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ممخص
تحاوؿ ىذه الدراسة إعادة وصؼ قواعد المغة العربية وفؽ نظرية النحو الوظيفي ،التي
تتسـ بالدقة والشمولية في وصؼ الظواىر المغوية ،ذلؾ مف خالؿ إعادة تكييؼ ىذه القواعد
ال عمى تعميـ النحو لغير الناطقيف بالمغة العربية،
وفؽ نظرية النحو الوظيفي ،وذلؾ تسيي ً
رابطة دراسة النحو بالموقؼ (السياؽ) والداللة .حيث بيَّنت الدراسة أف نظرية النحو الوظيفي
تعد نظرية ذات فائدة لسانية ىامة؛ ألنيا نجحت في استقطاب كثير مف الباحثيف الذيف ُّ
تبنوا
مبادئيا؛ ذلؾ ألنيا اىتمت بتغطية جوانب أساس في الظاىرة المغويةَّ ،
وسدت ثغرات خمَّفتيا
النظريات المسانية غير الوظيفية في نقاط وجوانب حيوية كالكالـ وسياؽ الحاؿ ،مما ساعد
كثي اًر مف استيعاب قواعد المغة العربية لغير الناطقيف بيا لسيولة فيميا وافياميا .كما أوضحت
الدراسة أنو الزالت برامج تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا في حاجة ماسة لمتطوير؛ حتى
تواكب المتغيرات الحديثة ذات األثر المتطور في المناىج التعميمية وخاصة في دراسة النحو
العربي ،والسيما في تعميـ المغات األجنبية األخرى .وعميو تحاوؿ الدراسة تعميـ النحو العربي
بغير الدراسة التقميدية ألبناء العربية ،وذلؾ مف خالؿ ارتباط دراسة النحو بالموقؼ والداللة
والبحث عف وظيفة الكممة داخؿ القواعد المغوية ،مع إبراز الدور الذي يقوـ بو التطبيؽ
إليصاؿ المعنى الوظيفى لمقواعد المغوية ،وذلؾ مف خالؿ توفير أفضؿ السبؿ الكتساب المغة
وىو الموقؼ.
الكممات المفتاحية  :قواعد  -النحو – الوظيفي -السياق –الداللة-غير الناطقين

 قسم اللغة العربية – كلية اآلداب – جامعة بني سويف.
(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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مقدمة :
سيطرت المناىج واألساليب التقميدية عمى تعميـ المغة العربية ألبنائيا
وغيرىـ ،حيث ظؿ تقديميا لممتعمـ ،خاصة غير الناطقيف بيا  ،شديد االرتباط
بالنظريات المغوية التى سادت العالـ منذ أكثر مف خمسيف سنة مضت  ،فقد
وضعت فى ضوء ذلؾ البرامج الدراسية  ،وقس عمى ذلؾ اختيار المادة التعميمية
وطرؽ تقديميا لممتعمميف  ،وأساليب قياسيا وتقويميا  ،و جدير بالذكر أف معظـ
المغات تخمت عف كثير مف ىذه النظريات  ،واتجيت إلى ما ىو أحدث منيا ،
مع استحساف ما ىو مفيد فييا  ،وتعد نظرية النحو الوظيفي التى شكمت حضو ار
كبي ار فى تعميـ نحو المغات  ،حيث طورت لما يتناسب وحاجة الجميور
األكاديمى المستيدؼ بيذا الدرس  ،مف خالؿ االعتماد عمى طرؽ تعميمية حديثة
 ،واثراء العممية التعميمية بأنشطة جاذبة  ،واالستفادة مف التقنيات الحديثة فى
توصيؿ المادة التعميمية .
وتمثؿ قواعد المغة العربية العمود الفقرى بالنسبة لمادة المغة العربية  ،وذلؾ
أف جميع فروع المغة ُيتوسَّؿ إلى فيميا بالقواعد  ،التى تقوـ ألسنة المتحدثيف  ،و

وتنمى
تعصميـ مف الخطأ فى الكالـ و الكتابة  ،و تعودىـ دقة األساليب َّ ،
ثروتيـ المغوية  ،وتصقؿ مواىبيـ وأذواقيـ  ،وقد جرت محاوالت عديدة  ،قديمًا
وحديثاً  ،لتسييؿ دراسة النحو وتيسير قواعده لممتعمميف  ،مف أشير تمؾ
المحاوالت ابف مضاء القرطي  ،فى كتابو الرد عمى النحاة  ،ثـ توالت الدعوات
إلى التيسير إلى أف وصمت يومنا ىذا.

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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إف القواعد النحوية ال تزاؿ تشكؿ عقبة كأداء فى تعميـ المغة العربية
ألبنائيا  ،ولغيرىـ مما يدعو إلى تعميؽ البحث في جوانب تدريسيا بعد أف تبيف
لمعظـ الخبراء والميتميف بتعميـ المغة العربية أف المشكمة ليست فى المغة العربية
ذاتيا بقدر ما ىي في طريقة تدريسيا وعرضيا وتقديميا لممتعمميف ،وخاصة
غير الناطقيف بيا .
وفى تدريس المغات الحديثة كانت الحاجة إلى وجود مذىب منتظـ فى
اختيار القواعد ألغراض التدريس مف األولويات بالنسبة إلى عمماء المغة
التطبيقييف  ،منذ عشرينيات القرف الميالدي الماضي  ،وذلؾ بالنظر إلى القدر
الكبير مف التراكيب النحوية في أي كتاب مف كتب تعميـ المغات  ،وبالفعؿ جرت
عدة محاوالت لتطوير قوائـ تُعنى بالتراكيب والقواعد األساسية لغرض تدريس
المغة العربية وغيرىا مف المغات.
مشكمة البحث:
تتبمور مشكمة البحث فى سؤاؿ مفاده ما الطريقة الواجب تطبيقيا لدراسة
النحو فى تعميـ برامج تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا ؟ وتنبثؽ منو
مجموعة مف األسئمة الفرعية  ،منيا  :ما مدى استجابة المتعمميف ليذه الطريقة (
أو المنيج ) ؟ و كيؼ يقدـ فى ىذه البرامج ؟ وما مدى توافؽ المنيج التطبيقي
مع النظرية الحديثة ؟
فكانت مف تمؾ الدعوات محاولة األستاذ ابرىيـ مصطفى  ،فى كتابة ( إحياء
النحو ) .ثـ محاولة لجنة تيسير قواعد المغة العربية فى مصر (  6361ـ )  ،و دعوة
األستاذ أميف الخولي (  6392ـ )  ،ثـ محاولة الدكتور شوقي ضيؼ ( 6391ـ )
،وىكذا ال تزاؿ المحاوالت تترى إلى يومنا ىذا  .أىداؼ البحث :
(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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الكشؼ عف مضاميف الدرس النحوي فى برامج تعميـ الناطقيف بغير

العربية .


معرفة مدى استجابة طريقة تدريس النحو لحاجات المتعمميف .



معرفة تأثير النظرية المغوية الحديثة عمى مقررات تعميـ العربية لغير

الناطقيف بيا.


أىمية السياؽ والموقؼ والداللة فى تيسير فيـ النحو فى المغة العربية،

واستيعاب المتحدثيف بغير العربية لو .


توضيح دقة النحاة القدامى فى تسمية المصطمحات النحوية التى ليا

عالقة داللية قوية بالموقع اإلعرابي ،وداللتو األصؿ التى توضح الداللة
الفرعية في أي جممة .
فروض البحث :


مقرر النحو بالبرامج الموضوعة لتعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا لـ

يستفد كثي ار مف النظريات المغوية الحديثة ،ومازاؿ ميتما بالطرؽ التقميدية .


عدـ االىتماـ بحاجات المتعمميف .



تقديـ العوف لغير الناطقيف فى تقويـ ألسنتيـ ،وعصميـ مف الخطأ كتابة

وقراءة.
أىمية البحث :


تنبع أىمية ىذا البحث مف مكانة القواعد النحوية فى المغة العربية .



التدقيؽ والتركيز عمى الموقؼ والداللة ودورىما البارز فى تيسير دراسة

النحو لغير الناطقيف بالمغة العربية وتمكينيـ مف قواعدىا لتسييؿ فيـ فروع
المغة األخرى .
(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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منيج البحث
مستعينا بالمنيج الوصفي
يعتمد البحث عمى منيج النحو الوظيفي،
ً

التحميمي  ،إ ذ يصؼ التراكيب النحوية المقدمة لمستوى المبتدئ فى كتب تعميـ
المغة العربية لغير الناطقيف بيا  ،عف طريؽ تحميؿ مكوناتيا إلى أجزائيا
مركز
مستفيدا مف النظرية المغوية الحديثة فى النحو الوظيفي ،و ً ا
الصغرى ،
ً
عمى الموقؼ والداللة لفيـ القواعد النحوية بسيولة ويسر ،وىذا ما ستتميز بو

الدراسة عف الدراسات السابقة .
الدراسات السابقة
دراسة سميـ( )6313
عنواف الدراسة " :الحاجات المغوية واألخطاء الشائعة لدى متعممي المغة
العربية مف غير الناطقيف بيا".رسالة ماجستير /جامعة دمشؽ؛ىدفت الدراسة إلى
تعرؼ الصعوبات التي يالقييا األجانب في تعمـ المغة العربية  ،والتركيز عمى
األخطاء الشائعة لدييـ في الكالـ والكتابة ،ليتـ االستناد إلييا عند تأليؼ الكتب،
واختيار الطرائؽ التدريسية المناسبة.
دراسة عبد اهلل () 2006
عنواف الدراسة  ":أثر استخداـ الوسائؿ التعميمية في تدريس المغة العربية
لممبتدئيف الناطقيف بالمغات األخرى :ميارة االستماع نموذجا " جامعة إفريقيا
العالمية ؛ىدفت ّْ
الدراسة إلى الكشؼ عف االتجاىات المغوية والنفسية التي كاف
ليا تأثير كبير في تعميـ المغات األجنبية ،وابراز أىمية الوسائؿ التعميمية وتأثيرىا
في تحصيؿ المبتدئيف الناطقيف بالمغات األخرى في ميارة االستماع.

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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دراسة طعيمة ،وأبي شنب() 2009
عنواف الدراسة "  :تحديد الميارات المغوية ومستوياتيا " جامعة أـ القرى
؛ىدفت الدراسة إلى تحديد الميارات المغوية الالزمة لكؿ مستوى مف مستويات
تعميـ المغة العربية لمناطقيف بمغات أخرى
دراسة حبقة ( ) 2003
عنواف الدراسة"  :تبسيط النص األدبي لمقراءة الموسعة بما يتناسب مع
المستويات المغوية لمناطقيف بغير العربية :رسالة المعري أنموذجا " رسالة
ماجستير /معيد الخرطوـ الدولي السوداف؛ ىدفت الدراسة إلى التعريؼ بميارة
الق ارءة ،وأنماطيا وأنواعيا ،والتعريؼ بالقراءة الموسعة  ،ومعرفة مدى مالءمة
النص المبسط لممستوى المغوي لممتعمـ الناطؽ بغير العربية.
دراسة  - (2013) Che Haronبعنواف" :أساليب تعميـ ميارات تحدث
المغة العربية مف وجية نظر المتعمميف".
The Teaching Methodology of Arabic Speaking Skills:
 Learners Perspectivesالجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا؛ىدفت
الدراسة إلى تعرؼ آراء المتعمميف حوؿ أسموب التعميـ المستخدـ مف قبؿ
المدرسيف في مركز الدراسات التربوية في الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا
لتعميـ ميارات الكالـ) التحدث ( العربية.
وتباعا لما سبؽ اقتضت الدراسة أف تكوف في محاور ثالثة تسبقيا
ً

مقدمة وتعقبيا خاتمة تنطوي عمى أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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المحور األول :النحو والوظيفة:
إف ما يستيدفو النحو الوظيفي في اتصافو بالوظيفة ،ىو رصد العالقة
الموجودة بيف مكونات البنى المغوية التواصمية،وتنطمؽ نظرية النحو الوظيفي مف
أف الجم مة كبنية منجزة ىي نتاج المقاـ ،أي أنيا جاءت لخدمة المقاـ الذي
استدعى التَّمفظ بيا أو إنجازىا عمى ىيئة فحصوصو ،ودليؿ ىذا أنيا نسؽ مف
الوحدات المغوية التي ال يمكف تحديد بعض خصائصيا إال بمراعاة ظروؼ
إنتاجيا ،انطال ًقا مف مقاصد متمفظييا أثناء عممية التبميغ ،فيي تجميات
لخصائص وظيفية مرتبطة بالغرض التواصمي المروـ تحقيقو ،يقوؿ أحمد
المتوكؿ في حديثو عف الخطاب" :كؿ إنتاج لغوي يربط فيو ربط تبعية بيف بنيتو
()1

ويقصد بربط التبعية في تعريفو أف بنية الخطاب،
الداخمية والظروؼ المقامية" ُ ،

ليست متعالقة والظروؼ المقامية التي ينتج فييا فحسب ،بؿ إف تحديدىا ال

يمكف أف يتـ إال وفقًا ليذه الظروؼ ،والجممة ىي نوع مف األنواع التي يتحقؽ
()2

نثر .
شعر أـ ًا
فييا الخطاب ،فيي المكوف األساس لمنص سواء أكاف ًا

نظرية النحو الوظيفي:

النحو الوظيفي ىو النحو الذي ال يقتصر عمى الدور الذي تمعبو
الكممات في الجممة (أي الوظائؼ التركيبية أو النحوية ،كالفاعؿ والمفعوؿ) ألف
ىذه الوظائؼ ال تمثؿ إال جزًءا مف كؿ تتفاعؿ مع وظائؼ أخرى مقامية

(الوظائؼ الداللية والتداولية) ،بحيث تترابط الخصائص البنيوية لمعبارات المغوية
()3

باألغراض التبميغية (التواصمية) التي تستعمؿ ىذه العبارات وسيمة لبموغيا .

