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 پيشگفتار

  
ت بسياري برخـوردار    تعيين هدف اصلي در آموزش زبان عربي همانند آموزش هر زبان ديگري از اهمي             

ثير أتـر از همـه در تهيـة منـابع درسـي، تـ       زيرا اين كار در تمام مراحل آموزش يـك زبـان و مهـم       است؛
گيـري از    گمان منابع آموزش زبان براي كسي كه به قصد گردشگري و تجارت يا بهره              بي. بسزايي دارد 

نگـارش مطالـب علمـي بـه آن     آورد  با كسي كه قـصد   هاي سينمايي به آموزش يك زبان روي مي   فيلم
 .زبان دارد متفاوت خواهد بود

هاي علوم انساني از جمله در رشتة زبان و ادبيات           هدف اصلي ما از آموزش زبان عربي در رشته        
فارسي اين است كه بتوانيم موارد زير را درست بخوانيم، ترجمه كنـيم، بفهمـيم و در صـورت لـزوم بـه       

  :ديگران نيز بفهمانيم
ها، ابيات عربي و خالصه هر عبارت يا متنـي عربـي             ها، كنايه  مثل ها، حاديث، تركيب  آيات، ا  .1

 گرفتـه تـا   تـاريخ بيهقـي  در » أنار اهللا برهانه«اي مثل  كه در مطاوي متون فارسي آمده است از جملة ساده   
  قصيدة كامل عربي سعدي در سوگ المستعصم باهللا؛

، احاديث ائمة اطهار عليهم السالم و       البالغه  هجن رساالت و كتب مهم ديني مثل قرآن مجيد،          .2
هاي گذشته و عصر حاضـر بـه نگـارش      ايرانيان در دورهاز سويها عمدتاً   تبيين و تفسير آندربارةآنچه  

  درآمده است؛
 عربـي،   كليلـه و دمنـة    هاي شعرعربي اعم از سنتي و معاصـر ماننـد            ها و ديوان   ها، رساله   كتاب .3

  . هاي كوتاه زكريا تامر، اشعار نزار قباني و متوني از اين دست ، داستانديوان متنبي
آميز هر سه مقطع     يابي نيست و اگر دانشجويي حتي پس از طي موفقيت          اين هدف، هدف آسان   

 تحصيالت عالي خود بدان دست يابد، بايد به او آفرين گفت و برخالف تـصور ناصـواب رايـج، نبايـد                    
احد قواعد و قرائت عربي گذرانده است بتواند به عربي مكالمـه كنـد   انتظار داشت دانشجويي كه چند و  

هـاي    منـابع درسـي و كـالس        و دستيابي به اين اهداف، روش آموزش     . يا متن منقّحي را به عربي بنويسد      
اگـر بخـواهيم هـدف      . ها متفـاوت اسـت      طلبد كه با روش ما در تدوين اين كتاب          مخصوص خود را مي   

براي دستيابي به هدف مذكور     . »فهم متن « :خالصه كنيم عبارت خواهد بود از     خود را در دو كلمة ساده       
 از قرائـت عربـي   و قواعـد مقدمات و اقدامات متعدد و مختلفي ضرورت دارد كه در آن ميان  آمـوزش          

  . اهميت بيشتري برخوردار است
، هـاي علـوم انـساني گنجانـده شـد           از زماني كه درس عربـي در ميـان دروس دانـشگاهي رشـته             

هاي كهن و نوين در يادگيري زبان عربي پديد    گيري از شيوه   هاي گوناگوني با بهره     نامه ها و درس   كتاب
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هـاي دانـشگاهي آن روزگـار، قرائـت و قواعـد را              هـا بـه اقتـضاي سرفـصل         نامه  در اغلب اين درس   . آمد
البتـه در جـاي   اي تـدوين كـرده بودنـد كـه      هاي جداگانه صورت مجزا بررسي و براي هر كدام كتاب     به

اين شيوه يعني تفكيـك آمـوزش قواعـد از قرائـت در كنـار               . خود و در زمان خود ارزشمند و مفيد بود        
 آن را بـا هـزار       ةهـاي پيچيـد    بنـدي  مزايايي كه داشت عيب بزرگش اين بود كه دانشجو قواعد و تقـسيم            

