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 چكيده

وی ه هصحیحزبانعربی،ب ۀکاربردواستفادۀکیازعلومیاستکهباانگیزونحویصرف
ش اار درای  وجودگذاشتوسببپیدایشمکاتبوآث ارب یۀپابهعرصقرآنزبان

تحری ردرآم د ،ۀرش تآموزشزبانعربیب هۀکهدرزمین،علمگردید.یکیازکتبمعاصر
استک هدرراس تا آي رینش،گرانکویتیازپهوهشتألیفسهت ،النحواألساسیکتاب

ای  دراس ت.نگاشتهش د ،ونحوصرفۀبااسلوبیمتفاوتدرزمین،اثر درحدمتوسط
توص یفیدرراس تا ن  دمن ابمومت ون   بااستفاد ازروشتحلیلید شجستارسعی

ض ا ،ای  تح ی  .درختهش ودپردایادشد آموزشیزبانعربیبهن دوبررسیکتاب
ک ه،ازجالهساختاروشکلظاهر ومحتوا،ها مختلفآنیاجاالیکتاب،بخشيمعر

،اس تو شدپهوهش،شودومنابمکتابمی،له،شواهد،تاریناتئشاملتعاریف،بیانمس
آوردنس اندرا منس مموی  هاوامتی ازاتینیی رداش ت ش یو بربیانبرجستگیعالو 
امک انب هرک رمختلف،استفاد ازمتونس اد وروانوتن وددرتارین ات،درح دمباحث
نک ردنمانندحذفیابیانناقصبرخیازموضوعاتض رور ،رعای ت،هاا ازکاستیپار 

است.شد اصلساد بهمشکلدرچینشتارینات،نداشت منابمو...پرداخته

.نحو،تعاریف،تارینات،ألساسیاالنحوساز نحو،آسانها: كليدواژه



 مهدمق .1

ه ا ب ی جوام مومل لمختل فب ازب انبهزبانعربیورواجآندرقرآنپسازنزول
نیاز ک هپاس بب دان ؛گوناگون،لزومآموزشزبانعربیبهنیاز گریزناپذیرتبدیلگشت
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ه ا مرب وبب هزب انآموزشعلومودان شۀپیدایشآثارمکتوبوغیرمکتوبیرادرزمین
ه ا ن وی ه اواس لوبباپیشريتجوامموورودش یو ،ویه هاست.بعربیدرپیداشته

ا اززماننی ازعربیوغیرعربیدرهربرههدآموزشیبهمراکزآموزشیدرکشورها متعد
دراه داف،وس ایل،لآموزشزبانعربیدرلباسیجدیدخودنااییکرد وتغییروتحوبه

و،ب ودن،پوی اییب اتوج هب هزن د ؛طلبدروزشدنمحتوارامیتربهمهمهاهواز،اسلوب
چنانادامهداردوهرروزش اهدپی دایشوظه وررشدزبانعربیای امرهمبهحرکترو

ب رتعل یمع الو ،آموزشیدرای ح وز هس تیم.آث ارواب زار ک هموادآموزشیوکا 
شناس ی،ترکی بواع راب،تفس یر،اع مازلغ تووا  ،زب انعرب یه ا مختل فجنبه
خ ودۀارتبابحیاتکنونیای زبانباگذش تۀوظیف،وشناختاسالیبکالم،شناسیزیبایی

وحفظمیراثگذشتگانرانیزبایدبردوشبکشد.
یت رمحت واوجامعی تعلا رکرای استکهدرمراکزآموزشیق دیمب یشقابلۀنکت
وقت یاث ر دری  عل م،رو ازهای ،استوها آموزشیمدنیربود هاورسالهکتاب
ها يرد وزبانیوس نییرتوانایی،یايت،يارغازعواملیدیگرشدوشهرتمیمیخل 

انباشتگیموضوعاتعلای،دراغل بمراک زرواجۀب،تدریسآناثرباهايراگیرانوطال
يرصتوزم انمش خصومعیین یآموزشبسیار ازمواددرسیْ،جهتهای یايت.بهمی

دیگ رتف اوتنداشتوگذراندنمدارجوسطوحمختلفعلایدرايرادازنیرزمانیبای 
ب هدیگ راندرپهو يراگیر من ابمدرس یوآموزش یرانس بتبسای دانشداشتوچه

ه اراکهبرخیتاپایانعارتوانرسیدنب هآنمدارجی.بردمی پایانتر بهزمانکوتا مدت
درگذرزمان،باتوجهبهتفکی علوموبادرنیرگريت نیازيراگی ران،رویک رد،اما؛نداشتند

گو نیازمخاطبانخودباش ندوترپاسبناودبارزتر یايتتاهرچهبیشآموزشیدرکتبْ
مطالبها بعدْکهدردور استاآثارمکتوبیعرا تويی راسپر کنند.بهتری گوا ای مد

برا تفهیموتدریسهرچه،اندوها آموزشیدرآورد قالببند کرد ودرعلایراطب ه
ها ودیگرشیو ،هاکشیدنمباحثعلای،آوردنتارینات،جدولنیمبهترموضوعات،ازبه
نح وۀقواعدنح ورادردودس تۀددرزمینتوانآثارموجومی،رواند.ازای تسهیلمددجسته

نیر )النحوالتنییر (ونحوآموزشی)النحوالتعلیای(قرارداد.
دانشیپایه،نخستی بابآشناییبااص ولزب انعرب یومنزلۀبه،ونحوجاکهصرفازآن
ص لبودنازخطاواش تبا ازطری  آنحاورودبرا دركمفاهیمآناستومصونۀدرواز
وشایدبتوانادعاک رداستپهوهانرابهخودمعطوفداشته،ازدیربازاهتاامعربیشودمی
ازتألیفاتودیگروس ایلآموزش یبسیارزیاد درصدها مرتبطباای زبان بی دانشدر
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چن انب ابنوش ت واستونیازبهای علمهمآموزشیرابهخوداختصاصداد وکا 
 است.ومتنودرامفتوحگذاشتهددرمتعخل آثا

مراک زدره ا گون اگونوآموزشزبانعربیدرکشورها مختلفودرسنی ورش ته
کن دک هگیردوای ام رایم ابم یها متفاوتصورتمیباانگیز دآموزشیوعلایمتعد

بخ ودراب را ومطال ن درببها،دس تب هقل مبانیربهای تفاوت،نکتبآموزشیافلمؤ
تحری ردرآورن دۀرش تب ه،ها متناسبباس ونیازآنانگوییبهنیازمخاطبان،درقالبپاسب

ه اآنۀبارزآناستوتغییروتح ولهرچندس الۀهاناونکهکتبآموزشیمدارسودانشگا 
من دانالق هناست.برخ یعاهاییبام تضیاتزمانونیازها متعلاازبابانطباقچنی کتاب

ویه کش ورها هاندرکارانامرتعلیمزبانعربیيصیحدرایرانوکشورها اسالمی،بودست
ای  ب اوجوداند؛هرچندد کراقدامونحوهاییدرخصوصصرفعربی،بهتألیفآثارونوشته

