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 املنحى الوظيفي يف تعليم النحو
 

 )∗(حممود السيد. د
 

نحاول يف هذا البحث املوجز أن نتعرف وظائف اللغة بصورة عامة, ثم 
 .نقف عىل الوظيفية يف املجال اللغوي الرتبوي والوظيفية يف تعليم النحو

  وظائف اللغةً−أوال
تواصل التفكري وال: ثمة من حدد وظائف اللغة يف ثالث وظائف هي

والتعبري, فاللغة هي وسيلة الفرد للتحكم يف بيئته ألهنا أداة التفكري وثمرته, وهبا 
يعرب عن مشاعره وعواطفه وأفكاره, ويقيض حاجاته, وينفذ مطالبه, وحيقق 
مآربه يف املجتمع الذي حييا فيه, وهبا تسهل عمليات التفاعل االجتامعي 

ألمة, حتى إن املعارصين من اللسانيني واالنصهار الفكري بني أبناء املجتمع وا

                                                           
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(
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٦٢٠

 .يتفقون عىل أن وظيفة اللغة تتمثل يف متتني العالقة بني أفراد املجموعة البرشية
وثمة من يرى أن هذه الوظائف هي التعبري والتعرف والنداء, ويرتكز 
االهتامم يف احلالة األوىل عىل ترمجة انفعاالت الفرد الناطق وحاجاته, ويف 

 .انية عىل إدراك الواقع, ويف احلالة الثالثة عىل التأثري يف اآلخريناحلالة الث
قد أبان أن وظائف اللغة هي الوظيفة » Buhlerبوهلر «وإذا كان 

االنفعالية, والوظيفة الندائية, والوظيفة املرجعية, ويقابل ذلك نموذج 
مثلث الزوايا الذي يمثل املتكلم أي املرسل, واملخاطب أي املستقبل, 

 فإن ,الغائب أي الشخص أو احلدث أو اليشء الذي نتحدث عنهو
 ) ١(: حدد وظائف اللغة يف ثامين وظائف, وهي» Halliday هاليداي«
 Instrumental function الوظيفة النفعية −١

 تسمح اللغة ملستخدميها أن يشبعوا حاجاهتم, وأن يعربوا عن أنوهي 
 ).أنا أريد(رغباهتم, وهي الوظيفة التي يطلق عليها 

 Regulatory function الوظيفة التنظيمية −٢

 اللغة أن يتحكم يف سلوك اآلخرين, باستعاملوهي التي يستطيع الفرد 
للغة , وهذا يعني أن )افعل هذا, وال تفعل كذا(والتي تعرف باسم وظيفة 

 .وظيفة الفعل

                                                           
 الــسبت −الوظيفــة اللغويــة والرمــز اللغــوي يف احليــاة االجتامعيــة −د حــاتم علــو الطــائي   )١(

 . معهد األبحاث والتنمية احلضارية−ضاريةاحل − ٨/٨/٢٠٠٩
www.alhadharia.net/dataarch/dr-igtemaai/index106.htm 
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 Interpersonal function الوظيفة التفاعلية −٣

ًذه الوظيفة عامال فعاال يف وجود التفاعل االجتامعي مع وتستخدم اللغة يف ه ً
, وتركز هذه )أنا وأنت(اآلخرين, وهي الوظيفة التي يمكن أن نطلق عليها 

الوظيفة عىل أن اإلنسان كائن اجتامعي ال يستطيع التحرر من أرس مجاعته, وتعد 
استعامل بذلك اللغة العنرص األسايس يف عملية االندماج والتفاعل االجتامعيني, و

 .اللغة للتنمية بأنواعها, وإظهار التأدب والتلطف يف املناسبات االجتامعية
 Personal functionالوظيفة الشخصية  −٤

عن مشاعره واجتاهاته نحو املوضوعات باللغة ويمكن للفرد أن يعرب 
ا أن يثبت هويته وكيانه الشخيص والتعبري عن أفكاره هب هالكثرية, ويمكن

 .الخ.. املختلفة من سعادة وفرح وحزن وغضبومشاعره
 Heuristic function الوظيفة االستكشافية −٥

وهي الوظيفة التي يبدأ الفرد باستخدامها ملعرفة البيئـة املحيطـة بـه وفهمهـا, 
 .ويطلق عليها الوظيفة االستفهامية

 Imagination functionالوظيفة التخيلية  −٦

 .ح هبا للفرد باهلروب من الواقع الذي يعيش فيهوهي الوظيفة اللغوية التي يسم
 Symbolic function الوظيفة الرمزية −٧

ًوهي من الوظائف ذات األمهية, ذلك ألن اللغة املكتوبة متثل رموزا إىل 
املوجودات يف العامل اخلارجي, فتنقل الرتاث الشفوي من جيل إىل جيل وحتافظ 

 .تدوينهب وذلكعليه من الضياع 
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 Information function يفة اإلخباريةالوظ −٨

 .وينقل الفرد هبا معلومات إىل اآلخرين واألجيال املتعاقبة
للغة أربع وظائف » Roman jakobson رومان جاكبسون«ّولقد حدد 

الوظيفة التعبريية أو االنفعالية, والوظيفة الندائية, والوظيفة املرجعية, : هي
 ) ٣(: حددها يف ست وظائف هي Sebeokأن , يف حني )٢(والوظيفة االستمرارية 

  Emotion وظيفة انفعالية −١
 تعرب عن املشاعر الداخلية للمتكلم أو الكاتب من خالل الكلامت التي

ُبغسُيستعملها أو التنغيامت التي ي  .ها عىل صوته يف حال الكالم الشفاهيِ
  Conative وظيفة تأثريية −٢

, أي جعله يترصف بصورة متوقعة هدفها إنتاج سلوك معني يف املخاطب
 .منه, أو نريده أن يقوم هبا

