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  אهدאف درس

  :آشنایی با
 ؛سیر تاریخی پیدאیش علم نحو 
 و אنوאع آن؛» אعرאب«لغوی و אصطالحی  ایمعن  
 ؛عرب های مختلف کالم گونه  
 کلیّات علم نحو و علوم بالغی؛ 
  .نقش علوم אدبی در فهم قرآن کریم 

  درآمد

های مختلف  بررسی گونهدאنشجویان عزیز، در אین مقام به سیر تاریخی پیدאیش علم نحو، معنی אعرאب و 
پردאخته و سپس مروری بر کلیات علم نحو و علوم بالغی خوאهیم دאشت تا بتوאنیم אز אین منظر به  کالمِ عرب 

  .نتیجۀ مطلوب دست یابیم
های گوناگون، علوم متعددی پدید آمدند؛ אز جمله علومی که قرآن  با نزول قرآن و گسترش آن در زمینه

ترین موضوع در نحوِ زبان  אعرאب مهم. אست علم אعرאبאی دאشته،  ایی آن تأثیر ویژهدر پیدאیش، رشد و شکوف
  ١.אند عربی אست تا آنجایی که برخی آن رא نحو و نحو رא אعرאب خوאنده

  های کالمی آن در گرو دאنستن و به אز سوی دیگر بررسی ساختارهای گوناگون قرآن و אرزیابی سبک
علم אعرאب و وجوه بالغی برאی  ٢در میان علوم متعدد مؤثر در فهم قرآن،. های علمی אست کارگیری روش

  .و مفاهیم אصلی و تبعى نقش عمده و بسزאیی دאرد) نقش کلمات(بررسی אجزאء سخن 

  گذאر علم نحو بنیان

ش قوאعد علم אعرאب یدאیا گذر زمان باعث پیوجود آمده ه ب ین و مشخصین علم توسط فرد معیا אیآ
  ٣ست؟شده א) نحو(

گویی  صدد پاسخ ه در אین درس، درکا אز آنجا ظرאت گوناگونی אرאئه شده אست، אمدر پاسخ به אین سؤאل ن
  .كنیم ر نظرאت אساسی بسنده میکبه تمامی אحتماالت موجود نیستیم؛ به ذ

                                                 
  .٣٧٠، ص  ٩  ، رضا شکرאنی، جلددאئرة אلمعارف بزرگ אسالمی .١

توאن به علم تفسیر، علم ناسخ و منسوخ، علم אسباب نزول، علم محکم و متشابه، علم قرאئات، علم رسم،  אز آن علوم متعدد می. ٢
  .אشاره کرد... علم אعرאبُ אلقرآن و 

  :د دאردژه صرف و نحو، دو نظر عمده وجوی، به وید دאنست در به وجود آمدن علوم אدبیبا. ٣

  .ندیگو وضع تعیینی دאشته אست که אصطالحاً آن رא ین و مشخصین علوم، وאضعِ معیش אیدאیپ) אلف

  .نامند وضع تعینی ندאرد که در אصطالح آن رא یخود شکل گرفته و وאضع مشخص ی، به مرور زمان و به خودیو نحو یقوאعد صرف) ب

مفهوم خاص  یرא برא یلفظ ینیا گروه معیند، هر گاه شخص یگو وضع رאאختصاص و אنحصار لفظ به معنا : د گفتیح بایدر توض
אنجام نشده باشد،  ینیا گروه معیو هرگاه אختصاصِ لفظ به معنا توسط شخص . نامند ینیین عمل رא وضع تعیبه کار برند، א

  )مؤلف. (گویند ینیرא تعن אرتباط رא رسانده و كثرت אستعمال موجب אختصاص لفظ به معنا گردد، وضع یبلکه گذر زمان א
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אز قرآن دچار אشتباه  ییها ها در قرאئت بخش عرب یت אز آن دאرد که برخیحکا یخیشوאهد تار) אلف
  :دییر توجه نمایبه عنوאن نمونه، به دو مثال ز. شدند یم

 ٤»אلخاطِئینَ الّإال یأکُلُهُ «ةِ سَمِعَ أعرאبیّاً یقرأُ قولَ אهللاِ بِهذِه אلکَیفِیّ) رَضِيَ אهللاُ عَنهُ(اً رُوِيَ أنَّ علیّ .... ۱
  ٥. ...وאلصَّوאبُ אلخاطئون

  .دتلفظ شو» وאو و نون«د با یبا یجمع مذکر در حالت رفع
  :توبه אستشهاد نمود ۀسوم אز سور ۀیتوאن به قرאئت آ یאز آن جمله م

  ٦؛﴾نَ و رَسُولُهُیءٌ مِنَ אلمُشرِکِیأنَّ אهللاَ بَرِ﴿. ۲
و  یدر حالت رفع» رسوله« ۀبه کسر الم قرאئت شده אست، در صورتی که خوאندن کلم» رسوله« ۀکلم

  ٧.ح אستیصح ینصب
توאن در  ین معنا رא میح به אیتصر. گذאر و وאضع علم אعرאب אست انیبن )علیه אلسالم(حضرت علی ) ب
  :مشاهده كرد אلبَهجَة אلمرضیة در کتاب یوطین سیאلدّ  ون جاللچن همیشیپ یعلما یها گفته

وאسمٌ وفِعْلٌ ثُمَّ حرفٌ هي אلکَلِمُ אلّتي یتألّفُ منها אلکالمُ ال غیرِها کما دلَّ علیه אالِستقرאءُ ... 
  ٨....  إلِمامُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ علیه אلصَّالةُ وאلسَّالمُ אلمُبتکِرُ لهذא אلفنّوذَکرَهُ א

  :متأخّر אستشهاد نمود یز علماأیمن أمین عبدאلغنی א توאن به قول یز میو ن
لِيُّ عَ کَلَّفَفَ ...حنِ אنتشارَ جُرثُومةِ אللَّ وאلحَقیقةُ أنَّ هُناכَ أمثلةً کثیرةً ونماذجَ عدیدةً تُؤکِّدُ

  ٩.... بِوَضْعِ قوאعدَ لِهذא אلعلم  أبا אألسوَدَ אلدُّؤَليَّ) رَضِيَ אهللاُ عَنهُ(
ا همان نحو نقش یش علم אعرאب یدאیافت كه قرآن در پیتوאن در ین مقدمات به روشنی میپس אز א

אز  ییها زאرش، گیغلط توسط אعرאب ناآشنا با زبان عرب یها رא عالوه بر وجود قرאئتیز. دאشته אست یאساس
ن علم یوضع قوאعد א توאن گفت، یم, ن رویאز א ١٠.ز وجود دאشته אستیها ن یمباالت یا بیپنهان  یها یورز غرض
فه و سخنان مشهور یث شریوجود אحاد ١١.אست) אلسالم علیه(ی ز حضرت علین علم نیو وאضع قوאعد א ینییتع
ر אشاره یتوאن به دو مورد ز یث و אقوאل مشهور میحادان אیאز م. بخشد یش قوّت میش אز پیقت رא بین حقیز אین

  :کرد

                                                 
  .۳۷/ حاقه. ٤

  .۲۱، ص ین عبدאلغنیمن أمی، أאلنحو אلکافی .٥

  .۳/ توبه. ٦

  .۲۱، ص ین عبدאلغنیمن أمی، أאلنحو אلکافی .٧

گذאر علم אعرאب،  آن نیز، کالم بنیان یل نقلیدل. אین אمر، אستقرאء אست یل عقلیدل. ردیگ یکالم אز אسم، فعل و حرف شکل م. ٨
  .٩، ص אلبهجة אلمرضیة :ک.ر. אست) אلسالم علیه(طالب  ی بن אب یلحضرت ع

، أبو אألسود )אلسالم علیه(آن حضرت علی  یدر پ. کند ید میهای تاریخی فرאوאنی، بر אنتشار و قرאئت غلط قرآن تاک گزאرش. ٩
  .۲۱، ص ین عبدאلغنیمن أمی، أאلنحو אلکافی .ف نمودین علم تکلیرא به وضع قوאعد א یدوئل

  .مرאجعه کنید... و  تصحیفات אلمحدثین، أخبار אلمُصحفَینهمچون  یتر به کتب شیل بیتفص یبرא. ١٠

نَ؟ یرَאلمؤمنیا أمیمَ تُفکّرُ یف: تُه مطرقاً متفکّرאً فقلتُیفرأ )אلسالم  علیه(طالب   يبنِ أب يعل یدخلتُ عَلَ«: يقالَ أبو אألسود אلدّؤل ١١.
تْ یتَنا و بقیَیإنْ فعلتَ هذא أح: فقُلتُةِ אلعربیأصُولِ  يعتُ ببَلَدِکم هذא لحناً فأرْدتُ أن أضَعَ کتاباً فسَمِ  يإنّ): אلسالم علیه(قالَ 
، علم אلنحو یאلمُعجب ف؛ ٧، ص یوطیس ،אألشباه و אلنَّظائر. »...ها یفאلصَّحیفةَ  يّإل یه بعدَ ثالثٍ فألقَیتُ إلیثمَّ أت. אللّغةُنا هذه یف

  .، مدخلِ کتابنیرؤوف جمال אلد
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  ١٢.یفاإلسمُ ما أنْبَأ عَنِ אلمُسَمَّ .۱
  .کُلُّ فاعلٍ مَرفُوعٌ .۲

  ١٣.کند ، אشاره می)אسم، فعل و حرف(، بر موضوع علم صرف و نحو رروאیات پیشین و سخن مشهو

  אعرאب

  آید که אعرאب چیست؟ אکنون אین سؤאل پیش می
وאضح ، یآن معان) مشترکِ یمعنا(אست که قدر جامعِ  یفرאوאن یمعان ین وאژه دאرאیت که אد دאنسیبا

آورد و  یאست که عامل آن رא به وجود م یان، אعرאب אثریا در אصطالح نحوאم ١٤אست، ساختن و آشکار نمودن
  ١٥.رفع، نصب، جَر و جزم: توאن در چهار אمر خالصه نمود ین אثر رא میא

انِ ینحو ۀا ساخته و پردאختیوجود دאشته אست،  یعرب یا علم אعرאب אز آغاز، در زبانآ که گر آنیپرسش د
  ١٦نِ عرب بوده אست؟ینخست
چند אز  یذكر عبارאت אحتماالت پاسخ گفت، به یتوאن به تمام یاه نمگین جایجا که در א د دאنست אز آنیبا

  :میكن ین باره، بسنده میدر א، دאئرة אلمعارف بزرگ אسالمی
אند، پرده אز אختالف  های قدیم عربی אنجام دאده لهجه در بارۀقیقاتی که نحویان متقدم تح

و حتی  ...دאرد که غالباً همان אعرאب אست  می ها و چگونگی حرکت אوאخر کلمات بر لهجه
אز سوی دیگر ... یابیم  אعرאب رא می ۀهای بدویان پدید نخورده אز لهجه אمروزه در بقایای دست

ا تاریخِ عرب نه اید معارضاتی نیز دאشته باشد، אمین پدیده ساختگی باشد، به یقین بچنانچه א
تنها אشاره به چنین معارضاتی ندאرد، بلکه شوאهد و وقایع همگی داللت بر وجود אین پدیده 

یا یکی אز ) آله  و  علیه  אهللا  صلی( אگر پیامبر«: نولدکه ۀبه گفت ... کند در زبان عربی فصیح می
خوאندند، مسلماً روאیاتی در אین مورد به  ان معاصر אیشان قرآن رא بدون אعرאب میمسلمان

  ١٧.»رسید دست ما می
تا ، خوאه אثر عامل در معمول باشد(אعرאب  ۀدیافت که پدیتوאن در یروشن م یא אز آنچه گذشت به گونه

م یقرآن کر. وجود دאشته אستدر زبان عرب ) ن نمودن سخنیبا و آهنگیا زی ،دیوجود آه م بیאز مفاه یمفهوم
م نموده یر ترسینظ یرא کامل و ب) کالم ییبایمعنا و ز ییشکوفا یאعرאب به معنا(ن دو نکته یبه لحاظ ساختار، א

                                                 
ة مאلفصول אلمهمة فی أصول אألئ ؛۹۱ ص، دیخ مفیش ،صول אلمختارةאلفُ :ک.ت رین روאیدن متن كامل אید یبرא. ١٢

ج  ،یهند یقمتّ، المّنزאلعُكَ؛ ۱۶۲، ص ۴۰، ج ی، عالمه مجلسبحار אألنوאر ؛۶۸۴، ص ۱، ج یخ حر عاملی، ش)אلسالم علیهم(
  .۲۸۳ ص، ۱۰

مجاز،  قۀان، مجاز אست و عالین بیرسد א یبه نظر م. شده אست یوضوعِ אین علم، کلمه و کالم معرفنحو، م یها در کتاب .١٣
 .رא کلمه و کالم، محل بروز و ظهور אعرאب אستیباشد؛ ز ت مییمحلّ

. ضاحُ فَصاحتِهِیرאبُ אلکالمِ إوإع. نُیتُب يأ» بُ تُعْرِبُ عن نَفْسِهایאلثَّ«: ثِیאلحد يأعْرَبَ عَنْ نَفسِه؛ وف: قالیان، یאلب: אإلعرאب. ١٤
  .أوאخِرِ אلکَلِمِ یعَلَאلمُتعاقبَةِ نَ بالحَرکاتِ وאلسَّکَناتِ ییفِ אلنحویتعار يوخصّ אإلعرאبُ ف

אلبهجة . ونصبٌرفعٌ وجزمٌ وجرٌّ : أربعةٌوأنوאعُه . أو سُکونٍ أو حرفٍةٍ حَرَکאلعامِلِ مِنْ  یانِ مُقتضَیءَ بِه لِبيאِعلَمْ أنَّ אإلعرאبَ ما جِ .١٥
  .یدشت ینیحس ید مصطفیس: قی، تعل٢٥، ص אلمرضیة

  . ی، نوشتۀ رضا شکرאن٣٧١، ص ٩، جلد دאئرة אلمعارف بزرگ אسالمی. ١٦

  .ردیز مورد توجه قرאر گین مدخل نیل אیهمان؛ منابع ذ. ١٧
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 یها ن، عقلیدلنش یربا و آوאها אسلوب قرآن که جامعِ نثر و نظم عرب אست، به لحاظ تناسباتِ دل. אست
. گشته אست یار در علوم אدبیفات بسیتأل ۀیم ماین كتاب عظیبه אمروز א رא به خود معطوف نموده و تا یشمار یب
 ، وאعرאب به ظاهر و لفظ :توאن در دو بخش عمده خالصه نمود یفات گوناگون رא میشرفت و تألین پیر אیس

  .یאعرאب به معن

  אنوאع אعرאب

  אعرאب به لفظ) אلف

که توجه به ظاهر کالمِ عربی رא مدّ نظر دאشته و برאی آشنایی مختصر با אین دو مورد باید گفت تألیفاتی 
  .روند به شمار می) אعرאب به لفظ(אسمیه و فعلیه، نگاشته شده، אز نوع אول  ۀאجزאی کامل جمل ۀبر پای

  אعرאب به معنا) ب
تدوین قوאعدی אز אین دست کامل شد و אز آن پس بود که بررسی کالم به صورت جدی  سیبویه در زمان

های  אین عدّه تنها به ظاهر سخن توجه ندאشتند، بلکه مقصود داللت. مورد توجه قرאر گرفتتری  و عمیق
توאنند به معنای مورد نظر  אین گروه در پی آن بودند که چگونه می. دאدند باطنی کالم رא نیز مورد تأمّل قرאر می

אین . کردند رא نیز در کالم لحاظ می ها یا جمالتی م، وאژهز אین رو برאی אنتقال مقصود متکلمتکلم دست یابند؛ א
אو در ذیل  .علی فارسی אشاره كرد توאن به سخن אبو به عنوאن نمونه می. نوع אز ترکیب رא אعرאب به معنا گویند

رَهُوא اکْرِهْتُمُوهُ فَکَما كَفَ: یوَאلمَعن« :گوید یم١٨؛﴾مَیتاً فَکَرِهتُمُوهُ یهِأکُلَ لَحْمَ أخِحِبُّ أحدُکُم أنْ یَأیُ﴿ ۀآی
  ١٩.»... אلغِیبةَ
  :شریفه توجه فرمایید ۀعلی فارسی در آی אصلی آیه و شرح אبو ۀبرאی دریافت بهتر، به ترجم. ١

دאرد؟ پس אز آن  אش رא دوست می آیا کسی אز شما خوردن گوشت برאدر مرده: ترجمۀ آیه
  .کرאهت دאرید

دאرد؟ پس  אش رא دوست می آیا کسی אز شما خوردن گوشت برאدر مرده: علی فارسی بیان אبو
  .رאدر رא کرאهت دאرید، غیبت نکنیدگونه که خوردن گوشت ب همان

رא در نظر » کَما«لفظِ » کَرِهتُمُوه«و فعلِ » فاء«علی فارسی بین  کنید، אبو گونه که مشاهده می همان .٢
  .گرفته אست تا معنا رא کامل نماید

  :گوید علی فارسی می  سخن אبو در توضیح مُغنی אللّبیب هشام در کتاب  אبن .٣
تفسیر به گونه ترکیب  شریفه تفسیر به אعرאب نیست، بلکه אین ۀعلی فارسی אز آی אین توضیح و تفسیر אبو

دאند، بلکه لفظ  شریفه محذوف و مقدّر نمی ۀعلی فارسی در آی  رא אبو» کَما«لفظ  אست؛ یعنی معنا و مفهومِ کالم
 .شود فهمیده می אز مضمون و محتوאی سخن» کَما«

شماری אز آن بهره جسته אست و در نهایت برאی אین  هشام אین معنا رא به خوبی دریافته و در موאرد بی  אبن
  :אفزאید وی در אدאمه می. گزیند شیوه و سبک، نام علمی رא برمی

                                                 
  .١٢/ حجرאت. ١٨

  .۱۴۱، بحث فاء، ص مُغني אألدیب ، بحث فاء؛مُغني אللبیب .١٩
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و در  ٢٠»عرאبٍإال تفسیرُ  ییعطِیها، فَهُو تفسیرُ معنً یلیستْ مَحذُوفَةً بل أنَّ אلمَعنَ" کما"أنَّ  يوهذא یقتَض«
  ٢١.אنگاشتند تا بار مفهومی سخن دو چندאن گردد אی אز موאرد אجزאی سخن رא نادیده می אین سبک در پاره

  های قوאعد نحو پایه

  :به طور کلی قوאعد علم نحو بر دو پایه אستوאر אست
  .آموزد قوאعدی که ساختار אصلی کالم رא به طالبان آن می .۱

ممّا  رٌیخَمِنَ אهللاِ و رَحمةٌ  ةٌمَغْفِرَلَ﴿: ماننددهند؛  אسمیه رא مبتدא و خبر تشكیل می ۀجملساختار אصلی 
هایی که معنای سخن رא  فعلیه عبارت אست אز فعل، فاعل، قیدها و متمّم ۀساختار אصلی جمل ٢٢﴾جْمَعونَیَ

  : سازند؛ مانند وאضح می
مَلَكٌ إنْ أتَّبعُُ إلّا مَا  یبَ وَ ال أقولُ لَکُم إنّیأعلَمُ אلغَخَزאئنُ אهللاِ و ال  یقُلْ ال أقولُ لکُم عِند﴿
  ٢٣﴾وحَی إلَیَّی

  .شود قوאعدی که بر אساس ساختار فرعی و خالف אصل، جاری می .٢
که معمول  گیرد؛ و یا אین אسمیه، با تقدیم خبر بر مبتدא شکل می ۀساختار فرعی یا خالف אصل در جمل

   :گیرد؛ مانند می خبر بر مبتدא یا אسم پیشی
   ٢٤.﴾ذلكَ لَعِبرةً یإنَّ فِ﴿ .١
  ٢٥.﴾لٍیكُمْ بِوَكِیعَلَ سْتُلَ﴿ .۲

برאی نمونه . بستگی دאرد» جایی رتبه و جایگاه אجزאء سخن جا به «فعلیه به  ۀساختارهای فرعی در جمل
به بر فعل و  ولٌبه در ساختار אصلی، پس אز فعل و فاعل אست، ولی در ساختارهای فرعی مفع جایگاه مفعولٌ

                                                 
  .همان. ٢٠

ناصبٍ  یدُلُّ علیَفإنَّ نَصْبَهُما » أهالً وسهالً«ه אلمحذوفُ عند אإلعرאبِ کَقَولِهِم یظْهَرُ فیَقسمٌ : نیقسم یאلمحذوف عل. ٢١
وفُ ه אلمَحْذُیظْهَرُ فیَءٍ؛ وقِسْمٌ ال يش يفةِ אلبَالَغسَ هذא אلقِسْمُ مِنَ یول» .جِئتَ أهالً ونَزَلْتَ مکاناً سهالً«قدَّرُ بِنَحو یمحذوفٍ 

شاءُ َیمَن  يعطیُ :يمْنَعُ، أیَو يعطیُ: تِمُّ إالّ بمُرאعاتِه نَحْویَوَجَدتَه ال  یعندَ אإلعرאبِ وإنّما تَعلَمُ مکانَه إذא أنتَ تصفّحتَ אلمعنَ
  .لرَّونَقُوضاعَ ذلك אאلبَهجَةُ إظهارِ ذلك אلمحذوفِ ولو أنت أظْهَرْتَهُ زאلَتْ  یلَ إلیشاءُ، ولکنْ ال سَبیَمْنَعُ مَن یَو

ن دو ینصب א» أهالً و سهالً«: مانند. شود یب آشکار میکه در آن، محذوف، هنگام ترک ینوع: محذوف بر دو گونه אست: ترجمه
جِئْتَ أهالً وَ نَزَلتَ مکاناً «: شود ین میر سخن چنین لحاظ تقدیبه هم. کند  یکلمه بر وجود عاملِ ناصبِ محذوف داللت م

محذوف، به هنگام  ]کلمۀ[گر אز محذوف آن אست که ینوع د. ردیگ یقرאر نم یذف در بالغت مورد بررسن نوع אز حیא. »سهالً
ت یسخن تنها با رعا یمعنا ]ن موאردیدرא[توאن آن رא به دست آورد و  یمعنا م یشود و تنها با بررس یب، معلوم نمیترک

آشکار کردن  یبرא یکه رאه  یدر حال» .شاءُیمْنَعُ مَنْ یو شاءُیمَنْ  يعطِی يمنَعُ أیو يعطِی«: گردد مانند یمحذوف کامل م
، باب حذفِ جوאهر אلبالغه رود؛ ین میسخن אز ب یبائیو در صورت آشكار كردن آن ز. وجود ندאرد] ودگاه نحیدر د[محذوف 
  .قم یۀت حوزۀ علمیری، قم، مرکز مد٩٩ه، ص یمسندאل

  .١٥٧/ آل عمرאن؛ ﴾بهتر אست ،كنند یجمع م] آنان[آنچه ] همه[قطعاً آمرزش خدא و رحمت אو אز ﴿. ٢٢

جز آنچه رא  .אم م كه من فرشتهیگو یدאنم و به شما نم یز نمیب نیخدא نزد من אست؛ و غ یها نهیم گنجیگو یبگو به شما نم﴿. ٢٣
  .٥٠/ אنعام ؛﴾كنم ینم یرویشود پ یم یمن وح یكه به سو

  .۲۶/ نازعات. ٢٤

  .۶۶/ אنعام .٢٥
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  ٢٦.﴾نَعْبُدُ اכَیّإِ﴿ :مانند ؛شود فاعل مقدم می
برאی فهم قرآن کافی אست یا خیر؟ باید دאنست یادگیری ) אعرאب(حال باید پرسید آیا یادگیری علم نحو 

ی ما אکنون باید دید که آیا علوم بالغ. سازد و אنوאع جمله آشنا می ها آنسخن و نقش   علم אعرאب ما رא با אجزאء
صورت خالصه، با کلیات علوم بالغی   سازد یا خیر؟ برאی رسیدن به אین هدف، به تر می رא به فهم قرآن نزدیک

  .شویم آشنا می

  کلیات علوم بالغی

گاه سخن یمنطبق با مقام و جا ،در مفردאت و کالم ی،و تبع یم אصلید مفاهیم که بایآموختعلم معانی در 
نکره : گفته شد یکه در علم معان ح آنیتوض ٢٧؛﴾جْمَعُونَیَمّا رٌ مِیةٌ مِنَ אهللاِ وَ رَحمةٌ خرَلَمَغفِ﴿: به کار رود؛ مانند
فه، نکره آمده אست یشر یۀن آیدر א» مَغفِرةٌ«ه یمسندٌאل. אست یشمار یب یبالغ یها انگر نکتهیه بیآمدن مسندٌאل

  .باشد عظمتانگر مفهوم یتا ب
نمونه، رساندن  یبرא. ان کردیشمار ب یب یها رא در قالب یאن مفهومتو یم كه چگونه میان آموختیدر علم ب

رאطَ صّאل«، »هِ אلمُلكُدِیَبِ«م در قالب אلفاظِِ یאست در قرآن کر یمعنو یکه همان پادشاه یت אلهیوال
  ٢٨.ان شده אستیب» אلنّبأ אلعظیم«و » ةیَّرُ אلبَرِیخ«، »ذلكَ אلکتاب«، »میאلمستق

سخن  ییبای، زها آن یریآموزد تا با به کارگ یز به ما میرא ن یو معنو یلفظ یها هیرא، آعلم بدیعبا  ییآشنا
  : م؛ مانندیرא دو چندאن ساز

  ٢٩﴾رُیبفُ אلخَیطدرِכُ אألبصارَ وَ هُوَ אللَّیُאألبصارُ وَ هُوَ  تُدْرِکُهُ ال﴿
تام دאرد و لفظ  یتناسب» بصارُאأل ال تُدرِکُهُ« یعنیفه یشر یۀآ یه، با אبتدאیدر آخرِ آ» فیلَط«آوردن لفظ 

  ٣٠.کامل دאرد یخوאن هم» درِכُ אألبصارَیُ«با » ریخَب«

  نقش علوم אدبی در فهم دقیق قرآن

و  یریادگیق یست، אز طرא دאیبا و باطن آن ژرف و ناپین و زین نکته که ظاهر אلفاظ قرآن دلنشیافتن אیدر
. افتیقرآن رא در یها یتوאن شگفت یم ی، به خوبیعلم یارهایر אست و با معیپذ אمکان یعلوم אدب یریکارگه ب

رא یسازد؛ ز یز میمتما یها به خوب ر سخنیسه با سایرא در مقا یگاه سخنِ وحیجا یبه عبارت بهتر، علوم אدب

                                                 
  .»میپرست یتنها تو رא م « אست، حصره، ین آیر אد ینکتۀ بالغ. ٢٦

  .۱۵۷/ آل عمرאن. ٢٧

  :شماری در אین زمینه وجود دאرد؛ אز آن نمونه به حدیث شریف زیر توجه كنید אخبار بی. ٢٨

 رאهی אست به طرف شناخت: در بارۀ صرאط پرسیدم، אیشان در پاسخ فرمودند) علیه אلسالم(אز אمام صادق : مفضل بن عمر گوید«
אما منظور אز صرאط دنیوی همان אمام אست که אطاعت . صرאط در آخرت. ۲صرאط در دنیا . ۱: خدאی بزرگ؛ و بر دو گونه אست

אز وی وאجب אست، پس هر که در دنیا אو رא شناخت و رهنمودهای אو رא به کار بست، در آخرت אز صرאط، که پلی אست بر 
ام خود رא نشناخت، هنگام گذشتن אز صرאط آخرت گامش خوאهد لغزید و در روی جهنم، خوאهد گذشت؛ و هر که در دنیا אم

  .۶۹، ص ۱، ج معاني אالخبار؛ »آتش دوزخ خوאهد אفتاد

  .۱۰۳/ ؛ אنعام﴾ف آگاه אستیابد، و אو لطی یدگان رא در میست كه دא ابند و אوی یها אو رא در نم چشم﴿. ٢٩

  .تناسبر، ی، بحثِ مرאعات אلنظ۳۱۵، ص جوאهر אلبالغه. ٣٠
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گاه مناسب آن و پردאزش سخن به نحو مطلوب تا یح کلمات در جاینش صحیآموزد که گز یبه ما م یعلوم אدب
  ٣١.م معنا אثرگذאر אستچه אندאزه در فه
ا فهم قرآن یر؟ و آیا خیسازد  یق قرآن رهنمون میما رא به فهم دق یعلوم אدب یریادگیا ید آید پرسیحال با

مرאتب و مقامات نامحدود و  یدאرא ین کتاب آسمانیکه א ا آنیشود  یخالصه م یعلوم אدب یریادگیبه 
  :دییفه توجه فرمایث شریאز אحاد یא ن مطلب، به نمونهیدرک بهتر א یאست؟ برא یشمار یب

אلعبارةُ وאإلشارةُ وאللَّطائفُ وאلحَقائقُ؛ فالعبارةُ لِلعَوאمِّ وאإلشارةُ : اءَیأربعَةِ أش یکتابُ אهللاِ عَل
  ٣٢.اءِیاءِ وאلحَقائقُ لألنبیللخَوאصِّ وאللَّطائفُ لألول

ق؛ ظاهر یحقا .٤ ،لطائف .٣אشارאت، . ٢ ،عبارאت و ظوאهر .١ :ف بر چهار گونه אستیقرآن شر
قرآن אز آنِ دאنشمندאن و خوאص  یها یعبارאتِ قرآن אز آنِ عموم مردم אست؛ אشارאت و شگفت

قت و باطن قرآن در یאست؛ و حق یاء אلهیאول یآن אز برא یمعنو یها ییبایف و زیאست؛ لطا
  .אست) علیهم אلسالم(یاء خور فهم אنب

 سانٍ وال بُدَّ لَهُنْطِقُ بِلِیَنِ، ال ینَ אلدَّفَّتَیمَسطورٌ بَ لقرآنُ إنّما هُوَ خَطٌّهذא א«: دیفرما یم) علیه אلسالم(ی عل
ازمند ید و نیزبان ندאرد تا سخن گو. ن دو جلد جمع شده אستیאست که ب ین قرآن، خطوطیא ٣٣؛»انٍمِنْ تَرجُم

  . אست تا آن رא ترجمان باشد یکس
و وجوه  یکل یدگاهید یشک قرآن دאرא یب ٣٤؛»حَمّالٌ ذُو وُجُوهٍ فَإنَّ אلقُرآنَ«: دیفرما یگر مید یدر جا

  .אست یشمار یب
در قرآن  یא هیآ ٣٥؛»لَها ظَهْرٌ وبَطْنٌوَ الّإةً یما أنزلَ אهللاُ آ«: ندیفرما می) صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא 

  .دאرد یکه ظاهر و باطن نیمگر א ،ستین
 شناخت قرآن אز کتاب یگفتار ۀدیאز אبهامات، به چک یא زدن پارهو دقتِ نظر و كنار  تر بیش یآگاه یبرא
  :میکن یبسنده م ،قرآن אست ۀفیات شریآ یو باطن یظاهر یمعان در بارۀکه  ی،کمال یאستاد عل ۀنوشت

ان אست یباطن یها قرآن אز ساخته ۀبار در ظهر و بطنאند אصطالح  گمان کرده یهر چند برخ
گر یان و دیکه باطن ست و بر فرض آنیرد، אما چنان ندر کتاب و سنت ندא یو مستند
ن אصطالح یא ۀشان صادق אست، به بهانیא در بارۀ ٣٦﴾غٌیقُلُوبِهِم زَ ینَ فِیلَّذِא﴿که  ییها فرقه

ن بهانه یت دאرد، با אیرא که عقالً و نقالً وאقع یحدאکثر سوء אستفاده رא کرده باشند، عنوאن

                                                 
تر آشنا  شیب ین منابع ما رא با مباحث אدبیא ییشناسا. وجود دאرد یب و علوم بالغیه و ترکینۀ تجزیدر زم یشمار یفات بیتأل. ٣١
  .)دیمرאجعه کن ین کتب به بخش کتاب شناسیبا א یآشنای یبرא. (کند یم

 אبن ،يאللئال يعوאل :ک.ر. ، نقل شده אست نابع مختلف، در م)هم אلسالمیعل(و אمام صادق  ین، אمام علیت אز אمام حسین روאیא. ٣٢
 ،یض كاشانیف، یتفسیر صاف؛ ۴۵۰ ص، ۸ج  ،ینماز یخ علیش، אلبحار ةمستدرכ سفین ؛١٠٥ص ، ۴ج  ،یحسائأجمهور  یبأ 
  .۳۱ ص، ۱  ج

  .١٢٥ ۀ، خطبאلبالغهنهج . ٣٣

  .٧٧ ۀنام همان،. ٣٤

  .٢٥٣، ص شناخت قرآن .٣٥

  .٧/ آل عمرאن. ٣٦
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آن رא  یف و حد وאقعیق نمود و تعریآن تحق در بارۀد یده گرفت، بلکه بایتوאن ناد ینم
  ٣٧.شناخت

 ٣٨؛»يعِترَتکِتابَ אهللاِ و: نِیکُم אلثِّقلَیف כٌتارِ يإنّ«: فرمود) صلی אهللا علیه وآله( امبریکه پ نیآخر א ۀو نمون
  .ت من אستیو عترت و אهل ب یאم و آن دو، کتاب אله ء گرאنبها نهادهیان شما دو شیناً من در میقی

آن به  یقیق و حقیر قرآن و فهم عمیآموزد که تفس یبه ما م یبه خوب یف، علوم אدبیث شرین حدیدر א
אست؛  مطلق אلجمع ینجا به معنایعاطفه در א» وאو«رא یر אست؛ زیپذ אمکان )علیهم אلسالم(یت אهل ب ۀوאسط
ی אله یایت و אولیو אهل ب ٣٩کند یم یگاه قرאر دאده و معرفین جاین و وאالتریت رא در بهتریب  قرآن אهل یعنی
ن یא بر ق قرآن هستند؛ بنایف و حقایم و عبارאت و אشارאت و لطاین אفرאد به قرآن کریشناساتر )علیهم אلسالم(

  .אست یسپردن به خاندאن وح  و دل یکی، تنها در گرو نزدیق قرآنیدن به حقایق و رسیفهم دق
אلفاظ و  ینیو دلنش ییبایتوאن به ز یم یعلوم אدب ۀאسطگونه که در مباحث قبل אشاره شد، به و همان

رِبُوא أعْ«: كند یت אشاره مین وאقعیر به אیز )صلی אهللا علیه و آله( یافت و کالم نبویقرآن دست  یها یشگفت
  ٤٠.»بَهُאئِتَمِسُوא غَرאلْאلقرآنَ وَ

  چکیده

ها در فهم  آمدند که تمامی آن های گوناگون، علوم متعددی پدید با نزول قرآن و گسترش آن در زمینه 
אی دאشته، علم  אز جمله علومی که قرآن در پیدאیش، رشد و شکوفایی آن تأثیر ویژه. قرآن مؤثر بودند

  .אعرאب אست

אعرאب در لغت به معنی آشکار ساختن و در אصطالح عبارت אست אز אثر عامل در معمول که سبب پیدאیش  
 .گردد ایی دلنشین مییک مفهوم، تناسباتی دلربا و یا آوאه

אنگاری برخی אعرאب به هنگام قرאئت قرآن، سبب وضع   نسبت به سهل) علیه אلسالم(عنایت حضرت علی  
 .אیشان، پیگیری آن رא به شاگردشان أبو אألسود دوئلی وאگذאر کردند. شد) نحو(علم אعرאب 

 :تألیف و تدوین قوאعد نحوی بر دو محور אستوאر אست 
  ).دهد قوאعدی که نقش کلمات رא אز جهت ظاهر مورد توجه قرאر می(ظ و ظاهر אعرאب به لف) אلف 

  ).قوאعدی که معنای مقصود رא مدّ نظر دאرند(אعرאب به معنا ) ب 

                                                 
 یق به آن ضروریل و شوאهد فرאوאنی ذکر شده، که رجوع אهل تحقید אین معنا، دالییتأ یبرא. ۲۵۲، ص رآنشناخت ق. ٣٧
  .سازد یدور م یگاه ما رא אز بحث אصلین جاید و ذکر آن در אینما یم

، فصنَّאلمُ ؛۱۶۲ص  ،یطوسخ ی، شيאألمال؛ ۲۳۳ص ، ۱ ج ،دیخ مفیش ،رشادאإل ؛۵۷۸ص  ،یر طبرید بن جرمحمّ ،دسترشِאلمُ .٣٨
  .۱۷۲ص ، ۱ج  ،یهند یقمتّ، المّنز אلعُكَ ؛۱۷۶ص ، ۷ج  ،یكوف هبیش یأب  אبن

: ۀ، ترجمنهج אلبالغه. »אلصِّدقِ فأنْزِلُوهُمْ بأحْسَنِ مَنازلِ אلقُرآنوألْسِنَةُ نِ یאلحقِّ وأعالمُ אلدِّأزِمَّةُ کم وهُم یّنبةُ عِترَنَکُم یْوَب«. ٣٩
هستند كه مردم رא به رאه حق  یانیشوאیها پ ان شما אست و آنیغمبر شما در میكه عترت پ ال آنح«. ٨٦ ۀאإلسالم، خطب  ضیف
  .»دین منازل قرآن فرود آوریكوتریها رא به ن باشند پس آن یرאستگو م یها ن و زبانید یها كشند و نشانه یم

, یتفسیر قرطب؛ ۳۶۸ ص ,منیة אلمرید؛ ۱۸۹ ص ,۴ج , في علوم אلقرآن تقانאإل ؛۱۳ ص, ۱ج , في تفسیر אلقرآن جمع אلبیانم. ٤٠
 ص, ۷ج , مجمع אلزوאئد ؛۶۷۹ص , ۱۰ ج, سرאرتفسیر كشف אأل ؛۴۳۹ ص, ۲ج , אلمستدرכ علی אلصحیحین ؛۲۳ص , ۱ج 
  .۱۰۶ص , ۸۹ج  ,بحار אألنوאر ؛۱۶۳
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   فهم אین نکته که ظاهر אلفاظ قرآن دلنشین و زیبا و باطن آن ژرف و ناپیدא אست، אز طریق یادگیرى و به 
 .هاى قرآن رא دریافت توאن شگفتی ت و با معیارهای علمی به خوبی میپذیر אس کارگیری علوم אدبی אمکان
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  هدאف درسא

  :آشنایی با
 ؛گوناگون کلمه های حالت

 ؛אنوאع جمله
  .های قرآن کریم ها و جمله نقش نحوی برخی کلمه

  درآمد

مه و کالم، توفیق بررسی حاالت گوناگون کل. قوאعد نحوی بر دو محور אصلی کلمه و کالم אستوאر אست
  .کند یابی به هدفِ علم نحو رא کامل میرאه

در فهم بهتر قرآن کریم آشنا شدیم؛ در ها  آن عرאب و علوم بالغی و نقش و تأثیربا علم אکه  אین پس אز
  .پردאزیم در قرآن میها  آن אین جلسه به معرفی אنوאع کلمه و جمله و نقش אعرאبی

مرحلۀ ترکیب و تطبیق قوאعد نحوی پس אز آموزش علم نحو אنجام که  אین אما باید توجه دאشت با توجه به
رא تکرאر کرد زیرא ما رא אز بحثِ אصلی یعنی ) אعرאبی(های نحوی  توאن تمامی قانون ین جایگاه نمیگیرد، در א می

  .سازد دور می، ها تبیین برخی אز אلفاظ قرآن کریم و אحادیث شریف و شناسایی אنوאع جمله

  های گوناگون کلمه حالت

  .باید دאنست که کلمه یا حکمی و یا حقیقی אست

  کلمات حکمی) אلف

אی   جمله» ال إله إالّ אهللاُ«که عبارت  ،»ال إله إالّ אهللاُ یَنْجُو قائلَها مِنَ אلنّارِ«مه حکمی مانند عبارتِ کل
گفتنی . رא قرאر دאد» توحیدُ אإلله«توאن کلمۀ  אست که در جایگاهِ مفرد قرאر گرفته אست و به جای אین جمله، می

ها  با אین نوع جمله. هایی אست که محل אعرאبی دאرند جملهאست کاربرد کلمه حکمی در زبان عربی مربوط به 
  .در بحث آینده آشنا خوאهیم شد

  کلمات حقیقی) ب

  .شود هرگاه کلمه، حقیقی باشد، کلمۀ حقیقی به صریح، مُؤوّل، مبنی و مُعرَب تقسیم می
  .»)אلسالم یهعل( مَعَ אلحَقِّ وאلحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ )אلسالم علیه( عَلِيٌّ«: کلمۀ صریح مانند

  ٤٢؛﴾یقوَلتَّأقرَبُ لِ أنْ تَعفُوאوَ﴿: مانند ٤١کلمۀ مؤوّل
  ٤٤؛﴾عِندَ אهللاِ هُخَیرٍ تَجِدُو مِنْ کُمنفُسِألא وتُقَدِّمُ ٤٣ماوَ﴿: کلمۀ مبنی مانند

                                                 
هرگاه . شبیه به فعل אست אز حروف» أنَّ«ه و یمصدر» کَم«ه، یی مصدر»ما«ناصبه، » أنْ«: אند אز عبارت یحروف مصدر. ٤١
 .کنند یل میرند، آن رא به مفرد تبدیا جمله قرאر گیش אز فعل ین حروف پیא

  . گاه رفع قرאر دאرد و مبتدא אستیدر جا) فعل و فاعل: »تَعْفُوא«ناصبه، : »أنْ«(» أنْ تَعْفُوא«، ۲۳۷/ بقره. ٤٢

  .باشد» تُقَدِّمُوא«فعل شرط  یبه برא אز אلفاظ شرط אست و در محل نصب قرאر گرفته تا مفعولٌ» ما«. ٤٣

  .۲۰/ ؛ مزّمّل۱۱۰/ بقره. ٤٤
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  ٤٥؛﴾تَکلِیماً مُوسَی אهللاُوَکَلَّمَ ﴿: کلمۀ مُعرَب مانند
  :یات زیر אشاره کردتوאن به آ אز جمله کاربردهای کلمۀ مؤوّل در قرآن می

در جایگاه رفع قرאر دאرند و تقدیر » تَصُومُوא«مصدریه و فعل مضارعِ » أنْ« ٤٦؛﴾وَأنْ تَصُومُوא خَیرٌ لَكُم﴿ .۱
  .אست» אلصِّیامُ«یا » صِیامُكُم«آن 

یر آن مرفوع و مبتدא بوده و تقد» تَصْبِروא«ناصبه و فعل مضارعِ » أنْ« ٤٧؛﴾وَأنْ تَصْبِروא خَیرٌ لَکُم﴿ .۲
  .אست» אلصَّبرُ«یا » صَبرُکُم«

در جایگاه » تَخْشَعَ«ناصبه با فعل مضارع » أنْ« ٤٨؛﴾ألَم یَأنِ لِلَّذینَ آمَنوא أنْ تَخشَعَ قُلوبُهُم لِذِکرِ אهللاِ﴿ .۳
  . אست» אهللاِألَم یَأنِ للّذینَ آمَنوא خُشوعُ قُلُوبِهِم لِذِکرِ « ۀتقدیر آی. אست» یَأنِ«رفع قرאر دאشته و فاعلِ فعل 

» عزیزٌ«و دو خبرش » אهللا«אز حروف شبیه به فعل، با אسمش » أنَّ« ٤٩؛﴾فَاعلَمُوא أنَّ אهللاَ عَزیزٌ حَکیمٌ﴿ .۴
نیز به مفرد تبدیل شده و تقدیر  ﴾أنَّ אهللاَ عَزیزٌ حَکیمٌ﴿جملۀ . قرאر دאرد» אِعْلَمُوא«، در جایگاه مفعولِ »حکیمٌ«و 

  .»وא عِزَّةَ אهللاِ وَحِکْمَةَ אهللاِوَאعْلَمُ«: کالم چنین אست
به مفرد تبدیل » لَنا«و خبرش » کَرّةً«همرאه با אسمش » أنَّ« ٥٠؛﴾وَلَو أنَّ لَنَا کَرَّةً فَنَتَبَرَّأ مِنهُم﴿ .۵
وאرد رא به مقدّر אست، אمّا سیبویه אین م» ثَبَتَ«و אین كلمۀ مفرد، فاعل برאی » کَرَّةٌ لَنا/ אلکَرَّةُ/ کَرَّتُُنا«: شود می

با אسم و خبرش مبتدא هستند و نیاز به خبر ندאرند؛ زیرא » أنّ«אز نظر سیبویه، . کند گونۀ دیگری ترکیب می
  .معنای سخن بدون فرض و تقدیر، کامل אست

  .به دو آیۀ شریفۀ زیر نیز توجه کنید
  ٥١؛﴾عَلِمَ أنْ سَیَکُونُ مِنکُم مَرضَی﴿
  ٥٢؛﴾ذینَ تَدعُونَ مِن دُونِ אهللاِقُلْ إنِّی نُهِیتُ أنْ أعبُدَ אلَّ﴿

در آیۀ نخست مخفّفه אست؛ زیرא » أنْ«لفظ  ؟مُخفَّفهאست یا   ناصبهدر دو آیۀ باال » أنْ«به نظر شما لفظ 
فعل یقین » أنْ«در علم نحو آموختیم که هرگاه پیش אز لفظ . قرאر دאرد) عَلِمَ(پیش אز آن یکی אز אفعال یقین 

، فعل جامد قرאر »أن«بیاید و یا پس אز » سَوفَ«یا   »سین«یکی אز حروف אستقبال قرאر گیرد و پس אز آن 
ناصبه » أنْ«در آیۀ دوم بنا بر قانون نحوی، » أنْ«شبیه به فعل אست و لفظ » أنَّ«مخفّفه אز » أنْ«گیرد، 
  .אست

  .برאی تکمیل אین بحث به آیۀ دیگری توجه کنید

                                                 
ز معرب به אعرאب یگاه ن. »ماًیتَکلِ«و » אهللا«هستند؛ مانند لفظ جاللۀ   ی، کلمات معرب گاه معرب به אعرאب ظاهر۱۶۴/ نساء. ٤٥

  .»یموس«مانند وאژۀ  ی هستند؛ریتقد

  .۱۸۴/ بقره. ٤٦

  .۲۵/ نساء. ٤٧

  .۱۶/ دیحد. ٤٨

  .۲۰۹/ بقره .٤٩

  .۱۶۷/ بقره. ٥٠

  .۲۰/ مزّمّل. ٥١

  .۵۶/ אنعام. ٥٢
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  ٥٣؛﴾أحَسِبَ אلنّاسُ أنْ یُتْرَکُوא﴿
در آیۀ باال، ناصبه אست یا » أنْ«حال کلمۀ  ؛»أحَسِبَ אلنّاسُ أن یترکُونَ«: در قرאئت دیگر آمده אست

  توאند هم ناصبه و هم مخفّفه باشد؟ می» أنْ«مخفّفه؟ و آیا 
عِوض אز رفع، » نون«کنید אین آیه به دو گونه قرאئت شده אست؛ یعنی حرفِ  گونه که مشاهده می همان
عِِوض אز رفع، حذف نشده » نون«در یک قرאئت، حذف شده و در قرאئت دیگر، » یُتْرَکُونَ«رع در فعلِ مضا

نظر   به. אند رא ناصبه و برخی دیگر אز قُرّאء آن رא مخفّفه در نظر گرفته» أنْ«אست؛ به عبارت بهتر برخی وאژۀ 
  ، دو کاربرد دאشته باشد؟)أنْ(אی باعث شده تا یک کلمه  شما چه نکته
ناصبه و مخفّفه در حکمِ تبدیل جمله به مفرد، یکسان هستند؛ یعنی هر دو یک حکم » أنْ«که  آن خپاس

و کلمۀ پس » أنْ«تر، در هر دو کاربرد، کلمۀ  به عبارت روشن. کنند دאرند و هر دو، جمله رא به مفرد تبدیل می
  .روند به شمار می» حَسِبَ«بهِ فعل   אز آن، مفعولٌ

אلفاظ . سنج אست رאهگشای אدیبِ سخنها  آن شناسایی אلفاظ مشترک و אحکام کنید که مالحظه می
  .»مَتَی«و » ما«، »مَنْ«در کلمات مبنی وجود دאرند؛ مانند אلفاظِ تر  بیش مشترک

  :به آیات دیگری در אین زمینه توجه کنید
  ٥٤؛﴾ما تِلْكَ بِیَمِینِكَ یا مُوسَی﴿ .۱
  ٥٥؛﴾فَانْکِحُوא ما طابَ لَکُم﴿ .۲
  ٥٦؛﴾وَمَا تُقَدِّمُوא لِأنفُسِکُم مِن خَیرٍِ تَجِدُوهُ عِندَ אهللاِ﴿ .۳
  ٥٧؛﴾إن تُبْدُوא אلصَّدَقاتِ فَنِعِمِّا هِیَ﴿ .۴
 ٥٨؛»ما أکثَرَ אلعِبَرَ وأقَلَّ אالعتبارَ« .۵
 ٥٩؛﴾وَمَا عَلَینا إلّا אلبَالغُ אلمُبینُ﴿ .۶
 ٦٠؛﴾إنَّما أنا بَشَرٌ مِثلُکُم یُوحَی إلَیَّ﴿ .۷
  ٦١؛﴾وصَانِی بِالصَّالةِ وَאلزَّکاةِ مَا دُمْتُ حَیّاًأ﴿ .۸

 .با یکدیگر تفاوت دאردها  آن در آیات شریف یکسان אست، אما نوع و حکم» ما«لفظ 
معرفۀ تامّه و در آیۀ چهارم  شرطیه، در آیۀ سوم موصوله، در آیۀ دوم אستفهامیهدر آیۀ نخست » ما«وאژۀ 

و در آیۀ  کافّه، در آیۀ هفتم حرف نفی» ما«در آیۀ ششم وאژۀ . אست یهتعجّب» ما«در حدیث شریف نیز . אست
  .אستمصدریۀ حرفیه هشتم 

                                                 
  .۲/ عنکبوت .٥٣

  .۱۷/ طه. ٥٤

  .۳/ نساء. ٥٥

  .۲۰/؛ مزّمّل۱۱۰/ بقره. ٥٦

  .۲۷۱/ بقره. ٥٧

  .۲۹۷، حکمت אلبالغهنهج . ٥٨

  .۱۷/ سی. ٥٩

  .۱۱۰/ کهف. ٦٠

  .۳۱/ میمر. ٦١
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در جمله پردאخت؟ و آیا אین شناسایی لفظی » ما«توאن به شناسایی אنوאع مختلف وאژۀ  آیا אز طریق لفظ می
  یز باید در نظر گرفت؟عالوه بر رאه لفظی، معنا رא نکه  آن ذکر شده صادق אست یاهای  مثال بر تمامی

אین אست که ضمیری אز خبر به لفظِ » ما«ی אستفهامیه، אسم אست و تفاوت آن با دیگر אنوאع »ما«
خبر אست و אز خبر، ضمیری به » تلكَ«مبتدא و » ما«در آیۀ אول بنا بر אین  گردد؛ ی אستفهامیه باز نمی»ما«
  .گردد باز نمی» ما«

رא توضیح دهد و » ما«یک جمله قرאر گیرد و معنای » ما«گاه پس אز هر. در آیۀ دوم موصوله אست» ما«
در نتیجه شناسایی لفظی . موصوله خوאهد بود» ما«جمله دאرאی رאبطی همچون ضمیر و אسم אشاره باشد، 

 آید و دیگر ی موصوله، جملۀ صله می»ما«پس אز که  אین پذیر אست؛ یکی  ی موصوله אز دو رאه אمکان»ما«
  .گردد ی موصوله باز می»ما«ملۀ صله، رאبطی همچون ضمیر به אز جکه  آن

پس אز آن، دو جملۀ که  آن نخست: ی شرطیه نیز دو نشانه دאرد»ما«. ، شرطیه אست»ما«در آیۀ سوم 
ی شرطیه پیوند »ما«ضمیری دو جملۀ شرط و جوאب رא به كه  آن شرط و جوאبِ شرط وجود دאرد، و دوم

  .دهد می
در . گیرد قرאر می» ما«هایی אست كه پس אز   ی موصوله در تعدאد جمله»ما«با  ی شرطیه»ما«تفاوت 
  .گیرد ی شرطیه دو جمله قرאر می»ما«ی موصوله یک جمله و پس אز »ما«توאن گفت که پس אز  توضیح می

  :بیاید، ساختار سخن بر دو گونه אست» ما«، وאژۀ »نِعْمَ«هرگاه پس אز فعل 
אست که در אصطالح آن رא » شَیئاً«به معنای » ما«بیاید، در אین صورت لفظ  جمله» ما«هرگاه پس אز  .۱

  .»نِعْمَ شَیئاً یَعِظُکُم بِهِ«یعنی  ٦٢؛﴾نِعِمّا یَعِظُکُم بِهِإنَّ אهللاَ ﴿: نامند؛ مانند می نکره معیّنۀ مبیّنهی »ما«
گویند و به تأویل معرفۀ تامّه ح رא در אصطال» ما«، لفظ )و نه جمله(، وאژۀ مفرد بیاید »ما«هرگاه پس אز  .۲

  .خوאهد بود» نِعْمَ«فاعلِ فعل » ما«رود که در אین صورت لفظ  می» אلَّذي«یا » אلشّيء«
بوده و معرفۀ تامّه אست؛ » نِعْمَ«فاعلِ فعل » ما«آیۀ مبارک چهارم אز نوع دوم אست؛ به אین معنا که لفظِ 

  .به کار رفته אست» هِيَ«بلکه وאژۀ مفرد  جمله قرאر نگرفته אست،» نِعِمّا«زیرא پس אز 
به عبارت . ، فعل تعجّب وאقع شده אست»ما«אست؛ زیرא پس אز  تعجّبیهدر حدیث شریف، » ما«لفظ 
  .باشد و אین فعل جامد אست» أفْعَلَ«گیرد که بر وزن  ی تعجّبیه قرאر می»ما«تر تنها فعلی پس אز  روشن

وאقع شده אست و حرف » إالّ«אست؛ زیرא پس אز آن لفظ  حرف نفیدر آیۀ شریف ششم، » ما«لفظ 
  .آید ی אستثنائیه معموالً پس אز کالمِ منفی می»إالّ«

پس אز حروف شبیه به فعل همچون » ما«אست؛ زیرא هر گاه لفظِ کافّه  در آیۀ هفتم حرف» ما«وאژۀ 
، حرف »ما«ستاند؛ אز אین رو به אین  א باز میبیاید، عملکرد و تأثیر אین حروف ر» لَیتَ«و » لَکِنَّ«، »أنَّ«، »إنَّ«

  ٦٣.گویندکافّه 
ی مصدریه حرف אست و محلی אز אعرאب ندאرد »ما«. אست مصدریۀ ظرفیهدر آیۀ شریف هشتم، » ما«نوع 

. »وَأوصاني بِالصَّالةِ وאلزَّکاةِ مُدَّةَ حَیاتي«: شود؛ یعنی تقدیر آیه چنین אست و جملۀ پس אز آن به مفرد تأویل می
  .فیه و منصوب خوאهد بود ی مصدریه بیاید، مفعولٌ»ما«در نتیجه، آنچه پس אز 

                                                 
  .۵۸/ نساء. ٦٢

، »قَلَّما، کَثُرَ ما«: رد؛ مانندیگ یگاه نیز پس אز فعل قرאر م. »رאً مایکث«: دشود؛ مانن یی کافّه پس אز حروف و אسم وאقع م»ما«. ٦٣
  .ار محدود אستیאما کاربرد آن در אسماء و אفعال بس
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مشاهده کردیم و دریافتیم که ) علیه אلسالم(فاظ مشترک رא در آیات و سخن معصوم نمونۀ دیگری אز אل
الم، ناگفته پیدא אست که در برخی موאقع تسلط بر معنای ک. های لفظی دقیقی دאرد شناسایی אجزאی سخن، رאه

  .نماید تر می אمر ترکیب و شناسایی دقیق אجزאی کالم و جایگاه آن رא آسان
رسد آشنایی با ترکیب هر یک אز אنوאع  אما آنچه در אین جایگاه پس אز شناسایی کلمات، مهم به نظر می

  .در آیات مبارک אست» ما«
در آیات » ما«رساتر لفظ  به تعبیر. باید دאنست تمامی حروف مبنی هستند و محلی אز אعرאب ندאرند

برאی . شناسایی نوع آن به تنهایی رאهگشای ما در ترکیب جمالت אست. ندאرد) ترکیبی(نقشی ) ۸ و ۷ و ۶(
در آیۀ نخست مبتدא ) ما( ۀدر آیۀ ششم حرف نفی و مبنی بر سکون אست، ولی همین وאژ» ما«لفظ  ،نمونه
אست؛ زیرא אین فعل متعدی » אنکِحُوא«بهِ فعل  رد و مفعولٌدر آیۀ دوم در جایگاه نصب قرאر دא» ما«لفظ . אست

به فعل   در آیۀ سوم شرطیه אست و در جایگاه نصب قرאر گرفته تا مفعولٌ» ما«وאژۀ . به نیاز دאرد بوده و به مفعولٌ
  .در حدیث شریف در جایگاه رفع قرאر دאرد و مبتدא אست» ما«و سرאنجام  ٦٤باشد» تُقَدِّمُوא«شرط 

  :کنید אی دیگر אز אلفاظ مبنی رא در אدאمه مشاهده می نمونه
  ٦٥؛﴾مَنْ یَتَّقِ وَیَصْبِرْ فَإنَّ אهللاَ ال یُضیعُ أجرَ אلمُحسِنینَ إنَّهُ﴿
  ٦٦؛﴾فَیُضِلُّ אهللاُ مَنْ یَشاءُ وَیَهدِی مَنْ یَشاءُ﴿
  ٦٧؛﴾قالَ وَمَنْ یَقْنَطُ مِن رَحمَةِ رَبِّهِ إلّا אلضَّالُّونَ﴿

אست؛ زیرא در אبتدאی دو جمله قرאر  شرطیهتمامی آیات، مشترک אست، אمّا در آیۀ نخست  در» مَنْ«وאژۀ 
در آیۀ نخست مبتدא אست و » مَنْ«لفظ . کند بر سر جملۀ دوم אین معنا رא تقویت می» فاء«گرفته אست و وجود 

  .شرطیه باشند» مَنْ«فعل شرط و جوאب در جایگاه رفع قرאر دאرند تا خبرِ 
و » یَشاءُ«אست؛ زیرא پس אز آن یک جمله قرאر دאرد و ضمیر، در دو فعلِ  موصولهدر آیۀ دوم، » مَنْ«وאژۀ 

به برאی فعلِ  موصوله در جایگاه نصب قرאر دאرد تا مفعولٌ» مَن«بنا بر אین  گردد؛ می به آن بر» یَهْدِی«
אین . ۀ بعد به آن باز نگشته אستאست؛ زیرא ضمیری אز جمل אستفهامیه ،»مَنْ«باشد و در آیۀ سوم » یُضِلُّ«

  .کلمه در جایگاه رفع قرאر گرفته و مبتدא و مرفوع אست
زیرא  ٦٨پذیر אست؛ با در نظر گرفتن ساختارهای ظاهری سخن אمکان» مَنْ«در نتیجه شناسایی אنوאع لفظ 

به آن باز ها، ضمیری  شود و אز شرط یا جزאی شرط و یا هر دوی آن شرطیه بر دو جمله وאرد می» مَنْ«
همچنین אز جملۀ صله، رאبطی . گیرد موصوله یک جمله به عنوאن صله قرאر می» مَنْ«گردد و پس אز  می

                                                 
ی زאئده؛ »ما«ـ ۲؛ »جِئْتُكَ لِأمرٍ ما«: ی نکرۀ موصوفه؛ مانند»ما«ـ ۱: אند אز گر نیز دאرد که عبارتیدو کاربرد د» ما«لفظ . ٦٤

  .»ما حَضَرَ אلمُعَلِّمُ سَکَتَ אلطّالّبُ إذא«: مانند

  .۹۰/ وسفی. ٦٥

  .۴/ میאبرאه. ٦٦

  .۵۶/ حجر. ٦٧

که در » قَدْ کافَأتُ مَنْ مُعْجِباً بِكَ«: نکرۀ موصوفه؛ مانند. ۴موصوله، . ۳ه، یאستفهام. ۲ه، یشرط. ۱: بر پنج گونه אست» مَنْ«. ٦٨
 یکَفَ«: زאئده؛ مانند. ۵אست، » مَنْ«صفتِ » مُعْجِباً«و » کافَأتُ«بهِ فعل   گاه نصب و مفعولٌیموصوفه در جا» مَنْ«אین عبارت 

 .۱۲۰۶، ص ۲، ج אلمُعجَم אلمفصّل. »رِنایبِنا فَضْالً عَمَّنْ غَ
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هر . گیرد אستفهامیه، جمله و كلمۀ مفرد قرאر می» مَنْ«گردد و پس אز  موصوله باز می» مَنْ«همچون ضمیر به 
  ٦٩.ردאستفهامیه، جمله بیاید، به رאبط نیاز ندא» مَن«گاه پس אز 

  تطبیق بر آیات

  ٧٠؛﴾مَا أتاهُم مِنْ نَذیرٍ مِنْ قَبلِكَ﴿ .۱
  نافیه، مبنی بر سکون، :ما
  فعل ماضی مفرد مذکر،: تَیأ

  به، ضمیر متصل منصوبی و مفعولٌ :هُمْ
  حرف جرّ زאئد، مبنی بر سکون، :مِنْ
  .باشد» أتَی«جر، در جایگاه رفع قرאر دאرد تا فاعلِ فعل » مِنْ«مجرور به  :نَذِیرٍ
  .باشد» نَذیر«جارّ و مجرور، در جایگاه جرّ قرאر دאرد تا صفتِ کلمۀ : قَبلِكَ مِنْ
  ٧١؛﴾وَمَا أدرאכَ مَا אلحاقَّةُ﴿ .۲
  אستفهامیه، مبتدא و در جایگاه رفع، :ما

ضمیر متصل منصوبی در جایگاه » כ«و » هُوَ«فاعل، ضمیر . فعل مفرد مذکر אز باب إفعال אست :أدْرَی
  .رود به شمار می» أدرَی«به فعل  دאرد و مفعولٌ نصب قرאر

                                                 
: ن دو وאژه، فعل شرط ناقص بیاید؛ مانندیאست که پس אز א یرند و آن هنگامیگ یگاه رفع قرאر میدر جا» مَنْ«و » ما«گاه  .٦٩

 و» أتِ بِهِ אلقَدَرُ فَال مَفَرَّیَما «: ا فعل الزم؛ مانندی، »تَنازَلْ عَن حَقِّهَِیکُنْ صاحِبَ حَقٍّ ال یَمَنْ «و » حاً فَاجْتَنِبْهُینْ قَبکُیَما «
عَ یهُ مِنْ مَعرُوفٍ فَلَنْ تضما تَعَْملْْ«و » جْزَ بِهِیُعْمَلْ سُوءאً یَمَنْ «: به گرفته باشد؛ مانند که مفعولٌ یا فعل متعدی، »مَنْ صَبَرَ نالَ«
  .»نَ אلنّاسیبَ

وَما تَفْعَلُوא مِنْ ﴿: به نباشد؛ مانند  مفعولٌٌ یدאرא یאست که فعل متعد یرند و آن هنگامیگ یگاه نصب قرאر مین دو کلمه گاه در جایא
  .»مَنْ تُکافِئْ אُکافِئْهُ« و ﴾عْلَمْهُ אهللاُیَرٍ یخَ

ن یکه در א» ذٍ نَجَحَیکَمْ تِلم«، »ذאً نَجَحَیکَمْ تِلم«: אست؛ مانند عدّدیبهای متیترک یه، دאرאیا אستفهامیه باشد یخوאه خبر» کَمْ«وאژۀ 
  .فعل الزم به کار رفته אست» کَمْ«دو مثال پس אز 

به  مفعولٌ یدאرא یفعل متعد» کَم«س אز ن دو نمونه پیکه در א» نَ صَحَّحُوא مُسابَقاتِهِمیکَمْ مُعَلِّمِ«، »کَمْ مُعَلِّماً صَحَّحَ אلمُسابَقاتِ«
  .به کار رفته אست

. אست  کار رفتهه ب» ةאلمَعرِکَ يفِ« و مجرورِ و جارّ» أمامَ« ، ظرفِ»کَمْ«پس אز  که »אلمَعْرِکَةِ يفِ يٍّکَمْ جُنْدِ«، »کَمْ طالباً أمامَكَ«
پس אز آن، تمیز و دیگر وאژۀ مبتدא و » کَمْ«: ورت אستدر جایگاه رفع قرאر دאرد و ترکیب آن بدین ص ها نمونهدر אین » کَمْ«

  .אجزאء، خبر אست

) أتَشتَرَیتَ و کافَאِ(ی به אست؛ زیرא دو فعل متعدّ مفعولٌ» کَمْ« دو عبارتدر אین که  »أتَباً کافَکَمْ طالِ«، »تَکَمْ قَلَماً אشتَرَیْ«
  .به ندאرند مفعولٌ

» کَمْ«زِ ییرא تمیمطلق قرאر دאرد؛ ز گاه مفعول یدر جا» کَمْ«نجا یکه در א» يمٍ أکْرَمْتُ مُعَلِّمیتَکر کَمْ«، »قَرَأتَ אلقُرآنَقِرאءَةً کَمْ «
  .مصدر و در ریشه با فعل، یکی אست

ه دאرد؛ یف گاه نصب قرאر گرفته و نقش مفعولٌیدر جا» کَمْ«ن مثالها یکه در א» غُربَتِكَ يتَ فِیْقَضَسَنَةً کَمْ «، »وماً سافَرْتَیَکَمْ «
 .ز آن אز אلفاظ زمان אستییرא تمیز

  .۳/ سجده. ٧٠

  .۳/ حاقّه. ٧١
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  .אستفهامیه، در جایگاه رفع قرאر دאرد و مبتدא אست :ما
در جایگاه نصب قرאر دאرد » مَا אلحَاقَّةُ« ۀجملی אستفهامیه אست و »ما«مرفوع به ضمۀ ظاهر، خبرِ  :אلحاقّةُ
  .אست» أدْرَی«به دوم فعل  و مفعولٌ
  ٧٢؛﴾دُقاتِهِنَّ نِحْلةًوآتُوא אلنِّساءَ صَ﴿ .۳

  فعل و فاعل، :آتُوא
  ،»آتُوא«به אولِ فعل  مفعولٌ :אلنِّساءَ

  .بوده و در حالت نصبی به جرّ آمده אست» آتُوא«به دوم فعل  مفعولٌ :صَدُقاتِ
  אلیه ضمیر متصل مجروری، مضافٌ: هُنَّ
  حال: نِحْلةً
  ٧٣؛﴾أولئكَ هُمُ אلمُؤمِنونَ حَقّاً﴿ .۴

  א،مبتد :أولَئِكَ
  ضمیر فصل، :هُم

  ،»أولئِك«خبر برאی  :אلمؤمِنُونَ
  .منصوب به فتحۀ ظاهر، مفعول مطلق نیابی אست :حَقّاً
  ٧٤؛﴾مَا جَعَلَهُ אهللاُ إلّا بُشْرَی﴿ .۵

  نافیه، :مَا
  ماضی، فعل: جَعَلَ
  به و در جایگاه نصب، مفعولٌ :ـهُ
  ،»جَعَلَ«فاعلِ : אهللاُ
  حرف אستثناء، :إالّ

» إالّ«אستثناء نیز مُفرّغ אست؛ زیرא آنچه پس אز . ، تقدیرאً منصوب به فتحۀ مقدّر)هُ(ز مفعول حال א :بُشرَی
  .»إالّ«آمده، معمول אست برאی ماقبلِ 

  ٧٥؛﴾فَأجْمِعُوא أمْرَکُم وَشُرَکاءَکُم﴿. ۶
  فعل و فاعل، :فَأجْمعُوא
  ،»أجمِعُوא«به فعلِ   منصوب و مفعولٌ» أمر«אلیه و کلمۀ  مضاف و مضافٌ :أمرَکُم

  ،»مَعَ«به معنای  :وَ
  معه و منصوب، مفعولٌ :شُرَکاءَ

  .אلیه و در جایگاه جر אست مضافٌ :کُم
  ٧٦؛﴾فَأتُوא بِعَشرِ سُوَرٍ مِثلِهِ مُفتَرَیاتٍ﴿ .۷

                                                 
  .۴/ نساء. ٧٢

  .۴/ אنفال. ٧٣

  .۱۰/ אنفال. ٧٤

  .۷۱/ ونسی. ٧٥

  .۱۳/ هود. ٧٦
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  فعل و فاعل،  :فأتُوא
  جار و مجرور، :بِعَشرِ
  ،»عَشر«אلیه برאی   مضافٌ :سُوَرٍ
  ،  »عَشْر«ت برאی אلیه، صف  مضاف و مضافٌ :مِثلِهِ

  .در حالت نصبی به جر آمده و حال برאی مجرور אست :مُفتَرَیاتٍ
  ٧٧؛﴾ألَم یَرَوא کَم أهْلَکْنا مِنْ قَبْلِهِم مِنْ قَرْنٍ مَکَّنَّاهُم﴿ .۸
  همزۀ אستفهام، :أ

  حرف جازم، :لَم
  ،)و(فعل و فاعل  :یَرَوא
  .رود به شمار می» لَکْناأه«به فعلِ  ٌ در جایگاه نصب قرאر دאرد و مفعول :کَم

  فعل و فاعل، :أهلَکْنا
  جار و مجرور، :قَبلِهِم مِن
  خبریه،» کَم«جار و مجرور و تمییز  :قَرنٍ مِنْ

   »قرن«به، جملۀ وصفیه برאی  فعل و فاعل و مفعولٌ :مَکَّنَّاهُم
  ٧٨؛﴾قَالَ بَل سَوَّلَتْ لَکُم أنفُسُکُم أمْرאً فَصَبرٌ جَمیلٌ﴿ .۹

  ،)هُوَ(اعل فعل و ف :قال
  حرف אِضرאب، :بَل

  فعل مفرد مؤنث، :سَوَّلَتْ
  جار و مجرور، :لَکُم

  ،»سَوَّلَتْ«فاعلِ فعل : أنفُسُ
  אلیه و در جایگاه جر، مضافٌ :کُم
  ،»سَوَّلَتْ«به فعل   مفعولٌ :أمرאً
  حرف عطف، :فَـ

  و موصوف،) أمرِي یا صَبرِي(خبر برאی مبتدאی محذوف  :صَبْرٌ
  .אست» صَبرٌ« صفتِ :جَمیلٌ
  ٧٩؛﴾אِذْهَبُوא بِقَمِیصِی هَذא فَألْقُوهُ عَلیَ وَجهِ أبِی یَأتِ بَصِیرאً﴿ .۱۰

  فعل و فاعل، :אِذْهَبُوא
  אلیه، جارّ و مجرور و مضاف و مضافٌ :بِقَمیصی

  ،»قَمیصی«عطف بیان אز  :هذא
  حرف عطف، :فَـ

  ،)هُ(به  و مفعولٌ) و(فعل و فاعل  :ألْقُوهُ

                                                 
  .۶/ אنعام. ٧٧

  .۸۳/ وسفی. ٧٨

  .۹۳/ وسفی. ٧٩
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  رّ،حرف ج :عَلَی
  و مضاف،» عَلَی«مجرور به  :وَجهِ
  אلیه، ضمیر متصل مجروری و مضافٌ» ي«، »ي«و مضاف برאی » وجه«אلیه برאی  مضافٌ: أب :أبی
  .אست» ألقُوهُ«؛ زیرא جوאب برאی فعل אمر )ي(فعل و فاعل، مجزوم به حذف حرف علّه  :یَأتِ

  .حال אست :بَصیرאً

  אنوאع جمله

  جملۀ אسمیه و فعلیه .۱

אسمی که جملۀ אسمیه با آن شروع . گویند جملۀ אسمیهאی که با אسم آغاز شود،  زبان عربی به جمله در
  .زیر توجه کنیدهای  مثال به. شود، حاالت گوناگونی دאرد می
  ٨٠؛﴾ةِأنْتَ وَلِیِّی فِی אلدُّنیا وאآلخِرَ﴿. ۱
  ٨١؛﴾إنَّ אلعِزَّةَ لِلّهِ جَمِیعاً﴿ .٢
  ٨٢؛﴾لَکُموَأنْ تَصُومُوא خَیرٌ ﴿ .٣
  ٨٣؛﴾سَوאءٌ عَلَینَا أجَزِعْنَا أمْ صَبَرْنَا﴿ .٤

. شروع شده אست» أنْتَ«در مثال نخست، جملۀ אسمیه با ضمیر . باال جملۀ אسمیه هستندهای  مثال همۀ
نسبتِ میانِ » إنَّ«الزم به یادآوری אست که حرف شبیه به فعلِ . آغاز شده אست» אلعِزَّةَ«مثال دوم نیز با אسم 

در . אین، مثال دوم و سوم جملۀ אسمیه אست بر گذאرد؛ بنا کند و در نوع جمله אثری نمی אی جمله رא تأکید میאجز
در جایگاه رفع قرאر دאرد و » أنْ تَصُومُوא«אین مثال، مبتدא به صورت روشن و وאضح ذکر نشده אست، بلکه جملۀ 

» אلجَزَعُ أو אلصَّبرُ«به تأویلِ » أجَزِعْنَا أمْ صَبَرْنَا«لۀ همچنین جم. شود تبدیل می» صِیامُکُم«به تأویل رفته و به 
  .رود تا در جایگاه رفع و مبتدאی مؤخر باشد می

  .زیر توجه کنیدهای  مثال به. گویند جملۀ فعلیهאی که با فعل آغاز گردد،  در زبان عربی به جمله
  ٨٤؛﴾قالَ لَه مُوسَی هَلْ أتَّبِعُكَ﴿ .١
  ٨٥؛﴾یا أهْلَ אلکِتابِ﴿ .٢
  ٨٦؛﴾وَکانَ אهللاُ عَلیماً حَکِیماً﴿. ۳

                                                 
  .۱۰۱/ وسفی. ٨٠

  .۶۵/ ونسی. ٨١

  .۱۸۴/ بقره. ٨٢

  .۲۱/ میאبرאه .٨٣

  .۶۶/ کهف. ٨٤

ندאرند، مگر  ی، حروف אعتباریرא در زبان عربیندאرند؛ ز یه نقشیه و فعلیم جمله به אسمیحروف، در تقس. ۶۵/ عمرאن  آل. ٨٥
ه یکه هر دو نمونه، جملۀ فعل» ا أهْلَ אلکِتابی«و » يا عِبادِی« یها حرف ندאء در عبارت: ابت کنند؛ مانندیکه אز فعل ن آن

  .هستند

  .۱۷/ نساء. ٨٦
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» هَلْ«در אبتدאی جملۀ دوم، . »هَلْ أتَّبِعُكَ« .۲، »قالَ لَه مُوسَی« .۱. دאرאی دو جملۀ فعلیه אست مثال אول
  .אثری ندאرد) אسمیه یا فعلیه بودن(אستفهامیه، حرف אست و در تعیین نوع جمله 

تنهایی، در تعیین نوع جمله אثری ندאرد، אما  به » یاء«حرف ندאی  نیز یک جملۀ فعلیه אست؛ زیرא مثال دوم
אی فعلیه به شمار  کند؛ אز אین رو אین جمله نیز جمله نیابت می» أطْلُبُ«یا » أدْعُو«אز فعل و فاعل محذوفِ 

  .)های نحوی אست های آموزشی در کتاب توجه شود אین توضیح تنها بر אساس نکته. (رود می
، که یکی אز אفعال ناقصه به »کانَ«همانند دو مثال قبلی یک جملۀ فعلیه אست؛ زیرא فعل  نیز مثال سوم

  .رא به جملۀ فعلیه تبدیل کرده אست» אهللاُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ«رود، جملۀ אسمیۀ  شمار می

  جملۀ خبریه و אنشائیه .۲

جملۀ  ،وضیح باید گفتدر ت. אست سخن) خارجی(نسبت بیرونی مالک تقسیم جمله به خبریه و אنشائیه، 
. وجود ندאرد) خارجی(אست، אما در جملۀ אنشائیه نسبت بیرونی ) لفظی، ذهنی و بیرونی(خبریه دאرאی سه نسبت 

نامند؛ چه ما آن  جملۀ خبریهها صحبت کند و با جهان بیرونی در אرتباط باشد،  אز אین رو سخنی رא که אز پدیده
  ٨٨.﴾إذא אلشَّمْسُ کُوِّرَتْ﴿ :و چه ما آن رא درک نکنیم؛ مانند ٨٧﴾عَیناً ةَهُ אثْنَتا عَشْرَאِنفَجَرَتْ مِنْ﴿ :رא دریابیم؛ مانند

هرگاه مضمون سخن در אرتباط با عالم ذهن بوده و در پی آن مفاهیمی در ذهن مخاطب אیجاد گردد، آن 
  ٨٩؛﴾إلَی فِرْعَوْنَ إنَّهُ طَغَیَ אِِذْهَبْ﴿ :نامند؛ مانند می אنشائیهجمله رא 

  جملۀ صغری و کبری .۳

شوند؛  نامیده می جملۀ صغریرود،  های کوتاهی که برאی تکمیل پیام یا رسایی سخن به کار می جمله
  :مانند

که אز فعل » یُبَیِّنُ«جملۀ  که در آن ٩٠؛﴾ةٍ مِنَ אلرُّسُلیا أهْلَ אلْکِتابِ قَدْ جاءَکُمْ رَسُولُنا یُبَیِّنُ لَکُم عَلیَ فَتْرَ﴿
אین جمله رא در . به کار رفته אست» رَسُول«ل شده، جملۀ حالیه بوده و برאی توضیح وאژۀ و فاعل تشکی

  .אصطالح جملۀ صغری نامند
 جملۀ کبریکنند،  های پیاپی در یک کالم که مفهوم و مقصود گوینده رא کامل می به مجموعۀ جمله

تمامی آیۀ شریفه رא جملۀ کبری  ٩١.﴾ضِیعُ أجْرَ אلْمُحْسِنینَمَنْ یَتَّقِ وَیَصْبِرْ فإنَّ אهللاَ ال یُ  إنَّهُ﴿: گویند؛ مانند
  .نامند

  تنزیلیه   جملۀ .۴

کند، آن جزء رא جملۀ  گاه جزئی אز אجزאی کالم در کاربردهای بالغی، معنای تامّ و کاملی رא بازگو هر
אین نوع . کند ای جمله نیابت میه و قیدها و متمّم) ٌبه مسندٌאلیه، مسند(نامند؛ زیرא آن جزء אز אرکان  تنزیلیه می

                                                 
  .۶۰/ بقره. ٨٧

که  یو کالم هیخبرکه محتمل صدق و کذب باشد،  یکالم: ندیگو ه یه و אنشائیف جملۀ خبریدאنان در تعر منطق ؛۱/ ریتکو ٨٨
رא یم؛ زیه אشاره کردیه و אنشائیجملۀ خبر یو بالغ یفِ אدبیدر متن درس، به تعر. نام دאرد هیאنشائقابل صدق و کذب نباشد، 

  )مؤلّف. (ویژۀ آن علم אست یאصطالحات هر علم

  .۲۴/ طه .٨٩

  .۱۹/ مائده. ٩٠

  .۹۰/ وسفی. ٩١
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. خورد به چشم می» صَبرٌ جَمیلٌ«و » سُبحانَ אهللا«هایی همچون  جمله در باب ندא، تحذیر، إغرאء و عبارت
  . رא در مباحث آینده مشاهده خوאهیم کردتر  بیش توضیح

  های دאری محل אعرאبی جمله

אلیه، جمالتی که جوאب برאی   به، مضافٌ  ، مفعولٌخبریه، حالیه: אند جمالتی که محل אعرאبی دאرند، هفت نوع
آید در صورتی  می های پیشین  אی که تابع אز جمله آید و جمله אی که تابع אز مفرد می شرط جازم هستند، جمله

  ٩٢.که جملۀ אول دאرאی محل אعرאبی باشد

  دو نکتۀ مهم

خوאهد دאشت؛ محلی אز אعرאب  هر گاه یک جمله אز لحاظ ساختاری و بالغی جانشین مفرد گردد،) אلف
אلسَّخيُّ یَأکُلُ مِن طَعامِ אلنّاسِ لِیَأکُلُوא مِن طَعامِهِ وאلبَخیلُ ال یَأکُلُ مِن طَعامِ «: )علیه אلسالم(אإلمام אلرّضا : مانند

در אصل به صورت در جایگاه رفع قرאر دאرد؛ زیرא خبر » یَأکُلُ«که در آن فعل  ٩٣»אلنّاسِ لِئَلّا یَأکُلُوא مِن طَعامِهِ
  .به کار رفته אست» آکِلٌ«در אین مثال در جایگاه وאژۀ مفردِ » یَأکُلُ«رود و  مفرد به کار می

. ها نیز אنـوאعی دאرنـد   رאبط. نیاز دאرند رאبطگانۀ مذکور برאی אرتباط با ماقبلِ خود به یک  های هفت جمله) ب
  .مکنی אشاره میها  آن زیر به چند نمونه אزهای  مثال در

ضمیری » یَأمُرُ«در فعلِ . אست» إنَّ«خبر » یَأمُرُ بِالْعَدْلِ«جملۀ  ٩٤؛﴾إنَّ אهللاَ یَأمُرُ بِالْعَدْلِ وَאإلحْسانِ﴿ .١
  .کند אرتباط برقرאر می» إنَّ«گردد و אین ضمیر بین جملۀ خبر و אسم  می بر) אهللا(» إنَّ«وجود دאرد که به אسم 

دوم » אلحاقَّةُ«ی אستفهامیه مبتدא و »ما«. אست» אلحاقَّةُ«خبر » مَا אلْحاقَّةُ«ملۀ ج ٩٥؛﴾אلحاقَّةُ مَا אلحاقَّةُ﴿ .٢
رאبط אین جمله، خودِ لفظ مبتدא אست که تکرאر شده . אول אست» אلحاقَّةُ«باشد و אین جمله نیز خبر  خبر آن می

  .אست
در אیـن  » אلخَـوف «وאژۀ  ٩٦؛»ي אلخَـوفُ אلحـاجِزُ عَـن אلمَعاصـ    نِعْمَ« ):صلی אهللا علیه وآله( قال رسول אهللا .٣

، مرکّب אز فعل و فاعل و جـارّ و مجـرور، خبـر مقـدم     »نِعمَ אلحاجزُ عَن אلمَعاصي«جمله، مبتدאی مؤخّر و جملۀ 
  .رאبطِ جملۀ خبر با مبتدא، عمومیت خبر אست. אست
אست و אسم אشارۀ » אلتَّقْوَی«مبتدא و مضاف به وאژۀ » لِبَاسُ«وאژۀ  ٩٧؛﴾وَلِباسُ אلتَّقْوَی ذلِكَ خَیرٌ﴿ .٤

جملۀ . אست) »ذلك«אسم אشارۀ (نیز خبرِ مبتدאی دوم » خَیر«وאژۀ . مبتدאی دوم و محالً مرفوع אست» ذلكَ«
  .אست» ذلكَ«در אین آیه، رאبط میان جملۀ دوم با مبتدא، . אست» وَ لِباسُ אلتَّقوی«نیز خبرِ عبارت » ذلكَ خَیرٌ«

                                                 
  .لَها مَحَلٌّوאلتّابِعَةُ لِجُملَةٍ جَوאباً لِشَرْطٍ جازمٍ  وאلوאقِعَةُه یإل بِه وאلمُضافُ وאلمَفْعُولُةُ وאلحالِیَّةُ אلخَبَرِیَّ: אلجُمَلُ אلّتي لها مَحَلٌّ، سَبْعٌ. ٩٢

  .۴۴۶، ص تحف אلعقول .٩٣

  .۹۰/ نحل .٩٤

  .۲و  ۱/ حاقّه. ٩٥

  .۱۱۲۰۹، حدیث کنز אلعمال .٩٦

  .۲۶/ אعرאف. ٩٧
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مبتدאی دوم، » אهللا«. ضمیر شأن و مبتدא אست» هُوَ«فعل אمر و فاعل، » قُلْ« ٩٨؛﴾دٌقُلْ هُوَ אهللاُ أحَ﴿ .٥
، یکی بودن و »אهللاُ أحدٌ«رאبط در جملۀ . אست» هُوَ«نیز خبرِ ضمیر شأنِ » אهللاُ أحَدٌ«و جملۀ » אهللا«خبرِ » أحدٌ«

  .אست) هُوَ(یگانگی مفهوم خبر با مبتدא 

  جملۀ خبریه  .۱

. خبر برאی مبتدא یا یکی אز نوאسخ وאقع شود، محل و جایگـاهی אز אعـرאب دאرد  ) یا فعلیه אسمیه(هرگاه جمله 
برאی فهم . אین محل و جایگاه אعرאبی، در خبر، مرفوع אست و در خبرِ نوאسخ، بستگی به نوع عملکرد ناسخ دאرد

  .زیر توجه فرماییدهای  مثال دقیق مطلب به
. אست» אهللا«فعل و فاعل بوده و خبر برאی لفظ جاللۀ » یسْتَهْزِئُ«جملۀ  ٩٩؛﴾بِهِمْ یَسْتَهْزِئُאهللاُ ﴿ )אلف

  .قرאر دאرد و محالً مرفوع אست» مُسْتَهْزِئ«جملۀ خبر در جایگاه مفرد، یعنی 
فعل و فاعل אست و در محل نصب قرאر دאرد و » یَعْمَلُونَ«جملۀ  ١٠٠؛﴾یَعْمَلُونَوَال تُسْئَلُونَ عَمّا کانُوא ﴿ )ب
  . قرאر دאرد» عامِلینَ«در جایگاه אسم مفردِ » یَعْمَلُونَ«אز אفعال ناقصه אست؛ زیرא جملۀ » کانُوא«ی خبر برא
به אست و در محل نصب قرאر دאرد و  فعل و فاعل و مفعولٌ» یَقْتُلُونَنی«جملۀ  ١٠١؛﴾یَقْتُلُونَنیوَکادُوא ﴿ )ج

  .قرאر دאد» یَقتُلُونَنی«به جای جملۀ رא » قاتِلینَ«توאن وאژۀ  אست؛ زیرא می» کادُوא«خبرِ فعل 
فعل و فاعل אست و در محل رفع قرאر دאرد و » أعْلَمُ«جملۀ  ١٠٢؛﴾غَیبَ אلسّماوאتِ وאألرْضِ أعْلَمُإنِّی ﴿ )د
  .کرد» أعْلَمُ«توאن جایگزین  رא می» عالِم«אست؛ زیرא وאژۀ » إنّ«خبر 
كه فعل و فاعـل אسـت، در جایگـاه رفـع قـرאر دאرد و خبـر        »تَقِي«جملۀ  ،»ال سابِغاتِ تَقِي مِنَ אلمَوتِ« ( ه

  .قرאر دאد» تَقِي«توאن به جای جملۀ  رא می» وאقٍ«ی نفی جنس אست؛ زیرא وאژۀ »ال«

  جملۀ حالیه .۲

به یا یکی אز אجزאء کالم قرאر گیرد، در جایگـاه نصـب قـرאر     هرگاه جمله، قید توضیحی برאی فاعل یا مفعولٌ
  .אست جملۀ حالیهدאرد و 

  .های قرآنی زیر توجه کنید به نمونه
حالیه و منصوب » وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أنّی رَسُولُ אهللاِ«جملۀ  ١٠٣؛﴾لِمَ تُؤْذُونَنِی وَقَد تَعْلَمُونَ أنّی رَسُولُ אهللاِ﴿ )אلف

ضمیر فاعلی  ،)ذو אلحال(صاحب حال . رא به جای آن قرאر دאد» عالِمِینَ أنّي رَسُولُ אهللا«توאن عبارت  אست و می
  .אست» تُؤذُونَنِی«در فعلِ » و«

در محل نصب قرאر دאرد و جملۀ » وَ أنتُمْ سُکارَی«جملۀ אسمیۀ  ١٠٤؛﴾ال تَقْرَبُوא אلصَّالةَ وَأنتُم سُکَارَی﴿ )ب
  .رא به تنهایی آورد» سُکارَی«توאن وאژۀ  حالیه אست؛ زیرא در جایگاه مفرد آمده و می

                                                 
  .۱/ אخالص. ٩٨

  .۱۵/ بقره. ٩٩

  .۱۳۴/ بقره. ١٠٠

  .۱۵۰/ אعرאف. ١٠١

  .۳۳/ بقره. ١٠٢

  .۵/ صفّ. ١٠٣

  .۴۳/ نساء. ١٠٤
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  به جملۀ مفعولٌ .۳

و یا ملحق به אفعال قلـوب قـرאر گیـرد، در جایگـاه      ١٠٥یا אفعال قلوب» قَول«جمله پس אز ریشۀ  هرگاه یک
  .های قرآنی زیر توجه کنید به نمونه. به אست نصب قرאر دאرد و مفعولٌ

אست و در » قال«به فعلِ   مقولِ قول یا همان مفعولٌ» إنّی عبدُ אهللا«جملۀ  ١٠٦؛﴾אهللاِ قالَ إنِّی عَبْدُ ﴿ )אلف
  .یگاه نصب قرאر دאردجا

در جایگاه نصب قرאر دאرد و » أیُّ אلحِزبَیْنِ أحْصَی«جملۀ אسمیۀ  ١٠٧؛﴾لِنَعْلَمَ أیُّ אلحِزْبَیْنِ أحْصَی﴿ )ب
  .אست» لِنَعْلَمَ«به فعلِ قلبی   مفعولٌ

  אلیه جملۀ مضافٌ .۴

بـه  . אلیـه אسـت    و مضـافٌ  هرگاه یک جمله پس אز אلفاظ زمان یا مکان قرאر گیرد، در جایگاه جـر قـرאر دאرد  
  .های قرآنی زیر توجه کنید نمونه
. فعل و نایب فاعل אست و در جایگاه جر قرאر دאرد» وُلِدْتُ«جملۀ  ١٠٨؛﴾وאلسّالمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ﴿ )אلف

  .אست) ظرف زمان(» یَوْم«אلیهِ برאی وאژۀ   مضافٌ» وُلِدْتُ«همچنین جملۀ 
به אست و در جایگاه جر قرאر   فعل و فاعل و مفعولٌ» هَدَیْتَنا«جملۀ  ١٠٩؛﴾دَ إذْ هَدَیْتَناال تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْ﴿ )ب
  .אست) ظرف زمان(» إذْ«אلیه برאی وאژۀ   مضافٌ» هَدَیْتَنا«همچنین جملۀ . دאرد
אر دאرد و جملۀ فعل و فاعل אست و در محل جر قر» یَجْعَلُ«جملۀ  ١١٠؛﴾אهللاُ أعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ﴿ )ج

  .אست) ظرف مکان(» حَیثُ«אلیه برאی وאژۀ   مضافٌ» یَجْعَلُ رِسالَتَهُ«

  جملۀ جوאب شرط .۵

ی فجائیه باشد و جوאب אلفاظ شرط جازم باشد، در جایگاه جـزم قـرאر   »إذא«یا » فاء«אی که مقرون به  جمله
  . های قرآنی زیر توجه کنید به نمونه. گیرد می 

، »ال«אسم » هادِیَ«نفی جنس، » ال«، »فَال هادِی لَه«در جملۀ  ١١١؛﴾لِ אهللاُ فَال هادِیَ لَهمَنْ یُضْلِ﴿ )אلف
» مَنْ«در محل جزم قرאر دאرد و جوאب شرط » فَال هادِیَ لَهُ«אست و جملۀ » ال«خبرِ » لَهُ«مبنی بر فتح و 
  .شرطیه אست
در جایگاه جزم » إذא هُم یَقْنَطُونَ«جملۀ  ١١٢؛﴾م یَقْنَطُونَإنْ تُصِبْهُم سَیِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أیدِیهِم إذא هُ﴿ )ب

  .شرطیه אست» إنْ«قرאر دאرد و جوאب شرط 

                                                 
 ،»زَعَمَََََََ«، »ظَنَّ«، »یرَأ«، »وَجَدَ«، »عَلِمَ«: אند אز ها عبارت אز آن یبرخ. شوند یم میאفعال قلوب به چهار دسته تقس. ١٠٥
  .۴۳۶عقوب، ص یع یل بدی، إمאلنَّحو وאلصَّرفِ وאإلعرאبمُوسُوعَة : ک.؛ ر»حَسَبَ«

  .۳۰/ میمر. ١٠٦

  .۱۲/ كهف. ١٠٧

  .۳۳/ میمر ١٠٨.

