
35 148سال بیست و پنجم،مشارۀچهارم، مهـــــروآبــان1393

نقد و برریسکتاب

کتاب تقسیم بندی به  کتاب ســودمند است. همچنین مزیت دیگر  این 
بخــش عربی و فارســی اســت که طالب مبتدی از همــان ابتدای ورود به 
حوزه وارد مباحث جدی شده و خود را برای درک مطالب سنگین کتب 
که مؤلف هوشــمند  عربی پایه های باالتر آماده  کنند، این ایده  ای اســت 

کتاب آورده است. به خوبی آن را با قلمی روان و شیوا در 

کتاب صرف ساده سبب شدند  اشکال های موجود در چاپ های قدیم 
گردد. کتاب ارزشمند ارائه  تا چاپ جدیدی از این 

از ویژگــی مهم چاپ جدید، داشــتن منابع و مآخذ پرشــمار در پاورقی ها 
کــه بدون شــک کمک مفیــد و مؤثری به اســتادان صرف و طالب  اســت 
کثر این منابع بــدون نام مؤلف  صرف آمــوز خواهــد نمود، ولی متأســفانه ا
کــه این کتاب ها همــراه با نام نویسنده شــان بیان  ذکــر شــده اند. بهتر بود 
می شــدند تــا طالب محتــرم با نام آنها آشــنایی پیدا می کردنــد. گرچه در 
کامــل کتاب بیان شــده  کتــاب و در فهرســت منابــع مشــخصات  پایــان 

کافی نیست. است، ولی این امر 

یکی دیگر از ویژگی های مهم این چاپ که به نظر بنده از سایر امتیازهای 
کاربردی بودن مطالب آن است. آن مفیدتر است، 

هــدف اصلــی از خواندن کتب حوزوی، به ویژه صرف و نحو آن اســت که 
مقدمه  ای برای درک صحیح آیات و روایات باشــند، اما متأســفانه هنگام 
نوشــتن ایــن نــوع کتاب ها فقط به بیــان قواعد و آوردن چند مثال ســاده یا 
کــه در همه کتاب  ها وجود دارد اکتفا می شــود و کمتر از آیات و یا  تکــراری 
روایات برای شــاهد مثال اســتفاده می گردد، اما در سال های اخیر برخی از 
نویسندگان به این امر توجه کرده و تالش  های سودمندی نیز انجام داده اند 

که این امر در چاپ جدید صرف ساده نیز تا حدودی به چشم می خورد. 

کتاب  های درســی حوزه های علمیه  کتاب صرف ســاده یکی از بهترین 
که افزون بر  در مباحث صرفی است و بهترین بودن آن به این دلیل است 
جامع بودن مطالبش و در  بر  داشــتن بیشتر مباحث صرفی، نظم و ترتیب 

مناسبی دارد. 

کنند  به اعتقاد نویسنده همه طالب، به ویژه استادان محترم باید تالش 
کتاب ارزشمند هرچه مفیدتر و متقن تر و با اشکاالت کمتری ارایه  تا این 
شود، و آنچه که در ذیل می آید با این هدف است. ابتدا به برخی از نقاط 
مثبت این کتاب اشاره و سپس تعدادی از کاستی های کتاب که بیشتر 

آنها ساختاری و شکلی است بیان می شود.

ویژگی  ها و امتیازات
نویســنده محتــرم بــا دقــت و تالش فــراوان توانســته مطالب را بــه صورت 
کار را کرده اســت و  کــه قبــل از آن کمتر کســی این  درس بــه درس بیــاورد 
ی این اشــکال را دارند. اینکه ابتــدا و انتهای هر  کنون نیــز کتب حوزو تــا 
درســی مشخص شــود، ســبب می گردد تا خواننده از نظر فکری منسجم 
شــده و بــا دســته بندی مطالــب در ذهــن خــود، بــه عمــق آنها پی بــرده و 

گیرد.  مطالب درسی را بهتر فرا 

کــه  کنــد  کــرده تــا مطالبــی را عرضــه  نویســنده محتــرم تــالش بســیاری 
کاربــردی باشــد. تفکیــک مباحــث فعل از اســم نیز از جملــه مزیت  های 

