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بازخوانی انتقادی از کتاب «آشنایی با دانش نحو»
جواد آسه
چکیــده :یکــی از راه هــای بهینــه ســازی آمــوزش دانــش هــا ،کارآمــد و روزآمــد ســازی متــن
هــای آنهاســت .در حــوزه علمیــه تولیــد متــن هــای آموزشــی جدیــد چندســالی اســت کــه در
کانــون توجــه قــرار گرفتــه و دفتــری بــا نــام دفتــر تدویــن متــون درســی حــوزه هــای علمیــه تأســیس
شــده اســت .کتــاب «آشــنایی بــا دانــش نحــو» یکــی از متــن هــای تولیــدی ایــن دفتــر در حــوزه
دانــش نحــو اســت .در ایــن مقالــه ســاختار ایــن کتــاب از نظــر بیــان مقدمــه ،ترتیــب قواعــد و
تبویــب بــاب هــا و محتــوای آن از نظــر تعاریــف ،محتــوای درس هــا و تمرینــات بــا اســتفاده از
روش تحلیلــی -توصیفــی نقــد و بررســی شــده اســت.
کلید واژه ها :نحو« ،آشنایی با دانش نحو» ،ساختار ،محتوا
مراجعة ّ
نقدية لكتاب تعلمي علم النحو
جواد آسه
من الوسائل ّ
ّ
ّ
التعليمية هو تطو ير كفاءة النصوص
بالعملية
املهمة يف االرتقاء
ً
ّ
ّ
الدراســية وجعلهــا أ كثر انســجاما مــع متطلبات العصر .وقد حظيت مســألة
ّ
ّ
العلمية باهتمام املســؤولني
الدراســية اجلديــدة يف احلوزة
تأليــف النصوص
ّ
ّ
يف هذه احلوزة منذ عدة ســنوات ،ومت تأســيس مكتب باســم مكتب تأليف
ّ
ّ
العلمية.
الدراسية للحوزات
النصوص
وكتــاب آشــناىي بــا دانــش حنــو (= تعلــم علــم النحــو) هــو واحــد مــن هذه
النصوص الصادرة عن هذا املكتب يف جمال علم النحو.
خمصــص ملناقشــة ونقــد شــكل الكتاب مــن جهــة ّ
واملقــال احلــايل ّ
املقدمة
وترتيــب القواعــد وتبو يــب األبــواب ،مــع نقد مضمونــه من جهــة التعار يف
ّ
ومواد الدروس والتمار ين ،وذلك من خالل ّاتباع املهنج التحلييل الوصيف.
ّ
األساســية :النحــو ،آشــناىي بــا دانــش حنــو (= تعلمي علــم النحو)،
املفــردات
الشكل ،املضمون.

A Critical Review of Getting Familiar with the
Knowledge of Syntax
By: Javād Āse
Abstract: One of the ways to improve the ways
of teaching knowledge is to make the texts more
efficient and up-to-date. In the seminary school, the
production of new educational texts has been at the
heart of attention for several years, and an office
has been established under the name of the Office
of Compiling the Educational Texts of the Seminary
Schools. Getting Familiar with the knowledge of
Syntax is one of the texts produced by this office in
the field of syntax. Using an analytical-descriptive
method, the following paper is going to study and
criticize the structure of this book in terms of presenting the introduction, the order of the rules, as well as
classifying the chapters, and the content of the book
in terms of definitions, the content of the lessons, and
the exercises.
Key words: Syntax, Getting Familiar with the
Knowledge of Syntax, structure, content.

بازخوانی انتقادی از کتاب
«آشنایی با دانش نحو»

جواد آسه

 .1مقدمه
یکــی از الزمههــای آمــوزش و فراگیری هر دانشــی اســتفاده از متن آموزشــی کارآمد و روزآمد اســت .در نگارش
متــن آموزشــی برای هر دانشــی بایــد جدیدترین نظریهها درباره آن دانش و روشهــا در ارائه آن در نظر آورده و از
شتاب در نگارش پرهیز شود.

آشنایی با دانش نحو؛ محمدرضا
پایانی؛ قم :مرکز مدیریت
حوزههای علمیه1395 ،ش.

تدوین متون آموزشی جدید در حوزه چند سالی است که در کانون توجه قرار گرفته و در همین راستا مرکزی
بــا نــام دفتر تدوین متون درســی حوزههای علمیه ایجاد شــده اســت .با انتصاب مدیر جدیــد این مرکز افزون
بــر تدو یــن متن جدید کــه وظیفه ذاتی این مرکز اســت ،بازنگری و ویرایش محتوایی کتابهایی که ســالیان
طوالنی در حوزه تدریس میشود نیز در دستور کار قرار گرفته است.
بنا بر آنچه در سایت این مرکز در دسترس عموم قرار داده شده و به چاپ رسیده ،دانش نحو یکی از دانشهایی
است که با آمدن مدیر جدید دو متن جدید با عنوانهای «آشنایی با دانش نحو» ویژه فارغالتحصیالن دوره

اول متوسطه و «درسنامه نحو» ویژه فارغالتحصیالن دبیرستان برای آن تولید شده است .دو کتاب «البهجة
المرضیة فی شرح االلفیة» و «مغنی االدیب» که سالیان طوالنی در حوزه تدریس میشود ،بازنگری و ویرایش
محتوایی شده است.
در این مقاله کتاب «آشــنایی با دانش نحو» ویژه فارغالتحصیالن دوره اول متوســطه نقد و بررســی میشــود.
این کتاب تألیف محمدرضا پایانی است و در سال 1395ش برای بار دوم در  192صفحه از سوی انتشارات
مرکز مدیریت حوزههای علمیه چاپ شــده اســت .کتاب با مقدمه مؤلف ،ســخنی با اســتادان و ســخنی با
طالب آغاز میشــود .پنج فصل دارد و هر فصلی در قالب درسهایی ارائه شــده اســت .عنوانهای فصلها
عبارتند از:
فصل ّاول :کلیات و مقدمات دانش نحو
فصل دوم :اسمهای مرفوع و عوامل رفع آنها
فصل سوم :اسمهای منصوب و عوامل نصب آنها
فصل چهارم :اسمهای مجرور و عوامل ّ
جر آنها
فصل پنجم :این نقد ذیل دو عنوان «نقد ساختاری» و «نقد محتوایی» ارائه میشود.

