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 یصرف و نحو عربتاب کو نقد بخش صرف  یبررس

*الرسولدمحمدرضاابنیس

**انیالههصف

 دهکیچ

سازمان مطالعه    یازسو 1831در  ،اریف عباس ماهیتأل، 2و  1 یصرف و نحو عربتاب ک
نحو  و  دروس صرف یعنوان منبع اصل ها )سمت( ب  دانشگاه یتب علوم انسانکن یو تدو

واحهد   هشهت به  ارز    یارشناسه کمقطهع   یات فارسیزبان و ادب ۀدر رشت 2و  1 یعرب
 دچاپ شده است.یپس دو بار تجد زآنده و یچاپ رس ب 

و نقد بخش صرف  یلی ب  بررسیه تحل فییحاضر نگارندگان با رو  توص ۀدر مقال
 یتاب با سرفصل مصوّب شهورا کاند. انطباق مطالب  ن محور پرداخت یتاب در چندکن یا

، توجه   یاصهطححات دسهتور   یها ف و مثالیتعار یا نادرستی ی، درستیزیر برنام  یعال
ان یدانشهجو  یشهده بهرا   ارائ  یاربرد قواعد دستورکو  ،ت، ضرورتیب  اهم یتوجه یا بی

و  ،هها  نیعبارات متن و تمر یگذار تکح اعراب و حری، تصحیات فارسیادب زبان و ۀرشت
 نقادان  است. یبررسن یا یاز محورها یپوش چشم رقابلیغ یسرانجام اغحط چاپ

تهوان به  نتهات مثبهت کتهاب ازجمله         حاضر می ۀن دستاوردهای مقالیتر از مهم
ان یه زی درسهی، ب یه ر ب شورای عالی برنامه  مطابقت بخش صرف آن با سرفصل مصوّ

ان ههر  یه آن در پا ۀشد حل ۀن و نمونیر تمرکتر مباحث، ذ شیقواعد عربی در بگستردۀ 
ههای   و مثهال  ،ف، قواعدیبرخی تعار ییا نارسای یآن ب  نادرست یها یو از کاست ،بحث

و اعراب اشاره کرد ک  اصهح  و بهازنگری    ،گذاری تکم نگارشی، حرئدستوری، عح
 کند. یجاب میآن را ا
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 مقدمه .1

انتشهارات سهمت منتشهر     ب  همتار یقلم عباس ماه ب  1808در  عربی نحو و صرفتاب ک
دنظر و یه بها تجد  ،سهنده ینو 1831  در که  نیدچاپ شد؛ تاایبار تجد  نیپس چند شد و ازآن

به    یادشهده همهت ناشهر    به   2 و 1 عربی نحو و صرفآن را با نام  ،تر شیافزودن مطالب ب
 .دکرعرض   یدانشگاه ۀجامع

و ه شهد ن یتهدو  یات فارسه یان زبان و ادبیدانشجو یادشده برایتاب ک  ک نیا  ب  باتوج 
ت اسهت و در آزمهون   یه ن رشت  حائزاهمیدر سرفصل دروس ا یدروس صرف و نحو عرب

 ،از سؤاالت را به  خهود اختصهاا داده    یز بخشین یات فارسیارشد زبان و ادب یارشناسک
 شود. یان میآن نما یت بررسیاهم

رد کادیه  ،ابهد ی یبشهر راه مه   یها دست ب  نوشت  باه از هرهرحال خطا و اشت   ب کجا ازآن
م یز برآنیاست. ما ن یرگزیرناپذتوب هم ب  همان اندازه تاثر م یکهای  یها و نادرست استیک

 ،می( بپهرداز 103 حۀ)از ابتدا تا صهف  یادشدهتاب ک« صرف»بخش  ین مقال  ب  بررسیتا در ا
تهب  کن یتهدو  یسهاز  ن یوتاه در بهکهرچند  یگام ،ن اثریت انقاط ضعف و قوّ یتا با معرف

 یهک  یر خطاهاکم. روشن است ذیخوانندگان محترم قرار ده یرو  شیپ یدستورزبان عرب
 ،شهده  انجهام  یوجهو  ز براسهاس جسهت  یست. نیآن اثر ن یارزش مکبر  یلیچ دلیه یاثر علم
ست که  در  ین دییترد. استنشده تاب پرداخت  کن یب  نقد ا یا چ مقال یهدر نون کتا ظاهراً

ن جمله   یه از ا ؛مقاالت متعهددی نگاشهت  شهده اسهت     ینقد کتب آموزشی زبان عرب ۀنیزم
نگاشهتۀ حامهد صهدقی و     ،«)جلهد چههارم(   العربیة مبادئنقد و بررسی کتاب »مقالۀ  :است

زمان ب  نقد بخهش صهرف و نحهو     ک  هم ،نییا و معصوم  نعمتی قزوین ده اکرم رخشندهیس
ن مقهاالت به  نقهد    یه امها ظهاهراً در ا   ؛(117 -120 :1831 -1831)صهدقی  اند  کتاب پرداخت 

 صرفی جداگان  پرداخت  نشده است.
   درکه  شهود  خته  مهی  پردا تهاب و بخهش صهرف    ک یلک ین مقال  ابتدا ب  بررسیادر 

  که د یه آ یمه  یازآن اصهححات  شهود. پهس   یت آن اشاره مه راستا ب  نقاط ضعف و قوّ نیا
رد. مطالهب  یه توج  قرار گدتاب مورکدر بخش صرف  یبعد یها ست  است در چاپیشا
، یف و قواعد دسهتور یاز تعار یر است: اصح  برخین زیاز مقال  تحت عناو بخشن یا

، عحمهات  یتاب: شامل اصححات ظهاهر کش یرای، ویدستور یها از مثال یاصح  برخ
ترجمهۀ  و اصهح    یگهذار  تکه ، و حریپوشه  چشهم  رقابهل یغ یچهاپ  یها ، غلطینگارش
 .یعرب عبارات
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 درآمدی بر نقد متون .2

و اسهت  قلم را ب  خود جلب نموده  رباز توج  اهلیهای علمی از د  ینقد و بررسی آثار و نظر
ای  د. محمدعلی سلطانی در مقاله  یآ شمار می ب ی علم ین خود از اسباب مهم رشد و شتوفایا

شهان  یها از مجحت برای نقد کتهاب سندگان و ناشران ینقد و تقاضای نو ۀژیات ویوجود نشر
ص یتنهها آن را موجهب تنقه    اند و ن  برده  سندگان ب  ارز  نقد پییداند ک  نو ای آن مییرا گو

هها و روآوردن   شهدن کتهاب   ۀ فخر و مباهات و ابزاری برای مطر یبلت  ما ،دانند کتابشان نمی
سنده بهرای  یز کمک ب  نویش  و نین اهداف نقد تبادل اندیتر از مهم .دانند خوانندگان ب  آن می

شهود   ری مهی یز جلوگیفتادن خوانندگان نا اشتباه از ب  ،بیترت  نیا  ب  ،ش است ویح خطاهایتصح
 .(1 -2: 1833)سلطانی 

سهندۀ  یک  نو نیبرا عحوه ،زیب و محاسن کتب آموزشی نیص معایهی است ک  با تشخیبد
گهر آثهار    یکتهاب موردنقهد و د  ت محاسهن آن در  یه ب و تقویه کتاب درصدد اصهح  معا 

 ؛دیه نما اری مهی یه د یه کتب علمی مف ۀزان در ارائین میز ب  همیسندگان را نیگر نوید، دیآ برمی
ان یآمهوزان و دانشهجو   دی در دسهترس دانهش  یآموزشی مف هه های علمی کتاب ،گرید ازسوی

 د.ینما می ایل متون پویان را در تحلیها ذهن دانشجو قرار خواهد گرفت و خواندن نقدنام 
 

 تاب و بخش صرفک یلک یبررس .3

 یو سهع شده پرداخت   یدر بخش اول ب  صرف عرب :بخش است دوشامل  یلکطور  ب تاب ک
  بهر  تیه با ت هه فعل، اسم، و حرف هه مربوط ب  علم صرف در س  قسم یمفاد درس همۀشده 

راه بها   ههم  ینه یان ههر بحهث تمر  یدر پا .در آن گنجانده شود« لماتک یل صرفیتحل»آموز  
حم که ساختار  یو بررس ی؛ در بخش دوم ب  نحو عرباست ن آورده شدهیاز حل تمر یا نمون 

 حل آن پرداخت  شده است. ۀنمونن و یراه با تمر هم یدر زبان عرب
 یا  یه   در آن مختصهراً به  مباحهث پا   کآمده « اتیلک»نام   ب  یبخش ،از بخش صرف  قبل
ن، ی ، حروف مهد و له  ، حروف علّیزبان عرب یحروف هجا لم  و اقسام آن،ک ؛حمکصرف )

لمهات، طهرز   کا همهان وزن  یه لمات کدن ین، همزه و انواع آن، سنجیون و تنوتس و تکحر
ورود به  موضهوعات    ۀآماد  مخاطب را ک هلغت( پرداخت  شد یها تابکاستفاده از معاجم و 

 ند.ک یم یصرف
توانهد   ی  دانشهجو مه  که حهل آورده شهده    نهۀ نموراه بها   ههم  ینه یان هر مبحث تمریدر پا

 د.یازمایب را خود
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 یو اشهعار مشههور زبهان عربه     ،البحغه   نهه  ، کهریم  قرآنات ین از آیشده در تمار یسع
 ند.ک یآشنا م یهن عربکان را با متون ین امر دانشجویا .استفاده شود

مثهال اهتمهام   ر که ق قواعهد بها ذ  یامل و دقکان یب  ب یمباحث صرفهمۀ باً در یسنده تقرینو
 ده است.یورز

اما با دقهت در موضهوعات    ؛شود ین اثر محسوب میمثبت ا یها رشده از جنب کموارد ذ
؛ خهورد  یچشهم مه   به   یاصهحح  ات قابهل ته هها ن  ب آنیه شده در بخهش صهرف و ترت   ارائ 

  :ک آن ازجمل 

انهواع   یاجمهال  یفقط ب  معرفه  (17 -83: 1831ار یه )ماهح و معتل یدر مبحث فعلِ صح ـ
صهفح  به     13ازآن در حهدود   آن پرداخت  شده و پس یفعل ازمنظر نوع حروف اصل

 یدرحهال  بخشن یافت  است. ایمضاعف اختصاا  مهموز، معتل، و یها ف فعلیتصر
نه  به    ین زمیب  بحث ادغام و اعحل نشده و بحث در ا یا چ اشارهیازآن ه   قبلکآمده 

جها     وجهود  در آن که ول گشهت   که مو (103تها   163 ۀصفحاز )ان بخش صرف یپا
ن موضهوع از  یه بهتر است ا ،نیازآن )مبحث حرف( است. بنابرا ربط با موضوع قبل یب

ن یه ف ایتصهر  یریه فراگ یتاب منتقل شود تا خواننهده بهرا  ک 11 ۀصفحآخر بخش ب  
بحهث ادغهام و    ییاارکه ب یه ترت نیه ا آماده شود و ب  ،دیآ ی  در صفحات بعد مک ،افعال

 رود. ز باال یاعحل ن

ل یه آمهده و ذ « فعهل  یل صرفیتحل»نام   ب  یدر اواخر بحث فعل، عنوان، 61 ۀدر صفح ـ
هها در   ر آنکه   ذکآمده  یحاتیتاب توضکبخش صرف  یها نیتمر یچگونگ ۀدربارآن 

ا یه « صهرف »بخهش   ۀمقدمه د و بهتر است به   ینما یربط م ین عنوان بیل ایجا و ذ نیا
بها مختصهر    ههه  صهفح   همهین  1 یهادآوری الب د مطیبا ، ابد. البتیتاب انتقال ک ۀمقدم
« فعهل  یل صهرف یه تحل»از جهدول   و قبهل  (63 ۀصهفح )فعل  بخشان یدر پا هه یرییتغ

 آورده شود.

