلماتالكلمات أو في 

  والخدم إن وجدوا یمثلون األسرة.  والرفاق، واألقارب، األخوة، واألب، فاألم،  

ن كانوا أحیانًا یعملون على إبقاء بعض إ الطفل،فاألسرة تصحح أخطاء   

لغیر ذلك من األسباب وقد یصحح الطفل بعض و  واستطرفًا،األخطاء استمالحًا 

   .أخطائه نتیجة إلدراكه الخاص

الهدف الدائم لكل مجتمع هو أن یصبغ أعضاءه بالصبغة االجتماعیة...لكن و      

فكلما  االجتماعیة،د بالصبغة لصبغ الفر  ومنا الحالي صارت اللغة وسیلةً یاآلن وفي 

ازداد الفرد توغًال في عضویته للمجتمع اللغوي لعبت اللغة دورًا متزایدًا ال في حیاته 

  .  ١االجتماعیة فحسب بل في سلوكه وٕاحساسه وتفكیره الشخصي

  وهنالك طریقة ُینشُأ بها الفرد في المجتمع اللغوي وتتمثل في ثالثة مراحل:  

   / اللغة عند الطفل.١

  / نموها في المدرسة. ٢

  / التعلم المستمر للغة (الذي یظل مرافقًا لحیاة البالغ) ٣

  المجتمع: ثانیًا:

هو المجال التربوي الشامل وهو كذلك المجال التعلیمي المتكامل ، فیشتمل   

، والمجتمع الحدیث میة تتمثل في مؤسساته االجتماعیةعلى مجاالت تربویة وتعلی

                              
 .٣١ ص،  ١٩٥٩،  العربية الكتب إحياء دار القاهرة، حسان متام  ترمجة، لويس م.م: راجع -١



 
 

١٢٤

جماعات ، وتعدد النظم واألوضاع التي تنشئها هذه الهیئات یتمیز بعقد هیئات و 

والجماعات اإلنسانیة ونظرًا لهذه االعتبارات ال یستعملون اصطالح "مجتمع" بهذا 

عملون مصطلحات أكثر دقة المعنى الواسع غیر المحدد ویفضلون الدقة لذا یست

  نطاق المجتمع العام. ، عن طبیعة األنماط والنماذج االجتماعیة القائمة في وتعبیراً 

) مجموعة من Local Communityالمحلي( ومن استعماالتهم "المجتمع   

  .هل القریة أو حي في مدینة مثالً دة النطاق ألفراد یسعون في منطقة أو بیئة محداأل

وهي مجموعة تربط بینهم روابط مشتركة تختلف عن ما یكون علیه المجتمع   

استعمال الكلمتین في أغلب األحیان لمعنى واحد بالرغم من  ibis Societyالكبیر 

شكل المجال اللغوي والتعلیمي ألفراده وینبغي أن یتقریبًا والمجتمع بأجهزته ونظمه 

حتى نتالفى ما نحن علیه اآلن من التباین الذي ظهر في  ا بعضاعمل مع بعضهت

ولغة   بعض الوسائل والنظم مما أدى إلى ظهور لغات كثیرة (منها لغة اإلذاعة

  ) الجرائد ، وغیرها

  أثر العوامل االجتماعیة على اللغة: 

واتجاهاتها  وعقائدها، وتقالیدها، ونظمها، األمة،إن اللغة تتأثر بحضارة   

. وما إلى العامة.ودرجة ثقافتها ونظرتها إلى الحیاة وشئونها االجتماعیة  العقلیة،

  . ١ذلك

د صداه في أداة التعبیر. ولذلك یترد النواحي،فكل تطور یحدث في ناحیة من   

  تعد اللغات أصدق سجل لتاریخ الشعوب.

یرقى تفكیرها وتهذب  فیها،بات الحیاة لوزیادة متط األمة،فباتساع حضارة   

اتجاهاتها النفسیة وتنهض لغتها... وتدخل فیها مفردات أخرى عن طریق الوضع 

  ..الخ. ة.الجدیدواالشتقاق وغیرها للتعبیر عن المسمیات واألفكار 

فقد كان النتقال العرب من همجیة  ذلك،أصدق شاهد على  العربیة،ولغتنا   

تهم ینالعربي الضیق الذي امتازت به مد ومن النطاق ،الجاهلیة إلى حضارة اإلسالم

                              
 .٢٢١ ص،  الرتبية اجتماعيات يف - ١



 
 

١٢٥

في عصر بني أمیة إلى األفق العالمي الواسع الذي تحولوا إلیه في عصر بني 

    .١العباس

في نهضة لغتهم ورقي أسالیبهم واتساع فنون  كبیرٌ  ثرٌ فكان لهذین االنتقالیین أ  

  األدب وشتى مسائل العلوم. 

حضارة یكسب اللغة مرونة في التعبیر الوكذلك انتقال األمة من البداوة إلى   

  والداللة. 

ومظاهر النشاط االقتصادي تطبع اللغة بطابع خاص في مفرداتها ومعانیها،   

  وأسالیبها وتراكیبها. 

وشئون  ، تختلف مظاهر اللغة باختالف نوع اإلنتاج ونظم االقتصادومن ثم   

  نجارة...الخ).  ، وصناعة ، و  الحیاة المادیة والمهنة السائدة (زراعة

فاللغة مرآة ینعكس فیها كذلك ما یسیر علیه الناطقون بها في شئونهم   

لتربیة وحیاة ئ  وااالجتماعیة العامة فعقائد األمة وتقالیدها وما تخضع له من مباد

من األشیاء التي تصبغ اللغة بصبغة خاصة في جمیع مظاهرها: في األسرة وغیرها 

  .٢واألسالیب وما إلیها والقواعداألصوات والمفردات والداللة 

ویتطور مدلول الكلمة في لغة ما تبعًا لتطور الشئون االجتماعیة المحیطة   

لول الكلمة وجهة خاصة ثم ینحرف بهذا المدلول فكل تطور من هذا القبیل یتجه بمد

به قلیًال أو كثیرًا عن أوضاعه األولى مثال كلمة (القطار) التي كانت تطلق على 

اإلبل التي تسیر على نسق واحد ، وتستخدم في السفر وقد تطور مدلولها اآلن بعد 

تطور وسائل المواصالت فأصبحت تطلق على مجموعة عربات تقطرها قاطرة بخاریة 

واألمثلة على ذلك  ٣لبرید كانت تطلق على الدابة التي تحمل علیها الرسائلوكذلك ا

  كثیرة في اللغة العربیة تحتاج إلى بحوث. 

ونجد كثرة استخدام الكلمة في مدلولها، كحدوث ما یدعو إلى ذلك في شئون   

الحیاة االجتماعیة وما یتصل بها یحددها مع مرور الزمن من مدلولها األصلي 

                              
 .١٠-٩ ص،  ٢ط،  وا�تمع اللغة وايف الواحد عبد علي - ١
 .١١-١٠ص) وا�تمع اللغة( - ٢
 . ٢٠ ص) ، وا�تمع اللغة( ، وايف - ٣



 
 

١٢٦

الناحیة التي كثر فیها استخدامها فكثر استخدام العام مثًال في بعض ما  فتقصر على

یدل علیه لسبب اجتماعي ما ، یزیل مرور األیام عموم معناه ، فیقصر االستخدام 

على الحاالت التي شاع فیها استعماله ویكثر مثل هذا في اللغة العربیة فمن العسیر 

عمالها في اإلسالم في معان خاصة حصرها وتتمثل في المدلوالت التي شاع است

  تتعلق بالعقائد أو الشعائر أو النظم الدینیة. 

لتوسع لسبب اوكذلك كثرة استخدام الخاص في معان عامة عن طریق   

اجتماعي ما تزیل مع تقادم العهد خصوصًا معناه وتكسبه العموم ، ومن أمثلة ذلك 

، وكثرة استخدام الكلمة في والنجعالبأس ، والورد والرائد، في لغتنا العربیة كلمات 

معنى مجازي لسبب اجتماعي ما یؤدي غالبًا إلى انقراض معناه الحقیقي وحلول 

المعنى المجازي ومثل ذلك في اللغة انتقال معنى المجد مثًال عن معناه األصلي 

، كذلك معنى الغفران من الستر إلى بة من العلف إلى االمتالء بالكرمامتالء بطن الدا

 ، وكذلك كثرة استخدام الكلمة في العبارةصفح من الذنوب وغیرها من المعانيال

، ویكسبها معنى العموم على اإلطالق فتصبح أشبه المتقنة ینزع منها معناه األصلي

بأدوات النفي ، مثل كلمات أحد ودیار وقط وٕابداء وغیرها واستخدام الكلمة في فن ما 

  . ، فیقصر على مدلولها االصطالحي ياللغو  ابمعني خاص یجردها عن معناه

كذلك  وغیرها،ویدخل في هذا مصطلحات اآلداب والفلسفة والقانون والعلوم 

من أسباب نشأة كلمات لم  اً نجد أن مقتضیات الحیاة االجتماعیة وشئونها تكون سبب

  .١وهجر كلمات كانت مستخدمة فیها قبل،تكن موجودة من 

اللغة وعالقتها بالفرد  ا شیئًا من األفكار العامة حولكل ما تقدم ذكره من بیان یقدم لن

  . والمجتمع

ن اللغة من أهم خواص البشر فتتأثر بكل المؤثرات من حولها. وخالصة القول إ

  واللغة تورث جیًال بعد جیل. 

  

  

                              
 .٢١-٢٠ ص،   وا�تمع اللغة، وايف - ١



 
 

١٢٧

  

  : سات اإلعالمیة في التصحیح اللغوي/دور المؤس١

ها صارت جزءًا ال یتجزأ من وكبیر في كل األوساط ألن  بالغٌ  ولهذه المؤسسات أثرٌ 

 Arabic by Radioسمي بالعربیة بالرادیو  كبیرٌ  حیاة الناس وكان هناك مشروعٌ 

هذا المشروع لتعلیم العربیة لغیر العرب وهو مشروع تعلیم بإذاعة الجمهوریة وقد كان 

یر ، وتعلیم اللغات بالرادیو تحس أنها طریقة جمیلة سبقتنا إلیها الكث١العربیة المتحدة

  .، وروسیاجلترا  وفرنسا، وأمریكامن الدول التي كانت تود نشر ثقافتها ولغاتها مثل ان

 ضرورة البدء في هذا المشروع استجابةً من ، قرر م١٩٥٩وفي عام          

تربطهم میة وغیر اإلسالمیة الذین للرغبات الملحة والمتزایدة من أبناء الشعوب اإلسال

    لوحدة في الهدف أوفي طریق النضالان أو العربیة روابط الدی باللغة

ثم أخرجت اللجنة  بتنفیذه،م اكتمل إطار المشروع وعهدت اللجنة ١٩٦٣نهایة  وحتى

م تحت عنوان (العربیة بالرادیو ١٩٦٤الجزء األول من الكتاب األول لمشروعها عام 

Arabic by Radio  یحتوي على ثمانیة عشر درسًا تعلم كاآلتي:وكان الكتاب  

  شكل الحروف العربیة ونطقها: 

هذا الوقت لم یكتمل الجزء الثاني من الكتاب وكان الوعد بإخراج بقیة  وحتى  

والثالث  دروس)،الكتاب الذي (یعلم شكل الحروف العربیة الخالصة ونطقها في تسعة 

  الذي یعلم (بعض الجمل االسمیة في ثالثة عشر درسًا). 

همیة المشروع من ناحیة أهدافه الوطنیة، وقد تطرق الدكتور علي الحدیدي أل  

م غیر المباشر أنها من أحسن الوسائل للتعلی ، وذهب إلىواإلسالمیة والعربیة،

ین ممن یود التعرف على مبادئ اللغة العربیة وهو في بالده وبخاصة غیر المتفرغ

استعمال اللغة  الختصار الزمن وضرورة تحتم علیه النائیة على غیر عجلة تدفعه

  .٢استعماًال حقیقیًا في أغراض الحیاة والدراسة

                              
، شرقاً  األمحر والبحر العقبة وخليج ، فلسطني بني املتوسط البحر على أفريقيا شرق مشال تقع) مصر: (املتحدة العربية اجلمهورية -  ١

 مجهورية إىل وحتولت الربيطاين االحتالل من استقلت والدلتا النيل وادي عدا صحراوي سطحها معظم، غرباً  وليبيا ً،جنوبا والسودان

 .٥٦٢ ص،  سابق مصدر،اإلسالمي املعجم انظر/ م١٩٥٢
 .٨٨ ص  القاهرة،  العربية للطباعة الكتب دار،  العرب لغري العربية اللغة تعليم مشكلة،  احلديدي علي دكتور راجع - ٢



 
 

١٢٨

وترى الباحثة في ذلك حسنا ألن اإلذاعة تعتمد على الصوت فتنطق الكلمات   

  .هامن الكتب ألنه أحیانًا یصعب علینا قراءة ما ب أكثر فائدةوالحروف فتكون بذلك 

             تسمى المرئي قناةم كنت أشاهد في ٢٤/١/٢٠٠٩ففي یوم السبت الموافق 

اسم فائز من  المذیع قراءةسما دبي) وكانت هناك مسابقة لمهرجان التسوق فأراد (

زة من السودان واسماها السودان اسمه (بكري) فصعب علیه ذلك فكان یردد الفائ

مكتوب  يالمرئالمؤنث ) وعرض (الكوبون) البطاقة على شاشة  اً صداق(بكرة).( 

   نطقها.هذه المشكلة بكتابة الكلمة ومن ثم  حلوالتلفاز ت (بكري) فاإلذاعةعلیها 

  اإلذاعة والتجوید اللغوي: 

ى استقطاب أتت فكرة التجوید اللغوي للرغبة الشدیدة من جانب اإلذاعات عل

، لذا درجت معظم اإلذاعات على استقطاب األشخاص ذوي أكبر عدد من المستمعین

  موا بإعداد وتقدیم البرامج .الخبرة والدرایة والذین یملكون ناصیة اللغة ؛ لیقو 

بین الناس وصارت وقد ثبت أن هناك العدید من األخطاء التي نشرتها اإلذاعات 

، حتى كاد الناس ال ینتبهون إلى أنها أخطاء ومهما كان شكل جزءًا من لغاتهم

البرامج اللغویة فإنها ترتبط بالمستمعین ارتباطًا وثیقًا مكونة شكًال متمیزًا من أشكال 

  ستخدام اللغوي ما یسمى بلغة اإلذاعة.  اال

من عناصر السیادة  العالم ألهمیة اللغة كعنصر أساس قد فطنت معظم دول

Sovereignty)الرسمیة.  ها) لذلك نجد أن معظم دول العالم تبث برامجها بلغات  

، أو بمفاهیم السیادة اونتیجة لذلك وجدت بعض اللغات اهتمامًا مكثفًا الرتباطه

التي انتعشت في العقود  Hebronقدات الدینیة أو الثقافیة مثل اللغة العبریة بالمعت

وعادت للوجود بعد أن كادت أن تندثر بعد إحساس اإلسرائیلیون بخطورة  ،األخیرة

على إحیاء تعالیم التوراة فأعدت اإلذاعة اإلسرائیلیة برامج مكثفة بغرض  ااندثاره

وترسمت اإلذاعة في ذلك ، ن خالل الرادیو المساعدة على تعلیم اللغة العبریة م

  خطى البرامج التعلیمیة للغة اإلنجلیزیة المنتشرة في كل أنحاء العالم. 

ماعات ولكن استخدام اللغة كوعاء للثقافة أشاع الخوف في نفوس بعض الج    

، ذلك ما حدث لبعض المجتمعات اإلسالمیة عندما عندما استخدمت ألغراض خاصة

العالمیة بغرض نجیل والتي تدعمها منظمة الكنائس عة صوت اإلاستخدمت إذا



 
 

١٢٩

وأثیرت البرامج اإلذاعیة التي  المسلمین وقد اختار له الیهود ألمع المذیعین،١تنصیر

  یحبها العرب فلم ینتبه لهدفها إال بعد زمن طویل.

  التلفزیون: 

في أنه  إال أنه یتمیز علیها التلفزیون،ما ینطبق على اإلذاعة ینطبق على   

هو أكثر قدرة من و  المعرفة) ما یزید وضوح ( الرتباط الصورة بالمنطوق أشد تأثیراً 

ووسیلة حیة لإلسهام في رفع الروح  التشتت،اإلذاعة على جذب االنتباه ومنع 

والمناقشات الدیمقراطیة  واألنشطة والمنجزات للقومیة،المعنویة لرؤیة الصورة الحیة 

قة للحریة الهادفة مما یساعد في تكوین البناء التربوي والصورة الصاد السلیمة،

  والثقافي للفرد. 

فاإلذاعة والتلفزیون یمكن االعتماد علیهما إلى حد كبیر في القضاء على   

 األمیة بین األفراد وحفظ اللغة ألنها تمثل وسیلة رئیسیة لنشر المعلومات وٕازالة األمیة

ور اإلذاعة الموجهة توجیهًا سلیمًا قد أدركت ، وألن سیاسة دوتحسین اللغة العربیة ،

،  فخصصت لكل طائفة فترة إذاعیة تتضمن ختلفةالحاجة الثقافیة لطوائف الشعب الم

العامة التي تصلح للجمیع  ، البرامج خاصة بها كبرامج الثقافة المخصصةبرامج 

لناس فإذا الجمیع مراعاة اللغة التي تقدم بها ألن تأثیرها كبیر على ا فینبغي على

 قدمت بلغة صحیحة عملت على تصحیح اللغة للجمیع ألن الكل یهتم بالتلفزیون

به ألنهم یجلسون له خالل الیوم لساعاٍت طویلة  ونجد أن األطفال خاصة قد یتأثرون

  فإذا نظرنا إلیهم نجدهم یقلدون األشخاص الذین یمیلون إلیهم من خالل برامجهم. 

  : الصحافة

وفي توضیح  الناس،ر تقوم به في نشر األفكار واآلراء بین للصحافة دور كبی  

  األمور في تبصیرهم بأهداف المجتمع، ووسائل بلوغ األهداف. 

ب مراعاة ا علیها (اسم السلطة الرابعة) فیجن بعض المفكرین أطلقو قیل إ  

 یجب أن یكون منبثقًا من أهداف المجتمعترمي إلیه هذه الصحف بل الهدف الذي 

                              
 .١٥٢_١٤٩ص، بالراديو اإلجنليزية ليمتع - ١



 
 

١٣٠

للغة وتوجیه الفكر امراعیة في ذلك ، وتهتم بالمشكالت وٕایجاد حلولها بادئهوقیمه وم

  .١من أجل االرتقاء والفهم السلیم

من الصحافة الجانب اللغوي ألن الصحافة كما ذكر االهتمام به راد ما یو   

 لیستمثل السلطة (الرابعة) فاالهتمام بالصحافة كبیر ونجد أن االهتمام بجانب اللغة 

، الصحافة لغتهعن  الكثیرون كتبوقد تولدت لغات لها فقد علیه لمطلوب وافیًا ل

، ونجد أن باسم لغة الجرائد كتاب في النقد اللغوي له على سبیل المثال الیازجيف

القارئ أو  لمات یكثرون من مداولتها حتى یظنیطلقون كالصحفیین المذیعین 

في اللغة من غیر أن  تخدموتس، أنها كلمات صحیحة فیعتادوا علیهاالمشاهد لها 

  .، فیجب مراعاة ذلكینتبه إلیها

  :اللغويدور المؤسسات الثقافیة في التصحیح / ١

  : أوًال: األندیة الثقافیة

:  وتناَدُوا أي تجالسوا في النادي وناَدْیته: جاَلْسته.  الّندى: المجالسة یقال والنَّديُّ

وقیل الّندّى مجلس القوم  ،فلیس بندىّ یه، فإذا تفرقوا عنه المجلس ما داموا مجتمعین ف

، یسمى نادیًا حتى یكون فیه أهُله ، واللمجلس َیْنُدو إلیه من َحواَلْیهوالنادي: ا، نهاراً 

قوا لم یكن نادیًا وهو النَّديُّ ، والجمع األندیة ... ، النادي ُمْجتمُع القوِم وأهُل  وٕاذا تفرَّ

   ٢المجلس ، فیقع على المجلس وأهله

ألندیة األدبیة والثقافیة أبوابها لجمیع المواطنین بال استثناء. فتتنوع تفتح ا

  غبات.مجاالت األنشطة فیها تنوعًا یشبع غالبیة المیول والر 

ة، میاطنین خبرات ومهارات اجتماعیة سلفي إكساب المو  مهمٌ ولألندیة دور 

د والمجتمع فهي تتیح الفرص لتكوین الصداقات وعمل العالقات االجتماعیة بین الفر 

، ذلك االهتمام األكبر لما له من أثر على ر المجتمع بما یقدم وما یوجد بهافیتأث

 ،واألندیة تهتم بالغناء وغیرها وكذلك المسرح ٣ثقافیةالناس فنجد الندوات األدبیة وال

                              
  .٢٢٧ص،بريوت،  العربية النهضة دار،  الرتبية اجتماعات يف - ١

 
٢
 ٢٢٨ص.١٤ج ،١٤ ط) ندي(  مادة) ، العرب لسان(  منظور ابن -  

٣
 . ٢٢٩ ص) ، الرتبية اجتماعات يف( -
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لفصیح المؤثر، ویختار الشعر الرصین األلفاظ الجمیل من الفنانین من یهتم بالغناء او 

االهتمام باللغة البد منه أن  ویرمي البحث ذا على دون شك على العقول التي تؤثر

  . أثرا كبیرًا على الجمیع من ولما لألندیة الثقافیة ،في كل شيء

 الرائدةفمراعاة االهتمام باللغة العربیة فیها مهمة حتى تكون من المؤسسات 

  التصویب اللغوي.في مسألة المعالجة أو 

والثقافیة في كثیر من الدول فمثًال نبعت فكرة تأسیسها  وظهرت األندیة األدبیة

في المملكة العربیة السعودیة في مؤتمر نظم لبحث إمكانیة إحیاء سوق عكاظ؛ ذلك 

ألدباء ، من مختلف إلیه نخبة من ا دعي، مشهور قدیمًا عند العربالمنتدى الفكري ال

سوق عكاظ) تم مناقشة ، وبعد الفراغ من مناقشة المشروع (إحیاء مناطق المملكة

إنشاء أندیة لألدب والثقافة، بحیث تواكب رسمیًا أمثالها من األندیة الریاضیة، وفي 

م ثم االتفاق على تأسیس أندیة أدبیة ثقافیة في المملكة لتطِور رسالة ١٩٧٥العام 

  واألدباء.  ١األدب والنهوض بمسیرته بالتعاون بین الدولة

، أو عربیة لمعرفة دور كتاب أو دراسة سودانیةًا إلیجاد وقد كان البحث شاق

األندیة األدبیة الثقافیة في التصحیح اللغوي فنجد أن السودان یخلو من تسمیة األندیة 

بهذا االسم (أدبیة وثقافیة) فتكون األندیة هنا للترفیه غالبًا ویقوم النادي بكل المهام 

وغیرها من األشیاء التي  )النرد(اب الثقافیة إلى جانب الریاضیة (الترفیه مثًال باأللع

ولكن هناك أندیة ثقافیة جیدة تعمل على عقد  ،تضیع الوقت وال یستفاد منها)

الشيء  قلیلة بعض إاقامة منتدیات أدبیة ولیالي شعریة ونشر الكتب لكنه، و الندوات

  األندیة.  عما ینبغي أن تكون علیه

في المملكة العربیة السعودیة ،  وقد كان إعجاب الباحثة كبیرًا بعمل األندیة   

من خالل إطالعها على دراسة فهد بن سیف الذي بین في دراسته التي یوضح فیها 

                              
 فهد راجع. السعوديني واملفكرين الشباب لرعاية العام الرئيس يز؛العز  عبد بن فهد بن فيصل األمري بني متت االتفاقية ألن الدولة قيل -  ١

 .١٠٧ ص  م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠، الرياض، السعودية العربية باململكة الثقافية األدبية األندية يف النشر حركة، ساعايت غازي الدين سيف بن
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اعتماد األندیة في سیر عملها على ألوان النشاط المتنوع الذي یمارس وفق ما جاء 

  في نظامها العام والتي تتمثل في اآلتي: 

  ي): أوًال: الندوات والمحاضرات (النشاط المنبر 

واألمسیات الشعریة والقصصیة وهذا من أهم األنشطة  المحاضرات،تتمثل في   

یلقى على ألثره الكبیر في إثراء الساحة األدبیة والثقافیة وعادة ما تطبع األندیة ما 

  . أعمال هادفة من منصاتها

  :ر وطباعة اإلنتاج األدبي الثقافيثانیًا: نش

لمفكرین والشباب عن طریق تبني مؤلفاتهم تقوم األندیة بذلك لدعم األدباء وا  

ونشرها وتعویضهم مادیًا والعمل على بیع تلك المؤلفات بأسعار مناسبة حتى یسهل 

  . واجها بهدف دعم األدب والثقافةر 

  ثالثًا: المسابقات األدبیة: 

والبحث  والمقال،ثقافیة مسابقات مختلفة في القصة والشعر تنظم األندیة ال 

تخصص جوائز كحوافز  حیاناً وأ وغیرها، القرآن،مسرح والرسم وحفظ األدبي كما ال

  . لذلك

  رابعًا: دعم اإلعالم والصحافة.

