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ABSTRACT:

Introduction to Morphology Books Prescribed by Wif┐ q alMad┐ ris al-‘Arabiyah and a Comparative Study of the two Books:
‘Ilm al-╗ arf and Irsh┐ d al-╗ arf
Morphology is one of those most important linguistic sciences of
Arabic language which play an important role in understanding the
Arabic text. Therefore, all the Islamic seminaries include it as a
subject in the syllabus.
This article aims to introduce some important works of
morphology included in the syllabus of Wif┐ q al-Mad┐ ris al‘Arabiyah and then compare two important books: ‘Ilm al-╗ arf and
Irsh┐ d al-╗ arf.
Key words: Wif┐ q al-Mad┐ ris al-‘Arabiyah, ‘Ilm al-╗ arf,
Irsh┐ d al-╗ arf, Arabic Morphology.

م كإُف صح ة أتد ةم
العرب
ة
ؼـ اللغة
م توصل ادلرء إُف ق
العرب
ة
الصرؼ علم ـقـ من العلوـ
تب من غير أف مؼقـ قذا الفن اؿؾرمي.
م أك مؾ قا
العرب
ة
م ال مستطمع اإلنساف أف مؼقـ
العرب
ة
اؿؾدلات
كردبا مطلق علل قذا الفن "علم الصرؼ" كقك مرؾب إضايف فنقدـ يف مقالتنا قذ ق أ ّكال
م من اؿؾتب
العرب
ة
م من العلم مث عن الصرؼ مث عن اؿؾتب الداخلة يف منقج كفاؽ ادلدارس
ش ئا
ين -علم الصرؼ كإرشاد الصرؼ -مث نعرض بعض االقًتاحات يف خدـة
ين اؿؾتاب
م مث نقارف ب
الصرؼ
ة
عاـة كيف حضور مسؤكِف كفاؽ ادلدارس خاصة.
العرب
أرباب ادلدارس ة
م ّ
ادلعرؼكالشعور كاإلتقاف كاؿمؽين ،مقاؿ :
الالـ مطلق علل ة
العلم لغة :العلم باؿؾسر كسؾكف ّ
عرفم كمقاؿ  :علِم األمر
عرفم كمقاؿ  :ما علمم خبرب قدكـق أم ما
علمم الش ٔيم أعلمق علمان ق
ُت
ُت
كتعلّمق" أت َقنق" .كالعلم نقمض اًفقؿ كرجل عاَف كعلـم من قوـ علماء كيجمع عاَف على علماء.
كعلُتم كفَ ُتقق" أم
كعلمم اؿشيء أعلمق علمان ،ق
عالـ أمضا،
كمقاؿ ّ :
تفقق َ
ُت
عرفمكعلُت َم كفَ ُتقق أم تعلّم ك ّ
1
ساد العلماء كالفققاء كمقاؿ  :رجل عالـة كامرأة عالـة.
* معلّم اللغة العربية ,ادلدرسة العالية احلكومية ,ؾگق كلو ,بشاكر.
** األستاذة ادلشاركة ،معهد الدراسات اإلسالمية كالعربية ،جامعة بشاكر.
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العلم اصصالحان :كالعلم اصصالحان مطلق على معاف :أحدقا حصوؿ صورة الشيء يف
كثالث  :احلاضر عند ادلدرؾ كرابعقا  :قبوؿ
العقل ،ثاينقا  :الصورة احلاصلة من الشيء عند العقل قا
2
ين العاَف كادلعلوـ.
اإلضاؼاحلاصلة ب
ة
النفس لتلؾ الصورة ،كخامسقا :
اللق تعاُف كنصرقـ
كمقوؿ احملشم يف ة
ربشي قذا اؿؾتاب :كؿؾف علماؤنا ادلاتردم ةم ؾثرقـ ّ
باحلاؿ االصلالئةم ك قمولوف َّ :ن
إف العاَف
ة
إضاؼ كممسّونو ا
ة
صف بسمطة ذات
قمولوف  :إف العلم قك ة
اتصاؼ بصفات أخرل ؾاحللم كالشجاعة .ال يحدث عند تعقلق بالعلوـ مثال إذا
ق
ب مثل
متصف ق
م يحصل لنا أمور ،الصورة احلاصلة من اؿشيء كحصوؿ تلؾ الصورة يف العقل كقبوؿ النفس
علمنا شئا
ين العاَف كادلعلوـ .فاٌفؾماء قائلوف حبدكث العلم للعاَف يف قذا
اإلضاؼ احلاصلة ب
ة
لتلؾ الصورة ك
الوقم كبنفمق قبل ذؿؾ  .فاألمور يف الصورة ادلذؾكرة أربعة :كذقب إُف ؾؿ منقا ذاقب .كأما احلاضر
3
عند ادلدرؾ فقاؿ بعضقـ قك معٌت آخر للعاَف.
