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نقد و برریسکتابناگیه به کتاب آموزش مقدمایت حنو

آموزش مقدماتی نحو

صفایی بوشهری؛ قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1388.

مقدمه
بی تردی���د »علم نحو« در حوزه از اهمیت بس���زایی برخوردار اس���ت؛ 

کتاب، سنت )روایات( و کتاب های حوزوی وامدار و  که فهم  چرا 

وابس���ته بدان است. به همین سبب باید در انتخاب متن آموزشی 

و ش���یوۀ آموزش���ی آن نهای���ت دق���ت را ب���ه خ���رج داد، به وی���ژه برای 

که نخستین قدم را در راه فراگیری آن برمی دارند. نوآموزانی 

در سال های اخیر برخی از ادیبان حوزه، در تهیه متن آموزشی برای 

مرحله آغازین فراگیری این علم، تالش فراوان  و شایسته ای انجام 

داده اند. محصول این کوش���ش های چندساله، کتاب بداءة النحو1 

کتاب ترجم���ه ای تلخیص گونه با اندکی تغییر   از این 
ً
اس���ت. اخیرا

و اف���زودن تمرین با عنوان آموزش مقدماتی نحو2 ارائه ش���ده اس���ت. 

اکن���ون ای���ن ترجمه در بعضی از م���دارس قم به عن���وان پیش درآمد 

کتاب هدایه و صمدّیه تدریس می ش���ود. س���خن ما در این نوش���تار، 

نقد و بررسی ترجمۀ مزبور است.

الزم است پیش از پرداختن به نقد و بررسی، در چون و چند بایسته های 

متن های آموزشی علم نحو )نحو مقّدماتی( به نکاتی اشاره شود.

بایسته های متن آموزشی علم نحو
کتاب ه���ای  1. در آغ���اِز آم���وزش عل���م نح���و ب���ه نوآم���وزان، نبای���د از 

کرد؛ زیرا  که به زبان عربی نگاش���ته شده است، استفاده  نحوی ای 

عده ای از نوآموزان پس از اتمام دوره راهنمایی وارد حوزه می شوند 

ک���ه بالطبع س���واد ادبی آن چنانی ندارند که ق���ادر به خواندن و فهم 

جم���الت عربی باش���ند. ع���ده ای نیز پ���س از گرفتن دیپل���م به حوزه 

ک���ه عربی دانی بیش���تر آنان در س���طحی نیس���ت  راه پی���دا می کنن���د 

ک���ه بتوانن���د بدون واس���طه ب���ا متون عربی س���روکار داش���ته باش���ند. 

ک���ه پس از تحصیالت دانش���گاهی ج���ذب حوزه  آن دس���ته ای هم 

می شوند، یا با ادبیات عرب سروکار داشته اند یا نداشته اند؛ آنهایی 

که نداشته اند وضعیتشان روشن است، اما آنانی که داشته اند عدۀ 

بسیار کمی هستند که عربی دانی آنان در سطحی است که بتوانند 

از پ���س متون عرب���ی برآیند. باتوجه به مطالب بیان ش���ده، برای یک 

که بخواهد قواعِد نحوی را ابتدا به زبان  نوآموز بس دش���وار اس���ت 

عرب���ی بیام���وزد. چ���را که بای���د در یک آن، در س���ه جبه���ه در تکاپو و 

1. غالمعلی صفایی بوشهری، بداءة النحو، چاپ 2، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1386.
2. همان، آموزش مقدماتی نحو، چاپ 1، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1388.

