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والطالبة  الطالب  م�ساعدة  هدفه  اإن�ساين  م�سروع  التعلم 

وتعزيز  الفهم  معها  ي�سهل  بطريقة  والبناء  التطور  على 

يكون  اأن  ينبغي  التعلم  لعملية  الفعال  والتخطيط  النتماء, 

الطالب  وق��درات  ا�ستعدادات  مع  متم�سياً  علمياً  ن�ساطاً 

واملتعة. والإثارة  التحدي  على  قائماً  والطالبات, 

اأه��داف  حتقيق  يف  مهماً  دوراً  التعليمية  البيئة  ت���وؤدي 

القيم,  غر�س  فيها  ويتم  التعلم  فيها  يجري  حيث  التعليم, 

ويتحقق  وطالبة,  طالب  لكل  والثقافية  الجتماعية  والتن�سئة 

ه��ذا  م��وج��ب��ات  ع��ن  البع�س  ي��ت�����س��اءل  وق��د  من��اوؤه��م,  فيها 

التعليمية. بالبيئة  املتزايد  الهتمام 

وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  التعلم  باأن  ذلك  على  الإجابة  ميكن 

بيئة  كانت  ف��اإذا  التعلم,  فيها  يتم  التي  البيئة  بخ�سائ�س 

بالراحة  والطالبة  الطالب  فيها  وي�سعر  وم�سوقة  جاذبة 

عاماًل  ذلك  كان  التعلم,  على  وحتفزهم  والتحدي  والأم��ان 

املعرفة  اك��ت�����س��اب  اأج���ل  م��ن  للمتعلم,  ال��ت��ع��ل��م  دمي��وم��ة  يف 

مع  والعي�س  الذات  احلياتية, وحتقيق  للتطورات  وال�ستعداد 

الر�سا. ب�سعور  الآخرين 

اجل��وان��ب  م��ت��ع��ددة  عملية  التعلمية  التعليمية  العملية 

ومتداخلة,  ك��ث��رة  م��ت��غ��رات  جناحها  يف  وي��وؤث��ر  والأب��ع��اد, 

العملية, لذا لبد  التعليمية عامل مهم يف جناح هذه  والبيئة 

اأهمها: اخل�سائ�س  من  بعدد  البيئة  هذه  تتحلى  اأن 

- و�سوح الر�سالة: بحيث تركز كل كلية على حتديد وبيان 

ما ت�سعى اإىل اإجنازه, وما تهتم به  وتقدره يف ر�سالتها على 

تاأديتها. يجب  التي  الأدوار  يبني  نحو 

»اأع�ساء  فيها  العاملني  بكل  التعليمية  البيئة  ترعى  اأن   -

على  وحتر�س  والطالبة  الطالب  واإداري���ني«  تدري�س  هيئة 

يف  م�ستطاع  جهد  كل  ب��ذل  على  وت�ستحثه  ومن��ائ��ه,  تعلمه 

التعلم عن طريق متابعة التقدم والتعرث وتفعيل دور اجلهات 

ولة. امل�سوؤ

فيها  ي�سهم  بحيث  بالت�ساركية,  البيئة  هذه  تت�سم  اأن   -

املر�سد  دور  التدري�س  هيئة  ع�سو  دور  فيها  ويكون  اجلميع, 

واملوجه.

نحو  على  وال�سبط,  التفاعل  على  البيئة  هذه  تقوم  اأن   -

وتطورهم. تعلمهم  ي�سهل 

العمليات  فيها  تناق�س  تفكر,  بيئة  البيئة  هذه  تكون  اأن   -

للحل  ل��ل��و���س��ول  ات��خ��اذه��ا  ال��ت��ي مت  وال���ق���رارات  امل��ع��رف��ي��ة, 

املطلوب.

والو�سائل  الأن�����س��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  فيها  ي�ستخدم  اأن   -

املتعلمني. ولقدرات  التعليمي  للموقف  وفًقا  التعليمية 

وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية

إضاءات نافذة
أ. د. محمد بن صالح النمي

إضاءات نافذة

تأثيرالبيئة التعليمية 

اأي  2119م,  ع��ام  يحل  عندما 

جميعاً  �سنكون  الآن,  من  قرن  بعد 

اأنا واأنت اأيها القارئ العزيز مع كل 

الأبناء والأهل والأقارب والأ�سدقاء 

والزمالء مع كل من تعرفهم ومن ل 

تعرفهم حتت الرثى, جمرد ذكرى!

