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Abstract
In some cases learning Nahwu was only stopped at the level of theory, yet its practice
is still neglected. So many of the students mastered many nahwu theories but did not
balance with the competence in listening, speaking, reading and writing in Arabic. It is
true that learning Arabic is encouraged by nahwu, but the extent to which the model of
Nahwu supports the language acquisition is questionable. Descriptive qualitative
method was applied to deal with this research. The result showed that to master Arabic
language through learning Nahwu, teachers should use al-Nahwu al-Wazhifi. Beside,
they also can use this type of al-Nahwu al-'Ilmiy, giving examples of applicative and
functional to complement existing examples in the book of al-Nahwu al-'Ilmi. In
addition, because the books ‚al-Nahwu al-'Ilmy‛ had not been evaluated, teachers
should develop aspects of evaluation by extending the exercise to hear, speak, read and
write Arabic.
Keywords: nahwu, nahwu al-wazhifi, nahwu al-ilmy, Arabic language
Abstrak
Seringkali dalam beberapa kasus pembelajaran nahwu hanya sebatas belajar teori,
sedangkan praktiknya seringkali terabaikan. Sehingga banyak siswa manguasai teoriteori nahwu akan tetapi tidak seimbang dengan kemampuan mendengarkan, berbicara,
membaca, dan menulis alam bahasa Arab. Benar adanya nahwu dapan membantu
pembelajaran bahasa Arab, akan tetapi seberapa banyak model pembelajaran nahwu
membantu pembelajaran bahasa Arab masih menjadi pertanyaan. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil temuan penelitian ini adalah untuk
menguasai bahasa Arab melalui pengajaran nahwu, guru harus menggunakan nahwu alWazhifi. Selain itu, guru juga dapat menggunakan nahwu al-Ilmy, dengan memberikan
contoh-contoh yang aplikatif san fungsional untuk melengkapi contoh-contoh yang ada
dalam buku nahwu al-ilmy. Dan juga, kana buku tersebut belum dievaluasi, maka guru
hendaknya melakukan evaluasi melalui latihan mendengarkan, berbicara, membaca,
dan menulis bahasa Arab.
Kata Kunci: nahwu, nahwu al-wazhifi, nahwu al-ilmy, bahasa Arab
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المقدمة
تتجلى أمهية اللغة العربية يف أهنا ليست لغة القرآن الكرمي واحلديث الشريف فحسب بل ىي أيضا لغة التواصل ولغة
الثقافة واكتساب ادلعرفة .لذلك جيب على كل مسلم أن يتعلم ويتعمق يف اللغة العربية ألجل فهم القرآن والسنة باإلضافة
إىل أن يتواصل هبا مع غَته من العرب ويستكشف هبا ادلعارف الكثَتة من مصادرىا ادلختلفة.
ومن خصائص اللغة العربية اإلعراب ،أي إذا كان بعض اللغات تبتدع لفظا جديدا خاصا لكل معٌت ،فإن اللغة
العربية غَت م ضطرة إىل ذلك ،فيكفي أن يتم تغيَت احلركة يف بنية الكلمة أو آخرىا ليتغَت معناىا .فواسطة اإلعراب
يستطيع ادلتكلم أو الكاتب أن يؤخر أو أن يقدم يف عناصر اجلملة من دون أن يتأخر ادلعٌت ،فتغيَت معاين ادلفردات
اعتمادا على تغيَت حركاهتا ما ىو إال ضرب من ضروب اإلجياز ال مثيل لو يف اللغات غَت العربية ،وىذه الظاىرة ما مساه
بعض النحاة باإلعراب.
يعترب النحو أىم ادلواد يف علوم اللغة العربية (غالييٌت3;;5 ،م ): – 9 :كما يعترب أنو أبو العلم والصرف أمو.
ولكن كثَتا من مراكز تعليم العربية وكذلك معلميها جيعلونو ىدفا بذاتو ،فيبالغون بتفصيالتو وشوارده ونوادره ،فيصبح
تعليمهم تعليما عن اللغة ال تعليما للغة .ىذه الظاىرة ليست حادثة يف ادلواطن غَت العربية فحسب بل يف ادلواطن العربية
أيضا .ضيف ( ) 5 :3;:9يقول إنو قد فشل تعليم اللغة العربية الفصحى يف الشرق األوسط منذ فًتات طويلة ،ويظهر
ىذا الفشل بشكاوى من مجيع البلدان العربية أن الناشئُت فيها غَت قادرين على تكلم العربية اجليدة وغَت قادرين على
أداء العربية أداء صحيحا .ويرى أيضا أن من أسباب الضعف مواد النحو ادلدروسة ذلم دتيل إىل نظرية عميقة وال تلمس
اللغة احملتاجة لالتصال يف احلياة اليومية ،ومل يغَت الكثَت من ادلعلمُت كتب النحو النظري حىت تصبح النحو الًتبوي الذي
أعدوه مع األخذ بعُت االعتبار قدرات ادلتعلمُت واحتياجهم ،حبيث يتمكنون من تعلمو بسهولة وخفة وشلتعة.
وانسجم مع ذلك يرى مدكور (4232م " )475 :أن النحو العريب كما يعلم عندنا اآلن ،ليس علما لًتبية ادللكة
اللسانية العربية لدى التالميذ ،وإمنا ىو علم تعلم صناعة القواعد النحوية .وقد أدى ىذا مع مرور الزمان ،إىل النفور من
دراستو ،وإىل ضعف الناشئة يف اللغة بصفة عامة ".لذلك قد حتدث الفجوة بُت ما يدرسو الطالب يف ادلدرسة وبُت ما
ىو الواقع يف حياتو ورلتمعو .ألن احلالة العامة عند معظم الطالب ادلتمثلة يف أنو قد حيفظ قواعد النحو كثَتا ،وقد يتقن
إعراب اجلمل بشكل شلتاز ،ولكن رغم ذلك يواجو ضعفا شديدا يف التمكن من إنشاء التعبَت العريب السليم ضلويا ،حُت
يطلب منو ذلك نطقا أو كتابة؛ إذ يعجز عن جتاوز األخطاء النحوية الكثَتة يف تعبَته .لذلك قد وقع الطالب بُت جدران
الصف يدرس شيئا من النحو ،فإن خرج من مدرستو وترك الفصل فلم يلمس أي تطبيق وال استخدام دلا درسو يف
مدرستو.
ومن ناحية أخرى أن النحو يقسمو العلماء إىل أقسام  :النحو العلمي والنحو التخصصي والنحو التحليلي والنحو
التعليمي والنحو الوظيفي .فرمبا قد حدثت فجوة بُت ادلهارات اليت يريد الطالب إتقاهنا وبُت نوع النحو الذي يدرسو
ألجلها .والسؤال ،ماىو نوع النحو الذي يدعم إتقان مهارات اللغة العربية؟ فاذلدف من كتابة ىذه ادلقالة ادلتواضعة أن
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تفصل النحو حسب أنواعها ،كي ال خيطأ مدرس أو طالب يف إتقان ادلهارات اللغوية من خالل نوع النحو الذي يتعملو
ألجلها.
البحث
 .1منزلة النحو في اللغة العربية

