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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ضرورتهای فرאگیری زبان عربی؛ 

 چگونگی تدوین قوאعد زبان عربی؛ 

  .تعریف، موضوع و فایدۀ دאنش نحو 

  درآمد

آموزشی زبان  ۀکه شیو برندگمان ، دنאز زبانهای אروپایی آشنایی دאر برخیאز دאنشجویان که با  אی دستهشاید 
یادگیری  אزهدف ؛ زیرא ستאهای אروپایی مرسوم  در فرאگیری زبان رאیج آموزشی های هعربی هم مشابه شیو

متونی که مسائل علمی  ؛אست ها آن زبانآشنایی با مکالمه و قرאئت متون معاصر عمدتاً  ،های אروپایی زبان
های علمی به دאنشجو אرאئه  گیدאنشمندאن رא با زبانی ساده و روאن و به دور אز پیچید تازۀ جدید و تحقیقات

 אی در  و دشوאری و حساسیّت ویژه ی ندאردو بر همین אساس یادگیری آن زبانها معموالً مشکل خاصّ کنند می
باشد  سر و کار دאشته متون آن زبان بادو یا سه سال  کسیאگر אز همین رو، . خورد به چشم نمی אین عرصه

و در  و در برخی حالتها به آن زبان سخن بگوید متون رא قرאئت کند و بفهمد، آن نسبتاً مطلوبی توאند در حّد می
رא  آنها لغت های  نگبه فره ها و تعابیر به کار رفته در آن زبان، با مرאجعه مشکالتی در فهم وאژهصورت بروز 

  .کندحل 

 یان،کم برאی ما אیرאن  دست متفاوتی وجود دאرد؛ یاوضعیت  ،زبان عربی آموزش درאما وאقعیّت آن אست که 
های رאیج در فرאگیری زبانهای  شیوه ،خوאنیم که زبان عربی رא بیشتر به عنوאن زبان علم و فرهنگ אسالمی می

مطلوب  ،ها و برאی گروه پرشماری אز دאنشجویان بسیاری אز دאنشکده مرسوم نیست و شاید درفرنگی، چندאن 
 صرف و نحوאز رهگذر آشنایی با فرאگیرאن  و قرآن کریم אست و دאنشجویان زبان زبان عربی ؛ زیرאهم نباشد
אز نظر بنا و رא  کریم های قرآن در آیات و سورهموجود وضعیت وאژگان عربی  برآنند تا در وهلۀ אول، عربی
  .گوناگون آنها در جمله، دریابندبنا و حالتهای ، رא אز نظر אعرאب آنها بشناسند و وضعیت ار صرفیاختس

ترین آنها به  برאی ما אیرאنیان ضرورتهای خاصّی برאی فرאگیری زبان عربی وجود دאرد که مهم بنابرאین،
  :شرح زیر אست

های گوناگون کلمات در  ایی با زبان قرآن و حالتآشنلزوم  ،یادگیری زبان عربی ۀترین אنگیز مهم :ضرورت אول
  .شناخته شوندقرآن و حدیث  معانیِ دقایقِ אز رهگذر אین آشنایی، آیات وحیانی אست؛ تا



  ٣    جلسه اول )/ ١(نحو عربی 
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אز جهات آن برאی ما אیرאنیان شناخت  کهزبان عربی زبان یک فرهنگ دیرپا و کهن אست : ضرورت دوم
توאند شاخ و برگ فرאوאن پیدא کند و ما در אینجا تنها به یکی אز  میدאمنه  رپُ אین بحثِ .ت دאردیّאهمّ گوناگون
دאر و אثرگذאر در فرهنگ دینی و  ضرورت شناخت فرهنگی ریشه پردאزیم که عبارت אست אز های آن می شاخه

אیجاب آموختن زبان عربی رא אی که  هموאره یکی אز ضرورتهای عمده ،אسالمپس אز  گمان بی. علمی אیرאنی
گیرد  אین ضرورت در مرאکز علمی אسالمی، جنبۀ دیگری نیز به خود می. ، توجه به همین نکته بوده אستهکرد 

های فرهنگ عربی אست که شناخت آنها به فهم دقایق برخی אز אحکام  یابی به عناصر و مایه و آن لزوم دست
که  ،یادگیری زبان عربیجز کند و بدیهی אست که برאی شناخت آنها رאهی  های دینی کمک می فقهی و آموزه

  .وجود ندאرد ،صرف و نحو منعکس אست های دאنشبخشی אز آن در 

بخوאهند زبان و کسانی אگر אز همین رو،  .آمیختگی زبان عربی با زبان فارسی אستنکتۀ دیگر : ضرورت سوم
گیرند و دست   فرאرא  آن قوאعد نیز ـ کم و بیش ـ آشنا باشند وزبان عربی با باید  ،بیاموزند خوب אدب فارسی رא

ها، אصطالحات  دאشته باشند؛ چه، شناخت دقیق دستۀ پرشماری אز وאژه رא عربیسادۀ متون کم توאنایی خوאندن 
   .و تعابیر אصطالحی عربی در متون کهن و معاصر فارسی، در گرو آشنایی با زبان عربی אست

אیرאن و هویّت در אستقالل  در طول تاریخ که، אیرאنیانما فرهنگی میرאث  و زبان ما زبان فارسی אست
و  عظیم فارسی زبان یفرهنگ ۀپشتوאن אز همین رو،. אست אست، به همین زبان نقش مؤثری אیفا کردهאیرאنیان 
ین و یوقتی حامالن آ ،عظیم نبود ۀپشتوאنאین دאنشمندאن אگر אز بعضی چندאن که به باور  .אست دאر ریشه

نشست و  آمدند، کوشش آنان به ثمر می برمی אیرאنعه و روאج دאدن زبان عربی در در صدد توسفرهنگ אسالمی 
 رخ دאد،در بعضی אز کشورهای دیگر مانند آنچه و  ندکرد زبان خود رא ترک میאیرאنیان אندک אندک در نتیجه، 

 پیشحتی  دیگرאز سوی  .یافت های محاوره و کتابت، به عربی تغییر می رאیج و رسمی אیرאنیان در عرصهزبان 
سابقۀ آمیختگی فارسی و  به אین معنا که אست؛ هایی با زبان عربی دאشته آمیختگی ، زبان فارسیאز אسالم

 تاאین آمیختگی  نیزאز אسالم  پیش گردد و های عربی به فارسی، به پیش אز אسالم باز می عربی و ورود وאژه
אین אرتباط و  های زمینهیکی אز  .אست دو زبان وجود دאشته אینو אرتباط و تعامل بین شده  مشاهده میی حدّ

   .אست  سرزمینهای عربی بودهتعامل همنشینی אیرאنیان در بخشهایی אز אمپرאطوری ساسانی با 

  :چنین برشمرد برאی אیرאنیان ترین ضرورتهای فرאگیری زبان عربی رא بنابرאین، شاید بتوאن مهم

אنگیزه ترین ضرورت و  ق صرفی و نحوی زبان قرآن و حدیث که برאی ما مهملزوم آشنایی و אطالع אز دقای .١
که با متون علمی دقیق سر و کار دאرند و های علوم دینی  برאی دאنشجویان رشته ه ویژهب شود؛ محسوب می

  . های آنها به زبان عربی אست ترین منابع علمی رشته אصلی

بخوאهند رאهی به אیرאنیان אگر אز אین رو،  אست؛بوده  نیز زبان فرهنگ عربی ،زبان عربی در طول تاریخ .٢
  .برند نمیرאه به جایی אز طریق آشنایی با אین زبان  ، جزپیدא کنند آنو عناصر  عربی فرهنگ

که بیش אز پنجاه  مشهور אست .ت دאردیّאهمّ بسیارزبانان  تعامل زبان فارسی و زبان عربی که برאی فارسی .٣
؛ אفزون بر آنکه متون کهن فارسی بعضاً אز نفوذ قوאعد دستوری عربی دאرند ۀفارسی ریشدرصد وאژگان زبان 

אند؛ אمری که طبعاً אقتضا دאرد برאی شناخت آنها، زبان عربی و قوאعد دستوری  رאیج در عربی نیز به دور نمانده
  .آنها رא در حدّ قابل قبولی شناخت



٤  
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  عربی زبان علوم دینی

آنان زبان عربی رא بیش אز همه، برאی . جویان علوم دینی در אیرאن، زبان فارسی אستزبان مادری بیشتر دאنش
گیرند و אز همین رو، باید به روش علمی با  فرא می) علیهم אلسالم(فهم مفاهیم آیات قرآن و روאیات معصومان 

 .سر نیستدقایق و ظرאیف زبان قرآن و حدیث آشنا شوند که جز با آگاهی אز مسائل صرفی و نحوی می
های کهن  بنابرאین، در אینجا بر لزوم فرאگیری قوאعد عربی به همان روش متعارف و مرسوم موجود در حوزه

  .های جدید و אبزאرهای نو و روزآمد گیری אز شیوه کنیم؛ אلبته با بهره تأکید می

ند و آنها رא با تکرאر و אی کارآمد قوאعد دستور زبان عربی رא بیاموز אگر دאنشجویان אز رאه صحیح و با شیوه
شوند و  تمرین، ملکۀ ذهن خود کنند، دیگر در موאجهه با آیات قرآن کریم یا متون روאیی دچار سر درگمی نمی

گیری אز فرهنگ لغت یا مرאجعه به  ؛ هر چند אز رهگذر بهرهرאه یابندمعانی آنها  بسیاری אز خوאهند بود به قادر
   .אهل فنאز  کتب صرف و نحو یا در موאردی سؤאل

نکتۀ دیگری که در فرאگیری زبان عربی و قوאعد آن אز سوی دאنشجویان אیرאنی אهمّیّت دאرد، آن אست که 
 אصلی یامعن ،אی موאرد אند و در پاره خوش تغییر و دگرگونی شده دست برخی אز وאژگان عربی در زبان فارسی

حامل بار  که در אصل برخی אز وאژگان عربی برאی نمونه. אند و در معانی دیگر به کار رفته خود رא אز دست دאده
אشاره  »ءرعنا«توאن به وאژۀ  אز אین نمونه می .אند یافته  در زبان فارسی بار معنایی مثبتאند،  بوده  معنایی منفی

و معنای  ی مدح و ستایش אستدر فارسی برא ولی ١אست،» אحمق«و به معنی در عربی برאی مذمت کرد که 
  .رساند رא به ذهن می» خوش قد و قامت«

معادل  אما ،برאی ما خیلی روشن אست آن مفهوم زیادی دאرد کهکاربرد » אنقالب«وאژۀ در فارسی همچنین 
عربی  زباندر نیز              »אنقالب«با אین همه، وאژۀ . אست» ةثور«با אین مفهوم، در زبان عربی وאژۀ  »אنقالب«وאژۀ 

אنقالب «אست؛ به אین معنا که معادل  »کودتا«معنای  ،فهمند ولی معنایی که عربها אز آن می ،رود به کار می
  ٢.»אالنقالب אلعسکریّ«، »کودتای نظامی«معادل  אست و» ةسالمیّאإل  ورةאلثّ«عربی  در زبان »אسالمی

حامل بار معنایی  ،پیدא کرده و به نوعینیز اعی که در متون فارسی بار معنایی سیاسی و אجتم یدیگر ۀوאژ
 ،آوریم ذهن می بهرא  »کشی  بهره« گاه مفهومآ دوناخآن  با شنیدن که אست »אستثمار«ۀ وאژ ،ستنیز همنفی 

دאشته  بار معنایی منفیآنکه بدون  ؛אست »گذאری  سرمایه« به معنایحال آنکه در کاربردهای عربی معاصر 
  .باشد

نیز وضعیت کم و بیش به در عربی که  چنان ؛کرد مالحظهمتن فارسی  بافتباید وאژگان رא در  بنابرאین،
رא هر کدאم אز آنها کرد و مالحظه هر وאژه رא باید در فضای فرهنگی و سیاق جمالت  همین صورت אست؛ یعنی

به زبان فارسی با אصل عربی  یافته های عربیِ رאه در معنای خاص خود به کار برد؛ هر چند در بیشتر موאرد، وאژه
  . های אرتباط، میان آنها وجود دאرد خود در پیوند אست و رشته

                                                            

 .٢١٢٤، ص ٥ج   ،אلصحاحیّ، إسماعیل بن حماد אلجوهر .١

 .١٧٦، ص אلموردروحی אلبعلبکّیّ، فرهنگ عربی ـ فارسی : ک. ر .٢
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باید توجه دאشته باشیم که در همۀ زبانها אول مردم و אهل زبان به زبان خود  ، هموאرهאز אین که بگذریم
ها، جمالت، تعابیر و  وאژهه אست و یافتص אند و بعد در אثر تحوالت گوناگون، زبان אندک אندک تشخّ سخن گفته

گاه پس אز گذشت دورۀ بسیار طوالنی زبان به بلوغ نسبی  آن. אند ترکیبهای אصطالحی به تدریج به میدאن آمده
های گوناگونی وجود دאرد و  در عین حال، در همۀ زبانها لهجه .אند رفتهگرسیده و آثار אدبی به زبان فصیح شكل 

ها سخن  مردم به אین لهجه. אی مالحظه کرد برجسته های ها و توאنمندی توאن ویژگی در هر کدאم אز آنها می
ها نیست که با زبان فصیح خوאه نا خوאه  گویند و زبان مادری مردم، در بیشتر موאرد، چیزی جز همین لهجه می
  .های دور یا نزدیکی دאرند لهفاص

بنابرאین، طبیعی אست که زبان فصیح در نتیجۀ آمیختن عناصر مثبت و توאنمند زبانیِ لهجاتِ گوناگون در 
شاعرאن و אدیبان نیز با زبان فصیح که به طبع زبانی قرאردאدی بوده و אز رאه تعلیم . هر زبان به وجود آمده باشد

گاه قوאعد  آن. אند و نثرپردאزی کرده  אند؛ به آن زبان شعر گفته دبی خلق کردهشده، آثار א و تعلم دאنسته می
دستوری در مرאحل بعدی تطور زبان و به طور خاص با أثرپذیری אز ضرورتهای אجتماعی و تعامل با زبانهای 

  .ندא دیگر، تدوین شده

نحوی آن پردאخته باشند، در  های طبیعی دیگر، אهل آن زبان به تدوین قوאعد صرفی و אگر در برخی زبان
نیاز  .אند زبان عربی، غیر عربی زبانان بیشترین كوشش رא در رאه تدوین قوאعد صرفی و نحوی אز خود نشان دאده

زبانان به دאنستن دقایق زبان عربی در پرتو گسترش آیین אسالم و لزوم فرאگیری زبان قرآن کریم و  غیر عربی 
سازی  ، آنان رא به كوشش برאی یادگیری אین زبان و تالش برאی آسان)علیهم אلسالم(روאیات معصومان 

אز אین رو، آنان، آستین همّت باال . آموختن و آموزش آن אز رאه تدوین قوאعد صرفی و نحوی وא دאشته אست
  .زدند و کتابهای زیادی در אین حوزه تألیف كردند

אرزش . ، سِیبِوَیْه باشد که אیرאنی אألصل אستکتابאلترین אثر در אین زمینه، کتابِ  ترین و کهن شاید مهم
אی بلند یافت و در قرنهای متمادی مدّ نظر  های پس אز حیات سِیبِوَیْه، شناخته شد و آوאزه  אین کتاب در دوره

بنابرאین، نباید تصور کنیم که אول قوאعد زبانی وجود دאشته אست و سپس . دאنشمندאن زبان عربی قرאر گرفت
نشأت  جاوجود אستثنائات فرאوאن در زبان عربی و سایر زبانها אز همین  .אند پایۀ آن قوאعد سخن گفتهمردم بر 

ها، تعابیر و جمالت آن زبان شكل  زیرא تدوین قوאعد دستوری بعد אز سخن گفتنِ אهل زبان به وאژه. گیرد می
های אصلی گاه  نند؛ یعنی، قاعدههای زبانی رא توصیف ک אند همۀ پدیده گرفته אست و אین قوאعد نتوאنسته
 نیز همچونزبان عربی אز אین حیث . دهند های زبانی رא אز قوאعد عام نشان می אستثنائاتی دאرند که خروج پدیده

گردد و אگر در  به طبیعت אین زبانها برمی ،خورد دیگر زبانهای بشری אست و אگر אستثنائاتی در آن به چشم می
بشری  یزبان، دאنش شِبه אین دلیل אست که دאن ،زبانی گاه אختالف نظر وجود دאردهای  אرאئه و تبیین پدیده

  .های زبانی بین دאنشمندאن طبیعی אست אست و بروز אختالف در نوع אرאئه و توصیف پدیده

 تعریف، موضوع و فایدۀ دאنش نحو 

کیفیت ساختن جمله و  دאنش نحو قوאعد و قوאنینی אست که در مورد چگونگی אرتباط کلمات با یکدیگر و
  . کند تغییر یا عدم تغییر حرکت آخِر کلمات به لحاظ אعرאب و بنا بحث می
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موضوع دאنش نحو، کلمه و کالم אست؛ کلمه אز نظر چگونگی نقش و حرکت آخر آن در جمله؛ و کالم אز 
  .جهت پیوند אجزאی آن با یکدیگر

نوشتار به زبان عربی אست که אز رאه تحلیل نقش فایدۀ علم نحو نیز محفوظ ماندن אز خطا در گفتار و  
  .توאن به آن دست یافت های نحوی می ها و جمالت אز جنبه وאژه

  محتوאی دروس نحو عربی 

  :در نحو عربی چند بخش אصلی و مهم وجود دאرد

های دیگری که جانشین ضمه یا تنوین  شوند یا به عالمت که یا به ضمه و تنوین ضمه ختم میمرفوعات  .١
گردند و در  אند و یا مبنی هستند و در محل رفع قرאر دאرند و کلیۀ אین کلمات در אصطالح، مرفوع تلقی می ضمه

توאن به مبتدא، خبر،  ت میشود که אز پر کاربردترین مرفوعا אز آنها گفتگو می مرفوعاتنحو عربی با عنوאن 
  .فاعل، نائب فاعل و אسم אفعال ناقصه אشاره کرد

شوند یا به عالمتهای دیگری که جانشین فتحه یا تنوین  که یا به فتحه و تنوین فتحه ختم می منصوبات. ٢
کنند،  میفتحه هستند و یا مبنی هستند אما بنا بر موقعیتی که در جمله دאرند یا نقشی که אز نظر نحوی אیفا 

و   אند که אنوאع مفعول نامیده شده منصوبات بندی کلی همۀ אین کلمات در یک تقسیم. شوند منصوب تلقی می
  . شوند ترین منصوبات محسوب می قیدها אز جملۀ مهم

  . گردند شوند یا אساساً مجرور فرض می که یا به کسره و عالئم جایگزین آن ختم می مجرورאت .٣

אی به خاطر رفع  گذאرد به אین معنی که کلمه موאقع אعرאب کلمه در مابعدش نیز تأثیر میدر برخی  توאبع. ٤
شود که אز نظر  ماقبلش مرفوع و یا به دلیل نصب ماقبل خود، منصوب و یا به خاطر جر ماقبلش، مجرور می

  . شوند های متعددی אز کلمات، تابع אسمهای پیش אز خود می موقعیت دستوری و אعرאب، گونه

 به مبحث مرفوعات؛ پس אز بیان مسائل مربوط به אعرאب و بنا، )١(نحو عربی  بنابرאین، عمدۀ مباحث ما در
در عین . به مبحث مجرورאت و توאبع אختصاص دאرد) ٣(نحو عربی  به مبحث منصوبات و در) ٢(نحو عربی  در
 .خوאهیم کرد مطرح) ١(که، بحث אز فعل رא نیز به صورت مبسوط، در آغاز نحو عربی  آن
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אعرאب و بنا؛ 

 אنوאع אعرאب در אفعال و אسمها؛ 

 .حالتهای אعرאبی در אسامی معرب 

  אعرאب و بنا 

توאنند چند نوع حرکت یا  عربی دאرند و در אثر آن می زبانکه بسیاری אز کلمات در  אست قابلیّتی» אعرאب«
حالتی אست که در אثر آن، کلمه » بنا«در مقابل، . حالت אعرאبی رא بپذیرند و در موאردی تنوین رא نیز قبول کنند

  ٣.ماند پذیرد و در موقعیتهای گوناگون حرکت حرف آخر آن ثابت می هیچ تغییری אز نظر حرکت نمی

و تغییرناپذیری آخر کلمات مبنی در » אعرאب«گر تغییر آخر کلمات معرب در جمله رא به عبارت دی
  .گویند می» بنا«موقعیتهای گوناگون جمله رא 

  :چند نمونه אز אنوאع کلمات مبنی در قرآن کریم* 

  ٤﴾نْتُمْ تَنْظُرُونَأخَذَتْكُمُ אلصَّاعِقَةُ وَأوَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى אللَّهَ جَهْرَةً فَ﴿. ١

، کَ )حرف جرّ) (لِـ(، لَـ )حرف ناصبه(، لَنْ )حرف ندא(، یا )ضمیر+ فعل ماضی(، قُلْتُمْ )ظرف(، אِذْ )حرف عطف(وَ 
در » و«، )ضمیر(، أنْتُمْ )حرف عطف(، وَ )ضمیر(، کُمْ )فعل ماضی(، أخَذَتْ )حرف(، فَـ )حرف جر(، حتّی )ضمیر(

  ).ضمیر(» تَنْظُرُونَ«فعل 

   ٥﴾ءٍ یْشَ یوَمَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ فَلَیْسَ مِنَ אللَّهِ فِ﴿. ٢

  ) حرف جرّ(، مِنْ )فعل ماضی(، لَیْسَ )אسم אشاره(، ذلك )אسم شرط(، مَنْ )حرف(وَ 
                                                            

 .١٦، ص قطر אلندی و بلّ אلصَّدَی؛ אبن هشام، شرح ١٧، ص אلبهجة אلمرضیةجالل אلدین אلسیوطی، : ک. ر. ٣

  .٥٥/ بقره .٤

  .٢٨/ آل عمرאن .٥
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   ٦﴾عْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُأאللَّهُ ﴿. ٣

  ) ضمیر(، هُ )ظرف(حَیْثُ 

  ٧﴾ءٍ قَدِیرٌ یْنَّ אللَّهَ عَلَى كُلِّ شَألَمْ تَعْلَمْ أ﴿. ٤

  ) حرف جر(، علی )حرف مشبّهة بالفعل(، أنّ )حرف جََحْد(، لَمْ )حرف אستفهام(أ 

  مثال تطبیقی 

قَوْلٌ ﴿: کنیم میکه نشان دهیم مرאد ما אز אعرאب و بنا چیست، آیۀ مبارک ذیل رא وאژه به وאژه بررسی  برאی آن
    ٨﴾ذًىأفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ یَتْبَعُها مَّعْرُو

گونه کلمات مُعرب  به אین. به کار رفته אست در آخر آندر حالت رفع قرאر دאرد و تنوین » قَوْلٌ«در אین آیه، وאژۀ 
» خیرٌ«و » مغفرةٌ«. با تنوین به کار رفته אست» قولٌ«مرفوع אست و مانند وאژۀ » معروفٌ«همچنین . گویند می

  .نیز به همین منوאل

حال אگر אسم بعد אز آن . رود یکی אز حروف جر אست که قبل אز אسم به کار می» مِنْ«نیز » من صدقةٍ«در 
مثالً  ؛گیرد می) تنوین جر(گیرد و אگر نکره باشد، معموالً تنوین  معرفه باشد، آن אسم معموالً کسره می

دאرد، کسره پذیرفته » אل«چون » אلمسجدِ نَمِ«در » אلمسجد«وאژۀ . »دٍمِنْ مسج«و » مِنَ אلمسجدِ«: گوییم می
אگر  ،در مقابل. عالمت معرفه و تنوین، عالمت نکره אست» אل«زیرא غالباً توאند تنوین بگیرد؛  אست و هرگز نمی

جر عامل » مِنْ«به هر حال، چون . پذیر نیست همرאه آن אمکان» אل«، دیگر آوردن »من مسجدٍ«: بگوییم
  .مجرور شده אست» صدقةٍ«אست، در متن آیه وאژۀ 

تشکیل شده אست و در حالت رفعی قرאر دאرد و » عین«و » باء«، »تاء«אز سه حرف אصلی » یَتْبَعُ«فعل 
  .آن ضمّۀ آخر אست  عالمت رفع

د؛ کن ضمیر متصل منصوب אست و چون ضمایر مبنی هستند، آخر آن تغییر نمی» یَتْبَعُهَا«در » ها«אما 
אلَیْهی مجرور אست، تغییری در ظاهر آن رخ  אلیه هم وאقع شده باشد، با אینکه هر مضاف مضاف» ها«یعنی، אگر 

  .دهد نمی

که دאلّ بر . אست و در آخر آن تنوین وجود دאرد» همزه، ذאل و אلف«متشکل אز سه حرف » أذًى«وאژۀ 
אست، قابلیت پذیرش ضمّه، کسره و ) یٰ/ یـ َ(که چون مختوم به אلف مقصوره  معرب بودن آن אست؛ گو آن

אند؛ یعنی، אعرאب آنها  گونه کلمات رא دאرאی אعرאب تقدیری دאنسته فتحه رא ندאرد و אز אین حیث، دאنشمندאن אین
  . فرضی אست

  :چند نمونه אز אنوאع کلمات معرب در قرآن کریم* 

                                                            

  .١٢٤/ אنعام .٦

  .١٠٦/ بقره .٧

 .٢٦٣/ بقره. ٨
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  ) אلف

  ٩﴾هِبِمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِن رَّبِّ אلرَّسُولُآمَنَ ﴿

   ١٠﴾لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ אلرَّسُولَطِیعُوא אللَّهَ وَأوَ﴿

  ١١﴾لِ إِلَّا אلْبَالغُ אلْمُبِینُאلرَّسُووَمَا عَلَى ﴿

  ) ب

  ١٢﴾אلْقُلُوبُال بِذِكْرِ אللَّهِ تَطْمَئِنُّ أ﴿

  ١٣﴾هُمْ قَاسِیَةًقُلُوبَفَبِمَا نَقْضِهِم مِّیثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا ﴿

   ١٤﴾بِ אلْكافِرِینَقُلُوكَذلِكَ یَطْبَعُ אللَّهُ عَلَى ﴿

  معناسازی حالتهای אعرאبی 

که باید به آن توجه کنیم، آن אست که تغییر حالت אعرאبی در אسمها و فعلها در معنای آنها אثرگذאر   ۀ مهمّینکت
درآید، معموالً معنای آنها نیز אست؛ یعنی، هرگاه אعرאب אسمها و فعلها دگرگون شود و אز حالتی به حالت دیگر 

אست؛ به אین معنا که  ساز معنیتوאن گفت که אعرאب در عربی عمدتاً  بنابرאین، می. کند به تبع آن تغییر می
אگر حالت رفعی و نصبی که  چنان. אست» محمّدאً، أحمدَ و علیّاً«غیر אز مفهوم » محمّدٌ، أحمدُ و عليٌّ«مفهوم 
معنای خاصی » عليٌّ«مثالً یعنی،  شود؛ ، در معنای آنها تغییر حاصل میپیدא کند به حالت جرّی تغییرکلمات 

در فعلها . کنندۀ معنای دیگری אست بیان» مِنْ عليٍّ«کند و  معنای دیگری رא در ذهن تدאعی می» علیّاً«دאرد، 
معنای دیگری رא به » أنْ یَذهَبَ«حامل معنای خاصی אست، » یَذْهَبُ«طور אست؛ یعنی  نیز وضعیت همین 

  . عنایی دیگری אستحامل بار م» لَمْ یَذْهَبْ«رساند و  ذهن می

  אنوאع אعرאب و حاالت ظهور آن در אسمها

پذیرند؛ אعمّ אز אینکه دو  אسمهای معرب، אسمهایی هستند که حالتهای گوناگون אعرאبی رא می ،گفتیمکه  چنان
کم دو حرکت אعرאبی رא بپذیرند و مانعی אز אین  مهم آن אست که دست. حرکت אعرאبی یا بیشتر رא قبول کنند

بعضی . گونه نیست که همۀ אسمهای معرب یک وضعیت دאشته باشند אما אین. ر آنها وجود ندאشته باشدجهت د
با » حالت نصبی«با ضمه، هم » حالت رفعی«پذیرند؛ یعنی، هم  אز אسمهای مُعْرَب هر چهار حالت אعرאبی رא می

                                                            

 .٢٨٥/ بقره .٩

 .١٣٢/ آل عمرאن .١٠

 .٥٤/ نور. ١١

  .٢٨/ رعد. ١٢

  .١٣/ مائده .١٣

  .١٠١/ אعرאف. ١٤
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  . پذیرند رא می» گانه های سه تنوین«با کسره و هم » حالت جرّی«فتحه، هم 

متمکّن «אسم متمکّن، یا همان معرب، به دو نوع . אست» متمکّن«نام دیگر אسم معرب در زبان عربی 
پذیرد و  همۀ حرکات אعرאبی و تنوین رא می» متمّکن أمکن«. شود تقسیم می» متمکّن غیرأمْکَن«و  »نکَأمْ
پذیرد و אز پذیرش تنوین  رא می» ضمه و فتحه«صرفاً دو نوع אز حرکات אعرאبی؛ یعنی » مکنأمتمکّن غیر«

مثالً وאژۀ . شود غیرمنصرف אطالق می» متمکّن غیرأمکن«منصرف و به » متمکّن أمکن«به . ناتوאن אست
پذیر نبودن ظهور کسره در آخر آن،  به خاطر نپذیرفتن تنوین و אمکان» أحمد«متمکّن אمکن אست و » محمّد«

  :بنابرאین ١٥.متمکّن غیرאمکن אست

  . אز قدرت پذیرش عالئم مختلف אعرאبی به صورت کامل برخوردאر אست متمکّن אمکن .١

پذیرد و به جای کسره، فتحه  متمکّن غیرאمکن אز میان عالئم گوناگون אعرאبی فقط ضمه و فتحه رא می .٢
  .شود کند و تنوین نیز در آخر آن ظاهر نمی قبول می

های پیشین  شود که با گونه אی دیگر ظاهر می گونه عالوه بر אینها، گاه در بعضی אز אسمها عالئم אعرאبی به
شوند، در حالت نصب،  ختم می» אت«به אین معنا که مثالً در جمعهای مؤنث سالم، که به . אندکی متفاوت אست

مثالً باید بنابرאین، کند و به جای אینکه در אین حالت، مفتوح باشد، ظاهرאً مکسور אست؛  کسره אز فتحه نیابت می
 ). »אلمعلّماتَ«به جای (» رأیتُ אلمعلّماتِ« :بگوییم

  אنوאع אعرאب در אفعال 

אند؛ یعنی،  فعل ماضی و فعل אمر حاضر مبنی. ماضی، مضارع و אمر حاضر: فعل در زبان عربی، بر سه نوع אست
ۀ جمع به جز دو صیغ( در مقابل، فعل مضارع. توאنند حرکتهای אعرאبی رא قبول کنند آخر آنها ثابت אست و نمی

  . توאند مرفوع، منصوب ومجزوم باشد پذیرد؛ یعنی، می معرب אست و هر سه نوع אعرאب فعل رא می )مؤنّثِ آن

، مرفوع אست و عالمت رفع »یَذْهَبُ«אست؛ مثالً صیغۀ אول در فعل مضارع » هضمّ«ترین عالمت رفع  مهم
  .آن هم ضمۀ ظاهری אست

شود و  های مفرد فعل مضارع در آید، אعرאب آن دگرگون می صیغه بر سر» أنْ«هرگاه عاملی مانند  بنابرאین،
گوییم که فعل مضارع منصوب אست؛ چون  در אین صورت، می. شود در אین مورد ضمه به فتحه بدل می

  .بدل شده אست که عالمت نصب آن، فتحۀ آخر אست» أنْ یَذْهَبَ«به » یَذْهَبُ«

شوند و به جای فتحه، سکون  فرد فعل مضارع، مجزوم میهای م باشد، صیغه» لَمْ«حال אگر אین عامل 
  . که عالمت جزم آن، سکون آخر אستآید  به دست می» لَمْ یَذْهَبْْ«پذیرند و  می

אعرאب جزم به فعل مضارع אختصاص . بنابرאین، فعل مضارع گاه مرفوع، گاه منصوب و گاه مجزوم אست
و אز אین رو، فعل مجرور אعرאب جرّ به אسم אختصاص دאرد همچنین . شود دאرد و אز אین رو، אسم مجزوم نمی

  .شود نمی

                                                            

 .٧٢، ص موسوعة אلنحو و אلصّرف و אإلعرאبإمیل بدیع یعقوب، : ک. ر. ١٥
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  :چند نمونه אز אفعال معرب در حالتهای گوناگون אعرאبی* 

  ) אلف

  ١٦﴾مْرٍ حَكِیمٍأكُلُّ  یُفْرَقُفِیها ﴿

 ».אلکسالنُ یُفْلِحَلَنْ «

   ١٧﴾عَلَیْهِ אلْحَقُّ یאلَّذِ ]وَلْیُمْلِلْ[=  یُمْلِلِوَلْ یَكْتُبْفَلْ﴿

  ) ب

  ١٨﴾یُؤْفَكُونَنَّى أفَ﴿

  ١٩﴾مِمَّا تُحِبُّونَ تُنْفِقُوאאلْبِرَّ حَتَّى  تَنالُوאلَنْ ﴿

  ».إالّ فِي אلخَیرِ تَسْعَال «

  چکیده

אسمها و فعلهای  ؛ אمّاאست فعلو  אسمאصل پذیرش حالتهای مختلف אعرאبی در زبان عربی، مخصوص  
، معرب محسوب )به جز دو صیغۀ جمع مؤنث( فعل مضارععمدۀ אسمها و ؛ در عین آنکه אند پرشماری مبنی

אند و در هیچ  אی אز אسمها مبنی در مقابل، کلیۀ حروف، فعل ماضی و فعل אمر حاضر و دسته. شوند می
  .دهد موقعیتی تغییری در حرکت آخر آنها رخ نمی

אبی فعل مضارع نیز بر حالتهای אعر که ؛ چنانאسم ظاهر بر سه گونۀ رفع، نصب و جر אست  حالتهای אعرאبی 
سه گونۀ رفع، نصب و جزم אست؛ یعنی، אعرאب جرّ در אسم هست، ولی در فعل نیست؛ در مقابل، در فعل 

  .خورد אعرאب جزم وجود دאرد که در אسم به چشم نمی

אند و در جمله  گردند، عوאملی هستند که عمدتاً لفظی آنچه אز نظر دستوری تغییرאت אعرאبی رא موجب می 
אز אین رو، با . گردد های معرب می تغییر אین عوאمل، سبب دگرگونی حالتهای אعرאبی وאژه. شوند می دیده

  .دهد حضور هر عامل نحوی جدید، خوאه ناخوאه تغییری در אعرאب وאژه، متناسب با آن عامل، رخ می

  

                                                            

  . ٤/ دخان .١٦

 .٢٨٢/ بقره .١٧

  .٦١/ عنکبوت .١٨

  .٩٢/ آل عمرאن .١٩
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 عالئم אعرאبی در אسم؛ 

  .عالئم אعرאبی در فعل 

  عالئم אِعرאبی

مشهورترین عالمت אعرאب رفع، ضمه؛ مشهورترین عالمت אعرאب نصب، فتحه؛ مشهورترین عالمت אعرאب 
در אدאمه کلیۀ عالمتهایی رא که هر کدאم אز אین . جرّ، کسره؛ و مشهورترین عالمت אعرאب جزم، سکون אست

  .خوאهیم کردحالتهای چهارگانه دאرند، مشخص 

  :عالمت אصلی برאی אعرאبهای گوناگون وجود دאردبه طور کلی در دستور زبان عربی سه 

  حرکت؛) אلف

  حرف؛) ب

  .)אعم אز حذف حرکت یا حذف حروف אعرאبی(حذف ) ج

  אعرאب رفع אسم 

. شود؛ یعنی، ضمه و تنوین ضمه אست که گاه تنوین هم به آن محلق می» ضمه«ترین عالمت אعرאب رفع  مهم
  .روند وقوع کلمه در حالت رفع به شمار میعالوه بر אین، برخی אز حروف نیز نشانۀ 

  . عالمت رفع אست» تنوین ضمّه«یا » ضمه«، »معلّمٌ«یا » אلمعلّمُ«: مانند אسم مفرد،در 

  . عالمتِ אعرאبِ رفع אست» אلف«، »אلمعلّمانِ«: ، مانندאسم مثنیدر 

  . عالمتِ אعرאبِ رفع אست» وאو«، »אلمعلّمونَ«: ، مانندجمع مذکر سالمدر 

  . אست» ضمه یا تنوین ضمه«عالمت رفع همان » معلماتٌ«یا » אلمعلّماتُ«: ، مانندجمع مؤنث سالم در

  . ظاهر אست» ضمۀ«عالمت رفع » أحمدُ«: مانند، אسمهای غیرمنصرفدر 



  ١٥    جلسه سوم )/ ١(نحو 

Nahv(١) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

مانند جمع ) در حالت אضافه(» يٍّأخو عل«: ، مانند)أب، أخ، حم، ذو و فم( گانه یا אسماء خمسه אسمهای پنج در
  . אست» وאو«سالم، عالمت رفع  مذکر

گانه، مخصوص حالتی אست که אین کلمات، مضاف وאقع  پذیرش אعرאب رفع با حرف وאو در אسمهای پنج
باشند، אعرאبشان به حرکت  نکرهبه کار رفته یا  אلف و المشده باشند؛ چون در حالتهایی که אین کلمات همرאه با 

به یک برאدر سالم : »سلّمتُ عَلی أخٍ«. آن برאدر رא دیدم: »رأیْتُ אألخَ«. دآن برאدر آم: »جاءَ אألخُ«: אست؛ مانند
  . کردم

  :به چند مثال زیر توجه کنید گفته، ی پیشها با توجه به نکته

  )كَبُّضمه در رَ. (ظاهر אست» ضمۀ«عالمت رفع אسم مفرد، : »كَبُّجاءَ رَ«

  )در אلتلمیذאنِ» אلف«(. אست» אلف«عالمت رفع אسم مثنی : »جاءَ אلتلمیذאنِ«

  )در אلمعلّمونَ» وאو«. (אست» وאو«عالمت رفع جمع مذکر سالم : »جاءَ אلمعلّمونَ«

  )ضمه در אلمعلماتُ. (אست» ضمه«عالمت رفع جمع مؤنث سالم : »قالتِ אلمعلماتُ«

و » أحمدُ«ضمه در . (عالمت رفع אست» ضمه«در אسمهای غیرمنصرف نیز : »قالَ أحمدُ هَذه مَساجدُ«
  )»مساجدُ«

در حالت אضافه قرאر » ذو«بنابرאین، . مضافٌ אلیه אست» سَعَةٍ«فاعل و » ذُو« ٢٠:﴾نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِیُلِ﴿
  )»ذُو سعة«در » وאو«. (אست» وאو«دאرد و عالمت رفع آن 

  :های معرب در حالت رفع در آیات و روאیات چند نمونه אز وאژه* 

   ٢١﴾لِ אلْمُؤْمِنُونَنْ تَفْشَلَا وَאللَّهُ وَلِیُّهُمَا وَعَلَى אللَّهِ فَلْیَتَوَکَّأمْ هَمَّت طّائِفَتانِ مِنْکُإِذْ ﴿. ١

 .عالمت رفع آن אست» אلف«אسم مثنّی و در حالت رفع אست که : »طائِفَتانِ«

 .ۀ ظاهر אستو عالمت رفع آنها ضمّ אند هر دو אسم مفرد و در حالت رفع: »אهللاُ و وَلِیُّ«

  .عالمت آن אست» وאو«جمع مذکر سالم אست که در حالت رفع قرאر دאرد و : »אلْمُؤْمِنُونَ«

مْوאلٌ אقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کسَادَهَا أزْوאجُکمْ وَعَشِیرَتُکمْ وَأبْنَاؤُکمْ وَإِخْوאنُکمْ وَأقُلْ إِنْ کانَ آبَاؤُکمْ وَ﴿. ٢
   ٢٢﴾... م مِّنَ אللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِیلِهِحَبَّ إِلَیْکُأوْنَها وَمَساکنُ تَرْضَ

که ضمۀ ظاهر عالمت رفع אند  همه جمع مکسّر و در حالت رفع: »آباءُ، أبناءُ، إخوאنُ، أزوאجُ، أموאلُ و مساکنُ«
 .آنها אست

                                                            

 .٧/ طالق .٢٠

 .١٢٢/ آل عمرאن .٢١

  .٢٤/ توبه .٢٢
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  .رند و ضمّۀ ظاهر عالمت رفع آنها אستکه در حالت رفع قرאر دאند هر دو אسم مفرد: »عَشیرةُ و تِجارةٌ«

אلخَُلطَاءُ אلصَّالحونَ وאلْوَلَدُ אلْبارُّ وאلْمرأةُ אلْمؤאتیةُ : أربعةٌ مِنْ سَعادةِ אلْمَرءِ«): صلی אهللا علیه و آله(عن رسول אهللا . ٣
   ٢٣».وأنْ تکونَ معیشتُهُ في بَلَدِهِ

هستند که ضمۀ ظاهر عالمت   همه אسم مفرد و در حالت رفع: »אلمَعیشةُأربعةٌ، אلوَلَدُ، אلبارُّ، אلمرأةُ، אلمؤאتیةُ و «
 .آنها אست

 .ظاهر عالمت رفع آنها אست» ضمۀ«جمع مکسر و در حالت رفع אست که : »אلخُلَطَاءُ«

  .عالمت رفع آنها אست» وאو«جمع مذکر سالم و در حالت رفع אست که : »אلصَّالحونَ«

   ٢٤».خِیَارُکُم أحاسِنُکُم أخالقاً«): و آله صلی אهللا علیه(عن رسول אهللا . ٤

 .ظاهر عالمت رفع آنها אست» ضمۀ«جمع مکسر و در حالت رفع هستند که : »خِیارُ و أحاسِنُ«

  אعرאب نصب אسم 

شود؛ یعنی، فتحه و تنوین  אست که گاه تنوین نیز به آن אفزوده می» فتحه«مشهورترین عالمت אعرאب نصب 
  . روند برخی אز حروف نیز نشانۀ وقوع کلمه در حالت نصب به شمار میعالوه بر אین، . فتحه

  .که فتحه یا تنوین فتحه عالمت نصب אست» معلّماً«یا » אلمعلّمَ«: مانند אسم مفرد،در 

  .عالمت نصب אست» ی«که حرف » אلمعلّمَیْنِ«: مانند אسم مثنی،در 

  .المت نصب אستع» ی«که حرف » אلمعلّمِینَ«: مانند جمع مذکر سالم،در 

رَأیْتُ «: عالمت نصب אست؛ مثالً) به جای فتحه و تنوین فتحه(کسره یا تنوین کسره  جمع مؤنث سالمدر 
   .»شاهدتُ אلمعلّماتَ«، نه »شاهدتُ אلمعلّماتِ«یا » رأیتُ معلّماتاً«، نه »معلّماتٍ

: عالمت نصب אست؛ مثالً» אلف«متکلم، » یاء«در حالت אضافه به غیر ) אسماء خمسه(گانه  در אسمهای پنج
  ».في אلشّارعِ يٍّرأیْتُ أخا عل«

  :های معرب در حالت نصب در آیات و روאیات چند نمونه אز وאژه* 

   ٢٥﴾إِنْ تُبْدُوא אلصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴿. ١

 .عالمت نصب آن אست) به جای فتحه(» کسره«جمع مؤنث سالم و در حالت نصب אست که : »אلصَّدَقاتِ«

   
                                                            

  .٢٥٢، ص منتخب میزאن אلحکمه .٢٣

 .٢٦همان، ص  .٢٤

  .٢٧١/ بقره .٢٥
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   ٢٦﴾... مْوאلَهُمْ بِالَّیْلِ وَאلنَّهارِ سِرّאً وَعَالنِیَةًأאلَّذِینَ یُنْفِقُونَ ﴿. ٢

 .جمع مکسّر אست که در حالت نصب قرאر دאرد و فتحۀ ظاهر عالمت آن אست: »أموאلَ«

 .آنها אستعالمت نصب » تنوین فتحه«هر دو אسم مفردند که در حالت نصب قرאر دאرند و : »سِرّאً و عَالنِیَةً«

   ٢٧﴾إِنَّا کنَّا مُرْسِلِینَ﴿. ٣

  .عالمت آن אست» یاء«جمع مذکر سالم אست که در حالت نصب قرאر دאرد و : »مُرْسِلِینَ«

   ٢٨».إذא لَقِیتُمْ إخوאنَکُم فَتَصٰافَحُوא وأظْهِروُא لَهُمْ אلبَشاشَةَ وאلبِشْرَ«): علیه אلسالم(عن אإلمام علیٍّ . ٤

 .مکسّر אست که در حالت نصب قرאر دאرد و فتحۀ ظاهر عالمت آن אستجمع : »إخوאنَ«

 .هر دو אسم مفردند که در حالت نصب قرאر دאرند و فتحۀ ظاهر عالمت نصب آنها אست: »אلبَشاشَةَ و אلبِشْرَ«

حِمَ אهللاُ عبدאً أحیا رَ: یقول) علیه אلسالم(سَمِعْتُ أباאلحسن אلرضا «: قال يِّعَْن عَبْدِאلسالمِ بن صالحٍ אلهَرَوِ. ٥
یَتَعَلَّمُ عُلُومَنا و یُعَلِّمُهَا אلنّاسَ؛ فإنّ אلناسَ لو عَلِموא محاسنَ «: قال» فکیفَ یُحْیِي أمرَکُم؟«: فقلتُ له. »أمرَنا

  ٢٩».کالمِنا لَاتَّبَعُونا

 .عالمت نصب آن אست» אلف«אز אسماء خمسه אست که در حالت نصب قرאر دאرد و : »أبا«

 .همه אسم مفردند که در حالت نصب قرאر دאرند و فتحۀ ظاهر عالمت نصب آنها אست: »أمرَ و אلناسَ عبدאً،«

  .هر دو جمع مکسّرند که در حالت نصب قرאر دאرند و فتحۀ ظاهر عالمت نصب آنها אست: »علومَ و محاسنَ«

  )مخصوص אسم( אعرאب جرّ

  . در زبان عربی، کسره אست مشهورترین عالمت جرّ

  . که کسره یا تنوین کسره عالمت جر אست» منْ رجلٍ«یا » مِنَ אلرَّجلِ«: مانند אسم مفرد،در 

אین عالمت در مثنی بین حالت نصب . אست» ی«که عالمت جر حرف » قلتُ لِلتِّلمیذَیْنِ«: مانند مثنی،در 
در عاملی אست که بر سر آن وאرد و تفاوت آنها » قلتُ لِلتِّلمیذَینِ«، »رَأیْتُ אلتِّلْمیذَینِ«: و جر مشترک אست

که  حال آن. آید به אست و بنابرאین، منصوب به حساب می مفعولٌ» אلتلمیذَینِ«، »رأیْتُ אلتِّلمیذَینِ«شود؛ در  می
وאرد شده و بنابرאین، مجرور אست و عالمت جرّ آن » אلتلمیذینِ«بر سر » لِ«حرف جرّ » قلتُ لِلتِّلمیذَینِ«در 

  . אست» ی«همان 

                                                            

  .٢٧٤/ بقره .٢٦

  .٥/ دخان .٢٧

 .٧١، ص منتخب میزאن אلحکمه .٢٨

 .١٨٠، ص معانی אألخبار .٢٩
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توאند عالمت نصب آن نیز به شمار رود؛  عالمت جر אست که در عین حال می» ی«ر جمع مذکر سالم د
  .عالمت جر אست» ی» «قلتُ لِلْمعلّمِینَ«عالمت نصب و در » ی» «رأیْتُ אلمعلّمِینَ«برאی نمونه در 

. »قلتُ لِمعلّماتٍ« و» قلتُ لِلْمعلّماتِ«: در جمع مؤنث سالم کسره و تنوین کسره عالمت جر אست؛ مانند
توאن گفت که در جمع مؤنث سالم אز نظر پذیرش عالمت אعرאب تنها یک حالت خاص وجود دאرد  بنابرאین، می

  . گیرد و آن در حالت نصبی אست که به جای فتحه، کسره و به جای تنوین فتحه، تنوین کسره می

 يسلَّمتُ عَلَی أخ«: مت جر אست؛ مانندعال» ی«نیز در حالت אضافه، ) אسماء خمسه(گانه  در אسمهای پنج
در آنها مجرور به حرف جر و عالمت » يأب«و » يأخ«های  ، که وאژه»)علیه אلسّالم(عبدאهللا  يقلتُ ألب«، »يٍّعَل

  ٣٠. אست» ی«جرّ آنها 

  نکاتی دربارۀ אعرאب אسماء خمسه

باشند و אلف و الم یا تنوین אسماء خمسه به حروف אست که مضاف   تنها در صورتی عالمتهای אعرאبی .١
  . ندאشته باشند

توאنند  ها به حرف نیست و نمی אسماء خمسه در صورتی که مضاف به یای متکلم باشند؛ عالمت אعرאب آن .٢
در אین صورت، אعرאب آن به . بپذیرند» ی«و در حالت جری » אلف«، در حالت نصبی »وאو«در حالت رفعی 

  . شود אصطالح، تقدیری אست و در آخر کلمه فرض گرفته می

یعنی אگر . باشند مفردگونه کلمات، به حروف אست که  المت رفع و نصب و جر אینتنها در حالتهایی ع .٣
جمع بسته شود، دیگر عالمت رفع و نصب و جرّ آنها به حروف » آباء«و » إخْوאن«به » أب«و » أخ«های  وאژه

» ذُو«אما وאژۀ . »آباءٍإخوאنٌ، إخوאناً، إخوאنٍ، آباءٌ، آباءً، «: نیست و مانند אسمهای مفرد، אعرאبشان به حرکت אست
» ذَوُو«אز אین رو، در حالت رفع به صورت . شود دאئم אإلضافه אست و با عالمت جمع مذکر سالم، جمع بسته می

) ونَ(» وאو«گردد و عالمت אعرאب آن در حالت جمع  ظاهر می» ذوی«و در حالتهای نصب و جر به شکل 
  ٣١.عالمت אعرאب جمع مذکر سالم אست

  :های معرب در حالت جرّ در روאیات אز وאژهچند نمونه * 

  ٣٢».سَمعٍ بِسَمیعٍ وال کلُّ ناظرٍ بِبَصیرٍ يقَلْبٍ بِلَبیبٍ وال کلُّ ذ يما کلُّ ذِ«. ١

 .عالمت جر آن אست» یاء«אز אسماء خمسه אست که در حالت جر قرאر دאرد و : »يذ«

عالمت جر آنها » تنوین جر«ر حالت جر قرאر دאرند و همه אسم مفردند که د: »قلبٍ، لبیبٍ، سَمْعٍ، ناظرٍ و بصیرٍ«
 .אست

                                                            

 .١١٢ إمیل بدیع یعقوب، موسوعة אلنحو و אلصرف و אإلعرאب، ص: ک. ر. ٣٠

אبن : ک. ر. نباشند» مصغَّر«های فوق تنها در صورتی به حروف אست که مکبَّر باشند؛ یعنی،  אعرאب אسماء خمسه در موقعیت. ٣١
 .٥٣، ص ١عقیل אلهمدאنی אلمصریّ، شرح אبن عقیل علی ألفیّة אبن مالک، ج 

 .٨٨، خطبۀ نهج אلبالغه .٣٢



  ١٩    جلسه سوم )/ ١(نحو 

Nahv(١) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

   ٣٣».عَلیکم بصدقِ אإلخالصِ و حُسنِ אلیقینِ فإنّهما أفضلُ عبادةِ אلمقرَّبینَ«. ٢

 .عالمت جر آنها אست» کسره«همه در حالت جر هستند و : »صدقِ، אإلخالصِ، حسنِ، אلیقینِ و عبادةِ«

  .عالمت جرّ آن אست» اءی«جمع مذکر سالم و : »אلمقرَّبینَ«

  جدول عالمات אِعرאب אسم

  نوع אعرאب  نوع אسم  عالمت  حالت אعرאب

  رفع

  אصلی  אسم مفرد، جمع مکسّر، جمع مؤنث سالم  ضمّه

  نیابی  مثنّی  אلف

  نیابی  אسماء خمسه، جمع مذکر سالم  وאو

  نصب

  אصلی  אسم مفرد، جمع مکسّر  فتحه

  نیابی  مثنّی، جمع مذکر سالم  یاء

  نیابی  אسماء خمسه  אلف

  نیابی  جمع مؤنث سالم  کسره

  جر

  אصلی  אسم مفرد، جمع مکسّر، جمع مؤنث سالم  کسره

  نیابی  אسماء خمسه، جمع مذکر سالم و مثنّی  یاء

  نیابی  אسمهای غیرمنصرف  فتحه

  אعرאب رفع فعل مضارع

یَذْهبُ، تَذْهَبُ، تَذْهَبُ، أذْهَبُ، «: عالمت رفع אست؛ مانند» ضمّه«، )١٤و  ١٣، ٧، ٤، ١(های  ـ در صیغه
  .»نَذْهَبُ

  .»تَذْهَبَانِ«و » یَذْهَبَانِ«: عالمت رفع אست؛ مانند) نِ(» نون مکسور«، )١١و  ٨، ٥، ٢(های مثنی  ـ در صیغه

: عالمت رفع אست؛ مانند) نَ(» نون مفتوح«و مفرد مؤنّث مخاطب، ) ٩و  ٣(های جمع مذکر  ـ در صیغه
  .»تَْذهَبینَ«و » تَذْهَبُونَ«، »یَذْهَبُونَ«

یَدْعُو، تَدْعُو، «: عالمت رفع אست؛ مانند» ضمّۀ مقدّر«) ١٤و  ١٣، ٧، ٤، ١(های  ـ در אفعال ناقص در صیغه
  .»یَخْشَی، تَخْشَی، تَخْشَی، أخْشَی و نَخْشَی«، »َیرْمِي، تَرْمِي، تَرْمِي، أرْمِي، نَرْمِي«، »تَدْعُو، أدْعُو، نَدْعُو

                                                            

 .٦١٥٩، ح غرر אلحکم .٣٣
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  عرאب نصب فعل مضارع א

أنْ یَذْهَبَ، أنْ تَذْهَبَ، أنْ تذهَبَ، أنْ «: عالمت نصب אست؛ مانند» فتحه«) ١٤و  ١٣، ٧، ٤، ١(های  ـ در صیغه
  .»أذْهَبَ، أن نَذْهَبَ

، عالمت نصب به شمار »حذف نون«و ) نَ(و ) نِ(هایی که عالمت رفع آنها نون عوض رفع אست  ـ در صیغه
  .»يأن تَذْهَب«، »أن یَذْهَبُوא، أن تَذْهَبُوא«، »أن یَذْهَبَا، أن تَذْهَبَا«: روند؛ مانند می

عالمت نصب » فتحۀ مقدّر«) ١٤و  ١٣، ٧، ٤، ١(های  אند، در صیغه ختم شده» אلف«ـ در אفعال ناقص که به 
  .»أنْ یَخشَی، أن تَخشَی، أن تَخشَی، أن أخشَی، أن نخشَی«: אست؛ مانند

، ٣، ١(های  شوند، عالمت نصب در صیغه ختم می» یاء«یا » وאو«ایر אفعال ناقص که به گفتنی אست در س
أن «و » أن یَدْعُوَ، أن تَدْعُوَ، أن تَدْعُوَ، أن أدعُوَ، أنْ نَدْعُوَ«: אست؛ مانند» فتحۀ ظاهر«همان ) ١٤و  ١٣، ٧
  .»يَ، أن نَرْمِيَرْمِأ، أن يَ، أنْ تَرْمِيَ، أنْ تَرْمِيَیَرْمِ

  )مخصوص فعل(رאب جزم אع

طور که جر مخصوص אسم אست؛ یعنی فعل مجرور وجود  گفتیم جزم، مخصوص فعل אست، همانکه  چنان
  . طور که אسم مجزوم در عربی نیست ندאرد، همان

אست، سکون عالمت » ضمّه«هایی که عالمت رفع آنها  در صیغه. مشهورترین عالمت جزم، سکون אست
» حذف نون אعرאبی«های معرب فعل مضارع،  אما در سایر صیغه. »لَمْ یَذْهَبْ« ←» یَذهبُ«: جزم אست؛ مانند

» تَذْهَبینَ«، »لم یَذهَبُوא« ←» یَذهَبُونَ«، »لم یَذْهبَا« ←» یَذهَبَانِ«: عالمت جزم אست؛ مانند) نَ(و ) نِ(
  .»لَمْ تَذْهَبي« ←

حذف «אست، عالمت جزم، » ضمّه«هایی که در حالت عادی عالمت رفع  در فعلهای ناقص نیز در صیغه
  .»لم یَخْشَ« ←» یَخشَی«، »لم یَرمِ« ←» یَرمِي«، »لم یَدْعُ« ←» یَدعُو«: אست؛ مانند» حرف علّه

  جدول אعرאب فعل مضارع

  نوع فعل  صیغه  عالمت  حالت אعرאب

  رفع

  صحیح، معتلّ אلفاء و אلعین  ١٤و  ١٣، ٧، ٤، ١  ضمّۀ ظاهر

  معتل אلالم  ١٤و  ١٣، ٧، ٤، ١  ضمّۀ مقدّر

  صحیح و معتل  ١١و  ١٠، ٩، ٨، ٥، ٣، ٢  ثبوت نون عوض رفع

  نصب

  )به جز ناقص אلفی(صحیح و معتل   ١٤و  ١٣، ٧، ٤، ١  فتحۀ ظاهر

  )ناقص אلفی(» אلف«معتلّ אلالم مختوم به     فتحۀ مقدّر

  صحیح و معتل  ١١و  ١٠، ٩، ٨، ٥، ٣، ٢  رفعحذف نون عوض 
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  جزم

  صحیح  ١٤و  ١٣، ٧، ٤، ١  سکون

  معتلّ אلالم  ١٤و  ١٣، ٧، ٤، ١  حذف حرف علّه

  صحیح و معتل  ١١و  ١٠، ٩، ٨، ٥، ٣، ٢  حذف نون عوض رفع

  عالئم אصلی و فرعی אعرאب 

روند و چنانچه  ضمّه، فتحه، کسره و سکون عالئم אصلی אعرאبهای رفع، نصب، جر و جزم به شمار می
. نامند אعرאب می نیابییا  عالئم فرعیجانشین آنها شوند، آنها رא ) אعمّ אز حروف یا حرکات(عالمتهای دیگری 

عالئم فرعی یا نیابی » یاء«و » لفא«، »وאو«برאی نمونه در אسماء خمسه، در حالت אضافه به غیر یای متکلم، 
کسره و تنوین کسره نیز در جمع مؤنث سالم، عالمت فرعی یا . روند אعرאبهای رفع، نصب و جرّ به شمار می

رأیْتُ «، »يٍّعل يسلّمتُ عَلی أب«، »يٍّعل رأیْتُ أبا«، »يٍّعل جاءَ أبو«: روند؛ مانند نیابی אعرאب نصب به شمار می
  . »رأیتُ معلّماتٍ«و  »أولئکَ אلمعلّماتِ

، عالمت »حذف حرف علّه«، )١٤و  ١٣، ٧، ٤، ١های  در صیغه(همچنین در אفعال ناقص، در حالت جزم 
، عالمت »وאو«حذف حرف علّۀ » لم یَدْعُ«فرعی یا نیابی אعرאب جزم و جانشین سکون אست؛ برאی نمونه در 

، عالمت فرعی אعرאب »یاء«حذف حرف علّۀ » یَرْمِلمَ «همچنین در . فرعی אعرאب جزم و جانشین سکون אست
  .گردد جزم و جانشین سکون محسوب می

  عالئم אعرאب

                      
        

           

   אصلی     

  

  אفعال אربعه    אسمهای   جمعهای مکسّرِ     جمعهای مؤنث 

  )١٤و ١٣، ٧، ٤، ١صیغۀ (  در حاالت رفع و جرّ            مفرد       منصرف

  )نیابی(فرعی                        

  

  אفعال خمسه     جمع مذکر سالم     جمع مؤنث سالم      אسم غیرمنصرف        مضارع ناقص          אسم مثنّی         אسماء خمسه    

  ، ٥، ٣، ٢صیغۀ )    (در حالت جزم)        (در حالت جرّ)       (در حالت نصبی(                  ...)أب، أخ و (

  )١١و ١٠، ٩، ٨                      
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  چکیده

 : אند אز عالئم אعرאبی رفع عبارت 

» وאو«در אسم مثنّی؛ » אلف«در אسم مفرد، جمع مؤنّث سالم و אسمهای غیرمنصرف؛ » ضمّه« :אسمدر ) אلف
  .در جمع مذکر سالم و אسماء خمسه

های مثنی و جمع  در صیغه» نون عوض رفع«؛ و )١٤و  ١٣، ٧، ٤، ١(های  در صیغه» ضمّه« :فعل در) ب
  . مذکر سالم

  : אند אز عالئم אعرאبی نصب عبارت 

در אسم مثنّی و جمع مذکر سالم؛ » یاء«در אسم مفرد و אسمهای غیرمنصرف؛ » فتحه« :אسمدر ) אلف
  . در جمع مؤنث سالم» کسره«در אسماء خمسه و » אلف«

های  در صیغه» حذف نون عوض رفع«و ) ١٤و  ١٣، ٧، ٤، ١(های مفرد  در صیغه» فتحه« :فعلدر ) ب
  . مثنّی و جمع مذکر غایب و حاضر

  :אند אز عبارت عالئم אعرאبی جر 

در אسم مثنّی، جمع » یاء«در אسمهای غیرمنصرف؛ » فتحه«در אسم مفرد و جمع مؤنث سالم؛ » کسره«
  . مذکر سالم و אسماء خمسه

  :אند אز عالئم אعرאبی جزم عبارت  

های مثنّی و جمع مذکر  در صیغه» حذف نون عوض رفع«و ) ١٤و  ١٣، ٧، ٤، ١(های  در صیغه» سکون«
  . رغایب و حاض
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  هدف درس

  .گانۀ אِعرאب سه אنوאعآشنایی با  

  אنوאع אعرאب

   ٣٤:در دستور زبان عربی אعرאب به طور کلی بر سه نوع אست

  אعرאب لفظی؛  .١

  אعرאب تقدیری؛  .٢

  . אعرאب محلی .٣

  אعرאب لفظی

دهندۀ אعرאب  گفتیم حرکات و حروف אعرאبی و حذف برخی אز حروف به عنوאن عالئم אعرאب، نشانکه  چنان
אگر אعرאب رفع با ضمّۀ ظاهر نشان دאده شود، کلمه معرب به אعرאب لفظی אست و عالمت رفع : אند؛ مثالً لفظی

به אعرאب لفظی אست و  کلمه معرب) در مثنّی(باشد، » אلف«אگر عالمت رفع که  چنانآن، ضمّۀ ظاهر אست؛ 
در جمع مذکر سالم یا אسماء خمسه، عالمت فرعی אعرאب رفع » وאو«طور  همین. אست» אلف«عالمت رفع آن، 
وאژۀ  ٣٥﴾نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِیُلِ﴿: ها، אعرאب لفظی אست؛ مثالً در آیۀ مبارک رود و نوع אعرאب آن به شمار می

  . و نوع אعرאب آن אعرאب لفظی אست» وאو«آن   אز אسماء خمسه، فاعل و مرفوع אست و عالمت رفع» ذُو«

گفتنی אست که אعرאب لفظی، به طور کلی در کلماتی אست که به حرف علّه ختم نشده باشند، جز در یک 
سکون و یکی אز مصادیق  حالت אستثنایی؛ یعنی، در فعل ناقص در حالت جزم که حذف حرف علّه، جانشین

אعرאب אفعال و אسمهای ناقص، قبل אز پذیرش عالئم مثنّی و جمع سالم، جز در مورد . אعرאب لفظی אست
توאنند عالئم אصلی و  بنابرאین، عالئم אعرאب ظاهری هم می. مذکور، لفظی نیست، بلکه אعرאبشان تقدیری אست

  . باشند) نیابی(هم عالئم فرعی 

  ):ظاهری(کاربرد کلمات عربی، همرאه با عالئم אعرאب لفظی  هایی אز نمونه* 

                                                            

 .٢٠، ص ١؛ مصطفی אلغالیینی، جامع אلدروس אلعربیّة، ج ٦٧ـ  ٧٣אلنادری، نحو אللغة אلعربیّة، ص محمد אسعد : ک. ر.  ٣٤

  .٧/ طالق .٣٥
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  ]ـ کسرۀ ظاهر» وאو«ضمّۀ ظاهر ـ [ ٣٦؛﴾ءِانَ عَلَى אلنِّسومُقَوَّא لُאلرِّجا﴿.  ١

  ] حذف نون عوض رفع ـ ضمّۀ ظاهر[ ٣٧؛﴾لَّكُمْ رٌא خَیْمُونْ تَصُوأوَ﴿. ٢

  ]کسرۀ ظاهر ـ کسرۀ ظاهر ـ ضمّۀ ظاهر ـ ضمّۀ ظاهر[ ٣٨؛﴾ةٌحَسَنَ ةٌأُسْوَ هِאللَّ لِلَّقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُو﴿. ٣

  ]ضمّۀ ظاهر ـ ضمّۀ ظاهر ـ کسرۀ ظاهر[؛ »نِאلمؤم ةُضالّ ةُאلحکم«. ٤

  ]ضمّۀ ظاهر ـ فتحۀ ظاهر ـ کسرۀ ظاهر ـ کسرۀ ظاهر[؛ »نِאلشُجْعَا ةِشجاعَ لَقَبْ يُאلرَأ«. ٥

  ] فتحۀ ظاهر ـ ضمّۀ ظاهر[؛ »אألملِ ةُفُسْحَلوال  شَאلعَیْضْیَقَ أمَا «. ٦

ضمّۀ ظاهر ـ ضمّۀ ظاهر ـ ضمّۀ ظاهر ـ ضمّۀ ظاهر ـ [ ٣٩؛﴾نَفُوعَلَى مَا تَصِ نُאلْمُسْتَعا هُوَאللَّ لٌجَمِی رٌفَصَبْ﴿. ٧
  ]نون عوض رفع

  ] ـ ضمّۀ ظاهر ـ ضمّۀ ظاهر» وאو«[؛ »هُهُوَجْ نٌحَسَ כَوأخُ«. ٨

ظاهر، کسرۀ ظاهر، ضمّۀ  ضمّۀ ظاهر، کسرۀ ظاهر، فتحۀ [ ٤٠»سَارِفَ لُهْأ مِאإلسال يف باًنصی سِאلنا مُعْظَأ«. ٩
  ]نیابی  ظاهر، فتحۀ

ظاهر،   کسرۀ[ ٤١».مُبما ال یَعْلَ مُوאلحُکْ مَأن یَفْهَ لَقب ةُوאلمعارض عَأن یسم لَقب ةُאإلجابَ لِאلجاهِ قِخْالأمِنْ «. ١٠
ضمۀ ظاهر، ضمّۀ  فتحۀ ظاهر، فتحۀ ظاهر، ۀ ظاهر، ضمّۀ ظاهر،فتح   فتحۀ ظاهر،  کسرۀ ظاهر، ضمّۀ ظاهر،

  ]ظاهر

کسرۀ  فتحۀ ظاهر، کسرۀ ظاهر، فتحۀ ظاهر،[ ٤٢».هنبِوאجَ عِمیمِنْ جَ هُحاطَ نْهُ إلّا مَرَلَنْ ینصُ هللاِא  نَإنّ دی«. ١١
  ]ظاهر، کسرۀ ظاهر

  ]ظاهر کسرۀ ظاهر، ضمۀ ظاهر، کسرۀ[ ٤٣﴾אلْعَالَمِینَ بِّعَلَى رَ يَ إِلَّاجْرِأإِنْ  جْرٍأ كُمْ عَلَیْهِ مِنْلُسْئَأوَمَا ﴿. ١٢

نون عوض رفع، [ ٤٤﴾باًحَسِی هِوَكَفَى بِاللَّ هَإِلَّا אللَّ אًدحَأنَ وْشَهُ وَال یَخْوْنَوَیَخْشَ هِאللَّ تِرِسَاال نَوאلَّذِینَ یُبَلِّغُ﴿. ١٣

                                                            

  .٣٤/ نساء .٣٦

 .١٨٤/ بقره .٣٧

  .٢١/ אحزאب .٣٨

  .١٨/ یوسف .٣٩

 .٣٤١٢٦، ح کنز אلعمال .٤٠

 .١١١، ص منتخب میزאن אلحکمه .٤١

  .٧٨همان، ص  .٤٢

 .١٤٥/ شعرאء .٤٣

  .٣٩/ אحزאب .٤٤
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  ]فتحۀ ظاهر کسرۀ ظاهر، فتحۀ ظاهر، فتحۀ ظاهر،کسرۀ ظاهر، نون عوض رفع، نون عوض رفع،  نیابی، کسرۀ

کسرۀ  ظاهر، ضمّۀ حذف حرف علّه، فتحۀ ظاهر،[ ٤٥﴾هِلَّאل رِمْ لِذِكْهُبُقُلُو عَنْ تَخْشَألِلَّذِینَ آمَنُوא  نِألَمْ یَأ﴿. ١٤
  ]کسرۀ ظاهر ظاهر،

  אعرאب تقدیری

شود، אما  عالئم אعرאب در آخر کلمه آشکار میدر אعرאب لفظی . دومین نوع אز אنوאع אعرאب، אعرאب تقدیری אست
توאنند אعرאب ظاهری  کلماتی نیز وجود دאرند که به خاطر سنگینی و دشوאری تلفظ وאژه با عالئم אعرאبی، نمی

  .אست) فرضی و پنهان(ها تقدیری  بپذیرند و אز همین رو، عالئم אعرאب آن

شوند؛ چون در حقیقت مبنی نیستند، هر چند عالئم אعرאب، אعم אز  با אین همه، אین کلمات معرب تلقی می
گفته  אعرאب تقدیریبه אین نوع אعرאب که مفروض و پنهان אست، . شود אصلی و فرعی، در پایان آنها ظاهر نمی

که فاعل جمله אست، تقدیری אست؛ چون به » بُشرَی«عالمت رفع » جاءَتْ بُشْرَی«شود؛ مثالً در جملۀ  می
، تقدیرאً مرفوع و عالمت رفع آن »بُشرَی«بنابرאین، . ناپذیر אست نیز حرکت» אلف«ختم شده و » אلف مقصوره«

  .ضمّۀ مقدّر אست

  حالتهای کلی אعرאب تقدیری

  : طور عمده در سه حالت کلی کاربرد دאرد אعرאب تقدیری به

  حالت אول

و » אلعَصَا«؛ مانند باشد، אعم אز אینکه آن کلمه فعل یا אسم باشد  ختم شده» אلف مقصوره«هنگامی که کلمه به 
   .»یَسْعَی«

  »אلف مقصوره«אعرאب אفعال مختوم به 

فعل مضارع אست و אز آنجا که » یَخْشَی« ٤٦،﴾هِ אلْعُلَماءُإِنَّما یَخْشَى אللَّهَ مِنْ عِبادِ﴿در آیۀ مبارک : אعرאب رفع
هیچ عامل نصب و جزمی بر آن وאرد نشده، مرفوع אست، אما چون آخرین حرف آن אلف مقصوره אست حرکت 

: گوییم گیریم و می אز אین رو، در אین موقعیت ضمّۀ אعرאبی رא در تقدیر می. ضمه در آخر آن ظاهر نشده אست
  . مضارع مرفوع و عالمت رفع آن ضمّۀ مقدّر אست فعل» یَخْشَی«

אلف «قبل אز אفعالی قرאر گیرد که مختوم به » أن«یا » لِـ«مانند  ،دهندۀ فعل אگر عامل نصب: אعرאب نصب
أن یَخْشَی، «: گوییم شوند؛ مثالً می آید، ولی تقدیرאً منصوب می باشند، تغییری در ظاهر آنها پدید نمی» مقصوره
אند و عالمت نصب آنها فتحۀ  אین אفعال، همه مضارع منصوب. »أن یَرضَی، لِیَخَشی، لِیَسعَی، لِیَرضَی أن یَسعَی،
  . مقدّر אست

ها ضمّۀ ظاهره אست، مجزوم شود،  هایی که عالمت رفع آن هر گاه فعل مضارع ناقص، در صیغه: אعرאب جزم
                                                            

  .١٦/ حدید .٤٥

 .٢٨/ فاطر .٤٦
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فعل مضارع » لَمْ یَخشَ«: گوییم مثالً میحذف حرف علّه، عالمت جزم آن אست و אعرאب آن تقدیری نیست؛ 
  . مجزوم و عالمت جزم آن حذف حرف علّۀ آخر آن אست که نوع אعرאب آن ظاهری אست؛ نه تقدیری

  אعرאب אسمهای مقصور

مبتدא و אسمی אست که عامل نصب یا جرّی بر آن وאرد نشده » دِینِ אهللاِ يאلهُدَی فِ«: در عبارتِ» אلهُدَی«وאژۀ 
ختم شده و تلفظ آن با ضمّۀ ظاهری » אلف مقصوره«אما אز آنجا که به . مرفوع אست» אلهُدَی«بنابرאین، . אست

אعرאب  אنوאع. مبتدא و مرفوع و عالمت رفع آن ضمّۀ مقدّر אست» אلهُدَی«گوییم که  مشکل و دشوאر אست، می
وאژۀ  ٤٧﴾قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ﴿مثالً در آیۀ مبارک . אین گونه کلمات در حالتهای نصبی و جرّی نیز تقدیری אست

אعرאب אین کلمه تقدیری אست؛ بنابرאین، در حالت رفعی قرאر دאرد و ضمّۀ مقدّر عالمت رفع آن אست » مُوسَی«
آید؛ مثالً در مورد  گیرد، تغییری در ظاهر آن پدید نمیدر حالت نصب یا جر قرאر » مُصطفَی«אگر که  چنان

به و منصوب אست  در جملۀ אول مفعولٌ» مُصطفَی«گوییم که  می» قُلتُ لِمُصطفَی«و » رأیتُ مُصطفَی«عبارאت 
  .رو عالمت نصب آن فتحۀ مقدّر و در جملۀ دوم مجرور به حرف جر אست و عالمت جرّ آن، کسرۀ مقدّ

  حالت دوم 

و فعلهای » אلحامِي«و » אلقاضي«אسمهای : ختم شود؛ مانند» یای ماقبل مکسور«אی به  که کلمههنگامی 
  .»یَهْدِي«و » یَرْمِي«

  אسمهای منقوص 

گویند، אما  می אسمهای منقوصختم شده باشند، در אصطالح » یای غیرمشدّد ماقبل مکسور«به אسمهایی که به 
אین گونه کلمات، אعم אز فعلهای ناقص . نامند می אفعال ناقصوند، فعلهایی رא که به یای ماقبل مکسور ختم ش

یایی و אسمهای منقوص، در دو حالت رفع و جر אعرאبشان تقدیری و در حالت نصب، ظاهری אست؛ مثالً در 
مرفوع אست و » אلقاضِي«که در جملۀ אول، » سلّمتُ عَلی אلقاضِي«و » جاءَ אلقاضِي«: گوییم حالت رفع و جر می

אما در حالت نصب . »کسرۀ مقدّر«؛ و در جملۀ دوم، مجرور و عالمت جرّ آن »ضمّۀ مقدّر«مت رفع آن عال
  .אست» فتحۀ ظاهر«در آن منصوب و عالمت نصب آن » אلقاضِي«که وאژۀ » رأیتُ אلقاضِيَ«: گوییم می

 مانند ییها وאژه אست،ختم شده » ماقبل مکسور یای غیرمشدّدِ«که به  אستאسمی  ،אسم منقوص אز آنجا که
אند، אسم منقوص به  ، که هر دو یای مشدّد دאرند، هرچند به یای ماقبل مکسور ختم شده»يّدِمَهْ«، »يّعَلِ«

روند و אعرאب آنها کامالً طبیعی אست؛ یعنی هم ضمه، هم کسره و هم فتحه رא، گاه همرאه با تنوین و   شمار نمی
  .پذیرند گاه بدون تنوین می

  قص یاییאفعال نا

تنها در حالت رفع تقدیری אست، אما در دو حالت ) ناقص یایی(אعرאب فعلهای مختوم به یای ماقبل مکسور 
چون هیچ عامل نصب یا ) کند אحمد تیرאندאزی می(؛ »یَرْمِي أحمدُ«نصب و جزم، ظاهری אست؛ مثالً در جملۀ 

فعل مرفوع אست و عالمت رفع آن ضمّۀ مقدّر به کار نرفته אست، بنابرאین، אین » یَرمِي«جزمی قبل אز فعل 
  . אست

                                                            

 .١٢٨/ אعرאف .٤٧
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به ترتیب، در حالت نصب و جزم قرאر دאرد و نوع אعرאب آن در » لَمْ یَرْمِ«یا » أنْ یَرْمِيَ«אما همین فعل در
فعل مضارع منصوب به کار رفته و عالمت نصب آن فتحۀ ظاهر » أن یَرمِيَ«هر دو حالت، ظاهری אست؛ در 

فعل مضارع مجزوم به کار رفته و عالمت אعرאب ظاهری آن، حذف حرف علّۀ آخر آن » رْمِلَم یَ«אست و در
  .אست

   :هایی אز کاربرد کلمات عربی همرאه با عالئم تقدیری نمونه* 

فَلْیَسْتَجِیبُوא لِي  ]دَعَانِي[= إِذא دَعَانِ  ]אلدאعي[=  ي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ אلدَّאعِعِبَادِلَكَ أوَإِذא سَ﴿. ١
   ٤٨﴾وَلْیُؤْمِنُوא بِي لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ

   ٤٩﴾مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَال تَخُطُّهُ بِیَمِینِكَ إِذאً لَّارْتَابَ אلْمُبْطِلُونَ تَتْلُوאوَما كُنْتَ ﴿ .٢

  ٥٠﴾إِنْ یَعْلَمِ אللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَیْرאً یُؤْتِكُمْ خَیْرאً مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ سْرَىأאلْكُم مِّنَ یْدِیأیُّهَا אلنَّبِيُّ قُل لِّمَنْ فِي أیَا ﴿. ٣

   ٥١﴾هُهَوאیْتَ مَنِ אتَّخَذَ إِلهَهُ أفَرَأ﴿. ٤

   ٥٢﴾אلْمُتَكَبِّرِینَ مَثْوَى بْوَאبَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا فَلَبِئْسَأفَادْخُلُوא ﴿. ٥

   ٥٣﴾مُحَرَّرאً فَتَقَبَّلْ مِنِّي بَطْنِيإِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي ] ربِّي[= تُ عِمْرَאنَ رَبِّ أإِذْ قَالَتِ אمْرَ﴿. ٦

   ٥٤﴾نْزَلْنَا عَلَیْكَ אلْقُرْآنَ لِتَشْقَىأمَا ﴿. ٧

    ٥٥﴾نِعْمَتِي تْمَمْتُ عَلَیْكُمْأكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأאلْیَوْمَ ﴿. ٨

    ٥٦﴾אلْیَتَامَىإِحْسَاناً وَبِذِي אلْقُرْبَى وَوَبِالْوאلِدَیْنِ ﴿. ٩

   ٥٧﴾تَبْغِيفَقاتِلُوא אلَّتِي  אلْأُخْرَىهُمَا عَلَى إِحْدאفَإِنْ بَغَتْ ﴿. ١٠

  حالت سوم

                                                            

 .١٨٦/ بقره .٤٨

  .٤٨/ عنکبوت .٤٩

 .٧٠/ אَنفال .٥٠

  .٢٣/ جاثیه .٥١

 .٢٩/ نحل .٥٢

 .٣٥/ آل عمرאن .٥٣

 .٢/ طه .٥٤

 .٣/ مائده .٥٥

 .٣٦/ نساء .٥٦

  .٩/ حجرאت .٥٧
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  . »و أخِي طَنِيوَ، تابِيمِي، کِلِّعَمُ«: אضافه شده باشد؛ مانند» یای متکلم«هنگامی که אسم به 

، אعرאبشان )در صورت אضافه شدن به یاء متکلّم(حتّی אسماء خمسه  ،به یای متکلممضاف تمام אسمهای 
» کتاب«אلیه آن אست و אز همین رو،  مضاف» ي«خبر و » کتاب«، وאژۀ »هَذא کتابِي«تقدیری אست؛ مثالً در 

ظاهر نشدن אین ضمه در آخر کلمه، به . که خبر אست باید مرفوع باشد، אما ضمه در آخر آن ظاهر نشده אست
شود  مرفوع فرض می» کتاب«بنابرאین، אعرאب . گردد که در تلفظ آن با ضمّه وجود دאرد אری و ثقلی بر میدشو

אین گونه کلمات در حالت نصب و جر نیز همین وضعیت رא دאرند و نصب و . و عالمت رفع آن ضمّۀ مقدّر אست
  . جرّ آنها نیز به فتحه و کسرۀ مقدّر אست

אلقاعده باید منصوب  به אست و علی مفعولٌ» قلم«وאژۀ » سلّمتُ عَلی معلّمِي«یا » يشْتَرَیْتُ قلمِאِ«مثالً در 
بنابرאین، אعرאب . باشد، ولی عالمت نصب در آخر آن به دلیل ثقل تلفظ همرאه با یای متکلّم ظاهر نشده אست

אً مجرور و عالمت که تقدیر» معلّم«آن تقدیری و عالمت نصب آن، فتحۀ مقدّر אست و به همین ترتیب، وאژۀ 
در حالت אضافه به یای متکلّم » قلمِي«کسرۀ موجود در ضمناً توجّه دאشته باشیم که . جرّ آن کسرۀ مقدّر אست

  ٥٨.توאن در حالت جرّ آن رא عالمت אعرאب ظاهر قلمدאد کرد کسرۀ אعرאبی نیست و אز همین رو نمی

  حالتی خاص در אعرאب تقدیری

گانه منحصر نیست؛ بلکه نوع دیگری  ورد آنها تقدیری אست، در אین حالتهای سهحالتهایی که نوع אعرאب در م
دهد که جمع  אین حالت خاص هنگامی رخ می. ها در عربی وجود دאرد که אعرאب در آن تقدیری אست אز وאژه

ود، طبق אضافه ش» ي«به » مُعلّمونَ«بنابرאین، אگر . مذکر سالم در حالت رفع، به یای متکلم אضافه شده باشد
به » معلّمويَ«گردد و  در אین حالت، نون جمع مذکر سالم به אضافه حذف می. »معلّمونَي«: قاعده باید بگوییم

همچنین نون جمع . شود ی متکلّم אدغام می»یا«قلب و در » یاء«אعرאبی به » وאو«در אین هنگام . آید دست می
. شوند در هم אدغام می» ی«شود و هر دو  می» ی«قلب به » وאو«شود و  مذکر سالم نیز به אضافه حذف می

گردد و به אین  آید، در آخر آن ظاهر می ترین حرکت در عربی به حساب می گاه حرکت فتحه که خفیف آن
: אز אین رو، باید بگوییم. آید که در حالت رفع، אعرאب آن تقدیری אست به دست می» معلّمِيَّ«ترتیب وאژۀ 

  . مقدّر אست» وאو«تقدیرאً مرفوع و عالمت رفع آن » معلّمِيَّ«ژۀ که وא» جائَني معلّمِيَّ«

ی אعرאبی אست »یا«گفتنی אست که אعرאب جمع مذکر سالم در حالتهای نصب و جر، لفظی و عالمت آن 
  .»سلّمتُ عَلی معلّمِيَّ«و » رأیتُ معلّمِيَّ«: ی متکلم אدغام شده אست؛ مانند»یا«که در 

  یאعرאب محلّ

کاربرد אین אصطالح در مورد אعرאب کلمات مبنی به אین دلیل . ی به کلمات مبنی אختصاص دאردאعرאب محلّ
در عین حال، אین نوع אعرאب در حقیقت به . توאنند عالئم אعرאبهای گوناگون رא بپذیرند אست که مبنیّات نمی

وَאلَّذِي قَالَ لِوאلِدَیْهِ أُفٍّ ﴿مبارک جایگاهی تعلق دאرد که وאژۀ مبنی در آن جایگاه قرאر گرفته אست؛ مثالً در آیۀ 
ولی چون مبنی . אسم موصول و مبنی אست و چون مبتدא אست، باید مرفوع تلقی شود» אلّذي«وאژۀ  ٥٩﴾لَّكُما

                                                            

 .٨١ـ  ٨٢، ص ١אبن عقیل אلهمدאنی אلمصریّ، شرح אبن عقیل علی ألفیّة אبن مالک، ج : ک. ر.  ٥٨

  .١٧/ אحقاف. ٥٩
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 .گوییم محالً مرفوع אست אست، می

» یُعلِّمْنَ אلطّالباتِ«در عبارت ) رود صیغۀ ششم אز مضارع که אز مبنیّات به شمار می(» یُعلِّمْنَ«همچنین فعل 
گوییم محًال  در حالت رفع قرאر دאرد و אز אین رو می.) دهند آن معلمان خانم به دאنشجویان دختر درس می(

  . مرفوع אست

که به طور کلی محلّی אز אعرאب ندאرند، در همۀ حاالت،  گفتنی אست که کلمات مبنی همگی، غیر אز حروف
  . پذیرند، چه אسم אشاره باشند چه ضمیر، چه موصول، یا دیگر אنوאع کلمات مبنی אعرאب محلی می

אین گونه אز جمالت אعرאبشان . پذیرند عالوه بر אین، بسیاری אز אنوאع جمله در زبان عربی نقش אعرאبی می
  . ت وصفیّه، حالیّه و جز אینهامحّلی אست؛ مانند جمال

  :گوناگون یאعرאب های هایی אز کاربرد کلمات عربی در محل نمونه* 

  ]در محل رفع: در محلّ رفع، אلذي: هو[ ٦٠﴾رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ אلْحَقِّأ אلَّذِي هُوَ﴿. ١

در : در محل نصب، نا: در محل نصب، ما: نا[ ٦١﴾یَوْمَ אلْقِیامَةِ ناوَال تُخْزِ كَعَلَى رُسُلِ نَاوَعَدتَّ مَا نارَبَّنا وَآتِ﴿. ٢
  ]در محل نصب: نا، در محل جر: כَ محل نصب، 

  ]در محلّ جرّ: در محلّ رفع، هِمْ: هُمْ در محلّ رفع،: אلّذینَ[ ٦٢﴾مُّشْفِقُونَ هِممِّنْ عَذאبِ رَبِّ هُم אلَّذِینَوَ﴿. ٣

  چکیده

  . محلیو  تقدیری، لفظی :نوع אست אعرאب در زبان عربی سه 

گردد و سه  به موאردی אختصاص دאرد که عالمتهای گوناگون אعرאبی در پایان وאژه آشکار می אعرאب لفظی 
  : برאی آن متصوّر אستجدאگانه گونۀ 

  אعرאب به حرکت؛. ١

  אعرאب به حرف؛. ٢

  ).حذف حرف علّه و حذف نون عوض رفع(אعرאب به حذف . ٣

  : خورد که بیشتر در سه حالت زیر به چشم می אعرאب تقدیری 

  ؛ )در هر سه حالت אعرאبی(» אلف مقصوره«در کلمات مختوم به . ١

یایی در   و فعلهای ناقص) تنها در حالتهای رفعی و جری(» یای ماقبل مکسور«در אسمهای مختوم به . ٢
  تنها در حالت رفعی؛) ١٤و  ١٣، ٧، ٤، ١(های  صیغه

                                                            

  .٩/ صف .٦٠

 .١٩٤/ آل عمرאن .٦١

  .٢٧/ معارج .٦٢
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  ).در هر سه حالت אعرאبی(ف به یای متکلم در אسمهای مضا. ٣

  :که به مبنیّات אختصاص دאرد، אعم אز אعرאب محلی 

  אسماء و אفعال مبنی در همۀ حالتهای אعرאبی؛ . ١

  .پذیرند می بعضی אز جمالت که אز نظر نحو عربی نقش אعرאبی. ٢
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אنوאع بنا؛ 

 عالئم بنای فعل ماضی؛ 

 عالئم بنای فعل אمر حاضر؛ 

  .فعل مضارعهای مبنی  م بنای صیغهعالئ 

  אنوאع بنا

بنا ثابت ماندن حرکت آخر کلمۀ مبنی و عدم قابلیت آن برאی پذیرش حرکات دیگر در شرאیط  ،گفتیمکه  چنان
در میان . در زبان عربی همۀ حروف، برخی אسمها و برخی אز אفعال مبنی هستند. گوناگون در جمله אست

دیگر، مبنی حروف هیچ אستثنایی وجود ندאرد و همۀ آنها אعم אز حروف جر، حروف مشبّهة بالفعل یا حروف 
) جز در حالت مثنی(ضمایر و موصوالت  :אند אز ها عبارت كه مشهورترین آنאند  بعضی אز אسمها نیز مبنی. هستند

  . ماند که در موقعیتهای مختلف אعرאبی، مبنای صرفی و حرکت آخر آنها هموאره ثابت باقی می

رאبی آن در موقعیتهای مختلف و تحت ها و عالئم אع در میان אفعال، تنها فعل مضارع، معرب אست و صیغه
 و هنگامی که شود و هرگاه عوאمل نصب بر آن وאرد شود، منصوب تأثیر عوאمل گوناگون אعرאبی دگرگون می
) نَّ، نْ(یا نون تأکید ثقیله و خفیفه » نَ«گردد؛ مگر هنگامی که ضمیر  عوאمل جزم بر آن وאرد شود، مجزوم می

  .های خاصی אز آن مبنی אست صیغه شرאیطشود که در אین  به طور مستقیم به آخر آن متصل

به هر حال، كلمات مبنی حالتهای گوناگونی دאرند؛ گاه حركت آخرین حرفشان فتحه، گاه ضمّه، گاه كسره و 
، »ضَرَبَ«های وאژه. ضمّه אست ،حرکت بنایی» مُنْذُ«و » ضَرَبُوא«، »إیّاهُ«های  در وאژهمثالً  .گاه سكون אست

حرکت بنایی، کسرۀ آخر آنهاست » بِ«و » أمسِ«، »אِضرِبي«های  אند و در وאژه مبنی بر فتحه» رُبَّ«و » نْتَأ«
  . אند مبنی بر سکون» مِنْ«و » أنْتُمْ«، »ضَرَبْتَ«های  و وאژه

  نکاتی دربارۀ بنای کلمات

وند و در عین حال حروف یا همان مصوّتهای بلند ختم ش» وאُ«و » يאِ«، »א ـَ«های مبنی به  هرگاه وאژه .١
  .»אلّذي«و » إلَی«: روند؛ مانند אز حروف אصلی کلمه باشند، مبنی بر سکون به شمار می »وאو«و  »یاء« ،»אلف«
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های مبنی باید به حرکت آخرین حرف آن، قبل אز אتصال به  برאی تعیین حرکت بنایی و نوع بنای وאژه .٢
مبنی بر ضمّه אست، » ضَرَبُوא«ا رא در آنها شناخت؛ مثالً فعل کلمات دیگر توجه کرد و بر آن אساس، نوع بن

در زبان عربی در حقیقت همیشه » فعل«جدאست؛ چون » فعل«ضمیر متصل فاعلی אست و אز » وאو«چون 
אین . مفرد אست و مثنیٰ و جمع یا مذکر و مؤنث یا غایب، حاضر و متکلم نامیدن آن با تسامح همرאه אست

خورد و אز אین  אز فعل ماضی به چشم می ١٤و  ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٣، ٢ های وضعیت در صیغه
  .אند ها مبنی بر سکون مبنی بر ضمّ و سایر صیغه ٣مبنی بر فتحه،صیغۀ  ٥و  ٢های  رو، صیغه

، אز אین رو. گاه ممکن אست حرکت آخرین حرف کلمۀ مبنی، هنگام قرאئت یا کتابت، حرکت بنایی آن نباشد .٣
باید אول به بنائی بودن حرکت آخرین حرف وאژۀ مبنی אطمینان یافت و پس אز آن، نوع بنای آن رא مشخص 

شود  که هنگام אتصال به حرف ساکن پس אز آن مفتوح می  »مِنْ«در حرف جرّ » ن«کرد؛ مثالً حرکت حرف 
به علت אتصال به حرف » مِنْ«در که در آن، نون موجود » مِنَ אلبَیتِ«بنایی نیست، بلکه عارضی אست؛ مانند 
  .شود، אما باید آن رא مبنی بر سکون دאنست ساکن دیگر در خوאندن و نطق مفتوح می

شود،  می» אلف«، در موאردی که حرف علّه قلب به )مفرد مذکر غایب(در صیغۀ אول אز فعل ماضی ناقص  .٤
  ). »هَدَیَ«: در אصل(» هَدَی«و ) »وَدَعَ«: در אصل(» دَعَا«: ؛ مانندאستفعل، مبنی بر فتحۀ مقدّر 

» وאو«אتصال به ضمیر متصل  سببقبل אز حذف آن، به   אز آنجا که الم אلفعل صیغۀ سوم ماضی ناقص، .٥
: در אصل(» هَدَوْא«، )»دَعَوُوא«: در אصل(» دَعَوْא«: باید آن رא مبنی بر ضمّه دאنست؛ مانند ،مضموم אست

  ). »رَضِیُوא«: صلدر א(» رَضُوא«و ) »هَدَیُوא«

حذف حرف علّه אست و ) مخاطب/ مفرد مذکر حاضر(عالمت بنایی صیغۀ אول אز فعل אمر حاضر معتل אلالم  .٦
» אِهْدِ«، )»אُدْعُو«: پیش אز جزم(» אُدْعُ«: بر همین אساس باید آن رא مبنی بر حذف حرف علّه قلمدאد کرد؛ مانند

   ٦٣).»אِسْعَی«: یش אز جزمپ(» אِسْعَ«و ) »אِهْدِي«: پیش אز جزم(

  :هایی אز کاربرد کلمات مبنی با حرکات بنائی گوناگون نمونه

  ٦٤﴾لَوْ یُؤאخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوא لَعَجَّلَ لَهُمُ אلْعَذَאبَ﴿ .١

  .אند همه مبنی بر سکون» )هُمُ ←پس אز אتصال به حرکت ساکن بعدی (لَوْ، هُمْ، مَا و هُمْ «

  .אند همه مبنی بر کسر) »ـلَ« ←پس אز אتصال به ضمایر متصل مجرور (» لِ«و » بِ«

  .مبنی بر ضم אست» کَسَبُوא«

  .مبنی بر فتح אست» عَجَّلَ«و » لَعَجَّلَ«در » ـلَ«

   

                                                            

 .٢١ـ  ٢٣محمّد أسعد אلنّادری، نحو אللُّغَةِ אلعربیّةِ، ص : ک. ر.  ٦٣

  .٥٨/ کهف .٦٤
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 ٦٥﴾مُّغْرَقُونَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا وَال تُخَاطِبْنِي فِي אلَّذِینَ ظَلَمُوא إِنَّهُم أوَאصْنَعِ אلْفُلْكَ بِ﴿ .٢

  .אند همه مبنی بر فتح» وَ، אلَّذینَ و إِنَّ«

  .אند همه مبنی بر سکون» هُمْ  صْنَعْ، نَا، فِي وאِ«

  .هر دو مبنی بر کسرאند» )ضمیر متکلم وحده(= » ي«و » بِ«

  .مبنی بر ضم אست» ظَلَمُوא«

  ٦٦﴾אعْبُدُوא אللَّهَ فَإِذَא هُمْ فَرِیقَانِ یَخْتَصِمُونَنِ أخَاهُمْ صَالِحاً أرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أوَلَقَدْ ﴿ .٣

  .אند همه مبنی بر فتح» ـو فَ ـوَ، لَ«

  .אند همه مبنی بر سکون» و إذَא )»أنِ« ←پس אز אتصال به حرف ساکن بعدی (ی، هُمْ، أنْ رْسَلْنَا، إِلَأقَدْ، «

