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نقد و بررسی کتاب «درسنامه نحو»
جواد آسه
چکیــده :یکــی از راه هــای بهینــه ســازی آمــوزش دانــش هــا ،کارآمــد و روزآمــد ســازی متــن
هــای آموزشــی آنهاســت .در حــوزه علمیــه تولیــد متــن هــای آموزشــی چندســالی اســت کــه در
کانــون توجــه قــرار گرفتــه و دفتــری بــا نــام دفتــر تدویــن متــون درســی حــوزه هــای علمیــه تأســیس
شــده اســت .کتــاب «درســنامه نحــو» یکــی از متــن هــای تولیــدی ایــن دفتــر در حــوزه دانــش
نحــو اســت .در ایــن مقالــه ســاختار ایــن کتــاب از نظــر بیــان مقدمــه ،ترتیــب بیــان قواعــد و
تبویــب و محتــوای آن از نظــر تعاریــف و تمرینــات بــا اســتفاده از روش تحلیلــی -توصیفــی
نقــد و بررســی شــده اســت.
کلید واژه ها :نحو« ،درسنامه نحو» ،ساختار ،محتوا
دراسة ّ
نقدية لكتاب (دروس النحو)
جواد آسه

ً
ّ
ّ
الدراســية واحدا من ُس ُــبل ترشــيد
ميثــل تطو يــر وحتديث نصــوص املناهج
ّ
تعلــم العلــوم .وقــد حظــي تدو يــن نصــوص املناهــج التعليميــة يف احلــوزة
عدة ســنواتّ ،
العلميــة باهتمــام املشــرفني علهيــا منــذ ّ
ّ
ومت تأســيس مكتب
ّ
ّ
بعنوان مكتب تدو ين املناهج الدراسية يف احلوزات العلمية.
و يــأيت كتاب درســنامه حنــو (= دروس النحــو) ضمن الكتب الــي قام هذا
املكتب بتدو يهنا يف جمال علم النحو.
واملقــال احلــايل يتنــاول بالنقــد والدراســة هيــكل هــذا الكتــاب مــن خالل
اســتعراض ّ
مقدمته وبيان ترتيب شــرح القواعد وتبو يب الكتاب وحمتو ياته
من زاو ية التعار يف والتمار ين من منظار املهنج التحلييل الوصيف.

ّ
األساســية :النحــو ،درســنامه حنــو (= دروس النحــو) ،اهليــكل،
املفــردات
املحتوى.

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 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
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نقد و بررسی
کتاب «درسنامه نحو»

جواد آسه

 .1اشاره
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.

درسنامه نحو ،امیرخداوردی ،قم:
مرکز مدیریت حوزه های علمیه
قم1396 ،

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.
بنــا بــر آنچــه در ســایت ایــن مرکــز در دســترس عمــوم قــرار داده شــده و بــه چــاپ رســیده ،دانش نحــو یکی از
دانشهایــی اســت کــه با آمــدن مدیر جدید دو متــن جدید بــا عنوانهای «آشــنایی با دانش نحــو» ویژه فارغ
التحصیالن دوره اول متوســطه و «درســنامه نحو» ویژه فارغالتحصیالن دبیرســتان برای آن تولید شده است.
کتــاب «البهجــة المرضیــة فــی شــرح االلفیة» که ســالیان طوالنــی در حوزه تدریس میشــود ،پــس از بازنگری
و ویرایــش محتوایــی بــا عنــوان «البهجة المرضیة فی شــرح االلفیة فی اســلوبها الجدید» چاپ شــده اســت.
یشــد ،نخســت با
کتــاب «مغنــی اللبیب عن کتب االعاریب» که ســالیان نه چندان دور در حوزه تدریس م 
ویرایش ســاختاری و محتوایی با عنوان «مغنی االدیب» چاپ شــد و ســالیانی در حوزه تدریس شــد و اکنون
با ویرایش ساختاری و محتوایی باب اول و چهارم آن با عنوان «مغنی األریب فی تهذیب بابی ّ
األول و الرابع
من المغنی اللبیب عن کتب األعاریب» چاپ شده است.
در این مقاله کتاب «درسنامه نحو» ویژه فارغالتحصیالن دبیرستان نقد و بررسی میشود .این کتاب تألیف
امیــر خــداوردی اســت و در ســال 1396ش بــرای بــار ســوم در  190صفحــه از ســوی انتشــارات مرکــز مدیریت
حوزههــای علمیــه چاپ شــده اســت .کتــاب پس از بیان پیشــگفتار ،ســخنی با اســاتید و درآمــد ،در قالب
سهــا عبارتند از:
«مقدمــات» و دو بخــش تنظیم شــده اســت« .مقدمات» دارای پنج درس اســت .عنوان در 
درس ّاول :علم نحو؛ درس دوم :جمله؛ درس سوم :اعراب؛ درس چهارم :اعراب نیابتی و تقدیری اسم؛ درس
پنجم :پرکاربردترین اسمهای مبنی .بخش ّاول کتاب با عنوان «اعراب فعل» دارای یک درس (درس ششم)

بــا عنــوان «اعــراب فعــل و عوامل آن» اســت .بخش دوم با عنوان «اعراب اســم» در چهار فصــل و هفده درس
ارائه شده است .عنوان فصلها عبارتند از :فصل ّاول :اسمهای مرفوع و عوامل رفع آنها؛ فصل دوم :اسمهای
منصوب و عوامل نصب آنها؛ فصل سوم :اسمهای مجرور و عوامل ّ
جر؛ فصل چهارم :توابع.
این نقد ذیل دو عنوان «نقد ساختاری» و «نقد محتوایی» ارائه میشود.

 .2نقد ساختاری
مــراد از ســاختار مقدمههــا و عنوانهــا و ترتیــب آنها و نوع تبویب و ترتیبی اســت که در تألیــف کتاب آموزش
دانش نحو باید رعایت شود.
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»وحن همانسرد« باتک یسررب و دقن

برای نگارش کتاب درسی در حوزه دانش نحو در حوزه دو مخاطب

«جملــه» ،درس ســوم بــا عنــوان «اعــراب» ،درس چهــارم بــا عنــوان

در نظــر گرفتــه شــده اســت :فارغالتحصیــان دوره اول متوســطه و

«اعراب نیابتی و تقدیری اسم» و درس پنجم با عنوان «پرکاربردترین

فارغالتحصیــان دبیرســتان .بــرای هــر یــک از ایــن مخاطبــان ســه

اسمهای مبنی» .نویسنده کتاب میگوید:

کتاب نحوی در ســه ســطح آشــنایی ،تســلط و تکمیلی نوشته شده

ســه درس ابتدایی به منظــور ارائ ه تعریف علم نحو

یا در حال نگارش است.

و مقدمات ورود به مباحث اصلی طراحی شــده و

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

دو درس بعــدی به اعراب فرعی اســم و شناســایی

اولــی بــا عنــوان «مقدمــة علــم النحــو» و دومــی بــا عنــوان «المقدمــة

اسمهای مبنی اختصاص دارد.

النحویة» یا «مقدمة الکتاب» ضرورت دارد.

