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  نوروز אمینی :شیرאیو 

  نرجس حسنلو/ محمد جوאد جهانی/ مرضیه دאوودی :آرאیی صفحه چینی و حروف 
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  صفحه  ..................................................................................................................................................   فهرست
  

  אول ۀجلس

  ٢..........................................................................................................................................................  درس אهدאف
  ٢......................................................................................................................................................................  درآمد
  ٢  ...............................................................................................................................................................................  مطلق مفعول

  ٢...................................................................................................................................  یدیتأک مطلق مفعول) אلف
  ٣..........................................................................................................................................  نیّمب مطلق مفعول) ب
  ٤  ..........................................................................................................................................  یابین مطلق مفعول) ج

  ٥  ....................................................................................................................................  مطلق مفعول یۀتثن و جمع
  ٦  .....................................................................................................................................مطلق مفعول نصب عامل
  ٧....................................................................................................................................................................  دهیچک

  دوم ۀجلس

  ١٠  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٠  ...................................................................................................................................................................  درآمد
  ١٠  .........................................................................................................................................مطلق مفعول در مصدر نیجانش

  ١٠  ................................................................................................................................  یدیتأک مطلق مفعول) אلف

  ١٢  .......................................................................................................................................  نیّمب مطلق مفعول) ب

  ١٤  ........................................................................................................................  مطلق مفعول نصب عامل حذف

  ١٦  .................................................................................................................................................................  دهیچک
  سوم ۀسجل

  ٢٠  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٢٠  ...................................................................................................................................................................  درآمد

  ٢٠  ..................................................................................................................................................  به مفعولٌ فیتعر

  ٢١  ....................................................................................................................................................  به مفعولٌ אقسام

  ٢٢  ......................................................................................................................................................  به مفعولٌ ۀرتب

  ٢٥  ..........................................................................................................................................  به مفعولٌ نصب عامل

  ٢٦  .................................................................................................................................................................  دهیچک
  چهارم ۀجلس

  ٢٨  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٢٨  ...................................................................................................................................................................  درآمد
  ٢٨  ..................................................................................................................................................  به مفعولٌ نصب عامل حذف
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  ٢٩  ..................................................................................................................................................  حذف جوאز) אلف

  ٢٩  ..................................................................................................................................................  حذف אمتناع) ب

  ٢٩  ..................................................................................................................................................  حذف وجوب) ج

  ٣١  .............................................................................................................................................  یمفعول چند אفعال

  ٣٢  ................................................................................................................................................  یمفعول دو אفعال

  ٣٢  ...............................................................................  .אست خبر و مبتدא אصل در ها آن مفعول دو که یאفعال) אلف

  ٣٢  ...............................................................................  .ستین خبر و مبتدא אصل در ها آن مفعول دو که یאفعال) ب

  ٣٦  .................................................................................................................................................................  هدیچک
   پنجم ۀجلس

  ٤٠  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٤٠  ...................................................................................................................................................................  درآمد

  ٤٠  ..................................................................................................................  )متصرّف و جامد( قلوب אفعال אنوאع

  ٤١  ...................................................................................................................................  ٌبه مفعول مسدّ سدّ موאرد

  ٤١  ........................................................................................................................................  جمله شبه و جمله) אلف

  ٤١  ..................................................................................................................................................مؤوّل مصدر) ب

  ٤٢  ....................................................................................................................................  قلوب אفعال ۀژیو אحکام

  ٤٣  .............................................................................................................................................................  אلغاء) אلف

  ٤٣  ............................................................................................................................................................  قیتعل) ب

  ٤٥  ....................................................................................................................................  قیتعل و אلغاء یهاتفاوت

  ٤٥  ......................................................................  مرجع کی یدאرא یِمفعول و یفاعل متّصل ریضم کاربرد جوאز) ج

  ٤٦  ................................................................................................................................................................  دهیچک
  ششم ۀجلس

  ٥٠  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٥٠  ...................................................................................................................................................................  درآمد
  ٥٠  .............................................................................................  .ستین خبر و مبتدא ها آن مفعول دو که یدومفعول אفعال

  ٥٠  .............................................................................................................................................................  یأعطَ. ١

  ٥٠  ..............................................................................................................................................................  یسَمَّ. ٢

  ٥٠  ................................................................................................................................................................  کَسَا. ٣

  ٥١  .................................................................................................................................................................  یآتَ. ٤

  ٥١  ..............................................................................................................................................................  یأنسَ. ٥

  ٥١  ..................................................................................................................................................  )یأسقَ( یسَقَ. ٦

  ٥١  ..........................................ستین خبر و مبتدא ها آن مفعول دو که یאفعال دوم و אول  مفعول صیتشخ ۀویش