 .2نقد ساختاری
مــراد از ســاختار ،مقدمههــا و عنوانهــا و ترتیب آنها و نوع تبویب و ترتیبی اســت کــه در تألیف کتاب آموزش
دانش نحو باید رعایت شود.
برای نگارش کتاب درسی در حوزه دانش نحو در حوزه دو مخاطب در نظر گرفته شده است :فارغالتحصیالن
دوره اول متوسطه و فارغالتحصیالن دبیرستان .برای هر یک از این مخاطبان سه کتاب نحوی در سه سطح
آشنایی ،تسلط و تکمیلی نوشته شده یا در حال نگارش است.
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»وحن شناد اب ییانشآ«باتک زا یداقتنا یناوخزاب

در کتابی که برای آموزش دانش نحو نوشته میشود ،بیان دو مقدمه،

مجرورات) است .در کتاب «اللمع فی العربیة» اثر ابن جنی و «شرح

نخســت بــا عنــوان «مقدمــة علــم النحــو» و دوم بــا عنــوان «المقدمة

شــذورالذهب فــی معرفــة کالم العرب» اثر ابن هشــام انصاری از این
نوع تبویب استفاده شده است .تبویب دیگر بر پایه جمله اسمیه و

النحویة /الکتاب» ضرورت دارد.

6

1

در مقدمــه نخســت (مقدمة علــم النحو) باید از تعریــف این دانش،
چگونگی پیدایش آن ،هدف از تدوین آن ،پدیدآورندگان نخســتین
آن ،کتابهــای مهــم ایــن دانــش ،روش فراگیــری آن ،ویژگیهــای
بــارز آن و روشهــای تبویــب و ترتیــب آن و علــت تبویــب و ترتیــب
استفادهشــده در این کتاب ســخن به میان آورده شــود 2.از آنجا که
جملــه از ترکیــب کلمههــا شــکل میگیــرد ،از ایــنرو در مقدمــه دوم
(المقدمــة النحویــة) پیــش از بیــان احــکام جملــه اســمیه و فعلیــه
(احکام ترکیبی) ،احکام کلمه باید بیان شود.

3

است 7.در کتاب مورد نقد از نوع تبویب اثر عامل (اعراب) استفاده
شــده اســت .در ایــن کتاب در بــاره چرایــی اســتفاده از ایــن تبویب
مطلبی نیامده اســت .به نظر میرسد تبویب بر اساس جمله اسمیه
و جمله فعلیه بر تبویب بر پایه اثر عامل ترجیح داشــته باشــد؛ چراکه
بهــای آمــوزش دانــش نحو کــه نحوپژوهان معــروف عرب در
در کتا 
ســالیان اخیر نوشــتهاند ،از این تبویب پیروی شــده است 8.این نوع
تبویــب بــا غرض دانــش نحو که ترکیب اســت مناســبت دارد .دیگر
آنکه از برخی اشــکاالت در تبویب بر اساس اعراب مانند پراکندگی

در کتاب «آشنایی با دانش نحو» به دو مقدمه پرداخته شده است.

در اســم و خبــر نواســخ فاصله میگیــرد .چهارم اینکــه در فهم دانش

در مقدمــه نخســت بــا عنــوان «مقدمــه مؤلــف» از ضــرورت و هدف

نحو مفید اســت؛ چراکه در این تبویب نخست در «مقدمه نحویه»،

تألیف و ویژگیهای کتاب ســخن آورده شده است 4.از مقدمه دوم
در فصــل ّاول بــا عنــوان «کلیــات و مقدمــات دانش نحو» 5ســخن به
ُ
میــان آمــده اســت .در ایــن فصل نــه درس آمــده اســت .عنوانهای

مقدمــه ورود بــه احــکام ترکیبی به احــکام کلمه از نظر اعــراب و بناء
لهــای آن دو
شــکلگیری جملــه اســمیه و جملــه فعلیــه و مکم 

ایــن درسهــا عبارتند از :درس اول با عنوان «علم نحو» ،درس دوم با

یشــود .این یک چهارچــوب ذهنی دقیــق از نظام دانش
پرداختــه م 

عنوان «کلمه و جمله» ،درس ســوم با عنوان «اعراب» ،درس چهارم

نحــو را فراروی فراگیــر قرار میدهد 10.پنجم اینکــه فراگیر میآموزد که

بــا عنــوان «انــواع اعــراب و عالمتهــای آن» ،درس پنجــم بــا عنــوان

در تحلیــل یــک جمله یا یــک عبارت ،از آغاز ســراغ اعراب مفردات

«عوامل و عالئم اعراب فعل مضارع» ،درس ششــم با عنوان «اعراب

جملــه نــرود ،بلکه جملــه را معیار فهم قرار دهد .ششــم اینکه فراگیر

تقدیــری و فرعــی فعــل مضــارع» ،درس هفتم با عنوان «انــواع اعراب

معنای این عبارت را که «اعراب فرع معناســت» بهتر فرامیگیرد و از

و عالمتهــای آن در اســم» ،درس هشــتم بــا عنوان «اســماء مبنی 1

اعرابزدگی فاصله میگیرد و به این نکته دست مییابد که یکی از

(ضمائــر)» و درس نهــم بــا عنــوان «اســماء مبنــی ( 2اســماء اشــاره،

قرائن فهم جمله اعراب است 11،نهتنها قرینه آن.

موصول و شرط)».

و معرفه و نکره اشــاره میشــود 9.ســپس در احکام ترکیبی به احکام

دوم اینکه محتوای درس دوم باید ذیل «مقدمه دانش نحو» به بحث

نقد

گذاشــته شــود .با لحاظ ترتیب فعلی ،در درس دوم از «کلمه» و انواع

اول اینکه به «مقدمه دانش نحو» پرداخته نشده و در «مقدمه مؤلف»

آن سخن گفته شده ،اما به عالمتهای اسم ،فعل و حرف پرداخته

دربــاره نوع تبویب و ترتیب بهکارگرفته شــده در کتــاب توضیح داده

نشــده اســت .دیگــر آنکــه به تعریف جمله اشــاره شــده ،امــا از کالم

نشــده اســت .البتــه در ص  17کتــاب نمــوداری با عنوان «ســاختار

سخنی به میان نیامده است.