1

نقد

در مقدمــه نخســت (مقدمة علــم النحو) باید از تعریــف این دانش،

اول اینکــه محتوای درس اول (تعر یــف ،فایده و موضوع دانش نحو)

چگونگی پیدایش آن ،هدف از تدوین آن ،پدیدآورندگان نخســتین

باید به ذیل عنوان «درباره دانش نحو» که در این کتاب آورده نشــده

آن ،کتابهــای مهــم ایــن دانــش ،روش فراگیــری آن ،ویژگیهــای

برده شود.

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 النحویة) پیش از بیان احکام جمله اســمیه و فعلیه باید
احکام کلمه بیان شود.

3

7

دوم اینکــه عــاوه بر درس دوم و ســوم ،دو درس چهــارم و پنجم نیز از
مباحث مقدماتی پیش از ورود به مباحث اصلی به شــمار میآیند؛
چراکه در این دو درس از کیفیت اعراب اســم سخن گفته میشود،
ً
نه از عوامل آن .اساسا در «مقدمه نحوی» از احکام کلمه در حالت
افــراد ،پیــش از بیان احکام جمله اســمیه و فعلیه (احــکام ترکیبی)

در کتــاب «درســنامه نحو» پیــش از ورود به محتــوای اصلی کتاب،
یعنــی درس چهــارم و درس پنجــم ذیل عنــوان «مقدمات» 4،به ســه
بحث مقدماتی تحت عنوانهای «پیشــگفتار»« ،سخنی با اساتید»
و «درآمد» پرداخته شده است.

5

نقد

سخن به میان آورده میشود.

8

ســوم اینکه عنــوان جمــع «مقدمات» صحیح نیســت؛ ز یــرا پیش از
ورود بــه مباحــث اصلــی دو مقدمــه گفته شــود :یــک مقدمــه درباره
«اعــراب و بناء» و مقدمه دوم در بــاره «تعریف و تنکیر» .از اینرو این
عنوان باید به صورت «دو مقدمه» یا «مقدمتان» تغییر یابد.

در این کتاب از دو مقدمهای که آوردنشــان ضروری دانســته شــده،
تنهــا بــه «مقدمه نحــوی» ذیل عنــوان «مقدمات» پرداخته شــده و از
مقدمــهای تحــت عنوان «درباره دانش نحو» ســخن به میــان نیامده
اســت .البتــه بحثــی کــه ذیــل عنــوان «درآمــد» آورده شــده ،بخــش
کوتاهی از محتوایی اســت که باید تحت عنوان «درباره دانش نحو»
میآمــد .از اینرو عنوان «درآمــد» باید حذف و محتوای تحت آن به
ذیل عنوان «درباره دانش نحو» برده شود.

چهــارم اینکــه در عنــوان درس ســوم عنــوان «بنــاء» نیــز بایــد در کنار
عنوان ِ«اعراب» بیاید؛ چراکه در این درس از کلمه «مبنی» تعریف به
دســت داده شده و به مبنیبودن فعل و حرف اشاره شده است ،اما
مشخص نیست بر اساس چه معیار و مال کی بحث درباره اسمهای
مبنــی بــه درس هشــتم و نهــم واگذار شــده اســت .ایــن پراکندگی و
آشفتگی به نظر میرسد توجیهی نداشته باشد و برخالف روش رایج
بهــای معتبــر نحــوی اســت و در روند فراگیــری خلل جدی
در کتا 

 -در «مقدمــات» پنــج درس آمــده اســت .عنوانهــای ایــن درسها

ایجاد میکند.

عبارتنــد از :درس اول بــا عنــوان «علــم نحــو» ،درس دوم بــا عنــوان

 -کتــاب بــه دو بخش تقســیم شــده اســت .بــرای بخــش ّاول عنوان

 .1العونی ،حمیده ،األسس المنهجیة لتبویب النحو العربی ،ص  43-35و .62-45
 .2العونی ،حمیده ،األســس المنهجیة لتبویب النحو العربی ،ص  25و 43-42؛ القنوجی،
صدیق بن حسن ،أبجد العلوم ،ص .87-85
 .3الشاطبی ،ابراهیم بن موسی ،المقاصد الشافیة فی شرح الخالصة الکافیة ،ج  ،1ص ،31
 70و 589؛ الراجحی ،عبده ،التطبیق النحوی ،ص .13
 .4درسنامه نحو ،ص .19
 .5درسنامه نحو ،ص .19-12
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«اعــراب فعــل» و برای بخــش دوم «اعراب اســم» در نظر گرفته شــده
اســت .بخــش ّاول بــدون فصلبنــدی در یــک درس (ششــم) بــا
 .6درسنامه نحو ،ص .19
 .7العونی ،حمیده ،األسس المنهجیة لتبویب النحو العربی ،ص .25
 .8الشاطبی ،ابراهیم بن موسی ،المقاصد الشافیة فی شرح الخالصة الکافیة ،ج  ،1ص ،31
 70و 589؛ الراجحی ،عبده ،التطبیق النحوی ،ص .13
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عنــوان «اعــراب فعــل و عوامل آن» ارائه شــده اســت ،امــا بخش دوم

بحث نشده و آن را به بخش ّاول تحت عنوان «اعراب فعل» وانهاده

چهــار فصــل دارد و هــر فصلی به صورت سلســله درسهایی تنظیم
شــده اســت .عنوان فصلها عبارتند از :فصل ّاول :اســمهای مرفوع

شده است؟

و عوامــل رفــع آنهــا؛ فصــل دوم :اســمهای منصــوب و عوامــل نصب
آنها؛ فصل ســوم :اســمهای مجرور و عوامل ّ
جر؛ فصل چهارم :توابع.
حداقــل دو گونــه تبویــب در کتابهــای معتبــر نحوی رعایت شــده
اســت .یکی بر اســاس اثر عامل (مرفوعات ،منصوبــات ،مجزومات
و مجــرورات) اســت .در کتــاب «اللمــع فــی العربیــة» اثر ابــن جنی و
«شــرح شــذورالذهب فی معرفة کالم العرب» اثر ابن هشــام انصاری
از این نوع تبویب اســتفاده شــده اســت 9.تبویب دیگر بــر پایه جمله
اســمیه و فعلیــه اســت .در «االلفیــة ابــن مالــک» از ایــن نــوع تبویب
استفاده شده است 10.در این کتاب از نوع تبویب اثر عامل (اعراب)
اســتفاده شــده اســتّ ،امــا نــه ذیــل عنــوان مرفوعــات ،منصوبــات،
مجزومــات و مجــرورات ،بلکه تحت عنوان «اعراب فعل» و «اعراب
اســم» .تفــاوت دیگــر این تبویب آن اســت که توابــع در باب جدایی
آورده نشــده ،بلکــه از باب اینکه تابع از متبــوع از نظر اعراب تبعیت
میکند ،ذیل «اعراب اسم» آورده شده است.

