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  العصري النحوبررسي و نقد كتاب 

  *سيدابوالفضل سجادي

  چكيده
مؤلـف، روش و   ةصرف است كه مطابق گفت و كتابي جديد در قواعد نحو العصري  النحو
هاي آن جديد و فهم و استفاده از آن آسان است. در ايـن كتـاب، نحـو و     بحث ةارائ ةشيو

و زبـان  ليفـات نحـ  أت ةمحاسن و معايب شـيو  ،شدهطور كامل بررسي  صرف زبان عربي به
هاي آن بررسـي شـده    و تمام مباحث نحو و صرف زبان عربي و اسلوب ،عربي گردآوري

نسبي برخوردار است، ولي نداشتن فهرست منابع،  ياز جامعيت العصري النحواست. كتاب 
آموزشي اين اثر نسبتاً خوب  ةآيد. شيو شمار مي و ... از نقاط ضعف آن به ،آيات و احاديث
كه براي آموزش قواعد صرف و نحو عربي به تمـرين و تكـرار نيـاز     جايي است، ولي ازآن

جاكـه مباحـث    آيـد. ازآن  شمار مـي  فقدان تمرين در اين كتاب از نقاط ضعف آن به ؛است
توان گفت اين كتـاب فقـط بـراي سـطوح      مي ،اند شده در اين كتاب سطحي و ساده مطرح

عنوان يك منبع صرف  تواند به نمي به برخي اشكاالت علمي متوسط مناسب است و باتوجه
شمار آيد. اين مقاله بر آن است تا ضـمن بررسـي    و نحو مطرح باشد يا كتابي تخصصي به
و ميـزان موفقيـت نويسـنده در     ،هاي آموزشـي آن  كتاب مذكور، سطح علمي كتاب، شيوه

  .كندو آموزش قواعد زبان عربي را ارزيابي  ،شرح، توضيح
، آمـوزش قواعـد   العصـري  النحـو عربـي، سـليمان فيـاض،     صـرف و نحـو   ها: كليدواژه

  .عربي   زبان
  

  مقدمه .1
ـ    نحو علمي است كه درستي يا نادرستي و كيفيت تركيب آن فهميـده   ةوسـيل  ههـاي عربـي ب

تبع آن فهم صـحيح جملـه اسـت.     جستن از خطا در كالم و به شود و هدف از آن دوري مي
                                                                                                 

  A-sajady@araku.ac.ir، دانشگاه اراك ،گروه زبان و ادبيات عربي استاديار *
 12/11/1395، تاريخ پذيرش: 03/08/1395تاريخ دريافت: 



 1395 سال شانزدهم، شمارة ششم، بهمن و اسفند ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   124

وضـع   ،رود شـمار مـي   علوم و معارف بـه  ةبراي مسلمانان سرچشم كريم قرآنكه  جايي ازآن
اصلي پيـدايش   ةانگيز قرآن ،گامي مهم در اين مجال است، بنابراين قرآنقوانين دستور زبان 

 علم نحو و اعراب است.
و احاديث و ادب عربـي گريـزي از آن نيسـت؛     قرآننحو علمي مهم است و براي فهم 

  اند: طوركه گفته د، همانكرزيرا براي حفظ هر دين و فرهنگ بايد زبان آن را حفظ 
 فرض كفـرض الصـالت     حفــظ اللغــات علينــا  
ــات    فلـــيس يحفـــظ ديـــن ــظ اللغــ  إال بحفــ

ول علـم  كسي بود كه اص نخستين ،ق 67درگذشته به سال  ،اند كه ابواألسود دئلي آورده
بـدين  » النحـو  هـذا  انح« نحو را از موالي متقيان علي (ع) فراگرفت و امام (ع) به او فرمود:

  ).27 :تا علت اين علم نحو ناميده شد (األفغاني بي
زبـان   نهادند و بـه گام شناسان و دانشمندان زيادي پس از ابواألسود دئلي در اين راه  زبان

شـاگرد خليـل بـن     ،)ق 180 - 140( النحو سيبويهكه سرآمد آنان شيخ دند كرخدمت  قرآن
هـاي ادبيـات عربـي     دوره همـة در  .است الكتابسنگ  و صاحب اثر گران يأحمد الفراهيد

 ،)ق 761 - 708( هشـام  دند حتي در عصر انحطاط كساني چون ابنكرنحويان زيادي ظهور 
 ،ألفيهصاحب اثر مشهور  ،)ق 672 - 600( مالك ، و ابناللبيب مغني مند صاحب كتاب ارزش
علـم نحـو    ةهاي زيادي در زمينـ  معاصر نيز كتاب ةدر دور .نحو شدند ةباعث رشد و توسع

پيشـينيان را در پـيش    ةليف شده است كه بسياري از آنان در شرح و توضيح قواعد شـيو أت
علم نحو فاضل السامرايي گامي نو در  النحو معانيمند  رسد اثر ارزش نظر مي ولي به ،گرفتند

