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بَُّروا آياتِِه َو لِيَتََذكََّر أُولُوااْلَلْباِب1 كِتاٌب أَنْزَلْناُه إِلَيَْك ُمبارٌَك لِيَدَّ
ُم ِبه َخْلَقُه2 ذی ُیَکّلِ

َ
َکالُم اهّلِل اّل ها  ة َفإّنَ ُموا الَعَرِبّیَ

َ
قاَل الّصاِدُق؟ع؟: َتَعّل

پیش گفتار
کننده قرآن، کتاب هدايت است؛  که نازل  حمد و س���تايش ازلی و ابدی، خدای را سزاس���ت 
که حافظان،  کرم؟ص؟ و اهل بيت طاهرين او؟مهع؟ را رواس���ت  س���ام و تحیات بی منتها، رس���ول ا
کريم اند. هزاران درود و س���ام نثار روح بلند حضرت  حامان، مبّینان و مفّس���ران حقیق���ي قرآن 
ک عام���ه طباطبائی؟هر؟  گر طريق مس���تقیم امام���ت و واليت و روان پا ام���ام خمیني؟هر؟احیا
زنده کننده راه راستین فهم قرآن؛ که پيمودن سبیل قرآن و عترت؟مهع؟ را برای انسان معاصر هموار 
ک���ه دغدغه مند مکتب قرآن و عترت اند، به  ي طول عمر و س���امتی برای همه آنانی  کردند. آرزو
که به حق پرچمدار اين مکتب در  وي���ژه مقام معظم رهبری رهبر عالیقدر انقاب اس���امی 

کنونی هستند. دوران 
ی برنامه  ی جامع و  کتاب هدايت در همه اعصار و آفاق و هر زمان و مکان و حاو کريم،  قرآن 
که با رهبری امامان الهی در سرتاس���ر عالم برپا خواهد گشت؛ از  جاوداِن تمدن توحیدی اس���ت 
کتاب الهی، از طريق تدبر در قرآن و اقتداء به رهبران الهی و  اين رهگذر وظیفه همگان ابتناء بر 

گیرد.  تبعیت از ايشان است تا نور الهی سراسر عالم را فرا 
يخ  قرآن کريم از آن جهت که جاودان و جهانی است و برای هدايت همه انسانها در گستره تار
گفته است؛ زبانی  نازل ش���ده اس���ت، به زبان مشترک میان تمام بش���ر، يعنی زبان فطرت سخن 
گويا در ردای عربی  که فهم آن برای همه انسانها میسور می باشد. اين زباِن فطری، ساده، رسا و 
يش���ه در  کريم آن را »عربی مبین« معرفی کرده اس���ت؛ زبانی که از يک س���و، ر ظاهر گش���ته و قرآن 

که آن را به سوى تو فرستادیم تا همگان در آیات آن  گرانقدر و ُپر خیر و برکت است  کتابى  1.ص، 29؛ ترجمه: این قرآن 
کنند و تا اینکه صاحب ِخَردان )به حقایق آن( متذکر شوند. تدبر 

که به وسیله آن  کالم خداست  که این، ]زباِن[  2.الخصال،شیخ صدوق،ص258،ح134؛ ترجمه: عربى را بیاموزید، چرا 
با َخلق خود سخن می گوید. 

پیش گفتار
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گر بخواهیم جامعه انسانی با  فطرت انس���ان دارد و از س���وی ديگر در کسوت زبان عربی اس���ت. ا
متن وحی الهی و معارف هدايتی آن آش���نا ش���ود، بهترين راه، بسط و گسترش زبان قرآن و تعلیم 
آن اس���ت. به عبارتی اس���توارترين راه برای همگانی نمودن تدبر در قرآن و نهادينه سازی فرهنگ 
يج زباِن قرآن است. اين، آرمان مهمی است که دغدغه مندان فرهنگ  قرآن در جامعه بشری، ترو