ها دارا مباح ثوموض وعاتیمنطب  ب انیازه ا چنانضرورتوجودکتابهاهمتالش
خورد.می چشمها مختلفآموزشیدرمراکزمتعددبهگیرانرشتهيرا

چن دازاس تادانکش وررکردنچن ی خيی ی،توس طتن یبرا پُالنحواألساسیکتاب
كانت المكتبة العربيةة يةي جا ةة    »استونویسندگانآنبرای باورندکهکویتنوشتهشد 

جاک های  کت ابازآن.(0:ق5151دیگ رانو)عار «ماسة إلي كتاب وسيط يي النحو العربي
اس تبراساسالگو آموزشیوتعلیاینگاشتهشد وهرمبحثدرقالبی درسآم د 

کت بنح وۀواحکاموتاریناتاست،ای اثردرزمر،کهشاملتعریف،شواهد،بیانقواعد
گیرد.آموزشیقرارمی
ه ا ب ابررس یوتح ی  درجنب ه،انامکحدتااندکوشید حاضرۀم النگارندگاندر
دوقض اوتدرم وردمی زانموي ی تنویس ندگاندرنبهن دآنبپرداز،گوناگونای کتاب

ب انی ر،رکرای استکهقابلۀنکتد.نیابیبهاهدافموردنیررابهخوانندگانواگذاردست
بب همم الیه ا مختل فکت انکاتم وردنیردربخ شهاۀبهحممباال کتاب،رکر

بهآوردنی ی اچن دناون هبخشدرهر،رو دارد؛ازای نیازترازحدی م الهگسترد 
است. بسند شد 



 يققتح ة. روش و پيشين2

ض ا مطالع هوبررس یگان،نگارن دای گفتاربرروشتحلیلیوتوصیفیاستواراس ت.
تق وی برشاردنمحاس ون ابضا،دنکندقی مطالبکتاببرمبنا اصولن د،تالشمی

اث ر پیراس تهازعی وبجل و ندت انضعفآنرانیزبیانکهاون ابکتاب،احتااالًن ص
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ونح ووآم وزشزب انص رفۀازبیانکلیاتیدرحوزپس،درای پهوهشگارندگانکند.ن
.دن کنبی انم یراساس یالنحواألواسلوبنویسندگانعربی،کتابرادقی وکاملمعريی

د.نپردازطیچندعنوانمی،بهبحثاصلیم اله،ن دمباحثکتاب،سپس
انمامشد ونویسندگانومنت دانبسیار بسیار ها ن دنحوتاکنونبررسیۀدرحوز
ن دبهعلمنحووکتبیکهدرای علمبهزبانعربیويارس ینگاش تهش د نی رۀازدریچ
ن  د ب ر»ۀ(درم ال ش5930وانبهای موارداشار کرد:محا دياض لی)تمی؛اندايکند 

ازاب راهیمس امراییپرداخت هالنحوالعربین دوبن ا بهن دکتاب«کتابیدرن دنحوعربی
،«النحوالم امعینگاهیبهکتابنیم»ۀ(درم الش5930-5931است.سیدعدناناشکور )

ضعفهممحاس کت ابراهن دکشید ودرن دخودهمن ابيکررابکتابکبر روش 
رادرمب اد العربی ه(کت ابش5930-5931)دیگ راناست.حام دص دقیوبیانکرد 

ب ارک ردالی ل،درنهایت،واندکرد ن د«مباد العربیهن دوبررسیکتاب»ا باعنوانم اله
ان د.تباهاتچاپیکتابرااستخراجوارائهکرد مستند،هماشتباهاتمربوببهمؤلفهماش

اس ت.ج واد،ترجاهوشرحيارس یآننی زن  دش د مباد غیرازن دمت عربیکتاب
هی ترجاهوشرحمباد العرببررسیون د»ۀدرم ال،(ش5935ده انیانوصدی هجاالی)

و،چین یح روفس هدس تهاش تباهاتعلا ی،،«،قساتنحو،شرحس یدعلیحس ینی1
اند.تازماننگارشای  س طور،ب اتوج هب هاطالع اتویرایشیونگارشیرامطرحکرد 

است.ا قرارنگريتههیچم الهموردبحثوبررسیساسیالنحواأل،کتابنگارندگان


 ی كتابرف. مع3

جماسةة   ومحا د،احا دمخت ارعا ر،مص طفیالنح اسزه رانراالنحواألساسیکتاب
ت ریباًحاو اغلبمباح ثاند.ای کتابورد تحریردرآۀنحوبهرشتودرصرفبداللطیفع

وآخ ری وچه ارمی دش چ ا 5331ای دوعلماست.ای کتاببرا نخستی باردر
اس ت.یايت هالسالسلدرکشورکویتانم امتوسطانتشاراترات5331نوبتچا آندر

اس ت.د ش صفحهتنی یم303عنوانال سم(ودرل)تحتيصششای چا ازکتابدر
نخس ت،انگی ز وۀچا چهارمدارد.درم دم ۀچا اولوم دمۀدوم دمیادشد کتاب

كانت المكتبة العربية يي جا ةة  »اس ت:چنی بیانشد النحواألساسیهدفازنگارشکتاب
الكليةة، و يممةا الميايةال المتنةا ر ، و      ماسة إلي كتاب وسيط يي النحو العربي، يعالج األسة  

يتخلّص من التفريعال غير الضرورية، و يركي علي النماذج العملية للمملة، و يتخذ مادته و أمثلتةه  
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و)عا ر«من اللغة المعاصر ، و يمما إلي  انة  الااعة   النيريةة التقبيةا و التة ري  العملةي      
نح وۀنیازشدید بهکت ابیآس اندرزمین عربیۀخانکتاببرگردان:).(0:ق5151دیگران

ه اآنراگردآوردواززیرش اخهۀعربیداردکهبهاصولکلیآنبپردازدوجزئیاتپراکند
ها عالیجال هباش دوويرعیاتغیرضرور آزادورهاباشد.کتابیکهمتارکزبرناونه

درکن ارقواع دنی ر مطاب  تومایهوشواهدخودرااززبانمعاص رگريت هباش د،وب 
.باشد(تاری عالیراهمآورد 

چا چهارمب هب ازنگر م ت کت اب،ح ذفبرخ یقواع دوموض وعاتۀدرم دم
است.ا مباحثاشار شد ايزودنپار وغیرضرور ،

کهدرپشتورو کتابتکرارشد ،ظاهراًطرحمحرابیاس ت،طرحرو جلدکتاب
مترص ورتیسانتیدورنگاستوستوناطرافآنبهعرضسطآنسبزکموۀزمینکهپس

استودرقساتهاللب اال آنزمین همش کیاس تک هرو آنط رحاس لیایقرم ز
مت رق رارداردمیلیششبهپهنا ا است.دورتادورای مماوعهنوار قهو طراحیشد 

