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 " تيسري النحو : موضة أم ضرورة ؟ "
 

 
 : امللخص
تشكل مادة النحو جزءا رئيسا يف تعليم اللغات بشكل عام ، ويعد هذا اجلزء من أكثر املوضوعات   

تعقيدا وتذبذاب يف مناهج تعليم العربية خاصة . ومما ال شك فيه أن أسبااب عديدة تشكلت منها صعوبة 
بوي التعليمي . فإىل جانب جفاف املناهج وعقم الكتب املندرسية والطرائق ، القواعد النحوية يف اجملال الت 

وسوء فهم الغاية من تدريس القواعد وعجز املعلمني واملربني عن استثمارها استثمارا فعاال يف إكساب املتعلم 
؛  رسة يف حد ذاهتاإىل جانب ذلك كله هناك طبيعة املادة النحوية املدالسالمة اللغوية وتلقائية التعبري ... 

نوع من التحليل الفلسفي ، فيها كثري من املصطلحات واحلدود   -يف الكتب واملقررات التعليمية-فهي 
 والتفريعات ، اليت يعجز عن فهمها املعلمون فضال عن املتعلمني .

طبعا يف زمان يتلقى فيه الفصحى تعلما وصناعة ال  -وعليه ، فإن تيسري هذه املادة على املتعلم  
واجب حتمي ، وسيظل هذا الواجب قائما يف احلاضر واملستقبل ، كما كان قائما يف املاضي .  -واكتسااب 

لكن التيسري يف هذه املسائل اخلطرية جهد ضائع ، أو طريق مضلة ال تعرف هلا حدود ، وال تتضح هلا غاية 
 Didactiqueيف ميدان علم تدريس اللغات  إذا مت معاجلته بعيدا عن احلقائق اليت أثبتها العلماء واملختصون

des langues . 
ومن هنا ، أتيت أمهية هذه الدراسة اليت سنحاول من خالهلا حتليل اإلشكالية األساسية اآلتية : ملاذا  

 مل تنجح احملاوالت القدمية واحلديثة يف جتديد النحو ؟ وما هو البديل املقتح ؟
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 (1)ورة ؟تيسري النحو ، موضة أم ضر 
 بقلم حممد صاري        

 أستاذ مكلف ابلدروس بقسم             
 كلية اآلداب  -اللغة العربية وآداهبا                         

 جامعة عنابة  -والعلوم اإلنسانية            
 

 :  مقدمة
ملربني يف العامل العريب حيظى تعليم اللغة العربية وتعلمها يف عصران أبمهية متزايدة لدى الدارسني وا 

واإلسالمي . ومما ال شك فيه أن منو هذا االهتمام لدى القائمني على امليدان يعود إىل أسباب متعددة ؛ 
حضارية وثقافية واجتماعية وعلمية واقتصادية ... اخل . غري أن هذا امليدان يواجه مشكالت تربوية حادة ، 

واعد النحوية وتدريسها . فقد ظلت هذه املسألة قضية جدلية ساخنة لعل من أبرزها تعقيدا وتذبذاب مسألة الق
يف تعليم العربية بشكل عام ، فهي ال تكاد هتدأ حىت تعود إىل الواجهة من جديد . والدليل على ذلك أننا 

فا  حني نلقي نظرة اترخيية على القواعد النحوية يف مناهج تعليم اللغة العربية منذ مطلع النهضة نكتشف اختال
كبريا حول أفضل وسيلة لتيسري تدريس النحو . وال غرابة أن جند يف حقل وليد وحيوي مثل اللسانيات 
التعليمية هذا التنوع اهلائل الذي يشبه الرايح املتغرية والرمال املتحركة ، بعض يناقض اآلخر مناقضة كاملة يف 

 . (2)أسسه النظرية والتطبيقية 
 
 : حتديد املشكلة - 2

ألة تيسري القواعد النحوية تثري حاليا العديد من اإلشكاالت النظرية والتطبيقية . فهي تشكل إن مس 
من أعقد  -عند مجهور املربني واملعلمني  -جزءا رئيسيا يف تعليم اللغات بشكل عام . ويعد هذا اجلزء 

ة اليت تلقاها مادة النحو ، إال أن العناصر اللغوية يف مناهج تعليم اللغة العربية . فعلى الرغم من العناية الكبري 
، تشري إلىضعف التالميذ يف لغتهم  (4)، والبحوث التبوية اليت أجنزت يف هذا الشأن  (3)التقارير العلمية 

الوطنية من حيث األداء املنطوق واملكتوب وكثرة األخطاء النحوية ، وشيوعها يف كالمهم ، وقراءاهتم ، 
لتعليم العام ، ومل يسلم من ذلك طالب اجلامعة واملتخرجون منها . مث إن الباحث وكتاابهتم ، يف مجيع مراحل ا

يف تعليمية اللغة العربية ال حيتاج إىل روائز تربوية ، وال إىل إحصاءات لكي يستنتج أن مسألة القواعد النحوية 
وأوقاات طويلة يف تعليمها ، وتيسري تدريسها ما تزال قائمة ؛ فاملعلمون واملتعلمون يبذلون جهودا معتربة ، 
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ومما ال شك فيه أن  وتعلمها ، وال يصلون بعد هذا كله إىل نتائج تتفق مع ما يصرف عليها من زمن وجهد .
 يف خلق أزمة النحو يف اجملال التبوي التعليمي ، أمهها : -بنسب متفاوتة  -أسباب عديدة سامهت 

ألهداف من تدريسها . وقد أدى هذا إىل سوء القصور يف فهم وظيفة القواعد ، وعدم وضوح ا - 1
استغالهلا من قبل املربني واملعلمني ، وإىل فهم قاصر حمدود لطبيعتها ، واهلدف من تدريسها . فكثريا ما يتم 

 . (5)تدريسها بعيدا عن الغاية املقصودة 
ليهم يف ضوء جمموعة من االفتقار إىل مادة حنوية تعليمية مناسبة ، يتم إعدادها للمتعلمني وعرضها ع - 2

املقاييس العلمية والتبوية والنفسية ، منها ما خيص طبيعة املعرفة اليت تعد هلا هذه املادة ، ومنها ما خيص 
 . (6)الدارسني الذين يستخدموهنا 

د سوء إعداد معلمي اللغة العربية ، وعقم طرائق التدريس املتبعة ، مقارنة مبا جيري يف تعليم اللغات عن - 3
 الغربيني .
يف الكتب  -وإىل جانب ذلك كله ، هناك طبيعة املادة النحوية املدرسة يف حد ذاهتا ، فهي  

نوع من التحليل الفلسفي ، فيها كثري من املصطلحات واحلدود والتفريعات اليت يعجز  -واملقررات التعليمية 
 . (7)عن فهمها املعلمون ، فضال عن املتعلمني 

صاء القواعد النحوية على املعلمني واملتعلمني خاصة ، أجنز اللغويون القدامى وحلل مشكلة استع 
واحملدثون خمتصرات تعليمية ، وكتبا مدرسية ، وحبواث ودراسات استلهمت أفكارها من اخلربات الطويلة ، 

ن اختصر واملالحظات امليدانية لواقع تعليم النحو . فمنهم من ذلل للناشئة لغته وبسط أمثلته ، ومنهم م
قاعدته ، ومنهم من ساهم يف توضيح طريقة تدريسه وانتقاء مادته وبناء منهجه ، ومنهم من ذهب إىل حد 

 . (8)الغلو ، فحذف جزءا من أصوله وأبوابه بدعوى أهنا فضول ال خري فيه وال يضطر إليها شيء 
القواعد النحوية مادة وابختصار ، فإن الدراسات العربية اليت بذلت منذ األربعينات حلل مسألة  

وطريقة تراوحت بني اجتاهات عديدة ، مجعت بني اإلفراط والتفريط ؛ أي بني العناية املبالغ فيها ابلقواعد 
 النظرية التحليلية ، وبني التجاهل شبه املطلق للتاث والتأليف ضده .

أو يتأثر كثريا مبا شهدته وبني هذا وذاك ، نشأ اجتاه اثلث متيز ابالعتدال واملوضوعية ، مل يتزعزع  
مسألة تيسري النحو من مناقشات نظرية انطباعية مناهضة ، أو مبالغة عند اجملددين واحملافظني ؛ هذا االجتاه 
ينحو إىل االستفادة من اخلربات واملستجدات العلمية والتقنية املكتشفة يف حقل اللسانيات التطبيقية وتعليمية 

نقطة انطالق . فالقواعد النحوية يف اعتقاد هذا الفريق ال  -بشكل عام  - اللغات ، ويتخذ ملكة التواصل
تعارض الطالقة االتصالية ، وتدريس النحو ابلنسبة إليهم له فوائد عملية تشجع على تثبيت هذه املادة يف 

ملادة النحوية برامج اللغة العربية ومناهجها . واإلشكالية األساسية عند هؤالء تكمن يف حتديد معايري انتقاء ا
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الوظيفية ، مث اختيار الطريقة الناجعة لعرضها على املتعلمني ، وترسيخها حىت تصري ملكة راسخة يف العضو 
 . (9)الفاعل هلا وهو اللسان 

 
 : املفهوم اإلجرائي للتيسري - 3

و قدميا انطالقا مما سبق طرحه من أفكار ، نشأت احلاجة إىل دراسة علمية تقيم حماوالت تيسري النح 
وحديثا وتقومها على ضوء األسئلة اجلوهرية اآلتية : ما هو املفهوم اإلجرائي للتيسري ؟ وهل الدرس النحوي 
مفيد إلكساب املتعلم امللكة اللغوية ؟ مث إذا أفاد فمىت يكون ذلك ؟ ويف أي مرحلة من التعليم ؟ وما هي 

 شروط جناحه ؟
يت تؤسس موضوع هذا البحث تقتضي دراسة حتليلية تعتمد الواقع أن اإلجابة عن تلك التساؤالت ال 

على تقومي موضوعي حمض حملاوالت تيسري النحو " ملاذا مل تنجح " ؟ وكذلك لتدريس النحو يف مراحل التعليم 
معيدين النظر يف منطلقاته الفلسفية على حنو يعكس املستجدات الراهنة ، وما متخضت عنه االجتاهات 

 . Didactique de la grammaireومفاهيم وحقائق يف جمال تعليمية النحو  املختلفة من أفكار
يف زمان نتلقى فيه الفصحى تعلما وصناعة ، ال  -إن تيسري النحو العريب على الناشئة واملتعلمني  