كما ىو ادلعلوم أن للغة العربية علوم كثَتة ،وىي ثالثة عشر علما وىي الصرف واإلعراب والرسم وادلعاين والبيان
والبديع والعروض والقوايف والشعر واإلنشاء واخلطابة وتاريخ األدب ومنت اللغة .فينبغي أن يعرف مدرسو النحو منزلة

النحو من تلك العلوم العربية.
كان ابن جٍت (د.ت ) 56 :يذىب إىل أن النحو ىو "انتحاء مست كالم العرب ،يف تصرفو من إعراب وغَته،
كالتثنية ،واجلمع ،والتحقَت ،التكسَت ،واإلضافة ،والنسب ،والًتكيب ،وغَتذلك ،ليلحق من ليس من أىل اللغة العربية
بأىلها يف الفصاحة ،فينطق هبا وإن مل يكن منهم ،وإن شذ بعضهم عنها رد بو إليها ".لذلك أن النحو دستور العربية
واذلدف احلقيقي منو يتوصل بو شخص (عربيا كان أم أجنبيا) إىل عصمة اللسان والقلم عن اخلطأ .كما ذىب إليو حسن
(د.ت" :) 88 :إن منزلة النحو من العلوم اللسانية منزلة الدستور من القوانُت احلديثة ،ىو أصلها الذى تستمد عونو،
وتستلهم روحو ،وترجع إليو يف جليل مسائلها ،وفروع تشريعها ،فلن جتد علما من تلك العلوم يستقل بنفسو عن النحو،
أو يستغٌت عن معونتو ،أو يسًتشد بغَت نوره وىداه ".لذلك فإن النحو ىو علم تستند عليها العلوم العربية األخرى ،بل
يعده بعض العلماء أنو أبو العربية بينما الصرف ىو أمها ،كقول غالييٌت (3;;5م " ): – 9 :إن أىم ىذه العلوم ىو
الصرف واإلعراب".
رغم أن النحو دستور العربية ويعد من أىم العلوم العربية إال أنو ليس غاية لذاتو حىت نغفل ىدفو األساسي التقان
مهارات اللغة العربية .وقال شحاتو (3;;4م" :)423 :ليس القواعد غاية تقصد لذاهتا ،ولكنها وسيلة إىل ضبط
الكالم ،وتصحيح األساليب ،وتقومي اللسان ،ولذلك ينبغي أال ندرس منها إال القدر الذى يعُت على حتقيق ىذه الغاية".
إذا اعترب مدرس النحو بأنو غاية لتدريسو فغال واشتغل بالقواعد اجلافة واىتم هبا اىتماما كبَتا وأمر طالبو حبفظ متونو
بغض النظر عن نفوذه إلتقان مهارات اللغة العربية (االستماع والكالم والقراءة والكتابة).
ىذه الظاىرة قد رأيناه يف كثَت من مراكز تعليم اللغة العربية وكثَت من معلميها جيعلون النحو ىدفا بذاتو؛ فيبالغون
بتفصيالتو وشوارده ونوادره ،فيصبح تعليم هم تعليما عن اللغة ،ال تعليما للغة ،وىذه الطائفة من ادلعلمُت ال يكتفون
بالقواعد التعليمية الوظيفية ،إمنا يوغلون أيضا بالقواعد العلمية اليت ىي للمتخصصُت ال للمتعلمُت ،وقد رأينا ذلك يف
مثل طريقة القواعد والًتمجة اليت تعد أكثر الطرق شيوعا يف ادلاضي ،وتعد شائعة يف ما خيص التعليم العريب يف احلاضر.
فيمكننا أن نقول النحو ىو وسيلة إلتقان مهارات اللغة العربية وليس غاية مقصودة لذالتها ،وقواعد اللغة عنصر
مساعد ووسيلة لتعلم اللغة ،كما ذىب إليو إبراىيم (3;8:م" ،)425 :القواعد وسيلة لضبط الكالم ،وصحة النطق
والكتابة ،وليست غاية مقصودة لذاهتا ،وقد أخطأ كثَت من ادلعلمُت حُت غالوا بالقواعد ،واىتموا جبمع شواردىا ،واإلدلام
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بتفاصيلها ،واإلثقال هبذا كلو على التالميذ ،ظنا منهم أن يف ذلك دتكينا للتالميذ من لغتهم ،وإقدارا ذلم على إجادة
التعبَت والبيان".
إن تدريس النحو ليس ىو اذلدف يف ذاتو ،وإمنا اذلدف احلقيقي من تدريسو ىو تقومي اللسان من اللحن واالضلراف
اللغوي؛ وبناء على ىذه الدراسة يدعو الباحث مجيع مصممي الربامج ومؤلفي الكتب التعليمية يف القواعد العربية أن
يراعوا تلك ادلالمح أثناء وضعهم للمنهج النحوي ،أو عند تأليف الكتاب ادلدرسي؛ حىت يكون ادلنهح ونتائح عملهم
مبنيا على أسس صحيحة لغوية وتربوية ونفسية ( .زلمد وعباسي.)4238 ،
مع أن مدرس النحو من مناصري نظرية الفروع فال يضَت ذلك إذا وعى على أن فروع اللغة ليست إال وسائل
لتحقيق تلك الغاية ،فجعل الفروع غاية حبد ذاهتا يشتت اللغة ،وجيزئها ،ويبعدىا عن الغاية الىت وجدت من أجلها ،وىي
التواصل بُت األفراد ،حىت ضلقق ماىية اللغة كوسيلة االتصال.
 .2المهارات العربية
للغة العربية شأهنا شأن غَتىا من أربع مهارات ،وىي :مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.
والوسيلة اليت تنقل مهارة الكالم ىي الصوت عرب االتصال ادلباشر بُت ادلتكلم وادلستمع .أما مهارتا القراءة والكتابة،
فوسيلتهما احلرف ادلكتوب .ويتحقق اال تصال بادلهارتُت األخَتتُت ،دون قيود الزمان وادلكان .ىذه التقسيمات من
ادلهارات اللغوية سوف تتضح من خالل الرسم البياين التايل:
استماع