قرآن بايد به دنبال آن باشند. 
کردن  يادی دارد. امروزه تاش برای آش���نا  کنون جامعه ما با آرم���ان مذکور فاصله  ز وضعی���ِت ا
انس���ان ها با قرآن يا در نحوه قرائت الفاظ آن، خاصه، يا در ياد دادن زبان عربی بش���ری محدود 
ش���ده اس���ت و يا صرفًا محتوای قرآن در قالبی غیر از زبان ويژه قرآن به عنوان ترجمه، تفسیر و... 
ارائه می گردد. در حال حاضر، انس و ارتباط با الفاظ وحی و تدبر در محتوای هدايتی آن، حلقه 
مفقوده فعالیت های قرآنی بوده و آش���نايی با زبان وحی ش���اهراه گس���ترش و تعمیق تدبر در قرآن 

کتب زبان وحی در همین راستا، تألیف و تدوين شده است. می باشد. 

کتب زبان وحی 1. هدف، محتوا و مخاطب 
کتب زبان وحی، جهت بازتدوين منسجم مباحث ادبيات عرب )صرف، نحو، باغت و...( 
بر مبنای زبان وحی و برای تدبر در قرآن است و به گونه ای تنظیم شده که مخاطب را با زبان ويژه 

کوتاه، مهّیای تدبر در قرآن می کند.  کرده و آن را در زمانی  قرآن آشنا 
کتاب به شرح ذيل طراحی شده است: محتوای اين مجموعه طی دو 

کتاباول:واژهشناسی، برای فهم واژگان قرآن )برگرفته از مباحث ادبيات عرب به ويژه َصرف 
و لغت(

کتابدوم:جملهشناسی )کتاب حاضر(، برای فهم جمات قرآن )برگرفته از مباحث ادبيات 
عرب به ويژه نحو و باغت(1

که: آ. تا قبل از مطالعه اين  مخاطب کتب زبان وحی، عموم دانشجويان مشتاق فهم قرآن اند 
کتب، به  کنار آموزش اين  کتب با فهم قرآن به وس���یله انس متدّبرانه قرآن، آش���نا باش���د. ب. در 
يج و هر چه بيشتر با واژگان، جمات  طور مس���تمر در کاس تدّبر در قرآن ش���رکت داشته و به تدر
و عبارت های قرآن در بس���تر فهم س���یاقی سوره ها، مأنوس ش���ود. در واقع اين کتب در صورتی به 

که در  کتاب دیگری نیز باید تألیف شود تا به بحث فهم متن و جمالت پیوسته به هم )مانند سوره های قرآن( بپردازد   .1
کار عظیم و ارزشمند، برای نویسندگان این کتاب میسر نمی باشد.  حال حاضر، فرصت و شرایط الزم برای پرداختن به این 

پیش گفتار
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کام���ل در خدمت انس با قرآن قرار خواهد گرفت که مطال���ب آن در کاس تدّبر در قرآن، به  ط���ور 
گرفته شود. کار  کاربردی به  کامًا  طور 

کتب نحو کتاب نسبت به  گی ها و تمایزات این  2. ویژ
کت���ب در پيش گفتار و مقدمه کتاب  يکرد، مبان���ی و اهداف خاص اين مجموعه  پيرام���ون رو
واژه شناس���ی نکاتی ذکر ش���د که خوانندگان را به مطالعه آن موارد ارج���اع می دهیم. اما در اينجا 
يکردها، اهداف و مبانی کتاب حاضر توضیحاتی ارائه شده و به برخی از  الزم اس���ت پيرامون رو
کید شود که جهت  ويژگیها و تمايزات آن نسبت به ساير کتب نحو، اشاره ای کوتاه گردد. بايد تأ
کتاب و برای اتقان هر چه بيش���تر مطالب به ويژه مطالب ابتکاری موجود در آن، به  تألیف اين 
کت���ب قديم و جديد رجوع ش���ده و حتی آخري���ن نظرات و تألیف���ات موجود نیز مورد  بس���یاری از 
کتب، ارجاع داده ش���ده است. منابع مورد استفاده  گرفته و لذا در موارد الزم به اين  يابی قرار  ارز