 آن راصرف اسـت كـه    و جديد در علم نحو ينيز كتاب العصري النحوآيد. كتاب  شمار مي به
  نيم.ك  معرفي مي

  
  النحو العصريمعرفي كتاب . 2

در مصـر و در مركـز    م 1929در سـال   او .اثر سـليمان فيـاض اسـت    العصري النحوكتاب 
زبـان عربـي دانشـگاه األزهـر      ةاز دانشـكد  م 1956و در سال  دنيا آمد السنالويه الدقلهيه به

از همان دانشكده مجوز تـدريس گرفـت. ناشـر     م 1959و در سال  كارشناسي ارشدمدرك 
صفحه  375كتاب در يك جلد چاپ شده و  .است النشر و للترجمه األهراماين كتاب مركز 

و  ،نگـاري  فحـرو  ،كيفيـت چـاپ   است. انجام شده م 1995دارد و چاپ اول آن در سال 
  رايي آن مطلوب است.آ  صفحه
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به مضاف » الفعل األمر«در  ،41 ةصفح مثالً در ؛اشتباهات اماليي كمي در آن وجود دارد
در  اسـت. » أفعاالً«صحيح آن  كه اشكال تايپي وجود دارد 27 ةنيز در صفح داده است،» ال«

 »القـول  لغو عن ذاك صن«: است و در بحث اعراب اسماء خمسه اين جمله آمده 77 ةصفح
  صحيح باشد. »فاك صن«رسد  كه به نظر مي

 »علـي «كـه  »علـي  هيا« 58 ةشود، مانند صفح در آن ديده مينيز برخي اشكاالت اعرابي 
مبنـي   ،110 ةدر صـفح همچنـين  منادا و مبني بر ضم است كـه بـه آن تنـوين داده اسـت،     

اليـه اسـت    مضـاف » لليمونا«، 184 ةآورده است، نيز در صفح» نشِّئت«را » نشأت«للمجهول 
  است. ولي آن را منصوب كرده

ابتدا مسـائل نحـوي و    ،مباحث همةلف در ؤنوآوري در كتاب اين است كه مهمچنين، 
 آورد مـي هاي كاربردي را براي هر نمونه  و سپس مثال كند ميصورت ساده بيان  صرفي را به
 كند. ها را بيان مي و اعراب آن

بـه عـدم ارجاعـات و     كتاب در حد متوسط است، ولي باتوجهي علمي اين اازنظر محتو
شمار آيد. نيز از  تواند يك منبع علمي به ذكر منابع و وجود برخي اشكاالت علمي در آن نمي

، در مواردي هـم  است استفاده شده قرآنتر از آيات  كمدر آن اشكاالت كتاب اين است كه 
  .ارجاع داده نشده است قرآنده به كركه استفاده 

لف طبـق ادعـاي   ؤو مشده  يطور كامل بررس در اين كتاب، نحو و صرف زبان عربي به
ها را كنار بگذارد  ليفات زبان عربي را گرد آورد و معايب آنأخود سعي كرده است محاسن ت

 ،در مبحـث نحـو   هاي آن را بررسي كند. مباحث نحو و صرف زبان عربي و اسلوب همةو 
هاي اسميه  ها و جمله موارد مرفوعات و منصوبات و مجرورات و اسم و فعل و حرف همة

هاي تخصيص و كنايه و توابع  هاي زبان عربي در ساخت جمله و اسلوب و فعليه و اسلوب
نحو و صرف زبان عربي اسـت موردبررسـي و كنكـاش قـرار گرفتـه        چه مربوط به و هرآن

هاي اعالل و ابدال و ادغـام   ساسي صرف و بابمباحث ا ،چنين در قسمت صرف است. هم
ت اختصاص داده شده است كه ئهاي كتابت و قرا بخشي از كتاب به مهارت و بررسي شده
  اند. ها غافل مانده هاي ديگر از بيان آن لف كتابؤطبق ادعاي م

  
  جامعيت كتاب .3

ح و توضـيح  شـر   لف دارد كه در ايـن قسـمت بـه   ؤاي با قلم م مقدمه العصري النحوكتاب 
البتـه در   .جامع قواعد زبان عربـي اسـت   اوكتاب كه كند  پردازد و ادعا مي اسلوب كتاب مي
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بنـدي،   گيـري و جمـع   هـا، نتيجـه   فصـل  ةاين زمينه حق با اوست، ولي در اين كتاب خالص
خـذ يكـي از   Ĥشناسي وجود ندارد كـه نبـود فهـرس منـابع و م     و كتاب ،اعالم، منابع فهرس

هيچ منبعي ارجاع نداده   لف بهؤكه در اين كتاب م خصوص اين به .كتاب استاشكالت اين 
  ابتدا و فهرست موضوعي در آخر دارد. است. كتاب فهرست محتويات در