ك تابة

مهارات اللغة

كالم

قراءة

ومن ناحية أخرى أن تلك ادلهارات األربعة تقسم إىل قسمُت :أوذلما مهارة االستقبال ،وثانيهما مهارة االستماع و
مهارة القراءة أي يتلقى اإلنسان ادلعلومات واخلربات عرب ىاتُت ادلهارتُت .والقسم الثاين ىو مهارة اإلنتاج ،مها مهارة
الكالم و مهارة الكتابة ،أي يقوم اإلنسان عرب ىذين ادلهارتُت ببث رسالتو ،مبا حتويو من معلومات وخربات .ويالحظ أن
اإلنسان حيتاج إىل رصيد لغوي أكرب ،وىو ديارس االستماع والقراءة ،على حُت أنو حيتاج إىل رصيد أقل من اللغة ،وىو
ديارس الكالم والكتابة .ىذه ادلهارات اللغوية سوف تتضح من خالل الرسم البياين التايل:
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مهارات اللغة العربية
مهارة االستقبال
االستماع

القراءة

مهارة االنتاج
الكالم

الكتابة

والًتابط متحقق بُت ادلهارات ،فبعضها خيدم بعضا ،إذا استخدمت مهارتا االنتاج (الكالم والكتابة) استخداما
صحيحا منت م عهما مهارتا االستقبال (االستماع والقراءة)؛ ألن اللغة شلارسة ،فإذا مل تتكلم اللغة وتكتب باللغة ال تنمو
عندك اللغة؛ وذلذا فإن البيئة الصحيحة لتعلم اللغة تسرع تعلم اللغة .وكذلك فإن دلهاريت االستقبال أثر يف منو مهارايت
اإلنتاح.
ىناك التوجيهات لتدريس مهارات اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ،وينبغي لكل مدرس العربية مراعاهتا وىي كما يلي:
أ) توجيهات لتدريس مهارة االستتماع ،وىتي .)3( :ىيت طالبتك لالستتماع قبتل أن تعترض علتيهم ادلستموع ،فتإن كتان
ىناك –مثال -صور فاجعلهم ينظرون إليها ويتعرفون عليها .)4( .ال تسمح ذلم بقراءة النص ادلسموع قبل االستتماع
عليو أو أثنائو .)5( ،دتهل يف عترض التنص ادلستموع مبتا يناستب ادلستتوى ادلستتهدف .)6( ،تأكتد متن فهمهتم للتنص
عن طريق األمثلة االستيعابية .)7( .ال تكتتف مبجترد دتييتزىم دلتا يستتمعون إليتو ،بتل تأكتد متن فهمهتم لتو .)8( ،بعتد
التأكتتد متتن فهمهتتم للتتنص ديكتتن أن يستتمح ذلتتم بقراءتتتو .)9( ،مهتتارة فهتتم ادلستتموع أصتتعب مهتتارة؛ لتتذا ال بتتد متتن
التتتدرج يف عرضتتها مبتتا يناستتب ادلستتتوى اللغتتوي .):( ،ال تقتتدم ذلتتم يف االستتتماع موضتتوعات يعرفوهنتتا دتامتتا ،ألن فهتتم
ادلستتموع ال يتحقتتق باإلجابتتة عتتن أستتئلة االستتتيعاب ،بتتل متتن معلومتتاهتم الستتابقة ،ومثتتل االستتتماع يف ذلتتك الق تراءة.
(الفوزان.)3:4-3:3 :4233 ،
يعرض الطالب دلواقف حقيقية ما
ب) توجيهات لتدريس مهارة الكالم ،وىي .)3( :االتصال احلقيقي ما أمكنّ .)4( ،
أمكن .)5( ،دروس الكالم ال يلزم أن تكون يف الفصل الدراسي .)6( ،ديكن استضافة ضيوف داخل الفصل
بالتنسيق مع ادلعلم ,ودون علم الطالب .) 7( ،ديكن اصطناع مقابالت خارج الصف وداخلو بتنسيق مع ادلعلم,
ودون علم الطالب .) 8( .ديكن الذىاب مع الطالب إىل األماكن الفعلية اليت يراد احلديث عنها .)9( ،يوزع
الطالب إىل رلموعات صغَتة لزيادة فرصة احلديث من كل طالب .):( ،ختتار موضوعات للكالم من اىتمام
ه
معلوماهتم
الطالب ,وشلّا يرغبون احلديث حوهذلا .);( ،حيرص على تنمية مهارة احلديث لديهم أكثر من زيادة