کتاب آمده است. اين تألیف در پايان 

2-1. ورود از مفهوم جمله و ساختار آن، نه بحث اعراب

کتب متداول نحو،  با آنکه در علم نحو، موضوع و هدف بحث، جمله و فهم آن است، اما در 
کنده، باعث مغفول ماندن خود جمله و  وروِد از جزئیات و کثرت توجه به فروعات و مباحث پرا
کتب، تمام توجه و همت خود را به جای  ساختار آن شده است. نتیجه آنکه متعلمان اينگونه 
کرده و به مس���ائل فرعی و اختافی جمله دامن  فه���م »جمله«، صرف تجزيه و ترکیب »کلمات« 
کار را بر آموزندگان نحو سخت می کند و هم  گونه پرداختن به مباحث نحوی، هم  می زنند. اين 

باعث مشغول شدن به برخی جزئیات قابل اغماض می شود. 
يکرد جزئی نگر به مباحث نحو باعث ش���ده، به جای آنکه تبويب اين علم براس���اس جمله  رو

گرفته است.1 و ساختار آن باشد، عمدتًا اعراب معیار تبويب قرار 
کت���ب ادبی حوزه،  برخ���ی پژوهش���گران اين مطلب را چنی���ن توضیح داده ان���د: روش معمول 
حرکت از آموزش اجزا به سوى جمله است. مبناى اين روش، به تعريف مرسوم از نحو برمی گردد 
ک���ه به »اعراب« به عنوان رکن اصلی اين علم می نگرد و جايگاهی براى تحلیل س���اختار جمله 
ب���از نمی کند. از اين رو، ش���ناخت عنوان های نح���وى، به موازات ارتباط ب���ا اعراب، موضوعیت 

1 . در واقع می توان گفت روح و مفهوم اصلی بحث »عاملیت« و »اعراب« همان نگاه ساختاری به جمله است، اما در کتب 
کمتر توجه شده و بیشتر به جزئیات این مباحث پرداخته شده است. متداول نحو به این مفهوم اصلی 

پیش گفتار



شبب12 بگی شی : اتتلاج طمبت با یشدیشر 

يچه اى به س���وى تک تک  اصی���ل پيدا می کنند. حیثی���ت »اعراب« به عنوان محور بحث ها، در
کرده و ب���ه محق���ق در برخورد با جمل���ه، نگاهی خرد و مناس���ب ب���ا تجزيه ارائه  موضوع���ات ب���از 
کاربرد نحو، يعنی ترکیب جمله نیز کش���یده شده است.  گاه حتی در  می کند. اين نگاه، ناخودآ
ى خود باز کند، به يادگیرى  دانش پژوه علم نحو، بدون آن که دفترى به وسعت کل »جمله« به رو
گرچه در نهايت به  که حیثیتی جز در ارتباط با غیر خ���ود ندارند. اين روش، ا اجزاي���ی می پردازد 
گرفت���ه را در قالب جمله، به  آم���وزش جمله منتهی می ش���ود، ولی وظیف���ه چینش موضوعات فرا
گذار می کند. به لحاظ تجربی، بس���یارى از دانش پژوهان اي���ن علم، در ايجاد اين  دانش پ���ژوه وا
ارتباط موفق نبوده اند. از اين رو، در فضايی بيگانه از ساختمان جمله، سعی در ارتباط از طريق 

معانی لغات داشته اند.1 
يت جمله و بازشناس���ی  يکرد جمله محور و س���اختار نگر، س���امانه مباحث نحو با محور در رو
ساختار و اجزای آن شکل می گیرد. و ارتباط بين اجزاء بصورت ساختاری بررسی می شود. يکی 
يکرد س���اختاری آن اس���ت که خواه ناخواه توجه به مفاهیم جمله و کلیت آن بيشتر  از ثمرات رو
يکرد معمول، مخاطب بيشتر به »صورِت« جمله و جزئیات  که مطابق رو خواهد شد، در حالی 
يکرد  کل جمله عنايت می ورزد. رو کمتر به فهم معنای اجزای جمله و نهايتًا  آن توجه می کند و 
کتب می باشد، هماهنگ است،  که هدف اين  ساختارنگر به ويژه با فهم عمومی و تدبری قرآن 
کلی و س���اختاری، پرداخت به تمامی جزئیات اين علم، برای مفس���ر قرآن،  هر چند بعد از ورود 