کلی دانش نحو» آمده که باید ذیل عنوان «مقدمه دانش نحو» بیاید.
حداقــل دو گونــه تبویــب در کتابهــای معتبــر نحــوی رایج اســت.
یک تبویب بر اســاس اثر عامل (مرفوعــات ،منصوبات ،مجزومات و
 .1األسس المنهجیة لتبویب النحو العربی ،العونی ،حمیدة ،ص  43-35و .62-45
 .2األســس المنهجیــة لتبو یــب النحــو العر بــی ،العونــی ،حمیــدة ،ص  25و 43-42؛ أبجــد
العلوم ،القنوجی ،صدیق بن حسن ،ص .87-85
 .3المقاصد الشافیة فی شرح الخالصة الکافیة ،الشاطبی ،ابراهیم بن موسی ،ج  ،1ص ،31
 70و 589؛ التطبیق النحوی ،الراجحی ،عبده ،ص .13
 .4آشنایی با دانش نحو ،پایانی ،محمدرضا ،ص .12-10
 .5آشنایی با دانش نحو ،پایانی ،محمدرضا ،ص .19
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فعلیه است .در «االلفیة ابن مالک» از این نوع تبویب استفاده شده
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ســوم اینکه در عنوان درس ســوم عنوان «بناء» نیز باید در کنار عنوان
 .6األسس المنهجیة لتبویب النحو العربی ،العونی ،حمیدة ،ص  125و .130-128
 .7المقاصــد الشــافیة فــی شــرح الخالصــة الکافیــة ،الشــاطبی ،ابراهیم بن موســی ،ج  ،1ص
.589
 .8بــرای نمونــه ر.ک :النحــو االساســی ،مختــار عمــر ،احمــد؛ النحوالمصفــی ،عیــد ،محمد؛
التطبیق النحوی ،الراجحی ،عبده.
 .9المقاصد الشافیة فی شرح الخالصة الکافیة ،الشاطبی ،ابراهیم بن موسی ،ج  ،1ص .31
 .10األسس المنهجیة لتبویب النحو العربی ،العونی ،حمیدة ،ص .272-271
 .11العالمــة االعرابیــة فــی الجملة بین القدیــم و الجدید ،عبداللطیف ،محمد حماســة ،ص
.15
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ِ«اعــراب» بیایــد؛ چراکــه در ایــن درس از کلمــه «مبنــی» تعریــف بــه

 .3نقد محتوایی

دســت داده شده و به مبنیبودن فعل و حرف اشاره شده است ،اما

ایــن کتــاب بــرای فارغالتحصیــان دوره اول متوســطه در مرحلــه

مشخص نیست بر اساس چه معیار و مال کی بحث درباره اسمهای

آشــنایی نوشــته شده اســت .هدف از تألیف آن آشنایی با مسائل

مبنــی بــه درس هشــتم و نهــم واگذار شــده اســت .ایــن پراکندگی و

مهــم و مفاهیــم کلیــدی دانــش نحــو و مهــارت نســبی در تطبیــق

آشفتگی به نظر میرسد توجیهی نداشته باشد و برخالف روش رایج

آموختهها بر جملهها و عبارتهای ساده بیان شده است.

در کتابهــای معتبــر نحــوی اســت و در روند فراگیــری خلل جدی
ایجاد میکند.

16

17

از آنجــا کــه واژه «آشــنایی» مفهومشناســی نشــده ،معنــای ترکیــب
اضافی «مرحله آشــنایی» دارای ابهام شــده اســت .شایســته بود که

چهــارم اینکــه در درس پنجم بــا عنوان «عوامل و عالئــم اعراب فعل
مضــارع» 12،عاملهــای رفــع ،نصــب و جــزم فعل مضارع طرح شــده
اســت ،حالآنکــه در مقدمه نحویــه از کیفیت اعــراب فعل مضارع
ســخن گفتــه میشــود ،نــه از عوامــل آن .اینکــه فعل مضــارع در چه
صورتــی مرفــوع ،منصــوب و مجــزوم میشــود ،از احــکام ترکیبــی 13و

معنای این ترکیب اضافی تبیین میشد.
واژه «آشــنایی» در لغت به معنای «اطالع از امری یا شــناختن کسی
ً
(معمــوال بــه صورت مقدماتی و انــدک)» 18و «آ گاهی از امری ،اطالع
از علمی ،زبانی و مانند آن» 19آمده است.

وظائف نحوی اســت 14.از اینرو نباید در مقدمه نحویه آورده شــود.

در ایــن کتــاب از یــک طــرف گفتــه شــده در ایــن مرحله (آشــنایی)

چنانکه در کتابهای معتبر نحوی که تبویب آنها بر اساس اعراب

دانشپــژوه بــا ســاختار علــم نحــو بــه صــورت کلــی و اجمالــی آشــنا

است( ،ابن هشام1414 ،ق) چنین ترتیبی دیده نمیشود .بر اساس

میشــود و از طــرف دیگــر ســخن از ورود این کتاب به مســائل عمده

نوع تبویبی که در کتاب رعایت شــده اســت ،از عوامل فعل مضارع

و دارای اولویت اســت .پرسشــی در اینجا مطرح میشــود و آن اینکه

عامل رفع آن»« ،فعل مضارع
باید با عنوانهای «فعل مضارع مرفوع و
ِ
ِ
ِ
عوامل جــزم آن» در
و
مضــارع
«فعل
و
آن»
عوامــل نصــب
منصــوب و
ِ
ِ
ِ
کنــار عنوانهــای «اســمهای مرفــوع و عوامــل رفــع آنهــا»« ،اســمهای
منصوب و عوامل نصب آنها» و «اســمهای مجرور و عوامل ّ
جر آنها»

معیار و مال ک مسائل عمده و دارای اولویت کداماند؟ در این کتاب

«هماندیشــی و مباحثــه» در پایــان هــر درســی از دانشپــژوه خواســته

بحــث شــود .دیگــر آنکه چــرا در «مقدمــه نحویه» فقــط از عاملهای

شــده بــه منابــع تکمیلــی رجــوع کند 20.ریشــه ایــن تشــتت و تهافت

رفع ،نصب و جزم فعل مضارع سخن به میان آورده شده و از عوامل
رفع ،نصب و ّ
جر اسم بحث نشده و به احکام ترکیبی در فصلهای

در این اســت که مراد از «مرحله آشــنایی» به صورت شــفاف تبیین
نشــده و تفــاوت ایــن مرحلــه بــا دو مرحلــه دیگــر نحوآمــوزی (مرحله

دوم ،ســوم و چهارم وانهاده شده است؟ چرا عکس این عمل نشده

تسلط و مرحله تکمیلی) به دست داده نشده است.