ومعارفهم .) 32( ،ختتار موضوعات حية واقعية مثل نشرات األخبار والتقارير الصحافية والتعليق عليها.)33( ،
ختتار موضوعات الكالم شلّا يعرفو الطالب ،وال تنقصهم ادلعلومات عنو .)34( ،يشجع الطالب على احلديث
والطالقة بال خوف وال خجل .) 35( ،ال يقاطع الطالب للتصحيح ,والسيما إذا وصلت الرسالة وفهم ادلراد منها،
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( .)36وأخَتا ،فإن دروس الكتاب ادلقرر وتدريباتو تع ّد معيارا يضبط للمعلّم ادلفردات والًتاكيب اذلدف ,شلّا جيعل
متدرجة وسهلة ,ومع ذلك فهي رلرد مفتاح يسَت على هنجو ادلعلم إىل تقدمي ادلزيد من الدروس
عملية تعلم اللغة ّ
والتدريبات الشفهية احلية ,مبا خيدم اجلانب االتصايل للغة ،والسيما االتصال احلقيقي احلي( .الفوزان:4233 ،
.)3;3-3;2

ج) توجيهتتات لتتتدريس مهتتاراة القتراءة ،وىتتي .)3( :تنبتتو إىل أن اذلتتدف األساستتي للقتراءة ىتتو فهتتم ادلقتتروء .)4( ،اذلتتدف
األساسي للقراءة اآللية ىو القدرة على هتجي احلروف والكلمات .)5( ،اذلتدف األساستي للقتراءة اجلهريتة ىتو صتحة
القراءة .)6( ،ال جتعل صحة القتراءة ىتدفا أساستيا يف غتَت القتراءة اجلهريتة ؛ فصتحة القتراءة يف نطتق األصتوات لعنصتر
األصوات ،وصحة اإلعراب ىدف الًتاكيب والقواعد .)7( ،عود طالبك على سترعة القتراءة متع التفكتَت يف معتٌت متا
يقتترؤون .)9( ،األصتتل يف الق تراءة أن تكتتون س ترية ال جهريتتة .)8( ،يبتتدأ بتتالقراءة الس ترية وتتتدريباهتا االستتتيعابية ،وإذا
وجتتد وقتتت بعتتد ذلتتك للق تراءة اجلهريتتة تق ترأ .);( ،ال تقتتدم ذلتتم يف الق تراءة غتتَت اآلليتتة موضتتوعات يعرفوهنتتا دتام تاً ،أل ّن
فهمهم للقراءة قتد يكتون متن معلومتاهتم الستابقة ،ال متن فهمهتم للتنص .)32( ،حتاول معاجلتة مشتكلة بتطء القتراءة
لدى طالبك( .الفوزان.)425 :4233 ،
د) توجيهات لتدريس مهارة الكتابة ،وىي .)3( :الكتابة اآللية مرحلة أوليتة ،وحيتب أن ينتهتي االىتمتام هبتا بعتد الستيطرة
عليها ،لينتقل االىتمام إىل الكتاية العقلية .)4( ،اذلتدف األساستي للكتابتة العقليتة ىتو وصتول رستالة الكتابتة ،لتذا ال
ينصتتب اىتمتتام ادلعلتتم إىل الصتتحة اإلمالئيتتة فقتتط .)5( ،إختتًت موضتتوعات الكتابتتة العقليتتة (التعبتتَت احلتتر) شلتتا يعرفتتو
الطالب ،وال تنقصهم ادلعلومات عنو ،ومثل الكتاب يف ذلك الكالم( .الفوزان)432 :4233 ،
تيسر مدرسي اللغة العربية يف القيام بتعليمها لدى الطلبة لغَت الناطقُت هبا .وطبعا ىناك رأي آخر
ىذه التوجيهات ّ
ديك ن دلدرسي العربية أن يقوم بادلقارنة بينها حىت حيصل على أوجو االتفاق واالختالف ويتأكد من تطبيقها يف الفصول
الدراسية.
 .2أنوع النحو
كما ذكر سابقا أن السؤال ادلراد لإلجابة من خالل ىذه ادلقالة ادلتواضعة ىو أي نوع من أنواع تعليم النحو الذي
حيصل بو الطلبة على اتقان مهارات اللغة العربية.
إن اتباع نظرية الفروع يف تدريس اللغة العربية يرون أن العلوم العربية يتفصل بعضها على بعض ،وكل علم قائم
فيدرس النحو كمادة مستقلة من مواد اللغة العربية األخرى وكذلك علم الصرف والبالغة وما إىل ذلك .وكثَت من
برأسوّ ،
مناصري نظرية الفروع يرون أن تدريس النحو ىي الغاية وليس الوسيلة ،فبالغوا بتفصيالتو وشوارده ونوادره ،فيصبح
تعليمهم تعليما عن اللغة ،ال تعليما للغة ،وادلدرسون ال يكتفون بالنحو الوظيفي ،إمنا يوغلون أيضا بالنحو العلمي ،ويف