امری الزم و ضروری می باشد.2
براس���اس رويک���رد ف���وق، تمامی بخش های اين کتاب در راس���تای شناس���ايی جمل���ه و اجزای 
ساختاری آن تنظیم شده است و بحث اعراب تنها يکی از نشانه ها برای تشخیص درست اجزای 
س���اختاری جمله اس���ت؛ از اين رو بحث اعراب، نسبت به بحث ساختار جمله، در حاشیه قرار 

گرفته؛هر چند، کارکرد آن برای فهم صحیح جمله نیز مورد توجه قرار گرفته است. 
بر اين اس���اس در کتاب حاضر، ابتدا در بخش اول يک نگاه کلی و س���اختاری به جمله ارائه 
کرده )جمله: مجموعه ای  شده است. با اين نوع ورود، مخاطب ابتدا مفهوم کلی جمله را درک 
از کلمات که دارای اسناد بوده و پيام کاملی را می رساند( و سپس با ساختار کلی جمله و نقش  

1 . مفاهیم علم نحو، عصاری، ج1، ص15.
کتاب واژه شناسی  ع و میزان مباحث ادبى الزم برای هر یک به مقدمه  2. برای مطالعه پیرامون تفاوت تدبر و تفسیر و نو

کنید.  مراجعه 
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هر يک از اجزاء در تش���کیل جمله، آش���نا می ش���ود؛ بر اين مبنا، اجزای جمله، از سه حال خارج 
نیستند: برخی رکن و ستون های جمله، برخی قیود و تکمیل کننده  ارکان و برخی ديگر ملحق به 
يج با جزئیات بيشتری  اين دو هستند. در ادامه، مخاطب طی بخش های بعدی کتاب، به تدر
از جمله آشنا شده )اقسام رکن، قید و ملحق و...( و لذا در يک سیر منظم، فهم خود از جمله و 
ساختار آن را تعمیق می بخشد. جايگاه کلیدی جمله و فهم آن، باعث شده تا بعد از پرداخت 
تفصیلی به مباحث جمله شناس���ی در چهار بخش، در بخش پنجم، به طور ويژه و مس���تقل به 

نحوه فهم معنای جمله نیز پرداخته شود. 

2-2. تلفیق مباحث معنایی-بالغی با بحث های نحوی

يک���ی از نقائص کتب ص���رف و نحو، جدايی آنها از علم باغت اس���ت.1 اين تفکیک باعث 
شده از سويی تبويب علم صرف و نحو بيشتر بر اساس صورت باشد، نه معنا؛ و از سويی ديگر، 
ب���ه نتیج���ه علم صرف و نحو که همان���ا فهم مفاهیم و اغراض کام اس���ت، در حین و همگام با 
تعلی���م و تمري���ن اين علوم پرداخته نش���ود، بلکه اي���ن موارد به علم ديگری به ن���ام باغت موکول 
شود که معمواًل مورد توجه جدی قرار نمی گیرد. در يک کام، جدايی اين علوم موجب شده که 
ارتباط تنگاتنگ صورت و معنا عمًا برای آموزنده مخدوش شود و مخاطب نتواند به سرعت و 