؛ل دی ادآورمعا ار اس المیاس تويضا خارجازآنتااماًسبزاس ت.ط رحرو ج
اس ت.طرحراتاح دود ازواقعی تدورک رد هرچندکاربردرنگصورتیوقرمزدرآن 

دريضا وسطمحرابدرباالنامکتابباخطدرشتوزیرآنن امنویس ندگانب ه،ضاناً
ای قساتباچهارشاس هازبخ ش؛استچا نوشتهشد ۀشکلعاود وسپسشاار

س پسآرمون امانتش ارات،است.درپایی صفحه،ابتداسالچا قا ر یی جداشد پا
انتش اراتمک انن ام اس توزی ر سالچا بهتاریبمیالد آمد سپسو،السالسلرات
است.باخطیریزترآورد شد ،یعنیالکویت،چا 

ب اعن واناه اس تک هيص لد ش تنییمهای کتابدرششيصلوی تاری عام
«الاحت و »عن وانيهرس تمطال بکت ابدرآخ روتح تاند.گذار شد نام...«ال سم»
س ومای  کت ابرابایدیادآورشدکهح دودی  ،است.البتهشکلتفصیلیآورد شد به

وگون اگونودها متن ودهدکهدرپایانهرمبحثدراشکالوقالبتاریناتیتشکیلمی
و ق شةغلت ذةذ    »،نامؤلف ۀگفت بن اب ه،اس تک هآورد شد «تدریب»یا«تطبی »باعنوان
.(3:)هاان«نحواً من  لث الكتاب   من جيث الع د   الت ريبال

ت ا3ۀیعنیازصفح،کهحممآنحدودنیایازکتاب،«ال سماألول»يصلاولیاهاان
کلاهش رودش د وم واردتحلی لاست،باتعریفجالهورابهخوداختصاصداد 993

وحداا    ش ود:راباای  عن اوی ش املم ی،صريیاقسامکلاه،یعنیاسمويعلوحرف
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: تنكير االسم و تعريفةه، المعةرب و المبنةي مةن األسةما ،      االسمالمملة و الكلمة، :تأليف الجملة
المشتا، و المةذكّر و المننّةث   صحّة آخر االسم و اعتالله، داللة االسم علي الع د، االسم المام  و 

: الفعد  اس ت:گون هآم د ای يصلمطالبمربوببهمبحثيعلبدی ۀ.دراداممن األسما 
تعريفه، إعراب الفعل، إعراب الفعل و بناؤ ، الصحيح و المعتلّ من األيعال، صةي  الفعةل الممةرّد و    

ل الناقص، الفعل اللّازم و المتع ّي، إسةناد  الميي ، المتصرّف و المام  من األيعال، الفعل التامّ و الفع
: تعريفةه و  الحدف  ،یعن ی«حرف»خر ای يصلبامباحثمربوببه.وباالالفعل إلي الضماار

أنواعه؛ جروف المرّ، جروف  يم المضارع، جروف نص  المضارع، جروف النفي، جروف النهةي،  
لشرط، الحروف الناسةخة، جةروف   الحروف المص رية، جروف االستفهام، جروف الاسم، جروف ا

االستثنا ، جروف الن ا ، جروف المواب، جروف المعيةة، جةروف االسةتفتا  و التنبيةه، جةروف      
،کهمش هوداس ترسد.چنانمی پایانبهالعَرض و التحضيض، جروف االنتاال و جروف العقف

ه اآنهاۀاستوبرا درعناوی مربوببهحروف،تعدادحرفدرهرمبحثلحاظنشد 
ه ا جا مکت رتاس ت،کهازصیغه،«حروف»ۀحتیدرمورددوحرفاستفهامنیزازوا 

است.د شاستفاد 
ت رازاس توک م159ت ا999ۀک هازص فح،«ال سمالتانی»یعنی،يصلدومکتابدر
اس ایهونواس بآنوبی انۀ،بهبررسیساختارجال یايتهاختصاصآندرصدکتاببه55
، المبتدا  و الببدف  :ان دازای يص لعب ارتعناوی ؛استشد هاپرداختهحکاموقواعدآنا

ما يريا المبت أ و ينص  الخبر )كان و أخواتهةا، جةروف ملحاةة بةة      ،نواسخ المبت إ و الخبر: أواّلً
ييةة للمةن (؛   ما ينص  المبت أ و يريا الخبر )أنّ و أخواتها و ال النا، لي ، و كاد و أخواتها(؛  انياً

عنوان يصةل   ما ينص  المبت أ و الخبر )أيعال تنص  مفعولين و أيعال تنص   ال ة مفاعيل(. ، الثاً
ک ه؛اس تآم د 133ت ا150ودرص فحاتاست«الجملة الفعلية و مكمالتها»سوم كتاب

ه ا است.ای  يص لش املموض وددربرگريتهدرصدازحممکتابرا53کایبیشاز
ذا، أ ياؤذا، إعراب الفعل )ريا المضةارع، نصة  المضةارع و  ةيم      المملة الفعلية: تعريفاست:

ييةه،   به، المفعول المقلا، المفعولٌ الفاعل و مكمالل المملة الفعلية )المفعولٌ المضارع(، الفاعل، ناا 
.و المستثني( ،له، الحال، التمييي المفعولٌ

ن امتح ت«ال سمالراب م»يهوتوابمرادرنویسندگانمباحثممروربهحرفجرواضا
یايت هدرصدازکتابب هآناختص اص0/3اندکهآورد «الفعلية ما يتعلّا بالمملتين االسمية و»

ان د.نویس ندگاندرک ار کتابجا گريت ه093تا139ها ای مباحثدرصفحهاست؛
   کنن دک همانن ديع لعا لم یه اییراهاواس ميعلشبهالنحوالواضحمشابهباکتاب
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«الخ امس ال سم»در  آیدبهمیدنبالبحثمفعولبرخالفاغلبآثارصريیونحو کهبه
اندکهشاملاس ميع ل،مص در،اس مياع ل،آورد «عمل الفعليتعمل تالاألسما  »نامکتاببا
درص د33/1یبب هشودوقرواسمتفضیلمی،ها مبالغه،اسممفعول،صفتمشبههصیغه

گیرد.ازمماودکتابرايرامی
،ش امل«موضوعال خاصةة »نامبا،«ال سمالسادس»یعنی،خر آخری يصلکتابوباال

چن ی برخ یوه م،ونس بت،چ ونع دد،تص غیراس ت،ه ما ازمباحثص ريیپار 
واس لوب،رمها نحو ،یعنیندا،اختصاص،اغراوتحذیر،استغاثه،ندبه،م دحواسلوب
مؤلف اناست.353تا030ۀدرصدوازصفح0.سهمای يصلازکتابمبها تعوصیغه
ه ا مرب وبب هه رموض ود،ی ايت مباح ثوتا ری پسازپایان،النحواألساسیکتاب
درص داز99/9یعن ی،ص فحه35درحدود«ت ريبال عامّة»ناما ازتاریناترابامماوعه

وبدونرک ر«الاحتو »نامباای کتاببايهرستتفصیلیمطالب،سرانمام.اندکتابآورد 
رسد.می پایانهیچمنبمومرجعیبه

ازنی رحم موتع داد،آناس تک هکنندۀها مختلفکتاببیاندرحمميصلتدق
،هاتناس بوها اهنگیوج ودن داردوای  يص لصفحات،بی يصلاولبادیگريصل

،است.ای امردرمورديص لپ نممایی،نیایازحممکتابرابهخوداختصاصداد تنهبه
يص ولکت ابۀاماحممب ی؛درصدازحممکتابرايراگريته،نیزصادقاست33/1کهي ط

ت ریباًباهممتناسباست.


