
 

137 

 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ 1400شتاء ، 61الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

 137-158 صص؛ م 2022

 توصیف و یاسنجگی متن  ابزار و نحوصرف 
 نوع مقاله: پژوهشی

 *حمیدرضا میرحاجی

 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه عالمه طباطبایی
 25/07/1400: پذیرشتاریخ  15/06/1399 :دریافتتاریخ 

 
 کیدهچ

ترین مهم ازجمله گیردمیانجام  و نحوجمله که در قالب قواعد صرف  ئهارا هایو تکنیکابزار زبان 

از صرف  هستند یسنتالعات در این زمینه پایبند مط کهآنآن. روندمی به شماریند فهم متن عناصر در فرآ

 یطورکلبهیا  ،اندمطالعات مدرن بسته درگرودل  کهآنو آنکنند هایش را طلب میتوانایی حداقل و نحو

ی یرود سوسووتنها اجازه  یاو  کنندمیعبور توجهی بی ن باآهای از داللت و هندنآن را به کنار می

با  وو نح صرفگوییم که ماهیت در این نوشتار از این می !دهندمی فهم متنضعیف از آن را در عرصه 

 ایو عرابی إی هابه تعیین حرکت محدود کردنش و این پتانسیل تقلیل؛ درآمیخته است و تحلیلی گسنج

این  با تغییر !های زبانی یعنی محروم کردن مخاطب از کارکرد اصلی این ابزار زبانیمهارتتقویت 

تخوش دس ،هین مادّما نیز از ا و انتظارات هاو ارزیابیروش تدریس  ووزشی منابع آم ،رویکرد معرفتی

 «مقام» ،«مراد» ،«معنی» آنکه در  تاس پیوستههمبهیک شبکه  و نحوصرف  .شودمیتغییر اساسی 

 شوند.مین محسوب آی هاستون «متن»و

 

 .یاموزش شبکهآ ،ف، داللتسنجگی، توصی ،و نحوصرف  :هاکلیدواژه

  

                                                                                                                                            
 mirhaji.atu.ac.ir   نویسنده مسئول *
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 مقدمه-1
 در آغاز ذکر چند نکته الزم است:

. "صریفت" و دیگری "عرابإ"شود؛ یکی میشامل دو علم از علوم عربی  "نحو"اصطالح  -1

همه آن  "ونح"ما نیز مرادمان در این نوشتار از . (27 :1۴۰۹ هنداوی، ؛83 ،81، 12 :1۹۹1 حموی،)

 ؛ از قبیل: صرف، واژه و...گیردبرمیچیزهایی است که متن را در 

 یا واختراع  ترین دغدغه انسان از آغازیا گفتاری، مهم ودریافت معنی از متن نوشتاری  -2

حتی  زبانی است. در این زمینه هایمکتبمسأله در بررسی  ترینو چالشیکشف زبان 

و ی ندارند یند معنایابآدر فر "روش"داشتن   ضرورتبهمدرن معاصر که رغبتی  هایگرایش

های زبانی از ابزار (231: 138۰ ،یواعظدانند )ر مسیر معنایابی میای درا حادثه و فهممعنی  یافتن

متن  ةکارهمههای افراطی که خواننده را بنابراین منهای جریان (2۵2 :13۹2 )واعظی،. غافل نیستند

ها رکیبتوچشم پوشی از واژگان  ذعان دارند کهإی تفسیری به این نکته هادانند، بقیه نحلهمی

ضوع است، ه به این موسخن بر سر اندازه توجّ اّما.(۲۵۳:همانساختارها امری ناممکن است )و

های یژگیهای مدرن باید بپذیریم که مرحله سیمنتیک که همان مرحله وآیا همانند هرمنوتیسین

لت ابی از منزچندان در فرآیند معنایوعنایابی است مترین مرحله فرآیند زبانی متن است، ابتدایی

ن همچون ساختارگرایا و یا .(3: 13۹3نیزو ،۶و ۴: 13۹1 ،)شبستریباالیی برخوردار نیست 

 ترینمهمآن را  دهندهتشکیلی هاسازهوی زبانی، متن هاتنیز پایبندان به سنّون صورتگرایاو

 (.2۵3 :13۹2 ،و نیز واعظی ۵۰8 :13۹1 ،)صفوی دریچه ورود به عالم معنا تلقی کنیم؟!

است؟  چه اندازه ،و...(هاواژه )واژگان،دستور،چیدمانِ میزان وابستگی معنا به ابزارهای زبانی

 خواهیم درباره آن در این نوشتار صحبت کنیم!این آن چیزی است که می

 ستین درصرف، سخنان متفاوتی گفته شده است. آیا غایت نخودر مورد انتظار از نحو  -۳

ز لحن ه درسی برای اجتناب ایا یادگیری این مادّآهای زبانی است؟ تقویت مهارت آنیادگیری 

د فت مرادریاوهموار کردن بستر فهم  و نحونوشتن است؟ آیا وظیفه صرف واشتباه در گفتن و

در این  بایستمیه کهای مقاله است ها بخشی از پشت صحنهآیا... اینواست؟  کالمصاحب

 ها بپردازیم!نوشتار به آن

 

 



 *حمیدرضا میرحاجی صرف و نحو ابزار سنجگی متن و یا توصیف

13۹ 

 فرضیه تحقیقوال ؤس -۲
 ال اصلی تحقیق:ؤس

 ؟در تحلیل است یا توصیف و نحوکاربست اصلی صرف 

 فرضیه تحقیق:و

 . نیستها إعراب آنوی ظاهری کلمات هاتنها برای تعیین ویژگی و نحوصرف 

 

 بحث هپیشین -3
 :ازجملهمطالبی نگاشته شده  آنآموزش  هایو روش و نحوت صرف یّدر مورد اهمّ

العقبات  - ةنی  الیراااجلامعات  النحو العريب يف تعلیم"ای با عنوان قالهدر م وهم کارانمسبوق 
استفاده  ها موردگاهجدیدی که برای آموزش نحو عربی در دانشوهای سنتی به روش "احللولو 

 .کنندگیرد، اشاره میقرار می

داهبا ة وآی  العرب ةاللغ حو يفمناهج تعلیم الن"ای با عنوان دیگران در مقالهوحبیب کشاورز 
ربی زبان ع قواعد به مسأله ضعف دانشجویان در تطبیق "حلولمشاکل و  -ة ابجلامعات االیرانی  

 پردازد.میهای زبانی دانشجویان بروز این مشکل در مهارتو

رس ی الد  ثرها علة النحو وأماد   يفم صعوابت التعل   أهم  "ای با عنوان عبدالرحمن در مقالهة نجا
ت ق النظری  تطبیو  لرتاثاة بنی قراءة العربی  "در مجموعه نوشتارهایی با عنوان  "ةحوي للعربی  الن  

های انجام تالشوه درسی های آموزش این مادّت نحو به بیان روشیّضمن بیان اهمّ "املعاصرة

 همچنین مشکالت رویاروی آن پرداخته است.ون آگرفته در مسیر تسهیل آموزش 

و ربی عر زبان آن د جایگاهوت نحو یّبه اهمّ "حو العريب  تعلیم الن  "علی ابوالمکارم در کتاب 

