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  قواعد كاربردي زبان عربيكتاب  بررسي و نقد

  *حسين كياني

 چكيده
هاي   در پيشبرد هدف ثريمؤهاي درسي دانشگاهي نقش بسيار   نقد و بررسي كتاب

 ،با توجه به نياز مخاطب ،هاي آموزش  آموزشي و نيز بازنگري در شيوه ةشد  تعريف
 .دشـو تر  شده نزديك تعريف هاي هاي آموزشي به هدف  شود كتاب  مي باعثدارد و 
اي دارنـد و   اهميت ويژه خودهاي درسي دانشگاهي به دليل مخاطبان خاص  كتاب

هاي علـوم انسـاني     با توجه به نياز برخي رشته .طلبد فراواني ميها دقت  آننگارش 
ثر در بهتـر  ؤهـا گـامي مـ     هاي صرف و نحو عربي، نقد و تحليل اين كتاب  به كتاب

  .است هاي آموزش صرف و نحو  شدن شيوه
 و زهــرا ريــاحي زمــين ليفأتــ يعربــ زبــان يكــاربرد قواعــدرو كتــاب  ايــن از

هـا    مندان، ويژگي  انتخاب شد تا با معرفي اين كتاب به عالقهاهللا ميرقادري  سيدفضل
اي در   پس از مقدمه ،بنابراين. هاي نگارشي و نگرشي اين اثر بررسي شود  و كاستي

هاي صرف و نحو عربي، ابتدا كتـاب مـورد نظـر معرفـي و سـپس بـه         كتاب مورد
  .دشو  هاي كتاب اشاره مي  ها و كاستي  ترين ويژگي مهم
  .يعرب زبان يكاربرد قواعد ،يزبان و ادبيات عرب ،يعلوم انسان كتاب،نقد  :ها واژهكليد

  
  مقدمه .1

براي مخاطبـان ايـن علـم سـودمند      صرف و نحو عربي ةليفي در زمينأمنابع و آثار ت فراواني
اي   به اين موضوع پرداخته باشد و شيوه جديد اي  كه هر نويسنده از زاويه به شرط اين ؛است

اما اگر هـدف از نوشـتن    .متفاوت و جديد براي آموزش اين موضوع به مخاطب ارائه دهد
                                                                                                 

  hkyanee@yahoo.com ادبيات عربي دانشگاه شيراز زبان و گروهاستاديار  *
  4/7/1391: ، تاريخ پذيرش2/5/1391: تاريخ دريافت
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منـدان    تنها سودي نخواهد داشت بلكه عالقـه  ين نشده باشد نهيدرستي تب هها ب  كتاب   گونه  اين
واهد كـرد كـه تنهـا ظـاهر     هايي خ  صرف و نحو عربي را دچار سردرگمي در انتخاب كتاب

  .متفاوتي دارند
هاي اخيـر نـوعي رونويسـي از     ليفي در صرف و نحو عربي در دههأهاي ت  تر كتاب بيش
هـاي   مثالارائة  .اند  ه  اي نبرد  بهره و از روش تحقيق علمي و نوآوري اند  بوده هاي سنتي كتاب
هـاي    از مشخصه و كاربردي هاي جديد و امروزي آوردن مثال روح و پرهيز از بي و قديمي

صرف و  ةپرآوازهاي  كتاب ةجريان ترجم ، مدتي استبراين  افزون. هاست  آشكار اين كتاب
ه كـرد  هايي  هاي تاجران علم را پر از سكه بازار داغ جيباين و  رواج يافته است نحو عربي

  .زدسا شنيدن نقدها را مشكل مي ان امكانكه صدايش است
آن تأكيد دارند، آموزش قواعـد كـاربردي    رمتخصصان آموزش زبان بچيزي كه امروزه 

بايست با توجه به مخاطب كتاب،   گونه كه ابتدا مي بدين. اساس نياز مخاطبان است برزبان 
امـا  . ليف شودأتويژه نيازسنجي الزم صورت پذيرد و سپس قواعد كاربردي زبان با اهداف 

بـدون توجـه بـه     ي هستيم كـه فراوانفي و نحوي هاي صر ساالنه شاهد نشر كتابسفانه أمت
 هرچنـد  .ها از نوآوري خبري نيست  شوند و در آن  بازار كتاب مي ةهاي آموزشي روان  هدف

كاربردي كردن دستور زبان عربي نوشته شـده اسـت    ةهايي در زمين در چند سال اخير كتاب
استه است، اما هنوز جاي كه تا حدي انتظارات را برآورده ساخته است و از بار مشكالت ك

  .شود خوبي احساس مي در اين زمينه به مندتر روش هايي خالي كتاب
 است قواعد كاربردي زبان عربي تأليف شده است كتابي ةهايي كه در زمين يكي از كتاب

به همـت   1384در سال كه  اهللا ميرقادري سيدفضلو زهرا رياحي زمين  ةنوشت ،با همين نام
  .منتشر شددانشگاه شيراز 

هـاي   بـراي رشـته   با اهداف خاص ها به تدريس صرف و نحو اين نوشتار سال ةنگارند
 بر اين باور اسـت  مشكالت اين درس آگاه است و هپرداخته است و تا حدودي ب گوناگون