 النحو األساسي. اسلوب نويسندگان در كتاب 4

أن يو ّةه الكتةاب إلةي    »:رشکتابي وقای  اس تیکیازاهدافنگا،نویسندگانۀگفتبه
المثاّف العادي الّذي يعرف أوليال النحو العربي، و يري أن ينمةي معاريةه، أو يسةتر ا معلوماتةه     
بقرياة ميسر ، أو الاارئ الّذي يري  أن يعرف أنماط اللغة العربية المستخ مة يي الارا   و الكتابةة،  

،رو ازای  .(0:)ها ان«نية الكلمة و تركي  المملة يي العربيةة و الاواع  األساسية الّتي تحكم ب
ورابرا آم وزشوتفه یمقواع دم وردنیرتری شیو رتری ومؤثاندتاآسان کوشیدآنان

یابیبهای امرازشواهد بهر جویندکهمخاطب انراکارگیرندوبرا دستهابهتتبیتآن
وب اپرهی زها متنودوتعداداندکیج دولااستفاد ازتاری ب،وکنددريهمقواعدیار 

.ش د دارن دساز مباح ثارائ هازآوردنمطالبغامضوپیچید ،سعیدرتسهیلوآسان
هدرپایانهردرس)ب اتوج ،شد درره يراگیرانبرا تتبیتوت ریرمباحثمطرحآنان،
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وا ،جا خ الی،اکتشايی،تشخیصی،چندگزینهتاریناتگوناگونیاعماز،بهموضوعات(
.اند کردیهکاربرد ته

س اناغل بکت بهب ،ت رموض وعاتاسلوبکارنویس ندگاندرای  کت ابدرب یش
ک ردنضا تعریفمباحث،درراستا آموزشی،شکلاستکهونحو معاصر،بدی صريی

،ق رآنک ریمرخ ودش واهد ازوب را اثب اتنی د کراقدامهابند آنمباحثبهدسته
رک اربرده ا مش هوروپُازشعرونتروجالهحدیثشریف،دیگرکالميصیحعربیاعم

کتاب،پ ن اص لرامبن ا ت ألیفۀاند.مؤلفاندرنخستی م دمدرمحاوراتروزمر آورد 
ت ابب را س طحای  ک.5:دک رهاراچن ی خالص هتوانآناندکهمیای کتابقرارداد 

ب ی ۀب ردنياص لبرا ازبی .3؛ندنيراگیرانیدرنیرگريتهشد کهمسائلابتدایینحورابدا
؛اس ترکاربرددرزندگیروزمر آورد ش د هاوشواهدآشناوپُيراگیروقواعدزبان،متال

چی دگیگ وییوتکل فوپیقواعدازعب اراتوتع ابیرروش  ودوراززی اد ۀدرارائ.9
تتبیتمطالبموردآموزشدرهرموض ود،تارین اتک اربرد برا .1؛استد شاستفاد 
درای کتابتأکیدبرقواعدمربوببهمف رداتو.0؛استوزیاد درنیرگريتهشد دمتنو

ه ا زب انیوهاازخاللناون هگامآنبهوبیانساد وگاماستساختارکالمدرزبانعربی
.(3-0:هاانگوناگون)امتال

س انهااهن گوی  موض وعاتومباح ثکت ابْهاۀکارنویسندگاندربیانۀشیو
«ل همفع ول »(و193-195:)ها ان«ياع ل»دربرخیمواردمانندمبحثیسندگانو.ننیست
کهتعریفم دخلورودب هموض وداس ت،ابت دا،هادرسرتبیشبرخالف،(100:)هاان

ان د.یک یازوسپسب هبی انقواع داق دامک رد آورد  وغیرقرآنهاییازلشواهدومتا
پرهیزازن لآرا مکاتبنحو واندیش اندانالنحواألساسیها کتابهصبارزتری مشخ

ای  ب دانمعن ا،هت الب.هاواجتنابازرکراحکاموقواعدمورداختالفاستبهآنمنتسب
ونح ورامواردرأ غالبیادیدگا جاهوراندیشاندانص رفۀهانیستکهای کتابدر

است.د کرلحاظون ل


 . بررسی و نقد مباحث كتاب5

وک ردبند دستهتوانبهمواردزیررامیالنحواألساسیمطالبومباحثکتاب،کلیطوربه
ویسندگاندرمت هاییاستکهنشواهد)مرادمتالتحتعناوی تعاریفوبیانموضوعاتْ

ه اوج دولها،(،تاری اندها خودآورد ال بیانمسائلبرا تبیی گفتههدروسودرالب
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ازپهوهشبرآنیمتات الشنویس ندگانرادررس یدنب هاه دافبخشدرای داد.قراررا
امیزانیمتکنونحو درحدمتوسط،ن دوبررسیویه تألیفکتابیصريیهموردنیرخود،ب

وقضاوترابهخوانندگانواگذاریم.کنیمآناندرهرحوز راتبیی شکستموي یتیا


نقدتعاريفوموضوعات6.1
،ه اونحو ،درابت دا اغل بدرساتفاقصاحبانآثارصريیبهساناکتریتقریبهب،انفمؤل

وش واهدمرب وبراه امت ال،ب را تبی ی آن،و ک رداقدامبهتعریفموضودموردبحث
تواندرم واردزی رتوجهدرخصوصتعاریفوبیانقواعدرامیاند.نکاتقابلگريته کاربه

خالصهکرد:

س  نتیاغل  بۀگرچ  هدرای   بخ  شازکت  ابدراغل  بدروسها  انش  یو(ال  ف
خ ورد؛یعن یدرآغ ازنا ی چش مگريتهشد ودرآننوآور به کارونحونویسانبهصرف
در،اس تد ش یازموضودموردنیرارائهوسپسبهبیاناحک اموقواع دآناق دامتعریف

مندکردنقواعدبهم ت کت ابق البیآموزش یبند وضابطهبرخیمواردبیانساد ودسته
للفعةل المتعة ّي   »ها يعلمتعد اش ار ک رد:توانبهرکرنشانهازبابناونهمی؛استداد 

أن يصاغ منه اسم مفعةول تةام )أي    .2 ؛ل به ضمير يعود علي غير مص ر ، ...أن يتص .1عالمتان: 
ای  نکت هیک یاز؛(313ها ان:«)غيرمحتاج إلي  ار و ممرور أو ظرف بع   يكمل معنةا ( 

