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 کیدهچ

با  را نحو آموزش عربی، زبان انتشار هاي قرن نخستین از نحویان، متفاوت آراي و نحو هاي پیچیدگی

 اند کرده سعی نو، هاي مدل طراحی با نظران صاحب از بسیاري جهت، همین به است، ساخته مواجه مشکالتی

 عربی نحو آموزش در نو سبکی دادن نشان مقاله، این اهداف ترین مهم از یکی. کنند برطرف را آن مشکالت

. است آن نظایر معمول و و عامل رابطۀ قبیل از مسائلی و سنتی نحو هاي پیچیدگی و مشکالت از و رهایی

رو نحو توصیفی،  اثربخشی چندانی ندارند؛ ازاین شناسی امروزي، قضایایی همچون توجیه و تأویل در زبان

مهدي مخزومی و تمام حسن، نحوي دانان معاصري  ابراهیم مصطفی،. جاي نحو تجویزي را گرفته است

این پژوهش که به شیوه . هستند که با نحو تجویزي مخالفت نموده و نحو توصیفی را رواج بخشیدند

هاي ساده  ي دیدگاه توصیفی به رشته تحریر درآمده است، به بررسی آراي این نحوي دانان در باب ارائه

مدعی  " یمصطفابراهیم  "که رین دستاوردهاي این جستار آن است ت از مهم. پردازد کردن نحو سنتی می

تا با این کار، بر معنایی خاص در تألیف جمله و ساختار کالم  هاي اعرابی ساخته متکلم است است حرکت

ي کنار گذاشتن عامل استحکام بیشتري نسبت به آراء  درباره"تمام حسان "و  " یمخزومآراء ".داللت کند

کند؛ زیرا نظام  شناسی را مطرح می نشانه نظام  بهنیز تغییر نظریه عامل  "حسان تمام  ".ی دارندابراهیم مصطف

 .گردانند نیاز می ي عامل، بی ها در فهم معنا مؤثر است و ما را ازنظریه شناسی همبستگی قرینه نشانه

 

 .دي مخزومیسازي نحو، تمام حسان، ابراهیم مصطفی، مه رویکرد توصیفی، آسان :کلمات کلیدي

 دانشگاه فرهنگیان گروه زبان و ادبیات عرب استادیار - 1
 ) ص(مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان پردیس رسول اکرم  - 2
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 مقدمه

ي ادبیات عربی است؛ این علم همواره راه پرفرازونشیبی را پیموده و علم نحو، پایه و شالوده

قیاس . قیاس است بر هیتکهاي نحو بصره،  از ویژگی. اند نحویان بسیاري در پی اصالح آن برآمده

بن انباري، همه نحو چنان سیطره خود را بر ذهن نحویان عرب گسترانده بود که شخصی چون اآن

گویی بنا بر این بوده است که در تدوین دستور زبان،  ).95: 1957ابن انباري، (دانست  را قیاس می

در بحث علل، به  لذانوعی مستدل گردند و از شیوه قیاسی استنتاج شوند؛  مباحث دستوري باید به

 ).60: 1993طالل، (داشتند سه نوع علت نحوي، آموزشی، قیاسی و جدلی اعتقاد 

؛ در علل قیاسی افتی دستهاي جدید صرفی  توان به ساخت در علل آموزشی، از راه قیاس می

گوییم چون  منصوب شده است؟ می» إنّ«به وسیله » إنّ زیدا قائم«در » زید«اگر کسی بپرسد چرا 

شبیه » إنّ«شبیه فعل متعدي است و چنین شباهتی کافی است تا مثل آن عمل کند و مصوب » إنّ«

 ).66: زجاجی، بی تا(مفعول است و مرفوع آن فاعل 

تواند بهترین نمونه براي بیان نگرش فلسفی منطقی  اما درباره علل جدلی، مسئله عامل می

ویژه نحویان بصره، از اهمیت زیادي برخوردار  اي که براي نحویان عرب، به نحویان باشد؛ مسئله

ادآور علت و معلول است، بیانگر این نکته است که از که ی اساساً اصطالح عامل و معمول. است

گردد، وگرنه ازنظر عقلی، وجود یک معمول  حیثیت عقالنی، چیزي موجب تأثیر در چیز دیگري می

نحویان بصره با برگرفتن مسئله عامل، هر جا که براي یک حرکت اعرابی . بدون علت ممکن نیست

که یکی از موارد  ثالً در توجیه علت رفع فعل مضارعگشتند؛ م یافتند، دچار تأویل می عامل نمی

اختالف میان نحویان کوفه و بصره است، کوفیان تنها به عدم وجود عوامل نصب و جزم بسنده 

علت مرفوع است که در جایگاه اسم قرار گرفته  این اند؛ ولی بصریان معتقدند فعل مضارع به کرده

 ).522: 1961ي، ابن انبار(است و مبتدا هم که مرفوع است 

که این همان  اما درباره شیوه تحلیل نحویان کوفه، باید گفت روش کوفیان بر سماع مبتنی است

بررسی زبان به شیوه علمی، توجه به «توصیفی، یعنی  درروش. مبناي بررسی روش توصیفی است

ل ساختاري، زبان گفتار، عدم توجه به قیاس و منطق ارسطویی، بررسی سطوح زبانی بر اساس تحلی

هاي آن  این جستار در پی واکاوي دیدگاه). 30: 1996نوزادحسن، (» تحلیل کارکردي و معناشناختی
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دسته از نحوي دانان معاصر است که به رویکرد توصیفی اعتقاد دارند و راهکارهایی براي 

 :ذیل استپژوهش حاضر در پی پاسخگویی به سؤاالت  طورکلی بهاند،  کنارگذاشتن عامل ارائه داده

 اند؟ در میان نحوي دانان معاصر، چه کسانی به توصیفی کردن علم نحو اهتمام ورزیده -1

عامل چه راهکارهایی پیشنهاد داده و تا چه میزان  کنار گذاشتننحوي دانان معاصر براي  -2

 اند؟ موفق بوده

 

 اهمیت پژوهش

ترین  عنوان یکی از اصلی هسو علم نحو ب پژوهش حاضر از دو جهت داراي اهمیت است، از یک

شود و انجام هرگونه پژوهش در این  هاي علمی رشته زبان و ادبیات عرب محسوب می شاخه

زمینه، دانشجویان این رشته را به بررسی بیشتر قواعد آن و مطالعه و تحقیق عمیق در خصوص 

ابهامات موجود ها و  کند و از سوي دیگر به بسیاري از پرسش مسائل مختلف این علم ترغیب می

 دهد که آیا نیازي به بازنگري در علم نحو هست یا نه؟ در ذهن فراگیران این علم پاسخ می

 

 پیشینه پژوهش

هاي نحویان معاصر  تا آنجا که نگارندگان این سطور مطلع هستند، در زمینه واکاوي دیدگاه

است،  امدهیدرنه نگارش آراي چند نحوي دان باشد، به رشته تحریر و رشت دربردارندهپژوهشی که 

بلکه بیشتر به مطالعه و بررسی آراي نحوي یک نحوي دان توجه شده است، در ذیل به برخی از 

 :نماییم هاي مرتبط با موضوع پیش رو اشاره می پژوهش

ها در فهم معنی از منظر تمام  ، همبستگی قرینه)1392(نیازي، شهریار و نعیم رحمانی  -1

 .1392زمستان پاییز و  ،5سال ، 2شماره حسان، 

هاي نحو قدیم، دانشکده  ، نگرشی نو به علم نحو و بیان کاستی)1380(قمري، عبدالستار  -2

 370-359صص ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 
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هاي نحویان معاصر که  ها در این است که دیدگاهوجه تمایز پژوهش حاضر با سایر پژوهش

را به رشته تحریر و نگارش درآورده  سازي نحو باشد معاصر در آسان دربردارنده آراي نحوي دانان

 .است

 

 :عوامل عمده مشکل ساختن علم نحو

غیور شکل گرفت،  يها جنبش وجدان عربی عموماً درنتیجه و علومهمانا نحو عربی خصوصاً 

گاهی و نمود و این آ زبان قرآن و سنّت را تهدید میکه بنابراین این جنبش یادآور خطري بود 

