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کتاب صرف ساده  درنگی در 
محمد نادری

کتاب هــای درســی بــه فراخــوان زمــان و همســو نمــودن آن  چکیــده: بایســته بــودن بازنوشــت 
کاری بــس دشــوار اســت. از  بــا نیازهــای روز، آشــکار اســت. بــا ایــن حــال، بازنوشــت متــون، 
ایــن رو، طــرح تحــول در متــون درســی حــوزه همــواره یکــی از مباحــث چالش برانگیــز بــوده و 
کتــاب صــرف ســاده بــه قلــم محمدرضــا طباطبایــی را نخســتین مولــود  هســت. شــاید بتــوان 
کتــاب مذکور،  کوشــیده اســت تــا بــا بازخوانــی  ایــن طــرح دانســت. نویســنده در مقالــه پیــش رو 

کشــد. کژی هــای آن را در دو بعــد ســاختاری و محتوایــی بــه تصویــر  لغــزش هــا و 

کتاب، متون درسی. کتاب صرف ساده، محمدرضا طباطبایی، نقد  کلیدواژه: 

 Sarf-e Sāde (Simple Conjugation): A Review
By: Muhammad Nāderi
Abstract: The need to re-write the textbooks ac-
cording to the needs of the day is obvious. However, 
re-writing the textbooks is difficult. Hence, changing 
the textbooks of the Seminary school has always 
been a challenging topic. Perhaps, Sarf-e Sāde (Sim-
ple Conjugation) by Muhammad Reza Tabātabāie 
can be considered as the first outcome of this project. 
The author of this paper has attempted to depict the 
shortcomings and problems of this book in two parts: 
structure and content.
Key words: Sarf-e Sāde (Simple Conjugation), Mu-
hammad Reza Tabātabāie, book review, textbooks.

كتاب صرف ساده )الصرف املبّسط(  تأّمالت يف 
حمّمد نادري

ين الكتب الدراســّية  مــور الواضحة يف أّيامنا هذه وجوب إعادة تدو
ُ
مــن األ

إن كان ذلك مّما ال ختىف  بات العصر الذي نعيش فيــه، و
ّ
مبــا يتناســب ومتطل
صعوبته القصوى.

يــر مفــردات املهنــج الــدرايس  ومــن هــذا اجلانــب تبــرز أمّهّيــة مشــروع تطو
ونصوصه يف احلوزة العلمّية، وما يطرحه هذا األمر من حتّدّيات جاّدة.

فه 
ّ
مبــا أمكــن القــول أّن كتاب صرف ســاده )= الصرف املبّســط( الذي أل ور

حمّمد رضا الطباطبايئ هو أّول مثرات هذا املشروع.

واملقال الذي بني يَدي القارئ هو حماولة من كاتبه ملطالعة الكتاب املذكور 
يه من اهلفوات من ناحيَت الشكل واملضمون. وبيان أخطائه وما يعتر

املفــردات األساســّية: كتــاب صرف ســاده )= الصــرف املبّســط(، حمّمد رضا 
الطباطبايئ، نقد الكتاب، املناهج الدراسّية.



111 164 سال بیست و هشمت،مشارۀدوم،خــــــردادوتیــــر1396

کتاب  درنگی در 
 صرف ساده

اشاره
بایســته بودن بازنوشــت کتاب های درســی به فراخور زمان و همســونمودن آن با نیازهای روز آشــکار و غیرقابل 

که هر دانشــی در گذر زمان دچار دگردیســی در داده ها و یافته هایش می شود. گاه داده هایی  انکار اســت؛ چرا

گاه روند یــک بحث به کلی  کارآمد از آن ســترده می شــود و  گاه داشــته هایی نا نوپدیــد بــر آن افــزوده می شــود، 

گاه تیمار و هزاران رخداد دیگر. برای  گاه یافته ها فربه می شود و  دگرســان شــده و وارد حوزۀ جدیدی می شود. 

نمونه بحث »مســائل التمرین« در دانش صرف یا »اســباب بناء« در دانش نحو یا »اســتعاره تبعیه« در دانش 

کــرده بود، امــروز ارزش خود را  کــه در گذشــته حجم چشــمگیری از کتاب هــای ادبی را بــه خود ویژه  بالغــت 

از دســت داده و هیــچ جایگاهــی در مجــال آمــوزش و یادگیــری )مگر در حوزه هــای علمیه( نــدارد و این همه 

کتاب ها را می رساند. بایستگی بازنویسی 

بــا این همــه نبایــد فراموش کرد که بازنوشــت متون کاری بس دشــوار و راهی به غایت ناهموار اســت و بســا هر 

گامی در این ســنگالخ پرپیچ و خم، دســت یابی به آرمان را فرســنگ ها دورتر نماید. آن گاه فرجام  نســنجیده 

ک نژندش  گریبان خواننده  نگون بخِت تیره روِز از همه جا بی خبر را می گیرد و تا به خا کار ناپخته،  شــوم این 

گناه ســترگ را در چنــد دهۀ اخیر نه یکــی دو بار که  ننشــاند رهایــش نمی ســازد و ســوگمندانه ایــن بزه بزرگ و 

بارهــا آزمودیــم و از حســن حال بــه وبال گرفتار آمدیم، بی آنکــه یک بار به خود آییم و چالش ها و آســیب های 

یده باشیم. کاو خودساخته را 

نگارنده بر این باور اســت که تدوین کتاب درســی نو از دســت هر اســتاد باســواد باتجربه ای ســاخته نیست، 

کارکشــته و دیده بانی تیزبین و امین که ســره از ناســره و راه را از چاه بازشناسد.  بلکه ســنگربانی باید، نخبه و 

راســت آن اســت که نویســنده خود باید در ســتیغ آن دانش ایستاده باشد یا دســت کم در طراز نویسنده پیش 

گزیر می بایســت کارگروهی از اســتادان زبردســِت ادب بنیان نهاد تا تراث ادب شیعی را  از خود باشــد وگرنه نا

که در دل آنهاست سود جویند و با آمیغ  در چشم اندازی بلند مدت به مطالعه بنشینند و از درهای سفته ای 

آنها نوشــتاری با ســاختار آموختاری بیافرینند تا شــاید در کالبد نیمه جان حوزۀ ادب و ادب حوزه جانی تازه 

دمیده شود.