  
  نحو  و  هاي صرف جايگاه كتاب دربين كتاب .4

صورت خيلـي سـاده و روان توضـيح     كتابي است كه قواعد زبان عربي را به العصري النحو
هـايي بـراي آن    هـا و تحليـل   هر مطلب، مثـال  ةو پس از توضيح مختصري دربار داده است

  دهد. صورت كاربردي توضيح مي ها به طور خالصه درس را روي جمله آورد و به مي
شـده در   كه مطالب ارائه يكي اين :چند اشكال نيز در اين كتاب وجود دارد ،ديگر سوياز

وجه وارد مباحث عميق صرف و  هيچ لف بهؤاين كتاب تاحدودي سطحي و ساده هستند و م
كـاري نحـو    از بيان مطالب و ريزه و شود فرد خود نمي نحو عربي با آن گستردگي منحصربه

هـيچ منبعـي     لـف بـه  ؤاز ديگر اشكاالت اين كتاب اين است كه م .كند عربي خودداري مي
د را در اين كتـاب  ه و فقط ذهنيات خونكردارجاع نداده است، گويي از هيچ منبعي استفاده 

چنـين بـا    هـم  .دشـو دقتي  آورده است و اين باعث شده كه در مواردي مرتكب اشتباه و بي
 قرآنتر از آيات  كم ،است كريم قرآنترين منبع قواعد زبان عربي  ترين و اساسي كه اصلي آن
آيه نيز  ةشمارنام سوره و   مثال قواعد استفاده كرده و در همان موارد كم نيز به عنوان شاهد به

 ،133 ،129 ،128، 94 ،78 ،77 ،76 ،73 ،68 ،67 ،66 ايهـ   اشاره نكرده است، مانند صـفحه 
. در برخي موارد، حديث يـا مصـرع   249و  ،245، 238 ،233 ،219 ،218 ،195 ،193 ،191

  ها ارائه دهد. كه آدرسي از آن شاهد نحوي آورده بدون آن مثابة هشعري را ب
  
  منزلت اثر 1.4
كه قواعد نحو و صـرف   جايي بايد گفت اين كتاب ازآن العصري النحوكتاب  ةنقد منصفان در

هايي مانند الهيات و  كارشناسي رشته ةبراي دور ،است عربي را با بيان بسيار ساده توضيح داده
زبان و ادبيات عربـي كـه    ةمعارف اسالمي و زبان و ادبيات فارسي مناسب است و براي رشت

 چهـار  و سـه شكل تخصصي قواعد زبان عربي را ياد بگيرند تا درس نحو  دانشجويان بايد به
كه  دليل اين گو نخواهد بود؛ به به بعد، اين كتاب جواب چهارتواند مفيد باشد، ولي از نحو  مي

ت ديگـر كتـاب   از مشكال است. فقط به ذكر مطالب عمده پرداخته و موارد فرعي را نياورده
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هـاي   گونه تمريني در پايان مباحث مطرح نكرده تا دانشجو بتوانـد آموختـه   اين است كه هيچ
  مقدار از مطالب را ياد گرفته است. خود را موردسنجش قرار دهد و خود را بيازمايد كه چه

  
  تحليل برخي مباحث موجود كتاب .5

  نقاط ضعف 1.5
شـود كـه شـايد بتـوان علـت آن را       مشـاهده مـي  هـايي   دقتـي  بـي  العصري النحودر كتاب 

  يم:كن ها را بررسي مي در اين قسمت آن ؛لف به منابع زبان عربي دانستؤم نكردن رجوع
ممدوده  »الف«مقصوره و  »الف«هاي تأنيث، شرط تأنيث  در بحث عالمت 17 ةدر صفح

 ةباشند تا نشـان  د بر اصل كلمهيكه اين دو عالمت بايد زا توضيح داده نشده است، يعني اين
 »الـف «مقصوره و  »الف«نيث در أهاي ت كه در بحث عالمت جايي ازآن شمار آيند و نيث بهأت

نـث  ؤرا م »مستشـفي « 19 ةدر صـفح  ،بنابراين ،است ها را مشخص نكرده ممدوده شرط آن
  مقصوره گرفته است. »الف«نيث آن را أت ةساب آورده و نشانح  به

بنـدي خـالي از    ده كه اين تقسـيم كربندي  نث را تقسيمؤهاي م اسم 18 ةلف در صفحؤم
كـه در   ، با ايـن است شمار آورده نث معنوي لفظي بهؤرا م »فاطمه« ةكلم اشكال نيست، مثالً

ـ  عالمةو هو كل اسم ليس به  ي،معنو نثؤم« :است يك گفته ةشمار نـث  ؤم يالتأنيث و دلَّ عل
 و« :اسـت  نـث را چنـين بيـان كـرده    ؤچنين در اين صفحه، راه تشخيص اسم م . هم»يحقيق
زيـرا   كه توضـيح دقيقـي نيسـت،    »اإلشارة باسم إليه اإلشارةنميزه بأنه يمكن  نثؤالم االسم
نث را تشـخيص داد،  ؤتوان اسم م ... نيز مي بر اسم اشاره با موصول و صفت و خبر و عالوه
) كـه خبـر   56: (عنكبـوت  »فَإِياي فَاعبـدونِ يا عبادي الَّذينَ آمنُوا إِنَّ أَرضي واسعةٌ «ة مانند آي