 Referential وظيفة نسبية −٣

وترتبط بالطريقة أو األسلوب الذي يشار به إىل األشياء من خالل 
 .الصياغات اللغوية املستعملة

 alugnMetali وظيفة ماورا لغوية −٤

                                                           
 املؤسسة اجلامعيـة للدراسـات −املبادئ واألعالم) علم اللغة احلديث(األلسنية  −ميشال زكريا  )٢(

 .٦٠ ص١٩٨٣ بريوت −والنرش والتوزيع
)٣(  -053 p0691Y .N.and sanwiley , Style in language -A.T, Sebeok

314. 
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غوي مبنى ومعنى, وتعنى بام بعد القول من حيث مطابقة الكالم للقانون الل
ومطابقة األسامء ملدلوالهتا, وكيفية تلقي السامعني للكالم, وإدراك ما وراء 

 .السطور وعدم االقتصار عىل ما بينها
 Poetic وظيفة شعرية −٥

وهي تتعلق بالرسالة الكالمية وحدها ولذاهتا يف مجاهلا وأثرها يف نفس 
 . اإلنسايناملتكلم وبنائها وجرسها املوسيقي املصور للشعور

 Phatic وظيفة استمرارية −٦

وهي ختتص باإلبقاء عىل الصلة مستمرة بني املتكلم واملستمع, كام يظهر 
 ...).أيوه...آه(ًباألصوات غري ذوات املعاين أحيانا 

تلك هي أبرز وظائف اللغة كام أشار إليها عدد من الباحثني, وجتدر 
 أوالمها , حتقق وظيفتني متكاملتني,موز أهنا نظام من الرمع ,اإلشارة إىل أن اللغة

ًالوظيفة االتصالية حيث تعمل اللغة وسيطا للتفاعل بني األفراد ونقل 
ًاملعلومات واستقباهلا, وثانيتهام الوظيفة التجريدية حيث تعمل اللغة وسيطا 

  متكن اإلنسان من,لتكوين األفكار التي جترد الواقع وختتزله يف شكل رموز
رجة أكرب, وبتعبري آخر تتحدد وظيفتا اللغة باالتصال والتعميم, فهمه وضبطه بد

 )٤ (.وما يقوم بني هاتني الوظيفتني من تفاعل يغني دور اللغة يف حياتنا
وإذا كانت الوظيفة االتصالية للغة تتجىل يف استقبال الرسائل اللغوية, ونقلها, 

                                                           
نجلـو  القـاهرة مكتبـة األ− ترمجة الـدكتور طلعـت منـصور−التفكري واللغة −فيجوتسكي. ل  )٤(

 .٨٠ ص١٩٧٥املرصية 
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 وتوجيه هؤالء اآلخرين واالحتفاظ هبا, والتأثري يف اآلخرين واألحداث اخلارجية,
وتلك األحداث, والتأثري يف العمليات الفسيولوجية داخل اجلسم, وتعديلها, 
والتوصل إىل اشتقاق نتائج جديدة يف ضوء املعلومات املتاحة, ومن ثم إعادة بناء 

 فإن الوظيفة االتصالية للغة ليست ,األحداث املاضية والتنبؤ باملستقبل بمقتضاها
فاحلدث اللغوي الذي يتم بني شخص وآخر, بني مرسل ومستقبل, باألمر السهل, 

ل يف ِأي بني متكلم ومستمع, أو كاتب وقارئ, هو نظام معقد, كام أن مراعاة املستقب
تقديم املادة اللغوية يف ضوء مستواه العقيل ورصيده اللغوي وخربته السابقة من 

ومن هنا كان الرتكيز عىل . لميةاألمور اجلديرة باالهتامم يف العملية التعليمية التع
. اجلانب الوظيفي يف تعليم اللغة وتعلمها, وهذا ما سنعرض له يف الصفحات التالية

 .وهذا ما دعا إىل الوقوف عىل الوظيفية يف املجال اللغوي الرتبوي
  الوظيفية يف املجال اللغوي الرتبوي−ًثانيا

 الفكر االجتامعي, إذ متتد جذور الوظيفية إىل زمن بعيد, فهي قديمة قدم
رأى كونفوشيوس أن وظيفة الدين والطقوس الدينية هي تأكيد أمهية العالقات 
ّاالجتامعية وتنظيمها وحتديد طريقة املعامالت بني البرش, وعرب أفالطون عنها 
من خالل مماثالت قام هبا بني قوى النفس العاقلة والغاضبة والشهوية وبني 

طبقة منها وظيفة عىل غرار وظائف قوى النفس طبقات املجتمع, وحدد لكل 
 )٥(.املذكورة, فطبقة احلكام حتكم, وطبقة اجلند حتارب, وطبقة العامل تعمل

 فهو من ,األب الرشعي للوظيفية يف علم االجتامع» اميل دوركهايم«ويعد 
                                                           

ــو محــدان  )٥( ــم أب ــة −ماجــد عل ــة−الوظيفي ــة برئاســة اجلمهوري ــاين − املوســوعة العربي ــد الث  املجل
 .٢٨١ ص٢٠٠٨ دمشق − الطبعة األوىل−والعرشون
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أهم أعالم املدرسة الوظيفية البارزين يف علم االجتامع, إذ أكد دراسة النظم 
ًبوصفها جزءا من النسق االجتامعي ) االقتصادية والدينية والقانونية(عية االجتام
َحيافظالذي   )٦(. عليه من خالل أدائها لوظائفهاُ

أما يف املجال اللغوي الرتبوي فقد تغريت النظرة إىل اللغة, فبعد أن كان 
َّينظر إليها عىل أهنا جمموعة من احلقائق واألحكام والقواعد ينبغي أن تعلم , وما ُ