���س��ي��ك��ون م�����س��رن��ا ق���د اأ���س��ب��ح 

الت�سكيك  يقبل  ل  وجلياً  وا�سحاً 

اأعيننا,  اأمام  �سرناه  اأب��ًدا,  والتاأويل 

و�سي�سكن بيوتنا اأو فللنا اأو ق�سورنا 

باأموالنا  و�سيتمتع  غ��رب��اء,  اأن��ا���س 

وباأمالكنا التي جمعناها بطرق �ستى 

اآخ��رون  اأعمالنا  و���س��ي��وؤدي  غ��رن��ا, 

اأحد  ل  اأن  حينها  نظن  كنا  والتي 

يعملها ويتقنها �سوانا, ولن يتذكروا 

�سيئاً عنا.

وك���ل م��ن ح���زن وت��اأ���س��ف وبكى 

عند  علينا  الدموع  وذرف  وا�ستكى 

كان  مهما  حزنهم  �سينتهي  موتنا 

وا�سحني  ولنكن  و���س��دت��ه,  درج��ت��ه 

ومن  اأجدادنا  عن  ببالنا  يخطر  كم 

احببناهم  م��ن  وك��ل  اآب��ائ��ن��ا  بعدهم 

جداً  قلياًل  حياتنا؟؟  يف  وفقدناهم 

من  كم  اأنف�سنا!  مع  �سادقني  لنكن 

لكن  ع��ن��ا  رح���ل  دك��ت��ور  وك���م  معلم 

تعي�س  و���س��ج��اي��اه  و���س��ل��وك��ه  علمه 

جمرد  �سنكون  معنا, 

�سطر  عابرة,  ذك��رى 

يف ع��م��ود ال��ذاك��رة, 

اأ���س��م��اوؤن��ا واأل��ق��اب��ن��ا 

واأ�سكالنا  ومنا�سبنا 

و����س���ورن���ا وك����ل ما 

�سيطويها  بنا  يتعلق 

الزمن والن�سيان.

ف����ل����م����اذا ن��ط��ي��ل 

التفكر بنظرة النا�س 

اإل��ي��ن��ا, ومل���اذا نحرق 

لت�سرفات  ق��ل��وب��ن��ا 

ال��غ��ر, ومل���اذا نتعب 

لإر�سائهم,  اأنف�سنا 

طرقها  بغر  الأم���وال  ومل��اذا جنمع 

وملاذا نقرت عن اأنف�سنا وملاذا نن�سغل 

وبيوتنا  واأمالكنا  اأولدن��ا  مب�ستقبل 

واأر�سدتنا وكل اأهلنا, كل هذا لي�س 

له جدوى اأو نفع بعد قرن من الآن!

يف  ملحة  �سوى  لي�س  وج��ودن��ا  اإن 

عمر الكون, ووم�سة يف جدار الزمن 

ال��ل��غ��ة, فهذا  ق��ام��و���س  وح���رف يف 

الكون كله يف نظر اخلالق ل ي�ساوي 

اأ�ساًل جناح بعو�سة!

يف  و�سينق�سي  ُعمرنا  �سيطوى 

طرفة عني, و�سياأتي بعدنا ع�سرات 

واآلف  مئات  ورمب��ا 

م���ن الأج����ي����ال, كل 

جيل يودع من �سبقه 

وي�سلم  ع��ج��ٍل  ع��ل��ى 

الراية ُمكرهاً للجيل 

ال�����ت�����ايل, وه���ك���ذا 

اأن  ق��ب��ل  دوال����ي����ك 

الأول  اجليل  يحقق 

التي ل  اأحالمه  ربع 

تنتهي ول تتوقف اإل 

مبوته!

