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Abstract
Learning Arabic syntax in Iranian universities is an important lessson in teaching Arabic
language, and has many challenges and obstacles. Of course, these barriers are not limited to
Iranian students and Arabs are also faced with these challenges in learning Arabic syntax.
This research uses a descriptive-analytical method to study the traditional and modern
methods of teaching Arabic syntax and the problems and obstacles facing undergraduate
students in Arabic language and literature in order to find solutions to these challenges and
barriers, the three main components of the teaching and learning process, including a
professor, student and subject matter, have been studied. The results of the research showed
that only one method cannot be emphasized and ignored other methods and in order to do so,
taking all educational practices into account, they should eliminate the inefficient methods of
teaching syntax and pave the ground for students to participate in the classroom and, based on
examples of students' daily life, professors should introduce a book to students that presented
a methodology and avoid the syntactic rules of use and the differences between the
synagogues of Basra and Kufa.
Keywords: Teaching Syntax, Teaching Methods, Universities in Iran, Teaching and Learning
Process, Barriers, Strategies.
References
- The holy Quran
- Ibrahim, H. (2005). Reference in teaching Arabic language. 1st ed. Egypt: Book Center for
Publishing
- Ebn Manzoor, M. (no date). Arabes Tong. Vol.6. Cairo: Dar Al Ma'aref
- Ibn Khaldun, Abdulrahman. (1992). Introduction Date. 1st ed. Tehran: Enthashar Alami and
Farhangi.
- Ahmad. M. (1996). Methods of Teaching Arabic Language. 6th ed. Cairo: Egyptian
Renaissance Library.
- Azirjawi, F. (1991). Foundations of Educational Psychology. 1st ed. Press of the Ministry
of Higher Education and Scientific Research. University of Mosul.
- Ismail, Z. (1995). Methods of Teaching Arabic Language. Beirut: University Knowledge
House


Associate Professor of Arabic Language and Literature, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
(Responsible author) Smm.basu@yahoo.com

Ph. D. Student of Arabic Language and Literature, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
fathirasou65@gmail.com

Ph. D. of Arabic Language and Literature, Farhangian, Hamedan, Iran
behragham@gmail.com
Received: 28/03/2017

Accepted: 21/04/2018

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Doi: 10.22108/rall.2018.103221.1025

16/ Research in Arabic Language, Document Type: Research Paper, Vol: 11, No. 20, Spring & Summer 2019

- Al-Jarjani, A. (1306 BC). Kitab altarifat. 1st ed. Egypt: The Printing Press
- Hassan, M. (2009). Analysis of the contents of the textbooks. Tehran: Aijj Publishing.
- Houri, A. (2010). Analysis of the content of grammar books in the syllabuses in the Syrian
Arab Republic. Damascus University Journal, 26, pp. 125-171.
- Salem, M. & Sa'id L. (1988). Learning Difficulties in Grammar for First-Grade Students.
Studies in Curriculum and Teaching Methods. Egyptian Society for Curriculum and Teaching
Methods. No. 51.
- Celtic, S. (2002). Teaching Arabic Grammar in the Light of Modern Trends. 1st ed. Beirut:
The Egyptian-Lebanese Center.
- Sayed, M A. (1987). Development of grammar teaching methods and methods of expression
in the general education stages in the Arab world. Tunisia: Arab Organization for Education,
Culture and Science
- Al-Siyooti, J. A. A. B. (1988). Hama al-Mu'amah in explaining the collection of mosques.
(Investigation: Ahmad Shams al-Din) Beirut: Scientific Book House.
- Al-Shajrawi, A. O. (2012). Applied grammar. Amman: Dar Al-Ma'mun.
- Guest, Sh. (no date). Facilitation and renewal of grammar. Research presented to the
symposium on Arabic language curricula in pre-university education.
- Taima, R. A. (1989). Teaching Arabic to Speakers of Other Languages: Its methods.
- Atta, I. (1995). Methods of Teaching Arabic Language and Religious Education. Vol. 26.
Cairo: Egyptian Renaissance.
- Ghali Al-Mousawi, N. (2009). Difficulties in learning the Arabic language in primary stage
from the point of view of the teachers of the subject and its parameters. Educational studies,
No. 5. University of Meissan.
- Fardash, H. (2005). Theoretical Foundations of Educational Technology. Tehran: Samt.
- The Constitution of the Islamic Republic of Iran (2016). Preparation and Settling.
Presidential Legal Assistant, Editorial, Publishing and Publishing Laws. Second Edition. 4th
ed. Tehran
- Keshawarz, H. & Khorsandi, M. (2017). Methods of Teaching Grammar in Arabic
Language and Literature Major in Iranian Universities (Problems and Solutions). Journal of
Studies in Arabic Teaching and Learning, 1(1), pp. 109-124.
- Mottaqi Zadeh, I., Esmaili, S., & Mohammadi, D. (2014). Content Analysis of Arabic
Grammar Books at the B.A. Level of Arabic Literature Based on the Course Book Quality
Criteria “A Case study of Mabadi alAlarabiyyah Written by Rashid Shartooni and aljadid fi
alsarf wa alnahv Ebrahim Dibaji. Journal of Research in the Arabic Language and Literature,
8, pp. 95- 116.
- Muqizadeh, I. (2013). The rate of implementation of the methods and techniques of
teaching the rules in Arabic language and literature in the field of professors and students.
Journal of Language Research, 14, pp. 159-178.
- Madkour, A. (1981). Fundamentals of Arabic Language and Religious Education. Cairo:
House of Culture.
- Maarouf, N. (1991). Arab Characteristics and Methods of Teaching. Beirut: House of
Appreciation.
- Al-Naqah, M. (1985). Teaching Arabic to Speakers of Other Languages: Foundations.
Introduction and Teaching Methods. Saudi Arabia: Arabic Language Institute for Non-Native
Speakers at Umm Al-Qura University.
- Nasimah. A. (2011). The Problem of Teaching Arabic Grammar in the University; Bajaya
University Model. Master Thesis. Al-Jazair University Tizi Ouzou.
- Vali, F. (1994). Arabic Grammar, Problems and Solutions. Arab Seminar, Teachers
College, Haweel, Saudi Arabia.
- Jacob, E & Michel, A. (1987). A detailed lexicon in the language and literature.1st ed.
Beirut: House of Science for millions.

حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان

العدد ( 02ربيع وصيف 4112هـ .ق 4318 /هـ .ش) ،ص  402ـ 421
املقالة :حمكمة

تعليم النحو العربي يف اجلامعات اإلريرايي
العقبات واحللول
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سيد مهدي مسبوق *
رسول فتحي مظفري **
يعمت اهلل به رقم ***
امللخّص
إنّ تعليم النحو العربي يف اجلامعات اإلريرايي ـ كمادة جوهرري والعمود الفقري للغ العربي ـ قد واجه حتدرياتٍ عدريدة وعقبات وفرية .ال
تقتصر هذه العقبات على الطلب اإلريراييني ،فإمنا ريعايي منها الناطقون بالعربي وغريها .حناول يف هذه الدراس اليت اعتمدت على املنهج
الوصفي التحليلي ،أن يلقي يظرة على الطرائق التقليدري واحلدريث لتعليم النحو العربي ويدرس الصعوبات والعقبات اليت تواجهها طرائق
تعليم النحو العربي يف اجلامعات اإلريرايي يف مرحل البكالورريوس ويدرس الركائز األساسي للعملي التعليمي ـ التعلمي وهي األستا ،
والطالب ،واملواد الدراسي بغي َ التوصل إىل حلّ هلذه الصعوبات والعقبات .توصّلت الدراس إىل أيّه ال ميك الركيز على طرريق واحدة
دون األخرى؛ إ جيب أن جنمع بني الطرائق املختلف بعد تعدريل بعض طرائق التعليم اخلاطئ يف اجلامعات اإلريرايي  ،وسدّ الثغرات املوجودة
يف الكتب الدراسي إىل جايب إفساح اجملال ملساهم الطلب طيل الفصل وعرض األمثل اليت تالئم واقع حياتهم ،واختيار الكتب النحوري
اليت حتظى باملنهجي يف ترتيب الدروس وعرض القواعد وتتحاشى ع القواعد النادرة والشا ة واخلالفات القائم بني أصحاب املدرستني
الكوفي والبصرري .
املفردات الرئيسي :تعليم النحو ،طرائق التعليم ،اجلامعات اإلريرايي  ،العملي التعليمي ـ التعلمي  ،العقبات ،احللول
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1ـ املقدم
ريرتبط تعليم اللغ العربي يف إريران بثقاف شعبها املسلم ومعتقداتهم اإلسالمي  ،باإلضاف إىل القواسم املشرك الثقافي والدريني بني
بالديا إريران والبالد العربي  .فم ثَ ّم لعالقات إريران مع الدول اليت تتقارب يف اللغ واألدب والثقاف أهمي بالغ  .ومما ريدلّ على
أهمي تعليم اللغ العربي وتعلمها يف إريران هو تصرريح دستور اجلمهورري اإلسالمي اإلريرايي بأنّ تعليم اللغ العربي يف املدارس
واجلامعات أمر ضروري وفقا للمادة السادس عشرة م الدستور اإلريرايي .لذلك جيب االهتمام بدراس الطرق الصحيح لتعليم
اللغ العربي والتعرف على العقبات اليت ريواجهها الطلب يف مرحل البكالورريوس باعتبارها أهم املراحل اجلامعي للناطقني بغري
العربي  ،والذري ريرغبون يف تعلم هذه اللغ كلغ ثايي .
إ ا أمعنا النظر يف طرائق تعليم اللغ  ،يرى أنّ هلا عالق وثيق مع الركائز الثالث ،وهي األستا والطالب واملواد الدراسي .
لألسف ،أنّ هذه الركائز مل تلق اهتماماً بالغاً م قبَل األساتذة يف بلديا فركت أثراً سلبياً على النهوض بفرع اللغ العربي  .وميك
النهوض بها مع تقررير املناهج الدراسي اجلدريدة يف هيكل التعليم العالي ،كما ميك التغلب على الغالبي العظمى م هذه العقبات
واملشكالت« .قد اقرتح املنظّرون واخلرباء الرتبويني العديد من االسرتاتيجيات والتقنيات املصمّمة اليت تكون مفتوحة أمام الطلبة ،أثناء تعلمهم
لتحقيق األهداف التعليمية املبتغاة .مما يستلزم حتديد هذه التقنيات واالسرتاتيجيات وتطبيقها يف التدريب» (فردايش 1381 ،هـ.ش ،ص .)118