  : خامسًا: العنایة بالطالب ذوي المواهب األدبیة

 ریادة بالتنسیق مع المؤسسات التعلیمیة كالمدارس والجامعات وتشجیعهم على  

دروس لهم في اللغة العربیة بواسطة وعقد  األدبي،األندیة لیسیر في طریق التحصیل 

  أستاذ متخصص لتقویة ملكتهم األدبیة. 

  سادسًا: المشاركات: 

كالمشاركة في األنشطة الموسمیة واالجتماعیة المختلفة والمهرجانات 

  واالحتفاالت الثقافیة ومعارض الكتب وغیرها. 

  سابعًا: اللقاءات األدبیة:

  .. ١لواحدة ثم أدباء القطر بأكملهتكون باللقاءات بین أدباء المنطقة ا 

                              

 .١١٨-١١٤یة ، ص راجع حركة النشر في األندیة األدبیة والثقافیة بالمملكة العربیة السعود - ١
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  ثامنًا: خدمة الدعوة اإلسالمیة: 

  من خالل االتصال بجماعات التوعیة اإلسالمیة. 

  تاسعًا: مكتبة النادي:

باقتناء المراجع والكتب النافعة وخاصة في مجال األدب  مكتبة النادي تعني 

ن طریق نظام النادي ع واتجاهاته، وتوفیرها للجمهور من خالل قاعة المطالعة بداخل

 هي وهذه باختصار –إلنتاج األندیة مًا ؛ كما تدیر معرضًا دائلإلعارة الخارجیة...

  .م األندیة األدبیة والثقافیةمها

  : المسرح

صر دوره في أنه للمسرح دور كبیر كذلك في التأثیر على المجتمع فال ینح  

مشكالت المجتمع ومواضع ، فیتسع دوره لیكون أداة فعلیة لحل أداة للترفیه فقط

، لوضع الحلول المناسبة تقدیم كل ه بإبراز ذلك في صورة حیة ملموسةالمعاناة فی

األنشطة من خالل مواقف تربویة صحیحة، تتجسد فیها القیم والسلوك القویم ومن 

ة فاللغة الجید ،خالل تلك النماذج التي تعد من أهم األدوار التي یقوم بها المسرح

ن هناك العدید من المسرحیات التي قدمت بالفصحى في الصغر في ، إذ إأكثر تأثیراً 

  بن شداد .  عنترةالمدرسة وكان لها األثر علینا حتى یومنا الحالي كمسرحیة 

، وتجعله یحس بجمال األشیاء فإذا اختیرت األلفاظ ر على الفردفاللغة تؤث  

لیست ولیدة تكلف . ظهر  ، والمعروفة التيقة الرصینة ذات األثر على النفوسالمنم

األثر دون شك وحفظت اللغة وأخذت من جانب المشاهدین الذین یعتقدون في 

ٌأ لغوي، ثله أن یخطئ أما إذا كان هناك خطالمسرحي أنه مثل أعلى ال یمكن لم

، ونجد أن لغة المسرح كذلك مختلفة في هذا الوقت فیؤخذ بما هو ویظن أنه صحیح

، فیقال كذلك (لغة المسرح كما یقال لغة ة األخرىذلك مثل اللغات اإلعالمیك

   .الجرائد)

  : السینما

ع ، ذات السریبأنها وسیلة من وسائل االنتشار  وبما أن السینما كذلك تتمیز  

م األفالم التاریخیة التي تبرز األمجاد الوطنیة یفیمكنها تقدالتأثیر العمیق في النفس ، 

بلغة جمیلة فعالة  ةالمأخوذ واالجتماعیة الهادفة والقضایا الفكریة ، شاملة االتجاهات
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مؤثرة على الجمیع  وبذلك تكون قد بلغت رسالتها نحو المجتمع بإبالغ ما تریده 

كذلك األثر األخرى فلها  اللغات العالمیةمحافظة على اللغة العربیة ألنها كذلك مثل 

  العمیق على النفوس. 

  المكتبات العامة: 

للفرد  اً دائم اً فرصة التأمل وربط الحقائق وهي تمثل مرجع المكتبة تتیح للفرد  

یرجع إلیها وقت ما شاء والمكتبات العامة في تطور دائم میزها عن غیرها ألنها 

  وكذلك یؤثر إلیه بما أخرجته المطابع مواكبة لعملیات التطور فالكل یأتي إلیها بما أنتج 

والمحاضرات لالرتفاع  غیر ذلك إذ تقییم الندوات ىوللمكتبة أدوار أخر 

تأثیرًا واضحًا ،  األفراد، لذا فالمكتبة تؤثر على  ١بالمستوى الفكري والثقافي لألفراد

فاهتمام المكتبة بمعالجة المشاكل اللغویة من خالل الكتب والندوات والمحاضرات 

 اة تفتح أبوابها لینهل منهیعمل على رفع المستوى اللغوي لدى الجمیع ألن المكتب

  . میعالج

  المعارض والمتاحف: 

تساعد المعارض أیضًا في التصحیح اللغوي بأنها تعرض الكتب التي تهتم   

باللغة العربیة وكذلك التي تعالج المشكالت اللغویة كذلك تقدم الكثیر من الكتب 

  . ٢الشرائحة التي تهم المختصین وكل األدبیة واللغوی

   ئ في النواحي الثقافیة واللغویةر نجد في الكتب الثقافیة ما یفید القاما ك  

وكل هذه تندرج في المؤسسات والنظم االجتماعیة التي یحتاج إلیها المجتمع وتؤثر 

 في ( عملها مجتمعة مع بعضها أن فیه لذا ینبغي تسخیره لخدمة اللغة إذ ترى الباحثة

اللغات الجیدة) ظهور (ل اً العربیة ومنع للغة) و( اتفاقها في اللغة المستعملة ) خدمة البعض

 (كما هو حاصل اآلن أما المتاحف فتنقل لنا ما كان علیه األجداد  حدالكل مؤسسة على 

  .لیها أیضًا مراعاة الجانب اللغويفینبغي ع )حضارة األجداد

  

                              
١
 . ٢٢٨  ص، الرتبية اجتماعيات يف انظر - 

٢
 .٢٢٧ ص،  نفسه املرجع -   
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  الفصل الرابع

  اإلطار التطبیقي في البحث

  المبحث األول:إجراءات الدراسة المیدانیة.

  المبحث الثاني: عرض النتائج وتفسیرها.
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  المبحث األول 

  إجراءات الدراسة المیدانیة

الدراسة المیدانیة ومجتمعها وشرح أداة البحث هذا الفصل یوضح منهج         

ثم وصف عینة  المستخدمة،والطرق اإلحصائیة  تقنینها،وتحدید أدوات القیاس وكیفیة 

  الدراسة. 

  منهج البحث: 

في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي التقویمي وذلك  ةالباحث تاتبع  

في (التصحیح اللغوي في العصر ووسائط نقل اللغة  التعلیمیة لمعرفة دور المؤسسات

) وهو عنوان هذه الدراسة وتستهدف الدراسة تحدید هذه م١٩١٠ -م١٨٨٥ الحدیث

األدوار من حیث كونها كبیرة وفعالة معتمدة على جمع المعلومات وتحلیلها وتفسیرها 

الستخالص دالالتها، والوصول إلى حكم عام یمكن على ضوئه یتم التخطیط 

  والتنفیذ. 

   البحث وعینته:مجتمع 

مجتمع البحث في هذه الدراسة هم معلمو اللغة العربیة ودارسوها والعاملون   

بمجمع اللغة العربیة بوالیة الخرطوم وقد قامت الباحثة بأخذ عینة عشوائیة طبقیة من 

  فردًا.  ٩٨كل فئة بلغت في مجملها 

  وصف عینة الدراسة: 

ة الدراسة مع توضیح داللة كل في الجداول اآلتیة قامت الباحثة بوصف عین  

                      جدول مستخدمة بعض الطرق اإلحصائیة كالتكرارات والنسبة المئویة. 
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  الدور توزیع أفراد العینة حسب: )١- ٤جدول ( 

         

 النسبة  العدد الدور

 %٤٢,٨٦ ٤٢ طالب 

 %٥٠ ٤٩ معلم 

 %٧,١٤ ٠٧ مجمعي 
  

  یالحظ من الجداول السابق أن غالبیة أفراد العینة من المعلمین والطالب.

  

  یوضح توزیع أفراد العینة حسب المؤهل )٢- ٤جدول (

  

 النسبة % العدد المؤهل

 %14.4 ١٤ دبلوم وسیط 

 %53.1 ٥٢ بكالوریوس 

 %10.2 ١٠ دبلوم عالي 

 %8.2 ٨ ماجستیر 

 %4.1 ٤ دكتوراه 

 %100 ٩٨ مجموع 

یالحظ من الجدول أعاله أن غالبیة أفراد العینة من حملة البكالوریوس بنسبة 

٥٣.١  .%  

    أدوات البحث: 

في معرفة األدوار التي تقوم بها  –أداة أساسیة  –استخدمت الباحثة االستبانة 

تلك المؤسسات والوسائط في نقل اللغة الصحیحة ، حیث قامت الباحثة بإعداد 

)  اثنین وثمانین بندًا  ٨٢) ستة محاور تحتوي على( ٦ن من (استمارة مبدئیة تتكو 

، وذلك بأخذ عینة من ، ثم عرضتها على محكمینفي صورة أسئلة واضحة ومباشرة

أساتذة اللغة العربیة ببعض الجامعات ، وأساتذة في البحث العلمي ، بغیة التأكد من 
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ث أبدوا بعض ، حیصالحیة كل بند من بنود االستبیان لقیاس ما هو مطلوب

، ثم قامت الباحثة بتعدیل البنود موضع المالحظة وفي ضوء تلك المالحظات علیها

من جزأین:  ةانالنهائیة حیث تتكون االستب االتعدیالت وضعت االستبانة في صورته

الجزء األول خاص بالبیانات الشخصیة للمفحوصین مثل مؤهله العلمي وعالقته 

) سؤاًال موزعة  ٨٢ثاني فاشتمل على األسئلة وعددها ( باللغة العربیة. أما الجزء ال

 ،كبیر، متوسط ، وكبیر جداً  (على ستة محاور تندرج فیها االستبانة من دور

  یوضح عدد بنود كل محور من محاور االستبیان.  )صغیر جداً و  ،وصغیر

  : كیفیة توزیع االستبانة

الماجستیر والدكتوراه  على أساتذة اللغة العربیة وكذلك طلبة وزعت االستبانة

  والمختصین باللغة في المجمع اللغوي السوداني.  ،في اللغة العربیة

ومصممة في إطار عناصر ت الباحثة بتصمیمها بطریقة محكمة وقد قام

الحقائق كما هي على أرض الواقع، ل اللغة بحیث تعكس اإلجابة علیها وسائط نق

ؤالت الدراسة وتقوم یفیة تقابل تساوفي الوقت نفسه تمثل أدلة ومؤشرات كمیة وك

  . اإلجابات عنها

، فقد نةوبما أن الوصول إلى نتائج دقیقة یستوجب الدقة في تصمیم االستبا

أخضعت للتحكیم من قبل محكمین متخصصین في التربیة واللغة العربیة واإلحصاء 

على ئلتها لإلجابة للتأكد من مناسبة البنود للموضوع ومدى صالحیة أس التربوي

  . تساؤالت البحث

، أما فیما یخص االستبانة قبل الشروع في توزیعهاوقد جرى تنقیح أسئلة 

األسئلة فقد روعي استخدام األنواع المختلفة من التساؤالت . فشملت أسئلة مباشرة 

  ،بحیث تستكشف اإلجابة الصحیحة بصورة غیر مباشرة

لیكرت) الخماسي في أما بالنسبة لإلجابات فقد اعتمدت الباحثة أسلوب ( 

 ومتوسطة، كبیرة ، ووافقة بدرجات مختلفة (كبیرة جداً تصمیم االستبانات فكانت بالم

  صغیرة جدًا).  ، وصغیرة
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  بنود كل محور من محاور االستبیان:وفیما یلي جدول یوضح عدد 

  ) عدد بنود محاور االستبیان٣- ٤جدول (

 عدد البنود اسم المحور رقم المحور

 ٣٦ دور المدرسة في التصحیح اللغوي  ول المحور األ

 ٧ دور الخالوى وُدور العبادة  المحور الثاني 

 ١٠ دور وسائل اإلعالم المسموعة والمرئیة  المحور الثالث

 ٧ دور األندیة الثقافیة  المحور الرابع 

 ١٣ دور األسرة  المحور الخامس 

 ٩ دور المجتمع  المحور السادس 

 ٨٢ - المجموع

  المقابلة الشخصیة: 

اللغة  تصویبوإلثراء الدراسة والوقوف على الجهود التي بذلت في مجال 

لك إلجراء ، قامت الباحثة بعدة زیارات میدانیة للمجمع اللغوي بالخرطوم، وذالعربیة

؛ بهدف التعرف على المجمع ودوائره العلمیة ومهامه تجاه مقابلة شخصیة مع رئیسه

  مثل مؤسسة رائدة في خدمة اللغة العربیة.ی ألنهاللغة العربیة 

  تقنین االستبانة: 

% من عینة الدراسة للتأكد ١٠أجرت الباحثة تجربة أولیة على عینة بلغت          

، وذلك بحساب معامل االتساق الداخلي (معامل ألفا) االستبانة وثباتها من صدق

ة ، حیث قسمت الباحثة لالستجابات على جمیع العبارات عن طریق التجزئة النصفی

االستبانة إلى نصفین هما: العبارات الفردیة (س) والعبارات الزوجیة (ص) ثم طبقت 

بین نصفي االستبانة والمعادلة هيمعادلة (بیرسون ) إلیجاد معامل االرتباط 
١
:  

  مج ص  × مج س  –ص) × ن مج (س 

  )    ٢مج (ص) – ٢) (ن مج ص٢(مج س)  – ٢( ن مج س 

                              
 والتوزيع للنشر اخلرطوم جامعة مطبعة الرتبوية، العليا الدراسات لطالب اإلحصائي التحليل التوم، حاج أمحد وسيد اهلادي الرمحن عبد - 1 

 .٧٣ ص، م٢٠٠٨، اخلرطوم،

    ر = 



 
 

١٤٠

  = معامل االرتباط بین نصفي االستبانة.  حیث ر  

  = عدد أفراد العینة االستطالعیة.      ن 

  مج       = مجموع

  = الدرجات الفردیة.     س

  = الدرجات الزوجیة.    ص 

  وبعد تطبیق المعادلة وجد أن معامل االرتباط: 

    ٠,٩٤=  =  ر =     

براون) إلیجاد معامل  –ان حثة معادلة التصحیح بـ (سبیرموبعد ذلك استخدمت البا

  ارتباط االستبانة ككل أي ما یسمى بالثابت والمعادلة هي: 

  ).  = =  أأ(ر

  = معامل الثبات.   أأحیث ر

  ر = معامل االرتباط بین نصفي االستبانة.

   ٠,٩٧=  وبعد تطبیق المعادلة نتج أن معامل الثبات رأأ = 

  وإلیجاد صدق االستبانة استخدمت الباحثة معادلة الصدق الذاتي وهي: 

  الصدق الذاتي =   معامل الثبات 

   ٠,٩٨=  ٠,٩٧فكان صدق االستبانة =  

  . ١وجمیعها معامالت مرتفعة مما یؤكد صدق وثبات االستبانة

  

  

  

  

                              
 . ٩٩ ص سابق مصدر ، التوم حاج أمحد يدوس اهلادي الرمحن عبد - ١



 
 

١٤١

                                  

  المبحث الثاني                       

  عرض النتائج وتفسیرها ومناقشتها                

قامت الباحثة بعرض نتائج الدراسة وتفسیرها ، ومناقشتها بغیة اإلجابة عن   

تساؤالت الدراسة ، والتحقق من فروضها ، بجانب توضیح األسالیب اإلحصائیة التي 

  استخدمتها في تحلیل النتائج. 

  أسئلة الدراسة: 

  ول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالیة: تحا

 والثقافیة، واإلعالمیة، والتربویة، التعلیمیة، والوسائط المؤسسات، دور ما .١

  ؟ اللغوي التصحیح في واالجتماعیة

 دور حول العینة أفراد آراء في إحصائیة داللة ذات فروق توجد هل .٢

 العالقة متغیرل تعزى اللغوي التصحیح في اللغة نقل ووسائط المؤسسات

  ؟ باللغة

 دور حول العینة أفراد اءر آ في إحصائیة داللة ذات فروق توجد هل .٣

 المؤهل لمتغیر تعزى اللغوي التصحیح في اللغة نقل ووسائط المؤسسات

  ؟ العلمي

  المعالجة اإلحصائیة: 

 والتحقق ، الموضوعة األسئلة عن واإلجابة ، الدراسة هذه بیانات تحلیل ّتم 

) SPSS( االجتماعیة للعلوم اإلحصائیة الحزم برنامج باستخدام ضالفرو  من

 عند النتائج واستخراج One Sample T-test واحدة لعینة) ت( الختبار وفقاً 

 المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات بجانب ٠.٠٥ داللة مستوى

 تلك ةمناقش ثم ومن ، المباشرة دالالتها في استخدمت والتي المئویة والنسب

 .النتائج

 الحسابي المتوسط بحساب الباحثة قامت الدراسة تساؤالت عن فلإلجابة 

 واحدة لعینة) ت( اختبار استخدمت ثم ومن حدة على عبارة لكل المعیاري

 ،)٣(المحكي والمتوسط المعلمین آراء متوسط بین الفروق داللة مدى لتحدید



 
 

١٤٢

 باالستجابة بدءاً  استجابة للك الوزني التقدیر بعد الوسط استجابة یمثل الذي

 ،) جداً  صغیرة( باالستجابة وانتهاءً  درجات) ٥( نالت والتي ،) جداً  كبیرة(

 درجة وأمام ٠.٠٥ معنوي مستوى تحت وذلك) فقط واحدة درجة( نالت والتي

  . العینة حجم حسب المناظرة الحریة

 

 للمتوسط المئوي المدى المتوسط مدى االستجابة

 %١٠٠ ـ% ٨٠ ٥ ـ ٤ كبیرة جداً 

 %٨٠ـ% ٦٠ ٤ ـ ٣ كبیرة

 %٦٠ ـ% ٤٠ ٣ ـ ٢ متوسطه

 %٤٠ ـ% ٢٠ ٢ ـ ١ صغیره

 % ٢٠ ـ%  ٠ ١ ـ ٠ صغیره جداً 

  

 تتراوح التي العبارات هي جداً  كبیرة بدرجة فیها االستجابة كانت التي العبارات

 %٨٤ بین فیها االستجابة نسبة تتراوح التي العبارات أي ، بین متوسطاتها

 :إلیها توصلت التي النتائج أهم الباحثة تستعرض یلي وفیما%. ١٠٠ إلى

ما دور المؤسسات والوسائل والوسائط التعلیمیة والتربویة  األول:التساؤل  اإلجابة عن

  واإلعالمیة والثقافیة واالجتماعیة في التصحیح اللغوي؟ 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

١٤٣

عیاریة لكل عبارة من الم واالنحرافاتالمتوسطات الحسابیة  )٤-٤جدول رقم (

  :عبارات المحور األول في تقدیر دور المدرسة في التصحیح اللغوي

ترتیب 

 العبارة
 العبــــــــــارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 0.90 ٤ تهتم  المدرسة  بالوقوف على دقة البنیة اللغویة من خالل الكلمات ١

 0.91 ٤.٥ معاجم العربیة لمعرفة طریقة الوصول إلى الكلماتتطلب المدرسة من التالمیذ استخدام ال ٢

 0.93 ٢.٨  م تدقق المدرسة في دفاتر الطالب لمالحظة كتاباته ٣

 0.92 ٤.٢  تالمیذ مراعاة القواعد اإلمالئیةتطلب المدرسة من ال ٤

 0.88 ٤ تعمل على إخراج بعض التالمیذ لكتابة الكلمات المنتهیة بألف على لوح مثال ٥

 0.98 ٤.١ تطلب من التالمیذ كتابة القطعة كاملة  ٦

 0.98 ٤.٢ تتابع تصحیح األخطاء التي یقع فیها التالمیذ أن وجدت  ٧

 0.89 ٣.٧ تدرب التالمیذ على تعلم الخط ٨

 1.03 ١.٣ تساعد التالمیذ على التفریق بین األصول الممیزة لكل خط (الرقعة والنسخ) مثال ٩

 0.92 ٤.٢ المیذ كتابة الحروف متصلة ومنفصلة تطلب من الت ١٠

 0.90 ٤ تساعد التالمیذ على ضبط الحركات النحویة ( اإلعرابیة ) ١١

 0.91 ٤.٢ تساعد التالمیذ على تكوین عادات لغویة سلیمة  ١٢

 0.92 ٤ أوزانها  مثال  –اشتقاقاتها  –تفهیم التالمیذ صیغ اللغة  ١٣

 0.94 ٤.٢ مرین بمختلف تركیب اللغة االستفهام ، التوكید ، االستثناءتساعد التالمیذ على الت ١٤

 0.96 ٣.٣ تدریب التالمیذ على أسس المحاكاة والتقلید لتكوین عادات لغویة صحیحة ١٥

 0.96 ٤ تطلب من التالمیذ التحدث شفهیا في كل عنصر من عناصر الموضوع ١٦

 0.81 ٢.٦ التعبیر بشكل متكاملتطلب من التالمیذ التحدث شفویا في موضوع  ١٧

 0.90 ٤  ذ إجراء حوارات في موضوع التعبیرتطلب من التالمی ١٨

 0.96 ١.١ تستمع للتالمیذ للوقوف على سالمة لغتهم في التعبیر ١٩

 0.93 ٣.٥ تلفت نظر التالمیذ أثناء الحدیث إلى ضرورة نقد المتحدثین نقدا بناًء  ٢٠

 0.93 ٣.٢ ض تصحیحها ووضع األخطاء البارزة فیها تجمع دفاتر التعبیر بغر  ٢١

 0.99 ٣.١ تستدعي التالمیذ على انفراد لتصحیحهم اغویا ٢٢

 0.95 ٢.٨ تطلب من التالمیذ قراءة القصیدة مثًال قراءة جهریة سلیمة  ٢٣

 0.95 ٤ تساعد التالمیذ على فهم المعنى العام ومفردات المادة المحفوظة  ٢٤

 0.87 ٢.٢ تالمیذ المهارات اللغویة تنمى في ال ٢٥

 0.81 ٣.٥تعود التالمیذ على التحدث أمام زمالئهم داخل الصف أو من خالل إلقاء ما یحفظ في  ٢٦