را جـزء   »ضـبع « و »أتـان «ة دو واژ 20 ةچنـين در صـفح   اسـت. هـم  » أرض«گر تأنيث  بيان
هـا   : ايـن كلمـه  اسـت  گفتـه » تنبيهـان «عنوان  بانث آورده و سپس در توضيحي ؤهاي م اسم
  نث ندارند.ؤو م ندمذكر
 را »اللـذان «و » هـذا « ةيرا تثن» هذان«و جمع،  يدر بحث مفرد و مثن 23 ةصفح در لفؤم
 اسـت،  متصرف موصوالت و اشارات ،باشد چنين اگر كه درحالي است، دانسته »يالذ« ةتثني
  .اند غيرمتصرف هاي اسم از موصوالت و اشارات ؛نيست چنين ولي

 معـرف  إلـي  المضاف« :اسـت  آورده 5 ةدر شمار و در بحث انواع معرفه ،26 ةصفح در
چنـين در   آورده شـود. هـم  » المعـارف  أحد إلي المضاف« كه بايد معرفه است، درحالي »بأل

ذكـر   »علـي  يـا  مثل بالنداء المعرف«يكي از انواع معرفه را  هفتة همين صفحه و در شمار
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نـدا قرارگـرفتن    كرده است كه اين مثال صحيح نيست؛ زيرا علي اسم علم و قبل از مـورد 
 »رجـلُ  يـا «مقصوده است ماننـد:   ةمناداي نكر »بالنداء المعرف«معرفه بوده است. منظور از 

  ).87 :1389(مدني 
 المسـبوقة  فقـط  األفعـال  بعـد  توجـد «: اسـت  درمورد ضماير مستتر آمده ،31 ةدر صفح

كـه ضـمير در    بـراي آن  نيست، مثالً »بأسماء المسبوقة« كه نيازي به عبارت درحالي ،»بأسماء
»مستتر باشد نيازي به آوردن اسم پيش از آن نيست. »أكتُب  

موردبررسي قرار داده و اسم را  »قصة من لها كتبتُه ما المجلة نشرت« ةجمل ،35 ةدر صفح
اسـم   »كتبتُـه «به ضمير عائد در  كه باتوجه حالي دراست. نث غيرعاقل گرفته ؤموصول ما را م

  موصول مذكر است.
، »الزمـة  ياء آخره معرب اسم كلُّ هو« :است آمده 38 ةدر تعريف اسم منقوص در صفح

تـر خواهـد بـود تـا شـامل       ، تعريـف دقيـق  »ياء الزمة غير مشددة ةآخر« كه اگر گفته شـود: 
  .)172، 1: ج 1425 (حسن نشود» مهدي و علي«هايي همانند  كلمه

آن  قلـة  ، مانند حرف كه جمعكثرةداشته باشد و هم جمع  قلةاگر اسم مفردي هم جمع 
بستن قاعده رعايت گردد،  هنگام جمع است، بهتر است به» حروف«آن  كثرة و جمع» أحرف«

و بـراي   »بالفعـل  المشـبهة  األحـرف « شـود:  هاي مشبهه بالفعل گفته مي براي حرف ،بنابراين
له در ايـن كتـاب رعايـت نشـده اسـت، ماننـد       ئ. ولي اين مس»الجر حروف«هاي جر  حرف
  .104و ، 97 ،58 ،57، 54، 53 ،43 ،42 ،41هاي  صفحه

 إذا إال معـرب،  كلـه  منهـا  المضارع و« :است آمده 53 ةدر بحث معرب و مبني در صفح
الزم است يعني بايد گفته شـود:   »مباشرة« جا قيد اين در ،»النسوة بنون أو التوكيد، بنوني اتصل

أفعال خمسه معرب بـه  هاي  كد در صيغهؤ؛ زيرا مضارع م»مباشرة التوكيد بنوني اتصل إذا إال«
  ويد:گ  مي الفيهمالك در  اعراب تقديري هستند، ابن

ــا   ــي بني ــر و مض ــل أم ــا    و فع ــارعا إن عري ــوا مض  وأعرب
 نون إنـاث كيـرعن مـن فـتن       و مـن  مباشـر من نون توكيـد  

  )1،36ق: ج  1411 عقيل (ابن
كه اين عبـارت صـحيح   » فرعياً نصبا للمضارع ناصبة حروف«: است آمده 55 ةدر صفح

فعل مضـارع   ةهاي ناصب از حرف »أو« و »الم« و »واو« و »فاء« و »حتي«زيرا حرف نيست؛ 
 اسـت » مقـدرة  ناصـبة  أن«شـود   چه باعث نصب فعل مضارع مـي  نيستند، در اين موارد آن