تعتمد هذه الدراس على املنهج الوصفي ـ التحليلي الذي ريقوم على أساس حتدريد خصائص هذه الظاهرة ووصف طبيعتها
ويوعي العالق بني متغّيراتها وأسبابها واجتاهاتها وما إىل لك م جوايب تدور حول سرب أغوار مشكل أو ظاهرة معين والتعرف
على حقيقتها يف أرض الواقع .مبا أن قسماً كبرياً م التحدي املتمثل يف تعليم اللغ العربي يف إريران ريعود إىل تعليم النحو ،فنحاول
ل هذه املشكالت واحلدّ
ل طرريق وعقباتها للتوصّل إىل مقرحات حل ّ
أن يستعرض م خالل دراس طرائق التعليم مشكالت ك ّ
منها ،و لك بعد دراس الركائز األساسي الثالث :األستا والطالب واملواد الدراسي  .قبل أن يتعرّض ملشكالت تعليم النحو يف
إريران ،فال بد أن يعرف أنّ هناك أهدافاً تكم وراء تعليم النحو يف مرحل البكالورريوس حسب ما جاء يف املخطط الدراسي هلذه
املادة وهي :تنمي قدرات الطلب النحوري وتربيتهم على أسس وقواعد لسايي فصيح وتصحيح اللح الناشئ ع اخلطأ اللغوي
يف النطق والتدرريب على أوجه اإلعراب املختلف ومعرف تراكيب اجلمل وأساليبها املختلف ؛ ويف النهاري  ،التدرريب على النطق
والتطبيق السليم للقواعد اللغوري والنحوري املختلف  .فهذه الدراس حتاول أن تقف عند العقبات واملشكالت اليت تعرقل حتقيق هذه
األهداف.
2ـ أسئل البحث
األسئل اليت حناول أن جنيب عليها هي:
ـ ما هي أهم الصعوبات والعقبات املتعلق بإريصال املادة النحوري إىل الطلب ؟
ـ أي طرريق م طرائق تعليم اللغ تالئم التدرريس يف مرحل البكالورريوس وجتدي يف العملي التعليمي ـ التعلمي ؟
ـ ما هو السبب الرئيس يف تعليم قواعد النحو يف اجلامعات اإلريرايي وفقاً للركائز الثالث؟
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3ـ خلفي البحث
ريعترب تعليم اللغ العربي واالسراتيجيات اجملدري يف العملي التعليمي ـ التعلمي موضوعاً مهماً يف معظم الدول الناطق بالعربي
وغري الناطق بها .ولقد أجرريت دراسات بإريران يف هذا اجملال ،منها :مقال «مناهج تعليم النحو يف فرع اللغ العربي وآدابها
باجلامعات اإلريرايي  ،مشاكل وحلول» بقلم حبيب كشاورز وحممود خورسندي ،واملنشورة يف جمل دراسات يف تعليم اللغ العربي
وتعلمها؛ تعرّضت هذه الدراس ألسباب ضعف الطلب يف تطبيق القواعد اللغوري وقدّمت حلوالً مناسب لرفع هذا الضعف.
ومقال «حتليل حمتوى كتب قواعد اللغ العربي يف مرحل البكالورريوس لفرع اللغ العربي وآدابها يف ضوء معاريري اجلودة» (مبادئ
العربي للرشيد الشرتويي واجلدريد يف الصرف والنحو للدريباجي منو جني) ،لعيسى متقي زاده ودايش حممدي ركعيت وسجاد
إمساعيلي؛ قام الباحثون يف هذا املقال بدراس أهمّ الكتب النحوري اليت تُدرس يف اجلامعات اإلريرايي واستنتجوا أنّ استخدام
املنهج القياسي يف اجلامعات اإلريرايي ريعدّ أفضل منهج لتعليم القواعد العربي .
وهناك مقال فارسي حتت عنوان « ميزان اجراى روشها و فنون تدرريس قواعد در مقطع كارشناسى رشته زبان و ادبيات عربى
از يظر استادان و دايشجوريان» (=مدی استخدام مناهج تعليم النحو يف فرع اللغ العربي وآدابها م وجه يظر األساتذة والطلب )
بقلم عيسى متقي زاده وزمالئه؛ وقفت هذه املقال على طرائق تدرريس النحو العربي ومدى تطبيقها يف اجلامعات وخلّصت إىل أنّ
أساتذة النحو يف إريران ريستخدمون الطرريق االستنتاجي وال ريقيمون وزياً لطرائق التدرريس اجلدريدة والتقنيات احلدريث كاستخدام
التكنولوجيا والتكنولوجيا التعاويي .
وهناك أريضاً دراسات شتّى عاجلت مناهج تعليم اللغ العربي ومشاكلها يف األقطار العربي  ،منها مقال «حتليل حمتوى كتب
القواعد النحوري يف املراحل الدراسي يف اجلمهورري العربي السورري » للباحث عائش احلوري ،واملنشورة يف جمل جامع دمشق؛
تطرّقت هذه املقال إىل حتليل حمتوى الكتب النحوري يف احللق الثايي م التعليم األساسي والتعليم الثايوي يف اجلمهورري العربي
السورري  ،و لك م خالل تعرف الواقع احلالي لكتب القواعد النحوري شكالً ومضموياً والكشف ع جوايب القصور والقوة
فيها والتوصّل إىل التوصيات واملقرحات اليت ميك أن تسهم يف تطورير كتب القواعد النحوري واإلرتقاء بها .ومقال «النحو
العربي؛ املشكالت واحللول» للباحث فاضل فتحي والي ،املنشورة يف يدوة العربي ،كلي املعلمني باململك العربي السعودري ؛
حاول الباحث يف هذه املقال أن ريعرّف صعوبات تعلم قواعد اللغ العربي يف املدارس خاصّ ً ،ويف يهاري البحث قدّم الباحث
جمموع م التوصيات واملقرحات .ورسال املاجستري «إشكاليه تعليم مادة النحو العربي يف جامع جباري منو جاً» قدّمها محّار
يسيمه يف جامع اجلزارير تيزي وزو .استعرضت هذه الرسال إشكاليات النحو العربي قدمياً كفلسف العامل والعلّ واجلهود املبذول
لتيسري النحو حتى العصر احلاضر.
أما هذه الدراس اليت بني أريدرينا فتمّيزت يف كويها مرتكزة على العقبات اليت تصعّب تعليم النحو العربي يف اجلامعات اإلريرايي
يف مرحل البكالورريوس وحاولت أن تقدّم حلوالً جدريدة ومقرحاتٍ جمدري للتقليل م هذه الصعوبات والعقبات واحلدّ منها.
1ـ علم النحو وأهميته يف تعليم اللغ
ريقول اب منظور يف تعرريف علم النحو « :هو إعراب الكالم العربي .والنحو :القصد والطريق ،يكون ظرفا ويكون امسا ،حناه ينحوه وينحاه
حنواً وانتحاه ،وحنو العربية منه ،إمنا هو انتحاء مست كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغريه كالتثنية واجلمع والتحقري والتكبري واإلضافة والنسب
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وغري ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها يف الفصاحة فينطق بها وإن مل يكن منهم ،أو إن شذّ بعضهم عنها ُردّ به إليها وهو يف األصل