 0.81 ٤.١ تعود التالمیذ على ذلك أمام الجمهور وأولیاء األمور  ٢٧
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 0.90 ٤ تدرب حواس التالمیذ السمعیة على موسیقى الشعر  ٢٨

 0.91 ٣.٩ تساعد التالمیذ على إتقان وقراءة السور الكریمة واألحادیث الشریفة والقطع األدبیة  ٢٩

 0.94 ٤ تبین للتالمیذ مناسبة اآلیات الكریمة والجو العام للنصوص الشعریة واألدبیة  ٣٠

 0.96 ٣.٤ تعرف التالمیذ بالشعراء القدامى والمحدثین  ٣١

 0.82 ٢.٧ اءة من الكتب األصلیة ( المصادر)تعود التالمیذ على القر  ٣٢

 1.04 ٣.٨ تعلم التالمیذ طریقة توثیق المصادر والمراجع لالستفادة منها  ٣٣

 0.92 ١.٩ ترشد التالمیذ بالرجوع للمصادر والمراجع  ٣٤

 0.95 ٤.٤ تعود التالمیذ على الصدق في إیراد المعلومات من المراجع  ٣٥

 0.88 ٤.٢ ة في القراءة وٕایراد المعلومات تعلم التالمیذ الدق ٣٦

  



 
 

١٤٥

نتائج اختبار (ت) لعینة واحدة لدراسة الفروق بین آراء أفراد  )٤- ٤تابع جدول رقم (

العینة حول كل عبارة من عبارات المحور األول في تقدیر دور المدرسة في 

  :التصحیح اللغوي

ترتیب 

 العبارة
 العبــــــــــارة

قیمة 

 (ت)

  درجة

 الحریة

  الداللة

 اإلحصائیة
 االستجابة

كبیرة  دالة ٩٧ 10.94 تهتم  المدرسة  بالوقوف على دقة البنیة اللغویة من خالل الكلمات ١
  تطلب المدرسة من التالمیذ استخدام المعاجم العربیة  ٢

  
16.23 

كبیرة  دالة ٩٧

جداً   صغیرة دالة ٩٧ 2.12- تدقق المدرسة في دفاتر الطالب لمالحظة كتاباتهم  ٣

كبیرة  دالة ٩٧ 12.85  واعد اإلمالئیةتطلب المدرسة من التالمیذ مراعاة الق ٤
كبیرة  دالة ٩٧ 11.19تعمل على إخراج بعض التالمیذ لكتابة الكلمات المنتهیة بألف على لوح  ٥
كبیرة  دالة ٩٧ 11.05 تطلب من التالمیذ كتابة القطعة كاملة  ٦
كبیرة  دالة ٩٧ 12.06 تتابع تصحیح األخطاء التي یقع فیها التالمیذ إن وجدت  ٧
 كبیرة دالة ٩٧ 7.75 تدرب التالمیذ على تعلم الخط ٨

-تساعد التالمیذ على التفریق بین األصول الممیزة لكل خط (الرقعة والنسخ)  ٩
16.26 

 صغیره دالة ٩٧

كبیرة  دالة ٩٧ 12.85 الحروف متصلة ومنفصلة  تطلب من التالمیذ كتابة ١٠
كبیرة  دالة ٩٧ 10.94 تساعد التالمیذ على ضبط الحركات ( اإلعرابیة ) ١١
كبیرة  دالة ٩٧ 12.99 تساعد التالمیذ على تكوین عادات لغویة سلیمة  ١٢
كبیرة  دالة ٩٧ 10.71 أوزانها  مثال  –اشتقاقاتها  –تفهم التالمیذ صیغ اللغة  ١٣
كبیرة  دالة ٩٧ 12.57تساعد التالمیذ على التدریب بمختلف تركیب اللغة :االستفهام ،و التوكید  ١٤
 كبیرة دالة ٩٧ 3.08 تدریب التالمیذ على أسس المحاكاة والتقلید لتكوین عادات لغویة صحیحة ١٥

كبیرة  دالة ٩٧ 10.26 ي كل عنصر من عناصر الموضوعتطلب من التالمیذ التحدث شفهیا ف ١٦
 صغیرة دالة ٩٧ 4.86- تطلب من التالمیذ التحدث شفویا في موضوع التعبیر بشكل متكامل ١٧

كبیرة  دالة ٩٧ 10.94  ذ إجراء حوارات في موضوع التعبیرتطلب من التالمی ١٨
- التعبیر تستمع للتالمیذ للوقوف على سالمة لغتهم في ١٩

19.49 
 صغیره دالة ٩٧

 كبیرة دالة ٩٧ 5.30 تلفت نظر التالمیذ أثناء الحدیث إلى ضرورة نقد المتحدثین نقدا بناًء  ٢٠

 كبیرة دالة ٩٧ 2.12 وتحدید األخطاء البارزة فیها جمع دفاتر التعبیر بغرض تصحیحها ت ٢١

 - غیر دالة ٩٧ 0.99 تستدعي التالمیذ على انفراد لتصحیحهم لغویا ٢٢

 صغیرة دالة ٩٧ 2.07- تطلب من التالمیذ قراءة القصیدة مثًال قراءة جهریة سلیمة  ٢٣

كبیرة  دالة ٩٧ 10.37 تساعد التالمیذ على فهم المعنى العام ومفردات المادة المحفوظة  ٢٤
 صغیرة دالة ٩٧ 9.06- تنمى في التالمیذ المهارات اللغویة  ٢٥

 كبیرة دالة ٩٧ 6.08میذ على الكالم أمام زمالئهم داخل الصف أو من خالل إلقاء تعود التال ٢٦



 
 

١٤٦

كبیرة  دالة ٩٧ 13.37 واإللقاء أمام الجمهور وأولیاء األمور  على التحدثتعود التالمیذ  ٢٧
بیرة ك دالة ٩٧ 10.94 تدرب حواس التالمیذ السمعیة على موسیقى الشعر  ٢٨
 كبیرة دالة ٩٧ 9.74تساعد التالمیذ على إتقان وقراءة السور الكریمة واألحادیث الشریفة  ٢٩

كبیرة  دالة ٩٧ 10.48تبین للتالمیذ مناسبة اآلیات الكریمة والجو العام للنصوص الشعریة  ٣٠
 كبیرة دالة ٩٧ 4.10 ثین تعرف التالمیذ بالشعراء القدامى والمحد ٣١

 صغیرة دالة ٩٧ 3.60- تعود التالمیذ على القراءة من الكتب األصلیة ( المصادر) ٣٢

 كبیرة دالة ٩٧ 7.58 تعلم التالمیذ طریقة توثیق المصادر والمراجع لالستفادة منها  ٣٣

- ترشد التالمیذ بالرجوع للمصادر والمراجع  ٣٤
11.78 

 صغیره دالة ٩٧

كبیرة  دالة ٩٧ 14.51 د التالمیذ على الصدق في إیراد المعلومات من المراجع تعو  ٣٥
كبیرة  دالة ٩٧ 13.43 تعلم التالمیذ الدقة في القراءة وٕایراد المعلومات  ٣٦

  

) أن أفراد عینة الدراسة قد وافقوا على ٤- ٤(  السابق یالحظ من الجدول

بدرجة كبیرة جدًا ودرجة صغیرة  قتتحق نهاإحیث   أغلب عبارات هذا المحور من

ما  ٠,٠٥بین أوساطها الحسابیة  إحصائیةوكبیرة لحصولها على فروق  ذات داللة 

) لم توافق أفراد عینة الدراسة علیها لعدم حصولها على فروق ٢٢عدا العبارة رقم  (

ي وافق بین أوساطها الحسابیة غیر دالة إحصائیًا العبارة الت إحصائیةذات داللة 

  :درجة كبیرة جدًا هيعلیها أفراد العینة على أنها تتحقق ب

٢٤،  ١٨،   ١٦،  ١٤،  ١٣،  ١٢،  ١١،  ١٠،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٢،  ١  ،

٣٦،  ٣٥،  ٣،  ٢٨،  ٢٧ .  

،  ١٩،  ١٧،  ٩،  ٣. أما العبارات التي تحققت بدرجة صغیرة فهي :   ٣٣،  ٣١

٣٤،  ٣٢،  ٢٥،  ٢٣ .  

  :المناقشة

) أن أفراد عینة الدراسة قد وافقوا على  ٤- ٤(  السابقحظ من الجدول یال  

حیث حصلت  على متوسط  ) كبیرة جداً  ( ) على أنها تحققت بدرجة١العبارة رقم  (

مما یؤكد حسب  ١٠,٩٤وقیمة " ت " المحسوبة  ٠,٩٠وانحراف معیاري  ٤حسابي 

دقة البنیة اللغویة من خالل العینة على أن المدرسة تهتم  بالوقوف على  أفرادرأي 

) تتحقق بدرجة (كبیرة جدًا ) ؛ ٢الكلمات ، ووافق أفراد عینة الدراسة على العبارة (

وقیمة "ت"  ٠,٩٠وانحراف معیاري  ٤,٥حیث حصلت على متوسط حسابي 
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، مما یؤكد أن المدرسة تتطلب من التالمیذ استخدام المعاجم ١٦,٢٣المحسوبة 

) قد تحققت بدرجة( ٤ني الكلمات ووافق أیضًا أفراد العبارة (لى معاإلمعرفة الوصول 

وقیمة  ٠,٩٢وانحراف معیاري  ٤,٢كبیرة جدًا ) ؛ حیث حصلت على وسط حسابي 

، وهذا یؤكد على حسب رأي أفراد العینة أن المدرسة تتطلب  ١٢,٨٥"ت" المحسوبة 

) ٥الدراسة على العبارة ( من التالمیذ مراعاة القواعد اإلمالئیة كما ، وافق أفراد عینة

) وانحراف معیاري ٤بدرجة (كبیرة جدًا ) ؛ حیث حصلت على متوسط حسابي  (

یشیر إلى أن المدرسة تعمل على إخراج  مما ١١,١٩وقیمة "ت" المحسوبة ،  ٠,٨٨

حتى ترسخ الكلمات في   على لوح مثال بألفمات المنتهیة بعض التالمیذ لكتابة الكل

  .أذهانهم

مما یؤكد )  كبیرة جداً (  ) بدرجة٦افق أفراد عینة الدراسة على العبارة رقم (وو       

على حسب أفراد العینة ، أن المدرسة تطلب من التالمیذ كتابة القطعة كاملة ، كما 

) بدرجة ( كبیرة جدًا ) ؛ مما یشیر على حسب رأي ٧وافق أفراد العینة على العبارة (

تصحیح األخطاء التي یقع فیها التالمیذ إن وجدت كما  أفراد العینة أن المدرسة تتابع

) تتحقق بدرجة ( كبیرة جدًا ) وهذا ١٠وافق أفراد عینة الدراسة على العبارة رقم (

لى أن المدرسة تطلب من التالمیذ كتابة الحروف متصلة ومنفصلة ووافق أفراد إیشیر 

جدًا ) وهذا یشیر على ) تتحقق بدرجة ( كبیرة ١١عینة الدراسة على أن العبارة (

حسب رأي أفراد العینة إلى  أن المدرسة تساعد التالمیذ على ضبط الحركات النحویة 

 وٕاتقانه( اإلعرابیة ) . وهذا یشجع على حب مادة النحو  خالل فهمهم لإلعراب 

بدرجة ( كبیرة جدًا ) هذا یؤكد من  حققتت )١٢ووافق أفراد عینة الدراسة على العبارة (

أي أفراد عینة الدراسة أن المدرسة تساعد التالمیذ على تكوین عادات لغویة خالل ر 

سلیمة مما یجعلهم یتحدثون بلغة عربیة سلیمة دون التأثر بالعامیة . كما وافق أفراد 

كبیرة جدًا) وهذا یشیر إلي أن المدرسة تعمل على () بدرجة  ١٣العینة على العبارة (

فراد العینة على العبارة أوزانها مثًال كما وافق أو  اقاتهااشتقتعلیم التالمیذ صیغ اللغة 

بدرجة( كبیرة جدًا) وهذا یشیر على حسب أفراد عینة الدراسة إلى  تتحقق )١٤رقم (

أن المدرسة تساعد التالمیذ على التدرب على مختلف تراكیب اللغة االستفهام والتوكید 

.  
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یؤكد من خالل رأي  أفراد  وهذاكبیرة ) ) ( بدرجة١٦ووافق أفراد العینة على العبارة ( 

العینة أن المدرسة تطلب من التالمیذ التحدث شفویًا في موضوع التعبیر بشكل 

  هذا یحقق تغذیة راجعة تؤكد فهم التالمیذ للموضوع الذي تم تدریسه.و متكامل 

) بدرجة( كبیرة جدًا ) مما یؤكد ١٨ووافق أفراد عینة الدراسة على العبارة (   

حسب رأي أفراد عینة الدراسة أن المدرسة تطلب من التالمیذ إجراء حوارات في على 

ن المدرسة تهتم باستخدام التعلیم بطریقة أوهذا شيء جمیل إذ ،  موضوع التعبیر

  .حتى یستفید أكبر عدد من التالمیذالتعاون 

 جدًا )كبیرة بدرجة( تتحقق )٢٤كما وافق أفراد عینة الدراسة على العبارة (        

مما یؤكد على حسب رأي أفراد عینة الدراسة أن المدرسة تساعد التالمیذ على فهم 

ادة التي تدرس في المعنى العام ومفردات المادة المحفوظة وهذا یسهم في ترسیخ الم

  . أذهان التالمیذ

) وهذا یؤكد من خالل رأي أفراد ٢٧ووافق أفراد عینة الدراسة على العبارة (      

مور ألولیاء األدراسة أن المدرسة تعود التالمیذ على التحدث أمام الجمهور و عینة ا

وهذا عمل جمیل  یجعل التلمیذ یكتسب الشجاعة األدبیة وعدم الخوف من التحدث 

أمام زمالئه في البرامج التي تقدم من خالل األنشطة أو الندوات التي تقدم في 

  .أفراد المجتمع المدنيلتي یحضرها المناسبات القومیة أو الدینیة ا

) تتحقق بدرجة (كبیرة جدًا ) ٢٨كما وافق أفراد عینة الدراسة على العبارة رقم (      

؛ وهذا یؤكد على حسب رأي أفراد العینة أن المدرسة تدرب حواس التالمیذ السمعیة 

على موسیقى الشعر مما یجعل التالمیذ یحبون األدب واالطالع ویحبون كتابة الشعر 

الشعراء    أهمیة تعرف على فحول الشعراء) بدرجة (كبیرة جدًا ) وهذا یؤكد علىوال

  .مواهبهم یستطیع الطالب تطویرواألدباء حتى 

) حسب رأي أفراد عینة الدراسة  ٣٠الدراسة على العبارة ( كما وافق أفراد عینة     

وهذا  واألدبیة.الكریمة والجو العام للنصوص الشعریة  اآلیاتتبین للتالمیذ مناسبة 

سباب نزول السور القرآنیة من خالل استخدام المعلمین أیجعل التالمیذ یتعرفون على 

. وأیضًا معرفة مناسبة تألیف في التدریس خاصة في تدریس القرآنألسلوب القصة 

  .لشعریة وما تضمنته من نصوص أدبیةالقصائد ا
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درجة ( كبیرة جدًا ) كما یؤكد ) ٣٥كما وافق أفراد عینة الدراسة على العبارة رقم ( 

ذلك من خالل رأي أفراد العینة من المدرسة تعود التالمیذ على التدقیق في إیراد 

ظ المعلومات من المراجع وهذا یجعل التالمیذ یتعودون على االمانة العلمیة وحف

  . حقوق الغیر

وهذا یشیر  ًا )) بدرجة( كبیرة جد٣٦العبارة ( الدراسة علىوافق أفراد عینة قد و       

  .دقة في القراءة وٕایراد المعلوماتإلي أن المدرسة تعلم التالمیذ على ال

وهناك عبارات وافقت علیها أفراد عینة الدراسة  على أنها تتحق بدرجة( كبیرة   

) تتحقق بدرجة (كبیرة) حیث كان ٨)، فقد وافقت أفراد عینة الدراسة على العبارة رقم (

، ما  ٧,٧٥وقیمة "ت" المحسوبة  ٠,٨٩بانحراف معیاري  ٣,٧المتوسط الحسابي 

أن المدرسة تعلم التالمیذ على تعلم الخط وهو أمر جمیل یجعل التالمیذ  إلىیشیر 

  . ید منها البعض في حیاتهم المهنیةیكتسبون تلك المهارة الفنیة وقد یستف

بیرة) وهذا (ك ) إذ تتحقق بدرجة١٥كما وافق أفراد عینة الدراسة على العبارة ( 

لتقلید لتكوین عادات یؤكد أن المدرسة تقوم بتدریب التالمیذ على أسس المحاكاة وا

  .لغویة صحیحة

( كبیرة ) كما یشیر هذا  ) بدرجة٢٠كما وافق أفراد عینة الدراسة على العبارة (      

على حسب رأي أفراد العینة بأن المدرسة تلفت نظر التالمیذ أثناء الحدیث إلى 

المنطق بعید عن التعصب ،  إلىة نقد المتحدثین نقدًا بناء یجعل التلمیذ یمیل ضرور 

تجمع  المدرسةأن  إلى) بدرجة (كبیرة ) وهذا یشیر ٢١وقد وافق أفراد العینة العبارة (

  .حها وتوضیح األخطاء البارزة فیهادفاتر التالمیذ بغرض تصحی

درجة ( كبیرة ) وهذا یؤكد أن ) ٢٦كما وافق أفراد عینة الدراسة على العبارة ( 

  . ى التحدث أمام زمالئهم داخل الصفالمدرسة تعود التالمیذ عل

) درجة ( كبیرة ) مما یؤكد أن ٢٩كما وافق أفراد عینة الدراسة على العبارة (

المدرسة من خالل رأي أفراد العینة تساعد التالمیذ على إتقان وقراءة السور الكریمة 

وخاصة في قراءة  القرآنیةالتالمیذ من الوقوع من األخطاء وهذا شيء جمیل یبعد 

  . القرآن الكریم
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) تتحقق بدرجة ( كبیرة ) وهذا یشیر  ٣١كما وافق أفراد العینة على  العبارة ( 

إلى أن المدرسة تعرف التالمیذ بالشعراء القدامى والمحدثین وهذا یجعل التالمیذ 

توضح لهم ما للشعراء من دور تجاه األمة  یعرفون تاریخ أدبهم القدیم والحدیث كما

  العربیة قدیمًا وحدیثًا حتى یكن لهم التالمیذ الثناء والتقدیر لما قدموا .

) تتحقق بدرجة ( كبیرة ) ما یشیر ٣٣كما وافق أفراد عینة الدراسة على العبارة رقم ( 

ق المصادر إلى أن المدرسة وعلى حسب رأي أفراد العینة تعلم التالمیذ طریقة توثی

والمراجع واالستفادة منها ما یجعلهم یستفیدون من تلك الخبرة التي اكتسبوها في 

  مراحلهم الدراسیة المتقدمة في كتابة البحوث أو عملیة تألیف الكتب وغیرها . 

بدرجة (صغیرة) فقد  أنها تحققتأما العبارة التي وافق أفراد عینة الدراسة على 

حیث كان المتوسط الحسابي  )؛ها تتحقق بدرجة ( صغیرة وافق أفراد العینة على أن

وهذا یشیر إلى أن  ٢,١٢قیمة  "ت " المحسوبة  ٠,٩٣بانحراف معیاري  ٢,٨

  .دفاتر التالمیذ ومالحظة كتاباتهمالمدرسة تدقق في 

ما یشیر إلى  (صغیرة)؛) تتحقق بدرجة ٩كما وافق أفراد العینة على العبارة ( 

ى التفریق بین األصول الممیزة لكل خط مثال ( خط الرقعة أن المدرسة تساعد عل

  .عل التالمیذ ملمین بأنواع الخطوطوالنسخ ) وهذا یج

) تتحقق بدرجة ( صغیرة ) ؛ ما یشیر ١٧كما وافق أفراد العینة على العبارة ( 

المیذ التحدث شفویًا بشكل أن المدرسة تطلب من الت إلىعلى حسب رأي أفراد العینة 

  .متكامل

) على أنها تتحقق بدرجة(صغیرة) ما ١٩كما وافق أفراد العینة على العبارة ( 

أن المدرس یستمع للتالمیذ للوقوف على سالمة لغتهم في التعبیر . كما  إلىیشیر 

) بدرجة ( صغیرة ) ما یشیر على ٢٣وافق أفراد عینة الدراسة على أن العبارة (

طلب من التالمیذ قراءة القصیدة قراءة جمیلة حسب رأي أفراد العینة إلى أن المدرسة ت

قراءة جهریة سلیمة وهذا بال شك یسهل عملیة الحفظ لدى التالمیذ كما یفید التالمیذ 

  . في تصحیح أخطائهم حتى یتداركونها

أن  إلى) مما یشیر ٢٥وافق أفراد العینة بدرجة صغیرة العبارة رقم ( كما

  . للغویة بدرجة ضعیفةیذ المهارات االمدرسة تنمي في التالم
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) بدرجة ( صغیرة ) وهذا یشیر إلى ٣٢وقد وافق أفراد العینة على العبارة رقم (

  .كتب األصلیة المصادر بدرجة ضعیفةأن المدرسة تعود التالمیذ على القراءة من ال

) ما یشیر إلى أن ٣٤وأخیرًا وافق أفراد العینة بدرجة (صغیرة ) على العبارة ( 

التالمیذ للرجوع إلى المصادر والمراجع بدرجة صغیرة وهذا ما أكدته المدرسة ترشد 

  .المراجع إلىوید التالمیذ الرجوع العبارة السابقة من خالل ضعف المدرسة بتع

ومن خالل مناقشة هذا المحور الذي تناول دور المدرسة والتصحیح اللغوي 

كتابة هذه الدراسة قد ومن خالل الدراسات السابقة التي استفادت منها الباحثة في 

الحظت الباحثة أن نتائج الدراسات السابقة تتفق مع نتائج هذا المحور مثل دراسة  

م ؛ ومن أهم نتائجها أن القدرة القرائیة للتلمیذ ١٩٩٠عبد الغني إبراهیم محمد  

السوداني یعتریها الضعف وهي تتأثر بالبیئة االجتماعیة والمستوى التعلیمي للوالدین 

رة ونوعیة المدارس وطرق التدریس المستخدمة ، وأن أثر تلك العوامل یبدو واألس

واضحًا في المرحلة االبتدائیة  ویتالشى  تدریجیًا في المرحلتین المتوسطة والثانویة  

  .رة القرائیة والتحصیل األكادیمي واستنتج وجود عالقة وثیقة بین القد

هم نتائجها التداخل بین م التي من أ١٩٩٣صالح أحمد إبراهیم ودراسة  

العامیة والفصحى یظهر جلیًا في أخطاء الطالب خاصة في األخطاء األسلوبیة ،  

المعلم ومدى عنایته بالتعبیر تدریس وتصحیح كما یشمل علیه من محتوى  أكثر 

  . یات التالمیذ من البیئة المدرسیةتأثیرًا على مستو 

إعادة تأهیل  نتائجهام م من أه١٩٩٥ودراسة عبد الرحمن أحمد الشریف 

  .دان تعلیم األساس وتطویر المناهجالمعلمین والعاملین بمی

م من أهم نتائجها افتقار معظم ١٩٩٩ودراسة ناجي بالل محمد صدیق  

  .في معظم المدارس المدرسي المنشطالمدارس للمكتبات وغیاب 

مالئیة م وأهم نتائجها قلة حصص القواعد اإل٢٠٠٠ودراسة القندیل المختار   

ما جعلها سببًا في ضعف الكتابة لدى  كافیة،حّد من التدریبات التي أصبحت غیر 

ص وقلة حصص التعبیر حصص الخط العربي في جدول الحص انعدام التالمیذ،

  .الكتابي الحر



 
 