  .مبنی بر ضم אست» عْبُدُوאאُ«

 ٦٧﴾دْرאכَ مَا لَیْلَةُ אلْقَدْرِأوَمَا *  لَیْلَةِ אلْقَدْرِ نْزَلْنَاهُ فِيأإِنَّا ﴿ .٤

  .אند هر دو مبنی بر فتح» )أدْرَیَ ←قبل אز אعالل (إنَّ، أدْرَی «

  .אند مبنی بر سکون» نَا، أنزلْنَا و مَا«

  .مبنی بر ضم אست» هُ«

  .مبنی بر فتح אست» ـکَ«

אلْحَسَنَةَ حَتَّي عَفَوא وَّقَالُوא قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا אلضَّرَّאءُ وَאلسَّرَّאءُ فَأخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا ثُمَّ َبدَّلْنَا مَكَانَ אلسَّیِّئةِ ﴿ .٥
 ٦٨﴾یَشْعُرُونَ

 .مبنی بر فتح אست» ـثُمَّ، وَ، مَسَّ و فَ«

  .אند همه مبنی بر سکون» بَدَّلْنَا، حتّی، قَدْ، أخذْنَا، هُمْ و ال«

  .אند هر دو مبنی بر ضم» و قالُوא) »عَفَوُوא«: ز אتصال به ضمیر متصل مرفوعقبل א(عَفَوْא «

                                                            

  .٣٧/ هود .٦٥

  .٤٥/ نمل .٦٦

 .١ـ  ٢/ قدر .٦٧

  .٩٥/ אعرאف .٦٨
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 ٦٩﴾ذَلَّأعَزُّ مِنْهَا אلْأیَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى אلْمَدِینَةِ لَیُخْرِجَنَّ אلْ﴿ .٦

  .مبنی بر فتح אست» ـلَ«

  .אند همه مبنی بر سکون» ی و هَاا، إلَنَ، رَجَعْ)»لَئِنْ«در (إنْ «

  אفعال مبنی 

های فعل مضارع؛  گفتیم در زبان عربی אز میان אفعال، فعل ماضی، فعل אمر حاضر و بعضی אز صیغهکه  چنان
  . אند مبنی) غایب و حاضر(یعنی دو صیغۀ جمع مؤنث 

  های آن فعل ماضی و نوع بنای صیغه

 .»و ذَهَبَتَا ذَهَبَ، ذَهَبَا، ذَهَبَتْ«: אند؛ مانند مبنی بر فتح ٥و  ٤، ٢، ١های  صیغه

 .»ذَهَبُوא«: مبنی بر ضمّه אست؛ مانند ٣صیغۀ 

ذهَبْنَ، ذَهَبْتَ، ذَهَبْتُمَا، ذَهَبْتُمْ، «: אند؛ مانند مبنی بر سکون ١٤و  ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨،  ٧، ٦های  صیغه
 .»ذَهَبْتِ، ذَهَبْتُمَا، ذَهَبْتُنَّ، ذَهَبْتُ، ذَهَبْنَا

  های آن غهفعل אمر حاضر و نوع بنای صی

 .»אِذْهَبْ و אِذْهَبْنَ«: אند؛ مانند های مفرد مذکر و جمع مؤنث مبنی بر سکون صیغه

قبل אز حذف (» אِذْهَبَا«: هستند؛ مانند) نَِ(های مثنی، جمع مذکر و مفرد مؤنث مبنی بر حذف نون אعرאبی  صیغه
 ). »אِذْهَبِینَ«: قبل אز حذف نون(» אِذْهَبِي«و ) »אِذْهَبُونَ«: قبل אز حذف نون(» אِذْهَُبوא«، )»אِذْهَبَانِ«: نون

  های مبنی آن فعل مضارع و نوع بنای صیغه

אند و هر دو صیغه نیز به خاطر אتصال به ضمیر متصل  مبنی) غایب و حاضر(های جمع مؤنث مضارع  صیغه
 . »تَذْهَبْنَ«و » یَذْهَبْنَ«: مبنی بر سکون هستند؛ مانند) نَ(= مرفوع 

ها  به طور مستقیم به فعل مضارع بپیوندد، אین فعل) אعم אز ثقیله و خفیفه(عالوه بر אین، هرگاه نون تأکید 
به چشم ) ١٤و  ١٣، ٧، ٤، ١های  یعنی صیغه(אین حالت در אفعال אربعه یا مفرد . روند نیز مبنی به شمار می

אتصال به نون تأکید مبنی بر فتحه هایی که عالمت رفع آنها ضمّه אست، پس אز  خورد؛ یعنی صیغه می
 . »نَذْهَبَنَّ«و » أذْهَبَنَّ«، »یَذْهَبَنَّ«: شوند؛ مانند می

روند و אگر مرفوع باشند،  های دیگر حتی پس אز אتصال به نون تأکید، مبنی نیستند و معرب به شمار می صیغه
های مثنیٰ هنگام אتصال به  غهعالمت رفع آنها بقای نون عوض رفع אست، هرچند مثالً نون عوض رفعِ صی

هَلْ تَکتُبانِّ یا وَلدאنِ «شود؛ مثالً در عبارت  نون تأکید به خاطر توאلی سه حرف نون ظاهرאً حذف می
مرفوع به ثبوت نون عوض رفع אست، هرچند אین نون به ظاهر حذف شده » تَکتُبانِّ«فعل مضارع » دَرسَکُما؟

                                                            

  .٨/ منافقون .٦٩



٣٨  

Nahv(١) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir  

  .אست

  : در قرآن کریم هایی אز کاربرد نون تأکید نمونه

  ].صیغۀ متکلم مع אلغیر، مبنی بر فتح[ ٧٠؛﴾عَلَى مَا آذَیْتُمُونَا نَصْبِرَنَّوَلَ﴿. ١

صیغۀ مفرد مذکر غایب، مبنی بر [ ٧١؛﴾مِّنَ אلصَّاغِرِینَ] لَیَکونَنْ[=  یَكُوناًوَلَ یُسْجَنَنَّوَلَئِن لَّمْ یَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَ﴿. ٢
  ].فتح

های جمع مذکر حاضر، معرب  صیغه[ ٧٢؛﴾هُتَنْصُرُنَّبِهِ وَلَ تُؤْمِنُنَّجَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَثُمَّ ﴿. ٣
  )].مرفوع(

صیغۀ (تُفْسِدُنَّ [ ٧٣؛﴾عُلُوّאً كَبِیرאً تَعْلُنَّفِي אلْأرْضِ مَرَّتَیْنِ وَلَ تُفْسِدُنَّوَقَضَیْنَا إِلَى بَنِي إِسْرאئِیلَ فِي אلْكِتَابِ لَ﴿. ٤
 ←)مرفوع(صیغۀ جمع مذکر حاضر فعل ناقص وאوی، معرب (» تَعْلُنَّ«و )) مرفوع(جمع مذکر حاضر، معرب 

  )].تَعْلُوُنَّ: پیش אز אعالل

  ].مبنی بر فتح های مفرد، صیغه[ ٧٤؛﴾ي بِسُلْطَانٍ مُّبِینٍیَأتِیَنِّهُ أوْ لَأذْبَحَنَّهُ عَذَאباً شَدِیدאً أوْ لَأُعَذِّبَنَّلَ﴿. ٥

ی »ال«فعل مضارع مجزوم به [ ٧٥؛﴾سَبِیلَ אلَّذِینَ ال یَعْلَمُونَ ال تَتَّبِعانِّقَالَ قَدْ أُجِیبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِیمَا وَ﴿. ٦
  ].نهی و عالمت جزم آن حذف نون عوض رفع

  ].صیغۀ متکلم مع אلغیر، مبنی بر فتح) نْلَنَسْفَعَ(= لَنَسْفَعاً[ ٧٦؛﴾بِالنَّاصِیَةِ سْفَعاًكَالَّ لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ لَنَ﴿. ٧

  چکیده

مبنی بر . ٤مبنی بر کسر؛ . ٣مبنی بر فتح؛ . ٢مبنی بر ضم؛ . ١ :אند کلمات مبنی در عربی بر چهار نوع 
   .سکون

که جزء حروف אصلی آنها باشند، مبنی بر  شوند، در صورتی ختم می» يאِ«، و »א ـَ«هایی که به  وאژه 
   .سکون هستند

אند، مبنی بر حرکت آخرین حرف فعل قبل  آن دسته אز אفعال مبنی که به ضمایر متصل مرفوع متصل شده 
  .روند אز آن ضمایر به شمار می

                                                            

  .١٢/ אبرאهیم .٧٠

  .٣٢/ یوسف .٧١

  .٨١/ آل عمرאن .٧٢

  .٤/ אسرאء .٧٣

  .٢١/ نمل .٧٤

  .٨٩/ یونس .٧٥

  .١٥/ علق .٧٦
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 های جمع مذکر ماضی ناقص، حرکت بنائی فعل همان ضمّۀ حرف علّه אست که در אثر אعمال در صیغه 
 .قوאعد אعالل حذف شده אست

אعم אز (های فعل مضارع که عالمت رفع آنها ضمّه אست، پس אز אتصال به نون تأکید  آن دسته אز صیغه 
  .شوند مبنی بر فتح محسوب می) ثقیله و خفیفه
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  אهدאف درس

 :آشنایی با

 אنوאع אعرאب فعل مضارع صحیح؛ 

  ).معتل אلالم(אنوאع אعرאب فعل مضارع ناقص  

  אعرאب رفع فعل مضارع و אنوאع آن

. فعل مضارع در حالت عادی، یعنی زمانی که عامل نصب یا عوאمل جزم بر آن دאخل نشده باشد، مرفوع אست
های فعل مضارع معرب نیستند، بلکه אز אین میان، دو صیغۀ جمع  אیم، همۀ صیغه گفتهکه  چناندر عین حال، 

عالوه بر אین، هر سه نوع . ستهای معرب نیز بر دو گونه א عالمت رفع صیغه. אند مؤنث غایب و حاضر مبنی
  : אعرאب ظاهری، محلی و تقدیری نیز در فعل مضارع به شرح زیر کاربرد دאرد

که فعل » یَذهبُ«: ، عالمت אعرאب ضمه אست؛ مانند»١٤، ١٣، ٧، ٤، ١«های  در אفعال صحیح، در صیغه) אلف
  . אست مضارع مرفوع و عالمت رفع آن ضمۀ ظاهر

و جمع مذکر غایب و مخاطب و مفرد مؤنث حاضر، عالمت رفع، نون ) ذکر و مؤنثم(های مثنی  در صیغه) ب
های جمع مذکر و مفرد مؤنث حاضر، مفتوح אست؛  های مثنی، مکسور و در صیغه عوض رفع אست که در صیغه

  . »تَذهبِینَ«و » یَذهبُونَ«، »یَذهَبانِ«: مانند

های جمع مؤنث که مانند سایر אسمها و فعلهای  نوع אعرאب אین אفعال ظاهری אست، برخالف אعرאب صیغه
 یا جزم به کار نرفته باشد، که هرگاه قبل אز آنها هیچ یک אز عوאمل نصب یا جرّ امعن ه אینی אست؛ بمبنی، محلّ
אند وگرنه، پیرو عامل نصب یا جزمی که بر آن درآمده אست، محالً منصوب یا مجزوم به شمار  محالً مرفوع

  . »لَمْ یَذْهَبْنَ«و » نْ یَذْهَبْنَأ«، »یَذْهَبْنَ« :روند؛ مانند می

های  אین نوع אعرאب در فعل مضارع، مخصوص صیغه. אعرאب تقدیری אست ،نوع دیگر אز אعرאب فعل مضارع) ج
ها که طبق قوאعد  אین صیغه. אست) אعم אز ناقص وאوی و یائی(אز فعل مضارع ناقص » ١٤، ١٣، ٧، ٤، ١«

گردد، در صورتی که عوאمل نصب یا جزم بر آنها دאخل نشده باشد، تقدیرאً  אعالل، ضمۀ آخر آنها حذف می
به شمار که همه مرفوع به ضمۀ مقدّر » یَطْوِي«و » یَخشَی«، »یَرمِي«، »یَدعُو«فعلهای : د؛ مانندِאن مرفوع
  .روند می
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  אعرאب نصب فعل مضارع و אنوאع آن

های مفرد که عالمت رفع آنها ضمۀ ظاهر אست،  عالمت نصب در فعل مضارع، در صیغه) אلف
که » أن نَذهبَ«، »أن أذهبَ«، »ن تَذهبَأ«، »أن تَذهبَ«، »أن یَذهبَ«: فتحه אست؛ مانند

  .אند و عالمت نصب آنها فتحۀ ظاهر אست مضارع منصوبهمه، 

های مثنی و دو صیغۀ جمع مذکر و مفرد مؤنث مخاطب، عالمت نصب، حذف نون عوض رفع  در صیغه
عالمت نصب آنها حذف אندو  که فعل مضارع منصوب» أنْ تَذْهبِي«و » أنْ یَذهبُوא«، »أنْ یَذهبَا«: אست؛ مانند

  . رود نون عوض رفع אست که خود یکی אز אنوאع אعرאب لفظی یا ظاهری به شمار می

شدن אدوאت نصب بر آنها هیچ تغییری در אعرאب  אند، پس אز دאخل های جمع مؤنث که هر دو مبنی در صیغه) ب
» أن تَذهَبْنَ«و » ن یَذهَبْنَأ«: گوییم ، میبنابرאین. کنیم آید؛ ولی باید آنها رא محالً منصوب تلقی  آنها پدید نمی

  .אند هر دو محلّاً منصوب

אست، » ضمه«هایی که عالمت رفع آنها  אند، در صیغه ختم شده» אلف«در آن دسته אز אفعال ناقص که به ) ج
که هر دو فعل مضارع منصوب به » أن یُطْوَی«و » أن یَخشَی«: אست؛ مانند» فتحۀ مقدّر«عالمت نصب، 

  .روند و عالمت نصب آنها فتحۀ مقدّر אست ار میشم

، ٤، ١«های  شوند، در صیغه ختم می» یاء«یا » وאو«در عین حال، عالمت نصب سایر אفعال ناقص که به 
؛ یعنی، אعرאب אین »أن أطْوِيَ«و » أن أرمِيَ«، »أن أدعُوَ«، »أن یَرمِيَ«: فتحۀ ظاهر אست؛ مانند» ١٤و  ١٣، ٧

  . لت نصب هیچ تفاوتی با فعل مضارع صحیح ندאرد و عالمت نصب آنها فتحۀ ظاهر אستگونه אفعال در حا

های مثنی و جمع مذکر אز אفعال ناقص همانند אفعال صحیح، عالمت نصب، حذف نون  ضمناً در صیغه
  :رود؛ مانند عوض رفع به شمار می

  .»أن یَدعُوא«← » یَدعُونَ«و » أن یَدعُوא« ←» یَدعُوאنِ«

  . »أن یَرمُوא«← » یَرمُونَ«و » أن یَرمِیا«← » یَرمیانِ«

  :هایی אز کاربرد فعل مضارع منصوب در آیات قرآن نمونه

 .فعل مضارع منصوب و عالمت نصب آن فتحۀ ظاهر אست ٧٦؛﴾نْ یُوصَلَأبِهِ  هللاُمَرَ אأوَیَقْطَعُونَ مَا ﴿ .١

فعل مضارع منصوب و عالمت نصب آن حذف نون عوض رفع  ٧٧؛﴾بِمَا لَمْ یَفْعَلُوא نْ یُحْمَدُوאأوَیُحِبُّونَ ﴿ .٢
 .אست

   

                                                            

  .٢٦/ بقره. ٧٦

  .١٨٨/ آل عمرאن. ٧٧



٤٤  

Nahv(١) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir  

فعل مضارع منصوب و عالمت نصب آن فتحۀ مقدّر  ٧٨؛﴾هللاِمِنْ دُونِ א نْ یُفْتَرَىأوَمَا كانَ هَذא אلْقُرْآنُ ﴿ .٣
 .אست

 .فعل مضارع منصوب و عالمت نصب آن فتحۀ ظاهر אست ٧٩؛﴾هللاِهُمْ غَاشِیَةٌ مِّنْ عَذَאبِ אتِیَأنْ تَأمِنُوא أفَأ﴿ .٤

؛ )أن یَهْدِیَني= أن یهْدِیَنِ ( ٨٠؛﴾قْرَبَ مِنْ هَذא رَشَدאًأرَبِّي لِ نْ یَهْدِیَنِأوَאذْكُر رَّبَّكَ إِذא نَسِیتَ وَقُلْ عَسَى ﴿ .٥
؛ لِأقربَ )ولٌ بهمفع(ضمیر متکلّم وحده + نون وقایه + فعل مضارع منصوب و عالمت نصب آن فتحۀ ظاهر 

 ). אسم تفصیل: أقرب+ حرف جر : لِ(

فعل مضارع منصوب و  ٨١؛﴾هُنْ تَخْشاأحَقُّ أ هللاُمُبْدِیهِ وَتَخْشَى אلنَّاسَ وَא ٌهللاوَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا א﴿ .٦
 ). مفعول به(= ضمیر متصل منصوب » هُ«+ عالمت نصب آن فتحۀ مقدّر 

فعل مضارع منصوب و عالمت نصب آن  ٨٢؛﴾نْ یَتَمَاسَّاأفَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ ﴿ .٧
 . حذف نون عوض رفع אست

فعل مضارع منصوب و عالمت نصب آن  ٨٣؛﴾إِلَیْكَ אلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ نْ یُلْقَىأوَمَا كُنْتَ تَرْجُوא ﴿ .٨
 .فتحۀ مقدّر אست

  אعرאب جزم فعل مضارع

   .شرطیه» إنْ«ی نهی و »ال«، »لَم«: אند אز مشهورترین عوאمل جزم فعل مضارع عبارت

لَم « ←» یَذهبُ«: هایی که عالمت رفعشان ضمۀ ظاهر אست، سکون אست؛ مانند عالمت جزم در صیغه) אلف
  .»یَذهبْ

های مثنی، جمع مذکر غایب و مخاطب و مفرد مؤنث مخاطب نیز عالمت جزم، حذف نون عوض  در صیغه) ب
  .»لَم تَذهبِي« ←» تَذهبِینَ«، »لَم یَذهبُوא« ←» یَذهبونَ«، »لَم یَذهبَا« ←» یَذهبانِ«: رفع אست؛ مانند

جزم بر آنها، مانند سایر شدن عالمت  های جمع مؤنث غایب و مخاطب، هنگام دאخل نوع אعرאب صیغه) ج
  . »لَم تَذهَبْنَ« ←» تَذهَبْنَ«، »لَم یَذهَبْنَ« ←» یَذهَبْنَ«: حالتهای אعرאبی رفع و نصب، محلّی אست؛ مانند

بنابرאین، . های مفرد، حذف حرف علّه אست אآلخر در صیغه  های معتلّ عالمت جزم در فعل) د
ه، در ظاهر باقی می یافتۀ مصوتهای بلند  اند، تنها حالت تخفیفم آنچه پس אز حذف حرف علّ

                                                            

  .٣٧/ یونس. ٧٨

  .١٠٧/ یوسف. ٧٩

  .٢٤/ کهف. ٨٠

  .٣٧/ אحزאب. ٨١

  .٤/ مجادله. ٨٢

  .٨٦/ قصص. ٨٣
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ختم شده باشد، وقتی » אو«אست؛ به אین معنا که אگر برאی مثال، فعلی به » آ«و » אی«، »אو«
شود،  حذف می» وאو«در אین موقعیت . شود به ضمه بدل می» אو«رود، در آغاز آن به کار می» لم«

توאنیم بگوییم که مصوت بلند به  دאرد، می، همیشه ضمه وجود »אو«ولی چون قبل אز مصوت بلند 
ُ«مصوت کوتاه  عُ« ←» یَدعُو«: یابد؛ مانند تخفیف می» א دْ به همین ترتیب אگر . »لَم یَ

گردد؛  مجزوم شوند، مصوت بلند آخر آنها به مصوت کوتاه بدل می» یَرمِي«و » یَخشَی«فعلهای
   ٨٤.»لَم یَرمِ« ←» یَرمِي«، »لَم یَخشَ« ←» یَخشَی«: مانند

های معرب فعل مضارع ناقص، همان حذف نون عوض رفع אست و אز  عالمت جزم در دیگر صیغه
: شدن آنها، وجود ندאرد؛ مانند אین نظر فرقی میان فعلهای صحیح و ناقص، هنگام مجزوم

وאنِ«  . »لَم تَخشَوْא« ←» تَخشَونَ«، »لَم یَرمُوא« ←» یَرمُونَ«، »لَم یَدعُوَא« ←» یَدعُ

معنای ماضی منفی، :ً کند، ثانیا آن رא مجزوم می: بر فعل مضارع دאخل شود، אوالً» لَم«هرگاه به هر حال، 
  .نرفت یا نرفته אست؛ »لَم یَذهبْ«: شود؛ مانند אز آن بردאشت می) ساده یا نقلی(

ا«و » لَم«هایی אز کاربرد  نمونه مَّ َ   :در آیات قرآن» ل

مْ أ﴿ .١ تُ بْ وא وَنْ أمْ حَسِ كُ رَ تْ ُ مِت لَ عْ ا یَ مَّ َ نْكُمْهللاُ א ل وא مِ دُ اهَ ینَ جَ ذِ َّ ل َ« ٨٥؛﴾א مْل لَ عْ ا یَ پس אز אتصال (» مّ
مِ«: به حرف ساکن بعدی لَ عْ ا یَ  . ، فعل مضارع مجزوم و عالمت جزم آن سکون אست)»لمّ

مْ ﴿ .٢ هُ نْ ینَ مِ رِ آخَ وאوَ قُ لْحَ ا یَ مَّ َ یمُ ل كِ یزُ אلْحَ زِ عَ ْ ل وَ א هُ مْ وَ هِ فعل مضارع مجزوم و عالمت جزم  ٨٦؛﴾بِ
 . آن حذف نون عوض رفع אست

٣. ﴿َ مْ یَكُف مْ  لَ هُ ُ یمان مْ إِ هُ عُ فَ نْ ا رَیَ مَّ َ אأل َ وْ ناأب مْ یَکُ«٨٧؛﴾سَ َ نْ(= » ل مْ یَکُ َ ، فعل مضارع مجزوم و )ل
ا رأوא«. عالمت جزم آن سکون אست لمّای ظرفیۀ زمانیه אست، چون با فعل ماضی به کار » لمّ

 .אسترفته 

زُّ كَ﴿ .٤ تَ هْ ا تَ آهَ ا رَ مَّ لَ ً وَأفَ رא ِ ب دْ لَّى مُ انٌّ وَ ا جَ هَ قِّبْنَّ عَ مْ یُ َ ا« ٨٨؛﴾ل ا«در » لمّ ا رآهَ . ظرفیه אست» لمّ
 .فعل مضارع مجزوم و عالمت جزم آن سکون אست» لم یعقّب«

٥. ﴿ْ ل َتِ א ا قُل أقال نَّ رאبُ آمَ وאعْ نُ مِ ؤْ مْ تُ َّ وא  ل ُ ول نْ قُ لكِ ا وَأوَ نَ مْ لَ خُلِسْ دْ ا یَ مَّ َ مْ ل كُ وبِ لُ یمانُ فِي قُ إِ ْ ل  ٨٩؛﴾א
لْ«. فعل مضارع مجزوم و عالمت جزم آن حذف نون عوض رفع אست» لم تؤمنوא« خُ دْ ا یَ » لمّ

                                                            

 .٨٥אبن عقیل אلهمدאنیّ אلمصری، شرح אبن عقیل علی ألفیّة אبن مالک، ص : ک. ر.  ٨٤

  .١٦/ توبه. ٨٥

  .٣/ جمعه. ٨٦

  .٨٥/ مؤمن. ٨٧

  .١٠/ نحل .٨٨

 .١٤/ حجرאت. ٨٩
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لِ«پس אز אتصال به حرف ساکن بعدی ( ا یدخُ فعل مضارع مجزوم و عالمت جزم آن سکون ) »لمّ
 .אست

مْ یَأ﴿ .٦ َ وא  نِأل نُ ینَ آمَ ذِ لَّ ِ رِ אنْ أل كْ ذِ ِ مْ ل هُ وبُ ُ ل عَ قُ فعل مضارع مجزوم و عالمت جزم  ٩٠؛﴾هللاِتَخْشَ
 .آن حذف حرف عله אست

نِي أوَ﴿ .٧ تَ یْ َ ا ل قُولُ یَ یَ هِ فَ ِ ال مَ هُ بِشِ َ تاب يَ كِ وتِ نْ أُ ا مَ مْ أُوتَمَّ َ هْ ل یَ ِ تاب فعل مضارع مجزوم و  ٩١؛﴾كِ
  . عالمت جزم آن حذف حرف علّه אست

  چکیده

  .پذیرد אعرאبِ لفظی، تقدیری و محلی رא میفعل مضارع سه نوع  

  :אعرאب لفظی یا ظاهری که .١

 . ضمۀ ظاهری یا نون عوض رفع אست ،آن رفع عالمت) אلف

 . فتحۀ ظاهری یا حذف نون عوض رفع אست ،آن نصب عالمت) ب

  . سکون یا حذف نون عوض رفع אست ،آن جزمعالمت ) ج

  :אعرאب تقدیری که .٢

های مفرد ضمۀ  در صیغه) ناقص وאوی، یائی و אلفی(مضارع معتل אآلخر عالمت رفع در ) אلف
 .مقدّر אست

  . فتحۀ مقدّر אست) ناقص אلفی(عالمت نصب در مضارع معتل אآلخر ) ب

  :אعرאب محلی که .٣

 . אست) رفع، نصب و جزم(های جمع مؤنث غایب و مخاطب در سه حالت אعرאبی  در صیغه 

 

                                                            

  .١٦/ حدید. ٩٠

  .٢٥/ حاقّه. ٩١
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ویژگیهای حروف نصب؛ 

  .دهی هر یک אز אین حروف شروط نصب 

  حروف ناصب بالذّאت

  :دو نکتۀ کلی

دهند؛ چه، فعل مضارع در حالت عادی  אین حروف אز نظر معنا، فعل مضارع رא به زمان آینده אختصاص می .١
و حروف »سَوْفَ«و » .سَ«: بین زمان حال و آینده مشترک אست، אما بعضی אز حروف در زبان عربی، مانند

  . دهند ناصب بالذאت معنای فعل مضارع رא به زمان آینده אختصاص می

روف عالوه بر ویژگی مشترکشان، که همان تأثیرگذאری در אعرאب فعل مضارع و אختصاص آن به אین ح .٢
حرف » لَن«אند؛  حرف مصدری» کَي«و » أن«زمان آینده אست، هر کدאم ویژگیهای אختصاصی دאرند؛ مثالً 

א و نتیجۀ حرف جوאب و אستقبال که باید در جوאب سخن دیگری אظهار شود، یا آنکه جز» إذن«نفی אست و 
  . سخن پیشین باشد

  »أنْ«حرف ناصب 

  .هم حرف אستقبال אست، هم حرف نصب و هم حرف مصدری» أن«حرف ناصب 

به همرאه فعل مضارع به کار رود، فعل مضارع رא אز نظر معنا به زمان آینده » أن«هرگاه حرف : حرف אستقبال
  .دهد אختصاص می

أن «کند؛ برאی مثال  رא، ظاهرאً یا تقدیرאً یا محالً، منصوب می، فعل مضارع بعد אز خود »أن«حرف  :حرف نصب
نوع אعرאب، تقدیری » أن یَخشَی«אعرאبش ظاهری אست و فتحه عالمت אعرאب نصب آن אست؛ در » یَدعُوَ

نیز محلی » أن یَذهَبْنَ«تابد؛ אعرאب  ختم شده אست و هیچ حرکتی رא برنمی» אلف«אست؛ چون فعل مضارع، به 
  . אست
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رود؛ تأویل به  رود، در حقیقت، به تأویل مصدر می همرאه با فعل مضارع به کار » أن«هرگاه  :ف مصدریحر
بنابرאین، تأویل به معنای אرجاع אست و تأویل به مصدر . به معنای رجوع אست» أوْل«معنی برگردאندن אز ریشۀ 
و فعل مضارع » أن«ار رود، مرאد אز با فعل مضارع به ک» أن«ین معنا که هرگاه ه אب. یعنی אرجاع به مصدر

شروع » أن«که با  ٩٢﴾نْ تَصُومُوא خَیْرٌ لَّكُمْأ﴿مبارک   منصوب بعد אز آن، مفهوم مصدری آن אست؛ مانند آیۀ
روزه گرفتن شما برאی : אینکه شما روزه بگیرید، برאی شما بهتر אست؛ یا: مفهوم آیه آن אست که. شده אست

  . »صِیامُکم خَیْرٌ لَکُم«: یعنیشما بهتر אست؛ 

؛ گویی هیچ »אُُحِبُّ نَجاحَكَ فِي אالمتَحانِ«אست که  ابه אین معن» אُحبُّ أن تَنجَحَ فِي אالمتَحانِ«جملۀ که  چنان
؛ و در جملۀ دوم »أنْ«تفاوتی אز نظر معنایی بین אین دو عبارت وجود ندאرد؛ در جملۀ אول فعل مضارع همرאه با 

  .به کار رفته אست) ه تأویل برده شدهب(مصدر مؤوَّل 

» بأفوאههم אللَّهِ نُورِ إطفاءَیُرِیدُونَ «نیز که به همان معنی  ٩٣﴾فْوאهِهِمْأنْ یُطْفِؤُא نُورَ אللَّهِ بِأیُرِیدُونَ ﴿در آیۀ 
؛ و در جملۀ دوم مصدر »أنْ«خورد؛ زیرא در متن آیه، فعل مضارع همرאه با  אست؛ همین وضعیت به چشم می

  .به کار رفته אست) به تأویل برده شده(ؤوَّل م

  ناصبه» أن«جایگاه کاربرد 

کنیم که فعل قبل אز آن بر ترس، אرאده،  همرאه با فعل مضارع אستفاده می» أن«به طور معمول زمانی אز حرف 
یقینی در معنای אمکان یا אحتمال یا معانی مشابه دیگر داللت دאشته باشد و قطعیت و   کردن، אمید، آرزو، אمر

  ٩٤.آنها به چشم نخورد

بر אطمینان و یقین و علم حتمی داللت کند، فعل بعدی که » أن«آن که אگر فعل مضارع قبل אز  هنتیج
، ناصب »أن«شود و در אین صورت אساساً حرف  همرאه با حرف أن אستعمال شده אست، دیگر منصوب نمی

   ٩٥.نیست

  :»أنْ«بارۀ کاربرد   دو نکتۀ دیگر در

کند که در אین صورت فعل  تخفیف پیدא می» أنْ«به ) بالفعل אست هةٌکه یکی אز حروف مشبّ(» أنَّ«گاه . ١
وجود دאرد، אما » أنَّ«مخففۀ אز » أنْ«ناصبه و » أنْ«کند؛ یعنی، אگر چه شباهتی بین  مضارع رא منصوب نمی

کند و دیگری عامل  رع رא منصوب میمحل کاربرد אین دو حرف به طور کامل אز هم جدא אست؛ یکی فعل مضا
  . نصب فعل مضارع نیست

                                                            

  .١٨٤/ بقره. ٩٢

 .٣٢/ توبه. ٩٣

در אین موقعیّت معادل مضارع אلتزאمی فارسی אست که به وقوع یا عدم وقوع » أن«که فعل مضارع همرאه با  توضیح آن.  ٩٤
کند؛  حال یا آینده همرאه با شک و تردید، آرزو و تمنّی، لزوم یا אرאده داللت میکاری و پدید آمدن یا پدید نیامدن حالتی در زمان 

 .١٩٥یحیی معروف، فنّ ترجمه، ص : ک. ر

 .٦٥عبدאلغنیّ אلدّقر، معجم אلنحو، ص : ک. ر.  ٩٥
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بر یقین و אطمینان داللت دאرد و אز אین » عَلِمَ«فعل  ٩٦﴾نْ سَیَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىأعَلِمَ ﴿مثالً در آیۀ مبارک 
ستاذِ یومَ إنّي أوَدُّ أن ألتقِيَ باأل«אما در عبارت . فعل مضارع نیست» أن ناصب«بعد אز آن » أن«رو، حرفِ 
بر معنای دوست دאشتن » أنْ«؛ من دوست دאرم که شنبۀ آینده با אستاد دیدאر کنم، فعل قبل אز حرف »אلسَّبتِ

؛ من معتقد »إنِّي أرَی أن ال یرجِعُ أحمدُ«برخالف عبارت . داللت دאرد و אمکان تحقق آن در آینده وجود دאرد
بر אعتقاد » أرَی«ز فعل مضارع به کار رفته ولی چون فعل در آن قبل א» أن«گردد که  هستم که אحمد بر نمی

אست و אز אین رو، فعل مضارع بعد אز » أنَّ«یافتۀ حرف  حالت تخفیف» أنْ«و علم قطعی داللت دאرد، بنابرאین، 
  .خود رא منصوب نکرده אست

بر אعتقاد و علم قطعی » یَرَوْنَ«فعل  ٩٧﴾یَرْجِعُ إِلَیِْهمْ قَوْالً ]أنْ ال[=  لَّاأفَال یَرَوْنَ أ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
  .אست و אز אین رو، فعل مضارع بعد אز خود رא منصوب نکرده אست» أنَّ«یافتۀ حرف  تخفیف» أنْ«داللت دאرد و 

هر دو وجه جایز ، بین אحتمال و אمکان یا علم و یقین متردد باشد، کاربرد »نْأ«אگر فعل به کار رفته قبل אز . ٢
بین » حَسِبُوא«نیز جایز אست؛ چون فعل » فِتْنَةٌ لَّا تَكُونُأوَ حَسِبُوא «که  ٩٨﴾لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌأوَ حَسِبُوא ﴿: אست؛ مانند

کردن و  رجاء و אحتمال אز یک سو، و علم و یقین אز سوی دیگر متردّد אست؛ یعنی، گاه مفید معنای گمان
کردن که אلبته متناسب با معنای آن در جمله   دאشتن و یقین  اه گویای معنای علممحتمل دאنستن אست و گ

  ٩٩.باید فعل مضارع بعدی رא منصوب یا مرفوع قرאئت کرد

  :אمکان یا אحتمال  هایی אز کاربرد فعل مضارع منصوب در معانی ترس، אرאده، אمید، آرزو، אمر کردن، نمونه

  ١٠٠﴾لَكُمْ نْ یُؤْمِنُوאأفَتَطْمَعُونَ أ﴿ .١

 ١٠١﴾رَسُولَكُمْ نْ تَسْئَلُوאأمْ تُرِیدُونَ أ﴿ .٢

 ١٠٢﴾رْضِأوَ یُفْسِدُونَ فِي אلْ نْ یُوصَلَأمَرَ אللَّهُ بِهِ أوَ یَقْطَعُونَ مَا ﴿ .٣

 ١٠٣﴾شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ نْ تُحِبُّوאأشَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ وَ عَسَى  نْ تَكْرَهُوאأوَ عَسَى ﴿ .٤

   

                                                            

 ٢٠/ مزمل. ٩٦

 .٨٩/ طه. ٩٧

 .٧١/مائده .٩٨

 .٨٨ـ  ٨٩אبن هشام، شرح قطر אلندی و بلّ אلصّدی، ص : ک. ر.  ٩٩

  .٧٥/ بقره. ١٠٠

  .١٠٨/ بقره. ١٠١

  .٢٥/ رعد. ١٠٢

  .٢١٦/ بقره. ١٠٣
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 ١٠٤﴾كُمُ אلنَّاسُ فَآوَאكُمْنْ یَتَخَطَّفَأتَخَافُونَ ﴿ .٥

 ١٠٥﴾قَرْیَةً ن نُّهْلِكَأرَدْنَا أوَ إِذא ﴿ .٦

 ١٠٦﴾مُؤْمِنِینَ لَّا یَكُونُوאألَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ ﴿ .٧

 ١٠٧﴾آمَنَّا وَ هُمْ ال یُفْتَنُونَ نْ یَقُولُوאأ نْ یُتْرَكُوאأحَسِبَ אلنَّاسُ أ﴿ .٧

  ١٠٨﴾אللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ אلدِّینَ عْبُدَأنْ أقُلْ إِنِّي أُمِرْتُ ﴿ .٨

  » لَنْ«حرف ناصب 

حرف אستقبال، نصب و نفی אست؛ یعنی، مثل همۀ حروف ناصبه، معنای فعل مضارع رא به زمان آینده » لَن«
  .مفهوم نفی אستویژگی אختصاصی آن هم אین אست که بیانگر . کند دهد و آن رא منصوب می אختصاص می

بر نفی » لَن«بر نفی אبدی داللت دאرد، אما بر خالف مشهور، باید دאنست که حرف » لَنْ«مشهور אست که 
، بردאشت شده אست، نه »بینی هرگز مرא نمی«مفهوم  ١١٠﴾لَنْ تَرאنِي﴿، و אگر אز آیۀ مبارک ١٠٩کند אبد داللت نمی

عه مبنی بر فقدאن אمکان رؤیت خدא در دنیا و آخرت بلکه به خاطر دیدگاه خاص کالمی شی» لَن«به خاطر 
وَ ﴿یا در آیۀ مبارک . ندאرد» لَن«אست که در هر صورت، אین אبدی بودن فقدאن אمکان رؤیت خدאوند ربطی به 

 »أبدאً«مربوط نیست بلکه با قید » لَن«وجود دאرد، אما אین مفهوم به » هرگز«אگرچه مفهوم  ١١١﴾بَدאًألَنْ یَتَمَنَّوْهُ 
  .بالذאت حرف نفی مطلق אست و نه نفی مؤکد» لَن«توאن گفت که  بنابرאین، می. در אرتباط אست

  :در آیات و روאیات  »لَنْ«هایی אز کاربرد حرف  نمونه

  ١١٢﴾یَّاماً مَّعْدُودَةًأوَ قَالُوא لَنْ تَمَسَّنَا אلنَّارُ إِلَّا ﴿ .١

   

                                                            

  .٢٦/ אنفال. ١٠٤

  .١٦/ אسرאء. ١٠٥

  .١٦/ شعرאء. ١٠٦

  .٢/ عنکبوت. ١٠٧

  .١١/ زمر. ١٠٨

لَنْ «بل قولك ... وال یقتضي تأکیدאً ... حرف یفید אلنفی وאالستقبال » لَنْ«و«: سخن אبن هشام در אین باره آن אست که. ١٠٩
في عدم » ال أقوم«بذلك أنّك ال تقوم أبدאً وأنّك ال تقوم في بعض أزمنة אلمستقبل وهو موאفق لقولك محتمل ألن ترید » أقومَ

 .٧٩ـ  ٨٠אبن هشام، شرح قطر אلنّدی وبلّ אلصّدی، ص : ک. ر: إفادة אلتأکید

  .١٤٣/ אعرאف. ١١٠

  .٩٥/ بقره. ١١١

  .٨٠/ بقره. ١١٢
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  ١١٣﴾אلنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْوَ لَنْ تَرْضَى عَنْكَ אلْیَهُودُ وَ الَ ﴿ .٢

  ١١٤﴾فَذُوقُوא فَلَن نَّزِیدَكُمْ إِلَّا عَذאباً﴿ .٣

  ١١٥﴾وْالدُهُم مِّنَ אللَّهِ شَیْئاًأمْوאلُهُمْ وَ ال ألَّنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ ﴿ .٤

  ١١٦﴾تَبْلُغَ אلْجِبَالَ طُوالًرْضَ وَ لَنْ أرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ אلْأوَ ال تَمْشِ فِي אلْ﴿ .٥

  ١١٧﴾قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرאً﴿ .٦

  ١١٨﴾نْ تَعْدِلُوא بَیْنَ אلنِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْأوَ لَنْ تَسْتَطِیعُوא ﴿ .٧

  ١١٩﴾فَلَنْ یَغْفِرَ אللَّهُ لَهُمْإِنَّ אلَّذِینَ كَفَرُوא وَ صَدُّوא عَنْ سَبِیلِ אللَّهِ ثُمَّ مَاتُوא وَ هُمْ كُفَّارٌ ﴿ .٨

   ١٢٠﴾فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ אلْیَوْمَ إِنْسِیّاً﴿ .٩

  ١٢١﴾رْضِ لَن نَّدْعُوَא مِنْ دُونِهِ إِلهاًأرَبُّنَا رَبُّ אلسَّماوَאتِ وَ אلْ﴿ .١٠

  »إذَنْ«حرف ناصب 

دهد و آن رא با  حرف אستقبال، نصب و جوאب אست؛ یعنی، فعل مضارع رא به زمان آینده אختصاص می» إذن«
  : کند شروط خاصّی منصوب می

   »إذن«شروط عمل 

  :אستدر فعل مضارع پس אز خود منوط به سه شرط » نْإذَ«عمل کردن 

אی در  لی به کار نرفته باشد، بلکه جملهدر صدر کالم وאقع شده باشد؛ یعنی، قبل אز آن ضمیر، אسم یا فع .١
  . باشد» إذن«آن   جوאب سخن پیشین آمده باشد که אولین کلمۀ

                                                            

  .١٢٠/ بقره. ١١٣

  .٣٠/ نبأ. ١١٤

  .١٧/ مجادله. ١١٥

  .٣٧/ אسرאء. ١١٦

  .٦٧/ کهف. ١١٧

  .١٢٩/ نساء. ١١٨

  .٣٤/ محمد. ١١٩

 .٢٦/ مریم. ١٢٠

  .١٤/ کهف. ١٢١
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کلمۀ   אی نیفتاده باشد؛ یعنی، میان آن و فعل مضارع پس אز آن، و فعل مضارع پس אز آن فاصله» إذن«بین  .٢
  .دیگری به کار نرفته باشد

مربوط به زمانی אست که قَسَم אین فاصله رא پدید آورده باشد و یکی : وجود دאردאین قاعده در دو אستثنا 
یا » إذن وَאهللاِ أرجِعَ«عامل אین فاصله باشد؛ یعنی، אگر بگوئیم » ال«دیگری مربوط به زمانی که حرف نفی 

در فعل » إذن«و فعل مضارع فاصله بیندאزند، » إذن«אما אگر کلمات دیگری بین . درست אست» إذن ال أرجِعَ«
  .کند گذאرد و آن رא منصوب نمی ضارع بعد אز خود، אثر نمیم

؛ من در »سَأزورُכَ فِي بَیتِكَ«: بنابرאین، אگر کسی بگوید. فعل مضارع بعد אز آن، مخصوص زمان آینده باشد .٣
ن، تو رא ؛ بنابرאی»إذن أُکرِمَكَ«: آیم، و ما در جوאب بگوییم آیندۀ نه چندאن دور برאی دیدאر شما به منزل شما می

و فعل مضارع چیزی فاصله نشده و فعل مضارع پس אز » إذن«کنم، کامالً درست אست؛ چون بین  אحترאم می
  ١٢٢.صحیح אست» إذن«אز אین رو، کاربرد مضارع منصوب بعد אز حرف . آن هم به زمان آینده אختصاص دאرد

در فعل مضارع » إذن«ل نکردن ذکر شود، عمل کردن و عم» إذن«پیش אز » فَـ«هرگاه : نکتۀ دیگر آن که
هر چند  ١٢٣،﴾مْ لَهُمْ نَصِیبٌ مِّنَ אلْمُلْكِ فَإِذאً لَّا یُؤْتُونَ אلنَّاسَ نَقِیرאًأ﴿ پس אز خود جایز אست؛ مثالً در آیۀ مبارک

در فعل مضارع پس אز آن وجود ندאرد، אما چون فاء بر آن دאخل شده אست، » إذن«کردن  منعی برאی عمل
  .عمل نکرده و אز אین رو مرفوع باقی مانده אست» یُؤْتُونَ«در فعل مضارع » إذَن«

  :در فعل مضارع بعد אز آن» إذَنْ«هایی אز عمل نکردن  نمونه

) إذאً(= » إذَنْ« ١٢٤؛﴾رْضِ لِیُخْرِجُوכَ مِنْها وَ إِذאً لَّا یَلْبَثُونَ خِالفَكَ إِلَّا قَلِیالًأتَفِزُّونَكَ مِنَ אلْوَ إِنْ كادُوא لَیَسْ﴿ .١
 .در جوאب سخنی دیگر نیست

در جوאب ) إذאً(= » إذَنْ« ١٢٥؛﴾ا قَلِیالًوِ אلْقَتْلِ وَ إِذאً لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّأقُل لَّنْ یَنْفَعَكُمُ אلْفِرאرُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ אلْمَوْتِ ﴿ .٢
  . سخنی دیگر نیست

  »کَيْ«حرف ناصب 

به אین الم مکسور که ). لِکَيْ(אز آغاز آن אفتاده אست » ِ ل«אست که » کَي«چهارمین حرف ناصب بالذאت، حرف 
אی אز موאرد نیز حذف  پارهرود و در  گویند که گاه همرאه با آن به کار می می» المُ کَي«برאی بیان علّت אست، 

  .شود می

   

                                                            

 .٨٢אبن هشام، شرح قطر אلنّدی و بلّ אلصّدی، ص : ک. ر.  ١٢٢

  .٥٣/ نساء. ١٢٣

  .٧٦/ אسرאء. ١٢٤

  .١٦/ אحزאب. ١٢٥
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، حرف مصدریه אست و مانند دیگر حروف ناصبه، حرف אستقبال و نصب نیز به شمار »أن«مانند » کَي«
یعنی، همانند  ١٢٦رود، بیانگر مفهوم تعلیل אست؛ رود و با توجه به الم مکسوری که قبل אز آن به کار می می

برد و مثل حروف دیگر نصب، معنای فعل مضارع رא به  یل مصدر میفعل مضارع بعد אز خود رא به تأو» أنْ«
. کند دهد و با توجه به الم مکسوری که قبل אز خود دאرد، فعل مضارع رא منصوب می زمان آینده אختصاص می

به » کَي«بنابرאین، אگر אین الم همرאه با . آید همیشه مجرور به حساب می» کَي«با אین تفاوت که مصدر مؤول 
ر رفته باشد، مصدر مؤوّل پس אز آن مجرور به الم جرِّ مذکور خوאهد بود، وگرنه مجرور به الم جر مقدّر به کا

  :شمار خوאهد رفت؛ مانند

  .»جِئتُ لِلتَّعلُّمِ«: ؛ که یعنی»جِئتُ کَي أتعلَّمَ«، و »لِعَدَمِ حُزنِکُم«: که یعنی ١٢٧؛﴾لِكَیْال تَحْزَنُوא عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴿

  :در قرآن کریم» لِکَیْال«و » کَیْال«، »لِکَي«، »کَي«هایی אز کاربرد  نمونه

  ١٢٨﴾فَرَجَعْنَاכَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ ال تَحْزَنَ﴿ .١

  ١٢٩﴾وَطَرאً دْعِیائِهِمْ إِذא قَضَوْא مِنْهُنَّأزْوאجِ أزَوَّجْناكَها لِكَيْ ال یَكُونَ عَلَى אلْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي ﴿ .٢

هْلِ אلْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي אلْقُرْبَى وَ אلْیَتامَى وَ אلْمَسَاكِینِ وَ אبْنِ אلسَّبِیلِ أفاءَ אللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أا مَ﴿ .٣
  ١٣٠﴾غْنِیاءِأكَْي ال یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ אلْ

  ١٣١﴾אلْعُمُرِ لِكَيْ ال یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئاًرْذَلِ أوَ مِنْكُم مَّنْ یُرَدُّ إِلَى ﴿ .٤

  ١٣٢﴾فَأثَابَكُمْ غَمّاً بِغَمٍّ لِّكَیْال تَحْزَنُوא عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴿ .٥

  چکیده 

  .»لِکَي/ کَي«و » إذن«، »لَن«، »أن«: אند אز حروف ناصب بالذّאت عبارت 

کنند و  که فعلهای مضارع پس אز خود رא منصوب می یکی آن: אین حروف دو خصوصیت مشترک دאرند 
  . دهند که معنای آنها رא به زمان آینده אختصاص می دیگر آن

אند، حرف  مصدریه» کَي«و » أن«حروف ناصب بالذאت ویژگیهای خاصی نیز دאرند؛ به אین ترتیب که حرف  
  . هم حرف جوאب یا جزא» ذنإ«حرف نفی אست، حرف » لَن«

                                                            

 .٨١، شرح قطر אلنّدی وبلّ אلصّدی، ص : ک. ر.  ١٢٦

  .١٥٣/ آل عمرאن. ١٢٧

  .٤٠/ طه. ١٢٨

  .٣٧/ אحزאب. ١٢٩

  .٧/ حشر. ١٣٠

  .٧٠/ نحل. ١٣١

  .١٥٣/ آل عمرאن. ١٣٢
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ترس، אرאده، אمکان، : کند، که فعل قبل אز آن بر مفاهیمی مانند زمانی فعل مضارع رא منصوب می» أن« 
אگر فعل  بنابرאین،אمرکردن، אمید و مانند آن داللت دאشته باشد و אمکان و אحتمال وقوع آن منتفی نباشد؛ 

رفته، بر علم و یقین داللت کند، دیگر در فعل ما بعد خود  ، که همرאه با فعل مضارع به کار»أن«قبل אز 
 .کند عمل نمی

אند אز אینکه در صدر کالم جوאب یا جزא وאقع شده باشد و میان آن و فعل  نیز عبارت» إذن«شروط عمل  
  .אی وجود ندאشته باشد فاصله) جز قسم یا الی نفی(مضارع پس אز آن 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ؛»أن مقدّر«حروف ناصب به  

 ؛»أن«موאرد جوאز تقدیر حرف  

  .»أن«موאرد تقدیر وجوبی حرف  

  »أن مقدّر«حروف ناصب به 

هم وقتی که در جمله حاضر אست و هم وقتی که در تقدیر » أن«تنها حرف چهار حرف ناصب بالذאت، میان אز 
  :کند در دو حالت عمل می» أن«بنابرאین، حرف . توאند در فعل مضارع بعد אز خود عمل کند אست، می

   ؛زمانی که در جمله حاضر אست .١

  .گردد شود و فعل مضارع بعد אز آن منصوب می  زمانی که با شرאیطی در تقدیر گرفته می .٢

آمده אست و در » یُرِیدُ«بعد אز فعل » أن«حرف  ١٣٣﴾نْ یُخَفِّفَ عَنْكُمْأیُرِیدُ אللَّهُ ﴿آیۀ مبارک  برאی نمونه در
  .عمل کرده و آن رא منصوب کرده אست) یُخَفّفَ(فعل مضارع بعد אز خود 

بعد אز حرف جر خبری نیست، بلکه » أن«در ظاهر אز حرف  ١٣٤﴾یُرِیدُ אللَّهُ لِیُبَیِّنَ لَكُمْ﴿אما در آیۀ مبارک 
گرفتن آن، در فعل مضارع بعد אز خود عمل   به وאسطۀ در تقدیر» ِ لـ«در تقدیر گرفته شده אست و حرف » الم«

  .کرده אست

روند، אما همۀ  به شمار می» أن مقدّر«در زبان عربی، ناصب به  که حروف متعددی با وجود آن ،אز אینکه بگذریم
همرאه با بعضی אز אین حروف جایز אست و در برخی موאرد دیگر، » نْأ«آنها وضعیت یکسانی ندאرند، بلکه ذکر 

و بدون حضور آن » أن«با آن حروف صحیح نیست و حروف مورد نظر تنها با در تقدیر گرفتن » أن«کاربرد 

                                                            

 .٢٨/ نساء. ١٣٣

 .٢٦/ نساء. ١٣٤
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گفتگو  در אدאمه در دو بخش جدאگانه دربارۀ אین حروف. شوند ، موجب نصب فعل مضارع بعدی میدر جمله
  :کنیم می

  ١٣٥»أنْ«موאرد جوאز تقدیر و ذکر حرف ) אلف

هم » أن«مقدّر جایز אست؛ در تمامی אین موאرد حرف » أن«در شش مورد، نصب فعل مضارع به وאسطۀ 
» أن«در אین صورت نصب فعل مضارع بعد אز آن به وאسطۀ حرف توאند در جمله حضور دאشته باشد، که  می

توאند در تقدیر گرفته شود، که در אین صورت نصب فعل مضارع بعدی به  گیرد و هم می مذکور صورت می
  :خوאهد بود» أن مقدّر«وאسطۀ 

  تعلیل» الم« .١

تعلیل بر سر فعل » الم«شود زمانی אست که    توאند در تقدیر گرفته ناصب می» أن«نخستین موردی که 
نصب . کند الم تعلیل، الم جرّ مکسوری אست که هدف אز وقوع فعل ماقبل رא بیان می ١٣٦.مضارع درآمده باشد

شود؛ برאی نمونه در آیۀ  אست که در تقدیر گرفته می» أن«فعل مضارع در אین حالت به وאسطۀ حرف ناصب 
آمده ) صلی אهللا علیه و آله(خطاب به پیامبر אکرم  ١٣٧﴾لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیِْهمْنْزَلْنَا إِلَیْكَ אلذِّكْرَ أوَ ﴿مبارک 

  .»ما قرآن رא بر تو نازل کردیم، تا آنچه رא به تدریج برאی آنان فرو فرستاده شده אست، توضیح دهی«אست که 

ألن «یا » حَسِّنْ سِیرَتَكَ لِتُحَْمدَ«: در جمله صحیح אست؛ مانند» أن«در عین حال، پس אز الم تعلیل ذکر 
  .، هر دو، جایز אست»أنْ«که ذکر و تقدیر » تُحْمَدَ

ناصب مذکور » أن«کردن آن با  به کار رود، همرאه » ال«با אین همه، هرگاه پس אز الم تعلیل حروف نفی 
» .ی حَذَرٍ لِئَالّ یَمَسَّكَ אلضَّررُکُنْ عَل«: وאجب אست تا אز کنار هم قرאر گرفتن دو حرف الم جلوگیری شود؛ مانند

  ).ألنْ ال= لِئالّ (

  :هایی אز کاربرد الم تعلیل همرאه با فعل مضارع در قرآن کریم نمونه

 ١٣٨﴾زْوאجاً لِّتَسْكُنُوא إِلَیْهاأنْفُسِكُمْ أنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أوَ مِنْ آیاتِهِ ﴿ .١

  ١٣٩؛﴾مُبَشِّرאتٍ وَ لِیُذِیقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِنْ یُرْسِلَ אلرِّیاحَ أوَ مِنْ آیاتِهِ ﴿ .٢

  ١٤٠﴾لِّتُؤْمِنُوא بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ٭ رْسَلْنَاכَ شاهِدאً وَ مُبَشِّرאً وَ نَذِیرאًأإِنَّا ﴿ .٣

                                                            

پر کاربردترین حرف ناصب אست که بر خالف سایر حروف ناصب، مقدَّرِ آن نیز در فعل مضارع بعد אز خود عمل » أنْ«. ١٣٥
 .٨٤אبن هشام، شرح قطر אلنّدی و بل אلصَّدی، ص : ک. کند؛ ر می

 .٣٥٤عجم אإلعرאب وאإلمالء، ص إمیل بدیع یعقوب، م: ک. ر. ١٣٦

  .٤٤/ نحل. ١٣٧

  .٢١/ روم. ١٣٨

  .دאنند رא قبل אز الم تعلیل، زאئد می» وאو«برخی . ٤٦/ روم. ١٣٩

 .٩و  ٨/ فتح. ١٤٠
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  ١٤١﴾لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى אللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ אلرُّسُلِ﴿ .٤

  عاقبت» الم« .٢

بر سر فعل مضارع وאرد شده ) صیرورت(عاقبت » الم«زمانی אست که » أن«دومین حالت جوאز تقدیر و ذکر 
میان الم . کند قبل رא بیان می ما  الم عاقبت، همان الم جرّ مکسور אست که عاقبت و پیامد وقوع فعل. باشد

نها رא אز همدیگر تشخیص دهیم که به توאنیم آ عاقبت و الم تعلیل تفاوت ظاهری وجود ندאرد و تنها زمانی می
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ ﴿برאی نمونه در آیۀ مبارک . ها در عبارتهای گوناگون توجه کنیم معنای دقیق آن

که خاندאن فرعون אو رא אز آب گرفتند تا  آمده אست) علیه אلسالم(در دאستان حضرت موسی  ١٤٢﴾لَهُمْ عَدُوّאً
אدبی אین تعبیر، باید توجه دאشته باشیم که دلیل خاندאن فرعون برאی אز آب   با توجه به جنبۀ. دشمن آنان شود

دشمن آنان شود، بلکه سرאنجامِ آن کار عمالً ) علیه אلسالم(گرفتن طفل شیرخوאره אین نبوده אست که موسی 
   ١٤٣.چنین رقم خورده אست

توאن به אین صورت بیان کرد که پس אز الم تعلیل، دلیل و  تفاوت الم تعلیل و الم عاقبت رא میبنابرאین، 
یابی به دلیل و  شود که مورد نظر فاعلِ فعلِ ماقبل بوده אست و אنگیزۀ فاعل אز אنجام فعل، دست سببی بیان می

شود و چه  فعل پیشین بیان میسر אنجامِ هایت و ولی پس אز الم عاقبت، ن. سبب مذکور پس אز الم تعلیل אست
کم نتوאن وقوع فعل رא  مقصود فاعل فعل ماقبل نباشد یا دست  אی موאرد چنین پیامد و سرאنجامی، بسا در پاره

 وَ مَا خَلَقْتُ אلْجِنَّ وَ אلْإِنْسَ﴿برאی نمونه در آیۀ . برאی وصول به عاقبت و پیامد مذکور پس אز الم عاقبت دאنست
الم در » وتَخَلَقَنََا אهللاُ لِنَمُ«: الم تعلیل אست و در عبارت) لِیَعْبُدُوني(= » لِیَعْبُدُونِ«الم در  ١٤٤﴾إِلَّا لِیَعْبُدُونِ

  .الم عاقبت אست» لِنَموتَ«

  »ثُمَّ«و » أوْ«، »فاء«، »وאو«حروف عطف  .٣

حال ممکن אست با حالتهایی موאجه  در عین. شود در زبان عربی אسم تنها به אسم عطف مینکتۀ مهم آنکه 
 ، که فعل مضارع رא به»أن«אین حالت جز با در تقدیر گرفتن . شویم که در ظاهر فعل به אسم عطف شده باشد

کند و در  پیش אز آن، حالت אسم پیدא » أن«برد، ممکن نیست؛ تا فعل با در تقدیر گرفتن حرف  تأویل مصدر می
  .عطف شودאین صورت بتوאند به אسمی دیگر 

توאن فعل مضارع منصوب رא با در نظر  می» ثُّمَ«و » أو«، »فاء«، »وאو«بنابرאین، به وאسطۀ حروف عطف 
. مقدر تأویل به مفرد برد و به אسم محضی که معنای فعلی ندאرد و אز مشتقات نیست، عطف کرد» نْأ«گرفتن 

دن آن אز تقدیر نیز جایز אست و مقدّر کر پس אز אین حروف و خارج» أن«نکتۀ مهم دیگر آن אست که ذکر 
وْ مِنْ وَرאءِ حِجابٍ أنْ یُكَلِّمَهُ אللَّهُ إِلَّا وَحْیاً أوَ مَا كانَ لِبَشَرٍ ﴿ برאی نمونه در آیۀ مبارک. دאنستن آن وאجب نیست

                                                            

  .١٦٥/ نساء. ١٤١

  .٨/ قصص. ١٤٢

 .٢١٤ص ، ١ج مغنی אللبیب عن کتب אألعاریب، אبن هشام، : ک. אند؛ ر الم عاقبت رא الم صیرورت یا الم مآل نیز خوאنده. ١٤٣

  .٥٦/ ذאریات. ١٤٤
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یر گرفتن حرف نصب و با در تقد» وْأ«به وאسطۀ حروف عطف  ١٤٥﴾وْ یُرْسِلَ رَسُوالً فَیُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا یَشاءُأ
همچنین فعل . عطف شده אست» وَحْیاً«، به אسم محض و جامد »یُرسِلَ«فعل مضارع بعد אز آن، یعنی » أن«
نْ أوَ مَا كانَ لِبَشَرٍ ﴿: گویی تقدیر آیه چنین אست. عطف شده אست» وَحْیاً«به אسم » فاء«به وאسطۀ » یُوحِيَ«

علیه אین دو فعل  چون معطوفٌ. ﴾بِإِذْنِهِ مَا یَشاءُ إرْسالَ رَسُولٍ فَالْإیحاءَوْ أمِنْ وَرאءِ حِجابٍ وْ أیُكَلِّمَهُ אللَّهُ إِلَّا وَحْیاً 
אند با در  به کار رفته» فاء«و » أو«אست، دو فعل مضارعی که بعد אز » وَحیاً«یک אسم جامد » یُرْسِلَ، یُوحِيَ«

 .אند منصوب شده» أن«تقدیرگرفتن حرف 

؛ شجاع אِبا دאرد אز فرאر کردن همرאه با سالم ماندن، »یَأبَی אلشُّجاعُ אلفِرאرَ و یَسلَمَ«عبارت همچنین در 
علیه אست و אز אین رو، معطوف آن یا باید  معطوفٌ » אلفِرאر«عطف شده אست؛ » אلفِرאرَ«به » و یَسلَمَ«عبارت 

یا مفرد برود و تنها در אین صورت אست  تأویل به مصدر» أن مقدّر«אسم باشد، یا فعل مضارعی که همرאه با 
אز همین رو، وאو عطف در אین . عطف کرد) محض(توאن آن رא به یک معطوفٌ علیه אسمی غیرمشتق  که می

یَأبَی אلشّجاعُ «: مقدرّ אست که مطابق قاعده، ذکر آن هم صحیح אست؛ مانند» أن«جمله در حقیقت، ناصب به 
  .»یَسْلَمَ אلفِرאرَ وأنْ

دهد،  ؛ ترسو به خوאری و سالم ماندن رضایت می»یَرْضَی אلجَبانُ بِالهَوאنِ ثُمَّ یَسْلَمَ«در عبارت  همچنین
عطف شده אست؛ אز אین رو، باید حرف » אلهَوאنِ«به אسم جامد و محض » ثُمَّ«به وسیلۀ حرف » یَسلمَ«فعل

  .نیاید در تقدیر گرفت تا אز نظر دستوری مشکلی پدید» ثُمَّ«رא بعد אز » أن«

دאرند و کاربرد آنها » ثُمَّ«و » أو«تری نسبت به  کاربرد گسترده» فاء«و » وאو«אز אین میان، حروف عطف 
» وَ«معنای سببیّت و » فَـ«بلکه هرگاه . نیست) جامد(مخصوص حالتهای عطف فعل مضارع به אسم محض 

ار رفته باشند، فعل مضارع پس אز خود رא معنای معیّت رא אفاده کنند و بعد אز جمالت طلبی یا منفی نیز به ک
، فاء گویای معنای سبیّت و مسبوق به »ال تَقرُبْ مِنَ אلشَّرِّ فَتَقَعَ فِیهِ«برאی نمونه در جملۀ . کنند منصوب می

، »أن«گردد و אز אین رو، به وאسطۀ در تقدیر گرفتن  فعل نهی אست که نوعی אز جمالت طلبی محسوب می
نیز به » ال تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتأتِيَ مِثْلَهُ«همین وضعیت در جملۀ . خود رא منصوب کرده אستفعل مضارع بعد אز 

אز تقدیر و ذکر آن در جمله، صحیح نیست و אز نظر » أن«کردن  در אین دو مورد، خارج. خورد چشم می
مضارع به אسم جامد  بنابرאین، אین موאرد אز אین نظر شباهتی به حالتهای عطف فعل. دستوری אشکال دאرد

  .ندאرد» فـ«و » و«توسط 

  :هایی אز کاربرد אین قاعده در قرآن کریم نمونه

 ١٤٦﴾مَعَهُ نَذِیرאً فَیَكُونَسْوَאقِ لَوْ ال أُنْزِلَ إِلَیْهِ مَلَكٌ أكُلُ אلطَّعَامَ وَ یَمْشِي فِي אلْأوَ قَالُوא مَا لِهذَא אلرَّسُولِ یَ﴿ .١

 ١٤٧﴾كْثَرَهُمْ ال یَعْلَمُونَأنَّ وَعْدَ אللَّهِ حَقٌّ وَ لكِنَّ أ لِتَعْلَمَعَیْنُهَا وَ ال تَحْزَنَ وَ  كَيْ تَقَرَّفَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ ﴿ .٢

                                                            

 .٥١/ شوری. ١٤٥

  .٧/ فرقان. ١٤٦

  .١٣/ قصص. ١٤٧
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 ١٤٨﴾مِنَ אلْهَالِكِینَ وْ تَكُونَأحَرَضاً  حَتَّى تَكُونَقَالُوא تَاللَّهِ تَفْتَؤُא تَذْكُرُ یُوسُفَ ﴿ .٣

ءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ אلَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ  شْرَكْنَا وَ ال آبَاؤُنا وَ ال حَرَّمْنَا مِنْ شَيْأشْرَكُوא لَوْ شَاءَ אللَّهُ مَا أسَیَقُولُ אلَّذِینَ ﴿ .٤
  ١٤٩﴾نْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَأنَّ وَ إِنْ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا אلظَّ فَتُخْرِجُوهُسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ أحَتَّى ذאقُوא بَ

  ١٥٠﴾وْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ אللَّهَ كانَ غَفُورאً رَّحِیماًأאللَّهُ אلصَّادِقِینَ بِصِدْقِهِمْ وَ یُعَذِّبَ אلْمُنافِقِینَ إِنْ شاءَ  لِّیَجْزِيَ﴿ .٥

  ١٥١﴾وْ یَأتِیَهُمُ אلْعَذَאبُ مِنْ حَیْثُ ال یَشْعُرُونَأرْضَ أهُ بِهِمُ אلْאللَّ نْ یَخْسِفَأمِنَ אلَّذِینَ مَكَرُوא אلسَّیِّئاتِ أفَأ﴿ .٦

  :چند نمونۀ دیگر

  . »لَم אُذْنِبْ فأخافَ« .١

 .»لَم یُسْألْ فَیُجِیبَ« .٢

  ١٥٢.»ال أکَلِّمُكَ أوْ تَعْتَذِرَ« .٣

 .»کُلْ أوْ تَشبَعَ« .٤

 .»אِستَمِعْ نُصْحَ אلطّبیبِ أو یَتِمَّ شِفاءُכَ« .٥

 .»أنتَظِرُכَ حتّی تَعودَ« .٦

  .»جَحَدَرَسْتُ ألنْ« .٧

  » أنْ«موאرد تقدیر وجوبی حرف ) ب

 فقط» أن«که  وجود دאرد و ذکر آن، هر دو جایز אست، موאرد دیگری» أن«گفته که تقدیر  عالوه بر موאرد پیش
 אین موאرد. صحیح نیست» أنْ«و در آن حالتها به هیچ وجه ظاهر کردن حرف  باید در تقدیر گرفته شود

  :אند אز عبارت

  جحود» الم« .١

شود، زمانی אست که الم جحود همرאه با فعل  به طور وجوبی در تقدیر گرفته می» أن«نخستین موردی که 
و دیگر مشتقات » لَم یَکُنْ«یا » نَمَا کا«جحود، الم مکسوری אست که بعد אز » الم«. مضارع به کار رفته باشد

                                                            

  .٨٥/ یوسف. ١٤٨

  .١٤٨/ אنعام. ١٤٩

  .٢٤/ אحزאب. ١٥٠

  .٤٥/ نحل. ١٥١

  .به کار رفته אست» إالّ أن«یا » إلَی أن«، به معنای »أن مقدّر«ناصب به » أو«حرف . ١٥٢
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  برאی نمونه در آیۀ. ١٥٣آن همرאه با فعل مضارع دیگری به کار رفته باشد و نفی موجود در جمله رא تأکید کند
  .همرאه شده אست» الم جحود» «لِیَغْفِرَ« ١٥٤،﴾لَمْ یَكُنِ אللَّهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ﴿ مبارک

جحود در حقیقت معنای نفی رא که در جمله وجود دאرد، تأکید  جحود در لغت به معنای אنکار אست و الم
مفهوم آیه آن אست که بنابرאین، برگردאنیم، صحیح אست؛  »هرگز«بر אین אساس، אگر ما آن رא به . کند می

شود که فعل  موجب می» أن«الم جحود با در تقدیرگرفتن وجوبی . گذرد خدאوند هرگز אز گناه آنان در نمی
و فعل بعد אز آن، در تأویل » أن مقدّر«אین الم در حقیقت حرف جرّ אست و . ز آن منصوب گرددمضارع بعد א

برאی . شود تلقی می» کانَ«گیرند که در وאقع خبر  شوند و متعلق به محذوفی قرאر می مصدر محالً مجرور می
؛ אحمد »أحمدُ مُریدאً لِفِعْلِ کَذא مَا کانَ«: چنین אست» مَا کانَ أحمدُ لِیَفعَلَ کَذא«نمونه صورت مؤوّل عبارت 

  .دאد هرگز چنین کاری رא אنجام نمی

  :در قرآن کریم» الم جحود«هایی אز کاربرد  نمونه

  ١٥٥﴾مَا كانَ אللَّهُ لِیُضِیعَ إِیمَانَكُمْ﴿ .١

  ١٥٦﴾قَبْلُ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّناتِ فَمَا كانُوא لِیُؤْمِنُوא بِمَا كَذَّبُوא مِنْ﴿ .٢

  ١٥٧﴾تَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كانَ אللَّهُ لِیَظْلِمَهُمْأ﴿ .٣

  ١٥٨﴾وَ مَا كانَ אللَّهُ لِیُطْلِعَكُمْ عَلَى אلْغَیْبِ﴿ .٤

  سببیّت» فاء« .٢

بر فعل » فاء سببیّت«شود، زمانی אست که  ناصب به طور وجوبی در تقدیر گرفته می» أن«دومین موردی که 
نساء فاء سببیّت به کار رفته و با در تقدیر گرفتن مبارک سورۀ  ٧٣برאی نمونه در آیۀ . مضارع وאرد شده باشد

 ١٥٩؛﴾فُوزَ فَوْزאً عَظِیماًألَیْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَیَا ﴿ :، فعل مضارع بعد אز خود رא منصوب کرده אست»أن ناصب«
  .یافتم کاش همرאه آنان بودم تا به فوز عظیمی دست می

رود که به لحاظ معنایی بیانگر سبب وقوع جملۀ ماقبل باشد  به شمار می» أن مقدّر«وقتی ناصب به » فاء«
نفی جمالتی אست که با یکی אز حروف نفی و مسبوق به جمالت منفی یا طلبی نیز باشد؛ منظور אز جمالت م

                                                            

کند که بعضی אز دאنشمندאن الم  אبن هشام نقل می. ٢١١، ص ١אبن هشام، مغنی אللبیب عن کتب אألعاریب، ج : ک. ر.  ١٥٣
 .אند؛ زیرא جحود אنکار چیزی אست که آدمی به آن علم دאرد؛ نه مطلق אنکار جحود رא الم تأکید نفی یا الم نفی خوאنده

 .١٣٧/ نساء. ١٥٤

  .١٤٣/ بقره. ١٥٥

  .١٠١/אعرאف. ١٥٦

  .٧٠/ توبه. ١٥٧

  .١٧٩/ آل عمرאن. ١٥٨

 .٧٣/ نساء. ١٥٩
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منظور אز جمالت طلبی نیز، جمالتی אست که در آنها معنای אمر، . منفی شده یا مشتمل بر معنای منفی باشد
  :١٦٠دعا، نهی، אستفهام، عرض، تحضیض، ترجّی و تمنّی به کار رفته باشد

  ١٦١﴾ال یُقْضَى عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوא﴿: نفی، مانند

  ١٦٢﴾طَّلِعَ إِلَى إِلهِ مُوسَىأسْبابَ אلسَّماوאتِ فَأ ٭ سْبابَأبْلُغُ אلْأیَا هَامَانُ אبْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّي ﴿ :אمر، مانند

  »سَنَنِ אلسّاعِینَ في خَیرِ سَنَن  رَبِّ وَفِّقْني فَال أعدَلَ عَن «: دعا، مانند

  ١٦٣﴾غَضَبِيوَ ال تَطْغَوْא فِیهِ فَیَحِلَّ عَلَیْكُمْ ﴿: نهی، مانند

  ١٦٤﴾فَهَل لَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَیَشْفَعُوא لَنَا﴿: אستفهام، مانند

  :، مانند)خوאستن و طلب چیزی با نرمی و مهربانی(عرض 

  »قَد حَدَّثوכَ فَما رאءٍ کَمَن سَمِعا    یَابنَ אلکِرאمِ أال تَدنو فتَبصَرَ ما «

  ١٦٥﴾صَّدَّقَأجَلٍ قَرِیبٍ فَأخَّرْتَنِي إِلَى أوْال لَ﴿: ، مانند)خوאستن و طلب چیزی با شدت و אصرאر(تحضیض 

  ١٦٦﴾وْ یَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ אلذِّكْرَىأ لَعَلَّهُ یَزَّكَّى﴿: ترجّی، مانند

  ١٦٧﴾فُوزَ فَوْزאً عَظِیماًأیَا لَیْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَ﴿: تمنّی، مانند

  معیّت» وאو« .٣

تقدیر باشد، زمانی אست که وאو معیّت قبل אز فعل مضارع به  به طور وجوبی در» أن«سومین موردی که باید 
وאو معیّت همان وאو عطفی אست که متضمن معنای معیّت אست و هرگاه مسبوق به جملۀ طلبی . کار رفته باشد

مقدّر، فعل » أن«شود و به وאسطۀ  سببیّت، باعث نصب فعل مضارع می» فاء«یا جملۀ منفی باشد، مانند 
  : برאی نمونه در جملۀ زیر وאو معیّت، مسبوق به فعل نهی אست ١٦٨کند؛ خود رא منصوب میمضارع بعد אز 

                                                            

 .٣٢٢ـ  ٣٢٤، ص نحو אللغة אلعربیّةمحمّد أسعد אلنادری، : ک. ر.  ١٦٠

  .٣٦/ فاطر. ١٦١

  .٣٧و  ٣٦/ غافر. ١٦٢

  .٨١/ طه. ١٦٣

  .٥٢/ אعرאف. ١٦٤

  .١٠/ منافقون. ١٦٥

  .٤و  ٣/ عبس. ١٦٦

  .٧٣/ نساء. ١٦٧

 .٣٢٦ـ  ٣٢٧، ص نحو אللغة אلعربیّةمحمّد أسعد אلنادری، : ک. ر.  ١٦٨
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در אین . گردאنید که خودتان אز آن روی برمی ؛ به نیکی دستور ندهید؛ حال آن»ال تَأمُروא بِالخَیرِ و تُعرِضُوא عَنهُ«
بنابرאین، אین وאو، وאو معیّت אست و  .جمله، وאو همرאه با فعل مضارع به کار رفته و مسبوق به فعل طلبی אست

  .فعل مضارع بعد אز خود رא منصوب کرده אست» أن«به وאسطۀ تقدیر حرف ناصب 

  :کند فعل مضارع بعد אز خود رא منصوب می ،وאو معیّت بیشتر در چهار مورد

  » یانِلِصَوتٍ أن یُنَادِيَ دאعِ  فَقُلتُ أدْعِي وأدْعُوَ أنَّ أنْدَی«: پس אز אمر، مانند .١

  »عَارٌ عَلیكَ إذא فَعَلتَ عظیمٌ  ال تَنْهَ عَن خُلقُ وتأتِيَ مِثلَهُ «: پس אز نهی، مانند .٢

  ١٦٩﴾وَلَمَّا یَعْلَمِ אللَّهُ אلَّذِینَ جَاهَدُوא مِنْكُمْ وَیَعْلَمَ אلصَّابِرِینَ﴿: پس אز نفی، مانند .٣

  .»فیما یَقولُلَیتَ خَالِدאً یَقولُ ویَعملَ «: پس אز تمنّی، مانند .٤

  »حَتَّی« .٤

אست که در » حتّی«وאجب אست، پس אز حرف جرّ » أنْ«مورد دیگری که در تقدیر گرفتن حرف ناصب 
بر سر فعل مضارع دאخل شده باشد، به ناچار باید » حتّی«وقتی . رود موאردی همرאه با فعل مضارع به کار می

قَالُوא لَن ﴿ونه در آیۀ مبارک برאی نم. قلمدאد کرد» أن مقدّر«رא در تقدیر گرفت و نصب آن رא به وאسطۀ » أن«
» أن مقدّر«به وאسطۀ » حتّی«پس אز » یَرجِعَ«فعل مضارع  ١٧٠،﴾نَّبْرَحَ عَلَیْهِ عَاكِفِینَ حَتَّى یَرْجِعَ إِلَیْنَا مُوسَى

  .منصوب شده אست

الم (» ِ لـ«نکتۀ دیگری که تذکر آن الزم אست، אین که در بسیاری אز موאرد به ویژه در عربی معاصر، بین 
یاب אست؛  معموالً برאی بیان هدف زودیاب یا آسان» ِ لـ«. در معنا و مفهوم تفاوت وجود دאرد» حتّی«و ) تعلیل

؛ من بلند شدم تا אز کالس خارج شوم، رسیدن به »قُمتُ مِن مَکاني ألذهبَ مِن אلصَّفِّ«برאی نمونه در جملۀ 
رود؛ برאی نمونه  هدف دیریاب یا دشوאریاب به کار می برאی» حتّی«אما . هدف، دیریاب و دور אز دسترس نیست

جنگند تا אسالم  ؛ نیروهای אسالم با دشمنان می»تُقَاتِلُ قُوَّאتُ אإلسالمِ אألعدאءَ حتّی یَسودَ אإلسالمُ«در جملۀ 
مورد، سروری یابد، با توجه به زودیاب نبودن سروری אسالم در אثر کارزאر نیروهای مسلمان با دشمنان، در אین 

  .تر אست تر و صحیح دقیق» حتّی«אلقاعده به کاربردن  علی

، همان معنای الم تعلیل אست و در حقیقت، میان آنها فرقی نیست؛ »حتّی«در عین حال، یکی אز معانی 
  .»أطِعِ אهللاَ لِتَفُوزَ بِرضاهُ«: که یعنی» أطِعِ אهللاَ حتّی تَفُوزَ بِرضاهُ«: مانند جملۀ

به کار ) مگر אینکه(» إالّ أن«یا ) تا אینکه(» إلَی أن«به معنای » حتّی«عالوه بر אین، در موאرد زیادی 
» إلَی أن«در آن به معنای » حتّی«که  ١٧١؛﴾وَ אعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَأتِیَكَ אلْیَقِینُ﴿: مانند آیۀ مبارکِ  رود؛ می

                                                            

  .١٤٢/ آل عمرאن. ١٦٩

  .٩١/ طه. ١٧٠

  .٩٩/حجر. ١٧١
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ا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ אلْقُرَى حَتَّى یَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُوالً یَتْلُوא وَ مَ﴿: در آیۀ مبارکِکه  چنانאستعمال شده אست؛ 
  .به کار رفته אست» إالّ أن«به معنای » حتّی« ١٧٢؛﴾عَلَیْهِمْ آیَاتِنَا

  :در قرآن کریم» أنْ مقدّر«، به عنوאن حرف ناصب به »حتّی«هایی אز کاربرد  نمونه

 .»الم تعلیل«به معنای : »حتّی« ١٧٣؛﴾نَعْلَمَ אلْمُجاهِدِینَ مِنْكُمْ وَ אلصَّابِرِینَ وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى﴿ .١

  .»إلَی أن«به معنای : »حتّی« ١٧٤؛﴾نَّهُمْ صَبَرُوא حَتَّى تَخْرُجَ إِلَیْهِمْ لَكانَ خَیْرאً لَّهُمْ وَ אللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌأوَ لَوْ ﴿ .٢

 .»إلَی أن«به معنای : »حتّی« ١٧٥؛﴾تِیَهُمُ אلسَّاعَةُ بَغْتَةًأوא فِي مِرْیَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَوَ ال یَزאلُ אلَّذِینَ كَفَرُ﴿ .٣

به معنای : »حتّی« ١٧٦؛﴾هْلِهَاأنِسُوא وَ تُسَلِّمُوא عَلَى أیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא ال تَدْخُلُوא بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأیَا ﴿ .٤
 .»إالّ أن«

   

                                                            

  .٥٩/قصص. ١٧٢

  .٣١/محمّد. ١٧٣

  .٥/حجرאت. ١٧٤

  .٥٥/حجّ. ١٧٥

  .٢٧/نور. ١٧٦
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  چکیده 

  :אست؛ پس אز هر دو جایز ناصبه، »أنْ«در شش مورد، ذکر و تقدیر  

حرف  .٦ ؛»أو«حرف عطف  .٥ ؛»فاء«حرف عطف  .٤ ؛»وאو«حرف عطف  .٣ الم عاقبت؛ .٢ الم تعلیل؛ .١
  . »ثُمَّ«عطف 

  : אست؛ پس אزوאجب  ناصبه »أنْ«در چهار مورد تقدیر  

  .»حتّی« .٤ وאو معیّت؛ .٣ فاء سببیّت؛ .٢ الم جحود؛ .١

  حروف نصب

  

  

  حروف ناصب به أن مقدّر           حروف ناصب بالذאت

  

  )إذאً(إذَن )    لِکَي(کَي   لَن         أن 

  

  

  »أن«موאرد وجوب تقدیر             »                  أن«موאرد جوאز تقدیر و ذکر 

  

  ثمّ   عاطفه    » أو«   فاء عطف     وאو عطف  الم تعلیل   الم عاقبت

  

  

  حرف جرّ حتّی ء سببیّت      وאو معیّت      فا      الم جحود   

 



  

 



  

 

  

  

  

  نهم ۀجلس

  

  

  

  

  

  אدوאت جازم

  

 
  ٧٠  .............................................................................................  درس אهدאف
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  ٧٠  ...........................................................................................  »لَمّا« و »لَمْ«
  ٧٢  ..........................................................................................  )لِـ( אمر »الم«
  ٧٤.............................................................................................  ینه ی»ال«

  ٧٧  ..................................................................................  مضارع فعل دو جازم אدوאت
  ٧٨  ...............................................................................  :شرط אدوאت ۀدربار نکته چند
  ٨١  ......................................................................................................  دهیچک

 



  

 

 

 

 

 

  

  אهدאف درس

  :آشنایی با

  אدوאت جازم یک فعل مضارع؛ 

  .אدوאت جازم دو فعل مضارع 

  אدوאت جازم یک فعل مضارع

بعضی אز آنها یک فعل مضارع و برخی دیگر دو فعل مضارع رא مجزوم : אند بر دو نوع אدوאت جازم فعل مضارع
אین . کنند אند که هرگاه با یکی אز אفعال مضارع همرאه شوند آن رא مجزوم می دستۀ אول چهار حرف. کنند می

  .ی نهی»ال«و ) ـ لِ(אمر » الم«، »لَمّا«، »لَمْ«: אند אز چهار حرف عبارت

  »مّالَ«و » لَمْ«

؛ אز آنجا که אین حروف فعل مضارع رא منفی  אند گذאری کرده رא حروف نفی و حروف قلب نام» لمّا«و » لَم«
گردאنند، به آنها حروف قلب  کنند، به آنها حرف نفی و אز آنجا که معنای فعل مضارع رא به زمان گذشته برمی می
אند هم بر زمان حال و هم بر زمان آینده داللت تو که فعل مضارع، در حالت عادی، می توضیح آن. אند گفته

رود، یا אینکه  توאند منظور אین باشد که אآلن دאرد می رود، هم می ، می»یَذهبُ«: گوییم وقتی می. دאشته باشد
؛ یعنی، »لَم یَذهبْ«: گردد در آغاز آن قرאر بگیرد، حتماً زمان آن به گذشته برمی» لَم«אما وقتی . رود بعدאً می

  .»هنوز نرفته אست«؛ یعنی، »بْهَمّا یَذْلَ«و » نرفته אست«یا » تنرف«

  همرאه با فعل مضارع »لمّا«و » لَم«

  

  

  

  غایب

  مذکر

  لَمّا یَذْهَبْ/ لَمْ  مفرد

  لَمّا یَذْهَبَا/ لَمْ  مثنی

  لَمّا یَذْهَبُوא/ لَمْ  جمع

  لَمّا تَذْهَبْ/ لَمْ  مفرد  مؤنث
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  تَذْهَبَالَمّا / لَمْ  مثنی

  لَمّا یَذْهَبْنَ/ لَمْ  جمع

  

  

  

  مخاطب

  مذکر

  لَمّا تَذْهَبْ/ لَمْ  مفرد

  لَمّا تَذْهَبَا/ لَمْ  مثنی

  لَمّا تَذْهَبُوא/ لَمْ  جمع

  مؤنث

  لَمّا تَذْهَبِي/ لَمْ  مفرد

  لَمّا تَذْهَبََا/ لَمْ  مثنی

  لَمّا تَذْهَبْنَ/ لَمْ  جمع

  متکلم

  لَمّا أذْهَبْ/ لَمْ  وحده

  لَمّا نَذْهَبْ/ لَمْ  אلغیر مع

  

  » لمّا«و » لَم«تفاوتهای 

تنها با فعل مضارع به کار » لَم«خورد، آن אست که  به چشم می» لمَّا«و » لَمْ«אولین تفاوتی که میان  .١
توאند با فعل ماضی و هم با فعل مضارع  هم می» لمّا«رود، אما  رود و هرگز بعد אز آن فعل ماضی به کار نمی می

אست و نفی ) قید زمان(رود، ظرف زمان  می یی که با فعل ماضی به کار»لمّا«به کار رود، با אین تفاوت که 
  .نیست

در אین موقعیت » لمّا«توאند با فعل مضارع بعد אز حرف شرط بیاید، אما  می» لَم«تفاوت دیگر آن אست که  .٢
شرطیه همرאه با فعل مضارع ذکر » إن«بعد אز » لَم«، »إن لَم تَجتَهِدْ تَندَمْ«کاربرد ندאرد؛ برאی نمونه در جملۀ 

  ١٧٧.توאن در אین موقعیت به کار برد رא نمی» لمّا«אست، אما شده 

  :در قرآن کریم» لَمّا«و » لَمْ«هایی אز کاربرد  نمونه

                                                            

وجود دאرد آن אست که هر چند هر دو معنای فعل مضارع رא به زمان ماضی منفی » لمّا«و » لَمْ«تفاوت دیگری که میان . ١٧٧
که نفی آن متعلق به همۀ » لمّا«خالف  کند، بر אی خاص אز زمان گذشته نفی می فعل مضارع رא در برهه» لَمْ«گردאنند، אما  برمی

אز همین رو، گفتن . یابد شود و تا زمان حال אستمرאر می אی که אین نفی אز آن زمان شروع می אجزאی زمان گذشته אست؛ به گونه
 .درست نیست» لمّا یَقُمْ أحمدُ ثُمَّ قامَ«: صحیح אست، ولی عبارت» لَم یَقُمْ أحمدُ ثُمَّ قامَ«: אی شبیه جمله
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 ١٧٨﴾نْ تَدْخُلُوא אلْجَنَّةَ وَ لَمَّا یَعْلَمِ אللَّهُ אلَّذِینَ جَاهَدُوא مِنْكُمْ وَ یَعْلَمَ אلصَّابِرِینَأمْ حَسِبْتُمْ أ﴿ .١

 ١٧٩﴾אلْفُلْكَ تَجْرِي فِي אلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ אللَّهِ لِیُرِیَكُم مِّنْ آیاتِهِنَّ ألَمْ تَرَ أ﴿ .٢

رْضِ جَمِیعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْא بِهِ مِنْ سُوءِ אلْعَذאبِ یَوْمَ אلْقِیامَةِ وَ بَدא لَهُم مِّنَ أنَّ لِلَّذِینَ ظَلَمُوא ما فِي אلْأوَ لَوْ ﴿ .٣
 ١٨٠﴾كُونُوא یَحْتَسِبُونَאللَّهِ مَا لَمْ یَ

 ١٨١﴾وَ آخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوא بِهِمْ وَ هُوَ אلْعَزِیزُ אلْحَكِیمُ﴿ .٤

اقِبَةُ وِیلُهُ كَذلِكَ كَذَّبَ אلَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَأتِهِمْ تَأبَلْ كَذَّبُوא بِمَا لَمْ یُحِیطُوא بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا یَ﴿ .٥
 ١٨٢﴾אلظَّالِمِینَ

وَ لَا نْ تُتْرَكُوא وَ لَمَّا یَعْلَمِ אللَّهُ אلَّذِینَ جَاهَدُوא مِنْكُمْ وَ لَمْ یَتَّخِذُوא مِنْ دُونِ אللَّهِ وَ ال رَسُولِهِ أمْ حَسِبْتُمْ أ﴿ .٦
  ١٨٣﴾אلْمُؤْمِنِینَ وَلِیجَةً وَ אللَُّه خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

  ) ـلِ(אمر » الم«

توאن با الم אمر  אلغیر رא می های متکلم وحده و مع های غایب فعل مضارع، אعم אز مذکر و مؤنث، و صیغه صیغه
  :مانند. مجزوم کرد و معنای אمری رא אز آنها بردאشت کرد

  لِیَذهَبْ عليٌّ← . علی باید برود

  لِتَذهَبْ مریمُ← . مریم باید برود

  لِیَذهَبْنَ ←. آن زنان باید بروند

  ألذهَبْ ←. من باید بروم

  لِنَذهَبْ  ←. ما باید بریم

رود که مجهول باشند؛ یعنی،  های مخاطب به کار می عالوه بر אین، الم אمر تنها زمانی همرאه با صیغه
رود، در  های غایب و متکلم، אعم אز معلوم و مجهول، به کار می אیم، الم אمر تنها با صیغه  אشاره کردهکه  چنان

  .های مجهول مخاطب صحیح نیست کاربرد آن جز با صیغهحالی که 
                                                            

  .١٤٢/ آل عمرאن. ١٧٨

  .٣١/ لقمان. ١٧٩

  .٤٧/ زمر. ١٨٠

  .٣/ جمعه. ١٨١

  .٣٩/ یونس. ١٨٢

به کار رفته אست که در حقیقت نه حرف جازمِ فعل » لَمَّا«به صورت » لَمَا«אی کاربردهای אدبی، گاه  در پاره. ١٦/ توبه. ١٨٣
  ).٤/ طارق( ﴾ا عَلَیْهَا حَافِظٌإِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّ﴿: ؛ مانند)ی شرطیه»لَمّا«(مضارع אست و نه אسم زمان 
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  همرאه با فعل معلوم» الم אمر«

  

  

  

  غایب

  مذکر

  لِیَضْرِبْ  مفرد

  لِیَضْرِبَا  مثنی

  لِیَضْرِبوא  جمع

  مؤنث

  لِتَضْرِبْ  مفرد

  لِتَضْرِبَا  مثنی

  لِیَضْرِبْنَ  جمع

  

  

  

  مخاطب

  مذکر

  אِضْرِبْ  مفرد

  אِضْرِبَا  مثنی

  אِضْرِبُوא  جمع

  مؤنث

  אِضْرِبِي  مفرد

  אِضْرِبِا  مثنی

  אِضْرِبْنَ  جمع

  متکلم

  لِأضْرِبْ  وحده

  لِنَضْرِبْ  אلغیر مع

  

  همرאه با فعل مجهول» الم אمر«

  

  مذکر  
  لِیُضْرَبْ  مفرد

  لِیُضْرَبَا  مثنی
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  غایب
  لِیُضْرَبوא  جمع

  مؤنث

  لِتُضْرَبْ  مفرد

  لِتُضْرَبَا  مثنی

  لِیُضْرَبْنَ  جمع

  

  

  

  مخاطب

  مذکر

  لِتُضْرَبْ  مفرد

  لِتُضْرَبَا  مثنی

  لِتُضْرَبُوא  جمع

  مؤنث

  لِتُضْرَبي  مفرد

  لِتُضْرَبَا  مثنی

  لِتُضْرَبْنَ  جمع

  متکلم

  لِاُضْرَبْ  وحده

  لِنُضْرَبْ  אلغیر مع

  

قبل אز آن » فاء«و » وאو«نکتۀ دیگر אین אست که الم אمر همیشه مکسور אست، مگر آنکه یکی אز حروف 
فَلَْیسْتَجِیبُوא لِي وَ لْیُؤْمِنُوא بِي لَعَلَّهُمْ ﴿: شود؛ مانند אستعمال شوند که در אین صورت، کسرۀ الم به سکون بدل می

شود، אما ساکن خوאندن آن پس אز  نیز ساکن خوאنده می» ثُمَّ« عالوه بر אین، الم אمر گاه پس אز ١٨٤﴾یَرْشُدُونَ
  . وאجب نیست» ثُمَّ«حرف 

  ی نهی»ال«

؛ مرو »ال تَذهَبْ«؛ نباید برود، »ال یَذهَبْ«: چهارمین حرف אز حروف جازم فعل مضارع، الی نهی אست؛ مانند
  . ؛ نباید بروم»ال أذهَبْ«و 

                                                            

  .١٨٦/ بقره. ١٨٤
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ف الم אمر، همرאه با چهارده صیغۀ فعل مضارع، چه به صورت که الی نهی، بر خال نکتۀ قابل توجه אین
  :کند رود و آنها رא مجزوم می معلوم و چه به صورت مجهول، به کار می

  ی نهی همرאه با فعل معلوم»ال«

  

  

  

  غایب

  مذکر

  ال یَضْرِبْ  مفرد

  ال یَضْرِبَا  مثنی

  ال یَضْرِبوא  جمع

  مؤنث

  ال تَضْرِبْ  مفرد

  تَضْرِبَاال   مثنی

  ال یَضْرِبْنَ  جمع

  

  

  

  مخاطب

  مذکر

  ال تَضْرِبْ  مفرد

  ال تَضْرِبَا  مثنی

  ال تَضْرِبوא  جمع

  مؤنث

  ال تَضْرِبي  مفرد

  ال تَضْرِبَا  مثنی

  ال تَضْرِبْنَ  جمع

  متکلم

  ال أضْرِبْ  وحده

  ال نَضْرِبْ  אلغیر مع

  

  ی نهی همرאه با فعل مجهول»ال«

  ال یُضْرَبْ  مفرد  مذکر  
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  غایب

  ال یُضْرَبَا  مثنی

  ال یُضْرَبوא  جمع

  مؤنث

  ال تُضْرَبْ  مفرد

  ال تُضْرَبَا  مثنی

  ال یُضْرَبْنَ   جمع

  

  

  

  مخاطب

  مذکر

  ال تُضْرَبْ  مفرد

  ال تُضْرَبَا   مثنی

  ال تُضْرَبوא  جمع

  مؤنث

  ال تُضْرَبِي  مفرد

  ال تُضْرَبَا  مثنی

  ال تُضْرَبْنَ  جمع

  متکلم

  ال אُضْرَبْ  وحده

  ال نُضْرَبْ  אلغیر مع

  

نکتۀ مهم دیگر آن که الی نفی و الی نهی، هر چند به تنهایی אز نظر ظاهری با هم تفاوت ندאرند، אما 
آورد؛ برאی  نفی تغییری در אعرאب آن پدید نمی» الی«کند، در حالی که  الی نهی فعل مضارع رא مجزوم می

  . ؛ نباید برود»ال یَذهبْ« ←رود  ؛ نمی»ال یَذهبُ« ←رود  ؛ می»یَذهبُ«: نمونه

دهند و چنانچه شأن  فعل مضارع رא به زمان آینده אختصاص می) ال(و الی نهی ) ِ لـ(همچنین الم אمر 
کند که در  مخاطب باالتر אز گوینده باشد، فعل مضارع אز نظر معنایی جنبۀ درخوאست و خوאهش و دعا پیدא می
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رَبَّنا ﴿و  ١٨٥﴾وَ نَادَوْא یا مَالِكُ لِیَقْضِ عَلَیْنَا رَبُّكَ﴿: گویند؛ مانند یحروف دعائیه م »ال«و  »لِـ«אین صورت، به 
  ١٨٦﴾نَاأخْطَأوْ أال تُؤאخِذْنا إِن نَّسِینَا 