ی نشدن جدي تفکر دربارة ایجاد روشی جهت پاسداري از زبان دینشان شد، دی هشدار باعث مطرح

هاي دور و نزدیک جان باختند، پس قواعد نحوي، علمی بود  که در راه دفاع و نشر آن در سرزمین

د نمو رفت، پس در اینجا الزم و ضروري می که ماحصل پیشرفت جامعه و عقل عربی به شمار می

 .شناسایی کنیم ،گردند مشکالتی را که منجر به سخت شدن نحو می

ي ابواب نحوي را در ساختار کالم عربی تغذیه نمود تا  اندیشه عامل نحوي همه :عامل -1

ي عامل و شک و  نحو در جمله گردید و آنچه را دربارة قضیه يریکارگ آنجا که چهارچوبی براي به

ي علّت و معلول نسبت  م خلیل دربارهالبه سخن و ک ردیگ یبر مهاي موجود در این حیطه در گمان

شمار  ها بی ترتیب خلیل بیان گذار نظریه شدن دیدگاه عامل گردید، بعدازآنکه علّت این دهند، به می

ع شدند و پس از خلیل، ي در منطق و کالم، در لغت مختلف و متنوها بعد از تسرّ گشتند و دیدگاه

 .)262 :1958مخزومی، (و را در این زمینه دنبال نمود شاگردش سیبویه راه ا

وتحلیل  علّت در آغاز حسی بود، زیرا نحویان در شناخت و درك علّت، به تجزیه: تعلیل -2

 .ورزیدند پرداختند و به سنگینی یا سبکی آن بر جان استناد می حس می

و دیگري را به خاطر  این را به سبب، سبکی منصوب نمودند: گویند مثالً در بعضی جاها می

دانستند، منصوب  هاي اول نمی گردید و یا اینکه آن را جزء اسم نمودند، زشت می آنکه، اگر رفع می

العلل تحقیق نمودند  نمودند، اما نحویان بعدازآن در این زمینه بسیار مبالغه نمودند و دربارة علت می

 ).46 :2006السیوطی، (قسیم نمودند قیاسی و جدلی ت -و آن را به تقسیماتی هم چون تعلیمی 
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حمل فرع بر اصل، حمل اصل بر (غلو داراي اقسامی است که عبارتند از : ساغلو در قی -3

مقیس (و نیز داراي چهار رکن است که عبارتند از ) حمل ضد بر ضد فرع، حمل مشابه بر مشابه و

قیاس و (قاعده کلی غوي را به لماده ) هـ 329ت ( یکه ابن جن ، درحالی)علیه، مقیس، علت و حکم

استعمال شاذ در قیاس، شاذ در قیاس و استعمال، قاعده کلی قیاس شاذ در استعمال، قاعده کلی 

 ).2/99:ابن جنی، بی تا(تقسیم کرده است ) استعمال

 

 شناختی زبان رویکرد با آن تسهیل و عربی نحو

 مستحکم اصول بر قائم که اند کرده پیشنهاد را هایی راه نحو یادگیري سهولت جهت دانشمندان

 اینکه خالصه گفتار«باشد  محکم اینکه بدون نمود ریزي پی را علمی شالوده توان نمی زیرا است

 به لذا نماند مصون نداشت، علم این با ارتباطی که زائدي مطالب از تحول و تغییر باهمه نحو علم

 )368-367: 1380 قمري،( »ماند باقی خود قدیم شکل همان

 عمل این زیرا؛ ندارد چندانی کارآیی حاضر عصر براي پیشینیان ها نظریه به توجه با نحو علم

 خود براي کوفیان و بصریان که اي شیوه به که است شایسته و است عرب قدیم فرهنگ از برگرفته

 خاص زمان و مکان در که است تاریخی موضوع یک نحو ترتیب این به. شود تدریس نمودند تدوین

 و برد بکار حاضر زمان در آموختگان دانش مندي بهره براي جدید شیوه باید پس. دارد قرار ودخ

 که توصیفی زبان براي است توصیف جدید مطالعات در »نحو« زیرا برگزید را توصیفی شیوه یک

 از محلی امروز »نحو« در تقدیري اعراب ترتیب این به. است حرکات و شکل و کلمه دربرگیرنده

 از نحو ساختن رها براي بنابراین؛ )368: همان. (است دور توصیف مبحث از زیرا ندارد اعراب

 در توان را می رویکردها این ورزید مبادرت مختلف رویکردهاي در زبان بررسی به باید دشواري

 نمود خالصه عمده رویکرد چهار

 زبانی ي خانواده یک درون در زبان چند یا دو بین ي رابطه بررسی به که: تطبیقی رویکرد-1

 آرامی کنعانی، مثل سامی، ي خانواده هاي زبان بررسی مثالً پردازد؛ می

 از زبانی ي پدیده یک بررسی یعنی است؛ تاریخ گذر در زبان بررسی: تاریخی رویکرد-2

 آن تحوالت ثبت و تاریخی دوران خالل
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باهدف  لهجه دو ای زبان دو هاي پدیده بررسی به رویکرد این: اي مقابله رویکرد-3

 لهجه دو یا زبان نیست شرط رویکرد، این در. پردازد می دو آن میان متفاوت هاي گونه به یابی دست

 اي مقابله بررسی مثالً باشد؛ نیز متفاوت نوع دو از تواند می بلکه باشد؛ زبانی يخانواده یک از

 رسیفا و عربی یا و انگلیسی و عربی زبان در جمله ترکیبی هاي ویژگی

 در زبانی هاي بررسی در حاکم رویکردهاي ترین مهم از رویکرد این: توصیفی رویکرد-4

 ي گونه این زبان، گویندگان دهیم نشان که کنیم می اکتفا این به توصیف در. آمریکاست و اروپا

 ي واژه فالن مردم که کرد نخواهیم امرونهی وجه هیچ به و برند می کار به چگونه را زبان خاص

 ).38: 1388 حسینی،. (نه یا ببرند کار به را توريدس

 سنّتی دستور ضعف نقاط ،)زبان علمی بررسی و شناخت دانش( شناسی زبان دانش درآمدن با

 دستور اما است؛ زبانی حقایق توصیف زبان، بررسی ي شیوه شناسی زبان در چون گشت؛ آشکار

 آید برمی قواعد تجویز پی در سنّتی

 و شود می تحمیل زبان بر که است انتزاعی و ذهنی مسائل و ها فرض بر هیکت سنّتی دستور در

 زبان در هایی نمونههرگاه  روش، این در. است نوشتار زبان مالك، بلکه نیست؛ گفتار زبان به عنایتی

 توجیه انواع باب باشد، نداشته سازگاريشده  وضع یا شده فرض شیپ از تعاریف آن با که شود یافت

 فکر که آنچه نه است، مند عالقه شود، می گفته آنچه به شناس زبان اما؛ شود می شودهگ تأویل و

 واجب است، جایز است، الزم باید،« چون عباراتی بردن کار به بنابراین شود؛ گفته باید کند می

 یا درست بد، یا خوب« چون مسائلی همچنین و رود می کار به فراوان یسنت دستور در که »است

 ازنظر. »گفتار تقلید مرجع بهترین پذیرش و غیردستوري یا دستوري غلط، یا صحیح نادرست،

 .)39: همان. (نیست برخوردار چندانی اعتبار از شناسی زبان

 

 معاصران دیدگاه از نحو سازي اندیشه آسان

 قرار کنونی عصر نحویان استقبال مورد مختلف، هاي قرن از گذر از پس سازي نحو اندیشه آسان

 را) النحو احیاء( کتاب و گشت پیشگام زمینه این در که است کسی اولین مصطفی ابراهیم. گرفت

داشت؛  وا تکاپو به را معاصران دیگر نحو سازي ي آسان نهیدرزم مصطفی ابراهیم اقدام. ساخت منتشر
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 با اگرچه ضیف شوقی مثل کسی بود نحو سازي آسان ي نهیدرزم کتاب چندین تألیف آن ثمرهو 

 کتبی تدوین به نیز خود لیک ؛برخاست مخالفت به مصطفی ابراهیم سوي ازشده  مطرح هاي اهدیدگ

 النحو تیسیر( و) النحو تجدید( همچون کتبی تألیف او هاي کوشش دستاورد نمود، اقدام باره دراین

