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امللخّ ص

يف إتقــان أي لغــة جيــب تع ّلــم قواعــد تلــك اللغــة ّأوالً؛ ومــن هــذا املنطلــق ،مــادة الــرف والنحــو يف جامعــات
ـم املــواد الدراس ـ ّية يف فــرع اللغــة العربيــة .عندمــا نتحــدّ ث مــع الطــاب اإليرانيــن يف
ُعتــر مــن أهـ ّ
إيــران ت َ
خاصــة تطبيــق قواعــد اللغــة العربيــة.
فــرع اللغــة العربيــة نــدرك بأهنــم يعانــون مــن ضعــف املهــارات اللغويــة ّ
وامللفــت للنظــر ّ
أن معظــم الطــاب يعرفــون الفاعــل واملفعــول واملبتــدأ واخلــر ولكــن اليمكنهــم التحــدّ ث
أو الكتابــة باللغــة العربيــة مــن خــال اســتخدامهم هلــذه القواعــد .فــا هــو ســبب ضعــف الطــاب يف تطبيــق
القواعــد اللغويــة وملــاذا اليمكنهــم التحــدّ ث باللغــة العربيــة وتطبيــق القواعــد النحويــة يف كالمهــم؟ يف هــذه
ـم النتائــج التي
الورقــة نريــد الكشــف عــن أســباب الضعــف ّأوالً ،ثــم تقديــم حلــول إلزالــة هــذا الضعــف .وأهـ ّ
توصلــت إليهــا هــذه الدراســة هــي :عــدم اتبــاع مناهــج تدريــس اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن هبــا يف اجلامعــات
ّ
ـدرس
اإليرانيــة مــن أبــرز أســباب ضعــف الطــاب يف تطبيــق القواعــد النحويــة ،بعبــارة أخــرى الكتــب التــي ُتـ ّ
يف اجلامعــات اإليرانيــة هــي نفــس الكتــب التــي كُتبــت للطــاب العــرب وطريقــة تدريــس الــرف والنحــو
عتمــد عليهــا يف البلــدان العربيــة .ولالرتقــاء بمســتوى الطــاب يف جمــال قواعد
أيضـ ًا هــي نفـ ُ
ـس الطريقــة التــي ُي َ
اللغــة العربيــة علينــا كتابــة كتــب جديــدة للطــاب اإليرانيــن باســتخدام مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة لغــر
الناطقــن هبــا وتدريــس القواعــد التطبيقيــة بــدل القواعــد النظريــة.
الكلامت الدليلية :اللغة العربية ،مناهج تعليم النحو ،اجلامعات اإليرانية ،الكتب النحوية.
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املقدمة
أهــم الفــروع يف
اللغــة العربيــة هــي لغــة القــرآن و ُيعتــر فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا مــن ّ
ُــدرس هــذه اللغــة يف اجلامعــات اإليرانيــة يف مراحــل اإلجــازة
اجلامعــات اإليرانيــة .ت ّ
أهــم املــواد الدراســ ّية يف فــرع اللغــة العربيــة
واملاجســتري والدكتــوراه .ومــادة النحــو مــن ّ
وآداهبــا يف مرحلــة اإلجــازة ،حيــث نــرى أكثــر مــن عرشيــن وحــدة دراســية تتع ّلــق بتعليــم
النحــو يف هــذه املرحلــة ،وعــادة نــرى أخطــاء نحويــة يف مجلهــم وتراكيبهــم البســيطة .نحــن
يف هــذا البحــث حاولنــا دراســة مشــاكل تعليــم النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة يف مرحلــة
اإلجــازة .وتقديــم بعــض االقرتاحــات للقضــاء عــى هــذه املشــكلة لــدى الطــاب اإليرانيــن.
للتحــدّ ث بلغــة أجنبيـ ٍـة علينــا أن نتعـ ّـرف عــى قواعــد تلــك اللغــة ج ّيــد ًا بحيــث يمكــن
تطبيــق تلــك القواعــد يف الــكالم .طــاب فــرع اللغــة العربيــة يف إيــران يامرســون الــرف
والنحــو وفضـ ً
املخصصــة هلــذه املــادة ،هنــاك صفــوف اســتدراك ّية أيض ًا
ا عــن املــواد الدراسـ ّية
ّ
حيرضهــا الطــاب لكــن معظهــم يعانــون مــن عــدم القــدرة عــى تطبيــق تلــك القواعــد ،وقــد
نــرى الكثــر مــن األخطــاء يف عباراهتــم الكتابيــة والشــفوية .هــذا املقــال يريــد الكشــف عــن
أســباب هــذا الضعــف وتقديــم بعــض احللــول إلزالتــه.
ـم املــواد التــي تســاعد الطالــب يف تع ُّلــم اللغــة العربيــة ،فالشــك ّ
أن ارتقــاء
النحــو مــن أهـ ّ
مناهــج تعليــم النحــو العــريب وتدريســه هــو اخلطــوة األوىل يف تعليــم اللغــة العربيــة .وإنّنــا
يف هــذه الدراســة هنــدف إلــی إلقــاء الضــوء عــى تدريــس النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة
ومشــاكله.
وفيام يتع ّلق 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 حت ّقــق هــذهاألهــداف؟
 ملــاذا طــاب فــرع اللغــة العربيــة يف اجلامعــات اإليرانيــة يتقنــون النحــو نظر ّي ـ ًا ،لكــناليمكنهــم تطبيــق قواعــد النحــو يف املهــارات املختلفــة (التحــدث ،واالســتامع ،والقــراءة،
والكتابــة) ؟
وفرضيات البحث هي:
 مشــاكل تدريــس النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة تعــود لعــدم اختــاذ أســلوب صحيــحوعــري لتدريــس النحــو.
 -اهلــدف مــن تدريــس النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة هــو تعزيــز املهــارات اللغويــة
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ولكــن نجــد ضعفــ ًا كثــر ًا عنــد معظــم الطلبــة.
 الكتــب التــي تُــدرس يف اجلامعــات اإليرانيــة هــي كتــب قديمــة وعــاد ًة التســاعدالطــاب يف تع ُّلــم النحــو.