هـا و   اي از ويژگـي  بـه پـاره   ،بنـابراين  .تر خواهد بود ولقبم ،تر باشد كه هرچه اثري پيراسته
هـاي    ها در پيراسـتگي چـاپ   ، اميد است كه اين بررسيشود يكتاب اشاره م هاي اين كاستي

 .باشدبعدي سودمند 
  

  شكل ظاهري كتاب. 2
 ايـن از  بـر   و افـزون  درس اسـت  47اي و  صـفحه  6گفتـار   اين كتـاب شـامل يـك پـيش    
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 )آرم(و مزين به نشان  مناسب آن طرح جلد .برخوردار است اي از مصادر و منابع نامه كتاب
نوشـته شـده    آبي ةبا خط درشت در زمين )در چاپ اول( عنوان كتاب. دانشگاه شيراز است

اي  اگرچه رنگ آبي جلد آرامش ويـژه   .است آمدهاست و در قسمت پايين جلد سال چاپ 
زبان  موضوعشود در چاپ بعدي تصوير يا جمالتي در  دهد ولي پيشنهاد مي به مخاطب مي

 .رنگ استفاده شود از آبي كمبراي اين كار آبي قرار داده شود و  رنگ ةزمين پس منزلة عربي به
درس بـر   وجود عنوان براي هر صفحات و ةو شمار ، داشتن سرصفحهمناسب آرايي صفحه

البته بيان اين نكتـه ضـروري اسـت كـه نويسـندگان       .افزوده است كتاب زيبايي و جذابيت
اند و فقط رنگ جلد كتاب را بـه    ندادهمطالب كتاب  محترم در چاپ دوم و سوم تغييري در

 .اند رنگ سبز تغيير داده
  

  ها فهرست گنجانده .3
گر وجود فهرست بـراي   با خطي درشت بيان» ها فهرست گنجانده«گفتار عبارت  قبل از پيش

ولـي در   شـده اسـت،   گنجانـده در ايـن فهرسـت   درس  ةتنها شمار در چاپ اول .اثر است
  :اضافه شده است نيز رسهاي د هاي بعدي عنوان  چاپ

كلمات مبني و انواع   اسم و فعل و حرف، معرب و مبني، كلمات معرب و انواع اعراب،
، حـروف مشـبهه   »افعـال ناقصـه  «نواسخ مبتدا و خبـر    ل، مبتدا و خبر،عبناء، فاعل، نائب فا

اسـم    بـه،  به، تعدد مفعول حروف شبيه به ليس، الي نفي جنس، مفعول  بالفعل، افعال مقاربه،
اسم مفعول، صفت مشبهه، مصدر، فعل تعجب، تحذير و اغراء، اختصاص،   اسم فاعل،  فعل،

معـه،   مفعولله،  مفعول  فيه، مفعولترخيم، مفعول مطلق،   اشتغال، تنازع، منادي، استغاثه، ندبه،
 2، مجـرورات  )حـروف جـر  ( 1مدح و ذم، مجرورات  عدد، كنايات،   مستثني، حال، تمييز،

  .عطف نسق، حروف و جمل، حكايت  بدل، عطف بيان،  ، تأكيد،)نعت(، توابع )اليه افمض(
رعايـت شـده   ترتيب منطقي ها  درس قرار گرفتنكه در  ها نشان از آن دارد  درس   عنوان
ث اعراب مطرح شده و در پـي آن مرفوعـات، منصـوبات،    حب يكه در ابتدا اي گونه است، به

هاي معرب  اگر تعداد درس :استالزم چند نكته يادآوري اما  .است مدهمجرورات و توابع آ
حال در دو درس مبحث يافت و به جاي آن درس  درس كاهش مي 2درس به  3و مبني از 
اساس عمل نواسـخ   بندي بر در بحث نواسخ تقسيماگر  ،كه ديگر اين .شد بهتر بود مطرح مي
عنوان درس مستثني به بهتر است  ،ضمندر .آيد به نظر مي يتر ود روش منطقيها ب يا نوع آن

 .استثنا تغيير يابد
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  گفتار پيش. 4
هاي گوناگون در صرف و نحو  هايي با نام كتاب فراوانيگفتار پس از مطلبي در مورد  در پيش

 مؤلفـان . است شدهنياز جامعه به تأليف كتاب صرف و نحو مطرح  مورد رعربي، پرسشي د
 هاي فراوان صرف و نحو عربي آيا باز هـم بـراي نگـارش    كتاببا وجود «: اند نوشته محترم

نظـر خـود را در    ايشان .)»ت«: 1384 ، ميرقادريو  زمين رياحي(» كتاب ديگر مجالي است
ها بيان كرده و بر اين باورند كه بايد روش از شكل غيركـاربردي بـه    موفق نبودن اين كتاب

وزش كاربردي قواعد زبان عربي براي فهم متـون  به دفاع از آم ،بنابراين. كاربردي تغيير يابد
هـاي   ههدف كار خود را آموزش زبان عربي بـا بيـاني سـاده و دقيـق و بـه شـيو       و پرداخته

  .اند كردهكاربردي بيان 
  :شده استبندي  دسته بدين شرح هاي كتاب گفتار ويژگي پيش ةدر ادام