  ٥٢  ......................................................................................................................  אول  مفعول بر دوم  مفعول میتقد

  ٥٢  .......................................................................................................  אول  مفعول بر دوم  مفعول میتقد جوאز) אلف

  ٥٢  ......................................................................................................  אول  عولمف بر دوم  مفعول میتقد وجوب) ب

  ٥٣  ........................................................................................................  אول  مفعول بر دوم  مفعول میتقد אمتناع) ج
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  ٥٤  ........................................................................................................................  یدومفعول אفعال کردن مجهول

  ٥٤  .................................................................................................................................  فاعل אز دوم  مفعول ابتین

  ٥٥  ..............................................................................................................................................  یمفعولسه אفعال

  ٥٥  ...............................................................................................................................................................أعلَمَ. ١

  ٥٥  ...............................................................................................................................................................  یأرَ. ٢

  ٥٦  ...................................................................................................................  یمفعول سه אفعال ۀبار در نکته چند

  ٥٧  .................................................................................................................................................................  دهیچک
  هفتم ۀجلس

  ٦٠  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٦٠  ...................................................................................................................................................................  درآمد

  ٦٠  ............................................................................................................................  به مفعولٌ ناصب یها فعل شبه

  ٦٠  ....................................................................................................................................................  فعل אسم) אلف

  ٦١  ...................................................................................................................................................  فعل אسم אقسام

  ٦١  ..............................................................................................................................................  فعل אسم به مفعولٌ

  ٦٢  ...........................................................................................................................  آن به مفعولٌ و فعل אسم אحکام

  ٦٣  ...........................................................................................................................................  یوصف مشتقّات) ب

  ٦٣  .......................................................................................................................................................  فاعل אسم. ١

  ٦٣  ..................................................................................................................................................  فاعل אسم عمل

  ٦٣  .......................................................................................................................................  فاعل אسم عمل طیشرא

  ٦٣  ...............................................................................................................................  »אل« بدون فاعل אسم) אلف

  ٦٥  ..........................................................................................  خود معمول به »אل« بدون فاعلِ אسم شدن אضافه

  ٦٦  ..........................................................................................................................  »אل« به یمحلّ فاعل אسم) ب

  ٦٦  ....................................................................................  خود معمول به »אل« به یمحلّ فاعلِ אسم شدن אضافه

  ٦٧  .............................................................................................................................................................  نکته چند

  ٦٨  .................................................................................................................................................................  دهیچک
  مهشت ۀجلس

  ٧٢  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٧٢  ...................................................................................................................................................................  درآمد

  ٧٢  ............................................................................................................................  به مفعولٌ ناصب یها فعل شبه

  ٧٢  ...........................................................................................................................................  یوصف مشتقات) ب

  ٧٢  ...................................................................................................................................................  مبالغه ۀغیص. ٢

  ٧٣  .....................................................................................................................................................  مفعول אسم. ٣

  ٧٥  .................................................................................................................................................  مشبهه صفت. ٤

  ٧٥  ..................................................................................................................  مشبهه صفت معمول یאعرאب حاالت

  ٧٦  .................................................................................................................................................................  دهیچك
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  نهم ۀجلس

  ٨٠  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٨٠  ...................................................................................................................................................................  درآمد

  ٨٠  ............................................................................................................................  به مفعولٌ ناصب یها فعل شبه
  ٨٠  ...............................................................................................................................................................  یوصف مشتقات) ب

  ٨٠  ....................................................................................................................................................لیتفض אسم. ٥

  ٨٠  ............................................................................................................................  لیتفض אسم کاربرد یها حالت

  ٨٣  ................................................................................................................................  لیتفض אسم عمل یچگونگ

  ٨٤  ............................................................................................................................  لیتفض אسم یبرא ظاهر فاعلِ

  ٨٥  .................................................................................................................................................................  دهیچک
  دهم ۀجلس

  ٨٨  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٨٨  ...................................................................................................................................................................  درآمد

  ٨٨  ............................................................................................................................  به مفعولٌ ناصب یها فعل شبه
  ٨٨  ....................................................................................................................................................................................مصدر. ٣

  ٨٨  ........................................................................................................................................  مصدر عمل یها حالت

  ٩٠  ............................................................................................................................  عامل مصدر کاربرد یها حالت

  ٩٢  ...........................................................................................................................  مصدر عمل ۀبار در چند ینكات

  ٩٣  .................................................................................................................................................................  دهیچک
  ازدهمی ۀجلس

  ٩٦  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٩٦  ...................................................................................................................................................................  درآمد
  ٩٧  ..................................................................................................................................  تعجب אفعال به مربوط אصطالحات