  ).650 :1389 مدنيبنگريد به (
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 يذاكر من« ةدر جمل »من« ؛را اشتباه آورده است» و إذا ،إذ ،من«اعراب  ،66ة در صفح
» قَليـلٌ  أَنـتُم  إِذْ واذْكُـرُواْ « آيـة  در و باشـد  بايد مرفـوع محـالً   ،بنابراين .مبتداست »ينجح

 بنـابراين، به اسـت،   مفعول »إذ« است همچنين بودن آن نكرده اي به آيه ) اشاره26 :انفال(
 ةو در جملـ  اسـت  براي آن درنظر گرفتـه » محل ال«لف ؤباشد كه م بايد منصوب محالً

 »ال« است كـه در قسـمت اعـراب آن    ظرف و منصوب محالً »إذا«» نجحت ذاكرت إذا«
  آورده است. محل
و در بحث شروط إعراب اسماء خمسه، سومين شـرط معـرب    78ة لف در صفحؤم

سپس  ،»المتكلم ياء لغير مضافة تكون أن: «است ها را چنين بيان داشته بودن آن به حروف
بايد با حركت مناسب پيش از يـاء   ،گويد: اگر شرط سوم وجود نداشته باشد درادامه مي

رسد اين بيان درستي نيست و بايد گفته شـود:   نظر مي به آن اعراب مناسب بدهيم. كه به
 بنگريـد بـه  ( ها تقديري است در اين موارد مانند هر اسم مضاف به ياء متكلم اعراب آن

  ).53، 1: ج 1384 عقيل ابن
گويد: اسمي است كه كسره  در تعريف اسم غيرمنصرف مي 78 ةفياض در صفحسليمان 
 دار المكند كه اگر اسم غيرمنصرف به اسم الـف و   گيرد، سپس درادامه بيان مي و تنوين نمي
اسـم   گردد كه اين موارد خالي از اشـكال نيسـتند: اوالً در تعريـف    منصرف مي ،اضافه شود

پـذيرفتن،   ) نـه كسـره  1: 1391 طرح اسـت (الزجـاج  گرفتن م غيرمنصرف فقط بحث تنوين
مالـك در   كه ابـن  طور پذيرفتن حكم اعرابي اسم غيرمنصرف است نه تعريف آن، همان كسره
  گويد: مي الفيه

ــا  ــي مبين ــوين أت  معني به يكون االسـم أمكنـا     الصــرف تن
  )320، 2: ج 1384 قيلع  (ابن

گـردد و بـه همـان شـكل      منصرف نمي ،اسم غيرمنصرف حتي اگر اضافه هم شود ،ثانياً
طوركـه گفتـه    رود و همـان  بين نمـي  ماند؛ زيرا اسباب منع صرف آن از غيرمنصرف باقي مي

پذيرد غيرمنصرف اسـت و اسـم    پذير منصرف است و اسمي كه تنوين نمي اسم تنوين ،شد
  ذيرد.پ  بگيرد يا اضافه شود تنوين نمي »ال«زماني كه 

و  »الغـائبون «را بـراي   »يتمسـكون «اب افعال خمسه فعـل  و در بحث اعر 84 ةدر صفح
مثال آورده و بيان داشته كه مرفوع به ثبوت نون اعراب اسـت كـه اشـتباه اسـت      »الغائبات«
 »الغائبـات « ةكـه صـيغ   بين دو صيغه مشترك نيست و ثانياً اين »يتمسكون«كه اوالً  اين دليل به

  مبني است و جزء افعال خمسه نيست.
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لف محتـرم دو  ؤو در بحث افعال ناقصه و تقديم جوازي خبر بر اسم، م 105 ةدر صفح
 النهـر  فـي  صـار « آن دو جملـه  علت تقديم دقت كافي نداشته است، ةمورد آورده كه دربار

جمله  در اين دو عبارت، اسم معرفه و خبر شبه .هستند »الطيور األشجار بين أصبحت و المياه،
كه در اين مـوارد   بودن دانسته است، درصورتي جمله شبهسبب تقديم خبر را  لفؤم و است

خبـر تقـديم صـورت گرفتـه      نبـود  جمله دليل شبه تقديم خبر واجب نيست تا گفته شود به
 دليـل تخصـيص و اهتمـام انجـام شـده اسـت       است، در اين موارد تقديم خبر جـايز و بـه  

  ).161، 1: ج تا بي  (تفتازاني
كند: از  هاي مقاربه بيان مي درمورد جامدبودن فعل ،107 ةصفحدر  در بحث افعال مقاربه

كه  كند، رود و عمل مي كار مي مضارعشان نيز به »جعلو  ،طفق ،أوشك ،كاد«ها  ميان اين فعل
هستند كه مضارعشـان   »أوشك و كاد« بين افعال مقاربه فقط اين مطلب دقيق نيست؛ زيرا از

