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  وأهميته�يةعربتيس/.�القواعد�ال
  

  محمد�سليم��د/�����

 ،�الهندجامعة�إندرا�غاندي�الوطنية�اPفتوحة،�نيو�دل¬V،�_ستاذ�اPساعد

    

تزال�تحتل�مكانة�خاصة��ي�تدريس�اللغة�العربية�حيث���غ��jع½�ا�Åي�طالب��القواعد�النحوية�والصرفية��
يحاول�بداية�تعلم�اللغة�العربية.�وهناك�يوجد�كث$��من�الكتب�اPبنية�عdى�القواعد�العربية��ي�اللغة�العربية�

��و�ي�بعض�اللغات�الهندية�الرائجة �ال�VWيعكف�عل¸�ا�_ساتذة�والط[ب�تعليما�وتعلما. شك�فيه�أن��و�معا
ولكن�تواجد�الكتب�النحوية�والصرفية��ي�اPقررات��،¯هتمام�بالقواعد�أمر�ضروري�لكل�طالب�اللغة�العربية

الدراسية�للجامعات�واPدارس�العربية�بك¿�ة�يمكن�أن�تكون�من�العوائق��ي�سبيل�تعلم�اللغة�العربية�نطقا�
كانت�العرب�ذوي�قدرة�فائقة��ي��،�ي�الزمن�القديم�د.وكتابة،�فقد�حان�الوقت�أن�نحاول�تيس$��بعض�القواع

ولكن�بسبب�انتشار��س[م��ي�_نحاء��،فلم�يحتاجوا�إvى�القواعد�النحوية�والصرفية�،اللغة�العربية�وآدا��ا
�العربية �اللغة �نطاق �توسع �العالم �من �_خرى �،_خرى �باللغات �تختلط �الثقافة��،وبدأت �اختلطت كما

̄خت[ط�اللغوي�يمكن�أن�يؤدي�إvى��س[مية�بالثقاف ات�العاPية�_خرى،�ح��Wبدأ�الناس�يخافون�أن�هذا�
ب$ن�ابن�خلدون�هذه�الحقيقة��ي��فساد�اللغة�العربية�الفص�ى،�فحاول�بعضهم�وضع�القواعد،�وما�أروع�ما

�ي�بيئة�خالصة�فهم�قد�نشأوا�وترعرعوا��،"كانت�العرب�قد�ملكت�قدرة�فائقة�عdى�التعب$��مقدمته�الشه$�ة.
هذه��،طر�أنفسهم��ي�صورة�صحيحة�فصيحةاوجعل±�م�يع��ون�عن�خو �،مما�صقلت�لسا�م�وهذبت�لغا«�م

�،وPا�جاء��س[م�وفارقوا�الحجاز�لطلب�اPلك�الذي�كان��ي�أيدي�_مم�_خرى�وخالطوا�العجم�،�ي�الجاهلية
�بالكلمات�_جنبية�،تغ$�ت�تلك�اPلكة �أن��،بس�_مر�عل¸�موالت�،فاختلطت�اللغة �م½�م �أهل�العلوم V�¤وخ

  .)١(تفسد�تلك�اPلكة�العربية�الفائقة"

فأهل�العلم�من�العرب�جعلوا�النحو�.�وهذا�الخوف�من�فساد�اللغة�هو�الذي�دفع�إvى�وضع�القواعد�العربية
�قد�وضعت�لس �القواعد�النحوية �فهذه �الفائقة. �العربية �اPلكة �من�فساد �خوفا �مخصوصة �لهم د�صناعة

�تعلم�النحو�الهدف�الحقيقي�،حاجات�عدد�كب$��من�_جنبي$ن،�وبعد�مرور�سن$ن �القواعد��،جعلوا ووضعوا
�:"قلت�Åبي�الحسن�_خفش�"الحيوان":�اPملة�واستغرقوا�أعواما��ي�فهمها.�يقول�الجاحظ��ي�كتابه�الشه$�

بالك��نفهم�أك¿�ها؟�وما�نفهم�بعضها�و�تجعل�كتبك�مفهومة�كلها؟�و�ما�بالنا��Pا��،�أنت�أعلم�الناس�بالنحو�
�وليست�×ي�من�كتب��،تقدم�بعض�العويص�وتؤخر�بعض�اPفهوم؟ �هذه�°، Vþرجل�لم�أضع�كت� �أنا قال:

  .)٢(الدين،�ولو�وضع±�ا�هذا�الوضع�الذي�تدعوا�إليه�قلت�حاج±�م�إvى�ما�فيه"

ودة�لذا«�ا،�وقد�أخطأ�كث$��من�وليست�غاية�مقص�،فالقواعد�وسيلة�بضبط�الك[م�وصحة�النطق�والكتابة
�بالقواعد �غالوا �ذلك��،النحوي$ن�ح$ن �م½�م�أن��ي �الت[ميذ�ظنا �عdى �كله ���ذا �و�ثقال �بتفاصيلها واهتموا

عجب�أن�هذه�القواعد�كانت�موضع��ف[�.)٣(تمكينا�للت[ميذ�من�لغ±�م�و�إقدارا�لهم�عdى�إجادة�التعب$��البيان
dوما��يسمع�ك[م�أهله��ي�النحو��،وهو�من�أع[م�النحاة�،ى�مجلس�_خفشغرابة�أحد�_عراب�عندما�وقف�ع
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فقال�له�أراكم�تتكلمون��،تسمع�يا�أخا�العرب�فقال�له�_خفش�ما�،يدخل�معه�فحار�وعجب�وأطرق�ووسوس
  �.)١(بك[منا��ي�ك[منا�بما�ليس�من�ك[منا؟

غ���jتزال�تحتل�مكانة�خاصة�و��حوية��فهل�هناك�أي�حاجة�إvى�تعلم�القواعد�النحوية؟�نعم�القواعد�الن
ع½�ا�لطالب�اللغة�_جنبية�بغ$��خ[ف،�ولكن�الخ[ف�هو��ي�الدرجة�ال�VWيجب�عdى�الطالب�أن�يركز�عنايته�
عل¸�ا��ي�تعلم�اللغة.�القواعد�تقدم�إلينا�بعض�اPقاييس�للوقوف�عdى�_خطاء�أو�لتصحيح�_خطاء�و×ي�من�

"القواعد�وسيلة�وليست�غاية��ي���ي�صورة�صحيحة�وليست�×ي�الغاية�نفسها.أفضل�الوسائل�لتعلم�اللغة�
�الحياة� ��ي �تجري VWال� �ل[ستعما�ت�اللغوية �مناهجها �وضع �و�ي �تدري�éا ��ي �تخضع �يجب�أن �ثم �ومن ذا«�ا،

لم�لن�يستطيع�أبدا�أن�يتع�،×ي�ولم�يتناول�اللغة�كما�،حاول�أحد�أن�يتعلم�لغة�أجنبية�مث[�لو�).٢(اليومية"
لذلك�يحسن�باÅستاذ�أن�يعرف�الطالب�باللغة��.)٣(اللغة�بصورة�كاملة�ولو�كان�يقدر�عdى�فهم�قواعدها�كلها

̄بتدائية،�يقول�إيف.�إيل.�بلوز:�و��،أو� "تعلم�القواعد�النحوية�والصرفية��يعت�Vjبالقواعد�كث$�ا��ي�اPراحل�
�ميتة��ي�_ذهان،��Åن�القواعد���يغ�Vjعنه�شيئا�قبل�أن�يتجرب�الطالب�استخدام�اللغة�� تزال�جامدة

  .)٤(كمثال�ص�Vþأخذ�يبتلع�الزجاجة�الخالية�لقلة�الص���Åن�الحليب�لم�يكن�مهيأ��ي�ذلك�الوقت"

والحقيقة��،بد�من�التعريف�باللغة�أو��مث[�_لفاظ�والجمل�البسيطة�تقدم�إvى�الط[ب�ليستأنسوا���ا�ف[
�مع �يصبح �ما �الطالب�كث$�ا �عاش�ف¸�اأن VWال� ��ينطق�إ��باللغة �بأن �يتكيف�بالبيئة��،تادا �أن �له فينبôي