شــگفتا! با وجود آثار بســیار و تراث بی شمار پاســداران نامدار حریم ادب شیعی، دست نیاز به سوی این و آن 

دراز کرده  ایم. آثار بی مانند و ورجاونِد تیزپروازاِن آســماِن ادب چون ســیدرضی که دکتر زکی مبارک را شــیفته و 

واله خود می کند1 و سیدمرتضی که امالی اش تنه به الکتاب سیبویه می زند2 و رضی استرآبادی که ادبا همگی 

1. ادیــب توانمنــد مصــری دکتــر زکــی مبــارک )متوفــای 1371ق( در کتــاب عبقریــة الشــریف الرضیـ  کــه در حقیقــت مجموعه ســخنرانی های وی در 
دانشــکدۀ حقوق بغداد اســتـ  به زوایای زندگی ســیدرضی پرداخته اســت. وی ســیدرضی را همتا و همپای متنبی و بلکه ســرآمد َســرایندگان تازی 
ر اســت که ســروده هایش ناب ترین چکامه هایی اســت که زبان تازی به خود دیده اســت، ولی به دنبال کناره گرفتن از دربار خلفا،  می داند و بر این باو
گرفته و شــیعه و ســنی هیچ گامی در شناســاندن وی برنداشته اســت. ]عبقریة الشریف الرضی، ج1، ص5- هاله ای از غربت شــخصیت وی را فرا
که با نگارش »المجازات النبویة« راه را برای عبدالقاهر جرجانی و تألیف »دالئل االعجاز« هموار  ر من، این سیدرضی بوده  ید: به باو 45[ همو می گو

گردی بیش نیست. ]عبقریة الشریف الرضی، ج1، ص207[ ساخته است و عبدالقاهر در مقایسه با رضی شا
2. اعیان الشیعة، ج8، ص214.
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دگرباره توفیق رفیق راه شد و در راستای سلسله مقاالت نقد، بخش  

گرفت.7 نویســندۀ  کتاب »صرف ســاده« مورد و بررســی قرار  فارســی 

کتــاب رنج بســیاری به جــان خریــده و در  گرامــی بــرای تدویــن ایــن 

کامیاب بوده اســت. از ســوی دیگر اّما  یادی نیز پیروز و  قلمروهــای ز

کتاب بــه اندازه ای  کاســتی های این  کژی ها و  لغزش هــا، لرزش هــا، 

است که فّرهی و فروغ آن را فرومی پوشد. بررسی نقاط ضعف و قوت 

کتاب در چند بخش ساماندهی شده است. این 

کتاب بخش نخست: مزایای 
گر به دیده انصاف در آن درنگریسته  راست آن است که هر نوشتاری ا

شــود، هنرهــا و ارزش هــا و نوآوری هایــی دارد که شایســته برشــمردن 

کتاب صرف ساده برآمده از تالش  است و تردیدی نیست در اینکه 

مستمر و خون جگر نویسندۀ ارجمند است.

یادی پیــروز و کامیاب بوده  ی نویســنده در قلمروهــای ز  از همیــن رو

کتاب  که به شــماری از آنها اشــارت مــی رود. تناســب حجم  اســت 

کارآمد صرفی،  با یک ســال تحصیلــی، دوری جســتن از مباحــث نا

کار و تمرین، دقت  گانــه  کتاب، دارابــودن دفتر جدا روان بــودن متــن 

کتابــت حــروف عربــی )کرســی همــزه،  ســتودنی در رعایــت قواعــد 

تــاء تأنیــث مربوطــه و مبســوطه، الــف منقلــب از یــاء و واو، اتصال و 

انفصــال کلمــات و ...، ماننــد دعا و رمــی و یؤکــرم و ...(، ذکر منابع 

و مصــادر بســیار در پانوشــت، برخورداربــودن از فهرســت اجمالــی و 

تفصیلــی مطالــب، ذکر نمایه آیات و روایات و اشــعار و به ویژه نمایه 

که بسیار سودمند است. واژگان 

کتاب کلی و ساختاری  بخش دوم: لغزش های 
کتاب ندارد، مگر اینکه آن  نام »صرف ســاده« همخوانی چندانی با 

را از بــاب مجاز مرســل به عالقه تضاد بدانیم! شــاید »صرف روان« و 

مانند آن نام مناسب تری باشد.

در اینکــه آیــا می تــوان علــوم عربــی و فنون ادبــی را با زبان فارســی فرا 

که این  گروهی بــر آن اند  گرفــت یــا خیر دیدگاه یکســانی وجود ندارد. 

کارآمــد اســت و لــذا قدرت بــر مکالمــه و کتابت عربی  روش نــازا و نا

پیش نیــاز ورود بــه علوم ادبی اســت. در مقابل طیــف دیگری بر این 

گیری علوم ادبی با زبان فارســی نه تنها رواســت، بلکه  که فرا باورنــد 

موجــب فهــم و هضــم بهتــر آن اســت. در ایــن میــان »صرف ســاده« 

بــا آمیــغ ایــن دو مبنــا همــگان را در حیــرت فرو بــرده اســت. آیا فعل 

کــه اســم فاقد آن اســت یا بالعکــس؟ آیا مباحث  خصوصیتــی دارد 

7. پیش تــر نگارنــده کتــاب جواهــر البالغــه را با همکاری اســتاد عزیــزی در مقاله ای بــا عنوان 
کرده بود. »درنگی در جواهر البالغه« نقد و بررسی قرار 

کــه آوازۀ  گســتردۀ اوینــد3 و ســیدعلی خان مدنــی  ریزه خــوار خــوان 

کتاب های روشن تر از آفتابش مرزها را درنوردیده، تا جایی که در مصر 

بــه خاتم البلغاء زبانزد شــده اســت و ابن میثم بحرانی که چه بســیار 

رسالۀ علمی پیرامون اندیشه های وی در آن سامان تدوین می گردد.

شــگفت تر آنکــه آنهــا در چــاپ و نشــر و تحقیــق و تحشــیه تــراث مــا 

گر تالش آنان نمی بود، به بوتۀ فراموشی  کوشاترند و چه بسا ا شیعیان 

گواه  ســپرده می شدند و جز نامشان چیز دیگری در دست نداشتیم. 

کوتاهی و ســهل انگاری مــا همین بس که اطــالع دقیقی از  روشــن بــر 

یم. آرامگاه هیچ یک از نامداران نامبرده ندار

گــرد بی مهــری و غبــار غربــت بــر چهــرۀ پیشــتازان معاصــر  چنان کــه 

عرصۀ ادب نیز چون شیخ محمدجواد جزایری،4 سیدعلی موسوی 

بهبهانــی،5 سیدهاشــم حســینی تهرانــی6 و ... نشســته و در نزد اهل 

سنت در آن سوی مرزها شناخته شده ترند.

از سوی دیگر هر روز شاهد کتاب ها و درس نامه هایی جدید هستیم 

یغ از آنکــه پیش تر با غربال  کــه با شــتابی روزافزون ســر برمی آورند. در

نقــد و نظــر بیخته و با چاشــنی دقت آمیخته شــوند. زایش و افزایش 

کــه چهــرۀ  گرهــی را وانمی گشــاید  کتاب هــا نــه تنهــا  قارچ گونــه ایــن 

رنگ پریــدۀ ادب را آبلــه دار و تــن زخم خــورده اش را بیمــار می نماید. 

پس همین امروز باید چاره ای جست و ترجیع بند این روزها )تحول( 

را بازخواند تا با ادامۀ این روند نادرست، سر از ترکستان درنیاورد.