واجب حتمي . وسيظل هذا الواجب قائما يف احلاضر واملستقبل كما كان قائما يف  - (10)طبعا واكتسااب 
ي ، سيما وحنن يف عصر تتجه فيه اللسانيات التعليمية إىل التجميع املستنري واالستفادة من اخلربات املاض

 . (11)والدراسات النظرية وامليدانية احلديثة اليت أثرت جماهلا بشكل الفت لالنتباه 
ضائع، لكن التيسري يف هذه املطالب اخلطرة واملستعصية لن يكون على غري قاعدة ، وإمنا هو جهد  

. وحىت ال  (12)أو طريق مضلة ال تعرف هلا حدود ، وال تتضح هلا غاية إذا أخطأان الوجهة من فاحتة الطريق 
خنطئ الوجهة من البداية ، فيضيع الوقت واجلهد ، وجب حتديد املفهوم اإلجرائي ملصطلح تيسري النحو، 

مع املقاييس اليت تقتضيها التبية احلديثة عن وهذا املفهوم حيدده العلماء كاآليت : هو تكييف النحو والصرف 
طريق تبسيط الصورة اليت تعرض فيها القواعد على املتعلمني . فعلى هذا ، ينحصر التيسري يف كيفية تعليم 

 .  (13)النحو ، ال يف النحو ذاته
اجملددين إىل هذا هو املفهوم اإلجرائي الذي نتبناه ، وقد نبهت املدرسة اخلليلية احلديثة املصلحني و  

هذا املفهوم منذ أكثر من ثالثني سنة تقريبا ، كما دعت الدارسني إىل ضرورة التمييز بني نوعني من النحو: 
 . (14)النحو العلمي ) النظري ( ، والنحو التعليمي ) التبوي ( 

تنشد : يقوم على نظرية لغوية  (Grammaire scientifique analytique)فالنحو العلمي التحليلي  
الدقة يف الوصف والتفسري ، وتتخذ لتحقيق هذا اهلدف أدق املناهج . فهو حنو ختصصي ينبغي أن يكون 
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كما يقول الدكتور عبد الرمحن احلاج   -عميقا جمردا ، يدرس لذاته ، وتلك طبيعته . وهذا املستوى من النحو 
كتشاف املستمر واخللق واإلبداع. وهذا يعد نشاطا قائما برأسه ، أهدافه القريبة اخلاصة به هي اال  -صاحل 

 هو األساس واملنطلق يف وضع حنو تعليمي تراعى فيه قوانني علم التدريس .
( 15)أما النحو التبوي التعليمي  

(Grammaire pédagogique)  فيمثل املستوى الوظيفي النافع :
هو يركز على ما حيتاجه املتعلم ، خيتار لتقومي اللسان ، وسالمة اخلطاب ، وأداء الغرض ، وترمجة احلاجة . ف

املادة املناسبة من جمموع ما يقدمه النحو العلمي ، مع تكييفها تكييفا حمكما طبقا ألهداف التعليم وظروف 
. فالنحو التبوي يقوم على أسس لغوية ونفسية وتربوية ، وليس جمرد تلخيص للنحو  (16)العملية التعليمية 

 ستوى ، ينبغي أن تنصب جهود التيسري والتبسيط .العلمي . فعلى هذا امل
إذن ، فالنحو العلمي شيء ، والنحو التعليمي شيء آخر ومنط خاص ، يتكون من مادة تربوية  

خمتارة على غرار أسس ومعايري موضوعية ، تراعي أهداف التعليم ، وحاجات املتعلمني ، وظروف العملية 
 من املعلمني حني غالوا ابلقواعد ، واهتموا جبميع شواردها واإلملام أخطأ كثري«  التعليمية . وعليه ، فقد 

بتفاصيلها ، واإلثقال هبذا كله على كاهل التالميذ ظناًّ منهم أن يف ذلك متكينا هلم من لغتهم ، وإقدارا هلم 
الواعية ابلقواعد . ولعل أقدم تشخيص للعالقة السلبية بني املعرفة النظرية ( 17) »على إجادة التعبري والبيان 

واالستعمال الفعلي هلا يف املستوى املنطوق واملكتوب من اللغة هو ذلك الذي جاء يف مقدمة ابن خلدون 
أن صناعة العربية ] صناعة النحو [ إمنا هي معرفة قوانني هذه امللكة ] اللغة [ ومقاييسها  « حيث يرى : 

امللكة ، وإمنا هي مبثابة من يعرف صناعة من خاصة . فهو علم بكيفية ال نفس كيفية . فليست نفس 
الصنائع علما وال حيكمها عمال ) ... ( وهكذا ، العلم بقوانني اإلعراب إمنا هو علم بكيفية العمل . وكذلك 
جتد كثريا من جهابذة النحاة ، واملهرة يف صناعة العربية احمليطني علما بتلك القوانني إذا ُسئل يف كتابة سطرين 

أو ذي مودته ، أو شكوى ظالمة ، أو قصد من قصوده ، أخطأ فيها الصواب وأكثر من اللحن ،  إىل أخيه
 . (18) » ومل جيد أتليف الكالم لذلك ، والعبارة عن املقصود فيه على أساليب اللسان   العريب

قليلة «  إن الواقع يثبت أن املعرفة النظرية للقواعد ، واستظهارها بعيدا عن املمارسة واالستعمال  
اجلدوى يف صيانة اللسان من اخلطأ بدليل أن أكثر التالميذ حفظا هلا ، واستظهارا ملسائلها خيطئ يف كالمه 
أخطاء فاحشة )...( وأهنا كذلك عدمية اجلدوى يف إقدار التالميذ على التعبري . فكثري منهم حيفظون القواعد 

. فما النحو إال وسيلة لضبط  (19) »عيف بوجه عام ولكن أسلوهبم ركيك ، وعباراهتم رديئة ، وإنشاءهم ض
النحو هو انتحاء مست    « الكالم ، وصحة النطق والكتابة . هذه غايته التعليمية اليت أقرها العلماء منذ القدمي

كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغريه ، كالتثنية واجلمع ، والتحقري ، والتكسري ، واإلضافة  والنسب ، 
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، وغري ذلك ، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية أبهلها يف الفصاحة  فينطق هبا ، وإن مل يكن والتكيب 
 . (20) »منهم ، وإن شذ بعضهم عنها رد به إليه 

إذن ، فالنحو جد ضروري يف تعليم اللغة واكتساب السليقة ، ولكن ال كقواعد نظرية حتفظ عن  
أمناط عملية تكتسب ابلتدريب واملران املستمرين . قال ابن ظهر قلب ، مطردها وشاذها ، ولكن كمثل و 

وهذه امللكة )...( إمنا حتصل مبمارسة كالم العرب ، وتكرره على السمع ، والتفطن خلواص   « خلدون :
تركيبه . وليست حتصل مبعرفة القوانني العملية يف ذلك اليت استنبطها أهل صناعة البيان . فإن هذه القوانني 

 . (21) »يد علما بذلك اللسان ، وال تفيد حصول امللكة ابلفعل يف حملها إمنا تف
هذا هو االجتاه احلديث الذي يدعو إليه املختصون يف تعليمية اللغات بشكل عام ؛ حيث يسعى  

عرضا وظيفيا من خالل تراكيب بنوية ، وأمناط لغوية  -على املتعلمني  -أنصاره إىل عرض القواعد النحوية 
يف الصعوبة ، اهلدف منها ترسيخ قاعدة حنوية أو صرفية أو بالغية معينة يف ذهن املتعلم بطريقة  متدرجة

ضمنية عن طريق محله على القيام بسلسلة من التمارين اآللية والتواصلية والتحليلية املنظمة ، وبتكرار حمكم 
، ومواقع املرفوعات واملنصوابت  إىل تصور هيئات التكيب -يف مرحلة معينة من مراحل تعليمه  -حىت يصل 

 واجملرورات ، حسب ما تقتضيه املعاين .
إذن ، أين هو تيسري النحو من هذا االجتاه احلديث ؟ ومبعىن آخر هل مت معاجلة إشكالية النحو  

 (22)العريب مادة وطريقة يف ظل احلقائق املتجددة اليت يثبتها العلماء ابستمرار يف حقل اللسانيات التطبيقية 
؟ وهذا ما سنجيب عليه من خالل تقييم اجلهود القدمية واحلديثة اليت بذلت حلل مسألة  (23)وتعليمية اللغات 

 القواعد وتدريسها .
 
 : القدماء وأتليف املتون واملختصرات - 4

أدى حرص العلماء واللغويني على تعليم العربية إىل متييزهم الواضح بني مستويني من النحو ؛ مستوى  
ظري حتليلي ، ومستوى تربوي تعليمي ، وهو الغالب . فالقدماء كانوا على وعي اتم بضرورة وجود مؤلفات ن

حنوية تعليمية واضحة تناسب الفئات املختلفة من الناشئة واملتعلمني . وقد دفعهم هذا الوعي ابملشكلة إىل 
ساسية يف صفحات معدودة ، موضوعات النحو األ -أحياان  -إعداد خمتصرات ومتون يضم الواحد منها 

تقتصر على ما يليب حاجة املتعلم يف عبارة مبسطة ، وموجزة ، معتمدين يف ذلك على مبدأ التدرج واالنتقاء ، 
فتجنبوا كثريا من املسائل اخلالفية . ومل يتعصبوا ملدرسة حنوية معينة ، بل ركزوا على املوضوعات املذهبية ) اليت 

( . وهكذا خلت مؤلفاهتم من اإلسراف يف التفصيل والتفسري والولوع  استقرت عند مجهور النحاة
ابالستشهاد واالحتجاج والتعليل ؛ ذلك أن مههم الوحيد هو تقريب النحو من املتعلمني . ومن األمثلة على 
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هـ ( ، و" اللمع "  379هـ ( ، و" الواضح " للزبيدي    ) ت  238ذلك كتاب " اجلمل " للزجاجي ) ت 
 هـ ( ... اخل . 761هـ ( ، و" قطر الندى " البن هشام األنصاري          ) ت  392جين ) ت البن 

ومما جتدر اإلشارة إليه أن التأليف التعليمي الذي ظهر مبكرا منذ القرن الثاين اهلجري ، واستمر زمنيا  
ن ، وحناة ، ومناطقة ، دون انقطاع ، جتاوز دائرة املتخصصني يف النحو ، حيث شارك فيه علماء ، ولغويو 