 .شده پرداخته است تألیفذر زمان در این زمینه هایی که در گنیز کتابوآموزش  هایروش

لوم البان عادبیات برای طونحو   به نقش محوریِ  "در آینه فقه"محمد حسن ربانی در کتاب  

 کند.میاثر آن در فهم دروس دیگر اشاره وحوزوی 

انسان در آغاز  کهاین و آنال هنوز خوب پاسخ داده نشده ؤرسد یک سا به نظر میامّ

 لهأمسکه این ی دستوری پیدا کرد؟ تا زمانیهامجموعه آوریجمعونیاز به تدوین  روازچه

 و یاه درسی سخن بگوییم ه به این مادّثمری توجّبی و یاتوانیم از ضرورت نمی ،روشن نشود
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له این خواهد شد که بر موج أ! نهایت مسحرفی بزنیم مان از آنانی مخاطباناز چرایی رویگرد

از وهزینه برای یادگیری آن سر دهیم وثمری از صرف وقت فریاد بیوسوار شویم  هادلزدگی

مدرن بودن را  صفتهم کمی اگر  و یاحذف واحدهای آن سخن بگوییم  و یاضرورت تقلیل 

تی بکشیم چه فریاد داریم بر سر نحو سنّآنوسخن بگوییم  "صنحو النّ"یدک بکشیم از 

 را بر سرش خالی کنیم! هامصیبت میتماو

 

 تحقیقروش  -4
تحلیلی -اساس رویکرد توصیفیبر وای این مقاله مبتنی بر روش کتابخانهروش تحقیق در 

کنیم به ها تالش میتحلیل آنولذا با گردآوری مطالب مرتبط با بحث از منابع معتبر ، است

 مطرح شده برسیم. الِؤهای روشنی برای سجواب

 

 مبانی نظری تحقیق-۵

 زبانی ْ ْ ْ مبانی درون  -
آیا نحو به  دیگرعبارتبهه چسبنده میان اجزاء یک پیکره زبانی است؟ همان مادّ "نحو"آیا 

ی ذاتی هاویژگی عالوه بر این، نقش سنجگی هم دارد؟ و یامنزله عامل تشکیل یک سازه است 

 برد؟میما را به کجا « نحو» نحو چیست؟

 

 ت نحوماهی   .1-۵
 و قواعدیگوید: نحو مجموعه احکام علم نحو می یتو غاتعریف در مورد  یّّّّّابن جنّ

و...  عرابإاز قواعد زبان عربی در  زبانعربتواند همچون یک می ،دربَاست که هر که به کار 

-18۵7) 1در میان معاصران، سوسور (.3۴ ،1 :2۰۰۶ خطیب، ؛1/3۴: 1۹۹8 ی،ابن جنّ) استفاده کند

داند. زبان همان قالب می 3رگفتاو 2شامل دو جزء یعنی زبان ای( زبان را مجموعهم1۹13

                                                                                                                                            
1 Saussure 
2 Langue 
3 Parole 
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 کالر،) شود.میگفتارهای سخنگویان تولید وهای زبان جمله ،است که از آنمینظاوساخت و

137۹: 31). 
هم  حونو آن زبان بنا شده است  نحونوشتاری یک زبان بر مبنای وماهیت نظام گفتاری    

یجاد است که روی هم رفته یک نظام دستوری را برای یک زبان اقواعدی وحکام أمجموعه 

 را ظاهر غیر مرتبط به جموعهمبه مثابه نخ تسبیحی است که یک  نحو دیگرعبارتبه .کندمی

مند نگاه نظاموکند شبکه مشخص تعریف میو همگی را تحت یک نظاموآورد م میگرد ه

 .نمایدمیحاکم  د را بر مجموعه بیکرانی از جمالتواحو

جمالت  است که یای واحداز آن صحبت کردیم همان نظام شبکهتسبیحی که  آن نخ

 های زبانیانعطاف نیزو خط قرمزها دیگرعبارتبه دهد.مین تمییز خوش ساخت را از غیر آ

 ،یمهیر). زبان است آن «نحو»همان که روح آن مینظا ؛ اندبرگرفته شده از نظام زبان همگی

1۹۹3: 131 ) 

 

 نحو ارتکازی .۲-۵
 به وا .درندادیدن  دارد که نیازی به آموزشْ ایاهل هر زبان برای خود ساختارهای ارتکازی

جانشینی از  و نشینیهمنه در نظام یک جمله چگوبودن داند که برای معنادار ارتکازی می شکل

داند که میغیر اکتسابی  صورتبه زبانعربیک  مثالعنوانبه .ی مناسب بهره ببردهاواژه

 !نیست "جدار"واژه مثالً  "طار"همنشین فعلی مانند 

رتکازی ا ونهبه گ ،دستورهای زبانی استخراج شود های زبانی پیش از آنکه از آنهاهمه نظام

له از ی ساختاری جمهایا ویژگی ...عراب کلمات از قبیل رفع فاعل وإ .شدندمیگرفته  به کار

چه  "کلأ"فعل  که مثالً با هاهمچنین کنار هم قرار گرفتن واژهو ...فاعل ووقبیل جایگاه فعل 

اند که در میان کازیها همگی اموری ارتجمله بیاید این نشینیهمدر نظام توانند مییی هاواژه

را به  رند این نظام زبانیگیمیکه نحویان تصمیم  از زمانی .دهداهل زبان بدون آموزش رخ می

را  مقوخواهند این قراردادهای نانوشته میان یک می درواقع ،آگاه افراد بیاورنددسمت خو

د اهالی بخواهد به مانن -هاچه غیر آنواهل زبان  چه -تدوین کنند تا از این به بعد هر کسی 

 .ندکطبق این قراردادها عمل  ،بنویسدوبگوید ون فکر کند زبااین 
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را دریابیم  هاای است که ما اگر بخواهیم تفاوت میان جملهبه اندازه این امرت یّاهمّ

حذف وها یی واژهین قراردادها که خود را در جابجارازهای اورمز باید  ،شان داوری کنیممیانو

 ،دهدمیان ای به جای واژه دیگر نشوجانشین شدن واژه ها با یکدیگرهمنشینی آنو هااضافهو

صر ب عالزمه این سخن آن است که معتقد باشیم عر ( ۴۹ :1۴2۴ ،جرجانیدرک نماییم.)وکشف 

یی چه بار معنا ،تاخیر آنوتقدیم  و یاکه حذف یک واژه  یافتهمیارتکازی در صورتنزول به

ها استخراج تابدرون ک یعنی چیزی را که ما اکنون از .کندرا به جمله تحمیل می ایاضافه

 !جود داشته استواکتسابی غیر شکلبه  زمان در آن ،نماییمتطبیق می هاروی عبارتوکنیم می

 

 راز و رمز جمله .3-۵
 ،میان خود دو قرارداعرف  بیت شعری را طبق و یاای اینکه جمله عالوه برعرب فصیح گاهی 

به هیجان وبرد میت ّّگفتن یک عبارت لذّ و یااز شنیدن  ،شنیدو می سرودو میگفت می

 .دبداننظری  نحوبه  را تاین لذّ أمنشبدون آنکه  ،آمدمی

و  (2۵ :2۰۰۰ عاکوب،) شاعران به ما رسیده و داوریی جلسات نقد برگزار از یی کههاروایت

