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و رشد و شكوفايي  )الشريفقدس سره(امام  موردنظر انقالب فرهنگي ايجاد و انسانيعلوم
اين كتاب، با ظاهري زيبا، . علمي فرزندان اين مرزوبوم و قطع وابستگي علمي، آغاز كرد

هاي مختلف رشتة الهيات آرايي جذاب، براي دانشجويان گرايشحروفي مناسب و صفحه
رشتة تحرير درآمده است كه  براي اي بهگونهدرمقطع كارشناسي تأليف شده و به

كتاب، بنابر . هاي ادبيات فارسي و ادبيات عربي نيز قابل استفاده باشدتهدانشجويان رش
؛ چاپ دوم با 1381چاپ اول، : اطالعات نگارنده،  دو بار به زيور طبع آراسته شده است

  .1385اصالحات، زمستان 
شود؛ و مؤلف فاضل، مطالب كتاب با يك مقدمة عربي و پيشگفتار فارسي آغاز مي

  :ترتيب زير براي دانشجويان ارائه كرده استفصل بهاصلي را در هفت 
  الجملة و انواعها،: االولالفصل

 النواسخ، : الثانیالفصل
  ،)1(المنصوبات : الثالثالفصل
  ،)2(المنصوبات : الرابعالفصل
  المجرورات، : الخامسالفصل
  التوابع، :السادس الفصل
  . التعجباالشتغال و فعلالمدح والذمالفعل افعالاسم: السابعالفصل

ها دو بعضي فصل: مؤلف محترم، هر فصل دربردارندة چند درس استبراساس روش
در آغاز هر درس، نخست يك قاعدة نحوي به . درس و برخي ديگر سه يا چهار درس

. اندحجم يك يا دوصفحه شرح داده شده است و سپس آيات انتخابي تجزيه وتركيب شده
وجود دارد  كه دونوع تمرين در آن تنظيم » التمارين«ز بخشي با عنوان در پايان هر درس ني

شده و ديگري متناسب باقاعدة نحوي تدريس» أعرِب«يكي باعنوان كلي و ثابت : شده است
  .در داخل هر تمرين هم آيات متناسب  با درس قرار داده شده است.  در درس

طور كامل با شماره و رس آيات بهآد: شيوة ارجاعات آيات بسيار خوب و عالمانه است
  .نام سوره و شمارة آيه آورده شده است

در آخر كتاب، در جدولي، آدرس آيات و موضوعات هر كدام براي خوانندگان 
  .عرضه و سپس در يك صفحه، مصادر اين تأليف معرفي شده است

افزار بزرگ نرم«اي زيرعنوان و مجموعهمند استالقرآن عالقهبه اعراب كه خودنگارنده
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را به جامعة ) هاي ديگرمشتمل بر تجزيه و تركيب كل آيات قراني و قابليت(» القرآناعراب
كه نقاط قوت است اين اعتقاد اسالمي عرضه  و اين كتاب را در دانشگاه تدريس كرده، بر

آيات بودن، دقت در انتخاب قواعد و رسايي، درسي: ازجمله بسياري دركتاب وجود داردــ 
آرايي قابل قبول و زيبايي طرح متناسب با آنها، ارائة مطالب علمي، ويراستاري و صفحه

سازد؛ جز آنكه اين مناسب مي» القرآناعراب«جلد ــ كه آن را با اهداف موردنظر در درس 
اثر نيز همانند ديگر آثار علمي خالي از نقص و اشكال نيست و بدون ترديد، ارائة نقاط 

كه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات  نامة علوم انسانيب درسي در نشرية اصالحي كت
ار ـرا پرب افزايد و آناي كتاب ميـر غنـدار است، بدهـرا عه زحمت  چاپ آن فرهنگي 

  .سازدمي
  

  هاي اصالحيديدگاه
  »ان اريد االاالصالح مااستطعت و ما توفيقي اال باهللا عليه توكلت و اليه انيب«

معمول كتب نحو و تجزيه و . هاي كتاب و عنوان آنها قابل تأمل استترتيب فصلــ 
تركيب اين است كه نخست مرفوعات، منصوبات و مجرورات و توابع و سپس بحث جمله 