اأن  ت��ع��ل��م��ون  ه��ل 

ح��ج��م��ن��ا ال��ف��ع��ل��ي 

ال��دن��ي��ا,  ه����ذه  يف 

الكون,  هذا  يف  احلقيقي  وزمننا 

هناك  بكثر!  نت�سور  مما  اأ�سغر 

الظالم  و�سط  �سنكون  ق��رن  بعد 

ال��دام�����س وال�����س��ك��ون امل��ت��ن��اه��ي, 

فانية  الدنيا  ك��ان��ت  ك��م  �سندرك 

مت�ساهلني  اأغبياء  كنا  وكم  وتافهة 

املهمة! بالأمور 

وكم  �سخيفة,  اأحالمنا  كانت  كم 

لو  و�سنتمنى  �سهلة  جهودنا  كانت 

عبادة  يف  كلها  اأع��م��ارن��ا  اأم�سينا 

جمع  ويف  ���س��ج��دة,  يف  ال��رح��م��ن 

اجل��اري��ات  وال�سدقات  احل�سنات 

وهن الباقيات, هناك �سنطلق اآلف 

ال�سرخات ا�ستغاثة ورجاء ونداء ل 

طائل منها كما يف قوله تعاىل: »َقاَل 

ا ِفيَما  ْعَمُل �َساحِلً
َ
َرِبّ اْرِجُعوِن لََعِلّي اأ

تََرْكُت َكاَلّ اإِنََّها َكِلَمٌة ُهَو َقاِئلَُها َوِمْن 

َوَراِئِهْم بَْرَزٌخ اإىل يَْوِم يُبَْعثُوَن«. وقول 

نِْفُقوا ِمْن َما َرَزْقنَاُكْم ِمْن 
َ
املوىل: »َواأ

َحَدُكُم امْلَْوُت َفَيُقوَل َرِبّ 
َ
ِتَي اأ

ْ
ْن يَاأ

َ
َقبِْل اأ

َق  َدّ �َسّ
َ
َجٍل َقِريٍب َفاأ

َ
ْرتَِني اإِىَل اأ َخّ

َ
لَْوَل اأ

نَي«. وقوله عزوجل  احِلِ ُكْن ِمَن ال�َسّ
َ
َواأ

»يَُقوُل  يف و�سف عبادة اخلا�سرين: 

َياِتي«. ْمُت حِلَ يَا لَيْتَِني َقَدّ

اأيها القارئ العزيز, اأيتها القارئة 

وال��دار���س  الطالب  اأي��ه��ا  ال��ع��زي��زة, 

طاملا  وامل�سوؤول,  والدكتور  والباحث 

يف  زال  ول  بقية,  العمر  يف  زال  ل 

الوقت  يف  زال  ول  �سحة  اجل�سد 

من  ونغّر  فلنعترب  م��اأم��ول,  مت�سع 

اأنف�سنا واأفكارنا واأحالمنا وكل �سيء 

تاأملها  الذهول.  يوم  قبل  من حولنا 

ل�سانك  قبل  بعقلك  واقراأها  جيداً 

ق�سرة  ق�سرة,  فاحلياة  وعينك 

جداً!

طالب دكتوراه

كلية علوم الأغذية والزراعة

ك��ت��اب  م���ن   »68« ����س  يف  ورد 

يف  اليوم  ال�سائعة  الأخطاء  »اأه��م 

عدنان:  علي  ملوؤلفه  العربية«  اللغة 

الرجلني  ك��ال  ي��ق��ول:  م��ن  »يخطئ 

ح�سرتا,  املراأتني  كلتا  اأو  ح�سرا, 

الرجلني  كال  يقول:  اأن  وال�سواب 

ح�سرت؛  امل��راأت��ني  وكلتا  ح�سر, 

ا���س��م��ان  وك��ل��ت��ا  ك���ال  لأن  وذل�����ك 

مثنيني«. ولي�سا  مفردان, 

يف  ب��دًع��ا  ع��دن��ان  علي  يكن  مل 

وكلتا«  »ك���ال,  ا���س��ت��ع��م��ال  تخطئة 

م��ث��ن��ي��ني, وق����د ���س��ب��ق��ه يف ذل��ك 

»الكتابة  �ساحب  اهلل  جار  زه��دي 

ال�سحيحة« وهو يخطئ من يقول: 

»ك��اله��م��ا ع����ارف����ان«, و»ك��اله��م��ا 

»كالهما  عنده  وال�سواب  يعرفان« 

عارف, وكالهما يعرف«.

كتابه  يف  العدناين  ونرى حممد 

ينقل  ال�سائعة«  الأخ��ط��اء  »معجم 

»�س 219« كالم احلريري �ساحب 

»ك��ال  ي��ق��ول��ون:  ال���غ���وا����س«  »درة 

ال��رج��ل��ني خ��رج��ا, وك��ل��ت��ا امل��راأت��ني 

ي��وح��د  اأن  والخ���ت���ي���ار  ح�����س��رت��ا, 

الرجلني  اخلرب فيهما, فيقال: كال 

لأن  ح�سرت؛  املراأتني  وكلتا  خرج, 

ك��ال وك��ل��ت��ا ا���س��م��ان 

م�����ف�����ردان, و���س��ع��ا 

ل���ت���اأك���ي���د الث���ن���ني 

ولي�سا  والث���ن���ت���ني, 

مثنيني,  ذات��ه��م��ا  يف 

الإخبار  وق��ع  فلهذا 

يخرب  ك��م��ا  ع��ن��ه��م��ا 

ع��ن امل��ف��رد, وب��ه��ذا 

ن���ط���ق ال�����ق�����راآن يف 

{كلتا  ت��ع��اىل:  قوله 

اجلنتني اآتت اأكلها} 

ومل   .33 ال��ك��ه��ف: 