 بـه  رسـيدن  در  عمـالً آموخت صورت كاربردي نمي ها را در متن به     سپرد و چون آن    زحمت به خاطر مي   
آورد و پـس از مـدت كوتـاهي      دست نمي  هدف اصلي خود كه همان فهم متن است موفقيت چنداني به          

هـاي   هـاي اخيـر بـه يمـن بـازنگري در سرفـصل             اكنون كه در سـال    . سپرد ها را به فراموشي مي     اغلب آن 
اي  متـون توجـه ويـژه     دروس عربي مصوبِ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به آموزش قواعـد در دل               

هـاي    كتاب  و هاي قواعد و قرائت درهم ادغام گرديده است ما نيز فرصت را مغتنم شمرده              شده  و درس   
ـ         ،ايم ليف كرده أدرسي خود را بر همين مبنا ت       دات ديگـر آن بـه آمـوزش         بنابراين در ايـن كتـاب و مجلّ

ش آمـوزش قواعـد را در فهـم مـتن      نقـ ايـم  كوشـيده ايم و از همان گـام اول   قواعد در دل متون پرداخته  
 كه الزمة اتخاذ ايـن شـيوه        - براي كاستن از عيب آشفتگي مباحث مربوط به قواعد        . آشكارا نشان دهيم  

 مباحث صرف و نحو را به نحوي منطقي تنظـيم            اهم  اوالً - يعني شيوة آموزش قواعد در دل متون است       
  : ايم كردهو مطرح دات مختلف اين كتاب به شرح زير تقسيم و در بين مجلّ

  صرف فعل؛: كتاب اول
  ؛صرف اسم و مباحث مربوط به حرف: كتاب دوم
  ؛مقدمات نحو و مرفوعات: كتاب سوم

  ؛اي از منصوبات بخش عمده: كتاب چهارم
  ؛باقيماندة منصوبات و كل مجرورات: كتاب پنجم
 اصـول و روش     هاي گوناگوني از نظـم و نثـر عربـي و بيـان              تجزيه و تركيب نمونه   : كتاب ششم 
  .كلي تجزيه و تركيب

ايـم كـه نظـم و ترتيـب           اي انتخـاب و تنظـيم كـرده        گونـه  هاي موجود در هر مجلّد را بـه        و ثانياً متن  
 و قواعـد هـر درس در مـتن آن درس بيـشترين          شـود مألوف قواعد در كتب معتبر صـرف و نحـو ملحـوظ             

صـورت مشخـصي نـشان داده         انشجويان بـه  كاربرد ممكن را داشته باشد و براي جلب توجه و دقت بيشتر د            
رنگ آبي بـه ايـن   . ايم ها از سه رنگ آبي، قرمز و سبز نيز استفاده كرده     براي اين منظور در متن درس     . شود

معني است كه ساختار كلمات آبي در بخش قواعد همين درس بررسي شده است و رنگ قرمز بـه معنـاي                     
جاهـايي  . اند  هاي پيشين آشنا شده     تار آن كلمات در درس    آن است كه دانشجويان با مباحث مربوط به ساخ        

ـ    اند، كلماتي كه به    سبب گستردگي در بيش از يك درس بررسي شده         شده  به   كه مباحث مطرح   ي طـور كلّ
هاي آينده بيان شده با رنگ سبز مـشخص          به مباحث اين درس مربوط است اما جزئيات بيشتر آن در درس           

دهنـدة آن اسـت كـه قواعـد       نـشان » يصنعن«و  » فَقَد« رنگ قرمز افعالي مانند       در درس چهارم    مثالً ،اند  گشته
رنـگ آبـي    . در يكي از سه درس پيشين بررسي شده اسـت         ) ثالثي مجرد (مربوط به ساختار اين قبيل افعال       
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 هـاي افعـال و      بـاب  –ثالثـي مزيـد     ( هـا    دهد كه قواعد مربوط بـه آن       نشان مي »  يقطّع«و  » أقبل«افعالي مانند   
بيـانگر آن   » تنهمـر «و  » متقـد «ي در همين درس بيان شده است و رنگ سبز افعـالي ماننـد               طور كلّ  به )تفعيل