ًعىل املعلم إال أن يلقنها للمتعلم تلقينا, وما عىل املتعلم إال أن حيفظها 
ًويستظهرها عن ظهر قلب, وبقدر حفظه هلا يعد متمكنا من اللغة, أصبح ينظر 
إليها عىل أهنا جمموعة من املهارات عىل املتعلم اكتساهبا, وعىل املعلم أن يساعد 

ملهارات تتمثل يف املحادثة واالستامع والقراءة وهذه ا.  هذا االكتسابعىلاملتعلم 
والكتابة, واستتبع ذلك النظرة إىل وظيفية اللغة واستعامالهتا يف احلياة اليومية, 

ًاملهارات شيوعا وانتشارا وتواترا يف مواقف احلياة لريكز أكثر والوقوف عىل  ً ً
 .عليها يف املناهج التعليمية

وظيفية والنفعية االجتامعية, إذ ال فائدة من ومن هنا اجته تعليم اللغة إىل ال
تعلم أي مادة إذا مل يكن هلا نفع اجتامعي وفائدة للمتعلم يف تفاعله مع املجتمع 

وملا كانت اللغة تؤدي وظيفتني أساسيتني للفرد ومها التعبري . الذي حييا فيه
واصل والتواصل, حتى إن بعض املربني يرون أن التعبري ما هو إال رضب من الت

ًأيضا, اجتهت الدراسات يف بعض الدول املتقدمة إىل إجراء مسح ملواقف النشاط 
                                                           

 .٢٨٢رجع السابق صامل  )٦(
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ْلتعلماللغوي  َ  .ً هذه املواقف أكثر استعامال يف مواقف احلياةّ أيِ
وكان اهلدف من ذلك هو بناء املناهج اللغوية عىل تلك املواقف احلية حتى 

وافعه, وتريض اهتامماته, وتلبي حيس املتعلم أن املادة التي يتفاعل معها تستثري د
 .حاجاته, وتؤمن له متطلباته, فيقبل عليها بشوق ورغبة

وأسفرت البحوث العلمية التي أنجزت يف هذا املجال يف أمريكا عن أن ثمة 
املحادثة, املناقشة الرسمية, املناقشة اجلامعية, : تسعة مراكز وظيفية يف احلياة هي
ر, كتابة الرسائل, إلقاء الكلامت يف املناسبات كتابة املذكرات, كتابة التقاري

 )٧(.املختلفة, قص القصص, توجيه التعليامت واإلرشادات والتفسريات
ومصطلح » التعبري الوظيفي«ويف ضوء هذا التوجه استعمل مصطلح 

, وقصد بالتعبري الوظيفي ذلك التعبري الذي يؤدي خدمة »النحو الوظيفي«
مطالبه بالتفاهم مع بني ه, فيقيض حاجاته, وينفذ لإلنسان يف تفاعله مع جمتمع

التعبري الشفاهي والكتايب, كام قصد كلمة املنطوقة واملكتوبة, أي بالبجنسه 
د هبا لتساعده عىل َّبالنحو الوظيفي أساسيات النحو التي ينبغي للمتعلم أن يزو

وعىل التعبري له, وعىل القراءة فيقرأ بفهم قراءة صحيحة, ُّفهم ما يستمع إليه ومتث
ًفيعرب إن شفاهيا أو كتابيا عن فكره ومطالبه بلغة سليمة ً. 

 عن طريق تلقي ّيتحققولقد أدرك املربون أن اكتساب املتعلم للخربة ال 

                                                           
)٧( Summary of investigations relation to grammar . Lyman.L.R 

. Supplementary educational monographs, and composition, language
Chicago- Lllinois.p١٣٢. 
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املعلومات وصبها يف العقول, وإنام بطريق التعامل مع البيئة, إذ إن هناك دوافع تدفع 
االحتكاك هبا كي يقيض حاجاته وينال اإلنسان إىل التفاعل مع بيئته االجتامعية و

 .مآربه
وهلذا اجتهت الرتبية احلديثة إىل نقل مركز االهتامم يف العملية التعليمية التعلمية 

ًمن املادة إىل التلميذ, بحيث تنظم املادة الدراسية تنظيام نفسيا  , )سيكولوجيا(ً
 .حياتهيراعي اهتاممات املتعلم وحاجاته واستعدادته ومقتضيات بيئته و

وهذا املنحى ال يقلل من أمهية املادة, وإنام يأخذ منها القدر املناسب, 
ويقدمه إىل التالميذ يف الوقت املناسب وبالطريقة املناسبة, وبذلك جيعل من 

 والنمو بام يتفق ,دراسة املادة واالستفادة من خربات السابقني وسيلة للحياة
 ).لسيكولوجيةا(االتفاق كله مع مبادئ التعلم النفسية 

أما القدر املناسب الذي يؤخذ من املادة فقد رئي أن يقترص عىل أساسياهتا, 
ذلك ألن أساسيات املادة تعد نافعة يف معظم املواقف التي يتعرض هلا الفرد يف 

وهذه األساسيات ينبغي أن ترتبط عىل نحو واضح بمطالب . تفاعله مع بيئته
 حتى يمكن للمتعلم ,وواقع املجتمع وظروفهنمو التلميذ وباملبادئ االجتامعية 

 .أن يدرك أمهيتها يف حياته وحياة جمتمعه
  الوظيفية يف تعليم النحو−ًثالثا

تغريت النظرة إىل النحو إن يف اللغات األوربية أو يف لغتنا العربية, فقد رأى 
علامء اللغة يف الغرب يف النصف األول من القرن املايض عدم صالح القواعد 

قليدية للغات األوربية احلديثة, إذ إن القواعد التقليدية مبنية يف األساس عىل الت
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ًقواعد اللغتني اليونانية والالتينية, وكلتامها لغتان معربتان ختتلفان اختالفا 
ًواضحا عن اللغات احلديثة التي ختلصت من بعض مظاهر اإلعراب, 