وفالسفة ، وفقهاء ، ومفسرون . وحسبنا أن نلقي نظرة على قائمة العناوين اليت أسهمت يف جمال التأليف 
. فمن هذه املؤلفات ،  (24)التعليمي ، لنعرف حجم اجملهودات اليت بذهلا العلماء لنشر العربية وتيسري تعليمها 

املختصر يف العربية ، املوجز يف النحو ، الوجيز يف النحو ، مقدمة يف علم العناوين اآلتية : خمتصر يف النحو ، 
النحو ، املقدمة ، املدخل إىل علم النحو ، املدخل الصغري ، النحو الصغري ، جامع النحو الصغري ، املهذب 

قناع يف النحو ، يف النحو ، املوفقي يف النحو ، اجلمل يف النحو ، التفاحة يف النحو ، املنمق يف النحو ، اإل
الواضح يف النحو ، النظامي يف النحو ، اإلفادة يف النحو ، التلقني يف النحو ، النموذج ، األمنوذج يف النحو 
، القانون ، املصباح ، اإلشارة ، الكافية ، الشافية ، الطرفة يف النحو ، املفيد، اإلشارة يف النحو ، كفاية 

عراب ، كشف النقاب عن بنية اإلعراب، تسهيل التحصيل ، اهلداية املبتدئ ، موصل الطالب إىل قواعد اإل
 ... اخل .( 25)الرابنية إىل مقاصد العربية 

ولإلشارة ، فإن حمتوايت هذه العناوين ومستوايهتا مل تكن على درجة واحدة من البساطة والتعقيد؛  
يقبل الشك أبن العصور القدمية مل  فهي خمتصرات متعددة املستوايت ، خمتلفة املناهج ، توحي يف وضوح ال

.  (26)على املتعلمني  -إىل حد ما  -ختل من حناة ، وعلماء، ومربني، ومعلمني موفقني ألفوا ما قرب الطريق 
فالقدماء مل تكن بينهم خصومة تذكر حول موضوع التيسري ، ومسألة تقريب القواعد من املتعلمني مل تشكل 

مطروحة حبدة عندهم ؛ فقد كانوا على وعي بضرورة وجود مستوى من  قضية ابلنسبة إليهم ، ومل تكن
مث إن تصورهم للتيسري خيتلف  املؤلفات النحوية املختصرة وامليسرة ، وهو ما توحي به عناوين مؤلفاهتم .

عمق متاما عن تصور احملدثني . فالتيسري عندهم قائم على االنتقاء من مجلة النحو العلمي ، وجتنب اإلطالة والت
يف ذكر القواعد ، واالستعانة على توضيح املوضوعات ابألمثلة والتقليل من الشواهد ، والوقوف عند حدود 

 العلة التعليمية ، والتمييز بني املستوايت التعليمية ..
وعلى الرغم مما متيزت به بعض املختصرات النحوية من مبادئ تربوية مفيدة يف عصرها كانتقاء  

ج يف عرضها ، وترتيبها ، والوضوح يف حتديد عناصرها ، وهتذيب مسائلها ، إال أنه ميكن املوضوعات والتدر 
 جمموعة من النقائص ، أمهها : -عموما  -أن تؤخذ عليها 

اهتمامها ابلنحو اإلفرادي على حساب النحو التكييب ، إذ يبدو النحو فيها حنو مفردات متناثرة ، ال  - 1
 .حنو تراكيب ومجل وأساليب .
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 أمثلتها جافة ومصطنعة ال تعرب عن احتياجات املتعلم ، وال تستجيب ملتطلبات عصره وبيئته . - 2
مل تكن ترمي إىل خلق املهارات األساسية وتنميتها ) كالتعبري الشفوي والكتايب ( ، بل كانت هتدف إىل  - 3

 ة اللغوية ، وال تفيد التبليغ .التحليل اإلعرايب وتزويد املتعلم مبعلومات نظرية عن اللغة هتم السالم
طريقة تدريس هذه املتون واملختصرات اليت يُقرئها أو ميليها املعلمون والنحاة تعتمد على احلفظ  - 4

واالستظهار ، وهتمل املمارسة واالستعمال . ومعلوم أن حفظ األبواب النحوية ال يعين دائما فهمها ، وحىت 
 ا استعماال صحيحا يف الكالم أو الكتابة .فهمها ال يضمن القدرة على استعماهل

هذا النوع من التأليف ) املختصرات ( مل يكن منظما بشكل يصلح مباشرة للتدريس ، حيث مل يربأ من  - 5
آاثر الطابع الفلسفي النظري ، ال سيما عند النحاة املتأخرين الذين وقع عندهم خلط بني العلم والتعليم وبني 

للغة . ولذا ، فإن املادة التعليمية املوجودة يف بعض املختصرات مفيدة جدا ، ولكنها تعليم النحو وتعليم ا
 حتتاج إىل تكييف وترتيب وفق ما تقتضيه التبية احلديثة .

أهنا خمتصرات صغرية احلجم ، كثيفة من حيث املعلومات ، بعضها موجز ، مفرط يف اإلجياز ، حىت كاد  - 6
 ية ابن مالك مثال ( .يعد من مجلة األلغاز ) كألف

 والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن : هل اختصار النحو يعين التيسري ؟   
إذا كان االختصار يقصد منه التيسري ، فهو يف جوهره غري التيسري ، قال ابن خلدون يف فصل "أن  

ر الطرق واألحناء ذهب كثري من املتأخرين إىل اختصا  « االختصارات املوضوعة يف العلوم خملة ابلتحصيل " :
يف العلوم ، يولعون هبا ، ويدونون منها برانجما خمتصرا يف كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها ابختصار 
يف األلفاظ ، وحشو القليل منها ابملعاين الكثرية ، ورمبا عمدوا إىل الكتب األمهات املطولة يف الفنون للتفسري 

يف الفقه وأصول الفقه ، وابن مالك يف العربية «  ابن احلاجب» ما فعل والبيان ، فاختصروها تقريبا للحفظ ك
)...( وهو فساد يف التعليم ، وفيه إخالل ابلتحصيل ، وذلك ألن فيه ختليطا على املبتدئ إبلقاء الغاايت من 

احلفظ على  . فالنحاة املتأخرون قصدوا إىل تسهيل  »العلم وهو مل يستعد لقبوهلا بعد ، وهو من سوء التعليم 
 . (27)املتعلمني ، فأركبوهم صعبا يقطعهم عن حتصيل امللكات 

ولذا ، فإن التطويل مع التبسيط أفيد وأنفع تربواي من االختصار واإلجياز مع اإلهبام والتعقيد .  
ليس اختصارا ، وال هو حذف للشروح والتعليقات ، ولكنه عرض جديد ملوضوعات  -إذن  -فالتيسري 

م من خالله حتويل املادة اخلام اجلافة اليت تتضمنها خمتصرات النحو إىل مادة تربوية حية صاحلة النحو ، يت
 لالستهالك .

 : (28)احملاوالت احلديثة ونتائجها  - 5
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 -يف ظل موجة احلداثة واملعاصرة اليت اجتاحت امليادين املختلفة للعلوم والفنون ، شعر أهل العربية  
ورة جتديد النحو ، وإعادة النظر يف تصنيفه من جديد . فقامت حماوالت من أجل بضر  -يف العصر احلديث 

( 29)حتقيق هذا الغرض ، بعضها يهدف إىل التيسري والتبسيط ، وبعضها يهدف إىل اإلصالح والتجديد

 . (30)وبعضها اآلخر أخطأ الوجهة من البداية ، فانساق وراء موضة احلداثة والتجديد ليس إال 
أوىل احملاوالت اليت أرادت أن  «إحياء النحو   »يف كتابه «  األستاذ إبراهيم مصطفى  »اولة وتعد حم 

تستنهض اهلمم للقيام مبحاوالت تفتح أفقا جديدا يف الدرس النحوي . ولقد بىن املؤلف أفكاره يف إصالح 
 النحو وجتديده على فكرتني أساسيتني ، مها :

النحوي ، فيشمل دراسة أحكام نظم الكالم وأسرار أتليف العبارة : مطالبته أن يتسع الدرس  األوىل 
(31) . 

: مطالبته إبلغاء نظرية العامل واستئصال جذورها ، وما تستلزم من تقديرات وأتويالت تذهب  الثانية 
 . (32)بروح اللغة ومجال العبارة ، كما يزعم 

 لي :وكانت األصول اهلامة اليت بىن عليها تصنيفه اجلديد ما ي 
ليست احلركات اإلعرابية حكما لفظيا خالصا ، بل هي أعالم ملعاٍن ؛ فالضمة علم اإلسناد ، والكسرة  - 1

علم اإلضافة ، أما الفتحة فليست بعلم إعراب ، وإمنا هي احلركة اخلفيفة املستحبة عند العرب اليت حيبون أن 
 . (33)ربية نظري السكون يف لغتنا العامية يشكل هبا آخر كل كلمة يف الوصل ودرج الكالم ، فهي يف الع

ويزعم إبراهيم مصطفى أنه هبذا األصل مجع يف ابب واحد ما فرقه النحاة يف أبواب متعددة ، فاملبتدأ  
 . (34)والفاعل وانئب الفاعل ابب واحد ؛ ألن كال منها مسند إليه 

 . (35)العلل ال تعمل ، وإمنا املتكلم هو العامل  - 2
 ... اخل . (36)هناك عالمات أصلية وعالمات فرعية  ليست - 3

لقد تعرضت هذه احملاولةإىل نقد كبري من قبل العلماء والباحثني الذين بينوا فساد األصول اليت انتهى  
إليها الباحث ، وعدم استقامة أحكامها ، واطرادها على كالم العرب . كما أثبتوا أن األفكار اليت زعم إبراهيم 

ا جديدة على الناس ليست كذلك ، فكثري من املسائل اليت ذكرها ، وأجهد نفسه يف االحتجاج مصطفى أهن
هلا والربهنة عليها أصلها للقدماء . وقد أورد العلماء من كالم النحاة ما يدل على أهنم سبقوه ، وقرروا ما قرره 

هـ  392عراب فكرة ابن جين ) ت أو على األقل فطنوا إىل ما فطن إليه ؛ ففكرة املتكلم هو الذي حيدث اإل
( وفكرة احلركة اخلفيفة عند 249( ، وفكرة إعراب األمساء الستة حبركات ممطولة فكرة قاهلا املازين )ت 

( ، وفكرة الرفع علم الفاعلية واجلر علم اإلضافة فكرة  206الوصل ودرج الكالم هي لقطرب ) ت 
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هـ( ، وصاحب فكرة  684رة الرضي            ) ت ( ، وفكرة العمدة والفضلة فك 538الزخمشري ) ت 
 . (37)(  592إلغاء نظرية العامل هو ابن مضاء ) ت 