) هاي تفعـل و انفعـال      باب(ها   ها در همين درس ولي جزئيات بيشتر دربارة آن         است كه كليات مربوط به آن     
عايـت سـطح دانـش عربـي        در كنار تمهيدات فـوق نيـز بـراي ر         . هاي آتي توضيح داده شده است      در درس 

ايـم و از آنجاكـه مخاطبـان     اي را از متـون انتخـاب كـرده    هـاي سـاده   هدانشجويان در كتاب اول و دوم نمون      
هـايي   ها اغلب دانشجويان ادبيات هستند، در كنار متون كهن از متون ادبي معاصر نيز نمونه                اصلي اين كتاب  

معموالً در كتب   . دب سنتي و ادب معاصر عربي آشنا شوند       زمان  با هر دو ا      ايم تا دانشجويان هم    را برگزيده 
 رغم مزايايي   بهكنند كه به نظر ما اين شيوه          رايج دانشگاهي، آموزش زبان عربي را از متون كهن شروع مي          

ايـن بـدان   . كه دارد ممكن است در نيل به مقصود اصلي يعني خوانش درست و فهم متون ناكارآمـد باشـد   
ان فارسي براي آموزش اين زبـان كـار خـود را بـا خوانـدن ديـوان خاقـاني و انـوري                       ماند كه نوآموز زب     مي

تـري دارنـد      از اين روي، در بخش نخست كتاب حاضـر، متـون ادبـي معاصـر كـه زبـان سـاده                    . شروع كند 
هـاي بعـدي كـه سـطح دانـش       در كتاب. گنجانده شده و بخش دوم آن به متون كهن اختصاص يافته است  

  . تر خواهد بود گيري از متون كهن پررنگ يابد بهره تقا ميعربي دانشجويان ار
فعـل   ممكـن اسـت محقّقـي در توضـيح      مـثالً رود؛ مـي كار   هاي متعددي به    در طرح قواعد شيوه   

شـود و سـخني از    سـاخته مـي  » فيـلَ « تنها به اين بسنده كند كه فعـل ماضـي اجـوف مجهـول بـر وزن       »قيل«
اكم بر آن به ميان نياورد و يا مـصدر بـاب اسـتفعال در افعـال معتـل                   چگونگي تغيير و تبديل آن و قواعد ح       

در روند سـاختن فعـل امـر از         » قُلْ «به» قُولْ«بداند يا اينكه دربارة تبديل      ) استعاذه(اجوف را بر وزن استفاله      
گونـه   كـاربرد نـدارد و در ايـن     » صـامت + مـصوت بلنـد     + صـامت   « بگويد در زبان عربي هجاي       »تقول«

گيـري از ايـن مـسائل         ضمن اذعان به اينكه بـا بهـره       . شود  مصوت بلند به مصوت كوتاه تبديل مي      هجاها  
 اما از آنجاكه تاكنون تمامي موارد مربوط بـه سـاختار            ،شود تر مي   يادگيري قواعد در برخي موارد آسان     

 هنـوز بـراي    كلمات و جمالت عربي به اين شيوه بررسي نشده است يا به عبارت ديگر اين شيوة بررسي                
بررسي ساختار همة كلمات و جمالت عربي جامعيت كافي ندارد و از طرف ديگر دانشجويان ما نيـز از               

 ما نيـز در ايـن كتـاب همـان شـيوة رايـج در مـدارس                  ،اند دورة دبيرستان با همان شيوة سنتي انس گرفته       
هـا را   ي كـه بـسياري از آن  هـاي  وه شـي ؛ايـم   از گذشته تا اكنون به كار گرفته        را هاي ايران  علميه و دانشگاه  

ايـم و    پوشـي نكـرده     اما با اين حال از مباحث جديد نيز يكسره چشم          ،اند بار ايرانيان مطرح كرده     نخستين
عـالوه بـر ايـن در    . ايـم  در حاشية برخي از صفحات به برخي از مسائل نوين نيز مختصراً اشـاراتي كـرده      