مصدر شائع أي حنوتُ حنواً كقولك قصدت قصداً ،ثم خُص به انتحاء هذا القبيل من العلم» (بال تا ،ج  ،6مادة حنا) .أما النحو يف املصطلح فهو:
«علم بقوانني تعرف بها أحوال الرتاكيب العربية من اإلعراب والبناء وغريهما ،وقيل النحو علم تعرف به أحوال الكلم من حيث اإلعالل ،و قيل:
علم بأصول تعرف بها صحّة الكالم وفساده» (اجلرجايي 1336 ،هـ.ق ،ص  .)131وكذلك ريقول إميل بدريع ريعقوب وميشال عاصي« :علم
النحو هو حماكاة العرب واتّباع نهجهم فيما قالوه من الكالم الصحيح املضبوط باحلركات أو هو قانون تأليف الكالم» ( 1187م ،ج  ،2ص
.)1238

ال ختفى على أحدٍ أهمي علم النحو باعتباره م العلوم األساسي اليت تصيغ بني الكالم وهيأته حبيث تقصي الكالم ع
األخطاء النحوري  .واألهم م لك هو الدور الرئيس الذي ريلعبه علم النحو يف القراءة الصحيح والرمج املتسق والدقيق  .ريقسم
ياريف حممود معروف يف كتابه خصائص العربي وطرائق تدرريسها ،أهمّ أغراض تعليم قواعد اللغ على ما ريلي:
ـ فهم الدالالت اللغوري واستيعاب حمتوى اجلمل الفكري؛
ـ إدراك أهمي علم النحو لصون اللغ العربي م األخطاء النحوري ؛
ـ تعليم الطلب والتالمذة لتصحيح لغتهم املنطوق واملكتوب واملقروءة على أساس مستواهم العلمي؛
ـ التعرف على العالق بني النحو التوظيفي وسائر التخصصات لتقييم العالق بني مجيع مكويات اللغ ؛
ـ القدرة على استكشاف األخطاء النحوري واملعجمي يف الكالم والقدرة على تصحيح لك؛
ـ متكني الطالب على فهم األخطاء اللغوري يف كالمه وكالم اآلخرري والقدرة على تصحيحها؛
ـ إعداد الطالب لتحليل الراكيب اللغوري ودراستها والقدرة على املقاري واالستنباط ( 1111م ،ص .)176

رغم ما يراه م العناري البالغ للغ العربي يف بالديا ،تتغافل ـ مع األسف ـ اجلهات املعني ع احلفاظ على سالمتها وريهملون
طرائق تيسري تعليمها إىل حدّ كبري .يري اليوم أن معظم الدول تتحرّى ع املناهج اجلدريدة لتغيري املواد التعليمي  ،ومنها تعليم
النحو ،ألنّ مجيع املعنيني واألساتذة عرفوا ضعف الطلب يف هذا اجملال وحاولوا تقدريم حلول لرفع هذه املشاكل .وقد أشار اب
خلدون قبل عدة قرون إىل العوامل اليت تتسبب يف عرقل تعليم اللغ وهي ما ريلي:
ـ عدم القدرة على فهم أهمي القواعد النحوري وعدم وجود أهداف واضح للتدرريس؛ مما جيعل األساتذة واملعلمني خيطئون
يف تفسري قواعد اللغ العربي  .ويتيج لك أنّ الطلب ريعتربون هذه العملي خالي م اهلدف ،أليّها ختلق يوعاً م الرريب واليأس؛
ـ عدم احلصول على املواد التعليمي الالئق اليت ميك م خالهلا تعليم جمموع م املعاريري العلمي الالئق واجملدري للطلب ؛
ـ غياب ختصّص أساتذة اللغ العربي واملناهج التعليمي غري اجملدري بالنسب إىل املناهج التعليمي األوروبي ؛
ـ امتزاج طبيع املواد النحوري يف الكتب التعليمي باملالمح الفلسفي واالكراث باملصطلحات والتعارريف املغلق اليت ال ريتسنى
فهمها للجميع (اب خلدون 1371 ،هـ.ش ،ج  ،2ص.)123

قبل مناقش مشاكل الطلب يف فهم اللغ العربي بشكل عام وعلم النحو بشكل خاص ،رينبغي أن يقارن بني الطرائق التقليدري
لتعليم اللغ ويقيمها ليتيسّر لنا فهم املشاكل الناجت ع كل طرريق .
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1ـ الطرائق الشائع يف تعليم النحو
رغم أينا ال جند تنوعاً وتشعباً يف مناهج تعليم اللغ العربي وتدرريسها يف املراكز التعليمي اإلريرايي ؛ لك تعليم قواعد اللغ العربي
يف اجلامعات واملدارس األجنبي تنوّعت وتشعّبت ،يورد فيما ريلي بعض هذه الطرائق:
1ـ1ـ الطرائق التقليدري
1ـ1ـ1ـ الطرريق القياسي
م الطرائق األكثر شيوعاً وأقدم زمناً يف تعليم قواعد اللغ العربي يف مجيع الدول وال سيما إريران هي الطرريق القياسي  .يف هذه
الطرريق  ،يتطرّق م األصول العام إىل النتيج وم املبادئ العام إىل أصول خاص وجزئي (السيد 1187 ،م ،ص  .)111يف هذه
الطرريق  ،ريشرح األستا أو املعلم قواعد النحو وريستشهد بالشواهد واألمثل لتفسري لك احلكم وإثباته يف اكرة الطالب ،ويف
اخلطوة الثايي ريصف وريشرح هذه القواعد مع أمثل مشابه وريستعملها يف اجلمل املختلف (إمساعيل 1111 ،م ،ص  .)232ميك لنا
استخدام هذه الطرريق عندما ريكثر عدد الطلب  ،حيث ال تتوفّر لنا إمكايي املساهم واملداخل بني املتلقني .وهلذه الطرريق فوائد
وعيوب عدريدة ،يشري إليها فيما ريلي:
1ـ1ـ1ـ1ـ الطرريق االستقرائي أو االستنباطي
هذه الطرريق هي أكثر إعماالً للفكر على عكس الطرريق السابق وهي ال تقدم القاعدة مباشرة بل تقوم على البدء باألمثل ثم
ريقوم املعلّم واملتعلّم باستنباط القواعد النحوري و«هي الطريقة الطبيعية للوصول إىل النتائج حيث تقوم هذه الطريقة بإيصال املعلومات
واحلقائق إىل أذهان املتعلمني واضحة جلية ال غموض فيها» (علي اخلطيب 1112 ،م ،ص .)161

1ـ2ـ الطرائق احلدريث
1ـ2ـ1ـ الطرريق املعدّل (النصوص املتكامل )
إحدى املمارسات التعليمي اجلدريدة اليت قلّما جند يظرياً هلا يف اجلامعات اإلريرايي  ،هي الطرريق املعدّل أو طرريق النصوص
املتكامل  ،كما تسمى طرريق األساليب املتصل  .فهي طرريق تكاد جتمع مزاريا الطرائق السابق « .تقوم هذه الطريقة على عرض نص حيمل
موضوعاً واحداً ومعنى متكامالً ،يؤخذ من موضوعات املطالعة أو من النصوص األدبية أو من دروس التاريخ  ..و يقوم املعلم بشرحه ومعاجلته
كما يعاجل موضوع القراءة أو النصوص ،ثم يستنبط وطالبه األمثلة اليت يبنى عليها الدرس النحوي ثم يستكمل اخلطوات اليت تتبع وفق
الطريقة االستقرائية» (أمحد 1116 ،م ،ص .)111