 ازيس آسان باب در که بود معاصر نحویان دیگر از المخزومی مهدي. بود) حدیثاً و قدیماً التعلیمی

 النحو فی( به توان می او نحوي آثار ترین مهم از گذاشت یادگار به خویش از ویژه اهتمامی نحو

 .نمود اشاره) توجیه و نقد العربی

 ازنظر نحو سازي آسان ي نهیدرزم را نحوي دانان معاصر هاي دیدگاه ترین مهم ذیل در

 .گذرانیم می

 

 مصطفی ابراهیم

است که  مانده جا به عربی زبان به مختلف مجالت در قاالتیم و ها از ابراهیم مصطفی پژوهش

 موارد به توان می وي، تألیفات نحوي ترین مهم ي نحو هستند ازجمله نهیدرزمها  قسمت اعظم آن

 :کرد اشاره زیر

 .1937 قاهره نشر، و ترجمه تألیف، کمیته النّحو، احیاء -1

 .1958 دارالمعارف العربی، النّحو تحریر -2

 .اإلعدادیۀ المدارس طلبۀ علی المقررة القواعد ابکت -3

 )اساتید دیگر باهمکاري( جنّی ابن اثر اإلعراب، سرصناعۀ کتاب ي درباره تحقیق انجام -4

 )اساتید دیگر باهمکاري( تصحیح للزجاج الکریم القرآن إعراب -5

 

 ابراهیم مصطفی و لغو نظریه عامل

 آن بر مبتنی ،هینظر این. رود می شمار به عربی قدیم نحو هاي بنیان و اصول از عامل ي نظریه

 به مبتدا، و فعل عاملي  واسطه به فاعل نمونه، عنوان به باشد، داشته مؤثري باید اثري هر که است

طورکلی  به اما دارند، نظر اختالف عوامل، تعداد با ارتباط در علما. است شده مرفوع ابتدائیت، دلیل

 از قسم 98 شود؛ می تقسیم معنوي و لفظی بخش دو به و بوده قسم 100 نحوي عوامل که برآنند
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 شود می...  و ناصبه حروف جازمه، حروف جاره، حروف فعل، شبه فعل،: شامل که بوده لفظی ها آن

 از مضارع فعل بودن خالی مبتداست و رفع عامل که شامل ابتدائیت که معنوي عامل قسم دو و

 )495 ـ 489:1374 افغانی،. (است آن شدن مرفوع تعلّ که ناصبه و جازمه عوامل

 آن پیرامون شده تنیده منطقی – فلسفی يو تارها عامل ي نظریه لغو خواستار مصطفی، ابراهیم

 خواستار معاصر دوران در که بود کسی نخستین وي، گفت باید) 30 ـ 29:1959 مصطفی. (است

 کلید نظریه، این لغو واست  نو مشکالت اساس نظریه این او نظر به چراکه شد؛ عامل ي نظریه لغو

 .گردد می قلمداد نحو سازي آسان

 که کردند روي زیاده آن عمل شرایط و عامل بحث در چنان آن قدیم، نحویان است، معتقد او

 دیدگاه از مواردي خود، کتاب از بخشی در وي شود، می خالصه بحث این در نحو ي همه گویی

 :کند می مطرح گونه این عامل حثب ي درباره را قدیم نحو

 که »زید قام«: مانند؛ محذوف عامل یا مذکور عامل از است اثري کلمه، بر اعراب ي نشانه -1

 است شده منصوب محذوف عامل ي وسیله به که »شکراً« و است شده مرفوع ،»قام« ي وسیله به »زید«

 -است مطرح تنازع ببا در که چنان آن شود، نمی وارد معمول یک بر عامل، دو -2

 دهد می نصب و رفع و کند می عمل اسم در تنها که است فعل اصلی، عامل -3

: جمله در فاعل اسم عمل همچون کند، می عمل فعل مانند شود، فعل به شبیه هرگاه اسم، -4

 »زیداً ضارب أنا«

 کند می لعم تأخر و تقدم حالت دو در باشد، قوي عامل چنانچه و شود مقدم باید عامل،-5

 را اسم کند؛ می عمل) مستقل( خود اصل به توجه با گاهی که است عوامل جزء هم حرف -6

 فعل به شباهت خاطر به گاهی و کند می منصوب و مجزوم را فعل و مجرور و منصوب و مرفوع

 صمخصو معناي از که تأکید معناي بر داللت خاطر به ،»إنّ«: مثال عنوان به کند، می عمل آن مانند

 قدیم، نحو بزرگان مصطفی، ابراهیم نظر طبق کند، می عمل آن مانند و شده تشبیه فعل به است، فعل

 .)26 -23:همان( زدند، می وپا دست هودهیو ب شدند غرق مباحث این در کالمی ي فلسفه تأثیر تحت

 خاص معنایی بر کار، این با تا است متکلّم ي ساخته اعرابی، هاي حرکت که است مدعی وي،

 392 م( جنّی ابن از خود، کالم این در او) 50: همان. (کند داللت کالم ساختار و جمله تألیف در
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 متکلّم به تنها جزم، و جر نصب، رفع، به کردن عمل بود معتقد نیز او چراکه پذیرفته، تأثیر) هـ

 ).محقق ي مقدمه: 1947 قرطبی،. (دیگر چیز نه شود می مربوط

 نیست؛ دقیق آن، وجود دالیل و اعراب ماهیت دلیل به تصور این که گفت باید حقیقت، در

 و اختیار طبق و آزادانه را حالت آن بر دال عالمت و کلمه اعرابی وضعیت تنهایی، به متکلّم چراکه

 اجتماعی عرف که است ساختارهایی تابع امر این بلکه کند، نمی مشخص خود، شخصی ي اراده

 معنا این به کالمی، ترکیب یک توسط اعرابی عالمت بیان و دارد را آن اقتضاي ،موردنظر زبان

 اعتبار ازنظر امر این اینکه لو و است لغوي ي ناحیه از اعراب آن ي کننده تعیین متکلّم که نیست

 .باشد درست عقلی

 اما شده، بیان قرطبی مضاء ابن و جنی ابن توسط ازاین پیش مصطفی، ابراهیم نظر باوجوداینکه

 و عامل ي نظریه ابعاد به وضوح به او اینکه، نخست: است هایی برتري داراي بعد دو از او ي ظریهن

 هاي نشانه و اعراب ظواهر براي تفسیري کرده تالش او اینکه، دوم و پرداخته نحو بر آن منفی آثار

مبروك، . (شدبا کرده ارائه عامل ي شده لغو ي نظریه براي جایگزینی کار این با تا دهد ارائه آن

1985: 103(. 

 

 نقد شوقی ضیف بر آراء ابراهیم مصطفی

 همچون عبارتی در را مفرد منادي تنوین اینکه بر مبنی را مصطفی ابراهیم دیدگاه ضیف شوقی

 ندارد قبول است، نموده مضموم متکلم یاء به اضافه شبهه از گریز براي را آن و کرده منع) یازید(

 بر دال را ها آن تنوین و دارند تنوین منصرف، غیر جز به خاص هاي سما همه« وي عقیده به زیرا

 .»دانست توان نمی ها آن بودن نکره

 دو إنّ اسم بودن مرفوع بر مبنی مصطفی ابراهیم ادعاي رد در ضیف شوقی این بر عالوه

 نماید می ذکر را ...) الصابون و هادوا الذین و آمنوا الذي إنّ( و) لساحران هذان إنّ( قرآنی عبارات

 حفص قرائت و) لساحران هذین إن( عمرو أبی قرائت و اول آیه در را اخفش دیدگاه ضیف شوقی

 در را آن خبر و مبتدا را) الصابون و( نحویان: گوید می دوم آیه ي درباره؛ و نمود ذکر را) هذان إنْ(

 ).566: همان. (اند دانسته محذوف آیه این
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 و کریم قرآن از مورد هزاران در آن وجود و) إنّ( اسم نصب رد نحویان اجماع به ضیف شوقی

: گوید می) إنّ( اسم رفع در ابراهیم مصطفی استشهاد رد در این در و نماید می استناد عربی شعر

 آن راویان از بسیاري زیرا شود نمی استشهاد حدیث به نحوي قواعد ذکر در که است آن مشهور