ها، اوالً برخالف شيوة مشهور دانشمندان، نحو قبل از در عناوين فصل. شودمطرح مي
قلم افتاده و نواسخ كه هم در منصوبات و هم در  مفردات آمده، ثانياً عنوان مرفوعات از

مرفوعات مطرح است، عنوان مستقلي به خود گرفته است؛ از سوي ديگر، مبحث اشتغال و 
به است، در فصلي مجزا و با عناوين ديگري كه چندان ارتباط تعجب كه از ملحقات مفعول

  .ندارد، آورده شده است
در كادري ويژه به زيبايي كتاب افزوده، فضاي  ــ اگرچه قراردادن آيات نوراني قرآن

بيشتري از صفحات كتاب را به خود اختصاص داده و براي هدف اصلي كتاب يعني تجزيه 
  .و تركيب هرچه بيشتر آيات، محدويت مكاني ايجاد كرده است

اگرچه محاسني دارد، در كارهاي علمي درخور ارجاع و استناد  اللغةالمنجد فیــ كتاب 
ها مراجعه شود و ارجاعات و با وجود كتب معاجم معتبر، شايسته است به آن كتاب نيست؛

 كه عالمانه، قرآني و معاصر است، درالوسيط المعجمكتاب . آنها استناد داده شود به
  .ترين كتاب لغت استدسترس
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 نكات صرفي

 ــ يكي از اهداف آموزش درس صرف و نحو و ديگر دروس مرتبط با آن، آموزش
جهت سهولت آموزش متأسفانه ديرزماني است كه به. اصطالحات درست در اين علم است

ويژه در اي از مؤلفان كتب درسي، بهزبان عربي و يا ندانستن اصطالح دستوري درست، پاره
. كنند كتب دبيرستاني و راهنمايي، بعضي از قواعد يا اصطالحات را نادرست القا و ارائه مي

. است» مبني للمجهول«و » مبني للمعلوم«ت نادرست، دو اصطالح  التقاطي ازجمله اصطالحا
نيز » ما لم يسم فاعله«دانند، فعل مجهول را ونحو عربي ميگونه كه آشنايان به صرفهمان
نامند و عنوان ديگري كه براي فعل معلوم و مجهول در كتب اعراب و دستوري زبان مي

اصطالح بامسماي . است» ني للفاعل و مبني للمفعولمب«خورد، اصطالح چشم ميعربي به
به حذف فاعل و اسناد فعل به مفعول اشاره دارد، يعني ساختار فعل مجهول » مبني للمفعول«

و » مجهول«براي اسناد به مفعول است نه فاعل؛ ولي متأسفانه بعضي از مؤلفان  دو اصطالح 
اند ساخته» مبني للمجهول«نام يگري بهدكرده و اصطالح نادرسترا تركيب» مبني للمفعول«

  ) ؛ باب فعل مجهول1406؛ ابن هشام، 1965ابن عقيل، (. اي نداردكه هيچ اصل و پايه
به بعد ــ اين اصطالح نادرست ذكر شده   8جاي اين كتاب نيز ــ  از صفحة  در جاي

  . است
در منابع علمي و ــ هميشه صرف براي دانشجويان از نحو دشوارتر بوده و متأسفانه 

القرآن هم راجع به تجزية درسي نيز كمتر دربارة صرف بحث شده و در كتب اعراب
هاي اصلي صرفي كه مورد ابهام و سؤال متعلمين كلمات كمتر توضيح داده شده يا ويژگي
در اين كتاب نيز در ارائة مشخصات صرفي شيوة . است، در آن كتب مغفول مانده است

بدين معنا كه دقيقاً معلوم نشده است كه چه تعداد ويژگي صرفي براي  واحدي وجود ندارد
» ويل«ميان نيامده است، مانند هر كلمه ذكر مي شود، و گاهي از تجزية كلمه هيچ سخني به

در صفحة » حسبان«و 127در صفحة » اله«و  78در صفحة » شيطان«و 23در صفحة » كتاب«و 
در » اعين«و  34در صفحة » افواه«شده است، مانند  ، وگاهي تنها به مفرد كلمه اشاره38

