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 چکیده
ترین فرایندهاي آموزش زبان عربی ـ حتی در کشـورهاي   عنوان یکی از کلیدي آموزش نحو به

ها و تغییرات هاي آموزشی و بازدهی این شیوهشیوه. بوده است چالش عربی زبان ـ همواره پر 
تواند هاي دیگر میهاي آموزشی جدید زبانهاي تدریس و الگوبرداري از مدلاساسی در روش

این جستار در پی آن است تا با بررسـی و  . تا حد بسیاري بر سطح کیفی آموزش نحو بیافزاید
ها و مزایاي هـر شـیوه را تبیـین کنـد و     تحلیل رویکردهاي سنّتی و مدرن آموزش نحو، کاستی

همچنـین  . برخی موانع موجود را در شیوة یاددهی و یادگیري نحو مـورد واکـاوي قـرار دهـد    
نتـایج نشـانگر   . ها ارائه شـود تا راهکارهایی مناسب، براي رفع برخی از این چالش تالش شده

هـاي تـدریس،   کارگیري شیوههاي تدریس زبان و تنوع در بهاین است که با اصالح انواع شیوه
توان سطح کیفی فرایند آموزش نحـو را بـاال   می... اي و ي پلّهریزي دقیق بر اساس شیوهبرنامه

 .برد
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 مقدمه

-جنی عالم بزرگ علم لغتابن. اندشناسان قدیم و جدید تعاریف متفاوتی از زبان مطرح کردهزبان

کنند کند که هر قومی به واسطه آن، غرض و مقصود خود را بیان میشناسی، آن را آواهایی تلقی می
-ابن(خلدون نیز آن را کنش ارادي زبان براي سخنرانی است تا ملکۀ زبان شود ابن). تاجنی، بیابن(

زبان  1شناسان جدید نیز وجود دارد؛ به نظر إدوارد ساپیرنظر میان زبان اختالف). 1254 :1962خلدون، 
هاي قراردادي، عواطف، احساسات و افکار ویژگی خاص انسانی و راهبردي است که به واسطه نشانه

هاي باالیی در برقراري ارتباط میان جوامع زبان قابلیت). Lyons, 1995, 3(شود ها ردوبدل می انسان
هاي آموزش گذاران در راستاي تغییر و اصالح سیاستاي که تکاپوي سیاست گونه مختلف دارد؛ به

ثرتر ها به رفع موانع موجود براي ایجاد روابط مؤغالباً این تالش. هاي خارجی ملموس استزبان
 .آموزان تکیه دارد هاي آموزش زبان بر توانایی ارتباطی زبانشیوه معطوف بوده است؛ زیرا

مندترین دارترین، پرکاربردترین و قاعدهعنوان یکی از ریشه این در حالی است که زبان قرآن به
هاي جدي تبع آن دچار چالش توجهی شده و آموزش این زبان نیز به هاي جهان است، دچار کمزبان

طور که در قرآن مورد تأکید قرار گرفته است، در روایات مختلفی  آموزش زبان عربی همان. شده است
) ع(حضرت امام صادق . نقل شده، بسیار سفارش شده است) ع(و ائمه اطهار ) ص(که از پیامبر اکرم 

عربی را بیاموزید؛ زیرا زبانی است که . »لِّم بِه خَلْقَهتَعلَّموا العرَبِیۀَ فَإنَّها کَالم اهللاِ الَّذي یکَ«: فرماید می
 ).1/212 :1363مجلسی، (گوید هایش سخن میبدان با آفریده

به فراخور . هاي اسالمی ما درآمیخته استاز دیرباز آموزش زبان عربی در ایران با فرهنگ و ارزش
روي تدریس زبان  هاي پیشلشهاي صحیح آموزش و بررسی چااهمیت آموزش زبان عربی، شیوه

رشته زبان و ادبیات عربی در تمام . عربی در تمام سطوح آموزش نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد
بیشترین مشکالتی که . اندجوامع، متشکّل از دروسی است که به دو بخش زبان و ادبیات تقسیم شده

هاي عربی و غیرعربی با آن مواجه  ثر دانشگاهتنها در ایران، بلکه در اک فراگیران زبان عربی امروزه نه
هایی مواجه است که بر هاي آموزش زبان با کاستیشیوه. هستند، ضعف در بخش زبان این رشته است

کیفیت اثربخشی و پیشرفت علمی این رشته مخصوصاً در گرایش زبان تأثیر نامطلوبی بر جاي گذاشته 
هاي کارآمد جدید و تغییر در ساختار آموزش عالی، شیوه توان با جایگزین نمودنبین می دراین. است

 .ها را برطرف کردبخش عظیمی از این کاستی

۱. Edward Sapir 
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پردازان و متخصصان آموزشی، راهبردها و فنون متعددي را براي تحقّق امر آموزش طراحی نظریه
-یادگیري کمک میهایی هستند که به فراگیران در حین این راهبردها و فنون، شیوه. اندو پیشنهاد کرده

هاست فضاي حاکم بر آموزش زبان عربی در متأسفانه مدت. هاي آموزشی دست یابندکنند تا به هدف
ایم تا با در این جستار کوشیده. هاي ایران، از شرایط مطلوبی برخوردار نیست مدارس و دانشگاه