تأملی در کتاب  صرف ساده 
نقد و برریس کتاب

چکیده: کتاب صرف ساده اثر سیدمحمدرضا طباطبایی یکی از کتاب های 
درسی حوزه های علمیه در مباحث صرفی است. این کتاب عالوه بر جامع 
بودن مطالب، از نظم و ترتیب مناسبی برخوردار است. نویسنده در نوشتار 
حاضر، مطالب خود را با بیان ویژگی ها و امتیازات کتاب مذکور آغاز می 
نماید و سپس، کاستی های کتاب را از قبیل رعایت نشدن ترتیب منطقی 
و ناقص بودن برخی مباحث، عنوان های غیرالزم، پاورقی و پانوشت و ... 
را مورد مداقه قرار می دهد.                                                                     
کلیدواژه :کتاب صرف ساده، محمدرضا طباطبایی، معرفی و نقد کتاب.

شمس هللا معلم کالیی
دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد تفسیر 
و علوم قرآن، مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی 

 صرف ساده؛ سیدمحمدرضا طباطبایی، چ 80، قم: دار العلم، 1392ش
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گویــا فــرد  کــه  این گونــه عناویــن چنیــن القــا می کنــد 
گر این  کنــد. ا متعلــم حــق نــدارد به این نــکات توجه 
ی نباید مطالعه  توضیحــات مفید اســت، پس چــرا و
گــر بــرای او مفیــد نیســت؛ پس چــرا در کتاب  کنــد و ا
درســی مطرح شــده اســت؟ این امر انگیزه مراجعه به 
کرد  کم می کند. البته باید اذعان  نــکات را در طالب 
کرده  اند، برای همه  که مؤلف در این موارد بیان  آنچه 
ســودمند است و به همین دلیل حذف این عنوان ها 

مناسب تر به نظر می رسد.

3. ناقص بودن برخی از مباحث 
که بحــث مشــتق را همراه بــا بحث  کتــب صــرف مرســوم ایــن اســت  در 
جامد مطرح می کنند تا هر یک مکمل دیگری شــده و بحث به ســرانجام 
مطلوبــی برســد، امــا مؤلف در فصــل چهــار )ص52( با عنوان اشــتقاق، 
فقط به بحث مشــتق پرداخته و به مبحث جامد اشــاره ای نکرده است، 
که این بحث بدون ذکر بحث جوامد ناقص اســت، در  اما چون دیده اند 

کرده است. پاورقی به اسم جامد و تعریف آن اشاره 

این گونــه جداســازی بی مــورد بحث  هــا از یکدیگــر، باعــث ســردرگمی و 
حیــرت خواننــده و خارج شــدن رشــته بحــث از دســت نویســنده شــده 
کتاب، با  گذشته این  کاش مؤلف محترم همانند چاپ های  است. ای 
عنوان مشتق و جامد به تعریف و مثال از هر کدام پرداخته و توضیحات 
اضافــه را در پاورقــی بیــان می کردنــد، نه اینکه نیمی از بحــث را در متن و 

کنند. نیم دیگر آن را در پاورقی ذکر 

4. پاورقی و پانوشت
نکتــه دیگــر دربــاره پاورقــی اســت و اینکه چه مطالبــی باید در آن نوشــته 
کــه برای مآخــذ، اطالع  شــود. پاورقی یا پانوشــت نوشــته ای اســت فرعی 
اضافــی یــا توضیــح مطلبــی پیچیــده در پاییــن صفحــه آورده می شــود.1 
کــه از ایــن تعریف پیداســت، پاورقی مطالبی اســت که برای  همان گونــه 

که در متن بیان شود. کمک می کند و نیازی نیست  درک بهتر متن 

اختیــاری  و  الزامــی  قســمت  دو  بــه  را  کتــاب  مطالــب  محتــرم  مؤلــف 
کرده)ص7( و مطالب فرعی و اضافی را با رنگ تیره نشــان داده  تقســیم 
اســت)ص8(. اصــل ایــن کار و تقســیم مطالب به اصلــی و فرعی گرچه 
درســت و صحیــح بــه نظر می رســد، اما بیــان مطالب فرعــی و غیرالزامی 
در داخــل متــن اصلی خارج از تعریف و عرف نویســندگی اســت، افزون 
بــر اینکــه ذهن مخاطب به جای مشغول شــدن به مطالــب اصلی، درگیر 
مطالب فرعی شــده و به تمرکز او آســیب می رســاند. بهتر بود این مطالب 

که برای توضیح و تفهیم بیشتر است، در پاورقی ها بیان می شد.

