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  صرف سادهكتاب  نقد
  *معصومه نعمتي قزويني

  **نيا رخشندهاكرم  سيده

 چكيده
و فنـون   علـوم امروزه جايگاه و اهميت نقد صحيح و عالمانه در بهبود سطح كيفي 

متوجه اركان مهم و زيربنايي  ،نقدجا كه  ويژه آن به .كسي پوشيده نيست بر مختلف
 بر. دشو هاي آموزشي نيز باشد، از اهميتي دوچندان برخوردار مي جامعه نظير بخش

وسيع كاربردي و  ةدليل دامن هاي درسي و متون آموزشي نيز به  نقد كتاباساس   اين
. رسـد  نظـر مـي   بـه ناپذير  نقش آن در ارتقاي سطح علمي كشور، ضرورتي اجتناب

رغـم   بـه  ،گـر ايـن اسـت كـه ايـن كتـاب       بيـان  صرف ساده بررسي انتقادي كتاب
همچـون  هـا   مثبـت و ارزش علمـي، در برخـي زمينـه     هـاي  برخورداري از ويژگي

الخط عربـي و رعايـت    و تعديل آن، نگارش صحيح رسمها  دن تمرينكركاربردي 
ـ    قبيل مقدمه اصول روش علمي پژوهش از  ةنويسي، ارجاع درسـت مطالـب و ارائ

اصلي متون هاي  كه يكي از ويژگي ،فهرست منابع و نيز رفع ابهام از برخي مباحث
  .رسد نظر مي بهعلمي است، نيازمند اصالح و بازنگري 

  .صرف سادهنقد، صرف عربي،  :ها واژهكليد
  

  مقدمه. 1
مند آموزش صرف در حوزه و دانشگاه است كـه بـه    يكي از منابع ارزش صرف سادهكتاب 

 ةمؤسسـ  سـوي  صـفحه از  307قدوسـي در   هللا آيت ةهمت محمدرضا طباطبايي و با مقدم

                                                                                                 

 )مسئول ةنويسند( تهران ادبيات عربي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي استاديارگروه زبان و *
m.n136089@yahoo.com  

 گيالن ادبيات عربي دانشگاه استاديار گروه زبان و **
  10/11/1391 :، تاريخ پذيرش22/8/1391 :تاريخ دريافت
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ـ دليل برخورداري   و بهاست انتشارات دارالعلم به چاپ رسيده  سـاير   راز امتيازات فراوان ب
شصت و  به چاپ1385گيري مواجه شده و تا سال  ، با اقبال چشمزمينهمنابع موجود در اين 

 1385 چـاپ اين نوشتار مربـوط بـه    گران در پژوهشاستناد مورد  ةنسخ. است رسيده  دوم
ست ترتيب مشتمل بر فهر  اين كتاب به. است كه خود گواهي روشن بر مدعاي پيشين است

. قدوسي است هللا آيتد يابوالقاسم خزعلي، احمد جنتي و شه ةمؤلف، مقدم ةمطالب، مقدم
 »صـرف مقـدماتي  «بـا عنـوان    ،دشـو  كه درواقع كتابي مجزا محسوب مي ،بخش اول كتاب

ترين بخش كتاب را بـه خـود    كه اصلي، نهايت بخش دوم و در) صرف سادهاي از  فشرده(
بخـش   ،مؤلـف كتـاب   ةبه گفت. استنوشته شده  »صرف ساده«با عنوان  ،دهد اختصاص مي

به نگارش درآمده تـا  ) صرف ساده(اي از بخش دوم  صورت فشرده به زبان فارسي و بهاول 
تر نمايد و هم تكرار مطالب صرفي ضـمن دو   هم زمينه را براي فراگيري صرف ساده آماده«

بخش اول كتاب  .)10: 1385يي، طباطبا(» ها در اذهان گردد تر آن كتاب، موجب رسوخ بيش
مشتمل بر سه فصل مقدماتي شامل تعريف علم صـرف، اقسـام كلمـه و    ) صرف مقدماتي(

اسـم و  نيز شامل فعل و مباحث مرتبط با آن و فصل دوم شامل فصل اول  .است ساختار آن
بخش دوم كتاب يعني صرف ساده نيز مشتمل بر فصل مقدماتي  ؛مباحث مربوط بدان است

فصـل اول  ، اسـت  ماننـد آن علم صرف، ساختار و وزن كلمات و  ةتعريف و فايدل كه شام
و فصل سوم با عنوان ) اسم و مباحث مرتبط با آن(فصل دوم،  ،)فعل و مباحث مرتبط با آن(
 وخوانش و نگارش، قواعد وقف و همزه و اشتقاق و الحاق  ةكه دربارة شيو، »مباحث شتي«