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.

121

مجلة كلية اآلداب جامعة الفيىم

( اللغىيات والثقافات المقارنة)

مج  ،35ع( 4يىليى) 4243

وبيذا يكوف النحو الوظيفي ىو ذلؾ الجياز المركب مف محصمة كؿ
ىذه الوظائؼ (التركيبية ،والداللية ،والتداولية)

()4

 ،فيو مقاربة خصائص العبارات

المغوية عمى أساس العالقات أو الوظائؼ.
وبما أف الوظيفة التداولية ىي عالقة تربط بنية الجممة بالمقاـ الذي
أنجزت فيو ،وأف النحو الوظيفي ىو تمؾ النظرية القائمة عمى أف بنية الجممة
تخضع إلى ّْ
حد كبير لموظيفة التواصمية التي جاءت لتأديتيا ،فإف النحو الوظيفي
يكوف كما يقوؿ كونو" :مقاربة لتحميؿ البنية المغوية ،تعطي األىمية الوظيفة
()5

التواصمية لعناصر ىذه البنية ،باإلضافة إلى عالقتيا البنيوية" .فالنحو الوظيفي
ىو النظرية ذات الوجية الوظيفية التداولية التي تربط بيف البنية والمقاـ.
المبادئ المنيجية األساس لنظرية النحو الوظيفي:
ُيعد النحو الوظيفي مف النظريات التي تنتمي مف حيث مبادئيا المنيجية
()6

إلى المسانيات الوظيفية التداولية  ،ويمكف تمخيص المبادئ المنيجية لمنحو
الوظيفي فيما يأتي:
( )1الوظيفة األساس لمغات الطبيعية ىي وظيفة التواصل:
يسعى النحو الوظيفي إلى وصؼ المغات الطبيعية في إطار وجية نظر
وظيفية ،أي مف الوجية التي تعتبر الخصائص البنيوية لمغات محددة ،بمختمؼ
()7

األىداؼ التي تسعى المغات لتحقيقيا  ،فالمغة بنية وظيفتيا األساس وظيفة
التواصؿ ،إذ نجعؿ ظروؼ االستعماؿ مسؤولة عف تحديد طبيعة البنية وتشكيميا،
كي ال تصمح ىذه البنية إال ليذا االستعماؿ.

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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انعكاسا لموظيفة
( )2ارتباط بنية المغة بوظيفتيا ارتباطًا يجعل البنية
ً

(تبعية البنية لموظيفة):

يؤدي التبايف في األنماط المقامية إلى التبايف في التراكيب؛ ألف التراكيب
ال تستعمؿ في نمط مقامي واحد؛ ولذا يقوـ النحو الوظيفي التداولي برصد
()8

تبعا لألنماط المقامية التي تنجز فييا  ،فالخصائص
الفروؽ بيف أنماط التراكيب ً

البنوية.
الوظيفية لمغة الطبيعية تحدد إلى حد بعيد خصائصيا
ّ

( )3موضوع الدرس المساني ىو وصف القدرة التواصمية

لممتكمم /المستمع:
فقدرة المتكمـ قدرة تواصمية ،بمعنى القواعد التداولية ،باإلضافة إلى
القواعد التركيبية الداللية والصوتية ،التي ّْ
تمكف مف اإلنجاز في طبقات مقامية
()9

معينة ،وقصد تحقيؽ أىداؼ واصمية محددة  ،فيو ييتـ بما يشكؿ التحقيؽ
الفعمي ليذه المعرفة المغوية في مواقؼ تواصمية معينة.
( )4الوظائف الداللية والتركيبية والتداولية مفاىيم أولى:
ال وظائؼ مشتقة مفادىا أف ىذه الوظائؼ غير مشتقة مف بنيات مركبية
معينة أي َّ
إف جميع األنحاء المغوية تستعمؿ الوظيفة بمفيوـ العالقات القائمة بيف
مكونات الجممة لكف بدرجات متفرقة مف حيث النوع واألىمية ،والنحو الوظيفي
يشترط أف تكوف وظائؼ الداللية والتركيبية والتداولية مفاىيـ أولية؛ أي عالقات
أصمية يمثؿ ليا البنية التحتية (البنية العميقة) انطال ًقا مف المعمومات المتوفرة في
البنية الوظيفية التي تنتظميا تمؾ البنية التحتية

()10

 ،فيذه العالقات أولى مف أجؿ

التمكف مف التمثيؿ لمبنية األساس في المغات الطبيعية جميعيا.
(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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()11

:

وىي الكفاية النفسية مف خالؿ إعماد النحو الوظيفي عمى أبحاث عمـ
النفس بصفة عامة ،وعمـ النفس المعرفي بصفة خاصة ،سواء تعمؽ األمر
بمجاؿ اكتساب المغة وتعمميا ،أو بمجاؿ اإلدراؾ وآليات فيـ المغة وانتاجيا،
ويمكف تمخيص مبدأ الكفاية النفسية في استجابتو حسب نظرية النحو الوظيفي
()12

لمشرطيف الموالييف

:

 إبعاد التحويالت المعتمدة في النظرية التوليدية التحويمية
(التحويؿ) مف جيازىا الواصؼ ألنيا غير مطابقة لمواقعية النفسية؛ وألف
التحويالت ليس ليا وجود واقعي في ذىف المتكمـ /السامع أو عقمو.
 صياغة النظرية النحوية الوظيفية عمى أساس تضمف قالبيا
النحوي لجيازيف ىما :جياز توليد يضطمع بإنتاج العبارات ،وجياز
تحميؿ يقوـ بالوظيفة العكسية ،بحيث يمكف إرجاع العبارات المحققة إلى
بنيتيا التحتية.
وتحقيؽ الكفاية التداولية ،ويشترط مبدأ الكفاية التداولية لنظرية النحو
الوظيفي أف يستجيب لمشروط اآلتية

()13

:

 يجب التمثيؿ لكؿ الخصائص التداولية ،كالخصائص
الوجيية ،والوظائؼ التداولية التي تحمميا مكونات العبارات في الجممة
أو النص

()14

.

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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 أف يمثؿ لمخصائص التداولية داخؿ النحو ذاتو إلخراجو؛
حيث يمثؿ لفئة الخصائص داخؿ القالب النحوي الذي يحتؿ المركز في
الجياز الواصؼ لمنظريات.
 أف يمثؿ ليذه الخصائص في مستوى البنية التحتية قبؿ
ا لتمثيؿ لمخصائص البنيوية في البنية المكونية ،وذلؾ عمى أساس أف
الخصائص البنيوية تعكس الخصائص التداولية.
وتحقيؽ الكفاية النمطية ويؤسس مبدأ الكفاية النمطية في النحو
الوظيفي

()15

 ،عمى الخصائص المشتركة بيف المغات ميما تباينت بناىا ،انطال ًقا

مف خصائصيا الداللية والتداولية؛ ألنيا متناظرة ومتماثمة إلى حد التطابؽ في
الغالب؛ لذا توسع في الوظائؼ الداللية والتداولية عمى حساب الوظائؼ
التركيبية ،لتضيؽ شقة االختالؼ بيف المغات ،ولتحقيؽ الكفاية النمطية يجب
توفير شرطيف

()16

:

 ضرورة تمحيص فرضية بنية مقاربة النحو الواحد ،عف طريؽ
نمطيا ،مف
إغنائيا ببحوث مكثفة في كؿ المستويات لمغات المتباينة
ً

أجؿ تأكيدىا بشكؿ نيائي واقصاء فرضية المقاربة التجزيئية.

 ضرورة توفير سمتي التجريد والممموسة ،فقد اشترط سيموف
ديؾ ضرورة التصاؽ الوصؼ النحوي بدرجة عالية قدر اإلمكاف بظواىر
المغة المروـ وصفيا مف جية ،وضرورة ارتقائو إلى درجة معقولة مف
نمطيا مف
التجريد في الوقت ذاتو تمكنو مف االنطباؽ عمى لغات متباينة
ً
جية أخرى.

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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مكونات النظام النحوي لمغة العربية:
نقؿ ابف منظور عف األزىري قولو

()17

" :ثبت عف أىؿ يوناف ،فيما يذكر

المترجموف العارفوف بمسانيـ ولغتيـ ،أنيـ يسموف عمـ األلفاظ والعناية بالبحث
نحوا ،ويقولوف كاف فالف مف النحوييف ..... ،والنحو إعراب الكالـ العربي"،
عنو ً
ونمحظ مف ىذا التعريؼ قرب النحو مف المعنى ،وعالقتو بداللة األلفاظ ،ويمكف
أف يعرؼ النحو بأنو انتحاء سبيؿ العرب في القوؿ ،وااللتزاـ بقواعدىـ في ربط
ال كالـ وتأليؼ الجمؿ ،وطريقة التعبير ،أو ىو بعبارة إبراىيـ مصطفي

()18

 ،وىو

قوانيف العبارة العربية ،وما يجب أف تكوف عمية الكممة في الجممة ،والجممة مع
الجمؿ حتى تتسؽ العبارة ،وتؤدي المعنى ،كؿ ىذا يقودنا إلى إمعاف النظر في
ُ

النظاـ النحوي ،وأجزاء الكالـ عند النحويي ف ،ثـ النظر في عالقة ىذا البناء
()19

بالمعنى ،ويرى تماـ حساف

أف النظاـ النحوي لمغة يتكوف مما يأتي:

( )6المعاني النحوية العامة:
مثؿ الخبر واإلنشاء ،واإلثبات والنفي ،والتأكيد ،والطمب وفيو األمر
والنيي ،واالستفياـ ،والدعاء ،والتمني ،والترجي ،والعرض والتخصيص ،والشرط،
والقسـ ،والتعجب ،والمدح والذـ.
( )2المعاني النحوية الخاصة:
والمقصود بيا معاني األبواب المفردة ،كالفاعمية ،والمفعولية ،والحالية.
( )6القرائف المعنوية:
وىي عالقات تربط بيف المعاني الخاصة ،وتمثؿ قرائف معنوية ،وذلؾ
مثؿ عالقة اإلسناد والتخصيص ،والنسبة ،والتبعية.
(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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( )9معاني األبواب النحوية:
ومعاني األبواب النحوية ،ىو ما يفيده النحو مف عممي الصرؼ
والصوتيات ،وليس لمنحو مف المباني إال ما يقدمو لو الصرؼ كما يقوؿ تماـ
حساف.
( )6المقابالت أو القيـ الخالفية:
وتكوف المقابالت بيف العناصر النحوية المختمفة ،كالمقابمة بيف الخبر
واإلنشاء ،أو الشرط اإلمكاني والشرط االمتناعي ،أو المدح والذـ ،والمتعدي
والالزـ ،وما إلى ذلؾ.
وتمثؿ المعاني النحوي الجانب األكبر مف نظاـ المغة النحوي ،بؿ إف
المعاني النحوية العامة تمثؿ حجر الزاوية في النحو العربي ،والقاسـ المشترؾ
بيف النحو ولغات الدارسيف المختمفة.
أما أجزاء الكالـ ،أو ىيكؿ النحو العاـ ،فالمعروؼ أف النحاة اقتصروا
فيو عمى التقسيـ الثالثي لمكممة ،االسـ ،والفعؿ ،والحرؼ كما في قوؿ ابف مالؾ
في ألفيتو