١٥٢

ومن خالل ذلك ترى الباحثة أن هذا المحور ( دور المدرسة في التصحیح 

  .اللغوي ) قد تحقق على أرض الواقع
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل عبارة من عبارات )٥-٤جدول رقم (

  :المحور الثاني في تقدیر دور الخالوى ودور العبادة في التصحیح اللغوي

ترتیب 

 العبارة
 العبــــــــــارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 1.10 ٣.٦ تسهم في تعلیم القرآن الكریم واللغة العربیة  ١

 1.02 ٢.٩ تعلم التالمیذ الكتابة بأبسط الوسائل وأقلها تكلفة  ٢

 0.93 ٤.٤ تساعد التالمیذ على حفظ القرآن الكریم مجوداً  ٣

 0.98 ٤.٢ تساعد التالمیذ على فهم قواعد اللغة العربیة  ٤

 1.80 ٣.٥ تزید من معارف التالمیذ  ٥

 2.1 ٢.٩ الكتب ( المصادر والمخطوطات مثًال )  تعود التالمیذ على البحث في أمهات ٦

 1.98 ٤ توصل التالمیذ للمراكز العلیا والمرموقة في المجال اللغوي  ٧
  

نتائج اختبار (ت) لعینة واحدة لدراسة الفروق بین آراء أفراد  )٥- ٤تابع جدول رقم (

ودور ، العینة حول كل عبارة من عبارات المحور األول في تقدیر دور الخالوى 

  :العبادة في التصحیح اللغوي

ترتیب 

 العبــــــــــارة العبارة

قیمة 

 (ت)
درجة 

 الحریة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائیة

 االستجابة

 كبیرة دالة ٩٧ 5.37 تسهم في تعلیم القرآن الكریم واللغة العربیة  ١

 - ةغیر دال ٩٧ 0.97- تعلم التالمیذ الكتابة بأبسط الوسائل وأقلها تكلفة  ٢

 كبیرة جداً  دالة ٩٧ 14.83 تساعد التالمیذ على حفظ القرآن الكریم مجوداً  ٣

 كبیرة جداً  دالة ٩٧ 12.06 تساعد التالمیذ على فهم قواعد اللغة العربیة  ٤

 كبیرة دالة ٩٧ 2.74 تزید من معارف التالمیذ  ٥

  0.47- ت مثًال) تعود التالمیذ على البحث في أمهات الكتب ( المصادر والمخطوطا ٦
 

 - غیر دالة ٩٧

 كبیرة جداً  دالة ٩٧ 4.97 توصل التالمیذ للمراكز العلیا والمرموقة في المجال اللغوي  ٧

) أن أفراد عینة ٤) و ( ٢( العبارات) أن ٥-٤( یالحظ من الجدول السابق

على الدراسة قد وافقوا بدرجة ( كبیرة جدًا ) على أغلب عبارات هذا المحور لحصولها 

  .٠,٠٥سطها الحسابي دالة إحصائیًا فروق ذات داللة إحصائیة بین و 

) لم توافق أفراد العینة علیها لعدم حصولها على ٦) و ( ٢أما العبارتان ( 

تتحقق فروق ذات داللة إحصائیة والعبارات التي وافق أفراد الدراسة علیها على أنها 



 
 

١٥٤

) ١تتحقق بدرجة ( كبیرة ) العبارتان () والتي  ٧،  ٤،  ٣(  :بدرجة( كبیرة جدًا )هي

) فلم تجد الموافقة على أفراد العینة لعدم حصولها  ٦)و(  ٢)  أما العبارتان (٥و (

  على فروق ذات داللة بین وسطها الحسابي .

  :المناقشة

) أن  أفراد عینة الدراسة  قد وافقوا على  ٢-٤نالحظ من الجدول أعاله (  

یرة جدًا ما یؤكد على حسب رأي أفراد العینة أن الخالوى ) تتحقق بدرجة كب٣العبارة(

  تساعد التالمیذ على حفظ القرآن الكریم مجودًا .

) تتحقق بدرجة (كبیرة جدًا ) ما یؤكد على ٤وافق أفراد العینة على العبارة ( كما

حسب رأي العینة أن الخالوى تساعد التالمیذ على فهم قواعد اللغة العربیة وتلت تلك 

) ما یشیر أن الخالوى ٧بارة الموافقة بدرجة ( كبیرة جدًا ) على العبارة رقم (الع

توصل التالمیذ للمراكز العلیا والمرموقة في المجال اللغوي ، أما العبارتان التي وافق 

) مما یؤكد على ١علیها أفراد العینة على أنها تتحقق بدرجة ( كبیرة ) عبارة رقم  (

ن الخالوى تسهم في تعلیم القرآن الكریم واللغة العربیة وتلت حسب رأي أفراد العینة أ

) مما یؤكد على حسب رأي العینة ٥تلك العبارة  الموافقة بدرجة ( كبیرة ) عبارة رقم (

) فلم تجد الموافقة  ٦) و ( ٢أن الخالوى تزید من معارف التالمیذ . أما العبارتان (

  من أفراد عینة الدراسة .

هذا المحور أیضًا والذي یتناول دور الخالوى  ودور  ومن خالل مناقشة

لى بعض الدراسات التي تتفق نتائجها ي التصحیح اللغوي توصلت الباحثة إالعبادة ف

  .بعض نتائج هذا المحور مثل دراسة مع

، التى من أهم نتائجها المحافظة على الثقافة العربیة م١٩٧٠أحمد البیلي 

دراسة عبد العزیز  دینیة في كل مراحل التعلیم ثمعاهد واإلسالمیة تقتضي إنشاء م

م وأهم نتائجها ضرورة ربط الناشئة بالقرآن الكریم وتعدیل جمیع مناهج ١٩٩٣صقر 

  . مع ما جاء به القرآن الكریم لتتفقالتعلیم 

، وأهم النتائج وجود عالقة إیجابیة بین حفظ م١٩٩٤ودراسة وصفي السوید 

  في النطق السلیم للكلمات ومعرفة مخارج األصوات رةالجهیالقرآن الكریم القراءة 

  .حروف) والبنیة اإلعرابیة للكلمات( ال



 
 

١٥٥

وأهم نتائجها الحفظ الفردي  م،١٩٩٥ودراسة محمد محمود عبد الرحمن  

فالدراسة في الخلوة تعد جیدة العطاء والحفظ تغذیة  التحصیل،والجماعي یزید من 

  .ادة التحصیلي للتعلیم الفردي لزیراجعة وهو ضرور 

لكریم في التعلیم ، وأهم نتائجها إبراز دو القرآن ام١٩٩٦ودراسة علي محمد علوان 

  .وترسیخ المعرفة

م وأهم نتائجها حفظ القرآن في ١٩٩٩وكذلك دراسة منى طه محمد عمر 

حفظ كما أن مرحلة تعلیم األساس یزید من تحصیل الطالب  لمادة اللغة العربیة 

لیم األساس یزید من تحصیل الطالب في المهارات والتحدث القرآن في مرحلة تع

والكتابة والثقافة وزیادة معلوماته البینیة ، وطریقة الخالوي في تحفیظ القرآن الكریم 

  .أفضل الطرق لتحفیظ القرآن الكریمهي 

ودراسة عبد اهللا سعید وأهم نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائیة في 

ة العربیة بین تالمیذ الصفین السادس والسابع بالمدرسة مستوى تحصیل مادة اللغ

  .حكومیة في صالح المدرسة القرآنیةالقرآنیة ومدارس األساس ال

  

  

  

  

  

  

  

  

                             

  

  

  

  



 
 

١٥٦

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل عبارة من  )٦- ٤جدول رقم ( 

ائل اإلعالم المسموعة والمرئیة في عبارات المحور الثالث في تقدیر دور وس

  التصحیح اللغوي.

ترتیب 

 العبارة
 العبــــــــــارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 1.80 ٤.١ تسهم هذه المؤسسات في تنمیة المهارات اللغویة لدى التالمیذ  ١

 0.95 ٢.٦ غة العربیة تسهم في تنمیة القدرة اللغویة لدى التالمیذ بشتى الوسائل التي تغذى الل ٢

 1.03 ٣.٨ تكسب التالمیذ القدرة على التعبیر  ٣

 0.87 ٣.٢ تساعد على حسن التذوق وٕادراك نواحي الجمال أسلوبًا وفكرة  ٤

 1.80 ٤ تكسب التالمیذ اللغة فتسهم في النمو اللغوي  ٥

بهم في إطار تهتم باكتشاف الموهوبین ورعایتهم وٕاتاحة الفرص المختلفة لتنمیة مواه ٦

 البرامج العامة 

٤ 2.1 

 1.98 ٢.٨ تدرب التالمیذ على القراءات المختلفة  ٧

 0.89 ٤.٢ تنمى مهارات القراءة لدیه  ٨

 1.03 ٣.٣ تساعد التالمیذ على فهم ما یسمع ویشاهد ویستخلص من المعاني واألفكار  ٩

للغة العربیة لالنتفاع بها في تساعد التالمیذ على اإللمام بالقواعد األساسیة لفروع ا ١٠

 التصحیح اللغوي 

٢ 0.92 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  



 
 

١٥٧

نتائج اختبار (ت) لعینة واحدة لدراسة الفروق بین آراء أفراد  )٦- ٤تابع جدول رقم (

العینة حول كل عبارة من عبارات المحور الثالث في تقدیر دور وسائل اإلعالم 

  :المسموعة والمرئیة في التصحیح اللغوي

  

ب ترتی

 قیمة (ت) العبــــــــــارة العبارة
درجة 

 الحریة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائیة

 االستجابة

كبیرة  دالة ٩٧ 6.02 تسهم هذه المؤسسات في تنمیة المهارات اللغویة لدى التالمیذ  ١

 صغیره دالة ٩٧ 4.15-تسهم في تنمیة القدرة اللغویة لدى التالمیذ بشتى الوسائل التي تغذى اللغة  ٢

كبیرة  دالة ٩٧ 7.65 تكسب التالمیذ القدرة على التعبیر  ٣

كبیرة  دالة ٩٧ 2.26 تساعد على حسن التذوق وٕادراك نواحي الجمال أسلوبًا وفكرة  ٤

كبیرة  دالة ٩٧ 5.47 تكسب التالمیذ اللغة فتسهم في النمو اللغوي  ٥

رعایتهم وٕاتاحة الفرص المختلفة لتنمیة مواهبهم تهتم باكتشاف الموهوبین و  ٦

 في إطار البرامج العامة 
4.69 ٩٧ 

كبیرة  دالة

 جداً 
 - فیر دالة ٩٧ 0.99- تدرب التالمیذ على القراءات المختلفة  ٧

كبیرة  دالة ٩٧ 13.28 تنمى مهارات القراءة لدیه  ٨

 كبیرة دالة ٩٧ 2.87 من المعاني واألفكار تساعد التالمیذ على فهم ما یسمع ویشاهد ویستخلص  ٩

تساعد التالمیذ على اإللمام بالقواعد األساسیة لفروع اللغة العربیة لالنتفاع  ١٠

 بها في التصحیح اللغوي 
-10.71 ٩٧ 

 صغیره دالة

  

أن أفراد عینة الدراسة قد وافقوا على أغلب عبارات ) ٦-٤السابق(یالحظ من الجدول 

(كبیرة) (وصغیرة)  نها تتحقق بدرجة (كبیرة جدًا ) ، وبدرجةهذا المحور على أ

أما العبارة  ٠.٠٥لحصولها على فروق ذات داللة إحصائیة بین أوساطها الحسابیة 

لم تجد الموافقة من أفراد عینة الدراسة لعدم حصولها على فروق ذات  ) ٧رقم ( 

أفراد عینة الدراسة أنها  داللة إحصائیة بین وسطها الحسابي أما العبارات التي وافق

) وبدرجة كبیرة  ٨،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ١تتحقق بدرجة كبیرة جدًا هي العبارات(

لم توافق أفراد عینة   ٧أما العبارة  ١٠،  ٢وبدرجة صغیرة العبارتین  ٩عبارة رقم 

  الدراسة علیها لعدم حصولها على فروق ذات داللة إحصائیة بین وسطها الحسابي. 

  



 
 

١٥٨

  

  

  : المناقشة 

) أن أفراد عینة الدراسة قد وافقوا على ٦ = ٤(یالحظ من الجدول السابق

 ١,٤متوسط حسابي(دا حیث حصلت على تتحقق بدرجة كبیرة ج العبارة وٕانها

ما یؤكد على حسب أفراد العینة  ٦.٠٢وقیمة ت المحسوبة  ٠.٨١وانحراف معیاري

المهارات اللغویة لدى   على أن وسائل اإلعالم المسموعة والمرئیة تسهم في تنمیة

) ما یؤكد على حسب  ٣التالمیذ وتلت تلك العبارة بدرجة( كبیرة جدًا ) عبارة رقم ( 

تكسب التالمیذ القدرة على رأي أفراد العینة أن وسائل اإلعالم المرئیة والمسموعة 

  . التعبیر

شیر ) مما ی٤كما وافق أفراد العینة بدرجة( كبیرة جدًا ) على العبارة رقم ( 

على حسب رأي أفراد العینة أن وسائل اإلعالم المرئیة والمسموعة تساعد التالمیذ 

  .سلوبًا وفكراً على حسن التذوق وٕادراك نواحي الجمال أ

(             ) تتحقق بدرجة٥كما وافق أفراد عینة الدراسة على أن العبارة ( 

سائل اإلعالم المرئیة ما یؤكد على حسب أفراد عینة الدراسة أن و ؛ كبیرة جدًا )

  والمسموعة تكسب التالمیذ اللغة مما یجعلها تسهم في النمو اللغوي لدى التالمیذ.

تتحقق بدرجة ( كبیرة جدًا ) ما یؤكد  ٦كما وافق أفراد عینة الدراسة أن العبارة رقم  

على حسب رأي أفراد عینة الدراسة أن وسائل اإلعالم المسموعة والمرئیة تهتم 

الموهوبین ورعایتهم وٕاتاحة الفرص المختلفة لتنمیة مواهبهم في إطار  باكتشاف

ما یؤكد على  ) ٨البرامج العامة . وأخیرا الموافقة بدرجة كبیرة جدا على العبارة رقم( 

ت القراءة حسب أفراد عینة الدراسة أن وسائل اإلعالم المسموعة والمرئیة تنمي مهارا

  . لدى التالمیذ

) الموافقة مما یشیر على حسب  ٩رجة كبیرة فقد نالت العبارة ( أما الموافقة بد  

  أفراد عینة الدراسة أن وسائل اإلعالم المسموعة والمرئیة تساعد التالمیذ 

  .اهد ویستخلص من المعاني واألفكارعلى فهم ما یسمع ویش



 
 

١٥٩

) ٢) العبارة رقم (١٠) و ( ٢أما الموافقة بدرجة( صغیرة ) على العبارتین( 

الموافقة علیها بدرجة( صغیرة) ما یشیر أن وسائل اإلعالم المسموعة والمرئیة وكان 

تسهم في تنمیة القدرة اللغویة لدى التالمیذ بشتى الوسائل التي تغذي اللغة أما العبارة 

) فكانت الموافقة علیها بدرجة (صغیر ) كذلك مما یشیر إلى أن وسائل اإلعالم ١٠(

 تالمیذ على اإللمام بالقواعد األساسیة لفروع اللغة العربیةالمسموعة والمرئیة تساعد ال

  . لالنتفاع بها في التصحیح اللغوي

) لم تجد الموافقة من أفراد العینة لعدم حصولها على فروق  ٧أما العبارة رقم( 

ذات داللة إحصائیة بین وسطها الحسابي ، من خالل مناقشة هذا المحور الذي 

المسموعة والمرئیة في التصحیح اللغوي ومن خالل  تناول دور وسائل اإلعالم

الدراسات السابقة التي استفادت منها الباحثة في كتابة هذه البحث الحظت أن بعض 

  نتائج الدراسة السابقة تتفق مع نتائج هذا المحور مثل:

  : هاومن أهم نتائج ١٩٩٦دراسة عادل علي یعقوب 

ت اللغة عن طریق القراءة بصفة أن الصحافة المدرسیة تكسب التالمیذ مهارا

خبرات التالمیذ  التالمیذ وتنميعامة وان الكتابة الصحفیة تزید القاموس اللغوي 

   نتائجها:وأهم  ٢٠٠٤ودراسة عبد المطلب الفحل  الفكریة

التدني المالحظ في األداء بالفصحى في السودان وغیره لیس سببه وسائل اإلعالم 

  المعلمین وطرق التدریس.  ستوىم لكن السبب الحقیقي هو تدنى

  ومن خالل ذلك یتضح أن هذا المحور قد تحقق على أرض الواقع.

  

  

                                      

  

  

  

  

  



 
 

١٦٠

                                   

  

  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل عبارة من  )٧-٤جدول رقم (

  :ي تقدیر دور األندیة الثقافیة في التصحیح اللغويعبارات المحور الرابع ف

ترتیب 

 العبارة
 العبــــــــــارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 0.94 ٣.٨ تسهم  في إعداد برامج تثقیفیة تزید من معارف التالمیذ ١

 0.89 ٤.٢ تساعد هذه البرامج في توسیع مداركهم اللغویة  ٢

 1.04 ٤.٢ میذ اللغویة تزید من حصیلة التال ٣

 1.03 ٣.٢ تقدم برامج أدبیة متنوعة لمساعدة التالمیذ ؛متمثلة في المطارحات الشعریة مثًال  ٤

 0.92 ٣.٣ تقدم ندوات في مجال األدب یشارك فیها  كبار األدباء  ٥

تشارك في برامج األنشطة المدرسیة المختلفة لزیادة حصیلة التالمیذ اللغویة  ٦

  والعلمیة

٣.١ 1.1 

 0.96 ٤ تقوم بعمل المسابقات التي تساعد على تنمیة المهارات  اللغویة  ٧
  

نتائج اختبار (ت) لعینة واحدة لدراسة الفروق بین آراء أفراد  )٧- ٤تابع جدول رقم (

دیة الثقافیة في العینة حول كل عبارة من عبارات المحور الرابع في تقدیر دور األن

  :التصحیح  اللغوي

تیب تر 

 العبارة
 العبــــــــــارة ا

قیمة 

 (ت)

درجة 

 الحریة

مستوى الداللة 

 اإلحصائیة
 االستجابة

 كبیرة دالة ٩٧ 8.38 تسهم  في إعداد برامج تثقیفیة تزید من معارف التالمیذ ١

كبیرة  دالة ٩٧ 13.28 تساعد هذه البرامج في توسیع مداركهم اللغویة  ٢
كبیرة  دالة ٩٧ 11.36 یذ اللغویة تزید من حصیلة التالم ٣
تقدم برامج أدبیة متنوعة للتالمیذ تساعدهم متمثلة في  ٤

 المطارحات الشعریة مثًال 
1.91 ٩٧ 

 - غیر دالة

 كبیرة دالة ٩٧ 3.21 تقدم ندوات في مجال األدب یشارك فیها كبار األدباء  ٥

ة حصیلة تشارك في برامج األنشطة المدرسیة المختلفة لزیاد ٦

 التالمیذ اللغویة والعلمیة 

0.90  
 

٩٧ 
 - غیر دالة

كبیرة  دالة ٩٧ 10.26تقوم بعمل المسابقات التي تساعد على تنمیة المهارات  ٧



 
 

١٦١

) أن أفراد عینة الدراسة قد وافقوا على أغلب ٧-٤یالحظ من الجدول (

وبدرجة( كبیرة) لحصولها ،  أنها تتحقق بدرجة( كبیرة جدا) عبارات هذا المحور على

عدا  ٠.٠٥على فروق ذات داللة إحصائیة بین أوساطها الحسابیة ، دالة إحصائیا 

لعدم حصولها على فروق ‘ ) لم توافق أفراد عینة الدراسة علیها ٦-٤العبارتین ( 

ذات داللة إحصائیة بین وسطها الحسابي. اما العبارات التي وافق علیها أفراد عینة 

) أما الموافقة بدرجة (كبیرة )هي  ٧،  ٣،  ٢بدرجة (كبیرة جدا) هي العبارة(  الدراسة

  ) فلم تجد الموافقة.  ٦) و (  ٤) أما  العبارتان ( ٥) و (  ١العباراتان ( 

  المناقشة: 

)  أن أفراد عینة الدراسة قد وافقوا على ٧-٤یالحظ من الجدول السابق ( 

،  ٢بیرة جدا حیث حصلت على متوسط حسابي ) وقد حققت درجة ك ٢العبارة رقم ( 

ما یؤكد على حسب رأي أفراد  ١٣، ٢٨وقیمة ت المحسوبة  ٨٩وانحراف معیاري  ٤

العینة ، أن األندیة الثقافیة من خالل برامجها المقدمة تساعد في التصحیح اللغوي 

ًا ) على لدى التالمیذ وتوسع مداركهم اللغویة ، كما جاءت الموافقة بدرجة ( كبیرة جد

) ، ما یؤكد على حسب أفراد العینة أن األندیة الثقافیة من خالل  ٣العبارة رقم ( 

برامجها المقدمة في التصحیح اللغوي تزید من حصیلة التالمیذ اللغویة وأیضا جاءت 

) وهذا  یؤكد على حسب رأي أفراد العینة ٧ة ( كبیرة جدًا ) العبارة رقم(الموافقة بدرج

ثقافیة من خالل برامجها المقدمة تساعد في التصحیح اللغوي بقیامها أن األندیة ال

  بعمل المسابقات التي تساعد على تنمیة المهارات اللغویة لدى التالمیذ. 