پنجم اینکه به نظر میرســد تبویب بر اســاس جمله اســمیه و جمله
فعلیــه بــر تبویــب بــر پایه اثــر عامــل ترجیــح داشــته باشــد؛ چراکه در
کتابهــای آمــوزش دانــش نحــو کــه نحوپژوهــان معــروف عــرب در
ســالیان اخیر نوشــتهاند ،از این تبویب پیروی شده است 12.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 اســم و خبــر نواســخ فاصله میگیــرد .چهارم اینکــه در فهم دانش
نحو مفید اســت؛ چراکه در این تبویب نخست در «مقدمه نحوی»،
مقدمــه ورود بــه احــکام ترکیبــی بــه احــکام کلمــه از نظــر اعــراب و
بنــاء ،و معرفه و نکره اشــاره میشــود 13.ســپس در احــکام ترکیبی به
احکام شــکلگیری جمله اسمیه و جمله فعلیه و مکملهای آن دو
پرداخته میشــود .این یک چهارچوب ذهنــی دقیقی از نظام دانش
نحــو را فــراروی فراگیر قرار میدهد 14.پنجــم اینکه فراگیر میآموزد که
در تحلیل یک جمله ،از آغاز سراغ اعراب مفردات جمله نرود ،بلکه
جمله را معیار فهم قرار دهد .ششم اینکه فراگیر معنای این عبارت

نقد

را که «اعراب فرع معناست» بهتر فرا میگیرد و از اعرابزدگی فاصله

اول اینکــه بخــش ّاول فقط در یک درس بــدون هیچ فصلبندیای

میگیــرد و بــه این نکته دســت مییابد کــه یکی از قرائــن فهم جمله

ارائه شده است .حالآنکه بخش دوم در چهار فصل و هفده درس

اعراب است 15و نهتنها قرینه آن.

ارائه شده است.

ّ
 -در صفحــه  57کتــاب ســاختار کلــی دانــش نحو به شــکل نمودار

دوم اینکــه در کتــاب درباره چرایی اســتفاده از ایــن تبویب و تفاوت

درختی ارائه شده است.

آن با تبویبهای دیگر و فایده آن در فراگیری آسانتر و کاراتر مطلبی
بیان نشده است.

نقد
ایــن نمــودار بایــد ذیــل عنــوان «در بــاره دانش نحــو» بیایــد .آوردن آن

ســوم اینکــه عنــوان «اعــراب فعــل» و «اعــراب اســم» از نظــر معنایــی

در ایــن قســمت از کتاب چه بار آموزشــی بــرای فراگیــر در پی دارد؟

کژتابــی دارد .بهویــژه «اعراب اســم» که در درس ســوم ،ص  35از آن

آنچــه قــدرت فراگیــری فراگیر را ســرعت میبخشــد ،آ گاهیبخشــی

ســخن گفته شده اســت .با این توضیح که واژه «اعراب» دو معنای

وی درباره نوع تبویب و ترتیب رعایتشــده در آن اســت .دیگر آنکه

اصطالحــی در دانــش نحــو دارد .یکــی همیــن حرکتهــای ضمــه،
فتحــه ،کســره ،جــزم و تنوینهــای رفع ،نصــب و ّ
جر و معنــای دیگر

در کادر مربوط به فعل ،به جای درس ششــم بهاشــتباه درس چهارم

نقش نحوی و تطبیق قواعد نحوی بر جمله است.

11

تایپ شده است.

 .3نقد محتوایی

چهارم اینکه چرا در قســمت مقدمات ،درس ســوم از اعراب اسم به
معنای نخســت ســخن به میان آمدهّ ،اما از اعراب فعل به این معنا
 .9العونی ،حمیده ،األسس المنهجیة لتبویب النحو العربی ،ص  125و .130-128
 .10الشــاطبی ،ابراهیــم بــن موســی ،المقاصد الشــافیة فی شــرح الخالصة الکافیــة ،ج  ،1ص
.589
 .11الدرویش ،محییالدین ،إعراب القرآن الکریم و بیانه ،ج  ،1ص 54؛ األمیر ،بیتا ،ج  ،1ص
3؛ محمد عرفة الدسوقی ،بیتا ،ج  ،1ص 3؛ ابن حمد السیف ،ج  ،1ص.70

در این قسمت به نقد محتوایی پرداخته میشود.
 .12بــرای نمونــه ر.ک بــه :حســن ،عباس ،النحو الوافــی؛ مختار عمر ،احمد ،النحو االساســی؛
عید ،محمد ،النحو المصفی؛ راجحی ،عبده ،التطبیق النحوی.
 .13الشاطبی ،ابراهیم بن موسی ،المقاصد الشافیة فی شرح الخالصة الکافیة ،ج  ،1ص .31
 .14العونی ،حمیده ،األسس المنهجیة لتبویب النحو العربی ،ص .272-271
 .15عبداللطیــف ،محمــد حماســة ،العالمة االعرابیة فی الجملة بیــن القدیم و الجدید ،ص
.15

سالبیستونهــم،مشـارۀاول،فروردیـن واردیهبشت1397

169

131

»وحن همانسرد« باتک یسررب و دقن

 بر پایه آنچه در روی جلد کتاب و سرشناسه آن آمده ،کتاب «درسنامه نحو» ویژه فارغالتحصیالن دبیرستانو بر اســاس نخســتین مرحله نحوآموزی در حوزه ،یعنی مرحله آشــنایی نوشته شده است .با احتساب باالی
جلد کتاب ســمت راســت و پشــت جلد کتاب و مقدمه دفتر تدوین متون درسی حوزههای علمیه بر کتاب
و پایان کتاب 16چهار بار به مرحله آشناییبودن این کتاب اشاره شده است.

نقد

ّاول اینکه در مقدمه دفتر متون درســی حوزههای علمیه بر کتاب ،نام این کتاب «ســاختار و مفاهیم اساســی

دانش نحو» ذکر شده است 17،در صورتی که روی جلد کتاب «درسنامه نحو» آمده است.
ً
دوم اینکه واژه «آشــنایی» در لغت به معنای «اطالع از امری یا شــناختن کســی (معموال به صورت مقدماتی
و انــدک)» 18و «آ گاهــی از امــری ،اطالع از علمی ،زبانی و مانند آن» 19آمده اســت .با عنایت به دو معنای واژه
«آشــنایی» ،از ترکیب اضافی «مرحله آشــنایی» در این کتاب ،چه معنا و مفهومی در نظر گرفته شــده است؟
از آنجا که واژه «آشــنایی» مفهومشناســی نشــده ،معنای ترکیب اضافی «مرحله آشــنایی» دارای ابهام است.
شایسته بود که معنای این ترکیب اضافی تبیین میشد.
 در کتــاب اهــداف ذیــل از مهمتریــن اهــداف فراگیری علوم عربیــه ،بهویژه دانش نحــو در حوزههای علمیهدانسته شده است:
صحیح و روانخوانی نصوص دینی و متون رایج حوزوی
درک معانی نصوص و متون حوزوی و تحلیل آنها
توان نقض یا ابرامکردن احتماالت معناشناختی متون و فهم ظرایف آنها
اتخاذ یا ارائه مبنا و نظریههای نحوی و ارزیابی آنها

20

گفته شــده برای تحقق این اهداف چند کتاب باید نوشــته شــود و این کتاب به عنوان اولین دوره نحوی در
صــدد اســت زمینه تحقق نخســتین ســطح این اهــداف را فراهم آورد .انتظــاری که از فراگیــر در فراگیری این
کتاب مورد نظر است عبارتند از:
با علم نحو و مسائل و مفاهیم عمده آن آشنا شود.
به درک مناسبی از آن مسائل و مفاهیم برسد.
مسائل و مفاهیم عمده نحوی را در نصوص عربی شناسایی کرده و مقتضیات آن را به کار گیرد.
این انتظار از فراگیر در فراگیری این کتاب سبب شده تا در این کتاب از بیان احکام و مسائل جزئی اجتناب
شــود و به تشــخیص گروههای تخصصی مســائلی که در اولویت بوده و از جمله مسائل عمد ه نحویاند بیان
شود.