رآنی یات قآار قریش برای شنیدن بعضی از کفّ و اشتیاقیی که حکایت از شیفتگی هاداستان یا

 یگر وجود احساسبیان (۲۳۹ -  ۲۴۱و ۱۵۵ :13۹3جابری،)کند ها میشدن آن خودو ازخودبی

ت آن نیز ّّعلّ و أمنشچه بسا ودراک باطنی است إو ی آگاهیکند که نوعلطیف می ودرونی 

نحوه و هاهافتند که واژیطور ناخودآگاه در میاما به ؛معلوم نبود برای صاحبانش در آن روز

 .انگیزاندمیوجودشان بر ی را دری متفاوتهاها حالتچینش آن

ها را در مقایسه نیی آدلرباو تجذّابیّت علّوکنیم را تحلیل می قصائدوآیات که آن زمانیما 

رسیم که می به این نتیجه ،گیریماند پی میایجاد نکرده یهایالعملبا آثاری که چنین عکس

 (هار شدن آنّّّّخّمؤوم مقدّ)نیز جایگاه واژگان و (واژگان و چگونگیانتخاب نوع )ها انتخاب

ید موجب بروز نمامییی که در جمله رخ هااضافهو هاطناباوتقدیرها وهمچنین حذف و

 معتقد نقد متنودالقاهر در حوزه داوری عب !دراکات باطنی شده استإ کاهش آنوافزایش و

شوند که در قبح میوصف به حسن ّّّّزمانی متّ هانآ ؛سنجش نیستند طاست که الفاظ منا

 (۴۹ :1۴2۴ جرجانی،) .کنار کلمات دیگر قرار گیرند
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و ی مختلف هاش به رنگّّ نظم الفاظ همانند نظم موجود در یک پارچه منقّ ،در نگاه شیخ

هر شان آن است که دلفریبیوت زیبایی ّّیک شیء زینتی است که علّ و یایک ساختمان  یا

ی کس :گویداو می (همان) .است زیبا شده ،چیز دیگر در کنارقرار گرفتن  درست تچیز به علّ

د مخاطب نشان دهبه  کهآنراهی برای  ،آوردها را گرد هم میآنوکند میکه الفاظ را مرتب 

 !هان واژهچیدما و چگونگینحوه  در لمّ تأوجود ندارد جز با ،گذردچه چیزی در فکرش می

 (همان)

 

  حوالن  یا قواعد حوالن معانی.4-۵
 وحت کند این است که اگر میزان فصامیلب به ذهن خطور االی که پس از ذکر این مطؤس

 بایست همهمیدر این صورت  ،است و نحویرعایت مسائل زبانی  ،کالمزیبایی  وبالغت 

 !یندآ به شماربلیغ  وفصیح  باشد، شدهدستوریها رعایت ضوابط یی که در آنهاعبارت

ر دیگر یک ساختار بر ساختا "رجحان"با  "قانون"رعایت  گویدپاسخ می درعبدالقاهر 

بان زعدم رعایت آن به معنای خروج از نظام و آورالزامواجب است . اولی ومتفاوت است

ت که بر اغراضی مرتبط اسوساختار دیگر با معانی  برمزیت یک ساختار و رجحاناما  .است

 نیز چیدمان مناسبواش انتخاب واژگان مناسب الزمهوشود یک جمله ساخته می ،اساس آن

 و یانکره آوردن اسم  یبیت در اگر دیگرعبارتبه (۶۱ :2۰1۵،حسینی ،۱۳۲ :1۴2۴،جرجانی) .است

 ر همهدمطلب به این معنی نیست که  این شده، ت محسوبمزیّعنوان یک مجهول آمدن فعل به

 لهأاین مس چیزی که در !شودمحسوب می کالمنات از محسّمجهول آمدن  و یاجا نکره آوردن 

غرض  همچنینوشود است که سخن در آن ادا می میمقاوجایگاه  ،نقش تعیین کننده دارد

رتبط با این م ،چیدمان کلماتوبندی نحوه جمله .است کالمصاحبنظر  مدّمعنایی است که و

در نگاه  (.مانه) منوط به آن است هااین آن چیزی است که رجحان جملهوها است ویژگی

، تمتفاوت اس " النّحوقواعد"کند با که از آن به علم معانی تعبیر می " النّحومعانی"عبدالقاهر 

 (۳۹۵ -۳۸۶ :ینیحس) !سیدیر "النّحویمعان"استنباط کردی به اگر شما معنی را  میاز دو

آمیزد را در هم می "معنا"و "نحو"او  .سقم نیستو تنگاه عبدالقاهر به نحو از منظر صحّ

انتظار  نحوآنکه از  او بیش از (8۰-77: 138۵ عشماوی،) دکنمیتحلیل جمالت استفاده  و در
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چیز دیگری  او ،قواعد در پسِ روازاین .نقد داردوی گسازی داشته باشد توقع سنججمله

 (۹۱- ۸۶، همان) .بیندمی

ن قائل آارزشی برای وانگاشتند را ناچیز می نحودر زمان عبدالقاهر کسانی بودند که جایگاه 

 نحو ثیرتأشان را نسبت به کند که دیدگاهمی تالشونالد بسیار می ،شیخ از این جماعت .نبودند

 ود ن در قواعمنظور فهم بهتر آیات قرآ به کند کهمیرا دعوت ها نآ .تصحیح کند کالمدر فهم 

یم فاعل این نیست که بدان به نحو نشود که دانستر میمتذکّ . اومل کنندتأاحکام کاربردی آن 

ب  نصورفع  تنها به معرفت عللورا رها کرده  النّحوفقهاو کسانی را که   ...است و  مرفوع

 (همان)أورد.میساب به ح« الصّاد عن سبیل اهلل و المبتغی إطفاء نور اهلل»اند به منزله پرداخته

 یگریو د "رعش"یکی  ،کندکید میتأ ابزارروی دو  ،متن و فهمعبدالقاهر در مسیر معنایابی 

 ،رآنعجاز قإمهم دانستن آن برای فهم وکید عبدالقاهر روی شعر تأ (8۶-73 ،همان) "نحو"

ی برا عرناظم ش .ی زبانی استهامکان بازی ساحت شعر، !نیست نحوارتباط با مهم دانستن بی

حذف ی را از کند قواعد زبانخود هم که شده سعی می بحر شعریوقافیه ورعایت وزن 

اچار خواننده شعر هم ن روازاینوگیرد  به کار الم و...و الفوتنوین تأخیر گرفته تا وتقدیم و

 !ها دریابدآن به کمکت را علّ وند کتوجه  هامقصود شاعر به این بازیواست برای یافتن معنا 

 

  المعنی میزان ونحو  .۵-۵
ن همان نحو یّنظام متع این .شوندمیساخته  قانونمند یک نظام بر اساس هاها جملهزبان ةدر هم

 .ی دیگرهابا زبان متفاوتوهای آن زبان با ویژگی است متناسبآن زبان است که در هر زبانی 