کتاب نگاه ـیبه 
»آموزش مقّدماتی نحو«
جواد آسه

نـقــــد و بـــرریس کـتــاب

کارش���ناس ارش���د تفسیر و علوم  دانش آموخته حوزه و 
قرآن از مؤسس���ه آموزش���ی و پژوهش���ی امام خمینی؟هر؟

چکیده: از آنجا که علم نحو در فهم کتاب، سنت و کتاب های 
ح���وزوی نقش اساس���ی دارد، باید در فراه���م آوردن متنی برای آموزش 
آن و نیز به کار گرفتن شیوۀ مناسبی در تعلیم آن دقت فراوانی مبذول 
داش���ت. نویس���نده در مقالۀ حاض���ر، کتاب آموزش مقدمات���ی نحو را در 
کتاب  بوته نقد و بررسی قرار داده است. برای این هدف، پیش از نقد 
پیش گفته، ابتدا بایس���ته های متن آموزش���ی علم نحو را بیان می کند 
وس���پس ب���ا برش���مردن امتیازات و نی���ز ضعف ها و کاس���تی های کتاب 

آموزش مقدماتی نحو، مقالۀ خویش را به پایان می رساند.

کلی���د واژه : آم���وزش مقدماتی نحو، نحو مقدمات���ی، علم نحو، معرفی و 
کتاب. نقد 
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ناگیه به کتاب آموزش مقدمایت حنو نقد و برریسکتاب

تالش نفس گیر باش���د. نخس���ت آنکه باید متن را با اعراب صحیح 

بخواند. دوم آنکه باید از پس ترجمه متن برآید که الزمه اش دانستن 

معن���ای لغ���ات و آش���نایی با علم صرف و نحو اس���ت و س���وم آنکه 

باید قواعد را به درس���تی فرا بگیرد. نتیجه آنکه برای ش���روع آموزش 

که به  کرد  علم نحو در حوزه، باید از کتاب های نحوی ای استفاده 

فارسی نگاشته شده باشد.

2. در این کتاب پیش از ورود به مباحث نحوی باید در مقّدمه ای، 

به صورت مختصر، مفید و گویا به مسائل ذیل اشاره می شد. الف( 

تاری���خ عل���م نح���و؛ ب( اهمیت و نقش علم نح���و در فهم کتاب3 و 

که در علم نحو نگاشته شده است  سنت؛ ج( معّرفی کتاب هایی 

هم���راه با توضی���ح کوتاهی از زندگی نامه مؤلف���ان آنها؛ د( تفاوت  ها 

و ش���باهت های دستور زبان فارسی و نحو عربی. بیان این مطالب 

گاهی و انگیزه افزون تری به فراگیری این  س���بب می شود فراگیر با آ

علم تشویق و ترغیب شود.

3. پ���س از هر درس باید تمرین هایی هدفمند، متنوع و از س���اده به 

مشکل، برای تعمیق و به ذهن سپاری قواعد ارائه گردد؛ برای نمونه 

به عناوین چند دس���ته از این گونه تمرین ها اش���اره می کنیم. الف( 

اعراب گ���ذاری و ترجمۀ جم���الت؛ ب( ترجمه جمالت فارس���ی به 

عرب���ی؛ ج( ابتدا متن���ی عربی در حد یک یا چن���د پاراگراف آورده و 

آن گاه پرس���ش هایی دربارۀ آن مطرح شود؛ د( برای نمونه جمله ای 

کلمات آن، از فراگیر خواسته  بیان ش���ود، س���پس با تغییر بعضی از 

کند. کامل  شود با توجه به تغییرات، جمله را 

کردیم ب���رای آموزش علم نح���و ب���ه فراگیرانی که در  چنان ک���ه بی���ان 

کرد، بلکه باید از متن  آغاز راه هس���تند، نباید از متن عربی استفاده 

که  کتاب آموزش مقدماتی نحو  گرفت. به نظر می رسد  فارسی بهره 

کردیم، کتاب مناس���بی برای آموزش علم  در آغاز این مقاله معرفی 

نحو به نوآموزان باش���د. این کتاب در مقایس���ه ب���ا دیگر کتاب های 

که به فارس���ی نگارش یافته،  امتیازاتی دارد.  آموزش نحو مقدماتی 

البته دارای ضعف ها و کاستی هایی نیز هست که در ادامه به آنها 

کرد. اشاره خواهیم 

امتیازات
کتاب های نحوی دیگر  کتاب آموزش مقدماتی علم نحو نسبت به 

که به فارس���ی نوشته ش���ده، از ویژگی ها و امتیازاتی برخوردار است 

که در ادامه آنها را برمی شماریم.