وه و راهکارهاي برطرف ترین اشکاالت هر شیي درسی، مهمهاي معمول آموزش این مادهبررسی شیوه
 :هاي زیر پاسخی بیابیمکردن آن را ارائه دهیم و با روش توصیفی ـ تحلیلی براي پرسش

 هاي آموزش نحو تحول به وجود آورد؟توان در شیوهچگونه می .1

 موانع دستیابی به شیوه کارآمد در آموزش نحو چیست؟.  .2
 ی زبان چیست؟هاي تدریس نحو در مراکز آموزشها و مزایاي شیوهکاستی .3

 

 ي پژوهشپیشینه

تر کشورهاي تر آموزش نحو در فرایند تدریس، موضوعی است که در بیشبررسی اثربخشی بیش
. اندفرسایی کردهباره قلم عربی زبان و غیرعربی زبان مورد توجه واقع شده و پژوهشگران زیادي دراین

تعلیم النحو «ي توان به مقالهشده است، می باره نوشته ازجمله تألیفات و مقاالتی که در ایران دراین
) 20 شماره ،11 ، دوره2019بحوث فی اللغۀ العربیۀ، (» الحلول العقبات و یرانیۀالعربی فی الجامعات اإل

اشاره کرد که نگارندگان، بر اساس سه مؤلفۀ اساسی آموزش یعنی استاد، دانشجو و مطالب درسی، 
در این میان . اندیس و فراگیري نحو را مورد واکاوي قرار دادهبرخی نامالیمات موجود در شیوة تدر

دراسات فی تعلیم اللغۀ ( ؛»مناهج تعلیم النحو فی فرع اللغۀ العربیۀ و آدابها بالجامعات اإلیرانیۀ«ي مقاله
، برخالف عنوان مقاله به ناتوانی دانشجویان در کاربرد )، شماره یکم1395زمستان،  و تعلّمها، پاییز و

 .قواعد دستور زبان عربی و راهکارهاي برطرف کردن این مشکل پرداخته است

آزمایشگاه زبان  درس تدریس هاي روش شناسی آسیب«ي توان از مقالهافزون بر این دو مقاله، می
هاي علوم ي انتقادي متون و برنامهپژوهشنامه(، »از نظر استادان و دانشجویان زبان و ادبیات عربی

 توان یاد کرد که در آن پس ازمی) ، شماره ششم1395اسفند  شگاه شهید بهشتی، بهمن وانسانی دان
هاي شیوه هاي تدریس درس آزمایشگاه زبان در مقطع کارشناسی، میزان استفاده ازروشی بررس

 .مناسب تدریس آزمایشگاه زبان ارزیابی شده است
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هاي آموزش زبان عربی توسط ي شیوه درزمینههایی نیز نامهعالوه بر مقاالت یاد شده، پایان
إشکالیه تعلیم ماده النحو العربی «ي نامهپژوهشگران غیر ایرانی نوشته شده که از آن جمله است پایان

 .م 2010دانشگاه تیزي وزو در سال » حمار نسیمه«ي نوشته» فی جامعه بجایه نموذجا

طرق تدریس اللغه «اند؛ ازجمله زمینه انجام دادههایی در این ها تألیف زبان در حوزه کتاب، عرب
 .از محمد اسماعیل» فی طرائق تدریس اللغه العربیه«از اسماعیل زکریا و » العربیه

موانع آموزش زبان عربی؛  هاي انجام شده که هریک به بخشی مشکالت و در نظر گرفتن پژوهش با
بررسی  این نوشتار در پی آن است که به نقد واین در حالی است که . اند ویژه آموزش نحو پرداخته به

-پرداخته، در کنار ذکر مزایاي هر روش، مهم ها ي درسی در دانشگاههاي معمول آموزش این مادهشیوه

 .راهکارهاي برطرف کردن آن را به دست دهد ترین اشکاالت ه و

 

 هاي آنهاي آموزش نحو و شیوهضرورت

است و داراي معانی » وانَحا ینْحو نَح«حو در لغت، مصدر فعل ن: گویددر تعریف نحو می ابن فارس

م، ذیل واژه  1979ابن فارس، (سمت و جهت، اندازه، مثل و شبیه، مقدار و سو است : زیادي ازجمله

ي قوانینی که  علمی است درزمینه: گویددر تعریف علم نحو می نیز شریف بن محمد جرجانی ).نحو

همچنین گفته شده . شودها، بدان طریق شناخته میازجمله اعراب و شکل آنهاي ترکیبات عربی حالت

عالوه بر این، . شوداست که نحو، علمی است که احوال کلمات از حیث اعالل بدان طریق شناخته می

شود ي آن اصول، صحت و سقم کالم شناخته می وسیله دانند که بهعلم نحو را شناخت اصولی می

آن را فراتر از قواعد إعراب نحو،  علمدر تعریف معاصر  انشناسزبانهرچند ). 105: 1306جرجانی، (

، مصطفی( دانندمیقانون گردآوردن کالم و پیوند زدن الفاظ آن به یکدیگر پایان کلمات، حرکات  و