صـرف  . اسـت  دهشـ ضميمه در بخـش انتهـايي ارائـه     شكل دست است كه به اين مسائلي از
و ) فعـل (دو بخـش فارسـي    درمقدماتي به زبان فارسي به نگارش درآمده اما صرف ساده 

مطالب اين كتاب قياسـي   ةكلي نويسنده در ارائ ةشيو. است ارائه شده) اسم و ضمائم(عربي 
 علـي عبـداهللا   .دشو آورده ميو شواهدي براي آن ها  مثالپس از ذكر قاعده،  در آن كه است
آسان بودن براي فهم، سرعت رسيدن به مطالب علمي و تقويت  هاي اين اثر را ژگيوي طاهر

 در كنار اين مزايا معايبي نيز در ارتباط با اين روش ذكر شده كه از. است دانستهزبان دانشجو 
فهم و هوش  نگرفتن كار توان به سوق دادن فراگيران به حفظ سطحي قواعد، به جمله مي  آن

گيـري از روش   علمي، حركت از سـخت بـه آسـان و بهـره     ةفراگيران براي رسيدن به قاعد
  ).339: 1430، طاهر(د كرغيرطبيعي آموزش اشاره 

كـه  اسـت  تر مطالب ارائه شـده   هايي براي تفهيم بيش پس از پايان هر درس نيز تمرين
كـه در نقـد صـحيح و     جـا  آن از. شـود  كاربردي را شـامل مـي   ةنظري و هم جنب ةهم جنب
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مؤلفان اين نوشتار نيـز   ،شود منصفانه، نقاط قوت و ضعف يك اثر در كنار هم سنجيده مي
تدريس ايـن كتـاب، نقـاط     ةچندسال ةاساس تجرب اند تا با نگاهي منصفانه و بر دهكرسعي 

مفيـدي را بـه محضـر مؤلـف      و از اين رهگذر مطالـب  وندقوت و ضعف آن را يادآور ش
نوشـتار  تمركـز  الزم به ذكـر اسـت كـه    . ددهنمند ارائه  ، استادان و دانشجويان عالقهكتاب

دماتي را و صـرف مقـ   اسـت يعني صرف سـاده   ؛كتاب مورد بحث بخش اصلي برحاضر 
 .دشو شامل نمي

  
  بررسي انتقادي كتاب .2

  نقاط قوت 1,2
ديگـر   نقاط قوت و ضعف يـك اثـر در كنـار يـك    معناي سنجش  كه نقد صحيح به جا آن از

  :دشونيز اشاره به نقاط قوت اين اثر  در كنار ساير موارداست، شايسته است 
در نگـارش ايـن اثـر ترتيـب منطقـي و      كتاب نيز اشاره شـد،   ةكه در مقدم طور همان ـ

  .دشو سبب يادگيري بهتر آن مي كه وار مطالب درسي رعايت شده زنجيره
بـدون  شـكلي پيچيـده و    هاي صرف و نحـو بـه   برخي از مباحث كه در اكثر كتاب ـ

به شكلي كامالً واضح و  لمبحث نون تأكيد و اعال است، ازجملهبيان شده  يمند ضابطه
  .ها اعمال شده است كليه درس ةدر ارائ اي ياست كه البته چنين ويژگ مند بيان شده روش
  .است ت خودداري شده ئاآوردن آراي اختالفي و يا استثنامباحث گوناگون از  ةدر ارائ ـ
 .است  مطالب استفاده شده ةدر ارائنيز  ديثاحاو  يو شواهد قرآنها  از مثال ـ
  

  كات اصالحين 2.2
رسـد قابـل    نظـر مـي   بـه ان كتاب، برخي از نكات نيز وجود دارد كـه  فراودر كنار امتيازات 

  :و يا اصالح باشد تجديدنظر
د عدم تطابق عنوان كتاب كرتوان به كتاب وارد  اولين اشكالي كه ميمؤلف،  ةگفت بنابر ـ

 تنها ساده نيست بلكـه تـا   شده در كتاب نه كه مباحث ارائه طوري به ؛با سطح مطالب آن است
مباحـث اصـلي    ةكليـ  ةكه كتاب تقريباً دربردارند ويژه اين به. رسد نظر مي بهحدي دشوار نيز 