الدراسات السابقة
تدريــس النحــو يف العــامل العــريب مــن املوضوعــات اهلا ّمــة التــي البــدّ منهــا ،ومنــذ القديــم
قــام علــاء النحــو واللغــة بتقديــم حمــاوالت يف تيســر قواعــد النحــو ،ويف العــر احلديــث
هيتمــون بالنحــو وحياولــون تأليــف كتــب جديــدة تســاعد
أيض ـ ًا نــرى الكثــر مــن الباحثــن ّ
الطالــب يف تع ُّلــم هــذا العلــم بشــكل أفضــل .إنّنــا مــن خــال تت ّبعنــا يف هــذا املشــوار مل نعثــر
حتــى اآلن عــى دراســة مســتقلة تبحــث عــن مشــاكل تدريــس النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة.
ولكــن كثــر مــن الباحثــن اإليرانيــن قامــوا ببحــوث تســلط الضــوء علــی طــرق تعليــم اللغــة
العربيــة وتدريســها يف اجلامعــات اإليرانيــة ويمكــن اإلشــارة إىل بعضهــا يف مايــي:
	«−حتليــل حمتــوى كتــب قواعــد اللغــة العربيــة يف مرحلــة البكالوريــوس لفــرع اللغــة
العربيــة وآداهبــا يف ضــوء معايــر اجلــودة (مبــادئ العربيــة للرشــيد الرشتــوين واجلديــد
يف الــرف والنحــو للديباجــي نموذجــن) ،لعيســى متقــي زادة ودانــش حممــدي ركعتــي
ـم الكتــب التــي ُتــدرس يف إيــران،
وســجاد اســاعييل) .يف هــذا املقــال متّــت دراســة أهـ ّ
وتظهــر نتائــج الدراســة ّ
أن كتــب قواعــد اللغــة العربيــة تســتخدم الطريقــة القياسـ ّية وهــذه
الطريقــة قديمــة جــدّ ًا وفقــدت جدواهــا.
	«−دراســة أســباب ضعــف الطــاب اإليرانيــن يف املهــارات اللغويــة» ،لعيســى متقــي زادة،
جملــة دراســات يف اللغــة واألدب املقــارن.
	«−تعليــم اللغــة العربيــة يف إيــران (دراســة نقديــة يف أهدافهــا ومناهجهــا) ملحمــد نبــي
أمحــدي وعــي ســليمي يف جملــة إضــاءات نقديــة.
	«−مــدى تطبيــق طــرق تدريــس القواعــد النحويــة يف فــرع اللغــة العربيــة مرحلــة اإلجــازة
مــن وجهــة نظــر األســاتذة والطــاب» 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.
اهتمــوا بتدريــس النحــو ومشــاكله يف دراســات مســتقلة
أ ّمــا الباحثــون العــرب فقــد ّ
منهــا:
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	«−دراســة تقويميــة لتدريــس مــادة النحــو يف أقســام اللغــة العربيــة يف كليــات جامعــة
ديالــی» ،ألمــرة حممــود خضــر 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.
	«−منهــج مقــرح لتعليــم النحــو العــريب للناطقــن بغــر العربيــة مــن خــال نقــد كتــايب
(العربيــة للناشــئني  )1و(العربيــة) لعبــد الــرزاق عبــد الرمحــن الســعدي وعبــد الوهــاب
زكريــا.
مشاكل تدريس النحو يف فرع اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعات اإليرانية
«تُعــدّ القواعــد بــا مت ّثلــه مــن قوانــن وضوابــط لغويــة مظهــر ًا مــن مظاهــر رقــي اللغــة ودليـ ً
ا
عــى حضارهتــا وبلوغهــا مرحلــة النضــج واالكتــال .وهــذا يعنــي ّ
أن أي لغــة اليمكــن
أن تصــل إىل مســتوى يكــون هلــا قواعــد وضوابــط ّإل إذا كانــت عــى درجــة مــن الرقــي
احلضــاري والتكامــل التــي جيعلهــا قــادرة عــى أن تل ّبــي حاجــات الناطقــن هبــا يف ميــدان
حياهتــم» (خليــل.)159 :2006 ،
ـم املــواد الدراســية
مهيــة مــادة النحــو يف تعليــم اللغــة العربيــة ،أصبحــت مــن أهـ ّ
وبســبب أ ّ
يف فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا يف اجلامعــات اإليرانيــة .وتدريــس النحــو يتط ّلــب وقت ـ ًا كثــر ًا
ُعتــر هــذه املــادة مــن أصعــب املــواد الدراســ ّية يف هــذا
مــن جانــب األســاتذة والطــاب .ت َ
ربمهــم مــن بحوثهــا .ويبــدو هــذه
الفــرع ،والطــاب اإليرانيــون هيتمــون هبــا مــع مقتهــم وت ّ
ُوجــد يف البلــدان العرب ّيــة
املشــكلة ليســت حكــر ًا علــی الطــاب اإليرانيــن فحســب ،بــل ت َ
أيض ـ ًا.
