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امللّخص
يف إتقــان أي لغــة جیــب تعّلــم قواعــد تلــك اللغــة أّوالً؛ ومــن هــذا املنطلــق، مــادة الــرف والنحــو يف جامعــات 
ــن يف  ــالب اإليراني ــع الط ــّدث م ــا نتح ــة. عندم ــة العربي ــرع اللغ ــّية يف ف ــواد الدراس ــّم امل ــن أه ــرَب م ــران ُتعت إي
فــرع اللغــة العربيــة نــدرك بأهنــم يعانــون مــن ضعــف املهــارات اللغويــة خاّصــة تطبيــق قواعــد اللغــة العربيــة. 
ــدأ واخلــرب ولكــن اليمكنهــم التحــّدث  وامللفــت للنظــر أّن معظــم الطــالب يعرفــون الفاعــل واملفعــول واملبت
أو الكتابــة باللغــة العربيــة مــن خــالل اســتخدامهم هلــذه القواعــد. فــا هــو ســبب ضعــف الطــالب يف تطبيــق 
القواعــد اللغويــة وملــاذا اليمكنهــم التحــّدث باللغــة العربيــة وتطبيــق القواعــد النحويــة يف كالمهــم؟ يف هــذه 
الورقــة نريــد الكشــف عــن أســباب الضعــف أّوالً، ثــم تقديــم حلــول إلزالــة هــذا الضعــف. وأهــّم النتائــج التي 
توّصلــت إليهــا هــذه الدراســة هــي: عــدم اتبــاع مناهــج تدريــس اللغــة العربيــة لغــري الناطقــن هبــا يف اجلامعــات 
اإليرانيــة مــن أبــرز أســباب ضعــف الطــالب يف تطبيــق القواعــد النحويــة، بعبــارة أخــرى الكتــب التــي ُتــدّرس 
يف اجلامعــات اإليرانيــة هــي نفــس الكتــب التــي ُكتبــت للطــالب العــرب وطريقــة تدريــس الــرف والنحــو 
أيضــًا هــي نفــُس الطريقــة التــي ُيعتَمــد عليهــا يف البلــدان العربيــة. ولالرتقــاء بمســتوى الطــالب يف جمــال قواعد 
ــة لغــري  ــم اللغــة العربي ــدة للطــالب اإليرانيــن باســتخدام مناهــج تعلي ــة كتــب جدي ــا كتاب ــة علين اللغــة العربي

الناطقــن هبــا وتدريــس القواعــد التطبيقيــة بــدل القواعــد النظريــة.  
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املقدمة
ــروع يف  ــّم الف ــن أه ــا م ــة وآداهب ــة العربي ــرع اللغ ــرب ف ــرآن وُيعت ــة الق ــي لغ ــة ه ــة العربي اللغ
اإلجــازة  مراحــل  يف  اإليرانيــة  اجلامعــات  يف  اللغــة  هــذه  ُتــدّرس  اإليرانيــة.  اجلامعــات 
واملاجســتري والدكتــوراه. ومــادة النحــو مــن أهــّم املــواد الدراســّية يف فــرع اللغــة العربيــة 
ــم  ــق بتعلي ــن وحــدة دراســية تتعّل ــر مــن عرشي ــرى أكث ــث ن ــة اإلجــازة، حي وآداهبــا يف مرحل
ــة يف مجلهــم وتراكيبهــم البســيطة. نحــن  ــرى أخطــاء نحوي ــة، وعــادة ن النحــو يف هــذه املرحل
يف هــذا البحــث حاولنــا دراســة مشــاكل تعليــم النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة يف مرحلــة 
اإلجــازة. وتقديــم بعــض االقرتاحــات للقضــاء عــى هــذه املشــكلة لــدى الطــالب اإليرانيــن. 
ــدًا بحيــث يمكــن  ــا أن نتعــّرف عــى قواعــد تلــك اللغــة جّي ــٍة علين للتحــّدث بلغــة أجنبي
ــرف  ــون ال ــران يارس ــة يف إي ــة العربي ــرع اللغ ــالب ف ــكالم. ط ــد يف ال ــك القواع ــق تل تطبي
والنحــو وفضــاًل عــن املــواد الدراســّية املخّصصــة هلــذه املــادة، هنــاك صفــوف اســتدراكّية أيضًا 
حيرهــا الطــالب لكــن معظهــم يعانــون مــن عــدم القــدرة عــى تطبيــق تلــك القواعــد، وقــد 
نــرى الكثــري مــن األخطــاء يف عباراهتــم الكتابيــة والشــفوية. هــذا املقــال يريــد الكشــف عــن 

أســباب هــذا الضعــف وتقديــم بعــض احللــول إلزالتــه.
ــم اللغــة العربيــة، فالشــك أّن ارتقــاء  النحــو مــن أهــّم املــواد التــي تســاعد الطالــب يف تعلُّ
ــا  ــة. وإّنن ــة العربي ــم اللغ ــوة األوىل يف تعلي ــو اخلط ــه ه ــريب وتدريس ــو الع ــم النح ــج تعلي مناه
يف هــذه الدراســة هنــدف إلــی إلقــاء الضــوء عــى تدريــس النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة 

ــاكله. ومش
وفيا يتعّلق بأسئلة البحث يمكن أن نطرح األسئلة التالية:

- ما هي مشاكل تدريس النحو يف اجلامعات اإليرانية؟
- مــا هــي أهــداف تدريــس النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة ومــا مــدی حتّقــق هــذه 

األهــداف؟
- ملــاذا طــالب فــرع اللغــة العربيــة يف اجلامعــات اإليرانيــة يتقنــون النحــو نظرّيــًا، لكــن 
ــراءة،  ــتاع، والق ــدث، واالس ــة )التح ــارات املختلف ــو يف امله ــد النح ــق قواع ــم تطبي اليمكنه

ــة( ؟ والكتاب
وفرضيات البحث هي:

- مشــاكل تدريــس النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة تعــود لعــدم اختــاذ أســلوب صحيــح 
وعــري لتدريــس النحــو.

ــة  ــارات اللغوي ــز امله ــو تعزي ــة ه ــات اإليراني ــو يف اجلامع ــس النح ــن تدري ــدف م - اهل
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ــة. ــم الطلب ــد معظ ــريًا عن ــًا كث ــد ضعف ــن نج ولك
ــاعد  ــادًة التس ــة وع ــب قديم ــي كت ــة ه ــات اإليراني ــدرس يف اجلامع ــي ُت ــب الت - الكت

ــو.  ــم النح ــالب يف تعلُّ الط

الدراسات السابقة
تدريــس النحــو يف العــامل العــريب مــن املوضوعــات اهلاّمــة التــي البــّد منهــا، ومنــذ القديــم 
ــث  ــم حمــاوالت يف تيســري قواعــد النحــو، ويف العــر احلدي ــاء النحــو واللغــة بتقدي ــام عل ق
ــدة تســاعد  ــون تأليــف كتــب جدي ــون بالنحــو وحياول ــري مــن الباحثــن هیتّم ــرى الكث أيضــًا ن
ــم هــذا العلــم بشــكل أفضــل. إّننــا مــن خــالل تتّبعنــا يف هــذا املشــوار مل نعثــر  الطالــب يف تعلُّ
حتــى اآلن عــى دراســة مســتقلة تبحــث عــن مشــاكل تدريــس النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة. 
ولكــن كثــري مــن الباحثــن اإليرانيــن قامــوا ببحــوث تســلط الضــوء علــی طــرق تعليــم اللغــة 