1ـ2ـ2ـ الطرريق املعتمدة على املداخل
هذه الطرريق تعتمد على جهد الطالب وحبثه .ففيها ريطلب األستا م طالبه أن ريطرحوا مجال أو يصوصا قصرية إلتقان قواعد
النحو املستخدم فيها ،ثم ريبحثون معا حول كيفي تطبيق القواعد على النما ج املستخدم يف اجلمل حتى ريتمكنوا م استخراج
القواعد م النصوص املختلف وريتعرّفوا على النما ج اجلدريدة إضاف إىل الشواهد اليت ريتم تدرريسها يف الصف .ال ريقف الطالب يف
هذه الطرريق منفعالً مكتوف األريدي فإيه ريلعب دوره اإلجيابي فتتوفر لدريه القدرة على املناقش واملداخل واحلوار مع األستا
وزمالئه« .أما املشكلة الوحيدة اليت تواجهها هذه الطريقة هي أن الوقت ال يتسع ملداخلة كل الطالب وتقديم مقرتحاتهم إال أن يكون عددهم يف
الصف قليال» (إمساعيل 1111 ،م ،ص .)231
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جند يف الطرائق األربع اليت مرّ بنا كرها فوائد وعيوباً ،وهذا خري دليل على أينا ال يستطيع االعتماد على منهج واحد يف
التدرريس ،فإمنا حنتاج إىل الطرائق اآليف الذكر ودمج بعضها يف بعض لتوفري تعليم مفيد وفعال والتغلب على مواط الضعف يف
الطرائق األخرى .مع أن تعليم النحو يف إريران ريقوم على املنهج االستنباطي حيث ريتعرف الطالب يف كل حلق على القواعد
النحوري اجلدريدة؛ أما األمثل والنما ج اليت تقدَّم له فإيها قليل بالنسب إىل القواعد اليت تعلمها الطالب .فهذه الطرريق ال تكون
جمدري  ،فهي مطرودة مرفوض م قبل خرباء التعليم وال قيم هلا عندهم.
يف السنوات األخرية واخلطط الدراسي اجلدريدة ،يرى أنّ مواد النحو يف اجلامعات اإلريرايي تتوزع يف كل الفصول الدراسي ،
ورينخفض حجم احملتوى املعروض يف كل فصل بالنسب إىل السنوات السابق  .مع أن هذا االجتاه اجلدريد ريوفّر خالل الفصل
الدراسي فرص كثرية لدى األساتذة والطلب لتقدريم قواعد النحو ،ولك إ ا اعتمديا على الطرريق التقليدري يف التدرريس ،ال ميكننا
أن يثبت القواعد النحوري يف أ هان الطلب كما رينبغي وريتوقع .واألمر املهم يف العملي التعليمي هو أن ريتدرج الطالب يف تعلم
القواعد ،فعلى سبيل املثال ال جيوز لألستا أن ريتعرض ملوضوع «املنادى» و«ال» النافي للجنس اللذري جيري فيهما احلدريث ع
البناء الالزم والعارض ما مل ريدرّس قواعد املعرب واملبين.
6ـ الركائز األساسي للعملي التعليمي ـ التعلمي
ال ميك تصوّر العملي التعليمي ـ التعلمي يف كل مستوى ويوع دون أن تتوفّر ركائزها األساسي  .ألنّ اليوم مستوى التعليم والتعلم
يف أي علم ـ منها تعليم اللغ وما ريتّصل بها م العلوم األخرى ـ ريتوقّف على مستوى االحتياجات األساسي يف بداري العملي
التعليمي  .إ ا أرديا اليوم حتليالً بسيطاً لكيفي أداء تعليم اللغ جيب حتليل كاف مكوّياتها لتوفري يظرة ثاقب على أسباب التقدم أو
التخلف يف العملي التعليمي  .يف غضون لك ،جيب أن ريكون لكل عنصر م العناصر الثالث م األساتذة والطلب واملواد
الدراسي ميزات معين لئال تتباطأ العملي التعليمي  .يدرس فيما ريلي مشاكل كل طرريق وعقباتها يف عملي تدرريس النحو العربي
وتعليمه.
6ـ1ـ األستا
إ ا اعتربيا العملي التعليمي ـ التعلمي مثلثاً له ثالث أضالع ،فاملعلّم أو األستا ريعدّ ضلع التدرريب األساسي واالسراتيجي
ومستواه العلمي الربوي ريعدّ حجر الزاوري يف التعليم اجلامعي .إن التنمي يف أيّ جمتمع حتتاج إىل يظام التعليم الدريناميكي حبيث أن
التطور والرقي يف النظام التعليمي ريعتمدان على حتسني أداء املعلمني .م كلّ ما أوردياه يصل إىل فكرة مهم أنّ كيفي تعليم قواعد
النحو هي ات أهمي قصوى يف تعليم اللغ العربي مما ريتطلّب خربات األستا وريقظته؛ إ ميك له أن ريغيّر طرائق التدرريس
التقليدري  .و هنا يشري إىل أهمّ التحدريات والصعوبات اليت ريواجهها أساتذة النحو يف اجلامعات اإلريرايي .
6ـ1ـ1ـ غياب التخصص لدى بعض األساتذة
م أعقد املشاكل التعليمي ملادّة النحو يف اجلامعات اإلريرايي اليت تزريد م يفور الطلب منها وريضيقون رعاً بها غياب
التخصص لدى بعض أساتذة النحو .م املتفق عليه أنّ ظاهرة ضعف األساتذة يف استخدام املنهج املوضوعي لتدرريس مادّة النحو
تفشّت حيث أصبحت ظاهرة مقلق م ظواهر ضعف الطلب ويفورهم م النحو .ريقول فاضل والي يف هذا الصدد« :إن من أبرز
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أسباب الضعف العلمي على وجه العموم والنحوي على وجه اخلصوص املعلم وطريقة التدريس اليت يتبعها ،فاملعلم يف بعض األحيان نراه ضعيف
الشخصية ال يستطيع ضبط األمور وال ميكنه السيطرة على تالميذه فرتى بعض املعلمني ـ غري املدربني ـ يؤدون حصة النحو يف مناقشات رمبا

تبتعد بهم وتالميذهم عن الدرس أو يؤدي املعلم الدرس أداء مملّاً دون تطبيق على التدريبات» ( 1111م ،ص )31؛ إ ن جيب على األستا
أن ريتحلى بقوة الشخصي والثق بالنفس واإلتقان والتمك م مادته العلمي واألماي يف توصيلها.
6ـ1ـ2ـ االهتمام بتفاصيل النحو وعرض القواعد الشا ة
اإلسراف يف التأوريالت واخلالفات النحوري يف الكتب النحوري يف اجلامعات اإلريرايي خلقت عقبات كبرية يف طرريق تعلم النحو
م قبل الطلب  .ريقول طه حسني يف هذا اجملال« :قد تغريت احلياة وتغريت العقول وأصبح النحو القديم تارخيا يدرسه االختصاصيون ،ومل

يبق بدّ من حنو ميسّر قريب ،لتفهمه هذه املاليني الكثرية من التالميذ» (إبراهيم 2331 ،م ،ص )213؛ وريقول إبراهيم عطا يف معرض
دراسته ملشكالت تعليم النحو العربي « :إن كثرياً من املعلمني خيطئون عندما يبالغون يف االهتمام بتفاصيل القواعد واإلثقال بذلك على
طالبهم ظن ًا منهم أن يف ذلك مساعدة هلم على التمكن من لغتهم» ( 1111م ،ص .)233
أما اجلاحظ فقد يصح معلمي اللغ العربي واملنشغلني بها يف قوله« :أما النحو فال تشغل قلب الصيب منه إال بقدر ما يؤديه إىل
السالمة من فاحش اللحن ،ومن مقدار جهل العوام يف كتاب إن كتبه وشعر إن أنشده وشيء إن وضعه ،ومما زاد على ذلك فهو مشغلة عمّا هو
أوىل به من رواية املثل والشاهد واخلرب الصحيح والتعبري البارع» (ضيف ،بال تا ،ص .)73

6ـ1ـ3ـ عدم الرغب يف استخدام الطرائق اجلدريدة واملتنوع
إنّ أألساتذة ال جيري دأبهم على دمج املناهج التقليدري واحلدريث يف التدرريس .ومل ريزل منهج األستا املتحكم سائداً يف العملي
التعليمي والتعلمي منذ أمد بعيد ،املنهج الذي مسّي أريضاً باملنهج االستنباطي .أما املناهج اجلدريدة فتجعل العملي التعليمي أكثر
فعالي  ،وأجلّ تأثرياً مثل :املنهج املعتمد على النصّ ومنهج مساهم الطلب يف مناقشات الصفّ واالستشهاد باألمثل والشواهد
املستخرج م صميم القصص القصرية .مع لك يرى هذه املناهج فاشل يف إريران ،ومردّ لك أنّ اخلطط الدراسي يف اجلامعات
اإلريرايي تلزم األستا أن ريقدّم للطلب وفرة كثرية م قواعد اللغ يف مدّة ريسرية م الزم « .األمر الذي حيتم على املعلم أن يراعي الفروق
الفردية بني التالميذ ،وذلك بتنويع طرائق التدريس وعدم االقتصار على طريقة واحدة وتنويع األمثلة والتمرينات وعرضها بشكل يالئم
املستويات كافة لكي تكون معلومات املادة العلمية يف مستوى إدراك اجلميع» (غالي املوسوي 2331 ،م ،ص .)171

6ـ1ـ1ـ عدم معرف األهداف العام لتعلّم قواعد اللغ العربي
م احملقق أنّ واحداً م مواط الضعف اليت ريواجهها األساتذة عند تدرريس النحو هو يسيان األهداف السامي اليت تكون
وراء تعليم النحو .هذا ال ريقتصر على بالديا فنجدها يف الدول العربي ؛ كما ريقول الشجراوي يف هذا اجملال« :إن املعلمني قد نسوا أو
تناسوا أنّ القواعد قد وضعت بطريقة أو بأخرى لغرض حمدد واللغة العربية ال تزال خاضعة للغة القرآن خالل األجيال ألنها ليست غاية مقصودة
لذاتها وألجل تكديسها يف الذهن واستظهارها دون التطبيق ولكنها وسيلة تساعد املتعلم على تقويم لسانه وعصمه من اللحن باإلضافة إىل أنها
كدليل حيلل لنا كلمات اآلخرين ويقربها من أذهاننا يف لغتنا اليومية» ( 2312م ،ص .)7