3. بغیة الوعاة، ج1، ص567.
رش مصــر بر آن شــد تا با تغییــردادن قواعد  زارت آمــوزش و پــرو رۀ جمــال عبدالناصــر و 4. در دو
گیــری زبــان عربــی را ســاده تر و آســان تر نمایــد. ایــن طرح بــزرگ و پرهزینه بــه عهده  ادبــی، فرا
کارگروهــی متشــکل از اســتادان برجســته آن دیــار همچــون طــه حســین، احمد امیــن و علی 
کارگروه در مجموعه ای تحت عنوان »تیســیر اللغة  جارم و ... واگذار شــد تا اینکه مصوبات 
رش مصر دیدگاه سایر کشورهای عربی را  زارت آموزش و پرو العربیة« به انجام رسید. سپس و
زارت آموزش  یا شد تا در صورت توافق در همه کشورهای عربی به مرحله اجرا درآید. و نیز جو
یابی این مصوبات را به عالمه مجاهد شــیخ محمدجواد جزایری اســدی  رش عراق ارز و پرو
)متوفــای 1378 ه.ق( محول نمود. وی به شایســتگی یکایــک مصوبات را با تألیف کتاب 
»نقد االقتراحات المصریة« در بوته نقد و نظر قرار داد و پرده از غفلت کارگروه مصری برگرفت 

که طرح پیشنهادی مصر با شاهکار عالمه جزایری منسوخ شد. و چنین بود 
ین »اســاس  ز 5. آیــت اهلل ســیدعلی موســوی بهبهانــی )متوفــای 1395ق( بــا نــگارش کتاب و
النحو« بسیاری از مسائل مشهور ادبی را به چالش کشیده و خود طرحی نو درانداخته است. 
او همچنین در کتاب »االشــتقاق« یا »کشــف االســتار عن وجه االســرار المودعة فی الروایة 
الشــریفة« شــرح درخــوری برای روایت مشــهور ابواالســود دؤلی نوشــته اســت. ایــن دو کتاب 

نشان از نبوغ سرشار وی در ادب تازی دارد.
6. دانشمند فرهیخته و ادیب فرزانه سیدهاشم حسینی تهرانی )متوفای 1370ش( سه کتاب 
با نام »علوم العربیه« نگاشته است. جلد نخست در دانش صرف، جلد دوم در دانش نحو و 
جلد سوم در شرح شواهد شعری. این سه کتاب در نوع خودشان از بی نظیرترین کتاب های 
ادبی به شــمار می روند، اما قدر و منزلتشــان ـ جز جلد نخســت ـ شــناخته شــده نیســت؛ به 
ر  کی از تســلط شــگفت آو که ماالمال از پژوهش های ناب و نایاب اســت و حا یژه جلد دوم  و
یم وصف آن عالی جناب نیست پیغمبر ولی دارد  یســنده بر ادب تازی اســت. )من چه گو نو

کتاب(
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منفــی بــه لم و لما« اســت. نیز در صفحه 154 می نویســد: »محتوای 

ثی مزید ســماعی اســت« و مقصــود ســماعی بودن معانی  ابــواب ثال

ثی مزید اســت یا مثــاًل در پاورقی ها ماننــد صفحه 116 نام  ابــواب ثال

منبــع را مصبــاح المنیــر یا قامــوس المحیــط ذکر می کنــد و صحیح 

المصباح المنیر و القاموس المحیط است.

بخش سوم: لغزش های محتوایی
ص 49-50: »مقدمــه ... فصــل 1. تعریــف علــم صــرف ... فصل 2. 

فایده علم صرف ... فصل 3. موضوع علم صرف ...«.

شایسته آن بود که پیش از پرداختن به تعریف دانش صرف، اشارتی 

گــذرا به ســایر دانش هــای ادبــی و تعریــف آنهــا می رفت تا  هــر چنــد 

ادب آموز با شناختی ژرف تر بدین عرصه وارد می شد.

همچنیــن بهتر بــود افزون بر تعریف و فایــده و موضوع دانش صرف، 

به رئوس ثمانیه دیگر همانند واضع دانش صرف نیز اشــاره می شــد. 

بنیان گــذار ایــن دانــش بــه اجمــاع فریقیــن »ُمعــاذ بــن مســلم هــّراء« 

گردان امام جعفر صادق  ی از شیعیان و شا متوفای 187 ق است. و
)علیه السالم( بوده است.8

کــه بــه آن علم تصریــف نیز می گوینــد علمی  ص 49: »علــم صــرف 

کلمات رخ می دهد  که در  کلمه و از تغییراتی  که از ســاختار  اســت 

بحث می کند«.

تعریــف منطقــی بایــد جامــع افــراد و مانع اغیار باشــد و ایــن تعریف 

که تغییرات اعرابــی مربوط به دانش نحــو را نیز در  مانــع نیســت، چرا

کلمات رخ  که در ســاختار  گفته می شــد: »تغییراتی  گر  بــر می گیرد. ا

ی نجم األئمة و فاضل  می دهد« اشکال برطرف می شد. از همین رو

األمــة رضی اســترآبادی )رحمــه اهلل( دانــش صرف را چنیــن تعریف 

می کنــد: »أصــول تعرف بهــا أبنیة الکلــم و أحوال تلــک األبنیة«،9 نه 

»أصول تعرف بها أبنیة الکلم و أحوال تلک الکلم«.

 .1 از:  اســت  عبــارت  صــرف  علــم  گیــری  فرا »فایــده   :49 ص 

کلمــه و معنــای آن ... 2.  کلمه شناســی، یعنــی شــناخت ســاختار 

کلمه سازی ...«.

نویســنده فایــده و غرض را درآمیخته اســت. چه ایــن دو از دو وادی 

مختلف انــد. بــرای نمونــه غــرض از چاه کنــدن، دسترســی بــه آب و 

فایدۀ آن، دستیابی به گنج است.10 با این توضیح غرض از آموختن 

8. أعیان الشیعة، ج10، ص130.
9. شرح شافیة ابن الحاجب، ج1، ص 5-1.

10. کشاف اصطالحات الفنون و العلوم، ج1، ص14.

فعل سنگین تر و مباحث اسم سبک تر است؟ آیا پس از گذشت سه 

ماه از سال تحصیلی تحول شگرفی در نوآموز پدید می آید؟ و ... .

گر بخش دوم  بــا درنظرگرفتــن وضعیت موجود حوزه به نظر می رســد ا

و ســوم نیز همچون بخش نخســت به زبان فارســی نگاشته می شد، 

بهتر، ضابطه مندتر، یکدست تر و موجه تر بود.