1992 :3.( 

ساختار  چراکه. عنوان یکی از علوم بنیادي در آموزش زبان، بر کسی پوشیده نیست اهمیت علم نحو به

مصون ماندن . شودریزي میدهد، پیي چارچوب مبنایی که علم نحو ارائه میو شکل کالم، بر پایه
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تر از همه راهنمایی علم نحو در  کالم از اشتباهات نحوي و شناخت علل جایگاه واژه در کالم و مهم

 .رودار میاي استوار و صحیح، تنها بخشی از اهداف آموزش نحو به شمیابی به ترجمهدست

هاي تسهیل اند، متأسفانه شیوهي نحو قائلشناسان براي مقولهرغم اهمیت فراوانی که تمام زبانعلی
ها فاقد اساس و  توجهی قرار گرفته است؛ یعنی اینکه این شیوهدر امر آموزش آن بسیار مورد بی

اي آموزشی ضمن تسهیل هزیرا استراتژي ؛)39، 1977یونس و کامل، (استراتژي علمی خاص بودند 
عنوان یک اصل  ها بهها و استراتژيکنند تا اینکه این سبکفرایند یادگیري، آن را هدایت و راهبري می

-بندي و مرحلهدسته. (Gardner and Macintyre. 1993. 1-11)الزم در مقوله آموزش زبان تلقی شوند 

گذاري فرایندهاي ها و در ادامه، ارزشها و سوگیري گذاري هاي تدریس در کنار هدفگذاري روش
هاي تربیتی هایی است؛ اما درواقع فرایند فعالیتآموزش نشانگر اصولی و روشمند نبودن چنین فعالیت

درواقع شکل . دهدها و اصولی است که ارزش و اهمیت کار را نشان میو آموزشی داراي چارچوب
 ).55، 1985خاطر و الحمادي، ( کندبد، مشخص مییا فعالیت و مسیري را که آموزش بر آن جریان می

هاي آموزشی مطالب درسی هایی در راستاي تغییر شیوهتر جوامع، تالشرو امروزه در بیش ازاین
ازجمله آموزش نحو در حال انجام شدن است؛ چراکه همگان با ضعف دانشجویان در این مقوله آشنا 

اینک . اي مثمر ثمر باشدي علمی هر جامعهتواند بر آیندهیابی مشکالتی از این قبیل میهستند و ریشه
هاي رایج آموزش نحو را مورد مقایسه و ارزیابی کرده، سپس مشکالت ناشی از هر روش و شیوه

 .هایی را مورد تحلیل قرار خواهیم دادهاي دانشجویان با چنین روشارتباط ضعف

 

 هاي معمول آموزش نحوشیوه
مراکز آموزشی ایران از تنوع چندانی برخوردار نیست؛ اما تدریس نحو عربی هرچند آموزش نحو در 

هاي خارجی از تنوع زیادي برخوردار است که در ذیل به برخی از این ها و آموزشگاهدر دانشگاه
 :پردازیمها میشیوه

 هاي سنتیشیوه: الف

زمانی طوالنی را سپري کرده و  گونه که از نامش پیداست، دوره و بازه هاي آموزشی هماناین شیوه
عنوان  مدرس به. اند و همچنان پیروان خاص خود را در میان مدرسان داردپشت سر گذاشته

کننده قرار دارد؛ به شکلی که  عنوان دریافت سویه با فراگیر به اي یک دهنده، در رابطه انتقال
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تقویت رفتارهاي مطلوب بر  ي وکننده موضوع، انتقال دهنده محتوا، ارزیابی میزان یادگیر مشخص
 ).24، 1379میرمحمدي، (عهده اوست 

سنّتی آموزش زبان که قاعده محور  هاي نامناسب و فراگیران زبان عربی جذابیت چندانی در روش
 هاي علم عربی به حفظ آیات قرآن، ذکر ادعیه و اند؛ به شکلی که همه اندوخته هستند، نیافته

 )88، 2006طاها، . (تها محدود شده اس پرسی احوال

 )دستور و ترجمه(ي قیاسی شیوه. 1

-ویژه ایران، شیوههاي آموزش نحو عربی در تمام کشورها بهترین شیوهیکی از پرکاربردترین و قدیمی

اي ي کلّی، به نتیجهدر این شیوه، از اصول کلّی، به نتیجه و از یک قانون و قاعده. ي قیاسی است
 اصل بر این است که آموزش زبان با آموزش ادبیات و ).191: 1983حمد، ا(رسیم خاص و جزئی می

-ي نحوي میدستور زبان خارجی صورت گیرد؛ ابتدا استاد یا معلّم به کمک زبان مادري به بیان قاعده

هایی و سپس شواهد و مثال رسد؛ معانی زبان مقصد می پردازد؛ چنانکه به واسطه ترجمه به مفاهیم و
در گام بعدي، استاد . کند تا آن قاعده در ذهن فراگیر ثبت شودي نحوي ذکر میآن قاعدهبراي توضیح 

