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  پيشگفتار
  

ايـن كتـاب بـراي درس بررسـي متـون تخصـصي از جهـت فـن اعـراب و ترجمـه در مقطـع            
هـدف آن ايجـاد توانـايي الزم بـراي           كارشناسي ارشد علوم قرآني و حديث فراهم آمـده و         

همـة   رو از ايـن . مندي دقيق، عالمانه و هوشمندانه از محتواي منابع اصيل اسالمي اسـت  بهره
 و آنـان كـه   يمنـدان بـه زبـان و ادبيـات عربـ      ويان دورة دكتـري، عالقـه  پژوهشگران، دانـشج  

ترين سـاختارهاي ايـن زبـان را         ترين قوانين زبان عربي و شيوة ترجمه اساسي        خواهند مهم  مي
  .از آن استفاده كنندتوانند  همراه با متن و به صورت كاربردي بياموزند، مي

ل اول به پيشينه تـاريخي پديـدة        فص.  ضميمه است  4 فصل و    7كتاب حاضر مشتمل بر     
عراب إضرورت آشنايي با فن  عراب قرآن و  إشناسي    در زبانهاي كهن سامي، كتاب     »اعراب«

نـا، اصـطالحاتي چـون      عـراب و بِ   إ مـسئله شـناختي بـه      در فصل دوم با نگاهي زبان     . پردازد مي
 بخـش  در. انـد  عامل، معمول، نقش دستوري، عالمت اعراب و اعـراب محلـي تعريـف شـده       

بعدي همين فصل موضوع تجويزي يا توصيفي بودن دستور زبان عربي طرح شده و نخستين               
. شـده اسـت   شناسان و كوششهاي پس از آن، از اين زاويه بررسـي             پژوهشهاي دستوري زبان  

هاي بنـا در زبـان عربـي       عراب و داللتهاي معنايي آنها و نيز معرفي نشانه        إهاي   آشنايي با نشانه  
عـراب  إهـاي فرعـي      در همين بخش نشانه   . عنوانهاي پراهميت فصل دوم است    يكي ديگر از    

خـاطر  ه انـد تـا بـ    عراب تقديري با كمك تابلوهايي توضيح داده شدهإدر اسمها و فعلها و نيز  
  .تر گردد سپردن آنها آسان

فصل سوم، براي آشنايي مقدماتي با شيوة ترجمه، نخست چگونگي ترجمة اسمها             در
ترين و پركاربردترين تركيبها در    اب آنها بيان گرديده، آنگاه شيوه ترجمة مهم       با توجه به اعر   

براي هر يك از اين مباحث بـا اسـتناد بـه قـرآن              . ساختار جملة عربي توضيح داده شده است      
 شـده  زمان افعال و ترجمة آنها به اختصار بررسي          مسئلهتمرينهايي اختصاص يافته و در ادامه       

 از نظر الزم يا متعدي بودن و نيز نقش مهم حروف اضـافه در تعيـين                 توجه به نوع فعل   . است
سـاختار انـواع جملـه در       . دهـد  معناي فعل، يكي ديگر از عنوانهاي فصل سوم را تشكيل مـي           
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زبان عربي موضوع پاياني اين فصل است كه با روشي نوين ارائه شده و شايسته است كـه بـه         

 هـاي فرعـي    نده در اين بخش همچنـين بـا جملـه         خوان. ي مورد مطالعه قرار گيرد    صورت جد   
كننـد و     البته يكديگر را تكميـل مـي       سوم تا اوليك از فصلهاي     هر. شود آشنا مي  )وابسته(= 

  فصل چهارم تا پايان فصل هفـتم منتخبـي اسـت از قـرآن كـريم،                 .بايد با دقت آموخته شوند    
متنهـاي برگزيـده    ). ق 808د( خلـدون   ابن مقدمةو  ) ق436د(  سيد مرتضي  أمالي،  هنهج البالغ 

 به صورت درسهاي مستقل از يكديگر تنظيم شده است كه به تفصيل مورد تجزيـه و تحليـل                 
گيـرد و ضـمن آن قـوانين ضـروري بـراي ترجمـة روان و درسـت                 قرار مي   و دستوري  لغوي