  .۸/ عمرאن آل . ١٠٩

  .۱۲۴/ אنعام .١١٠

  .۱۸۶/ אعرאف. ١١١

  .۳۶/ روم. ١١٢
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  آیند توאبعی که به صورت جمله می. ۶

  :אند אین جمالت بر دو گونه
  .شوند جمالتی که تابع אز مفرد وאقع می) אلف

گردد؛ یعنی مثالً אگر مفرد در حالت رفعی  میها با در نظر گرفتن متبوعِ مفرد تعیین  جایگاه אین نوع جمله
های نصب و جر باشد، جمله نیز همان אعرאب رא  گیرد و אگر در حالت باشد، جمله نیز در جایگاه رفع قرאر می

  .زیر توجه کنیدهای  مثال به. خوאهد دאشت
ل و نایب فاعل אست و در جایگاه نصب فع» تُرْجَعُونَ«جملۀ  ١١٣؛﴾אتَّقُوא یَوْماً تُرْجَعُوْنَ فِیهِ إلَی אهللاِوَ﴿ .۱

  .אست» یَوْماً«صفت برאی  »تُرْجَعُوْنَ فِیهِ إلی אهللاِ«قرאر دאرد؛ زیرא جملۀ 
فعل و فاعل אست و در جایگاه » یَقْبِضْنَ«جملۀ  ١١٤؛﴾أوَ لَمْ یَرَوْא إلَی אلطَّیرِ فَوْقَهُم صَافَّاتٍ وَ یَقْبِضْنَ﴿ .٢

  .باشد» אلطَّیرِ«אست تا حال برאی » صَافّاتٍ«عطف بر وאژۀ » بِضْنَیَقْ«نصب قرאر دאرد؛ زیرא جملۀ 
  .های قرآنی توجه کنید به نمونه. آیند جمالتی که تابع אز جمله می) ب

به אست، در  ، كه فعل و فاعل و مفعولٌ»یَمُدُّهُم«جملۀ  ١١٥؛﴾אهللاُ یَسْتَهْزِئُ بِهِم وَیَمُدُّهُم فِی طُغْیانِهِم﴿ .١
  .אست» یَسْتَهْزِئُ«عطف بر جملۀ ) یَمُدُّهُم(دאرد؛ زیرא جملۀ אین جمله  محل رفع قرאر

فعل و فاعل و » أعْلَمُ ما تُبْدُونَ«جملۀ  ١١٦؛﴾إنِّی أعْلَمُ غَیبَ אلسّماوאتِ وאألرْضِ وَأعْلَمُ ما تُبْدُونَ﴿ .٢
أعْلَمُ غَیبَ «عطف بر جملۀ ) بْدُونَأعْلَمُ ما تُ(به אست و در جایگاه رفع قرאر دאرد؛ زیرא جملۀ אین جمله  مفعولٌ

  .باشد» إنَّ«אست تا خبر دوم » אلسّماوאتِ وאألرْضِ
ها به  آیند؛ زیرא אین جمله تمامی جمالتی که جایگاه אعرאبی دאرند، אز نوع کلمۀ حکمی به شمار می: نکته

  .روند تأویل مفرد می

  فاقد محل אعرאبیهای  جمله

، معترضه، مفسّره، جملۀ )مستأنفه(אبتدאئیه : אند אز אز אعرאب ندאرند، عبارتאی که محلی  گانه های هفت جمله
  .אی که محلی אز אعرאب ندאرد صله، جملۀ جوאب قسم، جملۀ جوאبِ אلفاظ شرط غیرجازم و جملۀ تابع אز جمله

  جملۀ אبتدאئیه یا مستأنفه .١

  .گویند ١١٧مستأنفهیا  جملۀ אبتدאئیهجملۀ آغازین کالم رא 
אین آیۀ شریف یک جملۀ אسمیۀ אبتدאئیه אست؛ زیرא  ١١٨؛﴾لِكَ אلکِتابُ ال رَیْبَ فِیهِ هُدًی لِلمُتَّقِینَذَ﴿ )אلف

  .אین جمله سرآغاز سخن אست و جایگاه אعرאبی ندאرد؛ چرא که در جایگاه مفرد قرאر نگرفته אست

                                                 
  .۲۸۱/ بقره. ١١٣

  .۱۹/ ملک. ١١٤

  .۱۵/ بقره. ١١٥

  .۳۳/ بقره. ١١٦

  .ا مطلب אستیک سخن یتن אز سر گرف یبه معنا אستیناف. ١١٧

  .۲/ بقره. ١١٨
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یک جملۀ אسمیه אست و אز نظر » زَّةَ لِلَّهِإنَّ אلعِ«جملۀ  ١١٩؛﴾فَال یَحْزُنْكَ قَولُهُم إنَّ אلعِزَّةَ لِلَّهِ﴿ )ب
  .یک جملۀ مستأنفه אست» إنَّ אلعِزَّةَ لِلَّهِ«جملۀ بنا بر אین  ساختاری با ماقبلِ خود אرتباطی ندאرد؛

  جملۀ معترضه .٢

آن جملۀ منفصله  , אی بین אجزאی کالم ـ که با هم אرتباط و پیوندی تام دאرد ـ فاصله بیاندאزد هرگاه جمله
  .نامند معترضهא ر

معترضه אست و » لَوْ تَعْلَمُونَ«جملۀ  ١٢٠؛﴾وَإنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ* فَال أُقْسِمُ بِمَوאقِعِ אلنُّجُومِ ﴿ )אلف
  .وאقع شده אست) عَظِیم(و صفت ) لَقَسَمٌ(محلی אز אعرאب ندאرد؛ زیرא بین موصوف 

جایگاه אعرאبی » علیه אلسالم«جملۀ  ١٢١؛»لسُّوءِ قِطْعَةٌ مِنَ אلنّارِصاحِبُ א«): علیه אلسالم(قال عليٌّ  )ب
  .فاصله אندאخته אست» ... صاحِبُ אلسُّوءِ«و مفعول آن، یعنی جملۀ ) قال(ندאرد؛ زیرא میان فعل 

  جملۀ مفسِّره .٣

  : مانند. نامند همفسِّرאی برאی رهیابی به אجزאی مقدَّر در کالم باشد، آن رא  قرینه و نشانه  هرگاه جمله،
آن فعل مُقدّر » أحْصَیناهُ«بهِ فعلِ مُقدّر אست و جملۀ  مفعولٌ» کُلَّ«وאژۀ  ١٢٢؛﴾وَکُلَّ شَیءٍ أحْصَیْناهُ کِتاباً﴿

  .کند؛ زیرא فعل مقدّر و پنهان אز لحاظ جنس با فعل مذکور یکی אست رא بازگو می

  جملۀ صلۀ موصول .٤

. نام دאرد صله جملۀآید،  توضیح و تشریح אلفاظ موصول می אی که پس אز موصوالت אسمی، برאی جمله
  :مانند

كه فعل و فاعل אست، جملۀ صله אست و محلی אز אعرאب » آمَنُوא«جملۀ  ١٢٣؛﴾وَאلَّذینَ آمَنُوא أشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ﴿
که مرאد אز  کند אست؛ یعنی جملۀ صله بازگو می» אلَّذینَ«ۀ אین جمله تنها یک قید توضیحی برאی وאژ. ندאرد

  .، אهل אیمان هستند»אلَّذینَ«

  جوאب قسم .٥

  :مانند. نامند جملۀ جوאب قسمهرگاه جمله پس אز אلفاظ قسم قرאر گیرد، آن رא 
جملۀ جوאب قسم  ﴾إنَّكَ لَمِنَ אلمُرْسَلِینَ﴿ جملۀ ١٢٤؛َ﴾إنَّكَ لَمِنَ אلمُرْسَلِین* وَאلقُرآنِ אلحَکِیمِ * یس ﴿

  .אردאست و محلی אز אعرאب ند

                                                 
  .۶۵/ ونسی. ١١٩

 .۷۶و  ۷۵/ وאقعه. ١٢٠
 .۳۰۳ص  ی،אلوאسط یثیبن محمد אلل یعل ون אلحكم و אلموאعظ،یع. ١٢١

  .۲۹/ نبأ. ١٢٢

  .۱۶۵/ بقره. ١٢٣

  .۱ـ  ۳/ سی. ١٢٤
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  جملۀ جوאب אلفاظ شرط غیر جازم .٦

لَهَلَكَ «جملۀ بنا بر אین  کند؛ אز אلفاظ شرطی אست که عمل نمی» لَوْال« ١٢٥؛»لَوْال عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ« )אلف
  .אست و محلی אز אعرאب ندאرد» لَوال«جوאب » عُمَرُ

جملۀ بنا بر אین  کند؛ رطی אست که عمل نمیאز אلفاظ ش» إذא« ١٢٦؛﴾فَإذא عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی אهللاِ﴿ )ب
  .אست و محلی אز אعرאب ندאرد» إذא«جوאب » فَتَوَکَّلْ«

  تابعِ جمالت فاقد محل אعرאبیجمالت  .٧

. وאقع شود، محلی אز אعرאب نخوאهد دאشت...  אی تابع אز جملۀ مستانفه، معترضه، جوאب قسم و هرگاه جمله
  :مانند

لَکُم فِیها مَنافِعُ إلی أجَلٍ «جملۀ  ١٢٧؛﴾یَ أجَلٍ مُسَمی ثُمَّ مَحِلُّها إلَی אلبَیتِ אلعَتِیقِلَکُم فِیها مَنافِعُ إل﴿
אی  به جملۀ قبل که جمله» ثُمَّ«با حرف » مَحِلُّها إلی אلبَیتِ אلعَتِیقِ«یک جملۀ مستأنفه אست و جملۀ » مُسَمّی

محلی אز אعرאب ندאرد؛ ) مَحِلُّها إلی אلبَیتِ אلَعتِیق(دوم جملۀ بنا بر אین  .אست مستأنفه و آغازین، عطف شده אست
  .אی عطف شده אست که محلی אز אعرאب ندאرد زیرא بر جمله

  چكیده

  . کلمه یا حکمی و یا حقیقی אست 

 .کلمۀ حکمی در وאقع جمله אست אما در جایگاه مفرد قرאر گرفته אست 
 .شود میکلمۀ حقیقی به صریح، مُؤوّل، مبنی و مُعرَب تقسیم  
توאنند معانی مختلفی در جمله دאشته باشند که شناخت אین معانی با توجه به ساختارهای  کلمات مبنی می 

 .ظاهری و معنی کالم אمکان پذیر אست
 .אی که با אسم آغاز گردد، جملۀ אسمیه گویند در زبان عربی به جمله 
ط باشد، جملۀ خبریه نامند و هرگاه ها صحبت کند و با جهان بیرونی در אرتبا سخنی رא که אز پدیده 

رא جملۀ   مضمون سخن در אرتباط با عالم ذهن بوده و به دنبال אیجاد مفاهیم در ذهن مخاطب باشد، آن
  .אنشائیه نامند

به شوند و  رود، جملۀ صغری نامیده می های کوتاهی که برאی تکمیل پیام یا رسائی سخن به کار می جمله 
  .کُبری گویند کنند، جملۀ ر یک کالم که مفهوم و مقصود گوینده رא کامل میهای پیاپی د جمله ۀمجموع

به، جملۀ   جملۀ خبریه، جملۀ حالیه، جملۀ مفعولٌ: אند אز هایی که محلی אز אعرאب دאرند عبارت جمله 
 .آیند אلیه، جملۀ جوאب شرط، توאبعی که به صورت جمله می  مضافٌ

  .شوند هستند، کلمۀ حکمی نامیده می تمام جمالتی که دאرאی جایگاه אعرאبی 

                                                 
، یمان أحمد אلبکر، عبد אلرحعمر بن خطاب؛ ۱۵۲، ص ینوریبه دی، אبن قتثیل مختلف אلحدیتأو؛ ۴۲۴، ص ۷، ج یאلکاف. ١٢٥
  .۱۵۱/۱۸۹/۲۷۱ص

  .۱۵۹/ آل عمرאن. ١٢٦

  .۳۳/ حج. ١٢٧
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جملۀ אبتدאئیه یا مستأنفه، جملۀ معترضه، جملۀ مفسِّره، : אند אز های که محلی אز אعرאب ندאرند عبارت جمله 
هایی  جملۀ صلۀ موصول، جملۀ جوאب قسم، جملۀ جوאب אلفاظ شرط غیر جازم، جمالتی که تابع אز جمله

  .آیند كه محلی אز אعرאب ندאرند می
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  אهدאف درس

  :آشنایی با
 ؛)جملۀ אسمیه و فعلیه(אنوאع کالم 

 אرکان جملۀ אسمیه و فعلیه؛
 ترکیب سورۀ مبارک حمد؛

 .های بالغی در سورۀ مبارک حمد نکته

  درآمد

אی אز علوم بالغی رא به صورت کاربردی و به  چکیده و  نحو ،آنیم تا قوאعد אدبی אز جمله در אین فرصت بر
مورد بررسی قرאر دهیم تا  )אلسالم علیهم(فرאزهایی אز کالم معصومین زبانی ساده در خالل چند سورۀ قرآن و 

جا  آن .تمسّک جوییم )وآله علیه אهللا صلی(ی אی אز لطائـف و حقایق حدیث نبو אز אین رهگذر بتوאنیـم به گوشه
  .مند شویدهای آن بهر قرآن رא ترکیب کنید و אز شگفتی ١٢٨؛»أعْرِبُوא אلقُرآنَ وאلتَمِسُوא عَجائِبَهُ«: مایندفر که می

و در  ١٢٩کنیم هایی گویا مطرح می گفتنی אست در אبتدאی هر بحث نمایی کلی אز قوאعد علم نحو رא با مثال
  .پردאزیم ات برگزیده میهای منتخب قرآنی و یا آیات و روאی پی آن به ترکیب یکی אز سوره

های  ختام بحث رא به نکته بندی تمامی مطالب رא אرאئه خوאهیم کرد و حسن  جمع, در پایان هر بحث
باید دאنست هدف אین درس فهمیدن یا فهماندنِ تجزیه و ترکیب تمامی قرآن . بالغی אختصاص خوאهیم دאد

  .ها آشنا شدیم ایی אست که در علمِ אدب با آنه کارآمد کردن مباحث و سرفصلتر  بیش نیست، بلکه هدف آن

  مباحث نحوی

  :مباحث نحوی شامل موאرد زیر אست
 بررسی کالم و אنوאع آن؛ .۱
  جملۀ אسمیه و אنوאع آن؛ .۲
  جملۀ فعلیه و متعلّقات آن؛ .۳
  .نوאسخ؛ شامل نوאسخی که کارکرد فعلی و نوאسخی که کارکرد حرفی دאرند .۴

  .کنیم نمودאر صفحۀ بعد مالحظه میکلیات אین مباحث رא در 

                                                 
, ۴ج , فی علـوم אلقـرآن   تقانאإل ؛۱۳ ص, ۱ج , فی تفسیر אلقرآن جمع אلبیانم ؛۴۳۹ ص, ۲ج , אلمستدرכ على אلصحیحین .١٢٨
 ,منیـة אلمریـد  ؛ ۱۶۳ ص, ۷ج , مجمـع אلزوאئـد  ؛ ۶۷۹ ص, ۱۰ج , سـرאر تفسـیر كشـف אأل   ؛۲۳ص , ۱ج , یتفسیر قرطب؛ ۱۸۹ ص
  .۱۰۶ص , ۸۹ج  ,مجلسی هعالم ,بحار אألنوאر؛ ۳۶۸ص , یثان شهید
  .کنید אین مباحث رא به صورت جدول در پایان بحث مشاهده می. ١٢٩
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کالم

ـ جملۀ ۱
אجزאء ) ب

مبتدא .۱

  خبر .۲

جامد، (مفرد) אلف

אسمیه، (جمله ) ب
 )ظرف، جار و مجرور(شبه جمله ) ج

 )אلف

אنوאع ) ج
  نوאسخ

نوאسخ حرفی. ۱

نوאسخ فعلی. ۲

  فعلبه  شبیهوف حر )אلف
شبیه به  ی»ال« و »ما« )ب
  »لَ«
  אفعال ناقصه )אلف
  אفعال مقاربه )ب
که شامل אفعال قلوب و تصییر (אفعال دو مفعولی  )ج

جملۀ . ۲

 )אلف

عل متعدی نیز گاه یک مفعولی، گاه دو مفعولی و گاه سه فعل یا الزم אست یا متعدی و ف(אنوאع فعل ) ب

حال , )معهله و مفعولٌمفعولٌ, فیهمفعولٌ ٌبه،مفعول, مطلقمفعول (متعلّقات فعل که شامل مفعولها ) ج

۳ .

  توאبع) אلف

) ب

جملۀ  .۱
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  کالم و אنوאع آن

گاه با ترکیب آیات شریف سورۀ حمد آشنا  پردאزیم، آن در אین بحث אبتدא به بررسی کالم و אنوאع آن می
  .لوم بالغی مزیّن خوאهیم کردهای ع ختام אین جلسه رא به نکته  شویم و حسن می

  :مانند .سخنی אست که با در نظر گرفتن مقامِ سخن، پیام گوینده رא به خوبی به شنونده برساند :کالم
  ١٣٠؛﴾یا أیُّها אلنّاسُ أنْتُمُ אلفُقَرאءُ إلَی אللَّهِ وאللَّهُ هُوَ אلغَنىُّ אلحَمیدُ﴿
  ١٣١؛﴾ لْ فَلَنْ تَجِدَ لَه وَلیّاً مُرشِدאًمَنْ یَهْدِ אهللاُ فَهُوَ אلمُهْتَدِ ومَنْ یُضْلِ﴿

که معنای کاملی رא به ذهن مخاطب  توאند با دو کلمه یا بیش אز آن باشد، به شرط آن گیری کالم می شکل
  :برساند؛ مانند

  ١٣٢؛﴾אللَّهُ אلصَّمَدُ﴿
  ١٣٣؛ِ﴾وَما تُقَدِّمُوא ألنْفُسِکُم مِنْ خَیرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ אللَّه﴿
  :بر دو گونه אست اختارسکالم אز نظر  

   ١٣٤؛﴾مُحمَّدٌ رَسُولُ אهللاِ﴿: جملۀ אسمیه؛ مانند )אلف
  ١٣٥؛﴾جاءَ אلحَقُّ﴿: مانند جملۀ فعلیه؛  )ب

تر آشنا  های אسمیه و فعلیه بیش الزم به ذکر אست که در مباحث بعدی با تعریف و ویژگی هر یک אز جمله
  .خوאهیم شد

  .کنیم اهده میאینک ترکیب سورۀ مبارک حمد رא با هم مش

  ترکیب سورۀ مبارک حمد

  ؛﴾بِسْمِ אهللاِ אلرَّحمَنِ אلرَّحیمِ﴿ .۱
  ١٣٦جارّ و مجرور تامّ نیاز به متعلق ندאرد؛ زیرא معنای جمله کامل אست، :بِسمِ
  ,ٌאلیه و مجرور به کسره مضاف :אهللاِ

  ,و مجرور به کسرۀ ظاهر» אهللا«صفت אول برאی لفظ جاللۀ : אلرَّحمَنِ
  .و مجرور به کسرۀ ظاهر אست» אهللا«صفت دوم برאی لفظ جاللۀ  :אلرَّحیمِ

                                                 
  .۱۵/ ؛ فاطر﴾نیازِ ستوده אست  یست كه بא אى مردم، شما به خدא نیازمندید و خدא﴿. ١٣٠
 ؛۱۷  /؛ کهف﴾یافت رאه گذאرد، هرگز برאى אو یارى رאهبر نخوאهى یت و هر كه رא بیافته אس   אو رאه ،خدא هر كه رא رאهنمایى كند﴿. ١٣١
  .۲/ توحید ؛﴾مقصود אست خدאىْ﴿. ١٣٢
. ﴾سـت א كنید بینا  یو هرگونه نیكى كه برאى خویش אز پیش فرستید، آن رא نزد خدא باز خوאهید یافت؛ آرى، خدא به آنچه م﴿. ١٣٣
  ۱۱۰/ بقره
  .۲۹/ ؛ فتح﴾ستא خدא رسول )آله وسلّمه ویאهللا عل یصل(محمّد ﴿. ١٣٤
 .۸۱/ ؛ אسرאء﴾حقّ آمد﴿. ١٣٥
ه ین آیא: אند ب آن گفتهیאند و در ترک ه در نظر گرفتهیدאنشورאن، جملۀ אسم یرא برخ ﴾بِسْمِ אهللاِ אلرَّحمَنِ אلرَّحیمِ﴿ف یۀ شریآ. ١٣٦

متعلق به » بِسْْمِ«محذوف אست و جار و مجرورِ » يאبتدאئ«وאژۀ  مبتدא یعنیبوده אست؛ » مِیبِسمِ אهللاِ אلرَّحمنِ אلرَّح يאِبتدאئ«در אصل 
אند که אصل  אند و گفته ه در نظر گرفتهیۀ مبارک رא جملۀ فعلیگر אین آید یאما برخ. אست» אبتدאء« یمحذوف و خبر برא» مستقرّّ«

  .به אست  محالً منصوب و مفعولٌ» بِسْمِ«رّ و مجرورِ ب دوم جایبنابر ترک. بوده אست» مِیئُ بِسْمِ אهللاِ אلرَّحمَنِ אلرَّح  أبتَدِ«آن 
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  ؛﴾אلْحَمْدُ هللاِ رَبِّ אلْعالَمِینَ ٭ אلرَّحْمَنِ אلرَّحیمِ ٭ مَالِكِ یَوْمِ אلدِّینِ﴿ .۲
  .مبتدא و مرفوع به ضمۀ ظاهر אست, »אل«אسم معرفه به  :אلحَمدُ

  . جار و مجرور، خبر و در جایگاه رفع אست :لِلَّهِ
  .אست» אلعالمینَ«، مجرور به کسرۀ ظاهر و مضاف به وאژۀ »אهللا«صفت אول برאی لفظ جاللۀ  :بِّرَ

  .אست» یاء«مجرور به אعرאب نیابی  ٌאلیه و مضاف :אلعالَمینَ
  .و مجرور به کسرۀ ظاهر אست» אهللا«صفت دوم برאی لفظ جاللۀ  :אلرَّحمَنِ
  .مجرور به کسرۀ ظاهر אستو » אهللا«صفت سوم برאی لفظ جاللۀ  :אلرَّحیمِ
  .و مجرور به کسرۀ ظاهر אست» אهللا«صفت چهارم برאی لفظ جاللۀ  :مالِكِ
  .مجرور به کسرۀ ظاهر אست ٌאلیه و مضاف :یَوْمِ

  . و مجرور به کسرۀ ظاهر אست» یَوْم«ٌאلیه برאی  مضاف :אلدِّینِ
  .»مالِكِ یَومِ אلدِّینِ«: د؛ مانندنامن تتابُع אضافاتدر אصطالح אضافه شدن چند کلمه به یکدیگر رא 

  ؛﴾إیَّاכَ نَعْبُدُ وَإیَّاכَ نَسْتَعِینُ﴿ .۳
  .ٌبه مقدم و محالً منصوب אست مفعول, ضمیر منفصل نصبی :إیَّاכَ
  . אست» نَحْنُ«مرفوع به ضمۀ ظاهر و فاعل آن ضمیر پنهان , אلغیر متکلم مع, فعل مضارع :نَعْبُدُ

جمـلۀ . گذאرد  غـیرعامل אست؛ یعنی در وאژۀ پس אز خود تـأثیر لـفـظی نمی, حمبنی بر فت, حرف عطـف  :وَ
  .ٌبه אست ٌعلیه אست و جملۀ پس אز آن معطوف معطوف) إیّاכَ نَعْبُدُ(» وَ«پیش אز 

  .و در جایگاه نصب אست» نَسْتَعینُ«به مقدَّم برאی فعل  مفعولٌ, ضمیر نصبی منفصل :إیَّاכَ
  . אست» نَحْنُ«مرفـوع به ضمـۀ ظاهر و فاعل آن ضمیر پنهان , אلـغیر  متکلم مع, فعل مضارع :نَسْتَعینُ

  ؛﴾אِهْدِنَا אلصِّرאطَ אلمُسْتَقِیمَ﴿ .۴
  ١٣٧.אست» أنتَ«مفرد مذکر مخاطب و فاعل آن ضمیر پنهان , فعل אمر: אِهْدِِ
  .به אول و در جایگاه نصب אست مفعولٌ, ضمیر متّصل نصبی: نا

  .به دوم و موصوف، منصوب به فتحۀ ظاهر אست مفعولٌ :אلصِّرאطَ
  .و منصوب به فتحۀ ظاهر אست» אلصِّرאطَ«صفت حقیقی برאی  :אلمُستَقیمَ

  ؛﴾صِرَאطَ אلَّذِینَ أنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ אلْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَالَ אلضَّالِّینَ﴿. ۵
  .و منصوب به אعرאب تبعی אست» אلصِّرאطَ«بدل אز  :صِرאطَ
  .ٌאلیه و در جایگاه جر אست مضاف, مبنی بر فتح, אسم موصول :אلَّذِینَ
، مبنی »تَ«مبنی بر سکون و فاعل آن ضمیر متصل مرفوعی , فعل ماضی، مفرد مذکر مخاطب :أنْعَمْتَ

  .بر فتح و در جایگاه رفع אست
  .אست» أنْعَمْتَ«جارّ و مجرور و متعلّق به  :عَلَیهِمْ
  .و مجرور به کسره אست» ذینَאلَّ«بدل אز   :غَیرِ

  .ٌאلیه و مجرور به کسرۀ ظاهر אست موصول، مضاف» אل«אسم، معرفه به  :אلمَغْضُوبِ
  .حرف جر و مبنی بر سکون אست :عَلَی
  .ضمیر متصل جری אست :هُمْ

                                                 
ات یאما در آ. در حالت جزم حذف شده אست» ي«حرف  یعنیאلفعل آن،  ٌبه אست و الم  به دو مفعول یمتعد» אِهْدِ«فعل . ١٣٧
  .﴾אلمُهْتَدِ دِ אهللاُ فَهُوَهْمَنْ یَ﴿: ٌبه אست؛ مانند ک مفعولیبه  یمتعد» یهَدَ«گر فعل ید
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  .אست» אلمَغْضُوب«جار و مجرور و متعلق به אسم مشتق  :عَلَیهِم
  .ح אستحرف عطف غیرعامل و مبنی بر فت  :وَ
  .حرف نفی و مبنی بر سکون אست :ال

  .אست» ي«و مجرور به אعرאب نیابی » غَیرِ«معطوف به وאژۀ  :אلضَّالِّینَ
  

های بالغی و  אکنون که אنوאع کالم رא در سورۀ مبارک حمد به صورت معین و مجزّא مشاهده کردیم، نکته
  .گیریم  می אدبی آن رא پی 

  جملۀ אسمیه 

  ؛﴾אلْحَمْدُ هللاِ﴿
  .خبر אست» لِلَّهِ«مبتدא و » אلحَمدُ«در אین آیه 

אسمیه و , جملۀ خبریه» אلحَمدُ لِلَّهِ«و آیۀ شریف אنکاری  وطلبی  ،אبتدאئی: كالم بالغی بر سه گونه אست
و معرفه به » אلحَمْدُ«مسندٌאلیه، وאژۀ . جملۀ خبریه، عظمت و فخر אستپیام و مقصود אز אین . אبتدאئی אست

אرتباط دאدن خبر به , های אسمیه مفهوم אصلی جمله. אست» لِلَّهِ«אست و مسندٌبه  ماهیت» אل«و نوع אست » אل«

אما هرگاه جملۀ אسمیه در مقام فخر یا عظمت و یا سایر مقامات بالغی قرאر گیرد، داللت فرعی , אست مسند
אین  بر بنا. ر، فعل مضارع نباشدباید دאنست אین در صورتی אست که خب. خوאهد بود ثبوتو  دوאم, جملۀ אسمیه
  .אین جمله به صورت مقیّد به کار رفته אست. کند بر دوאم و ثبوتِ نسبت داللت می» لِلَّهِ אلحَمْدُ «آیۀ شریف 
صفت برאی لفظ جاللۀ , در مجموع» مالِكِ یَوْمِ אلدِّینِ«و » אلرَّحْمَِن אلرَّحیمِ«, »رَبِّ אلعالَمینَ«های  عبارت

بیان حقیقت شیء אست؛ زیرא در علوم , های متعدد، در אین مقام غرض بالغی אز ذکر صفت. دهستن» אهللا«
אلجِسمُ אلطَّویلُ אلعَریضُ یَشْغَلُ حَیِّزًא مِن «مانند   شمار باشد ـ بالغی آموختیم هرگاه ذکر אوصاف برאی شیء، بی

در אین سورۀ مبارک دو » אلرَّحمَنِ אلرَّحِیمِ«الزم به ذکر אست عبارت . کند ـ حقیقت شیء رא بیان می ١٣٨.»אلفَرאغِ
کند؛ زیرא هرگاه تکرאر، بدون فایده باشد، کالم  אین تکرאر به فصاحت کالم خللی وאرد نمی. مرتبه ذکر شده אست

وضیح برאی ت ؛﴾بِسْمِ אهللاِ אلرَّحمَنِ אلرَّحیمِ﴿در آیۀ شریف » אلرَّحمَنِ אلرَّحیمِ«عبارت . برد رא אز فصاحت بیرون می
به عبارت . و مدح آمده אست و در جای دیگر אز سوره، برאی توضیح و کشف حقیقت شیء به کار رفته אست

  .دیگر אغرאض تبعی هر یک אز אین دو کاربرد با یکدیگر متفاوت אست

  های فعلیه جمله

  ؛﴾إیَّاכَ نَعْبُدُ وإیَّاכَ نَسْتَعینُ﴿
مفهوم . אست تخصیصو  حصریدی אست و مقصود אز آن نوع کالم، تأک. אین آیه، جملۀ خبریۀ فعلیه אست

معنای אصلی אین آیۀ شریف، ثبوتِ . »جاءَ ربُّكَ«: אست؛ مانندوقوع شیء در زمان معیّن  אصلی در جمالت فعلیه
אستمرאرِ , مضارع باشد، جمله عالوه بر ثبوت, אما هرگاه فعل در جملۀ فعلیه. אست» رَبّ«برאی ) آمدن(» مجيء«

. کند تبارک و تعالی بازگو می» אهللا«در نتیجه آیۀ فوق אستمرאرِ ثبوتِ عبودیت رא برאی . رساند یز میمسند رא ن
به   مفعولٌ» إیّاכَ«. אست» نَسْتَعینُ«و » نَعْبُدُ«مستتر و مسند، دو فعلِ » نَحْنُ«مسندٌאلیه در אین آیۀ شریف، 

                                                 
  .دِ بالنَّعتِییאلتَّق يאلبحثُ אألوّلُ ف: ، بحث توאبع۱۳۴، ص هر אلبالغهجوא. ١٣٨
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بر دو فعل ) إیّاכَ(به  ه متفاوت אست؛ زیرא مفعولٌمقدم אست و ساختار آیۀ مبارک با אسلوب אصلی جمالت فعلی
  :دאرد بر אین تقدیم دو نکتۀ بالغی در. مقدم شده אست» نَسْتَعینُ«و » نَعْبُدُ«

پرستیم و تنها אز تو یاری  تنها تو رא می«: אین معنای آیه چنین אست بر مفید حصر אست؛ بنا .۱
  .»جوییم می

  :ر دو گونه אستتأکید ب. نوعِ کالم، مؤکَّد אست .۲
  .شود تأکیدی که برאی بر طرف ساختن אنکار مخاطب در کالم آورده می) אلف
  .تأکیدی که نشان אز אهمیت و عظمت مطلب دאرد) ب

אوست که شایستۀ عبودیت : אز نوع دوم אست؛ یعنی ﴾إیَّاכَ نَعْبُدُ وَإیَّاכَ نَسْتَعینُ﴿تأکید در آیۀ شریف 
  .آورده شده אست אهمیتید برאی در אین مقام، حصر و تأک. אست

مَطْلع سوره با אسم ظاهر شروع شده אست و אسم . دهیم سورۀ مبارک حمد رא دوباره مورد توجه قرאر می
) אسم ظاهر(אست و پس אز ذکر אوصاف אلهی، روش کالم אز مغایب ) مُغایب(ظاهر در حکم کالم سوم شخص 

אلتفات یا تغییر . نامند אلتفاتوش کالم رא در علوم بالغی אین تغییر ر. تبدیل شده אست) إیّاכَ(به مخاطب 
אین دگرگونی سخن در سورۀ حمد אز . های کالمی אز حالتی به حالت دیگر، دאرאی مرאتب عدیده אست אسلوب

دلیل حصر عبودیت و تبدیل سخن אز » אلحَمدُ لِلَّهِ«زیباترین نوع אلتفات אست؛ زیرא ذکر אوصاف אلهی پس אز 
  .کند به مخاطب رא به خوبی بازگو می אسم ظاهر

  ﴾صِرאطَ אلَّذینَ أنْعَمْتَ عَلَیهِم غَیرِ אلمَغْضُوبِ عَلَیهِم وَال אلضَّالِّینَ *אِهْدِنَا אلصِّرאطَ אلمُسْتَقیمَ ﴿
آیۀ شریف، جملۀ אنشائیه אز نوع אمر אست و هدف אز بیان کالمِ אنشایی در אین مقام، پایدאری و دوאمِ 

کالم . אست» אِهْدِ«به، فعل  و مسندٌ» אِهْدِ«در فعل » أنْتَ«אلیه، ضمیر مستترِ  مسندٌ. אه مستقیم אستهدאیت در ر
شود و قیدها ـ همچون مفعول، حال، تمیز و توאبع ـ باعث אیضاح و  تقسیم می مقیّدو  مطلقدر علوم بالغی به 

  .אست אبتدאئیمقید و  אین، نوع سخن در آیۀ مبارک، بر بنا. گردد تر سخن می داللت بیش
به ساختار کالمی אضافه » و ال אلضّالِّینَ«و » غَیرِ אلمَغضُوبِ«، »صِرאطَ אلَّذینَ«قیدهای بالغی دیگر مانند 

אین منظور אز رאه مستقیم، رאه کسانی אست که אوالً אز نعمت  بر بنا. تر گردد تر و روشن شده אست تا معنا دقیق
  .گشتگی نیستند درخور خشم و گمو ثانیاً  ١٣٩אند برخوردאر شده

  چكیده

  .سخنی אست که با در نظر گرفتن مقامِ سخن، پیام گوینده رא به خوبی به شنونده برساندکالم  

 .شود تقسیم می فعلیهو  אسمیهكالم אز لحاظ ساختاری به  
 .شود تقسیم می) تأكیدی(אنكاری  و طلبی، אبتدאئیبه كالم   كالم به لحاظ بالغی 
نامیده مقیّد   و هر گاه سخن دאرאی متمّم و قید باشد،مطلق  به بسنده کند، אلیه و مسندٌ م به مسندٌهر گاه کال 

 .شود می

                                                 
ۀ یتوאن در آ ین نکته رא مید אییتأ. אست یو معنو ینعمتِ باطن ﴾عَلَیهِم أنْعَمْتَصِرאطَ אلَّذینَ ﴿ۀ مبارک یمقصود אز نعمت در آ. ١٣٩

غ، که به یۀ تبلیرא مرאد אز نعمت در آیمشاهده کرد؛ ز) ۳/ مائده( ؛﴾عْمَتیאلیَوْمَ أکْمَلْتُ لَکُم دینَکُم و أتْمَمْتُ عَلَیکُم نِ﴿شریف 
 یت אلهیאز نعمت وال یאرشاد به رאه رאست، همان برخوردאر یאست و تقاضا والیت אلهیآمده אست، نعمت ) ینِعْمَت(صورت אضافه 

  .אست



۳۶ 
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 .شود نامیده می אلتفاتتغییر كالم אز روشی به روش دیگر در علوم بالغی  
 



 

 

 
 
 

  چهارم ۀجلس

 
 
 
 
 
  جملۀ אسمیه

  
  

  ۳۸  ...............................................................................  درس אهدאف
  ۳۸  ..........................................................................................  درآمد
  ۳۸  ..................................................................  مبتدא אنوאع و ها حالت
  ۳۹  ....................................................................  خبر אنوאع و ها حالت

  ۳۹  ............................................................................  مفرد خبر
  ۴۰  ...........................................................................  جمله خبر
  ۴۰  .....................................................................  جمله شبه خبر

  ۴۰  ...............................................................................  اتیآ بیترک
  ۵۱  ...................................................................................  اتیآ مرور
  ۵۶  .................................................................................  ختام حسن
  ۵۶  .......................................................................  یبالغ ۀدیفا

  ۵۷  .................................  کلمه אنوאع کاربرد در یتبع یها نکته
  ۵۸  ........................................................................................  چكیده

  
  



 

 

  אهدאف درس

  :آشنایی با
 אرکان جملۀ אسمیه؛

  ها و אنوאع مبتدא؛ حالت
 ها و אنوאع خبر؛ حالت
  .های بالغی مبتدא و خبر فایده

  درآمد

و فوאید ها  آن پیشین به طور کلی با אنوאع کالم و جملۀ אسمیه و فعلیه و شیوۀ ترکیب אجزאیدر جلسۀ 

ها و אنوאع  و حالت) مبتدא و خبر(در אین جلسه به تفصیل با جملۀ אسمیه و אرکان آن . آشنا شدیمها  آن بالغی

  .نا خوאهیم شدهای بالغی مبتدא و خبر آش مبتدא و خبر و شیوۀ ترکیب אجزאی آن و نیز فایده

  :آید جملۀ אسمیه אز دو جزء مبتدא و خبر پدید می

  ١٤٠.عامل رفع مبتدא، אبتدאئیت אست. אسمی مرفوع אست مبتدא

عامل خبر نیز אبتدאئیت . به و مرفوع אست خبر، مسندٌ. شود جزئی אست که معنای سخن بدאن تمام می خبر

  אست؛

خبر » نُورُ«مبتدא و وאژۀ » אهللا«که در אین آیۀ مبارک، لفظ جاللۀ  ١٤١؛﴾אألرْضِنُورُ אلسَّماوَאتِ وَאللَّهُ ﴿: مانند

  .אست

  ها و אنوאع مبتدא حالت

که لفظ جالله  ١٤٢؛﴾أنْفُسِهِم یللَّهُ أعْلَمُ بِمَا فِא﴿אست؛ مانند  معرفهبه صورت אسم  مبتدאکاربرد אصلی  .۱ 

که  ١٤٣؛﴾رٌةٌ خَیْنَمِؤْمُ ٌ ةألمَ﴿ :رود؛ مانند کار می گاه نیز مبتدא به صورت نکره به. در אین آیه مبتدאی معرفه אست

  .مفتوح حرف تأکید אست» الم«در آیه مبتدא אست و » أمَة«وאژۀ 

אلمِصْبَاحُ فِی ﴿در آیۀ مبارک » אلمِصْباحُ«موאرد آشکار אست؛ مانند وאژۀ تر  بیش ظهور رفع در مبتدא در .۲

                                                 
های لفظی،  عامل. ۱: אند مل در نحو بر دو گونهعوא. אست» אثرپذیر«به معنای » معمول«و » אثرگذאر«به معنای » عامل« .١٤٠
  .های معنوی عامل .۲

  .۳۵/ نور .١٤١

  .۳۱/ هود .١٤٢

 .۲۲۱/ بقره .١٤٣
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تَوَكَّلْ عَلَی אللَّهِ فَهُوَ مَن یَ﴿در آیۀ شریف » مَنْ«مانند وאژۀ  ١٤٥و گاه אین אثر رفع، پنهان אست؛ ١٤٤؛﴾زُجَاجَةٍ

  ١٤٦.﴾حَسْبُهُ

  :مبتدא کاربردهای گوناگونی دאرد .۳
قُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِن אلعِلْمِ یَ یאلرَّאسِخُونَ فِوَ﴿در آیۀ شریف » אلرَّאسِخُونَ«: مانند ؛صورت אسم صریح  بهـ 
  ١٤٧.﴾عِنْدِ رَبِّنا
  ١٤٨.﴾یقْرَبُ لِلتَّقْوَأأنْ تَعْفُوא وَ﴿در آیۀ مبارک » أنْ تَعْفُوא«: مانند ؛صورت אسم مؤوّل به ـ 
سَوَאءٌ عَلَیهِم أأنْذَرْتَهُم أمْ لَمْ تُنْذِرْهُم ال ﴿: مانند ؛صورت جمله که در אصطالح آن رא کلمۀ حکمی نامند  بهـ 
رود و  به تأویل مفرد می ،»عَلَیهِم أأنْذَرْتَهُمْ أمْ لَمْ تُنْذِرْهُم سَوَאءٌ«که در אین آیۀ مبارک، جملۀ  ١٤٩؛﴾یؤْمِنُونَ

خبر مقدّم و » سَوאءٌ«در אین جمله . »عَلَیهِمْ إنذאرُכَ أوْ عَدَمُ إالنذאرِ ءٌسَوא«: تقدیر سخن هنگام تأویل چنین אست
  .مبتدאی مؤخّر אست» إنْذאرُכَ«

خبر مقدّم و » لَنَا«که در אین آیۀ شریف،  ١٥٠؛﴾شْفَعُوא لَنَان شُفَعَاءَ فَیَنَا مِفَهَل لَ﴿: مانند ؛صورت مجرور به ـ 
  .محالً مرفوع و مبتدאی مؤخّر אست» مِنْ شُفَعَاءَ«

  ها و אنوאع خبر حالت

گاه نیز خبر  ١٥١.﴾كُمأنْ تَصْبِرُوא خَیرٌ لَ﴿در آیۀ » خَیرٌ«: אست؛ مانند نکرهبه صورت  خبرکاربرد אصلی  .۱
  ١٥٢.﴾אألرْضِ یفِاوَאتِ وَאلسَّمَ یهُوَ אللَّهُ فِوَ﴿در آیۀ » אهللاُ«آید؛ مانند لفظ جاللۀ  ه میبه شکل معرف

  .رود جمله به کار می خبر به صورت مفرد، جمله و شبه .۲

  خبر مفرد

  :رود خبر مفرد به دو شکل به کار می

                                                 
  .۳۵/ نور .١٤٤

که در ) ۱۲۳/ نساء( ؛﴾مَنْ یَعْمَلْ سوءًא یُجْزَ بِهِ﴿: بودن وאژه؛ مانند یل مبنیبه دل. ۱: پنهان بودن אثر رفع به چند دلیل אست .١٤٥
متكلم؛ » اءی«در אسم مقصور، منقوص و مضاف به  یریل אعرאب تقدیبه دل. ۲. گاه رفع אستیو در جا یبنه میشرط» مَنْ«آن 
. رאً مرفوع به ضمۀ مقدّر אستیمتكلم و تقد» اءی«مضاف به » نید«که در آن ) ۶/ کافرون( ؛﴾لَكُم دِینُكُم وَلِیَ دِینِ﴿: مانند
که در آن ) ۱۹/ لیل( ؛﴾تُجْزَینِعْمَةٍ أحَدٍ عِنْدَهُ مِن وَمَا لِ﴿: د شده אست؛ مانندزאئد بر مبتدא وאر یکه عامل لفظ نیبه دلیل א .۳
  .گاه رفع אستیو در جا» مِنْ«مجرور به حرف جرّ زאئدِ » نِعْمَةٍ«

  .۳/ طالق. ١٤٦

  .۷/ عمرאن آل. ١٤٧

 .۲۳۷/ بقره. ١٤٨
 .۶/ بقره. ١٤٩

  .۵۳/ אعرאف. ١٥٠

  .۲۵/ نساء. ١٥١

  .۳/ אنعام. ١٥٢
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  ١٥٣.﴾یهَذא أخِوَ﴿در آیۀ » أخ«مانند  جامد؛ .۱
  ١٥٤.﴾فَإنَّ אللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ﴿در آیۀ » رَحِیمٌ«و » غَفُورٌ«مانند مشتق؛  .۲

  جمله خبر
  :رود خبر جمله به دو شکل به کار می

مبتدא و جملۀ » אهللاُ«که در آن، لفظ جاللۀ  ١٥٥؛﴾ومُאلقَیُّ یُّאللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ אلحَ﴿: مانند جملۀ אسمیه؛. ۱
  .خبر אست» ومُאلقَیُّ یُّهُوَ אلحَ ال إِلهَ إالّ«אسمیۀ 
مبتدא و جملۀ فعلیه » نَحْنُ«که در آن،  ١٥٦؛﴾نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیكَ أحْسَنَ אلْقَصَصِ﴿: مانند جملۀ فعلیه؛. ۲

  .خبر אست» نَقُصُّ«

  جمله خبر شبه
  :رود جمله نیز به دو شکل به کار می خبر شبه

  .خبر مقدّم و ظرف אست» عِنْدَهُ«که در آن،  ١٥٧؛﴾عِنْدَهُ مَفاتِحُ אلغَیبِ﴿: مانندظرف؛ . ۱
خبر » مِنَ אهللاِ«که در آن، جارّ و مجرور  ١٥٨؛﴾تَنزِیلُ אلکِتابِ مِنَ אهللاِ אلعَزِیزِ אلعَلِیمِ﴿: مانند جارّ و مجرور؛. ۲
  .אست

كند، ولی  شود و خبر، مفهوم آن رא تمام می های אسمیه با مبتدא شروع می در كاربردهای אصلی، تمام جمله
ها  آن كند که در אین مقام به برخی אز אدبی و ساختارهای لفظی، خبر رא بر مبتدא مقدّم می های گاه بیان نكته
  .كنیم אشاره می

که در  ١٥٩؛﴾نَصْرُ אللَّهِ یمَتَ﴿: شود؛ مانند  طلب باشد، وجوباً بر مبتدא مقدم می هرگاه خبر אز אلفاظ صدאرت
  .אستطلب و خبر مقدّم  אز אلفاظ صدאرت» مَتَی«אین آیۀ مبارک 

ذَلِكَ  یهَلْ فِ﴿ :شود؛ مانند هرگاه مبتدא، نكره و خبر، ظرف یا جارّ و مجرور باشد، خبر بر مبتدא مقدّم می
  .مبتدאی مؤخّر אست» قَسَمٌ«خبر مقدّم و » فِی ذَلِكَ«که در אین آیۀ شریف  ١٦٠؛﴾حِجْرٍ یقَسَمٌ لِذِ

  ترکیب آیات

  ؛﴾بِسمِ אهللاِ אلرَّحْمنِ אلرَّحِیمِ﴿
  .ین آیۀ شریف در سورۀ مبارک حمد گذشتترکیب א

  ﴾אلم﴿ .۱
                                                 

  .۹۰/ وسفی. ١٥٣

  .۳/ مائده. ١٥٤

  .۲/ عمرאن آل. ١٥٥

  .۳/ وسفی. ١٥٦

  .۵۹/ אنعام. ١٥٧

  .۲/ غافر. ١٥٨

  .۲۱۴/ بقره. ١٥٩

  .۵/ فجر. ١٦٠
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  ١٦١.حروف مقطّعه، محلی אز אعرאب ندאرند
  ؛﴾لِلْمُتَّقِینَ یذَلِكَ אلكِتَابُ ال رَیبَ فِیهِ هُدً﴿ .۲

  خطاب،» کاف«: »כَ«بُعْد؛ » الم«: »لِـ«אسم אشاره، در جایگاه رفع، مبتدא؛ : »ذא« :ذَلِكَ
  ،»ذَلِكَ«بدل אز אسم אشارۀ  مرفوع به ضمۀ ظاهر،  :אلكِتَابُ

  حرف نفی جنس، :ال
  ،»ال«مبنی بر فتح، در جایگاه نصب، אسم  :رَیْبَ
  ،»ال«جارّ و مجرور، در جایگاه رفع، خبر  :فِیهِ

  אست،» אلکِتابُ«جمله در جایگاه نصب و حال برאی وאژۀ  ١٦٢:ال رَیبَ فِیهِ
  ، )مبتدא(» ذلك«خبر برאی  :هُدًی

  ١٦٣.אست» هُدًی«به برאی   و مجرور، محالً منصوب، مفعولٌ جارّ :لِلْمُتَّقِینَ
  ١٦٤؛﴾نْفِقُونَمِمَّا رَزَقنَاهُم یُقِیمُونَ אلصَّالةَ وَیُبِ وَؤْمِنُونَ بِالغَیْلَّذِینَ یُא﴿ .۳
  ١٦٥،»אلمُتَّقِینَ«אسم موصول جمع مذکر، در جایگاه جرّ، عطف بیان برאی وאژۀ  :لَّذِینَא
عوض » نون«در אین فعل، » نون«مع مذکر غایب و مرفوع به אعرאب نیابی؛ زیرא فعل مضارع، ج :ؤْمِنُونَیُ

  .ضمیر متصل فاعلی אست» وאو«אز ضمّه و 
و ظرف لغو אست؛ یعنی، متعلّق جارّ و مجرور אز אفعال خاص » یُؤْمِنُونَ«جارّ و مجرور، متعلّق به  :بِالغَیبِ

  . אست
  .، محلی אز אعرאب ندאرد»ذینَאلّ«جملۀ صله برאی  :ؤْمِنُونَ بِالغَیبِیُ
  ١٦٦.حرف عطف، مبنی بر فتح و فایدۀ آن مطلق אلجمع אست :وَ
  ،»و«ضمیر متصل مرفوعی : فعل مضارع، جمع مذکر غایب، معرب به אعرאب نیابی؛ فاعل آن :قِیمُونَیُ

  به، منصوب،   مفعولٌ: אلصَّالةَ
  .، محلی אز אعرאب ندאرد»ؤْمِنُونَ بِالغَیبِیُ«معطوف به : قِیمُونَ אلصَّالةَیُ
  حرف عطف، :وَ

  ،»نْفِقُونَیُ«جارّ و مجرور، متعلّق به فعل  :مِمَّا
  ،»نا«ضمیر : فعل ماضی متکلم مع אلغیر؛ فاعل آن :رَزَقْنا
  به، در جایگاه نصب، مفعولٌ :هُمْ

                                                 
ی در عنیمحذوف باشد؛  یمبتدא یخبر برא» אلم«که  ۀ مبارک بازگو کرد و آن אینیאین آ یتوאن برא نیز می ی رאگریب دیترک. ١٦١

  .»אلمאلسُّورَةُ هَذِهِ «: אست אصل چنین بوده

و » ذَلِكَ« یخبر אول برא» هیبَ فیْال رَ«جملۀ : אند ب کردهیهای خود چنین ترک رא در کتاب» هیبَ فیْال رَ«لۀ برخی جم. ١٦٢
  .خبر دوم آن» یهُدً«

  .گر אست تیرא هدא) انیمتق(دאرאن  شتنیست، خویآن کتاب، که در אو شک ن: ب چنین אستیبر ترک ف بنایۀ شریترجمۀ אین آ. ١٦٣

م، אنفاق یدאد یشان روزیدאرند و אز آنچه به א یآورند و نماز رא به پا م یمان میب אیهستند که به غ یدאرאن آنان شتنیخو﴿. ١٦٤
  .﴾کنند یم

گاه نصب و ینیز در جا» نَیلِلْمُتَّق«بوده و » نَیلِلْمُتَّق« یتابع برא» نَیאلّذ«رא یمنصوب אست؛ ز» نَیאلّذ«د وאژۀ یمحلّ بع. ١٦٥
  .אست» یهُدً«به برאی وאژۀ  مفعولٌ

  .کند یجاد میبه א ه و معطوفٌیعل ن معطوفٌمیا یو حکم ی، مفهومیعاطفه، אشترאک لفظ» وאو« یعنی مطلق אلجمع. ١٦٦
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  .ی موصول، محلی אز אعرאب ندאرد»ما«صله برאی  :نَاهُمرَزَقْ
  .אست» و«ضمیر متصل رفعی : مرفوع به אعرאب نیابی؛ فاعل آنفعل مضارع،  :یُنْفِقُونَ

  ١٦٧؛﴾وقِنُونَبِاآلخِرَةِ هُم یُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَאُُمَا وَنْزِلَ إِلَیكَ אُؤْمِنُونَ بِمَا אلَّذِینَ یُوَ﴿ .۴
  حرف عطف، :وَ 

جارّه در » الم«تبعی אست؛ زیرא אعرאب  و مجرور به » ؤْمِنُونَ بِالغَیبِلَّذِینَ یُא«عطف به جملۀ  :אلَّذِینَ
  ١٦٨.אست» لَّذِینَא«عاملِ » لْمُتَّقِینَلِ«

  ،»و«ضمیر متصل : فعل مضارع، جمع مذکر غایب؛ فاعل آن :ؤْمِنُونَیُ
  .، محلی אز אعرאب ندאرد»لَّذِینَא«فعل و فاعل، جملۀ صله برאی  :ؤْمِنُونَیُ

  .ی موصول در جایگاه جرّ قرאر دאرد»ما«و » یُؤمِنُونَ«جارّ و مجرور، متعلّق به  :بِمَا
؛ و فعل و نایب فاعل، »هو«ضمیر پنهان : فعل ماضی مجهول، مفرد مذکر غایب؛ نایب فاعل آن :אُنْزِلَ

  .ی موصول אست»ما«صله برאی 
  ، »אُنْزِلَ«جارّ و مجرور، متعلّق به  :إِلَیكَ

  حرف عطف، :وَ
  ،»بِما«در جارّه » باء«موصول، در جایگاه جرّ، عطف به  :ما

  ی موصول،»ما«، صله برאی »هو«ضمیر پنهان : فعل مجهول؛ نایب فاعل آن :אُنْزِلَ
  ،»אُنْزِلَ«جارّ و مجرور، متعلّق به  :مِن قَبْلِ

  אلیه، در جایگاه جرّ، مضافٌ :כَ
  حرف عطف، :وَ

  ،»وقِنُونَیُ«جارّ و مجرور، متعلّق به  :بِاآلخِرةِ
  ر جایگاه رفع،ضمیر متصل رفعی، مبتدא، د :هُم

؛ همچنین جملۀ فعلیۀ »و«ضمیر متصل رفعی : فعل مضارع، جمع مذکر غایب؛ فاعل آن :یُوقِنُونَ
  .خبر و در جایگاه رفع אست» یُوقِنُونَ«

  .אست) نْزِلَ إِلَیكَאُؤْمِنُونَ بِمَا یُ(» אلَّذِینَ«عطف بر جملۀ صلۀ  :وقِنُونَهُم یُ ةِبِاآلخِرَ
  ١٦٩؛﴾وْلئِكَ هُمُ אلمُفْلِحُونَאُبِّهِم وَمِن رَ یدًهُ یوْلئِكَ عَلَאُ﴿ .۵
  .خطاب، محلی אز אعرאب ندאرد» کاف«: »כ«אسم אشاره، مبتدא، در جایگاه رفع؛ : »أوالء« :وْلئِكَأ

  ،»أولئكَ«جارّ و مجرور، در جایگاه رفع، خبر برאی  :عَلَی هُدًی
  ١٧٠،»یهُدً«جارّ و مجرور، در جایگاه رفع، صفت برאی  :بِّمِن رَ
  אلیه، در جایگاه جرّ،  مضافٌ ):هُم( هِم
  حرف عطف، :وَ
  جایگاه رفع، مبتدא، در :وْلئِكَאُ

                                                 
  .﴾دאرند ن یقیآوردند و به آخرت  یمان میش אز تو نازل شده אیو آنان که به آنچه به تو و پ﴿. ١٦٧

  .باشد» َنیلِلْمُتَّق« یبرא یگریح دیمنصوب אست تا توض» نیאلّذ«د یگاه و אعرאب بعیجا. ١٦٨

  .﴾אند ها همان رستگارאن אند و آن ستهیۀ پروردگار شایאز ناح یتیآنان بر هدא﴿. ١٦٩

  .كه אِسناد سخن تمام باشد یجارّ و مجرور و ظرف پس אز لفظ نکره، صفت و پس אز لفظ معرفه، حال אست؛ אلبته در صورت. ١٧٠
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  ١٧١.ضمیر فصل، محلی אز אعرאب ندאرد :هُمْ
  .אست» وْلئِكَאُ«، خبر برאی »وאو«به  ، مرفوعجمع مذکر سالم :אلمُفْلِحُونَ

  ١٧٢؛﴾ؤْمِنُونَهُم أمْ لَم تُنْذِرْهُم ال یُإِنَّ אلَّذِینَ كَفَرُوא سَوَאءٌ عَلَیهِم أأنْذَرْتَ﴿ .۶
  حرف شبیه به فعل، :إنَّ

  ،»إنَّ«אسم موصول، در جایگاه نصب، אسم  :אلَّذِینَ
  .، محلّ אعرאبی ندאرد»אلَّذِینَ«فعل و فاعل، صله برאی  :کَفَرُوא
  خبر مقدّم، مرفوع به ضمه، :سَوَאءٌ
  ،»سَوَאءٌ«جارّ و مجرور، متعلّق به  :عَلَیهِم

אز ویژگیهای אین همزه آن . آمده אست» سَوَאءٌ«دאرد؛ زیرא پس אز وאژۀ ) تسویه(همزه معنای مجازی  :أ
و در جایگاه رفع » سَوאءٌ«مبتدאی مؤخّر برאی » أنْذَرْتَهُم«برد؛ אز אین رو جملۀ  אست که جمله رא به تأویل می

  .אست
  ، »تَ«ضمیر متصل : فعل ماضی؛ فاعل آن :أنْذَرْتَ

  به، در جایگاه نصب، ضمیر متصل منصوبی، مفعولٌ :هُم
  متصله،» أم«حرف عطف و אز אنوאع  :أمْ
  حرف جزم، مبنی بر سکون، :لَمْ

  ،»أنْتَ«) پیوسته(ضمیر متصل : فعل؛ فاعل آن:ْ تُنْذِر
 علیه به و در جایگاه نصب אست و تأویل مفردِ جملۀ معطوف و معطوفٌ  ، مفعولٌ)پیوسته(ضمیر متصل  :هُم

سَوאءٌ عَلَیهِم إنذאرُכَ أو عَدَمُ «: بوده و ساختار جمله بنا بر فرض تأویل چنین אست ١٧٣،»אإلنذאر أو عدم אإلنذאر«
قرאر گرفته אست که در אصطالح ) ال یُؤمِنُونَ(و خبر آن ) אلّذِینَ(» إنَّ«همچنین אین جمله میان אسم . »אإلنذאرِ

  ١٧٤.به آن جملۀ معترضه گویند
  مبنی بر سکون،حرف نفی،  :ال
  ،»و«) پیوسته(ضمیر متصل : فعل؛ فاعل آن :ؤْمِنُونَیُ

  .و در جایگاه رفع אست» إنَّ«جملۀ فعلیه، خبر  :ؤْمِنُونَال یُ
  ١٧٥؛﴾أبْصَارِهِم غِشَاوَةٌ وَلَهُم عَذאبٌ عَظِیمٌ یعَلَسَمْعِهِم وَ یعَلَوَ قُلُوبِهِم یخَتَمَ אللَّهُ عَلَ﴿ .۷

  مذکر، فعل ماضی مفرد :خَتَمَ

                                                 
گاه رفع، یدوم و در جا یمبتدא» هُم«که  ان کوفه وجود دאرد و آن אینیوگری نیز بنا بر نظر نحیب دین وאژه ترکیبرאی א. ١٧١
  . باشد» أولئكَ« یخبر برא» هُمُ אلمُفلِحُونَ«ۀ یو جملۀ אسم» هُم« یخبر برא» אلمُفلِحُونَ«

  ت بر کنــدیـــت ز پایــّبند رقّ        کــه آزאدت کنـد آن ی؟ست مولیک

  אسـت یاء آزאدیان رא ز אنبمؤمنـ          אسـت ینبوت هاد یچون به آزאد

  .﴾آوردند یمان نمیא یمشان ندهیو چه ب یمشان بدهیکسان אست؛ چه بیدند، یکه کفر ورز یقت برאی کسانیدر حق﴿. ١٧٢

به؛  אضافه کردن مصدر به مفعولٌ. ۲؛ »إنذאرُכُ«: אضافه کردن مصدر به فاعل؛ مانند. ۱: بر چند گونه אست یلیظهور مفرد تأو. ١٧٣
  .»אإلنذאر«: آوردن مصدر همرאه با אلف و الم؛ مانند. ۳؛ »אرُهُمإنذ«: مانند

خبر » ؤمِنُونَیُال «و جملۀ » إنَّ«خبر אولِ  »سَوَאءٌ عَلَیهِم أأنْذَرْتَهُم أمْ لَم تُنْذِرْهُم«جملۀ : ف چنین אستیۀ شریگر آیب دیترك. ١٧٤
  .»إنَّ«دوم 

  .﴾م אستیآنان عذאب عظ یאست و تنها برא یشان حجابیدگان אید شان مُهر نهاد و بریא ییها و شنوא خدאوند بر دل﴿. ١٧٥
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  لفظ جالله، فاعل، :אهللاُ
  حرف جرّ، مبنی بر سکون، :عَلَی
  مجرور به حرف جرّ،: قُلُوبِ
  אلیه، در جایگاه جرّ، مضافٌ :هم
  حرف عطف، مبنی بر فتح، :وَ

  .אست» خَتَمَ«دאرد و אین جارّ و مجرور متعلّق به » عَلَی قُلُوبِهِم«ترکیبی همچون  :عَلَی سَمْعِهِم
  حرف عطف، :وَ
  جارّ و مجرور، در جایگاه رفع، خبر مقدّم، :لَی أبْصَارِعَ

  אلیه، در جایگاه جرّ، مضافٌ ):هُم(هِم 
  مبتدאی مؤخّر، مرفوع به ضمه، :غِشَاوَةٌ

  حرف عطف، :وَ
  جارّ و مجرور، خبر مقدّم، در جایگاه رفع، :لَهُم

  موصوف و مبتدאی مؤخّر، مرفوع به ضمّه، :عَذאبٌ
  .אست» عَذאبٌ«صفت برאی  :عَظِیمٌ
  ١٧٦؛﴾مِنِینَمَا هُم بِمُؤْوْمِ אآلخِرِ وَبِالیَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمِنَ אلنَّاسِ مَن یَوَ﴿ .۸
  حرف אستیناف، :وَ

  حرف جرّ، :مِن
  مجرور به حرف جّر، :אلنَّاسِ

  در جایگاه رفع، خبر مقدّم، :مِنَ אلنَّاسِ
  אسم موصول، مبتدאی مؤخّر، در جایگاه رفع، :مَنْ

موصول אست » مَنْ«صله برאی » یَقُولُ«؛ و جملۀ فعلیۀ »هو«ضمیر پیوستۀ پنهان : فعل؛ فاعل آن :یَقُولُ
  .و محلی אز אعرאب ندאرد

؛ אین جمله در جایگاه نصب قرאر دאرد و مقول قول برאی فعل »نا«ضمیر پیوستۀ : فعل؛ فاعل آن: آمَنّا
  אست،» یَقُولُ«

  ،»آمَنّا«ق به جارّ و مجرور، متعلّ: بِاهللاِ
  حرف عطف،: وَ

  جارّ و مجرور، موصوف،: وْمِبِالیَ
  .אست» آمَنّا«متعلّق به ) موصوف و صفت(، مجرور به کسره؛ אین جارّ و مجرور »אلیَومِ«صفت برאی : אآلخِرِ

  حالیه، :وَ
  .کند אست كه אسم خود رא مرفوع و خبر خود رא منصوب می» لَیْسَ«حرف نفی شبیه به : ما
  ، در جایگاه رفع،»ما«ضمیر گسسته، אسم : هُم

                                                 
  .﴾ستندیشان مؤمن نیکه א یم، در حالیمان آوردین אیپس  ما به خدא و روز باز: ندیگو یאز مردم م یبرخ﴿. ١٧٦
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جاره به باور نحویان بصری در کالم منفی به صورت » باء«حرف جرّ زאئد אست؛ زیرא حرف : »بِـ«: بِمُؤمِنینَ
» ما«خبر برאی  »بِمُؤمِنینَ«مجرور به אعرאب نیابی אست؛ و جارّ و مجرور : »مُؤمِنینَ«شود؛  قیاسی زאئد وאقع می
  .ه نصب قرאر دאردאست و در جایگا
  .جملۀ حالیه، در جایگاه نصب قرאر دאرد: مِنِینَمَا هُم بِمُؤْ

  ١٧٧؛﴾عُرُونَمَا یشْسَهُم وَفُدَعُونَ إِلَّا أنْخْمَا یَخَادِعُونَ אللَّهَ وَאلَّذِینَ آمَنُوא وَیُ﴿ .۹
  ،»و«ضمیر پیوستۀ : فعل مضارع مرفوع؛ فاعل آن :خَادِعُونَیُ

  به، منصوب به فتحۀ ظاهر،  ولٌلفظ جالله، مفع :אهللاَ
  حرف عطف، :وَ

  ، در جایگاه نصب،)به مفعولٌ(» אهللا«אسم موصول، معطوف به لفظ جاللۀ  :אلَّذِینَ
  .، محلی אز אعرאب ندאرد»אلَّذِینَ«فعل و فاعل، جملۀ صله برאی  :آمَنُوא

  حالیه، :وَ
  حرف نفی، مبنی بر سکون، :ما

  فعل و فاعل، :یَخْدَعُونَ
  .حرف אستثناء، نوع אستثناء در אین آیۀ شریف مُفَرَّغ אست :إالّ
  .אست» إالّ«و منصوب؛ زیرא مُستثنی در אستثنای مفرَّغ معمولِ ماقبلِ » یَخْدَعُونَ«به برאی   مفعولٌ :فُسَأنْ

  אلیه، در جایگاه جر، مضافٌ :هُم
  حالیه، :وَ
  .کند بر خود رא منصوب میאست و אسم خود رא مرفوع و خ» لَیسَ«حرف نفی شبیه به  :ما
  ، در جایگاه نصب،»لَیسَ«ی شبیه به »ما«فعل و فاعل، جملۀ فعلیه، خبر برאی  :عُرُونَشْیَ

  .جملۀ حالیه و در جایگاه نصب قرאر دאرد :عُرُونَشْوَ مَا یَ
  ١٧٨؛﴾ذِبُونَكْیَلَهُم عَذאبٌ ألِیمٌ بِمَا كانُوא אللَّهُ مَرَضاً وَ رَضٌ فَزَאدَهُمُقُلُوبِهِم مَ یفِ﴿ .۱۰
  حرف جرّ، :یفِ

  مجرور به حرف جرّ، مضاف،: قُلُوبِ
  אلیه، در جایگاه جرّ، مضافٌ ):هُم( هِم
  خبر مقدّم، در جایگاه رفع، :قُلُوبِهِم یفِ

  مبتدאی مؤخّر، مرفوع به ضمه، :مَرَضٌ
  حرف عطف،: فَـ
  فعل ماضی، مبنی بر فتح، :زَאدَ
  ،»زאدَ«به אول برאی فعل  فعولٌضمیر پیوسته، در جایگاه نصب، م :هُم
  ،»زאدَ«فاعل برאی فعل  :אهللاُ

  ، منصوب به فتحه،»زאدَ«به دوم برאی فعل  مفعولٌ :مَرَضاً
                                                 

ست که א ین در حالیبند و אیفر یکه تنها خود رא می کنند، در حال یرنگ میאند، ن مان آوردهیکه א یبا خدא و کسان﴿. ١٧٧
  .﴾فهمند ینم

د یאفزא یقلبشان م یماریند، خدאوند لحظه به لحظه بر بیگو یکه م یאست و به سبب دروغ یماریو ب یهایشان گره در دل﴿. ١٧٨
  .﴾دردناک אست یو آنان رא عذאب
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  حرف عطف، :وَ
  حرف جرّ، مبنی بر کسر، ):لِـ(لَـ 
  ضمیر پیوسته، در جایگاه جرّ، :هُم
  جارّ و مجرور، خبر مقدّم، در جایگاه رفع، :لَهُم

  ؤخّر، مرفوع به ضمه، موصوف،مبتدאی م :عَذאبٌ
  ، مرفوع،»عَذאبٌ«صفت برאی  :ألِیمٌ
  حرف جرّ، مبنی بر کسر، :بِـ
  אسم موصول، در جایگاه جرّ، :ما

  .در جایگاه رفع بوده و אسم آن אست» و«فعل ناقص و ضمیر پیوستۀ  :کَانُوא
  ، در جایگاه نصب،»کانُوא«فعل و فاعل، جملۀ فعلیه، خبرِ  :یَکْذِبُونَ

  .ی موصول، محلی אز אعرאب ندאرد»ما«جملۀ صله برאی  :ذِبُونكْنُوא یَكا
  ١٧٩؛﴾لِحُونَنُ مُصْאألرضِ قَالُوא إِنَّما نَحْ یسِدُوא فِإِذَא قِیلَ لَهُم ال تُفْوَ﴿ .۱۱
  حرف عطف، مبنی بر فتح، :وَ

  ١٨٠، در جایگاه نصب،»قِیلَ«فیه برאی  ظرف زمان، مفعولٌ :إِذَא
  ول، مبنی بر فتح،فعل ماضی مجه :قِیلَ
  ،»قِیلَ«جارّ و مجرور، متعلّق به : لَهُم
  حرف نهی، :ال
  ،»و«ضمیر پیوستۀ : فعل مضارع مجزوم؛ فاعل آن: سِدُوאتُفْ
  ،»قِیلَ«جملۀ فعلیه، در جایگاه رفع، نایب فاعل برאی فعل : سِدُوאتُفْ ال
  ،»ال تُفسِدُوא«جارّ و مجرور، متعلّق به : אألرضِ یفِ

  .جازم אست אز אلفاظ شرط غیر» إذא«فعل و فاعل، جوאب شرط، محلی אز אعرאب ندאرد؛ زیرא : قَالُوא
  אز אدאت حصر،: إِنَّما
  ضمیر گسسته، مبتدא، در جایگاه رفع،: نَحْنُ
  ،»وאو«فیه، مرفوع به אعرאب نیابی  خبر و محصورٌ: لِحُونَمُصْ

  .אست» قالُوא«به برאی  ب، مفعولٌجملۀ אسمیه، در جایگاه نص :لِحُونَنُ مُصْإِنَّما نَحْ
  ١٨١؛﴾عُرُونََشْكِنْ ال یَلَسِدُونَ وَأال إِنَّهُم هُمُ אلمُفْ﴿ .۱۲
  حرف אستفتاح و تنبیه، :أال
  حرف شبیه به فعل، عامل، :إِنَّ
  ،»إنَّ«ضمیر پیوسته، در جایگاه نصب، אسم  :هُمْ
  .ضمیر فصل، محلی אز אعرאب ندאرد :هُمُ

                                                 
  .﴾میگرאن ما تنها אصالح: د، پاسخ دهندین فساد نکنیدر زم: شان گفته شودیهرگاه به א﴿. ١٧٩

کند که  یشمار ثابت م یکند و با אدلۀ ب ین نحوی رא بازگو ماه قول محققیی شرط»إذא«در بحث  غنی אللبیبمאبن هشام در . ١٨٠
  .ستیه مضاف به فعل شرط نیی شرط»إذא«ه، فعل شرط אست و یی شرط»إذא«ناصب 

  .﴾فهمند ینم ینان تنها فسادگرند، ولیشک א ید که بیآگاه باش﴿. ١٨١
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  ،»وאو«، مرفوع به אعرאب نیابی »إنَّ«خبرِ  :سِدُونَאلمُفْ
  حالیه، :وَ

  حرف אستیناف و אستدرאک، :لَکِنْ
  حرف نفی، :ال
  .فعل و فاعل אست :عُرُونََشْیَ
ال  لكِنْأال إنَّهُم هُمُ אلسُّفَهاءُ وَمِنُ كَمَا آمَنَ אلسُّفَهاءُ إذא قِیلَ لَهُم آمِنُوא كَمَا آمَنَ אلنَّاسُ قَالُوא أنُؤْوَ﴿ .۱۳

  ١٨٢؛﴾لَمُونَعْیَ
  حرف عطف، :وَ

  ١٨٣ظرف زمان، منصوب به فعل شرط، :إذَא
  فعل ماضی مجهول، مبنی بر فتح، :قِیلَ
  ،»قِیلَ«جارّ و مجرور، متعلّق به  :لَهُم
  ،»قِیلَ«فعل و فاعل، جملۀ فعلیه، در جایگاه رفع، نایب فاعل برאی  :آمِنُوא
  حرف جرّ، :כَ
  حرف مصدری، :ما

  بنی بر فتح،فعل ماضی، م :آمَنَ
  فاعل و مرفوع، :אلنَّاسُ

: شود رود و تقدیر کالم אین گونه می ی مصدریه به تأویل مفرد می»ما«توسط » آمَنَ«گفتنی אست فعل 
، صفت برאی مصدر محذوف אست »کَما آمَنَ אلنّاسُ«به دیگر سخن مصدر مؤوّلِ . »آمِنُوא إیماناً کإیمانِ אلنّاسِ«

) إیماناً(به جای موصوف محذوف ) کَما آمَنَ אلنّاسُ(در نتیجه، صفت . باشد» آمِنُوא«تا مفعول مطلق برאی فعل 
  .نشسته אست

  ،»إذא«فعل و فاعل، جوאب  :قَالُوא
  אستفهام אنکاری، :أ
  ،»نَحْنُ«ضمیر پیوستۀ پنهان : فعل مضارع؛ فاعل آن :مِنُنُؤْ

  .אست» نَّاسُكَمَا آمَنَ אل«ترکیب آن همانند  :كَمَا آمَنَ אلسُّفَهاءُ
  حرف אستفتاح و تنبیه، :أال
  مبنی بر فتح، حرف شبیه به فعل،: نّإِِ
  ، در جایگاه نصب،»إنَّ«ضمیر پیوسته، אسم  :مهُ

  .ضمیر فصل، محلی אز אعرאب ندאرد ):هُمْ(هُمُ 
  ، مرفوع،»إنَّ«خبر  :אلسُّفَهاءُ

  حالیه، :وَ
  حرف אستدرאک، :لَکِنْ

                                                 
گونه كه   ا همانیآ«: ندیگو ی، م»دیاوریمان بیمان آوردند، شما هم אیگونه كه مردم א  انهم«: و چون به آنان گفته شود﴿ ١٨٢.

  .﴾دאنند ینم یول ،خردאنند هشدאر كه آنان همان كَم» م؟یاوریمان بیאند، א مان آوردهیكَم خردאن א

  .شود و عامل آن فعل شرط אست یه باشد، مضاف وאقع نمیشرط» إذא«هرگاه  ١٨٣.



۴۸ 

Earab 87−88 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

  حرف نفی، :ال
  .عل و فاعل אستف :یَعْلَمُونَ
  ١٨٤؛﴾نَوزِؤُتَهْنُ مُسْشَیاطِینِهِم قَالُوא إنَّا مَعَكُم إنَّما نَحْ یلَوَ إذא لَقُوא אلَّذِینَ آمَنُوא قَالُوא آمَنَّا وَإذא خَلَوْא إِ﴿ .۱۴
  فیه، منصوب به فعل شرط، جازم، مفعولٌ אدאت شرط غیر :إذא
  ، »إذא«فعل و فاعل، شرط  :لَقُوא

  به، در جایگاه نصب، ولٌمفع :אلَّذِینَ
  ،»אلَّذینَ«فعل و فاعل، صله برאی  :آمَنُوא
  ،»إذא«فعل و فاعل، جوאب  :قَالُوא
  ، در جایگاه نصب،»قَالُوא«به برאی  فعل و فاعل، جملۀ فعلیه، مفعولٌ :آمَنَّا
  حرف عطف، :وَ

  جازم، منصوب به فعل شرط،  אدאت شرط غیر :إذَא
  ،»ذאإ«فعل و فاعل، شرط  :خَلَوْא

  ،»خَلَوْא«جارّ و مجرور، متعلّق به  :إلَی شَیاطِینِ
  אلیه، در جایگاه جرّ، ضمیر پیوسته، مضافٌ ):هُمْ(مْ هِ

  ،»إذא«فعل و فاعل، جوאب  :قَالُوא
  مبنی بر فتح، حرف شبیه به فعل، :إنَّ
  ، در جایگاه نصب،»إنَّ«ضمیر نصبی، אسم  :نا

  ظرف و منصوب، :مَعَ
  در جایگاه جرّ،אلیه،  مضافٌ :کُم

  ، در جایگاه رفع،»إنَّ«خبر  :مَعَكُم
  אدאت حصر، :إنَّما
  مبتدא، در جایگاه رفع، :نَحْنُ

  .אست» وאو«خبر، مرفوع به אعرאب نیابی  :مُسْتَهْزِؤُونَ
  ١٨٥؛﴾مَهُونَعْیَ انِهِمیطُغْ یفِ مُدُّهُمیَبِهِم وَ ئُزِسْتَهْیَهُ אللَّ﴿ .۱۵
  فوع،لفظ جالله، مبتدא، مر :אهللاُ

  فعل و فاعل، جملۀ فعلیه، خبر، در جایگاه رفع، :یَسْتَهْزِئُ
  ،»یَسْتَهْزِئُ«جارّ و مجرور، متعلّق به  :بِهِم

  حرف عطف، :وَ
  فعل و فاعل،: یَمُدُّ
  به، در جایگاه نصب، ضمیر پیوسته، مفعولٌ :هُمْ
   جارّ و مجرور، :طُغْیانِ فِی

                                                 
خود خلوت كنند،  یها طانیو چون با ش» میمان آوردیא«: ندیگو  یبرخورد كنند، م ،אند مان آوردهیكه א ینو چون با كسا﴿ .١٨٤
 .﴾»میكن  یشخند میر] آنان رא[م، ما فقط ییقت ما با شمایدر حق«: ندیگو  یم

 .﴾گذאرد تا سرگردאن شوند  یانشان فرو میكند و آنان رא در طغ یشخندشان میر ]אست كه[خدא ﴿ .١٨٥
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  ،אلیه، در جایگاه جرّ مضافٌ ):هُمْ( هِمْ
  .אست» یَمُدُّهُم«در » هُم«فعل و فاعل، جملۀ فعلیه، در جایگاه نصب، حال برאی ضمیر  :مَهُونَعْیَ
  ١٨٦؛﴾تَدِینَمَا كانُوא مُهْفَمَا رَبِحَت تِجارَتُهُم وَ یوْلئِكَ אلَّذِینَ אشْتَرَوُא אلضَّاللَةَ بِالهُدَאُُ﴿ .۱۶
  حرف خطاب،: »כَ«فع؛ אسم אشاره، مبتدא، در جایگاه ر: »أوالء« :وْلئِكَأ

  خبر، در جایگاه رفع، :אلَّذِینَ
  .، محلی אز אعرאب ندאرد»אلَّذِینَ«فعل و فاعل، جملۀ صله برאی  :شْتَرَوאאِ

  به، منصوب، مفعولٌ :אلضَّاللَةَ
  ،»אِشْتَرَوא«جارّ و مجرور، متعلّق به  :بِالهُدَی

  عطف، حرف: فَـ
  حرف نفی، :ما

  فعل ماضی منفی، :رَبِحَتْ
  فاعل، مرفوع،: جَارةُتِ

  אلیه، در جایگاه جرّ، ضمیر پیوسته، مضافٌ :هُم
  حرف عطف، :وَ
  حرف نفی، :ما

  ،»و«ضمیر : فعل ماضی ناقص؛ אسم آن :کَانُوא
  .אست» یاء«و لفظاً منصوب به » كانُوא«خبر  :تَدِینَمُهْ
ظُلُماتٍ ال  یتَرَكَهُم فِهُ ذَهَبَ אللَّهُ بِنُورِهِم وَمَا حَوْلَ אسْتَوْقَدَ نَارאً فَلَمَّا أضَاءَتْ یمَثَلُهُم كَمَثَلِ אلَّذِ﴿ .۱۷

  ١٨٧؛﴾بْصِرُونَیُ
  مبتدא، مرفوع،: مَثَلُ
  אلیه، در جایگاه جرّ، مضافٌ :هُم

  جارّ و مجرور، خبر، در جایگاه رفع، :کَمَثَلِ
  ، در جایگاه جرّ،»مَثَل«אلیه برאی  مضافٌ :אلَّذِی

  ،»אلَّذِی«جملۀ صله برאی فعل و فاعل،  :אِستَوْقَدَ
  به، منصوب، مفعولٌ :نَارאً
  حرف عطف، :فَـ
  ظرف زمان، אز אلفاظ شرط، :لَمَّا

  ،»لَمّا«فعل و فاعل، جملۀ شرط برאی  :أضَاءَتْ
  ،»أضاءَتْ«به برאی  אسم موصول، در جایگاه نصب، مفعولٌ: ما

  ،»ما«ه برאی ، صل»אِسْتَقَرَّ«فیه، متعلّق به فعل محذوفِ  مفعولٌ :حَوْلَ
  אلیه، در جایگاه جرّ، مضافٌ :هُ

                                                 
افته ی تیاورد و هدאین] به بار ی[جه دאد و ستدشان سودیدند، در نتیخر  تیهدא] یبها[رא به  یند كه گمرאهא ن كسانیهم﴿ .١٨٦

  .﴾نبودند

و در  دאد، خدא نورشان رא بُرد ییرאمون آنان رא روشنایאفروختند و چون پ یאست كه آتش یل كسانل آنان همچون مَثَمَثَ﴿ .١٨٧
 .﴾شان كردیرها ،نندیب  یمكه ن ییها  یكیان تاریم
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  فعل ماضی، مبنی بر فتح، :ذَهَبَ
  فاعل، مرفوع، :אهللاُ

  ،»لَمّا«جملۀ فعلیه، جوאب  :אهللاُ ذَهَبَ
  حرف جرّ به معنای تعدیه، : بِـ

  ،»ذَهَبَ«به برאی فعل  در جایگاه نصب، مفعولٌ» بِنُورِ«مجرور به حرف جرّ؛ جارّ و مجرور  :نورِ
  אلیه، در جایگاه جرّ، مضافٌ :هم
  حرف عطف، :وَ

  ،»هو«ضمیر پنهان : فعل ماضی؛ فاعل آن :تَرَכَ
  به، در جایگاه نصب، ضمیر پیوسته، مفعولٌ :هُم

  ،»لَمّا«و جوאب شرط » ذَهَبَ«جملۀ فعلیه، عطف به  :تَرَکَهُم
  ،»تَرَכَ«جارّ و مجرور، متعلّق به فعل  :ظُلُماتٍ یفِ
  حرف نفی، :ال

  .אست» تَرَکَهُم«در » هُم«فعل و فاعل، جملۀ فعلیه، در جایگاه نصب، حال برאی ضمیر پیوستۀ  :یُبْصِرُونَ
  ١٨٨؛﴾جِعُونَرْفَهُم ال یَ یٌصُمٌّ بُكْمٌ عُمْ﴿ .۱۸
  .אست» هُمْ صُمٌّ«خبر برאی مبتدאی محذوف و تقدیر آن  :صُمٌّ
  خبر دوم برאی مبتدאی محذوف، :بُکْمٌ
  ،خبر سوم :عُمْیٌ

  حرف عطف، مبنی بر فتح، :فَـ
  ضمیر گسسته، مبتدא، در جایگاه رفع، :هُم
  حرف نفی، :ال

  .אست» هُم«فعل و فاعل، جملۀ فعلیه، در جایگاه رفع، خبر برאی  :یَرْجِعُونَ
אللَّهُ אلصَّوאعِقِ حَذَرَ אلمَوْتِ وَ م مِنَآذَאنِهِ یعَلُونَ أصَابِعَهُم فِجْقٌ یَبَرْدٌ وَرَعْنَ אلسَّماءِ فِیهِ ظُلُماتٌ وَبٍ مِأوْ كَصَیِّ﴿ .۱۹

  ١٨٩؛﴾مُحِیطٌ بِالكافِرِینَ
  حرف عطف، :أوْ

  .אست» هُم کَصَیِّبٍ«جارّ و مجرور، خبر برאی مبتدאی محذوف و تقدیر آن  :کَصَیِّبٍ
  ،»صَیِّبٍ«جارّ و مجرور، در جایگاه جرّ، صفت برאی  :אلسَّماءِ مِنَ
  اه رفع، خبر مقدّم،جارّ و مجرور، در جایگ :فِیهِ

  مبتدאی مؤخّر، مرفوع، :ظُلُماتٌ
  مبنی بر فتح، حرف عطف، :وَ

  .هستند تا به تبع مبتدא باشند» ظُلُماتٌ«هر دو معطوف به  :بَرقٌ و رَعدٌ
  ،»و«: فعل مضارع؛ فاعل آن :یَجْعَلُونَ

                                                 
 .﴾ندیآ  ین به رאه نمیא  بر كَرند، اللند، كورند؛ بنا﴿ .١٨٨

] بینه[אز  ،]אند قرאر گرفته[אست ـ  یها و رعد و برق  یكیאز آسمان ـ كه در آن تار یرگبار] كه در معرض یكسان[ا چون ی﴿ .١٨٩
 .﴾خدא بر كافرאن אحاطه دאرد یشان نهند، ولیها م مرگ، سر אنگشتان خود رא در گوشیب] و[آذرخش 
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  به، منصوب، مفعولٌ :أصَابِعَ
  אلیه، در جایگاه جرّ، مضافٌ :هُم
  ،»یَجْعَلُونَ«ارّ و مجرور، متعلّق به ج :آذאنِ یفِ

  אلیه،  مضاف و مضافٌ :آذَאنِهِم
  ،»یَجْعَلُونَ«جارّ و مجرور، متعلّق به  :אلصَّوאعِقِ مِنَ
  ، »یَجْعَلُونَ«له برאی  مصدر مضاف، مفعولٌ :حَذَرَ

  ، مجرور،»حَذَرَ«אلیه برאی  مضافٌ :אلمَوتِ
  حرف عطف، مبنی بر فتح، :وَ

  ، مرفوع،مبتدא :אهللاُ
  خبر، مرفوع، :مُحِیطٌ

  .אست» مُحِیطٌ«جارّ و مجرور، متعلّق به وאژۀ  :بِالکافِرِینَ

  مرور آیات

  .کنیم های אسمیه رא در نوزده آیۀ شریف مشاهده می حال بار دیگر در אین مقام تمامی جمله

  ؛﴾لِلْمُتَّقِینَ یذَلِكَ אلكِتَابُ ال رَیبَ فِیهِ هُدً﴿ .۱

  .نحوی جملۀ خبریۀ אسمیه אست آیۀ شریف אز نظر

אسم אشاره אست و نکتۀ بالغی کاربرد אسم אشاره در אین مقام، عظمت אست؛ یعنی، آن ) ذَلِكَ(مسندٌאلیه 

مبالغه در کالم عرب به سه گونه . אست» هُدًی«مسندٌبه نیز وאژۀ . کتاب خودِ هدאیت אست و نه چیز دیگر

אست؛ » تبلیغ«کاربرد مصدر برאی رساندن مبالغه به صورت . אغرאق )جغلوّ،  )بتبلیغ،  )אلف: گیرد صورت می

خالف אصل אست و خالف ) نسبت دאدن مصدر به אسم(زیرא در علوم אدبی آموختیم که حمل مصدر بر אسم 

) אلسالم علیه(عَلِيٌّ «در جملۀ » عَدلٌ«وאژۀ  یا نکتۀ بالغی دאرد؛ برאی نمونه نکتۀ بالغیِ ١٩٠אصل نیاز به تأویل

  .خودِ عدאلت אست )אلسالم علیه(مبالغه אست؛ یعنی، علی » دْلٌعَ

» ال رَیبَ فِیهِ«و جملۀ حالیۀ » אلکِتَابُ«مسندٌאلیه در آیۀ مبارک مقیّد אست؛ زیرא مبتدא، مقیّد به عطف بیانِ 

ن عطف غرض بالغی אز آورد. تر به آن אشاره شد در آیۀ مبارک ترکیبی دیگر نیز وجود دאرد که پیش. شده אست

تر، مسندٌאلیه  و برאی تبیین بیش ١٩١عهد ذهنی אست» אلکِتابُ«بیان، אیضاح אسم אشاره אست و אلف و الم در 

                                                 
که مورد אخیر » عَدْلٌ يٌّعل«. ۳، »ذُو عَدْلٍ يٌّعل«. ۲، »عادِلٌ يٌّعل«. ۱: یکی אز אین سه جمله אست» عَدْلٌ يٌّعل«ل جملۀ یتأو. ١٩٠
  .خودِ عدאلت אست یعل ی،عنید نام دאرد؛ یل تجریتأو

ومَ یَאلْ«: مانند ی؛عهد حضور. ۲، »...زُّجَاجَةُ אل. زُجَاجَةٍ یفِ«: مانند ی؛عهد ذکر. ۱: عهد بر سه گونه אست» الم«و » אلف«. ١٩١
  .﴾ذِّئْبُאلأخَافُ أنْ یَأکُلَهُ ﴿: مانند ی؛عهد ذهن. ۳، »...أکْمَلْتُ 
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אوالً אین  بر بنا .گویاتر باشد» ذَلِكَ אلْکِتابُ«شده אست تا معنا و مفهوم » ال رَیبَ فِیهِ«مقیّد به جملۀ حالیۀ 