  :هایی אز کاربرد الم אمر و الی نهی در قرآن کریم نمونه

 ١٨٧﴾یَكْسِبُونَفَلْیَضْحَكُوא قَلِیالً وَ لْیَبْكُوא كَثِیرאً جَزאءً بِمَا كَانُوא ﴿ .١

 ١٨٨﴾فَقَالُوא عَلَى אللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنا ال تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ אلظَّالِمِینَ﴿ .٢

  ١٨٩﴾قُلْ بِفَضْلِ אللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْیَفْرَحُوא هُوَ خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُونَ﴿ .٣

 ١٩٠﴾عِلْمٌ فَال تَسْئَلْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ﴿ .٤

 ١٩١﴾نْتُمْ ال تَعْلَمُونَأمْثَالَ إِنَّ אللَّهَ یَعْلَمُ وَ أفَال تَضْرِبُوא لِلَّهِ אلْ﴿ .٥

 ١٩٢﴾وَ ال تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ אلسَّمْعَ وَ אلْبَصَرَ وَ אلْفُؤאدَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُالً﴿ .٦

  ١٩٣﴾ءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذلِكَ غَدאً لِشَيْوَ ال تَقُولَنَّ ﴿ .٧

  ١٩٤﴾وَّلُونَأتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ אلْأحْالمٍ بَلِ אفْتَرאهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْیَأضْغَاثُ أبَلْ قَالُوא ﴿ .٨

  אدوאت جازم دو فعل مضارع 

אین אدوאت که آنها رא אدوאت شرط نیز . کنند אدوאت دیگری در عربی وجود دאرند که دو فعل مضارع رא مجزوم می
  : אند אز نامند، عبارت می

  .»إنْ تَکْسَلْ تَخْسَرْ«: ، مانند»إنْ« .١

  .»إذْما تَتَعَلَّمْ تَتَقَدَّمْ«: ، مانند»إذْمَا« .٢

                                                            

  .٧٧/ زخرف. ١٨٥

  .٢٨٦/ بقره. ١٨٦

  .٨٢/ توبه. ١٨٧

  .٨٥/ یونس. ١٨٨

  .٥٨/ یونس. ١٨٩

  .٤٦/ هود. ١٩٠

  .٧٤/ نحل. ١٩١

  .٣٦/ אسرאء. ١٩٢

  .٢٣/ کهف. ١٩٣

  .٥/ אنبیاء. ١٩٤
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  .»دْمَنْ یَطلُبْ یَجِ«: ، مانند»مَنْ»  .٣

  .»مَا تَتَعَلَّمْ فِي אلصِّغَرِ یَنفَعْكَ فِي אلکِبَرِ«: ، مانند»مَا« .٤

  .»مَهْما تأمُرْ بِالخَیرِ أفْعَلْهُ«: ، مانند»مَهْمَا« .٥

  .»أیّاً تُکرِمْ أکرِمْ«: ، مانند»أيّ« .٦

  .»کَیفَما تَتَوَجَّهْ أتَوَجَّهْ«: ، مانند»کَیْفَمَا« .٧

  .»تی یَصلُحْ باطِنُكَ یَصلُحْ ظاهِرُכَمَ«: ، مانند»مَتَی« .٨

  .»أینَما تَذهَبْ تَنجَحْ«: ، مانند»أیْنَمَا« .٩

  .»أیّانَ تَسْألْني אُجِبْكَ«: ، مانند»أیّانَ« .١٠

  .»أنَّي یَذهَبْ صاحِبُ אلعِلمِ یُکرَمْ«: ، مانند»أنَّی« .١١

  .»حَیْثُما تَسقُطْ تَثبُتْ«: ، مانند»حَیْثُمَا« .١٢

در אین حالت، یعنی . کنند ، אین אدوאت دو فعل مضارع پس אز خود رא مجزوم میکنیم میه مالحظه ک چنان
شدن אدوאت شرط بر جملۀ شرطیه، فعل אول رא فعل شرط و فعل دوم رא فعل جوאب یا جزאی شرط  پس אز دאخل

  . نامند می

د و אز אین جهت، نحویان برאی آنها رون نکتۀ دیگر אینکه بیشتر אدوאت جازم دو فعل مضارع، אسم به شمار می
حرف هستند که אز همین رو، نقش אعرאبی » إذْما«و » إن«در אین میان تنها . אند نقش אعرאبی در نظر گرفته

  .برאی آن دو در نظر گرفته نشده אست

  :אدوאت شرطدربارۀ چند نکته 

سایر אدوאت شرط، به نوعی، با  که چنانترین אدאت شرط אست؛  به طور کلی پرکاربردترین و مهم» إنْ« .١
مَا «: گوییم کنند؛ به אین معنا که مثالً אگر می شرطیه، دو فعل مضارع رא مجزوم می» إنْ«دربردאشتن مفهوم 

إن تَتَعَلّمْ شیئاً في אلصِّغَرِ یَنفَعْكَ في «در حقیقت منظور آن אست که » مْ في אلصِّغَِر یَنفَعْكَ في אلکِبَرِلَّعَتَتَ
  .»אلکِبَرِ

ی موصوله به ترتیب، بیشتر برאی جاندאر و غیرجاندאر به »مَا«و » مَن«ی شرطیه نیز مانند »مَا«و » مَن« .٢
  .אی کاربردهای אدبی عمالً אین تفاوت در نظر گرفته نشده אست روند؛ هر چند در پاره کار می

  : ؛ مانندرود ، אسم مبهم אست و برאی غیرعاقل به کار می»مَا«، مانند »مَهْمَا« .٣

   ١٩٥﴾تِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِّتَسْحَرَنا بِها فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِینَأوَ قَالُوא مَهْما تَ﴿

                                                            

  .١٣٢/ אعرאف. ١٩٥
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   ١٩٦﴾مَنْ یَعْمَلْ سُوءאً یُجْزَ بِهِ﴿

  ١٩٧﴾وَ مَا تَفْعَلُوא مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ אللَّهُ﴿

در عین حال، در . شود تنها אدאت شرط معرب אست که بیشتر برאی אسم بعد אز خود، مضاف وאقع می» أيّ« .٤
אلیه   شود که به آن تنوین عوض אز مضافٌ אلیه آن حذف و به جای آن تنوین אفزوده می  אی موאرد، مضافٌ پاره
در هر صورت، אسم . »أیّاً تُکرِمْ أکرِمْ«אست، هم صحیح » أيَّ رَجُلٍ تُکرِمْ أکرِمْ«بنابرאین، هم عبارت . گویند می

 ١٩٨کنند؛ نیز در آن عمل می  پذیرد و حروف جرّ در جمالت مختلف نقشهای گوناگون نحوی می» أیّ«شرط 
  .»کتابَ أيٍّ تَقرَأ أقرَأ«و » بِأيِّ قَلَمٍ تَکتُبْ أکْتُبْ« ١٩٩،﴾سْمَاءُ אلْحُسْنَىأیّاً مَّا تَدْعُوא فَلَهُ אلْأ﴿: مانند

، که در حقیقت مای زאئدۀ کافّه אست، אفعال مضارع پس אز خود رא »مَا«بعضی אز אدوאت شرط تنها همرאه با  .٥
و گاه بدون آن؛ » ما«و برخی دیگر گاه همرאه با ) »إذْمَا«و » حَیْثُمَا«(» إذْ«و » حَیْثُ«: کنند؛ مانند مجزوم می

أيٌّ، أیّاً، أيٍّ (، )إمَّا(إن ما «: روند که به אین صورت نیز به کارمی» أینَ«و » أیّانَ«، »مَتَی«، »أيّ«، »إن«: مانند
مَن، مَا، : روند به کار نمی» ما«אما بقیۀ אدوאت شرط هرگز همرאه با . »أینَما«و » أیّانَ مَا«، »مَتَی مَا«، »)ما+ 

  ٢٠٠.مَهْما و أنّی

ی شرطیه رא نباید با »إمّا«، بنابرאین؛ »إمَّا« ←» ما إنْ«: شود همرאه و در آن אدغام می» ما«گاه با » إنْ« .٦
وَ إِمَّا َینْزَغَنَّكَ مِنَ אلشَّیْطانِ ﴿ی تفصیله، که حرف تفصیل غیرعامل אست، אشتباه کرد؛ مانند آیۀ مبارک »إمّا«

  . ی به کار رفته در آن شرطیه אست»اإمّ«که  ٢٠١﴾نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ

  . متضمّن مفهوم ظرف مکان אست» أین، أنّی و حَیثُما«متضمّن معنای ظرف زمان و » أیّانَ«و » مَتَی« .٧

یعنی، وقوع آن مورد شک و تردید   و بقیۀ אدوאت جازم شرط محققّ אلوقوع نیست؛» إن«شرط همرאه با   .٨
که شرط آن ) אدوאت غیرجازم که در آینده بیشتر با آن آشنا خوאهیم شدאز (» إذא«אست، بر خالف فعل شرط 

אستفاده شده אست » إذא«به אین سبب אز  ﴾إذא طَلَعَتِ אلشّمسُ﴿برאی نمونه در آیۀ مبارک . محقق אلوقوع אست
در آغاز » إذא«مفسرאن قرآن کریم نیز همین نکته رא دلیل کاربرد . که تحقق شرط طلوع آفتاب قطعی אست
به אین جهت  ٢٠٢﴾إِذא وَقَعَتِ אلْوאقِعَةُ﴿همچنین در آیۀ مبارک که  چنانאند؛  بسیاری אز شرطهای قرآنی ذکر کرده

  .ناپذیر אست אست که در منطق قرآن، وقوع قیامت אمری قطعی و تخطیאستفاده شده » إذא«אز 

  :هایی אز کاربرد אدوאت شرط در قرآن کریم نمونه

                                                            

  .١٢٣/ نساء. ١٩٦

  .١٩٧/ بقره. ١٩٧

 .٧٩אلنحو، ص عبدאلغنیّ אلدقر، معجم : ک. ر.  ١٩٨

  .١١٠/ אسرאء. ١٩٩

 .١٥٨عبدאلغنی אلدقر، معجم אلنحو، ص : ک. ر.  ٢٠٠

 .٢٠٠/ אعرאف. ٢٠١

 .١/ وאقعه. ٢٠٢
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אلْیَوْمَ حَدאً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ أفَكُلِي وَ אشْرَبِي وَ قَرِّي عَیْناً فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ אلْبَشَرِ ﴿ .١
 ٢٠٣﴾إِنْسِیّاً

 ٢٠٤﴾جَلَیْنِ قَضَیْتُ فَال عُدْوَאنَ عَلَيَّ وَ אللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِیلٌأیَّمَا אلْأقَالَ ذلِكَ بَیْنِي وَ بَیْنَكَ ﴿ .٢

 ٢٠٥﴾عٌ عَلِیمٌیْنَمَا تُوَلُّوא فَثَمَّ وَجْهُ אللَّهِ إِنَّ אللَّهَ وَאسِأوَ لِلَّهِ אلْمَشْرِقُ وَ אلْمَغْرِبُ فَ﴿ .٣

ءٍ  تِ بِكُمُ אللَّهُ جَمِیعاً إِنَّ אللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْأیْنَ مَا تَكُونُوא یَأوَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیها فَاسْتَبِقُوא אلْخَیْرאتِ ﴿ .٤
 ٢٠٦﴾قَدِیرٌ

ها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ אلْمَسْجِدِ אلْحَرאمِ وَ حَیْثُ مَا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي אلسَّماءِ فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَا﴿ .٥
نَّهُ אلْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَ مَا אللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا أكُنْتُمْ فَوَلُّوא وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ إِنَّ אلَّذِینَ أُوتُوא אلْكِتَابَ لَیَعْلَمُونَ 

 ٢٠٧﴾یَعْمَلُونَ

 ٢٠٨﴾تِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِّتَسْحَرَنا بِها فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِینَأوَ قَالُوא مَهْما تَ﴿ .٦

نْتُمْ شَرٌّ مَّكاناً وَ אللَّهُ أسَرَّهَا یُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ یُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأقَالُوא إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ ﴿ .٧
 ٢٠٩﴾تَصِفُونَعْلَمُ بِمَا أ

 مِنْ عِنْدِ אللَّهِ وَ إِنْ یْنَمَا تَكُونُوא یُدْرِكْكُمُ אلْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَیَّدَةٍ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ یَقُولُوא هذِهِأ﴿ .٨
 ٢١٠﴾مَالِ هؤُالءِ אلْقَوْمِ ال یَكادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثاًتُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَقُولُوא هذِهِ مِنْ عِنْدِכَ قُلْ كُلٌّ مِّْن عِنْدِ אللَّهِ فَ

مْ وَ אللَّهُ ذُو אلْفَضْلِ یُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא إِنْ تَتَّقُوא אللَّهَ یَجْعَل لَّكُمْ فُرْقاناً وَ یُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئاتِكُمْ وَ یَغْفِرْ لَكُأیَا ﴿ .٩
 ٢١١﴾אلْعَظِیمِ

אلْآخِرَةِ  نْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ אللَّهِ كِتَاباً مُّؤَجَّالً وَ مَنْ یُرِدْ ثَوאبَ אلدُّنْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ یُرِدْ ثَوאبَأنَفْسٍ وَ مَا كانَ لِ﴿ .١٠
  ٢١٢﴾نُؤْتِهِ مِنْها وَ سَنَجْزِي אلشَّاكِرِینَ

                                                            

  .٢٦/ مریم. ٢٠٣

  .٢٨/ قصص. ٢٠٤

  .١١٥/ بقره. ٢٠٥

  .١٤٨/ بقره. ٢٠٦

  .١٤٤/ بقره. ٢٠٧

  .١٣٢/ אعرאف. ٢٠٨

  .٧٧/ یوسف. ٢٠٩

  .٧٨/ نساء. ٢١٠

  .٢٩/ אنفال. ٢١١
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  چکیده

. ی نهی»ال«و ) ِ لـ(، الم אمر »لَمَّا«، »لَمْ«: אند אز عبارت  دهند، حروفی که یک فعل مضارع رא جزم می 
های  کنند و الم אمر در صیغه های فعل مضارع رא مجزوم می ی نهی، تمام صیغه»ال«و » لمّا«، »لم«

صیغۀ فعل مضارع رא  های مجهول هر چهارده های غایب و متکلم مضارع و در صیغه معلوم تنها صیغه
  . دهد جزم می

إن، إذْما، مَن، ما، مَهمَا، أيّ، کَیفَما، «: אند אز کنند، عبارت אدوאت شرط، که دو فعل مضارع رא مجزوم می 
  .»ی و حَیثُمامَتَی، أینَما، أیّانَ، أنَّ

                                                                                                                                                                          

  .١٤٥/ آل عمرאن. ٢١٢
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 با جوאب شرط؛» فاء«موאرد وجوب ذكر  

 با جوאب شرط؛» فاء«موאرد جوאز ذكر  

  .با جوאب شرط» فاء«موאرد אمتناع ذكر  

  عادی جزم فعل مضارع  حالت

کنیم که وضعیت فعل و  قبل אز ورود به بحث אصلی در אین جلسه، دو نمونه אز آیات مبارک قرآن رא ذکر می
توאن فعل جوאب شرط رא به جای  طبیعی אست؛ به אین معنی كه در آنها میجوאب شرط در אین دو آیه کامالً 

پس אز بررسی אین دو آیه، موאرد دیگری رא بیان . אند فعل شرط به کار برد و אز אین رو، هر دو، مجزوم شده
 توאن جانشین شرط كرد و در عین حال آن رא به صورت مجزوم به خوאهیم کرد که در آنها جوאب شرط رא نمی

  :به تحلیل دستوری אین دو نمونه אز آیات قرآن كریم توجه كنید. كار برد

  لنمونۀ אوّ

  ٢١٣﴾جْزَ بِهِعْمَلْ سُوءאً یُمَنْ یَ﴿

یکی אز אدوאت شرط جازم دو فعل مضارع אست كه فعل شرط و جوאب شرط بعد אز آن نیز، » مَنْ«در אین آیه 
. אند بر آنها منعی ندאرد و אز אین رو مجزوم شدهچون هر دو مضارع، خبری و متصرّف هستند؛ ظهور جزم 

  :بنابرאین

و محالً » هُو«فعل شرط و مجزوم אست و عالمت جزم آن، سکون آخر و فاعل آن، ضمیر مستتر » یَعْمَلْ«
  .مرفوع

  .به و منصوب אست و عالمت نصب آن تنوین فتحۀ آخر مفعول» سوءאً«

                                                            

 .١٢٣/ نساء .٢١٣



  ٨٥    جلسه دهم )/ ١(نحو 

Nahv(١) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

جزم آن، حذف حرف علّه אز آخر آن؛ و نایب فاعل آن ضمیر  فعل جوאب شرط و مجزوم אست و عالمت» جْزَیُ«
  .»هُو«مستتر 

  .رفته متعلق به ماقبل אست אست و روی هم» محلی«جار و مجروری كه جرّ آن » بِهِ«

  نمونۀ دوم

  ٢١٤﴾غْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَنْتَهُوא یُإِنْ یَ﴿

  . حرف شرط و عامل جزم دو فعل مضارع אست» إنْ«

و » وאو«فعل شرط و مجزوم אست و عالمت جزم آن، حذف نون عوض رفع؛ و فاعل آن، ضمیر بارز » אیَنْتَهُو«
  . محالً مرفوع

  . و محالً مرفوع» ما«فعل جوאب شرط و مجزوم אست و عالمت جزم آن، سکون آخر و نایب فاعل آن » یُغْفَرْ«

  . »فَرْیُغْ«محالً مجرور؛ متعلق به فعل » هُم«حرف جر و » لَ«، »لَهُم«

  . حرف غیرعامل و مبنی אست» قَدْ«

  .و محالً مرفوع» هُو«فعل ماضی و فاعل آن ضمیر مستتر  »سَلَفَ«

دهند که هرگاه فعل شرط و جوאب شرط مضارع خبری و متصرف باشند، منعی برאی  אین دو مورد نشان می
مجزوم شدن فعل شرط و . شوند م میظهور حالت جزم بر آنها وجود ندאرد و אز אین رو، بعد אز אدوאت جزم مجزو

به کار نرفتن حروف : אند אز جوאب شرط، عالوه بر אین شروط به شروط دیگری نیز نیازمند אست که عبارت
در آغاز آنها که در هیچ کدאم אز אین دو نمونۀ ) »سَوفَ«و » سَ«(و حروف تسویف » مای نفی«، »لَن«، »قَد«

در אین آیات هر دو خبری و  ﴾یَعْمَلْ و یَنْتَهُوא﴿زیرא אفعال شرط  خورد؛ قرآنی چنین حاالتی به چشم نمی
אفعال . אند אند و אز אین رو، مجزوم و حروف تسویف به كار رفته» مای نافیه«، »لَن«، »قَد«אند و بدون  متصرّف

  .نیز به همین ترتیب، منعی برאی جزم آنها وجود ندאرد) یُجْزَ و یُغْفَرْ(جوאب شرط 

  دم جزم فعل جوאب شرطحالتهای ع

رغم אینکه فعل شرط، شرאیط خبری و متصرف بودن و سایر شروط الزم  با אین همه، در بسیاری אز موאرد، علی
گفته אست و بر אین אساس، باید  رא دאرאست و مجزوم אست؛ ولی فعل جوאب شرط فاقد بعضی אزشروط پیش

  .برقرאر شود و אنفصال و אنقطاعی در אین بین رخ ندهدאی אندیشید تا پیوند و رאبطۀ لفظی میان آنها  چاره

  جوאب شرط » فاء«

گفته مالحظه نشود، אعم אز אینکه فعل جوאب شرط، אمر باشد، یا  چنانچه در جملۀ جوאب شرط، شرאیط پیش
در آغاز ) َ ف(، »فاء«مضارع مسبوق به حروف نفی یا אستفهام یا تسویف، در אین صورت الزم אست که حرف 

                                                            

  .٣٨/ אنفال .٢١٤
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. به کار رود تا به אین وسیله ربط و تناسب لفظی الزم میان جملۀ جوאب شرط و جملۀ شرط به وجود بیایدآن 
  .گویند می» فاء ربط، فاء رאبط جوאب شرط یا فاء جزא«، »فاء«به אین 

  :دو نکته

شده ذکر » َ ف«حتی אگر فعل جوאب شرط، مضارع خبری و متصرّف باشد و به هر دلیل همرאه با  :نکتۀ אول
  ».إذא جاءَ אلفاءُ بَطَلَ אلجَزمُ«: : گردد شود و فعل جوאب شرط مجزوم نمی باشد، جزم آن باطل می

چنانچه فعل جوאب شرط فاقد . در آغاز جملۀ جوאب شرط گاه وאجب و گاه جایز אست» َ ف«آوردن  :نکتۀ دوم
توאن آن رא  אست و هرگز نمیدر آغاز جملۀ جوאب شرط وאجب » فاء«گفته باشد، آوردن  یکی אز شروط پیش

در آغاز آن به کار » فاء«حذف کرد؛ ولی אگر فعل جوאب شرط، شروط پیشین رא دאشته باشد و در عین حال، 
فاء «אی موאرد نیز به طور کلی ذکر  در پاره. همرאه با فعل جوאب شرط، جوאزی אست» َ ف«رفته باشد، آوردن 

  :אند אز عبارت אین موאرد. در آغاز جملۀ جوאب شرط جایز نیست» ربط

  در آغاز جملۀ جوאب شرط » فاء جزא«موאرد وجوب ذکر ) אلف

در آغاز » َ ف«گفتیم هرگاه אز نظر دستوری نتوאن جوאب شرط رא به جای شرط به کار برد، آوردن که  چنان
موאرد  ترین אین مهم ٢١٥.رא میان آن دو אیفا كند» رאبطه«جملۀ جوאب شرط אلزאمی و وאجب אست تا نقش 

  :אند אز عبارت

  جمالت אسمیّه .١

مَن سَعَی فِي אلخَیرِ «: در آغاز آن وאجب אست؛ مانند» فاء جزא«هرگاه جملۀ جوאب شرط، אسمیه باشد، ذکر 
  .در آغاز آن وאجب אست» َ ف«در אین عبارت چون جوאب شرط جملۀ אسمیه אست آوردن » .فَسَعْیُهُ مَشکُورٌ

אست که جوאب شرط در آن جملۀ אسمیه אست  ٢١٦﴾تَوَكَّلْ عَلَى אللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُیَ مَنْ﴿نمونۀ دیگر آیۀ مبارک 
  .در آغاز آن وאجب אست» َ ف«و אز אین رو آوردن 

  :چند نمونۀ دیگر

   ٢١٧﴾تَّقْهِ فَأُوْلئِكَ هُمُ אلْفَائِزُونَخْشَ אللَّهَ وَیَطِعِ אللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَوَمَنْ یُ﴿ـ 

   ٢١٨﴾شَاقِقِ אللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ אللَّهَ شَدِیدُ אلْعِقَابِوَمَنْ یُ﴿ـ 

  ٢١٩﴾نَا عَلَیْكُمْ بِوَكِیلٍأفَمَنِ אهْتَدَى فَإِنَّما یَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما یَضِلُّ عَلَیْهَا وَمَا ﴿ـ 

                                                            

 .٣٣٩ـ  ٣٣٤محمّد أسعد אلنادریّ، نحو אللغة אلعربیّة، ص : ک. ر ٢١٥

  .٣/ طالق .٢١٦

 .٥٢/ نور .٢١٧

  .١٣/ אنفال .٢١٨

  .١٠٨/ یونس .٢١٩
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  ٢٢٠﴾فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَیرٌ لَّكُمْ﴿ـ 

   ٢٢١﴾سْمَاءُ אلْحُسْنَىأفَلَهُ אلْاً مَّا تَدْعُوא یّأ﴿ـ 

  ٢٢٢﴾وإِنْ یَمْسَسْكَ بِخَیرُ فَهُوَ عَلَی كُلِّ شَيءٍ قَدیرٌ﴿ـ 

  ٢٢٣﴾فَإِنْ تَوَلَّوא فَإنّما عَلَیكَ אلبَالغُ אلمُبینُ﴿ـ 

  אفعال طلبی .٢

در آغاز جملۀ جوאب شرط وאجب אست، هنگامی אست که جملۀ جوאب » فاء جزא«دومین موردی که آوردن 
ةٍ یتُمْ بِتَحِیَّوَإِذא حُیِّ﴿شرط طلبی باشد؛ یعنی، با فعل אمر یا نهی شروع شده یا אستفهامی باشد؛ مانند آیۀ مبارک 

در آغاز آن وאجب » َ ف«بر אین אساس، آوردن . ستکه فعل جوאب شرط آن فعل אمر א ٢٢٤﴾حَْسنَ مِنْهاأوא بِفَحَیّ
  . אست

جملۀ جوאب شرط  ٢٢٥﴾تِیكُمْ بِمَاءٍ مَّعِینٍأصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرאً فَمَنْ یَأیْتُمْ إِنْ أرَأقُلْ ﴿در آیۀ مبارک همچنین 
  .در آغاز آن وאجب אست» َ ف«אستفهامی אست و به همین سبب آوردن 

  :چند نمونۀ دیگر

  ٢٢٦﴾لِیمٍأوْ رَحِمَنا فَمَنْ یُجِیرُ אلْكافِرِینَ مِنْ عَذאبٍ أهْلَكَنِيَ אللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أإِنْ ﴿ـ 

   ٢٢٧﴾وَإِنْ یَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَא אلَّذِي یَنْصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ﴿ـ 

  ٢٢٨﴾عَلَیهِ فَاعْتَدُوאفَمَنِ אعْتَدَى عَلَیكُمْ ﴿ـ 

   ٢٢٩﴾אللَّهِ ينَّكُمْ غَیرُ مُعْجِزِأ فَاعْلَمُوאوَإِنْ تَوَلَّیتُمْ ﴿ـ 

  ٢٣٠﴾زْكَى لَكُمْأحَدאً فَال تَدْخُلُوهَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِیلَ لَكُمُ אرْجِعُوא فَارْجِعُوא هُوَ أفَإِن لَّمْ تَجِدُوא فِیهَا ﴿ـ 

                                                            

 .٣/ توبه .٢٢٠

 .١١٠/ אسرאء .٢٢١

  .١٧/ אنعام .٢٢٢

  .٨٢/ نحل .٢٢٣

  .٨٦/ نساء .٢٢٤

  .٣٠/ ملک .٢٢٥

  .٢٨/ همان .٢٢٦

  .١٦٠/ آل عمرאن .٢٢٧

 .١٩٤/ بقره .٢٢٨

 .٣/ توبه .٢٢٩
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  ٢٣١﴾ال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ אلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌحَدٍ مِّنَ אلنِّساءِ إِنِ אتَّقَیْتُنَّ فَأیَا نِساءَ אلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَ﴿ـ 

   ٢٣٢﴾بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ تُوאأفَوَإِنْ كُنْتُمْ فِی رَیبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴿ـ 

  ٢٣٣﴾أُفٍّ وَال تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْالً كَرِیماًوْ كِالهُمَا فَال تَقُل لَّهُما أحَدُهُمَا أإِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَכَ אلْكِبَرَ ﴿ـ 

   ٢٣٤»مَطْعَمَهُ وَمَکْسَبَهُ فَلْیُطَیِّبْمَنْ أحَبَّ أن یُسْتَجَابَ دُعاؤُهُ «ـ 

   ٢٣٥»مَقْعَدَهُ مِنْ نارٍ فَلْیَتَبَوَّأمَنْ تَعَلَّمَ אلعِلْمَ لِغَیرِ אهللاِ تَعالَی «ـ 

  אز אدوאت نفی» لَن«و » مَا« .٣

אز אدوאت (» لَن«و » مَا«در آغاز جملۀ جوאب شرط وאجب אست، وقتی אست که » َ ف«سومین موردی که آوردن 
در אبتدאی جملۀ » لَنْ«که  ٢٣٦﴾لَهُ نَصِیرאً فَلَنْ تَجِدَلْعَنِ אللَّهُ مَنْ یَ﴿در آغاز آن به کار رفته باشد؛ مانند آیۀ ) نفی

  .در آغاز آن وאجب אست» َ ف«ن جوאب شرط به کار رفته و به אین سبب آورد

  :چند نمونۀ دیگر

   ٢٣٧﴾وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرُّوכَ شَیْئاً﴿ـ 

    ٢٣٨﴾بَدאًأوَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى אلْهُدَى فَلَنْ یَهْتَدُوא إِذאً ﴿ـ 

    ٢٣٩﴾وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ אللَّهَ شَیْئاً﴿ـ 

  ٢٤٠﴾رْسَلْنَاכَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاًأوَ مَنْ تَوَلَّى فَمَا ﴿ـ 

  ٢٤١﴾وَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ﴿ـ 

                                                                                                                                                                          

  .٢٨/ نور .٢٣٠

  .٣٢/ אحزאب .٢٣١

  .٢٣/ بقره .٢٣٢

  .٢٣/ אسرאء .٢٣٣

 .٣٧٢، ص ٩٠، ج بحار אألنوאر .٢٣٤

  .٢٩٠٣٥، ح کنز אلعمّال. ٢٣٥

  .٥٢/ نساء .٢٣٦

  .٤٢/ مائده .٢٣٧

  .٥٧/ كهف .٢٣٨

  .١٤٤/ آل عمرאن .٢٣٩

  .٨٠/ نساء. ٢٤٠
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  ٢٤٢﴾وَ مَنْ یُضْلِلِ אللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴿ـ 

  אفعال جامد .٤

نَاْ أإِنْ تَرَنِ ﴿: در آغاز آن وאجب אست؛ مانند آیۀ مبارک» فاء ربط«هرگاه جوאب شرط، فعل جامد باشد، آوردن 
  ٢٤٣.﴾نْ یُؤْتِیَنِ خَیْرאً مِّنْ جَنَّتِكَأفَعَسَى رَبِّي  ٭ قَلَّ مِنْكَ مَاالً وَوَلَدאًأ

  »قَد«حرف  .٥

به » قَد«אست، وقتی אست که فعل جوאب شرط با  در آغاز جوאب شرط وאجب» فاء ربط«مورد دیگری که ذکر 
فعل جوאب شرط آن همرאه  که ٢٤٤﴾بَعِیدאً شْرِכْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَالالًمَنْ یُ﴿: کار رفته باشد؛ مانند آیۀ مبارک

  .در آغاز آن وאجب אست» فَ«به کار رفته و אز אین رو، آوردن » قَد«با 

  :چند نمونۀ دیگر

    ٢٤٥﴾نَفْسَهُ فَقَدْ ظَلَمَتَعَدَّ حُدُودَ אللَّهِ وَمَنْ یَ﴿ـ 

   ٢٤٦﴾جْرُهُ عَلَى אللَّهِأ فَقَدْ وَقَعَدْرِكْهُ אلْمَوْتُ خْرُجْ مِنْ بَیتِهِ مُهَاجِرאً إِلَى אللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُوَمَنْ یَ﴿ـ 

   ٢٤٧﴾خَیرאً كَثِیرאً يَفَقَدْ أُوتِؤْتَ אلْحِكْمَةَ وَمَنْ یُ﴿ـ 

   ٢٤٨﴾إِثْماً عَظِیماً فَقَدِ אفْتَرَىشْرِכْ بِاللَّهِ وَمَنْ یُ﴿ـ 

  ٢٤٩﴾وَمَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرאطٍ مُّسْتَقِیمٍ﴿ـ 

  ٢٥٠﴾إِنْ تَتُوبَا إِلَى אللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴿ـ 

  ٢٥١﴾قَبْلِهِمْوَإِنْ یُكَذِّبُوכَ فَقَدْ كَذَّبَ אلَّذِینَ مِنْ ﴿ـ 

                                                                                                                                                                          

  .٦٧/ مائده. ٢٤١

  .٣٣/ رعد. ٢٤٢

  .٣٩ـ  ٤٠/ کهف .٢٤٣

  .١١٦/ نساء .٢٤٤

  .١/ طالق .٢٤٥

  .١٠٠/ نساء .٢٤٦

  .٢٦٩/ بقره .٢٤٧

 .٤٨/ نساء .٢٤٨

  .١٠١/ آل عمرאن .٢٤٩

  .٤/ تحریم .٢٥٠

  .٢٥/ فاطر .٢٥١
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  )»سَوفَ«و » ـسَ«(حروف تسویف  .٦

در آغاز جوאب شرط وאجب אست، وقتی אست که فعل جوאب شرط همرאه » فاء جزא«אز موאرد دیگری که آوردن 
که فعل جوאب شرط » .مَنْ یَتْعَبْ فِي صِغَرِهِ، فَسَیَسْتَرِیحُ فِي کِبَرِهِ«به کار رفته باشد؛ مانند » سَوفَ«و » سَ«با 
  . در آغاز آن وאجب אست» َ ف«به کار رفته و بر אین אساس آوردن » سَ«ن همرאه با آ

که فعل  אست ٢٥٢﴾حِبُّونَهُحِبُّهُمْ وَیُאللَّهُ بِقَوْمٍ یُ يأتِرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَمَنْ یَ﴿نمونۀ دیگر آیۀ مبارک 
در آغاز جملۀ جوאب شرط » فاء جزא«ز همین رو، ذکر به کار رفته אست و א» سَوفَ«جوאب شرط آن همرאه با 

  .وאجب אست و فعل جوאب شرط نیز به صورت مرفوع باقی مانده و تغییری در آن پدید نیامده אست

  :چند نمونۀ دیگر

  ٢٥٣﴾لَهُ أُخْرَى فَسَتُرْضِعُوَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ ﴿ـ 

  ٢٥٤﴾نَارאً نُصْلِیهِفَسَوْفَ فْعَلْ ذلِكَ عُدْوَאناً وَظُلْماً وَمَنْ یَ﴿ـ 

  ٢٥٥﴾كُمُ אللَّهُ مِنْ فَضْلِهِغْنِیفَسَوْفَ یُوَإِنْ خِفْتُمْ عَیلَةً ﴿ـ 

  ٢٥٦﴾هُمْ إِلَیهِ جَمِیعاًحْشُرُفَسَیَسْتَكْبِرْ سْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَیَوَمَنْ یَ﴿ـ 

  ٢٥٧﴾جْرאً عَظِیماًأهِ فَسَیؤْتِیوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَیهُ אللَّهَ أوَمَنْ ﴿ـ 

  »كَأنَّما«و » رُبَّما« .٧

در آغاز آن وאجب » َ ف«مسبوق باشد، آوردن » كَأنّما«و » رُبَّما«هرگاه جملۀ جوאب شرط به یكی אز حروف 
نَّما أرْضِ فَكَأوْ فَسادٍ فِي אلْأنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أ﴿: و آیۀ مبارک» .إن تَخرُجْ فَرُبَّما أخرُجُ«: אست؛ مانند

  ٢٥٨.﴾قَتَلَ אلنَّاسَ جَمِیعاً

  אدوאت شرط .٨

در آغاز جوאب شرط وאجب » فاء«هنگامی كه جوאب شرط خود با یكی אز אدوאت شرط به كار رفته باشد، آوردن 
  ٢٥٩.﴾فَإِمَّا یَأتِیَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ אتَّبَعَ هُدאيَ فَال یَضِلُّ وَال یَشْقَى﴿: אست؛ مانند

                                                            

  .٥٤/ مائده .٢٥٢

  .٦/ طالق .٢٥٣

  .٣٠/ نساء .٢٥٤

  .٢٨/ توبه .٢٥٥

  .١٧٢/ نساء .٢٥٦

  .١٠/ فتح .٢٥٧

 .٣٢/ مائده .٢٥٨
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  در آغاز جملۀ جوאب شرط » فاء جزא«ز ذکر موאرد جوא) ب

در آغاز آن جایز אست؛ مانند آیۀ » فاء ربط«در صورتی که فعل جوאب شرط، فعل مضارع مثبت باشد، آوردن 
  . بر آن مرفوع شده אست» فاء«پس אز وאرد شدن » أُمَتِّعُ«كه فعل  ٢٦٠﴾قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِیالً﴿ مبارک

فعل جوאب شرط آن مضارع مثبت אست، و אز אین  ٢٦١﴾وَمَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ אللَّهُ مِنْهُ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
  .جایز אست» یَنتَقِمُ«در آغاز » فاء«رو، ذكر 

منفی شده باشد و متعلَّق אین نفی، زمان آینده باشد؛ یعنی، مرאد » ال«عالوه بر אین، هرگاه جوאب شرط به 
آیات مبارک : همرאه با جوאب شرط جایز אست؛ مانند» َ فـ«אز آن مجرّد نفی، یا نفی در زمان حال نباشد، آوردن 

مْثَالِها وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَال أمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ ﴿و ٢٦٢.﴾قاًفَمَنْ یُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَال یَخافُ بَخْساً وَال رَهَ﴿
   ٢٦٣.﴾یُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ ال یُظْلَمُونَ

  در آغاز جوאب شرط » فاء جزא«موאرد عدم جوאز کاربرد ) ج

  : در آغاز جملۀ جوאب شرط صحیح نیست» فاء جزא«در سه مورد نیز אستفاده אز 

وَإِنْ ﴿: به کار رفته باشد؛ مانند) برאی مجرّد نفی، نه نفی آینده(» الی نافیه«هرگاه جوאب شرط همرאه با  .١
  ٢٦٤.﴾تَعُدُّوא نِعْمَتَ אللَّهِ ال تُحْصُوهَا

  .»مَن جادَ لَم یَندَمْ«: رفته باشد؛ مانند به کار» لَم«هرگاه جوאب شرط همرאه با  .٢

  ٢٦٥.﴾نْفُسِكُمْأحْسَنْتُمْ لِأحْسَنْتُمْ أنْ إ﴿: هرگاه جوאب شرط، ماضی متصرّف باشد؛ مانند .٣

  پیوست

   در آغاز جملۀ جوאب شرط» فاء جزא«به جای » إذא«موאرد جوאز אستعمال 

אستفاده کرد، مشروط به آنکه جملۀ » إذא«توאن אز  می» فاء جزא«هرگاه جملۀ جوאب شرط، אسمیّه باشد، به جای 
تغییر » أنَّ«و » لَیْسَ«جوאب شرط، خبری و مثبت باشد و אعرאب مبتدא و خبر آن در אثر کاربرد نوאسخی مانند 

                                                                                                                                                                          

  .١٢٣/ طه .٢٥٩

 .١٢٦/ بقره .٢٦٠

  .٩٥/ مائده .٢٦١

  .١٣/ جن .٢٦٢

  .١٦٠/ אنعام .٢٦٣

  .٣٤/ אبرאهیم .٢٦٤

 .٧/ אسرאء .٢٦٥
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و  ٢٦٧﴾وَإِن لَّمْ یُعْطَوْא مِنْهَا إِذא هُمْ یَسْخَطُونَ﴿: مانند ٢٦٦باشد؛» إذא«یا » إنْ«نکرده باشد و אدאت شرط نیز 
   ٢٦٨.﴾صابَ بِهِ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذא هُمْ یَسْتَبْشِرُونَأفَإِذא ﴿

  چکیده

همرאه نباشد، پس אز » قد«فعل شرط، هرگاه مضارع خبری و متصرّف باشد و با حروف نفی و تسویف یا حرف 
رא » فاء جزא«فعل جوאب شرط نیز همین گونه אست و گرنه باید در آغاز آن . گردد אدوאت جازم شرط مجزوم می

  . شود به کار برد که در אین صورت، جزم فعل جوאب شرط باطل می

  :در آغاز جملۀ جوאب شرط وאجب אست» َ ف«ورد آوردن در هشت م

  هرگاه جوאب شرط، جملۀ אسمیه باشد؛ .١

  هرگاه جوאب شرط، فعل طلبی باشد؛ .٢

  به كار رفته باشد؛» لَنْ«و » ما«هرگاه جوאب شرط، همرאه با  .٣

  هرگاه جوאب شرط، فعل جامد باشد؛ .٤

  ته باشد؛به كار رف» قَدْ«هرگاه جوאب شرط، همرאه با  .٥

  به كار رفته باشد؛) »سَوفَ«و » سَ«(هرگاه جوאب شرط، همرאه با حروف تسویف  .٦

  به كار رفته باشد؛» رُبَّ، رُبّما و كأنّما«هرگاه جوאب شرط، همرאه با  .٧

  .هرگاه جوאب شرط، خود، با یكی אز אدوאت شرط آغاز شده باشد .٨

  :אست جایزدر آغاز جملۀ جوאب شرط » فَـ«در دو مورد آوردن  

  هرگاه فعل جوאب شرط مضارع مثبت باشد؛ .١

  .منفی شده و نفی آن به زمان آینده تعلّق دאشته باشد» ال«هرگاه فعل جوאب شرط به  .٢

  :در آغاز جملۀ جوאب شرط، ممتنع אست» َـ ف«در سه مورد نیز آوردن  

  به كار رفته باشد؛» بر مجرّد نفی الی نافیۀ دאلّ«هرگاه جوאب شرط همرאه با  .١

  به كار رفته باشد؛» لَم«هرگاه فعل جوאب شرط همرאه با  .٢

  .هرگاه جوאب شرط ماضی متصرّف باشد .٣

                                                            

 .١٩٨، جامع אلدروس אلعربیّة، ص ي؛ مصطفی אلغالیین٣٤٠محمد أسعد אلنادری، نحو אللغة אلعربیّة، ص : ک. ر. ٢٦٦

  .٥٨/ توبه .٢٦٧

  .٤٨/ روم .٢٦٨
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  رאبط جوאب شرط» فاء«موאضع وجوب، جوאز و אمتناع ذکر 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 وجوه אعرאب אفعال معطوف به فعل شرط یا جوאب شرط؛ 

  .شرאیط حذف جملۀ شرط یا جوאب شرط و אحكام آنها 

  אعرאب אفعال معطوف به فعل و جوאب شرط: אولبخش 

  אعرאب אفعال معطوف به فعل شرط

مهم آن אست که אگر فعلی به فعل شرط مجزوم یا جوאب شرط مجزوم عطف شود، آن فعل چه  نکاتیکی אز  
ای אست یا حالته) فعل قبل אز حروف عطف(علیه  אعرאبی دאرد؟ آیا אعرאب فعل معطوف دقیقاً مانند فعل معطوفٌ

  دیگری نیز متصور אست؟

. گیرد به فرد یا چیز دیگر صورت میگفتنی אست عطف به طور کلی، با هدف تسرّی یک حکم אز فرد یا چیزی 
شود و حالتی که فعلی به جوאب شرط عطف  אز אین رو، باید بین حالتی که فعلی به فعل شرط عطف می

شود، אما אگر  علیه دאخل می طوف در حکم معطوفٌشود، تفاوت قائل شد؛ אگر عطف بر فعل شرط باشد، مع می
  . کند فعلی به جوאب شرط عطف شود، حکم جوאب شرط به معطوف تسرّی پیدא می

جزم : אز אین که بگذریم، هرگاه فعل مضارعی رא بر فعل شرط مجزوم عطف کنیم، دو حالت אعرאبی جایز אست
  .و نصب

  אعرאب جزم

فعل شرط و » تَعمَلْ« ،شوی ورزی، پیروز میب؛ אگر کار کنی و شکیبایی »مَلْ وتُثَابِرْ تَنجَحْتَعْ إنْ« عبارتِِدر 
عطف کرده אست و אز אین » تَعمَلْ«رא به فعل مضارع مجزوم » تُثابِرْ«حرف عطف אست که فعل مضارع » وאو«

ط و هم جوאب شرط، شرאیط عالوه بر אین، چون هم فعل شر. توאند مجزوم باشد نیز می» تُثابِرْ«رو، فعل 
  . אند אند، هر دو مجزوم شده رא دאرند و پس אز אدوאت جزم قرאر گرفته  بودن، پذیرش جزم، אز قبیل خبری و متصرف

  :چند نمونه אز آیات قرآن کریم
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  ٢٦٩﴾ئاتِهِكَفِّرْ عَنْهُ سَیِّصَالِحاً یُ عْمَلْیَبِاللَّهِ وَ  ؤْمِنْیُوَ مَنْ ﴿ .١

  ٢٧٠﴾هَا אلْفُقَرאءَ فَهُوَ خَیرٌ لَّكُمْتُؤْتُوهَا وَ تُخْفُووَ إِنْ ﴿ .٢

   ٢٧١﴾عْلَمْهُ אللَّهُهُ یَتُبْدُووْ أصُدُورِكُمْ  يא مَا فِتُخْفُوإِنْ ﴿ .٣

   ٢٧٢﴾ءٍ عَلِیماً يهُ فَإِنَّ אللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَتُخْفُووْ أشَیئاً  تُبْدُوאإِنْ ﴿ .٤

   ٢٧٣﴾فَإِنَّ אللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ تَغْفِرُوאوَ  تَصْفَحُوאوَ  تَعْفُوאوَ إِنْ ﴿ .٥

  ٢٧٤﴾وْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ אللَّهَ یَجِدِ אللَّهَ غَفُورאً رَّحِیماًأوَ مَنْ یَعْمَلْ سُوءאً ﴿ .٦

  ٢٧٥﴾اناً وَ إِثْماً مُّبِیناًوْ إِثْماً ثُمَّ یَرْمِ بِهِ بَرِیئاً فَقَدِ אحْتَمَلَ بُهْتَأوَ مَنْ یَكْسِبْ خَطِیئَةً ﴿ .٧

  אعرאب نصب

در حالت پیش گفته، غیر אز حالت جزم، وجه دیگری نیز برאی فعل معطوف وجود دאرد و آن حالت نصب אست؛ 
؛ در אین صورت عامل ».إن تَعمَلْ و تُثَابِرَ تَنجَحْ«و هم » .إن تَعمَلْ و تُثابِرْْ تَنْجَحْ«توאنیم بگوییم  یعنی، هم می

مقدّر، فعل بعد אز خود رא » أنْ«مقدّر אست؛ یعنی، همان وאوی که به وאسطۀ » أنْ«ناصب به » وאو«نصب، 
  .کند منصوب می

إن تَعمَلْ و «: یکی אینکه بگوییم: بنابرאین، در אعرאب فعلِ معطوف به فعل شرط مجزوم، دو وجه جایز אست
جزم آن به خاطر عطف אست و نصب آن به » تُثَابِرَ تَنجَحْإن تَعمَلْ و «: و دیگر אینکه بگوییم» .تُثَابِرْ تَنجَحْ

و אمثال آنها که وسیلۀ عطف فعل مضارع بر فعل شرط مجزوم قرאر » فاء«یا » وאو«مقدّر بعد אز » أنْ«خاطر 
  .אند گرفته

. אی ؛ אگر قسم بخوری و دروغ بگویی، مرتکب گناه شده»إن تَحلِفْ و تَکذِبْ تَأثَمْ«همچنین در جملۀ 
  .، هر دو جایز אست»تَکذِبْ«مطابق همین قاعده، جزم و نصب فعل 

توאن هر دو وجه  نیز، אز نظر علمی و در مقام بیان وجوه گوناگون نحوی، می باالهای قرآنی  در نمونه
رא در نظر گرفت و بر אساس آن به تحلیل دستوری و ترجمۀ آنها پردאخت؛ برאی نمونه در ) جزم و نصب(אعرאبی 

                                                            

  .٩/ تغابن. ٢٦٩

  .٢٧١/ بقره. ٢٧٠

 .٢٩/ آل عمرאن. ٢٧١

  .٥٤/ אحزאب. ٢٧٢

 .١٢/ تغابن. ٢٧٣

  .١١٠/ نساء. ٢٧٤

  .١١٢/ نساء. ٢٧٥
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نیز » یَعْمَلَ«، אز »یَعْمَلْ«توאن به جای  אز نظر دستوری می ٢٧٦﴾... عْمَلْیَؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ وَ مَنْ یُ﴿ ارکآیۀ مب
  .אستفاده کرد

  אعرאب אفعال معطوف به جوאب شرط

אگر فعلی به فعل جوאب شرط عطف شود، در אین حالت هر سه حالت אعرאبی جزم، نصب و رفع در آن جایز 
مقدّر بعد אز حرف عطف؛ و » أن«אست؛ با אین توضیح که جزم آن به خاطر عطف؛ نصب آن به خاطر تقدیر 

  .ل خود مستقل قلمدאد کنیمبودن فعل دوم אست؛ به אین معنی که آن رא אز فعل ماقب אستینافیهرفع آن بر אساس 

  :بنابرאین، هرگاه فعلی رא بر فعل جوאب شرطِ مجزوم عطف کنیم، سه وجه ممکن אست

אول אینکه فعل دوم رא بر فعل אول که مجزوم אست، معطوف تلقی کنیم و بر אین אساس آن رא هم مجزوم  .١
  ٢٧٧﴾اً یُضاعِفْهُ لَكُمْ وَ یَغْفِرْ لَكُمْ وَ אللَّهُ شَكُورٌ حَلِیمٌإِنْ تُقْرِضُوא אللَّهَ قَرْضاً حَسَن﴿:بخوאنیم؛ مانند آیۀ مبارک

: بعد אز حرف عطف منصوب ذکر کنیم؛ مانند» أن«دوم אینکه فعل دوم رא با توجه به مقدر دאنستن حرف  .٢
  .»مَن یَتَّبِعْ هَوאهُ یَشْقَ و یَندَمَ«

گویی فعل دوم که  چنانمرفوع ذکر کنیم؛ » وאو«حرف گرفتن   سوم אینکه فعل دوم رא با توجه به אستینافیه .٣
  .»مَن یَتَّبِعْ هَوאهُ یَشْقَ ویَندَمُ«: مستقل אز فعل אول به کار رفته אست؛ مانند

  :چند نمونه אز آیات قرآن کریم

  ٢٧٨﴾قْدَאمَكُمْأیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא إِنْ تَنْصُرُوא אللَّهَ یَنْصُرْكُمْ وَ یُثَبِّتْ أیَا ﴿ .١

  ٢٧٩﴾نَ אلسَّماءِوْ نُسْقِطْ عَلَیْهِمْ كِسَفاً مِّأرْضَ أإِن نَّشَأ نَخْسِفْ بِهِمُ אلْ﴿ .٢

  ٢٨٠﴾وْ یُعِیدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْأإِنَّهُمْ إِنْ یَظْهَرُوא عَلَیْكُمْ یَرْجُمُوكُمْ ﴿ .٣

  ٢٨١﴾لْجَاهِلِینَنَ אصْبُ إِلَیْهِنَّ وَ أكُن مِّأوَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَیْدَهُنَّ  ﴿ .٤

  .رא در نظر گرفت) جزم، نصب و رفع(توאن هر سه وجه אعرאبی  های قرآنی نیز אز نظر علمی می در אین نمونه

  حذف جملۀ شرط یا جوאب شرط: بخش دوم

אصل بر آن אست که هرگاه جملۀ شرط به کار رود، بالفاصله جملۀ جوאب شرط هم به دنبال آن بیاید و 
                                                            

  .٩/ تغابن. ٢٧٦

  .١٧/ تغابن. ٢٧٧

  .٧/ محمّد. ٢٧٨

  .٩/ سبأ. ٢٧٩

  .٢٠/ كهف. ٢٨٠

  .٣٣/ یوسف. ٢٨١
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جایی جملۀ شرط و  אز جملۀ جوאب شرط به کار رود؛ به אین معنا که پس אز جابه بالعکس، جملۀ شرط قبل
جوאب شرط و تغییر موضع آنها در مقام سخن گفتن، نوع تحلیل دستوری آنها نیز در جملۀ زبان عربی تغییر 

هر چند ممکن  دگرگون شود،» وَجَدَ مَن جَدَّ«به شکل » مَن جَدَّ وََجدَ«برאی نمونه אگر جملۀ شرطی . کند می
چه، در אین صورت، دیگر אز . אست برآیند معنا و مفهوم آن دو یکی باشد، ولی تحلیل دستوری آنها یكی نیست

بودن  אفتد که بر خالف حالت قبلی، شرطی  که بگذریم، گاه אتفاق می  אز אین. شرط و جوאب شرط خبری نیست
شود و  جملۀ شرط یا جملۀ جوאب شرط حذف می ماند، ولی در موאضعی جمله همچنان به حال خود باقی می

  .دهد مشكلی نیز אز نظر معنایی و دستوری رخ نمی

  حذف جوאزی جملۀ شرط 

ی نفی همرאه و در آن »ال«با » إن«شود و آن در صورتی אست که  در زبان عربی گاه جملۀ شرط حذف می
» .تَجَنَّبِ אلمُزאحَ و إالّ تَسْقُطْ هَیْبَتُكَ«ملۀ ج٢٨٢به کار رفته باشد؛ مانند » إالّ«אدغام شده و در نهایت به شکل 

جوאب شرط אست؛ حال آنکه در » تَسْقُطْ هَیْبَتُكَ«الی نفی و جملۀ » ال«، حرف شرط و »إن«که در آن 
  .ظاهر، جملۀ شرطی در میان نیست

  :دو نکته

  شود، بلكه حذف آن جوאزی אست؛ وجوباً حذف نمی» إالّ«فعل شرط بعد אز  .١

حذف شود که مسبوق به چیز دیگری باشد و پس » إالَّ«توאند بعد אز  אز نظر مفهومی زمانی جملۀ شرط می .٢
  .אز حذف جملۀ شرط، אز نظر معنایی بر وجود آن داللت کند

و إالّ «ت نباشد، عبار» تَجَنَّبِ אلمُزאحَ«אگر جملۀ » .تَجَنَّبِ אلمُزאحَ و إالّ تَسْقُطْ هَیْبَتُكَ«برאی نمونه در عبارت 
رساند و אز אین رو، حذف جملۀ شرط جایز  معنای کامل و روشنی رא به ذهن مخاطب نمی» تَسْقُطْ هَیْبَتُكَ
چیزی باشد كه بر وجود جملۀ شرط داللت كند، در אین » إالّ«אما אز نظر مفهومی אگر پیش אز . نخوאهد بود
 يإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِ﴿آیۀ مبارک  توאن فعل شرط رא حذف یا ذكر كرد؛ برאی نمونه در صورت می

  .فعل شرط حذف نشده אست) إالّ(» ال+ إنْ «پس אز  ٢٨٣﴾رْضِأאلْ

  :مثال دیگر

אست و جملۀ شرط אز آن حذف » .و إالّ تَدَعِ אلخِصامَ یَنَلْكَ شَرُّهُ«که تقدیر آن » .دَعِ אلخِصامَ و إالّ یَنََلْكَ شَرُّهُ«
همرאه » إن«در אین عبارت نیز، زمینۀ معنایی برאی حذف جملۀ شرط وجود دאشته و هم حرف شرط . شده אست

درآمده אست و אز אین رو، حذف جملۀ شرط جایز » إالّ«به صورت در آن به کار رفته و پس אز אدغام، » ال«با 
אز אین که بگذאریم باید توجّه دאشته باشیم که حذف جملۀ شرط در صورت وجود زمینۀ معنایی، بیشتر .אست

אما جز אین، در موאرد . ی نفی به كار رفته باشد»ال«همرאه با » إن«گیرد كه حرف شرط  وقتی صورت می
ی نفی جایز אست، مشروط به אینكه »ال«همرאه با » مَن«ف جملۀ شرط پس אز אسم شرط محدودی نیز حذ

                                                            

 .١٩٨مصطفی אلغالیینی، جامع אلدروس אلعربیّة، ص : ک. ر. ٢٨٢

  .٧٣/ אنفال. ٢٨٣
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  .»مَن یُسَلِّمْ عَلَیكَ فَسَلِّمْ عَلَیهِ، ومَن ال فَال تَعْبَأ بِهِ«: عبارت پیش אز جملۀ شرط بر حذف آن داللت كند؛ مانند

  حذف وجوبی جوאب شرط 

شود و آن هنگامی אست که مفهوم جوאب شرط پیش אز آن یا  אی موאرد نیز جملۀ جوאب شرط حذف می در پاره
. هم ماضی باشد در عین حال، تنها אین شرط کافی نیست، بلکه باید فعل شرط. ضمن آن وجود دאشته باشد

إنّا «: هرگاه אین دو شرط در کنار هم جمع شوند، حذف جملۀ جوאب شرط وאجب אست؛ برאی نمونه در عبارت
فعل ماضی . مفهوم جوאب شرط در جمله وجود دאرد و فعل شرط نیز ماضی אست» .جِحونَإن شاءَ אهللاُ لََنا

  .بیانگر مفهوم جملۀ جوאب شرط אست» إنّا لَنَاجِحونَ«فعل شرط و جملۀ » شاءَ«

كه گفتیم حذف جوאب شرط تنها در صورتی وאجب אست كه دلیلی بر حذف آن داللت كند و فعل شرط  چنان
ین همه در بعضی موאرد بدون אینكه دلیلی لفظی، حذف جوאب شرط رא حكایت كند، جوאب با א. نیز ماضی باشد
شود و آن در صورتی אست كه چیزی كه بتوאن آن رא جوאب شرط قلمدאد كرد یا آن رא در مقام  شرط حذف می

چنان  جوאب شرط به كار برد، در كالم وجود ندאشته باشد و عالوه بر אین، سیاق سخن در جملۀ شرط، خود
نْ تَبْتَغِيَ أفَإِنِ אسْتَطَعْتَ ﴿باشد كه بتوאن مفهوم جوאب شرط رא אز همان جملۀ شرط אنتزאع كرد؛ مانند آیۀ مبارک 

إنِ אِسْتَطَعْتَ «كه به خودی خود بیانگر آن אست كه ٢٨٤﴾فَتَأتِیَهُمْ بِآیَةٍ وْ سُلَّماً فِي אلسَّماءِأرْضِ أنَفَقاً فِي אلْ
  ٢٨٥.»فَافْعَلْ

  پیوست

  אجتماع شرط و قسم) אلف

آیند،  شرط و قسم، هر دو به جوאب نیاز دאرند، אما با وجود אینکه هموאره شرط و قسم، قبل אز جوאب خود می
نحوۀ کاربرد جوאب آنها אز نظر نحوی با یکدیگر متفاوت אست؛ مثالً هرگاه אدאت شرط، جازم باشد، جوאب شرط 

رود و در אین صورت جوאب شرط در  אی موאرد همرאه با فاء ربط به كار می پارهمجزوم אست؛ در عین آنکه در 
 ٢٨٦.رود به کار می» فاء ربط«شود و نه همرאه با  حال آنكه جوאب قسم نه هرگز مجزوم می. ظاهر مجزوم نیست

                                                            

  .٣٥/ אنعام. ٢٨٤

 .٣٤٣؛ محمد אسعد אلنادریّ، نحو אللغة אلعربیّة، ص ١٩٩مصطفی אلغالیینی، جامع אلدروس אلعربیة، ص : ک. ر. ٢٨٥

  :אحكام جملۀ جوאب قسم. ٢٨٦

 قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ﴿: شود؛ مانند ـ אگر با فعل مضارع مستقبل و مثبت به كار رفته باشد، با الم و نون تأكید همرאه می

  .٨٢و ٨٣/ ص﴾؛ إِلَّا عِبادَכَ مِنْهُمُ אلْمُخْلَصِینَ ٭

وَ  ٭وَ طُورِ سِینِینَ  ٭وَ אلتِّینِ وَ אلزَّیْتُونِ ﴿: شود؛ مانند همرאه می» لَقَدْ«ـ אگر با فعل ماضی متصرف و مثبت به كار رفته باشد، با 

  .١ـ  ٤/ ؛ تین﴾لَقَدْ خَلَقْنَا אلْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ٭ هَذَא אلْبَلَدِ אلْأَمِینِ

  .شود كار رفته باشد، تنها با الم تأكید همرאه می ـ אگر با فعل ماضی جامد به
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د و به باشند، باید دقت كر  در هر صورت، در موאردی كه شرط و قسم در یک عبارت در كنار هم به كار رفته
  : به هر حال، سه صورت كلی در אین زمینه وجود دאرد. درستی جوאب شرط رא אز جوאب قسم تشخیص دאد

  .»إنِ אتَّّبَعْتَ نُصْحَ אلطَّبیبِ وאهللاِ تُشْفَ«: جملۀ شرط بر جملۀ قسم مقدم باشد؛ مانند .١

  .»حَ אلطَّبیبِ لَتُشْفَیَنَّوאهللاِ إن אتَّبَعْتَ نُصْ«: جملۀ قسم بر جملۀ شرط مقدم باشد؛ مانند .٢

وאهللاِ إن אتَّبَعْتَ نُصْحَ אلطَّبیبِ تُشْفَ ] إنّكَ[أنتَ «: مقدم باشد؛ مانند» إنّ«جملۀ شرط و قسم به مبتدא یا אسم  .٣
  .»لَتُشْفَیَنَّ

م باشد، در دو مورد אول، جوאب رא باید متعلق به شرط یا قَسَمِ مقدَّم دאنست؛ به אین معنا كه אگر شرط بر قس
باید جوאب رא جوאب شرط قلمدאد كرد و آن رא همچون سایر جمالت شرط به کار برد و אگر قسم بر شرط مقدم 

إن אتَّبَعتَ نُصْحَ «: باشد، باید جوאب رא جوאب قسم برشمرد و آن رא مانند دیگر جوאبهای قسم به كار برد؛ مانند
  .»تَ نُصْحَ אلطَّبیبِ لَتُشْفَیَنَّوאهللاِ إن אتَّبَع«یا » .אلطَّبیبِ وאهللاِ تُشْفَ

אما در مورد سوم وضعیت אندكی متفاوت אست؛ چه، عبارت به طور کلی با شرط یا قسم آغاز نشده אست، 
در אین صورت، جوאبِ بعد אز . شروع شده كه אز نظر نحوی هر دو نیازمند خبر هستند» إنّ«بلكه با مبتدא یا 

توאن متناسب با شرط و به صورت مجزوم و هم  چه قسم، هم می شرط و قسم رא، چه شرط مقدم باشد و
] إنّكَ[أنَت «یا » .إن אتَّّبَعتَ نُصْحَ אلطَّبیبِ وאهللاِ تُشْفَ] إنّكَ[أنتَ «: توאن متناسب با قسم به کار برد؛ مانند می

  ٢٨٧.»وאهللاِ إن אتَّبَعتَ نُصْحَ אلطَّبیبِ لَتُشْفَیَنَّ

  شرط و جوאب شرطאعرאب یا محل אعرאب جمالت ) ب

  :جمالت شرطی، مشتمل بر جمالت شرط و جوאب شرط، به طور كلی بر چند نوع אست

  در برخی فعل شرط و جوאب شرط مضارع אست؛ .١

  در برخی فعل شرط و جوאب شرط ماضی אست؛ .٢

  در برخی فعل شرط ماضی و فعل جوאب شرط مضارع אست؛ .٣

  ماضی אست؛در برخی فعل شرط مضارع و فعل جوאب شرط  .٤

  .אست» إذא«یا » فاء جزאء«در برخی دیگر فعل شرط ماضی یا مضارع و جملۀ جوאب شرط همرאه با  .٥
                                                                                                                                                                          

وَ אلَّیْلِ إِذَא ﴿و » .وَحقِّكَ لَفاعِلُ אلخَیرِ مُجزَی بِعَملِهِ«: شود؛ مانند همرאه می» إنّ«ـ אگر جملۀ אسمیۀ مثبت باشد، با الم تأكید یا 

  .١ـ  ٤/ لیل ؛﴾إِنَّ سَعْیَكُمْ لَشَتَّى ٭ אلْأُنْثَىوَ مَا خَلَقَ אلذَّكَرَ وَ  ٭ وَ אلنَّهارِ إِذَא تَجَلَّى ٭ یَغْشَى

وَ  ٭ وَ אلضُّحَى﴿: شود؛ مانند ی نفی و بدون الم تأكید همرאه می»ال«و » إن«، »ما«ـ אگر جملۀ فعلیه یا אسمیۀ منفی باشد، با 

كَ ال یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوכَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ ال رَبِّ فَال وَ﴿؛ ١ـ  ٣/ ، ضحی﴾مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلَى ٭ אلَّیْلِ إِذَא سَجَى

  . ٦٥/ ؛ نساء﴾مَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوא تَسْلِیماًنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّأیَجِدُوא فِي 

 .٣٤٤ـ٣٤٥، ص نحو אللغة אلعربیةمحمد أسعد אلنادری، : ک. ر.  ٢٨٧
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  ٢٨٨.﴾لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ یُغْفَرْ یَنْتَهُوאإِنْ ﴿ :جزم فعل شرط و جوאب شرط وאجب אست؛ مانند: در مورد אول

 حْسَنْتُمْأ حْسَنْتُمْأإِنْ ﴿: فعل شرط و جوאب شرط هر دو در محل جزم قرאر دאرند؛ مانند: در مورد دوم
  ٢٨٩.﴾نْفُسِكُمْألِ

توאند ظاهرאً  توאند مجزوم و هم می فعل شرط در محل جزم قرאر دאرد و جوאب شرط، هم می: در مورد سوم
كه در آن  ٢٩٠﴾عْمَالَهُمْأإِلَیْهِمْ  نُوَفِّیُرِیدُ אلْحَیَاةَ אلدُّنْیَا وَ زِینَتَها  كانَمَنْ ﴿مرفوع و محالً مجزوم باشد؛ مانند آیۀ 

به صورت مجزوم به کار رفته و در عین حال אز نظر نحوی کاربرد آن به صورت » نُوَفَّ«فعل مضارع مجهول 
  .گردد قی میمحالً مرفوع تل) به صورت مرفوع(» نُوَفَّی«مرفوع نیز جایز אست و در آن صورت، 

: אفتد، جزم شرط، وאجب و جوאب شرط نیز محالً مجزوم אست؛ مانند كه به ندرت אتفاق می: در مورد چهارم
  . »لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ ومَا تَأخَّرَ غُفِرَلَیلةَ אلقَدرِ إیماناً وאِحتِساباً  یَقُمْمَن «

وَ إِنْ تَنْتَهُوא  فَقَدْ جَاءَكُمُ אلْفَتْحُإِنْ تَسْتَفْتِحُوא ﴿ :دאرد؛ مانندجملۀ جوאب شرط در محل جزم قرאر : در مورد پنجم
إِذא هُمْ یْدِیهِمْ أذَقْنَا אلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوא بِها وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أوَ إِذא ﴿و  ٢٩١﴾فَهُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ

  ٢٩٢.﴾یَقْنَطُونَ

  چکیده

  :معطوف به فعل شرط مجزوم، دو وجه جایز אستدر אعرאب فعل  

  جزم، بنا بر عطف؛ ) אلف

  .پس אز حرف عطف» أن«نصب، با در تقدیر گرفتن حرف ناصب ) ب

  : در אعرאب فعل معطوف به فعل جوאب شرط مجزوم، سه وجه جایز אست 

  جزم، بنا بر عطف؛ ) אلف

  پس אز حرف عطف؛» أن«نصب، با در تقدیر گرفتن حرف ناصب ) ب

  .قبل אز آن» وאو«گرفتن حرف  رفع، با אستینافیه ) ج

، فعل مضارع معطوف به شرط یا جوאب شرط در بیشتر موאرد، عمالً به صورت مجزوم به کار آنکه در عین
  .رود می

                                                            

  .٣٨/ אنفال. ٢٨٨

 .٧/ אسرאء. ٢٨٩

 .١٥ /هود. ٢٩٠

 .١٩/ אنفال. ٢٩١

 .٣٦/ روم. ٢٩٢
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همرאه با » إن«گاه حذف جملۀ شرط جایز אست و آن، جز در موאرد אستثنایی، هنگامی אست که  
אی وجود دאشته باشد  جمله» إالّ«در אین حالت باید پیش אز . در آن אدغام شده باشدی نفی به کار رفته و »ال«

  .در אین صورت حذف جملۀ شرط جایز אست. کند که אز نظر معنایی حذف جملۀ شرط رא حکایت 

گاه حذف جملۀ جوאب شرط وאجب אست و آن جز در موאرد אستثنایی، هنگامی אست که مفهوم جوאب  
 . در ضمن آن وجود دאشته باشد و فعل شرط نیز ماضی باشد شرط پیش אز آن یا
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אدوאت غیرجازم شرط؛ 

 تأثیر معنایی אدوאت غیرجازم شرط؛  

 .شروط کاربرد هر یک אز אین حروف 

  אدوאت غیرجازم شرط

؛ در عین آنکه جمالت شوند تشکیل می که گفتیم جمالت شرطی אز جملۀ شرط و جملۀ جوאب شرط چنان
אدوאت غیر جازم شرط، با . אند، محدود نیست شرطی تنها به موאردی که אدوאت جازم در آغاز آنها به کار رفته

אی در آغاز جمالت شرطی دאرند و  אینكه אز نظر تعدאد אز אدوאت جازم شرط كمترند، אما مانند آنها كاربرد گسترده
  : شویم در אدאمه با אین אدوאت و نکاتی دربارۀ آنها آشنا می. دאر אستאی برخور شناخت آنها אز אهمیت ویژه

  אمتناعیّه  »لَو«

هرگاه در آغاز » لو«. گویند نیز میאمتناعیّه » لَو«אست که به آن » لَو«یکی אز אدوאت غیرجازم شرط حرف 
  .کند میمجزوم ن) نه ظاهرאً و نه محالًَ(جمالت شرطی به کار رود، فعل شرط و جوאب شرط رא 

نام  الم جوאب شرط یا» لَو«الم جوאب رود که  مفتوحی به کار می» الم«، »لَو«گاه در آغاز جملۀ جوאب شرط 
همچنین אگر فعل جوאب شرط . رود که جملۀ جوאب شرط مثبت باشد بیشتر هنگامی به کار می» الم«אین . دאرد

در » لَن«אما אگر  אست؛ جایزهر دو، » لَو«جوאب به کار رود، آوردن یا نیاوردن الم » ما«به همرאه حرف نفی 
  ٢٩٣.﴾لَوْ كانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا אللَّهُ لَفَسَدَتَا﴿ :رود؛ مانند به کار نمی» لَو«אبتدאی جوאب شرط باشد، دیگر الم جوאب 

אدوאت نفی فعل جوאب شرط و ماضی مثبت אست و هیچ یک אز » فَسَدَتا«در אین آیه  کنیم مالحظه میکه  چنان
  :همچنین در بیتِ. »لَفَسَدَتا«: در آغاز آن ذکر شده אست» لو«در آغاز آن به كار نرفته و بنابرאین، الم جوאب 

  ٢٩٤ولَكِنْ ال خِیارَ مَعَ אللّیالِي        وَلَوْ نُعْطَی אلخِیارَ لَمَا אفْتَرَقْنَا

                                                            

 .٢٢/ אنبیاء. ٢٩٣

 .٢٩٦، ص ١٧، ج »אبو محمد مرسی«، ذیل شرح حالِ بالوفیات  אلوאفيאلصفدي، صالح אلدین، . ٢٩٤
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  .به كار رفته אست» لَو«منفی شده אست، الم جوאب » ما«نیز در آغاز جوאب شرط، كه با     

אند  ترین אین אقسام عبارت مهم. توאن آنها رא با مفهوم شرط جمع كرد אقسام دیگری نیز دאرد که نمی» لَو«حرف 
  :אز

  تقلیل .١

در » لَو«. هنگامی حرف تقلیل אست كه در سیاق عبارتی كه بیانگر مفهوم تقلیل אست، به كار رفته باشد» لَو«
  .»تَصَدَّقُوא وَلَوْ بِدِرْهَمٍ«: الت شرطی، فاقد جوאب אست؛ مانندאین هنگام، بر خالف ح

  تمنّی .٢

نكتۀ قابل توجه . بیان شده باشد» لَو«אی مُصَدَّر به  در صورتی حرف تمنّی אست كه אمید و آرزویی با جمله» لَو«
فاء «مضارعی همرאه با در אین هنگام به جوאب نیازی ندאرد، بلكه گاه پس אز آن، فعل » لَو«אین אست كه 

نَّ لَنَا أفَلَوْ ﴿:كنندۀ مفهوم قبل אز آن باشد؛ مانند رود كه در حقیقت باید كامل به كار می» أن مقدّر«به » ناصب
  ٢٩٥.﴾كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ אلْمُؤْمِنِینَ

  مصدریه .٣

و  قرאر دאردن دو فعل میا» لَو«در אین هنگام، . باشد» أن«حرف مصدریه אست كه مترאدف با  هنگامی »لَو«
یَوَدُّ ﴿و  ٢٩٧﴾وَدُّوא لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ﴿: ؛ مانندآیات مبارک٢٩٦אست» وَدّ ـَ«فعل قبل אز آن به طور معمول، فعلِِِ 

  ٢٩٨.﴾لْفَ سَنَةٍأحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ أ

  شرطیّه » لَو«معنای 

در زبان عربی، به ویژه در متون کهن و متون  گویند؛ زیرא می »אمتناعیّه«شرطیّه، » لَو«که گفتیم گاه به  چنان 
در آغاز جملۀ شرطیّه به کار رفته باشد، مفهوم جمله אین אست که هرگز אمکان » لَو«قرآنی و روאیی، هرگاه 

نیز به » אمتناعیّه«به » لَو«گذאری  نام. شود تحقّق شرط وجود ندאرد و אز אین رو، جوאب شرط نیز محقق نمی
هرگز تحقق  آن نیز ن سبب אست؛ یعنی، چون تحقق شرط آن ممتنع و محال אست؛ بنابرאین، جوאب شرطِهمی

אگر جز خدאوند یکتا אلهۀ دیگری در آسمان و زمین ؛ ﴾لَوْ كانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا אللَّهُ لَفَسَدَتَا﴿: کند؛ مانند پیدא نمی
فساد و  ،אی جز خدאوند یکتا در زمین و آسمان وجود ندאرد  אلههدאد؛ یعنی، چون  بود، در آن دو تباهی رخ می

  . تباهی هم در آسمان و زمین رאه ندאرد

  :در آیات قرآن کریم» لَوْ«אز کاربردهای   چند نمونه

                                                            

  .١٠٢/ شعرאء. ٢٩٥

شود و مرאد אز  وאقع» وאو«، وُصْلِیّه یا אعترאضیّه אست که نیاز به جوאب ندאرد؛ مشروط به آنکه بعد אز »لَوْ«یکی دیگر אز אنوאع .  ٢٩٦
אلتذکرة فی قوאعد אللغة محمد خلیل אلباشا، : ک. ر. אِحْفَْظ אلْجَارَ وَ لَوْ جَارَ: آن، تثبیت و تقریر معنای عبارت پیشین باشد؛ مانند

 .٣٣٥، ص אلعربیة

  .٩/ قلم. ٢٩٧

  .٩٦/ بقره. ٢٩٨
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مَا «: آمده אست» لَو«و بدون المِ جوאبِ » ما«جوאب شرط منفی به  ٢٩٩؛﴾وَ لَوْ سَمِعُوא مَا אسْتَجابُوא لَكُمْ﴿ .١
  .»אسْتَجابُوא

  .»لَطَمَسْنَا«: به کار رفته אست» لو«جوאب شرط همرאه با الم جوאب  ٣٠٠؛﴾نِهِمْعْیُأوَ لَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى ﴿ .٢

جوאب شرط مثبت همرאه با الم  ٣٠١؛﴾نْ خَشْیةِ אللَّهِیتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّأنْزَلْنَا هَذَא אلْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَألَوْ ﴿ .٣
  .»لَرَأیتَهُ«: به کار رفته אست» لَو«جوאب 

و بدون المِ » ما«جوאب شرط منفی به  ٣٠٢؛﴾ءٍ يشْرَكُوא لَوْ شَاءَ אللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَأوَ قَالَ אلَّذِینَ ﴿ .٤
  .»ما عَبَدْنَا«: به کار رفته אست» لَو«جوאبِ 

و بدون المِ جوאبِ » ما«جوאب شرط منفی به  ٣٠٣؛﴾صْحَابِ אلسَّعِیرِأوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِی أوَ قَالُوא لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ ﴿ .٥
  .»مَا کُنَّا«: به کار رفته אست» لَو«

  .»لَجَعَلْنَاهُ«: تبه کار رفته אس» لَو«جوאب شرط مثبت و همرאه با الم جوאب  ٣٠٤؛﴾لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطامَاً﴿ .٦

  .»جَعَلْنَاهُ«: به کار رفته אست» لَو«جوאب شرط مثبت و بدون الم جوאب  ٣٠٥؛﴾لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً﴿ .٧

  » لَوْما«و » اللَوْ«

  .دאرند» لَو«אست که شباهتهای زیادی به » لَوال«و » لَوما«دومین و سومین אدאت غیرجازم شرط 

نیز صادق אست؛ » لَوما«و » لَوال«، در مورد »لَو«قوאعد مربوط به ذکر الم جوאب  אینکهنکتۀ قابل توجّه 
منفی شده باشد، » ما«همچنین אگر جوאب آنها با  آید؛ می» َ لـ«یعنی، אگر جوאب آنها مثبت باشد، بیشتر با 

رفته باشد، آوردن الم جوאب  به کار» لَن«با آن جایز אست و در صورتی که با ) لَـ(آوردن یا نیاوردن الم جوאب 
  .در آغاز آنها صحیح نیست» لَوما«یا » لَوال«

  »مالَوْ«و » اللَوْ«با » لَوْ«تفاوت 

چون وقوع جملۀ شرط ممتنع و محال אست، جملۀ  ،אند شرطی شده» لَو«که گفتیم در جمالتی که با  چنان
چون شرط  ،عکسه کند؛ یعنی، ب فرق می وضعیت» لَوما«و » لَوال«یابد، אما در مورد  جوאب شرط تحقق نمی

در وאقع . یابد ق אست و تردیدی در تحقق آن وجود ندאرد، جملۀ جوאب شرط آنها هرگز تحقق نمیآنها محقَّ

                                                            

  .١٤/ فاطر. ٢٩٩

  .٦٦/ یس. ٣٠٠

  .٢١/ حشر. ٣٠١

  .٣٥/ نحل. ٣٠٢

  .١٠/ ملک. ٣٠٣

 .٦٥/ وאقعه. ٣٠٤

  .٧٠/ وאقعه. ٣٠٥
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لَوْال ﴿: برאی אمتناع جوאب شرط به دلیل تحقق شرط آن؛ مانند» لَوما«و » لَوال«برאی אمتناع شرط אست و » لَو«
نبودن ما به دلیل وجود شماست؛ یعنی، אگر شما نبودید، ما مؤمن  به אین معنا كه مؤمن ٣٠٦؛﴾مُؤْمِنِینَنْتُمْ لَكُنَّا أ

  .بودیم

» لَو«در وאقع אز » لَوال«و » لَوما«باید به אین نکته توجه دאشت که » لَوال«אز » لَو«برאی درک بهتر وجه تمایز 
به אین » .لَوال אلهَوאءُ مَا عَاشَ אإلنسانُ«: گوییم وقتی میאند؛ یعنی،  ی نفی تشکیل شده»ال«یا » مَا«به אضافۀ 

كردن אنسان  هست، אمكان زندگی» هوא«توאنست زندگی کند، پس چون  معناست که אگر هوא نبود، אنسان نمی
؛ אگر پزشک نبود، حال مریض ».لَوال אلطَّبیبُ لَساَءتْ حالُ אلمَریضِ«: گوییم همچنین وقتی می. نیز فرאهم אست
لَن  لَوال אلعَمَلُ«عبارت . که چون طبیب هست، حال مریض بد نشده אست اگرאیید، به אین معن به وخامت می

عمل در میان אست، پس علم سودمند אست؛ ولی אگر عمل  چون אست که ابه אین معن نیز؛ ».تَکونَ لِلعِلْمِ فَائِدَةٌ
  . بخشد در کار نباشد، دאنش سودی نمی

جملۀ شرط شرطیّه كه به جمالت فعلیه אختصاص دאرد، » لَو«ست که، بر خالف نکتۀ مهم دیگر אین א
و » لَوال«אی אست که خبر آن لزوماً محذوف אست؛ یعنی، در جملۀ شرط  بیشتر جملۀ אسمیه» لَوما«و » لَوال«
شود که در حقیقت مبتدאی خبر محذوف אست و پس אز آن  تنها یک אسم معرفه و مرفوع دیده می» لَوما«

  . آید بالفاصله جملۀ جوאب شرط می

  :»لوما«و » لوال«چند نمونۀ دیگر אز کاربردهای 

   ٣٠٧﴾نَ אلْخَاسِرِینَאللَّهِ عَلَیكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّ فَضْلُفَلَوْال ﴿ .١

  ٣٠٨﴾بَینَهُمْ يَكَ لَقُضِسَبَقَتْ مِن رَّبِّ كَلِمَةٌلَوْال ﴿ .٢

  ٣٠٩﴾لَكُنْتُ مِنَ אلْمُحْضَرِینَ يرَبِّ نِعْمَةُوَ لَوْال ﴿ .٣

  ».لَکانَ אإلنسانُ کَالحَیَوאنِ אلعَقلُلَوال « .٤

  ».الزدَحَمَتِ אلسُّجونُ אلمَدאرسُلَوما « .٥

  ».لَعاشَ אلنّاسُ في هُدُوءٍ אلجَوْرُلَوما « .٦

طلب چیزی با شدت (در معنی تحضیض » لَوما«و » لَوال«אی موאرد در کاربردهای אدبی  با אین همه، در پاره    
 رْبَعَةِألَوْلَا جَاؤُوא عَلَیْهِ بِ ﴿ و ٣١٠﴾لَْوال أُنْزِلَ عَلَیْنَا אلْمَالئِكَةُ﴿: אند؛ مانند یا توبیخ نیز به كار رفته) و אصرאر

                                                            

 .٣١/ سبأ. ٣٠٦

  .٦٤/ بقره. ٣٠٧

  .٤٥/ فصّلت. ٣٠٨

  .٥٧/ صافّات. ٣٠٩

 .٢١/ فرقان. ٣١٠
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  .تحضیض و آیۀ دوم بر توبیخ داللت دאرد که آیۀ نخست بر ٣١١﴾شُهَدَאءَ

  »لَمَّا«

» لمّا« ،کند، אما در بحث אز جمالت شرطی אدאتی אست که یک فعل مضارع رא مجزوم می» مّالَ«گفتیم که  چنان
رא با خود به همرאه  )قید زمان فارسی( אساساً جازم نیست، بلکه در אین حالت אسمی אست که مفهوم ظرفیت

  ٣١٢.﴾فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَ خَرَّ مُوسَى صَعِقاً﴿: دאرد؛ مانند

رود که بعد אز آن فعل ماضی آمده  אز אدوאت غیرجازم شرط به شمار می» لمّا«نکتۀ دیگر אینكه هنگامی 
אی  ی دیگر در پارهمعاصر که مانند زبانها در عربی؛ אمّا خورد אین حالت بیشتر در متون کهن به چشم می. باشد

ی ظرفیّه به عنوאن אدאت غیرجازم شرط در آغاز »لمّا«موאرد، برخی تسامحها به متون زبانی رאه یافته אست، گاه 
  . فعل مضارع به کار رفته אست

  :ی شرطیّه در آیات قرآن کریم»لَمّا«چند نمونه אز کاربردهای 

  ٣١٣﴾بِنُورِهِمْضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ אللَّهُ أفَلَمَّا ﴿ .١

  ٣١٤﴾لْوאحَأخَذَ אلْأوَ لَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى אلْغَضَبُ ﴿ .٢

  ٣١٥﴾ناتِ قَالُوא هَذא سِحْرٌ مُّبِینٌفَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَیِّ﴿ .٣

  ٣١٦﴾سْقُونَنَ אلنَّاسِ یَوَ لَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْینَ وَجَدَ عَلَیهِ أُمَّةً مِّ﴿ .٤

  ٣١٧﴾حْزאبَ قَالُوא هَذא مَا وَعَدَنَا אللَّهُ وَ رَسُولُهُأאلْمُؤْمِنُونَ אلْ أوَ لَمَّا رَ﴿ .٥

  »کُلَّما«

. ، باید فعل ماضی بیاید»لمّا«نیز، همچون » کُلّما«پس אز . אست» کُلّما«یکی دیگر אز אدوאت غیرجازم شرط، 
کُلَّما رَأیتُ «: ست؛ مانندאعنای تکرאر حامل مفهوم ظرفیّت אست و عالوه بر آن، مفید م» لمّا«نیز مانند » کُلّما«

در آغاز جملۀ » کُلّما«אز آنجا که . کنم ؛ یعنی، هرگاه فقیری رא ببینم به אو مهربانی می»فَقیرאً عَطَفْتُ عَلیهِ
  . در محل جزم نیستند» عَطَفتُ«و » رَأیتُ«رود، در عبارت باال فعلهای  אدאت جزم به شمار نمی ،شرطی

  :در آیات قرآن کریم» کُلّما«ربردهای چند نمونه אز کا

                                                            

 .١٣/ نور. ٣١١

  .١٤٣/ אعرאف. ٣١٢

  .١٧/ بقره. ٣١٣

 .١٥٤/ אعرאف. ٣١٤

  .٦/ صفّ. ٣١٥

  .٢٣/ قصص. ٣١٦

  .٢٢/ אحزאب. ٣١٧
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  ٣١٨﴾رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ يزْقاً قَالُوא هَذَא אلَّذِكُلَّمَا رُزِقُوא مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِّ﴿ .١

  ٣١٩﴾كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیهَا زَكَرِیا אلْمِحْرَאبَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً﴿ .٢

  ٣٢٠ ﴾بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودאً غَیرَهاكُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ ﴿ .٣

  ٣٢١﴾أتِكُمْ نَذِیرٌلَمْ یَألَهُمْ خَزَنَتُها أفِیهَا فَوْجٌ سَ يَكُلَّما أُلْقِ﴿ .٤

  ٣٢٢﴾هَا אللَّهُأطْفَألْحَرْبِ وْقَدُوא نَارאً لِّأكُلَّما ﴿ .٥

  »إذא«

رود؛  شود که تحقق آن אنتظار می بر سر شرطی وאرد می» إذא«. אست» إذא« ،یکی دیگر אز אدوאت شرط غیرجازم
إِذא ﴿بیان کرد؛ مانند آیۀ مبارک » إذא«توאن آن رא با  به אین معنا אگر وقوع شرطی אز قبل مورد تردید باشد، نمی

  .كه وقوع شرط در آن قطعی אست و تردیدی در آن نیست ٣٢٣﴾وَقَعَتِ אلْوאقِعَةُ

روند، אگر بالفاصله  ن که چون در زبان عربی متعلق شرط، אفعال و جمالت فعلیه به شمار مینکتۀ دیگر אی
توאن آن رא مبتدא دאنست، بلکه باید آن رא فاعل فعلی محذوف  אسم مرفوع به کار رفته باشد، نمی» إذא«بعد אز 

إِذَא ﴿مونه در آیۀ مبارک قلمدאد کرد که فعل مذکور پس אز آن אسم مرفوع، بر حذف آن داللت دאرد؛ برאی ن
» אِنْفَطَرَتْ«رא فاعلِ » אلسّماء«مبتدא אست؛ بلکه باید » אلسّماء«توאنیم بگوییم وאژۀ  نمی ٣٢٤﴾אلسَّماءُ אنفَطَرَتْ

  .کند مذکور بر حذف آن داللت می» אِنْفَطَرَتْ«محذوف دאنست که 

  :در قرآن کریمبه عنوאن یكی אز אدوאت غیرجازم شرط » إذא«چند نمونه אز كاربرد 

  ٣٢٥﴾سْتَقْدِمُونَخِرُونَ ساعَةً وَ ال یَأسْتَجَلُهُمْ ال یَأفَإِذא جَاءَ ﴿ .١

  ٣٢٦﴾وَ إِذא مَسَّ אلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْא رَبَّهُم مُّنِیبِینَ إِلَیهِ﴿ .٢

  ٣٢٧﴾نَجْوאكُمْ صَدَقَةً يدَإِذא نَاجَیتُمُ אلرَّسُولَ فَقَدِّمُوא بَینَ یَ﴿ .٣

                                                            

  .٢٥/ بقره. ٣١٨

  .٣٧/ آل عمرאن. ٣١٩

  .٥٦/ نساء. ٣٢٠

  .٨/ ملک. ٣٢١

  .٦٤/ مائده. ٣٢٢

 .١/ وאقعه. ٣٢٣

 .١/ אنفطار.  ٣٢٤

  .٦١/ نحل. ٣٢٥

  .٣٣/ روم. ٣٢٦



١١٢  

Nahv(١) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا  ٭وَ إِذَא אلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ  ٭ وَ إِذَא אلْبِحَارُ فُجِّرَتْ ٭ وَ إِذَא אلْكَوאكِبُ אنتَثَرَتْ ٭ אلسَّماءُ אنفَطَرَتْإِذَא ﴿ .٤
   ٣٢٨﴾خَّرَتْأقَدَّمَتْ وَ 

  »أمّا«

خود אز אدوאت جازم دو אست که » مامَهْ«تغییر یافتۀ وאژۀ » أمّا« وאژۀ. אست» أمّا« ،آخرین אدאت غیرجازم شرط
رא حرف » أمّا«. ی حرفی تبدیل شود، دیگر جازم نیست»أمّا«ی אسمی به »مَهما«אما هرگاه . فعل مضارع אست

نكتۀ مهم אین אست که پس אز آن، אز فعل شرط و فعل جوאب شرط خبری . אند شرط و تفصیل نیز نامیده
جزאء با آن אست؛ همچون » فاء«وجوب همرאهی  گذאری آن به حرف شرط، در حقیقت، به دلیل و نام ٣٢٩نیست

  ٣٣٠.﴾ال تَنْهَرْفَאلسَّائِلَ  مَّاأوَ  ٭ال تَقْهَرْ فَאلْیتِیمَ  مَّاأفَ﴿ :خورد حالتی که در بسیاری אز جمالت شرطی به چشم می

» אمّا«. ی فارسی ندאرد»אمّا«گردد که אلبته هیچ ربطی به  نیز به معنای آن برمی» أمّا«بودن حرف   هتفصیلیّ
 حال ؛».دאنشجویان آمدند، אما אحمد نیامد«: در فارسی برאی تکمیل مفهوم و معنای جملۀ ماقبل אست؛ مانند

لی ذکر شده باشد که حدאقل دو شود که אبتدא یک אمر ک ی تفصیلیه در عربی وقتی אستفاده می»أمّا«آنکه 
  .در مورد אین مطالب به صورت مستقل نکاتی عنوאن شود» أمّا«گاه با ذکر دو  قسمت جدאگانه دאشته باشد؛ آن

  : ی تفصیلیّه در قرآن کریم»أمّا«چند نمونه אز كاربرد 

ضِلُّ بِهِ رאدَ אللَّهُ بِهَذא مَثَالً یُأقُولُونَ مَاذא אلَّذِینَ كَفَرُوא فَیَ مَّاأهِمْ وَ نَّهُ אلْحَقُّ مِن رَّبِّأعْلَمُونَ אلَّذِینَ آمَنُوא فَیَ مَّاأفَ﴿ .١
  ٣٣١﴾بِهِ كَثِیرאً يهْدِكَثِیرאً وَ یَ

ضَّتْ אلَّذِینَ אبْیَ مَّاأوَ  ٭ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمَانِكُمْ فَذُوقُوא אلْعَذאبَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَأאلَّذِینَ אسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ  مَّاأفَ﴿.٢
  ٣٣٢﴾رَحْمَتِ אللَّهِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ يوُجُوهُهُمْ فَفِ

אلَّذِینَ فَسَقُوא فَمَأوאهُمُ  مَّاأوَ  ٭ عْمَلُونَیَ بِما كانُوא אلَّذِینَ آمَنُوא وَ عَمِلُوא אلصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ אلْمَأوَى نُزُالً مَّاأ﴿ .٣
  ٣٣٣﴾אلنَّارُ

نْتَ أفَ ٭ وَ هُوَ یَخْشَى ٭ مَنْ جَاءَכَ یَسْعَى مَّاأوَ  ٭ لَّا یَزَّكَّىأوَ مَا عَلَیْكَ  ٭ نْتَ لَهُ تَصَدَّىأفَ ٭ مَنِ אسْتَغْنَى مَّاأ﴿ .٤

                                                                                                                                                                          

  .١٢/ مجادله. ٣٢٧

  . ١ـ  ٥/ אنفطار. ٣٢٨

אلتذکرة فی قوאعد محمد خلیل אلباشا، : ک. ر. رود ی تفصیلیّۀ شرطیه هموאره جانشین אدאت و فعل شرط به شمار می»أمَّا«.  ٣٢٩
 .٣٣٥، ص אللغة אلعربیة

  .١٠و٩/ ضحی. ٣٣٠

  .٢٦/ بقره. ٣٣١

  .١٠٧و  ١٠٦/ آل عمرאن. ٣٣٢

  .٢٠و  ١٩/ سجده. ٣٣٣
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  ٣٣٤﴾عَنْهُ تَلَهَّى

  ٣٣٥نقش نحوی אسماء جازم شرط

در دستور زبان عربی باید  روند، به شمار میאسم » إذْما«و » إنْ«چون همۀ אدאوت جازم شرط، به جز دو حرفِ 
אز طرف دیگر نقش نحوی אسمها در موאردی با معانی . برאی آنها، مانند سایر אسمها، نقشی نحوی مشخص كرد

تأثیر به  آنها در אرتباط אست و در سایر موאرد نیز فهمیدن معانی אسماء شرط در شناخت صحیح نقش آنها 
كنیم و در אین میان به بیان  جه به معانی آنها در چند قسم عرضه میرא با توאسماء شرط אز אین رو، . سزאیی دאرد
  :پردאزیم نقش آنها می

  .»أنَّی و حَیثُما] أینَما[أیّانَ، مَتَی، أینَ «: אی אز אسماء شرط متضمن مفهوم زمان و مكان هستند؛ مانند پاره .١

  ».أیّانَ تَقْرَأ أقْرَأ« :أیّانَ

  ».لَ تَبْلُغِ אألمَلَمَتَی تُتْقِنِ אلعَمَ«: مَتَی

 ».أینَ یَذهَبِ אلعَالِمُ یَجِدْ مُستَمِعاً«: أینَ

 ».أنَّی تَمْشِ تُصادِفْ رِزْقاً«: أنَّی

 .»حَیثُما تَسْتَقِمْ یُقَدِّرْ لَكَ אهللاُ نَجاحاً«: حَیثُما

 ».أیَّ وَقتٍ تُطالِعْ تَسْتَفِدْ«: أیّ

روند كه جملۀ پس  موصول، אسمهای مبهمی به شمار می برخی دیگر אز אسماء جازم شرط، همانند אسمهای .٢
هرچه، آنچه و (، ما )هركه، هر كس و همۀ كسانی كه(مَنْ : كند؛ مانند אز آنها אبهام موجود در آنها رא برطرف می

  ).»ما«مانند (و مهما ) تمام چیزهایی كه

 ٣٣٦ ﴾لَّهُ مَخْرَجاً وَ مَنْ یَتَّقِ אللَّهَ یَجْعَلْ﴿:مَن

 ٣٣٧ ﴾مَا تَفْعَلُوא مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ אللَّهُوَ ﴿:مَا

 ».مَهمَا تَفعَلُوهُ تَجِدُوهُ« :مَهمَا

توجه به وضعیّت فعل به كار رفته پس אز אین אدوאت، در شناخت نقش نحوی آنها بسیار مهم אست؛ به אین 
به آمده باشد، אین אدوאت مبتدא تلقّی  معنا كه אگر فعل مزبور الزم باشد، یا فعلی متعدّی باشد که همرאه مفعولٌ

به آن در אدאمه به کار  متعدی باشد و مفعولٌشوند، در غیر אین صورت، یعنی در صورتی كه فعل پس אز آنها  می
                                                            

  .٥ـ  ١٠/ عبس. ٣٣٤

 .٣٣٦، ص אلتذکرة فی قوאعد علم אللغة אلعربیةمحمد خلیل אلباشا، : ک. ر ٣٣٥

  .٢/ طالق. ٣٣٦

  . ١٩٧/ بقره. ٣٣٧
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  .אند به نرفته باشد، אین אدوאت مفعولٌ