-28: همان. (شود نمی استناد کوفه و بصره نحویان به نه و سیبویه به نه خاطر این به اند بوده فارس

29.( 

 گذاري نام است، گرفته خرده ها آن بر النحو احیاء کتاب در ضیف شوقی که مواردي ازجمله

 و است رایج غیر اصطالح یک تنها این است گفته باره دراین وي است اضافه حروف به جر حروف

 و مضموم جز به را اعراب: افزاید می سپس باشد کرده کمکی سازي سانآ ي نهیدرزم کنم نمی گمان

 مفعول فیه، مفعول مطلق، مفعول به، مفعول مانند منصوبات دیگر بنابراین؛ است کرده لغو مکسور

 باعث موارد این الغاي که است پرواضح؛ و ندارد وجود تمیز و حال استثناء، معه، مفعول ألجله،

 فهم در و نشوند آشنا عربی زبان ساختار در کلمات نوع این وظایف با نحو معل فراگیران. گردد می

 ).29: همان. (آید به وجود ابهام ها آن اسلوب درك و

 معرب فتحه با منصرف غیر«: است معتقد که آنجا مصطفی ابراهیم دیدگاه درباره ضیف شوقی

 علت و است کرده ذکر نیروش و واضح علت »است شده ممنوع تنوین گرفتن از زیرا است، شده

 ابراهیم باره دراین زیرا کند می صدق نیز است، شده گفته مضموم منادي ي درباره آنچه در او

 و گیرد می ضمه منادي مانند گاهی شود می محروم تنوین از که هنگامی اسم است، معتقد مصطفی

 تعطیالت و وراتتص ضعف بیان به ضیف شوقی بعدازآن گیرد می فتحه منصرف غیر مانند گاهی

. پردازد می خمسه اسماء و سالم مذکر جمع مثنی، اسم فرعی هاي عالمت باب در مصطفی ابراهیم

 خارج درباره وي بلکه گردد نمی خالصه موارد این به النحو احیاء کتاب بر ضیف شوقی نقد

 دیدگاه و کند می انتقاد مصطفی ابراهیم از نیز، ساختن آن جانشین را خبر و توابع از عطف ساختن

 بیشتر درباره ضیف شوقی نماید می رد) رباع و ثالث أخر،( کلمات صرف ممنوعیت ي نهیدرزم را او

 نکرده اضافه نحو سازي آسان بر نکاتی مصطفی ابراهیم هاي دیدگاه: گوید می مذکور کتاب مباحث

 که هستند التیتعلی همان ها آن و است افزوده نحو بر جدیدي هاي فرضیه و تعطیالت بلکه است

 پیشینیان آراء اینکه بر مبنی او هاي دیدگاه و است کرده دعوت قدما نزد ها آن نظایر لغو بر مضاء ابن

 او هاي دیدگاه؛ و است منطقی و منصفانه شود می خویش اصلی ي وظیفه از نحو خروج باعث
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 احکام کردن خالصه و است عربی زبان هاي صیغه ي نهیدرزم نحو طبیعی هاي پدیده بررسی درواقع

 استوارسازي و گفتار و نطق تصحیح در که فرورویم هایی علت در آنکه بدون. هاست آن قواعد و

 ).31-30: همان( باشند داشته همراه به اي فایده زبان،

 

 سازي از دیدگاه مخزومی هاي آسان اندیشه

معتقد است وي  سازي نحو براي فراگیران مخزومی نحوي دان معاصر دیگري است که به آسان

سنگی از خویش به  مایه و گران هاي بسیاري نمود و ا این رهگذر تألیفات گران در این زمینه کوشش

 :شود ها اشاره می ترین آن یادگار باقی گذاشت که در ذیل به مهم

 النحو و اللغۀ فی مناهجها و النحویۀ الکوفۀ مدرسۀ -1

 توجیه و نقد العربی النحو فی -2

 تطبیق و قواعد العربی والنح فی -3

 بغداد فی النحوي الدرس-4

 

 بندي جمله بر اساس مسند مخزومی و تقسیم

 ارائه ازجمله تعریف سیصد از بیش تاکنون) م.ق 347 ت( افالطون زمان از گران پژوهش

 کرده تعریف گونه این را جمله اسکندریه در میالد از پیش اول قرن در تراکس دیوسیونس. اند داده

 و 11: 1988 نحلۀ،. (»کند می بیان را کاملی ي اندیشه که است کلمات از اي مجموعه جمله،« :است

15.( 

 .است چنین عربی منابع ترین مهم بر اساس جمله تعریف ترین جامع و ترین روشن

 یا »زیدقائم« مانند خبر، و مبتدا یا »زید قام«: مانند فاعل و فعل از متشکل است عبارتی جمله

 یا فاعل و فعل( اصلی مورد دو از یکی به اصلشان یعنی باشد؛ دو آن حکم در که عبارتی ههرگون

» قائماً ظننتُه« و »قائماً زید کان« و »الزّیدانِ أقائم« و »اللص ضُرِب«: مانند؛ برگردد) خبر و مبتدا

 باقی انتظار در را مخاطب و است جایز آن بر سکوت که است معنایی مفید یا: دارد حالت دو جمله

: مثل گویند می کالم آن به حالت این در که کند می افاده را کامل معنایی دیگر عبارت به. گذارد نمی
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 باقی انتظار در را مخاطبش و نیست جایز آن بر سکوت که غیرمفید یا و »قائم زید« یا »زید قام«

 اي جمله کالم زیرا »زید قام إن«: مانند نیست درست آن بر کالم اطالق حالت این در که گذارد می

 کالم از تر عام لفظی جمله، بنابراین؛ است جایز ازآن پس سکوت که است کامل معنایی با مفید

 ).5/ 2: 1999 هشام، ابن. (است

: است نوع دو جمله است معتقد هشام ابن استثناي به خود از پیش نحویان ي همه مانند مخزومی

 اگر ظرف: گوید می است شده مطرح هشام ابن سوي از که سوم نوع ي درباره؛ و فعلیه و اسمیه

 و» زید عندك هل« یا »زید الدار أفی«: مانند؛ است فعلیه جمله باشد، استفهام و نفی ادات بر متکی

 نه »زید عندك« یا »زید الدار فی«: مانند است، اسمیه جمله نباشد، استفهام و نفی ادات بر متکی اگر

 معیار مورد در همچنین او. بنامیم ظرفیه را آن و بیفزاییم جمله اقسام به را دیگري مقس که این

 المخزومی،(است  تعارض در هشام ابن با فعل دادن قرار تقدیر و اسمیه و فعلیه ي جمله تشخیص

1986 :51.( 

 فعلیه ي جمله دارد عقیده هشام، ابن و بصره نحوي مکتب بزرگان ي نظریه رد ضمن مخزومی

 فرق باهم ظاهري و لفظی جهت از فقط اند، داده به دست آن از قدما که تعریفی به توجه با اسمیه و

 براي. شود نمی دیده دو آن در فرقی هیچ و هستند یکی معنایی و نحوي ساختار جهت از و دارند

 اسمیه و فعلیه ترتیب به قدیم نحویان نظر طبق که »طلع البدر« و »البدر طَلَع« ي جمله دو نمونه،

 »البدر« مسندالیه جمله دو هر در. ندارند باهم فرقی هیچ و هستند یکی ساختار و معنی ازنظر است

 در و مؤخّر مسند اول ي جمله در که است لفظ و ظاهر در فرقشان تنها. است »طلع« مسند و

 .است شده مقدم دوم ي جمله

 فعلیه ي جمله مخزومی نظر طبق. »کرد عطلو ماه«: است چنین عبارت دو هر معناي بنابراین

 و تجددي موصوف آن مسندالیه سخن، دیگر به یا کند داللت تجدد بر آن مسند که است اي جمله

 استمرار و ثبوت بر آن مسند که داند می اي جمله را اسمیه ي جمله مخزومی،. باشد فعل آن، مسند

 ).41-39: همان( .باشد اسم آن مسند دیگر، عبارت به یا کند داللت

 را »البدر طَلَع« توان می داده دست به اسمیه و فعلیه ي جمله دو از مخزومی که تعریفی بر اساس

 البدر« ي جمله وي، نظر طبق. برد کار به اسمیه ي جمله براي را »طالع البدر« و فعلیه ي جمله براي