باشد مربوط به    ینحو ی  بحثک ازآن شیب« یمعرب و مبن»  بحث ک نیگر ایمهم د ۀتتن ـ
لمهات  ک یا شناسهنام   یهها  یژگه یاز و یم معرب و مبنیدان یچ  م ؛است« صرف»علم 

تهاب و در  ک  نیه ن موضهوع در سرتاسهر بخهش صهرف ا    یه ا ی  جها ک آن حال ؛هستند
بخش نحو قرار گرفت  اسهت.   یخطا در ابتدا است و ب  یخال یل صرفیتحل یها نمون 

و  یل صهرف یه تحل یهها  ن قسمت ب  بخش صرف منتقل شود و در نمون یبهتر است ا
 افزوده شود.« یمعرب و مبن»الزم بحث  یاز در جیلمات نک یل صرفیدر جدول تحل
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ل یه   در تحلکه آمهده  « ح و معتهل یصهح »نام   ب  ی)قسم اسم( موضوع 113 ۀدر صفح ـ
ن موضوع حذف شهود و  یندارد؛ بهتر است ا یاسم ضرورت ین مورد برایر اکذ یصرف

اسهم   یبنهد  میب  تقس ،ز ب  آن اشاره نشود. درعوضیاسم ن یل صرفیتحل یها در نمون 
 31 ۀن مبحث در صهفح یر اکباوجود ذ ،  متأسفان کازمنظر حرف آخرشان توج  شود 

 ی  تهوجه یه ن زاویه اسهم از ا  یل صرفین ب  تحلیحل تمار یها تاب، در نمون ک 38تا 
عنهوان   38تها   31ۀ صهفح ن ی  به  عنهاو  که جاسهت    ار به یبسه  ،نشده است. درضهمن 

تهاب فقهط به  اسهم     کچه  در   ؛ز افهزوده شهود  یه حات مربوط نیبا توض« اآلخر حیصح»
 مقصور، اسم ممدود، و اسم منقوا اشاره شده است.

 

 یف و قواعد دستوریاز تعار یاصالح برخ .4

 اسهت.  س  جمل  مثال آورده شهده « حمک» یبرا 2 و 1 عربی نحو و صرفتاب ک 1 ۀصفحدر 
«( ةحقهد قامهت الصه   »و « لکه تو اعقَهل و )» 2و  1 ۀجمله  ۀدهند لتیلمات تشک ۀدربار ،سپس

  ههر  کاست  ین در صورتیا« .اند[ ل شدهتیاسم ]تش یکفعل و  یکاز » گون  آمده است: نیا
  که  گونه   همهان اسهت و  « حمک»وّنات تها ازجمل  م ز هست و حرفیدو جمل  شامل حرف ن

ل تیلمه  تشه  کحم از ههر سه  قسهم    ک( گفت  است 12: 1836  )یالف 3ت یدر شر  ب یوطیس
 تر است. نییپا  یا ب  اسم و فعل در مرتب  گاه نسبتیازلحاظ جاشود، فقط حروف  یم

« نهد کداللهت   ییبهر معنها  »سهبب عبهارت    ب ارائ  شده  2 ۀصفحفعل در  ی  براک یفیتعر
ز شهامل  یه جهز فعهل را ن   یقی، مصهاد «نهد ک یداللت م یوجودآمدن حالت ا ب یبر انجام » یجا ب 
فعهل   یوله  ؛ننهد ک یاز س  زمهان داللهت مه    یتیدر  یی  بر معناکهستند  یلماتکچ   ؛شود یم
اسهت   یگفتنه  ،البته   .نده( داللت داردیدر آ ییز )معنای  بر روز رستاخک« امةیالق»مانند  ،ستندین
 امل آمده است.کح و یب  صورت صح 11 ۀصفحف در ین تعریا

 ؛حذف شهود « ستیراه ن ز همیو با زمان ن»د عبارت یبا (8: 1831ر ای)ماهف حرف یدر تعر
بر زمان داللت دارند، مثهل دو حهرف    یول ؛ندارد یمستقل ی  معناکوجود دارند  یلماتکرا یز
د یه با ،مسهتقل ندارنهد. درضهمن    یمعنها  یول ؛نده داللت دارندی  بر زمان آک« سوف»و « س»
امهل  کجمله  را   یامها معنه  » ۀجمله « ندک یحم ارتباط برقرار مک یان اجزایاما م» ۀجمل یجا ب 
  فقهط  که « ال»نند، مثهل  ک یحم رابط  برقرار نمک ین اجزایحروف ب ۀهمچون  ؛دیایب« ندک یم

صهورت   به  تهاب  ک 162 ۀصهفح ز در قسهم حهرف   یه ف نین تعریا ،ف است. البت یحرف تعر
 ح آمده است.یصح
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گونه    نیه ن ایف تنهو یه تعر ،«نیتنو»ل عنوان یذ ،6 ۀصفح ،تابکاول « اتیلک»در قسمت 
 یبنابه  نقهش نحهو    ههه  معرب و منصرف یها آخر اسم   درکاست  ینکنون سا»آمده است: 

 ی  اسماء مبنه کده شده ید ی  گاهکجاست  نیال اتاش« .شود ین نوشت  نمیتل ؛دیآ یم هه لم ک
ن یتنهو »نهام    به   ینیز تنهو ین ؛«ص ٍ»شود، مثل  یده مینام« رتین تنیتنو»  کرند یپذ یم ینیز تنوین

« ال یه جهوار  و ل »رمنصرف مانند یمنقوا غ  مخصوا اسماء کوجود دارد « عوض از حرف
 ،نینهد. بنهابرا  ک ین ب  اسماء معرب منصرف را نقه  مه  ین دو مورد اختصاا تنویاست و ا

ن ین اسهماء )تنهو  یه ن ایچه  تنهو   ؛ف حذف شهود یاز تعر« معرب و منصرف»د یبهتر است ق
در بحهث   یالنحهو الهواف  تهاب  کت  در تن نین است. ایاز انواع تنو یتی فقطن( تیا تمین تتم
 است. یریگ یپ قابلل یتفص ب  (87، 1ج : 1833 )حسن« ام تحا ن ویالتنوقسام ا»

جامهد   یهها  و فعهل  یمبن یها در علم صرف حروف و اسم»  کآمده است  11 ۀصفحدر 
شهوند.   ی  حهروف اصهحً صهرف نمه    که شهد   ید مه ید قی  باک« شوند یامل صرف نمکطور  ب 
ته   تن نیه به  ا  (131، 2ج : 1831ل یه عق )ابهن « فیالتصر»مبحث  یابتدا لیعق شر  ابنتاب کدر

 است. اشاره شده
ن ید چنه یآ یحال م یمعن   فعل مضارع ب ک یاز موارد یتی ۀدربار 13 ۀصفحدر پانوشت 

 ییهها  تهر فعهل   شیس به یاخوات ل« .شده باشد یآن منفخوات ا و ‘سیل’با  یوقت»آمده است: 
جها   نیه سهنده در ا یامها مقصهود نو   ؛نهد ک یم یناقص  را تداعگر افعال یو د ،مانند مابر ، صار

النحهو  ن مطلهب در  یه ا«. إن»و  ،«ال»، «مها »ماننهد   ،س استی  ب  لیشب ی  در نفکاست  یلماتک
 .است شده داده شر  نیز (11 ،1 ج: 1833 حسن) یافالو

 کلمه  فقط بها افهزودن چنهد     بخش این در: «مخاطب یا حاضر امر فعل بنای» ،21 صفحۀ
 اصهح   بهرای  چ  آن جا این در شود؛ می منتقل مخاطب ب  تری روشن صورت ب  قاعده مفهوم
 حهرف  مضهارع  حهرف  حهذف  از پهس  هرگاه (ب»: آوریم می کروش  داخل شود افزوده باید

 کنحرف مضارع سها  ز  حرف اگر اما...  شود؛ ی]فقط[ آخر آن مجزوم م ،باشد متحرک بعدی
 ایهن  ترتیب، این ب  «.شود می افزوده آن اول در ای همزه[ فعل آخر شدن مجزوم بر عحوه] ،باشد
 ۀمضهارع از حهرف     حرف بعهد کاست  ییها شدن آخر فعل مخصوا فعل مجزوم  که  شب
 شود. یباشد دفع م کها متحر آن

ََّ   ن یلَ﴿ آیهۀ  ،21 ۀصهفح در  ،«دکینون تأ»بحث  یدر ابتدا  ﴾ََّیالصَّجاِِر  مِجََّ   ونًجا یکلَ سْجََن
 :د آورده شهده و درادامه  آمهده   کیه هر دو نوع نهون تأ  یبرا ،عنوان شاهد مثال ب ، (82 :وسفی)
ن یه ا« .قلهب شهده اسهت   « الف»ب  « نون»سبب وقف،  ب ف  و ید خفکیونًا مقرون ب  نون تأیتلَ»
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الخهط   در رسهم  فقهط   تبل ؛قت ن  حذف شده و ن  قلبیرا نون درحقیز ؛  مردود استیتوج
 نگاشت  شده است.ن نصب یصورت تنو ب 