براي هر درس متنهايي بـه عنـوان تمـرين از مĤخـذ يـاد               . شود برخي عبارتها آموزش داده مي    
  :كند انتخاب گرديده است كه به طور كلي چند خواسته را دنبال ميشده 

  .گذاري گذاري و اعراب شكل ●
ويـژه  ه  هـا در سـاختار جملـه بـ         تحليل دستوري يا بيان نقش دستوري كلمه       تجزيه و  ●

  .آنهايي كه نقش كليدي دارند
  .يهاي عرب  آموختن شيوة استفاده از لغتنامهبه منظورها  يافتن معاني واژه ●
دهندة ميزان درك و فهم معنـاي عبارتهـا و           ها كه نشان   ترجمة روان و درست جمله     ●

  .متون است
حث عدد، چگونگي تطبيق ميان صـفت بـا موصـوف و فعـل بـا                ا مب هفتمپس از فصل    

اي در   و نيـز چگـونگي اسـتفاده از فرهنگهـاي ريـشه           فاعل در زبان عربي كالسيك و مـدرن         
اميدوارم كه اين كتاب راهنماي خـوبي بـراي دانـشجويان            . ضميمه افزوده شده است    4قالب  
در خاتمه از حمايتهاي    . مند و با اراده باشد و استادان نيز آن را براي تدريس مفيد يابند              عالقه
دريغ استاد ارجمند جناب آقاي دكتـر مجيـد معـارف مـدير محتـرم گـروه علـوم قـرآن و            بي

خانم هاله معيري كارشناس محتـرم       ه سركار  و نيز پيگيريهاي صميمان    »سمت«حديث سازمان   
 و همكاران پرتالش بخش تدوين خانمها نوشين قبديان، پري حيـدري، مونـا درشـته و                 گروه

 ويراستاري اين اثر كاري دشوار بـود كـه سـركار            .كنم گزاري مي  سپاسپريان  مژگان اميري   
از خداونـد سـبحان بـراي       . خانم مريم رباني با صبر و بردباري آن را نيك به انجام رسـانيدند             

  .ايشان شادي و تندرستي آرزومندم
  

  و الحمد هللا الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا
  فرزانه. ب
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  راهنماي استفاده بهتر از كالس درس
  

پـي   راسـتي در  ه  بينم نكاتي را بـه دانـشجويان گرامـي كـه بـ             مناسب مي پيش از شروع درس     
دقيق و پيوسـتة امـوري تـشويق        دادن   يادآوري و آنان را با اصرار به انجام          اند  فراگيري دانش 

 بـرداري كننـد و نتيجـه       شود از وقت ارزشمند خود بـه بهتـرين شـكل بهـره             كنم كه سبب مي   
  :دست آورنده  را بمطلوب
مند شدن از دانش در زندگي عادي نيست بلكه هـدايت   هدف در دانشگاه تنها بهره   ●

سوي نبوغ و تمرين براي آموختن شيوة بحثهاي علمي، دسـتيابي بـه اسـتقالل               دانشجوست به   
  .انديشه و توانايي نقد سالم

هدف دانشگاه اين نيست كه دانشجو تنها آنچـه را از اسـتاد شـنيده خـوب بيـاموزد                    ●
دنبال آن است كه ذهن دانشجو را تمرين دهد تا شايستگي يابد راه پـر فـراز                 ه  بلكه دانشگاه ب  

البتـه چنـين   . در اين مسير بتوانـد نـوآوري كنـد     ارتقاي علمي را با موفقيت بپيمايد و      و نشيب 
هدفي تنها زماني محقق خواهد شـد كـه دانـشجويان تمـام همـت و كوشـش خـود را بـراي                       

ناپـذير، خالـصانه و بـدون هرگونـه          كار گيرند و دانـشمنداني را كـه خـستگي         ه  اندوزي ب  علم
 :اند، الگو قرار دهند ا به يادگار گذاشتهچشمداشت آثاري گرانبها براي م

 فَمنْ طَلَب الْعلَي سهِرَ الليالي             بِقَدرِ الْكَد تُكْتَسب المعالي
استاد در دانشگاه به مثابه راهنمايي است كه مدت زماني با گروهي همـراه اسـت و                  ●