است فعل جمله این مسند چراکه آورد؛ حساب به اسمیه ي جمله توان نمی را »طَلَع. 
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 را »طَلَع البدر« ي جمله اگر که کند می اشاره نکته این به خود کتاب از بخشی در مخزومی

 در سپس او. دهیم می پایان قدیم نحو هاي پیچیدگی و مشکالت از بسیاري به بدانیم فعلیه ي جمله

کند می استناد زیر دالیل به آن، مشابه جمالتی و جمله این بودن اسمیه بر مبنی نحویان ادعاي رد: 

 ضمیر فعل، فاعلِ و مبتدا »البدر« ي کلمه ،»طَلَع البدر« ي جمله بودن اسمیه صورت در -1

 به) صغري( بسیط ي جمله یک تا شود می سبب امر این گردد برمی مبتدا به که است »هو« مستتر

 که است ضمیري دومی در و »لبدرا« اولی در مسندالیه؛ که شود تبدیل) کبري( مرکب ي جمله یک

 .گردد برمی مبتدا به

 تقدیر در فعلی شویم می مجبور شوند، وارد هایی جمله چنین بر شرط ادوات که مواردي در -2

 کلمه ،»طَلَع البدر إن« جمله در نمونه براي. است مقدر فعل فاعلِ »البدر« صورت آن در. بگیریم

 »طَلع البدر طَلع إن«: است چنین جمله تقدیر بنابراین؛ است محذوف شرط فعل براي فاعل »البدر«

 .است اهتمام براي تنها مسندالیه، تقدیم که است فعلیه اي جمله ،»طلع البدر« ي جمله -3

 ها بصري و هشام ابن نظر پس دهد، می تشکیل را کالم اساس عربی، و سامی زبان در فعل-4

 .مردود است

 فاعل را آن ها بصري که داند می ضمیري از خالی را علف جمالتی، چنین در مخزومی

 مسندالیه و مسند جاي که است این »البدر طلع« جمله با آن فرق که است معتقد وي. شمرند می

 ).43 و 42: همان. (است نداده رخ تغییري گونه هیچ اسناد، حقیقت در و شده عوض

 اقتضا عربی ذهنیت و اندیشه که کرد شارها نکته این به توان می مخزومی چهارم دلیل تأیید در

 عادي، حاالت از بسیاري در عرب فطرت و سلیقه چراکه باشد؛ اصل فعلیه ي جمله که کند می

 توجه خواهد نمی متکلم هایی ترکیب چنین در. است کرده جلب رویداد و حدث به را او توجه

 حدوث ازخبر دادن  وي، دقص کند جلب سرزده، او از رخداد یا حدث که کسی به را شنونده

 عاد« یا »الفرس عدا«: مانند؛ کند می آغاز فعل با را خود خبر متکلم مواقعی، چنین در پس. است

 فاعل به دادن توجه قصدش که است زمانی آن و برد می پناه اسمیه ي جمله به عرب گاهی. »المسافر

 تا آورد می فعل از پیش را اسم یمواقع در. است زده سر او از فعل که باشد کسی از شک زدودن یا

 الجارم،. (شود او باطل گمان مانع و بزداید شنونده از را شبهه و شک ایو  دهد تخصیص را آن

1953 :347.( 
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 گوناگونی دالیل خود ادعاي اثبات براي دانند، نمی جایز فعل بر را فاعل تقدیم که نحویانی

 فعل یعنیکلمه  از جزئیي  مثابه به فاعل«: گوید می هزمین این در انباري ابن نمونه، براي اند آورده

 خبر بر افزون زیرا است؛ واجب فعل، یعنی فاعل خبرِ تقدیم است معتقد که یعیش ابن یا »است

 .شود ذکر معمول از قبل که است آن عامل رتبه و است فاعل یعنی معمول عامل بودن،

 فعل بر فاعل تقدیم نبودن جایز یعنی ،زمینه این در بصره نحویان دیدگاه به کلی نگاهی با

. است عامل بر معمول تقدیم نبودن جایز همانا که برد پی مشترك و اصلی دلیل یک به توان می

 از قبل باید عامل ازآنجاکه و است معمول فاعل، و عامل فعل، که معتقدند ها آن دیگر عبارت به

 نحویان بارها که استاي  مسئله همان این. ایدبی فاعل از قبل باید نیز فعل بنابراین، بیاید معمول

 شوقی السامرائی، ابراهیم مصطفی، ابراهیم قرطبی، مضاء ابن چون نحویانی آنان از پیروي به و کوفه

 در مضاء ابن. اند دانسته روا را فعل بر فاعل تقدیمِ آن رد در و دانسته مردود را آن مخزومی و ضیف

 بدانند) هو( مستتر ضمیر را جمله فاعل »قام زید« جمله در شد اعثب که چیزي: گوید می زمینه این

 ).90: تا بی القرطبی،. (شود نمی مقدم فاعل: اند گفته که است نحویان سخن قطعاً

 هیچ زبان طبیعت با توجیهات و تعاریف این که است معتقد ها نظریه این رد ضمن مخزومی

 نحویان حقیقت در. گردد می فهم دشواري موجب که است فلسفی تعلیلیو فقط  ندارد سازگاري

 معلول تقدیم چون که رسیدند نتیجه این به و کردند مقایسه فلسفی علت با را نحوي عامل پیشین،

 )43: 1986 المخزومی،. (نیست جایز هم عامل بر معمول تقدیم بنابراین نیست، جایز علت بر

 پیدا خارجی ظهور که اي اندیشه. است شهیو اند فکر لفظی صورت جمله، که است آن حقیقت

 ساخته رکن دو از نیز جمله. است شنونده ذهن به متکلم ذهنی مفاهیم انتقالهم  آن کارکرد. کند می

 عربی زبان در که است مسندالیه بر تکیه بر اساس پیشینیان بندي تقسیم. مسند و مسندالیه: شود می

 نه باشد مسند بر اساس باید جمله تقسیم« بگوییم که است آن بهتر بنابراین؛ ندارد مهمی جایگاه

 ).86: همان. (»است استوار آن کارکرد و مسند معناي بر خبر یک یا سخن اهمیت زیرا مسندالیه؛

 

 جمله از دیدگاه مخزومی اعراب

 هفت ندارد اعراب از محلی که اول گروه. است کرده تقسیم گروه دو به را جمله هشام، ابن

 :از عبارتند که دارند اعراب از محلی که است هایی جمله شامل دوم روهگ و شود می بخش
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 »أضربه زید«: مانند خبریه، ي جمله -1

 »تستکثرٌ تَمنن وال«: مانند حالیه، ي جمله -2

 »عبداهللا إنی: قالَ«: مانند مفعولی، ي جمله -3

 »ولدت یوم علی والسالم«: مانند إلیه، مضاف ي جمله-4

 تقم إن«: مانند باشد، فجائیه إذاي یا فاء به مقرون که جازمی شرط جواب ي لهجم-5

 -5«فسأقوم

 »فیه بیع ال یوم یأتی أن قبلِ من«: مانند وصفیه، ي جمله-6

 ابن( »أخوه قَعد و أبوه قام زید«: مانند دارد، اعراب از محلی که اي جمله براي تابع ي جمله-7

 .)48/ 2: 1999 هشام،

 از برآمده ها، جمله محلی اعراب ي درباره را هشام ابن ازجمله نحویان ي نظریه زومی،مخ

 که جایی تا است داده قرار خود الشعاع تحت را نحویان ذهن که داند می معمولی و عامل تئوري

 ندارد نحو براي سودي هیچ که اي حاشیه مسائل به و کردند فراموش را جمله لغوي ي وظیفه

 ي همه میان که عمومی ي وظیفه یکی: دارد وظیفه دو اي جمله هر است معتقد مخزومی. اند پرداخته

 محلی که هایی آن چه و دارند اعراب از محلی نحویان نظر به که هایی آن چه است؛ مشترك ها جمله

 دیگري. شنونده گوش به متکلم ذهن مفاهیم انتقال از است عبارت وظیفه آن. ندارند اعراب از

 از محلی نحویان، نظر طبق که است هایی جمله همان مخصوص که است خصوصی ي وظیفه

 بیان با ادامه در مخزومی. دارند...  و حالیه وصفیه، خبریه، نقش که هایی جمله یعنی؛ دارند اعراب