 دیدگاهرسد قرابت زیادی با که به نظر می (م1۹28) ۴زایشی چامسکی گرایِدر دستور ساخت

و  ۵هر جمله مرکب از دو ساختار است یکی زیرساخت ،ما به جمله داشته باشد یاننحوزبانی 

با آن  وایم است که ما در ذهن خود پرورانده ایملهج ،جمله زیرساخت .۶روساخت دیگری

 .نویسیمآن را می و یاآوریم اما جمله دوم جمله رو ساختی است که به زبانش می ؛کنیمفکر می

ردیف  ذهنمانجمالتی را در  ،وقع فکر کردن( ما م11۴-117 :1388 ،باقری؛13۴-113 :137۰،باطنی)

                                                                                                                                            
4. Chomsky 

5. Deep structure 

6. Surface structure 
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بریم بلکه نمیها را به کار ین آنع و یاهمه  ،نوشتن و یاکنیم ولی هنگام سخن گفتن می

کند به جمله میخطور  شرا که به ذهن و مفاهیمیمعانی  ذهن انسان. دهیمتغییراتی در آن می

 .ها وجود نداردبه جمله امکان فکر کردن ذهن نسبت به آن شدنتبدیلقبل از  تا .کندمیتبدیل 

ی معنایی هاحوزه و دررود به جمله کند سراغ واژگان میرا تبدیل ها نآ کهآنبرای  روازاین

ی انتخابی هاواژه ،نیازش از میان یک مجموعه درنظرگرفتن و بازند دست به انتخاب مین معیّ

در مرحله بعد تغییراتی  .دهدقرار می را در یک چیدمان مناسبها آن آنگاه .گزیندخود را برمی

شوند بعضی چیزها اضافه افتد بعضی از مطالب حذف میمی فاقدر این جمالت ساخته شده اتّ

ه به با توجّ کالمصاحب .دشومیجایگزینی  و یادستخوش تغییر  هاجایگاه واژه ،شوندمی

جایگزین کردن  و یارا که شامل حذف یا جابجایی یا اضافه  ینظر دارد تغییراتمعنایی که مدّ

که چه  شودمیپایان جمالتی تولید  و دردهد میروی جمالتی که در ذهن ساخته انجام  ،است

 ،در عالم واقع مشاهده شده و یاخطور کرده  ،بسا تغییرات زیادی با آنچه که در ابتدا به ذهن

ن آکه جمله در صدد بیان میمفهوو معنیال این است که ما برای آنکه به ؤحاال س .کرده است

محصول تولید شده پایانی کفایت وه به ظاهر همین جمله نهایی پی ببریم آیا توجّ ،است

ت تفاوت میان ظاهر جمالتی که توانند علّنمی ،شان مثبت استجوابکسانی که  ؟کندمی

ا إن زید  " با "جمتهد زید"یابند که مثالً چه تفاوتی میان در ،کنندهمگی یک مفهوم را بیان می
 وجود دارد؟! "زید دإمنا جمته" ،"إمنا زید جمتهد"، "جیتهد زید" ،"جیتهدزید "، "جمتهد

م رگردیببنابراین برای پی بردن به راز نهفته در ساختار هر جمله الزم است به عقب 

برسیم  ،است کالمصاحبمفهوم در ذهن  و معنیتولید مرحله به مرحله به گام اول که همان و

 صورتی که درواژگانی به یهاگزینش تعلّبه وسعی کنیم تغییرات احتمالی را حدس بزنیم و

ارائه  های ظاهری میان جمالترمز تفاوتوراز  ومحصول نهایی بروز کرده دست پیدا کنیم 

بررسی و و تحلیلمسائل دستوری  کاربستاین یعنی و، ده از یک مفهوم معین را کشف کنیمش

چه  کالمصاحبکه در ذهن  ن این مطلبدریافتو رسیدن به مقصود جملهها در جهت آن

اب ود انتخخرا برای ادای مقصود  واین انتخاب واژگان چرا او این نحوه چیدمانوگذشته می

 .کرده است

د که مثالً مراد کنایجاد  دتواند اطمینان کامل برای ناقگیری نمیاین نتیجه هرچند

 ،شدمیه به مراحلی که باید طی تواند این ادعا را بکند که با توجّ ا میامّ ؛را دریافته کالمصاحب
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اگر نگاه ما به  توان از متن به دست آورد!می دستاوردی است که ترینمنطقی ،گیریاین نتیجه

تنها کنار هم قرار  "نحو"که کارکرد  یابیممیهای ادبی این گونه باشد درها به ویژه در متنجمله

لذا با این وسیله است وکند عمل می «المعنیمیزان»به منزله یک  نحوابزار  !نیست هادادن واژه

مراد به ودسترسی پیدا کند  کالمصاحبتواند به خطورات اولیه خواننده متن میوکه مخاطب 

  .نزدیک شوداولیه او 

 نسبی ت ونحو  .6-۵
 متفاوتگوید جایی برای میای از ضوابط زبانی سخن که از مجموعه و نحویا صرف آ

ر فت که دگر پاسخ باید گذارد؟ دمیچندصدایی در تحلیل  و بروزنسبت به دیگران  یشیدناند

شد، تن بااهری( مدخل ورود به میابی اگر قرار است نظم جمله )با نگاه عبدالقمحور معنی

 ورت صو و چگونگیی زبانی هایافتن علل انتخاب مهرهزیرا متفاوت است؛  هاشک یافتهبی

ه ی از قبل آمادها، پاسخررسی عوامل خارج زبانیهمچنین بونحوه چیدمان  و سپسها نآفرم 

  است!  هااش تفاوت یافتهنتیجه هااختالف رویکردها در این زمینه ای ندارند.شده

ناسب بحث نقل شده که م( ق 17۰)روایتی از خلیل بن احمد ا در زمینه قواعد دستوری امّو

ار شگفت قرویبا ز یکه در مقابل بنای ماندمی ییمهای حکانسان بهما نحویان  کار»:ما است

این  اند که سازندهردهاین بنا برای خود حل ک یارویی باروها این مطلب را پیش از آن اند.گرفته

ار اختمان قرجزئی از اجزای س هرلذا موقعی که در مقابل وآگاه بوده وموجودی حکیم  ،سازه

 یمنته ،نندکبیان  مختلف ساختمان یأجزا تی را برایّّشان این است که علّسعی ،گیرندمی

د شته باشهمخوانی ندا با هدف سازنده هایابیتعلّ ا چه بسا این مّ!... امندفهمی خودکه  گونهآن

فهمد که بیان می این اندازهعقل بیننده  حالبه هر اامّ !نظر داشته باشد مدّت دیگری را علّ اوو

 ا بهاین بنا روبنابراین اگر کس دیگری بیاید  !...طورمهمینهم  (خلیل بن احمد)من  !است کرده

سیده این آن چیزی است که به عقل او ر !مشکلی نیست ،توصیف کندوگونه دیگری تحلیل 

 (۶۶: 1۹7۹،زجاجی) .است

کزیت ل وجود یک مرضمن قبو اینان .... سخن نهایی نیستحرف سیبویه و ،ر نگاه خلیلد

 (1۵۰، 1ج  :2۰۰۶ ،بخطی) !دانند!ی زبانی را خط قرمز نمیهااختالف در تفسیر پدیده ،متعیّن در زبان
 

 غایت نحو .۷-۵
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یکی از  که( ق 22۵)میادبای قرن هشتم از قول جر ران واز مفسّ (ق 7۹۰) ابواسحاق شاطبی