1. داش���تن س���یر منطق���ی: »ِاعراب« یک���ی از ویژگی ه���ای مختص و 

3. ب���ه لط���ف خداوند متعال نگارنده تا ح���دودی نقش علم نحو در قرآن را در پایان نامه اش با 
کرده است. کریم بررسی  عنوان نقش علم نحو در تفسیر قرآن 

ک���ه اکن���ون در هیچ یک از  معن���ادار زب���ان عربی اس���ت؛ ب���ه گونه ای 

زبان های زنده دنیا این خصیصه وجود ندارد. می توان گفت ظهور 

و ب���روز عل���م نحو در جامعه اعراب اس���ت. بنابراین به نظر می رس���د 

بهترین س���یر و ترتیب منطقی در ارائه قواعد نحوی، ترتیبی اس���ت 

که براس���اس اع���راب چهارگانۀ رفع، نصب، جر و جزم انجام ش���ود. 

کت���اب هدای���ه و صمدی���ه که پ���س از کتاب آم���وزش مقدماتی  در دو 

نحو تدریس می ش���ود قواعد نحوی، براساس اعراب چهارگانه رفع، 

نصب، جر و جزم مطرح می شود.

مؤلف محترم نیز بخش���ی از قواعد نح���وی را ذیل اعراب چهارگانه 

رف���ع، نص���ب، ج���ّر و جزم گرد آورده اس���ت. به همین س���بب بخش 

زی���ادی از مباحث نحوی از س���یر منطقی درس���تی، برخوردار ش���ده 

اس���ت. همچنی���ن بخش���ی دیگ���ر از قواعد نح���وی را ذی���ل عناوین 

»فعل های انشایی غیرطلبی«، »اسم های عامل«، »توابع« و »ادوات« 

که این نیز سبب شده است، قواعد نحوی سیر  کرده اس���ت  جمع 

منطقی صحیحی داشته باشند.

که چند سالی است در حوزه های علمیۀ  کتاب نحو مقدماتی4  در 

سراسر کشور تدریس می شود، سیر منطقی پیش گفته رعایت نشده 

که افزون بر به س���امان تربودن ارائه قواعد نحوی  اس���ت. در صورتی 

کتاب هدایه و صمدیه  براس���اس »اعراب«، چنان که بیان شد در دو 

کتاب نح���و مقدماتی خوانده می ش���ود قواعد نحوی  که پس از  نی���ز 

براس���اس »اعراب« ارائه ش���ده اس���ت. عدم رعایت نکتۀ پیش گفته 

در کتاب نحو مقدماتی س���بب می شود تا فراگیران دچار سردرگمی 

و حیرت شوند.

2. ارائه تعریف ها براساس نظریه ساختاری - معنایی: تعریف هایی 

کتاب ارائه ش���ده اس���ت، براس���اس نظریه س���اختاری -  که در این 

معنایی اس���ت. بر اساس بررسی زبان شناسان و پژوهشگران، برای 

تدوی���ن دس���تور / نح���و زب���ان بای���د از نظری���ه س���اختاری - معنایی 

ک���رد؛5 برای نمونه اگ���ر تعریفی را که ادیب���ان از »فاعل« به  اس���تفاده 

که برخی  کنیم، این نتیجه حاصل می شود  دست داده اند، بررسی 

آن را ب���ر اس���اس نظریه معنای���ی تعریف کرده ان���د. صاحب صمدیه 

کرده اس���ت: »وهو ما اس���ند الیه العامل فیه  فاعل را چنین تعریف 

قائم���ا به«.6 چنان که مالحظه می کنیم ای���ن تعریف با توجه به معنا 

انج���ام ش���ده اس���ت. با ای���ن توضیح که به س���اختار فاع���ل که باید 

فعل تام، مقدم، خالی از ضمیر و معلوم یا ش���به فعل باش���د، اش���اره 

4. محمود ملکی اصفهانی، نحو مقدماتی، چاپ 17، قم: مؤسسه انتشارات دارالعلم، 1387.
5. اکرم مندنی زاده؛ »نقد و بررس���ی دس���تور زبان فارس���ی )1(«؛ مجله س���خن س���مت، ش���ماره 
17، تابس���تان 1385، ص 81 و س���عید دامنی؛ »نگاهی انتقادی به دس���تور زبان فارس���ی« 2؛ 
دو فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارس���ی فارس���ی، شماره 5، پاییز و زمستان 1384، ص 