نفس الوقت يواجو ادلتعلمون ضعفا شديدا يف التمكن من إنشاء التعبَت العريب السليم ضلويا ،حُت يطلب منهم ذلك نطقا
أو كتابة؛ إذ يعجزون عن جتاوز األخطاء النحوية الكثَتة يف التعبَت.
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قسم دحداح ( ) 44; :3;:9النحو إىل قسمُت؛ النحو العملي والنحو التحليلي ،وحيتوي النحو التحليلي على
أربعة أنواع  :النحو التطبيقي ،والنحو اإلحصائي ،والنحو الوظيفي ،والنحو ادلنهجي .وقد قسم شوقي ضيف النحو إىل
النحو العلمي والنحو التعليمي ،بينما قسمو عبد العليم إبراىيم إىل قسمُت يعٌت النحو الوظيفي والنحو التخصصي.
وقسم بيدق -كما نقلو قشَتي (" -)57 :4238النحو إىل ثالثة أقسام :النحو العلمي والنحو التعليمي ،والنحو
الوظيفي .النحو العلمي ىو الذي يتضمن قواعد النحو ويؤلفو ادلؤلف ليستفيد منو ادلتخصصون يف النحو وغَتىم
بدراستو .والنحو التعليمي ىو الذي يتضمن بعض قواعد النحو يؤلفو ادلؤلف كمادة من مواد النحو ليستفيد منو الدارسُت
يف تعلمهم النحو ،والنحو الوظيفي ىو الذي يتضمن بعض قواعد النحو اليت يكثر استعماال وتداوال يف احلياة اللغوية
ويتألف مؤلفو ليستفيد منو دارسوا النحو بقدر حوائجهم ".وتوضيحا ذلذه األنواع من النحو ،قد عرض بيدق الفروق
بينها كما يتصور يف اجلدول التايل:
الرقم

االسم

النحو الوظيفي

النحو العلمي

النحو التعليمي

3

احلد

انتحاء مست كالم
العرب

أثر ظاىر النحو الوظيفي ،ادلباحث اليت تؤثر على النطق
والكتابة.
أو مقدر جيلبو العامل
على آخر الكلمة

4

الوسيلة

السماع من العرب
واجلمع

تقعيد ما سبق مجعو من
مناذج لغوية

5

ادلوضوع

أساليب العرب

النحو العملي

اختيار األبواب النحوية اليت حتقق
ذلك من النحو التعليمي وادلتمثلة يف
اإلعراب الظاىرة بقسميو األصلي
والفرعي ،وإمهال اإلعراب التقديري
واإلعراب احمللي.
النحو التعليمي

وحكايتها
6

الواضع

جامعو اللغة ،والنحاة
األوائل

النحاة ادلقعدون

النحاة ادلقعدون

7

الغاية

فهم القرآن الكرمي،
واالحتجاج بو.

تقوية اللسان الذي بدأ
يف اكتساب اللحن.

محل غَت ادلتخصصُت على عدم
اللحن يف التحرير والنطق.

8

احلكمة

فهم أسرار العربية
ومساهتا.

صون النطق من اللحن.

صون النطق والكتابة من اللحن.

9

الزمن

عصور االحتجاج

ما بعد عصور االحتجاج ما بعد عصور االحتجاج

:

منوذج
تأليفي

الكتاب لسبويو،
وادلقتضب للمربد

األلفية وشروحها ،وما
شاهبها

النحو الوظيفي لألستاذ عبد العليم،
والنحو العصري لفياض ،بغض
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الطرف عما جاء سلالفا للشرط يف
أوذلما.
يرى الباحث أن الفروق بُت ىذه الكتب تتعلق كثَتا بالتدريبات أو التمرينات اللغوية اجملهزة يف الكتاب؛ إذا كان
الكتاب بدون التدريبات أو التمرينات اللغوية فهو النحو العلمي ،وإذا كان الكتاب رلهز بالتدريبات أو التمرينات اللغوية
فهو النحو التعليمي ،باإلضافة إىل ذلك  ،إذا كانت األمثلة ادلعروضة يف الكتاب تستعمل استعماال كثَتا يف لغة التالميذ
حتدثا وكتابة حبيث تستخدم استتخداما سليما يف اإلعراب والًتاكيب ،فهو النحو الوظيفي.
لذلك فإن النحو العلمي يف صعيد واحد مع النحو التخصصي بينما النحو الوظيفي يف صعيد واحد مع النحو
التعليمي .تدريس النحو العلمي يعٍت تدريس القواعد نظريا ،بينما تدريس النحو الوظيف يعٍت تدريس النجو تطبيقيا.
وديكن أن نفرق خصائص النحو الوظيفي وخصائص النحو العلمي كما يلي( :الفوزان)3;9-3;8 :4233 ،
من خصائص النحو التعليمي