نذكر حماوالت أخرى،  -أهنا رائدة يف هذا اجملال  (38)اليت اعتقد بعضهم  -إىل جانب هذه احملاولة  
 أمهها :

لى النحاة " البن مضاء ما أقدم عليه " الدكتور شوقي ضيف " عند تقدميه لكتاب " الرد ع - 
، وكذلك يف كتابيه " جتديد النحو " ، و"تيسري النحو التعليمي قدميا وحديثا مع هنج جتديده". ( 39)القرطيب 

وعموما لقد انبنت حماوالته على التمسك بكثري من األفكار اليت ذكرها " ابن مضاء " . وإىل جانب إقراره 
 بتلك األفكار ، دعا د/ شوقي ضيف إىل :

 إعادة تنسيق أبواب النحو . - 1  
 إلغاء اإلعرابني التقديري واحمللي ، وحذف أبواب كثرية هلا عالقة هبذا الباب . - 2  
 اإلعراب لصحة النطق . - 3  
 وضع ضوابط وتعريفات دقيقة . - 4  
 حذف زوائد كثرية . - 5  
 استكماالت لنواقص ضرورية . - 6  
قي ضيف أنه عاجل فيها مسألة تيسري النحو معاجلة حنوية حمضة ، ومل وما يالحظ على أعمال د/ شو  

 يعاجلها معاجلة تعليمية ، فيستعني فيها ابملعطيات املكتشفة يف حقل تعليمية اللغات . 
وكان من تلك احملاوالت ، ما أقدم عليه " الدكتور متام حسان " يف كتابه " اللغة العربية معناها  - 

عن نظرية العامل اليت مل تنجح احملاوالت  -يف زعمه  -راد أن يؤسس لنظرية جديدة تغين ومبناها " ؛ حيث أ
اللفظية واملعنوية ، فهي مسؤولة   (40)السابقة يف هدمها . فكان من جتديده املزعوم " نظرية تظافر القرائن " 

م ما جيعلها أفضل القرائن . كلها عن أمن اللبس وعن وضوح املعىن ، وال تعطي للعالمة اإلعرابية من االهتما
وللوصول إىل حتديد املعىن الوظيفي للكملة يف اجلملة ، يقتح د/ متام حسان مجلة من القرائن ؛ فمثال 

 !!( 41)للكشف عن معىن الفاعلية يف مجلة " ضرب زيٌد عمرًا " ال بد من حتديد سبع قرائن 
ظية ، لكنها القرينة األساسية ، ال سيما عندما من القرائن اللفصحيح أن العالمة اإلعرابية هي قرينة  

يكون الكالم غري ملبس وال مبهم . والسؤال الذي ينبغي طرحه هنا هو : أي املنهجني أفضل ؟ بل أي 
املنهجني أبسط وأسهل ؟ البحث عن تظافر القرائن املتشعبة أم البحث عن قرينة واحدة ) وهي احلركة 

 اإلعرابية ( ؟
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تفوق صعوبتها بكثري صعوبة  -اليت دعا إليها د/ متام حسان  -نة التعليق إن الكشف عن قري 
 . (42)الكشف عن احلركة . فالقرائن كثرية جدا ، حبيث يبدو العامل النحوي مقارنة هبا ألعوبة أطفال 

و"   " يف النحو العريب نقد وتوجيه" وكان منها كذلك ما أقدم عليه د/ مهدي املخزومي يف كتابيه - 
النحو العريب قواعد وتطبيق " ، حيث يرى أن حماوالت التيسري اليت ظهرت يف الكتب املدرسية حديثا مل  يف

ال يقوم على االختصار ، وال على حذف الشروح النحوية  -يف رأيه  -تقدم شيئا جديدا ، والتيسري املنشود 
لعرض اجلديد ملوضوعات النحو من والتعليقات واحلواشي اليت متأل بطون كتب النحو ، ولكنه ينبين على ا

. وأهم هذه اإلصالحات ،  (43)خالل إصالح شامل ملنهج الدرس النحوي وموضوعاته أصوال وفروعا 
ختليص النحو مما علق به من شوائب وفلسفة محلتها فكرة العامل ، تلك  -كما يزعم   -وأوالها ابلعناية 

ول شيئا فشيئا إىل درس ملفق غريب ، ليس فيه من الفكرة اليت زعم أهنا حرفت النحو عن مساره ، فتح
مسات الدرس اللغوي إال مظهره وشكله ، مما أصبح به النحو درسا يف اجلدل يعرض النحاة فيه قدراهتم على 

 . (44)التحليل العقلي 
لقد صرح د/ مهدي املخزومي بوضوح أكثر من مرة ، أبنه حاول يف كتابيه أن جيدد موضوع الدرس  
فقد حاولت يف هذه الفصول أن   « ، وأن يعيد للنحو ما فقده إببطال فكرة العامل ، إذ يقول :النحوي 

أخلص الدرس النحوي من سيطرة املنهج الفلسفي عليه ، وأن أسلب العامل النحوي قدرته على العمل ... 
ازع وابب االشتغال وإذا بطلت فكرة العامل بطل كل ما عّقدوا من أبواب أساسها القول ابلعامل كباب التن

 . (46) »، مث بطل كل ما انتهوا إليه من أحكام  (45)
 -يف زعمه  -لقد ابلغ د/ مهدي املخزومي يف نقده لالجتاه القدمي يف الدرس النحوي . فكل شيء         

أسس على أصول غري سليمة ، وكل شيء حتدث عنه القدماء ال صلة له ابلدرس اللغوي أو النحوي . 
ليست من النحو يف شيء ، بل هي دخيلة غريبة عن  -يف نظره  -اليت أتسس عليها النحو العريب  فاألصول

جمال اللغة والنحو ، وليست احلركات يف زعمه آاثرا للعوامل ، ولكنها عوارض لغوية اقتضاها أسلوب العربية ، 
هذا غلو يف هتوين ما قام به . و  (47)وليس يف النحو عامل ، وكل ما بين على ذلك من أحكام ينهار ويزول 

 النحاة األوائل .
ال يفرق بني النحو  -كسابقيه   -وما يالحظ على هذه األفكار أن د/ مهدي املخزومي هو اآلخر  

العلمي ، الذي ينبغي أن يكون عميقا جمردا ، وبني النحو التبوي اخلاص ابلتعليم . ولإلشارة ، فإن آراءه 
جمملها صورة طبق األصل ملا جاء يف كتاب " الرد على النحاة " البن مضاء  اجلديدة ليست أصيلة ، فهي يف

، وكتاب " إحياء النحو " ألستاذه إبراهيم مصطفى ، مع شيء من االحتجاج والتوسع والتمحل ؛ إذ نكاد 
 نلحظ ذلك يف مجيع أبواب كتابيه تقريبا .
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استضاء هبا اجملددون واملصلحون يف ميدان إىل جانب هذه العينة من احملاوالت النظرية احلديثة اليت  
. فبعد  (48)التيسري ، نذكر حماولة عملية لألستاذ " عبد املتعال الصعيدي " يف آخر كتابه " النحو اجلديد " 

دراسته التقييمية خلمس حماوالت لتجديد النحو ، قدم بديال غاية يف اإلجياز ، يف مثاين وعشرين صفحة ، 
اين األزهريني سيسرهم أن واحدا منهم وصل إىل هذا التجديد يف النحو ، قبل أن يصل إن إخو   «قال عنه : 
 .  (49) »إليه غريهم 

وكان   «حاول األستاذ الصعيدي أن يرتب أبواب النحو ترتيبا جديدا ، غري أنه ال يتعدى الشكل ،         
، وإغفاله تقسيم الكلمة إىل معرب ومبين  (50)من مظاهر جتديده املزعوم : تقسميه الفعل إىل قياسي ومساعي 

، ولكنه حني حاول التيسري يف جزئيات األبواب عرض للمبتدأ ، فجعله ثالثة أنواع : مبتدأ مرفوع ومبتدأ 
، ومل يكن املبتدأ يف النحو القدمي إال نوعا واحدا . هذا إىل ما اتسمت  (51)منصوب ، ومبتدأ يرفع وينصب 

أو كأن الغاية منه هي   !لغ فيه ، كأن الغرض من التجديد إخراج حنو غاية يف اإلجياز به حماولته من إجياز مبا
 . (52) »اإلبداع يف إخراج أوجز املتون 

ال شك أن البحث يف تيسري النحو وتعليم العربية كالبحث يف قطاع من قطاعات املعرفة ، ال ميكن  
اجلهد الفردي إىل املستوى اجلماعي . ومن اجلهود  أن يرقى إىل املستوى املطلوب إال إذا حتول من مستوى

اجلماعية اليت بذلت حلل مسألة القواعد وتدريسها اإلسهامات اجملمعية ؛ ففي أعمال جممع اللغة العربية 
واجملامع العلمية اإلقليمية عشرات من القرارات اليت تتعلق بتيسري مادة النحو ، إال أهنا مل حتظ ابلنجاح على 

اشتماهلا على مجلة من القرارات الصاحلة للبحث والتمحيص . وجيد املتتبع هلذه األعمال يف الرغم من 
اخلمسني سنة املاضية أن قراراهتا موجزة ، حتتاج إىل دراسة مفصلة ، وجتربة ميدانية واسعة النطاق يف أكثر من 

 تعديلها أو العدول عنها هنائيا .بلد عريب ، لالستطالع على النتائج اليت تؤدي إىل إقرارها يف الربامج أو 
أضف إىل ذلك أن هذه القرارات تعرضت لكثري من اخلالف وعدم االستقرار ، وحدث فيها تغيريات  

 .(53)وتبديالت كثرية . فثمة قرارات تقرر يف فتة من الفتات ، مث يعدل عن بعضها يف فتة أخرى
 
 : ملاذا مل تنجح هذه احملاوالت ؟ - 6

جز لنماذج من احملاوالت النظرية والتطبيقية اليت أجنزها اللغويون حلل مسألة القواعد بعد عرض مو  
أن تقرب النحو من عقل  (54)النحوية وتدريسها ، نطرح األسئلة اآلتية : هل استطاعت احملاوالت احلديثة 