1. ر.ک به: علی صلح جو؛ نکته های ویرایش؛ چ اول، تهران: نشر مرکز، 1386.

کاستی  ها و نواقص
1. رعایت نشدن ترتیب منطقی برخی مباحث

که در شــناخت علوم بایــد مورد توجه  یکــی از نکاتی 
که پــس از تعریــف علــم، باید به  گیــرد آن اســت  قــرار 
موضــوع آن اشــاره و ســپس فایــده آن بیــان شــود؛ زیرا 
کــه موضــوع علــم بــرای علم آموز مشــخص  تــا زمانــی 
نگــردد، نمی توانــد بــه فایده  های آن برســد و از مزایای 
کند، اما مؤلف صرف ســاده پس از تعریف  آن بحث 
علم صرف)ص49( ابتدا به فایده آن اشــاره و ســپس 
موضوع آن را بیان کرده است. همان گونه که بیان شد 
کلمه اســت بیان  که  بهتر اســت ابتدا موضوع صرف 

می شــد و پــس از آن بــه فایــده آن که کلمه شناســی و کلمه ســازی اســت 
اشاره می گردید.

ثی،  ایشــان در ص 55 ذیــل عنــوان »توجــه کنیــد« بــه اوزان اســم های ثال
کرده اســت. این در  رباعــی و خماســی)گرچه به عنوان اختیاری( اشــاره 
که بحث وزن و تعریــف و قواعد مربوط بــه آن را بعد از این  حالــی اســت 
مطالب در فصل هفت آورده است. سؤال این است که چگونه فردی که 
ثی و ...  هنوز تعریف وزن و ضوابط آن را فرا نگرفته می تواند اسم های ثال
گون هســتند بشناســد. مناسب بود  گونا را که دارای وزن  های مختلف و 
که مؤلف محترم این مسئله را بعد از مباحث وزن مطرح می کردند تا هم 
گرد  معلم در بیان آنها دچار مشکل و دوباره گویی نشود و هم متعلم و شا

در فهم این مسئله با مشکالت مواجه نگردد. 

در ص111 نیز ترتیب بین مباحث رعایت نشــده اســت. مؤلف در بحث 
قواعــد ده گانــۀ اعالل، پس از بیان قاعده ششــم به مقایســه ایــن قاعده با 
گفته اســت:»این قاعده بر قاعده هشــتم مقدم  قاعده هشــتم پرداخته و 
است...«؛ در حالی که هنوز قاعده هفتم و هشتم بیان نشده بودند. بهتر 

بود ایشان این توضیح مفید را بعد از بیان قاعده هشتم ذکر می کردند.

2. عنوان های غیر الزم
کتاب و در همان مراجعه آغازین چشم خواننده  که در این  مورد دیگری 
را اذیت می کند، عنوان هایی مانند »برای استاد«، »لالستاذ« و نیز »تذکرة 

للطالب« در پاورقی هاست.

مرســوم در نوشــتن کتاب درسی آن است که تمامی مطالب آن باید برای 
گر مطالبی برای  همــۀ خواننــدگان، اعم از معلم و متعلم باشــد و معمواًل ا
اســتاد باشــد، آن را در کتاب دیگری که مخصوص معلم است می آورند 
کتاب صرف  تا در ارائه مطالب درســی به شیوه صحیح عمل نماید، اما 
کتاب  که برای اســتاد اســت را در  ســاده طرحی نو در انداخته و مطالبی 