اسماعیل، (دهد ي نحوي را در جمالت بیشتري شرح و توضیح میهاي مشابه، آن قاعدهبا ذکر مثال
کار گرفتند و در این روش را نخستین بار یونانیان در تدریس مطالب علمی خود به). 232: 1995

. هاي تدریس زبان عربی شدي عباسی که به عصر طالیی ادبیات عربی مشهور است، وارد شیوهرهدو
اي در مواقعی که تعداد دانشجویان بسیار زیاد باشد و امکان مباحثه با حضّار وجود نداشته چنین شیوه
 کلمات و به خاطر سپاري). 123: 2011نسیمه، (گیرد تر و بهتر مورد کاربرد قرار میباشد، بیش
دستور زبان بسیار مورد تأکید است؛ چنانکه  تر از همه قواعد و مهم هاي فعل و ها، صیغه مشتقات آن

هاي زبان دوم  هدف باال بردن مهارت تحلیل ادبیات زبان دوم است تا از این مسیر به دیگر ساحت
 .دسترسی ایجاد شود

 :پردازیماختصار به آن می بهاین شیوه داراي مزایا و معایبی نیز هست که در ادامه 

 مزایاي این روش
شود و از این حیث وقت بیشتري براي در مدت زمان اندکی، قواعد و اصول نحوي تدریس می: الف

 .ماندجا می تدریس به
ي دانشجویان وجود ندارد، هایی که تعداد دانشجویان زیاد است و فرصت مباحثه با همهدر کالس: ب
 .استفاده نمودروش  توان ازاینمی



ها دانشگاه در عربی نحو آموزش هاي شیوه هاي چالش | ۲٤۹  
 

 .شودمعلومات نحوي به شکل مستقیم و بدون نیاز دانشجو به تحلیل و استنتاج، به وي ارائه می: ج
. متناسب با دانشجویانی است که خواهان یادگیري قواعد و سپس تطبیق آن با جمالت هستند: د
 )88: 1415الحقیل، (

شود؛  بدون رصد فعالیت یادگیري، رها می وجانبه  طور یک اگرچه در این روش نیروي تفکر فراگیر به
 .اما میزان موفقیت این روش به فراخور تحرك و جنبش ذهنی در نوسان است

 هاي این روش کاستی
ي تفکّر و ابداع رو قوه شود و ازایناین روش باعث عدم دخالت دانشجو در فرآیند یادگیري می: الف

 .شودو ابتکار دانشجو ضعیف می
ي ورود به بحث و اظهارنظر  نفس بین دانشجویان شده و خود را درزمینه عدم اعتمادبهباعث نوعی : ب

 .دانندناالیق می
خوبی درك کرده  ي نحوي را بهشود تا دانشجویان در اکثر موارد بدون اینکه آن قاعدهباعث می: ج

که به دلیل آن پرداخته باشند، به تقلید کورکورانه دست بزنند و تنها به حفظ قواعد بپردازند بدون این
 .باشند

تنها تأثیري در یادگیري مخاطب ندارد  که با مقدمه چینی شروع شده باشد، نهچنین روشی بدون این: د
 .بسا تأثیر منفی نیز داشته باشد بلکه چه

 پردازد، اوالً باعث خستگیي مطلب میکه در فرایند چنین روشی، تنها استاد به ارائهبه دلیل این: هـ
ي ي مباحثه و جدل در بین مخاطب از بین رفته و حتی باعث کاسته شدن قوهاستاد شده و ثانیاً روحیه

 ).124: 2011نسیمه، (شود بیان دانشجو می
ي آموزشی آموز در چنین شیوهي فوق دیدیم فعالیت علمهاي آموزشی شیوهکه در بررسی ویژگیچنان

شود، تعامل است که بر اساس تعاریفی که از تدریس عنوان میاین در حالی . رودآشکارا از میان می
تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار «. شودشمار می آموز، از ارکان اصلی آموزش بهبین استاد و علم

. براي ایجاد تغییر در رفتار شاگرد م،دار معلّم و هدفم و شاگرد بر اساس طراحی منظّمتقابل معلّ
طورکلی  به هاي رفتار وها و شیوهباورها، عادت ها،ها، گرایشمفاهیم مختلف مانند نگرش ،تدریس

با ). 17 :1383میرزا محمدي،(» .گیردخواهیم در شاگردان ایجاد کنیم، دربر میکه می انواع تغییراتی را
هی از واژگان آموز در فرایند تدریس ذهن سپاري انبو ترین وظایف زبان توجه به اینکه یکی از مهم

 .رسد اش کامالً طبیعی به نظر می صرف کردن فعل است، عمل منفعالنه زبان خارجی و
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 ي استقرایی یا استنباطیشیوه. 2

وي در اواخر قرن . ، مربی آموزشی آلمانی نامیدیوحنّا فردریک هربارتگذار این روش را باید بنیان
هاي آموزشی از اروپا به شرق، این  مود و با ورود هیئتنوزدهم و اوایل قرن بیستم این شیوه را ابداع ن

-گفته، ابتدا به ذکر مثالي پیشدر این روش، برخالف شیوه. کار گرفته شدروش در تدریس نحو به