ب اؿشيء كيف
م " :العلم يف اللغة ما معرؼ ق
بالعرب
ة
كقاؿ يف إرشاد الصرؼ ادلًتجم
4
باؿشيء من جممع ما عداق".
مق
االصصالح :ما مي ز
قاؿ القاضم العالـة الشوؾاين  5يف ؾ ق
تاب" :اختلفم األنظار يف تعرمؼ مصلق العلم اختالفان
6
شاؼتامان".
ثا كاألكُف عندم أف مقاؿ يف ربددمق قك ة
ؾ ير
صف مفؾشف بوا ادلصلوب افؾ ان
7
م" :الصرؼ ؿغة ق ك التغيَت
العرب
ة
ادلعرب إُف
قاؿ كِف خاف ادلظفر يف علم الصمغة ّ
م دلفردات ؾالـ العرب من حمث
الذات
ة
مق عن األعراض
كالتحومؿ ,كاصصالحا قك علم محبث ؼ
8
صورقا كقمئاتوا ؾاإلعالؿ كالتعلمؿ".
كقاؿ يف إرشاد الصرؼ عن تعرمؼ الصرؼ اصصالحان" :قك علم أبصوؿ معرؼ بوا أحواؿ
9
الرد كالتعلمؿ كالبدؿ".
اؿؾَف الثلث من حمث األصل كالبناء ك ّ
م كأحوالوا
العرب
ة
مق عن صمغ اؿؾدلات
كقاؿ يف ادلنجد" :الصرؼ (مصدر) علم محبث ؼ
10
الّيت ؿمسم بإعراب كال بناء".
كالصرؼ من العلوـ اليت مفرض على ادلرء حصوؿق فرض ؾفا ةمؾما ؽمؿ :أ ّما العلوـ الّيت قم
ؼم العلوـ الّيت ال ب ّد للناس منقا يف إقاـة دمفقـ من العلوـ الشرع ةم ؾحفظ القرآف
فركض اؿؾفا ةم ق
كمعرؼركاة احلدمث كاإلمجاع كاخلالؼ كمن
ة
كاألحادمث كعلوـقما كاألصوؿ كالفقق كاللغة كالتصرمؼ
فركض اؿؾفا ةم أمضا العلوـ الّيت يحتاج إؿمقا يف قواـ أمر الدفام ؾالصب كاحلساب كالصنائع الّيت قم
11
ىم.
جارة كالفالحة كضلو ا
سبب ؽامـ مصاٌف الدفام الم
سن
بر ادلازين ادلتوىف ة
ادلدكف األ ّكؿ لوذا الفن قك أبو عثماف ؾ
كالقوؿ ادلشقكر عن تدكمفق أف ّ
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حث عنقا يف
دكف قبلقؾفن مستقل بل ؾانم مسائلق تب
 248من الوجرة أك  249من الوجرة كَف مّ
12
النحو .كقذا القوؿ مشقكر ؾما ذؾر يف ؾشف الظنوف كمفتاح السعادة.
كقاؿ يف ّقرة العمكف يف تذؾرة الفنوف :أبو األسود الدكِف ادلتوىف  187من الوجرة كضع قذا
دكف تلمذمق اؿؾسائم أبو زؾرام يحل بن ز امد الفراء
العلم كرقّاق تلمذمق اإلماـ ابو احلسن اؿؾسائم ك ّ
13
الدمَف م ادلتوىف  207بعد أف ؾاف يف ضمن علم النحو.