21

نقد

ّاول اینکه الزم است از اصطالح «علوم عربیه» تعریفی به دست داده شود تا دانسته شود از «علوم عربیه» چه
علومی مورد نظر است.

 .16درسنامه نحو ،ص  6و .170
 .17درسنامه نحو ،ص .6
 .18انوری ،حسن ،فرهنگ بزرگ سخن ،ج  ،1ص .117
 .19معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،ج  ،1ص .63
 .20درسنامه نحو ،ص .12
 .21درسنامه نحو ،ص .12
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دوم اینکــه دربــاره اهــداف بیانشــده بهگونهای قلمزده شــده اســت که گویی دربــاره آنها اجمــاع وجود دارد.
مناســب بود درباره هر یک از اهداف پیشگفته توضیحی داده میشــد .مناســبتر از این آن بود که مقالهای
در توضیح و تبیین اهداف ،بهویژه دوم و ســوم نوشــته میشــد تا متخصصان در ارزیابی این اهداف و کتاب
با اطالعات کافی و اطمینان بیشتری سخن بگویند.
ســوم این ســخن که گفته شــده این کتاب در صدد فراهم آوردن زمینه تحقق نخســتین ســطح این اهداف
است ابهام دارد .آیا مراد این است که اهداف پیشگفته از سطوح مختلفی برخوردارند و این کتاب بر اساس
نخستین سطح آنها نوشته شده است؟ یا اینکه مراد این است که این کتاب در مقام تحقق نخستین هدف
از چهار هدف بیان شده است؟ مراد روشن نیست.
چهــارم دربــاره نتیجه فراگیری این ســطح که عبارتند از .1 :آ گاهی یابی فراگیر با علم نحو و مســائل و مفاهیم
عمد ه آن  .2رســیدن به درک مناســب از مســائل و مفاهیم دانش نحو  .3شناســایی مســائل و مفاهیم عمد ه
نحوی در نصوص عربی و کاربست مقتضیات آن.
بایــد گفــت ّاول اینکــه در کتــاب معیاری برای مشخصســاختن مســائل و مفاهیم عمده نحوی بیان نشــده
است .در این کتاب از مفهوم «کالم» سخنی به میان نیامده .آیا علتش این بوده که از مفاهیم عمد ه نحوی
نبوده؟ حال که چنین نیست .دوم اینکه مراد از درک مناسب از مسائل و مفاهیم چیست؟ سوم اینکه مراد
از کاربست مقتضیات آن چیست؟ هر یک از اینها نیازمند توضیح و بیان مصداق است.
 گفته شــده «درآمد و مطالعه آزاد»« ،متن دروس» و «إعراب ســوره نبأ» ســه قســمت عمده کتاب را تشــکیلمیدهند.

نقد
دلیلی بر چرایی عمدهبودن این سه قسمت در مقایسه با قسمتهای دیگر کتاب بیان نشده است.
گفته شده قسمت «درآمد» حاوی مطالبی است که انگیزه فراگیر را در فراگیری دانش نحو برمیانگیزد .نقد:
آیا صرف بازگویی چگونگی تدوین دانش نحو و برجستگی این زبان در اعراب و تألیف کتابهای نحوی بر
اساس آن سبب تحریک انگیزه فراگیر در فراگیری دانش نحو میشود؟!
 افزون بر قســمت «هماندیشــی» و «تمرین» قسمتی با عنوان «تطبیق» در نظر گرفته شده است .این قسمتدر پایــان «مقدمــات» و پایــان «فصل ّاول»« ،فصل دوم»« ،فصل ســوم» و «فصل چهــارم» از «بخش دوم» آمده
اســت .در این «تطبیق» بر اســاس پرســشهایی از فراگیر خواسته شده قواعدی را که فرامیگیرد بر آیات سوره
نبأ تطبیق دهد .ترکیب این سوره با پارهای توضیحات و نکات کلیدی در پایان کتاب آورده شده است.

نقد

اول اینکــه چــرا در پایانبخــش ّاول قســمت «تطبیــق» آورده نشــده اســت؟ در صورتــی کــه در تطبیــق پایــان
«مقدمات» پرسشــی که مربوط به بخش ّاول اســت و قاعده آن در این بخش بیان شــده پرسیده شده است.
آن پرسش این است« :در این آیات (آیات اول تا پنجم سوره نبأ) اعراب فعلهای مضارع و عامل آن را معین
نمایید».

ً
دوم اینکه در برخی از این قســمت «تطبیق»ها پرسشــی آورده شــده که قاعده آن قبل از آن و اساسا در کتاب
بیان نشــده اســت .مانند این پرســش که در قســمت «تطبیق» پایان «مقدمات» آورده شــده است« :در آیات
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اول تا پنجم ســوره نبأ اســمها ،فعلها و حروف را تعیین کنید» .این

میگوید» 24.بار ســوم اینچنین تعریف شــده« :علمی که به بررســی

پرســش در حالــی مطــرح شــده کــه عالمتهــای ایــن ســه کلمــه در

کلمــه و جملــه از حیــث اعــراب میپــردازد» 25.دوم اینکــه بیــن ایــن

کتاب گفته نشده است.

تعریفهــا تفاوتهــای وجــود دارد .یــک تفــاوت ایــن اســت کــه در

ســوم اینکــه پنج «تطبیــق» در کتاب آمده ،اما در هیــچ یک از آنها از
فراگیر خواســته نشــده که آیهای از ســوره «نبأ» را به طور کامل ترکیب
کند .حالآنکه در  21تمرین در کتاب در  15تمرین از فراگیر خواسته
شده آیه یا آیاتی را ترکیب کند.

تعریــف دوم و ســوم از واژه «اعــراب» اســتفاده شــده ،امــا در تعر یــف
نخســت از ایــن واژه اســتفاده نشــده اســت .تفــاوت دوم اینکــه در
تعریف اول و ســوم از واژه «جمله» اســتفاده شده ،اما در تعریف دوم
از این واژه اســتفاده نشــده است .پرسشــی در اینجا مطرح میشود و
آن اینکه فراگیر کدام یک از این تعریفها را باید تعریف دانش نحو

چهارم اینکه از اصطالح ترکیب در کتاب بهویژه در تمرین استفاده

بدانــد؟ دیگــر آنکه کتــاب بر پایه کدام یــک از این تعریفها نوشــته

شده است .بسیار مناسب است که این اصطالح تعریف و تفاوت

شده است؟

آن بــا اصطالحــات «تطبیــق نحــوی»« ،تحلیــل اعرابــی»« ،تحلیــل
نحوی»« ،توجیه اعرابی» و «توجیه نحوی» بیان شود.
پنجــم اینکــه چــرا ســوره نبــأ ترکیــب شــده اســت؟ اگــر تصمیــم این
اســت که ترکیب شــده ارائه شــود ،چرا مباحثی بســیار فراتر از سطح
کتــاب و فراگیر در آن آمده اســت؟ بــرای نمونه :از این قاعده که «اگر
حروف جر« ،ما»ی استفهام را مجرور سازند ،حذف الف آن واجب
اســت» 22در کتاب ســخنی به میان نیامده اســت ،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 ّ
«عــم» تطبیق داده
شده است .به باب اشتغال اشاره شده ،حالآنکه در کتاب نیامده
است.