103-104، محمدرضا باطنی؛ نگاهی تازه به دستور زبان؛ ص 138-75.
6. جامع المقدمات، ج 2، ص 448.
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ای نش���ده اس���ت. برخی هم آن فاعل را بر اس���اس نظریه ساختاری 

که در تعریف فاعل آورده اس���ت:  کرده اند؛ مانند س���یوطی   تعریف 

»وهو المس���ند الیه فعل تام مقدم فارغ باق علی الصوغ االصلی أو 

م���ا یقوم مقامه«.7 در این تعریف چنان که مالحظه می ش���ود تنها به 

ساختار فاعل اشاره شده است. تعریفی که صاحب هدایه از فاعل 

ارائه داده اس���ت، بر اس���اس نظریه ساختاری - معنایی است. وی 

کل اسم قبله فعله أو شبهه  گفته است: »وهو  در تعریف آن، چنین 

أسند إلیه علی معنی أنه قائم به ال واقع علیه«.8 چنان که گفته شد 

در این تعریف، هم به ساختار فاعل؛ یعنی اینکه فعل یا شبه فعلی 

قبل از فاعل می آید و به آن اسناد داده می شود، اشاره شده است و 

ه���م به معنای فاعل به این معنا که فاعل فعل را محقق می کند نه 

گیرد. کاری بر فاعل صورت  که  این 

تعریفی که مؤلف محترم از فاعل به دست داده است نیز بر اساس 

نظریه س���اختاری � معنایی و چنین اس���ت: »اسمی است که بعد از 

فعل معلوم و تام قرار می گیرد و رخداد آن فعل، به آن نس���بت داده 

می ش���ود. به ش���به فعل هم در پاورقی اش���اره شده اس���ت. چنان که 

می بینیم در این تعریف هم به س���اختار فاعل توجه ش���ده اس���ت و 

هم به معنای آن«.

لفیة، ص 171. 7. النهجة المرضیة فی شرح اال
8. جامع المقدمات، ج 2، ص 80.

3. ارائه جمع بندی و اس���تفاده از جدول ها: از ویژگی های مهم این 

کتاب که در تفهیم هر چه بهتر مطالب بس���یار مؤثر است، استفاده 

از جدول برای تبیین قواعد نحوی است. همچنین پس از پایان هر 

درس، جمع بندی ای از آن درس به صورت نمودار می آورد.

4. ارائ���ه تمری���ن: از دیگ���ر امتی���ازات کتاب آم���وزش مقدماتی نحو 

ک���ه پ���س از بی���ان ه���ر قاع���دۀ نح���وی، ب���رای تعمیق و  ای���ن اس���ت 

ی آن، تمرین های���ی هدفمن���د، متن���وع و از س���اده ب���ه  به ذهن س���پار

س���خت طراحی کرده اس���ت.

کت���اب نحو مقدماتی س���ختی از همان آغاز تمرین های س���ختی  در 

طراحی ش���ده اس���ت که هدفمند و دارای تنوع نیست؛ برای نمونه 

در اولین تمرین این کتاب، از نوآموز خواس���ته ش���ده است در آیات 

و روایات داده ش���ده، جمله های اس���میه و فعلیه را مشخص و  آنها 

که در جمله فعلیه، فعل  کند.9 مراد از ترکیب، آن اس���ت  را ترکیب 

کند. حال آنکه  و فاعل و در جمله اسمیه، مبتدا و خبر را مشخص 

مؤل���ف محت���رم تاکنون توضیحی درب���اره مبتدا، خب���ر و فاعل ارائه 

 هنوز فراگیر با اعراب آشنا نشده است.10 به نظر 
ً
نکرده اس���ت. ثانیا

می رسد این دست تمرین ها برای شروع مناسب نباشد.