گنجانده است. درسی 

تأملی در کتاب صرف ساده

از  کتاب صــرف ســاده یکی 
درســی  کتاب  های  بهتریــن 
حوزه های علمیــه در مباحث 
صرفی است و بهترین بودن آن 
به این دلیل است که افزون بر 
جامع بــودن مطالبش و در  بر 
 داشتن بیشتر مباحث صرفی، 

نظم و ترتیب مناسبی دارد. 
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کتفا نمــود و از پرداختــن به مســائل جزئی پرهیز  کلیــات ا بــه مقدمــات و 
کــرد، امــا در برخــی مــوارد مؤلــف از ایــن امــر دســت برداشــته و موجبات 

کرده است. سنگینی مباحث را فراهم 

گســترده  را خیلــی  و قواعــد آن  مثــاًل در فصــل7)ص55(، بحــث وزن 
که بســیار طوالنی بوده و برای طلبه مبتدی خسته کننده است.  نوشــتند 
ایشان در این قسمت تمامی جزئیات وزن و موزون را در افعال و کلمات 
که با توجه به گســتردگی  مختلف، اعم از معتل و غیر آن پرداخته اســت 

که متعلم نتواند آنها را به خوبی در ذهن بسپارد.  آن سبب شده است 

کلیاتی از آن را ارائــه داده و تفصیل آن  بهتــر بــود مؤلف محترم خالصــه و 
را فصل هــای مربــوط بــه افعــال و اســماء مرتبط بــا آن مطرح یــا اینکه این 
جزئیــات را در پاورقــی ذکــر می کردنــد تا اضطــراب در متــن و خواننده آن 
کمتــر احســاس شــود. افــزون بــر اینکــه مــدّرس هم دچــار حیرانی شــده و 
گیرد، مجبور است تمامی  گرد جای  برای اینکه این مطالب در ذهن شــا
ثــی مزیــد و ســایر مباحــث را مطــرح  بحث  هــای کلمــات معتــل و نیــز ثال
که همین امر سبب خستگی  نماید تا نحوه وزن گیری آنها مشخص شود 

کالس درس می  شود.

کــه مؤلف بیش از حد بــه آن پرداخته اســت، بحث ادغام  مــورد دیگــری 
و قواعد مربوط به آن اســت)ص99(. ایشــان این قواعد را در ده بند بیان 
کــه دانســتن آن مفید اســت، ولی اشــکال جایی اســت که الزم  کرده انــد 
که بــرای طلبه مبتدی نوشــته شــده  کتابــی  نیســت همــه مــوارد در متــن 
بیایــد، بلکــه بســیاری از مــوارد می توانســت در پاورقــی آورده شــود تــا از 
طوالنی شــدن بحث جلوگیری شود. بهتر بود این قواعد به همین صورت 
کنونی دســته بندی شــده در پاورقی بیان می شــد )همچون  کــه در چاپ 
چاپ های گذشــته( تا هم از حجم مطالب درســی در متن کاســته شــود 
یجی در قالب  و هم اســتادان محتــرم راحت تر و دقیق تر و به صــورت تدر

کنند. صرف فعل به این قواعد اشاره 

افــزون بــر ایــن برخــی از قواعد ادغــام ماننــد قاعده هــای 3، 4، 5، 7، 9، 
کاربرد دارند تا در صرف.  بیشتر در تجوید 

کــه بــه هــر قاعــده  ای در هنگام صــرف فعــل و پاورقی  پیشــنهاد می شــود 
اشاره شود تا درک آن راحت تر باشد.

از مــوارد طوالنــی شــدن، بحــث مهمــوز و قواعــد تخفیــف  یکــی دیگــر 
گســترده وارد بحــث قواعد تخفیف  اســت)ص125(. مؤلــف به صورت 
کرده اســت،  کتاب بیان  همزه شــده و آنها را در ده قاعده در داخل متن 

که الزم نبود همگی آنها در متن بیان شوند.  در حالی 

کلیــدی اســت و باید در متــن ذکر شــوند؛ مانند   برخــی از قواعــد ده گانــه 
قاعــده 1 )بــدون تبصــره اش(، قاعــده 2، قاعــده 8 و قاعــده 10، امــا بقیــه 