 -موضوع دانش نحو کلمه و جمله دانسته شده است.

نقد
بــر اســاس دیدگاه نحویان معــروف متقدم مانند ســیبویه ،مبرد ،ابن
السراج ،الفارسی و ابن جنی و متأخر مانند ابن مالک موضوع دانش
نحــو کالم اســت و کالم و جملــه مترادفانــد .توضیــح آنکــه کالم را
مختلف لفظی و غیرلفظی (کتابت ،اشــاره،
میتــوان به شــکلهای
ِ
ُ
26
عقــد و ن ُصــب) ابــراز کــرد .در دانــش نحــو از کالمــی ســخن گفتــه
یشــود کــه با لفظ ارائه میشــود 27.الفــاظ با هم تألیف میشــوند و
م 
جملــهای دارای معنــای مفیــد را به وجــود میآورند .از ای ـنرو کالم و
جمله مترادفاند 28.برخی اشکال کردهاند چون جمله خبر ،جمله
صله ،جمله شرط ،جمله جواب و جملهای که صفت و حال واقع

 گفته شــده« :علم نحو در آن دوران شــامل هر قاعدهای میشد کهبرای حفظ زبان فصیح عربی ضروری مینمود».

23

نقــد« :زبــان فصیــح عربــی» عــاوه بر ایــن عبــارت در عبارتــی دیگر
پس از عبارت پیشگفته و در درس اول و ششــم تکرار شــده اســت.
مناسب است از این اصطالح تعریفی ارائه شود.
 -در تعریف دانش نحو گفته شده« :مجموعهای از قوانین که حا کم

یشــود دارای معنــای مفیــد نیســتند ،پــس کالم و جملــه مترادف
م 
نیســتند .پاســخ این اشــکال این اســت که جملههای یادشــده را
29

نبایــد جــدا از کلمهها و جملههای قبل از آنها به صورت مســتقل در
نظــر گرفــت؛ 30چراکه جمل ههــای فوق برای اکمال معنــای آنها آورده
شدهاند و با ضمیر ،ارتباط میان آنها و کلمات و جمالت قبل نشان
داده میشــود 31.جملــه خوانــدن ایــن جملهها از باب مجــاز و قرینه
ماکان اســت؛ زیرا به هر یک از اینها قبل از آنکه صله ،خبر ،شــرط،

بر احوال ترکیبی و اعرابی کلمات است».

نقد
اول اینکــه ایــن تعریــف دومیــن تعریــف از دانــش نحــو اســت که در
کتــاب آمــده اســت .بــار نخســت در تعریــف آن چنین گفته شــده:
«از ایــنرو میتــوان علــم نحــو را علمــی دانســت که در مورد ســاختار
جمــات و نقشــی که کلمــات در ایجــاد جمله ایفا میکنند ســخن
 .22ابن هشام االنصاری ،جمالالدین ،مغنی اللبیب عن کتب االعاریب ،ج  ،4ص .19
 .23درسنامه نحو ،ص .18
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 .24درسنامه نحو ،ص .18
 .25درسنامه نحو ،ص .170
 .26االزهری ،خالد بن عبداهلل ،شرح التصریح علی التوضیح ،ج  ،1ص .16
 .27ابن مالک ،محمد بن عبداهلل ،شرح التسهیل ،ج  ،1ص .7
 .28علی فرحان العقیلی ،حسین علی ،الجملة العربیة فی دراسات المحدثین ،ص .35
 .29ابن هشام االنصاری ،جمالالدین ،مغنی اللبیب عن کتب االعاریب ،ج  ،5ص .8-7
 .30ابن مالک ،محمد بن عبداهلل ،شرح التسهیل ،ج  ،1ص 8-7؛ االزهری ،خالد بن عبداهلل،
شــرح التصریح علی التوضیح ،ج  ،1ص 16؛ االســتراباذی ،رضیالدین ،شــرح الکافیة فی
النحو و بهامشــه حاشــیة للســید شــریف الجرجانی ،ص 8؛ علی فرحان العقیلی ،حســین
علی ،الجملة العربیة فی دراسات المحدثین ،ص  32و .35-34
 .31الخالدی ،کریم حسین،نظرات فی الجملة العربیة ،ص .18-17
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رابطه بین این دو بیان شود؛ چراکه کالم و رابطه آن با جمله از جمله

جزاء و  ...قرار بگیرند ،جمله اطالق میشده است.

32

مسائل عمده و اولویتدار دانش نحو است.

 یکی از قســمتهای عمده کتاب (از نظر مؤلف کتاب) قســمت«مطالعه آزاد» است .از این قسمت در درسهای ّاول ،سوم ،ششم،

دوم اینکــه کلمــه در ز بــان عر بــی اســم ،فعــل و حرف اســت و جمله

هفتم و هشــتم اســتفاده شده است .درباره این قسمت چنین گفته

فقــط با اســناد میان دو اســم و فعل و اســم تشــکیل میشــود 35.این

شــده اســت« :در قســمت مطالعه آزاد کــه پس از درسهــای چهارم

نکته پیشگفته درباره ســاخت جمله ذیل تعریف جمله باید آورده
ً
شــود تــا اگــر احیانا تعر یــف جمله بــرای فراگیــر ابهامی به وجــود آورد

اســت تــا این مســائل کــه از جمله مطالب دشــوار کتاب هســتند به

برطرف شــود .آن ابهام این اســت که فراگیر گمان کند هر کلمه کنار

بیانی دیگر ذکر شده باشد».

هر کلمهای با اسناد بنشیند جمله به وجود میآید.

نقد

ســوم اینکــه ذیــل تعریف جمله به این نکته اشــاره نشــده کــه مراد از

اول اینکه در عبارت مؤلف گفته شده این قسمت در دو درس آمده

اسناد در جمله ،اسناد تام است ،نه اسناد ناقص .مؤلف در بخش

است .در صورتی که در پنج درس آمده است.

دوم کتاب به این نکته رهنمون شــده اســت .وی گفته« :در تعریف

و هفتــم میآیــد ،مطالبی در مــورد اعراب ،عامل و معمول ذکر شــده

دوم آنکه گفته شــده در درس چهارم آمده اســت ،حالآنکه در این
درس نیامده است.