العربيــة وتدريســها يف اجلامعــات اإليرانيــة ويمكــن اإلشــارة إىل بعضهــا يف مايــيل:
• »حتليــل حمتــوى كتــب قواعــد اللغــة العربيــة يف مرحلــة البكالوريــوس لفــرع اللغــة −

ــد  ــة للرشــيد الرشتــوين واجلدي ــادئ العربي ــري اجلــودة )مب ــة وآداهبــا يف ضــوء معاي العربي
يف الــرف والنحــو للديباجــي نموذجــن(، لعيســى متقــي زادة ودانــش حممــدي ركعتــي 
ــران،  ــدرس يف إي ــي ُت ــب الت ــال متّــت دراســة أهــّم الكت ــذا املق وســجاد اســاعييل(. يف ه
وتظهــر نتائــج الدراســة أّن كتــب قواعــد اللغــة العربيــة تســتخدم الطريقــة القياســّية وهــذه 

الطريقــة قديمــة جــّدًا وفقــدت جدواهــا. 
• »دراســة أســباب ضعــف الطــالب اإليرانيــن يف املهــارات اللغويــة«، لعيســى متقــي زادة، −

جملــة دراســات يف اللغــة واألدب املقــارن.
• ــي − ــد نب ــا( ملحم ــا ومناهجه ــة يف أهدافه ــة نقدي ــران )دراس ــة يف إي ــة العربي ــم اللغ »تعلي

ــة. ــاءات نقدي ــة إض ــليمي يف جمل ــيل س ــدي وع أمح
• »مــدى تطبيــق طــرق تدريــس القواعــد النحويــة يف فــرع اللغــة العربيــة مرحلــة اإلجــازة −

مــن وجهــة نظــر األســاتذة والطــالب« لعيســى متقــي زادة وآخريــن يف جملــة جســتارهاي 
زبــاين.

• »دراســة قواعــد العالقــات النحويــة يف كتــاب ســيبويه« ملهــن حاجــي زادة يف جملــة األدب −
العــريب التابعــة جلامعــة طهران.

ــتقلة  ــات مس ــاكله يف دراس ــو ومش ــس النح ــوا بتدري ــد اهتّم ــرب فق ــون الع ــا الباحث أّم
ــا: منه
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• »دراســة تقويميــة لتدريــس مــادة النحــو يف أقســام اللغــة العربيــة يف كليــات جامعــة −
ديالــی«، ألمــرية حممــود خضــري وهيفــاء محيــد حســن، جملــة ديــايل العــدد اخلامــس 

واألربعــون.
• مقالــة »مناهــج النحــو العــريب يف التعليــم اجلامعــي بــن الواقــع واملأمــول« ألجمــد كامــل −

عبدالقــادر يف جملــة آداب البــرة.
• ــايب − ــد كت ــالل  نق ــن خ ــة م ــري العربي ــن بغ ــريب للناطق ــو الع ــم النح ــرتح لتعلي ــج مق »منه

)العربيــة للناشــئن 1( و)العربيــة( لعبــد الــرزاق عبــد الرمحــن الســعدي وعبــد الوهــاب 
زكريــا.

مشاكل تدریس النحو يف فرع اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعات اإلیرانية
»ُتعــّد القواعــد بــا متّثلــه مــن قوانــن وضوابــط لغويــة مظهــرًا مــن مظاهــر رقــي اللغــة ودليــاًل 
عــى حضارهتــا وبلوغهــا مرحلــة النضــج واالكتــال. وهــذا يعنــي أّن أي لغــة اليمكــن 
أن تصــل إىل مســتوى يكــون هلــا قواعــد وضوابــط إاّل إذا كانــت عــى درجــة مــن الرقــي 
ــدان  ــا يف مي ــن هب ــات الناطق ــي حاج ــى أن تلّب ــادرة ع ــا ق ــي جیعله ــل الت ــاري والتكام احلض

حياهتــم« )خليــل، 2006: 159(.
وبســبب أمّهيــة مــادة النحــو يف تعليــم اللغــة العربيــة، أصبحــت مــن أهــّم املــواد الدراســية 
يف فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا يف اجلامعــات اإليرانيــة. وتدريــس النحــو يتطّلــب وقتــًا كثــريًا 
ــذا  ــّية يف ه ــواد الدراس ــب امل ــن أصع ــادة م ــذه امل ــرَب ه ــالب. ُتعت ــاتذة والط ــب األس ــن جان م
ــدو هــذه  الفــرع، والطــالب اإليرانيــون هیتمــون هبــا مــع مقتهــم وترّبمهــم مــن بحوثهــا. ويب
ــة  ــدان العربّي ــد يف البل ــل ُتوَج ــب، ب ــن فحس ــالب اإليراني ــی الط ــرًا عل ــت حك ــكلة ليس املش

أيضــًا.
يعتقــد بعــض الدراســن بــأّن صعوبــة هــذه املــادة هــي مــن أهــّم أســباب ضعــف الطــالب 
يف هــذه املــادة الدراســّية. وعــى ســبيل املثــال يقــول أمحــد عبدالقــادر يف هــذا املجــال: »ترفــع 
الشــكوى مــن ضعــف الطــالب يف مجيــع مراحــل التعليــم يف النحــو العــريب، وعــدم قدرهتــم 
عــى فهمــه واإلفــادة مــن قواعــده يف تقويــم حديثهــم وكتاباهتــم، ويكــره بعــض الطــالب مــادة 
اللغــة العربيــة ملــا يالقونــه مــن عنــت وصعوبــة يف دراســتهم للقواعــد النحويــة، وهیمــل بعــض 
الطــالب دراســة النحــو معتمديــن عــى الدرجــات التــي حيصلــون عليهــا يف بقيــة فــروع املــادة 
ــادر، 1986:  ــد عبدالق ــط« )أمح ــالء( وخ ــري )ام ــراءة وتعب ــوص وق ــن أدب، ونص ــرى م األخ

.)169
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ــم  كــا يعتقــد البعــض بــأّن ســبب ضعــف الطــالب يف هــذه املــادة هــو عــدم الرغبــة يف تعلُّ
النحــو. يقــول الديلمــي: »إّن أّول األســباب التــي أّدت إىل عــزوف الطلبــة عــن مــادة النحــو 
هــو عــدم اســتطاعتهم تــذوق املــادة النحويــة بأفكارهــم، وأن أذهاهنــم تقتحمهــا فــال تقبلهــا 
وال متازجهــا وإّنــا حيفظــون منهــا مــا حيفظــون حتــى يقطعــوا هبــا مرحلــة مــن مراحــل الدراســة 
ــات  ــق أو نظري ــم يرفضــون حقائ ــم عــى حــق ألهّن ويقضــوا هبــا حاجــة مــن حاجاهتــم... إهّن
أو أحكامــًا اليقتنعــون هبــا وال يســتطيعون أن جیروهــا يف أفكارهــم وإهّنــم حيفظــون أحكامــًا 
وعلــاًل لتلــك األحــكام ال تصّدقهــا عقوهلــم وال تنســجم معها طرائقهــم يف البحــث والتفكري« 