يعتقــد بعــض الدراســن بـ ّ
ـم أســباب ضعــف الطــاب
ـأن صعوبــة هــذه املــادة هــي مــن أهـ ّ
يف هــذه املــادة الدراس ـ ّية .وعــى ســبيل املثــال يقــول أمحــد عبدالقــادر يف هــذا املجــال« :ترفــع
الشــكوى مــن ضعــف الطــاب يف مجيــع مراحــل التعليــم يف النحــو العــريب ،وعــدم قدرهتــم
عــى فهمــه واإلفــادة مــن قواعــده يف تقويــم حديثهــم وكتاباهتــم ،ويكــره بعــض الطــاب مــادة
اللغــة العربيــة ملــا يالقونــه مــن عنــت وصعوبــة يف دراســتهم للقواعــد النحويــة ،وهيمــل بعــض
الطــاب دراســة النحــو معتمديــن عــى الدرجــات التــي حيصلــون عليهــا يف بقيــة فــروع املــادة
األخــرى مــن أدب ،ونصــوص وقــراءة وتعبــر (امــاء) وخــط» (أمحــد عبدالقــادر:1986 ،
.)169
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كــا يعتقــد البعــض بـ ّ
ـأن ســبب ضعــف الطــاب يف هــذه املــادة هــو عــدم الرغبــة يف تع ُّلــم
النحــو .يقــول الديلمــيّ :
«إن ّأول األســباب التــي أ ّدت إىل عــزوف الطلبــة عــن مــادة النحــو
هــو عــدم اســتطاعتهم تــذوق املــادة النحويــة بأفكارهــم ،وأن أذهاهنــم تقتحمهــا فــا تقبلهــا
وال متازجهــا وإ ّنــا حيفظــون منهــا مــا حيفظــون حتــى يقطعــوا هبــا مرحلــة مــن مراحــل الدراســة
ألنــم يرفضــون حقائــق أو نظريــات
ويقضــوا هبــا حاجــة مــن حاجاهتــمّ ...إنــم عــى حــق ّ
وإنــم حيفظــون أحكام ـ ًا
أو أحكام ـ ًا اليقتنعــون هبــا وال يســتطيعون أن جيروهــا يف أفكارهــم ّ
وعلـ ً
ا لتلــك األحــكام ال تصدّ قهــا عقوهلــم وال تنســجم معها طرائقهــم يف البحــث والتفكري»
(الديلمــي.)29 : 2004 ،
اإلحســاس بصعوبــة تدريــس القواعــد النحويــة ليــس وليــد عرصنــا ،وإ ّنــا يمتــد هــذا
االحســاس بجــذور عميقــة يف أغــوار تاريــخ الثقافــة العرب ّيــة .فــإذا كانــت مشــكلة تدريــس
النحــو وتع ّلمــه كبــرة يف كتــب تعليــم العربيــة للناطقــن هبــا ،فالشــك ّ
أن املشــكلة أكــر يف
يتــم تدريــس
تع ّلــم هــذه الكتــب للناطقــن بلغــات أخــرى؛ وتتفاقــم هــذه املشــكلة إذا مــا ّ
النحــو بعيــد ًا عــن الغايــة التــي ُو ِضــع مــن أجلهــا ...فبعــض مؤلفــي هــذه الكتــب ينظــرون
ٍ
وقــت كان ينبغــي أن ينظــروا إليــه عــى أنّــه وســيلة لتقويــة اللســان
إليــه عــى أنّــه غايــة ،يف
وضبــط األداء اللغــوي والتفاهــم اجل ّيــد بــن األفــراد .واللجــوء إىل رشح القواعــد النحويــة
مفصــل وبيــان عللهــا ،ونقــل آراء املذاهــب فيهــا ،صــورة مــن صــور احلديــث عــن
بشــكل ّ
ـن بتعليم
فلســفة النحــو ،وليــس صــورة تعليــم النحــو ذاتــه ..وهــذا غــر متّفــق عليــه بــن املعنيـ َ
اللغــات حيــث يتفقــون عــى أ ّنــه ينبغــي تعليــم اللغــة للطالــب ال مــا يتع ّلــق باللغــة ،وبــن
األمريــن فــروق كثــرة (مدكــور.)618-617 :2010،
وبســبب هــذا التعقيــد يف تعليــم النحــو «ظهــرت حمــاوالت عديــدة يف تيســر النحــو مثــل
حماولــة ابــن مضــاء القرطبــي الفقيــه الظاهــري الــذي تُنســب إليــه أخطــر حماولــة إصالح ّيــة
ضمــن كتابــه (الــرد عــى النحــاة) أفــكاره النحو ّيــة املتجــدّ دة،
يف تاريــخ النحــو العــريب وقــد ّ
ورفــض فيــه نظريــات النحــاة التقليديــن التــي منهــا :نظريــة العامــل وفكــرة احلــذف والتنــازع
يف العمــل والتعليــل والقيــاس» (احلســناوي.)17 : 2006 ،
واملناهــج التــي ُتتّبــع يف اجلامعــات اإليرانيــة والكتــب التــي ُتــدّ رس فيهــا ،جعلــت مــادة
النحــو مــن أصعـ ِ
ـب املــواد الدراسـ ّية يف فــرع اللغــة العربيــة وأق ّلهــا فائــدة ،بحيــث يكــره معظــم
الطــاب هــذه املــادة واليتقنهــا بشــكل جيــد ،فقــد نــری الطالــب يســتظهر النحــو دون أن
يســتطيع تطبيــق قواعــده يف املهــارات اللغويــة مــن الــكالم والكتابــة.
ـم مشــاكل تدريــس النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة جتــدر اإلشــارة إىل عــدم وجــود
ومــن أهـ ّ
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التخصصــات الالزمــة يف هــذا الفــرع ،أي ال ُيوجــد حتــى اآلن يف اجلمهوريــة اإلســامية
ّ
ـص بتعليــم اللغــة العربيــة .والفــرع الــذي هيتــم بتدريســه حالي ـ ًا يف إيــران
اإليرانيــة فــرع خيتـ ّ
ـم
هــو فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا ،فالطالــب الــذي يشــارك صفــوف هــذا الفــرع يريــد أن يتع ّلـ َ
اللغــة العربيــة والشــعر العــريب والنثــر العــريب والبالغــة العربيــة والرتمجــة و ...بوحــدات
التتجــاوز  140وحــدة دراســية.
قدّ منا هذه الدراسة يف ثالثة حماور وهي:
األول :هدف تدريس النحو يف اجلامعات اإليرانية.
ّ
الثاين :مناهج تدريس النحو ومشاكلها يف اجلامعات اإليراين
الثالــث :مميــزات تدريــس النحــو لغــر الناطقــن باللغــة العربيــة ومــدى تطبيقهــا
عــى تدريــس النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة
األول :هدف تدريس النحو يف اجلامعات اإليرانية
ّ
قبــل أن نبــدأ كالمنــا حــول هــدف تدريــس النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة ،نشــر إشــارة
موجــزة إىل أهــداف تعليــم العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى ،منهــا اللغــة الفارســية .يمكــن
تلخيــص أهــداف تعليــم العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى يف ثالثــة أهــداف رئيســة منهــا:
1 .1أن ي ّطلــع الطالــب علــی خصائــص اللغــة العربيــة ومــا يميزهــا عــن غريهــا مــن
اللغــات مــن حيــث األصــوات واملفــردات والرتاكيــب واملفاهيم.