  ٩٧  ......................................................................................................................................................  تعجب یها غهیص אعرאب

  ٩٧  ....................................................................................................................................................  نخست ساختار

  ٩٨  ..........................................................................................................................................................  دوم ساختار
  ٩٨  ........................................................................................................................................  تعجب یها غهیص ۀبار رد ینکات

  ٩٨  .....................................................................................  .شود یم ساخته تعجب ۀغیص آن אز که یفعل شروط. ١

  ١٠٠  ................................................................................................................................  تعجب فعل بودن جامد. ٢

  ١٠٠  ........................................................................................................................................  منه  متعجبٌ شروط. ٣

  ١٠١  .........................................................................................................................................  منه  متعجبٌ حذف. ٤

  ١٠١  ...............................................................................................................................  تعجب فعل عمل ضعف. ٥

  ١٠٢  .....................................................................................................................................  زאئد »کانَ« אفزودن. ٦

  ١٠٢  ..................................................................................................................  ندهیآ ای گذشته به نسبت تعجب. ٧

  ١٠٣  ...............................................................................................................................................................  دهیچک
  دوאزدهم ۀجلس

  ١٠٦  ....................................................................................................................................................  درس אهدאف
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  ١٠٦  ................................................................................................................................................................  درآمد

  ١٠٦  .............................................................................................................................................................  ریتحذ

  ١٠٦  .......................................................................................................................................  אصطالحات و فیتعار
  ١٠٧  .................................................................................................................................................................ریتحذ یאسلوبها

  ١٠٧  .........................................................................  .شوند یم آغاز یمنصوب منفصل ریضما با که ییאسلوبها) אلف

  ١٠٩  .......................................................................................................  آن فروعات و »اכیّإ« فاقد یאسلوبها) ب
  ١١٠  .......................................................................................................................................................................................  إغرאء

  ١١٠  ........................................................................................................................................  אصطالحات و فیتعار
  ١١٠  ...................................................................................................................................................................  إغرאء یאسلوبها

  ١١٠  .............................................  آن بر یא وאژه کی عطف و جمله آغاز در منصوب صورت به به  یمُغر ذکر) אلف

  ١١١  .............................................................................................................................................  به یمُغر تکرאر) ب

  ١١١  .................................................................................................................  منصوب صورت به به یمُغر ذکر) ج

  ١١١  ...............................................................................................................................................................  دهیچک
  زدهمیس ۀجلس

  ١١٤  ....................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١١٤  ................................................................................................................................................................  درآمد
  ١١٤  ............................................................................................................................................................................................  ندא

  ١١٤  .............................................................................................................................................  ندא אسلوب یאجزא

  ١١٥  ................................................................................................................................................  ندא ۀجمل یאجزא

  ١١٦  .........................................................................................................................................................  منادא אنوאع

  ١١٧  .............................................................................................................................................  مفرد یمنادא אنوאع

  ١١٨  ...............................................................................................................................................  منادא אنوאع אعرאب

  ١١٩  ...............................................................................................................................................................  دهیچک
  چهاردهم ۀجلس

  ١٢١  .....................................................................................................................................................  درس אهدאف
  ١٢١  .........................................................................................................................  »אل« به یمحلّ یها אسم در ندא ساختار

  ١٢٢  ............................................................................................................................  »אهللا« ۀجالل لفظ شدن منادא
  ١٢٢  .....................................................................................................................................................................  ندא حرف حذف

  ١٢٣  .................................................................................................................................  علم مفرد یمنادא در) אلف

  ١٢٣  .......................................................................................................................................  مضاف یمنادא در) ب

  ١٢٣  ......................................................................................................  .باشد »ةُیَّأ« ای »أيُّ« منادא که یهنگام) ج
  ١٢٤  .............................................................................................................................................................................  منادא حذف
  ١٢٥  .........................................................................................................................................  »متکلم اءی« به مضاف یمنادא

  ١٢٦  ..............................................................................................................................................................  دهیچک
  پانزدهم ۀجلس

  ١٣٠  .....................................................................................................................................................  درس אهدאف
  ١٣٠  ...............................................................................................................................................................................  منادא تابع
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  ١٣٠  ......................................................................................................................................  مفرد یمنادא تابع) אلف

  ١٣٢  ...............................................................................................................  مضاف شبه و مضاف یمنادא تابع) ب

  ١٣٢  .......................................................................................................  ندא ساختار در »אبن« ۀوאژ تیّتبع یچگونگ
  ١٣٣  .....................................................................................................................................................................................  میترخ

  ١٣٣  ...............................................................................................................................................  میترخ یها وهیش