.رودشاارمیبهاتای اثرسنمح
خ وردمی چشمونحوبهبهاغلبکتبصرفهاییکهدرای کتابنسبتازجالهتفاوت

ک هب ه،کت اب93ۀتوانب هج دولص فحتغییردرترتیبرای برخیمباحثاستکهمی
ک هدرآننخس ت؛اش ار ک رد،ضاایرمختلفاعمازمنفص لومتص لاختص اصدارد

.ی ادراس تپایانضاایرغایبآورد شد وسپسضاایرمخاطبودرمضایرها متکل
الًم ت هنب ود وج یبمشهورصرفايعالموردتومربوببهصرفايعالنیزترتها جدول

ترتی بب هرمفردمذکۀ،بعدازصیغد شکهبرا صرفيعلامرارائه،دریکیازای الگوها
.(333:)هااناستی،جاممذکرومفردمؤنثمخاطبآمد نها جاممؤنث،متصیغه
ییوآوردنتع اریفیگ ویکیازاهدافنویسندگاندرای بخشدور ازپیچی د (ب
ام ابای دی ادآورش دک هدربس یار از؛جاممدره رمبح ثاس ت،حالدرعی ،آسانو

،ازب ابناون ه؛اس تد ش منم ره اتعاریف،امرتسهیلبهبیانناقصوبعض اًاش تبا آن
تعةرف  »ان د:نچن ی آورد ااشار کردکهمؤلف،یعنیتعریفجاله،توانبهاولی تعریفمی
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ک ه(.چن ان55:)ها ان«المملة بأنّها قول مركّ  مفي ؛ أي دالّ علي معني يحسن السكول عليه
د م آش کلاستک هدردیگ رکت بب دی «کالم»ای هاانتعریفمشهور،مشهوراست

«الكالم المصقلح عليه عن  النّحا  عبار  عن الفة  الفية  يااة   يحسةن السّةكول عليهةا      »است:
وواضحاستکهآوردنای تعری فب را جال هتعریف ی؛(51،5ج:ش5931ع یل)اب 

و«ک الم»روستک هدربی انتف اوتگیردوازای نایهارادربرجالهۀشاملنیستوها
گویند:چنی می«جاله»

و الفرق بين المملة و الكالم أنّ المملة ما تضمّن اإلسناد األصلي سوا  كانت ماصود  
كالمملة التي ذي خبر المبت إ و ساار ما ذُكر من الممل، ييخرج المص ر لذاتها أو ال، 

و أسما  الفاعل و المفعول و الصّفة المشبّهة، و اليّرف ما ما أسن ل إليه. و الكالم ما 
تضمّن اإلسةناد األصةلي، و كةان ماصةوداً لّذاتةه؛ يكةلّ كةالم  ملةةٌ، و اليةنعك           

.(99، 1ج  :ق 1931)استرآبادي 

ا آورد ش د ک هگون هنازموضودم وردنیرب هارخیمواردهمتعریفمؤلفدرب(ج
«اس مجام د»توانب هتعری فمی،الًمت.موردنیراستۀلئدیدگاهیخاصدرمسکنندۀبیان

ذو ما دلّ علي ذال ياط، مثل: ر ةل، يةر ،   »ان د:ازنگا نویسندگاناشار کردکهچنی گفته
ک هازای  تعری فو؛(550:ق5151ودیگ ران)عا ر«شةمر  غالم، امرأ ، أسة ، كتةاب،   

،ش ودوآیدکهازدیدگا آناناسمجامدشاملاسممعنیومصدرنایبرمییادشد ها متال
المشةتا  »گوین د:آورد وم یش ااردرادامهمصدررایکیازان وادمش ت ب ه،رو ازهای 
مةا   .2 ؛اليمان و المكان و الذال، و ذةو المصة ر   ما دلّ علي معني أو ج ث ممرّد من .1نوعان: 

.هاان() «... دلّ علي معني و ذال معاً أو ج ث و صاجبه
ش ودازجالهتعاریفیکهدرای کتابس بببی اندی دگا خ اصنویس ندگانآنم ی

ذو االسم الّذي آخر  ألف الزمةة،  »است:تعریفآنانازاسمم صوراستکهچنی بیانشد 
ب هیادش د ه ا درمت ال.(03:)ها ان«ه ي، الفتي، الرضا، المصةقفي، العصةا، المنةي   مثل: ال

کهمرادازاسمم صوري طاسایاس تک هال فالزم هداش تهشودمخاطبچنی ال امی
سخ آنانکهب هۀویه ادامهدانندکهازحروفاصلیکلاهباشد؛بباشدوآنراهمالفیمی

کند.اندای احتاالرات ویتمیباالفتأنیثم صور پرداختهبیانتفاوتای الف
ه ا وجهن امیازمکات بمختل فنح و ورک ر ازدی دگا هیچدرای کتاببه(د

استکهای امردری کتابآموزشیدرح دمتوس طنیرانآنمکاتببرد نشد صاحب
ک هدرمباح ثوش ودناپذیرمیهتوجهاست.ای وجهدرصورتیکاملوخدشالزموقابل
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نیرغالبیادی دگا ،هاوجودداردها مختلفیدرآنودیدگا آراکه،موضوعاتگوناگون
دربح ثیادش د ۀا ازم واردنکت مورداجاادجاهورنحویانلحاظشد باش د.درپ ار 

درخص وصمعن ا نویسندگان،الًمت.هاستکهاضعفآن،تنهانیرغالبنیستموردنیرنه
در،ای درحالیاس تک هاوالً؛(333هاان:«)رُبَّ تُفي  التاليل غالباً»اند:چنی آورد «رُبَّ»

يا رُبَّ كاسيةٍ يي ال ّنيا عاريةٌ يةوم الايامةة. و   »اند،یعنیشواهد کهخودنویسندگانرکرکرد 
«رُبَّ(»333:)ها ان«لَة ُ مةن الكةالم   رُبَّ ع وٍّ عاقلٍ خيرٌ مِن ص ياٍ  اذةلٍ. و رُبَّ صةمتأ أب  

نفانیربرخینحوپهوهاننیزباای سخ مؤل،ثانیاً؛کندتات لیلمعنا تکتیرمیۀترايادبیش
کاربردها،چن ی هاۀپسازنفیلزوممعنا ت لیلیاتکتیردر،هشاماب ،الًمت.مواي نیست

.(535،5:جق5153هشام)اب «قليال بل ترد للتكثير كثيرا، و للتاليل»گوید:می
ت رب یشگاهینی ر ب رخالفالنحواألساسینویسندگان،دربیاناحکاموقواعد (ه

ب رتوانبهوزناسمآلتازنگا آناناشار کردکهعالو ونحودارندکهمیاندیشاندانصرف
يَعّالة و يِعال و ياعلةة و  »ها وزن،«مِفعَل و مِفعال و مَفعلة»سهوزنمورداجاادنحویان،یعنی