 با مقایسۀ ویرایش های مختلف »صرف ساده« تفاوت های اساسی 

گرفته تا پس و  و بنیادینی در آنها مشــاهده می شــود. از شــمار قواعد 

کردن مطالب  پیش کــردن مباحث و تغییر مثال ها و حذف و اضافه 

و ... . در پــی آن ایــن ســؤال در ذهــن نقش می بندد که آیا به راســتی 

این تغییرات برآمده از رشــد و تحول فزاینده دانش صرف اســتـ  که 

به یقین چنین نیست ـ یا اینکه بداء و تبدل دیدگاه نویسنده محترم 

چنین دگرگونی های شگفتی را رقم می زند؟ آیا این خود بهترین گواه 

کتاب پرطمطراق »صرف ساده« نیست؟ بر قابل اعتمادنبودن 

آخرین چاپ صرف ساده، آش شله قلمکار را فریاد می آورد؛ »صرف 

ســاده« و »آداب علم و دین« و »تأملی در صرف میر« در یک مجلد! 
گــر این کار  خــدا را، آداب علــم دیــن کجــا و دانش صــرف کجا؟! و ا

کار و  گرفته، پیوســت »دفتر  کم کــردن هزینۀ چاپ صــورت  بــه دلیل 

تمرینات« به صرف ساده بسیار بهتر بود.

که در پاورقی ها با عنوان »برای استاد«  شایســته بود به جای مطالبی 

گانه ای ویژۀ اساتید چاپ می شد  ذکر شــده اســت در مجموعه جدا

گانه ای برای  کتــاب جدا تــا ذهن نوآموز آشــفته نشــود، همان گونه که 

گرفته شده است. تمرین در نظر 

پیش نیــاز  عنــوان  بــه  را  مقدماتــی«  »صــرف   ،8 ص  در  نویســنده 

»صــرف ســاده« معرفــی نمــوده و تدویــن آن را بــرای رعایــت اصــل 

کــه »صــرف مقدماتی«  اجمــال و تفصیــل دانســته اســت، در حالی 

تنهــا چکیــده ای از مباحث فعــل )بخش نخســت( را در خود جای 

داده اســت و خبری از مباحث اســم )بخش دوم( و مباحث متفرقه 

ی باید خالصۀ دو بخش دیگر نیز در  )بخش سوم( نیست. از این رو

گنجانده می شد. آن 

کمابیش ســلیس و روانــی دارد، اما هر از  با اینکه »صرف ســاده« قلم 

گاهی جمله بندی ها و تعابیر کلیشه ای و پیش پاافتاده آن آزاردهنده 

اســت. برای نمونه در صفحه 42 می نویسد: »برخی از صرفیین فعل 

منفــی شــده به لــم و لمــا را فعل جحد نامیده اند«. روشــن اســت که 

»منفــی« اســم مفعــول و بــه معنای »نفی شــده« اســت و گویــا چنین 

گفته شــده اســت: »فعل نفی شده شــده به لم و لما«. صحیح »فعل 
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امــر نباشــد، ماننــد: َضَرَب، َغَفَر اهلل لک و مضارع فعلی اســت که در 

اول صیغــه آن یکــی از حروف چهارگانه أتین باشــد، مانند: َیْضِرُب، 

کــه از مضارع  لــم َیْضــِرْب، لــن َیْضــِرَب، ِلَیْضــِرْب و امــر فعلی اســت 

مخاطب ســاخته می شود به حذف حروف مضارع و تصرفی در اول 

و آخر صیغه، مانند: ِاْضِرْب.

که وقــوع یا عــدم وقوع آن  در تقســیم بندی دوم ماضــی فعلــی اســت 

پیــش از زمان تکلم باشــد، ماننــد: َضَرَب و لم َیْضــِرْب و حال فعلی 

کــه وقوع یــا عدم وقــوع آن همــراه با زمــان تکلم باشــد، مانند:  اســت 

کــه وقوع یا عــدم وقوع  َیْضــِرُب و ال َیْضــِرُب و مســتقبل فعلــی اســت 

آن پس از زمان تکلم باشــد، مانند: َســَیْضِرُب، إْضِرْب، لن َیْضِرَب، 

ِلَیْضِرْب، َغَفَر اهلل لک.

گرفتــه می شــود. از ایــن رو  ص 70: »فعــل و مشــتقات آن از مصــدر 

کالم می نامند«. مصدر را اصل 

 بایســته بــود پــرده از اصل بــودن مصــدر و فرع بــودن فعل و مشــتقات 

برگرفــت و بــه این اندازه بســنده نکــرد و آن چنان اســت که هر فرعی 

یادتی اســت؛ فعل دربردارنــدۀ »معنای مصدر«  دربردارنــدۀ اصــل و ز

+ »زمــان« اســت و مشــتقات مثــل اســم فاعــل دربردارنــدۀ »معنــای 

مصدر« + »ذات« اند. چنان که مشــاهده می شود، افعال و مشتقات 

یادتی نیز هســتند و این نشــانگر  افــزون بر معنای مصدر دربردارندۀ ز
اصل بودن مصدر و فرع بودن فعل و مشتقات است.14

البته این ســخن گرچه از دیرباز بر ســر زبان ها بوده، اما به شایستگی 

یــده نشــده اســت؛ چــه مصــدر افــزون بــر ُبــن، دارای  کاو و بســندگی 

که  کــه داللت بر نســبت می کند و روشــن اســت  یخــت نیز هســت  ر

یخِت مصدر در فعل و مشــتقات وجود نــدارد؛ زیرا آنها خود دارای  ر

از  برخــی  ی  ایــن رو از  نشــاید.  یخــت  ر را دو  واژه  یــک  و  یخت انــد  ر

یخت )ض، ر، ب(  پژوهشگران اصل فعل و مشتقات را ُبِن تهی از ر

گرچه  می داننــد15 و برخی دیگر اســم مصــدر را اصل می داننــد؛ زیرا ا

یخــت دال بــر معنایی  یخــت اســت، امــا این ر اســم مصــدر دارای ر
نیست و تنها برای توان یافتن بر تلفظ حروف است.16

ثــی مجــرد معلوم بــه یکی از ســه وزن َفَعَل، َفِعــَل، َفُعَل  ص 75: »ثال

ثی  می آید ... هر یک از ســه وزن مذکور صیغه یکم ماضی معلوم ثال

مجــرد اســت. ســیزده صیغــه دیگــر را به صــورت زیــر از صیغــه یکم 

می گیریم...«.

14. البهجة المرضیة، ص178.
15. علوم العربیة، ج1، ص345.

16. وقایة االذهان، ص158.

کلمه ســازی و فایــده آن دورشــدن از  کلمه شناســی و  دانــش صــرف 
گفتار و نوشتار است.11 لغزش در 

که بــر معنایی مســتقل ـ انجــام دادن  کلمــه ای اســت  ص 50: »فعــل 

گذشــته  کاری یا پدید آمدن حالتی ـ و بر واقع شــدن آن معنا در زمان 

کند«. یا حال یا آینده داللت 

 بر طبق این تعریف، اسم فعل مانند »هیهات« و »أّف« و »صه« فعل 

خواهد بود با اینکه نویسنده آن را در ص324 از اقسام اسم به شمار 

آورده است.