()20

:
اسـ وفعؿ ثـ حرؼ الكمـ

كالمنا لفظ مفيد كاستقـ

وال شؾ أف القوؿ بأف استقراء النحو يعيبو شيء مف القصور ،ذلؾ
النشغاؿ النحوييف بأواخر الكمـ ،وسر اإلعراب ،ىذا القوؿ لو نصيب مف
الوجاىة ،مما حدا بالنحاة المحدثيف إلرجاع البصر مرتيف في أجزاء الكالـ ،ومف
ىؤالء النحاة تماـ حساف ،الذي أضاؼ إلى التقسيـ القديـ أربعة أقساـ أخرى،
وىي:

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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 -6الصفة.
 -2الضمير.
 -6اسـ الفاعؿ أو الخالفة.
 -9الظرؼ.
فقد َّ
حججا مقنعة في بياف اختالؼ األقساـ الجديدة عف
قدـ تماـ حساف
ً

سابقييا ،وكاف الدافع ليذا التقسيـ الجديد ىو إعادة النظر في استقراء مادة
النحو ،ومحاولة إنشاء تقسيـ أكثر دقة مبني عمى توظيؼ أكثر لمغة .وحقيقة ال
مناص مف األخذ بيذا التقسيـ الجديد وتطبيقو ،خاصة عند تدريس العربية لغير
الناطقيف بيا ،إذ إف تقسيـ الكمـ الثالثي ناقص وفيو إىماؿ يؤدي إلى صعوبة في
التعمـ والتعميـ مقارنة بأجزاء الكالـ في أنحاء المغات األخرى ،فبعض كتب
القواعد في اإلنجميزية تصؿ بأجزاء الكالـ إلى عشرة ،أو تسعة أجزاء ،ولكنيـ
يتفقوف عمى ثمانية أجزاء ،فاألحرى أف تخرج العربية مف التقسيـ القديـ إلى تقسيـ
أوسع ،ىو التقسيـ السابؽ الذكر والذي بادر بو تماـ حساف.

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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المحور الثاني :ارتباط دراسة النحو بالمغة والموقف والداللة:
وظيفيا ىو الوصوؿ إلى تحقيؽ القدرات
إف المقصود بدراسة المغة
ً

المغوية لمدارس ،بحيث يتمكف مف ممارسة المغة في وظائفيا العممية ممارسة
صحيحة؛ ولذا تُ ُّ
الجممي ،ونظاـ الجممة في المغة مف أىـ
عد دراسة التركيب ُ

متطمبات الدارسيف المغوييف؛ حتى يتحقؽ فيـ المغة وافياميا ،ويتـ ذلؾ بتدريس
المغة مف خالؿ األنشطة ،وتحديد أىداؼ كؿ نشاط ،وربط األنشطة المغوية

بيدؼ تدريس الميارات – االستماع ،والكالـ ،والقراءة ،والكتابة – وىو الفيـ
واإلفياـ.
ورغـ أىمية دراسة التراكيب الجممية ،وأساليب الكالـ إال أف دراسة النحو
أيضا رأي تماـ حساف ،ال مف
عندنا ال تمس معنى الجممة في عمومو ،وىذا ً

الناحية الوظيفية العامة كاإلثبات ،والنفي ،والشرط ،والتأكيد ،واالستفياـ،

والتمني .....إ لخ ،وال مف الناحية الداللية االجتماعية والتي تنبني عمى اعتبار
المقاـ في دراسة المعنى ،فدراسة النحو قائمة عمى دراسة األبواب النحوية داخؿ
الجممة ،وما يمتاز بو كؿ باب مف المعاني الوظيفية ،فدراسة النحو كانت تحميمية
ال تركيبية ،أي أنيا كانت تُعنى بمكونات التركيب أكثر مف التركيب نفسو ،وبذلؾ
خرج النحو مف وظيفتو التي رسميا لو القدامى ،وىي الوصوؿ بالمتعمـ إلى سميقة
المتكمـ األوؿ ،فالفائدة منو كما نقمناىا عف الزجاجي ،ىي "الوصوؿ إلى المتكمـ
بكالـ العرب عمى الحقيقة صو ًابا غير مبدؿ وال مغير"

()21

.

ومف ىنا يجب أف نتخيؿ البعد الشاسع بيف الغاية المرجوة ،والواقع

التعميمي.

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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النحو وتعميم المغة:
يرى ابف خمدوف أـ الممكة الممتزجة إنما تحصؿ بالتعميـ ،وىذا قريب مف
قوؿ ابف جنى وتعميمو؛ ليمحؽ بالعربية مف ليس مف أىميا ،أي يمحؽ بيـ
بالتعميـ؛ لذا فقد عقد ابف خمدوف الفصؿ الخمسيف مف مقدمتو لبياف الفرؽ بيف
صناعة النحو ومعرفة المغة ،وسماه (الفصؿ الخمسوف في أف ممكة المساف غير
صناعة العربية ومستغنية عنيا في التعمي ـ) ،وقد عرؼ ابف خمدوف صناعة
العربية

()22

 ،أي إتقاف معرفتيا ،والتمكف منيا بقولو" :ىي معرفة قوانيف ىذه

الممكة ومقاييسيا خاصة فيو عمـ بكيفية ،ال نفس كيفية فميست نفس الممكة،
عمما ،وال يحكميا عمالً ،مثؿ
وانيا ىي بمثابة مف يعرؼ صناعة مف الصنائع ً

إف يقوؿ بصير بالخياطة غير محكـ لكمفيا في التعبير عف بعض أنواعيا:
الخياطة ىي أف تدخؿ الخيط في خرت اإلبرة .....فكثير مف المتعمميف يحصؿ

عمى عمـ المساف صناعة وال يحصؿ عميو ممكةً؛ إذف فال غرو في القوؿ إف ىذه

المناىج تُعمّْـ عف العربية ،وال تُعمّْـ العربية.

واذا تمعنا في كالـ ابف خمدوف نجده يفرؽ بيف المعرفة والدراية بالقوانيف،
وىي األصوؿ التي تنبني عمييا المغة العربية ،أو عموـ المساف ،وبيف اكتساب
المغة نفسيا ،والشؾ أف العمـ بيذه القوانيف وسيمة إلى شيء ،وليست ىي غاية
حد ذاتيا؛ ولذلؾ نجد أف حصوؿ الممكة في النفس والتمكف بيا مف مجاراة
في ّ
أساليب الكالـ ،واجراء الكالـ عمى أوجيو ،وحصوؿ ممكة التخاطب ،والقدرة عمى
كتابة المنثور والمنظوـ ،وحصوؿ حد أدنى لمفيـ واإلفياـ ىو المقصد مف تعمـ

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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" :إنما ىو عمـ بكيفية العمؿ

وليس ىو نفس العمؿ" ،فما بالنا إذا أصبحت الكيفية ىي المقصد والمنتيى!
وا ف كاف البد مف التفريؽ بيف ما ىو مقصد ،و ما ىو وسيمة ،فال ينبغي
التزىيد كذلؾ في درس قوانيف المغة وأصوليا ،فاإلغراؽ في الوسائؿ يفوؽ معرفة
المقاصد ،كما يذكر األصوليوف ،خاصة إذا أُنفقت في النحو األعمار والسنوف،
بحيث يخرج الطالب بعد سنوات مف الجد في الحفظ ودراسة متوف المغة بحصيمة
كبيرة ،ولكف دوف مقدرة عمى توظيؼ ىذه األصوؿ ،في المخاطبات والمكاتبات،
والفيـ واإلفياـ ،وكما قاؿ ابف خمدوف يحصؿ المتعمـ عمى عمـ المساف صناع ًة
وال يحصؿ عميو ممك ًة.
الداللة وتعميم النحو:
إف المغة عبارة عف رموز تحمؿ معاني ودالالت ،ودوف المعنى ال يمكف
أف تكوف ىناؾ لغة؛ لذا ُي ُّ
قديما
عد االىتماـ بالمعنى عند عمماء المغة العربية ً
وحديثًا ىو اليدؼ األساس مف تعميـ المغة وتعمُّميا ،والشؾ أف ىذا اليدؼ يزداد
أىمية حاؿ تعميميا لغير الناطقيف بيا  ،ولعؿ ذلؾ ما حدا بابف جنى في المنصؼ
في شرحو لكتاب التصري ؼ ألبي عثماف المازني عمى تقديـ درس الصرؼ عمى
درس النحو ،وفي ذلؾ إشارة واضحة لالىتماـ بالمعنى دوف الشكؿ ،إذ يرى في
كتابو المنصؼ ،أف يكوف درس الصرؼ قبؿ درس النحو ،وأف مسائؿ الصرؼ
وقضاياه يجب أف ترمى إلى خدمة النحو وتميد لو ،وىذا ما أشار إليو بقولو

()24

:

"فالتص ريؼ إنما ىو لمعرفة أنفس الكممة الثابتة ،والنحو إنما ىو لمعرفة أحوالو
المتنقمة ....،واذا كاف ذلؾ كذلؾ فقد كاف مف الواجب عمى مف أراد معرفة النحو
(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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ال
أف يبدأ بمعرفة التصريؼ؛ ألف معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أف يكوف أص ً
وعبر عنو
أيضا ما نادى بو ًا
كثير تماـ حسافّ ،
لمعرفة حالو المتنقمة" ،وذلؾ ً

بالمبنى والمعنى.

واذا كاف ابف جنى يرى تقديـ الصرؼ عمى النحو ،فإف بعض الباحثيف
يرى ضرورة تقديـ المعنى ،ومف ىنا نراىـ يركزوف عمى المغة المنطُوقة،
ويتعرضوف لمعالقة بيف المتكمـ وما أراده مف معنى ،والمخاطب وما فيمو مف
الرسالة ،ويدخؿ في ذلؾ األحواؿ المحيطة بالحدث الكالمي ،بؿ ويرى تماـ
()25

حساف

أف ُيضاؼ عمـ المعنى إلى عمؿ النحو ،وذلؾ عندما صرح بقولو:

"حتى إنو ليحسف في رأي أف يكوف عمـ المعاني قمة الدراسة النحوية أو فمسفتيا
إف صح ىذا التعبير" ،والشؾ أف مبادرة عبد القاىر الجرجاني بد ارسة النظـ ،وما
يتصؿ بو مف بناء وترتيب وتعميؽ مف أكبر الجيود التي بذلتيا الثقافة العربية في
سبيؿ إيضاح المعنى الوظيفي في السياؽ أو التركيب.
وعميو فإف جوىر البحث المغوي يقوـ عمى دراسة العالقة بيف عنصري
المفظ والمعنى؛ ألف كؿ متكمـ أو سامع يدور في فمؾ األلفاظ ومعانييا؛ وألف كؿ
أفكار أو معاني تحمميا األلفاظ؛ لذلؾ فقد "كانت األلفاظ
معرفة ال تعدو أف تكوف ًا

محور لدراسات شتى قاـ بيا إلى جانب المغوييف األدباء والنقاد
ًا
بمعانييا

والفقياء....؛ ألف ىذه القضايا تقع في صمب دراسة العالقات وتبادؿ األفكار،

وال يختص بيا الدرس المغوي وحده ،وال تنحصر بزمف دوف آخر"

()26

 ،إذف

فاالىتماـ بالداللة مف أقدـ اىتمامات اإلنساف الفكرية ،ولكف دراستيا تختمؼ

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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ثـ يجب االىتماـ بيا في تصميـ
باختالؼ وجيات النظر إلى المعنى ،ومف َّ
دروس النحو في كتب الناطقيف بغير العربية.
السياق (الموقف) وتعميم النحو:
والمقصود بالسياؽ ىنا ىو أف األمثمة القاعدية والنحوية يجب أف توضع
في سياقات لغوية أو جممة مناسبة ،فيقوؿ حسني عبد اليادي" :ففكر في درسؾ
بالجممة واشرح بالجممة ،و ِ
ابف بدقة صورة الجممة العربية في أذىاف تالميذؾ"

()27

.