در » العشي«، و گاهي به ذكر وزن و حروف اصلي كلمه بسنده شده است، مانند 91صفحة 
درمورد حروف نيز گاهي تنها نوع حرف تعيين شده و گاهي عالمت  بناي آن . 77صفحة 

بودن نيز آمده است، عاملو گاهي عامل و غير 75در صفحة » انّ«نيز  ذكر شده است، مانند 
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هاي صرفي افعال، وضع تاحدودي بهتر اما درمورد ويژگي. 125در صفحة » لكن«مانند 
اي واحد در اين نوع اند؛  با وجود اين  نبود رويهتر از اسماء تجزيه شدهاست و افعال كامل

اگيران است، كلمات نيز وجود دارد و دربارة ريشه و وزن كلمه كه اساسي و از مطالبات فر
  .غالباً  مطلبي نيامده است

جهت دفع التقاي ساكنين يا ضرورت شعري اي  مبني بر سكون باشد و بهــ اگر كلمه
جاره كه مبني بر سكون است، در بيان نوع حركت و » من«حركت گرفته باشد، مانند 
لساكنين؛ و الدفع التقاء  الفتحةالسكون واجتلبت مبني علي: سكون بنايي آن بايد گفت

تواند حركت يا سكون بنايي كلمه را به چيز ديگري اضطرار يا دفع التقاي ساكنين نمي
در سراسر كتاب، هنگام بيان عالمت بناي كلمة مبني بر سكون كه به عللي . تبديل كند

عنوان عالمت بناء ذكر شده و اين با تعريف اصولي مبني مغاير متحرك شده، حركت به
، در بيان عالمت 9براي مثال، در صفحة . كندآن است كه آخرآن تغيير نمياست؛ زيرامبني 
الساكنين، و الفتح لدفع التقاءعليمن حرف جرمبني: چنين آمده است» من«بناي حرف جر

  .تكرار شده است 81در صفحة » عن«همين مطلب درباره حرف جر 
دار افادة معنايي هستند ــ هر كدام از حروف در زبان عربي نامي دارند و هر يك عهده

: 2005هشام، ابن(. گويند، تا از حروف مباني متمايز شوندو از اين رو به آنها حروف معاني مي
گاهي به دليل تسامح بعضي از معربان و مؤلفان،  نام و معناي حروف با هم خلط . )باب اول

. شودالم تأكيد گفته مي گويند يا به الم ابتداشود؛ مثالً به الم حرف جر الم تعليل ميمي
الم ابتدا براي تأكيد است و . اين اشتباه يا تسامح در كتب درسي و آموزشي پذيرفتني نيست

گويند، و لذا اطالق الم نيز مي» مزحلقه«درآيد، به آن » انّ«اگر برسر خبر يا اسم مؤخر 
ة استدراك دارد، از حروف مشبهه بالفعل است و افاد» لكنّ«. تأكيد بر آن قابل تأمل است 

ماي الحقه به حروف مشبهه حرف زائد . اما اطالق نام حرف استدراك بر آن جايز نيست
از عمل است و از اين رو بايد به آن حرف زائد يا ماي  » انّ«است كه كار آن بازداشتن 

  .زائدة كافه گفت
ه ترجمة افعال ويژه اينكــ  تعديه و لزوم افعال در زبان عربي، پيچيدگي خاصي دارد، به

به زبان فارسي و نوع تعدية آنها در فارسي متفاوت از عربي است؛ بدين معني كه ممكن 
است يك فعل در زبان عربي متعدي و در فارسي متعدي به حرف اضافه يا الزم  باشد، يا 

مفعولي باشد ولي در ترجمة فارسي آن يك آنكه يك فعل در زبان عربي دومفعولي يا سه
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از اين رو در تجزيه و تركيب آيات قرآني، ضرورت دارد اوالً تعديه و . تر نگيرد مفعول بيش
ثانياً بدون توجه به نوع تعديه و لزوم فارسي، حكم تعديه و  ؛لزوم افعال حتما بررسي شود

اي پاره دراين كتاب، حكم تعديه و لزوم . لزوم عربي فعل درمعاجم لغوي ديده و ذكرشود
در اينجا به چند نكته دربارة تعديه و . اي ديگر مغفول مانده استپاره از افعال ذكر شده و
 :شودلزوم افعال اشاره مي