نویســنده محتــرم در ادامــۀ بحــث وزن، به مــوارد اســتفاده آن در دو مقام 
کــه در جــای خــود نــکات خوبی  کرده  انــد)ص60(  تعلیــم و تعلــم اشــاره 
هســتند، ولــی همان طــور که بیان شــد هــر مطلب مفیدی را الزم نیســت 
در داخل متن آورد، بلکه این مطالب فقط برای توضیح بیشتر و تکمیل 
که  کرده  اند، پس بهتــر بود  که خــود مؤلف هم بــه آن اشــاره  بحــث اســت 
کتــاب نیز  رنگــی شــده و یــا در پاورقــی ذکر می شــد. در چاپ هــای قدیم 
چنیــن بــود تــا اواًل از حجــم متــن درســی کاســته شــود و ثانیــًا خواننده به 
کــرده و فکرش متوجــه مطالب فرعی و  مطلــب اصلی درس توجه بیشــتر 

اضافی نشده و دچار سرگردانی نشود.

کــه می توانســت در پاورقی بیان شــود، توضیحات  یکــی دیگــر از مواردی 
سه گانه ص61-62 است.

کردن مطالب 5. تطویل غیر ضروری و سنگین 
کتاب صرف ساده برای طالب پایه اول نوشته شده است و آنچه در این 
زمینه باید رعایت شود آن است که مطالب درسی باید به صورت ساده، 
مفید و مختصر به آنان القاء گردد و از طوالنی شــدن مطالب یک مســئله 

و مشکل جلوه دادن آنها پرهیز شود. 

کــه از عنــوان صفحــه 49 مشــخص اســت، بحث هــای ایــن  همان گونــه 
کتــاب تا صفحــه66 جنبه مقدماتی دارند، بنابراین در این قســمت باید 

تأملی در کتاب صرف ساده
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مؤلــف در صفحــه110 بــرای قاعــده ســوم اعــالل، »هر 
یــک از واو مضمــوم مــا قبل مضمــوم و یــاء مضموم یا 
کلمــه قرار  مکســور مــا قبــل مکســور، چناچــه در آخــر 
کلمــۀ »راِمــُی، رامــی« را  گیــرد، حرکــت آن می افتــد«، 
مثال زده اســت. این مثال درســت نیســت؛ زیرا این 
کلمــه یــا با الف و الم اســت که طبق قواعــد )الرامی( 
می شــود و حرکت کسره و ضمه  اش در تقدیر است یا 
بدون الف و الم بوده و با تنوین است که طبق قاعده 
)راٍم( می شــود، پس در هر دو حالت چیزی به شــکل 

یم.3 راِمُی ندار

کردن ناقص برخی مباحث 9. رها
که باید در کتب آموزشــی مورد توجه و دقت  از نکاتی 
گــر مثال یــا مثال هایی بیان  که ا گیرد، آن اســت  قــرار 
می شــود، به صورت ناقص رها نشود تا آموزنده بتواند 
به جوانب آن به درســتی واقف شود. در کتاب صرف 
ســاده در برخی موارد، َصرف افعال به صورت ناقص 
کــه بهتر بــود نویســنده محتــرم حداقل یک  رهــا شــده اســت، در صورتی 
کامــل صرف نماید تا طلبه مبتدی و خواننده بتواند با  فعــل را به صورت 

الگوگرفتن از آنها به صرف افعال دیگر اقدام نمایند.

گر چه یک ســری  مثــاًل در بحــث معتــل الفــاء و مثــال)ص117(، مؤلف ا
کتفا نمــوده و هیچ  کــرده، اما بــه همین ا قواعــد را بــه صــورت منظم بیان 

فعلی را صرف نکرده است.

از ســوی دیگــر در بحــث اجــوف )ص118(، هیــچ فعــل مضارعــی - چه 
ی و چه یایی - صرف نشده و افعال ماضی و امر نیز به صورت ناقص  واو
و ناتمــام رها شــدند. البته همین اشــکال در بحث لفیــف)ص123( نیز 

به چشم می خورد. 