قلمه إذا كتب ؟ وهل التلميذ ليفهمه ويسيغه ويتمثله ، وجيري عليه تفكريه إذا فكر ، ولسانه إذا تكلم ، و 
فعلت شيئا يعيد للنحو التعليمي حيويته ، ويشيع فيه قوة حتبب إىل التالميذ درسه ومدارسته ؟ وما مقدار 
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 didactique de)التجديد يف تلك احملاوالت ؟ بل ما هو املفيد الذي ميكن استثماره يف تعليمية مادة النحو 

la grammaire ) خاصة ، والعربية عامة ؟ 
حماوالت التيسري اليت ظهرت يف الكتب املدرسية حديثا مل تقدم جديدا، «  ى بعض الدارسني أن ير  

ومل تفعل شيئا يعيد للنحو حيويته ؛ ألهنا مل تصصح وضعا ، ومل جتدد منهجا ، ومل أتت جبديد إال إصالحا يف 
د بقيت على حاهلا كما ورثناها ، حىت األمثلة مل يصبها من املظهر ، وأانقة يف اإلخراج . أما القواعد فق

. وهو رأي فيه شيء من املبالغة يف توهني اجلهود اليت بذهلا اللغويون  (55) »التجديد إال نصيب ضئيل 
واملربون حلل مسألة القواعد . وكذلك فيه جانب كبري من احلقيقة ، ألن الواقع الذي هو عليه املادة النحوية 

كتب واملقررات التعليمية يؤكد فشل جل حماوالت اإلصالح والتجديد ، إن مل نقل كلها . فتلك يف ال
احملاوالت سلكت طريقا مسدودة ، واستنفذت جهودها يف أرض بور ، فكانت النتيجة العملية صفرا أو قريبة 

 من الصفر .
لها الدارسون حول مفهوم التيسري إن توجه كل حماولة لتيسري النحو يتأسس على نوع الفكرة اليت حيم     

.  (56)مبعىن أن التصورات اليت حيملها امليسرون حول مفهوم التيسري تؤثر سلبا وإجيااب يف جانبه اإلجرائي 
وعليه ، فإن انطالق اجملددين واملصلحني من مفاهيم وتصورات قاصرة عن فكرة التيسري أدى إىل اقتاح بدائل 

 مشوهة أو خاطئة أو انقصة .
وما يالحظ على كل تلك احملاوالت أهنا مل تدرس أزمة النحو التبوي يف ظل التعليمية ) علم التدريس  

( la didactique  يف إطار دراسة  -وهي فرع من فروع اللغة  -؛ أي أهنا مل تبحث عن حل هلذه املسألة
 النحو العلمي التحليلي اجملرد ، تسهيل تعليم وتعلم اللغة ككل ، وأهنا يف تيسريها للنحو وقع عندما خلط بني

والنحو التعليمي الوظيفي . واألغراب من ذلك كله أهنا أرجعت مسألة تعقد القواعد إىل املادة النحوية يف حد 
ذاهتا ، ومل تشر إىل الطريقة ، هذا مع العلم أن جوهر املشكلة هو الطريقة اليت يعرض هبا النحو على املتعلمني 

 ري خمدومة تربواي ، وطرائق تدريسها متخلفة جدا وغري علمية .. فلغتنا العربية غ
إن التيسري ال يعين استبدال مصطلح حنوي مبهم آبخر جلي واضح ، أو بتعويض تعريف معقد آبخر  

سهل مبسط ، أو إبعداد مقررات خمتصرة عوضا عن املقررات الطويلة املكثفة ، أو حبذف أجزاء من النحو 
 أخرى .... إمنا التيسري هو :واإلبقاء على أجزاء 

: انتقاء علمي للمادة النحوية ، يتضمن أتمال وتفكريا يف طبيعة هذه املادة املدرسة ، وكذلك يف طبيعة أوال 
وغاايت تدريسها ، مث إعدادا لفرضياهتا اخلصوصية ، انطالقا من املعطيات املتجددة واملتنوعة ابستمرار يف 

 . (57)جتماع والبيداغوجيا ... اخل اللسانيات وعلم النفس وعلم اال
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: عرض جديد ملوضوعات النحو ، وترسيخ هلا بطرق حية جذابة فيها إبداع وابتكار ، وعلى هذا ينبغي اثنيا 
 أن تنصب جهود التيسري .

أن أزمة النحو  -املذكورة آنفا  -والنتيجة اليت خنلص إليها من خالل فشل مجيع حماوالت التيسري  
يف امليدان التبوي ، من الصعب حلها بنجاعة بعيدا عن احلقائق اليت أثبتها املختصون يف حقل اليت تشكلت 

 التعليمية .
 
 
 : يف ديداكتيك النحو - 7

ظهرت التعليمية ) علم التدريس ( يف بعض مراكز البحث العلمي كتخصص جديد يعمل على نقل  
على مواهب املدرسني واجتهاداهتم وجتارهبم الفردية ،  تدريس املواد التعليمية من صبغته الفنية اليت تعتمد

ليكسبه طابعا علميا حتليليا . إن نضج البحث الديداكتيكي واستوائه كتخصص علمي مستقل ، اكتسب من 
خالل نتائجه وضعية النشاط العلمي التحليلي املعقلن ، بعد رفضه لالتباعية القائمة على التقليد األعمى 

 الفلسفية اليت كانت البيداغوجيا تفرضها على املشتغلني ابلتدريس .للطرائق واملناهج 
 ومن أهم احلقائق اليت أثبتها العلماء والباحثون يف تعليمية مادة النحو ، ما يلي : 

 :املتعلم وحتليل االحتياجات  -أ 
 بد منها . خطوة أساسية ومرحلة أولية ال -يف التعليمية احلديثة  -يعد حتليل احتياجات املتعلمني  

فتحديد حمتوى التدريس حتديدا علميا ال يكون بتحليل املادة التعليمية فحسب ، بل يتعداها إىل حتليل مجهور 
 les)املتعلمني وقدراهتم واستعداداهتم وأهدافهم ، واألهم من ذلك كله حتليل احتياجاهتم اللغوية          

besoins langagiers) ة بشكل عام إىل س و ع ) زيد وعمرو ( يقتضي   قبل  . فتدريس النحو ، بل اللغ
 .(58)كل شيء معرفة من هو )س( ومن هو )ع( ، وماذا يريد كل منهما أن يتعلم من اللغة ؟ وملاذا ؟ 

وبناء على هذا ، فإن حتديد األهداف التعليمية وحمتوى التدريس والطريقة اليت يعرض هبا ذلك  
كز االهتمام وبؤرة العلمية التعليمية ، أال وهو املتعلم . والشكل البياين التايل احملتوى يستلزم حتديدا أوليا ملر 

 : (59)يوضح هذا االقتاح 
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 احملتوى       اهلدف  
 

 املتعلم      
 
 

 الطريقة       التقييم   
 

 : االنتقاء والتتيب والعرض -ب 
 ال يصنع ، بل ال يضمنضوعي واجليد حملتوى التدريس كما وكيفا تؤكد التعليمية على أن االنتقاء املو  

تعليما جيدا لتلك املادة ؛ ألن االختيار العلمي خطوة مهمة ال بد منها ، ولكن األهم من ذلك هو طريقة 
عرض ذلك احملتوى على املتعلم وترسيخه يف ذهنه ، بعد توزيعه على املستوايت املختلفة والدروس، وإعطائه 

 . (60)التدرج املناسب الذي يتقدم املتعلم على أساسه يف مسرية التعلم صبغة 
 

 :نوعية النحو  -ج 
حاليا ، متيز التعليمية بني مستويني من النحو : النحو كعلم والنحو كتعليم . فالنحو العلمي شيء  

يذ علماء يف علم والنحو التعليمي شيء آخر . وليس الغرض من تدريس املستوى األخري إخراج مجيع التالم
، ولكن اهلدف من ذلك إكساب املتعلم السالمة اللغوية إىل جانب التلقائية يف  (61)النحو أو اللسانيات 

 التعبري ) أي امللكة اللغوية وامللكة التواصلية ( .
 
 :الطريقة  -د 

، ال طبعا بدهي أن تدريس النحو يف زمان يتلقى فيه الناشئة واملتعلمون العربية تعلما وصناعة  
واكتسااب مفيد جدا ، لكن ال كقواعد نظرية حتفظ عن ظهر قلب مطردها وشاذها ، بل كمثل وأمناط بنوية ، 
تكتسب ابلدربة واملران ؛ ألن معرفة معلومات نظرية عن اللغة ليست هي األمر اهلام ، وإمنا اهلام هو مراعاهتا 

 : (62)متيز بني طريقتني  واستعماهلا . بناء على هذا الكالم ، فإن التعليمية
: وتتضمن عرضا مباشرا للقوانني اليت تقوم  (grammaire explicite)القواعد الصرحية املباشرة  - 1 

 عليها التاكيب واجلمل .
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: اليت ختلو من العرض املباشر ألي قوانني .  (63) (grammaire implicite)القواعد الضمنية   - 2 
لتواصلي ، يرى بعض الدارسني أن القواعد الضمنية والقواعد الصرحية ضرورية يف ويف ظل االجتاه الوظيفي ا

 : (64) تعليم اللغات يف مجبع املراحل . والرسم البياين اآليت يوضح ذلك
 
 
 
 

 املتقدم  املتوسط   املستوى املبتدئ    
 

 الـــــوظائـــــف اللغـــويــــــــــــــة    
 

 ـــــد اللغــويــــــــــــــةالقواعـــــــ    
 

 حنو ضمين ) وظائف لغوية (  
 حنو صريح ) معلومات نظرية (   

 
 غري أن االقتصاد يف الوقت واجلهد يقتضي تقدمي املرحلة الضمنية على املرحلة الصرحية . 