  ١٣٤  ................................................................................................................................  مرخّم یمنادא אنوאع אعرאب

  ١٣٤  ...................................................................................................................................................  میترخ طیشرא

  ١٣٥  ..............................................................................................................................................................  دهیچک
  شانزدهم ۀجلس

  ١٣٨  .....................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٣٨  .................................................................................................................................................................  درآمد
  ١٣٨  .......................................................................................................................................................................  אستغاثه یندא

  ١٣٩  ....................................................................................................................  مُستَغاث یمنادא کاربرد یها حالت

  ١٤٠  .............................................................................................................................................  له ستَغاثٌمُ אعرאب
  ١٤١  ..........................................................................................................................................................................  تعجب یندא

  ١٤١  ..............................................................................................................  مِنه مُتعجَّبٌ یمنادא کاربرد یها حالت

  ١٤٢  ..............................................................................................................................................................  دهیچک
  هفدهم ۀجلس

  ١٤٤  ....................................................................................................................................................  درس אهدאف
  ١٤٤  ..............................................................................................................................................................................  ندبه یندא

  ١٤٤  .............................................................................................................................................  ندبه یندא یאجزא

  ١٤٤  .................................................................................................................  مندوب یمنادא گوناگون یها حالت

  ١٤٥  ..............................................................................................  »سَکت یها« و» ندبه אلف« ۀبار در نکته چند

  ١٤٦  .........................................................................................................................................  مندوب یمنادא אنوאع

  ١٤٧  ......................................................................................................................................  مندوب یمنادא אعرאب

  ١٤٧  ..............................................................................................................................................................  دهیچک
  هجدهم ۀجلس

  ١٤٩  ....................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٤٩  ................................................................................................................................................................  درآمد
  ١٤٩  ...............................................................................................................................................................................  אختصاص

  ١٤٩  ...............................................................................................................................  אختصاص باب یۀتسم وجه

  ١٥٠  ......................................................................................................................................  אختصاص باب אهدאف

  ١٥٠  ..............................................................................................  )مخصوص( אختصاص باب به لٌمفعو یها حالت

  ١٥٢  ..........................................................................................................................................................  نکته چند

  ١٥٣  ..............................................................................................................................................................  دهیچک
  نوزدهم ۀجلس

  ١٥٦  ....................................................................................................................................................  درس אهدאف
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  ١٥٦  ................................................................................................................................................................  درآمد
  ١٥٦  ...................................................................................................................................................................................  אشتغال

  ١٥٧  ...................................................................................................................................  אشتغال باب یۀتسم وجه

  ١٥٧  ...................................................................................................................................  אشتغال باب אصطالحات

  ١٥٨  ............................................................................................................................................  عنه مشغولٌ אعرאب

  ١٥٩  ..........................................................................................................................  عنه مشغولٌ یאعرאب یها حالت

  ١٥٩  ..............................................................................................................................................................  دهیچک
  ستمیب ۀجلس

  ١٦٢  ......................................................................................................................................................  درس هدف

  ١٦٢  ................................................................................................................................................................  درآمد
  ١٦٢  .........................................................................................................................................  عنه مشغولٌ یאعرאب یها حالت

  ١٦٢  ............................................................................................................................................  نصب وجوب) אلف

  ١٦٣  .................................................................................................................................................  رفع وجوب) ب

  ١٦٤  ...................................................................................................................................  رفع بر نصب حیترج) ج

  ١٦٥  ....................................................................................................................................  نصب بر رفع حیترج) د

  ١٦٥  ..............................................................................................................................................................  دهیچک
  کمی و ستیب ۀجلس

  ١٦٨  ....................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٦٨  ................................................................................................................................................................  درآمد
  ١٦٨  .......................................................................................................................................................................................  تنازع

  ١٦٩  ...........................................................................................................  هیف متنازَعٌ در متنازِع دو عمل یچگونگ

  ١٦٩  .......................................................................................................................................  نازِعمت عامل دو אنوאع

  ١٧٠  ........................................................................................................................................  تنازع در אعرאب ۀنحو

  ١٧١  ...........................................................................................................................  ظاهر معمول در عمل تیאولو

  ١٧٢  ...............................................................................................................................................................  دهیکچ
  دوم و ستیب ۀجلس

  ١٧٦  ....................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٧٦  ................................................................................................................................................................  درآمد
  ١٧٦  .................................................................................................................................................................................  له مفعولٌ

  ١٧٧  .........................................................................................................................................  له مفعولٌ یۀتسم وجه

  ١٧٧  .......................................................................................................................................  له مفعولٌ نصب شروط

  ١٧٨  .............................................................................................................................  حیرصریغ و حیصر له مفعولٌ