  .گونه شکی وجود ندאرد ثانیاً در אین کتاب، هیچ و ١٩٢کتاب قرآن אست» ذَلكَ«אسم אشارۀ  منظور אز

  ؛﴾وْلئِكَ هُمُ אلمُفْلِحُونَאُبِّهِم وَمِن رَ یهُدً یوْلئِكَ عَلَאُ﴿ .۲
پیام و مقصود אز אین دو جملۀ אسمیه، بیان کمال و شایستگی متقین . آیۀ شریف، جملۀ خبریۀ אسمیه אست

عَلَی هُدًی مِن «אست و مسندٌبه در جملۀ نخست ) אسم אشاره(» אُوْلئِكَ«مسندٌאلیه در دو جملۀ אسمیه، . אست
  .אست» אلمُفْلِحُونَ«و در جملۀ دوم » رَبِّهِم

» شایستگی هدאیت אلهی و فالح و رستگاری برאی متقیان«نکتۀ بالغیِ کاربرد אسم אشاره در مسندٌאلیه 
אی، همچون אیمان به غیب،  ف عدیدهאست که אسم אشاره بدאن داللت دאرد؛ زیرא ذکر مسندٌאلیه پس אز אوصا

و یقین به آخرت، متقین رא برאی  )אلسالم علیهم(ی، אیمان به نزول وحی بر پیامبرאن אقامۀ نماز، אنفاق روز
  ١٩٣.سازد رستگاری و هدאیت אلهی شایسته می

ر خبر نکتۀ بالغی ضمیر فصل، حص. ضمیر فصل אست» وْلئِكَ هُمُ אلمُفْلِحُونَאُ«در آیۀ مبارک » هُم«
 .کاربرد حصر در אین مقام برאی رساندن אهمیت אست و نوع کالم تأکیدی אست. بر مسند אست) אلْمُفْلِحُونَ(
  .אند رستگارאن) دאرאن خویشتن(تنها آنان : معنای آیۀ مبارک چنین אستאین  بر بنا

  ؛﴾ؤْمِنُونَهُم ال یُإِنَّ אلَّذِینَ كَفَرُوא سَوَאءٌ عَلَیهِم أأنْذَرْتَهُم أمْ لَمْ تُنْذِرْ﴿ .۳
لَمْ «عاطفه، » أم«مبتدאی مؤخّر، » أأنْذَْرتَهُم«خبر مقدّم، » سَوאءٌ«، »إنَّ«אسم » אلَّذِینَ«در אین آیه 

  .אست» إنَّ«خبر » ؤْمِنُونَال یُ«و ) جملۀ معترضه(معطوف به مبتدא » تُنْذِرْهُم
و جملۀ » אلَّذِینَ«یۀ مبارک وجود دאرد؛ وאژۀ دو نمونه אز کاربردهای گوناگون مسندٌאلیه و مسندٌبه در آ

أأنْذَرْتَهُم أمْ «אسم صریح و جملۀ » אلَّذِینَ«هر دو مسندٌאلیه هستند، با אین تفاوت که » أأنْذَرْتَهُم أمْ لَمْ تُْنذِرْهُم«
  . אسم مؤوّل אست» لَمْ تُنْذِرْهُم

سَوَאءٌ عَلَیهِمْ « )ب؛ »عَلَیهِم אإلنذאرُ وعَدَمُ אإلنذאرِ سَوَאءٌ« )אلف: توאن تأویل کرد אین جمله رא به دو صورت می
  .»إنذאرُכَ أو عَدَمُ إنذאرِכَ

» إنَّ«خبر » ؤْمِنُونَال یُ«خبر مفرد و » سَوَאءٌ«، وאژۀ )جمله مفرد، جمله و شبه(گانۀ خبر  با توجه به אنوאع سه
حرف تأکید אست و مفهوم » إنَّ«ست؛ زیرא در آیۀ مبارک، جملۀ خبریه، אسمیۀ مؤکّده א. و جملۀ فعلیه אست

به . رאبطۀ موصول و صله در نگاه بالغی، یک رאبطۀ علّی و معلولی אست. تأکید شده אست» إنَّ«سخن با 
אین . معلول אست؛ یعنی علّت אیمان نیاوردن אیشان کفر אست» ؤْمِنُونَال یُ«علّت و » אلّذینَ کَفَرُوא«عبارت بهتر 

  ١٩٤.نامندאیماء به وجه خبر رא در אصطالح علوم بالغی  رאبطۀ موصول و صله

                                                 
توאن אز  ین نکته رא مید אییتأ. شود یم یت אلهیوال یعنیقرآن و کتاب ناطق،  یعنیشامل کتاب صامت، » אلکتاب«وאژۀ . ١٩٢

عبدאهللا  ير، عن أبیبص يعن أب: میکن یک نمونه אز آن بسنده میف مشاهده کرد که به یۀ شریدر مورد آ یشمار یث بیאحاد
، تفسیر صافی ؛۲۶، ص ۱، ج تفسیر عیاشی. »نَیلِلْمُتَّقِ یه هُدًیال شَكَّ ف) علیه אلسالم(يٌّ אلکِتابُ عل«: قال) אلسّالم هیعل(
  .۳۰، ص۱، ج تفسیر قمی؛ ۹۱، ص ۱ ض، جیف

رٌ ألجل تلك یه אلمعقب بأوصاف جدیأنَّ אلمشار إل یه علیאلتنب«: مینیب ین عبارت میبا א ین نکته رא در علوم بالغید אییتأ. ١٩٣
  .۱۰۷، ص جوאهرאلبالغه. »﴾أولئكَ عَلَی هُدًی مِن رَبِّهِم﴿ یکقوله تعالאإلشارة ذکر بعد אسم یאألوصاف بما 

وَ مَغْفِرَةٌ فَالَّذینَ آمَنُوא وَ عَمِلُوא אلصَّالِحاتِ لَهُم ﴿ :یه אلخبر من ثوאب أو عقاب کقوله تعالیعل یبنی يאلوجه אلّذ یإلאإلشارة . ١٩٤
  .۱۰۸ص  ،جوאهر אلبالغة .﴾رِزْقٌ کَریمٌ
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  ؛﴾أبْصَارِهِم غِشَاوَةٌ وَلَهُم عَذאبٌ عَظِیمٌ یعَلَسَمْعِهِم وَ یعَلَقُلُوبِهِم وَ یخَتَمَ אللَّهُ عَلَ﴿ .۴
خالف אصل و ) ـ لَُهم عَلَی أبْصَارِهِم(جایگاه אصلی خبر در جملۀ אسمیه پس אز مبتدא אست و تقدیم خبر 

  .کاربردی مجازی אست که به دلیل نحوی و بالغی نیاز دאرد
  :نکتۀ نحوی) אلف

بیانگر آن אست که جارّ و » عَلَی أبْصارِهِم غِشَاوَةٌ«در » عَلَی أبْصَارِهِم«جارّ و مجرورِ ) پیش آمدن(تقدیم 
گمان وصفیّت  شود؛ زیرא در صورت مؤخّر آمدن جارّ و مجرور مجرور خبر אست و معنای سخن بدאن تمام می

 »لَهُم عَذאبٌ عَظِیمٌ«همچنین تقدیم جارّ و مجرور در . رود؛ چرא که مبتدא نکرۀ محض و صِرف אست آن می
  .شده אست» عَظیمٌ«موصوفه אست و مقیّد به وصف ) عَذאبٌ(نشانگر حصر אست؛ زیرא مبتدא 

  :نکتۀ بالغی) ب
همرאه با عظمت אست؛ زیرא ) هرאس(نکره تهویل  غرض אز کاربرد مسندٌאلیهِ. نکره אست) غِشَاوَةٌ(مبتدא 

در אنتهای . وصف دیدگان که بصیرت אست، با وجود אین پردۀ هرאسناک و عظیم، אز אینان رخت بر بسته אست
معنای آیۀ مبارک . אست» عذאب«برאی توضیح نوع » عَظیمٌ«مبتدא אست و وصف » عَذאبٌ عَظِیمٌ«آیۀ شریف 

دلیل אین אنحصار چیست؟ آن אست که مُهر بر دل و گوش . تنها عذאب عظیم אست برאی אیشان: گونه אست אین
  ١٩٥.و محجوب بودن אز حق، باعث אین عذאب عظیم شده אست

  ؛﴾مَا هُم بِمُؤْمِنِینَوْمِ אآلخِرِ وَبِالیَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمِنَ אلنَّاسِ مَن یَوَ﴿ .۵
  .»وَ مَا ُهم بِمُؤْمِنِینَ« )ب، »مِن אلنَّاسِ مَنْ« )אلف: دخور در آیۀ مبارک دو جملۀ אسمیه به چشم می

خالف ساختار אصلی کالم אست؛ زیرא مسندٌبه بر مسندٌאلیه مقدّم  بر »قُولُوَ مِنَ אلنَّاسِ مَن یَ«کاربرد جملۀ 
رض بالغی به אست و غ در مسندٌ» مَنْ«، حصر مسندٌאلیه »مِنَ אلنَّاسِ«غرض بالغیِ تقدیم مسندٌبه . شده אست

  :در אین کاربرد سخن دو نکته وجود دאرد. مخاطب אست إخفاء و پوشاندن אمور אز غیر» مَنْ«אز کاربرد موصول 
هایی هستند که نفاق خود رא در تظاهر به אیمان  ها אنسان زیرא در همۀ دورهتعمیم و فرאگیری אین אمر؛ ) אلف
  .کنند پنهان می
کنی منافقان، رحمت خدאی تعالی گسترده و فرאگیرتر شوجود نفاق و کارزیرא با رحمت و ستّاریّت אلهی؛ ) ب

توאن گفت آیۀ  پس می. رא بریزد و نام آنان رא فاش سازدها  آن אز آن אست که به خاطر گناه بندگان آبروی
 عدیو شعر س) بر خشم אو پیشی دאرد رحمت אلهی(» سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ«: شریف مصدאق אین دعای عظیم

  .گنه بنده کرده אست و אو شرمسار: אست
، تثبیت و )אز حروف تأکید(» بِـ«جملۀ אسمیۀ مؤکّده אست؛ زیرא مفهوم کالم توسط » ما هُم بِمُؤمِنینَو«

  .تأکید شده אست
  ؛﴾كْذِبُونَلَهُم عَذאبٌ ألِیمٌ بِمَا كانُوא یَفَزَאدَهُمُ אللَّهُ مَرَضاً وَ رَضٌقُلُوبِهِم مَ یفِ﴿ .۶
  .مبتدאی مؤخّر אست» عَذאبٌ«و » مَرَضٌ«خبر مقدّم و » لَهُم«و » قُلُوبِهِم یفِ«ر אین آیۀ مبارک د
و مسندٌאلیه وאژۀ » قُلُوبِهِم یفِ«جملۀ אسمیه אست و در آن مسندٌبه جارّ و مجرورِ » رَضٌقُلُوبِهِم مَ یفِ«

وَ مَا هُم (ملۀ אسمیه علّت آیۀ شریف پیشین אین ج. دلیل تقدیم خبر، نکره بودن مسندٌאلیه אست. אست» مَرَضٌ«
های  گاه مؤمن نبودند؛ زیرא در قلب אینان هیچ: فرماید به عبارت بهتر خدאی تعالی می. کند رא بازگو می) بِمُؤْمِنِینَ

  .אینان مرض و بیماری سهمگینی אست

                                                 
  .خدא یبند رتم אز چشمیح        ین عمیچشم باز و گوش باز و א. ١٩٥
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  .אست» ظِیمٌعَ لَهُم عَذאبٌوَ«همچون » ألِیمٌ لَهُم عَذאبٌوَ«های بالغی  ترکیب و نکته
  ؛﴾אألرْضِ قَالُوא إنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ یإِذَא قِیلَ لَهُم ال تُفْسِدُوא فِوَ﴿ .۷

  .خبر אست» مُصْلِحُونَ«مبتدא و » نَحْنُ«در آیۀ مبارک 
. تأکید شده אست) אز אلفاظ حصر(» إنّما«مؤکّده אست؛ زیرא سخن با » إنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ«جملۀ אسمیۀ 

محصور » َنحْنُ«אز אلفاظ حصر، » إنّما«در آیۀ مبارک . אست» محصور، محصورٌفیه و אلفاظ حصر«ی حصر، אجزא
حصر در אصطالح بالغی، אنحصار محصور در محصورٌفیه و نفی حکم אز غیر . محصورٌفیه אست» مُصْلِحُونَ«و 

  .אست
  .توجه کنید ،﴾رُ مَسَاجِدَ אللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِإنَّمَا یَعْمُ﴿در آیۀ شریف » إنَّما«به کاربرد تر  بیش برאی توضیح

  .کنند تنها کسانی که به خدא אیمان دאرند، مساجد אلهی رא تعمیر می: طرف אثبات حکم
  .مؤمنان شایستگی אین אمر رא ندאرند غیر: طرف نفی حکم

رف نفی حکم در آیه کنیم تنها طرف אثبات حکم در آیه بازگو شده אست و ط گونه که مشاهده می همان
  .کند אست که مخاطب رא در فهم معنا شریک می» إنَّما«های  אین کاربرد یکی אز ویژگی. بیان نشده אست

  .در حصر، کاربرد אصلی و تنزیلی آن אست» إنَّما«های  אز دیگر ویژگی
م آگاه אست و رود که مخاطب نسبت به حک در אمر روشن و معلومی به کار می» إنَّما« :کاربرد אصلی) אلف

رساندن ) وآله علیه אهللا صلی( یعنی بر پیامبر ؛ُ﴾ عَلَیْنَا אلحِسَابإنَّما عَلَیْكَ אلبَالغُ وَ﴿: کند؛ مانند آن رא אنکار نمی
  .אحکام و آیین رحمت אلهی אمری معلوم و روشن אست

إنَّما ﴿ند آیۀ مبارک کند که אمر بر همگان وאضح و روشن אست؛ مان گوینده وאنمود می: کاربرد تنزیلی) ب
אند و אدعا دאرند که  گر و مصلح کنند که אیشان مردمانی אصالح نمود می كه در آن منافقان وא ﴾نَحْنُ مُصْلِحُونَ

آغاز کرده ) אز حروف تنبیه(» أال«אز همین رو خدאوند متعال آیۀ بعد رא با . אین אمر بر مردمان پوشیده نیست
، کرده אست تا سخن אز نوع »هُم«و ضمیر فصل » إنَّ«ه دو تأکید دیگر، یعنی אست و جملۀ אسمیه رא مؤکَّد ب

، »هُم«و ضمیر فصل » إنَّ«، »أال«سه تأکید، یعنی . کالم אنکاری باشد؛ زیرא منافقان مردمانی مُنکِر هستند
نظیر אین معنا  .بیانگر آن אست که تنها אیشان فسادگرאن وאقعی و حقیقی هستند و مؤمنان باید بدאن توجه کنند

  .شود نیز مشاهده می ﴾أال إنَّهُمْ هُمُ אلسُّفَهاءُ﴿در אنتهای آیۀ بعد، یعنی 
  ؛﴾نَوشَیاطِینِهِم قَالُوא إنَّا مَعَكُم إنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُ یإذא خَلَوْא إِلَقَالُوא آمَنَّا وَإذא لَقُوא אلَّذِینَ آمَنُوא وَ﴿ .۸

مبتدא و » نَحنُ«همچنین . خبر آن אست» مَعَُكمْ«و » إنَّ«אسم » نّاإ«در » نا«در آیۀ مبارک ضمیر 
  .خبر آن אست» نَومُسْتَهْزِؤُ«

אز نوع אنکاری אست و אلفاظ تأکید در جملۀ אول » نَوإنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُ«و » إنَّا مَعَكُم«دو جملۀ אسمیۀ 
. برאی رساندن شدت حضور אست) نا(صورت ضمیر  به» إنّ«کاربرد אسم . אست» إنَّما«و در جملۀ دوم » إنَّ«

خوאهند بگویند شما در  به عبارت بهتر می. خوאهند بگویند ما אز لحاظ قلبی و روحی با شما هستیم در وאقع می
  . قلب ما هستید

 »نَوؤُإنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِ«همچنین فایدۀ جملۀ אسمیۀ . رא در آیۀ پیشین مشاهده کردیم» إنَّما«نکتۀ بالغی 
  .ثبوت خبر برאی مبتدא אست

  ؛﴾عْمَهُونَیَ انِهِمیطُغْ یفِ مُدُّهُمیَبِهِم وَ ئُسْتَهْزِیَهُ אللَّ﴿ .۹
به و  فعل و فاعل و مفعولٌ» مُدُّهُمیَ«فعل و فاعل، جملۀ فعلیه، خبر؛ » ُئسْتَهْزِیَ«مبتدא؛ » אهللاُ«در אین آیه 
  .عطف بر خبر אست
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هرگاه خبر، جمله باشد و مقام سخن مدح یا ذمّ باشد، . אست» ئُسْتَهْزِیَ«به جملۀ  و مسندٌ» אهللاُ«مسندٌאلیه 
سره و پیوسته  אستهزאی אلهی یک. آیۀ شریف در مقام ذمّ אست. رساند אستمرאر و پیوستگی خبر برאی مبتدא رא می

. ده مشترک אستآین شود؛ زیرא خبر، فعل مضارع אست و زمان فعل مضارع، میان حال و  شامل منافقان می
אین عمل بیانگر آن אست که خدאی تبارک و تعالی . شود لحظه אین אستهزאء شامل حال آنان می به گویی لحظه

  .نسبت به مؤمنان غیور אست
  ؛﴾مَا كانُوא مُهْتَدِینَی فَمَا رَبِحَت تِجارَتُهُم وَوْلئِكَ אلَّذِینَ אشْتَرَوُא אلضَّاللَةَ بِالهُدَאُ﴿ .۱۰

  .خبر אست» אلَّذِینَ«مبتدא و » أولئِكَ«رک در آیۀ مبا
و אز אسماء אشاره و مبنی אست و غرض بالغی אز کاربرد آن تحقیر منافقان אست؛ زیرא » وْلئِكَאُ«مسندٌאلیه 

منزلۀ تحقیر אست؛ چه هر که אز  رود و אین دوری به  به کار می) بعید(برאی مشارٌאلیهِ دور » ئِكَوْلَأ«אسم אشارۀ 
  .ی دور אست، فردی حقیر אستمهر ربوب

شان אست و قرینه بر אین خطا و  کاربرد موصول برאی توجه منافقان به אشتباه. אست» אلَّذِینَ«مسندٌبه نیز 
که آنان ضاللت و گمرאهی رא در مقابل هدאیت قرאر دאده و خریدאر گمرאهی  אشتباه صلۀ موصول אست؛ چه אین

  .شدند
  ؛﴾אسْتَوْقَدَ نَارאً یمَثَلُهُم كَمَثَلِ אلَّذِ﴿ .۱۱

  .جارّ و مجرور و خبر אست» كَمَثَلِ«مبتدא و » مَثَلُ«در אین آیه 
تشبیه همانندی مشبه و . אز אلفاظ تشبیه אست» كَمَثَلِ«. אست» كَمَثَلِ«و مسندٌبه » مَثَلُهُم«مسندٌאلیه 

در مسندٌبه » כ«به و   مشبٌه» لِكَمَثَ«مشبه، مجرورِ » مَثَلُهُم«در آیۀ مبارک . به در یک وصف אست  مشبهٌ
شمار و متعدد  زیرא وجه شبه אز אمور بی ١٩٦تشبیه در آیۀ مبارک אز نوع تمثیل אست؛. لفظ تشبیه אست) كَمَثَلِ(

ترین و رساترین نوع تشبیه אست؛ زیرא مفاهیم آن عظیم و وאال אست و  تشبیه تمثیل بلیغ. گرفته شده אست
אز אین رو אجزאی . نظر دאرد  افتن وجه شبه در تشبیه تمثیل نیاز به فکر و دقتی. برهان و دالیل آن گیرא אست

אشاره به » هُم«אما ضمیر . مشبه אست» مَثَلُهُم«. کنیم تشبیه رא به صورت مبسوط همرאه با توضیح مالحظه می
  :گونه אست حاالت و אوصاف منافقین دאرد که تأویل و نقد آن אین

جای هدאیت و تظاهر به אیمان و پنهان نمودن کفری که در دل دאشتند،  نفاق و برگزیدن گمرאهی به
در אین آیۀ مبارک حال و אوصاف منافقان به حال کسانی تشبیه شده אست که آتشی  ١٩٧.مشبه אست

ها אیشان رא رها  گاه که آتش پیرאمون אیشان رא روشن کرد، خدא نور אیشان رא برد و در تاریکی אفروختند، آن بر
  .، سود نبردن و هدאیت نیافتن אست)وجه شبه(אند  به در آن مشترک وصفی که مشبه و مشبهٌ. ساخت
  ؛﴾رْجِعُونَفَهُم ال یَ یٌصُمٌّ بُكْمٌ عُمْ﴿ .۱۲
تقدیر سخن چنین . به هستند و مسندٌאلیه محذوف אست ، هر سه مسندٌ»یٌعُمْ«و » بُكْمٌ«، »صُمٌّ«های  وאژه
به عبارت . تنها جنبۀ آموزشی دאرد) هُم(گویی تقدیر مبتدא  گفتنی אست باز. »هُمْ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ«: אست
تر אین حذف بالغی אست؛ زیرא خدאی تعالی در پی אثبات کوری و خرفتی אیشان نیست، بلکه وجود אیشان  روشن

  .אست... پیوسته کری و کوری و خرفتی و 

                                                 
  .۲۱۱ص  ،لیه אلتمثیتشب يف אلمبحث אلخامس ،جوאهر אلبالغة .رهیمن غ غبلأل یه אلتمثیتشب. ١٩٦

אستوقد نارאً  يذترونه من کفر کحال אلّشیظهارهم خالف ما إو یبالهداللة אلضّترאء شنفاقهم وא ين فیلمنافقאال ح: لیوأאلت. ١٩٧
  .ئاًیبصر شیعد یت فلم أאنطف بها ثمّ يءستضی
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در معنای مجازی همرאه با قرینه و عالقۀ  אستعاره کاربرد لفظ. آیۀ مبارک، אستعارۀ تصریحیه אست
هرگاه لفظ مستعار،  ١٩٨.אست» مستعارٌمنه، مستعارٌله، جامع و لفظ مستعار«אجزאی אستعاره، . مشابهت אست

  . به باشد، אستعاره تصریحیه אست  مشبهٌ
رساند و  می به رא  فایدۀ אستعاره אتحاد و مبالغه אست؛ زیرא حذف شدن אلفاظ تشبیه، אتحاد مشبه و مشبهٌ

در אین آیۀ شریف در وאقع . شود باعث مبالغه می) به مشبه مشبه، (حذف شدن وجه شبه و یکی אز دو رکن تشبیه 
אند و سپس لفظ تشبیه، وجه شبه و مشبه حذف شده و تنها  אبتدא منافقان به אفرאد کر و الل و کور تشبیه شده

توאن در אین شعر  אین معنا رא می. به، مشبه قصد شده אست  ذکر شده אست و אز مشبهٌ) منه مستعارٌ(به   مشبهٌ
  .مشاهده کرد
  خدא بندی چشم אز  تم  حیر          یعم باز و אین  ش گو ز و  با چشم

  .مسندٌبه אست» رْجِعُونَال یَ«مسندٌאلیه و جملۀ » هُمْ«، »رْجِعُونَفَهُم ال یَ«در אنتهای آیۀ مبارک در عبارت 
نسبت ) فاعل(» و«یک مرتبه به » ال یَرْجِعُ«بارک، به منظور حصر אست؛ زیرא فعل تکرאر אِسناد در آیۀ م

معنای . نسبت دאده شده אست) هُم(در مرتبۀ دیگر به مسندٌאلیه ) رْجِعُونَال یَ(دאده شده אست و جملۀ مسندٌبه 
  .گردند نمی گاه باز منافقان هیچ: حصر در آیه چنین אست

אلصَّوאعِقِ حَذَرَ אلمَوْتِ  آذَאنِهِم مِنَ  یعَلُونَ أصَابِعَهُم فِجْقٌ یَبَرْدٌ وَرَعْفِیهِ ظُلُماتٌ وَماءِ بٍ مِنَ אلسَّو كَصَیِّأ﴿ .۱۳
  ؛﴾אللَّهُ مُحِیطٌ بِالكافِرِینَوَ

در آیات پیشین عطف شده » مَثَلُهُم«به » أو«خبر אست و توسط حرف عطف » بٍكَصَیِّ«جارّ و مجرور 
شبه در تشبیه   وجه. و אز אلفاظ تشبیه אست و تشبیه در آیۀ مبارک تشبیه تمثیل אست אز حروف جرّ» כ«. אست

  جا گمرאهی، هرאس  אین وصف مشترک در אین. تمثیل، وصفی אست که אز אمور متعدد گرفته شده אست
  .و ترس אست

همچنین . دٌאلیهِ مؤخّر אستمسن» قٌبَرْدٌ وَرَعْظُلُماتٌ وَ«های  مسندٌبهِ مقدّم אست و وאژه» فیه«جارّ و مجرور 
אین وصف، نوع بارش بارאن אز آسمان رא . אست» بٍكَصَیِّ«، صفت برאی »قٌٌد وَ بَرْفِیهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْ«جملۀ אسمیۀ 
  .کند بیان می

ندٌبه مس» مُحِیطٌ«مسندٌאلیه و » אهللاُ«، لفظ جاللۀ »אللَّهُ مُحِیطٌ بِالكافِرِینَوَ«در אنتهای آیۀ مبارک در عبارت 
، هیبت و عظمت )مُحِیطٌ(برאی عظمت אست و غرض بالغی در کاربرد مسندٌبه » אهللاُ«کاربرد אسم علم . אست
کند که  به خوبی بازتاب عمل אلهی رא در مقابل رفتار کافرאن بازگو می» אللَّهُ مُحِیطٌ بِالكافِرِینَوَ«جملۀ . אست

  .אین کردאر אلهی بر אثر אحاطه و قدرت אو אست

  ختام حسن

  .شویم های بالغی و کاربردهای אصلی و فرعی جملۀ אسمیه آشنا می در אین مجال با نکته

  فایدۀ بالغی

  .فایدۀ کاربرد אصلی در جملۀ אسمیه، تنها ثبوت خبر برאی مبتدא אست
  :پذیر אست אز دو رאه אمکانثبوت خبر 

                                                 
 یو مجاز یאصل یامعن آنکه در אست  یא هوאژ لفظ مستعار و  وجه شبه= مشبه، جامع = له مستعارٌ ،به مشبهٌ = منهمستعارٌ. ١٩٨

  .مالحظه شده אست
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تر، خبر، تعریف و  به عبارت وאضح. ﴾لِلْمُتَّقِینَ ذَلِكَ אلکتابُ ال رَیبَ فِیهِ هُدًی﴿: مانند به صورت توضیح؛ .۱
وصف کتاب אلهی و אین  بر بنا .אست؛ زیرא خبر توصیف مبتدא و توضیح آن אست )ذلكَ אلکتابُ(شناسایی مبتدא 

به بیان دیگر אگر سؤאل کنیم کتاب ناطق چیست؟ . دאرאن אست گری متقین و خویشتن کتاب ناطق، تنها هدאیت
  . یابیم گری متقین می خبر אین آیۀ مبارک، هدאیتپاسخ آن رא در 

  کبریا ک  پا بحر یان ه ما         نبیاءی א ها ل حا آن  قر هست 
به کفّار منحصر » عَذאبٌ عَظِیمٌ«در אین آیۀ شریف  .﴾لَهُمْ عَذَאبٌ عَظِیمٌ﴿: مانند به صورت تخصیص؛ .۲

  .شده אست
دوאم و فایدۀ کاربرد فرعی جملۀ אسمیه . نیز دאرد فرعیکاربرد  ١٩٩جملۀ אسمیه با توجه به قرאئن و شوאهد

  :אست؛ مانند אستمرאر
هدאیت ربّانی و رستگاری برאی متقین  .﴾وْلئِكَ هُمُ אلمُفْلِحُونَאُبِّهِم وَمِن رَ یهُدً یوْلئِكَ عَلَאُ﴿ )אلف

مقام شامخ متقین قرینۀ אستمرאر هدאیت ربانی و رستگاری، مقام مدح و تجلیل אز . مستمر و پیوسته אست
  ٢٠٠.אست

  یمیختآ  אنبیاءبا روאن         ییخت بگر  قح آن قر در تو  چون
אستهزאی אلهی پیوسته و مستمر אست و אین אستمرאرِ אستهزאء אز قرینۀ ذمّ و . ﴾بِهِم ئُسْتَهْزِیَهُ אللَّ﴿ )ب

  .شود سرزنش فهمیده می

  های تبعی در کاربرد אنوאع کلمه نکته

یک אز مفردאت در سخن به نکتۀ אدبی نیاز دאرد که در  کارگیری هر یم که بهدر علوم بالغی آموخت
چرא مسندٌאلیه در آیات : حال در אین مقام باید אز خود پرسید. نامند می معنای تبعی و فرعیאصطالح نکتۀ אدبی رא 

، و گاه »אهللاُ«مانند  صورت معرفه و علم، ، و گاه به »أولئكَ«و » ذلكَ«صورت אسم אشاره، مانند   مبارک گاه به
  به کار رفته و دلیل بالغی آن چیست؟» عذאبٌ«صورت نکره، مانند  به 

ذَلِكَ אلكِتَابُ ال رَیبَ ﴿در آیۀ شریف ) אسم אشارۀ بعید(» ذلكَ«کاربرد : در تبیین אین پرسش باید گفت
ب ناطق אلهی אست؛ زیرא بُعد دلیل عظمت منزلت قرآن و دست نیافتن به ساحت کتا ؛﴾لِلمُتَّقِینَ یفِیهِ هُدً

  ٢٠١.مکانی، به אحاطه ندאشتن و نرسیدن به کنه ذאت شئ אشاره دאرد
  ست و مَطعَم در א ، אر م عا و  خاص رא       ست تو فت ه  یمعن همچو قرآن که به 

شایستگی  ﴾أُولئِكَ هُمُ אلمُفلِحُونَبِّهِم وَمِن رَ یهُدً یأُولئِكَ عَلَ﴿نیز در آیۀ مبارک » أولئكَ«کاربرد 
رساند و אین شایستگی به دلیل وجود אوصافی همچون אیمان  متّقین رא به אوصاف هدאیت ربّانی و رستگاری می

  .آید شود، به دست می به غیب، אقامۀ نماز و אوصاف دیگر که אز آیات قبل فهمیده می
دلیل بر אحاطه و قدرت אلهی دאرد  »مبِهِ ئُسْتَهْزِیَאللّهُ «در عبارت » אهللاُ«نکتۀ تبعی در کاربرد لفظ جاللۀ 

هول و هرאس  »وَ لَهُم عَذאبٌ عَظِیمٌ«و نکتۀ بالغی و تبعی در کاربرد مسندٌאلیه به صورت نکره در عبارت 

                                                 
  .دکرאنس אشاره  و توאن به مقام مدح ، ذمّ אز جمله قرאئن می. ١٩٩

  .۱۰۹ ص ،אلمبحث אلسادس ،אلیهبحث مسندٌ ،جوאهر אلبالغة. ٢٠٠

  .همان. ٢٠١
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نیز عظمت و گستردگی אین  »عَلَی أبصَارِهِم غِشَاوَةٌ«کاربرد مسندٌאلیهِ نکره در عبارت . همرאه با تحقیر אست
  ٢٠٢.حجاب אست

  چكیده

 .تشكیل شده אست خبرو  مبتدאلۀ אسمیه אز دو جزء جم 
 .كاربرد אصلی مبتدא به صورت معرفه אست 
 .رود مبتدא به صورت אسم صریح، אسم مؤوّل، جمله و جارّ و مجرور به كار می 
 .كاربرد אصلی خبر به صورت نكره אست 
 .رود  جمله به كار می خبر به صورت مفرد، جمله و شبه 
 .אصلیِ جملۀ אسمیه، ثبوت خبر برאی مبتدא אستفایدۀ بالغی كاربرد  
 .فایدۀ كاربرد فرعی جملۀ אسمیه، دوאم و אستمرאر אست 

 

                                                 
 אز. دربه بررسی و مشاهده کאلیه و مسندٌدٌمبحث مسن ةجوאهر אلبالغتوאن در کتاب  های تبعی و فرعی در مفردאت رא می نکته. ٢٠٢

رٌ بْصَفَ« :مانند ؛مبالغه و تکثیر فایده .۲ ؛»يربّ אهللاُ« :مانند ؛ذتلذّ. ۱: אین موאرد אشاره کرد هتوאن ب جمله مفاهیم تبعی می
  .»كَلِبْن قَمِ لٌسُتْ رُبَذِّکُ دْقَفَ وכَبُذِّکَیُ نْإ« :مانند ؛تکثیر .۴ ؛»نتَأ الّإ لهَإال « :مانند ؛حضور قلبی .۳ ؛»میلٌجَ
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  אهدאف درس

  :آشنایی با
  ؛و אنوאع هر کدאم نوאسخ فعلی و حرفی

 نوאسخ فعلی و کاربردهای بالغی هر یک؛ های ویژگی
 .نوאسخ حرفی های بالغیها و کاربرد ویژگی

  درآمد 

. آورند، نوאسخ گویند وجود میه شوند و אثر جدیدی در آن ب که بر جملۀ אسمیه وאرد میرא نحویان אلفاظی 
  .نوאسخ حرفی. ۲نوאسخ فعلی؛ . ۱: نوאسخ دو گونه אست

رفوع و خبر رא مبتدא رא م ،شوند ند که بر جملۀ אسمیه وאرد میهستشامل אفعال ناقصه و مقاربه نوאسخ فعلی 
  : مانندد؛ کنن منصوب می

و » کانَ«אسم » سَعْيُ«، )فعل ناقص(ناسخ فعلی » کانَ«كه در آن،  ٢٠٣﴾ورאًشکُم مَیُکُعْسَ کانَ﴿ .۱
 .خبر آن אست» مَشْكُورאً«

و » یَکادُ«אسم » زَیْتُ«، )فعل مقاربه(ناسخ فعلی » یَکادُ«كه در آن،  ٢٠٤﴾زَیتُها یُضِیءُ یَکادُ﴿ .۲
  .خبر آن אست» یُضِيءُ«

شود که אز  ی نفی جنس می»ال«، حروف مشبّهةٌ بالفعل و »لَیْسَ«نیز شامل حروف شبیه به  نوאسخ حرفی
ی »ال«دهند، אما عمل حروف شبیه به فعل و  عمل نوאسخ فعلی رא אنجام می» لَیْسَ«אین میان حروف شبیه به 

ن جلسه با نوאسخ در אی. کنند نفی جنس برعکس نوאسخ فعلی אست؛ یعنی אسم رא منصوب و خبر رא مرفوع می
هایی אز آیات نورאنی قرآن کریم رא،  شویم و نمونه های بالغی هر یک آشنا می فعلی و حرفی و ویژگیها و نکته

  .کنیم نوאسخ فعلی و حرفی به کار رفته אست، بررسی می ها آن که در

  نوאسخ

  نوאسخ فعلی) אلف

  אفعال ناقصه. ۱

بَحَ، أمْسَی، أضْحَی، ظَلَّ، باتَ، ما زאلَ، ما فَتِئَ، ما بَرِحَ، ما אنْفَكَّ، کانَ، صارَ، أصْ«: אند אز אفعال ناقصه عبارت
  .»ما دאمَ و لَیْسَ

آشنا  تر بیش ها آن کنیم تا با نوع عمل و אسلوب אینک אنوאع אفعال ناقصه رא به طور جدאگانه بررسی می
  .شویم

                                                 
  .۲۲/ אنسان. ٢٠٣

  .۳۵/ نور. ٢٠٤



  61  پنجمجلسه / اعراب قرآن و حديث

Earab 87−88 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

  کانَ. ۱

  ٢٠٥﴾ما کانَ لِبَشَرٍ أن یُؤْتِیَهُ אهللاُ אلکِتابَ﴿ .۱
אسم » أن یُؤْتِیَهُ«جارّ و مجرور، خبر مقدّم و » لِبَشَرٍ«فعل ماضی אز אفعال ناقصه، » كانَ«حرف نفی، » ما«
  .جملۀ אسمیه رא به زمان گذشته مقیّد كرده אست» کانَ«. אست) به شکل مؤوّل(» كانَ«مؤخّر 
  ٢٠٦﴾کُونُوא عِبادאً﴿. ۲
ساختار אین جمله، אصلی אست و در . אست» عِبادאً«بر آن و خ» و«فعل אمر ناقص، אسم آن ضمیر » كُونُوא«

جملۀ אسمیه رא به زمان حال مقیّد » کُونُوא«فعل אمر ناقص . جایی رخ ندאده אست جابه) אسم و خبر(אجزאی آن 
  .کرده אست
  ٢٠٧﴾ینَكِنْ كُونُوא رَبَّانِیِّوَلَ﴿ .۳
خبر آن אست که جمع مذكر و منصوب به » رَبّانِیِّینَ«و » و«فعل אمر ناقص، אسم آن ضمیر » كُونُوא«

  .אسمیه رא به زمان حال مقیّد کرده אست  جملۀ» کُونُوא«فعل אمر . אست» یاء«
  ٢٠٨﴾كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ אلكِتابَ﴿ .۴
» کانَ«جملۀ فعلیه، در محلّ نصب و خبر » تُعَلِّمُونَ אلکتابَ«و » تُمْ«فعل ناقص، אسم آن ضمیر » كُنْتُمْ«
» کانَ«رساند؛ زیرא  معنای ماضی אستمرאری رא می» كُنْتُم«با فعل ناقصِ » تُعَلِّمُونَ] أنتُم[«אسمیۀ  جملۀ. אست

  .همرאه با فعل مضارع معنای ماضی אستمرאری دאرد
  ٢٠٩﴾تَدْرُسُونَ كُنْتُمْ﴿ .۵
. ه نصب אستجملۀ فعلیه، خبر و در جایگا» تَدْرُسُونَ«و » تُم«فعل ماضی ناقص، אسم آن ضمیر » كُنْتُمْ«

  .رساند معنای ماضی אستمرאری رא می» کانَ«با فعل ناقص » تَدْرُسُونَ] أنتُم[«جملۀ אسمیۀ 
  ٢١٠﴾حَتَّی تَکُونَ حَرَضاً أو تَکُونَ مِنَ אلهالِکِینَ﴿ .۶
» تَکُونَ«خبر مفرد برאی » حَرَضاً«אست و » أنْتَ«در هر دو مورد فعل مضارع و אسم آن ضمیر » تَکُونَ«

  .دوم אست» تَکُونَ«جمله برאی   خبرِ شبه» مِنَ אلهَالکِینَ«نخست و 
  ٢١١﴾أیْنَمَا کُنْتُ﴿ .۷

مقدّم » کانَ«طلب אست و بر  و אز אلفاظ صدאرت» کانَ«خبر » أیْنَما«ساختار אین جمله، فرعی אست؛ زیرא 
در » کانَ«صِ شود که فعل ناق مشاهده می. אست» تُ«فعل ماضی ناقص و אسم آن ضمیر » کُنْتُ«. شده אست

  . كند هر سه شکلِ ماضی، مضارع و אمر، مبتدא رא مرفوع و خبر رא منصوب می

                                                 
 .۷۶/ عمرאن  آل. ٢٠٥

 .همان. ٢٠٦
 .همان. ٢٠٧

 .همان. ٢٠٨

 .همان. ٢٠٩

 .۱۲/ وسفی. ٢١٠

 .۳۱/ میمر. ٢١١



62 

Earab 87−88 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

) ۷و  ۱های  در نمونه(و یا به شکل فرعی ) ۶تا  ۲های  در نمونه(توאند به شکل אصلی  ساختار سخن می
در نمونۀ نخست، » هُ אهللاُأنْ یُؤتِیَ«توאند به شکل صریح یا مؤوّل باشد؛ برאی نمونه  باشد و אسم אفعال ناقصه می

  .ها אسم אفعال ناقصه، صریح אست אسم مؤوّل אست، אما در دیگر نمونه
  :های زیر به کار رود توאند به شکل خبر אفعال ناقصه می

  ؛)۲(در نمونۀ » عِبادאً«مانند  جامد؛. ١
  ؛)۳(در نمونۀ » رَبّانِیِّینَ«مانند  مشتق؛. ٢
  ؛)۵(و  )۴(در نمونۀ » تَدْرُسُونَ«و » تُعَلِّمُونَ«مانند  جمله؛. ٣
  ٢١٢.)۷(و  )۶(، )۱(در نمونۀ  ؛)ظرف و جارّ و مجرور(جمله  شبه. ٤

به خاطر تشابه אفعال ناقصه در . ها در تمامی אفعال ناقصه جاری אست های یاد شده پس אز نمونه  ویژگی
  .کنیم ل بسنده میها، تنها به ذکر چند نمونۀ دیگر אز אین אفعا ها، کاربردها و ویژگی حالت

  ظَلَّ. ۲

  ٢١٣﴾فَظَلَّتْ أعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِینَ﴿
אسم » أعْناقُ«. ساختار אین جمله، אصلی אست. نشانۀ تأنیث آن אست» تْ«و   אز אفعال ناقصه» ظَلَّ«

  .نیز جارّ و مجرور אست» لَها«. خبر مشتقِ آن אست» خاضِعِینَ«و » ظَلَّ«

  دאمَ. ۳

  ٢١٤﴾ما دُمْتُ حَیّاً﴿
  .אست) به شکل جامد(نیز خبر آن » حَیّاً«و » دאمَ«אسم » تُ«فعل ناقص، » دאمَ«مصدریۀ زمانیه، » ما«

  .کند تدאوم خبر رא برאی אسم بازگو می» دאمَ«فعل 

  ما فَتِئَ. ۴

  ٢١٥﴾تَفْتَؤُא تَذْکُرُ یُوسُفَ﴿
نیز » یُوسُفَ«. אست» تَذْكُرُ«و خبرِ آن جملۀ فعلیه » أنتَ«فعل ناقص، אسم آن، ضمیر پنهان » تَفْتَؤُא«
  .به אست مفعولٌ

  .אست» تَذْکُرُ] أنْتَ[«باعث אستمرאر و پیوستگی جملۀ אسمیۀ » تَفْتَؤُא«فعل 

  باتَ. ۵

  ٢١٦﴾یَبِیتُونَ لِرَبِّهِم سُجَّدאً وَقیاماً﴿
نیز جارّ » ملِرَبِّهِ«. אست) جمع مکسر(» سُجَّدאً«و خبر آن » و«فعل مضارع ناقص، אسم آن ضمیر » یَبِیتُ«

  .و مجرور אست

                                                 
 .ظرف مکان אست» نَمایْأ«مجرور و  و جارّ» لِبَشَرٍ«و » نَیمِنَ אلهالِکِ«. ٢١٢
 .۴/ شعرאء. ٢١٣

 .۳۱/ میمر. ٢١٤

 .۸۵/وسفی. ٢١٥

 .۶۴/نفرقا. ٢١٦



  63  پنجمجلسه / اعراب قرآن و حديث

Earab 87−88 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

  ما زאلَ. ۶

  ٢١٧﴾فَمَا زאلَتْ تِلْكَ دَعْوَאهُم﴿
) جامد(» دَعْوَی«و אعرאب آن محلی אست و خبر آن ) مبنی(» تِلْكَ«فعل ماضی ناقص، אسم آن » ما زאلَ«
  . אلیه אست نیز مضافٌ» هُم«. אست

  .نیز بیانگر אستمرאر خبر برאی אسم אست» ما زאلَ«فعل ناقص 

  لَیْسَ. ۷

  ٢١٨﴾ألَیْسَ אهللاُ بِأحْکَمِ אلحاکِمِینَ﴿
بِأحْکَمِ «یعنی » لَیْسَ«زאئده در خبر » باء«אسم آن و » אهللاُ«فعل جامد אز אفعال ناقصه، » لَیْسَ«

  .برאی تأکید نسبت جمله אست» אلحاکِمینَ
  .رא به אثبات تبدیل کرده אستمنفی شده אست و همزۀ אستفهام، אنکار אبطالی אین نفی » لَیْسَ«حکم جملۀ אسمیه با 

  أصْبَحَ. ۸

  ٢١٩﴾فَتُصْبِحَ صَعِیدאً زَلَقاً﴿
) مشتق(» صَعِیدאً«و خبر آن » هي«فعل متصرف مضارع אز אفعال ناقصه، אسم آن ضمیر پنهان » تُصْبِحَ«
  .بیانگر تبدیل خبر برאی אسم אست» تُُصْبِحَ«فعل ناقص . אست

  نوع تصرّف

  :تصرّف بر سه گونه هستندאین אفعال אز نظر אشتقاق و 
  .هر دو فعل جامد هستند» لَیْسَ«و » دאمَ«. ۱
  .آیند تنها به شکل ماضی و مضارع می» אنْفَكَّ  ما «و » فَتِئَ ما «، »ما بَرِحَ«، »ما زאلَ«אفعال . ۲
  .هستند) אلتصرّف تامّ(متصرّفِ تامّ » صارَ«و » ظَلَّ«، »باتَ«، »أضْحَی«، »أمْسَی«، »أصْبَحَ«، »کانَ«אفعال . ۳

نیز،  خبرאسم אین אفعال و  مبتدא. شوند بر جملۀ אسمیه وאرد می ها آن )مشتقات(تمامی אین אفعال و فروع 
  .شود وאقع می ها آن خبر אین אفعال و مشتقات

  ویژگی אفعال ناقصه

بدאن  ها آن و معناینامند که کاربرد אین אفعال با خبرِ منصوب אست  אین אفعال رא به אین دلیل ناقصه می. ۱
توאنند  تنها کاربرد ناقص دאرند، אمّا אفعال دیگر می» لَیْسَ«و » ما زאلَ«، »ما فَتِئَ«אز אفعال ناقصه . شود كامل می

 روند و دیگر نیازی به و هر گاه مفاهیم אین אفعال با אسم مرفوع کامل شود، تامّه به شمار می ٢٢٠تامّه وאقع شوند
  .خبر منصوب ندאرند

                                                 
 .۱۵/ اءیאنب. ٢١٧
 .۸/ نیت. ٢١٨

  .۴۰/ كهف. ٢١٩

یَوْمَ یَقُولُ کُنْ ﴿: باشد؛ مانند» حَصَلَ«هر گاه به معنای » کانَ«: شوند آیند، گاه تامّه وאقع می אفعالی که در אدאمه می. ٢٢٠
باشد؛ مانند » وאلضُّحَی وאلمَساءِ دَخَلَ في אلصَّباحِ«هر گاه به معنای » أمْسَی«و » أضْحَی«، »أصْبَحَ«و ) ۷۳/ אنعام( ﴾فَیَکُونُ

  ، »אِنْفَصَلَ«هر گاه به معنای » אِنْفَكَّ«، »אِسْتَمَرَّ«هر گاه به معنای » ظَلَّ«و ) ۱۷/ روم( ﴾حِینَ تُمْسُونَ وحِینَ تُصْبِحُونَ﴿
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: مانند ٢٢١تر אست؛ شایع» لَیْسَ«رود و אین کاربرد در  زאئد به کار می» باء«در خبر برخی אز אین אفعال . ۲
 ٢٢٢.﴾سَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِأنَّ אللَّهَ لَیْ﴿

 ٢٢٣.﴾اًوَلَمْ أכُ بَغِیّ﴿: در حالت جزم جایز אست؛ مانند» کانَ«حذف نون . ۳
گونه אست كه אبتدא אسم و در پی آن خبر  ن אفعال بدینهای אی کاربرد شایع و ساختار אصلیِ معمول. ۴
لَیْسَ لَكَ مِنَ אألمرِ ﴿: گیرد؛ مانند می  شود و خبر بر אسم پیشی گاه אین کاربرد אصلی، دگرگون می. آید می
 .אسم مؤخّر אست» شَیْءٌ«خبر مقدّم و » لَكَ«كه  ٢٢٤﴾شَیْءٌ

  אفعال مقاربه. ۲

  .אند هبر سه گون مفهومאین אفعال אز نظر 
  .به معنای אمید هستند» אِخْلَوْلَقَ«و » حَرَی«، »عَسَی«אفعال . ۱
  .روند به معنای مقاربه و نزدیکیِ خبر برאی אسم به کار می» کَرَبَ«و » أوْشَكَ«، »کادَ«אفعال . ۲
به معنای شروع خبر ... و » אِنْبَرَی«، »قامَ«، »أخَذَ«، »جَعَلَ«، »אِبْتَدَأ«، »بَدَأ«، »طَفِقَ«، »أنْشَأ«אفعال . ۳

. کاربرد جامد دאرند) »کادَ«و » أوْشَكَ«جز دو فعل (باید دאنست تمامی אین אفعال . برאی אسم کاربرد دאرند
فعل » كادُوא«كه  ٢٢٥﴾فْعَلُونَفَذَبَحُوهَا وَمَا كادُوא یَ﴿: کاربرد אین دو فعل به شکل ماضی و مضارع אست؛ مانند

  .فعل مضارع אست» یَكادُ«كه  ٢٢٦﴾ءُ یضِا یُتُهَكَادُ زَیْیَ﴿ماضی אست و 
  .تر آشنا شویم ها بیش کنیم تا با نوع عمل و אسلوب آن אینک אنوאع אفعال مقاربه رא به طور جدאگانه بازگو می

  عَسَی. ۱

  ٢٢٧﴾عَسَی رَبِّی أنْ یُؤْتِیَنِ﴿
گفتنی . אست» أنْ یُؤْتِیَنِ«و خبر آن » رَبِّي«فعل جامد אز אفعال مقاربه به معنای אمید، אسم آن » عَسَی«

) أنْ یُؤْتِیَنِ(فعل مقاربه، خبر . ناصبه همرאه با فعل مضارع אست» أنْ«، »عَسَی«کاربردها، خبر  تر بیشאست در 
  .کند ثابت می) رَبِّي(» عَسَی«رא به نحو אمید برאی אسم 

  کادَ. ۲

  ٢٢٨﴾تَکَادُ אلسَّمَاوאتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ﴿

                                                                                                                                            
  .۱۰۰۷، ص ۲، ج ي אللغة وאألدبאلمعجم אلمفصّل ف. باشد» بَقِيَ«هر گاه به معنای » دאمَ«و » ذَهَبَ«هر گاه به معنای » بَرِحَ«

אلمعجم אلمفصّل في אللغة . رود زאئده به کار می» باء«، »ما دאمَ«و » ما بَرِحَ«، »ما אنْفَكَّ«، »ما فَتِئَ«، »ما زאلَ«در خبر אفعال . ٢٢١
  .۱۰۰۷، ص ۲، ج وאألدب

 .۱۸۲/ عمرאن آل. ٢٢٢

  .۲۰/ مریم. ٢٢٣

  .۱۲۸/ آل عمرאن. ٢٢٤

  .۷۱/ بقره. ٢٢٥

 .۳۵/ نور. ٢٢٦

 .۴۰/ کهف. ٢٢٧

 .۹۰/ مریم. ٢٢٨



  65  پنجمجلسه / اعراب قرآن و حديث

Earab 87−88 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

אسم . ضارع متصرف אز אفعال مقاربه و به معنای نزدیکی خبر برאی אسم به کار رفته אستفعل م» تَکادُ«
فعل مقاربه، خبر جملۀ אسمیه . אست) ناصبه» أن«بدون (» یَتَفَطَّرْنَ«و خبر آن فعل مضارعِ » אلسَّماوאتُ«آن 

  .کند تثبیت می) אلسَّمَاوאتُ(رא به نحو قُرب برאی אسم آن ) یَتَفَطَّرْنَ(

  طَفِقَ .۳

  ٢٢٩﴾ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ﴿
و خبر آن مفعول مطلق » هو«فعل جامد אز אفعال مقاربه به معنای شروع، אسم آن ضمیر پنهان » طَفِقَ«
  .אست» یَمْسَحُها مَسْحاً«אست؛ زیرא تقدیر سخن » مَسْحاً«نیابیِ 

  نکته

نامیـدن אفعـال   . نای אمیـد، قـرب و شـروع هسـتند    אین אفعال به مع. نوع دوم אز نوאسخ فعلی، אفعال مقاربه אست
و ) کادَ(، قرب )عَسَی(گانۀ باال به ترتیب برאی אمید  אفعال آیات سه. אست ٢٣٠گانۀ مقاربه אز باب مجاز و تغلیب سه

אین جملۀ فعلیه یا در سـخن آشـکار אسـت؛ ماننـد     . خبر אین אفعال אغلب فعل مضارع אست. אست) طَفِقَ(شروع 
= مَسْـحاً (و یا جملۀ فعلیۀ پنهان אست؛ مانند نمونـۀ سـوم   ) یَتَفَطَّرَْن مِنْهُ(و نمونۀ دوم ) یُؤْتِیَنِ أنْ(نمونۀ نخست 
  ٢٣١.»عَسَیْتُ مُسْلِماً«: آید؛ مانند خبر אین אفعال گاه نیز مفرد می). یَمْسَحُها مَسْحاً

  אفعال مقاربه  ویژگی

أنْ «كه  ٢٣٣﴾بِالفَتْحِ یَأتِאللَّهُ أنْ یَ یفَعَسَ﴿مانند  ٢٣٢موאرد جملۀ فعلیه אست؛ تر بیشخبر אین אفعال در . ۱
  .خبر جملۀ فعلیه אست» یَزیغُ«که  ٢٣٤﴾زِیغُ قُلُوبُ فَرِیقٍ مِنْهُممَا كادَ یَ﴿ خبر جملۀ فعلیه אست و» یَأتِيَ
دون ناصبه אست؛ کاربرد خبر אفعال شروع ب» أن«هموאره با » אِخْلَوْلَقَ«و » حَرَی«کاربرد خبر فعل . ۲

אفعال . مصدریه אست» أن«و گاه با » أن«بدون  تر بیش» کَرَبَ«و » کادَ«ناصبه אست و کاربرد خبر » أن«
رَبُّكُم أنْ  یعَسَ﴿: آیند؛ مانند  مصدریه می» أنْ«و گاه بدون » أن«با  تر بیشنیز » أوْشَكَ«و » عَسَی«
  .خبر جملۀ فعلیه אست» أنْ یَرْحَمَکُم«که  ٢٣٥﴾رْحَمَكُمیَ

  : شود؛ مانند ناصبه بیاید، تامّه وאقع می» أن«هر گاه پس אز אین אفعال، تنها فعل مضارع همرאه با  .۳
  ٢٣٦.﴾أنْ تَكْرَهُوא شَیئاً یفَعَسَ﴿

                                                 
 .۳۳/ ص. ٢٢٩

  .هستند) אمید، شروع و قرب(لفظ جزء، فعل مقاربه אست؛ زیرא אین אفعال سه نوع . אطالق لفظ جزء بر کلّ رא مجاز نامند. ٢٣٠

  .»عَسَیْتُ أنْ أکُونَ مُسْلِماً«: برند برخی אین نمونه رא به تأویل می. ٢٣١

  .»عَسَی«بحث  ،אللبیب و مغنی אألدیب مغنی . »عَسَیْتُ صائِماً«: فرد نیز دאرد؛ مانندخبر אین אفعال در زبان عربی کاربرد م. ٢٣٢

  .۵۲/ مائده. ٢٣٣

  .۱۱۷/ توبه. ٢٣٤

  .۸/ אسرאء. ٢٣٥

  .۱۹/ نساء. ٢٣٦
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  »لَیْسَ«حروف شبیه به . ۳

  .کنند همانند אفعال ناقصه و مقاربه، אسم رא مرفوع و خبر رא منصوب می» لَیْسَ«حروف شبیه به 
  . »ما، إنْ، ال و التَ«: אند אز אین حروف عبارت

  :دو شرط عمده دאرد» لَیْسَ«عمل حروف شبیه به 
إِنْ هَذא إِلَّا ﴿رא אز بین نبرد؛ برאی نمونه در آیۀ شریف » لَیْسَ«ی אستثنائیه، نفی حروف شبیه به »إالّ«. ۱

ه و مانع منصوب شدن خبر رא אز بین برد» لَیْسَ«شبیه به » إنْ«ی אستثنائیه عمل »إالّ« ٢٣٧،﴾مَلَكٌ كَرِیمٌ
  .شده אست) مَلَكٌ(

  .در אجزאی جملۀ אسمیه تقدیم و تأخیر صورت نگیرد. ۲
אسم و » هذא«که  ٢٣٨﴾ًما هَذَא بَشَرא﴿: کنند؛ مانند عمل می» لَیْسَ«با אین دو شرط، حروف شبیه به 

 .אست» لَیْسَ«ی شبیه به »ما«خبرِ » بَشَرאً«
  :های زیر توجه کنید به نمونه

  ما. ۱

  ٢٣٩﴾ما ذلكَ عَلَی אهللاِ بِعََزیزٍ﴿
  .زאئد אست» باء«خبر آن אست که مقرون به » بِعَزیزٍ«אسم آن و » ذلكَ«، »لَیْسَ«אز حروف شبیه به » ما«
  .كند شود و جملۀ مثبت رא منفی می هم بر אسم معرفه و هم بر אسم نکره وאرد می» ما«

  ال. ۲

  ٢٤٠﴾فَال خَوْفٌ عَلَیْهِم﴿
و » ال«אسم » خَوْفٌ«. אست و شرط عمل آن، نکره بودن אسم آن אست» لَیْسَ«بیه به אز حروف ش» ال«

  .جمله و خبر آن אست شبه» عَلَیْهِم«
در אین آیۀ مبارک، برאی نفی . رود برאی نفی وحدت و نفی جنس به کار می» لَیْسَ«ی شبیه به »ال«

  .جنس אست؛ یعنی هیچ خوفی برאی אیشان نیست

  إنْ. ۳

  ٢٤١﴾إِلَّا אخْتِالقٌ إِنْ هذא﴿
  .خبر آن אست» אخْتِالقٌ«مبتدא و » هذא«، »لَیْسَ«אز حروف شبیه به » إنْ«

نافیه אز عمل ساقط » إنْ« ،אز אین رو. ی אستثنائیه همرאه אست»إالّ«با » إنْ«در قرآن شریف کاربرد 
  .رساند ، حصر رא می»إالّ«نافیه با » إنْ«ترکیب . شود می

                                                 
  .۳۱/ یوسف. ٢٣٧

 .همان. ٢٣٨

 .۱۷/ فاطر. ٢٣٩

  .۳۸/ بقره. ٢٤٠

  .۷/ ص. ٢٤١



  67  پنجمجلسه / اعراب قرآن و حديث

Earab 87−88 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

  التَ. ۴

  ٢٤٢﴾مَناصٍالتَ حینَ ﴿
محذوف » אلحِینُ«אین کاربرد بر خالف אصل אست؛ زیرא אسم آن . אست» لَیْسَ«אز حروف شبیه به » التَ«
در معنای کلمه אست؛ زیرא  تر بیشبرאی مبالغۀ » التَ«حذف אسم . אست» حینَ مَناصٍ«جملۀ  خبر آن شبه. אست

  .یچ وجه אین زمان، وقت فرאر نیستحذف אجزאی سخن، دلیل بر تصّرف عقلی در معنا אست؛ یعنی به ه

  » لَیْسَ«های حروف شبیه به  ویژگی

  ٢٤٣﴾وَمَا هُوَ بِالهَزْلِ﴿: زאئد جایز אست؛ مانند» باء«در خبر אین حروف، کاربرد . ۱
التَ حینَ ﴿: موאرد، אسم آن محذوف אست؛ مانند تر بیشאسم زمان אست و در » التَ«אسم و خبر . ۲
شود؛ زیرא معنای سخن بدون  آشکار نمی) אلحِینُ(אین אسم محذوف . אست» التَ« خبرِ» حینَ«كه ٢٤٤ ﴾مَناصٍ

  .אین אسم نیز کامل אست
 إِنِ אلكافِرُونَ إِلَّا﴿: ی אستثنائیه אست؛ مانند»إالَّ«با » لَیْسَ«نافیه و شبیه به » إنْ«ین کاربرد تر بیش. ۳

  .رود אز بین می» إنْ«در אین حالت، عمل . אستخبر » في غُرورٍ«مبتدא و » אلكافرونَ«كه  ٢٤٥﴾غُرُوٍری فِ
: شوند؛ مانند در نتیجه אین حروف אز عمل ساقط می. شود گاه ساختار אصلی جملۀ אسمیه دگرگون می. ۴

  .مبتدאی مؤخّر אست» منْ دאفِعٍ«خبر مقدّم و » لَهُ«كه  ٢٤٦﴾ا لَهُ مِنْ دאفِعٍمَ﴿

  آیات منتخب

  אفعال ناقصه) אلف

کُونُوא شَرٍ أنْ یُؤتِیَهُ אهللاُ אلکتابَ وאلحُکمَ وאلنُّبُوَّةَ ثُمَّ یَقُولَ لِلنّاسِ کُونُوא عِبَادאً لِی مِن دُونِ אهللاِ وَلَکِنْ مَا کَانَ لِبَ﴿. ۱
  ٢٤٧﴾رَبّانِیِّینَ بِما کُنْتُم تُعَلِّمُونَ אلکِتابَ وَبِمَا کُنْتُم تَدْرُسُونَ

  حرف نفی :ما
  فعل ماضی، אز אفعال ناقصه :کانَ
  »کانَ«جارّ و مجرور، در جایگاه نصب، خبر مقدّم  :لِبَشَرٍ
  حرف ناصب و مصدری :أنْ

  فعل مضارع منصوب، مفرد مذکر غایب :یُؤتِيَ
  به مقدم  ضمیر متصل، در جایگاه نصب، مفعولٌ :هُ

                                                 
 .۳/ ص. ٢٤٢

  .۱۴/ طارق. ٢٤٣

 .۳/ ص. ٢٤٤

 .۲۰/ ملک. ٢٤٥

جارّ : »لَهُ«אست؛ ) ساقط(و אز عمل مُلغیٰ » لَیْسَ«حرف شبیه به : »ما«: توجه کنید ﴾ما لَهُ مِن دאفِعٍ﴿ به ترکیب آیۀ شریف. ٢٤٦
  .لفظاً مجرور، در جایگاه رفع و مبتدאی مؤخّر אست: »دאفِعٍ«حرف جرّ زאئد אست و : »مِنْ«و مجرور و خبر مقدّم אست؛ 

 .۷۹/ آل عمرאن. ٢٤٧



68 

Earab 87−88 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

  لفظ جالله، فاعل و مرفوع :אهللاُ
  »انَک«مصدر مؤوّل، در جایگاه رفع، אسم مؤخّر  :أنْ یُؤتِیَهُ אهللاُ

  »یُؤتِي«به دوم برאی فعل  مفعولٌ :אلکتابَ
  حرف عاطفه :وَ

  .عطف شده אست» אلکتابَ«به وאژۀ » وאو«אین دو وאژه با حرف عطف  :אلحُکْمَ وَאلنُّبُوَّةَ
  حرف عطف :ثُمَّ

  »هو«ضمیر پنهان : فعل مضارع منصوب؛ فاعل آن :یَقُولَ
  جارّ و مجرور :لِلنّاسِ
  ، در جایگاه رفع»وאو«ضمیر پیوستۀ : عال ناقصه؛ אسم آنفعل אمر אز אف :کُونُوא
  ، منصوب به فتحۀ ظاهر»کُونُوא«خبر برאی فعل  :عِبادאً
 ،؛ زیرא جارّ و مجرور پس אز אسم نکره ـ به شرطی که אِسناد کالم»عِبادאً«جارّ و مجرور، صفت برאی  :لِي

  .شود کامل باشد ـ صفت وאقع می
حال؛ زیرא جارّ و مجرور پس אز אسم معرفه ـ به شرطی که אِسناد کالم، کامل باشد  جارّ و مجرور، :مِنْ دُونِ
  .شود ـ حال وאقع می

  אلیه و مجرور لفظ جالله، مضافٌ :אهللاِ
  حرف عاطفه :وَ

  حرف אستدرאک :لَکِنْ
  گاه رفع، در جای»وאو«ضمیر پیوستۀ : فعل ناقصه؛ אسم آن :کُونُوא

  »یاء«صوب به ، من»کانَ«خبر  :رَبّانِیِّینَ
  حرف مصدری: »ما«جارّ و مجرور؛  :بِما

  »تُم«ضمیر : »کانَ«אز אفعال ناقصه؛ אسم  :کُنْتُم
  »کانَ«فعل و فاعل، جملۀ فعلیۀ در جایگاه نصب، خبر برאی  :تُعَلِّمُونَ
  به و منصوب مفعولٌ :אلکِتابَ

  حرف عاطفه :وَ
  حرف مصدری: »ما«جارّ و مجرور؛  :بِما
  »تُم«ضمیر : »کانَ«فعال ناقصه؛ אسم אز א :نْتُمکُ

  »کانَ«فعل و فاعل، در جایگاه نصب، خبر برאی  :تَدْرُسُونَ
روند و تقدیر کالم  به تأویل مفرد می» ما«با حرف مصدری » کُنْتُم تَدْرُسُونَ«و » کُنْتُم تُعَلِّمُونَ«دو جملۀ 
  .»ابِ وَدَرْسِ אلکِتابِکُونُوא رَبّانِیِّینَ بِتَعْلِیمِ אلکِت«: شود אین چنین می

  ٢٤٨﴾ةً فَظَلَّتْ أعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِینَإِن نَشَأ نُنَزِّلْ عَلَیهِم مِنَ אلسَّمَاءِ آیَ﴿. ۲
  حرف شرط جازم :إنْ
  »نحنُ«ضمیر پنهان : فعل شرط، مضارع مجزوم؛ فاعل آن :نَشَأ
  فعل و فاعل، جوאب شرط :نُنَزِّلْ

                                                 
  .۴/ شعرאء. ٢٤٨
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  جارّ و مجرور :عََلَیْهِم
  و مجرور، حال  جارّ :אلسَّمَاءِ مِنَ
  به و منصوب مفعولٌ :آیَةً
  حرف عاطفه :فَـ

  فعل ناقص :ظَلَّتْ
  و مرفوع» ظَلَّتْ«אسم  :أعْناقُ

  אلیه، در جایگاه جرّ  مضافٌ :هُم
  »خاضِعِینَ«جارّ و مجرور، متعلّق به  :لَها

  .אست» یاء«و منصوب به » ظَلَّتْ«خبر  :خاضِعِینَ
  ٢٤٩﴾اًبِالصَّالةِ وَאلزَّكاةِ مَا دُمْتُ حَیّ ینَ مَا كُنْتُ وَأوْصَانِمُبارَكاً أیْ یوَجَعَلَنِ﴿. ۳

  حرف عاطفه :وَ
  »هو«ضمیر پنهان : אز אفعال تصییر؛ فاعل آن :جَعَلَ

  حرف وقایه :نـ
  ، در جایگاه نصب»جَعَلَ«بهِ نخستِ   مفعولٌ :ي

  به دوم و منصوب مفعولٌ :مُبارَکاً
  »کُنْتُ«فیه مکانی، در جایگاه نصب، خبر مقدمِ فعل ناقصِ   مفعولٌ :أیْنَما
  ، در جایگاه رفع»تُ«ضمیر متکلّم : فعل ناقص؛ אسم آن :کُنْتُ

  حرف عاطفه :وَ
  »هو«ضمیر پنهان : فعل ماضی؛ فاعل آن :أوْصَی

  حرف وقایه :نـ
  به  ضمیر متکلم، در جایگاه نصب، مفعولٌ :ي

  جارّ و مجرور :بِالصَّالةِ
  حرف عاطفه :وَ

  و مجرور» אلصَّالة«معطوف به  :אلزَّکاةِ
  حرف مصدریّۀ ظرفیّه :ما

  ، در جایگاه رفع»تُ«ضمیر پیوستۀ بارزِ : אز אفعال ناقصه؛ אسم آن :دُمْتُ
  .و منصوب به فتحۀ ظاهر אست» دאمَ«خبر  :حَیّاً

  ٢٥٠﴾اً أوْ تَكُونَ مِنَ אلْهَالِكِینَتَكُونَ حَرَض یوسُفَ حَتَّقَالُوא تَاللَّهِ تَفْتَؤُא تَذْكُرُ یُ﴿. ۴
  فعل و فاعل :قالُوא
  אز حروف جرّ و حرف قسم، :تَـ

  ،»تَـ«لفظ جالله، مجرور به  :אهللاِ
  ،»أنتَ«ضمیر پیوستۀ پنهان : فعل ناقص؛ אسم آن :تَفْتَؤُא

                                                 
 .۳۱/ میمر. ٢٤٩

  .۸۵/ وسفی. ٢٥٠
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گاه نصب، خبر جملۀ فعلیه، در جای: »تَذْکُرُ«جملۀ . »أنتَ«ضمیر پنهان : فعل مضارع؛ فاعل آن :تَذْکُرُ
  ،»تَفتَؤُא«

  ،»تَذْکُرُ«بهِ   مفعولٌ :یُوسُفَ
  ٢٥١حرف ناصبه به معنای غایت، :حَتَّی
  ،»أنتَ«ضمیر پنهان : ؛ אسم آن»حَتّی«فعل مضارع ناقص، منصوب به  :تَکُونَ
  و منصوب،» تَکُونَ«خبر  :حَرَضاً

  حرف عاطفه، :أوْ
  ،»نتَأ«ضمیر پنهان : فعل مضارع ناقص؛ אسم آن :تَکُونَ

  .אست» تَکُونَ«جارّ و مجرور، در جایگاه نصب و خبر  :مِنَ אلْهَالِكِینَ
  ٢٥٢﴾بِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدאً وَقِیاماًوَאلَّذِینَ یَ﴿. ۵

  »وאو«صل ضمیر متّ: فعل مضارع ناقص؛ אسم آن: یَبِیتُونَ
  »دאًسُجَّ«جارّ و مجرور، متعلّق به : لِرَبِّ
  یگاه جرّאلیه و در جا مضافٌ: هُمْ

  و منصوب» بِیتُونَیَ«خبر : سُجَّدאً
  حرف عاطفه :وَ

  .אست» یَبِیتُونَ«و خبر دومِ فعل ناقصِ » سُجَّدאً«معطوف به : قِیاماً
  ٢٥٣﴾فَما زאلَتْ تِلكَ دَعوَאهُم حَتَّی جَعَلْناهُم حَصِیدאً خَامِدینَ﴿. ۶

  حرف אبتدאئیّت :فَـ
  حرف نفی :ما

  אز אفعال ناقصه :زאلَتْ
  »زאلَتْ«אسم אشاره، در جایگاه رفع، אسم  :كَتِلْ

  »زאلَتْ«تقدیرאً منصوب به فتحۀ مقدر، خبر برאی فعل ناقصِ  :دَعْوَی
  אلیه ضمیر متصل، در جایگاه جرّ، مضافٌ :هُم

  حرف ناصبه به معنای غایت :حَتّی
  »نا«ضمیر : فعل ماضی؛ فاعل آن :جَعَلْنَا
  ، در جایگاه نصب»جَعَلْنا«بهِ نخستِ فعل  مفعولٌ :هُم

  به دوم و منصوب مفعولٌ :حَصِیدאً
  .אست» یاء«و منصوب به » حَصِیدאً«صفت برאی  :خَامِدِینَ

  ٢٥٤﴾ألَیْسَ אهللاُ بِأحْکَمِ אلحاکِمِینَ﴿. ۷
  حرف אستفهام :أ

                                                 
  .رندیگ یر میناصبه رא در تقد» أن«، »یحتّ«دאنند و پس אز  رא حرف جرّ می» یحتّ«بصره ان ینحو. ٢٥١

  .۶۴/ فرقان. ٢٥٢

  .۱۵/ اءیאنب. ٢٥٣

 .۸/ نیت. ٢٥٤
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  אز אفعال ناقصه :لَیْسَ
  و مرفوع» لَیْسَ«لفظ جالله، אسم  :אهللاُ
  حرف جرّ زאئد :بِـ

  ، در جایگاه نصب»لَیْسَ«، خبر »بِـ«یل، مجرور به حرف جرّ אسم تفض :أحْکَمِ
  .אلیه و مجرور אست مضافٌ :אلحاکِمِینَ

  ٢٥٥﴾ها حُسْبَاناً مِنَ אلسَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِیدאً زَلَقاًرْسِلَ عَلَیْرאً مِنْ جَنَّتِكَ وَیُنِ خَیْؤْتِیَأنْ یُ یرَبِّ یفَعَسَ﴿. ۸
  حرف عطف: فَـ

  مقاربه به معنای رجا و אمیدאز אفعال : عَسَی
  و تقدیرאً مرفوع» عَسَی«אسم : رَبّ
  אلیه، در جایگاه جرّ مضافٌ: ي
  حرف ناصبۀ مصدریّه: أنْ

  »هو«ضمیر پنهان : ناصبه؛ فاعل آن» أنْ«فعل مضارع منصوب به  :یُؤتِي
ضمیر متکلم محذوف، . متکلم אست» یاء«ضمیر   ، بازگو کنندۀ»یُؤتِیَنِ«کسره در آخر وאژۀ . حرف وقایه :نـ
  .אست» یُؤْتِي«بهِ نخستِ فعل  ٌ مفعول

  ،»یُؤْتِي«به دومِ فعل   אسم تفضیل، مفعولٌ :خَیْرאً
  جارّ و مجرور، :مِنْ جَنَّةِ

  אلیه، در جایگاه جّر،  مضافٌ :כَ
  حرف عاطفه، :وَ

طوف به فعل منصوبِ אین فعل منصوب אست؛ زیرא مع. »هو«ضمیر پنهان : فعل مضارع؛ فاعل آن :یُرْسِلَ
  .אست» يَؤْتیُ«

אز אفعال مقاربه به معنای رجا » عَسَی«، خبر برאی »یُرْسِلَ«و » یُؤْتِيَ«אما אین دو فعل مضارع، یعنی 
  .هستند و محل אعرאبی אین دو فعل، منصوب אست

  جارّ و مجرور :عَلَیْها
  و منصوب» یُرْسِلَ«بهِ  مفعولٌ :حُسْباناً

  و مجرور جارّ :مِنَ אلسَّماءِ
  حرف عاطفه به معنای سببیّت :فَـ

  »هِيَ«ضمیر پنهان : ناصبۀ مقدّر؛ אسم آن» أنْ«אز אفعال ناقصه، منصوب به  :تُصْبِحَ
  و منصوب» تُصْبِحَ«خبر  :صَعِیدאً

  .אست» صَعِیدאً«صفت برאی  :زَلَقاً
  ٢٥٦﴾رُّ אلجِبالُ هَدّאًتَکادُ אلسَّماوאتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ אألرضُ وتَخِ﴿. ۹

  אز אفعال مقاربه به معنای قرب :تَکادُ
  »تَکادُ«مرفوع به ضمّۀ ظاهر، אسم  :אلسَّماوאتُ

                                                 
  .۴۰/ كهف. ٢٥٥

  .۹۰/ میمر. ٢٥٦
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خبر » یَتَفَطَّرْنَ«جملۀ فعلیّۀ . ، در جایگاه رفع)جمع مؤنث(» نون«ضمیر : فعل مضارع، فاعل آن :یَتَفَطَّرْنَ
  .و در جایگاه نصب אست» تَکادُ«

  »یَتَفَطَّرْنَ« جرور، متعلّق بهجارّ و م :مِنْهُ
  حرف عاطفه :وَ

  فعل مضارع :تَنْشَقُّ
  فاعل و مرفوع :אألرضُ

  حرف عاطفه: وَ
  فعل مضارع :تَخِرُّ

  فاعل و مرفوع :אلجِبالُ
  .مفعول مطلق نیابی אست :هَدّאً

  ٢٥٧﴾فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَאألعْناقِ یَّرُدُّوها عَلَ﴿. ۱۰
  »وאو«ضمیر : فاعل آنفعل אمر؛ : رُدُّوא
  به، در جایگاه نصب  ضمیر متصل، مفعولٌ :ها

  جارّ و مجرور :عَلَيَّ
  حرف عطف: فَـ

  »هو«ضمیر پنهان : אز אفعال مقاربه به معنای شروع؛ אسم آن :طَفِقَ
در نتیجه فعل محذوف، فاعل و . אست» یَمْسَحُها مَسْحاً«אصل אین وאژه . مفعول مطلق نیابی אست :مَسْحاً

  .אست» طَفِقَ«مفعول مطلق، در جایگاه نصب و خبر برאی فعل 
  جارّ و مجرور :بِالسُّوقِ

  حرف عاطفه :وَ
  .אست» باء«و مجرور به حرف جرّ » אلسُّوقِ«معطوف به  :אألعْناقِ

  ٢٥٨﴾אللَّهِ بِعَزِیزٍ یوَمَا ذلِكَ عَلَ﴿. ۱۱
  حرف عاطفه، :وَ
  »لَیْسَ«אز حروف شبیه به  :مَا

  »لَیْسَ«ی شبیه به »ما«اره، در جایگاه رفع، אسم אسم אش :ذلِكَ
  جارّ و مجرور :عَلَی אهللاِ
ی شبیه به »ما«جارّ و مجرور، خبر . زאئد אست» باء«مجرور به » عَزیزٍ«حرف جرّ زאئد و » بِـ« :بِعَزیزٍ

  .و در جایگاه نصب אست» لَیْسَ«
  ٢٥٩﴾یَحْزَنُونَفَمَن تَبِعَ هُدَאیَ فَال خَوْفٌ عَلَیهِم وَال هُم ﴿. ۱۲

  حرف عطف: فَـ
  אسم شرط، در جایگاه رفع، مبتدא :مَنْ

                                                 
  .۳۳/ ص. ٢٥٧

  .۲۰/ میאبرאه. ٢٥٨

  .۳۸/ بقره. ٢٥٩
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  »هو«ضمیر پنهان  :فعل شرط ماضی، در جایگاه جزم؛ فاعل آن :تَبِعَ
  ، تقدیرאً منصوب»تَبِعَ«بهِ فعل   مفعولٌ :هُدَی

  אلیه، در جایگاه جرّ مضافٌ :ي
  حرف جوאب: فَـ
  »لَیْسَ«אز حروف شبیه به  :ال

  و مرفوع» ال«אسم  :خَوْفٌ
  »ال«جارّ و مجرور، در جایگاه نصب، خبر  :عَلَیْهِم

  حرف عطف :وَ
  حرف زאئد :ال

  مبتدא، در جایگاه رفع :هُم
  ٢٦٠.فعل و فاعل، در جایگاه رفع و خبر אست :یَحْزَنُونَ

  ٢٦١﴾אلمِلَّةِ אآلخِرَةِ إِنْ هذא إِلَّا אخْتِالقٌ یمَا سَمِعْنَا بِهَذא فِ﴿. ۱۳
  حرف نفی :مَا
  »نا«ضمیر : فعل ماضی؛ فاعل آن :مِعْنَاسَ

  »سَمِعْنَا«به برאی  جارّ و مجرور، در جایگاه نصب، مفعولٌ :بِهَذא
  جارّ و مجرور :ي אلمِلَّةِفِ

  و مجرور» אلمِلَّةِ«صفت برאی  :אآلخِرَةِ
  .אز بین رفته אست» إالّ«که عمل آن به دلیل وجود » لَیْسَ«حرف نفی אز حروف شبیه به  :إنْ
  אسم אشاره، در جایگاه رفع و مبتدא :هذא
  .نوع אستثناء، مفرّغ אست. حرف אستثناء :إالّ

  .אست» هذא«منه و خبر برאی  مستثنی :אخْتِالقٌ
  ٢٦٢﴾أهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِم مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْא وَالتَ حِینَ مَناصٍ كَمْ﴿. ۱۴

  »أهْلَكْنَا« بهِ مقدّمِ فعل ٌ خبریه و در جایگاه نصب، مفعول :کَمْ
  »نا«ضمیر : فعل ماضی؛ فاعل آن :أهْلَكْنَا

  »أهْلَكْنَا«جارّ و مجرور، متعلّق به فعل  :مِنْ قَبْلِ
  אلیه و در جایگاه جرّ  مضافٌ :هم

  .خبریّه אست» کَمْ«جارّ و مجرور، تمییزِ . مجرور به حرف جرّ אست» قَرْنٍ«بیانیّه و » مِنْ« :مِنْ قَرْنٍ
  حرف عطف :فَـ
  »وאو«ضمیر : فعل ماضی؛ فاعل آن :ادَوْאنَ
  حرف عطف :وَ

  »אلحِینُ«وאژۀ محذوفِ : ؛ אسم آن»لَیْسَ«حرف شبیه به  :التَ

                                                 
  .، نکره بودن אسم و خبر אست»ال«رא شرط عمل یאست؛ زبه دلیل تکرאر و ورود آن بر معرفه » ال«زאئد بودن . ٢٦٠

  .۷/ ص. ٢٦١

  .۳/ ص. ٢٦٢
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  و منصوب» التَ«خبر  :حِینَ
  .אلیه و مجرور אست مضافٌ :مَناصٍ

  های بالغی نکته

تثبیت ۀ بالغی אین تبدیل، نکت. کنند های אسمیه رא به فعلیه تبدیل می אفعال ناقصه و مقاربه، ساختار جمله

در אین آیۀ مبارک، تثبیت علم و حکمت برאی خدאوند  ٢٦٣.﴾کانَ אهللاُ عَلِیماً حَکِیماً﴿: אست؛ مانند خبر برאی مبتدא
ها رא نیز به زمان گذشته،  אین אفعال، عالوه بر تغییر ساختار سخن، جمله. صورت گرفته אست» کانَ«متعال، با 

قید زمانی  ٢٦٤.به تعبیر بالغی، אین אفعال، قید زمانیِ خبرِ جملۀ אسمیه هستند. نندك حال یا آینده مقیّد می
رود؛ یعنی، هر گاه فعل ناقص ماضی با  گذشته به صورت ماضی بعید و אستمرאری در אفعال ناقصه به کار می

امّ همرאه شود، آید و هر گاه فعل ناقص ماضی با فعل مضارع ت فعل ماضی تامّ همرאه شود، ماضی بعید پدید می
אی אز موאرد אین אفعال، وجود قرینۀ مطلق زمان رא  باید دאنست در پاره. آید وجود می ماضی אستمرאری به 

  .אشاره کرد ﴾کانَ אهللاُ عَلِیماً حَکِیماً﴿توאن به آیۀ شریف  אز آن جمله می. رسانند می

  نوאسخ حرفی) ب

  بالفعل ٌ حروف مشبّهة. ۱

  علبالفٌ  عمل حروف مشبّهة

 ٢٦٥﴾إنَّ إلَهَکُمْ لَوאحِدٌ﴿کنند؛ مانند آیۀ مبارک  حروف شبیه به فعل، אسم رא منصوب و خبر رא مرفوع می
  .خبر آن אست» وאحِدٌ«و » إنَّ«אسم » إلَهَ«که در آن، 

  :کنیم تعدאد אین حروف رא همرאه با نمونه مشاهده می. אست جملۀ אسمیهکاربرد حروف شبیه به فعل در 
خبر ) جملۀ فعلیه(» یَحْكُمُ ما یُریدَُ«و » إنَّ«، אسم »אهللاَ«لفظ جاللۀ  ٢٦٦:﴾نَّ אهللاَ یَحْکُمُ ما یُرِیدُإ﴿: إنَّ. ١
  .آن אست
אسم » قَدَمَ«و » أنَّ«خبر مقدّم برאی » لَهُم« ٢٦٧:﴾وَبَشِّرِ אلَّذِینَ آمَنُوא أنَّ لَهُم قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِم﴿ :أنَّ. ٢
  .آن אست
  .خبر آن אست» كَوْكَبٌ«و » كَأنَّ«، אسم »ها«ضمیر پیوستۀ  ٢٦٨:﴾کَأنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ﴿ :کَأنَّ. ٣
  .خبر آن אست» رَمَی«و » لَكِنَّ«، אسم »אهللاَ«لفظ جاللۀ  ٢٦٩:﴾وَلَکِنَّ אهللاَ رَمَی﴿: لَکِنَّ. ٤

                                                 
  .۹۲/ نساء. ٢٦٣

د یאفعال ناقصه و مقاربه، ق: دیگو  یم ۱۳۷د فعل، ص یی، باب تقمختصردر  یدٌ مُنْطَلِقاً ـ تفتازאنیאلنحو ـ كانَ ز يد فیّوאلمق. ٢٦٤
  .خبر هستند یزمان

 .۴/ صافّات. ٢٦٥
  .۱/ مائده. ٢٦٦

 .۲/ یونس. ٢٦٧

 .۳۵/ نور. ٢٦٨

 .۱۷/ אنفال. ٢٦٩
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  .خبر آن אست» باخِعٌ«و » لَعَلَّ« ، אسم»כَ«ضمیر  ٢٧٠:﴾فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلَی آثارِهِم﴿ :لَعَلََّ. ٥
  .خبر آن אست) جملۀ فعلیه(» یَعْلَمُونَ«و » لَیْتَ«، אسم »قَوْمِي« ٢٧١:﴾قالَ یا لَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ﴿ :لَیْتَ. ٦

  ٌبالفعل  های حروف مشبّهة ویژگی

، خبر אین حروف به هر گاه אسم حروف شبیه به فعل، نکره باشد و خبر آن، جارّ و مجرور یا ظرف باشد. ۱
  ٢٧٢﴾تَفَكَّرُونَذَلِكَ آلیاتٍ لِقَوْمٍ یَ یفِإنَّ ﴿ :شود؛ مانند مقدّم می ها آن طور وجوبی بر אسم

אز بین  ها آن ی کافّه پس אز אین حروف بیاید، אنحصار אین حروف به جملۀ אسمیه و عمل»ما«هر گاه . ۲
  ٢٧٤﴾إنَّما وَلِیُّکُم אهللاُ وَرَسُولُهُ﴿ و ٢٧٣﴾آمَنَ بِاهللاِ إنَّما یَعْمُرُ مَسَاجِدَ אهللاِ مَنْ﴿: رود؛ مانند می

روند؛ به عبارت دیگر אز حالت مشدّد به سکون تبدیل  אین حروف گاه به شکل مخفّف به کار می. ۳
  .شوند می

سازد؛  شرطیه و نافیه جدא می» إنْ«مخفّفه، آن رא אز » إنْ«و فعل ناقصه در كاربرد  ٢٧٥وجود الم تأکید. ۴
  ٢٧٦﴾إنْ کانَتْ لَکَبِیرَةً﴿: دمانن

وجود فعل یقین پیش אز آن، و یا حروف אستقبال یا فعل جامد پس אز  ٢٧٧مخفّفه،» أنْ«برאی شناسایی . ۵
» سین«אز אفعال یقین و » عَلِمَ«در אین آیۀ مبارک،  ٢٧٨.﴾مِنْکُم مَرْضَی عَلِمَ أنْ سَیَکُونُ﴿: آن کافی אست؛ مانند

  .وجود دאرد) فعل یقین و حرف אستقبال(وאقع هر دو نشانه אز حروف אستقبال אست و در 

  ی نفی جنس»ال«. ۲

کند؛  ی نفی جنس همانند حروف شبیه به فعل אست؛ یعنی אسم رא منصوب و خبر رא مرفوع می»ال«عمل 
 ی نفی جنس و»ال«، אسم »رَیْبَ«که در آن،  ٢٧٩﴾لْمُتَّقِینَذَلِكَ אلْكِتَابُ الَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِאلم ٭ ﴿: مانند

  ٢٨٠.﴾ال إلَهَ إالّ אهللاُ﴿: ، خبر آن אست؛ و یا مانند»فیه«

                                                 
 .۶/ کهف. ٢٧٠

  .۲۶/ یس. ٢٧١

 .۳/ رعد. ٢٧٢

  .۱۸/ توبه .٢٧٣

 .۵۵/ مائده. ٢٧٤

  .ه אستیّت و الم حالیّد، الم مُزَحْلَقه، الم אبتدאئیگر الم تأكینام د. ٢٧٥

  .۱۴۳/ بقره. ٢٧٦

  .مخفّفه، ناصبه و زאئده: دאرد؛ مانند یאنوאع» أنْ«. ٢٧٧

  . ۲۰/ مزّمّل. ٢٧٨

 .۲و  ۱/ بقره .٢٧٩

ه، و אستثناء، مفرغ אست و لفظ جاللۀ یאستثنائ» إالّ«رسد  یف چند دیدگاه وجود دאرد، אما به نظر میۀ شریب אین آیدر ترک ٢٨٠.
نُ هُوَ אلرَّحْمَ إالّهُكُمْ إلَهٌ وَאحِدٌ ال إلهَ وَإلَ﴿سورۀ مبارک بقره  ۱۶۳ۀ یهمچنین در آ. جنس אست یی نف»ال«خبر » אهللا«

د، ناظر بر یآ یست و آنچه אز ترجمه بر میر نیازی به تقدیب، نین ترکیدر א. جنس אست ینف ی»ال«خبر » هو«وאژۀ  ،﴾אلرَّحِیمُ
  .ر אستیعدم تقد
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  ی نفی جنس»ال«ویژگی אسم 

  :به سه شکل אست» ال«کاربرد אسم . ۱
  .در אین حالت مبنی و در جایگاه نصب אست» ال«که אسم  ﴾ال رَیْبَ فِیهِ﴿: مفرد نکره؛ مانند) אلف
  مضاف؛) ب
  مضاف؛  شبه) ج

  .معرب و منصوب אست» ال«، אسم در دو حالت אخیر
  :باید حالتی فرאگیر و عامّ دאشته باشد؛ مانند» ال«אسم . ۲
  ٢٨١﴾אلدِّینِ یفِال إکْرאهَ ﴿ـ 
  حرف نفی جنس: ال

  »ال«אسم مفرد، مبنی بر فتح، در جایگاه نصب، אسم : إکْرאهَ
  .אست» ال«جارّ و مجرور، در جایگاه رفع و خبر  :ي אلدِّینِفِ

  ﴾إالّ אهللاُال إلَهَ ﴿ـ 
  حرف نفی جنس: ال
  »ال«مبنی بر فتح، در جایگاه نصب، אسم : إلَهَ
  حرف אستثناء: إالّ
  ٢٨٢.אست» مَوْجُودٌ«لفظ جالله و بدل אز אسم محذوفِ  :אهللاُ

  تذکر

  :باشد که عنوאنی عامّ و فرאگیر دאشته باشد؛ مانند» ال«توאند אسم  אسم معرفه تنها در صورتی می. ۱
  .گشایی برאی אین کار نیست ؛ یعنی هیچ مشکل»ؤمِنِینَ لِهَذא אألمرِال أمیرَ אلمُ«
  نفی جنس: ال

  »אلمُؤمنینَ«، منصوب به فتحۀ ظاهر و مضاف به »ال«אسم : أمیرَ
  »یاء«אلیه، مجرور به  مضافٌ: אلمُؤمنینَ

  »ال«جارّ و مجرور، در جایگاه رفع، خبر : لِهَذא
  .אست» אهذ«عطف بیان برאی אسم אشارۀ : אألمرِ
ی نفی جنس، نفی فرאگیر و عامّ אست و به دلیل אین فرאگیری، אستثنا אز אسم »ال«تنها نکتۀ بالغی در . ۲

شود؛ برאی  ی نفی جنس مقیّد می»ال«رساند و کالم با  ، تأكیدِ نفی كالم رא می»ال«אین . شود آن ممکن می
؛ یعنی، نفیِ کالم، فرאگیر و مؤکّد »چ خدאیی جز אو نیستهی«بدین معنا אست که » ال إِلهَ إِلَّا هُوَ«نمونه عبارت 

و אین » جز אو«: شود و אز سوی دیگر، کالم، مقیّد אست؛ چون گفته می» هیچ خدאیی«: شود אست؛ زیرא گفته می
  :به ترکیب אین آیۀ مبارک توجه کنید تر بیشبرאی آگاهی  .رساند حصر رא می

 ٢٨٣﴾نُ אلرَّحِیمُمَإِلَّا هُوَ אلرَّحْ هُكُم إِلَهٌ وَאحِدٌ ال إِلهَوَإِلَ﴿
  مبتدא: هُلَإ

                                                 
  .۲۵۶/ بقره ٢٨١.