ت الرصفية يف الكلمة أو ر للتعبري عن التغرياَخُوأصبحت تعتمد عىل وسائل أ
 أن يكتشف هؤالء األمر دعا إىلوهذا العالمات النحوية بني الكلامت يف اجلملة, 

 . غري متأثرين بالقواعد السابقةاًدَّدقواعد لغاهتم جم
وكان ثمة تأثر باملدرسة السلوكية يف علم النفس التي كانت تقرص دراستها 

ءت دراسة اللغويني للغاهتم احلديثة عىل املظاهر اخلارجية للسلوك البرشي, فجا
ًوصفية ومبنية عىل الكالم الذي يستعمله الناس فعال, ال معيارية, تضع القواعد 

 .ملا جيب أن تكون عليه اللغة بناء عىل نصوص مكتوبة منذ مئات السنني
وثمة تأثر آخر متثل يف دراسة لغات اهلنود احلمر التي مل تكتب قط, ومل تكن 

 استنباط منهج علمي لوصف إىلًفة, فكان ذلك حافزا للدارسني قواعدها معرو
تلك اللغات وتقعيد قوانينها, وقد وجدوا يف ذلك املنهج أداة صاحلة لدراسة 

 .اللغة اإلنجليزية احلديثة الستنباط القواعد التي تقوم عليها
ويف ضوء العوامل التي تأثر هبا اللغويون املعارصون يف الغرب تبوأت اللغة 

ملنطوقة أمهية يف العرص احلايل لدى اللسانيني املعارصين, إذ مل تعد اللغة املكتوبة ا
هي املوئل واألساس, ومل تعد القواعد املعيارية هي التي تتحكم, بل أصبح ينظر 
ًإىل اللغة يف وضعها القائم حاليا ملعرفة الضوابط التي حتكمها, كام أن نظرة 

ت هي األخرى, وغدا الرتكيز عىل االستعامل القداسة إىل اللغات القديمة تغري
يف مواقف احلياة والوظيفة التواصلية والسياق االجتامعي للغة هو ما يميز نظرية 
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عن باقي النظريات التي تركز عىل املقاربة الشكلية للقواعد » القواعد الوظيفية«
وية النحوية, يف حني أن الوظيفية يف النحو تقترص عىل تقديم املباحث النح

ًاألساسية التي تساعد املتعلم عىل التفاعل اإلجيايب يف املجتمع قضاء حلاجاته 
 .وإرضاء مليوله واهتامماته

ومل يكن التوجه إىل املنحى الوظيفي يف تعليم النحو العريب وليد عرصنا 
ُاحلارض, فقد دعا إليه اجلاحظ من قبل يف إحدى رسائله عندما أشار إىل أن 

 يعني − وتدريسه لذاته إنام هو مضيعة للوقت ومشغلة عام هواإلكثار من النحو
 . أوىل به من رواية املثل الشاهد واخلرب الصادق والتعبري البارع−َّالصبي

 إىل أن حيذف )٨(» الرد عىل النحاة«ويف األندلس دعا ابن مضاء القرطبي يف كتابه 
غتهم, فأحوال أواخر من النحو كل ما يستغني اإلنسان عنه يف معرفة نطق العرب بل

الكالم كأحوال أوائله لغوية بسيطة ال حتتاج معرفتها إىل عرس يف الفهم وال إىل بعد 
 .يف التأويل, فدعا إىل إلغاء نظرية العامل والعلل الثواين والثالث والتقدير

مقدمة « يف −علمنفيام  -وألفينا أن ثمة حماوالت عملية يف تراثنا العريب جتلت 
أليب جعفر ) ١٠(»التفاحة يف النحو«خللف بن حيان األمحر البرصي و. )٩(»يف النحو

ن كل منهام كتيبه املباحث النحوية التي يرى وجوب َّالنحاس النحوي, حيث ضم

                                                           
 .١٩٤٧ القاهرة − مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش−الرد عىل النحاة −ابن مضاء القرطبي  )٨(
 طبعة مديرية إحياء الرتاث القديم بوزارة −مقدمة يف النحو −خلف بن حيان األمحر البرصي  )٩(

 .١٩٦١ دمشق −الثقافة السورية
 مطبعة املجمع − حتقيق كوركيس عواد−التفاحة يف النحو −أبو جعفر النحاس النحوي  )١٠(

 .١٩٦٦ −العلمي العريب ببغداد
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 .إملام املتعلم هبا بغية الفهم والتعبري السليمني يف منأى عن التطويل واالستثناءات
يص القواعد النحوية من ويف العرص احلديث تتكرر الدعوة نفسها إىل ختل

التأويالت والتقديرات واملوضوعات غري الوظيفية, واإلبقاء عىل النحو 
ومن هذه الدعوات . الوظيفي الذي يفيد املتعلم يف عملية التواصل اللغوي

النظرية دعوة األستاذ أمني اخلويل إىل العودة إىل األصول التي استخرج منها 
بان تقليل االستثناء واضطراب القواعد, النحاة القواعد, مع األخذ باحلس

 )١١(.واختيار ما هو بسبب من لغة احلياة واالستعامل عندنا
ووجه الدكتور إبراهيم مدكور األنظار إىل موضوع اختيار املباحث النحوية 

ولكي تستكمل العربية أسباب انتشارها, وتتوفر هلا «: يف ضوء معايري إذ يقول
 أن نتخري من قواعد اللغة املطرد وما يسهل حفظه, رشائط اللغة العاملية ينبغي

ًوأصبحنا نؤمن بأن النحو لغري املتخصصني ليس علام يقصد لذاته, وإنام هو 
 )١٢(.»وسيلة من وسائل تقويم القلم واللسان

 خدمة نؤدهيا للغة الضاد هي َّورأى الدكتور صبحي الصالح أن أجل
وضوح والتبسيط والتيسري, وأن وضع كتب يف القواعد واللغة يراعى فيها ال«