نـد آنـان را بـه خـود وا          ا  امان  در هاز خطر توانند بقيه راه را طي كنند و ا        آنگاه كه دريافت مي   
 .گذارد مي

  :بايد با دقت انجام پذيرد مواردي كه
بــرداري در خــالل درس چــرا كــه حفــظ همــة آنچــه در كــالس شــنيده   يادداشــت ●

  ).كلّ علْمٍ لَيس في الْقرْطَاسِ ضَاع( پذير است شود، تنها از اين طريق امكان مي
با دقت و امعان نظـر و تكميـل آنهـا از طريـق مراجعـه بـه                  تنظيم و ترتيب يادداشتها      ●
  ).گسترش مطالعات(=  منابع معتبر
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حفظ و فهمِ يادداشتها يعني خوب حفظ كردن و نيـك انديـشيدن بـه آنچـه حفـظ                    ●
 .شده است
درس بررسي متون تخصصي، هدف ايجاد توانايي دانشجو براي درسـت خوانـدن              در

براي . كند  گسترش مطالعات و پژوهشهاي او كمك مي   و درست فهميدنِ منابعي است كه به      
 :دست يافتن به چنين هدفي

 در منزل، يادداشتهاي خود را دربـارة كلمـات و معـاني             1با مراجعه به كتابهاي لغت    . 1
بـدين ترتيـب چگـونگي      .  تكميـل كنيـد    ،آنها كه در كالس مورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت            

 .آموزيد يها را م استفادة درست و دقيق از لغتنامه
براي درسهاي خود پيش مطالعه داشته باشيد متنها را با استفاده از دانـش دسـتوري                . 2

  .گذاري و غلطهاي احتمالي را در كالس اصالح كنيد خود اعراب
ايـد بـا مراجعـه بـه منـابع           بـرداري كـرده    نكات دستوري را كه در كالس يادداشت      . 3

 بسيار خالصه و با توجه به متن انجام پذيرفته          تحليلهاي دستوري در اين كتاب     .تكميل نماييد 
. يابـد   از اين رو مطالعه تكميلي در خـصوص آنهـا ضـرورت مـي              جامع نباشد، و ممكن است    

ه  در ذهن داشته و قـادر باشـند آنهـا را بـ             2اي از قواعد عمومي را     دانشجويان بايستي مجموعه  
 . مراجعه نمايند3تر هاي خود به منابع غني كار گيرند آنگاه براي گسترش دانسته

 ،انـد   به فارسي برگردان شده    متنهاي درس، از كتابهايي انتخاب شده است كه غالباً        . 4
 .هاي خود را اصالح كنيد بر اساس آنها ترجمه هاي فارسي مراجعه و به ترجمه
در پايانِ هر درس بخشي با عنوان تحليلهاي لغوي و دستوري آمده كه به فهم بهترِ                . 5

اهد كرد، شما بايد بياموزيد متنهايي را كه در تمرينها و يا ديگـر متـون آمـده                  متن كمك خو  
 .است، به همان شيوه مورد بررسي و تحليل قرار دهيد

بديهي است جلسات محدود يك نيمسال تحصيلي بـراي خوانـدن همـة كتـاب در                . 6
  . بخشهاي ناخوانده را خود بخوانيدرو  درس كافي نيست از اينكالسِ

                                                                                                                                       
  و ديگـران؛ نعمـة  تـأليف أنطـون   ة المعاصـر العربية اللغةالمنجد فـي   تأليف لويس معلوف؛     المنجد:  ندمان.  1

تـأليف اليـاس انطـون اليـاس ترجمـه سـيد          فرهنگ نـوين     قاهره؛   بية العر للغةكار مجمع ا  المعجم الوسيط   
 . تأليف هانس ور ترجمة آذرتاش آذرنوشفرهنگ معاصر عربي فارسيمصطفي طباطبايي؛ 

  . يا كتابهاي مشابه با معرفي استاد2 جلد بيةمبادئ العردر حدود قواعد كتاب  . 2
 4 جلـد    بيـة  مبادئ العـر    اثر مصطفي غالييني يا    بيةجامع الدروس العر   اثر عباس حسن؛     النحو الوافي چون  .  3

 .تأليف رشيد شرتوني