جملــه گفتیــم« :الجملــة مــا ترکــب مــن کلمتین باالســناد» .روشــن
اســت کــه مقصــود از اســناد در آنجــا اســناد تــام اســت ،نــه ناقص.
در کتــب بعــدی خواهیــم دیــد کــه ا گــر جمله کامــل و مفیــد (یصح

ســوم اینکه بــدون دادن هیــچ توضیحی ،اعــراب عامــل و معمول از
مطالب دشوار کتاب خوانده شده است.
چهــارم اینکــه هــدف از آوردن این قســمت چیســت؟ گفته شــده تا
مطالــب دشــوار کتــاب به بیانــی دیگــر ذکر شــود .پرسشــی در اینجا
مطــرح میشــود و آن اینکــه چــرا مطالبــی کــه در ایــن قســمت آورده
میشــود از مطالــب مشــکل اســت؟ دیگــر آنکــه مطالبی کــه در این
قســمت آمده قبل از این بیان نشــده تا به بیانی دیگر بیان شــوند .آیا
این قســمت را اســتاد باید تدریس بکند یا اینکه خودخوان اســت؟
اگــر اســتاد باید تدریس بکند ،در متــن درس بیاید و نیازی به عنوان
جدید نیســت ،اما اگر خودخوان اســت بر مشکل افزوده شده است؛
چراکه مطالب مشکل کتاب در این قسمت آورده شده است.

الســکوت علیهــا) بــود ،کالم نامیــده میشــود» 36.وی اســناد را بر دو
تام و ناقص تقســیم و چنین تعریف کرده اســت« :اســناد ّ
قســم ّ
تام،
حکم و نســبتی که از آن معنای جمله درک میشــود ،مانند نســبت
میان فعل و فاعل آن .اســناد ناقص ،نســبتی که از آن معنای جمله
درک نمیشــود ،بلکــه نوعــی اتحــاد در آن وجود دارد .مانند نســبت
میــان اســم فاعــل و فاعل آن» 37.این تعریف از اســناد تــام و ناقص،
صحیح نیست .اسناد تام ،اسنادی است که دو طرف اسناد در آن
یا هر دو مذکور یا هر دو مقدر یا یکی مذکور و دیگری مقدر است .هر
دو مذکــور ماننــد جمله «الحق واضح» .هر دو مقــدر یا یکی مذکور و
دیگری مقدر مانند آیه «فقالوا ســاما قال ســام قــوم منکرون» 38.هر
دو مقــدر ماننــد« :ســاما» مفعول مطلق برای اســناد تامی اســت که
دو طــرف آن محذوف اســت .تقدیر آن این اســت« :نســلم ســاما».

 -در تعریف جمله گفته شــده« :جمله ســخنی اســت که دستکم

مســندالیه مذکور و مسند مقدر مانند« :سالم» اسناد تامی است که

دو کلمــه دارد و میــان آن دو کلمــه اســناد رخ داده اســت» 33.گفتــه

«مســند» آن محذوف اســت .تقدیر آن این اســت« :ســام علیکم».

شده« :از اسنادی که میان فعل و فاعل به وجود میآید جمله فعلیه

مســندالیه مقدر و مســند مذکور مانند« :قوم» اســناد تامی اســت که

پدیــدار میشــود ،امــا از نســبت میــان شــبه فعــل و فاعــل آن ،جمله

«مســندالیه» آن محــذوف اســت .تقدیــر آن این اســت« :أنتــم قوم».

فهمیده نمیشود».

34

اســناد ناقص اســنادی اســت که در آن فقط یکی از دو طرف مذکور
ً
ً
باشــد و طــرف دیگــر لفظــا و مقــدرا مذکور نباشــد .این نوع اســناد در

نقد
اول اینکــه در کنــار تعریــف جملــه بایــد بــه تعریف کالم نیز اشــاره و
 .32السیوطی ،جاللالدین ،همع الهوامع فی شرح جمع الجوامع ،ج  ،1ص 50-49؛ عباده،
محمد ابراهیم ،الجملة العربیة مکوناتها ـ أنواعها ـ تحلیلها ،ص .30
 .33درسنامه نحو ،ص .29
 .34درسنامه نحو ،ص .77

مشــتقاتی ماننــد اســم فاعل وجــود دارد که عمل رفــع آن از باب این
اســت که وصف اســت ،نه اینکه مسند است .برای نمونه در جمله
 . 35االسترآباذی ،رضیالدین ،شرح الرضی علی الکافیة ،ج  ،1ص .34
 . 36درسنامه نحو ،ص پاورقی.
 .37درسنامه نحو ،ص .77
 .38ذاریات.25 :
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«رأیت المنطلق أخوه»« ،أخوه» مســندالیه اســم فاعل (المنطلق) است ،حالآنکه بدون «مسند» است؛ زیرا
«المنطلق» فضله و مفعول به اســت .بنابراین اســناد ناقص اســنادی اســت که در آن مسندالیه بدون مسند
ذکر شده باشد.

39

فعل معلوم ،خواهان آمدن آن.
 -در درس هفتم با عنوان «فاعل و عوامل آن» گفته شده« :فاعل مرفوع است و ِ

فاعل فعل است».
پس هرگاه فعل معلومی را ببینیم باید به دنبال اسم مرفوعی باشیم که ِ

40

نقد
در تمرین دوم پایان درس هفتم از فراگیر خواســته شــده جمله «جاز أن یذهب زید» را ترکیب کند .بر اســاس
قاعــده پیشگفتــه در ایــن جملــه دو فعل معلوم وجــود دارد .از اینرو باید در پی دو اســم مرفوع باشــیم که هر
ٌ
فاعل یکی از آن فعلها باشــد .حالآنکه در این جمله فقط یک اســم مرفوع (زید) آمده اســت.
یک از آن دوِ ،
در این تمرین قاعدهای به کار رفته اســت که در این درس و درسهای قبل بیان نشــده اســت .آن قاعده این
است که همیشه فاعل یک اسم صریح مرفوع نیست ،بلکه به صورت اسم مؤول میآید 41.در این جمله «أن
ُ
زید» اســت .اینگونه تمر یــن (قبل از تمرین  1به
یذهــب» تأویــل بــه مصدر میرود و فاعل فعل «جاز»
«ذهاب ٍ
عالمتهای اســم ،فعل و حرف اشــاره نشده) 42خالف این سخن مؤلف اســت« :تمرینها به صورتی تنظیم
شده است که فراگیر بهراحتی بتواند از عهده آن برآمده و برای حل آن نیازی به رجوع به مطالب بعدی کتاب
یا کتب دیگر نباشد».

43

 در پایــان درس هشــتم قســمت «مطالعــه آزاد» چنیــن آمده اســت« :دانســتیم کــه در جمالتی ماننــد«ُ :ی ُقرءُ
ُ
الکتــاب»  ...مفعــول بــه ،به جای فاعل نشســته و مســندالیه شــده اســت .امــا در جملهای مثــل «ذ ِهب إلی
ً
الکوفــة» چــه کلمــهای به جای فاعل مینشــیند؟  ...آری «ذهب» فعل الزم اســت و اساســا مفعول به ندارد،
اما در زبان عربی فعل الزم را مجهول میکنند .در چنین شــرایطی چه چیزی را میتوان نائبفاعل دانســت؟
ُ
44
در جملــه «ذ ِهــب إلــی الکوفة» میگوینــد :جار و مجرور ،نائبفاعل شــده و در محل رفع قرار گرفته اســت.
در پاورقــی همیــن صفحه گفته شــده« :در زبان فارســی میتوان به جای مجهولکردن فعــل ،از جمع مجهول
ُ
اســتفاده کــرد .ماننــد« :در کــوی نیکنامی ما را گــذر ندادند» .بنابرایــن میتوان جمله «ذ ِهب إلــی الکوفة» را
اینگونه ترجمه کرد« :به کوفه رفتند».