أيضا " :الغرض مف تدريس القواعد ىو أف تكوف وسيمة تعيف
وقاؿ ً

الدارس عمى تقويـ لسانو ،وعصمة أسموبو مف المحف والخطأ ،وا َّف الطريقة

لتحقيؽ ىذه الغاية  ،ىو أف تدرس القواعد في ظؿ المغة ،وذلؾ بأف تختار أمثمتيا
وتمريناتيا مف النصوص األدبية السيمة التي تسموا بأساليب التالميذ ،وتزيد
()28

ثقافاتيـ وتوسع دائرة معارفيـ"

.

إف الدراسة النحوية البد أف ترتبط بمواقؼ الحياة فضالً عف السياؽ
"إنو مف األحسف أف ُي ِ
المغوي ،وقاؿ األستاذ الدكتور أتاف لونجَّ :
وجد المدرس

المواقؼ الحقيقة في التعمـ ،ويجب أف يرشد الطالب حتى يكونوا واعيف أف

التعميـ والنشاطات المدرسية جزء مف الحياة"

()29

.

إف السياؽ المغوي االتصالى ُي ُّ
عد مف أىـ الوسائؿ المتبعة لتعميـ التركيب

المغوي أو القاعدة ،وىذه الطريقة ترى َّأنو ال ينبغي الحديث حوؿ المغة قبؿ أف
نعرؼ كيؼ نتحدث بيا ،وىي تنادي بأف يتعمـ المبتدئ القواعد عف طريؽ
ظيفيا ،ولعؿ ىذا يذ ّكرنا بأف الذي
السيطرة عمى الجمؿ األساسية واستخداميا و ً

يتعمـ لغتو األـ يتعمميا ىكذا قبؿ أف يدخؿ المدرسة ،أي باالنسياؽ في المواقؼ
(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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والتعامؿ معيا ،فيو لـ يجمس في ركف منعزؿ ليحفظ قواعد المغة ،ولكنو خرج
إلى المجتمع ،ولعب مع األصدقاء وأقرانو ،وخالط الكبار والصغار ،وتعمَّـ منيـ
ثـ عمينا أف نتيح نفس الفرصة لمتعمـ المغة األجنبية لكي يسيطر
وعمَّميـ؛ ومف َّ
عمى التراكيب والجمؿ األساسية أوالً ،ثـ ننتقؿ بو بعد ذلؾ إلى تقديـ القواعد في
صورتيا الوصفية

()30

.

وسير وراء ما ذىب إليو أصحاب نظرية السياؽ ،فإنو مف خالؿ
ًا

مالحظة المغة وتقميدىا في المواق ؼ الحقيقية يستطيع الدارس أف يسيطر عمى
القواعد عف طريؽ االستنتاج ،ودوف الحاجة إلى معرفة واعية تفصيمية في شكؿ
()31

قواعد نحو

وبناء عمى ىذه اآلراء فإف الدروس النحوية يجب تنسيقيا في
،
ً

سياقات لغوية ليا عالقة مباشرة بحياة الدارس ،وذلؾ لفتح مجاؿ الممارسة
والتطبيؽ بشكؿ أوسع أماميـ.
شكوى الدارسين من النحو:
يعرؼ ابف جني النحو أنو" :انتحاء سمت كالـ العرب في تصرفو مف
إعراب وغيره ،كالتثنية ،والجمع ،والتحقير والتكسير ،واإلضافة ،والنسب،
والتركيب وغير ذلؾ ،ليمحؽ مف ليس مف أىؿ المغة العربية بأىميا في الفصاحة،
()32

فينطؽ بيا واف لـ يكف منيـ ،واف ش ّذ بعضيـ عنيا ُرَّد إلييا"

 ،وواضح أف ىذا

التعريؼ ال يقتصر عمى الجانب الشكمي لمنحو ،أو المعنى المالزـ لو وىو

اإلعراب ،وانما ينظر إلى المغة ككؿ متكامؿ ،فينتظـ اإلعراب والتركيب والبنية
والداللة.

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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وبالرغـ مف اإللماح الوظيفي في ىذا التعريؼ إال أف الشكوى مف النحو
متشعبة ،وليا جوانب مختمفة منيا ما يتعمؽ بالمادة النحوية ،ومنيا ما يتعمؽ
بازدحاـ المنيج بموضوعات غير وظيفية ،ومنيا الشكوى مف طرؽ تدريس
النحو ،ومنيا االضطراب في تقرير المباحث النحوية في المنيج ،وعدـ مراعاة
أيضا اإلعراض عف مفيوـ النحو،
حاجات الدارسيف المغوية ،ويدخؿ في ىذا ً

وبالتالي القصور في مفيوـ النحو نفسو ،والنأي بو عف أنو نظاـ لتأليؼ الجمؿ،

وحصره في اإلعراب فقط ،بالرغـ مف أف بعضيـ يرى عكس ذلؾ ،فيذا ابف
()33

خمدوف

يقرر في المقدمة أف "اإلعراب ىو بعض مف أحكاـ المساف" ،إال أف

الجميع قد جأر بالشكوى تمف درس النحو وتدريسو ،وألجؿ ذلؾ أُلؼ "التسييؿ"،
و"التوضيح" ،و"التقريب" ،واصطنع النظـ لحفظ ضوابطو ،وتقييد شوارده

()34

 ،واذا

()35

كاف إحياء النحو وتسييمو

 ،يشمؿ قوة درسو ومناقشة مسائمو مف ناحية،

وتقريبو مف العقؿ الحديث ،والمغة المنطوقة مف ناحية أخرىَّ ،
فإف ىذه الدراسة
المقدـ في كتب
تنظر في مكامف الصعوبة في تدريس النحو مف خالؿ النحو
ّ
تعميـ العربية ،وتحاوؿ التغمب عمى ذلؾ بتقديميا لألساليب النحوية التي تأمؿ أف
قرب بيف الفجوة القائمة بيف لغة الحديث،
تمبي حاجات الدارسيف المغوية ،وتُ ّ

ودرس النحو.

حاجات الدارسين المغوية:
تحدد كثير مف المؤسسات التعميمية والجامعات أىدافيا ،وترسـ برامجيا
اضحا لتحقيؽ تمؾ الغاية ،وتتخذ ىذه
سمفًا ،إذا اتخذت المؤسسة المعنية سبي ً
ال و ً

ال أنجح
المؤسسات العربية الفصحى
منيجا ليا في التدريس إذ تجدىا مدخ ً
ً
(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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ثـ ربط
لتحقيؽ غايات المتعمميف خاصة في ميارتي القراءة والكتابة ،ومف َّ
المتعمميف بالمكتوب مف التراث.
والشؾ أف ذلؾ أيسر مف تعميميـ العاميات أو البدء بذلؾ ،فمف
المعروؼ أف االنتقاؿ مف الفصحى إلى الميجة أسيؿ وأشمؿ.
أما الفخ الذي تقع فيو كثير مف ىذه المؤسسات التعميمية فيو عدـ
التفريؽ بيف إكساب الممكة وتعميـ الصناعة ،كما عبر عف ذلؾ ابف خمدوف،
أما تعميـ الصناعة فيو تدريس النحو ،وتدريس
فإكساب الممكة ىو تعميـ المغةَّ ،
النحو ال ُيكسب المغة كما ىو مقرر؛ ولذلؾ نجد الدارسيف يتعمموف عف المغة وال

يتعمموف المغة.

وبالرغـ مف أف ىذه المؤسسات التعميمية تتوخى اختيار وجمع الموارد
اترا ،وتندب لذلؾ مف يأخذ بالنظريات
المغوية المناسبة ،وتتحرى األلفاظ األكثر تو ً
التربوية؛ حيث التدرج والبدء باألسيؿ ،واإلكثار مف األمثمة وما إلى ذلؾ ،وفي

الغالب ترسـ ىذه المؤسسات أىدا ًفا لغوية خالصة مثؿ معرفة عدد مف المفردات
المطولة ،واستعماؿ
الشائعة ،واستعماؿ التراكيب المغوية السيمة ،وفيـ التراكيب
َّ
التراكيب النحوي األساسية ،والتدريب عمى أىـ أبواب الصرؼ ،بالرغـ مف كؿ
خطئ طريقيا في الوصوؿ إلى ىذه األىداؼ ،وذلؾ
ذلؾ إال أف ىذه المؤسسات تُ ُ
وظيفيا.
عف طريؽ التركيز عمى النحو التحميمي ،وعدـ تدريس المغة
ً

عموما فإف حاجات الدارسيف المغوية قد تتمثؿ أوال تخرج عف تحقيؽ
ً

األىداؼ اآلتية:

 القدرة عمى التواصؿ يعني الفيـ واإلفياـ.

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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 فيـ النصوص العامة ،ومعرفة النصوص والمصطمحات
المينية الخاصة (طب ،وىندسة ،واقتصاد.)......،
عموما أو في جامعات عربية.
 متابعة الدراسة
ً

ولتحقيق ىذه الحاجات المغوية يجب االلتزام بالمناىج اآلتية:
 المنيج الوصفي ،وذلؾ عف طريؽ الوصؼ والتوصيؼ
الدقيؽ في التعامؿ مع مباحث النحو.
 المنيج التقابمي ،وذلؾ بالنظر في لغات المتعمميف ،والتركيز
عمى التقابؿ اإليجابي.
 منيج تحميل األخطاء واإلفادة منو في تحسيف منيج
المتعمميف.

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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المحور الثالث :دراسة النحو لغير الناطقين بالمغة العربية بين الموقف والداللة
موذجا:
– الجممة البسيطة أن ً

وظيفيا يعني أف ييدؼ تعميـ المغة إلى تحقيؽ القدرات
إف تدريس المغة
ً

المغوية لدى المتعمـ بحيث يتمكف مف ممارستيا ممارسة صحيحة في وظائفيا
العممية  ،ومف أجؿ الوصوؿ إلى ىذه الغاية ،وىي الممارسة الصحيحة لمغة فالبد
ثـ يعرؼ أف فيـ المغة المنظومة
أف يفيـ المتعمـ الوظائؼ األساسية لمغة ،ومف َّ
أو المكتوبة ،والتعبير بيا كذلؾ ىو ىدفو مف تعميـ المغة ،وواضح أف تدريس
وظيفيا ،فال ننظر إلى المغة
المفاىيـ المغوية ىي الخطوة األولى في تدريس المغة
ً

وفقا لمشكؿ والحركات (المرفوعات،
نظرة شكمية ،فكثير مف أبواب القواعد مرتبة ً
ال أف أداة التوكيد إف ،وأداة
والمنصوبات ،والمجرورات ،واألدوات) ،فنجد مث ً
االستدراؾ لكف ،وأداة التمني ليت ترد في موضوع واحد ىو (أف وأخواتيا) ،ولذلؾ
نراىـ متأثريف في تدريسيـ بيذا التبويب الشكمي"

()36

 ،ويرى عبده الراجحي أف

وظيفيا يتمثؿ في الخطوات التالية
المنيج الصحيح في تدريس المغة
ً

()37

:

أ -تحديد أىداؼ كؿ نشاط لغوي والتأكيد مف أف األىداؼ ليا

عالقة وطيدة بغايات تدريس المغة في فيـ وافياـ.
ب -التخطيط بعناية لتحقيؽ األىداؼ.
ج -التطبيؽ والممارسة أي التدريس الفعمي.
والتأكيد مف أف ما يجري أثناء التدريس يؤدي تحقيؽ األىداؼ المرسومة
عمميا.
ً

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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أما مف ناحية الموقؼ (السياؽ) ،فيناؾ مف يرى أف القواعد يجب أف
تدرس بشكؿ رسمي أو منظـ ،وىناؾ مف يرى أنو ال ضرورة ليذا؛ ألف مف
الممكف أف تُكتَ َسب بشكؿ عفوي تمقائي مف خالؿ االستماع لمنماذج المغوية

الصحيحة في مواقفيا ،وحجة الفئة األخيرة أف األطفاؿ قد أتقنوا قواعد المغة أو
الميجة األـ التي يتحدثونيا (بالمعنى التطبيقي العممي لالتقاف) دوف دراستيا مف
كتاب لمقواعد أو شرح مف معمـ ،وىـ قادروف عمى استعماليا في تعبيرىـ بشكؿ
صحيح ،وفي فيـ ما يسمعوف مف كالـ ،وقد جاء ىذا االتقاف السمس نتيجة