اســت؟ معیار و مال ک چه بوده است؟ در اینباره در «مقدمه دانش
نحو» توضیحی نیامده است.

از یکســو ســخن از نپرداختــن به موارد و موضوعات بــه طور جامع و
جزئــی میشــود ،اما از ســوی دیگر با پیشــنهاد عناوینــی ذیل عنوان

اگــر مرحله آشــنایی بــه معنای نخســت (آ گاهی مقدماتــی و اندک)
باشــد ،ســخنگفتن از مهــارت نســبی در تطبیــق آموختههــا ،آن هم

پنجــم اینکه گفته شــده ایــن کتاب برای نخســتین مرحلــه فراگیری

بــر عبارتهــا جــای تأمــل دارد .بــر فــرض صحــت ایــن تعبیــر ،مــراد

دانش نحو نوشته شده است و فراگیر با ساختار نحو به صورت کلی
ّ
و اجمالی آشنا میشود 15.در صفحه  17کتاب ساختار کلی دانش

تهــای ســاده» در جملــه پیشگفتــه
از «جملههــای ســاده و عبار 
چیســت؟ دیگــر آنکــه مهــارت پیدا کــردن در تطبیــق آموخت ههــا و

نحو به شــکل نمودار ارائه شــده اســت ،حالآنکه کتاب بر پایه این

تجمیع آنها ،در نهایت چه دســتاوردی برای فراگیر خواهد داشــت؟

ســاختار کلی نوشــته نشده اســت .در این صورت آوردن این نمودار

آیا هدف از فراگیری این کتاب این اســت که فراگیر تنها اســم ،فعل

در این قســمت از کتاب چه بار آموزشــی برای فراگیر در پی دارد؟ به

و حــرف را از هــم تشــخیص دهد؟ معــرب و مبنی را بدانــد؟ اعراب

این پرسش پاسخ داده نشده است.

ظاهــری و تقدیری را بشناســد؟ مبتدا ،خبــر ،فاعل ،مفاعیل ،حال،

 .12آشنایی با دانش نحو ،پایانی ،محمدرضا ،ص .45-43
 .13المقاصد الشافیة فی شرح الخالصة الکافیة ،الشاطبی ،ابراهیم بن موسی ،ج .589 ،1
 .14النحوالمصفی ،عید ،محمد ،ص .272
 .15آشنایی با دانش نحو ،پایانی ،محمدرضا ،ص .11-10

 .16آشنایی با دانش نحو ،پایانی ،محمدرضا ،ص .13
 .17همان ،ص .11
 .18فرهنگ بزرگ سخن ،انوری ،حسن ،ج  ،1ص .117
 .19فرهنگ فارسی ،معین ،محمد ،ج  ،1ص .63
 .20آشنایی با دانش نحو ،پایانی ،محمدرضا ،ص .12-11
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تمییز و  ...را تشخیص دهد؟ یا هدف آن است که فراگیر در اعرابگذاری و اعرابشناسی و جملهشناسی
توانا گردد .نحوی که در این کتاب آمده ،نحو الجملة و جمله دارای اعراب و اعراب یکی از قرائن فهم جمله
اســت .از ایــنرو هــدف نهایــی فراگیری این کتاب و هر کتــاب آموزش نحو دیگر در هر ســطح و هر مرحلهای
اعراب کلمات تشــکیلدهنده آن و نقش آنهــا بینجامد 21.این نوع
بایــد بــه مهارت در شــناخت جمله از نظر
ِ

از شــناخت جمله ،وظیفه دانش نحو اســت .این را باید هدف نهایی فراگیری این کتاب دانســت .از اینرو
ساختار و محتوای این کتاب باید بهگونهای سازماندهی شود تا این هدف محقق و عملیاتی شود .با توجه

بــه نقــد و بررســیای کــه از ســاختار این کتاب گفته شــد ،ســاختار این کتاب از نظــر ترتیب و نــوع تبویب در
راســتای هدف پیشگفته نیســت .حتی میتوان گفت در تحقق هدفی که این کتاب در پی دستیابی به آن
ثهــای مقدماتی قبل از تعریف
اســت ،تردیــد جدی وجود دارد .از نظــر محتوا نیز ،تعریف اصطالحات ،بح 
اصطالحــات و تمرینهــا بایــد در راســتای تحقق این هــدف قرار گیــرد .در ادامه محتوای کتــاب را از زوایای
مختلف نقد و بررسی میکنیم.

 .3-1نقل و نقد تعریفها
در این کتاب از برخی اصطالحات تعریف به دست داده شده که نقد و بررسی میشود.
در تعریف دانش نحو گفته شده« :بدین سان در این مرحله ،علم نحو را این گونه میتوان تعریف کرد :قواعد
کلی ناظر به حاالت آخر کلمات و چگونگی ترکیب آنها با یکدیگر میباشد».