  :مَن

 )مبتدא( ٣٣٨؛﴾لِیمٌألِكَ فَلَهُ عَذאبٌ אعْتَدَى بَعْدَ ذَ فَمَنِ﴿ .١

  )مبتدא( ٣٣٩؛﴾یَعْمَلْ سُوءאً یُجْزَ بِهِ مَنْ﴿ .٢

  )مفعولٌ به( ٣٤٠؛﴾یُضْلِلِ אللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِیالً مَنْوَ ﴿ .٣

  :ما

  )مبتدא(؛ ».وَصَلَ إلَيَّ אلیَومَ فَإنَّهُ خَیرٌ لِي ما« .١

  )مبتدא( ٣٤١؛﴾آتَاكُمُ אلرَّسُولُ فَخُذُوهُ مَا﴿ .٢

  )به مفعولٌ( ٣٤٢؛﴾نْهاوْ نُنْسِها نَأتِ بِخَیْرٍ مِّأنَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ  مَا﴿ .٣

  :مامَهْ

  )مبتدא(؛ ».یَحْدُثْ فَإنَّهُ ال یَهُمُّنِي مَهما« .١

  )مبتدא( ٣٤٣﴾تَسْحَرَنا بِها فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِینَتَأتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِّ مَهْماوَ قَالُوא ﴿ .٢

  )به مفعولٌ(» .تَزْرَعْ تَحْصُدْ مَهما« .٣

ن معنای قید حالت در فارسی אست و متضمّאست كه ) هر طور كه(» فَماكَیْ«یكی دیگر אز אسماء جازم شرط  .٣
بودن در همۀ      برאی فاعل فعل بعد אز خود אست كه به خاطر مبنی» حال«אز אین رو، نقش نحوی آن هموאره 

  .كاربردهای آن هموאره محالً منصوب אست

  ».כَؤُكَیفَمَا تَكُنْ یَكُنْ أبنا«: كَیفَما

شود و  رود و در بیشتر موאرد به אسمی دیگر אضافه می ر میאست که معرب به شماאسم شرطی تنها » أیّ« .٤
  :که اאلیه آن بستگی دאرد؛ به אین معن شناخت نقش نحوی آن به طور کامل به مضافٌ

یَومٍ تَذهَبْ  أیَّ«: فیه אست؛ مانند باشد، نقش نحوی آن جانشینی مفعولٌ» ظرف« ،אلیه آن  אگر مضافٌ) אلف

                                                            

  .١٧٨/ بقره. ٣٣٨

 . ١٢٣/ نساء. ٣٣٩

 .١٤٣/ نساء. ٣٤٠

 .٧/ حشر. ٣٤١

  .١٠٦/ بقره. ٣٤٢

 .١٣٢/ אعرאف. ٣٤٣
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  .»أذهَبْ

  .»كْرِمْאُأیَّ إكرאمٍ تُكرِمْ «: مطلق אست؛ مانند بعد אز خود אضافه شده باشد، مفعول אگر به مصدر فعلِ) ب

  : אست؛ مانند» مَامَهْ«و » مَا«، »مَن«: אگر به غیر אز ظرف یا مصدر אضافه شده باشد، حكم آن دقیقاً مانند) ج

  )مبتدא: قبل אز فعل الزم(؛ ».رَجُلٍ یَجُدْ یَسُدْ أیُّ«ـ 

  )مبتدא: به قبل אز فعل متعدی همرאه با مفعولٌ(؛ ».لٍ یَخدِمْ أمَّتَهُ تَخْدِمْهُرَجُ أیُّ«ـ 

  )به مفعولٌ. (».كتابٍ تَقرَأ تَستَفِدْ أیَّ«ـ 

  چکیده

 .»كُلّما«ی ظرفیّه و »لمّا«، »لَوما«، »لَوال«אمتناعیّه، » لَو«: אند אز אدوאت شرط غیرجازم عبارت 

الم جوאب  یا »لَو«الم جوאب رود كه به آن  אمتناعیه، الم مفتوحی به كار می» لَو«گاه در آغاز جوאب  

ممتنع و محال אست و אز אین رو، جوאب آن نیز هرگز به وقوع » لَو«تحقق شرط . شود گفته می شرط
  .پیوندد نمی

אست؛ یعنی، אگر جوאب آنها مثبت مشترک » لَوما«و » لَوال« ،»لَو«در مورد  ،قوאعد ذكر الم جوאب 
باشد، کاربرد الم جوאب با آن جایز » ال«رود؛ אگر جوאب آنها منفی به  باشد، بیشتر با الم به كار می

  . رود منفی شده باشد، الم جوאب در آغاز آن به كار نمی» لَن«אست و در صورتی كه با 

  .بار معنایی ظرفیّت یا قید زمان אست رود و حامل ی شرطیه بیشتر با فعل ماضی به كار می»مّالَ« 

  .ستאمفهوم ظرفیّت و تكرאر مفید رود و  هموאره با فعل ماضی به کار می» كلّما« 

  .ق آن مورد אنتظار אستشود كه تحقّ و بر شرطی وאرد میאست معنای ظرفیّت  متضمّن» إذא« 

ذكر شود و در عین حال،  »ـفَ«ی شرطیّه אست که پس אز آن حتماً باید »مَهما«تغییریافتۀ » أمّا« 
  . نیازی به شرط و جوאب شرط ندאرد
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 مفهوم شرط در جمالت طلبی؛ 

  .جزم فعل مضارع به وسیلۀ جمالت طلبی 

  جمالت طلبی

بردאشت  هاروند، אما همچنان مفهوم شرط אز آن در بعضی جمالت، با אینکه אدوאت شرط در جمله به کار نمی
گیرد،  در مرتبۀ دوم، پس אز یک فعل دیگر قرאر می که فعلی ، در אین گونه جمالت،به همین دلیل .شود می

توضیح آنکه هرگاه بتوאن אز ترکیب دو جملۀ فعلیه مفهوم شرط رא بردאشت کرد، فعل دوم . شود مجزوم می
نهی، אمر، אستفهام، تحضیض، تمنّی و  توאند مجزوم شود؛ مشروط به آنکه جملۀ אول طلبی باشد، אعم אز می
  .آنها به شرح زیرند ترین وجوه کاربرد جمالت طلبی در אین موقعیت و אحکام مهم. ترجّی

  فعل אمر

فعل אمر و » אدْعُوאُ«: یک جملۀ کامل אست» دْعُونِيאُ«که در آن  ٣٤٤﴾سْتَجِبْ لَكُمْأدْعُونِي אُ﴿آیۀ مبارک مانند 
نیز » سْتَجِبْ لَكُمْأ«جملۀ . به آن אست ضمیر متکلم و مفعولٌ» ی«نون وقایه و  »نون«فاعل آن، » وאو«ضمیر 

طبیعی אست که جزم . در אرتباط با جملۀ پیشین و مترتّب بر آن، همرאه با فعل مضارع مجزوم ذکر شده אست
. ، مربوط אستبه مفهوم شرطی که אز قرאر گرفتن אین دو جمله در کنار هم قابل אنتزאع אست» سْتَجِبْأ«فعل 

  . که אز אین رو، فعل دوم مجزوم شده אست» سْتَِجبْ لَکُمْأإن تَدعُونِي «تقدیر جمله אین אست که بنابرאین 

אی در  אگر در אین گونه جمالت، فعل دوم مجزوم شود، نوعی وعده در میان אست و אگر مجزوم نشود، وعده
پس » تُطَهِّرُ«فعل مضارع  ٣٤٥﴾مْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِمْ بِهَامْوאلِهِأخُذْ مِنْ ﴿میان نیست؛ برאی نمونه در آیۀ 

در . رسد به صورت مرفوع به کار رفته אست و به همین سبب، مفهوم وعده אز آن به ذهن نمی» خُذْ«אز فعل אمر 
ین אست که אگر خالصانه شود، א به خوبی درک می ٣٤٦﴾سْتَجِبْ لَكُمْأدْعُونِي אُ﴿که در آیۀ مبارک אی  هنکت ،مقابل

                                                            

 .٦٠/ غافر. ٣٤٤

 .١٠٣/ توبه .٣٤٥

 .٦٠/ غافر .٣٤٦
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به درگاه خدאوند رو بیاوریم، به طور حتم، عنایت خدאوند شامل حال ما خوאهد شد؛ یعنی، در אین جمله دعای ما 
  ٣٤٧.به مثابه شرطی אست که אجابت אلهی جوאب شرط آن אست

  فعل نهی

אگر ؛ به אین معنا که ترکیب دو جمله אستبرאیند آن، مفهوم که » כَؤُال تُکثِرِ אلعِتابَ یَکثُرْ أصدِقا« عبارتِ مانند
فعل نهی אست و » ال تُکثِرْ«در אین عبارت، אز آنجا که . دیگرאن رא زیاد سرزنش کنی، دوستانت کم خوאهند شد

فعل مضارع جملۀ دوم مجزوم شده  ،که با جملۀ אول אرتباط دאرد جملۀ دوم با فعل مضارعی آغاز شده אست
؛ جزم آن به نمودتوאن آن رא به صورت مرفوع ذکر  و هم میکرد אن آن رא مجزوم تو در عین حال، هم می. אست

علت אمکان تأویل آن به جملۀ شرطیه؛ و رفع آن به אین دلیل אست که هیچ عامل جزم و نصبی در آغاز آن به 
  .رود به شمار می» مستأنفه«کار نرفته و نوعی عبارت 

مفهوم אین جمله آن . مانی ؛ אگر در کارهایت عجله نکنی، سالم می»لَمْال تَعجَلْ في أمُورِכَ تَسْ« :مثال دیگر
אز אین رو، جزم فعل . و تأویل آن به حالت شرطیه درست אست» جَلْ في أمُورِכَ تَسلَمْتَعْ )إنْ ال( إلّا«אست که 

زم قبل אز رفع فعل مضارع دوم نیز، با توجه به فقدאن عوאمل نصب و جآنکه در عین ؛ مضارع دوم صحیح אست
  ».ال تَعجَلْ في أمُورِכَ تَسلَمُ«: آن و در وאقع مستأنفه بودن آن، صحیح و جایز אست

  אستفهام

توאن مفهوم  می אز آنکه ؛ بوستان کجاست که به آنجا برویم؟ »هَبْ إلَیها؟أینَ אلحَدیقَةُ نَذْ« عبارتِمانند 
جزم آن به علت אمکان تأویل : ، هر دو، جایز אستفعل جملۀ دوم جزم و رفعِ و אز אین رو شرط رא بردאشت کرد،

  .آن به جملۀ شرطیه؛ و رفع آن به علت فقدאن عوאمل جزم و نصب در آغاز آن

توאن مفهوم شرط رא אز אین دو عبارت، که در کنار  حال ممکن אست אین سؤאل مطرح شود که چگونه می
لی فعلی ندאرد که بتوאن جزئی אز آن رא در مقام فعل אند، بردאشت کرد؟ زیرא جملۀ אول به طور ک هم به کار رفته

  !شرط در نظر گرفت و شرط رא در آغاز آن به کار برد

کند و تأویل جملۀ  پاسخ אین אست که در אین موאرد، همین که مفهوم شرط رא אنتزאع کنیم، کفایت می
ی אست؛ برאی مثال صورت אی مشتمل بر فعلی که معنای אین جمله رא به ذهن برساند، کاف نخست به جمله

إن تَقَعِ אلحَدیقَةُ «: توאند چنین باشد مؤوّل אین جمله به صورت جملۀ شرطیه و مشتمل بر یک فعل شرط، می
  . رویم ؛ אگر بوستان در نزدیکی ما باشد، به آنجا می»بِالقُربِ مِنَّا نَذهَبْ إلَیها

  אمکان تأویل

؛ برאی نمونه در های شرطی برد جملهتأویل نین عبارאتی رא به چبا אین همه در برخی موאرد ممکن אست نتوאن 
؛ در حق کسانی که لیاقت ندאرند، نیکی نکن که در آن صورت »ال تَصنَعِ אلمَعروفَ في غَیرِ أهلِهِ تَندَمُ«عبارت 

                                                            

ال یُجْزَمُ אلفعلُ بعد אلطّلب إلّا إذא قصد אلجزאء؛ بأن یُقْصَدَ بیانُ أنّ אلفعل : تعبیر بعضی אز نحویان در אین باره چنین אست.  ٣٤٧
: ک. ر. فإن لم یقصد ذلك، وجب אلرفع؛ إذ لیس هناכ شرط مقدّر. مسبّب عمّا قبله؛ کما أنّ جزאء אلشرط مسبّبٌ عن אلشرط

 .٢٠٤، ص جامع אلدروس אلعربیة، يغالیینمصطفی אل
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ای شوی، جزم فعل مضارع جملۀ دوم جایز نیست؛ زیرא אگر آن رא به جملۀ شرطیه تأویل کنیم، معن پشیمان می
؛ ٣٤٨دوم جایز نیست به همین دلیل جزم فعل مضارعِ آید و باشد، אز آن به دست نمیگوینده که مدّ نظر  ،درستی

؛ אگر در حق کسانی که قابلیت و »إالّ تَصنَعِ אلمَعروفَ في غَیرِ أهلِهِ تَندَمْ«: ن چنین אستآزیرא صورت مُؤَوَّل 
  . شوی لیاقت نیکی کردن رא ندאرند، نیکی نکنی، پشیمان می

  مالحظه

  :گفته توجه به دو نکتۀ زیر ضروری אست در مورد قوאعد پیش

به » أن مقدّر«ه کار رفته باشد، آن رא باید ناصبه به ب» فاء«هرگاه پس אز جمالت طلبی، در آغاز جملۀ دوم  .١
  :شمار آورد و فعل مضارع پس אز آن رא منصوب کرد؛ مانند

   ٣٤٩؛﴾ال تَجْعَلْ مَعَ אللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَّخْذُوالً﴿ـ 

  ٣٥٠؛﴾وَال تَبْسُطْهَا كُلَّ אلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُورאً﴿ـ 

  ٣٥١.﴾وَال تَطْغَوْא فِیهِ فَیَحِلَّ عَلَیْكُمْ غَضَبِي﴿ـ 

های אصلی אمر، نهی،   های طلبی، لزوماً نباید אز صیغه برאی صحّت جزم فعل مضارع بعد אز אنوאع جمله .٢
، بلکه وقوع فعل مضارع پس אز جمالت خبری مشتمل بر مفهوم  های طلب אستفاده کرد  אستفهام یا سایر صیغه

 لِیمٍأدُلُّكُمْ عَلَى تِجارَةٍ تُنْجِیكُم مِّنْ عَذאبٍ أهَلْ ﴿حیح بودن جزم آن کافی אست؛ مانند آیۀ مبارک برאی ص ،طلب
یَغْفِرْ  ٭ نْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَأمْوאلِكُمْ وَأتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ אللَّهِ بِ ٭

אند، متضمّن معنای אمری نیز  با אینکه خبری» تُجَاهِدُونَ«و » تُؤمِنُونَ«که در آن אفعالِ  ٣٥٢﴾لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
  .אند رא مجزوم کرده» فِرْیَغْ«هستند و بر همین אساس، فعل مضارع جملۀ پس אز خود، یعنی 

    چکیده

אی همرאه با  ستفهام ،تحضیض، ترجّی و تمنّی، جملۀ فعلیههرگاه پس אز אنوאع جمالت طلبی، אعم אز אمر، نهی، א
فعل مضارع، در אرتباط با آن و مترتّب بر آن ذکر شود، مشروط به אینکه אمکان تأویل آن به جملۀ شرطیه وجود 
دאشته باشد، جزم و رفع فعل مضارع جملۀ دوم، هر دو، جایز אست؛ جزم آن به دلیل אمکان تأویل آن به جملۀ 

  .؛ و رفع آن به علت فقدאن عوאمل نصب و جزم در آغاز آن و در حقیقت مستأنفه بودن آنشرطیّه

                                                            

 .١١٢ـ١١٣، ص شرح قطر אلنّدی و بلّ אلصّدیאبن هشام، : ک. ر.  ٣٤٨

 .٢٢/ אسرאء .٣٤٩

  .٢٩/ همان .٣٥٠

  .٨١/ طه .٣٥١

  .١٠ـ  ١٢/ صف .٣٥٢
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אسمها در زبان عربی؛» عدم אنصرאف«یا » אنصرאف«پدیدۀ  

  . אسمهای غیرمنصرف یک عاملی 

  عوאمل منع صرف

و  که قابلیت پذیرش عالئم مختلف אعرאبیאسمی אست و در אصطالح » אِنفعال«אسم فاعل אز باب  منصرف
 غیرمنصرفدر مقابل . گویند نیز می متمکّنگونه کلمات  به אین. رא در حالتهای گوناگون آن دאشته باشد تنوین

. عالئم אعرאبی و دگرگون شدن به همۀ صورتهای אعرאبی رא ندאرد  همۀ تنوین و אست که قابلیت پذیرشאسمی 
نه مبنی؛  ،رود غیرمنصرف یکی אز אنوאع אسم معرب به شمار می. گویند ن نیز میبه אین گونه کلمات غیر متمکّ
ین אساس، بر א. آید אی بتوאند حدאقل دو نشانۀ אعرאبی رא بپذیرد، معرب به حساب می یعنی، همین مقدאر که کلمه

بودن کلمات لزوماً به אین معنا نیست که بتوאنند همۀ عالمتهای אعرאبی رא بدون אستثنا قبول کنند؛ برאی  معرب 
אز אین رو، . پذیرد و אز پذیرش تنوین نیز אبایی ندאرد هم ضمه، هم کسره و هم فتحه رא می» محمد«مثال وאژۀ 

ست؛ یعنی، هیچ حالتی که مانع אز پذیرش عالمتهای א گوییم که אین وאژه در عین معرب بودن، منصرف می
طور نیست؛  אین» مریم«אما وאژۀ . »محمّدٌ، محمّدאً، محمّدٍ«: گوناگون אعرאبی بشود، در אین وאژه وجود ندאرد

پذیرد و در حالت رفع، ضمه؛ و در حالتهای نصب و جر، فتحه در آخر آن ظاهر  یعنی، تنوین و کسره نمی
  .ین، تقسیم אسمها به منصرف و غیرمنصرف جزءِ تقسیمات دאخلی אسم معرب אستبنابرא. شود می

אز  قابل توجّهیאند؛ אما به אین دلیل که تعدאد  אغلب אسمها در دستور زبان عربی منصرفآنکه  نکتۀ دیگر
د تا אن אند و شناخت و شناساندن آنها אز نظر علمی مهم אست، دאنشمندאن سعی کرده אسمهای عربی غیرمنصرف
مند نشان دهند و אز אین رهگذر،  رא قاعده عدم אنصرאف ها و مصادیق متعدد، אصل پدیدۀ بر אساس مطالعۀ نمونه

  .غیرمنصرف رא هموאر کنندهای  אسمرאه شناسایی 

و  عالئم אعرאبی  یا همان ندאشتن قابلیت پذیرش همۀ پدیدۀ عدم אنصرאفبر همین אساس دستورنویسان عربی 
» אسباب منع صرف«אند که در אصطالح  אی אز אسمهای معرب رא به عوאمل و دالیلی نسبت دאده هدر پار تنوین
د؛ علل و عوאملی که با در نظرگرفتن شرאیط خاص علمی، در صورت حضور در אسمها، آنها رא نشو می نامیده

  . کنند غیرمنصرف می
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توאنند אسمها رא אز  جدאگانه و به تنهایی می عوאمل کارکرد یکسانی ندאرند؛ برخی אز آنها به طورאسباب و אین 
אی دیگر تنها در صورت همرאهی با یک  و توאنایی پذیرش تنوین و کسره خارج کنند و پاره» אنصرאف«حالت 

بر אین אساس، ما אبتدא אسمهای . توאنند چنین عملی رא אنجام دهند می ، یعنی با دو سبب،عامل یا سبب دیگر
های فرعی  به بحث و بررسی دربارۀ شاخه در ضمن آنکنیم و  کلی تقسیم می  ۀغیرمنصرف رא به دو دست

  .پردאزیم موضوع می

  .) شوند אسمهایی که با یک سبب یا عامل، غیرمنصرف می(אسمهای غیرمنصرف یک عاملی؛ 

  :شوند אین نوع אز אسمهای معرب خود به سه شاخۀ فرعی تقسیم می

  وزنهای مُنتَهی אلجُموع

، »فَوאعِل«، »مَفاعِل«، אسمهایی هستند که بر وزن عاملی  های غیر منصرف یک אسمאز نخستین نوع 
کلیۀ  ٣٥٣.و در حقیقت بر אوزאن مُنتَهی אلجُموع باشند قبیلو وزنهای دیگری אز אین » فَوאعِیل«و » مَفاعِیل«

אند، به  در مرتبۀ سوم آنهاست غیرمنصرف» אلف«جمعهای مکسر عربی، אعم אز אنسانی و غیرאنسانی، که حرف 
وجود دאشته باشد؛ یا سه حرف که حرف دوم آنها یای متحرّک ، حدאقل دو حرف »אلف«شرطی که بعد אز 

  : ؛ ماننددر אین صورت وجود همین یک عامل برאی منع صرف آنها کافی אست. ساکن باشد

  .در مرتبۀ سوم آن אست» אلف«؛ »مَفاعِل«بر وزن » مَساجِد«ـ 

  .در مرتبۀ سوم آن אست» אلف«؛ »فَوאعِل«بر وزن » زَوאرِق«ـ 

  .در مرتبۀ سوم آن אست» אلف«؛ »مَفاعِیل«بر وزن » مَصابِیح«ـ 

  .؛ אلف در مرتبۀ سوم آن אست»فَوאعِیل«بر وزن » صَنادِیق«ـ 

جمع، دو حرف متحرک یا سه حرف، که » אلف«کنید در همۀ אین אسمها پس אز  میمالحظه که  چنان
توאنند هم אنسانی و هم غیرאنسانی باشند؛  אین گونه אسمها می ؛אست  אست، آمده» یاء ساکن«دومین حرف آنها 

هستند و   غیرאنسانیهای بسیار زیاد دیگر که همه  و نمونه» مَکاتِیب«و » مَساجِد«، »دَقائِق«، »مَفاتِیح«: مانند
با אین همه، אکثر قریب به . ندא אند، אما برאساس قاعدۀ مذکور غیرمنصرف که جمع אنسانی» أساتِیذ«و » تَالمِیذ«

  . אند אند، غیرאنسانی אتفاق אسمهایی که مطابق אین قاعده غیرمنصرف شده

  :چند نمونه אز آیات قرآن کریم

  ٣٥٤﴾لِتَعارَفُوא لَقَبائِوَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ ﴿ـ 

  ٣٥٥﴾بْصَرَ فَلِنَفْسِهِأمِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ  بَصَائِرُقَدْ جَاءَكُمْ ﴿ـ 

                                                            

אگر مفرد אند، حتی  ؛ کلمات مفردی که بر אین אوزאن به کار رفته٢١٦، ص جامع אلدروس אلعربیةمصطفی אلغالیینی، : ک. ر.  ٣٥٣
 ).به معنای گچ(و طباشیر ) אسم علم مذکر(شرאحیل : باشند، غیر منصرفند؛ مانند

  .١٣ /حجرאت. ٣٥٤
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   ٣٥٦﴾مَصَابِیحَبِوَ لَقَدْ زَیَّنَّا אلسَّماءَ אلدُّنْیَا ﴿ـ 

وَ جِفانٍ كَالْجَوאبِ وَ قُدُورٍ رَّאسِیاتٍ אعْمَلُوא آلَ دאوُدَ شُكْرאً وَ قَلِیلٌ مِّنْ  تَماثِیلَوَ  مَّحارِیبَیَعْمَلُونَ لَهُ مَا یَشاءُ مِن ﴿ـ 
 ٣٥٧﴾عِبادِيَ אلشَّكُورُ

  ممدودۀ زאئد» אلف«אسمهای مختوم به 

در عین حال، با . אند ممدودۀ زאئده ختم شده» אلف«هایی هستند که به  دومین دسته אز אین قبیل אسمها، وאژه
بلکه باید دقت . ، ممدودۀ زאئد אست»אلف«אی در پایان کلمات نباید تصور کنیم که آن  ممدوده» אلف«دیدن هر 

توאند جزء ریشۀ  אسمهای ممدود، همزه هم میآن زאئد یا אصلی אست؛ به אین معنا که در » همزۀ«که آیا  کنیم
در زیرא زאئد نیست، منصرف אست؛ » بِناء«برאی مثال אز آنجا که همزۀ وאژۀ . توאند زאئد باشد אصلی و هم می

  . »بِناء« ←» بِناي«: به همزه بدل شده אست» ی«بوده که مطابق قاعدۀ אعالل، » بِناي«אصل 

אست که همگی قبل אز ) ع، ل، م(אست؛ چون سه حرف אصلی آن  غیرمنصرف» عُلَماء«وאژه  ،در مقابل
جاءَ «: گوییم بنابرאین، אگر بخوאهیم آن رא به صورت نکره به کار ببریم، می. אند ممدوده وאقع شده» אلف«

ش אما چون غیرمنصرف אست، אز پذیر ؛نکره אست، باید تنوین بگیرد» عُلَماء«؛ אز آنجا که »عُلَماءٌ«، نه »عُلَماءُ
  .تنوین ناتوאن אست

  :چند نمونه אز آیات قرآن کریم

  ٣٥٨﴾عَلَى אلنَّاسِ شُهَدאءَوَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُوא ﴿ـ 

 ٣٥٩﴾رُحَماءُ بَیْنَهُمْ אلْكُفَّارِعَلَى  شِدَّאءُأمُّحَمَّدٌ رَّسُولُ אللَّهِ وَ אلَّذِینَ مَعَهُ ﴿ـ 

آن در مرتبۀ، چهارم قرאر دאرد و همزۀ » אلف«منصرف אست؛ به אین دلیل که » أسماء«در عین حال، وאژۀ 
تغییر » أسماء«بوده که به » أسماو«در وאقع زیرא אست و عالمت تأنیث نیست؛ » وאو«آن אصلی و منقلب אز 

  :یافته אست

  ٣٦٠﴾اؤُكُمنْتُمْ وَ آبَأسَمَّیْتُمُوهَا  سْماءٌأإِنْ هِيَ إِلَّا ﴿ـ 

  ٣٦١﴾نْتُمْ وَ آبَاؤُكُمأسَمَّیْتُمُوهَا  سْمَاءًأمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا ﴿ـ 

                                                                                                                                                                          

  .١٠٤/ אنعام. ٣٥٥

 .٥/ ملک. ٣٥٦

  .١٣/ سبأ. ٣٥٧

  ١٤٣./ بقره. ٣٥٨

  .٢٩/ فتح. ٣٥٩

 .٢٣/ نجم. ٣٦٠

  .٤٠ /یوسف. ٣٦١
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  ٣٦٢﴾نْتُمْ وَ آبَاؤُكُمأسَمَّیْتُمُوها  سْمَاءٍأتُجادِلُونَنِي فِي أ﴿ـ 

علت غیرمنصرف بودن . ، مثل آن، منصرف نیست»ماءأسْ«بسیار به شباهت ، در عین »یاءأشْ«با אین همه، وאژۀ 
شین، یاء «بوده אست؛ یعنی، حروف » شَیْآء«در وאقع » أشیاء«אند که  آن رא برخی אز دאنشمندאن، چنین بیان کرده

. אند و אلف ممدودۀ آن، زאئده אست که حروف אصلی آن هستند، در אصل قبل אز אلف ممدوده قرאر دאشته» و همزه
آن   به کار رفته و حکم صورت אصلی» أشیاء«پدید آمده، به صورت آن خاطر تغییرאتی که در کاربرد گاه به  آن

   ٣٦٣؛﴾إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ شْیاءَأال تَسْئَلُوא عَنْ ﴿: بعدها به صورت تغییریافتۀ آن نیز تسرّی پیدא کرده אست

  مقصوره» אلف«אسمهای مختوم به 

روند،  به خاطر وجود یکی אز عوאمل منع صرف در آنها غیرمنصرف به شمار می آخرین نوع אز אسمهایی که
» אلف«مقصوره ختم شده باشد و » אلف«هرگاه אسمی به  .אند مقصوره ختم شده» אلف«אسمهایی هستند که به 

مقصوره، جزء ریشۀ אصلی کلمه نباشد؛ یعنی، یا عالمت تأنیث یا برאی אلحاق باشد، غیرمنصرف محسوب 
  . شود می

در بیان عالئم אعرאبی אین گونه אسمها باید توجه دאشته باشیم که אگر در حالت جرّ قرאر گرفته باشند، باید 
ضمّۀ «باشند، عالمت رفع آنها   אست؛ אگر در حالت رفع قرאر گرفته» فتحۀ نیابی مقدّر«مت جرّ آنها بگوییم عال

با אین توضیحات . אست» فتحۀ مقدّر«אست؛ و אگر در حالت نصب وאقع شده باشند، عالمت نصب آنها » مقدّر
) عرאبی و غیرمنصرف بودن آنهابودن عالئم א تقدیری(توאنیم بین دو ویژگی אعرאبی مهم אین گونه אسمها  می

جمع برقرאر کنیم؛ یعنی، در حالتهای رفع و نصب، عالئم אعرאب آنها ضمه و فتحۀ אصلی مقدّر؛ و در حالت جرّ، 
  .אست» فتحۀ نیابی مقدّر«عالمت אعرאب آنها 

 :چند نمونۀ دیگر אز آیات قرآن

   ٣٦٤؛﴾ى ضِیزَتِلْكَ إِذאً قِسْمَةٌ  ∗ אلْأُنْثَىلَكُمُ אلذَّكَرُ وَ لَهُ أ﴿ـ 

   ٣٦٥؛﴾لِلْعَالَمِینَ یذِكْرَجْرאً إِنْ هُوَ إِلَّا أسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ أقُل لَّا ﴿ـ 

   ٣٦٦؛﴾رْضِأوَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِي אلْ مَّرْضَىنْ سَیَكُونُ مِنْكُمْ أعَلِمَ ﴿ـ 

  چکیده

  .منصرف و غیر منصرف: ندא אسمهای معرب بر دو نوع 

                                                            

  .٧١ /אعرאف. ٣٦٢

 .١٠١ /مائده. ٣٦٣

  .٢١ـ  ٢٢/ نجم. ٣٦٤

 .٩٠/ אنعام. ٣٦٥

 .٢٠/ مزّمّل. ٣٦٦



١٢٦  

Nahv(١) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

که אز میان حرکات و عالئم گوناگون אعرאبی  غیرمنصرفپذیرند و  که همۀ عالئم אعرאبی و تنوین رא می منصرف
  . گیرند پذیرند و به جای کسره، فتحه می تنها ضمه و فتحه رא می

  :شوند אسمهای غیرمنصرف به دو دستۀ אصلی تقسیم می 

  شوند؛ رف غیرمنصرف میאسمهایی که تنها در אثر دخالت یکی אز عوאمل منعِ ص .١

  . شوند אسمهایی که در אثر دخالت دو عامل منعِ صرف غیرمنصرف می .٢

 :אند אسمهای غیر منصرف یک عاملی سه دسته 

  جمعهای منتهی אلجموع؛ .١

  ممدودۀ زאئد؛ » אلف«אسمهای مختوم به  .٢

  .مقصورۀ زאئد» אلف«אسمهای مختوم به  .٣
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  هدف درس

  : آشنایی با

  .بعضی אز אسمهای غیرمنصرف دو عاملی 

 منصرف غیر ،אسمهایی كه با دو سبب یا عامل(منصرف دوعاملی   אسمهای غیر
  .)شوند می

شوند، منع صرف سایر אسمهای غیرمنصرف در  در زبان عربی، به جز אسمهایی که با یک سبب غیرمنصرف می
شوند؛ بلكه بعضی אز  אین אسباب و عوאمل متعددند و همۀ آنها با هم جمع نمی. אثر وجود دو عامل در آنهاست

بر אین אساس، . آورند منع صرف رא فرאهم می گیرند و موجبات آنها صرفاً در كنار عوאمل خاص دیگر قرאر می
بندی آن אست که  مالک אین تقسیم. کنیم رא در دو دستۀ جدאگانه مطرح می» אسمهای غیرمنصرف دو عاملی«

  . یکی אز طرفین אین دو عامل، هموאره ثابت و طرف دیگر متغیّر אست

  .شوند آن ظاهر میدر آنها محور אصلی אست و برخی عوאمل دیگر در کنار » عَلَمیّت«که » عَلَم«های  وאژه- ١

که وصفیّت در آنها محور אصلی אست و برخی دیگر אز عوאمل منع » صفت«هایی مشتمل بر مفهوم  وאژه - ٢
  ٣٦٧.شوند می» عدم אنصرאف«در كنار همدیگر باعث و صرف با آن همرאه 

אست که در صورت همرאهی با یکی دیگر אز » عَلَم«لسه، سخن دربارۀ آن دسته אز אسمهای در אین ج
  :شوند ، غیر منصرف میصرف عوאمل منع

  אسمهای عَلَم غیرمنصرف

، گرددهمرאه  زیر گانۀ منع صرفِ باشد و با یکی دیگر אز عوאمل شش» عَلَم«چنانچه אسمی در زبان عربی 
  : شود غیرمنصرف محسوب می

  های عَلَم مؤنثאسم

چون علم و مؤنث אست، » مریم«چنانچه אسمی، عَلَم مؤنث باشد، غیرمنصرف אست؛ برאی مثال وאژۀ 
  : غیرمنصرف אست؛ مانند

                                                            

 .٢١٦، ص جامع אلدروس אلعربیةمصطفی אلغالیینی، : رک. ٣٦٧
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  )به جای مَریمٌ ←(» .جاءَتْ مَریمُ«ـ 

  )به جای مریماً ←(» .رأیتُ مَریمَ«ـ 

  )مریمٍ/ به جای مریمِ← (» .سَلّمتُ عَلَی مَریمَ«ـ 

در آن جمع ) عَلَم و مؤنث بودن(طور אست؛ یعنی، אز آن جایی که دو عامل منع صرف  نیز همین» ةفاطم«
  .»طمةَ و سَلّمتُ عَلَی فاطمةَُ، رأیتُ فاطمةجاءَتْ فا«: باید بگوییم ،بنابرאین. אست ، غیرمنصرفشده

  :درون و غیرمنصرف به شمار می אند  אسمهای عَلَم مؤنث لفظی نیز مشمول همین قاعده

  )به جای حمزةٌ ←( » .جاءَ حمزةُ«ـ 

  )به جای حمزةً ←( » .رأیتُ حمزةَ«ـ 

  )به جای حمزةٍ ←( » .سَلّمتُ عَلَی حمزةَ«ـ 

كه אین قاعده تنها در مورد אسمهای عَلَم چهارحرفی و چهارحرفی به  ه باشیمدر عین حال، باید توجه دאشت
ساکن אلوسط باشد، کاربرد آن هم به صورت  و حرفی  سه ،باال صادق אست، به אین معنا که אگر אسم علم مؤنث
   ٣٦٨:منصرف و هم به صورت غیرمنصرف جایز אست

  )و هِنْدُ(» .جاءَتْ هِنْدٌ«ـ 

  )هِنْدאًو (» .رأیتُ هِنْدَ«ـ 

  )و هِنْدٍ(» .سَلّمتُ عَلَی هِنْدَ«ـ 

  :چند نمونه אز آیات قرآن کریم

ظْفَرَكُمْ عَلَیْهِمْ وَكانَ אللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ أنْ أمِنْ بَعْدِ  مَكَّةَیْدِیَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ أیْدِیَهُمْ عَنْكُمْ وَأوَهُوَ אلَّذِي كَفَّ ﴿ـ 
  ٣٦٩﴾بَصِیرאً

  ٣٧٠﴾مُبارَكاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِینَ بِبَكَّةَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي أإِنَّ ﴿ ـ

   ٣٧١﴾אقْنُتِي لِرَبِّكِ وَאسْجُدِي وَ אرْكَعِي مَعَ אلرَّאكِعِینَ مَرْیَمُیَا ﴿ـ 

                                                            

אند و  אلوسط אَعجمی به طور وجوبی غیرمنصرف אلوسط عربی אست؛ زیرא אسمهای ساکن אین אستثنا فقط شامل אسمهای ساکن. ١
  ).אسامی چند شهر(» بَلْخ«و » حِمْص«، »ماه«: کاربرد آنها به شکل منصرف جایز نیست؛ مانند

  .٢٤/ فتح .٣٦٩

  .٩٦/ آل عمرאن .٣٧٠

  .٤٣/ همان .٣٧١
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  אسمهای عَلَم אَعجمی 

های  همین قیاس، به وאژه بر  .אند خوאنده» عَجَم«زبانان אز دیرباز، صاحبان زبانهای دیگر رא  عربی
אست و مرאد אز آن کلمات » گُنْگ«אین وאژه در لغت به معنای . אند گفته» אَعجمی«غیرعربی نیز 

  . אست بوده زبانان گنگ و نامفهوم غیرعربی אست كه معنای آنها در آغاز برאی عربی

در زبان  یزبان بینهای غیرعربی، در אثر تعاملهای  طبیعی אست که بسیاری אز وאژهبا אین همه، 
אین قبیل تغییرאت در همۀ . باشند  عربی به کار رفته و عربی زبانان در شكل آنها تغییرאتی אیجاد کرده

بعضی אز אین . د، کم و بیش رאیج אستنشو زبانها، در مورد کلماتی که אز زبانهای دیگر وאم گرفته می
אند و در برخی موאرد  بان عربی رאه پیدא کردهאند که به ز م بودهلَها، خوאه ناخوאه، אسمهای عَ وאژه

אین کلمات در زبان عربی هر چه باشد، ۀ صورت به كار رفت .در آنها پدید آمده אستهایی  دگرگونی
م، در אصل غیرعربی باشد، دو عامل منع صرف لَکند، مهم آن אست که אگر אسمی عَ ندאن فرقی نمیچ

بودن در یک אسم جمع شوند، » אَعجمی«و » علمیّت«شود؛ به عبارت دیگر هرگاه  در آن جمع مى
  .شوند باعث غیرمنصرف شدن آن אسم می

» یُوسف«یکی אز مشهورترین אسمهای عَلَم غیرعربی که در قرآن کریم به کار رفته אست، وאژۀ 
 ،بنابرאین ؛אستبه كار رفته » یُوسف«شكل بوده كه در زبان عربی به » ژُوزِف«אست؛ אصل אین وאژه 

  :  باید گفتمثالً

  ؛»یُوسٌف«به جای » جاءَتْ یُوسفُ«ـ 

  ؛»یُوسفاً«به جای » رأیتُ یُوسفَ«ـ 

  . »یُوسفٍ«یا » یُوسفِ«به جای » سَلّمتُ عَلَی یُوسفَ«ـ 

אما مهم نیست که . بوده אست» آبرאهام«אست که در אصل » אبرאهیم«وאژۀ دیگر אز אین نوع،  کلمۀ 
و مشهور آن در زبان عربی رفته ت، بلكه مهم، صورت به كار صورت אصلی אین کلمه چه بوده אس

  : مثالً باید گفت ،بنابرאین ؛אست

  )به جای إبرאهیمٌ ←(» .جاءَ إبرאهیمُ«ـ 

  )به جای إبرאهیماً ←(» .رأیتُ إبرאهیمَ«ـ 

  )به جای إبرאهیمٍ ←( » .سَلّمتُ عَلَی إبرאهیمَ«ـ 

چنین وضعیتی پیدא  روند،به همین ترتیب، אگر אسمهای خاص مذکر فارسی در عربی به كار 
  ».متُ عَلَی فَرزאدَ، رأیتُ فَرزאدَ، سَلَّدُجاءَ فَرزא«: خوאهند کرد؛ مانند

مخصوص  ، منع صرف،باید توجه دאشته باشیم که در אسمهای عَلَم مذکّر أعجمیدر عین حال، 
حرفی، چه  אسمهای علم אَعجمی سهزیرא  ؛و چهارحرفی به باال אستאسمهای عَلَم چهارحرفی 

یكی אز نوאدگان حضرت (» لَمَک«و » لُوط«: אند؛ مانند אلوسط باشند یا متحرّک אلوسط، منصرف ساكن
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  .)نوح

  :چند نمونه אز آیات قرآن كریم

   ٣٧٢﴾رَאכَ وَقَوْمَكَ فِي ضَاللٍ مُّبِینٍأصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أتَتَّخِذُ أ ]أ أ زَ رَ[ آزَرَبِیهِ ألِ إِبْرאهِیمُوَإِذْ قَالَ ﴿ـ 

وَאلْمُؤْتَفِكَاتِ  مَدْیَنَصْحَابِ أوَ إِبْرאهِیمَوَقَوْمِ  ثَمُودَوَتِهِمْ نَبَأُ אلَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ ألَمْ یَأ﴿ـ 
  ٣٧٣﴾نْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَأאللَّهُ لِیَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوא تَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كانَ أ

ءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ  ن نُّشْرِכَ بِاللَّهِ مِن شَيْأمَا كَانَ لَنا  وَیَعْقُوبَ وَإِسْحاقَ إِبْرאهِیمَوَאتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِي ﴿ـ 
   ٣٧٤﴾אلنَّاسِ ال یَشْكُرُونَكْثَرَ أאللَّهِ عَلَیْنَا وَعَلَى אلنَّاسِ وَلكِنَّ 

عْلَمُ أنْتُمْ أأوْ نَصَارَى قُلْ أسْبَاطَ كَانُوא هُودאً أوَאلْ وَیَعْقُوبَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِیلَ إِبْرאهِیمَمْ تَقُولُونَ إِنَّ أ﴿ـ 
  ٣٧٥﴾افِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ אللَّهِ وَمَا אللَّهُ بِغأمِ אللَّهُ وَمَنْ أ

 وَیُوسُفَ یُّوبَأوَ وَسُلَیْمَانَ دאوُدَوَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ كُلّاً هَدَیْنَا وَنُوحاً هَدَیْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّیَّتِهِ ﴿ـ 
   ٣٧٦﴾وَكَذلِكَ نَجْزِي אلْمُحْسِنِینَ وَهارُونَوَمُوسَى 

  ٣٧٧﴾مِینِأوَهَذَא אلْبَلَدِ אلْ ٭ سِینِینَوَطُورِ  ٭وَאلتِّینِ وَאلزَّیْتُونِ ﴿ـ 

نْ تَجْعَلَ أرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أمُفْسِدُونَ فِي אلْ جُوجَأوَمَ جُوجَأیَقَالُوא یَا ذَא אلْقَرْنَیْنِ إِنَّ ﴿ـ 
  ٣٧٨﴾بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ سَدّאً

   ٣٧٩﴾بَى وَאسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ אلْكافِرِینَأ إِبْلِیسَفَسَجَدُوא إِلَّا  لِآدَمَوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالئِكَةِ אسْجُدُوא ﴿ـ 

  אسمهای عَلَم وَزنُ אلفِعل

شده و غالب در אَفعال به کار رفته باشند،  هرگاه אسمهای خاصّ مذکر، بر یکی אز وزنهای شناخته
یا אز نظر صرفی زیادتی در آن  ؛אز אوزאن مشهور در אفعال باشدعَلَم، ین معنا كه אند؛ به א غیرمنصرف

هر » ، یَزید و أحمد)نام یكی אز قبایل عربی(دُئِل «كند؛ برאى مثال  باشد كه جز در فعل معنا پیدא نمی
در یَزید و أحمد، » همزه«و » یاء«وزن مشهور فعل אست و  ،»فُعِل«אند؛ چون وزن  سه غیرمنصرف

                                                            

  .٧٤/ אنعام .٣٧٢

  .٢٧٠/ توبه .٣٧٣

  .٣٨/ یوسف .٣٧٤

  .١٤٠/ بقره .٣٧٥

  .٨٤/ אنعام .٣٧٦

  .١ـ  ٣/ تین .٣٧٧

  .٩٤/ كهف .٣٧٨

 .٣٤/ بقره .٣٧٩
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های مفرد مذكر غائب و متكلم وحدۀ مضارع داللت دאرند و جز در فعل  אند و بر صیغه  هحروف مضارع
  : مضارع معنایی ندאرند؛ بنابرאین باید گفت

  ».یَزیدُ/ جاء أحمدُ«ـ 

  ».یَزیدَ/ رأیت أحمدَ«ـ 

  ».دَبِیَزی/ مَرَرتُ بِأحمدَ«ـ 

  زאئده» نون«و » אلف«אسمهای عَلَم مختوم به 

که » عُثمان«: زאئد ختم شده باشد، غیرمنصرف אست؛ مانند» نون«و » אلف«هرگاه אسم علم به 
אنتهای آن، زאئد » نون«و » אلف«همین رو،  و אز» عین، ثاء و میم«: حروف אصلی آن عبارت אست אز

  :روند به شمار می

  ».جاءَ عُثمانُ«ـ 

  ».رأیتُِ عُثمانَ«ـ 

  ».مَرَرتُ بِعُثمانَ«ـ 

  אسمهای عَلَم معدول

معدول، אسم مُعرَبی אست كه אز . אند مِ غیرمنصرف، אسمهای معدول אز אصللَپنجمین نوع אز אسمهای عَ
در » عُمَر«صیغۀ אصلی خود تغییر یافته و به صورت غیرمنصرف به كار رفته باشد؛ برאى نمونه، وאژۀ 

رود؛ دאنشمندאن، אصل آن  ندאرد و به صورت غیرمنصرف به كار مى یא شده شناختهعربی وزن صرفی 
אند كه وزن کامالً مشهوری אست  و بر وزن فاعل، فرض كرده» عین، میم و رאء«، אز ریشۀ »عامِر«رא 

אست، غیرمنصرف אست و » عامِر«معدول אز » عُمَر«אز آنجا که بنابرאین، . رود و منصرف به شمار می
  ٣٨٠.یت پذیرش كسره و تنوین رא ندאردقابل

به هر حال، אسمهای علم، به وאسطۀ تغییر یافتن مبنای אصلی آنها به صورت دیگری که وزن 
  : شوند؛ بنابرאین مثالً باید گفت אی دאشته باشد، غیرمنصرف تلقی می صرفی ناشناخته

  )به جای عُمرٌ ←(» .جاءَ عُمرُ«ـ 
                                                            

برאی عدم » علمیّت«אین قبیل אسمها אز نظر نحوشناسان عربی منحصر به پانزده אسم خاص אست که عامل دیگری غیر אز  .٣٨٠
אنصرאف آنها وجود ندאرد؛ ولی אز آنجا که یک عامل برאی عدم אنصرאف אسم علم کافی نیست، با در تقدیر گرفتن آنها به عنوאن 

عُمَر، «: אند אز گانه عبارت אین אسمهای خاص پانزده. אند منع صرف آنها رא مُدَلَّل کرده، »فاعل«אسامی معدول אز אصلهایی بر وزن 
عالوه بر אین، چهار אسم دیگر که عَلَم » .بُلَع، مُضَر، هُبَل، هُذَل و قُثَم  جُحی،  قُزَح، دُلَف، عُصَم،  زُفَر، زُحَل، ثُعَل، جُشَم، جُمَح،

هستند، به دلیلِ شباهت » جَمیع«روند و همۀ آنها نیز به معنای  تأکید جمع مؤنث به کار می نیستند، بلکه در نحو عربی به عنوאن
؛ »بُتَع«و » بُصَع«، »کُتَع«، »جُمَع«: אند אز אند که عبارت وزن صرفی آنها با אین قبیل אسمهای خاصّ معدول، به آنها ملحق شده

مَرَرتُ بِهِنَّ جُمَعَ و کُتَعَ » «.رأیتُهُنَّ ُجمَعَ و کُتَعَ و بُصَعَ و بُتَعَ» «.و کُتَعُ و بُصَعُ و بُتَعُجاءَتِ אلنِّساءُ جُمَعُ «: گویند بنابرאین، مثالً می
  .٢٢٢ـ٢٢٣، ص جامع אلدروس אلعربیةمصطفی אلغالیینی، : ک. ر» .و بُصَعَ و بُتَعَ
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  )به جای عُمرאً ←(» .رأیتُ عُمرَ«ـ 

  )به جای عُمرٍ ←(» .مَرَرتُ بِعُمرَ«ـ 

  אسمهای عَلَم مرکّب مَزجی

مركَّب مزجى אسمى אست تشکیل شده אز . אست  ب مزجیאسمهای مرکَّ ،یكی אز אنوאع אسمهای مركَّب
با همدیگر چنان در پیوند  با هم ندאرند؛ אما ) אِضافی و אِسنادی  אعم אز وصفی،(که هیچ אرتباطی   دو وאژه

جزء אول مرکبهای مَزجی . »بَعْلَبَکَّ«و » بَیْتَ لَحْمَ«: אند؛ مانند אند که گویی یک کلمه به کار رفته
پذیرد و در  هموאره مبنی بر فتح אست و جزء دوم آنها تنها دو عالمت אِعرאبی ضمّه و فتحه رא می

  : مثالً باید گفت ،بنابرאین. حقیقت غیر منصرف אست

  ».بَعْلَبَكُّهَذِهِ «ـ 

  ».رأیتُ بَعْلَبَكَّ«ـ 

  ».سافَرتُ إلَی بَعْلَبَكَّ«ـ 

بنابرאین،  ؛در مركّب مَزجی شرط אست كه دو كلمه با هم پیوند אِضافی یا אِسنادی ندאشته باشند
، אما به دلیل وجود رאبطۀ אضافی در شوند تلقّی می، هرچند عَلَم »شابَ قَرناها«و » عَبْدُאهللاِ«های  وאژه
رو،  روند و אز همین مزجی به شمار نمی کَّبركیب אول و وجود رאبطۀ אِسنادی در تركیب دوم، مرت

  .تركیب אول، منصرف و تركیب دوم، جمله و مبنی אست

  چكیده

  :אسم عَلَم در شش حالت غیرمنصرف אست

אین صورت جایز אلوسطِ غیرאَعجمی باشد، كه در  كه ثالثیِ ساكنهنگامی هرگاه عَلَم مؤنث باشد؛ جز  .١
  אلوَجهَین אست؛

  كه ثالثی باشد كه در אین صورت منصرف אست؛هنگامی هرگاه عَلَم אَعجمی باشد؛ جز  .٢

  هرگاه بر وزن یكی אز אوزאن غالب و مشهور فعل آمده باشد؛ .٣

  زאئده ختم شده باشد؛» نون«و » אلف«هرگاه به  .٤

  )معدول אز אصل(ختۀ دیگرى به كار رفته باشد؛ هرگاه אز אصل خود تغییر یافته و بر وزن ناشنا .٥

  .هرگاه مركّب مَزجی باشد .٦
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 شوند؛ که با دو سبب یا عامل غیرمنصرف میگروهی دیگر אز אسمهایی  

  .های منصرف شدن אسمهای غیرمنصرف حالت 

   های وصفی غیرمنصرف وאژه

אی אز אسمهای غیرمنصرف به  אست که در پارهאی  بودن وאژه یا برخوردאری אز مفهوم وصفی، ویژگی» صفت«
ود که با یکی دیگر אز عوאمل توאند به عنوאن سبب منع صرف تلقی ش אین ویژگی وقتی می. خورد چشم می

אی بار معنایی وصفی دאشته باشد و عالوه بر אین، با یکی אز عوאمل چهارگانۀ  אگر وאژه ؛ یعنی،مزبور جمع شود
  : رود به شمار میزیر همرאه شود، غیرمنصرف 

  باشد؛» فَعْالن«بر وزن  .١

  باشد؛» أفعل אلتّفضیل« .٢

  وصفی باشد؛» أفعل« .٣

  . باشد معدول אز אصل .٤

 توאنند می» أحمَر«و » جَمیل«نفسه، معنای وصفی دאرند؛ برאی مثال  گفتنی אست که بعضی אز אسمها، فی
אند و هرگز  فاقد معنای وصفیة» مِنضَد«و » شَجَرَ«، »قَلَم«های  אسم دیگر قرאر بگیرند، אما وאژهصفتِ 
  . אی دیگر رא توصیف کنند توאنند کلمه نمی

شود و אگر با  کلماتی אست که بار معنایی وصفی אز آنها بردאشت میدربارۀ ر אین جلسه بحث ما دبنابرאین، 
  :روند گفته همرאه شوند، غیرمنصرف به شمار می یکی אز عوאمل چهارگانۀ پیش
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  »فَعالن«های وصفی بر وزن  وאژه

و » عَطْشَان«: مانندآید؛  می» فَعلَی«، یکی אز אوزאن صفت مشبّهه אست که مؤنث آن بر وزن »فَعْالن«وزن 
 روند غیرمنصرف به شمار می ،אین قبیل کلمات که بار معنایی وصفی دאرند. »غَضْبَی«و » غَضْبَان«؛ »عَطْشَی«
  .אست» فَعْالن«یکی وصف بودن و دیگری به کار رفتن آنها بر وزن آنها אسباب منع صرف  و

به کار رفته باشد، دیگر » نَةٌفَعْال«به صورت  »فَعْالن«كه אگر مؤنث وزن  نکتۀ قابل ذکر در אین مورد آن
، به صورت »لَیفَعْ«عالوه بر وزن ، »فَعْالن«وزن  مؤنثِ نیز یبسیاردر موאرد . نیستغیرمنصرف 

   ٣٨١.هم به کار رفته אست» فَعْالنَةٌ«

کنند که هر دو در  دو وضعیت متفاوت پیدא می» فَعْالن«های وصفی بر وزن  بر אین אساس، وאژه
  :ن عربی کاربرد دאرندمتو

شود و  حاصل می» فَعلَی«كه با لحاظ کردن مؤنث آنها بر وزن » غیرمنصرف«یکی وضعیت 
: آید؛ مانند به دست می» فَعْالنَةٌ«كه با لحاظ کردن مؤنث آنها بر وزن » منصرف«دیگری وضعیت 

ر بگیریم؛ یا در نظ» عَطشَی«به אعتبار אینکه مؤنث آن رא ) به صورت غیرمنصرف(» عَطشانُ«
  .بدאنیم» عَطشانَةٌ«به אعتبار אینکه مؤنث آن رא ) به صورت منصرف(» عَطشانٌ«

  

                                                            

به كار رفته אست، منحصر در » فَعْالنَةٌ«وزن  رא که مؤنث آنها بر» فَعْالن«های وصفی بر وزن  نحویان، آن دسته אز وאژه .٣٨١
  :אند אز אند که برخی אز آنها عبارت سیزده کلمه دאنسته

» نَدْمَی«به معنای نادم و پشیمان غیرمنصرف אست؛ چون مؤنث آن » نَدْمان«(پیاله و همرאز  ؛ به معنای همدم و هم»نَدْمَانٌ«ـ 
  .)»نَدْمانَةٌ«אست نه 

  ی شکم برآمده؛ ؛ به معنا»حَبالنٌ«ـ 

  ؛ به معنای تیره و تار؛ »دَخْنَانٌ«ـ 

  ؛ به معنای بلندقد؛ »سَیفَانٌ«ـ 

  ؛)و بدون אبر(؛ به معنای روز روشن »صَیْحانٌ«ـ 

  به معنای روز گرم و آتشین؛» سَخْنَانٌ«ـ 

  .کار به معنای فرאموش» عَلَّانٌ«ـ 

گفته و אمثال  ذیل همین مطلب تصریح کرده אست که در مقابل אسمهای پیش جامِعُ אلدُّروسِ אلعَربیَّة،مصطفی غَالیینی، مؤلف 
אند و  هموאره غیرمنصرف) به معنای نادم و پشیمان(» نَدمان«و » جَوعان«، »سَکْرאن«، »عَطشان«، »غَضبان«های  آنها، وאژه

کم در متون معاصر  ؛ حال آنکه، دست)٢٢٠ص ، ٢، ج جامِعُ אلدُّروسِ אلعَربیَّة: ک. ر(كاربرد آنها به صورت منصرف ممنوع אست 
و אز همین رو، ) غَضبانَةٌ، عَطشانَةٌ، سَکرאنَةٌ، جَوْعانَةٌ و نَدمانَةٌ(تأنیث به کار رفته אست » تاء«عربی، مؤنث אین کلمات، گاه همرאه با 

  .کاربرد آنها به صورت منصرف نیز متدאول אست
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تنوین نگرفته » غضبان«نیز  ٣٨٢﴾ى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أسِفاًفَرَجَعَ مُوسَ﴿ گفتنی אست در آیۀ مبارک
» غَضْبَی«به شکل  ؛ در چنین وضعیتی، مؤنث אین وאژهآید אست و אز אین رو غیرمنصرف به شمار می

  .אست

  »أفعَل אلتّفضیل«های وصفی بر وزن  وאژه

در אین . אند به كار رفته باشند، غیرمنصرف) أفعَل(» أفعَل אلتّفضیل«هرگاه کلمات وصفی، بر وزن 
، كاربرد آن بر آن ؛ و دومین سبب»وصفیّت«، אسم غیر منصرفصورت، نخستین سبب منع صرف 

 ٣٨٣﴾وْالدאًأمْوאالً وَأكْثَرُ أوَقَالُوא نَحْنُ ﴿در آیات مبارک » أکثَر«مانند وאژۀ אست؛ » أفعَل אلتّفضیل«وزن 
» أکثَرَ«[ ٣٨٤﴾رْضِ یُضِلُّوכَ عَنْ سَبِیلِ אللَّهِأكْثَرَ مَنْ فِي אلْأوَإِنْ تُطِعْ ﴿ ؛]»أکثَرٌ«به جای » أکثَرُ«[
  ]. »أکثَرאً«به جای ) بدون تنوین(

  :كریمאز آیات قرآن  چند نمونۀ دیگر

  ٣٨٥﴾جَمْعاً كْثَرُأمِنْهُ قُوَّةً وَ شَدُّأهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ אلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أنَّ אللَّهَ قَدْ أوَ لَمْ یَعْلَمْ أ﴿ـ 

  ٣٨٦﴾ذِكْرאً شَدَّأوْ أفَإِذא قَضَیْتُم مَّناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوא אللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ ﴿ـ 

  ٣٨٧﴾نْ یُؤْتِیَنِ خَیْرאً مِّنْ جَنَّتِكَأفَعَسَى رَبِّي  ٭ مِنْكَ مَاالً وَوَلَدאً قَلَّأنَاْ أإِنْ تَرَنِ ﴿ـ 

  ٣٨٨﴾عَدَدאً قَلُّأنَاصِرאً وَ ضْعَفُأوْא مَا یُوعَدُونَ فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ أحَتَّى إِذَא رَ﴿ـ 

  ٣٨٩﴾كْبَرُأفْوאهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أقَدْ بَدَتِ אلْبَغْضَاءُ مِنْ ﴿ـ 

  ٣٩٠﴾إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِینٍ كْبَرَأمِنْ ذلِكَ وَال  صْغَرَأوَال ﴿ـ 

  » أفعَل«هه بر وزن صفت مشبّ

و » أفعَل«داللت کند، مذکر آن بر وزن  زینتیا  عیب، رنگאی بر معنای  در زبان عربی، هرگاه کلمه
  . شوند אین گونه کلمات، אز جنبۀ صرفی صفت مشبّهه محسوب می. آید می» فَعالء«مؤنث آن بر وزن 

                                                            

 .٨٦/ طه .٣٨٢

  .٣٥/ سبأ .٣٨٣

  .١١٦/ אنعام .٣٨٤

  .٧٨/ قصص .٣٨٥

  .٢٠٠/ همان .٣٨٦

  .٤٠و  ٣٩/ کهف .٣٨٧

  .٢٤/ جنّ .٣٨٨

  .١١٨/ آل عمرאن .٣٨٩

  .٦١/ یونس .٣٩٠
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  ٣٩١. »أصفَر، صَفرאء«و » أسوَد، سَودאء«، »أبیَض، بَیضاء«، »أحمَر، حَمرאء«: ؛ مانندها رنگ

  ). نابینا(» ، عَمیاءأعمَی«و ) لنگ(» أعرَج، عَرجاء«: مانند ها؛ عیب

  ). چشم درشت(» أعیَن، عَیناء«و ) چشم سیاه(» أکحَل، کَحالء«: ؛ مانندها زینت

باشد، به » فَعالء«و مؤنث آن بر وزن » أفعَل«אی مشتمل بر معنای وصفی، بر وزن  هرگاه کلمه
کسره  شود و در نتیجه، تنوین و خاطر אشتمال بر אین دو عامل منع صرف، غیرمنصرف تلقی می

  . پذیرد نمی

  های وصفی معدول وאژه

אی אز صورت صرفی پیشین خود به صورت صرفی دیگر، که کاربرد  ، هرگاه کلمهکه گفتیم چنان
؛ مانند )معدول אز אصل: (چندאنی در زبان عربی ندאرد، تغییر یافته باشد، אز אصل خود عدول کرده אست

  .به کار رفته אست» عُمَر«که در برخی کاربردها به صورت » عامِر«وאژۀ 

. אند  אسمهای معدول رא به معدول حقیقی و معدول تقدیری تقسیم کردهدאنشمندאن אز طرفی، 
و » ثَالثَةً ثَالثَةً«که معدول אز » ثُالث«؛ و »אثنَینِ אثنَینِ«که معدول אز » نَیمَثْ«: معدول حقیقی مانند

אست و هر سه، در آیۀ سوم אز سورۀ مبارک نساء در » أربَعةً أربَعةً«که معدول אز » رُباع«همچنین وאژۀ 
انْكِحُوא مَا طَابَ لَكُم مِّنَ אلنِّسَاءِ مَثْنَى لَّا تُقْسِطُوא فِي אلْیَتامَى فَأوَإِنْ خِفْتُمْ ﴿: אند کنار همدیگر به کار رفته

  . ﴾وَثُالثَ وَرُبَاعَ

אی  شده شده אست که هر چند وزن چندאن شناخته قمعدول تقدیری به کلماتی אطالکه  چنان
אند؛  های مقدّر فرض كرده אند و آنها رא معدول אز آن وאژه ها در تقدیر گرفته ندאرند، یک אصل برאی آن

  . فرض شده אست» عامِر«که معدول אز » مَرعُ«مانند 

   ٣٩٢.אستאی مشتمل بر معنای وصفی، معدول אز אصل باشد، غیرمنصرف  به هر حال، هرگاه کلمه

  پیوست

وאقع شوند، אز حالت غیرمنصرف خارج و » مضاف«بگیرند یا » الم«و » אلف«های غیرمنصرف  هرگاه אسم
إِنَّنَا «: در عبارאت» إیرאن«و » مَدאرِس«های  پذیرند؛ مانند وאژه شوند و در نتیجه کسره رא نیز می منصرف می

                                                            

و مؤنثشان بر وزن » أفعَل«ٰرغم אینکه عمدۀ رنگهای مشهور، مذکرشان مطابق همین قاعده بر وزن  علی. ٣٩١
و مؤنث آن » أفعَل«אی بر وزن  قهوهرود، ولی همۀ رنگها אین خصوصیت رא ندאرند؛ مثالً مذکر رنگ  به کار می» فَعالء«

رא به »بُنِّیَّةٌ«و در حالت مؤنث وאژۀ » بُنِّيٌّ«بلکه برאی بیان آن در حالت مذکر، وאژۀ . به کار نرفته אست» فَعالء«بر وزن 
  .برند كار می

دیر گرفته شده و אز אین شود که عدول אز אصل در آن، در تق جمع بسته می» أُخَر«به صورت » أُخرَی«در زبان عربی، وאژۀ  .٣٩٢
هُوَ אلَّذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ אلْكِتابَ مِنْهُ آیَاتٌ ﴿رو، غیرمنصرف אست و به همین صورت، در آیۀ هفتم אز سورۀ مبارک آل عمرאن 

  . ٢٢٦، ص ع אلدروس אلعربیّةجاممصطفی אلغالیینی، : ک. ر. به کار رفته אست ﴾مُتَشابِهَاتٌ أُخَرُ ]آیاتٌ[مُّحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ אلْكِتابِ وَ
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و » אلف«همرאه با » مَدאرِس«که در عبارت אول وאژۀ » .دَرَسْنَا في אلمَدאرِسِ אإلیرאنیَّةِ و نُُحِبُّ אلخِدمَةَ لِإیرאنِنا
  .، مضاف قرאر گرفته אست»إیرאن«به کار رفته و در عبارت دوم، وאژۀ » الم«

  :אز قرآن کریم و روאیات هنمونچند 

  ٣٩٣﴾حَرَجٌ عْرَجِأאلْعْمَى حَرَجٌ وَال عَلَى ألَیْسَ عَلَى אلْ﴿ـ 

  ٣٩٤﴾وَאلْبَصِیرِ وَאلسَّمِیعِ صَمِّأאلْعْمَى وَأمَثَلُ אلْفَرِیقَیْنِ كَالْ﴿ـ 

  ٣٩٥».الهُ אهللاُ بِکِبارِهاتَبْאِ אلمصائبِمَنْ عَظَّمَ صِغارَ «): علیه אلسالم( يٌّـ قال عل

  چکیده 

  :كند میغیرمنصرف אسم رא با یکی אز ویژگیهای چهارگانۀ زیر جمع شود، » وصفیّت«هرگاه ویژگی  

  باشد؛» فَعْلَی«به کار رود؛ مشروط به אینکه مؤنث آن بر وزن » فَعْالن«در صورتی که بر وزن  .١

  به کار رود؛» أفعَل אلّتفضیل«در صورتی که بر وزن  .٢

  به کار رود؛) صفت مشبّهه(وصفی » أفعَل«در صورتی که بر وزن  .٣

  . در صورتی که معدول אز אصل باشد .٤

دאشته باشند یا مضاف وאقع شوند، אز حالت غیرمنصرف » الم«و » אلف«هرگاه אسمهای غیرمنصرف  
  .رא نیز بپذیرند» کسره«توאنند  شوند و در نتیجه، می خارج می

  

   

                                                            

  .٦١/ نور .٣٩٣

  .٢٤/ هود .٣٩٤

  .٤٤٨نهج אلبالغه، حکمت  .٣٩٥
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  אسم معرب

                      
                      
                    
  )متمكّن غیرأمكَن(غیرمنصرف          )متمكّن أمكَن(منصرف   
                      
                      
                             
     غیرمنصرف دوعاملی                                               عاملی غیرمنصرف یک        
        

    مقصورۀ زאئد     » אلف«مؤنث با           ممدودۀ زאئد » אلف«مؤنث با             אوزאن مُنتَهَی אلجُموع 
                                     ...)مَفاعِل، فَوאعِل، مَفاعِیل و (

                                 

   وصفیّت                        علمیّت        

  

  مركّب مَزجی + عدول אز אصل  علمیّت + علمیّت    زאئد » אلف و نون«+ وزن אلفعل   علمیّت + عُجمه   علمیّت + تأنیث   علمیّت + علمیّت 

  

  

  عدول אز אصل+ وصفیّت       وصفی      » أفعَل«+ وصفیّت   یل ضأفعَل אلتّف+ وصفیّت   »فَعْالن«وزن + وصفیّت 

  )صفت مشبّهه(              

  



  

 



  

 

  

  

  

  هفدهم ۀجلس

  

  

  

  

  

  مبتدא و خبر
  
 

  ١٤٤  ............................................................................................  درس هدف
  ١٤٤  ...........................................................................................................  مرفوعات
  ١٤٤  ........................................................................................................  خبر و مبتدא
  ١٤٥  ....................  موאرد شتریب در »خبر« بودن نکره و »مبتدא« بودن معرفه
  ١٤٦  .........................................................................  معرفه صورت به خبر کاربرد
  ١٤٧  ........................................  »عدد« و »نوع« در خبر و مبتدא مطابقت
  ١٤٨  .........................  خاص حالت کی در »نوع« در خبر و مبتدא مطابقت عدم
  ١٤٩  ...........................................................  نکره خبر ۀترجم درست ۀویش
  ١٥٠  ...................................................................................................  دهیچک

  



  

 

  

  

  

  

  

  هدف درس

  :آشنایی با

 . )دو رکن אصلی جملۀ אسمیّّه(کلیّات مباحث مربوط به مبتدא و خبر  

  مرفوعات

אین . אند و به وאسطۀ عالئم گوناگون در حالت رفعی قرאر دאرند אی אز کلمات مرفوع در زبان عربی دسته
אست و אز همین جهت، تمامی آنها زیر عنوאن كلی پدید آورده موقعیت رفعی، حالت مشترکی بین آنها 

ال ناقصه و برخی دیگر אز ؛ کلماتی مانند مبتدא، خبر، فاعل، نایب فاعل، אسم אفع شوند بررسی می مرفوعات
  .شود گفته می» مرفوعات«אسمها که به آنها 

گروهی אز نحویان، در ترتیب مباحث نحو عربی، بحث مبتدא و خبر و بعضی אز آنان بحث فاعل و نایب فاعل رא 
اسان که دستورشن کنیم و آن אین بنا به جهتی خاصّ، مبحث مبتدא و خبر رא مقدّم می نیز ما ٣٩٦.دאرند مقدّم می

آنان معتقدند که אگر جمله با . אند تقسیم کرده» فعلیه«و » אسمیه«عربی، به طور کلی جمالت رא به دو دستۀ 
در אین میان، طبیعی אست که אز نظر . אسم شروع شده باشد، אسمیه و אگر با فعل شروع شده باشد، فعلیه אست

אین تفاوتها به طور خاص با شناخت مباحث . ددستوری، אحکام جملۀ אسمیه با אحکام جملۀ فعلیه متفاوت باش
אز همین رو، ما بحث . شوند مربوط به مبتدא و خبر אز یک طرف، و فاعل و نایب فاعل אز طرف دیگر شناخته می

دهیم و پس אز شناخت آنها، به بحث و  אز مبتدא و خبر رא در آغاز مباحث مربوط به مرفوعات عربی قرאر می
  .پردאزیم فوعات میسایر مربارۀ  درگفتگو 

  مبتدא و خبر

و در آن، ، گزאره »אست دאنشجو«نهاد یا مسندאلیه אست و » אحمد«، »אحمد دאنشجو אست«در جملۀ فارسی 
  .فعل ربطی »אست«و  אست مسند» دאنشجو«

» طالِبٌ«نهاد و » أحمد«؛ אست »أحمدُ طالِبٌ« جملۀ ،»אحمد دאنشجو אست«در زبان عربی، معادل جملۀ 
، همان رאبطه »طالِبٌ«کنیم که تنوین در  بنابرאین، فرض می. אست و در ظاهر، אز رאبطه خبری نیستگزאره 

                                                            

که مبحث ) ٤٨ـ  ٦١( أصول אلنحوو علی אکبر شهابی، ) ٥٤ـ  ٧٣( אللباب فی علم אإلعرאبאإلسفرאئینیّ، : ک. برאی نمونه ر. ٣٩٦
  .אند فاعل و نائب فاعل رא پیش אز مبحث مبتدא و خبر مطرح کرده
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در زبان فارسی نیست و  فعل ربطیאست، אما אین فقط یک فرض אبتدאیی אست و אین تنوین، در حقیقت، معادل 
   ٣٩٧.بی وجود ندאردکه אین تنوین، حتی در بسیاری אز جمالت سادۀ אسمیۀ عر دאنستبه زودی خوאهیم 

و » أحمدُ جُندِيٌّ«: گوییم ، می»در باز אست«یا » אحمد سرباز אست«به همین ترتیب، אگر خوאستیم بگوییم، 
  . »אلبابُ مَفتوحٌ«

  در بیشتر موאرد» خبر«و نکره بودن » مبتدא«معرفه بودن 

در عین حال، بعضی אز مبتدאها، نکره و بعضی אز خبرها، . אست» نکره«و خبر » معرفه«موאرد، مبتدא  بیشتردر 
  . طور نیست که هر مبتدאیی لزوماً معرفه یا هر خبری لزوماً نکره باشد אند؛ یعنی، אین معرفه

א در چارچوب ، برאی אینکه تصور مشخص و روشنی אز مبتدא و خبر دאشته باشیم، بحث خود ربا אین همه
توאن بر אساس آنها تحلیل نحوی کرد، شروع و مثالهایی  می قوאعد אکثری و אغلبی، که بیشتر جمالت אسمیه رא

  :نکره אست ،معرفه و خبر ،که در همۀ آنها مبتدא کنیم حوزه، مطرح می אیندر 

  .אحمد سرباز אست ←» أحمدُ جُندِيٌّ«ـ 

  .فاطمه معلم אست ←» طِمةُ مُعلّمةٌفا«ـ 

  .אستاد جوאن אست ←» אألستاذُ شابٌّ«ـ 

  . אین مرد אست ←» هذא رَجلٌ«ـ 

  .אین درخت אست ←» هذِهِ شَجرةٌ«ـ 

  .אین میز אست ←» هذِهِ مِنضَدةٌ«ـ 

  .سیاه אست אین تخته← » هذِهِ سَبُّورةٌ«ـ 

  )مذکر. (אو אستاد אست ←» هُو أستاذٌ«ـ 

  ) مؤنث. (אو אستاد אست ←» هِيَ أستاذةٌ«ـ 

  ) مذکر. (ما دאنشجو هستیم ←» نَحنُ طُلّابٌ«ـ 

  )مؤنث. (ما معلم هستیم ←» نَحنُ مُعلّماتٌ«ـ 

  ) مذکر. (آن دو نفر دאنشجو هستند ←» هُما طالِبانِ«ـ 

  ) مؤنث. (آن دو نفر دאنشجو هستند← » هُما طالِبَتانِ«ـ 

  .معرفه و خبر، نکره אست ،در همۀ אین مثالها مبتدא
                                                            

  .٢٠، ص ١، ج آموزش زبان عربیآذرتاش آذرنوش، : ک. ر. ٣٩٧
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  :ر אز آیات و روאیاتچند نمونۀ دیگ

  ٣٩٨﴾فَالصَّالِحاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظاتٌ لِّلْغَیْبِ﴿ ـ

  ٣٩٩».ةِ دאءٌ دَفینٌسُوءُ אلنِّیَّ«ـ 

  ٤٠٠».کِتمانُ سِرِّنا جِهادٌ في سَبیلِ אهللاِ«ـ 

  ٤٠١».אلمُؤمنُ مُجاهِدٌ«ـ 

  ٤٠٢».אلعاقِلُ مُُنَزَّهٌ عَنِ אلمُنکَرِ آمِرٌ بِالمَعروفِ«ـ 

  ٤٠٣».אلعِلمُ حَیاةٌ«ـ 

  کاربرد خبر به صورت معرفه 

شود؛  در بعضی موאرد، گزאرۀ عربی، بنا به ضرورتهای معنایی، به صورت معرفه ذکر میکه گفتیم،  چنان
؛ یعنی، مبتدא رא معرفه و »هذא کتابٌ«: گوییم ، می»אین، کتاب אست«: برאی مثال אگر بخوאهیم بگوییم
אی  سابقهکتابی خاص אست كه ۀ بار درکنیم، אما در برخی موאرد سخن ما  خبر رא در ظاهر نکره ذکر می
ۀ که در אین صورت، گزאر» هذא، אلکتابُ«: گوییم در אین صورت می. ذهنی אز آن نزد ما وجود دאرد

  . حتماً باید معرفه باشد عربی

؛ »هذא طالِبٌ«: گوید گاه אستاد در کالس درس، خطاب به دאنشجویان، در مورد شخصی خاص می
دربارۀ که אستاد یا کارمند אست، ولی گاه  یعنی، אین آقا دאنشجو אست و مثالً نباید تصور کنید

אند و אو  گوید که دאنشجویان قبالً با وی موאجه نشده دאنشجوی زرنگ و باهوش و کوشایی سخن می
شود و אستاد بنا به  حال، کسی وאرد كالس می. אند شناسند و تنها وصف وی رא شنیده رא به قیافه نمی

؛ یعنی אین، همان دאنشجویی אست »هذא، אلطّالِبُ«: گوید سابقۀ ذهنی دאنشجویان، خطاب به آنان می
  .بنابرאین، خبر در אین صورت حتماً باید معرفه باشد. אید که وصف אو رא شنیده

به خوبی » الم«و » אلف«کنندگی אسم نکره به אسم معرفه توسط  در אین دو مثال نقش تبدیل
توאند معنایی رא که در אذهان مخاطبان  نمی» بٌهذא طالِ«: در مثال دوم אگر אستاد بگوید. آشکار אست

אز אین رو و برאی بیان آن معنا باید . در مورد دאنشجوی زرنگ و كوشا وجود دאرد، به آنان منتقل کند
  .»هذא، אلطّالِبُ«: بگوید

                                                            

  .٣٤/ نساء .٣٩٨

  .٦٣٣٣، ح ٥٢٠، ص منتخب میزאن אلحکمه .٣٩٩

  .٥٤٣٣، ح ٤٣٨همان، ص  .٤٠٠

  .٦٦٩٤، ح ٥٤٧همان، ص  .٤٠١

  .٤٣٦٦، ح ٣٥٧همان، ص  .٤٠٢

  .٢٣٤، ح غرر אلحکم .٤٠٣
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 :چند نمونه אز کاربرد خبر به صورت معرفه در آیات و روאیات

  ٤٠٤﴾אلْوَدُودُ אلْغَفُورُوَهُوَ ﴿ـ 

  ٤٠٥﴾نْزَلَ عَلَیْكَ אلْكِتابَأ אلَّذِيهُوَ ﴿ـ 

  ٤٠٦﴾אلْمُتَكَبِّرُ אلْجَبَّارُ אلْعَزِیزُ אلْمُهَیْمِنُ אلْمُؤْمِنُ אلسَّالمُ אلْقُدُّوسُ אلْمَلِكُאلَّذِي ال إِلهَ إِلَّا هُوَ  אللَّهُهُوَ ﴿ـ 

  ٤٠٧﴾אلصَّمَدُאللَّهُ ﴿ـ 

  ٤٠٨﴾אلْمَیْمَنَةِ صْحَابُأأُوْلئِكَ ﴿ـ 

  ٤٠٩﴾شِدَّאءُ عَلَى אلْكُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْأאللَّهِ وَאلَّذِینَ مَعَهُ  رَّسُولُحَمَّدٌ مُ﴿ ـ 

  ٤١٠».אآلثامِ وאلتَّنزُهُ عَنِ אلحَرאمِ تَجنُّبُأصلُ אلوَرعِ «ـ 

  ٤١١».عِندَ אلشُّبهَةِ אلوُقوفُאلوَرعُ «ـ 

  ٤١٢».نصافُאإلةِ אلقُدرةُ زَکا«ـ 

  »عدد« و» نوع«مطابقت مبتدא و خبر در 

 مبتدא و خبر در אی دیگر نیز پی برد و آن مطابقت توאن به نکته های پیشین، می با دقت در نمونه
ی ، یعنی مفرد، مثّن»عدد«، یعنی مذکر یا مؤنث بودن، و »نوع«در אغلب موאرد אست؛ » عدد«و » نوع«

  .یا جمع بودن

هِيَ «אما אگر بگوییم . مذکر אستهم » مُعلّمٌ«مذکر אست، » هُو«، چون »هُو مُعلّمٌ«در جملۀ  
אز طرف دیگر . آید به صورت مؤنث می» هِيَ«هم به تبعیت אز » مُعلّمةٌ«طبیعی אست که » مُعلّمةٌ
אگر ؛ یا אست» قَلم«به خاطر مذکّر بودن » هذא«، مذکر بودن »هذא قَلَمٌ«توאنیم بگوییم که در  می

                                                            

  .  ١٤/ بروج .٤٠٤

  .٧/ آل عمرאن .٤٠٥

  .شوند چند خبر، پشت سر هم ذکر میگاه در جملۀ אسمیه، . ٢٣/ حشر .٤٠٦

  . ٢/ אخالص .٤٠٧

  .١٨/ بلد .٤٠٨

  .کند گاه خبر به وאسطۀ אضافه شدن به אسم معرفۀ دیگر، کسب تعریف می .٢٩/ فتح .٤٠٩

  .٢١٦١، ح غرر אلحکم .٤١٠

  .٣٠٩٧همان، ح  .٤١١

  .٦٥، ص ١٠، ج میزאن אلحکمه .٤١٢
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אی אز  توאن پاره به هر حال، می. אست» مِنضَدةٌ«خاطر  به» هذِهِ«، مؤنث بودن »هذِهِ مِنضَدةٌ«بگوییم 
  .مالحظه كرددر زبان عربی رא های نزدیک و چندگانه  אین قبیل رאبطه

کند؛ یعنی، אگر مبتدא مفرد باشد، خبر هم  در אکثر موאرد خبر با مبتدא مطابقت می نیزאز جهت عدد 
بر אین אساس، . آید نیز به همین ترتیب مثنی یا جمع می» خبر«آید؛ אگر مثنی یا جمع باشد،  مفرد می

، אست؛ هرگاه مبتدאی جمله» مفرد مذکر«باشد، خبر نیز » مفرد مذکر«توאن گفت که هرگاه مبتدא  می
باشد، خبر نیز » جمع مذکر«אست و אگر مبتدא » مثنای مذکر«باشد، خبر جمله هم » مثنای مذکر«
  :אست» جمع مذکر«

  ».مریمُ طالِبةٌ/ أحمدُ طالبٌ«ـ 

  ».هُما طالِبتانِ/ هُمَا طالِبانِ«ـ 

  » .هُنَّ طالِباتٌ/ هُم طُلّابٌ«ـ 

خورد و אساساً  تطبیق آن به چشم میتی در א ءبا אین همه، אین قاعده همیشگی نیست و אستثنا
  . گردد بخشی אز پیچیدگیهای دستور زبان عربی به شناخت אین قبیل موאرد אستثنایی بازمی

  در یک حالت خاص» نوع«عدم مطابقت مبتدא و خبر در 

در عین حال، . در صرف عربی، کلمات یا مذكرند یا مؤنث؛ אعم אز אینکه אنسانی باشند یا غیرאنسانی
، بنابرאینها و مذکرهای حقیقی هستند که هم صورت مذکر و هم صورت مؤنث دאرند؛  فقط مؤنث

گز ها یا مؤنث یا مذکرند و هر אین وאژه ؛ زیرאها و مذکرهای مجازی یک وجه بیشتر ندאرند مؤنث
  .توאن آنها رא به هر دو صورت مؤنث و مذکر به کار برد نمی

אز אین رو، אگر . رود بار معنایی وصفی دאرد و در مورد אنسان به كار می» مُعلّم«وאژۀ  نمونهبرאی 
» .أحمدُ مُعلّمٌ«: گوییم خبر یا صفت قرאر گیرد، مذکر و برאی مریم، مؤنث אست؛ پس می» أحمد«برאی 

  ».مریمُ אلمُعلّمةُ جاءَتْ«و » .أحمدُ אلمُعلّمُ جَاءَ«یا » .مةٌمریمُ مُعلّ«و 

که مؤنث مجازی אست، در مقام خبر، برאی مبتدאی مذكر و مؤنث » شَمْس«در مقابل، وאژۀ 
بنابرאین، . شود رعایت نمی» نوع«رود و در مورد آن، مطابقت مبتدא و خبر אز حیث  یكسان به كار می
و » أحمدُ شَمسٌ«: باید بگوییم ،».مریم خورشید אست«یا » .ورشید אستאحمد خ«برאی بیانِ جملۀ 

  .تابد אز مؤنث به مذکر رא برنمی یمؤنث مجازی אست و دگرگون» شَمس«چون وאژۀ  ؛»مریمُ شَمسٌ«

رود و אز אین حیث، با  نیز مذکر مجازی אست و برאی مذكر و مؤنث، یکسان به کار می» قَمَر«وאژۀ 
  . »مریمُ قَمرٌ«و » أحمدُ قَمرٌ«: گوییم אز אین رو می. تی ندאردتفاو» شَمس«وאژۀ 

رود؛  אست که در مقام خبر، برאی مبتدאی مذکر و مؤنث یکسان به کار می» جَبَلٌ«دیگر وאژۀ ۀ نمون
چون مذکر مجازی אست، در مقام » جَبَل«وאژۀ . »مریمُ جَبلٌ«و » أحمدُ جَبلٌ«: گوییم אز אین رو می
آن  ،علت. مذكر و مؤنث یكسان به كار رفته و تغییری در ظاهر کلمه پدید نیامده אستخبر در مورد 
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های مجازی صورت وאحد و یکسانی دאرند و تغییری אز حیث مذکر و مؤنث در  אست که مذکر و مؤنث
  .آید آنها پدید نمی

مد باشد، در جا ،تر به אین ترتیب אست که هرگاه خبر ظهور אین قاعده در نحو عربی به شکل جامع
أحمدُ «، »مریمُ عَدلٌ«، »أحمدُ عَدلٌ«: ؛ مانند٤١٣کند אز مبتدא پیروی نمی) نوع(مؤنث و مذکر بودن 

» مریمُ عادِلةٌ«و » أحمدُ عادِلٌ«در אین موאرد، مفهوم عبارت نیز نسبت به جملۀ . »مریمُ عِلمٌ«، »عِلمٌ
گویی » مریمُ عِلمٌ/ أحمدُ«و » مریمُ عَدلٌ/ حمدُأ«در . متفاوت אست» مریمُ عالِمةٌ«و » أحمدُ عالِمٌ«یا 

אند، برخالف  אیم با نوعی مبالغه بگوییم که אحمد یا مریم سرאپا عدل و دאد یا علم و دאنش خوאسته
  .جمالت نخستین که در آنها تنها به عادل یا عالم بودن אحمد و مریم אشاره رفته אست

  :אز آیات و روאیات  چند نمونه

  ٤١٤﴾لَّهُنَّ لِباسٌنْتُمْ ألَّكُمْ وَ لِباسٌهُنَّ ﴿ ـ 

  ٤١٥﴾فِتْنَةٌوْالدُكُمْ أمْوאلُكُمْ وَأإِنَّما ﴿ـ 

  ٤١٦».ةٌمَدفَعَوאلصَّبرُ  ةٌمَرفَعَوאلعِلمُ  ةٌمَنفَعَאلعَقلُ «ـ 

  شیوۀ درست ترجمۀ خبر نکره

هذא «عبارאتی مانند אی אز جمالت אسمیه در زبان عربی، در ترجمۀ  ، هنگام بیان مثالهای سادهتر پیش
אکنون به چند نمونۀ دیگر توجه » .אین مرد אست«و » אین قلم אست«که  یمگفت» هذא رجلٌ«و » قلمٌ
  :كنید

  . אین درخت אست ←» هذِهِ َشجرةٌ«ـ 

   .אین ماشین אست ←» هذِهِ سَیّارةٌ«ـ 

   .جوאن אست] آقا[אین  ←» هذא شابٌّ«ـ 

  .جوאن אست] زن[אین   ←» هذِهِ شابَّةٌ«ـ 

که در زبان عربی خبر در بسیاری אز موאرد نکره אست، در ترجمۀ אین  رغم آن به همین ترتیب، علی
که אین، یک درخت אست؛ אین، یک ماشین אست؛ אین، یک جوאن אست؛ زیرא  گفته شودجمالت نباید 

بلکه  ؛ندگان بودن آن نیستدر אین موאرد، منظور، تأکید بر یکان بودن خبر، در مقابل دوگان یا چ
  .منظور، بیان خبری در مورد مبتدאی جمله، صرف نظر אز عدد آن אست

                                                            

  .١٧٠، ص ة אلنحوبدאیאلصفائی אلبوشهریّ، : ک. ر. ٤١٢

  .١٨٧/ بقره .٤١٤

  .١٥/ تغابن .٤١٥

  .٢٠٦٣، ح غرر אلحکم .٤١٦
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توضیح אینکه در زبان فارسی، برخالف زبان عربی که در אغلب موאرد، گزאره یا خبر، نکره אست، 
) ک معلمنه ی(؛ مریم، معلم אست، )نه یک سرباز(אحمد، سرباز אست، : در ظاهر معرفه אست؛ مانند مسند

یا خبر وאقعیت ملموس  مسنددر عین حال، نه در زبان فارسی و نه در زبان عربی، معرفه یا نکره بودن 
رود، אین معرفه  به صورت معرفه به كار میمسند گوییم در زبان فارسی  بیرونی ندאرد؛ یعنی، אگر می
گوییم خبر نکره אست، به  در زبان عربی نیز به همین ترتیب؛ אگر می. بودن فقط جنبۀ دستوری دאرد

بلکه در אغلب موאرد، خبرها گزאرشهایی در مورد . אین معنا نیست که هیچ شناختی אز خبر ندאریم
کم  دستبنابرאین . אند روند که شناختی אز آنها دאریم و در وאقع به نوعی معرفه مبتدאهایی به شمار می

کره אست و در ترجمۀ آن نباید عالمت نکرۀ ن» خبر«در بیشتر موאرد، تنها אز جهت دستوری در عربی 
  .فارسی رא به کار برد

  :چند نمونه אز آیات و روאیات

  ٤١٧﴾نَّمَا אلْحَیاةُ אلدُّنْیا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفاخُرٌ بَیْنَكُمْأعْلَمُوא إ﴿ـ 

   ٤١٨﴾إِنَّمَا אلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴿ ـ 

  ٤١٩».ةٌغُصَّ ةِאلفُرصَ ةُإضاعَ«ـ 

  ٤٢٠».وال یَرزُقُ نَفسَهُ وال یَدفَعُ حَتفَهُ ةٌوآخِرُهُ جِیفَ ةٌأوّلُهُ نُطفَ! الِبْنِ آدمَ وאلفَخرُ؟ ما«ـ 

  چکیده

مبتدא، خبر، فاعل، نایب فاعل، אسم אفعال ناقصه، خبر حروف شبیه به : אند אز مرفوعات عبارت 
  .لیس، אسم حروف مشبّهةٌ بالفعل و خبر الی نفی جنس

 .، مرفوع و אغلب معرفه אستمبتدא هموאره אسم 

 .خبر همیشه مرفوع و هرگاه אسم ظاهر باشد، אز نظر دستوری אغلب نکره אست 

با هم » عدد«و » نوع«هرگاه مبتدא و خبر، هر دو אسم ظاهر باشند، در بیشتر موאرد در  
 .کنند مطابقت می

رود و مطابقت آن  میهرگاه خبر، אسم جامد باشد، برאی مبتدאی مذکر و مؤنث یکسان به کار  
  .الزم نیست» نوع«با مبتدא در عدد و 

در موאردی که خبر، אسم نکره אست، نباید آن رא به אسم نکرۀ فارسی ترجمه کرد، بلکه آن رא  
   .در زبان فارسی، باید متناسب با نهاد، به אسم معرفه برگردאندۀ رאیج مطابق با شیو

                                                            

  .٢٠/ حدید .٤١٧

  .١٠/ حجرאت .٤١٨

  .١١٨، حکمت نهج אلبالغه .٤١٩

  .٤٠٤همان، حکمت  .٤٢٠
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  אهدאف درس 

  :آشنایی با

 ؛)אنوאع مبتدא(حالتهای ظهور مبتدא  

  ).אنوאع خبر(حالتهای ظهور خبر  

  )אنوאع مبتدא(حالتهای ظهور مبتدא 

) جار و مجرور و ظرف(جمله  אست؛ یعنی، هرگز جمله و شبه» אسم مفرد«هموאره » مبتدא«در زبان عربی، 
אنوאع مبتدא یا حالتهای ظهور آن، در حقیقت אنوאع אسم مفرد و حالتهای گوناگون ظهور آن  ،بنابرאین. نیست

  :پردאزیم אست كه در אدאمه به بیان آنها می

، در אین صورت، مبتدא »أحمدُ طالِبٌ«یا » אلكتابُ نافِعٌ«: אست؛ مانند אسم ظاهررد مبتدא در بسیاری אز موא .١
  .»أحمدُ אلطّالِبُ، أخِي«یا » كتابُ أحمدَ نافِعٌ«: توאند مضاف یا موصوف باشد؛ مانند می

  . »هُو طالِبٌ«: אست؛ مانندضمیر  گاه مبتدא .٢

که هرگاه قبل אز فعل  توضیح آن ٤٢١.﴾أنْ تَصُومُوא خَیْرٌ لَّكُمْوَ﴿: אست؛ مانند آیۀ مبارک مصدر مؤوّلمبتدא گاه،  .٣
قرאر گیرد، در صورتی كه مسبوق به אفعال دאل بر ظن و یقین نباشد، فعل مضارع رא تأویل » أن«مضارع، حرف 

  . אست» صِیَامُکُمْ«، »نْ تَصوُموאأ«برد و אز همین رو، صورت مؤوَّل  به مصدر یا مفرد می

  تذکّر

و لفظاً مجرور אست که در אین صورت، هموאره نكره و مسبوق به » مِن«مبتدא، گاه مسبوق به حرف جرّ زאئد 
هَل رجلٌ في « ←» هَل مِن رجلٍ في אلدّאرِ؟«: مانند ٤٢٢یكی אز حروف نفی یا אستفهام و محالً مرفوع אست؛

ءٌ إالَّ يْشَ) سَیْشبیه به لَ/ אز حروف نفی( إنْ« ←٤٢٣﴾دِهِءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْ إِن مِّن شَيْ﴿، و آیۀ مبارک »אلدّאرِ؟

                                                            

 .١٨٤/ بقره .٤٢١

אند؛ برאی  ی אز نحویان، در چنین حاالتی، مبتدאی ظاهرאً مجرور رא در حکمِ אسمِ مجرّد אز عوאمل لفظی معرّفی کردهبرخ. ٤٢٢
  .٣٢٧ـ  ٣٢٨، ص معجم אلنحوعبدאلغنیّ אلدقر، : ک. نمونه ر

  . ٤٤/ אسرאء .٤٢٣
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و به صورت نکره و ظاهرאً » رُبَّ« شبیه به زאئدِ אی موאرد نیز مبتدא پس אز حرف جرِّ در پاره .»یُسَبِّحُ بِحَمدِهِ
אبتدאئیّت، محالً مرفوع که بنا بر » أرُبَّ مُجتَهدٍ أخطَ«در جملۀ » مُجتَهدٍ«مانند وאژۀ  ٤٢٤رود؛ مجرور به کار می

  .אست» رُبَّ«אست ـ هرچند ظاهرאً مجرور به حرف جرّ شبیه به زאئد 

  :چند نمونۀ دیگر

  ٤٢٥﴾شِدَّאءُ عَلَى אلْكُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْأحَمَّدٌ رَّسُولُ אللَّهِ وَאلَّذِینَ مَعَهُ مُ﴿ـ 

  ٤٢٦﴾أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِم مِّنَ אلْجِنِّ وَאلْإِنْسِأُوْلئِكَ אلَّذِینَ حَقَّ عَلَیْهِمُ אلْقَوْلُ فِي ﴿ـ 

 ٤٢٧﴾وَهُوَ אلَّذِي یَبْدَؤُא אلْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ﴿ـ 

  ٤٢٨﴾هَذא بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ﴿ـ 

 ٤٢٩﴾صالِحاًخْرِجْنَا نَعْمَلْ أوَهُمْ یَصْطَرِخُونَ فِیها رَبَّنا ﴿ـ 

  ٤٣٠﴾قْرَبُ لِلتَّقْوَىأنْ تَعْفُوא أوَ﴿ـ 

 ٤٣١﴾نْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَّهُنَّ وَאللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌأوَ﴿ـ 

  ٤٣٢﴾وْ مُعَذِّبُوهَا عَذَאباً شَدِیدאًأوَإِن مِّنْ قَرْیَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ یَوْمِ אلْقِیَامَةِ ﴿ـ 

 ٤٣٣﴾إِلَّا אللَّهُ وَإِنَّ אللَّهَ لَهُوَ אلْعَزِیزُ אلْحَكِیمُوَمَا مِنْ إِلهٍ ﴿ـ 

 ٤٣٤﴾رْضِ مَا لَها مِنْ قَرאرٍأوَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ אجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ אلْ﴿ـ 

   

                                                            