ثی که فاء الفعل و عین  ص 63: »کلمات مضاعف عبارت اند از: ثال

الفعــل آن یــا عین الفعل و الم الفعل آن همانند باشــند، مانند: َدَدن 

که فــاء الفعل و الم الفعــل اول و عین   ... و رباعــی یا خماســی 
َ

و َمــّد

الفعل و الم الفعل آخر آن متماثل باشند، مانند: زلزل و سلسبیل«.

کلمات مضاعف،   الزم بود نویسنده پس از تعریف اقسام چهارگانه 

گونه دوم  کــه در دانش صرف تنهــا  ایــن نکتــه را نیز یادآور می شــدند 

گونه های دیگر در معرض ادغام نیســتند و در  بررســی می شــود، زیرا 
حکم سالم اند.12

ثی  ص 65: »فصــل 9: ادغــام، اعالل، تخفیف همــزه: مضاعف ثال

در معرض ادغام است ... فصل 10: الحاق«.

 ذکــر ایــن دو فصــل در مقدمــه نارواســت؛ زیــرا ایــن مباحــث جنبــه 

گانــه ای در بخش هــای بعــدی  مقدمــه ای ندارنــد و در فصــول جدا

کتاب مطرح شده اند.

ص 69: »فعل بر ســه قســم است: ماضی، مضارع و امر. فعل ماضی 

کار یــا پدیدآمــدن حالتــی در زمــان  کــه بــر انجــام دادن  فعلــی اســت 

کنــد، ماننــد: َذَهــَب و َحُســَن. فعــل مضــارع فعلی  گذشــته داللــت 

کار یــا پدیدآمدن حالتــی در زمــان حال یا  کــه بــر انجــام دادن  اســت 

که  َهُب و َیْحُســُن. فعل امر فعلی است 
ْ

کند، مانند: َیذ آینده داللت 

کند،  کار یا ایجاد حالتی در زمان آینده داللت  بــر طلب انجام دادن 

مانند: ِاْذَهْب و ُاْحُسْن«.

 در اینجــا دو تقســیم بندی درآمیختــه شــده اند. توضیــح آنکــه فعــل 

دارای دو تقسیم بندی است: از لحاظ صیغه به »ماضی و مضارع و 
امر« و از لحاظ زمان به »ماضی حال و مستقبل« تقسیم می شود.13

در تقســیم بندی نخســت ماضی فعلی اســت که به صیغه مضارع و 

11. شذا العرف فی فن الصرف، ص24.
12. همان، ص 35.

13. علوم العربیة، ج1، ص15.
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در ترجمۀ امر حاضر می گوییم: إقرأ=بخوان«.

 ترجمــۀ امــر بــه الم فرقی با ترجمــۀ امر به صیغه نــدارد. همان گونه که 

در ترجمــۀ امــر بــه صیغه از کلمۀ باید اســتفاده نمی شــود، در ترجمه 

که البته اســتفاده هم  کلمۀ باید اســتفاده نمود  امر به الم نیز نباید از 

نمی شــود. بــرای مثــال در زبــان عربــی »ِلنذَهــْب« و در زبان فارســی 

یم«. گفته می شود، نه »باید برو یم«  »برو

یخت.  بــه بیــان دیگر فعل امر از دو ســازه ســامان یافته اســت: ُبن و ر

ی  یخت دال بر نســبت طلبیه اســت. از این رو بــن دال بــر حدث و ر
بایستگی )وجوب( خارج از موضوع له فعل امر است.19

یوفوا 
ْ
»َول کقوله تعالی:  گاهی وجوبی است،  امر به الم   وانگهی فعل 

یکتْب 
ْ
»َول تعالی:  کقوله  استحبابی،  گاهی  و   ]29 ]حج:  نذوَرهم« 

امر  که در ترجمۀ  ]بقره: 282[ و روشن است  بالعدل«  کاتٌب  بینکم 

استحبابی نمی توان از کلمۀ باید استفاده نمود.

 ص 99: »قاعدۀ دوم: ادغام دو حرف متماثل چنانچه اولی متحرک 

جایز التسکین، دومی متحرک و هر دو در یک کلمه باشند و آن کلمه 

ثی مجرد یا ملحق نباشد، واجب است؛ مانند َمَدَد ‹ َمْدَد ‹  اسم ثال

توضیح: حرف متحرک در صورتی جایز   .
ُ

َیُمّد  › َیُمْدُد   › َیْمُدُد   ،
َ

َمّد

التسکین است که خود مدغم فیه یا حرف اول کلمه نباشد. بنابراین 

 جایز التسکین نیست«.
ٌ

َد و میم اول در ُمِمّد
َ

دال مشدد در َمّد

عبارت بســیار گنک اســت. مقصود نویســنده این اســت: ادغاِم دو 

 و 
َ

حــرِف متماثِل متحرک با شــرایطی واجب اســت؛ مانند َمــَدَد ‹ َمّد

کتَب  کلمه نباشد، مثل   و اما شرایط: 1. دو حرف در دو 
ُ

َیْمُدُد ‹ َیُمّد

ثِی مجرد نباشــد، مثل َعَدٌد 3. کلمه ملحق  ِبالقلم 2. کلمه اســِم ثال

َد 5. حرف 
َ

نباشد، مثل َجلَبب 4. حرف اول مشدد نباشد، مثل َمّد

.
ٌ

کلمه نباشد، مثل ُمِمّد اول در اول 

 ص 105: »آیــات قرآنــی مشــتمل بــر موارد ادغــام را بایــدـ  همانند دیگر 

آیاتـ  طبق قرائتی که معتبر و پذیرفته شده است قرائت کرد؛ بنابراین 

باید ... کال بل ران علی قلوبهم را به فک ادغام ... قرائت نمود«.

»بــل ران« مشــتمل بر قاعــده ادغام نیســت؛ زیرا در صــورت ادغام از 

»بّران« بازشــناخته نمی شــود،20 مانند »من راق« که در صورت ادغام 
با »مّراق« درآمیخته می شود.21

19. اصول الفقه، ص85.
کتاب التیسیر للدانی فی القراءات، ص439. 20. شرح 

21. صرف ساده، ص32.

تنهــا  بلکــه  نمی شــوند،  مشــتق   1 صیغــه  از  صیغــه  ســیزده  همــه 

کــه مفــرد هســتند از صیغــه 1  صیغه هــای 2 و 3 و 4 و 7 و 10 و 13 

مشــتق می شــوند و دیگــر صیغه هــای مثنــی و جمــع و مــع الغیــر از 

مفرد خودشــان مشــتق می شــوند؛ یعنــی صیغه هــای 5 و 6 از صیغه 

4 و صیغه هــای 8 و 9 از صیغــه 7 و صیغه هــای 11 و 12 از صیغــه 

10 و صیغه 14 از صیغه 13 مشــتق می شــوند17 و دلیل آن هم روشــن 

اســت؛ زیرا تثنیه و جمع و مع الغیر، فرع بر مفرد خودشــان هســتند. 