ثمة خطوة عملية البد أن تسبق ذلك الصنيع وهو االتفاق عىل صوغ املقاييس 
التي حتدد ما ينبغي احلفاظ عليه من القواعد والضوابط يف األلفاظ 

                                                           
 القاهرة − دار املعرفة−نحو والبالغة والتفسري واألدبمناهج جتديد يف ال −أمني اخلويل  )١١(

 .٤٥ ص١٩٦١
 جامعة −»العربية بني اللغات العاملية الكربى« حمارضة بعنوان −الدكتور إبراهيم مدكور  )١٢(

 .١١ ص١٩٧٣» أبريل« نيسان − بريوت−بريوت العربية
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 )١٣(.»والرتاكيب
وطاملا تردد يف الندوات واملؤمترات التي عقدت ملعاجلة تعليم النحو رضورة 

ما : لنحو التعليمي حلاجات املتعلمني وميوهلم, وقد يسأل سائلمراعاة منهج ا
العالقة بني حاجات املتعلمني وميوهلم ومنهج النحو? ومن ثم ما املطالب 

 ًاللغوية النحوية التي تعد أساسا يف بناء منهج النحو?
يف الواقع البد من األخذ باحلسبان أن عىل منهج النحو أن هيتم باحلاجات 

افع للتعلم, فاملتعلم حيس باحلاجة إىل إتقان اللغة وتعلم أساليبها عىل أهنا دو
ًتعلام ُّ َ ً, والتعبري اللغوي يندفع إليه بطبيعته عندما يكون مرتبطا ارتباطا اً صحيحَ ً

 .ًمبارشا بخرباته الشخصية, ويساعده عىل قضاء حاجاته النفسية
 أهنا بعيدة أول وهلةًونظرا ملا تتسم به القواعد النحوية من جفاف فقد يبدو 

بطبيعتها عن حاجات املتعلمني واهتامماهتم, إال أن النظر الدقيق يدل عىل فساد 
فمن الواضح أن التالميذ يمرون يف داخل املدرسة وخارجها بكثري . هذه الفكرة

من مواقف احلياة التي تتطلب منهم الفهم واإلفهام, وتشعرهم باحلاجة إىل 
ية املتكررة واملختلفة, إال أهنم يقعون يف كثري من إتقان االستعامالت اللغو

ًاألخطاء اللغوية يف أثناء التعبري, وهذه األخطاء ليست إال تعبريا عن حاجتهم 
 .إىل تعلم األساليب الصحيحة

وعىل منهج النحو أن هيتم بميول التالميذ نحو تعلم األسلوب السليم, إذ ما 

                                                           
دكتور إبراهيم  لل»نقد وبناء: النحو العريب« مقدمة كتاب −الدكتور صبحي الصالح  )١٣(

 .٦ ص١٩٦٨ دار الصادق بريوت −السامرائي
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ًن قراءته صحيحة وتعبريه سليام, فإذا من شك يف أن كل تلميذ يميل إىل أن تكو
ًمتكن املنهج من اختاذ ميول التالميذ دوافع واستثارهتا وتنميتها هدفا نحو تعلم 

ً فقد أسهم إسهاما ,القواعد عىل أهنا السبيل إىل القراءة الصحيحة والتعبري السليم
 .ًفعاال يف حتقيق األهداف املرسومة لتعليم اللغة

ج النحو أن يتعرف أساليب التالميذ وتعبرياهتم لربط ومن هنا كان عىل منه
القواعد هبا, بحيث حيس هؤالء التالميذ أن ما يتعلمونه من القواعد خيدمهم يف 
صحة أساليبهم واستقامة تعبرياهتم, ذلك ألن من أهم األسباب التي قد تؤدي 

ا, أو أنه ًإىل نقص ميل التلميذ نحو الدراسة هو أنه ال جيد سببا لدراسة مادة م
 .حيس بأنه ليس يف حاجة إليها

ودراسة القواعد النحوية ال توصل إىل هدف مبارش حيس به التالميذ 
كإحساسهم باألهداف املبارشة للمواد العملية مثل الرسم واألشغال والعلوم, 
ًولكن إذا ربطت قواعد اللغة بأساليب التعبري اليومي وخربات الناشئة ربطا 

 .ًعر املعلم تالميذه بأن للقواعد هدفا حيسونهْشُحلالة يمكن أن ي ففي هذه ا,ًحمكام
وثمة دراسة أشارت إىل أن من أسباب كراهية التالميذ ملواد الدراسة 
وموضوعاهتا هو بعد املناهج عن حياهتم, وعدم وضوح الفائدة التي يمكن 

 )١٤(.حتقيقها من دراستها
وهذا ما دفع بعضهم إىل القول إنه قد يكون من املفيد يف صدد البحث يف 

                                                           
 دار −تالميذ املدارس الثانوية أمانيهم وميوهلم ومشكالهتم −الدكتور الدمرداش رسحان  )١٤(

 .١١٨ ص− القاهرة−الكتاب العريب
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األساليب العادية واالستخدامات اللغوية املتكررة إجراء البحوث العلمية 
لتحديد املوضوعات النحوية التي تؤدي وظائف لغوية رضورية يف حياة 

ى يمكن أن حت,األفراد, وحتديد شائع األخطاء فيام يدور عىل ألسنة التالميذ
نتبني اختيار القواعد وتقرير دراستها وتنظيم موضوعاهتا عىل أساس من 

يف ) سيكولوجيتهم( وإشباع حاجات التالميذ ورعاية نفسيتهم ,وظيفتها احليوية
 )١٥(.تعاملهم اللغوي مع أبناء جمتمعهم

وإذا بحثنا عن الطريقة التي حتدد يف ضوئها املوضوعات النحوية التي تؤدي 
 لغوية يف حياة التالميذ ألفينا أهنا كانت تتمثل يف تأليف جلان من وظائف