22

نقد

ّاول اینکــه ســطح ارائــه قواعــد نحــوی در یــک کتــاب (در ایــن کتــاب ،مرحلــه آشــنایی) نبایــد در تعر یــف

اصطالحــات نحــوی در آن تأثیــر داده شــود .چنانکــه مالحظه میشــود چنیــن تأثیری در تعر یــف دانش نحو
در این کتاب رخ داده اســت .در تعریف پیشگفته از دانش نحو از قید «قواعد کلی» اســتفاده شــده اســت.
معنــای ایــن قیــد بــا این عبارت کتــاب که گفته« :در ایــن مرحله ،دانشپژوه با ســاختار علــم نحو به صورت
کلی و اجمالی آشنا میشود» 23و عبارت باال که این تعریف دانش نحو را ،ویژه این مرحله (آشنایی) دانسته
است معنا میشود .از آنجا که این کتاب برای مرحله آشنایی با دانش نحو نوشته شده و از ساختار کلی نحو
بحث خواهد شــد ،در تعریف دانش نحو در این کتاب از قید «قواعد کلی» اســتفاده شــده است .حالآنکه
دانش نحو تعریف مشخصی دارد و با تغییر سطح محتوای کتابها نباید تغییر یابد.
دوم اینکه در این تعریف از قید «ترکیب» استفاده شده است .در صورتی که قید «تألیف» باید آورد شود؛ زیرا
یشــوند و هر تألیفی ترکیب است،
از یکســو واژه «تألیف» حاکی از الفت دو جزئی اســت که با هم ترکیب م 
اما بعضی از ترکیبها تألیفاند .از ســوی دیگر از کنار هم قرارگرفتن دو کلمه در دانش نحو ،جمله تشــکیل
نمیشود 24.از اینرو در تعریف این دانش از قید «تألیف» استفاده میشود.
دربــاره فایــده ایــن دانش چنین گفته شــده که «صیانت زبان عربی از وقوع لغزش و اشــتباه در به کارگیری آن
اســت» 25.معنای این عبارت این اســت که هر فراگیری با نحوآموزی خود زبان عربی را از لغزش و اشــتباه در
به کارگیری حفظ میکند.
 .21بناءالجملة العربیة ،عبداللطیف ،محمد حماسة ،ص .19
 .22آشنایی با دانش نحو ،پایانی ،محمدرضا ،ص .22
 .23همان ،ص .11
 .24شــرح التصریح علی التوضیح ،االزهری ،خالد بن عبداهلل ،ج  ،1ص 15؛ حاشــیة الصبان علی شــرح االشــمونی ،الصبان ،محمد بن علی ،ج ،1
ص 59؛ بناء الجملة االسمیة دراسة فی عوارض التراکیب ،عبدالمنعم النجار ،فکری ،ص .91-89
 .25آشنایی با دانش نحو ،پایانی ،محمدرضا ،ص .23
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نقد
باید گفت زبان عربی با مدو نشــدن قواعد آن برای همیشــه صیانت شــده اســت .باید پرســید این فایده چه
نفعی برای فراگیر دارد؟ به این پرسش پاسخ داده نشده است.
موضوع دانش نحو ،کلمه و جمله دانسته شده است.

نقد
اول اینکــه اگــر موضــوع دانش نحو ،جمله باشــد ،شــامل جملــه مفید نمیشــود؛ چراکه در کتــاب در تعریف
جمله از قید مفید اســتفاده نشــده اســت .حالآنکه در دانش نحو از جمله مفید ســخن به میان میآید .دوم
اینکه تبویبی که در کتاب به کار رفته (بر اساس اعراب) با موضوع دانش نحو که جمله دانسته شده است،
تناســب نــدارد .بــا توجــه به موضــوع دانش نحو صحیح آن اســت کــه تبویب کتاب بر اســاس جمله اســمیه
و جملــه فعلیــه صورت گیرد .ســوم اینکه بر اســاس دیدگاه نحویــان معروف متقدم مانند ســیبویه 26،موضوع
مختلف
دانــش نحــو ،کالم اســت و کالم و جملــه مترادفانــد .توضیــح آنکــه کالم را میتــوان به شــکلهای
ِ
لفظی و غیرلفظی (اشاره ،عقد ،عالئم و  )...ابراز کرد .در دانش نحو از کالمی سخن گفته میشود که با لفظ
ارائه میشود .الفاظ با هم تألیف میشوند و جملهای دارای معنای مفید را به وجود میآورند .از اینرو کالم
و جملــه مترادفانــد .برخی اشــکال کردهاند که چون جمله خبر ،جمله صله ،جمله شــرط ،جمله جواب و
جملهای که صفت و حال واقع میشود ،دارای معنای مفید نیستند ،پس کالم و جمله مترادف نیستند.

27

پاسخ این اشکال این است که جملههای یادشده را نباید جدا از کلمهها و جملههای قبل از آنها به صورت
مســتقل در نظر گرفت؛ چراکه جملههای فوق برای اکمال معنای آنها آورده شــدهاند و با ضمیر ارتباط میان
آنهــا و جمــات قبــل نشــان داده میشــود 28.بنابراین جملــه «کتبه نظیفــة» را در کالم/جملــه «الطالب کتبه
نظیفة» که با ضمیر به اسم قبل از خود مرتبط شده ،نباید مستقل در نظر آورد و نامفید دانست.
در تعریف «کلمه» چنین آمده است« :کلمه لفظ مفردی است که از حروف الفبا شکل گرفته است و دارای
معنا میباشد» 29.در پاورقی شماره یک همین صفحه گفته شده« :منظور از لفظ صوتی است که از دستگاه
تکلم انسان بیرون آید».

نقد
درباره این پاورقی باید گفت به هر صوتی که از دستگاه تکلم خارج میشود ،نمیتوان لفظ اطالق کرد .بلکه
به صوتی که دارای بعضی از حروف باشد ،لفظ گفته میشود.

30

در کتاب پس از تعریف کلمه به اقسام آن اشاره شده استّ ،اما به عالمتهای آنها پرداخته نشده است.
نقد
در راســتای تحقق هدفی که برای فراگیری این کتاب در آن ذکر شــده اســت و هدفی که ما ترســیم کردهایم،
بیــان عالمتهــای اســم ،فعــل و حــرف ضــرورت دارد؛ چراکــه در تعییــن جمله از نظــر اســمیه و فعلیهبودن،

 .26المقتضب ،مبرد ،محمد بن یزید ،ج  ،1ص  55و ج  ،4ص 404؛ ابوبکر محمد بن سهل ،ابن السراج ،االصول فی النحو ،ج  ،1ص ،64 ،62 ،42
255 ،254؛ االیضاح العضدی ،الفارسی ،أبوعلی ،ص 9؛ اللمع فی العربیة ،ابن جنی ،أبوالفتح ،ج  ،1ص .27
 .27مغنی اللبیب عن کتب االعاریب ،ابن هشام االنصاری ،جمالالدین ،ج  ،5ج .8-7
 .28نظرات فی الجملة العربیة ،الخالدی ،کریم حسین ،ص .18-17
 .29آشنایی با دانش نحو ،پایانی ،محمدرضا ،ص .28
 .30المقاصد الشافیة فی شرح الخالصة الکافیة ،الشاطبی ،ابراهیم بن موسی ،ج  ،1ص .32
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اعرابگــذاری کلمــات جملــه و تعییــن نقــش کلمــات جملــه

در تعر یــف جملــه فعلیــه و جملــه اســمیه گفتــه شــده« :چنانچــه

تشــخیص اســم ،فعل و حــرف نقش مهمــی دارد 31.یکــی از راههای

جملهای با فعل شــروع شــود ،فعلیه اســت مانند :جاء الحق و اگر با

این تشخیص ،دانستن عالمتهای آنهاست.