 تاب سیبوبهکالناس من  یفتأ ةثالثین سن : أنا منذُگویداخفش است می و شاگردان لغویان

تاب سیبویه او چگونه سی سال است از روی ک کهاینت ( شاطبی در بیان عل1۴۴3ّ :1۹۹1،حموی)

اغراض واصد الکتاب تنها از نحو سخن نگفت بلکه او از مقسیبویه در  گوید:می دهد،فتوی می

 ( ۴/11۶: 1۹۹7،شاطبی) .عرب زبان در ادای جمالت نیز پرده برداشت

ری نیست بلکه در این احکام دستووای از قواعد  مجموعهصرفاً الکتاب دیگرعبارتبه

ای در ازهاینکه هر س !شودتبیین می کالمات صاحبان نیّوی رسیدن به اغراض هاکتاب راه

وازم لوخود تبعات  با ،ی پیدا کردهّّچه بازیگرانی تجلّوساختار یک متن با چه چینشی 

 هصاحب الفیّ ابن مالک نحوی .است کالمصاحب مقصود سویبهدارد که رهنمون  ایمعنایی

ب حجُ  به انکشافُ :چنین سرودهاین ،سخن بگوید نحوخواهد از غایت که میزمانی( ۶72 -۶۰۰)

ویخته آخواننده ومخاطب ومعنای آن ویی که میان متن هاحجاب (۵ :1۴13ابن مالک، ) یالمعان

  .شودمیکنار زده  "نحو"ط توسّ ،شده

رسی ه دیادگیری این مادّوای را در روند آموزش مشکالت اساسی لهأاین مس غفلت از

 کهآنچنآن) ی زبانی بدانیمهارا تقویت مهارت و نحواگر غایت اصلی صرف  .کندایجاد می

که در جمالت  ایی زبانیهاازیبروی  لتامّودیگر چه نیازی به دانستن  (ای بر این باورندعده

ا از ماگر قرار باشد هدف اصلی  ؟!وجود دارد ،کشاندخواننده میرخ یک متن خود را به 

اتی این هدف با دانستن اطالع باشد،نوشتن درست وخواندن  تدرس ،و نحویادگیری صرف 

 مجروروجار وبه  مفعولومسندالیه وهای مسند ویژگی از قبیل محدود از نحوه تشکیل جمله

 مکالی ادبی کجا که صاحبان هافرود جملهوهای پر فراز صحنهواما این کجا  .شودمیآورده بر

 اهیهمر درخور باووشند هنری شایسته کمیی زبان هادانش نسبت به ظرفیتوبا هنرمندی 

مبهوت وخواننده آگاه را مات وها به وجود آورند ی مختلف از آنهابه کمک چینشو واژگان

 !هنرمندی خود کنند

ی یک مربّ سانبه کالمصاحب .یک بازی زبانی است مثابهها بهآن و چینش هاانتخاب واژه

در این گزینش  . گزیندمیا است بریی که برایش مهیّهارا از میان انتخاب موردنظرشهای مهره

نیز چگونگی رویارویی وها با یکدیگر تعامل آن و نحوه هامهره یّاتو خصوص یتظرفبه او 

ها که دارد به ساماندهی آن یو هدفآنگاه بر اساس نقشه  ،کنده میتوجّ ،ها با حریف مقابلآن
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و با در . اکندمیناقدام  شهایرهمه یکسان به چینش ،ی کاربلد در هر بازییک مربّ .پردازدمی

 !کندمیی مختلفی را در صحنه بازی به بازیکنانش دیکته هاروش ،نظر گرفتن عوامل گوناگون

کند آورد سعی میی عناصر زبانی به دست میهاتواناییکه از  و دانشیبا توانایی  کالمصاحب

 بدل کند. هااندیشهو هاصحنه متن را به رویارویی عقل

ر پاسخ به این سؤال که د ( دارد،ق328ی)متّ ای که با ابوبشردر مناظره (ق3۶8)سیرافی

 ،خطیب؛ 8۴ :1۴17،توحیدی) النحو منطق العربیه :گویدمی نگاهش نسبت به منطق چگونه است،

 !شودمیمعلوم  ،کندای که ادا میورزی صاحب سخن با جملهنحوه اندیشه( 38۰ ،2ج :2۰۰۶

 

 مبانی برون زبانی-6
شود که الزم است مییی هاگیپذیرای ویژ ،با عوامل ایجاد یک انتقال معناییجمله در ارتباط 

 ندارد! ها را از نظر دورنآ ،گرپژوهش

 

 ایشبکه ارتباط .1-6

در ا هستند که متناسب با نحوه قرار گرفتن م چندوجهیمنشوری  مثابهجمالت یک متن به

با  .شودمی ی متفاوتی از آن منعکسهارنگ داریمکه  و سؤاالتیانتظارات  و چگونگیآن  مقابل

که دهیم میآموزشی قرار  شبکهما خود را در مواجهه با یک  درواقع خاذ رویکرد زبانیّّاتّ

ه واحد را در نهایت، یک شبککه  گونهآن ؛کندمیمرتبط  به همای را ی چندگانههاحوزه

 هربه  توجهییب. «متن» ،«مقام» ،«مراد» ،«معنی» :عبارتند از هاحوزهاین  کنند.میساماندهی 

بزار این رویکرد ا در و نحوصرف  .اصلی است شبکهبه معنای بروز ضعف در عملکرد  حوزه

  مواجهه با این شبکه درهم تنیده است!

وجود دارد این است که غربیان هر کدام از این  تراثیتفاوتی که میان رویکرد غربی با 

هر کدام  ۹معناشناسی ،8هرمنوتیک ،7یمنظورشناس .دهندرا مستقل مورد توجه قرار می هاحوزه

                                                                                                                                            
7 Pragmatism 
8 Hermeneutics 
9 Semantics 
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 مورد توجّه و نحوصرف  غایتِ بسان ،نزد علمای سلف هاغایات این زبانی هستند که رویکردی

 گرفت!قرار می

 

 

 

 معنی شناسی .6-1-1
 .ستبرخوردار اباالیی ت از حساسیّ "یابیمعنی"جایگاه  ،و نحوصرف در مرحله کاربست 

ی جز چیز آن دهندهتشکیلأجزاء و در گذشته بر این اعتقاد بودند که ساختار جمله نحوبزرگان 

 لی نحوعموسیله عنوان عراب بهإ .(۳۸۰تا  ۳۷۰ :2،جخطیب)ابزاری برای رسیدن به معنی نیست 

 مادة ظورابن من) .استمعنی دادن  ابزاری برای نشان -چه از لحاظ اصطالحیوچه از لحاظ لغوی 

صالح إاگر شما دیدید یک عرب زبان به  :گویدمیی ابن جنّ (1۰: 2۰۰1و نیز خضیر، "ع ر ب"

ر نکنید که تصوّ ،کاهدمیزمختی آن وسختی از و آرایدمی آن راوردازد پمیتنقیح واژگان و

بن ا...)کندل میبلکه او برای معنارسانی بهتر این گونه عم ...نه ...خود لفظ است او بهعنایت 

دهد که می ها منطق کسی را نشانباالتر از اینو نوع نگاهوسلیقه  ،نحو .(22۵، 1ج :1۹88،یجنّ

 (37۵ ،2ج ،خطیب) جمله را به کار برده است

ا ماذ...)و 2۴-( نحللنیو  األ لوا أساطیر ماذا أنزل بکم ربکم قا...): ذیل دو آیهدر  مثالعنوانبه
ده در پاسخ شهمه هدف این نیست که دریابیم واژه مطرح ، 3۰ -نحل (اأنزل ربکم قالوا خی  

 ین نوع، بلکه مهم چرایی ادیگری خبر است و دردر یکی مفعول به   شده،مطرحسؤال 

ببریم ی آن دو پیهاالزم است با اتخاذ رویکرد معناشناسانه به داللتدهی است که پاسخ

بینی در میان دو نوع جهانوعراب حکایت از وجود دو نگرش إدریابیم که این چرخش در و

 صاحبان این دو گروه پاسخ دهنده دارد!