من خصائص النحو العلمي

للمتعلمُت

للمتخصصُت

تعلم اللغة

تعلم عن اللغة

وسيلة تعلم وليست ىدفا

معلومات ومعارف

يركز على الًتاكيب ادلركزية دون اذلامشية

يتهتم بالتوصيف والتفصيالت

يقدم اللغة على القاعدة

يهتم باستخالص القواعد

يركز على مواطن وقوع األخطاء

يهتم بالشمول واالستقصاء

ال يهتم بالتوصيف والتفصيالت

يهتم بالتأويل والتفصيالت

يركز على اجلوانب األكثر ارتباطا باحلاجات
االتصالية
مدخل يسلكو ادلتعلم الكتساب اللغة
ال يطمح إىل الشمول وال تسعى إليو
ما ديكن تعليمو ال ما جيب تعلّمو
يعتمد على مبدأ الشيوع
يدرب الدارس على االستخدام
ّ

اعتمادا على خصائص النحو السابقة علم أن تعليم النحو العلمي ال يستفيد منو الطلبة شيئا يف إتقان ادلهارات
اللغوية إال مهارة القراءة ،ألنو يهتم باستخالص القواعد وصفيا وتفصيليا .على حُت ،فإن تعليم النحو الوظيفي جيعل
النحو وسيلة وليس ىدفا ،فيدرب الطلبة على استخدام القواعد النحوية يف ترقية مهارات اللغة العربية.
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 .4النحو الوظيفي وإتقان المهارات اللغوية
كما ذكر سابقا أن النحو ىو وسيلة وليس غاية ،فينبغي أن يكون تدريس النحو يدعم الطلبة يف إتقان ادلهارات
اللغوية .واعتمادا على التوجيهات لتعليم ادلهارات اللغوية فإن أنسب نوع تعليم النحو الداعم إلتقان ادلهارات ىو تعليم
النحو الوظفيفي أو التعليمي ،كما يراه العصيلي (;;;3م )338 :إن من احملاوالت الىت نسَت عليها يف حل مشكالت
توسع ادلهارات العربية ىو " االىتمام بالقواعد الوظيفية ،باعتبارىا اذليكل العظمى للغة،
تدريس النحو بالنسبة إىل ُّ
وتقدديها للدارسُت بأسلوب مباشر أحيانا ،وغَت مباشر أحيانا أخرى ،حسب الغاية ".لذلك فإننا يف حاجة ماسة إىل
تعليم النحو الوظيفي .وكذلك ماقالو كل من عاشور واحلوامدة ( )327 :4232ىو "اكتساب التالميذ مهارات القواعد
اليت تساعد على إتقان ادلهارات األربعة :االستماع ،واحملادثة ،والقراءة ،والكتابة .وبعبارة أخرى ىو ادلوضوعات النحوية
ادلستعملة يف لغة التالميذ حتدثا وكتابة حبيث تستخدم استتخداما سليما يف اإلعراب والًتاكيب ،والربط ليربز ادلعٌت
واضحا مفهوما".
مفهوم النحو الوظيفي ىو "ادلوضوعات النحوية ادلستعملة يف لغة التالميذ حتدثا وكتابة حبيث تستخدم استتخداما
سليما يف اإلعراب والًتاكيب ،والربط ليربز ادلعٌت واضحا مفهوما( ".عاشور واحلوامدة.)327 :4232،
فمن خصائص النحو الوظيفي ىي كثرة األمناط أو األساليب ادلناسبة ببيئة الطلبة وديكن ذلم استعماذلا يف احلديث
والكتابة حىت يكون النحو واظفيا ذلم .هبذا الصدد رأى أمحد (3;;9م )424 :أن النحو الوظيفي "يربط بينو وبُت
االستعم ال فهو يعٌت باجلانب الوظيفي لقواعد اللغة العربية مبعٌت قصر منهج النحو على القواعد اليت يكثر استعماذلا يف
احلديث والكتابة وجَتى دوراهنا يف األساليب الىت يستعملها التالميذ أو يستعملها غَتىم شلن يقرؤونو ذلم أو يستمعون
إليهم".
عالوة على ما ذكر سابقا أن من العوامل اليت تؤثر إىل ظهور النحو الوظيفي من قبل النحاة ادلعاصرة عودة النحو
إىل وظيفتو األساسية ،وىي ضبط الكلمات ونظام تأليف اجلمل ،ليسلم اللسان من اللحن أثناء النطق ويسلم القلم من
اخلطأ عند الكتابة .وال بد من أن صلتنب تعليم النحو بكثرة تفصيالهتا بصورة ال تساعد على تثبيت ادلفاىيم يف أذىان
الطلبة بل جتعلهم يضيقون هبا .وكذلك أن صلتنب تعليم النحو الذي يتم تدريسو للتالميذ يف ادلدرسة والحتقق ىدفا
وظيفيا يف حياهتم اليومية.
حدثنا ابن خلدون يف مقدمتو عن نشأة ىذا النحو قائال" :فلما جاء اإلسالم ،وفارقوا احلجاز لطلب ادللك الذي
كان يف أيدي األمم والدول ،وخالطوا العجم  -تغَتت تلك ادللكة مبا ألقى إليها السمع من ادلخالفات اليت للمتعربُت من
جلنوحها إليو باعتياد السمع ،ه
العجم ،والسمع أبو ادللكات اللسانية ،ففسدت مبا ألقي إليها شلا يغايرىا؛ ه
وخشي أىل