2 .2أن يتعــرف الطالــب عــى الثقافــة العربيــة وأن يلــم بخصائــص اإلنســان العــريب
والبيئــة التــي يعيــش فيهــا واملجتمــع الــذي يتعامــل معــه.
3 .3أن يــارس الطالــب اللغــة العربيــة بالطريقــة التــي يامرســها الناطقــون هبــذه
اللغــة أو بصــورة تقــرب مــن ذلــك ويف ضــوء املهــارات اللغويــة األربعــة
يمكــن القــول بــأن تعليــم العربيــة كلغــة ثانيــة يســتهدف مــا يــي:
•تنمية قدرة الطالب عىل فهم اللغة العربية عند االستامع.
•تنميــة قــدرة الطالــب عــى النطــق الصحيــح للغــة والتحــدث مــع الناطقــن بالعربيــة
حديثـ ًا معــر ًا يف املعنــى ،ســلي ًام يف األداء.
•تنمية قدرة الطالب عىل قراءة الكتابات العربية بدقة وفهم.
•تنميــة قــدرة الطالــب عــى الكتابــة باللغــة العربيــة بد ّقــة وطالقــة( .مدكــور2010 ،
)70:

النحــو وتدريســه ليــس هدف ـ ًا 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
الغــرض مــن تدريــس النحــو هــو تكويــن امللكــة اللســانية الصحيحــة ،ال حفــظ القواعــد
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
قواعــد اللغــة حلفظهــا مــن اللحــن» (مدكــور.)321 :1991 ،
نشــأة هــذا العلــم بدايــة ويف القــرن األول للهجــرة كانــت ألجــل هــذا اهلــدف أي تقويــم
اللســان ولكــن علــاء النحــو يف القــرون التاليــة نســوا هــذا اهلــدف وجعلــوا النحــو غايــة.
يقــول أمحــد مدكــور يف هــذا املجــال« :لكــن علــاء النحــو تأ ّثــروا باملناهــج الفلســفية واملنطقيــة،
فبالغــوا يف مســائل الذكــر واحلــذف ،والتقديــم والتأخــر ،والتقديــر والتأويــل ،ويف اســتخدام
العوامــل والعلــل الثــواين والثوالــث ،وهكــذا جــاءت تركتنــا النحويــة حمملــة بعــبء ثقيــل مــن
األفــكار الغريبــة عــن الدراســة اللغويــة اخلالصــة ،ومنتفخــة بدقائــق الفــروع واملجــادالت،
واألقيســة والتعليــات وخرجــت دراســة النحــو عــن الغــرض الــذي وضــع مــن أجلــه ،و هــو
خدمــة اللغــة العربيــة يف مســتوياهتا املختلفــة ،قــوال ،وقــراءة و كتابــة» (املصــدر نفســه.)322 :
ُقصــد لذاهتــا ولكنهــا وســيلة إىل ضبــط الــكالم،
وبعبــارة أخــرى ليســت القواعــد غايــة ت َ
وتصحيــح املناهــج وتقويــم اللســان ،ولذلــك ينبغــي أال نــدرس منهــا إال بالقــدر الــذي يعــن
عــى حتقيــق هــذه الغايــة؛ أي لتحقيــق اهلــدف مــن تدريــس النحــو جيــب أن نغــر مناهــج
التدريــس كــا جيــب أن نحــذف بعــض القواعــد التــي التعــن الطالــب يف تعليــم اللغــة العربية.
عــامل النحــو املعــارص أ ّلــف كتابـ ًا قيـ ًا يف جمــال النحــو الوظيفــي ويقــول يف مقدمــة كتابه«:إن
القواعــد النحويــة ليســت جمــرد معلومــات تفهــم وتضــاف إىل الذخــرة الذهنيــة مــن ألــوان
املعرفــة ،ولكنهــا وســيلة إىل غايــة ،هــي وســيلة إىل اســتقامة اللســان عــى مناهــج معينــة،
وأنــاط مــن النطــق خاصــة .فــإذا مل تؤخــذ هــذه الوســيلة مأخــذ التدريــب املتصــل ،واملامرســة
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 أيضـ ًا اهتمــوا هبــذه القضيــة .واجلاحــظ أيضـ ًا هــو مــن العلــاء الذيــن تكلمــوا
عــن تدريــس النحــو واهلــدف منــه فيقــول يف هــذا املجــال« :أ ّمــا النحــو فــا تشــغل قلبــه -أي
الصبــي -إال بقــدر مــا يؤديــه إىل الســامة 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.)171 :1986 ،
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ُــدرس يف اجلامعــات
أهــم الفــروع التــي ت ّ
كــا ذكرنــا ســابق ًا اللغــة العربيــة وآداهبــا مــن ّ
ـم املــواد الدراســية يف هــذا الفــرع ،واهلــدف مــن تدريــس
اإليرانيــة ومــادة النحــو أيضـ ًا مــن أهـ ّ
مــادة النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة هــو مســاعدة الطالــب يف كتابــة النصــوص العربيــة أو
قراءهتــا أو فهمهــا ،ولكــن كثــر مــن الطلبــة مل يتحقــق هلــم هــذا اهلــدف ،فيدرســون النحــو دون
أن جيــدوا تطــور ًا يف مهاراهتــم اللغويــة.
النحرض الطــاب يف تعليــم القواعد
نحــن كأســاتذة فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا يف إيــران
ّ
النحويــة لتطبيقهــا يف اجلمــل املفيــدة بــل نطلــب منهــم وأحيانــا نرغمهــم عــى اســتظهار علــم
نوضــح هلــم كيفيــة اســتخدام احلــال يف اجلمــل املفيــدة ،نقــوم بتعريــف احلــال
النحــو وبــدل أن ّ
وأنواعهــا ورشوطهــا و . ...وهلــذا عندمــا نطلــب مــن الطالــب تعريــف احلــال جييــب بطالقــة
ويذكــر تفاصيلهــا ولكــن عندمــا نريــد منــه كتابــة مجلــة مفيــدة مســتخدم ًا احلــال فيهــا يرتبــك.