املتخصصني يف املادة, وكان هؤالء املتخصصون يف بادئ األمر حريصني عىل أال 
يغريوا يف موضوعات املادة النحوية, بل كانوا يتقيدون بأصول اللغة وقواعدها 

إننا ال نزال «:  القولعىل احلد الذي رسمه األوائل, وهذا ما دفع بعضهم إىل
ّنعيش عىل ما خلفه علامء النحو والرصف والبالغة األقدمون, وعندما يدعي 
بعضنا التجديد ال يعدو يف احلقيقة التطريز عىل ثوب خلق, حتى أصبحنا أشبه 
بمن يرقص يف السالسل, وكم يذكرين سادتنا الباحثون يف اللغة بفقري يرصف 

ّمليامتًقرشا إىل   )١٦(.»!ا ليقرقع هبَ
وهذا األسلوب املتبع يؤدي إىل فرض كثري من املوضوعات النحوية التي 

                                                           
 دار − دراسات حتليلية ومواقف تطبيقية−تعليم اللغة العربية −الدكتور حسني سليامن قورة  )١٥(

 .٢٥٤ ص١٩٩٠ القاهرة −ف بمرصاملعار
دار − النسون ماتيه»منهج البحث يف األدب واللغة«الدكتور حممد مندور يف مقدمة كتاب   )١٦(

 .١٢ ص١٩٤٦ بريوت −العلم للماليني
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 النظر عن برصفيرى املتخصصون أهنا الزمة للمتعلمني يف حياهتم املستقبلية 
حارضهم, يف حني أن اإلعداد للمستقبل ال يمكن أن يكون بإمهال احلارض, 

ربة يف مراعاة احلارض  جيعل هذا املنحى ال يراعي مبدأ استمرار اخلوهذا ما
 .ًواملستقبل معا

والواقع أن عمل هؤالء املتخصصني يف اللجان التي تضع املناهج كان يقوم 
 حيث يرى بعضهم أن مبحث العدد املركب ,عىل اخلربة الذاتية ألعضائها

 .صعب فيقرتح االستغناء عنه, أو نقله من صف إىل آخر
 التي تقررها اللجان املتخصصة وجتدر اإلشارة إىل أن املوضوعات النحوية

قد ال تراعي االستعدادات العقلية لبعض املتعلمني, يف حني أن الذين تتفق 
أما غريهم . استعداداهتم وميوهلم مع املادة املقدمة هلم يتمكنون من التعلم

فيتعلمون بقدر مالءمة استعداداهتم وميوهلم هلذه املادة, وهذا ما جيعل دراسة 
 أكثر األحيان, وحيول دون إقبال املتعلمني عليها, أو اهتاممهم هبا, املادة جافة يف

ًوال هييئ الظروف املناسبة لعملية التعلم الفعال, ويكون خطرا عىل النمو السليم  ّ
ًللشخصية ألنه يضع كثريا من التالميذ يف مواقف قد ال يسمح هلم مستوى 

معنى هلا يف نظرهم, كام أن نضجهم مقابلتها, وهذا ما جيعلهم يقومون بأعامل ال 
تذكرهم للامدة اجلامدة التي يفرضها عليهم الكبار ال يؤدي إىل تعلم وظيفي, ذلك 
ألن تقديم املادة يف ضوء هذا املنحى ال يعمل عىل تكوين اخلربة املربية بسبب كون 
ًاملعلم إجيابيا من طرف والتلميذ سلبيا من طرف آخر, وال يمكن للمتعلم أن  ً
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ًخلربة إال إذا كان إجيابيا نشطايكتسب ا ً. 
ًومن املالحظ أن كثريا من التالميذ يتعودون حفظ كثري من القواعد, 

 .وترديد كثري من العبارات اللفظية دون أن يكون وراءها معنى حقيقي لدهيم
التعجبية » ما«من أدوات الرشط غري اجلازمة, و» إذا«وطاملا رددنا يف إعراب 

 :العبارات التالية
ظرف ملا يستقبل من الزمان يتضمن معنى الرشط خافض لرشطه : ذاإ

 .متعلق بجوابه
. نكرة تامة بمعنى يشء, مبني عىل السكون يف حمل رفع مبتدأ: ما التعجبية

ًوالفعل بعدها فعل ماض إلنشاء التعجب, والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا 
 .»هو«عىل خالف األصل تقديره 
الفاعل «وال معاين » ض لرشطه متعلق بجوابهخاف«ومل نكن ندرك معاين 

نكرة تامة بمعنى «, وال معاين »ًضمري مسترت فيه وجوبا عىل خالف األصل
 .»الخ...يشء

مدت عدة وسائل يف تيسري ُويف ضوء املنحى الوظيفي يف تعليم النحو اعت
 :مناهج القواعد النحوية يف النصف الثاين من القرن العرشين, ومن هذه الوسائل

العمل عىل إلغاء موضوعات أو أجزاء من موضوعات ال حيتاج إليها  −١
التالميذ يف تقويم ألسنتهم من وجهة نظر أعضاء جلان وضع مناهج القواعد 
النحوية, ومن أمثلة ذلك املبنيات بجميع أنواعها, فقد اصطلح النحاة عىل أن الكلمة 
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فعال املاضية واألفعال األمرية, التي ال يتغري آخرها بتغري الرتكيب تسمى مبنية كاأل
 إلخ... والفعل املضارع يف بعض حاالته وكأسامء اإلشارة واألسامء املوصولة والضامئر

إلغاء اإلعراب التقديري واملحيل يف املفردات واجلمل ألنه ال أثر له يف سالمة  −٢
 . واملعلمنيالنطق وال يف إفهام املعنى, فال حاجة بنا إىل أن نشغل به أوقات التالميذ

التخفيف من عمل األدوات, فإنه ال فائدة من دراسته كام رأى بعضهم,  −٣
ًتضمر وجوبا أو جوازا, وإىل » أن«ولعل أول ما بدئ به هو عدم اإلشارة إىل أن  ً