 

 مراد شناسی  .6-۲-1
 :ضروری استذکر دو نکته در اینجا 
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 را گروهی که وظیفه متن ؛شوندمیادبی در مواجهه با متن دو دسته  یکردهایو رو هامکتب -1

وظیفه خواننده و  کنندهای بیداری تلقی نمیافق سویبهی آگاهی هاباز کردن پنجرهورازگشایی 

 .را دریابد کالمصاحب و مراددر متن را بکاود  شدهمعینی هاد که داللتندانمینمتن را در این 

 تنمخواننده با  .اش نشان دادن خود خواننده استبینند که وظیفهمی اینهآیسان هب ن متن راااین

شود که میای تصویر طفل گرسنه سانبهمتن  خویشتن است.رونمایی از  وبه دنبال کشف 

شود که می تلقی میپیا حاویاما در رویکرد دوم متن  .(2۹۶ :137۹،سروش! )جویای نان است

ظیفه و .تدسعی کرده آن را در قالب صورتی معین برای گیرنده بفرس الحیللطایففرستنده به 

چار به ناو شوندمی ی بناهدف ی ادبی از پیِ هامتن .خواننده رمزگشایی از این بسته انتقالی است

ته ذاشماتن کنار گ ،رویکرددر این  .است مرادهاو هاتآشکارسازی نیّها متنوظیفه مخاطب این 

 .یابی در کنار عوامل دیگر نقش آفرین استنشده بلکه در فرآیند معنی

ر نتقال خبادر مبحث اغراض الخبر در علم معانی آمده که گاهی جمله از حالت عادی  -2

 پیام ظاهری دیگر به مخاطب در اینجا .دهدمیدیگری را مدنظر قرار  و اهدافکند گذر می

 (17۶: 1۴22تفتازانی،) استکند بلکه به دنبال یافتن هدف اصلی گوینده نمیجمله بسنده 

ا به بارش باران ر خبرِ خواهدمی "متطر السماء" ازجملهگوینده گاهی حقیقتاً  مثالعنوانبه

 خواهد به مخاطبمثالً می ،به دنبال مطلب دیگری استاو اما گاهی  .مخاطب انتقال دهد

تا  ۳۰۵ :13۹1،صفوی)...و یاخواهد برود چترش را ببرد اگر می و یا ؛دنروهشدار دهد که بیرون 

۳۰۸) 

 "مجتهد"اسمیت و "إنما"دات أن ما از آورد !جمتهد زید إمنا: اگر متکلم بگوید مثالعنوانبه

ه ه است کن این نکتیابیم که او در صدد بیامیدر  إلیه )زید(بر مسند  (مجتهد)نیز تقدیم مسند و

 و "تهدجم زیدا   نإ" و یا "منا زید جمتهدإ" :گفتمیاما اگر  .وجود ندارد جز زیدهیچ تالشگری 

 یاد ستایشزندارد از زید  متکلم گویا بنا که یافتیممیاین صورت در ... درو یا "زید جیتهد" یا

 !کند

ذف حومات نحوه چینش کلو هامقصود متکلم ما دیگر دنبال واژه به در نوع دیگر راهیابی

لی به مقصود اص پی ،های پشت صحنه یک عبارتداللتونیستیم بلکه از قرائن  ...و هااضافهو

بیرون  «السماء متطر» یابیم که به علت کسالت مخاطب، مراد ازمیمثال دروم بریمی کالمصاحب

 نرفتن مخاطب است!
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 شناسیمقام .3-1-6
، ندکمیب مرتّ که الفاظ را یکس .شوندمیواضح  ،معانی با کمک الفاظ :گویددالقاهر میعب

دمان ا ابزار چیوجود ندارد جز ب ،گذرددر فکرش می چهمخاطب نشان دهد  به نکههی برای آرا

 فظل و سپس شدههاشاراز کنار هم قرار گرفتن معانی به ترتیب قرار گرفتن الفاظ  مجازاً !هاکلمه

 ( ۱۱۲و ۱۱۱ :جرجانی) است.تنها به آوردن الفاظ اکتفا شده وحذف شده  "ترتیب"

ه چگونگی قرار گرفتن کعبد القاهر درصدد جا انداختن این مطلب است  دیگرعبارتبه

ت شناخ ...» .تمرتبط اس ،که گوینده یا نویسنده آن جمله دارد یّتینوواژگان در جمله با معنی 

در  را که باشد که جای هر تار ابریشم ریهنرمند ماه شناختهمچون  (باید)تو در این باره 

 ک دستْیت کاری شده را در ی منبّهامحل هر قطعه از قطعهویک حریر به کار رفته بشناسد 

 «.دشناسب ،مکان هر آجر از آجرهایی که در یک بنای زیبا به کار رفتهونجاری بداند  ساخت

  (۹3 :جرجانی)

قام م کل  ل" توجه داشته باشید که نتمی هاه شما در برخورد با جملهآنکمقام شناسی یعنی 
 روازاینومکانی دارد که با جمله دیگر یکسان نیست و زمانومخاطب  ،هر جمله !"لمقا

پی  ه شدههایی از رازهای نهفتبه قسمت و نحوخواننده متن الزم است با ابزار زبانی صرف 

به کمک  ی غیر زبانی همهاشود که قرینهتکمیل می زبانی زمانیصد البته که این ابزار و .ببرد

ی هاامابه، زمانهعرف ورسوم وآداب وفرهنگ وبا ابزارهایی همچون تاریخ ود وگرفته ش

د مبرّ به (ق2۵۶-18۵) فیلسوف "کندی"اشکالی که  .احتمالی را در یافتن مقصود برطرف کنیم

 . اوتدقیقاً بر همین اساس اس، دارد "حشو"در مورد اینکه زبان عربی ( لغویق21۰-2۶8)

 ."ئمقال   عبدهللا إن  " و "قائم عبدهللا ن  إ" :و "عبدهللا قائم" :شوددر کالم عرب گفته می :گویدمی

م این سه با ه :گویددر جواب می دّّمبرّ !ا متفاوت در بیانامّ ،سه جمله با غرض یکسان

 (2۴2:جرجانی) ن است!آهرکدام غرضی دارد که دیگری فاقد ... چرا که  ؛ندامتفاوت

 

 شناسیلهجم .6-4-1
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ا ت پیدعیّپیام موجود در آن موضوومخاطب نیست بلکه خود متن وم ّّمتکلّبه ه ما گاهی توجّ