ــي، 2004 : 29(. )الديلم
ــا يمتــد هــذا  اإلحســاس بصعوبــة تدريــس القواعــد النحويــة ليــس وليــد عرنــا، وإّن
ــإذا كانــت مشــكلة تدريــس  ــة. ف ــة العربّي ــخ الثقاف االحســاس بجــذور عميقــة يف أغــوار تاري
ــرب يف  ــكلة أك ــك أّن املش ــا، فالش ــن هب ــة للناطق ــم العربي ــب تعلي ــرية يف كت ــه كب ــو وتعّلم النح
ــس  ــّم تدري ــا يت ــكلة إذا م ــذه املش ــم ه ــرى؛ وتتفاق ــات أخ ــن بلغ ــب للناطق ــذه الكت ــم ه تعّل
ــي ُوِضــع مــن أجلهــا... فبعــض مؤلفــي هــذه الكتــب ينظــرون  ــة الت ــدًا عــن الغاي النحــو بعي
ــان  ــة اللس ــيلة لتقوي ــه وس ــى أّن ــه ع ــروا إلي ــي أن ينظ ــٍت كان ينبغ ــة، يف وق ــه غاي ــى أّن ــه ع إلي
ــة  ــراد. واللجــوء إىل رشح القواعــد النحوي ــن األف ــد ب ــط األداء اللغــوي والتفاهــم اجلّي وضب
ــن  ــث ع ــور احلدي ــن ص ــورة م ــا، ص ــب فيه ــل آراء املذاه ــا، ونق ــان علله ــل وبي ــكل مفّص بش
فلســفة النحــو، وليــس صــورة تعليــم النحــو ذاتــه.. وهــذا غــري مّتفــق عليــه بــن املعنيــَن بتعليم 
ــن  ــة، وب ــق باللغ ــا يتعّل ــب ال م ــة للطال ــم اللغ ــي تعلي ــه ينبغ ــى أّن ــون ع ــث يتفق ــات حي اللغ

ــور،2010: 618-617(. ــرية )مدك ــروق كث ــن ف األمري
وبســبب هــذا التعقيــد يف تعليــم النحــو »ظهــرت حمــاوالت عديــدة يف تيســري النحــو مثــل 
ــة  ــة إصالحّي ــه أخطــر حماول ــذي ُتنســب إلي ــه الظاهــري ال ــي الفقي ــن مضــاء القرطب ــة اب حماول
ــة املتجــّددة،  يف تاريــخ النحــو العــريب وقــد ضّمــن كتابــه )الــرد عــى النحــاة( أفــكاره النحوّي
ورفــض فيــه نظريــات النحــاة التقليديــن التــي منهــا: نظريــة العامــل وفكــرة احلــذف والتنــازع 

يف العمــل والتعليــل والقيــاس« )احلســناوي، 2006 : 17(.
واملناهــج التــي ُتّتبــع يف اجلامعــات اإليرانيــة والكتــب التــي ُتــّدرس فيهــا، جعلــت مــادة 
النحــو مــن أصعــِب املــواد الدراســّية يف فــرع اللغــة العربيــة وأقّلهــا فائــدة، بحيــث يكــره معظــم 
ــو دون أن  ــتظهر النح ــب يس ــری الطال ــد ن ــد، فق ــكل جي ــا بش ــادة واليتقنه ــذه امل ــالب ه الط

يســتطيع تطبيــق قواعــده يف املهــارات اللغويــة مــن الــكالم والكتابــة.
     ومــن أهــّم مشــاكل تدريــس النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة جتــدر اإلشــارة إىل عــدم وجــود 



مناهج تعليم النحو يف فرع اللغة العربية وآداهبا باجلامعات اإليرانية )مشاکل و حلول(114

التخّصصــات الالزمــة يف هــذا الفــرع، أي الُيوجــد حتــى اآلن يف اجلمهوريــة اإلســالمية 
ــران  ــًا يف إي ــم بتدريســه حالي ــة. والفــرع الــذي هیت ــم اللغــة العربي ــّص بتعلي ــة فــرع خیت اإليراني
هــو فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا، فالطالــب الــذي يشــارك صفــوف هــذا الفــرع يريــد أن يتعّلــَم 
اللغــة العربيــة والشــعر العــريب والنثــر العــريب والبالغــة العربيــة والرتمجــة و... بوحــدات 

ــية.  ــدة دراس ــاوز 140 وح التتج
 قّدمنا هذه الدراسة يف ثالثة حماور وهي:

األّول: هدف تدريس النحو يف اجلامعات اإليرانية.
 الثاين: مناهج تدريس النحو ومشاكلها يف اجلامعات اإليراين

ــا  ــدى تطبيقه ــة وم ــة العربي ــن باللغ ــري الناطق ــو لغ ــس النح ــزات تدري ــث: ممي الثال
ــة ــات اإليراني ــو يف اجلامع ــس النح ــى تدري ع

األّول: هدف تدریس النحو يف اجلامعات اإلیرانية
قبــل أن نبــدأ كالمنــا حــول هــدف تدريــس النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة، نشــري إشــارة 
موجــزة إىل أهــداف تعليــم العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى، منهــا اللغــة الفارســية. يمكــن 
ــا: ــة منه ــداف رئيس ــة أه ــرى يف ثالث ــات أخ ــن بلغ ــة للناطق ــم العربي ــداف تعلي ــص أه تلخي

أن يّطلــع الطالــب علــی خصائــص اللغــة العربيــة ومــا يميزهــا عــن غريهــا مــن . 1
اللغــات مــن حيــث األصــوات واملفــردات والرتاكيــب واملفاهيم.

أن يتعــرف الطالــب عــى الثقافــة العربيــة وأن يلــم بخصائــص اإلنســان العــريب . 2
والبيئــة التــي يعيــش فيهــا واملجتمــع الــذي يتعامــل معــه.

ــذه . 3 ــون هب ــها الناطق ــي يارس ــة الت ــة بالطريق ــة العربي ــب اللغ ــارس الطال أن ي
اللغــة أو بصــورة تقــرب مــن ذلــك ويف ضــوء املهــارات اللغويــة األربعــة 

ــيل: ــا ي ــتهدف م ــة يس ــة ثاني ــة كلغ ــم العربي ــأن تعلي ــول ب ــن الق يمك
• تنمية قدرة الطالب عى فهم اللغة العربية عند االستاع.	
• تنميــة قــدرة الطالــب عــى النطــق الصحيــح للغــة والتحــدث مــع الناطقــن بالعربيــة 	

حديثــًا معــربًا يف املعنــى، ســليًا يف األداء.
• تنمية قدرة الطالب عى قراءة الكتابات العربية بدقة وفهم.	
• تنميــة قــدرة الطالــب عــى الكتابــة باللغــة العربيــة بدّقــة وطالقــة. )مدكــور، 2010 	