6ـ1ـ1ـ عدم االهتمام باجلوايب الوجدايي وااليفعالي لدى الطلب
قد يرى أنّ األساتذة ريساهمون يف خلق النفور لدى الطلب وريتناولون العملي التعليمي بشكل تقليدي رتيب ،دون أن ريثريوا
حوافز الطلب وبواعثهم .وم املتوقع أن ريتحدث األساتذة ع أهمي النحو يف فهم النص والقراءة والرمج ليعرف الطلب أن
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للقواعد النحوري دوراً جوهررياً ورريادرياً يف تعلم اللغ « .إذن جيب على األستاذ أن يساهم يف رفع معنويات الطلبة ويشحن دوافعهم للتعلم
ويزرع فيهم روح التحدي للصعوبات اليت تعرتضهم من حني اىل آخر ،وجيعلهم حيويني» (عبد السالم 2331 ،م ،ص .)336

6ـ1ـ6ـ غياب التخطيط الدراسي طيل الفصل الدراسي
م الشروط األساسي للتدرريس الناجح يف مادة النحو أن تكون له خمطط بصورة مستمرة ،فالتخطيط هو الذي ريرسم للمعلم
اخلطوات األساسي اليت ريسري عليها م حلظ دخوله غرف الصف إىل خروجه منها ،وريعطيه التسلسل املنطقي يف عرض املادة
والتدرج يف توضيحها (غالي املوسوي 2331 ،م ،ص « .)171فاملعلم الكفء يف حالة ختطيط دائم فهو خيطط لدروسه اليومية وخيطط للوحدات
الدراسية يف ظل املنهج الدراسي وخيطط لألنشطة الرتبوية لكل درس ولكل وحدة وخيطط الختباراته» (سالم  1111 ،م ،ص .)213

ويف خامت هذا املبحث ،يقول رغم اجلهود اجلبارة اليت بذلت يف عصريا الراه لتيسري تدرريس النحو ،جند أنّ األساتذة
ريبحثون دائماً ع القواعد اليت ريندر استعماهلا يف اللغ العربي املعاصرة وال ريستوعبون متطلبات العصر .وهذا ريعين أينا مل يصل
بعدُ إىل هذا اليقني بأن علوماً مثل النحو والبالغ واللغ و ...كلها وسيل لتحقيق معنى العبارات والفهم الصحيح ع أفكار
الكاتب ويزعاته واحملادث الصائب  .وم هنا ميكننا اعتبار تعليم قواعد النحو كهدف فقط وال كأداة.
6ـ2ـ الطالب
التطورات اليت طرأت يف منتصف القرن الراه على علم النفس وعلم الربي جعلت العملي التعليمي ـ التعلمي تتغري؛ حبيث
يشأت طرائق حدريث أقبل عليها الدارسون م كلّ صوبٍ مما جعل دور بعض املكوّيات واملوضوعات م مثل طرائق التعليم
والتعلّم ودور الطالب وزمالئه ريتطوّر يف العملي التعليمي ليحصل التعلم املنشود .بعبارة أخرى ريتوقّع م الطالب واملتعلم أن
حياول وريبذل مساعيه لتحقيق األداء األمثل وريتولّى بنفسه العملي التعليمي ـ التعلمي .
فم ثم ال بدّ أن ريكون تفاعل بني املعلم واملتعلم والبيئ ليتوقف املتعلمون على مستوى معلوماتهم م خالل التقييم الذاتي.
إن ما يشهده اليوم يف إريران بني طالب اللغ العربي وآدابها حول تعليم قواعد اللغ هو عدم وجود تفاعل فكري بني الطلب
واألساتذة يف هذا اجملال .وبطبيع احلال بالنسب إىل غياب التفاعلي جند األستا ال حياول للتأكد م مدى رسوخ هذه املعلومات أو
املكتسبات يف أ هان املتعلمني ورضاهم ع مستوى املواد الدراسي « .وبالرغم من أهمية النحو يف دروس اللغة العربية ومكانته املميزة يف
مناهج تعليمها واألسس اليت ميكن االعتماد عليها يف تدريسه ،فإن البحوث والدراسات تؤكد على ضعف الطالب يف القواعد النحوية ،فضالً عن
كثرة األخطاء النحوية اليت تنتشر بينهم منذ سنوات تعلّمهم األوىل وحتى مرحلة التخصص يف اللغة العربية باجلامعة» (سامل واليف 1188 ،م ،ص

 .)12ملح حسني إبراهيم إىل بعض مظاهر ضعف الطلب يف النحو ورتّبها على ما ريلي:
ـ ضعف قدرة الطالب على قراءة يص بلغ عربي صحيح ؛
ـ ضعف قدرته على التحدّث بلغ صحيح ريراعي فيها الضبط الصحيح للكلمات؛
ـ ضعف قدرته على إعراب مجل أو تركيب حنوي إ ا ما طلب منه ،بذلك هو غري قادر على فهم معناها أو استيعابه أو يقل
املعنى لآلخرري ( 2331م ،ص .)11

يورد فيما ريلي أسباب ضعف الطلب يف القواعد النحوري :
6ـ2ـ 1إهمال الطلب وعدم اكراثهم بتلقي الدروس النحوري
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مع األسف أن األغلبي الساحق م الطلب تنظر إىل هذه املادة الدراسي يظرة ازدراءٍ كمادة مستقلّ ال تفيدهم طيل الفصول
الدراسي مما جعلتهم ال ريولويها اهتماماً كبرياً « .إهمال الطلبة وعدم اهتمامهم باملادة النحوية أحدث خلالً يف العملية التعليمية لذلك وجب
توعيتهم بأهمية النحو ودوره الفعّال يف تقويم اللسان وضبط الكالم حبكم ،حيث يشوب لغة الطالب اجلامعي يف قسم اللغة العربية وآدابها الرطانة
والركاكة واللحن ،وذلك راجع إىل أن بع ضهم ما اختاروا هذا التخصص عن رغبة وإمنا وجدوا أنفسهم فيه بعدما رفضوا يف فروع التخصص العلمية

األخرى» (سليطي 2332 ،م ،ص  .)66وبعضهم رينظر إىل اللغ العربي يظرة ازدراء ودويي وريرون أيها ال تواكب احلضارة اجلدريدة
والتقدم العلمي وما اختار البعض اآلخر هذا التخصص ع رغب فينفرون منها وال ريعكفون على تعلمها واستيعابها.
6ـ2ـ2ـ عدم االهتمام باجلايب العملي التطبيقي للقواعد النحوري
م أبرز القصور الذي يشاهده عند الطلب والسيما الطلب غري الناطقني بالعربي  ،عدم توظيف القواعد النحوري والصرفي يف
القراءة واحملادث واالكتفاء مبا ريدرسويه يف الصف دون أي تطبيق عملي يف احملادثات اجلامعي فال جند لدى الطلب اإلريراييني دافعاً
للمحادث بالعربي  .مع أن «احلديث الشفهي مهم للغاية ولن يتم التعليم بدونه والتشجيع عليه واجب والصرب إزاءه أشدّ وجوبا ،إذ على
املدرس أن يقدر ظروف تعلم العربية لغري الناطقني بها ،إنها ليست الظروف الطبيعية املتسعة امليدان اليت تلقى فيها اللغة األم وال جيوز للمدرس
أن يطارد أخطاء التلميذ يف احلديث الشفهي فعليه هنا أن يكتفي بتصحيح الفاحش منها الذي قد يسيء عن غري قصد أو يقلب املعنى»

(اخلطيب 1112 ،م ،ص  ،)67فيجب حثّ الطالب على احملادث بالعربي داخل الصف مع األساتذة وزمالئه قدر اإلمكان
واحملاول على تطبيق القواعد النحوري اليت تعلمها يف احملادث .
6ـ2ـ3ـ الشعور باإلحباط وضعف رغب الطلب يف تعلم القواعد النحوري
إنّ مشارك الطلب اإلريراييني يف العملي التعليمي ـ التعلمي ريسرية للغاري  .وريعود لك إىل الطرريق االستقرائي اليت ريعتمدها
األساتذة ،واليت ترتكز على األستا ودوره الرئيسي .فهذه القضي تؤدي إىل ايعدام الثق وتديّي احرام الذات لدى الطلب بسبب
عدم مساهمتهم ومداخلتهم يف العملي التعليمي ـ التعلمي « .إن سبب ضعف رغبة الطلبة كثرياً ما يعود إىل أن الكثري من معلمي ومعلمات
مادة قواعد اللغة العربية ال يلجأون إىل املواقف التعليمية اليت تثري رغبة التالميذ وحتفزهم حنو التعلم ،مثل استخدام الوسائل التعليمية واالعتماد
على طرائق تدريس تتمركز حول املتعلم وجتعل من التلميذ حموراً للعملية التعليمية الفعالة» (غالي املوسوي 2331 ،م ،ص )171؛ «إذ يعد
ضعف الرغبة حنو التعلم سبباً يف إخفاق التلميذ يف تعلم أي مادة دراسية ،فكما معروف أن الرغبة والدافعية قوة حترك وتستثري التلميذ ليعمل
عمالً موكالً إليه ،وهذه القوة تنعكس يف كثافة اجلهد الذي يبذله التلميذ أو يف درجة مثابرته واستمراره يف األداء العلمي ويف مدى تقدميه ألفضل
ما عنده من قدرات ومهارات» (األزريرجاوي 1111 ،م ،ص.)11

