املقدمة

التأسيس يف علوم العربية


احلمد لله ه
كل عسري ,والصالة والسالم على َه
ميس هر ه
خات األنبياء
البش هري النذير ,وعلى آله األبرا هر وصحبهه األطها هر.
ه
أمهلت
طويال همن فساد حكوماتهنا اليت
أما بعد ,فقد عانينا زمنًا ً
مناهج ه
خترب
التعليم ,ومل تولهه ما يستحق هم َن العناية والرعاية ,فوضعت
َ
َ

العقول السليمةَ وتزيد العقول الضعيفةَ ضع ًفا ,فنشأَ يف بالدان جيل
َ
العلم ,ويلهد إىل الراحة والكسل ,وجيري وراء
جاهل ً
جهال مركبًا ,يكره َ
شهوته .والعجيب أن اللغة العربية ه
األكب هم َن التشويه
النصيب
انلت
َ
َ
ابملناهج اليت وضعتها هذه احلكومات ,مع أن األصل أن تسعى

هدها وطاقتَها إىل غرس حمبتها يف قلوب الناشئة .فاللغة هي معيار
ج َ
ه
وعدمه ,ال ه
وجود األمة ه
وضعفها فحسب .واألشد من ذلك أن
قوتا
ه
احلكومات كانت حتارب كل من حاول همن أهل الغرية
معظم هذه
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ه
يبتكر
مناهج وافيةً
َ
على العربية أن ينبهَ على ضرورة إصالح املناهج أو َ
سليمةً تناسب العصر الذي حنن فيه.

وبعد أن بدأت هذه احلكومات تتهاوى مبا كسبت أيديها واحد ًة

تهل َو األخرى آ َن ه
تلم َذ ألهلها ,ومارس
لكل غيور على العربية حبقَ :
التدريس ,وخهب وسائهلَه ,وأدرك جوانب النقص وا ه
لتشويه يف املناهج
َ
مناهج توصل علوم العربية
ويديل بدلوه إلعداد
َ
احلالية ,أن يضع خبته َ
إىل الطالب بيسر وصفاء ,وجتعلهم يعشقوهنا ه
ويعظموهنا ,وحياولون
سبيال.
استعماهلا ما استطاعوا إىل ذلك ً
ومع يقيين أبن هذه اخلطوة يعجز عن القيام هبا األفراد ,بل ال بد
من اجتماع اخلبات وتكاتف اجلهود ,فقد جتشمت هذه السبيل,
وشرعت يف حماولة إلعداد منهاج متكامل يف علوم العربية ,وزعته على
عدة أجزاء ,وسأتناول فيه بعون هللا :األدب ,والنحو ,والصرف,
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واإلمالء ,والبالغة ,والعروض ,ومسيته "التأسيس يف علوم العربية",
وكان منهجي يف اجلزء األول الذي أجنزته ,بعون هللا ,كما أييت:
األول منها للمختارات
-1قسمته على ثالثة فصول ,فجعلت َ
األدبية ,وافتتحتها بنصوص نثرية وشعرية 1يطلب حفظها
حىت يتمرن الطالب بكالم العرب ويستأنسوا أبساليبهم ,ومل
أتكثر من التدريبات لئال أشتت أذهاهنم ,فاقتصرت على
مهاريت شرح املفردات الغريبة ,وفهم النص .وقد حاولت
جاهدا أن أختار النصوص
ً
اللفظي واملعنوي ,ال سيما
يكون اجلزء األول صاحلًا
والكتابة فقط.

البعيد َة عن الغموض والتعقيد
أنين وضعت يف هحسبَاين أن
للمبتدئني مـهمن أتقن القراءة

 -1اخرتت النصوص الشعرية من كتاب "ديوان املعاين" لشيخنا وأستاذان
الفاضل عبد البديع النريابين .حفظه هللا.
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ه
ه
ه
فقر
 -2أدرجت يف املختارات األدبية مجلةً من املرتادفات ,ألن َ
عاجزا عن
طالبهنا واضح فيها ,فتجد الواحد منهم يقف ً
معن من املعاين ,ألنه ال جيد ما يسعفه من
التعبري عن ً
املفردات.

أيضا مجلةً همن ه
أمثال العرب ,ملا فيها من طرافة
-3أدرجت فيها ً
ه
وح َكم ,وألهنا تعطي تصوًرا مشرقًا عن فهم العرب وجتربتهم
يف احلياة.

الفصل الثاينَ يف علم النحو ,وراعيت فيه فكرًة يف غاية
-4جعلت
َ
األمهية ,وهي ضرورة أن يلهم الطالب جبميع مبادئ النحو يف
مرحلة واحدة .وغياب هذه الفكرةه كان من أبرز ما تعاين
منه مناهجنا ,فتجد الطالب يصل إىل املرحلة اجلامعية ,وهو
ال يستطيع أن مييهز بني االسم والفعل واحلرف ,وال ه
يفرق بني
معرب ومبين ,ومرفوع ومنصوب وجمرور ...كل ذلك ألنه
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كان أيخذ همَزقًا من علم النحو مشتتةً ال تـغين وال تسمن
همن جوع .أضف إىل ذلك أنين جعلته يف غاية االختصار
مع الوفاء ابملضمون ,حىت أطَمئه َن الطالب أبن علم النحو
فكنت جتد
بضع صفحات .أما مناهجنا
َ
يسري ال يتجاوز َ
الدرس الواحد يزيد على ه
مخس ص َف َحات.

-5جعلت الفصل الثالث يف خمتصر يف علم اإلمالء ,اكتفيت فيه
يف هذا اجلزء مبا ي ه م الطالب من أحكام اهلمزة واأللف واتء
التأنيث.
وبعد ,فهذا جهد ه
املقل أضعه بني يدي إخويت املدرسني,
ليقوموه ويستدركوا ما فيه من جو ه
ه
انب نقص فيتموها .وهللا
سبحانه -يعلم أين ما جترأت على هذه اخلطوة اخلطرية إاليوما بعد يوم ,وعلى
حرقةً على العربية اليت تضيع من أيدينا ً
انقطعت.
أبنائها الذين كادت صلتهم بلغتهم تنقطع ,أو َ
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فإن أَكن أصبت يف اجتهادي هذا فما هو إال منة هللا على
هذا العبد الضعيف ,وإن أكن أخطأت فذاك شأن البشر.
واحلمد لل ه
رب العاملني.
وكتبه
أنس عزت أغا
يف مدينة الباب حرسها هللا
/11مجادى األوىل1434/هـ
املوافق لـ 2113/4/21م
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