شود و سپس فراگیران به همراه استاد به ي نحوي مشخص پرداخته میهایی در رابطه با یک قاعده
اي مطلوب پردازند تا به نتیجهي مثال مطرح شده است، می هتفسیر ویژگی آن جمالتی که درزمین

بیان : ذکر مقدمه ب: اند از الفي آموزشی، پنج گام اساسی وجود دارد که عبارتدر این شیوه. برسند
: هایی راجع به قواعد درس و قرائت آن و بررسی معناي جمالت با کمک دانشجو و استاد جمثال

ي اشتراکات ساختاري و نوع کلمات و اعراب  شده درزمینه هاي ارائهمثال ها وموازنه و تطبیق جمله
ي نحوي در خالل بحث و بررسی وجوه اشتراك و استخراج قاعده: ها و اختالف بین جمالت دآن

ها و جمالت دیگر در جهت تثبیت ي نحوي مد نظر بر روي مثالاجراي قاعده: افتراق جمالت هـ
رسیم نخست، از جزء به کلّ می در این شیوه برخالف شیوه. مخاطبان ي نحوي در اذهانقاعده

 ).62: 2003حموده، (

 مزایاي این روش

تحقق اهداف آموزش قواعد نحوي؛ چراکه نیروي تفکر و اندیشه را در بین دانشجویان تحریک : الف
 .کندمی
اختاري آن قواعد باعث مشارکت دانشجویان در پرداختن به قواعد نحوي و شناخت ویژگی س: ب
 .شودمی
 .دهدهاي درونی دانشجو را براي یادگیري افزایش میانگیزه: ج
هاي بیشتري براي یادگیري در اختیار دانشجویان قرار کند که مثالاین امکان را براي استاد فراهم می: د

 )62: همان. (دهد
مهارت ارتباطی دوري  لیت فکري والبته در این شیوه فراگیر با درگیر کردن عناصر ذهنی از کاهش فعا

کند تابه عملیات تقلیدي کشانیده نشود؛ چراکه برخالف نظریات سنّتی که خوانش متن کم اثر و  می
هاي مطرح شده  دقیق از نمونه مثال انفعالی است در این روش یک عنصر کلیدي براي فهم درست و

ي نحوي، بر روي اجراي قاعده ایجادشده ازتوان با استفاده از زمینه اطالعاتی  است؛ به شکلی که می
 .آن را در اذهان مخاطبان دوباره بازآفرینی کرد ها و جمالت دیگر بکار برد ومثال
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 هاي این شیوهکاستی
ي نحوي آموز به اطالعات کلیدي در مورد قاعدهنیاز به زمان زیادي دارد تا دانشجو یا دانش: الف

 .موردنظر دست یابد
ي آموزشی هیچ ارتباط و تناسخ فکري و مضمونی به یکدیگر کاررفته در چنین شیوه بههاي مثال: ب

 .ندارند
که هدف  پردازد؛ درحالیهاي شنیداري و خواندن و نوشتن نمیهاي زبان مانند جنبهبه سایر جنبه: ج

 .هاست اصلی آموزش زبان دوم کسب این مهارت
 .و با سرشت زبان همخوانی ندارد تر در زمینه علوم طبیعی کاربرد داردبیش: د
آموز نسبت به نحو، تنها جمالتی خشک و بدون معنا و مستقل از شود که دیدگاه دانشباعث می: ه

 ).211: 1421شحاته، (دیگر باشد یک

 هاي مدرنشیوه: ب

رود که اي پیش می گونه هاي آموزش زبان بههاي منسوخ، نوگرایی در شیوهپرهیز از سبک و شیوه
گونه که مطابقت آن با نیازهاي فزاینده  همان. رسد کارگیري آن در حوزه ادبیات ضروري به نظر می هب

 .است جامعه بشري الزم

 )متون یکپارچه(شده  ي اصالحشیوه. 1

ي خورد، شیوهتر در مراکز آموزشی ایران به چشم میهاي آموزشی جدید که کمیکی از شیوه
 صورت سنّتی آموزشی هايروش در که تغییراتی ي درنتیجه شیوه ینا. است) المعدله(شده  اصالح
در این روش، قواعد . نامندشده می ي اصالحروست که آن را شیوه آمد و ازاین به وجود بود، گرفته

دیگر مرتبط هستند؛ مانند بخشی از یک هایی از یک متن که جمالت آن به یکنحوي در خالل بخش
ي استقرائی در این است که تفاوت این روش با شیوه. گیرددانشجو قرار میداستان کوتاه پیش روي 

که پس از این. دیگر انسجام معنایی دارندشده، برگرفته از یک متن منسجم است که با یک جمالت ارائه
متن توسط دانشجو و استاد مورد  هاي مشترك جمالت دروناین متون به دانشجو ارائه شد، ویژگی

-ي نحوي مد نظر نیز از متن استنباط میگیرد و پس از استخراج جمالت مشابه، قاعدهر میواکاوي قرا

این روش در پی القاي این است که هدف از آموزش نحو، کاربرد آن در جمله و مصون ماندن از . شود
آموز یا دانشجو نیز به شکل عمقی با ساختار صحیح که دانشضمن این. اشتباهات نحوي است