.(503:ق5151ودیگراناند)عارها اسمآلتمشت قرارداد رانیزازوزن«ياعول
ونویس ندگاند ش ندربرخیازدروستعریف یازموض ودموردبح ثارائ ه(و

ان د،مانن دبح ثم ذکرومؤن ثک هه یچبهبیاناحکامآنموضودپرداختهمست یااً
(ودرمب احتیمت ل539:اس ت)ها انگونهاس مب همی اننیام د عریفیازای دوت
پ سازآوردن،چنی ام ر مش هوداس تک هنویس ندگانهم«أسالي  الم   و الذّم»

ان ده اپرداخت ها ازاحک امآنشواهد برا هری ازايعالمدحیارمی،بهرکرپ ار 
.(355-030:)هاان
دق تک ايیوالزمدر،مانندبسیار ازکتبصريیدیگ ر،حواألساسیالندرکتاب(ز
مها وزو»ه ا صاحبانای اثريع ل،الًمت.کارنريتهاستبند موضودموردبحثبهت سیم

بن د س ببای  ت س یم؛(539ها ان:ان د)يعلصحیحقرارداد ۀرازیرمماوع«مضاعف
ومعت لومض اعفمت ل«ي، رأي، شةا ، وأي و ... أت»ها معتلومهاوزمانندشوديعلمی
ايعالمهاوزومضاعفخارجشوند.ۀازمماوع«وَدَّ»

کهناش یازام ر،قواعدلهوئها کتابموردبحثدربیانمسازمشهودتری کاستی(ح
تسهیلوتیسیرم وردنیرمؤلف اناس ت،ح ذفبرخ یمباح ثض رور وبعض اًآوردن

،خص وصه ا غیرم ذکوردرتارین اتاس ت.درای  ازهاانبخ شسؤاالتگریزناپذیر
مانن داع رابت  دیر دراس ماش ار ک رد،خروار،بهمباحتیۀناونتوانازبابمشتمی
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ه ا مزی دبابنکردنکردناسممن وص،رکرمضافبهضایرمتکلّموحد ،چگونگیمتنّی
ب ابايتع الب اوجودآوردنواج بدرنکردنبهاب دالاشار و(،530:بهدوحرف)هاان

(.395:تارینیمفصیلازآن)هاان
ه دفاص لیازت دوی ای  کت اببی ان،نامؤلفۀگفتبنابه،کهقبالًاشار شدچنان(ب

التفريعةال غيةر   »قواعدواحکامضرور وموردنیازبرا مخاطبانبازبانیس اد ودوراز
ن امیاز«الاس تتنی»جهتباشدکهدرمبحثهای شایدبهاست؛ بود(0:)هاان«الضرورية

ول  یوج  ودبرخ  یمباح  ث؛(105-133:اس  ت)ها  اناس  تتنا من ط  مآورد نش  د 
غیرضرور ومورداختالفدرکتابباای  ه دفس ازگار ن داردک هازای  مباح ث

ه اییازگون هدرآن(ک ه093-090:اشار کرد)هاان«بدلمبای »توانبهآوردنانوادمی
درزبانيص یح،برخینحویانۀگفتبه،بدلمانندبدلغلطواضرابونسیانآورد شد که

عربیرای نیست.


نقدشواهد7.1
ه ا الزموتأثیرگ ذاردرکش فوبی اناحک اموقواع دعل میک یازبخ ش،ش  بی

است.اهایتای امرتاج اییها موجوددرزبانيصیحعربیونحوشواهدوناونهصرف
گاهیوجودی یادوشاهددرزبانسبببنا یکیازموضوعاتای عل میاستکهحت

وی ه هه ا زب انی،ب اتف اقدان شب هاکردزیربنا اکتریتقری بعتواناداستومید ش
وکارگیر ش واهدهای شواهدموجودورای درزبانعربیاست.هرچندبه،ونحوصرف
ش  د درای   دوعل  ممتف  اوته  ا لغ  و وکالم  یدرآث  ارمختل  فنگاش  تهناون  ه

نتیمهوحاصلآنت ریباًیکیاستکههاانکشفواثباتقاع د وحک م،رسدمی نیربه
ودش و؛خوا ای امرازطری  اس ت راحاص لاستموردنیروتتبیتآندرره يراگیران

ه ادرساندیگ رکت ب،ش واهدومت الهب،نیزلنحواألساسیادرکتابخوا ازخاللقیاس.
کنندوباراثباتاحکامیاتفهیموتتبیتمطال براب ردوشجا کتابخودنااییمیجا 
همدرمت دروسوهمدرتاریناتکتابن  شمح ور رابرعه د ،رو کشند؛ازای می

نیردرای  بخ شخورد.بررسیوامعانمی چشمهابهدارندوتنودوگوناگونیالزمدرآن
نکاتزیراست:کنندۀبیانها دیگرجار است،بخشۀکهدرها،ازکتاب

أن يتةوخي  »خ وانیم:اولکتابم یۀدرخصوصاستشهاددرکتابموردبحث،درم دم
و  بين المثاّف يي أمثلته نماذج التعبير عن المفاذيم المألوية و صور النشاط اليومي جتّي نييل المف
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و قواع  لغته، و نول  عن   اإلجسا  بأنّ ما يارؤ  و ي رسه  ي  الينفصةل مةن سةلوكه اللغةوي     
آی د،کهازای سخ برم یچنان.(0:هاان)«العادي، و يمكن أن يفي   ير جياته العلمية اليومية

در،انف د.مؤلرکاربرددرزب انعرب یبرگزی د ش وها رای وپُسعیشد شواهدازناونه
اإلكثار مةن  »اند:چا چهارمکتاب،یکیازاصالحاتچا جدیدراچنی بیانکرد ۀم دم

و(9:)ها ان«التّمثيل باآليال الارآنية ما االلتيام باختيار اآليال الاريبة المعني للاةارئ العةادي  
المعاصةر  الشّةااعة يةي     استم اد كثير من األمثلة من اللغةة العربيةة الفصةحي   »گویند:درادامهمی

ازای  دوس خ ت ریب اً.(1:ها ان)«االستعمال بين الكتّاب و العاملين يةي أ هةي  اإلعةالم   
ام  ادرش  ود؛ه  اآش  کاروهوی  دام  ینویس  ندگاندرش  واهدومت  الۀمح  دود وانگی  ز
دقت یدرگ زینشوچی نشش واهدانموارد وجودداردکهنشانازبیفاستشهادها مؤل

:دکرتوانچنی خالصهای مواردرامی؛دارد

ب ی درق رآنک هم تالًآی اتا گونهنداشت نیموترتیبخاصدراستشهاد،به(الف
 اند.دیگرشواهدپراکند 

ترشواهد؛ي طدرمواردمعدود دربرابربعض یمرجمومنبمبرا بیشنکردنرکر(ب
آورد شد کهخ ودبهت ری دلی لب ر«حدیث»و«قرآن»ها واحادیثوا  قرآنازآیات