العلوم منهم أن تهفسد تلك ادللكة رأسا ،ويطول العهد هبا ،فينغلق القرآن واحلديث على ادلفهوم ،فاستنبطوا من رلاري
كالمهم قوانُت لتلك ادللهكة مطردة ،شبو الكليات والقواعد ،يقيسون عليها سائر أنواع الكالم ،ويلحقون األشباه( منها )
باألشباه؛ مثل :أن الفاعل مرفوع ،وادلفعول منصوب ،وادلبتدأ مرفوع ،مث رأوا تغَت الداللة بتغَت حركات ىذه الكلمات،
فاصطلحوا على تسميتو إعرابا ،وتسمية ادلوجب لذلك التغَت عامال ،وأمثال ذلك ،وصارت كلها اصطالحات خاصة
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هبم ،فقيدوىا بالكتاب ،وجعلوىا صناعة ذلم سلصوصة ،واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو( .ابن خلدون ،ص.
)923
ىذا الرأي يؤك د ما يبذل بعض العلما جهدىم من كتابة النحو الوظيفي ،ألن علم النحو علم وظيفي وال رلرد إتقان
اإلعراب .إن بعض وظائف النحو عند رأي السليطي ( )47 :4224ىي .)3(" :يكفل سالمة التعبَت وصحة أدائو،
وفهم معناه وإدراكو يف غَت لبس أو غموض .)4( ،يساعد على مجال األسلوب وجودتو ودقتو ،وتنمية مهارات التفكَت
العلمي؛ مثل :دقة التفكَت .) 5( ،يعُت على استعمال األلفاظ واجلمل والعبارات استعماال صحيحا ،فتكون عند
الدارسُت عادات لغوية سليمة " .ىذه الوظائف من النحو الوظيفي يدعم ادلدرس لتدريب الطلبة يف إتقان مهارات اللغة
العربية.
ويف حدد ذلك ،يرى أمحد (" ) 426 :3;;9واجلدير بالذكر أن بناء ادلناىج على النحو الوظيفي ىو االجتاه
احلديث الذي يأخذ بو واضعوا ادلناىج يف ادلدارس األمريكية ،أما تعليم القواعد يف غالبية وطننا العريب فال يزال قائما على
أساس نظرية انتقال أثر التدريب ،وضلن نتطلع إىل اليوم الذي جتري فيو البحوث ادليدانية واإلختبارات الشخصية اليت ديكن
بعد حتليل بنائها التعرف على النحو الوظيفي".
ويف ضوء ىذا ادلفهوم ديكن القول إن النحو الوظيفي ىو ادلوضوعات النحوية ادلستعملة يف لغة التالميذ حتدثا وكتابة
حبيث تستخدم استخداما سليما يف اإلعراب والًتاكيب والربط ليربز ادلعٌت واضحا مفهوما ،وذلك من خالل  .)3( :أن
ننطلق يف تدريسنا من خربة متصلة بغرض من أغراض ادلتعلمُت أو لشدة حاجة لديهم .)4( ،أن تكون االستجابة ادلراد
من التالميذ القيام هبا يف أثناء اخلربة يف نطاق استعدادهتم .)5( ،الًتكيز على شلارسة السلوك ادلراد تعلمو من الطالب،
( .)6عرض مواقف لغوية الستعمال القاعدة والتدريب عليها .)7( ،تدريس النحو يف ظل األساليب أي باختبار قطعة
مشتملة على أمثلة القاعدة النحوية .)8( ،عالج ادلشكالت إثر تشخيص جوانب الضعف .)9( ،التخفيف من النحو
غَت الوظيفي ،أي النحو الذي ال يستفاد منو إال يف حاالت نادرة يف ضبط الكلمات( .عاشور واحلوامدة:4232 ،
 .) 327وادلهم من ىذه الفكرة ىي تنشيط ادلتعليمن يف تطبيق ادلودا اجملهزة وادلنطلقة من حربامت السابقة ادلطابقة حبياهتم
اليومية.
إن بناء ادلناىج على النحو الوظيفي ىو االجتاه اجلديد الذي يأخذ بو واضعوا ادلناىج يف ادلدارس األمريكية .وبقول
آخر نشأت نظرية النحو الوظيفي مع رلموعة من الباحثُت جبامعة امسًتدام يرأسهم الباحث اللساين سيمون ديك
اذلولندي ،حيث قدم الصياغة األولية العامة للنحو الوظيفي سنة 3;9:م ،وأرسى أسس النحو الذي يقًتحو ،وقدم
اخلطة العام ة لتنظيم مكوناتو ،وذلذه النظرية مناذج كثَتة متعاقبة وىي نظرية تستجيب لشروط التنظَت والنموذجة ،وانتقلت
ىذه النظرية من مسقط رأسها هبولندا إىل أقطار أخرى كبلجيكا ،وإسبانيا ،واصللًتا ودخلت العامل العريب عرب بوابة ادلملكة
ادلغربية جبامعة زلمد اخلامس بالرباط ،عل ى يد الباحث أمحد ادلتوكل ،لتنتقل إىل غَتىا من اجلامعات ادلغربية لًتسم طريقا
ذلا إىل بقية البالد العربية كاجلزائر وتونس وسوريا ،والعراق( .ادلتوكل4228 ،م.)85- 7; :
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جدير بالذكر ىنا موضوعات كتب النحو الوظيفي ،قد خلصها قشَتي ( )57 :4238بعض كتب النحو الوظيفي
أو التعليمي كما يلي:
الرقم