  گويد: كيد دارد و ميأمطلب ت مالك نيز بر اين طوركه ابن كاربرد دارد، همان
 وكاد ال غيـر و زادوا موشـكا     و استعملوا مضارعا ألوشـكا 

  )337، 1: ج ق 1411 يلعق   (ابن

نـوع  » سريعاً الحياة تتطور« ةبحث نائب مفعول مطلق، در جمل در 135 ةلف در صفحؤم
بهتر  بنابراينرسد دقيق نيست،  نظر مي مصدر درنظر گرفته است كه به ةمفعول مطلق را صيغ

  جانشين يا نائب مفعول مطلق شده است. است گفته شود: صفت
را مثال براي  »عونٌ اهللا عون كمثل ليس«حروف جر زائد عبارت  ةدربار ،150 ةدر صفح

لف كاف را حرف ؤكه م يجاي ه است، ازآنكردرا مرفوع  »عونٌ« بودن حرف جر آورده و زائد
و بايـد   اسـت خبـر لـيس    »عـونٌ « اسم ليس و» مثل« بنابراين، ،است جر زائد درنظر گرفته

  شود.  منصوب
 و التعريـف  أل مـن  مجردا المضاف يكون أن يجب و«در عبارت » ةآلخر« ،151 ةدر صفح

  حشو است.» ةآلخر التنوين من
لف بر اين ؤم» بالممارسة الخبرة تتحقق تتحقق« ةكيد در جملأدر بحث ت ،166 ةدر صفح

 علـي  كتب« ةكيد براي فعل اول و مرفوع است، ولي در جملأدوم ت »تتحقق«عقيده است كه 
كتب يا  »علي»علي كاتب علي كيـد لفظـي محلـي از اعـراب     أبر اين عقيده است كه ت» كاتب

  كه تفاوتي بين سه جمله وجود ندارد. ندارد. درصورتي
در  »غير« ةكلم »ةلذات مقصود غير تابع البدل«: است در تعريف بدل آمده ،170 ةدر صفح

  گويد: مالك مي كه ابن چنان جا اشتباه است، زيرا بدل تابع مقصود است هم اين
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 واسطة هـو المسـمي بـدال      التابع المقصود بالحكم بـال 
  )247، 2: ج ق 1411 قيلع  (ابن

را  »بالقلم« ،»بالقلم كتبت« ةقسمت منصوبات در جمل ةبحث اعراب جمل ،190 ةدر صفح
  به گرفته كه صحيح نيست. مفعول

پـس از  جملـة   ،شوند هايي كه توابع واقع مي قسمت اعراب جمله ،192 ةدر صفح
كه در  صفت گرفته، درحالي »سعيد هو و عالم جاء و ياكل هو و بطائر مررت«واو را در 

هاسـت و فقـط كسـاني چـون      بودن ايـن جملـه   هايي قول مشهور بر حال چنين جمله
هايي صفت هستند و واو بـراي   برخالف قول مشهور معتقدند كه چنين جمله زمخشري

 ؛187، 2 : جتـا  زمخشـري بـي   بنگريـد بـه  ( كيد ارتباط صفت با موصوف آمده اسـت أت
 ).175، 2: ج تا بي الصبان

  عكس است.ركه ب ظرف را قسيم جار و مجرور گرفته درصورتي ،198 ةدر صفح
كـردن آن در   كـه عمـل   درحـالي  ،اسم تفضيل را غيرعامل شمرده 201 ةلف در صفحؤم

  ).616: 1389 (مدني ضمير مستتر اجماعي و مشهور است
هايي وجـود دارد كـه بـدون     بيان داشته اسلوب ،و در بحث ادات شرط 233 ةدر صفح
صورت امر و نهـي   شرط هستند و در اين موارد فعل شرط طلبي و به ةكنند بيان ادات شرط

جـواب   كـه  اين بنابريا  :ست كه فعل مضارع پس از امر و نهي در اين موارد دو حالت داردا
، »تنالُ يا تنل اعمل« مانند: ماند، كه به همان حالت مرفوع باقي مي شود يا اين است مجزوم مي
شـود   كه در مواردي كه مضارع پس از امر يا نهي مجـزوم مـي   اين :نقد است كه اين امر قابل

 تقولوا إن اهللا إال إله ال قولوا يعني تفلحوا اهللا إال إله ال قولوا« در تقدير است، ماننـد:  فعل شرط
و شـود شـرط    و در مواردي كه مضارع پس از امر و نهي مجزوم نمـي  »تفلحوا اهللا إال إله ال

 »تُطَهرُهم و تُزَكِّيهِم بِهاخُذْ منْ أَموالهِم صدقَةً « ةآي مانند نيست درميان مسببي و سبب يا جواب
نيست.  فعل مضارع پس از امر مرفوع مانده است؛ زيرا شرطي در تقدير كه) 103: (توبه