( 86 :1831 ماهیهار « )دادن را به  خهود نسهبت    یارک»باب تفعّل  لف درتت یح معنایتوض
را  یارکزحمت و مشقت  ب  یعنی»لف تت ،آمده صرف سادهچ  در  طبق آن ،ست ویح نیصح

 (.137همان: « )ردنک لیبر خود تحم
بهاب   یرد معهان کادیدرضمن « اتخاذ»مانند  ،شود یان نمیب یخوب ب مفهوم اصطححات  یگاه

 (.80 -86همان: ح آمده است )ی  بدون توضکدر باب تفعّل « انتساب»افتعال و تفعّل، و 
  در حهروف  ک نیح ب  ایف فعل صحیاز تعر ، بعد«حیصح»درضمن بحث  ،83 ۀصفحدر 

  معتهل  کاست  یفعل سالم فعل»ف فعل سالم آمده است: یدر تعر ،  نباشدآن حرف علّ یاصل
 ف زائد است.ین تعریدر ا« معتل»؛ لفظ «و مهموز و مضاعف نباشد

آمهده اسهت:    0شهمارۀ  ق فعهل الزم، در  یان مصهاد یه ، در ب67صهفحۀ  « فعل الزم»در بحث 
سهت.  یمشاب  افعلهلّ واضهح ن   یها مقصود از فعل« .ندیایو مشاب  آن ب« افعللّ»  بر وزن ک یافعال»

  که مقصهود اسهت    ییها  وزن ،آمده الوافی النحوو  المرضیة البهَة یها تابکچ  در  آن  ب  باتوج 
 (.121 -128 ،2ج : 1833؛ حسن 133: 1836 یوطیها مشدّد است )س ان آنیالم در پا
اما هرگاه حرف ماقبهل آخهر   »مجهول گفت  شده:  یفعل ماض ی، درمورد بنا68صفحۀ در 

 یهها  غ یدر صه  ،اسهت(  یها سداسه  ب آنیر غاک  مفرد مذک یجز افعال باشد )ب  ‘الف’ یماض
طبهق   «.شهود  یسهور مه  تازآن م شیپه  کشود و حروف متحر یقلب م ‘اءی’ب   ‘الف’مجهول 
سهت و  ین نی  چنه که  یدرصهورت  ،شهود  یمه « دَیه إِر« »أرادَ»مانند  یمجهول فعل هشد ارائ قاعدۀ 

فقهط مربهوط به     « اءیه »از  سورشدن تمام حروف قبلتمقاعدۀ  زیرا ؛شود یم« دَیأُر»مجهولش 
 (.33 -31، 2ج : 1833است )حسن « افتعل و انفعل»دو باب 

از «( ال»رفتن یمورد مههم )پهذ   یک  اسم یها ان نشان ی، در ب07صفحۀ قسم اسم  یدر ابتدا
 یمعنه  ،ردیه قهرار گ « مجهرور »واژۀ « گرید»لمۀ ک یجا ب اول اگر نشانۀ ز در یقلم افتاده است. ن

ا یه مجرورشهدن بها حهرف جهر،     »شهود:   ن یجمل  چنه  یعنیشود هم روشن؛  یهم درست م
 .«است مجرور یت از اسمیا تبعیشدن، و    واقعیال    فٌمضا

ره باشهد، حهرف   ته اگر اسم منقوا ن»نوشت  شده: « اسم فاعل یبنا»بحث  02صفحۀ در 
ن آن یگهز  یجها  ‘ن عوضیتنو’شود و  یحذف م ‘جر’و  ‘رفع’  از آخر آن در دو حالت علّ
ن اسهت اسهم   ته   گهاه مم که  اول آن :ت اسهت یه مهم حهائز اهم  ۀتتجا دو ن نیدر ا« .گردد یم

 کج    شجای   إنج  » جملهۀ در « شجای  »مانند  ،اجرا نشودیادشده قاعدۀ  یول ؛ره باشدتن منقواْ
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ن اسهت  یر  تنهو یت پهذ یقابل« اءی» یجا ب « سرکن یتنو» ینیگز یجاقاعدۀ چ  اصل در  ؛«داءٍ
اگهر   یحته  ؛شدن است رد مضاف واقعیپذ ین نمیلم  تنوک  ک یاز مواقع یتیبودن، و  رهتن  ن

رد. یپهذ  ین نمه یتنهو  یوله  ؛شهود  یره محسوب متن ۀلمک  کاضاف  شده باشد  یا رهتب  اسم ن
  مربوط ب  اسم معهرب منصهرف   کجا ن اسم منقوا در حالت مفرد ازآنی  تنوک دوم آن ۀتتن

  که شهود   یده مه یه نام« ن عوض از حرفیتنو» یفقط درصورتاست و « نتین تمیتنو» ،است
  بهر آهنه     که اسهت   یرد و آن هنگامین نپذیتنو یطیشدن تحت هر شرا رمنصرفیعلت غ ب 
ر که در ذ 38صهفحۀ  ن بحهث در  یه ا ،(. البته  121: 1803 یجمع بست  شوند )شرتون« فواعل»
رار ته امها مهورد دوم بهاز ت    ؛جا اصح  شهده  اول در آن ۀتت  نکش آمده یز پین« اسم منقوا»

  بهاز  که شده   یمعرف« ن عوضیتنو»منقوا منصرف(  یها ن اسماء )اسمین در ایشده و تنو
مثنهی و   ۀغیاما در حالهت نصهب و در صه   »م: یخوان یبحث مادامۀ ز در یدارد. ننیاز ب  اصح  

  حضجر ااضج  ’مانند .... و ، ماند یم یباق ‘اءی’ا مضاف باشد ی ‘ال’  معرف  ب  ک ین وقتیچن هم
 یحته  ههه  ظاهر شده« اءی» یر، ضم  بر روی  در مثال اخک نیا(. 38: 1831ار ی)ماه «‘مةکالمح

لمهات در حالهت   کن یه   اعهراب ا کدهد  ین تصور را ب  مخاطب میا هه باشد یاگر غلط چاپ
« یقاضه »ضمۀ ها اشاره شود و  آن یریاست؛ پس بهتر است ب  اعراب تقد یرفع و جر ظاهر

ل بحهث  یه ذ ،بهار سهوم   یبهرا  ،ن عهوض( ین )تنوین تنوینادرست ا یگذار نام. برداشت  شود
ح آن ی  تصهح که رار شده تت 108صفحۀ در « یاسیحذف ق»، مورد ششم از «اعحل ب  حذف»

 د.ینما یم یضرور
 یچگهونگ  بهارۀ   درک یحی: توض01صفحۀ  ،«اسم مفعول یبنا»بحث « الف» بخش یادآوری

 یدر فعهل اجهوف واو  »ست: یق نیمجرد داده شده دق یثحث یساخت اسم مفعول از اجوف واو
حهذف   یا واو مفعهول یه زان یبودن تلفظ آن واو م نینار هم و سنگکسبب قرارگرفتن دو واو در ب 
ت ضهم  در  که بهتر است گفت  شود: حر« شود یت ضم  ب  حرف ماقبل منتقل مکشود و حر یم

از دو واو و  یتهی ن ینکسها   التقهاء علهت   به  سپس  شود و یماقبل داده م نکواو اول ب  حرف سا
 (.66: 1803 ی؛ شرتون671، 1ج : 1833 شود )حسن یحاً واو مفعول حذف میترج

و  ،أفعهل، فعهحء   یهها  ر و مؤنهث وزن کبه  مهذ   1و  8 یادآوری« صفت مشبه »در بحث 
 (.00: 1831ار یاشاره نشده است )ماه یفعحن فعل

ا یه و  ‘الهف و نهون  ’آن ]اسم مثنهی[   ۀنشان»نوشت  شده:  31صفحۀ « اسم مثنی»در بحث 
قهاً  یسره و فتح  دقکست یح مشخص نین توضیدر ا« .سورِ ماقبل مفتو  استتم ‘اء و نونی’

 33صهفحۀ  آن در  ۀو نشهان « رکجمهع مهذ  »به  شهر     یبا نگهاه  .دام حرف استکمربوط ب  
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« اسهم مثنهی  »نشهانۀ  پهس بهتهر اسهت     .میشهو  یجا مه  آن حم درکبودن  س و روانیمتوج  سل
« نهون »ماقبل مفتو  و « اءی»سور در حالت رفع، و تم« نون»و « الف»گون  اصح  شود:  همان

 (.281، 32: 1833 ییسور در حالت نصب و جر )طباطباتم
 یاسم ملحق ب  مثنی اسهم »م: یخوان یم« ملحق ب  مثنی یها اسم»ف یدر تعر 31صفحۀ در 
از  ی  بعضه که  آن حهال « .سهت یامها قابهل جداشهدن ن    ؛صورت مثنی درآمده اسهت  ب   کاست 
مثنهی جهدا   نشهانۀ  از  یعنه ی پذیرنهد؛  تیهک تف « قمران»  و« أبوان»ملحق ب  مثنی مانند  یها اسم

  آن عطهف شهود و   یشهب  یلم  به  لفظه  ک یاز همان لفظ مثنا یتوان مفرد ینم یول ؛شوند یم
ملحهق به     یها اسم»د اشاره شود یپس با«. الشمس القمر و»و « األم و األب»م: ییگو یناچار م
از همهان لفهظ    یت عطهف مفهرد  یا قابلی« اثنان»مانند:  ،ندناپذیر  تفتیکمثنی نشانۀ ا از ی« مثنی
« قمهر  و قمهر   »تهوان گفهت معهادل     ی  نمه ک ،«قمران»مانند  ،مشاب  را ندارند یشان ب  لفظیمثنا

 (.171 -172، 1ج : 1833حسن  ؛31: 1803 یاست )شرتون
 یهها  ردن اسهم که  یح مثنه یدر توضه  ،«منقهوا  یهها  اسهم  ۀیتثن»بحث در  ،36صفحۀ در 

مانهد و اگهر محهذوف باشهد، به        یمه  یخود باق یدر جا ‘اءی’موارد همۀ در »منقوا آمده: 
  که حذف شهود تها گمهان نشهود     « یب  حالت اصل»د یبهتر است ق« .گردد یبرم یحالت اصل
؛ 170 -176 ،2ج : 1831ل یههعق برگشههتن حههرف بهه  اصههل خههود اسههت )ابههن    منظههور 
 (.286: 1833 ییطباطبا
بهتر اسهت دو مهورد    ،از صفت« ر سالمکجمع مذ»ط ساخت یان شرایدر ب ،33صفحۀ  در