6ـ2ـ1ـ عكوف الطلب على حفظ القواعد النحوري دون التدرريبات املوسّع
ال ميك تصوّر عملي تدرريس النحو دون أهداف حمددة وواضح املعامل .ولتعليم النحو يف مجيع املستوريات دور مهمّ يف صون
الكالم م اللح  .لك مع األسف قد رينسى أو ريتناسى الطلب أهداف تعلم النحو« .ملّا كان النحو بالنسبة للغة مبثابة الروح للجسد ،فإن
الغاية من تدريس النحو ليس يف ذاته ولذاته ،إمنا ألجل القضاء على الضعف اللغوي أو التشويش اللغوي ،بالتالي عدم امليل إىل استعمال العامية
خاصة يف املقام الذي يتطلّب منا لغة سليمة فصيحة خالية من كل الشوائب» (يسيم  2311 ،م ،ص .)122

فاجلدرير بالذكر أن إحدى املشكالت الناجت ع تناسي أهداف تعلم النحو هي العكوف على استظهار القواعد النحوري دون
التأمل والروّي فيها .فكثرة التعارريف والشواهد النحوري جتعل الطلب حيفظون القواعد النحوري بصورة آلي رتيب مصريها النسيان.
«وللتغلب على هذه الصعوبة جيب على املعلم استخدام طرائق تدريس مالئمة لطبيعة مادة قواعد اللغة العربية وناجحة لتوصيل املادة إىل أذهان
تالميذه وحثّهم على زيادة التدريب واملران وفهم املادة» (غالي املوسوي 2331 ،م ،ص  171ـ .)171
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6ـ2ـ1ـ غياب خلفي معرفي حول أصول النحو قبل اجلامع
ال جند يف البحوث العلمي اليت أجرريت حول عقبات تعليم النحو يف اجلامعات إشارة إىل غياب خلفي معرفي حول أصول
النحو قبل اجلامع حيث أن عدداً غري قليل م الطلب مل خيتاروا هذا الفرع على أساس مؤهالتهم العلمي وقابلياتهم الذاتي  .ريرى
محار يسيم أن « املشكل يتولّد قبل دخول الطالب يف هذا التخصّص؛ فمعايري القبول يف قسم اللغة العربية وآدابها توحي إىل الضعف من الوهلة
األوىل ،فالطلبة الذين يستقدمون إىل هذا التخصّص هم املتحصّلون على شهادة الباكالوريا بدرجة مقبول ودون شروط حمددة واألغلبية منهم
أجربوا على دراسة هذه املادّة كتخصّص .فيجب حتديد شروط توجيه الطالب لاللتحاق بتخصّص اللغة العربية وآدابها ليكون ذا وزن كباقي
التخصصات األخرى» ( 2311م ،ص .)233

كل هذا ريكون له تأثريه السليب على العملي التعلمي لدى الطلب  .ميك هنا أن طخطو خطوات ولو قصرية لزريادة التفاعل بني
احملورري األساسيني يف العملي التعليمي ـ التعلمي  ،وهما األستا والطلب  ،والتغلب على بعض العقبات والعوائق .املوضوع
األكثر أهمي يف رفع مشاكل الطلب جتنّب املمارسات التعليمي اليت ترتكز على األستا وحتضيض الطلب على املشارك يف العملي
التعليمي ـ التعلمي باستخدام الطرريقتني االستقرائي واملعدّل وإلزامهم لتقدريم البحوث أو النصوص اليت حتتوي على تطبيق
القواعد النحوري وإلقاء احملاضرة يف يهاري كل حلق لتوضيح القواعد اليت تعلمها الطلب يف احللق السابق مما ريؤدّي إىل تنمي روح
املباحث واملداخل بينهم.
ممّا جيدر التنوريه إليه عند إلقاء احملاضرات م قبل الطلب هو عدم إلزامهم على االعتماد على الكتب النحوري القدمي والقواعد
الشا ة والنادرة االستعمال ،إ إن لك ريبعث الكراهي يف يفوس الطلب فينبغي أن ريكون منهجاً مرياً لأليشط التعليمي إىل جايب
التجنب م أيّ تشدّد عليهم .قد تكون هذه احملاضرات أكثر أهمي وفائدة م كتاب البحوث واملقاالت ،إ ريتأكد األستا مما
استوعبه الطلب م القواعد .وم األفضل أن ريطلب م الطلب أن ريلقوا حماضرة حول ما يوقش يف الصف م القواعد النحوري
مستعملني إرياها يف العبارات البسيط للنص يف يهاري الصف .أما هذه املقرحات فيمك حتقيقها إ ا كان لدى األستا املتّسع م
الوقت وال ريضطر إىل أن ريتناول مجيع القواعد النحوري خالل فصل دراسي واحد.
وم أهم مميزات التعليم املنشود خلق الدوافع ورفع املعنوريات فيهم ،إىل جايب القضاء على موقفهم السليب م علم النحو.
م أهم األسباب اليت أدّت إىل سوء فهم الطلب هي أيهم ريتهيبون هذا العلم وخيافون منه .ومردّ لك إىل عدم التنافس البنّاء بني
الطلب وعدم مشاركتهم الفاعل يف العملي التعليمي والتعلمي  .زد على لك أن « شعورهم بأن هذه القواعد العصيبة ال حتمل يف طياتها
فائدة ،ويشتد هذا الشعور املخطئ عندما يزعم أن القواعد النحوية ال تستخدم يف حياتنا اليومية فيتأكد أنها ال طائل فيها» (والي 1111 ،م،
ص .)31

يف هذا الصدد ميكننا أن يقرح املنهجني للحدّ م هذه املزاعم اخلاطئ  :أحدهما إقام ورشات العمل التدرريبي يف مجيع
مراحل التعليم ليتعرف الطلب على أهداف علم النحو وأهميته ودوره يف احلفاظ على اللغ والصون م الزلل؛ والثايي على
األساتذة واملشرفني واملؤسسات التعليمي األخرى أن ريركزوا على القواعد األساسي أكثر فأكثر لتيسري طرق التدرريس وريكثروا م
استخدام اآلي القرآيي والنصوص األدبي الرائع وميهدوا الطلب لفهم القواعد النحوري ومبادئها وم جرّاءها تعزريز روح املنافس
بينهم م خالل إقام احملاضرات.
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6ـ3ـ الكتب الدراسي
كفاءة األيظم التعليمي وجدارتها تتوقّفان يف العصر احلاضر على احملتوي التعليمي واستخدام التقنيات اجلدريدة يف إيتاجه أكثر م
أي وقت مضي .إن احملتوى التعليمي كأساس التعليم له دور رريادي يف رقي اجملتمع وتقدمه .إ ا متّ اهتمام بالغ بالتخطيط وإيتاج
احملتوى التعليمي املعتمد على أحدث االكتشافات العلمي والتكنولوجي ميك أن يرفع جزءا كبريا م القيود اآلكادميي التقليدري
احمليط بنظام التعليم .وم احملقق أن احملتوى التعليمي املنشود ال حيصل إال أن حيظى بالنص الشيق والبني املنطقي واملنسجم وخيلق
ظروفا مؤاتي للتفاعل بني األستا والطالب .وال ميك إجراء تغيريات جوهرري يف املواد التعليمي الرئيس إال بعد توحيد املناهج
وتوثيقها حسب ما تقتضيه متطلبات اجملتمع .تقوم املؤسسات احلكومي يف يظامنا التعليمي بتصميم املواد الدراسي وإيتاجها.
و«تساهم يف حتقيق األهداف التعليمية وتوفري املواد الدراسية مؤشرات حنو ميزات املتعلّمني وخصائصهم واملتطلبات االجتماعية وظروف التعليم
واختصاص املعلّمني وجتاربهم .فمن ثم تساعد دراسة حمتوى الكتب الدراسية وحتليلها اجلهات املعنية واملخططني الختاذ القرارات الصحيحة ورفع
العيوب والنقائص املوجودة» (حس مرادي 1388 ،هـ.ش ،ص .)71