کاستی ها ضعف و 
1. ب���ه نظ���ر می رس���د تا آنجا که ممکن اس���ت بای���د از حفظ محوری 

ک���رد. بنابرای���ن،  در آم���وزش به وی���ژه در آم���وزش عل���م نح���و پرهی���ز 

ک���ه پس از پایان بیش���تر درس ها مطرح ش���ده، که در  پرس���ش هایی 

مواردی، زیاد به نظر می آید،11 قابل تاّمل است.

2. ط���رح مباح���ث پژوهش���ی12 در ای���ن س���طح از آم���وزش علم نحو 

صحی���ح نیس���ت؛ زی���را فراگیران هن���وز با قواع���د، در ای���ن مرحله از 

آموزش آش���نا نش���ده اند. آنان باید تمام وقت و تالش خود را صرف 

کنند.  تمرین 
ّ

فهم قواعد و حل

3. در تعریف برخی از قواعد، ققط از نظریۀ معنایی استفاده شده 

اس���ت؛ برای نمونه در تعریف مفعول به چنین گفته ش���ده اس���ت: 

ی بر روی آن توس���ط فاعل انجام  کار ک���ه  »جزئ���ی از جمله اس���ت 

شده است«. چنان که مالحظه می شود این تعریف معنایی است؛ 

که در تعریف مفعول مطل���ق، مفعول فیه، مفعول له و  در صورت���ی 

که تعریف را  مفعول معه از »اس���م منصوب« اس���تفاده شده است 

9 ر.ک به: محمود ملکی اصفهانی، نحو مقدماتی، ص 16.
که قواعد را به ترتیب  کتاب شرح العوامل را این دانسته  10. مؤلف ارجمند یکی از اشکاالت 
بیان نکرده اس���ت و این مس���ئله سبب سردرگمی فراگیران می شود. ر.ک به: محمود ملکی 
اصفهان���ی، نح���و مقدمات���ی، ص 9. البته خود مؤل���ف نیز چنان که در مت���ن آوردیم دچار این 

آسیب شده اند.
11. غالمعلی صفایی بوشهری؛ آموزش مقدماتی نحو؛ ص 13.

12. همان طور که پرس���ش ها ذیل عنوان »پرس���ش« آورده ش���ده اس���ت؛ بس���یار به جاس���ت که 
موضوعات پژوهشی نیز ذیل عنوان »پژوهش« ارائه شود.

معاونت پژوهش حوزه های علمیه
مرکز برنامه ریزی و تدوین متون درسی

آموزش مقدماتی نحو
قسمت اوِل نحو 1

صفایی بوشهری
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ناگیه به کتاب آموزش مقدمایت حنو نقد و برریسکتاب

کرده اس���ت؛ برای نمونه در تعریف مفعول  ی - معنایی  س���اختار

که بعد از عامل  گفته است: »مصدر منصوبی است  مطلق چنین 

کید کند یا نوع و ی���ا عدد آن عامل  خ���ود ق���رار م���ی گیرد ت���ا آن را تأ

را بی���ان نمای���د«.

4. چنان ک���ه در بایس���ته های کتاب آم���وزش مقدماتی نحو )نکته 2( 

آوردیم پیش از آغاز بیان قواعد نحوی باید در مقدمه ای به مباحثی 

مانن���د تاری���خ عل���م نحو، اهمیت و نق���ش علم نحو در فه���م کتاب و 

س���نت، معرف���ی کتاب هایی که در علم نحو نگاش���ته ش���ده اس���ت 

همراه با زندگی نامه مؤلفان آنها و تفاوت ها و ش���باهت های دس���تور 

زبان فارسی و نحو عربی پرداخته شود، تا نوآموزان با آمادگی و انگیزۀ 

بیش���تری ب���ه فراگی���ری علم نح���و بپردازن���د. در این کت���اب نه تنها به 

ف ارجمند توضیحی 
ّ
مباحث مزبور پرداخته نشده است، بلکه مؤل

درباره علت و اهداف نگارش کتاب مورد بحث نداده اند.