  ؛ها ها و تطبيق نمونهمستقيم و فشرده ضمن تحليل  صورت غير  آموزش قواعد به. 1
 ؛ها ها و مثال تأكيد بر زيادي نمونه. 2
 ؛تدريس صرف در ضمن نحو. 3
 ؛كتاب توسط دانشجو زير نظر استاد هاي  هجمل ةترجم. 4
 .اند كه دانشجويان در دوران دبيرستان آموخته يا يحذف مباحث تكرار. 5

روش تدريس اين  ،كه نخست اين :شود ديگر نيز اشاره مي ةگفتار به دو نكت در پايان پيش
شـنود اسـت و هميـاري     و  اكتشاف و بحث و گفـت  ةمبتني بر شيو كتاب دانشجومحور و

ديگـر   .را فـراهم سـازد   تر مناسب ة آموزشتواند زمين دانشجويان در امر تدريس مي ةفعاالن
هاي  همچون دانشجويان رشته ،خواهند مخاطبان اين كتاب همه كساني هستند كه مي ،كه اين

يـك   ،زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عربي، الهيات و معارف اسالمي، حقوق و تاريخ
  .صورت كاربردي و عيني فراگيرند  قواعد زبان عربي را به  دوره

ـ كـه خواننـده را در    داننـد   معنا مي  بدينرا نويسندگان كاربردي بودن كتاب  خـم   و  يچپ
و تذوق متون گوناگون  ترجمه ،كه در خواندن، درك و فهمهايي   كاري  قواعد گسترده و ريزه

  .كند  ندارند، غرق و حيران نميكاربرد عملي 
تطبيق  ،ها نويسندگان اين كتاب در سه بخش نمونه ،هاي ديگر برخالف بسياري از كتاب

 طـوري   به اند؛ اي چه ساده و چه دشوار خودداري نكرده هيچ الگو و نمونه ةو تمرين از ارائ
اين الگوها با الگوي جديد و شگفتي در خالل متـون گونـاگون    ةكه خواننده پس از مشاهد 

  .رو نخواهد شد هروب
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انـد و بـه مـواردي      كـاربردي بـودن كتـاب را فرامـوش كـرده     گـاهي   نويسندگان كتاب
هـايي    هاي كتاب به نمونه  يدر قسمت كاست. سازد  را برآورده نمي ها آناند كه هدف   پرداخته

  .اشاره شده استقبيل   اين از
 فراگيـران،  يحوصـلگ  تنـگ  و گونـاگون  علـوم  گسترش با كه باورندبر اين  نويسندگان

 ةحافظـ  كه نيست شايسته و است يضرور آن كردن مند كردن قواعد زبان و روش يكاربرد
الزم اسـت   ،بنـابراين . در فهـم متـون ندارنـد    يپر شود كه كاربرد يفراگيران زبان از قواعد

شود تا مخاطب احسـاس كنـد هنگـام خوانـدن متـون ديگـر ايـن قواعـد          يبررس يقواعد
  .اوست گر ياري
  

 ساختار كلي كتاب. 5

  :مباحث كتاب در چهار بخش ارائه شده است
  
  ها نمونه 1,5

و مطالب اصلي درس اسـت كـه فراگيـر     هها و الگوهاي كلي و عمد شامل جملهاين بخش 
  .كند ها را مشاهده و تحليل مي پيش از يادگيري قواعد آن

  
  بيان 2,5

در اين بخش تالش شده است  .است شدهصورت چكيده بيان   ها قواعد به با توجه به نمونه
شـده بـراي حفـظ     قواعد مطرح .ها سروكار دارد تر با آن قواعدي مطرح شود كه فراگير بيش

مسـتقيم   طور غيـر   ها به مثال ةشود كه با مشاهد ها موجب مي ت، بلكه تنها آگاهي از آننيس
  .آموزش صورت گيرد

  
  تطبيق 3,5

و تالش بر اين بوده كـه ترتيـب    است شده تحليل و  هايي ارائه و تجزيه در اين بخش مثال
ديـدي  از ساده به پيچيده رعايـت شـود و ضـمن آن نكـات ج     ها ها و عبارت منطقي جمله
  .تدريس شود
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  تمرين 4,5
مطالـب   ةپايـ  هـا بـر   هاي گوناگون و بسياري وجود دارد كـه حـل آن   در اين بخش تمرين

كمك مطالبي كه در بخش بيان و تطبيق آموختـه اسـت،     فراگير، به. شده است  آموزش داده
نخستين تمرين در هر درس  مطالببراي پيوستگي . ها را به آساني حل كند تواند تمرين مي

  .مربوط به مطالب درس گذشته است
  

  هاي كتاب ويژگي. 6
عنوان كتاب خود دليل بر دقت نويسندگان و پايبندي آنان به باورشان در توجه به كاربردي 

را كـاربردي كـردن   ن يشـا اصلگفتـار هـدف    كه در پيش است، چرا عربي كردن دستور زبان
  .دانند قواعد زبان عربي مي