  که   بهر وزن فعهحن   که  نیه نباشد و دوم ا کر و مؤنث مشترکن مذی  آن صفت بک نیا یتی)
 یهک ز یه ( ن172: 1831ار یه )ماه« جمع مؤنث سهالم »در بحث آن فعلی است نباشد( و    مؤنث 

« فعهحن، فعلهی  »    مؤنث أفعل است نباشد( افزوده شود. چون دو وزنکمورد )بر وزن فعحء 
: 1833 رنهد )حسهن  یگ یر و چ  مؤنث( قرار نمکدر قالب جمع سالم )چ  مذ« فعحء ،أفعل»و 
 (.283: 1833 یی؛ طباطبا33 -31: 1803 ی؛ شرتون128، 1ج 

آمهده  ، 178صهفحۀ   ،«مجرد یجمع مؤنث سالم اسم ثحث»  در بند اول بحث ک یحیتوض
مجهرد   ی  اسهم ثحثه  که  یوقته »اند:  دارد تا اصل قاعده دچار خلل نشود. آوردهنیاز ب  اصح  

ن کحرف سها  ،رمدغم باشدیح غیاگر حرف اول مفتو  و حرف دوم صح ،الوسط باشد نکسا
نداتٌ’و  ‘دنعْدٌ: دنعنداتٌ’نند ما ،شود یمفتو  م دنةٌ: سَن   حهرف اول مضهموم و   ک یاما وقت؛ ‘سَن

 ،ا مفتهو  باشهد  یه ن و کا سها یه ن است در جمع مضموم و تسور باشد حرف وسط ممتا می
  که  یدرصهورت « .‘هَِجدٌ: هَُِجداتٌ، هَِْجداتٌ، هََِجداتٌ    ’ ،‘خُطْونةٌ: خُطُواتٌ، خُطْوناتٌ، خُطَواتٌ’مانند 

نِ کح سها یالفعل آن حهرف صهح   نی  عک یمجرد ین است: هرگاه اسم ثحثیچناساس قاعده 
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الفعهل آن تهابع    نیت عه که حر ،دیه رمدغم( است در قالهب جمهع مؤنهث درآ   یرمضاعف )غیغ
الفعهل   حهال اگهر فهاء    ؛ضم ( خواههد بهود  و سره، کات فتح ، کاز حر یتیالفعل ) ت فاءکحر
دو  ،ت از حهرف اول یه بهر تبع  عهحوه  ،الفعل نیع ،سره( داشتکر از فتح  )ضم  و یغ یتکحر
جلهوه  « ه نهد »تاب در مثهال  کدر  یادشدهقاعدۀ ال ترد. اشیپذ یز میون را نتت فتح  و سکحر
ل یه دل به   یگهذار  تکه ن حریه درسهت اسهت. ا  « ه ن هدات »نادرسهت و  « ه نُهدات »  که ند ک یم
؛ 112 ،2 ج: 1831ل یه عق ت آن اسهت )ابهن  کالفعل از حر نیت عیالفعل و تبع بودن فاء سورتم
 (.110، 1ج : 1833؛ حسن 127 -113: 1836 یوطیس

اسهم  »( آمهده اسهت:   117 -173: 1831ار یه )ماه« اسم مؤنهث »و « رکاسم مذ»ف یدر تعر
  که است  یاسم»و اسم مؤنث « .درست باشد ‘هذا’ب  آن با لفظ     اشارهکاست  یر اسمکمذ

هجاا  »چهون   یف مهوارد یه لت  تکجاست  نیال اتاش« .ح باشدیبر آن صح ‘هذه’اشاره با لفظ 
 جمهع  «کتهب » و آمهده  «ههذا » با است لفظی مؤنثک   «ةحمز» یست؟چ« تبٌکهاه »و « حمزةُ

ف یه ب، تعریه ترت نیه ا ن اسهت. به   یقر« هذه»ر( است و با کمذ ۀلمک یکجمع  یعنی« )تابک»
ر بهر  ک  اسهم مهذ  که ن بسهنده شهود   یبهتر است ب  ا ،نیبنابرا .شود یتاب نق  مکدر یادشده 
هها داللهت دارد    ند و اسم مؤنث بر جنس مؤنث آنک یوان داللت میر از انسان و حکجنس مذ

 (.226: 1833 یی؛ طباطبا838 ،2ج : 1831ل یعق )ابن
ث یه الهف تأن  (ب»آمده است: « ج»و « ب» در بخش 117صفحۀ ث در یان عحئم تأنیدر ب

...  و ؛د، ماننهد حببلهی  یه آ یم یو مجاز یقی  در اسماء مؤنث حقکاست  یوتاهکمقصوره الف 
بهرخحف اصهل    هه «وتاهکالف »  ک نیازا فارغ...«  ث مانند صحراء ویتأننشانۀ الف ممدود  (ج
د یه با« مقصهوره » ۀنه یهم به  قر « ممدود»ز است و یانگ ابهام هه «الف مقصوره» یعنیا ،  یعرب
 یلمهات کزائهد اسهت تها     ن الهفْ ی  اکد شود ید در هر دو قیر شود، باکذ« ممدوده»صورت  ب 

اسهت مؤنهث    یا  اصهل    همهزه که « عطهاء »اسهت و   یدر آن اصهل « الف»  ک« تقوی»چون 
 ند.یاین حساب ب 

ر یضهما »و « یر متصهل مرفهوع  یضما» یجا ب « ر متصلیضما»در بحث از  121صفحۀ در 
ر متصهل به  ههر    یضهما »و « ر متصل بارزیضما»ب اصطح  یترت ب « یمتصل منصوب مجرور

به  اعهراب    یل صهرف یه تحل یها جا و ن  در نمون  نیاند و ن  در ا ار بردهک ب را « لم کس  قسم 
 ر اشاره نشده است.ین ضمایا

 ر متصل بارز مخصوا افعهال هسهتند  یضما»آمده است: « ر متصل بارزیضم»ف یدر تعر
ف اسهم  یه   در تعرکه جا (. ازآن121: 1831ار ی)ماه« ندیآ یحساب نم ب مستقل  ۀلمک یک... و 
ز اسهم محسهوب   یه ر نیند و ضمک یداللت م یمستقل ی  بر معناکاست  یا لم کشود:  یگفت  م
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نهد  ک یر خلل وارد مه یف ضمیدر تعر« ندیآ یحساب نم ب مستقل  ۀلمک یکو » ۀجمل ،شود یم
 د.ینما یم یو حذف آن ضرور

در بحهث از   121 ۀصهفح در  ،دیه نما یمه  یز ضروری  اصح  آن نک ،گریتأمل د قابل ۀتتن
  آن را که مثنهی   ۀاشهار ر نظر گروه اول در اعراب اسهم  کاز ذ دوم، بعد یادآوری ،«اسم اشاره»

 آورد:   یگون  م نیگروه دوم را ا یدانند، رأ ی  آن میملحق ب  مثنی و در اعراب شب

 یدر حالت رفع و مبنه  ‘الف’بر   ی  اعراب مثنی را مبنک یسانکنحو  یاما هستند از علما
 هجاان   إن»ۀ فیشهر  ۀیه آ کهریم  قهرآن ننهد و از  ک یدر حالت نصب و جر تصور م ‘اءی’بر 

اما معتقدان به  ملحهق به  اسهم مثنهی       ؛دانند یش مید نظر خوی( را مؤ68 :)ط  «لساحِران 
 .اند مودهیپ یدراز یها ل آن راهیتأو یبرا

 ؛انهد  دانست « اءی»و مبنی بر « الف»بر  یمثنی را مبن ۀاسم اشار ی  گروهکح است ین صحیا
 زیهرا  ؛گروه اول هسهتند ادلّۀ ر همان کف  ناچار ب  ذیشر ۀین آیل ایتأو یز براین دست  نیا یول
« اءیه »بهر   یو در حالت نصب و جر مبنه « الف»بر  یها را در حالت رفع مبن ن اسمیز ایها ن آن
 ،نیبنهابرا  .باشد «اءی»بر  ید مبنیبا ،ن دست یطبق نظر ا یادشده، ۀیپس اسم اشاره در آ .دانند یم
...( اشهاره   عهب و ک  حارث بن ینان  و بنک ۀلی)لغت قب یگر در زبان عربید ب  لغت مشهور دیبا

در  یانهد و برخه   دانسهت  « الهف »حهال به     هم   اعراب اسم مثنی و ملحق ب  آن را در کشود 
ر مثنهی  یه ز فراگیه ن لغهت ن یه   اکاند  ن قوم متوسل شدهیف  و امثال آن ب  لغت ایشر ۀیل آیتأو
. داردنیهاز  ل یه به  تأو  ،آمده« اءی»  اسم مثنی در آن با ک ،یحم عربکات و یست و طبق آن آین
 آمههده اسههت عقیههل ابههن شههر در  یادشههده،طبههق لغههت  ،و اعههراب مثنههی ین هههر دو رأیهها

 (.67 ،1ج : 1831 عقیل )ابن
  که افهزوده   ی  به  اسهم  ک یهنگام»م: یخوان یدر اواخر بحث ظروف م« لدی»در موضوع 

 إ لَجیک   اَجدَّمْ ُ  اَدْ ن  لَدنی لَاتَخْتَصِمُوا اَالَ» ند، مانندک یدا میپ یانتم یمعن یدارد لد یانتم یمعن
ر یح دهد چگون  از ضهم ید توضیسنده بایجا نو نی(. در ا111: 1831ار ی)ماه( 23ق: )« ب الْونعِیدِ

 رده است.کرا برداشت  یانتم یمعن لمْتمت
و ، «ب»، «الهف » یها س  قسم اسم فعل )در قسمت (116صفحۀ )« اسم فعل»در بحث از 

معهروف )اسهم فعهل     یگهذار  نهام « ب»و « الهف »  بهتر است در قسمت کشده  ی( معرف«ج»
 «منقهول از »عبهارت  « ب»قسمت  2و  1شمارۀ از   ر شود و قبلکمرتجل و اسم فعل منقول( ذ