ي��ق��ل اآت���ت���ا, وع��ل��ي��ه 

ال�ساعر: قول 

كالنا ينادي يا نزار, وبيننا

قنا  من  اأو  اخلّطّي,  قنا  من  قنا 

لهند  ا

وم����ا ق���ال���ه ع���دن���ان ع��ل��ي غر 

اأئ��م��ة  م���ن  وج���دن���ا  اإذ  ���س��ح��ي��ح, 

»كال  ا�ستعمال  اأج���از  م��ن  النحاة 

ه�سام  اب��ن  اأمثال  مثنيني,  وكلتا« 

وهو  »املغني«,  كتابه  يف  الأن�ساري 

لفًظا,  مفردان  وكلتا:  »كال  يقول: 

لفًظا  اأبًدا  م�سافان  معنى  مثنيان 

يعقوب  اإميل  اأورد  وق��د  ومعنى«. 

م���ا ن�����س��ه: »اأج����از 

اأئ���م���ة ال���ن���ح���اة يف 

»ك��������ال« و»ك����ل����ت����ا« 

لفظهما  م���راع���اة 

وه��و  الإف������راد,  يف 

ومراعاة  الأف�سح, 

معناهما وهو قليل, 

م�����س��ت�����س��ه��ًدا ب��ق��ول 

الأ�سود بن يعفر:

امل����ن����ي����ة  اإن 

كالهما واحلتوف 

ي������ويف امل����خ����ارم 

�سوادي  يرقبان 

اإىل  ح�سن  ع��ب��ا���س  ذه���ب  وق���د 

ويقول  ه�سام  اب��ن  اإل��ي��ه  ذه��ب  م��ا 

ن�سه:  ما  الوايف«  »النحو  كتابه  يف 

معناهما  اأن  مع  مفرد,  »ولفظهما 

العائد  ال�سمر  يف  فيجوز  مثنى؛ 

الإ���س��ارة,  ويف  م��ب��ا���س��رة,  عليهما 

ي��ك��ون  اأن  ون���ح���وه,  اخل����رب,  ويف 

مفرًدا, واأن يكون مثنى, نقول: كال 

وكال  �سافرا,  اأو  �سافر,  الرجلني 

وكلتا  اأدي��ب��ان,  اأو  اأدي��ب  الطالبني 

�سافرتا,  اأو  ���س��اف��رت,  ال��ف��ت��ات��ني 

وكلتاهما اأديبة, اأو اأديبتان والأكرث 

اللفظ«. مراعاة 

نف�سه  العدناين  حممد  اأن  م��ع 

ذكر يف �سفحة 220, بعد ما �سرد 

كالم احلريري اأن اأئمة النحاة يرون 

»يجوز  خال�سته:  ما  وكلتا  كال  يف 

يف  لفظهما  مراعاة  وكلتا  كال  يف 

معناهما«. ومراعاة  الإفراد 

ال�سم�سان:  اأو����س  اأب���و  وي��ق��ول 

لي�س  »كال«  عن  باملفرد  »والإخبار 

لأن  بل  مفرد  لفظه  اأن  اإىل  نظًرا 

وتابع  منهما«.  واح���د  ك��ّل  امل���راد 

املهم  هو  املعنى  »اإذ  قائاًل:  كالمه 

اقت�سى  فاإن  الرتاكيب,  تكوين  يف 

اأخرب  الإفراد  اإىل  اللتفات  املعنى 

املعنى  اق��ت�����س��ى  واإن  ب����الإف����راد, 

اللتفات اإىل التثنية اأخرب باملثنى«. 

فلو قال �ساحبنا اإن مراعاة اللفظ 

اأف�سل  اأف�سح لكان  يف »كال وكلتا« 

واأح�سن من تخطئة ما لي�س خطاأ؛ 

ل  اأف�سح  ال�سيئني  اأح��د  ك��ون  لأن 

الآخر. ف�ساحة  ينفي 

كلية الآداب/ ق�سم اللغة العربية

طالب دكتوراه

من نيجريا

بعد قرن من اآلن!

الخالف في »كال وكلتا«

فيصل أحمد الشميري

يعقوب أسامة

ياسر أسعد