اســم شــروع شود اسمیه اســت مانند :اهلل أحد .در پاورقی گفته شده

در تعریــف جملــه گفتــه شــده« :جملــه گفتــاری اســت کــه حداقل
دارای دو کلمــه باشــد و ارتبــاط میــان آن کلمــات بــا اســناد برقــرار
شــده باشــد» 32.درباره گســتره بحــث از جمله در ایــن کتاب چنین
اظهارنظر شــده اســت« :به بحث جملهها به طور جداگانه پرداخته
نشده است .فقط در ضمن کلمه بهاختصار بیان شده است».

33

گفته شــده شــروع جمله با حروف اثری در تعیین نوع جمله ندارد .از
اینرو جمله «قد أفلح المؤمنون» فعلیه و جمله «إن اهلل قادر» اسمیه
است».

38

نقد
میتــوان جملــه فعلیــه و جمله اســمیه را ب ـ ه گونهای تعر یــف کرد که

نقد

ّاول اینکه چرا در تعریف جمله از قید «معنای مفید» استفاده نشده

نیازی به پاورقی و یادآوری مذکور نباشد.

اســت .حــالآنکــه دو نمونــهای که ذیــل تعریــف جمله آورده شــده

قبــل از تعر یــف اعــراب مقدم ـهای کوتــاه آورده شــده اســت .در این

(العلــم نــور؛ تبــارک اهلل) عالوه بر اســناد دارای معنــای مفیدند .دیگر

مقدمــه گفته شــده برخــی از کلمات در زبان عربی بــر برخی دیگر اثر

آنکــه چرا در کنار تعریف «جمله» از تعریف «کالم» ســخنی به میان

میگذارند .برای نشــاندادن این اثر به ســه آیــه «و لما یدخل االیمان

نیامده اســت؟ اشــکال عمده دیگر این اســت که چرا در این کتاب

فی قلوبکم»« ،ولکن اهلل حبب الیکم االیمان» و «و من یکفر باالیمان

و ایــن مرحله به جمله به طور مســتقل پرداخته نشــده اســت؟ حال

فقد حبط عمله» اشــاره و سپس از اصطالحات «اعراب»« ،عامل»،

آنکــه جمله از دیدگاه برخی از نحوپژوهان میدان دانش نحو و محور

«عالمــت اعــراب» و «معمــول» تعریف به دســت داده شــده اســت.

مطالعه نحوی است؛ 34از اینرو از مسائل عمده دانش نحو و دارای

ذیــل عنــوان «اقســام معمول» گفته شــده معمول بر دو قســم اســت:

اولویت اســت و برای تحقق هدفی که از فراگیری این کتاب در نظر

کلمه معرب و کلمه مبنی.

اســت و هدفــی کــه مــا در نظــر گرفتهایم بایــد به بحث جملــه به طور
مستقل و گسترده پرداخته شود.
در تعریــف اســناد گفتــه شــده« :نســبتدادن یکــی از دو کلمــه بــه
دیگری را اسناد میگویند».

35

39

نقد
اول اینکــه ایــن مقدمــه در راســتای هدفــی کــه بــرای فراگیــری ایــن
کتاب بیان شــده نیســت؛ چراکه هدف از فراگیری آن ،این دانســته
شــد کــه فراگیــر مهــارت نســبی در تطبیــق آموختههــا بــر جملههــا و
تهــای ســاده را پیــدا کنــد .حــالآنکــه در ایــن مقدمــه از ســه
عبار 

نقد
چنانکه مالحظه میشــود در تعریف اســناد از قید «مفید» اســتفاده
نشــده اســت .برخی از نحوپژوهان در تعریف اسناد چنین گفتهاند:
«هــو (االســناد) ترکیب کلمتین أو ما جــری مجراهما علی وجه یفید
الســامع» 36.دیگــری در تعریــف اســناد چنیــن آورده« :نســبة کلمــة
علــی أخــری علی وجه یفیــد فائدة تامة» 37.از این دو تعریف اســناد
استفاده میشود که در تعریف اسناد آوردن قید «مفید» الزم است.
از اینرو تعریف کتاب از اسناد صحیح نیست.
 .31التطبیــق النحــوی ،الراجحی ،عبده ،ص 15-13؛ دروس فی االعراب ،الراجحی ،عبده،
ص .7
 .32آشنایی با دانش نحو ،پایانی ،محمدرضا ،ص .28
 .33همان ،ص .17
 .34التطبیق النحوی ،الراجحی ،عبده ،ص .13
 .35آشنایی با دانش نحو ،پایانی ،محمدرضا ،ص .29
 .36مفتاح العلوم ،سکاکی ،یوسف بن ابی بکر ،ص .86
 .37شرح التصریح علی التوضیح ،االزهری ،خالد بن عبداهلل ،ج  ،1ص .20

100

اســمی کــه در آغاز جملــه میآید باید مســندالیه باشــد .در یادآوری
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آیــهای کــه از جمله ســاده برخوردار نیســتند و قابل بازتولید از ســوی
فراگیر نیســت اســتفاده شــده اســت .در یکی از کتابهــای آموزش
دانش نحو ،مقدمۀ آوردهشــده پیش از تعریف اعراب ،با جملههای
ساده «طلع الهالل»« ،شاهد الناس الهالل» و «فرح القوم بالهالل»