ين العلوـ اآلؿةم كقم الّيت تسبب إُف العلوـ العاؿةم ادلقصودة
مما ب
كللصرؼ ـؾافة عاؿةم ؼ
تاب" :إف علم النحو كالصرؼ
مثل القرآف اؿؾرمي كاحلدمث ادلبارؾ كالفقق .قاؿ كِف خاف ادلظفر يف ؾ ق
ىم حىت ؽمؿ :النحو للعلوـ ؾالضوء للنجوـ
ين العلوـ اآلؿةم ـؾافة َف مبلغا إليها غير ا
قد حظام ب
14
كالصرؼ يف العلوـ ؾالبدر يف النجوـ كقؾذا ؽمؿ :الصرؼ أ ّـ العلوـ كالنحو أبوقا ".
ماف
م اإلسالـ ةم يف ادلراحل االبتدائةم قم :ـ ز
العرب
كاؿؾتب كالرسائل الّيت تدرس يف ادلدارس ة
الصرؼ كمنشعب كصرؼ ـير كپنج ؾنج كمراح األركاح كعلم الصمغة كفصوؿ أؾبرم كعلم الصرؼ
ين علم
ين اؿؾتاب
كإرشاد الصرؼ .كنقدـ يف اآليت تعارفان إمجاؿةم لوذ ق اؿؾتب مث نقارف يف األخير ب
اللق تعاُف.
الصرؼ كإرشاد الصرؼ كنقدـ يف آخر ة
ادلقاؿ اقًتاحات عددمة إف شاء ّ
يان الصرف:
مز

ؾتاب سلتصر يف الفارسةم ؿق ـؾافة عاؿةم يف ادلنقج النظاـم ،ال بدا ةم من غير دراستو كال
ث.
نوا ةم من غير االستغناء منق حجمق قلمؿ كنفعقؾ ير
الرحم كقذا القوؿ ضعمؼ جدان.
فنسب بعض إُف الشمخ سعدم علمق ة
كاختلف يف ـؤلفق :ق
ماف حبضرت شمخ سعدم
ماف الصرؼ ادلصبوع من ؾانبور  " :آنچ ق انتساب ـ ز
قاؿ الناشر يف ـ ز
15
تر أفق نسب إُف الشمخ سعدم فال دؿمؿ على قذا القوؿ.
مشمراسم اےلص ندارد"معٍت قد اشق
ق
ماين كإؿمق نسب ادلنشعب أمضا .كؽمؿ ـؤلفق الشمخ صفم الدمف بن
كنسب بعض إُف ادلال محزة البد ك
ق
16
نصير بن نظاـ الدمف بن خواج ق آدـ الغزنوم.
ماف :أفق تاؿمؼ الشمخ كجق الدمف بن عثماف بن
كقاؿ بعضقـ كاختارق جمقكر الشراح للم ز
17
حسين.

المنشعب:
ماف
ماين كقد نص علمق يف مقدـة ـ ز
مة يف الفارسةم نُتسبم إُف ادلال محزة البد ك
رساؿ كج ز
ة
الصرؼ ادلصبوع من ؾانبور كانتساب منشعب إُف ادلال جمقر خطأ ال أصل ؿق.
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ي:
صرف م ر
مة للسدم شرمؼ على بن زلمد بن علم اجلرجاين.
رساؿ كج ز
ة

پنج گنج:

قذا االسم مرؾب من "پنج" ك"گنج" پنج معناق مخس ،كگنج معناق خزمفة .أم مخس خزائن
18
كادلراد من اخلزائن اخلمسة قم اؿؾتب اخلمسة الّيت مجعم يف قذا اؿؾتاب .كقذا أمضا بلغة فارسةم.

مراح األرواح:
ترجم كعلمق شركح مفدمة متداكلوا
قك ألمحد بن علم بن مسعود ،قاؿ السمكطم َف أقف ؿق ة
لغمأمضا فارسةم.