مــادة النحــو التــي تــدرس يف اجلامعــات اإليرانيــة تعنــي بعلــم النحــو وكــا نعلــم اليمكــن
حتقيــق هــذا اهلــدف (تقويــم اللســان) عــر تعليــم علــم النحــو ،بــل علينــا تعليــم القواعــد
ـدرس
النحويــة الوظيفيــة بمناهــج جديــدة ،وهلــذا علينــا أن نــرك الكتــب الدراســية التــي تـ ّ
حاليــا يف اجلامعــات اإليرانيــة( )1جانبــ ًا ،فنســتخدم الكتــب اجلديــدة التــي ُد ّونــت ألجــل
تدريــس النحــو الوظيفــي أو التطبيقــي(. )2
مــادة النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة أصبحــت هدف ـ ًا وبعبــارة أخــرى كثــر مــن الطــاب
اإليرانيــن عندمــا يدرســون النحــو اليريــدون اســتخدام النحــو يف تعليــم اللغــة العربيــة بــل
يريــدون اســتظهار قواعدهــا وعــادة يفشــلون يف اســتظهار قواعدهــا .وعــى ســبيل املثــال
قــال أحــد الطــاب يومــ ًا :أنــا قــرأت االشــتغال مــرات وتع ّلمــت هــذا البــاب مــن النحــو
ولكــن الأتذكــر قواعدهــا .وأنــا أجبتــه :مل تتع ّلــم االشــتغال لكنــك قمــت باســتظهار قواعــد
االشــتغال وهلــذا التتذكــر قواعدهــا.
وإننــا كثــر ًا مــا نقــدم للطــاب يف اجلامعــات اإليرانيــة ،قواعــد اليســتخدموهنا عــى
اإلطــاق واننــا نقدمهــا فقــط كنــوع مــن املعلومــات واملعــارف وليــس كأدوات أو وســائل
تســاعدهم عــى اســتخدام اللغــة.
مــن مشــاكل تدريــس النحــو األخــرى التــي نراهــا أحيان ـ ًا يف اجلامعــات اإليرانيــة املؤ ّديــة
إىل عــدم حتقيــق أهــداف تدريــس النحــو ،هــي تدريــس النحــو العــريب باللغــة الفارســية.
والطالــب الــذي يتكلــم يف صفــوف تدريــس النحــو بلغــة غــر اللغــة العربيــة كيــف يســتطيع
أن يط ّبــق القواعــد النحويــة يف كالمــه ،واألســتاذ الــذي يتكلــم يف الصفــوف باللغــة الفارســية
كيــف يســتطيع ترغيــب الطــاب يف تعليــم اللغــة العربيــة؟!
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املنهــج ليــس كل مــا تقدمــه املدرســة إىل تالمذهتــا حتقيق ـ ًا لرســالتها الكــرى يف بنــاء البــر،
وليــس مجيــع اخلــرات التعليميــة التــي تقدمهــا املدرســة للتالميــذ وتــرف عــى تنفيذهــا
لتحقيــق أهــداف الرتبيــة ،وليــس جممــوع اخلــرات وأوجــه النشــاط التــي تقدمهــا املدرســة
للتالميــذ بقصــد احتكاكهــم هبــا وتفاعلهــم معهــا لتحقيــق النمــو الشــامل الــذي هــو اهلــدف
األســمى للرتبيــة ،بــل إن املنهــج منظومــة مــن احلقائــق واخلــرات واملهــارات واألنشــطة
املعرفيــة ،والنفســية ،واالجتامعيــة ،واللغويــة ،تقدمهــا مؤسســة تربويــة إىل املتع ّلمــن فيهــا
بقصــد تنميتهــم تنميــة شــاملة ،وحتقيــق األهــداف املنشــودة فيهــم (مدكــور.)54 : 2010 ،
ـم مراحــل التعليــم وهلــذا علينــا اختيــار أســلوب
اختيــار أســلوب مالئــم للتدريــس مــن أهـ ّ
عــري ومالئــم لتدريــس النحــو يف فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا يف اجلامعــات اإليرانيــة،
أســلوب يقلــل مــن صعوبــة هــذه املــادة ويف الوقــت نفســه يزيــل نفــور الطــاب مــن مــادة
النحــو .األســلوب الــذي يســتخدم حاليـ ًا يف تدريــس النحــو يف فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا يف
إيــران جعــل النحــو مــن أصعــب املــواد الدراســية وأكثرهــا نفــور ًا لــدى الطــاب عامــة .كثــر ًا
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،
ناقــد ًا مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة يف إيــران« :واحلــق ّ
أن تعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة يف إيــران اليتــم
ـي صحيــحّ ،
وأن تعليمهــا يف املــدارس واجلامعــات اإليرانيــة ،رغــم
علــی أســاس ختطيــط علمـ ّ
تواجــد عــدد مــن املع ّلمــن املشــفقني واألســاتذة األفاضــل ،مل يلــق نجاح ـ ًا تام ـ ًا حلــد اآلن»
(أمحــدي .)39 :2010 ،
والشــك ّ
أن لطــرق التدريــس عالقــة مبــارشة بمــدى حــب الطلبــة لقواعــد اللغــة،
أو نفورهــم منهــا .وبالتــايل يؤ ّثــر ذلــك علــی نجاحهــم أو فشــلهم؛ وهــذا يعنــي ّ
أن طريقــة
التدريــس ونوعيتهــا ذات عالقــة بتحســن مســتوى الطلبــة يف مــادة القواعــد (الديلمــي،
.)41 :2004
ّ
ندرســها للطــاب مــا هــي ّإل كتــب وضعهــا القدمــاء ألبنــاء جيلهــم
إن هــذه املناهــج التــي ّ
وعرصهــمّ ،إل أننــا يف هــذا العــر احلديــث الــذي خيتلــف عــن األجيــال املتقدّ مــة ،نحتــاج إىل

املدرســن يبحثــون عــن الكتــب اجلديــدة ولكــن هــذه
مناهــج جديــدة ومــع األســف بعــض ّ
الكتــب اجلديــدة أيض ـ ًا كتبــت عــى أســاس املناهــج القديمــة وهلــذا نحــن بحاجــة ماســة إىل
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،
الطريقــة القياســية والطريقــة االســتقرائية .الطريقــة القياســية هــي أقــدم الطــرق يف تدريــس
القواعــد وأقلهــا فائــدة وهلــذا منــذ قــرون تركــت جانب ـ ًا والتســتخدم يف اجلامعــات العامليــة.