ی و یــای یــک نمونــه را بــه  کــدام از معتل  هــای واو بهتــر بــود مؤلــف از هــر 
صــورت کامل صرف می کردند تــا دانش پژوهان و طالب محترم عالوه بر 

دانستن قواعد، با چگونگی صرف آنها نیز آشنا شوند.

که به صورت ناتمام رها شده، بحث اقسام فعل ماضی  از دیگر مباحثی 
کردنــد، ماضــی  کــه مؤلــف در پاورقــی ص137 بیــان  اســت. همان طــور 
دارای 5 قسم است، اما ایشان از میان آنها فقط به ماضی ساده یا مطلق 
که  کردند  کردند و اقسام دیگر را از بحث حذف و چنین استدالل  اشاره 
بــرای اقســام دیگــر ماضی از ترکیب های ویژه ای اســتفاده می شــود که در 

علم نحو تبیین شده است.

یف، چ 1، قم: دار العلم، 1388.  3. ر.ک به: محمدحسین محمدی؛ تصار

قواعــد و تبصره  هــا بایــد در پاورقــی ذکر شــوند تا طلبه 
بتواند اصل بحث را فهمیده و ســپس به دنبال ســایر 
کتاب صرف ســاده  مســائل فرعی و جانبی برود؛ زیرا 
کتــاب آموزشــی و درســی اســت، پــس در دادن  یــک 
اطالعــات و نیــز حجم آن باید برخی از نکات رعایت 
کــرد. تعدادی از  شــود. بــه تعبیر دیگر بایــد اهم و مهم 
اطالعــات گرچه مفید هســتند، نبایــد در داخل متن 
بیان شــوند و جایشــان در پاورقی اســت تا خواننده از 

اصل بحث دور نشود.

6. عدم تفکیک برخی مباحث از یکدیگر
 مؤلف محترم در فصل8 )ص92( مجهول ســماعی 
کرده و بعد از آن به بیان مثال  ها  را به دو دسته تقسیم 
کــه در این مــورد باید یادآور  پرداختــه اســت. نکته  ای 
که با توجه به دو دســته بودن این گونه  شــد این اســت 
افعال، شایســته بود که ایشــان مثال های این دو گروه 
که در  را نیــز از یکدیگر تفکیک می کردنــد؛ همان گونه 

گرد نشود.  گذشته چنین بود، تا سبب تحیر استاد و شا چاپ های 

گــروه دوم، معلوم آنها نیز مشــخص  از ســوی دیگــر بهتــر بود دربــارۀ افعال 
می شــد تــا خــود دانش پــژوه با مقایســه معانــی آنها بــه درک بهتــری از آنها 

برسد. 

نکتــه آخــر اینکــه ایشــان در پایان بحــث و در پاورقی بیــان می کند که جز 
کــه بــه همین صیغه شــنیده شــده اســت، ســایر مثال  ها تا  مــورد )َاُتــرٰی( 
حدی تصریف پذیر هستند. بهتر بود ایشان برای تصریف سایر موارد، در 

کرده یا به منبعی ارجاع می  دادند. پاورقی اشاره 

7. نپرداختن به معانی فعل ها
کلمــات  یکــی از فایده  هــای علــم صــرف افــزون بــر شــناخت و ســاخت 
گــون، پی بــردن به معانی مختلف آنها اســت؛ یعنی علم صرف به ما  گونا
می آموزد که چگونه عالوه بر ساختن کلمات، به معانی آنها نیز پی ببریم. 

متأســفانه در کتاب صرف ســاده به این جنبه توجه کمتری شده است. 
کتــاب نحــوۀ ســاختن فعل به صــورت منطقی و جــذاب آموزش  در ایــن 
کلمات پرداخته نشــده اســت. بهتر بود  داده شــده اســت، اما به معنای 
مؤلــف در هر قســمت برای نمونه چند مــورد را معنی می کرد تا خواننده با 
روش معنی کردن افعال هم آشــنا شــود؛ چنان که کتاب  هایی مثل صرف 