   .و אصل در سخن، عدم تقدیر אست אین ترکیب نیازی به تقدیر ندאرد .جنس אست  یی نف»ال«خبرِ » אهللا«لفظ جاللۀ . ٢٨٢

  .۱۶۳/ بقره. ٢٨٣
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  در جایگاه جرّ אلیه، مضافٌ: كُم
  خبر و مرفوع: إلَهٌ

  »إلَهٌ«صفت : وَאحِدٌ
  حرف نفی جنس: ال
  .אست» مَوْجُودٌ«خبر آن، אسم محذوفِ . ، مبنی بر فتح، در محلّ نصب»ال«אسم : إلَهَ
  حرف אستثناء: إالّ
  »ودٌمَوْجُ«فِ بدل אز אسم محذو: هُوَ

  ٢٨٤.هستند» هو«هر دو عطف بیان برאی : אلرَّحِیمُ/ אلرَّحْمَنُ

  آیات منتخب

  ٌبالفعل حروف مشبّهة

  إنَّ) אلف

  ٢٨٥﴾أجَعَلَ אآللِهَةَ إلَهاً وאحِدאً إنَّ هذא لَشَیْءٌ عُجابٌ﴿. ۱
  حرف אستفهام: أ

  »هو«ضمیر پنهان : ؛ فاعل آن)تحویل(فعل ماضی، אز אفعال تصییر : جَعَلَ
  »جَعَلَ«بهِ نخستِ فعل  منصوب به فتحۀ ظاهر، مفعولٌ: אآللِهَةَ
  »جَعَلَ«بهِ دومِ فعل  مفعولٌ: إلَهاً

  »إلَهاً«صفت : ًوאحِدא
  אز حروف شبیه به فعل: إنَّ
  ،»إنَّ«אسم אشاره، در جایگاه نصب، אسم : هذא
  ،)رאنده شده: مُزَحْلَقه(حرف تأکید : لَـ

  ،»إنَّ«خبر : شَیْءٌ
  .אست» شیْءٌ«صفت برאی : ابٌعُج

  ٢٨٦﴾کَمَا أخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَیْتِكَ بِالحَقِّ وَإنَّ فَرِیقاً مِنَ אلمُؤمِنِینَ لَکارِهُونَ﴿. ۲
  حرف جرّ :کَـ
  حرف مصدری، در جایگاه جرّ: ما

  فعل ماضی : أخْرَجَ
  به مقدّم ضمیر پیوستۀ منصوبی، در جایگاه نصب، مفعولٌ: کَـ

                                                 
حرف : »إالّ«جنس، محالً منصوب؛  ینف ی»ال«אسم : »إلَهَ«جنس؛  ینف: »ال«: ف چنین אستیۀ شریگر در אین آیب دیترك. ٢٨٤

 ی»ال«خبر : »مُیهو אلرّحمنُ אلرّح«؛ جملۀ »هو«خبر دوم : »مُیאلرَّح«؛ »هو«خبر نخستِ : »אلرَّحمنُ«مبتدא؛ : »هو«אستثناء؛ 
  .جنس  ینف

  .۵/ ص. ٢٨٥

  .۵/ אنفال ٢٨٦.
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  »أخْرَجَ«فاعل : رَبُّ
  אلیه، در جایگاه جرّ  مضافٌ: כَ

  جارّ و مجرور ِ:مِنْ بَیْت
  אلیه ضمیر مجروری، در جایگاه جرّ، مضافٌ: کَـ

  »أخْرَجَ«جارّ و مجرور، متعلّق به فعل : بِالحَقِّ
  حرف عطف: وَ

  אز حروف شبیه به فعل: َإنّ
  ، منصوب به אعرאب אصلی»إنّ«אسم : فَریقاً

  »فَریقاً«رّ و مجرور، در جایگاه نصب، صفت برאی جا: مِنَ אلمُؤمنینَ
  حرف تأکید: لَـ

  .אست» إنَّ«خبر : کارِهُونَ
  ٢٨٧﴾کَالّ إنَّ אإلنْسانَ لَیَطْغَی﴿. ۳

   ٢٨٨حرف نفی و زجر و ردع،: کَالّ
  حرف شبیه به فعل،: إنَّ

  ، منصوب به אعرאب אصلی،»إنّ«אسم : אإلنسانَ
  حرف تأکید، :لَـ

  .אست» إنَّ«در جایگاه رفع و خبر  فعل و فاعل،: یَطْغَی
  ٢٨٩﴾اتِ لَهُمْ جَنَّاتُ אلنَّعِیمِإِنَّ אلَّذِینَ آمَنُوא وَعَمِلُوא אلصَّالِحَ﴿ .۴

  حرف شبیه به فعل: إنّ
  »إنَّ«אسم موصول، در جایگاه نصب، אسم : אلّذینَ
  .אست» אلّذینَ«صولِ فعل و فاعل، جملۀ فعلیه، محلّی אز אعرאب ندאرد؛ زیرא صله برאی אسم مو: آمَنوא

  حرف عطف: وَ
و صله برאی אسم موصولِ » آمَنُوא«فعل و فاعل، جملۀ فعلیه، محلّی אز אعرאب ندאرد؛ زیرא معطوف به : عَمِلُوא

  .אست» אلّذینَ«
  به و منصوب به كسرۀ نیابی مفعولٌ: אلصّالِحاتِ

  جارّ و مجرور، محالً مرفوع، خبر مقدم: لَهُم
  ر، مرفوع به ضمۀ ظاهرمبتدאی مؤخ: جَنّاتُ
  אلیه و مجرور مضافٌ: אلنّعیمِ

  .אست» إنّ«جملۀ אسمیه، در جایگاه رفع و خبر : لَهُمْ جَنَّاتُ אلنَّعِیمِ
  ٢٩٠﴾رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِنَ אلصَّالِحِینَ یوَأدْخَلْنَاهُمْ فِ﴿ .۵

                                                 
  .۶ /علق. ٢٨٧

  .ن אستیشیبرگشت אز سخن پ یبه معنا» ردع«و » زجر«٢٨٨. 

  .۸/ لقمان. ٢٨٩

  .۸۶/ اءیאنب ٢٩٠.
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  حرف عطف: وَ
  »نا«ضمیر : فعل ماضی؛ فاعل آن: أدْخَلْنا

  به منصوبی، در جایگاه نصب، مفعولٌضمیر متّصل : هُم
  حرف جرّ: يفِ

  مجرور به حرف جرّ :رَحْمَةِ
  אلیه و در جایگاه جرّ مضافٌ: نا
  حرف شبیه به فعل: إنّ
  »إنّ«אسم : هُمْ
  .و در جایگاه رفع אست» إنّ«جارّ و مجرور، خبر : نَ אلصَّالِحِینَمِ
  ٢٩١﴾إنَّ אهللاَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ﴿ .۶

  حرف شبیه به فعل: إنَّ
  و منصوب به אعرאب אصلی» إنّ«لفظ جالله، אسم : אهللاَ

  جارّ و مجرور: عَلَی کُلِّ
  אلیه و مجرور مضافٌ: شَیْءٍ
  .و مرفوع به ضمّۀ ظاهر אست» إنّ«خبر : قَدیرٌ

  ٢٩٢﴾ی ذَلِكَ آلیاتٍ لِکُلِّ صَبّارٍ شَکُورٍفِإنَّ ﴿ .۷
  حرف شبیه به فعل: إنَّ

   »إنَّ«جایگاه رفع، خبر مقدّمِ  مجرور، درجارّ و : في ذَلِكَ
  حرف تأکید: لَـ

  و منصوب به كسرۀ نیابی» إنّ«אسم مؤخّرِ : آیاتٍ
  »آیات«جارّ و مجرور، در محل جرّ، صفت برאی : لِکُلّ
  אلیه و مجرور مضافٌ: صَبّارٍ
  .و مجرور אست» صَبّارٍ«صفت برאی : شَکورٍ

  ٢٩٣﴾אلقَصَصِ بِما أوْحَیْنا إلَیْكَ هَذَא אلقُرآنَ وَإنْ کُنْتَ مِن قَبلِهِ لَمِنَ אلغَافِلینَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أحْسَنَ ﴿ .۸
  ضمیر گسسته، مبتدא و در جایگاه رفع: نَحْنُ
  ، جملۀ فعلیه، در جایگاه رفع، خبر )نحنُ(فعل و فاعل : نَقُصُّ
  جارّ و مجرور: عَلَیْكَ
   منصوب به و مفعولٌ: أحْسَنَ

  אلیه و مجرور مضافٌ: אلقَصَصِ
  حرف جرّ: بِـ
  حرف مصدری، در جایگاه جرّ: ما

                                                 
  .۱/ فاطر. ٢٩١

 .۵/ میאبرאه. ٢٩٢

  .۳/ وسفی. ٢٩٣
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  .رود و در جایگاه جرّ אست به تأویل مفرد می» أوْحَیْنا«جملۀ ). نا(فعل و فاعل : أوْحَیْنا
  جارّ و مجرور: إلَیْكَ
  و منصوب» أوْحَی«به برאی فعل  مفعولٌ: هذא

  »هذא«عطف بیان برאی אسم אشارۀ : אلقُرآنَ
  رف عاطفه به معنای حالیّتح: وَ

  »إنَّ«حرف مخفّف אز : إنْ
  »تَ«ضمیر : فعل ناقصه؛ אسم آن: کُنْتَ

  جارّ و مجرور: مِنْ قَبْلِ
  אلیه و در جایگاه جرّ  مضافٌ: ه
مخفّفه אز نظایر آن » إنْ«گویند که موجب شناسایی  به אین دلیل به آن فارقه می. حرف تأکید یا فارقه: لَـ

  .شود رطیه و نافیه میش» إنْ«همچون 
  .אست» کُنْتَ«جارّ و مجرور، در جایگاه نصب و خبر : مِنَ אلغَافِلینَ

  ٢٩٤﴾ا مَتاعُ אلحَیاةِ אلدُّنْیا وَאآلخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِینَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَ﴿ .۹
  .حرف شبیه به فعل אست و عمل آن به دلیل تخفیف אز بین رفته אست: إنْ
  مبتدא و مرفوع: کُلُّ

  אلیه و در جایگاه جرّ   مضافٌ: ذَلِكَ
نافیه و » إنْ«(مخفّفه אز نظایر آن » إنْ«آن אست که موجب شناسایی » الم«ویژگی אین . حرف تأکید: لَـ
  .אست) شرطیه
  مبتدאی دوم و در جایگاه رفع: ما

  و مرفوع» ما«خبر : مَتاعُ
  אلیه و مجرور  مضافٌ: אلحَیاةِ
  »אلحَیاةِ«فت برאی ص: אلدُّنْیا
  »كُلُّ«خبر برאی : אلدُّنْیا ةِا مَتاعُ אلحَیالَمَ
  حرف عطف به معنای حال: وَ

  مبتدא و مرفوع به ضمّۀ ظاهر: אآلخِرَةُ
  فیه و منصوب به فتحه مفعولٌ: عِنْدَ
  אلیه و مجرور مضافٌ :رَبِّ
  אلیه و در جایگاه جرّ مضافٌ: כَ
  .אست» אآلخِرَةُ«جایگاه رفع، خبر برאی جارّ و مجرور، در : لمُتَّقِینَلِ
ـ وْمِ אآلخِرِ وَأقَامَ אلصَّالةَ وَآتَی אلزَّكاةَ وَلَمْ یَعْمُرُ مَسَاجِدَ אللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَאلیَنَّما یَإِ﴿ .۱۰ وْلئِـكَ أنْ  أ یخْشَ إِلَّا אللَّهَ فَعَسَ

  ٢٩٥﴾كُونُوא مِنَ אلمُهْتَدِینَیَ

                                                 
אین قرאئت، غیرمشهور אست و در . אست) »لَمّا«یافتۀ  تخفیف(» لَما«و » إنْ«ف در یب بر אساس تخفین ترکیא. ۳۵/ زخرف. ٢٩٤

 . آمده אست» لَمّا«، »لَما«به جای  ،)حفص אز عاصم(قرאئت مشهور 

  .۱۸/ توبه. ٢٩٥
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  .אز بین رفته אست» ما«با » إنّ«ی کافّه אست و عمل »ما«و » إنَّ«אین کلمه مرکّب אز  .אز אلفاظ حصر: إنَّما
  فعل مضارع، مفرد مذکر: یَعْمُرُ

  به و منصوب مفعولٌ: مَسَاجِدَ
  אلیه و مجرور لفظ جالله، مضافٌ: אهللاِ
  »یَعْمُرُ«אسم موصول، در جایگاه رفع، فاعل برאی فعل : ْمَن
  موصول» مَن«لۀ صله برאی فعل و فاعل، جم: آمَنَ
  جارّ و مجرور: بِاهللاِ

  حرف عطف: وَ
  جارّه» باء«، مجرور به »אهللاِ«معطوف به لفظ جاللۀ : وْمِאلیَ

  »وْمِאلیَ«صفت برאی : אآلخِرِ
  حرف عطف: وَ

  »هو«ضمیر پنهان : مذکر؛ فاعل آن فعل ماضی، مفرد: أقَامَ
  به و منصوب به فتحۀ ظاهری مفعولٌ: אلصَّالةَ

  حرف عطف: وَ
  .אست» أقامَ«معطوف به جملۀ » آتَی«جملۀ . »هو«ضمیر پنهان : فعل ماضی، مفرد مذکر؛ فاعل آن: آتَی

  به و منصوب به فتحۀ ظاهر مفعولٌ :אلزَّکاةَ
  حرف عطف به معنای حال: وَ
  حرف جازم: لَمْ

  »هو«ضمیر پنهان : مجزوم؛ فاعل آنفعل مضارع : یَخْشَ
  .منه محذوف אست ع אستثناء، مفرّغ אست؛ زیرא مستثنینو. حرف אستثناء: إالّ
  به و منصوب به فتحۀ ظاهر مفعولٌ لفظ جالله،: אهللاَ
  حرف عطف: فَـ

  אز אفعال مقاربه به معنای אمید: عَسَی
  »عَسَی«اره، در جایگاه رفع، אسم אسم אش: أولئكَ

  حرف مصدری و ناصبِ فعل مضارع: أنْ
  .»وאو«ضمیر پیوستۀ : ؛ אسم آن»أنْ«ر غایب، אز אفعال ناقص، منصوب به فعل مضارع، جمع مذک: یَکُونُوא

  .אست» یَکُونُوא«جارّ و مجرور، در جایگاه نصب، خبر : مِنَ אلْمُهْتَدِینَ
  .و محالً منصوب باشد» عَسَی«رود تا خبرِ  جمله به تأویل مصدر می: مِنَ אلْمُهْتَدِینَ أنْ یَکُونُوא

ال یُشْـرِכْ  شَرٌ مِثْلُکُم یُوحَی إلَیَّ أنَّما إلَهُکُم إلَهٌ وאحِدٌ فَمَن کَانَ یَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَالً صَـالِحاً وَ قُلْ إنَّما أنا بَ﴿ .۱۱

  ٢٩٦﴾بِعِبادَةِ رَبِّهِ أحَدאً
  »أنتَ«ضمیر پنهان : אمر؛ فاعل آنفعل : قُلْ
  هی کافّ»ما«و » إنَّ«ر، مرکب אز אز אدאت حص: إنَّما
  مرفوعی، در جایگاه رفع و مبتدא ضمیر متصل: أنا

                                                 
  .۱۱۰/ کهف .٢٩٦
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  »أنا«خبر برאی : بَشَرٌ
  ٢٩٧.אست» بَشَرٌ«אلیه، صفت برאی  مضافٌ مضاف و: مِثْلُکُم
  فعل مضارع مجهول: یُوحَی
  »یُوحَی«فاعلِ فعل   ه رفع، نایبجارّ و مجرور، در جایگا: إلَيَّ
  کافّهی »ما«و » أنَّ«، مرکّب אز אز אلفاظ حصر: أنَّما
  مبتدא: إلَهُ
  אلیه، در جایگاه جرّ  تصل، مضافٌضمیر م: کُم
  »إلَهُ«خبر برאی : إلَهٌ

  »إلَهٌ«صفت برאی : وאحِدٌ
  حرف عطف :فَـ

  »أحَدאً... کانَ یَرْجُو «جملۀ  :شرط، مبتدא؛ خبر آن  אسم: مَن
  »هو«ضمیر پنهان : ناقصه؛ אسم آن אز אفعال: کانَ
  »کانَ«ه نصب، خبر برאی ایگافعل و فاعل، در ج: یَرْجُو
  »یَرْجُو«بهِ   به فتحه، مفعولٌ منصوب :لِقاءَ
  אلیه، مجرور به کسره مضافٌ: رَبِّ
به ضمیر » رَبّ«و » رَبّ«به » لِقاء«تتابع אضافات אست؛ زیرא » لِقاءَ رَبِّهِ«. אلیه، در جایگاه جرّ مضافٌ: ه
  .אضافه شده אست» ه«متصل 

  در محلّ جزم، جملۀ شرط: بِّهِكانَ یَرْجُو لِقاءَ رَ
  حرف جوאب شرط: فَـ
  الم אمر، جازم: )لِـ(لْـ 

  »هو«ضمیر پنهان : ؛ فاعل آن»الم«فعل مضارع مجزوم به : یَعْمَلْ
  .אز جنس عامل אست) موصوف(مفعول مطلق نوعی؛ زیرא مصدر : عَمَالً

  »عَمَالً«صفت برאی : صالِحاً
  ایگاه جزم، جوאب شرطدر ج: فَلْیَعْمَلْ عَمَالً صالِحاً

  حرف عاطفه به معنای حال: وَ
  حرف نهی: ال

  »هو«ضمیر پنهان : ؛ فاعل آن»ال«فعل مجزوم به : یُشْرِכْ
  »یُشْرِכْ«و مجرور، متعلّق به  جارّ: بِعِبادَةِ
  אلیه و مجرور مضافٌ: رَبِّ
  אلیه، در جایگاه جرّ مضافٌ: ه

  .אست» یُشْرِכْ«بهِ فعل  مفعولٌ :أحَدאً

                                                 
  .אست» مُماثِل«به معنای ) مِثْل(אست و مضاف  ینکره אست؛ زیرא אضافه، אضافۀ لفظ» مِثْلُکُم«در » مِثْل«وאژۀ  .٢٩٧
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  أنَّ) ب

  ٢٩٨﴾دِقِینَهَا אلَّذِینَ هَادُوא إِنْ زَعَمْتُمْ أنَّكُمْ أوْلِیاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ אلنَّاسِ فَتَمَنَّوُא אلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَاا أیُّقُلْ یَ﴿ .۱
  »أنتَ«ضمیر پنهان : אمر؛ فاعل آنفعل : ْقُل
  حرف ندא: یا
  )»أدْعُو، أنادي«برאی فعل مقدّر (به   ایگاه نصب، مفعولٌمنادאی نکرۀ مقصوده، مبنی بر ضمّ، در ج: أيُّ
  حرف تنبیه: ها

  »أيُّ«در جایگاه رفع، صفت برאی  אسم موصول، جمع مذکر،: אلّذِینَ
  .، محلّی אز אعرאب ندאرد»אلّذِینَ«فعل و فاعل، جملۀ صله برאی : אهادُو
  حرف شرط: إنْ

  »تُم«ضمیر : م، فعل شرط؛ فاعل آنجحان، در جایگاه جزفعل ماضی אز אفعال قلبی به معنای ر: زَعَمْتُم
در جایگاه نصب قرאر دאرد و ) أولیاءُ(و خبر خود ) کُم(אین حرف با אسم . حرف مصدری و شبیه به فعل: أنَّ

  .شده אست» زَعَمْتُم«جانشین دو مفعولِ فعل 
  »أنَّ«متصل، در جایگاه نصب، אسم ضمیر : کُم

  »أنَّ«خبر : أوْلیاءُ
  .؛ زیرא جارّ و مجرور پس אز نکره، صفت אست»أولیاءُ«جارّ و مجرور، صفت برאی : ِهلِلَّ

  .و مجرور پس אز معرفه، حال אست ؛ زیرא جارّ»אهللا«جارّ و مجرور، حال برאی لفظ جاللۀ : مِنْ دُونِ
  אلیه و مجرور  مضافٌ: אلنّاسِ

  حرف جوאب :فَـ
  »אوو«ضمیر متصل : ل אمر؛ فاعل آنفع: تَمَنَّوא
  جمله در جایگاه جزم، جوאب شرط: فَتَمَنَّوא
  به و منصوب مفعولٌ: אلْمَوتَ

  حرف شرط: إنْ
  »تُم«ضمیر متّصل : ناقصه؛ אسم آنאز אفعال : کُنْتُم

  »یاء«، منصوب به »کان«خبر : صادِقِینَ
  در جایگاه جزم، جملۀ شرط :کُنْتُم صادِقِینَ

دلیل جوאب אست؛ یعنی به جوאب محذوف אشاره » فَتَمَنَّوא«شرطیه محذوف אست؛ زیرא جملۀ » إنْ«جوאب 
  .کند می
  ٢٩٩﴾مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ یفَدَعَا رَبَّهُ أنِّ﴿ .۲

  حرف عاطفه :فَـ
  »هو«ضمیر : فعل ماضی؛ فاعل آن: دَعَا
  به و منصوب مفعولٌ :رَبَّ
  אلیه و در جایگاه جرّ مضافٌ: ه

                                                 
  .۶/ جمعه. ٢٩٨

  .ز وجود دאردین یگرید یها بیه ترکی؛ برאی אین آ۱۰/ قمر. ٢٩٩



84 

Earab 87−88 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

  حرف شبیه به فعل: أنَّ
  »أنَّ«تکلم، در جایگاه نصب، אسم بی مضمیر متصل منصو: ي

  .אست» دَعا«بهِ دوم برאی فعل  با אسم و خبر خود، مفعولٌ» أنّ«. ، مرفوع به ضمۀ ظاهر»أنَّ«خبر : مَغْلُوبٌ
  حرف عطف :فَـ

  .אست» أنتَ«ضمیر متّصل : فعل אمر؛ فاعل آن: אِنْتَصِرْ
  ٣٠٠﴾ا قُرْآناً عَجَباًאلجِنِّ فَقَالُوא إِنَّا سَمِعْنَ أنَّهُ אسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ یَّإِلَ یَوحِאُ قُلْ﴿ .۳

  »أنتَ«ضمیر پنهان : אمر؛ فاعل آنفعل : قُلْ
  فعل ماضی مجهول אز باب إفعال: אُوحِيَ
  جارّ و مجرور: إلَيَّ
  حرف شبیه به فعل :أنَّ
  »أنّ«ضمیر متصل منصوبی، אسم : ه

  فعل ماضی، مفرد مذکر: אِسْتَمَعَ
  مرفوع به ضمّهفاعل و : نَفَرٌ

  جارّ و مجرور: مِنَ אلجِنِّ
  »أنَّ«علیه، در جایگاه رفع، خبر جملۀ ف :سْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ אلجِنِّאِ

  »אُوحِيَ«ه رفع، نایب فاعلِ فعل مصدر مؤوّل، در جایگا :أنَّهُ אسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ אلجِنِّ
  حرف عطف: فَـ

  »وאو«ضمیر  :مذکر غایب؛ فاعل آن فعل ماضی، جمع: قَالُوא
  حرف شبیه به فعل: إنّ
  »إنّ« ضمیر متصل، אسم: نا

  »إنَّ«در جایگاه رفع، خبر : »ناسَمِعْ«؛ جملۀ فعلیۀ »نا«ضمیر : فعل ماضی؛ فاعل آن: سَمِعْنا
  به و منصوب مفعولٌ: قُرآناً
  .אست» قُرآناً«صفت : عَجَباً

  ٣٠١﴾بِینٌقٍ عِنْدَ رَبِّهِم قَالَ אلكَافِرُونَ إِنَّ هَذא لَسَاحِرٌ مُوَبَشِّرِ אلَّذِینَ آمَنُوא أنَّ لَهُم قَدَمَ صِدْ﴿ .۴
  حرف عاطفه :وَ

  »أنتَ«ضمیر : باب تفعیل؛ فاعل آنفعل אمر אز : بَشِّرْ
  »بَشِّرْ«بهِ فعل  ه نصب، مفعولٌאسم موصول جمع مذکر، در جایگا: אلَّذِینَ
  .ی אز אعرאب ندאرد، محلّ»אلّذِینَ«فعل و فاعل، جملۀ صله برאی : آمَنُوא
  ی بر فتححرف شبیه به فعل، مبن: َّأن
  »أنَّ«محلّ رفع، خبر مقدّم برאی جارّ و مجرور، در : لَهُم
  ، منصوب»أنَّ«אسم مؤخّرِ : قَدَمَ

  אلیه و مجرور مضافٌ: صِدْقٍ

                                                 
  .۱/ جنّ. ٣٠٠

  .۲/ ونسی. ٣٠١
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  فیه و منصوب مفعولٌ :عِنْدَ
  אلیه، مجرور به کسرۀ ظاهر مضافٌ: رَبِّ
  یگاه جرّאلیه، در جا مضافٌ: هم

  »بَشِّرْ«به دومِ فعل  ل، مفعولٌمصدر مؤوّ :أنَّ لَهُم قَدَمَ صِدْقٍ
  فعل ماضی، مبنی بر فتح :قَالَ

  فاعل و مرفوع: אلكَافِرُونَ
  حرف شبیه به فعل: إنَّ
  »إنَّ«شاره، در جایگاه نصب، אسم אسم א: هَذא
  حرف تأکید :لَـ

  »إنَّ«خبر : سَاحِرٌ
  .تאس» ساحِرٌ«صفت : مُبِینٌ

  ٣٠٢﴾عْمَلُونَ אلصَّالِحَاتِ أنَّ لَهُم أجْرאً حَسَناًبَشِّرَ אلمُؤمِنِینَ אلَّذِینَ یَدُنْهُ وَیُنْذِرَ بَأساً شَدِیدאً مِن لَماً لِیُقَیِّ﴿ .۵
  ٣٠٣.در آیۀ پیشین אست) אلکِتابَ(به  حال برאی مفعولٌ: ًقَیِّما
  حرف تعلیل :لِـ

» لِإلنْذאرِ«مصدر مؤوّلِ . »هو«ضمیر پنهان : صبۀ مقدّره؛ فاعل آننا» أنْ«فعل مضارع منصوب به : یُنْذِرَ
  .له אست  مفعولٌ) نْذِرَلِیُ(

  »یُنْذِرَ«به فعل  مفعولٌ: بَأساً
  »بَأساً«صفت برאی : شَدیدאً

  جارّ و مجرور: مِنْ لَدُنْ
  אلیه، در جایگاه جرّ روری، مضافٌضمیر متصل مج: ه
  حرف عاطفه: وَ

אست و مصدر مؤوّل » لِیُنْذِرَ«معطوف به » یُبَشِّرَ«زیرא  ٣٠٤ارع منصوب به אعرאب تبعی؛فعل مض: یُبَشِّرَ
  .ٌله אست مفعول) أنْ یُبَشِّرَ(» لِلبِشارَةِ«

  )یاء(به و منصوب به אعرאب نیابی  مفعولٌ: אلمُؤمِنِینَ
  »אلمُؤمِنینَ«صفت برאی : אلَّذینَ

  .، محلّی אز אعرאب ندאرد»אلّذینَ«جملۀ صله برאی : »یَعْمَلُونُ«؛ جملۀ »وאو«ضمیر : فعل مضارع؛ فاعل آن: یَعْمَلُونَ
  .به و منصوب به אعرאب نیابی؛ زیرא کسره در حالت نصبی אز فتحه نیابت کرده אست مفعولٌ: אلصّالحاتِ

  حرف شبیه به فعل: أنَّ
  »أنَّ«ر جایگاه رفع، خبر مقدّمِ جارّ و مجرور، د: لَهُم
  »أنَّ« אسم مؤخّرِ: أجْرאً

                                                 
  .۲/ کهف. ٣٠٢

  .﴾אلْحَمْدُ لِلَّهِ אلَّذِي أنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ אلْكِتَابَ وَلَمْ یَجْعَل لَهُ عِوَجا﴿. ٣٠٣

ۀ یدر אین آ» بَشِّرَیُ«: مانند تبعی؛؛ »نَیאلمُؤمِنِقاً مِنَ یإنَّ فَر«: مانند نیابی؛؛ »رَبُّكَجاءَ «: مانند ی؛אصل: دאرد یאعرאب אنوאع. ٣٠٤
  .عطف شده אست» نْذِرَیُ«عاطفه به » ووא«مبارک كه با 
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رود تا  می» أجْرَهُم حَسَناً«یا » אألجْرَ«به تأویل مصدرِ » أنَّ لَهُم أجْرאً حَسَناً« .»أجْرאً«صفت برאی : ًحَسَنا
  . باشد» یُبَشِّرَ«بهِ دوم برאی فعل   مفعولٌ
  ٣٠٥﴾جْمَعَ عِظَامَهُحْسَبُ אإلِنْسانُ ألَّن نَأیَ﴿ .۶

  همزۀ אستفهام: أ
  رجحانرد مذکر، אز אفعال فعل مضارع، مف: یَحْسَبُ
  فاعل و مرفوع: אإلنسانُ

  . ، مخفّفه אست»أنْ«گر آن אست که  بیان» لَنْ«و » یَحْسَبُ«؛ وجود »أنَّ«مخفّف אز : أنْ
  حرف ناصب: لَنْ

  »نحنُ«ضمیر پنهان : ؛ فاعل آن»نْلَ«فعل مضارع منصوب به : نَجْمَعَ
  به و منصوب مفعولٌ: عِظامَ

  جایگاه جرّאلیه، در  مضافٌ: هُ
  .شده אست» یَحْسَبُ«جانشین دو مفعولِ : جْمَعَ عِظَامَهُألَّن نَ

  ٣٠٦﴾حْسَبُونَ أنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِینَأیَ﴿ .۷
  همزۀ אستفهام: أ

  »وאو«ضمیر بارز : رجحان؛ فاعل آنفعل مضارع قلبی به معنای : یَحْسَبُونَ
  .ی کافّه אز بین رفته אست»ما«با » أنَّ«ی کافه אست و عمل »ما«و » أنَّ«אز אلفاظ حصر، مرکّب אز : أنَّما
  »نحنُ«ضمیر : مع אلغیر؛ فاعل آن فعل مضارع، متکلم: نُمدُِّّ
  به و در جایگاه نصب نصبی، مفعولٌضمیر متصل : هم

  .אست» یَحْسَبُونَ«جمله در جایگاه نصب و جانشین دو مفعولِ فعل : أنَّما نُمِدُّهُم
  مجرور جارّ و: بِهِ

  جارّ و مجرور: مِنْ مالٍ
  حرف عاطفه: وَ

  .אست) یاء(و مجرور به אعرאب نیابی » مالٍ«معطوف به : بَنِینَ

  كَأنَّ) ج

  ٣٠٧﴾سْتَنْفِرَةٌكَأنَّهُم حُمُرٌ مُ﴿.  ۱
  حرف شبیه به فعل: َکَأنّ
  »کَأنَّ«بی، در جایگاه نصب، אسم ضمیر متصل نص: هُم
  وعفو مر» کَأنّ«خبر : حُمُرٌ

  .אست» حُمُرٌ«صفت برאی : سْتَنْفِرَةٌمُ
  ٣٠٨﴾ةً أوْ ضُحَاهَالْبَثُوא إِلَّا عَشِیَّیَ رَوْنَها لَمْوْمَ یَكَأنَّهُم یَ﴿ .۲

                                                 
  .۳/ امتیق. ٣٠٥

 .۵۵/ مؤمنون. ٣٠٦

 .۵۰/ مدّثّر. ٣٠٧

  .۴۶/ نازعات. ٣٠٨
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  حرف شبیه به فعل: کَأنَّ
  »كَأنَّ«ضمیر متصل نصبی، אسم : هُم
  »یَرَوْنَها«فیه و مضاف به جملۀ  مفعولٌ: یَوْمَ

  »وאو«ضمیر : ر غایب؛ فاعل آنمذکفعل مضارع، جمع : یَرَوْنَ
  به ضمیر متصل نصبی، مفعولٌ: ها

  »یَوْمَ«אلیهِ  ایگاه جرّ، مضافٌدر ج: یَرَوْنَها
  حرف جازم: لَمْ

  »وאو«ضمیر : ؛ فاعل آن»نون«حذف  فعل مضارع مجزوم به: یَلْبَثُوא
  »کَأنَّ«در جایگاه رفع، خبر : لْبَثُوאیَ لَمْ
  .اء، مفرّغ אستحرف אستثناء؛ نوع אستثن: إالّ
  »یَلْبَثُوא«: ظرف زمان؛ عامل آن: ةًیَّعَشِ
  حرف عاطفه: أوْ

  .عطف شده אست» عَشِیَّةً«به » أوْ«אین وאژه با . فیه زمانی אلیه، مفعولٌ مضاف و مضافٌ: ضُحَاهَا
  ٣٠٩﴾هَا فَبَشِّرْهُ بِعَذאبٍ ألِیمٍسْمَعْم یَلَ صِرُّ مُسْتَكْبِرאً كَأنْهِ ثُمَّ یُعَلَیْ یسْمَعُ آیاتِ אللَّهِ تُتْلَیَ﴿ .۳

  »هو«ضمیر پنهان : مضارع؛ فاعل آنفعل : یَسْمَعُ
  به، منصوب به کسرۀ نیابی مفعولٌ: آیاتِ
  אلیه و مجرور  لفظ جالله، مضافٌ :אهللاِ

  »هِيَ«ضمیر : هول؛ نایب فاعل آنفعل مضارع مج: تُتْلَی
  جارّ و مجرور: عَلَیْهِ

  »آیات«در جایگاه نصب، حال برאی  لیه،جملۀ فع: تُتْلَی عَلَیْهِ
  حرف عاطفه: ثُمَّ

  »یَسْمَعُ«معطوف به فعل : یُصِرُّ
  )»یُصِرُّ«در فعل » هو«ضمیر (عل حال برאی فا: مُسْتَكْبِرאً

  .אز حروف شبیه به فعل که به خاطر تخفیف، אز عمل مُلْغَی شده אست» کَأنَّ«مخفّفِ : کَأنْ
  حرف جازم: لَمْ
  »هو«ضمیر پنهان : ضمّه؛ فاعل آن ل مضارع مجزوم به حذففع: سْمَعْیَ
  به و در جایگاه نصب نصبی، مفعولٌضمیر متصل : ها
  حرف عاطفه: فَـ

  »أنتَ«: فرد مذکر مخاطب؛ فاعل آنفعل אمر، م: بَشِّرْ
  به، در جایگاه نصب متصل، مفعولٌ ضمیر: ها

  .אست» بَشِّرْ«مِ فعل بهِ دو جارّ و مجرور، در جایگاه نصب، مفعولٌ: بِعَذאبٍ
  .אست» عَذאبٍ«صفت برאی : ألِیمٍ

                                                 
  .۸/ هیجاث. ٣٠٩
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  ٣١٠﴾نْظُرُونَאلمَوْتِ وَهُم یَ یسَاقُونَ إِلَنَ كَأنَّمَا یُאلحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَیَّ یجَادِلُونَكَ فِیُ﴿ .۴
  »وאو«ضمیر بارز : فاعله؛ فاعل آنفعل مضارع אز باب م: یُجَادِلُونَ

  به ضمیر متصل نصبی و مفعولٌ :כَ
  »یُجَادِلُونَ«مجرور، متعلّق به جارّ و : في אلحَقِّ

  »ما تَبَیَّنَ«فیه و مضاف به  لٌمفعو: بَعْدَ
  حرف مصدری: ما

  »هو«ضمیر پنهان : فعّل؛ فاعل آنفعل ماضی אز باب ت: تَبَیَّنَ
  ٣١١.אست» بَعْدَ«אلیهِ وאژۀ   مصدر مؤوّل אز آن، مضافٌ: نَمَا تَبَیَّ
  .אز بین رفته אست» ما«با » کَأنَّ«ی کافّه אست و عمل »ما«و » أنَّکَ«مرکّب אز : کَأنَّما

  »وאو«ضمیر بارز : ؛ نایب فاعل آنفعل مضارع مجهول: یُسَاقُونَ
  جارّ و مجرور: إلی אلمَوْتِ

  حالیّه: وَ
  مبتدא و در جایگاه رفع: هُم

  »هُم«در جایگاه رفع، خبر : »ونَیَنْظُرُ«؛ جملۀ »وאو«ضمیر بارز : فعل مضارع؛ فاعل آن: یَنْظُرُونَ
  .אست) »یُساقُونَ«در » وאو«ضمیر (در جایگاه نصب، حال برאی نایب فاعل : هُمْ یَنْظُرُونَ

  لَکِنَّ) د

  ٣١٢﴾فْرَقُونَكِنَّهُم قَوْمٌ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُم لَمِنْكُم وَمَا هُم مِنْكُم وَلَوَیَ﴿ .۱
  حرف אبتدאئیّه: وَ
  »وאو«ضمیر بارز : مضارع؛ فاعل آنل فع: حْلِفُونَیَ

  جارّ و مجرور: بِاهللاِ
  حرف شبیه به فعل: إنَّ
  »إنّ«متّصل، در جایگاه نصب، אسم ضمیر : هُم
  حرف تأکید: لَـ

  »إنَّ«جرور، در جایگاه رفع، خبر جارّ و م: مِنْکُم
  .جملۀ جوאب قسم، محلّی אز אعرאب ندאرد :إنَّهُم لَمِنْکُم

  حالیّه :وَ
  »لَیْسَ«رف شبیه به ح: ما
  »ما«ضمیر متّصل رفعی، אسم : هُم

  »ما«مجرور، در جایگاه نصب، خبر جارّ و : مِنْکُم
  »إنَّهُم«در » هُم«ال برאی ضمیر در جایگاه نصب، ح: وَمَا هُم مِنْكُم

  حرف عاطفه: وَ

                                                 
  .۶ /אنفال ٣١٠.

  .نِهِیُّبَعْدَ تَبَ. ٣١١

  .۵۶/ توبه. ٣١٢
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  حرف شبیه به فعل: لَکِنَّ
  »إنَّ«متصل، در جایگاه نصب، אسم ضمیر : هُم
  »لَكِنَّ«فوع به ضمّه، خبر مر: قَوْمٌ

در جایگاه رفع، : »یَفْرَقُونَ«؛ جملۀ »وאو«ضمیر بارز : فعل مضارع، جمع مذکر غایب؛ فاعل آن: یَفْرَقُونَ
  .אست» قَوْمٌ«صفت برאی 

  ٣١٣﴾كِنَّ أكْثَرَكُم لِلحَقِّ كارِهُونَوَلَ جِئْنَاكُم بِالحَقِّ لَقَدْ﴿ .۲
  .المِ جوאب قسم مقدّر אست: لَـ
  حرف تحقیق: دْقَ

  »نا«ضمیر : فعل ماضی؛ فاعل آن: جِئْنَا
  به در محل نصب، مفعولٌ: كُم
  و مجرور جارّ: الحَقِّبِ
  حرف عاطفه: وَ

  رف شبیه به فعل به معنای אستدرאکح: لَکِنَّ
  و منصوب» لَکِنَّ«אسم : أکْثَرَ
  אلیه و در جایگاه جرّ مضافٌ: کُم

  »کارِهُونَ« و مجرور، متعلّق به جارّ: لِلْحَقِّ
  .אست) وאو(و مرفوع به אعرאب نیابی » لَکِنَّ«خبر : کارِهُونَ

  ٣١٤﴾عْلَمُونَیَ كِنَّ أكْثَرَ אلنَّاسِ الوَمَا أرْسَلْناכَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیرאً وَنَذِیرאً وَلَ﴿  .۳
  حرف אستیناف و אبتدאئیّه: وَ
  حرف نافیه و غیرعامل: ما

  »نا«ضمیر : باب إفعال؛ فاعل آن אز فعل ماضی: أرْسَلْنا
  جایگاه نصب، در »أرْسَلْنا«بهِ  ضمیر متصل منصوبی، مفعولٌ: כَ
  .אست» أرْسَلْنا«معمولِ فعل » إالّ«حرف אستثناء؛ نوع אستثناء، مفرّغ אست؛ زیرא مابعدِ : إالّ

  )כ(به  حال برאی مفعولٌ: کافَّةً
  »ةًکافَّ«رّ و مجرور، متعلّق به جا: لِلنّاسِ
  )כ(به  حال دوم برאی مفعولٌ: بَشیرאً

  حرف عاطفه: وَ
  .باشد» أرْسَلْناכَ«بهِ فعلِ  تا حال دیگری برאی مفعولٌ» بَشیرאً«معطوف به : نَذیرאً

  حرف عاطفه: وَ
  رف شبیه به فعل به معنای אستدرאکح: لَکِنَّ
  »لَکِنَّ«אسم : أکْثَرَ

  אلیه، مجرور به کسرۀ ظاهر مضافٌ :אلنّاسِ

                                                 
 .۷۸/ زخرف. ٣١٣

  .۲۸/ سبأ. ٣١٤
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  حرف نفی: ال
  »وאو«ضمیر بارز : مضارع؛ فاعل آنفعل : یَعْلَمُونَ

  .אست» لَکِنَّ«در جایگاه رفع، خبر  :»ال یَعْلَمُونَ«جملۀ 
  ٣١٥﴾كِنْ كانُوא هُمُ אلظَّالِمِینَوَمَا ظَلَمْناهُم وَلَ﴿ .۴

  حرف عاطفه: وَ
  حرف نفی: ما

  »نا«ضمیر : فعل ماضی؛ فاعل آن: ظَلَمْنا
  به، در جایگاه نصب نصبی، مفعولٌ ضمیر متصل: هُم
  حرف عاطفه: وَ

  به معنای אستدرאک، غیرعامل» نَّلَکِ«مخفّف אز : لَکِنْ
  »وאو«ضمیر : ل ماضی ناقص؛ אسم آنفع: کَانُوא
  .ضمیر فصل، محلّی אز אعرאب ندאرد؛ زیرא حرف אست: هُم

  .אست) یاء(و منصوب به אعرאب نیابی » کانُوא«خبر : אلظّالِمِینَ

  لَعَلَّ) ه

  ٣١٦﴾دْرِیكَ لَعَلَّ אلسَّاعَةَ قَرِیبٌأنْزَلَ אلْكِتابَ بِالْحَقِّ وَאلْمِیزאنَ وَمَا یُ یאللَّهُ אلَّذِ﴿ .۱
  لفظ جالله، مبتدא: אهللاُ
  אسم موصول، خبر و در جایگاه رفع :يאلَّذِ

  »هو«ضمیر پنهان : ماضی؛ فاعل آن فعل: أنْزَلَ
  به و منصوب مفعولٌ: אلْکِتابَ

  »أنْزَلَ«رّ و مجرور، متعلّق به جا: حَقِّالبِ
  حرف عاطفه: وَ

  و منصوب» אلکِتابَ«عطوف به وאژۀ م: אلمِیزאنَ
  حرف אستیناف: وَ
  ف אستفهام، در جایگاه رفع، مبتدאحر: ما

  »هو«ضمیر پنهان : مفعول؛ فاعل آنفعل مضارع، متعدی به دو : یُدْرِي
در لفظ، تعلیق شده » لَعَلَّ«ٌبه دوم توسط  مفعول. اه نصببهِ نخست، در جایگ ضمیر متصل، مفعولٌ: כَ
  . אست

  )مبتدא(ی אستفهام »ما«خبر برאی  در جایگاه رفع،: »یُدْرِیكَ«جملۀ 
  حرف شبیه به فعل: لَعَلَّ

  و منصوب» لَعَلَّ«אسم : אلسّاعَةَ
  و مرفوع» لَعَلَّ«خبر : قَرِیبٌ
  .אست» یُدْرِي«به دومِ  اه نصب، مفعولٌدر جایگ: »لَعَلَّ אلسَّاعَةَ قَرِیبٌ«جملۀ 

                                                 
  .۷۶/ زخرف. ٣١٥

  .۱۷/ یشور. ٣١٦
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  ٣١٧﴾فَإنَّما یَسَّرنَاهُ بِلِسانِكَ لَعَلَّهُم یَتَذَکَّرُونَ﴿ .۲
  حرف אستیناف و אبتدאئیّت :فَـ

   ی کافّه»ما«و » إنَّ«مرکّب אز  אز אلفاظ حصر،: إنّما
  »نا«ضمیر : فعل ماضی؛ فاعل آن: یَسَّرْنا

  ر جایگاه نصببه و د نصبی، مفعولٌضمیر متصل : ُه
  جارّ و مجرور: بِلِسانِ

  אلیه و در جایگاه جرّ مضافٌ: כَ
  شبیه به فعل به معنای אمید و رجاحرف : لَعَلَّ
  و در جایگاه نصب» لَعَلَّ«، אسم ضمیر متصل نصبی: هُم

  .אست» لَعَلَّ«ر در جایگاه رفع، خب: »یَتَذَکَّرُونَ«؛ جملۀ »وאو«ضمیر بارز : فعل مضارع؛ فاعل آن: َیَتَذَکَّرُون

  لَیْتَ) و

  ٣١٨﴾قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِیمٍ یَوْتِאُتَ لَنَا مِثْلَ مَا نْیا یا لَیْرِیدُونَ אلحَیاةَ אلدُّزِینَتِهِ قَالَ אلَّذِینَ یُ یقَوْمِهِ فِ یفَخَرَجَ عَلَ﴿. ۱
  حرف عاطفه: فَـ

  »هو«ضمیر پنهان : ماضی؛ فاعل آن فعل: خَرَجَ
  »خَرَجَ«ارّ و مجرور، متعلّق به ج: وْمِعَلَی قَ

  אلیه و در جایگاه جرّ مضافٌ: ه
  جارّ و مجرور: في زِینَةِ

  אلیه و در جایگاه جرّ مضافٌ: ه
  فعل ماضی אجوف،: قالَ

  »قالَ«در جایگاه رفع، فاعل فعلِ אسم موصول، : אلَّذِینَ
، »אلَّذِینَ«جملۀ صله برאی : »یُرِیدُونَ«ۀ ؛ جمل»وאو«ضمیر بارز : فعل مضارع אجوف؛ فاعل آن: رِیدُونَیُ

  .محلّی אز אعرאب ندאرد
  به و منصوب مفعولٌ: אلحََیاةَ
  »אلحَیاةَ«فتحۀ مقدّر، صفت برאی منصوب به : אلدُّنْیا

  ٣١٩حرف ندא به معنای تعجّب: یا
  یه به فعل به معنای تمنّی و آرزوحرف شب: لَیْتَ
  »تَلَیْ«رّ و مجرور، خبر مقدّمِ جا: لَنَا

  »لَیْتَ«سم مؤخّرِ منصوب به فتحه، א: مِثْلَ
  אسم موصول، مجرور به אضافه: ما

  فعل ماضی مجهول: אُوتِيَ
  نایب فاعل و مرفوع: قَارُونُ

                                                 
  .۵۸/ دخان. ٣١٧

  .۷۹/ قصص. ٣١٨

 .مین نکته در نحو عربی در بحث ندא آشنا شدیبا א. مقدّر نیست אتعجّب باشد، مناد یاهر گاه حرف ندא به معن ٣١٩.
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  حرف شبیه به فعل: إنَّ
  و در جایگاه نصب »إنَّ« ضمیر متصل نصبی، אسم: هُ
  )مزحلقه(حرف تأکید : لَـ
  )وאو(مرفوع به אعرאب نیابی  ،»إنَّ«های ستّه، خبر  אز אسم: ذُو

  אلیه، مجرور به کسرۀ ظاهر مضافٌ :حَظٍّ
  .אست» حَظٍّ«صفت برאی وאژۀ : عَظیمٍ

  ٣٢٠﴾الًلَمْ أتَّخِذْ فُالناً خَلِی یتَنِیا وَیلَتَی لَیْ٭  אتَّخَذْتُ مَعَ אلرَّسُولِ سَبِیالً یتَنِقُولُ یا لَیْهِ یَدَیْعَضُّ אلظَّالِمُ عَلَی یَوْمَ یَوَیَ﴿ .۲
  حرف عاطفه: وَ

  »...یَعَضُّ «نی و مضاف به جملۀ فیه زما مفعولٌ: یَوْمَ
  فعل مضارع مضاعف: یَعَضُّ
  فاعل و مرفوع: אلظّالِمُ

  جارّ و مجرور: عَلَی یَدَي
  אلیه و در جایگاه جرّ مضافٌ: ه

  אلیه، محالً مجرور مضافٌ: »هِدَیْعَضُّ אلظَّالِمُ عَلَی یَیَ«جملۀ 
  »هو«ضمیر پنهان : ف؛ فاعل آنل مضارع אجوفع: یَقُولُ

  ٣٢١.حرف ندא به معنای حسرت אست: یا
  حرف شبیه به فعل: لَیْتَ
  وقایه» نون«: نـ
  ، در جایگاه نصب»لَیْتَ«بی، אسم ضمیر متّصل نص: ي
  »تُ«ضمیر متّصل : ماضی؛ فاعل آنفعل  :تَّخَذْتُאِ

  فیه و منصوب مفعولٌ :مَعَ
  ورمجر אلیه و مضافٌ :אلرَّسُولِ
  و منصوب» אِتَّخَذْتُ«بهِ فعل  مفعولٌ :سَبیالً
  .אست» لَیْتَ«در محلّ رفع، خبرِ : »אِتَّخَذْتُ مَعَ אلرَّسُولِ سَبِیالً«جملۀ 

  حرف ندא به معنای حسرت: یا
  ٌبه אلیه، تقدیرאً منصوب، مفعول مضاف و مضافٌ: لَتَیوَیْ

  حرف شبیه به فعل: لَیْتَ
  وقایه» نون«: نـ
  ، در جایگاه نصب»لَیْتَ«بی، אسم یر متّصل نصضم: ي
  حرف جازم: لَمْ

  »أنا«ضمیر پنهان : ؛ فاعل آن»مْلَ«فعل مضارع مجزوم به : أتَّخِذْ
  »أتَّخِذْ«بهِ نخستِ فعل  مفعولٌ: فُالناً

                                                 
 .۲۸و  ۲۷/ فرقان. ٣٢٠

 .در کاربرد حرف ندא אست یو تبع یم بالغیتعجّب و حسرت אز مفاه یدو معنا ٣٢١.



  93  پنجمجلسه / اعراب قرآن و حديث

Earab 87−88 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

  .אست» أتَّخِذْ«به دومِ فعل  مفعولٌ: خَلیالً
  .אست» لَیْتَ«، خبرِ در محلّ رفع: »لَمْ أتَّخِذْ فُالناً خَلِیالً«جملۀ 

  بازبینی

  :کنیم مالحظه می» إنَّ«های قرآنی رא تنها در حرف  ، بار دیگر نمونهتر بیشبرאی آگاهی 
) ءٌ يْلَشَ(های אشاره و مبنی אست و خبر آن  ، אز אسم»إنَّ«אسم » هذא« ٣٢٢:﴾ءٌ عُجاٌب  یْإِنَّ هذא لَشَ﴿. ۱

  .مفرد و جامد אست
، معرب و منصوب به فتحۀ ظاهر و خبر آن »إنَّ«אسم » فَریقاً« ٣٢٣:﴾مُؤْمِنِینَ لَكَارِهُونَإِنَّ فَرِیقاً مِنَ אل﴿. ۲

  .مفرد و مشتق אست) لَكَارِهُونَ(
، معرب و منصوب، و خبر آن به شکل جملۀ »إنَّ«אسم » אإلنْسَانَ« ٣٢٤:﴾یطْغَكَلَّا إِنَّ אإلِنْسَانَ لَیَ﴿. ۳
  .אست) طْغَیلَیَ(فعلیه 
) אسم موصول و مبنی(» אلَّذِینَ«، »إنَّ«אسم  ٣٢٥:﴾ذِینَ آمَنُوא وَعَمِلُوא אلصَّالِحاتِ لَهُم جَنَّاتُ אلنَّعِیمِإِنَّ אلَّ﴿. ۴

  .אست» لَهُم جَنَّاتُ אلنَّعِیمِ«و خبر آن به شکل جملۀ אسمیۀ 
  .אست» الِحِینَنَ אلصّمِ«جملۀ  ، و خبر آن شبه)مبنی(» هُم«، ضمیر »إنَّ«אسم  ٣٢٦:﴾الِحِینَإِنَّهُم مِنَ אلصّ﴿. ۵
مقدّم ) لَآیاتٍ(אست كه بر אسم آن » إنَّ«، خبر »فِي ذَلِكَ«جارّ و مجرورِ  ٣٢٧:﴾لِكَ لَآیاتٍذَ یإِنَّ فِ﴿. ۶

  .دلیل אین تقدیمِ خبر، نکره بودن אسم אست. شده אست
در هیچ » إنْ« ٣٢٩:﴾نْیاا مَتاعُ אلحَیاةِ אلدُلِكَ لَمَّكُلُّ ذَ وَإِنْ﴿و  ٣٢٨﴾وَإِنْ كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ אلغَافِلِینَ﴿. ۷

کند و אختصاص آن به جملۀ  تبدیل شود، عمل نمی» إنْ«به » إنَّ«هر گاه . یک אز אین دو آیه، عامل نیست
  .مخفّفه هم در جملۀ אسمیه و هم در جملۀ فعلیه کاربرد دאرد» إنْ«به عبارت بهتر، . رود אسمیه אز بین می

ی کافّه همرאه شود، عمل »ما«با » إنَّ«هر گاه  ٣٣٠:﴾وْمِ אآلخِرِمَسَاجِدَ אللَّهِ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَאلیَ عْمُرُإِنَّما یَ﴿. ۸
  . کند نمی

کند و  ی کافّه همرאه شود، عمل نمی»ما«با » إنَّ«هر گاه  ٣٣١:﴾یَّإِلَ یوحَقُلْ إِنَّمَا أنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم یُ﴿. ۹
  .رود ن میאنحصار آن به جملۀ אسمیه אز بی

                                                 
  .۵/ ص. ٣٢٢

  .۵/ אنفال. ٣٢٣

 .۶/ علق. ٣٢٤

 .۸/ لقمان. ٣٢٥

  .۸۶/ אنبیاء. ٣٢٦

  .۵/ אبرאهیم. ٣٢٧

 .۳/ یوسف. ٣٢٨

 .۳۵/ زخرف. ٣٢٩

  .۱۸/ توبه. ٣٣٠

  .۱۱۰/ کهف. ٣٣١
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حرف . ۱: دو جنبه دאرد» إنَّ«در آیۀ شریف عامل نیست؛ زیرא » إنَّ« ٣٣٢:﴾هَذאنِ لَسَاحِرَאنِ قَالُوא إِنَّ﴿. ۱۰
  .در אین آیه، حرف تأکید אست. حرف تأکید. ۲شبیه به فعل؛ 

ی عمل ها برאی یک موضوع به چه دلیلی אست؟ אگر منظور، شناسای شاید אز خود بپرسید، تکرאر אین نمونه
  . باشد، یک یا دو نمونه کافی אست » إنَّ«

  :ها برאی توجه دאدن به چند نکته אست دلیل تکرאر אین نمونه: در پاسخ باید گفت
  :אست که به چند گونه אست» إنَّ«ها و ساختار ظاهری  نکتۀ نخست در حالت) אلف
؛ در برخی אز »۱۱و  ۱۰«آیۀ شمارۀ : مانند ی کافّه به کار رفته אست؛»ما«ها با  אی אز نمونه در پاره» إنَّ«. ۱

  .به کار رفته אست) إنّ(و در دیگر موאرد به شکل مشدّد » ۹و  ۸«؛ مانند آیۀ شمارۀ )إنْ(آیات به شکل مخفّف 
ها با وجود مشدّد بودن، عامل نیست و تنها جنبۀ تأکید در آن، مدّ نظر אست؛  در برخی אز نمونه» إنَّ«. ۲

  .کند ی کافّه אست، عمل می»ما«، و در دیگر موאرد، هنگامی که مشدّد و بدون »۱۲«مانند آیۀ شمارۀ 
ی کافّه یا به شکل مخفّف باشد، هم با جملۀ אسمیه و هم با جملۀ فعلیه به کار »ما«هر گاه با » إنَّ«. ۳
 .سمیه نیستدر אین صورت دیگر منحصر به جملۀ א» إنَّ«؛ زیرא »۱۱و  ۱۰، ۹، ۸«رود؛ مانند آیۀ شمارۀ  می

  :אست» إنَّ«های אسم  نکتۀ دوم، در حالت) ب
، در آیۀ »هذא«مبنی אست؛ زیرא در آیۀ شمارۀ یک، אسم אشارۀ » ۵و  ۴، ۱«در آیۀ شمارۀ » إنَّ«אسم . ۱

  .אست» هُم«و در آیۀ شمارۀ پنج، ضمیر » אلّذینَ«شمارۀ چهار، אسم موصولِ 
نیز متفاوت אست؛ » إنَّ«رب אست، אما نوع אعرאب در אسم مع» ۷و  ۳، ۲«در آیات شمارۀ » إنَّ«אسم . ۲

نیابی אست؛ به אین دلیل که در حالت نصبی، به صورت مجرور » אآلیات«، אعرאب وאژۀ »۷«زیرא در آیۀ شمارۀ 
  .»إنَّ אإلنْسانَ«و » إنَّ فَریقاً«: به کار رفته אست و در دیگر موאرد، אعرאب، אصلی אست؛ مانند

  :אست» إنَّ«دربارۀ خبر  نكتۀ سوم نیز) ج
؛ در آیۀ شمارۀ دو، مشتق و אسم فاعل )لَشَيْءٌ(در آیۀ شمارۀ یک، جامد غیر مصدری » إنَّ«خبر . ۱

؛ و در )لَهُم جَنَّاتُ אلنَّعِیمِ(؛ در آیۀ شمارۀ چهار، جملۀ אسمیه )لَیَطْغَی(؛ در آیۀ شمارۀ سه، جملۀ فعلیه )لَکارِهُونَ(
  .אست) مِنَ אلظّالِمینَ(له جم آیۀ شمارۀ پنج، شبه

אین موאرد . توאن تمامی موאرد یادشده رא در دیگر حروف شبیه به فعل نیز مشاهده کرد در آیات منتخب می
  : אند אز عبارت
  ؛)ی کافّه»ما«ی کافّه، بدون »ما«مشدّد، مخفّف، با (نوع کاربرد حروف شبیه به فعل . ۱
  ؛)عرب، مبنیم(نوع کاربرد אسمِ حروف شبیه به فعل . ۲
  ).جمله جامد، مشتق، جمله، شبه(نوع کاربرد خبرِ حروف شبیه به فعل . ۳

  های بالغی نکته

  :نکتۀ بالغی در کاربرد حروف شبیه به فعل شامل موאرد ذیل אست
  تأکید در جملۀ אسمیه به منظور مفاهیم تبعی همچون عظمت، مدح  :»أنَّ«و » إنَّ«تأکید جملۀ אسمیه در . ۱

                                                 
» إنّ«. ۲אست؛ » نعم«حرف جوאب به معنای » إنَّ«. ۱: های دیگری نیز وجود دאرد ؛ در אین آیۀ مبارک، ترکیب۶۳/ طه. ٣٣٢

حفص אز (אلبته قرאئت مشهور . אست» هَذאنِ لَساحِرאنِ«حرف شبیه به فعل و אسم آن ضمیر شأن محذوف و خبر آن جملۀ 
به معنای » لَساحِرאنِ«در » لَـ«، نافیه فرض شده و »إنْ«אست که در אین قرאئت، » إنْ هَذאنِ لَساحِرאنِ«در אین آیه، ) معاص

  .کند هر گاه مخفّف شود، عمل نمی» إنّ«کند؛ زیرא  אین قرאئت، دیدگاه تأکید رא تثبیت می. אست» إالّ«



  95  پنجمجلسه / اعراب قرآن و حديث

Earab 87−88 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

  ٣٣٣.یا برאی אز بین بردن אنکار و شک در مخاطب אست و... و 
אین آیۀ مبارک، אز نوع جملۀ : ﴾אهللاِ مَنْ آمَنَ باهللاِ  إنَّما یَعْمُرُ مَسَاجِدَ﴿: مانند؛ »أنَّما«و » إنَّما«حصر در . ۲

  ٣٣٤.موجب تأکید و حصر در سخن אست» إنَّما«אنکاری אست؛ زیرא 
نوع جمله در אین آیۀ  ٣٣٦:﴾عَشِیَّةً أوْ ضُحَاهَالْبَثُوא إِلَّا یَ لَمْ هارَوْنَوْمَ یَنَّهُم یَأكَ﴿: مانند ؛»کَأنَّ«در  ٣٣٥تشبیه. ۳

... لَمْ (و نیز مؤکّد به אسلوب نفی و אستثناء ) هارَوْنَوْمَ یَیَ(شریف نیز אنکاری אست؛ زیرא مؤکّد به تقدیم معمول 
) هُم(אلیه  م به صورت مقیّد אست؛ زیرא אرتباط مسندٌهمچنین کال. رساند אست که אین אسلوب، حصر رא می) إالّ

همچنین . منحصر و مقیّد شده אست» کَأنَّ«و حرف ) یَوْمَ، عَشِیَّةً و ضُحاها(فیه  به مفعولٌ) لَمْ یَلْبَثُوא(به  با مسندٌ
شریف قصد  تر، خدאوند متعال در אین آیۀ به عبارت روشن. غرض تشبیه در אین آیه، بیان مقدאر وجه شبه אست

به همین . مطرح کند) های دنیوی و طول אقامت אیشان نعمت(ها رא אز وجه شبه  دאرد نصیب و برخوردאری אنسان
ها تنها شبی یا  ها بازگو کرده אست؛ گویی אنسان منظور میزאن برخوردאری אز אین نعمت رא، با تشبیه، برאی אنسان

  .אند روزی در دنیا درنگ کرده
قَارُونُ  یَوْتِאُتَ لَنَا مِثْلَ مَا یا لَیْ﴿: برאی تمنّی و آرزو אست؛ مانند» لَیْتَ«کاربرد אصلی  :»تَلَیْ«تمنّی در . ۴

بستگی دאرد؛ زیرא » لَیْتَ«؛ و کاربرد فرعی و تبعی آن، به ذوق سلیم و جایگاه کاربرد ﴾إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِیمٍ
 ٣٣٧،﴾خَذْتُ مَعَ אلرَّسُولِ سَبِیالًאتَّ یتَنِا لَیْی﴿در آیۀ مبارک אما معنای تبعی . مفاهیم تبعی قابل حصر نیستند
  ٣٣٨.پشیمانی، אندوه و حسرت אست

وجود  ٣٣٩:﴾كْثَرَكُم لِلحَقِّ كارِهُونَأكِنَّ لَقَد جِئْنَاكُم بِالحَقِّ وَلَ﴿: مانند ؛»لَکِنَّ«אستدرאک و تأکید در . ۵
طور کامل تأکید   ، مضمون جمله رא به)کارِهُونَ(بر خودِ خبر ) قِّلِلحَ(» لَکِنَّ«و تقدیم معمولِ خبرِ » لَکِنَّ«
  .دهد های אنکاری قرאر می کند و جمله رא אز نوع جمله می

با ماقبل آن متفاوت אست و אین تفاوت به » لَکِنَّ«حکم مابعدِ «: אند گفته» אستدرאک«عالمان אدب در توضیح 
אین آیۀ شریف، تفاوت به شکل تضادّ אست؛ زیرא אقبال خدאی  در ٣٤٠ ».شکل تناقض یا تضادّ و یا تخالف אست

  .گردאنند دאرند و אز آن روی می تعالی بر بندگان به حقّ אست، ولی بسیاری אز بندگان تنها حقّ رא ناپسند می
  لِكَ عْدَ ذَحْدِثُ بَلَعَلَّ אللَّهَ یُ﴿: در אمید و ترجّی אست؛ مانند» لَعَلَّ«کاربرد אصلی : »لَعَلَّ«ترجّی در . ۶
هر  ٣٤٢.﴾سْبابَبْلُغُ אألأ یعَلِّلَ﴿و آرزو אست؛ مانند » لَیْتَ«معنای  אما کاربرد فرعی و تبعی آن در  ٣٤١؛﴾مْرאًأ

                                                 
  .شد ید بررسیو אنوאع تأک) ی، طلبیدאئאبت(گفتنی אست در سورۀ مبارک حمد، אنوאع جمله . ٣٣٣

  .میدر سورۀ مبارک بقره آشنا شد» إنَّما« یژگیبا کاربرد و و. ٣٣٤

)  مشبّه؛ ب) אلف: چهار رکن אست یه دאرאیتشب. ه نامندیه در وجه شبه رא تشبیبه توسط אلفاظ تشب אشترאک مشبّه و مشبّهٌ. ٣٣٥
 .وجه شبه) ه؛ دیאلفاظ تشب)  به؛ ج مشبّهٌ

  .۴۶/ عاتناز. ٣٣٦

 .۲۷/ فرقان. ٣٣٧

  .»تَیْلَ«، بحث ۸۴، ص אلبالغهجوאهر  .٣٣٨

 .۷۸/ زخرف. ٣٣٩

 .»لَکِنَّ«، بحث ۱۸۷، ص بیאألد یمغن. ٣٤٠

  .۱/ طالق. ٣٤١

 .۳۶/ غافر. ٣٤٢
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אستفاده » لَعَلَّ«گاه بخوאهیم بُعد و دوری آنچه رא که مورد אمید و آرزو אست، برאی مخاطب بازگو کنیم، אز 
  .بریم رא به کار می» لَعَلَّ«باشیم،  وאقع نشدن אمری یقین دאشته  به عبارت دیگر، هر گاه به. كنیم می

  چكیده

 .آورند، نوאسخ گویند شوند و אثر جدیدی در آن پدید می אلفاظی رא که بر جملۀ אسمیه وאرد می 
 . ناسخ حرفی. ۲ناسخ فعلی؛ . ۱: نوאسخ بر دو گونه אست 
אفعال : אند אز کنند، عبارت رفوع و خبر رא منصوب میشوند و مبتدא رא م نوאسخی که بر جملۀ אسمیه وאرد می 

 ).ناسخ حرفی(» لَیْسَ«و حروف شبیه به ) ناسخ فعلی(ناقصه، אفعال مقاربه 
حروف : אند אز کنند، عبارت شوند و مبتدא رא منصوب و خبر رא مرفوع می نوאسخی که بر جملۀ אسمیه وאرد می 

 ).ناسخ حرفی(ی نفی جنس »ال«شبیه به فعل و 
» باء«تامّه وאقع شدن در معانی خاصّ، وجود : توאن به אین موאرد אشاره کرد های אفعال ناقصه می אز ویژگی 

 .در حالت جزم» کانَ«و حذف الم אلفعلِ     زאئده در خبر
 .رسانند אفعال ناقصه معانی گوناگونی همچون تقیید زمانی، ثبوت و אستمرאر خبر و نفی نسبتِ جمله رא می 
 .ربه بر سه گونۀ אفعال رجاء، مقاربه و شروع هستندאفعال مقا 
جملۀ فعلیه بودنِ خبر، کاربرد خبر در برخی אز : توאن به אین موאرد אشاره کرد های אفعال مقاربه می אز ویژگی 

 .ناصبه و تامّه وאقع شدن در شرאیط خاصّ» أنْ«אین אفعال همرאه 
. ۲نقض نشود؛ » إالّ«نسبت منفی جمله به . ۱ :دو شرط عمده دאرد» لَیْسَ«عملکرد حروف شبیه به  

 .ساختار אصلی جمله دگرگون نشود
زאئده در خبر، کاربرد » باء«کاربرد : توאن به אین موאرد אشاره کرد می» لَیْسَ«های حروف شبیه به  אز ویژگی 

تر  در بیش »التَ«و حذف אسم » التَ«ی אستثنائیه، ظرف زمان بودنِ אسم و خبرِ »إالّ«با » إنْ«شایعِ 
 .موאرد

 :אند אز های حروف شبیه به فعل عبارت ترین ویژگی مهم 
ها אز بین  ی کافّه پس אز אین حروف بیاید، אنحصار אین حروف به جملۀ אسمیه و عمل آن»ما«هر گاه . ۱ 

 .رود می
فعل  تأکید،» الم«روند که در אین حالت با قرאینی همچون  אین حروف گاه به شکل مخفّف به کار می. ۲ 

 .ها رא אز حروف مشابه تشخیص دאد توאن آن ناقصه، فعل یقین و حروف אستقبال می
 .تأکید، حصر، تشبیه، אستدرאک، تمنّی و ترجّی: אند אز های بالغی אین حروف عبارت نکته 
 :אند אز ی نفی جنس عبارت»ال«های  ترین ویژگی مهم 
  .باید حالتی فرאگیر و عامّ دאشته باشد» ال«אسم . ۱ 

 .مضاف אست به سه شکل مفردِ نکره، مضاف و شبه» ال«אسم . ۲ 
ی نفی جنس، نفی فرאگیر و عامّ אست که به دلیل אین خصوصیّت، کاربرد آن با »ال«تنها نکتۀ بالغی در  

  .ی אستثنائیه شایع אست»إالّ«
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  אهدאف درس

  :با یآشنای

  و ساختار آن؛ فعلیه ۀجمل 

  ؛های گوناگون فاعل حالت 

  .ب فاعلهای گوناگون نای حالت 

  درآمد

 ةُاعَتِ אلسّאقْتَرَبَ﴿: نامند؛ مانند یه میشود، جمله رא فعل آغازب فاعل یا نایه جمله با فعل و فاعل هرگا
  ٣٤٣.﴾رُאنْشَقَّ אلقَمَوَ

توאن  های زیر می های אعرאبی فاعل و نایب فاعل رא در نمونه حالت. نایب فاعل مرفوع هستندفاعل و 
  .مالحظه کرد

و » אلباطل«، »قّאلحَ« های وאژه ٣٤٥:﴾وبُهُملُذא ذُکِرَ אهللاُ وَجِلَتْ قُإ﴿ و ٣٤٤﴾لُزَهَقَ אلباطِقُّ وَجاءَ אلحَ﴿ .۱
  .هستند یظاهر ۀمرفوع به ضمها  همۀ אین وאژه. نایب فاعل אست» אهللا«فاعل و لفظ جاللۀ » قلوب«

وאژۀ و فاعل » یعمَאأل« وאژۀ ٣٤٧:﴾سَییمُوْسَی وعِ یوما אُوْتِ﴿ و ٣٤٦﴾أنْ جاءَهُ אألعمَی* تَوَلَّی وَ عَبَسَ﴿ .۲
  .هستندر مقدّ ۀهر دو مرفوع به ضمنایب فاعل אست و » یموس«

  .بوده و אعرאب آن نیابی אست» אلف«فاعل و مرفوع به » طائِفتان«وאژۀ  ٣٤٨:﴾إذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْکُم أنْ تَفْشَال﴿. ۳
نایب » لونوّאأل«وאژۀ  و فاعل »ؤمنونאلمُ« ژۀوא ٣٥٠:﴾رْسِلَ אألوَّلُونَאُمَا کََ﴿ و ٣٤٩﴾ونَنُمِؤْحَ אلمُلَأفْ دْقَ﴿ .۴

  .אست یابین ها و אعرאب آنبوده » وאو«مرفوع به فاعل אست و هر دو 
  .אست یقرאر دאرد و אعرאب آن محل )فاعل( گاه رفعیدر جا» اهللابِ« وאژۀ ٣٥١:﴾دאًیبِاللَّهِ شَهِ یكَفَوَ﴿ .۵

  :رود به کار میگوناگون  یها ل به شکلفاع. دآی یאست که پس אز فعل معلوم م یאسم مرفوع ٣٥٢فاعل

                                                 
  .۱/ قمر. ٣٤٣

  .۸۱/ אسرאء. ٣٤٤

  .۳۵/ حجّ. ٣٤٥

  .۲و  ۱/ عبس. ٣٤٦

  .۱۳۶/ بقره. ٣٤٧

  .۱۲۲/ آل عمرאن. ٣٤٨

  .۱/ مؤمنون. ٣٤٩

  .۵/ اءیאنب. ٣٥٠

و » هُوَ«ر پنهان یضم: فعل مفرد مذکر؛ فاعل آن: »یکَفَ«: گری نیز برאی אین آیۀ شریف وجود دאردیب دیترک. ۷۹/ نساء. ٣٥١
  )مؤلف. (»אهللا«حال برאی لفظ جاللۀ » دאًیشَه«؛ »یکَفَ«جارّ و مجرور، متعلّق به : »بِاهللاِ«אست؛  یر، حکمیمرجع ضم

آل ( ﴾عِمرאنَאمرَأةُ إذْ قَالَت ﴿: پذیرد؛ مانند یث می، فعل نیز عالمت تأنباشد یقیا نایب فاعل، مؤنث حقیهرگاه فاعل . ٣٥٢
ا אسم جمع و یا جمع غیر عاقل باشد، آوردن یا جمع مکسر ی یا نایب فاعل، مؤنث مجازی؛ و هر گاه فاعل )۳۵/ عمرאن

  ).۱/ هود( ﴾مِن لَدُنْ حَكِیمٍ خَبِیرٍتْ کِتابٌ אُحْکِمَتْ آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَ אلر﴿: ز אست؛ مانندیث در فعل جایعالمت تأن
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  گوناگون فاعل یها حالت

  .אست یفاعل و مرفوع به אعرאب ظاهر» سائل« وאژۀ ٣٥٣:﴾ذאبٍ وَאقِعٍعَلٌ بِسَئَلَ سائِ﴿: مانند ؛אسم ظاهر .۱
ل آن و مصدر مؤوّفاعل » بِه أنْ تَذْهبوא« وאژۀ ٣٥٤:﴾هبِ تَذْهَبُوאأنْ  یحْزُنُنیَلَ یقالَ إنِّ﴿: مانند ؛لאسم مؤوّ  .۲

  .אست» مهابُکُذَ«
ر یضم ٣٥٥:﴾نْفِقونَیُا رَزَقْناهُم مَّلوةَ ومِونَ אلصَّمُیقِیُبِ ویْالغَونَ بِنُؤمِیُنَ یذِאلَّ﴿: مانند ؛آشکار ۀوستیر پیضم .۳
ر متصل یضم» ناقْزَرَ«در فعل » نا«ر یز ضمیو ن» نفقونیُ« و» یمونقیُ«، »ؤمنونیُ« های در فعل» وאو« یفاعل

  .بارز، فاعل و محالً مرفوع אست
و » مُکُحْیَ« های در فعل» هو« یر فاعلیضم ٣٥٦:﴾دُیرِیُحْکُمُ ما یَإنَّ אهللاَ ﴿: مانند ؛پنهان ۀوستیر پیضم .۴

  .אستو فاعل  پنهان ضمیر پیوستۀ، »دُیریُ«

  ب فاعلیگوناگون نا یها حالت

دאرد؛ אز  یگوناگون یها فاعل حالت بنای. دآی میאست که پس אز فعل مجهول  یفاعل אسم مرفوع نایب
  :جمله
حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَی ﴿و  ٣٥٧﴾نُزِّلَ عَلَیهِ אلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ یهَا אلَّذِا أیُّالُوא یَقَوَ﴿: مانند ؛אسم ظاهر .۱
مرفوع به معرب و » אلذّكر«نایب فاعل هستند؛ با אین تفاوت كه » ذلكَ«و » אلذِّكر«های  وאژه ٣٥٨:﴾אلمُؤمِنِینَ

  .مبنی و محالً مرفوع אست» ذلكَ«אعرאب ظاهری و 
) پیوستۀ(نایب فاعل ضمیر متصل  ٣٥٩:﴾إنَّکُم یَوْمَ אلقِیامَةِ تُبْعَثُونَ  ثُمَّ﴿: ضمیر پیوستۀ آشکار؛ مانند. ۲

  .אست» تُبْعَثُونَ«در فعل » وאو«
ر یفاعل ضم نایب ٣٦٠:﴾اًیّبْعَثُ حَیُمَ وْوَیَ وتُمُیَمَ وْوَیَ مَ وُلِدَوْیَهِ یْلَالمٌ عَسَ﴿: مانند ؛ضمیر پیوستۀ پنهان. ۳

  .אست» بْعَثُیُ«و » وُلِدَ« های لفعدر » هو«
 يف« ٣٦١:﴾دِیعِمُ אلوَوْیَكَ لِورِ ذَאلصُّ ینُفِخَ فِوَ﴿ :مانند ؛شود یفاعل وאقع م نایبو مجرور،  گاه جارّ .۴
  .تفاعل אس نایبگاه رفع و یدر جا ،و مجرور جارّ» ورאلصُّ

אما . وجود ندאرد یא ن دو نمونهیא یات قرآن برאیدر آ. شود وאقع می فاعل نایب فیه، مفعولٌا یگاه مصدر  .۵
» رمضانُ«و » ضربٌ«های  که وאژه» ضانُُمَمَ رَیصِ«و » یدٌدشَ ضُرِبَ ضَرْبٌ«: ؛ مانندکاربرد دאرد یدر زبان عرب

  .אستساندن مبالغه ر یبرא ین کاربرد در زبان عربیא. نایب فاعل هستند

                                                 
  .۲/ معارج. ٣٥٣

  .۱۳/ وسفی. ٣٥٤

  .۳/ بقره. ٣٥٥

  .۱/ مائده. ٣٥٦

  .۶/ حجر. ٣٥٧

  .۳/ نور. ٣٥٨

  .۱۶/ مؤمنون. ٣٥٩

  .۱۵/ میمر. ٣٦٠

  .۲۰/ ق. ٣٦١
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  ٣٦٢تطبیق

  ﴾یغْشَلِ إِذَא یَیْאلَّوَ﴿
  .ی قسم אستامعنه ب رّحرف ج: وَ
  .אست» مُسِقْאُ« محذوفِفعل ق به و متعلّ» وَ«حرف جرّ مجرور به : لِیْאلَّ

  .محالً منصوب و مضاف אست ،ظرف زمان: إذא
 ،در جایگاه جرّ :»یَغْشَی«علیۀ جملۀ ف. ۀ مقدّرمرفوع به ضمّ ، مفرد مذکر غایب،فعل مضارع: غْشَییَ
  .אست» إذא«אلیه برאی  مضافٌ

  ﴾یهارِ إِذَא تَجَلَّوَאلنَّ﴿
  .אست ، مبنی بر فتح، غیر عاملعاطفهحرف : وَ

  .محذوف אست» مُسِאُقْ«ق به ظاهر و متعلّ ۀ، مجرور به کسر»لِیْאللَّ« وאژۀبه  معطوف: אلنَّهارِ
  .אست» یتَجَلَّ«ف به گاه نصب و مضایدر جا فیه، مفعولٌ :إذא

در : »تَجَلَّی«جملۀ فعلیۀ . אست» هو«ر پنهان یضم :فاعل آن ی، مفرد مذکر غایب؛فعل ماض: تَجَلَّی
  .אست» إذא« وאژۀ یه برאیאل  و مضافٌ گاه جرّیجا
  ﴾یאألنْثَوَ مَا خَلَقَ אلذَّكَرَوَ﴿

  .، مبنی بر فتح، غیر عامل אستعاطفهحرف : وَ
  .אست» لِیْאللَّ« وאژۀمعطوف به  ،گاه جرّیادر ج ،אسم موصول: ما

فعل و ( »قَلَخَ«فعلیۀ  ۀجمل. אست» هو«ر پنهان یضم :آن فاعل ی، مفرد مذکر غایب؛فعل ماض: خَلَقَ
  .אز אعرאب ندאرد یو محلّ אست »ما« یصله برאجملۀ  :)فاعل

  .אست ۀ ظاهرمنصوب به فتحو » قَلَخَ« یبرאبه  مفعولٌ: אلذَّکَرَ
  .אست ، مبنی بر فتح، غیر عاملعاطفهحرف : وَ

دوم به صورت تبعی برאی به  مفعولٌאست تا » אلذَّکَرَ«بهِ وאژۀ  تقدیرאً منصوب به فتحه و معطوف: אألنْثَی
  .باشد» خَلَقَ«فعل 

  ﴾یكُم لَشَتَّإِنَّ سَعْیَ﴿
  .אست و مبنی بر فتح ه به فعلیحرف شب :إنَّ
  .אست اهربه فتحۀ ظ و منصوب» إنّ«אسم : يَسَعْ
  .אست گاه جرّیه و در جایאل مضافٌ: كُم
  .אست ٣٦٣مزحلقه: لَـ

  .אست »إنَّ« یر و خبر برאمقدّ ۀرאً مرفوع به ضمّیتقد: شَتَّی
  ﴾یאتَّقَوَ یفَأمَّا مَن أعْطَ﴿

  .ناف אستیحرف אست: فَـ
  .ل אستیحرف شرط و تفص: أمّا

                                                 
  .ات אول تا آخریآ/ لیسورۀ مبارک ل. ٣٦٢

  .ز معروف אستیت و الم فارقه نیّد، الم אبتدאئیبه الم تأک» الم مزحلقه«. אست» رאنده شده« یدر لغت به معنا» مزحلقه«. ٣٦٣
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  .ستא گاه رفع و مبتدאیدر جا ،אسم موصول: مَنْ
  .אست» هو«ر پنهان یضم :ی، مفرد مذکر غایب؛ فاعل آنعل ماضف: أعْطَی

  .אست ، مبنی بر فتح، غیر عاملعاطفهحرف : وَ
 ۀمعطوف به جمل :»אِتَّقَی«جملۀ  .אست» هو«ر پنهان یضم :مفرد مذکر غایب؛ فاعل آن ی،فعل ماض: تَّقَیאِ

  .אست موصول» مَنْ« یصله برא و» یطَأعْ«
  ﴾یوَصَدَّقَ بِالحُسْنَ﴿

  .אست ، مبنی بر فتح، غیر عاملعاطفهحرف : وَ
  .אست» هو«ر پنهان یضم :مفرد مذکر غایب؛ فاعل آن ی،فعل ماض: صَدَّقَ

» یطَأعْ« ۀمعطوف به جمل :»ینَسْالحُبَ قَدَّصَ« ۀجمل. אست» صَدَّقَ«ق به و مجرور، متعلّ جارّ :بِالحُسْنَی
  .אست

  ﴾رَیسْلیُهُ لِسِّرُنُیَسَفَ﴿
  ب شرطحرف جوא: فَـ
  حرف אستقبال: سَـ

  »نحن«یر ضم :؛ فاعل آنریمتکلم مع אلغ ،فعل مضارع: نُیَسِّرُ
  موصول» مَنْ« یخبر برא، گاه رفعیدر جا :»هُسِّرُیَنُسَفَ« ۀجمل .یگاه نصبدر جا ،به مفعولٌ: هُ
  مبنی بر کسر ،حرف جرّ :لِـ

  .אست» هُسِّرُیَنُ«ق به فعل متعلّو و مجرور  جارّ: אلیُسْرَی
  ﴾یאسْتَغْنَوَ بَخِلَ أمَّا مَنْوَ﴿

  حرف عاطفه: وَ
  یلحرف شرط و تفص: أمَّا
  یگاه رفعدر جا אسم موصول، مبتدא،: مَنْ
جملۀ  :)فعل و فاعل(» بَخِلَ« ۀجمل .»هو«یر پنهان ضم :ی، مفرد مذکر غایب؛ فاعل آنفعل ماض: بَخِلَ
  .موصول אست» مَنْ« یصله برא
  حرف عاطفه: وَ
  .אست» وه«یر پنهان ضم :مفرد مذکر غایب؛ فاعل آن ماضی، فعل: سْتَغْنَیאِ

  ﴾یسِّرُهُ لِلعُسْرَفَسَنُیَی كَذَّبَ بِالحُسْنَوَ﴿
  .אست ﴾ی فَسَنُیَسِّرُهُ لِلیُسْرَیوَصَدَّقَ بِالحُسْنَ﴿تركیب אین دو آیه نیز همانند دو آیۀ 

  ﴾یعَنْهُ مَالُهُ إِذَא تَرَدَّ یغْنِوَمَا یُ﴿
  فحرف عط: وَ
  یفحرف ن: ما
  رمقدّ ۀرאً مرفوع به ضمّیتقد ، مفرد مذکر غایب،فعل مضارع: يغْنِیُ

  »یُغْنِي«رور، متعلّق به فعل جارّ و مج: عَنْهُ

  فاعل و مرفوع: مَالُ
  یگاه نصببه و در جا مفعولٌ: هُ

  یگاه نصبدر جا ،ظرف زمان: إذא
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 و گاه جرّیدر جا :»یدَّرَتَ« ۀجمل. »هو«ان یر پنهضم :آن فاعل مفرد مذکر غایب؛ ی،فعل ماض: تَرَدَّی
  .אست» إذא« هِیאل مضافٌ

  ﴾ینَا لَلهُدَإِنَّ عَلَیْ﴿
  مبنی بر فتح ه به فعل،یحرف شب: إنَّ

  »إنَّ«ی م برאخبر مقدّ ،گاه رفعیدر جا ،و مجرور جارّ: عَلَیْنا
  یدتأک یحرف مزحلقه برא: لَـ

  .אست» إنَّ« یرאً منصوب و אسم مؤخّر برאیتقد: אلهُدَی
  ﴾یאألولَوَ إِنَّ لَنا لَآلخِرَةَوَ﴿

  حرف عاطفه: وَ
  مبنی بر فتح ه به فعل،یאز حروف شب: إنَّ
  »إنَّ« خبر مقدّمِ ،گاه رفعیدر جا ،و مجرور جارّ: لَنا
  یدتأک یحرف مزحلقه برא :لَـ

  ظاهر منصوب به فتحۀ  ،»إنَّ« رِאسم مؤخّ: אآلخِرةَ
  حرف عاطفه: وَ

  .باشد» إنَّ« یبرא یگریتا אسم د »ةَرَאآلخِ«ف به معطو: אألولَی
  ﴾یفَأنْذَرْتُكُم نَارאً تَلَظَّ﴿

  یجهحرف نت: فَـ
  »تُ«ۀ بارز وستیر پیضم :ماضی، مفرد مذکر غایب؛ فاعل آن فعل: أنْذَرْتُ

  یگاه نصبدر جا ،»تُرْذَأنْ« به نخستِ مفعولٌ: کُم
  فتحۀ ظاهرمنصوب به  ،»تُرْذَأنْ« دومِبه  مفعولٌ: نارאً

جملۀ ): فعل و فاعل( »یظَّلَتَ« ۀجمل. »هو«پنهان ر یضم :فاعل آنماضی، مفرد مذکر غایب؛  فعل: تَلَظَّی
  .אست» نار« وאژۀ یبرא نخست )صفتِ(وصفیه 

  ﴾یهَا إِلَّا אألشْقَصْالال یَ﴿
  یرعاملغ ی،حرف نف: ال

  مفرد مذکر غایب فعل مضارع،: یَصْلَی
  »یصْلَیَ«فعل  یمقدّم برאبه  مفعولٌ ،گاه نصبیدر جا ،وستهیر پیضم: ها
  حرف אستثناء: إالّ
فعل و (» یقَشْאأل الّالها إصْیَال « ۀجمل. ه אستیف  مقدّر و محصورٌ ۀرאً مرفوع به ضمّیتقد ،فاعل: شْقَیألא
  .אست» نار« وאژۀ یدوم برא) جملۀ وصفیۀ(گاه نصب و صفت یدر جا :)و فاعل ءو حرف אستثنابه  مفعولٌ

  ﴾یتَوَلَّوَ كَذَّبَ یאلَّذِ﴿
  یگاه رفع،در جا، »یقَشْאأل« وאژۀ یصفت برאאسم موصول، : يאلَّذِ

جملۀ  :)فعل و فاعل(» ذَّبَکَ« ۀجمل. »هو«ضمیر پنهان : آن فاعلماضی، مفرد مذکر غایب؛  فعل: کَذَّبَ
  .و محلی אز אعرאب ندאرد אست» يאلَّذِ«אسم موصول  یصله برא
  حرف عاطفه: وَ
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ف وعطم :)فعل و فاعل(» یلَّتَوَ« ۀجمل. »هو«ر پنهان یضم: آن فاعلی، مفرد مذکر غایب؛ فعل ماض: وَلَّیتَ
  .باشد» אلَّذِي«موصولِ אسم  یدوم برא ۀصلجملۀ تا אست » ذَّبَکَ«جملۀ به 
  ﴾یجَنَّبُهَا אألتْقَوَسَیُ﴿

  حرف عاطفه: وَ
  حرف אستقبال: سَـ

  ٣٦٤رد مذکر غایب، مففعل مضارع مجهول :یُجَنَّبُ
  »یُجَنَّبُ«فعل  یدوم برאبه  مفعولٌ ،گاه نصبیوسته، در جایر پیضم: ها

  .ر אستمقدّ ۀرאً مرفوع به ضمّیفاعل و تقد نایب: אألتْقَی
  ﴾یتَزَکَّی مالَهُ یَؤتِی یُאلَّذِ﴿

  یگاه رفعدر جا ،»یقَאألتْ« وאژۀ یصفت برאאسم موصول، : يאلَّذِ
  »هو«یر پنهان ضم: آن فاعلذکر غایب؛ مضارع، مفرد م فعل: یُؤتِي
  به و منصوب مفعولٌ: مالَ
  گاه جرّیه و در جایאل مضافٌ: هُ

فعل و (» یتَزَکَّیَ« ۀجمل. אست» هو« ر پنهانیضم: آن فاعلمفرد مذکر غایب؛  ،فعل مضارع: یَتَزَکَّی
  .אست» يؤتِیُ« فاعلِبرאی  و جملۀ حالیّه گاه نصبیدر جا :)فاعل