بــرای مثــال »َضَرَبْت« مفرد مؤنث غائب اســت و برای مثنی کردنش 

کردند و  بایــد دو بــار تکرار می شــد )َضَرَبْت َضَرَبْت(، یکــی را حذف 

بــه جایــش الفی به آخر دیگری افزودند و »َضَرَبَتا« شــد، پس »َضَرَبَتا« 

مشــتق از »َضَرَبــْت« اســت یــا مثــاًل »َضَرْبــَت«، مفرد مذکــر مخاطب 

است، برای جمع کردنش باید سه بار یا بیشتر تکرار می شد )َضَرْبَت 

َضَرْبــَت َضَرْبــَت(، بیشــتر از یکــی را حذف کردند و به جایشــان تای 

کنی بــه آخــرش  کردنــد و میــم ســا »َضَرْبــَت« باقی مانــده را مضمــوم 

افزودند، »َضَرْبُتْم« شــد، پس »َضَرْبُتْم« مشــتق از »َضَرْبَت« است و بر 

همین منوال است سایر صیغه ها.

البتــه بایــد بــه َصــرف اجمالی 14 صیغه بســنده شــود؛ زیــرا تفصیل 

گنگ شدن بیشتر مطلب  اشتقاق  آنها نه تنها سودی ندارد، بلکه به 

برای نوآموز می انجامد.

ثی مجرد به یکی از سه وزن   ص 79: »صیغۀ یکم مضارع معلوم ثال

َیْفَعــُل، َیْفِعــُل، َیْفُعُل اســت ... هر یک از ســه وزن مزبــور صیغۀ یکم 

ثی مجرد اســت. ســیزده صیغه دیگــر را به صورت  مضــارع معلوم ثال

زیــر از صیغــه یکــم می گیریــم ...«. اإلشــکال اإلشــکال و الجــواب 

الجواب، طابق النعل بالنعل.

ثــی مجــرد معلــوم: مضــارِع ماضــی بــر وزن َفَعَل   ص 82: »ابــواب ثال

ممکن است به یکی از سه وزن َیْفَعُل، َیْفِعُل، َیْفُعُل باشد ...«.

کاربردی از قلم نویســنده افتاده  در اینجــا یکــی از نکات ســودمند و 

اســت و آن اینکــه هــر فعلــی که از این بــاب آمده، عیــن الفعل یا الم 

الفعــل آن از حروف حلقی اســت؛ مانند ذَهــب یذَهب و مَنع یمَنع، 
که یک مورد استثنایی است.18 مگر أبی یأبی 

 پاورقی ص 84: »صیغه های فعل امر را چنانچه بخواهیم به فارسی 

کلمــه باید اســتفاده  برگردانیــم، در ترجمــۀ صیغه هــای امــر بــه الم از 

می کنیــم و می گوییم: ِلَیقرأ= باید بخواند، ألقرأ= باید بخوانم و ... اما 

17. علوم العربیة، ج1، ص22.
18. مراح االرواح، ص44.
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وزن َیفِعُل باشد حذف می شود، مانند: َیْوِعُد ‹ َیِعُد، َیْوِصُل‹ َیِصُل. 

بــه خــالف دو وزن دیگــر مضارع معلومـ  َیْفَعــُل و َیْفُعُلـ  که فاء الفعل 

حــذف نمی شــود، مانند: َیْوَجُل و َیْوُجُه. تبصــره: فاء الفعل چندین 

ی نیز حذف شده است. برخی از آنها  مضارع مفتوح العین مثال واو

، َیَقــُع، َیَهُب، 
ُ
ُر، َیَرُع، َیَزُع، َیَســُع، َیَضــُع، َیَطأ

َ
عبارت انــد از: َیــَدُع، َیــذ

ــُغ. در برخــی از ایــن مــوارد، ابقاء فاء الفعل نیز شــنیده شــده 
َ
ــُع، َیل

َ
َیل

است، مانند: َیْوَرُع، َیْوَسُع، َیْوَضُع«.

گفته اســت فــاء الفعــِل َیْفَعُل حذف نمی شــود و  نویســنده نخســت 

یادی را با تبصره استثناء  برای آن یک مثال زده و سپس مثال های ز

کثر و ناپســند است، بلکه دیگر  کرده اســت و این نه تنها تخصیص ا

گفته می شــد: َیْفَعُل  نمی تــوان بــر آن نام قاعده نهــاد. باید این چنین 

گــر دارای حــرف حلقی باشــد، فــاء الفعلش حذف می شــود؛ مانند  ا

ُغ.
َ
ُع، َیل

َ
، َیَقُع، َیل

ُ
َیَهُب، َیَدُع، َیَرُع، َیَزُع، َیَسُع، َیَضُع، َیَطأ

 ص 125: »تخفیــف همــزه دو گونه اســت: قلبی ... حذفی«. بر ســه 

گونــه اســت: قلب و حذف و تســهیل،26 چنان که خود نیــز در قاعدۀ 

کرده است. نهم ]ص 130[ بدان اشاره 

 ص 129: »قاعــدۀ هشــتم: همــزه عین الفعل ماده ســؤالـ  پرســیدن، 

خواســتنـ  در ماضــی معلــوم، مضــارع معلوم و امر معلــوم آن قلب به 

الف می شود. قلب همزه به الف در این مورد جایز است. می گوییم: 

 و َسْل«.
ْ

ل
َ
، ِاْسأ

ُ
 و َیَسال

ُ
ل

َ
، َیْسأ

َ
 و َسال

َ
ل

َ
َسأ

ی جزئیات به دست  کاو گیر که از بررسی و وا قاعده گزاره ای است فرا

می آیــد و بیشــتر بــا واژه کل آغاز می گیرد،27 ماننــد قاعدۀ نحوی »کل 

ید« و »قام عمــرٌو« و »ذهب بکٌر« و  فاعــٍل مرفــوٌع« که از بررســی »جاء ز

مانند اینها به دست آمده است یا مانند قاعدۀ صرفی »کل واو أو یاء 

ی »قال« و »باع«  کاو که از وا إذا تحّرکت و انفتح ما قبلها ُقلبْت ألفًا« 

ی آنچه ویژه  و »َدَعا« و »َرَمی« و مانند اینها پدید آمده است. از این رو

یــک ماده باشــد، اســتثناء خواهد بود، نــه قاعده و همچنین اســت 

قاعدۀ دهم ]ص 131[.

یاد بــه عدد 10 اســت؛ زیرا   و امــا خاســتگاه ایــن لغــزش دلبســتگی ز

یسمان بافته تا اعالل و ادغام و تخفیف  نویسندۀ ارجمند آسمان و ر

همزه، همگی 10 قاعده داشته باشند!

 ص 137: »فعــل ماضــی می تواند یکی از ســه خصوصیت زیر را دارا 

باشــد: ... 2. بــه لحــاظ لفــظ، ماضی و بــه لحاظ معنا حال باشــد، 

26. شرح شافیة ابن الحاجب، ج3، ص30.
27. علوم العربیة، ج2، ص39.