  ١٧٨  ...............................................................................................................  حیرصریغ له مفعولٌ אز אستفاده وجوب

  ١٧٩  ..............................................................................................................................  له مفعولٌ ۀگان سه یها حالت

  ١٨٠  ...............................................................................................................................................................  دهیچک
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  سوم و ستیب ۀجلس

  ١٨٤  ....................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٨٤  ................................................................................................................................................................  مددرآ
  ١٨٤  ...............................................................................................................................................................................  هیف مفعولٌ

  ١٨٤  ......................................................................................................................................  هیف مفعولٌ یۀتسم وجه

  ١٨٥  .........................................................................................................  آن فیتعر و هیف فعولٌم رאمونیپ نکته دو
  ١٨٥  ..........................................................................................................................................................................  ظرف אقسام

  ١٨٦  ................................................................................................................  مکان و زمان ظرف: نخست میتقس

  ١٨٧  ..........................................................................................................................  نخست میتقس رאمونیپ ینکات

  ١٨٨  ...............................................................................................................................................................  دهیچک
  چهارم و ستیب ۀجلس

  ١٩٢  .....................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٩٢  .................................................................................................................................................................  درآمد

  ١٩٢  .......................................................................................................  متصرف ریغ و متصرف ظرف: دوم میتقس

  ١٩٣  .....................................................................................................................  یمبن و معرب ظرف: سوم میتقس

  ١٩٤  .....................................................................................................................................................  ظرف مُتعلَّق

  ١٩٥  ...........................................................................................................................................  ظرف یها نیجانش
  پنجم و ستیب ۀجلس

  ٢٠٠  .....................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٢٠٠  .................................................................................................................................................................  درآمد
  ٢٠٠  ..............................................................................................................................................................................  معه مفعولٌ
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 مفعول مطلق و אنوאع آن؛ 
  جمع و تثنیۀ مفعول مطلق؛ 

 .عامل نصب مفعول مطلق 

  درآمد

 ی منصوب و مطالبی אست که به نوعی در مجموعۀ بحثها אسمشامل ) ۲(مباحث درس نحو عربی 
  .گیرد منصوبات قرאر می

با ) ۲(ی مرفوع آشنا شدیم، در نحو عربی ها אسمبا مباحث אعرאبی فعل و ) ۱(در وאقع در نحو عربی 
ی مجرور و برخی مباحث دیگر، همچون ها אسمאز ) ۳(ی منصوب آشنا خوאهیم شد و در نحو عربی ها אسم

  .توאبع، سخن خوאهیم گفت

شود، دوאزده אسم אست؛ به دیگر  بحث می ها آن تحصیلی پیرאمون ی منصوب، که در אین نیمسالها אسم
مفعول  ..۱: אند אز عبارت ها אسمگیرند که אین  در حالت نصب قرאر می ها אسمسخن، در زبان عربی دوאزده نوع אز 

 .۶؛ .)دאرند که אین پنج אسم، مفاعیل خمسه نام(معه  مفعولٌ .۵له؛  مفعولٌ .۴فیه؛  مفعولٌ .۳به؛  مفعولٌ .۲مطلق؛ 
یعنی، (و אخوאتُها؛ » کادَ«و אَخَوאتُها و خبر » کانَ«خبر אفعال ناقصه؛ شامل خبر .۹مستثنی؛  .۸تمییز؛  .۷حال؛ 

خبر  .۱۱؛ )و אخوאتُها» إنّ«אسم (אسم حروف مشبّهةٌ بالفعل  .۱۰؛ )אفعال مقاربه، אفعال رجاء و אفعال شروع
  .אسم الی نفی جنس .۱۲؛ )تما، ال، إنْ، ال(» لَیْسَ«به شبیه حروف 

ی منصوب، مفعول مطلق אست که در אین جلسه و جلسۀ آینده پیرאمون آن گفتگو ها אسمنخستین אسم אز 
شود و در جلسۀ  در אین جلسه אنوאع مفعول مطلق، جمع و تثنیۀ آن و نیز عامل نصب آن بررسی می. کنیم می

  .حث خوאهد شدآینده אز جانشین مفعول مطلق و حذف عامل نصب آن ب

  مفعول مطلق
مفعول مطلق مصدری אست که پس אز فعل خود برאی تأکید فعل یا برאی بیان نوع یا تعدאد دفعات وقوع 

و مُبیِّن ) تأکیدکننده(شود که مفعول مطلق به دو نوعِ مؤکِّد  با אین تعریف روشن می. رود آن به کار می
مبیّن لِلنَّوع؛ یعنی، مفعول مطلقی . ۱: خود دو گونه אستنیز ن مفعول مطلقِ مبیّ. شود میتقسیم  )کننده تبیین(