يظراً ألهمي املواد الدراسي يف تعليم النحو ،فإن تعليم النحو ال رينمو وال رينهض إال بتحدريث املواد الدراسي وتيسريها
باالعتماد على املناهج العصرري واإلفادة م التكنولوجيا .ويتطرق فيما ريلي إىل التحدريات اليت خلقتها الكتب الدراسي يف
اجلامعات اإلريرايي :
6ـ3ـ1ـ الركيز على القواعد النحوري غري الوظيفي

إ ا أمعنا النظر يف الكتب املختصّ بتدرريس القواعد النحوري يف اجلامعات اإلريرايي كمبادئ العربي للشرتويي وشرح اب عقيل
على ألفي إب مالك ،وجديا وفرة كثرية م القواعد غري الوظيفي اليت ال تستخدم يف وسائل اإلعالم والنصوص املعاصرة
واملؤلفات العلمي واألدبي  .فم املتوقع أن يركز اهتمامنا على تعليم القواعد النحوري الوظيفي بدالً م تعليم القواعد العدمي
اجلدوى .ريقول محّار يسيم يف هذا الصدد:
إن احملتوى املقدّم للطالب يف هذه املادة تعوزه بعض الشوائب ،فمحتوى املادة هو عبارة عن جمموعة من املواضيع اليت متّ اختيارها
ذات حجم ساعيّ معني موزّعة على شكل دروس طيلة العام الدراسي إال أنها غري خاضعة لدراسة علمية تأخذ بعني االعتبار مستوى
الطالب أو احتياجاته التعليمية وهناك من الشوائب اليت علقت بالنحو العربي وال تزال قائمة إىل يوم الناس هذا ،كباب العامل
والعلّة واإلعراب التقديري واحمللّي وباب التنازع واالشتغال ،إذ يصعب حتى على املختص فهمها» ( 2311م ،ص .)231 232

6ـ3ـ2ـ كثرة القواعد النحوري واإلسراف يف عرض القواعد الشا ة
إنّ املدار الرئيسي الذي رينبغي أن تنصرف إليه جهوديا يف تدرريس النحو هو اإلجاب ع األسئل التالي :
ملا ا يتعلم النحو؟ وكيف جنعل تعلم هذه املادة إجرائيا و ا دالل ؟ وكيف جنعل العناصر النحوري ترسخ لفرة أطول وتؤثر
إجيابيا يف أ هان الطلب ؟ وإىل أي حدّ رينبغي السري بهم داخل هذه املادة؟
ريقول رشدي أمحد طعيم يف تبيني أهداف تعليم النحو« :إن هدف تدريس النحو ليس حتفيظ الطالب جمموعة من القواعد اجملردة أو
الرتاكيب املنفردة ،وإمنا مساعدته على فهم التعبري اجليد وتذوقه وتدربه على أن ينتجه صحيحا بعد ذلك ،وما فائدة النحو إذا مل يساعد الطالب

على قراءة النص فيفهمه أو التعبري عن شيء فيجيد التعبري عنه؟» ( 1181م ،ص  .)111وم احملقق أن الكتب الدراسي يف جامعاتنا تضم يف
طياتها قواعد حنوري شا ة ال تناسب احلياة الواقعي للغ العربي املعاصرة وال تزريد م الطلب إال النفور م النحو بشكل واسع.
ريشري السيوطي إىل هذه املشكل اليت تعاييها الكتب النحوري بقوله« :ملا كان تعدد اآلراء النحوية يف املسألة الواحدة واختالف األحكام
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فيها من أكثر املشكالت اليت يعاني منها النحو وتثقل كأ هل املتعلم؛ إذ قد تصل اآلراء يف املسألة الواحدة إىل عشرة أو تزيد ،ومن ذلك كثرة
اخلالف يف مسألة إعراب األمساء الستة .فيجب القيام بانتخاب األنسب واأليسر واألفضل من هذه اآلراء املختلفة واألخذ بالكثري الشائع ونبذ
الشاذ والنادر» ( 1188م ،ص .)121

6ـ3ـ3ـ اإلتيان بالشواهد النحوري القدمي املعقّدة لغورياً
إ ا تأملنا الكتب النحوري مل جند فيها األمثل النثرري البليغ اليت تالمس حياة الطلب املعاصرة ،حبيث تغلب الشواهد القدمي يف
عرض املواد النحوري على األمثل الشعرري املعاصرة وشواهد القرآن الكرريم واألحادريث الشرريف  .فإ ا مل تهتم الكتب النحوري
بتوثيق املواد النحوري يف أ هان الطلب عرب استخدام األمثل القرآيي وروائع الشعر العربي ،فسرعان ما رينسى الطلب القاعدة .فال بد
م االستشهاد بأمثل مستلّ م واقع احلياة ،والسيما القرآن واألحادريث والنصوص املعاصرة ليطبق الطلب القواعد على األمثل
والشواهد بسهول وحيفظوا هذه الشواهد اليت تساعدهم على تعلم القواعد .ريقول أمحد مدكور يف هذا اجملال« :إن الغرض من
تدريس النحو هو أن تكون وسيلة تعني الدارس على تقويم لسانه وعصمة أسلوبه من اللحن واخلطأ ،وإن الطريقة لتحقيق هذه الغاية هو أن تدرس
النحو يف ظل اللغة ،وذلك بأن ختتار أمثلتها ومتريناتها من النصوص األدبية السهلة اليت تسمو بأساليب التالميذ وتزيد ثقافاتهم وتوسّع دائرة
معارفهم» (1181م،ص .)118

6ـ3ـ1ـ قل التدرريبات يف يهاري كل درس
إن تدرريس القواعد النحوري ل رينفع الطلب  ،إ ا مل يتبع الدروس بتدرريبات كافي  .وإن القواعد النحوري عادة تكتسب م
خالل التمارري الكثرية واالتدرريبات املستمرة ،وهلذا أن العملي التعليمي ملادة النحو ال بد هلا أن تنتهي إىل تدرريبات كافي ملساعدة
الطلب يف تقوريم لسايهم وصون كالمهم م اللح واخلطأ .فم هذا املنطلق جيب على األساتذة والطلب أن ريطبقوا القواعد
النحوري على النصوص املختارة اليت وردت يف التمارري  .لك إ ا تصفحنا كتبا دراسي يف إريران كشرح اب عقيل رأرينا أيها تعايي
م التدرريبات والتطبيقات خللوّها م التدرريبات الكافي  .وهذا األمر ريؤدي إىل أن رينسى الطالب القواعد اليت تعلمها خالل
الدروس .و«بالرغم من استجابة التلميذ أثناء حصة النحو وإجابته عن األسئلة اليت توجه إليه بعد االنتهاء منها ،فإن طريقة التدريس نفسها

تعتمد على التلقني وال تستثري اهتمامات التالميذ لتطبيق ما يدرسونه من قواعد» (إمساعيل 1111 ،م ،ص  .)61ولقد خلّص حممود كامل
األدوار الثالث اليت ميك أن تلعبها التدرريبات يف بريامج تعليم اللغ األجنبي وهي أوال :أيها تستطيع أن حتدّد وتوضح األهداف
املقررة م املنهج؛ وثايياً :أيها تستطيع أن تثري دوافع الطلب للتعلم؛ وثالثاً :أيها تستطيع أن تقيم حتصيل الطلب يف الغرف
الدراسي (الناق  1181 ،م ،ص .)113

إن املشاكل املذكورة أعاله تعد جزءا م مواط الضعف والضآل يف الكتب الدراسي  .ومع تأليف الكتب اجلدريدة املبتني على
املناهج التعليمي العصرري يقدر على رفع بعض هذه املشاكل والرقي باملعلومات النحوري لدى طلب اللغ العربي  .وسبق أن قلنا إن
القواعد النحوري ال تتغري .أما طرائق التعليم فيمك تعدريلها وتبسيطها كما ميك عرض هذه القواعد بأسلوب متماسك شيق .أما
اخلطوة األولي يف الرقي مبستوى تعليم النحو وكيفي عرضه فهي االعراف بثالث مبادئ أساسي هي معرف األستا على مستوى
الطلب العلمي وعلى مدى تعرفهم على اللغ العربي  ،وبيان األهداف والدوافع الكامن يف تعلم النحو وعرض أمثل واضح
إلريضاح املقصود ،واالعتناء مببادئ النحو الرئيس وفقا ملا ريالئم معلومات الطلب وحاجاتهم يف مستواهم الدراسي.
وإ ا اختذيا هذه األصول الثالث بعني االعتبار ريتالئم تعليم قواعد اللغ مع اخللفي العلمي للطلب ويقضي على الشعور
باالستياء والكراهي م النحو بينهم وتكون عقول الطلب يف كلّ فصل دراسي جاهزة لتلقي املسائل اليت تكون أشدّ عمقا وأكثر