هاي نگارش دانشجویان و باال رفتن این شیوه باعث باال رفتن سطح کیفی شیوه. شودآشنا می جمالت
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شود؛ چراکه دانشجو براي فراگیري قواعد نحوي نیز مجبور به قرائت و درك ي لغوي آنان نیز میدامنه
 ).126: 2011نسیمه، (متون خواهد بود 

 مزایاي این روش آموزشی
رود؛ چراکه یادگیري قواعد از مجراي ناخت اهداف آموزش نحو به شمار میبهترین شیوه براي ش: الف

 .شودهاي بیانی آن در ذهن مخاطب میگیرد و باعث تثبیت زبان و شیوهترکیباتی منسجم صورت می
هاي زبانی بسیاري را در خالل تواند مهارتاین روش به علت جامع بودن و شمولیتی که دارد، می: ب

 .ي تعامل با متون را به دانشجو القا کنددانشجو انتقال دهد و شیوهآموزش نحو به 
ي پیشین به دست آمده است، تمام مزایاي ي ادغام دو شیوه ي آموزشی درنتیجهازآنجاکه این شیوه: ج

 ).74: 3200حموده، (ي قبل را در خود دارد دو شیوه

 هاي این روشکاستی
ي آموزش استقرائی نیاز به زمان زیادي براي رسیدن به نتیجهي در این روش نیز مانند شیوه: الف

ي دانشجو و معلم نیازمند  اي که فهم درس، به شرح و تفسیر و تفکر دوسویهگونهدلخواه است؛ به
 .خواهد بود

تر شود، نگاه دانشجو بیششده میسر می که استنباط قواعد از طریق شرح معناي متون ارائه ازآنجایی: ب
 .شودمین متن معطوف خواهد شد و نقش نحو کمی نادیده گرفته میبه مضا

ها و بندهاي آن را در یک جمله ذکر ي نحوي و تبصرهتوان تمام ظرایف یک قاعدهازآنجاکه نمی: ج
گسیختگی انسجام  کرد، ذکر متنی که بتوان تمام نکات را در آن گنجاند باعث خستگی معلّم و ازهم

 ).74: همان(خواهد معنایی بین اجزاي متن 

 محوري فعالیتشیوه. 2

در این روش آموزشی، استاد از دانشجویان . تر به تمرین و تحقیق دانشجو مربوط استاین شیوه بیش 

هایی از جمالت و یا متون کوتاهی که قواعد نحوي موردنظر استاد در آن خواهد تا نمونهخود می

ي نحوي مشخص در کار رفتن قاعدهدر مورد چگونگی بهکاررفته را در کالس ارائه دهند و سپس  به

ي استنباط قواعد نحوي را در هر نوع متنی فراگیرند بطن جمالت، بحث و گفتگو کنند تا بتوانند شیوه

در این شیوه، دانشجو . د با نمونه جمالتی آشنا شوندشوو افزون بر شواهدي که در کالس تدریس می

کند و هد بود و نقشی اساسی در یادگیري و فهم مطالب نحوي ایفا میدر فرایند آموزش منفعل نخوا
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تنها ایرادي که . شود تا نیروي مباحثه و گفتگو با استاد و سایر مخاطبان در وي تقویت شودباعث می

منظور ارائه مباحثات و مطالب پیشنهادي دانشجویان است  بر این روش وارد شده است، کمبود زمان به

ي متعادل باشد، این روش قابلیت اجرا خواهد  اندازه اقعی که تعداد دانشجویان کالس بهو تنها در مو

هاي زبانی در بافت زبانی با تقویت قواي اکتشافی  تطبیق داده). 239: 1995اسماعیل، (داشت 

سازد؛ از این رهگذر مدرس با ایجاد چنین محیط معناداري  تر می آموزان، آگاهی زبانی را درونی زبان

 .کند یادگیري را تسهیل می

 

 گیريبحث و نتیجه

هاي ایران شیوه  عنوان روشی سنتی در آموزش نحو همچنان در دانشگاه ترجمه به –روش دستور 
توان در استراتژي خاص این سبک آموزشی ونیز هدف  غالب آموزش زبان خارجی است؛ علت را می

کردن  مدرسان عالوه بر آشنا آموزش زبان در کشور جستجو کرد؛ چنانکه برنامه ریزان درسی و
آموز فراهم آورند تا با کسب  کوشند بدین طریق زمینه براي زبان ت زبان عربی که میآموز با ادبیا زبان

اش نسبت  اطالعات دستوري و غیردستوري زبان خارجی و تطبیق آن با اطالعات زبان خود بر آگاهی
پرواضح است اهداف دیگري نیز . دیدگاهش نسبت به آن دگرگون شود به زبان اول افزوده شود و

این هدف موردنظر طراحان برنامه درسی زبان عربی مدنظر بوده است؛ ازجمله آشنایی با راستاي  هم
جایگاه آن زبان در ایجاد ارتباط میان  تمدن اسالمی که زبان عربی در خود جاي داده و فرهنگ و