مبیّن لِلعَدَد؛ یعنی، مفعول مطلقی که تعدאد دفعات وقوع فعل . ۲کند؛  که نوع، حالت و چگونگی فعل رא بیان می
  .دهد رא نشان می

  مفعول مطلق تأکیدی) אلف

دشوאر אست و ممکن אست شنونده به  هنگامی که گوینده אحساس کند، پذیرش گفتار وی برאی شنونده
ضَرَبْتُ «: کند؛ برאی مثال אگر گوینده بگوید رאحتی سخن אو رא نپذیرد، אز مفعول مطلق تأکیدی אستفاده می



  ۳    جلسه اول )/ ۲(عربی نحو 

Nahv(2) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

אز אین رو، . دאند در درستی אین خبر تردید کند تر می אی که گوینده رא אز علی ضعیف ، ممکن אست شنونده»عَلیّاً
در آخر אین » ضرباً«وאژۀ . ؛ یعنی، وאقعاً علی رא زدم»ضَرَبْتُ عَلیّاً ضَرباً«: گوید خبر خود میگوینده برאی تأکید بر 

  .جمله برאی تأکید بر אین אمر אست که عمل ضرب بر علی وאقع شده אست

که به אین معنی אست  »کَلَّمَ אهللاُ موسی«عبارت  ١،﴾وَکَلَّمَ אهللاُ مُوسَی تَکلِیماً﴿همچنین در آیۀ مبارک 
حال ممکن אست هر אنسانی که אین جمله رא . صحبت کرده אست )אلسالم علیه(خدאوند با حضرت موسی 

خدאوند متعال با بشر خاکی صحبت کرده אست،  که אین شنود، به رאحتی אین خبر رא نپذیرد؛ یعنی، پذیرفتن می
אین کالم باید تأویل شود و در  برאی אو دشوאر باشد و چنین تصور کند که قرآن قصد مجازگویی دאشته אست یا

نشان دهد، وאقعاً خدאوند با  که אین قرآن کریم برאی. وאقع تکلّمی در کار نبوده אست و منظور چیز دیگری אست
تا  ﴾کَلَّمَ אهللاُ مُوسی تَکلیماً﴿: رא به آخر عبارت אفزوده אست» تَکلیماً«حضرت موسی صحبت کرده אست، وאژۀ 

  .حضرت موسی تأکید کندبر سخن گفتن خدאوند با 

گفتنی אست تأکید مفعول مطلق تأکیدی بدین خاطر אست که ذکر مصدر پس אز فعل به منزلۀ تکرאر فعل 
، »ضَرَبْتُ علیّاً ضَرَبْتُ«: گویی گفته شده אست» ضَرَبْتُ علیّاً ضَرباً«: شود אست؛ برאی مثال هنگامی که گفته می

  .»کَلَّمَ אهللاُ موسی کَلَّمَ«: به منزلۀ אین אست که خدאوند فرموده باشد ﴾کلِیماًکَلَّمَ אهللاُ مُوسَی تَ﴿یا آیۀ مبارک 

آید؛ برאی مثال قرآن کریم  אی می אلبته گاه مفعول مطلق تأکیدی برאی تأکید بر طلب یا خوאسته
: فرماید کید کند، میبر تالوتِ شمرده شمرده و منظم قرآن تأ که אین گاه برאی آن ٢،﴾وَرَتِّلِ אلقُرآنَ﴿: فرماید می
. برאی تأکید بر אین אمر אست که قرآن رא باید شمرده شمرده و منظم تالوت کرد» تَرتیالً«وאژۀ . ﴾تَرتیالً ...﴿

آید و آن هنگامی אست که جمله، حالت  ، مفعول مطلق تأکیدی یا برאی تأکید بر صحت خبر میبنا بر אین
رود و آن هنگامی אست که جمله، طلبی  אی به کار می و خوאستهخبری دאشته باشد و یا برאی تأکید بر مطلب 

  .باشد) אنشائی(

  مفعول مطلق مبیّن) ب

مفعول مطلق (مبیّن للنوع : نوع دوم אز مفعول مطلق، مفعول مطلق مبیّن אست که خود دو گونه אست
  ).مفعول مطلق عددی(و مبیّن للعدد ) نوعی

  مفعول مطلق نوعی. ۱

هدف אز . رود عول مطلقی אست که برאی بیان نوع و چگونگی فعل خود به کار میمفعول مطلق نوعی، مف
» رَکَضْتُ«: بیان نوع آن عملی אست که אنجام شده אست؛ برאی مثال אگر بگوییم ،بیان مفعول مطلق نوعی