 ینشچو ارگیری واژگان انتخاب شده در کنار نحوه به کودر اینجا نیز ساختار جمله  .کندمی

ه این ببایست ما را می ...وحذف واژه وذکر  و یاتاخیر وت تقدیم در زمینه علّ ها در جملهآن

  .دکنهدف نزدیک 

ائل حوزه مس متن باید رویکرد اصلی ما در هنگام ورود بهوشدن با جمله  رویاروگونه  این

 . باشد و نحویصرفی 

 ال جملهید در قبکند که چرا ما بامیاشاره طیف با آوردن مثالی ساده لّد حماسه عبد المحمّ

ضرب " ازجملهگوید میاو . فرم جمله استفسار کنیم واز چرایی شکل  ،سؤالعالمت  همیشه با
 هامهره زنیومخاطبان مختلف وگویندگان  با همراه ی متفاوتهادر موقعیت "ا  علی د  حمم  

 (۱۴۵تا  ۱۴۳ :2۰۰۶ ،هسحما) .کنیممیغیرهمسانی دریافت ومعانی گوناگون  ،متفاوتبازیگران و

 ازجمله نیز هاه کنیم الزم است این داللتاگر قرار باشد با رویکرد نحوی به این جمله توجّ

ح رو رواقعد ،زیمکلمات بپردا جایگاهبه تعیین  عرابیإ عالئماگر ما تنها از منظر  .استخراج شود

سایی شنا با هستیم که ملزمجمله  قبالدر  ما .ایمرا فراموش کرده حوالنّبه عبارتی فقهو نحو

 هالبتّ .نیمها را روشن کجایگاه آنو کارگیرینحوه بهوت نقش پذیری علّ ،جمله هایمهره

 نبالبه دهای زبانی داللت ما در اما ،االت از خود جمله شاید استنباط نشودؤاین سمیتما

 بر عهده تکمیلی قسمت اماوهستیم ها نحوه به کارگیری آنو هاچگونگی انتخاب مهره

 مّّخصوصیات متکلّوها ی غیر زبانی است که شامل موارد مختلفی از قبیل ویژگیهاداللت

ط تاریخی نیز شرایومکانی صدور جمله ومختصات زمانی و وهای جمله مهرهومخاطب و

  .است ...طبیعی وو جغرافیاییو

 

 نتیجه -۷
 و محورهای و عناصربه ابزار زبان  توجهیبی ،متن و جستجوگران ناقدانترین غفلت بزرگ

گفتار زبانی به چه  و یابرخورد با یک متن در که  ه کنیمتوجّباید  .آن است دهندهتشکیل

ادبی بر تن  جامه ،شود که متن یا گفتارمی دوچندان یزمان ،تیّاین اهمّ! عناصری نیاز داریم

ا در این عرصه الزم است نحوه امّ .کلنجار رفتن با متن است "ابزارِجعبه" ،نحوو صرف  .کند

متن با این ابزار است که  هایو کرانهها افق ،هاو قوّتها ضعف بیاموزیم.ابزار را عبهج کاربست
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 ،چرایی انتخاب واژگان .گاه تحلیل متن استآوردْ ،و نحوصرف  .کشدبرمیرخ از نقاب 

 همه،وه عرابی همإهای نحوه عالمت ها وذکرها،حذف ،نحوه چیدمان ،کلمات ظاهرچگونگی 

فضای صدور ومخاطب وماتن روحیه وت درک شخصیّوراه را برای دیدن پشت صحنه متن 

مندی از جنبه در عین بهره و نحوصرف  .کندآماده می کالمصاحب اتنیّو غراضأومتن 

را هم دارد  نقدوی سنجگویژگی  ،شودزبان میهای توصیفی که موجب ساختارمند شدن جمله

کید عبدالقاهر بر عدم أت .ما است و نحویشده مطالعات صرفی تحفه فراموشمیدوّ این و

بر این نکته مبتنی است که صورت باید بتواند خودش محتوایی را معنی وانفصال میان صورت 

صورت  ن است.صدد بیان آ ی باشد که صاحب متن درایجاد کند که متناسب با همان موضوع

عبارت است از واکتسابی است وموختنی ی زبانی که امری آهاگیری از تکنیکجمله با بهره

مده از حاال اگر این محتوای برآ .کندمحتوایی را ایجاد می ،و نحوصول صرف أوهمان قواعد 

ادب وگوییم این متن جامه هنر صورت جمله با موضوع متن هماهنگ باشد در این صورت می

  بر تن کرده است.

ر صورت دکه  است زبان خارجهای داللت با کمک ی متنهاافق سویبهبال دوم پرواز 

 !شودمی فراهم ،فضاهای ناشناخته امکان دستیابی به ،کارگیریبه

  



 1400 زمستان، 61 شماره ، فصلنامهمجلة علمی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

1۵۴ 

  منابع

 القرآن الکریم

 منابع عربی
 تاب.للکة ام  ة العاملصری   یئةار، مصر، اهلعلی النج   ، حتقیق: حممد«اخلصائص»، (م1۹۹8) ابوالفتح عثمان،ی، ابن جنّ

حیاء الرتاث إو میلعلامرکز البحث  ه،مک   ،«شرح الکافية الشافية» (،ق1۴13) ابن مالک، محمد بن عبداهلل،
 .االسالمي

 .ةادب احلوز ، قم،«لسان العرب» م(1۹81) ،بوالفضلأابن منظور،
 .ة، دارالثقافة العربی  «تعليم النحو العريب»(، م1۹۹3) ،ّ  علیأبوالمکارم، 

 .ةدارالکتب العلمیه بیوت، ،«لاملطو  » ،(ق1422) ،سعدالدین ،تفتازاين
 .ة، بیوت، دارالکتب العلمی  «متاع واملؤانسةإلا»(، ق1417) ،ان، ابو حی  توحیدي
 .العصریةاملکتبة  بیوت، ،«عجازدالئل اإل» ،(ق1424، )، عبدالقاهرجرجاين

 ة.عمان، أروق ،۱ط ،«ومباحثها اجلرجانیالنظم عند االمام عبدالقاهر  ةعروض نظري» م(،2015) ،حسینی، ضیاءالدین فاضل
 .دارغریب ،ةالقاهر  «الداللهو النحو » ،م(2006) د،حمم   محاسه عبداللطیف،

 .ةالعلمیدارالکتب  بیوت، ،«دابءألا معجم» م(،1991) یقوت محوی،
 .ةی  الجنلو املصر ا ة، مکتبةالقاهر ، «القرآن الکرمی عراب واملعنی يفاإل» ،م(2001) ،حممد أمحدخضی، 

 .1،2، دارالبصائر، ج«ضوابط الفکر النحوی، القاهرة»م(، 2006) ،عبدالفتاحخطیب، حممد
  .ةالعربی ةدارالنهض بیوت، ،«ةفقه اللغ» ،م(1972) عبده، ،يراجح

 ارف.، داراملعاهیم، القاهرةبر إوالفضل أبق حممد ، حتقی«طبقات النحوينی واللغوينی»م( 2014، حممد بن حسن )يزبید
  ارالنفائس.د، بیوت، ك، حتقیق مازن املبار «علل النحو يضاح يفإلا»م(، 1979بوالقاسم )أ، ياجزج  