)70:
النحــو وتدريســه ليــس هدفــًا يف حــد ذاتــه، بــل الغــرض مــن تدريــس النحــو هــو جتنّــب 
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األخطــاء وكــا يقــول الدكتــور مدكــور مؤلــف كتــب فنــون تدريــس اللغــة العربيــة: »إن 
ــد  ــظ القواع ــة، ال حف ــانية الصحيح ــة اللس ــن امللك ــو تكوي ــو ه ــس النح ــن تدري ــرض م الغ
املجــردة، فالعــريب األول الــذي أخــذت اللغــة عنــه مل يكــن يــدري مــا احلــال ومــا التمييــز، ومل 
يعــرف الفــرق بــن املبتــدأ والفاعــل، فــكل هــذه أســاء ســاها مشــايخ النحــو عندمــا وضعــوا 

ــور، 1991: 321(. ــن« )مدك ــن اللح ــا م ــة حلفظه ــد اللغ قواع
نشــأة هــذا العلــم بدايــة ويف القــرن األول للهجــرة كانــت ألجــل هــذا اهلــدف أي تقويــم 
ــة.  ــو غاي ــوا النح ــدف وجعل ــذا اهل ــوا ه ــة نس ــرون التالي ــو يف الق ــاء النح ــن عل ــان ولك اللس
يقــول أمحــد مدكــور يف هــذا املجــال: »لكــن علــاء النحــو تأّثــروا باملناهــج الفلســفية واملنطقيــة، 
فبالغــوا يف مســائل الذكــر واحلــذف، والتقديــم والتأخــري، والتقديــر والتأويــل، ويف اســتخدام 
العوامــل والعلــل الثــواين والثوالــث، وهكــذا جــاءت تركتنــا النحويــة حمملــة بعــبء ثقيــل مــن 
ــق الفــروع واملجــادالت،  ــة اخلالصــة، ومنتفخــة بدقائ ــة عــن الدراســة اللغوي األفــكار الغريب
واألقيســة والتعليــالت وخرجــت دراســة النحــو عــن الغــرض الــذي وضــع مــن أجلــه، و هــو 
خدمــة اللغــة العربيــة يف مســتوياهتا املختلفــة، قــوال، وقــراءة و كتابــة« )املصــدر نفســه: 322(.

وبعبــارة أخــرى ليســت القواعــد غايــة ُتقَصــد لذاهتــا ولكنهــا وســيلة إىل ضبــط الــكالم، 
وتصحيــح املناهــج وتقويــم اللســان، ولذلــك ينبغــي أال نــدرس منهــا إال بالقــدر الــذي يعــن 
ــج  ــري مناه ــب أن نغ ــو جی ــس النح ــن تدري ــدف م ــق اهل ــة؛ أي لتحقي ــذه الغاي ــق ه ــى حتقي ع
التدريــس كــا جیــب أن نحــذف بعــض القواعــد التــي التعــن الطالــب يف تعليــم اللغــة العربية.
عــامل النحــو املعــارص أّلــف كتابــًا قيــًا يف جمــال النحــو الوظيفــي ويقــول يف مقدمــة كتابه:»إن 
ــوان  ــة مــن أل ــة ليســت جمــرد معلومــات تفهــم وتضــاف إىل الذخــرية الذهني القواعــد النحوي
ــة،  ــى مناهــج معين ــان ع ــي وســيلة إىل اســتقامة اللس ــة، ه ــا وســيلة إىل غاي ــة، ولكنه املعرف
وأنــاط مــن النطــق خاصــة. فــإذا مل تؤخــذ هــذه الوســيلة مأخــذ التدريــب املتصــل، واملارســة 
املتكــررة، فلــن يســتقيم اللســان، ولــن جتــد هــذه القوالــب التعبرييــة ســبيلها إىل النطــق، ومــن 

ثــم اليكــون للنحــو أي مظهــر مــن مظاهــر احليــاة« )إبراهيــم، 1998: ط(.
االهتــام بأهــداف تدريــس النحــو اليقتــر عــى العلــاء اجلــدد يف العــر احلديــث، بــل 
بعــض القدمــاء أيضــًا اهتمــوا هبــذه القضيــة. واجلاحــظ أيضــًا هــو مــن العلــاء الذيــن تكلمــوا 
عــن تدريــس النحــو واهلــدف منــه فيقــول يف هــذا املجــال: »أّمــا النحــو فــال تشــغل قلبــه -أي 
الصبــي- إال بقــدر مــا يؤديــه إىل الســالمة مــن فاحــش اللحــن، ومــن مقــدار جهــل العــوام يف 
كتــاب إن كتبــه، وشــعر إن أنشــده أو يشء إن وضعــه، ومــا زاد عــى ذلــك فهــو مشــغلة عــا هــو 

أوىل« )عبدالقــادر، 1986: 171(.
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ــات  ــدّرس يف اجلامع ــي ُت ــروع الت ــّم الف ــن أه ــا م ــة وآداهب ــة العربي ــابقًا اللغ ــا س ــا ذكرن ك
اإليرانيــة ومــادة النحــو أيضــًا مــن أهــّم املــواد الدراســية يف هــذا الفــرع، واهلــدف مــن تدريــس 
ــة أو  ــوص العربي ــة النص ــب يف كتاب ــاعدة الطال ــو مس ــة ه ــات اإليراني ــو يف اجلامع ــادة النح م
قراءهتــا أو فهمهــا، ولكــن كثــري مــن الطلبــة مل يتحقــق هلــم هــذا اهلــدف، فيدرســون النحــو دون 

أن جیــدوا تطــورًا يف مهاراهتــم اللغويــة. 
 نحــن كأســاتذة فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا يف إيــران النحّرض الطــالب يف تعليــم القواعد 
النحويــة لتطبيقهــا يف اجلمــل املفيــدة بــل نطلــب منهــم وأحيانــا نرغمهــم عــى اســتظهار علــم 
النحــو وبــدل أن نوّضــح هلــم كيفيــة اســتخدام احلــال يف اجلمــل املفيــدة، نقــوم بتعريــف احلــال 
وأنواعهــا ورشوطهــا و... . وهلــذا عندمــا نطلــب مــن الطالــب تعريــف احلــال جیيــب بطالقــة 

ويذكــر تفاصيلهــا ولكــن عندمــا نريــد منــه كتابــة مجلــة مفيــدة مســتخدمًا احلــال فيهــا يرتبــك.
مــادة النحــو التــي تــدرس يف اجلامعــات اإليرانيــة تعنــي بعلــم النحــو وكــا نعلــم اليمكــن 
ــد  ــم القواع ــا تعلي ــل علين ــو، ب ــم النح ــم عل ــرب تعلي ــان( ع ــم اللس ــدف )تقوي ــذا اهل ــق ه حتقي
ــدّرس  ــي ت ــب الدراســية الت ــرتك الكت ــا أن ن ــدة، وهلــذا علين ــة بمناهــج جدي ــة الوظيفي النحوي
حاليــا يف اجلامعــات اإليرانيــة)1( جانبــًا، فنســتخدم الكتــب اجلديــدة التــي ُدّونــت ألجــل 

ــي)2( . ــي أو التطبيق ــو الوظيف ــس النح تدري
مــادة النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة أصبحــت هدفــًا وبعبــارة أخــرى كثــري مــن الطــالب 
اإليرانيــن عندمــا يدرســون النحــو اليريــدون اســتخدام النحــو يف تعليــم اللغــة العربيــة بــل 
ــال  ــبيل املث ــى س ــا. وع ــتظهار قواعده ــلون يف اس ــادة يفش ــا وع ــتظهار قواعده ــدون اس يري
ــو  ــن النح ــاب م ــذا الب ــت ه ــرات وتعّلم ــتغال م ــرأت االش ــا ق ــًا: أن ــالب يوم ــد الط ــال أح ق
ولكــن الأتذكــر قواعدهــا. وأنــا أجبتــه: مل تتعّلــم االشــتغال لكنــك قمــت باســتظهار قواعــد 