کار را به خوبی انجام داده  اند.2 میر و شرح امثله این 

8. اشتباه در بیان مثال

کاری نکردند،  کتاب چنین  گرچه شاید مؤلف محترم صرف ساده به دلیل پرهیز از حجیم شدن   .2
گونه  ای جبران می شد. اما به هر حال این نقیص باید به 

تأملی در کتاب صرف ساده

از ویژگـی مهـم چـاپ جدید، 
مآخـذ  و  منابـع  داشـتن 
پرشـمار در پاورقی هـا اسـت 
کـه بـدون شـک کمـک مفید 
و مؤثـری بـه اسـتادان صرف 
و طـاب صرف آمـوز خواهـد 
اکثـر  متأسـفانه  ولـی  نمـود، 
ایـن منابع بـدون نـام مؤلف 
ذکـر شـده اند. بهتـر بـود کـه 
ایـن کتاب هـا همـراه بـا نـام 
نویسنده شـان بیان می شـدند 
تـا طـاب محتـرم با نـام آنها 

آشـنایی پیـدا می کردنـد.
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ی« )یونس: 35(. »یْهَتدی « )یونس: 108( = »یِهّدِ

مؤلــف محتــرم بــرای ابــدال بــاب تفاعــل تنها بــه ذکر ایــن جمله بســنده 
کــه قواعــد 1، 2 و 4 بــاب تفعــل، عینــًا در بــاب تفاعــل جــاری  کردنــد 
کاربرد  می شود)ص175( و نه تنها توضیحی در این باره ندادند، بلکه به 
کــه قاعــده دوم  ایــن قاعده هــا در آیــات نیــز اشــاره ای نکردنــد؛ در حالــی 
ُتْم« 

ْ
اَقل

َ
کــرد: »اّث بســیار مهم اســت؛ برای مثــال می توان به آیات زیر اشــاره 

اَرَك  «)نمل:66( =   ُتْم. ، » اّدَ
ْ
اَقل

َ
ُتم، ِاّث

ْ
اَقل

َ
ُتم، ّث

ْ
ُتــم، َثثاَقل

ْ
)توبــه: 38( =  َتثاَقل

ُتْم «)بقره: 72(.
ْ
اَرأ َتداَرَک، َدداَرَک، ّداَرَک، ِاّداَرَک. ، » َفاّدَ

 - َتْسَوّدُ 
ُ

هچنین برای باب افعالل می توان به آیات زیر اشاره کرد: »َتْبیّض
ا« )روم: 51 و حدید: 20(. ْت « )آل عمران: 106-107(، »ُمْصَفّرً - اْسَوّدَ

کار رفته  که از باب افعیالل تنها یک مورد در قرآن به  ایشان اشاره نکردند 
تان «)الرحمن:64( است: » ُمْدهاّمَ

که در برخی موارد وزن  که مورد غفلت واقع شــده آن اســت  نکته دیگری 
افعال ماضی و مضارع به صورت دقیق بیان نشــده اســت! مثاًل در فصل 
 

ُ
 یفعّل

َ
هشت باب افعالل )ص176(، در ماضی و مضارع این باب افعّل

ُل؛ 
َ
َل بــود یا افعِلَل نیز یفعِلُل بــود یا یفعل

َ
کــه آیا در اصل ِافَعل بیــان نکردنــد 

 ظاهر می شــود. نیــز در فصل 
ُ

 یفعّل
َ

زیــرا در هــر دو صــورت به شــکل افعــّل
  

ُّ
 یفعال

َّ
ده بــاب افعیــالل )ص180(، در ماضــی و مضارع این باب افعــال

 آیــا در اصل یفعاِلُل بود یا 
ُّ

َل بود یا افعاِلَل نیز َیفعال
َ
کــه افعال بیــان نکردند 

ــُل؛ زیــرا ثمــره ایــن دو در بحث در صیغه شــش به بعــد فعل ماضی 
َ
یفعال

و نیــز امــر و نهی ظاهر می شــود که باید مشــخص شــود آیا الم اول مکســور 
کســره یــا فتحه داربودن  که در عنوان نیز به  اســت یا مفتوح. مناســب بود 

الم اول اشاره می شد.
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نقد
اواًل ایشان منبعی برای مراجعه و یافتن اقسام ماضی در علم نحو معرفی 
یه ایشان  نکردند تا طالب گرامی به آن مراجعه نمایند و این کار خالف رو
در چــاپ جدیــد صــرف ســاده اســت؛ زیرا ایشــان معمــواًل منابــع خوبی 

کردند.  معرفی 

ثانیًا همین اســتدالل ایشــان در ماضی ساده نیز جاری است، پس جای 
که چنین  بحــث از آن نیــز در نحــو خواهد بود، نــه علم صرف، در حالــی 

نیست.