 امري و ندارد کالم معناي فهم در تأثیري هیچ محلی، اعراب بحث که کند می ثابت روشن مثال یک

 که است آن بهتر گوید می »فقیه أبوه محمد« ي جمله اعراب ي درباره او. است صلحا بی و زاید

 یتوکأ رجل نا جاء« ي جمله ي درباره یا. مبتدا خبرِ »فقیه أبوه« عبارت و مبتداست »محمد« بگویی

 تخصیص براي که است اي وصفیه ي جمله »عصا علی یتوکأ« عبارت بگویی که همین »عصا علی

 است، نحوي عامل ي اندیشه ابطال دنبال به مخزومی ازآنجاکه. کند می کفایت است، آمده نکره

 ي بقیه حذف ببریم، بین از است نحوي عامل ترین قوي از که را فعل عمل اگر که است معتقد

 ).62 و 61: 1986 المخزومی،. (پذیرد می صورت آسانی به نحوي عوامل
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 شناسی نشانه نظام به عامل نظریه تغییر-1

. داریم نیاز شناسی نشانه رویکرد با نحوي عوامل تحلیل به متون، هاي نشانه نقش کشف منظور به

 مند نظام الگوهایی و ها روش داراي شناسی، زبان فنون از اي شاخه کاربرد ي مثابه به شناسی نشانه

 موجود هاي نشانه کمک به. سازد می رهنمون جامع، معنایی هاي تحلیل سوي به را خواننده و است

 با دگرگونی و همگونی دگرسویی، سویی، هم واگرایی، گرایی، هم« نظم، از نوعی به توان می متن در

: 1385 شعیري،(کرد  تفسیر آن مبناي بر را کالم اجزاي بر حاکم روابط و برد پی »دیگر هاي نشانه

 شده ریزي حطر »نحوي عامل« نظریه اساس بر که عربی نحو زیربناي دیدگاه، این اساس بر). 1

 بر مبتنی دستوريِ شناسی نشانه این در که کند می عمل دستوري شناسی نشانه نظام یک مثابه به است،

 مجزوم و مجرور منصوب، مرفوع، به نحوي هاي نشانه اساس بر عربی، نحو نحوي، عامل نظریه

 )مقدمه تا، بی همکاران، و میرزایی. (است شده بندي دسته دارند، که تأثیري طبق

 

 شناسی زبان هاي نظریه-2

 این که مواردي از. دانست سهیم نظریه این گیري شکل در توان می را شناسی زبان جدید نظریات

 و ساختارگرایی به تمام حسان ازجمله نظریه این موافقان نبودن مقید سازد، می تقویت را فرضیه

 و شد ایجاد ساختارگراها قابلم در که است مکتبی گرایی نقش. است آن به گرایی نقش کردن اضافه

 شناسان زبان به نظریه، این هاي ریشه. آن ساختار به تا داد می اهمیت بیشتر زبان نقش و کارکرد به

 بافت نظریۀ صاحب که را فیرث نباید البته). 236: 1388 زاده، حاجی. (گردد بازمی پراگ حلقۀ

. کرد انکار وي نزد نظریه این گیري شکل در است حسان تمام اساتید از یکی خود و بود موقعیت

 انسجام چراکه باشد، گذاشته تأثیر نظریه این در تواند می نوعی به نیز حسن و هالیدي انسجام بحث

 که معنایی و واژگانی دستوري، از اعم شناختی زبان ابزارهاي از است عبارت هالیدي تفکر در

. گردند می متصل هم به تري بزرگ احدهايو قالب در و شوند می یکدیگر با ها جمله پیوند موجب

 ).9: 1385 زاده، گل اقا(
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 همبستگی نظریۀ جایگاه-3

 علمی محافل در قبولی قابل جایگاه توانسته نحو، تجدید هاي دیدگاه سایر برخالف نظریه این

 سبب به نحویان که هایی قرینه نقش توانست نظریه این: گوید می الجندي احمد. آورد دست به

 مطرح عربی زبان در جدید اي نظریه و کرده آشکار بودند، سپرده فراموشی به اعراب، به زیاد هتوج

الجندي  .)320: 1984 الجندي،. (یابد آموزشی جنبۀ و شده کاربردي است الزم نظریه این و سازد

 يها پژوهش در را نویی هاي اندیشه نظریه، این که است باور این بر معاصر است، نحویان از که

 و داشته توجه ها قرینه دیگر نقش به هم قدیم نحویان ولی است، تقدیر قابل و داده به دست نحوي

 واقعی جایگاه  به را عربی نحو ها، قرینه همبستگی نظریۀ. اند نموده درك معنی فهم در را آن اهمیت

 یا کارکرد و شنق اساس بر را نحو و برداشته زبان آموزشی ۀنیدرزم مهمی بسیار گام و رساند خود

 فاقد را نظریه این گروهی، مقابل طرف در .)303: 2007 بسندي،. (است کرده بررسی معنی، همان

 مکتب اساس بر نقدي پژوهش نوعی فقط را آن و دانسته زبان در نوگرایی و تجدید هرگونه

 این باورند ینا بر که گونه همان. کنند می تلقی قدیم زبانی میراث از مندي بهره با و ساختارگرایی

 نوآوري مسائل برخی در فقط و دهد به دست عربی زبان براي آموزشی و نو الگویی نتوانسته نظریه

 تطبیق و نشدن کاربردي ها، قرینه همبستگی بر وارد نقد بیشترین) 20: 2002 حسان،. (است داشته

 ).257: 1392 ورحمانی، نیازي. (است نحو ابواب همۀ بر آن نیافتن

 

 شناسی نشانه نظام به عامل نظریه تغییر سان وتمام ح

 را مسئله این وي. دانست معنی فهم در ها قرینه همبستگی نگرش پیشگام توان می را جرجانی

 ذکر آن توضیح در را نحو معانی و توخَی تعلیق، اصطالحات و ساخته مطرح نظم، عنوان تحت

 فهم براي که این بوده، متن و جمله در کلمات پیوستگی مسائل، این بیان از وي قصد. است کرده

 هاي قرینه گرفتن قرار حاصل که را آن بر حاکم نظم و داشت متن فضاي به کلی نگاهی باید معنی،

 لَیس: است آمده گونه این »االعجاز دالئل« در مسئله این. نمود درك است، یکدیگر کنار در مختلف

ي النَّظْمویقِ سلمِ تَعالْکَل ضعابضٍ هع15: 2001 الجرجانی،. (بِب(. 
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 جرجانی کرده، منسجم و یکپارچه صورت به ها قرینه بیان در سعی که کسی اولین گفت توان می

 و نموده ذکر را نغماهنگ و مطابقت رتبه، تالزم، ادات، صیغه، همچون مختلفی هاي قرینه وي. است

 تمام( معاصر نحویان از یکی .)112-113: 1983 عبداللطیف،. (است نامیده تعلیق هاي قرینه را ها آن

 موافق شناسی نشانه نظام به عامل نظریه تغییر با و است نحو سازي آسان پیروان از که است) حسان

 معنایی، و ساختاري ازلحاظ همبستگی، نظریۀ در شناسد می قرینه یک عنوان به را عامل و است

 در فقط و نپذیرفته الگو یک عنوان به را نظریه این حسان تمام ولی عبدالقاهر نظم نظریۀ شبیه بسیار

 که است این باشد گفته این بر توجیهی تواند می که دلیلی عمده. است برده بهره آن از موارد برخی

 تمام دیدگاه در ها، قرینه همبستگی ولی کند، می ایفا اساسی نقشی عبدالقاهر نظم نظریۀ در عامل

 بوده زبانی مادة توصیف بر توصیفی شناسی زبان مبناي طرفی از. است املع براي جایگزینی حسان،

 بهره خود نظریۀ تبیین در نظم یۀاز نظر وي البته. است دور به فلسفی تعلیل و تفسیر هرگونه از و

 دادن به دست عبدالقاهر نظم نظریۀ هدف« چنین هم نداده، قرار خود کار مبناي را آن ولی برده،

 اسلوب زیبایی به رسیدن براي شرطی را نحوي قواعد صحت وي بلکه بوده،ن نحوي پژوهشی

) 113- 114:همان. (»نداد ارائه نحو علم در اش نظریه اساس بر کاملی نظام سبب همین به داند، می