 .1، طان، دار ابن عف  «املوافقات» م(،1997براهیم بن موسی )إ، شاطيب
 .۱، دمشق، دارالفکر، ط «عند العرب يالتفکری النقد»م(، 2000) يعل ی، عیسعاکوب

ت نظری  طبيق الالرتاث وت راءةه بنی قه النحو، العربي  فی ماد  م أهم صعوابت التعل  »، م(2009، )ةعبدالرمحن، جنا
  .القاهرة ةجامع ،ةالقاهر  ،«ةاملعاصر 
 .ةة العربی  دار النهض بیوت، ،«دبیألاقضای النقد » ،م(1984) د زکي،حمم   ،يعشماو 

 .يهنداو  يرب االسالمدارالغ بیوت، ،۱ط ،«العريب ينظرات فی الرتاث اللغو » ،م(1993) ، عبدالقادر،يمهی 
 .قلمشق، دارال، دم«ومذاهبهم فی القرننی الثالث والرابع لصرفينیمناهج ا»م(، 1989) حسنهنداوی،

 فارسیمنابع 
 .اگاه ،تهران،۴چ، «نگاهی تازه به دستور زبان، تهران» ش(،137۰)، باطنی، محمدرضا

 .، تهران، قطره«مات زبان شناسیمقد  »، (ش137۴) ،باقری، مهری
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 نی.  ن نشر، ترجمه محسن آرمین، تهرا«رهیافتی به قرآن کریم»ش(، 13۹۰) ،جابری، محمد عابد

 قم، ،2چ، «عربی و دانش کالم بر فقهدر آینه فقه، تاثیر ادبیات »ش(، 13۹7ربانی، محمد حسن )

 .پژوهشکده ادیب فقه جواهری

میرحاجی،  ، ترجمه حمیدرضا«درآمدی بر تفسیر بیانی قرآن کریم» ،(ش13۹2) ،سامرایی، فاضل صالح

 سخن. تهران،

  .صراط تهران، ،7چ ،«بسط تئوریک شریعتوقبض »، (ش137۹) ،سروش، عبدالکریم

 .لمیع تهران، ،1چ ،«آشنایی با زبان شناسی در مطالعات ادب فارسی» (،ش13۹1) ،صفوی ، کورش

 .هرمس تهران، ،1چ ،، ترجمه کورش صفوی«فردینان دوسوسور» ،( 137۹) ،کالر، جاناتان

اندیشه و پژوهشگاه فرهنگ مرکز نشر تهران، ،1چ ،«مدی بر هرمنوتیکآدر» (،ش138۰واعظی،احمد، )

    .اسالمی

 .دانشگاهوپژوهشگاه حوزه  ،تهران،2چ ،«ه تفسیری متننظری »ش(، 13۹2) ------

 

 مجالت
، ترجمه ادبوه زبان مجل  «نظم امام عبدالقاهر جرجانی هنظریّ» ،(ش138۵) ،د زکیمحمّ ،عشماوی

 .7۰-۹۵،صص 2۹ ش  ،ی مرادی، دانشگاه عالمه طباطبائیدهامحمد

يف تعليم  اتدراس ةل  جم، «الیرانیةاللغة العربیة وآداهبا ابجلامعات امناهج تعلیم النحو فی »(، م2۰17) ،کشاورز، حبیب
 .۱۲۴-۱۰۹،صص ۱، ش۱ج ،، شیازمهاوتعل   اللغة العربية

فی اللغة  ة حبوثل  جم، «احللوله، العقبات و اجلامعات االیرانی   يف تعلیم النحو العريب»(، ش۱۳۹۵، )وهم کارانمسبوق 
 .۱۲۰-۱۰۵،صص ۲۰ش ،۱۱ج أصفهان،جامعة  ،ةعربي  ال
 

 سایت
 mohammadmojtahedshabestari.com، «هرمنوتیک جدید چیست؟» (، درس گفتار:ش13۹1) ،دمحمّ شبستری،

 .«فلسفه زبان» ( درس گفتار:ش13۹3) ------------
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 وصيفقد أو آلة للت  حو مسبار للن  رف والن  الص  
  نوع املقالة: أصيلة
 •محيدرضا مریحاجي

 الطباطبائیمة ة وآداهبا جبامعة العال  اللغة العربی   قسم يف كأستاذ مشار 
 

 صامللخ  
. صم الن  ة فهاصر يف عملی  العن هم  أمن  د  تعة النحوی  و ة يف شکل القواعد الصرفی   ات عْرض اجلمل اليت یتم  یتقنو إن  أداة اللغة 

جهون حنو ا الذین یت  . وأم  قدراهتا ن أقل  عدراساهتم بحثون يف یة فهم يف هذا اجملال ابلدراسات الرتاثی   ملتزمونهم  لذینأولئك ا
لقاء إبفقط ا یسمحون إم  و تفصیال  و  لة  ون النظر عن هذا املسبار اللغوی مجا یغض  الدراسات احلدیثة ویرغبون فیها فهؤالء إم  

ة د  امتزاج هذه املاحو و الن  و رف ة الص  م عن ماهی  يف هذه الوجیزة نرید أن نتکل   ص.يف ساحة فهم الن   منه بصیص من الضوء
 ت فقط أو احلد   معاين املفردایة وتعینیإلعراباالطاقة املکنونة فیها واکتفینا منها بتعینی العالمات  قل لنا فإنابلنقد والتحلیل. 

 ة!املاد   علت هلذهاليت جر  ةألساسی  اظیفة هذا مبعنی حرمان املخاطب وإبعاده عن الو  ة هبا فإن  ارتقاء املهارات اللغوی   األعلی
دریس والتقییمات ة ومناهج التمی  ر التعلیصادع حدوث تغییات يف املا نتوق  متزامنا  مع هذا التغیی يف هذا االجتاه املعريف فإنن  

حیث یعترب  ةصفبکه مرتانحو شالو الصرف  إن   سبة إلی هذا املسبار النقدي.عاتنا ابلن  سوف نری تطورا  يف توق   كوکذل
 !ةهذه اخلیم ةأعمد« النص»و« املقام» ،«املراد» ،«املعنی»
 
.يتعلیم شبک ،ةدالل ،، وصفحتلیل، و حنوصرف  لكلمات الرئيسة:ا  
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Abstract 
The language tool and sentence construction techniques resting upon the 

morphosyntactic rules are among the key elements in the text comprehension 

process. The proponents of traditional studies in this regard demand the 

minimum capabilities of morphosyntax, while the adherents of modern 

studies either abandon it entirely and overlook its significations, or just 

assign it a very trivial role in the text comprehension process! This study 

posits that morphosyntax is, by its very nature, intermixed with assessment 

and analysis; thus, reducing this potential and limiting it to determination of 

diacritic marks or improvement of language skills means depriving the 

audience of the main function of this language tool! A change in this 

epistemological approach will lead to a fundamental change in our 

educational resources, teaching methods, and evaluations and expectations 

of this material. Morphosyntax is an interconnected network with 

"meaning", "signified", "position" and "text" as its pillars. 

 

Keywords: Morphosyntax, Assessment, Description, Signification, 

Network education 
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