  ﴾یدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَعِنْ مَا ألحَدٍوَ﴿
  ینافحرف אست: وَ
  یحرف نف: ما

  مگاه رفع، خبر مقدّیدر جا ،و مجرور جارّ: ألحدٍ
  ظرف مکان، منصوب به فتحۀ ظاهر: عِنْدَ
  گاه جرّیدر جایه، אل مضافٌ: هُ

  .ی אستمنف ،رא کالمیزאئد؛ ز حرف جرّ: مِنْ
  یگاه رفعدر جا ،مؤخّر یمبتدא: نِعْمَةٍ
 ۀجمل. אست» يَهِ«ر پنهان یضم :آن فاعل مفرد مذکر غایب؛ نایب فعل مضارع مجهول،: زَیتُجْ

  .אست» ةٍمَعْنِ« وאژۀ یبرא )جملۀ وصفیّه( صفتو گاه رفع یدر جا :)فاعل نایبفعل و (» یتُجْزَ«
  ﴾یإِلَّا אبْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ אألعْلَ﴿

  .غ אستمفرّ ء،و אستثنا ءحرف אستثنا: إالّ
  له، منصوب به فتحۀ ظاهر مفعولٌ ٣٦٥:تِغاءَאِبْ

  به کسرۀ ظاهر مجرور ،هیאل مضافٌ: وَجْهِ
رא تتابع אضافات  ییها אضافه چنین ی،אصطالح نحو در به کسرۀ ظاهر؛مجرور  ،»وَجْهِ«אلیهِ  مضافٌ: رَبِّ

  .گر אضافه شده אستیکدیبه  یپ در یپ وאژۀرא چند یز ؛نامند یم
                                                 

  .אند رא فاعل دאنسته» یאألتْقَ«ن فعل رא معلوم و وאژۀ یدאنان א אعرאب. ٣٦٤

ز دאرد؛ برאی یگری نید یها بیه ترکیאین آ. »یمالَهُ إالّ אبتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ אألعْلَ يؤْتِیُال «: ر سخن چنین אستیفرض و تقد. ٣٦٥
אثر  إعرאب אلقرآنبرگرفته אز . (نیست» نِعْمَة«אز جنس ) אبتِغاء( یرא مستثنیאند؛ ز منقطع دאنسته یرא אستثنانمونه برخی آن 

  .)ریکث ، نشر دאر אبن۵۰۴، ص ۱۰ش، ج ین درویאلد  ییمح
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  اه جرّ، در جایگ»رَبِّ«אلیهِ  مضافٌ ،وستهیر پیضم: ه
  .ر אستمقدّ ۀو مجرور به کسر» بِّرَ« وאژۀ یصفت برא: אألعْلَی

  ﴾یرْضَلَسَوْفَ یَوَ﴿
  ینافحرف אست: وَ
  حرف جوאب قسم: لَـ

  حرف אستقبال: سَوْفَ
  .אست» هو«ر پنهان یضم :، مفرد مذکر غایب؛ فاعل آنفعل مضارع: یَرْضَی

  بازبینی

  .کنیم میبررسی  جدאگانه شکلرא به ها  آن ۀهای فعلی و جمله باال بار دیگر آیات مبارک
אین آیه אز دو جملۀ فعلیه . אست» هو«پنهان ضمیر فاعل آن  و ،فعل» غْشَییَ« :﴾یغْشَلِ إِذَא یَیْلَّאوَ﴿ .۱

ز یدوم ن ۀجمل .پنهان אست» مُسِقْאُ«رא فعل یز ی دאرد؛ساختار فرع) لوאللَّیْ(نخست   ۀجمل :تشکیل شده אست
دوم  یۀن ساختار در آیא. گرفته אست یشیپ) یغْشَیَ(بر فعل و فاعل ) אإذ(فیه  مفعولٌرא یز ی دאرد؛ساختار فرع

الزم  یماض» یتَجَلَّ«مضارع الزم و فعل » یغْشَیَ«ن تفاوت که فعل یبا א یز وجود دאرد؛ن ﴾یلَّجَإذא تَ هارِאلنَّوَ﴿
  .אست
 به آن مفعولٌ» אلذَّکَرَ«فاعل و  ،»هو«پنهان و ضمیر  یفعل متعد» قَلَخَ« :﴾ثَینْوَما خََلقَ אلذَّکَرَ وَאألُ﴿ .۲
وجود אسم  یفعل متعد ۀنشان. אست یو متعد یماض ،هین آیدر א» قَلَخَ«فعل . ه אستیفعل ۀجمل ،هین آیא. אست

. אست یصل منصوبر متیل אسم منصوب به ضمی، تبدیدر אفعال متعد و قانون عامّ ی مجرد אستمفعول در ثالث
. אست یست، متعدیر، مصدر نیضمآن رد و مرجع یپذ یم یر متصل منصوبیکه ضم یهر فعلسخن، گر یدبه 
 ر متصلیمبه شکل ضتوאن  یرא م» אلذَّکَرَ«منصوب  وאژۀو  אست» وقلُخْمَ«، »قَلَخَ«فعل  ن אسم مفعولِیא بر بنا

  .)خَلَقَهُ( :پیوند دאدفعل  و به در آورد
 ها و فاعل آنهستند د یمز یو ثالث یهر دو ماض» یقََتَّאِ«و » یأعْطَ« های فعل :﴾یقَأعْطَی وَאتَّمَنْ ﴿ .۳
 یدومفعول» یأعْطَ«متعدی هستند، با אین تفاوت که  »אِتَّقَی«و  »یأعْطَ«هر دو فعلِ . אست» هو«پنهان ضمیر 

  .به ندאرند مفعولٌ هیچ کدאمدאرند و  ترکمبارک، كاربرد مشآیۀ אین در  هر چند. אست مفعولی یک» אِتَّقَی« و
آن، ضمیر و فاعل ، لیאز باب تفع یفعل ماض» صَدَّقَ«. ه אستیفعل ۀجمل ،هین آیא :﴾نَیصَدَّقَ بِالحُسْوَ﴿ .۴
  .کار رفته אسته ببه  مفعولٌبدون جا  متعدی אست، אما در אین» صَدَّقَ«فعل . אست» هو«پنهان 
ر متصل یآن، ضمبه  مفعولٌאست و  یمتعدو  لیفعل مضارع אز باب تفع »یَسِّرُنُ« :﴾یرَسْیُسِّرُهُ لِلیَفَسَنُ﴿ .۵

  .אست» هُ«
ی هر سه فعل ماض» و کَذَّبَ ینَغْتَسْאِ بَخِلَ،«های  فعل: ﴾نَیکَذَّبَ بِالحُسْوَ ینَتَغْאسْأمّا مَن بَخِلَ وَوَ﴿ .۶
 یثالث(אز باب אستفعال » ینَتَغْسْאِ«فعل  ،مجرد یثالزم و אز אفعال ثال» بَخِلَ«ن تفاوت که فعل یند، با אهست
  .ل אستیאز باب تفع و دیمز یز ثالثین» بَذَّکَ«، و فعل )دیمز

  .אست ﴾رَیسْیُلسِّرُهُ لِیَفَسَُن﴿ یۀمانند آنیز ه ین آیא :﴾رَیسِّرُهُ لِلعُسْیَفَسَنُ﴿ .۷
 و אست» مالُ«مضارع אز باب إفعال و فاعل آن  فعل» ينِغْیُ« :﴾هُ مالُهُ إذא تَرَدَّینْعَ ینِغْیُما وَ﴿ .۸

  .אست» أنتَ«پنهان ضمیر אز باب تفعّل و فاعل آن  یفعل ماض »یدَّرَتَ«
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 אین فعل. אست» تُ«ر یאز باب إفعال و فاعل آن ضم یفعل ماض» تُأنْذَرْ« :﴾تُکُم نارאً تَلَظَّیذَرْفَأنْ﴿ .۹
אز باب تفعّل و  الزم،» یظَّلَتَ«فعل אما . אست یفعل متعد ۀنشان» مکُ« یِر متصل منصوبیرא ضمیز ؛אست یمتعد
  .אست یماض

» ها«ر یضم ،آنبه  مفعولٌو » یאألشْقَ«فاعل آن  ی،فعل متعد» یصْلَیَ« :﴾قَیا אألشْلَّالها إصْیَال ﴿ .۱۰
رא یز ل אست؛یر فاعف אز موאرد وجوب تأخیشر یۀدر آ) ها(به  نسبت به مفعولٌ) یאألشْقَ(فاعل  مؤخّر شدن. אست

  .خارج شده אست یه אز حالت אصلیفعل ۀجمل یجه אجزאیدر نت. ه אستیف  محصورٌ אین آیهفاعل در 
و فاعل هستند ل یو אز باب تفع یهر دو ماض» َتوَلَّی«و » کَذَّبَ«های  فعل: ﴾تَوَلَّیکَذَّبَ وَ یאلَّذِ﴿ .۱۱

بر وزن  »لِّيتَوَ«، »یلَّوَتَ« و مصدر» لیتفع«ر وزن ب» بیذکْتَ« ،»ذَّبَکَ«مصدر . אست» هو«ضمیر پنهان  ها آن
  .אست» تَفَعُّل«

دوم به  مفعولٌ »ها« ریفاعل آن و ضم نایب» یאألتْقَ« ،فعل مجهول »جَنَّبُیُ« :﴾قَیجَنَّبُها אألتْیُسَوَ﴿ .۱۲
و  )אألتْقَی( ب فاعلینا به نخست آن، به شکل مفعولٌ ی אست کهمفعولאز אفعال دو» یُجَنَّبُ«فعل . אست آن

  .کار رفته אسته ب )ها( ر متصلیضمه شکل دوم آن ببه  مفعولٌ
ر پنهان یضم ،فاعل آن. אستאز باب אفعال  یمتعدمضارع فعل » يتِؤْیُ« :﴾یتَزَکَّیَ مالَهُ یتِؤْیُ یאلَّذِ﴿ .۱۳

  .اب تفعّل אستالزم و אز ب فعل مضارع» یتَزَکَّیَ«אما . אست» مالَ« אسم ظاهرِ ،آنبه  مفعولٌو » هو«
فاعل آن، ضمیر پنهان  نایبفعل مضارع مجهول و » یزَتُجْ« :﴾زَیتُجْ ةٍمَمِن نِعْ دَهُنْما ألحَدٍ عِوَ﴿ .۱۴

  .אست» هي«
  .אست» هو«ر پنهان یضم ،فعل مضارع معلوم و فاعل آن» یضَرْیَ« :﴾ضَیرْیَفَ لَسَوْوَ﴿ .۱۵

که مالحظه شد، فعل گونه  همان. شود یم آغازفاعل  یبناا فعل و یه با فعل و فاعل یفعل ۀجمل :بندی جمع
  ٣٦٦.دאرد یگوناگون های تحاله یفعل ۀدر جمل

  حسن ختام

  :ساختار جملۀ فعلیه بر دو گونه אست

  ساختار אصلی. ۱

 بیایند، دو  ترتیب نقش نحوی در پی آنه هرگاه جملۀ فعلیه با فعل و فاعل شروع شود و אجزאی دیگر ب
  .نامند ین ساختار رא אصلیא

  ساختار فرعی .۲

  :کالم عرب بر چند گونه אست یفرع یساختارها
 :﴾یقَا אألشْالها إلَّصْیَال ﴿ :سخن אست؛ مانند یی אجزאیجا هدر جاب یفرع یאز ساختارها یبرخ )אلف
نایب فاعل بر ) ها(دوم به  مفعولٌ: ﴾قَیجَنَّبُها אألتْیُسَ﴿م شده אست، و مقدّ )یאألشْقَ(بر فاعل ) ها(به  مفعولٌ

  .پیشی گرفته אست) אألتْقَی(

                                                 
مهموز، ، الزم، معلوم، مجهول، معتلّ، سالم، مضاعف، ید، متعدی، مجرد، مزی، رباعیثالث«مات و حاالت فعل شامل یتقس. ٣٦٦

  .شود یم» ، مضارع، אمر، جامد، متصرّف، خبر و אنشاءیماض
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 یرא قانون نحو برخی אز کاربردهای فرعی، حذف אجزאی سخن אست که تعیین אجزאی محذوف جمله) ب
ابت ین آن، ل حذفیدل אین آیه محذوف אست ودر » مُسِقْאُ«فعل  :﴾شَیغْیَلِ إذא یْلَّאو﴿ :كند؛ مانند یبازگو م

  .אست» مُسِقْأ«قسم אز فعل » وאو«
 که در مقام تنزیل، یאفعال متعد همچون دאرد؛ و אدبی یل بالغی، تنها دلیفرع یאز کاربردها یبرخ )ج

 هر سه »صَدَّقَو  یتَّقَאِ، یأعْطَ«אفعال : ﴾یصَدَّقَ بِالحُسْنَوَ یאتَّقَوَ یفَأمَّا مَن أعْطَ﴿ :کاربرد فعل الزم دאرند؛ مانند
 یسْتَوِیَقُلْ هَلْ ﴿ف یشر یۀدر آ» ونَمُلَعْیَ«فعل ؛ همچون ند א رאر گرفتهگاه فعل الزم قیאمّا در جا ی هستند،متعد
 دّۀ صدور آن אز فاعل مق فعل به فاعل و جنبهرگاه تعلّ ،به عبارت بهتر ٣٦٧.﴾عْلَُمونَیَنَ ال یאلَّذِوَ عْلَمُونَیَنَ یאلَّذِ

  .رود یکار مه الزم بفعل  یجاه ب ینظر باشد، فعل متعدّ
  :ی دאردل بالغیدل یفرع یارهاک אز ساختیهر 
مردمان ن یتر بخت  ی تنها نگونعنی حصر فاعل אست؛ ﴾قَیشْا אألالها إلَّصْیَال ﴿مبارک  یۀدر آ یل بالغیدل

ین سوره א گرِیات دیحفظ سجع و فوאصل آ ﴾قَیجَنَّبُها אألتْیُسَ﴿مبارک  یۀدر آ دلیل بالغی. אفتند در آن می
ات، فاعل یسجع و فوאصل آ ی حفظه برאین آیدر א. ختم شده אست »אلف«به ات یآ یتمام یرא אنتهایز אست؛

خالصه  برאی یجاز אست وא אختصار و ﴾شَیغْیَلِ إذא یْلَّوא﴿ یفشر یۀدر آ یبالغ ۀنکت. ر آمده אستمؤخّ) یאألتْقَ(
 .کار رفته אسته قسم ب» وאو«، ییگو دهیو گز کردن سخن
قصد شده אست، الزم فعل  ،ها که אز آنـ » یتَّقَאِ«و  »یطَأعْ«د ماننـ  یدر אفعال متعد یאدب ۀאما نکت
   چیست؟

  نگرفته אست؟به  مفعولٌ» أعْطَی«شاید אز خود بپرسید، چرא فعلی متعدی همچون 
کند و حال  پاسخ אین אست که ذکر مورد אعطا و بخشش، آن رא محدود و منحصر در شیئی خاص می

  .چه که مهم אست، وصف אعطا و بخشش אستکه مورد אعطا مهم نیست، بلکه آن آن
  به صورت مشتق و صفت مشبّهه بهتر نیست؟ » أعْطَی«شاید باز אز خود بپرسید که آمدن فعل 

تنها دאشتن אین وصف مدّ نظر نیست، بلکه وصف אعطا هنگامی אرزش دאرد که ظهور : در پاسخ باید گفت
بیانگر אین » أمّا مَنْ أعْطَی وאتَّقَی«در جملۀ شرطیۀ  و تجلّی نیز دאشته باشد و آمدن آن به شکل فعل ماضی

  .و مستمرّ باشد  نکته אست که ظهور وصف אعطا، باید ثابت

  نکتۀ مهم

   ٣٦٨.دشون یم یدگاه وضع و مقام بررسیאز د یه در علوم بالغیفعل یها جمله
همرאه با  ،نیّن معد و حدوث در زماتجدّ ۀאفاد ی،ه در علوم بالغیفعل یها جمله یو אصل یداللت وضع
   .﴾رْضَییَفَ لَسَوْوَ﴿: مانند ؛אختصار אست

هُ رُسِّیَسَنُی فَقَאتَّی وَطَأعْ أمّا مَنْفَ﴿: فعل אست؛ مانند یא ه، אستمرאر لحظهیفعل ۀجمل یو مقام یداللت بالغ
رא یز ؛ندرسان یرא م یردא شتنیو خو بخششאستمرאر  ،» یقَتَّאِ«و » یأعْطَ« ۀجمل که در אین آیۀ مبارک، ﴾رَیسْیُللِ

  . ندستال در مقام مدح هفعאین א

                                                 
 .۹/ زمر ٣٦٧.

  .تیری، אنتشارאت مرکز مد۶۲، ص ةٍאسمیّ ةٍجملو ةٍفعلیّ ةٍجمل یم אلخبر إلیتقس ي، אلمبحث אلثالث فجوאهر אلبالغه. ٣٦٨
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  دهیچك

 .אی אست كه با فعل و فاعل یا نایب فاعل آغاز شود جملۀ فعلیه جمله 
های گوناگونی همچون אسم صریح، אسم مؤوّل، ضمیر پیوستۀ آشكار و ضمیر پنهان به کار  فاعل با حالت 

 .رود می
مچون אسم صریح، אسم مؤوّل، ضمیر پیوستۀ آشكار، ضمیر های گوناگونی ه نایب فاعل نیز با حالت 

 .رود فیه به کار می پنهان، جارّ و مجرور، مصدر یا مفعولٌ
 :فعل متعدی دو نشانه دאرد   
  دאشتن אسم مفعول در ثالثی مجرد؛  .۱
 .تبدیل شدن אسم منصوب در جمله به ضمیر متصل نصبی. ۲
 :در فعل متعدی دو جنبه وجود دאرد 
  ۀ وقوعی فعل؛جنب  .۱
 .تنزیلی فعل  جنبۀ. ۲
 .شود به אصلی و فرعی تقسیم می  جملۀ فعلیه אز نظر ساختاری 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با
 های آن؛ به و حالت مفعولٌ 
 به؛ های عامل مفعولٌ حالت 
  .به در آیات قرآن کریم های بالغی مفعولٌ کاربردها و نکته 

  درآمد

بعد به بررسی אز אین جلسه به . پردאختیم) مسندٌאلیه و مسندٌبه(در جلسات پیشین به بررسی אرکان كالم 
های عامل  به، حالت های مفعولٌ به، حالت در אین جلسه با مفعولٌ. پردאزیم می) ها و حال مفعول(אجزאی غیرركن 

  .های بالغی آن در آیات قرآن آشنا خوאهیم شد آن و نیز کاربردها و نکته

  ٌبه مفعول
אی אست كه  به دیگر سخن وאژه. شود بر آن وאقع می) فعل و مانند آن(אی אست كه عامل  به وאژه مفعولٌ

  .کند فعل رא بازگو می نقش وقوعی فعل یا شبه

  به های مفعولٌ حالت

  :های گوناگونی دאرد به شكل كاربردهای مفعولٌ
  ٣٦٩.﴾لَكُم مِنْهُ نَذِیرٌ وَبَشِیرٌ یإِنَّنِ אللَّهَألَّا تَعْبُدُوא إِلَّا ﴿: אسم ظاهر؛ مانند .۱
وَبَشِّرِ אلَّذِینَ آمَنُوא أنَّ  أنْ أنْذِرِ אلنَّاسَهُم نْلِلنَّاسِ عَجَباً أنْ أوْحَینَا إِلَی رَجُلٍ مِ أكانَ﴿: אسم مؤوّل؛ مانند .۲

  ٣٧٠.﴾لَهُم قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِم
جَعَلَ وَ אألرْضَوَ אلسَّماوَאتِخَلَقَ  یאلحَمْدُ لِلَّهِ אلَّذِ﴿: אسم معرب به אعرאب ظاهری، تقدیری و نیابی؛ مانند .۳
  ٣٧٢.﴾وَאلمُنافِقِینَ אلكافِرِینَوَال تُطِعِ  אللَّهَאتَّقِ  یُّهَا אلنَّبِیا أیُّ﴿و  ٣٧١﴾אلنُّورَوَ אلظُّلُمَاتِ
  ٣٧٣.﴾رِیدُیُ مَاحْكُمُ إِنَّ אللَّهَ یَ﴿: ـ אسم مبنی؛ مانند۴

                                                 
 .۲/ هود .٣٦٩

  .باشد» نایْأوْحَ«فعل  یبه برא رود تا مفعولٌ می» אإلنذאرَ«ا ی» إنذאرَכَ«ل یبه تأو» أنْ أنْذِرِ אلنّاسَ«. ۲/ ونسی .٣٧٠

های  אند و وאژه به جرّ آمده یرא در حالت نصبیهستند؛ ز یابیمعرب به אعرאب ن» אلظُّلُمات«و » אلسَّماوאت«های  وאژه. ۱/ אنعام .٣٧١
 .هستند یمنصوب به فتحۀ ظاهر» אلنّور«و » אألرض«

» اءی«با  یرא در حالت نصبیجمع مذكر هستند؛ ز یابیمعرب به אعرאب ن» نیلمنافقא«و » نیאلكافر«های  وאژه. ۱/  אحزאب .٣٧٢
 .אند آمده

 .۱/ مائده .٣٧٣
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أنَّ אللَّهَ אعْلَمُوא ﴿و  ٣٧٤﴾یهذא رَبِّقَالَ ﴿: به مقول قول باشد یا نباشد؛ مانند ـ جمله، خوאه جملۀ مفعول۵ٌ
  ٣٧٥.﴾حِیمٌشَدِیدُ אلْعِقَابِ وَأنَّ אللَّهَ غَفُورٌ رَ

  به های عامل مفعولٌ حالت

  :به نیز گوناگون אست كاربردهای عامل مفعولٌ
، ﴾یدאًهُ بَعِرَوْنَیَإِنَّهُم ﴿، ﴾بْكُونَأبَاهُم عِشَاءً یَ وאجَاؤُوَ﴿ :فعل یک مفعولی، دو مفعولی و سه مفعولی؛ مانند .۱

هُ هادیاً تجدوعلیاً  تَولَّوאإن «و  ٣٧٦﴾هِمُ אللَّهُ أعْمالَهُم حَسَرאتٍ عَلَیهِمرِییُكَذلِكَ ﴿ و ﴾כَ אلكَوْثَرَأعْطَینَاإِنَّا ﴿
  ٣٧٧.»مهدیّاً یَسلُكُ بکم אلطریقَ אلمستقیمَ

کُم إلی فَرאئِضِ دینِکُم مُرْشِدُم ورَبِّکُ ةِکُم إلی طاعَدאعِیأنا «و  ٣٧٨﴾ذِكْرאً التَّالِیاتِفَ﴿: لفظ مشتق؛ مانند .۲
  ٣٧٩.»کُم إلی ما یُنجِیکُمدَلیلُو

  ٣٨٠.﴾أنْفُسَكُم عَلَیكُمهَا אلَّذِینَ آمَنُوא یا أیُّ﴿: אسم فعل؛ مانند .۳
 كَ حُقوقَمَنْعُأقْبَحُ אلظُّلمِ «و  ٣٨١﴾ارَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِیّ ذِكْرُ﴿: ؛ مانند)אی موאرد  در پاره(مصدر  .۴
  ٣٨٢.»אهللاِ

به به دلیل لفظی یا بالغی بر  گاه مفعولٌ. به در ساختار אصلیِ كالم عرب پس אز فاعل אست جایگاه مفعولٌ
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا ﴿، ﴾نَسْتَعِینُ اכَإِیّنَعْبُدُ وَ اכَإِیّ﴿: شود؛ مانند אی موאرد بر فعل مقدم می فاعل و در پاره

  ٣٨٣.﴾ألنْفُسِكُم مِنْ خَیرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ אللَّهِ تُقَدِّمُوא مَاوَ﴿و  ﴾یقَلَ

  آیات منتخب

  ٣٨٤﴾طِعِ אلرَّسُولَ فَقَد أطَاعَ אللَّهَنْ یُمَ﴿ .۱
  .אسم شرط، مبتدא و در جایگاه رفع אست: مَنْ
  .אست» هو«شرطیه و فاعل آن ضمیر پیوستۀ پنهان » مَنْ«فعل مضارع مفرد مذكر، مجزوم به : طِعْیُ

                                                 
 .۷۶/ אنعام .٣٧٤
 .۹۸/ مائده .٣٧٥
אز אفعال رجحان » رَوْنَیَ«فعل . אست» جاؤوא«فعل یک مفعولیِ » أباهُم«عامل . ۱۶۷/ ، بقره۱/ ، كوثر۶/ ، معارج ۱۶/ وسفی .٣٧٦

אست كه دو مفعول آن در אصل  یאز אفعال دو مفعول» نایْأعْطَ«فعل . אند دو مفعول آن در אصل مبتدא و خبر بوده دو مفعولی אست كه
 .خوאهد شد یسه مفعول) یُرِي(كه به باب إفعال برود  یאز אفعال قلوب هنگام» یرَیَ«فعل . אند مبتدא و خبر نبوده

 .دو مفعولی אست) تَجِدُوא(تَجِدُونَ «یک مفعولی و فعل » وאتولّ«در אین حدیث شریف، . ۳۲۹۶۶، ح کنز אلعمّال. ٣٧٧
 .بهِ آن אست مفعولٌ» ذِكرאً«אسم فاعل بوده و » اتیאلتّالِ«وאژۀ . ۳/ صافّات .٣٧٨
  .۲۸۱، ص غرر אلحکم. ٣٧٩
 .אست» أنفْسَكُم«بهِ آن وאژۀ  و مفعولٌ» אِلْزَمُوא« یאسم فعل אمر به معنا» كُمیْعَلَ«وאژۀ . ۱۰۵/ مائده .٣٨٠
 .אست» عبدَه«بهِ آن وאژۀ  بوده و مفعولٌ یمصدر متعد» ذِكر«وאژۀ . ۲/ میمر .٣٨١
  .۱۹۱، ص غرر אلحکم. ٣٨٢
ر یبه، ضم رא مفعولٌیאست؛ ز یلفظ ﴾یمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَ﴿ۀ یبه در آ م مفعولٌیل تقدیدل. ۱۱۰/ ، بقره۳/  ی، ضح۵/ حمد .٣٨٣

אز אلفاظ شرطِ » ما«رא یאست؛ ز یلفظنیز دلیل  ﴾وא ألنْفُسِكُم مِنْ خَیرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ אللَّهِوَمَا تُقَدِّمُ﴿ۀ یمتصل אست و در آ
 .אست و אین تقدیم برאی حصر אست یبالغ ﴾اכَ نَسْتَعِینُاכَ نَعْبُدُ وَإِیّإِیّ﴿ۀ یدر آ» اכَیّإ«م یل تقدیאما دل. طلب אست صدرאت
 .۸۰/ نساء .٣٨٤
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  .אست» عْطِیُ«به برאی فعل  منصوب به فتحۀ ظاهر و مفعولٌ: אلرَّسُولَ
  .حرف جوאب אست: فَـ
  .حرف تحقیق אست: قَدْ

  .אست» هو«فعل ماضی مفرد مذكر و فاعل آن ضمیر پیوستۀ پنهان : أطَاعَ
  .אست» أطاعَ«بهِ  منصوب به فتحۀ ظاهر و مفعولٌ: אللَّهَ

  ٣٨٥﴾ال تُطِعِ אلكافِرِینَ وَאلمُنافِقِینَ إِنَّ אللَّهَ كانَ عَلِیماً حَكِیماًאتَّقِ אللَّهَ وَ یُّهَا אلنَّبِیا أیُّ﴿ .۲
  .حرف ندא و مبنی بر سكون אست :یا

به برאی  אز نظر لفظ مبنی بر ضمّ אست؛ زیرא منادאی نكرۀ مقصوده אست و در جایگاه نصب و مفعولٌ: أیُّها
  .אست» أنادِي«فعل محذوفِ 

  .אست» أیُّها«صفت : یُّאلنَّبِ
  .אست» أنت«فعل אمر، مبنی بر حذف حرف علّه و فاعل آن ضمیر پنهان پیوستۀ : تَّقِא

  .אست» تَّقِאِ«به فعل  منصوب به فتحۀ ظاهر و مفعولٌ: אهللاَ
  .عاطفه אست: وَ
  .حرف نهی و مبنی بر سكون אست: ال

  .אست» أنتَ«ی نهی و فاعل آن ضمیر پیوستۀ »ال«فعل مضارع مجزوم به : تُطِعْ
  .אست» یاء«، منصوب به אعرאب نیابی و عالمت نصب آن »تُطِعْ«بهِ فعلِ  مفعولٌ: אلْكافِرِینَ

  .حرف عاطفه אست: وَ
  .אست» یاء«و منصوب به حرف » אلكافِرِینَ«معطوف به : אلمُنافِقِینَ

  .حرف شبیه به فعل אست: إِنَّ
  .אست» إنَّ«منصوب به فتحه و אسم : אهللاَ
  .אست» هو«صه و אسم آن ضمیر پنهان אز אفعال ناق: كانَ
  .و منصوب به فتحه אست» كانَ«خبر : عَلیماً
  .و منصوب به فتحه אست» كانَ«خبر دوم : حَكیماً

  ٣٨٦﴾بِّكَ إِنَّ אللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرאًكَ مِن رَإِلَیْ یوحَوَאتَّبِعْ مَا یُ﴿ .۳
  .عاطفه אست: وَ
  .אست» أنت«سكون و فاعل آن ضمیر پیوستۀ پنهان فعل אمر، مبنی بر : تَّبِعْאِ
  .אست» تَّبِعْאِ«به فعل  אسم موصول، در جایگاه نصب و مفعولٌ: ما
صله برאی  »وحَییُ«همچنین جملۀ . אست» هو«فعل مجهول و نایب فاعل آن ضمیر پنهان : وحَییُ

  .ی موصول אست و محلی אز אعرאب ندאرد»ما«
  .אست» یوحَی «به فعل  جار و مجرور، متعلق: كَلَیْإ

  .אست» یُوحَی«جارّ و مجرور و متعلّق به فعل : بِّمِن رَ
  .אلیه و در جایگاه جرّ אست مضافٌ: כَ

                                                 
 .۱/ אحزאب .٣٨٥

 .۲/ אحزאب .٣٨٦
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  .حرف شبیه به فعل אست: إنَّ
  .אست» إنّ«منصوب به فتحۀ ظاهر و אسم : אهللاَ
  .אست» هو«אز אفعال ناقص و אسم آن ضمیر پنهان : كانَ
  .حرف جرّ אست :بِـ
  .جاره אست» باء«م موصول و مجرور به אس: ما

» تَعْمَلُونَ«אست و جملۀ » و«فعل مضارع جمع مذكر مخاطب و فاعل آن ضمیر پیوستۀ آشكارِ : تَعْمَلُونَ
  .ی موصول אست»ما«صله برאی 

  .אست» خَبیرאً«جارّ و مجرور و متعلق به : بِما
  .و منصوب به فتحۀ ظاهر אست» كانَ«خبر : خَبیرאً

  ٣٨٧﴾لَم تَكُنْ فِتْنَتُهُم إِلَّا أنْ قَالُوא وَ אللَّهِ رَبِّنا مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ ثُمَّ﴿. ۴
  .حرف عطف אست: ثُمَّ
  .حرف جازم אست: مْلَ

  .אست» لَمْ«אز אفعال ناقصه و مجزوم به : تَكُنْ
  .و مرفوع אست» تَكُنْ«אسم : فِتْنَةُ
  .אلیه אست ضمیر متصل مجروری و مضافٌ: هُم
  .معمول ماقبلِ آن אست» إالّ«گفتنی אست نوع אستثنا، مفرّغ אست؛ زیرא مابعدِ . حرف אستثنا :إِلَّا
  .حرف مصدری אست :أنْ

  .אست» و«فعل ماضی جمع مذكر و فاعل آن ضمیر پیوستۀ  :قَالُوא
  .אست» تَكُنْ«وאژۀ مؤوّل در جایگاه نصب و خبر : أنْ قَالُوא

  .حرف قسم و جارّه אست: وَ
  .אست» و«جرور به م: אهللاِ
  .אست» אهللا«صفت برאی : رَبِّ
  .אلیه و در جایگاه جرّ אست مضافٌ: نا
  .حرف نفی אست: ما

  .אز אفعال ناقصه אست: كُن
  .אست» كُن«ضمیر پیوسته و אسم : نا

  .אست» كُن«منصوب به אعرאب نیابی و خبر : مُشْرِكِینَ
  .אست» قَالُوא«به برאی فعل  گاه نصب، مقول قول و مفعولٌدر جای: وَ אللَّهِ رَبِّنا مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ

  ٣٨٨﴾وَ جَعَلْنَا אلَّیلَ لِبَاساً﴿ .۵
  .حرف عاطفه אست: وَ

  .אز אفعال تحویل و دو مفعولی אست: جَعَل
  .אست» جَعَلَ«ضمیر پیوستۀ مرفوعی و فاعل : نا

                                                 
 .۲۳/ אنعام .٣٨٧

  .۱۰/ نبأ .٣٨٨
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  .و منصوب به فتحۀ ظاهر אست» جَعَلَ«ٌبه אولِ  مفعول: אلَّیلَ
  .و منصوب به فتحۀ ظاهر אست» جَعَلَ«به دومِ  مفعولٌ: اًلِباس

  ٣٨٩﴾یوَ وَجَدَכَ ضَالّاً فَهَدَ﴿ .۶
  .حرف عاطفه אست: وَ

  .אز אفعال یقین و فعل ماضی مفرد مذكر غایب אست: وَجَدَ
  .אست» وَجَدَ«به אولِ  ضمیر پیوستۀ منصوبی و مفعولٌ: כَ

  .ه فتحه אستو منصوب ب» وَجَدَ«به دومِ   مفعولٌ: ضالّاً
  .حرف عاطفه אست: فَـ

  .אست» هو«فعل ماضی مفرد مذكر غایب و فاعل آن ضمیر پنهان پیوستۀ : هَدَی
  ٣٩٠﴾كُونُوא مُؤْمِنِینَفْسَكَ ألَّا یَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَ﴿ .۷

  .حرف شبیه به فعل אست: لَعَلَّ
  .אست» لَعَلَّ«ضمیر پیوستۀ منصوبی و אسم : כَ

  .אست» لَعَلَّ«خبر : بَاخِعٌ
  .אست» باخِعٌ«به برאی  مفعولٌ: فْسَنَ

  .אلیه و در جایگاه جرّ אست مضافٌ :כَ
  .ی نافیه אست»ال«ناصبه و » أنْ«مركب אز : ألّا
  .ناصبه אست» أن«و منصوب به » و«فعل ناقص و אسم آن ضمیر : كُونُوאیَ

  .אست» یاء«و منصوب به » كُونُوאیَ«خبر : مُؤْمِنِینَ

  نتخببازبینی آیات م

 ٣٩١﴾طِعِ אلرَّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ אللَّهَنْ یُمَ﴿در آیۀ نخست ) »אهللا«و لفظ جاللۀ » אلرّسول«(به  كاربرد مفعولٌ
  .אسم ظاهر و معرب به אعرאب لفظی ظاهری אست

 ٣٩٢﴾אللَّهَ كانَ عَلِیماً حَكِیماً אتَّقِ אللَّهَ وَال تُطِعِ אلكافِرِینَ وَאلمُنافِقِینَ إِنَّ یُّهَا אلنَّبِیا أیُّ﴿به در آیۀ دوم  مفعولٌ
معرب به אعرאب لفظی ظاهری אست و » אهللا«در جایگاه نصب אست، ولی لفظ جاللۀ » أیُّها«: مبنی אست

  .آید می» یاء«معرب به אعرאب نیابی אست؛ زیرא جمع مذكر سالم در حالت نصب با » אلمنافقین«و » אلكافرین«
ی »ما«(به  مفعولٌ ٣٩٣﴾كَ إِنَّ אللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرאًبِّإِلَیكَ مِن َر یوحَوَאتَّبِعْ مَا یُ﴿در آیۀ سوم 

  .مبنی אست) موصول

                                                 
 .۷/ یضح .٣٨٩

 .۳/ شعرאء .٣٩٠
 .۸۰/ نساء .٣٩١

 .۱/ אحزאب .٣٩٢

 .۲/ אحزאب .٣٩٣
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به به صورت  كاربرد مفعولٌ ٣٩٤﴾ثُمَّ لَم تَكُنْ فِتْنَتُهُم إِلَّا أنْ قَالُوא وَאللَّهِ رَبِّنا مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ﴿در آیۀ چهارم 
  .אست» قالُوא«אست؛ زیرא אین جمله مقول قولِ ) ا كُنَّا مُشْرِكِینَمَ وَאهللاِ ربِّنا(جمله 

به و عامل آن با آیات پیشین متفاوت אست؛ زیرא عامل  كاربرد مفعولٌ ٣٩٥﴾وَجَعَلْنَا אلَّیلَ لِبَاساً﴿در آیۀ پنجم 
به دو مفعولی  مفعولٌ אز אفعال دو مفعولی و אز אفعال تصییر و تحویل אست؛ ولی در آیات پیشین عامل» جَعَلْنَا«

אند، אما مفعولهای آیات  در אصل مبتدא و خبر بوده) »لِباساً«و » אلَّیل«(» جَعَلْنا«همچنین دو مفعولِ فعل . نیست
  .אند پیشین در אصل مبتدא و خبر نبوده

אین تفاوت  با. به و عامل آن همانند آیۀ پنجم אست كاربرد مفعولٌ ٣٩٦﴾یوَوَجَدَכَ ضَالّاً فَهَدَ﴿در آیۀ ششم 
و » وَجَدَכَ«در » כَ«به نخستِ آن، ضمیر متّصل  אز אفعال قلوب و دو مفعولی אست و مفعولٌ» وَجَدَ«كه فعل 
  .אست» ضالّاً«به دوم آن وאژۀ  مفعولٌ

یات با دیگر آ) باخِعٌ(به  كاربرد عامل مفعولٌ ٣٩٧﴾فْسَكَ ألَّا یكُونُوא مُؤْمِنِینَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَ﴿در آیۀ هفتم 
» فْسَنَ«وאژۀ » باخِعٌ«بهِ  گفتنی אست مفعولٌ. אست) אسم فاعل(مشتق ) بَاخِعٌ(به  متفاوت אست؛ زیرא عامل مفعولٌ

  .אست

  نکته

به در کالم نباشد، محذوفی رא برאی فعل  دאنان در بسیاری אز آیات هرگاه فعل متعدی باشد و مفعولٌ אعرאب
رא در » ... אالعتقادאت و  אألحکام،«وאژۀ  ٣٩٨﴾هَذَא אلْقُرْآنِ یلَقَدْ صَرَّفْنَا فِ﴿گیرند؛ برאی نمونه در آیۀ  در تقدیر می
  .گیرند تقدیر می

دهند که فعل متعدی به  אین فرض و تقدیر تنها جنبۀ آموزشی دאرد؛ زیرא در کتب نحوی آموزش می
های  رد؛ زیرא فعل دאرאی حالتی سخن تنها جنبۀ آموزشی دא אما باید دאنست که ساختارها. به نیاز دאرد مفعولٌ

های فعل کلماتی رא مقدّر و فرض  مرאتب و حالت  אگر بنا بر فرض و تقدیر باشد، باید برאی همۀ. گوناگونی אست
مصاحبت، . ۶کیفیت،  .۵علّت،  .۴زمان و مکان،  .۳وقوع،  .۲صدور،  .۱: هایی چون بگیریم؛ چرא که فعل جنبه

  .بهام دאردא .۹گسترش معنا و  .۸مصدر،  .۷
های موجود אست؛ زیرא غرض متکلم در تصرف אجزאی אصلی و ساختار  وظیفۀ معربان بررسی אلفاظ و جمله

  .رود شود و هرگاه جزئی به کالم אفزوده شود، غرض و معنا و نکتۀ تبعی אز بین می אصلی محقق می

  های بالغی نكته

) אیضاح(ای عامّ تبعی در قیدها، توضیح معن. قیدها در یک معنای تبعی אصلی مشاركت دאرند تمامی 
به  با توجه به جایگاه و رتبۀ אصلی مفعولٌ) אیضاح(אین معنای عامّ . ترِ نسبت سخن برאی مخاطب אست بیش
مقدم شود، ) فعل فعل یا شبه(به در جایگاه אصلی به كار نرود، چه بر فاعل و چه بر عامل  هرگاه مفعولٌ. אست

                                                 
  .۲۳/ אنعام .٣٩٤

 .۱۰/ نبأ .٣٩٥

  .۷/ یضح .٣٩٦

  .۳/ شعرאء .٣٩٧

 .۴۱/ אسرאء. ٣٩٨
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و אصالح אمر لفظی یا אمر معنوی  ٣٩٩ی بالغی همچون אهمّیّت، تخصیص، تبرّک، تلذّذها به دאرאی نكته مفعولٌ
  :سخن אست؛ مانند

  .به در אین آیه برאی אهمیت آن אست مفعولٌتقدیم : ٤٠٠﴾ءٍ أحْصَینَاهُ كِتَاباً یْوَكُلَّ شَ﴿ .۱
  .حصر אستبرאی ) إیّاכَ(به  تقدیم مفعولٌ :٤٠١﴾اכَ نَسْتَعِینُاכَ نَعْبُدُ وَإِیّإِیّ﴿ .۲
برאی אصالح אمر لفظی אست؛ زیرא ) إبرאهیم(به  تقدیم مفعولٌ: ٤٠٢﴾إِبْرאهِیمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ یوَإِذ אبْتَلَ﴿ .۳

  .به אست ، مفعولٌ»هُرَبُّ«در » هُ«مرجع ضمیر 
بهِ  ت تا مفعولٌتقدیم جارّ و مجرور، كه در جایگاه نصب אس: ٤٠٣﴾یسْعَوَجَاءَ مِنْ أقْصَا אلمَدِینَةِ رَجُلٌ یَ﴿ .۴

  .كند אین تقدیم، عامل جارّ و مجرور رא به درستی بازگو می. باشد، برאی אمر معنوی אست» جاءَ«فعل 

  های بالغی بر یكی אز آیات منتخب تطبیق نكته

  ٤٠٤﴾طِعِ אلرَُّسولَ فَقَدْ أطَاعَ אللَّهَنْ یُمَ﴿
  . تعلیق .۲ ؛عمومیّت .۱: شرطیه دو نكتۀ بالغی دאرد» مَنْ«
شرطیه، عامّ و » مَن«در صدر آیۀ شریف نام شخص یا گروه معیّنی نیامده אست؛ زیرא وאژۀ  :»عمومیّت« .۱

  .توאند مصدאقی אز אفرאد אین لفظ عامّ باشد می فرאگیر אست؛ یعنی، هر كس אز هر ملتی یا قومی 
) طِعْیُ(هرگاه فعل شرط به دیگر سخن . پیوند و رאبطۀ علیّت بین شرط و جزאء رא تعلیق نامند :»تعلیق« .۲

  .شود محقق شود، جوאب نیز محقق می
لفظ مشترک אست » אلرّسول«به در آیۀ مبارک باعث אیضاحِ نسبت سخن شده אست؛ زیرא وאژۀ  آمدن مفعولٌ

تا  )אهللا علیه وآله یلص( و אز خاتم )אهللا علیه وآله یلص( تا خاتم )لیه אلسالمع( رسوالن אلهی رא אز آدم و تمامی 
  .گیرد در بر می )لیهم אلسالمع(ائم آل محمدق

، »مَنْ یُطِعِ אألحكامَ«یا » مَنْ یُطعْ أصحابَ مَُحمَّدٍ«یا » مَنْ یُطِعْ مُحَمَّدאً«: خدאوند متعال نفرموده אست
؛ یعنی هر كس رسول زمان خویش رא אطاعت كند، به تحقیق خدאی ﴾مَنْ یُطِعِ אلرَّسُولَ﴿: بلكه فرموده אست

عهد ذهنی אست، یعنی » אل«، »אلرّسول«در » אل«: توאن گفت به بیان אدبی می. א אطاعت کرده אستتعالی ر
باعث אیضاح و ) אلرّسول(به  كنیم، آمدن مفعولٌ همان گونه كه مشاهده می. شناخته شده אست» אل«مدخول 

ن یادگار رحمت و تر سخن شده אست؛ زیرא אین رسول، رسول رحمت אست؛ یعنی אز خاتم אلنبیی توضیح بیش

                                                 
  .»بَ قابَلْتُیאلحَب«و » ماً تَلَوْتُیقُرآناً كَر«: אی برאی تبرّک و تلذّذ نمونه .٣٩٩

אما אعتقاد مؤلف آن . فعل محذوف دאنسته شده אست یبه برא های אعرאب، بنا بر אشتغال، مفعولٌ در كتاب »كُلَّ«. ۲۹/ نبأ .٤٠٠
ب دیگر ین تركیدر א. אست» كُلَّ«بدل אز ) هُ(ر متصل مفرد مذكر یبوده و ضم» نایْأحْصَ«فعل  یبه برא مفعولٌ» كُلَّ«אست که 

 .ستیعامل ن یازی به حذف وجوبین
 .۵/ حمد .٤٠١

 .۱۲۴/ قرهب .٤٠٢

 .۲۰/ سی .٤٠٣

 .۸۰/ نساء .٤٠٤
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 أجْرَی بَعْضَ אألشیاءِ عَلَی«: فرماید می )لیه אلسالمع( אز همین رو אمیر مؤمنان علی. بخشی به אرمغان دאرد هستی

  ٤٠٥.»﴾مَنْ یُطِعِ אلرَّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ אهللاَ﴿: أیدِی مَن אصْطَفَی لِألمَناءِ، وَكانَ فِعْلُهُم فِعْلَهُ وَأمْرُهُم أمْرَهُ، كَما قَالَ
رسوالن رא در אین حدیث شریف אُمنای  )لیه אلسالمع( شود אمیر مؤمنان علی گونه كه مالحظه می همان

  .دאند كند و فعل و אمر אیشان رא فعل و אمر خدאوند متعال می אلهی معرفی می

  چکیده

 .شود אی אست كه فعل بر آن وאقع می وאژه به مفعولٌ 
אی موאرد بر عاملِ  به بر فاعل و در پاره گاه مفعولٌ. אز فاعل אست به در ساختار אصلی، پس جایگاه مفعولٌ 

אین تقدیم یا به دلیل لفظی و یا به دالیل بالغی همچون אهمّیّت، تخصیص، تبرّک، . شود خود مقدم می
 .تلذّذ یا אصالح אمر لفظی و یا אمر معنوی سخن אست

، مبنی و جمله )های ظاهری، تقدیری و نیابی به אعرאب(به به شکل אسم صریح، אسم مؤوّل، معرب  مفعولٌ 
 .رود به کار می) مقول قول یا جز آن(
، אسم مشتق، مصدر و אسم )یک مفعولی، دو مفعولی و سه مفعولی(توאند به شکل فعل  به می عامل مفعولٌ 

  .فعل به کار رود

                                                 
ن אفرאد یكه فعل و رفتار א یدر حال. سپرد ی،אمت محمد یאند אز אمنا خته شدهیكه برאنگ یאمور رא بر عهدۀ كسان یאدאرۀ برخ .٤٠٥

 یאق خدیهر كس رسول رحمت رא אطاعت كند، به تحق«: فرمود یتعال یگونه كه خدא همان. شان אمر خدא אستیفعل خدא و אمر א
  .»رא אطاعت کرده אست یتعال
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  אهدאف درس

  :آشنایی با
 ل مطلق و אنوאع آن؛مفعو 
 های بالغی مفعول مطلق؛ ها و نكته ویژگی 
 .در آیات و روאیات مفعول مطلقهای بالغی  کاربردها و نکته 

  درآمد

های بالغی آن در آیات نورאنی  های گوناگون و نکته به، عامل آن و حالت در جلسۀ گذشته در بارۀ مفعولٌ
مباحث אجزאی غیر رکن کالم، با یکی دیگر אز قیدها،   אدאمۀدر אین جلسه، در . و روאیات شریف گفتگو کردیم
های بالغی و مفاهیم آن رא در آیات و  های نحوی، ویژگی شویم و عالوه بر نکته یعنی مفعول مطلق آشنا می

  .کنیم روאیات بررسی می

  مفعول مطلق
د؛ یآ یم »عدد عامل یانب یان نوع یاد، بیتأک«و برאی  ی אست که پس אز عاملمصدر منصوب مفعول مطلق

  :مانند
  .אست یدیمفعول مطلق تأک» ماًیتَکلِ« ٤٠٦﴾ماًیتَكْلِ یوَ كَلَّمَ אللَّهُ مُوسَ﴿  .۱
  .אست یمفعول مطلق نوع» قَوْالً مَعرُوفاً« ٤٠٧﴾عْرُوفاًوَ قُولُوא لَهُمْ قَوْالً مَ﴿ .۲
  .אست یمفعول مطلق عدد» دَکّةً وאحِدَةً« ٤٠٨﴾وَ حُمِلَتِ אألرْضُ وَ אلجِبالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وאحِدَةً﴿ .۳

  . یۀ مبارک پیشینآ ید؛ مانندآ یم ی، گاه با صفت عددیمصدر در مفعول مطلق عدد
دْرَؤُنَ ینِ بِمَا صَبَرُوא وَ یرََّتؤْتَوْنَ أجْرَهُم مَیأُوْلئِكَ ﴿: د؛ مانندیآ یه و جمع میتثن شکلمصدر به  نیز گاه

  .אست یمفعول مطلق عدد» نِیمَرَّتَ« ۀکلمکه  ٤٠٩﴾ئَةَیبِالحَسَنَةِ אلسَّ

  یابیאلفاظ ن

  :ند אزא ، عبارت کنند یابت مین یو عدد یکه אز مفعول مطلق نوع یאلفاظ
رא در אصل یאست، ز یابیمفعول مطلق ن» رאًیكَثِ« ٤١٠﴾عَلَّكُمْ تُفْلِحُونَرאً لَیوَ אذْكُرُوא אللَّهَ كَثِ﴿: مانندصفت؛ . ١

  .تبوده אس» رאًیذکرאً کث«

                                                 
 .۱۶۴/ نساء. ٤٠٦

  .۵/ نساء. ٤٠٧

  .۱۴/ حاقّه. ٤٠٨

  .۵۴/ قصص. ٤٠٩
 .۴۵/ אنفال. ٤١٠
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  .אست یابیمفعول مطلق ن» مِاْئَةَ« ٤١١﴾فَاجْلِدُوא كُلَّ وאحِدٍ مِنْهُما مِاْئَةَ جَلْدَةٍ یةُ وَ אلزَّאنِیאلزَّאنِ﴿: مانندعدد؛ . ٢
 مفعول» ال أعَذِّبُهُ«در » هُ«ر یضم ٤١٢﴾نَیأُعَذِّبُهُ عَذאباً لَا أُعَذِّبُهُ أحَدאً مِنَ אلْعَالَمِ یفَإِنِّ﴿: مانندضمیر؛ . ٣
  .אست یابیمطلق ن
  .אست یابیمفعول مطلق ن» کلَّ« ٤١٣﴾إِذא مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ﴿: مانند؛ »بعض«و » کل«دو کلمۀ . ٤
مفعول » كَذلِكَ« ٤١٤﴾دُیرِیمَنْ  یهْدِیأنَّ אللَّهَ ینَاتٍ وَاتٍ بَیكَذلِكَ أنْزَلْنَاهُ آوَ﴿: مانند؛ »کذلك«کلمۀ . ٥
  .אست یابیمطلق ن

  طلقعامل مفعول م

  :؛ مانندאست» عل یا مصدرف فعل، شبه«عامل مفعول مطلق ) אلف
  .אست یمفعول مطلق عدد» אلظُّنُونَاْ«عامل و » تَظُنُّونَ« ٤١٥:﴾تَظُنُّونَ بِاللَّهِ אلظُّنُونَاْوَ﴿ .۱
مفعول مطلق » كَدْحاً«عامل و » كَادِحٌ« ٤١٦:﴾هِیرَبِّكَ كَدْحاً فَمُالقِ یهَا אإلِنْسانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَیُّا أیَ﴿ .۲
  .אست یدیتأک

  .مفعول مطلق نوعی אست» وْفُورאًجَزאءً مَ«عامل و » جَزאؤُكُمْ« ٤١٧:﴾وْفُورאًفَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزאؤُكُمْ جَزאءً مَ﴿ .۳
در ترکیب چنین موאردی . گیرد شود و مصدر در حکم جمله قرאر می گاه عامل مفعول مطلق، حذف می) ب
  :و فاعل و مفعول رא در نظر گرفت؛ مانند) عامل( باید فعل
هر دو مفعول مطلق نیابی هستند و به » فِدאءً«و » مَنّاً« ٤١٨:﴾فَشُدُّوא אلْوَثاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدאءً﴿. ۱

  .אند نیابت کرده» تَفْدُونَ فِدَאءً«و » تَمُنُّونَ مَنّاً«ترتیب אز جملۀ 
أسَبِّحُ لِلَّهِ «مفعول مطلق نیابی אست و אز جملۀ » سُبْحَانَ אللَّهِ« ٤١٩:﴾لَّهِ رَبِّ אلْعَالَمِینَوَسُبْحَانَ אل﴿. ۲

  .نیابت کرده אست» تَسبِیحاً کَتَسْبِیحِ אللَّهِ
هِ عَوْذאً أعُوذُ بِاللَّ«مفعول مطلق نیابی אست و אز جملۀ » مَعَاذَ אللَّهِ« ٤٢٠:﴾تَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ אللَّهِقَالَتْ هَیْ﴿. ۳
  .نیابت کرده אست» کَعَوْذِ אللَّهِ

  نصب مفعول مطلق های تحال

  :אست؛ مانند یمحلّ ی و گاهابیگاه نی، گاه ظاهر ،نصب در مفعول مطلق

                                                 
 .۲/ نور. ٤١١

 .۱۱۵/ مائده. ٤١٢

 .۷/ سبأ. ٤١٣

  .۱۶/ حج. ٤١٤

  .۱۰/ אحزאب. ٤١٥
 .۶/ אنشقاق. ٤١٦
  .۶۳/ אسرאء. ٤١٧
  .۴/ محمّد. ٤١٨
  .۸/ نمل. ٤١٩
 .۲۳/ وسفی. ٤٢٠
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  .אست یظاهر ۀمنصوب به فتحو  یدیمفعول مطلق تأک» رאًیدقْتَ« ٤٢١:﴾رאًیءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِ یخَلَقَ كُلَّ شَوَ﴿ .۱
و مفعول مطلق عددی » نِیْفَضِعْ« ٤٢٢:﴾رאًیسِیَאللَّهِ  یكانَ ذلِكَ عَلَوَنِ یْفْ لَهَا אلْعَذאبُ ضِعْفَضَاعَیُ﴿ .۲

  .אست» اءی«ی ابیمنصوب به אعرאب ن
منصوب به אعرאب مفعول مطلق نوعی و » عَذאباً« ٤٢٣:﴾أُعَذِّبُهُ عَذאباً لَا أُعَذِّبُهُ أحَدאً مِنَ אلْعَالَمِینَی فَإِنِّ﴿. ۳
مرجع אین . مفعول مطلق نیابی و در جایگاه نصب אست» ال أُعَذِّبُهُ«در جملۀ » هُ«ری אست، و ضمیر ظاه

  .אست) عَذאباً(ضمیر، مصدر 

  ات منتخبیات و روאیآ

  ٤٢٤یدیتأک مفعول مطلق) אلف

  ٤٢٥﴾إِنَّهُمْ یكِیدُونَ كَیدאً﴿ .۱
  ه به فعلیحرف شب: إنَّ
  »إنَّ«אسم  یوسته منصوبیر پیضم: هُم
در  :»دُونَیکِیَ« ۀجمل. »وאو«ی مرفوع یوستۀر پیضم :فاعل آن ؛بیفعل مضارع، جمع مذکر غا: دُونَیکِی

  »إنَّ«گاه رفع، خبر یجا
، همچون یאز نظر لفظ و معن» دאًیکَ«رא یאست؛ ز یدی، مفعول مطلق تأکیظاهر ۀمنصوب به فتح: کَیدאً

  .)رא مصدر در حکم تکرאر عامل אستینامند؛ ز  یدین نوع مفعول مطلق رא تأکیא. (אست» دُونَیکِی«فعل 
  ٤٢٦﴾یوْمَ تَمُورُ אلسَّماءُ مَوْرאً﴿ .۲

ده یابت کرن» إذא«אز مضاف אست و » وْمیَ« وאژۀ. ۀ ظاهرمنصوب به فتح ،)ظرف زمان( یهف مفعولٌ: یوْمَ
  .شود ۀ فعلیه وאرد مینیز بر جمل» إذא«گونه که  همان. جملۀ فعلیه אست» وْمیَ« אلیهِ به همین دلیل مضافٌ. אست

  فعل مضارع مفرد مؤنث: تَمُورُ
  »تَمُورُ«ظاهر، فاعل فعل  ۀمرفوع به ضم: ُאلسَمَاء
  .אست» تَمُورُ«فعل  یبرא یدیمفعول مطلق تأک مصدر منصوب و: مَوْرאً

  ٤٢٧ینوع مفعول مطلق) ب

                                                 
 .۲/ فرقان. ٤٢١
 .۳۰/ אحزאب. ٤٢٢
 .۱۱۵/ همائد. ٤٢٣
د عامل به کار یتأک یرא برאیشود؛ ز ید و عامل آن حذف نمیآ یאست که به شکل مفرد م ی، مصدریدیمفعول مطلق تأک. ٤٢٤
  .رود یم

  .۱۵/ طارق. ٤٢٥

  .۹/ طور. ٤٢٦

رود و گاه عامل  یا وصف خاص به کار میه یאل ا مضاف و مضافٌیمصدر به شکل موصوف و صفت  ی،در مفعول مطلق نوع. ٤٢٧
 .شود یمآن حذف 
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  ٤٢٨﴾بِیناًإِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُ﴿ .۱
  אز حروف شبیه به فعل  :إنَّ
  »إنَّ«در جایگاه نصب، אسم  ضمیر متصل، :ان

  »نا«یوستۀ ر پیضم :؛ فاعل آنریمتکلم مع אلغ ی،فعل ماض :فَتَحْنَا
  »نافَتَحْ«ق به فعل و مجرور، متعلّ جارّ :لَكَ
  .אسته موصوف ین وאژرא אیאست؛ ز یمفعول مطلق نوع مصدر منصوب و :فَتْحاً
  .אست» فَتْحاً« مصدرِ یبرאصفت و » فعالإ«אسم فاعل אز باب  :مُبِیناً

  ٤٢٩﴾قْتَدِرٍكَذَّبُوא بِآیاتِنَا كُلِّها فَأخَذْنَاهُم أخْذَ عَزِیزٍ مُ﴿ .۲
  »وאو«یر پیوستۀ ضم: جمع مذکر غایب؛ فاعل آن ،لیאز باب تفع یفعل ماض :کَذَّبُوא
  »وאکَذَّبُ«جارّ و مجرور، متعلّق به فعل  :بِآیاتِ

  در جایگاه جرّ لیه،א ضمیر پیوستۀ مجروری، مضافٌ :نا
  مجرور به کسره به تبعیّت ،»آیاتِ«تأکید لفظی برאی  :کُلِّ
  אلیه، در جایگاه جرّ روری، مضافٌضمیر پیوستۀ مج :ها
  مبنی بر فتح حرف عطف، :فَـ

  »نا« یوستۀر پیضم :؛ فاعل آنریم مع אلغمتکلّ ی،فعل ماض :أخَذْنَا
  گاه نصبیدر جا ،به ، مفعولٌیمنصوب یوستۀر پیضم :هُم
  .אستمضاف » ذَخْأ«رא یאست؛ ز یمصدر و مفعول مطلق نوع :أخْذَ
  مجرور به کسرۀ ظاهر ه،یאل مضافٌ :عَزِیزٍ
  .אست» زٍیعَزِ« یصفت برא :مُقتَدِرٍ

بِهِ אهللاَ رَجاءً ال  کُن ذא قَلبَینِ قَلبٌ تَخَافُ بِهِ אهللاَ خَوفاً ال یخَالِطُه تَفریطٌ و قَلبٌ تَرجُو يَّیا بُنَ«: قال لقمان البنه .۳
  ٤٣٠»یخَالِطُه تَغریرٌ

  عاملیرغ ،بر سکون یحرف ندא، مبن :یا
ضمیر پیوستۀ مجروری، : »ي«متکلّم، منادאی مضاف و منصوب؛ » یاء«مضاف به : »بُنَيّ« :بُنَيَّ
  אلیه، در جایگاه جرّ مضافٌ

  »أنتَ« پنهانر یضم :אسم آن אمر ناقص؛فعل  :کُنْ
  )אلف(ی ابیب به אعرאب نمنصو ،»کانَ«خبر  :ذא

  )یاء(ی ابیمجرور به אعرאب ن ،هیאل مضافٌ :قَلْبَیْنِ
  ٤٣١»نِیْبَلْقَ«د یبع ت אز محلّیّبنا بر تبع ، مرفوعبدل جزء אز کلّ :قَلْبٌ

  »أنتَ«ضمیر پنهان  :فاعل آنمفرد مذکر مخاطب؛ فعل مضارع،  :تَخَافُ
  »تَخافُ«جارّ و مجرور، متعلّق به  :بِهِ

                                                 
  .۱/ فتح. ٤٢٨

 .۴۲/ قمر. ٤٢٩
  .۴۱ص/ تنبیه אلخوאطر ٤٣٠.

 ).نِیْقَلْبَ(بدل جزء אز کلّ : »ذَلِكَ قَلْبٌ«محذوف؛ جملۀ  یمبتدא یخبر برא: »قَلْبٌ«: گر آن چنین אستیترکیب د. ٤٣١
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  »بٌلْقَ« یصفت برא ،گاه رفعیدر جا :»אهللاَ هِبِ خافُتَ« ۀجمل .منصوب و به مفعولٌفظ جالله، ل :אهللاَ
  .אست ه موصوف وאقع شدهوאژن یرא אی؛ زאست یمفعول مطلق نوع به فتحۀ ظاهر و منصوب :خَوْفاً

  مبنی بر سکون ،حرف نفی :ال
  ی، مفرد مذکر غایبفعل مضارع منف :یُخَالِطُ

  به یگاه نصب، مفعولٌدر جا منصوبی، ضمیر پیوستۀ :هُ
صفت  و گاه نصبیدر جا :»طٌیرفْتَ هُطُخالِیُال « ۀجمل .אست و مرفوع» طُخالِیُ«فعلِ  یفاعل برא :تَفریطٌ

  .אست »فاًوْخَ« یبرא
  عاملیرغ ،عاطفهحرف  :وَ

  )یْنِبَلْقَ( بدل جزء אز کلّ ،»بٌلْقَ«معطوف به  :قَلْبٌ
  »أنتَ« پنهانر یضم :فاعل آنمذکر مخاطب؛ مفرد  فعل مضارع؛ :تَرْجُو

  »وجُرْتَ«ق به متعلّ ،و مجرور جارّ :بِهِ
  »بٌلْقَ« یصفت برא یگاه رفع،در جا :»אهللاَ هِو بِجُرْتَ« ۀجمل .به و منصوب لفظ جالله، مفعولٌ :אهللاَ

  .ستא ه موصوف وאقع شدهوאژن یرא אیز ی אست؛مفعول مطلق نوعبه فتحۀ ظاهر و  منصوب :رَجاءً
  به مفعولٌ+ فعل مضارع+ حرف نفی :ال یُخَالِطُه

 یگاه نصب و صفت برאیدر جا :»رٌیرغْتَ هُطُخالِیُال « ۀجمل .و مرفوع» طُخالِیُ«فعلِ  یفاعل برא :تَغریرٌ
  .אست »جاءًرَ«

  ٤٣٢یعدد مفعول مطلق) ج

  ٤٣٣﴾وَ حُمِلَتِ אألرْضُ وَ אلجِبالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وאحِدَةً﴿ .۱
  عطف حرف :وَ

  مفرد مؤنث غایبمجهول،  یفعل ماض :حُمِلَتْ
  »حُمِلَتْ«فعل  ب فاعلِ، نایظاهر ۀمرفوع به ضمّ :אألرْضُ

  حرف عطف :وَ
  »אألرضُ«، معطوف به ۀ ظاهرمرفوع به ضمّ :אلجِبَالُ

  حرف عطف :فَـ
  »אلف«یوستۀ ر پیضم: آنب فاعل غایب؛ نای مؤنثمثنای فعل ماضی مجهول،  :دُکَّتا
  .אست یرא موصوف به وصف عددیز ی אست؛مفعول مطلق عددو مصدر منصوب  :دَکَّةً

  .אست» دَکَّةً« یبرא یصفت عدد :وَאحِدَةً
  ٤٣٤﴾אللَّهِ یسِیرאً یضَاعَفْ لَهَا אلعَذאبُ ضِعْفَینِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَیُ﴿ .۲

  ٤٣٥.آمده אست هیآ یه در אبتدאیشرط» مَنْ«در جوאب אست؛ زیرא مجزوم  فعل مضارع مجهول و :یُضاعَفْ

                                                 
، »مَرّةً«همچون  یاتد، אسماء عدد و کلمیآ یه و جمع مینکه مصدر به صورت مفرد، تثنیعالوه بر א یدر مفعول مطلق عدد. ٤٣٢
  .کند یابت میאز آن ن... و» فعةًد«، »کَرَّةً«

 .۱۴/ حاقّه. ٤٣٣

  .۳۰/ אحزאب. ٤٣٤

  ﴾سِیرאًنِ وَكانَ ذلِكَ عَلَی אللَّهِ یَضَاعَفْ لَهَا אلعَذאبُ ضِعْفَیْیُنَةٍ بَیِّبِفاحِشَةٍ مُأتِ مِنْكُنَّ مَنْ یَ یِّیا نِساءَ אلنَّبِ﴿. ٤٣٥
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  »یُضَاعَفْ«ق به فعل و مجرور، متعلّ جارّ :لَها
  »یُضَاعَفْ«مرفوع به ضمّۀ ظاهر، نایب فاعلِ فعل  :אلعَذَאبُ
ه یرא مصدر به صورت تثنیز אست؛) یاء(ی ابیمنصوب به אعرאب ن ی ومفعول مطلق عددمصدر،  :ضِعْفَیْنِ
  .آمده אست

  نافیحرف אست :وَ
  هאز אفعال ناقص :کانَ
  گاه رفعیدر جا ،»کانَ«אسم  :ذلِكَ

  )یَسیرאً( »کانَ«ق به خبر متعلّ ،و مجرور جارّ :عَلَی אهللاِ
  .אست» کانَ«خبر  و ظاهر منصوب به فتحۀ :یَسِیرאً

  یابین مفعول مطلق) د

  ٤٣٦﴾فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً﴿ .۱
  ٤٣٧.ه אستیآ یدر אبتدא» نَیذאلَّ« یخبر برא» ـفَ« بعدِیرא مارאبط אست؛ ز حرف شبه :فَـ

  »وאو« یوستۀر پیضم :فاعل آن ، جمع مذکر مخاطب؛فعل אمر :אِجْلِدُوא
  به مفعولٌ ،گاه نصبی، در جایمنصوب یوستۀر پیضم :هُم

  ٤٣٨.گاه مصدر آمده אستیرא در جایאست؛ ز یابیمفعول مطلق ن و אسم عدد :ثَمَانِینَ
  .אست» نَیمانِثَ« אسم عددِ زِییتم مصدر منصوب و :جَلْدَةً

  ٤٣٩﴾אللَّهِ شَطَطاً یقُولُ سَفِیهُنَا عَلَانَ یَوَ أنَّهُ كَ﴿ .۲
  حرف عطف :وَ

  له به فعیحرف شب :أنَّ
  گاه نصبیدر جا ،»أنَّ«אسم  :هُ

  »هو«ر پنهان یضم :אسم آن ؛אز אفعال ناقصه :کَانَ
  غایب فعل مضارع، مفرد مذکر :یَقُولُ
  فوع به ضمّۀ ظاهرمر ،»قُولُیَ« یفاعل برא :سَفِیهُ

  گاه جرّیدر جا یه،אل مضافٌ :نا
  »قُولُیَ«ق به فعل متعلّ ،و مجرور جارّ :عَلَی אهللاِ
مفعول  فتحۀ ظاهر ومنصوب به  ،)אست »حیتسب« یم برאلَکه عَ» انَحسُبْ«همچون (مصدر عَلَم  :شَطَطاً
 برگردאنده یرو حتماً אز رאه حقّ یفالن(» طّاًقِّ شَאلحَ نِالنٌ عَشَطَّ فُ« محذوفِ ۀאز جمل ؛ زیرאאست یابیمطلق ن
  .אست نیابت کرده ٤٤٠،)אست

  .אست» کانَ«گاه نصب، خبر یدر جا :یَقُولُ سَفِیهُنا عَلَی אهللاِ شَطَطاً

                                                 
  .۴/ نور. ٤٣٦

  ﴾جَلْدَةًدُوهُم ثَمَانِینَ شُهَدَאءَ فَاجْلِبِأرْبَعَةِ أتُوא رْمُونَ אلمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَینَ یَوَאلَّذِ﴿. ٤٣٧
  .، عدد אست)אسم(ز آن ییאز تم یمفعول مطلق عدد ییرאه شناسا .٤٣٨
  .۴/ جن. ٤٣٩

  .أفْرَطَ وتَباعَدَ عَنِ אلحَقِّ: شَطَطَ. ٤٤٠
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  .אست» أنَّ«در جایگاه رفع، خبر  :کانَ یَقُولُ سَفِیهُنا عَلَی אهللاِ شَطَطاً
  ٤٤١﴾قَالُوא أنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ אلسُّفَهاءُ﴿ .۳

  »وאو«یوستۀ ر پیضم :فاعل آنی، جمع مذکر غایب؛ فعل ماض :قَالُوא
  אستفهام ۀهمز :أ

در مقول قول، : »أنُؤمِنُ« ۀجمل .»نَحنُ«پنهان ر یضم :فاعل آن ، متکلم مع אلغیر؛فعل مضارع :نُؤمِنُ
  گاه نصبیجا

  حرف جرّ :כَ
  یحرف مصدر :ما

  »عالفإ«אز باب  غایب، ، مفرد مذکریفعل ماض :آمَنَ
  »آمَنَ«فعل  ظاهر، فاعلِ ۀمرفوع به ضمّ :אلسُفَهَاءُ

برد  یل مصدر میتأوه رא ب» آمَنَ«فعل  ی،مصدر ی»ما«رא یز ؛אست گاه جرّیجمله در جاאین  :آمَنَ אلسُفَهَاءُ
  .کند یمنیابت و مجرور אز مفعول مطلق  جارّ و »انِ אلسُّفَهَاءِإیمکَ«: شود یمچنین ر سخن یو تقد
  ٤٤٢﴾لِدِینَ فِیها وَعْدَ אللَّهِ حَقّاً وَ هُوَ אلْعَزِیزُ אلْحَكِیمُخَا﴿ .۴

  ٤٤٣پیش אز آن یۀدر آ» مهُلَ« ، حال برאی)یاء(ی ابیمنصوب به אعرאب ن :خَالِدِینَ
  »نَیالِدِخ«ق به متعلّ ،و مجرور جارّ :فِیها
  منصوب به فتحۀ ظاهر، مفعول مطلق نیابی :وَعْدَ
  لیه، مجرور به کسرۀ ظاهرא لفظ جالله، مضافٌ :אهللاِ
  یابیظاهر، مفعول مطلق ن فتحۀمنصوب به  ،مصدر :حَقّاً
  .אست» قّاًحَ حِقُّ אهللاُ وَعْدَهُیُ«، »قّاًحَ«ر یو تقد» نَ وَعْدאًیوَعَدَ אهللاُ אلمُؤمِن«، »وَعْدَ אهللاِ«ر یتقد
  به معنای حالیّت حرف عطف :وَ

  مبتدא ،گاه رفعیدر جا ،ر گسستهیضم :هُوَ
  »هو« رِیضم ۀ ظاهر، خبر نخستِمرفوع به ضمّ :عَزِیزُאل

  »هو« رِیضم ، خبر دومِۀ ظاهرضمّ مرفوع به :אلحَکِیمُ
  .אستحال  یگاه نصب ودر جا ،هیאسم ۀجمل :هُوَ אلعَزِیزُ אلحَکِیمُ

  ات منتخبیآ بندی  جمع

د؛ زیرא مصدر در حکم تکرאر مفعول مطلق تأکیدی هستن» مَوْرאً«و » کَیْدאً«های  پیشین، وאژهات یدر آ .۱
  .אست) »تَمُورُ«و » یَکیدُونَ«یعنی فعل (عامل 
مفعول مطلق نوعی هستند؛ زیرא در אین مقام، مفعول مطلق، نوع » أخْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ«و » فَتْحاً مُبِیناً«. ۲

صوف و صفت بیاید، به دیگر سخن، هرگاه مفعول مطلق نوعی به شکل مو. کند عامل و کیفیت آن رא بازگو می

                                                 
  .۱۳/ ؛ بقره﴾عْلَمُونَآمَنَ אلنَّاسُ قَالُوא أنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ אلسُّفَهاءُ أال إِنَّهُم هُمُ אلسُّفَهاءُ وَ لكِن لَّا یَوَ إِذא قِیلَ لَهُمْ آمِنُوא كَمَا ﴿. ٤٤١
  ﴾إِنَّ אلَّذِینَ آمَنُوא وَ عَمِلُوא אلصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ אلنَّعِیِم﴿: ۀ ما قبلی؛ آ۹/ لقمان. ٤٤٢

  ﴾عَمِلُوא אلصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ אلنَّعِیمِإِنَّ אلَّذِینَ آمَنُوא وَ﴿. ٤٤٣
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یۀ در آ ی אست؛ برאی نمونهه ضمنیدر حکم تشب ،دیایאضافه ب به شکل برאی توضیح نوع حکم אست؛ و هرگاه
  .אست» تَدِرٍزٍ مُقْیأخْذُنا کَأخِْذ عَزِ« یل آنرא تأویز ؛وجود دאرد یه ضمنیتشب ﴾قْتَدِرٍزٍ مُیفَأخَذْنَاهُم أخْذَ عَزِ﴿ مبارک
مفعول مطلق عددی هستند؛ زیرא در אین مقام، کمّیّت و تعدّد عامل مدّ نظر » ضِعْفَیْنِ«و  »دَکَّةً وאحِدَةً« .۳

  .کند אست؛ یعنی تعدאد دفعات وقوع فعل و عامل رא بازگو می
. مفعول مطلق نیابی هستند» حَقّاً«و » وَعْدَ אهللاِ«، »کَما آمَنَ אلسُّفَهاءُ«، »شَطَطاً«، »ثَمانِینَ جَلْدًَة«. ۴
  :ت در مفعول مطلق بر دو گونه אستنیاب

شود؛  گزین مصدر می جانشین و جای» بَعْض«و » کُلّ«هایی همچون  گاه وصف، عدد، ضمیر یا وאژه) אلف
  .شده אست» جَلْدَة«گزین مصدرِ  که جای» ثَمانِینَ«: مانند

، »سُبْحانَ אهللاِ« :کنند؛ مانند گاه نیز وאژگانی در حکم یک جمله هستند و אز مفعول مطلق نیابت می) ب
جملۀ  אز) شَطَطاً(که אین وאژه  ﴾אللَّهِ شَطَطاً یقُولُ سَفِیهُنَا عَلَانَ یَوَأنَّهُ كَ﴿در آیۀ مبارک » شَطَطاً«و » مَعاذَ אهللاِ«
  .کرده אستنیابت » אلحَقِّ هُنا عَنِیشَطَّ سَف«

  یبالغ ۀنکت

. رא مصدر، در حکم تکرאر عامل אستیز אست؛ یدیسخن، مفعول مطلق تأک یدهایאز אنوאع تأک یکی .۱
  : ی دو منظور אستد برאیآمدن تأک
  ؛و אنکار شکّ بر طرف شدن) אلف
  .یّتאهمّ ذ وهمچون تلذّ ی،تبع یها بازگو كردن نکته )ب
  ﴾ماًیتَكْلِ یكَلَّمَ אللَّهُ مُوسَوَ﴿ :دییف توجه فرمایشر یۀآאین به  تر بیشق یتطب یبرא

 شکّ بر طرف شدنما  یو برא ،تیّذ و אهمّتلذّ ۀنکت )وآله علیه אهللا صلّی(ر امبیپ یبرא» ماًیتَكْلِ«در אین آیه، 
رאه ندאرد و  یتعال یאز عوאرض אست و در خدאکه سخن گفتن  زیرא برخی אز ما אدعا دאریم رא در بر دאرد؛אنکار  و

  .ن ببردین אبهام رא אز بیآمده تا אد یل، سخن با تأکین دلیאست و به هم» شَاءُیَفَعّالٌ لِمَا «که אو  حال آن
صَبْرאً  بِرْאِصْ﴿ :رود؛ مانند یدن نوع عامل به کار میح و بازگو کرتوض ی، برאیمفعول مطلق نوع .۲
و  یناچار ینه אز رو ییباین شکیא زیرא ۀ نوع صبر אست؛بازگوکنند »الًیمجَ«، صفت یۀ مبارکن آیدر א .﴾الًیجَمِ

  .و علم אستحلم  ی، بلکه אز رویدرماندگ
دهد؛  ، אضافه، نوع عامل رא همرאه با دلیل توضیح می﴾قْتَدِرٍأخْذَ عَزِیزٍ مُ فَأخَذْنَاهُمْ﴿شریف  یۀدر آهمچنین 

کند؛ به אین دلیل که آیه در  رא بازگو می» أخَذْنا«زیرא تشبیه برآمده אز آیه، دلیل و برهانِ حکم عامل، یعنی 
  .אست ٤٤٤אست و אین تشبیه، تشبیه ضمنی» یزٍ مُقتَدِرٍأخْذُنا کَأخْذِ عَزِ«حکم تشبیهِ 

بازگویی کمّیّت عامل و فعل . رود مفعول مطلق عددی برאی تبیین تعدאد دفعات وقوع عامل به کار می. ۳
  :به دو صورت אست

، فیشر یۀآאین در که  ﴾نَ جَلْدَةًیفَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِ﴿: אست؛ مانند گاه تنها تعدאد فعل و عمل مدّ نظر) אلف
  .نظر אست مدّ عدد هشتاد
 نظر אست؛ مانند وאژۀ دّیست، بلکه کثرت عمل و دقّت در آن منظر ن دّیی، معدد به تنهاگاه نیز ) ب

تثنیه به ست، بلکه یبار ن مقصود אز آن، دو אما ، אست مثنی که ﴾نِیرْجِعِ אلبَصَرَ کَرَّتَאِ﴿ یۀ مبارکدر آ» نِیْکَرَّتَ«

                                                 
  .אست یتعال یشان همانند فعل خدאیفعل א یعنیאمکان وصف و وجه شبه در مشبّه אست؛  یبرא یه ضمنیتشب .٤٤٤
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) یکوتاه( یا سستیشمار نظر کن، آ یب«: شود ین میچنیه آ یل معناین دلیبه هم. אست معنای تکرאر
  .»؟ینیب یم

  :دאرد یبالغ ۀدو نکت یابیمفعول مطلق ن .۴
 که ﴾ها وَعْدَ אللَّهِ حَقّاًینَ فِیخَالِدِ﴿: ک جمله אست؛ مانندیرא کلمه در حکم ید؛ زیسناد و تأکتکرאر אِ) אلف

  .אست» قّاًحَ قُّ אهللاُ وَعْدَهُحِیُ« ۀدر حکم جمل» قّاًحَ«
به کار رفته אضافه شکل به  یابیمفعول مطلق ن ؛ که אین در صورتی אست کهحاد و مبالغهکمال אتّ )ب
گونه که אو خود رא پاک  אست و آن یتعال یح خدאیح من همچون تسبیتسب: یعنی  که »انَ אهللاِسُبْح«: ؛ مانندباشد
  .کنم یح میدאند، אو رא تسب یه مو منزّ

  چكیده

مصدر منصوبی אست که پس אز عامل برאی تأکید، بیان نوع یا بیان تعدאد دفعات وقوع عامل  مفعول مطلق 
 .رود به کار می

  .تأکیدی، نوعی، عددی و نیابی: شود مفعول مطلق به چهار نوع تقسیم می 
زیرא برאی تأکید  شود؛ آید و عامل آن حذف نمی مصدری אست که به شکل مفرد می مفعول مطلق تأکیدی 

بازگو كردن . ۲برطرف شدن شکّ و אنکار؛ . ۱: آمدن تأکید برאی دو منظور אست. رود عامل به کار می
 .های تبعی نکته

در مفعول مطلق نوعی، مصدر به . رود برאی توضیح و بازگو کردن نوع عامل به کار می مفعول مطلق نوعی 
رود و گاه عاملِ آن حذف  وصف خاص به کار میאلیه و یا  شکل موصوف و صفت یا مضاف و مضافٌ

 . شود می
در مفعول مطلق عددی، گاه . رود به کار می) عامل(برאی بیان تعدאد دفعات وقوع فعل  مفعول مطلق عددی 

» کَرَّةً«، »مَرَّةً«هایی همچون  های عدد و وאژه رود، و گاه אسم مصدر به شکل مفرد، تثنیه و جمع به کار می
 .کنند אز مصدر نیابت می» دَفْعَةً«و 

אز آن جمله ) مفعول مطلق(مصدری אست که در حکم یک جمله אست و در وאقع مصدر  مفعول مطلق نیابی 
אز جمله وאژگانی » کَذلِكَ«و » بَعْض«، »کُلّ«صفت، عدد، ضمیر و برخی وאژگان همچون . کند نیابت می

  . کنند هستند که אز مفعول مطلق نوعی و عددی نیابت می
 :مفعول مطلق نیابی دو نکتۀ بالغی دאرد 
  تکرאر אِسناد و تأکید؛. ۱
  .کمال אتّحاد و مبالغه؛ که אین در صورتی אست که مفعول مطلق نیابی به شکل אضافه به کار رفته باشد. ۲
شود و  گاه نیز عامل مفعول مطلق حذف می. אست» فعل و مصدر فعل، شبه«عامل نصب مفعول مطلق  

  .گیرد جمله قرאر میمصدر در حکم 
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  אهدאف درس

  : آشنایی با
 ها؛ های آن یאنوאع ظروف و ویژگ 
 فیه؛ های بالغی مفعولٌ نکته 
 .فیه در روאیات های بالغی مفعولٌ کاربردها و نکته 

  درآمد

رکنِ کالم آشنا شدیم و در אین میان به دو نوع אز مفاعیل، یعنی  در جلسات پیشین با برخی אز אجزאی غیر
فیه  אز قیود مهم کالم، یعنی مفعولٌאکنون در אین جلسه به یکی دیگر . به و مفعول مطلق אشاره کردیم مفعولٌ

  .کنیم پردאزیم و قوאعد نحوی و نکات بالغی و کاربردی آن رא بررسی می می) ظرف(

  فیه مفعولٌ
وْمَئِذٍ قُولُ אإلِنْسانُ یَیَ﴿کند؛ مانند آیۀ شریف  אی אست که زمان و مکان عامل رא بازگو می وאژه فیه مفعولٌ

  .فیه مكانی אست مفعولٌ» نَأیْ«فیه زمانی و  مفعولٌ» وْمَئِذٍیَ«که در آن  ٤٤٥﴾نَ אلْمَفَرُّأیْ

  فیه کاربرد مفعولٌ

  :فیه دو نوع کاربرد رאیج دאرد مفعولٌ
یا غیرمتصرّف باشد؛  ٤٤٧، متصرّف٤٤٦خوאه زمان یا مکان، معرب یا مبنی، مبهم یا معیّن ؛אسم صریح. ١
  :مانند

  ٤٤٨﴾وَرَضِیتُ لَكُمُ אإلِسْالمَ دِیناً یمْتُ عَلَیكُمْ نِعْمَتِوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتْمَאلْیَ﴿ـ 
  .فیه زمانی، معرب، معیّن و متصرف אست مفعولٌ» אلیَوْمَ«در אین آیۀ شریف 

  ٤٤٩.»إذא قَدَرْتَ عَلَی عَدُوِّכَ فَاجْعَلِ אلعَفْوَ عَنهُ شُکْرאً لِلقُدْرَةِ عَلَیهِ«): אلسالم علیه(ـ قالَ عليٌّ 
  .ّف אست متصر  فیه زمانی، مبنی، مبهم و غیر مفعولٌ» إذא«یت در אین روא

  ٤٥٠.»تَکَلَّمُوא تُعْرَفُوא؛ فَإنَّ אلمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسانِهِ«): אلسالم علیه(ـ قالَ عليٌّ 

                                                 
  .۱۰/ امتیق. ٤٤٥

 ). رمضان(عَلَم . ۳؛ )وْمیَאل(אلف و الم . ۲؛ )نیوْمُ אلدّیَ(אضافه . ۱: به سه گونه אست) هیف مفعولٌٌ(ن ظرف ییتع. ٤٤٦

 ألَّافَنَادَאهَا مِنْ تَحْتِهَا ﴿ :در جمله بپذیرد؛ مانند یگوناگون یאعرאب یها ها و حالت متصرف אست كه نقش یظرف هنگام. ٤٤٧
و در  جارّه» مِنْ«אین آیۀ مبارک مجرور به  یدر אبتدא» تَحْتَ«که وאژۀ ) ۲۴/ میمر( ﴾اًقَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِیّ یتَحْزَنِ
که در אین حدیث » אلمَظلُومِ یوْمِ אلظَّالِمِ عَلَیَאلظَّالِمِ أشَدُّ مِن  یوْمُ אلمَظلُومِ عَلَیَ«: یا مانند. ه אستیف ه منصوب و مفعولٌیآ یאنتها

 .جارّه به کار رفته אست» ِمن«אبتدא در نقش مبتدא و سپس در نقش مجرور به » وْمیَ«شریف وאژۀ 

  .۳/ مائده. ٤٤٨

 .۱۱، حکمت אلبالغه  نهج. ٤٤٩

  .۳۹۲، حکمت نهج אلبالغه. ٤٥٠
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  .متصرّف אست فیه مکانی، معرب، مبهم و غیر  مفعولٌ» تَحْتَ«در אین روאیت 
  ٤٥١.»وْمُ אلمَظلُومِ عَلَی אلظَّالِمِ أشَدُّ مِن یَومِ אلظّالِمِ عَلَی אلمَظلُومِیَ«): אلسالم علیه(ـ قال عليٌّ 

شود  گونه که مالحظه می همان. אسم زمان، معرب، معیّن و متصرّف אست» یَوْم«در אین حدیث شریف 
ه אست و אین جا یک بار در نقش مبتدא و بار دیگر در نقش مجرور به حرف جرّ به کار رفت در אین» یَوْم«وאژۀ 

  .אست» یوْم«ها به دلیل متصرّف بودن وאژۀ  تفاوت نقش

  نکتۀ مهم

های אستفهام زمانی  های شرطِ زمان و مکان و אسم های אشارۀ مکانی، אسم אسم: אند אز ظروف مبنی عبارت
  ٤٥٣.»کُنْتَ حَیثُماأفْضَلُ אإلیمانِ أنْ تَعْلَمَ أنَّ אللَّهَ مَعَكَ «: مانند ٤٥٢و مکانی؛

» بَعْدُ«، »بَینَا«، »אآلنَ«، »أمْسِ«، »لَدُنْ«، »لَدَی«، »إذْ«: אند אز دیگر אز ظروف مبنی مشهور عبارتبرخی 
  ٤٥٤.»قَبلُ«و 

  :مانند אین حدیث شریف ؛אسم مؤوّل. ٢
  .درد با تو همرאه אست، با دردت بساز) مادאمی که(؛ تا هنگامی که »אِمْشِ بِدאئِكَ ما مَشَی بِكَ«

  .ی مصدریۀ ظرفیه אست»ما«، »ما«فیه אست؛ زیرא  در جایگاه نصب و مفعولٌ» شَیما مَ«در אینجا 

  אحادیث منتخب

  ٤٥٥.»إنَّ کَالمَ אلحُکَمَاءِ إذא کَانَ صَوَאباً کَانَ دَوَאءً، وَإذَא کَانَ خَطَأ کَانَ دَאءً« .۱
  حرف شبیه به فعل: إنَّ

  »نَّإ«منصوب به فتحۀ ظاهر، אسم : کَالمَ
  אلیه رور به کسره، مضافٌمج: אلحُکَماءِ

» إذא«هرگاه . متصرّف  فیه زمانی، مبنی، مبهم و غیر های شرط، در جایگاه نصب، مفعولٌ אز אسم: إذא
  .شود شرطیه باشد، مضاف وאقع نمی

  »هو« אز אفعال ناقصه و אسم آن ضمیر پیوستۀ: کانَ
  »کانَ«אسم منصوب، خبر : صَوَאباً

  جملۀ شرط: کَانَ صَوَאباً
  »هو«אسم آن ضمیر پنهان  אز אفعال ناقصه و: کَانَ
  »کانَ«אسم منصوب، خبر : دَوَאءً

  .باشد» إنَّ«جملۀ شرط و جزאء در جایگاه رفع אست تا خبر برאی . »إذא«جوאب شرط : کَانَ دَوَאءً
  حرف عاطفه: وَ

                                                 
 .۲۴۱، حکمت אلبالغه نهج . ٤٥١

، یمَتَ: های אستفهام ثُما؛ אسمیْنَما و حَیْ، إذْما، إذא، أیمَتَ: های شرط ؛ אسمثَمَّةهُنا، هُنالِكَ، هَنّا، ثَمَّ و : یهای אشارۀ مكان אسم. ٤٥٢
 .و أیّان ینَ، أنَّیْلَمّا، أ

 .۳۷، ص ۱ج  ،کنز אلعمّال. ٤٥٣

  .شوند یبر ضم م یت باشد، مبنیّی آن در ناها محذوف و معن ه آنیאل ، هرگاه مضافٌ»قبل«و » بعد«های  وאژه. ٤٥٤

 .۲۶۵، حکمت אلبالغه نهج . ٤٥٥
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  متصرف فیه زمانی، مبنی، مبهم و غیر های شرط غیرعامل، در جایگاه نصب، مفعولٌ אز אسم: إذא
  »هو«אسم آن ضمیر پنهان  אز אفعال ناقصه و: کانَ
  ، منصوب »کانَ«خبر : خَطَأ

  »إذא«جملۀ شرط : کَانَ خَطَأ
  »هو«אسم آن ضمیر پنهان  אز אفعال ناقصه و: کَانَ
   منصوب ،»کانَ«خبر : دَאءً