به علم معناشناسـي، جـواز در    در اين موارد بايد معنا را درنظر گرفت و باتوجه ،بنابراين
گريـد بـه   بنكار نيست، چون هركـدام از آن دو جملـه معنـاي خـاص خـود را دارنـد (      

  ).11، 4ق: ج   1428 السامرايي
 براي عموم منـادي قريـب، متوسـط، و بعيـد    » يا« يآورده كه حرف ندا 242 ةدر صفح

طوركـه   بـراي منـادي بعيـد اسـت، همـان      »يـا «طور نيست،  كه اين رود، درصورتي كار مي به
  گويد: مي  الفيه
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 و أي و آ كذا أيـا ثـم هيـا      و للمنادي الناء أو كالناء يا
  )255، 2ق: ج  1411 عقيل (ابن

  .)103: 1388براي منادي غيربعيد مجاز است (فاضلي » يا«استعمال  ،بنابراين
 ةدر قسمت اعراب منادي بيان داشته كه منادي مفرد معرفه و نكر ،243 ةلف در صفحؤم

ايـن تعبيـر    ؛هستند »يا«مناداها منصوب به فتحه و  ةبر عالمت رفع هستند و بقي مقصود مبني
بـا   »عبـداهللا  أبا يا«كه از اسماء خمسه باشد، مانند  دقيق نيست؛ زيرا منادي مضاف درصورتي

  ردد.گ  منصوب مي »الف«
و  »محمدون يا ،محمدان يا« صورت مثني و جمع آورده منادي علم را به ،244 ةدر صفح

شـود   رد خـارج مـي  كه اسم علم وقتي از حالت مف نوع منادا را علم درنظر گرفته درصورتي
  معرفه گردد. »ال«بايد با  بنابراين،شود،  نكره مي

آورده  »حبـذا «هـايي كـه بـراي     در مثال ،258 ةهاي مدح و ذم در صفح در قسمت فعل
  صفت را مخصوص به مدح گرفته كه اشتباه است.

اسم ال » سي: «است بيان داشته »السيما«در بحث تخصيص و در اعراب  ،265 ةدر صفح
ممكن اسـت   »ما«اعراب ما گفته:  ةفتحه است كه نادرست است، سپس درباره منصوب بو 

اضافه شده است. اين تعبير نيز صحيح نيست؛ زيـرا ممكـن    »سي«اسم موصول باشد كه به 
  اليه قبل از مضاف بيايد. نيست مضاف

كيـد  أاسـميه منفـي باشـد ت    ةآورده كه جواب قسـم وقتـي جملـ    268 ةلف در صفحؤم
و  »بالمثـابرة  إال نجـاح  ال تـاهللا « است: د مگر با ادات قسم، سپس اين مثال را آوردهشو نمي

جـا ادات   در اين» تاء«گرفته است. اين تعبير صحيح نيست؛ زيرا » تاء«كيد جواب را أادات ت
  كيد جواب قسم.أقسم است نه ادات ت

گرفتـه   مفاعـل را بر وزن  »قالدة«و  »رسالة« ةبحث جمع تكسير دو كلم ،276 ةدر صفح
  ).54، 2ق: ج  1388 (الغالييني وزن فعائل هستند كه بر درحالي

و  »شـميس «را  »شـمس «نث ثالثي ؤهاي م در بحث تصغير، مصغر اسم ،306 ةدر صفح
شـود؛   مـي  »أريضة«و  »شميسة«ها  نث اين اسمؤآورده كه اشتباه است، م »أريض«را  »أرض«

  ).93: (همان شود نيث ظاهر ميأهنگام تصغير تاي ت نث معنوي ثالثي بهؤهاي م زيرا در اسم
گرفته كه اشـتباه اسـت، در اسـم     »مللي«را  »ملة«اسم منسوب  ،307 ةنويسنده در صفح

اسم  بنابرايند، شو ابتدا به مفرد تبديل و سپس منسوب مي ،منسوب اگر كلمه جمع هم باشد
  است. »ملي« »ملة«منسوب 
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ـ    هاي معتـل، بـدون آن   در فعلكيد أو در بحث نون ت 329 ةدر صفح ه را كـه حـرف علّ
كــه اشــتباه اســت و  »أطــع أطعــنَّ« هــا اضــافه كــرده و آورده كيــد بــه آنأبرگردانــد نــون ت

  شود. مي  »أطيعنَّ«
  

  لفؤاستدالل م ةشيو .6
صورت مختصر  لف در اين كتاب قواعد نحو و صرف زبان عربي را با بياني ساده و بهؤم

كه به تجزيه و تحليل مباحث  وارد مباحث عميق شود يا آن كه دهد، بدون آن توضيح مي
صورت سـطحي و سـاده    توان گفت مباحث در اين كتاب عموماً به مي ،بنابراين .بپردازد