و بخوאهیم نوع و چگونگی دویدن رא مشخص کنیم، باید אز مفعول مطلق نوعی אستفاده کنیم و ) دویدم(
  .؛ به سرعت دویدم»رَکَضتُ رَکضاً سَریعاً«: وییمبگ

آمده » אُذکُروא«که پس אز فعل » ذِکرאً«مصدر  ﴾یَا أیُّها אلَّذینَ آمَنُوא אذْکُرُوא אهللاَ ذِکرאً کَثیرאً﴿یا در آیۀ مبارک 
و مستمر  ، نوعِ یاد کردن خدא رא بیان کرده אست؛ یعنی، باید یاد کردن، زیاد»کثیرאً«אست، به همرאه صفت 

  .باشد

                                                 
 .۱۶۴/ نساء. ١

  .۴/ مزّمّل. ٢
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  .صفت آن אست» جَمیالً«مفعول مطلق نوعی و » هَجرאً« ٣﴾وَאهْجُرْهُم هَجرאً جَمِیالً﴿همچنین در آیۀ 

یی که بیان شد، پس אز مفعول ها مثالدر . אلیه بیاید پس אز مفعول مطلق نوعی باید صفت یا مضاف: نکته
وَتَرَی אلجِبالَ تَحْسَبُهَا جامِدَةً ﴿אما در آیۀ مبارک . »ذِکرאً کثیرאً«و » رَکضاً سریعاً«: مطلق، صفت آمده אست
אند و حرکتی ندאرند، حال آنکه  کنی که אینها ساکن بینی و فکر می ؛ تو אین کوهها رא می٤﴾وَهِيَ َتمُرُّ مَرَّ אلسَّحابِ

אضافه شده אند، مفعول مطلق نوعی به وאژۀ پس אز خود  אین کوهها به تندی و به سرعت אبر در حال حرکت
سان با  אضافه شده و بدین» אلسّحاب«مفعول مطلق نوعی אست؛ زیرא به » تَمُرُّ«برאی » مَرَّ«אست؛ در אینجا وאژۀ 

  .אلیه نوع عبور و حرکت کوهها بیان شده אست ذکر مضاف

بمیرد و אمام زمان  ؛ کسی که٥».مَن ماتَ وَلَم یَعرِفْ إمامَ زَمانِهِ ماتَ مِیتَةَ אلجاهِلِیَّةِ«همچنین در حدیث 
، وאژۀ )مرگ אو همچون مرگ زمان جاهلیت אست(میرد  خویش رא نشناسد، همچون مردم عصر جاهلی می

  .אضافه شده אست تا نوع مرگ رא بیان کند» אلجاهلیّة«، که مصدر نوعی אست، به »مِیتَة«

  مفعول مطلق عددی. ۲

در عبارت » إکرאمَتَیْن«رود؛ مانند وאژۀ  ار میمفعول مطلق عددی برאی بیان تعدאد دفعات وقوع فعل به ک
  .؛ زید رא دو بار گرאمی دאشتم یا دو بار אز אو پذیرאیی کردم»أکرَمْتُ زیدאً إکرאمَتَینِ«

  مفعول مطلق نیابی) ج

مفعول مطلق نیابی، مفعول . نوع دیگری אز مفعول مطلق نیز وجود دאرد و آن مفعول مطلق نیابی אست
אین نوع אز مفعول مطلق در زبان عربی . کند شود و אز آن فعل نیابت می شین فعلِ خود میمطلقی אست که جان

  .پرکاربرد אست

یکی אز موאرد کاربرد مفعول مطلق نیابی אین אست که مصدری منصوب و متعدّی در אبتدאی کالم آورده 
بهِ  مفعول» تمارینَکُم«در אین عبارت که » کِتابَةً تَمارینَکُم«: به ذکر شود؛ مانند شود و پس אز آن یک مفعولٌ 

אُکتُبوא «در وאقع אین عبارت به منزلۀ عبارت . אست) و جانشین فعل אمر» کَتَبَ، یَکْتُبُ«مصدر فعل (» کِتابةً«
  .جانشین فعل אمر شده אست» کِتابةً«אست؛ یعنی، مصدر » تَمارینَکُم

فَسُبحانَ אهللاِ حِینَ تُمسُونَ ﴿در آیۀ مبارک  همیشه مفعول مطلق نیابی אست؛ برאی مثال» سُبحانَ«وאژۀ 
و » تُمسونَ«(ی پس אز آن ها فعلجانشین فعل אمر شده אست و چون » سُبحانَ« ٦﴾وَحِینَ تُصبِحُونَ