اقع درو. ناطقان زبان عربی ارتباط ایجاد کند آموز و تواند میان زبان هرچند این شیوه نمی. گویشورانش
نباید دو ویژگی مهم این سبک آموزشی زبان را که شکل رایج و تقلیدگونه به خود گرفته است نادیده 

هاي آموزش عربی یعنی تطبیق استداللی  غالب کالس گرفت؛ وجه نخست استاد محوري و ایفاي نقش
 .هاي گوناگون است مثال نحوي بر شاهد قواعد صرفی و

هایی بودیم که ها و کاستیار بدان پرداخته شد، شاهد برخی مزیتاي که به شکل اختصدر چهار شیوه
ي آموزشی مفید و توان تنها به یک روش در تدریس اکتفا نمود؛ بلکه براي ارائهدهد نمینشان می

ي هاي شیوهاي بتواند کاستیگفته در یکدیگر داریم تا هر شیوههاي پیشکارآمد، نیاز به ادغام شیوه
هاي یادگیري است، نقطه ثقل در  آموز کانون توجه نظریه باتوجه به اینکه زبان. ف کنددیگر را برطر

شناسی شناختی در آموزش زبان دوم حائز  این رهگذر بازتاب روان گیرد؛ از فرایند آموزش قرار می
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ي قیاسی است و ي آموزش نحو، مبتنی بر شیوههاست که در ایران شیوههرچند مدت. اهمیت است
شود و سپس تنها چند نمونه از شواهد آن و در هر جلسه، با قواعد نحوي جدیدي آشنا میدانشج
چراکه به دلیل . توان چنین روشی را مثمر ثمر دانستشود؛ اما نمیي نحوي براي او بازگو میقاعده

ي سال، تمام مطالب را بازگو نمود و این شیوهتوان در طول یک نیمحجم باالي مطالب نحوي، نمی
ها آموزش نحو اخیراً در دانشگاه. هاست که از نظر کارشناسان آموزشی فاقد ارزش استسنّتی مدت
سال نسبت به قبل شده در هر نیم شود تا حجم مطالب ارائهعنوان واحد درسی ارائه می سال بهدر هر نیم

فرصت زیادي براي سال، شود تا استاد و دانشجو در طول نیماین امر هرچند باعث می. کاهش یابد
ي قواعد نحوي داشته باشند؛ اما اگر تنها به شیوه سنّتی در امر آموزش اکتفا شود، باز هم مطالب ارائه

توان گفت رو می ازاین. که بایدوشاید در ذهن دانشجویان تثبیت و نهادینه نخواهد شد چنان نحوي آن
هاي یاد شده استفاده نماید و زمان زیادي ي نحوي، از شیوهچنانچه مدرس نحو، متناسب با هر قاعده

ها و بررسی مطالبی که حاوي نکات ي مثالي اجراي قواعد نحوي و ارائه را به فعالیت دانشجو درزمینه
سال به فراخور آگاهی بیشتري که از علم نحو نحوي خاصی هستند اختصاص دهد، دانشجو در هر نیم

تر نحو تر و سنگیني فراگیري مطالب جديپیشین، آمادههاي سالدارد و با توجه به مقدمات نیم
سزایی برخوردار است؛ این است که دانشجو باید در فرایند آموزش، آنچه که از اهمیت به. خواهد بود

عنوان نمونه تا زمانی که استاد به تدریس مبحث  به. وار به فراگیري مطالب روي آوردي زنجیرهبه شیوه
 .رداخته است، وارد بخش فعل مضارع منصوب و مجزوم، نشودفعل مضارع مرفوع نپ

ي تدریس نحو وجود دارد، این است که معموالً اساتید به  از نکات قابل توجه دیگري که درزمینه
-هاست که آموزش نحو بر اساس شیوههاي سنتی و مدرن آموزش نحو نیستند و سالدنبال ادغام شیوه

هاي جدید مانند استفاده از روش کاربرد شیوه. شودقیاسی دنبال میي ي استاد محور یا همان شیوه
هاي هاي نحوي از بطن داستانمتن محور و ورود دانشجویان در مباحثات کالس و ذکر شواهد و مثال

. کوتاه، عالوه بر جذاب نمودن آموزش نحو، تأثیر بیشتري نیز در یادگیري قواعد نحوي به همراه دارد
بایست هاي ایران، در یک مدت زمان مشخصی می که در دانشگاهت که به علت ایناین در حالی اس

هاي استقرایی و رو کاربرد شیوه بخش عظیمی از قواعد نحوي به دانشجویان ارائه شود؛ ازاین
این موارد را  همه. کشاند، عمالً ناممکن خواهد بودشده که دانشجویان را به فضاي مباحثه می اصالح
عدم شناخت روحیات دانشجویان از سوي اساتید و عدم وجود اساتید متخصص در هر گرایش باید به 

هاي زیادي در دوران معاصر هرچند تالش. زبان ازجمله نحو و انتخاب منابع قدیمی و کهنه افزود
ال ها همواره به دنبهاي تدریس نحو برداشته شده است؛ اما اساتید دانشگاهسازي شیوهي آسان درزمینه
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این مسئله بدین معناست که . تر در زبان عربی فصیح کاربرد داردتدریس مطالبی هستند که امروزه کم
شناسی، قرائت متون و غیره ایم که علومی مانند صرف و نحو، بالغت، زبانهنوز به این یقین نرسیده