 ، مخصوصـاً است كه درك و فهـم آن » مباحث شتي«عنوان  باصرف و حتي مباحثي جانبي 
  .رسد نظر نمي بهچندان هم ساده  ،يبه زبان عرب
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ال را به ذهـن متبـادر   ؤاطالق يك عنوان براي دو كتاب امري متعارف نيست و اين س ـ
 ةفشـرد  ةباحث صرف ساده، ارائورود به مبراي درآمد  پيش آوردنلزوم  با فرضد كه كن مي

حتـي   حال بسيار خالصه و  عين يك كتاب مستقل و در حد به زبان فارسي در صرف ساده
دن كـر  فـراهم  صـورت لـزومِ   رسد در نظر مي به ؟ناقص، تا چه ميزان ضروري و مفيد است

در ايـن  تر موجـود   هاي ساده به كتابها را  آنبهتر است  ،نيز ذهني براي فراگيران ةزمين پيش
مسـتقل و  مجـزا و   يصورت كتاب ، بهبر اين كار لفؤو يا درصورت تأكيد م دزمينه ارجاع دا

  .دش تري تهيه و ارائه مي عميقطور  به
ي به زبان عربـي مشـخص   مبحث افعال به زبان فارسي و بحث اسا ةعلت منطقي ارائ ـ
مؤلف كتاب، صرف مقدماتي جهت آمـادگي ذهنـي فراگيـران     ةكه به گفت ويژه اين به ؛نيست

علمي يا منطقـي نيـز انتظـار     توجيهيصورت وجود  در. است  در ابتداي كتاب تدوين شده
  .دوكتاب به آن اشاره ش ةرود در مقدم مي

چند سطر بيان شده و از ذكر موارد ضروري مانند روش  حدمؤلف در  ةمتأسفانه مقدم ـ
  .است انجام كار، هدف، كاربردها، اصالحات و يا ساير اطالعات مرتبط با اثر خودداري شده 

هـاي آمـوزش صـرف عربـي، بـه       همانند بسياري از كتـاب  ،نيز صرف سادهدر كتاب  ـ
مباحـث   ةچـه تقريبـاً كليـ   معنا كه اگر  نشده است، بدين همبحث مهم تحليل صرفي پرداخت

، امـا  اسـت  منـد بيـان شـده    اصلي و ضروري صرف در اين كتاب به شكل جـامع و روش 
امر  ،صورت تحليل كامل صرفي يك عبارت يا جمله مباحث و كاربرد آن به ةبندي كلي جمع

ديگر اگـر    عبارت به. تري نياز دارد هاي بيش شك به اطالعات و مهارت ديگري است كه بي
شـود كـه آيـا     ال مطـرح مـي  ؤآموزش صرف، تحليل صرفي جمالت است، اين سهدف از 

جهـت   ،نـد؟ بنـابراين  كن كامل اين كتاب چنين مهارتي را كسب مـي  ةن پس از مطالعرافراگي
درسـي صـرف، پيشـنهاد     ةتر اهداف آموزشي ماد بيش  تكميل مباحث كتاب و تحقق هرچه

  .شود ص دادههايي از كتاب به اين امر مهم اختصا شود بخش مي
حـال ميـزان    عـين  مندي يـك اثـر افـزوده و در    تواند به ارزش استناد به منابع معتبر مي ـ

د، مؤلف در اين زمينـه ضـعيف عمـل    كنتالش و تسلط مؤلف را در تدوين يك اثر بازگو 
كه غالباً مرتبط با مباحث آخر كتـاب اسـت، از ذكـر منـابع      ،ده و جز در موارد محدوديكر

 صـورت نـاقص و در   اين در حالي است كه در غالب موارد ارجاع به. است دهكرخودداري 
 ةاشر و يا شماربدون اشاره به نام كامل نويسنده، ن ،جلد و صفحه ةذكر نام كتاب، شمارحد 

  .است  چاپ درج شده
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ـ  نشـد كامـل   ةاشـار  هبه منابع مورد استفاد ها پانوشتدر برخي  ـ آدرس و  ةه، حتـي از ارائ
  .است  شدهصورت فهرست منابع نيز خودداري  نابع در انتهاي كتاب يعني بهمشخصات كامل م

كـه   ،ده استكركه مؤلف در موارد متعددي از شواهد قرآن و حديث استفاده  جا آن از ـ
تر با منابع قرآن و حديث و يـادگيري بهتـر مباحـث درسـي      اين خود درجهت آشنايي بيش