أهنا هي التي تنصب الفعل املضارع الواقع بعد الم اجلحود أو الم التعليل أو 
قوا هذه األساليب كام وصلت إلينا يف القرآن حتى أو فاء السببية, فإن العرب نط
 .الكريم ويف احلديث النبوي الرشيف

جعل عالمات اإلعراب كلها أصلية, فاأللف عالمة رفع املثنى وال  −٤
تنوب عن الضمة, والياء عالمة نصب مجع املذكر السامل وال تنوب عن الفتحة, 

 .الخ... الضمةوالواو عالمة رفع يف مجع املذكر السامل وال تنوب عن
ًالتكملة وهي كل ما يذكر يف الكالم, وليس ركنا أساسيا يف اجلملة,  −٥ ً

ًوهي منصوبة دائام ما مل تكن مضافا إليها أو مسبوقة بحرف جر ً. 
عىل أن ندرس مباحثها من غري تعرض لتفاصيل إعرابية : األساليب −٦

التحذير واملدح  ومنها صيغ التعجب واإلغراء و,يعرس عىل التالميذ معرفتها
 .)١٧(الخ...والذم واالختصاص

ًويف ضوء املنحى الوظيفي يف تعليم النحو أيضا كانت ثمة حماوالت إلخراج 
                                                           

جمموعـة املحـارضات التـي ألقيـت يف مـؤمتر مفتـيش  (االجتاهات احلديثـة يف النحـو العـريب  )١٧(
 .٧٦−٦٤ ص١٩٥٨عارف بمرص  دار امل−اللغة العربية بالقاهرة 
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كتب تشتمل عىل املباحث النحوية التي يرى مؤلفوها أهنا هي التي البد من الرتكيز 
 .يمةعليها يف العملية التعليمية التعلمية لتساعد املتعلم يف اكتساب اللغة السل

ومن الكتب التي ظهرت يف هذا املجال يف النصف الثاين من قرننا املايض 
النحو الوظيفي لعبد العليم إبراهيم, وقواعد اللغة العربية لتالميذ املدارس «

الثانوية حلفني ناصف وآخرين, والنحو الواضح يف قواعد اللغة العربية لعيل 
ًية مصطلحا وتطبيقا ملحمود اجلارم ومصطفى أمني, وأساسيات القواعد النحو ً

 )١٨(.»الخ...أمحد السيد, والكفاف ليوسف الصيداوي
 عليها فيجدر بنا اطلعناًمن الكتب األخرية زمنيا التي » الكفاف«وإذا كان 

أن نقف عىل منهجية تأليف هذا الكتاب بغية تقديم ملحة موجزة عن املسار الذي 
 .سلكه املؤلف يف إنجاز كتابه

ًعنوانا لكتابه الذي يقع يف جزأين, انطالقا من » الكفاف«ؤلف لقد اختار امل ً
ًرؤية أن كتابه الذي يضم قواعد اللغة العربية قد صيغت صوغا جديدا إىل اللني  ً

                                                           
 ١٩٦٩ القاهرة − دار املعارف بمرص−النحو الوظيفي −عبد العليم إبراهيم −  )١٨(

 −كتــاب قواعــد اللغــة العربيــة لتالميــذ املــدارس الثانويــة −حفنــي ناصــف وآخــرون −
 ١٩٥٦القاهرة 

 دار املعـارف −النحـو الواضـح يف قواعـد اللغـة العربيـة −عيل اجلارم ومصطفى أمني −
 .م١٩٦٥−ه١٣٨٥الطبعة الثالثة والعرشون  −بمرص

ًأساسـيات القواعـد النحويـة مـصطلحا وتطبيقـا −حممود أمحـد الـسيد −  − دار دمـشق−ً
١٩٨٧. 

 .١٩٩٩ − دار الفكر بدمشق−الكفاف −يوسف الصيداوي −



 )٣(اجلزء ) ٨٦( املجلد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق
  

  

٦٣٨

 وإىل اإلجياز أدنى لتكون أثبت يف ذهن املتعلم وأرسخ يف نفسه, وقد ,أقرب
للغوية وال يزيد طابق حمتوى الكتاب يف نظره عنوانه فال ينقص عن احلقيقة ا

 :ًعليها انطالقا من قول األبريد اللغوي
 أال ليــت حظــي مــن غدانــة أنــه

 

َّيكــــــون كفافــــــا ال عــــــيل وال ليــــــا  ً 
 

َّولقد رتب املؤلف مباحث كتابه ترتيبا معجميا, وأتبع كل ً  مبحث منها ً
بني «امذج مستعملة يف فصيح من الكالم بليغ, ووضع مقدمة لكتابه عنواهنا َن

تضمنت أن النحو يشء والقواعد يشء آخر, وأنه ليس كل عامل » ابيدي الكت
ًمعلام, وأن النحو ال يعلم اللغة, ومرد ذلك يف نظره إىل أن القاعدة قانون لغوي, 
وأما النحو فهو صوالن الفكر وجوالنه يف القاعدة وإعامل العقل والرأي فيها, 

عد رصد ملا قالته العرب ًفالنحو إذا ليس هو القاعدة وإن كان يشملها, والقوا
. وتبيان له وصوغ ألحكامه, وأما النحو فإعامل للعقل يف مجيع ذلك كله

ومن هنا فالقواعد . والرحلة العقلية قد تطول وقد تقرص, وأما القاعدة فهي هي
, وتقف عند »هكذا قالت العرب«يشء والنحو يشء آخر, والقواعد تنطلق من 

و فجوالن فكري يف هذه القواعد, والتفكري يف وأما النح. »هذا مل تقله العرب«
 )١٩( .يشء ليس هو اليشءال