طبيعية لسماعيـ نماذج مف المغة التي يتكمميا الناس مف حوليـ ،واستخالصيـ
ِّ
عقدي ا قواعد المغة مف ىذه النماذج ،كذلؾ المتعمموف مف غير الناطقيف بالمغة
العربية ،فإف أفضؿ السبؿ الكتسابيـ المغة ىو السياؽ أو الموقؼ ،فإف ىذه
الطريقة يمكف أف تنجح بشرط أف يوفر المعمـ لممتعمـ الظروؼ التي تمكنو مف
تمقائيا ،وأىميا التزاـ العربية الفصحى أثناء التدريس.
اكتساب قواعد المغة
ً

حقيقة ىناؾ عدد مف المختصيف في عمـ المغة ممف يعرفوف الوصؼ

العممي لمغات ،ويتصموف بالجوانب األخرى في العممية التعميمية كعمـ المغة
النفسي ،وعمـ المغة االجتماعي ،ولدييـ االستعداد لمتواؤـ مع ما يستحدث مف
وسائؿ لتطوير تعميـ المغة ،فنجدىـ يسعوف إلى متابعة كؿ جديد في المؤتمرات
التي تزخر بيا المجتمعات المتقدمة في العديد مف البمداف ،بيد أف ذلؾ كمو ال
ميما أف تكوف لدينا معامؿ لغوية ،أو
يزاؿ في حاجة إلى تطوير حقيقي ،فميس ً

وسائؿ سمعية بصرية ،أو حاسبات آلية ،بقدر أىمية أف تكوف لدينا (الموارد)
العربية الخاصة بيذه الوسائؿ مف المكتبة الصوتية الشاممة ،وأفالـ المواقؼ

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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وفقا لألىداؼ
المغوية ،والتدريب الذاتي ،وبرامج الحاسب اآللي التي تُعدىا نحف ً
المرجوة مف ذلؾ.
الجممة البسيطة في الدرس المساني التراثي والوظيفي:
لـ يكف مفيوـ الجممة ميداف بحث النحوييف فقط ،وانما كاف مجاؿ بحث
عموـ عدةّّ ،
كؿ حسب موضوعو وغايتو ،ولكف في المجمؿ يشار إلى وظيفتيا،
وىي إيصاؿ المعنى إلى المتمقي بشكؿ يحقؽ الغاية ....ىذه الوظيفة التي ال
تختمؼ عند البالغييف عنيا عند األصولييف أو المشتغميف بالمنطؽ ،ولكف ما
يجدر ذكره في ىذا الصدد ىو اإلشارة إلى مفيوميا عند النحاة ،إذ كانت الجممة
مصطمحا حولو جدؿ واسع ،فيناؾ عدد غي ر قميؿ مف النحاة والمغوييف األوائؿ لـ
ً
يميزوا بيف مصطمحي (الجممة والكالـ) ،فبالعودة إلى شيوخ العربية كالخميؿ
وسيبويو؛ فمـ نجد مصطمح الجممة عمى شيرتو مع الدراسات النحوية التي
عاصرت (الكتاب) لسيبويو ،إذا أخذنا في االعتبار أف كتابو يعد مرآة عاكسة
لمدى نضج الجي ود النحوية في ىذه الفترة ،فسيبويو لـ يستخدـ مصطمح الجممة
إال كمرادؼ لمفظ الكالـ ،ولـ يتحدث عف الجممة بمعناىا االصطالحي النحوي،
بؿ وردت بمعناىا المغوي

()38

 ،فيقوؿ" :وليس شيء يضطروف إليو إال وىـ

يحاولوف بو وجيًا ،وما يجوز في الشعر أكثر مف أف أذكره لؾ ىا ىنا؛ ألف ىذا
موضع ُجمؿ"

()39

 ،ومف ذلؾ نفيـ أف سيبويو لـ يستخدـ مصطمح الجممة وانما

استعمؿ مصطمح الكالـ وأراد بو الجممة

()40

 ،ومثمو فعؿ الفراء حيث أطمؽ

مصطمح الكالـ وأراد بو الجممة ويعد المبرد أوؿ مف استعمؿ مصطمح الجممة مف
الرعيؿ األوؿ.
(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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وممف لـ يميزوا بيف المصطمحيف؛ أبو عمي الفارسي قائالً في مطمع أحد
فصولو النحوية" :ىذا باب ما ائتمؼ مف ىذه األلفاظ الثالثة (االسـ ،والفعؿ،
ال ،وىو الذي يسميو أىؿ العربية الجمؿ"
والحرؼ) كاف
كالما مستق ً
ً

()41

 ،أي أف

الكالـ عنده ىو الجممة بعينيا ،وىذا ما ذىب إليو جميع النحاة باعتماد شرط

اإلفادة ،منيـ ابف جني

()42

 ،وعبد القاىر الجرجاني ،والزمخشري في المفصؿ،

وأبو البقاء العكبري وتابعيـ في ذلؾ ابف يعيش

()43

في شرح المفصؿ ،يقوؿ ابف

جني" :الكالـ كؿ لفظ مستقؿ بنفسو مفيد بمعناه ،وىو الذي يسميو النحويوف
الجمؿ"

()44

.

وىناؾ مف ميَّز بيف مفيوـ المصطمحيف ،بما ُيفيـ منو إنكار ترادفيما،

ومف ىؤالء االستراباذي في قولو" :الفرؽ بيف الكالـ والجممة ،أف الجممة ما
تضمف اإلسناد األصمي سواء أكانت مقصودة لذاتيا أو ال؛ كالجممة التي ىي
خبر المبتدأ وسائر ما ذكر مف الجمؿ ،والكالـ ما تضمف اإلسناد األصمي وكاف
()45

مقصودا لذاتو ،فكؿ كالـ جممة وال ينعكس"
ً

 ،فالكالـ عنده كما يفيـ مف

النص أخص مف الجممة ،ورأي ابف ىشاـ أف الحد الفاصؿ بيف مفيوـ
المصطمحيف ىو إفادة معنى يحسف السكوت عميو ،كما قاؿ" :الكالـ ىو القوؿ
المقيد بالقصد والجممة عبارة عف الفعؿ وفاعمو كقاـ زيد ،والمبتدأ وخبرة كزيد قائـ

وما كاف بمنزلة أحدىما"

()46

.

والمراد بالمقيد بالقصد ما دؿ عمى معنى يحسف السكوت عميو ،وما
نالحظو ىنا عدـ غياب عالقة الخصوص والعموـ في كالمو الذي يعني أف

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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الجممة أعـ مف الكالـ؛ ألنو ال يشترط في الجممة اإلفادة ،فكؿ كالـ جممة ،وليس
صحيحا ،ولـ يفرؽ ابف الس ارج كما يظير في أصولو بيف الجممة والكالـ،
العكس
ً

وانما عدىما مترادفيف ،بالرغـ مف تأكيده عمى أف الجممة ىي النواة التركيبية

ناسجا بذلؾ عمى منواؿ المبرد في المقتضب الذي
،سواء كانت اسمية أـ فعمية
ً
استخدـ مصطمح الكالـ والجممة مترادفيف ،والبد مف اإلشارة إلى أف كالً مف

المبرد وابف السراج في تسويتيما بيف الكالـ والجممة لـ َي ُفتيما أف يمتفتا إلى شرط
اإلفادة مف الكالـ.

الجممة في المنظور الوظيفي:
إف الحديث في ىذا االتجاه ىو حديث مباشر عف الباحث المساني
المغربي أحمد المتوكؿ الذي تتبع أثر نظيره سيموف ديؾ في النحو الوظيفي مف
حي ث تركيزه عمى الجانب التداولي دوف إىماؿ الجانب التركيبي والداللي؛ حيث
عرؼ المتوكؿ الجممة بأنيا
اعتمد مقتضيات (النمذجة) لمظواىر المغوية ،وقد َّ
خارجيا،
ومكونا (أو مكونات)
(نوويا أو موسعا)،
"كؿ عبارة لغوية تمثؿ حمال
ً
ّ
ً

فالجممة ىي مقولة تعمو الحمؿ إذ تتضمنو باإلضافة إلى مكوف خارجي (أو

مكونات خارجية)"

()47

.

نموذجا لمستعمؿ المغة الطبيعية في
وقد صاغ المتوكؿ القدرة التواصمية
ً

شكؿ جياز متكوف مف خمسة قوالب" :القالب النحوي والمنطقي والمعرفي
واإلدراكي واالجتماعي" ،وكؿ قالب يشكؿ نسقًا مف القواعد ،فمتحقيؽ الكفاية
التداولية يقترح النحو الوظيفي التمثيمية ليذه الوظائؼ كما يأتي:

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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()48

 مستوى لتمثيؿ الوظائؼ الداللية

،ىي المنفذ ،والمتقبؿ،

والمستقبؿ ،والمستفيد....
 مستوى لتمثيؿ الوظائؼ التركيبية

()49

،وىما وظيفتا الفاعؿ،

والمفعوؿ.
 مستوى لتمثيؿ الوظائؼ التداولية كوظيفة المبتدأ ،ووظيفة
البؤرة ،ووظيفة المحور ،ووظيفة الذيؿ ،ووظيفة المنادي ،إذ تنقسـ إلى
وظائؼ خارجية ،وىي المبتدأ الذيؿ والمنادي ،ووظيفتيف داخميتيف ىما
البؤرة والمحور.
والجمؿ التالية تمثيؿ ليذه الوظائؼ:
الجممة(:)6

شرب
َ

قيوةً

يد
زٌ

المستوى التركيبي:

فعؿ

المستوى الداللي:

واقعة

منفذ

المستوى التداولي:

محور

محور

الجممة (:)2

يكتب
ُ

المستوى التركيبي:

فعؿ

المستوى الداللي:

منفذ

المستوى التداولي:

محور

فاعؿ

مفعوؿ بو
ُمتقّْبؿ

محمد
ُ

فاعؿ

صباحا
ً
زماف

بؤرة

الدرس
َ

مفعوؿ بو

ُمتقّْبؿ
بؤرة

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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الجممة (:) 6

أكؿ

عمر

التفاحة

المستوى التركيبي:

فعؿ

فاعؿ

مفعوؿ

المستوى الداللي:

منفذ

المستوى التداولي:

محور

ُمتقّْبؿ
بؤرة

الجممة (:)9

محمد
ٌ

مجتيد
ٌ

المستوى التركيبي:

مبتدأ

خبر

المستوى الداللي:

منفذ

المستوى التداولي:

محور

ُمتقّْبؿ
بؤرة

الجممة (:)6

الجندي

شجاع

المستوى التركيبي:

مبتدأ

خبر

المستوى الداللي:

منفذ

المستوى التداولي:

محور

ُمتقّْبؿ
بؤرة

فالبد مف مراعاة البنيات الثالث في اشتقاؽ الجممة (البنية الجممية،
والبنية الوظيفية ،والبنية المكونية) ،ويتـ بناء ىذه البنيات عف طريؽ ثالث
مجموعات مف القواعد :األساس ،وقواعد إسناد الوظائؼ ،وقواعد التعبير،
فالجمؿ في ظؿ ىذا االتجاه إما جمؿ ذات محموؿ فعمي ،أو جمؿ ذات محموؿ
غير فعمي (أي محموليا مركب وصفي ،أو مركب اسمي ،أو مركب حرفي ،أو

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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 ،وتنقسـ الجممة ذات المحموؿ غير الفعمي إلى جممة تشتمؿ

عمى رابط ،وجممة ال تشتمؿ عمى رابط ،ومف ىنا يستقر المتوكؿ عمى ثالثة
أنواع مف الجمؿ (الجممة الفعمية ،واالسمية ،والرابطية)

()51

.

أخير يتضح لنا أف أحمد المتوكؿ حاوؿ إبراز بعض المفاىيـ
و ًا

والتحميالت لمجممة في النحو الوظيفي العربي مف خالؿ مشروعو الذي سعى فيو
لمجاورة التراث المغوي القديـ واستثماره عف طريؽ نظريات المسانيات الوظيفية
التداولية والنحو الوظيفي ،وحقيقة فقد استطاع تجاوز الصراع المفتعؿ بيف التراث
المغوي والمسانيات؛ لموصوؿ إلى إستراتيجية تعميـ وتعمـ المغة العربية ،واستثمار
نتائجو في المجاالت الحيوية كالتواصؿ بمختمؼ أنماطو وتعميـ المغات وترجمتيا،
مد الجسور بيف
كما أصwبحت غايتو مع تطور النحو الوظيفي تيدؼ إلى ّ
الجممة والنص لرفع التعارض بيف لسانيات الجممة ولسانيات النص ،أو بيف نحو
الجممة ونحو النص  ،أو بيف قالب الجممة وقالب النص.
لذا يتضح لنا أف الجممة العربية ما تزاؿ تستثمر النظريات الحديثة
والمعاصرة ،وخطت خطوات كبيرة مع النحو الوصفي والنحو الوظيفي التداولي
لمخروج بنحو عربي يساير روح العصر ،ويخدـ المغة العربية ،ويحفظيا مف
()52

االنحطاط

.