دقت از صورت به معنا دست يابد. 
کتاب واژه شناس���ی- به مباحث معنايی و باغی توجه جدی ش���ده  در کتاب حاضر -مانند 
کتاب تا حد ممکن بر اس���اس معانی و مفاهیم اس���ت نه صورت، به  اس���ت؛ لذا اواًل تبويب اين 
عن���وان مث���ال، در اين کتاب، نقش های س���اختاری که پايه و اس���اس مباحث جمله شناس���ی را 
تش���کیل می دهند، بر اس���اس معنا تقسیم بندی شده اند نه اعراب. ثانیًا در هر يک از مباحث نیز 
گیرد  سعی شده عاوه بر توجه به مباحث صوری، معنای حاصل از آن نیز مورد توجه جدی قرار 
و يا برای تبیين مباحث و قواعد صوری، تحلیل های معنايی ارائه ش���ود. البته در مواردی برخی 
تحلیل های معنايی که نیازی به طرح آن برای عموم مخاطبان نبوده، در پاورقی ذکر شده است.  
ک���ه تلفیق مباحث باغی ب���ا مباحث نح���وی دارد، توجه به غرض  يک���ی از ثم���رات عمده ای 
جمله بعد از توجه به معنای آن اس���ت. جمله با معنای مش���خص ممکن اس���ت در س���یاقهای 
که توجه به اين بحث، تأثیر عمده ای در  کار رود. از آنجايی  مختل���ف، برای اغراض متنوعی به 

که در این مجال فرصت توضیح آن نیست. کار ثمراتی نیز دارد  1. این 
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فهم تدبری قرآن دارد، در بخش پنجم اين کتاب، يک فصل مجزا بدان اختصاص يافته است.

2-3. توجه به واحدهای جمله برای تسهیل فهم ساختاری جمالت

يک���رد کتب نحوی متداول، هر يک از کلمات جمله بصورت مس���تقل نقش می پذيرند.  در رو
گاه اين نکت���ه را القا می کند که  يک���رد گرچه از لحاظ علمی صحیح اس���ت، اما ناخ���ودآ اي���ن رو
در هم���ان گام اول، الزم اس���ت ب���رای فه���م جمله نقش تمام کلمات تعیين ش���ود. اي���ن نکته اثر 
کت���اب به جای آنکه  نامناس���بی در فرآين���د فهم کلی و س���اختاری جمل���ه دارد. از اين رو در اين 
ه���ر جمل���ه را تنها به کلمات آن تقس���یم کنیم، جمله را به واحدهای آن )که ممکن اس���ت چند 
گر نقش های س���اختاری جمل���ه را واحدهای  کلمه باش���ند( تقس���یم می کنیم. ب���ه عبارت ديگر ا
که پذيرن���ده هر کدام از اين نقش ها هس���تند،  ن���رم اف���زاری جمله بدانیم، بخش هاي���ی از جمله 
کنید  واحدهای س���خت افزاری جمله را تش���کیل می دهند )در مورد مفهوم واحد جمله، رجوع 
ب���ه فصل دوم از بخش اول(. در اين راس���تا از يکی از مفاهی���م نحوی مغفول به نام »مرکب« برای 
که  گرديد. واحد مرکب، واحدی است  تعريف حد واس���طی بين مفرد )کلمه( و جمله اس���تفاده 
کلمه است و از سوی ديگر جمله نیست، زيرا دارای  که دارای چند  کلمه نیست، چرا  از سويی 
کامل نمی باش���د. واحد مرکب عاوه بر ش���به جمله )جار و مجرور، ظرف( می تواند ش���امل  پيام 
صله موصول اسمی و حرفی نیز بشود. حتی جهت تسهیل بيشتر نیز می توان ترکیبهای اضافی، 
که مجموعًا يک نقش ساختاری می پذيرد  گرفت  وصفی، بدلی و... را به عنوان واحدی در نظر 
کتاب(. بر اين اس���اس، واحدهای  کنید ب���ه ابتدای بخش س���وم  )جه���ت مطالعه بيش���تر رجوع 

جمله يا مفردند، يا مرکب و يا جمله. 
ثمره اين بحث آن است که مخاطب قبل از آنکه به تک تک کلمات جمله بپردازد به واحدهای 
جمله توجه کرده و لذا سريعتر به ساختار جمله و نقش های ساختاری آن و فهم کلی جمله دست 
پيدا می کند. هر چند که در صورت نیاز به دقت بيشتر، می تواند در گام بعدی به تک تک اجزاء هر 
کار می آيد؛  واحد نیز توجه کند. اين بحث به ويژه برای فهم تدبری قرآن که فهم عمومی است، به 
چ���را که وظیفه مخاطب در مرحله تدبر در قرآن، تجزيه و ترکیب تک تک جمات نیس���ت، بلکه 

آنچه برای تدبر و فهم مجموعی قرآن الزم است، فهم و درک کلی جمات است.