 تا طلبد می را اي فراجمله نگاهی نیز همبستگی نظریۀ بوده، متنی و اي فراجمله نگاهی عبدالقاهر نگاه

 ).255: 1392 رحمانی، و نیازي. (کنند تولید را معنی هم کنار در ها نهقری مجموع

 

 عامل از شدن نیاز بی و معنی فهم در ها قرینه حسان و همبستگی تمام

 بعضی تفسیر و ها قرینه وتأخیر، تقدیم حذف، و ذکر همچون مهمی موارد به اگرچه نحو علم

. است ها کلمهآخر  اعراب دهد، می اهمیت آن به که موردي اولین ولی دارد، توجه تعبیرها

 شدنرنگ  کم و اعراب ي قرینه به ازحد بیش توجه سبب نگرش نوع این .)1: 2007 السامرائی،(

 نظریه، این کردن مطرح با حسان تمام. گشت عامل ي پدیده گیري شکل و ها قرینه دیگر نقش

 فهمیده بهتر معنی، طریق، این از تا شد متن و جمله ساختار در موجود روابط به توجه خواستار

 این درك به منوط را معنی فهم و گزیند برمی را معنوي و لفظی هاي قرینه از اي مجموعه وي. شود

 گرفت نظر در تنهایی به را ها قرینه این از کدام هیچ توان نمی که است باور این بر و داند می ها قرینه

 این در قرینه از منظور. کرد بررسی معنی فهم منظور به پیوسته و یکپارچه را ها آن بایست می و
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 نوع به دیگر، هاي قرینه میان از ها قرینه این اختیار دلیل. است معنوي و لفظی ي قرینه نظریه،

 گیري شکل و اعراب به نحویان زیاد اهمیت به توجه با وي. گردد بازمی ها قرینه ي مسئله به نگاهش

 یکپارچه صورت به را ها قرینه این است، معنوي یا لفظی اي پدیده نیز عامل که ازآنجایی و عامل

 مطابقت، صیغه، رتبه، اعراب،: از عبارتند لفظی هاي قرینه. است داده دست به عامل از نیازي بی براي

 ).205 ـ 241: 1973 حسان،. (نغماهنگ ادات، تالزم، رابط،

 ما« ترکیب نمونه براي. نیست شکی است،معن فهم در مهم اي قرینه اعراب که این در: اعراب

 از توان می را متفاوت معناي سه ،»أحسن« و »زید« اعراب نبودن مشخص صورت در ،»زید أحسن

: زید أحسنَ ما: شود می واضح معانی اعراب، از پس ولی استفهام، و تعجب و نفی: نمود اراده آن

 ).244: 1392 رحمانی، و نیازي( .استفهام: زید أحسنُ ما تعجب،: زیداً أحسنَ ما نفی،

 موصول از پس صله و فعل از پس فاعل نمونه، براي گویند، را جمله در کلمه جایگاه: رتبه

 تغییر گاه هیچ که است اي رتبه پایدار از منظور. کند می تقسیم ناپایدار و پایدار به را رتبه وي. آید می

 همیشه که زیرا؛ مجرور و جار و منه مبدل و بدل صفت، و موصوف صله، و موصول مانند: کند نمی

 جا جابه را آن جایگاه بتوان که است آن ناپایدار. آید می جار از پس مجرور و موصول از پس صله

 ).244 همان،... (و حال مفعول، و فاعل خبر، و مبتدا مانند: نمود

 جز انتظاري مبتدا و فاعل از نمونه، براي. طلبد می را کلمه نوعی اي، صیغه هر ساختار: صیغه

 گرفته قرار اسم جایگاه در فعل آن آمد، فعل فاعل، یا مبتدا جایگاه در هم اگر و نیست بودن اسم

 منتقل اسم معناي به و است فعل صیغه، ازنظر »ضرب« مثال این در ،»ماضٍ فعلٌ ضَرَب« مانند است،

 .است شده

 نمونه براي. شود واضح معنی تا دباش هایی تطابق بایست می کلمات برخی میان :مطابقت 

. برد پی صفتی، و موصوف ي رابطه به تا باشند داشته مطابقت مواردي در باید صفت و موصوف

 و مخاطب و متکلم( شخص ،)جمع و مثنی و مفرد( عدد اعراب،: است مورد پنج در مطابقت این

 و دارد معنی فهم در مهمی نقش نیز قرینه این. بودن نکره و معرفه ،)مؤنث و مذکر( نوع ،)غایب

: همان( »تَقُومانِ الفَاضلَانِ الرَّجلَانِ«: مانند شود، می معنی فهم دشواري سبب آن نکردن رعایت گاهی

245.( 



1398، پاییز 1مجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال اول، شماره  | 54 

 

 و موصول خبر، و مبتدا مانند است، یکدیگر با مرتبط امر دو میان اتصال بیانگر قرینه، این: رابط

 اشاره، اسم حرف، ضمیر، ارجاع ي وسیله به ارتباط این. شرط جواب و شرط ذوالحال، و حال صله،

 جواب فاء« ،»فَکَلّمه کَلّمک منهم رجالً إن« ي جمله در نمونه براي. شود می بیان...  و لفظ تکرار

 هاي برداشت کنیم، حذف را ن آ اگر و است آن جواب و شرط رابط که است لفظی اي قرینه »شرط

 استئناف بر داللت) امر فعل( »کلمه« یا باشد ثقیله از مخففه »إن« مثالً شد، خواهد ازجمله متفاوتی

 ).245 همان،. (کند

 ارتباط بیانگر که اند یافته نحو هاي قسمت بعضی میان خاصی هاي رابطه نحویان): التَضام( تالزم

 یا موصوف ر،ضمی اند، کلمه یکمانند  به إلیه مضاف و مضاف نمونه براي است، کلمه دو متقابل

 ي قرینه عنوان تحت را مسائل این حسان تمام. آید نمی فعل سر بر جر حرف شود، نمی واقع مضاف

 ایکلمه  دو میان ارتباط: لزوم ـ الف: شود می تقسیم دسته سه به قرینه این. است کرده بیان تالزم

 و موصوف إلیه، فمضا و مضاف مانند نباشد،تصور  قابل دیگري بدون یکی که طوري به عبارت

 ضمیر، که این مانند است، چیز دو ارتباط عدم نشانگر: تنافی ـ ب. صله و موصول و صفت

 است، هم کنار در کلمه دو گرفتن قرار بودن جایز: توارد ـ ج. شود نمی واقع مضاف یا موصوف

 ).245: همان. (آید نمی شرط جواب سر بر همیشه که شرط فاء مانند

 ي نکته همین، و بوده خاصی ي جمله و کلمه به شدن اضافه مختص رفیح هر اصوالً: ادات

 بر که اداتیـ  2. آید می جمله بر که اداتیـ  1: است قسم دو بر ادات. است معنی فهم در مهمی

 ترجی، نهی، استفهام، تأکید، نفی، حروف نواسخ، مانند اول قسمت. شود می وارد) جمله ریغ( مفرد

 بیان توان می که مثالی. معیت و استثناء عطف، جر، حروف مانند ومد قسمت و تحضیض عرض،

 ).246: همان. (کند می ایجاد تمایز معه مفعول و به مفعول میان که است معیه واو کرد،

 که کسی اولین. شود می بیان آن در جمله یا عبارت یک که گویند را اي صوتی بافت: نغماهنگ

 را آن وي. است انیس ابراهیم ساخت، عربی معاصر زبانی هاي پژوهش وارد را نغماهنگ اصطالح

 بحث که است باور این بر حسان تمام .)103: تا بی انیس،. (کند می بیان کالم موسیقاي عنوان تحت

 که خود دکتري ي نامه پایان در وي. است نشده ثبت و بررسی عربی، زبان در جمله نغماهنگ

 زبان بر را آن سپس و افتهی دست جمله نغماهنگ مورد در نتایجی به بوده، عدن ي لهجه بررسی

 نظر در را زیر ي آیه نمونه براي .)228-229: 1973 حسان،. (است کرده پیاده فصیح عربی
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 غینَبتَ لَا علَیکُم سلَام أَعمالکُم لَکُم و أَعمالُنَا لَنَا وقَلُوا عنه أَعرَضُوا المغو سمعوا وإِذَا: (گیریم می