ــا. ــر قواعده ــذا التتذك ــتغال وهل االش
 وإننــا كثــريًا مــا نقــدم للطــالب يف اجلامعــات اإليرانيــة، قواعــد اليســتخدموهنا عــى 
ــائل  ــس كأدوات أو وس ــارف ولي ــات واملع ــن املعلوم ــوع م ــط كن ــا فق ــا نقدمه ــالق وانن اإلط

ــة. ــتخدام اللغ ــى اس ــاعدهم ع تس
مــن مشــاكل تدريــس النحــو األخــرى التــي نراهــا أحيانــًا يف اجلامعــات اإليرانيــة املؤّديــة 
إىل عــدم حتقيــق أهــداف تدريــس النحــو، هــي تدريــس النحــو العــريب باللغــة الفارســية. 
والطالــب الــذي يتكلــم يف صفــوف تدريــس النحــو بلغــة غــري اللغــة العربيــة كيــف يســتطيع 
أن يطّبــق القواعــد النحويــة يف كالمــه، واألســتاذ الــذي يتكلــم يف الصفــوف باللغــة الفارســية 

كيــف يســتطيع ترغيــب الطــالب يف تعليــم اللغــة العربيــة؟! 



117 جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة األولی، العدد األول، خريف وشتاء 1438/1395

الثاين: مناهج تدریس النحو ومشاكلها يف اجلامعات اإلیرانية
ــاء البــرش،  ــًا لرســالتها الكــربى يف بن ــا تقدمــه املدرســة إىل تالمذهتــا حتقيق املنهــج ليــس كل م
ــا  ــى تنفيذه ــرشف ع ــذ وت ــة للتالمي ــا املدرس ــي تقدمه ــة الت ــربات التعليمي ــع اخل ــس مجي ولي
ــة  ــا املدرس ــي تقدمه ــاط الت ــه النش ــربات وأوج ــوع اخل ــس جمم ــة، ولي ــداف الرتبي ــق أه لتحقي
للتالميــذ بقصــد احتكاكهــم هبــا وتفاعلهــم معهــا لتحقيــق النمــو الشــامل الــذي هــو اهلــدف 
األســمى للرتبيــة، بــل إن املنهــج منظومــة مــن احلقائــق واخلــربات واملهــارات واألنشــطة 
ــا  ــن فيه ــة إىل املتعّلم ــة تربوي ــا مؤسس ــة، تقدمه ــة، واللغوي ــية، واالجتاعي ــة، والنفس املعرفي
ــور، 2010 : 54(. ــم )مدك ــودة فيه ــداف املنش ــق األه ــاملة، وحتقي ــة ش ــم تنمي ــد تنميته بقص

اختيــار أســلوب مالئــم للتدريــس مــن أهــّم مراحــل التعليــم وهلــذا علينــا اختيــار أســلوب 
ــة،  ــات اإليراني ــا يف اجلامع ــة وآداهب ــة العربي ــرع اللغ ــو يف ف ــس النح ــم لتدري ــري ومالئ ع
ــادة  ــن م ــالب م ــور الط ــل نف ــه يزي ــت نفس ــادة ويف الوق ــذه امل ــة ه ــن صعوب ــل م ــلوب يقل أس
النحــو. األســلوب الــذي يســتخدم حاليــًا يف تدريــس النحــو يف فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا يف 
إيــران جعــل النحــو مــن أصعــب املــواد الدراســية وأكثرهــا نفــورًا لــدى الطــالب عامــة. كثــريًا 

مــا يرســبون يف هــذه املــادة أو يكســبون أقــل الدرجــات.
عــدم اختيــار األســلوب الصحيــح اليقتــر عــى تدريــس النحــو ونــرى هــذه املشــكلة يف 
املــواد الدراســية األخــرى يف هــذا الفــرع. عــى ســبيل املثــال يقــول أحــد الدارســن اإليرانيــن، 
ناقــدًا مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة يف إيــران: »واحلــق أّن تعليــم الّلغــة العربّيــة يف إيــران اليتــم 
علــی أســاس ختطيــط علمــّي صحيــح، وأّن تعليمهــا يف املــدارس واجلامعــات اإليرانيــة، رغــم 
ــًا حلــد اآلن«  ــق نجاحــًا تام تواجــد عــدد مــن املعّلمــن املشــفقن واألســاتذة األفاضــل، مل يل

)أمحــدي ، 2010: 39(.
والشــك أّن لطــرق التدريــس عالقــة مبــارشة بمــدى حــب الطلبــة لقواعــد اللغــة، 
ــة  ــي أّن طريق ــذا يعن ــلهم؛ وه ــم أو فش ــی نجاحه ــك عل ــر ذل ــايل يؤّث ــا. وبالت ــم منه أو نفوره
التدريــس ونوعيتهــا ذات عالقــة بتحســن مســتوى الطلبــة يف مــادة القواعــد )الديلمــي، 

.)41  :2004
إّن هــذه املناهــج التــي ندّرســها للطــالب مــا هــي إاّل كتــب وضعهــا القدمــاء ألبنــاء جيلهــم 
وعرهــم، إاّل أننــا يف هــذا العــر احلديــث الــذي خیتلــف عــن األجيــال املتقّدمــة، نحتــاج إىل 
مناهــج جديــدة ومــع األســف بعــض املدّرســن يبحثــون عــن الكتــب اجلديــدة ولكــن هــذه 
ــدة أيضــًا كتبــت عــى أســاس املناهــج القديمــة وهلــذا نحــن بحاجــة ماســة إىل  الكتــب اجلدي

املناهــج اجلديــدة يف تعليــم النحــو إضافــة إىل الكتــب اجلديــدة املتالئمــة مــع روح العــر.
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كــا نعلــم هنــاك طريقتــان أساســيتان يف تدريــس القواعــد اللغويــة يف اللغــات كلهــا، 
ــس  ــدم الطــرق يف تدري ــة القياســية هــي أق ــة االســتقرائية. الطريق ــة القياســية والطريق الطريق
ــة.  ــًا والتســتخدم يف اجلامعــات العاملي القواعــد وأقلهــا فائــدة وهلــذا منــذ قــرون تركــت جانب
ــل  ــة أفض ــرب طريق ــي تعت ــتقرائية الت ــة االس ــتخدم الطريق ــة تس ــة العاملي ــات احلديث ويف اجلامع