الزم، : هاي معاجم، ازنظر تعديه و لزوم، چندين استعمال داردبراساس داده» جاء«ــ فعل 
در صفحة .  الجر معامتعدي بنفسه، متعدي به حرف جر باء يا الي، متعدي بنفسه و بحرف

منصوب به ) 113/ اعراف( »...جاَء السحرةُ فرعون ...«: را در آية» فرعون«مؤلف محترم،  ،67
كار رفته، نزد اصحاب لغت متعدي به» جاء«اند؛ ولي چون شمار آوردهنزع خافض به

اصوالً منصوب . شودكاربرده نمياصطالح سماعي و اضطراري منصوب به نزع خافض به
اي از استعمال واژه وضعي است كه با مراجعه به معاجم لغوي، سابقهبه نزع خافض در م

اند و كار بردهكه همه آن را با باء جاره به» مرّ«بدون حرف جر يافت نشود، مانند فعل 
منصوب به نزع خافض » تمرون الديار«در عبارت » ديار«متعدي به حرف جر است، پس 

شود و تشخيص آن كار برده ميندرت بهافض بهبنابراين، منصوب به نزع خ. شودگرفته مي
 .نيز به احاطه به معاجم و دقت وافر نياز دارد

دومفعولي است كه در استعماالت قرآني اين فعل گاهي هر دومفعول آن » آتي«ــ فعل 
. ذكر شده، و گاهي هر دو محذوف شده، وگاهي تنها يكي از دو مفعول ذكر شده است

گونه افعال دومفعولي، يك مفعول آنها نسبت به اين است كه در ايننكتة دقيق و قابل توجه 
كه در آن، » الفقير درهمااعطيت«ديگري معني فاعلي و ديگري معني مفعولي دارد؛ مانند 

مفعول دوم است و فقير چون گيرندة درهم است، فاعل معنوي » درهم«مفعول اول و » فقير«
جهت تقدم رتبة فاعل، معموالً مقدم است ي دارد، بهمفعولي كه معناي فاعل. آيدشمار ميبه

حال اگر به جهات بالغي، جاي اين دو . و مفعول ديگر كه معناي مفعولي دارد، مؤخر است
مفعول عوض شود و در عبارت تقدم و تأخري پيش آيد، يا يكي حذف شود، نبايد در 

در ) 25/ ابراهيم(» ...تي اُكُلَهاتُو«: تعيين مفعول اول و دوم ترديد يا اشتباه كنيم، در آية
چون معناي مفعولي دارد، مفعول دوم است و مفعول اول حذف » اكل«،كلمة  87صفحة 

  .شده است
ازنظر تعديه و لزوم، سه نوع كاربرد دارد، كه به حسب اتفاق هر سه » هدي«ــ فعل 
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اهدنَاالصّراطَ «ند واسطه، مانمتعدي به دو مفعول بي. 1: استعمال نيز در قرآن وجود دارد 
تَقيمسالم«متعدي بنفسه و به حرف جر . 2؛ »الْم« مانند ،»ماَقْو يلَّتي هدي لهنَّ هذَااْلقُرانَ يا... «

التي  يقةيهدي المؤمنين للطر«واسطه حذف شده است؛ يعنيدراين آيه، مفعول بي )9/اسراء(
 )35/يونس(» ...الْحقّ اَفَمنْ يهدي الَي...«،مانند»يال«حر ف جرمتعدي بنفسه و به .3؛ »اقومهي

در صفحة  )168/ نساء(» ...ليهديهم طَريقَاً ... «؛ از اين رو در آية »الحقالناس الييهدي«يعني 
را منصوب به نزع خافض دانست، بلكه مفعول دوم است، » طريقاً«، ضرورت ندارد 119

 نَا«ماننددهاتَقيمسّراطَ الْمهدي«مادة : 1387؛ نجفي، »هدي«، مادة الوسيطمعجم( .)6/ فاتحه(» الص«(  
؛ متعدي، »زادالماء«الزم، مانند : ، از نظرتعديه و لزوم، حاالت متعدد دارد»زاد«فعل  ــ
 الماءزدت«مانند« در مورد اخير، بعضي . »زدت فالنا علما«؛ متعدي به دو مفعول، مانند