ربط اإلعراب بالوظيفة:
تنطمؽ نظرية النحو الوظيفي في تفسير مختمؼ الحاالت اإلعرابية مف
مبدأ أسبقية البنية لموظيفة وتوجيييا ليا؛ يقوؿ المتوكؿ" :تسند الحاالت
اإلعرابية ،حسب النحو الوظيفي إلى المكونات بمقتضى وظائفيا ،فالوظيفة التي
(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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()53

 ،والمقصود بالوظيفة

الوظيفة التركيبية ،أو الداللية ،أو التداولية؛ حيث "تأخذ المكونات غير المنتمية
إلى الجمؿ ذاتو داالت يا اإلعرابية بمقتضي وظيفتيا التداولية ذاتيا؛ إذ إف ىذه
المكونات ،بحكـ خارجيتيا بالنسبة لمحمؿ ،ال تحمؿ وظيفة داللية وال وظيفة
ال ،يأخذ الحالة اإلعرابية (الرفع) بمقتضي وظيفتو
تركيبية ،فالمكوف المبتدأ مث ً
التداولية نفسيا ....أما المكونات المنتمية إلى الحمؿ؛ أي المكونات التي تشكؿ
الحقا  ،فإنيا تأخذ الحالة اإلعرابية التي
موضوعا
حدودا لممحموؿ ،إما باعتبارىا
ً
ً
ً
ال وال
تقتضييا وظيفتيا الداللية إف لـ تكف ليا وظيفة تركيبية (إف لـ تكف فاع ً
مفعوالً) ،والحالة اإلعرابية التي تخوليا إياىا وظيفتيا التركيبية (الفاعؿ والمفعوؿ)
إف كانت مسندة إلييا وظيفة تركيبية ،باإلضافة إلى وظيفتيا الداللية"

()54

.

إف ما يمكف استنتاجو مف ىذا ىو أف نظرية النحو الوظيفي استطاعت
اعتمادا عمى الوظيفة ،وأف الوظائؼ التركيبية
تفسير مختمؼ الحاالت اإلعرابية
ً
ليا أسبقية االضطالع بتوزيع الحاالت اإلعرابية ،ثـ يأتي في الدرجة الثانية
الوظائؼ الداللية ،ويأتي في غياب الوظيفتيف السابقتيف ،الوظائؼ التداولية ،وىو
مية اآلتية
السمّ ّ
ما ّ

()55

الداللية > التداولية.

مية إسناد الحاالت اإلعرابية :الوظائؼ التركيبية >
ُ :سمّ ّ

حقيقة إف المدقؽ في مختمؼ المكونات التي سيند إلييا اإلعراب يجد أف
وظيفيا ،فمثالً :المحموالت قد تسند
تفسير
ًا
ثمة مواضع كثيرة ال يمكف تفسيرىا
ً

إلييا حاالت إعرابية وال وظيفة (مف الوظائؼ السابقة) يمكف إسنادىا إلييا،
فيناؾ بعض المكونات تتوفر فييا شروط التوزيع المعتمد عمى الرؤية الوظيفية،
(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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بأف تكوف حاممة لوظيفة مف الوظائؼ ،ولكنيا رغـ ذلؾ ال تحمؿ الحالة المتنبَّأ
يدا قائـ) فػ (زيد) يحمؿ الوظيفة التركيبية الفاعؿ ،ولكف ال
بإسنادىا مثؿ (إف ز ً
يمكف إسناد حالة الرفع التي تضطمع ىذه الوظيفة (الفاعؿ) بإسنادىا.

في الحقيقة ىناؾ العديد مف معممي المغة العربية لغير الناطقيف بيا
يدرس وف القواعد دوف أف يقدـ مصطمحاتيا ،زاعميف أف الوظيفة تعني أف ال
اضحا عف درس في الغرب أو تعمـ
تدرس القواعد عمى اإلطالؽ ،متأثريف ًا
تأثر و ً
وظيفيا ،فال يوجد في أي درس مف دروسيا
اإلنجميزية أو أي لغة أجنبية أخرى
ً

درس مخصص لتعميـ القواعد ،وأود أف أوكد أف ىذا المذىب ينطبؽ عمى تعميـ

يدرسوف
المغات األجنبية ألىميا ،ومف يتابع تعميميا لغير الناطقيف بيا يجدىـ ّ

نفعا.
اإلنجميزية مثالً ومصطمحاتيا ألف ذلؾ أوفؽ وأجدى وأكثر ً

أما مف اتبع منيج تدريس العربية دوف الرجوع إلى المصطمحات النحوية

والصرفية ،زاعميف أنيـ يسيروف عمى درب الوظيفية ،وكأف الوظيفية تقتضي
بالضرورة اجتزاء النحو العربي بسبب وبدوف سبب ،إنما ىذا تقميد أعمى لممذىب
الغربي في تعميـ المغة اإلنجميزية ،وىذا بال شؾ قياس خاطئ ،فإف المغة العربية
خصوصيتيا التي تختمؼ فييا عف المغات الحية األخرى ،وبالتالي يجب تدريس
النحو العربي وفؽ نظريتو المعيودة أي بمصطمحاتو التي وضعت في زمف
االحتجاج ،أما تدريس المغة العربية وفؽ المذىب الوظيفي فال يقتضي عمى
اإلطالؽ تخصيص وقت خاص لتعميـ القواعد ،بؿ يقوـ عمى االستماع والقراءة
والمحاكاة في فيـ المغة وانتاجيا ،أما ما يقوـ بو المعمـ مف الخوض في مجاىيؿ
شرح القواعد واقتراح تسميات جديدة ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف ،أو أف يقدـ

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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جممة بدالً مف كممة واحدة تسيؿ الفيـ واإلفياـ بيف الدارسيف ،فيذا في رأيي ليس
مف الوظيفية في شيء.
ال عف ذلؾ ،ىناؾ شيء يميز العربية ويجعميا أكثر قابمية مف غيرىا
فض ً
في تدريس القواعد ،وى و أف مصطمحاتيا النحوية والصرفية كممات وظيفية يومية
ال عف مدلوليا النحوي ،فيذه الميزة تساعد الدارسيف
تعبر عف مدلوؿ حياتي فض ً
أيضا يجعمنا نرفع القبعة
عمى امتالؾ مفردات أكثر تمكنيـ مف التواصؿ ،وىذا ً

لمنحوييف األوائؿ الذيف تحسسوا وتخيروا مصطمحات نحوية وصرفية ليا مدلوليا
النحوي والحياتي في الوقت ذاتو ،وىذا دليؿ عمى فيميـ وجيدىـ المبذوؿ في
أيضا وعييـ لقضية شغمت باؿ
إفياـ الناطقيف وغير الناطقيف لمغة العربية ،و ً
الكثير مف القدامى والمحدثيف.

فعند دراستنا عمى سبيؿ المثاؿ لمجممة البسيطة نجد مصطمحات نحوية
أمثاؿ :المبتدأ والخبر في الجممة األسمية ،والفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو في الجممة
الفعمية ،أليست ىذه كممات يومية حياتية وظيفية ،لماذا تنكرىا عمى الدارسيف
ونرمييـ في غياىب المبس والخمط وعدـ الفيـ.
إذف فالمذىب التفاعمي في تدريس النحو ىو الذي يمكف الدارسيف في
فيمو واتقانو وأغنى بالمذىب التفاعمي ىو أف يقوـ الدرس النحوي عمى ثالث
خطوات:
 -6أف يقوـ بدراسة الموضوع النحوي الذي يجب أف يقدمو لو الكتاب
مشروحا بمغة بسيطة أو أجنبية في البيت.
أو المعمـ
ً

ميكانيكيا في
 -2اإلجابة عف بعض التدريبات التي تغطي الموضوع
ً

البيت ليقيس المعمـ ما فيمو وما لـ يفيمو طالبو.

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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 -6يقوـ المعمـ بتوفير الفرص لينتج الطمبة لغة تطبؽ فييا المفاىيـ
النحوية المقصودة.
التطبيق عمى الجممة البسيطة:
لو أردنا أف ندرس المبتدأ والخبر ،يجب عمينا أف نوفر لمدارسيف ورقة
عمؿ تشرح ىذا الموضوع (الجممة االسمية) ،ويجب أف يقرأه الدارس في البيت ال
أف يشرحو المعمـ في الصؼ ،وفي النياية قد يفضؿ البعض أف يقوـ المعمـ
يوما أو ساعة مف وقت الطالب الثميف،
بشرحو ،ال بأس ولكف بذلؾ يقتؿ المعمـ ً

الميـ ىو أف يقوـ الد ارس في البيت بعد ذلؾ باإلجابة عف بعض التدريبات
الميكانيكية عف المبتدأ والخبر والتي يجب أف يرسميا إلى معممو ليفصحيا ويتأكد
مف صحتيا ،وبذلؾ يكوف اليوـ التالي ىو يوـ اإلنتاج المغوي؛ حيث يمكف أف
يعرض المعمـ بعض الصور مف محيط الدارس ،أو صفو ،أو بيتو ،أو طعامو،
أو شرابو ،ويطمب منيـ بتوجييات مختمفة إنتاج لغة وجمؿ تتكوف مف مبتدآت

وأخبار  ،ىذا ىو التعميـ التفاعمي لمقواعد العربية تعميـ يعتمد عمى مبدأيف األوؿ
الموقؼ (السياؽ) ،وذلؾ مف خالؿ التطبيؽ في دراسة القاعدة مف خالؿ محيط
الدارس كي يستوعب بناء وانتاج لغة ،والثاني ى و الداللة ويبدأ طريؽ الداللة مف
توضيح وشرح داللة المصطمح النحو أو الصرفي ذاتو ،ثـ داللة الكممة
المستخدمة في المصطمح ووظيفتيا التي تؤدييا في السياؽ.
أيضا عمى الجممة الفعمية
وما ينطبؽ عمى الجممة االسمية ً
سابقا ينطبؽ ً

بمكوناتيا المعروفة (الفعؿ ،والفاعؿ ،والمفعوؿ) ،ولكف أردت قبؿ أف أختـ
دراستي ىذا أف أتطرؽ إلى تعريفات المصطمحات النحوية التي ذكرىا القدامى،

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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وظيفيا مع سياؽ الكالـ قبؿ معرفة القدرة التواصمية
وتوضيح ارتباطيا وتواصميا
ً
والوظيفية لمكممة الممثمة ليا عمى وجو الخصوص ،وىي كالتالي:

تعريفات الجممة االسمية:
مسندا إليو،
 المبتدأ :وىو االسـ المجرد عف العوامؿ المفظية
ً
أو الصفة الواقعة بعد ألؼ االستفياـ ،أو حرؼ النفي رافعة لظاىر ،نحو
زيد قائـ ،وأقائـ الزيداف ،وما قائـ الزيداف

()56

.

 الخبر :لفظ مجرد عف العوامؿ المفظية مسند إلى ما تقدمو،
تقدير نحو :أقائـ زيد ،وقيؿ الخبر ما يصح
ًا
لفظًا نحو :زيد قائـ ،أو

السكوت عميو ،وىو الكالـ المحتمؿ لمصدؽ والكذب ،والخبر عمى ثالثة

أقساـ :خبر متواتر ،وخبر مشيور ،وخبر واحد.
 خبر متواتر :فيو كالـ يسمعو مف رسوؿ اهلل صمى اهللعميو وسمـ ،جماعة ومنيا جماعة أخرى ،إلى أف ينتيي إلى
المتسؾ.
 خبر مشيور :وىو كالـ يسمعو مف رسوؿ اهلل صمىاهلل عميو وسمـ واحد ،ويسمعو مف الواحد جماعة ،ومف تمؾ الجماعة
أيضا جماعة ،إلى أف ينتيي إلى المتمسؾ.
ً

افر باالتفاؽ،
والفرؽ ىو أف جاحد الخبر المتواتر يكوف ك ًا

وجاحد الخبر المشيور مختمؼ فيو واألصح أنو يكفر ،وجاحد خبر
كافر باالتفاؽ
الواحد ال يكوف ًا

()57

.