2-4. پرداخت مستقل و تفصیلی به بحث ارتباط بین جمالت

يک���ی از مباحث مهم در علم جمله شناس���ی، بحث ارتباط بين جمات می باش���د. زيرا علم 
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گیرد  که مجموعه ای پيوس���ته از جمات اس���ت، قرار  جمله شناس���ی بايد در خدمت فهم متن 
يم. در کتب  و قطع���ًا برای فهم يک متن پيوس���ته، ما نیاز به کش���ف ارتباط بين جم���ات آن دار
ادبي���ات عرب ب���ه اين امر در علم باغت و در باب فصل و وصل، کمی پرداخته ش���ده اس���ت. 
همچنی���ن در کت���ب نحو، ذي���ل بحث جمات دارای مح���ل اعرابی يا بدون مح���ل اعرابی، و يا 
در بح���ث از معان���ی حروف، مطالبی در اين باره يافت می ش���ود. اما با اين وجود، همه اين موارد 
نتوانس���ته آن گونه که شايس���ته اين بحث مهم و کلیدی اس���ت، به نحو مستقل و جامع، گويای 
مطالب باش���د. در اين کتاب و در يک بخش مجزا و مس���تقل )بخش ششم( به نحو تفصیلی به 

اين بحث پرداخته شده است.1

کتاب 3. سیر مباحث 
کتاب در شش بخش و با اين سیر طراحی شده است: با توجه به آنچه بيان شد، مباحث 

که از تلفیق  در بخشاول،ابتدا با مفهوم جمله آش���نا خواهیم ش���د و سپس به ساختار جمله 
دو مؤلفه نقش های ساختاری جمله )ارکان، قیود و ملحقات( و واحدهای پذيرنده اين نقش ها 
)مفرد، مرکب و جمله( تشکیل می شود، خواهیم پرداخت. مباحث اين بخش مقدمه ای برای 

ورود به ساير بخش ها خواهد بود.
بع���د از آنکه در بخش اول، دس���ته های کلی نقش های س���اختاری جمل���ه، يعنی رکن، قید و 
يکردی  يف آنها با رو ملحق مطرح ش���د، دربخشدوم، تقس���یمات هر يک از اين نقش ها و تعار

معنايی بيان خواهد شد. 
دربخشس���وم، مبحث واحدهای پذيرنده نقش های ساختاری محور بحث بوده و در قالب 
ک���دام از نقش های  مث���ال قرآن���ی و برخ���ی توضیحات الزم ب���ه تفصیل مطرح خواهد ش���د که هر 
کند. در  کدام يک از واحدهای مفرد، مرکب و جمله بروز پيدا  ساختاری ممکن است در قالب 
واقع، در اين بخش مخاطب با حاالت مختلف نقش های ساختاری از جهت نحوه بکارگیری 
کلمه، يا  که مفعول به می تواند يک  آش���نا می ش���ود. برای مثال مخاطب در اين بخش می فهمد 

يک جمله، يا يک ترکیب اضافی، ترکیب صله-موصول، ترکیب جار و مجروری و... باش���د. 
تا بخش س���وم صرفًا به جمات س���اده پرداخته شده است؛ اما در بخشچهارم به اضافات و 
تغیيرات در اين جمات اشاره شده و در واقع مخاطب با جمات پيچیده تر آشنا خواهد شد. 

کتاب متن شناسی می باشد.  1. البته بحث جامع و مستوفی درباره این مطلب، مربوط به 
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اضاف���ات ب���ه جمله، حذف اجزای جمله، و تقديم و تأخیر اجزای جمله، مطالبی اس���ت که در 
بخش چهارم بدان پرداخته می شود.