ی چنانچه بر وزن ِفْعل باشــد،   ص 117: »قاعــدۀ 1: مصــدر مثال واو

ة می شــودـ  واو فاء الفعــل پس از نقل حرکت 
َ
غالبــًا تبدیــل به وزن ِعل

آن بــه مــا بعــد می افتد و عــوض آن، تاء تأنیــث ة در آخــر کلمه آورده 

می شــود و ماقبــل تــاء مفتوح می گــردد؛ ماننــد: ِوْعد ‹ ِعــَدة، ِوْصل ‹ 

ــة، ِوْصــف ‹ ِصَفة، به خالف مثل ِوْرد. مصــدر بر وزن َفعل مثال 
َ
ِصل

ة تبدیل می شود ـ واو فاء الفعل پس از نقل 
َ
گاهی به وزن َعل ی نیز  واو

کلمه  حرکــت آن بــه ما بعد می افتد و عوض آن، تــاء تأنیث ة در آخر 

آورده می شود و ما قبل آن مفتوح می گردد؛ مانند: َوْسع ‹ َسَعة، َوْضع 

‹ َضَعــة، امــا غالبًا این تغییر رخ نمی دهــد، مانند: َوْقت، َوْزن، َوْعد، 

َوْصل، َوْحی و ...«.

ة«، تاء تأنیث نیســت، بلکــه تاء عوض از 
َ
نخســت اینکــه تاء در »ِعل

فاء الفعل اســت. آری! با این تاء نیز چون تاء تأنیث رفتار می شــود، 
ولی تاء تأنیث نامیده نمی شود.22

دیگــر آنکــه دربــارۀ اصــل »ِعــَدة« و مانند آن ســه دیدگاه وجــود دارد. 

برخــی اصــل آن را »ِوْعــد«،23 نظــام »ِوْعــَدة«24 و رضــی اســترآبادی 

کســره  که  »َوْعــد«25 می داننــد. بنا بر دو دیدگاه نخســت و از آنجایی 

کار نمــی رود و به صورت  بر واو ســنگین اســت، »ِوْعد« یــا »ِوْعَدة« به 

»ِعــَدة« درمی آ یــد. دو دیدگاه نخســت بــر پایه ای مگر افســانه پردازی 

گر کســره بر واو ســنگین بود، باید در همه موارد  اســتوار نیســت؛ زیرا ا

ِوْزر  و  َیــِرُث(  وِرَث  ِوْرث )مصــدر  کــه  در حالــی  ســنگین می شــد، 

کار می روند. کسر واو به  )مصدر َوَزَر َیِزُر( و ِوْرد )مصدر َوَرَد َیِرُد( به 

ی دیــدگاه رضــی اســترآبادی اســتوارتر از دو دیــدگاه دیگــر   از ایــن رو

گردد. کارآمد صرف ساده بازنویسی  است و می باید مطلب نازا و نا

ة« 
َ
ی بر وزن »ِعل غالبًا یکی از مصادِر مضارِع مکســور العیِن مثاِل واو

است؛ مانند »َوَعَد َیِعُد َوْعدًا و ِعَدًة«، »َوِرَث َیِرُث ِوْرثًا و ِرَثًة«، »َوَصَل 

ــًة«، »َوَجَد َیِجــُد َوْجدًا و ُوْجدًا و ِوْجــدًا و ِجَدًة«. بر 
َ
َیِصــُل َوْصــاًل و ِصل

خالف »َوَرَد َیِرُد ُوُرودًا و ِوْردًا«.

ة« 
َ
ی بر وزن »َعل گاه یکــی از مصادِر مضــارِع مفتوح العیِن مثاِل واو و 

است؛ مانند »َوَضَع َیَضُع َوْضعًا و َضَعًة«، »َوِسَع َیَسُع ُوْسعًا و َسَعًة«. 

ة« 
َ
ة« مصدر »َیْفِعُل« و »َعل

َ
بــر خالف »َوَقَع َیَقُع ُوُقوعًا«. طرفه آنکه »ِعل

مصدر »َیْفَعُل« است.

ی ای که بر   ص 117: »قاعــدۀ 2: فــاء الفعــل مضــارع معلوم مثــال واو

22. علوم العربیة، ج1، ص325.
23. حاشیة الصبان، ج1، ص122.

24. شرح النظام، ص276.
25. شرح شافیة ابن الحاجب، ج3، ص89.
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بلکه فتحه در صیغ خمس در مضارِع مجهوِل معتل الالم ـ چه الفی 

ی ـ مقدر است. یقال: أن ُیْرَضی، أن ُیْرَمی،  باشد، چه یائی و چه واو

أن ُیْدَعی.

کیــد بــه آخر فعــل امر نیز ملحق می شــود و معنای   ص 148: »نــون تأ

کیــد عیــن الفعــل صیغه هــای 1،  کیــد می کنــد ... هنــگام تأ آن را تأ

4، 7، 13 و 14 امــر اجــوف و الم الفعــل همیــن صیغه ها از امر ناقص 

برمی گردد و در مضاعف این صیغه ها فقط یک وجه جایز است«.

نه اشاره ای به حکم لفیف مفروق شده و نه مثالی برایش آورده شده 

اســت؛ بــا اینکه اهمیت یادکرد آن دســت کمــی از اجوف و ناقص و 

. مضاعف ندارد. یقال: ِقَیّنَ ِقَیاّنِ ُقّنَ ِقّنَ ِقَیاّنِ ِقیَناّنِ

ثــی مزیــد از یــک مــادهـ  پــس از   ص 152: »بــرای ســاختن مصــدر ثال

ثی مزید دارد ـ  که آن ماده، ثال آنکه با مراجعه به زبان عربی دانستیم 

یم ...  وزن مصدر را در نظر می گیریم و بر اســاس آن مصدر را می ســاز

ثی مزید و مصدر  که برای ساختن هر فعل ثال حرف یا حروف زائدی 

گرفته می شود ...«. کار  یا مصدرهای آن به 

کتــاب صــرف ســاده توضیــح بیــش از حــد    یکــی از شــاهکارهای 

کــه گاه کفایه در  مطالــب ســاده و پیــش پا افتاده اســت؛ بــه گونه ای 

برابر پیچیدگی عبارت آن رنگ می بازد.

 ص 155: »قاعــدۀ 2: مــا قبــل یــاِء الم الفعل چنانچه مضموم باشــد 

ی ...«. ی ‹ َتَرّجِ مکسور می شود، مانند: َتَرّجُ

نابســامان  و  نادرســت  و  غیرمنطقــی  چینــش  گفــت  بتــوان  شــاید 

قواعــد اعــالل و ادغــام بزرگ تریــن لغــزش نویســنده ارجمنــد صــرف 

گزیــر یک قاعــده را در چندین  گاه به نا کــه  گونه ای  ســاده اســت؛ به 
کنده و آشــفته  کنــده از انبوهی از قواعد پرا کتاب را آ بخــش تکــرار و 

و بی ســامان نمــوده و در پــی آن موجبــات دل زدگــی و قاعده گریــزی 

دانشجو را فراهم آورده است.