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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تعريفات الجممة الفعمية:
 الفعل :ىو الييئة العارضة لممؤثر في غيره بسبب التأثير أوالً
قاطعا.
كالييئة الحاصمة لمقاطع بسبب كونو
ً

وفي اصطالح النحاة :ما دؿ عمى معنى في نفسو مقترف بأحد

مؤثر في غيره ،كالقاطع ما داـ
األزمنة الثالثة ،وقيؿ :الفعؿ كوف الشيء ًا

قاطعا.
ً

 والفعؿ االصطالحي :ىو لفظ (ضرب) القائـ بالتمفظ. الفعؿ الحقيقي :ىو المصدر كالضرب مثالً. والفعؿ العالجي :ما يحتاج حدوثو إلى تحريؾ عضو،كالضرب ،والشتـ.
 -الفعؿ غير العالجي :ما ال يحتاج إليو ،كالعمـ ،والظير

()58

.

 الفاعل :ما أسند إليو الفعؿ أو شبيو عمى جية قيامو بو،
أي عمى جية قياـ الفعؿ ليخرج عنو مفعوؿ ما لـ يسـ فاعمو.
والفاعؿ المختار :ىو الذي يصح أف يصدر عنو الفعؿ مع
()59

قصد وارادة

.

 المفعول بو :ىو ما وقع عميو فعؿ الفاعؿ بغير واسطة
أيضا ظرفا لغوا،
حرؼ الجرؼ أو بيا ،أي بواسطة حرؼ الجر ،ويسمى ً

مستقرا ،إذ كاف مع االستقرار أو الحصوؿ
مذكور أو
ًا
إذا كاف عاممو
ً
()60

مقدر
ًا

.

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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الخاتمة:
لقد تناوؿ البحث نظرية النحو الوظيفي في الدرس العربي المعاصر ،وقد
عممنا مف خاللو جاىديف عمى توضيح بعض المفاىيـ حوؿ نظرية النحو
الوظيفي ،كما صاغيا األستاذ أحمد المتوكؿ ،والذي نقميا (نظرية النحو
الوظيفي) مف مسقط رأسيا بأمسترداـ إلى المغرب العربي ،وانتباه أحمد المتوكؿ
إلى أف جذور المبادئ والوظيفية موجودة في التراث المغوي العربي القديـ ،وعميو
قمنا بإقامة حوار تقارني بيف الفكر المغوي العربي والدرس المساني الحديث ،واف
كاف ذلؾ باختصار شديد حتى ال يطغى الحديث عمى موضوع البحث األساس،
الذي حاولنا جاىديف مف خاللو إعادة وصؼ قواعد المغة العربية وفؽ نظرية
النحو الوظيفي ،التي تتسـ بالدقة والشمولية في وصؼ الظواىر المغوية ،ذلؾ مف
خالؿ إعادة تكييؼ ىذه القواعد وفؽ نظرية النحو الوظيفي ،وذلؾ تسييالً عمى
تعميـ النحو لغير الناطقيف بالمغة العربية ،رابطيف دراسة النحو بالموقؼ (السياؽ)
والداللة.
وقد خمص البحث إلى مجموعة من المالحظات والنتائج أىميا:
 بيَّف البحث أف نظرية النحو الوظيفي تعد نظرية ذات فائدة
تبنوا
لسانية ميمة؛ ألنيا نجحت في استقطاب كثير مف الباحثيف الذيف ّ

مبادئيا؛ ذلؾ ألنيا اىتمت بتغطية جوانب أساس في الظاىرة المغوية،

َّ
وسدت ثغرات خمفتيا النظريات المسانية غير الوظيفية في نقاط وجوانب
كثير في استيعاب قواعد المغة
حيوية كالكالـ وسياؽ الحاؿ؛ مما ساعد ًا

العربية لغير الناطقيف بيا لسيولة فيميا وافياميا.

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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 أوضح البحث أف النحاة والبالغييف العرب القدامى أصحاب
رؤية وظيفية في نظرتيـ لمغة عمى أنيا أداة لمتواصؿ؛ حيث كانت
ال لمنظريات المسانية الحديثة خاصة الجانب
افدا ومني ً
دراساتيـ المغوية ر ً

الوظيفي التداولي.

 أظير البحث أف تبعية البنية لموظيفة تعد مف أىـ المبادئ
حضور في الممارسة التطبيقية ،وخاصة في تعميـ
ًا
الوظيفية بؿ وأقواىا
القواعد لغير الناطقيف بالمغة العربية ،فقد سعت نظرية النحو الوظيفي

إلى وصؼ الممكة التبميغية لدى المتكمـ /السامع وتفسيرىا ،فيي ال تقؼ
عند حدود البنية ،بؿ تتعداىا إلى السياقات التواصمية؛ ولذلؾ حظيت
قديما
العالقة بيف البنية والوظيفة عمى اىتماـ كبير مف قبؿ الدارسيف ً

وحديثًا.

ّ بيف البحث أنو مازالت برامج تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف

بيا في حاجة ماسة لمتطوير؛ لتواكب المتغيرات الحديثة ذات األثر
المتطور في المناىج التعميمية وخاصة في دراسة النحو العربي ،وال
سيما في تعميـ المغات األجنبية وتعَّميا.
 أوضح البحث أف لمنحاة القدامى آراء في مجاؿ وظيفية
المصطمحات النحوية والصرفية ،فقد أبرز اختيارىـ ليذه المصطمحات
عف دقة في االختيار مف خالؿ وظيفية ىذا المصطمح وخدمتو لسياؽ
الجممة عالوة عمى وظيفية الكممة نفسيا وخدمتيا لممعنى العاـ لمجممة؛
مما َّ
دؿ عمى دراية واسعة المدارؾ لمنحوييف القدامى في ىذا المجاؿ
(النحو الوظيفي).
(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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 جاء البحث إطاللة عمى جيود بعض عمماء العربية القدامى
والمحدثيف في محاولة لتيسير النحو العربي لمتعممي المغة العربية مف
غير الناطقيف بيا ،محاوليف دراسة النحو العربي بغير الدراسة التقميدية
ألبناء العربية ،وذلؾ مف خالؿ ارتباط دراسة النحو بالموقؼ والداللة
،والبحث عف وظيفية الكممة داخؿ القواعد المغوية.
 أدى البحث أىمية كبيرة إلبراز الدور الذي يقوـ بو التطبيؽ؛
إليصاؿ المعنى الوظيفي لمقواعد المغوية ،وذلؾ مف خالؿ توفير أفضؿ
السبؿ الكتساب المغة وىو الموقؼ ،فالموقؼ ىو الذي سيمكنو مف
تمقائيا ،شريطة االلتزاـ بالعربية الفصحى أثناء
اكتساب قواعد المغة
ً

التدريس.

 أوضح البحث أىـ متطمبات الدارسيف لمغة العربية مف غير
الناطقيف بيا في دراسة النحو العربي ،فالوقوؼ عمى ىذه المتطمبات ميـ
جدا ألي برنامج تدريسي حتى يتجو التدريس إلى الغاية المعنية في
ً
دراسة قواعد المغة.

 البد مف زيادة الوقت المخصص لممحادثة العربية ،فإتقاف
التحدث يساعد الدارس عمى مواصمة االطالع ،ويسيؿ عميو مواصمة
الدرس أي التطبيؽ مف خالؿ المواقؼ الحياتية اليومية.
وتباعا لما سبؽ نذكر بأف االعتماد عمى النحو الوظيفي ،وتوظيفو في
ً

ال بأف
دراسة التراث المغوي العربي ،وال سيما نظرية النحو الوظيفي يكوف كفي ً
يفتح نافذة جديدة عمى ىذا التراث ،ويوسع مف آفاؽ رؤيتنا لو ،وادراكنا

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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لخصائصو المنيجية ،وعميو فإف نظرية النحو العربي الموروثة تبقى أكثر ثبوتًا
أماـ النظريات المسانية المقترحة.
توصمنا إليو مف نتائج أننا قد
وصفوة القوؿ إننا ال ندعى مف خالؿ ما
ّ

بمغنا الغاية التي ال مقالة بعدىا ،فحسبنا أننا قد بذلنا فيو ما بوسعنا.

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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الهىامش
( )6قض ػػايا المغ ػػة العربي ػػة ف ػػي المس ػػانيات الوظيفي ػػة (بني ػػة الخط ػػاب م ػػف الجمم ػػة إل ػػى ال ػػنص)،
المتوكؿ ،ص.61
( )2قض ػػايا المغ ػػة العربي ػػة ف ػػي المس ػػانيات الوظيفي ػػة (بني ػػة الخط ػػاب م ػػف الجمم ػػة إل ػػى ال ػػنص)،
المتوكؿ  ،ص.61
( )6نحو نظرية وظيفية لمنحو العربي ،يحي بعيطيش ،ص.13-11
( )9نحو نظرية وظيفية لمنحو العربي ،يحيي بعيطيش ،ص.96

( )6المسانيات الوظيفية (مدخؿ نظري) ،أحمد المتوكؿ ،ص.666
( )1الوظيفي ػػة والبني ػػة (مقارب ػػات وظيفي ػػة ل ػػبعض قض ػػايا التركي ػػب ف ػػي المغ ػػة العربي ػػة) ،أحم ػػد
المتوكؿ ،ص.60
( )1الوظائؼ التداولية في المغة العربية ،أحمد المتوكؿ ،ص.66-60
( )1الوظيفة والبنية ،أحمد المتوكؿ ،ص.60
( )3الوظائؼ التداولية في المغة العربية ،أحمد المتوكؿ ،ص.66
( )60المسانيات الوظيفية (مدخؿ نظري) ،أحمد المتوكؿ ،ص.661
()66المسانيات الوظيفية (مدخؿ نظري) ،أحمد المتوكؿ  ،ص.661

( )62نحو نظرية وظيفية لمنحو العربي ،يحي بعيطيش ،ص.11-16
وينظ ػػر :الخط ػػاب الموس ػػط (مقارب ػػة وظيفي ػػة موح ػػدة لتحمي ػػؿ النص ػػوص والترجم ػػة وتعمػ ػػيـ
المغات) ،أحمد المتوكؿ ،ص.12
( )66الوظيفة بيف الكمية والنمطية ،أحمد المتوكؿ ،ص.666-662
( )69الوظيفة بيف الكمية والنمطية ،أحمد المتوكؿ  ،ص.16
( )66الوظيفة بيف الكمية والنمطية ،أحمد المتوكؿ  ،ص.61-61
( )61نحو نظرية وظيفية لمنحو العربي ،يحيي بعيطيش ،ص.11
( )61انظر :لساف العرب ،البف منظور ،مادة (ف ،ح ،ا).
( )61انظر :إحياء النحو ،مصطفي إبراىيـ ،ص.62

( )63انظر :المغة العربية معناىا ومبناىا ،تماـ حساف ،ص.61
( )20انظػػر :مػػتف ألفيػػة ابػػف مالػػؾ فػػي النحػػو والصػػرؼ ،تحقيػػؽ وتعميػػؽ :محمػػد عبػػد العزيػػز
العبد ،ص.6
(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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( )26شرح جمؿ الزجاحي ،البف عصفور.926/6 ،
( )22مقدمة ابف خمدوف ،البف خمدوف ،ص.916
( )26انظر :مقدمة ابف خمدوف ،البف خمدوف ،ص.912
( )29انظر :المنصؼ لكتاب التصريؼ ،البف جني ،ص.69
( )26المغة العربية معناىا ومبناىا ،لتماـ حساف ،ص.61

( )21انظر :الوظيفة الداللية في ضػوء منػاىج المسػانيات ،لسػامي عػوض وىنػد عكرمػة ،مجمػة
جامعة تشريف لمدراسات والبحوث العممية.611-666/21 ،
( )21االتجاى ػػات الحديث ػػة لت ػػدريس المغ ػػة العربي ػػة ف ػػى الم ػػرحمتيف اإلعدادي ػػة و الثانوي ػػة ،
لحسنى عبد اليادى ،ص.669
( )21االتجاىػػات الحديثػػة لتػػدريس المغػػة العربيػػة فػػى المػػرحمتيف اإلعداديػػة و الثانويػػة  ،لحسػػنى
عبد اليادى ،ص.220
)29( Atan Long. 1980. Pedagogi Kaedah Am Mengajar: Fajar Bakti
Sdn. Bhd Badg28.
( )60خطػط مقترحػة لتػػأليؼ كتػاب أساسػي لتعمػػيـ المغػة العربيػة لمنػػاطقيف بغيرىػا ،محمػػود
كامؿ الناقة ،ص.629-626