45

نقد
یشــود که متعدی شــده باشــد .یکی از راههای متعدیســاختن
در زبان عربی فعل الزم در صورتی مجهول م 
فعل الزم استفاده از حرف ّ
جر است .برای نمونه فعل «ذهب» الزم است .یکی دیگر از راههای متعدیکردن
جر «باء» اســت .در جمله «ذهب زید ببکر» فعل ذهب با حرف ّ
آن اســتفاده از حرف ّ
جر «باء» متعدی شــده
اســت .معنای این جمله این اســت که «زید ،بکر را برد» .همان طور که میدانیم برای مجهولســاختن فعل
معلوم ،فاعل آن حذف میشــود و مفعول به جای آن مینشــیند .در جمله پیشگفته «زید» که فاعل اســت
حذف میشــود و به جای آن «ببکر» که مفعول اســت مینشــیند و فعل هم به شکل مجهول درمیآید .جمله
ُ
ـول «ذ ِه َب ببکــر» تغییر شــکل میدهد .جمله
معلــوم قبــل پــس از ایــن تغییــر و تحول به صــورت جمله مجهـ ِ
 .39صالح السامرائی ،فاضل صالح ،الجملة العربیة تألیفها و أقسامها ،ص .26
 .40درسنامه نحو ،ص .73
 . 41حسن ،عباس،النحو الوافی ،ج  ،1ص .64
 .42برای نمونه دیگر ر.ک به :درسنامه نحو ،ص .38
 .43درسنامه نحو ،ص .13
 .44درسنامه نحو ،ص .83
 .45درسنامه نحو ،ص  ،83پاورقی.
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ُ
مجهول «ذ ِه َب ببکر» به دو صورت به فارســی برگردانده میشــود :یک صورت «بکر برده شــد» و صورت دیگر
«بکر را بردند».
در دستور زبان فارسی ،جمله «بکر را بردند» را مجهول غیرشخصی میدانند .این نوع مجهول دو ویژگی دارد.
اسمی
نخســتین ویژگی آن این اســت که گرچه شناسه فاعلی آن ســوم شخص جمع است ،هیچگاه با فاعل
ِ
سوم شخص جمع (آنها) به کار نمیرود ،بهطوری که معنای جمله «بکر را بردند» با معنای جمله «آنها بکر را
ً
بردند» کامال متفاوت اســت .در زبان فارســی جمله ّاول مجهول غیرشــخصی ،اما جمله دوم جملهای معلوم
فاعل فعل یک نفر
و شــخصی اســت .دومین ویژگی این ســاخت (مجهول غیرشخصی) این اســت که حتی ِ

باشد ،باز شناسه فاعلی جمله به صیغه سوم شخص جمع آورده میشود تا فاعل همچنان ناشناس بماند.

46

با توجه به مطالب باال

اول اینکه جمله ُ«ذ ِهب إلی الکوفة» صحیح نیست؛ زیرا فعل «ذهب» با حرف ّ
جر «باء» متعدی میشود ،نه
ُ
با حرف ّ
جر «إلی» .از اینرو «إلی االرض» نائب فاعل «ذ ِهب» نیست.

دوم اینکه جمله «اما در زبان عربی فعل الزم را مجهول میکنند» صحیح نیست؛ زیرا در صورتی فعل الزم را
مجهول میکنند که با حرف ّ
جر متعدی شده باشد.
ســوم اینکه آنچه در پاورقی آمده صحیح نیســت؛ چراکه جمله «در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند» ،جمله
ُ
معلــوم اســت .دیگــر آنکه بر فــرض صحیحبودن جملــه «ذ ِهب إلــی الکوفة» ،برگــردان آن (به کوفــه رفتند) به
صورت فعل الزم صورت گرفته است .حال آنکه باید به صورت متعدی باشد.

نتیجه
 .1برای متن آموزشی دانش نحو آوردن دو مقدمه یکی با عنوان «درباره دانش نحو» و دیگری با عنوان «مقدمه
کتاب» یا «مقدمه نحوی» ضرورت دارد .در کتاب «درسنامه نحو» به این دو مقدمه اشاره نشده است.
 .2حداقــل 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 «درسنامه نحو» بدون آوردن علت از تبویب بر اساس اثر عامل استفاده
شده است.
 .3عــدم توضیــح مؤلــف دربــاره مفهوم و معنــای مرحله آشــناییبودن این کتــاب ،در هــدف از فراگیری این
کتاب و ساختار و محتوای کتاب خلل ایجاد کرده است.
 .4توضیــح هــدف از نحوآمــوزی در حــوزه و تبیین مراحــل آن به طور دقیق ،ســبب ایجاد انگیــزه در فراگیر در
فراگیری دانش نحو خواهد شد.
 .5در نوشتن متن آموزشی دانش نحو نباید سطح مخاطبان سبب حذف قواعد نحوی مهم که در فهم قواعد
دیگر مؤثرند شود و در تعریف اصطالحات خلل ایجاد کند.
 .6نباید در حوزه ،کتاب آموزش دانش نحو بر اســاس مراحل آشــنایی ،تســلط و تکمیل تولید شــود ،بلکه با
توجه به رسالت حوزه باید بر پایه سه مرحله زیر که به روششناسی فهم صحیح آیات و روایات ختم میشود
نوشته شود:
 .46طبیبزاده ،امید ،دستور زبان فارسی بر اساس نظریه گروههای خودگردان در دستور وابستگی ،ص  166و .167
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-تطبیــق نحــوی یعنــی بیــان قواعــد نحــوی بــا هــدف مهــارت در

دار إحیاء الکتب العربیة ،بیتا.

اعرابشناسی و جملهشناسی و آمادگی برای ورود به مرحله توجیه

الخالدی ،کریم حســین؛ نظرات فی الجملة العربیة؛ عمان :دارالصفاء للنشــر و
التوزیع2005 ،م.

نحوی
توجیه نحوی 47حاوی آموزش نحو پیشرفته و آشنایی با اصول نحوو مکاتــب نحــوی و اختالفــات مکاتب و نحویان در اصــول و قواعد
نحــوی .هــدف آمادگــی بــرای ورود بــه مرحله ســوم (توجیــه اعرابی)
جهــت نقــد توجیــه اعرابــی ارائهشــده از آیــات و روایــات از دیگران و
دفاع از توجیه اعرابی خود.
مرحلــه توجیه اعرابی یعنی چگونه از معنا به نقش نحوی و اعرابصحیــح رســیدن .هــدف ارائه روش فهــم صحیح آیــات و روایات با

الدرویــش ،محییالدیــن؛ إعــراب القرآن الکریــم و بیانه؛ دمشــق :دار ابن کثیر،
1996م.
الراجحی ،عبده؛ التطبیق النحوی؛ قاهره :دار المعرفة الجامعیة2000 ،م.
الراجحی ،عبده؛ دروس فی االعراب؛ بیجا :دار المعرفة للجامعیة ،بیتا.
الســیوطی ،جاللالدیــن؛ همــع الهوامع فی شــرح جمــع الجوامع؛ بیــروت :دار
الکتب العلمیة1998 ،ق.
الشاطبی ،ابراهیم بن موسی؛الموافقات؛ بیجا :دار ابن عفان1997  ،ق.
الشــاطبی ،ابراهیم بن موســی؛ المقاصد الشــافیة فی شــرح الخالصــة الکافیة؛
ریاض :جامعة إم القری مکة المکرمة2007 ،م.
الصبان ،محمد بن علی؛ حاشیة الصبان علی شرح االشمونی؛ بیجا :المکتبة
التوفیقیة ،بیتا.