 
 : نظام الوحدة التعليمية بدل الدرس -هـ 

تدريس اللغة ينبغي أن يكون مبنيا على شكل وحدات تعليمية  يرى املختصون يف التعليمية أن منهج        
(unités didactiques)  متكاملة يرتبط فيها النحو ابلنصوص والقراءة، ومن خالهلا يتم تعليم التعبري الشفوي

يف صورة  -وهي مهارات وعناصر متكاملة  -والكتايب. ومن غري املعقول أن تدرس اللغة يف مراحلها األوىل 
 . (65) !دراسية جمزأة ومنفصلة ، تضطر املعلم إىل فتح انفذة إضافية أو ملف جديد للنحو مواد 

فالطريق الطبيعي الكتساب اللغة هي اللغة ذاهتا ، وليس النحو . ومىت كان النحو طريقا إىل  
 !اكتساب اللغة ؟

 
 :تعليمية النحو والوسائل البيداغوجية  -و 
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التعليمية على املشتغلني بتدريس اللغة عامة  -حاليا  -ليت تقتحها من أهم الوسائل البيداغوجية ا 
 . (les arbres)واملشجرات  (les exercices structuraux)والنحو خاصة التمارين البنوية 

نشأت يف ظل مدرستني : مدرسة لسانية وصفية      )  (66)أما التمارين البنوية ، فهي تقنية جديدة  
كرد فعل على إفراط املعلمني واملربني يف الشروح النحوية   (behaviorisme)سلوكية نفسية البنوية ( ، وأخرى 

 . (67)النظرية عند تعليمهم للغة 
وأما املشجرات ، فإن اهلدف منها هو رسم التكيب الباطين املستت للجملة ، وهو رسم جتريدي  

املتعلم على تصور هيئات التكيب يف يسر  أفضل من اإلعراب ، ميثل البنية التكيبية للجملة ، ويساعد
 : (68)وبساطة . وتتبني هذه القواعد من خالل الصورة التالية 

 ج مجلة 
 

 م إ ) مركب امسي (    م ف )مركب فعلي(  
 

 صف )صفة(  تع   إ   م إ )مركب امسي( ف )فعل(   
 

 إ    تعر    إ )اسم(   تعر فع  ف م  
 )فعل(     تعريف       ماضفعل       

 
 

 لساين  ال   مؤمتر           ال        رئيس  ال فتح       ز 
 

فهذا التكيب املشجر يعني التلميذ على إدراك الوحدات املكونة للجملة ، دون حاجة إىل حشو  
 دماغه مبصطلحات وتعريفات جمردة .

 
 
 
 : خامتة -
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الدراسة أن تيسري النحو نوع من التف الفكري ، وموضة عابرة والنتيجة اليت خنلص إليها من هذه  
ضرورة ملحة تقتضيها  -يف إطار تيسري تدريس اللغات ككل  -النحو  تعليمجتاوزها الزمان . أما تيسري 

 حاجات الناس يف كل زمان . ولذا ، فإن جوهر التيسري ينبغي أن يقوم على الطريقة .
اكتيك على املعلم هي تلك اليت يستخلصها هو بصياغته الشخصية وإن أفضل طريقة تقتحها الديد 

واختياره ومراجعته هلا . ومن املؤكد أنه ال يستطيع أن يعلم تعليما فعاال ، وأن خيتار اختيارا انجعا دون فهم 
ل أن األوضاع النظرية املتنوعة . فذلك هو األساس الذي ميكنه من أن يتنخل من التنوعات النظرية الكثرية بد

 .  (69)يستسلم إلغراء أي اختيار عشوائي متعجل ، فيصبح دمية دون حتكم ذايت 
إن القدرة على التنخل والتحكم يف االختيار تتطلب منوذجا جديدا من املعلمني الذين يدركون جيدا  

أن كل متعلم شخص فريد ، وكل معلم شخص فريد كذلك ، وكل حمتوى تعليمي مادة فريدة ، وكل عالقة 
بني معلم ومتعلم عالقة فريدة ... ومهمته أن يفهم خصائص هذه العالقات . هذا النوع من املعلمني أطلق 

، الذي يظل يف ذهاب وإايب بني التنظري  enseignant chercheur)’(lاسم املعلم الباحث  (70)عليه بعضهم 
دل ، ويضيف وحيذف ويكتشف والتطبيق ، فيكون قادرا على االكتشاف واإلبداع ؛ يدرس ، ويقيم ، ويع

 وجيدد ابستمرار .
توفري  -ال أقول صنع هذا املعلم املثايل ، ولكن  -والسؤال الذي يطرح نفسه يف األخري : هل ميكن  

 ، أو ظهور ما يشبهه ؟ (71)الشروط املوضوعية اليت تساعد على ظهوره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : اهلوامش واملراجع -
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 كتاب " حتديث النحو ، موضة أم ضرورة " ألمحد خالد .استوحيت هذا العنوان من   - 1
هـ . دوقالس براون ، أسس تعلم اللغة وتعليمها ، ترمجة د/ عبده الراجحي ود/ علي علي أمحد شعبان  - 2

 . 33، ص  1994، دار النهضة العربية ، بريوت 
 نذكر على سبيل املثال الندوتني العلميتني اآلتيتني : - 3

اء متخصصني يف اللغة العربية لتحديد مشكالت تدريسها يف التعليم العام ابلبالد اجتماع خرب  - 
العربية ، وترتيب أولوايهتا ، واقتاح خطط لبحثها ، نظمتها إدارة التبية ابملنظمة العربية للتبية والثقافة والعلوم 

 . 1974، بعمان عام 
 . 1976للغوية العلمية العربية ابجلزائر عام ندوة تيسري تعليم النحو ، نظمها احتاد اجملامع ا - 

انظر احملاوالت العملية ونتائجها يف كتاب " تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبري يف  - 4
مراحل التعليم العام يف الوطن العريب ، د/ حممود أمحد السيد ، املنظمة العربية للتبية والثقافة والعلوم ، تونس 

 . 65 - 50ص  ، 1987
... وعلى قدر جودة التعليم ، وملكة املعلم ، يكون حذق املتعلم   « قال ابن خلدون يف هذا الشأن : - 5

 املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر ،   -، الدار التونسية للنشر  2املقدمة ، ج  »يف الصناعة وحصول امللكة 
 . 482ص  

اعلم أنه مما أضر ابلناس يف حتصيل العلم والوقوف على غاايته    « يقول ابن خلدون يف هذه النقطة : - 6
كثرة التآليف واختالف االصطالحات يف التعليم وتعدد طرقها ، مث مطالبة املتعلم والتلميذ ابستحضار ذلك 

 . 690، ص  2املقدمة ، ج   »...
رف مبصر ، واملشكلة من بقرار وزارة املعا 1938الحظت جلنة تيسري اللغة العربية اليت ألفت عام  - 7

األعضاء اآلتية أمساؤهم : د/ طه حسني ، أمحد أمني ، إبراهيم مصطفى ، علي اجلارم ، حممد أيب بكر إبراهيم 
 ، عبد اجمليد الشافعي ، أن أهم ما يعسر النحو على املعلمني واملتعلمني ثالثة أشياء :

 يسرفوا يف االفتاض والتعليل . فلسفة محلت القدماء على أن يفتضوا ويعللوا ، أو - 1  
 إسراف يف القواعد نشأ عنه إسراف يف االصطالحات . - 2  
 إمعان يف التعمق ابعد بني النحو واألدب . - 3  
والغريب أن هذه اللجنة مل متيز بني النحو العلمي األصيل والنحو املتأخر ، بل حتدثت عنه وكأنه  

اللجنة أرجعت مسألة تعقد النحو إىل املادة النحوية يف حد ذاهتا طبقة واحدة . واألغرب من ذلك أن هذه 
 مع العلم أن اجلانب األكرب من املشكلة يكمن يف الطريقة اليت يعرض هبا النحو على املتعلمني .

 . 5 - 4، ص  1987، القاهرة ،  9، دار املعارف ، ط  1عباس حسن ، النحو الوايف ، ج  - 8
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 . 1996، القاهرة  8لنحو الوظيفي ، عبد العليم إبراهيم ، دار املعارف ، ط انظر مقدمة كتاب : ا - 9
د/ عيسى الشريفوين ، اعتبارات نظرية وتطبيقية يف تدريس القواعد ملتعلمي العربية من غري  - 

 . 1998، املنظمة العربية للتبية والثقافة والعلوم ، تونس  2، العدد  18الناطقني هبا ، اجمللد 
واالكتساب  (apprentissage)يز املختصون يف علم تدريس اللغات بني مصطلحني مها : التعلم مي - 10

(acquisition)  عن طريق نظام مدرسي يتميز مبحيط مصطنع ) غري عفوي ( كما  -عادة  -. فالتعلم يتم
عية ، ويف بيئة عفوية يتميز بقلة الوقت واملعلمني . أما االكتساب فهو عملية تتم بشكل تلقائي ، بدافعية طبي

هي اجملتمع . فالطفل يكتسب لغة املنشأ يف بيئته األصلية ، يتم ذلك يف أغلب ساعات النهار مع عدد كبري 
من املعلمني منهم األب واألم واإلخوة ... اخل . وهذا هو معىن ما يقوله القدماء من أن اللغة للعرب ابلطبع . 

 يف معجم : (acquisition)و  (apprentissage)انظر مصطلحي 
       R. Galisson / D. Coste , dictionnaire de didactique des langues , Hachette Paris 1976 . 

لقد طبقت هذه الدراسات على حنو اللغات األجنبية فنجحت يف تيسريه إىل حد كبري . وعليه ، لقد  - 11
به اللسانيات وإن اطالعه على ما يثبته اللسانيون ابستمرار حان الوقت ألن يستنري معلم اللغة العربية مبا متده 

 يف حقل ختصصهم واجب حتمي لالرتقاء ابلتعليمية ، وليس من قبيل التف .
من عالمات االحنراف البعيدة عن الوجهة أن حيسب   « يقول العقاد وهو يرد على دعاة التجديد : - 12

ن القواعد واألصول ، أو أن تفسر محلة التيسري هذه على أهنا دعوة اجملددون أهنم ينتهون يوما إىل لغة خالية م
النسالخ اللغة من قواعدها . فالفرق واضح بني التيسري والتهدمي الذي يدعو إليه من ال يرى يف قواعد اللغة 

ة واألدب انظر : أشتات جمتمعات يف اللغ »العربية وحنوها إال عبئا يف سبيل االنطالق الفكري واإلبداع األديب 
 . 51، ص  1970، القاهرة  8، دار املعارف ، ط 

د/ عبد الرمحن احلاج صاحل ، أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى مدرسي اللغة العربية ، جملة  - 13
 . 23 - 22، ص  1974/  1973اللسانيات ، العدد الرابع ، اجلزائر 

 . 22املرجع نفسه ، ص  - 14
وأن يتورط أو  -يف جزئيات النحو  - فيه أن يتعمق من كانت هذه غايته فمن الفضول الذي ال خري - 15

يورط يف شعاب أصوله وقضاايه . ويبقى النحو العلمي مبطوالته وشروحه وحواشيه ، بقدميه وحديثه ، بتارخيه 
 وطبقاته موضوع الدرس والتخصص يف املعاهد والكليات واجملامع .