هـا هـدف    هـا و تمـرين   تطبيـق  ،هـا  دريس دستور زبان عربي با روش بررسـي نمونـه  ت
اي كوتـاه   در قسمت بيان با اشـاره كه   اي گونه  به كند، را تأمين مي  محور بودن كتاب دانشجو

 .ها واداشته تا از طريق اكتشاف به جواب برسد در نمونه تأملخواننده را به 
نزديكـي تنگاتنـگ كتـاب بـا       منطقي برخـوردار اسـت،  مطالب كتاب از نظم و انسجام 

هـاي قرآنـي و روايـات و شـعرهاي      هاي اخالقي و اسالمي و استشهاد فراوان به آيه ارزش
 .حكمي اعتبار خوبي به اثر داده است

چه در آخر هر درس  اند چنان نويسندگان آموزش زبان را از طريق قواعد فراموش نكرده
ـ نويسي و انشانويسي بـا تكيـه    د دارد كه دانشجو را در جملههايي وجو تناسب تمرين  به  رب

 .كند دستور همان درس تقويت مي
كـه مسـتلزم درك و فهـم عميـق و      ،چـين و جـواب كوتـاه    هاي نقطه استفاده از تمرين

 .آيد حساب مي بههاي برتر كتاب  كاربردي قواعد است، از ويژگي
كـه    اي گونـه   بـه  ،اي دارد محتوا نظم ويـژه ر ظن ازهاي كتاب  ها و تمرين تطبيق ،ها نمونه
 .ها از ساده به سخت است ترتيب آن

هاي جديد و  با آوردن مثال ه وساد زباني نويسندگان با  19، و 18، 17، 16هاي  در درس
 .اند ساخته نخوبي براي خواننده روش ها را به فعل شبه يتحليل

 هـاي  تـرين ويژگـي   توان مهـم  مي .نيستگران پنهان  نقاط قوت كتاب زياد و بر پژوهش
  :كتاب را در موارد زير خالصه كرد مثبت
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  ؛رعايت نظم منطقي و انسجام مطالب كتاب. 1
 ؛روزآمد بودن و برخورداري از نوآوري. 2
 ؛جامعيت كتاب در بيان قواعد كاربردي زبان عربي. 3
 ؛روان و رسا بودن عبارات و مطالب كتاب. 4
 ؛ويرايش و نگارشرعايت قواعد . 5
 ؛و منابع ،مخاطبان، فهرست مطالب ، ويژگي ،گفتار فراگير در بيان هدف دربرداشتن پيش. 6
ويژه در درس  هب( هاي زبان و ادبيات عربي مناسب بودن كتاب براي تدريس در رشته. 7

 .و تـاريخ  ،الهيات و معارف اسـالمي، حقـوق   ،زبان و ادبيات فارسي ،)تمرين صرف و نحو
 هـا  رشـته در ايـن   زيرا؛ كافي است ها آن ها و تطبيق حقوق و تاريخ بيان نمونه ةه در رشتالبت

 .تري به اين درس اختصاص داده شده است درسي كم هايواحد
  

 هاي نگرشي و نگارشي كتاب كاستي .7

هاي برتر كتاب كه بگذريم، خوانندگان عالقمند بـه مباحـث صـرفي و نحـوي در      از ويژگي
بيان اين مـوارد  . كنند ساختاري و محتوايي برخورد مي تكتاب با برخي اشكاال ةضمن مطالع

البته حجم زياد كتاب مانع از بيان تمامي اشكاالت . گذار باشداثرهاي بعدي  تواند در چاپ مي
سعي شده كـه حـداقل    جا در اين. شده است انيبدر اين نوشتار  ساختاري تويژه اشكاال هب

رسد كه در اين نقـد و بررسـي    نظر مي يادآوري اين نكته الزم به. ودنمونه ذكر ش دويك يا 
گران  قوت كتاب بر استادان و پژوهش اطنق رايز ؛شود كتاب اشاره مي هاي تر به كاستي بيش

  .قوت در اين اثر نيست طاقها دليل بر نبودن ن بيان كاستي ،بنابراين. پوشيده نيست
ي كتـاب و  اكار رود تا در محتو بههاي درسي دانشگاهي بايد دقت كافي  در تأليف كتاب

هـاي درسـي    دانشجويان بـه كتـاب   .تري باشد هاي كم چيني اشكال سبك نگارش و حروف
 باشد اعتماد دانشجويان به زياد در كتاب هاي چاپي و محتوايي اگر غلط ؛خود اطمينان دارند

گيري  عدم بهره پوشي نيست و قابل چشم اثر ايندر نگاري  حروفاشتباهات . شود كم مي آن
  .ها روشن است قلم و ضخامت از تنوع

 .چـاپي كتـاب اسـت    هاي  بزرگ يكي از اشكال» ياء«گذاري  ثابت در نقطه ةنداشتن روي
بزرگ بدون نقطـه نوشـته   » ياء«هاي چاپ ايران  مانند كتاب  هاي چاپ مصر اصوالً در كتاب

 .بزرگ در كشورهاي ديگر همچون لبنان و عراق مرسـوم اسـت  » ياء«گذاري  هشود، نقط مي
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گـذاري   بـزرگ نقطـه  » ياء«گاه  نگارش قرآن استثنا است و در آن هيچ ةاين امر در مورد شيو
نيز در  مربوطه »تاء« درخصوصنكردن گذاري  نقطه .)556: 1402قدوري الحمد، (شود  نمي