کت���اب روان، خوش���خوان و زودیاب نیس���ت و باید ویرایش  5. نث���ر 

شود؛ برای نمونه به چند مورد اشاره می کنیم. 

نمونه اول: در تعریف اعراب گفته شده است: »اعراب به تغییرات 

آخ���ر کلمات معرب گفته می ش���ود که به واس���طۀ عم���ل عوامل رخ 

می دهن���د«.13 در صورت���ی که می توان این تعری���ف را بدین صورِت 

روان و خوش���خوان نی���ز بیان کرد: »اعراب ب���ه تغییرات آخر کلمات 

مع���رب که توس���ط عوامل به وج���ود می آید، گفته می ش���ود«. به نظر 

می رس���د باید به ج���ای کلمه »تغییرات« کلمه »اث���ر« را نهاد؛ زیرا به 

کلمات اعراب نمی گویند.14  تغییرات آخر 

نمون���ه دوم: »فع���ل مض���ارع معرب می توان���د هریک از اع���راب  رفع، 

نص���ب و ج���زم را بپذی���رد؛ بنابراین اگر یک���ی از عوامل لفظی نصب 

ی���ا ج���زم بر س���ر این فعل بیای���د منصوب ی���ا مجزوم می ش���ود؛ اما به 

هنگام داخل نشدن عوامل لفظی بر آن، مرفوع است. بنابراین »عدم 

دخول عوامل لفظی«، عامل معنوی رفع در فعل مضارع، محسوب 

می ش���ود«.15 این پاراگراف را می توان این چنین ویرایش و بازنویسی 

ک���رد: »فعل مضارع معرب، هریک از اعراب های رفع، نصب و جزم 

را می پذی���رد؛ بنابراین اگر یکی از عوامل لفظی نصب یا جزم بر س���ر 

آن بیای���د منص���وب یا مجزوم می ش���ود؛ ام���ا اگر هیچ ی���ک از عوامل 

لفظ���ی بر آن داخل نش���ود مرفوع می گردد. پ���س »عدم دخول عوامل 

لفظی« بر فعل مضارع را می توان، عامل معنوی رفع در آن دانست«. 

نمونه سوم: »موصول اسمی است که معنای مبهمی دارد و مفهوم 

13. غالمعلی صفایی بوشهری، آموزش مقدماتی نحو، ص 27.
14. چنان ک���ه صمدی���ه از اعراب چنین تعریفی به دس���ت داده اس���ت: »أث���ر یجلبه العامل فی 
«. ر.ک به: جامع المقدم���ات، ج 2، ص 442؛ یعنی »اعراب، آن 

ً
 او تقدیرا

ً
آخ���ر الکلم���ة لفظا

کلمه به صورت لفظی یا تقدیری ایجاد می شود«. که به وسیلۀ عامل در آخر  اثری است 
15. غالمعلی صفایی بوشهری، آموزش مقدماتی نحو، ص 56.

آن ب���ه وس���یلۀ جمل���ه بعد مش���خص و روش���ن می ش���ود که ب���ه این 

که به  جمل���ه، صله می گویند. در جملۀ صل���ه، ضمیری وجود دارد 

آن »عائ���د« گفته می ش���ود و مرجع این ضمیر، همان اس���م موصول 

کرد: »موصول  اس���ت«.16 این بند را می توان بدین صورت ویرایش 

اس���می اس���ت که معنای مبهمی دارد و به وس���یله جمله پس از آن، 

ابهامش برطرف می شود. به جملۀ بعد از موصول، صله می گویند. 

در جملۀ صله، ضمیری که به آن »عائد« گفته می شود، وجود دارد 

که مرجع آن، همان اسم موصول است«. 