املستويني : النحو العلمي التخصصي والنحو التعليمي التبوي ،  للمزيد من املعلومات حول هذين - 16
. وكذلك عبد  145/  142انظر : د/ حممود فهمي حجازي ، البحث اللغوي ، مكتبة غريب ، ص 

 العليم إبراهيم ، النحو الوظيفي ، ص : هـ ، و ، ز .
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 .203، القاهرة ، ص  13املعارف ، ط  عبد العليم إبراهيم ، املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية ، دار - 17
 . 729، ص  2ابن خلدون ، املقدمة ، ج  - 18
 . 204عبد العليم إبراهيم ، املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية ، ص  - 19
، دار الكتاب العريب بريوت ) د.ت ( ،   1ابن جين ، اخلصائص ، حتقيق حممد علي النجار ، ج  - 20
 . 34ص 
 . 731، ص  2ن ، املقدمة ، ج ابن خلدو  - 21

إن معرفة القواعد ليست هي األمر اهلام ، وإمنا اهلام هو مراعاهتا ، والنحو ال ميلك الوسيلة إىل  * 
خلق الكاتب اجليد ، كما أنه ال خيلق قواعد الكالم ، ولكنه يكتشفها ويصوغها ويشرحها . ومن األمور 

الضرورية األوىل لكل ما يكتب . د/ حممود أمحد السيد ، تطوير  املتفق عليها أن السالمة اللغوية هي الصفة
 .41/42مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبري يف مراحل التعليم العام يف الوطن العريب ، ص

: اختصاص حديث ، قائم بذاته ، بعد أن كان فرعا  (linguistique appliquée)اللسنيات التطبيقية  - 22
ات العامة . فهو علم ذو أنظمة علمية متعددة ، يستثمر نتائجه يف حتديد املشكالت اللغوية ، من اللساني

ويف وضع احللول املناسبة هلا . ومعلوم أن اللسانيات العامة تشكل مصدرا مهما هلا إىل جانب مصادر أخرى 
... وهي هبذا تفتح  ، هي : علم األصوات ، علم النفس ، علم االجتماع ، علم األعصاب ، علم التشريح

آفاقا جديدة للبحث مل تكن معروفة من قبل . فكان من نتائجها أن طرق العلماء جماالت يف النشاط اللغوي 
اإلنساين كانت جمهولة أو شبه جمهولة ، مثل : تعليم اللغة األوىل واألجنبية ، التعدد اللغوي التخطيط اللغوي 

صناعة املعاجم ، التحليل اإلعالمي للنصوص ، اللسانيات  ، عالج أمراض الكالم ، التمجة اآللية ،
 احلاسوبية ، التقابل اللغوي ... اخل . انظر املصطلح يف كتاب :

  Dominique Maingueneau , aborder la linguistique , ed du Seuil Paris 1996 . 
فرع من اللسانيات التطبيقية يهتم  : (didactique des langues)تعليمية اللغات أو علم تدريس اللغات  - 23

بتدريس اللغات احلية بطرق علمية ، حاليا يطمح هذا الفرع إىل االستقاللية . يستعني على حل مشكالته 
التبوية ابللسانيات التطبيقية يف حتديد املادة اللغوية املدرسة ) صيغ ، وتراكيب ... ( كما وكيفا كما يستفيد 

ت يف حتديد الطريقة التعليمية بعد حتديد طبيعة املتعلمني وأهدافهم وحاجاهتم ... من علم مناهج تدريس اللغا
 يف معجم :  didactiqueانظر مصطلح 

   R. Galisson / D. Coste , dictionnaire de didactique des langues . 
األمحر البصري    أول حماولة عملية تشري إليها البحوث يف هذا امليدان هي حماولة خلف بن حيان  - 24
هـ ( ألف رسالة عنواهنا " مقدمة يف النحو " . وهي رسالة مشكوك يف نسبتها ؛ ألن خلفا قدمي  180)ت 

وال يعرف كنحوي . مث إن أسلوب املقدمة الذي مهد به للحديث عن األبواب املقتحة ، هو أسلوب جيل 
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لرسالة طبعتها مديرية إحياء التاث القدمي هـ ( وزمالئه . هذه ا 316النحاة من مدرسة ابن السراج ) ت 
 . 1961بوزارة الثقافة السورية سنة 

كشفت لنا عملية اإلحصاء وجود أكثر من أربعني متنا بعنوان خمتصر يف النحو ، وأكثر من عشرة    - 25
م النحو ، كتب بعنوان املوجز أو الوجيز يف النحو ، وأكثر من عشرين رسالة بعنوان مقدمة يف النحو أو يف عل

 وأكثر من مخسة مصنفات بعنوان املدخل إىل النحو . انظر :
 النحو التعليمي يف مخسة قرون ، حبوث لغوية وأدبية ، جامعة أم القرى   -د/ علي أبو املكارم :   
 . 1986مكة ، السعودية     
 هـ ، جملة معهد اللغة العربية ،    9النحو التعليمي حىت منتصف ق  -        
 . 1984جامعة أن القرى ، مكة ، السعودية   2العدد      

مصطلح تيسري أو جتديد أو إصالح مصطلحات غريبة عنهم ، مل تكن موجودة يف زماهنم ، على  - 26
 الرغم من وعيهم التام ابملشكلة من الناحية التبوية .

 . 695، ص  2ابن خلدون ، املقدمة ، ج  - 27
ولة من احملاوالت اليت عرضتها حتتاج إىل دراسة خاصة ، وقد حاولت أن أطلع لإلشارة ، فإن كل حما - 28

 القارئ على جوهر الفكرة املقتحة يف هذه احملاوالت ابختصار غري خمل .
هناك فرق بني املصطلحات التالية : تيسري وتبسيط ، وبني إصالح وجتديد ؛ فالتيسري يعين تبسيط  - 29

على املتعلم . أما اإلصالح والتجديد فيعين حماولة التغيري اجلذري يف األصول  الصورة اليت يعرض هبا النحو
 اليت قام عليها النحو العريب .

خري من ميثل هذه الفئة دعاة اإلصالح ، وأصحاب الدعوات اليت كانت هتدف إىل تقويض دعائم  - 30
يل املثال : أنيس فرحية ، وقاسم الفصحى وإزالة ركن أساس من أركاهنا وهو اإلعراب . نذكر منهم على سب

أمني ، وسالمة موسى ، ولطفي السيد ، وهؤالء هلم أقوال يف التيسري وليس هلم حبوث وأعمال علمية أو 
 ميدانية تتأسس عليها دعوهتم ... انظر :

د/ أمحد سليمان ايقوت ، ظاهرة اإلعراب يف النحو العريب وتطبيقاهتا يف القرآن الكرمي ، ديوان  
 . 40 - 37، ص  1983بوعات اجلامعية ، اجلزائر املط
 . 1، ص  1959إبراهيم مصطفى ، إحياء النحو ، مطبعة جلنة التأليف والتمجة والنشر ، القاهرة  - 31
 . 195 - 194املرجع نفسه ، ص  - 32
 املرجع نفسه ، ص : و ، ز . - 33
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يف ابب " إن " واملنادى . فهناك منصوب ما ذهب إليه يف ابب املرفوعات تظل قاعدته غري مطردة  - 34
 ومع ذلك فهو مسند إليه ، وهو اسم إن ، وهناك مرفوع وليس مبسند إليه كاملنادى مثال يف بعض أحواله.

 . 33 - 22املرجع السابق نفسه ، ص  - 35
 . 113 - 111املرجع نفسه ، ص  - 36
ة ، مطبعة السعادة ، القاهرة ) د . ت ( . ويعد حممد أمحد عرفة ، النحو والنحاة بني األزهر واجلامع - 37

 هذا الكتاب من أهم الكتب اليت ردت على إبراهيم مصطفى ردا علميا .
،  3د/ مهدي املخزومي ، مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو ، دار الرائد العريب ، ط  - 38

 . 402 - 400، ص  1986بريوت 
السبب غري املباشر للثورة على النحو العريب عند بعض احملدثني هو       د/  يعتقد بعض الدارسني أن - 39

 شوقي ضيف ؛ ألنه عرف بكتاب ابن مضاء يف وقت تقليدي ، فبدا للناس وكأنه املنقذ .
ومعناها عند  د/ متام حسان أنه الميكن لظاهرة واحدة أن تدل مبفردها على معىن بعينه ، ولو حدث  - 40

القرائن بعدد املعاين النحوية . انظر اللغة العربية معناها ومبناها ، دار الثقافة ، الدار البيضاء  ذلك لكان عدد
 . 194 - 193، املغرب ، ) د . ت ( ، ص 

 . 181املرجع نفسه ، ص  - 41
تدخل حتت كل قرينة معنوية كربى قرائن معنوية صغرى ، فمثال قرينة التخصيص حتتوي على تسع  - 42

 . 190وقرينة النسبة تضم تسعا وعشرين قرينة فرعية ، انظر املرجع نفسه ، ص  قرائن ،
، بريوت لبنان ،  2د/ مهدي املخزومي ، يف النحو العريب نقد وتوجيه ، دار الرائد العريب ، ط  - 43

 . 15، ص  1986
 . 15 - 14املرجع نفسه ، ص  - 44
ى شكل حدود وتعريفات جمردة فهو غري مفيد ، ولكن إذا إذا دّرس املعلم ابيب التنازع واالشتغال عل - 45

درس هذين البابني على شكل أمثلة ومناذج فهي مفيدة جدا . أين هي املشكلة عندما نطلب من التلميذ أن 
 الطالَب علمته ( ؟ فينشئ على غرارمها مجال عديدة -حياكي اجلملتني اآلتيتني ) وقف وتكلم اخلطيب 

 . 16ي ، يف النحو العريب نقد وتوجيه ، ص د/ مهدي املخزوم - 46
د/ مهدي املخزومي ، يف النحو العريب قواعد وتطبيق ، دار الرائد العريب ، بريوت لبنان ،        ص  - 47

229 - 232 . 
 انظر مثال ابب : الرفع والنصب واخلفض يف املرجع السابق نفسه . - 48
 . 267دار الفكر العريب ، القاهرة ) د . ت ( ، ص  عبد املتعال الصعيدي ، النحو اجلديد ، - 49
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 . 239املرجع نفسه ، ص  - 50
 . 251 - 249املرجع نفسه ، ص  - 51
 . 400 - 399د/ مهدي املخزومي ، مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة ، ص  - 52
 للمزيد من املعلومات حول أعمال اجملامع ، أنظر : - 53

لعلمية يف مخسني عاما ، حممد شوقي أمني وإبراهيم التزي ، اهليئة العامة لشؤون جمموعة القرارات ا - 
 . 1984املطابع األمريية ، القاهرة 

 . 48 - 39د/ شوقي ضيف ، تيسري تعليم النحو قدميا وحديثا ، مع هنج جتديده ، ص  - 
 القدمي .واضح أن التصور احلديث ملشكلة تبسيط النحو ختتلف متاما عن التصور  - 54
 . 15د/ مهدي املخزومي ، يف النحو العريب نقد وتوجيه ، ص  - 55
الباحث اللساين املعروف أن توجه كل طريقة لتعليم   (W.F. Mackey)يرى ويليام فرنسيس ماكي  - 56

 اللغات ، وأسلوب تعليم لغة معينة يتأسسان على نوع الفكرة اليت ميلكها الدارسون عنها . فإذا كانت إحدى
الطرق مستوحاة من فكرة أن اللغة عبارة عن الئحة من الكلمات ، فإهنا لن تكون ابلطبع متشاهبة مع طريقة 

 مستوحاة من فكرة أن اللغة عبارة عن نظام . انظر :
W.F. Mackey , Principes de didactique analytique , analyse scientifique de l’enseignement des 

langues , trad Lorme laforge , Paris Didier 1972 , P. 19 . 