الموافقة على  ) وجاءت ٥) و(  ١أما الموافقة بدرجة كبیرة على العبارتین (   

العینة على أن األندیة ) بدرجة ( كبیرة ) ما یشیر على حسب رأي أفراد ١العبارة(

وتزید من معارف  اللغوي،الثقافیة من خالل برامجها المقدمة تساعد في التصحیح 

  . التالمیذ اللغویة

  ) فتحققت بدرجة (كبیرة) ما یشیر من خالل موافقة أفراد  ٥أما العبارة ( 

للغوي العینة إلى أن األندیة الثقافیة من خالل برامجها المقدمة تساعد في التصحیح ا

  جال األدب یقوم بها كبار األدباء.لدى التالمیذ من خالل تقدیم ندوات في م



 
 

١٦٢

) لم تجد الموافقة من أفراد العینة لعدم حصولهما  ٤) و( ٦أما العبارتان  ( 

على فروق ذات داللة إحصائیة ومن خالل نتائج هذا المحور الذي تناول دور 

الباحثة أن هناك دراسة تتفق في نتائجها  األندیة الثقافیة في التصحیح اللغوي الحظت

وأهم م) ٢٠٠٠هد بن سیف غازي ساعاتي ( مع نتائج هذا المحور وهي دراسة ف

نتائجها عدم اهتمام غالبیة األندیة بعنصر تحریر ومراجعة األعمال نصوص األعمال 

، ومن خالل ذلك  عن شخصیة الناشر هویة النشر المعبرالمرشحة للنشر مما یفقدها 

  بدو أن هذا المحور قد تحقق على أرض الواقع. ی

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل عبارة من  )٨-٤جدول رقم (

  :عبارات المحور الخامس في تقدیر دور األسرة في التصحیح اللغوي

ترتیب 

 العبارة
 العبــــــــــارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 0.96 ٤ تنمیة المهارات اللغویة عند الصغار تسهم األسرة في  ١

 0.81 ٢.٦ تكسب األسرة األبناء القدرة على التعبیر الصحیح عند التخاطب  ٢

 0.9 ٤ تتابع األسرة األبناء في الواجب المدرسي في مادة اللغة العربیة  ٣

 0.96 ١.١ تتیح األسرة لألبناء مجال الحدیث والتعبیر عن آرائهم  ٤

 0.93 ٣.٥ على تشجیع التالمیذ على القراءة الحرة اإلضافیة تعمل  ٥

 0.93 ٣.٢ تسهم في توفیر مكتبة منزلیة تساعد التالمیذ على االطالع  ٦

تتیح األسرة للتالمیذ المشاركة في األنشطة المبثوثة عبر اإلنترنت والحاسوب في  ٧

 مجال اللغة العربیة 
٣.١ 0.99 

 0.95 ٢.٨مشاركة في األنشطة المبثوثة عبر الرسائل اإلعالمیة المرئیة تتیح األسرة للتالمیذ ال ٨

 0.95 ٤ تحث األسرة األبناء على الذهاب للمسجد أو الخلوة لقراءة القرآن وتجویده  ٩

 0.87 ٢.٢ تتیح األسرة لألبناء المشاركة في األندیة الثقافیة واالجتماعیة  ١٠

 0.81 ٣.٥ على المشاركة في المجتمع إلبعاد الخجل والتلعثم  تساعد األسرة األبناء ١١

 0.81 ٤.١ تتیح األسرة لألبناء فرصة المشاركة في التحدث عن زیارة األهل واألصدقاء  ١٢

 0.9 ٤ تحث األسرة الكبار على تصحیح األخطاء اللغویة التي یقع فیها الصغار  ١٣

  

  

  

  



 
 

١٦٣

  

  

(ت) لعینة واحدة لدراسة الفروق بین آراء أفراد نتائج اختبار  )٨- ٤تابع جدول رقم (

العینة حول كل عبارة من عبارات المحور الخامس  تقدیر دور األسرة في التصحیح 

  اللغوي:

ترتیب 

 العبــــــــــارة العبارة

قیمة 

 (ت)
درجة 

 الحریة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائیة

 االستجابة

كبیرة  دالة ٩٧ 10.26 د الصغار تسهم األسرة في تنمیة المهارات اللغویة عن ١
 صغیره دالة ٩٧ 4.86- تكسب األسرة األبناء القدرة على التعبیر الصحیح عند التخاطب  ٢

كبیرة  دالة ٩٧ 10.94 تتابع األسرة األبناء في الواجب المدرسي في مادة اللغة العربیة  ٣
- ائهم تتیح األسرة لألبناء مجال الحدیث والتعبیر عن آر  ٤

19.49 
 صغیره دالة ٩٧

 كبیرة دالة ٩٧ 5.30 تعمل على تشجیع التالمیذ على القراءة الحرة اإلضافیة  ٥

 كبیرة دالة ٩٧ 2.12 تسهم في توفیر مكتبة منزلیة تساعد التالمیذ على اإلطالع  ٦

تتیح األسرة للتالمیذ المشاركة في األنشطة المبثوثة عبر اإلنترنت  ٧

 0.99 مجال اللغة العربیة والحاسوب في 

 - غیر دالة ٩٧

 صغیره دالة ٩٧ 2.07-تتیح األسرة للتالمیذ المشاركة في األنشطة المبثوثة عبر الرسائل  ٨

كبیرة  دالة ٩٧ 10.37 تحث األسرة األبناء على الذهاب للمسجد أو الخلوة لقراءة القرآن وتجویده  ٩
 صغیره دالة ٩٧ 9.06- تیح األسرة لألبناء المشاركة في األندیة الثقافیة واالجتماعیة ت ١٠

 كبیرة دالة ٩٧ 6.08 تساعد األسرة األبناء على المشاركة في المجتمع إلبعاد الخجل والتلعثم  ١١

كبیرة  الةد ٩٧ 13.37تتیح األسرة لألبناء فرصة المشاركة في التحدث عن زیارة األهل  ١٢
كبیرة  دالة ٩٧ 10.94 تحث األسرة الكبار على تصحیح األخطاء اللغویة التي یقع فیها الصغار  ١٣

، أن أفراد عینة الدراسة قد وافقوا على أغلب عبارات )  ٨-٤ (یالحظ من الجدول

ولها هذا المحور على أنها تتحقق بدرجة ( كبیرة جدًا ) ،  ( كبیرة) و(صغیرة)  لحص

ما عدا  ٠.٠٥على فروق ذات داللة إحصائیة بین أوساطها الحسابیة دالة إحصائیة 

) لم توافق أفراد عینة الدراسة علیها لعدم حصولها على فروق ذات  ٧عبارة رقم ( 

  داللة إحصائیة بین وسطها الحسابي. 

 ٣، ١) هي (والعبارات التي وافق علیها أفراد عینة الدارسة تتحقق بدرجة( كبیرة جدًا 

، ٢أما بدرجة صغیرة عبارات  ١١،  ٦، ٥)  وبدرجة كبیرة عبارات  ١٣، ١٢،  ٩، 



 
 

١٦٤

)  لم یوافق أفراد العینة علیها لعدم حصولها على ٧أما العبارة رقم ( ١٠،  ٨، ٤

  فروق ذات دالل إحصائیة بین وسطها الحسابي. 

  المناقشة : 

ة الدراسة قد وافقوا على ) إن أفراد عین ٨_ ٤یالحظ من الجدول السابق (  

)على أنها تتحقق بدرجة ( كبیرة جدًا ) حیث حصلت على وسط ١العبارة رقم (

، ما یؤكد على ١٠.٢٦وقیمة ت المحسوبة  ٠.٩٦معیاري  وبانحراف ٤حسابي 

حسب رأي أفراد العینة إن األسرة تسهم في التصحیح اللغوي في تنمیة المهارات 

  اللغویة عند الصغار.

) تتحقق بدرجة ( كبیرة جدًا ) مما یؤكد على حسب رأي أفراد  ٣العبارة ( وكذلك  

  العینة أن األسرة تتابع األبناء في الواجب المدرسي في مادة اللغة العربیة.

) مما یؤكد على حسب أفراد  ٩كما وافق ا فراد عینة الدراسة على العبارة رقم (  

أو الخلوة لقراءة القرآن  لى المسجدالعینة إن األسرة تحث األبناء على الذهاب إ

؛ وهذا یسهم في التصحیح اللغوي لدى التالمیذ وجاءت الموافقة أیضا بدرجة الكریم

) مما یؤكد على حسب رأي أفراد عینة الدارسة إن ١٢(كبیرة جدًا ) على العبارة رقم( 

 یسهم فياألسرة تتیح لألبناء فرصة المشاركة في التحدث عن زیارة األهل ما 

  . التصحیح اللغوي للتالمیذ

) مما یؤكد على ١٣ووافق أفراد عینة  الدراسة بدرجة ( كبیرة جدًا ) على العبارة رقم (

حسب رأي أفراد عینة الدراسة أن األسرة تحث الكبار على تصحیح األخطاء اللغویة 

  التي یقع فیها الصغار مما یسهم إیجابیا في التصحیح اللغوي لدى التالمیذ. 

) بدرجة  ٥الموافقة بدرجة ( كبیرة ) ، فقد وافق أفراد عینة الدراسة على العبارة (  أما

( كبیرة ) مما یؤكد أن األسرة تعمل في التصحیح اللغوي على تشجیع التالمیذ على 

القراءة الحرة اإلضافیة . ووافق أفراد عینة الدراسة بدرجة ( كبیرة) على العبارة رقم ( 

ألسرة في التصحیح اللغوي بأسهامها في توفیر مكتبة في البیت ) مما یؤكد دور ا ٦

  .الطالعتساعد التالمیذ على ا

) مما یؤكد دور األسرة في التصحیح اللغوي ١١وتلت تلك العبارة الموافقة عبارة رقم (

  . ي المجتمع إلبعاد الخجل والتلعثمفي مساعدة األبناء في المشاركة ف



 
 

١٦٥

) فإنه یشیر إلى أن األسرة  ٢جة ( صغیرة ) على العبارة ( أما موافقة أفراد العینة بدر 

تكسب األبناء القدرة على التعبیر الصحیح عند التخاطب ، وأیضا وافق أفراد عینة 

) تتحقق بدرجة ( صغیرة ) مما یشیر على حسب رأي أفراد ٤الدراسة على العبارة (

والتعبیر عن آرائهم كما  عینة الدراسة على أن األسرة تتیح لألبناء مجال الحدیث ،

)على درجة( صغیرة ) وهذا ما یشیر إلى أن األسرة تتیح للتالمیذ  ٨حصلت العبارة ( 

  . ة عبر الوسائل اإلعالمیة المرئیةالمشاركة في األنشطة المبثوث

) تتحقق بدرجة (صغیرة) مما ١٠كما وافق أفراد عینة الدارسة على أن العبارة رقم (

في التصحیح اللغوي تتیح لألبناء المشاركة في األندیة  الثقافیة  یشیر إلى أن األسرة

) فلم تجد موافقة من أفراد عینة الدارسة لعدم حصولها  ٧أو االجتماعیة أما العبارة (

  .داللة إحصائیة بین وسطها الحسابيعلى فروق ذات 

ي هناك ومن خالل مناقشة هذا المحور والذي یتناول دور األسرة في التصحیح اللغو  

وقد الحظت أن بعض نتائج  الدراسة،دراسات استفادت منها الباحثة في كتابة هذه 

  الدراسات السابقة تتفق مع نتائج هذا المحور مثل:

) والتي من أهم نتائجها وجود نسبة عالیة من ١٩٨٤دراسة خالد محمد الطحان ( 

أفراد العینة من  ومعظم منخفض،ألسر ذات مستوى ثقافي  دراسیًا ینتمونالمتأخرین 

  المتأخرین دراسیًا ینتمون لمستوى اجتماعي واقتصادي دون الوسط. 

)  ومن أهم نتائجها  وجود عالقة إحصائیة بین ١٩٩٥ودراسة سلوى عبد الباقي ( 

تعلیم الوالدین والتأخر الدراسي . ووجود عالقة إحصائیة بین مهنة األب والتأخر 

  بین مستوى  األسرة الثقافي والتأخر الدراسي. الدراسي ، ووجود عالقة  إحصائیة 

  .عومن خالل ذلك ترى الباحثة أن هذا المحور قد تحقق على أرض الواق

  

  

  

  

  

  



 
 

١٦٦

  

عبارة من عبارات المحور  المعیاریة لكلالحسابیة واالنحرافات  )٩- ٤جدول رقم (

  یر دور المجتمع في التصحیح اللغوي:السادس في تقد

ترتیب 

 العبارة
 ــــــارةالعبــــ

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 0.94 ٤ یساعد المجتمع على توفیر األندیة الثقافیة  ١

 0.89 ٤.٣ یناشد المجتمع بقیام الخالوى وٕاحضار الشیوخ  ٢

 1.04 ٢.٦ یهتم المجتمع بقیام الندوات ویحث الناس لحضورها  ٣

 1.03 ٣.٦ یحبب المجتمع الناس في حفظ القرآن وتجویده   ٤

 0.92 ٤.٢ یحبب المجتمع الناس في اللغة العربیة على أنها لغة واللغة الرسمیة في الدولة  ٥

 1.1 ٣.٤ یهتم المجتمع بالعلماء بحفظ مكانتهم بین الناس  ٦

 0.96 ٤ یهتم المجتمع بعلماء اللغة العربیة  ٧

 0.89 ٤.٢ یهتم المجتمع بدارسي اللغة العربیة  ٨

 1.03 ٣.٣ لمجتمع  مدرسي اللغة العربیة یحترم  ا ٩

  )٩-٤تابع جدول رقم (                          

نتائج اختبار (ت) لعینة واحدة لدراسة الفروق بین آراء أفراد العینة حول كل عبارة من 

  :عبارات المحور السادس في تقدیر دور المجتمع في التصحیح اللغوي

ترتیب 

 رةالعبــــــــــا العبارة

قیمة 

 (ت)
درجة 

 الحریة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائیة

 االستجابة

 كبیرة دالة ٩٧ 10.48 یساعد المجتمع على توفیر األندیة الثقافیة  ١

 كبیرة جداً  دالة ٩٧ 14.39 یناشد المجتمع بقیام الخالوى وٕاحضار الشیوخ  ٢

 یهتم المجتمع بقیام الندوات ویحث الناس لحضورها  ٣
-3.79 

 صغیرة ةدال ٩٧

 كبیرة دالة ٩٧ 5.74 یحبب المجتمع الناس في حفظ القرآن وتجویده   ٤

یحبب المجتمع الناس في اللغة العربیة على أنها لغة واللغة الرسمیة  ٥

 في الدولة 

12.85  
 

 كبیرة جداً  دالة ٩٧

 كبیرة دالة ٩٧ 3.58 یهتم المجتمع بالعلماء بحفظ مكانتهم بین الناس  ٦

 كبیرة دالة ٩٧ 10.26 جتمع بعلماء اللغة العربیة یهتم الم ٧

 كبیرة جداً  دالة ٩٧ 13.28 یهتم المجتمع بدارسي اللغة العربیة  ٨

 كبیرة دالة ٩٧ 2.87 یحترم  المجتمع  مدرسي اللغة العربیة  ٩



 
 

١٦٧

 أفراد رؤى في إحصائیة داللة ذات فروق توجد هل( :الثاني التساؤل على اإلجابة

 لمتغیر تعزى اللغوي التصحیح في اللغة نقل ووسائط المؤسسات ردو  حول العینة

  ). باللغة؟ العالقة

  ) دور المجتمع في التصحیح اللغوي: ٦-٤جدول رقم (

) إن أفراد عینة الدراسة قد وافقوا على اغلب هذا ٩-٤یالحظ من الجدول أعاله ( 

صغیرة لحصولها على المحور على أنها تتحقق بدرجة كبیرة جدًا وبدرجة كبیرة ودرجة 

والعبارات  ٠.٠٥فروق ذات داللة إحصائیة بین أوساطها الحسابیة دالة إحصائیا 

وبدرجة كبیرة   ٨،  ٥،  ٢التي وافق علیها أفراد العینة بدرجة كبیرة جدا هي العبارات 

  بدرجة صغیرة.  ٣وعلى العبارة   ٩،  ٧،  ٦،  ٤،  ١هي 

  المناقشة : 

بدرجة ) ٢() إن أفراد عینة الدراسة وافقوا على العبارة ٩-٤یالحظ من الجدول  ( 

مما یؤكد على حسب رأي أفراد العینة إن المجتمع في التصحیح اللغوي رة جدًا كبی

وٕاحضار الشیوخ ، كما وافق أفراد العینة  بإنشاء الخالوىیناشد الجهات المختصة 

تمع في التصحیح اللغوي مما یؤكد على  أن المج ٥بدرجة كبیرة جدا على العبارة رقم 

  یحبب الناس في اللغة العربیة على أنها لغة القرآن واللغة الرسمیة للدولة .

) ما یؤكد على ٨كما وافق أفراد عینة  الدراسة بدرجة ( كبیرة ) على العبارة رقم (

 ةغلحسب رأي أفراد عینة الدراسة أن المجتمع في التصحیح اللغوي یهتم بدراسة ال

  تبارهم مهتمین بهذا  األمر وبهم قد تتحقق األهداف المرجوة.العربیة باع

) فقد تتحقق بدرجة ( كبیرة ) وهذا یؤكد على حسب رأي أفراد العینة أن ١أما العبارة (

المجتمع یساعد في التصحیح اللغوي على توفیر األندیة الثقافیة كما وافق أفراد العینة 

ؤكد أن المجتمع في التصحیح اللغوي یحبب )  مما ی٤بدرجة ( كبیرة ) على العبارة (

  . ة على أنها اللغة الرسمیة للدولةالناس في اللغة العربی

) بدرجة (كبیرة ) مما یؤكد أن المجتمع  ٦كما وافق أفراد عینة الدراسة على العبارة(

  في التصحیح اللغوي یهتم بالعلماء بحفظ مكانتهم بین الناس في المجتمع. 



 
 

١٦٨

) بدرجة (كبیرة) مما یشیر إلى أن  ٧عینة الدارسة على العبارة ( وأیضا وافق أفراد

فظ مكانتهم في المجتمع بین المجتمع یهتم بعلماء اللغة العربیة بصفة خاصة بح

  .الناس

) وهذا یؤكد أن المجتمع في  ٩كما وافق أفراد العینة بدرجة (كبیرة ) على  (  

  . للغوي یحترم مدرسي اللغة العربیةالتصحیح ا

) فقد وافق علیها أفراد العینة بأنها تحققت بدرجة( صغیرة)؛ ما ٣أما العبارة رقم  (

یشیر إلى أن المجتمع في التصحیح اللغوي یهتم بقیام الندوات ویحث الناس على 

  حضورها حتى تتحقق األهداف المرجوة منها. 

ح اللغوي من فقد توصلت الباحثة من خالل مناقشة هذا المحور دور المجتمع في التصحی

خالل الدراسات السابقة على دراسات تتفق بعض نتائجها مع نتائج هذا المحور مثل دراسة 

مون إلى مستوى ) أهم نتائجها معظم أفراد العینة من المتأخرین ینت١٩٨٤طارق الطحان ( 

  .اجتماعي دون الوسط

إحصائیة بین وجود عالقة ذات داللة  أهم نتائجها) ١٩٩٥ودراسة سلوى عبد الباقي (  

الحالة السكنیة  العوامل االجتماعیة والتأخر الدراسي ووجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین

  .  والتأخر الدراسي

. ا المحور قد تحقق على أرض الواقعومن خالل ذلك یتضح للباحثة أن هذ



 
 

١٦٩

  ) ٩- ٤جدول رقم (

أفراد العینة حول دور جدول یوضح الفروق وفقًا لمتغیر العالقة باللغة العربیة في رؤى 

المؤسسات ووسائل نقل اللغة في التصحیح اللغوي باستخدام اختبار(ت) بین متوسطي عینتین 

  مستقلتین

المؤسسة/الوسیط 

 الناقل

العالقة باللغة 

 العربیة
 العدد

  المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

  قیمة

  (ت)

 

  مستوى

 الداللة

 النتیجة

 المدرسة
 0.91 ٣ ٤٢ دارس

١٤.٦ 
  توجد فروق لصالح  دالة

  0.94 ٤ ٥٦ معلم/مجمعي المعلمین والمجمعیین

الخالوى ودور 

 العبادة

 0.91 ٢.٦ ٤٢ دارس
٤.٨ 

  توجد فروق لصالح  دالة

  0.91 ٣.١ ٥٦ معلم/مجمعي الدارسین

الوسائط المسموعة 

 والمرئیة

 0.94 ١.٢ ٤٢ دارس
١٣.٢ 

  توجد فروق لصالح  دالة

  0.96 ٣.٦ ٥٦ معلم/مجمعي معیینالمعلمین والمج

 األندیة الثقافیة
 0.82 ٤.٢ ٤٢ دارس

٧.٩ 
  توجد فروق لصالح  دالة

  1.04 ٢ ٥٦ معلم/مجمعي الدارسین 

 دور األسرة
 0.95 ٢.٢ ٤٢ دارس

١١.٧ 
  توجد فروق لصالح  دالة

  0.87 ٣.٤ ٥٦ معلم/مجمعي المعلمین والمجمعیین

 دور المجتمع
 0.81 ٣.٥ ٤٢ دارس

٥.٨ 
  توجد فروق لصالح  دالة

  0.81 ٤ ٥٦ معلم/مجمعي المعلمین والمجمعیین

 الدرجة الكلیة
 0.9 ١.٢ ٤٢ دارس

١٠.١ 
  توجد فروق لصالح  دالة

  0.91 ٤.٢ ٥٦ معلم/مجمعي المعلمین والمجمعیین

لمعلمین توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند نتیجة العالقة باللغة العربیة لصالح ا

، وقد یكون سموعة والمرئیة واألسرة والمجتمعوالمجمعیین في كل من محور المدرسة، الوسائط الم

ذلك نتیجة وعي المعلمین والمجمعیین بدور المؤسسات ووسائل نقل اللغة في التصحیح اللغوي 

ن خاصة وأن بعضهم ربما استخدم الوسائل المختلفة في ممارسة اللغة بحكم الخبرة أكثر م

الدارسین بل أن أغلب المعلمین أرباب أسر فهم یعرفون دور األسرة في نقل اللغة أكثر من 

فإن المعلمین ذلك  والفتراضوجین الشباب أو غیر المتز  الدارسین والذین أغلبهم من

والمجمعیین أكثر معرفة بالمجتمع واألسرة. فیما توجد فروق لصالح الدارسین في محوري الخالوى 

  ادة واألندیة الثقافیة.ودور العب

 حول العینة أفراد رؤى في إحصائیة داللة ذات فروق توجد هل(  الثالث: التساؤل على اإلجابة

  ). العلمي؟ المؤهل لمتغیر تعزى اللغوي التصحیح في اللغة نقل ووسائط المؤسسات دور
   



 
 

١٧٠

   لیل التباین أحادي االتجاهالفروق وفقًا لمتغیر المؤهل العلمي باستخدام اختبار تح )١٠-٤جدول رقم (

المؤسسة/الوسیط 

 الناقل
 مجموع المربعات مصدر التباین

درجة 

 الحریة
 ف متوسط المربعات

مستوي 

 الداللة

 النتیجة

 دور المدرسة

 13.476 ٤ 26.952 بین المجموعات

.172 

 

.٠١٤ 

 

 دالة

 78.539 ٩٣ 11073.986 داخل المجموعات

 - ٩٧ 11100.938 التباین الكلي 

 الخالوى

 56.993 ٤ 113.986 بین المجموعات

.122 

 

.885 

 

 دالة غیر

 467.474 ٩٣ 65913.841 داخل المجموعات

 - ٩٧ 66027.826 التباین الكلي 

دور الوسائط 

 المسموعة والمرئیة

 17.507 ٤ 35.013 بین المجموعات

.175 

 

.٠٠٣ 

 

 دالة

 100.113 ٩٣ 14115.875 داخل المجموعات

 - ٩٧ 14150.889 التباین الكلي 

 األندیة

 220.898 ٤ 441.796 بین المجموعات

.159 

 

.853 

 

 دالة غیر

 1391.057 ٩٣ 196139.09 داخل المجموعات

 - ٩٧ 196580.88 التباین الكلي 

 األسرة

 48.467 ٤ 96.933 بین المجموعات

.565 

 

.570 

 

 دالة غیر

 85.759 ٩٣ 12092.060 داخل المجموعات

 - ٩٧ 12188.993 التباین الكلي 

المؤسسة/الوسیط 

 الناقل
 مجموع المربعات مصدر التباین

درجة 

 الحریة
 ف متوسط المربعات

مستوي 

 الداللة

 النتیجة

 المجتمع

 263.942 ٤ 527.883 بین المجموعات

.469 

 

.627 

 

 دالة غیر

 562.902 ٩٣ 79369.117 داخل المجموعات

 - ٩٧ 79897.000 التباین الكلي 

 الدرجة الكلیة

 484.285 ٤ 968.570 بین المجموعات

.307 

 

.736 

 

 دالة غیر

 1577.159 ٩٣ 222379.40 داخل المجموعات

 - ٩٧ 223347.97 التباین الكلي 

 مرئیةدرسة والوسائط المسموعة والتوجد فروق تعزى للمؤهل العلمي في محوري الم

والماجستیر بدور المدرسة والمؤسسات  الدكتوراهوقد یكون ذلك نتیجًة لوعى حملة ، 

عن التعلیم  یأتيالمسموعة والمرئیة في التصحیح اللغوي ومن المؤكد أن المؤهل العلمي 

.وربما یكون ذلك لبارز للمدرسة في التصحیح اللغويا في المدرسة الذي یحفز لدیهم الدور

م لذلك وكذلك المؤسسات المرئیة والمسموعة ونتیجة لوعي حملة المؤهالت سببًا في فهمه

  .ركوا ما لها من دور في هذا الشأنالعلمیة فقد أد



 
 

١٧١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

١٧٢

  

  الخــاتمة

والصالة والسالم على سیدنا محمد  الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات

عز وجل وتوفیق منه فأرجو  له،بفضإذا اكتمل هذا البحث  وعلى آله وصحبه أجمعین

  من الولي القدیر أن یكون موافیًا للمطلوب وأن یعود علینا بالفائدة والصالح. 