 آیه این در اما است، خیر و آرامش آن، پیام و است دعایی ي جمله یک »علیکم سالم«) الجاهلینَ

 ي قرینه که اینجاست. ندارد همخوانی آیه فضاي با رو ازاین بوده،به جاهالن  مسلمانان خطاب

: همان( .استر و قه جدایی بیانگر عصبانیت، نغماهنگ با »علیکم سالم« و یابد می اهمیت نغماهنگ

246.( 

 

 يریگ جهینت

 مصطفی ابراهیم همچون مشهوري نحوي دانان حاضر با عصر سازي نحو در آسان حرکت-1

 نهج مع حدیثاً و قدیماً التعلیمی النحو تیسیر( کتاب مؤلف شوقی ضیف ،)النحو احیاء( کتاب مؤلف

 مطرح ها با آن. یگیري استدر حال پ ... و خلیفه عبدالکریم تمام، حسان مخزومی، مهدي ،)جدید

 نمودند عرضه نحو فراگیران به اي ارزنده خدمات جدید نظریات ساختن

 نظریه لغو به معتقد اندلسیان سایر و قرطبی مضاء ابن راه مخزومی مهدي و مصطفی ابراهیم-2

 تا تاس متکلم ساخته اعرابی هاي حرکت گوید می مصطفی ابراهیم زمینه این در دادند ادامه را عامل

 ابن با خود کالم این در او کند داللت کالم ساختار و جمله تألیف در خاص معنایی بر کار، این با

 جمله و مفرد در تقدیري و محلی اعراب دو لغو خواستار نیز ضیف شوقی است عقیده هم جنی

 .گردید

 و یلفظ ازنظر فقط اسمیه و فعلیه جمله که است معتقد پیشینیان برخالف " یمخزوم" -3

 دو آن در فرقی هیچ و هستند یکی معنایی و نحوي ساختار جهت از؛ و دارند فرق باهم ظاهري

سنجیدند  مخزومی معتقد است که نحویان پیشین عامل نحوي را با علت فلسفی می. شود نمی دیده

رو  نازای. شمردند تافتند، تقدیم معمول بر عامل را جایز نمی و چون تقدیم معلول بر علت را برنمی

بندي جمله بر اساس  آنکه ازنظر مخزومی تقسیم شدند، حال باعث طرح جمله فعلیه و اسمیه می

 .یا مقدم بودن عامل است هیمسندالاز تقسیم آن بر اساس  تر قبول قابلمسند 

 قرطاجنی حازم و جرجانی عبدالقاهر نظیر متقدم نحویان آراي تأثیر تحت نیز "تمام  حسان"-4

حسان تمام معتقد است که نظریه همبستگی  .شد شناسی نشانه نظام به عامل نظریه تغییر به قائل

اي در آموزش نحو  رساند و گام مثبت و ارزنده واقعی خود می گاهیبه جاها، نحو عربی را  قرینه
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هاي  وي قرینه. ها را جایگزین عامل کرده است درواقع تمام حسان همبستگی قرینه. دارد عربی برمی

یک از این  ر نظریه همبستگی را الزم و ملزوم یکدیگر دانسته است و معتقد است که هیچموجود د

ها ازنظر ایشان در مواردي همچون اعراب، رتبه،  این قرینه. تنهایی به کار بست ها را نباید به قرینه

 .گردند مطابقت، تالزم، نغماهنگ، صیغه، ادات و رابط خالصه می

 

 و مآخذمنابع  

 .، بیروت، مطبعۀ السعادةاإلنصاف ):م 1961(ي ابن انبار-

 .م 1957لمح األدلۀ فی اصول النحو، سوریه، المطبعه الجامعه السوریه، ): 1957(------

 دار المکتبۀ العلمیۀ: ، الخصائص، مصر)بی تا(عثمان ابن جنی، -

 یوسف برکات: تعلیق و تحقیق اللبیب، مغنی ):م 1999( نیالد جمال األنصاري، هشام ابن-

 .األرقم دار شرکۀ بیروت، هبود،

 چاپ هجرت، انتشارات مؤسسه المقدمات، جامع تصحیح ):ش .13740(مدرس  افغانی،-

 .هفتم

 فرهنگی، علمی انتشارات تهران، انتقادي، گفتمان تحلیل ):ش 1385(فردوس  زاده، آقاگل-

 .اول چاپ

 .العلمدار قاهره، العربیه، اللهجات فی ):ت.د( میابراه انیس،-

 العربیه، اللغه مجمع العربیه، اللغۀ فی تعبیر أساس العربیه الجمله ):م 1953( علی، الجارم،-

 .العمومیه المعارف وزارة مطبعه دمشق،

 بیروت، رشیدرضا، تعلیق المعانی، علم فی االعجاز دالئل ):م 2001(عبدالقاهر  الجرجانی،-

 ،الثالثه الطبعه دارالمعرفه،

 مکه الثانی، العدد ،»التطبیق و النظر بین االعراب عالمات« ):م 1984( نیالد علم احمد الجندي،-

 .القري أم جامعۀ المکرمۀ،

 دانشگاه دانشگاهی جهاد تهران، عربی، شناسی زبان و دستورنویسی ):1388( نیمه زاده، حاجی-

 .اول چاپ تهران،

 .للکتاب العامۀ المصریه الهیئۀ القاهره، مبناها، و معناها العربیه اللغه ):م 1973(تمام  حسان،-
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 .األولی الطبعه الکتب، عالم القاهره، النحویه، الخالصه ):م 2002(تمام  حسان،-

 ادبیات، ماه کتاب شناختی، زبان رویکرد با آن تسهیل و عربی نحو ):ش.ه 1388(جبار  حسینی،-

 .41 تا 38 صص ،35 شماره ،1388 اسفند

 .االیضاح فی علل النحو، سوریه، دارالنفائس): ت.د( عبدالرحمانزجاجی، -

 .األولی الطبعه العربی، التراث داراحیاء بیروت، النحو، یمعان ):م 2007(فاضل  السامرائی،-

 دار البیروتی: ، االقتراح فی أصول النحو، دمشق)2006(الدین،  السیوطی، جالل-

 .سمت تهران، گفتمان، شناسی معنا-شناسی نشانه وتحلیل تجزیه ):1385( درضایحم شعیري،-

النحو العربی فی مدرستی البصرة و الکوفۀ، بیروت، الفکر  تطور ):م 1993(عالمه طالل، -

 .اللبنانی

 الحدیث، و القدیم بین الجمله فی االعرابیه العالمۀ ):م 1983( حماسۀ، محمد عبداللطیف،-

 .العربی دارالفکر القاهره،

 .دارالمعارف القاهرة، الثالثه، الطبعه النّحاة، علی الرّد ):دوت(مضاء  ابن القرطبی،-

 مجله قدیم، نحو هاي کاستی بیان و نحو علم به نو ینگرش ):1380( عبدالستار، قمري،-

 .370-359 صص ،1380 زمستان تهران، دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده

 .اول چاپ دارالقلم، کویت، لعربی،ا النحو اصالح یف ):م 1985( عبدالوارث، سعید، مبروك-

 دارالرائد بیروت، الثانیه، الطبعه توجیه، و نقد العربی النحو فی ):1986( مهدي، المخزومی،-

 .العربی

 .نشر و ترجمه تألیف، کمیته قاهره، النحو، اءیاح ):م 1959( ،میابراه مصطفی،-

فهم ساخت نحوي از دیدگاه  در رعاملیغاي حروف  ، کارکرد نشانه)1395(فرامرز میرزایی، -

 .264-241صص ، 7شماره   1395جستارهاي زبانی دوره هفتم بهمن و اسفند رضی آسترآبادي، 

 .سالمنهج الوصفی فی کتاب سیبویه، بیروت، جامعۀ قاریونس): م 1996( نوزاد حسن، احمد،-

 حسان تمام منظر از معنی فهم در ها قرینه همبستگی ):۱۳۹۲( یرحمان مینع شهریار، نیازي،-

 .239-262ص ، ص2، شماره 5دوره  عربی، تهران، ادب پیشینیان، سخن بازتاب یا جدید اي نظریه
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