ماف  19,ك ق
ادلمدبوف من الصب
أ
علم الصيغه:

مم
اللق الد ك
للشمخ العاَف اؿؾ ير
ب ادلفيت عنامت أمحد بن زلمد خبش بن غالـ زلمد بن لصف ّ
بسر الداؿ اَفقؿة يف زلافظة "بارقبنؾم" بالوند
مق" ؾ
بد ك
مث اؿؾاؾكركم ،أحد العلماء ادلشقكرمف كلد ػ"
لفات :علم الفرائض ،ملخصات احلساب كمن أشقرقا علم الصمغق
 9شواؿ  1228من الوجرة .كمؤ ق
20
يف التصرمؼ .تويف  17شواؿ  1279من الوجرة.
فصول أكبري:
مة يف الفارسةم للشمخ على أؾبرم بن على احلسمين احلنفم كلد يف إؿق آباد يف
رساؿق كج ز
21
م.
العرب
ىم يف ة
الوند كؿق مولفات أخرل مثل أصوؿ أؾبرم كشرحقؾال ا

إرشاد الصرف:

مق قواعد الصرؼ بالنقا ةم القصول من التفصمؿ،
رت ؼ
ؾتاب معركؼ بلغة فارسةم ذؾ ْ
ب" يف نظر الصالب
م اإلسالـ ةم بباؾستاف كؿق شاف ؾ ير
العرب
ة
ث من ادلدارس
كدخل يف منقج ؾ ير
إفادت
كالعلماء كيحسب من ّدمرسق من ـقرة ادلدرسين اؿؾراـ .فمواد اؿؾتاب خير مو ٍداد كال إفؾار من ق
ادلقاؿ بالتفصمؿ.
بؾالمان ؾدلنا حوؿق" يف قذ ق ة
مق
إال أف يف ترت
م مع مراجعتنا
اللق تعاُف كما علمنا غيرق شئا
أما ـؤلفق فعرفنا اسمق فقط أفق خدا خبش رحمق ّ
درسونو يف
شراح إرشاد الصرؼ كاتّصلنا أبؾثر أصدقائنا الّذمف لوـ صلة بوذا اؿؾتاب ألنوـ مّ
إُف أؾثر ّ
حلقاتوـ أك أنوـ طالعوه فقط كما فزنا عنو إال بإمسو ادلبارؾ .فاَفؤلف كإف ؾاف غير معركؼ ؿؾف
ماف كادلنشعب
مر من االختالؼ يف اَفز
ؾتابو مشهور من ب
ضر اؿؾتاب مثل ما ّ
ين العلماء .كقذا ال م ّ
أمضا.
كبعد أف فرغم من تسودم قذه العبارة حوؿ ادلصنف رأمت ؾتابان جواىر الصدؼ شرح
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إرشاد الصرؼ ص  ،۷اَفؾتبو الرشدم ةمؾك تمو دلوالنا عبد ادلاؿؾ الچاغوم ،قك مركم أنو كجد نسخ ة
قلم ةم إلرشاد الصرؼ يف مدرسة أنوار العلوـ يف إقلـم اؿسند ( )Sindhكؾاف ـؾتوبا علمق يف موضع
ادلسماة
اَفؤلف سدم زلمد إرشاد اللّو الراشدم كؾاف ـؾتوبا ؼ
مق أف قذا اؿؾتاب قد ألّفو يف مدرستو ّ
سمم اؿؾتاب ابمسو.
پ جقن ػڈا ( )Peer Jhandaىالو يف السند ؾ
دبدرسة دار اإلرشاد ير
ؼأ ف اَفؤلف ّ
منسوب إؿمق .فحسب قذا التحقمؽ مؾكف اسم اَفؤلف اَفؾتوب على أؾثر
ة
كؾانم مدرستو أمضا
اؿؾتب خدا خبش ،فرضام كاللّو اعلم بالصواب.