تر ايـن اهـداف و نيـز     رسد براي تحقق هرچه بيش ميمؤثر و قابل تحسين است، اما به نظر 
ضـروري  مهـم و  امري  دقيق به منابعنهادينه شدن فرهنگ مراجعه به منابع و مراجع، ارجاع 

 و ،261، 228، 225، 181،212، 174، 151، 120، 88، 87هـاي   در صـفحه  راي مثـال ب. باشد
ارجاع  در 251 ةمانند صفحهمچنين در برخي موارد .به آدرس منابع اشاره نشده است 237

  .درج شده است 36: فصلت ،46: فصلت جاي آيه به ةدقت كافي صورت نگرفته و شمار
رسد دقت چنداني بـه اصـول نگارشـي صـورت      نظر مي نگارش كتاب نيز به ةدر زمين ـ

ويـژه بـا توجـه بـه      گونه اشتباهات به اين نشدن حالي است كه اصالح اين در. نگرفته است
نظر  بهقدري عجيب نيز  85 تا سال) 62چاپ  يعني( اثر اين بحث مورد نسخةچاپ  شمارة

، 92توان به صفحات  جمله موارد اشتباه در اصول نگارش يا اشتباهات چاپي مي از. رسد مي
  .دكراشاره  204، 203، 184، 170، 168، 166، 160، 140، 152، 154، 121، 118، 113، 94

الخـط   رسـم  ةو چاپي، در بخش عربي كتاب نيز اصول اوليـ  ينگارش اتاشتباه ازغير  ـ
 »يـاء «و  »ك« ،»ة«، »همـزه «در نگارش حروفي همچون  راي مثالب. است عربي رعايت نشده

رسـي  الخـط فا  جاي كتاب با رسـم   دقت كافي صورت نگرفته و اين حروف تقريباً در همه
  .نگارش شده است

كلمـات عربـي در    ةترجم ،ها ژه در تمرينوي هاي عربي كتاب به در بسياري از قسمت ـ
د، كن نياز مي هاي لغت بي اين امر فراگيران را از مراجعه به كتاب. است ارائه شده داخل پرانتز

صورت نياز بـه دانسـتن معـاني      فراگيران در زيرا ؛رسد چندان مفيد و شايسته به نظر نميو 
طريـق ضـمن آشـنايي هرچـه       ايـن  و از دنكن ها مراجعه  نامه به انواع لغت ندكلمات، ناگزير

  .دشو تر مي مرور گسترده  نيز به ها لغوي آن ةها، داير تر با فرهنگ بيش
تر مطالب كتاب، جدول تصـاريف در ضـمن    شود جهت غناي هرچه بيش پيشنهاد مي ـ

ويژه در صرف افعـال معتـل، مؤكـد، مـدغم يـا       به. مباحث و يا در انتهاي كتاب آورده شود
هاي مجهول يـا امـر آن ممكـن اسـت بـا مشـكالت        فراگيران در صرف صورتمهموز كه 

غير از چند مورد مانند صرف افعـال مؤكـد يـا متعـدي، بـاقي افعـال       . بسياري مواجه شوند
  .است  رف شدهصورت ناقص ص به
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 ؛اسـت  گذاري شده يك كلمه اعراب ةدهند حروف تشكيل ةدر بخش عربي كتاب كلي ـ
اين در حالي است كـه  . است شده يگذار عالمتسكون  تحتي حروف ساكن هم با عالم

ايـن   ،شود اعم از آموزشي و غيرآموزشي كه در كشورهاي عربي چاپ مي ،در متون عربي
كه مانع از تالش فراگيران براي  كه اين كار ضمن اين همچنان. شود كار گرفته نمي روش به

رت حركـات موجـود در مـتن سـبب سـردرگمي      شـود، كثـ   ت صـحيح كلمـات مـي   ئقرا
  .دهد و خواندن را دشوار نشان مي شود يمخوانندگان غيرمسلط 

برخي از مباحث مانند ماضي معلوم، مضارع معلوم و اسم فاعل با روشي فرمـولي و   ـ
مثني از اسم فاعل چنـين آمـده    ةدر ساخت صيغ مثال يراب. است همانند رياضي ارائه شده

 »...الف و نـون فـي آخرهـا     هللمثني المذكر، تؤخذ من االولي بفتح الالم و زياد هالثاني«: است
م چنـين آمـده   وپـنجم مضـارع معلـ    ةو يا در روش ساخت صيغ) 215: 1385طباطبايي، (

مضارع معلوم با تبديل ياء به تاء و مفتوح كردن الم الفعل و اضـافه كـردن الـف و    «: است
در اين خصوص ذكر دو نكته الزم ). 115: همان(» دشو نون مكسوره به آخر آن ساخته مي