. ]منقهول از[ جهار و   1»افهزوده شهود:    هه ر شدهکهم ذ)منقول از مصدر(  8  در قسمت ک هه
 ....«. ]منقول از[ ظرف 2مجرور ... 
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 یب مزجه که در اسهماء مر »آمهده:   یب مزجه که ، درمهورد اسهم مر  110صفحۀ  یادآوریدر 
 یا اسهم مبنه  یه رمنصهرف و  یتهوان اسهم غ   یبر فتح  است و قسمت دوم را م یقسمت اول مبن

ها بهتر است گفته    ن نوع اسمیت قسمت دوم ایترشدن وضع منظور روشن ب   ک« ردکمحسوب 
سهر  کبهر   یا مبنه یه رمنصهرف  یتهوان غ  یمه  هه مختوم باشد«  یو»اگر ب  هه  شود: قسمت دوم را

 (.127 -113 ،1ج : 1831ل یعق د )ابنیآ یبر فتح م یصورت مبن نیرایرد و درغکمحسوب 
  که دو حرف متجهانس   یحالت براس   هه از بند اول بعدهه  163صفحۀ در بحث ادغام، 

و حهرف   ک. حرف اول متحهر 2اند؛  ک. هر دو حرف متحر1»شده:  یند معرفیاینار هم بکدر 
از  یهک و درادامه  در هر « .اسهت  کن و حرف دوم متحرک. حرف اول سا8ن است؛ کدوم سا

هرگهاه دو  »م: یخهوان  یراه مثال آمده اسهت. در قسهمت اول مه    هم یحاتین س  قسمت توضیا
  که  آن حهال « .ا ممتنهع یز و یا جایا واجب است و یها  باشند، ادغام آن کمتجانس متحر حرف

 یهها  تیمگر در موقع ،وجوب ادغام است کْم دو حرف متجانس متحرتدر قواعد ادغام، ح
؛ 183 ،2ج : 1831ل یه عق )ابهن  انهد  االدغام   ممتنعک« فُعَل»بر وزن  یثحث یها خاا مانند اسم

ن یل همه ی  ذک یاز موارد یدر بعض ،گرید ی(. ازسو88: 1803 ی؛ شرتون618: 1836 یوطیس
ن اسهت، مثهل مهورد دوم از قسهم     ک( آمده حرف دومشان سها کقسمت )هر دو حرف متحر

« ج»ا مهورد سهوم از قسهم    یه ( 107: 1831ار یه )ماه« مجدُدْ یمدَّ   لج   یل  »)جواز ادغام(: « ب»
در  ههه  ی  دو قسهمت بعهد  که  نیه ا به   ل و باتوج ین تفصیبا ا «.أحبِبْ بالوطن»ادغام(:  )امتناع
در ههر  یادشهده  د مهوارد  یبا ،حات قسمت اول هستندیتوض  ۀرمجموعیخود زهه  102صفحۀ 

ر یه ند، نه  ز یایب« االدغام ممتنع»و « زاالدغامیجا»و « االدغام واجب»قسمت تحت س  عنوان  س 
 است. ت دو حرف متجانسک  مربوط ب  حرک یبند میس  تقس
  در فعهل  بودن حرف علّه  ، محذوف«یاسیحذف ق»، مورد هشتم از عنوان 108صفحۀ در 

: اسهت  امر دانست  و گفته   ۀغین در مضارع را مربوط ب  همان صیسورالعتم یامر از مثال واو
دانسهت  اسهت؛   « أوْع هدْ »و اصهل آن را  ...« شهود، ماننهد ع هدْ     یحذف م ‘واو’در فعل امر ... »

  نخسهت در مضهارع رد داده اسهت. پهس اصهل      ست و حذف حرف علّین نی  چنک آن حال
 اند. گرفت « توع دب»است و ن  « تَع دب»چ  امر را از  ؛ستین« أوْع دْ« »ع دْ»

آمهده اسهت:   « اءیه »ب  « واو»قلب »عنوان  یعنی« اعحل ب  قلب»در قسمت سوم در بحث 
  در اصهل د وار  که ار و ... ینند د ، مایالحم اجوف واو حیسر صحتسور در جمع متواو م (و»

  که  یهنگهام »د گفته  شهود:   یست و بایق نیح چندان دقین توضی(. ا101: همان« )اند و ... بوده
« ن باشهد کسر واقع شود و در مفرد  هم ساتسور( و الف جمع متسره )حرف مکن یواو ب

 (.80: 1803 ی)شرتون
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 یدستور یها مثال یاصالح برخ .5

قطهع )ء( دارنهد.    ۀهمهز  ۀنشهان  ینیچ وصل در حروف ۀهمز یها وصل: مثال ۀ، همز0 ۀصفح
، اتبـ حشهان  ی  صحکه ...  و ألعـاز ، إتبـ ها حذف شود؛  آنۀ همز ۀد نشانیاصح  با یبرا

 ... است. و ،العاز 
د یه مز یس  وزن ربهاع  یاز معرف بعد« دیمز یفعل رباع»ر بحث یز 82 ۀصفح 1 یآور ادی

انهد و   یالفعهل اصهل   الم ‘الم’در وزن دوم ههر دو  »  کر داده شده ک( تذایعاِللتفعل ، ایعَالل، )
منظهور از وزن  « .ماننهد تجلبهب   ،نهد ید گویمز یآن را ملحق ب  رباع ،نباشند یاگر هر دو اصل

« ااعَسج  »مثهل   یا د نمونه  یه   باکرشده از باب تفعلل است کمثال ذ یول ؛دوم افعنحل است
 رد.یقرارگ« در دو وزن اول»عبارت  ،«در وزن دوم» یجا ب  ،بهتر استشد و البت   یآورده م
ن یه ا یانهد و مثهال دوم بهرا    ردهکر کذ« کاشترا»چهارم باب افتعال را  یمعن 86 ۀصفحدر 

 است.« دٌیسع دٌ  یتخاص  ز»اند:  را از باب تفاعل آورده یمعن
 ایه أُوف  أُوف .2 ... ا،یه ف ، ف . 1دو گون  امر آمده است: « یفیوفَی »فعل  یبرا 12 ۀصفحدر 

بهاب افعهال منصهوب اسهت      ۀهمهز   که  تفاوت نیباا ؛  أمر باب افعال استی... . مورد دوم شب
مضهموم   الفعل آن در مضارع قطعهاً  نیمجرد مرفوع باشد، ع یثحث یامر فعل ۀهمزاگر  ینگهآو

 ست.ین نیچن« یفیوفَی »در  یول ؛است
ا(، إئبَهوا  یه بیا )إیه بَ(، إئبیگون  آمده: إئب )إ نیا 11 ۀصفحدر « أبَییأبَی، »مثال امر از فعل 

مثهال   ،نیابنهابر  .ل شهود یاء تبدیدوم ب   ۀهمزف همزه ید طبق قواعد تخفی  باک...؛  و ،بَوا(ی)إ
وصل اسهت   راز باب افعالْیغ امر ب  ۀهمزز یمان آمده است. نکن دو ی  بکح همان است یصح
 است.« بَیا»آورده شود؛ درست آن « ء»د بدون عحمت یو با
ح و مثهال آن نهامفهوم اسهت:    یو توضه  02 ۀصهفح در « اسم فاعل یبنا»بحث  2 یادآوری

و جمهع   یمفرد و مثنه  یها غ یشود. ص یهرگاه فعل ناقص باشد، مطابق اسم منقوا عمل م»
 واتبهان،  کاتهب،  کشود:  یر نشان داده میر و مؤنث اسم فاعل ب  شش صورت زکن مذیچن هم

هرگاه فعل ناقص باشد، مطهابق اسهم   » ۀجملسو مفهوم  یک  ازک...«  ...؛ مستغف ر، مستغف ران، و
 یهها  غ ی  بحفاصهل  گفته  شهده صه    ک نیا ،گرید یازسو ،ست ویرسا ن« شود یمنقوا عمل م

هها     مثهال کآورد  یوجود م ب ن تصور را یشود ا یر نشان داده میاسم فاعل ب  شش صورت ز
اسهم فاعهل از منقهوا     یهها  ا مثهال یاسم فاعل از منقوا است. بهتر است  یها غ یص یبرا
د و البته   یایب یا ان آن در بند جداگان یتا پا« و جمع یمفرد مثن یها غ یص»ا عبارت یر شود کذ

 اول هم روشن شود. ۀجملمفهوم 
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 تیهک تف قابل‘ابوان’و  ‘قمران’اگر مانند »آمده: چنین  31صفحۀ در « یاسم مثن»در بحث 
« لتها ک»و « اثنان»د ب  یبا یادشدهمثال « .رندیگ یها ملحق ب  مثنی قرار م اسممجموعۀ نباشند، در 

امها دو   ؛مثنهی جهدا شهوند   نشهانۀ  توانند از  ی  نمکاند  لم کن دو یچ  ا ؛ا امثالشان مبدل شودی
چ  قهبحً   طبق آن ،شوند و علت الحاقشان ب  مثنی یمثنی جدا منشانۀ تاب از کدر  یادشدهمثال 
، 1ج : 1833شان به  مشهاب  آن اسهت )حسهن     یاز لفظ مثنا یت عطف مفردیعدم قابل ،میگفت
 (.31: 1803 ی؛ شرتون171 -172

ر کمتهذ « منقهوا  یهها    اسهم یه تثن»حات یتوضادامۀ در  1 یادآوری 30صفحۀ  یدر ابتدا
آن آورده  یر جمهع بهرا  یشهود و فعهل و ضهم    یاسم مثنی جمع محسوب مه  یگاه»شود:  یم
جها   نیه ن مطلهب در ا یه ر اکه ذ .(«13: ح )‘...ربه   هاان خصمان اختصموا ی’مانند  ،شود یم

لمه  اسهت؛ در مثهال    ک ییسبب بار معنها  ب ن یچن یبودن در موارد جمعرا یندارد، ز یضرورت
ات قبهل دو  یه   و آیه آادامهۀ   زیرا ؛جمع دارد یمعنا« خصمان»واژۀ ن است و یز چنین یادشده

جمهع  « خصهمان »از لفهظ  « ههذان »ت یه افر مقصهود اسهت و درضهمن تبع   که گروه مؤمن و 
 ن مطلهب اشهاره شهده اسهت:    یه ز ب  این شافک ریتفس ند. و درک یم یشدن آن را نف محسوب

