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 مقدمه

كـه از كالسـهاي گـاهآنگـردد؛ ام برمـي عالقة من به زبان وحي، به دوران نوجواني

اوآموزگاري آگاه بهره بردم   در راه آمـوختن زبـان قـرآنو با راهنماييهاي دلسوزانة

و در پي آشـنايي بـا؛ سپس كوشش كردم  با ورود به دانشكده الهيات دانشگاه تهران

نو شيوه قل،هاي و دست به ازو پـارهم مقاالتي چند به عربي نوشـتم بردم اي ديگـر را

و تشويق استادانم  عربي به فارسي برگرداندم كه در همان ايام در مطبوعات منتشر شد

.را برانگيخت

و مـرا بـه اسـتفاده از متـونِ اين دلگرميها شوق آموختن را در دلم زنـده كـرد

 البالغـه الواضـحهو النحو الواضـح درسيِ متداول در كشورهاي عربي، سوق داد كه 

و مصطفي امين، از جمله آنها به شمار مي  شايان ذكـر اسـت.روند تأليف علي الجارم

و النحو الواضح كه و نحو را با هم درآميخته  كتابهاي رايـج در بسياري از مانند صرف

و روايي خالي تقريباًآموزشِ قواعدِ عربي .است از شواهد قرآني

وم كـه بـه تـدريس در دانـشكده الهيـات فراخوانـده شـد نپاييـد گاه ديري آن

و سـعي؛آموزش بعضي از دروس عربي را به عهده گرفتم فرصت را غنيمت شمرده

و آنچه را از مطالعة شيوه آموخته كردم هاي جديـد بـه دسـت آورده هاي سنتي خود

خ. بودم درهم آميزم و روايات را سرمشق كه ود قرار دادم در اين راه، استناد به آيات

شد با استقبال گروه پرشماري از دانشجويان روبه .رو

سالها اين روش را در آموزشِ قواعـد عربـي در بعـضي از مراكـز دانـشگاهي

و دانشكده علوم حديث به كار كدةدانش: مانند و معارف اسالمي، پرديس قم  الهيات

از من خواسـت كـه مركز آموزشهاي الكترونيكي دانشكده علوم حديث سپس. بردم



 آموزش صرف عربي2

 را بـراي دانـشجويان مقطـع كارشناسـي تـأليف)2(و)1(صرف عربي كتاب درسي

و روايي تأكيد شده باشد كنم؛ كه در آن عمدتاً بر نمونه .هاي قرآني

گفته را در طرح مباحث، اسـاس با همين ديدگاه، روش كلي آثار جديد پيش

و به دنبال  ا(كليات بخش كار قرار دادم اي علمـي، كه همچون مقدمه)ولپنج درس

جهت ورود به مباحث اصلي در آغاز كتاب آموزش صرف عربي آمده است، در دو 

و بررسي تفصيلي درباره قسمت در»اسـم«و»فعـل« جداگانه به بحث و احكـام آنهـا

هـايي به اين ترتيب كـه پـس از بيـان اهـداف هـر درس، نمونـه تم؛علم صرف پرداخ

و ذيل عنوان متناسب با هر بخش عر  و»توضيح«ضه ، نكات مربوط به هر نمونه شـرح

بنديها در بيشتر درسها اين تقسيم.و سپس قواعد هر بخش مطرح شده استبسط يافته

و در پايان به،چند بار تكرار شده بر» تمرين« نوبت رسيده است كه در آنها نيز عمدتاً

و روايي تأكيد نمونه .شده استهاي قرآني

، تعليم قواعد صـرف بـه دانـشجويان آموزش صرف عربي هدفِ اصلي كتاب

و معارف اسالمي رشته اس بنديهاي نظام بخش چارچوب در هاي الهيات و با  تشهادمند

و تمرينهاي كاربردي فراوان است به نمونه در عـين حـال،. هاي متعدد قرآني، روايي

نم براي آنكه ابهامي در درك معاني نمونه  آيـات، انـد، در پانوشـتها، ترجمـة ها بـاقي

و  در ترجمـه. هـا ذكـر شـده اسـت هاي به كار رفته در ساير نمونـه واژهبيشتر روايات

 از البالغـه نهج در برگردان روايات،آيات، بيشتر از ترجمه دكتر محمدمهدي فوالدوند 

و در بيان معاني واژه ازـه ترجمه دكتر سيدجعفر شهيدي ف فرهنگ معاصر عربيا  ارسـي ــ

.استفاده شده است) ترجمه دكتر آذرتاش آذرنوش(

ةحوزهماهنگ با نيازهاي دانشجويان عمدتاً درسها سطح علمي افزون بر اين،

و چنانچه كيفيـت علمـي علوم و طراحي شده است و حديث انتخاب و معارف قرآن

و احكام و قواعد و در مـواردي متداولآنها گاه از شناخت كليات  جنبـه، فراتر رفتـه

.تخصصي يافته، نظر به همين نيازها بوده است

، حاضـر كتـاب گيـري قدري كه به نوعي در شكل در پايان، از همة دوستان گران

مي اند، سپاس مؤلف را همراهي كرده  جناب آقاي سعيد شفيعي خوزاني:كنم گزاري
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و تـدوين بـا اينجا نـبو جناب آقاي رضـا ميرابوالحـسني كـه در مراحـل اوليـة تهيـه

ــيدمحمد حــسيني  ــاي س ــاب آق ــد جن ــتاد ارجمن ــد؛ اس ــا صــميمانه همكــاري كردن ني

رائوكه از سوي دانشكدة علوم حـديث، مـس) منصوري سياه( ليت ارزيـابي علمـي آن

ــسته  ــا دقــت شاي و ب ــد و همــةاي، مــتن برعهــده گرفتن ــد  درســها را از نظــر گذراندن

 آقاي دكتر مجيـد معـارف جنابارجمنداي عرضه كردند؛ استاد راهنماييهاي ارزنده

و نيز داورانآنكه خالصانه نكات سودمندي را در جهت بهبود  سـنج نكتـه متذكر شدند

و پيشنهادهاي خود بر غناي آن افزودند» سمت«سازمان .كه با مالحظات

و صاحب درمنظران ارجمنـد اسـتدعا دار از كليه محققان  چنانچـه لغزشـهايي

منـد بهـره مؤلف را از نظـرات اصـالحي خـود،دندكر مالحظه الي كتاب حاضر البه

و شاءاهللا، ان گردانند؛ تا نظرات صائب آنان   در چاپهاي بعدي مورد استفاده واقع شـود

.عيب، تنها از آن خداوند است كار بي

و اليه أنيبوما توفيقي  االّ باهللا عليه توكّلت

 زاده عبدالهادي فقهي
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