 كـه دانـشجويان برخـي از ايـن           ايـن سـبب      به ايم اوالً   رفته طرح مباحث تمامي دروس بيشتر به راه ايجاز       
ها به قصد مرور و يادآوري انجام شده است و           د آن اند و طرح مجد    مباحث را در دورة دبيرستان خوانده     

 به اين سبب كه مدرسان محترم بتواننـد بـه اقتـضاي سـطح دانـش دانـشجويان، خـود شـرح و بـسط                 ثانياً
ايـم بـدان سـبب كـه          از طرح آراء گوناگون صرفي و نحوي پرهيز كرده         نينهمچ. مطالب را تنظيم كنند   
كند بلكه ممكن است باعث   كمك نمي   متفاوت در اين مرحله نه تنها به دانشجو        ءمعتقديم طرح اين آرا   
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 زيرا اختالف نظر در امـور جزئـي         ،آشفتگي ذهن او نيز بشود و او را از دستيابي به هدف اصلي باز دارد              
 آن را ،هاي مختلف گاهي آن قدر پيچيده و گسترده است كه به جاي تسهيل يادگيري بندي يممانند تقس
رده گرفت و در توان خُ اي از ديدي مي بندي افزون بر اين، به هر نوع تقسيم  . كند تر و دشوارتر مي    سخت
ز هماننـد   عربـي نيـ    تـوان گفـت دربـارة قواعـد         طور كلي مي    به. اشكال وجود ندارد   بندي بي   تقسيم ،عمل

هاي ديگر نظر واحـدي در كـار نيـست و چنانكـه گفتـه شـد هـدف مـا نـه بيـان ايـن                             قواعد تمامي زبان  
  . اختالفات و نظرهاي شاذ و نادر بلكه آموزش قواعد و قرائت به قصد فهم متن است و بس

ها و مدارس براي آمـوزش زبـان عربـي رايـج              در تبيين قواعد از كتب مشهوري كه در دانشگاه        
از اين بـين در تـشريح       . توان در فهرست منابع مالحظه كرد       ها را مي    ايم كه مشخصات آن     ه بهره برده  بود

از . ايم   را برده    تأليف حميد محمدي بيشترين بهره     زبان قرآن قواعد اعالل و برخي مسائل ديگر از كتاب         
 ماهيار نيز در تـشريح صـرف   ياد دكتر عباس زنده. ايم هاي متعددي كرده نيز استفاده  العربيهمبادئكتاب  

هاي ايشان نيز در تدوين برخي از مسائل مطمـح            و نحو عربي به زبان ساده سهم بسياري دارند كه كتاب          
هـا    اند كه در تدريس درس عربـي در دانـشگاه           برخي از متون ادبي از كتبي انتخاب شده       . نظر بوده است  

و ديگر كتبي كه در الشعر في العصر الحديث  ر ونصوص من النث و   مجاني الحديثه  مانند   ،اند معمول بوده 
ي كـه دانـشجويان   اندك بر شمار متـون  در مجلدات بعدي اندك. ها اشاره شده است فهرست منابع به آن 

گونه انتخاب ضمن حفظ ارتباط مدرسان و دانشجويان         اين. خواهيم افزود ها آشنايي كمتري دارند       با آن 
   . كند زه نيز مواجه ميها را با متون تا با كتب پيشين آن

در پايان كتاب حاضر براي آشنايي دانشجويان بـا برخـي از اصـطالحات رايـج و پركـاربرد در                    
ايـم كـه در آن بـه مبـاحثي نظيـر همـزة        افزوده» توضيحات« عنوان باحوزة صرف و نحو عربي بخشي را    

  .  پرداخته شده است  شد، وقطع، همزة وصل
. باشـد  بسياري از آثار ديگـر از ضـعف و نقـص احتمـالي مبـرّا ن         همچون  نيز ممكن است   اين اثر 

 هاي خود آنان را در كاسـتن از ايـن نـواقص    نگارندگان اميد آن دارند كه همكاران ارجمند با راهنمايي        
  .  ياري رساننداحتمالي

  
   العالمينهللا رب  الحمدوآخر دعوانا أنِ  

 مؤلّفان  
  