  : اولج     مختصجمان  یریقجان  أ  یوجان هاان  : ای  یکأن  الفریق أ  الفوجُ بها  ُصِف صفة  : الخص »
 المؤمَجون  یجراد ججاز،     ، أ  اختصما هؤالء خصمان  : ای   لو...  للمعَى  ‘اختصموا’    . للفظ  ‘هاان’

 (.113: 1330 ی)زمخشر«  الکایر ن

از  )قبهل « مجرد یجمع مؤنث سالم از اسم ثحث»مربوط ب   171صفحۀ  یابتدا یادآوریدر  
هنگهام   به  الهحم هسهتند      محهذوف که  ییهها  اسهم »نوشت  شده اسهت:  «( سرتجمع م»بحث 
  که  ‘أد’شود أبهوات، و   ی  مک ‘أب’مانند  ،گردد یخود برم یجا  ب ها  الفعل آن الم بستنْ جمع

رنهد و  کمثهال آورده شهده مذ   عنهوان  به  جا  نی  در اک« أد»و  «أب» ۀلمک؛ دو «شود أخوات یم
 یاربردکه « أب»عنهوان جمهع    به  « أبهوات » ۀلمک ،گرید یازسو ،شوند و یجمع مؤنث بست  نم

 است.« أخت»هم جمع « أخوات»ندارد و 
  وزن که  یمجهرد  یاشاره شهده ثحثه  « جمع قل »مربوط ب   171صفحۀ آخر  8 یادآوریدر 

 ؛ر شهده کذ« رِجل»ها  از مثال یتید و یآ یم« أفْعبل»باشد معموالً جمعش بر وزن « فَعْل»مفرد آن 
 ست.ین شده یمفرد  مطابق با وزن معرف ،است« أرجبل»لم  کن ی  جمع اک نیاما باوجودا

 یگهاه »آمده اسهت:  « یو معنو یاسم مؤنث لفظ»ل بحث یذ ،2 یادآوری ،111صفحۀ در 
« بعهل « »... أبٌ   أمٌّ، بع ٌ   ز ججةٌ   رود، مانند  یار مک ب ر و مؤنث دو لفظ جداگان  کمذ یبرا

سهت و  ین نی  چنکرده ک یگر معرفید یالبت  از لفظعنوان مؤنث  آن و  ب را « ز جةٌ»ر و کرا مذ
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 العربیجة  ةاللغ مَمعاربرد دارد )کز یجنس مقابل ن یلم  از لفظ خود  براکن دو یدام از اکهر
 «(.ل ع ب»ذیل مدخل : 1802

شهدن   نکب  جواز سها  یر منفصل مرفوعیدر بحث از ضم 122صفحۀ  یادآوری  کجا ازآن
بهر سرشهان اشهاره    « واو»و « فهاء »شهدن حهرف    اضاف هنگام  ب « یه »و « هبو»ر یدر ضما« هاء»

ا مختص شهعر اسهت و   یان دارد یاربردها جرکهمۀ ن جواز در ینند اکالزم است معلوم ، دارد
 آورده شود. یدرصورت اختصاا ب  زبان شعر مثال شعر

اسهم  « مهن »  کت  تن نیان ایاز ب ، بعد123صفحۀ در  ،«کاسم موصول مشتر»در بحث از 
رود  یار مه که  ب ز یعاقل است ن ۀمثاب ب چ   آن ی  گاه براکآمده  ،عقحء است یموصول عام برا

عنهوان   به  ( 13حه :  )« األرض  ی  مَّالسما اتِ    ی  مَّ ل  یسَُدُتَرَ أنّ اهللَ  أل » ۀفیشر ۀیو آ
رعاقل ههر دو  ی  عاقل و غکشود  ینمون  آورده م ییجا یادشده برای ۀیر شده است. آکمثال ذ

مهورد   ین مثال بهرا ی(. بهتر08 -02: 1836 یوطیاند و غلب  با افضل )عاقل( است )س حمکدر 
اسهت؛  « رُ جَاحنج  یعیأسربن القطا ه  مَّ »با صدر  182صفحۀ ن یت دوم تمریهمان ب یادشده
 ضبط شده است.« تبیهد»غلط  ب ت هم ین بیدر مصراع دوم ا« تبیهَوَ» ۀلمکهرچند 
 

 تابکش یرایو .6

یاصالحاتظاهر6.1
آور اسهت،     ازنظهر ظهاهر ابههام   که  نیجز ا ،ندارد یالتآمده اش قرآنات یآ ی  براک یارجاعات
تهوان همهان    یمه  «111انعهام:  »صهورت   به  درظهاهر   یراتییبا تغ ؛«111 (،6) انعام ۀسور»مانند 

ت شهود  یه رعا قهرآن ات یه ش آیراید در وی  باک یگرید ۀتترد. نکارائ   یروشن ب اطحعات را 
 قول آمده است. نقلچ عحمت یبدون ههه  111 ۀصفحات یآ مانند هه   گاهکن است یا

تر شهود تها خواننهده     قینش شده دقیگز البحغ  نه   از ک ییها ست  است ارجاع ب  متنیشا
مهتن   البحغه   نهه   یهها  داشت با رجوع به  انهواع چهاپ   از یناصل متن  ۀمطالع  ب  ک یهنگام

 ههه  ر شهده که   فقط صفح  ذکجا ازآن هه تابک  ارجاعات ک یالحابد. دریب یآسان ب موردنظر را 
شهد مهتن مهوردنظر     یسنده است. بهتر بود مشخص میرس نو در دست البحغ  نه مربوط ب  

 یآمده اسهت؛ بهرا   یا لمات قصار و با چ  شمارهکها، و  از س  بخش خطب، نام  یک دامکدر 
 البحغه   نهه  »آمهده   0 ۀصهفح ن ی  در تمهر ک« أقلَّ االعتبار ثرَ الع برَ وکما أ»ق یدقنمون  ارجاع 

 .است «230 قصار کلمات :1837
 همان صفح  است. 1رار پانوشت تت ناًیع 128 ۀصفح 2پانوشت 
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یعالماتنگارش2.1
 یبهرا  یگهاه »آمهده:  « یو معنهو  یاسم مؤنث لفظ»تحت عنوان  ،111 ۀصفح، 2 یادآوریدر 
و  یهک و د ز ججةٌ ماننهد أبٌ و أم  و بعهل  و    ،رود یار مه که  به  ر و مؤنث دو لفظ جداگان  کمذ

 یلمه  عحمهت نگارشه   کاز ههر جفهت    رفع التبهاس پهس   ید برای  باک« بقرةٌو ثورٌ و  دجاجةٌ
 «.بقرةٌ، ثورٌ و دجاجةٌو  یک، دز جةٌمانند أبٌ و أم ، بعل  و »رد: یرگول )،( قرار گیو

 ۀشهمار  ،111 ۀصهفح اند؛ آخهر   ار نرفت ک ب خود  یمان در جاکقول و دو  نقلعحمت  یگاه
 یدوحرفه  یهها  م نسهبت در اسهم  ته ح»آمده اسهت:   یدوحرف یها درمورد نسبت در اسم ،17
« یثنهائ »  که جا ازآن...« انهد:   هستند دو قسم ی  دوحرفک ییها الحم. اسم محذوف یو ثحث ‘یثنائ’
گهر در بحهث علهم    یرد. مورد دیمان قرار گکان دو یم د دریبا ،است «یدوحرف» یگر براید ینام

 آمده است:   111 ۀصفح یابتدا

 ماننهد جعفهرُ   ،نهد ک ی... داللت م یز واحدیا چیوان یا حی  بر شخص کاست  یعلم اسم
 ...« اهلل )ا( ب رسولکنام مر» براق« ینام مرد»

مهان قهرار   کان دو یه م آن در یومه  و معهان  ید در گیبا یخاا عرب یها   نامکروشن است 
 ... ب ...(ک)نام مر« براق» )نام مرد(، «جعفر» رگول گذاشت  شود: مانندیاز هر مورد و رد و پسیگ

 

یپوشچشمرقابلیغیچاپیهاغلط9.1
 0 ۀن صهفح یدر حهل تمهر   مثحً یول ؛دیآ یوصل نمهمزۀ  یگاه بر رو چیعحمت همزه )ء( ه

« .وصهل اسهت  همهزۀ   ‘ألتّبعهات ’ و ‘أللهذات ’و  ‘إنقطهاع ’و  ‘رواکه أذ’همهزۀ  »آمده اسهت:  
 است.« التّبعات» و ، «اللذات»، «انقطاع» ،«رواکاُذ»لمات کن یا ۀشد اصح 

باشههد « الفضههائل»د یههن بایت دوم تمههریههدر ب« الفواضههل» ۀلمههک، 13صههفحۀ ن یدر تمههر
 (.817 -873، 8ج : 1333 ی)بستان

«  طا لج  األرضُ السجماءن سجفاهةً   »با صدر  28و  22صفحۀ ن یتمر 8ت یدر مصرع دوم ب
 (.811همان: است )« الحنص »حش یصح« الحنم » ۀلمک

 یعلت خطها  ب  ،آمده« حلیباب افع یمعان»  درخصوا ک یحیظاهراً توض 83صفحۀ در 
ن یه ا یمعنها  یرا ب  ابتدا« ادتیشدت و ز»د ید قی  باک نیدارد؛ نخست انیاز ب  اصح   ،یچاپ

ل یتبهد « ینشهدن  لیزا»د ب  یحات بایان توضیدر پا« یشدن لیزا»بارت   عک باب افزود و دوم آن
 یب حسه یا عیرن   ادتیشدت و زبر »ن است: یتاب چنکجملۀ  ۀشد اصح  ،نیبنابرا .شود
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 یب حسه یندرت بر رن  و ع ب ند؛ ... و ک یشود( داللت م یل می  زاک یبی)رن  و ع یعارض
 «.ندک یز داللت مین (یرعارضی)غ ینشدن لیزا

ر یقبهول ضهم  »را  یط فعهل متعهد  یاز شرا یتی« الف»: در قسمت 67صفحۀ  یفعل متعد
جهز طُهرف و مصهدر( واقهع      به  ) یا مشتقیو  ،از فعل، اسم جامد شی  پکتام جملۀ ب در یغا

 (.131 ،1ج : 1831ل یعق شود )ابن« ظرف»د یبا« طُرف» ۀلمکرده؛ ک یمعرف« شده باشد
 ( 10عمهران:  آل)« باألسجحار  المسجتغفِریََّ    المَفِقجیََّ    القانِتیَّ   الصادایَّ   أالصابریَّ» ۀیآ