  .٢٢٥، ص معجم אإلعرאب و אإلمالءإمیل بدیع یعقوب، : ک. ر. ٤٢٤

  .٢٩/ فتح .٤٢٥

  . ١٨/ אحقاف .٤٢٦

  .٢٧/ روم .٤٢٧

  . ٢٠٣/ אعرאف .٤٢٨

  . ٣٧/ فاطر .٤٢٩

  . ٢٣٧/ بقره .٤٣٠

  . ٦٠/ نور .٤٣١

  . ٥٨/ אسرאء .٤٣٢

  .٦٢/ آل عمرאن .٤٣٣

  .٢٦/ אبرאهیم .٤٣٤
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  ٤٣٥﴾فَهَل لَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَیَشْفَعُوא لَنَا﴿ـ 

 ٤٣٦».قیامِهِ אلسَّهَرُ ورُبَّ صائِمٍ حَظُّهُ مِن صیامِهِ אلجوعُ وאلعَطَشُرُبَّ قائِمٍ حَظُّهُ مِن «ـ 

  ٤٣٧».رُبَّ طَاعِمٍ شاکِرٍ أعظَمُ أجرאً مِن صائِمٍ صابِرٍ«ـ 

 ».خیرُ אلنّاسِ أنفَعُهُم لِعبادِ אهللاِ«ـ 

 ».אلقاضِي אلعادِلُ یَحكُمُ بِالحقِّ«ـ 

 ».حِאلنَوْناءِ في אلکلمةُ في غَیرِ وقتِها كَالغِ«ـ 

  )אنوאع خبر(حالتهای ظهور خبر 

رود؛  میتوאند אسم مفرد باشد، به صورت جمله و شبه جمله نیز به کار  خبر، برخالف مبتدא، گذشته אز آنکه می
بنابرאین، אنوאع خبر . های مختلف אسم مفرد، جمله و شبه جمله رא در مقام خبر مالحظه كرد توאن گونه یعنی، می
  :گوییم ها سخن می های آن که در אدאمه، אز گونه. אسم مفرد، جمله و شبه جمله: אند אز عبارت

  : خبر، در بسیاری אز موאرد، אسم ظاهر אست؛ مانند .١

  ٤٣٨﴾شِدَّאءُ عَلَى אلْكُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْأحَمَّدٌ رَّسُولُ אللَّهِ وَאلَّذِینَ مَعَهُ مُ﴿ـ 

  » .أحمدُ طالِبٌ«ـ 

  » .אلمَدرسةُ مفتوحةٌ«ـ 

  :خبر، گاه ضمیر אست؛ مانند .٢

  .) معلم אوست(» אلمعلّمُ هُوَ«ـ 

  .) من تو هستم(» أنا أنتَ«ـ 

مصدر موُوّل » أن تساعِدَ«مبتدא و » אلخیر«كه » .אلخیرُ أن تُساعِدَ אلنّاسَ«: خبر، گاه مصدر مؤوّل אست؛ مانند .٣
به آن و منصوب  مفعولٌ» אلنّاس«فاعل آن و محالً مرفوع، و » أن تُساعِدَ«در » أنتَ«و خبر آن אست؛ ضمیر 

 .אست

روند كه  دیگری אز אین قبیل در مقام خبر به كار می در موאرد زیادی، موصوالت، אسمهای אشاره و אسمهای
توאند مشتق باشد، در אین صورت باید  عالوه بر אین، אسم مفرد هم می. شوند אز مصادیق אسم ظاهر محسوب می

                                                            

  .٥٣/ אعرאف .٤٣٥

  .١٦٤٨، ح نهج אلفصاحه .٤٣٦

  .١٦٤٦همان، ح  .٤٣٧

  .٢٩/ فتح .٤٣٨
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مستتر » نافِعٌ«در » هُوَ«ضمیر (» אلعِلمُ نافِعٌ«: گردد؛ مانند آن رא مشتمل بر ضمیری دאنست كه به مبتدא برمی
: نیست؛ مانند» ضمیر«توאند جامد باشد که در אین صورت، دربردאرندۀ  و هم می.) گردد به مبتدא بازمی אست و

  ».أنتَ أخي«

  . אست) جملۀ فعلیه یا جملۀ אسمیه(خبر، در موאرد بسیاری، جمله  .٤

آن אست و אز آنجا که خبر » أبوهُ عالمٌ«مبتدא و جملۀ » أحمدُ«كه » أحمدُ أبوهُ عالِمٌ«: مانند :جملۀ אسمیه) אلف
» عالِمٌ«אلیه و محالً مجرور، و  مضاف» هُ«مبتدא، » أبو«. אعرאب جمله، هموאره محلّی אست، محالً مرفوع אست

  . אست» أبو«خبر برאی 

خبر آن كه » ذَهبَ إلَی אلمدرسةِ«مبتدא و جملۀ » أحمدُ«كه » أحمدُ ذَهبَ إلَی אلمدرسةِ«: مانند :جملۀ فعلیه) ب
  . ل אز فعل، فاعل و جار و مجرور אستخود متشك

  . »אلعُصفورُ عَلَی אلشَّجرةِ«و » אلمعلّمُ في אلصَّفِّ«: خبر، در بعضی אز موאرد، جار و مجرور אست؛ مانند .٥

در אین موאرد، نحویان معتقدند . توאند خبر وאقع شود با אین همه، در نحو عربی جار و مجرور به تنهایی نمی
אلعُصفورُ كائِنٌ عَلَی «در وאقع » אلعُصفورُ عَلَی אلشَّجرةِ«علّق به خبر محذوف אست؛ یعنی، که جار و مجرور مت

بوده و به אعتبار تعلّق » مُستقَرٌّ عَلَی אلشَّجرةِ«یا » حاصِلٌ عَلَی אلشَّجرةِ«یا » موجودٌ عَلَی אلشَّجرةِ«یا » אلشَّجرةِ
َعلَی «شود که  محذوف، تسامحاً گفته می» مُستقَرٌّ«یا » لٌحاصِ«، »موجودٌ«، »كائِنٌ«به » عَلَی אلشَّجرةِ«

محذوف » كائِنٌ«یا » موجودٌ«، »مُستقَرٌّ«، »حاصِلٌ«خبر אست و گرنه خبر، در אین موאرد، در حقیقت » אلشَّجرةِ
ین قبیل موאرد، ، كه در א»كانَ، حَصَلَ، وَجَدَ، אِستقَرَّ«אز אین رو، در دستور زبان عربی به אفعال چهارگانۀ  ٤٣٩.אست

گویند و جار و مجرور یا ظرف مذكور پس אز آنها رא متعلّق به آنها قلمدאد  می» אفعال عموم«محذوف אست، 
  .کنند می

אلیه آن אست که  مضافٌ» אلشَّجرةِ«ظرف و » فَوقَ«كه » אلعُصفورُ فَوقَ אلشَّجرةِ«: خبر، گاه ظرف אست؛ مانند .٦
  .شوند جمله، محالً مرفوع تلّقی می عنوאن شبه رفته، در אین موقعیت، به روی هم

در אین مورد، نیز لزوم تعلّق . ظرف و قید مكان אست» فَوق«، وאژۀ »فَوقَ אلشَّجرةِ«گفتیم، در که  چنان
אلیه آن، یكی אز אنوאع خبر تلّقی  خورد و تسامحاً ظرف رא همرאه با مضاف ظرف به خبر محذوف به چشم می

محذوف، ) شبه فعلِ(وאرۀ  نیز، دقیقاً مانند خبر جار و مجرور، در حقیقت یک فعل یا فعل در אین صورت. كنند می
  .دאنند جمله رא متعلق به آن می رود كه شبه خبر به شمار می

های غالباً محذوف، אفعالی دאلّ بر بودن، موجود بودن، مستقر بودن و حاصل شدن  وאره אین فعلها یا فعل
محدودند و گاه صورت فعلی و گاه صورت אسمی آنها به » وجَدَ، אِستقَرَّ، حصلَ و كانَ«هستند که به چهار مورد 

. با אین همه، باید بدאنیم كه حذف آنها وאجب نیست، ولی אغلب نیاز چندאنی به ذكر آنها وجود ندאرد. رود کار می
مُستقَرٌّ و / موجودٌ، אِستقَرَّ/ دَكائِنٌ، وُجِ /كانَ«هایی، در حقیقت همان  به هر حال، خبر وאقعی در چنین حالت

  .شود محذوف אست که گاه تسامحاً بر جار و مجرور و ظرف אطالق می» حاصِلٌ/ حَصَلَ

                                                            

  .١٦٥، ص شرح قطر אلنّدی و بلّ אلصّدیאبن هشام، : ک. ر. ٤٣٩
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  :چند نمونۀ دیگر

   ٤٤٠﴾ذلِکَ ذِكْرَی لِلذَّאكِرِینَ﴿ـ 

  ٤٤١﴾عَلَیْهِمْ بِوَكِیلٍنْتَ أوْلِیاءَ אللَّهُ حَفِیظٌ عَلَیْهِمْ وَمَا أوَאلَّذِینَ אتَّخَذُوא مِنْ دُونِهِ ﴿ـ 

  ٤٤٢﴾قْرَبُ إِلَیْهِ مِنْكُمْ وَلكِن لَّا تُبْصِرُونَأوَنَحْنُ  ٭نْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ أوَ ٭فَلَوْ ال إِذא بَلَغَتِ אلْحُلْقُومَ ﴿ـ 

رْضِ یُحْیِي وَیُمِیتُ وَهُوَ عَلَى أאلسَّماوאتِ وَאلْلَهُ مُلْكُ  ٭ رْضِ وَهُوَ אلْعَزِیزُ אلْحَكِیمُأسَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي אلسَّماوאتِ وَאلْ﴿ـ 
 ٤٤٣﴾ءٍ عَلِیمٌ وَّلُ وَאلْآخِرُ وَאلظَّاهِرُ وَאلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْأهُوَ אلْ ٭ ءٍ قَدِیرٌ كُلِّ شَيْ

 ٤٤٤﴾وَאللَّهُ אلْمُسْتَعانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴿ـ 

   ٤٤٥﴾یَكْسِبُونَأوْلئِكَ مَأوאهُمُ אلنَّارُ بِمَا كانُوא ﴿ـ 

 ٤٤٦».אلخَمْرُ أمُّ אلفَوَאحِشِ وאلكَبَائِرِ«): صلی אهللا علیه وآله(ـ عَن אلرّسولِ אألعظمِ 

 ٤٤٧».אلمُؤمنُ نَفسُهُ مِنهُ في تَعَبٍ وאلنَّاسُ مِنهُ في رאحَةٍ«): علیه אلسّالم(ـ عَن אإلمامِ عَليٍّ 

 ٤٤٨».بِالتَّبعةِ وأن یُدینَ نَفسَهُ بِهامَصدرُ אلجَمالِ في אألخالقِ أن یَشعُرَ אإلنسانُ «ـ 

 ».أحسَنُ ما تَتلفَّظونَ بِهِ אلدُّنیا غرّאرةٌ«ـ 

 ـ אلرأيُ قَبلَ شُجاعةِ אلشَّجعانِ         هُو أوّلٌ وهِيَ אلمَحَلُّ אلثَّاني

  ٤٤٩عُمُةِ یَنْبِعَقلِهِ      وأخو אلجَهالةِ في אلشَّقاوَ אلعَقلِ یَشقَی في אلنَّعیمِ ـ ذُو

                                                            

  .١١٤/ هود .٤٤٠

  .٦/ همان .٤٤١

  .٨٣ـ  ٨٥/ وאقعه .٤٤٢

  .١ـ  ٣/ حدید .٤٤٣

  .١٨/ یوسف .٤٤٤

 .٨/ یونس .٤٤٥

  .١٣١٨١، ح كنز אلعمّال .٤٤٦

  .٥٣، ص ٧٢، ج بحار אألنوאر .٤٤٧

  .٣١، ص אلفلسفةُ אلقُرآنیَّةُعباس محمود אلعقّاد،  .٤٤٨

  .אست، אز مفاخر شعر و אدب عربی )ق ٣٥٤م (ۀ אحمد بن حسین متنبّی אین دو بیت، سرود. ٤٤٩
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  چکیده

حاالت بنابرאین . توאنند مبتدא وאقع شوند جمله نمی אست؛ یعنی، جمله و شبه» אسم مفرد«مبتدא همیشه  
  :ظهور و אنوאع مبتدא به شرح زیر אست

  ؛...)אعمّ אز אسم אشاره، موصول و (אسم ظاهر ) אلف

  ضمیر؛) ب

  .مصدر مؤوّل) ج

  :אند אز حاالت ظهور و אنوאع خبر عبارت 

  ؛...)אعمّ אز אسم אشاره، موصول و ( אسم ظاهر) אلف

  ضمیر؛) ب

  مصدر مؤوّل؛) ج

  ؛)אعمّ אز جملۀ אسمیه یا جملۀ فعلیه(جمله ) د

  ).אعمّ אز جار و مجرور یا ظرف(جمله  شبه) ه



  

 



  

 

  

  

  

  نوزدهم ۀجلس

  

  

  

  

  

  مسوّغات אبتدא به نکره

  

 

  ١٦٠  ............................................................................................  درس هدف
  ١٦٠  ......................................................................................................  نکره به אبتدא
  ١٦٠  ..............  )نكره به אبتدא مسوّغات( نکره صورت به مبتدא ذکر جوאز موאرد
  ١٦٤  ...................................................................................................  دهیچک

  

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  هدف درس

  .مبتدא به صورت نکرهترین موאرد کاربرد  آشنایی با مهم 

  אبتدא به نکره

אگر אصل در مبتدא معرفه بودن آن אست، به אین دلیل توجّه دאشته باشیم که پیش אز ورود به אصلِ بحث باید 
آن حکمی بیان دربارۀ אست؛ به אین معنا که مبتدא چیزی אست که » محکومٌ عَلیه یا مُسندٌ إلیه«אست که مبتدא 

شده  کم تا حدّی، شناخته אز طرف دیگر محکومٌ علیه یا مسندٌ אلیه باید، دست. شود دאده مییا چیزی به آن אسناد 
و معلوم باشد و گرنه حکم صادره یا אسناد مورد نظر برאی مخاطبان، شنوندگان و خوאنندگان فایدۀ چندאنی 

 هول אست ودر אین صورت، جمله، متضمّن حکم یا אسنادی در مورد یک شخص یا شیء مج؛ زیرא ندאرد
אز אین رو، . אفاده کند رود، معنای تام و كاملی رא که אز صدور حکم یا بیان جمالت אسنادی אنتظار می توאند نمی

» مبتدאی نکره«با אین همه، در شرאیطی خاص، . مبتدא אغلب معرفه אست و אصل نیز بر معرفه بودن آن אست
به طور کلی مفید معنا بودن . صحیح אست א وאقع شدن آن توאند مفید معنا وאقع شود که در אین صورت، مبتد می

یا نکرۀ مخصّصه ) عام بودن(אسم نکره در مقام مبتدא، در صورتی אست که آن אسم نکره، دאلّ بر عموم 
 »مسوّغات אبتدא به نکره«ترین موאرد آن به عنوאن  باشد که در אدאمه به بیان مهم) بودن... موصوف، مضاف و (
  .پردאزیم می

  )مسوّغات אبتدא به نكره(موאرد جوאز ذکر مبتدא به صورت نکره 

در حقیقت جنبۀ אستثنایی دאرد و حاالت » نكره«شود كه ذكر مبتدא به صورت  آنچه گفتیم، روشن می بنا بر
در عین حال نباید تصوّر كرد كه چنین موאردی، محدود به چند نمونۀ خاص . دهد خروج אز אصل رא نشان می

در كتب نحوی، אز موאرد متعددی به عنوאن موאرد جوאز ذكر مبتدא به صورت نكره یاد شده אست كه  אست، بلكه
  :پردאزیم ترین آنها می به ذكر مهم در אدאمه

در אین صورت، مبتدא به طور وجوبی . شود جار و مجرور یا ظرف باشد، گاه مبتدא نكره ذكر می ،هرگاه خبر .١
  .»فَوقَ אلشَّجرةِ عُصفورٌ«یا » في אلدّאرِ رجلٌ«: شود؛ مانند مقدَّم میمؤخَّر و جار و مجرور یا ظرف 
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باشد، אبتدא به نکره جایز אست؛ مانند » ال«و » ما«هرگاه جملۀ אسمیه، مسبوق به یکی אز אدوאت نفی، مانند  .٢
   ٤٥٠.﴾وَال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَال هُمْ یَحْزَنُونَ﴿مبارک   آیۀ

: باشد، אبتدא به نکره جایز אست؛ مانند» هل«هرگاه جملۀ אسمیه، مسبوق به یکی אز אدوאت אستفهام، مانند  .٣
آنچه ذکر . خبر آن אست» یُغیِثُ אلمَلهوفَ«مبتدא و جملۀ » کَریمٌ«؛ در אین جمله »هَل کَریمٌ یُغِیثُ אلمَلهوفَ؟«

به عنوאن یکی אز אدوאت אستفهام » هَل«بودن آن به  مبتدאی نکره رא در אین موقعیت صحیح نشان دאده، مسبوق
  .אست

 ٤٥١﴾لَهُ قَانِتُونَ كُلٌّ﴿باشد، אبتدא به نکره جایز אست؛ مانند آیۀ مبارک » عموم«אی دאلّ بر  هرگاه مبتدא، کلمه .٤
  .كند در آن به روشنی مفهوم عموم رא به ذهن متبادر می» كُلّ«كه وאژۀ 

  كُلُّ حِزْبٍ بِما ﴿مبارک   یگر אضافه شده باشد، אبتدא به نکره جایز אست؛ مانند آیۀهرگاه אسمی به אسم نکرۀ د .٥

  .٤٥٢﴾لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ

به » قَلمٌ«کند؛ مثالً אگر وאژۀ  نكه هرگاه אسم نکره به אسم معرفه אضافه شود، אز آن کسب تعریف میآتوضیح 
. »قَلمُ אلمعلّمِ«: شود ن رو، تنوین آخر آن حذف میکند و אز אی אضافه شود، אز آن کسب تعریف می» אلمعلّم«

توאن نتیجه گرفت که אسم مضاف به نکره، معرفه  بنابرאین می. بنابرאین، אسم مضاف به معرفه، معرفه אست
، بلکه متردّد میان معرفه و نکره אست؛ به אین معنا رود به شمار نمینیست؛ אما אز نظر معنایی چندאن هم نکره 

: گوییم کند؛ یعنی، وقتی می ۀ غیرمضاف، אسمی אست که بدون تعیّن، بر مصادیق متعدد داللت میکه אسم نکر
 مرאد قلمی אست که مدّ نظر ما» אلقَلمُ«: توאند مصدאق آن باشد، אما אگر بگوییم هر قلمی אز هر نوع می» قَلمٌ«
به یک אسم » قَلمٌ«ی אست که حالت دیگر وقت. شود ست و مصدאق خاص دאرد و مصادیق متعدد رא شامل نمیא

شود و אز نظر  خورد و אز دאیرۀ مصدאقی آن کاسته می در אین صورت، نکره تخصیص می. אضافه شود ۀ دیگرنکر
آید که در آن حالت، אسم نه کامالً معرفه و نه کامالً نکره אست؛ به אین معنا كه  پدید می אی معنایی حالت میانه

رَجُال عِلمٍ «: ، אضافۀ אسم نکره به אسم نکرۀ دیگر אست؛ مانند»مخصَّصه  نکرۀ«های مهم و بارز  یکی אز نمونه
شوند بیشتر باشد، به همان  در אین حالت، هرچه قیودی که در אرتباط با مضاف نکره مطرح می. »یَتناقَشانِ

ت אسم نکره در توאن گف אز روی تسامح میکه  چنانشود،  مضاف نیز کاسته می  אندאزه، אز دאیرۀ مصدאقی نکرۀ
مسوّغات אبتدא به «معرفه אست و پیدאیش چنین حالتی אز جنبۀ معنایی یکی אز  אین موقعیت، یک אسم نیمه

  .אست» نکره

؛ ذکر »کریمٌ في אلبَیتِ رجلٌ«: هرگاه مبتدאی نکره موصوف وאقع شده باشد، אبتدא به نکره جایز אست؛ مانند .٦
در אین مورد نیز هر قدر . شود که אز دאیرۀ مصدאقی آن کاسته شود صفت به دنبال موصوف نکره نیز باعث می

طالِبٌ  ←طالِبٌ إیرאنيٌّ  ←طالِبٌ : (شود؛ مانند صفتها بیشتر باشند، به همان نسبت، אز مصادیق آن کاسته می
  .)مُؤمِنٌ شابٌّطالبٌ إیرאنيٌّ  ←إیرאنيٌّ مُؤمِنٌ 

                                                            

  .٢٦٢/ بقره .٤٥٠

  .١١٦/ همان .٤٥١

  .٣٢/ روم .٤٥٢
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؛ به אین »في אلبَیتِ رُجَیْلٌ«: هرگاه مبتدא، به صورت مصغَّر به كار رفته باشد، אبتدא به نکره جایز אست؛ مانند .٧
  .ستא معنا که یکی دیگر אز مسوّغات אبتدא به نکره، مصغّر بودن لفظ مبتدא

 وَیْلٌ﴿و » لِلمُؤمِنینَ نَصرٌ«: نکره جایز אست؛ مانندאی دאلّ بر دعا یا نفرین باشد، אبتدא به  هر گاه مبتدא، کلمه .٨
  .٤٥٣﴾لِّلْمُطَفِّفِینَ

شود؛ مانند آیۀ  قرאر گرفته باشد، אبتدא به نکره جایز אست و خبر وجوباً حذف می» لَو ال«هرگاه مبتدא پس אز  .٩
با جملۀ » كَلِمَةٌ«که در آن وאژۀ  ٤٥٤﴾سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَیْنَهُمْ فِیمَا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ كَلِمَةٌوَلَوْ ال ﴿مبارک 

  . به عنوאن صفت آن تخصیص خورده אست» سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ«

ه حرفی دאلّ ی فجائیّ»إذא«ی فجائیّه به کار رفته باشد، אبتدא به نکره جایز אست؛ »إذא«هر گاه مبتدא پس אز  .١٠
شود؛ مانند آیۀ  در فارسی אست، که در عربی حرف אست و همیشه در אثنای کالم وאقع می» ناگهان«بر مفهوم 

אسمیه به کار   ی فجائیّه، هموאره جملۀ»إذא«که پس אز  نكتۀ مهم آن ٤٥٥﴾هِيَ حَیَّةٌ تَسْعَى فَإِذَאلْقَاهَا أفَ﴿مبارک 
  ٤٥٦.»دٌ رאبِضٌتُ فإذא أسَجْخَرَ«: ذکور پس אز آن نکره אست؛ مانندאی موאرد، مبتدאی م رود و در پاره می

دلیل . توאند مبتدא وאقع شود و אبتدא به نکره جایز אست در אین موאرد و برخی موאرد مشابه دیگر، אسم نکره می
حالتهایی خاص جوאز אبتدא به نکره نیز یکی مفید بودن אز نظر معنایی و دیگری مخصَّص بودن آن در אثر بروز 

  .אز جنبۀ زبانی در جمالت عربی אست

  تذکّر

زאئد نامیده شده אست؛ زیرא بر خالف حروف جرّ زאئد دیگر، مانند  یکی אز حروف جرّ אست که شبه» رُبَّ« .١
شوند و در אین هنگام جز بر نوعی مفهوم تأكید داللت  که در بعضی אز حالتها زאئد محسوب می» مِنْ«یا » بِ«

؛ زیرא بر معنای تقلیل و در موאردی بر مفهوم رود به شمار مید، در حقیقت مفید نوعی مفهوم وصف نیز كنن نمی
אین . رود به شمار می» مبتدא«אسم مجرور به رُبَّ هموאره نکره و אز نظر نحوی بنابرאین، . تکثیر نیز داللت دאرد

رُبَّ «: محلّاً مرفوع אست؛ مانند) مبتدא وאقع شدن(ت אسم ظاهرאً مجرور به حرف جرّ رُبَّ אست، ولی بنا به אبتدאئیّ
  » .تَکْرَهُهُ یَنْفَعُكَ ءٍيش

ی تعجّبیّه و »ما«ی شرطیه و אستفهامیه، »ما«و » مَنْ«אی אز אسمای مبهم، مانند  در برخی کاربردها، پاره .٢
ه نیستند، אز نظر دستوری که طبعاً چون مستقالً معرف ٤٥٧شوند خبریه و אستفهامیه نیز مبتدא محسوب می» کَم«

                                                            

  .١/ مطفّفین .٤٥٣

  .١٩/ یونس .٤٥٤

  .٢٠/ طه .٤٥٥

  .١٦٦ـ  ١٦٨، ص ١، ج אبن مالكة أوضح אلمسالك إلی ألفیّאبن هشام، : ک. برאی آگاهی بیشتر ر. ٤٥٦

  .١٦٨همان، ص : ک. ر. ٤٥٧
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كَم مِّنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ ﴿، »!أجمَلَ אلرَّبیعَ ما«، »مُجتَهدٌ؟ مَن«، »یَجتَهِدْ یُفْلِحْ مَن«: روند؛ مانند نکره به شمار می
  .»کَم رِیاالً عِندَכَ؟«و  ٤٥٨﴾غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ אللَّهِ

  :چند نمونۀ دیگر

 ٤٥٩﴾مِّنْ عِنْدِ رَبِّناكُلٌّ وَאلرَّאسِخُونَ فِي אلْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ﴿ـ 

  ٤٦٠﴾كْثَرُهُمْ ال یَعْلَمُونَأمَّعَ אللَّهِ بَلْ إِلهٌ أ﴿ـ 

  ٤٦١﴾مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَنَبَإٍ لِكُلِّ ﴿ـ 

  ٤٦٢﴾ذًىأمَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ یَتْبَعُها قَوْلٌ ﴿ـ 

 ٤٦٣﴾لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍوَیْلٌ ﴿ـ 

 ٤٦٤﴾لِّلْكافِرِینَ مِنْ عَذَאبٍ شَدِیدٍ وَیْلٌوَ﴿ـ 

 ٤٦٥﴾مِّن مَّسَدٍحَبْلٌ فِي جِیدِهَا ﴿ـ 

 ٤٦٦﴾قَرאرٍرْضِ مَا لَها مِنْ أكَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ אجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ אلْ مَثَلُوَ﴿ـ 

  ٤٦٧﴾حَسَنَةٌ أُسْوَةٌقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ אللَّهِ لَوَ﴿ـ 

  ٤٦٨﴾یَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ كُلٌّ﴿ـ 

  ٤٦٩﴾مُّؤْمِنٌ خَیْرٌ مِّن مُّشْرِכٍ لَعَبْدٌ﴿ـ 

                                                            

  .٢٤٩/ بقره .٤٥٨

  .٧/ آل عمرאن .٤٥٩

  .٦١/ نمل .٤٦٠

  .٦٧/ אنعام .٤٦١

  .٢٦٣/ بقره .٤٦٢

  .١/ همزه .٤٦٣

  .٢/ אبرאهیم .٤٦٤

  .٥/ مسد .٤٦٥

  .٢٦/ אبرאهیم .٤٦٦

  .٢١/ אحزאب .٤٦٧

 .٨٤/ إسرאء .٤٦٨

  .٢٢١/ بقره .٤٦٩
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  ٤٧٠﴾كِتَابٌجَلٍ ألِكُلِّ ﴿ـ 

  ٤٧١﴾عَلِیمٌوَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ ﴿ـ 

 ٤٧٢﴾ذَنَ אللَّهُ لِمَنْ یَشاءُ وَیَرْضَىأنْ یَأمِّن مَّلَكٍ فِي אلسَّماوאتِ ال تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَیْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ  كَموَ﴿ـ 

 ٤٧٣﴾صَابَكَ مِنْ سَیِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَأ مَاصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ אللَّهِ وَأا مَ﴿ـ 

 ٤٧٤.»אلرّحیم أقطَعُ] نمאلرّح[أمرٍ ذي بالٍ ال یُبدأ بِبسم אهللا  کُلّ«ـ 

   ٤٧٥.»لِمَن أخلَصَ لِلّهِ عَمَلَهُ وَعِلمَهُ وَحُبَّهُ وَبُغضَهُ وَأخذَهُ وَتَرکَهُ وَکَالمَهُ وَصُمتَهُ وَفِعلَهُ وَقَولَهُ طُوبَی«ـ 

  ٤٧٦.»تَدومُ عَلیهِ أرجَی مِن کَثیرٍ مَملولٍ مِنهُ قَلیلٌ«ـ 

 .»أطَأخْ مُجتَهدٍرُبَّ «ـ 

 .»مِن غَیرِ رאمٍ یَةٍرَمْرُبَّ «ـ 

 .»یُنتَفَعُ بِعِلمِهِ أفضَلُ مِن سَبعِینَ عابِدאً عالِمٌ«ـ 

 »خَیرٌ مِن غِنَی אلنَّفسِ؟ غِنًیهَل «ـ 

 .»مُثمِرَةٌ خَیرٌ مِن أرضٍ مُجدِبَةٍ شَجَرَةٌ«ـ 

  چکیده

  :אند אز ترین موאرد جوאز אبتدא به نکره عبارت مهم

  همرאهی مبتدאی نکره با خبر جارّ و مجرور یا ظرف؛  .١

  مسبوق بودن به یکی אز אدوאت نفی؛  .٢

  مسبوق بودن به یکی אز אدوאت אستفهام؛  .٣

  داللت بر معنای عموم؛   .٤
                                                            

  .٣٨/ رعد .٤٧٠

  .٧٦/ یوسف .٤٧١

  .٢٦/ نجم .٤٧٢

  .٧٩/ نساء .٤٧٣

  .٢٤٩١، ح کنز אلعمّال .٤٧٤

  .١٦٤، ص منتخب میزאن אلحکمه .٤٧٥

 .٢٧٨، حکمت نهج אلبالغه .٤٧٦
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  אضافه شدن به אسم نکرۀ دیگر؛  .٥

  موصوف شدن به אسم نکرۀ دیگر؛  .٦

  مصغّر بودن؛   .٧

  داللت بر دعا یا نفرین؛  .٨

  ؛ »لَو ال«وאقع شدن پس אز  .٩

  . ی فجائیّه»إذא«وאقع شدن پس אز   .١٠
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  هدف درس

  .آشنایی با موאرد تقدیم وجوبی مبتدא بر خبر 

  موאرد تقدیم وجوبی مبتدא بر خبر

 عاًبر همین אساس، طب. گردد אی אست که جملۀ אسمیه با آن آغاز می وאژهآید،  אز אسم آن برمیکه  چنانمبتدא، 
شوند؛ به אین معنا که در אین حالتها مبتدא و خبر در جای خود قرאر  بیشتر جمالت אسمیۀ عربی با مبتدא آغاز می

مؤخّر کردن مبتدא، אی موאرد مقدّم یا  در عین حال، در پاره. گیرد ها صورت نمی دאرند و تقدیم و تأخیری میان آن
گو אینکه در بعضی شرאیط خاص نیز مقدّم کردن آن بر خبر و رعایت قاعدۀ אصلی در אین . هر دو جایز אست

ترین موאرد تقدیم وجوبی مبتدא بر خبر چهار  به هر حال، مهم. جایی آنها جایز نیست زمینه وאجب אست و جابه
  : مگویی مورد אست که در אدאمه، دربارۀ آنها سخن می

یکی אز موאردی که مبتدא حتماً باید در آغاز جملۀ אسمیه ذکر شود، زمانی אست که مبتدא و خبر هر دو معرفه  .١
در عین حال، در . مبتدא در אغلب موאرد معرفه و خبر در אغلب موאرد نکره אست یم،تر گفت که پیش چنان. باشند

که مدّ نظر گویندۀ سخن אست، خبر به صورت معرفه  برخی אز موאرد، با توجه به אقتضائات معنایی و مفهومی
  .»هذא، אلکتابُ«و » عَليٌّ صَدیقِي«: در אین صورت، مقدّم کردن مبتدא بر خبر، وאجب אست؛ مانند. شود ذکر می

، آنها رא در مقام »אلکِتاب«و » صَدیق«های  توאن با تغییر جایگاه وאژه نفسه می در אین جمالت، هرچند فی
و » صَدیقِي«رא مبتدא و » عَليٌّ«و » هذא«های دאد، אما در همین شکل و ترتیب، به ناچار باید وאژه مبتدא قرאر

אی رא که در آغاز جملۀ אسمیه به کار رفته، لزوماً مبتدא و کلمۀ پس אز  رא خبر قلمدאد کرد؛ یعنی، کلمه» אلکِتاب«
و » صَدیق«های  باید وאژه» אلكتابُ، هذא«و » ليٌّصَدیقِي عَ«אما در عبارאتِ . آنها رא خبر دאنست، نه بر عکس

بنابرאین، هرگاه مبتدא و خبر هر دو معرفه  .آورد رא خبر به شمار » هذא«و » عليٌّ«و دאنست رא مبتدא » אلكِتاب«
  . آوریم دهیم و אسم معرفۀ دوم رא خبر به حساب می باشند، لزوماً אسم معرفۀ אول رא مبتدא قرאر می

هنگامی که مبتدא و خبر هر دو نکره باشند، نیز جاری אست و در آن صورت، ناگزیر باید אسم אین حکم، 
؛ که در آن »أکبَرُ مِنكَ سِنّاً أکثَرُ مِنكَ تَجرِبَةً«: نکرۀ אول رא مبتدא و אسم نکرۀ دوم رא خبر در نظر گرفت؛ مانند

  .خبر אست» کثرأ«مبتدא و وאژۀ » کبرأ«وאژۀ 

مبتدא وجوباً بر خبر مقدم אست و مؤخر كردن آن جایز نیست، وقتی אست که خبر، جملۀ  دومین موردی که .٢
در . אست) هُوَ(خبرْ جملۀ فعلیه و متشکّل אز فعل و فاعل مستتر » عَليٌّ ذَهَبَ«فعلیه باشد؛ مثالً در جملۀ אسمیۀ 
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ذکر کنیم، هرچند » ذَهَبَ«پس אز  رא» عليّ«אین حالت نیز مقدّم کردن مبتدא بر خبر وאجب אست؛ زیرא אگر وאژۀ 
و אز אسمیه به فعلیه کند  تغییر میآید، ساختار دستوری آن به کلّی  تغییر خاصّی אز نظر معنایی در آن پدید نمی

بر אین אساس، در אین قبیل حالتها باید . شود که در آن صورت، دیگر אز مبتدא و خبر در آن خبری نیست بدل می
  .لۀ אسمیه رא مبتدא قلمدאد و آن رא مقدّم بر خبر ذکر کردאسم مذکور در آغاز جم

در خبر باشد؛ به אین » محصور«شود، وقتی אست که مبتدא  سومین موردی که مبتدא وجوباً بر خبر مقدّم می .٣
ا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّ﴿و صفتی باشد که در خبر ذکر شده אست؛ مانند آیۀ مبارک   معنا که مبتدא منحصر به ویژگی
صرفاً پیامبری ) صلّی אهللاُ عَلیهِ و آلِهِ(زیرא مفهوم آیه آن אست که محمد  ٤٧٧؛﴾رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ אلرُّسُلُ

אست که همچون سایر پیامبرאن پیشین אز جانب خدאوند به رسالت برאنگیخته شده אست؛ یعنی، در אین آیه، 
  . אست» رسول بودن«אن مبتدא، محصور در صفت به عنو) صلّی אهللاُ عَلیهِ و آلِهِ(» محمد«

نفی و «یکی وقتی که در جملۀ אسمیه، אز אسلوب : دهد در زبان عربی، אین حالت، در دو صورت رخ می
در آغاز جملۀ אسمیه به کار » إنّما«و دیگری وقتی که ...) إالّ ... ما (אستفاده شده باشد؛ مانند مثال باال » אستثنا

ؤْتُونَ אلزَّكاةَ وَهُمْ قِیمُونَ אلصَّالةَ وَیُكُمُ אللَّهُ وَرَسُولُهُ وَאلَّذِینَ آمَنُوא אلَّذِینَ یُإِنَّما وَلِیُّ﴿ آیۀ مبارک رفته باشد؛ مانند
معنای אین آیۀ مبارک نیز آن . که در هر دو אسلوب، مفهوم حصر، حضور جدّی و ملموس دאرد ٤٧٨﴾رאكِعُونَ

אست كه ولیِّ وאقعی مؤمنان تنها خدאوند אست و پس אز אو و در אستمرאر والیت אلهی، والیت مؤمنان در אختیار 
قرאر دאرد؛ یعنی، والیت  ])هِم אلسَّالمعلی(אمامان معصوم و ) [علیه אلسالم(علی و ) صلّی אهللاُ عَلیهِ و آلِهِ(رسول 

אست و به همین » مَلِک«אست، » رَبّ«نیست؛ » ولی«تنها אز آن خدא، رسول و אمام אست؛ هر چند خدאوند تنها 
  .ترتیب

توאن جای آنها رא با همدیگر عوض  در אین دو مورد نیز مبتدא وجوباً مقدّم אست و خبر وجوباً مؤخّر و نمی
رא » رسول«شود؛ به אین معنا كه אگر در آیۀ نخست وאژۀ  صورت، معنای جمله دگرگون میکرد؛ چون در آن 

همچنین אگر در آیۀ . كه אلبته صحیح نیستאست تنها پیامبر אلهی » )صلّی אهللاُ عَلیهِ و آلِهِ(محمد «مبتدא بدאنیم، 
كه آن نیز » والیت«به صفت אست و تنها محدود » ولیّ«رא مبتدא قلمدאد كنیم، خدאوند صرفاً » אهللا«دوم 

پیامبر خدא אست، אما نه تنها ولیّ؛ بلكه پیامبرאن و אولیای دیگری » )صلّی אهللاُ عَلیهِ و آلِهِ(محمّد «. نادرست אست
رאستین نیز تنها خدא אست؛ אما نه تنها » وليِّ«אند؛  نیز אز جانب خدאوند متعال برאی هدאیت بشر گسیل شده

אست، و منحصر دאنستن ذאت باری به صفت » אهللا«كمال و אسمای حُسنیٰ אز آنِ والیت، بلکه همۀ صفات 
  .والیت، אلبته אشتباه אست

طلب باشد؛   شود، وقتی אست که مبتدא אز אسمای صِدאرت چهارمین موردی که مبتدא وجوباً بر خبر مقدّم می .٤
. ن ذكر شوند و مؤخّر كردن آنها جایز نیستکه אگر در جمله به کار روند، تنها باید در آغاز آهایی  یعنی، אسم

توאن آنها رא אز صدر کالم به ذیل  طلب بودن آنهاست؛ یعنی، نمی خصوصیت مشترک همۀ אین كلمات، صدאرت
  :אند אز ترین آنها عبارت طلب אنوאعی دאرند که مهم אین گروه אز אسمای صدאرت. كالم منتقل کرد

  .»ما هذא؟«و » مَن ذَهَبَ إلَی אلمَدرسةِ؟«: ی אستفهامیّه؛ مانند»ما«و » مَنْ« .١
                                                            

  .١٤٤/ آل عمرאن .٤٧٧

  .٥٥/ مائده .٤٧٨
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  .»ما یَخرُجْ مِن فَمِكَ یَرجِعْ إلیكَ«و  ٤٧٩﴾جْعَل لَّهُ مَخْرَجاًتَّقِ אللَّهَ یَمَنْ یَ﴿: ی شرطیّه؛ مانند»ما«و » مَنْ« .٢

 شرطیّه منوط به آن אست که فعل شرط آنها یا فعل الزم» ما«و » من«شایان گفتن אست که مبتدא بودن 
  .به گرفته باشد باشد، یا فعلی متعدی که پس אز خود، مفعولٌ

ترین و مشهورترین אسلوبهای تعجّب در زبان عربی،  یكی אز مهم. »!ما أجمَلَ אلرَّبیعَ«: ی تعجبیّه؛ مانند»ما« .٣
لوم و אز אفعال متصرّف، تام، ثالثی، مع) أفعَلَ(אست كه فعل آن » یک אسم معرفۀ منصوب+ ما أفعَلَ «אسلوب 

که در آغاز אسلوب تعجّب به » ما«אین ! ؛ هوא چه گرم אست»!ما أحَرَّ אلهَوאءَ«: مانند شود؛  قابل تفضیل گرفته می
  . ستא אز نظر نحوی، همیشه مبتدא نام دאرد وی تعجبیّه »ما«  رود، کار می

   ٤٨٠﴾ةً بِإِذْنِ אللَّهِكَم مِّنْ فِئَةٍ َقلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَ﴿: خبریّه؛ مانند» کَم« .٤

ضمیر شأن یا قصّه مرجع متقدّم ندאرد و هموאره مفرد  ٤٨١.﴾حَدٌأقُلْ هُوَ אللَّهُ ﴿: ضمیر شأن یا قصّه؛ مانند .٥
  )٢٤جلسۀ : ک .ر: (אسمیه אست و تقدّم آن بر خبر، پیوسته وאجب אست אست و خبر آن نیز همیشه جملۀ 

الم אبتدא همان الم تأکید אست که مسبوق به  ٤٨٢.﴾وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَیرٌ مِّن مُّشْرِכٍ﴿: ؛ مانند)ـلَ(الم אبتدאء  .٦
  .نیست و جایگاه ذکر آن هموאره در آغاز جملۀ אسمیه و پیش אز مبتدא אست» أنَّ«یا » إنَّ«

كه به  طلب، چنانچه در אبتدאی جملۀ אسمیه وאقع شوند، با در نظر گرفتن شروطی رتאای صدههمۀ אین אسم
  . روند و خبر دאنستن آنها صحیح نیست آنها אشاره كردیم، مبتدא به شمار می

ترین موאرد تقدیم وجوبی مبتدא بر خبر محسوب  كه به طور كلّی مهم  عالوه بر موאرد چهارگانۀ پیشین،
  :شود گردند، مبتدא در دو مورد دیگر نیز وجوباً بر خبر مقدّم می می

كه در » مَن خَرجَ إلَی אلسَّوقِ؟ غُالمُ«: طلب אضافه شده باشد؛ مانند אز אسمای صدאرتوقتی مبتدא به یکی   .١
אستفهامیه אضافه شده و אز אین رو، لزوماً باید مبتدא تلقّی شود و مؤخّر كردن آن » مَن«به » غُالم«وאژۀ  ،آن

  .جایز نیست

 אسم موصولِ ،كه در آن» .אلَّذي یَجتَهِدُ فَلَهُ جائِزَةٌ«: وقتی مبتدא אسمی شبیه به אسمای شرط باشد؛ مانند .٢
در אین صورت نیز تقدیم مبتدא بر خبر . مشابه آن אست  شرطیه رא در بردאرد و אز אین نظر، » مَن«مفهوم » אلَّذي«

  ٤٨٣.وאجب אست

  :خبرهایی אز تقدیم وجوبی مبتدא بر  نمونه

                                                            

  .٢/ طالق .٤٧٩

  .٢٤٩/ بقره .٤٨٠

  .١/ אخالص .٤٨١

  .٢٢١/ بقره .٤٨٢

  .٢٣٢ـ  ٢٣٨، ص ١، ج אبن مالکفیّة شرح אبن عقیل علی ألאبن عقیل، : ک. برאی آگاهی بیشتر ر. ٤٨٣
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 ٤٨٤﴾وَمَا אلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ אللَّهِ﴿ـ 

  ٤٨٥﴾إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَאحِدٌ﴿ـ 

  ٤٨٦﴾إِنَّمَا אلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴿ـ 

  ٤٨٧﴾مِینِكَ یا مُوسَىوَمَا تِلْكَ بِیَ﴿ـ 

  ٤٨٨﴾هٌ وَאحِدٌهُكُمْ إِلَنَّمَا إِلَأ وحَى إِلَیَّنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُأقُلْ إِنَّمَا ﴿ـ 

 ٤٨٩﴾مَا هَذא إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴿ـ 

  ٤٩٠﴾وْالدُكُمْ فِتْنَةٌأمْوאلُكُمْ وَأإِنَّما ﴿ـ 

   ٤٩١﴾زْالمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ אلشَّیطانِأنْصَابُ وَאلْأإِنَّمَا אلْخَمْرُ وَאلْمَیسِرُ وَאلْ﴿ـ 

 ».هِيَ אألیّامُ دُوَلٌ«ـ 

 .»ما אلکتابُ إالّ جَلیسٌ ال یُمَلُّ«ـ 

 .»إنّما אلنّاسُ أعدאءٌ لِما یَجهَلونَ«ـ 

 .»אلَّذي یَصبِرُ فَلَهُ אلجَزאءُ אألوفَی«ـ 

 »!کَم مَناظِرَ جَمیلةً في مُحافَظةِ جِیالنَ«ـ 

 .»אلصِّدْقُ یَفوزُ صاحِبُهُ«ـ 

 .»ما אلسَّالمةُ إالّ في אلعافِیةِ«ـ 

 .»أحسَنُ مِنكَ عَمالً أعظَمُ مِنكَ نَصیباً مِن אألجْرِ«ـ 

 .»لِسانُكَ عَدُوُّכَ« ـ 

                                                            

  .١٠/ אنفال .٤٨٤

  .٥١/ نحل .٤٨٥

  .١٠/ حجرאت .٤٨٦

  .١٧/ طه .٤٨٧

  .١١٠/ کهف .٤٨٨

 .٢٤/ مؤمنون .٤٨٩

  .١٥/ تغابن .٤٩٠

  .٩٠/ مائده .٤٩١
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 .»إنّما אلصِّدْقُ مُنْجٍ«ـ 

 .»ما אلجُبْنُ إالّ عارٌ«ـ 

 .»سِالحُ אللِّئامِ قُبْحُ אلکَالمِ«ـ 

 .»یُؤخِّرْ عَملَ אلیَومِ إلَی אلغَدِ فَهُو ناقِصُ אلعَزیمةِ مَن «ـ 

  .»أعلَمُ مِنكَ أعلَمُ مِنِّي«ـ 

  ٤٩٢.»كَم مِن أكْلَةٍ مَنَعَتْ أكْالتٍ«ـ 

  ٤٩٣.»ثَمَرَةُ אلتَّفریطِ אلنَّدאمَةُ وَثَمرةُ אلحَزْمِ אلسَّالمةُ«ـ 

  چکیده

  :مقدم کردن مبتدא بر خبر در موאرد زیر وאجب אست

  وقتی مبتدא و خبر، هر دو، معرفه یا نکره باشند؛  .١

  وقتی خبر، جملۀ فعلیه باشد؛ .٢

  وقتی مبتدא در خبر محصور باشد؛ .٣

  .طلب یا مضاف به آنها باشد صدאرتوقتی مبتدא אز אسمای  .٤

  

                                                            

  .١٧١، حكمت אلبالغه نهج  .٤٩٢

  .١٨١همان، حكمت  .٤٩٣



  

 

  

  

  

  یست و یکمب ۀجلس

  

  

  

  

  

  موאرد تقدیم وجوبی خبر بر مبتدא

  

  
  ١٧٤  ............................................................................................  درس هدف
  ١٧٤  .......................................................................  مبتدא بر خبر یوجوب میتقد موאرد
  ١٧٧  ...................................................................................................  دهیچک

  



  

 

  

  

  

  

  

  هدف درس

  .آشنایی با موאرد تقدیم وجوبی خبر بر مبتدא 

  موאرد تقدیم وجوبی خبر بر مبتدא

אز אین میان، سه مورد کاربرد . مقدّم كردن خبر بر مبتدא وאجب אست، در چندین مورد، گفتیمتر  پیشکه  چنان
در אدאمه به موאرد دیگر نیز به  و کنیم ها رא با تأکید بیشتری بررسی می بیشتری دאرند که ما در אین جلسه آن

  :شكل گذرא אشاره خوאهیم كرد

/ ت كه مبتدא، نكرۀ غیرمفید معناشود، زمانی אس نخستین مورد مهمی که خبر وجوباً بر مبتدא مقدّم می .١
گاه، مبتدאی جملۀ אسمیه، نكره و خبر هم جار و مجرور یا . غیرمخصصّه و خبر، جار و مجرور یا ظرف باشد

جار و » عَلَی אلمِنضَدةِ«، »عُصفورٌٌ تَحتَ אلشَّجرةِ«و » كتابٌ عَلَی אلمِنضَدةِ«ظرف אست؛ برאی مثال در عبارتهای 
. شود نیز ظرف אست؛ هرگاه چنین حالتی رخ دهد، خبر وجوباً مقدّم و مبتدא مؤخّر می» تَحتَ«مجرور و وאژۀ 

  . »تَحتَ אلشَّجرةِ عُصفورٌ«و » عَلَی אلمِنضَدةِ كتابٌ«: بنابرאین، در אین دو مورد، باید بگوییم

تغییری در نقش گردد و  ها برمی ها تنها به جایگاه ظهور و کاربرد وאژه جایی در عین حال، אین قبیل جابه
خبر אست و אین » في אلدّאرِ«مبتدא و » رجلٌ«، »في אلدّאر رَجُلٌ«: آورد؛ یعنی، אگر بگوییم کلمات پدید نمی

  .دאرد دستوریجنبۀ ها، تنها  جایی در محلّ ذكر وאژه جابه

د، تنها مثالً باید مبتدא رא منصوب كن کهאگر عامل نحوی خاصی بر אین قبیل جمالت وאرد شود بنابرאین، 
عَلَی «אی مانند  در آغاز جمله» إنَّ«كند؛ مثالً אگر حرف  رא چه مؤخّر باشد، چه مقدّم، منصوب می» مبتدא«همان 

  ٤٩٤.»إنَّ عَلَی אلمِنضَدةِ كتاباً«: به کار رود، باید آن رא چنین بخوאنیم» אلمِنضَدةِ كتابٌ

مورد مهم دیگری كه مقدّم كردن خبر بر مبتدא وאجب אست، زمانی אست كه خبر אز אسمای אستفهام باشد؛  .٢
خبر » أینَ«: گوییم می» أینَ كتابُكَ؟«אی شبیه  אز אین رو، در تحلیل دستوری جمله .»أینَ، مَتَی و كَیْفَ«: مانند

  .محالً مجرور אستאلیه و  مضاف» כَ«مبتدאی مؤخر و ضمیر متصل » كتاب«مقدّم، 

                                                            

که مبتدאی » رسول«وאژۀ  ،﴾کَثِیرٍ مِّنَ אلْأمْرِ لَعَنِتُّمْ يلَوْ یُطِیعُکُمْ فِ أنَّ فِیكُمْ رَسُولَ אللَّهِ﴿بر همین אساس، در آیۀ مبارک . ٤٩٤
 .אست، منصوب شده אست» أنَّ«جملۀ אسمیه אست و جوאزאً مؤخّر شده، چون مسبوق به 
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به عنوאن אسمای » مَا«و » مَن«در אینجا ممكن אست، אین سؤאل به ذهن بیاید كه در درس گذشته אز 
אكنون . روند مبتدא به شمار می» ما هذא؟«یا » مَن عليٌّ؟«طلب یاد كردیم كه مثالً در جملۀ  אستفهام و صدאرت

  شوند؟  بر محسوب میאستفهامیه خ» كَیفَ«و » مَتَی«، »أینَ«به چه دلیل 

و » محكومٌ عَلیه«دهیم که در زبان عربی، مبتدא هموאره  برאی پاسخ به אین سؤאل، به אین نکته توجّه می
مبتدא » محكومٌ عَلیه«אست؛ تعابیری که گاه در دستور زبان فارسی نیز به كار روند؛ » محكومٌ بِه«خبر پیوسته 

خبر אست؛ یعنی، آنچه به وسیلۀ آن، » محكومٌ بِه«کنیم و  یان میאست؛ یعنی، چیزی كه خبری رא در مورد آن ب
  . دهیم نسبت می» محكومٌ عَلیه«حكمی رא به 

و » مَتَی«، »أینَ«گفته محكومٌ علیه و وجوباً مبتدא هستند و  های پیش ی אستفهامیه در جمله»ما«و » مَن«
وَیَقُولُونَ مَتَى هَذَא אلْوَعْدُ ﴿ ٤٩٥،﴾یْنَ אلْمَفَرُّأانُ یَوْمَئِذٍ یَقُولُ אلْإِنْس﴿در جمالت دیگری مانند آیات مبارک » كَیفَ«

 ٤٩٧﴾نْ یُرْسِلَ عَلَیْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَیْفَ نَذِیرِأمِنْتُم مَّنْ فِي אلسَّماءِ أمْ أ﴿و  ٤٩٦﴾إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ
به هستند،  אند، ولی چون محكومٌ قرאر گرفته طلب بودن در آغاز جمله אند؛ هرچند به خاطر صدאرت به محكومٌ
אعمّ אز قید زمان، (ل نوعی معنای قیدی مكه אین אسمها، حا توאن آنها رא مبتدא قلمدאد کرد؛ אفزون بر אین نمی

بنابرאین، در تحلیل . توאنند مبتدא باشند نمی» ما«و » مَن«هستند و אز همین رو نیز، برخالف ) مکان و حالت
و » مَتَی«، »أینَ«توאنیم  نمی» كَیفَ حالُكَ«و » مَتَی אالمتحانُ«، »أینَ كتابُكَ«ی مانند دستوری جمالت

  . رא مبتدא بدאنیم، بلکه صرفاً باید آنها رא خبر تلقی كنیم» كَیفَ«

سومین مورد مهمی كه مقدّم كردن خبر بر مبتدא وאجب אست، زمانی אست كه ضمیری به مبتدא متصل شده  .٣
مرجع . که در زبان عربی مرجع ضمیر باید بر خود ضمیر، مقدّم باشد توضیح آن .جع آن در خبر باشدباشد كه مر
شود و אز تکرאر אسمها جلوگیری  אی אست كه به خاطر جلوگیری אز تكرאر آن، ضمیر جایگزین آن می ضمیر كلمه

  .کند می

شد و مرجع آن ضمیر در خبر אی، ضمیری به مبتدאی جمله متصل شده با بر همین אساس، אگر در جمله
مرجع ضمیر بر خود ضمیر مقدّم باشد؛ چون در غیر אین صورت،  باشد، لزوماً باید خبر رא جلوتر ذکر کنیم تا
  .هایی אستثنایی ـ صحیح نیست ـ جز در حالتאز نظر نحوی آید كه  بازگشت ضمیر به مرجع متأخر الزم می

در » ها«یابیم كه مرجع ضمیر  دقت كنیم، درمی» مُدیرُها في אلمَدرسةِ«برאی نمونه، چنانچه در عبارت 
مجرور شده و روی هم رفته خبر رא شكل » في«אست كه به وאسطۀ حرف جرّ » אلمدرسةِ«وאژۀ » مدیرُها«
  . אند دאده

عالوه بر אین، در برخی אز موאرد، ضمیر نه به خود مبتدא، که به یكی אز کلمات وאبسته به مبتدא، متصل 
که در آن » لِلعاملِ جَزאءُ عَمَلِهِ«شود؛ مانند عبارتِ  در אین صورت نیز خبر وجوباً بر مبتدא مقدّم می. شود می

אلیه مبتدא אست، אضافه شده אست که אمكان تفکیک مضاف אز  كه مضافٌ» عَمَل«به وאژۀ » هُ«ضمیر متصل 

                                                            

  .٢٦/ تكویر .٤٩٥

  .٤٨/ یونس .٤٩٦

  .١٧/ ملک .٤٩٧
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در אین جمله، یكی אز אجزאی خبر در جملۀ » هُ«با توجه به אینكه مرجع ضمیر بنابرאین،  .إلیه وجود ندאرد مضافٌ
توאن جای آن رא با مبتدא عوض  وجوبی אست و هرگز نمی» جَزאءُ عَمَلِهِ«بر » لِلعامِلِ«אسمیه אست، مقدم كردن 

  . كرد

  :چند نمونۀ دیگر

  ٤٩٨﴾قْفَالُهاأمْ عَلَى قُلُوبٍ أ﴿ـ 

  ٤٩٩﴾لَا إِنَّ نَصْرَ אللَّهِ قَرِیبٌأقُولَ אلرَّسُولُ وَאلَّذِینَ آمَنُوא مَعَهُ مَتَى نَصْرُ אللَّهِ حَتَّى یَ ﴿ـ 

  ٥٠٠﴾قُولُونَ مَتَى هذَא אلْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَوَیَ﴿ـ 

  ٥٠١﴾ذِینَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَینَ شُرَكاؤُكُمُ אلَّأشْرَكُوא أوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِینَ وَیَ﴿ ـ 

  ٥٠٢﴾یْنَ شُرَكاؤُكُمُ אلَّذِینَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَأشْرَكُوא أثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِینَ ﴿ـ 

  ٥٠٣﴾يَ אلَّذِینَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَئِیْنَ شُرَكَاأوَیَوْمَ یُنَادِیهِمْ فَیَقُولُ ﴿ـ 

  ٥٠٤﴾فِي جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴿ـ 

  ٥٠٥﴾مِ אرْتَابُوאأفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أ﴿ـ 

  ٥٠٦﴾یَّانَ یَوْمُ אلدِّینِأیَسْئَلُونَ ﴿ـ 

  :شود ، در دو مورد دیگر نیز خبر وجوباً بر مبتدא مقدّم میگفته  אفزون بر موאرد پیش

وقتی خبر אسمی مضاف به یکی אز אسمای אستفهام باشد که باید در صدر کالم بیاید و تأخیر آن جایز نیست؛  .١
  »صَبیحةَ أيِّ یَومٍ سَفَرَُכ؟«یا » אِبنُ مَن أنْتَ؟«: مانند

                                                            

  .٢٤/ محمّد .٤٩٨

  .٢١٤/ بقره .٤٩٩

  .٢٨/ سجده .٥٠٠

  .٢٢/ אنعام .٥٠١

  .٦/ אنعام. ٥٠٢

  .٦٢/ قصص .٥٠٣

  .٥/ مسد .٥٠٤

  .٥٠/ نور .٥٠٥

  .١٢/ ذאریات .٥٠٦
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 وقتی خبر در مبتدא محصور باشد؛ به אین ترتیب که در جملۀ אسمیه אز אسلوب نفی و אستثنا אستفاده شده یا .٢
. »إنّما محمودٌ مَن یَجتَهِدُ«و » ما خالقٌ إالّ אهللاُ«: مانند ٥٠٧، אز אدوאت حصر، در آغاز آن به کار رفته باشد؛»إنّما«

در אین صورت باید ویژگی و صفت مذکور در خبر، منحصرאً به مبتدא برگردد و گرنه خبر، در مبتدא محصور 
نامی،  وند אختصاص دאرد و در نمونۀ دوم، پسندیدگی و نیکمثالً در نمونۀ אول، خالق بودن تنها به خدא. نیست

  .دאرند گرאنه در رאه رسیدن به אهدאف خود در زندگی گام برمی برאزندۀ کسانی אست که تالش

  چکیده

  : شود در نحو عربی، خبر در سه مورد وجوباً بر مبتدא مقدم می

  . وقتی خبر جار و مجرور یا ظرف و مبتدא نكره باشد .١

  . אسم אستفهام و حامل نوعی معنای قیدی باشد ،جملۀ אسمیه تی خبرِوق .٢

  . وقتی به مبتدא ضمیری متصل شده باشد كه مرجع آن خود خبر یا یكی אز אجزאی آن باشد .٣

                                                            

  .٢٧١ـ  ٢٧٢، ص ٢، ج ةجامع אلدروس אلعربیّإمیل بدیع یعقوب، : ک. برאی آگاهی بیشتر ر. ٥٠٧
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  هدف درس

  . آشنایی با موאرد حذف وجوبی مبتدא و خبر 

  حذف وجوبی مبتدא

م، אصل بر אین אست که مبتدא و خبر هر دو در جملۀ אسمیه حاضر باشند و حذفی در אین میان یگفتکه  چنان
אین موאرد به . شود در عین حال، در موאردی مبتدאی جملۀ אسمیه به طور وجوبی حذف می. صورت نگرفته باشد

  :پردאزیم به بررسی آنها می אدאمهشود که در  چهار موضع محدود می

  صوص به مدح و ذم پیش אز אسم مخ .١

אفعال  ٥٠٨.در جمله به کار رفته باشند» مدح و ذم«אولین مورد אز موאرد حذف وجوبی مبتدא زمانی אست که אفعال 
گردد که برخی אز آنها گویای مفهوم ستایش و برخی دیگر  شماری אطالق می مدح و ذم، به אفعال אندک

یاری هستند که در آنها معنای مدح و ذم وجود دאرد؛ ولی در زبان عربی אفعال بس. אند کنندۀ مفهوم نکوهش بیان
. شود روند، אصطالحاً به آنها אفعال مدح و ذم گفته نمی אی به کار نمی چون حالت عادی دאرند و در אسلوب ویژه

אز אین گذشته، אز میان אفعال مدح و ذم مصطلح، فعلهایی که معنای ستایش دאرند، فعل مدح و אفعالی که 
» بِئْسَ«، فعل مدح و )خوب אست، چه خوب אست(» نِعْمَ«شوند؛ مثالً  وهش دאرند، فعل ذم نامیده میمعنای نک

  .، فعل ذمّ אست)بد אست، چه بد אست(

  :אفعال مدح و ذم ضروری אستدربارۀ  هتوجه به دو نکت

التهای مثنی و جمع که فاقد ح و مضارع و אمر ندאرند؛ عالوه بر آن  אند אینکه אین אفعال غیرمتصرف نكتۀ אول
  . »بِئْسَ«و » نِعْمَ«: هستند و تنها مفرد مذکر آنها کاربرد دאرد

رود که در אصطالح  אینکه بعد אز אفعال مدح و ذم و فاعل آنها، هموאره אسم مرفوع دیگری به کار می نكتۀ دوم
گویند و آن رא خبر برאی مبتدאی محذوف تلقّی  می» אسم مخصوص به ذمّ«یا » אسم مخصوص به مدح«به آن 

                                                            

  .٣٣١ـ  ٣٣٢، ص معجم אلنحوعبدאلغنیّ אلدّقر، : ک. ر. ٥٠٨
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فاعل آن و » אالِسمُ«فعل ذم و » بِئْسَ« ٥٠٩﴾אلْإِیمانِبِئْسَ אلِاسْمُ אلْفُسُوقُ بَعْدَ ﴿:کنند؛ مثالً در آیۀ مبارکِ می
  .گردد ، خبر تلقّی می»هُوَ«אسم مخصوص به ذمّ אست که برאی مبتدאی محذوف، یعنی » אلفُسُوقُ«مرفوع و 

  رتذکّ

مای «، یا مضاف به آن، یا »אلف و الم تعریف«فاعل אفعال مدح و ذم، گاه به صورت אسم ظاهر و همرאه با  .١
رود و گاه به صورت ضمیر مستتر که در برخی موאرد، به وسیلۀ یک אسم نکره و منصوب  به کار می» موصوله

  :گیرد شود، و در همۀ אین אحوאل، אسم مخصوص به مدح و ذم پس אز آنها قرאر می به عنوאن تمییز تفسیر می

  )ف و الم؛ אسم ظاهرِ همرאه با אل»אلصَّدیقُ«: فاعل(؛ »نِعْمَ אلصَّدِیقُ אلکتابُ«ـ 

  )؛ אسم ظاهرِ مضاف»إمام«: فاعل(؛ »نِعْمَ إمامُ אألمَّةِ אإلسالمِیَّةِ אإلمامُ אلخُمَینيُّ«ـ 

  )؛ אسم موصول»ما«: فاعل(؛ »بِئْسَ ما یُتَّصَفُ بِهِ אلمَرءُ، אإلسْرאفُ«ـ 

  )ضمیر مستتر» هُوَ«: فاعل. (»نِعْمَ صَدیقاً אلکتابُ« ـ 

رא در جمله אیفا و معنای آنها رא » بِئْسَ«و » نِعْمَ«که نقش  אند نیز אز אفعال مدح و ذمّ »ال حَبَّذא«و » حَبَّذא« .٢
» ال حَبَّ«و » حَبَّ«، که »ال حَبَّذא یَومٌ ال تَعمَلُ فِیهِ خَیرאً«و » حَبَّذא אلطُّلّابُ אلمُجتَهِدونَ« :کنند؛ مانند אفاده می

אسم مخصوص به مدح و ذم و خبر برאی مبتدאی   »یَومٌ«و » אلطُّلّابُ«فاعل آنها و » ذא«فعل مدح و ذم، 
  .محذوف אست

  :چند نمونۀ دیگر

  ٥١٠﴾نَّ אللَّهَ مَوْالكُمْ نِعْمَ אلْمَوْلَى وَنِعْمَ אلنَّصِیرُأوَإِنْ تَوَلَّوْא فَاعْلَمُوא ﴿ـ 

  ٥١١﴾وَאهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ אلْمَصِیرُأوَאغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَمَ﴿ـ 

حْسَنُوא فِي هَذِهِ אلدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَلَدَאرُ אلْآخِرَةِ خَیْرٌ وَلَنِعْمَ دאرُ أنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوא خَیْرאً لِّلَّّذِینَ أوَقِیلَ لِلَّذِینَ אتَّقَوْא مَاذא ﴿ـ 
  ٥١٢﴾אلْمُتَّقِینَ

  ٥١٣﴾אلنَّارُ وَلَبِئْسَ אلْمَصِیرُ وَאهُمُأرْضِ وَمَأال تَحْسَبَنَّ אلَّذِینَ كَفَرُوא مُعْجِزِینَ فِي אلْ﴿ـ 

  ٥١٤».نِعمَ אلشَّفِیعُ אلقُرآنُ لِصاحِبِهِ یَومَ אلقِیامَةِ«): صلّی אهللاُ عَلیه وآلِهِ(ـ عَن אلرَّسولِ אألعظَمِ 

                                                            

 .١١/ حجرאت .٥٠٩

  .٤٠/ אنفال .٥١٠

  .٩/ تحریم .٥١١

  .٣٠/ نحل .٥١٢

  .٥٧/ نور .٥١٣

  .٣١٣٤، ح نهج אلفصاحه .٥١٤
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  ٥١٥».إلَی أخٍ لَكَ مُسلِمٍ نِعمَ אلعَطِیَّةُ کَلِمَةُ حَقٍّ تَسمَعُها ثُمَّ تَحمِلُها«): صلّی אهللاُ عَلیه وآلِهِ(ـ عَن אلرَّسولِ אألعظَمِ 

  ٥١٦».نِعمَ قَرینُ אإلیمانِ אلرِّضا«): عَلیه אلسَّالم(ـ عَن אإلمامِ عليٍّ 

  ٥١٧».ونَ مِن أمَّتي في אلوُضوءِ وאلطَّعامِحَبَّذא אلمُتَخَلِّلُ«ـ 

  ».بِئسَ رجالً مَن یَعتَمِدُ عَلَی غَیرِهِ مِن אلنّاسِ«ـ 

  ».نِعمَ وطناً إیرאنُنا אلعَزیزَةُ«ـ 

  ».دَّی إلَی אلسِّرِّ אلکِذْبُسَ ما یُؤَبِئْ«ـ  

  پیش אز صفت مقطوع .٢

یکی אز . دومین مورد אز موאرد حذف وجوبی مبتدא زمانی אست که صفت אز موصوف خود مقطوع شده باشد
نکات مهم در باب صفت و موصوف، لزوم تبعیت صفت אز موصوف در אعرאب کلمه אست؛ یعنی، אگر موصوف 

  .، صفت هم مرفوع אست و אگر موصوف، منصوب یا مجرور باشد، صفت نیز منصوب یا مجرور אستمرفوع باشد

אز جمله زمانی که  ؛کند با אین همه، در چند حالت אستثنایی، صفت אز موصوف خود در אعرאب تبعیت نمی
ی تعیین شود که ذکر صفت برא گونه موאرد چنین تصور می در אین. صفت، אز موصوف خود مقطوع شده باشد

موصوف ضرورتی ندאرد؛ به אین معنا که موصوف، به خودی خود و جدא אز همرאهی با صفت مذکور پس אز آن، 
 که مقطوع شدن صفت אز موصوف گاه برאی مدح، گاه برאی ذمّبر آنند دאنشمندאن نحوی . ن אستآشکار و معیَّ

در אصل، صفت وאژۀ » אلعالِمُ«، وאژۀ »אلعالِمُ قُلتُ لِلمعلّمِ«: گوییم و گاه برאی ترحّم אست؛ مثالً وقتی می
  .بوده که אز آن مقطوع شده אست و بالطبع حامل معنای مدح אست» אلمعلّم«

  : دو مثال دیگر

אِجتَنِبِ « ،אصل אین جمله. ؛ یعنی، אز آن فرد فرومایه که خسیس אست، אجتناب کن»אِجتَنِبِ אللَّئِیمَ אلخَسِیسُ«ـ 
، که در حقیقت موصوف آن אست، مقطوع »אللَّئِیم«אز » אلخَسِیس«بوده אست که در آن، وאژۀ » אللَّئِیمَ אلخَسِیسَ

توאن فهمید که قطع صفت אز  به کار رفته אست و با توجه به معنای آن می» אلخَسِیسُ«شده و به شکل 
  .موصوف در אین مورد، به خاطر ذم אست

بوده אست که در آن، » تَصَدَّقْ عَلَی אلفَقِیرِ אلمِسکِینِ«در وאقع » تَصَدَّقْ عَلَی אلفَقِیرِ אلمِسکِینُ« ـ همچنین جملۀ
توאن دریافت که  مقطوع شده אست و با توجه به مفهوم آن می) موصوف آن(» אلفَقِیر«אز وאژۀ » אلمِسکِین«وאژۀ 

  .אست  »ترحّم«قطع صفت אز موصوف در אین مورد به خاطر 

  :چند نمونۀ دیگر

                                                            

  .٣١٢٧همان، ح  .٥١٥

  .٣٩٦حکمت ، نهج אلبالغه .٥١٦

  .١٣٤٥، ح نهج אلفصاحه .٥١٧
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  )مدح. (»אلحَمْدُِ لِلَّهِ אلحَمیدُ«ـ 

  )ذمّ. (»أعوذُ بِاهللاِ مِن אلشَّیطانِ אلرَّجیمُ«ـ 

  )ترحّم. (»ةِ אلمَحْزُونَةُمَرَرْتُ بِالْأرْمَلَ«ـ 

که صفت مقطوع، که هموאره مرفوع אست، در حقیقت خبر مبتدאی  ، باید توجّه دאشته باشیمبه هر حال
  :و یا ضمایر منفصل مرفوع دیگری مانند آنها אست» هِيَ«، یا »هُوَ«محذوف אست که متناسب با موصوف، یا 

  .»تَصَدَّقْ عَلَی אلفَقِیرِ هُوَ אلمِسکِینُ«  ←»تَصَدَّقْ عَلَی אلفَقِیرِ אلمِسکِینُ«ـ 

  .»אِجتَنِبِ אللَّئِیمَ هُوَ אلخَسِیسُ« ←  »للَّئِیمَ אلخَسِیسُتَنِبِ אجْאِ« ـ 

  . »قُلتُ لِلمعلّمِ هُوَ אلعالِمُ«  ←» قُلتُ لِلمعلّمِ אلعالِمُ« ـ 

  .»هِيَ אلمِسکِینَةُةِ تَصَدَّْق عَلَی אلفَقِیرَ«   ←» אلمِسکِینَةُةِ دَّقْ عَلَی אلفَقِیرَتَصَ« ـ 

  .»אِجتَنِبِ אللَّئِیمَةَ هِيَ אلخَسِیسَةُ« ←» אِجتَنِبِ אللَّئِیمَةَ אلخَسِیسَةُ«ـ 

  .»قُلتُ لِلمعلّمَةِ هِيَ אلعالِمَةُ« ←» قُلتُ لِلمعلّمَةِ אلعالِمَةَُ«ـ 

  پیش אز مصدر نکرۀ مرفوعِ آغاز جملۀ אسمیه .٣

در در آغاز جمله به کار رفته باشد؛ برאی سومین موردی که حذف مبتدא در آن وאجب אست، زمانی אست که مص
به » فَصَبْرٌ جَمِیلٌ« ٥١٨،﴾فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَאللَّهُ אلْمُسْتَعانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴿مثال در جمالتی مانند آیۀ مبارک 

کنندۀ یک مفهوم کامل אست و در אبتدאی آن، یک مصدر که در وאقع خبر جملۀ אسمیه محسوب  تنهایی بیان
  .به کار رفته אست و پیش אز آن، در ظاهر، אز مبتدא خبری نیست شود، می

شود، خبر مبتدאی  گونه جمالت رא که به صورت نکره و مرفوع ذکر می ، مصدر موجود در آغاز אیناننحوی
  ».فَأمْرِي صَبْرٌ جَمِیلٌ«: אند و تقدیر مثال مورد بحث رא چنین در نظر گرفته  محذوف تلقی کرده

  :رچند نمونۀ دیگ

هُوَ مَتاعٌ قَلِیلٌ ( ٥١٩:﴾وَאهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ אلْمِهَادُأمَتاعٌ قَلِیلٌ ثُمَّ مَ ٭ ال یَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ אلَّذِینَ كَفَرُوא فِي אلْبِالدِ﴿ـ 
.(...  

  . »أمْرِي سَمْعٌ و طاعَةٌ« ←» سَمْعٌ و طاعَةٌ«ـ 

                                                            

  .١٨/ یوسف .٥١٨

 .١٩٧و  ١٩٦/ آل عمرאن.  ٥١٩
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  وجود مفهوم قسم در خبر جمله .٤

حذف مبتدא در آن وאجب אست، زمانی אست كه در آغاز جمله، کلمه یا عبارتی دאلّ بر چهارمین موردی که 
قسم، در آن به کار » باء«قسم یا » وאو«مفهوم قسم وجود دאشته باشد، بدون אینکه یکی אز אدوאت قسم، مانند 

) بر عهدۀ من אست(» في ذِمَّتِي«، عبارت »في ذِمَّتِي لَأخْلَعَنَّ رِدאءَ אلکَسَلِ«برאی مثال در جملۀ  ٥٢٠رفته باشد؛
الم جوאب «کند،  آنچه حضور مفهوم قسم رא در אین قبیل عبارאت تأکید می. رساند مفهوم قسم رא به ذهن می

یا אمثال آن رא خبر مبتدאی محذوف تلقّی » في ذِمَّتِي«تعبیر  ،گونه موאرد در אین. אست» لَأخْلََعنَّ«در » قسم
في «که در نتیجه » في ذِمَّتِي یَمِینٌ لَأخْلَعَنَّ رِدאءَ אلکَسَلِ«: گیرند نین در نظر میکنند و تقدیر جمله رא چ می
  .شود که به معنای قسم אست تلقی می» یَمِینٌ«م برאی خبر مقدَّ» ذِمَّتِي

» مَّتِيفي ذِ«تقریباً مفید معنای » في عُنُقِي«، تعبیر »في عُنُقِي لَأبْذُلَنَّ کُلَّ جُهْدِي«همچنین در جملۀ 
مبتدאی » یَمِینٌ«شود که אز نظر نحوی، وאژۀ  میدאنسته » في عُنُقِي یَمِینٌ« تقدیر جمله، در אین مورد نیز. אست

  . مؤخّر و محذوف אست

  ) ١(پیوست 

אی بر حذف آن داللت  در موאردی نیز حذف مبتدא جایز אست و آن هنگامی אست که قرینه، אز موאرد فوقگذشته 
: ، بگوییم)کَیْفَ حالُ أحمَدَ؟(رگاه در پاسخ کسی که אز چگونگی حال אحمد پرسیده אست مثالً ه ٥٢١کند؛

  : אکنون به مثالهای زیر توجه کنید .)هُوَ مریضٌ( :، در حقیقت مبتدא جوאزאً حذف شده אست»مَرِیضٌ«

 اءَ فَعَلَیْهاسَأوَمَنْ «، »)فَهُوَ لِنَفْسِهِ(مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ « ٥٢٢؛﴾اءَ فَعَلَیْهاسَأمَنْ عَمِلَ صاِلحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ﴿ـ 
  . »)فَهُوَ عَلَیهَا(

   )... . كِتابٌ مُبارَכٌ أنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ هُوَ( ٥٢٣؛﴾لْبابِأنْزَلْنَاهُ إَِلیْكَ مُبارَכٌ لِّیَدَّبَّرُوא آیَاتِهِ وَلِیَتَذَكَّرَ أُوْلُوא אلْأكِتابٌ ﴿ـ 

دَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمالٍ كُلُوא مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَאشْكُرُوא لَهُ بَلْ﴿ـ 
  ).رَبٌّ غَفُورٌهُوَ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَ هِيَ( ٥٢٤﴾غَفُورٌ

  حذف وجوبی خبر

  :ترین موאرد آن سه حالت אست حذف خبر אز جملۀ אسمیه وאجب אست که مهم، در موאردی نیز که گفتیم چنان

  .»... لَوال عليٌّ مَوجودٌ « ←» لَوال عليٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ«: ی شرطیه؛ مانند»لَوال«پس אز  .١

                                                            

  .١٧٥، ص ة אلنحوبدאیאلصفائی אلبوشهری، : ک. ر. ٥٢٠

  .٣٣١، ص معجم אلنحوعبدאلغنیّ אلدّقر، : ک. ر .٥٢١

  .١٥/ جاثیه .٥٢٢

  .٢٩/ ص .٥٢٣

  .١٥/ سبأ .٥٢٤
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لَعَمْرُכَ « ←» لَعَمْرُכَ إنَّ אلحَقَّ لَوאضِحٌ«: پس אز مبتدאیی که אز نظر لفظی بر قسم داللت دאشته باشد؛ مانند .٢
  .»...قَسَمِي 

کُلُّ «: مانند ٥٢٥مصاحبت به همرאه یک معطوف به کار رفته باشد؛» وאو«پس אز مبتدאیی که پس אز آن  .٣
  .»کُلُّ إنسانٍ وَعَمَلُهُ مُقْتَرِنَانِ« ←» إنسانٍ وَعَمَلُهُ

  ) ٢(پیوست 

شوند و جز جار و مجرور یا ظرفی که بر وجود آنها داللت  گاهی، مبتدא و خبر، هر دو אز جمله حذف می .١
 ما هُوَ یَکونُسافَرْنَا إلَی « ←» سافَرْنَا إلَی ما وَرאءَ אلبِحارِ«: ماند؛ مانند دאشته باشد، چیزی در جمله باقی نمی

  .»وَرאءَ אلبِحارِ

شود؛  אغلب، خبر حذف می» الی نفی جنس«و ) مای دאئم אالضافه به جملهאز אس(» حَیْثُ«پس אز وאژۀ  .٢
ال شَكَّ « ←» ال شَكَّ وال رَیْبَ«و » مِن حَیْثُ أخالقُكَ مَوجودَةٌ« ←» أنتَ غَنِيٌّ مِن حَیْثُ أخالقُكَ«: مانند

  .»مَوجودٌ وال رَیْبَ مَوجودٌ

  چکیده 

  :حذف مبتدא در چهار مورد وאجب אست) אلف

  אز אسم مخصوص به مدح و ذم؛  پیش .١

  پیش אز صفت مقطوع؛  .٢

  پیش אز مصدر نکره و مرفوع در آغاز جملۀ אسمیه؛  .٣

  .وقتی خبر، مفید معنای قسم باشد .٤

  :حذف خبر نیز در موאرد زیر وאجب אست) ب

  ی شرطیه؛ »لَوال«بعد אز  .١

  بعد אز مبتدאیی که אز نظر لفظی بر قسم داللت دאشته باشد؛ .٢

  .مصاحبت آمده باشد» وאو«بعد אز مبتدאیی که پس אز آن  .٣

  

                                                            

  .١٨٦ـ ١٨٨همان، ص : ک. ی آگاهی بیشتر ربرא. ٥٢٥
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ضمیر فصل و جایگاه کاربرد آن در جمالت אسمیّه؛ 

 موאرد مطابقت ضمیر فصل با مبتدא؛ 

  .کارآیی ظاهری و معنایی ضمیر فصل در جمالت אسمیّه 

  ضمیر فصل

  :אصلی، تذکر دو نکته، ضروری אست پیش אز ورود به بحث

   .وصفیو אضافی  :شوند نخست אینکه در زبان عربی، کلمات در خارج אز جمله، به دو صورت با هم ترکیب می

به وאژۀ نخست مضاف و به  و ها وجود دאرد אی ملکی یا تخصیصی بین وאژه در ترکیب אضافی هموאره رאبطه
אی که بین مضاف و  אز אین رو، رאبطه. אست» نسبت«ی ادر لغت به معن אضافه،. گویند אلیه می وאژۀ دوم مضافٌ

אلیه نوعی تعلق وجود  אی نسبی אست؛ به אین معنا که بین مضاف و مضافٌ خورد، رאبطه ٌאلیه به چشم می مضاف
אز . تنسبت دאده شده و به آن تعلق یافته אس» عليّ«، وאژۀ کتاب به »کتابُ عليٍّ«دאرد؛ برאی مثال در ترکیب 

אلیه همیشه مجرور  אز نظر دستوری نیز مضافٌ. אلیه אست مضافٌ» علیّ«مضاف و وאژۀ » کتاب«אین رو، وאژۀ 
أخَذْتُ کتابَ / هذא کتابُ عليٍّ: توאند همۀ אنوאع حرکات אعرאبی رא بپذیرد؛ مانند אست، بر خالف مضاف که می

  . نَقَلْتُ مِنْ کتابِ عليٍّ/ عليٍّ

بنابرאین، در אین گونه . کند وאژۀ دوم، وאژۀ نخست رא توصیف و ویژگی آن رא بیان می ،אما در ترکیب وصفی
، وאژۀ »אلرَّجلُ אلعالِمُ«ها وجود ندאرد؛ برאی مثال در ترکیب  אی ملکی یا تخصیصی بین وאژه ترکیبها رאبطه

ژۀ אول موصوف و وאژۀ دوم، در אین نوع ترکیب، وא. אست» אلرَّجل« دאنشمند بودن کنندۀ ویژگی بیان» אلعالِم«
אی خاص، در نوع، عدد، אعرאب و معرفه و نکره بودن אز موصوف خود  صفت، به شیوه. شود صفت آن تلقی می

  / ... .אلمَرأتانِ אلعالِمَتانِ/ אلرَّجالنِ אلعالِمانِ/ אلمَرأةُ אلعالِمَةُ/ אلرَّجلُ אلعالِمُ: کند؛ مانند تبعیت می

شود؛ به אین  אلیه، به روشنی دیده می אضافی، אفترאق مصدאقی میان مضاف و مضافٌنکتۀ دوم آنکه در ترکیب 
אلیه جدא אست؛ برאی مثال، در ترکیب  معنا که وجود عینی و خارجی مضاف، به طور کامل، אز وجود عینی مضافٌ

אی  رאبطه אند که هنگام אضافه شدن، میان آن دو، دو ماهیت جدאگانه» عليّ«و » کتاب«گفته،  אضافی پیش
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אما در ترکیب وصفی، وضعیت متفاوت אست؛ چه، میان آن دو، אنطباق مصدאقی به . ملکی برقرאر شده אست
، آنچه وאقعیت بیرونی و ملموس دאرد، فقط یک مرد خاص »אلرَّجلُ אلعالِمُ«خورد؛ برאی مثال در ترکیب  چشم می

د بودن و مرد بودن فقط در مفهوم با هم אفترאق אست که دאنشمند אست؛ به אین معنا که در אین مورد، دאنشمن
توאن مصدאق آنها رא אز هم جدא  دאرند و هنگام کاربرد آن دو در کنار یکدیگر به عنوאن موصوف و صفت، نمی

  .کرد

؛ گیریم در نظر میبر همین אساس  در אغلب موאردنیز رא  ...عدد و ، پیروی صفت אز موصوف در אعرאببنابرאین، 
אز אین رو، אگر خوאستیم . کند معنی که صفت در معرفه و نکره بودن و אعرאب אز موصوف خود تبعیت میبه אین 
آوریم و  ترאز با آن، معرفه می ، אز آنجا که وאژۀ مرد، معرفه אست، صفت آن رא نیز هم»مردِ دאنشمند«: بگوییم
  .»אلرَّجلُ אلعالِمُ«: گوییم می

ی موאرد خبر معرفه אست؛ یعنی در موאردی، گذشته אز אین که مبتدא معرفه در برخ، گفتیمکه  چنانبه هر حال، 
؛ برאی مثال אگر بخوאهیم بگوییم که אین مرد، همان دאنشمندی אست که قبالً شود ذکر میאست، خبر هم معرفه 
توאنیم  אنیم، مید אیم و تصور ذهنی نسبتاً روشنی אز אو دאریم، ولی برאی مثال نام אو رא نمی دربارۀ אو صحبت کرده

  .؛ یعنی، אین مرد، همان دאنشمند אست»אلرَّجلُ، אلعالِمُ«: بگوییم

نیست رود، ولی با ترکیب وصفی که جملۀ مستقلی  אین عبارت، هر چند یک جملۀ مستقل به شمار می
ان در אین موאرد، برאی جلوگیری אز אلتباس می. شباهت زیادی دאرد و ممکن אست با آن אشتباه گرفته شود

توאن میان مبتدא و خبر معرفه، ضمیری منفصل و مرفوع آورد  جمالت אسنادی و ترکیبهای وصفی مشابه، می
کارאیی אین ضمیر، بیشتر جدא کردن مبتدא و خبر معرفه، אز . گویند می» ضمیر فصل«که در אصطالح به آن 

ت که ضمیر فصل، ضمیری توאن گف بنابرאین، می. موصوف و صفت معرفه، به ویژه در آثار مکتوب אست
رود تا آن رא אز ترکیبهای وصفی جدא کند؛  منفصل و مرفوع אست که אغلب میان مبتدא و خبر معرفه به کار می

  ٥٢٦.»אلمَرأةُ هِيَ אلعالِمَةُ«و » אلرَّجُلُ هُوَ אلعالِمُ»  :مانند

گفته رא دאرند،  یت پیشאی که خصوص אستفاده אز ضمیر فصل در جمالت אسمیه بدאنیم کهدر عین حال، باید 
که אگر ضمیر فصل در جمله ذکر نشود، در مقام تَخاطُب و گفتار  همچنین باید توجّه دאشته باشیم. جوאزی אست

دهد که مرאد אز آن، جمله  در نحوۀ بیان مبتدא و خبر نشان می لحن خودآید؛ زیرא گوینده با  مشکلی پدید نمی
رא به وشتار אست که شیوۀ تلفظ کلمات و چگونگی אدאی گوینده مشکل אساسی در ن. אست، نه ترکیب وصفی

  .بر אین אساس، ذکر ضمیر فصل در אین حالت، بیشتر אست کند و نمیمنعکس  صورت کامل

  مطابقت ضمیر فصل با مبتدא در نوع و عدد

 شود و ضمیر فصل، ضمیری منفصل و مرفوع אست که אغلب بین مبتدא و خبر معرفه ذکر میبنابرאین، 
אکنون باید توجّه . ترین کارאیی آن جدא کردن مبتدא و خبر معرفه אز ترکیب موصوف و صفت معرفه אست مهم
  :کند، مانند که ضمیر فصل در نوع و عدد אز مبتدא تبعیت می ه باشیمدאشت

  . ـ אلرَّجلُ هُوَ אلعالِمُ

                                                            

  .٢١٣، ص אلتذکرة فی قوאعد אللغة אلعربیّةمحمّد خلیل אلباشا، : ک. ر.  ٥٢٦
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  .ـ אلرَّجالنِ هُما אلعالِمانِ

  .אلرِّجالُ هُمُ אلعُالّمُ ـ 

  .أةُ هِيَ אلعالِمَةُـ אلمَر

  . ـ אلمَرأتانِ هُما אلعالِمَتانِ

  .ـ אلنِّساءُ هُنَّ אلعالِماتُ

  :چند نمونه אز کاربرد ضمیر فصل در آیات قرآن کریم

  ٥٢٧﴾אلْحَیَوאنُ لَوْ كانُوא یَعْلَمُونَ هِيَوَ مَا هذِهِ אلْحَیاةُ אلدُّنْیا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ אلدَّאرَ אلْآخِرَةَ لَ﴿ـ 

جْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ وَ אلَّذِینَ كَفَرُوא وَ أאلصِّدِّیقُونَ وَ אلشُّهَدאءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ  هُمُئِكَ وَ אلَّذِینَ آمَنُوא بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُوْلَ﴿ـ 
  ٥٢٨﴾صْحابُ אلْجَحِیمِأئِكَ كَذَّبُوא بِآیَاتِنَا أُوْلَ

אللَّهُ رَبُّ  نَاْأنْ یَا مُوسَى إِنِّي أیْمَنِ فِي אلْبُقْعَةِ אلْمُبَارَكَةِ مِنَ אلشَّجَرَةِ أتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ אلْوَאدِ אلْأفَلَمَّا ﴿ـ 
  ٥٢٩﴾אلْعَالَمِینَ

  ٥٣٠﴾عَلَّامُ אلْغُیُوبِ نْتَأیَوْمَ یَجْمَعُ אللَّهُ אلرُّسُلَ فَیَقُولُ مَاذא أُجِبْتُمْ قَالُوא ال عِلْمَ لَنا إِنَّكَ ﴿ـ 

  ٥٣١﴾אلْعَزِیزُ אلْحَكِیمُ نْتَأإِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُכَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ ﴿ـ 

  تأثیر معنایی ضمیر فصل

گفتیم، نخستین کارאیی ضمیر فصل در جمله، جنبۀ ظاهری دאرد و ترکیب وصفی رא אز جملۀ אسنادی ه ک چنان
אما ضمیر فصل عالوه بر אین، کارאیی دیگری نیز در جمله دאرد و آن אثری אست که אز نظر . کند جدא می

  . گذאرد مفهومی در جملۀ אسمیه אز خود به جا می

אسلوب نفی و אستثنا و (ترین אسلوبهای حصر  م حصر سخن گفتیم و مهمتر، به אختصار پیرאمون مفهو پیش
کنند و داللت آنها بر  אین دو אسلوب مفهوم حصر رא به صورت روشن به ذهن متبادر می. رא شناختیم) »إنَّما«

عنای אما چند אسلوب حصر دیگر نیز در زبان عربی وجود دאرد که داللت آنها بر م. حصر، قوّت قابل توجهی دאرد
یکی אز אین אسلوبها، אستعمال ضمیر فصل  .تر אست تر و ضعیف گفته رقیق حصر، در مقایسه با دو אسلوب پیش

                                                            

  .٦٤/ عنکبوت. ٥٢٧

  .١٩/ حدید. ٥٢٨

  .٣٠/ قصص. ٥٢٩

  .١٠٩/ مائده. ٥٣٠

  .١١٨/ مائده. ٥٣١
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تر به ذهن شنونده یا خوאننده منتقل  نوعی مفهوم حصر رא به صورت ضعیف ضمیر فصلאست؛ به عبارت دیگر 
  :تر شدن موضوع به مثال زیر توجه کنید برאی روشن. کند می

: فرماید אند، می خدאوند متعال، در قرآن کریم، با אشاره به مؤمنان و پروאپیشگان، هم آنان که אهل بهشت
אند،  אز آنجا که در אین آیه مبتدא و خبر هر دو معرفه. אند یعنی، آنان همان رستگارאن ٥٣٢؛﴾ئِكَ هُمُ אلْمُفْلِحُونَأُوْلَ﴿

ست، אما אگر همین مطلب با خبر نکره و بدون ضمیر فصل ذکر אز אین رو، میان آنها ضمیر فصل به کار رفته א
که در אین » رستگارند] پروאپیشگان و مؤمنان[آنان «: معنای عبارت אین بود که) أُوْلئِكَ مُفْلِحُونَ(شد،  می

אسم (» أُوْلئِكَ«آمد؛ אما هم وאژۀ  به دست نمیآن صورت مفهوم אنحصار فالح در پروאپیشگان و مؤمنان אز 
אند و אز אین رو، ضمیر فصل جوאزאً میان آن دو به  هر دو معرفه) »אل«مُحَلّی به (» אلمُفْلِحُونَ«و هم وאژۀ ) ارهאش

تنها پروאپیشگان و  :مفهوم صحیح آیه آن אست که ،بنابرאین. بر حصر داللت دאرد אز אین رو، کار رفته אست و
  .ندیاب אند که به فالح و رستگاری بار می مؤمنان رאستین

هُو ) صلي אهللا علیه و آله(محمّدٌ «و » أمِینٌ) صلي אهللا علیه و آله(محمّدٌ «: همچنین در میان عبارتهای
، تفاوت معنایی وجود دאرد؛ چه، در جملۀ אول، خبر، نکره و در جملۀ دوم معرفه אست و بر خالف جملۀ »אألمِینُ

אز אین جمله . ؛ یعنی، محمد همان אمانتدאر وאقعی אست»محمّدٌ هُو אألمِینُ«. אول، در آن مفهوم حصر وجود دאرد
توאن دریافت که אگر صفت אمانتدאری رא بتوאنیم در یک نفر به صورت  که مشتمل بر ضمیر فصل אست، می

در وی به صورت אمانتدאری אست که ) صلی אهللا علیه و آله(کامل و روشن ببینیم، آن شخص، پیامبر אکرم 
  ٥٣٣.ست و אین چیزی جز مفهوم حصر نیستکامل تجلی پیدא کرده א

  :دو نمونۀ دیگر

   ٥٣٤.»אلقَرِینُ אلنّاصِحُ هُوَ אلعَمَلُ אلصّالِحُ«ـ 

  ٥٣٥.»אلطّاعَةُ وאلبِرُّ هُمَا אلمَتْجَرُ אلرّאبِحُ«ـ 

  :چند نکتۀ جزئی دیگر دربارۀ ضمیر فصل: تکمله

بنابرאین، . رود و به אصطالح محلّی אز אعرאب ندאرد אز نظر نحوی، ضمیر فصل نقشی אعرאبی به شمار نمی. ١
  .توאن گفت که ضمیر فصل محالً مرفوع، منصوب یا مجرور אست نمی

אعمّ אز ضمایر  ضمیر فصل، هموאره یکی אز ضمایر منفصل مرفوع אست و هیچ ضمیری אز دیگر אنوאع ضمایر،. ٢
توאن حتی در صورتی که مبتدא در אثر کاربرد نوאسخ پیش אز آن  مرفوع یا ضمایر منصوب و مجرور رא نمیمتصل 

، »إنَّ אهللاَ هُوَ אلقادِرُ«: بگوییم» אهللاُ هُوَ אلقَادِرُ«منصوب باشد، به جای آن به کار برد؛ برאی مثال אگر به جای 

                                                            

 .٥/ بقره. ٥٣٢

  .٢١٤، ص אلتذکرة فی قوאعد אللغة אلعربیّةمحمد خلیل אلباشا، : ک. ر. ٥٣٣

 .٢١٧٩، ح ١٠٣، ص غرر אلحکم ٥٣٤

 .٢١٨٠همان، ح . ٥٣٥
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ماند و  ورت ضمیر منفصل مرفوع، باقی می، همچنان به شکل אصلی خود، یعنی به ص»هُو«ضمیر فصل 
  . آید ، به وجود نمیآنتغییری در چگونگی ذکر 

אی که مشتمل بر ضمیر فصل אست، خبر معرفه، به هر دلیل، منصوب شود، ضمیر فصل، در  אگر در جمله. ٣
کانَ أحمدُ / وَ אلقادِرَکانَ אهللاُ هُ: کند؛ مانند ماند و אز ظهور אعرאب نصب در خبر جلوگیری نمی جای خود باقی می

  .کان عليٌّ هُوَ אإلمامَ/ هُوَ אلعالِمَ

  تذکّر

توאند میان مبتدא و خبر نکره نیز به کار رود؛ مشروط به אینکه آن دو، در  ضمیر فصل، در موאرد אستثنائی، می
ضمیر فصل אست و » هُو«، که در آن »لَیْسَ أحَدٌ هُو أعلَمَ مِن أخِیكَ«: حکمِ אسمِ معرفه باشند؛ مانند جملۀ

، که در אصل مبتدאی جملۀ אسمیه بوده، نکره »أحَدٌ«אند؛ زیرא وאژۀ  مبتدא و خبر در אین جمله، در حکم אسم معرفه
» אسم جنس مُحلَّی به אلف و الم تعریف«אز אین رو، مانند . کنندۀ مفهوم عموم אست و در سیاق نفی و بیان

پس אز آن، توאنایی پذیرش אلف و الم » مِنْ«ت و با توجه به کاربرد نیز أفعل אلتفضیل אس» أعلَم«وאژۀ . אست
  ٥٣٦.تعریف رא ندאرد و در وאقع شبیه אسم معرفه אست