ومثل�هذه�البيئة�يمكن�أن�تخلق�له��ي�الصف،�فلو�قدم�إليه�القواعد�النحوية��.الخاصة�للغة�ال�VWيتعلمها
هم�يف�نلن�يستطيع�أن�يفهم�أبدا�بسبب�كونه�مضطرا�عdى�أ�،والصرفية��ي�البداية�عن�طريق�الكتب�الكث$�ة

ن�بعض�الناس�يركزون�عdى�بعض�_جزاء�من�القواعد�ال�VWإ�.ولم�تخطر�عdى�باله�من�قبل�،لم�تر�عينه�ما
�مزعجة�و� �اللغة.�تعد�دقيقة�مملة �تعلم �مثل�هذه�القواعد��ي ��ي��يحتاج�الطالب�إvى �تضيع كم�من�سنة

يدري�Pاذا�يتكلف�أن��ف[�،لبيكون�واضحا�أمام�الطا�التعريف�بالقواعد�النحوية�والصرفية�والهدف�ربما��
��ي� �الغاية �×ي �يجعله�يظن�أ�ا �القواعد�ربما ���ذه يحفظ�هذه�القواعد�إvى�سنوات�طويلة�و¯هتمام�البالغ
�عند� �ونجد�مثل�هذه� راء �الصحيحة، �باللغة �والنطق �الكتابة �عdى �لو�لم�تكن�غايته�سوى�القدرة نفسها

تساعدنا��ي�النطق��النحوية�والصرفية�ال�VWنتعلمها��ي�الصف��"إن�القواعد�:�اللغوي�اPعروف�كراش$ن�أيضا
�هذه�القواعد�يمكن�أن�تساعدنا��ي�تصحيح�_خطاء�ال�VWنرتك�éا�خ[ل�النطق�أو� باللغة��ي�صورة�طبيعية.

  �.)٥"(الكتابة

�القرن�العشرين�لتيس$��القواعد�العربية �هو�السبب�أن�مصر�حملت�اللواء��ي ت�فأنشئت�هيئا�،ولعل�هذا
�اPزعجة� �اPملة �اPباحث�الجافة �من �والصرفية �النحوية �لتحرير�القواعد �الحكومة �من�قبل ولجنات�عربية

�و� �أن�ننكر�أثر�التيارات�الغربية��ي�وضع��وجعلها�قابلة�ل[ستخدام��ي�الحياة��نسانية�اليومية. يمكن�لنا
�العناء. �من �خالية �يس$�ة �جديدة ��مناهج �الحقيقة �هذه �أشار�إvى �القرن�وقد �الكبار��ي �اللغوي$ن كث$��من

�تيس$��القواعد�لتسهيل�تعليم�اللغات�_جنبية�لغ$��الناطق$ن���ا.� �أهمية �يؤكدون�عdى الحديث،�فهم�أيضا
يشيدون�بالقواعد�اPملة�اPزعجة�اPتعبة�الجافة�ال�VWتحول�دون�تعلم�اللغة�وأبرز�اللغوي$ن�الذين��فهم��
  .)٦(فيد�كرستول يلغريبة�دية�ضد�ك¿�ة�القواعد�اؤ حملوا�ر 
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نظرة�عابرة�عdى�بعض�اPقررات�الدراسية�الهندية�تكشف�لنا�الحقيقة�أ�ا�تركز�كث$�ا�عdى�تعليم�النحو�إن�
ولكن�يمكن�الحصول�عل¸�ا�عن�طريق��،والصرف،�¯هتمام�بقواعد�النحو�والصرف�ضروري�لجميع�الط[ب

اسة�النحو�والصرف�إvى�السنوات�العليا،�Åن�الكتب�حاجة�أن�يواصل�الطالب�در �و��،بعض�الكتب�اPعروفة
�مع�التمرينات�اءويكفي�لطالب�أن�يحسن�قر �،اPعروفة�تب$ن�نفس�القواعد��ي�صورة�أو�أخرى  ة�بعض�م½�ا