کار و نظریات یابی به معناي جمله و تحلیل صحیح از افاي در جهت دستعنوان وسیله همگی به
 .دهیمعنوان یک هدف و نه ابزار مورد توجه قرار می رو آموزش نحو را تنها به ازاین. صاحب اثر است

گونه که  همان. تواند روند مطلوب آموزش را تسریع بخشدهاي نوین تدریس نیز میکه شیوهچنان
ي مطالب، هاي ارائهن با تغییر شیوهتواتوان تغییر داد؛ اما میازاین نیز گفتیم، قواعد نحوي را نمی پیش

 .تر و کارآمدتري به دانشجو ارائه دادهمان قواعد نحوي را به شکل منسجم

بخشی و  تر از هر چیز جهت تالش براي باال بردن سطح آموزش صرفاً کافی نیست؛ بلکه مهم
ر و قواعد زبانی مثال براي پرهیز از انباشت دستو عنوان به. هاستصحیح این تالش راهبري درست و

شناختی را در  توان حس زیبایی در ذهن، با چاشنی قرار دادن شواهدي که محوریت ادبی دارند، می
توان از ظرفیت نیروهاي اکتشافی فراگیران براي ایجاد  ذات فراگیران برانگیخت به سخنی دیگر می

آموزان از  توان میان خود زبان گونه بهتر می بنابراین این برداري کرد؛ پویاي زبان بهره فضاي زنده و
 .آموزان و مدرس از سویی دیگر تعاملی برقرار کرد سو و زبان یک

زمینه به دروس  ریزي دروس نحوي را از دو منظر گذار از دروس پیشدر پایان نباید نقش برنامه
از  عنوان نمونه یکی به. تخصصی و مقدم دانستن فراگیري علم صرف بر علم نحو را فراموش کرد

شود این باعث می. زمانی تدریس صرف و نحو استها، هماشکاالت تدریس صرف و نحو در دانشگاه
هاي اصلی کلمه را فرانگرفته است، در کالس آموزش نحو، با تا دانشجویی که هنوز ویژگی

 .ها را نشناخته است اي آشنا شود که قبالً آناصطالحات صرفی

همچون هر زبان دیگري، تابع اصول و قوانین خاص خود بوده و  فراگیري زبان و ادبیات عربی نیز
شود نتواند نیازهاي کار گرفته میهست؛ اما زمانی که اصولی که براي تدریس یک دانش و زبان به

فرایند . ها و الگوهاي آموزشی باشیمناچار باید در پی تغییر بنیادین مدل موردنظر را مرتفع سازد، به
با توجه به اهمیت فراگیري دستور زبان . ي ما از این مسئله مستثنا نیستجامعهآموزش نحو نیز در 

هاي یادگیري اصول توان نسبت به برخی موانع و چالشعنوان شاکله و اساس هر زبانی، نمی به
بینانه به مشکالت آموزشی نحو در اگر بخواهیم با دیدگاهی واقع. تفاوت بوددستوري زبان عربی بی

توان به  اند ازجمله این مشکالت می هاي آموزش زبان کارآمد نبوده گریم، باید گفت که شیوهایران بن
هاي سنّتی و قدیمی، عدم تنوع عدم مشارکت دادن دانشجویان در فرایند یادگیري و پرداختن به شیوه
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-دم برنامهاهمیت دانستن نقش تمرینات در قبال آموزش قواعد، عهاي تدریس، بیکارگیري شیوهدر به

بنابراین آموزش  نام برد؛... رنگ بودن تکنولوژي آموزشی و اي، کمي پلّهریزي دقیق بر اساس شیوه
نحو، نباید منجر به حفظ قواعد شود؛ چراکه دانش نحو، دانشی است که نیاز به یادگیري عمقی دارد و 

شده به  وزش و مطالب ارائههاي آماین مهم زمانی محقّق خواهد شد که شاهد تغییرات جدي در شیوه
 –البته روش دستور . عنوان یک وسیله؛ و نه صرفاً یک هدف بیاموزیم دانشجویان باشیم و نحو را به

هاي ایران شیوه غالب آموزش  عنوان روشی سنتی در آموزش نحو همچنان در دانشگاه ترجمه که به
موزشی جستجو کرد که به دنبال توان در استراتژي خاص این سبک آ زبان خارجی است؛ علت را می

آموز است تا با کسب اطالعات دستوري و غیردستوري زبان خارجی و تطبیق آن  ایجاد زمینه براي زبان
 .با اطالعات زبان خود دیدگاهش نسبت به زبان اصلی خود دگرگون شود

هاي مختلفی که  هکاربرد رشت بندي قواعد نحوي بر اساس بسامد نیاز و بندي و سطح ناگفته نماند طبقه
هاي درسی که با  پردازند، ضمن مدیریت محتواي گسترده برنامه ویژه نحو می به آموزش زبان عربی؛ به

 .کند تر می پربازده محدودیت ساعات تدریس مواجه است، روند آموزش زبان را معنادارتر و
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