ًليس موجزا لقواعد اللغة, بل هو قواعد اللغة ذاهتا تامة » الكفاف«وكتاب 
ًغري منقوصة, وما يراه القارئ من صوغ معظم بحوثه يف كلامت وأحيانا يف 

                                                           
 . املرجع السابق−الكفاف −يوسف الصيداوي )١٩(
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 اللفظ عن كثريه, ًكليامت ما هو إال حصيلة صوغ القاعدة صوغا يغني فيه قليل
 .واستخالص القاعدة مما يشينها من تزاحم آراء النحاة

 انطباعات املؤلفني نتيجة ُتظهرُوالواقع أن املحاوالت التي بذلت من قبل 
التجارب واملامرسات التعليمية التي مروا هبا, والتي تعرب بصورة أو بأخرى, 

 .كلة تعليم النحووبدرجة ما من الصدق عن بعض اجلوانب املوضوعية يف مش
بيد أن عرصنا, عرص العلم والتقانة واملعلوماتية, مل يعد حيتمل استمرار 
االعتامد عىل االنطباعات الذاتية أو االجتهادات الشخصية دون أن يدعمها 

 .باملالحظة املوضوعية والبحث العلمي اجلاد األصيل
لغوي فقد اجتهت وملا كان التعبري يعد من أهم املواقف يف عملية التواصل ال

األنظار إليه كي يكون موضع الدراسة العلمية يف تعرف املطالب اللغوية 
ًالنحوية للمتعلمني, بطريق تعرف مكوناته شفاهيا كان أو كتابيا من املباحث  ً
النحوية, ثم تعرف األخطاء التي يقع فيها املتعلمون يف التعبري بنوعيه, عىل أنه ال 

ت املتعلمني وأخطائهم وحدها يف الوقوف عىل يمكن االقتصار عىل تعبريا
املباحث النحوية التي يتضمنها منهج تعليم النحو, إذ البد من تعرف تلك 
ًاملباحث التي تشيع يف ثقافة املجتمع كي يتزود املتعلمون هبا أيضا بغية فهم ما 

 .يتفاعلون معه من رضوب املعرفة اإلنسانية يف ميادينها املختلفة
 عىل املطالب اللغوية للمتعلمني دون النظر إىل مطالب املجتمع إن االعتامد

ًيعد عمال ناقصا, إذ قد تكون هناك ثغرات وفجوات, فقد تكون املطالب  ً
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اللغوية للمتعلمني حمدودة وضيقة وال تكفي وحدها يف تزويد املتعلمني بام 
حيتاج املتعلم يساعدهم يف احلياة االجتامعية التي سيسهمون فيها فيام بعد, إذ قد 

ًكي يفهم ثقافة جمتمعه إىل مباحث نحوية قد ال يشعر برضورهتا حاليا, وال هيتم 
 .هبا, ولكن تبدو قيمتها وتتضح أمهيتها فيام بعد

كام أن االعتامد عىل متطلبات املجتمع والعرص دون األخذ يف احلسبان 
ًمستوى املتعلمني وميوهلم وحاجاهتم يعد عمال تعسفيا ال حيقق  األهداف املثىل ً

من الرتبية يف تفاعل املتعلم مع املجتمع, ذلك ألنه ال يقوم عىل واقع املتعلمني 
أنفسهم, وقد يفرض عليهم مباحث ربام ال يؤهلهم مستوى نضجهم لتقبلها, 

 .وهذا يؤدي إىل بعثرة اجلهود وضياع الفائدة من التعلم
ي الوظيفي أن يشتمل عىل هلذه االعتبارات كافة كان عىل منهج النحو التعليم

 ,ف مطالب املتعلمني من خالل تعبرياهتمُّأساسيات املادة النحوية بطريق تعر
ً بحثا عن املباحث النحوية التي يستعملوهنا يف تلك ,شفهية كانت أو كتابية

 .ف األخطاء النحوية التي يقعون فيهاُّالتعبريات, هذا من جهة, ومن جهة ثانية تعر
ملباحث النحوية التي يستعملها الكتاب املعارصون يف خمتلف كام يشتمل عىل ا

ميادين املعرفة وتعرف االستعامالت النحوية التي يامرسها الكبار العاملون يف 
خمتلف قطاعات املجتمع, وتعرف الصعوبات اللغوية التي تعرتض هؤالء العاملني 

 حاجات أليس ثمة تناقض بني: وقد يقول قائل .يف مواقف النشاط اللغوي
 املتعلمني وحاجات املجتمع?

والواقع أن النظرة الشاملة لتلك اجلوانب جمتمعة كفيلة بتخطي الفجوات 
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ًوالثغرات التي قد تظهر هنا وهناك, فإذا ظهر مثال تناقض بني موقع املتعلمني 
العقيل يف مستواهم يف النحو من جهة, واملستوى املرتقب الذي نطمح إليه يف 

ً, كان احلل بكل بساطة يكمن يف البدء بموقع املتعلمني وصوال املجتمع والعرص
إىل اهلدف املطلوب, فإنكار املوقع الفعيل احلايل للمتعلمني معناه أننا انسلخنا عن 

 .الواقع, ومل تعد ثمة فائدة فيام نصل إليه ألننا لن نصل بمتعلمينا إليه
ل هدف غري حمدد ال عىل كام أن البدء بواقع املتعلمني وميوهلم احلالية من أج

أساس املادة وتطورها العاملي, وال عىل أساس املجتمع ومتطلباته يف املستقبل 
 !معناه بداية صحيحة ولكن إىل ضياع

 التي ينبغي أخذها يف احلسبان ,إن النظرة الشاملة ال جتد يف تعدد املصادر
ل عىل العكس ً تشتيتا أو بعثرة للجهود, ب,مجلة عند وضع منهج النحو الوظيفي

ًمن ذلك كله جتد فيه نسقا متصال يكمل بعضه بعضا, وبنيانا مرتاصا يساند  ً ً ًً
 .بعضه بعضه اآلخر
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