آيد و اگر دومفعولي باشد بهتر نظر نمياند كه درست بهشمار آوردهمفعول دوم را تمييز به
وال تَزِدالظّالمينَ «در آية . )2/ انفال(» ...و اذا تُليت علَيهِم آياتُه زادتْهم ايمانَاً... «: است
مفرّغ و منصوب بالتبعيه گرفته شده  مستثناي» تباراً«، واژة 186درصفحة  )28/ نوح(» .الّاتَبارا

و چه نيكو است كه هر جا كه فعل دومفعولي است، بعد از هر . كه مفعول دوم استدرحالي
  .نيز اضافه شود» ثان«يا » اول«مفعول، واژة 

  
 نكات نحوي

حرف » من«، 128در صفحة  )44/ اسراء (» ...انْ منْ شَيء الّا يسبح بِحمده... «ــ در آية 
نكتة اول اينكه  ضرورت دارد  . لفظاً مجرور و محالً مرفوع و مبتدا است» شيء«جر زائد و
يسبح «كه برسر مبتدا درآمده است اشاره شود و نكتة  ديگر اينكه جملة » من«بودن به زائده
  .اشتباه مرفوع بالفتحه ضبط شده، محالً مرفوع و خبر استكه به» بحمده

عنوان ، جمله به128در صفحة ) 88/ قصص(» ...لُّ شَيء هالك الّا وجههكُ...«ــ در آية 
هايي كه محلي از اعراب ندارد، در اسمية تعليليه معرفي شده است حال آنكه درميان جمله

  رسد اين جمله ــنظر ميبه. عنوان تعليليه ذكر نشده استاي بهكتب اعرابي و نحوي، جمله
ضي از كتب آمده است ــ جملة استئنافيه باشد و چون افادة تعليل دارد، به كه در بعهمچنان

تنهايي كافي اي كه صفت توضيحي است، بهبنابراين، تعليليه. اندآن استئنافية تعليليه  گفته
  .نيست

ان همزم» بيتي«، واژة 185در صفحة  )28/ نوح(» ...ولمنْ دخَلَ بيتي مؤْمنَاً... «ــ در آية 
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بودن به نزع خافضمنصوب. به نزع خافض گرفته شده استبه و منصوبدو نقش مفعول
المكانَ دخل:(براساس آنچه درمعاجم معتبرآمده است» دخل«است، زيرا فعلتأملقابل»بيتي«

دخَلَ جنَّتَه  و :و براساس كاربرد قرآني) الدارصار داخله و يقال دخل: و نحوه و فيه ــ دخوالً
و مظال وه  ل ها أَظُنُّ أَنْقنَفْسالَ م دأَب ههذ ؛ )35كهف (» .اًتَبِيد»خَلَ وينَةَ ددعلى حين غَالْمفْلَة 
ملَيجيها رف دجا فَوهلنْ أَهنِ يو هتيعن شذا ملَاِن هنْ قْتَتالَّذي م تَغاثَهفَاس هودنْ عذا مه هتشيع 

» . ضلٌّ مبِينٌمالشَّيطانِ إِنَّه عدو قَالَ هذا منْ عملِ منْ عدوه فَوكَزَه موسى فَقَضى علَيهالَّذيعلَى
 ات ونينَ والْمؤْمنللْمؤْم و اًمؤْمنَ تيدخَلَ بي لمنْ و لوالدي اغْفرْلي ورب« ؛)15/قصص(

ارمينَ إِلَّا تَبالظَّال28/ نوح(» .اًلَاتَزِد(ي« ؛ادبي عخُلي ففَاد. «)ــ دو نوع استعمال دارد )29/ فجر :
  .به استمفعول»بيتي«بنابراين . متعدي بنفسه و به حرف جر

ها در شيوة  تدريس جمله. به جملة اسميه و فعليه اختصاص يافته است 2و1هاي ــ درس
اجمال تفصيل يا بهمعموالً اركان تركيبي جمله به: سابقه استسابقه يا كمبي آغاز كتب نحو