ــتقرائية. ــة االس ــبة للطريق ــورًا بالنس ــر تط ــج أكث ــرت مناه ــريًا ظه ــدة. وأخ ــر فائ وأكث
يقــول الدكتــور مدكــور يف التعريــف بالطريقــة القياســية ومشــاكلها: »تقــوم هــذه الطريقــة 
عــى البــدء بحفــظ القاعــدة، ثــم اتباعهــا باألمثلــة، والشــواهد املؤكــدة هلــا واملوضحــة 
ــب. كــا  ــر التدري ــال أث ــة انتق ــة هــو نظري ــه هــذه الطريق ــذي تقــوم علي ملعناهــا. واألســاس ال
أهنــا تســتهدف حفــظ القواعــد واســتظهارها باعتبارهــا غايــة يف ذاهتــا، وليســت وســيلة. وقــد 
أّدى اســتخدام هــذه الطريقــة إىل انــراف كل مــن املــدرس والتلميــذ عــن تنميــة القــدرة عــى 
ــذ  ــه التالمي ــم في ــذي يتعّل ــف ال ــليم. فاملوق ــوي الس ــلوك اللغ ــن الس ــد، وتكوي ــق القواع تطبي
القواعــد طبقــًا هلــذه الطريقــة موقــف صناعــي، الياثــل واليقــرتب مــن مواقــف التعبــري التــي 

ــور، 1991: 338(. ــد« )مدك ــذه القواع ــتخدام ه ــا إىل اس ــون فيه حيتاج
ولكــن يف اجلامعــات واملــدارس اإليرانيــة مــع األســف الشــديد التــزال ُتســتخدم الطريقــة 
ــة التــي تــدرس  ــق أهــداف تدريــس النحــو، والكتــب اهلاّم القياســية التــي ال يمكــن هلــا حتقي
ــل  ــن عقي ــوين ورشح اب ــيد الرشت ــم رش ــة للمعل ــادئ العربي ــل مب ــة مث ــات اإليراني يف اجلامع
عــى الفيــة أبــن مالــك و واملغنــي البــن هشــام االنصــاري وجامــع الــدروس العربيــة ملصفــى 

الغاليينــي و... كلهــا كتــب قديمــة تســري عــى الطريقــة القياســية يف تعليــم النحــو.
ــل نقــول: هــذه الكتــب  ــا، ب ــل مــن شــأهنا هن ــد أن نقّل هــذه الكتــب، كتــب قيمــة وال نري
القيمــة التــي تــم تأليفهــا يف عــر خیتلــف عــن عرنــا ال تالئــم متطّلبــات الطــالب يف هــذا 
ــى حاجــات الطــالب يف فــرع اللغــة  ــم روح العــر وتلب ــا تأليــف كتــب تالئ العــر. وعلين

ــة يف أنحــاء العــامل. العربي
ــة ابــن مالــك، للعــرب  ــال تــم تأليــف كتــاب رشح ابــن عقيــل عــى ألفي وعــى ســبيل املث
ــا  ــذا عندم ــة. وهل ــة بطالق ــون العربي ــوا يتكلم ــف وكان ــر املؤل ــون يف ع ــوا يعيش ــن كان الذي
بيئــة عربيــة علينــا اســتخدام كتــب  نريــد تعليــم النحــو للطــالب الذيــن اليعيشــون يف 
ــا  ــادة. فعندم ــة ع ــم اللغ ــة تعّل ــا يف عملي ــة التفيدن ــب القديم ــث إّن الكت ــرى حي ــج أخ ومناه
نريــد أن نــدرس احلــال وقواعــده مــن كتــاب جامــع الــدروس العربيــة للغاليينــي، نــرى أنــه 
بــدأ بتعريــف احلــال بقولــه: »احلــال: وصــف فضلــة يذكــر لبيــان هيئــة االســم الــذي يكــون 
الوصــف لــه« )الغاليينــي، 2004: 460( وهــذا التعريــف اليســاعد الطالــب يف تعزيــز مهاراتــه 
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اللغويــة، بــل الطالــب يســتحر القواعــد املتعلقــة باحلــال ولكــن عندمــا يريــد اســتخدام احلال 
يف مجلــة مفيــدة، يــرتدد؛ أو عندمــا نفتــح كتــاب مبــادئ العربيــة لرشــيد الرشتــوين ونبحــث عــن 
ــة  ــدأ أيضــًا بتعريــف احلــال ويقــول: »احلــال وصــف نكــرة منصوب ــه ب ــة احلــال، نــرى أن قضي
مشــتقة واقعــة بعــد متــام الــكالم تبــن هيئــة صاحبهــا عنــد صــدور الفعــل« )الرشتــوين، 1379: 

.)297
مشــكالت تعليــم اللغــة العربيــة عامــة وتدريــس النحــو خاصــة التقتــر عــى الطــالب 
اإليرانيــن بــل الطــالب العــرب أنفســهم أيضــًا يعانــون مــن مشــاكل تدريــس النحــو. وهلــذا 
ظهــرت حمــاوالت عديــدة للقضــاء عــى هــذه املشــكلة. ويمكــن أن نحــذف تعليــم القواعــد 
التــي الحيتــاج إليهــا الطالــب وعــى ســبيل املثــال القواعــد املتعلقــة بالتنــازع واالشــتغال و.... 
وبــدالً مــن تعليــم القواعــد الصعبــة التــي التفيــد الطالــب نرّكــز عــى القواعــد النحويــة املفيــدة 

التــي يســتخدمها الطالــب يف الكتابــة والقــراءة.
بعــض األســاتذة يف اجلامعــات اإليرانيــة أدركــوا ضعــف الكتب العربيــة القديمــة وحاولوا 
ــم مل  ــم، ألهن ــلت حماوالهت ــن فش ــم النحــو لك ــالب يف تعلي ــاعد الط ــدة تس ــب جدي ــف كت تألي
يغــريوا املناهــج بــل قامــوا ببعــض التعديــالت الطفيفــة يف الكتــب القديمــة ومل يضيفــوا شــيئًا 
إليهــا. عــى ســبيل املثــال قــام الدكتــور ابراهيــم ديباجــي مــن األســاتذة الكبــار يف فــرع اللغــة 
العربيــة وآداهبــا يف إيــران بتأليــف كتــاب ســّاه »اجلديــد يف الــرف والنحــو«، ولكــن عندمــا 

نتصفــح هــذا الكتــاب النــرى شــيئًا جديــدًا فيــه.
يقــول املؤلــف يف هــذا الكتــاب عــن احلــال: »احلــال وصــف، منصــوب، فضلــة، يبــن هيئــة 
مــا قبلــه مــن فاعــل، أو مفعــول، أو منهــا معــًا، أو مــن غريمهــا وقــت وقــوع الفعــل، نحــو ظهــر 
القمــر كامــاًل، أو مســتديرًا« )ديباجــي، 1377: 424(. هــذا األســلوب يف تقديــم بــاب احلــال 
ــي  ــل أو مغن ــن عقي ــل رشح اب ــة مث ــب القديم ــلوب الكت ــن أس ــف ع ــريب الخیتل ــو الع يف النح
اللبيــب وغريهــا مــن الكتــب النحويــة والطريقــة املتبعــة يف هــذا الكتــاب مثــل الكتــب القديمــة 

نفســها هــي الطريقــة القياســية التــي التســاعد الطالــب يف اتقــان اللغــة العربيــة.
 