ويف اجلامعــات احلديثــة العامليــة تســتخدم الطريقــة االســتقرائية التــي تعتــر طريقــة أفضــل
وأكثــر فائــدة .وأخــر ًا ظهــرت مناهــج أكثــر تطــور ًا بالنســبة للطريقــة االســتقرائية.
يقــول الدكتــور مدكــور يف التعريــف بالطريقــة القياســية ومشــاكلها« :تقــوم هــذه الطريقــة
عــى البــدء بحفــظ القاعــدة ،ثــم اتباعهــا باألمثلــة ،والشــواهد املؤكــدة هلــا واملوضحــة
ملعناهــا .واألســاس الــذي تقــوم عليــه هــذه الطريقــة هــو نظريــة انتقــال أثــر التدريــب .كــا
أهنــا تســتهدف حفــظ القواعــد واســتظهارها باعتبارهــا غايــة يف ذاهتــا ،وليســت وســيلة .وقــد
أ ّدى اســتخدام هــذه الطريقــة إىل انــراف كل مــن املــدرس والتلميــذ عــن تنميــة القــدرة عــى
تطبيــق القواعــد ،وتكويــن الســلوك اللغــوي الســليم .فاملوقــف الــذي يتع ّلــم فيــه التالميــذ
القواعــد طبقـ ًا هلــذه الطريقــة موقــف صناعــي ،اليامثــل واليقــرب مــن مواقــف التعبــر التــي
حيتاجــون فيهــا إىل اســتخدام هــذه القواعــد» (مدكــور.)338 :1991 ،
ولكــن يف اجلامعــات واملــدارس اإليرانيــة مــع األســف الشــديد التــزال تُســتخدم الطريقــة
القياســية التــي ال يمكــن هلــا حتقيــق أهــداف تدريــس النحــو ،والكتــب اهلا ّمــة التــي تــدرس
يف اجلامعــات اإليرانيــة مثــل مبــادئ العربيــة للمعلــم رشــيد الرشتــوين ورشح ابــن عقيــل
عــى الفيــة أبــن مالــك و واملغنــي البــن هشــام االنصــاري وجامــع الــدروس العربيــة ملصفــى
الغاليينــي و ...كلهــا كتــب قديمــة تســر عــى الطريقــة القياســية يف تعليــم النحــو.
هــذه الكتــب ،كتــب قيمــة وال نريــد أن نق ّلــل مــن شــأهنا هنــا ،بــل نقــول :هــذه الكتــب
القيمــة التــي تــم تأليفهــا يف عــر خيتلــف عــن عرصنــا ال تالئــم متط ّلبــات الطــاب يف هــذا
العــر .وعلينــا تأليــف كتــب تالئــم روح العــر وتلبــى حاجــات الطــاب يف فــرع اللغــة
العربيــة يف أنحــاء العــامل.
وعــى ســبيل املثــال تــم تأليــف كتــاب رشح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك ،للعــرب
الذيــن كانــوا يعيشــون يف عــر املؤلــف وكانــوا يتكلمــون العربيــة بطالقــة .وهلــذا عندمــا
نريــد تعليــم النحــو للطــاب الذيــن اليعيشــون يف بيئــة عربيــة علينــا اســتخدام كتــب
ومناهــج أخــرى حيــث ّ
إن الكتــب القديمــة التفيدنــا يف عمليــة تع ّلــم اللغــة عــادة .فعندمــا
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 )460 :2004 ،وهــذا التعريــف اليســاعد الطالــب يف تعزيــز مهاراتــه
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اللغويــة ،بــل الطالــب يســتحرض القواعــد املتعلقــة باحلــال ولكــن عندمــا يريــد اســتخدام احلال
يف مجلــة مفيــدة ،يــردد؛ أو عندمــا نفتــح كتــاب مبــادئ العربيــة لرشــيد الرشتــوين ونبحــث عــن
قضيــة احلــال ،نــرى أنــه بــدأ أيض ـ ًا بتعريــف احلــال ويقــول« :احلــال وصــف نكــرة منصوبــة
مشــتقة واقعــة بعــد متــام الــكالم تبــن هيئــة صاحبهــا عنــد صــدور الفعــل» (الرشتــوين:1379 ،
.)297
مشــكالت تعليــم اللغــة العربيــة عامــة وتدريــس النحــو خاصــة التقتــر عــى الطــاب
اإليرانيــن بــل الطــاب العــرب أنفســهم أيض ـ ًا 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 نر ّكــز عــى القواعــد النحويــة املفيــدة
التــي يســتخدمها الطالــب يف الكتابــة والقــراءة.
بعــض األســاتذة يف اجلامعــات اإليرانيــة أدركــوا ضعــف الكتب العربيــة القديمــة وحاولوا
تأليــف كتــب جديــدة تســاعد الطــاب يف تعليــم النحــو لكــن فشــلت حماوالهتــم ،ألهنــم مل
يغــروا املناهــج بــل قامــوا ببعــض التعديــات الطفيفــة يف الكتــب القديمــة ومل يضيفــوا شــيئ ًا
إليهــا .عــى ســبيل املثــال قــام الدكتــور ابراهيــم ديباجــي مــن األســاتذة الكبــار يف فــرع اللغــة
العربيــة وآداهبــا يف إيــران بتأليــف كتــاب سـ ّـاه «اجلديــد يف الــرف والنحــو» ،ولكــن عندمــا
نتصفــح هــذا الكتــاب النــرى شــيئ ًا جديــد ًا فيــه.