کلمــه ترّجی یک بــار در ضمــن قواعد  بــرای نمونــه اعــالل مربوط بــه 

ثی مزید ]ص 155[، یــک بار در ضمن  خصوصــی اعالل مصــدر ثال

قواعــد خصوصــی باب تفّعل ]ص 173[ و دیگــر بار در ضمن قواعد 

خصوصی اعالل اسم ]ص 206[ آورده شده است!

ثی مجرد نیســت تا  جایــگاه قواعــد اعــالل و ادغــام، بخش فعــل ثال

ثی مزیــد و بخش اســم تکرار شــوند یا با  بــه ناچــار در بخــش فعــل ثال

گزیر دستخوش تغییر شوند، بلکه اعالل  تغییر مثال ها قواعد نیز به نا

و ادغــام از جملــه احــکام مطلــق کلمه هســتند، بی آنکه نظــر به نوع 

 علی معنًی فی 
ّ

ْیُت، آَجْرُت و مانند: اإلسم ما دل مانند: ِبْعُت، إْشــَتَر

نفسه«.

گر  زماِن هیچ یک از این مثال ها حال نیســت. در سه مثال نخست 

چه انشاء در زمان حال است، ولی وقوع در زمان آینده است و زمان 

به لحاظ وقوع اســت، نه انشــاء، همان گونه که زمان اخبار به »ذهَب 

گذشــته اســت.28 در مثال چهــارم نیز فعل  یــٌد« حــال و زمــان وقوع  ز

منسلخ از زمان است، چنان که فعل گاه دال بر هر سه زمان می شود؛ 

کان علیمًا حکیمًا« ]انســان: 30[. مثال صحیح برای  مانند »إّن اهلل 

که فعل در لفظ ماضی و در معنا حال باشد »لیس« است. جایی 

گاه الم مفتوح در اول آن درآید، مختص   ص 139: »فعل مضارع هر 

َهُب؛ دارد می رود«.
ْ

َیذ
َ
به زمان حال می شود، مانند: ل

کید را می رساند،  بر این سخن دلیلی نیست. الم بر سر مضارع تنها تأ

گر این ادعا  کید است؛29 زیرا ا چنان که قد بر سر فعل ماضی مفید تأ

َیحُکُم بینهم یوَم القیامة« 
َ
َک ل  رّبَ

َ
درســت باشــد، در آیۀ شــریفه »و إّن

]نحل: 124[ تناقض پیش می آید.

 پاورقــی ص 142: »بیــن لــم و لّما ســه فرق اســت: 1. لّمــا منفی بودن 

فعل را تا زمان تکلم می فهماند، به خالف لم ...«.

که »لّما« معنای فعــل مضارع را ماضی  مقصود نویســنده این اســت 

که معنای فعل مضارع را ماضی ساده  نقلی می کند، به خالف »لم« 

می کنــد. بــرای مثــال »لّمــا َیذهــْب« یعنی »هنــوز نرفته اســت« و »لم 

َیذهْب« یعنی »نرفت« نه، »نرفته است«.

گاهی معنای فعل مضارع را  که لم نیز  اشکال این سخن آن است 

ْد« ]اخالص: 
َ
ماضی نقلی می کند، مانند آیه شریفه »لم َیِلْد و لم یول

زاییده  و  »نزایید  نه  است«،  نشده  زاییده  و  است  »نزاده  یعنی  3[؛ 

نشد«.

بنابرایــن در فــرق نخســت بیــن لــم و لّمــا چنیــن بایــد گفــت: »لّمــا« 

گاهــی ماضی  همیشــه معنــای فعــل مضــارع را ماضی نقلــی و »لم« 

گاهی ماضی ساده می کند. نقلی و 

 ص 144: »فتحــه الم الفعــل در صیغه های 1، 4، 7، 13 و 14 ناقص 

ی و یائی مانند یدعــو و یرمی  الفــی، مقــدر اســت ولــی در ناقــص واو

ظاهــر می شــود، می گوییــم: ... أن َیْدُعــَو، أن َیْرِمــی، أن َیْرَضــی ... . 

مضارع مجهول مانند مضارع معلوم است«.

28. همان، ص794.
29. همان، ج1، ص290.
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ی ادیــب توانمنــد مصــری اســتاد  خاصــی از آن دو بشــود. از ایــن رو

کتاب ارزشــمند شــذا العرف را در یک مقدمه و ســه باب  ی  حمالو

ســامان داده است: الباب االول فی الفعل، الباب الثانی فی الکالم 

علی االسم، الباب الثالث فی احکام تعم االسم و الفعل.

 ص 164: »معانــی بــاب مفاعلــه: ... 4. صیــرورت: یعنــی مفعول را 

ک اهلُل = جعلــک اهلل ذا عافیة،  کــردن، ماننــد: عافا دارای مبــدأ فعــل 

راعنا ســمَعک = إجعل ســمعک ذا رعایة لنا، عاقبُت فالنًا = جعلته 

ذا عقوبة«.

نویسنده معنای چهارم باب مفاعله را صیرورت عنوان کرده و سپس 

که این یک بام و دو هواست و باید  مثال ها را به جْعل ترجمه نموده 
همانند رضی معنای چهارم باب مفاعله را »جْعل« می نامید.30

 ص 166: »چنانچه فاء الفعل باب افتعال یکی از دو حرف ث و س 

کرده سپس ادغام  باشــد جایز اســت تاء باب را هم جنس فاء الفعل 

ــَمَع. در مورد ث  َر، َســِمَع ‹ إْســَتَمَع و إّسَ
َ
أ

َ
َر و إّث

َ
َر ‹ إْثَتأ

َ
کنیــم، ماننــد: َثأ

َر( نیز جایز اســت. در مورد س 
َ
ــأ

َ
تبدیــل ثــاء بــه تاء و ســپس ادغام )إّت

تبدیل نکردن بهتر از تبدیل و ادغام است«.

َمَع نیز موردی  نخست اینکه حرف سین حکم حرف ثاء را ندارد و إّسَ

که  اســتثنایی اســت.31 دوم اینکه جملــه اخیر موهم این معناســت 

َمَع 
َ
کــه إّت ــَمَع[ اســت، در حالــی  َمــَع ]نــه بهتــر از إّسَ

َ
إْســَتَمَع بهتــر از إّت

ممتنع است.32

نتیجه
که توفیق ارزانی نگارنده داشت تا برگی از دفتر خزان  منت خدای را 

و زخم خــورده متــون درســی حــوزه را بازگویــد. به امیــد روزی که غبار 

تباهی از چهرۀ غمبار متون درسی زدوده شود.

30. شرح شافیة ابن الحاجب، ج1، ص99.
31. علوم العربیة، ج1، ص80.

32. شرح شافیة ابن الحاجب، ج3، ص283.