الثالــث: مميــزات تدریــس النحــو لغــری الناطقــني باللغــة العربيــة ومــدى تطبيقهــا عــى 
تدریــس النحــو يف اجلامعــات اإلیرانيــة

ــه األوىل التــي  ــة يعنــي أن يكــون الفــرد قــادرًا عــى اســتخدام لغــة غــري لغت ــم لغــة ثاني إن تعلُّ
تعّلمهــا يف صغــره أو كــا يطلــق عليهــا اللغــة األم، أي قــادرًا عــى فهــم رموزهــا عندمــا يســتمع 
ــم اللغــة يتــّم  إليهــا، ومتمكنــًا مــن ممارســتها نطقــًا وقــراءة وكتابــة؛ بعبــارة أخــرى نقــول إن تعلُّ
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عــى مســتوين؛ أوهلــا: اســتقبال هــذه اللغــة، وثانيمهــا: توظيــف هــذه اللغــة. وعــى ســبيل 
التفصيــل يمكننــا القــول: إّن املتعّلــم للعربيــة كلغــة ثانيــة هــو ذلــك الــذي يضــل، بعــد جهــد 

ــم هــذه اللغــة، إىل املســتوى الــذي يمكنــه: يبذلــه يف تعلُّ
• إلف األصوات العربية والتمييز بينها	
• فهم العنارص املختلفة لبنية اللغة العربية وتراكيبها	
• استقراء القواعد العامة التي حتكم التعبري اللغوي	
• إلف االستخدام الصحيح للغة يف سياقها الثقايف )مدكور، 2010 : 66-65(	

وقــد اختلفــت األســباب الداعيــة إىل خدمــة اللغــة العربيــة مــن جمتمــع إىل آخــر- مــا بــن 
أغــراض اقتصاديــة أو إعالميــة أو عســكرية أو ثقافيــة-، وهــي أســباب ختتلــف عــن األســباب 
القديمــة التــي دعــت العــرب إىل العنايــة بلغتهــم، والتــي يمكننــا أن نوجزهــا يف: خدمــة القرآن 

الكريــم، والدعــوة إىل اإلســالم وفهــم الثقافــة والفــن واألدب.
ــن  ــم بظــروف الطــالب الذي ــار مناهــج مالئمــة لتدريــس اللغــة، أن هنت ــا يف اختي ــّد لن الب
يريــدون تعلــم اللغــة. »فهنــاك بــون شاســع بــن تعلــم اللغــة األوىل وتعلــم اللغــة األجنبيــة« 
)عكاشــة، 1390: 42( تعليــم اللغــة دون االهتــام هبــذا األصــل يــؤّدي إىل عــدم النجــاح 
ــمه  ــدًا اس ــًا جدي ــرى فرع ــث ن ــل بحي ــذا األص ــون هب ــم الدارس ــر اهت ــذا الع ــة يف ه وخاص
ــار يف هــذا  تعليــم اللغــة للناطقــن بغريهــا وتــم تأليــف كتــب كثــرية مــن قبــل اللغويــن الكب

ــال. املج
ــا:  ــن بغريه ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــن تعلي ــه ع ــناوي يف كالم ــل احلس ــم كام ــول غان يق
»اللغــة العربيــة لغــة ختتلــف عــن اللغــات األخــرى وهلــذا اليمكــن تعليــم النحــو لغــري عــريب 
بنفــس األســلوب الــذي نريــد تعليــم اللغــة العربيــة لعــرب قــح، وهــذه القضيــة أســاس تعليــم 
اللغــة العربيــة لغــري الناطقــن هبــا، ولكــن مــن خــالل اســتقراء النظــرة إىل تعليــم اللغــة عنــد 
ــة واللغــة، فقــد وقــر  ــوا يفصلــون بــن الوراث اللغويــن العــرب القدامــى، نجــد أهنــم مل يكون
ــا  ــان أهله ــة إتق ــن اللغ ــن أن يتق ــريب اليمك ــري الع ــورث، وإن غ ــة يشء ي ــم أن اللغ يف عقوهل
هلــا، وقصــة مهامجــة الفــرزدق عبــداهلل بــن أيب اســحاق احلرمــي ورفضــه التســليم بأحكامــه 
النقديــة -ألن األخــري أعجمــي مل يــرث اللغــة عــن آبائــه العــرب القحــاح- هــي قصــة 

مشــهورة« )احلســناوي 2006:  17(.
ــال:  ــذا املج ــرى يف ه ــات أخ ــن بلغ ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــاب تعلي ــاء يف كت ــا ج وأيض
»لقــد قــام العــرب بوضــع نظــام خــاص بالقواعــد بالنســبة للغتهــم، وقــد متــت صياغــة هــذا 
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ــم العربيــة الفصيحــة، ولكنــه اليناســب غــري  النظــام مــن أجــل العــرب الراغبــن يف تعلُّ
العــرب« )الناقــة ، 1985: 46(.

وحقائــق النمــو والدافعيــة لــدى الدارســن للعربيــة مــن الناطقــن بغريهــا البــّد أن توجــه 
ــن. إّن  ــا للدارس ــا، وتقديمه ــا وتنظيمه ــث اختياره ــن حي ــة؛ م ــواد التعليمي ــداد امل ــة إع عملي
ــة  ــع طبيع ــق م ــد أن تتس ــون الب ــكل واملضم ــث الش ــن حي ــة م ــواد التعليمي ــداد امل ــة إع عملي
ــم اللغــة الثانيــة واملقاصــد التــي  املتعليمــن، ومســتويات نموهــم، وميوهلــم وقدرهتــم عــى تعلُّ

يتعلَّمــون هــذه اللغــة مــن أجلهــا، إضافــة إىل مســتوياهتم العمريــة.
كــا َنعلــم اللغــة الســائدة يف اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانية هي اللغــة الفارســية، فالطالب 
ــم لغــة اليعــرف عنهــا شــيئًا كثــريًا وهلــذا  ــم اللغــة العربيــة يريــد يف الواقــع تعلُّ الــذي يريــد تعلُّ
ــة، النجــد اهتامــًا هبــذا املوضــوع  ــة ولكــن يف اجلامعــات اإليراني ــم هبــذه القضي ــا أن هنت علين

ــم اللغــة العربيــة. املهــم وهــو الفــرق بــن العــرب وبــن اإليرانيــن الذيــن يريــدون تعلُّ
ــا يف كل  ــن هب ــري الناطق ــة لغ ــم اللغ ــًا يف تعلي ــورًا ملحوظ ــد تط ــرية نج ــنوات األخ يف الس
أنحــاء العــامل، وكل املعاهــد واجلامعــات لدهیــا اهتــام بمناهــج جديــدة يف تعليــم اللغــة العربيــة 
لغــري الناطقــن هبــا ولكــن يف إيــران التــزال مناهــج قديمــة وال يوجــد اهتــام هبــذه القضيــة، 
أي املناهــج التــي ُتســتخدم يف اجلامعــات اإليرانيــة لتعليــم اللغــة العربيــة عامــة وتعليــم النحــو 
خاصــة هــي نفــس املناهــج التــي كانــت ُتســتخدم يف العصــور املاضيــة وبعبــارة أخــرى التــزال 
تــدرس الكتــب القديمــة مثــل رشح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك و مغنــي اللبيــب البــن 
ــة  ــادئ العربي ــل مب ــة مث ــب القديم ــج الكت ــى منه ــت ع ــي ُدّون ــدة الت ــب اجلدي ــام أو الكت هش