̄بتدائية�اPعروفة�.الكث$�ة �و��،وبعد�ذلك�يحاول�تطبيق�القواعد�عdى�ما�يقرأ�من�العبارات��ي�الكتب�_دبية�
يزيد��أ�كتابا�بعد�كتاب�من�النحو�والصرف�بغ$��أن�يفهم�جميع�ما�ف¸�ا�بصورة�تامة،�ومماحاجة�له�أن�يقر 

�القرآن�الكريم�عن�ظهر�قلب.� الط$ن�بلة�هو�¯هتمام�باختتام�الكتب�أو�حفظ�القواعد�مثل�حفظ�لفظية
دائما�الطريق�بل�يتخذ��،فلن��Óتم�بفهم�القواعد�،هذا�العمل�يمكن�أن�يغلق�ذهن�الطالب��ي�_يام�القادمة

̄ختبار.   السهل�الخاvي�من�العناء�للنجاح��ي�

والطالب�اPبتدئ�ربما�يصبح�مضطرا�عdى�أن�يحفظ�القواعد�ال�VWيمكن�أن�تكون�مملة�مزعجة�له��ي�البداية�
̄بتدائية�كما�يقول�اللغويون  ̄ستئناس�باÅلفاظ�والكلمات�العربية�هو�اPطلوب��ي�_يام� فلو�قدم�إvى��.)١(و

ويتمرن�عdى�فهمها�والنطق���ا�أو�كتاب±�ا�ويتعرف�عdى�القواعد��،ط[ب�الجمل�العربية�البسيطة��ي�البدايةال
هذه�العملية�ستدخل��ي�ذهنه�القواعد�_ساسية�من�جانب�ومن��.لسوف�يزداد�شوقا�إvى�تعلمها�،اPتعلقة���ا

ذلك�يمكن�لنا�أن�نقول��ي�ضوء�آراء�وك�ة�الكتب�النحوية�والصرفية�الكث$�ة.قراءجانب�آخر�لن�يحتاج�إvى�
�العربية �تيس$��القواعد �نركز�عdى �أن �الوقت �حان �قد �أنه �والغرب �العرب �من �واللغوي$ن �و الكتاب نبدأ�،

ونتخذ�مناهج�جديدة�فريدة�موجودة��،با�هتمام�بالقواعد�_ساسية�اPعروفة�بالط[ب�لتعلم�اللغة�العربية
Pنهج�القديم�اPب�Vjعdى�ك¿�ة�القواعد�العربية��ي�اللغات�العربية�وغ$��ونخلع�عنا�ا�،�ي�كتب�اللغات�_جنبية

�وجيلنا�و_جيال�القادمة�،العربية �ال�VWتسد�حاجات�عصرنا �القواعد�العربية�اليس$�ة �و��.ونضع��ي�ضو�èا
�الكبار �بذلك�أن�نغض�البصر�عن�مساهمات�النحوي$ن �jهذا��،يع� ��ي �مساهما«�م �ازدياد ��ي ولكن�نساعد

Pجال.ا  

  ا�راجع:

1. Billows F. L. (1961) "The Technique of Language Teaching", London, Longman. 

2. Crystol David (2008) "How Language Works", Penguin Books. 

3. Harding David H. (1967), "The Pattern of Language Teaching" London, Longman. 

4. Krashen S. D. & Terrel Tracy, " Natural Approach in the Classroom", Alemany Press Sanfranciseo. 

 
 ابن�خلدون؛�اPقدمة. .٥
 مجاور،�محمد�ص[ح�الدين؛�"تدريس�اللغة�العربية". .٦
  عبد�الجواد�محمد؛�"قواعد�النحو�البدائية��ي�اللغة�العربية". .٧

  

  
  

                                                           
�  � i1Se%� �
%�#�4 +x�� =1#7 PS` �LS �̀ �?�; g� �RS2 ��O v	Ö kl� �¡. 

 