40

کــه قابل بازتولید از ســوی فراگیر اســت آغاز شــده اســت .دوم اینکه
ً
41
اساســا اعــراب در کالم و به ســبب عقد و ترکیب بــه وجود میآید.
بنابراین جای اعراب در کالم اســت و نمیتوان از اعراب یک کلمه
در بیــرون از جملــه ســخن گفــت 42.در مقدمه پیشگفتــه جای این
ســخن خالی است .دیگر آنکه معیار تقسیم معمول به کلمه معرب
 .38آشنایی با دانش نحو ،پایانی ،محمدرضا ،ص .29
 .39همان ،ص .34-33
 .40النحوالوافی ،حسن ،عباس ،ج  ،1ص .72
 .41شرح الرضی علی الکافیة ،االسترآباذی ،رضیالدین ،ج  ،1ص  31و 53
 .42النحوالمصفی ،عید ،محمد ،ص .25-24
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و مبنی چیست؟ کلمه غیرمنصرف نیز از اقسام معمول است .چرا

در این کتاب در تمرین درسهای  27،26 ،20،16،15و  30از فراگیر

ذکر نشده است؟

خواسته شده آیاتی را ترکیب کند.

 .3-2نقد بخش «تمرین»

نقد

در ایــن کتــاب بــرای کاربردیســازی و تثبیــت مطالــب ،بخــش

اول اینکــه در جایــی از این کتاب مراد از اصطــاح «ترکیب» با بیان

«تمریــن» در پایــان هــر درس و بــرای آنکــه فراگیــر آموختههایــش را به

نمونــهای توضیــح داده نشــده اســت .دوم اینکــه چــرا فقــط در ایــن

صــورت جامــع بر آیــات تطبیق دهد ،بخــش «تطبیــق آموختهها» در

درسها این تمرین آورده شــده اســت؟ سوم اینکه این نوع تمرین در

43

راستای هدفی که از فراگیری این کتاب بیان شده نیست .توضیح

پایان هر فصل آورده شده است.

همانطور که بیان شد این کتاب نخستین متن آموزشی دانش نحو
و متناســب بــا شــرایط مخاطب تولید شــده اســت .دربــاره هدف از
فراگیری این کتاب (در مرحله آشــنایی) چنین گفته شــده« :انتظار
مــیرود فراگیــر طــی گذرانــدن این کتــاب ،با مســائل مهــم و مفاهیم
کلیــدی دانــش نحــو آشــنا شــود در عیــن حــال به مهــارت نســبی در
تطبیــق آموختههای خود بر جملهها و عبارتهای ســاده برســد».

44

از ایــنرو تمرینهــای ایــن کتاب باید در راســتای تحقــق هدف این
کتاب ساماندهی شده باشد.

آنکه در قســمت «تطبیق آموختهها» که در پایان فصلها آورده شده
و ســوره نبأ را مبنای تطبیق قرار داده ،از فراگیر خواســته نشــده آیهای
از آن را ترکیــب کنــد .بنابراین هدف نهایی ایــن کتاب فقط تطبیق
آموختههــا بــه معنایی که بیان کردیم اســت .ما این هدف را پیشتر
نقد کردهایم .این آشفتگی در تمرین میتواند نشاندهنده این باشد
که برای این کتاب در مرحله آشــنایی و کتاب دوم در مرحله تسلط
و کتــاب ســوم در مرحلــه تکمیلــی راهبرد مشــخصی تعریف نشــده
ً
اســت و اساســا تعریف مشــخص و تصــور دقیقی از این ســه مرحله
وجود ندارد.

نقد
اول اینکــه در بیان هدف این کتاب توضیح داده نشــده که «جمله
ســاده» و «عبــارت ســاده» چــه جملــه و عبارتــی اســت؟ دوم اینکــه
برخی از تمرینها فراتر از مرحله آشنایی است .برای نمونه در تمرین
درس دوم از فراگیــر خواســته شــده پنــج جملــه اســمیه و پنج جمله
فعلیــه از آیــات بیابــد و مســند و مســندالیه آنها را مشــخص کند .با
توجــه به هــدف فراگیری این کتاب ،درباره ایــن تمرین باید گفت از
فراگیــری کــه در حــال فراگیری نخســتین کتاب نحــوی و درس دوم

 .3-3نقد بخش «تطبیق آموختهها»
در ایــن کتــاب افــزون بــر بخــش «تمرین» بخشــی بــا عنــوان «تطبیق
آموختهها» در پایان هر فصل در نظر گرفته شده است .هدف از این
بخــش آن اســت کــه طالب آموخته هاشــان را به طور جامــع بر آیات
شــریفه پیادهسازی کنند .برای عملیاتیساختن هدف این بخش،
ســوره «نبــأ» به صورت کامــل با بیان نــکات ادبی هر آیــه آن در پایان
کتاب آورده شده است.

46

آن اســت و ممکن اســت با قرآن انس نداشــته باشد و حتی احتمال

نقد

دارد در روخوانــی قــرآن توانــا نباشــد ،نبایــد چنیــن تمرینــی خواســته

اول اینکــه آنچــه در بخــش «تطبیــق آموختههــا» از فراگیــر خواســته

شــود .ســوم اینکــه چگونــه ایــن تمریــن آورده میشــود در صورتی که

شــده در بخــش «تمرین» آمده اســت .دوم اینکــه در بخش «تمرین»

عالمتهای اســم ،فعل و حرف در کتاب بیان نشــده است؟ یافتن

فعالیتی از فراگیر با عنوان «ترکیب کنید» خواسته شده که در بخش

جملــه اســمیه و جملــه فعلیــه بــه توانایــی فراگیر در شــناخت کلمه

«تطبیق آموختهها» نیامده است؟ چرا؟ با آنکه هدف از این بخش،

برمیگــردد 45.چهــارم اینکــه آیاتــی کــه برای قســمت «تمریــن» آورده

پیادهســازی جامع آموختههای طالب بر آیات دانسته شده است؟

میشــود نباید طوالنی و پیچیده باشــد .برای نمونــه در تمرین درس

یشــود و آن اینکه مراد از کلمه «جامع» در
پرسشــی در اینجا مطرح م 

پانزدهم از فراگیر خواســته شــده آیه «و من یعمل ســوءا أو یظلم نفسه

عبــارت باال چیســت؟ البتــه در بخش «تطبیق آموخت ههــا» در پایان
َّ
فصــل چهارم از فراگیر خواســته شــده متعلق جار و مجــرور در آیات

مرحله آشنایی از آوردن آیه طوالنی و پیچیده باید پرهیز شود.