استفاده از قرائن مختلف از جمله اعراب .فرق این مرحله با مرحله
ّاول در این است که در مرحله ّاول از اعراب به معنا میرسیم ،اما در

العونــی ،حمیدة؛ األســس المنهجیة لتبویب النحو العربی؛ بیــروت :دار الکتب
العلمیة2015 ،م.

این مرحله از معنا به اعراب دست مییابیم .در همه این سه مرحله

الفارسی ،أبوعلی؛ االیضاح العضدی؛ ریاض :کلیة اآلداب1969 ،م.

از آیات و روایات استفاده میشود.

القنوجــی ،صدیق بن حســن؛ أبجد العلوم؛ دمشــق :منشــورات وزارة الثقافة و
االرشاد القومی1978 ،م.
انوری ،حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن؛ تهران :انتشارات سخن1382 ،ش.

کتابنامه
ابــن الســراج ،ابوبکــر محمــد بــن ســهل؛ االصــول فــی النحــو؛ بیروت :مؤسســة
الرسالة1420 ،ق.
ابن جنی ،أبوالفتح؛ اللمع فی العربیة؛ عمان :دار مجدالوی للنشر1988 ،م.
ابن جنی ،ابوالفتح؛ الخصائص؛ قاهره :الهیئة المصریة العامة للکتاب1999 ،م.

ابن حمد السیف ،محمد؛ االثرالعقدی فی تعدد التوجیه االعرابی آلیات القرآن
الکریم جمعا و دراسة؛ الریاض :دارالتدمریة1990 ،ق.
ابن مالک ،محمد بن عبداهلل؛ شرح التسهیل؛ بیجا :دار هجر1990 ،ق.
ابن هشام االنصاری ،جمالالدین؛ شرح شذور الذهب فی معرفة کالم العرب؛
قم :مؤسسة دار الهجرة1414 ،ق.
ابن هشام االنصاری ،جمالالدین؛ مغنی اللبیب عن کتب االعاریب؛ تحقیق و
شرح عبداللطیف محمد الخطیب؛ کویت :السلسلة التراثیة2002 ،م.
االزهــری ،خالــد بن عبداهلل؛ شــرح التصریح علی التوضیح؛ بیــروت :دار الکتب
العلمیة2006 ،م.
االزهری ،خالد بن عبداهلل؛ شــرح التصریح علی التوضیح همراه با شــرح شــیخ
یاسین العلیمی بر التصریح؛ بیجا :دار الفکر ،بیتا.
االســترآباذی ،رضیالدین؛ شرح الرضی علی الکافیة؛ بیجا :جامعة قاریونس،
1978م.

االسترآباذی،رضیالدین؛ شرح الکافیة فی النحو و بهامشه حاشیة للسید شریف
الجرجانی؛ بیجا :منشورات المکتبة المرتضویة الحیاء اآلثار الجعفریة ،بیتا.
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پایانی ،محمدرضا؛ آشنایی با دانش نحو؛ قم :مرکز مدیریت حوزههای علمیه،
1395ش.
حسن ،عباس؛ النحو الوافی؛ قاهره :دارالمعارف ،بیتا.
سکا کی ،یوسف بن ابی بکر؛ مفتاح العلوم؛ بیروت :دار الکتب العلمیة ،بیتا.
سیبویه؛ الکتاب؛ بیروت :دار الکتب العلمیة2009 ،م.
صالــح الســامرائی ،فاضل صالح؛ الجملــة العربیة تألیفها و أقســامها؛ عمان :دار
الفکر2009 ،م.

طبیبزاده ،امید؛ دستور زبان فارسی بر اساس نظریه گروههای خودگردان در
دستور وابستگی؛ تهران :نشر مرکز1391 ،ش.
عبــاده ،محمــد ابراهیــم؛ الجملــة العربیــة مکوناتهــا ـ أنواعهــا ـ تحلیلهــا؛ قاهره:
مکتبة اآلداب ،بیتا.

عبداللطیــف ،محمــد حماســة؛ العالمــة االعرابیــة فــی الجملــة بیــن القدیــم و
الجدید؛ کویت :مکتبة أم القری1984 ،م.
عبداللطیف ،محمد حماسة؛ بناءالجملة العربیة؛ قاهره :دارغریب2003 ،م.
عبدالمنعم النجار ،فکری؛ بناء الجملة االســمیة دراســة فی عوارض الترا کیب؛
قاهره :مکتبة اآلداب2016 ،م.
علــی فرحان العقیلی ،حســین علــی؛ الجملــة العربیة فی دراســات المحدثین؛
بیروت :دارالکتب العلمیه2012 ،م.
عید ،محمد؛ النحوالمصفی؛ قاهره :عالم الکتب2009 ،م.
مبرد ،محمد بن یزید؛ المقتضب؛ بیروت :دار الکتب العلمیه ،بیتا.

األمیر ،محمد؛ حاشــیة الشــیخ محمد األمیر علی مغنی اللبیب؛ قاهره :مطبعة

محمد عرفة الدســوقی ،مصطفی؛ حاشــیة الدســوقی علی مغنی اللبیب؛ مصر:
ملتزم الطبع و النشر :عبدالحمید أحمد حنفی ،بیتا.

 .47نگارنــده ایــن اصطــاح و اصطــاح «توجیــه اعرابــی» را در مقالــه «نقــد توجیــه اعرابــی و
تفســیر آیه  24ســوره یوســف در کتاب االثرالعقدی با اســتفاده از آیات مفهومشناسی» کرده
اســت .ایــن مقاله از ســوی دو فصلنامه علمی ـ پژوهشــی دانشــگاه اصفهــان« ،پژوهشهای
زبانشناختی قرآن» پذیرفته شده است و در شماره  2این مجله پاییز و زمستان  1396چاپ
خواهد شد.

مختار عمر ،احمد؛ النحو االساسی؛ چاپ  ،4کویت :ذات السالسل1994 ،م.
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مصطفــی جمالالدیــن ،مهنــد؛ دال لــة المعنــی الظاهــر علــی المــراد الجــدی؛
بیروت :منشورات زین الحقوقیة و األدبیه2015 ،م.
معین ،محمد؛ فرهنگ فارسی؛ تهران :مؤسسه انتشارات امیرکبیر1375 ،ش.

سالبیستونهــم،مشـارۀاول،فروردیـن واردیهبشت1397