تعليم النحو العربي يف اجلامعات اإلريرايي
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ختصصا .فيتوقع م كتّاب الكتب النحوري أن خيصصوا فصال لبيان أهمي النحو وأهداف تعليمه والتعرريف باملذاهب النحوري
واملذهب املرجّح يف كتابهم .فرمبا تزاريدت دوافع الطلب ووقفوا موقفاً إجيابياً م النحو وعكفوا على تعلمه بشوق أكثر بسبب ما
حصل لدريهم م املعرف على فوائده.
وم أهم املشاكل يف الكتب الدراسي يف اجلامعات أيها حتوي موضوعات كثرية ومتناثرة قد ال جتدي الطالب يفعا والسيما
الطالب الذي ريدرس يف مرحل البكالورريوس .فم ثم ال مندوح للطالب م احلفظ دون الوعي الكامل ليجتاز املادة وحيصل
على العالم املنشودة .والسؤال الذي ريطرح يفسه هنا هو :هل تساعد احملفوظات املتبقي يف الذه لبضع ساعات الطالب ليفهم
النصّ وحيلله؟ أال تؤدي قراءة هذه القواعد السماعي والنادرة أو الشا ّة إىل تثبيط دوافع الطلب وحوافزهم؟ فاإلجاب ع هذا
السؤال واضح للغاري .
أما م أهم احلوافز اليت جتعل الطلب ريشعرون بأن تعلم معظم القواعد النحوري ال تفيدهم فهي األمثل اليت أوردها النحاة يف
كتبهم فأصبحت عرض للمناقش واملراء يف جامعاتنا اإلريرايي وحوزاتنا العلمي وكتاتيبنا منذ أمد بعيد .ياهيك ع مثال م كتاب
مبادئ العربي  ،حول عدم إفراد الفعل يف بدء اجلمل الفعلي على خالف القياس وهو «أكلويي الرباغيث» .حن يعرف أنّ ألسن
العرب تناقلت هذه اجلمل ومسعت م أفواههم .أما اليوم فال تستعمل على هذه الصورة وال ريهمّ الطالب يف مرحل
البكالورريوس أن ريدخل يف األوجه النحوري اليت كرت يف إعرابها .وريكفيه أن ريعرف أن املختار أن يقول« :أكلتين الرباغيث» ،ألن
الفعل يف بدء اجلمل الفعلي ريالزم اإلفراد وريطابق املرفوع يف اجلنس .أليس م األفضل أن يستخدم مثاال ريالئم واقع بيئتنا وعصريا
لتقدريم الشواهد وإريضاحها؟ ورغم اجلهود احلثيث اليت بذهلا الباحثون املعاصرون العرب كشيخ أمني بكري وشوقي ضيف
وغريهما لتيسري النحو العربي ،فلما ا ال ريزال أساتذتنا ريعتمدون على الكتب القدمي اليت ال جند فيها املنهجي والعملي التعليمي
والتعلمي رغم قيمتها اجلم باعتبارها مصادر حنوري غني للبحوث على حنو شرح اب عقيل واملغين والكتاب؟ واألسوأ م

لك

قد جند بعض التمارري يف كتاب مبادئ العربي مل ريتحدث عنها الكاتب ،فال بدّ أن يتحرى ع قاعدتها يف سائر الكتب النحوري
الراثي مثل شرح اب عقيل أو املغين! فهذا ريتطلب م األساتذة املزريد م التأمل الختيار الكتب الدراسي اليت تقدّم القواعد
النحوري بشكل متناسق ومتماسك.
ويف يهاري املطاف ،رينبغي أال ينسى دور الرتيب والتنسيق يف تقدريم املواد الدراسي  .على سبيل املثال ،م مواط الضعف عند
تعليم القواعد النحوري هي التزام و االتداخل يف تدرريس علمي النحو والصرف يف اجلامعات .فهو جيعل الطالب الذي مل ريتعلم
بعد أبني الكلم وصياغتها ،ريتلقى يف مادة النحو مصطلحات صرفي مل ريسمعها قط .فهذا ريتطلب أن يقدم تعليم الصرف على
النحو يف ختطيطنا الدراسي.
اخلامت
أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراس هي:
ـ إينا ال يستطيع االعتماد على منهج واحد يف تعليم النحو .فإمنا حنتاج إىل الطرائق اآليف الذكر ودمج بعضها يف البعض لتوفري
تعليم مفيد وفعّال والتغلّب على مواط الضعف يف الطرائق األخرى .وإن الطرريق االستنباطي اليت ريعتمد عليها األساتذة يف
اجلامعات اإلريرايي ال تكون جمدري  ،فهي مطرودة مرفوض م قبل خرباء التعليم.
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ـ تعلّم أري لغ ريتكوّن م القوايني والبني العلمي اليت تنفرد بها تلك اللغ ؛ غري أينا يتوقع مع مرور الزم تغيرياً وتطوراً يف هذه
القوايني والقواعد .فلتعلّم اللغ العربي مثل أري لغ أخرى قواعد وأصول ختتص بها .وإن فشل استخدام طرريق أو منهج يف تعليم
العلوم والفنون واللغات فال بدّ لنا م تغيري جذري لطرائق التعليم ومناهجه .والعملي التعليمي ـ التعلمي ملادة النحو يف جامعاتنا
ال تشذّ ع هذه القاعدة .ويظراً ألهمي القواعد النحوري باعتبارها مادة جوهرري يف تعليم اللغ وتعلمها ،ال ميك أن يغفل ع
العقبات والتحدريات اليت تواجهها العملي التعليمي ـ التعلمي يف جمال قواعد اللغ  .إ ا اعتزمنا معاجل مشاكل تعليم النحو يف
جامعاتنا اإلريرايي مع رؤري واقعي  ،فال بد م التنوريه إىل أ ّن االثنني م اجلوايب الثالث للعملي التعليمي ـ التعلمي أي األستا
والكتب الدراسي  ،قد ريضعفان اجلايب الثالث م هذا املثلث التعليمي وهو الطالب؛ بيد أن هذا االدعاء ال ريعين أن الطلب بُرآء
م الضعف أو املشكل  .حن يعرف أن معظم الطلب ريعايون م غياب خلفي معرفي حول أصول النحو قبل اجلامع وهذا قد
ريصعّب على الطالب الفهم.
ـ هناك جوايب كثرية م أوجه قصور األساتذة وضعفهم اليت تعرقل العملي التعليمي ـ التعلمي  ،منها غياب التخصص يف
تدرريس النحو ،وعدم إسهام الطلب يف العملي التعليمي ـ التعلمي  ،واالعتماد على الطرائق التقليدري  ،والرتاب يف استخدام مناهج
التدرريس ،والتقليل م شأن دور التدرريبات والتمررينات ،وعدم وجود خمطط دراسي طيل الفصل .وعالوة على لك ،معاجل
القضاريا النحوري الوفرية وعرض التفاصيل خالل فصل دراسي واحد ،ويف بعض احلاالت جتاهل املستوى العلمي للطلب ،
وعرض األمثل اليت ال تالئم واقع حياتهم ،وعدم متهيد أ هان الطلب ملعرف أهمي القواعد النحوري يف تعلم اللغ العربي مما ريعد
م أسباب الفشل يف العملي التعليمي للطلب .
ـ ال خيفى على أحد الدور الفرريد والرريادي للكتب الدراسي يف العملي التعليمي ـ التعلمي  .ولك هذا اجلزء اهلام قلّما ريوضع
حتت منظار التحليل والدراس  ،مما ريتمحور على فرض بعض الكتب النحوري اليت تعايي م غياب املنهجي يف ترتيب الدروس
وعرض القواعد ،والتوقف الطوريل عند بعض القواعد النادرة والشا ة واخلالفات القائم بني أصحاب املدرستني الكوفي
والبصرري دون التمييز بني صحيحها وفاسدها ،وعدم التمييز بني القواعد القياسي املطردة والقواعد السماعي غري املطردة،
وازدحام الكتاب مبوضوعات غري وظيفي  ،وعدم االعتماد على النما ج القرآيي والروائي كمصدر رئيس يف وضع النحو العربي،
وبناء بعض املباحث على األسس املنطقي والفلسفي اليت ال ريكاد ريتناوهلا األساتذة فينزلق الطلب يف هذه املتاهات .وكل هذا رينتهي
بالطالب إىل حفظ القواعد دون أن ريتفقّه أسبابها وريتكنّه أصوهلا حيث ال ريستطيع أن ريعرب اجلمل إعراباً صحيحا إ ا عرض عليه
غري ما حفظه م األسئل والتمارري .
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 .22مدكور ،أمحد 1181( .م) .أساسيات تعليم اللغ العربي والربي الدريني  ,القاهرة :دار الثقاف .
 .23معروف ،ياريف حممود 1111( .م) .خصائص العربي وطرائق تدرريسها .بريوت :دار النفائس.
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