دربخ���شپنجم به فهم معن���ا و غرض جمله خواهیم پرداخت. در واق���ع تا قبل از اين بخش، 
که جمله چیست، چه س���اختاری دارد و واحدهای تشکیل دهنده آن  مخاطب دانس���ته است 
کاربرده���ا و حاالت واحدها  چیس���ت و نقش ه���ای آن کدامن���د. همچنین در اين بي���ن با برخی 
کتاب ب���وده و در آن  و نقش ها نیز آش���نا ش���ده اس���ت، ام���ا بخش پنجم ب���ه نوعی بخش اصل���ی 
کرده و معن���ا و غرض جمله را  گذش���ته اس���تفاده  می خواهیم از تمام دس���تآوردهای بخش های 
بفهمیم. لذا در فصل اول آن با نحوه و مراحل فهم معنای جمله آش���نا می ش���ويم و در فصل دوم 

درباره فهم غرض جمله به بحث می نشینیم.
در بخ���ش شش���م، بحث از مطال���ب درون جمله ای فراتر رفته و به مس���أله ارتب���اط جمات با 
يکديگر پرداخته می ش���ود. مطالب اين بخش در واقع يکی از اساسی ترين مقدمات جهت فهم 

متن - به عنوان مجموعه ای از جمات پيوسته- می باشد.

کتب زبان وحی 4. نکاتی پیرامون آموزش 
از آنجايی که مخاطب اصلی اين کتب، عموم دانشجويان هستند، متن اصلی کتاب تا حد 
امکان، خاصه، ساده و گويا نوشته شده و نکات و توضیحات تخصصی و تفصیلی در پاورقی 
کتاب )غیر از ترجمه آي���ات و برخی توضیحات  آمده اس���ت؛ از اين رو مخاطب اصل���ی پاورقی 
ضروری(، اس���اتید هس���تند. همچنین تمرينات کتاب برای اس���تفاده عموم مخاطبان دانشجو 
که  طراحی ش���ده اس���ت. البته بخش »تحقیق و بررس���ی« اين تمرينات، برای مخاطبانی است 
می خواهن���د عاوه ب���ر تمارين عادی، با برخی مثال های خاص و برخ���ی مباحث دقیق و فنی تر 

نیز آشنا شوند.
کار برای عموم مخاطبان،  کتاب و تسهیل  جهت اس���تفاده بهتر از آيات مطرح ش���ده در متن 
آدرس و در بس���یاری از موارد ترجمه آيات موجود در کتاب، در پاورقی آمده اس���ت. قالب اصلی 
ترجمه ها از ترجمه قرآن بر اس���اس تفس���یر المیزان- که بهترين تفسیِر بر مبنای تدبر در قرآن است 
که اين ترجمه به کوشش جناب آقای محمد رضا صفوی تهیه شده است؛ هر چند  -می باش���د 

گرفته است.  در برخی موارد تصحیحاتی نیز در ترجمه ها، صورت 
بايد توجه داشت که اين کتب به صورت خود آموز طراحی نشده و يادگیری کامل آن، نیازمند 
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م می باشد. البته مخاطبانی که با زبان عربی آشنايی 
ّ
يس اس���تاد و تمرين و ممارس���ت متعل تدر

خوب���ی دارن���د، از ِصرف مطالع���ه آن نیز بهره فراوان���ی می برند. در اين میان تذکر ب���ه اين نکته نیز 
کتب، عاوه بر تس���لط بر ادبيات عرب، نیازمند انس مس���تمر با قرآن  که مدرس اين  الزم اس���ت 
کردن  که هدف عمده اي���ن مجموعه کتب، فراهم  و آش���نايی عمیق با تدبر در قرآن اس���ت، چرا 