 آن زائد است. یدر ابتدا« أ»  کر شده کذ 08صفحۀ ن ی  در تمرین آیعنوان پنجم ب 
ان یه از ب ( بعهد 01: 1831ار یه )ماه« اسهم مفعهول   یبنها » ثبح« الف»قسمت  2 یادآوریدر 

« ییایه مثهال  »ب کیه تر« ییایه   نهاقص » یجها  اشهتباه به    به   یساخت اسم مفعول از نهاقص واو 
 است. آمده

ت یه زائد است و مبخهلّ وزن ب  00صفحۀ ن یتمر 8ت یحرف عطف واو در مصراع دوم ب
   .«بعَز عَک الطبیبُ أارّ اد»گون  است:  نیاصحیح مصراع  ،بیترت نیا شده است؛ ب 

 یمعرفه « فُعَهل »مجهرد   یاز اوزان اسهم ثحثه   یتی« مجرد یاسم ثحث»بحث  30صفحۀ در 
 ، که نوشهت  شهده   « مهو   ینهوع »آن  یو معنه « جبهرَد »ش آمهده  ی  براک ین مثالیشده و سوم

 است.« جبرَذ» ۀلمکح ی، صحیب  معن باتوج 
 آمده است.« َّیامرءالق»صورت غلط  ب «  یامرؤالق» 37صفحۀ  1در ارجاع پانوشت 

زائهد اسهت:   « ر سهالم کمهذ  یهها  جمع» برسرِ« اسم» ۀلمک، «ر سالمکجمع مذ»در موضوع 
 یهها  علهم اسهم جمهع    یهها  ر سالم از اسم علم. از اسمکط ساختن اسم جمع مذیشرا (الف»

 (.33: همان)« شود یر ساخت  میر سالم زکمذ
  که  یصفات یبرا ،ر سالم از صفتکط ساختن اسم جمع مذیدر بحث شرا ،33صفحۀ در 

  که ر شهده  که ذ« ضهار  »و « صهاهل  » مثهالِ شهوند دو   یر سالم بست  نمکو جمع مذ اند رعاقلیغ
عاقهل ههم باشهد. صهورت      یتوانهد صهفت بهرا    یم« ضارّ»چ   ؛ن مثال استیال در دومتاش

 وان درنده است.یح یمعنا ب ( ی)الضار« ضار »درست آن 
« إذا( » اد علِج  القبالج ُ مجَّ منعجد     ت سوم )با آغاز: یمصراع دوم ب، 173صفحۀ ن یدر تمر

 شده است. نوشت « أذا»غلط  ب 
م نسهبت در اسهماء   ته ح« »ب»قسهمت   ،111صهفحۀ   ،«ام اقسهام نسهبت  تاح»در بحث 

به  واو   ،ار رفت  باشهد ک ب ث یتأن یباشد و برا  ‘واو’مقلوب از همزۀ اگر »آمده است: « ممدود
منقلهب از   یْاصهل ، اسم ممهدود سه  حالهت دارد    یک  همزه در ک نیا ب  . باتوج «شود یبدل م

خهو    دستتاب کشود متن  یمعلوم م ،ث استیتأنهمزۀ ز همان یزائد نزۀ هماصل و زائد و 
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نباشهد   ‘واو’مقلوب از همزۀ اگر »ن است: یشده است. صورت درست جمل  چن یغلط چاپ
 (.113 ،2ج : 1831ل یعق )ابن...« اگر همزه زائد باشد و »ا بهتر است گفت  شود: ی...« 

 یمعرفه «  ٌیلیلِ ٌ   یَعنی ٌ   یَعنییُعن» 110صفحۀ « مصغر  اسم یبنا»ر در عنوان یتصغ یها وزن
 د مضموم باشد.یت فاء در وزن دوم و سوم باکر  حکشده 
صهفحۀ  ان یه ور در پاکمذ( 23بقره: )«  کایَت  أمواتاً یأحک فر ن باهلل  کف تکی» ۀیدر آ« واو»
 د اضاف  شود.ی  باکاز قلم افتاده  هه «اسم استفهام»بحث هه  180
ب که ، مثهال معهدود مؤنهث  عهدد مر    111صفحۀ ، 8، سطر «بکم عدد مرتح»عنوان  لیذ

 است.« امرأة ةأربع عشر»ح آن ی  صحکآمده « إمرأةأربع عشر »
خطا نوشهت  شهده    ب « لّ نکأالّ تُ» ۀلمک یل صرفیدر تحل 118صفحۀ « نیحل تمر ۀنمون»در 
ل یه بودن فعهل دل  بو منصو است« یفعل مضارع منف»  ک یحالر؛ د(«یفعل مضارع )نه»است: 
 ست.ا «ال»بودن حرف  رعاملیبر غ

 

یگذارتکحر6.1
سهرودۀ   ،«یاعج ٌ  أنجا  مجا  المَد ی سب ی  أال»  ۀدینده از قصکت پرای، پن  ب13صفحۀ ن یدر تمر

و « یصنجدق َ »ت اول یه آن هسهت: در ب  یگهذار  تکه   چند خطا در حرکآمده  ،یابوالعحء معر
صهورت   به   ههه  «ببیه خَی»و « صَدَّقَی»  درست  آن کصورت فعل معلوم ضبط شده  ب « یخَیبُ»

نوشت  شود؛ فعهل  « دونُ ثق لُ وی»صورت  ب د یبا« ثقُلُ و دونَی»ت سوم یاست. در ب هه مجهول
اسهت   «تجاهبلهتب »صورت  ب « تجاهَلتب»ت چهارم یاست. در ب« دون»از باب افعال و فاعل آن 

 (.817 -873، 8ج : 1333 ی)بستان
در بهاب  « یزیه دن وقهت چ یرسه » یمعن ی  براک ،81صفحۀ در مثال « الزرع» ۀلمکاعراب 

 «.الزرعُ أحصدن»د مرفوع و ن  منصوب باشد: یافعال آمده، با
 1 ۀغی)صه « رُمنیتجا »د اصح  شود؛ ازجمل : یلمات باکاز  یت بعضکتاب حرکدر سرتاسر 
در صهرف   17 ۀغی)صه « تَرضَجیََّ »؛ «رُمِیتا»(: 13: 1831ار ی( )ماهیمجهول رَم یدر صرف ماض

 طریجة  ۀن )از معلقیت سوم تمریدر ب« یانعِیَ »؛ «تُرْضَیََّ(: »13: همان( )یمضارع مجهول رَض 
نعَهی( منصهوب اسهت    یالفعل در مضارع و امهر )نَعهی،    نی  عک« ینیفانعَ: »13صفحۀ بن عبد(  

 یوله  ؛شهده  یمبالغ  معرف ۀغیاز اوزان ص یتیعنوان  ب « یُعنلَة»(؛ وزن 66، 1ج : 1333 ی)بستان
ن یدر تمهر « بِلَه َ » ۀلمه ک(؛ 37: 1831ار یه شهود )ماه « ضُحنکة»د ی  باکاست « ضَحنکة»مثال آن 
 ،171صهفحۀ   یل شهود؛ در ابتهدا  یتبد« بَلَ َ»( ب  البالِ  نهجچهارم )منقول از جملۀ  31صفحۀ 
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بهر وزن  « لیه فَع»و « فَعهال »وزن   دو که آمهده اسهت   « جمع قل »، بحث 8 یادآوریدنبالۀ در 
ب معلهوم  یه ترت نیه ا   به  که ر شهده  که ذ« ذ راع: أذربع»اما مثال اول  ؛شوند یجمع بست  م« أفعبل»
، 171صهفحۀ  است؛ در « ف عال»ح آن یاشتباه مفتو  است و صح ب « فَعال»شود فاء در وزن  یم

هها   مثهال  به   توجه  ن نهوع جمهع با  یاوزان ان ین وزن از مشهورتریسوم« ثرهکجمع »در بحث 
 باشد.« ف عَل»د ی  باکآمده « ف عْل»صورت  ب  ینادرست ب 

 یجال در مصرع اول )« تکتمَّّ یال»از    بعدک یریب  ضم ت اول: باتوج یب 61 ۀصفحن یتمر
 یجال »م در یبهودن مه   ح مرفهوع یصهح « دکیه نون تأ»( آمده طبق قواعد ک نفوس ی  ما اهلل تکتمنَّ 
 .(31، 1ج : 1333 ی)بستان« تکتمَُّ  یال»است: « تکتمنَّ 
( بعهد ی  حهال تموا  کیهفَ  علَیتم سحمٌع دوم )ا: در مصر31و  38صفحۀ ن یاز تمر 3ت یب

 «.مبتحالُ»مؤخر است:  یچون مبتدا ؛د اصح  شودیبا« مواتحال»اعراب 
  که « یکجأی  بالرججاء  الیاسن أُطرُدُ»آمده اسهت:   1ت یمصراع اول ب ،117صفحۀ ن یدر تمر

 «.یکأی بالرجاء الیأسن أُطرُدِ»د: یاین بکد سایفعل امر است و با« أطرُد»
  ن» ۀیه در آ« حسَة» ۀلمکت کبند اول از بحث ظروف، حر یانیدر سطر پا، 111 ۀدر صفح

َةٌ  إ ن د مرفهوع باشهد و   یه   باکه منصوب شده ( 03نساء: )« اللّ ِ عَِدِ مَِّْ هنجاِهِ یقُولُواْتُصِبْهُ ْ حنسَن
 آمده است.« قالوا» یغلط فعل ماض ب هم « قولوای» ۀلمک یجا ب 

«  اججبٌ  زارتج  مجَّ   إکرامُ« »ج»، در مثال قسمت «معرف  ب  اضاف »، بحث 113در صفحۀ 
ورقُ »در مثهال  « تهاب ک» ۀلمه ک« و»ل شهود؛ و در قسهمت   یتبهد « یزارن»د ب  یبا« یزارت»فعل 

   و مجرور شود.یال مضافٌ« تابب المعلمک
 

 لمات و متونک یمعاناصالح  .7

 اإلیمجانُ »)ع(:  ین عله یالمهؤمن یرن )سهخن ام یتمر 2 ۀشمارجملۀ  31صفحۀ در پانوشت دوم 
شهناختن دل   مهانْ یا»گونه  ترجمه  شهده:     نیا«( کانعم ٌ باألر إارارٌ باللسان     بالقلب معریةٌ