 1من البيداغوجية إىل الديداكتيك ، دراسة وترمجة د/ رشيد بناين ، احلوار األكادميي واجلامعي ، ط  - 57
 . 39، ص  1991الدار البيضاء ، 

58  - H. Besse / R. Galisson, Polémiques en didactique, CLE international Paris 1980, p.54 - 77 

حممد صاري ، التمارين اللغوية ، دراسة حتليلية نقدية ، رسالة ماجستري خمطوط ، جامعة عنابة ،  - 59
 . 31، ص  1991اجلزائر  

د/ عيسى الشريفوين ، اعتبارات نظرية وتطبيقية يف تدريس القواعد ملتعلمي العربية من غري الناطقني  - 60
 . 47، ص  1998،  2، العدد  18هبا ، اجمللد 

د/ عبد الرمحن احلاج صاحل ، األسس العلمية واللغوية لبناء مناهج اللغة العربية يف التعليم ما قبل  - 61
 . 118، ص  2000، اجلزائر  03اجلامعي ، جملة اللغة العربية ، اجمللس األعلى للغة العربية ، العدد 

62 - F. François, l’enseignement et la diversité des grammaires, Hachette, Paris 1974, p. 198 - 202 
يتمثل هذا النموذج املثايل يف اكتساب الطفل لغة املنشأ مع جهله التام ابلقواعد ، ومع أن بعض  - 63

طرائق تعليم اللغات حتاول أن تستثمر هذا النموذج يف تعليم اللغة للناطقني ولغري الناطقني هبا ، إال أهنا ال 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 25 - 

فهناك موانع تطورية ، وذهنية ، ونفسية   -وخاصة عند الكبار  -يد صورة ذلك التعلم حبذافريه ميكن أن تع
 . 46وعملية ... حتول دون ذلك . د/ عيسى الشريفوين ، املرجع السابق ، ص 

د/ انيف خرما ود/ علي حجاج ، اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها ، عامل املعرفة ، اجمللس الوطين  - 64
 . 243 - 242، ص  1988افة والفنون واآلداب ، الكويت للثق
 يف معجم : (Unité didactique)انظر مصطلح  - 65

   R. Galisson / D. Coste , dictionnaire de didactique des langues . 
حنو اخلطاب ما طبعا جديدة ابلنسبة إلينا ؛ ألن املرحلة البنوية ) النحو البنوي ( اليت جتاوزها غريان إىل  - 66

 زالت جمهولة عند أغلب معلمي اللغة العربية .
 لالطالع على هذه التمارين ، انظر : - 67

P. Delattre , les exercices structuraux pouquoi faire ? Hachette , Paris 1971 . 
ة والتوليدية : حماولة د/ عبد الرمحن احلاج صاحل ، النظرايت النحوية والداللية يف اللسانيات التحويلي - 68

، معهد العلوم اللسانية والصوتية ، اجلزائر  6لسربها وتطبيقها على النحو العريب ، جملة اللسانيات ، العدد 
 . 31، ص  1982

هـ / دوجالس براون ، أسس تعلم اللغة وتعليمها ، ترمجة د/ عبده الراجحي ود/ علي علي أمحد  - 69
 . 34، ص  1994بريوت  شعبان ، دار النهضة العربية ،

70  - H. Besse / R. Galisson, Polémique en didactique, p. 131 - 133 . 

71 - Ibid , p. 131 - 133 . 
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 :املراجع  -

 : الكتب -أوال  
 . 1959إبراهيم مصطفى ، إحياء النحو ، مطبعة جلنة التأليف والتمجة والنشر ، القاهرة  - 1
 ، دار الكتاب العريب بريوت ) د.ت ( . 1ن جين ، اخلصائص ، حتقيق حممد علي النجار ، ج اب - 2
، تونس  1املؤسسة الوطنية للكتاب ، ط  -، الدار التونسية للنشر  2ابن خلدون ، املقدمة ، ج  - 3

1984  
 . ت ( .ابن مضاء ، الرد على النحاة ، حتقيق د/ شوقي ضيف ، دار املعارف القاهرة ) د  - 4
د/ أمحد سليمان ايقوت ، ظاهرة اإلعراب يف النحو العريب وتطبيقاهتا يف القرآن الكرمي ، ديوان  - 5

 . 1983املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر  
 د/ متام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، املغرب )د.ت( . - 6
 ، الدار  1البيداغوجية إىل الديداكتيك ، احلوار األكادميي واجلامعي ، ط د/ رشيد بناين ، من  - 7

 . 1991البيضاء   
 ، القاهرة ) د . ت ( . 2جتديد النحو ، دار املعارف ، ط  -د/ شوقي ضيف ،  - 8

 تيسري النحو التعليمي قدميا وحديثا ، مع هنج جتديده ، دار املعارف ، القاهرة  -         
 . )د.ت(    

 . 1987، القاهرة  9، دار املعارف ، ط  1عباس حسن ، النحو الوايف ، ج  - 9
 . 1970، القاهرة  8عباس حممود العقاد ، أشتات جمتمعات يف اللغة واألدب ، دار املعارف ، ط  - 10
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 . 1984رة ، القاه 13املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية ، دار املعارف ، ط  -عبد العليم إبراهيم :  - 11
 . 1996، القاهرة  8النحو الوظيفي ، دار املعارف ، ط  -    

 عبد املتعال الصعيدي ، النحو اجلديد ، دار الفكر العريب ، القاهرة ) د . ت ( . - 12
 حممد أمحد عرفة ، النحو والنحاة بني األزهر واجلامعة ، مطبعة السعادة ، القاهرة ) د . ت ( . - 13
، التمارين اللغوية ، دراسة حتليلية ، رسالة ماجستري خمطوط ، جامعة عنابة ، اجلزائر  حممد صاري - 14

 1991 . 
 د/ حممود أمحد السيد ، تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبري يف مراحل التعليم العام  - 15

 . 1987س يف الوطن العريب ، املنظمة العربية للتبية والثقافة والعلوم ، تون 
 د / حممود فهمي حجازي ، البحث اللغوي ، مكتبة غريب ، القاهرة ) د . ت ( . - 16
 ،  3مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة النحو ، دار الرائد العريب ، ط  -د / مهدي املخزومي :  - 17

 . 1986بريوت لبنان      
  1986، بريوت لبنان 3ط  يف النحو العريب نقد وتوجيه، دار الرائد العريب، -       
 ، بريوت لبنان  3يف النحو العريب قواعد وتطبيق ، دار الرائد العريب ، ط  -       
    1986 . 

 د/ انيف خرما ود/ علي حجاج ، اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها ، عامل املعرفة ، اجمللس األعلى  - 18
 . 1988للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت   

 هـ دوقالس براون ، أسس تعلم اللغة وتعليمها ، ترمجة د/ عبده الراجحي ود/ علي علي أمحد  - 19
 . 1994شعبان ، دار النهضة العربية ، بريوت   

 
 : اجملالت -اثنيا 

د / عبد الرمحن احلاج صاحل ، أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى مدرسي اللغة العربية ، جملة اللسانيات  - 1
 . 1974 - 1973الرابع ، مهعد العلوم اللسانية والصوتية ، اجلزائر  ، العدد

د / عبد الرمحن احلاج صاحل ، النظرايت النحوية والداللية يف اللسانيات التحويلية والتوليدية : حماولة  - 2
لصوتية ، لسربها وتطبيقها على النحو العريب ، جملة اللسانيات ، العدد السادس ، مهعد العلوم اللسانية وا

 . 1982اجلزائر 
د / عبد الرمحن احلاج صاحل ، األسس العلمية واللغوية لبناء منهج اللغة العربية يف التعليم ما قبل  - 3

 . 2000، اجلزائر  3اجلامعي ، جملة اللغة العربية ، اجمللس األعلى للغة العربية ، العدد 
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 ة قرون ، حبوث لغوية وأدبية ، جامعة أم القرى  النحو التعليمي يف مخس -د / علي أبو املكارم :  - 4
 . 1986مكة ، السعودية      
  2هـ ، جملة معهد اللغة العربية ، العدد  9النحو التعليمي حىت منتصف ق  -    
 . 1986جامعة أم القرى ، مكة ، السعودية      

ملتعلمي العربية من غري الناطقني هبا  د/ عيسى الشريفوين ، اعتبارات نظرية وتطبيقية يف تدريس القواعد - 5
 . 1998، املنظمة العربية للتبية والثقافة والعلوم ، تونس  2، العدد  18، اجمللد 

 
 

 : الكتب األجنبية -اثلثا 
 

1 - Dominique Maingueneau , Aborder la linguistique , ed Seuil , Paris 1996 . 

2 - Fredéric François, l’enseignement et la diversité des grammaires, Hachette, Paris 1974. 

3 -  - H. Besse / R. Galisson, Polémique en didactique, CLE international , Paris 1980 .  

4 - Pierre Delattre , les exercices structuraux pouquoi faire ? Hachette , Paris 1971 . 
5 - R. Galisson / D. Coste , dictionnaire de didactique des langues , Hachette Paris 1976 . 

6 - W.F. Mackey , Principes de didactique analytique , analyse scientifique de l’enseignement des 

langues , trad Lorme laforge , Paris Didier 1972 . 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