موضوع الكتاب

للمستوى

ادلؤلف

عدد اجلزء

.3

كتاب النحو الواضح يف
قواعد اللغة العربية

علي اجلارم ومصطفى أمُت

اإلبتدائي يف مصر

5

.4

كتاب النحو الواضح يف

علي اجلارم ومصطفى أمُت

الثانوي يف مصر

5

قواعد اللغة العربية
أشهب عبد السالم القاضي
وآخرون

ادلتوسط يف ادلملكة
العربية السعودية

5

.5

كتاب النحو

4

.6

القواعد العربية ادليسرة سلسلة زلمود إمساعيل صيٍت و
إبراىيم يوسف السيد وزلمد
يف تعليم النحو العريب لغَت
الرفاعي الشيخ.
العرب

لغَت العرب يف
ادلملكة العربية
السعودية.

.7

الواضح يف قواعد اللغة العربية مصطفى السقا وآخرون

ادلتوسط يف ادلملكة
العربية السعودية.

5

.8

قواعد اللغة العربية

صاحل ادلالك وآخرون

ادلتوسط يف ادلملكة
العربية السعودية.

5

.9

قواعد اللغة العربية

السيد زلسن أمحد باروم

ادلتوسط يف ادلملكة

5

وآخرون

العربية السعودية.

.:

مبادئ قواعد اللغة العربية

السيد زلسن أمحد باروم
وآخرون

االبتدائي يف ادلملكة
العربية السعودية.

5

;.

مرجع الطالب يف قواعد
النحو

إبراىيم مشس الدين

-

3

.32

النحو الوظيفي

عبد العليم إبراىيم

بعد اإلبتداء

3

.33

ادلواد الدراسية يف تطبيق
النحو األول

زلمد قشَتي

اجلامعي

3

.34

ادلواد الدراسية يف تطبيق
النحو الثاين

زلمد قشَتي

اجلامعي

3

.35

تعليم قواعد النحو لطلبة

مامان عبد الرمحن وعبد

اجلامعي

3

اجلامعة العمومية

ادلعُت
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.36

قواعد النحو

عبد ادلعُت

اجلامعي

3

فعال ،ىناك كتب أخرى من نوع النحو الوظيفي سوى ىذه الكتب ادلذكورة ،وديكن دلدرسي النحو أن يبحثوا
وخيتاروا ويطبقوا النحو الوظيفي ادلناسب لو يف تعليم النحو.
الخالصة

النحو ىو مست كالم العرب وىو أىم العلوم العربية .وللعربية أربع مهارات ،وىي مهارة االستماع ومهارة الكالم

ومهارة القراءة ومهارة الكتابة .تعليم النحو وتعلمو ليس الغاية ولكن وسيلة إلتقان مهارات اللغة العربية .وادلفروض أيضا
ديكن إتقان مهارات العربية من خالل تعليم النحو .لذلك إن تدريس النحو سواء كان للمتخصصُت أو للمتعلمُت ينبغي
أن يكون وظيفيا حىت يسهم ذلم كثَتا يف إتقان مهارات اللغة العربية ،أي إن النحو الذي نقدمو للطلبة ىو النحو
الوظيفي ،وليس فقط ضلوا افًتاضيا ونظريا إعرابيا ،حيث يستطيع الطلبة بعد دراسة رلموعة من القواعد النحوية تطبيقها
كالما وكتابة وقراءة.
رغم أن مدرسي النحو يستخدمون كتب النحو العلمي – مثال -لتدريس النحو لدى الطلبة ينبغي ذلم أن يقدموا
األمثلة األخرى الوظيفية ادلناسبة حلياهتم اليومية ،باإلضافة إىل األمثلة ادلوجود يف الكتب ادلدروسة ،وال يكتفوا بادلادة
ادلدروسة فقط إال أن يطوروا التقومي من خالل كثرة التمرينات أو التدريبات حىت يستفيد منها الطلبة إلتقان مهاراهتم
اللغوية.
فاقًتح الباحث دلدرسي النحو أن يقوموا بتطوير ادلواد النحوية العلمية حىت تكون ضلوا تعليميا ووظيفيا .التطوير ضلن
بصدده يعٌت تقدمي األمثلة األخرى الوظيفية باإلضافة إىل األمثلة اجملهزة يف الكتب والقيام بالتقومي من خالل كثرة
التدريبات أو التمرينات الستخدام القواعد النجوية ادلدروسة يف احلمل ادلخلفة وادلناسبة بتطلب حياهتم اليومية][ .
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