کمک به آن می باشد. مقدمات تدبر در قرآن و 
چنانکه در مقدمه کتاب واژه شناس���ی گذش���ت، مجموعه کتب زبان وحی برای دانش���جويان 
که می خواهند عربی قرآنی را به عنوان مقدمه تدبر در قرآن فرا بگیرند. از  عاقه مندی تألیف شده 
آنجا که تدبر، فهم مجموعی و منس���جم از قرآن اس���ت، در آن به خط س���یر کلی مفاهیم موجود در 
س���وره های قرآن توجه می ش���ود؛ از اين رو مخاطب بيش از آن که به جزئیات سوره توجه کند، بايد 
کلیات ببیند. با اين مقدمه مشخص  به کلیت سوره پرداخته و جزئیات را در خدمت و پرتو اين 
می ش���ود که بر خاف س���یر منطقِی متب���ادِر آموزش زبان عرب���ی، که بايد از واژه شناس���ی به جمله 
شناس���ی و آن گاه به بحث ارتباط جمات )و متن شناس���ی( پرداخته ش���ود، در سیر آموزشی زبان 
قرآن برای تدبر در قرآن-باالخص برای مخاطبانی که مانند دانشجويان، آشنايی اولیه با زبان عربی 
دارند- می توان محور بحث را بحث ارتباط جمات )بخش ششم اين کتاب( قرار داد و مباحث 
الزم از جمله شناس���ی )به ويژه دو بخش اول کتاب( و واژه شناس���ی )به ويژه بخش چهارم کتاب 
واژه شناس���ی( را به عنوان مقدمات الزمه و در خال مباحث مطرح کرد. ساير مباحث کتب واژه 
شناسی و جمله شناسی را می توان به فراخور نیاز و يا با توجه به وقت و عاقه مندی مخاطبان بيان 

کرد و يا عاقه مندان را تشويق به مطالعه خودخوان آن و رفع اشکال در مواقع مقتضی کرد. 

5. تقدیر و تشکر
گرانقدر،  شايس���ته اس���ت پس از به ثمر رس���یدن تاش ها در زمینه تدوين اين کتاب، از استاد 
کنیم؛ زيرا  حضرت حجت االس���ام و المسلمین محمد حس���ین الهی زاده عمیقًا سپاسگزاری 
آش���نايی با منظومه فکرِی قرآنی ايش���ان، ما را با معارف ارزش���مندی از قرآن آش���نا کرد که تدبر در 
قرآن، مبانی، روش و اهداف آن از اين زمره می باش���د. همچنین الزم اس���ت، خاضعانه قدردانی 
گردی ايشان را داشته  که افتخار شا کنیم از استاد بزرگوار، جناب حجت االسام علی صبوحی 

و مباحث عمیقی از تدبر در قرآن، مبانی، روش و اهداف آن را از ايشان آموختیم. 
از مسئولین محترم مؤسسه قرآن و عترت رهپويان امام رضا؟ع؟ به ويژه جناب حجت االسام 
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که تمهیدات الزم جهت تدوين  يم  کمال تشکر را دار محمد جعفری مدير مسئول اين مؤسسه، 
کار خانم فاطمه رحیمی  کردند. ضمنًا الزم اس���ت از اس���تاد محترم سر  و تألیف اين اثر را فراهم 
که با نظرات مش���ورتی خود باعث غنای هر چه  گرامی جناب آقای محمد امین آرش پور  و برادر 

بيشتر اين آثار شدند، سپاسگزاری فراوان داشته باشیم.
کريم و تعلیم مس���تمر تدبر در  کت���ب زبان وحی، محصول توفیق س���الها تعل���م در محضر قرآن 
قرآن برای دانش���جويان بوده است. مراحل نهايی تحقیق و پژوهش، تألیف و تدوين اين کتب، 
در طول دو س���ال و نیم اخیر در يک تاش ش���بانه روزی انجام شده است. همه اينها نیست جز 

که مسئولیتی عظیم به دنبال دارد.  توفیق و منتی از ذات باری تعالی 
که م���ا را از راهنمايی ه���ای خود محروم  يم  گرامی تقاض���ا دار در پاي���ان از تمام���ی خوانن���دگان 
کتاب و محتوای آن را در قالب رايانامه  نگذاش���ته و نظرات تصحیحی و تکمیلی خود پيرامون 

به آدرس mohammadbarzegar@gmail.com ارسال نمايند.
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محمد برزگر- احسان شریفیان     
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