هـا تـا چـه     تك صيغه واري براي تك هاي فرمول چنين دستورالعمل ةارائ ،كه اول اين: است
كـه   ،با توجه به سطح كتـاب  ،كه و دوم اين ؟اندازه براي يادگيري بهتر فراگيران مؤثر است

هاي كارشناسي است و فراگيران در ايـن سـطح بـر اسـاس تحصـيالت       حداقل براي دوره
  بايست حداقل صرف فعل را آموخته باشند، ذكر اين موارد چه ضرورتي دارد؟ عمومي مي

شده  ذكركتاب  پانوشتدر بحث افعال مضاعف مباحث كلي مرتبط با ادغام در  چرا ـ
اسـت؟ ايـن در شـرايطي اسـت كـه در       در متن آمدهو تنها مباحث مرتبط با فعل مضاعف 

جا نيز ذكـر   در اين. است از ادغام اسامي هم سؤال شده) تمرين اول همين درس(ها  تمرين
بهتر است مباحث كلي و اصول اصلي ادغام در متن درس  ،كه اول اين: دو نكته الزم است

دوم . دكنـ  مـك شـاياني مـي   زيرا به يادگيري فراگيران در ادغام افعال هـم ك  ؛گنجانده شود
اگر قرار است در متن كتاب فقط ادغام افعـال مـدنظر باشـد، بهتـر اسـت تمـرين        ،كه اين

  .دشومربوط به اسامي مضاعف حذف 
هـر درس اسـت،    يكه مربوط به مباحث نظر ،يفيتعر هاي نيتمر شود يم شنهاديپ ـ

 جملـه  سـاختار  در ژهيـ و  بـه  يكـاربرد  و متنـوع  هاي نيتمر از آن يجا بهحذف شده و 
  .شود استفاده
اي  مـبهم و يـا غيرضـروري و حاشـيه     ،هـا  شده در تمـرين  مطرح هاي برخي از سؤال ـ

 ة، سؤال چهارم صفح)مبحث مجهول بدون معلوم( 126 ةصفح درال دهم ؤمانند س ؛است 
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و ) فعل مضارع هاي لتمبحث حا( 153 ة، سؤال اول صفح)مبحث مضارع منصوب( 158
  ).مبحث افعال مضاعف( 135 ةسؤال ششم و دهم صفح

ها مانند تمرين مبحث وزن و قواعد آن، صحيح، معتل،  رسد برخي از تمرين نظر مي به ـ
گـاه از جهـت    رو مصغ ،مهموز، مضاعف و سالم، ابواب ثالثي مزيد، جمع مكسر، منسوب

صورت يا بايد از حـل    اين كه در ،شدسطح فراگيران با حجم و گاه از جهت علمي فراتر از
ي بـدان  زيـاد وقـت   ،كـردن  لحـ  بـراي نظر شـود و يـا    آن در كالس و رفع اشكال صرف

  .اختصاص يابد
 مطالـب . رسد يم نظر به يبازنگر ازمندياست كه ن ياز مباحث يكي زيوزن ن نييتع مبحث ـ

 دشـوار  رانيـ فراگ يمبهم آورده شده كه كاربرد آن بـرا  باًيتقر يشكل به بخش نيا به مربوط
  .شود انيب تر شيب هاي مثال ذكر با همراه و تر ساده ينحو به مباحث نيا است بهتر. بود خواهد
هماننـد   بهتر بـود  .حال و مستقبل ناقص و مبهم استزمان  ،فعلهاي  تبحث حالدر  ـ

و ) و ملموس اخباري ،التزامي( مضارعانواع فعل معادل عربي مبحث حاالت فعل ماضي به 
در زبان عربي اشـاره  ها  نيز انواع فعل مستقبل همراه با عالئم اختصاصي هريك از اين زمان

  .شد نيز حفظ مي مطالب ةارائ ةتا ضمن رفع ابهام، نوعي هماهنگي در شيو ،دش مي
ر و كه در ضمن مبحث مضارع مجزوم ارائه شده، بسـيار مختصـ   ،شرط تاومبحث اد ـ
كه فقط به برخي از حروف شرط اشاره شـده و از ذكـر     نحوي  به ؛حال مبهم است  عين در

 4 ةشـمار  پانوشـت بهتر است اين بخش با . كامل خودداري شده است طور  اسامي شرط به
  .دشومطرح تري  تر و كامل واضح شكل  همين مبحث ادغام شده و به