دربعضیمواردب هنویسندگان،استرکرشایانبودنامراستشهاداست.مسامانیونامنیهناب
.(003-001)بهاان:اندهارارکرکرد منبمآنومتونادبیطوالنیاستشهادکرد 

النح واألساس یون  ایصکت ابه ابودنشواهدشعر راشایدبتوانازکاستیکم(ج
بیتاستفاد ش د 30ازاًحدود،باحممباال،ای کتابسراسرکهدرا گونهآورد؛به شااربه

استکهچندبیتآننیزتکرار است.
هااززب انيص یحعرب ینای اثرتأکیددارندکهشواهدومتالاکهمؤلفای باوجود(د
أنت مِن »هاییچونرسند.ناونهمی نیرصیحوبعضاًاشتبا بههاغیريا ازآنپار ،است

(ک هدرآن553ها ان:«)كانت كلتا القالبتين غاابتين»(و35هاان:«)أكثر النّا  سماجة
(533 هاان:«)يعقي األزذر شهاد  العالمية»(ارجحوايضلاست.یادرغاابةمفردآوردنخبر)

باشد.ی اجاالت ینیی ر«الشهاد  العالمية»استوبایدرسدترکیبوصفیمی نیرکهبه
ک هغیريص یحو«جسةب  مةن جسة  مةن أكةرم      »و«تا يرك مِن تا ير مَةن أعلةي   »

«و جسّةاب  ،أكّال، شةرّاب »ها مبالغهوا  ۀصیغ«يَعیال».نویسندگانبرا وزناندعامیانه
کاربردقرآنیوغیرقرآنیب رای  رها پُکهوا  درصورتی؛(513هاان:اند)رامتالزد 

وزنوجوددارد.
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ب رخالفقواع دوشواهدموج وددرکت ابْهاۀمورد وجودداردکهبخشدرای 
متص له«أم»هاوشواهد استکهبرا استوآنمتالشد احکامموضودموردنیرآورد 

يين، ألنّ المراد مةن االسةتفهام   أن تكون مسبوقة بهمي  استفهام تسمّي ذمي  التع»بعدازای کالم
اس ت.ای  ش واهدد ش(رکر035:)هاان«يي ذذ  الحالة يكون تعيين واج  أو ا نين أو أكثر

أ تُحِ ّ اتّفا  أم البرتاال  أ خال  أخوك أم ص يا   أ يُهمُّ  رِضا اللّةه أم رِضةا   »ن داز:اعبارت
ص حیحنیس تند؛زی رادرچن ی وجا التاس تم وارداش تبا ها ۀ)هاان(که«النّا  

وبهت ری گ وا دشورکر«أم»عنهبعدازهاز بیایدومعادلآنپسازولئکاربرد بایدمس
.﴾أأنتُم أشَ ُّ خَلااً أَم السّما ُ﴿اند:اندرادامهآورد لفا استکهخودمؤآیه

خل لدرب ارسببایمادن  صوآوردنبرخیشواهدقرآنیدرکتابْگاهیناتاام (ه
ب ر کهدرکتابي طبخشیازآنب اح ذفمتعلّ  ۀسور333ۀشود؛متلآیمعناییآنمی

است.آمد ﴾أنت موالنا يانصرنا﴿

 نقدتمارين9.1

س تهاتا ری زی ادتوحممیکای،نخست:توجهاستدرخوردربخشتاریناتدونکته
«نحةواً مةن  لةث الكتةاب    ةة  من جيث الع د ةةال و ق شغلت ذذ  الت ريب»،مؤلفانۀگفتبه،که

هاهمازنیرن ودوس اختاروه دفريت ار تنودوگوناگونیآندیگرۀونکت.(3:)هاان
گونهبهآناش ار نویسندگانخودای ؛شودستکهشاملانوادمختلفسؤاالتمیهاتاری 
 ريبال كالتّع اد و التّعرّف و التّحويل و التّعليةل  تا يم نماذج متنوعة تغقي أنواعاً من التّ»ند:اکرد 

ای تنودهمازجه تاس تفاد ازمت ون.)هاان(«و الرّبط و التّكوين و التّكملة و االختيار و ...
وگوها روزمر اس تک هویه متونرای درگفتهوب،،حدیث،شعرقرآنمختلفاعماز
ه ابه ر تتبی تقواع دواحک امم وردنیرازآندرراستا النحواألساسیمؤلفانکتابدر

و لذا جرصنا علي تا يم ت ريبال كثير  متنوعة عا  كلّ قسةم مةن أقسةام الكتةاب،     :»اندجسته
«باص  تثبيت االستخ ام اللّغةوي الّصةحيح، و إيضةا  مةا قة  يكةون يةي جا ةة إلةي إيضةا           

ه ا ومه ارتشودزبانیاصالحطری اشتباهاترای درکاربردها (تاازای 3-0 :)هاان
امادرتارین اتشد؛ويهمودركمتونایمادوت ویت،گفت زبانیخواندن،نوشت ،سخ 

خ وردک هتاح دود ب ااه دافمی چشم،موارد بهاستآمد «تدریبات»بانامکه،کتاب
انهااهنگیوتناسبندارد.لفموردنیرمؤ

.اس تکاربستهنشد هادقتکايیوالزمبهری درگزینشوچینشهری ازتا(الف
انم امبراساسی طرحوهدفونیمخ اصقرآنرسدکهانتخابآیاتاین نیربه،متالً
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پذیريتهباشدوآیاتیصددرصدمتناسبومنطب ب اقواع دم وردآم وزشبرگزی د ش د 
ه امش هودترش د درآنتهکردنآیاتیکهمواردخواسگزی امکانجا ،جهتهای باشد؛به

باشدوجوددارد.
ش ودک هدریايتم یبسیار ها ها مربوببهمباحثمختلف،ناونهدرتاری (ب

ت وانم ی،ناونهازباباست؛ نگردیدهااشار همهابیاننشد وحتیبهآندرسقواعدآن
ه ا مض افاباسمراشاهدآوردکهدردرسمربوببحتیازاعر35و35ۀتاری صفح
اس ت.ای  هاسؤالشد ولیدرای تاری ازاعرابآن؛استوحد نشد مبهضایرمتکل

کندتابهسراغمباح ثمح ذوفونراوادارمیانومتعلاامعلاهااهنگیتاری بادرسْنا
اند.هاگذشتهساز ازآن بروندکهمؤلفاندرراستا ساد درم 

ش د موردخواستههدفريتار تاری کامالًآشکارنیستودر،دربرخیتارینات(ج
بيّن نوع الضّمير و موقعه يةي اآليةال   »باعنوان15ۀصفح«تدریب»درالً،مت.ابهاموجوددارد

ا ازشودیان ه درپ ار معلومنیستکهآیاای سؤالشاملضاایرمحذوفهممی«اآلتية
ب ودنب یشازی  ج وابشودکهاحتاالصحیح یايتمیا مواردگزینهتاریناتچند

«مصة رية ظرييةة(   ،مصة رية  ،اسةتفهامية  ،أعمَبَنةي مةا يعلةت )ماموصةولة    »وجوددارد،مانند
ه ردوج ایزاس ت.ای  نکت ه«م ا»ب ودنبودنومصدریه(کهدرآنموصوله933 :هاان)

گون ههموجوددارد.ازای  (930:)هاان﴾نإنّ اللّه يعلم ما تفعلو﴿ۀدرآی«ما»درموردتعیی 
(913:)ها ان«ياعل س ّ مسة ّ الخبةر(   ،مبت أ ،)خبر أبوكأَجاضرٌ »توانبهتاری هامیتاری 

،«ياعلسدیمسدیخب ر»و«مبتدا»یعنی،دووجه«أبوك»ۀکهدرآندراعرابکلا،اشار کرد
هردوجایزاست.