إذא «وف به جملۀ جملۀ شرط و جوאب در جایگاه رفع אست؛ زیرא معط. »إذא«جملۀ جوאب شرط : کَانَ دَאءً
  .אست» کَانَ صَوَאباً کَانَ دَوَאءً

  ٤٥٦.»אلوَفاءُ ألهْلِ אلغَدْرِ غَدْرٌ عِنْدَ אهللاِ، وאلغَدْرُ بِأهْلِ אلغَدْرِ وَفاءٌ عِنْدَ אهللاِ«): علیه אلسّالم(قالَ عليٌّ  .۲
  مرفوع به ضمۀ ظاهر، مبتدא: אلوَفَاءُ

  حرف جرّ: لِـ
  .אست» אلوفاء«مجرور متعلّق به  جارّ و. »لِـ«مجرور به : أهْلِ
  אلیه مجرور به کسره، مضافٌ: אلغَدْرِ
  »אلوَفاءُ«مرفوع به ضمۀ ظاهر، خبر برאی : غَدْرٌ
متصرّف אست؛ زیرא אین وאژه تنها نقش   فیه مکانی، معرب، معیّن و غیر منصوب به فتحه، مفعولٌ: عِنْدَ
  .پذیرد رא می فیه مفعولٌ

  .אست» غَدْرٌ«متعلّق به وאژۀ » عِنْدَ אهللاِ«گفتنی אست . אلیه به کسره، مضافٌ لفظ جالله، مجرور: אهللاِ
  حرف عاطفه: وَ

  مرفوع به ضمۀ ظاهر، مبتدא: אلغَدْرُ
  حرف جرّ: ـبِ

  جاره» باء«مجرور به : أهْلِ
  ٤٥٧.אست» رُאلغَدْ»  حال برאی وאژۀ» بِأهْلِ אلغَدْرِ«جارّ و مجرورِ . אلیه مجرور به کسره، مضافٌ: אلغَدْرِ

  »אلغَدْرُ«مرفوع به ضمۀ ظاهر، خبر برאی : وَفاءٌ
  متصرّف منصوب به فتحه، ظرف مکان، معرب، معین و غیر: عِندَ
  .אست» وَفاءٌ«متعلّق به وאژۀ » عِنْدَ אهللاِ«گفتنی אست . אلیه لفظ جالله، مجرور به کسره، مضافٌ: אهللاِ

  ٤٥٨.»אلقِیامَةِ عَلَی مَنابِرَ مِن نُورٍ عَن یَمینِ אلرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّإنَّ אلمُقْسِطِینَ عِنْدَ אهللاِ یَوْمَ « .۳
  אز حروف شبیه به فعل: إنَّ

  ، منصوب به אعرאب نیابی»إنّ«אسم : אلمُقْسِطینَ
  فیه مکانی، معرب، معیّن و غیرمتصرّف مفعولٌ: عِندَ
  אلیه و مجرور لفظ جالله، مضافٌ: אهللاِ

                                                 
 .۲۵۹، حکمت אلبالغه نهج . ٤٥٦

  .دאنست) אلغَدْرُ(به مبتدא  تعلّقتوאن م رא می» بِأهْلِ אلغَدْرِ«جارّ و مجرورِ . ٤٥٧

 .۸، ص ۶، ج لعمّالکنز א. ٤٥٨
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فیه زمانی، معرب، معیّن و متصرّف אست؛ زیرא אین وאژه، عالوه بر  مفعولٌ منصوب به فتحه،: یَوْمَ
  .توאند نقشهای دیگری رא نیز بپذیرد فیه، می مفعولٌ

  אلیه و مجرور مضافٌ: אلقِیامَةِ
  حرف جرّ: عَلَی
  »إنَّ«خبر  در جایگاه رفع،: »عَلَی مَنابِرَ«منصرف אست؛ جارّ و مجرورِ   مجرور به فتحه، زیرא غیر: مَنابِرَ
  حرف جرّ: مِن
  .אست» مَنابِر«حال برאی وאژۀ » مِنْ نُورٍ«جارّه؛ جارّ و مجرور » مِن«مجرور به : نُورٍ
  حرف جرّ: عَن

  .در جایگاه نصب و حال אست» عَنْ یَمینٍ«جارّه؛ جارّ و مجرورِ » عَن«مجرور به : یَمینِ
  אلیه مجرور به کسره، مضافٌ: אلرَّحمَنِ

  یهای بالغ نکته

  .توضیح نسبت کالمی אست) مفعول، حال، تمییز یا توאبع(قیود  فایدۀ عمومی و فرאگیر در تمامی  :یادآوری
  :رود برאی دو منظور در کالم عرب به کار می) خوאه زمانی یا مکانی(ظرف 
  :אست؛ مانند  کاربرد عامّ ظرف برאی توضیح نسبت کالمی .۱
  .»لِ אلعَفْوَ عَنهُ شُکْرאً لِلقُدْرَةِ عَلَیهِإذא قَدَرْتَ عَلَی َعدُوِّכَ فَاجْعَ«

در אین حدیث شریف، باالترین مرتبۀ شکر رא، هنگام ظفر یافتن ) אلسالم علیه(אلمؤمنین علی  حضرت אمیر
حتی آن هنگام که . دאند و چه زیبا אین معنا در زندگی אیشان جاری و ساری אست بر دشمن، عفو و گذشت می

  .بگشایند) علیه אللعنة و אلعذאب(، دستور فرمود ریسمان رא אز دست قاتلش سرش شکافته بود  فرق
آید؛ زیرא علمای علم بیان در  گاه ظرف، عالوه بر معنای عامّ، برאی تعلیل و توضیح علّت حکم نیز می. ۲

: ضَرْب«ت وقوع ، علّ)»فعل و فاعل= أساءَ«אلیه آن  زمانیه و مضافٌ» إذْ«(» ضَرَبْتُهُ إذْ أساءَ«: אین مثال عرب
אین معنا رא به روشنی . אدبی شخص بوده אست به دیگر سخن، دلیل زدن، بی. کنند رא بردאشت می» زدن
  : توאن در אین آیۀ شریف مشاهده کرد می

  ٤٥٩﴾وَرَضِیتُ لَكُمُ אإلِسْالمَ دِیناً یوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتْمَمْتُ عَلَیكُمْ نِعْمَتِאلیَ﴿
تر پاسخ  به عبارت روشن. کند ، عالوه بر توضیح، علّت אکمال و אتمام دین رא به خوبی بیان می»یَوْمَאل«قید 

به ) אلسالم علیه(فیه نهفته אست؛ یعنی، روزی که حضرت علی  ، در مفعولٌ»چرא دین کامل و تمام شد؟«אینکه 
. אست» אلیوم«عهد حضوری در وאژۀ  »אل«مؤیّد אین معنا، . خالفت אلهیه منصوب شدند، دین کامل و تمام شد

  .هنگامی אست که مدخول אلف و الم حاضر باشد» אلف و الم عهد حضوری«کاربرد 

  چکیده

 .کند אی אست که زمان و مکان عامل رא بازگو می وאژه )ظرف(فیه  مفعولٌ 
 .۳رب یا مبنی؛ مع .۲مکانی یا زمانی؛  .۱: אند אز فیه אز جهات گوناگون تقسیماتی دאرد که عبارت مفعولٌ 

 .متصرّف  متصرّف یا غیر .۴مبهم یا معیّن؛ 

                                                 
  .۳/ مائده. ٤٥٩



۱۳۴  

Earab 87−88 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir  

 .عَلَم .۳אلف و الم؛  .۲אضافه؛  .۱: به سه گونه אست) فیه مفعولٌٌ(ظرف ) معیّن بودن(تعیین  
 אما ظرف غیر. پذیرد های אعرאبی گوناگونی رא در جمله می ها و حالت ظرف متصرّف، ظرفی אست كه نقش 

 .پذیرد فیه رא می متصرّف، تنها نقش مفعولٌ
 .אسم مؤوّل .۲אسم صریح؛  .۱: ظرف دو نوع کاربرد رאیج دאرد 
، که אین فایدۀ عامّ  توضیح نسبت کالمی  .۱: رود فیه برאی رساندن دو معنا در کالم عرب به کار می مفعولٌ 

 .تعلیل و توضیح علّت حکم .۲ظروف אست؛ 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با
 له؛ مفعولٌ 
 معه؛ مفعولٌ 
  .معه در آیات و روאیات له و مفعولٌ های بالغی مفعولٌ کاربردها و نکته 

  درآمد

نوع אز مفاعیل، یعنی  سه باو سخن گفتیم رکنِ کالم  برخی אز אجزאی غیر در بارۀدر جلسات پیشین 
אین جلسه با دو نوع دیگر در در אدאمۀ مباحث پیشین، . یمآشنا شد) ظرف(فیه  و مفعولٌمفعول مطلق  ،به مفعولٌ

های  معه و نکته له و مفعولٌ با دو نوع دیگر אز مفاعیل، یعنی مفعولٌهم در کالم و به دیگر سخن אز قیود م
 .خوאهیم شد ها در آیات و روאیات شریف آشنا ها و کاربردهای آن نحوی و بالغی آن

  له مفعولٌ

قالَ «: د؛ مانندکن یت وقوع عامل رא بازگو مد و علّیآ یبه صورت مصدر مאغلب که אست  یא هوאژله  مفعولٌ
و » تَفَقُّهاً«وאژۀ دو در آن که  ٤٦٠»"تاًتَفَقُّهاً وال تَسْألْ تَعَنُّسَلْ " :مُعضِلَةٍسائِلٍ سَألَهُ عَنْ لِ )لیه אلسالمع(يٌّعل
  .ندهستله  مفعولٌ» تاًتَعَنُّ«

  له کاربرد مفعولٌ

  :له در کالم عرب به چهار گونه אست کاربرد مفعولٌ

  فهمصدر به صورت אضا .۱

אلصَّالةِ عِبادَةٌ ما لَمْ یُحْدَثْ، قِیلَ  אنتِظارَאلجُلُوسُ في אلمَسْجِدِ « :)لی אهللا علیه وآلهص( قالَ رسولُ אهللاِ: مانند
  ٤٦١.»אالغتِیابُ: وما אلحدثُ؟ قالَ: یا رَسُولَ אهللاِ

  مصدر با אلف و الم .۲

ی بنَ وسَإنَّ أخي مُفَ كَ لِما تَرْجُو؛نْجَی مِتَرجُو أرْ کُنْ لِما ال«: )لی אهللا علیه وآلهص( قالَ رسولُ אهللاِ: مانند
  ٤٦٢.»لَّوجَ زَّعَ بُّهُرَ لَّمَهُکَنارאً فَ تَبِسَقْیَلِ אنَ ذَهَبَعِمر

ث یر حدیرא تقدیز ه کار رود؛ب ا بدون حرف جرّی ز אست با حرف جرّیجا ،دیایب» אل«له با  هرگاه مفعولٌ
  .אست» باسَقتِאال«ا ی» باسِقتِاللِ«ف یشر

                                                 
 .۳۲۰، حکمت אلبالغه نهج . ٤٦٠

 .۴۷، ص تحف אلعقول. ٤٦١

 .۶۵، ص ۴، ج میزאن אلحکمه. ٤٦٢
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  مصدر با تنوین .۳

  ٤٦٣.»تَعَنُّتاًألهُ سْیَوال  تَفَقُّهاًهُ ألْسْیَلْفَ هِیأخ یلإذא قَعَدَ אلرَّجُلُ إ«: مانند

  .کند ت رא بازگو میمصدر با حروفی که علّ .۴

  ٤٦٤﴾أُحِلَّتْ لَهُمْ باتٍیِّهِمْ طَینَ هَادُوא حَرَّمْنَا عَلَینَ אلَّذِمِ فَبِظُلْمٍ﴿ .۱: مانند
 مُحَمَّدٍ وآلِهِ یلَةِ عَאلصَّال ثِرْ مِنَکْیُفَلْ ذُنُوبَهُ هِفِّرُ بِکَیُما  یلَقْدِرْ عَیَ لَمْ نْمَ« :)لیه אلسالمع( ضاالَ אلرِّق .۲

  ٤٦٥.»نُوبَ هَدْماًمُ אلذُّدِا تَهْإنَّهفَ )لی אهللا علیه وآلهص(
  . نندک یمبازگو اقبل رא ت مف علّیث شریه در حدیّسبب» فاء«و مبارک  یۀه در آجارّ» باء«حرف 

  :אست طریقله در کالم به دو  مفعولٌ ییرאه شناسا
  ؛صورت مصدر אسته ب אغلبله  کاربرد مفعولٌ .۱
  .دیآ یאز عامل م» لِمَ«ا ی» ماذאلِ« سؤאلِ پاسخله در  ا مفعولٌیمصدر منصوب  .۲

  معه مفعولٌ

مفعول رא با  و همرאهی مصاحبت ید وآ یم» عَمَ« ایبه معن» وאو«که پس אز  ی אست אسم معه مفعولٌ
  ٤٦٦.﴾نَةِیאلسَّفِ أصْحَابَنَاهُ وَیفَأنْجَ﴿ در آیۀ مبارک» أصحاب«وאژۀ  ؛ مانندکند یمعمولِ عامل بازگو م

  نکته

عالوه بر  ،عاطفه» وאو«رא یز عاطفه אست؛» وאو«ی אز کاربردها یکی» عَمَ« ایبه معن» وאو«د دאنست یبا
  :د؛ مانندور به کار میز یت نیّحال و مع ، برאیعطف
 ایطف و به معنع یبرאتنها ف یشر یۀدر آ» وאو« ٤٦٧:﴾אألمْرِ مِنْكُمْ یعُوא אلرَّسُولَ وَأُوْلِیعُوא אللَّهَ وَأطِیأطِ﴿ .۱

  .مطلق אلجمع אست
  .حال به کار رفته אست برאی مبارک یۀعاطفه در آ» وאو« ٤٦٨:﴾یال تَقْرَبُوא אلصَّالةَ وَ أنْتُمْ سُكارَ﴿ـ ۲
تَحَ فْیَوال لِ ،ةِادَیبابَ אلزِّ هُنْغْلِقَ عَیُکرِ ودٍ بابَ אلشُّبْعَ یلَتَحَ عَفْیَما کانَ אهللاُ لِ«:  )لیه אلسالمع(يٌّ عل ـ אإلمام۳ُ

 ایبه معندر אین حدیث شریف » لِقُغْیُ«ش אز فعل یپ» وאو« ٤٦٩:»ةِبابَ אإلجابَ هُنْقَ عَلِغْیُعاءِ ودٍ بابَ אلدُّبْعَ یلَعَ
  .ت به کار رفته אستیّمع

  : אین شیوه عمل کردبه باید  معیّت» وאو« ییشناسابرאی 
  کرد؛» وאو«ن یگزیرא جا» عَمَ«. ۱
  .دبر ل حال یتأوه منصوب رא ب و وאژۀ» وאو«. ۲

                                                 
 .۲۴۷، ص ۱۰، ج کنز אلعمّال. ٤٦٣

 .۱۶۰/ نساء. ٤٦٤

 .۴۷، ص ۹، ج بحار אألنوאر. ٤٦٥
 .۱۵/ عنکبوت. ٤٦٦

  .۵۹/ نساء. ٤٦٧

 .۴۳/ نساء. ٤٦٨

 .۴۳۵، حکمت אلبالغه  نهج. ٤٦٩
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  ث منتخبیات و אحادیآ

אءِ عَلَی هُ تِیهُ אلفُقَرسَنُ مِنْوََأحْ ،دَ אهللاِا عِنْمאءِ طَلَبَاً لِلفُقَریاءِ لِאضُعَ אألغنِسَنَ تَوا أحْم«: )لیه אلسالمع( يٌّعل אإلمامُ .۱
  ٤٧٠.»االً عَلَی אهللاِאتِّکیاءِ אألغنْ

  یگاه رفع، مبتدאدر جا ٤٧١،אسم אستفهام :ما
 و گاه رفعیبا فاعل در جاهمرאه ب فعل تعجّ. »هو« یوستۀر پیضم :فاعل آن ب، جامد؛فعل تعجّ :نَسَأحْ

  .אستفهام אست ی»ما«برאی خبر 
  »نَسَأحْ« بِفعل تعجّ یبه برא منصوب به فتحه، مفعولٌ :عَوאضُتَ

  یهאل مضافٌ، ظاهر ۀمجرور به کسر :یاءِغنِאأل
  »عَوאضُتَ« ق به مصدرِمتعلّ ،و مجرور جارّ :رאءِقَفُلْلِ
  .دکن میتوאضع ثروتمندאن رא بازگو  یکوییت نعلّ وله אست  مفعولٌ و نمصدر منصوب منوّ :باًلَطَ
  .אست »اًبلَطَ« ق به مصدرِو مجرور متعلّ جارّ. »لِـ«موصوله، مجرور به : »ما« ؛رّحرف ج: »لِـ« :مالِ
گفتنی אست . ه و ظرف مستقرّیف مفعولٌ :»دَنْعِ« ی موصوله؛»ما« یه، صله برאیאل مضاف و مضافٌ :אهللاِ دَنْعِ
  .אستدر ظرف مستتر » هو«ر عائد یضم

  حرف عاطفه :وَ
  ۀ ظاهر، مبتدאفوع به ضمّمر ،لیאسم تفض :نُسَحْأ
  »أحْسَنُ« لِیق به אسم تفضمتعلّ ،و مجرور جارّ :هُنْمِ
  »أحْسَنُ« لِیאسم تفضبرאی  خبرِ ۀ ظاهر،مرفوع به ضمّ ٤٧٢:یهُتِ

ما « یّۀאبتدאئ ۀجمل معطوف به» ... رאءِقَهُ אلفُیتِ هُنْمِ نُسَأحْ« ۀجمل .، مجرور به کسرۀ ظاهرهیאل مضافٌ :رאءِقَאلفُ
  .אست» ... عَوאضُتَ نَسَأحْ

  »هُیتِ« ق به مصدرِمتعلّ ،و مجرور جارّ :یاءِغنِی אأللَعَ
  له ، مفعولٌمصدر منصوب :کاالًتِّאِ
  .אست» کاالًتِّאِ« ق به مصدرِمتعلّ و و مجرور جارّ :ی אهللاِلَعَ

  

אلذُّنُوبِ مَخافَةَ  مِنَ ي تَمِحْفَ ال یَאءِ کَیْافَةَ אلدّאلطَّعامِ مَخ مِنَ ٤٧٣يتَمِحْیَ عَجَبَاً لِمَنْ«): لیه אلسالمع( رُאلباقِ אإلمامُ. ۲
  ٤٧٤.»ارِאلنّ

  .אست» ... أتَعَجَّبُ عَجَباً لِمَن«ر سخن یرא تقدیز ی אست؛ابیمفعول مطلق ن و مصدر منصوب :ًباجَعَ
  . אست» باًجَعَ« ق به مصدرِو مجرور متعلّ جارّ؛ »لِـ«به  مجرور ،אسم موصول :»نْمَ«حرف جرّ؛  :»لِـ« :لِمَنْ

  .אست موصول »نمَ« یصله برא» يمتَحْیَ« ۀجمل .»هو«یوستۀ ر پیضم :فاعل آن ؛فعل مضارع :يمِحْتَیَ
  »يمتَحْیَ«ق به فعل متعلّ ،و مجرور جارّ :عامِאلطَّ نَمِ

                                                 
  .۴۰۶، حکمت بالغهאل  نهج. ٤٧٠

ل یدل. ه و بنا بر אعتقاد אخفش موصوله אستیّه، بنا بر دیدگاه مبرد אستفهامیّه تعجبیبویدر فعل تعجّب بنا بر گفتۀ س» ما«. ٤٧١
  )مؤلف. (אستفهام אست یمجاز یאز معان یکیتعجّب  ین لحاظ אست که معنایترجیح دیدگاه مبرد بد

  .تَکَبَّرَ: هاًیهُ؛ تِیتِیَتاهَ؛ . ٤٧٢

 .אِتَّقاهُ: مِنْهُ  یاً ـ אِحْتَمَیحَمْ ي؛حْمِیَ؛  یحَمَ. ٤٧٣

 .۲۶۲، ص ۵۹ج  بحار אألنوאر،. ٤٧٤
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  .ه אستبه کار رفتصورت אضافه ه بله  در אینجا مفعولٌ. له مفعولٌ منصوب، مصدر :ةَخافَمَ
  אلیه، مجرور به کسرۀ ظاهر مضافٌ :אلدّאءِ

  محال مقدّ ،گاه نصبیدر جا ،אسم אستفهام :فَیْکَ
  یحرف نف :ال
  »هو«یوستۀ ر پیضم :فاعل آن ؛»ال«به  یفعل مضارع منف :يمتَحْیَ
  »يمتَحْیَ«ق به فعل متعلّ ،و مجرور جارّ :وبِنُאلذُّ نَمِ
  .ه אستبه کار رفتصورت אضافه ه ب له در אینجا نیز مفعولٌ .له مفعولٌمنصوب، مصدر  :ةَخافَمَ

  .אست مجرور به کسرۀ ظاهر و אلیه مضافٌ :ارِאلنّ
  

  ٤٧٥﴾طَهِّرَكُمْ تَطْهِیرאًذْهِبَ عَنْكُمُ אلرِّجْسَ أهْلَ אلْبَیتِ وَ یُرِیدُ אللَّهُ لِیُإِنَّما یُ﴿ .۳
  هکافّ ی»ما«و  )ه به فعلیحرف شب(» إنَّ«אز  بאز אلفاظ حصر، مرک :ماإنَّ
  مفرد مذکر ،فعالאز باب إ فعل مضارع :ریدُیُ

  »یدُرِیُ« فعلِ فاعلِ ،ظاهر ۀمرفوع به ضمّ :אهللاُ
  .ت אستعلّ ایمعنه ب رّحرف ج :ـلِ
 له مفعولٌ» هِبَذْیُلِ« ۀجمل .»هو«ۀ وستیر پیضم :فاعل آن ؛ظاهر ۀفعل مضارع منصوب به فتح :بَهِذْیُ

  .אست» ابِلِإلذْه«آن  بوده و صورت مؤوّل
  »هِبَذْیُ«ق به فعل متعلّ ،و مجرور جارّ :مکُنْعَ
  »هِبَذْیُ«فعل  یبه برא ، مفعولٌمنصوب به فتحۀ ظاهر :سَجْאلرِّ
  رمقدّ» أخُصُّ«فعل  یبه برא مفعولٌ منصوب به فتحۀ ظاهر، :لَهْأ
  رۀ ظاهرسیه، مجرور به کאل مضافٌ :تِیْאلبَ

  حرف عاطفه َ:و
ۀ وستیر پیضم :فاعل آن ؛»هِبَذْیُلِ«نصوب به فتحه، معطوف به فعل م ،لیفعل مضارع אز باب تفع :رَهِّطَیُ

  »هو«
  »رَهِّطَیُ« فعلِ بهِ مفعولٌ ی،ر متصل منصوبیضم :مکُ
  .אست یدیمفعول مطلق تأک مصدر منصوب و :یرאًهِطْتَ

  

  ٤٧٦﴾فَأنْجَینَاهُ وَ أصْحَابَ אلسَّفِینَةِ﴿ .۴
  »نا«یِ ر متصل مرفوعیضم :آن فاعل یر אز باب إفعال؛م مع אلغفعل متکلّ :نایْجَأنْ
  »انیْأنْجَ« فعلِ بهِ مفعولٌ ،گاه نصبیدر جا ی،ر متصل منصوبیضم :هُ
  .مینجات دאد یارאن کشتیرא همرאه با  ))אلسالم علیه( نوح(ما אو  یعنی .»عَمَ« ایمعنه حرف عاطفه ب :وَ

  معه به فتحۀ ظاهر، مفعولٌ منصوب :حابَأصْ
  .و مجرور به کسرۀ ظاهر אست هیאل مضافٌ :ةِفینَאلسَّ
  

                                                 
 .۳۳/ אحزאب. ٤٧٥

یِ ر متصل منصوبیمعطوف به ضم: »أصحابَ«حرف عاطفه و : »وَ«: ف چنین אستیۀ شریگر در آیب دی؛ ترك۱۵/ عنکبوت. ٤٧٦
 .»ناهیْأنْجَ«در فعل  »هُ«
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  ٤٧٧.»ا لَكَ وَאلحَقِیقََةَم«: )لیه אلسّالمع(عليٌّ  אإلمامُ .۵
  ، مبتدאگاه رفعیدر جا ،אسم אستفهام :ما
  خبر ،رفع جایگاهدر  ،و مجرور جارّ :كَلَ
  .دکرآن  نِیگزیرא جا» عَمَ«توאن  یمیرא ز ؛»مَعَ« ایمعنه حرف عاطفه ب :وَ

  .אستمعه  مفعولٌ به فتحۀ ظاهر ومنصوب  :ةِقیقَאلحَ

  یبالغ ۀنکت

غرض  له بازگویی یح در مفعولٌن توضیא. رود یدر سخن به کار م  یح نسبت کالمیتوض یود برאیق  یتمام
ث یدر حدبرאی نمونه . אستجمله  یگر אجزאیمفعول با د یمعه مصاحبت و همرאه و در مفعولٌ ت عاملو علّ
و » تَفَقُّهاً«وאژۀ دو  یعنی ،له مفعولٌ ،»تَفَقُّهاً وال تَسْألْ تَعَنُّتاًسَلْ « ،)سالملیه אلع(ی ن علاؤمنم ریف אمیشر
سؤאلت  یو پرس یند؛ که چو دאنکن یرא بازگو مکردن و پرسش نکردن ت پرسش به صورت روشن علّ» تاًتَعَنُّ«

  .ستא خطا
  :ین سؤאل توجه فرماییدمعه به א مفعولٌ یحید توضیافت بهتر قیدر یبرא

 یعنی ،)مْهُ(به صورت جمع مذکر  ﴾نَةِینَاهُ وَأصْحَابَ אلسَّفِیفَأنْجَ﴿ فیشر یۀر متصل در آیچرא ضم
  فاصله אفتاده אست؟» وאو«با شان یو אصحاب א )لیه אلسالمع( ن نوحمیاو  ، به کار نرفته אست»هُمنَایْفَأنْجَ«

ل یعاطفه به دو دل» وאو« با ارאن אیشانیو  )لیه אلسالمع( ن نوحمیان فاصله یאدر پاسخ باید گفت که 
  :אست
ن آن دو فاصله אفتاده میال ین دلیبه هم ؛ستین یکیبا אصحاب אو  )لیه אلسالمع( شأن حضرت نوح .۱
  .אست
 אبتدא» انیْأنْجَ«فعل  رون یهم و אز אست )لیه אلسالمع( به خاطر نوح یارאن کشتیאساساً نجات אصحاب و  .۲
  .نسبت دאده شده אست »هُ« یِر متصل منصوبیبه ضم

  دهیچک

  .کند یت وقوع عامل رא بازگو مد و علّیآ یلب به صورت مصدر مאغکه אست  یא هوאژ له مفعولٌ 
 ؛نیمصدر با تنو .۳ ؛مصدر با אلف و الم .۲ ؛مصدر به صورت אضافه .۱: له به چهار گونه אست کاربرد مفعولٌ 
  .ندنک یت رא بازگو مکه علّ یمصدر با حروف .۴
 عمولِرא با ممفعول و همرאهی مصاحبت  ید وآ یم» عَمَ« ایبه معن» وאو«که پس אز  ی אست אسم معه فعولٌم 

  . کند بازگو میعامل 
گاه  ،مطلق אلجمع ایعاطفه گاه به معن» وאو«. عاطفه אست» وאو«در אصل همان » عَمَ« ایبه معن» وאو« 

 .حال אست برאی و گاهی معیّت برא

                                                 
 .»אلحَقیقَةما تَکُونُ لَكَ و«: ندیگو یف و مانند آن میث شریل אین حدیب و تأوینحویان بصره، در ترک. ٤٧٧
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  אهدאف درس

  :آشنایی با
 אع آن؛حال و אنو 
 های אعرאبی حال؛ حالت 
 . کاربردهای حال 

  درآمد

گانه رא به  های پنج در جلسۀ گذشته، در אدאمۀ مباحث مربوط به بررسی אجزאی غیر رکنِ کالم، بحث مفعول
رא مطرح » حال«در אین جلسه برآنیم تا با یاری خدאوند یکی دیگر אز قیود مهم کالم، یعنی . پایان رساندیم

אی خوאهیم کرد و  های بالغی آن אشاره אی אز قوאعد نحوی حال، به نکته ظور پس אز بیان گزیدهبدین من. کنیم
 .سپس کاربرد آن رא در آیات و روאیات بررسی خوאهیم کرد

  حال
تَ אلنَّاسَ یْوَرَأ﴿ :مانند ٤٧٨؛کند یان میرא ب ذو אلحال یکه حالت و چگونگאست אز سخن  جزئی حال

   ٤٧٩.﴾أفْوאجاًلَّهِ نِ אلیدِ یدْخُلُونَ فِیَ

  حال یهای אعرאب حالت

  :אست یابینشکل و گاه به  یظاهربه شکل  אثر نصب در حال، گاه
   ٤٨٠.﴾رאًینَذِوَ رאًیبَشِإِنَّا أرْسَلْنَاכَ بِالْحَقِّ ﴿ :مانند منصوب به אعرאب ظاهری؛ .۱
نَ حُنَفاءَ یلَهُ אلدِّ نَیمُخْلِصِعْبُدُوא אللَّهَ یَوَمَا أمِرُوא إِلَّا لِ﴿ :مانند عرאب نیابی جمع مذکر سالم؛ منصوب به א .۲

  ٤٨١.﴾مَةِیِّنُ אلْقَیؤْتُوא אلزَّكاةَ وَذلِكَ دِیُمُوא אلصَّالةَ وَ یقِیُوَ
   ٤٨٢.﴾دٌیها طَلْعٌ نَضِلَ بَاسِقاتٍوَאلنَّخْلَ ﴿ :مانند منصوب به אعرאب نیابی جمع مؤنث سالم؛ .۳

  אنوאع حال

  :درو یمبه کار ) هیه و فعلیאسم(و جمله  جمله حال به صورت مفرد، شبه

                                                 
  .نُ حالَ صاحِبِهایُِّ نَکِرَةٌ منصوبةٌ مشتقّةٌ وאقِعَةٌ بَعْدَ تَمامِ אلکَالمِ تُبَאلحال. ٤٧٨

  .۲/ نصر ٤٧٩.

  .۱۱۹/ بقره ٤٨٠.

  .۵/ نهیّب .٤٨١

  .۱۰/ ق .٤٨٢
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  ٤٨٤ .»وَحیدאًاتَ یقِ متَمِلْ زَلَلَ אلصَّدِحْیَ مَن لَمْ«و  ٤٨٣﴾نَیسَافِلِ أسْفَلَرَدَدْنَاهُ  ثُمَّ﴿: مانند مفرد؛ .۱
  ٤٨٥.﴾بٌیאلسَّاعَةَ قَرِ كَ لَعَلَّیدْرِیُزאنَ وَمَا یوَאلْمِ بِالْحَقِّأنْزَلَ אلْكِتابَ  یאللَّهُ אلَّذِ﴿ :مانند جمله؛ شبه. ۲
تَةً یاتَ مِ، میَعْرِفُ إمامَهُ هُوَ الواتَ م مَنْ«: )وآله علیه אهللا صلی( אهللاِ سولُرَ قالَ: مانند جملۀ אسمیه؛ .۳
  ٤٨٦.»ةًیَّجاهِلِ

  ٤٨٧.﴾تَسْتَكْثِرُوَال تَمْنُنْ ﴿: مانند جملیۀ فعلیه؛ .۴

  نکته

ل صدאرت یאما گاه حال به دل. אست) ٌبه  ه و مسندیمسندٌאل(کالم  یאصل یگاه حال پس אز אجزאیجا) אلف
  : شود؛ مانند یممقدّم  یبوجبه طور و یبالغ یא ا نکتهیکلمه 
  ٤٨٨.﴾وَكُنْتُمْ أمْوאتاً تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ فَیكَ﴿ .۱
  ٤٨٩.﴾نْتَشِرٌمْ جَرאدٌ مُخْرُجُونَ مِنَ אألجْدאثِ كَأنَّهُیَارُهُمْ أبْصَ خُشَّعاً﴿ .۲
  :ا مجرور باشد؛ مانندیتوאند مرفوع، منصوب و  یمذو אلحال ) ب
  .حال אست» فاًیعضَ«و  ذو אلحال» אإلِنْسانُ« ٤٩٠:﴾فاًیضَعِ אإلِنْسانُخُلِقَ ﴿ .۱
  .حال אست» رאًیبَشِ«و  ذو אلحال» כَ« ٤٩١:﴾رאًیرאً وَنَذِیبِالْحَقِّ بَشِ כَإِنَّا أرْسَلْنَا﴿ .۲
  .حال אست» فاًیحَنِ«و  ذو אلحال» مَیإِبْرאهِ« ٤٩٢:﴾اًفیحَنِ إِبْرאهِیمَقُلْ بَلْ مِلَّةَ ﴿.۳
به کار نیز جامد  یامعرفه به شکل گاه حال، אما . نکره و مشتق אستبه شکل ن کاربرد حال، یتر شیب) ج

  : رود؛ مانند یم
  .حال معرفه אست» وَحْدَهُ« ٤٩٣:﴾وَحْدَهُفَلَمَّا رَأوْא بَأسَنا قَالُوא آمَنَّا بِاللَّهِ ﴿ .۱
  .حال جامد אست» أسِفاً« ٤٩٤:﴾أسِفاًقَوْمِهِ غَضْبَانَ  یإِلَ یَفَرَجَعَ مُوس﴿ .۲

                                                 
  .۵/ نیت ٤٨٣.

  .۵۶ص  ،۱، ج زאن אلحکمهیم. ٤٨٤
  .۱۷/ یشور .٤٨٥

  .۷۶، ص ۲۳، ج بحار אألنوאر. ٤٨٦

  .۶/ مدّثّر ٤٨٧

تر موאرد معرب، אما  حال در بیش. אست ین وאژه مبنیرא אیگاه نصب אست؛ زیهای אستفهام و در جا אز אسم» فَیْکَ«. ۲۸/ بقره. ٤٨٨
مشتقّه «، »منتقله و ثابته« ان شامل حالیهای نحو مات حال در کتابیتقس. ف فوقیۀ شریدر آ» فَیْکَ«אست؛ مانند  یگاه مبن
  .אست» مؤکّده«و » مقارنه و مقدّره«، »و جامده

   .אست» خاشِعاً«، »خُشَّعاً«گرِ یقرאئت د. ۷/ قمر. ٤٨٩

 .۲۸/ نساء. ٤٩٠
  .۱۱۹/ بقره .٤٩١

  .۱۳۵/ بقره ٤٩٢.

 .۸۴/ غافر. ٤٩٣

  .۸۶/ طه. ٤٩٤
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  ات منتخبیات و روאیآ

   ٤٩٥.﴾احَ مُبَشِّرאتٍیَرْسِلَ אلرِّاتِهِ أنْ یُمِنْ آیَ﴿ .۱
  عامل، ،بر سکون ی، مبنحرف جرّ :مِنْ

  ،)ه( بیر مفرد مذکر غایمضاف به ضم و مجرور به حرف جرّ :آیاتِ
  . م אستخبر مقدّ یگاه رفع ودر جا »مِنْ آیاتِهِ« و مجرورِ جارّ. אلیه، محالً مجرور مضافٌ :ـهِ
  نصب فعل مضارع، عاملِ ،بر سکون ی، مبنیحرف مصدر :أنْ
أنْ »  جملۀ. »هو«ضمیر پنهان : ناصبه؛ فاعل آن» أنْ«فعل مضارع، مفرد مذکر غایب، منصوب به  :رْسِلَیُ

  .جایگاه رفع و مبتدאی مؤخّر אست مؤوّل به مفرد، در »رْسِلَیُ
  ،»سِلَرْیُ«فعل  یٌبه برא منصوب به فتحه، مفعول :אلرِّیاحَ

 .مجرور شده אست ،در حالت نصب ی؛ زیرאابیجمع مؤنث سالم، حال مشتق، منصوب به אعرאب ن :مُبَشِّرאتٍ
  .אست) احَیאلرِّ(به   مفعولٌنیز آن  ذو אلحال

  ٤٩٦.»بِالدُّنیا کَیْفَ یَعْمَلُ لِآلخِرَةِ אلمَشغُولُ«: )لیه אلسالمع( אإلمامُ عليٌّ .۲
  .אست» ولُאلمَشغُ« ۀوאژنیز  ذو אلحال .گاه نصب، حال مقدمیبر فتح، در جا یאز אلفاظ אستفهام، مبن :فَکَیْ

 یولبیاید، ه یאز مسند و مسندٌאل پسو باشد مشتق  و معرب אین אست که در حال یکاربرد אصلگفتنی אست 
  .אست و هم جامد و مبنی אست م شدهل صدرאت مقدّیبه دلهم رא یز ی دאرد؛عبَو تَ یکاربرد فرع »فَیْکَ«

  یبفعل مضارع، مفرد مذکر غا :عْمَلُیَ
  »لُمَعْیَ«ق به فعل و مجرور، متعلّ جارّ :ةِرَآلخِلِ

  ۀ ظاهرمرفوع به ضمّ ،فاعل :ولُشغُאلمَ
  .אست» لُوشغُאلمَ«ق به متعلّ و و مجرور جارّ :نیاالدُّبِ
   ٤٩٧.»ارُقْنُطُ ومَعَهُ אالِسْتِغفتُ لِمَنْ یَعَجِبْ« :)لیه אلسالمع( يٌّعل مامُאإل .ـ۳

  »تُ«ۀ وستیر پیضم :فاعل آن ؛م وحده، متکلّیفعل ماض :تُعَجِبْ
  مبنی بر کسر عامل، حرف جرّ :لِـ

  .אست» لِـ«؛ زیرא مجرور به گاه جرّیدر جا ،موصولאسم  :مَنْ
» نْمَ« یصله برא   جملۀ ،»یَقْنُطُ«جملۀ . »هو«ر پنهان یضم :فاعل آن ؛ضارع، مفرد مذکرفعل م :نُطُقْیَ
  .و محلی אز אعرאب ندאرد אست موصول
  .حال אست یبه معنا حرف عطف :وَ
  یگاه رفع، خبر مقدمه، در جایف ٌ مفعول ،אز אلفاظ دאئم אالضافه :»عَمَ« یه؛אل  مضاف و مضافٌ :هُعَمَ

  ، مرفوع به ضمّۀ ظاهررمؤخّ یبتدאم :غفارُאالستِ
  .אست» قْنُطُیَ«در  »هُوَ«یر پنهان ضم ،آن ذو אلحال אست و گاه نصبیدر جاجملۀ حالیه و  :غفارُאالسْتِ ومَعَهُ

                                                 
  .۴۶/ روم .٤٩٥

 .۵۵۳، ص אلحکم غرر ٤٩٦.
 .۸۷، حکمت אلبالغهنهج  .٤٩٧
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  یبالغ یها نکته

  یادآوری

توضیح و ، یمشترک هستند و آن مفهوم عام تبع یعام تبع یک معنایدر ) ...و  حال، مفعول(یود ق یتمام

به چشم گر در حال یبالغی د ۀ، دو نکتوجود دאردد یقدر که  یکلّ ین معنایعالوه بر א. אست ن حکمتبیی
  :خورد می

  :ف אست؛ مانندد متوقّیکالم بر ق یمعنا .۱
   ٤٩٩.»ةًیَّلِةً جاهِتَیماتَ مِ ،مامَهُیَعْرِفُ إال  هُوَاتَ ومَنْ م«و  ٤٩٨﴾یال تَقْرَبُوא אلصَّالةَ وَأنْتُمْ سُكارَ﴿

رא هرگاه یز אست؛» مَهُمایَعْرِفُ إال  وهُوَ«و » یأنْتُمْ سُكارَ« د حالِیمنوط بر ق ،فیث شریه و حدیم آمفهو
ه یآ ید، معنایبدون ق چرא که. هوده و عبث خوאهد بودیسخن ب یث حذف شود، معنایه و حدید אز آین دو قیא
ی مرده به مرگ جاهل ،ردیکس بم هر« ن אست کهیث אیحد و مفهوم» یدک نشویه نماز نزدب« ین אست کهא

 ی אز شرאب باشد،ن مستید، خوאه אیک نشویبه نماز نزد یدر حال مست :دیفرما یف میشر یۀکه آ و حال آن »אست
ف، یث شریو در حد شود؛ ینمو نزدیکی رب موجب قُدر هر حال  یمست زیرא یا אز غفلت، شهوت و یا مقام؛

به אمام  یمعرفت نور یهرگاه کس ی،عنی אست؛» هُمامَإ فُرِعْیَال  وَهُو«یّد به جملۀ حالیۀ مق» ماتَ« شرطِ ۀجمل
  . ستین یمرگ، مرگ جاهل אما مطلقِ ،אست یهمچون مرگ جاهل یدא نکند، مرگ אوش پیزمان خو
  :ست؛ مانندینده نیو مطلوب گو مقصود یح אست، ولید صحیمفهوم سخن بدون ق گاه. ۲
  ٥٠٠.﴾رאًیرאً وَنَذِیشِإِنَّا أرْسَلْنَاכَ بِالْحَقِّ بَ﴿
 ح אست، אما مقصود خدאوند متعالیحذف شود، معنا صح» رאًیذنَ«و » رאًیشبَ« د حالِیف אگر قیشر یۀدر آ

ی جاودאنه אست رگیشان باعث ظلمت و تیو نبودن א باعث بشارت )علیهم אلسالم( رא אرسال رُسُلیز یست؛ن אین
  .شده אست )علیهم אلسالم(ن אرسال رُسُل ییح و تبیوضباعث ت» رאًیذنَ« و» رאًیشبَ« د حالِیآمدن ق و

  دهیچک

  .کند یان میرא ب ذو אلحال یאز سخن אست که حالت و چگونگ یجزئ ،حال 
 .شود ظاهر می یابیو ن یظاهر شکلאثر نصب حال، به دو   
 .درو یمبه کار ) هیا فعلیه یאسم(جمله و جمله  مفرد، شبه یها شکلحال به   
ا یل صدאرت کلمه یאما گاه حال به دل ،אست) به  ه و مسندٌیمسندٌאل( کالم یאصل یאجزא گاه حال پس אزیجا  

 .شود یممقدّم  یبوجبه طور و یبالغ یא نکته
 .رود یبه کار منیز جامد  حال به شکل معرفه یا گاه به شکل نکره و مشتق אست، אما ن کاربرد حالیتر شیب 
م אست، אما عالوه بر אین معنای کلّی که در قید وجود دאرد، نکتۀ بالغی تمامی قیود، توضیح و تبیین حک 

 :خورد دو نکتۀ بالغی دیگر در حال به چشم می
  .ف אستد متوقّیکالم بر ق یمعنا .۱
  .ستینده نیمقصود و مطلوب گو یح אست، ولید صحیمفهوم سخن بدون ق. ۲

                                                 
  .۴۳/ نساء .٤٩٨

 .۳۷۷، ص ۱، ج یکاف .٤٩٩

  .۲۴/ فاطر ٥٠٠.



  

  

 
 
 

  دوאزدهمجلسۀ 

 
 
 

  
  

  تمییز
  
  

  ۱۴۸  .............................................................................  درس אهدאف
  ۱۴۸  ........................................................................................  درآمد
  ۱۴۸  .........................................................................................زییتم

  ۱۴۸  ......................................................  زییتم یאعرאب یها حالت
  ۱۴۹  ....................................................................  )زیَّمُمَ( مبهم אنوאع

  ۱۴۹  ..........................................................................  مفرد) אلف
  ۱۴۹  ...........................................................................  אِسناد) ب
  ۱۴۹  .........................................................  אِسناد و مفرد زِییتم عاملِ
  ۱۵۰  .............................................................  منتخب اتیآ و اتیروא
  ۱۵۱  .......................................................................  یبالغ یها نکته
  ۱۵۱  ......................................................................................  دهیچک
 





 

 

  אهدאف درس

  :آشنایی با
 אنوאع אسم مبهم در زبان عربی؛ 
 ؛زאنوאع تمیی 
 .های بالغی تمییز و کاربردهای آن در آیات و روאیات نکته 

  درآمد

گانه و حال آشنا  های پنج ، در אدאمۀ مباحث مربوط به אجزאی غیر رکنِ کالم، با مفعولپیشیندر جلسات 
ت אز אین رو، در آغاز مبهما. در אین جلسه با یکی دیگر אز قیود مهم سخن، یعنی تمییز، آشنا خوאهیم شد. شدیم

های بالغی و کاربردهای گوناگون آن  کنیم و در אدאمه، نکته ها و قوאعد نحوی آن رא بیان می عربی و تمییز آن
  .رא در آیات و روאیات بازگو خوאهیم کرد

  زییتم

  :مانند ؛کند یمرא برطرف مبهم  ۀا کلمیسناد سخن אست که אبهام نسبت و אِ یאسم تمییز
  ٥٠١﴾اًبیْشَ אلرَّأسُوَאشْتَعَلَ ﴿ .۱
  ٥٠٢﴾لِسَاناً یهُوَ أفْصَحُ مِنِّ هَارُونُ یوَأخِ﴿ .۲

  تمییز یهای אعرאب حالت

  .رود یکار مه و تابع ب مجرور به حرف جرّمجرور به אضافه،  ٥٠٣،به صورت منصوب تمییزدر زبان عربی 
  :مانند منصوب؛ .١
  ٥٠٤﴾لَةًیلَنَ یقاتُ رَبِّهِ أرْبَعِیمِوَأتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ  لَةًیلَنَ یثَالثِ یمُوسَوَوאعَدْنَا ﴿
  :مانندمجرور به אضافه؛ . ٢
  ٥٠٥﴾سَنَةٍهِمْ ألْفَ یقَوْمِهِ فَلَبِثَ فِ یإِلَ نُوحاًوَلَقَدْ أرْسَلْنَا ﴿
  :مانند مجرور به حرف جرّ؛ .٣
  ٥٠٦﴾رٌیونَ كَثِیُّقاتَلَ مَعَهُ رِبِّ یٍّبِنَن ن مِّیِّوَكَأ﴿
  :مانند ؛)بدل(تابع  .٤

                                                 
 .۴/ میمر. ٥٠١
  .۳۴/ قصص. ٥٠٢
   .ز وאجب אستییز אز عدد باشد، نصب تمییا تمیا شیء مبهم بر تعجّب داللت کند، یفاعل باشد،  از در معنییهرگاه تم. ٥٠٣
 .۱۴۲/ אعرאف. ٥٠٤
 .۱۴/ عنکبوت. ٥٠٥
 .۱۴۶/ آل عمرאن. ٥٠٦
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  ٥٠٧﴾غْلِبُوא ألْفاًیَائَةٌ مِنْكُم مِ كُنْیَنِ وَإِنْ یغْلِبُوא مِائَتَیَ صَابِرُونَعِشْرُونَ  مِنْكُمْ كُنیَإِنْ ﴿

  )زیَّمُمَ( ٥٠٨אنوאع مبهم

  .אسناد .۲ ؛)ذאت(مفرد  .۱: مبهم بر دو گونه אست

  مفرد) אلف

  :و گاه عدد אست؛ مانند ٥٠٩گاه مقدאر: دو گونه אست برمبهم مفرد 
  ٥١٠﴾رَهُیَ شَرّאًذَرَّةٍ  مِثْقَالَعْمَلْ یَوَمَنْ *  رَهُیَ رאًیخَذَرَّةٍ  مِثْقَالَ عْمَلْیَفَمَنْ ﴿ .۱
  .ز آن هستندییتم» شَرّאً«و » رאًیخَ« وאژۀאست و دو  مقدאر شبه» مِثْقَالَ ذَرَّةٍ«مبارک،  یۀن آیدر א

  ٥١١﴾كَوْكَباً أحَدَ عَشَرَتُ یرَأ یا أبَتِ إِنِّیهِ یوسُفُ ألبِیُ قَالَإِذْ ﴿ .۲
  .ز آن אستییتم» كَوْكَباً«عدد אست و » أحَدَ عَشَرَ« نیزه ین آیدر א

  אِسناد) ب

ا یو  یا منقول אز فاعل و مفعولز ییمبهم אست و تم) هیسناد مسندٌبه به مسندٌאلאِ(نسبتِ کالم ، نوعدر אین ـ 
  :مانند ؛رمنقول אستیغ

  ٥١٢﴾اًیّوَ لَمْ أكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِ باًیشََو אشْتَعَلَ אلرَّأسُ  یوَهَنَ אلْعَظْمُ مِنِّ یقَالَ رَبِّ إِنِّ﴿ .۱
אین تمییز، . אبهام אِسناد رא برطرف کرده אست  »باًشَیْ«مبهم אست و » אشْتَعَلَ אلرَّأسُ« אِسناد ،در آیۀ مبارک

  .אست) »אلرَّأسِ אِشْتَعَلَ شَیْبُ «(منقول אز فاعل 
  ٥١٣﴾أمْرٍ قَدْ قُدِرَ یאلْمَاءُ عَلَ یفَالْتَقَ وناًعُیُضَ אألرْ فَجَّرْنَاوَ ﴿ .۲

 אین تمییز. אبهام אِسناد رא برطرف کرده אست» وناًعُیُ«مبهم אست و » فَجَّرْنَا אألرْضَ«אِسناد  ،مبارکدر آیۀ 
  .אست) »ضِونَ אألرْیُنا عُرْجَّفَ«(به  منقول אز مفعولٌ

  ٥١٤﴾دאًیشَهِ بِاللَّهِ یكَفَ﴿ .۳
  .منقول אست ریز آن و غییتم» دאًیشَهِ«سناد مبهم و אِ» بِاللَّهِ یكَفَ«ه یآ نیא در

  سنادزِ مفرد و אِییعاملِ تم

 یإِنِّ﴿ یۀدر آ» باًکَوْکَ«عامل  برאی نمونه ۀ مبهم در جمله אست؛ز مفرد، همان ذאت مبهم و کلمییعامل تم
  .אست) رَعَشَ أحَدَ( همان عدد مبهم ﴾تُ أحَدَ عَشَرَ كَوْكَباًیرَأ

                                                 
، تنوین عوض »ألفاً«ن در یف که در آن، تنویۀ شریشود؛ مانند همین آ ینه حذف میقرل وجود یز به دلییگاه تم. ۶۵/ אنفال. ٥٠٧

  .ه אستیאل אز مضافٌ
 .شود یم میتقس) عدد و مقدאر: مانند(و معرب ) »کَذא«و » نْیِّکَأ«، )هیّه و خبریّאستفهام(» کَمْ«: مانند( یאلفاظ مبهم به مبن. ٥٠٨
  .אست» قدאرم ل، وزن و شبهیمساحت، ک«مقدאر شامل . ٥٠٩
 .۸و  ۷/ زلزله. ٥١٠
 .۴/ وسفی. ٥١١
 .۴/ میمر. ٥١٢
 .۱۲/ قمر. ٥١٣
 .۷۹/ نساء. ٥١٤
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  .فعل אست و شبه فعل تمییز אسناد، אما عاملِ

  ات منتخبیات و آیروא

  ٥١٥.»یُحَدِّثَ بِکُلِّ ما سُمِعَ باً أنْءِ کِذْرْمَالْکَفَی بِ«: )صلّی אهللا علیه وآله وسلّم( قالَ رسولُ אهللاِ .۱

  یک مفعولبه  یمتعد ،»ینَغْأ«ای به معن یفعل ماض :کَفَی
  »یفَکَ« یبه برא مفعولٌ ،گاه نصبی، در جاجرورمو  جارّ :بِالْمَرْءِ
» باًذْکِ«نجا یدر א. ده אسترא برطرف کره یفعل جملۀ אبهامאین وאژه . به فتحه منصوبز، ییتم :کِذْباً

  .אست» یفَکَ«آن فعل  غیرمنقول بوده و عامل
  یْهمصدر ناصبۀحرف  :أنْ

 به لمؤوّ» ثَدِّحَیُ أنْ« ۀجمل .»هو«یر پنهان ضم :فاعل آن ه؛ناصب» أن«منصوب به  مضارعفعل  :یُحَدِّثَ
  .אست» کَفَی«فاعل  و گاه رفعیمصدر، در جا

  »یُحَدِّثَ«، متعلّق به فعل مجرورجارّ و  :بِکُلِّ
  ، مبنی بر سکون، غیرعاملمصدریحرف  :ما

رد و مؤوّل به مف» ما سُمِعَ«عبارت . »هو«ضمیر پیوستۀ : مجهول؛ نایب فاعل آن ماضیفعل  :سُمِعَ
  .אست» کلّ«אلیه برאی  مضافٌ

  ٥١٦﴾وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ﴿ .۲

  »نا«یوستۀ ر پیضم :فاعل آن یر؛، متکلم مع אلغماضیفعل  :رَفَعْنا
  منصوب به فتحۀ ظاهر ،»ناعْفَرَ« یبرא به مفعولٌ :بَعْضَ
  رمجرو محالً ،אلیه مضافٌ :هُم
  منصوب ،فیه مفعولٌ :فَوْقَ
  ، مجرورאلیه مضافٌ :بَعْضٍ

رא برطرف » ناعْفَرَ« ۀאبهام جمل» جاتٍرَدَ« وאژۀ .یِ جمع مؤنث سالمابیمنصوب به אعرאب ن ،زییتم :دَرَجاتٍ
قَ وْم فَضِِهعْجاتِ بَرَنا دَعْفَرَ«: אستن یه چنیر آیتقد. به אست منقول אز مفعولٌ مبارک یۀآאین ز در ییتم. ه אستکرد
  .»ضٍعْبَ

  

  ٥١٧﴾رَهُعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیرאً یَمَنْ یَفَ﴿. ۳

  ی بر سکونجازم، مبن شرطאز אلفاظ : مَنْ
  .אست مجزوم لفظاًجملۀ شرط و » لْمَعْیَ« ۀجمل .»هو«ر پنهان یضم :فاعل آن فعل مفرد مذکر؛: یَعْمَلْ
  ، منصوب»لْمَعْیَ«به برאی  مفعولٌ: مِثْقالَ

                                                 
  .۵، ح ۳باب אلمقدّمة، ، ۱۰، ص ۱، ج ح مسلمیصح. ٥١٥
 .۳۲/ زخرف. ٥١٦
 .۷/ زلزله. ٥١٧
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  .مقدאر אست شبه» ةٍَّ رذَ« مفردِ مبهمِ ژۀوא. مجروره و یאل مضافٌ: ذَرَّةٍ
   .אست» ذَرَّةٍ«عامل آن،  مقدאر و ، شبه»ةٍرَّذَ« وאژۀ برאیز ییفتحه، تم بهمنصوب : خَیْرאً
  »هو«هان ر پنیضم :فاعل آن؛ مفرد مذکر مضارعفعل : یَرَ
و جوאب شرط جملۀ » رَهُیَ« ۀجمل .»یَرَ«برאی فعل به  مفعولٌ ،گاه نصبی، در جایر متصل منصوبیضم :هُ
  .אستیه شرط» مَنْ«مجزوم به  لفظاً

  

  نكته 

ییز مبهم و دو تم ۀكلم دو ،﴾رَهُیَرאً یعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیَفَمَنْ ﴿ مبارک یۀمانند آ ،ها نمونهی אز در برخ .۱
  .تאس» رאًیْخَ« ،»ةٍرَّذَ« وאژۀز ییتم و»  ةٍَّ رذَ«، »قالَثْمِ« ییز وאژۀتم وجود دאرد؛
  .منصوب אست» رאًیْخَ« مجرور و در وאژۀ» ةٍرَّذَ« مبارک در وאژۀ آیۀن یز در אییتم .۲

  

  یبالغ یها نکته

بردאشتن אبهام و אجمال אز  یبرא طور عامّ  د بهین قیא. ز אستیید در کالم عرب، تمیگر אز אنوאع قید یکی
یر توجه ز ینمونه به مثالها یبرא. אست ک متفاوتیدر هر  یبالغ یها و غرض آید میسناد مبهم ا אِیکلمات 
  .دفرمایی
 یکاربرد بالغ. אستز ییتم» باًکَوْکَ« وאژۀو  بودهعدد آیه ن یא درمبهم  :﴾تُ أحَدَ عَشَرَ كَوْكَباًیْرَأ یإِنِّ﴿ .۱
در ذهن مخاطب،  یمفهوم ینیگزیت و جایتثب یبرא به عبارت بهتر. پس אز אجمال אست حیه، توضین آیدر א

  .کنیمم تا آن رא אز אجمال خارج یآور یم یدیگاه ق م، آنیکن  یآن رא مبهم و مجمل بازگو مאبتدא 
 یرא برא  ژهیو یدر ذهن مخاطب، حکم ابهتر معن ینیگزیح و جایبر توض عالوه، مبارک یۀز در آیید تمیق

  .شدن אست یعت و نورאنیאز طب ییرها کند و آن حکمِ خاص، یثابت م  )אلسالم علیه(وسف یبرאدرאن 
خوאه مرאتب ذאت،  یح و بازگو کردن مرאتب ذאت אست؛توض برאی )ذאت( مبهم ۀکلمییزِ ن، کاربرد تمیא بر بنا

  .باشد ا ذمّیمدح 
ن یز در אییتم. ز אز نسبت אستییتم» وناًیُعُ« وאژۀه، مبهم אست و یسناد در آאِ :﴾وناًیوَ فَجَّْرنَا אألرْضَ عُ﴿ .۲

هر فرعی نیاز به و  אستسخن  یکالم، ساختار فرع یی אجزאیجا  هب نقل و جا. אستאز نوع منقول  مبارک یۀآ

بوده گونه  نیא ینحو ه در אصلِیرא آیز  אست؛غ یمبالغه به نحو تبل ،هین آیدر א یبالغ ۀنکت. אی بالغی دאرد نکته
. مفعول شده אست» אألرض« وאژۀرفته و یز پذیینقش تم )ونَیُعُ(مفعول  ، سپس»ونَ אألرضِیُنَا عُفَجَّرْ« :אست
  .سار אست هن به چشمیسطح زم یل تمامیانگر تبدیب ییجا  هب ن جایא

  دهیچک

  .کند یرفع مرא  ا نسبت مبهم در سخنیمبهم  ۀکلم که אبهامِאست  یאسم تمییز 
  .رود یکار مه و تابع ب حرف جرّ مجرور به אضافه، مجرور بهمنصوب،  های ییز به شکلتم 
  . نسبت .۲ ؛ذאت .۱: אند همبهمات بر دو گون 
 .ذאت مبهم گاه مقدאر و گاه عدد אست 
 .منقول ریغ .۲؛ )به یا مفعولٌאز فاعل (منقول  .۱: אست گونهنسبت بر دو ییز تم 
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 .فعل אست سناد، فعل و شبهز אِییز مفرد، همان ذאت مبهم אست و عامل تمییتم عاملِ 
 . אست) ا ذمّیمدح (مرאتب ذאت  یح و بازگو کردنتوض אت مبهم برאیذییزِ کاربرد تم 
 .غ אستیمبالغه به نحو تبل ،ز نسبتییتم یبالغ های هتیکی אز نک 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با
  تعریف حصر و אستثناء و אنوאع، אجزא و אلفاظ آن؛ 
 .نکات بالغی حصر و کاربردهای گوناگون آن در آیات و روאیات 

  درآمد

حصر «ه ویژه متون بلیغ אثرگذאری مستقیم دאرد، موضوع یکی אز مباحثی که در فهم دقیق کالم عربی و ب
رא אبتدא אز نظر نحوی و سپس אز   با توجه به אین مهم، در אین جلسه، ما بحث حصر و אستثناء. אست» و אستثناء

  .کنیم و در کنار אین دو به کاربردهای گوناگون حصر در متون دینی אشاره خوאهیم کرد نظر بالغی بررسی می

  تثناءو אسحصر 

ر آن یو نظا» إالّ«ی אز سخن پس אز وאقع شدن جزئ אستثناء و یهف אنحصار محصور در محصورٌ حصر
  :مانند ٥١٨אست؛
  .»אهللاُإالّ  لهَإال « .۱
  ٥١٩.﴾آمَنَ بِاللَّهِ مَنْعْمُرُ مَسَاجِدَ אللَّهِ یَإِنَّما ﴿ .۲

  אجزאی אستثناء

فَسَجَدَ אلْمَالئِكَةُ ﴿ آیۀ شریف ؛ مانندیمستثن .۳ ؛ناءאلفاظ אستث .۲ منه؛ مستثنی .۱: אستثناء سه جزء دאرد
  .אست یمستثن» سَیبْلِإ«لفظ אستثناء و » الَّإ«، منه مستثنی» مَالئِكَةُאل« آندر که  ٥٢٠﴾سَیإِبْلِإالّ  كُلُّهُمْ أجْمَعُونَ

  אلفاظ אستثناء

  :אلفاظ אستثناء چهار گونه אست
  ٥٢١.»یوَسِ« و» یْرغَ«: אستثناء؛ مانند های אسم. ۱
  ٥٢٢.»الما خَ« و» دאما عَ«، »ونُکُیَ ال«، »سَیْلَ«: אفعال אستثناء؛ مانند .۲

                                                 
اء رא در ف אنوאع حصر و אستثنین تعریرא אیאین تعریف رא برگزیدیم؛ ز. خ بهایی אستیش ۀیصمدف برگرفته אز کتاب یאین تعر .٥١٨

אستثناء، خارج کردن مستثنی אز : אند که برخی گفته ف دیگری که אز אستثناء وجود دאرد؛ یعنی אینیگیرد، אما تعر یبر م
  .ستیها صادق ن منه אست، در بسیاری אز نمونه مستثنی

  .۱۸/ توبه .٥١٩

  .۳۱و  ۳۰/ حجر. ٥٢٠

אعرאب » إالّ«به  ای، همانند مستثن»یسِوَ«و » ریْغَ«های  ژهبنا بر אضافه مجرور אست و وא» یسِوَ«و » ریْغَ«در  یمستثن .٥٢١
   .شود می

   .ن نوع منصوب אستیدر א یمستثن. ٥٢٢
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  ٥٢٣.»حاشا« و» الخَ«، »دאعَ«، »ماإنَّ«، »الّإ«: حروف אستثناء؛ مانند. ۳
  ٥٢٤.»ایَّمال سِ« :ب אز حرف و אسم؛ مانندمرکّ .۴

  کاربرد אستثناء

  :کاربرد حصر و אستثناء بر دو محور אست
سَتَکُونُ فِتَنٌ «: אستثناء و حصر در کالم موجود אست؛ مانند אجزאی در אین کاربرد تمامی: אصلی کاربرد .۱
  ٥٢٥.»مِیاهُ אهللاُ تَعالَی بِالعِلْأحْ کافِرאً إالّ مَنْ يیُمسِها مُؤمِناً وجُلُ فِیبِحُ אلرَّیُصْ

  .»بَكَذَنْإالّ  بَّكَ وال تَخَفْرَإالّ  جُتَرْ ال«: وجود ندאرد؛ مانند منه مستثنین کاربرد یدر א: کاربرد فرعی .۲

  אنوאع אستثناء

  متّصل یאستثنا) אلف

  .אست متّصل یباشد، אستثنا منه مستثنیאز جنس  یمستثن هرگاه
 طانَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ אلشَّیوَلَوْال فَضْلُ אللَّهِ عَلَ﴿: مانند ؛منصوب אست ،صل در کالم مثبتمتّ ایمستثن

  ٥٢٦.﴾قَلِیالً اإلَّ
 مَنِ اإلَّ هِمْ سُلْطانٌیسَ لَكَ عَلَیْلَ یإِنَّ عِبادِ﴿ :مانند ٥٢٧אست؛ منه مستثنیتابع אز  ی،در کالم منف یمستثن

  ٥٢٨.﴾نَیאتَّبَعَكَ مِنَ אلْغَاوِ

  منقطع אستثنای) ب

  .אست منقطع ینباشد، אستثنا منه مستثنیאز جنس  یهرگاه مستثن
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالئِكَةِ ﴿: منصوب אست؛ مانند) یا منفی אه در کالم مثبتخو(ی منقطع در אستثنا یمستثن

  ٥٢٩.﴾كَانَ مِنَ אلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أمْرِ رَبِّهِ إِبْلِیسَ اإلَّ אسْجُدُوא آلدَمَ فَسَجَدُوא
  .هستنددر حصر و אستثناء  یאصل یאز کاربردها )אستثنای متّصل و منقطع( ن دو نوع אستثناءیא

                                                 
   .مجرور אست» عَدא، خَال و حاشا«به حروف  یمستثنا .٥٢٣

ا مجرور ی توאند مرفوع، منصوب و ین دو میک אز אینکره، که هر . ۲معرفه؛ . ۱: بر دو گونه אست» مایَّال سِ«پس אز  یمستثن .٥٢٤
  .اشدب

 .۳۰۸۸۳، ح کنز אلعمّال .٥٢٥
  .۸۳/ نساء .٥٢٦

  .ز وجود دאردیאعرאب نصب ن ی،ن مستثنیدر کالم عرب در א .٥٢٧

 .۴۲/ حجر .٥٢٨

  .۵۰/ كهف .٥٢٩
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  ٥٣٠مفرّغ אستثنای )ج

  .אست مفرّغ یدر کالم نباشد، אستثنا منه مستثنیهرگاه 
 به حکم ماقبلِ )مفرّغ(אین نوع אستثناء در  یو אعرאب مستثن رود یبه کار م یتنها در کالم منف ،ن אستثناءیא

د؛ شو ص مییم، אعرאب مستثنی کامالً مشخو אلفاظ אستثناء رא אز سخن بردאر یهرگاه نف. دאردبستگی »  الّإ«
  :مانند

   ٥٣١.﴾خَتَّارٍ كَفُورٍ كُلُّ اإلَّ اتِنَای جْحَدُ بِآیَوَ مَا ﴿ـ 
وإنَّ אلجَزَعَ  عَنْكَلَجَمِیلٌ إالّ رَ بْאلصَّ إنَّ«: ]هِنِفْدَ ةَساعَ אهللاِ ولِسُرَ رِبْقَ یلَعَ[ )المعلیه אلسّ(يٌّ عل ـ אإلمامُ

  ٥٣٢.»عَلَیْكَلَقَبِیحٌ إالّ 
ف با تصرّ یو بالغ غ אز کاربردهای بالغی و فرعی سخن אست؛ زیرא کاربردهای فرعیکاربرد אستثنای مفرّ
  .ردیگ یدر אجزא و حذف صورت م

  ت منتخبیاات و روאیآ

  ٥٣٣.»تَقِیهِم طَوאرِقُ אللَّیْلِ وאلنَّهارِ إالّ طارِقاً یَطْرُقُ بِخَیْرٍ«. ١
  مفرد مؤنث ،فعل مضارع: يقِتَ

  مبه مقدّ اه نصب، مفعولٌگیدر جا ،صل بارزر متّیضم: هم
   ۀ ظاهررفوع به ضمّم ،»يقِتَ«فعل  یفاعل برא: قُوאرِطَ
  ، مجرور به کسرۀ ظاهرهیٌאل مضاف :ِلیْאللَّ

  رعاملیحرف عاطفه، غ: َو
  »لِیْאللَّ«معطوف به ، مجرور به کسره: هارِאلنَّ
  .صل אستمتّ ،نوع אستثناء .ی بر سکونحرف אستثناء، مبن: الّإ

   ینصوب به فتحه، مستثنم: قاًطارِ
ـ « یوستۀر پیضم :فاعل آن فعل مضارع، مفرد مذکر؛: قُرُطْیَ ـ  .»وَهُ ـ یَ« ۀجمل  و گـاه نصـب  یدر جا» قُرُطْ

  .אست» قاًطارِ«وאژۀ  یصفت برא
  .אست» قُرُطْیَ«ق به فعل متعلّ و مجرور و جارّ: رٍیْخَبِ

                                                 
אین تعریف با در نظر گرفتن . »مِنْهُ یه אلمُسْتَثْنَیوهُوَ ما حُذِفَ ف«: چنین אست یهای نحو ف אستثنای مفرّغ در کتابیتعر .٥٣٠
ن مطلب رא جالل یא(ست یمحذوف ن یزین نوع אستثناء چیאما باید دאنست که در وאقع در א. حصر و אستثناء אست یجزאی אصلא

و .) در بحث אستثناء و حصر آورده אست» دٌیْما قامَ إالّ زَ«در ضمن مثال  علوم אلقرآن یאإلتقان فز در کتاب ین یوطیאلدین س
که אز  ، و حال آنسان شودکی یشود אستثنای مفرّغ با אستثنای متّصلِ منف یی مفرّغ باعث ممنه در אستثنا یر گرفتن مستثنیتقد

  )مؤلّف. (گر متدאخل باشندیکدید در یאقسام نبا ینظر منطق

  .۳۲/ لقمان. ٥٣١

 .۲۹۲حکمت  ،نهج אلبالغه .٥٣٢

  .ةאلصال ي، אلدعاء אلرאبع فאلصحیفة אلکاملة، )علیه אلسالم(بن אلحسین  يّאإلمام عل .٥٣٣
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  ٥٣٤﴾قَلِیلٌ مِنْهُمْ امَا فَعَلُوهُ إلَّ﴿ .۲
  رعاملیبر سکون، غ یمبن، یحرف نف: ما
  »و«یر بارز ضم :فاعل آن ی، جمع مذکر؛فعل ماض: אولُعَفَ
  ، در جایگاه نصب»وאلُعَفَ«بهِ فعل  مفعولٌ ی،صل منصوبر متّیضم: هُ
  . صل אستمتّ ،نوع אستثناء .حرف אستثناء: الّإ
  . אست» وهُلُعَفَ«در » و«ه، بدل אز مرفوع به ضمّ: یلٌلِقَ
  .אست» لٌیلِقَ«ق به متعلّ جرور وو م جارّ: مهُنْمِ

  ٥٣٥﴾إِبْلِیسَ افَسَجَدَ אلْمَالئِكَةُ كُلُّهُمْ أجْمَعُونَ إلَّ﴿ .۳
  ، مفرد مذکریفعل ماض: دَجَسَ
  »دَجَسَ«فعل  ه، فاعلِمرفوع به ضمّ: ةُکَالئِאلمَ
  »ةُکَالئِאلمَ« ید برאیتأکه، مرفوع به ضمّ: لُّکُ
  یه، در جایگاه جرّאل مضافٌ :مْهُ

  »ةُکَالئِאلمَ«برאی  د دومی، تأک)و(ی ابیمرفوع به אعرאب ن: ونَعُمَجْأ
  .אستمنقطع  ،نوع אستثناء .حرف אستثناء: إالّ
  .و منصوب به فتحۀ ظاهر אستمستثنی : یسَلِبْإ

  ٥٣٦.»هُوَ لِوאءُ אلحَمْدِ مَکْتُوبٌ عَلَیْهِ ال إلهَ إالّ אهللاُ«. ٤
  مبتدא  ،گاه رفعیدر جا: هُوَ
  مبتدאبه ضمّۀ ظاهر،  فوعمر: لِوאءُ

  ، مجرور به کسرۀ ظاهرهیאل مضافٌ :אلحَمْدِ

  .אست» وَهُ« خبرِ ،»... وبٌتُکْمَ دِمْאلحَ وאءُلِ«یۀ אسم ۀجمل. »وאءُلِ« ی، خبر برאمرفوع به ضمّۀ ظاهر: مَکْتُوبٌ
  »وبٌتُکْمَ«ق به و مجرور، متعلّ جارّ: عَلَیْهِ
  عامل ی جنس،حرف نف: ال
  ٥٣٧.شده אست یب مزجیترک» ال«رא با یز ی بر فتح؛جنس، مبن ینف ی»ال«گاه نصب، אسم یدر جا: إلهَ
  ٥٣٨.غ אستمفرّ ،نوع אستثناء .حرف אستثناء: إالّ
  جنس ینف ی»ال« یخبر برאۀ ظاهر، مرفوع به ضمّلفظ جالله، : אهللاُ

  .אست» بٌوتُکْمَ« ب فاعلِی و نایحكم ۀگاه رفع، كلمیدر جا  جملهאین : ال إلهَ إالّ אهللاُ

                                                 
 .۶۶/ نساء ٥٣٤.

 .۳۰/ حجر. ٥٣٥

 .۲۷۰، ص۵۱، باب ۱، ج معانی אألخبار .٥٣٦

  .ر دאردیۀ جارّه در تقدیّانیب» مِن«رא یאست؛ ز یب تضمّنیترک: ندیگو یم یبرخ .٥٣٧

ا ی» إله«ر خبر و تابع אز محلّ یها، تقد بین ترکیא یگوناگونی دאرد و در تمام یها بیان אین جمله ترکیهای نحو در کتاب .٥٣٨
بر فتح אست و خبر  یمبن» إلهَ«و  ی جنسنف» ال«، »ال إلهَ إالّ אهللاُ«אند که در  خبر محذوف وجود دאرد؛ برאی نمونه گفته

که بدل אز  نیبنا بر א(مرفوع » אهللاُ«אستثنای متّصل אست و لفظ جاللۀ » إالّ«محذوف بوده و » مَوْجُودٌ«جنس  یی نف»ال«
دّ אز باب ضرورت یا محل بعیر و بدل אز محذوف یکه تقد محذوف אست، و حال آن» مَوْجُودٌ«ز ا بدل אی) باشد» إلهَ«د یمحلّ بع
   .אست
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﴾אلْحَقَّ اאللَّهِ إلَّ یوَ ال تَقُولُوא عَلَ﴿. ۵
٥٣٩   

  رعاملیغ ی،حرف نف :ال
  »و«صل ر متّیضم :فاعل آن ؛بیفعل مضارع، جمع مذکر غا :تَقُولُوא

  »وאولُقُتَ«ق به و مجرور، متعلّ جارّ :عَلَی אهللاِ
  . غ אستمفرّאستثناء نوع  .حرف אستثناء :إالّ

ی و نف ده گرفتن یغ، نادمفرّ یار در אعرאب אستثنایرא معیز ؛»تَقُولُوא«بهِ فعل  ه، مفعولٌبه فتحمنصوب  :אلحَقَّ
  .»قَّאهللاِ אلحَ یلَوא عَولُقُ«: شود چنین میر کالم ین دو، تقدیدر صورت حذف א لفظ אستثناء אست و

  یبالغ یها نکته

  :حصر در کالم وحی بر دو گونه אست) אلف
   ٥٤٠.﴾فَذَكِّرْ إِنَّمَا أنْتَ مُذَكِّرٌ﴿: رود؛ مانند یکار م  با אلفاظ حصر به ههمرאن نوع حصر یא :حصر وضعی. ١
  :یمکن یچند نمونه אز آن رא بازگو م یادآوری یبرא. دאرد ین نوع حصر אنوאعیא :حصر بالغی. ٢
  ٥٤١.﴾نُیاכَ نَسْتَعِیَّاכَ نَعْبُدُ وَإِیَّإِ﴿: م معمول؛ مانندیتقد باحصر  ـ

  ٥٤٢.﴾وْلئِكَ هُمُ אلْمُفْلِحُونَأ﴿ :فصل؛ مانندر یضمـ حصر با 
  .»بَرُقُ אألکْیتَ אلصِّدِّنْأ«: جنس؛ مانند» אلف و الم«با حصر  ـ

ز به حصر موصوف بر هر یک אز آن دو نی. شود حصر در علوم بالغی به حصر حقیقی و אضافی تقسیم می) ب
  .شود و حصر صفت بر موصوف تقسیم میصفت 
  :אستکلّی  هدفوم بالغی برאی دو کاربرد حصر در عل) ج

 یاتَ أوْ قُتِلَ אنْقَلَبْتُمْ عَلَمَ نْ قَبْلِهِ אلرُّسُلُ أفَإِنرَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِ اإلَّ وَ مَا مُحَمَّدٌ﴿: مانند ؛تأکید .١
  ٥٤٣.﴾أعْقَابِكُمْ

  ٥٤٤.﴾نَا אلْحِسَابُیْكَ אلْبَالغُ وَعَلَیْفَإِنَّمَا عَلَ﴿: مانند ؛אهمّیّت .٢
وْلئِكَ هُمُ مِن رَبِّهِمْ وَأ یهُدً یوْلئِكَ عَلَأ﴿: ؛ مانندوجود دאرد) و אهمّیّتد یتأک(ی بالغ هر دو نکتۀ گاه

  ٥٤٥.﴾אلْمُفْلِحُونَ
  .میپردאز یها م אز آن یبرخ بیاننک به یא .های حصر کاربردهای متفاوت دאرد هر یک אز روش) د
  »الّإ«حصر به  .۱

  :ن وאژهیא یکاربرد אصل

                                                 
 .۱۷۱/ نساء ٥٣٩.

  .۲۲/ هیغاش .٥٤٠

  .۵/ حمد .٥٤١

  .۵ /بقره ٥٤٢.

  .۱۴۴/ آل عمرאن .٥٤٣

 .۴۰/ رعد .٥٤٤

 .۵ /بقره. ٥٤٥
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  ٥٤٦.﴾بِاللَّهِ اإلَّ قُلْتَ مَا شَاءَ אللَّهُ ال قُوَّةَ﴿؛ مانند אست» إالّ« و ینف لـ به شک
  :ن وאژهیא یکاربرد فرع

  ٥٤٧.﴾نَ آمَنُوא وَعَمِلُوא אلصَّالِحَاتِیאلَّذِ اإلَّ ∗ خُسْرٍ یإِنَّ אإلِنْسانَ لَفِ﴿: د؛ مانندرو یمبه کار  یـ گاه بدون نف
 یفَأوُوא إِلَ אللَّهَ اإلَّ عْبُدُونَیَوَإِذِ אعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما ﴿ :رود؛ مانند یکار مه ب ینفو بدون  »ریْغَ« ایـ گاه به معن

  ٥٤٨.﴾אلْكَهْفِ
  »أنَّما«و » إنَّما«حصر به  .۲
چ یرود که مخاطب نسبت به حصر ه یبه کار م یردאو در مو ینیقی، در אمور یدر کاربرد אصل» ماإنَّ«
  ٥٤٩.﴾أنَّمَا إِلهُكُمْ إِلهٌ وَאحِدٌ یَّإِلَ یوحَیُثْلُكُمْ إِنَّمَا أنَاْ بَشَرٌ مِ قُلْ﴿: ندאرد؛ مانند یאنکار

لَ لَهُمْ ال یوَإِذَא قِ﴿: شود؛ مانند در نظر گرفته می ینیقیאمر  ۀبه منزل ینیقیریאمور غ ی نیزدر کاربرد فرع
  ٥٥٠.﴾אألرْضِ قَالُوא إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ یتُفْسِدُوא فِ

  نكته 

 אلرَّسُولِ یوَمَا عَلَ﴿ فیشر یۀآאست؛ برאی نمونه در » و אلفاظ حصر یه، محصورٌف محصور« ی حصرאجزא .۱
و » ما«ی و حرف نف یهف محصورٌ» نُیبِאلمُ الغُאلبَ« ،محصور »אلرَّسُولِ یعَلَ« و مجرورِ جارّ ٥٥١،﴾نُیאلْبَالغُ אلْمُبِ اإلَّ
  .אلفاظ حصر אستאز » إالّ«

ه توجّ) هیف محصورٌ(ه یعل در مقصورٌ) محصور(به אنحصار مقصور  یدحصر و אستثناء، با ۀهنگام ترجم .۲
  .אستحصر  یאصل یه دو جزء אز אجزאیف رא محصور و محصورٌیدאشت؛ ز کامل

 :گفتباید  ٥٥٢﴾אهللاُإالّ  لهَإال ﴿و  ﴾نُیאلْبَالغُ אلْمُبِ اإلَّ אلرَّسُولِ یوَ مَا عَلَ﴿ف یشر  یۀآ  אز אین رو در ترجمۀ
حصر، אنحصار : میف حصر گفتیرא در تعریز ؛אست» אهللا« تنهاخدא «و » آشكار אست אبالغِ تنها یبر رسول אله«

  .ه אستیف محصور در محصورٌ

  دهیچک

אنحصار محصور در  حصرشود و  یر آن وאقع میو نظا» لّاإ«ی אز سخن אست که پس אز جزئ، אستثناء 
  .ه אستیف محصورٌ

  .، אلفاظ אستثناءمنه مستثنی، یمستثن: אند אز ء عبارترکان و אجزאی אستثناא 
  .فیه و אلفاظ حصر محصورٌمحصور، : אند אز عبارتز یאركان حصر ن 

                                                 
 .۳۹/ کهف .٥٤٦

 .۳و  ۲ /عصر. ٥٤٧

  .۱۶/ کهف .٥٤٨

 .۱۱۰/ کهف .٥٤٩

 .۱۱/ بقره ٥٥٠.

 .۵۴/ ورن ٥٥١.

 .۱۹/ محمّد ٥٥٢.
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 ؛ حروف؛»دאما عَ« و» سَیْلَ« :مانند ؛ אفعال؛»یوَسِ« و» یْرغَ« :مانند ها؛ אسم: فاظ אستثناء چهار گونه אستאل 
 .»مایَّال سِ« :ندمان ب אز حرف و אسم؛؛ و مرکّ»إالّ«: مانند

 ).منه مستثنیحذف ( یفرع .۲ ؛)אستثناء ذکر تمام אجزאی(ی אصل. ۱: صر و אستثناء دو کاربرد مهم دאردح 
 .، منقطع و مفرّغصلمتّ :گونه אستאستثناء بر سه  

در کالم  یمستثن در אین نوع אستثناء،. من باشد مستثنیאز جنس  یمستثنآن אست که  :אستثنای متّصل .۱
  .אست منه مستثنیتابع אز  ی،و در کالم منف منصوب ،مثبت
در هـر   یمستثن در אین نوع אستثناء،. باشدن منه مستثنیאز جنس  یمستثنآن אست که  :אستثنای منقطع .۲

 .حال منصوب אست
بـه   یمستثنאعرאبی حکم  در אین نوع אستثناء،. منه در کالم نباشد آن אست که مستثنی :אستثنای مفرّغ. ـ۳
 .دאردبستگی » الّإ« ماقبلِ

 :دو گونه אستحصر  
  .رود یکار م  با אلفاظ حصر به هن نوع حصر همرאیא :وضعی .۱

حصـر بـا   ر فصـل و  یضمحصر با م معمول، یتقدحصر با : ی دאرد؛ אز جملهن نوع حصر אنوאعیא :بالغـی  .۲
 .جنس» אلف الم«
صفت بر حصر ا یو  بر صفت אست یا حصر موصوف ین دوک אز אیو هر  یا אضافیאست و  یقیا حقیحصر  

 .موصوف
 .و گاه برאی هر دو هدف אست» אهمّیّت«و » تأکید«کاربرد حصر در علوم بالغی برאی دو هدف کلّیِ  
 :אند אز روشهای حصر عبارت 

و گـاه بـه    یگاه بـدون نفـ  در کاربرد فرعی و אستثناء و  ینف شکلبه  یאصلکاربرد در  :»إالّ«حصر بـه   .۱
  .رود یبه کار م »ریْغَ« یمعنا

ی آن هنگامی אست کـه  אما کاربرد فرع אست، ینیقی אموردر  ی آنאصلکاربرد  :»أنَّما«و » إنَّما«حصر به  .۲
 .شود محسوب می ینیقیر وאم ۀبه منزل ینیقیریאمور غ

 .دאشت توجّهحكم  یگانگیبه אنحصار و باید حصر،   ۀدر ترجم 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با
 منادא و אنوאع آن؛  
 های گوناگون آن؛ و حالت حکم منادא  
  .های بالغی ندא و کاربرد آن در متون دینی نکته 

  درآمد

تمییز و אستثناء و برخی אز   ها، حال، در جلسات پیشین با برخی אز قیود مهم کالم، همچون مفعول
منادא  אز قیود مهم کالم، یعنیر אین جلسه برآنیم تا با یکی دیگر د. ها آشنا شدیم های بالغی آن ترین نکته مهم

های אدبی و بالغی آن  کنیم و سپس نکته ترین قوאعد نحوی ندא رא مطرح می در אین رאستا אبتدא مهم. آشنا شویم
  .و کاربرد آن رא در آیات و روאیات بررسی خوאهیم کرد

  منادא
ال تُشْرِכْ بِاللَّهِ إِنَّ אلشِّرْכَ لَظُلْمٌ  یَّا بُنَی﴿ :مانند ٥٥٣رویکرد مخاطب توسط حروف ندא אست؛ منادא

  .אست منادא» يَّبُنَ«حرف ندא و» ای« مبارک، یۀن آیدر א ٥٥٤.﴾مٌیعَظِ

  منادאحکم 

  ٥٥٥.אست به مفعولٌ، یا مبنیخوאه معرب باشد  منادא،
 و حرف ندא» ای«در אین روאیت،  ٥٥٦.»نازَعَتَهُمدَعْ مُوماءَ لِعِلْمِهِم لَאلعُ مِ عَظِّمِلْبَ אلعِا صاحِی«: مانندمعرب؛ . ١

  .مضاف، معرب و منصوب אست یمنادא» مِلْبَ אلعِصاحِ«
مقصوده و  ۀنکر منادאی» هایُّأ«حرف ندא و » ای«در אین آیۀ شریف،  ٥٥٧.﴾مِّلُیا أیُّهَا אلمُزَّ﴿: مانند مبنی؛. ٢
  .אست بر ضمّ یمبن

  منادא های تحال

  :بر دو گونه אست ،آن دو باشد جزا یا مندوب ی ثمنادא، خوאه مستغا
  :مقصوده باشد؛ مانند ۀا نکریمفرد علم  منادא،هرگاه  :مبنی بر ضمّ) אلف

                                                 
 .دیآ یאست که پس אز حروف ندא م یبه دیگر سخن منادא אسم .٥٥٣

 .۱۳/ لقمان ٥٥٤.

 منادא. ۲ محذوف אست؛» أطْلُبُ«ا ی» أدْعُو«ا ی» يأناد« یبه برא مفعولٌ אمناد. ۱: سه دیدگاه وجود دאرد אدر عامل مناد .٥٥٥
ابت حرف ندא אز فعل مضارعِ یحروف ندא אست بنا بر ن یبه برא   ولٌمفع אمناد. ۳ن؛ یحرف ندא אست بنا بر تضم یبه برא  مفعولٌ

 .»يأناد«ا ی» أطْلُبُ«ا ی» أدْعُو«

 .۵۰۲، ص تحف אلعقول ٥٥٦.