. نصب فعل اشـاره شـده اسـت    تاواز ادمورد  4در بحث مضارع منصوب نيز تنها به ـ 
مضـارع   مثـال ماننـد  . دشوار استفاده شـده اسـت  هاي  اين در برخي موارد از مثال بر  عالوه

معتل و مهموز بودن، نون وقايه و ياء متكلم نيز بدان  بر  كه عالوه »لن تراني« :منصوب به لن
  .پيوسته است

  كه مضارع استفهامي به و اين »هل« و» همزه«در مبحث مضارع استفهامي به دو حرف  ـ
مضـارع را بـه    »هل«با اين تفاوت كه  است، اشاره شده شود كمك اين دو حرف ساخته مي

د كه غير از كن ميبه ذهن فراگير القا اين نكته را اين عبارت  كهسازد زمان مستقبل منحصر مي
 از. وجـود نـدارد   كاربرد اين دو حـرف اسـتفهام   ةتفاوت ديگري در نحو ،مورد اشاره ةنكت

 فعـل منفـي، إنّ،   :ماننـد  »هل«به موارد منع دخول  پانوشتضمن  رو بهتر است حتي در اين 
  .اشاره شودآن  و مانند حروف عطف يا مضارع مختص به حال شرط،
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در مبحث نون تأكيد بهتر بود بحث اعراب فعل مضارع از جهت اعراب و بناء نيـز معـين    ـ
هاي جمـع مؤنـث مبنـي بـر      كه در هنگام الحاق نون تأكيد به فعل مضارع صيغه مانند اين. شود

مثني و جمع مـذكر و مفـرد    يها غهيصمبني بر فتح و  14و  13و  7و  4و  1هاي  سكون، صيغه
  .)51/ 4: 1378، يشرتونال ؛614/ 2: 1383الدين عبدالحميد،  محيي(مؤنث مخاطب معرب است 

 :د فعل امر چنين آمده استدر مبحث مضارع مؤكد و تأكي ـ

هاي  الفعل صيغه عينكه  اثر لفظي نون تأكيد در آخر فعل امر مانند مضارع است به عالوه اين
ها از امر ناقص، هنگـام تأكيـد    الفعل همين صيغه المامر اجوف و ) 14و  13و  7و  4و  1(

 .)162: 1385طباطبايي، (ها فقط يك وجه جايز است  گردد و در مضاعف اين صيغه برمي

زيرا  ،ي ابهام استادار» فقط يك وجه جايز است«عبارت  معناي ؛پاراگرافدر پايان اين 
 ،يك وجه از ادغـام يـا فـك ادغـام     ؟كدام است »يك وجه«مشخص نشده منظور مؤلف از 

در اين بخش بهتر است با افزودن كلمـات   ،بنابراين ؟حركت حرف مشدد يا اعالل يا ادغام
  .دشومتن درس رفع ابهام از  يا عباراتي

 :ماننـد ؛ بهتر است به افعالي كه فقط مضارع و امـر دارنـد  در مبحث فعل غيرمتصرف  ـ
چنين آمـده   اين در بخشي از اين بحث بر  عالوه. دش نيز اشاره مي »دعـ  يدع«و  »ذَرـ  يذَر«

وزن . تعجب ةصيغبه عنوان دو وزن ) لأفع(و ) لَأفع(اند از  سوم عبارت ةدستافعال «: است
: 1385طباطبـايي،  (» گيـرد  اول هميشه بعد از ماي استفهامي و قبل از اسم منصوب قرار مي

 ةنكـر  .1 :آمده اسـت  صورت پنجبه در كتب نحوي  »لما أفع« ةدر صيغ »ما«اعراب  .)198
آن موصوفه و استفهامي بودن  ةنكر .5 و موصوله،نكرة  .4استفهامي،  .3ناقصه  ةنكر .2تامه، 

هميشـه   »لما أفع« در »ما«كه  آيد چنين برميكه از عبارت فوق  حال آن. تنها يك وجه است
 ة، گزينـ »ما«نيز ضمن اشاره به حاالت گوناگون اعراب  نحوالوافيصاحب  .استفهامي است

به تأويل يا حذف غيرضروري، ارجح دانسته و موارد  نداشتن يازندليل   را به) تامه ةنكر(اول
، الدين عبدالحميد محيي( شمرد ديگر را نوعي ناهنجاري و استعمال خودسرانه در زبان برمي

  .)329 /3: 1969، حسن ؛52 /1 :تا بي ،غاليينيال ؛141 /2 :1383
اصـلي   »داء«و  »مـاء «در مبحث تقسيمات اسم، الف در  204 ةاز صفح 4 پانوشتدر  ـ