مق
كؾما عرفم أف اؿؾتب الّيت سبق منا ذؾرقا ؾؿقا بلغة فارسةم ألف الزمن الّذم صنفم ؼ
مق الفارسةم ؾما تعرؼ اآلف األرد ةم يف الوند كباؾستاف  .كاالستفادة من قذه اؿؾتب
ؾاف زمنان تعرؼ ؼ
دلن ال معرؼ الفارسةم صعب ج ّدا كقاؿ اَفقرة التعلـمةم :إف اؿؾتاب األكؿ يف ؾؿ فن ال بد أف مؾكف
خصب الشمخ أيب اؿؾالـ
يف لغة مفقكـة للصالب ؾم ال يجمتع كزر اللساف مع كزر الفن .كنقدـ ىو نا ة
جلن علم ةم أؽممم ألف
خصب بلمغة يف ة
آزاد 22.كمغننما ؾالمو من مزدم اؿؾالـ علمق .ألقل آزاد احملًتـ ة
مقا حوؿ مقرر تعلـمم للمدارس اإلسالـ ةم يف الوند فقاؿ" :الصرؼ كالنحو شيء ـقـ ال فقدر
مؼؾر ؼ
العربم بدكف فهمهما ,الشيء الّذم تفتشوف عنو ؿمس قواعد الصرؼ كالنحو بل قم العلوـ
ة
أف نفقـ
ٍد
صندكؽ ال مستفاد منو ،ربتاجوف إُف مفتاح لتخرجوا بو
مغلوؽ يف
ة
دبم كقم
اإلسالـ ةم كالفنوف األ ة
مقصودؾـ ،ادلقفل يف الصندكؽ كادلفتاح قك الصرؼ كالنحو .كطرمؽة الدراسة الّيت تلقل يف ادلدارس
م ؿمسم صح محة ،األمر الّذم ميؾف حصولو" يف أقل من األكقات ربصلونو" يف زمن طومؿ
العرب
ة
ادلصلوبادلفدمة.
ة
مجة
كمع ذؿؾ ال ربصل النم
م ؿمسم لغتنا األـية كال اللغة الفارسةم .يف اَففقج
العرب
ة
الشمء الّذم أردم ذؾره قك أف
ماف كادلنشعب كصرؼ ـير كضلو ـير كغيرقا من اؿؾتب كقذه
م اإلسالـ ةم يد ّرس اَفز
العرب
للمدارس ة
ؼذه اللغة
مق إ ّما اآلف ق
اؿؾتب ؾ ّؿقا بلغة فارسةم كقذه اؿؾتب ؾانم مفدمة للزمن الذم صنؼت ؼ
م لنا كالصيب الّذم مقرأ قذه اؿؾتب قك أجنيب عنقا فإف اضصر الصالب على قراءة قذه اؿؾتب
جنب
أ ة
ثلثعلمق كقك ال مربمل رفعقا .
ؼك إلقاء أكزار ة
ق
معرفم ال مصل القارم إُف مضموف اؿؾتاب.
م آلنو بدكف قا
جنب
معرؼقذه اللغة األ ة
االكؿ ة
ّ -1
ُ -2تحل عبارة اؿؾتاب.
رت يف اؿؾتاب ,فلو ؾاف اؿؾتاب باألرد ةم ال متوجو ذقنو إال إُف
 -3ق
ؼـ القواعد كادلواد اليت ذُتؾ ْ
23
الشمء األخير كقك ادلقصود ,كممت ؾف لو الرسوخ يف العلم ادلقصود.
م "علم
فال بد ألرباب ادلدارس أف مضعوا اؿؾتب األرد ةم يف ادلراحل االبتدائةم كيف رأ نا
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علم الصرف أولين وآخرين (باللغة األردةي):
مة يف األرد ةم مقسوـة إُف حصص أربعة يف رللدمف موجزمف ال تتعدل صفحات
رساؿ كج ز
ة
ائ صفح ة .ـؤلفو الشمخ مشتاؽ أمحد
ؾؿ رللد من مخسين صفح ة كصفحات اجمللدمف ال ذباكز ـ ة
اجلرتوالوم َف نعلم ترجمتو يف أم ؾتاب معتد بو.