ثالثــًا ایــن عمل ایشــان در فصل های دیگر توســط خودشــان نقض شــده 
اســت. ایشــان در فصل هجــده در بحث خصوصیات فعــل مضارع، در 
کــه هر چنــد این بحث  هــا جنبه نحوی  پاورقــی1 ص139 بیــان می کننــد 
دارنــد، امــا بــه دلیل اثرگذاری آنهــا در صیغه مضارع در ایــن کتاب آورده 
می شــوند. درســت بــه همین دلیل می توان از ســایر اقســام ماضــی نیز در 
کــرد. در علم صرف از نحوه صرف کــردن افعال بحث  ایــن کتــاب بحث 
که آن دو نفر نرفتند، باید از لم یذهبا  گر بخواهیم بگوییم  می شــود؛ مثاًل ا
که از  اســتفاده شــود، نه از لم یذهْب یا لم یذهبوا. نمی توان با این توجیه 
ــْم و یــا کان در علــم نحو بحث می شــود، پــس نباید از لم یذهــْب یا کان 

َ
ل

ذهــب در علم صرف بحث شــود، پس این گونــه بحث  ها کاماًل مربوط به 
علم صرف است. از طرفی نیز به گفته خود مؤلف، جناب رضی نیز علم 
کــه از انواع  صــرف را جزئــی از علم نحو آورده اســت، پس اشــکالی ندارد 

فعل ماضی در علم صرف هم بحث شود.

از ســوی دیگــر بزرگانــی همچون رشــید شــرتونی اقســام فعل ماضــی را در 
کرده اند، نه در علم نحو.4  مباحث صرفی بیان 

10. غفلتی عجیب
یکی از موارد دور از انتظار آن است که مؤلف محترم برای قواعد ابدال در 
ثی مزید به هیچ آیه ای اشاره نکرده و در مورد کاربرد  برخی از باب های ثال
کرده اند؛ مثاًل بــرای قواعد شــش گانه ابدال در باب  آنهــا در آیــات غفلت 
کاربردی بودن آنهــا در آیات  افتعــال)ص165( هیــچ آیــه ای ارائه نشــده و 
بیان نشــده اســت. برای مثال برای قاعده دوم باب افتعال می توانســتند 
بــه آیــات ذیل اشــاره کننــد و نحوه اجرای ایــن قاعده را نشــان دهند: ب 
ِلُع« )مائده:  »اْصَطِبــْر« )مریــم: 65(، »َفاْرَتِقْبُهْم َو اْصَطِبْر« )قمــر: 27(، »َتّطَ
ِلــُع«  »أَّطَ  ،)54 )صافــات:  ِلُعــوَن«  »ُمّطَ  ،)18 )کهــف:  ْعــَت « 

َ
ل »اّطَ  ،)13

« )مریــم: 78(، »یْصَطِفــی  « )حج: 75(، 
َ

َخــذ
َ
ــَع - اّت

َ
ل )قصــص: 38(، »أَّطَ

ُه« )بقرة: 126(. ُهْم« )لقمان: 24(، »أَْضَطّرُ »َنْضَطّرُ

نیــز بــرای قاعــده پنجم این بــاب به آیــات ذیل و مقایســه آنها بــا یکدیگر 
ُمــوَن« )یس: 49( و   اشــاره می کردنــد: »یْخَتِصُمــون « )نمــل: 45( = »یِخّصِ

4. ر.ک به: رشید الشرتونی، مبادی العربیة، ج4، ص10 .

تأملی در کتاب صرف ساده