نمون���ه چه���ارم: »فعل ناقص، اس���م و خب���رش را در ج���دول تعیین و 

کنید«.17 می توان این عبارت را پس از ویرایش  بعد آیات را ترجمه 

ک���رد: »اس���م و خبِر فع���ل ناقص را در ج���دول زیر  چنی���ن بازنویس���ی 

کنید«. تعیین و آیات را ترجمه 

6. در پاورقی صفحه ش���صت از فراگیران خواس���ته شده است برای 

ترجمه آیات از فرهنگ های ساده عربی - فارسی و ترجمه های قرآن 

کمک بگیرند. این توصیه به این دالیل نادرس���ت اس���ت. اول اینکه 

ف از »فرهنگ های ساده عربی - فارسی« 
ّ
مشخص نیست مراد مؤل

چیس���ت؟ دوم اینکه چون لغات در حال تطور و دگرگونی هس���تند، 

ک���ه از نظر  بای���د در ترجم���ۀ آی���ات از کتاب های لغتی اس���تفاده کرد 

تاریخی به عصر نزول قرآن نزدیک تر باش���ند. سوم، اینکه از فراگیران 

کنند،  خواس���ته ش���ود در ترجمه آیات از ترجمه های قرآن اس���تفاده 

نق���ض غرض اس���ت؛ زی���را در این ص���ورت هدف ای���ن تمرین ها که 

آشنایی با لغات و ورزیدگی در ترجمه است، محقق نخواهد شد.

7. ترجمۀ آن دسته از مثال هایی که بالفاصله پس از تعریف قواعد 

نح���وی در داخ���ل ج���دول ارائه ش���ده اس���ت، گاه���ی دارای کژتابی 

که به چند نمونه اشاره می کنیم.  است 

 صلی اهلل علیه و 
ً
نمونه اول: جمله »خدم علی علیه السالم محّمدا

 
ً
آله خدمًة« بدین صورت ترجمه ش���ده اس���ت: »علی؟ع؟ به محّمدا

کژتاب���ی دارد؛19 یعنی  کرد«.18 ای���ن ترجم���ه  ؟ص؟ بی تردی���د خدم���ت 

محتمل دو معناس���ت. اول اینکه حضرت علی ؟ع؟ به محمد ؟ص؟ 

ک���رد و دوم اینک���ه آن حضرت بدون  بدون داش���تن ش���ک خدمت 

که ترجمۀ  ش���ک خادم حضرت ختمی مرتب؟ص؟ ب���ود. در صورتی 

صحیح عبارت مزبور این است: »بی تردید علی ؟ع؟ به محّمد ؟ص؟ 

کرد«.  خدمت 

نمون���ه دوم: ترجم���ۀ جمله »جاء رجل عالم أبوه« به »مردی که عالم 

16. همان، ص 48.
17. همان، ص 70.

18. همو، ص 90.
19. درباره چند و چون معنای »کژتابی« و نمونه های دیگر ر.ک به: بهاءالدین خرمشاهی؛ سیر 

بی سلوک؛ ص 455.
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نقد و برریسکتابناگیه به کتاب آموزش مقدمایت حنو

اس���ت، پ���درش آم���د«20 کژتاب���ی دارد. زی���را دو معن���ا را الق���ا می کند. 

که عالم است پدرش، آمد« یعنی  که »مردی  معنای اول این است 

عال���م را صفت پدر بگیری���م؛ حال آنکه ترجمۀ صحیح جمله مزبور 

که پدرش عالم است، آمد«. این است: »مردی 

8. در ص 66 ابت���دا بای���د توضیح���ی درباره نواس���خ داده و آن گاه به 

چند و چون اعراب آنها پرداخته شود.

که  کتاب آمده است از تمرین هایی  که در  9. افزون بر تمرین هایی 

گردد.  در ذیل بیان می شود، نیز استفاده 

الف( اعراب گذاری و ترجمۀ جمالت؛ ب( ابتدا متنی عربی در حّد 

یک یا چند پاراگراف/بند آورده شود، آن گاه پرسش هایی درباره آن 

مطرح شود؛ ج( جمله ای به عنوان نمونه بیان شود، سپس با تغییر 

بعض���ی از کلمات آن، از فراگیر خواس���ته ش���ود باتوجه به تغییرات، 

کند. کامل  جمله را 

10. اع���راب برخ���ی از آیات نادرس���ت اس���ت که به دو نمونه اش���اره 

کلم���ه »َیرف���ِع« در آی���ه  می ش���ود. نمون���ه اول: در ص 95، تمری���ن 5، 

ُع« 
َ
م( به ش���کل »َیرف

ُ
���ِع اهلُل الذین آَمُن���وا ِمنک

َ
11 س���وره مجادل���ه )َیرف

کلمه  اعراب گذاری شده است. نمونه دوم: در ص 108، تمرین 8، 

م���ا َتزیُدوَننی غیَر َتس���خیر( به 
َ
»تزیُدونن���ی« در آی���ه 63 س���وره هود )ف

صورت »ُتزیُدَننی« آمده است.