ماف  .بدأ ؾتابو من تعرمؼ
مب أفمؽ كأبلفاظ سهلة حسب طباع الصب
رتب ؾتابو بًتت
بؿ تفصمؿ
بدلات ساذج ة .ذمؾر التصارمؼ أ ّكال ؾ
الصرؼ كاؿؾَف ة كأنواعقا ك ّبُت مبادئ الصرؼ ؾ
من ادلعركؼ كاجملهوؿ كادلثبم كادلنفم من ادلاضم إُف إسم الفاعل .ذمؾر القواعد متصال بالتصارمؼ
أ ّكال بالنثر مث بالنظم كال معدؿ عن اإلمجاؿ كمقصر إخالص اَفؤلف من ؾَف ة ؾَف ة نظمو كيخاطب يف
احلصة
خص رللده األ ّكؿ بالصح مح من األقساـ السبعة مث ّنوع الفعل يف ّ
أؾثر األحواؿ بذؾر اإلبن .ك ّ
مق .كذؾر األبواب
مق كالرباعم اجملرد كادلزدم ؼ
م ادلزدم ؼ
م اجملرد كالثالث
الثافةم من اجمللد األكؿ إُف الثالث
ادلعركؼ من باب نصر إُف باب حسب .ك ّبُت ؿؾؿ باب تصر فما صغيرا كذؾر ادلصادر األخرل
السم ة
ة
م ادلزدم ؾذؿؾ ك ّبُت يف آخر قذه احلصة ادللحق
كترؾ تصارمؼقا لتمرمف الصالب مث انتقل إُف الثالث
بالرباعم اجملرد كبادلزدم علمق.
مث يف اجمللد الثاين -احلصة الثالثو -ذؾر أنواع االسم كالفعل من أنواع السبعة من الصح مح
بة كالتعلمالت الّيت جرت يف قذه
كادلعتل كاَفقموز كادلضاعف كغيرقا كذؾر لوا التصارمؼ اؿؾ ير
احلصة الرابعة من اجمللد الثاين خواص األبواب.
التصارمؼ .كذؾر يف ّ
م -أحسن ؾتب ،صنفم يف علم الصرؼ ألنو صنّف يف األرد ةم مع
ؼذا اؿؾتاب  -يف رأ نا
ق
معركؼكمفهوـة يف قذه البالد.
ة
مو كقذه اللغة
ترت
حسن ب
دئين يف قذا الفن .أ ّما غير قذا
ت
ماف ادلب
معم ُتكضع حسب طباع الصب
كطراز اَفؤلف جدم طب
مىا قم اللغة الفارسةم .كالفارسةم
مقا اللغة الّيت صنّفم ؼ
ف يف الصرؼ أؼؾبر شمء ؼ
من الرسائل ادلصنّ ة
لسن-
ؿمسم مفهوـة يف قذه البالد بل صارت يف قذه األ امـ ألجل عدـ ادلمارسة بوا من أصعب األ ة
ت ؾما اتضح
م توضع علمق أكزار زائدة من صالحمقا
جنب
إبتدائم يف لغة أ ة
ا
فالصالب الّذم مقرأ ؾتابا
من ؾالـ الشمخ آزاد رمحو اللّو تعاِف.
مق ذخائر علم الصرؼ من القواعد كالبناء
كإرشاد الصرؼ كلو أنو ؾتاب مفدم جدا كمجع ؼ
م -إُف علم الصرؼ ال ألجل األرد ةم أك الفارسةم
ىم كؿؾنو -مع ؾؿ عذر منا -ال مصل -يف رأ نا
كغير ا
فحسب بل لو كجوه أخر نذؾرىا يف ما بعد إف شاء اللّو.
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م
حىت ذؾر يف الصفح ة األكُف من أقساـ الفعل من الثالث
نوج قذا اؿؾتاب صعب جدا ّ
كالرباعم كالصح مح كادلعتل كادلضاعف كغيرقا كمن العجب أف اَفؤلف َف ذمؾر تصارمؼ اإلسم
كالفعل كاحلرؼ كإف احملشم أكىف قذا النقص يف ربشتمو بذؾر تعرمفاتوا  ,فالصيب الّذم َف معرؼ الفعل
ادلعرؼ يف الفعل يف أ ّكؿ مكمو من األصلم كادلزدم كزر على ذقف
ؼمؼ معرؼ أقسامو من أ ّكؿ مكمو ك ة
ؾ
ادلبتدم.
بة مع معافمقا كَف محلق القواعد ملحقة بالتصارمؼ
مث بعد ذؿؾ بدأ اَفؤلف التصارمؼ اؿؾ ير
ؼذه الصفحات العشركف
ادلتعلقة كجرت قذه السلسة التصرمؼةم من صفح ة  5إُف صفحو  25ق
ين التصرمؼ
صرؼ .ال شيء سواقا  .مث بدأ ببناء الصمغ ادلذؾكرة يف التصارمؼ كالبعد ب
تصارمؼ ة
كقواعد البناء شيء مشوش ذقف ادلبتدم.