وي في العصر الحدیث في خمسة وقد جاءت هذه الدراسة (التصحیح اللغ  

اللغة بین  إلطار النظري وفیه:، ااإلطار العام للبحث: حتوي على اآلتي، ت)فصول

التصحیح اللغوي في العصر وجهود  ،وحقیقة اللحن وأبعاده واالستعمالالقواعد 

اإلطار التطبیقي إجراءات الدراسة ، ائط نقل اللغة في التصحیحالحدیث، ودور وس

  .والتوصیات ،والنتائج ،وأخیرًا الخاتمة تحلیل النتائجیة المیدان

  توصلت علیها الباحثة: التيالنتائج  :والً أ

/ ١ الدراسة وهي كما یلي:ائج التي توصلت إلیها أهم النتتقوم الباحثة بعرض   

مع وجود بعض  ابعض یكمل بعضهم واحد اللغة والكالم واللسان جوانب لشئ

  .االختالفات بینهم

المعنى العام  تشترك فيست معان بإجماع الكثیر من أهل اللغة للحن اللغوي / ٢

  للحن(المیل عن الوجهة الصحیحة للحن). 

وقد كثر بعد مجئ اإلسالم وانتشار الفتوحات  م قدم العربیةاللحن اللغوي قدی /٣

  اإلسالمیة.

  / اختالط العرب بأهل البالد المفتوحة أنشأت لغة جدید انحرفت فیها اللغة العربیة.٤

  كریم.اللغوي لخوفهم على القرآن ال العرب باللحن والتصحیح  اهتمام /٥

  .لصوتي، واإلعرابي، والدالليفي؛ االنحراف االلغوي  االنحراف تتمثل مظاهر /٦

االتجاه اللهجي، واالتجاه هما نمو لغة التعامل السائدة في المجتمع في اتجاهین؛  /٧

  نحو الفصحى.

/ للصواب اللغوي مقاییس وقد زادت على ما كانت علیه في السابق من أجل ٨

  اكتمال التدقیق.



 
 

١٧٣

ووصًال لعملٍ بارع  للغة العربیةاخدمة لقامت حركة التصحیح اللغوي الحدیث  /٩

  .الحدیثةقدیم واقترن قیامها بقیام النهضة العلمیة 

  وهناك بعض النتائج التي تم التوصل إلیها من خالل الدراسة وهي كما یلي: 

 نتائج خاصة بدور المجامع اللغویة والمحدثین في التصحیح اللغوي وهي كما یلي:

اللغوي من خالل الكتب  یظهر دور اللغویین في العصر الحدیث في التصحیح/١

  والمعاجم اللغویة التي ألفوها في هذا الخصوص.

/ جاءت مؤلفات التصحیح اللغوي في العصر الحدیث على شكلین؛ األول تبیین ٢

وقد أخذ التصحیح  في  ألفاظ العامیة والثاني معالجة األخطاء الشائعة واللحن اللغوي

  .هذا العصر طابع النقد 

جامع اللغویة كان لربط اللغة العربیة بالعصر ومواكبتها للحیاة افع لقیام المالد /٣

  العلمیة.

العنایة باللغة العربیة و من قیامها  للغویة في الهدف األساسيا المجامع فقتت /٤

  تها والنهوض بها.وحمای

من أجل  تألیف العدید من الكتب والمعاجم اللغویةعلى  اللغویة/عملت المجامع ٥

  .تنقیة اللغة

لمجمع اللغوي هو المسؤل األول عن وضع المقاییس اللغویة بما یحافظ على / ا٦

  .اللغة العربیة

كبیرة تمیزت بغزارتها وتنوعها  تقام المجمع اللغوي خالل تاریخه الطویل بإنجازا/ ٧

  في مختلف المجاالت اللغویة واألدبیة.

ل ما أقره الكثیر من المصطلحات العلمیة والفنیة وك / أنتج المجمع المصري٨

طبعت في مجلدات تعد بما تحویه كنوز أو ثروة  والحیاة العامة،  المجمع من ألفاظ

  لغویة أو أدبیة وعلمیة.

/ یأخذ المجمع الجوانب المتعلقة بتنقیة اللغة العربیة وتصحیحها بعنایة باإلجماع ٩

  والدقة.

مالئمة / نشر المجمع اللغوي بحوث كثیرة ترشد إلى سالمة الفصحى وجعلها ١٠

  لحاجات العصر.



 
 

١٧٤

عالقات مع للمجمع اللغوي نشاطات داخل السودان وخارجه تتمثل في إقامة ال/ ١١

  المؤسسات المتخصصة والمعنیة بتألیف الكتب ومناقشتها وتنسیقها. 

مجامع اللغة العربیة ومراكز البحث العلمي العربي العالم  عیقیم المجمع عالقات م

  بأثره 

للغوي مع الباحثین من خارج المجمع وداخله في مختلف یتعاون المجمع ا/ ١٢

  العلوم.

للمجمع اللغوي دوائر علمیة متخصصة تعمل هذه الدوائر على حمایة اللغة / ١٣

  بتا.العربیة والنهوض 

 ةأنشأ المجمع اللغوي عددًا من المشاریع في مجال التصحیح اللغوي (في بیئ/ ١٤

  الل التألیف في مجال األخطاء الشائعة.اإلعالم ومشاریع لتدارك األخطاء من خ

م وهو یعمل من أجل ١٩٧١یوجد اتحاد في عمل المجامع تكون في عام / ١٥

ومن خالل االستبانة التي قدمت بخصوص التنسیق في العمل وتوحید المصطلحات.

  الدراسة توصلت الباحثة على النتائج التالیة:

تمثل في ی ي التصحیح اللغويدور في المنهج المدروس یساعد ف للمدرسةإن أ/ 

   : اآلتي

للكلمات، استخدام المعاجم من جانب المعلمین لمعرفة طریقة الوصول الحث على /١

  اللغوي.یعین في التصحیح 

  / تعود التالمیذ على الصدق في إیراد المعلومات من المراجع. ٢

  / تعلم التالمیذ الدقة في القراءة وٕایراد المعلومات. ٣

  میذ التحدث أمام الجمهور وأولیاء األمور. / تعود التال٤

  على تكوین عادات لغویة سلیمة. مساعدة التالمیذ / ٥

  القواعد اإلمالئیة.  التالمیذ / تعلم٦

  معرفة كتابة الحروف (منفصلة ومتصلة). التالمیذ على  تعین/ ٧

  على التدریب على مختلف تراكیب اللغة. التالمیذ  تساعد/٨

  ض التالمیذ لكتابة الكلمات على لوح. بإخراج بعتهتم /٩

  / یهتم المعلمون بتعوید التالمیذ على كتابة القطعة كاملة. ١٠



 
 

١٧٥

  وقراءة السور الكریمة واألحادیث الشریفة.  إتقان/ تساعد التالمیذ على ١١

  / تعود التالمیذ على تعلم الخط. ١٢

  / تعلم التالمیذ طریقة التوثیق واالستفادة منها. ١٣

  د التالمیذ على التحدث أمام زمالئهم داخل الصف أو خارجه./ تعو ١٤

  ثانیًا: نتائج أخرى خاصة بدور العبادة والخالوى في التصحیح اللغوي: 

  / تساعد التالمیذ على حفظ القرآن الكریم مجودًا. ١

  / تساعد التالمیذ على فهم قواعد اللغة العربیة. ٢

  : آلتيحیث أنها تقوم با حیح اللغويفي التص مهماً  دوراإلعالم تلعب وسائل ب/

  وتسهم كذلك في تنمیة المهارات اللغویة لدیهم. الصغار/ تنمي مهارة القراءة لدى ١

  القدرة على التعبیر.  صغار/ تكسب ال٢

  على فهم ما یسمع ویشاهد ویستخلص من المعاني واألفكار.  الصغار/ تساعد ٣

  : تتمثل فیما یلي صحیح اللغويفي التمهم  أیضا دور ألندیة الثقافیةولج/ 

 من تزید التي التثقیفیة البرامج خالل من اللغویة مداركال توسیع في تساعد -١

 . معارفه

 . اللغویة بناءاأل حصیلة دتزی -٢

 .األدباء كبار یقدمها األدب مجال في ندوات بتقدیم تهتم -٣

  : من خالل التالي في التصحیح اللغويدور مقدر ألسرة ل د/ 

 . األهل زیارة عند التحدث في المشاركة فرصة ءلألبنا تتیح -١

 . الصغار لدى اللغویة األخطاء تصحیح على الكبار تحث -٢

 ). العربیة اللغة مادة في( المدرسي الواجب في األبناء تتابع -٣

 .والتلعثم الخجل إلبعاد المجتمع في المشاركة على األبناء تساعد -٤

  وم بالتالي: /  وللمجتمع دور مهم في التصحیح اللغوي إذ یق

 اللغة مهارات تنمیة في واإلسهام القرآن لتعلیم الشیوخ، وٕاحضار الخالوي بقیام یهتم/١

 . العربیة اللغة بدارس یهتم/ ٢

 . للدولة الرسمیة اللغة أنها على العربیة اللغة في الناس یحبب/ ٣

 . الصحیحة اللغة على یعین مما وتجویده القرآن حفظ في الناس یحبب/ ٤



 
 

١٧٦

 .الناس بین مكانتهم بحفظ بالعلماء هتمی/ ٥

  

  التوصیات والمقترحات:

تقوم الباحثة بتقدیم أهم التوصیات والمقترحات من خالل النتائج التي    

  توصلت إلیها الدراسة. 

وقد أعدت الباحثة جدول یحتوي على عناصر الدراسة التي كانت درجة   

وهي موضحة في  نة بدرجة صغیرةاالستجابة فیها ضعیفة إذا وافق علیها أفراد العی

حتى نتمكن من  التوصیات في الدراسة علیها تأنبنقد   )١١-٤الجدول أدناه (

  . الحصول على مجتمع لغوي مثالي معافي تقل فیه مظاهر اللحن السائدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

١٧٧

  الدراسة: عینةات االستجابة الضعیفة لدى أفراد ) درج١١- ٤جدول رقم (

   

 صغیرة دالة ٩٧ 19.49- 0.96 ١.١ ث والتعبیر عن آرائهم الحدی تتیح األسرة لألبناء  ١

یزة لكل خط تساعد التالمیذ على التفریق بین األصول المم ٢

 (الرقعة والنسخ) مثالً 
 دالة ٩٧ 16.26- 1.03 ١.٣

 صغیرة

 صغیرة دالة ٩٧ 11.78- 0.92 ١.٩ ترشد التالمیذ بالرجوع للمصادر والمراجع  ٣

إللمام بالقواعد األساسیة لفروع اللغة تساعد التالمیذ على ا ٤

 العربیة لالنتفاع بها في التصحیح اللغوي 
 دالة ٩٧ 10.71- 0.92 ٢

 صغیرة

 صغیرة دالة ٩٧ 9.06- 0.87 ٢.٢ تنمى في التالمیذ المهارات اللغویة  ٥

 صغیرة الةد ٩٧ 9.06- 0.87 ٢.٢ تتیح األسرة لألبناء المشاركة في األندیة الثقافیة واالجتماعیة  ٦

تطلب من التالمیذ التحدث شفویا في موضوع التعبیر بشكل  ٧

 متكامل
 دالة ٩٧ 4.86- 0.81 ٢.٦

 صغیرة

 تكسب األسرة األبناء القدرة على التعبیر الصحیح عند التخاطب  ٨
 دالة ٩٧ 4.86- 0.81 ٢.٦

 صغیرة

تسهم في تنمیة القدرة اللغویة لدى التالمیذ بشتى الوسائل التي  ٩

 غذى اللغة العربیة ت
 دالة ٩٧ 4.15- 0.95 ٢.٦

 صغیرة

 صغیرة دالة ٩٧ 3.79- 1.04 ٢.٦ یهتم المجتمع بقیام الندوات ویحث الناس لحضورها  ١٠

 صغیرة دالة ٩٧ 3.60- 0.82 ٢.٧ تعود التالمیذ على القراءة من الكتب األصلیة ( المصادر) ١١

 صغیرة دالة ٩٧ 2.12- 0.93 ٢.٨ كتاباتهم .تدقق المدرسة في دفاتر الطالب لمالحظة  ١٢

تتیح األسرة للتالمیذ المشاركة في األنشطة المبثوثة عبر الرسائل  ١٣

 اإلعالمیة المرئیة والمسموعة 
 دالة ٩٧ 2.07- 0.95 ٢.٨

 صغیرة

  

  

  

  

  

  



 
 

١٧٨

  

  

  :أوًال: التوصیات

 تساهم في إیجاد والتي من خالل الدراسة إلیها التي تم التوصلتوصیات الوهذه هي 

استخلصت من خالل األسئلة التي كانت درجة االستجابة وقد  مجتمع لغوي مثالي

وقد تم حصرها في النقاط  ،الضعف اللغوي ةا یمكن معالجهفبالعمل ب ،فیها ضعیفة

  :من قبل المؤسسات والوسائط التعلیمیة عمل اآلتيالتالیة حیث یرجى 

 محاولة مع لغتهم مةسال على للوقوف للتالمیذ االستماع المعلمینیرجى من  -١

 .الصف داخل ، الفصحى التزام

 لتعلیم حصص وتخصیص اللغویة المهارات التالمیذ تعلیم المدارسیرجى من  -٢

 . العربي الخط مهارة

 وتنشیط ،األصلیة والمراجع للمصادر بالرجوع التالمیذ إرشاد المعلمینیرجى من   -٣

 . بالمدارس وتأسیسها المدرسیة المكتبات حركة

 . التالمیذ عند اللغویة المهارات تنمیة المدارس یرجى من -٤

 .التعبیر موضوع في شفویاً  التحدث على التالمیذ تدریب المعلمینیرجى من  -٥

 . األصلیة الكتب من القراءة على التالمیذ تعوید ةیرجى من المدرس -٦

 جانب من سلیمة جهریة قراءة مثالً  القصیدة قراءة طلب المعلمینیرجى من  -٧

 . التالمیذ

 . كتاباتهم لمالحظة التالمیذ دفاتر في التدقیق المعلمینرجى من ی -٨

 اللغویة القدرة تنمیة في اإلعالمیة المؤسسات جانب من االهتمام یجبیرجى من  -٩

 .اللغة تغذي التي الوسائل بشتى التالمیذ لدى

 األساسیة بالقواعد اإللمام على التالمیذ مساعدة اإلعالمیة المؤسساتیرجى من  -١٠

 . اللغوي التصحیح في بها لالنتفاع العربیة للغةا لفروع

 عند الصحیح التعبیر على القدرة األبناء بإكساب االهتمام األسرةیرجى من   -١١

 . التخاطب



 
 

١٧٩

 . آرائهم عن والتعبیر الحدیث مجال في لألبناء الفرصة إتاحة األسرة نیرجى م -١٢

 الوسائل عبر المبثوثة األنشطة في المشاركة فرص إتاحة األسرةیرجى من  -١٣

 . المرئیة اإلعالمیة

 . واالجتماعیة الثقافیة األندیة في المشاركة فرص إتاحة األسرةیرجى من   -١٤

 .لحضورها الناس وحث الندوات بقیام االهتمام المجتمعیرجى من   -١٥

إنشاء معاھد لمدارسة اللغة ألجل مساعدة الناس یرجى من الجھات المتخصصة   -١٦

  ..كل اللغویة كما ھو حاصل مع بقیة اللغاتفي اإللمام باللغة ومعالجة المشا

  

  

  

  مقترحات البحث: ثانیًا:

(أولى وثانیة بمرحلة الصف، وخاصة منهج فصول المنهج بأكمله/ إعادة النظر في ١

  .المشكلة من جذورها لمعاجلة؛ األساس)

حتى  صف،ینبغي على الطالب دراسته في كل  إجراء دراسة تمكن من معرفة ما /٢

  .للغة العربیةیكون ملمًا با

  / إجراء دراسة لمعرفة الطرق الممكنة لمعالجة مشكلة اللحن .٣

  / إجراء دراسة تبین كیفیة عمل المؤسسات التعلیمیة مع بعضها لمعالجة المشكلة٤

ة العربیة في مادة ومعلمي اللغ اللغة،/ إجراء دراسة لتوضیح سبب قصور طالب ٥

  .اللغة العربیة

  قصور في مادة اللغة العربیة.الاب / إجراء دراسة تبین أسب٦

، اللغة وقواعدها، ، وتسهل وتبسیطللغة العربیةاكیفیة تحبیب / إجراء دراسة لمعرفة ٧

   .إجراء دراسةةیل تجوید اللغة العربمن أج

  .اللغة العربیة في معرفة حفظ القرآنإجراء دراسة توضح أثر / ٨

                  

  

  



 
 

١٨٠

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

١٨١

  

  

  

  

  

  فهرس اآلیات واألحادیث

  أوًال : فهرس اآلیات 

                                

  رقم الصفحة  السورة   بدایة اآلیة   م

  ٨٠  )٢٣٥البقرة (  النكاح...) عقدة َتْعِزُمواْ  (الَ    -١

  ٦١  )٣التوبة (  َوَرُسوُلُه ...) اْلُمْشِرِكینَ  مِّنَ  َبِريءٌ  الّلهَ  (َأنَّ    -٢

  ٣٣  )٤إبراهیم (  َلُهْم..) ِلُیَبیِّنَ  َقْوِمهِ  ِبِلَسانِ  ِإالَّ  رَُّسولٍ  ِمن َأْرَسْلَنا َوَما(   -٣

ْلَنا َنْحنُ  ِإنَّا(  -٤   ٣  )٩الحجر (  )َلَحاِفُظوَن... َلهُ  َوإِنَّا الذِّْكرَ  َنزَّ

  أ  )١٠٣النحل (  ُیَعلُِّمُه...) ِإنََّما َیُقوُلونَ  َأنَُّهمْ  َنْعَلمُ  (َوَلَقدْ    -٥

  ٣/٦  )٢٨-٢٥طه(  )َصْدِري ....... ِلي اْشَرحْ  َربِّ  َقالَ (  -٦

  ٨٠  )٨الصافات (  َوُیْقَذُفون....) اْألَْعَلى اْلَمَإلِ  ِإَلى َیسَّمَُّعونَ  َال (  -٧

  ٢  )٣الزخرف (  )َتْعِقُلونَ  لََّعلَُّكمْ  َعَرِبّیاً  ُقْرآناً  َجَعْلَناهُ  ِإنَّا(  -٨

  ٢  )٤المزمل (  )َتْرِتیالً  اْلُقْرآنَ  َوَرتِّلِ  َعَلْیهِ  ِزدْ  َأوْ (   -٩

  

  

  

  ثانیًا : فهرس األحادیث:

  

  رقم الصفحة  الحدیث  بدایة  م

  ٣٣  إنكم تختصمون...  -١

                                 



 
 

١٨٢

  

  

  

  

  

  فهرس الشعر 

  

  الصفحة  القافیة  البدایة  م

  ٥٥  مطوقة على فنن َتَغّنى  لقد تركت فؤادك مستجنًا   - ١

  ٥٤  عشب ذبلن وبانا   متعود لحن یعید بكفه   - ٢

  ٥٨، ٥٣،٥٤   وخیر الكالم ما كان لحنا   منطٌق رائع وتلحن أحیانًا...  - ٣

  ٤  وما ضقِت َعن آٍي ِبِه وعظاِت   وسعِت ِكَتاَب اِهللا لفظًا وغایًة   - ٤

  ٥٦  ولحنت لیس بالمرتاب   ولقد لحنت لكم لكي ما تعلمیوا   - ٥

   



 
 

١٨٣

 فهرس األعالم

  رقم الصفحة  لعلما  م

  ١١٥  إبراهیم البوالد   -١

 ٨٧ إبراهیم السامرائي  -٢

  ٨٧  إبراهیم الیازجي  -٣

  ٥٨  المبارك بن محمد  ،ابن األثیر  -٤

  ٥٣  محمد بن زیاد ،ابن اإلعرابي   -٥

  ٤٤  عبد الرحمن بن عبد اهللا  ،ابن األنباري   -٦

  ٧٤-٧٣  ري، محمد بن محمد بن محمد الجز ابن   -٧

  ٧٤  محمد بن أحمد بن جبیر  ،ن جبیر اب  -٨

  ٧٦ - ٧٠-٤٤-٤٣   ابن جني   -٩

 ٤٤ أبو بكر الصدیق  -١٠

 ٦٤ -٤٤ أبو علي الفارسي  -١١

 ٤٥  الدؤلي أبواالسود  -١٢

 ٦٤ــ ٤٥ عمر بن العالء أبو  -١٣

 ٨٤-٨٣ أحمد بن عیسى  -١٤

 ٨٣ أحمد تیمور  -١٥

 ٣٣ إدوار سابیر   -١٦

  ٥٧  مداألزهري، محمد بن أح  -١٧

  ٧٣  ، میمون بن قیس األعشى  -١٨

 ٣٣ أفرام نعوم تشومسكى  -١٩

 ١١٥ تاج الدین البهاري  -٢٠

 ٦٧-٦٥-٤٤ ،، أبو عثمان عمر بن بحرالجاحظ  -٢١

  ٦١ـ ٤٤  حجاج بن یوسفال  ٢٢

  ١١٥  حمد أبو دئانة  -٢٣



 
 

١٨٤

  ٤٥   الخلیل بن أحمد الفراهیدي  -٢٤

 ٣٤ دى سوسیر، فیر دیناند دي سوسیر   -٢٥

  ٦٤  ة بن العجاج برؤ   -٢٦

  ٥٧-٥٥-٤٤     أبو القاسم محمود بن عمر ،الزمخشري  -٢٧

  ٦٥ـ ٥١  زیاد بن سلیمان  ،زیاد األعجم  -٢٨

 ٩٣ـ ٩٤ سلیم البشرى  -٢٩

  ٦٥ـ ٤٧-٤٥  عمرو بن عثمان  سیبویه،  -٣٠

  ٤٣   عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي،  -٣١

 ٨٨ صالح الدین الزعبالوي  -٣٢

 ١١٧ المجید لعزیز عبدعبد ا  -٣٣

  ٦٣  .عبد الملك بن مروان   -٣٤

 ٩٥ اهللا الطیب  عبد  -٣٥

 ١١٦ اهللا بن أبي السرح  عبد  -٣٦

- ١٠١-٩٥-٩٢-٧ على أحمد بابكر   -٣٧

١٠٣ 

 ٤٥ علي بن أبي طالب  -٣٨

 ٤٥ عمر بن عبد العزیز  -٣٩

 ٤٥ عمربن الخطاب  -٤٠

  ١١٥  غالم اهللا بن عاید   -٤١

  ٤٤  الفراء  -٤٢

 ٥٥  یزید بن عبد اهللا ،القتال الكالبي  -٤٣

  ٧١-٥٦  الكسائي علي بن حمزة  -٤٤

  ٤٤  كمال الدین األنباري  -٤٥

 ٥٤ لبید بن ربیعة العامري   -٤٦

  ٥٦-٥٤  مالك بن أسماء  -٤٧



 
 

١٨٥

  ١١٥  محمود العركي   -٤٨

  ٤٠  مصطفى صادق  الرافعي  -٤٩

 ٨٨  معروف بن عبد الغني ،معروف الرصافي  -٥٠

  ٧٤  حموش بن محمد  ،مكي بن طالب  -٥١

  ٦١-٦٠  نافع، أبو عبد اهللا نافع   -٥٢

  ١١٥  ود ضیف اهللا، محمد  ضیف اهللا  -٥٣

  ٧٤  یحیى بن ثابت   ٥٤



 
 

١٨٦

 فهرس البلدان

  