 نظم و نسق خاصـي  وصل و قطع ةهمچنين در عالئم همز. مشهود است كتاب مورد بحث
  .شده است واگذارچين  حروف ةبر كتاب حاكم نيست، گويي كار به سليق

 هاي كتـاب اسـت، بـه    ها يكي ديگر از اشكال ها و تطبيق تمرين ،ها چينش نامنظم نمونه
ـ كمـي رو  ةگذاري نشده يا به فاصـل  كه بعضي از جمالت شماره  طوري  روي هـم نوشـته    هب

  .شود باعث خستگي و ماللت خواننده مياين امر . اند شده
اين كتاب است ولي در مـورد   از امتيازات براي استشهاد استفاده از شعر شاعرانهرچند 

  :ضروري است چند نكتهذكر ر عربي اشعا از استفاده
 ،بنابراين ؛استتنظيم نشده  چيني حروف ةدر سامانشعر  ةاساس فرمول ويژ شعرها بر. 1

  .)1 ة، شمار»پ«، تمرين 148 ةصفح( گاهي فرق بين شعر و نثر در كتاب مشخص نيست
هـاي زبـان و    گفتار گفته شده است كه كتاب براي تدريس رشته در پيش كه جا آن از. 2

اگر تمام شعرها در قسـمت   ،بنابراين است،و تاريخ مناسب  ،حقوق  ادبيات فارسي، الهيات،
در مـتن   هابررسي نقش اعرابي بعضي از كلمات شعرزيرا   ؛تمرين قرار داده شود بهتر است

 .هاست دانشجويان اين رشته ةدرس خارج از حوصل
اگـر  . ه اسـت شداي ن اشاره مورد استفاده تر موارد به سرايندگان شعر يا منبع در بيش. 3

كـه ذكـر منبـع     ؛ هرچنـد دهد  نظم خاصي به كتاب مي درعايت شونواختي  يكدر اين كار 
 فحةصـ  ،2از تطبيـق   »ت«و  »ب«قسـمت   68 فحةصـ ( هاي ذكرشده ضروري است نمونه
 .)ها از نمونه »الف«قسمت  15 فحةو ص 2از تطبيق  »ث«و  »پ«قسمت  120

يراتـي از قبيـل   يغشود كه ت هاي صرف و نحو معموالً خواسته مي از تمرين يرخدر ب. 4
بـه سـؤال جمـالت روزمـره اسـت و از       مربوطرد احذف يا اضافه كردن انجام گيرد و مو

) ع(  و اهـل بيـت  ) ص(  شـده از پيـامبر اكـرم    هاي نقل ها و روايت هاي قرآني و حديث آيه
 ةجـز در صـفح   هب ،اند كلي را رعايت كرده ةاين قاعد بحث مورد كتابنويسندگان . ستين

هاي بعدي با تغيير اين تمرين بـر    اميد است در چاپ. 5تا  1هاي  شماره ،»الف«تمرين  69
 . غناي كتاب بيفزايند

ــ . 5 نكــردن از  و همچنــين اســتفاده اتاسـناد و ارجاعــ  ةمناســب در ارائــ ةنبـود روي
 مـورد  كتـاب    يهـا   اشكال ديگر ازارجاع به آيات قرآني است  ةكه نشان ،دار پرانتزهاي گل

 .رود يم شمار به بحث
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ـ جـايي حركـات و عال   هگذاري و جاب اعراب التاشكا. 6  جملـه هـاي ديگـر از    م و نمونـه ئ
 :شود اشاره مي موارد اينبه بعضي از  ريز در. كاهد است كه از اعتبار علمي كتاب مي ييها ضعف
 »اسـتنزلوا «فعل  )137 حكمت :1381، نهج البالغه(» استَنزِِلوا الرِّزقَ بالصدقه« ةدر جمل ـ

در قسـمت جـواب   . )تطبيـق  »پ«، قسمت 6 فحةص( گذاري نوشته شده است بدون اعراب
 در جواب فعـل را  اگر ؛بر ضم است كه خود جاي بحث است  كه فعل امر مبني مده استآ
اگر به شكل فعل ماضي خوانده  همچنين .اشتباه است بخوانيم بر ضم  و مبني شكل امري  به

گذاري در بعضـي   نبود اعراب. درست نيست البالغه نهجشود معناي آن با توجه به حكمت 
 .از جمالت اين اشكال را در پي دارد

فعل مضارع، معرب مرفوع بـه   را »يعلمون«، 4، ستون دوم تطبيق، سطر 11 ةدر صفح ـ
 .مرفوع به ثبوت نون است كه  حالي در ،اند دانسته ضمه
را مبنـي بـر حـذف حـرف علـه      » شخلـي «، فعل 6مت بيان، سطر قس ،16 ةدر صفح ـ
 ةهمچنين در صفح .فعل مضارع مجزوم به حذف حرف عله است كه  صورتي در ،اند هدانست

 كـه   صورتي در ،اند را مبني بر سكون دانسته» لم يكن«، فعل 12ستون اول تطبيق، سطر  ،46
 .مضارع مجزوم است