( )66خطط مقترحػة لتػأليؼ كتػاب أساسػي لتعمػيـ المغػة العربيػة لمنػاطقيف بغيرىػا ،محمػود كامػؿ
الناقة ،ص.629
( )62انظر :الخصائص ،البف جني.69/6 ،
( )66انظر :مقدمة ابف خمدوف ،البف خمدوف ،ص.911
( )69انظر :إحياء النحو ،لمصطفي إبراىيـ ،مقدمة الكتاب.
( )66انظر :إحياء النحو ،لمصطفي إبراىيـ ،رأي الدكتور طو حسيف في تقديمو لمكتاب.
وظيفيا ،لداود عبده ،ص.66
( )61نحو تعميـ المغة العربية
ً
( )61عمـ المغة التطبيقي وتعميـ العربية ،لعبده الرجحي ،ص.30-13
( )61انظر :بناء الجممة العربية ،لمحمد حماسة ،ص.26
( )63الكتاب ،لسيبويو.62/6 ،
( )90انظر :دراسات نقدية في النحو العربي ،لعبد الرحمف أيوب ،ص.626
( )96المسائؿ العسكريات في النحو العربي ،ألبي عمي الفارسي ،ص.16

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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( )92انظر :الخصائص ،البف جني.21/6 ،
( )96انظر :شرح المفصؿ ،البف يعيش.69/6 ،
( )99الخصائص ،البف جني.62/6 ،
( )96شرح الرضي عمى كافية ابف الحاجب ،لألستراباذي.66/6 ،
( )91مغنى المبيب عف كتب األعاريب ،البف ىشاـ.619/2 ،

( )91الجممة المركبة في المغة العربية ،أحمد المتوكؿ ،ص.21
( )91انظر :الجممة المركبة في المغة العربية ،أحمد المتوكؿ  ،ص.606
( )93انظر :الجممة المركبة في المغة العربية ،أحمد المتوكؿ ،ص.609
( )60انظر :مف قضايا الرابط في المغة العربية ،ألحمد المتوكؿ ،ص.90
( )66الوظائؼ التداولية في المغة العربية ،ألحمد المتوكؿ ،ص.11
( )62انظر :الوظيفة بيف الكمية والنمطية ،ألحمد المتوكؿ ،ص.61-61
( )66دراسات في نحو المغة العربية الوظيفي ،ألحمد المتوكؿ ،ص.99
( )69مف البنية الجممية إلى البنية المكونية ،ألحمد المتوكؿ ،ص.69

( )66انظر :الوظائؼ التداولية في المغة العربية ،ألحمد المتوكؿ ،ص.63
( )61التعريفات ،لمجرجاني ،ص.262
()61التعريفات ،لمجرجاني  ،ص.660-623
( )61التعريفات ،لمجرجاني ،ص.261-266
()63التعريفات ،لمجرجاني  ،ص.266
()10التعريفات ،لمجرجاني  ،ص.211-211

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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قائمة المصادر
( )6االتجاىات الحديثة لتدريس المغة العربية في المرحمتيف اإلعدادية والثانوية ،حسني
عبد اليادي ،اإلسكندرية ،مكتب العربي الحديث.
( )2إحياء النحو ،إبراىيـ مصطفي ،مؤسسة ىنداوي لمتعميـ والثقافة ،القاىرة ،د .ت،
د .ط.
( )6أساس البالغة ،لمزمخشري ،تحقيؽ محمد باسؿ عيوف السود ،دار الكتب العممية،
بيروت ،لبناف ،الطبعة األولى6963 ،ىػ 6311ـ.
( )9أسرار النحو ،شمس الديف أحمد بف سميماف المعروؼ بابف كماؿ باشا ،تحقيؽ:
أحمد حسف حامد ،دار الفكر لمطباعة والنشر ،عماف ،د .ط ،د.ت.
( )6بناء الجممة العربية ،لمحمد حماسي عبد المطيؼ ،دار غريب ،القاىرة2006 ،ـ.
( )1التعريفات ،الجرجاني ،حققو وقدـ لو ووضع فيارسو إبراىيـ اإلبياري ،دار الرياف
لمتراث ،القاىرة ،د .ط ،د .ت.
( )1التركيبات الوظيفية (قضايا ومقاربات) ،أحمد المتوكؿ ،دار األماف ،المغرب،
ط2006 ،6ـ.
( )1الجممة المركبة في المغة العربية ،أحمد المتوكؿ ،منشورات عكاظ ،المغرب ،ط،6
6311ـ.
( )3الخصائص ،ابف جني ،تحقيؽ :عبد الحكيـ بف محمد ،المكتبة التوفيقية ،القاىرة،
د.ط ،د.ت.
( )60الخطاب الموسط (مقاربة وظيفية موحدة لتحميؿ النصوص والترجمة وتعميـ
المغات) ،أحمد المتوكؿ ،ط ،6دار األماف ،الرباط2066 ،ـ.

(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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( )66خطط مقدمة لتأليؼ كتاب أساسي لتعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا،
محمود كامؿ الناقة ،وقائع الندوات تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا ،مكتب
التربية العربي لدوؿ الخميج ،الرياض.
( )62دراسات في نحو المغة العربية الوظيفي ،أحمد المتوكؿ ،ط ،6دار الثقافة
لمنشر والتوزيع ،الرباط6311 ،ـ.
( )66دراسات نقدية في النحو العربي ،عبد الرحمف أيوب ،القاىرة ،د.ط6361 ،ـ.
( )69شرح جمؿ الزجاجي البف عصفور االشبيمي (113ىػ) ،تحقيؽ :د .صاحب
أبو جناح ،مؤسسة الكتب لمطباعة والنشر6900 ،ىػ 6310 -ـ.
( )66شرح الرضى عمى كافيو ابف الحاجب ،لألستراباذي ،مؤسسة التاريخ العربي،
بيروت ،لبناف ،د.ط ،د.ت.
( )61شرح المفصؿ ،البف يعيش ،قدـ لو :د .اميؿ بديع يعقوب ،ط ،6دار الكتب
العممية ،بيروت ،لبناف6922 ،ىػ 2006-ـ.
( )61عمـ المغة التطبيقي وتعميـ العربية ،د .عبده الراجحي ،دار المعرفة الجامعية،
اإلسكندرية6336 ،ـ.
( )61قضايا المغة العربية في المسانيات الوظيفية (بنية الخطاب مف الجممة إلى
النص) ،أحمد المتوكؿ ،ط ،6دار األماف ،الرباط2006 ،ـ.
( )63الكتاب ،لسيبويو ،تحقيؽ :عبد السالـ ىاروف ،ط ، 6مكتبة الخانجي ،القاىرة،
6311ـ.
( )20لساف العرب ،البف منظور (166ىػ) ،دار صادر لمطباعة والنشر ،دار بيروت
لمطباعة والنشر ،بيروت6616 ،ىػ 6361-ـ.
( )26المسانيات الوظيفية (مدخؿ نظري) ،أحمد المتوكؿ ،ط ،2دار الكتاب الجديد
المتحدة2060،ـ.
(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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( )22المسانيات والبيداغوجيا (نموذج النحو الوظيفي) ،عمي آيات أوشاف ،ط ،6دار
الثقافة ،الرباط6361 ،ـ.
( )26المغة العربية معناىا ومبناىا ،تماـ حساف ،ط ،2الييئة المصرية لمكتاب،
القاىرة6313 ،ـ.
( )29م ف ألفية ابف مالؾ في النحو والصرؼ ،تحقيؽ وتعميؽ :محمد عبد العزيز
العبد ،ط ،6دار الصحابة لمتراث6336 ،ـ.
( )26محاضرات في األلسنة العامة ،دي سريسر ،ترجمة :يوسؼ غازي ومجيد
النصر ،ط ،6المؤسسة الجزائرية لمطباعة6311 ،ـ.
( )21مدخؿ إلى دراسة النحو العربي ،عمي أبو المكارـ ،ط ،6دار غريب ،القاىرة،
2001ـ.
( )21المدخؿ إلى عمـ النحو والصرؼ ،عبد العزيز عتيؽ ،دار النيضة ،بيروت ،د.
ط ،د .ت.
( )21المسائؿ العسكريات في النحو العربي ،ألبي عمي الفارسي ،تحقيؽ ودراسة:
محمد الشاطر أحمد ،ط ،6مطبعة المدني69.6 ،ىػ 6312-ـ.
( )23معجـ المصطمحات العربية في المغة واألدب ،مجدي وىبو وكامؿ الميندس،
مكتبة لبناف ،بيروت6909 ،ىػ 6319 -ـ.
( )60مغنى المبيب عف كتب األعارب البف ىشاـ ،تحقيؽ :د .مازف المبارؾ ومحمد
عمي حمد اهلل ،ط ،6دار الفكر ،دمشؽ6619 ،ىػ 6319-ـ.
( )66المقدمة ،ابف خمدوف ،تحقيؽ :أحمد الجواري وعبد اهلل الجبوري ،مطبعة
العاني ،بغداد6311 ،ـ.
( )62م ف البنية الجممية إلى البنية المكونية (الوظيفة المفعوؿ في المغة العربية)،
أحمد المتوكؿ ،ط ،6دار الثقافة ،المغرب6311 ،ـ.
(أثر النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها) د .محمد سيد صالح سيد.
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المتوكؿ ،ط ،6دار األماف ،المغرب2001 ،ـ.
( )69المنصؼ شرح كتاب التصريؼ ،البف جنى ،ط ،6دار إحياء التراث القديـ،
6616ىػ6369 -ـ.
( )66مف قضايا الرابط في المغة العربية ،أحمد المتوكؿ ،منشورات عكاظ ،الرباط،
6311ـ.
( )61منيجية البحث العممي في العموـ اإلنسانية (تدريبات عممية) ،موريس انحرس،
اإلشراؼ عمى الترجمة :مصطفي ماضي ،ط ،2نشر دار القصبة ،الجزائر،
2001ـ.
وظيفيا ،داود عبده ،ط ،6مؤسسة دار العموـ ،الكويت،
( )61نحو تعميـ المغة العربية
ً
6313ـ.

( )61نحو نظرية وظيفية النحو العربي ،يحيي بعيطيش ،أطروحة دكتوراه دولة في
المسانيات الوظيفية الحديثة ،مخطوط ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،الجزائر،
2001-2006ـ.
( )63الوظائؼ التداولية في المغة العربية ،أحمد المتوكؿ ،ط ،6دار الثقافة،
المغرب6316 ،ـ.
( )90الوظيفية الداللية في ضوء مناىج المسانيات ،سامي عوض وىند عكرمة،
مجمة جامعة تشريف لمدراسات والبحوث العممية ،سوريا ،الالذقية6921 ،ىػ -
2001ـ.
( )96الوظيفة بيف الكمية والنمطية ،أحمد المتوكؿ ،ط ،6دار األماف ،المغرب،
2006ـ.
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(43) Atan Long. 1980. Pedagogi Kaedah Am Mengajar:
Fajar Bakti Sdn. Bhd Bad.
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Effect of the Functional Grammar
In Teaching Arabic for Non- Speakers
Abstract
This study attempts to re-describe the Arabic language rules according
to the functional grammar theory that is characterized by accuracy
and inclusiveness in describing the linguistic phenomena through readapting these rules according to the functional grammar theory, for
facilitating grammar learning for non- Arabic language speakers,
relating the grammar studying with situation (context) and semantic.
Where the study showed that the functional grammar theory has an
important linguistic benefit; as it succeeded in attracting many
researchers who adopted its principles; and also it interested in
covering basic aspects of the linguistic phenomenon, and filling gaps
left by non-functional linguistic theories in vital points and aspects
such as speech and context, which helped a lot in understanding the
rules of the Arabic language for non-native speakers for easy
understanding and instructing. The study also indicated that programs
of teaching Arabic to non-native speakers are still in urgent need of
development. In order to keep pace with the modern variables with a
developing impact in the educational curricula, especially in the study
of Arabic grammar, and in teaching other foreign languages.
Therefore, the study tries to teach Arabic grammar without the
traditional method, through the association of the grammar study
with the position, significance and search for the function of the word
within the grammar, with highlighting the role that the application
plays to convey the functional meaning of the linguistic rules, by
providing the best ways to acquire the language; that is the situation.
Key Words: Rules, Grammar, Functional, Context, Semantic, NonArabic language speakers
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