 ذكر كـرده  »موه«را  »ماء« ةريش لسان العرب. كه منقلب از اصل است  صورتي در ،ذكر شده
جمع آن را نيز امواه و مياه و يا  و )ماء ← ماه ←موه ( :است  مبدل شده »همزه«به  »ها«كه 

را از  »داء« ةايـن كتـاب همچنـين كلمـ    ). 4032/ 47: تا منظور، بي  ابن( تاسده كرامواء ذكر 
  .)1448/ 17: همان(است  دانسته »دوأ« ةريش
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احاديث و اشعار بدون اشاره به نام گوينده و يا مرجع  ،اوالً ،در مبحث مصدر مجهول ـ
مسـتقيم بـا مصـدر     ةكه دو سطر پاياني اين مبحث به دليل نداشتن رابط ذكر شده و ديگر آن

  .ذف استرو نيازمند اصالح و يا ح اين از، دشو مجهول سبب ايجاد ابهام مي
اسـم  (و هـو   ...« :اسـت  مبحث اسم مصدر با تعريفي مختصر، ناقص و مبهم بيان شده ـ

 اين  به .)212: 1385طباطبايي، (» كلمة تدل علي الحاصل من معني المصدر و نتيجته )المصدر
با چنـين  ! معناي مصدر داللت دارد ةاي است كه بر حاصل و نتيج معنا كه اسم مصدر كلمه 

، تشـخيص آن بـراي فراگيـران بسـيار     اند كه اوزان اسم مصدر نيز سماعي  حالي تعريفي در
. كه بهترين راه تشخيص اسم مصدر تعداد حـروف آن اسـت   رسد، حال آن نظر مي دشوار به

جهت تعداد حروف از آن  معنا كه اسم مصدر از جهت معنا با مصدر برابر است اما از  بدين
 ← كالماً يا توضأ ← مانند تكلم .كه عوض داشته باشد اين بدون ،تر است كم اًو تقدير اًلفظ

  .)131/ 1: تا يبالغالييني، (وضوءاً 
بهتر است   ،كه در قالب يك درس ارائه شده »مرة و نوع«يعني مبحث مصدر  ؛6فصل  ـ
تشخيص و ربط  ،دليل عربي بودن متن  كه به ويژه اين هب. دشوصورت مجزا و مستقل ارائه   به

دگي اين دو و سبب درهم تني استجمالت و ضماير و يا تتابع اعداد براي فراگيران دشوار 
  .دشو بحث و ابهام مي

است كه اگر فعلي فاقد شروط الزم بـراي سـاخت     بحث افعل تفضيل چنين آمده در ـ
يـر دال بـر   غ و ،قابليت تفضيل ،متصرف ،تام ،معلوم ،ثالثي مجردماضي، مانند  افعل تفضيل

كه شروط مفقوده غير از تصرف و قابليـت تفضـيل باشـد از      صورتي عيب و رنگ باشد در
به همـراه مصـدر منصـوب بـراي تفضـيل اسـتفاده        مانند آن و اكثر، اشدمانند افعال كمكي 

كه يكي مـرتبط بـا سـاختن تفضـيل از     است نيز ذكر شده  هنموندر اين بخش دو . كنيم مي
ترتيب چنين به   اين  به. ي مرتبط با ساختن تفضيل از صفت مشبهه استو ديگر ثالثي مزيد

ن فعل نيز به همـين طريـق   دصورت مجهول يا ناقص يا منفي بو شود كه در ذهن متبادر مي
 يسـتند افعال ناقصه و منفي قابل تفضيل ن اًكه اساس  صورتي در ؛توان اسم تفضيل ساخت مي
جاي استفاده از مصدر منصوب بعد از افعال كمكـي    بهناچار بايد  افعال مجهول هم بهدر و 

كـه در   ماننـد ايـن   .كه حالت مجهولي آن از ميان نـرود  از اسم مفعول آن استفاده كنيم تا اين
  .»ذاك من معروفا اكثر المنهج هذا« :شود گفته مي »عرف«ساخت اسم تفضيل از 

هاي جمع مذكر سالم  عالمتالزم براي استفاده از  وطشردر مبحث جمع مذكر سالم،  ـ
نظر  بههاي درس كافي  دليل براي حل تمرين  اين  صورت ناقص ذكر شده و به  به) ينَ ـ ونَ(
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هاي جمع مذكر سالم  كلي سه شرط براي استفاده از عالمت طور  در اين بخش به. رسد نمي
ها و يكي مخصوص اسـامي   ها يا علم يكي مخصوص موصوف ،ذكر شده كه يكي مشترك
بهتـر  . هـا ناكـافي اسـت    بندي سطحي و ناقص و براي حل تمرين عاقل است كه اين تقسيم