مبنـي بـر ضـم    » اشـربوا «و » كلـوا «فعل  ،8و  7بيق، سطر ، ستون اول تط17 ةصفح در ـ
 .كه مبني بر حذف نون است ،سته شدهدان

 ،مجرور به اعراب فرعي است» بيروت« ة،كلم2، ستون دوم تطبيق، سطر 53ة صفحدر  ـ
 .اند دانسته مجرور به حرف جر كه آن را  حالي در

 را» أن«حـرف   »أيقنت أن سـتنجح « ة، در جمل8، ستون اول تطبيق، سطر 55 ةدر صفح ـ
 حـرف  صفحه و بعد از آن همانبا توجه به توضيحات  كه  صورتي در ،اند دانستهعامل  غير

 .عامل است» أن«
 كـاد «را در عبـارت   »ينقضـي «، فعل مضارع 4، ستون اول تطبيق، سطر 66 ةدر صفح ـ

مقـدر و   ةمضارع مرفـوع بـه ضـم    فعل كه  حالي در ،اند دانستهتقديراً مرفوع  »النهار ينقضي
فعـل   ،5سـطر   تطبيـق،  1سـتون   ،67 ةهمچنين در صـفح  .اعراب آن محالً منصوب است

هـا   مقدره درست است و اعـراب آن  ةمنصوب به فتح »يشفي«فعل  17سطر در و  »ينتهي«
 .محالً منصوب است

 »أقرب« واژة »ما أحد أقرب إلي منك« ة، در جمل»ب«قسمت  ،1، تطبيق 74 ةدر صفح ـ
 .صحيح است
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 در بحث صفت اسم الي نفـي جـنس پراكنـدگي در بيـان موضـوع و      ،83 ةدر صفح ـ
 .هماهنگي در مثال و قاعده وجود داردنا

واژة » سـنانٍ عنـدنا  أالطبيـب  « ة، در جملـ 12، ستون اول تطبيـق، سـطر   85 ةدر صفح ـ
الي نفـي  اسـم  «اسم الي نفي جنس مبني بر فتح محالً منصوب دانسـته شـده كـه     »طبيب«

 .استصحيح  »جنس و منصوب
في  فالرفث و الفسوق و الجدال« ة، در جمل4، سطر 2، ستون اول تطبيق 86 ةدر صفحـ 
بهتر آن است كه الي زائده بـراي تأكيـد    .است شده دانستهعطف  »الفسوق«در  »ال«، »الحج

 .شود محسوب
 »الضـيرَ إنّـا إلـي ربنـا منقلبـون     قالوا « ة، در جملـ 4، سطر 2تطبيق  ،2، ستون 86 ةدر صفح ـ
 .خبر است  »منقلبون«كه  صورتيدر  اند، دانسته ّ»إن«را خبر  »منقلبون«بار  و يك »إلي ربنا«بار  يك

أحب الكتب السيما كتب « در مثـال  »سي«، 12، سطر 2، ستون اول تطبيق 87 ةدر صفحـ 
در السـيما موصـول گرفتـه شـده و      »ما«چون  ،و معرب است اسم الي نفي جنس »األدب
 .شده است محسوبمبني بر فتح  در كتاب مورد بحث كه  حالي در ،اليه است مضاف
واژة  »عطيـت الكتـاب صـاحبه   أ« ةدر جمل ،7، سطر ، ستون دوم تطبيق103 ةدر صفحـ 

 .به اول است كه درست آن مفعول اند گرفتهمفعول دوم را  »صاحب«
 واژة »جاء القائد الفاتح البلد«، سطر اول، در عبارت 1تطبيق  ، ستون دوم118 ةدر صفحـ 

 .است» الفاتح«براي به  كه درست آن مفعول است حساب آمده به» القائد«مفعول براي » البلد«
» تبنـاً « ،»تبنـاً  هذا حصان آكـلٌ « ةدر جمل ،5سطر  ،1، ستون اول تطبيق 119 ةدر صفحـ 

، 1تطبيـق   ،2سـتون   ،همچنين در همين صفحه .اند دانستهمرفوع ولي آن را  ،منصوب است
 .مرفوع به ضمه ذكر شده استاست كه مرفوع به واو » الجاهلون«

ــ  ــرين  ،139 ةدر صــفحـ ــر ،»ث«تم ــه جمــالتاســت  خواســته شــده از فراگي  را ك
 .گذاري شده است تمام تمرين اعرابدر حالي است كه  اين ،كندگذاري  اعراب
» ضـرباً اللـص  «درست است كه به اشـتباه  » ضرباً اللص«، سطر اول، 145 ةدر صفح ـ

 .آمده است
 مصدر» ساءني إكرامك الكثير عدو أخي« ةتطبيق، جمل» پ«، در قسمت 145 ةدر صفحـ 

ـ  مبـادي  و )216 /3: 1969( النحوالوافياستناد به كتاب  اب اما است، عامل دانسته شده  ةالعربي
 .كند در اين مثال مصدر عمل نمي )257 /4 :تا بيالشرتوني، (