« القلجب  معریجة »نههادۀ   برابهر « شهناختن دل »ن برگردان یدر ا«. ها است و اقرار ب  زبان و با اندام
 امده است.یدر ترجم  ن« عمل» ینگهآ، و«بالقلب معریةٌ»است ن  
و اوسهت  »آمهده اسهت:    2( در پانوشهت  8  )رعد: ین آیاولترجمۀ در  30صفحۀ ن یتمر

د یه هها را دو قسهم پد   وهیه قرار داد و انهواع م  ییها و نهرها وهکن را گسترد و در آن ی  زمک آن
وه یه و از ههر م »است: « اثََْیَّ  زن جنیَّ  ییها جنعن َ الث منراتِ ک   مَِّْ  »آخر جملۀ ال در تاش«. آورد
 (.177: 1813)آموزگار « دهیجفت آفر جفت
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ت یه ب یعنه ین صهفح   ین همیت اول تمریب یبرا 111 ۀصفح 1  در پانوشت ک یا ترجم 
 :یمعربوالعحء ا

 ةیججالموق ههدونَ بنجههدٍ نههارَ بههاد    

 

 الحضَهر  یالعزِّ فحضَرونَ وفقدَ یال 

ن یه گذاشهت  شهده مطابقهت نهدارد؛ در ا    « فقد» ۀلمک یتاب براک  در متن ک یآمده با اعراب 
انهد و    یه ان مرتفهع باد ته در م یآتهش مهمهان   ۀننهد ک آنهان روشهن  »ن آمده اسهت:  یترجم  چن

افت مهمانهان در  یدادن عزت ضه   ( فقدان عزت )با ازدستکشوند )و معتقدند  ین نمیشهرنش
را منصهوب  « فقد»  کجا مصراع دوم است و ازآن یال در معنتاش«. است ینیدر شهرنش  (یباد

ن یرفهتن عزتشهان در شههر، شهرنشه     بهاوجود ازدسهت  »گونه  باشهد:    نید ترجم  ایبا ،آورده
عنهوان   ب « فقد»د اعراب یبا ،ح داردیتاب ترجکدر یادشده  ۀترجمو اگر گفت  شود « .شوند ینم
 مرفوع باشد.« مبتدا»

 «:نسبت»از بحث   قبل 112 ۀصفحن یت سوم تمریب

 بْرُ والحمدب ضهدّانِ اتّفاقُهمها  تال

 

 بَهرِ تمثلُ اتفهاق فَتهاء السهن وال    

 ،گهون اسهت   اتفاق دو ناهم یش و خودخواهیاتفاق ستا»ترجم  شده:  2در پانوشت  
 یمعنه  به  در لغت « فتاء»  کجا (. ازآن112: 1831ار ی)ماه« ریمرد جوان با پ یر سازوارینظ

 هه یسال هم جوان« فتاء السن»و  («و ت ف»ذیل مدخل : 1802 العربیة اللغة مَمع) یجوان
نهد:  کر ییه د تغیه ت بایه ب یمعنه  ،اسهت  ههه  یریه هولت سهن و پ ک یب  معن« بَرتال»دربرابر 

 یداستان سان هم  آن دو ب ی  سازوارکاند  ش دو ناساز و ناهمگونیو ستا ینیب خودبزرگ»
 «.است یریو پ یجوان

را « بمهن اسهتعنتَ؟  »جملهۀ   یمعن«: اسماء استفهام»ل عنوان ی، بند دوم، ذ186صفحۀ 
 یاریهه  کههاز »ح آن ی  نادرسههت اسههت و صههحکههرده کههر کههذ« ؟یردکهه یاریهه  را کهه»

 است. «؟یجست
 1در پانوشهت  (، 23ق: )« ب الْونعِیجدِ  إ لَیک  اَدَّمْ ُ اَدْ ن  لَدنی لَاتَخْتَصِمُوا اَالَ» ۀیآ ید ب  معنیبا

م: یه آور یروش  مکلم  را داخل کن یا .ح باشدیصح یافزوده شود تا معن یا لم ک، 111صفحۀ 
 یتهاب الهه  کدر ’ن ]هشدارِ[ عهذاب شهما را   یا از  شی  من پکد یزیخصومت برنخ ب نزد من »

 «.ام فرستاده ‘اتمام حجت یبرا
آمهده و به    « شهنفری »لقب )از انهواع علَهم( مثهال     یبرا ،«ج»در قسمت ، 116صفحۀ در 

 است.« لب درشت»درست  آن  یول ؛برگردان شده« ازحددرگذرنده»
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 یریگ جهینت .8

عنهوان   ، به  «سهمت »ار، چاپ انتشهارات  یعباس ماه ۀنگاشت، 2و  1 ینحو عرب صرف وتاب ک
ان یدانشهجو  یبهرا  ،واحهد  هشهت به  ارز    ،2و  1 ینحو عربه  دروس صرف و یمنبع اصل
 یعهال  یب شورا  مطابق سرفصل مصوّکن شده یتدو یات فارسیزبان و ادب یارشناسکمقطع 
 است. یدرس یزیر برنام 

ت و ضهعف آن به  شهر     تاب، نقاط قهوّ ک« صرف»بخش ر دگرفت   انجام یازمنظرِ بررس
 است: ریز

ر که در غالهب مباحهث، ذ   یقواعهد عربه   ۀگستردان یب«: صرف»ت بخش ازجمل  نقاط قوّ
 یریادگیه گهام در   ب    از همان ابتدا دانشجو را گامکان هر بحث یحل آن در پا ۀنمونن و یتمر
بهودن   مشهتمل  .نهد ک یمه  یاریخود در هر مبحث  یها لمات براساس آموخت ک یل صرفیتحل
راه  ههم  یاررفت  در متون ادب فارسک ب  یات عربی، و ابالبحغ  نه  ،کریم قرآنات ین بر آیتمار
 ند.ک یتر مأنوس م شیب ی  دانشجو را با متون عربکها در پانوشت است  آن ۀترجمبا 

اسهت در مهتن مقاله      یتهاب ضهرور  ک یبعد یها   اصححشان در چاپک یشر  موارد
به    یاز ضهرور یه ن یف و قواعهد دسهتور  یاز تعهار  ییها   قسمتکج  آن است یگذشت و نت

ت قهرار  یه دوم اهم ۀمرتبه در  یدسهتور  یهها  مثهال  ین مورد بازنگریاز ا اصح  دارند و بعد
هها   ف و قواعهد و مثهال  یمربوط ب  دستورزبان صحت تعار یتاب درسک یکچ  در  ؛ردیگ یم

صهرف و نحهو   تهاب  کبرعههده دارد و   یسهطح علمه   ین نقش را در آموز  و ارتقایتر مهم
 ست.یب نیاز ع یث خالین حیاز ا 2و  1 یعرب
، یچون اصح  قالب ارجاعهات قرآنه   همتاب ازنظر ظاهر کش یرایتوج  و گر قابلید ۀتتن
 ی، اصهح  خطاهها  یم نگارشه ئه ح عحیاربرد صهح ک، البحغ  نه عبارات  یردن نشانکتر قیدق
ال ت  در آن اشه ک یو اعراب عبارات است. بخش یگذار تک، و حریپوش چشم رقابلیغ یچاپ
 شده است. ارائ لمات و متون ک یخورد معان یچشم م ب  یتر مک

از « یمعهرب و مبنه  »ازجمله  انتقهال بحهث     هه مباحث یب برخیدر ترت ست  استیز شاین
صرف و نحهو  تاب ک ،بیترت نیا رد. ب یگ انجام یدنظریتجد هه «صرف»ب  بخش « نحو»بخش 

به    یدر آمهوز  قواعهد عربه    یگهاه خهوب  یتوانهد جا  یمه  یله ک ای یبا بهازنگر  2و  1 یعرب
 داشت  باشد. یات فارسیزبان و ادب ۀرشت یارشناسکان یدانشجو
سهندگان  یمدوّنان و نو یفرارو کوچکهرچند  یا ن مقال  توانست  باشد پنجرهید است ایام

 گشوده باشد. یتب آموز  قواعد عربک
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 نامه کتاب

 .میکر قرآن
 مَحجة معه  کتهاب    و کماله  ابهن  ةیج ألفل علی یعق شر  ابن ،(1831ل )یبن عق  ن عبداهللیالد ل، بهاءیعق ابن

 ج، تهران: استقحل. 2 ،دین عبدالحمیالد  ییح محمد محیتصح ، لیعق شر  ابنق یل بتحقیالجل
 تهران: اقبال. ،دیقرآن مج یو عرفان یر ادبیتفس ۀخحص ،(1813اهلل ) بیآموزگار، حب

 القربی. یقم: ذو ،ج 1 ،خویاألب ش یعن مجان ثةیالحد یالمجان ،(1333، فؤاد افرام )یبستان
 .القربی   یذوقم:  ،ج 1 ،یالوافالنحو  ،(1833حسن، عباس )

روت: یهه، ب8ج  ،لیههشههاف عههن حقههائق غههوام  التنز  تال ،(1330بههن عمههر )  ، محمههودیزمخشههر
 .یالعرب تابتدارال

 ،1  ، 27 س، نهۀ پهژوهش  یآ، «ی برای سودمندسازی نقد کتابیراهتارها» ،(1833سلطانی، محمدعلی )
 .1 -2، (111اپی یپ ۀشمار)

 ،کماله  ابهن  ةیج ألفعلهی   یوطین السه یالهد   لجحل ةیالمرض البهَة، (1836ر )تب یبن اب  عبدالرحمن ی،وطیس
 قم: دارالفتر. ی،نیحس یدعلیح سیتصح

 ر.یتهران: اساط ،1 ج ،ةیالعربمبادئ (. 1803د )ی، رشیشرتون
نقهد و بررسهی کتهاب    » ،(1831 -1831نهی ) یمعصوم  نعمتی قزو و این ده اکرم رخشندهیس ،صدقی، حامد

 .18  ، علوم انسانی ۀنام، «)جلد چهارم( ةیالعرب مبادئ
 العلم. قم: دار ،یصرف مقدمات ۀمیصرف ساده ب  ضم ،(1833، محمدرضا )ییطباطبا

 تهران: سمت.، 2و  1 یصرف و نحو عرب ،(1831ار، عباس )یماه
 .یتهران: دفتر نشر فرهن  اسحم ،طیالمعجم الوس ،(1802) ةیالعرب اللغة مَمع

 تهران: صائب. فوالدوند، یمحمدمهدترجمۀ  (،1837) ()ع یامام عل ۀالبحغ نه  