طور   ها به موصوفها و  شروط الزم براي صفت ،صرف و نحو هاي بااست همانند ساير كت
  .)61 /1: 1383، الدين عبدالحميد محيي(جداگانه ذكر شود 

ها از اسامي منقـوص   كه در تمرين با توجه به اين) جمع مذكر سالم(در همين بخش  ـ
هاي جمع نيـز اشـاره    است به تغيير حركات ماقبل عالمت بهترو مقصور نيز استفاده شده، 

و  »واو«شـود، ماقبـل    حذف مي »ياء«كه  بر اين كه در اسامي منقوص عالوه  مانند اين ؛شود
كـه در   يا اين هادينَ ←هادي  .ونهاد ←هادي : دكن نيز حركت متناسب دريافت مي »ياء«

هـر دو بـه    »ياء«و  »واو«ماقبل  ةشود، فتح حذف مي) الف(كه  اسامي مقصور عالوه بر اين
ينَ مصــطفَ ←ونَ، مصــطفي مصــطفَ ←مصــطفي : مانــد بــاقي مــي »الــف«حــذف  ةنشــان

  .)84 /4: 1378الشرتوني، (
شخص و علم جنس  مها را به عل م آمده است كه به يك اعتبار علملَدر بحث اسامي ع ـ

  .است   ثالي براي علم جنس ذكر نشدهگونه تعريف يا م اما هيچ ،اند تقسيم كرده
دوم نيـاز بـه    ةدر بحث اسامي مصغر دو قاعده در انتهاي درس ذكـر شـده كـه قاعـد     ـ

ها براي فراگيران بسيار دشـوار   معنا كه تطابق اصل قاعده با مثال بدين. تري دارد توضيح بيش
نظـر   بـه . است بدل شده »معية«در حالت تصغير به  »معاويه« ةكه چگونه كلم مانند اين ؛است
  .شودكافي سبب سردرگمي فراگيران هايي بدون توضيح  رسد ذكر چنين مثال مي

مبحث منادي اگرچه در اصل مربوط به مباحث نحوي است، اما حال كه بـه فراخـور    ـ
 در ،سته است توضيحاتي كافي و درخوريك فصل مجزا ذكر شده شاي صورت  ضرورت به

بـه حـروف نـدا اشـاره شـده و هـم        طور ناقص  به در اين بخش هم. آورده شودمورد   اين
 غيـر  ةنكـر  .3معرفـه،   .2مضاف،  .1 :آورده شده استانواع منادي  براي بندي ناقصي تقسيم

موصوفه  يا غير فهوموص ةمضاف يا مناداي نكر مقصوده و به مناداي شبه ةنكر .4 و مقصوده،
صـورت   دركـه  رود  از مؤلـف محتـرم انتظـار مـي     ،ترين سطح در كم. است  اي نشده اشاره

  .را به منابع مورد نظر ارجاع دهدتر مطلب، خوانندگان  توضيح بيش ي نبودناحساس ضرور
 »معني«شده با  كلي در هر مبحث بهتر است براي ارتباط مباحث صرفي مطرح طور  بهـ 
فرمول است خارج شده  ةارائ اًذكر شود تا درس صرف از حالت رياضي كه صرفهايي  مثال
 .يابد كاربردي ةو جنب
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  گيري نتيجه .3
منـد،   محتـرم در تـأليف ايـن كتـاب ارزش     ةنويسندهاي  در پايان ضمن ارج نهادن به تالش

  :دشو پيشنهاد ميتر سطح علمي كتاب  ارتقاي هرچه بيشبراي مواردي 
 ارائه شود؛ يمستقل از بخش مقدمات صورت به تر مناسب يبا عنوان »ساده صرف« بخش ـ
 ؛تري رعايت شود الخط عربي با دقت بيش نگارش رسم ةشيو ـ
 ؛دشوكتاب بازنگري  ةمقدم ـ
 ؛دشوبازنگري و تعديل ها  تمرين ـ
 ؛تري صورت گيرد ارجاع مطالب داخل متن با دقت بيشـ 
 ؛دشوفهرست منابع در پايان كتاب ذكر  ـ
 .موجود در برخي از مباحث مرتفع شودهاي  ابهام ـ
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