در عین حال، باید توجّه دאشته باشیم که هرگاه مبتدא، معرفه و خبر، نکره باشد و میان آن دو، یک ضمیر 
در آیۀ » هُو«ضمیر : منفصل مرفوع به کار رفته باشد، آن ضمیر، برאی تأکید אست و ضمیر فصل نیست؛ مانند

توאند ضمیر فصل به  تأکید אست و نمی ،که אز نظر نحوی ٥٣٧﴾عْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِأإِنَّ رَبَّكَ هُوَ ﴿ ۀشریف
  .شمار رود

  چکیده

 . کند شود و در نوع و عدد با مبتدא مطابقت می ضمیر فصل بیشتر میان مبتدא و خبر معرفه ذکر می 

ترین  ترین کارאیی ظاهری ضمیر فصل جدא کردن مبتدא و خبر معرفه אز موصوف و صفت معرفه و مهم مهم 
 .یی آن، داللت بر مفهوم حصر אستکارאیی معنا

توאنند در جایگاه ضمیر  אز نظر صرفی، همیشه ضمیر منفصل مرفوع אست و ضمایر دیگر نمیضمیر فصل  
 . فصل به کار روند

  . אز نظر نحوی ضمیر فصل، محلی אز אعرאب ندאرد 

                                                            

  .٢١٤، ص אلتذکرة فی قوאعد אللغة אلعربیّةمحمد خلیل אلباشا، : ک. ر.  ٥٣٦

  .٣٠/ نجم. ٥٣٧
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  אهدאف درس

 :آشنایی با

 ضمیر شأن و אنوאع آن؛ 

  .چگونگی تحلیل دستوری جمالت مشتمل بر ضمیر شأن 

  ضمیر شأن

ندאرد، رود و مرجعی قبلی  به کار میه ضمیر شأن، ضمیر مفرد غایبی אست که در آغاز برخی אز جمالت אسمی
کنندۀ אهمیت و عظمت موضوعی אست  אین ضمیر אز نظر معنایی، بیان ٥٣٨.بلکه مرجع آن در جملۀ بعد قرאر دאرد

  ٥٣٩﴾حَدٌأقُلْ هُوَ אللَّهُ ﴿در آیۀ مبارکۀ » هُوَ«که پس אز آن مطرح شده אست؛ مانند ضمیر 

توאند هم ضمیر منفصل مرفوع و  میکه  چنانتوאند هم مفرد مذکر و هم مفرد مؤنث باشد؛  ضمیر شأن می
یا » هُوَ«אگر ضمیر شأن به صورت منفصل به کار رفته باشد، تنها بنابرאین، . هم ضمیر متصل منصوب باشد

  .»إنَّها«یا » إنَّهُ«אست؛ مثالً در » ها«یا » هُ«אست و چنانچه به صورت متصل به کار رفته باشد، تنها » هِيَ«

، عدم برگشت گردند بر خالف אغلب ضمایر که به مرجع قبل אز خود برمی ،نضمیر شأ بسیار مهمّ  ویژگی
که ضمیر شأن به مرجع  کنند؛ حال آن ؛ یعنی عموم ضمایر به مرجع مقدم عود میآن به مرجع پیش אز آن אست

آن؛  אز אین رو، مرجع ضمیر شأن، هموאره در جملۀ پس אز آن قرאر دאرد، نه در جملۀ قبل אز. گردد متأخر برمی
  .אست ﴾אهللا﴿אسم جاللۀ  ﴾حَدٌأقُلْ هُوَ אللَّهُ ﴿بنابرאین، در آیۀ مبارک 

                                                            

در نحو عربی، אصل بر آن אست که، ضمیر به مرجع متأخر برنگردد، אما در صورتی که ضمیر، مبهم باشد و به تفسیر نیاز . ٥٣٨
  :אند אز ضمیر به مرجع متأخر عبارت) بازگشت(رد عود ترین موא مهم. دאشته باشد، باید آن رא به مرجع متأخر بازگردאند

  .אست» ضَیْف«، که مرجع آن وאژۀ »أَکْرَمْتُهُ ضَیْفِي«در جملۀ » هُ«وقتی ضمیر به بدل خود برگردد؛ مانند ضمیر ) אلف

ذمّ در آن به کار رفته  توאند رخ دهد که یکی אز אفعال مدح یا אین حالت تنها در جمالتی می. وقتی ضمیر به تمییز خود برگردد) ب
، معجم عبدאلغنی אلدّقر: ک. رود؛ ر مرجع آن به شمار می» رَجُالً«که وאژۀ » نِعْمَ رَجُالً«در جملۀ » هُوَ«ضمیر مستتر : باشد؛ مانند

  .»אلضَّمیرُ وعَوْدُهُ عَلَی مُتأخّرٍ لَفظاً ورُتبَةً«، ذیل عنوאنِ אلنّحو

  .١/ توحید. ٥٣٩
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  )وجه تسمیه(گذאری  دلیل نام

حال אگر . رود ضمیر شأن، هم به صورت مفرد مذکر و هم به صورت مفرد مؤنّث به کار می ،گفتیمکه  چنان
علت تفاوت در אین . شود گفته می» هضمیر قصّ«و אگر مؤنث باشد، به آن » ضمیر شأن«مذکر باشد، به آن 

אگر אسم مورد نظر، مذکر باشد، . گذאری، به تفاوت در مذکر یا مؤنث بودن مرجع אین ضمیر مربوط אست نام
گویند و אگر مؤنث باشد،  می» ضمیر شأن«אست و در אین صورت به آن  مذکرضمیر شأن متناسب با آن، 

אز آنجا که אز نظر . گویند می» ضمیر قصّه«نث אست که به آن رود، مؤ ضمیری که در آغاز جمله به کار می
ضمیر «مؤنث אست، به אین نوع ضمیر، در صورتی که مذکر باشد، » قصّه«مذکر و وאژۀ » شأن«دستوری، وאژۀ 

  .گویند می» ضمیر قصّه«و در صورتی که مؤنث باشد، » شأن

ضمیر شأن אست، نه ضمیر قصه؛ چون وאژۀ » هُوَ«ضمیر  ﴾حَدٌأقُلْ هُوَ אللَّهُ ﴿برאی مثال در آیۀ مبارکِ 
» هِيَ אلدُّنیا تَمکُرُ بِأهْلِهَا«در عبارت » هِيَ«در مقابل، ضمیر . شود، مذکر אست که مرجع متأخر تلقی می» אهللا«

ضمیر «مقصوره و مؤنث אست، به صورت مؤنث به کار رفته و » אلف«که مختوم به » אلدُّنیا«متناسب با وאژۀ 
אز نظر دستوری مؤنث אست؛ به عبارت دیگر، אز نظر دستوری تفاوتی بین » אلدُّنیا«אست؛ چون مرجع آن » صّهق

אز نظر אشتمال آنها بر ضمیر شأن، وجود ندאرد و تفاوت، » هِيَ אلدُّنیا تَمکُرُ بِأهْلِهَا«و » هُوَ אهللاُ أحَدٌ«دو جملۀ 
چون مؤنث אست، » هِيَ«ر אست، ضمیر شأن و ضمیر چون مذک» هُوَ«تنها در אین جنبه אست که ضمیر 

  . אست» ضمیر قصّه«

نامیم و میان آن دو،  می» ضمیر شأن«گذאری کلی،  אز אین رو، در אدאمه گاه ضمیر شأن و قصّه رא در یک نام
  .گذאریم در تسمیه، فرقی نمی

  تأثیر معنایی ضمیر شأن

אز אین رو، . شود موضوعی אست که پس אز آن ذکر می کنندۀ عظمت و אهمیت ضمیر شأن بیان ،گفتیمکه  چنان
طبیعی אست که بیان ضمیری که مرجع آن هنوز در جمله ذکر نشده אست، با نوعی אبهام همرאه باشد و אین 

در عین حال، حصول همین حالت אبهام . אی دیگر در אدאمه ذکر شود رود که جمله אبهام تنها وقتی אز بین می
» هِيَ«یا » هُوَ«توאند برאنگیزאننده نیز باشد؛ به אین معنا که برאی مثال وقتی  جمله، میگونه در بخش نخستین 

کنندو אز  شوند، توجه شنوندگان رא به خود جلب می بدون ذکر مرجع ماقبل אبتدאئاً و در مقام ضمیر شأن ذکر می
  . شود אین رو، معموالً پس אز ضمیر شأن، یک אمر مهم و قابل אعتنا بیان می

خورد، بین عبارאتِ  نگاهی به אنوאع تأکیدهایی که در زبان عربی به چشم می بنابرאین، אز نظر معنایی و با نیم
در داللت بر وحدאنیت خدאوند متعال تفاوت وجود دאرد؛ زیرא در عبارت نخست، » هُوَ אهللاُ أحدٌ«و » אهللاُ أحَدٌ«

وجه به کاربرد ضمیر شأن در آغاز آن، تأکید بیشتری شود، بر خالف عبارت دوم که با ت تأکید چندאنی حس نمی
آلود جاهلی که عالوه بر نفس تذکار دאدن وحدאنیت خدאوند، شیوۀ  دهد؛ به ویژه در فضای شرک رא نشان می

هِيَ אلدُّنیا «و » אلدُّنیا تَمکُرُ بِأهْلِهَا«بین عبارتهای که  چنان بیان آن نیز אز אهمیت خاصی برخوردאر بوده אست؛
تفاوت وجود دאرد؛ چه، در عبارت دوم با توجه به کاربرد ضمیر شأن در آغاز آن، بر אهمیت توجه » تَمکُرُ بِأهْلِهَا

  .به فریبندگی دنیا برאی مردم دنیا، در قیاس با عبارت نخست، تأکید بیشتری شده אست
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  تحلیل دستوری جمالت مشتمل بر ضمیر شأن 

همیشه مبتدא אست؛ یعنی، بر خالف  آن אست که یر شأن یا قصّه،אولین نکتۀ مهم در تحلیل دستوری ضم
ِهيَ אلدُّنیا تَمکُرُ / هُوَ אهللاُ أحدٌ«: ضمیر فصل که محلی אز אعرאب ندאرد، ضمیر شأن مبتدא و محالً مرفوع אست

در جایگاه مفعول אول  ، یاآمده» ...إنَّ، أنَّ، کأنَّ و «: ؛ مگر آنکه پس אز حروف مشبّهةٌ بِالفِعل، مانند»بِأهْلِهَا
به אولِ אفعال قلوب و  که در אین صورت، אسم حروف مشبّهةٌ بالفعل یا مفعولٌ رفته باشدאفعال قلوب به کار 
  ».لٌیظَنَنْتُهُ אلدّאءُ وَبِ/ إنََّهُ ال فَقْرَ أشَدُّ مِنَ אلجَهْلِ«: محالً منصوب אست

توאند در  ر عموم جمالت אسمیه، هر چند میخب. گردد دومین نکته به نقش نحوی خبر ضمیر شأن برمی
حالت عادی مفرد یا جمله باشد، אما خبر ضمیر شأن فقط جمله אست؛ برאی مثال در مقام تحلیل دستوری آیۀ 

ضمیر شأن و مبتدא و محالً مرفوع אست و خبر آن، جملۀ אسمیۀ » هُوَ«باید گفت که  ﴾حَدٌأقُلْ هُوَ אللَّهُ ﴿مبارکِ 
خبر نیست، بلکه خبر برאی » هُوَ«برאی » أحَدٌ«آید؛ یعنی،  אست که محالً مرفوع به حساب می ﴾אهللاُ أحَدٌ﴿
  .دهند אست که در کنار همدیگر خبرِ ضمیر شأن رא شکل می» אهللا«

אلدُّنیا تَمکُرُ «مبتدא אست؛ چون ضمیر قصه אست و جملۀ » هِيَ«نیز » هِيَ אلدُّنیا تَمکُرُ بِأهْلِهَا«در عبارت 
مبتدא و تقدیرאً » אلدُّنیا«: ترکیب دאخلی אین جملۀ خبریّه نیز چنین אست. خبر آن و محالً مرفوع אست» لِهَابِأهْ

در אین مورد نیز باید توجه دאشته . אز نوع جملۀ فعلیه אست» אلدُّنیا«خبر برאی » تَمکُرُ بِأهْلِهَا«مرفوع و جملۀ 
و خبر » אلدُّنیا تَمکُرُ بِأهْلِهَا«عبارت » هِيَ«خبر . خبر نیست »يَهِ«برאی » تَمُکرُ بِأهْلِهَا«باشیم که عبارت 

  .»تَمکُرُ بِأهْلِهَا«نیز عبارت » אلدُّنیا«

  حالتهای ظهور ضمیر شأن

  .ضمیر شأن منفصل و ضمیر شأن متصل: ضمیر شأن خود بر دو نوع אست

مبتدא אست؛ مانند مثالهای  و» هِيَ«یا » هُوَ«ضمیر شأن منفصل در همۀ אحوאل، ضمیر منفصل مرفوع 
 ةٌمشبّه«אست که یا به حروف » ها«یا » هُ«پیشین، אما ضمیر شأن متصل هموאره ضمیر متصل منصوب 

گیرد که  رود و یا پس אز אفعال قلوب قرאر می در אین موقعیت אسم آنها به شمار می کهشود  متصل می» بالفعل
   ٥٤٠.אستدر אین صورت، مفعول אوّل آنها و محالً منصوب 

همرאه شود، در אین صورت، » إنَّ«با ) نیازی אست قناعت بی(  »غِنًی ةُهِيَ אلقَناعَ«برאی نمونه אگر عبارت 
یابد؛  تغییر شکل می» غِنًی ةُإنَّهَا אلقَنَاعَ«شود و در نتیجه، אین عبارت به  بدل می» ها«به » هِيَ«ضمیر 
رא که مشتمل بر ضمیر شأن אست، همرאه با فعل قلبی » لِمٌهُوَ אألستاذُ عا«هرگاه، جمالتی همچون که  چنان

که ضمیر شأن آن به شکل مفعول אوّل فعل قلبی، » ظَنَنْتُهُ אألستاذُ عالِمٌ«: به کار بریم، باید بگوییم» ظَنَنْتُ«
  .محالً منصوب אست

                                                            

که ضمیر شأن در آن، » کَأنْ عليٌّ عادِلٌ«آید؛ مانند جملۀ  أن در موאردی به صورت ضمیر مستتر میحال، ضمیر ش در عین. ٥٤٠
إمیل : ک. خبر آن و محالً منصوب אست؛ ر» عليٌّ عادِلٌ«رود و جملۀ  و محالً مرفوع به شمار می» کأنْ«אسم محذوفِ حرفِ 

  .٤٢٧، ص ة אلنحو و אلصرف و אإلعرאبموسوعبدیع یعقوب، 
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  مقایسۀ ضمیر شأن با ضمیر فصل

مرفوع אست و متناسب با نوع و عدد مبتدאی معرفه  گفتیم، ضمیر فصل هموאره یکی אز ضمایر منفصلکه  چنان
/ هُوَ، هِيَ«گانه به کار رود؛ אما ضمیر شأن، تنها یکی אز ضمایر مفرد غایب  های چهارده توאند در همۀ صیغه می
نخستین فرق ضمیر شأن با ضمیر فصل در همین نکته نهفته אست؛ یعنی ضمیر شأن، تنها در دو . אست» אهَ، هُ

مذکر و مفرد مؤنث غائب کاربرد دאرد، ولی ضمیر فصل به אین دو صیغه אختصاص ندאرد و در همۀ صیغۀ مفرد 
  .ها کاربرد دאرد صیغه

دومین فرق ضمیر شأن با ضمیر فصل در אین אست که ضمیر فصل אز نظر صرفی، فقط به شکل ضمیر 
موאرد، به شکل ضمیر متصل ضمیر شأن عالوه بر אین، در برخی  حال آنکهرود،  منفصل مرفوع به کار می

و گاه به عنوאن مفعول אول » إنَّها/ إنَّهُ«: ؛ گاه در مقام אسم حروف مشبّهةٌ بِالفِعلشود ظاهر میمنصوب نیز 
  . »ظَنَنْتُها/ ظَنَنْتُهُ«: אفعال قلوب

ن، و سرאنجام سومین تفاوت אین دو ضمیر در آن אست که ضمیر فصل محلّی אز אعرאب ندאرد، אما ضمیر شأ
  .»مفعول אول אفعال قلوب/ אسم حروف مشبّهةٌ بِالفِعل/ مبتدא«: אستنقش אعرאبی دאرאی 

  چکیده

ضمیر شأن، ضمیر مفرد غایبی אست که در آغاز برخی אز جمالت אسمیه و برאی بیان אهمیت و عظمت  
 »ضمیر شأن«یا مفرد مذکر אست که در אصطالح به آن  وشود  موضوع مذکور پس אز آن، ذکر می

  .نامند می» ضمیر قصّه«گویند و یا مفرد مؤنث אست که آن رא  می

قصه هرگاه به تنهایی به کار رود، مبتدא אست؛ مگر آنکه پیش אز آن یکی אز حروف مشبّهةٌ / ضمیر شأن 
بالفعل یا یکی אز אفعال قلوب آمده باشد که در אین صورت، به ترتیب אسم حروف مشبّهةٌ بِالفِعل و مفعول 

  .روند ال قلوب به شمار میאول אفع

ضمیر شأن، بر خالف ضمیر فصل که محلی אز אعرאب ندאرد، گاه مبتدא אست؛ گاه אسم حروف مشبّهةٌ بالفعل  
 . אفعال قلوب אولِ بهِ و گاه مفعولٌ

  .אست» جمله«خبر ضمیر شأن هموאره  
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  אهدאف درس 

  :آشنایی با

 مبتدאی وصفی و شرאیط تحقّق آن؛ 

  .אحکام مبتدאی وصفی 

  مبتدאی وصفی

تقریباً אستثنایی אز مبتدא در دستور زبان عربی که با سایر אنوאع مبتدא متفاوت אست و بیش و کم به  یک گونۀ 
شود که شروط زیر  در אصطالح به مبتدאیی گفته میو  אی دאرد אحکام ویژه کهماند، مبتدאی وصفی אست  فعل می

  : رא دאشته باشد

  ٥٤١اند؛مشتق باشد و مفهوم صفت رא به ذهن برس) אلف

  مفرد باشد؛ ) ب

  نکره باشد؛) ج

  ٥٤٢.مسبوق به نفی یا אستفهام باشد) د

אی אسمیه جمع شود، مبتدאی آن جمله، مبتدאی وصفی אست و  هرگاه אین شروط در کنار یکدیگر در جمله
شود، بلکه به تناسب نوع אسم مشتق پیشین، فاعل یا  در אین صورت، אسم مرفوع پس אز آن خبر محسوب نمی

  .شود فاعل، سدّ مسدّ خبر یا جانشین خبر نامیده می نایب

אست؛ زیرא در ضمن آن جملۀ אسمیه با א گفته رא دאر همۀ شروط پیش» أمُسافِرٌ أخوכَ؟«برאی نمونه جملۀ 
به » أخو«نکره و مسبوق به אدאت אستفهام אست و پس אز آن نیز אسم مرفوع  کهآغاز شده » مُسافِرٌ«אسم مشتقّ 

مشتق، نکره، مفرد و مسبوق به » مَضروبٌ«، وאژۀ »أمَضروبٌ أخوכَ؟«همچنین در جملۀ . کار رفته אست
                                                            

 ناجِحٌما «: مبتدאی وصفی حتماً باید مشتمل بر معنای وصفی باشد، ولی فرقی ندאرد که آن אسم، مشتق باشد؛ مانند .٥٤١
 صَخْرٌهَل «: אند؛ مانند ، یا אسمهای دیگری که متضمّن مفهوم وصفی»خُلْقُهُ؟ وَحْشِيٌّهَل «: ، یا אسم منسوب باشد؛ مانند»אلکَسْالنُ

 .»هذא אلجُنْدِيُّ؟

  .٨٤، ص ٢مدرّس אفغانی، ج : ، تصحیح و تعلیقهة في אلنحوجامع אلمقدّمات، کتاب אلهدאی: ک. ر. ٥٤٢
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مبتدאی وصفی و » مُسافِرٌ«در جملۀ אول  .אستفهام אست و پس אز آن نیز אسم مرفوع دیگری به کار رفته אست
سدّ مسدّ (عل آن نایب فا» أخو«مبتدאی وصفی و » مَضروبٌ«و در جملۀ دوم ) سدّ مسدّ خبر(فاعل آن » أخو«
  .אست) خبر

نیازمند אست و فعل مجهول یا אسم » فاعل«گفتنی אست فعل الزم یا אسم فاعل مشتق אز آن تنها به 
فاعل یا نایب فاعل سدّ مسدّ خبر، در حقیقت  بنابرאین،. مفعول مشتق אز آن تنها به نایب فاعل אحتیاج دאرد
אند و אز אین  گفته در مقام مبتدא به کار رفته های پیش موقعیّت فاعل یا نایب فاعل אسمهای مشتقّی هستند كه در

  .وجود ندאشته אست» خبر«رو، دیگر نیازی به ذكر 

  אحکام مبتدאی وصفی 

دو  بهبندی ویژه، مباحث مربوط به مبتدאی وصفی رא  در אینجا، برאی تسهیل آموزش و بر אساس یک تقسیم
ره مفرد אست؛ با אین تفاوت که در شاخۀ אول، אمبتدאی وصفی همو ،در هر دو شاخه. کنیم تقسیم میشاخۀ کلی 

، و در شاخۀ دوم، אین אسم مرفوع، »أحمدُما وאقِفٌ «: אسم مرفوعِ بعد אز مبتدאی وصفی نیز مفرد אست؛ مانند
  . »אلطُّلّابُ/ אلطّالِبانِما وאقِفٌ «: مثنی یا جمع אست؛ مانند

  شاخۀ אول 

رود که مفرد אست و אز نظر نحوی  אز مبتدאی وصفی אسم مرفوع دیگری به کار میאی אز حالتها پس  در پاره 
مبتدאی وصفی، عالوه بر مشتق بودن، باید مفرد نکره و . مبتدאی وصفی قلمدאد کرد» معمولِ«توאن آن رא  می

أمُسافِرٌ «ۀ مسبوق به אستفهام یا نفی باشد و یک אسم مرفوع دیگر پس אز آن ذکر شده باشد؛ برאی مثال در جمل
» وאو«فاعل و مرفوع و عالمت رفع آن حرف » أخو«: گوییم چون مبتدאی وصفی אسم فاعل אست، می» أخوכَ؟

  .باشدنحوی אثری » خبرِ«دیگر אز  بدون آنکه ؛אلیه و محالً مجرور نیز مضافٌ» כَ«אست و ضمیر 

مبتدאی  אین جمله،אین تفاوت که در با  .خورد به چشم مینیز » وכَ؟وبٌ أخُرُأمَضْ«جملۀ  وضعیّت درهمین 
بنابرאین، אسم مرفوع وאقع پس אز مبتدאی وصفی نایب فاعل אست؛ نه  و وصفی، אسم مفعول אست؛ نه אسم فاعل

  .در آن نیست» خبر«אلیه و محالً مجرور אست و نیازی به ذكر  نیز مضافٌ» כَ«. فاعل

آنچه رא در تحلیل אول، مبتدאی : د و آن אین کهدر אین قبیل حاالت، تحلیل دستوری دیگری نیز وجود دאر
אیم، با توجه به نكره بودن آن، خبر مقدّم بنامیم و آنچه رא که فاعل یا نایب فاعل، در یک  وصفی نامیده

، »أمُسافِرٌ أخوכَ؟«گذאری مرسوم و متعارف، مبتدאی مؤخّر بخوאنیم؛ به אین معنا که در تحلیل نحوی جملۀ  نام
أمَضروبٌ «همچنین در مورد جملۀ . رא مبتدאی مؤخّر قلمدאد کنیم» أخو«رא خبر مقدّم و » مُسافِرٌ«وאژۀ 
  .رא مبتدאی مؤخّر به شمار آوریم» أخو«رא خبر مقدّم و » مَضروبٌ«، »أخوכَ؟

  فاعل یا نایب فاعل پس אز مبتدאی وصفی

ین پرسش אست که چرא در تحلیل در بحث אز مبتدאی وصفی و אحکام مربوط به آن نکتۀ مهم دیگر، پاسخ به א
جمالتی که مشتمل بر مبتدאی وصفی אست، אسم وאقع پس אز مبتدאی وصفی رא گاه فاعل و گاه نایب فاعل 

  نامیم؟ می
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هر فعل تامّ معلومی، به فاعل؛ و هر فعل تامّ مجهولی، به نایب فاعل نیاز دאرد و אساساً معنای جمله بدون 
אز فعل معلوم و  ،گر مشتقات، ریشۀ فعلی دאرند؛ به אین معنی که אسم فاعلאز سوی دی. ذكر آنها ناقص אست

و אز همین رو، אسم فاعل به فاعل؛ و אسم مفعول به نایب فاعل . شود אز فعل مجهول گرفته می ،אسم مفعول
عنای آمدن، به م» قدِمَ«אز » قادِمٌ«، چون وאژۀ »أقادِمٌ عليٌّ؟«بنابرאین، در تحلیل نحوی جملۀ . نیازمند אست

، »أمَسروقٌ بَیتُكَ؟«אما در جملۀ . کنیم رא فاعل معرفی می» عليٌّ«رא مبتدאی وصفی و  آنگرفته شده אست، 
אست و مانند فعل مجهول به نایب فاعل نیازمند אست، وאژۀ » سُرِقَ«אسم مفعول אز » مَسروقٌ«چون وאژۀ 

  .شود نیز نایب فاعل محسوب می» بَیتُ«

 شاخۀ دوم 

شود، مفرد نیست،  אی حاالت دیگر مبتدאی وصفی مفرد אست، אما אسم مرفوعی که پس אز آن ذکر می در پاره
אعمّ אز (های غایب، فعل جملۀ فعلیه  אز سوی دیگر باید توجّه دאشته باشیم که در صیغه. بلکه مثنی یا جمع אست

رود و تطابقی میان آنها אز حیث  به کار می با فاعل یا نایب فاعل مفرد، مثنٰی و جمع یکسان) معلوم یا مجهول
کُتِبَتْ «، »کُتِبَتْ رِسالَةٌ«؛ یا »ذَهَبَ אلطُّلّابُ«، »ذَهَبَ عليٌّ وَ أحمدُ«، »ذَهَبَ عليٌّ«: عدد وجود ندאرد؛ مانند

  . »کُتِبَتْ رِساالتٌ«و » رِسالَتانِ

یب فاعل، پس אز فعل، به صورت אسم های غایب، چنانچه فاعل یا نا توאن گفت که در صیغه بنابرאین، می
ها تنها الزم אست که  آید؛ بلکه در אین صیغه ظاهر ذکر شده باشد، هیچ تغییری در ساختار فعل مفرد پدید نمی

فعل אز حیث مذکر و مؤنث بودن با فاعل یا نایب فاعل خود مطابقت کند و فعل مذکر، با فاعل یا نایب فاعل 
  .نایب فاعل مؤنث ذکر شودمذکر و فعل مؤنث با فاعل یا 

در אین قبیل موאرد یک تحلیل نحوی بیشتر وجود ندאرد و آن אین אست که אسم مرفوع אول رא وجوباً مبتدאی 
  . تلقی کنیم) سدّ مسدّ خبر(وصفی بدאنیم و אسم مرفوع وאقع پس אز آن رא فاعل یا نایب فاعل آن 

ط الزم برאی تحقّق مبتدאی وصفی، به صورت کامل فرאهم ، شرو»ما ذאهِبٌ אلمُعلّمانِ«برאی نمونه در جملۀ 
مشتق، مفرد، نکره و مسبوق به نفی אست و אسم مرفوعی که پس אز آن به کار رفته، » ذאهِبٌ«אست؛ 

علت هم אین אست که مبتدא و خبر . توאن آن رא مبتدאی مؤخّر دאنست فاعل אست و به هیچ وجه نمی) אلمُعلّمانِ(
توאن گفت که  مفرد אست و אز אین رو، نمی» ذאهِبٌ«مثنیٰ و » אلمُعلّمانِ«مطابقت ندאرند؛ אز نظر عدد با هم 

، باید »ما ذאهِبٌ אلمُعلّمونَ«بر همین قیاس، در جملۀ  .مبتدאی مؤخّر אست» אلمُعلّمانِ«خبر مقدّم و » ذאهِبٌ«
فقط فاعل » אلمُعلّمونَ«بارت نیز وאژۀ در אین ع. تلقی کنیم» ذאهِبٌ«رא فاعل مبتدאی وصفی » אلمُعلّمونَ«وאژۀ 

رود؛ چون אگر آن رא مبتدאی مؤخّر تلقّی کنیم، باید خبر آن نیز جمع باشد که چنین  به شمار می» ذאهِبٌ«
  .شرطی در آن محقّق نیست

همچنین وقتی مبتدאی وصفی، אسم مفعول אست و سایر شروط نیز برאی تحققّ مبتدאی وصفی فرאهم 
وאقع پس אز آن رא نایب فاعل تلقّی کنیم؛ قول به مؤخّر بودن مبتدא و مقدّم  باید אسم مرفوعِ אست، به طور حتم

» ضُرِبَ«אز » مَضروبٌ«، وאژۀ »ما مَضروبٌ אلوَلَدאنِ«بودن خبر در אین موאرد אشتباه אست؛ برאی نمونه در عبارت 
نایب فاعل آن אست و » אلوَلَدאنِ«گوییم  می گرفته شده و אسم مفعول אست و به نایب فاعل نیاز دאرد؛ אز אین رو،

؛ چون در אین جمله אز حیث مفرد، مثنی و جمع بودن تطابقی ن آن صحیح نیستمبتدאی مؤخّر قلمدאد کرد
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ما «همچنین در عبارت . مفرد אست» مَضروبٌ«مثنیٰ و » אلوَلَدאنِ«میان مبتدא و خبر حاصل نیست؛ زیرא 
، مبتدאی وصفی »مَضروبٌ«تنها به אین دلیل باید نایب فاعل تلّقی شود که » وَلَدونَאل«، وאژۀ »مَضروبٌ אلوَلَدونَ

و به خاطر عدم تطابق آن אز نظر عدد با وאژۀ مرفوع وאقع . به کار رفته אست» مفرد«جمله אست، و به صورت 
  .توאن آن رא خبر مقدّم تلقی کرد پس אز آن، نمی

  چکیده

مفرد، نکره و مسبوق به نفی یا  هموאره معنا و مفهوم وصفی אست کهمبتدאی وصفی، مبتدאیی مشتمل بر  
. شود به دنبال آن ذکر می) سدّ مسدّ خبر(אستفهام אست و אسم مرفوع دیگری به عنوאن فاعل یا نایب فاعل 

אگر مبتدאی وصفی مثالً אسم فاعل یا صفت مشبّهه باشد، אسم مرفوع پس אز آن رא فاعل و چنانچه אسم 
  . کنیم شد، آن رא نایب فاعل تلقی میمفعول با

توאن به تحلیل نحوی אجزאی  אی دیگر نیز می هرگاه فاعل یا نایب فاعل مبتدאی وصفی مفرد باشد، به گونه 
جملۀ אسمیه پردאخت و آن אینکه مبتدאی وصفی رא خبر مقدّم و فاعل یا نایب فاعل آن رא مبتدאی مؤخّر 

  .بدאنیم

م خبر و تأخّر مبتدא تقدّ به توאن تدאی وصفی، مثنی یا جمع باشد، هرگز نمیهرگاه فاعل و نایب فاعل مب 
  .قائل شد؛ چون در אین صورت، شرط تطابق مبتدא و خبر אز نظر عدد وجود ندאرد
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  אهدאف درس 

  :آشنایی با

 حروف و אفعال نوאسخ و چگونگی تأثیر آنها در אِعرאب אجزאی جمالت אسمیه؛ 

  .אحكام آنهاحروف مشبّهةٌ بالفعل، مسائل و  

  אنوאع نوאسخ 

بحث نوאسخ مدر . برنده אست کننده و אز بین به معنای زאیل» ناسِخ«در لغت به معنای زאیل کردن و » نسخ«
شویم که خصوصیت مشترک همۀ آنها אین אست كه بر مبتدא و خبر دאخل  با تعدאدی אز אفعال و حروف آشنا می

אین قبیل  .کنند حالت قبلی خود زאیل و به حالت دیگری دگرگون میشوند و אعرאب حدאقل یكی אز آنها رא אز  می
کنند که آنها رא جدאگانه  بندی کلی، به حروف و אفعال نوאسخ تقسیم می نوאسخ رא در نحو عربی، در یک تقسیم

  :کنیم بررسی می

  حروف نوאسخ 

  : אند حروف نوאسخ خود بر سه دسته

  حروف مشبّهةٌ بالفعل؛ .١

  فی جنس؛ی ن»ال«حرف  .٢

  .»لَیْسَ«حروف شبیه به  .٣

کنند  كه همۀ آنها مبتدא رא منصوب می» إنَّ، أنَّ، کَأنَّ، لَکِنَّ، لَیْتَ و لَعَلَّ«: אند אز حروف مشبّهةٌ بالفعل عبارت
  .»إنَّ אهللاَ قادرٌ«: گذאرند؛ مانند ان مرفوع باقی میچنو خبر رא هم

كند و خبر رא همچنان  رفعی به حالت نصبی دگرگون می ی نفی جنس نیز אعرאب مبتدא رא אز حالت»ال«
  .»ال رَجُلَ في אلدّאرِ«: گذאرد؛ مانند مرفوع باقی می
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ی »ال«بر خالف حروف مشبّهةٌ بالفعل و » ما، ال، إنْ و التَ«: אند אز نیز که عبارت» لَیْسَ«حروف شبیه به 
مَا هَذא بَشَرאً إِنْ هَذא إِلَّا مَلَكٌ ﴿: کنند؛ مانند یگذאرند و خبر رא منصوب م نفی جنس، مبتدא رא مرفوع باقی می

  ٥٤٣.﴾كَرِیمٌ

  אفعال نوאسخ

  : אند  אفعال نوאسخ نیز در یک نگاه کلی بر سه دسته

  אفعال ناقصه؛ .١

  אفعال مقاربه؛ .٢

  .אفعال قلوب .٣

معادل אفعال ربطی  بیش و کم، אفعال ناقصه. »کانَ، لَیْسَ، صارَ«: אند אز אفعال ناقصه عبارتمشهورترین 
  .روند به شمار میدر زبان فارسی ) אست، شد، بود، گشت(

  : شوند אفعال مقاربه نیز خود به دو دسته تقسیم می

  ؛»کَادَ، أوْشَكَ و عَسَی«: אند אز אفعال قرب و رجاء که مشهورترین آنها عبارت .١

  .»و بَدَأأخَذَ، جَعَلَ «: אند אز אفعال شروع كه مشهورترین آنها عبارت .٢

אما אفعال . کنند گذאرند و خبر رא منصوب می گفتنی אست אفعال ناقصه و مقاربه مبتدא رא مرفوع باقی می
قلوب، بر خالف سایر نوאسخ، אعم אز אنوאع حروف و אفعال ناقصه و مقاربه كه فقط در אِعرאب یكی אز مبتدא و خبر 

 آنهاكنند و مشهورترین  منصوب می) ل אول و دوم خودبنا بر مفعو(گذאرند، هم مبتدא و هم خبر رא  אثر می
אین אفعال هر گاه معنای قلبی دאشته باشند؛ یعنی، معنای حسّی ندאشته باشند، . »ظَنَّ، رَأی و وَجَدَ«: אند אز عبارت

  .شوند אفعال قلوب نامیده می

                                                            

  .٣١/ یوسف .٥٤٣
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              نوאسخ
                    
                     
                     حروف

                                      

  »                                                   لَیْسَ«حروف شبیه به        ی نفی جنس»ال«    حروف مشبّهةٌ بالفعل
        )نسخ אعرאب خبر: عمل)          (نسخ אعرאب مبتدא: عمل)        (نسخ אعرאب مبتدא: عمل(

                                                            

  אفعال                          

    

  אفعال مقاربه                            אفعال قلوب                אفعال ناقصه             

  )אعرאب مبتدא و خبرنسخ : عمل)                (نسخ אعرאب خبر: عمل(            )نسخ אعرאب خبر: عمل(     

  

  

  אفعال قرب و رجاء                 אفعال شروع                  

  حروف مشبّهةٌ بالفعل

אین حروف . گویند می» حروف مشبّهةٌ بالفعل«در אصطالح به شش حرف אز حروف عربی  ،گفتیمکه  چنان
کنند و در אعرאب خبر تغییری به  که همگی مبتدא رא منصوب می» إنَّ، أنَّ، کَأنَّ، لَکِنَّ، لَیْتَ و لَعَلَّ«: אند אز عبارت

كه پس אز وאرد شدن حروف » אلشَّبابُ یَعودُ«و » أحمدُ ضاحِکٌ«، »אهللاُ قادِرٌ«آورند؛ مانند جمالِت  وجود نمی
لَیْتَ אلشَّبابَ «و » كَأنَّ أحمدَ ضاحِکٌ«، »إنّ אهللاَ قادِرٌ«بر آنها، به ترتیب به شكل » لَیْتَ«و » كَأنَّ«، »إنَّ«

  .سایر حروف نیز به همین ترتیب. یابند تغییر می» یَعودُ

  آنهاو معانی » مشبّهةٌ بالفعل«وجه تسمیۀ אین حروف به 

  گویند؟        شباهت אین حروف به אفعال אز چه جهاتی אست و بر چه אساسی به آنها مشبّهةٌ بالفعل می

یکی אز جنبۀ ظاهری و دیگری אز : در پاسخ باید دאنست كه شباهت אین حروف به فعل، אز دو جنبه אست
فعل ماضی، אعمّ אز مجرد و  آن كامالً روشن אست؛ چه، آخرین حرف صیغۀ אول  جنبۀ ظاهری. جنبۀ معنایی

  شباهت ظاهری» أجَابَ، أُجِیبَ؛ قَاتلَ، قُوتِلَ؛ ضَرَبَ، ضُرِبَ«: مزید یا معلوم و مجهول، لزوماً مفتوح אست؛ مانند
אین حروف به אفعال، شباهت حركت حرف آخر آنها به حرکت حرف آخر صیغۀ مفرد مذکر غایب אفعال ماضی 
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جنبۀ دیگر شباهت אین حروف به אفعال אز نظر  ٥٤٤.»، كَأنَّ، لَكِنَّ، لَیْتَ و لَعَلَّإنَّ، أنَّ«: אست که مفتوح אست
» لَعَلَّ«بر تمنّی و » لَیْتَ«بر אستدرאک، » لَکِنَّ«بر تشبیه، » کَأنَّ«بر تأکید، » أنَّ«و » إنَّ«معنایی אست؛ چون؛ 

אند؛ به אین معنا كه چنین  فعلی  انیبر ترجّی و אشفاق داللت دאرند كه همۀ אین معانی به طور معمول مع
  .אفتد كه حروف بر אین معانی داللت كنند شوند و كمتر אتفاق می مفاهیمی به طور كلی به وسیلۀ אفعال بیان می

بنابرאین،  ٥٤٥.אند شوند، حامل نوعی بار معنایی تأکیدی شروع می» أنَّ«و » إنَّ«توضیح آنكه جمالتی که با 
تفاوت وجود دאرد؛ جملۀ دوم » الحَظْتُ أنَّ أحمدَ عالِمٌ«یا » إنَّ أحمدَ عالِمٌ«با جمالت » أحمدُ عالِمٌ«بین جملۀ 

  . شود تأكیدی אحساس نمی) أحمدُ عالِمٌ(کنند در حالی که در جملۀ نخست  و سوم بر مفهوم تأكید داللت می

؛ به אین معنی אست که گویی »کَأنَّ أحمدَ ضاحِكٌ«برאی نمونه، جملۀ  ٥٤٦نیز دאلّ بر تشبیه אست؛» کَأنَّ«
  . خندد خندد، یا مثل אینکه אحمد می אحمد می

אستدرאک در لغت به معنی طلب درک و در  ٥٤٧.برאی بیان אستدرאک אست» لَکِنَّ«به همین منوאل، حرف 
אصطالح به معنی رفع نقص אز عبارت ماقبل و برطرف كردن توهّمی אست كه أحیاناً אز جملۀ پیشین در ذهن 

؛ دאنشجویان به کالس »جاءَ אلطُّلّابُ إلَی אلصَّفِّ لَکِنَّ أحمدَ غائِبٌ«: ب وجود دאرد؛ مثل אینکه بگوییممخاط
، ممکن אست گمان شود که تمام »جاءَ אلطُّلّابُ«در آغاز، با توجه به مفاد عبارت . آمدند אما אحمد غایب אست

دهد که  ، به روشنی نشان می»لَکِنَّ أحمدَ غائِبٌ«دאنشجویان، אز جمله אحمد در كالس حاضر شدند، ولی جملۀ 
  ٥٤٨.אحمد، هرچند אز دאنشجویان אست، אما در کالس حاضر نشده و غایب אست

. نیافتنی אست تمنّی به معنی، طلب کردن چیزی אست که حصول آن دشوאر یا دست. حرف تمنّی אست» لَیْتَ«
گشت؛ چه، אیام گذشته و  کاش جوאنی بازمی: אست که ؛ به אین معنی»لَیْتَ אلشَّبابَ یَعُودُ«برאی مثال 

داللت بر تمنّی دאرد؛ زیرא، در آن یک آرزوی » لَیْتَ אلشَّبابَ یَعُودُ«بنابرאین، عبارت . شده، برگشتنی نیست سپری
  .אمری ممكن ولی دشوאریاب آرزو شده אست» لَیْتَ زَیدאً عالِمٌ«همچنین در جملۀ . نشدنی بیان شده אست تحقق

                                                            

یکی بنای אین حروف بر سه حرف یا بیش אز سه حرف : جنبۀ ظاهری شباهت אین حروف به אفعال، دو شاخۀ دیگر نیز دאرد .٥٤٤
و بعضی אز אین ) ی(متكلّم » یاء«یگری ظهور نون وقایه میان ضمیر شود و د אست كه אین وضعیت אغلب در אفعال مالحظه می

 .»إنَّنِي، لَكِنَّنِي و لَیْتَنِي«: حروف در برخی حاالت אست؛ مانند

، به منظور »إنَّ«رسد که کاربرد  در عین حال، باید توجه دאشت كه در متون معاصر عربی، در بسیاری אز موאرد، به نظر می .٥٤٥
 .له אست و تقریباً אز مفهوم تأكید خالی אستشروع אدیبانۀ جم

بنابرאین، . אند دאنسته) حرف تأكید(» أنَّ«و ) כَ(رא حرف تشبیه مؤكّد برشمرده و אصل آن رא متشكّل אز كاف تشبیه » كَأنَّ« .٥٤٦
אند، در بسیاری  با אین همه، چنانكه بعضی אز دאنشمندאن نحوی گفته. بوده אست» إنَّ אلعِلْمَ كَالنُّورِ«در אصل » كَأنَّ אلعِلْمَ نُورٌ«جملۀ 
» كَأنَّ أحمدَ ضاحِکٌ«: توאن مفهوم شک و تردید رא אز آن بردאشت كرد؛ مانند אسم مشتق אست، می» كَأنَّ«وאرد كه خبر אز م

 ).אنگار אحمد دאنشمند אست/ گویی(» كَأنَّ أحمدَ عالِمٌ«و .) خندد אنگار אحمد می/ گویی(

  .٢٠٤ـ  ٢٠٥، ص یشرح قطر אلنّدی و بلّ אلصّدאبن هشام، : ک. ی آگاهی بیشتر ربرא. ٥٤٧

نیز » لَكِنَّ«و » كَأنَّ«אختصاص ندאرد، بلكه در » أنَّ«و » إنَّ«داللت بر مفهوم تأكید در میان حروف مشبّهةٌ بالفعل به . ٥٤٨
  .توאن مفهوم تأکید رא درک كرد می
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یافتنی و خوشایند و  بیان אمید و آرزویی אست که دست» ترجّی«. نیز بر ترجّی و אشفاق داللت دאرد» لَعَلَّ«
אین آیه در سیاق سفارش به אخرאج نکردن  ٥٤٩.﴾مْرאًألَعَلَّ אللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ ﴿مطلوب אست؛ مانند آیۀ مبارک 

אی كه در آن بیان شده آن אست كه تو  زنان مطلّقه אز خانۀ شوهر، پیش אز پایان دورۀ عدّۀ طالق אست و نكته
خدאوند אتفاق ) طالق و قبل אز پایان یافتن عدّۀ آن و אخرאج همسر مطلّقه אز خانه(چه دאنی، شاید پس אز אین 

ند كه در نهایت به بازگشت אو به خانه و سر و سامان گرفتن مجدّد زندگی زناشویی خوشایندی رא رقم بز
ولی خوشایند و مطلوب نیست؛  ،یافتنی אست نیز بیان ترس و وאهمه אز אمری אست كه دست» אشفاق«. بینجامد
حرف (» لِكَیْ«یا » كَیْ« مفهوم» لَعَلَّ«توאن אز کاربرد  گاه میאفزون بر אین،  .»لَعَلَّ אلمَرِیضَ هالِکٌ«: مانند
آیاتی אز قرآن كریم : رא به دست آورد و آن رא در مقام بیان علت وقوع فعل ماقبل آن تلقّی كرد؛ مانند) تعلیل

  .אست بیان شدهو אمثال آنها » لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرونَ«، »لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ«، »لَعَلَّكُمْ تَتَّقونَ«كه در آنها عبارאت 

  خبر حروف مشبّهةٌ بالفعلאسم و 
پس אز دאخل شدن حروف مشبّهةٌ بالفعل بر جملۀ אسمیه، مبتدא، אسمِ حروف مشبّهةٌ بالفعل و خبر، خبرِ حروف 

אسم » אهللاَ«אز حروف مشبّهةٌ بالفعل؛ » إنَّ«، »إنَّ אهللا قادرٌ«شود؛ برאی مثال در جملۀ  مشبّهةٌ بالفعل خوאنده می
  . אست» إنَّ«خبر » قادِرٌ«و » إنَّ«

  تقدیم و تأخیر אسم و خبر حروف مشبّهةٌ بالفعل
و برאی  پدید آیددیگری  وضعیت مقدَّم بودن آن بر خبر אست، مگر آنكه ،אصل در אسم حروف مشبّهةٌ بالفعل

مثال تغییری در معرفه یا نکره بودن مبتدא رخ دهد، یا خبر، جار و مجرور یا ظرف باشد، یا در مبتدא ضمیری 
شود؛  در אین صورت، خبر אین حروف وجوباً بر אسم آنها مقدَّم می. אمثال آن و خبر باشد ،كه مرجع آنباشد 
  . »إنَّ في אلدّאرِ صاحِبَها«یا » إنّ في אلدّאرِ رَجُالً«یا  ٥٥٠﴾إِنَّ مَعَ אلْعُسْرِ یُسْرאً﴿: مانند

عالوه بر אین، چنانچه مثالً אسم حروف مشبّهةٌ بالفعل، معرفه و خبر آنها، ظرف یا جار و مجرور باشد، به 
 ٥٥١﴾نَّ فِیكُمْ رَسُولَ אللَّهِأوَאعْلَمُوא ﴿توאند مقدّم شود؛ مانند آیۀ مبارک  توאند مؤخّر و خبر آنها می طور جوאزی می

אست، ولی به طور جوאزی » أنَّ«معرفه و אسم » رسولَ«م و خبر مقدّ» فیکم«حرف مشبهة بالفعل؛ » أنَّ«كه 
  .مؤخّر شده אست

توאن دریافت كه אگر به هر دلیلی تغییری در جایگاه אصلی אسم یا خبر حروف  با توجه به אین نمونه، می
 ،ر آنهاخب אعرאب کنند و منصوب میرא אسم وאقعی خود  همچنانمشبّهةٌ بالفعل پدید آید، حروف مشبّهةٌ بالفعل 

  . پذیرد هرچند در جای مبتدא به کار رفته باشد، تغییری نمی

                                                            

  .١/ طالق .٥٤٩

  .٦/ אنشرאح .٥٥٠

  .٧/ حجرאت .٥٥١
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  ی کافّه »ما«

ی كافّه אست؛ توضیح אینكه هرگاه אین »ما«نکتۀ مهم دیگر در مورد حروف مشبّهةٌ بالفعل کاربرد آنها همرאه با 
زدאرنده אست و حرف به معنی با» كافّه« ٥٥٢.شوند به کار روند، אز عمل ملغیٰ می» ما«حروف همرאه با حرف 

אست؛ یعنی، אثرگذאری אین حروف در א نیز بازدאرندۀ حروف مشبّهةٌ بالفعل אز تأثیر لفظی در אِعرאب مبتد» ما«
. گویند، به کار نرفته باشند ی کافّه می»ما«که در אصطالح به آن » ما«مبتدא مشروط به آن אست که با حرف 
: شود؛ مانند ی کافّه به کار روند، عمل آنها در مبتدא ملغیٰ می»ما«با  بنابرאین، אگر حروف مشبّهةٌ بالفعل همرאه

که در אین صورت، تركیب نحویِ جمله نیز تغییر  جالب אین» کَأنَّما أحمدُ ضاحِكٌ«یا » إنَّما عليٌّ شُجاعٌ«
توאن گفت  אست، دیگر نمیبوده » إنَّ عَلیّاً شُجاعٌ«، که در אصل »إنَّما عليٌّ شُجاعٌ«یابد؛ برאی مثال در جملۀ  می
به حالت مرفوعی » حرف مشبّهةٌ بالفعل«خبر آن אست، بلكه چون אسمِ » شُجاعٌ«و » إنَّ«אسم » عليٌّ«که 

؛ )»إنَّ«نه אسم (مبتدא » عليٌّ«ی کافّه؛ »ما«، »ما«אز حروف مشبّهةٌ بالفعل، » إنَّ«برگشته אست، باید گفت که 
  ).»إنَّ«نه خبر (خبر אست » شُجاعٌ«و 

ی کافّه همرאه باشند، کاربرد آنها به آغاز جملۀ אسمیه »ما«نکتۀ دیگر אینکه هرگاه حروف مشبّهةٌ بالفعل با 
إِنَّما یُرِیدُ ﴿روند؛ مانند آیۀ مبارک  אختصاص ندאرد؛ بلكه در אین صورت، گاه در آغاز جملۀ فعلیه هم به کار می

  ٥٥٣.﴾אلْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرאًهْلَ أאللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ אلرِّجْسَ 

  :ی كافّه در آیات قرآن کریم»ما«چند نمونه אز کاربرد حروف مشبّهةٌ بالفعل همرאه با 

قَتَلَ אلنَّاسَ نَّما أرْضِ فَكَأوْ فَسادٍ فِي אلْأنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ أإِسْرאئِیلَ  يجْلِ ذلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِأمِنْ ﴿ـ 
   ٥٥٤﴾جَمِیعاً

   ٥٥٥﴾نْظُرُونَسَاقُونَ إِلَى אلْمَوْتِ وَهُمْ یَیُ نَّمَاأكَنَ جَادِلُونَكَ فِي אلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَیَّیُ﴿ـ 

   ٥٥٦﴾عُلَماءُ إِنَّ אللَّهَ عَزِیزٌ غَفُورٌخْشَى אللَّهَ مِنْ عِبادِهِ אلْیَ إِنَّمالْوאنُهُ كَذلِكَ أنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أوَمِنَ אلنَّاسِ وَאلدَّوَאبِّ وَאلْ﴿ـ 

   ٥٥٧﴾كُونُقُولَ لَهُ كُنْ فَیَنْ یَأرَאدَ شَیئاً أمْرُهُ إِذא أ إِنَّما﴿ـ 

  ٥٥٨﴾نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِینَ نَّمَاأحْسَبُونَ یَأ﴿ـ 

                                                            

  .٢٠٧، ص شرح قطر אلنّدی و بلّ אلصّدیאبن هشام، : ک. ر. ٥٥٢

  .٣٧/ אحزאب .٥٥٣

  .٣٢/ مائده .٥٥٤

  .٦/ אنفال .٥٥٥

  .٢٨/ فاطر .٥٥٦

  .٨٢/ یس .٥٥٧

  .٥٥/ مؤمنون .٥٥٨
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  الم אبتدאء
همرאه با אسم مؤخّر، ضمیر فصل یا خبر ) لَـ(אند، الم مفتوحی  همرאه شده» إنَّ«אی که با  های אسمیه گاه در جمله
الم אبتدאء، אز نظر ظاهری و دستوری هیچ گونه تغییری در .گویند می» الم אبتدאء«رود كه به آن  آن به کار می

تری אست و در حقیقت، همان  کند، אما אز جنبۀ معنایی، بیانگر تأکید بیش אِعرאب کلمات بعد אز خود אیجاد نمی
  :مانند ٥٥٩.אست» الم تأکید«

  .الم אبتدאء در آغاز خبر ← ٥٦٠﴾إِنَّ אلْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ ٭ وَאلْعَصْرِ﴿ـ 

  .الم אبتدאء همرאه با ضمیر فصل ← ٥٦١﴾إِنَّ هذא لَهُوَ אلْقَصَصُ אلْحَقُّ﴿ـ 

  .»إنَّ«الم אبتدאء در آغاز אسم مؤخّر  ← ٥٦٢﴾إِنَّ فِي ذلِكَ لَآیةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِینَ﴿ـ 

  :چند نمونۀ دیگر אز آیات قرآن کریم

   ٥٦٣﴾مَلُونَثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ אلْمَسْجِدِ אلْحَرאمِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا אللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْوَمِنْ حَیْ﴿ـ 

كْثَرَهُمْ ال أوْمَ אلْقِیامَةِ إِنَّ אللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى אلنَّاسِ وَلكِنَّ نَ عَلَى אللَّهِ אلْكَذِبَ یَفْتَرُووَمَا ظَنُّ אلَّذِینَ یَ﴿ـ 
   ٥٦٤﴾شْكُرُونَیَ

   ٥٦٥﴾وْمٌ مَّشْهُودٌوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ אلنَّاسُ وَذلِكَ یَإِنَّ فِي ذلِكَ لَآیةً لِّمَنْ خَافَ عَذאبَ אلْآخِرَةِ ذلِكَ یَ﴿ـ 

   ٥٦٦﴾خْتَلِفُونَوْمَ אلْقِیامَةِ فِیمَا كانُوא فِیهِ یَحْكُمُ بَینَهُمْ یَإِنَّما جُعِلَ אلسَّبْتُ عَلَى אلَّذِینَ אخْتَلَفُوא فِیهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَیَ﴿ـ 

  ٥٦٧﴾وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ אهْتَدَى﴿ـ 

 

                                                            

گویی در אین موאرد، کاربرد . به معنی غلتاندن و سُر دאدن אست» زَحْلَقَة«. אند نیز گفته» ةالم مُزَحْلَقَ«گاه به الم אبتدאء،  .٥٥٩
گاه ذكر آن نیز در آغاز جملۀ אسمیه אست، به بخشهای متأخّر و بعدی غلتانده در آغاز جملۀ אسمیه، الم אبتدאء رא كه جای» إنَّ«

 .٣٠٦، ص معجم אلنّحوعبدאلغنیّ אلدّقر، : ک. ر. شده الم سُر دאده ← ةالم مُزَحْلَقَ. אست

  .٢و  ١/ عصر .٥٦٠

  .٦٢/ آل عمرאن .٥٦١

  .٢٤٨/ بقره .٥٦٢

  .١٤٩/ همان .٥٦٣

  .٦٠/ یونس .٥٦٤

  .١٠٣/ هود .٥٦٥

  .١٢٤/ نحل .٥٦٦

  .٨٢/ طه .٥٦٧



  ٢١٣    جلسه بيست و ششم)/ ١(نحو 

Nahv(١) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

   ٥٦٨﴾بْصَارِأیلَ وَאلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِي אلْقَلِّبُ אللَّهُ אلَّیُ﴿ـ 

   ٥٦٩﴾إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ﴿ـ 

   ٥٧٠﴾ینَبْرאرِ لَفِي عِلِّیِّأكَلَّا إِنَّ كِتابَ אلْ﴿ـ 

  چكیده

هموאره در آغاز جملۀ אسمیه به كار  که» إنَّ، أنَّ، کَأنَّ، لَکِنَّ، لَیْتَ و لَعَلَّ«: אند אز حروف مشبّهةٌ بالفعل عبارت 
در אین صورت، مبتدא رא . گذאرند کنند و خبر رא به حال خود مرفوع باقی می مبتدא رא منصوب می ؛روند می

  . نامند אسم אین حروف و خبر رא خبر آنها می

بر ترجّی » لَعَلَّ«تمنّی و  بر» لَیْتَ«بر אستدرאک؛ » لَکِنَّ«بر تشبیه؛ » کَأنَّ«بر معنای تأکید؛ » أنَّ«و » إنَّ« 
  . شوند روند كه אغلب به وسیلۀ אفعال، بیان می אین معانی، مفاهیمی به شمار می. كنند و אشفاق داللت می

אغلب قوאعد مربوط به مبتدא و خبر، אز جمله قوאعدی که در زمینۀ تقدم و تأخر وجوبی مبتدא و خبر مطرح  
  . تجاری אس نیز» إنَّ«אست، در אسم و خبر 

در אین هنگام، . كند ی کافّه همرאه با حروف مشبّهةٌ بالفعل به کار رود، آنها رא אز عمل ملغیٰ می»ما«هرگاه  
نه אسم و خبر : (نامند אسم حروف مشبّهةٌ بالفعل رא مانند جمالت אسمیۀ عادی، مبتدא؛ و خبر آنها رא خبر می

  ). حروف مشبّهةٌ بالفعل 

آید که بر تأکید  آغاز مبتدא یا ضمیر فصل یا خبر، الم مفتوحی می  فعل درگاه پس אز حروف مشبّهةٌ بال 
  .نامند می» الم مزحلقة«یا » الم אبتدאء«داللت دאرد و آن رא 

                                                            

  .٤٤/ نور .٥٦٨

  .١٩/ تكویر .٥٦٩

  .١٨/ مطفّفین .٥٧٠
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 در جمالت אسمیه؛» أنَّ«یا » إنَّ«ضابطۀ کلی کاربرد  

  ؛»أنَّ«و  »إنَّ«موאرد وجوبی کاربرد  

  .»أنَّ«و » إنَّ«موאرد جوאزی کاربرد  

  در جمالت אسمیه » أنَّ«یا » إنَّ«ی کاربرد ضابطۀ کلّ

که در  ها، طبعاً شناخت אین در متون عربی و تفاوت موאضع אستعمال آن» أنَّ«و » إنَّ«کاربرد گستردۀ نظر به 
אی אز جمالت،   در دسته زیرא ٥٧١؛אی دאرد אهمیّت و حسّاسیت ویژه ،رא به کار گرفت» أنَّ«یا  »نَّإ«کجا باید 

در برخی دیگر אز جمالت אسمیه وאجب אست و در אین » أنَّ«کاربرد که  چنانجنبۀ وجوبی دאرد، » إنَّ«کاربرد 
به نیز אی אز موאرد  در عین حال، در پاره. به جای یکدیگر پرهیز کرد» أنَّ«و » إنَّ«موאرد باید אز به کار بردن 

  .هر دو صحیح אست» أنَّ«و » إنَّ«کار بردن 

» إنَّ«موאرد وجوبی کاربرد  .١: گیریم می  אصلی پیبر אین אساس، بحث خود رא در אین زمینه، در دو شاخۀ 
به  نیز رא» أنَّ«و » إنَّ«موאرد جوאز کاربرد آن، پس אز ). با فتحه(» أنَّ«موאرد وجوبی کاربرد  .٢؛ )با کسره(

  . אجمال بیان خوאهیم کرد

شخیصِ موאرد توאن آن رא ضابطۀ کلّی ت میکه  چنانذکر یک نکتۀ אساسی אهمیت زیادی دאرد؛  در אینجا
 »أنَّ«یا » إنَّ«ت کاربرد مصدر یا אسم مفرد به جای به شمار آورد و آن تشخیص صحّ» أنَّ«אز » إنَّ«کاربرد 

אی که با یکی אز אین دو حرف شروع شده אست، مصدر یا אسم  אست؛ به אین معنا که אگر بتوאن به جای جمله
در صدر جملۀ אسمیه، وאجب » إنَّ«ر ببریم و گرنه کاربرد رא به کا» أنَّ«مفرد به کار برد، به طور حتم باید 

توאن یک مصدر یا אسم مفرد رא  آغاز شده אست، نمی» إنَّ«که با » إنَّ אهللاَ قادِرٌ«برאی مثال به جای جملۀ . אست
ی در آغاز אین جمله وجوب» إنَّ«אز אین رو، کاربرد . به کار برد و همچنان مفهوم کاملی אز آن به دست آورد

                                                            

אغلب، جانشین حرف » أنّ«در متون معاصر عربی در بسیاری אز موאرد برאی شروع אدیبانۀ جمله אست؛ אمّا » إنَّ«هر چند  .٥٧١
 .در زبان فارسی אست» که«ربط 
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صحیح » إنَّ«با حرف » عَلِمْتُ أنَّ אهللاَ قادِرٌ«در عبارت » אهللاُ قادِرٌ«در مقابل، شروع کردن جملۀ אسمیۀ  .تאس
  . نیست

) قدرت خدאوند(» قُدْرَةُ אهللاِ«ببریم، ترکیب אضافی  رא تأویل به مفرد » إنَّ אهللاَ قادِرٌ«توضیح אینکه אگر جملۀ 
، چنین تأویلی صحیح نیست ؛ در نتیجه باید بنابرאینرساند و  به ذهن نمیشود که معنای کاملی رא  حاصل می

تأویل برده شود، در وאقع، به » قُدْرَةَ אهللاِ«به » أنَّ אهللاَ قادِرٌ«אما در جملۀ دوم، وقتی . آغاز کرد» إنَّ«آن رא با 
به  אز فعل و فاعل و مفعولٌ אی متشکّل جمله روی هم رفته و ٥٧٢گردد ظاهر می» عَلِمُْت«به فعل  عنوאن مفعولٌ
אی،  در آغاز چنین جمله» أنَّ«کند و אز אین نظر، کاربرد  آید که مفهوم کاملی رא در ذهن ترسیم می به دست می

  .عَلِمْتُ قُدْرَةَ אهللاِ ←عَلِمْتُ أنَّ אهللاَ قادِرٌ : کند جنبۀ وجوبی پیدא می

אند، بلکه عمالً موאرد متعددی رא به عنوאن  دهدر عین حال، نحوشناسان عربی به אین مختصر بسنده نکر
אند که در אدאمه אز אین میان،  متذکر شده» إنَّ«و موאردی رא به عنوאن موאرد وجوب فتح » إنَّ«موאرد وجوب کسر 

  : کنیم به بیان موאرد پرکاربردتر אکتفا می

  » إنَّ«موאرد وجوبی کاربرد 

حرف » أنَّ«אستفاده کرد؛ چه، » أنَّ«ر یا אسم مفرد نباشد، باید אز گفتیم، هرگاه گریزی אز کاربرد مصدکه  چنان
بر . رא به کار برد» إنَّ«در غیر אین صورت، باید . برد مصدری אست و عبارت پس אز خود رא به تأویل مفرد می

  :אند אز عبارت» إنَّ«ترین موאرد کاربرد  אین אساس، مهم

  جملۀ אبتدאئیّه .١

. در آغاز جملۀ אبتدאئیه قرאر گرفته باشد» إنَّ«هنگامی אست که » إنَّ«وجوب کاربرد نخستین مورد אز موאرد 
آیۀ مبارک : אی אست که אز جملۀ ماقبل خود مستقل و در آغاز کالم وאقع شده باشد؛ مانند جملۀ אبتدאئیه جمله

   ٥٧٣.﴾إِنَّ אللَّهَ ال یَظْلِمُ אلنَّاسَ شَیْئاً﴿

  مَقول قول .٢

باشد؛ » مقول قول«هنگامی אست که جملۀ אسمیه، به אصطالح در » إنَّ«موאرد وجوب کاربرد دومین مورد אز 
یَقولُ، : אعم אز مشتقات فعلی یا אسمی(و مشتقات آن » قالَ«یا همان مفعولِ فعلِ » قول مقول«توضیح אینکه 

إِنِّي دَعَوْتُ قَالَ رَبِّ ﴿مبارک  ۀد آیشود؛ مانن آغاز می» إنَّ«אی אست که در אغلب موאرد با  جمله...) قُلْ، قائِلٌ و 

                                                            

אز אین رو، אز نظر نحوی، همرאه با کلمات وאقع . برد حرف مصدری אست و عبارت پس אز خود رא به تأویل مصدر می» أنَّ« .٥٧٢
محسوب » عَلِمْتُ«به فعل متعدیِ  مفعولٌ» אهللاُ قادِرٌ«همرאه با » أنَّ«پذیرد؛ به אین معنا که در אین جمله،  بعد אز آن، نقش می

 ←) ١٨٤/ بقره( ﴾وَأَنْ تَصُومُوא خَیْرٌ لَّكُمْ﴿: تفاوتی ندאرند» أنَّ«אند و در אین ویژگی با  אز حروف مصدرینیز » ما«و » أنْ«. شود می
 .مجرور به حرف جر: کَإیمانِ אلنّاسِ ←) ١٣/ بقره( ﴾آمِنُوא كَمَا آمَنَ אلنَّاسُ﴿مبتدא؛ : صِیامُکُم

  .٤٤/ یونس .٥٧٣
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به فتح (» أنَّ«برد و אستعمال  رא به کار) به کسره همزه(» نَّإ«موאرد، طبعاً باید  در אین ٥٧٤.﴾قَوْمِي لَیْالً وَنَهارאً
  .درست نیست) همزه

  جملۀ حالیّه .٣

جملۀ . جملۀ حالیّه به کار رفته باشددر آغاز » إنَّ«هنگامی אست که » إنّ«سومین مورد אز موאرد وجوب کاربرد 
علی رא  وقتی ؛ یعنی،»ضاحِكٌ إنَّهُرأیتُ علیّاً و«: گوییم رود؛ مثالً می به کار می ٥٧٥حالیّه» وאو«حالیّه، אغلب با 
جملۀ حالیه אست که در آغاز آن پس » وإنَّهُ ضاحِكٌ«عبارت ). خندید در حالی که می ←(خندید  دیدم که می

  . אشتباه אست» أنَّ«به کار رفته אست و کاربرد آن به صورت » إنَّ«ه حالیّ» وאو«אز 

آهنگ אو کردم که به جوאنمردی אو  من وقتی ؛ یعنی،»تِهِءَوאثِقٌ بِمُرُو إنِّيقَصَدْتُهُ و«همچنین در جملۀ 
در آغاز آن » إنَّ«کاربرد  ،حالیه אست» تِهِءَوإنِّي وאثِقٌ بِمُرُو«چون عبارت ، ...)در حالی که  (←אطمینان دאشتم 

  .رא به جای آن به کار برد» أنَّ«توאن  אست و نمیوجوبی 

  جملۀ صله  .٤

. به کار رفته باشد» جملۀ صله«در صدر » إنَّ«هنگامی אست که » إنَّ«چهارمین مورد אز موאرد وجوب کاربرد 
در . گویند می» جملۀ صله«آن رود که در אصطالح به  אی به کار می پس אز موصوالت مشترک و مختص، جمله

، وجود ندאردبه مصدر یا مفرد  آن تأویل אمکان אز آنجا که ؛ ولیرود به کار می» إنَّ«آغاز چنین جمالتی گاه 
؛ یعنی، آن کس که خوی »کَرِیمٌ إنَّهُزאرَنِي אلَّذي «به کار برد؛ مانند جملۀ ) إنَّ(باید هموאره آن رא با کسر همزه 

باید آن رא به همین   אز אین رو، حتماً و صلۀ موصول אست» إنَّهُ کَرِیمٌ«جملۀ . به دیدאر من آمد אی دאرد، کریمانه
  ).»أنَّهُ کَرِیمٌ«نه ← (صورت که هست، قرאئت کرد 

؛ دیروز در خیابان کسی رא دیدم که حق »لَهُ حَقّاً عَلَيَّ إنَّرأیتُ بِاألمْسِ في אلشّارِعِ مَنْ «جملۀ  درهمچنین 
در  )به کسر همزه(» إنَّ«صلۀ موصول אست و بنابرאین، » إنَّ لَهُ حَقّاً عَلَيَّ«عبارت ، بزرگی بر گردن من دאرد

  .در آن درست نیست) به فتح همزه(» نَّأ«آغاز آن به کار رفته אست و אستعمال 

  »حَیْثُ«تعلیلیّه و » إذْ« ی אستفتاحیّه،»أال« .٥

ی אستفتاحیّه، »أال«بعد אز حروف » إنَّ«هنگامی אست که حرف » إنَّ«پنجمین مورد אز موאرد وجوب کاربرد 
جنبۀ وجوبی دאرد ) با کسر همزه(» إنَّ«در אین صورت، کاربرد . ، به کار رفته باشد»حَیْثُ«تعلیلیّه یا ظرف » إذ«

אِذهَبْ إلَی «، یا »אألنبِیاءِ ةُأال إنَّ אلعُلَماءَ وَرَثَ«: گوییم صحیح نیست؛ مثالً می) هبه فتح همز(» أنَّ«و کاربرد 
مثال دیگری که  .؛ به جایی برو که دאنشی وجود دאشته باشد که به تو سود برساند»حَیْثُ إنَّ هُناכَ عِلْماً یُفِیدُכَ

                                                            

  .٥/ نوح. ٥٧٤

» وقتی، هنگامی«توאن آن رא به قید زمانِ  وאو حالیّه אغلب متضمّن مفهوم ظرفیّت אست و אز אین رو، در بسیاری אز موאرد می .٥٧٥
  .و אمثال آنها برگردאند
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یعنی،  که אست» אهللاَ کَرِیمٌ إنَّتُبْ إذْ «ست، جملۀ א» حرف تعلیل«به کار رفته و » زیرא«در آن به معنای » إذْ«
   ٥٧٦.توبه کن؛ زیرא خدאوند کریم אست

  :»إنَّ«چند نمونه אز موאرد وجوب کاربرد 

  ٥٧٧﴾رْضِ قَالُوא إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَأوَإِذَא قِیلَ لَهُمْ ال تُفْسِدُوא فِي אلْ﴿ـ 

نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ אلسُّفَهاءُ أوَإِذא قِیلَ لَهُمْ آمِنُوא كَمَا آمَنَ אلنَّاسُ قَالُوא  ٭ لّا یَشْعُرُونََ ال إِنَّهُمْ هُمُ אلْمُفْسِدُونَ وَلكِنْأ﴿ـ 
  ٥٧٨﴾ال إِنَّهُمْ هُمُ אلسُّفَهاءُ وَلكِن لَّا یَعْلَمُونَأ

  ٥٧٩﴾وْلِیَاءَ אللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَال هُمْ یَحْزَنُونَأال إِنَّ أ﴿ـ 

ال إِنَّ אلَّذِینَ یُمارُونَ فِي أنَّهَا אلْحَقُّ أیَسْتَعْجِلُ بِهَا אلَّذِینَ ال یُؤْمِنُونَ بِها وَאلَّذِینَ آمَنُوא مُشْفِقُونَ مِنْها وَیَعْلَمُونَ ﴿ـ 
  ٥٨٠﴾אلسَّاعَةِ لَفِي ضَاللٍ بَعِیدٍ

  ٥٨١﴾اهُ مِنَ אلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلِي אلْقُوَّةِإِنَّ قَارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَیْهِمْ وَآتَیْنَ﴿ـ 

  ٥٨٢﴾ال إِنَّ حِزْبَ אلشَّیْطانِ هُمُ אلْخَاسِرُونَأنْسَاهُمْ ذِكْرَ אللَّهِ أُوْلئِكَ حِزْبُ אلشَّیْطانِ أאسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ אلشَّیْطانُ فَ﴿ـ 

  ٥٨٣﴾ا لَمْ یُذْكَرِ אسْمُ אللَّهِ عَلَیْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌكُلُوא مِمَّأوَال تَ﴿ـ 

رْضِ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ یُحْیِي أیُّهَا אلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ אللَّهِ إِلَیْكُمْ جَمِیعاً אلَّذِي لَهُ مُلْكُ אلسَّماوَאتِ وَאلْأقُلْ یَا ﴿ـ 
  ٥٨٤﴾وَیُمِیتُ

  ٥٨٥﴾مْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال یُؤْمِنُونَأنْذَرْتَهُمْ أأیْهِمْ إِنَّ אلَّذِینَ كَفَرُوא سَوَאءٌ عَلَ﴿ـ 

  » .جَلَسْتُ حَیْثُ إِنَّ علیّاً جالِسٌ« ـ 
                                                            

אلْإِنْسانَ  إِنَّ ٭وَאلْعَصْرِ ﴿: ـ در جوאب قسم؛ مانند١: به کسر همزه وאجب אست؛ אز جمله» إنَّ«در چند مورد دیگر نیز کاربرد . ٥٧٦
ـ وقتی در صدر جملۀ صفت قرאر ٢؛ )١ـ  ٣/ حم( ﴾إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةٍ مُّبارَكَةٍ ٭وَאلْكِتابِ אلْمُبِینِ  ٭حم ﴿و ) ٢و  ١/ عصر( ﴾لَفِي خُسْرٍ
  .١٥٨ـ  ١٥٩، ص صرف و אإلعرאبة אلنّحو و אلموسوعإمیل بدیع یعقوب، : ک. ر. »کَبِیرٌ إنَّهُسَافَرْتُ إلَی بَلَدٍ «: گیرد؛ مانند

  .١١/ بقره .٥٧٧

  .١٣و  ١٢/ همان .٥٧٨

  .٦٢/ یونس .٥٧٩

  .١٨/ شوریٰ .٥٨٠

  .٧٦/ قصص .٥٨١

  .١٩/ مجادله .٥٨٢

  .١٢١/ אنعام .٥٨٣

  .١٥٨/ אعرאف .٥٨٤

  .٦/ بقره .٥٨٥
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Nahv(١) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir  

  »أنَّ«موאرد وجوبی کاربرد 

و وאجب אست ها  در آن) به فتح همزه(» أنَّ«وجود دאرند که کاربرد  نیزموאرد دیگری אز אین موאرد که بگذریم، 
  : אند אز ترین אین موאرد عبارت مهم. صحیح نیست» إنَّ«کاربرد  ،در آن موאرد

  »فاعل« ۀجملدر آغاز  .١

، فاعلِ فعل قبل אز آن »أنَّ«هنگامی אست که جملۀ مسبوق به » أنَّ«نخستین مورد אز موאرد وجوب کاربرد 
. אی د که تو در אمتحان موفق شده؛ یعنی، به من خبر رسی»ناجِحٌ في אالمتَحانِ أنَّكَبَلَغَنِي «باشد؛ مانند جملۀ 

و فاعل فعل ) »نَجاحُكَ« ←: (رود אز نظر دستوری تأویل به مصدر می» أنَّكَ ناجِحٌ في אالمتَحانِ«جملۀ 
  .به آن و محالً منصوب אست مفعولٌ» ی«، نون وقایه؛ و ضمیر پیوستۀ »نون«شود و  محسوب می» بَلَغَ«

   »نایب فاعل« ۀجملدر آغاز  .٢
، نایب فاعل فعل مجهول »أنَّ«هنگامی אست که جملۀ مسبوق به » أنَّ«ورد אز موאرد وجوب کاربرد دومین م

فعل مجهول » نُودِيَ«. ؛ یعنی، ندא سر دאده شد که تو پیامبر خدאیی»نُودِيَ أنَّكَ رَسولُ אهللاِ«باشد؛ مانند جملۀ 
کَونُكَ رَسولَ  ←«: (توאند تأویل به مصدر برود می» أنَّكَ رَسولُ אهللاِ«אست و به نایب فاعل نیاز دאرد و چون 

گیرد و אز אین رو، وجوباً باید آن رא به همین  قرאر می» نُودِيَ«، بنابرאین، نایب فاعل برאی فعل مجهول )»אهللاِ
  .به کار برد) »أنَّ«: به فتح همزه(صورت 

   »به مفعولٌ« ۀجملدر آغاز  .٣
به  ، در مقام مفعولٌ»أنَّ«هنگامی אست که جملۀ אسمیۀ مسبوق به » أنَّ«سومین مورد אز موאرد وجوب کاربرد 

توאن تأویل به مصدر  رא در آن می» أنَّكَ عالِمٌ«که عبارت » عَلِمْتُ أنَّكَ عالِمٌ«قرאر گرفته باشد؛ مانند جملۀ 
ی کامل و مفید معنایی تام אست א אست که جمله» عَلِمْتُ عِلْمَكَ«، »عَلِمْتُ أنَّكَ عالِمٌ«صورت مؤوّل جملۀ . برد

  .وאجب אست) به فتح همزه(در آغاز آن » أنَّ«و אز אین رو، کاربرد 

  » لیهא مضافٌ« ۀجملدر آغاز  .٤

إلیه قرאر گرفته  هنگامی אست که جملۀ אسمیه، در مقام مضافٌ» أنَّ«چهارمین مورد אز موאرد وجوب کاربرد 
؛ یعنی، قبل אز אینکه تو به مدرسه برسی، من به »ةِ قَبْلَ أنَّكَ وَصَلْتَ إلَیهاوَصَلتُ إلَی אلمَدرس«باشد؛ مانند جملۀ 

إلیه قرאر دאرد و تأویل به مصدر  در جایگاه مضافٌ» أنَّكَ وَصَلَْت إلَیها«عبارت  ،در אین جمله. آنجا رسیدم
یح و کامل אست، بنابرאین، אز آنجا که در אین هنگام معنای جمله، صح) »قَبْلَ وُصولِكَ إلَیها« ←: (رود می

صحیح ) به کسر همزه(» إنَّ«همرאه کرد و کاربرد آن به صورت ) به فتح همزه(» أنَّ«حتماً باید آن رא با 
  .نیست

   پس אز حروف جرّ .٥
مسبوق به یکی אز حروف جر » أنَّ«هنگامی אست که » أنَّ«سرאنجام پنجمین مورد אز موאرد وجوب کاربرد 

  . ؛ یعنی، دאنستم که تو در میدאن جنگ قهرمان هستی»ةِبَطَلٌ في אلجَبْهَ بِأنَّكَعَلِمتُ « باشد؛ مانند جملۀ
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در همۀ אین موאرد چون אمکان تأویل به مصدر یا אسم مفرد بردن جملۀ אسمیه وجود دאرد، حتماً باید אز 
  ٥٨٦.صحیح نیست» إنَّ«در آغاز آنها אستفاده کنیم و به کار بردن  »أنَّ«

  :در قرآن کریم» أنَّ«نمونه אز موאرد وجوب کاربرد چند 

  ٥٨٧﴾فِي ذلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ إِنَّنْزَلْنَا عَلَیْكَ אلْكِتابَ یُتْلَى عَلَیْهِمْ أ نَّاأوَلَمْ یَكْفِهِمْ أ﴿ـ 

  ٥٨٨﴾سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً إِنَّاאسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ אلْجِنِّ فَقَالُوא  نَّهُأقُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ ﴿ـ 

مَّا أאلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَ نَّهُأمَّا אلَّذِینَ آمَنُوא فَیَعْلَمُونَ أنْ یَضْرِبَ مَثَالً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَها فَأאللَّهَ ال یَسْتَحْیِي  إِنَّ﴿ـ 
  ٥٨٩﴾رאدَ אللَّهُ بِهَذא مَثَالًأوא فَیَقُولُونَ مَاذא אلَّذِینَ كَفَرُ

  ٥٩٠﴾אللَّهَ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ نَّأوَال یَعْلَمُونَ أ﴿ ـ 

  ٥٩١﴾لْمُبِینُعَلَى رَسُولِنَا אلْبَالغُ א نَّماأطِیعُوא אلرَّسُولَ وَאحْذَرُوא فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوא أطِیعُوא אللَّهَ وَأوَ﴿ـ 

وْلَیانِ فَیُقْسِمَانِ بِاللَّهِ أאسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرאنِ یَقُومَانِ مَقامَهُما مِنَ אلَّذِینَ אسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ אلْ نَّهُمَاأفَإِنْ عُثِرَ عَلَى ﴿ـ 
  ٥٩٢﴾إِذאً لَّمِنَ אلظَّالِمِینَ إِنَّاحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِمَا وَمَا אعْتَدَیْنَا ألَشَهادَتُنَا 

  ٥٩٣﴾شْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ عَلَیْكُمْ سُلْطاناًأ نَّكُمْأشْرَكْتُمْ وَال تَخَافُونَ أخَافُ مَا أوَكَیْفَ ﴿ـ 

» أنَّكُمْ تَنْطِقُونَ«زאئده אست و » ما«ه در אین آی( ٥٩٤﴾تَنْطِقُونَ نَّكُمْأرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أفَوَ رَبِّ אلسَّماءِ وَאلْ﴿ـ 
  .)لیه אستא در مقام مضافٌ

                                                            

: خبر برאی אسم معنا باشد؛ مانند» أنَّ«وقتی . ١: به فتح همزه وאجب אست؛ אز جمله» أنَّ«در چند مورد دیگر نیز کاربرد  .٥٨٦

به کسر همزه وאجب » إنَّ«؛ بر خالف وقتی که خبر برאی אسم ذאت باشد که در آن صورت، کاربرد »אِعتِقادِي أنَّ مُحمّدאً عالِمٌ«
به، فاعل، نایب فاعل،  هرگاه صفت، بدل یا معطوف אسمی وאقع شود که אز نظر نحوی مفعولٌ. ٢؛ »هُ طالِبٌمُحمّدٌ إنَّ«: אست؛ مانند

 ﴾فَضَّلْتُكُمْ عَلَى אلْعَالَمِینَ أَنِّيیَا بَنِي إِسْرאئِیلَ אذْكُرُوא نِعْمَتِيَ אلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَ﴿ :إلیه و مجرور به حرف جر אست؛ مانند مضافٌ

مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءאً بِجَهالَةٍ  أَنَّهُوَإِذא جَاءَכَ אلَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَالمٌ عَلَیْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ אلرَّحْمَةَ ﴿: و) ٤٠/ بقره(

  .٢٢٤، ص ة אلنحوبدאیאلصفائی אلبوشهری، : ک. ر). ٥٤/ אنعام( ﴾ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ

  .٥١/ عنکبوت. ٥٨٧

  .١/ جنّ .٥٨٨

  .٢٦/ بقره .٥٨٩

  .٧٧/ همان .٥٩٠

  .٩٢/ مائده .٥٩١

  .١٠٧/ همان .٥٩٢

  .٨١/ همان .٥٩٣

  .٢٣/ ذאریات .٥٩٤
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  » أنَّ«و » إنَّ«موאرد جوאزی کاربرد 

هر دو صحیح אست و אز אین رو، به کار بردن آنها به » أنَّ«و » إنَّ«، در برخی موאرد، کاربرد که گفتیم چنان
  :אند אز ترین אین موאرد عبارت مهم. آورد جای یکدیگر، אز نظر دستوری אشکالی پدید نمی

توאن آن رא  شروع کنیم که در آن صورت هم می» إنَّ«هنگامی که در مقام تعلیل سخن، جملۀ אسمیه رא با  .١
إحذَرِ אلکَسَلَ إنَّهُ عِلَّةُ «به کار برد؛ برאی مثال در جملۀ ) به فتح همزه(» أنَّ«و هم با ) به کسر همزه(» إنَّ«با 
کنندۀ  در حقیقت بیان» إنَّهُ عِلَّةُ אلفَقْرِ«אز تنبلی بپرهیز، زیرא آن، علت همۀ نادאریها אست، جملۀ אسمیۀ ؛ »אلفَقْرِ

با در نظر گرفتن آن ) به کسر همزه(» إنَّ«در אین قبیل موאرد، صحّت خوאندن  .دلیل لزوم پرهیز אز تنبلی אست
، بدون آنکه אز حیث دستوری پیوندی میان »إنَّهُ عِلَّةُ אلفَقِْر. אِحذَرِ אلکَسَلَ«به صورت جملۀ אبتدאئیّه אست؛ یعنی 

؛ یعنی، )لِأنَّ(אست » الم جر«نیز، با در تقدیر گرفتن ) به فتح همزه(» أنَّ«صحت کاربرد . آنها به چشم بخورد
به کار » أنَّ«س אز حروف جر، و אز آنجا که پ» אِحذَرِ אلکَسَلَ لِأنَّهُ عِلَّةُ אلفَقْرِ«عبارت در אصل چنین بوده אست که 

  .نیز قرאئت کرد) أنَّ(توאن آن رא به فتح همزه  ، می»إنَّ«رود، نه  می

به کار رفته باشد، در אین صورت، » إنَّ«جزאی شرط، جملۀ אسمیۀ مسبوق به » فاء«هنگامی که بعد אز  .٢
 ؛ یعنی، هر کس»زُرْنِي فَإنِّي أکْرِمُهُمَن یَ«کاربرد آن به کسر همزه و به فتح همزه، هر دو، صحیح אست؛ مانند 

  ٥٩٥.نیز صحیح אست» فَأنِّي أکْرِمُهُ«که کاربرد آن به صورت  ؛کنم به دیدن من بیاید، אو رא אکرאم می

  :در قرآن کریم» أنَّ«و » إنَّ«چند نمونه אز موאرد جوאز کاربرد 

نَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءאً أالمٌ عَلَیْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ אلرَّحْمَةَ وَإِذא جَاءَכَ אلَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَ﴿ـ 
  ٥٩٦﴾غَفُورٌ رَّحِیمٌ نَّهُأفَصْلَحَ أبِجَهاَلةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ

  .אین آیه، به هر دو وجه خوאنده شده אست در» إِنَّ« ← ٥٩٧﴾هُوَ אلْبَرُّ אلرَّحِیمُ إِنَّهُإِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ﴿ـ 

  .در אین آیه، به هر دو وجه خوאنده شده אست» إنَّ« ← ٥٩٨﴾صَالتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ إِنَّوَصَلِّ عَلَیْهِمْ ﴿ـ 

  چکیده

  :אند אز عبارت) به کسر همزه(» إنَّ«ترین موאرد وجوب کاربرد  مهم 

 در آغاز جمالت אبتدאئیّه؛  .١

                                                            

ی فجائیّه؛ »إذא«ـ بعد אز ١: אند אز ترین آنها عبارت ، هر دو، جایز אست که مهم»أنَّ«و » إنَّ«در چند مورد دیگر نیز کاربرد  .٥٩٥
: ؛ مانند»ال جَرَمَ«ـ پس אز ٢. سعید אیستاده אست) دیدم(؛ یعنی، خارج شدم که ناگهان »أنَّ سَعیدאً وאقِفٌ/ خَرَجْتُ فَإذא إنَّ«: مانند

جامع مصطفی אلغالیینی، : ک. ر. صحیح و جایز אست» أنَّ«و » إنَّ«؛ که در هر دو مورد، کاربرد »أنّكَ عَلَی حَقٍّ/ مَ إنّكَال جَرَ«
  .٣٢٣ـ  ٣٢٤، ص ةאلدروس אلعربیّ

  .٥٤/ אنعام .٥٩٦

  .٢٨/ طور .٥٩٧

  .١٠٣/ همان .٥٩٨
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 در آغاز جملۀ مقول قول؛  .٢

 در آغاز جمالت حالیّه؛  .٣

 در آغاز جملۀ صله؛  .٤

 .»حَیْثُ«تعلیلیّه و » إذ«ی אستفتاحیّه، »أال«پس אز  .٥

  : אند אز عبارت) به فتح همزه(» أنَّ«ترین موאرد وجوب کاربرد  مهم 

  در آغاز جملۀ فاعل؛ .١

  در آغاز جملۀ نایب فاعل؛  .٢

  به؛ در آغاز جملۀ مفعولٌ .٣

  إلیه؛ در آغاز جملۀ مضافٌ .٤

 .در آغاز جملۀ پس אز حرف جرّ .٥

  :אند אز عبارت» أنَّ«و » إنَّ«ترین موאرد جوאز کاربرد  مهم 

 در صدر جملۀ تعلیلیّه وאقع شده باشند؛» أنَّ«یا » إنَّ«وقتی  .١

  .به کار رفته باشد» أنَّ«یا » نَّإ«אسمیه همرאه با   جزאی شرط، جملۀ» فاء«وقتی پس אز  .٢
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  אهدאف درس 

  :آشنایی با

 صورت مخفّف حروف مشبّهةٌ بالفعل و رאه تشخیص آنها؛ 

  .אحکام و مسائل مربوط به هر یک אز אین حروف 

  صورت مخفّف حروف مشبّهةٌ بالفعل

مختوم به نون مشدّد، در برخی אز کاربردهای אدیبانه، אز حالت مشدّد به حالت  حروف مشبّهةٌ بالفعلِ
. »إنْ، أنْ، کَأنْ و لَکِنْ«: شوند؛ مانند یابند و در نتیجه، تنها با یک نون ساکن ظاهر می غیرمشدّد تخفیف می

ی کمتر بیان אین حروف، پس אز تخفیف نیز کم و بیش همان معانی فعلی حروف مشبّهه رא אما با تأکید
  .کنند می

و در پایان همۀ آنها نون  אین حروف، در هنگام تخفیف، هرچند אز نظر ظاهری صورت یکسان و مشابهی دאرند
بر אین אساس، بحث رא در سه شاخۀ جدאگانه . אند ، ولی אز نظر אحکام نحوی با هم متفاوترود ساکن به کار می

گوییم؛ در شاخۀ دوم  سخن می» إنْ«مالت אسمیۀ مسبوق به אحکام جدربارۀ در شاخۀ نخست : کنیم مطرح می
شوند، گفتگو  آغاز میآنها אی که با  و جمالت אسمیه» کَأنْ«و » أنْ«به » کَأنَّ«و » أنَّ«در مورد تخفیف 

گوییم و אحکام جمالت אسمیۀ  سخن می» لَکِنَّ«یافتۀ  کنیم و سرאنجام در شاخۀ سوم אز صورت تخفیف می
  .دهیم توضیح می رאمسبوق به آن 

  »إنْ«حرف مخفّف 

کند و جملۀ  شود و همان معنای قبلی خود رא אفاده می بدل می» إنْ«پس אز تخفیف به » إنَّ«گفتیم، که  چنان
ر به یکی אز حروف مشبّهةٌ بالفعل تلقّی کرد، אما مهم آنکه بدאنیم بعد אز مسبوق به آن رא باید جملۀ אسمیۀ مُصَدَّ

  . دهد אز نظر دستوری چه تغییرאتی در تحلیل نحوی جملۀ אسمیه رخ می» إنْ«به » إنَّ«تخفیف 

کند و خبر رא به حال  در آغاز جملۀ אسمیه به کار رود، مبتدא رא منصوب می» إنَّ«بدیهی אست که هرگاه 
تخفیف پیدא کند، دیگر آن رא به طور وجوبی منصوب » إْن«به » إنَّ«گذאرد، אما هرگاه  فوع باقی میخود مر
توאن هم به صورت منصوب و هم به صورت مرفوع به کار برد؛  مخفّف رא می» إنْ«کند؛ یعنی، אسم پس אز  نمی

  . »إنْ أحمدُ لَحاضِرٌ«صحیح אست و هم » إنْ أحمدَ حاضِرٌ«مثالً هم 



  ٢٢٧    جلسه بيست و هشتم )/ ١(نحو 

Nahv(١) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

دقیقاً مانند زمانی که به صورت مشدّد به کار رفته باشد، אسم پس אز خود رא منصوب » إنْ«ملۀ אوّل، در ج
و אثرگذאری ظاهری آن אز شده مخفّف، אز عمل ساقط » إنْ«، אما در جملۀ دوم )إِنْ أحمدَ حاضِرٌ: (کرده אست

אسم پس אز آن عمل نکند، باید در آغاز  تخفیف یابد و در» إنْ«به » إنَّ«אگر  نکتۀ دیگر آنکه. بین رفته אست
  .نامند می» الم فارقه«אست و آن رא » الم אبتدאئیه«خبر آن، الم مفتوحی به کار رود که در حقیقت همان 

  »إنْ«رאه تشخیص حرف مخفّف 

نافیه یا شبیه به » إنْ«شرطیه و دیگری » إنْ«وجود دאرد که یکی אز آنها » إنْ«در نحو عربی چند نوع 
رود و دو فعل  شرطیه مانند سایر אدوאت شرط، در آغاز برخی جمالت شرطیه به کار می» إنْ«. אست» یْسَلَ«

 درخبر رא » لَیْسَ«אست که مانند » لَیْسَ«شبیه به » إنْ«یکی אز نوאسخ خبر نیز . کند مضارع رא مجزوم می
  .کند شرאیطی منصوب می

تشخیص دאده شود، دو » لَیْسَ«نافیه یا شبیه به » إنْ«رطیه و ش» إنْ«مخفّف אز مثقّل، אز » إنْ«برאی אینکه 
کننده אست؛   تعیین» إنْ«در אسم پس אز خود אثر گذאشته باشد، אعرאب אسم » إنْ«در صورتی که : رאه وجود دאرد

عامل  ،بردر אسم پس אز خود אثر نگذאشته باشد، وجود الم فارقه در آغاز خ» إنْ«و אگر » إنْ أحمدَ حاضِرٌ«: مانند
» إنْ«زیرא ذکر الم فارقه در آغاز خبر . »إنْ أحمدُ لَحاضِرٌ«  :ف אز غیر آن אست؛ مانندمخفّ» إنْ«تشخیص 

  .مخفّف، در صورتی که در אسم خود عمل نکرده باشد، وאجب אست

  »إنْ«کاربرد אفعال نوאسخ پس אز حرف مخفّف 

رود که یکی אز אفعال نوאسخ در  در آغاز جمالتی به کار می ،مخفّف» إنْ«موאرد،  بیشترکه در آننکتۀ مهم دیگر 
אلَّذِینَ كَفَرُوא  یَكادُوَإِنْ ﴿ ٦٠٠،﴾مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ אلْغَافِلِینَ كُنْتَوَإِنْ ﴿مانند آیات مبارکِ  ٥٩٩آن به کار رفته אست؛

  ٦٠٢.﴾أكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِینَ وَجَدْنَاوَإِنْ ﴿و  ٦٠١﴾لَیُزْلِقُونَكَ بِأبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوא אلذِّكْرَ

אز אفعال » یَکادُ«؛ در آیۀ دوم فعل »کُنْتَ«مخفّف بالفاصله فعل ناقص » إنْ«در آیۀ نخست، پس אز 
  . אز אفعال قلوب به کار رفته אست» وَجَدْنا«و در آیۀ سوم فعل  ؛مقاربه

  »کَأنْ«و » أنْ«حروف مخفّف 

، مبتدא آنهاکنند و مانند صورت مثقّل  ترجیحاً در مبتدאی جملۀ אسمیه عمل می» کَأنْ«و » أنْ«حروف مخفّف 
  .گذאرند کنند و خبر رא به حال خود مرفوع باقی می رא در مقام אسم خود منصوب می

                                                            

  .١٥٦، ص موسوعة אلنحو و אلصرف و אإلعرאبإمیل بدیع یعقوب، : ک. ر. ٥٩٩

 .٣/ یوسف .٦٠٠

 .٥١/ قلم .٦٠١

 .١١٢/ אعرאف .٦٠٢
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  »أنْ«رאه تشخیص حرف مخفّف 

אز אین رو، باید אز نظر علمی بین . رع אستناصبِ فعل مضا» أنْ«دאنیم، یکی אز حروف مصدری،  میکه  چنان
مخفّف אز مثقّل که ممکن אست پس אز آن نیز فعل » أنْ«مصدری که ناصب فعل مضارع אست، و » أنْ«

مخفّف » أنْ«شود، אما پس אز  ناصب منصوب می» أنْ«مضارع به کار رود، فرق نهاد؛ چه، فعل مضارع پس אز 
  .ماند אز مثقّل، به حال خود مرفوع باقی می

، »أنْ«، فعلی قلبی به کار رفته باشد، آن »أنْ«همچنین، باید توجه دאشته باشیم که هرگاه پیش אز حرف 
عَلِمَ أنْ سَیَكُونُ ﴿در آیۀ مبارک که  چنانمخفّف אز مثقّل אست؛ » أنْ«ناصب فعل مضارع نیست، بلکه » أنْ«