ها در شود؛ بنابراين بهتر است بحث جملهشود؛ سپس انواع جمله توضيح داده ميبررسي مي
  .آخر كتاب جاي داده شود

از آنجا كه هدف . اي كوتاه به يك بحث نحوي شده استــ در آغاز هر درس، اشاره
وتركيب آيات قراني است و اين كتاب براي دانشجوياني تاب، ارائة عملي تجزيهاين ك
كم شده كه فرض براين است كه براساس سرفصل موجود در دورة كارشناسي دستنگاشته

القرآن، كسب نمرة قبولي نياز درس اعراباند و پيشونحو گذراندهيك دورة فشردة صرف
جهت رعايت ويژه اينكه گاه بهضروتي ندارد، بهدر آن دروس است، ارائة اين قواعد 

اختصار  و اقتصاد زباني، بعضي از قواعد مبهم بيان شده است كه موجب آشفتگي ذهني 
بنابراين بهتر است كتاب هدف اصلي خود يعني . شود و التزيد الطالب اال فرارافراگير مي

و اگر ذكر فوايد نزد . يب كندالقرآن را دنبال و آيات بيشتري را تركارائة  عملي اعراب
القرآن يعني پرداختن به جهت اعراباز مؤلف  محترم بر حذف آن ترجيح دارد، بد نيست 

  .اي از مباحث صرفي نيز اشاره شودساختار و تركيب كلمات، به پاره
ــ اگر مبتدا يا اسم نواسخ بيش از يك خبر داشت، در اين صورت اصطالح خبر اول، 

ــ به  53جاي خبر بعد خبر ــ مانند صفحة ر ثالث متداول است؛ و بهتر است بهخبر ثاني و خب
  .شمارة خبر يادآوري شود

فعل مذكور يامحذوف، مقدم فعل ياشبهــ هر جار و مجرور و ظرف، حتماً بايد متعلِّق به
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ه دايرة دانشجوياني ك. القرآن، تعيين متعلَّق استهاي اعرابيكي از دشواري. يا مؤخّر باشد
شناسند، خوبي نمياطالعات لغوي آنها محدود است وكاربردافعال را ازنظر تعديه و لزوم به

» آمن«براساس كاربردهاي قرآني، فعل . شوندجمله  دچار خطا ميغالباً در تعيين تعلق شبه
، )3/بقره(»...بِاَلّذينَ يؤْمنُونَ بالْغَي«:يا متعدي به حرف جر باء و يا الم است و يا متعدي بنفسه

فَايدناالَّذينَ .... «درآية . )4/قريش(».آمنَهم منْ خَوف... «،)17/يوسف(»...مااَنْت بِمؤْمنٍ لَنا...«
مهودلي عنُوا عنا«، جار و مجرور متعلق به 43در صفحة  )14/صف(» ...آمداست، نه » اَي

سابقه است و ازنظر معنا نيز دچار بي» علي«با » آمن«؛ و اصوالً كاربرد فعل »آمنوا«متعلق به 
  .شودخلل مي

كارفته، به جار و مجرور و متعلق به محذوف است و در كلّ قرآن هرجا به» كذلك«ــ 
  64اعتبار متعلقش  يا خبر و يا  نعت براي مصدر محذوف است و تقدير آن در صفحة 

  .نيست» يبين«ن متعلق به ايبنابر. »اهللا تبيينا كذلكيبين«: چنين است
معه  در قرآن مدعي است واو معيه و مفعولاالعاريب اللبيب عن كتبمغنيــ  صاحب 

البته در صحت اين دعوي در جاي ديگر بايد سخن گفت؛ اما هرچه باشد، . نيامده است
طور كلي، هرجا آنچه پس از واو به. معه و واو معيه استحاكي از ندرت استعمال مفعول

معه ست، نتواند در حكم با ماقبل شريك شود، واو را واو معيه و اسم مابعد واو را مفعولا
/ عنكبوت(»...السفينَةو اَصْحابفَاَنْجيناه «بنابراين درآية . »البرد والمعطفجاء«نامند،مانند مي
عطف تواند در حكم ماقبل مشاركت داشته باشد،  واو كه اصحاب مي 88در صفحة  )15