 .۱/ مزّمّل. ٥٥٧
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 یمبن منادאی مفرد علم و» آدَمُ«حرف ندא و  »ای«که در آن،  ٥٥٨﴾ا آدَمُ אسْكُنْ أنْتَ وَزَوْجُكَ אلْجَنَّةَیوَ﴿ .۱
  .אست بر ضمّ
 یمبن ۀ مقصوده ونکرمنادאی » يُّأ«حرف ندא و » ای«که در آن،  ٥٥٩﴾نَ آمَنُوא أوْفُوא بِالْعُقُودِیهَا אلَّذِیُّا أی﴿ .۲
  .אست بر ضمّ

 :باشد؛ مانند یریا تقدیو ین؛ شیات پیمانند آ ی باشد؛توאند ظاهر یم بر ضمّ یمنادאی مبن گفتنی אست بِنای
 بر ضمّ یرאً مبنیتقد ی علم ومنادא» یسیع«رف ندא و ح» ای«که در آن،  »يمرِْیا عِیسَی، أنَت אلمَسِیحُ بِأ«

  .אست
  :مانند ۀ موصوفه باشد؛مقصود ۀا نکریمضاف   شبه منادא، مضاف،هرگاه  :معرب و منصوب) ب
» ای«در آن،  که ٥٦٠»ایْهאخَذُ عَلَتُؤ شُکْرِها، بِمَنْزِلَةِ سَیِّئَةٍ مَةٍ عَجَزْتَ عَنْאِعْلَمْ أنَّ کُلَّ نِعْ مِ،احِبَ אلعِلْیا ص« .۱

  .مضاف و منصوب אست منادאی» مِلْبَ אلعِصاحِ«حرف ندא و 
مضاف و  شبه یمنادא» هاًیجِوَ«حرف ندא و  »ای«که در آن،  »ا عِنْدَ אهللاِفَعْ لَندَ אهللاِ אِشْهاً عِنْیا وَجِی« .۲

  .منصوب אست

  منادאאنوאع 

  :بر سه گونه אست منادא

  مندوب .۱

» وא«منادא ن یحرف ندאی אنحصاریِ א. رود یبه کار م یبت و دردمندی، مصییسرא مندوب، در نوحه یمنادא
  :رود؛ مانند یدر آن به کار م» ای« یحرف ندאو کلّی، عام  אما به شکل אست،

  ٥٦٢.»!أتَکُونُ אلخِالفَةُ بِالصَّحابَةِ وال تَکُونُ بِالصَّحابَةِ وאلقَرאبَةِ؟ ٥٦١وאعَجَباهُ«ـ 
  ٥٦٣.﴾الًیأتَّخِذْ فُالناً خَلِ لَمْ یتَنِلَیْ یلَتَیا وَیْ﴿ ـ

  ستغاثمُ .۲

با دو  אغلبمستغاث در  یمنادא. رود یب به کار مت و گاه در تعجّیّو مظلوم یادرسیفر ی مستغاث درمنادא
  : له، مکسور אست؛ مانند  به، مفتوح و در مستغاثٌ  ه در مستغاثٌجارّ» الم«رود؛  یه به کار مجارّ» الم«

                                                 
  .۱۹/ אعرאف. ٥٥٨

 .۱/ مائده. ٥٥٩

 .۵۰۲، ص تحف אلعقول .٥٦٠

. مفرد و مضاف אست یآن همانند منادא یرود و حکم אعرאب سکت به کار می» هاء«ندبه و » אلف«تر با  مندوب بیش אیمناد. ٥٦١
مفرد، אز نوع نکرۀ  یرא منادאیبه باشد؛ ز  بر ضمّ و محالً منصوب אست تا مفعولٌ یرאً مبنیتقد» عَجَبا«ف، یث شریدر אین حد

  )مؤلّف. (مقصوده אست

 .۱۱۱، אلشریف אلرضي، ص خصائص אألئمه .٥٦٢

 .۲۸/ فرقان ٥٦٣.
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  .»لِمِینَمُسْلِلْ ٥٦٤یا لَلَّهِ«

  مضاف  مفرد، مضاف و شبه. ۳

یلُ قَلِ یا هشامُ،«: گاه نصب אست؛ مانندیبر ضم و در جا ی، مبن)مقصوده ۀا نکریعلم (مفرد  یمنادא) אلف
  .»دُوٌدلِ مَرْאلجَهْو  یلِ אلهَوَهْیرُ אلعَمَلِ مِن أکَثِبُولٌ مُضاعَفٌ، واقِلِ مَقْאلعَمَلِ مِنَ אلع
دُهُ نٌ رُشْیِّرٌ بَأمْ: ورُ ثَالثَةٌمُیلَ، אألאئِإسْر ي ا بَنِی« :אست؛ مانند منصوبمضاف،  بهمضاف و ش منادאی) ب
  ٥٦٥.»אهللاِ فِیهِ فَرُدُّوهُ إلَیتُلِفَ رٌ אخْوأمْ تَنِبُوهُ،هُ فَاجْیُّنٌ غَیٌِّ بَ رأمْفَاتَّبِعُوهُ، و

  ها نکته

؛ یان אستا عطف بیپس אز آن، صفت » אل«محلّی به  باشد، אسم» هاتُیَّأ«ا ی» هایُّأ« منادא، وאژۀهرگاه  .۱
مقصوده و  ۀنکر یمنادא» يُّأ« حرف ندא،» ای« یف،شر  یۀن آیدر אکه  ٥٦٦﴾אتَّقُوא رَبَّكُمُ אلنَّاسُهَا یُّا أی﴿: مانند

  .אستان یعطف ب» اسُאلنّ«
  ٥٦٧.﴾تَنَایعْدَ إِذْ هَدَال تُزِغْ قُلُوبَنَا بَ رَبَّنا﴿: شود؛ مانند یحذف م منادאگاه حرف ندא אز  .۲
 אللَّهُمَّها سُبْحَانَكَ یدَعْوَאهُمْ فِ﴿: شود؛ مانند یم مضمومی به منادא אفزوده» یمم«حرف ندא،  یگاه به جا .۳
  ٥٦٨.﴾ها سَالمٌیتُهُمْ فِیَّوَتَحِ

  ٥٦٩.﴾تُمْیْأرَأ قَوْمِا یقَالَ ﴿: شود؛ مانند یه حذف میאل مضاف، مضافٌ یگاه در منادא .۴
: د؛ مانندیآ یعوض م» تاء«آن  یشود و به جا یحذف م منادאאز گاه ، متکلّم باشد» یاء«، هیאل  مضافٌ אگر .۵

  ٥٧٠.﴾אفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ أبَتِا یقَالَ ﴿

  ات منتخبیه و روאیآ

  ٥٧١﴾مَعَ אلرَّאكِعِینَ یوَאرْكَعِ یلِرَبِّكِ وَאسْجُدِ یمُ אقْنُتِیا مَرْیَ﴿ .۱
  بر سکون یمبنحرف ندא،  :یا

  ٥٧٢به مفعولٌ ،گاه نصبی، در جابر ضمّ یمفرد علم، مبن منادאی :مَرْیمُ

                                                 
، در »نَیأدْعُو لِلَّهِ مَدْعُوّאً لِلْمُسْلِمِ«: پندאرند ین گونه میر سخن رא אیون تقدیبصر. ندא אست جارّه، متعلّق به حرف» الم«هر دو  .٥٦٤
ن یא بر  علّت אست؛ بنا یدوم به معنا» الم«אختصاص و  ینخست به معنا» الم«رא یست؛ زیر نین تقدیازی به אیکه نی حال
  )مؤلّف. (ک متعلّق ندאشته باشدبیش אز یتوאند  یم
 .۲۷، ص تحف אلعقول .٥٦٥

 .۱/ نساء .٥٦٦

 .۸/ آل عمرאن. ٥٦٧

 .۱۰/ یونس .٥٦٨

 .۲۸/ هود .٥٦٩
  .۱۰۲/ صافّات. ٥٧٠
 .۴۳/ آل عمرאن. ٥٧١

با . ستیر نین تقدیاز به אیکه ن یدر حال. رندیگ یمحذوف فرض م» یאناد« یبه برא رא مفعولٌ» میمر«ان بصره کلمۀ ینحو .٥٧٢
 )لفمؤ. (م شدیآشنا خوאه یعلت آن در نکتۀ بالغ
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  »تِأنْ«وسته یر پیضم :آن مؤنث مخاطب؛ فاعلفعل אمر، مفرد  :אُقْنُتِي
  »يتِنُقْאُ« ق به فعل אمرِمتعلّ ،و مجرور جارّ :لِرَبِّ
  אلیه، در جایگاه جرّ مضافٌ :כِ

  عامل یرغ ،حرف عاطفه :وَ
  »تِنْأ«پیوستۀ ر یضم :فاعل آن ؛مفرد مؤنث مخاطب ،مرفعل א :אُسْجُدِي

  عامل ، غیرحرف عاطفه :وَ
  .אست» אُقْنُتِي«و » אُسْجُدِي«مانند  :אِرْکَعِي

  فیه، منصوب  مفعولٌ :مَعَ
  .אست »یاء«یه و مجرور به אل مضافٌ :אلرّאکِعِینَ

  ٥٧٣»אلمَتْجَرَ هَ ثُمَّאلفِقْ اسِ،مَعاشِرَ אلنّ« .۲
  ٥٧٤.حذف شده אست» ای« در אینجا حرف ندאی. ی مضاف و منصوبادאمن :مَعاشِرَ
  به کسرۀ ظاهر مجرور ،هیאل مضافٌ :אلنّاسِ
  »אلْزِمُوא«یا » عَلِّمُوא« یِمتعدّمقدّرِ فعل  یبرא ٥٧٥غرאءאز باب إبه  مفعولٌ ،منصوب :אلفِقْهَ
  ی بر فتححرف عاطفه، مبن :ثُمَّ

  .منصوب به فتحۀ ظاهر אست و» هَقْאلفِ« وאژۀ معطوف به :אلمَتْجَرَ
  ٥٧٦.»يیا عَلِیماً بِضُرِّ« .۳

  بر سکون یمبن ،حرف ندא :یا
  . شود یآن کامل م اید معنبع یرא با وאژۀز مضاف אست؛ شبه منادאیبه و  منصوب به فتحه، مفعولٌ :عَلِیماً
  »یماًلِعَ«ق به متعلّ ،و مجرور جارّ :بِضُرِّ
  .אلیه و در جایگاه جرّ אست مضافٌ :ي

  ٥٧٧.»مِكَ یا אهللاُ یا رَحمَانُئَلُكَ بِاسْأسْ هُمَّ إنِّيאللَّ« .۴
د، مشدّ» میم«אست و به  گاه نصب و مفعولٌیدر جا ،بر ضمّ یمبن ی علم،منادא» אهللاُ« لفظ جاللۀ :אللَّهُمَ

  .אست »یا«عوض אز حرف ندאی 

  یه به فعل، مبنی بر ضمّف شبحر :إنَّ
  ، در جایگاه نصب،»إنَّ«אسم  :ي
 یر متصل منصوبیضم אست و» أنا«یوستۀ ر پیضم ،فاعل آنع متکلم وحده و فعل مضار :»ئَلُسْأ« :سْئَلُكَأ

» إنَّ«خبر  و گاه رفعیدر جا» كَلُئَسْأ« ۀجمل אست و »ئَلُسْأ«فعل برאی به  مفعولٌ ،گاه نصبیدر جا» כَ«
  .אست

  »لُئَسْأ«ق به فعل متعلّ ،و مجرور جارّ :بِاسْمِ

                                                 
تر آن در  شیح بیאست، با توض یکتب نحو یها ف بر אساس آموزشیث شریب حدی، ترك۵۰، ص ۴، ج میزאن אلحکمة. ٥٧٣

 .میشو  یآشنا م یبالغ یها نكته
  .אست» أخصّ«فعل مقدر  یبه برא אز باب אختصاص مفعولٌ» معاشر אلناس« :ن كلمه وجود دאردیدر א یگریب دیترك .٥٧٤

  .ده אستیق به אمور پسندیتشو یאغرאء به معنا. ٥٧٥

 .لیکم یفرאزی אز دعا .٥٧٦

 .مفاتیح אلجنان. ٥٧٧



۱۶۶  

Earab 87−88 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

  لیه، در جایگاه جرّא مضافٌ :כَ

  بر سکون یمبن ،حرف ندא :یا
  به مفعولٌ ،گاه نصبیدر جا ،بر ضم یعلم، مبن یمنادאلفظ جالله،  :אهللاُ
  بر سکون یمبن ،حرف ندא :یا

  .אستبه  مفعولٌ و گاه نصبیدر جا ،بر ضم یعلم، مبن یمنادא :رَحْمانُ

  نکتۀ بالغی

 یعلوم بالغ های بادر کت منادאف یدر تعر. אست »دאمنا« یدر علوم بالغ یطلبی אز אنوאع אنشای کی
 همان شکلف رא به ین منظور تعریبه هم. دکن یل مین بحث تکمیوجود دאرد که غرض ما رא در א یא نکته
ائِبٍ مَنابَ هُوَ طَلَبُ אلمُتَکَلِّمِ إقْبالَ אلمُخاطَبِ عَلَیْهِ بِحَرْفٍ ن: אلنِّدאءُ« :میکن یبازگو م جوאهر אلبالغهאز کتاب  یعرب

   ٥٧٨.»אلمَنْقُولِ مِنَ אلخَبَرِ إلی אإلنْشاءِ" أنادي"
אین تبدیل خبر به אنشاء، باعث . نکتۀ אصلی و مهم در کاربرد ندא، تبدیل جملۀ خبری به אنشایی אست

ها یُّا أی«به » لَمِّأدْعُو אلمُزَّ« ۀل جملیتبددر אین آیۀ مبارک، . ﴾مِّلُیَا أیُّهَا אلمُزَّ﴿: ؛ مانندشود حضور مخاطب می
  .אست یدر بارگاه אله )صلّی אهللا علیه وآله(אکرم  امبریپ یل بر حضور و بزرگیدل» مِّلُزَّאلمُ

ی، در جملۀ عنی یر אست؛ل بر عدم تقدی، دل»ای«حرف ندאی به אنشاء توسط ) وعُدْأ، ينادأ(ل خبر یتبد
منافات  غرض و نقل آنرא با یر گرفت؛ زیرא در تقد »وعُدْأ«ا ی »بُلُطْأ« ،»ينادأ«توאن فعل  ی، نمאنشاییِ ندא

אست که אز  ی حرف ندאییبه برא بلکه مفعولٌ یست،فعل محذوف ن یبه برא ، مفعولٌمنادאل ین دلیبه هم. دאرد
  .ده אستکرابت ین» ينادأ«فعل 

  کاربرد ندא

  :ندא دو کاربرد دאرد
  .عد داللت دאرددر قُرب و بُ منادאبر حضور  אین کاربرد :کاربرد אصلی .١
 یرد؛ به عبارت بهترگ یقرאر م یگریگاه دیب در جایا قرید یبع ین کاربرد منادאیدر א :کاربرد تنزیلی .٢
  .ردیگ ید قرאر میبع یگاه منادאیب در جایقر یا منادאی یبقرمنادאی گاه ید در جایبع یمنادא

و » أیا مَوْاليَ«: אست؛ مانندشأن אو  یا پستیمخاطب و جایگاه  یو برتر علوّ ۀدهند یلی نشانکاربرد تنز
  .»أیا فُالنُ«

  یتبع ۀنکت

  :مانند ٥٧٩ثانوی ندא، אستغاثه و ندبه، تعجب و تحسّر אست؛و  یتبع یها ن نکتهیتر אز مهم .۱

                                                 
جوאهر  .ل کرده אستیرא به אنشاء تبد) يأناد(کند و حرف ندא خبر  یکرد مخاطب رא درخوאست میمتکلّم با حرف ندא رو. ٥٧٨

 .۸۶  بحث ندא، ص ،אلبالغه

  .ر אستیّر، تذکّر و تح، אغرאء، אستغاثه، ندبه، زج»ندא«در  یتبع یها گر نکتهیאز د .٥٧٩
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  ٥٨٠.»!وאعَجَباهُ أتَکُونُ אلخِالفَةُ بِالصَّحابَةِ وال تَکُونُ بِالصَّحابَةِ وאلقَرאبَةِ؟«ـ 
  ٥٨١.﴾كُنْتُ تُرَאباً یرُ یا لَیتَنِوَیقُولُ אلْكافِ﴿ـ 
أدْعُو «فعلیۀ   جملۀ) »مَعاشِرَ אلنّاسِ، אلفِقْهَ ثُمَّ אلمَتْجَرَ«مانند (» ندא، אختصاص و إغرאء«در سه باب  .۲
صرفاً جنبۀ آموزشی در ساختار אصلی كالم عرب دאرد؛ زیرא هر لفظ  ،אین تقدیر. گیرند رא در تقدیر می» وאلْزِمُوא

رא بر ) »أدْعُو و אلْزَمُوא«(عامل و ناصب . به ناصب و عامل نیاز دאرد) »مَعاشِرَ אلنّاسِ، אلفِقْهَ«مانند (منصوبی 
در ) لفظ و تفسیر(با אنوאع אعرאب . אین تقدیر، אعرאب به معنا و تفسیر אست. گیرند אساس جملۀ فعلیه در نظر می

  .بحث אعرאب آشنا شدیم
با غرض  یرא محذوف نحویندאرد؛ ز وجود) أدْعُو و אلْزَمُوא(حذوف نحوی به عبارت بهتر در אین אبوאب، م

) تیّمبالغه و אهمّ( یبالغ  ۀبا نكت یر نحوین تقدیگر אید یو אز سو ی ندאردسازگار) جازیאختصار و א( یبالغ
  . همخوאنی ندאرد

  دهیچک

  .رویکرد منادא توسط حروف ندא אستمنادא  
 .یا مبنیאه معرب باشد به אست، خو در حکم مفعولٌ منادא 
 .آن دوجز ستغاث و مُ  مندوب،: بر سه گونه אست منادא  
 :بر دو گونه אست ،آن دو باشد جزا مندوب یخوאه مستغاث،  منادא 

  .مقصوده باشد یا نکرۀهرگاه مفرد علم  :مبنی بر ضمّ. ١
  .موصوفه باشد ۀمقصود ۀا نکریمضاف  شبه ،هرگاه مضاف :معرب و منصوب. ٢

 .אست »یلیو تنز یאصل« ی دو کاربردאرאندא د  
د قرאر یبعمنادאی گاه یب در جایقر یمنادאیا د یبعمنادאی گاه یب در جایقر ی، منادאیلیدر کاربرد تنز 
 .ردیگ یم
 .אستشأن אو  یا پستیمخاطب و جایگاه  یو برتر علوّیلی بیانگر کاربرد تنز 
 .ت אستیّو אهمّ مبالغه  ،، אختصاص و אغرאءی در אبوאب ندאبالغ ۀنكت 
 .جاز אستیع אאنوאאز   ، אختصاص و אغرאءאبوאب ندא 
 . ینه نحو ،אست یبالغ אغرאء،ندא، אختصاص و حذف در אبوאب  
 .نه אعرאب به لفظ ،ر אستیאختصاص و אغرאء، אز نوع אعرאب به تفس אعرאب در אبوאب ندא، 
  .ب و تحسّر אستثانوی ندא، אستغاثه و ندبه، تعجو  یتبع یها ن نکتهیتر אز مهم 

                                                 
 .۱۱۱، אلشریف אلرضي، ص خصائص אألئمه. ٥٨٠

 .۴۰/ نبأ. ٥٨١
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  אهدאف درس

  :آشنایی با
  های گوناگون آن؛ אضافه و אنوאع و حالت 
  .های بالغی אضافه و کاربرد آن در آیات و روאیات  نكته 

  درآمد

ی در אین جلسه با یک. אیم ها آشنا شده های بالغی آن تا کنون با برخی אز قیود کالم و نقش نحوی و نکته
بحث אضافه یکی אز אبوאبی אست که توجه به אغرאض . دیگر אز אنوאع مهمّ قیود، یعنی אضافه، آشنا خوאهیم شد

برאی بررسی אین باب در متون دینی، אبتدא  ،بالغی آن تأثیر مستقیم در فهم معنای مرאد متکلّم دאرد؛ אز אین رو
  .آن رא بیان خوאهیم کرد های بالغی אی אز دستورאت نحوی آن و سپس برخی نکته چکیده

  אضافه

سْمِ بِ﴿ :אلیه گویند؛ مانند شیء نخست رא مضاف و شیء دوم رא مضافٌ. نامند אضافهنسبت میان دو شیء رא 
  .אلیه אست مضافٌ» אهللاِ«مضاف و لفظ جاللۀ » אِسْم«که در آن،  ٥٨٢﴾אلرَّحمنِ אلرَّحیمِ אهللاِ

 ةِذِكْرُ رَحْمَ﴿ :مانند ٥٨٣صطالح آن رא تتابع אضافات نامند؛شوند که در א گاه چند شیء به یکدیگر אضافه می
  .אلیه هستند هم مضاف و هم مضافٌ» رَبّ«و » ةرَحْمَ«که در آن، دو وאژۀ  ٥٨٤﴾اعَبْدَهُ زَكَرِیّ رَبِّكَ

  های אعرאبی אضافه حالت

  :توאند אصلی یا نیابی باشد؛ مانند אلیه می אعرאب مضافٌ
אلیه و معرب به אعرאب אصلی אست؛ یعنی، در حالت  مضافٌ» אلسَّماوאتِ«وאژۀ  ٥٨٥:﴾אهللاُ نُورُ אلسَّماوאتِ﴿. ۱

  .جرّ کسره گرفته אست
אلیه و معرب به אعرאب نیابی אست؛ یعنی، در حالت جرّ  مضافٌ» إسْرאئِیلَ«وאژۀ  ٥٨٦:﴾یا بَنِی إِسْرَאئِیلَ﴿. ۲

  .فتحه گرفته אست
אلیه و معرب به אعرאب نیابی אست؛ یعنی، جرّ آن  مضافٌ» אلعالَمِینَ«وאژۀ  ٥٨٧:﴾אلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ אلعَالَمِینَ﴿. ۳

  .אست» یاء«به 

                                                 
 .۱/ حمد .٥٨٢

 یرא تتابع אضافات در تمامیندאرد؛ ز یشۀ علمیجا ر ن توهّم و تصوّر نابهیא. شمارند یح نمیتتابع אضافات رא کالم فص یبرخ. ٥٨٣
   .لیاده رא ز سبیل       باز دאرد پین بامدאد رحیخوאب نوش: ب سعدیشمار دאرد؛ مانند شعر جنا یهای ب ج אست و فایدهیها رא زبان

 .۲/ میمر .٥٨٤

 .۳۵/ نور. ٥٨٥

  .۴۰/ بقره. ٥٨٦

 .۲/ حمد. ٥٨٧
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אهللاُ نُورُ ﴿در آیۀ مبارک ) نُور(مضاف . אعرאب مضاف، به عوאمل موجود در جمله بستگی دאرد :تبصره
منصوب به  ﴾إِسْرَאئِیلَ یا بَنِی﴿در آیۀ شریف ) بنَي(مضاف  ٥٨٨مرفوع אست و عامل آن مبتدא אست؛ ﴾אلسَّمَاوَאتِ

  .مجرور به کسره و אعرאب آن تبعی אست ﴾رَبِّ אلعَالَمِینَ﴿در آیۀ مبارک ) رَبِّ(به אست و مضاف  و مفعولٌ» یاء«

  אنوאع אضافه

  .אضافۀ لفظی. ۲אضافۀ معنوی؛ . ۱: אضافه بر دو گونه אست
  :های زیر توجه کنید به نمونه

אضافۀ » ه«به ضمیر » آیات«אضافۀ  ٥٨٩:﴾ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِیمٍ خَبِیرٍ אلر كِتَابٌ أحْكِمَتْ آیاتُهُ﴿. ۱
אضافۀ . אلیهِ معرفه، کسب تعریف کرده אست אز مضافٌ) آیات(معنوی אست؛ زیرא مضاف، مشتق نیست و مضاف 

کسب تخصیص کرده ) حَکیمٍ(אلیهِ نکره  אز مضافٌ) لَدُنْ(نیز אضافۀ معنوی אست؛ زیرא مضاف » لُدَنْ حَکِیمٍ«
  .אست
אضافۀ لفظی אست؛ زیرא مضاف » لَتارِکُوא آلِهَتِنا«אضافۀ  ٥٩٠:﴾جْنُونٍاعِرٍ مَقُولُونَ أئِنَّا لَتَارِكُوא آلِهَتِنَا لِشَوَیَ﴿. ۲

  .رود אضافۀ لفظی تنها برאی کسب تخفیف به کار می گفتۀ نحویان به ٥٩١.مشتق و جنبۀ وصفی آن مدّ نظر אست

  ها نکته

، هیچ »أيُّ«های אستفهام، به جز وאژۀ  های موصول و אسم های شرط، אسم های אشاره، אسم ایر، אسمضم. ۱
  .شوند گاه مضاف وאقع نمی

  .شود تثنیه و جمع، אز مضاف حذف می» نون«تنوین و . ۲
  :ها بر چهارگونه هستند אین אسم. ها، وאجب אست אضافۀ برخی אز אسم. ۳
های مبهم  و برخی אز אسم» لَمّا«، »إذْ«، »إذא«: شود؛ مانند جمله אضافه میها تنها به  برخی אز אسم) אلف
  :کنند؛ مانند نیابت می» إذא«و » إذْ«که אز » حِین«و » مِثْل«، »یَوْم«همچون 

  .אلیه אست אسمیه و مضافٌ  جملۀ  »شَقَّتْאلسَّماءُ אنْ«مضاف و » إِذא« ٥٩٢:﴾شَقَّتْإِذَא אلسَّماءُ אنْ﴿ـ 
  .אلیه אست אسمیه و مضافٌ  جملۀ  »ها قُعُودٌهُمْ عَلَیْ«مضاف و   »إِذْ« ٥٩٣:﴾ها قُعُودٌمْ عَلَیْإِذْ هُ﴿ـ 

                                                 
 .عامل خبر אِسناد אست. ۲ت אست؛ یّعامل خبر אبتدאئ. ۱: ز در رفع خبر وجود دאردین یگریهای د دیدگاه. ٥٨٨

 .۱/ هود .٥٨٩

 .۳۶/ صافّات. ٥٩٠

ف ناقص אست؛ ین تعریא. مضاف مشتق باشد و به معمول خود אضافه شود: אند چنین آورده یافۀ لفظف אضیان در تعرینحو. ٥٩١
وאسِعُ «و  ﴾مالِِك یَوْمِ אلدَّینِ﴿: אست؛ مانند یبه معمول، אز نوع אضافۀ معنو) אسم مشتق(وصف  یها אز אضافه یرسیارא بیز

  .بازگو خوאهیم کرد ینکتۀ بالغ אهللا در شاء ن مطلب رא אنیتر א شیح بیتوض. »אلمَغْفِرَةِ

 .۱/ אنشقاق .٥٩٢

 .۶/ روجب. ٥٩٣
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نیابت کرده אست؛ زیرא » إذא«אز » یَوْمَ«جا وאژۀ  در אین ٥٩٤:﴾كُونُ אلنَّاسُ كَالْفَرَאشِ אلْمَبْثُوثِوْمَ یَیَ﴿ـ 
مضاف و جملۀ » إذא« ،آمده אست؛ بنا بر אین )معرب(אلیهِ آن جمله אست و پس אز آن، فعل مضارع  مضافٌ

   .אلیه אست مضافٌ» ...یَکُونُ אلنَّاسُ «
: אند אز ها عبارت אین אسم. شود، خوאه مفرد، אسم ظاهر یا ضمیر باشد ها به مفرد אضافه می برخی אز אسم) ب
، »بَعْد«، »قَبْل«، »عِنْد«، »بَعْض«، »کُلّ«، »کِلْتا«، »کِال«، »جَمیع«، »بَیْن«گانه،  های شش های جهت אسم

  :؛ مانند»سِوَی«و » مَعَ«
  .אلیه אست مضافٌ» نَما تَبَیَّ«مضاف و » بَعْدَ« ٥٩٥:﴾نَאلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَیَّ یجَادِلُونَكَ فِیُ﴿ـ 
  .אلیه אست مضافٌ» هُم«مضاف و ضمیر » قَبْلَ« ٥٩٦:﴾ؤْمِنُونَةٍ أهْلَكْنَاهَا أفَهُمْ یُمَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْیَ﴿ـ 
  :مانند ٥٩٧؛»ذُو«و » أولُو«شود، همچون  ها به אسم ظاهر אضافه می برخی אز אسم) ج
  ٥٩٨.﴾אأللْبَابِلُوא وتَذَكَّرُ أإِنَّما یَ﴿ـ 
، »لَبَّیْكَ«، »وَحْدَ«: אند אز ها عبارت برخی אز אین אسم. شود ها، تنها به ضمیر אضافه می برخی אز אسم) د

  :؛ مانند»عْدَیْكَسَ«و » حَنانَیْكَ«
  ٥٩٩.﴾أدْبَارِهِمْ نُفُورאً یوَلَّوْא عَلَ وَحْدَهُאلْقُرْآنِ  یوَ إِذא ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِ﴿ـ 
  :ی شرطیه دو دیدگاه وجود دאرد»إذא«در . ۴
  .مضاف به فعل شرط אست ،ی شرطیه»إذא«: دیدگاه نحویان بصره) אلف
  ٦٠٠.شود אقع نمیمضاف و ،ی شرطیه»إذא«: دیدگاه نحویان دאنشور) ب
و » شِبْه«، »مِثْل«، »غَیْر«: دאنند؛ مانند ها رא با وجود دאئم אالضافه بودن، نکره می نحویان برخی אز אسم. ۵

  :؛ مانند»سِوَی«
  ٦٠١.﴾هِمْ وَال אلضَّالِّینَאلْمَغْضُوبِ عَلَیْ رِغَیْ﴿ ـ

  تطبیق

  ٦٠٢﴾إِذَא جَاءَ نَصْرُ אللَّهِ وَאلْفَتْحُ﴿. ۱
  . مبنی بر سکون و متضمّن شرط אستظرف زمان،  :إذא
  .אست» فَسَبِّحْ«و جوאب آن » إذא«فعل ماضی، مفرد مذکر، فعل شرطِ  :جاءَ

                                                 
 .۴/ قارعه .٥٩٤

 .۶/ אنفال .٥٩٥

 .۶/ اءیאنب. ٥٩٦

 .شود یر אضافه میאغلب به אسم ظاهر و گاه به ضم» ذُو«وאژۀ  .٥٩٧

 .۱۹/ رعد. ٥٩٨
 .۴۶/ אسرאء. ٥٩٩

 .»إذא«، بحث مغنی אللبیب و مغنی אألدیب .٦٠٠

  .۷/ حمد. ٦٠١

 .۱/ نصر .٦٠٢
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אز » نَصْر«همچنین وאژۀ . אلیه؛ نوع אضافه معنوی אست؛ زیرא مضاف مشتق نیست مضاف و مضافٌ :نَصْرُ אهللاِ
  . کسب تعریف کرده אست) אهللا(אلیه  مضافٌ
  عامل، مبنی بر فتححرف عاطفه، غیر :وَ

  .و مرفوع به ضمّۀ ظاهر אست» نَصْرُ«معطوف به وאژۀ  :אلفَتْحُ
  ٦٠٣﴾اًرَبِّكَ حَتْماً مَقْضِیّ یانَ عَلَوإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَאرِدُهَا كَ﴿  .۲

  حرف نافیه، مبنی بر سکون :إنْ
  جارّ و مجرور، در جایگاه رفع، خبر مقدّم :مِنْکُم

  مبنی بر سکون حرف אستثناء و حصر، :إالّ
جنبۀ «مشتق و ) وאرِد(אلیه؛ نوع אضافه، لفظی אست؛ زیرא مضاف  مضافٌ: »ها«مبتدאی مؤخّر؛ : وאرِدُ :وאرِدُها
  .آن مدّ نظر אست» وصفی

  »هُوَ«ضمیر پیوستۀ : فعل ماضی، אز אفعال ناقصه؛ אسم آن :کانَ
  حرف جارّه، مبنی بر سکون :عَلَی
همچنین وאژۀ . نوع אضافه، معنوی אست. אست» כَ«و مضاف به ضمیر » عَلَی«مجرور به : »رَبِّ«: رَبِّكَ

  ٦٠٤.با אضافه شدن به ضمیر، معرفه شده אست» رَبّ«
  »کانَ«منصوب به فتحۀ ظاهر، موصوف، خبر : حَتْماً

  .אست» حَتْماً«אسم مفعول، منصوب به فتحۀ ظاهر و صفت برאی وאژۀ : مَقْضِیّاً
  ٦٠٥﴾اهَاوאلْقَمَرِ إِذَא تَلَ﴿ .۳

   ٦٠٦حرف جارّه به معنای قسم، مبنی بر فتح، عامل :وَ
  »وَ«مجرور به حرف جرّ  :אلقَمَرِ
متضمّن » إذא«گفتنی אست هر گاه . אست» تَالها«ظرف زمان، مبنی بر سکون و مضاف به جملۀ  :إذא

  .شود شرط نباشد، به جملۀ پس אز خود אضافه می
ضمیر متصل منصوبی، در : »ها«؛ »هي«ضمیر پیوستۀ : عل آنفعل ماضی، مفرد مؤنث؛ فا: »تَال« :تَالها

  .אست» إذא«אلیه و ظرف زمان  در جایگاه جرّ، مضافٌ» تَالها«جملۀ . به جایگاه نصب، مفعولٌ
  ٦٠٧﴾وْمَ تَرْجُفُ אلرَّאجِفَةُیَ﴿ .۴

אلیه آن،  مضافٌ. ۱: نیابت کرده אست» إذא«ظرف زمان و مبنی بر فتح אست؛ אین وאژه به دو دلیل אز : یَوْمَ
  .معرب אست ،»یَوْم«فعلِ پس אز وאژۀ . ۲אست؛  »تَرْجُفُ אلرّאجِفَةُ« ۀجمل

» إذא«معرب باشد، אین אلفاظ אز » حِین«و » مِثْل«، »یَوْم«گفتنی אست هرگاه وאژۀ پس אز אلفاظ مبهمِ 

                                                 
 .۷۱/ میمر. ٦٠٣

رא در یאست؛ ز یتوאند صفت مشبّهه باشد و بنا بر هر دو אحتمال، אضافه، אضافۀ معنو توאند مصدر و هم می هم می» رَبّ«وאژۀ . ٦٠٤
ل در سورۀ مبارک حمد، وאژۀ ین دلیبه هم. آن منظور אست یست، بلکه جنبۀ ذאتیمدّ نظر ن» رَبّ«وאژۀ  یجا جنبۀ وصف אین 

 )مؤلف. (باشد) معرفه(» אهللا«توאند صفتِ لفظ جاللۀ  یم» نَیرَبِّ אلعالَمِ«در » رَبّ«

 .۲/ شمس .٦٠٥

 .﴾وאلشَّمْسِ وضُحَاهَا﴿ن یشیۀ پیمعطوف به قسم در آ: »אلقَمَرِ«حرف عاطفه؛ : »وَ«: گر چنین אستیب دیترک .٦٠٦

 .۶/ نازعات .٦٠٧



۱۷۴  

Earab 87−88 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

  ٦٠٨.کنند نیابت می »إذْ«کنند و هرگاه وאژۀ پس אز אلفاظ مبهم، مبنی باشد، אین אلفاظ אز  نیابت می
  فعل مضارع، مفرد مؤنث: تَرْجُفُ
  .אست» تَرْجُفُ«مرفوع به ضمّۀ ظاهر و فاعل فعل : ةُאلرّאجِفَ

  نکتۀ بالغی

گاه אنوאع אضافه رא بررسی  אبتدא هدف و غرض אضافه، سپس وضع و کاربرد وضعی آن و آن ،در אین مقام
  .کنیم می

  אغرאض) אلف

ترین  ها אین אست که با אضافه، گسترده یکی אز آن ٦٠٩.شمار אست بی ،ههای بالغی אضاف אغرאض و نکته
: شود؛ مانند ترین روش برאی مخاطب بازگو می ترین و کوتاه مفاهیم، که نیاز به توضیح کامل دאرد، به ساده

در אین سخن پیامبر אکرم . »"یلَعُلَماءُ أمَّتِي أفْضَلُ مِنْ أنْبِیاءِ بَنِي إسْرאئِ): "صلّی אهللا علیه وآله(قالَ رسولُ אهللاِ «
  :به شکل אضافه آمده אست؛ زیرא אین سخن» عُلَماءُ أمَّتي«، )صلّی אهللا علیه وآله(

  אز نظر لفظی . ۱

تر אز عبارت  کوتاه) عُلَماءُ أمَّتي(تر אز برخی دیگر אز אنوאع سخن אست؛ برאی نمونه אین ترکیب  کوتاه
  .אست» ویُسْلِمُونَ ویُؤمِنُونَ بِاهللاِ ورَسُولِهِ )صلّی אهللا علیه وآله(وهُم مِنْ أمَّةِ مُحَمَّدٍ  אلَّذینَ یَعْلَمُونَ אلحَقَّ«طوالنیِ 

  אز نظر مفهومی. ۲

אست، به شکل مطلق آمده » عالِم«، که جمع  »عُلَماء«بسیار אرزشمند אست؛ زیرא وאژۀ  ،אین حدیث شریف
جا  אطالق در אین. אیشان عالِم به چه علمی هستند: و مقیّد به قید خاصی نیست؛ چرא که نفرموده אست

  .אست عالم به ظاهر و باطن و אمور حقّانیکنندۀ عموم אست؛ یعنی،  بازگو
نیز دאرאی مفهوم بالغی دقیقی אست؛ زیرא منظور אز אمّت در سخن پیامبر אکرم » أمّتي«אز سوی دیگر وאژۀ 

تأیید אین معنا رא . ه منظور אمّت به خصال و אوصاف אلهی אستאمّت به אفرאد نیست، بلک )وآله علیه אهللا صلّی(
  ٦١٠.﴾لَّهِلِإِنَّ إِبْرَאهِیمَ كانَ أمَّةً قَانِتاً ﴿: توאن אز אین آیۀ شریف دریافت می

بنابرאین . معرفی شده אست» אمّت«با אینکه یک نفر אست، ولی در قرآن ) المאلس علیه( حضرت אبرאهیم
تند که هم عالِم به ظاهر و باطن و אمور حقّانی هستند و هم אز دאرندگان אوصاف منظور אین حدیث אفرאدی هس

  .אلهی هستند
شود אین حدیث هم אز نظر ظاهری و هم אز نظر مفهومی بسیار عمیق و دقیق אست و مفاهیم  مالحظه می

  . بلند و אرجمندی رא به کمک אضافه به مخاطب بازگو کرده אست

                                                 
و هرگاه » إذْ«ه باشد، אز یند؛ هرگاه جمله، אسمکن یبه جمله توجه م یبرخ. ۱: ز وجود دאردیگری نیهای د ن باره، دیدگاهیدر א. ٦٠٨
  .کنند یجمله توجه م ینیز به אبتدא یبرخ. ۲کند؛  نیابت می»إذא«ه باشد، אز یفعل

 .אختصار. ۴ر؛ یتحق. ۳م؛ یتعظ. ۲دشوאری شمارش אفرאد؛ . ۱: אند אز אز אغرאض אضافه عبارت یبرخ .٦٠٩

  .۱۲۰/ نحل .٦١٠
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  وضع) ب

  :ب אضافی بر دو گونه אستوضع و کاربرد ترکی

  کاربرد حقیقی . ۱

مفاهیمی همچون تعریف، . אلیه بستگی دאرد کاربرد مفاهیم حقیقی אضافه، به אختصاص مضاف به مضافٌ
אیم، در אین زمره  אلیه، که در علم نحو با آن آشنا شده تخصیص، تذکیر، تأنیث و تخفیفِ مضاف אز مضافٌ

  .هستند
  :توجه فرمایید جوאهر אلبالغهعبارت אز کتاب  برאی آشنایی بهتر، به אین

  ٦١١.»إلیه   وאعْلَمْ أنَّ هَیْئَةَ אلتِّرْکِیبِ אإلضافِيِّ مَوْضُوعَةٌ لِالخْتِصاصِ אلمُصَحّحِ ألنَ یُقالَ אلمُضافُ لِلْمُضافِ«
אلیه  مضاف محدود در مضافٌ: که گفته شود و بدאن که هیئت ترکیب אضافی وضع شده אست برאی אین

  .ستא
אلیه  جا مضاف אز مضافٌ  یکی دیگر אز کاربردهای حقیقی אضافه در مفعول مطلق نوعی אست که در אین

ترین אنوאع تشبیه به شمار  شود که אز بلیغ جا موجب تشبیه ضمنی می  کند؛ زیرא אضافه در אین کسب نوع می
  .رود می

  کاربرد مجاز عقلی. ۲

 ٦١٢نامند؛ مجاز عقلیرא » له، جارّ و مجرور، مصدر و ظرف  لٌمفعو«به » فعل و مصدر فعل، شبه«אِسناد 
مجاز عقلی אست و موجب ) אللَّیْل(به ظرف ) مَکْر(که در آن، אضافۀ مصدر  ٦١٣﴾אلنَّهارِبَلْ مَكْرُ אلَّیلِ وَ﴿: مانند

  .مبالغه به نحو تبلیغ אست

  אنوאع) ج

آورند؛  تبیین אین بحث، دو نمونه می برאی. شود های نحوی به معنوی و لفظی تقسیم می אضافه در کتاب
אضافۀ لفظی אست و تنها برאی » تارِکُو آلِهَتِنا«אضافۀ معنوی אست؛ زیرא مضاف مشتق نیست، אما » عِبادي«مثالً 

  .تخفیف مضاف آمده אست؛ زیرא مضاف، مشتّق بوده و به معمول خود אضافه شده אست
: آورند؛ مانند کنند و آن رא אضافۀ معنوی به شمار می و میهایی אز مشتق رא بازگ ولی در مباحث دیگر نمونه

אز : شود ها گفته می در توضیح אین ٦١٥.»کانَ صادِقَ אلوَعْدِ«و  ٦١٤»جاعِلُ אللَّیْلِ سَکَناً«، »مالِكِ یَوْمِ אلدِّینِ«
  .قصد شده אست» ثبوت، مطلق زمان و زمان گذشته«مشتق در אین سه نمونه، به ترتیب، 

پیوستگی و «هرگاه مشتق : گویند کنند و می توضیح آن، بحث مقامی رא مطرح می برخی دیگر در
  .رא برساند، אضافه، معنوی אست» אستمرאر

                                                 
 .۱۱۲ه، ص یאل بحث אضافۀ مسندٌ. ٦١١

. אست یز مجاز عقلیر متعارف نیفعل به غ אِسناد فعل و شبه: خورد؛ אز جمله ز به چشم میین یگریهای د نه دیدگاهین زمیدر א .٦١٢
 )مؤلف(

  .۳۳/ سبأ .٦١٣

 .، بحث אسم فاعل אنتخاب شده אست۱۶۳، ص ۴ج  ،אلعربیه ئمبادنمونۀ نخست و دوم אز کتاب . ٦١٤

 .، بحث صفت مشبّهه אنتخاب شده אست۱۷۰، ص ۴، ج لعربیهא ئمبادאین نمونه با تصرّف אز کتاب  .٦١٥
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ذَאتٌ «: شود جنبۀ ذאتی؛ زیرא در تعریف آن گفته می. ۲جنبۀ وصفی؛ . ۱: که مشتق دو جنبه دאرد و حال آن
تعریف جنبۀ ذאتی دאرد که آن فاعل אست و جنبۀ وصفی  شود، گونه که مالحظه می  همان. »ثَبَتَ لَهُ אلوَصْفُ

  . دאرد که عمل مشتق به آن بستگی دאرد
آن رא אسم ذאت و אز سوی  یۀ وصف، אز سوییکند؛ زیرא در تجز تجزیۀ مشتق نیز אین دو معنا رא تأیید می

   .אست) ذאتی. ۲وصفی؛ . ۱(مشتق دאرאی دو אعتبار  ،אین بر شمارند؛ بنا یگر مشتق مید
تر موאرد جنبۀ ذאتی مشتقات مدّ نظر אست؛ אز אین رو، אضافه رא معنوی  در قرآن شریف و אحادیث در بیش

אین . אشاره کرد» وאسِعُ אلمَغْفِرَةِ«توאن به  های دیگر می אز نمونه. هایی که پیش אز אین بیان شد نامند؛ مانند نمونه
به همین . ه אین وصف با ذאت خدאوند متعال یکی شده אستوصفی ندאرد، بلک  بارۀ خدאی تعالی، جنبۀ אضافه در

در دو آیۀ قبل، صفت وאقع » אهللا«، برאی لفظ جاللۀ ﴾وْمِ אلدِّینِمَالِكِ یَ﴿در آیۀ شریف » مالِك«دلیل وאژۀ 
  .شود؛ زیرא جنبۀ ذאتی و ثبوتی دאرد می

  چکیده

  .אلیه گویند رא مضافٌ شیء نخست رא مضاف و شیء دوم. نامند אضافهنسبت میان دو شیء رא  
) »یاء«در حالت جرّ به فتحه و جرّ به (یا نیابی ) در حالت جرّ به کسره(توאند אصلی  אلیه می אعرאب مضافٌ 

 .باشد
  .אعرאب مضاف به عوאمل موجود در جمله بستگی دאرد 
  :אضافه بر دو گونه אست 

کسـب  «אلیـهِ معرفـه،    افٌאی که مضاف در آن مشـتق نیسـت و مضـاف אز مضـ     אضافه :אضافۀ معنـوی . ١
   .کند می» کسب تخصیص«אلیه نکره،  و אز مضافٌ» تعریف
אلیـه،   אی که مضاف در آن مشتق بوده و جنبۀ وصفی آن مدّ نظر אسـت و مضـافٌ   אضافه :אضافۀ لفظـی . ٢

  .کند می» کسب تخفیف«אلیه تنها  در אضافۀ لفظی، مضاف אز مضافٌ. معمول مضاف אست
، هیچ گاه »أيُّ«های אستفهام، به جز وאژۀ  های موصول و אسم های شرط، אسم ، אسمهای אشاره ضمایر، אسم 

  .شوند مضاف وאقع نمی
ها دאئم אالضافه به جمله و برخی دאئم אالضافه به  برخی אز آن. ها وאجب אست אضافه شدن برخی אز אسم 

  .هستند) کلمه(مفرد 
  .»سِوَی«و » شِبْه«، »مِثْل«، »غَیْر«: ند؛ مانندא ها، با وجود دאئم אالضافه بودن، نکره برخی אز אسم 
ترین روش به  ترین و کوتاه אی که به توضیح نیاز دאرد، به ساده هدف אضافه אین אست که مفاهیم گسترده 

  .مخاطب برسد
 :کاربرد ترکیب אضافی بر دو گونه אست 
  کاربرد حقیقی؛. ۱
  .کاربرد مجاز عقلی. ۲
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  אهدאف درس

  :آشنایی با
  حروف جرّ و אنوאع آن؛ 
  های آن؛ مجرور به حرف جرّ و حالت 
  های بالغی جارّ و مجرور؛ نكته 
 .كاربرد אنوאع مجرور به حرف جرّ در آیات و روאیات 

  درآمد

در אین جلسه بر . های بالغی آن آشنا شدیم در جلسۀ گذشته در بارۀ אضافه گفتگو کردیم و با אنوאع و نکته
های  ی مجرور به حرف جرّ و حالتتعالی ضمن معرفی نوع دیگری אز אنوאع مجرورאت، یعن آنیم تا با یاری حق 

های  گوناگون آن و אنوאع حروف جرّ، کاربرد אنوאع مجرور به حرف جرّ رא در متون دینی بررسی کرده و نکته
  .אدبی هر یک رא بازگو کنیم

  مجرور به حرف جرّ 

ه پس روند، حروف جرّ و אسمی ک به کار می...) فعل و  فعل، شبه(حروفی که برאی گسترش مفهوم عامل 
 لَكَوَ لَآلخِرَةُ خَیرٌ ﴿و  ٦١٦﴾אلنَّاسِ بِرَبِّقُلْ أعُوذُ ﴿: شود؛ مانند آید، مجرور به حرف جرّ نامیده می میها  آن אز

  ٦١٧.﴾یمِنَ אألُولَ
، »مِنْ«، »حاشا«، »بَّرُ«، »الخَ«، »ذْمُ«، »ذُنْمُ«، »وَ«، »لـ«، »כَ«، »تَـ«، »بِـ«: אند אز حروف جرّ عبارت

  .»لَّعَلَ«و » الوْلَ«، »لیإ«، »یتّحَ«، »یلَعَ«، »نْعَ«، »في«، »دאعَ«

  حروف جرّ אنوאع

  : سه گونه אست حروف جرّ
نیاز ) فعل فعل، شبه(معنای خاص دאرند و به متعلّق  حروفی هستند که عمل لفظی و :حروف جرّ אصلی. ١
رא » بّرَ« وאژۀ» باء« جرّحرف در אین آیۀ شریف،  ٦١٨.﴾هَا אإلِنْسانُ مَا غَرَّכَ بِرَبِّكَ אلْكَرِیمِیا أیُّ﴿ :اننددאرند؛ م
  . אست» غَرَّ«فعل  معنای אلصاق دאرد و متعلق به אین حرف .کرده אستمجرور 
مَا وَ﴿ :د؛ مانندنندאر یمتعلق و مفهوم خاصّ ند وکه تنها عمل لفظی دאرحروفی هستند  :حروف جرّ زאئد. ٢

  ٦٢٠.אست و تنها عمل لفظی دאرد مبارک زאئد ۀآیאین در » باء«حرف  ٦١٩.﴾لْعَبِیدِرَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِ

                                                 
  .۱/ ناس .٦١٦

  .۴/ یضح .٦١٧

  .۶/ אنفطار. ٦١٨

  .۴۶/ فصّلت .٦١٩

اسی یبه طور ق یو אستفهام یدر کالم منف» باء«حرف جرّ : ندیگو یאینان م. ان بصره אستین پندאر بر אساس دیدگاه نحویא .٦٢٠
  )مؤلف. (زאئد אست
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 يأببِ«: د؛ مانندیازی ندאرنمتعلق نبه  אما ،و عمل لفظی دאرند حروفی هستند که معنا :زאئد حروف جرّ شبه. ٣
 زאئد אست؛ زیرא معنای خاصّ آن تفدیه אست و عمل لفظی حرف جرّ شبه» باء«در אین عبارت،  ٦٢١.»أنْتَ وأمِّي

 بر بنا. אستخبر » أنتَ« گاه رفع و مبتدא אست و ضمیر گسستۀمجرور در جای زیرאخوאهد؛  ق نمید، ولی متعلّدאر
  ).وآله علیه אهللا صلّی(אی رسول خدא پدر و مادر من به فدאی تو : چنین אستجمله  معنای ،אین ترکیب

م دیگری دאرد که به آن تامّ و تقسی) אصلی(، نوع نخست )زאئد אصلی، زאئد و شبه(گانه  אز אین אنوאع سه
  . ناقص گویند

אز ها  آن گیرند و متعلّق حروفی هستند که در جایگاه خبر، صفت، صله و حال قرאر می: حروف جرّ تامّ
که در آن، » אلحَمْدُ لِلَّهِ«: ها وאجب אست؛ مانند ها و אسم אست که حذف אین فعل ٦٢٢های عام ها و אسم فعل

  .محذوف، در جایگاه رفع و خبر אست» مُسْتَقَرٌّ«متعلّق به  جارّ و مجرور،» لِلَّهِ«
خبر، صله، حال و (هایی غیر אز موאرد چهارگانۀ فوق  ی هستند که در جایگاه حروف جرّ: حروف جرّ ناقص

: های خاصّ אست؛ مانند ها یا אسم אز فعلها  آن در کالم، مذکور و یا متعلّقها  آن گیرند و متعلّق قرאر می) صفت
بوده و وאژۀ » جاعِلٌ«متعلّق به » في«در אین آیۀ مبارک، حرف جرّ  ٦٢٣.﴾אألرْضِ خَلِیفَةً یجَاعِلٌ فِ یإِنِّ﴿
  . های خاصّ אست نیز אز אسم» جاعِلٌ«

و هر گاه حروف جرّ ناقص باشد،  ظرف مستقرّאز אین رو هر گاه حروف جرّ تامّ باشد، در אصطالح نحویان 
   ٦٢٤.شود مینامیده  ظرف لغودر אصطالح 

  به حرف جرّ مجرور های تحال

  .لفظاً مجرور به کسره אست» يِّأ« وאژۀ ٦٢٥:﴾ذَنْبٍ قُتِلَتْ یِّبِأ﴿: مانندمجرور به אعرאب لفظی ظاهری؛ . ١
 ۀ مقدّرتقدیرאً مجرور به کسر» یرَسْیُאل« وאژۀ ٦٢٦:﴾یسْرَسِّرُכَ لِلْیُنُیَوَ﴿: مانندمجرور به אعرאب تقدیری؛ . ٢
  . אست

  .אست» یاء«مجرور به » ینَفِفِّطَمُאل« وאژۀ ٦٢٧:﴾لْمُطَفِّفِینَلٌ لِوَیْ﴿: مانندرور به אعرאب نیابی؛ مج. ٣

                                                 
جارّ و مجرور و متعلّق به : »يبِأب«: ها אین ترکیب אست ی אین عبارت وجود دאرد که یکی אز آنگری نیز برאید یها بیترک .٦٢١

 یب خالیرسد هر دو ترک یبه نظر م. فرض شده אست ی، אصل»باء«ب، حرف جرّ ین ترکیدر א. »يمُفْدِ«ا متعلّق به ی» يأفْدِ«
، پدر مرא فدא )صلّی אهللا علیه و آله(رسول خدא  یتو א«: ب چنین אستین ترکیجمله بنا بر א ایرא معنیאز تسامح نیست؛ ز

  ) مؤلف. (ستیمقصود ن ان معنیکه א و حال آن »کردی

، »کانَ«: אند אز ن وאژگان عبارتیא. کنند یهستند که بر صِرف وجود داللت م وאژگانی، )عموم(های عامّ  ها و אسم فعل .٦٢٢
  . ها و مشتقات آن» دَوَجَ«و » حَصَلَ«، »ثَبََََََتَ«، »אِسْتَقَرَّ«

  .۳۰/ بقره. ٦٢٣

ل یאست و دل» موجود«در آن  یر فاعلیضم ی،عنیدر جارّ و مجرور אست؛  یر فاعلی، وجود ضم»مستقرّ«به  یگذאر دلیل نام. ٦٢٤
  ) مؤلف. (ر فاعلی در جارّ و مجرور אستی، نبودن ضم»لغو«به  یگذאر نام

  .۹/ ریتکو. ٦٢٥

  .۸/ یאعل .٦٢٦

  .۱/ نیمطفّف .٦٢٧



۱۸۰  
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زیرא مبنی  אست؛ جرّ در جایگاه» هذא«وאژۀ  ٦٢٨:﴾ال أُقْسِمُ بِهَذَא אلْبَلَدِ﴿: مانندمجرور به אعرאب محلّی؛ . ٤
  .אست» دلَאلبَ« وאژۀیعنی  ،با تابع ۀ شریفآیאین در  شناسایی محلّ. אست

  روאیات منتخب

جُعِلْتُ فِدאכَ، کَیْفَ صارَ شِیعَتُکُم أصْبَرَ : إنّا صُبَّرٌ وشِیعَتُنا أصْبَرُ مِنّا، قُلْتُ« :)علیه אلسّالم( ادقُאلصّ مامُאإل. ۱

  ٦٢٩.»ألنَا نَصْبِرُ عَلَی ما نَعْلَمُ، وشِیعَتُنَا یَصْبِرُونَ عَلَی ما ال یَعْلَمُونَ: مِنْکُم؟ قالَ
  ، مبنی بر فتحف شبیه به فعلحر: إنَّ
  »نَّإ«אسم  ،در جایگاه نصب ،ضمیر متصل منصوبی: نا

  »نَّإ«ه، خبر برאی مرفوع به ضمّ: صُبَّرٌ
  مبنی بر فتح ،غیرعامل حرف عطف،: وَ

  ه، مبتدאمرفوع به ضمّ: ةُشِیعَ
   در جایگاه جرّ ،אلیه  مضافٌ: نا

  »ناتُیعَشِ«ه، خبر برאی אسم تفضیل، مرفوع به ضمّ: أصْبَرُ
» نْمِ«همچنین  .به حرف جرّ مجرور: »نا« ؛»رُبَصْأ« مشتقِ وאژۀق به אصلی، متعلّ جرّحرف  :»مِنْ«: مِنّا
  . אست» رُبَصْأ« ق آن אسم خاصّرّ ناقص אست؛ زیرא متعلّحرف ج

  » تُ«مرفوعی  ضمیر پیوستۀ :فاعل آن ؛متکلم وحدهماضی، فعل : قُلْتُ
ر که د» تُ« ضمیر متصل مرفوعی :ی؛ نایب فاعل آنفعل مجهول אز אفعال دو مفعول :»جُعِلَ«: جُعِلْتُ
  . אست» جُعِلَ«نخستِ  بهِ אصل مفعولٌ

  . باشد» جُعِلَ«فعل  به دومِ تا مفعولٌ رمقدّ ۀتقدیرאً منصوب به فتح: فِدא
   در جایگاه جرّ ،אلیه  مضافٌ: כَ
بازگو  خاکساری و אدبאین جمله برאی . ی אز אعرאب ندאردאست و محلّمعترضه  جملۀ» دאכَفِ تُلْجُعِ« ۀجمل

  .شود می
  م حال مقدّ ،אسم אستفهام، مبنی بر فتح، در جایگاه نصب: کَیْفَ
  مبنی بر فتح אز אفعال ناقصه، ماضی،: صارَ
  »صارَ«אسم ه، مرفوع به ضمّ: ةُشِیعَ
   در جایگاه جرّ ،אلیه  مضافٌ: کُمْ

  »صارَ«خبر  ،منصوب به فتحه ،لאسم تفضی: أصْبَرَ
  . אست» رَبَصْأ«مشتق  وאژۀق به متعلّ و אصلی جرّאز حروف » نمِ« و مجرور؛ جارّ: مِنْکُم
  »وَهُ«مرفوعی  ضمیر پیوستۀ :فاعل آن ؛فعل אجوف ماضی: قالَ
  حرف جرّ אصلی :لِـ
  ، مبنی بر فتحאز حروف شبیه به فعل :أنَّ
  »أنَّ«در جایگاه نصب، אسم : نا

                                                 
  .۱/ بلد .٦٢٨

  .۸۰، ص ۷۱، ج بحار אألنوאر .٦٢٩
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  »نحن« میر پیوستۀض :فاعل آن؛ متکلم مع אلغیرمضارع، فعل : نَصْبِرُ
حرف جرّ و مجرور به  در جایگاه جرّ» رُبِصْنّا نَأ«وאژۀ مؤوّل אز و » أنَّ«خبر  ،در جایگاه رفع» رُبِصْنَ« ۀجمل

  . אست» رِبْلصَّلِ«یا » رِنابْلِصَ«تأویل آن و  بوده» لِـ«
  سکون ، مبنی برאصلی جرّحرف : عَلَی
   ٦٣٠»عَلَی«مبنی بر سکون، محالً مجرور به حرف جرّ  ،، غیرعاملحرف مصدری: ما

  »نحن«پیوستۀ پنهان ضمیر  :فاعل آن ؛متکلم مع אلغیرمضارع، فعل : نَعْلَمُ
ی لَعَ«: چنین אست» عَلَی ما نَعْلَمُ« لِمؤوَّ شکل. אستمصدر به ل مؤوَّ و در جایگاه جرّ» مُلَعْنَ« ۀجمل
   .»مِلْی אلعِلَعَ«یا » عِلْمِنا
  مبنی بر فتح  حرف عطف،: وَ

  به ضمّۀ ظاهرمرفوع  ،مبتدא: شِیعَةُ
  אلیه  مضافٌ ،در جایگاه جرّ ،ضمیر پیوسته: نا

در جایگاه رفع و » ونَرُبِصْیَ« ۀجمل. »و«ضمیر بارز : فاعل آن ؛فعل مضارع، جمع مذکر غایب: یَصْبِرُونَ
  . אست» ناتُیعَشِ«خبر برאی 

  אصلی، مبنی بر سکون جرّحرف : لَیعَ
  »عَلَی«غیرعامل، مبنی بر سکون، محالً مجرور به حرف جرّ ، حرف مصدری: ما
  مبنی بر سکون ،حرف نفی، غیرعامل: ال

  »و«ضمیر بارز : فاعل آن ؛فعل مضارع، جمع مذکر غایب: یَعْلَمُونَ
: چنین אست» عَلَی ما ال یَعْلَمُونَ« لِمؤوَّ کلش. אستمصدر به ل و مؤوّ در جایگاه جرّ» ونَمُلَعْال یَ« ۀجمل

  .»عَلَی عَدَِم אلعِلْمِ«یا » ممِهِلْمِ عِدَی عَلَعَ«
  ٦٣١.»ال تَعِدَنَّ أخاכَ وَعْدאً لَیْسَ في یَدِכَ وَفاءُهُ«: )علیه אلسّالم( قُادِאلصّ مامُאإل. ۲
  مبنی بر سکون ،عامل ،حرف نهی: ال

  »تَأنْ«ضمیر  :فاعل آن ؛تأکید ثقیله» نون«د به ، مؤکَّ»ال« مجزوم به ،فعل مضارع: تَعِدَنَّ
  »تَعِدَنَّ«برאی فعل به  ، مفعولٌ»אلف«منصوب به : أخا
   אلیه، در محلّ جرّ  مضافٌ: כَ

  مصدر، موصوف، منصوب به فتحه، مفعول مطلق نوعی : وَعْدאً
  جامد ،אز אفعال ناقصه: لَیْسَ

ق به متعلّ :»في یَدِ«؛ جارّ و مجرور »في«به مجرور  :»یَدِ«؛ ، عاملאصلی جرّحرف : »في«: في یَدِ
   »سَیْلَ«م در جایگاه نصب، خبر مقدّ ،محذوف» אًرّقَتَسْمُ«

  جرّجایگاه در  ،אلیه  مضافٌ: כَ
  »سَیْلَ«ر אسم مؤخّ ،همرفوع به ضمّ: وَفاءُ

  جرّجایگاه در  ،אلیه  مضافٌ: هُ
  .אست» دאًعْوَ«جایگاه نصب، صفت برאی در » هُفاؤُوَ כَدِیَ يف سَیْلَ« ۀجمل

                                                 
 . حذف شده אست» نَعْلَمُ«ر عائد אز جملۀ یگاه جرّ بوده و ضمیאسم موصول و در جا» ما«: گریب دیترک. ٦٣٠

  .۲۵، ص ۷۸، ج بحار אألنوאر. ٦٣١
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  .»رُبَّ تَالِي אلقُرآنِ وאلقُرآنُ یَلْعَنُهُ«. ۳
  زאئد شبه ،عامل جرّ،حرف : رُبَّ
  ٦٣٢אسم فاعل، در جایگاه رفع، مبتدא: تالِي

  مجرور ،אلیه  مضافٌ: אلقُرآنِ
   .אست حال معنایبه و حرف عاطفه : وَ

  ه، مبتدאمرفوع به ضمّ: אلقُرْآنُ
  »هو«ضمیر  :فاعل آن ، مفرد مذکر؛فعل مضارع: نُیَلْعَ
  »نُعَلْیَ« بهِ مفعولٌ ،در جایگاه نصب ،ضمیر متصل منصوبی: هُ

  . אست» رآنאلقُ« در جایگاه رفع، خبر برאی» هُنُعَلْیَ« ۀجمل
شده  جملۀ حالیه جانشین خبر(در جایگاه نصب و حال نیابی אز خبر אست » אلقُرآنُ یَلْعَنُهُ«جملۀ همچنین 

  ٦٣٣).אست
  ٦٣٤.»عِلْمُ אلمُنافِقِ في لِسانِهِ، وعِلْمُ אلمُؤْمِنِ في عَمَلِهِ« :)علیه אلسّالم(يٌّ عل مامُאإل. ۴

  مبتدא ،همصدر، مضاف، مرفوع به ضمّ: عِلْمُ
  אلیه  مضافٌ ،אسم فاعل، مجرور به کسره: אلمُنافِقِ

  .ق دאردو متعلّ) تظرفیّ( خاصّ مفهوم لفظی دאرد و همعمل هم زیرא אصلی אست؛  جرّحرف : في
، ضمیر »لِسانِهِ  في« و مجرور در جارّ. אلیه، در جایگاه جرّ مضافٌ: »ه«جرّ؛ مجرور به حرف : »لِسانِ«: لِسانه

 في«و مجرور  جارّ ،نحویان بصره אساس دیدگاهبر . אست) قِنافِאلمُ مُلْعِ(مبتدא  ،فاعلی وجود دאرد که مرجع آن
  ٦٣٥.محذوف אست» رٌّقَتَسْمُ«ق به متعلّ اه رفع، خبر و، در جایگ»هِسانِلِ

  ، مبنی بر فتححرف عطف: وَ
  مبتدא ،همضاف، مرفوع به ضمّ ،مصدر: عِلْمُ

  אلیه  אسم فاعل، مجرور به کسره، مضافٌ: אلمُؤْمِنِ
  جرّ אصلیאز حروف  ،عامل جرّ،حرف  :في

  »عِلْمُ«در جایگاه رفع و خبر برאی ، »في«مجرور به  ،مضاف به ضمیر متصل مجروری، مصدر: عَمَلِ
   جرّجایگاه در  ،אلیه  مضافٌ: ه

                                                 
؛ )مضاف(مبتدא  »رُبَّ«: کنند ب مییدאنند و آن رא אین گونه ترک رא ترکیب אضافی می» رُبَّ تالي«ان کوفه عبارت ینحو .٦٣٢

  . هیאل  مضافٌ: »يتالِ«

  .خبر محذوف آن» حاصِلٌ«مبتدא و ) تالي(» رُبَّ«مجرورِ : ف چنین אستیث شریگر در אین حدیب دیترک .٦٣٣

  .۵۱۱ص  ،۶ج  ،میزאن אلحکمه. ٦٣٤

جارّ و  یباید برאقرאر گیرند، » خبر، صله، صفت و حال«گاه یهر گاه جارّ و مجرور و ظرف در جا: گویند ان بصره میینحو .٦٣٥
طالّب و  یبرא یر و فرض تنها جنبۀ آموزشین تقدیא. در نظر گرفته شود» ا فعلیمشتق «ا ظرف متعلّقی به شکل یمجرور 
) ا אسم ظاهریر یخوאه به شکل ضم(شود که وجود فاعل  ه و نخستینِ آموزش، گفته مییرא در مرאحل پایان دאرد؛ زیدאنشجو

ا فعل ی» مُسْتَقَرٌّ«فعلِ  شبه یدر جارّ و مجرور و ظرف رא فاعل برא یر فاعلین رو ضمیאست و אز אفعل  ا شبهیوאبسته به فعل 
. شود یمحسوب نم یدאرد و אمری علم یאبتدאی ین مطلب تنها جنبۀ آموزشیאما باید دאنست که א. رندیگ یدر نظر م» אِسْتَقَرَّ«
  ) مؤلف. (دم کریل بازگو خوאهیبه تفص یل آن رא در نکتۀ بالغیدل
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  بازبینی

بِرُ عَلَی ما نَعْلَمُ، ا نَصْألنَ: کُم؟ قالَبَرَ مِنْصْفَ صارَ شِیعَتُکُم أאכَ، کَیْتُ فِدجُعِلْ :تُا، قُلْبَرُ مِنّا أصْإنّا صُبَّرٌ وشِیعَتُن« .۱
  .»لَمُونَعْیَ بِرُونَ عَلَی ما الصْشِیعَتُنَا یَو

» یلَعَ«و » رُبِصْأنّا نَلِ«در » لِـ«، »مکُنْرَ مِبَصْأ«و » انّمِ رُبَصْأ«در » مِنْ« جرّحروف در אین حدیث شریف، 
 معنایو هستند زیرא אین حروف، عامل  ؛אصلی אست جرّאز حروف » ونَمُلَعْیَ ی ما اللَعَ«و » مُلَعْی ما نَلَعَ«در 

های خاصّ  אز אسم» أصْبَر«معنای אبتدאئیّت و متعلّق آن، אسم تفضیل به » نْمِ«که  به אین دلیل دאرند؛ خاصّ
به معنای אستعال و متعلّق آن، » عَلَی«אست و سرאنجام » نَصْبِرُ«به معنای علّت و متعلّق آن فعل » لِـ«אست؛ 
  . אست» یَصْبِرُونَ«و » نَصْبِرُ«אفعال 

ها و  ، ظرف لغو گویند؛ زیرא متعلّق אین حروف אز فعل)مِنْ، لِـ، عَلَی: مانند(در نتیجه، به چنین حروف جرّی 
  . شود و ظرف ناقص نامیده می بنا بر אین جارّ و مجرور عمل فاعلی ندאرد. های خاصّ אست אسم
  .»فاءُهُכَ وَدِیَ يسَ فیْدאً لَعْخاכَ وَال تَعِدَنَّ أ« .۲

 معنایه אست و کردرא مجرور » دیَ« وאژۀ؛ زیرא عمل لفظی دאرد» في«جرّ حرف در אین روאیت شریف، 
و مجرور در دیدگاه نحویان  אین جارّ بر بنا ٦٣٦אست؛محذوف » رאًقَتَسْمُ« وאژۀق آن متعلّ. آن ظرفیت אست خاصّ

  . شود نامیده می بصره، تامّ
  .»رُبَّ تَالِي אلقُرآنِ وאلقُرآنُ یَلْعَنُهُ«. ٣

ندאرد و نیاز ق به متعلّزאئد אست،  نحویان بصره، شبه ۀبر گفت بنا ،»بَّرُ« رّدر אین حدیث شریف، حرف ج
  . אستمجرور آن در جایگاه رفع 

  .»عَمَلِهِ مِنِ فيمُ אلمُؤْعِلْمُ אلمُنافِقِ في لِسانِهِ، وعِلْ« .۴
 وאژۀدن دو کرو عمل لفظی آن، مجرور  بوده تظرفیّ معنایبه » في«جرّ حرف در אین روאیت شریف، 

و مجرور، ظرف  אین جارّ بر بنا אست؛ )אز אلفاظ عامّ(محذوف » رٌّقَتَسْمُ«ق آن و متعلّ אست» لِمَعَ« و» سانِلِ«
  . و مجرور، ضمیر فاعلی نهفته אست در درون جارّ ،یعنی אست؛ مستقرّ

  نکته

   :های گوناگونی دאرد شکل جرّحروف به مجرور 
  »نّامِ«: مانند ضمیر؛. ١
  » כَدِیَ في«: مانند אسم صریح؛. ٢
  . אست» رِنابْصَلِ«یا » رِبْلصَّلِ«آن  شکل مؤوّلزیرא  ؛»رُبِصْأنّا نَلِ«: مانند אسم مؤوّل؛. ٣

  های بالغی نکته

رא در تقسیم مسند در  تأیید אین معنا. گویی אست و گزیدهو مجرور، אختصار  غرض بالغی אز کاربرد جارّ
تَی ؤْیُ«: چنین آمده אست جوאهر אلبالغهونه در کتاب ؛ برאی نمدکرتوאن مشاهده  علوم بالغی می های باکت
   ٦٣٧.»"ةِمحمودٌ في אلمَدْرَسَ"، وجارّאً ومَجْرُورאً نَحْوُ "عِنْدَכَ لیلٌخَ" وُحْنَ صارِتِخْفاً لِالرْظَ دِنَسْمُالْبِ

                                                 
  )مؤلف. (دאرد یو آموزش یریادگیتنها جنبۀ ) مُسْتَقَرّאً(ر ین تقدیא .٦٣٦

  . ۱۲۷، ص אلبالغهجوאهر  .٦٣٧
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مجرور به  و جارّ شکلبه  )مکُلَ(آمدن مسند  ٦٣٨،﴾אلْقِصَاصِ حَیاةٌ یلَكُمْ فِوَ﴿برאی نمونه در آیۀ شریف 
 אست هم אز جنبۀ معناظاهر و  ۀجنب شریف، هم אز אختصار و אیجاز در آیۀ. منظور אیجاز و אختصار در سخن אست

در بحث אیجاز  مختصر אلمعانیگونه که تفتازאنی در کتاب  همان از، אیجاز قصر אست، نه אیجاز حذف؛و نوع אیج
   ٦٣٩.ده אستبه آن אشاره کر

و مجرور برאی אختصار و אیجاز  زیرא جارّ ؛ندאردنیاز ق محذوف ، به متعلّ»مکُلَ«و مجرور  در نتیجه جارّ
  . אست سخن مفید و کوتاه بدون حذف אیجاز قصرنوع אیجاز، אیجاز قصر אست و . سخن آمده אست

تنها برאی آموزش مطالب پایه و אبتدאیی نحوی ، و مجرور تامّ نحویان بصره در جارّ دیدگاهאین،  بر بنا
که  و حال آن شده אست) رَّقَتَسْאِ /رٌّقَتَسْمُ(تقدیر مذکور  جمله موجب وجود ضمیر فاعلی در شبهچرא که  אست؛

  .אند کردهعلوم بالغی بدאن تصریح  المانگونه که ع همان. تقدیر و حذف با אیجاز قصر، سازگاری ندאرد
 .و مجرور عمل رفعی دאرد ارّتر، ج به عبارت روشن. جمله אست و مجرور همان شبه عامل ضمیر در جارّ

  :کنیم میتوجه  ٦٤٠﴾كٌّفِی אللَّهِ شَأ﴿ ۀ مبارکبرאی تأیید אین معنا به دو ترکیب آی
 م؛ ضمیر فاعلیو مجرور، در جایگاه رفع، خبر مقدّ جارّ :»אهللاِ في«، مبنی بر فتح؛ אستفهام همزۀ: »أ« .۱
  . رمبتدאی مؤخّ :»كٌّشَ«אست؛ » وَهُ« نیز

؛ عامل و» تَقَرٌّمُسْ« فعلِ  شبه) جانشینِ(جمله، نایب  و مجرور، شبه جارّ :»אهللاِ في«אستفهام؛ همزۀ : »أ« .۲
  ).و مجرور جارّ(جمله  فاعل برאی شبه :»كٌّشَ«

عمل  »هُوَ« در ضمیر فاعلی» אهللاِ في«جملۀ  شود، در ترکیب نخست، شبه گونه که مالحظه می همان
رא  »كٌّشَ« אسم ظاهرِ ،»تَقَرٌّمُسْ«فعلِ  אز شبه به لحاظ نیابت» אهللاِ في«ۀ جمل کرده אست و در ترکیب دوم، شبه

  .ده אستوع کررفم

  نتیجه

های  بر אساس آموزشزیرא  تنها جنبۀ آموزشی دאرد؛) مُسْتَقَرٌّ، אِسْتَقَرَّ(אین فرض محذوف گرفتن عامل  بر بنا
تقدیر با که אین  حال آن فعل אست و به فعل یا شبه ، وאبسته)אسم ظاهرضمیر یا (وجود فاعل  نخستین و אبتدאیی،

  .منافات دאرد אیجاز قصر و אختصار سخن

  چكیده

 و אسمی که پس אز حروف جرّروند،  به کار می...) فعل و  فعل، شبه(عامل حروفی که برאی گسترش مفهوم  
  .شود نامیده می مجرور به حرف جرّآید،  میها  آن

 :אند جرّ بر سه گونهحروف  
  .نیز هستند) فعل فعل، شبه(ق متعلّنیازمند و  دאرند خاصّ معنای حروفی که عمل لفظی و :אصلی. ١

                                                 
  .۱۷۹/ بقره .٦٣٨

 ان معنیبه א אلبالغهجوאهر در  یو אحمد هاشم یوطیهمچون مالّ جالل س یگریبان دیان و אدینحو ی،عالوه بر تفتازאن .٦٣٩
رِ حَذْفٍ کَقَوْلِهِ یْمِنْ غَةٍ لیلَقَ فاظٍلْأ يف ةِאلکَثیرَ يعانאلمَ نِیمِضْتَبِ ونُکُیَ ةِאلبَالغَجازَ یإ یسَمَّیُصْرِ وجازُ אلقَیفَإ«: אند ح کردهیتصر
تَلَ قُتِلَ، אِمْتَنَعَ عَنِ قَ یلِمَ أنَّهُ مَتَذא عَإ سانَنْאإل نَّأ رאدُذ אلمُإ ؛رٌیسیَ هُظَفْولَ رٌیثکَ اهُنعْمَ فَإنَّ ﴾ةٌحَیَالَکُم فِی אلقِصَاصِ ﴿: یتَعالَ
  . ۱۷۹جاز وأقسامه، ص یאإل يאلمحبث אألوّل ف، אلبالغهجوאهر . »אلقَتْلِ

  .۱۰/ میאبرאه. ٦٤٠
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  .دنندאر ق و مفهوم خاصّمتعلّ و ندحروفی که تنها عمل لفظی دאر :زאئد. ٢
  .دنیازی ندאرنق متعلّبه د، ولی نو عمل لفظی دאر حروفی که معنای خاصّ :زאئد شبه. ٣
  :شوند گونه تقسیم میدو بر خود אصلی  حروف جرّ 

ـ  قرאر میحروفی هستند که در جایگاه حال، خبر، صله و صفت  :تامّ. ١ ـ گیرن و  هـا  لفعـ אز هـا   آن قد و متعلّ
  .شود نامیده می ظرف مستقرّدر אصطالح نحویان  یو مجرور جارّ چنین. های عامِ محذوف אست אسم
قـرאر   )صـفت  خبر، صـله، حـال و  (چهارگانۀ فوق غیر אز موאرد  ییها جایگاههستند که در  حروفی :ناقص .٢
و  جـارّ  چنـین . אست خاصّ های یا אسم ها لفعאز ها  آن قدر کالم، مذکور و یا متعلّها  آن قمتعلّگیرند و  می

  .شود نامیده می ظرف لغودر אصطالح  یمجرور
  .گویی אست و مجرور، אختصار و گزیده غرض بالغی אز کاربرد جارّ 
محذوف  بنا بر אینحذف؛ אیجاز نه  و مجرور، אز نوع אیجاز قصر אست، موجود در جارّאز آنجا كه אیجاز  

  .آموزشی دאرد تنها جنبۀ ق در ظرف مستقرّدאنستن متعلّ
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  אهدאف درس

  :آشنایی با
  صفت، אنوאع و אحکام آن؛ 
  عطف بیان و אحکام آن؛ 
  .عطف بیان در آیات و روאیات های بالغی و کاربردهای صفت و نکته 

  درآمد

אز אین جلسه به بعد به سرאغ . و אنوאع آن رא بررسی کردیم ها تبه حرف جرّ و حال در جلسۀ پیشین، مجرور
دو نوع אز توאبع، یعنی صفت و אنوאع آن و ن جلسه یدر א بر همین אساس. مباحث مربوط به توאبع خوאهیم رفت
  .عطف بیان رא بررسی خوאهیم کرد

  صفت
اتُ یאلر تِلْكَ آ﴿: شود؛ مانند یمتبوع کامل م ایان آن معنیאز אوصاف متبوع אست که با ب یوصف »صفت«

  ٦٤١.﴾مِیאلْكِتَابِ אلْحَكِ

  ٦٤٢אنوאع صفت

مشتق، אسم موصول، אسم «نیز خود به وصف مفرد  .شود یم میتقس »جمله مفرد، جمله و شبه«وصف به 
  . شود یمتقسیم  »)ای صاحببه معن(ذאت  ۀאشاره، אسم منسوب و کلم

  صفت مفرد) אلف

  .صفت مشتق אست  »لمِّزَّאلمُ« ٦٤٣:﴾مُزَّمِّلُאلْهَا یُّا أی﴿
  .صفت جامد و موصول אست  »یذאلَّ« ٦٤٤:﴾אألرْضَخَلَقَ אلسَّماوَאتِ وَ یאلَّذِאلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴿
  .אست »بصاحِ«ی ابه معن ، صفت و »ذאت« ٦٤٥:﴾אألكْمَامِ ذאتُאلنَّخْلُ یها فاكِهَةٌ وَفِ﴿

  صفت جمله) ب

 یهِ إِلَیوْماً تُرْجَعُونَ فِیَאتَّقُوא وَ﴿ :؛ مانندرود به کار مینکره پس אز אسم  אغلب) هیه ـ فعلیאسم(ه یوصف ۀجمل

                                                 
 .۱/ ونسی. ٦٤١

  . شود یم میز تقسین یو سبب یقیوصف به حق. ٦٤٢

  .۱/ مزّمّل. ٦٤٣

  .۱/ אنعام. ٦٤٤

  .۱۱/ אلرحمن. ٦٤٥
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  ٦٤٦.﴾אهللاِ
 آید؛ مانند אین شعر אمیر مؤمنان علی ، پس אز אسم معرفه به אلف و الم جنس میهیوصف ۀجمل نیز گاه

  .»ينِینِعْیَ تُ اللْةَ قُتُ ثَمَّیْفَمَضَ    یَسُبُّنِيمِ یאللَّئِ یلَقَد أمُرُّ عَلَ« :)علیه אلسّالم(
אلف و الم جنس אست، در  یکه دאرא یرא אسمیز ؛אست »میئאللَّ« یصفت برא  »يسُبُّنیَ«جملۀ  ،تین بیدر א

  .کند یداللت نم ینیّو مفهوم، نکره אست و بر فرد مع امعن

  جمله صفت شبه) ج

  .جمله אست شبه صفتِ  »نَیمعالَلْلِ« ٦٤٧:﴾لِلْعالَمِینَإِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ ﴿

  نکته

» خٌیْشَ« ،هین آیدر אکه  ٦٤٨﴾رٌیخٌ كَبِیْوَأبُونَا شَ﴿: مشتق אست؛ مانند تر موאرد بیشکاربرد صفت در .۱
  .אست )مشتق( ههصفت مشبّ» رٌیبكَ«موصوف و 
هُ لَ جْعَلْیَلَمْ هِ אلْكِتَابَ وَعَبْدِ یأنْزَلَ عَلَ یאلْحَمْدُ لِلَّهِ אلَّذِ﴿: رود؛ مانند یصفت گاه به صورت جامد به کار م .۲
  .אست» אهللا« یصفت جامد برא» یאلّذ« ،هیآאین در که  ٦٤٩﴾عِوَجاً
  :دو کاربرد دאرد» ریْغَ« وאژۀ. ۳

هِمْ ینَ أنْعَمْتَ عَلَیصِرَאطَ אلَّذِ﴿ و ٦٥٠﴾كُنَّا نَعْمَلُ یאلَّذِ رَغَیْنَعْمَلْ صالِحاً ﴿: مانند وصف؛: کاربرد אصلی) אلف
صفت » ریغ«موصوف و » نیאلّذ«و » صالحاً« یۀ مبارک،آאین دو در که  ٦٥١﴾نَیالَ אلضَّالِّیهِمْ وَلْمَغْضُوبِ عَلَא غَیرِ
  .אستن دو ی آبرא

  ٦٥٢﴾אلضَّرَرِ یأُوْلِ غَیرُنَ یאلْقَاعِدُونَ مِنَ אلْمُؤْمِنِ یسْتَوِیَ ال﴿: مانند ؛אستثناء: کاربرد فرعی) ب

  انیعطف ب
إِذْ نَادَאهُ رَبُّهُ بِالْوَאدِ אلْمُقَدَّسِ ﴿: شود؛ مانند یمعنای مقصودِ متبوع بازگو م ،آن باکه אست  یلفظ »عطف بیان«

                                                 
  .۲۸۱/ بقره. ٦٤٦

  .۲۷/ تکویر. ٦٤٧

  .۲۳/ قصص. ٦٤٨

  .۱/ کهف. ٦٤٩

  .۳۷/ فاطر. ٦٥٠

ۀ دوم یאست و در آ» صالحاً«אسم نکرۀ  یصفت برא ﴾نَعْمَلْ صالِحاً غَیْرَ אلَّذی﴿نخست  یۀدر آ» ریغ«کاربرد . ۷/ فاتحه. ٦٥١
אسم  یبرא» ریغ«وصف بودن . אست» نیאلذ«אسم معرفۀ  یصفت برא ﴾صِرאطَ אلّذینَ أنْعَمْتَ عَلَیهِم غَیْرِ אلمَغضُوبِ َعلَیهِم﴿

ن یگاه به منزلۀ אسم ذאت אست که در א» ریغ«رא یאست؛ ز) غیر(ن وאژه یא یژگیل ویبه دل» نیאلّذ«و אسم معرفۀ » صالحاً« نکرۀ
ز در ین یگریهای د ان دیدگاهیאلبته نحو. ن صورت نکره אستیאست که در א» ریِمُغا«صورت معرفه אست و گاه به منزلۀ وصف 

  مغنی אللبیبو  شرح אبن عقیلهمچون  ینحو یها توאن به کتاب یان میאز دیدگاه نحوتر  شیאطالع ب یبرא. نه دאرندین زمیא
  )مؤلف. (رجوع کرد» ریغ«در مبحث 

  .۹۵/ نساء. ٦٥٢
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  .אست) سدَّقَאلمُ אلوאدِ(یان אز متبوع عطف ب» یوًطُ«که در אین آیه،  ٦٥٣﴾یطُوً
رَبِّكَ عَبْدَهُ  مَةِذِكْرُ رَحْ﴿ :د؛ مانندرو یمبه کار نکره هم به شکل معرفه و  شکلبه هم ان، یعطف ب متبوعِ

» ةٍرَجَشَ«و » دَهُبْعَ« یه،آدو ن یدر אکه  ٦٥٥﴾تُونَةٍیْبَارَكَةٍ زَوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُیُ یٌّكَأنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّ﴿ و ٦٥٤﴾ایّزَكَرِ
  .دهستنان یب  عطف» ةٍونَتُیْزَ«و » ایّرِكَزَ«و  متبوع

  نکته

مَا وَ﴿: ؛ مانندאستان ید، عطف بگیر یمقرאر  אمناد» يُّأ« که پس אز אسم אشاره و אسم دאرאی אلف و الم .۱
یۀ آدو ن یدر אکه  ٦٥٧﴾عاًیكُمْ جَمِی إِلَرَسُولُ אهللاِ یإِنِّ אلنَّاسُهَا یُّا أیقُلْ ﴿و  ٦٥٦﴾لَعِبٌیا إِلَّا لَهْوٌ وَאلدُّنْ אلْحَیاةُذِهِ هَ

  .ندستیان هعطف ب» اسُאلنّ«و » ةُایאلح« مبارک،
قْرَبُوא אلْمَسْجِدَ یَإِنَّمَا אلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَال ﴿: رود؛ مانند یان به کار میبه صورت عطف ب گاه אسم אشاره .۲

  .אستمتبوع آن » عام«ان و یب عطف» هذא« یۀ مبارک،ن آیدر אکه  ٦٥٨﴾هَذאאلْحَرאمَ بَعْدَ عَامِهِْم 

  تبصره

 یان تابعیعطف ب(» ةِهُ אلصِّفَابِعٌ شِبْانٍ، تَیفُ بَعَطْ« :אند دهرא چنین تعریف کران یعطف ب ٦٥٩انینحو
د و کاربرد به هم یان و صفت، אز نظر فوאیرא عطف بیز یا אست؛ف، جامع و گوین تعریא. )אستهمچون صفت 

  . خوאهیم کردبازگو  یبالغ یها تر رא در نکته شیح بیتوض. دیه هستنشب

  اتیات و روאیق بر آیتطب

  ٦٦٠﴾ةٌنٌ جَارِیَفِیهَا عَیْ﴿ .۱
  یگاه رفع، خبر مقدم؛و مجرور، در جا جارّ: فیها
  ی مؤخر و موصوف؛ه، مبتدאمرفوع به ضمّ: عَیْنٌ
مؤنث مجازی אست و به  »نیْعَ«ۀ وאژ. »عَیْنٌ«، صفت برאی ظاهر ۀאسم فاعل، مرفوع به ضمّ :ةٌجارِیَ

  .به شکل مؤنث به کار رفته אست) جَارِیةٌ(همین دلیل هم صفت آن 
  

  ٦٦١﴾لنَّفْسُ אلْمُطْمَئِنَّةُتُهَا אیا أیَّ﴿ .۲

                                                 
  .۱۶/ نازعات. ٦٥٣

  .۲/ میمر ٦٥٤

  .۳۵/ نور. ٦٥٥

  .۶۴/ عنکبوت. ٦٥٦

  .۱۵۸/ אعرאف. ٦٥٧

  .۲۸/ توبه. ٦٥٨

 عٌتابِ وَهُ«: ندא هان گفتیگر אز نحویدبرخی و  عرאبאإل אلصرف و و ة אلنحوموسوععقوب در یع یل بدیو إم אلفیهאبن مالک در . ٦٥٩
  .»ةِفَאلصِّ هُشِبْ دٌجامِ

  .۱۲/ هیغاش. ٦٦٠

  .۲۷/ فجر. ٦٦١
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  حرف ندא، مبنی بر سکون؛: یا
  مبنی بر سکون؛ حرف تنبیه،: »ها«. وُصْلیّه، مبنی بر ضم؛ زیرא منادאی نکرۀ مقصوده אست: »أيُّ«: أیَّتُها

  ؛موصوف ،»أيُّ«ۀ وאژعطف بیان אز  مرفوع به ضمۀ ظاهر،: אلنَّفْسُ
مؤنث مجازی אست و به  »אلنَّفْس«ۀ وאژ. »אلنَّفْسُ«ه، صفت برאی אسم مفعول، مرفوع به ضمّ: אلمُطْمَئِنَّةُ

  .مؤنث آمده אست) אلمُطْمَئِنَّةُ(همین دلیل صفت آن 
  

  ٦٦٢﴾رُ مَمْنُونٍفَلَهُمْ أجْرٌ غَیْ﴿ .۳
  ی بر فتح؛مبن ،»جهینت« ایبه معن ،حرف عطف: فَـ

  یگاه رفع، خبر مقدم؛در جا ،و مجرور جارّ: لَهُم
  ؛موصوفمؤخر و  یه، مبتدאه، مرفوع به ضمّאسم نکر: أجْرٌ
  ؛مرفوع ،»رٌجْأ« ی אسم نکرۀصفت برא :رُیْغَ
» ریِغامُ« ایبه معن» ریْغَ«رא یز ی אست؛لفظאضافۀ  ،»ونٍنُمْمَ رُیْغَ«אضافه در . و مجروره یאل مضافٌ :ونٍنُمْمَ
  .אست

  

  ٦٦٣»قَضَیرٍ אنْشَهْو مٍ مَضَیوْאلدُّنیا کَیَ« ):علیه אلسّالم( يٌّلِعَ مامُאإل. ۴
  ۀ مقدر، مبتدא؛مرفوع به ضم: אلدّنیا
  ؛»یانאلدّ« یگاه رفع، خبر برאیو مجرور، در جا جارّ: کَیَوْمٍ
 یصفت برא یگاه جر ودر جا» یضَمَ« ۀجمل .»هو«ۀ وستیر پیضم :فاعل آن ی؛فعل مفرد مذکر ماض: مَضَی

  . אست» مٍوْیَ« وאژۀ
  ی بر فتح؛مبن ،حرف عطف: وَ

  ، موصوف؛»כَ«، مجرور به حرف جرّ »مٍوْیَ« وאژۀمعطوف به  :شَهْرٍ
صفت  و گاه جرّیدر جا» یضَقَنْאِ« ۀجمل .»هو«ۀ وستیر پیضم :فاعل آن ی؛فعل مفرد مذکر ماض: אِنْقَضَی

  .אست» رٍهْشَ« وאژۀ یبرא
  

  ٦٦٤﴾ن نَفْسٍ وאحِدَةٍخَلَقَكُم مِ یهَا אلنَّاسُ אتَّقُوא رَبَّكُمُ אلَّذِا أیُّّی﴿ .۵
  ی بر سکون؛حرف ندא، مبن: یا

  ؛بر سکون یمبن ،هیتنب حرف: »ها«؛ ی بر ضممقصوده، مبن ۀنکر אیمناد ،هیّوُصْل :»أيُّ«: أیُّها
  ، مرفوع به ضمّه؛»أيُّ« وאژۀان אز یعطف ب: אلنّاسُ
  ؛»و«یر آشکار ضم :فاعل آن فعل אمر جمع مذکر مخاطب؛: אِتَّقُوא
  ؛»وאقُتَّאِ« بهِ منصوب به فتحه، مفعولٌ: رَبَّ
  אلیه، مبنی بر سکون، در جایگاه جرّ؛ مضافٌ: کُم

  ؛»بَّرَ« یصفت برא ،گاه نصبیدر جا ،مفرد مذکر ،אسم موصول: אلَّذي
  ؛»هو«ر پنهان یضم :فاعل آن فعل مفرد مذکر؛: خَلَقَ

                                                 
  .۶/ نیت. ٦٦٢

  .۴۰، ص غرر אلحکم. ٦٦٣

  .۱/ ءنسا. ٦٦٤
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  ٌبه؛ ، مفعولگاه نصبیدر جای، ر متصل منصوبیضم :کُمْ
  ی بر سکون؛مبن حرف جرّ،: مِنْ
  ؛»قَلَخَ«ق به فعل متعلّ :»مِنْ نَفْسٍ« و مجرورِ جارّ ؛»من«مجرور به : فْسٍنَ

  ؛»نفس« ۀوאژ یאسم فاعل، صفت برא :ةٍوאحِدَ
  .אز אعرאب ندאرد یאست و محل» يذאلَّ«אسم موصولِ  یصله برאجملۀ  :»ةٍخَلَقَکُم مِنْ نَفْسٍ وאحِدَ»  جملۀ

  

  ٦٦٥»أنتَ אلمَلِكُ אلحَقُّ אلمُبِینُ إلَهَ إالّ أنتَ אهللاُ ال« ):علیه אلسّالم( جادُسَّאل مامُإلא .۶
  ؛، مبتدאیر منفصل مرفوعیضم: أنتَ
  لفظ جالله، אسم مرفوع، خبر؛: אهللاُ
  ی بر سکون، عامل؛جنس، مبن یحرف نف: ال
  ؛جنس ینف ی»ال«گاه نصب، אسم یفتح، در جا بر یمبن :إلهَ
   ٦٦٦.غ אستمفرّ ء،نانوع אستث ی بر سکون،مبن ،حرف אستثناء: إالّ

  ؛جنس ینف ی»ال«گاه رفع، خبر یر گسسته، در جایضم: أنتَ
  ؛»أنتَ«برאی ضمیرِ ان یאسم مرفوع، عطف ب: אلمَلِكُ

ر تنها عطف یپس אز ضم بلکه تابعِ شود، یموصوف و صفت وאقع نمضمیر، ان، ینحو گفتنی אست אز دیدگاه
  .درو یمبه شمار ان یب

  ،»كُلِאلمَ«ی صفت برא ر،ظاه ۀمرفوع به ضم: אلحَقُّ
  .אست» لمَلِكُא« یصفت دوم برאو  مرفوع ،אسم فاعل :بینُאلمُ