» أنْ«پیش אز حرف » عَلِمَ«یعنی، کاربرد فعل قلبی خورد؛  אین وضعیت آشکارא به چشم می ٦٠٣﴾مِنْكُمْ مَّرْضَى
ناصب فعل مضارع نیست و אز همین رو، » أنِ«אست و » أنَّ«یافتۀ  دهد که אین حرف، صورت تخفیف نشان می

  .پس אز آن، به صورت مرفوع ظاهر شده אست» سَیَکونُ«فعل مضارع 

  »کَأنْ«و » أنْ«אسم حروف مخفّف 

» ضمیر شأن محذوف«در آغاز جملۀ אسمیه به کار رفته باشند، אسم آنها هموאره » کَأنْ«و » أنْ«هرگاه حروف 
یا » أنْ«אست؛ به אین معنا که در تحلیل دستوری جمالت אسمیۀ مشتمل بر » ها«یا » هُ«אست که خوאه ناخوאه 

مَ أنْ سَیَكُونُ عَلِ﴿، باید گفت که אسم آنها ضمیر شأن محذوف و محالً منصوب אست؛ مانند آیۀ مبارک »کَأنْ«
» أنْ«. به آن אست مفعولٌ» أنْ سَیَکونُ مِنْکُم مَّرْضَی«فاعل و جملۀ » هُوَ«فعل، » عَلِمَ«که  ٦٠٤﴾مِنْكُمْ مَّرْضَى

» سَیَکونُ مِنْکُم مَّرْضَی«و جملۀ » هُ« نیز مخفّف אز مثقّل אست و אسم آن ضمیر شأن محذوف و محالً منصوبِ
: در אصل چنین بوده אست ﴾عَلِمَ أنْ سَیَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَى﴿אست؛ یعنی، آیۀ مبارک  نیز خبر آن و محالً مرفوع

  .حذف شده אست ،که ضمیر شأن به کار رفته در آن» عَلِمَ أنَّهُ سَیَکونُ مِنْکُم مَّرْضَی«

  »کَأنْ«و » أنْ«در אبتدאی خبر حروف » قَدْ«کاربرد حروف نفی، אستقبال و حرف 

آن אست که در بیشتر موאرد » کَأنْ«و » أنْ«ر در مورد جمالت אسمیۀ مشتمل بر حروف مخفّف نکتۀ مهم دیگ
یا حروف   )»لَیْسَ«و در برخی موאرد » ما، لَنْ، لَْم«مانند (بین אین حروف و خبر آنها، یکی אز حروف نفی 

  :یر توجه کنیدبه مثالهای ز ٦٠٥.رود تحقیق به کار می» قَد«یا حرف ) »سَوفَ«و » ـسَ«(אستقبال 

، »أنْ«ب אست و حرف ول قلافعאز א» یَحْسَبُ«فعل  ،که در آن ٦٠٦؛﴾أیَحْسَبُ אلْإِنْسانُ ألَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ﴿ـ 
  .به کار رفته אست» لَنْ«مخفّف אز مثقّل و پیش אز خبر آن نیز حرف نفی 

  

                                                            

 .٢٠/ مزّمّل .٦٠٣

 .٢٠/ مزّمّل .٦٠٤

  .١٥٧همان، ص : ک. ر. ٦٠٥

 .٣/ قیامه .٦٠٦
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، مخفّف אز »أنْ«ب אست و حرف ول قلافعאز א» یَحْسَبُ«فعل  ،که در آن ٦٠٧؛﴾أیَحْسَبُ أن لَّمْ یَرَهُ أحَدٌ﴿ـ 
  . به کار رفته אست» لَمْ«مثقّل و پیش אز خبر آن نیز حرف 

، مخفّف אز »أنْ«ب אست و حرف ول قلافعאز א» عَلِمَ«فعل  ،که در آن ٦٠٨؛﴾عَلِمَ أنْ سَیَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَى﴿ـ 
  .به کار رفته אست» ـسَ«مثقّل و پیش אز خبر آن نیز حرف 

، مخفّف אز مثقّل و »أنْ«אز אفعال قلوب אست و حرف » نَعْلَمُ«که در آن فعل  ٦٠٩؛﴾وَنَعْلَمَ أنْ قَدْ صَدَقْتَنَا﴿ـ 
  . تحقیق به کار رفته אست» قَدْ«پیش אز خبر آن نیز حرف 

تقریباً همان אحکام مربوط به » کَأنْ«אز אین که بگذریم، אحکام جمالت אسمیۀ مشتمل بر حرف مخفّف 
مخفّف אز مثقّل که فعل قبل אز آن به طور حتم باید فعل » أنْ«مخفّف אست، با אین تفاوت که بر خالف » نْأ«

» کَأنْ«که در آغاز خبر  مخفّف אلزאمی برאی کاربرد אفعال قلبی وجود ندאرد؛ گو אین» کَأنْ«قلبی باشد، پیش אز 
که در » کَأنْ قَدْ قامَ زَیدٌ«: رود؛ مانند ق به کار میتحقی» قَدْ«مخفّف نیز به طور معمول حروف نفی، אستقبال یا 

جملۀ فعلیۀ   ، محالً منصوب و خبر آن،»هُ« آن کَأنْ، حرف مشبهةٌ بالفعل مخفّف؛ אسم آن ضمیر شأن محذوفِ
  .و محالً مرفوع אست» قَدْ قامَ زَیدٌ«

  »لَکِنْ«حرف مخفّف 

شود و אز تأثیر لفظی در אسم پس אز خود  کلی אز عمل ساقط میتخفیف یابد، به طور » نْکِلَ«به » لَکِنَّ«هرگاه 
ناگفته نماند که هنگام . نیست، بلکه مبتدא אست» لَکِنْ«پس אز آن، אسم  אز אین رو، אسم مرفوعِ ٦١٠ماند؛ باز می

سَعِیدٌ جاءَ خالِدٌ، ولَکِنْ «: عطف همرאه کنیم و برאی مثال بگوییم» وאو«، بهتر אست آن رא با »لَکِنْ«تخفیف 
همچنان مفهوم אستدرאک رא در خود دאرد و אز אین نظر مشابه » لَکِنْ«. ؛ خالد آمد، אما سعید مسافر אست»مُسافِرٌ

אست و مفهوم آن پس אز تخفیف، دگرگون نشده אست، אما אز نظر لفظی، تأثیر آن در مبتدאی جملۀ » لَکِنَّ«
  ).ولَکِنْ سَعِیدٌ مُسافِرٌ: (אسمیۀ پس אز آن منصوب نشده אست אسمیه אز میان رفته אست و אز אین رو، مبتدאی جملۀ

  مالحظه

 و אسم مفرد ، کاربرد حروف مشبّهةٌ بالفعل، در صورتی که مشدّد باشند، به آغاز جمالت אسمیهکه گفتیم چنان
وجه مثقّل אز » إنَّ«אما אگر حرف . אز אین رو، کاربرد فعل، بالفاصله پس אز آنها، درست نیست. אختصاص دאرد

در بیشتر (אی אز אفعال  توאند بر پاره تخفیف یابد، دیگر به אسم אختصاص ندאرد و عالوه بر آن می» إنْ«خود به 
نیز وאرد شود که در אین صورت ذکر الم فارقه پس אز آن وאجب אست؛ مانند آیۀ مبارک ) موאرد، אفعال نوאسخ

  ٦١١.﴾كَ بِأبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوא אلذِّكْرَیُزْلِقُونَא لَאلَّذِینَ كَفَرُو یَكادُوَإِنْ ﴿

                                                            

 .٧/ بلد .٦٠٧

 .٢٠/ مزّمّل .٦٠٨

 .١١٣/ مائده .٦٠٩

  .٣٣٣، ص ةجامع אلدروس אلعربیّمصطفی אلغالیینی، : ک. ر. ٦١٠

  .٥١/ قلم .٦١١
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  :مخفّف در قرآن کریم چند نمونه אز کاربرد حروف مشبّهةٌ بالفعلِ

   ٦١٢﴾مَتاعُ אلْحَیاةِ אلدُّنْیَا وَאلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِینَ] لَمَا[كُلُّ ذلِكَ لَمَّا  إِنْوَزُخْرُفاً وَ﴿ـ 

   ٦١٣﴾كُنَّا لَفِي ضَاللٍ مُّبِینٍ إِنْتَاللَّهِ ﴿ـ 

  ٦١٤﴾لَّن نُّعْجِزَ אللَّهَ فِي אلْأرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَباً أنْنَّا ظَنَنَّا أوَ﴿ـ 

   ٦١٥﴾سَیَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَى أنْلَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَیْكُمْ فَاقْرَؤُא مَا تَیَسَّرَ مِنَ אلْقُرْآنِ عَلِمَ  أنعَلِمَ ﴿ـ 

لَّمْ تَكُنْ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُ مَوَدَّةٌ یَا لَیْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأفُوزَ فَوْزאً  كَأنوَلَئِنْ أصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ אللَّهِ لَیَقُولَنَّ ﴿ـ 
   ٦١٦﴾عَظِیماً

   ٦١٧﴾نَیْهِ وَقْرאً فَبَشِّرْهُ بِعَذאبٍ ألِیمٍلَّمْ یَسْمَعْها كَأنَّ فِي أُذُ كَأنوَإِذא تُتْلَى عَلَیْهِ آیاتُنا وَلَّى مُسْتَكْبِرאً ﴿ـ 

   ٦١٨﴾كانُوא هُمُ אلظَّالِمِینَ لكِنْوَمَا ظَلَمْناهُمْ وَ﴿ـ 

  ٦١٩﴾نَّجْمَعَ عِظَامَهُ] لَنْ أنْ[ أیَحْسَبُ אلْإِنْسانُ ألَّن﴿ـ 

مَا كانُوא لَّمْ یَلْبَثُوא إِلَّا سَاعَةً مِّنَ אلنَّهارِ یَتَعارَفُونَ بَیْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ אلَّذِینَ كَذَّبُوא بِلِقَاءِ אللَّهِ وَ كَأنوَیَوْمَ یَحْشُرُهُمْ ﴿ـ 
  ٦٢٠﴾مُهْتَدِینَ

كَذَّبُوא فَأخَذْنَاهُمْ بِمَا كانُوא  لكِنْضِ وَوَلَوْ أنَّ أهْلَ אلْقُرَى آمَنُوא وَאتَّقَوْא لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَكاتٍ مِّنَ אلسَّماءِ وَאلْأرْ﴿ـ 
  ٦٢١﴾یَكْسِبُونَ

  چکیده

به » إنْ، أنْ، کَأنْ و لَکِنْ«گاه به صورت مخفّف و به شکل » إنَّ، أنَّ، کَأنَّ و لَکِنَّ« حروف مشبهةٌ بالفعلِ 
ندאرد، אما در  صورت مخفّف אین حروف אز نظر معنایی با صورت مثقّل آنها تفاوت چندאنی. روند کار می

                                                            

  .٣٥/ زخرف .٦١٢

  .٩٧/ شعرאء .٦١٣

  .١٢/ جنّ .٦١٤

  .٢٠/ مزّمّل .٦١٥

  .٧٣/ نساء .٦١٦

  .٧/ لقمان .٦١٧

  .٧٦/ زخرف .٦١٨

  .٣/ قیامت .٦١٩

  .٤٥/ یونس .٦٢٠

  .٩٦/ אعرאف .٦٢١
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ترین آنها  دهد که مهم رخ می ییها ها دگرگونی آن فِتحلیل نحوی جمالت مشتمل بر صورت مخفّ
  :אند אز عبارت

در אسم پس אز آن جایز אست، با אین » إنْ« حرف مخفّفِ) عمل کردن و عمل نکردن(ـ אِعمال و אِهمال 
  . وאجب אستالم فارقه در آغاز خبر آن  ذکر د،مخفّف به صورت مُهْمَل به کار رو» إنْ«تفاوت که هرگاه 

در אسم پس אز آنها رאجح אست و אسم آنها هموאره » کَأنْ«و » أنْ«حروف مخفّف ) عمل کردن(ـ אِعمال 
  . محذوف אست ضمیر شأنِ

אز אین رو، مبتدאی . در אسم و خبر پس אز آن وאجب אست» لَکِنْ«حرف مخفّف ) عمل نکردن(ـ אهمال 
  .همیشه مرفوع אست» لکِنْ«پس אز  جملۀ אسمیۀ

رود که یکی אز אفعال نوאسخ در آن به کار رفته  مخفّف در آغاز جمالتی به کار می» إنْ«موאرد،  بیشتردر  
  .אست

تحقیق » قَدْ«، یکی אز حروف نفی یا אستقبال یا حرف »کأنْ«و » أنْ«در آغاز خبر حروف   ،موאرد بیشتردر  
 . رود به کار می

» أنْ«، »أنْ«نشان دهد مرאد אز  کهرود  میمخفّف هموאره یکی אز אفعال قلبی به کار » أنْ«پیش אز  
 . فعل مضارع نیست ناصبِ» أنْ«مصدری یا 
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  אهدאف درس 

  :آشنایی با

 نفی جنس و شروط عمل آن؛ی »ال« 

 ی نفی جنس و حالتهای אعرאبی آنها؛»ال«אنوאع  

 .ی نفی جنس»ال«אنوאع خبر  

  ی نفی جنس»ال«شروط عمل 

شود و אز نظر معنایی، پیوند مبتدא و  ی نفی جنس אست که بر جملۀ אسمیّه وאرد می» ال«یکی אز حروف نوאسخ، 
دهد و خبر رא به حال  مبتدא رא مبنی بر فتح و منصوب قرאر میکند و אز نظر لفظی نیز  خبر رא به کلی نفی می
ی نفی »ال«در مبتدאی جملۀ אسمیه در مقام » ال«عمل کردن حرف  ،در عین حال. گذאرد خود، مرفوع باقی می

شود و در אین صورت،  جنس، به شروطی بستگی دאرد که در صورت فقدאن یکی אز آنها عمل آن باطل می
  :ی نفی جنس به شمار آورد»ال«رא  توאن آن دیگر نمی

هیچ صریح باشد؛ یعنی، گوینده  ،آن אست که در نفی ی نفی جنس»ال«نخستین شرط אز شروط عمل  .١
ال رَجُلَ في «توאنیم عبارت  بنابرאین، تنها وقتی می. אحتمالی برאی وجود نسبت بین مبتدא و خبر قائل نباشد

و אگر بخوאهیم صرف مفرد یا مثنی یا » هیچ مردی در خانه نیست«: گوییمرא به کار ببریم که بخوאهیم ب» אلدّאرِ
ال رَجُالنِ «، یا »ال رَجُلٌ في אلدّאرِ«: אی دیگر بیان کنیم و بگوییم جمع رא نفی کنیم، باید جملۀ خود رא به گونه

  .»ال رِجالٌ في אلدّאرِ«و یا » في אلدّאرِ

دאنیم گاه، کاربرد  میکه  چنان. ، هر دو نکره باشندفی جنسی ن»ال«دومین شرط آن אست که אسم و خبر  .٢
אسم و خبر الی نفی جنس باید نکره باشد؛ به אین معنا که  אمّاخبر به صورت معرفه אز نظر دستوری جایز אست، 

  .אستدر آغاز جملۀ אسمیه ذکر شود، خبر آن به طور حتم نکره  ی نفی جنس»ال«هرگاه 

אی  ی نفی جنس و אسم آن فاصله»ال«ی نفی جنس آن אست که میان » ال«سومین شرط אز شروط عمل  .٣
  .نباشد و هر دو، بدون فاصله، در کنار یکدیگر ذکر شده باشند

در آغاز آن به کار رفته  ی نفی جنس»ال«אی که  شرط چهارم آن אست که در مبتدא و خبر جملۀ אسمیه .٤
شود، ولی هرگاه  در سایر موאرد، گاه جوאزאً یا وجوباً مبتدא بر خبر مقدّم می. ندאده باشد אست، تقدیم و تأخیری رخ
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در آغاز جملۀ אسمیه بیاید، به طور حتم مبتدא در صدر کالم و خبر، پس אز آن و در جای  ی نفی جنس»ال«
  .אفتد شود و تقدیم و تأخیری אتفاق نمی خود ذکر می

آن אست که هیچ حرف جرّی، אعم אز زאئد یا غیرزאئد، در آغاز אسم آن  نسی نفی ج»ال«آخرین شرط عمل  .٥
אز אین رو، نفی موجود . کند ، نفی جنس رא تأکید میی نفی جنس»ال«دאنیم،  میکه  چنان ٦٢٢.به کار نرفته باشد

که در آن  ٦٢٣﴾حُ بِحَمْدِهِءٍ إِلَّا یُسَبِّ وَإِن مِّن شَيْ﴿با مفهوم نفی موجود در آیۀ مبارک  مثالً در آن אز نظر معنایی
وَإِن مِّن ﴿، آن رא مؤکد کرده אست، شباهت زیادی دאرد؛ یعنی »إنْ«پس אز حرف نفی » مِنْ«حرف جرّ زאئد 

אست که مفهوم آن با حرف جرّ زאئد » إنْ َشيْءٌ إالّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ«در حقیقت، همان  ﴾ءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ شَيْ
אز نظر » ال رَجُلَ في אلدّאرِ«بر همین אساس، ممکن אست تصور شود که چون عبارت . ید شده אستتأک» مِنْ«

ی نفی جنس »ال«ی مذکور در آن رא همان »ال«توאن  برאبر אست، می» ال مِن رَجُلٍ في אلدّאرِ«معنایی با 
بعد אز آن، حرف جرّ و אسم » ال«که چنین تحلیلی אز نظر نحوی درست نیست؛ زیرא میان آن برشمرد، حال

  . فاصله شده אست

  ی نفی جنس»ال«אنوאع אسم 

ی نفی جنس אز آنجا אهمیت دאرد که چگونگی ظهور عالمات אعرאبی در پایان אنوאع »ال«شناخت אنوאع אسم 
ی نفی »ال«به هر حال، אسم . بستگی دאرد که در آن قابل مشاهده אست אسم آن، یکسان نیست و به حالتی

   :شود بندی کلی به سه نوع تقسیم می تقسیمجنس، در یک 

  אسم مفرد 

مضاف نیستند،  אست؛ یعنی، אسمهایی که مضاف و شبه» مفرد«، אسم ی نفی جنس»ال«אولین نوع אز אنوאع אسم 
و » ال رَجُلَیْنِ عِنْدَنَا«، »ال رَجُلَ في אلدّאرِ«هر چند خود אز نظر عددی، مفرد، مثنّی یا جمع باشند؛ مانند عبارאت 

  .»رِجالَ«و » رَجُلَیْنِ«، »رَجُلَ«: در آنها، به אصطالح مفرد אست ی نفی جنس»ال«که אسم » ال رِجَالَ عِنْدَکُمْ«

  مضاف

، آن אست که به אسم نکرۀ دیگر אضافه شده باشد که در אین صورت ی نفی جنس»ال«אسم  نوع אز אنوאعدومین 
אز » ال«که در آن אسم » ال رَجُلَ عِلْمٍ حاضِرٌ«ت؛ مانند جملۀ همچنان نکره אست؛ زیرא مضاف به نکره، نکره אس

  . مضاف نیست نوع مضاف به نکره אست؛ یعنی، مفرد و شبه

  مضاف  شبه

با אسم دیگری  مانند مضاف مضاف باشد؛ یعنی، ، آن אست که شبهی نفی جنس»ال«אسم  نوع אز אنوאعسومین 
در عین حال، אین رאبطه،  ؛אی ناگسستنی و محکم دאشته باشد هشود، אز نظر نحوی رאبط که بعد אز آن ذکر می

  . אی אضافی نباشد رאبطه

                                                            

  .٣٣٤ـ  ٣٣٥، ص ةجامع אلدروس אلعربیّمصطفی אلغالیینی، : ک. ر. ٦٢٢

  .٣٥/ صافّات .٦٢٣
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گذאری برخی אز ترکیبات دیگر  شود و نام لیه جدא نمیא توضیح آنکه در ترکیب אضافی، مضاف هرگز אز مضافٌ
کته אست که آنها هم אی אضافی وجود ندאرد ـ نیز به خاطر אشاره به אین ن مضاف ـ که میان آنها رאبطه به شبه

یک אسم مشتق در جمله به کار رفته باشد که  مفرض کنی .شوند إلیه، אز هم جدא نمی مانند مضاف و مضافٌ
אست که بین אین  بدیهیدر אین صورت، . معنای فعلی دאرد و به طور حتم باید فاعل آن بعد אز آن ذکر شود

به אین . شود نین کنیم به مفهوم جمله خدشه وאرد میتوאن جدאیی אندאخت و אگر چ אسم مشتق و فاعل آن نمی
ال «شود؛ برאی مثال در جملۀ  مضاف گفته می ها شبه אضافی و به کلمۀ نخست در آن گونه ترکیبات، ترکیب شبه

אی  که فاعل آن אست، رאبطه» خُلْق«که صفت مشبهه אست و وאژۀ » قَبِیحاً«میان وאژۀ » قَبِیحاً خُلْقُهُ حاضِرٌ
» قَبِیح«افی وجود دאرد؛ یعنی، هر چند کلمۀ אول برאی کلمۀ بعد אز آن مضاف نیست، אما چون وאژۀ אض شبه

אضافی  فاعل آن אست و بنابرאین، میان آن دو، رאبطۀ شبه» خُلْق«صفت مشبّهه אست و معنای فعلی دאرد، وאژۀ 
ره بودن برخوردאر אست و در عین אست که אز شرط نک ی نفی جنس»ال«אسم » قَبِیحاً«אز אین رو، . وجود دאرد
نیز چنین حالتی دאرد؛ در אین عبارت  »ال حَسَناً وَجْهُهُ کَیُوسُفَ«عبارت  .رود مضاف نیز به شمار می حال، شبه

ال قارِئاً « در عبارت. رود فاعل آن به شمار می» وَجْهُ«ی نفی جنس אست و »ال«مضاف و אسم  شبه» حَسَناً«
بهِ آن محسوب  مفعوٌل» אلقُرْآنَ«ی نفی جنس אست و »ال«مضاف و אسم  شبه» قارِئاً«نیز  »אلقُرآنَ مَغْبُونٌ

   .شود می

  ی نفی جنس»ال«حالتهای אعرאبی אسم 

نکه حالت کلی آمضاف باشد، אما با وجود  شبه یامضاف  ،توאند مفرد ، میی نفی جنس»ال«אسم  ،گفتیمکه  چنان
אست، در אین میان دو حالت אعرאبی و فرعی نیز وجود دאرد که  ی نفی جنس، حالت نصب»ال«אعرאبی אسم 

  .אست» مضاف شبه«و » مضاف«و دیگری مربوط به אسم » אسم مفرد«یکی مخصوص 

  حالت אعرאبی אسم مفرد

عالمت بنای אنوאع אسم . مضاف نباشد، مبنی אست ی نفی جنس אگر مفرد باشد؛ یعنی، مضاف و شبه»ال«אسم 
ت؛ אگر אز نظر عدد، مفرد باشد، مبنی بر فتح אست و אگر مثنی یا جمع باشد، مبنی بر مفرد نیز متفاوت אس

  :مانند ٦٢٤شود؛ عالمتی אست که با آن مثنی یا جمع بسته می

  .مفرد و مبنی بر فتح אست» رَجُلَ« ←» ال رَجُلَ في אلدّאرِ«ـ 

  .אست» یاء«مثنی و مبنی بر » رَجُلَیْنِ« ←» ال رَجُلَیْنِ في אلدّאرِ«ـ 

  .جمع مکسر و مبنی بر فتح אست» رِجالَ« ←» ال رِجالَ في אلدّאرِ«ـ 

  . אست» یاء«جمع مذکر سالم و مبنی بر » مُعلّمِینَ« ←» ال مُعلّمِینَ في אلمَدرسةِ«ـ 

  . جمع مؤنّث سالم و مبنی بر کسرۀ عوض אز فتحه אست» مُعلّماتٍ« ←» ال مُعلّماتٍ في אلمَدرسةِ«ـ 

                                                            

  .٢٢٩، ص شرح قطر אلنّدی و بلّ אلصدیאبن هشام، : ک. ر.٦٢٤
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  مضاف אسم مضاف و شبهحالت אعرאبی 

مضاف باشد، دیگر مبنی بر عالمت نصب و محلّاً منصوب نیست،  ، مضاف یا شبهی نفی جنس»ال«אگر אسم 
אسم » رَجُلَ«، وאژۀ »ال رَجُلَ عِلْمٍ حاضِرٌ«برאی مثال در جملۀ  ٦٢٥بلکه منصوب به عالئم אعرאبی ظاهری אست؛

مضاف  و شبه »ال«אسم » قَبِیحاً«، » قَبِیحاً خُلْقُهُ حاضِرٌال«و منصوب به فتحۀ ظاهری אست؛ همچنین در » ال«
  .و منصوب به فتحۀ ظاهری אست که چون نکره אست، با تنوین نیز همرאه شده אست

  ی نفی جنس»ال«אنوאع خبر 

جمله باشد؛ برאی مثال در جملۀ  توאند جمله یا شبه و هم می توאند אسم مفرد باشد هم می ی نفی جنس»ال«خبر 
אست که عالمت » أشَدُّ«و خبر آن אسم مفرد  ی نفی جنس»ال«אسم » فَقْرَ«، وאژۀ » فَقْرَ أشَدُّ مِن אلجَهْلِال«

  . رفع آن ضمّۀ ظاهری אست

؛ یعنی، هیچ »ال رَجُلَ سُوْءٍ یُعَاشَرُ«توאند جملۀ فعلیه باشد؛ مانند جملۀ  می ی نفی جنس»ال«همچنین خبر 
» یُعَاشَرُ«و جملۀ فعلیۀ  ی نفی جنس»ال«אسم » رَجُل«در אین جمله، وאژۀ . ستمعاشرت نیقابل مرد بدکردאری 

  . אست) »هُوَ«ضمیر مستتر (خبر آن אست که متشکّل אز فعل مجهول و نایب فاعل 

، »ال رَجُلَ سُوْءٍ خُلْقُهُ مَحمودٌ«توאند جملۀ אسمیه باشد؛ مانند جملۀ  می ی نفی جنس»ال«عالوه بر אین، خبر 
» مَحمودٌ«إلیه؛  مضافٌ» هُ«مبتدא؛ » خُلْقُ«: در آن، یک مبتدא و خبر مستقل אست ی نفی جنس»ال«ر که خب

  .رود به شمار می ی نفی جنس»ال«رفته، خبر  هم که روی» خُلْق«خبر برאی 

جمله אست؛ مانند  ، جار و مجرور یا ظرف و به אصطالح شبهی نفی جنس»ال«و سرאنجام سومین نوع خبر 
در جملۀ که  چنانجمله אست،  ظرف و شبه) هُنَا(ی نفی جنس »ال«، که در آن، خبر » رَجُلَ سُوْءٍ هُناال«جملۀ 

  . جمله אست ، جار و مجرور و شبه»ال«خبرِ » ال رَجُلَ سُوْءٍ في אلمَجلِسِ«

  ی نفی جنس»ال«حذف خبر 

در . شود ، حذف میی نفی جنس»ال«ر که در بسیاری אز موאرد، خب ه باشیمאز אینها که بگذریم، باید توجه دאشت
آمده باشد و אز » إلّا«، »ال«دهد که بعد אز  تر هنگامی رخ می ی نفی جنس، بیش»ال«عین حال، حذف خبر 

کامالً معلوم و » ال«אوالً خبرِ  ﴾ال إِلهَ إِلَّا אللَّهُ﴿نظر معنا، بر کینونیّت عام داللت کند؛ برאی مثال در آیۀ مبارک 
  .به کار رفته אست» إلّا«، »ال«، ثانیاً پس אز אست )»نٌکائِ«یا » ودٌجُوْمَ«(אز אفعال عموم 

  مالحظه

و مانند آنها نیز » ال شَكَّ، ال رَیْبَ، ال بُدَّ، ال بَأسَ« گفته، معموالً در تعابیر پر کاربردِ عالوه بر موאرد پیش .١
نیز ) »ال بَأسَ عَلیكَ«به معنای (» ال عَلَیْكَ«عالوه بر אین، در تعبیر . شود حذف می ی جنسی نف »ال« خبر

  ٦٢٦.ی نفی جنس حذف شده אست»ال«אسم 

                                                            

  .٢٣١همان، ص . ٦٢٥

  .٢٣٢، ص ة אلنّحوبدאیאلصفائی אلبوشهری، : ک. ر. ٦٢٦
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ی نفی جنس אست و منظور אز کاربرد آن، ترجیح »ال«نیز אز نظر دستوری مشتمل بر » ال سِیَّما«تعبیر  .٢
אی אست که در آن به کار رفته אست؛ برאی مثال وقتی  جمله عبارت بعد אز آن بر عبارت قبل אز آن در حکم

، مفهوم عبارت آن אست که همۀ دאنشمندאن، به ویژه »אلعُلَماءُ مُحتَرَمونَ وال سِیَّما אلعامِلُونَ مِنْهُم«: گوییم می
ی نفی »ال« ،»ال«هموאره  ،در چنین جمالتی .אند کنند، قابل אحترאم אی אز آنان که به دאنش خود عمل می دسته

אکنون به چند نمونۀ دیگر אز אین قبیل توجه . אسم آن אست و خبر آن نیز همیشه محذوف אست» سِيَّ«جنس و 
  :کنید

  ».ساعِدِ אلنّاسَ وال سِیَّما אلفُقَرאءُ«ـ 

  ».حَفِظَ אلتَّالمِیذُ دُرُوسَهُم وال سِیَّما أخِیكَ«ـ 

  ».لَهُ خُلْقٌ کَرِیمٌیُکَافأُ אلمُجِدُّونَ وال ِسیَّما مُجِدٌّ «ـ 

توאن آن رא  در אین حالت، می. אسم معرفه به کار رفته אست» ال سِیَّما«در دو نمونۀ אول، بالفاصله پس אز 
/ أخوכَ«و » אلفُقَرאءِ/ אلفُقَرאءُ«אز אین رو، در אین موضع . هم به אعرאب رفع و هم به אعرאب جر قرאئت کرد

در אین حالت، . אسم نکره آمده אست» ال سِیَّما«نۀ سوم بالفاصله پس אز אما در نمو. هر دو درست אست» أخیكَ
/ مُجِدّאً/ مُجِدٌّ«بنابرאین، در אین موضع . جایز אست) رفع، نصب و جر(قرאئت کردن آن به هر سه وجه אعرאبی 

  .هر سه، درست אست» مُجِدٍّ

  :ی نفی جنس در قرآن کریم»ال«چند نمونه אز کاربرد 

  ٦٢٧﴾هْلَكْنَاهُمْ فَال نَاصِرَ لَهُمْأخْرَجَتْكَ أشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْیَتِكَ אلَّتِي أیِّن مِّنْ قَرْیَةٍ هِيَ أوَكَ﴿ـ 

حْنُ ظَنّاً وَمَا نَوَإِذא قِیلَ إِنَّ وَعْدَ אللَّهِ حَقٌّ وَאلسَّاعَةُ ال رَیْبَ فِیها قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا אلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ﴿ـ 
  ٦٢٨﴾بِمُسْتَیْقِنِینَ

عْمالُكُمْ ال حُجَّةَ أعْمَالُنا وَلَكُمْ أعْدِلَ بَیْنَكُمُ אللَّهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ لَنَا أنْزَلَ אللَّهُ مِنْ كِتابٍ وَأُمِرْتُ لِأقُلْ آمَنْتُ بِمَا ﴿ـ 
  ٦٢٩﴾بَیْنَنا وَبَیْنَكُمُ אللَّهُ یَجْمَعُ بَیْنَنا وَإِلَیْهِ אلْمَصِیرُ

  ٦٣٠﴾نْ یَأتِيَ یَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ אللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ یَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِیرٍأאسْتَجِیبُوא لِرَبِّكُم مِّنْ قَبْلِ ﴿ـ 

    ٦٣١﴾אلْیَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ال ظُلْمَ אلْیَوْمَ إِنَّ אللَّهَ سَرِیعُ אلْحِسابِ﴿ـ 

  ٦٣٢﴾رْحَمُ אلرَّאحِمِینَأقَالَ ال تَثْرِیبَ عَلَیْكُمُ אلْیَوْمَ یَغْفِرُ אللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ ﴿ـ 

                                                            

  .١٣/ محمّد .٦٢٧

  .٣٢/ جاثیه .٦٢٨

  .١٥/ شوریٰ .٦٢٩

  .٤٧/ شوریٰ .٦٣٠

  .١٧/ غافر .٦٣١
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  ٦٣٣﴾مْرِ אللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَأقَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنَ אلْمَاءِ قَالَ ال عَاصِمَ אلْیَوْمَ مِنْ ﴿ـ 

  چکیده

رא  ۀ پس אز خودیی به صرאحت، هرگونه אرتباطی بین مبتدא و خبرِ جملۀ אسمیی نفی جنس، אز نظر معنا»ال« 
  :کند و אز نظر لفظی، عمل آن مشروط به شروط زیر אست نفی می

  گوینده در نفی صریح باشد؛ یعنی، هیچ אحتمالی برאی وجود نسبت بین مبتدא و خبر قائل نباشد؛ .١

  شند؛، هر دو، نکره بای نفی جنس»ال«אسم و خبر  .٢

  אی، با حرف جر یا کلمات دیگر، وجود ندאشته باشد؛  و אسم آن، هیچ گونه فاصله »ال«بین  .٣

  . بر אسم آن مقدّم نشده باشد» ال«خبر  .٤

  : بر سه گونه אست ی نفی جنس»ال«אسم  

  که در אین حالت، مبنی بر عالمت نصب אست؛ ) مضاف یعنی غیرمضاف و غیرشبه(مفرد ) אلف

حالت، مبنی و محلّاً منصوب نیست، بلکه منصوب به عالئم אعرאب دو مضاف که در אین  مضاف و شبه) ب و ج
  .ظاهری אست

 . توאند مفرد، جمله یا شبه جمله باشد که طبق قاعده، مرفوع یا محالً مرفوع אست می ی نفی جنس»ال«خبر  

 . حذف آن جایز אست ،باشد) وجود دאشتنبودن و (، دאلّ بر کینونیّت عام ی نفی جنس»ال«هرگاه خبر  

 

                                                                                                                                                                          

  .٩٢/ یوسف .٦٣٢

  .٤٣/ هود .٦٣٣
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אفعال ناقصه و نحوۀ אثرگذאری آنها بر אجزאی جملۀ אسمیه؛ 

 .معنای مشترک אفعال ناقصه و مفاهیم خاص هر کدאم אز آنها 

  אفعال ناقصه

אز אین منظر، אفعال . عنوאن مشترک אفعال ناقصه و אفعال مقاربه אست ،گذאری کلی، אفعال ناقصه در یک نام
دهند؛ یعنی، در برאبر אفعال تامّه، که  ناقصه و مقاربه در مقابل אفعال تامّه، دستۀ مشترکی אز אفعال رא شکل می

אین  .شود امل میبه معنای آنها ک אند و با ذکر فاعل یا ـ אگر متعدی باشند ـ فاعل و مفعولٌ عموم فعلهای عربی
كنند، ولی چون אز نظر دستوری،  روند و خبر آنها رא منصوب می دسته אز אفعال در آغاز جمالت אسمیه به كار می

روند، نه متعدی؛ چه، تقسیم אفعال به الزم و متعدی یکی אز تقسیمات دאخلی  تامّه نیستند، نه الزم به شمار می
فعلها در زبان عربی، بر אنجام کار یا پذیرفتن حالت یا حدوث فعل و نکتۀ دیگر آنكه عموم . אفعال تامّه אست
در مقابل אین دسته אز אفعال، گروه دیگری אز آنها مانند אفعال ربطی فارسی، بر . کنند אی داللت می وقوع حادثه

بیانگر کنند و  و مانند آنها و به طور كلی بر مفهوم אثبات و نفی داللت می» گردید«، »شد«، »بود«معانی 
آیند و مبتدא رא به حال خود  אین دسته אز אفعال که بر جمالت אسمیه درمی. حدوث فعل یا پذیرفتن حالت نیستند

אفعال «كنند و به طور عمده، بر معنای אثبات یا نفی داللت دאرند  گذאرند و خبر رא منصوب می مرفوع باقی می
  . شوند نامیده می» ناقصه

  .אفعال ناقصه به معنی خاص و אفعال مقاربه: אند بندی پیشین، بر دو نوع قسیمخود אین אفعال، بر אساس ت

: به אین شرح  אند؛ سیزده فعلאین אفعال . کنیم در אین جلسه دربارۀ אفعال ناقصه به معنای خاص گفتگو می
ما «، »ئَما فَتِ«، »لَما زא«، »ما بَرِحَ«، »ما دאمَ«، »حَیأضْ«، »سَیأمْ«، »بَحَأصْ«، »صارَ«، »لَیْسَ«، »کانَ«

  .»باتَ«و » ظَلَّ« ،»אنْفَكَّ
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  نحوۀ אثرگذאری אفعال ناقصه بر אسم و خبر آنها

گذאرند و خبر رא  شوند، مبتدא رא به حال خود، مرفوع باقی می هنگامی که אفعال ناقصه بر جملۀ אسمیه وאرد 
جمله  تقدیرאً مرفوع شود، אما אگر جمله یا شبهتوאند ظاهرאً، محالً یا  می، کنند؛ אگر خبر مفرد باشد منصوب می

  . אعرאب آن هموאره محلی אست ،باشد

همچنین، پس אز وאرد شدن אفعال ناقصه بر جمالت אسمیه، مبتدא و خبر، אسم و خبر אفعال ناقصه خوאنده 
حوی آیۀ بنابرאین، در تحلیل ن. ی نفی جنس»ال«د؛ درست مانند אسم و خبر حروف مشبهةٌ بالفعل و نشو می

خبر » عَلِیماً«אسم فعل ناقصه و » אهللاُ«فعل ناقصه، » کانَ«: باید بگوییم ٦٣٤؛﴾وَكانَ אللَّهُ عَلِیماً حَلِیماً﴿مبارک 
  .فعل ناقصه אست

  معنای مشترک אفعال ناقصه

بین אین אفعال در داللت بر  یبا אین همه، אختالفات. ، معنای غالب אفعال ناقصه אثبات و نفی אستیمكه گفت چنان
  .پردאزیم ترین آنها می معنای مقصود وجود دאرد که به אجمال، به بیان مهم

  »کانَ«معانی فعل ناقص 

در . یعنی אحمد دאنشجو بود» کانَ أحمدُ طالِباً«جملۀ : رود؛ مانند به کار می» بودن«تر به معنای  بیش» کانَ«
معنای دیگر فعل . در زبان فارسی فعل ربطی אست، אستعمال شده אست که ،»بود«به معنای » کانَ« אین جمله،

شاید بتوאن . אست که یکی دیگر אز אفعال ربطی در زبان فارسی אست» شدن«، داللت بر معنای »کانَ«ناقص 
در » کانَ«رא شاهد مثال אین مورد ذكر كرد که فعل ناقص  ٦٣٥﴾... كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴿آیۀ مبارک 

در אین صورت، معنای آیه آن אست که شما بهترین אمتی شدید که . אستعمال شده אست» شدن«آن به معنای 
אین دو معنا، معانی אغلبی و . در אدאمۀ آیه خصوصیاتی برאی אمت برتر بیان شده אست. خدאوند آفریده אست
  .روند به شمار می» کانَ«אکثری فعل ناقص 

  »کانَ«دو نكته دربارۀ داللت فعل ناقص 

برאی نمونه . معنا کنیم» بود«رود، نباید آن رא به  در مورد خدאوند به کار » کانَ«هرگاه فعل ناقص  :نکتۀ نخست
یاید كه بن توهّم پدید אی کنیم کهترجمه » بود«رא به » كانَ«نباید  ٦٣٦﴾وَكانَ אللَّهُ غَفُورאً رَّحِیماً﴿در آیۀ مبارک 

در چنین موضعی، باید دאلّ بر  رא» کان« آمرزندگی و مهربانی خدא مخصوص زمان گذشته بوده אست، بلکه
آمرزندگی و مهربانی خدאوند همیشگی אست و مخصوص زمان گذشته  نشان دهد كهکنیم אستمرאر تلقی 

  . نیست

                                                            

 .٥١/ אحزאب .٦٣٤

 .١١٠/ آل عمرאن .٦٣٥

 .١٥٢/ نساء .٦٣٦
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رود، אما برאی بیان  متصرّف אست و ماضی، مضارع و אمر آن به کار می» کانَ«هرچند فعل ناقص  :نکتۀ دوم
یَکونُ «: نگوییممثالً אستفاده نکنیم؛ یعنی، » یَکونُ«رאبطۀ אسنادی بین مبتدא و خبر در زمان حال، بهتر אست אز 

  .»أحمدُ طالِبٌ«: و بگوییم کار ببریمرא به همان جملۀ سادۀ אسمیه  برאی אین منظور،، بلکه »أحمدُ طالِباً

  »صارَ«معنای فعل ناقص 

: گوییم رود؛ برאی نمونه می به کار می) صیرورت( »گردیدن«و  »شدن«در معنای هموאره » صارَ«فعل ناقص 
حارّאً وبَعدَ کانَ אلجَوُّ «: ؛ אحمد دאنشجو بود و پس אز آن معلم شد، یا»کانَ أحمدُ طالِباً وبَعدَ ذَلِكَ صارَ مُعلّماً«

  . ؛ هوא گرم بود، سپس سرد شد»ذَلِكَ صارَ بارِدאً

  »أصبَحَ، أضحَی و أمسَی«معانی אفعال ناقص 

روز  אند که هر سه، بر بخشهایی אز אوقات شبانه אز אسمهایی مشتق شده »یسَی و أمْحَ، أضْحَبَأصْ«אفعال ناقص 
» صُبْح«. »مَساء«אز » أمسَی«و » ضُحَی«אز » أضحَی«گرفته شده אست، » صُبْح«אز » أصبَحَ«: کنند داللت می

و هنگامی אست که آفتاب سر زده و روشنی روز همه جا رא فرא گرفته אست » ضُحَی«. به معنای بامدאد אست
نخستین معنای אین אفعال داللت . وقتی אست که آفتاب رو به جانب مغرب نهاده و هنگام عصر אست» مَساء«

در » بود«، یعنی »أضحَی«در زمان صبح؛ » بود«، یعنی »أصبَحَ«. در یکی אز همین سه زمان אست» بودن«بر 
؛ یعنی علی، »صبَحَ عليٌّ مَرِیضاًأ«بر אین אساس، جمالت . در زمان عصر» بود«، یعنی »أمسَی«زمان ظهر و 

؛ یعنی، »أمسَی عليٌّ مَرِیضاً«؛ یعنی، علی هنگام ظهر بیمار بود، »أضحَی عليٌّ مَرِیضاً«هنگام صبح بیمار بود؛ 
  . علی هنگام عصر بیمار بود

به  جالب آنكه در אین وجه معنایی،. داللت دאرد) صیرورت(معنای دوم אین אفعال بر معنای شدن و گردیدن 
هر سه، به معنای » أصبَحَ، أضحَی و أمَْسی«تفاوتی میان אین אفعال وجود ندאرد؛ یعنی،  ویژه در دورۀ معاصر،

أمسَی «و » أضحَی אلجَوُّ بارِدאً«، »أصبَحَ אلجَوُّ بارِدאً«شوند، تفاوت معنادאری میان جمالت  אستعمال می» شد«
؛ بدون آنکه نشان دهند که »هوא سرد شد«نگر אین معنا هستند كه خورد و هر سه بیا به چشم نمی» אلجَوُّ بارِدאً

  .אین אتفاق صبح روی دאده، یا ظهر و یا عصر

  »بَاتَ«و » ظَلَّ«معانی אفعال ناقص 

، در »أمسَی«و » أضحیَ» «أصبَحَ«، »صارَ«، »کانَ«אفعال  نیز گویای مفهوم عمومیِ» بَاتَ«و » ظَلَّ«دو فعل 
 در »باتَ«و » ظَلَّ«هستند؛ אلبته با אندک تفاوتی אز نظر معنایی بین » شدن«و » بودن«داللت بر معنای 

به معنای بودن هنگام شب אست؛ » باتَ«به معنای بودن هنگام روز و » ظَلَّ« ؛ن دو در متون אدبیآאستعمال 
مفهوم عبارت آن אست كه אحمد هنگام روز کوشا بود، אما אگر » ظَلَّ أحمدُ مُجتَهِدאً«: بنابرאین، אگر بگوییم

رگاه אین אفعال در گو אینكه به طور کلی ه. ؛ یعنی، אحمد هنگام شب کوشا بود»باتَ أحمدُ مُجتَهِدאً«: بگوییم
در مفهوم آیۀ مبارک که  چنانشود،  אستعمال شوند، تفاوتی بین آن دو لحاظ نمی» گردیدن«و » شدن«معنای 

یعنی چهرۀ אو سیاه شد، אشارتی وجود ندאرد كه אین صیرورت هنگام روز، صورت  ٦٣٧؛﴾ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّאً﴿
نیز در معنای » باتَ אألمْرُ مُستَحِیالً«در جملۀ » اتَب«همچنین فعل ناقص . پذیرفته אست یا هنگام شب

  . خورد به چشم نمی אی به ناممكن شدن كار در هنگام شب אشاره ،به کار رفته אست و در آن» شدن«
                                                            

  .٥٨/ نحل .٦٣٧
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  »ما دאمَ، ما زאلَ، ما بَرِحَ، ما אنْفَكَّ و ما فَتِئَ«معنای אفعال ناقص 

به » ما«אی وجود دאرند که جز در موאرد אستثنایی، هموאره با  صهאفعال ناق ،گانۀ قبلی که بگذریم אز אفعال هفت
که همۀ آنها بر » ما فَتِئَ«و » ما زאلَ» «ما אِنْفَكَّ«، »ما بَرِحَ«، »ما دאمَ«: אند אز אین אفعال عبارت. روند کار می

؛ یعنی، אحمد هنوز دאنشجو »ما زאلَ أحمدُ طالِباً«: گوییم برאی نمونه وقتی می. אستمرאر در گذر زمان داللت دאرند
  .... . ؛ یعنی، علی همچنان در دאنشکده، אستاد אست؛ و »ةِما אنْفِكَّ عليٌّ أستاذאً في אلکُلِّیَّ«אست؛ 

ی آن، »ما« که »ما دאمَ«אست؛ به جز ی نفی »ما«در אین אفعال » ما«نکتۀ مهم آنکه אز نظر صرفی، 
یا » ال«ی نفی موجود در אین אفعال، به »ما«אز همین رو، در برخی موאرد،  ٦٣٨.ی مصدریّۀ ظرفیّه אست»ما«

و » ال«و » ما«شایان ذکر אست كه در אین אفعال، هرچند . شود بدل می» لَمْ«برخی دیگر אز אدوאت نفی مانند 
  .کنند منفی نمی رא ۀ پس אز خودشوند، אما אز جنبۀ معنایی، جملۀ אسمی אز نظر دستوری אدوאت نفی تلقی می» لَمْ«

  »لَیْسَ«معنای فعل ناقص 

אفعال ناقصه رא دیگر رود؛ به אین معنا كه  אی אست كه همیشه در معنای نفی به کار می  تنها فعل ناقصه» لَیْسَ«
توאن در معنای مثبت و هم در معنای منفی אستعمال کرد، هرچند روش منفی كردن همۀ آنها یكسان  هم می

אحمد دאنشجو «یعنی  »کانَ أحمدُ طالِباً«برאی نمونه . رود تنها در معنای منفی به کار می» لَیْسَ«نباشد؛ אما 
نفی جملۀ אسمیه در  ،»لَیْسَ«كاركرد معنایی  ؛ אما»אحمد دאنشجو نبود«یعنی  »ما کانَ أحمدُ طالِباً«و  »بود

نه אینکه אحمد دאنشجو . (دאنشجو نیست؛ صرفاً یعنی، אحمد »لَیْسَ أحمدُ طالِباً«بنابرאین، جملۀ . زمان حال אست
  ). نبود

  مالحظه

رود که زאئده و برאی تأکید  به کار می» کانَ«ی تعجبیّه فعل »ما«، گاه پس אز »ما أفْعَلَ«در אسلوب تعجب  .١
אست و אسم و خبر ندאرد؛ هر چند معنای אسلوب تعجّب رא به زمان گذشته אختصاص دهد؛ مانند سخن אمام 

: אند אز صحیفۀ سجّادیه در ودאع با ماه رمضان که فرموده ٤٥در بخشی אز دعای ) علیه אلسالم( אلعابدین زین
؛ یعنی، درود بر تو که چقدر گناهان رא زدودی و »אلسَّالمُ عَلَیْكَ ما کانَ أمْحَاכَ لِلذُّنُوبِ وأسْتَرَכَ لِأنْوאعِ אلعُیوبِ«

  .ها رא فرو پوشاندی عیب

کند و همچنان  ی تعجبیّه، زمان جمله رא ماضی می»ما«پس אز » کانَ«אستعمال  در متون معاصر عربی نیز
  .؛ که یعنی، بهار چه زیبا بود»!ما کانَ أجْمَلَ אلرَّبِیعَ«: به אسم و خبر نیازی ندאرد؛ مانند جملۀ

انند توאن الم אول آن رא حذف کرد؛ م یکی ضمایر متصل مرفوع باشد، می» ظَلَّ«هرگاه אسم فعل ناقص  .٢
אستعمال شده » ظَلَلْتُمْ«به جای  ٦٣٩﴾لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطامَاً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴿که در آیۀ مبارک » ظَلْتُمْ«فعل 
  .אست

                                                            

 .و مفهوم آن سخن خوאهیم گفت» ما دאمَ«ی موجود در »ما«در جلسۀ آینده دربارۀ  .٦٣٨

  .٦٥/ وאقعه .٦٣٩
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به » صارَ«هرگاه به معنای » عادَ، אِرتَدَّ، بَقِيَ، אِسْتَحالَ، تَحَوَّلَ، قَعَدَ، رَجِعَ و غَدא«در زبان عربی، אفعالی مانند  .٣
رود؛ مانند  آیند و پس אز آنها אسم و خبر به کار می  کار روند، אز نظر دستوری، ملحق به אفعال ناقصه به شمار می

تَجْعَلْ مَعَ אللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ  الَ﴿و  ٦٤٠﴾لْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرאًأجَاءَ אلْبَشِیرُ نْ أفَلَمَّا ﴿: آیات مبارک
  ٦٤١.﴾مَذْمُوماً مَّخْذُوالً

  :هایی אز كاربرد אفعال ناقصه در آیات و روאیات نمونه

  ٦٤٢﴾لَقَدْ كانَ فِي یُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِّلسَّائِلِینَ﴿ـ 

  ٦٤٣﴾رאدَ אلْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْیَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلئِكَ كانَ سَعْیُهُم مَّشْكُورאًأوَمَنْ ﴿ـ 

  ٦٤٤﴾وَאلَّذِینَ یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدאً وَقِیَاماً﴿ـ 

  ٦٤٥﴾حْكَمِ אلْحَاكِمِینَألَیْسَ אللَّهُ بِأ﴿ـ 

بِیكُمْ إِبْرَאهِیمَ هُوَ سَمَّاكُمُ أوَجَاهِدُوא فِي אللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ אجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي אلدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ ﴿ـ 
  ٦٤٦﴾لَى אلنَّاسِאلْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذא لِیَكُونَ אلرَّسُولُ شَهِیدאً عَلَیْكُمْ وَتَكُونُوא شُهَدאءَ عَ

  ٦٤٧﴾تِیَهُمُ אلْبَیِّنَةُأهْلِ אلْكِتابِ وَאلْمُشْرِكِینَ مُنْفَكِّینَ حَتَّى تَألَمْ یَكُنِ אلَّذِینَ كَفَرُوא مِنْ ﴿ـ 

  ٦٤٨﴾لَمْ تَكُنْ آیَاتِي تُتْلَى عَلَیْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَأ﴿ـ 

  ٦٤٩﴾لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ אلْخَاسِرِینَنْفُسَنَا وَإِن أقَاال رَبَّنا ظَلَمْنَا ﴿ـ 

  ٦٥٠».אِعْرِفِ אلحَقَّ لِمَنْ عَرَفَهُ لَكَ؛ رَفِیعاً کانَ أوْ وَضِیعاً«): علیه אلسّالم(ـ عَن أمِیرِאلمُؤمِنینَ عليٍّ 

                                                            

  .٩٦/ یوسف .٦٤٠

  .٢٢/ אسرאء .٦٤١

  .٧/ یوسف .٦٤٢

  .١٩/ אسرאء .٦٤٣

  .٦٤/ فرقان .٦٤٤
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الئِدَ في אألعناقِ وکانَتِ אلقُبورُ هِيَ אلمأوَی وصارَتِ אألعمالُ قَ«): علیه אلسّالم(ـ عَن אإلمامِ عليِّ بْنِ אلحُسَینِ 
  ٦٥١».إلَی مِیقاتِ یَومِ אلتَّالقِ

  چکیده

کانَ، صارَ، لَیْسَ، أصبَحَ، أمسَی، أضحَی، ما «: אند אز אند که عبارت אفعال ناقصه به معنای خاص، سیزده فعل 
  . »دאمَ، ما بَرِحَ، ما אِنْفَكَّ، ما زאلَ، ما فَتِئَ، ظَلَّ و باتَ

گذאرند و خبر رא  شوند و مبتدא رא به عنوאن אسم خود، مرفوع باقی می אفعال ناقصه بر مبتدא و خبر دאخل می 
  . کنند به عنوאن خبر خود، منصوب می

کنند و وجه مشترک بسیاری אز آنها  אفعال ناقصه به طور عمده بر معنای אفعال ربطی فارسی داللت می 
  . אست» شدن«و » بودن«داللت بر 

؛ אفعال »شدن«و » بودن«به طور عمده به معنای » کانَ، صارَ، أصبَحَ، أضحَی، أمسَی، ظَلَّ و باتَ«فعال א 
کنند و کارکرد معنایی  بر אستمرאر در طول زمان داللت می» ما دאمَ، ما بَرِحَ، ما אنْفَكَّ، ما زאلَ و ما فَتِئَ«
  .نفی جملۀ אسمیه در زمان حال אستصرفاً » لَیْسَ«

  

                                                            

  .در ختم قرآن ٤٢، دعای صحیفۀ سجادیه .٦٥١
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אفعال ناقصۀ متصرّف و غیرمتصرّف؛ 

 کاربرد برخی אز אفعال ناقصه در جایگاه אفعال تامّه؛ 

 در خبر برخی אز אفعال ناقصه؛ » ِ بـ«موאرد جوאز کاربرد حرف جرّ زאئد  

 . »کانَ«شروط ترخیم مضارع  

  چگونگی صرف אفعال ناقصه

برخی دیگر אز ؛ حال آنکه رود تنها صورت ماضی آنها به کار می אند؛ یعنی، برخی אز אفعال ناقصه، غیرمتصرّف
توאن  אز אین رو، می. رود م صورت مضارع آنها نیز به کار میک אند و غیر אز ماضی، دست אین אفعال متصرّف

د نرو به کار می  برخی אز آنها تنها در شکل ماضی و مضارع: אند دریافت که אفعال ناقصۀ متصرّف خود بر دو گونه
، متصرّف بودن برخی אز אفعال ناقصۀ بنابرאین. و برخی دیگر عالوه بر ماضی و مضارع، حالت אمر هم دאرند

 אما متصرّف بودن برخی دیگر אز אفعال. تصرّف کامل نیست و تنها به کاربرد ماضی و مضارع آنها محدود אستم
  .رود کامل אست و אفزون بر ماضی و مضارع، אمر آنها نیز به کار می ناقصه

  )جامد(אفعال ناقصۀ غیرمتصرّف 

אز אین رو باید به אین نکته توجه دאشته باشیم . جامدند و تنها ماضی آنها کاربرد دאرد» ما دאمَ«و » لَیْسَ«אفعال 
  . אند نیستند؛ بلکه فعل تامّ) به عنوאن فعل ناقصه(» ما دאمَ« ، مضارعِ»ومُال یَدُ«/ »ومُیَدُ«که فعل مضارع 

  אفعال ناقصۀ متصرّف

چهار فعلی  אفعال ناقصهدسته אز אین . אی אز אفعال ناقصه کامل نیست گفتیم، متصرّف بودن دستهکه  چنان
אفزون بر ماضی،  که» ما بَرِحَ، ما אنْفَكَّ، ما زאلَ و ما فَتِئَ«شوند؛ یعنی،  ی نفی آغاز می»ما«که با  هستند

  .»كُّ، ال یَزאلُ و ال یَفْتَؤُفَال یَبْرَحُ، ال یَنْ«: رود مضارع آنها نیز به کار می



  ٢٥١     سی و يکمجلسه )/ ١(نحو 

Nahv(١) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

אست؛ یعنی ماضی، مضارع و אمر آنها در عین حال، متصرّف بودن برخی دیگر אز אفعال ناقصه، کامل 
که אز نظر معنایی  »کانَ، صارَ، أصبَحَ، أضحَی، أمسَی، باتَ و ظَلَّ«: אند אز אین אفعال عبارت. شوند אستعمال می

  .داللت دאرند» شدن«و » بودن«אغلب بر مفاهیم 

              אفعال ناقصه

    متصرّف               جامد       

  ناقص אلتّصرّف      کامل אلتّصرّف      ما دאمَ  لَیْسَ         

  ما بَرِحَ    ما אنْفَكَّ     ما زאلَ    ما فَتِئَ                                           

  ظَلَّ    باتَ      أمسَی   أضحَی    أصبَحَ  صارَ  کانَ

  کاربرد برخی אز אفعال ناقصه در جایگاه אفعال تامّه

گفته   אفعال تامّه به אفعالی. روند به کار میبرخی אز אفعال ناقصه در برخی אز موאضع، در معنای אفعال تامّه 
شود که معنای آنها با ذکر فاعل پس אز آنها ـ در صورتی که الزم باشند، یا فاعل و مفعول پس אز آنها، در  می

شوند و אز نظر معنایی نیز  تامّه بر مبتدא و خبر وאرد نمیאفعال  بنابرאین،. شود صورتی که متعدی باشند ـ تمام می
אی אز کاربردهای  אند؛ یعنی، در پاره گونه برخی אز אفعال ناقصه نیز אین. کنند بر حدوث و پذیرفتن حالت داللت می
رو، تامّه به  شوند و بیانگر معانی بیان شده برאی אفعال ناقصه نیستند و אز אین אستثنایی، بر مبتدא و خبر وאرد نمی

  .روند شمار می

هرگز در مقام אفعال تامّه به کار » لَیْسَ، ما فَتِئَ و ما زאلَ«در عین حال، باید توجه دאشت که سه فعل  
» ما زאلَ«و » ما فَتِئَ«رود؛  فعل جامدی אست که همیشه در مقام فعل ناقصه به کار می» لَیْسَ«. روند نمی

آنها کاربرد دאرد و هموאره در مقام אفعال ناقصه به کار   الت ماضی و مضارعאفعال متصرّفی هستند که تنها ح
ما زאلَ، ال «فعل تامّ و » زאلَ، یَزُولُ«. »ال یَزُولُ«אست؛ نه » ال یَزאلُ«، »ما زאلَ« مضارع فعل ناقصِ. روند می
  . فعل ناقصه אست» یَزאلُ

אغلب در مقام אفعال ناقصه و گاه، در موאرد ) ئَ و ما زאلَلَیْسَ، ما فَتِ(به هر حال، אفعال ناقصه به جز سه فعل 
  .کنیم ترین אین אفعال و معانی تامّ آنها אشاره می در אدאمه به مهم. روند אستثنایی، در مقام אفعال تامّه به کار می

  »کانَ«

ترین شاهد،  نشاید روش. אست در معنای پدید آمدن و حاصل شدن به کار رفته باشد، فعل تامّ» کانَ«هرگاه 
یک بار به  ،در آن» کَانَ«باشد که مادّۀ فعل  ٦٥٢﴾إِنَّما أمْرُهُ إِذא أرَאدَ شَیْئاً أنْ یَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ﴿آیۀ مبارک 

صورت אمر حاضر و بار دیگر به صورت مضارع به کار رفته אست و با توجه به معنای آن و אینکه بر مبتدא و خبر 

                                                            

  .٨٢/ یس. ٦٥٢
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معنای آیه  بنابرאین،. אند، نه فعل ناقصه  وאن دریافت که אین دو فعل در אین مقام، فعل تامّهت وאرد نشده אست، می
باش، پس : אین אست که אمر خدאوند چنین אست که چون چیزی رא אرאده کند، همین بس که به آن بگوید

کنند  داللت می کنیم، אین دو فعل بر پدید آمدن و هست شدن که مالحظه می چنان. شود هست می] درنگ بی[
  .روند و אز אین رو، تامّه به شمار می

  »أمسَی«و » أصبَحَ«

» شدن«و » بودن«شوند و معنای آنها  بر جملۀ אسمیه وאرد نمی» أمسَی«و » أصبَحَ«در برخی אز موאرد، אفعال 
 ؛گوی خدאوند باشید ، تسبیحکه یعنی ٦٥٣؛﴾فَسُبْحانَ אللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وحِینَ تُصْبِحُونَ﴿نیست؛ مانند آیۀ مبارک 

و » تُمْسُونَ«אفعال  ،در אین آیه. آیید گاه که به بامدאد درمی شوید و آن گاه که به هنگام عصر وאرد می آن
در مقام אفعال تامّه به کار ) »أصبَحَ«و » أمسَی«های جمع مذکر مخاطب مضارع فعل  صیغه(» تُصْبِحُونَ«

  .אند نیست و ثانیاً بر جملۀ אسمیه وאرد نشده» شدن«و » بودن«אند؛ زیرא אوالً معنای آنها  رفته

  »باتَ«

به کار رفته باشد، فعل ناقصه نیست و אسم ) گذرאند(» ضَیأمْ«یا ) باقی ماند(» بَقِيَ«در معنای » باتَ«هرگاه 
 ،و مجروری نیز به دنبال آن ذکر شده باشد و אگر جارّ ؛مرفوع پس אز آن رא باید فاعل تلقی کرد، نه אسم آن

در אین جمله . ؛ علی شب رא در خانۀ ما گذرאند»باتَ عليٌّ في مَنزِلِنا«نباید خبر آن محسوب شود؛ مانند عبارت 
  . אلیه אست مضافٌ» نا«و » بَاتَ«جارّ و مجرور و متعلّق به فعل » في مَنزِلِ«فاعل آن؛ » عليٌّ«فعل تام؛ » باتَ«

  »لَیْسَ«و » کانَ«در خبر אفعال » ِ بـ«جوאز کاربرد حرف جرّ زאئد : تکمله

رود که אز نظر معنایی تأکیدکنندۀ مفهوم جمله  אی به کار می زאئده» باءِ» «کانَ«و » لَیْسَ«گاه در آغاز خبر 
אللَّهُ بِأحْكَمِ  ألَیْسَ﴿آورد؛ مانند آیۀ مبارک  تغییری پدید نمی» کانَ«و » لَیْسَ« خبرِنحویِ  אست و در نقش

  در אین صورت، خبر محالً. زאئده قرאر گرفته אست» باءِ» «لَیْسَ«که در ضمن آن، در آغاز خبر  ٦٥٤﴾אْلحَاكِمِینَ
کند و  رא مجرور می» کانَ«و » لَیْسَ«جرّ زאئده فقط صورت ظاهری خبر » باء«شود؛ یعنی،  منصوب تلقی می

و مرفوع؛ » لَیْسَ«אسم » אهللاُ«فعل ناقصه؛ » لَیْسَ«אستفهام؛  حرف» أ«. دهد نقش نحوی آن رא تغییر نمی
مجرور به حرف جرّ زאئد، محالً منصوب و خبر برאی » أحکَمَ«حرف جرّ زאئد و » ِ بـ«(خبر آن » بِأحْکَمْ«
  .إلیه و مجرور אست مضافٌ» אلحاکِمِینَ«و ) »لَیْسَ«

אسم آن و محالً » تُ«فعل ناقصه؛ » کُنْتُ«ی نافیه؛ »ما«، »ما«نیز: »ما کُنْتُ بِحاضِرٍ في אلصَّفِّ«در جملۀ  
في «و » ما کُنْتُ«ظاهرאً مجرور به حرف جر، محالً منصوب و خبر   »حاضِرٍ«حرف جرّ زאئد؛ » ِ ِ بـ«مرفوع؛ 
  . روند جار و مجرور به شمار می» אلصَّفِّ

به کار برد که به صورت منفی به کار رفته » کانَ«توאن همرאه با خبر فعل  زאئده رא تنها هنگامی می» باءِ«ضمناً 
: אز نظر دستوری صحیح نیست؛ بر خالف جمالتِ» کُنْتُ بِحاضِرٍ في אلصَّفِّ«برאی مثال جملۀ  بنابرאین،باشد؛ 

                                                            

  . ١٧/ روم. ٦٥٣

  .٨/ تین. ٦٥٤
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 ،ر آنهادر آغاز خب »باء« زאئدِ رّجحرف  کاربردکه » لَمْ أکُنْ بِحاضِرٍ في אلصَّفِّ«و » ما کُنْتُ بِحاضِرٍ في אلصَّفِّ«
  .با توجه به منفی بودن مفهوم آن جمالت صحیح אست

  : در قرآن کریم  »لَیْسَ«زאئده در خبر » باء«چند نمونه אز کاربرد 

  ٦٥٥﴾ظَلَّامٍ لِّلْعَبِیدِبِذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أیْدِیكُمْ وأنَّ אللَّهَ لَیْسَ ﴿ـ 

  ٦٥٦﴾قَرِیبٍبِإِنَّ مَوْعِدَهُمُ אلصُّبْحُ ألَیْسَ אلصُّبْحُ ﴿ـ 

  ٦٥٧﴾أعْلَمَ بِما فِي صُدُورِ אلْعَالَمِینَبِوَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَیَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أوَ لَیْسَ אللَّهُ ﴿ـ 

ومَنْ یَهْدِ אللَّهُ فَمَا لَهُ  ٭ مِنْ هادٍكافٍ عَبْدَهُ ویُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِینَ مِنْ دُونِهِ ومَنْ یُضْلِلِ אللَّهُ فَما لَهُ بِألَیْسَ אللَّهُ ﴿ـ 
  ٦٥٨﴾مِن مُّضِلٍّ ألَیْسَ אللَّهُ بِعَزِیزٍ ذِي אنْتِقامٍ

ضَارِّهِمْ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِ אللَّهِ وعَلَى אللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ بِإِنَّمَا אلنَّجْوَى مِنَ אلشَّیْطانِ لِیَحْزُنَ אلَّذِینَ آمَنُوא ولَیْسَ ﴿ـ 
  ٦٥٩﴾ؤْمِنُونَאلْمُ

  »کانَ«صورت مرخّم فعل 

در . אست در برخی אز موאرد »یَکونُ«فعل مضارع ) کوتاه کردن(مهم دیگر در پیوند با אفعال ناقصه، ترخیم نکتۀ 
 ،یعنی ؛»)١٤( و نَکونُ )١٣( ، أکونُ)٧ و ٤(تَکونُ «و چهار صیغۀ دیگر » یَکونُ«میان אفعال ناقصه، فعل 

تر در متون کهن ـ نون آخر آن  بیشـ  گاه کهحالت منحصر به فردی دאرد  ،»کانَ«های مفرد مضارع  صیغه
  ).به جای لَمْ نَکُنْ( ٦٦٠﴾ولَمْ نَكُ نُطْعِمُ אلْمِسْكِینَ﴿در آیۀ مبارک » لَمْ نَكُ« شود؛ مانند حذف می

رא حذف کرد، » تَکونُ، أکونُ و نَکونُیَکونُ، «با אین حال، چنان نیست که در همۀ אحوאل بتوאن نون آخر 
אول : ترین آنها دو شرط زیر אست ها وجود دאرد که مهم بلکه شروط دیگری نیز برאی حذف نون در אین صیغه

به کار نرفته ) ٱ(شرطیه به کار رفته باشند و دوم آنکه بالفاصله پس אز آنها همزۀ وصل » إنْ«یا » لَمْ«آنکه با 
آمده و پس אز آن بالفاصله همزۀ وصل » نَکونُ«در آغاز فعل » لَمْ«در آیۀ مذکور  ،مونهبرאی نکه  چنان .باشد

  .﴾وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ אلْمِسْكِینَ﴿: به کار نرفته אست

  :در آیات قرآن کریم» کانَ«های مرخّم مضارع  چند نمونه אز کاربرد صیغه

                                                            

  .٥١/ אنفال. ٦٥٥

  .٨١/ هود. ٦٥٦

  .١٠/ عنکبوت. ٦٥٧

  .٣٧و  ٣٦/ زمر. ٦٥٨

  .١٠/ مجادله. ٦٥٩

  .٤٤/ مدّثّر. ٦٦٠
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  ٦٦١﴾حَسَنَةً یُضَاعِفْها ویُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أجْرאً عَظِیماً تَكُإِنْ إِنَّ אللَّهَ ال یَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ و﴿ـ 

  ٦٦٢﴾تَأتِیكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَیِّناتِ قَالُوא بَلَى قَالُوא فَادْعُوא ومَا دُعاءُ אلْكافِرِینَ إِلَّا فِي ضَاللٍ لَمْ تَكُقَالُوא أوَ ﴿ـ 

  ٦٦٣﴾بَغِیّاً لَمْ أכُي بَشَرٌ وقَالَتْ أنَّى یَكُونُ لِي غُالمٌ ولَمْ یَمْسَسْنِ﴿ـ 

  ٦٦٤﴾مُغَیِّرאً نِّعْمَةً أنْعَمَها عَلَى قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوא مَا بِأنْفُسِهِمْ وأنَّ אللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ لَمْ یَكُذلِكَ بِأنَّ אللَّهَ ﴿ـ 

  ٦٦٥﴾אلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وخَسِرَ هُنالِكَ אلْكافِرُونَیَنْفَعُهُمْ إِیمانُهُمْ لَمَّا رَأوْא بَأسَنا سُنَّتَ אللَّهِ  لَمْ یَكُفَ﴿ـ 

  »ما دאمَ«در » ما«

ی مصدریّه אست؛ توضیح אینکه برخی אز حروف، »ما«، »ما دאمَ«در آغاز » ما«نکتۀ مهم دیگر، آن אست که 
ناصبۀ فعل » أنْ«جمله אز  ؛گویند می» حروف مصدریّه«برند که به آنها  אفعال پس אز خود رא به تأویل مصدر می

پس אز آن » دאمَ«یعنی، فعل ؛ )אز אفعال ناقصه(» ما دאمَ«در آغاز » ما«حرف  مانند ؛ی مصدریّه»ما«مضارع و 
  ).دَوאم: (رود هموאره به تأویل مصدر می

ود رא به غیر אز آنکه فعل بعد אز خ» ما دאمَ«ی موجود در آغاز »ما«عالوه بر אین، باید توجه دאشته باشیم که 
ی مصدریّۀ »ما«برد، אز نظر معنایی بر مفهوم ظرفیت نیز داللت دאرد و بر همین אساس، آن رא  تأویل مصدر می

وَأوصَانِي ﴿بخش پایانی آیۀ مبارک  صورت مؤوّلِ  برאی مثال ٦٦٦אند؛ خوאنده» ...مُدَّةَ دَوאمِ «ظرفیّه به معنای 
  . »حَیّاً مُدَّةَ دَوאمِي«: چنین אست ٦٦٧﴾بِالصَّالةِ وאلزَّکاةِ مَا دُمْتُ حَیّاً

  چکیده

 . کامل אلتصرّف و ناقص אلتصرّف: אند אفعال ناقصۀ متصرّف، خود بر دو گونه 

کانَ، «: אند אز عبارت  صرّفت؛ אفعال ناقصۀ کامل אل»ما دאمَ«و » لَیْسَ«: אند אز عبارت  אفعال ناقصۀ غیرمتصرّف 
ما بَرِحَ، ما אنْفَكَّ، ما «: אند אز عبارت  و אفعال ناقصۀ ناقص אلتصرّف ؛»لَّصارَ، أصبَحَ، أضحَی، أمسَی، باتَ و ظَ

  .»زאلَ و ما فَتِئَ

                                                            

  .٤٠/ نساء. ٦٦١

  .٥٠/ غافر. ٦٦٢

  .٢٠/ مریم. ٦٦٣

  .٥٣/ אنفال. ٦٦٤

  .٨٥/ غافر. ٦٦٥

  .٥٩٨، ص אلنحو و אلصرف و אإلعرאب موسوعةإمیل بدیع یعقوب، : ک. ر. ٦٦٦

  .٣٣/ مریم. ٦٦٧
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روند و אین در صورتی אست که אز مفهوم معانی  گاه در مقام אفعال تامّه به کار می ،אی אز אفعال ناقصه دسته 
: אند אز ترین אین אفعال عبارت مهم. نشوندאفعال ناقصه تهی شوند و אز نظر ظاهری نیز بر مبتدא و خبر وאرد 

  .»کانَ، أصبَحَ، أمسَی و باتَ«

ها  در אین صورت، خبر آن. رود به کار می» ِ بـ«حرف جرّ زאئدۀ » لَمْ یَکُنْ«/ »مَا کانَ«و » لَیْسَ«گاه در خبر  
  .رود محالً منصوب به شمار می مجرور و لفظاً

لَمْ «: به کار روند، جایز אست که نون آنها حذف شود» لَمْ«با » یَکونُ«های مفرد فعل مضارع  هرگاه صیغه 
  .شود نامیده می» ترخیم«אین پدیده در אصطالح . »كُ، لَمْ أכُ و لَمْ نَكُیَكُ، لم تَ

ی مصدریّۀ ظرفیّه אست؛ یعنی، هم فعل پس אز خود رא »ما«، »ما دאمَ«ی موجود در آغاز فعل ناقصِ »ما« 
 . برد و هم مشتمل بر مفهوم ظرفیّت אست میبه تأویل مصدر 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 و شروط عمل کردن آنها؛» لَیْسَ«حروف شبیه به  

 . אحکام و مسائل مربوط به هر یک אز אین حروف 

  »لَیْسَ«حروف شبیه به 

در مورد אین حروف آن אست که چرא  نکتهنخستین . »ما، إنْ، ال و التَ«: אند אز عبارت» لَیْسَ«حروف شبیه به 
  אند؟  خوאنده شده» لَیْسَ«حروف شبیه به 

یکی אز جنبۀ ظاهری و دیگری אز جنبۀ : در پاسخ باید گفت که אین تسمیه אز دو جهت صورت گرفته אست
، »لَیْسَ«آن אست که אین حروف همانند » لَیْسَ«ی אین حروف به حروف شبیه به گذאر وجه ظاهری نام. معنایی

روند و مبتدא رא به حال خود مرفوع باقی  با شرאیط خاصّ مربوط به آنها، در آغاز جمالت אسمیه به کار می
جملۀ » یْسَلَ«گذאری אین حروف نیز آن אست که مانند  وجه معنایی نام. کنند گذאرند و خبر رא منصوب می می

عمل » لَیْسَ«مانند  ،در آن» ما«که حرف » ما אلفَقْرُ عَیْباً«جملۀ مانند کنند؛  אسمیه رא در زمان حال منفی می
אسمیه رא به حال خود مرفوع باقی گذאشته و خبر آن رא منصوب   کرده אست؛ زیرא אز جهت ظاهری مبتدאی جملۀ
در آغاز آن، به مفهوم منفی تغییر یافته אست، » ما«אز کاربرد  کرده אست و אز نظر معنایی نیز مفهوم جمله پس

  . »لَْیسَ אلفَقْرُ عَیْباً«: درست مانند آنکه بگوییم

  »لَیْسَ«شروط عمل کردن حروف شبیه به 

  :אند אز אین شروط عبارت. کنند אین حروف با شروط خاصی در مبتدא و خبر جملۀ אسمیه عمل می ،گفتیمکه  چنان

  شرط نخست

אصلی خود ذکر شده  جای، مبتدא و خبر در آنهانخستین شرط عمل کردن אین حروف آن אست که پس אز 
در אین صورت . باشند؛ به אین معنا که تقدیم و تأخیری، بر خالف ترتیب طبیعی آنها، صورت نگرفته باشد

 مَا هَذא بَشَرאً﴿ند آیۀ مبارک توאنند خبر جملۀ אسمیۀ پس אز خود رא منصوب کنند؛ مان می» لَیْسَ«حروف شبیه به 
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אثر » لَیْسَ«ی شبیه به »ما«אند و אز אین رو،  در آن، مبتدא و خبر در جای אصلی خود به کار رفته که ٦٦٨﴾...
   .﴾... مَا هَذא بَشَرאً﴿: لفظی خود رא در خبر جملۀ אسمیۀ پس אز آن، ظاهر کرده אست

  شرط دوم

به کار » إلّا«، حرف »لَیْسَ«پس אز אسم حروف شبیه به  אست که عمل کردن אین حروف آندومین شرط 
برאی مثال אگر در زبان فارسی  .رودبمفهوم نفی موجود در אین حروف אز میان  که אز אین رهگذر،نرفته باشد 
در عربی نیز אگر که  چنان. אیم رف دאنشجو بودن علی تأکید کردهعلی نیست جز دאنشجو، در وאقع بر صِ: بگوییم
شود، تأکید بر  ، مفهوم نفی در جمله وجود ندאرد و آنچه به ذهن مخاطب متبادر می»ما عليٌّ إلّا طالِبٌ«: بگوییم

، »لَیْسَ«هرگاه پس אز حروف شبیه به  بر אین אساس،. دאنشجو אست ،جنبۀ אثباتی جمله אست؛ یعنی، علی تنها
 ﴾مَا هَذא بَشَرאً إِنْ هَذא إِلَّا مَلَكٌ كَرِیمٌ﴿رود؛ مانند آیۀ مبارک  به کار رفته باشد، عمل آنها אز بین می» إلّا«حرف 

، یعنی رعایت ترتیب »لَیْسَ«ی شبیه به »ما«که در بخش نخستین آن، دو شرط الزم برאی عمل کردن 
 ؛﴾...مَا هَذא بَشَرאً ﴿: ، وجود دאرد»لَیْسَ«پس אز אسم حروف شبیه به » إلّا«تدא و خبر و عدم ذکر طبیعی ذکر مب

אست و طبق قاعده باید خبر رא » لَیْسَ«אز حروف شبیه به » إنْ«رغم آنکه  که، در بخش دوم، علی حال آن
... ﴿: میۀ پس אز خود بازمانده אستپس אز آن، אز عمل کردن در خبر جملۀ אس» إلّا«منصوب کند، به خاطر ذکر 

  .﴾إِنْ هَذא إِلَّا مَلَكٌ كَرِیمٌ

در خبر جملۀ پس אز آن وجود ندאشته » لَیْسَ«در אین وضعیت؛ یعنی، هرگاه شروط אثرگذאری حروف شبیه به  
» رخب«و » مبتدא«در آغاز آن، همان » لَیْسَ«رغم وجود حروف شبیه به  نباشد، عناصر جملۀ אسمیه رא، علی

: گوییم می ﴾إِنْ هَذא إِلَّا مَلَكٌ كَرِیمٌ... ﴿אز אین رو، در تحلیل . »لَیْسَ«نامند؛ نه אسم و خبر حروف شبیه به  می
  .صفت آن אست» کَرِیمٌ«خبر و » مَلَکٌ«حرف حصر؛ » إلّا«مبتدא؛ » هَذא«؛ »لَیْسَ«حرف شبیه به » إنْ«

  تکمله

  »لَیْسَ«ی شبیه به »ما«

  : توאند معرفه یا نکره باشد؛ مانند می» لَیْسَ«ی شبیه به »ما«אسم 

  ؛ )»هُنَّ«ضمیر : »ما«אسم ( ٦٦٩﴾مَا هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ﴿ـ 

  ؛)أحَدٌ: »ما«אسم (» )ی אهللا علیه و آلهصلّ(ما أحَدٌ أفضَلَ مِن אلرَّسولِ אألعظَمِ «ـ 

ما אلتَّنافُسُ «و » ما أحمدُ بِمُعَلّمٍ«: رود؛ مانند کار میزאئده به » باءِ«، »ما«عالوه بر אین گاه در آغاز خبر 
  .ی زאئده، مؤکِّد معنای جمله אست»ما«در אین صورت، خبر محالً منصوب אست و  .»بِمَذمُومٍ

                                                            

  . ٣١/ یوسف. ٦٦٨

  .٢/ مجادله. ٦٦٩
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  »لَیْسَ«شبیه به » إنْ«

אز آن شرطیّه که پس » إنْ«رود؛ بر خالف  نیز هموאره یک جمله به کار می» لَیْسَ«شبیه به » إنْ«پس אز 
» الم فارقه« ،مخفّفه אز مثقّله» إنْ«، بر خالف »لَیْسَ«شبیه به » إنْ«پس אز  که چنان. شود دو جمله ذکر می

» إنْ«: تحلیل نحوی אین جمله چنین אست. ؛ تنبل، موفق نیست»إنِ אلکَسْالنُ فائِزאً«آید؛ مانند عبارت  نمی
بر خالف آیۀ مبارک . خبر آن و منصوب אست» فائِزאً«ع و אسم آن و مرفو» אلکَسْالنُ«؛ »لَیْسَ«حرف شبیه به 

  .در آغاز خبر به کار رفته אست» الم فارقه«که در آن  ٦٧٠﴾إِنْ هَذאنِ لَسَاحِرَאنِ﴿

  »لَیْسَ«ی شبیه به »ال«

نکره אست و تنها در موאرد אستثنایی אسم آن به صورت معرفه » لَیْسَ«ی شبیه به »ال«موאرد، אسم  بیشتردر 
» ال«: ؛ هیچ خیابانی شلوغ نیست، که تحلیل نحوی آن چنین אست»ال شارِعٌ مُزدَحِماً«: شود؛ مانند یذکر م

جملۀ که  چنانخبر آن و منصوب אست؛ » مُزدَحِماً«אسم آن، نکره و مرفوع و » شارِعٌ«؛ »لَیْسَ«حرف شبیه به 
؛ »لَیْسَ«حرف شبیه به » ال«: چنین אست آن ، من سرکش نیستم؛ نیز صحیح و تحلیل نحوی»ال أنا باغِیاً«
  . خبر آن و منصوب אست» باغِیاً«אسم آن، معرفه و مرفوع و » أنا«

  »لَیْسَ«אز حروف شبیه به » التَ«

نیز باید توجه دאشته باشیم که אوالً אسم و خبر آن همیشه אسم زمان هستند و ثانیاً אسم آن » التَ«در مورد 
אسم : که هر دو نکته در آن آشکار אست ٦٧١﴾والتَ حِینَ مَناصٍ﴿یۀ مبارک هموאره محذوف אست؛ مانند آ

التَ אلحِینُ «: محذوف אست و אسم و خبر آن، هر دو، אسم زمان هستند؛ بنابرאین، تقدیر آن چنین אست» التَ«
  .»حِینَ مَناصٍ

  :در آیات قرآن کریم» لَیْسَ«چند نمونه אز کاربرد حروف شبیه به 

  ٦٧٢﴾بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ אللَّهُ مَاو﴿ـ 

  ٦٧٣﴾هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ אلْعَذَאبِ أنْ یُعَمَّرَ مَایَوَدُّ أحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ ألْفَ سَنَةٍ و﴿ـ 

بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ  مَاأنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ و مَاولَئِنْ أتَیْتَ אلَّذِینَ أُوتُوא אلْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَّا تَبِعُوא قِبْلَتَكَ و﴿ـ 
  ٦٧٤﴾بَعْضٍ

  

                                                            

  .٦٣/ طه. ٦٧٠

  .٣/ ص. ٦٧١

  .٧٤/ بقره. ٦٧٢

  .٩٦/ همان. ٦٧٣

  .١٤٥/ همان. ٦٧٤
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لكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ ءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ مِّن شَيْ إِنتُسَبِّحُ لَهُ אلسَّماوَאتُ אلسَّبْعُ وאلْأرْضُ ومَنْ فِیهِنَّ و﴿ـ 
  ٦٧٥﴾كانَ حَلِیماً غَفُورאً

  ٦٧٦﴾رُ אلْغَافِرِینَهِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشَاءُ وتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أنْتَ وَلِیُّنا فَاغْفِرْ لَنَا وאرْحَمْنَا وأنْتَ خَیْ إِنْ﴿ـ 

  ٦٧٧﴾نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ مَاهِيَ إِلَّا حَیَاتُنَا אلدُّنْیَا نَمُوتُ ونَحْیَا و إِنْ﴿ـ 

  ٦٧٨﴾هُمْ إِلَّا یَخْرُصُونَ إِنْلَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ  مَّاوقَالُوא لَوْ شاءَ אلرَّحْمنُ مَا عَبَدْنَاهُم ﴿ـ 

وَى אلْأنْفُسُ یَتَّبِعُونَ إِلَّا אلظَّنَّ ومَا تَهْ إِنْهِيَ إِلَّا أسْماءٌ سَمَّیْتُمُوهَا أنْتُمْ وآبَاؤُكُم مَّا أنْزَلَ אللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ  إِنْ﴿ـ 
  ٦٧٩﴾ولَقَدْ جَاءَهُم مِّنْ رَّبِّهِمُ אلْهُدَى

  چکیده

 .»ما، إنْ، ال و التَ«: אند אز عبارت» لَیْسَ«حروف شبیه به  

» لَیْسَ«گردد که مانند  به אثرگذאری آنها در خبر جملۀ אسمیه برمی» لَیْسَ«شباهت ظاهری אین حروف به  
همان אشتمال אین حروف بر مفهوم نفی موجود » لَیَْس«کنند و شباهت معنایی آنها به  خبر رא منصوب می

  . אست» لَیْسَ«در 

یکی آنکه مبتدא و : کنند به دو شرط منصوب می خبر جملۀ אسمیۀ پس אز خود رא» لَیْسَ«حروف شبیه به  
به کار » إلّا«خبر در موضع אصلی خود ذکر شده باشند و دیگر آنکه پس אز אسم אین حروف، حرف حصر 

  .نرفته باشد

در بیشتر » ما«؛ با אین تفاوت که אسم توאند معرفه یا نکره باشد می» لَیْسَ«ی شبیه به »ال«و  »ما«אسم  
به عکس، در بیشتر موאرد، نکره و در موאرد אندکی » ال«در موאرد אندکی نکره אست و אسم موאرد، معرفه و 
  .معرفه אست

مخفّفه אز » إنْ«آید و بر خالف  شرطیّه، تنها یک جمله می» إنْ«، بر خالف »لَیْسَ«شبیه به » إن«پس אز  
  . رود به کار می» الم فارقه«مثقّله، خبر هموאره بدون 

  . نکره و در موאرد אستثنایی معرفه אست» لَیْسَ«ی شبیه به »ال«אسم  ،در بیشتر موאرد 

  . محذوف אست هموאره هموאره אسم زمان هستند و אسم آن» التَ«אسم و خبر  

  

                                                            

  .٤٤/ אسرאء. ٦٧٥

  .١٥٥/ אعرאف. ٦٧٦

  .٣٧/ مؤمنون. ٦٧٧

  .٢٠/ زخرف. ٦٧٨

  .٢٣/ نجم. ٦٧٩
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  אهدאف درس 

  :آشنایی با

 אفعال مقاربه و אنوאع آن؛ 

 .אفعال قرب و رجاء و אحکام و مسائل آنها 

  آنها ) گذאری دلیل نام(و وجه تسمیه  אفعال مقاربه

گذאری کلی، אفعال مقاربه، سه دسته אز אفعال غیرتامّ رא، که هر کدאم معانی مخصوص به خود دאرند،  در یک نام
گذאری אز باب تسمیۀ جزء بر کل אست که به خاطر کثرت کاربرد אفعال قرب نسبت به  אین نام. شود شامل می

  : אند نوع  بر אین אساس، אفعال مقاربه بر سه. ستدو نوع دیگر صورت گرفته א

  אفعال قُرب؛  .١

  אفعال رجاء؛  .٢

  ٦٨٠.אفعال شروع .٣

نزدیک «وجه تسمیۀ אفعال قرب، آن אست که אین אفعال بر قرب و نزدیکی وقوع فعل داللت دאرند و در معنای 
آنها تفاوت هر یک אز میان معانی  روند، بدون آنکه به کار می» ...چیزی نمانده אست که «یا » ...אست که 

  .چندאنی وجود دאشته باشد

وجه تسمیۀ אفعال رجاء آن אست که אین אفعال بر אمیدوאری نسبت به وقوع فعل یا پدید آمدن حالتی که در 
روند،  به کار می» ...אمید אست که «، یا »...باشد که «جملۀ به آن אشاره شده אست، داللت دאرند و در معنای 

  .آنکه میان آنها تفاوت معنایی خاصی وجود دאشته باشد بدون

به همین ترتیب، وجه تسمیۀ אفعال شروع نیز آن אست که بر آغازِ אنجام کاری که در جمله به آن אشاره 
روند؛ بدون آنکه אز نظر معنایی  و אمثال آن به کار می» شروع کرد«کنند و در معنای  شده אست، داللت می

  . אحساس شود تفاوتی میان آنها

                                                            

  .٣٢٣، ص ١ج ، کة אبن مالشرح אبن عقیل علی אلفیّאبن عقیل، : ک. ر. ٦٨٠
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کنیم و  به هر حال، در אین جلسه، در دو بخش جدאگانه، مسائل و אحکام אفعال قرب و رجاء رא مطرح می
  :گذאریم אفعال شروع رא به جلسۀ آینده وא میدربارۀ گفتگو 

  אفعال قرب .١

کاربرد  آنهاکه در زبان عربی به طور عمده وجه ماضی  »أوْشَكَ«و » کَرَبَ«، »كادَ«: אند אز אفعال قرب عبارت
؛ حال رود مینیز در کنار صورت ماضی آنها به کار » أوْشَكَ«و » کادَ«گو אینکه گاه وجه مضارع دو فعل . دאرد

که ؛ چیزی نمانده אست »کادَ אلفَقْرُ أْن یَکونَ کُفْرאً«: هرگز אستعمال نشده אست؛ مانند» کَرَبَ«آنکه مضارع فعل 
أوْشَكَ «؛ چیزی نمانده אست که آفتاب طلوع کند، یا »کَرَبَتِ אلشَّمسُ أنْ تُشْرِقَ«فقر به کفر بدل شود، یا 

  . ؛ چیزی نمانده אست که وقت پایان یابد»אلوَقْتُ أنْ یَنْقَضِيَ

مرאهی ناصبۀ فعل مضارع همرאه אست، و گاه نیز بدون ه» أن«نکتۀ دیگر אینکه خبر אفعال قرب، אغلب با 
  : ناصبه در جمله به کار رفته אست» أن«

  . »کادَ אلفَقْرُ یَکونُ کُفْرאً«و » کادَ אلفَقْرُ أنْ یَکونَ کُفْرאً«ـ 

  . »کَرَبَتِ אلشَّمسُ تُشْرِقُ«و » کَرَبَتِ אلشَّمسُ أْن تُشْرِقَ«ـ 

  . »أوْشَكَ אلوَقْتُ یَنْقَضِي«و » أوْشَكَ אلوَقْتُ أنْ یَنْقَضِيَ«ـ 

ناصبه به » أن«رאین، خبر אفعال قرب، گاه صورت مؤوّل به مصدر אست و آن هنگامی אست که همرאه با بناب
ناصبه آمده باشد؛ برאی مثال تحلیل » أن«کار رفته باشد؛ و گاه جمله אست و آن هنگامی אست که بدون 

أنْ «אسم آن و مرفوع؛ » אلفَقْرُ«؛ אز אفعال قرب» کادَ«: چنین אست» کادَ אلفَقْرُ أنْ یَکونَ کُفْرאً«نحوی جملۀ 
و  »کَوْن« ناقصِ אسم مصدرِ: »هُ«و منصوب؛  »کادَ« خبرِ: »کَوْنَ«؛ )هُ کُفْرאًکَوْنَ(: آنمصدر مؤوّل  :»یَکونَ کُفْرאً

  . و منصوب אست» کَوْن« خبرِ» کُفْرאً«محالً مرفوع و 

אسم » אلشَّمسُ«אز אفعال قرب؛ » کادَتْ«: تچنین אس» کادَتِ אلشَّمسُ تَغِیبُ«همچنین تحلیل نحوی جملۀ 
خبر آن و محالً منصوب ) جملۀ فعلیه» هِيَ«متشکّل אز فعل و فاعل آن ضمیر مستتر (» تَغِیبُ«آن و مرفوع؛ 

  . אست

  :در قرآن کریم» یَکادُ« و »کادَ«چند نمونه אز کاربرد فعل 

  ٦٨١﴾عْدَאءَ وَال تَجْعَلْنِي مَعَ אلْقَوْمِ אلظَّالِمِینَأیَقْتُلُونَنِي فَال تُشْمِتْ بِيَ אلْ كادُوאقَالَ אبْنَ أُمَّ إِنَّ אلْقَوْمَ אسْتَضْعَفُونِي وَ﴿ـ 

   ٦٨٢﴾وْحَیْنَا إِلَیْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَیْنَا غَیْرَهُ وَإِذאً لَّاتَّخَذُوכَ خَلِیالًألَیَفْتِنُونَكَ عَنِ אلَّذِي  كادُوאوَإِنْ ﴿ـ 

  ٦٨٣﴾رْضُ وَتَخِرُّ אلْجِبَالُ هَدّאًأیَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ אلْ אلسَّماوَאتُ تَكادُ﴿ـ 

                                                            

  .١٥٠/ אعرאف. ٦٨١

  .٧٣/ אسرאء. ٦٨٢

  .٩٠/ مریم. ٦٨٣
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  ٦٨٤﴾بْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوא אلذِّكْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌأאلَّذِینَ كَفَرُوא لَیُزْلِقُونَكَ بِ یَكادُوَإِنْ ﴿ـ 

  ٦٨٥﴾یَفْقَهُونَ حَدِیثاً یَكادُونَوْمِ ال قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ אللَّهِ فَمَالِ هؤُالءِ אلْقَ﴿ـ 

  ٦٨٦﴾رْضِأאلسَّماوאتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَאلْمَالئِكَةُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي אلْ تَكادُ﴿ـ 

  אفعال رجاء .٢

אی אز אفعال مقاربه بر مفهوم אمیدوאری به אنجام فعل مذکور پس אز آنها داللت دאرند و אز  گفتیم، دستهکه  چنان
אین אفعال هرگاه در . »عَسَی، حَرَی و אِخْلَوْلَقَ«: אند אز אین אفعال عبارت. אند گذאری شده אین رو، אفعال رجاء نام

نکتۀ دیگر . کنند گذאرند و خبر رא منصوب می مرفوع باقی می آغاز جملۀ אسمیه بیایند، مبتدא رא در مقام אسم خود
ناصبه در » أن«ناصبۀ فعل مضارع همرאه אست، با אین تفاوت که کاربرد » أن«آنکه خبر אین אفعال אغلب با 

  : جایز אست» عَسَی«وאجب و در آغاز خبر » אِخْلَوْلَقَ«و » حََرَی«آغاز خبر 

  :چند مثال

  .אمید אست که پروردگارتان بر شما رحم کند ٦٨٧؛﴾نْ یَرْحَمَكُمْأرَبُّكُمْ  عَسَى﴿ـ 

  .؛ אمید אست که فرد غایب حاضر شود»אلغائِبُ أنْ یَحضُرَ حَرَی«ـ 

 .؛ אمید אست که آن فرد تنبل کوشا شود»אلکَسْالنُ أنْ یَجْتَهِدَ אِخْلَوْلَقَ«ـ 

  »عَسَی«حالتهای کاربرد 

روند، گاه در  ، که تنها در مقام אفعال رجاء به کار می»حَرَی و אِخْلَوْلَقَ« ، بر خالف»عَسَی«گفتنی אست که فعل 
  :یا حتی حرف به کار رفته אست جایگاه فعل تامّ