12. ش���مارۀ برخ���ی از آی���ات نادرس���ت اس���ت. ب���ه دو نمون���ه اش���اره 

می کنی���م. نمونه اول: در ص 81، تمرین 2، آیه »إَنما المؤمنوَن ِإخَوة« 

که آیۀ 10 سوره حجرات است، آیه 100 بیان شده است. نمونه دوم: 

که آیه نخس���ت س���وره  در ج���دول ص 117، ردیف 17 آیه »والعصر« 

عصر است به اشتباه آیه دو معرفی شده است.

در صفحۀ پس از بسم اهلل الرحمن الرحیم چنین آمده است: »درک 

ش���یرینی زبان و ادبیات فارس���ی، بدون دانس���تن زبان عربی میس���ر 

نیست. چون کلمات عربِی فراوانی در نثر و نظم فارسی به کار رفته 

اس���ت، به همین س���بب دانستن زبان عربی ما را در درک شیرینی و 
فهم بهتر ادبیات فارسی، یاری می کند.21

 اما به نظر می رس���د زبان فارس���ی )دس���تور( ارتباط چندانی با زبان 

عربی نداشته باشد.

کت���اب آم���وزش مقدماتی نحو  ک���ه طب���ق برنامه، پس از  13. از آنج���ا 

کتاب های هدایه و صمدیه خوانده خواهد ش���د، بهتر آن اس���ت به 

همین مقدار قواعدی که در کتاب آموزش مقدماتی نحو آورده شده 

است، بسنده شود؛ بنابراین نیازی به بیان قواعد دیگر، ذیل عنوان 

20. غالمعلی صفایی بوشهری؛ آموزش مقدماتی نحو؛ ص 143.
21. برای توضیح بیشتر ر.ک به: بهاءالدین خرمشاهی؛ سیر بی سلوک؛ ص 555 - 566.

»مطالع���ه آزاد« نیس���ت و به نظر می رس���د بیان قواع���د نحوی، بدین 

صورت فایده چندانی نداشته باشد.

نتیجه و جمع بندی
که در این مقاله آوردیم این نتایج حاصل می شود: از مباحثی 

کار آموزش عربی به نوآموزان، نباید از متن عربی استفاده  1. در آغاِز 

ک���رد، بلک���ه باید از کتاب های نحوی، که به فارس���ی نگارش ش���ده 

است، استفاده نمود.

2. در کتاب آموزش نحوی که برای تعلیم نوآموزان نوشته می شود، 

پی���ش از ورود ب���ه مباحث نحوی باید به مس���ائلی ماننِد تاریخ علم 

نحو، اهمیت و نقش علم در فهم کتاب و سنت، معرفی کتاب هایی 

که در علم نحو نگاش���ته ش���ده اس���ت، همراه با زندگی نامه مؤلفان 

آنها و تفاوت ها و شباهت های دستور زبان فارسی و نحو عربی، به 

گویا اشاره شود. صورت مختصر، مفید و 

3. پ���س از هر درس باید تمرین هایی هدفمند، متنوع و از س���اده به 

مش���کل برای تعمیق و به ذهن س���پاری قواعد ارائه ش���ود و نوآموزان 

باید به شکل دقیق به این تمرین ها پاسخ دهند.

4. ب���ه نظر نگارنده کتاب آموزش مقدماتی نحو می تواند در صورت 

رفع ضعف ها و کاس���تی هایی که در این مقاله به آنها اش���اره ش���د، 

متن آموزشی مناسبی برای آموزش علم نحو به نوآموزان باشد.
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