نقدمنابع5.1

ج زم وارداستکهدرای کتاب،ب هگفتنیالنحواألساسیمومآخذکتابدرخصوصمناب
دیگ رازه یچ،استکهدرمت کتابمنبمآورد شد ،معدودواندکیازمنابممتونمن ول

است.درای اثره یچاث ر ازمنبمومأخذ نهدرمت ونهدرپایانکتابنامیبرد نشد 
ندارد.يهرستمآخذومنابموجود


 گيری . نتيجه6

ک ه،ک ردنقواع دزب انعرب یکار برا آموزشیهاییدرصددرا چنی کتابنویسندگان 
راستاچشمب هام راندودرای نحوآمد ،دستبهتألیفزد وبخشاعیمآندرعلمصرف
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یف اتیک یازای  تألالنح واألساس یاندکهکتابتسهیلوتیسیرمباحثموردنیردوخته
توجه،مانندِدرخورتومحاس قویدارا ن ابواست

س انه ا مختل فی  ش یو ورون دی  درسۀنویسندگانای  کت ابدرارائ .5
اند.آورد هاییوتاری ،لهئکهبرا هرمبحثتعریف،بیانمسا گونهبه؛اندگريته کاربه

،س از نح وس از وروانام رس اد درراستا ،وروان،انتخابمتونیساد ،کوتا .3
ن شیسازند دارد.

ا ازتاریناتمتنودوگوناگوندرپایانهردرسکهخودباع ثگردآور مماوعه.9
شود.تعای امرآموزشویادگیر می

اند،ای  ام رب هح ذفساندیگرآثار کهدستبهامرتسهیلزد هب،امادرای کتاب
هاییازآناست:کهمواردزیرناونهاستشد منمرهاصآنمباحثیابیانناق

ه اب دانودرمت وندرسد ش برخیازمباحثالزموموردنی ازيراگی رانح ذف.5
هاتارین اتیاس تک همؤلف انکت اب،بودنآناستکهبهتری گوا ضرور ا نشد اشار 
اند.د رها محذوفآوازبخش،ناچاربه

ودیگرکالممنتورومنیومدرمتونآموزشیزب انی،،احادیثقرآنبهآیاتاستشهاد.3
کار ه مب را انت  الضا آموزشدستورزبان،را ،مطلوبدرپیداردکهۀيایدیهنگام

س انههابهيراگیراناندیشید شود؛امر کهجا آندرای  کت ابه مب معناومفهومآن
اغلبکتبمربوطهخالیاست.

تس هیلام رۀبهان تأملدرتدوی منابمآموزشیای استکهنبایدبهدرخورازنکات.9
؛بلک های  ام ربای دازطری  دش وشکلنادرستبی انآموزشمطالباساسیحذفیابه
موردومباحثنامتناسبباس وموقعی تمخاطب انی اازاجتنابازآوردنتوضیحاتبی

شود.بحاصلاها جذهاواسلوبتحصیلیدرقالبۀببارشتمطالبمتناسۀمسیرارائ
خص وصتاری وتکراراستکهدرای ها زبانیْها ماندگار آموزشیکیازرا .1

مطال بۀواگرمؤلفیامؤلفانقص دارائ دشوبایداصلآموزشازساد بهمشکلرعایت
نیرب ی مباحثلحاظشودوازای هاۀورددرقالبینووجدیدرادارند،بایدای شیو درم

مباحثمختلفمت آموزشیهااهنگیوتناسبوجودداشتهباشد.
ناودنمتونآموزشیازجالهام ورکاربردهنرواستفاد ازهنردرزیباساز وجذاب.0

دورمغف ولواق مش د وازنی رب هالنح واألساس یهاییمت لضرور استکهدرکتاب
ست.ا ماند 
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 قرآنکریم

ال دی عبدالحای د،حی یی،تح ی  محا دع ی لشرحاب ش(،5931)ب عبدالرحا ع یل،عبداللّهاب 
 نا.بی جا:بی

 الصیادر.بیروت:دار ،العرب لسان ق(،5151ب مکرّم)منیور،محاداب 

 .دا شهدالیسمكتبة،قم:عاري اللّبي  عن كت  األ  مغنيق(،5153)ب یوسفعبداهللهشام،اب 

،نام ۀعل ومانس انی،«النح والم امعینگ اهیب هکت ابنیم»(،ش5930-5931اشکور ،سیدعدنان)
 .59 ش

)قس ات1ترجاهوش رحمب اد العربی هبررسیون د»(،ش5935ده انیان،جوادوصدی هجاالی)
 .3،ش53،سها علومانسانیوبرنامهنامۀانت اد متونپهوهش،«نحو(شرحسیدعلیحسینی

،تص حیحیوس فحس  الرّضي علي الكاييّةة  شر ق(،5933)ب حس محاداسترآباد ،الدی رضی
 الصادق.منسسةعار،تهران:

 ،تح ی محادنورالحس  والحا   شر  شايية ابن ق(،5133)ب حس الدی استرآباد ،محادرضی
 الدی عبدالحاید،دارإحیا بیروت:التّراثالعربی.ییالزيرافومحادمحادمح

 الفکر.،قم:دارالبهمة المرضية ،ق(5133الدی )سیوطی،جالل

ن  دوبررس ی»(،ش5930-5931ومعص ومهنعات یقزوین ی)،نی ااکرمرخشید صدقی،حامد،سید 
 .59،شنامۀعلومانسانی،«مباد العربیهکتاب

 .المصرية الکتبدار، الااذر : الكريم  المعمم المفهر  أللفاظ الارآن ،(ق5931يؤاد)دعبدالباقی،محا

 ق(،النح واألساس ی،5151عبداللطیف،ومص طفیالنح اسزه ران)جماسةمختار،محادعار،احاد
 السالسل.رات: کویت

.00ش،جستارها ادبی،«ن د برکتابیدرن دنحوعربی»(،ش5930ياضلی،محاد)
تح ی سیدحسی خ اتای،ق م:، الح ااا النّ يّة يي شر  الفواا  الصّم يّةش(،5933)خاندعلیمدنی،سی
 کران.مهربی