اگر نكره آمد و منه حتماً بايد معرفه باشد  عنوان شده است كه متعجب 152 ةدر صفحـ 
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در  ،151 ةصـفح  ،»ج«قسـمت   مثـال در  اما ،الزم است با داشتن صفت تخصيص داده شود
 .شده است ضقاعده نقاين » أحسنْ بصدقٍ« ةجمل

 توجـه  .شـود  فـراوان يافـت مـي    چينـي  حروفبه بعد غلط  9از سطر  152 ةدر صفحـ 
 .زيد، دحرج، حمر، حسنَّ: آن قبيل است از .شود اين صفحه جلب ميبه  نويسندگان محترم

فاعل أكرم ضمير » أكرِم بها أرضا« ة، ستون اول تطبيق، سطر اول، در جمل154 ةدر صفح ـ
 .كه درست آن جارومجرور در محل رفع فاعل آن است گرفته شده است» انت«مستتر 
» إهانه سعيد خالد رذيله« ةجملشكل صحيح ، 3 ة، شمار»الف«تمرين ، 155 ةدر صفحـ 

 .»خالداً رذيله إهانه سعيد«چنين است 
جـا دارد  . ها شكل كاربردي در آموزش قواعد فراموش شده اسـت  از درس يرخدر ب ـ

توان به بحث  مي مثال يراب. د زير به آموزش كاربردي توجه كنندنويسندگان محترم در موار
، جانشين مفعول مطلق )213 ةصفح(، حذف عامل مفعول مطلق )190 ةصفح(توابع منادي 

) 278تـا   268 ةصفح(و درس حال ) 342 ةفحص(، بحث مجرور به مجاوره )214 ةصفح(
 .اشاره كرد

 »كثيـراً «اعـراب  » أكلـت كثيـراً  « ةدر جمل، 7، سطر 1، ستون دوم تطبيق 217 ةدر صفحـ 
 .كـه جانشـين مفعـول مطلـق درسـت اسـت        حالي ، درمفعول مطلق به حساب آورده شده

 .2سطر  ،1تطبيق  ،2ستون  ،218 ةاست در صفحچنين ه
كار  نشدن كه علت انجام ،6، با توجه به توضيحات سطر »ث«، قسمت 237 ةدر صفحـ 
  .»ما انا قادم طلباً لجدواك«: جمله بايد به شكل منفي نوشته شود ،نظر است مورد
 .له قلبي بودن مصدر مطرح نشده است ولفعدر تعريف م 238 ةدر صفحـ 
و » كيف انت و النحو«فيه اگر اين دو اسلوب پركاربرد  در بحث مفعول 245 ةدر صفحـ 

»بودتر  شد بحث كامل آورده مي» ما أنت و الطب. 
هرگاه مستثني تام، متصل، ولي منفـي   ...«: ، چنين آمده است17سطر  ،254 ةدر صفحـ 
نصـب مسـتثني    .1: در مورد اعراب مستثناي متصل تام منفي، دو حالت جايز اسـت ، است

نوشـته شـود    بايد قسمت دوم كه در  حالي در ،»رفع مستثني به عنوان بدل از مستثني منه  .2
 .»منه بدل از مستثني«

آمده اسـت كـه اگـر پـس از     » خال و عدا و حاشا«، در بحث 13سطر  ،255 ةدر صفحـ 
ـ  مباديبا توجه به كتاب  .اند ها منصوب باشد فعل بدون فاعل آن هـا ضـمير    فاعـل آن  ةالعربي

زائـد  » مـاخال و ماعـدا و ماحاشـا   «در  »ما«باز در همين صفحه . مستتر برخالف اصل است
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فعـل  » مـا «بعـد از   ةكلم ؛بر مصدري بودن آن است علماي نحوكه اجماع  ه استگرفته شد
شـود و همچنـين اسـم بعـد از آن      زائده بر حروف وارد نمي ي»ما«كه  چرا ،شود شمرده مي

 .)325: تا بي ،يالشرتون( تر است مستثني گرفته شده كه مفعول گرفتن آن درست
جـدولي  اگـر كامـل و در   كه ناقص مطرح شده است  »السيما«، بحث 256 ةدر صفحـ 

 .بود تر مي شد تدريس آن راحت آورده مي
 .گـردد  بـاز مـي   »حـال «مبحـث   چگونگي تـدريس  به كتاب هاي  ليكي ديگر از اشكاـ 

صفحه به بحث حال و آن هم پشت سر هم بدون تمرين و تطبيق، تدريس را  30اختصاص 
از هاي قبـل و بعـد    حالي است كه ميانگين صفحات درس اين در. كند يرو م هب با مشكل رو

و » 1  حـال «نـوان  ع تحـت  شود ايـن درس در دو قسـمت   پيشنهاد مي .صفحه است 10آن 
هايي چون حـال مفـرد و جملـه، صـاحب حـال،       ، در درس اول بحثمطرح شود» 2  حال«

مطابقت حال با صاحب حال، معرفه و نكره بودن حال، و جامد و مشتق بودن آن بـا روش  
ر درس دوم مطالب عامل حال، حذف حال و ذوالحال و عامل د .حاكم بر كتاب مطرح شود