 36تا  40را مشخص سازد 47.از متعلق در درس بیستوسوم سخن

ثــم یســتغفر اهلل یجــد اهلل غفورا رحیمــا» را ترکیب کند .حــالآنکه در

گفتــه شــده ،امــا در بخش «تمریــن» پایان این درس پرسشــی در این
 .43آشنایی با دانش نحو ،پایانی ،محمدرضا ،ص .15-14
 .44همان ،ص .11
 .45التطبیق النحوی ،الراجحی ،عبده ،ص 15-13؛ دروس فی االعراب ،الراجحی ،عبده،
ص .7

 .46آشنایی با دانش نحو ،پایانی ،محمدرضا ،ص  14و .16
 .47همان ،ص .156
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مورد آورده نشده است ،بلکه در بخش «هماندیشی و مباحثه» درس بیستوچهارم از فراگیر خواستهشده در
سوره نبأ متعلق برخی از حروف جر را مشخص کند .نتیجه آنکه نیازی به بخش «تطبیق آموختهها» نیست؛
چراکه بخش «تمرین» آن را پوشش میدهد و هدف آن را تأمین میکند.
گفته شده سوره نبأ با بیان نکات ادبی همه آیات آن در پایان کتاب آورده شده است.

نقد
اول اینکــه توضیــح داده نشــده کــه چــرا از بیــن ســورهها ایــن ســوره انتخــاب شــده اســت .دوم اینکــه بیشــتر
تطبیقهــای خواستهشــده از فراگیــر در ســوره نبــأ ذیــل آیات این ســوره از قبل آمده اســت .ســوم اینکه نکات
ادبــیای کــه ذیل آیات این ســوره بیان شــده اســت ،بســیار فراتر از ســطح آشــنایی اســت و با آنچــه هدف از
فراگیری این کتاب اعالم شــده تناســب ندارد .برای نمونه از این قاعده که اگر حروف جر« ،ما»ی اســتفهام را
مجرور سازند ،حذف الف آن واجب است 48در کتاب سخنی به میان نیامده است ،اما این قاعده در ذیل
آیه ّاول ســوره نبأ بر ّ
«عم» تطبیق داده شــده اســت .در کتاب از معانی اســتفهام بحث نشــده ،اما بر اســتفهام
در ّ
«عم» تطبیق داده شــده اســت .چهارم آنکه از کل ســوره نبأ ترکیب نحوی ارائه شــده حال آنکه در بخش
«تطبیق آموختهها» از فراگیر خواسته نشده که آیهای از این سوره را ترکیب کند.

نتیجهگیری
 .۱بــرای متن آموزشــی دانــش نحو ،آوردن دو مقدمه بــا عنوانهای «مقدمة علم النحــو» و «المقدمة النحویة/
مقدمة الکتاب» ضرورت دارد .در کتاب «آشنایی با دانش نحو» ،به «مقدمة علم النحو» اشاره نشده است.
از اینرو از نوع تبویب و ترتیب استفاده شده در کتاب سخنی گفته نشده است.
 .۲حداقــل دو تبویببنــدی در کتابهــای دانــش نحو رایج اســت :یکی بر اســاس اثر عامل و یکی بر اســاس
جمله اســمیه و جمله فعلیه .در متن آموزشــی دانش نحو ،تبویب بر پایه جمله اســمیه و جمله فعلیه توصیه
میشــود؛ چراکــه بــا دانش نحو که از ترکیب ســخن میگوید تناســب دارد .از اینرو فراگیــری دانش نحو برای
فراگیر آسان خواهد شد ،اما در کتاب «آشنایی با دانش نحو» بدون آوردن علت ،از تبویب بر اساس اثر عامل
استفاده شده است.

 .۳بر اساس استفاده از یکی از دو تبویب پیشگفته ترتیب هر کدام نیز باید رعایت شود .در کتاب «آشنایی
با دانش نحو» ترتیب بر اساس تبویب به کار گرفته شده نیست.
 .۴ساختار و محتوای کتاب در راستای تحقق هدفی که برای کتاب ترسیم شده نیست.
 .۵در نوشــتن متن آموزشــی دانش نحو ،لحاظ ســطح مخاطبان نباید ســبب حذف قواعد نحوی مهم که در
فهم قواعد دیگر مؤثرند شود و در تعریف اصطالحات خلل ایجاد کند.
 .۶کتــاب آمــوزش دانــش نحــو در حوزه نباید بر اســاس مراحل آشــنایی ،تســلط و تکمیل تولید شــود ،بلکه با
توجه به رســالت حوزه باید بر پایه ســه مرحله زیر که به روششناســی فهم صحیح آیات و روایات میانجامد
نوشته شود:
الــف) تطبیــق نحــوی یعنی بیان قواعد نحوی با هدف مهارت در اعرابشناســی و جملهشناســی و آمادگی
برای ورود به مرحله توجیه نحوی.
 .48شرح شذورالذهب فی معرفة کالم العرب ،ابن هشام االنصاری ،جمالالدین ،ج  ،4ص .19
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ب) توجیــه نحــوی 49،حــاوی آمــوزش نحــو پیشــرفته و آشــنایی با اصــول نحــو و مکاتب نحــوی و اختالفات
مکاتــب و نحویــان در اصــول و قواعــد نحوی .هدف ،آمادگی برای ورود به مرحله ســوم (توجیــه اعرابی) برای
نقد توجیه اعرابی ارائهشده از آیات و روایات از دیگران و دفاع از توجیه اعرابی خود.
ج) مرحلــه توجیــه اعرابــی ،یعنی چگونه از معنا به نقش نحوی و اعراب صحیح رســیدن .هدف ،ارائه روش
فهــم صحیــح آیــات و روایات با اســتفاده از قرائن مختلــف از جمله اعراب .فرق این مرحله بــا مرحله ّاول در
این اســت که در مرحله ّاول از اعراب به معنا میرســیم ،اما در این مرحله از معنا به اعراب دســت مییابیم.
در همه این سه مرحله از آیات و روایات استفاده میشود.
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