لرشــيد الرشتــوين أو جامــع الــدروس العربيــة للغاليينــي.
 الكتــب التــي نعتمــد عليهــا يف اجلامعــات اإليرانيــة لتدريــس النحــو، مثــل مبــادي العربيــة 
أو جامــع الــدروس العربيــة هــي الكتــب التــي وضعــت للعــرب أي الذيــن يتقنــون هــذه اللغــة 

وهلــذا نحــن نحتــاج إىل كتــب و مناهــج لغــري الناطقــن باللغــة العربيــة.
ــون  ــال يقوم ــة لألطف ــم اللغ ــب تعلي ــهولة كت ــر إىل س ــن بالنظ ــاتذة اإليراني ــض األس بع
ــة  ــذه طريق ــال وه ــة لألطف ــة العربي ــم اللغ ــل تعلي ــن أج ــا م ــم تأليفه ــي ت ــب الت ــار الكت باختي
خاطئــة جــدًا، ألن الكتــب التــي نحتــاج إليهــا لتعليــم الطــالب الذيــن يــرتاوح عمرهــم بــن 
18 إىل 25، ختتلــف عــن الكتــب التــي نحتــاج إليهــا لتعليــم األطفــال، وخاصــة اّن هــذه 
الكتــب ألفــت لتعليــم األطفــال العــرب وونحــن نريــد تعليــم اللغــة العربيــة للشــباب الذيــن 

ــرى. ــة أخ ــون بلغ يتكلم
ــن  ــالب اإليراني ــات الط ــر إىل حاج ــه بالنظ ــم تأليف ــدًا ت ــًا واح ــرى كتاب ــف الن ــع األس  م
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ــكر  ــران ونش ــاتذة يف إي ــل األس ــن قب ــة م ــب النحوي ــض الكت ــف بع ــم تألي ــم ت ــم، نع وميزاهت
ــل  ــن نفّض ــث نح ــة بحي ــب القديم ــيئًا إىل الكت ــف ش ــب مل تض ــذه الكت ــن كل ه ــعيهم ولك س

ــة.  ــب القديم ــس الكت نف
ــة  ــالمية اإليراني ــة اإلس ــرام يف اجلمهوري ــاتذة الك ــن األس ــري م ــام كث ــال ق ــبيل املث ــى س  ع
ــه إىل الفارســية أو تلخيصــه، ونحــن نقــّدر جهودهــم  ــة أو ترمجت ــادئ العربي ــاب مب بــرشح كت
احلثيثــة يف هــذا املجــال ولكــن نعتقــد بــأن هــذه الكتــب مل تــزد شــيئًا عــى خمزوننــا النحــوي ومل 
حتــل مشــكلة تدريــس النحــو ونحــن بحاجــة ماســة إىل الكتــب النحويــة اجلديــدة، رشيطــة أن 

تكــون هــذه الكتــب طبقــًا للمناهــج اجلديــدة يف تعليــم النحــو.
ــا  ــن هب ــري الناطق ــة لغ ــم العربي ــي تعلي ــا وه ــام هب ــب االهت ــرى جی ــة أخ ــريًا مالحظ وأخ
ــون يف  ــن يعيش ــالب الذي ــا للط ــن بغريه ــة للناطق ــم العربي ــن: تعلي ــمن رئيس ــم إىل قس ينقس
بئيــة مســلمة وتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا للطــالب الذيــن يعيشــون يف بيئــة غــري 
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــة لتعلي ــع الديني ــتخدم الدواف ــتطيع أن نس ــران نس ــن يف إي ــلمة، أي نح مس

ــزة. ــذه املي ــف ه ــتطيع توظي ــًا نس ــة أيض ــب التعليمي ــف الكت ــن ويف تألي ــكل أحس بش

النتائج
بعد دراسة هذا املوضوع وصلنا إىل عّدة نتائج أمّهها هي: 

• ســبب ضعــف الطــالب يف تطبيــق القواعــد العربيــة هــو تركيزهــم عــى النحــو 	
العلمــي؛ بعبــارة أخــرى هــم يعرفــون الفاعــل واملفعــول والتمييــز و ... لكــن 
اليمكنهــم كتابــة اجلمــل والعبــارات املفيــدة أو التحــّدث باللغــة العربيــة مــن خــالل 

ــد. ــذه القواع ــتخدام ه اس
• عــى 	 الرتكيــز  جیــب  العربيــة  القواعــد  تطبيــق  يف  الطــالب  بمســتوى  لإلرتقــاء 

القواعــد التــي حيتاجــون إليهــا لصياغــة اجلمــل املفيــدة والبســيطة مثــل الفاعــل 
واملفعــول واملبتــدأ واخلــرب، وحــذف القواعــد غــري املهّمــة مثــل التنــازع واالشــتغال 

 . و....  واالختصــاص 
• يف تدريــس النحــو مــن األفضــل أاّل نبــدأ بــرشح القواعــد وتعريفهــا، بــل نــأيت 	

بنصــوص بســيطة ونحّللهــا ثــم نشــري إشــارة موجــزة إىل القواعــد الوظيفيــة يف 
ــدة  ــارات املفي ــل والعب ــض اجلم ــة بع ــالب كتاب ــن الط ــد م ــام نري ــص، ويف اخلت الن

مســتخدمن تلــك القواعــد.
• جیــب كتابــة كتــب خاّصــة للطــالب اإليرانيــن وفــق أســاليب تدريــس اللغــة العربيــة 	
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ــالب  ــرشت للط ــت وُن ــي ُكتب ــب الت ــی الكت ــز عل ــدل الرتكي ــا ب ــن هب ــري الناطق لغ
العــرب. صحيــح هنــاك كتــب، أّلفهــا أســاتذة إيرانيــن لكــن هــذه الكتــب أيضــًا مل 

ــة القديمــة.  تــأت بجديــد وكــررت مــا جــاء يف الكتــب العربي

اهلوامش
ــًا يف مــادة النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة عــادة هــي مبــادئ العربيــة للمعلــم  )1( الكتــب التــي تــدرس حالي

ــي. ــة للغاليين الرشتــوين ورشوحهــا املتنوعــة أو جامــع الــدروس العربي

ــم  ــد العلي ــي لعب ــو الوظيف ــاب النح ــل كت ــي مث ــي أو الوظيف ــو التطبيق ــب يف النح ــن الكت ــري م ــاك كث )2( هن
إبراهيــم.
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Abstract

Learning the grammar of a language is undoubtedly a prerequisite to 
learning that language. Grammar is one of the most important subjects 
in the Arabic language departments of Iranian universities. When we 
are talking with Iranian students in the Arabic language department, 
we realize that they are suffering from weak language skills, especially 
regarding the application of the grammar of the Arabic language. When 
reviewing subjects, we see that there are a lot of subjects in this area 
without which they cannot speak or write Arabic using these grammars. 
At the beginning of this article, we want to disclose the reasons for this 
weakness, and then offer solutions to alleviate some of these problems. 
Failure to follow the teaching of Arabic to non-native speakers of 
Iranian universities was one of the problems found. Furthermore, the 
books taught at Iranian universities are the same books written for Arab 
students. New books need to be written for Iranian students who are 
non-native speakers of Arabic language and the teaching of practical 
rules rather than the theoretical bases is also recommended.

Keywords: Arabic language, Iranian universities, Grammar teaching 
methods, Grammar books.

* Corresponding author: hkeshavarz@semnan.ac.ir