. توان در پاورقي  ذكر كردعنوان وجه دوم را مياولي  و ارجح است و وجه واو معيه به
  )باب اول، حرف واو: 2005هشام، ابن(

مبني و دو محل » نا«ضمير  )47/انبياء(» .كَفي بِنا حاسبينَ... «، در آية 112ــ در صفحة 
آنجا كه حرف جر باء زائده  و يكي در محل جرّ و ديگري در محل رفع؛ و از : اعراب دارد

  .گونه اعراب لفظي نداردهيچ» نا«محالً مرفوع و فاعل است، » نا«
حسب عامل منه، بهــ مستثناي مفرغ آن است كه با داشتن دو شرط نفي وحذف مستثني

اعراب تبعي ندارد، بلكه » زيد«واژة » ما جاء اال زيد«گيرد؛ بنابراين، در جملة  اعراب مي
ما «در آية » متاع«؛  ازاين رو، )234، ص 1ج : 1965عقيل، ابن(ل و مرفوع است خود فاع

 تاعلّا منيا اياةالدخبر و مرفوع است و ديگر اعراب 118در صفحة  )185/آل عمران( »...الْح
منه محذوف جاي مرفوع بالتبعيه ضرورت ندارد، بلكه خطا است و اصوالً بدل از مبدل
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  .و جاهاي ديگر نيز تكرار شده است122و  120مورد  در صفحات همين . تعجب است
» يوم«اول متعلق به سالم، و » يوم«: سه بار تكرار شده است» يوم«، كلمة 98در صفحة 

اصوالً پس از واو عطف، كلمه معطوف است . اول است» يوم«دوم و سوم معطوف بر 
  .گيرداعراب تبعي دارد و لذا  اعراب مستقل نمي

  
  الخطرسم

، »ژ«، »چ«، »پ«ــ اگرچه حروف زبان عربي و فارسي مشترك است و تنها چهار حرف 
الخط  در دو وجه افتراق دو زبان است، بعضي از حروف مشترك ازنظر تلفظ و رسم» گ«

تلفظ حروفي مانند ذ، ث، ص، ض، ع، غ، ظ، ط و كتابت حروفي . زبان متفاوت است
نوع . عربي با  آنچه  در زبان فارسي است، متفاوت است مانند همزه و كاف و ياء در زبان

اي دارد كه خواننده را به نوع همزه ازنظر قطع و كتابت همزه در زبان عربي، ظرافت ويژه
جاي اين كتاب كتابت درست همزه مغفول شود، در جايوصل  و تجزيةصرفي رهنمون مي

درست است  و همزة وصل تنها  كتابت همزة قطع به يكي از دو صورت أ و إ. مانده است
  .شودصورت ا نوشته ميبه

از آنجا كه در حالت   شود؛صورت دو فتحه برروي حرف نوشته ميــ  تنوين نصب به
اند و از شود، در كتابت تنوين نصب پس از دو فتحه الف آوردهوقف به الف تبديل مي

ساكن است، پس كتابت پذيرد  و هميشه هاي الف اين است كه هرگز حركت نميويژگي
دو فتحه روي الف كه در بعضي از كتب عربي چاپ ايران  ــ چه ديني، چه غيرديني؛ چه 

در صفحة » كتاباً«عنوان مثال، كلمة لذا به. شود، خطا استدرسي، چه غيردرسي ــ ديده مي
  .كتابا: بايد به اين صورت نوشته شود 108

  
  دو نكتة ديگر 

هاي سودمندي اب براي زيادت اطالع فراگيران، پاورقيــ در بعضي از صفحات كت
ها ازنظر زبان  وحدت افزايد؛ جز آنكه اين پاورقيوجود دارد كه بر غناي علمي كتاب مي

رويه ندارد،گاهي به زبان عربي و گاهي به زبان فارسي  است و اين در حالي است كه زبان 
اصلي كتاب عربي است و همة قواعد و نمونة آيات منتخب و تمارين به زبان عربي ارائه 

  .شده  است
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ترتيب به»سمت«نامة مرسوم درسازمانبراساس شيوه.ترتيب مصادردركتابنامه آشفته است
  .الفبايي مؤلفان تنظيم شود
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