ؼـ قما  -يحفظ
مث ذُتؾَر يف القواعد ،القمكد االحًتاز ةم كاالتفاؽةم الّيت مصعب على الصالب ق
تكف األمثلة االحًتاز ةم أمضا عشرة
الصالب ؿؾؿ ؽدم احًتازم مثاال احًتازام فإف ؾانم القمكد عشرة ؾ
مق القدم
تكف األمثاؿ إحدل عشرة .كادلثاؿ االحًتازم قك الّذم َف مكجد ؼ
كمع ادلثاؿ االتفاؽم ؾ
مق جممع القمكدات.
ادلصلوب كاالتفاؽم توجد ؼ
مث ردبا يخترع األمثلة االحًتاز ةم من عند نفسو ال توجد يف اخلارج ؾما ال يخؼل على من
قرأقأك طالعو.
معرؼ الصمغ
ؼمؼ متوجو إُف ادلقصود من ة
ربمل الصالب قذا الوزر من بدا ةم مكمو ؾ
فاذا ّ
التجرب أف الصالب الّذم مقع يف ىذه ادلشؾؿة مغمب ذقنو من ادلقصود األساسم حىت
ة
كادلعاين ،كمن
انتو ل اؿؾتاب قك زلافظ للقواعد كالبناء مع ؾؿ حفظ ؿؾنو ال معرؼ الصمغة من ادلعركؼ كاجملهوؿ
الًتجم
كال مستطمع أف مترجم حسب الصمغة .كؾاف على األستاذ اَف ميّرف على الصالب كمعطمق ة
الًتجم ؿؾف األستاذ ادلسؾين -كقد مرت
ة
االُترد ةم كمطلب منو الصمغة أك معطمق الصمغة كمطلب منو
قذه ادلرحلة عل الراقم أمضا -مؼؾر عن إنواءه كإف اؿؾتاب أبسلوبو اخلاص إهناءق ؿمس أمرا سهال
ؼمؼ متوجو إُف قذه األمور األساسةم؟ فغا ةم األمر مترجم الصالب -مع حفظ القواعد -غلصا
ؾ
كخطأ  .فلو ؾاف طراز اؿؾتاب ادلذؾكر كفقا لعلم الصرؼ (باألردةم) ال يجد الصالب الوزر الزائد على
تف القمكدات االحًتاز ةم يف القواعد كمؾؼم على ادلثاؿ االتفاؽم فحسب ال يجد
نفسو كلو َف ؾ
الصالب أم كزر على نفسو .كاألنسب أف مؾكف االنتقاؿ يف اؿؾتاب اإلبتدائم من السهل إُف
الصعب تدريجام ؾما ذؾرنا يف هنج "علم الصرؼ".
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االقتراحات:
فنؤدم يف آخر مقالتا اقًت ٍد
جدا.
احات عددمة لو عُتمل هبا ؿمؾكنَ َّنن قذا اؿؾتاب مفدما ن
ّ
م فإف عُتّرب إُف األرد ةم فلمكضع يف الصف األ ّكؿ
العرب
عرب قذا إُف األرد ةم السقؿة أك إُف ة
م َّن
 -1أف ُت
م فلمكضع يف ادلرحلة الثافةم.
العرب
كإف عُتّرب إُف ة
مب "علم الصرؼ" من تقدمي الصح مح على ادلعتل كغيرق
مب جددم حسب ترت
مرتَّنب بًتت
 -2أف ُتَ
كتقدمي اجملرد على غيرق.
 -3عدـ ذؾر األمثلة االحًتاز ةم للصالب أثناء الدراسة كمؾؼم دبثاؿ اتفاؽم ضلو صنمع صاحب علم
الصمغة كغيرقمن اؿؾتب.
 -4يف تصرمؼ إسم الفاعل من قذا اؿؾتاب تصومؿ جدا حىت كصل عدده إُف مثاين عشرة صمغة
مق صمغ اسم الفاعل من اجلمع اَفؾسر قد َّن
شذ استعمالوا يف عاـة االستعماؿ .فلو
كذؾرت ؼ
السمؿؾاف سهالن.