همـراه بـا   بهتر است اين كار البته  .و رابط حال مطرح شود تقديم و تأخير ذوالحال و عامل
برانگيز كه هنوز نحويان بر سر آن بـه    هاي بحث هاي جديد و امروزي و پرهيز از مثال مثال

هاي  مثال اشكاالت حالي است كه اين در .باشد» هاشتريت الساعه فض«اند مانند  توافق نرسيده
 .بر خواننده پوشيده نيستكتاب موجود در 

حـالي اسـت كـه     ايـن در  ،اند زائد گرفته را از حروف جر شبه» كاف«، 340 ةدر صفحـ 
 اين موضوع بهتر اين بود كه به مرجع .اند اي نكرده صرف و نحو به آن اشارهمهم هاي  كتاب

از نيـز  » وجوباً« ةكلم 3همان صفحه در بحث متعلق جارومجرور در سطر  در. شد اشاره مي
 .قلم افتاده است

 »كـاف زائـد  «كاربردي نيست، بهتر است بـه جـاي آن   » كاف اسمي«، 343 ةدر صفح ـ
 .آورده شود

اي است كه منابع و مĤخذ اين اثـر در   نامه كتاب داراي كتاب ،گفته شد تر كه پيش چنان ـ
در متن كتاب  .از دقت الزم برخوردار نيست رسد اين قسمت نظر مي به ؛استآن آورده شده 

نيامـده   منـابع  در فهرست ها كه نام و نشان آن    حالي در ،اند و منابع ذكر شده Ĥخذبعضي از م
  ،بحـاراالنوار   ،تحف العقـول ، غررالحكممؤالدين طغرائي،  الميه العجم: ندا از اين قبيل .است

 قطـوف ، سـلمي  ابي  زهيربنديوان سهروردي،  تنبيه الخواطر، القيس ئديوان امر، كنزالعمال
 .ديوان متنبي، سعدي كليات ،بثينهمختاره، 
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ها  ثابتي وجود ندارد و روش ةهجري شمسي و قمري روي تاريخ هاي نشانه ندر نوشت ـ
 .قِ.  هـ .5هـ قِ  .4هـ ش  .3 .هـ ش .2ش . هـ  .1 :چنين است

اشتباه درج شده يا بـه   به يا البالغه نهج حكمت ةشمار آيه يا ةصفحات شماراي  در پارهـ 
 :شود اشاره ميبه چند مورد  .اي نرفته است آن اشاره
 .است است كه درج نشده» 451 :االنعام«آيه  ةشمار ،16، سطر 62 ةدر صفح) الف
 .است» 1: الحاقه«دوم  ةو آي» 26: االعراف«اول  ةآي ةشمار پانوشت، در 35 ةدر صفح) ب
درج  172اسـت كـه    173حكمـت  شمارة ، 3 ة، شمار»الف«، تمرين 48 ةدر صفح) پ

 .شده است
 .درج شده است 45است كه  54آيه  ةر، شما16، سطر 62 ةدر صفح) ت
درج  77 ةاست كه خطب 77، كلمات قصار 5 ة، شمار»الف«، تمرين 122 ةدر صفح) ث

 .شده است
درج  397است كـه حكمـت    333، حكمت 3، شماره »پ«، تمرين 140 ةدر صفح) ج

 .شده است
 حـالي  ، درقسمت تطبيق الم بر سر مستغاث زائد دانسته شده است ،200 ةدر صفح) چ

 است تر و اصلي بودن آن به صحيح  بر اين باور است كه اصلي است النحوالوافيكه صاحب  
)1969 :4/77(. 

هـا از   ها و تمـرين  بندي جمالت در نمونه استفاده از حروف الفباي فارسي در تقسيم) خ
  .كه استفاده از حروف ابجدي مرسوم و معمول است ، حال آناستديگر اشكاالت كتاب 

  
  گيري نتيجه. 8

مند  هاي روش  تدوين كتاب ،حوصلگي فراگيران اين علوم با گسترش علوم گوناگون و تنگ
 قواعـد كتـاب  . رسـد   نظر مي بهف كاربردي كردن اين علوم امري ضروري و آموزشي با هد

ش هپـژو . ين هدف به نگـارش درآمـده اسـت   ميابي به ه پي دست دركاربردي زبان عربي 
  .است بوده موفق ددهد كه اين كتاب در رسيدن به هدف خو حاضر نشان مي

و انسـجام مطالـب   رعايـت نظـم منطقـي    : از اند كتاب عبارتاين هاي  ترين ويژگي مهم
جامعيت كتاب در بيان قواعد كاربردي زبـان  ، روزآمد بودن و برخورداري از نوآوري، كتاب
مسـتقيم و   صورت غيـر  آموزش قواعد به، روان و رسا بودن عبارات و مطالب كتاب، عربي

  .ها ها و مثال تأكيد بر زيادي نمونه، ها ها و تطبيق فشرده ضمن تحليل نمونه
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در كاسـتي در كتـاب    ةثابم شود تا نويسندگان كتاب به مطالبي كه به  هاد ميدر پايان پيشن
 ةاشاره شده است توجـه كننـد و پـس از تصـحيح و برجسـته كـردن جنبـ       اين مقاله به آن 

  .كننداقدام ها به چاپ بعدي كتاب   كاربردي برخي درس
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