يقــول املؤلــف يف هــذا الكتــاب عــن احلــال« :احلــال وصــف ،منصــوب ،فضلــة ،يبــن هيئــة
مــا قبلــه مــن فاعــل ،أو مفعــول ،أو منهــا معـ ًا ،أو مــن غريمهــا وقــت وقــوع الفعــل ،نحــو ظهــر
القمــر كامـاً ،أو مســتدير ًا» (ديباجــي .)424 :1377 ،هــذا األســلوب يف تقديــم بــاب احلــال
يف النحــو العــريب الخيتلــف عــن أســلوب الكتــب القديمــة مثــل رشح ابــن عقيــل أو مغنــي
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 تدريــس النحــو لغــر الناطقــن باللغــة العربيــة ومــدى تطبيقهــا عــى
تدريــس النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة
إن تع ُّلــم لغــة ثانيــة يعنــي أن يكــون الفــرد قــادر ًا عــى اســتخدام لغــة غــر لغتــه األوىل التــي
تع ّلمهــا يف صغــره أو كــا يطلــق عليهــا اللغــة األم ،أي قــادر ًا عــى فهــم رموزهــا عندمــا يســتمع
ـم
إليهــا ،ومتمكنـ ًا مــن ممارســتها نطقـ ًا وقــراءة وكتابــة؛ بعبــارة أخــرى نقــول إن تع ُّلــم اللغــة يتـ ّ
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عــى مســتويني؛ أوهلــا :اســتقبال هــذه اللغــة ،وثانيمهــا :توظيــف هــذه اللغــة .وعــى ســبيل
التفصيــل يمكننــا القــولّ :
إن املتع ّلــم للعربيــة كلغــة ثانيــة هــو ذلــك الــذي يضــل ،بعــد جهــد
يبذلــه يف تع ُّلــم هــذه اللغــة ،إىل املســتوى الــذي يمكنــه:
•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)66-65 : 2010 ،
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 اإلســام وفهــم الثقافــة والفــن واألدب.
البــدّ لنــا يف اختيــار مناهــج مالئمــة لتدريــس اللغــة ،أن هنتــم بظــروف الطــاب الذيــن
يريــدون تعلــم اللغــة« .فهنــاك بــون شاســع بــن تعلــم اللغــة األوىل وتعلــم اللغــة األجنبيــة»
(عكاشــة )42 :1390 ،تعليــم اللغــة دون االهتــام هبــذا األصــل يــؤ ّدي إىل عــدم النجــاح
وخاصــة يف هــذا العــر اهتــم الدارســون هبــذا األصــل بحيــث نــرى فرع ـ ًا جديــد ًا اســمه

تعليــم اللغــة للناطقــن بغريهــا وتــم تأليــف كتــب كثــرة مــن قبــل اللغويــن الكبــار يف هــذا
املجــال.
يقــول غانــم كامــل احلســناوي يف كالمــه عــن تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا:
«اللغــة العربيــة لغــة ختتلــف عــن اللغــات األخــرى وهلــذا اليمكــن تعليــم النحــو لغــر عــريب
بنفــس األســلوب الــذي نريــد تعليــم اللغــة العربيــة لعــرب قــح ،وهــذه القضيــة أســاس تعليــم
اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن هبــا ،ولكــن مــن خــال اســتقراء النظــرة إىل تعليــم اللغــة عنــد
اللغويــن العــرب القدامــى ،نجــد أهنــم مل يكونــوا يفصلــون بــن الوراثــة واللغــة ،فقــد وقــر
يف عقوهلــم أن اللغــة يشء يــورث ،وإن غــر العــريب اليمكــن أن يتقــن اللغــة إتقــان أهلهــا
هلــا ،وقصــة مهامجــة الفــرزدق عبــداهلل بــن أيب اســحاق احلرضمــي ورفضــه التســليم بأحكامــه
النقديــة -ألن األخــر أعجمــي مل يــرث اللغــة عــن آبائــه العــرب القحــاح -هــي قصــة
مشــهورة» (احلســناوي .)17 :2006
وأيضــا جــاء يف كتــاب تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى يف هــذا املجــال:
«لقــد قــام العــرب بوضــع نظــام خــاص بالقواعــد بالنســبة للغتهــم ،وقــد متــت صياغــة هــذا
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النظــام مــن أجــل العــرب الراغبــن يف تع ُّلــم العربيــة الفصيحــة ،ولكنــه اليناســب غــر
العــرب» (الناقــة .)46 :1985 ،
وحقائــق النمــو والدافعيــة لــدى الدارســن للعربيــة مــن الناطقــن بغريهــا البــدّ أن توجــه
عمليــة إعــداد املــواد التعليميــة؛ مــن حيــث اختيارهــا وتنظيمهــا ،وتقديمهــا للدارســنّ .
إن
عمليــة إعــداد املــواد التعليميــة مــن حيــث الشــكل واملضمــون البــد أن تتســق مــع طبيعــة
املتعليمــن ،ومســتويات نموهــم ،وميوهلــم وقدرهتــم عــى تع ُّلــم اللغــة الثانيــة واملقاصــد التــي
يتع َّلمــون هــذه اللغــة مــن أجلهــا ،إضافــة إىل مســتوياهتم العمريــة.
كــا نَعلــم اللغــة الســائدة يف اجلمهوريــة اإلســامية اإليرانية هي اللغــة الفارســية ،فالطالب
الــذي يريــد تع ُّلــم اللغــة العربيــة يريــد يف الواقــع تع ُّلــم لغــة اليعــرف عنهــا شــيئ ًا كثــر ًا وهلــذا
علينــا أن هنتــم هبــذه القضيــة ولكــن يف اجلامعــات اإليرانيــة ،النجــد اهتامم ـ ًا هبــذا املوضــوع
املهــم وهــو الفــرق بــن العــرب وبــن اإليرانيــن الذيــن يريــدون تع ُّلــم اللغــة العربيــة.