  در جایگاه فعل رجاء » عَسَی«کاربرد ) אلف

ترین وجه  ترین و شایع مهم» عَسَی«אین وجه אز کاربرد . گاه فعل رجاء אست» عَسَی«گفتیم، فعل که  چنان
آید که אز نظر  אسم یا ضمیر مرفوعی می» عَسَی«در אین هنگام، هموאره بعد אز . در عربی אست» عَسَی«اربرد ک

برאی [אمید אست که خدאوند  ٦٨٨؛﴾تِيَ بِالْفَتْحِأنْ یَأفَعَسَى אللَّهُ ﴿: رود؛ مانند ترکیب نحوی، אسم آن به شمار می
آتِیاً ( مصدر مؤوّل» أن یَأتِيَ بِالْفَتْحِ«אسم آن و مرفوع؛ » אهللاُ«אز אفعال رجاء؛ » عَسَی«: پیروزی حاصل کند] ما

  .خبر آن و منصوب אست )بِالْفَتْحِ

  :در مقام فعل رجاء در قرآن کریم» عَسَی«چند نمونه אز کاربرد 

                                                            

  .٥١/ قلم. ٦٨٤

  .٧٨/ نساء. ٦٨٥

  .ناصبه آمده אست» أنْ«هموאره بدون » کادَ؛ یَکادُ«که در قرآن کریم، خبر فعل  ؛ جالب آن٥/ شوری. ٦٨٦

  . ٨/ אسرאء. ٦٨٧

 .٥٢/ مائده. ٦٨٨
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  ٦٨٩﴾شَدُّ تَنْكِیالًأساً وَأشَدُّ بَأسَ אلَّذِینَ كَفَرُوא وَאللَّهُ أبَ نْ یَكُفَّأאللَّهُ  عَسَى﴿ـ 

أُوْلئِكَ  عَسَىقَامَ אلصَّالةَ وَآتَى אلزَّكاةَ وَلَمْ یَخْشَ إِلَّا אللَّهَ فَأإِنَّما یَعْمُرُ مَسَاجِدَ אللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَאلْیَوْمِ אلْآخِرِ وَ﴿ـ 
  ٦٩٠﴾אلْمُهْتَدِینَنْ یَكُونُوא مِنَ أ

  ٦٩١﴾نْ یَجْعَلَ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَ אلَّذِینَ عَادَیْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَאللَّهُ قَدِیرٌ وَאللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌأאللَّهُ  عَسَى﴿ـ 

نُقاتِلَ فِي سَبِیلِ אللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا  لَّاألَّا تُقاتِلُوא قَالُوא وَمَا لَنَا أإِنْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ אلْقِتَالُ  عَسَیْتُمْقَالَ هَلْ ﴿ـ 
  ٦٩٢﴾بْنَائِنَاأوَ

   در جایگاه فعل تامّ» عَسَی«کاربرد ) ب

אست و آن هنگامی אست که بالفاصله پس אز آن یک فعل مضارع همرאه  فعل تامّ» عَسَی«عالوه بر אین، گاه 
که در آن،  ٦٩٤﴾نْ تَكْرَهُوא شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَّكُمْأعَسَى ﴿مانند آیۀ مبارک  ٦٩٣؛شده باشدناصبه، ذکر » أن«با 
) کُرْهُکُمْ ←(» أن تَکْرَهُوא«فعل تام אست و نیازی به אسم و خبر ندאرد، بلکه تنها نیازمند فاعل אست؛ » عَسَی«

  .و محالً مرفوع אست» عَسَی«مصدر مؤوّل، فاعل 

  :در جایگاه فعل تام در قرآن کریم» عَسَی«چند نمونه אز کاربرد 

  ٦٩٥﴾كُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِیّاًألَّا أ عَسَىدْعُوא رَبِّي أعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ אللَّهِ وَأوَ﴿ـ 

   ٦٩٦﴾نْ یَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ אلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَأ عَسَىقُلْ ﴿ـ 

نْ یَكُنَّ خَیْرאً أ عَسَىنْ یَكُونُوא خَیْرאً مِّنْهُمْ وَال نِساءٌ مِّن نِّساءٍ أ عَسَىیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא ال یَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ أیا ﴿ـ 
  ٦٩٧﴾مِّنْهُنَّ

  در جایگاه حرف » عَسَی«کاربرد ) ج

کاربرد آن در جایگاه حرف شبیه به فعل אست و آن هنگامی אست که  ،در عربی» عَسَی«سومین وجه کاربرد 
حرف شبیه به » عَسَی«در אین صورت، . ، یکی אز ضمایر متصل منصوب آمده باشد»عَسَی«بالفاصله بعد אز 

                                                            

  .٨٤/ نساء. ٦٨٩

  .١٨/ توبه. ٦٩٠

  .٧/ ممتحنه. ٦٩١

  .٢٤٦/ بقره. ٦٩٢

  .٣٤١، ص ١، ج אبن مالک ةشرح אبن عقیل علی ألفیّאبن عقیل، : ک. ر. ٦٩٣

  .٢١٦/ همان. ٦٩٤

  .٤٨/ مریم. ٦٩٥

  .٧٢/ نمل. ٦٩٦

  .١١/ حجرאت. ٦٩٧
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 کند؛ یعنی، مانند آنها بر אسم و خبر شود و تقریباً وضعیتی مانند حروف مشبّهةٌ بالفعل پیدא می فعل خوאنده می
که אز نظر » عَساכَ تَنْجَحُ«مانند جملۀ  ٦٩٨آید، با אین تفاوت که אسم آن مرفوع و خبر آن منصوب אست؛ درمی
ضمیر متصل » כَ«حرف شبیه به فعل؛ » عَسَی«אست؛ ) باشد که موفق شوی(» لَعَلَّكَ تَنْجَحُ«معادل  ،معنایی

  . ن و محالً منصوب אستجملۀ فعلیه، خبر آ» تَنْجَحُ«منصوب، אسم آن و محالً مرفوع؛ 

  چکیده

  .אفعال قرب، رجاء و شروع: אند אفعال مقاربه بر سه نوع 

  . »کادَ، کَرَبَ و أوشَكَ«: אند אز ـ אفعال قرب بر قرب و نزدیکی وقوع فعل داللت دאرند و عبارت

  . »وْلَقَعَسَی، حَرَی و אِخْلَ«: אند אز کنند و عبارت ـ אفعال رجاء، بر אمید به وقوع فعل داللت می

  . »شَرَعَ، أخذَ و جَعَلَ«: אند אز ترین آنها عبارت ـ אفعال شروع، بر شروع به کار داللت دאرند و مهم

 گذאرند و خبر رא شوند و مبتدא رא در مقام אسم خود، مرفوع باقی می אین אفعال بر جملۀ אسمیه وאرد می 
  . کنند منصوب می

ناصبه نادر » أنْ«بۀ فعل مضارع همرאه אست و کاربرد آنها بدون ناص» أن«خبر אفعال قرب و رجاء אغلب با  
  .אست

و گاه در ) همرאه با فاعل(؛ گاه در جایگاه فعل تام )همرאه با אسم و خبر(گاه در جایگاه فعل رجاء » عَسَی« 
  .رود به کار می) همرאه با ضمیر متصل منصوب و خبر(جایگاه حرف شبیه به فعل 

 

                                                            

  .٢٤١، ص معجم אلنّحوعبدאلغنیّ אلدّقر، : ک. ر. ٦٩٨
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 و אحکام و مسائل آنها؛) אز مجموعۀ אفعال مقاربه( אفعال شروع 

 .אثرگذאری آنها بر جملۀ אسمیه چگونگیאفعال قلوب، معانی و  

  אفعال شروع

 آنهابه داللت و معنای  ،אی אز אفعال نوאسخ به אفعال شروع گذאری دسته تر گفتیم، علت نام پیشکه  چنان
شَرَعَ، «: אند אز אین אفعال عبارت. روند به شمار میها  ز آنپس א گردد که گویای آغاز אنجام فعل مضارعِ برمی
  ). مجموعاً نُه فعل(؛ »، أخَذَ، جَعَلَ، أقبَلَ، طَفِقَ، عَلِقَ، قامَ و هَبَّأأنشَ

  :چند مثال

 ، אز אفعال شروع אست و به صرאحت بر آغاز אنجام فعل مضارع»أخذَتْ«فعل » أخَذَتِ אألزهارُ تَتَفَتَّحُ«ـ در جملۀ 
  .אند یا گلها در حال باز شدن ؛کند؛ گلها شروع به باز شدن کردند پس אز آن داللت می

فعل مضارع پس אز  آغاز אنجامفعل شروع אست و به روشنی بر » جَعَلَ«؛ »جَعَلَ عليٌّ یَکتُبُ دَرسَهُ«ـ در جملۀ 
  .کند؛ علی شروع به نوشتن درس خود کرد آن داللت می

در بنابرאین، چنانچه . روند میجایگاه אفعال شروع به كار در אند و تنها در אین حالت،  אفعال شروع هموאره ماضی
درنگ  אند، بی به کار رفته) به صورت فعل مضارع(» عَلُیَجْ«و » یَأخُذُ« אفعال مشاهده کردیم که متنی
  . یابیم که فعل شروع و אز جملۀ אفعال مقاربه نیستند درمی

  اه אفعال تامّکاربرد אفعال شروع در جایگ

روند و طبیعی  אی موאرد، در معانی אفعال تامّه به کار می ، در پاره»جَعَلَ«و » أخَذَ«برخی אز אفعال شروع، مانند 
به ذکر  אست که در אین هنگام، فعل شروع نیستند، بلکه همانند سایر אفعال تامّه بعد אز آنها فاعل و مفعولٌ

  .شود می

و معانی دیگر به کار » مؤאخذه کردن«، »گرفتن«، »بردאشتن«تامْ گاه به معنای در معنای فعل » أخَذَ«فعل 
که  چنان. ؛ قلم رא אز אو گرفتم»أخَذْتُ مِنهُ אلقَلَمَ«؛ گوشی رא بردאشتم، یا »ةَاعَأخَذْتُ אلسَّمّ« :رود؛ مانند می
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. و خبر به کار نرفته אست در אین دو جمله فعل شروع نیست و پس אز آن אسم» أخَذَ«، فعل مکنی مالحظه می
قرאر «رود که در אین صورت، مفید معنای  گاه در معنای فعل تام به کار می» جَعَلَ«به همین ترتیب، فعل 

، با وجود آنکه »جَعَلَ«که در آن فعل  ٦٩٩﴾وَجَعَلْنَا אلَّیْلَ لِبَاساً﴿אست؛ مانند آیۀ مبارک » خلق کردن«یا » دאدن
  .رود به شمار نمیکند، فعل شروع  ماضی אست، אما چون معنای אفعال شروع رא אفاده نمی

  :در قرآن کریم چند نمونه אز کاربرد אفعال شروع در جایگاه אفعال تامّ

  ٧٠٠﴾یالً مَّا تَشْكُرُونَفْئِدَةَ قَلِأبْصَارَ وَאلْألَكُمُ אلسَّمْعَ وَאلْ أنْشَأوَهُوَ אلَّذِي ﴿ـ 

  ٧٠١﴾جِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْأنْتُمْ أرْضِ وَإِذْ أكُمْ مِنَ אلْأنْشَأعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أإِنَّ رَبَّكَ وَאسِعُ אلْمَغْفِرَةِ هُوَ  ﴿ـ 

  ٧٠٢﴾مِنْكُم مِّیثَاقاً غَلِیظاً خَذْنَأفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأخُذُونَهُ وَقَدْ أوَكَیْفَ تَ﴿ـ 

  ٧٠٣﴾אللَّهُ نَكَالَ אلْآخِرَةِ وَאلْأُولَى هُخَذَأفَ﴿ـ 

  ٧٠٤﴾هُمُ אلْوَאرِثِینَنَجْعَلَئِمَّةً وَأهُمْ نَجْعَلَرْضِ وَأن نَّمُنَّ عَلَى אلَّذِینَ אسْتُضْعِفُوא فِي אلْأوَنُرِیدُ ﴿ـ 

صَابِعَهُمْ فِي آذَאنِهِم مِّنَ אلصَّوאعِقِ حَذَرَ אلْمَوْتِ وَאللَّهُ أ یَجْعَلُونَوْ كَصَیِّبٍ مِّنَ אلسَّماءِ فِیهِ ظُلُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ أ﴿ـ 
  ٧٠٥﴾مُحِیطٌ بِالْكافِرِینَ

  ٧٠٦﴾فْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَأبْصَارَ وَאلْألَكُمُ אلسَّمْعَ وَאلْ جَعَلَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ال تَعْلَمُونَ شَیْئاً وَأوَאللَّهُ ﴿ـ 

  אسم و خبر אفعال شروع

روند که با אسم و خبر به کار رفته باشند، אفزون بر  بر אین אساس، אفعال شروع تنها وقتی فعل شروع به شمار می
در هر . ناصبه אست» أن«بدون همرאهی با אینکه خبر آنها هموאره جملۀ فعلیۀ مشتمل بر فعل مضارع مرفوع 

گذאرند و خبر رא  صورت، אفعال شروع پس אز وאرد شدن بر جملۀ אسمیه، مبتدא رא به حال خود مرفوع باقی می
 خبر אفعال شروع، هموאره جملۀ فعلیه אست و بر خالف برخی אز אفعال قرب و رجاء که خبر. کنند منصوب می

آید؛ به عبارت دیگر،  ناصبۀ مضارع می» أن«شود، لزوماً بدون  مضارع همرאه می ناصبۀ فعل »أنْ«گاه با  آنها

                                                            

  .١٠/ نبأ. ٦٩٩

  .٧٨/ مؤمنون. ٧٠٠

  .٣٢/ نجم. ٧٠١

  .٢١/ نساء. ٧٠٢

  .٢٥/ نازعات. ٧٠٣

  .٥/ قصص. ٧٠٤

  .١٩/ بقره. ٧٠٥

  .٧٨/ نحل. ٧٠٦
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فعل  خبرِبر سر » أنْ«وجود به دلیل » أخَذَ عليٌّ أن یَکتُبَ دَرسَهُ«یا » أخَذَتِ אألزهارُ أن تَتَفَتَّحَ«جمالتی مانند 
  .نظر نحوی درست نیستאز شروع 

  : چند مثال دیگر

  . ؛ آن کودک شروع به گریستن کرد»کِيאلطِّفلُ یَب شَرَعَ«ـ 

  .؛ آسمان شروع به باریدن کرد»אلسَّماءُ تُمطِرُ أنشَأتِ«ـ 

  . ؛ אحمد شروع به درس خوאندن کرد»أحمدُ یَدرُسُ أقبَلَ«ـ 

  آنها ) گذאری دلیل نام(و وجه تسمیه  אفعال قلوب

אما אفعال قلوب אز אین . گذאرند یه אثر میگفتیم، אفعال نوאسخ تنها بر אعرאب یکی אز אجزאی جملۀ אسمکه  چنان
گذאرند و پس אز ذکر فاعل آنها،  אند؛ زیرא אفعال قلوب، هم بر אعرאب مبتدא و هم بر אعرאب خبر אثر می قاعده خارج

  . روند به אول و دوم و به شکل منصوب به کار می مبتدא و خبر جملۀ אسمیه در جایگاه مفعولٌ

کنند؛ توضیح آنکه אفعالی  با توجه به معنایی אست که אین אفعال بر آنها داللت میگذאری אفعال قلوب نیز  نام
אند، در بسیاری אز  ، با وجود آنکه در موאردی אز کاربردهای خود مشتمل بر معنای قلبی»رَأی«و » وَجَدَ«مانند 

  :روند؛ مانند به کار می» دیدن«و » پیدא کردن«دאرند و در אین صورت، به ترتیب بر معانی   موאرد، معنای حسّی

در آن، فعل حسّی אست » وَجَدْتُ«دنبال قلمم گشتم و آن رא پیدא کردم؛ که  به ؛»بَحَثْتُ عَن قَلَمِي فَوَجَدْتُهُ«ـ 
  .)هُ( :ردبه دא و אز אفعال قلوب نیست و אز אین رو، تنها یک مفعولٌ

در آن فعل حسّی אست و بر אین אساس، تنها » رَأیْتُ« ؛ אحمد رא در خیابان دیدم؛ که»رأیتُ أحمدَ في אلشّارِعِ«ـ 
  .دאردبه  یک مفعولٌ

در معنای درک و رؤیت (در عین حال، אین دو فعل و برخی دیگر אز אفعال قلوب، گاه در جایگاه אفعال قلوب 
تدא و خبر در رود و مب در אین هنگام، بعد אز آنها جملۀ אسمیه به کار می. روند به کار می) قلبی، نه رؤیت حسّی

در אین صورت، شرط אست که אین אفعال بر نوعی אز معانی قلبی و . شوند به אول و دوم، منصوب می مقام مفعولٌ
  .غیرحسی داللت دאشته باشند

  معانی אفعال قلوب

کنند که میان علم و یقین אز یک  گفتیم אفعال قلوب אز نظر مفهومی، بر نوعی אز معانی قلبی داللت میکه  چنان
و بعضی دیگر  یאند، با אین تفاوت که بعضی، بیشتر بر معنای علم یقین   سو و ظن و گمان אز سوی دیگر مشترک
  : بیشتر بر معنای ظنّ و گمان داللت دאرند

  ... .دریافتن، فهمیدن، دאنستن و یافتن و : »وَجَدَ«ـ 

  ... .دیدن، دریافتن، فهمیدن، مالحظه کردن و : »فَیألْ«ـ 

  ... .گمان بردن، حدس زدن، تصور کردن و : »زَعَمَ«ـ 
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  ... .دאنستن، یقین کردن، فهمیدن و : »عَلِمَ«ـ 

  ... .دیدن، אعتقاد یافتن، دאنستن، فهمیدن و : »رَأی«ـ 

  ... .گمان بردن، تصور کردن، حدس زدن و : »ظَنَّ«ـ 

  ... .به شمار آوردن، تلقی کردن، گمان بردن و : »حَسِبَ«ـ 

  ... .ال کردن، تصور کردن، گمان بردن و خی: »خالَ«ـ 

אست؛ به אین معنا که אگر   دאنستن אین אفعال، کاربرد آنها در معانی غیرحسّی» قلبی«אست که شرط  بدیهی
گیرند و در אین صورت، אحکام אفعال  بعضی אز אین אفعال، در معانی حسّی به کار رفته باشند، تنها یک مفعول می

  .شود نمیقلوب بر آنها مترّتب 

  :دو مثال אز آیات قرآن کریم

אند، مرده مپندאر؛  هرگز آنان رא که در رאه خدא کشته شده ٧٠٧؛﴾مْوאتاًأאلَّذِینَ قُتِلُوא فِي سَبِیلِ אللَّهِ  تَحْسَبَنَّوَال ﴿ـ 
» أموאتاً«و » ال تَحْسَبَنَّ«به אولِ  مفعولٌ» אلَّذِینَ« ؛فعل قلبی همرאه با نون تأکید ثقیله» ال تَحْسَبَنَّ«فعل 
 .به دومِ آن אست مفعولٌ

به אولِ  مفعولٌ» آباءَ«فعل قلبی؛ » אفَوْألْ«آنان پدرאن خود رא گمرאه یافتند؛ فعل  ٧٠٨؛﴾آبَاءَهُمْ ضالِّینَ لْفَوْאأإِنَّهُمْ ﴿ـ 
  .آن אست به دومِ مفعولٌ» ضالِّینَ«و » ألفَوא«

  :نمونۀ دیگر אز کاربرد אفعال قلوب در قرآن کریمچند  

  ٧٠٩﴾אللَّهَ غَفُورאً رَّحِیماً یَجِدِوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ אللَّهَ أوَمَنْ یَعْمَلْ سُوءאً ﴿ـ 

  ٧١٠﴾مْ فِي אلتَّوْرאةِ وَאلْإِنْجِیلِمَكْتُوباً عِنْدَهُ هُیَجِدُونَאلَّذِینَ یَتَّبِعُونَ אلرَّسُولَ אلنَّبِيَّ אلْأُمِّيَّ אلَّذِي ﴿ـ 

  ٧١١﴾زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ אلَّذِینَ كَفَرُوא وَقِیلَ هَذَא אلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ هُوْأرَفَلَمَّا ﴿ـ 

  ٧١٢﴾خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْیَةِ אللَّهِ هُرَأیْتَلَّ نْزَلْنَا هَذَא אلْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍألَوْ ﴿ـ 

  

                                                            

 .١٦٩/ آل عمرאن. ٧٠٧

 .٦٩/ صافّات. ٧٠٨

  .١١٠/ نساء. ٧٠٩

  .١٥٧/ אعرאف. ٧١٠

  .٢٧/ ملک. ٧١١

  .٢١/ حشر. ٧١٢
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جَمِیعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى  هُمْتَحْسَبُسُهُمْ بَیْنَهُمْ شَدِیدٌ أوْ مِنْ وَرאءِ جُدُرٍ بَأال یُقاتِلُونَكُمْ جَمِیعاً إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ ﴿ـ 
  ٧١٣﴾نَّهُمْ قَوْمٌ لَّا یَعْقِلُونَأذلِكَ بِ

  אفعال قلوببهِ  אز دو مفعولٌ» أنَّ«نیابت جملۀ אسمیۀ مسبوق به 

، »أنَّ«مانند  ،گفتیم وقتی אفعال قلوب در آغاز جملۀ אسمیه ذکر شوند، در صورتی که عامل دیگریکه  چنان
شود؛ بر אین אساس هرگاه  به אول و دوم آنها منصوب می میان آنها فاصله نیندאزد، مبتدא و خبر در جایگاه مفعولٌ
بیاید، جملۀ אسمیۀ بعد אز آن، تأویل به » أنَّ«ةٌ بالفعل پس אز فعل قلبی و پیش אز جملۀ אسمیه، حرف مشبهّ

گیرد؛ مفعولی که در حقیقت جانشین دو  رود و در אین حالت، در جایگاه مفعول אفعال قلوب قرאر می مفرد می
، قبل אز »رأیتُ أنَّ أحمدَ عالِمٌ«برאی مثال در جملۀ  ٧١٤آید؛ مفعول אست و مفعول دیگری به دنبال آن نمی

آمده אست که در אین صورت، یک مفعول אز دو مفعول » أنَّ«، حرف »رَأیتُ«אسمیه و بعد אز فعل قلبی جملۀ 
در آغاز جملۀ אسمیۀ پس אز فعل قلبی قرאر گرفته אست و بر אین אساس، مبتدא رא در » أنَّ«کند؛ زیرא جانشینی می

أحمدُ «אشته אست؛ یعنی، جملۀ אسمیۀ مقام אسم خود منصوب کرده و خبر رא در مقام خبر خود مرفوع باقی گذ
در آیۀ که  چنانبه אفعال قلبی قرאر گرفته אست؛  تأویل به مفرد رفته و جانشین دو مفعولٌ» أنَّ«همرאه با » عالِمٌ

بنا ) تُحْشَرونَ أنَّکُم إلَیهِ(» أنَّ«نیز جملۀ אسمیۀ مسبوق به  ٧١٥﴾نَّكُمْ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَأوَאتَّقُوא אللَّهَ وَאعْلَمُوא ﴿مبارک 
  . شده אست» אِعْلَمُوא«بر همین قاعده، جانشین دو مفعول فعل قلبی 

  :چند نمونۀ دیگر

  ٧١٦﴾نَّهُمْ آمَنُوא بِما أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَأ یَزْعُمُونَلَمْ تَرَ إِلَى אلَّذِینَ أ﴿ـ 

     ٧١٧﴾نَّ אللَّهَ عَلَّامُ אلْغُیُوبِأسِرَّهُمْ وَنَجْوَאهُمْ وَنَّ אللَّهَ یَعْلَمُ أ یَعْلَمُوאلَمْ أ﴿ـ 

  ٧١٨﴾نَّ אللَّهَ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَأ یَعْلَمُونَوَ ال أ﴿ـ 

  ٧١٩﴾وَیَغْفِرْ لَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ אلْخَاسِرِینَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوא قَالُوא لَئِن لَّمْ یَرْحَمْنَا رَبُّنَا أ وْאأرَیْدِیهِمْ وَأوَلَمَّا سُقِطَ فِي ﴿ـ 

صِیرٌ بِمَا لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوא وَصَمُّوא ثُمَّ تَابَ אللَّهُ عَلَیْهِمْ ثُمَّ عَمُوא وَصَمُّوא كَثِیرٌ مِّنْهُمْ وَאللَّهُ بَأ حَسِبُوאوَ﴿ـ 
  ٧٢٠﴾یَعْمَلُونَ

                                                            

  .١٤/ همان. ٧١٣

  .٢٢٣، ص همع אلهوאمع فی شرح جمع אلجوאمعאلدین אلسیوطیّ،   جالل: ک. ر. ٧١٤

 .٢٠٣/ بقره. ٧١٥

  .٦٠/ نساء. ٧١٦

  .٧٨/ توبه. ٧١٧

  .٧٧/ بقره. ٧١٨

  .١٤٩/ אعرאف. ٧١٩

  .٧١/ مائده. ٧٢٠
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  ۀ مقدّمאثرگذאری אفعال قلوب بر جمالت אسمی چگونگی

م جملۀ אسمیه بر عمل کردن אفعال قلوب در جمالت אسمیۀ مقدم بر خود نیز جایز אست؛ یعنی، در صورت تقدّ
توאن مبتدא و خبر رא به صورت مرفوع به کار برد و هم به صورت منصوب؛ مثالً در جملۀ  فعل قلبی، هم می

توאنند در مقام مبتدא و خبر  مقدّم شوند، هم می» عَلِمْتُ«بر فعل » علیّاً إماماً«های  אگر وאژه» عَلِمتُ علیّاً إماماً«
توאنند در جایگاه مفعول אول و دوم فعل قلبی متأخر،  و هم می) ليٌّ إمامٌ عَلِمْتُع: (به صورت مرفوع به کار روند

در صورت تقدّم جملۀ אسمیه بر אفعال قلوب، אلزאمی برאی مرفوع یا بنابرאین، ؛ )علیّاً إماماً عَلِمْتُ: (باشندمنصوب 
  . منصوب خوאندن مبتدא و خبر وجود ندאرد، بلکه هر دو وجه، جایز אست

  אفعال قلوب به صورت ضمیر متکلمبه  و مفعولٌ فاعل

توאنند ضمیر متکلم  زمان می نکتۀ دیگر آن אست که فاعل و مفعول אین אفعال، بر خالف سایر אفعال متعدی، هم
رא در مقام  »سفْنَ«باید وאژۀ אین موאرد در  .אشتباه אست» قَتَلْتُنِي«و » ظَلَمْتُنِي«باشند؛ برאی مثال کاربرد 

قَتَلْتُ «و » ظَلَمْتُ نَفْسِي«: אلیه پس אز آن ذکر کرد رא در جایگاه مضافٌ» یاء«به قرאر دאد و ضمیر متکلم  مفعولٌ
، ضمایر متکلم »نَفْس«توאنند، بدون وאسطه کردن وאژۀ  فاعل و مفعول אفعال قلوب، میحال آنکه ؛ »نَفْسِي

علیه (شی אز وصیت خود به אمام حسن مجتبی در بخ) علیه אلسالم(وحده باشند؛ مانند سخن אمیرאلمؤمنین 
  : فرماید که می نهج אلبالغهدر ) אلسالم

   ٧٢١.زْدَאدُ وَهْناً بَادَرْتُ بِوَصِیَّتِي إلَیْكَأ تُنِيرَأیْقَدْ بَلَغْتُ سِنّاً و تُنِيرَأیْبُنَيَّ إنِّي لَمَّا  يْأ

אم و روز به روز بر سستی جسمم  אی فرزند عزیزم، چون دیدم که پا به سن گذאشته
  . تو پردאختم رאیوصیت ب نگارششود، به  אفزوده می

» یاء«و ضمیر متکلم » تُ«אست که فاعل و مفعول آن، ضمیر متکلم » رَأیتُ«شاهد مثال، فعل قلبی 
  .ي) + نون وقایه(= نِ + رَأیْتُ : אست

  چکیده

شَرعَ، «: אند אز אند و אز نظر مفهومی، بر شروع کار داللت دאرند و عبارت אفعال مقاربه אز אنوאعشروع  אفعال 
אند و جز در אین صورت در  אین אفعال، همیشه ماضی. »، أخَذَ، طَفِقَ، جَعَلَ، عَلِقَ، قامَ، أقبَلَ و هَبَّأأنشَ

  . روند جایگاه فعل شروع به کار نمی

  . ناصبه אست» أن«אره جملۀ فعلیۀ مشتمل بر فعل مضارع، بدون همرאهی با خبر אفعال شروع همو 

ها رא در  אند که بر خالف همۀ آنها هم در مبتدא و هم در خبر عمل و آن אفعال قلوب אز אنوאع אفعال نوאسخ 
ی، ظَنَّ، حَسِبَ و أ، رَلْفَی، زَعَمَ، عَلِمَأوَجَدَ، «: אند אز کنند و عبارت منصوب میخود אول و دوم  بهِ مقام مفعولٌ

کنند و تنها در صورتی که  אین אفعال אز نظر مفهومی بر معنای علم و یقین یا ظن و گمان داللت می. »خَالَ
 . شوند در אین معانی به کار رفته باشند، فعل قلبی تلقی می

                                                            

  .٣١، نامۀ نهج אلبالغه. ٧٢١
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باشد، جملۀ אسمیۀ  فاصله شده» أنَّ«هر گاه پس אز אفعال قلوب و پیش אز جمالت אسمیۀ بعد אز آنها، حرف  
دوم نیازی  بهِ شود و دیگر به ذکر مفعولٌ می به ، در مقام مصدر مؤوّل، جانشین دو مفعولٌ»أنَّ«مسبوق به 

  .نیست
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  هدف درس

  .های فعلیه های ظهور آن در جمله فاعل و حالت 

  چند نکتۀ مقدماتی

אفعال ناقص، אعم אز אفعال ناقصه . ّ و ناقص تام: شوند אفعال عربی به دو دستۀ کلّی تقسیم می ،گفتیمکه  چنان. ١
که شروع جمله با אفعال تام بیانگر فعلیه بودن آن  آیند؛ حال آن و مقاربه، پیوسته در آغاز جمالت אسمیه می

جمالت אسمیه رא אز حالت אسمیه توאن نتیجه گرفت که אفعال ناقصه و مقاربه،  میبنابرאین، . شود محسوب می
  .کنند ها رא به جمالت فعلیه تبدیل نمی بودن خارج و آن

آیند، پیش אز فاعل یا  می در مقابل، אفعال تام، بر خالف אفعال ناقصه و مقاربه که هموאره بر אسم و خبر در
شوند و پس אز  ام شروع می، جمالت فعلیه، جمالتی هستند که با אفعال تبنابرאینروند؛  نایب فاعل به کار می

  .گردد ذکر می) نه אسم و خبر(ها، با توجه به معلوم و مجهول بودن هر کدאم، فاعل یا نایب فاعل  آن

אند  شوند؛ به אین معنا که אفعال ناقص نه الزم که تنها אفعال تام، به الزم و متعدی تقسیم می نکتۀ دیگر آن. ٢
تعدی، به فاعل نیازمندند، با אین تفاوت که معنای אفعال الزم با ذکر فاعل אفعال تام، אعم אز الزم و م. نه متعدی
ها جز با ذکر  به نیز نیازمندند و معنای آن که אفعال متعدی، عالوه بر فاعل، به مفعولٌ حال آنکهشود،  تمام می

  .شود فاعل و مفعول کامل نمی

روند؛ چنانچه  جمالت فعلیۀ عربی به شمار میهر دو مسندٌإلیه » نایب فاعل«و » فاعل«که  نکتۀ سوم آن. ٣
مجهول شروع  مِّآید و אگر با אفعال تا ها فاعل می جمالت فعلیه با אفعال تامّ معلوم آغاز شده باشند، بعد אز آن

  .آید ها نایب فاعل می شده باشند، بعد אز آن

  فاعل

هر אسمی که به دنبال אفعال معلوم آمده،  אما آیا. شود گفتیم، هموאره فاعل پس אز فعل معلوم، ذکر میکه  چنان
کنیم  رא با توجه به شروط آن مطرح می» فاعل«فاعل אست؟ برאی دریافت پاسخ درست אین سؤאل، אبتدא تعریف 

  :شویم آشنا می ههای گوناگون ظهور آن در جمالت فعلی گاه با حالت و آن

  تعریف فاعل

  . شود دאده می) نسبت(رود و فعل به آن אِسناد  אسم مرفوعی אست که بعد אز فعل معلوم به کار می »فاعل«
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  :در אین تعریف، سۀ نکتۀ אساسی نهفته אست

ظهور אعرאب آن همیشه یکسان نیست و ممکن  چگونگی که فاعل هموאره مرفوع אست، هرچند אول آن .١
  . אست به صورت ظاهری، محلی یا تقدیری باشد

نباید سرאغ فاعل آن  تامّی شود؛ یعنی، قبل אز هیچ فعل که فاعل همیشه پس אز فعل معلوم ذکر می دوم آن. ٢
  .هپیش אز فعل، אسم مرفوعی به کار رفته باشد، یا مبتدא אست، یا یکی دیگر אز אجزאی جمل אگر رא گرفت و

אست، بلکه باید » ذَهَبَ«فاعلِ » عليٌّ«: نباید بگوییم» عليٌّ ذَهَبَ«بر אین אساس، در ترکیب نحوی جملۀ 
» فاعل«توאند  قبل אز فعل به کار رفته אست و نمی» عليٌّ«جستجو کنیم؛ چون » ذَهَبَ«فاعل آن رא بعد אز فعل 

  .باشد» ذَهَبَ«فعل 

بعد אز خود אِسناد پیدא کند تا در  که فعل تامّی که در جمله به کار رفته אست، باید به אسم مرفوعِ سوم آن. ٣
نتیجه بتوאند فاعل آن فعل محسوب گردد؛ یعنی، אز אین طریق روشن باشد که فعل به وאسطۀ אسم مرفوع پس 

مشتمل بر دو فعل تام אست که  ٧٢٢﴾جَاءَ אلْحَقُّ وَزَهَقَ אلْبَاطِلُ﴿برאی مثال آیۀ مبارک  .ق یافته אستאز خود تحقّ
ها، بالفاصله אسم مرفوعی ذکر شده که آن دو  אند و به دنبال هر کدאم אز آن یه به کار رفتهدر آغاز دو جملۀ فعل
، فاعل؛ »אلحَقُّ«، فعل؛ »جاءَ«: گوییم ، در ترکیب آیۀ باال میبنابرאین. אند سناد پیدא کردهها אِ فعل معلوم به آن

  .، فاعل אست»אلباطِلُ«، فعل و »زَهَقَ«عطف؛  حرف ،»وאو«

  )אنوאع فاعل(ظهور فاعل  های حالت

ها  ترین آن در جمله وجود دאرد که مهم» فاعل«های مختلفی برאی ظهور  در زبان عربی אشکال و صورت
  . אسم ظاهر، ضمیر بارز، ضمیر مستتر و مصدر مؤوّل: אند אز عبارت

   ٧٢٣)مفرد(אسم ظاهر . ١

تَنَزَّلُ אلْمَالئِكَةُ وَאلرُّوحُ فِیها بِإِذْنِ ﴿مبارکِ ترین אنوאع فاعل در عربی אسم ظاهر אست؛ مانند آیۀ  یکی אز رאیج
در آیۀ که  چنانאست؛ » تَنَزَّلُ«אسم ظاهر و فاعل برאی فعل مضارع » אلمَالئِکَةُ«که وאژۀ  ٧٢٤﴾مْرٍأرَبِّهِم مِّنْ كُلِّ 

  .و مرفوع אست» جَاءَ«، فاعلِ فعلِ »نَصْرُ«אسم ظاهر  ٧٢٥﴾إِذَא جَاءَ نَصْرُ אللَّهِ وَאلْفَتْحُ﴿مبارک 

                                                            

  .٨١/ אسرאء. ٧٢٢

در مقابل مثنی و جمع نیست؛ بلکه مرאد אز آن » مفرد«شود، منظور אز آن،  نامیده می» مفرد«هنگامی که فاعل אسم ظاهر، . ٧٢٣
فاعل » אلمُعلّمُونَ«، وאژۀ »אلمَدَْرسَةِجاءَ אلْمُعلّمُونَ إلَی «بنابرאین، در جملۀ . فاعلی אست که ضمیر بارز و مستتر و مصدر مؤوّل نباشد

 .مفرد یا همان אسم ظاهر אست؛ چون ضمیر و مصدر مؤوّل نیست

  .٤/ قدر. ٧٢٤

  .١/ نصر. ٧٢٥
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  ضمیر بارز. ٢

یْتَ אلنَّاسَ یَدْخُلُونَ فِي دِینِ אللَّهِ أوَرَ﴿نوع دیگر אز אنوאع فاعل، ضمیر بارز אست؛ برאی مثال آیۀ مبارک 
אست؛ یعنی، ) رزאز جملۀ ضمایر با(ها ضمیر متصل مرفوع  مشتمل بر دو فعل تام אست که فاعل آن ٧٢٦﴾فْوאجاًأ

  . אست» وאو«که فاعل آن، ضمیر متصل مرفوع » یَدْخُلونَ«و » تَ«که فاعل آن، ضمیر بارز » رَأیتَ«

  ضمیر مستتر. ٣

فعل تام و فاعل آن » ذَهَبَ«، »عليٌّ ذَهَبَ«ضمیر مستتر אست؛ برאی مثال در جملۀ  ،سومین نوع אز אنوאع فاعل
، ضمیر »אُخْرُجْ«فاعلِ فعلِ تامّ » אُخرُجْ مِن אلصَّفِّ! یا أحمدُ«در جملۀ که  انچن. אست» هُوَ«ضمیر جایز אالستتارِ 

دو فعل  ٧٢٧﴾فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَאسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّאباً﴿אست همچنین در آیۀ مبارک » أنتَ«وאجب אالستتارِ 
  .تאس) أنتَ(אمر حاضر وجود دאرد که فاعل هر دو، ضمیر مستتر 

  مصدر مؤوّل. ٤

توאند  ها، می אز نظر نحوی، مصدر مؤوّل، مانند سایر אسم ٧٢٨.فاعل، مصدر مؤوّل אست אز אنوאع چهارمین نوع
  .ها های گوناگونی بپذیرد؛ برאی مثال گاه مبتدא و گاه خبر אست و زمانی نیز فاعل یا جز אین نقش

אست که تأویل » أن تَنجَحَ«، »یَسُرُّ«، فاعلِ فعلِ »אالمتَحانِیَسُرُّنِي أن تَنجَحَ في «بر אین אساس، در جملۀ 
و » یَسُرُّنِي نَجاحُكَ في אالمتَحانِ«: ؛ یعنی، صورت مؤوّل جمله چنین אست)نَجاحُكَ: (رود به مصدر می

به مصدر، نیز به אعتبار تأویل آن » أن تَنجَحَ«تلقی گردد، » یَسُرُّ«توאند فاعل  می» نَجاحُ«طور که وאژۀ  همان
  . رود به شمار » یَسُرُّ«توאند فاعلِ فعلِ تامّ  می

فاعلِ فعلِ  ٧٢٩﴾نْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ אللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ אلْحَقِّأنِ لِلَّذِینَ آمَنُوא ألَمْ یَأ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
ألَمْ یَأنِ «: ابرאین، صورت مؤوّل آیه چنین אستبن. رود אست که تأویل به مصدر می» أن تَخْشَعَ«، »لَم یَأنِ«تامّ 

» لِلَّذِینَ«فعل مجزوم؛ » لَم یَأنِ«حرف אستفهام؛ » أ«؛ »لِلَّذِینَ آمَنُوא خُشُوعُ قُلوبِهِم لِذِکْرِ אهللاِ ومَا نَزَلَ مِن אلْحَقِّ
فاعلِ » خُشُوع«تأویل آن به  به אعتبار» أن تَخْشَعَ«؛ »وאو«فعل و فاعل آن ضمیر بارزِ » آمَنُوא«جار و مجرور؛ 

» لِذِکْرِ אهللاِ«إلیه و  مضافٌ» هُمْ«فاعل آن؛ » قُلُوب«فعل مضارع منصوب و وאژۀ » أن تَخشَعَ«؛ »لَم یَأنِ«فعلِ 
  .إلیه جار و مجرور و مضافٌ

  تکمله

رود و فعل به آن אِسناد دאده  אسم مرفوعی אست که پس אز فعل معلوم به کار می »فاعل« ،گفتیمکه  چنان
» فعل شبه«، »فعل«گاه عالوه بر ) فعل معلومِ پیش אز آن(= که عامل فاعل بدאنیم در عین حال باید . شود می

                                                            

 .٢ /همان. ٧٢٦

 .٣/ همان. ٧٢٧

  .٢٤٨ـ٢٤٩، ص ٢، ج جامع אلدروس אلعربیةمصطفی אلغالیینی، : ک. ر. ٧٢٨

 .١٦/ حدید. ٧٢٩
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سناد به آن אِفعل یا مصدر پیشین  که شبه ، مشروط به אینبعدیאست و در אین صورت، אسم مرفوع » مصدر«یا 
  :های زیر مانند مثال ٧٣٠شود؛ ی میتلقّ» فاعل«یافته باشد، 

  .که אسم فاعل و شبه فعل אست» الهِیَةً«فاعلِ » قُلُوبُ« ← ٧٣١﴾سَرُّوא אلنَّجْوَىأهُمْ وَقُلُوبُالهِیَةً ﴿. ١

  .که אسم فاعل و شبه فعل אست» אلظّالِمِ«فاعلِ » أهْلُ« ← ٧٣٢﴾هَاهْلُأخْرِجْنَا مِنْ هذِهِ אلْقَرْیَةِ אلظَّالِمِ أرَبَّنا ﴿. ٢

  .که صفت مشبّهه و شبه فعل אست» حَسَنٌ«فاعلِ » خُلْقُ« ←. »هُخُلْقُأحمدُ حَسَنٌ «. ٣

که אز نظر  ن رغم آ که مصدر אست و علی» مُحافَظَةُ«فاعلِ » כَ« ←. »عَلَی אلنِّظامِ كَسَرَّنِي مُحافَظَتُ«. ٤
  .رود لیه آن אست، بنا بر فاعلیّت، محالً مرفوع به شمار میإ ظاهری مضافٌ

  :چند نمونه אز کاربرد אنوאع فاعل در آیات قرآن کریم

  .مشخص شده אستو ضمیر بارز ظاهر אسم در آیات زیر، تنها فاعلِ : توجه

  ٧٣٣﴾وَمَا אلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ אللَّهِ אلْعَزِیزِ אلْحَكِیمِكُمْ بِهِ قُلُوبُإِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ  אللَّهُوَمَا جَعَلَهُ ﴿. ١

  ٧٣٤﴾رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً وَعْدُقَالَ هَذא رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذא جَاءَ ﴿. ٢

  ٧٣٥﴾هُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَحِسَابُאقْتَرَبَ لِلنَّاسِ ﴿. ٣

  ٧٣٦﴾א אللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ یُشَاقِقِ אللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ אللَّهَ شَدِیدُ אلْعِقَابِونَّهُمْ شَاقُّأذلِكَ بِ﴿. ٤

هُمْ جَسَدאً لَّا نَاوَمَا جَعَلْ*  نَوهْلَ אلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ ال تَعْلَمُأא وقَبْلَكَ إِلَّا رِجَاالً نُّوحِي إِلَیْهِمْ فَسْئَلُ نارْسَلْأوَمَا ﴿. ٥
  ٧٣٧﴾אلْمُسْرِفِینَ نَاهْلَكْأهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَنَانْجَیْأهُمُ אلْوَعْدَ فَنَاثُمَّ صَدَقْ*  نَ אلطَّعَامَ وَمَا كانُوא خَالِدِینَوكُلُأیَ

  ٧٣٨﴾نَونَ אلزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ אلصَّالةَ وَیُؤْتُوאلَّذِینَ یُقِیمُ﴿. ٦

                                                            

وما ضمّن معناه کالمصدر وאسم אلفاعل ... אلعامل یشمل אلفعل«: نویسد אلدین سیوطی در مورد אنوאع عامل در فاعل می  جالل. ٧٣٠
  .٢٥٣، ص همع אلهوאمع فی شرح جمع אلجوאمع؛ ...وאلصفة אلمشبّهة و

 .٣/ אنبیاء. ٧٣١

  .٧٥/ نساء. ٧٣٢

  .١٢٦/ آل عمرאن. ٧٣٣

  .٩٨/ کهف. ٧٣٤

  .١/ אنبیاء. ٧٣٥

  .١٣/ אنفال. ٧٣٦

  .٧ـ  ٩/ אنبیاء. ٧٣٧

  .٣/ نمل. ٧٣٨
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  ٧٣٩﴾نَوكانُوא یَفْتَرُ مَّانَّ אلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم أא وא بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوهَاتُ نَامِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِیدאً فَقُلْ نَاوَنَزَعْ﴿. ٧

  ٧٤٠﴾اللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَاللَا بَعِیدאًنْ یُشْرَכَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُشْرِכْ بِأإِنَّ אللَّهَ ال یَغْفِرُ ﴿. ٨

  چكیده

  . شود آید و فعل به آن אِسناد دאده می אسم مرفوعی אست که پس אز فعلِ معلوم یا شبه آن می »فاعل« 

  ضمیر مستتر؛ . ٣ضمیر بارز؛ . ٢אسم ظاهر؛ . ١: אند אز ها عبارت ترین آن فاعل אنوאع گوناگونی دאرد که مهم 

  . مصدر مؤوّل. ٤

                                                            

  .٧٥/ قصص. ٧٣٩

  .١١٦/ نساء. ٧٤٠
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  هدف درس

 .آشنایی با موאرد کاربرد وجوبی و جوאزی فعل به صورت مذکر و مؤنث 

  تطابق یا عدم تطابق فعل با فاعل

  :کنیم یادآوری می قبل אز ورود به بحث אصلی، سه نکته رא

به طور کلی فعل در زبان عربی، مثنی و جمع یا مذکر و مؤنث ندאرد، بلکه אین فاعلِ فعل אست  :نکتۀ نخست
وא إلَی ؤُاونَ جَאلمُعلّمُ«که مفرد، مثنی و جمع و در عین حال، مذکر یا مؤنث אست؛ برאی مثال در جملۀ 

» אلمُعلّمونَ«که به » وאو«یر نیست که جمع אست، بلکه فاعل آن، یعنی ضم» جاءَ«، אین خود فعلِ »ةِسَرَאلمَدْ
، فاعلِ فعل، یعنی ضمیر »ةِسَرَאلمُعلّماتُ جِئْنَ إلَی אلمَدْ«در جملۀ که  چنان .شود گردد، جمع محسوب می می بر

توאن دریافت که جمع نامیدن فعل، تعبیری تسامحی אست و אفعال در زبان  ، میبنابرאین. جمع אست» نَ«بارز 
  .نی و جمع یا مذکر و مؤنث ندאرندعربی، همیشه مفردند و مث

در ؛ زیرא ضمیر بارز باشد، دیگر مسئلۀ تطابق یا عدم تطابق فعل با فاعل مطرح نیست ،هر گاه فاعل :نکتۀ دوم
أحمدُ «אین صورت، אز حیث نوع و عدد، خود به خود بین فعل و فاعل، تطابق وجود دאرد؛ برאی مثال در جملۀ 

و » أحمدُ«(אست که مرجع آن » אلف«فعل مثنّای مذکر غایب و فاعل آن ضمیر بارز » خَرَجا«، »وعليٌّ خَرَجا
ضمیر بارز » ضَرَبْتَ«، فاعل فعل »ضَرَبْتَ أخاכَ إنّكَ«در جملۀ که  چنانرود؛  مثنّای مذکر به شمار می) »عليٌّ«
آن، مفرد مذکّر مخاطب אست، نیازی به تغییر در ساختمان فعل برאی  حقیقیאست که چون مرجع » تَ«

  .هماهنگ کردن آن با فاعل وجود ندאرد

 بیشترجمع ـ در های غایب אست که هر گاه فاعل، مذکر باشد ـ אعم אز مفرد، مثنی و  تنها در صیغه :نکتۀ سوم
قریب به אتفاق موאرد، فعل با فاعل مذکر، به شکل مفرد مذکر و با فاعل مؤنث، به صورت مفرد مؤنث ذکر 

فاعل در جملۀ . »جاءَ אلطُّلّابُ«و » جاءَ أحمدُ وعليٌّ«، »جاءَ أحمدُ«: برאی مثال باید بگوییمبنابرאین، . شود می
تغییری در  سببکر و در جملۀ سوم، جمع مذکر אست و به همین אول، مفرد مذکر؛ در جملۀ دوم، مثنّای مذ

. ساختمان مفرد فعل به وجود نیامده אست؛ چون فاعل در אین موאرد אسم ظاهر אست و ضمیر بارز نیست
ها، بسته  در אین صیغه. »جاءَتِ אلطّالِباتُ«و » جاءَتْ مَریمُ وفاطِمَةُ«، »جاءَتْ مَریمُ«: همچنین אست در جمالت

אز نظر مذکر و مؤنث بودن یا جایگاه ذکر آن אز لحاظ قرب و بعد نسبت به فاعل و » فاعل«چگونگی  به
های دیگری אز אین دست، گاه تطابق فعل با فاعل در نوع یا عدد جنبۀ وجوبی و گاه جنبۀ جوאزی پیدא  جنبه
  .گیریم بر אین אساس در אدאمه، موضوع رא در سه شاخۀ جدאگانه پی می. کند می



  ٢٨٥    م ششجلسه سی و )/ ١(نحو 

Nahv(١) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

  موאرد وجوب کاربرد فعل مذکر با فاعل) אلف

هرگاه فاعلِ مثنّی یا » قاعدۀ تغلیب«که بر אساس  زمانی که فاعل به طور مطلق مذکر باشد؛ توضیح آن. ١
شود و در אین موאرد، کاربرد وجه  جمع، متشکل אز دو جنس مذکر و مؤنث باشد، فعل به صورت مذکر ذکر می

אعم אز » אلمُؤمِنُونَ«وאژۀ  ٧٤١﴾فْلَحَ אلْمُؤْمِنُونَأقَدْ ﴿مثال در آیۀ مبارک  مذکر، غالب و אرجح אست؛ برאی
آورندگان مرد و زن אست و منحصر دאنستن آن به مردאن مؤمن و خارج کردن زنان مؤمن אز دאیرۀ معنایی  אیمان

در عین . بگیریمدر نظر مطلق و אعم אز مذکر و مؤنث ، رא در אین آیه» אلمُؤمِنُونَ«آن، درست نیست، بلکه باید 
אی بین فعل و فاعل  אز نظر لفظی جمع مذکر אست و אز طرف دیگر فاصله» אلمُؤمِنُونَ«که  حال با توجه به אین

  .وجود ندאرد، فعل آن وجوباً باید مذکر باشد

برאی مثال در  ٧٤٢ذکر شده باشد؛» إلّا«زمانی که فاعل در אسلوب نفی و אستثنا به کار رفته و قبل אز آن . ٢
رא مؤنث ذکر کرد و » جاءَ«توאن فعل  نمی אمّا مؤنث אست،» أمّ«که وאژۀ  رغم آن علی» ما جاءَ إلّا أمُّكَ«جملۀ 
  ؛ »ما جاءَتْ إلّا أمُّكَ«: گفت

  موאرد وجوب کاربرد فعل مؤنث با فاعل) ب

اده باشد؛ برאی مثال در جملۀ فاعل، مؤنث حقیقی و אسم ظاهر باشد و بین فعل و فاعل فاصله نیفتوقتی . ١
توאن فعل رא به صورت مذکر ذکر کرد؛ چون אوالً فاعل، مؤنث حقیقی و אسم ظاهر אست و  نمی» جاءَتْ مَریمُ«

تُ عِمْرَאنَ رَبِّ إِنِّي أإِذْ قَالَتِ אمْرَ﴿همچنین در آیۀ مبارک . دیگر אینکه بین فعل و فاعل فاصله نیفتاده אست
وجوباً مؤنث ذکر شده » قالَتْ«فعل  ٧٤٣؛﴾نْتَ אلسَّمِیعُ אلْعَلِیمُأي بَطْنِي مُحَرَّرאً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِ

  .אی بین فعل و فاعل وجود ندאرد אست؛ چون فاعل آن مؤنث حقیقی و אسم ظاهر אست و فاصله

یا مؤنث حقیقی یا حتّی אسمی باشد  فاعل، ضمیر مستتر باشد؛ אعم אز אینکه مرجع آن مؤنث مجازیوقتی . ٢
وאجب به صورت مؤنث » طَلَعَتْ«، ذکر »אلشَّمْسُ طَلَعَتْ«برאی مثال در جملۀ  ٧٤٤که در حکم مؤنث אست؛

همچنین . گردد که مؤنث مجازی אست برمی» אلشَّمْسُ«אست و به » هِيَ«چون فاعل آن ضمیر مستتر אست؛ 
» هِيَ«ضمیر » خَرَجَتْ«صورت مؤنث، جنبۀ وجوبی دאرد؛ چون فاعلِ ذکر فعل به » مَریمُ خَرَجَتْ«در جملۀ 

  .گردد که مؤنث حقیقی אست برمی» مَریم«אست و به 

ذکر فعل به صورت مؤنث، وאجب אست؛ چون فاعل  ٧٤٥﴾وَإِذَא אلنُّجُومُ אنكَدَرَتْ﴿مبارک   به همین ترتیب، در آیۀ
אست؛ هرچند אین وאژه جمع مکسّر و در حکم مفرد مؤنث אست » אلنُّجُوم«אست که مرجع آن » هِيَ«آن ضمیر 
  .مذکر مجازی אست، نه مؤنث) אلنَّجْم(و مفرد آن 

                                                            

 .١/ مؤمنون. ٧٤١

  .١٥٥، ص بدאیة אلنّحوאلصفائی אلبوشهریّ، : ک. ر. ٧٤٢

 .٣٥/ آل عمرאن. ٧٤٣

  .همان: ک. ر. ٧٤٤

 .٢/ تکویر. ٧٤٥
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  موאرد جوאز کاربرد فعل مذکر یا مؤنث با فاعل) ج

یا مؤنث، هر دو، جایز אست و در אین موאرد، אلزאمی برאی کاربرد فعل مذکر یا  گاه کاربرد فعل به صورت مذکر
  :אند אز ترین אین موאرد عبارت مهم. مؤنث وجود ندאرد

وقتی فاعل، مؤنث حقیقی و אسم ظاهر باشد و بین فعل و فاعل، وאژۀ دیگری فاصله شده باشد؛ برאی مثال . ١
فعل وجوباً باید مؤنث باشد؛ چون بین فعل و فاعلِ مؤنث حقیقی، » جاءَتْ مَریمُ إلَی אلمَدرسةِ«در جملۀ 
توאن فعل رא به صورت مؤنث و هم  هم می» جاءَتْ إلَی אلمَدرسةِ مَریمُ«: אی وجود ندאرد، אما אگر بگوییم فاصله

  .ذکر کرد) جَاءَتْ/ جَاءَ(به صورت مذکر 

که فاعل جمله، אسم ظاهر و  رغم אین علی ٧٤٦،﴾... ناتُإِذא جَاءَכَ אلْمُؤْمِ... ﴿بر אین אساس، در آیۀ مبارک 
: مؤنث حقیقی אست، چون بین فعل و فاعل، کلمۀ دیگری فاصله شده אست، فعل مذکر آمده אست و گفته شده

، هرچند وجه مؤنث آن نیز אز نظر دستوری درست »كَ אلمُؤمِناتُتْإذא جاءَ«؛ نه ﴾... إِذא جَاءَכَ אلْمُؤْمِناتُ... ﴿
  .אست

هر دو درست » طَلَعَتِ אلشَّمْسُ«و » طَلَعَ אلشَّمْسُ«برאی مثال جمالت  ٧٤٧وقتی فاعل، مؤنث مجازی باشد؛. ٢
  .مؤنث مجازی אست» אلشَّمْس«، وאژۀ »طَلَعَتْ«و » طَلَعَ«های  אست؛ چون فاعل فعل

  مالحظه

گفته، فعل در صیغۀ غایب و قبل אز فاعل، به صورت جمع آمده  در موאرد אستثنایی، بر خالف قوאعد پیش. ١
در آن » أسَرُّوא«که فعل  ٧٤٨﴾... سَرُّوא אلنَّجْوَى אلَّذِینَ ظَلَمُوא هَلْ هَذא إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْأوَ... ﴿אست؛ مانند آیۀ مبارک 

  . به صورت جمع به کار رفته אست) אلّذِینَ(در آغاز جمله و قبل אز فاعل 

رود؛  به صورت مؤنث به کار می ،در بعضی موאرد، فعل در صیغۀ غایب، همرאه با فاعلِ جمع مکسّرِ אنسانی. ٢
همرאه با فاعلِ جمع مکسّرِ אنسانی  آن،در آغاز » قالَتْ«که فعل  ٧٤٩﴾... عْرאبُ آمَنَّاأقالَتِ אلْ﴿مانند آیۀ مبارک 

  ٧٥٠.مؤنث به کار رفته אست) بُאألعْرא(

  چکیده

» مذکر مطلق«אول زمانی که فاعل، אسم ظاهر و مذکر حقیقی و  :در دو مورد، فعل وجوباً باید مذکّر باشد 
به کار رفته » إلّا«دوم زمانی که فاعل، در אسلوب نفی و אستثنا و پس אز ؛ یعنی אعم אز مذکر و مؤنث باشد

  . باشد، هرچند ممکن אست، خود، مؤنث حقیقی باشد
                                                            

  .١٢/ ممتحنه. ٧٤٦

  .٢٤٩ـ  ٢٥٠، ص شرح قطر אلنّدی و بلّ אلصّدیאبن هشام، : ک. ر .٧٤٧

  .٣/ אنبیاء. ٧٤٨

 . ١٤/ حجرאت. ٧٤٩

کند که אین אستثناء صرفاً در جمع مکسّر جاری אست و جمع مذکّر سالم و جمع مؤنّث سالم دقیقاً  אبن هشام تصریح می .٧٥٠
  .٢٥٠، ص شرح قطر אلنّدی و بلّ אلصّدی: ک. مانند مفرد آنها אست؛ ر
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و بین فعل אول زمانی که فاعل، مؤنث حقیقی و אسم ظاهر باشد : در دو مورد، فعل وجوباً باید مؤنث باشد 
یر مستتر باشد؛ چه مرجع آن مؤنث مجازی یا مؤنث دوم زمانی که فاعل، ضم؛ و فاعل فاصله نیفتاده باشد

  . حقیقی یا حتی אسمی باشد که در حکم مفرد مؤنث אست

. ١ :ند אزא ها عبارت ترین آن در موאردی نیز ذکر فعل به صورت مذکر و مؤنث، هر دو، جایز אست که مهم 
زمانی که فاعل، مؤنث مجازی  .٢ .زمانی که فاعل، مؤنث حقیقی باشد و میان آن و فعل فاصله אفتاده باشد

  .باشد



  

 



  

  

  

  

  

  سی و هفتم ۀجلس

  

  

  

  

  

  )٣(فاعل 
  تقدیم و تأخیر فاعل

  

  
  ٢٩٠  ..........................................................................................  درس אهدאف
  ٢٩٠  ..........................................................................................  فاعل ریتأخ و میتقد
  ٢٩٠  .....................................................  به مفعولٌ بر فاعل میتقد وجوب) אلف
  ٢٩١  ........................................................  به مفعولٌ אز فاعل ریتأخ وجوب) ب
  ٢٩١  ...............................................به مفعولٌ و فاعل ریتأخ ای میتقد جوאز) ج

  ٢٩١  ...................................................................................  فاعل ظهور خاصّ موאرد
  ٢٩٢  ...................................................................................................  دهیچک

  



  

 

  

  

  

  

  

  אهدאف درس

  :آشنایی با

 به؛ جوאزی فاعل نسبت به مفعولٌو موאرد تقدیم و تأخیر وجوبی  

 .موאرد خاصّ ظهور فاعل 

  تقدیم و تأخیر فاعل

که در نحو عربی عدم تقدّم فاعل بر عامل خود،  نخست آن: طرح دو ضروری אست ،پیش אز ورود به بحث
یعنی فعل مربوط به آن، یک אصل אساسی אست؛ به אین معنا که در جملۀ عربی، هموאره فعل قبل אز فاعل ذکر 

به خود  אست که فاعل بر مفعولٌ که در نحو عربی אصل بر آن آن  رود؛ دوم شود و فاعل پس אز آن به کار می می
به ذکر شود؛ هر چند در  مقدّم باشد؛ یعنی، بعد אز فعل فاعل بیاید و אگر فعل متعدی باشد، بعد אز فاعل، مفعولٌ

ها و فروع مبحث تقدیم و تأخیر فاعل نسبت  در אدאمه، به بیان شاخه .رود وجوه دیگری به کار می ی نیزموאرد
  :پردאزیم به می به مفعولٌ

  به وجوب تقدیم فاعل بر مفعولٌ) אلف

مثالً אعرאب ( אز نظر ساختار صرفی وضعیتی دאشته باشند که אعرאب آنها ظاهر نباشد به هر گاه فاعل و مفعولٌ
» ضَرَبَ مُوسَی عِیسَی«به ذکر شود؛ مانندِ جملۀ  فاعل لزوماً باید قبل אز مفعولٌ )هر دو تقدیری یا محلّی باشد

رא » مُوسَی«، »عِیسَی«به אست؛ אمّا אگر منظور אین باشد که  مفعولٌ» عِیسَی«فاعل و » مُوسَی«اً لزومکه در آن، 
. به אست مفعولٌ» مُوسَی«فاعل و » عِیسَی«که در אین صورت، » ضَرََبَ عِیسَی مُوسَی«: زده אست، باید بگوییم

وجوبی ندאرد؛ جنبۀ به دیگر  אز مفعولٌدر عین حال، אگر אعرאب یکی אز آنها ظاهر شده باشد، ذکر فاعل پیش 
که مؤخّر ذکر شده،  رغم آن که علی دهد نشان می» أحمدُ«که אعرאب وאژۀ » ضَرَبَ عِیسَی أحمدُ«مانند جملۀ 

توאن دریافت که وאژۀ  به روشنی می ٧٥١﴾وَكَلَّمَ אللَّهُ مُوسَى تَكْلِیماً﴿در آیۀ مبارک که  چنانفاعل جمله אست؛ 
  . به آن אست که نصب آن آشکار نیست، مفعولٌ رغم אین ، علی»مُوسَی«و » کَلَّمَ«عل ف فاعلِ» אهللا«

                                                            

  .١٦٤/ نساء. ٧٥١
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  به وجوب تأخیر فاعل אز مفعولٌ) ب

به، هر دو אسم ظاهر باشند و به فاعل ضمیری متصل شده باشد که مرجع آن  هر گاه فاعل و مفعولٌ. ١
مانند آیۀ  ٧٥٢تا تقدّم ضمیر بر مرجع آن الزم نیاید؛شود؛  به وجوباً بر فاعل مقدّم می به باشد، مفعولٌ مفعولٌ

אست که در آن تقدّم » رَبُّ«وאژۀ » אِبْتَلَی«که در آن فاعلِ فعلِ تامّ  ٧٥٣؛﴾وَإِذِ אبْتَلَى إِبْرאهِیمَ رَبُّهُ﴿مبارک 
به  وאجب אست؛ چون به فاعل ضمیری چسبیده אست که مرجع آن مفعولٌ) رَبُّ(بر فاعل ) إبرאهِیمَ(به  مفعولٌ
  . אست

به وجوباً بر فاعل مقدّم و مستقیماً به فعل  به ضمیر متصل باشد، مفعولٌ هر گاه فاعل אسم ظاهر و مفعولٌ .٢
» نادَتْ«، فاعلِ فعلِ ٧٥٤﴾فَنادَتْهُ אلْمَالئِكَةُ وَهُوَ قائِمٌ یُصَلِّي فِي אلْمِحْرَאبِ﴿شود؛ برאی مثال در آیۀ  متصل می

» هُ«ضمیر متصل » نادَتْ«بهِ فعلِ  به وאجب אست؛ چون مفعولٌ تأخّر آن אز مفعولٌ אست که» אلمَالئِکَة«وאژۀ 
  .אست که مستقیماً به فعل متصل شده אست

  به جوאز تقدیم یا تأخیر فاعل و مفعولٌ) ج

به  ولٌفاعل جوאزאً אز مفع ،به بودن وאژۀ مقدّم وجود دאشته باشد אی بر فاعل بودن وאژۀ مؤخّر و مفعولٌ قرینههرگاه 
توאن  می» أحمدُ«و » علیّاً«با توجه به אعرאب وאژگان » ضَرَبَ علیّاً أحمدُ«شود؛ برאی مثال در جملۀ  مؤخّر می

در » علیّاً«دهد  نشان می آنهافاعل אست، نه برعکس؛ یعنی، אعرאب » أحمدُ«به و  مفعولٌ» علیّاً«دریافت که 
نیز  ٧٥٥﴾وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ אلنُّذُرُ﴿در آیۀ مبارک که  چنانست؛ مقدّم شده א» أحمدُ«به جوאزאً بر  مقام مفعولٌ

دهد که  چون عالوه بر אعرאب، دقت در مفهوم آیه نیز نشان می. مقدّم شده אست) אلنُّذُرُ(بر فاعل ) آلَ(به  مفعولٌ
  . فاعل אست» אلنُّذُرُ«به و  در אین جمله مفعولٌ» آلَ فِرعَونَ«

  فاعل موאرد خاصّ ظهور

ها در زبان عربی تقریباً  شویم که کاربرد آن عالوه بر موאرد عام و متدאول ظهور فاعل، گاه با موאردی موאجه می
  :پردאزیم ها می ترین آن جنبۀ خاص و אستثنایی دאرد و ما در אینجا به بیان مهم

شده باشد؛ مانند آیۀ مبارک مجرور » مِنْ«مورد אول زمانی אست که فاعل ظاهرאً به وאسطۀ حرف جرّ زאئد . ١
אست، هرچند ظاهرאً به » تَسْقُطُ«در آن فاعلِ فعلِ » وَرَقَةٍ«که وאژۀ  ٧٥٦﴾وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا یَعْلَمُها﴿

در ) ما(یکی אز אدوאت نفی وجود نیز » مِنْ«دلیل زאئده بودن . مجرور شده אست» مِنْ«وאسطۀ حرف جرّ زאئد 
فعل » تَسْقُطُ«ی نافیه؛ »ما«، »ما«بر אین אساس تحلیل نحوی آیه به אین صورت אست که  .אستآغاز جمله 

ظاهرאً مجرور به حرف جر و محالً مرفوع و فاعل برאی فعل » وَرَقَةٍ«حرف جرّ زאئد؛ » مِنْ«مضارع منفی؛ 

                                                            

  .٢٥٧، ص شرح قطر אلنّدی و بلّ אلصّدیאبن هشام، : ک. ر. ٧٥٢

 .١٢٤/ بقره. ٧٥٣

 .٣٩/ آل عمرאن. ٧٥٤

 .٤١/ قمر. ٧٥٥

 .٥٩/ אنعام. ٧٥٦
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» أحَدٍ«وאژۀ » مِن أحَدٍ هَلْ جاءَכَ«در جملۀ אستفهامیِ که  چنان .منفی شده אست» ما«که با حرف » تَسْقُطُ«
אست که مسبوق به حرف אستفهام » جاءَ«و محالً مرفوع و فاعلِ فعلِ » مِنْ«ظاهرאً مجرور به حرف جرّ زאئد 

فعل؛ » جاءَ«حرف אستفهام و غیرعامل؛ » هَلْ«تحلیل دستوری جمله نیز به אین صورت אست که . אست» هَلْ«
ظاهرאً مجرور به حرف جرْ محالً مرفوع و فاعل برאی فعل » أحَدٍ«؛ حرف جرّ زאئد» مِنْ«به آن؛  مفعولٌ» כَ«
  . אست» جاءَ«

مجرور شده باشد؛ مشروط به آنکه فعل آن فقط فعل » بِ«مورد دوم زمانی אست که فاعل به حرف جرّ زאئد . ٢
الزم و : رود می در دو وجه به کار» کَفَی«در عین حال باید توجّه دאشته باشیم که فعل  ٧٥٧.باشد» کَفَی«الزم 

رود؛ مانند آیۀ  قبل אز فاعل آن به کار می» بِ«متعدی و تنها زمانی که در وجه الزم آمده باشد حرف جرّ زאئد 
حرف جرّ زאئد؛ » بِـ«فعل الزم؛ » کَفَی«: که تحلیل دستوری آن چنین אست ٧٥٨،﴾وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِیدאً﴿مبارک 

  .»کَفَی«، محالً مرفوع و فاعل برאی فعل الزمِ »ـبِ«ظاهرאً مجرور به حرف جرّ » אهللاِ«

  چکیده

به وאجب  به، هر دو אز عالئم ظاهری אعرאبی تهی باشند، ذکر فاعل قبل אز مفعولٌ هرگاه فاعل و مفعولٌ 
  . אست

  : به، دو مورد אست ترین موאرد وجوب تأخیر فاعل אز مفعولٌ مهم 

به، هر دو، אسم ظاهر باشند و به فاعل ضمیری متّصل شده باشد که مرجع آن  زمانی که فاعل و مفعولٌ. ١
  . به باشد مفعولٌ

در אین مورد چون ضمیر مفعولی مستقیماً به . به، ضمیر متّصل باشد زمانی که فاعل، אسم ظاهر و مفعولٌ. ٢
  . شود ر میبه ذک شود، فاعل وجوباً پس אز مفعولٌ فعل متّصل می

אمکان  ،به אست م، مفعولٌمقدَّکلمۀ فاعل و  ،رمؤخَّ ۀאی در میان باشد که نشان دهد کلم زمانی که قرینه 
  . تقدیم و تأخیر فاعل جوאزאً وجود دאرد

  :אند אز ها عبارت ترین آن در زبان عربی، در موאردی ظهور فاعل جنبۀ خاصّ و אستثنایی دאرد که مهم 

  . فاعل رא ظاهرאً مجرور کرده باشد» مِنْ«زمانی که در جمالت אستفهامیّه یا منفی، حرف جرّ زאئد . ١

  .فاعل رא ظاهرאً مجرور کرده باشد» بِـ«حرف جرّ زאئد » کَفَی«زمانی که بعد אز فعل الزم . ٢

  

                                                            

  .١٥٧، ص ة אلنّحوبدאیאلصفائی אلبوشهریّ، : ک. ر .٧٥٧

 .٧٩/ نساء. ٧٥٨
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  هدف درس

 .های فعلیه های عامّ ظهور آن در جمله آشنایی با نایب فاعل و حالت 

  نایب فاعل

بر אین אساس، . شود אسم مرفوعی אست که پس אز فعل مجهول ذکر و فعل به آن אسناد دאده می »نایب فاعل«
  : تعریف نایب فاعل، در بردאرندۀ سه نکتۀ مهم אست

آن رא  ، אعرאبאست و אگر در موאردی نیز אعرאب رفع آن آشکار نباشد، باید אز نظر نحوی» مرفوع«نایب فاعل . ١
  . تلقّی کردمحلّی و یا تقدیری 

آید؛ یعنی، אگر אسم مرفوعی قبل אز فعل مجهول یا پس אز فعل معلوم  نایب فاعل پس אز فعل مجهول می. ٢
  .ذکر شود، نایب فاعل نیست، بلکه ممکن אست مبتدא، خبر یا فاعل باشد

توאن رאبطۀ  بل אز نایب فاعل بیاید وگرنه نمیکند هموאره باید ق فعل مجهولی که به نایب فاعل אسناد پیدא می. ٣
  .אسنادی میان آن دو بر قرאر کرد

فعل مجهول אست که بعد אز آن אسم » وُلِدَ«، »وُلِدَ אلرَّسولُ في شَهْرِ رَبِیع אألوَّلِ«برאی مثال در عبارت 
ربیع ماه در ) لیه وآلهصلّی אهللا ع(مرفوعی ذکر شده و به آن אسناد یافته אست؛ به אین معنا که رسول אکرم 

، در אین جمله بر وאژۀ  کنیم هر سه نکتۀ موجود در تعریف نایب فاعل مالحظه میکه  چنان. ندאألول متولد شد
که  که بعد אز فعل مجهول آمده و سوم אین نخست אینکه، مرفوع אست؛ و دیگر אین: منطبق אست» אلرَّسولُ«

  . ه אستسناد پیدא کردبه آن אِ» وُلِدَ«فعل مجهول 

  چگونگی مجهول کردن جمله

گاه مفعولٌ به رא در جای فاعل  در زبان عربی برאی مجهول کردن جمله، نخست باید فاعل رא حذف کنیم، آن
به کار بریم؛ و سپس אعرאب مفعولٌ به رא متناسب با אعرאب فاعل دگرگون کنیم و در نهایت فعل جمله رא אز 

آن رא אز نظر نوع، عدد و صیغه، متناسب با نایب فاعل قرאر دهیم؛ برאی حالت معلوم به حالت مجهول تغییر و 
« رא حذف کنیم، سپس » אحمدُ«رא مجهول کنیم، باید نخست » کَتَبَ أحمدُ אلرِّسالَةَ«مثال אگر بخوאهیم جملۀ 

فعل رא مجهول و رא در جای فاعل قرאر دهیم و אعرאب فاعل رא به نایب فاعل منتقل کنیم و در نهایت » אلرِّسالَةَ
  . »کُتِبَتِ אلرِّسالَةُ«  ←»کَتَبَ أحمدُ אلرِّسالَةَ«: آن رא אز نظر مذکر و مؤنث و صیغه با نایب فاعل هماهنگ کنیم
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رא حذف کنیم و » تُ«رא مجهول کنیم، باید ضمیر فاعلیِ » قَتَلْتُ אلفَأرَةَ«همچنین אگر بخوאهیم جملۀ 
علوم אست، به جای فاعل به کار بریم و אعرאب آن رא با نقش جدید، یعنی نایب رא که مفعولٌ به جملۀ م» אلفأرَةَ«

فاعل، هماهنگ کنیم و در نهایت فعل رא مجهول و آن رא אز نظر مذکر و مؤنث و صیغه، متناسب با نایب فاعل 
  . »قُتِلْتُ אلفأرَةُ«אست، نه » قُتِلَتِ אلفأرَةُ«، »قَتَلْتُ אلفأرَةَ«، مجهول جملۀ بنابرאین. به کار بریم

رא مجهول کنیم، باید ضمایر متصل فاعلی » نَصَرْنَنا«و » نَصَروکُنَّ«به همین ترتیب אگر بخوאهیم جمالت 
رא که مفعولٌ به » نَا« و» کُنَّ«رא حذف کنیم، سپس ضمایر متصل منصوب ) »نون«و » وאو«(ها  موجود در آن

روند، به جای فاعل به کار بریم، ولی چون نقش نحوی אین ضمایر متّصل در אین موقعیت  جمله به شمار می
ها به جای ضمایر فاعلی و در مقام نایب فاعل  مفعولٌ به אست، אمکان אستفاده אز آن) در حالت אتّصال به אفعال(

ها رא در  توאنیم آن تنها در אین حالت میزیرא ایر متّصل فاعلی بدل کنیم؛ ها رא به ضم وجود ندאرد، بلکه باید آن
. »نُصِرُوکُنَّ«، نه »نُصِرْتُنَّ«شود  می» نَصَروکُنَّ«، مجهول جملۀ بنابرאین. مقام نایب فاعل به کار ببریم

  .»نُصِرْنَنا«، نه »نُصِرْنَا«شود  می» نَصَرْنَنا«همچنین مجهول جملۀ 

  ظهور نایب فاعل  های عامّ حالت

אساسی אینکه نایب فاعل در همۀ مسائل خود مانند فاعل אست؛ یعنی، אز نظر אعرאب، مسندٌ إلیه جملۀ  ۀنکت
نگرفتن بر عامل خود، تطابق یا عدم تطابق فعل אز نظر مذکر و مؤنث و همچنین مفرد و  مجهول بودن، پیشی

  . مثنی و جمع بودن در قیاس با آن

نگرفتن فاعل  نگرفتن نایب فاعل بر فعل دقیقاً مانند بحث پیشی کنیم که بحث پیشی د میتأکیبا אین همه، 
فعل مجهول אز نظر تطابق یا عدم تطابق با نایب فاعل אز نظر مذکر و مؤنث، شبیه که  چنانبر فعل آن אست؛ 

ر نسبت فعل مجهول فعل معلوم در جملۀ معلوم אست و همۀ אحکام تطابق یا عدم تطابق فعل معلوم با فاعل، د
های ظهور  های ظهور نایب فاعل هم אغلب مانند حالت به همین ترتیب، حالت. با نایب فاعل نیز مطرح אست

های چهارگانۀ ظهور فاعل که عیناً در نایب فاعل به چشم  فاعل אست، با אین تفاوت که عالوه بر حالت
آن رא به جلسۀ  دربارۀود دאرد که بحث و گفتگو خورد، سه حالت אستثنایی دیگر برאی ظهور نایب فاعل وج می

  :شویم های عامّ ظهور نایب فاعل در جمالت مجهول آشنا می אکنون با حالت. کنیم آینده موکول می

  אسم ظاهر. ١

» אصُونَאلخَرَّ«אسمهای ظاهر  ٧٦٠﴾وَأُزْلِفَتِ אلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ﴿و  ٧٥٩﴾قُتِلَ אلْخَرَّאصُونَ﴿برאی مثال در آیات مبارک 
  .روند به شمار می» أزْلِفَتْ«و » قُتِلَ«نایب فاعل אفعال مجهول » אلجَنَّةُ«و 

  

                                                            

  .١٠/ ذאریات. ٧٥٩

  .٩٠/ شعرאء. ٧٦٠
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  ضمیر بارز. ٢

حْسَنَ أوَإِذא حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوא بِ﴿و  ٧٦١﴾سْلَمَأوَّلَ مَنْ أكُونَ أنْ أقُلْ إِنِّي أُمِرْتُ ﴿برאی مثال در آیات مبارک 
  .روند به شمار می» حُیِّیتُمْ«و » أمِرْتُ«نایب فاعل אفعال مجهول » تُمْ«و » تُ«ضمایر بارز  ٧٦٢﴾وْ رُدُّوهاأمِنْها 

  ضمیر مستتر . ٣

» یُطْعَمُ«نایب فاعل فعل مجهول » هُوَ«ضمیر مستتر  ٧٦٣﴾وَ هُوَ یُطْعِمُ وَ ال یُطْعَمُ﴿برאی مثال در آیۀ مبارک 
  . رود به شمار می

  مصدر مؤوّل . ٤

نایب » أنَّكَ تُسافِرُ إلَی بَلدَتِكَ«جملۀ אسمیۀ  ،»دَتِكَعُلِمَ لِلجَمیعِ أنَّكَ تُسافِرُ إلَی بَلْ«عبارت  برאی مثال در
همچنین در  .»عُلِمَ لِلجَمیعِ مُسافَرَتُكَ إلَی بَلدَتِكَ«: אست که صورت مؤوّل آن چنین אست» عُلِمَ«فاعل فعل 

» ذُکِرَ«به אعتبار تأویل آن به مصدر، نایب فاعل فعل مجهول » یَنْجَحَ أن«، »ذُکِرَ أن یَنجَحَ אلمُجتَهِدُ«جملۀ 
توאند نایب فاعل  می» نَجاح«و همان طور که » ذُکِرَ نَجاحُ אلمُجتَهِدِ«: אست؛ یعنی، تأویل جمله چنین אست

  .باشد» ذُکِرَ«ل توאند نایب فاعل فع می» نَجاح«نیز به אعتبار تأویل آن به » أن یَنجَحَ«تلقی شود، » ذُکِرَ«

  :هایی אز کاربرد نایب فاعل در قرآن کریم نمونه

  ٧٦٤﴾ یُنْصَرُونَوَאتَّقُوא یَوْماً لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَال یُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَال یُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَال هُمْ﴿ـ 

ءٍ إِنَّ هَذא لَهُوَ אلْفَضْلُ  אلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ אلطَّیْرِ وَأُوتِینَا مِنْ كُلِّ شَيْ یُّهَاأوَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دאوُدَ وَقَالَ یَا ﴿ـ 
  ٧٦٥﴾אلْمُبِینُ

  ٧٦٦﴾إِنَّ فِي ذلِكَ لَآیَةً لِّمَنْ خَافَ عَذאبَ אلْآخِرَةِ ذلِكَ یَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ אلنَّاسُ وَذلِكَ یَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴿ـ 

رَبِّهِمْ مِنُونَ אلَّذِینَ إِذא ذُكِرَ אللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذא تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زאدَتْهُمْ إِیمَاناً وَعَلَى إِنَّمَا אلْمُؤْ﴿ـ 
  ٧٦٧﴾یَتَوَكَّلُونَ

  

                                                            

  .١٤/ אنعام. ٧٦١

  .٨٦/ نساء. ٧٦٢

  .١٤/ אنعام. ٧٦٣

  .٤٨/ بقره. ٧٦٤

  .١٦/ نمل. ٧٦٥

אز آنجا که אسم مفعول . فعل אست אست که אسم مفعول و شبه» مَجمُوعٌ«فاعل  نایب» אلنّاسُ«؛ در אین آیه وאژۀ ١٣٠/ هود. ٧٦٦
  .شود، مانند فعل مجهول، نیازمند نایب فاعل אست אز فعل مجهول ساخته می

  .٢/ אنفال. ٧٦٧
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بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِیلَ אلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ وَتَرَى אلْمَالئِكَةَ حَافِّینَ مِنْ حَوْلِ אلْعَرْشِ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ ﴿ـ 
  ٧٦٨﴾אلْعالَمِینَ

تَاهُمْ نَصْرُنا وَال مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ אللَّهِ وَلَقَدْ أوَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوא عَلَى مَا كُذِّبُوא وَأُوذُوא حَتَّى ﴿ـ 
  ٧٦٩﴾جَاءَכَ مِن نَّبَإِ אلْمُرْسَلِینَ

نْ أُسْلِمَ لِرَبِّ أعْبُدَ אلَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ אللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي אلْبَیِّناتُ مِن رَّبِّي وَ أُمِرْتُ أنْ أقُلْ إِنِّي نُهِیتُ ﴿ـ 
  ٧٧٠﴾אلْعَالَمِینَ

تِكُمُ אلدُّنْیا وَאسْتَمْتَعْتُمْ بِها فَالْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذאبَ ذْهَبْتُمْ طَیِّباتِكُمْ فِي حَیاأوَیَوْمَ یُعْرَضُ אلَّذِینَ كَفَرُوא عَلَى אلنَّارِ ﴿ـ 
  ٧٧١﴾رْضِ بِغَیْرِ אلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَأאلْهُونِ بِمَا ُكنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي אلْ

  ٧٧٢﴾ساً كانَ مِزَאجُها زَنْجَبِیالًأوَیُسْقَوْنَ فِیها كَ﴿ـ 

  ٧٧٣﴾وَسُیِّرَتِ אلْجِبَالُ فَكانَتْ سَرאباً ٭ بْوَאباًأوَفُتِحَتِ אلسَّماءُ فَكانَتْ  ٭ فْوَאجاًأصُّورِ فَتَأتُونَ یَوْمَ یُنْفَخُ فِي אل﴿ـ 

  چکیده

  .شود شود و فعل به آن אسناد دאده می אسم مرفوعی אست که پس אز فعل مجهول ذکر می »لنایب فاع« 

کنیم، سپس مفعولٌ به رא به جای آن به کار بریم، هنگام مجهول کردن جمله، אول باید فاعل رא حذف  
آنگاه אعرאب مفعولٌ به رא אز حالت نصبی به حالت رفعی بدل و در نهایت، ساختار صرفی فعل جمله رא 

؛  نوع و عدد صیغۀ فعل مجهول لزوماً باید با نایب فاعل جملۀ مجهول تناسب دאشته باشد. کنیم مجهول 
 .نه با فاعل محذوف

که نایب فاعل مانند  אست؛ אز جمله آن» فاعل«مانند אحکام و مسائل » نایب فاعل«ام و مسائل عمدۀ אحک 
شود و אحکام تطابق یا عدم تطابق فعل مجهول با نایب فاعل دقیقاً مانند  فاعل بر فعل خود مقدّم نمی

  .אحکام فعل معلوم در قیاس با فاعل موجود در جمله אست

: אند אز های ظهور فاعل در جملۀ معلوم אست که عبارت ل دقیقاً مانند حالتهای عامّ ظهور نایب فاع حالت 
  .مصدر مؤوّل. ٤ضمیر مستتر؛ . ٣ضمیر بارز؛ . ٢אسم ظاهر؛ . ١

                                                            

بهِ فعل  مفعولٌ همان طور که. و محالً مرفوع אست» قِیلَ«نایب فاعل برאی » אلحَمْدُ لِلّهِ«؛ در אین آیه، جملۀ אسمیۀ ٧٥/ زمر. ٧٦٨
  .و مشتّقات آن، אغلب جمله و محالً منصوب אست، نایب فاعل مجهول آن فعل نیز אغلب جمله و محالً مرفوع אست» قالَ«

  .٣٤/ אنعام. ٧٦٩

  .٦٦/ غافر. ٧٧٠

 .٢٠/ אحقاف. ٧٧١

به אوّل آن در مقام  دو مفعولی אست که مانند سایر אفعال دو مفعولی، پس אز مجهول شدن، مفعولٌ» سَقَی«؛ فعل ١٧/ אنسان. ٧٧٢
  .ماند شود و مفعولٌ به دوم آن همچنان در مقام مفعولٌ به، منصوب باقی می نایب فاعل ظاهر و مرفوع می

  .١٨ـ  ٢٠/ نباء. ٧٧٣
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  هدف درس

 .های خاصّ ظهور نایب فاعل حالتآشنایی با  

  های خاصّ ظهور نایب فاعل حالت

های خاصّ ظهور نایب فاعل در جمالت مجهول، باید به אین نکته توجه دאشته  پیش אز پردאختن به حالت
باشیم که شرط مجهول شدن فعل در زبان عربی آن אست که אصل آن متعدی باشد؛ در عین حال، אین قاعده 

که با حرف جر متعدی  آن های אستثنایی گاه فعل الزم، حتی بدون عمومیت و شمول کامل ندאرد، بلکه در حالت
אز אین رو، ناگزیر باید مسندٌإلیه یا نهادی که در جملۀ مجهول אز آن به نایب فاعل . شود شده باشد، مجهول می

توאن گفت که همۀ אفعال مجهول  میتر  بنابرאین، به تعبیر دقیق. شود، برאی آن در نظر گرفته شود تعبیر می
אی در  فعل الزم هم مجهول شده و در אین صورت، وאژه ،در موאردی خاصّ אند، بلکه عربی لزوماً متعدی نبوده

  . شده אست مقام نایب فاعل برאی آن در نظر گرفته

  :ند אزא אین حالتهای خاص و אستثنایی در سه حالت منحصر אست که عبارت

  جار و مجرور. ١

چه، نایب فاعل در حاالت  نخستین حالت خاصّ ظهور نایب فاعل، ظهور آن به صورت جار و مجرور אست؛
که در אین حالت، نایب فاعل متشکل אز یک حرف جر و אسم  عامّ ظهور خود، هموאره אسم אست، حال آن

توאند نایب فاعلِ فعل  دیگری אست که به وسیلۀ آن مجرور شده אست؛ با אین همه، هر جار و مجروری نمی
توאنند  ف جر در کنار אسم مجرورِ پس אز خود، אساساً نمیאی אز حرو دستهزیرא אساساً مجهولِ قبل אز خود باشد؛ 

  . در مقام نایب فاعلِ فعل مجهولِ پیشین به کار روند

  :אند אز אین دسته אز حروف جر عبارت

  .شود ؛ چون تعلیلی אست و به وسیلۀ آن علت وقوع فعل ماقبل بیان می)لِـ(الم جارّه ) אلف

توאنند یکی אز  אز אین رو، نمی. روند ؛ چون هموאره قبل אز قیدهای زمان به کار می»مُنْذُ«و » مُذْ«حروف جرّ ) ب
אند؛ در حالی که نایب فاعل  אرکان אصلی جمله تلقّی شوند؛ زیرא قیدها فُضْلَۀ کالم و زאئد بر عناصر אصلی جمله

  . رود یکی אز عناصر אصلی جمله به شمار می

  .ها عمومیّت ندאرد کنند و کاربرد آن ؛ چون هموאره مستثنی رא مجرور می»خَال، عَدא و حاشا«ف جرّ حرو) ج



  ٣٠١    جلسه سی و نهم )/ ١(نحو 
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توאند همرאه با אسم بعد אز خود در مقام نایب فاعل به کار رود که حرف تعلیل  ، تنها حرف جرّی میبنابرאین
خاصّی مانند مستثنی یا قیود زمان نباشد و کاربرد آن جنبۀ عمومی دאشته باشد؛ یعنی، به مجرور کردن אسم 

  .אختصاص ندאشته باشد

مجرور به » مَنزِلِ«حرف جر؛ » إلَی«فعل مجهول؛ » ذُهِبَ«؛ »ذُهِبَ إلَی مَنزِلِكَ«برאی مثال در جملۀ 
و محالً مرفوع » ذُهِبَ«جار و مجرور، نایب فاعلِ فعل مجهول » إلَی مَنزِلِ«إلیه و  مضافٌ» כَ«حرف جر؛ 

في «و » بِنَجاحِ«(، جار و مجرور »جُلِسَ في אلحَدِیقَةِ«و » فُرِحَ بِنَجاحِ أخي«در جمالت که  چنانאست؛ 
  . روند به شمار می» جُلِسَ«و » فُرِحَ«نایب فاعلِ אفعال مجهول ) »אلحَدِیقَةِ

  ظرف. ٢

ایی دومین حالت خاصّ ظهور نایب فاعل، ظهور آن به صورت ظرف موصوف، یا مضاف و یا אز نظر معن
مختص אست؛ به אین معنا که هر گاه کلمات مشتمل بر مفهوم قیدی، پس אز אفعال الزمِ مجهول وאقع شوند، 

دאنیم  میکه  چنانچند  شوند، هر لیه آمده باشد، نایب فاعل تلقّی میא ها صفت یا مضافٌ چنانچه پس אز آن
  . عناصر אصلی جمله نیستند ظروف عموماً در حالتی که مشتمل بر معنای ظرفی و قیدی باشند، جزء

» قَمْرאءُ«نایب فاعل و مرفوع و » لَیْلَةٌ«فعل مجهول، » سُهِرَتْ«؛ »سُهِرَتْ لَیْلَةٌ قَمْرאءُ«برאی مثال در جملۀ 
نایب » ساعَةُ«فعل مجهول، » سُکِتَتْ«، »سُکِتَتْ ساعَةُ אالِمتَحانِ«در جملۀ که  چنانصفت آن و مرفوع אست؛ 

  .لیه آن و مجرور אستא هم مضافٌ» حانِאالِمتَ«فاعل و 

  .אند هر دو، الزم» سَکَتَ«و » سَهَرَ«ها آنکه אفعال  در אین مثالمهّم نکتۀ 

  مصدر . ٣

سومین حالت خاص ظهور نایب فاعل زمانی אست که پس אز فعل مجهول، مصدری ذکر شود که در صورت 
پس אز אین قبیل مصادر لزوماً . شود نامیده می» مفعول مطلق نوعی«معلوم بودن فعل، آن مصدر به אصطالح 

  .لیه به کار رفته باشدא باید صفت یا مضافٌ

که حالت وقوع فعل رא بیان کنند، پس אز فعل و فاعل و سایر  که در نحو عربی گاه برאی אین توضیح אین
وقعیتی به אین مصدر منصوب در چنین م. آورند که موصوف یا مضاف אست אجزאی جمله، مصدر منصوبی می

شود و אز نظر معنایی بر چگونگی وقوع فعل داللت دאرد؛ برאی مثال  نامیده می» مفعول مطلق نوعی«אصطالح 
مفعول مطلق نوعی אست و אز نظر مفهومی » ضَرْباً«، مصدر منصوب »ضَرَبَ أحمدُ علیّاً ضَرْباً شَدِیدאً«در جملۀ 

» .אحمد علی رא سخت زد«معنای عبارت אین אست که  ،بنابرאین. کند رא بیان می خود چگونگی وقوع فعل
مفعول مطلق نوعی و مضاف » ضَرْبَ«، مصدر منصوب »ضَرَبَ أحمدُ علیّاً ضَرْبَ אلمُعلّمِ«همچنین در جملۀ 

  » .אحمد علی رא معلّمانه زد«אست و ترجمۀ عبارت אین אست که » אلمُعلّم«برאی وאژۀ 

شود و پس אز آن، چنین مصدری که در جملۀ  عل الزم مجهول میکه بگذریم گاه در نحو عربی ف אز אین
شود و در حقیقت به عنوאن  معلوم در جایگاه مفعول مطلق نوعی قرאر دאرد، در جملۀ مجهول مرفوع می

شود، نه مفعول مطلق؛ برאی  در אین هنگام چنین مصدری نایب فاعل خوאنده می. رود مسندٌإلیه جمله به کار می
که در אصل » هُجُومٌ«فعل مجهول، » هُجِمَ«: باید بگوییم» هُجِمَ هُجُومٌ عَنِیفٌ«ل نحوی جملۀ مثال در تحلی



٣٠٢  
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، »سُجِدَ سُجُودُ אلخاشِعِینَ«همچنین در جملۀ . صفت آن אست» عَنِیفٌ«مفعول مطلق نوعی بوده، نایب فاعل و 
ب فاعل به کار رفته אست، مانند ذکر شده که چون در مقام نای» سُجُود«مصدر » سُجِدَ«پس אز فعل مجهول 

نایب فاعل و مرفوع و » سُجُود«بنابرאین، مصدر . مفعول مطلق نوعی منصوب نیست، بلکه مرفوع אست
  ٧٧٤.شود لیه آن تلقّی میא مضافٌ» אلخاشِعِینَ«

  :هایی אز کاربرد نایب فاعل در حالتهای خاصّ ظهور آن نمونه

  ٧٧٥﴾فَذلِكَ یَوْمَئِذٍ یَوْمٌ عَسِیرٌ*  فِي אلنَّاقُورِفَإِذَא نُقِرَ ﴿ـ 

  ٧٧٦﴾وאحِدَةٌ نَفْخَةٌفَإِذא نُفِخَ فِي אلصُّورِ ﴿ـ 

  ٧٧٧».אلشَّكِّ مِن شَعْبانَ یَوْمُإنَّما یُصامُ «ـ 

  چکیده

  .مصدر .٣ظرف؛  .٢  جار و مجرور؛ .١: אند אز حاالت خاصّ ظهور نایب فاعل عبارت 

خصوص مجرور کردن مستثنی و قیود زمان نیز تلقّی نشود و هرگاه جار و مجرور جنبۀ عام دאشته باشد و م 
  .توאند در مقام نائب فاعل پس אز فعل الزمِ مجهول به کار رود الم جارّه نیز نباشد، می

توאند در مقام نائب  אی خاص دאشته باشد، می یا אز نظر معنایی جنبه؛ موصوف یا مضاف باشد ،هرگاه ظرف 
  .ه کار رودفاعل پس אز فعل الزمِ مجهول ب

توאند پس אز فعل الزمِ مجهول به صورت مرفوع و در  مصدری که در אصل، مفعول مطلق نوعی بوده، می 
 .אلیه به کار رفته باشد در אین صورت باید موصوف باشد یا پس אز آن، مضافٌ که مقام نائب فاعل به کار رود

                                                            

  .٥٠٧ـ  ٥٠٩، ص ١، ج کة אبن مالشرح אبن عقیل علی ألفیّאبن عقیل، : ک. ی آگاهی بیشتر ربرא. ٧٧٤

  .٨ـ  ٩/ مدّثّر. ٧٧٥

  .١٣/ حاقّه. ٧٧٦

  .١٣، ص ٧، ج وسائل אلشیعة .٧٧٧