از ورود  ،طوركه گفته شد مطرح شده است و از استدالل و استنتاج خبري نيست و همان
خيلـي در آن   ،هـم داشـته  ده و اگر ورودي كربه مباحث عميق و نكات دقيق خودداري 

سـخني   ،لف محترم نحوي و نحودان نبودهؤاگر گفته شود م ،بنابراين .موفق نبوده است
  نيست. به گزافه

  
  منابع و استنادات اثر .7
منابع و استنادات آن است كـه در   نداشتننقاط ضعف اين كتاب  ترين هعمدشك يكي از  بي

اين اثر فهرس منابع و مĤخذ ندارد و عـدم  . هيچ بحثي به هيچ منبعي ارجاع داده نشده است
لف در برخي مباحث دچار اشـتباه شـود و آمـوزش    ؤارجاع به مصادر و منابع باعث شده م

  ها اشاره شد. ور مفصل به آنط  غلط بدهد كه به
  

  بررسي ميزان ارتباط و چالش اثر با اصول ديني و اسالمي .8
مخالفت و ناسـازگاري بـا اصـول دينـي      طرف ازيك العصري النحوتوان گفت در كتاب  مي

لف در ضـمن آمـوزش قواعـد زبـان عربـي اقبـال       ؤديگر هم م شود و ازطرف مشاهده نمي
خود را بدون ذكر نام  ةمقدم چناني هم به مباحث ديني از خود بروز نداده است؛ زيرا اوالً آن

در  ثانياً .است خداوند شروع كرده و در اين قسمت به تعريف و تمجيد از كار خود پرداخته
اسـتفاده   قرآنهاي  تر از آيه صفحه) كم 375( حجم نسبتاً زياد آن بيان قواعد در اين كتاب با

در مواردي هـم كـه از    .است كريم قرآنكه زبان عربي و قواعد آن مديون  با آن است، كرده
 ،129 ،128، 94 ،78 ،77 ،76 ،73 ،68 ،67 ،66 هـاي  ماننـد صـفحه   بهره برده، قرآناي ه  آيه
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هـا   بودن آن اي به آيه هيچ اشاره 249و  ،245، 238، 233 ،219 ،218 ،195 ،193 ،191 ،133
شود كه ايـن   هاي نوراني آن آشنا باشد متوجه مي و آيه قرآننكرده است و فقط كسي كه با 

 است. از احاديث نيز بسيار كم و در حد يكي دو مورد بدون ذكـر قائـل و   قرآن ها از جمله
  ده است.كرآدرس استفاده 

  
  گيري نتيجه .9
  ؛ي اثر با عنوان و فهرست منطبق استامحتو. 1
 ؛است   آرايي مطلوب و صفحه ،نگاري حروف ،كيفيت شكلي و چاپ اثر ازنظر صحافي. 2
رعايت قواعد عمومي نگارش و ويرايش مطلوب و مناسب است، اغـالط اماليـي در آن   . 3

  ؛شود اين اثر با مشكلي مواجه نمي ةخوانند ،بنابراين، استكم 
توان گفت در شرح و توضيح مباحث ساده، كتاب از جامعيت نسـبي   مي ،ازنظر جامعيت. 4

و ... است كه از نقـاط ضـعف    ،برخوردار است، ولي فاقد فهرس منابع، آيات و احاديث
  ؛آيد شمار مي آن به

براي آموزش نسـبتاً خـوب اسـت،    گيري از ابزارهاي علمي  آموزشي اين اثر و بهره ةشيو .5
نيـاز  كه براي آموزش قواعد صرف و نحو عربي به تمرين و تكـرار زيـاد    جايي ولي ازآن

  ؛آيد شمار مي كتاب از نقاط ضعف آن به تمرين در اين نبودن بنابراين، ،است
  ؛آيد شمار مي به مصادر و منابع از نقاط ضعف اثر به ندادن ارجاع .6
لـف  ؤبهتر بود م ،بنابراين ،نحو است ةه در آموزش زبان عربي صرف مقدمك به اين توجه با .7

  ؛ولي در اين كتاب برعكس است رداخت،پ  ابتدا به آموزش صرف مي
  ؛شود گونه مخالفتي با اصول ديني مشاهده نمي در اين اثر هيچ .8
ايـن  توان گفت  مي ،شده در اين كتاب سطحي و ساده هستند كه مباحث مطرح جايي ازآن .9

يك منبع  مثابة تواند به به برخي اشكاالت علمي در آن نمي  كتاب آموزشي است و باتوجه
  ؛صرف و نحو مطرح باشد

داري و دقــت در ذكــر منبــع در ايــن اثــر  بــه عــدم ارجاعــات و منــابع، امانــت باتوجــه .10
  ؛نيست  مطرح

ر آمـوزش قواعـد   توان گفت اين كتاب د مي ،لف در اين اثرؤبه رويكرد خاص م توجه با .11
  آيد. شمار نمي زبان عربي يك كتاب پايه و عمومي است و كتابي تخصصي به
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