يف الســنوات األخــرة نجــد تطــور ًا ملحوظ ـ ًا يف تعليــم اللغــة لغــر الناطقــن هبــا يف كل
أنحــاء العــامل ،وكل املعاهــد واجلامعــات لدهيــا اهتــام بمناهــج جديــدة يف تعليــم اللغــة العربيــة
لغــر الناطقــن هبــا ولكــن يف إيــران التــزال مناهــج قديمــة وال يوجــد اهتــام هبــذه القضيــة،
أي املناهــج التــي تُســتخدم يف اجلامعــات اإليرانيــة لتعليــم اللغــة العربيــة عامــة وتعليــم النحــو
خاصــة هــي نفــس املناهــج التــي كانــت تُســتخدم يف العصــور املاضيــة وبعبــارة أخــرى التــزال
تــدرس الكتــب القديمــة مثــل رشح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك و مغنــي اللبيــب البــن
هشــام أو الكتــب اجلديــدة التــي ُد ّونــت عــى منهــج الكتــب القديمــة مثــل مبــادئ العربيــة
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 لغــر الناطقــن باللغــة العربيــة.
بعــض األســاتذة اإليرانيــن بالنظــر إىل ســهولة كتــب تعليــم اللغــة لألطفــال يقومــون
باختيــار الكتــب التــي تــم تأليفهــا مــن أجــل تعليــم اللغــة العربيــة لألطفــال وهــذه طريقــة
خاطئــة جــد ًا ،ألن الكتــب التــي نحتــاج إليهــا لتعليــم الطــاب الذيــن يــراوح عمرهــم بــن
 18إىل  ،25ختتلــف عــن الكتــب التــي نحتــاج إليهــا لتعليــم األطفــال ،وخاصــة ّ
ان هــذه
الكتــب ألفــت لتعليــم األطفــال العــرب وونحــن نريــد تعليــم اللغــة العربيــة للشــباب الذيــن
يتكلمــون بلغــة أخــرى.
مــع األســف النــرى كتاب ـ ًا واحــد ًا تــم تأليفــه بالنظــر إىل حاجــات الطــاب اإليرانيــن
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وميزاهتــم ،نعــم تــم تأليــف بعــض الكتــب النحويــة مــن قبــل األســاتذة يف إيــران ونشــكر
نفضــل
ســعيهم ولكــن كل هــذه الكتــب مل تضــف شــيئ ًا إىل الكتــب القديمــة بحيــث نحــن ّ
نفــس الكتــب القديمــة.
عــى ســبيل املثــال قــام كثــر مــن األســاتذة الكــرام يف اجلمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة
بــرح كتــاب مبــادئ العربيــة أو ترمجتــه إىل الفارســية أو تلخيصــه ،ونحــن نقــدّ ر جهودهــم
احلثيثــة يف هــذا املجــال ولكــن نعتقــد بــأن هــذه الكتــب مل تــزد شــيئ ًا عــى خمزوننــا النحــوي ومل
حتــل مشــكلة تدريــس النحــو ونحــن بحاجــة ماســة إىل الكتــب النحويــة اجلديــدة ،رشيطــة أن
تكــون هــذه الكتــب طبق ـ ًا للمناهــج اجلديــدة يف تعليــم النحــو.
وأخــر ًا مالحظــة أخــرى جيــب االهتــام هبــا وهــي تعليــم العربيــة لغــر الناطقــن هبــا
ينقســم إىل قســمني رئيســن :تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا للطــاب الذيــن يعيشــون يف
بئيــة مســلمة وتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا للطــاب الذيــن يعيشــون يف بيئــة غــر
مســلمة ،أي نحــن يف إيــران نســتطيع أن نســتخدم الدوافــع الدينيــة لتعليــم اللغــة العربيــة
بشــكل أحســن ويف تأليــف الكتــب التعليميــة أيضــ ًا نســتطيع توظيــف هــذه امليــزة.
النتائج
مهها هي:
بعد دراسة هذا املوضوع وصلنا إىل عدّ ة نتائج أ ّ
•ســبب ضعــف الطــاب يف تطبيــق القواعــد العربيــة هــو تركيزهــم عــى النحــو
العلمــي؛ بعبــارة أخــرى هــم يعرفــون الفاعــل واملفعــول والتمييــز و  ...لكــن
اليمكنهــم كتابــة اجلمــل والعبــارات املفيــدة أو التحــدّ ث باللغــة العربيــة مــن خــال
اســتخدام هــذه القواعــد.
•لإلرتقــاء بمســتوى الطــاب يف تطبيــق القواعــد العربيــة جيــب الرتكيــز عــى
القواعــد التــي حيتاجــون إليهــا لصياغــة اجلمــل املفيــدة والبســيطة مثــل الفاعــل
املهمــة مثــل التنــازع واالشــتغال
واملفعــول واملبتــدأ واخلــر ،وحــذف القواعــد غــر ّ
واالختصــاص و. ....
•يف تدريــس النحــو مــن األفضــل ّأل نبــدأ بــرح القواعــد وتعريفهــا ،بــل نــأيت
بنصــوص بســيطة ونح ّللهــا ثــم نشــر إشــارة موجــزة إىل القواعــد الوظيفيــة يف
النــص ،ويف اخلتــام نريــد مــن الطــاب كتابــة بعــض اجلمــل والعبــارات املفيــدة
مســتخدمني تلــك القواعــد.
خاصــة للطــاب اإليرانيــن وفــق أســاليب تدريــس اللغــة العربيــة
•جيــب كتابــة كتــب ّ
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لغــر الناطقــن هبــا بــدل الرتكيــز علــی الكتــب التــي كُتبــت ونُــرت للطــاب
العــرب .صحيــح هنــاك كتــب ،أ ّلفهــا أســاتذة إيرانيــن لكــن هــذه الكتــب أيض ـ ًا مل
تــأت بجديــد وكــررت مــا جــاء يف الكتــب العربيــة القديمــة.
اهلوامش
( )1الكتــب التــي تــدرس حالي ـ ًا يف مــادة النحــو يف اجلامعــات اإليرانيــة عــادة هــي مبــادئ العربيــة للمعلــم
الرشتــوين ورشوحهــا املتنوعــة أو جامــع الــدروس العربيــة للغاليينــي.

( )2هنــاك كثــر مــن الكتــب يف النحــو التطبيقــي أو الوظيفــي مثــل كتــاب النحــو الوظيفــي لعبــد العليــم
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.
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