  رقم الصفحة  البلد  م

  ١٢٤  أمریكا  -١

  ١٢٤  إنجلترا  -٢

  ١٠٤/١٠٥  الجزائر  -٣

  ١٢٤  روسیا  -٤

  ١١٥/١٢٥  /٩٢٩٥/١٠٠/١٠٤  السودان  -٥

  ١١٥  الشام  -٦

  ٦٥  طبرستان  -٧

  ٦٤/١١٥  العراق  -٨

  ١٢٤  /٩٣  فرنسا  -٩

  ١٠٤  لیبیا  -١٠

  ٩٣/٩٤/١١٥  مصر  -١١

  ١٠٤/١١٤  المغرب  -١٢

  ٧٣  الیونان  -١٣

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

١٨٧

  فهرس المدن

  

ا  ا  ا ر  

  ٨٤  استنابول  -١

  ٧١  البصرة  -٢

  ٧١/١٠٤/١١٥/١١٦  بغداد  -٣

  ٧١  الحیرة  -٤

  ١٠٤/  ٩٢  دمشق  -٥

  ١١٦  دنقال  -٦

  ٩٤/١٠٤/١٠٥/١٠٦  القاهرة  -٧

  ١١٦  قرطبة  -٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

١٨٨

  

          

  فهرس القبائل:

  

  رقم الصفحة  اسم القبیلة  الرقم

  ٧٢  أسد   -١

  ٧٣  أیاد   -٢

  ٧٢  تمیم   -٣

  ٧٢  جزام   -٤

  ٧٢  خثعم    -٥

  ٧٢  زبید   -٦

  ٧٢  طي   -٧

  ٧٣  ط القب  -٨

  ٧٣  قضاعة   -٩

  ٧٢  قیس   -١٠

  ٧٢  كنانة   -١١

  ٧٢  لخم   -١٢

  ٧٢  یل هذ  -١٣

  



 
 

١٨٩

 فهرس الجداول

  الصفحة  اسم الجدول  رقم الجدول 

  ١٣٥  توزیع أفراد العینة حسب الدور  )١-٤(

  ١٣٥  توزیع أفراد العینة حسب المؤهل  )٢-٤(

  ١٣٧  توضیح عدد بنود محاور االستبیان   )٣-٤(

ح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة توضی  )٤-٤(

  لعبارات المحور األول 

١٤٢  

  ١٤٤  توضیح نتائج اختبار (ت) لعینة واحدة  )٤-٤(

توضیح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   )٥-٤(

  لعبارات المحور الثاني

١٥٢  

  ١٥٢  توضیح اختبارات (ت)  )٥-٤(

واالنحرافات المعیاریة  توضیح المتوسطات الحسابیة  )٦-٤(

  لعبارات المحور الثالث 

١٥٥  

  ١٥٦  توضیح اختبارات (ت) للمحور الثالث  )٦-٤(

توضیح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   )٧-٤(

  لعبارات المحور الرابع

١٥٩  

  ١٥٩  توضیح اختبارات (ت) للمحور الرابع  )٧-٤(

رافات المعیاریة توضیح المتوسطات الحسابیة واالنح  )٨-٤(

  لعبارات المحور الخامس

١٦١  

  ١٦٢  توضیح اختبارات (ت) للمحور الخامس  )٨-٤(

توضیح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   )٩-٤(

  لعبارات المحور السادس

١٦٥  

  ١٦٥  توضیح اختبارات (ت) للمحور السادس  )٩-٤(

  ١٦٨  باللغة العربیة جدول یوضح الفروق وفقًا لمتغیر العالقة   )١٠-٤(

جدول یوضح الفروق وفقًا لمتغیر المؤهل العلمي   )١١-٤(

  باستخدام تحلیل التباین

١٦٩  



 
 

١٩٠

  املصادر واملراجع

 الكتب :  
ً
  أوال

o  .القرآن الكریم 

o  ،إبراهیم السامرائي ، التطور اللغوي التاریخي ، دار األندلس للطباعة والنشر

  م. ١٩٨١-هـ١٤٠١بیروت ، د.ط ، 

o  تحقیق عبد السالم هارون، مطبعة ، ) مقاییس اللغة(ابن فارس ،  أحمد

  . ١٩٧٢_١٣٩٢=١٩٦٩_١٩١٣مصطفى البابي الحلبي

o أبو اسحق إبراهیم بن محمد الفارسي ، االصطخري ، المعروف بالكرفي  ) 

، تحقیق د. محمد جابر عبد العال الحیني ، مراجعة )  المسالك والممالك

  م. ١٩٨٥لم ، القاهرة ، د.ط ، محمد شفیق غربال ، دار الق

o  یق إبراهیم األبیاري هـ ، تحق٨٢١:أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي ، ت

ب في معرفة أنساب العرب، القاهرة ، الشركة العربیة للطباعة ، نهایة األر 

  م.١٩٥٩والنشر، د.ط 

o  ه ٦٨١أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر بن خلكان ت 

،  دار الكتب العلمیة ، بیروت ، وأنباء الزمان ) وفیات األعیان(خلكان 

  .٣، ص٤م ، ج١٩٩٨_١،١٤١٩ط

o  الكتب المصریة د.ن ،د.ط،  دارف، القاهرة نصالم جني،أبو الفتح عثمان بن

  د.ت.

o المعرب من الكالم األعجمي ، تحقیق عبد الرحیم  أبو منصور الجوالیقي ،

  ط ، د.ت. .، دالدواخلي، دار القلم

o عبد السالم ظ) ،البیان والتبیین ، تحقیق بن بحر (الجاح وعثمان عمر  بوأ

مكتبة الهالل ، الكویت القاهرة مكتبة الخانخي ، بیروت  محمد هارون ،

  .١٩٦٨- ١٣٨٨ ٣المكتب العربي ، ط

o اإلدارة التعلیمیة واإلدارة المدرسیة، دار الفكر العربي، أحمد إسماعیل حجي ،

 م. ٢٠٠٤-١٤٢٥د.ط ، 



 
 

١٩١

o م. ١٩٣٩،  ١ط) ، میةاالمحكم في أصول الكلمات الع(   حمد عیسيأ  

o  ،دمشق أم الحفید الجدید،  ) ،قاموس إحیاء األلفاظ الصحیحة(أسامة الطیب

  .م١٩٦٨م ، بغداد م/ أسعد/١٩٦٧تاریخ المقدمة 

o مكتبة  ، ، ترجمة كمال بشر ، المنیرة) دور الكلمة في اللغة(  ، إستیفن ألمان

 م.١٩٩٠،د.ط  الشباب ،

o ) تذكرة الكتاب ، القاهرة م/المصریة ١٩٣٥  -١٣٥٤أسعد خلیل داغر ، (

١٩٣٣.  

o ) ،هیئة العارفین في أسماء المؤلفین وآثار المصنفینإسماعیل باشا البغدادي (

 م. ١٩٥١، استانبول ، د.ط ، 

o ) ، د.ن ، د.ط ، د.ت.  )  المعجم اإلسالمي أشرف طه 

o ،لبنان، دار الكتب  ،) اب في اللغةمعجم الخطأ والصو  ( أمیل یعقوب

 للمالیین، بیروت، د.ت، د.ط.

o   ،اب الحكم بالظاهر واللحن صحیح مسلم، ( كتاب األقضیة في رباإلمام مسلم

  م. ١٩٩٢-١٤١٣، دار سحنون، قیق محمد فؤاد عبد الباقي، تونس، تحبالحجة)

o  ،مصریةمكتبة األنجلو ال، )  اللغة بین المعیاریة والوصفیة(تمام حسان، 

 . م ١٩٥٨

o ١، ط)، مقوماتها وآفاقها ( إدارة المدرسة الفعالة ،تیسیر عبد المطلب الدویك ،

  م. ٢٠٠٥-١٤٢٦

o ( تدریس اللغة العربیة ) ،مفاهیم نظریة وتطبیقات علمیة، دار الفكر العربي ،

  م.٢٠٠٢-١٤٢٣د.ط،  .دار الفكر

o القصاص مصر ومحمد  ،د الدواخليیم، ( اللغة )تعریب عبد الحج. فندریس

  ، د.ت.١ط،مكتبة األنجلو

o جارجیوس )، بیروت، م/ القدسرد الشارد إلى طریق القواعد(، جرجي شاهین ،

 .م١٩٢١

o ) ،المكتبة   ،، ترجمة عبد الرحمن أیوب)اللغة بین الفرد والمجتمعجسبرسن

   .اللغویة الحدیثة ،د.ط ،د.ت



 
 

١٩٢

o  سرینطبقات المف( هـ) ٩١١جالل الدین عبد الرحمن السیوطي (ت ، ( 

،  ١ط مطبعة الحضارة العربیة الفعالة، مصر ،تحقیق على محمد عمر، 

  م. ١٩٦٦_ ١٣٩٦

o جوم الزاهرة الن ( ردي األتابكي ،ي بر قالمحاسن یوسف بن ت جمال الدین أبو

-١٣٥٥القاهرة ، دار الكتب المصریة ، د.ط ،  في ملوك مصر والظاهرة )

  م. ١٩٣٦

o  ر األفریقي المصري" ، ( لسان العرب )  جمال الدین محمد مكرم "ابن منظو

  م . ٢٠٠٥،  ٤دار صادر، بیروت ، ط

o التراث المجمعي في خمسة ( ،عبد الحي أحمد وخالد محمد مصطفى جمال

 د.ن ، د.ت ، د.ط. ، إشراف إبراهیم الترزي،ًا )وسبعین عام

o ،الموسوعة المیسرة ( الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة ( ،

  م.٢٠٠١، ٢لناشر بیروت، القاهرة، تونس، دار الجیل، طا

o  ي فقه اللغة )، دار اإلفصاح ف(، یوسف موسى، وعبد الفتاح الصعیديحسین

  م. ١٩٦٤-١٣٨٤،   ٢، طالفكر العربي

o الرجال والنساء من قاموس تراجم ألشهر  األعالم ( ،خیر الدین الزركلي

  ،د.ت.،د.ن  ٣، ط )العرب والمستعربین  والمستشرقین

o  .١٤٢٨،  ٢)، القاهرة ، طكتاب مجمع اللغة العربیة  ( ،كمال بشر شراتيد 

  . م٢٠٠٧-

o  ، م.١٩٦٦  )مناقشات مع الدكتور مصطفى جواد(رؤوف جمال الدین  

o ١٣٨٥بیروت ، د.ط ، خشري  (أساس البالغة ) ، دار صادر ، الزم 

  م.١٩٦٥

o م ، ١٩٦٩الكتب  / بیروت م/ دار١زهدي جار اهللا ، الكتابة الصحیحة ، ط

  .م١٩٧٠، بغداد /م أسعد  ٢ط

o  ،م.١٩٦٤-هـ١٣٨٣سعید األفغاني، في أصول النحو ،د.ن ،د.ط  

o  ، عالم الكتب  ) المنهج واللسانیات المجال والوظیفة (سمیر شریف ستیتیة ،

  د.ط، د.ت. 



 
 

١٩٣

o ) ، د.ن د.ط ، د.ت. ) أخبار النحویین والبصریین  السیرافي،  

o د.ت١د.ن ، ط ، ) تخریج األنسابلب اللباب في  ( السیوطي، .  

o  ، شوقي ضیف ، تحریفات العامیة للفصحى في القواعد والبنیات والحروف

  . .د.ط ، د.تدار المعارف

o  م.١٩٧٧صبحي البصام ، االستدراك على كتاب قل وال تقل ، بغداد ، م المعارف  

o مراصد اإلطالع على ، ( الحق البغدادي عبد صفي الدین عبد المؤمن بن

دار إحیاء الكتب  ، تحقیق علي محمد البجاوي ) ، سماء األمكنة والبقاعأ

  م . ١٩٥٤-١٣٧٣العربي، مطبعة عیسى الرابي الحلي ، د.ط ، 

o   صالح الدین الزعبالوي ، أخطاؤنا المطردة في الصحف والدواوین ، دمشق

  م.١٩٣٩م/ الهاشمیة 

o  ١٩٧٧ف بمصر عباس أبو السعود ، الوفاق بلغة القرآن، م/ دار المعار.  

o السعود ، أزاهیر الفصحى في دقائق اللغة، دار المعارف بمصر وعباس أب   

  م.١٩٧٠د.ط ،  

o إشارة التعیین في تراجم النحاة واللغویین(بد الباقي بن عبد الحمید الیماني ، ع 

  م. ١٩٨٦- ١٤٠٦، ١، الریاض ، ط) 

o المعارف الجامعیة ،  دار ) اللهجات في القراءات القرآنیة  ( الراجحي ، هعبد

  م. ٢٠٠٥، مصر ، د.ط ، 

o  ، فصحى وجعلها مالئمة المحافظة على سالمة ال(عبد الرازق السنهوري

  لحاجات العصر) ، د.ن ،  د.ط ، د.ت.

o لطالب  )التحلیل اإلحصائي( حاج التوم ، دعبد الرحمن الهادي وسید أحم،

الخرطوم والتوزیع ، جامعة الخرطوم للنشر التربویة ، مطبعة –الدراسات العلیا 

  م.٢٠٠٨ ، ١ط، 

o شذرات الذهب في  ( عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن محمد العماد الحنبلي

القادر عطا ،  بیروت، دار الكتب العلمیة ، تحقیق عبد  )من ذهب أخبار

  م. ١٩٩٨- ١٤١٩، ١ط



 
 

١٩٤

o  عبد الرحمن بن سالم البیروني ، دفع الهوام (یرد فیه على تخطیئات

  .م١٩٤١-هـ١٣٦٠األدبیة  الیازجي). م/

o ، د.ن ، د.ط ، د.ت . ) التربیة في السودان(  عبد العزیز عبد المجید ،  

o ١ط ةلحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیث( ،رعبد العزیز مط ،

 م ،١٩٦٦

o دمشق المجمع العلمي  ، عثرات اللسان في اللغة عبد القادر البغدادي ،

  .م١٩٤٩العربي 

o ربي ، إحیاء األلفاظ القاموسیة الفصیحة .عبد القادر المغ  

o  عبد اهللا البستاني، عبد القادر المغربي و مناظرة لغویة أدبیة ، القاهرة /م

  م.١٩٣٣المصریة 

o ) ( إشارة التعیین في تراجم النحاة )هـ٧٤٣-٦٨٠عبد المجید الیماني،

تحقیق د. عبد المجید دیاب، الریاض ، مركز الملك فیصل  واللغویین )

  م). ١٩٨٦-١٤٠٦حوث والدراسات اإلسالمیة ، د.ط ، (للب

o ، علي الحدیدي ، مشكلة تعلیم اللغة العربیة ، دار الكتب العلمیة _ القاهرة 

  د.ط ، د،ت.

o ، د.ن ، د.ت . ٢ط  ، ) اللغة والمجتمع(  علي عبد الواحد وافي ،  

o  ، ن )، بیروت ، مؤسسة الرسالة ، د.ن ، معجم المؤلفی(عمر رضا كحالة

  م. ١٩٩٢-هـ١٤١٣ .ط ،د

o ، قراف  روف_ شركة آ ( موسوعة القبائل و األنساب ) عون الشریف قاسم

  م. ١٩٩٩ د.ط ، الخرطوم ،، للطباعة والتغلیف 

o إلى العربیة نقله ، )  "العقائد والتصوف"تاریخ التراث العربي  ( زكین ،فؤاد س

اإلمام محمد جامعة  ر،طبع ونشر دار الثقافة والنش د.محمود فهمي حجازي 

 م.١٩٨٣=١٤٠٣د.ط ،  لریاضا ، بن سعود

o  ، د.ن ، د.ط ، د.ت. لغتنا الجمیلة ( فاروق شوشة (  



 
 

١٩٥

o ترجمة یوئیل یوسف ،مراجعة مالك  ،اللغة العام ) علم ( فردینان دي سوسیر

  . د.ن ، د.ت ، د.ط یوسف المطلبي ،

o ، فیة حركة النشر ،في األندیة الثقا(فهد بن سیف الدین غازي ساعاتي

  م.٢٠٠٠-١٤٢٠د.ط ، الریاض ، ، )بالمملكة العربیة السعودیة

o د.ت.  د.ط ،د.ن ، ، )تاریخ األدب العربي  (ل بروكلمان،ر كا  

o  العربیة والخط ) "في نشأة العربیة ، تطور وتاریخ  ( كي حسام الدین ،كریم ز

  م. ٢٠٠٢-١٤٢٢،  ١، مكتبة النهضة المصریة ، ط "وانتشارها

o م١٩٣٥ ، د.ط ،، بغداد م / العربیة)غالط الكتابأ( ،كمال إبراهیم.  

o ) ،٢ط، )القاهرةكتاب مجمع اللغة العربیةكمال بشر شراتي، 

  م. ٢٠٠٧_١٤٢٨

o رجمة د. مندور منهج ت)، الملحق بكتاب النقد المنهجي عند العربنسون، (ال

  د.ت.  ،١البحث في تاریخ اآلداب ،ط

o م.١٩٦٦ط  ار صادر،ان ) بیروت، ددیو ال، (لبید بن ربیعة العامري 

o ) ،٤)، دار المشرق، بیروت، ط(المنجد في اللغة واألعالملویس المعلوف(،  

 . م١٩٩٤

o (اللغة والمجتمع )،ترجمة تمام حّسان، مراجعة، إبراهیم أنیس،دار  ،م.م.لویس

  .م١٩٥٩، ٢إحیاء اللغة العربیة، ط

o م.١٩٧٠، مكتبة الفارابي )، دمشقنحو وعي لغوي(، مازن المبارك  

o التربیة العربیة اإلسالمیة، (الحضارة اإلسالمیة، لكي لبحوث لمجمع الما

  م.١٩٦٦،   ، المجمع المكي١د.ط ،)المؤسسات والممارسة

o ١في النحو العربي، دار المعارف، ط محمد إبراهیم عبادة عصور االحتجاج ،

  م.١٩٨٠

o م . ١٩٨٤، ١لبنان _بیروت ط ،محمد العدناني، معجم األخطاء الشائعة  

o م، ١٩٣١الشائعة، بیروت، مكتبة لبنان، ط  معجم األخطاءد العدناني، محم

  م.١٩٨٠، ٢ط

o  م١٩٧٢ خصائص العربیة، بیروت، دار الفكر،محمد المبارك، فقه اللغة و  



 
 

١٩٦

o  تحقیق محمد محي  ) اللغة العام(علم  هـ"٧٦٤"ت:محمد بن شاكر الكتبي

   م١٩٥١.ط،بد الحمید ، مصر _ مطبعة السعادة، دار المعارف، دالدین ع

o  .هـ ، ( شجرة النور الزكیة  ١٣٦٠محمد بن عمر بن قاسم بن مخلوف. ت

تحقیق عبد المجید خیالي، بیروت دار الكتب العلمیة  في طبقات المالكیة )

  م. ٢٠٠٣-١٤٢٤،  ١ط

o  محمد سلیم الجندي، إصالح الفاسد من لغة الجرائد، دمشق، م/ الترقي

  .م١٩٢٥

o د.ت.  األنجلو المصریة ،د.ط، مكتبة، محمد صالح سمك، فن التدریس  

o القاهرة معهد ضرات عن األخطاء اللغویة الشائعة، محامحمد علي الّنحار ،

  م.١٩٦٠-١٩٥٩الدراسات العربیة العالمیة 

o ٢اإلسكندریة ، ط، مصر -غة والمجتمع ، دار المعارف محمود السعران ، الل 

  م. ١٩٦٣ ، 

o ،كلماتي مع الخالدین، " المصري رئیس مجمع اللغة العربیة"  محمود حافظ ،

  م. ٢٠٠٦-١٤٢٧،  د.ن ، د.ط

o  البلغة في تاریخ  ،هـ ٨١٧محي الدین محمد یعقوب أیادي المتوفى سنة )

د.ط ،  ، دمشق منشورات وزارة الثقافة مصري، ،تحقیق محمد الأئمة اللغة ) 

  م. ١٩٧٢-هـ ١٣٩٢

o تب العلمیة بیروت دار الك ،مشتاق عباس معن ،المعجم المفصل في فقه اللغة

 م.٢٠٠١-١٤٢٢،  ١، ط

o نظرات في اللغة (وفیه نقد كتاب  ١٩٤٥-١٣٦٤ت  ينمصطفى الغالیب ،

  م.١٩٢٧المنذر) ،بیروت مطبعة طبارة 

o ،١٩٧٠، م أسعد ١٩٦٩، بغداد، م اإلیمان ١ط قل وال تقل، مصطفى جواد.  

o ملت  معروف الرصافي ، دفع الهجنة في ارتضاخ اللكنة ، األستانة م/ صداي

  م١٩٤٥-هـ١٣٦٤



 
 

١٩٧

o  ،مكتب تنسیق التعریب في الجامعة العربیة العالمیة، قل وال تقل، الرباط

  .م١٩٦٣المكتب الدائم لتنسیق العربیة العلمیة 

o ،م١٩٨٥ یاس في النحو د.ن، د.ط ،الق منى إلیاس .    

o دمشق، د.طمسائله  و كتاب النحو ، وشوقي المرّي،منى إلیاس ومزید نعیم ،

  م. ٢٠٠٤-٢٠٠٣

o ة، بیروت، دار العلم للمالیین، د.ط، موسوعة المورد العربیمنیر البعلبكي ،

  م.١٩٩٠

o ٣نوال محمد عطیة ،علم النفس اللغوي ،مصر_المكتبة األكادیمیة ، ط 

  .م١٩٩٥

o د.ت. د.ط ، مكتبة لبنان،)معجم فصاح العامیة(، هشام النّحاس ،  

o ٣األردن، عمان ط ربیة، دار الفكر،ولید جابر، أسالیب تدریس اللغة الع 

 م. ١٩٩١

o ت. ، د ١ط)، د.ن ، الخلوة والمدرسة والمجتمع( ،یوسف بدري.  

o  ،ترجمة رمضان عبد  ت في اللغة واالتجاهات واألسالیب)،دراسا(یوهان فك

 م. ١٩٨٠-هـ١٤٠٠، بمصر، د.ط يمكتبة الخانج التواب،

 ً: الرسائل :
ً
  ثانيا

ریس اللغة العربیة )، دكتوراه ، أحمد صالح ّنهار ، (الطریقة التكاملیة في تد .١

  . م١٩٩٦كلیة التربیة ، جامعة الخرطوم ، 

آمال هاشم أحمد البریر ، ( جهود العلماء في التصحیح اللغوي حتى القرن  .٢

الرابع الهجري في ضوء علم اللغة الحدیث ) ، ماجستیر ، كلیة اللغة العربیة 

  م .٢٠٠٠-١٤٢١جامعة أم درمان اإلسالمیة ، 

ن الصادق محمد أحمد ، ( واقع العالقة بین البیت والمدرسة وأثرها سعد الدی .٣

في العملیة التعلیمیة ) دراسة حالة المدارس الثانویة " محلیة كرري " ماجستیر 

  م.٢٠٠٤كلیة التربیة  جامعة الخرطوم ،



 
 

١٩٨

سلوى عبد الباقي محمد ، ( التأخر الدراسي ،وعالقته ببعض العوامل  .٤

والثقافیة ) ،ماجستیر ، كلیة التربیة جامعة الخرطوم،  االقتصادیة واالجتماعیة

 م.١٩٩٥

سوسن فضل اهللا المبارك ، (جهود ابن هشام اللخمي من خالل كتابه تقویم  .٥

م ) ، كلیة اللغة العربیة ، جامعة أم درمان ٢٠٠٣اللسان  ، ماجستیر (

  .میةاإلسال

رس الثانویة صالح أحمد إبراهیم ، (أسباب ضعف التعبیر الكتابي في المدا .٦

بوالیة الخرطوم ) ، ماجستیر ، معهد الخرطوم للغة العربیة المنظمة العربیة 

  م.١٩٩٣للتربیة والثقافة والعلوم 

عادل علي محمد یعقوب ، ( أثر الصحافة المدرسیة في تحقیق ، أهداف  .٧

منهج اللغة العربیة مرحلة األساس بوالیة الخرطوم ) ، ماجستیر ، كلیة التربیة 

  م.١٩٩٩عة الخرطوم ، جام

عبد الغني إبراهیم ، (مستوى القدرة القرائیة ،للتلمیذ السوداني ، المؤثر فیها  .٨

وانعكاساتها على التحصیل األكادیمي للتالمیذ في مراحل التعلیم العالي ) ، 

  م.١٩٩٠دكتوراه  كلیة التربیة جامعة الخرطوم ،

عة السودانیة بین عبد المطلب الفحل محمد ، ( اللغة العربیة في اإلذا .٩

  م.٢٠٠٤-٢٠٠٢هـ=  ١٤٢٥ -١٤٢٣الفصحى والعامیة ) ، دكتوراه 

( أثر حفظ القرآن على مستوى تحصیل اللغة العربیة  ،  عبد هللا أحمد سعید .١٠

والتربیة اإلسالمیة لدى تالمیذ مرحلة األساس والمدارس القرآنیة ) جامعة 

  م .٢٠٠٠میة دكتوراه، كلیة التربیة والدراسات اإلسال ،أفریقیا العالمیة 

( فلسفة التعلیم في القرآن الكریم )، جامعة الخرطوم كلیة  ، علي محمد علوان .١١

  م. ١٩٩٦دكتوراه  ،كلیة اآلداب ،  قسم الدراسات اإلسالمیة ، الدراسات العلیا



 
 

١٩٩

أثر التعلیم الفردي في تحصیل طلبة الصف السابع ) ( ،محمد محمود الحیلة .١٢

  م . ١٩٩٥ ، دكتوراه ، كلیة التربیة ،رطومدراسة مقارنة جامعة الخ

(أثر حفظ القرآن الكریم في زیادة تحصیل طالب  ،منى طه محمد عمر .١٣

المدارس القرآنیة في مادة اللغة العربیة) جامعة أم درمان اإلسالمیة، كلیة 

  م.١٩٩٧التربیة، 

المؤثرة على التحصیل اللغوي )، لتالمیذ  لناجي بالل محمد صدیق ، (العوام .١٤

مرحلة األساس (الحلقة الثالثة ) في مادة اللغة العربیة بوالیة الخرطوم ، 

 م.١٩٩٩ماجستیر كلیة التربیة جامعة الخرطوم 

: 
ً
  لدوريات : ا ثالثا

ینایر، مقال  ١٩٦٦المجمع العلمي العربي ، ضاحي عبد الباقي ، مجلة  .١

  بعنوان( المجمع اللغوي وقضایا التعریب).