ثة الّيت موجودة يف عاـة اؿؾتب من الصمغ ة
اؾتفم على الصمغة اؿؾ ير
ؼـ قواعد التصغير كيخرج
 -5ال حاج ة إُف الصمغ ادلصغّرة يف التصرمفات بل مؾؼم للصالب ق
الصمغة بنفسو فال مكضع قذا الوزر يف جممع التصارمؼ مثل اسم الفاعل كادلفعوؿ كالظرؼ كاسم
ث كزر.
اآلؿ فإف قذا ؾ ير
ة
ترمجم فإف
غ ك قا
 -6ال دب لألستاذ ادلتعلق باإلرشاد أف متوجو إُف إجراء ؾتابو كتعرمؼ الصالب الصمَ
تّدم إُف غرض الصرؼ ،فال ب ّد لإلستاذ أف مسلسل اإلجراء كفق ؾتابو فإف
نفس القواعد ال ؤ
ؾاف ميشم يف التصرمؼ ادلاضم ،علمق أف يجرم يف أمثلة ادلاضم فقط يف القرآف اؿؾرمي أك من
ؾتاب آخر.
م -مصرفوف أكقاتوـ يف إخراج األكزاف من اؿؾدلات كيف متييز احلركؼ
 -7اؾثر األساتذه-ؾما رأ نا
األصمؿة من الزائدة كال ننؾر أف قذا شيء ال يحتاج إؿمق كؿؾف ال مظن قذا العمل مقصودا
الًتجم كفقا للصمغ.
ادلعرؼللصمغ ك ة
أصلام للصرؼ ألف الغرض من الصرؼ قم ة
ضَربُتوا؟ مث مسئل ما معٌت
 -8ال ب ّد أف مؾكف إجراء الصمغ ك ة
الًتجم بحمث مسئل األستاذ ما معٌت َ
ين
ادلختلف من ادلعركؼ كادلجقكؿ ؾم يجد الفرؽ ب
ة
ض ِربْ َن قؾذا الصمغ
ضَربْ َن مث ُت
ض ِربوا؟ مث مسئل َ
ُت
ترجم ادلعركؼ كاجملهوؿ.
ة
الًتجم كمقوؿ إُف الصالب :ما معٍت( :امراانبسرمدوںےن؟امراانبس وعروتں
ة
 -9مث معطم األستاذ

ےن؟امرا اس ا كي رمدےن؟امر ى گئںروهبسوعرتںر؟) كيجرل اإلجراء يف ؾؿ التصارمؼ من ادلضارع
كنفم اجلحد بلم كنفم التاؾدم بلن كاسم الفاعل كغيرقا .
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 -10كؾما ذؾرنا يف ما قبل أف يف التصرمفات كالقواعد من قذا اؿؾتاب لبعدا بع دما فإذا كصل
تف زلفوظة يف ذقنو ألنو
الصالب إُف القواعد كالبناء ال متوجو إُف التصارمؼ كاحلاؿ أهنا َف ؾ
حممنا قرأقا ؾانم زلدكدة إُف لسانو فقط كَف تصل إُف قعر قلبو ألنّو َف مؾف مؼقـ الصالب
القواعد كالبناء عند التصارمؼ فإف َف ذماؾر عنده قذه التصارمؼ ؾ ّؿ مكـ ألنساقا كقذه
م من
مسؤكؿةم األستاذ أف مؾرق الصالب على قذا العمل ادلسلسل كمسأ لوـ ؾؿ مكـ شئا
التصارمؼ ادلاضةم.
العربم بباؾستاف كالوند كأساتذه إرشاد اؿصرؼ
كيف النقا ةم ألتمس يف حضور أرباب ادلدارس ة
العربم بباؾستاف خاصة أف ملتفتوا إُف قذه االقًتاحات كمؾسكقا
عاـة كيف جناب مسؤكِف كفاؽ ادلدارس ة
م شلا قدـ إال أنو ؼمق سللص كَف منقد للتنقدم فقط.
ثماب العمل فإف احملقق َف قمّدـ شئا
كصلل اللّو تعاُف على خير خلقو زلمد كآلو كأصحابو أمجعُت.
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