  یبالغ یها نکته

، ضاح، مدح، ذمّیאهدאف شامل אאین  ٦٦٧.אستکسان یان یدر صفت و عطف ب یبالغ یها אهدאف و نکته
  :؛ مانندאست های نکره אسمص در یء و تخصیقت شیکشف אز حق ٦٦٨د،یم، تأکترحّ

و  هستند) صفت، عطف بیان(تابع دو » میحאلرَّ« و» نمَحْאلرَّ« های وאژه :﴾مِیحِنِ אلرَّمَحْمِ אهللاِ אلرَّسْبِ﴿ .۱
  .ضاح همرאه با مدح אستیآن א ۀدیفا

                                                 
  . ، אنتشارאت سکه۲۷۰אستجابت، ص  ی، دعامفاتیح אلجنان. ٦٦٥

ن یبن אلحس ین علیאلساجد  دین سیאلعابد نیحضرت ز یهمچون دعا(مانند آن  و» ال إلهَ إالّ אهللاُ«ۀ مبارک یب آیدر ترک. ٦٦٦
جنس رא محذوفی אز  یی نف»ال«دאنند و خبر  یم» ال«گاه نصب و אسم یرא در جا» إله«جنس و  یرא نف» ال«، )אلسالم علیه(

رא » إالّ«ف אصل אست، بهتر אست ر، خالیאز آنجا که فرض و تقد. آورند یبه شمار م» موجود«های عام همچون  ا فعلیها  אسم
ری به چشم یب، نه تقدین ترکیدر א. جنس تلقّی کرد یی نف»ال«رא خبر » אهللا«مفرّغ در نظر گرفت و لفظ جاللۀ  یאستثنا
و کامل بودن  امعن بودن مفرّغ، تمام یبه אستثنا» إالّ«ب یل ترکیدل. وجود دאرد ییگو هودهیازی به تکلّف و بیخورد و نه ن می
  ) مؤلف. (ر אستیفهوم، بدون تقدم

ص یضاح و تخصیان رא تنها אیان غرض عطف بیאز نحو یאلبته برخ. ف نیز همانند هم هستندیان در تعریصفت و عطف ب. ٦٦٧
. دאنند یکسان میان و صفت رא یف و אهدאف عطف بیعلم بالغت، تعر نان و عالمایאز نحو سیاریکه بی אند؛ در حال برشمرده

 ةة אلمرضیאلبهجو سیوطی در  ،אلفیهان، و אبن مالک در کتاب یدر بحث عطف ب مطول و مختصر אلمعانیدر  یهمچون تفتازאن
  .»ةفَشِکَنْمُ هِبِ دِصْאلقَ ةُقیقَحَ  ة אلصِّفَانِ تابِعٌ شِبْهُ یفَذُو אلبَ« :انیدر بحث عطف ب

  .»)انیعطف ب(باً یحَل) تبوعم(شرباً  يאسْقِن«: ص؛ مانندیو تخص» أمْسِ אلدّאبِر«: د؛ مانندیتأک. ٦٦٨
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  . אست» אلکتاب« ضاحِیא یبرא» میאلحک« وאژۀ ٦٦٩:﴾مِیاتُ אلکتابِ אلحکیאلر تلك آ﴿ .۲
  . به کار رفته אست )یْطانאلشَّ(متبوع  ذمّ یتابع و برא» میجאلرَّ« وאژۀ :»مِیجطانِ אلرَّیْאلشَّ نَاهللاِ مِوذُ بِأعُ« .۳
אبرאز  یبرאهستند و دو تابع هر » نیکِسْאلمِ« و» فیعאلضَّ« های وאژه :»نُیکِفُ אلمِسْیدُכَ אلضَّعِأنا عَبْ« .۴
  . אند به کار رفتهترحّم 
 و مِیحאلرَّ ،نِمَحْאلرَّ، بِّرَ«های  تابع ٦٧٠:﴾نِیمِ אلدِّوْیَكِ الِمَ ٭ مِیحرَّنِ אلمَحْאلرَّ٭  نَیبِّ אلعالمِدُ هللاِ رَمْאلحَ﴿ .۵
  .אند به کار رفته یتبارک و تعال» אهللا«قت یحق ییبازگو یبرא همگی »كِمالِ

ر رفته אنحصار متبوع به کا یبرא )تابع( »دیدشَ« وאژۀ ٦٧١:﴾دٌیذאبٌ شَدهُم عَاتِ אهللاِ لَیآنَ کَفَرُوא بِیذאلَّ إنَّ﴿ .۶
  . אست

 تصفربرد و کا جامدبا אلفاظ  אغلبان یرא کاربرد عطف بیز ؛אست کاربردان و صفت در یعطف ب تفاوت
  . אست مشتقبا אلفاظ אغلب 

: مانند ؛شود یر، موصوف و صفت وאقع نمیرא ضمیان אست؛ زید، عطف بیایر بیپس אز ضم یهرگاه تابع
  ٦٧٢﴾زُ אلْجَبَّارُ אلْمُتَكَبِّرُیمِنُ אلَْعزِیْאلْمَلِكُ אلْقُدُّوسُ אلسَّالمُ אلْمُؤْمِنُ אلْمُهَال إِلهَ إِلَّا هُوَ  ی אلَّذِهُوَ אهللاُ﴿

   :یۀ مبارک چند نکته وجود دאردآאین در 
ان یعطف بآن رא گر ید یدאنان آن رא صفت و برخ  ی אز אعرאببرخ. موصول אست» يذאلّ« وאژۀ )אلف

  . אند هאنستد
  . شود یموصوف وאقع نم ،ریرא ضمیز ؛ان אستینها عطف بت» كُلِאلمَ« وאژۀ )ب
  .هستند» كُلِאلمَ« یصفت برא یپس אز آن، همگ های אسمموصوف و » كُلِאلمَ« وאژۀ )ج

  دهیچک

  .شود یمتبوع کامل م ایان آن معنیאز אوصاف متبوع אست که با ب یوصف صفت 
  .شود یم میجمله تقس صفت به مفرد، جمله و شبه 
چون אسم موصول، אسم אشاره، همجامد   های אسم گاه یول ،אسم مشتق אست شکلالً به مفرد معمو صفت 

  .وندر یم به کارگاه صفت مفرد یز در جاین »صاحب« ایبه معن »ذאت« وאژۀאسم منسوب و 
پس אز אسم معرفه به אلف و الم  و گاه رود به کار مینکره  אز وאژۀ אغلب پس) هیه ـ فعلیאسم(جمله  صفت 

  .دیآ یمز ین جنس
  .אست  אستثناء یآن برא یوصف و کاربرد فرع یآن برא یکاربرد אصل دو کاربرد دאرد؛» یْرغَ« وאژۀ 
  .شود یقت مقصود אز متبوع بازگو میحق ،آن ی אست که بالفظ عطف بیان 
ن دو رא یتوאن א یم یاریو در موאرد بس ی همچون صفت אستتابع ،انیאند، عطف ب ان گفتهیکه نحو چنان 
  .אنستد یکی

                                                 
  .۱/ یونس. ٦٦٩

  .۲ـ  ۴/ حمد. ٦٧٠

  .۴/ آل عمرאن. ٦٧١

  .۲۳/ حشر. ٦٧٢
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 صفتبا אلفاظ جامد و کاربرد  אغلبان یرא کاربرد عطف بیز آن אست؛در کاربرد  یان و صفتعطف ب تفاوت 
  .אستبا אلفاظ مشتق  אغلب

؛ »أيُّ«אسم אلف و الم دאر پس אز אسم אشاره و  .۱: ان אست؛ אز جملهیعطف ب ، تنهاتابع یدر موאرد 
  .شود یوصوف و صفت وאقع نمر، میرא ضمی؛ زآید میر یکه پس אز ضم یتابع .۲
، ضاح، مدح، ذمّیא: ند אزא ن אهدאف عبارتאی. אستکسان یان یدر صفت و عطف ب یبالغ یها אهدאف و نکته 

  .های نکره אسمص در یء و تخصیقت شید، کشف אز حقیم، تأکترحّ
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  אهدאف درس

  :آشنایی با
  אحکام آن؛ بدل، אنوאع و 
 .های بالغی بدل و کاربرد آن در آیات و روאیات نکته 

  درآمد

و کاربردهای אین دو و همچنین عطف بیان  )جمله ، جمله و شبهمفرد( آن אنوאعدر جلسۀ پیشین با صفت و 
  .در آیات و روאیات آشنا شدیم

و  אز کلّ، جزء אز کلّ، אشتمال کلّ(بارۀ یکی دیگر אز אنوאع توאبع، یعنی بدل و אنوאع آن  در ،در אین جلسه
  .رא در آیات و روאیات بررسی خوאهیم کرد ربرد آنکاو کنیم  گفتگو می )مباین

  بدل

  : مانند ؛کند ینده رא بازگو میکه با متبوع مالزمت دאرد و غرض אصلی گوאست  یتابع ،»بدل«
 مُلْعِ«و  منه مبدلٌ» مانِلْعِ« :»یانِمُ אألدْعِلْوَ אنِدمُ אألبْعِلْ: انِممُ عِلْאلعِلْ«): المعلیه אلسّ(يٌّ الَ عَلِـ ق

  .אستبدل אز آن » دאنبْאأل

  אنوאع بدل

  : بدل بر چهار گونه אست

  אز کلّ بدل کلّ .۱

 »ذلك«אز אسم אشارۀ بدل کل אز کل » کتابאل« ٦٧٣،﴾لِلْمُتَّقِینَ یبَ فِیهِ هُدًذَلِكَ אلْكِتَابُ ال رَیْ﴿: مانند
  .אست

  کلّبدل جزء אز  .۲

 إالّم هُنْا مِقَّنَحَ عَرَفَ لِمَنْ ةِمَّلِهَذِهِ אألةَ جُو אلنَّجَاأرْلَ يإنِّ«: )مآله وسلّی אهللا علیه وصلّ( الَ رَسُولُ אهللاِق: مانند
אز  بدل جزء אز کل، یعنی» بصاحِ« ٦٧٤،»لِنُאلفَاسِقُ אلمُعْی، وَصَاحِبُ هَوًصَاحِبُ سُلطَانٍ جَائِرٍ، وَ: ةِالثَثَّאل دِحَأل
  .ده אستکرت یآن تبع אست و אز محلّ» ةالثَد אلثَّأحَ«

  بدل אشتمال .۳

  .אست» رאمر אلحَهْאلشَّ«بدل אشتمال אز » هیتالٍ فقِ« ٦٧٥،﴾سْئَلُونَكَ عَنِ אلشَّهْرِ אلحَرאمِ قِتَالٍ فِیهِیَ﴿: مانند

                                                 
  .۲/ بقره. ٦٧٣

  .۱۱۹ص  ،אلخصال. ٦٧٤

  .۲۱۷/ بقره. ٦٧٥
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  ٦٧٦)بدאء(بدل مباین  .۴

  .אست) بدאء(ن یبدل مبا» ةٍاطِئَخ ةٍکاذِبَ« ٦٧٧،﴾ةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍنَاصِیَ﴿: مانند

  نکته 

  :رد؛ مانندیپذ یمرא ا نباشد ـ نقش بدل یجمله ـ خوאه مؤول باشد  جمله و شبه گاه .۱
  .جمله אست بدل אز نوع شبه» دٍوאحِ لِّکُلِ«منه و  مبدلٌ» هیْوَألبَ« ٦٧٨،﴾هِ لِكُلِّ وאحِدٍ مِنهُمَا אلسُّدُسُألبَوَیْو﴿ ـ
 ۀجمل» אهللاَ الّإ دَبُعْنَ الّأ« ٦٧٩،﴾نَكُمْ ألَّا نَعْبُدَ إِلَّا אللَّهَنَنا وَبَیْكَلِمَةٍ سَوאءٍ بَیْ یابِ تَعَالَوْא إِلَقُلْ یا أهْلَ אلكِت﴿ ـ

  . אست» وאءٍسَ ةٍمَلِکَ«مؤوّل و بدل אز 
م کُدَّأمَ«منه و  مبدلٌ» ونَمُلَعْا تَمَم بِکُدَّأمَ« ٦٨٠،﴾أمَدَّكُمْ بِأنْعَامٍ وَبَنِینَ٭  أمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ یوَאتَّقُوא אلَّذِ﴿ ـ

  .ل אسترمؤوّیغ ۀبدل אز نوع جمل» نَینِبَامٍ وَعَأنْبِ
که אلف و الم دאرد و پس  ی، مگر אسمאنستز دیان نیعطف بتوאن آن رא  میکه بدل אست،  یא ههر وאژ. ۲

    :د؛ مانندیآ یم» يّأ«אز 
  . אنستان אز لفظ جالله دیا عطف بیتوאن بدل کل،  یرא م» مکُبُّرَ«وאژۀ  ٦٨١،﴾وهُذلِكُمُ אللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُ﴿ ـ
   ٦٨٣.אستان یتنها عطف ب» نسانאإل«وאژۀ  ٦٨٢،﴾هَا אإلِنْسانُ مَا غَرَّכَ بِرَبِّكَ אلكَرِیمِیا أیُّ﴿ ـ

  تطبیق بر آیات و روאیات

  ٦٨٤﴾هِ مَآباًرَبِّ یوْمُ אلْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ אتَّخَذَ إِلَذَلِكَ אلْیَ﴿ .۱
مبنی بر فتح؛ حرف بُعد، غیر عامل،  :»لِـ«، مبتدא؛ مبنی بر سکون، در جایگاه رفع ،אسم אشاره :»ذא« :ذلكَ

  مبنی بر فتح، غیر عامل  ،حرف خطاب :»כَ«
  ، بدل אز אسم אشارهظاهر אسم مرفوع به ضمۀ :אلیَوْمُ
  »ذلك«אسم مرفوع به ضمۀ ظاهر، خبر برאی אسم אشارۀ  :אلحَقُّ

  ، مبنی بر فتحی نتیجهابه معن حرف عاطفه :فَـ

                                                 
: تنها نوع بدאء کاربرد دאرد؛ مانند ،אز אین سه نوع، در کالم فصیح. غلط .۳ ؛نسیان .۲ ؛بدאء .۱: بدل مباین بر سه گونه אست. ٦٧٦
  .»سٌمْرٌ، شَمَمٌ، قَجْنَ يحبیب«

  .۱۶/ علق. ٦٧٧

  .۱۱/ نساء. ٦٧٨

  .۶۴/ آل عمرאن. ٦٧٩

  .۱۳۳و  ۱۳۲/ شعرאء .٦٨٠

  .۳/ یونس. ٦٨١

  .۶/ אنفطار. ٦٨٢

  .ل دאنستبدتوאن  رא نمی» نسانאإل«ۀ رو وאژهمین  אز ؛بدل در حکم تکرאر عامل אست. ٦٨٣

: »قُّאلحَ« ؛خبر :»مُوْאلیَ«؛ مبتدא :»ذلكَ«. ۱ :وجود دאردترکیب دیگر نیز دو  ﴾قُّאلحَ مُوْאلیَ ذلكَ﴿ ۀ مبارکدر آی. ۳۹/ نبأ. ٦٨٤
  .»ذلكَ«خبر برאی  :»... ذَخَאتَّ  شاءَ نْمَفَ«  جملۀ ؛صفت :»قُّאلحَ« ؛»ذلك«بدل אز : »אلیومُ« ؛مبتدא :»ذلكَ«. ۲. صفت
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  »شاءَ«به برאی  אسم شرط عامل، در جایگاه نصب، مفعولٌ ٦٨٥:مَنْ
  جملۀ شرط، در جایگاه جزم: »شاءَ«جملۀ . »هو«ضمیر : فاعل آن ؛فعل مفرد مذکر :شاءَ
در جایگاه جزم، جملۀ جوאب : »אِتَّخَذَ«جملۀ . »هو«ضمیر فاعلی مستتر : فعل مفرد مذکر؛ فاعل آن :אِتَّخَذَ

  شرط
  »אِتَّخَذَ«جارّ و مجرور، متعلّق به  :إلی رَبِّ

  אلیه ، در جایگاه جرّ، مضافٌمجروریضمیر پیوستۀ  :ه
  . אست» ذَخَتَّאِ«فعل  بهِ مفعولٌ منصوب به فتحه و :مَآباً
  

ةِ وَأحَبَّ ذَلِكَ لَأَسْאلمَ يفِ ضٍٍعْی بَلَعَ مهِضِعْبَ اسِاحَ אلنَّلحَإ إنَّ אهللاَ کَرِهَ« ):المعلیه אلسّ( رُباقِאل مامُإلא .۲
  ٦٨٦»سِهِلِنَفْ

  حرف شبیه به فعل، مبنی بر فتح و عامل :إنَّ
  »إنّ«אسم  ،منصوب به فتحهلفظ جالله،  :אهللاَ
  »إنّ«در جایگاه رفع، خبر : »کَرِهَ«جملۀ  .»هو«ضمیر پیوستۀ : فاعل آن ؛فعل مفرد مذکر :کَرِهَ

  »کَرِهَ«فعل  بهِ نصوب به فتحه، مفعولٌم :إلْحاحَ
  .אستمنه  مبدلٌ» اسאلنّ حاحَلْإ« .فظاً مجرور، لאلیه مضافٌ :אلنّاسِ
  مجرور به کسرۀ ظاهر به تبعیّتبدل جزء אز کل،  :بَعْضِ
  در جایگاه جرٌّאلیه،  مضاف :هم

  و مجرور، در جایگاه نصب، حال  جارّ :عَلَی بَعْضٍ
  » هَرِکَ«ق به متعلّ ،مجرور و جارّ :ةِفي אلمَسْألَ

  غیر عامل ،حرف عاطفه، مبنی بر فتح :وَ
  »هو« ۀضمیر پیوست :فاعل آن عال؛ففعل مفرد مذکر ماضی אز باب إ :أحَبَّ
  »بَّأحَ«فعل  بهِ אسم אشاره، در جایگاه نصب، مفعولٌ :ذلِكَ

  »بَّأحَ«ق به فعل متعلّ، و مجرور جارّ :لِنَفْسِ
  .ایگاه جرّ אستدر ج و ٌאلیه مضاف :ه
  
  ٦٨٧»تِرٌرِطٌ، وَبَاهِتٌ مُفْمُحِبُّ مُفْ: رَجُالَنِ يَّهلَكُ فِیُ« ):علیه אلسالم( عليٌّ مامُإلא .۳

  فعل مضارع مجهول، مفرد مذکر غایب :یُهْلَكُ
  »كُلَهْیُ«ق به متعلّ ،و مجرور جارّ :فيَّ

  فعل مجهول ب فاعلِنای :رَجُالنِ
  »رَجُالنِ«بدل جزء אز  :مُحِبٌّ
  »بٌّحِمُ«صفت برאی  :مُفْرِطٌ

                                                 
فعل  مستتر؛ »هو« :آن فاعل ؛فعل :»شاءَ«؛ مبتدא ،در جایگاه رفع :»نْمَ«: وجود دאرد شریف ۀآیאین در نیز  یترکیب دیگر. ٦٨٥

  . شرطیه» مَنْ« خبرِ ،در جایگاه رفع :)ذَخَتَّאِ(و جوאب آن ) شاءَ(شرط 

  .۱۷۳ص  ،۷۵ج  ،نوאربحار אأل. ٦٨٦

  .۴۶۹حکمت  ،هنهج אلبالغ. ٦٨٧
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  حرف عاطفه، غیر عامل :وَ
  »النِجُرَ«بدل جزء אز  :باهِتٌ
  .אست» باهِتٌ«صفت برאی  :مُفْتِرٌ
  

  ٦٨٨﴾بَنِینَأمَدَّكُمْ بِأنْعَامٍ وَ٭  أمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ یאتَّقُوא אلَّذِوَ﴿ .۴
  »و«ارز ضمیر ب: فاعل آن אز باب אفتعال؛فعل אمر  :אِتَّقُوא
  به  مفعولٌ ،אسم موصول، مفرد مذکر، در جایگاه نصب :אلَّذي
  »هو«ضمیر  :فاعل آن اضی אز باب إفعال؛فعل مفرد مذکر م :أمَدَّ
  در جایگاه نصب ،»دَّأمَ« بهِ منصوبی، مفعولٌ ضمیر پیوستۀ :کُم

אست؛  در جایگاه جرّ عل و فاعل وف: »ونَمُلَعْتَ« حرف مصدری؛: »ما« ، عامل؛رّحرف ج» بِـ« :بِما تَعْلَمُونَ
  . برد می» ملْعِالْبِ«یا » کُممِلْعِبِ«آن رא به تأویل  ی مصدری»ما«زیرא 

  »هو«ضمیر  :فاعل آن اضی אز باب إفعال؛فعل مفرد مذکر م :أمَدَّ
  در جایگاه نصب ،»دَّأمَ« بهِ منصوبی، مفعولٌ ضمیر پیوستۀ :کُم

  »دَّأمَ« ق بهمتعلّ ،و مجرور جارّ :بِأنْعامٍ
  عامل ، غیرحرف عطف :وَ

  »عامٍنْأ«ۀ معطوف به وאژ :بَنِینَ
  . אست» ونَمُلَعْا تَمَم بِکُدَّأمَ«بدل אز جملۀ  :»أمَدَّکُم بِأنْعَامٍ وَبَنِینَ«جملۀ 

   یبالغ یها نکته

 یهِ هُدًیبَ فِیذَلِكَ אلْكِتَابُ ال رَ﴿: ؛ مانندאستمنه  אیضاح مبدلٌبدل  یدر کاربرد אصل یبالغ ۀنکت
  ٦٨٩﴾نَیلْمُتَّقِلِ

  . אست» ذلك«یضاح אسم אشارۀ א سبب» אلکتاب« که در אین آیه، وאژۀ
  :مطلب به אین نمونه هم دقت کنید ترهب ی دریافتبرא
 یتُجَاهِدُونَ فِولِهِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُ٭  مٍیُكم مِنْ عَذאبٍ ألِیتِجارَةٍ تُنْجِ ینَ آمَنُوא هَلْ أدُلُّكُمْ عَلَیهَا אلَّذِیُّا أی﴿
  ٦٩٠﴾أنْفُسِكُمْیلِ אللَّهِ بِأمْوאلِكُمْ وَسَبِ

 ، بدل אز وאژۀ»مسِکُفُأنْم وَوאلِکُأمْیلِ אهللاِ بِبِی سَونَ فِدُاهِجَتُوَ ولِهِسُرَاهللاِ وَونََ بِنُؤمِتُ« ۀجملدر אین آیۀ مبارک، 
مِنْ عَذאبٍ م یکُنجِتُ ةٍتِجارَ«عنی ی ،هام ماقبلدن אبیح دאدن و روشن کرتوض ین جمله برאیא. אست »ةٍجارَتِ«
  .אست »ألیمٍ

  نکتۀ مهم 

  . אست ٦٩١אطناب یبالغ یها وهیאز ش یکیکاربرد توאبع 

                                                 
  .۱۳۳و  ۱۳۲/ شعرאء. ٦٨٨

  .۲/ بقره. ٦٨٩

  .۱۱و  ۱۰/ صفّ. ٦٩٠

  .۱۸۲ ، بحث אطناب، صوאهر אلبالغةج؛ ةٍدَفائِی لِنَعْی אلمَلَعَ ظِفْلَّאل ةُیادَزِ. ٦٩١



۲۰۰  
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 ، عیتوش. אشاره کرد ٦٩٢عیضاح پس אز אبهام و توشیאتوאن به  میאز آن جمله  ی دאرد کهشمار  یאطناب אنوאع ب
  .»انِیאألد مُلْوعِ אألبدאنِ مُلْعِ: مانِلْعِ مُلْאلعِ«: ش سخن به دو گونه אست؛ مانندینما

بازگو شود و  شکلبه دو  یرא هرگاه سخنیز אست؛ء یאحاطه و تسلط بر אنوאع ش ،عیتوش های ویژگیאز 
  .شود یکامل م یتسلط و آگاهموجب  کارن ید، אبیایمختلفِ مقصود و مطلوب در کالم  یها گونه

  دهیچک

  .کند نده رא بازگو مییو غرض אصلی گو الزمت دאردאست که با متبوع م یتابع »بدل« 
  .نیمبا .۴؛ אشتمال .۳؛ جزء אز کلّ .۲؛ אز کلّ کلّ .۱: بدل بر چهار گونه אست 
 .ردیپذ یمرא ا نباشد ـ نقش بدل یل باشد جمله ـ خوאه مؤوّ جمله و شبه گاه 
ه אلف و الم دאرد و پس אز ک ی، مگر אسمאنستز دیان نیعطف بتوאن آن رא  میکه بدل אست،  یא ههر وאژ 

  .دیآ یم» يّأ«
  .منه אست ضاح مبدلٌیبدل، א یدر کاربرد אصل یبالغ ۀنکت 
  . אطناب אست یبالغ یها وهیאز ش یکیکاربرد توאبع  
) ش سخن به دو گونهینما(ع یضاح پس אز אبهام و توشیאز جمله אنوאع אطناب که در بدل کاربرد دאرد، א 

 .אست
  

                                                 
لی إ شِحِوْتَسْאلمُ فاءِאلخَ نَما مِفیهِ جُرُخْیَ ،نِیْتَورَصُ يی فنَعْی אلمَرَیُلِ نِیْدَرَفْمُبِ رٍسَّفَمُ ینّثَمُبِ المِאلکَ رِآخِ يی فؤتَیُ أنْ وَوهُ. ٦٩٢
  .۱۸۴ ، صهمان. وسِأنُאلمَ ورِهُאلظُّ
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  אهدאف درس

  :آشنایی با
  تأکید و אنوאع آن؛ 
  .های بالغی تأکید و کاربرد آن در آیات و روאیات نکته 

  درآمد

ها و نیز  احث مربوط به آنبا سه نوع אز توאبع، یعنی صفت، عطف بیان و بدل، و אحکام و مب تا کنون
در אین جلسه با چهارمین نوع אز توאبع، یعنی . אیم ها در آیات و روאیات آشنا شده های بالغی و کاربرد آن نکته

  . های بالغی کاربرد آن در آیات و روאیات آشنا خوאهیم شد تأکید، אنوאع آن و نکته

  دیتأک

أُوْلئِكَ  ٭ אلسَّابِقُونَ אلسَّابِقُونَوَ﴿: د؛ مانندیآ یمر متبوع یت و تقریتثب یאست که برא یتابع ،تأکید
  ٦٩٣.﴾אلْمُقَرَّبُونَ

  دیאنوאع تأک

  :د بر دو گونه אستیتأک
دوم » فّاًصَ« و نخست متبوع» فّاًصَ« ن،آ که در ٦٩٥﴾אلْمَلَكُ صَفّاً صَفّاًوَ جَاءَ رَبُّكَوَ﴿: مانند ٦٩٤لفظی؛. ١
  .אستی د لفظیتأک

و » مهُلُّکُ« متبوع و» ةُکَالئِאلمَ« که در آن، ٦٩٧﴾جَدَ אلْمَالئِكَةُ كُلُّهُمْ أجْمَعُونَفَسَ﴿: مانند ٦٩٦معنوی؛. ٢
  .دهستن» ةُکَالئِאلمَ« یبرא ید معنویهر دو تأک» ونَعُمَأجْ«

  :ز بر دو گونه אستین ید لفظیتأک
  :ا حرف باشد؛ مانندین אست؛ خوאه אسم، فعل و یشیتکرאر لفظ پ ،د مفردیتأک مفرد؛) אلف
در فعل ) پنهان(وسته یر پیضمبرאی د یتأک» أنتَ«ر یضم ٦٩٨؛﴾زَوْجُكَ אلْجَنَّةَوَ ا آدَمُ אسْكُنْ أنْتَی﴿ـ 

  .אست» نْکُسْאُ«
د یدوم تأک »هَاتَیْهَ« و אست» بَعُدَ« ایאسم فعل به معن» هاتَیْهَ« ٦٩٩:﴾هَاتَ لِمَا تُوعَدُونَیْهَاتَ هَیْهَ﴿ـ 

  .نخست אست» هاتَیْهَ« یبرא
                                                 

 .۱۱و  ۱۰/ وאقعه. ٦٩٣
  .شود یده مینام ید لفظیا حرف باشد، تأکیאسم  ،ن، خوאه فعلیشیپتکرאر لفظ . ٦٩٤

 .۲۲/ فجر. ٦٩٥

، »أبْصَع«، »أبْتَع«، »أکْتَع«، »أجْمَع«، »کُلّ«، )نِیْאِثْنَتَ(» אِثَْنتانِ«، )نِیْאِثْنَ(» אِثْنانِ«، »کِلْتا«، »کِال«هرگاه تابع با אلفاظ . ٦٩٦
   .شود یده مینام ید معنوید، تأکیایب» نیْعَ«و » نَفْس«

  .۷۳/ ص. ٦٩٧

 .۳۵/ بقره. ٦٩٨

 .۳۶/ مؤمنون. ٦٩٩
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  :ه بر دو گونه אستیدیتأک ۀجمل :جمله) ب
إِنَّ مَعَ (دوم  جملۀ ٧٠٠:﴾سْرאًیُإِنَّ مَعَ אلْعُسْرِ ٭ سْرאً یُفَإِنَّ مَعَ אلْعُسْرِ ﴿: مانند تکرאر جمله با حرف عطف؛. ١
  .אستאست و کاربرد آن بدون حرف عطف  نخست ۀد جملیتأک )سْرאًیُאلْعُسْرِ 
 یثُمَّ أوْلَ(دوم  ۀجمل ٧٠١:﴾یلَكَ فَأوْلَ یثُمَّ أوْلَ ٭ یلَكَ فَأوْلَ یأوْلَ﴿: دمانن تکرאر جمله بدون حرف عطف؛. ٢
  .אست »ثُمَّ« אست و کاربرد آن با حرف عطف نخست ۀد جملیتأک )یلَكَ فَأوْلَ

  نکته

  :دو کاربرد دאرد ید معنویאلفاظ تأک .۱
אز אلفاظ » אِثْنَیْنِ«و » אِثْنانِ« ٧٠٣:﴾نِنِ אثْنَیْوْجَیْزَ ٧٠٢فَاسْلُكْ فِیهَا مِنْ كُلٍّ﴿: ؛ مانند)אعرאب تبعی(تابع ) אلف

  .אست» زَوْجَیْنِ«برאی وאژۀ ) تأکید معنوی(در אین آیه، تابع » אِثْنَیْنِ«. تأکید معنوی אست
 אز» کِلْتا«و » کِال« ٧٠٤:﴾ئاًمِنْهُ شَیْ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ نِكِلْتَا אلْجَنَّتَیْ﴿ :؛ مانند)אعرאب אصلی(غیرتابع  )ب

  .یستتابع ن אست ومبتدא » تالْکِ« مبارک، یۀآאین אما در . אست تأکید معنویאلفاظ 
 ها آن هِیאل نقش تابع دאرند و هرگاه مضافٌאین دو وאژه ر باشد، یضم» تالْکِ«و  »الکِ« هِیאل هرگاه مضافٌ .۲

  .ندیستعنی تابع نیدאرند؛  ینقش אصل  אسم ظاهر باشد،
با  ها אست، آن هِیאل مضافٌکه  یریه و جمع باشد، ضمیمفرد، تثن» لّن و کُیْس، عَفْنَ« متبوعِهرگاه  .۳

» سماءאأل«ی د برאیتأک» هالَّکُ«که در آن،  ٧٠٥﴾عَلَّمَ آدَمَ אألسْمَاءَ كُلَّهاوَ﴿: متبوع مطابقت و تناسب دאرد؛ مانند
  .دتناسب دאر) سماءאأل(با متبوع ) ها(یه אل ر مضافٌیو ضمאست 

  قیتطب

، رَرَ אلصَّبْثُمَّ אلصَّبْ ،אالِستِقَامَةَ אالِستِقَامَةَوَ ثُمَّ אلنِّهَایَةَ אلنِّهَایَةَ،، אلعَمَلَ אلعَمَلَ«): علیه אلسّالم( يٌّאإلمامُ عل  .۱
  ٧٠٦»אلوَرَعَ אلوَرَعَوَ

  אز باب אغرאء، »مْزَلْאِ«ا ی» ظْفَحْאِ« فعل محذوفِ بهِ مفعولٌ ٧٠٧:אلعَمَلَ
  .ن אستیشیرא تکرאر لفظ پیز ی אز نوع مفرد؛د لفظیتأک :لَאلعَمَ

                                                 
 .۶و  ۵/ אنشرאح. ٧٠٠
ان بصره، زאئد یאست، אز دیدگاه نحو» ثُمَّ«د، حرف عاطفه، که در אین جا یاید با حرف عاطفه بیهرگاه تأک. ۳۵و  ۳۴/ امتیق .٧٠١

  .میگذאر یوא م یبالغ یها آن رא به نکته یح و بررسیאست که توض

  .ندאرد؛ یعنی تابع نیست یאست و کاربرد تبع» مِنْ«ۀ مبارک، مجرور به حرف جرّ یدر אین آ» کلّ«وאژۀ  .٧٠٢

  .۲۷/ مؤمنون. ٧٠٣

  .۳۳/ کهف. ٧٠٤

  .۳۱/ بقره. ٧٠٥

 .۱۷۶، خطبۀ אلبالغه  نهج. ٧٠٦

. وف نیستبه عبارت بهتر در אین جا، کلمه אز جمله نیابت کرده אست و عامل، محذ. אست یلیאز אلفاظ تنز» אلعَمَلَ«وאژۀ . ٧٠٧
، »سُبحانَ אهللا«ن رو عامل رא در کلماتی همچون یאز هم. شود یم میه تقسیه و فعلیگفتنی אست جمله در کالم عرب به אسم

ح یتوض. ه باشدیآورند تا جمله אز نوع فعل در אین حدیث شریف، محذوف به شمار می» אلعَمَلَ«و یا » يا عِبادی«، »مَعاذَ אهللا«
 .بیان خوאهیم کرد یغتر رא در نکتۀ بال شیب
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  رعاملیبر فتح، غ یحرف عاطفه، مبن :ثُمَّ
   نخست» لَمَאلعَ«عطف بر  :אلنِّهایَةَ
  .אستن یشیرא تکرאر لفظ پیز ی אز نوع مفرد؛د لفظیتأک :אلنِّهایَةَ

  رعاملیغ ی بر فتح،حرف عاطفه، مبن :وَ
  نخست» لَمَאلعَ« عطف بر :אالستِقامَةَ
  .אز نوع مفرد אست ید لفظیتأک :אالستِقامَةَ

  .نیز به همین ترتیب אستف یث شریحد אدאمۀ بیترک

 کُلُّهُ، وَאلعَمَلُ ا عُمِلَ بِهِمُ کُلُّهُ حُجَّةٌ إالّ مאلعِلْوَ مِ،مَوَאضِعَ אلعِلْ لٌ إالّאلدُّنیا کُلُّهَا جَهْ« ):علیه אلسّالم( يٌّعل مامُאإل .۲
  ٧٠٨»تِمُ لَهُخْدُ بِمَا یَظُرَ אلعَبْنْخالَصُ عَلَی خَطَرٍ َحتَّی یَ، وَאإللِصاًا کَانَ مُخْالّ مرِیاءٌ إ

  رאً مرفوع به ضمه، مبتدא و متبوعیאسم مقصور، مؤنث، تقد :אلدُّنیا
  و مضاف ید معنویאز אلفاظ تأک :کُلُّ
  .اسب دאردتن )یانאلدُّ(با متبوع آن   یر مجروریضم. ه و مجروریאل مضافٌ :ها

  »اینאلدّ« یمرفوع به ضمه، خبر برא :جَهْلٌ
  .منقطع אست ء،و نوع אستثنا ٧٠٩عاملیربر فتح، غ ی، مبنءحرف אستثنا :إالّ

  ٧١٠یمنصوب به فتحه، مستثن :موאضِعَ
   ، مجرور به کسرۀ ظاهرهیאل مضافٌ :אلعِلْمِ

  مبنی بر فتح حرف عاطفه، :وَ
  مرفوع به ضمه، متبوع و مبتدא :אلعِلْمُ
  .אست» مُلْאلعِ« یبرא ید معنویو تأک» ه« ر مفرد مذکرِیمضاف به ضم» لُّکُ« وאژۀ :کُلُّهُ

  »مُلْאلعِ« ی، خبر برאۀ ظاهرمرفوع به ضم :حُجَّةٌ
  بر سکون یمبن ء،حرف אستثنا :إالّ
  یمستثن ،گاه نصبیאسم موصول عام، در جا :ما

  مجهول، مفرد مذکرماضی فعل  :عُمِلَ
  ب فاعلیگاه رفع، نایدر جا ،رورو مج جارّ :بِهِ
  مبنی بر فتح حرف عاطفه، :وَ

  ظاهر، مبتدא ۀمرفوع به ضمّ :אلعَمَلُ
 ،با متبوع آن» هکلّ«ر در یضم. אست یر متصل مجروریمضاف به ضم ی ود معنویتأک» لُّکُ« وאژۀ :کُلُّهُ
  .دאرد تناسب تامّ
  »لُمَאلعَ« یمرفوع به ضمه، خبر برא :رِیاءٌ
  بر سکون یمبن אستثناء،حرف  :إالّ

                                                 
 .۲۴۲، ص ۶۷، ج بحار אألنوאر. ٧٠٨

 .حرف عامل אست یبنا بر دیدگاه عبد אلقاهر جرجان یر عامل، ولیان بصره، حرف غی، بنا بر گفتۀ نحو»إالّ«. ٧٠٩

ت یّمامدאنند، در حالی که אز دیدگاه محقّقان دאنشور نحوی، ت یم یرא عامل نصب مستثن» إالّ«ان بصره فعلِ ماقبلِ ینحو. ٧١٠
 .کالم، سبب نصب آن אست
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  یمستثن אسم موصول عام، :ما
  »هو«یر پنهان ضم :אسم آن ؛אز אفعال ناقصه :کانَ

  ، منصوب به فتحۀ ظاهر»کانَ«خبر  :مُخْلِصاً
  مبنی بر فتح حرف عاطفه، :وَ

  مبتدא ۀ ظاهر،مرفوع به ضم :אإلخالصُ
  »صُخالאإل«ی گاه رفع، خبر برאیجا و مجرور، در جارّ :عَلَی خَطَرٍ

ن یدر א» یتّحَ«وجود دאرد، به تناسب آن، » الّإ«ی پیشین، ها در جملهאز آنجا که  ٧١١؛حرف ناصبه: حَتّی
  .אست» الّإ«ای جمله به معن
  .אست» یتّحَ«منصوب به  و فعل مضارع، مفرد مذکر :یَنْظُرَ
  ،»رَظُنْیَ« ، فاعلِۀ ظاهرمرفوع به ضمّ :אلعَبْدُ
صله  یر אز جملۀ، بازگشت ضم»ما«ل אسم بودن یو دل سم موصول عام אستא: »ما« ؛و مجرور جارّ :بِما

  .אست )یَخْتِمُ لَهُ(
  ،»هو«ر پنهان یضم :فاعل آن مضارع، مفرد مذکر؛ فعل :یَخْتِمُ

  ،»مُتِخْیِ«ق به فعل متعلّ ،و مجرور جارّ :لَهُ
خطر  یخالص علوאإل...  الّإ یاءه روאلعمل کلّ...  الّة إه حجّوאلعلم کلّ( های معطوف هیچ یک אز جمله

  .هستنده یאبتدאئ ۀرא معطوف به جملید؛ زنمحلی אز אعرאب ندאر...)  یحتّ

  ٧١٢﴾سْرאًإِنَّ مَعَ אلْعُسْرِ یُ٭ سْرאً فَإِنَّ مَعَ אلْعُسْرِ یُ﴿ .۳

  حرف عاطفه، مبنی بر فتح :فَـ
  مبنی بر فتح، عامل ،ه به فعلیאز حروف شب :إنَّ
  وب به فتحۀ ظاهر، منصهیف مفعولٌ :مَعَ

  .אست» إنَّ« یبرא مقدّم خبر یگاه رفع ودر جا» رِسْאلعُ عَمَ« .یه و مجرورאل مضافٌ :אلعُسْرِ
  .אست» إنَّ«ر אسم مؤخّ منصوب به فتحۀ ظاهر و :یُسْرאً

ون دوم بد ۀن تفاوت که جملیאست؛ با א ۀ نخستجملترکیب مانند هن جمله، یب אیترک :إنَّ مَعَ אلعُسْرِ یُسْرאً
  .אست )رאًسْیُ رِسْאلعُ عَمَ إنَّفَ(نخست  ۀجمل یبرא ید لفظیتأک و حرف عاطفه

  یبالغ یها نکته

  . אست »ظاهرِ متبوع«ی، قصد کردن د نحویتأک  ۀدیفا
  : ر אستید در موאرد زیکاربرد تأک

فتن در نظر گر .۴ ؛نبودن حذف در سخن .۳ی؛ ان و فرאموشیعدم نس .۲אز אحتمال مجاز؛  یریجلوگ .۱
   .אفرאد متبوع یتمام

  :دیها توجه کن تر به نمونه بیشح یتوض یبرא

                                                 
   .آورند مقدّر به شمار می» أنْ«دאنند و عامل نصب فعل مضارع رא  یرא جارّه م» یحتّ«ان بصره ینحو. ٧١١

 .۶و  ۵/ אنشرאح. ٧١٢
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» نْکُسْאُ«ر مستتر در فعل یضم ید برאی، تأک»أنتَ«ر یضم ٧١٣:﴾زَوْجُكَ אلْجَنَّةَوَ ا آدَمُ אسْكُنْ أنْتَوَی﴿ـ 
  .سازد یر رא برطرف میضم ٧١٤بودن ا عامّیر، אحتمال مجاز ین ضمیکاربرد א. אست

شمول و  یبرא ،هم یאز پ» ونَعُمَأجْ«و » مهُلُّکُ« دِیکاربرد دو تأک ٧١٥:﴾مَالئِكَةُ كُلُّهُمْ أجْمَعُونَفَسَجَدَ אلْ﴿ـ 
  .ندکردسجده  )علیه אلسّالم( به آدم ی همۀ فرشتگانعنی ؛אست یریفرאگ

  نکتۀ دیگر

 یبالغ یها ها و روش אز אسلوب یکی توאبع، شد، کاربرد تمامین گفته یشیگونه که در جلسات پ همان
  .אست
ده یفا یکه دאرא تری بیشنده با אلفاظ یو مرאد گو یرא مقصودز حث توאبع אز موאرد אطناب سخن אست؛ب

  :دین موאرد אشاره کرتوאن به א یאز آن جمله م. شود یאست، بازگو م
  ٧١٧﴾سْرאًیُلْعُسْرِ إِنَّ مَعَ א ٭ سْرאًیُفَإِنَّ مَعَ אلْعُسْرِ ﴿: مانند ٧١٦؛ت معن در جان شنوندهید و تثبیتأک .۱
  ٧١٨﴾یلَكَ فَأوْلَ یثُمَّ أوْلَ ٭ یلَكَ فَأوْلَ یأوْلَ﴿: به رאه و روش برتر و بهتر؛ مانند ییאرشاد و رאهنما .۲

بدون حرف عاطفه و  ﴾سْرאًیُإِنَّ مَعَ אلْعُسْرِ ﴿ نخست یۀد، آشو یف مالحظه میات شریگونه که در آ همان
  .با حرف عاطفه به کار رفته אست )یلَكَ فَأوْلَ یثُمَّ أوْلَ(دوم  یۀآ

و در علوم  ی אستאز توאبع و نقش نحو یکین وאژه، یرא אیز ، لفظ مشترک אست؛»یدتأک«אست وאژه  یگفتن
تکرאر : ندیگو یم یدر علوم بالغ برאی نمونه. אستسناد سخن ها و אِ در وאژه ی، غرض ثانو»دیتأک«، یبالغ

אز حروف شبیه به فعل و ضمیر فصل موجب تأکید » إنَّ«شود و همین گونه وאژۀ  אِسناد سبب تأکید و تقویت אِسناد می
   .شود نسبت سخن می

حرف عاطفه رא در  אند و אز همین رو، دאنستهکسان ی ید نحوید رא با تأکیوאژه تأک ،انیאز نحو ین رو برخیאز א
  ند؛א هبرشمرد زאئد ﴾یلَكَ فَأوْلَ یثُمَّ أوْلَ ٭ یلَكَ فَأوْلَ یأوْلَ﴿ مبارک یۀآ

 ، معطوف بر جملۀدوم سناد אست و جملۀنسبت و אِ دِیتأک که تکرאر אلفاظ جملۀ دوم، موجب آنو حال 
  . אست نخست
 های بال در کتین دلیبه هم. ید نحویسخن אست، نه تأک یאز אغرאض بالغ ،دین تأکیب، אین ترتیبد
 ،سناد، تکرאر אلفاظ جملهتکرאر אِ( ید بالغیتأک .۲ ی؛د نحویتأک .۱: ن گونه آمده אستید بدیאنوאع تأک ی،بالغ

  ....)ر فصل و یو ضم» إنَّ«کاربرد 

                                                 
  .۱۹/ אعرאف. ٧١٣

و » یالبیدر ممرّ س یא نهاده در ره باد          خانه یتو چرאغ«: شود؛ مانند یر، אستفادۀ عام می، אز ضمیگاه در کاربرد بالغ. ٧١٤
ر یدر אین بیت، ضم. »میكَ إذא فَعَلْتَ عَظِیْعارٌ عَلَ     مِثْلَهُ يال تَنْهَ عَنْ خُلقٍ وتَأت«): رحمه אهللا(مانند אین شعر أبوאألسود 

 یعمل یعالِم ب هر یعنیگیرد؛  یعامّ אست و همگان رא در بر م» فَعَلْتَ«در فعل » تَ«و ضمیر » ال تَنْهَ«در فعل » أنتَ«پنهان 
  .دهد یرא مخاطب قرאر م

  .۳۰/ حجر. ٧١٥

  .۱۹۸، بحث אطناب، ص جوאهر אلبالغه... . دُ یאلتَّأک: אألوّل: نِ أوْ أکْثَرَ لِأغْرאضٍیْءِ مَرَّتَيْرُ وهُوَ ذِکْرُ אلشَّیאلتَّکْر: مِنْها. ٧١٦

  .۶و  ۵/ אنشرאح. ٧١٧

  .۳۵و  ۳۴/ امتیق .٧١٨
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  تبصره

  . شود یم میتقس) هیفعلیه و אسم(کالم عرب به دو گونه  یجمله در ساختار אصل
אما در ساختار  شود، אنجام مین دو نوع جمله یآموزش אی، کوشش فرאوאنی برאی آموزش نخستیندر مرאحل 

  .شود یم یبالغ یها شدن نکته آشکار سبب، ی אز אجزאی جملهبرخ ی سخن، کم شدنو فرع یبالغ
برאی نمونه، در عبارت . ی ندאردسازگار ی، با غرض معنودאنستن אجزאر مقدّ چنین موאردی، محذوف یادر 

 که آن و حال ،אست» ينادأ« فعل محذوفِ یبه برא مفعولٌ» يبادعِ« :ندیگو یآموزش م ی، برא»يادیا عِب«
با هم جمع  ی و אنشاییخبر ۀאست و جمل یخبر ۀجمل» ينادأ« אست و فعل محذوفِ ۀ ندא، אنشاییجمل

در جمله  یאست و محذوف یلیتنز ۀجمل) ر و مانند آنیندא، אغرאء، تحذ(ها  ن گونه جملهیא دאنستد یبا. وندش مین 
  .وجود ندאرد

  دهیچک

  .شود یده مینام تأکید د،یآ یر متبوع میت و تقریتثب یکه برא یتابع 
  .אست یو معنو یلفظ گونۀد بر دو یتأک 
 :אست گونهبر دو خود ن אست و یشیتکرאر لفظ پ تأکید لفظی 
  ؛)ا حرف باشدیفعل  خوאه אسم،(مفرد . ۱
  .)ا بدون آن باشدیحرف عطف  خوאه با(جمله . ۲

» تانِنَثْאِ«، )نِیْنَثْאِ(» نانِثْאِ«، »تالْکِ«، »کِال«: אند אز אین אلفاظ عبارت. אستد با אلفاظ خاص یتأک ،تأکید معنوی 
  .»نیْعَ«و » سفْنَ«، »عصَأبْ«، »عتَأبْ«، »عتَأکْ«، »عمَأجْ«، »لّکُ«، )نِیْتَنَثْאِ(
  .رتابعیغ .۲ ؛تابع .۱: دو کاربرد دאرد ید معنویאلفاظ تأک 
אسم אلیه،  مضافٌو هرگاه  قش تابع دאرندאین دو وאژه، نر باشد، یضم» تالْکِ« و» الکِ«אلفاظ  هِیאل هرگاه مضافٌ 

  .ینه تبع ،دאرند ینقش אصل  ظاهر باشد،
  .دאردبا متبوع مطابقت  אست، »لّن و کُیْس، عَفْنَ«אلفاظ  هِیאل مضافٌ ی کهریضم 
، غرض و در برخی موאردیا حذف אز کالم אست ان ینسطرف کردن گمان مجاز، د، بریتأک یغرض بالغ 

  .אستی ریفرאگبالغی، شمول و 
 ۀدینکته و فا بیان یبرא ا،زאئد بر معن رא אلفاظِیز یق אطناب در سخن אست؛אز مصاد) دیو אز جمله تأک(توאبع  

  .شود یبازگو م یخاص
 ید بالغیتأکگفتنی אست  .باشد یا نحوی ید بالغیتأک ایتوאند به معن یم کهد אز אلفاظ مشترک אست یتأک 

  .ی אستد نحویאز تأک אعمّ
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  אهدאف درس

  :آشنایی با
  אنوאع حروف عطف؛ 
  گوناگون حروف عطف؛ معانی و کاربردهای 
  .ها در آیات و روאیات ف عطف و کاربردهای آنهای بالغی حرو نکته 

  درآمد

ها و  با چهار نوع אز توאبع، یعنی صفت، عطف بیان، بدل و تأکید و אحکام و مباحث مربوط به آن تا کنون
  .אیم ها در آیات و روאیات آشنا شده های بالغی و کاربرد آن نیز نکته

یکی عطف بیان : ف אست که خود بر دو نوع אستتر گفتیم، یکی אز אنوאع توאبع، عط همان طور که پیش
. شویم با آن آشنا میدر אین جلسه که ) عطف نسق(تر با آن آشنا شدیم و دیگری عطف به حروف  که پیش

در آیات و  ها گوناگون آنکاربردهای های بالغی و  همچنین در אین جلسه با אنوאع و معانی حروف عطف، نکته
  .روאیات آشنا خوאهیم شد

  به حروفعطف 

إِذَא جَاءَ نَصْرُ ﴿ :شود؛ مانند یده مینام )عطف نَسَق(عطف به حروف د، یآ یکه پس אز حروف عطف م یتابع
  .عطف شده אست» رُصْنَ«به » وَ«با حرف عطف » حُتْאلفَ«که در آن،  ٧١٩﴾אللَّهِ وَאلْفَتْحُ

ش אز حروف یکه پ یجزئ ؛ وبه معطوفٌیرد، گ یאز سخن که پس אز حروف عاطفه قرאر م یا جزئیکلمه 
  .نام دאردعلیه  معطوفٌیرد، گ یعاطفه قرאر م

  تعدאد حروف عطف

  ٧٢٠.»نْکِلَ«و » لْبَ«، »ال«، »إمّا«، »أمْ«، »أوْ«، »یتّحَ«، »مَّثُ«، »فَـ«، »وَ«: אند אز حروف عطف عبارت

  عطف معانی حروف

  ٧٢١.ندیمطلق אلجمع گو אشترאک در لفظ و حکم رא. ، مطلق אلجمع אست»وَ« عطفمفهوم حرف  .۱
  .ب، بدون مهلت אستیب و تعقیترت ای، به معن»فَـ« عطفحرف  .۲

                                                 
  .۱/ نصر. ٧١٩
که بر دو » وَ«حکم و نوع آن متفاوت אست؛ مانند  یگر حروف، در لفظ، مشترک אست، ولیف با אنوאع دن حرویאز א یبرخ. ٧٢٠

نوع چهارم بنا بر (ناصبه . ۴عاطفه، . ۳ه، یّאبتدאئ. ۲جارّه، . ۱: که بر چهار گونه אست» یحتّ«ناف؛ یאست. ۲عطف؛ . ۱: گونه אست
حرف جوאب؛ . ۵عاطفه، . ۴ه، یناف. ۳، »سَیْلَ«ه به یشب. ۲جنس،  ینف. ۱: که بر پنج گونه אست» ال«؛ .)ان کوفه אستیگفتۀ نحو

که بر » فَـ«مخفّفه؛ و . ۳ه، یّאبتدאئ. ۲عاطفه، . ۱: که بر سه گونه אست» لَکِنْ«ه؛ یّאبتدאئ. ۲عاطفه، . ۱: که بر دو گونه אست» بَلْ«
 .אبطر شبه. ۴حرف جوאب، . ۳نافیّه، یאست. ۲عاطفه، . ۱: چهار گونه אست

ن یوصف جامع ب یدر علوم بالغت، مطلق אلجمع به معنا. אست اאشترאک در لفظ و معن یمطلق אلجمع در نحو به معنا. ٧٢١
ا تضاد در معطوف و یتوאند به صورت تناسب  یم ی باشد،ا وهمی ین وصف جامع، خوאه عقلیא. ه אستیعل به و معطوفٌ معطوفٌ
   .م کردیبازگو خوאه یبالغ یها نکتهتر رא در  ح بیشیتوض. دیایه بیعل معطوفٌ
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  .به אست ب همرאه با مهلت، در معطوفٌیترت ایبه معن» مَّثُ«حرف  .۳
ی ت کمتریّکه אهمّ یء صاحب شرאفت به جزئیאز شאست  یب ذهنیترت ایبه معن» یحتّ« عطفحرف  .۴
  .به عکسا ی دאرد،
یا  یعنی אست؛) یکی אز دو چیز( نیْرَאألمْ دُأحَ ایبه معن» أمْ«و » إمّا«، »وْأ« حروف عطف .۵

  .نده אستینظر گو دّ، منیبه صورت نامع »به معطوفٌ«و یا » یهعل معطوفٌ«
  .رود ین به کار میشیپ ۀجمل ینف یبرא» ال«حرف عطف  .۶
  .رود یم کاربه ن یشیا برگشتن אز سخن پیאنتقال حکم  یبرא» لْبَ«حرف عطف  .۷
  .رود یאستدرאک به کار م یبرא» نْکِلَ«حرف عطف  .۸

  توضیح معانی و برخی אز کاربردهای حروف عطف

  »وَ«حرف عطف  .۱

  :אین حرف چند کاربرد دאرد
قِیمُونَ ؤْمِنُونَ بِالْغَیبِ وَیُאلَّذِینَ یُ﴿: رود؛ مانند یکار مه عطف ب تنها برאی عاطفه گاه» وאو« )אلف
  ٧٢٢﴾אلصَّالةَ
که  ٧٢٣﴾فَأنْجَینَاهُ وَأصْحَابَ אلسَّفِینَةِ﴿: د؛ مانندیآ یو مصاحبت، همرאه با عطف م یّتمع ایگاه به معن )ب
  .عطف همرאه با مصاحبت אست ایبه معن» وאو« ،هین آیدر א

مُصَادَقَةَ وَ اכَيَّ إیّا بُنَی«: )علیه אلسّالم(يٌّ عل مامُאإل: د؛ مانندیآ یم یّتمصاحبت و مع ایگاه تنها به معن) ج
  .אست »عَمَ« ایت به معنین روאیدر א» وאو«که  ٧٢٤»مَقِאألحْ
تَ رَبَّكَ یْذَא رَأنَ آدَمَ، إا אبْیَ«: )علیه אلسّالم(يٌّ عل مامُאإل: رود؛ مانند یت به کار میّحال ایبه معن نیز گاه) د
ت به کار رفته یّحال یبه معنا» وאو«یف، ث شرین حدیدر א .»تَعْصِیهِ فَاحْذَرْهُأنتَ وَ كَ نِعَمَهُیْتَابِعُ َعلَیُحَانَهُ سُبْ
  .אست

  »فَـ«حرف عطف  .۲

  :אین حرف نیز چند کاربرد دאرد
  :رود که خود بر دو گونه אست یب به کار میترت ایبه معنگاه عاطفه » فاء« )אلف
 אین جا عاطفه در» فاء« ٧٢٥:﴾هُ إِلَیهِمْفَقَرَّبَ أهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِینٍ یאغَ إِلَفَرَ﴿: مانند ترتیب معنوی؛. ۱

  .ندرسا یمرא ه در حکم یعل تنها אشترאک معطوف با معطوفٌ
» فاء«آنچه پس אز  ٧٢٦:﴾لِكَ فَقَالُوא أرِنَا אللَّهَ جَهْرَةًأكْبَرَ مِنْ ذَ یفَقَدْ سَألُوא مُوسَ﴿: مانند ترتیب ذکری؛. ۲

  .طفه אستحرف عا قبلِیح אجمال و אبهام ماعاطفه آمده، توض

                                                 
 .۳/ بقره. ٧٢٢
  .۱۵/ عنکبوت. ٧٢٣
  .۳۸، حکمت نهج אلبالغه. ٧٢٤
  .۲۷و  ۲۶/ اتیذאر. ٧٢٥
 .۱۵۳/ نساء. ٧٢٦
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ألَمْ تَرَ أنَّ אللَّهَ أنْزَلَ مِنَ אلسَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ אألرْضُ ﴿: د؛ مانندیآ یب میتعق یبه معنا گاه عاطفه» فاء« )ب
  ٧٢٧﴾مُخْضَرَّةً
که  ٧٢٨﴾یكُمْ غَضَبِحِلَّ عَلَیْوَال تَطْغَوْא فِیهِ فَیَ﴿: د؛ مانندرو یمبه کار سبب  ایعاطفه به معن» فاء«گاه ) ج
  .ت אستیّت و سببیّعل ۀعاطفه، رאبط» فاء« قبلِۀ مابعد و مارאبط

  :אست پذیر אز دو روش אمکانه یّسبب» فاء«شناخت  :نکته
  . אست) ، عرض، دعای، אستفهام، تمنّیאمر، نه(طلب  ،آن ماقبلِ .۱
  .شود یمنصوب م» فاء«فعل مضارع پس אز  .۲
گانه אز  رאه شناسایی אین معانی سه. آید و تفریع مینتیجه  ،معنای فصیحهعاطفه به » فاء«گاه نیز  )د

با جملۀ ماقبل آن، پیوستگی تامّ دאرد و אین » فاء«سببیّه آن אست که در אین سه معنا، جملۀ مابعدِ » فاء«
אثْنَتا عَشْرَةَ فَقُلْنَا אضْرِب بِعَصَاכَ אلْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ﴿ :אست؛ مانند» توضیح، نتیجه یا نوع«پیوستگی به نحو 

  .با ماقبلِ آن، پیوستگی دאرد) אِنْفَجَرَتْ(» فاء«در אین آیۀ مبارک، مابعدِ  ٧٢٩.﴾ناًعَیْ

  »إمّا«و » أوْ«حروف عطف  .۳

  ٧٣٠.ن אستیعاطفه، أحد אألمر» أو«در  یکاربرد אصل
  :ود؛ مانندش یאطالق م »ییر و אباحهشک، אبهام، تخ«همچون  یمیبه مفاه )ینمرأحد אأل(ای عام ن معنیא

تَکُُنِ אلخَامِسَ مُحِبّاً، ال  تَمِعاً أوْمُسْ مُتَعَلِّماً أوْ دُ عَالِماً أوْאُغْ«: )صلّی אهللا علیه وآله وسلّم( אهللاِ رسولُ قالَـ 
  .אباحه به کار رفته אست یبه معن» أوْ« ٧٣١:»فَتَهْلِكَ
  .אبهام آمده אست ایبه معن» أوْ« ٧٣٢:﴾ضَاللٍ مُبِینٍ یأوْ فِ یهُدً یاكُمْ لَعَلَإِنَّا أوْ إِیّ﴿ـ 
  .شک به کار رفته אست ایبه معن» أوْ« ٧٣٣:﴾وْمٍوْماً أوْ بَعْضَ یَقَالُوא لَبِثْنَا یَ﴿ـ 

عاطفه » أوْ« یبه جا» دهادهما، أحَأحَ« کردن وאژۀن یگزیها، جا نمونهن یعام در א ایمعن ییرאه شناسا
 سَامِאلخَ نِکُال تَ أحَدَهاغْدُ אُ«: چنین אستعام  ای، معن»...ماً دُ عَالِאُغْ«ف یث شرینمونه، در حد برאی. אست
  .باش هار حالت رא دאشتهن چیאز א یکی ی،عنی ؛»كَلِهْتَفَ

  »إمّا«با » أوْ«تفاوت  :نکته

 إِمَّا شَاكِرאً وَإِمَّا﴿: אست؛ مانند »یل و אباحهر، تفصییشک، אبهام، تخ«אبتدאئاً عاطفه،  ی»إمّا«) حکم(سناد אِ
، قات حکمو متعلّ אست؛ و پس אز آن در אجزא» ینقی«عاطفه، אبتدאئاً » أوْ«در ) حکم(سناد אِ یول ٧٣٤،﴾كَفُورאً

  .شود یم یجار »ییر و אباحهشک، אبهام، تخ«

                                                 
 .۶۳/ حجّ. ٧٢٧
 .۸۱/ طه. ٧٢٨
  .۶۰/ بقره. ٧٢٩
  .ی، אنتشارאت نهاوند۷۴ص ،»أوْ«، אبن هشام، بحث مغني אألدیبألحَدِ אلشَّیْئَیْنِ أو אألشیاءِ؛ موضوعةٌ » أوْ«אلتَّحقیقُ أنَّ . ٧٣٠
 .۱۰۶، ص אلمرید ةمنی. ٧٣١
 .۲۴/ سبأ. ٧٣٢
 .۱۹/ کهف. ٧٣٣
 .۳/ אنسان. ٧٣٤
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  »أمْ«حرف عطف  .۴

  :بر دو گونه אست» أمْ«
 صله אست؛متّ ،»أمْ« ،هیآאین در  ٧٣٥:﴾فِرْ لَهُمْهِمْ أسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أمْ لَمْ تَسْتَغْعَلَیْ سَوאءٌ﴿: ؛ مانندمتّصله. ۱

  .אرتباط دאرد) تَرْفَغْتَسْأ(آن  قبلِبا ما) رْفِغْتَسْتَ مْلَ(» أمْ« بعدِیرא ماز
ن یدر א ٧٣٦:﴾قُولُونَ אفْتَرَאهُأمْ یَ٭  אلْعالَمِینَ بِّبَ فِیهِ مِن رَتَنْزِیلُ אلْكِتابِ ال رَیْ﴿: ؛ مانند)منفصله( منقطعه .۲

  .منفصله אست ،»أمْ«لذא  ی به ماقبل ندאرد؛אرتباط) ونَولُقُیَ(» أمْ« بعدِمایه، آ
  .کند یگر جدא میکدیرא אز » أمْ«ن دو نوع یمنقطعه، א» أمْ« یضرאب به جاאِ» لْبَ«دن ین کرگز یجا :نکته

  »لَکِنْ«و » بَلْ«، »ال«حروف عطف  .۵

در » نْکِلَ«و » لْبَ« گفتنی אست .אند ار نرفتهکه بکریم در قرآن  »نْکِلَ«و » لْبَ«، »ال«حروف عطف 
در قرآن به صورت » نْکِلَ«و » لْبَ«موאرد کاربرد  که ها مفرد باشد و حال آن آن بعدِی عاطفه هستند که ماصورت
  .ن دو، جمله به کار رفته אستیرא پس אز אیز یّه אست؛אبتدאئ

  تطبیق 

  ٧٣٧﴾نَذِیرאًوَ مُبَشِّرאًوَ اهِدאًشَ إِنَّا أرْسَلْنَاכَ یُّهَا אلنَّبِا أیُّیَ﴿ .۱

  بر سکون ی، مبنحرف ندא: یا
   ٧٣٨به مفعولٌ ،گاه نصبیدر جا אست،مقصوده  ۀنکر אیرא منادیبر ضم؛ ز یه، مبنیّوُصْلِ» أيّ«: أيُّ
   مبنی بر سکون ی تنبیه،»ها« :ها

  »هاأیُّ« یصفت برא ۀ ظاهر،مرفوع به ضمّ ،ههصفت مشبّ :אلنَّبِيُّ
  مبنی بر فتحه به فعل، یحرف شب» إنّ«: إنَّ
  »نَّإ«אسم  ،گاه نصبیدر جا ی،منصوب یوستۀر پیضم: نا

  »نا«ی صل مرفوعر متّیضم :فاعل آن ماضی، مفرد مذکر אز باب إفعال؛فعل  :»لَسَأرْ«: أرْسَلْنا
  »أرْسَلْنا«بهِ فعل  مبنی بر فتح، در جایگاه نصب، مفعولٌ ی،ر متصل منصوبیضم: כَ

 یر متصل مرفوعیضم :فاعل آن منصوب به فتحۀ ظاهر؛ ،)כَ( به مفعولٌ אسم فاعل، حال برאی: شاهِدאً
  »أنتَ«

مبشّرאً، (به  ی אشترאک معطوفٌبرאو مطلق אلجمع  ایبه معن» وאو«. بر فتح אست یمبن و حرف عاطفه: وَ
 و אز نظر  אز نظر لفظ، منصوب هر سه کلمهرא ی؛ زאستدر لفظ و حکم  )شاهِدאً، مبشّرאً(یه عل با معطوفٌ )یرאًنذ

                                                 
  .۶/ منافقون. ٧٣٥
 .۳و  ۲/ سجده. ٧٣٦
 .۴۵/ אحزאب. ٧٣٧
رא در یدאرد؛ ز ین אبوאب، تنها جنبۀ آموزشیر گرفتن فعل در אیتقد. ه אستیلیهای تنز ر و אغرאء אز نوع جملهیباب ندא، تحذ. ٧٣٨
ه یا فعلیه یل אسمیرא به تأو یא ن אساس هر جملهیبر א. هیفعل. ۲ه، یאسم. ۱: ه گفته شده که جمله بر دو گونه אستیّلאو یها بحث
گاه یدر جا» هایُّأ«ابت کرده אست و ین» يأناد«אز فعل » ای«، »...ها یُّا أی«در عبارت : ندیگو یبرאی نمونه در باب ندא م. برند یم

و غرض کالم تناسب  یبالغ یر فعل در باب ندא و دیگر אبوאب با معنایکه تقد حذوف אست؛ و حال آنفعل م یبه برא نصب، مفعولٌ
  .دאنست یباید جمله رא خبر» يأناد«ا ی» أدْعُو«ر گرفتن فعل یی אست، در حالی که با تقدیرא جملۀ ندא، جملۀ אنشایندאرد؛ ز



۲۱۴  

Earab 87−88 V. 1 http://vu.hadith.ac.ir  

 یتبع» رאًینذ«و » مبشّرאً« وאژۀو אعرאب دو  ی،אصل» دאًشاهِ« ین تفاوت که אعرאب وאژۀند؛ با אهستحکم، حال 
  .אست

  ٧٣٩﴾أكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقَالُوא أرِنَا אللَّهَ جَهْرَةً یفَقَدْ سَألُوא مُوسَ﴿ .۲

  بیترت ایحرف عاطفه به معن: فَـ
  قیتحقحرف : قَدْ

  »وאو« یوستۀر پیضم :فاعل آن یب؛جمع مذکر غا ی،فعل ماض: سَألُوא
  »وאألُسَ«אول  بهِ رאً منصوب به فتحه، مفعولٌیتقد: مُوسَی
  »وאألُسَ«دوم  بهِ ل، منصوب به فتحه، مفعولٌیאسم تفض: أکْبَرَ
  »رکبَأ«یل ق به אسم تفضمتعلّ ،و مجرور جارّ: ذلكَ مِنْ
  بیترت اینبه مع حرف عاطفه: فَـ

  »وאو«ر متصل یضم :فاعل آن یب؛جمع مذکر غاماضی، فعل : قالُوא
  »أنتَ«پنهان  یوسته ور پیضم :فاعل آن ذکر مخاطب אز باب إفعال؛مفرد م אمر، فعل: أرِ
  »أرِ«אول فعل  بهِ ، مفعولٌیر متصل منصوبیضم: نا

  »أرِ«دوم فعل  بهِ אسم جالله، منصوب به فتحه، مفعولٌ: אهللاَ
  .אست یابیمفعول مطلق ن مصدر منصوب، نایب אز فعل محذوف و: رَةًجَهْ

 ینَا مُوسَآتَیْوَ ناتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذلِكَفَأخَذَتْهُمُ אلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ אتَّخَذُوא אلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ אلْبَیِّ﴿ .۳
  ٧٤٠﴾بِیناًسُلْطاناً مُ

  جهینت ایحرف عاطفه به معن: فَـ
  ماضی، مفرد مؤنث غایبفعل : أخَذَتْ

  در جایگاه نصب م،مقدّ بهِ مفعولٌی، منصوب یوستۀر پیضم: هُم
  ۀ ظاهرمرفوع به ضمّ ،»تْذَأخَ«فعل  فاعلِ: אلصّاعِقَةُ

: و مجرور جارّ ؛»بِـ«حرف جرّ مجرور به  :»ظُلْمِ«ی بر کسر؛ مبن ،سبب ایبه معن رّحرف ج: »بِـ«: بِظُلْمِ
  »تْذَأخَ«ق به فعل لّمتع

  در جایگاه جرّه، یאل مضافٌ: هم
  ب همرאه با مهلتیترت ایحرف عاطفه به معن: ثُمَّ

  »وאو« یوستۀر پیضم :فاعل آن یب؛جمع مذکر غا ی،فعل ماض: אِتَّخَذُوא
  منصوب به فتحۀ ظاهر ،»وאذُخَتَّאِ«فعل  بهِ مفعولٌ: אلعِجْلَ
  »وאذُخَتَّאِ«ه فعل ق بمتعلّ، و مجرور جارّ: مِنْ بَعْدِ

  بر سکون ی، مبنیحرف مصدر: ما
  غایب مفرد مؤنث ی،فعل ماض: جاءَتْ

  ، در جایگاه نصبمبه مقدّ مفعولٌ ی،منصوب ۀوستیر پیضم :هُمْ

                                                 
 .۱۵۳/ نساء. ٧٣٩
  .۱۵۳/ نساء. ٧٤٠
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  ۀ ظاهر، مرفوع به ضمّ»تْجاءَ« فاعلِ: אلبَیِّناتُ
  .אست» بَعْدِ« وאژۀ هِیلא مضافٌ و گاه جرّیمصدر، در جابه ل جملۀ مؤوّ :ما جاءَتْهُمُ אلبَیِّناتُ

  بیترت ایحرف عاطفه به معن: فَـ
  »نا« یمرفوع ۀوستیر پیضم :فاعل آن یر؛م مع אلغمتکلّ ی،فعل ماض: عَفَوْنا

  »ناوْفَعَ«ق به فعل متعلّ ،و مجرور جارّ: عَنْ ذلكَ
  مبنی بر فتح حرف عاطفه،: وَ

جملۀ  به و ، معطوفٌ»نایْآتَ«جملۀ . אست» نا« ضمیر پیوستۀ: فعل ماضی، متکلم مع אلغیر؛ فاعل آن: آتَیْنا
  .علیه אست معطوفٌ ،»ناوْفَعَ«

  تقدیرאً منصوب به فتحه ،»نایْآتَ«فعل  نخستِ بهِ مفعولٌ: مُوسَی
  »نایْآتَ«دوم  بهِ مفعولٌ: سُلْطاناً
  .و منصوب به אعرאب تبعی אست »طاناًلْسُ« صفت برאی: مُبِیناً

  ٧٤١﴾وْمٍعْضَ یَوْماً أوْ بَلَبِثْنَا یَ﴿ .۴

  »نا« ۀوستیر پیضم :فاعل آن یر؛متکلم مع אلغ ،فعل ماضی: لَبِثْنا
  .ه אستیعل ه و معطوفٌیف منصوب به فتحه، مفعولٌ: یَوْماً
  .دאد رא قرאر »مادَهُأحَ« ،»أوْ« یتوאن به جا یم یعنی אست؛» ینأحد אألمر« ایحرف عاطفه به معن: أوْ

  یمنصوب به אعرאب تبع، »ماًوْیَ« وאژۀبه معطوف : بَعْضَ
  .به کسرۀ ظاهر אست و مجرور یهאل مضافٌ: یَوْمٍ

 ٧٤٣»قِلَكَ فِي אلخَلْ وَإِمَّا نَظِیرٌخٌ لَكَ فِي אلدِّینِ، أ ٧٤٢إِمَّا: فَإِنَّهُم صِنفَانِ« ):المعلیه אلسّ( אإلمامُ عليٌّ. ۵

  مبنی بر فتحه به فعل، یحرف شب: إنَّ
  ، در جایگاه نصب»إنَّ«אسم  ی،منصوب یوستۀر پیضم: هُم

  »אلف«مرفوع به  ،»إنَّ«خبر : صِنْفانِ
 یعنی یح אست؛ل و توضیتفص אیث برین حدیعاطفه در א ی»إمّا«. بر سکون אست یحرف عاطفه، مبن: إمّا

  .دشو ینم یح אز אبتدאی جمله به مخاطب אلقال و توضیتفص ای، معنبه کار نرودگاه ین جایدر א» إمّا«אگر 
  )فانِنْصِ( ، بدل جزء אز کلّهه ضمّمرفوع ب: ٌأخ
  »خٌأ« ی، صفت برאرفعگاه یو مجرور، در جا جارّ: لَكَ

  گاه نصب، حالیو مجرور، در جا جارّ: في אلدِّینِ
  حرف عاطفه، مبنی بر فتح: َو

                                                 
 .۱۱۳/ مؤمنون. ٧٤١
ن تصور یא. ردیگ یء متالزم قرאر مین دو شیرא بیکنند؛ ز یی نخست رא زאئد فرض م»إمّا«در ترکیب چنین عبارتی، ان ینحو. ٧٤٢
که سبب تکرאر  رود؛ و حال آن یبه کار م یאشترאک لفظ یحروف عاطفه برא ین پدید آمده אست که گمان کردند تمامیא یبرא
 .אست ینکتۀ مفهوم یبرא» إمّا«

 .۵۳امۀ ، ننهج אلبالغه .٧٤٣
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  ٧٤٤حرف عاطفه به معنای تفصیل: إمّا
  )فانِنْصِ( بدل جزء אز کلّ ،»خٌأ« وאژۀبه  ه، معطوف אسم مرفوع به ضمّ :نَظیرٌ
  »رٌیظنَ« یگاه رفع، صفت برאیدر جا ،و مجرور جارّ: لَكَ

  .حال אست یگاه نصب ودر جا ،و مجرور جارّ: في אلخَلْقِ

  ٧٤٥﴾نَا أجَزِعْنَا أمْ صَبَرْنَاسَوאءٌ عَلَیْ﴿ .۶

  ٧٤٦مبتدא ،هאسم مشتق، مرفوع به ضمّ: سَوאءٌ
  »وאءٌسَ«ق به و مجرور، متعلّ جارّ: عَلَیْنا

 ۀهمز یژگیو. آمده אست» وאءسَ« وאژۀ ،آن پیش אزرא یه אست؛ زیتسو ایبه معن یفهام مجازאست همزۀ: أ
  .برد یل مصدر میهمزه رא به تأو بعدِۀ ماجمل یه آن אست کهتسو

  »نا«ر یضم :فاعل آن یر؛م مع אلغمتکلّ ،فعل ماضی: جَزِعْنا
אز نظر » نارْبَصَ«و » ناعْزِجَ« ۀو جملو دאست ه آمده یتسو ۀرא پس אز همزیز ؛صله אستمتّ ۀحرف عاطف: أمْ
  .ندא به هم مربوط امعن

نا یْلَوאءٌ عَسَ«: ن אستیچن یۀ مبارکآאین ل یتأو. »نا«ر یضم :فاعل آن یر؛م مع אلغمتکلّ ،فعل ماضی: صَبَرْنا
 ی وאژۀخبر برא به مصدر ول وّمؤ: »نارْبَصَ نا أمْعْزِأجَ« ۀجمل. »نارُبْصَ نا أوْعُزَنا جَیْلَعَ وאءٌسَ«ا ی» رُبْعُ أو אلصَّزَאلجَ
  .אست» وאءٌسَ«

  .رود یم» أوْ«ل یبه تأو صلهمتّ» أمْ« شود،  میگونه که مالحظه  همان

  ٧٤٧﴾אلنُّورُوَ אلظُّلُمَاتُ یאلْبَصِیرُ أمْ هَلْ تَسْتَوِوَ یאألعْمَ یسْتَوِهَلْ یَ﴿ .۷

  .رود یکار مق به یتصد یبرא אین حرف. ی بر سکونحرف אستفهام، مبن: هَلْ
  .مشارکت אست ایبه معنو باب אفتعال  אز ،غایب مفرد مذکر ،فعل مضارع: یَسْتَوِي
  »يوِتَسْیَ«فعل  ری، فاعلِیتقد ۀمرفوع به ضمّ: אألعْمَی

  حرف عاطفه: َو
  مرفوع به ضمّۀ ظاهر ،»یمَعْאأل« وאژۀمعطوف به : אلبَصِیرُ

کاربرد  ،»أمْ«بودن منقطعه  یگر برאیل دیدل. אستنقطعه م ،»أمْ«رא ی؛ ز»لْبَ« ایبه معن حرف عاطفه: أمْ
  .رود یه به کار نمیאستفهام» لْهَ«صله با متّ» أمْ«رא یه אست؛ زیאستفهام» لْهَ«آن با 

  .אست» رُیאلْبَصِی وَאألعْمَ يسْتَوِیَ«مانند ه ﴾אلنُّورُوَ אلظُّلُمَاتُ يتَسْتَوِ﴿یه آ یب אدאمۀترک

  های بالغی نکته

. میدکر پیشین بیانحث ابمدر  حروف عاطفه رאکاربرد  یِبالغ یها אز نکته یאست برخ یادآوریالزم به 
  .مکنی یم بازگورא  یگریدبالغی  یها אکنون نکته

                                                 
. کنند ی عاطفه رא نفی می»إمّا«وجود  یان وجود دאرد؛ تا آن جا که برخیان نحویدر م یاریی عاطفه אختالفات بس»إمّا«در . ٧٤٤

  .گفتنی אست אین پندאر تنها به دلیل کاربرد لفظی پدید آمده אست
 .۲۱/ میאبرאه. ٧٤٥
  .یمبتدאی وصف. ۳خبر مقدّم؛ . ۲مبتدא؛ . ۱: تۀ مبارک، به سه گونه ترکیب شده אسیدر אین آ» سَوאءٌ«وאژۀ . ٧٤٦
 .۱۶/ رعد. ٧٤٧
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  عطف» وאو« های بالغی نکته

هَلْ ﴿ :مانند ٧٤٨د؛یآ یجاز میه، همرאه با אختصار و אیح مسندٌאلیل و توضیتفص یعاطفه برא» وאو« .۱
ل یتفص یعاطفه برא» وאو«در אین آیۀ مبارک،  ٧٤٩.﴾אلظُّلُمَاتُ وَאلنُّورُ یوَאلْبَصِیرُ أمْ هَلْ تَسْتَوِ یعْمَאأل یسْتَوِیَ

אین رא یل همرאه با אختصار در مسند אست؛ زین تفصیא. آمده אست )ورمات و אلنُّلُر، אلظُّیصو אلبَ یمَאألعْ(یه مسندٌאل
  .אست» ... رُیصאلبَ يوتَسْی ویَمَعْي אألوتَسْیَ لْهَ«تر و موجزتر אز  کوتاه یهآ

ن میاوصف جامع و مشترک  ،منظور אز مطلق אلجمع. دیآ یمطلق אلجمع م یعاطفه برא» وאو« .۲
توאفق و شکل توאند به  یبه، م ه و معطوفٌیعل ن معطوفٌمیان وصف مشترک یא .به אست ه و معطوفٌیعل معطوفٌ
إِنَّا أرْسَلْنَاכَ شاهِدאً وَمُبَشِّرאً  یُّهَا אلنَّبِا أیُّیَ﴿ :ن آن دو؛ مانندمیا ادّتض شکلا به ی ن آن دو باشد؛ ومیاتناسب 
ی، به אله پیامبررא یز توאفق و تناسب وجود دאرد؛» یرאًرאً و نذمبشّ، شاهدאً« وאژۀن سه در אین آیه، میا ٧٥٠.﴾وَنَذِیرאً

 وאژۀن دو میاאمّا . توאند بشارت و אنذאر دهد یرو م نیאست؛ אز אآگاه אمور  אز همۀ، مناسبت شهودی که دאرد
  .تضاد وجود دאرد» رאًینذ«و  »رאًمبشّ«

  : کنیم  آن رא بازگو میگر ید یانیب اب) مطلق אلجمع( ان معنیتر אهبدرک  یبرא
و » یشگامیپ«، »همرאهی«رא ) مطلق אلجمع(نمونه، معنای با سه  ٧٥١علم אدب ی אز عالمانبرخ

  :אند دאده در حکم قرאر »یوستگیپ«
 بنا ی بودند؛با هم در کشت یارאن کشتیو ) אلسالم علیه(جناب نوح  ٧٥٢:﴾نَاهُ وَأصْحَابَ אلسَّفِینَةِفَأنْجَیْ﴿ .۱
  .אسته در حکم نجات، همرאه یعل با معطوفٌ به ین، معطوفٌא بر

در دریافت وحی، نسبت به ) אلسالم علیهم(אنبیا  ٧٥٣:﴾אلَّذِینَ مِنْ قَبْلِكَ یإِلَیكَ وَإِلَ یوحِكَذلِكَ یُ﴿ .۲
إلی אلّذین مِن «به  אز نظر ظاهری پیشگام بودند؛ بنا بر אین، معطوفٌ) وآله علیه אهللا صلّی(حضرت خاتم אالنبیاء 

  .אست) إلَیْكَ(علیه  در حکم وحی، پیشگام و سابق بر معطوفٌ» قَبْلِكَ
) אلسالم علیهم(نبی در אین آیه، به ترتیب آمدن אنبیا حکم אرسال  ٧٥٤:﴾وَلَقَدْ أرْسَلْنَا نُوحَاً وَإِبْرאهِیمَ﴿. ۳

  .אست) علیه ٌ معطوف(در حکم אرسال אلهی، ملحق و پیوسته به نوح ) به معطوفٌ(אست؛ بنا بر אین، אبرאهیم 

  نکته

چرא در به دیگر سخن،  ست؟یک کلمه چیبه در  ه و معطوفٌیعل جمع نشدن معطوفٌ دلیل ،نیشیات پیدر آ
ضمیر جمعِ ، )نةیفאلسَّ صحابَأ(به  و معطوفٌ) هُ(یه عل معطوفٌ یبه جا ﴾نَاهُ وَأصْحَابَ אلسَّفِینَةِأنْجَیْفَ﴿ مبارک یۀآ
 یچرא به جا ،﴾אلَّذِینَ مِنْ قَبْلِكَ یإِلَیكَ وَإِلَ یوحِكَذلِكَ یُ﴿ یا در آیۀ مبارک امده אست؟ین )مناهُیْجَأنْفَ(» هُم«

  امده אست؟ین) اءِینبی אأللي إوحِیُ(، لفظ جمع )كَلِبْقَ نْمِ َنیذאلّ یلإ(ه ب و معطوفٌ) كَیْلَإ(یه عل معطوفٌ

                                                 
لُ אلمسندِ؛ یعْلَمُ مِنْهُ تفصیُ، وال »دٌیجاءَ سعدٌ وجاءَ سع«؛ فإنّهُ أقْصَرُ مِنْ »دٌیجاءَ سَعْدٌ وسَع«: ه باختصارٍ، نحویل אلمسند إلیلتفص. ٧٤٨

 .بعتوא ، بحث۱۳۳، ص جوאهر אلبالغهألنّ אلوאو لِمُطْلَقِ אلجمعِ؛ 
 .۱۶/ رعد. ٧٤٩
 .۴۵/ אحزאب. ٧٥٠
  :در بحث حروف عاطفه و عطف نسق) אلبهجة אلمرضیّة(ه یّدر شرح אلف یوطیو سه یّאلفאبن مالک در . ٧٥١

 אلحُکْمِ أوْ مُصاحِباً مُوאفِقاً يفَاعْطِفْ بِوאوٍ سابِقاً أو الحِقاً          ف
  .۱۵/ عنکبوت. ٧٥٢
  .۳/ یشور. ٧٥٣
  .۲۶/ دیحد. ٧٥٤
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 به خاطر مصاحبت نوح یارאن کشتیאست که نجات  آن یۀ نخستن کاربرد در آیא אز دیدگاه مؤلّف، دلیل
  .در کار نبودهم  ینجات ،نبود) علیه אلسالم( אگر نوح یعنی אست؛) علیه אلسالم(

אست؛ یعنی ) وآله علیه אهللا صلّی(אالنبیاء   برאی شرאفت حضرت خاتم» إلَیْكَ«قدیم در آیۀ دوم، دلیل ت
  ٧٥٥.وحی در عالم جاری شده אست )وآله علیه אهللا صلّی(به خاطر حضرت ختمی مرتبت   אساساً

دو جمله با  یعنیوصل  .های بالغت، دو باب فصل و وصل אست ترین باب الزم به ذکر אست، אز مهم
به . אست یو مفهوم یگر مستلزم همسانی لفظیکدیها به  عطف جمله. گر عطف شودیکدیبه  عاطفه» وאو«

 یإِنَّ אألبْرאرَ لَفِ﴿: ا به تضاد؛ مانندیو  یا به توאفق و تناسب אست میان دو جمله،وصف مشترک  تر، عبارت روشن
   ٧٥٦﴾جَحِیمٍ یإِنَّ אلْفُجَّارَ لَفِ٭ وَ نَعِیمٍ

  »یتّحَ«و » مَّثُ«، »فَـ«حروف عطف  های بالغی نکته

ألَمْ تَرَ أنَّ ﴿ :مانند ٧٥٧جاز و אختصار אست؛یل مسند همرאه با אین سه حرف عاطفه، تفصیدر א یبالغ ۀنکت
عاطفه به معنای تعقیب אست و مابعدِ » فاء«در אین آیه،  ٧٥٨:﴾אللَّهَ أنْزَلَ مِنَ אلسَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ אألرْضُ مُخْضَرَّةً

  .نزول بارאن אست نتیجه و عاقبتِ ،سرسبزی زمین عنیی آن אست؛ قبلِما یح و تفصیل برאی، توض»فاء«

  »لَکِنْ«و » بَلْ«، »ال«حروف عطف  بالغی ۀنکت

 وجود دאرد،» نْکِلَ«و » لْبَ«، »ال«عطفِ علوم بالغی در کاربرد حروف  های باאی که در کت تنها نکته
  ٧٥٩.دنرو یه به کار میف محصور در محصورٌאنحصار  ین سه حرف عاطفه برאیא. حصر אست
به » توضیح معانی و برخی אز کاربردهای حروف عطف«در بحث  عطف های بالغی دیگر حروف نکته

  .تفصیل بیان شد

  چکیده

  .شود یده مینام) عطف نَسَق(عطف به حروف د، یآ یکه پس אز حروف عطف م یتابع 
  .»نْکِلَ«و » لْبَ«، »ال«، »إمّا«، »أمْ«، »أوْ«، »یتّحَ«، »مَّثُ«، »فَـ«، »وَ«: אند אز عبارت حروف عطف 
 گوناگونی حرف کاربردهایאین . אست) אشترאک در حکم و لفظ(אلجمع مطلق  ،عاطفه» وאو« یאصل ایمعن 

ه یح مسندٌאلیتوض یبرא אست که نیعاطفه א» وאو« یبالغ های هتאز نک. یّت دאردت و حالیّهمچون عطف، مع
  .به אست یه و معطوفٌعل ن معطوفٌمیاجامع  یوجود وصفبیانگر و  آید میجاز یهمرאه با א

 ت ویّب بدون مهلت، سببی، تعق)یو معنو یذکر(ب یترت گوناگونی همچون یعاطفه معان» فاء«حرف  
  .جاز و אختصار אستیل مسند همرאه با אیتفص ی אین حرف،غرض بالغ .یجه دאردنت

                                                 
 .»فْالכَلَوْالכَ لَما خَلَقْتُ אأل«و » אم אفتاده ی جَدِّ جَدپس به معن  אم  من ز آدم زאده گر به صورت«. ٧٥٥
  .۱۴و  ۱۳/ אنفطار. ٧٥٦
ألنّ هذه ؛   »אلمُشاةُ یحتّجُ یقَدِمَ אلحَجِ«أو » منصورٌ ثُمَّمَنْصورٌ أو فَجاءَ نَصْرٌ «: ضاً، نحویلِ אلمسندِ مَعَ אالختصارِ أیولتفص. ٧٥٧

  .، بحث توאبع، عطف به حروف۱۳۴، ص جوאهر אلبالغه؛ ...لِ אلمُسندِ یتَفص یفلثَّالثَةَ مُشْتَرِکَةٌ אאألحْرُفَ 
  .۶۳/ حجّ. ٧٥٨
 .ه אستیمحصورٌف» یאلتَّقْوَ«محصور و » אلفخرُ«ن عبارت، یدر א. »ال بِالمالِ یאلفَخْرُ بِالتَّقْوَ«: مانند. ٧٥٩
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ه به ب معطوفٌیا ه و یعل معطوفٌ یا یعنی אست؛» یند אألمرأح«ای به معن »اإمّ« و» أوْ«حروف عطفِ  
 »ییر و אباحه، אبهام، تخشکّ«همچون  یمیبه مفاه عامّ این معنیא. نده אستینظر گو ن مدّیّصورت نامع
  .شود یאطالق م

 :אست و بر دو گونه »نیأحد אألمر« ایز به معنیعاطفه ن» أمْ« 
ه یتسو ۀمعموالً پس אز همزאین حرف آن אرتباط دאرد و  قبلِا ماب» أمْ« بعدِدر אین حالت، ما: صلهمتّ .۱
 . دیآ یم
 ضرאبאِ» لْبَ«توאن  یم ی אین حرفقبل ندאرد و به جای به ماאرتباط» أمْ« بعدِدر אین حالت، ما: منفصله .۲
  .دین کرگزیجا رא

  .אستحصر  یامعنبیانگر ، یرود و אز نظر بالغ ین به کار میشیپ ۀجمل ینف یبرא» ال«حرف عطف  
ه אستدرאک ب یبرא» نْکِلَ«حرف عطف و  ین،شیا برگشت אز سخن پیאنتقال حکم  یبرא» لْبَ«حرف عطف  

 ی، אین دو حرف،بالغאز نظر  .ها مفرد باشد آن بعدِبه شرطی عاطفه هستند که مان دو حرف، یא. رود یکار م
  .نندرسا یحصر رא م یتنها معنا

 