العربي، ،مدیر التحریر ، المهدي الدلیرو  اللسان مجلة  عبد العزیز عبد اهللا، .٢

(التحقیق العلمي لكتاب مصطفى ١٩٨٨نیسان، ١لثالث والعشرون، جالعدد ا

   جواد).

م، عنوان ١٩٨٨، نیسان،١، ج٥٦ق المجلد، دمشمجلة مجمع اللغة العربیة .٣

 المقال (تعلیقات علي انتقادات األخطاء الشائعة).



 
 

٢٠٠

  فهرس املوضوعات

  

  رقم الصفحة  وعاملوض

  البسملة

  ستهاللا

  إهداء  

  تقدیرشكر و 

  ملخص البحث 

  أ 

  ب 

  جـ

  د

  هـ

  الفصل  األول: اإلطار العام للبحث

  ٩-١  المبحث األول : أساسيات البحث  

  ٥-٢  المقدمة 

  ٥  مشكلة البحث 

  أسئلة البحث 

  فروض البحث 

٥  

٥  

  ٦  أهمیة البحث 

  ٧-٦  أسباب اختیار موضوع البحث 

  هج البحثمن

  الحدود الزمنیة والمكانیة 

٧  

٨  

  ٨  أهم المصادر والمراجع 

  ٨   الصعوبات التي واجهة الباحثة

  ٩-٨  مصطلحات البحث

   ٢٨-١٠  المبحث الثاني : الدراسات السابقة

  الفصل الثاني: اللغة بني اللحن والتصحيح

   ٥٠-٣٢  المبحث األول: اللغة بين القواعد واالستعمال  



 
 

٢٠١

  ٣٧-٣٢  مفهوم اللغة  ب األول :المطل

  ٤٤-٣٨   حقیقة القواعد المطلب الثاني: 

  ٥٠-٤٥  االستعمال والتطور اللغوي المطلب الثالث: 

  ٦٦-٥٢  :وأبعاده  حقيقة اللحنالمبحث الثاني:

  ٥٨-٥٢  المطلب األول : مفهوم  اللحن

  ٦٦-٥٩  المطلب الثاني : مظاهر اللحن ونتائجه في التعبیر اللغوي

  ٧٠-٦٨   لمبحث الثالث: التصحيح اللغوي:ا

  ٦٩-٦٨  التصحیح اللغويالمطلب األول: مفهوم 

  ٨٠-٧٠  المطلب الثاني: مستوى الصواب اللغوي عند المحدثین

   الفصل الثالث:جهود  التصحيح اللغوي يف العصر احلديث

  ٩٠-٨٣  المبحث األول: دور المحدثين في التصحيح اللغوي  

  ٨٦-٨٣  بیین ألفاظ العامیة المطلب األول:  ت

  ٩٠-٨٧  المطلب الثاني: معالجة األخطاء الشائعة أو اللحن اللغوي

  ١١٠-٩٢  المبحث الثاني: دور المجامع اللغوية في التصحيح اللغوي

  ٩٥-٩٢  فكرة المجامع اللغویة والدافع لقیامها المطلب األول:

  ١١٠-٩٦  لعربیةأهمیة المجامع اللغویة تجاه اللغة االمطلب الثاني: 

  ١٣٢-١١٢  المبحث الثالث:عالقة المؤسسات والوسائط التعليمية في التصحيح اللغوي:

  ١٢٠-١١٣  المطلب األول: دور المؤسسات التعلیمیة في التصحیح اللغوي 

  ١٣٣-١٢٠  المطلب الثاني: دور وسائط نقل اللغة في التصحیح اللغوي

  الفصل الرابع:اإلطار التطبيقي للبحث

  ١٣٨-١٣٤  إجراءات الدراسة الميدانيةمبحث األول:  ال

  ١٣٥  منهج البحث

  ١٣٥  مجتمع وعینة البحث

  ١٣٦-١٣٥  وصف عینة الدراسة



 
 

٢٠٢

  ١٣٧-١٣٦  أدوات البحث

  ١٦٩-١٤٠  :عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها المبحث الثاني:



 
 

٢٠٣

 

  اخلامتة 

  ١٧٠  الخاتمة 

  ١٧٥-١٧١  النتائج

 ١٧٨-١٧٦  التوصیات

  ١٧٩  رحاتالمقت

  الفهارس

  ١٨١  فهرس اآلیات واألحادیث 

  ١٨٢  فهرس الشعر 

  ١٨٥-١٨٣  فهرس األعالم 

  ١٨٦  فهرس البلدان 

  ١٨٧  فهرس المدن

  ١٨٨  فهرس القبائل

  ١٨٩  فهرس األشكال

  ٢٠١-١٩٠  المصادر والمراجع

  ٢٠٤-٢٠٢  فهرس الموضوعات 

  املالحـــــــــق

     المقابلة 

    االستبیان 

    محكمینال
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  دور المجامع اللغویة في التصحیح اللغوي

  مقابلة مجمع اللغة العربیة 

  / من أین نبعت فكرة المجامع اللغویة وما الدافع من قیام المجامع؟ ١

  / ما مدى أهمیة المجامع اللغویة تجاه اللغة العربیة؟ ٢

  / ماذا یقدم المجمع اللغوي لطالب اللغة العربیة؟٣

  عمل المجامع اللغویة؟  / ما كیفیة٤

  / ما دور المجامع اللغویة في التصحیح اللغوي؟ ٥

  / ما مدى نجاح فكرة التعریب في الجامعات؟ ٦

  / ما دور المجمع اللغوي في قضیة التعریب؟ ٧

  / ما هي أسباب الضعف اللغوي من وجهة نظر المجمع؟ ٨

خرى وما هي األعمال / ما عالقة المجمع اللغوي السوداني بالمجامع اللغویة األ٩

  المشتركة بینها؟

  / ما هن مقترحات المجمع في قضیة التصحیح اللغوي. ١٠

  / ما هو الحل الممكن للمحافظة على اللغة العربیة؟ ١١

  ولكم خالص الشكر والتقدیر                                                   

  الباحثة/ سمیة عبد القادر صالح                                                  

  

  

  

  

  



 
 

٢٠٥

  

  
  بسم هللا الرحمن الرحیم

  

استبانة مقدمة إلى العاملین بمجمع اللغة العربیة وٕالى معلمي وطلبة اللغة 

  العربیة

  

  أخـي الكریـم: 

  أختي الكریمة: 

  

  السالم عليكم ورمحة ا وبركاته

� �

معرفة دور المؤسسات أضع بین یدیكم هذه االستبانة والتي تهدف إلى   

ووسائط نقل اللغة في التصحیح اللغوي، وذلك لنیل درجة الدكتوراه في اللغة العربیة 

  كلیة اللغة العربیة.  –(علم لغة) من جامعة أم درمان اإلسالمیة 

) بكل √فالرجاء كریم تفضلكم باإلجابة عما جاء فیها من أسئلة بوضع عالمة(  

ي تناسب وجهة نظرك، وثقوا بأن ما تدلون به من صراحة ووضوح أمام العبارة الت

  معلومات یستخدم في مجال البحث العلمي فقط. 

  

،،،وا ا   او  
  

  

  

      ا  

                                                           درا    
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  كيم االستبانةالذين شاركوا يف حت بأمساء قائمة

  

  

  جامعة أفریقیا العالمیة  –عمید كلیة التربیة  –) األستاذ الدكتور/ عمر الصدیق ١

  جامعة أم درمان اإلسالمیة –كلیة اللغة العربیة  –) األستاذ الدكتور/ محمد غالب ٢

  جامعة أم درمان اإلسالمیة –كلیة اللغة العربیة  –) الدكتور / عباس السر محمد ٣

  جامعة أم درمان اإلسالمیة –كلیة اللغة العربیة  –ر /  علي الریح ) الدكتو ٤

  جامعة الخرطوم  –كلیة التربیة  –) الدكتور / عبد الرحمن الهادي ٥

  كلیة التربیة ــ جامعة أفریقیا   ) الدكتور / عز الدین وصیف ــ٦

  ة كلیة التربیة ــ جامعة أفریقیا العالمی –) األستاذ / أحمد عمر التجاني ٧

 

 

  



  بسم هللا الرحمن الرحیم

  إستبانة مقدمة من العاملین بمجمع اللغة العربیة والى معلمي وطلبة اللغة العربیة

  

  أخي الكریم : 

  أُختي الكریمة :  

  السالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ

حیح اللغوي ، وذلك لنیل درجة الدكتوراه في اللغة أضع بین یدیكم ھذه اإلستبانة والتي تھدف الى معرفة دور المؤسسات ووسائط نقل اللغة في الص

  كلیة اللغة العربیة . –العربیة ( علم اللغة ) من جامعة ام درمان اإلسالمیة 

  )√فالرجاء كریم تفضیلكم باإلجابة على ماجاء فیھا من أسئلة بوضع (

  من معلومات یستخدم في مجال البحث العلمي فقط . بكل صراحة ووضوح أمام العبارة التي تناسب وجھة نظرك ، وثقوا بأن ما تدلون بھ

  

  وتقبلوا مني خالص الشكر والتقدیر ...

                    

  الباحثة                     

  سمیة عبد القادر صالح                   

  

  



  أوالً: البیانات الشخصیة :

 )    ماجستیر (    )   دكتوراه (    )  المؤھل العلمي : دبلوم وسیط (    )          بكاالریوس (      )          دبلوم عالي (   -

 العالقة باللغة العربیة : معلم / أُستاذ (   )  طالب / دارس (   )  -

  ثانیاً : االسئلة :

  المحور األول : دور المدرسة في التصحیح اللغوي :

  درجة التحقق  ةالعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  الرقم

  صغیرة جداً   صغیرة   متوسطة  كبیرة  كبیرة جداً   ھتم المدرسة بالوقوف على دقة البنیة اللغویة من خالل الكلمات  ت  ١

              .تطلب المدرسة من التالمیذ إستخدام المعاجم العربیة لمعرفة طریقة الوصول الى الكلمات  ٢
            كتابتھمم. تدقق المدرسة في دفاتر الطالب امالحظة  ٣
            ب المدرسة من التالمیذ مراعاة القواعد اإلمالئیة. تطل  ٤
            تعمل على إخراج بعض التالمیذ لكتابة الكلمات المنتھیة باأللف على لوح مثالً.  ٥
            تطلب من التالمیذ كتابة القطعة كاملة.   ٦
            كتابة تصحیح األخطاء التي یقع فیھا التالمیذ إن وجدت .  ٧
            میذ على تعلم الخطأ .تدرب التال  ٨
            تساعد التالمیذ على التفریق بین األصول الممیزة لكل خط ( الرقعة والنسخ) مثالً.  ٩
            تطلب من التالمیذ كتابة الحروف متصلة ومنفصلة .  ١٠
            تساعد التالمیذ على ضبط الحركات النحویة ( اإلعرابیة ).  ١١
            ن عادات لغویة سلیمة .تساعد التالمیذ على تكوی  ١٢
            أوزانھا مثالً. –تفھیم التالمیذ صیغ اللغة إشتقاقاتھا   ١٣
            تساعد التالمیذ على التمرین بمختلف تركیب اللغة اإلستفھامیة ، التوكید ، االستثناء .  ١٤
            تدرب التالمیذ على أُسس المحاكاة والتقلید لتكوین عادات لغویة صحیحة .  ١٥
            تطلب من التالمیذ التحدث شفھیاً في كل عنصر من عناصر الموضوع .  ١٦
            تطلب من التالمیذ التحدث شفھیاً في موضوع التعبیر بشكل متكامل .  ١٧
            تطلب من التالمیذ إجراء حوارات في موضوع التعبیر .  ١٨
            تستمع للتالمیذ للوقوف على سالمة لغتھم في التعبیر .  ١٩



            تلفت نظر التالمیذ أثناء الحدیث الى ضرورة نقد المتحدثین نقداً بناًء.  ٢٠
            تجمع دفاتر التعبیر بغرض تصحیحھا ووضع األخطاء البارزة فیھا .  ٢١
            تستدعي التالمیذ على إنفراد لتصحیحھم لغویاً .  ٢٢
            سلیمة . تطلب من التالمیذ قراءة القصیدة مثالً قراءة جھریة  ٢٣
            تساعد التالمیذ على فھم المعنى العام ومفردات المادة المحفوظة .  ٢٤
            تنمي في التلمیذ المھارات اللغویة .  ٢٥
            تعود التالمیذ على الكالم أمام زمالئھ داخل الصف أو من خالل ما یحفظ في المناسبات   ٢٦
            وأولیاء األمور . تعود التالمیذ على ذلك أمام الجمھور  ٢٧
            تدرب حواس التلمیذ السمعیة على الموسیقى الشعریة .  ٢٨
            تساعد التلمیذ على إتقان قراءة السور الكریمة واألحادیث الشریفة والقطع األدبیة .  ٢٩
            تبین للتلمیذ مناسبة اآلیات الكریمة والجو العام للنصوص الشعریة واألدبیة .  ٣٠
            عرف التلمیذ بالشعراء القدامى والمتحدثین .تُ   ٣١
            تعود التلمیذ على القراءة من الكتب األصلیة ( المصادر) .  ٣٢
            ُتعلم التلمیذ طریقة توثیق المصادر والمراجع لإلستفادة منھا .  ٣٣
            ُترشد التلمیذ للرجوع للمصادر والمراجع .  ٣٤
            في إیراد المعلومات من المراجع . تعود التلمیذ على الصدق  ٣٥
            تعود التلمیذ الدقھ في القراءة وإیراد المعلومات   ٣٦
              

  

  

  

  

  

  



  

  

  -المحور الثاني: دور الخالوي ودور العبادة في التصحیح اللغوي:

  درجة التحقق  العبارة  الرقم
  صغیرة جدا  صغیرة  متوسطة  ةكبیر  كبیرة جدا  تسھم في تعلیم القرآن الكریم واللغة العربیة  ٣٧
            تعلم التالمیذ الكتابة بأبسط الوسائل واقلھا تكلفة  ٣٨
            تساعد التالمیذ على حفظ القرآن الكریم مجودا  ٣٩
            تساعد التالمیذ على فھم قواعد اللغة العریبة  ٤٠
            تزید من معارف التالمیذ   ٤١
            الكتب (المصادر والمخطوطات مثال) تعود التالمیذ على البحث في امھات  ٤٢
            توصل التالمیذ للمراكز العلیا والمرموقة في المجال اللغوي  ٤٣

  

  -المحور الثالث: دور وسائل االعالم المسموعة والمرئیة في التصحیح اللغوي:

  درجة التحقق  العبارة  الرقم
  صغیرة جدا  صغیرة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جدا  تالمیذتسھم ھذه المؤسسات في تنمیة المھارات اللغویة لدى ال  ٤٤
            تسھم في تنمیة القدرة اللغویة لدى التالمیذ بشتى الوسائل التي تغدي اللغة العربیة  ٤٥
            تكسب التالمیذ القدرة على التعبیر  ٤٦
            تساعد على حسن التذوق وإدراك نواحي الجمال أسلوبا وفكرة  ٤٧
            تكسب التالمیذ اللغة فتسھم في النمو اللغوي  ٤٨
تتھتم باكتشاف الموھوبین ورعایتھم وإتاحة الفرص المختلفة لتنمیة مواھبھم في اطار البرامج   ٤٩

  العامة
          

            تدرب التالمیذ على القراءات المختلفة   ٥٠
            تنمي مھارات القراءة لدیھ  ٥١
            مایسمع ویشاھد ویستخلص من المعاني واالفكارتساعد التالمیذ على فھم   ٥٢
            تساعد التالمیذ على االلمام بالقواعد االساسیة لفروع اللغة العربیة لالنتفاع بھا في التصحیح اللغوي   ٥٣

 

  



  -المحور الرابع: دور االندیة اثقافیة في التصحیح اللغوي :

  درجة التحقق  العبارة  الرقم
  صغیرة جدا  صغیرة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جدا  برامج تثقیفیة تزید من معارف التالمیذ تسھم في إعداد  ٥٤
            تساعد ھذه البرامج في توسیع مداركھم اللغویة  ٥٥
            تزید من حصیلة التالمیذ اللغویة  ٥٦
            تقدم برامج ادبیة متنوعة للتالمیذ تساعدھم متمثلة في المطارحات الشعریة مثال  ٥٧
            تقدم ندوات في مجال االدب یقوم بھا كبار االدباء  ٥٨
            تشارك في برامج االنشطة المدرسیة المختلفة لزیادة حصیلة التالمیذ اللغویة والعلمیة  ٥٩
            تقوم بعمل المسابقات التي تساعد على المنفعة اللغویة  ٦٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  -المحور الخامس: دور االسرة في التصحیح اللغوي:

  درجة التحقق  لعبارةا  الرقم
  صغیرة جدا  صغیرة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جدا  تسھم االسرة في تنمیة المھارات اللغویة عند الصغار  ٦١
            تكسب االسرة االبناء القدرة على التعبیر الصحیح عند التخاطب  ٦٢
            تتابع االسرة االبناء في الواجب المدرسي في مادة اللغة العربیة  ٦٣
            االسرة لالبناء مجال الحدیث والتعبیر عن آرائھم  تتیح  ٦٤
            تعمل على تشجیع التالمیذ على القراءة الحرة االضافیة  ٦٥
            تسھم في توفیر مكتبة منزلیة تساعد التالمیذ على االطالع  ٦٦
            جال اللغة العربیةتتیح االسرة للتالمیذ المشاركة في االنشطة المبثوثة عبر االنترنت والحاسوب في م  ٦٧
            تتیح االسرة للتالمیذ المشاركة في االنشطة المبثوثة عبر الرسائل االعالمیة المرئیة والمسموعة  ٦٨
            تحث االسرة االبناء على الذھاب للمسجد او الخلوة لقراءة القرآن وتجویده  ٦٩

  

  

  

  

  

  -دس: دور المجتمع في التصحیح اللغوي :المحور السا

  درجة التحقق  العبارة  الرقم
  صغیرة جدا  صغیرة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جدا  یساعد المجتمع على توفیر االندیة الثقافیة  ٧٤
            یناشد المجتمع بقیام الخالوي واحضار الشیوخ  ٧٥

فیة واالجتماعیةتتیح االسرة لالبناء المشاركة في االندیة الثقا       ٧٠ 

 ٧١ تساعد االسرة االبناء على المشاركة في المجتمع البعاء الخجل والتلعثم     

 ٧٢ تتیح االسرة لالبناء فرصة المشاركة في التحدث عن زیارةاالھل واالصدقاء     

 ٧٣ تحث االسرة الكبار على تصحیح االخطء اللغویة التي یقع فیھاالصغار     



            یھتم المجتمع بقیام الندوات ویحث الناس لحضورھا  ٧٦
            بحبب المجتمع الناس في حفظ القرآن وتجویده  ٧٧
            یحبب المجتمع الناس في اللغة العربیة على أنھا لغة واللغة الرسمیة في الدولة  ٧٨
            یھتم المجتمع بالعلماء بحفظ مكانتھم بینم الناس   ٧٩
            یھتم المجتمع بعلماء للغة العربیة   ٨٠
            غة العربیة یھتم المجتمع بدارسي الل  ٨١
            یحترم المجتمع مدرسي اللغة العربیة  ٨٢

  



 

  -المحور الرابع: دور االندیة اثقافیة في التصحیح اللغوي :

  درجة التحقق  العبارة  الرقم
  صغیرة جدا  صغیرة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جدا  تسھم في إعداد برامج تثقیفیة تزید من معارف التالمیذ  ٥٤
            برامج في توسیع مداركھم اللغویةتساعد ھذه ال  ٥٥
            تزید من حصیلة التالمیذ اللغویة  ٥٦
            تقدم برامج ادبیة متنوعة للتالمیذ تساعدھم متمثلة في المطارحات الشعریة مثال  ٥٧
            تقدم ندوات في مجال االدب یقوم بھا كبار االدباء  ٥٨
            لفة لزیادة حصیلة التالمیذ اللغویة والعلمیةتشارك في برامج االنشطة المدرسیة المخت  ٥٩
            تقوم بعمل المسابقات التي تساعد على المنفعة اللغویة  ٦٠

  

  -المحور الخامس: دور االسرة في التصحیح اللغوي:

  درجة التحقق  العبارة  الرقم
  صغیرة جدا  صغیرة  ةمتوسط  كبیرة  كبیرة جدا  تسھم االسرة في تنمیة المھارات اللغویة عند الصغار  ٦١
            تكسب االسرة االبناء القدرة على التعبیر الصحیح عند التخاطب  ٦٢
            تتابع االسرة االبناء في الواجب المدرسي في مادة اللغة العربیة  ٦٣
            تتیح االسرة لالبناء مجال الحدیث والتعبیر عن آرائھم   ٦٤
            الحرة االضافیةتعمل على تشجیع التالمیذ على القراءة   ٦٥
            تسھم في توفیر مكتبة منزلیة تساعد التالمیذ على االطالع  ٦٦
            تتیح االسرة للتالمیذ المشاركة في االنشطة المبثوثة عبر االنترنت والحاسوب في مجال اللغة العربیة  ٦٧
            المیة المرئیة والمسموعةتتیح االسرة للتالمیذ المشاركة في االنشطة المبثوثة عبر الرسائل االع  ٦٨
            تحث االسرة االبناء على الذھاب للمسجد او الخلوة لقراءة القرآن وتجویده  ٦٩

  

  