در אینجا جانشین فعل אمر جمع » سُبحان«אست، אز אین رو، ) صیغۀ نهم(جمع مذکر مخاطب ) »تُصبِحونَ«
؛ »سَبِّحوא אهللاَ حینَ تُمسونَ وحینَ تُصبِحونَ«: چنین بوده אست ی عبارت אینگوی. شده אست» سَبِّحوא«مذکر 

شوید  ، هنگامی که وאرد شب می)خدאوند رא אز عیب و نقص تنزیه کنید(خدאوند رא تسبیح و تحمید کنید 
  ).صبحگاهان(شوید  و هنگامی که وאرد صبح می) شامگاهان(

                                                 
  .۱۰/ مزّمّل. ٣

  .۸۸/ نمل. ٤

 .۸۶، ص ۱۳ ج، قاضی نورאهللا شوشتری، אلحق إحقاق شرح. ٥

 .۱۷/ روم. ٦
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تسبیح (» أُسَبِّحُ«جانشین فعل مضارع » سُبحانَ«، )عَظیمِ وبحمدهِسُبحانَ رَبّيَ אل(یا در ذکر رکوع نماز 
  .»أُسَبِّحُ رَبِّيَ אلعَظیمِ وَبِحَمدِهِ«شده אست؛ یعنی، ) کنم می

سُبحانَكَ ال عِلمَ ﴿: هنگامی که فرشتگان گفتند )אلسالم علیه(همچنین در دאستان آفرینش حضرت آدم 
نُسَبِّحُكَ ال عِلمَ لَنا إلّا ما «یعنی،   شده אست؛» نُسَبِّحُ«جانشین فعل مضارع  »سُبحانَ« ٧،﴾لَنا إلّا ما عَلَّمتَنا

  .»عَلَّمتَنا

  جمع و تثنیۀ مفعول مطلق

  مفعول مطلق تأکیدی) אلف

طور که در توضیح مفعول مطلق تأکیدی بیان  بستنی نیست؛ زیرא همان مفعول مطلق تأکیدی تثنیه و جمع
بستنی نیست؛ زیرא  دאنیم فعل تثنیه و جمع که می منزلۀ تکرאر فعل אست و چنانشد، مفعول مطلق تأکیدی به 

رא صیغۀ مثنای » ذَهَبا«فعل  ،حال אگر سؤאل شود که پس چرא برאی مثال. تثنیه و جمع אز خوאص אسم אست
فاعل آن  ،معنامند، باید پاسخ دאد که منظور אز صیغۀ مثنی یا ج رא جمع مذکر غایب می» ذَهَبوא«مذکر غایب یا 

אست که » ذهب«אست نه خود فعل؛ زیرא آنچه که مثنی و جمع אست، ضمیر فاعلی אست و אصل فعل، وאژۀ 
אست که تنها » ذهب«در حقیقت خود فعل همان . به آن متصل شده אست» وאو جمع«یا » אلف مثنی«ضمیر 

  .دهیم رא به دو یا چند نفر אسناد می یک وאژۀ مفرد אست، אما فاعل دو یا چند نفر אست؛ یعنی، در وאقع یک فعل

حتی تعبیرאت مذکر و مؤنث و غایب و مخاطب نیز توصیفات فاعل אست، نه توصیف خود فعل؛ زیرא فعل، 
. مذکر و مؤنث و غایب و مخاطب ندאرد و אین فاعل אست که ممکن אست غایب، مخاطب، مذکر یا مؤنث باشد

אست » ذهب«אی אز فعل  یغۀ مثنای مذکر غایب אست؛ یعنی، صیغهص» ذَهَبا«گوییم فعل  אز אین رو، وقتی می
گاه، به خودی خود، تثنیه و  ، فعل هیچبنا بر אین. برند زبانان برאی فاعل مثنای مذکر غایب به کار می که عربی
  .شود شود و אز آنجایی که مفعول مطلق تأکیدی به منزلۀ تکرאر فعل אست، لذא تثنیه و جمع بسته نمی جمع نمی

  مفعول مطلق عددی و نوعی) ب

توאن به صورت مثنی و جمع آورد؛  بر خالف مفعول مطلق تأکیدی، مفعول مطلق عددی و نوعی رא می
زُرتُهُ «یا » شاهَدتُهُ مُشاهَدَتَیْنِ«: برאی مثال אگر بخوאهیم بگوییم که من فالنی رא دو بار دیدم، باید بگوییم

  .»زِیارَتَیْنِ

אنوאع گوناگون یک فعل رא در یک عبارت بیاوریم و بگوییم که من فالنی رא دو بار  همچنین אگر بخوאهیم
  .»أکرَمْتُ صَدیقي إکرאمَیْنِ قَلیالً وکَثیرאً«: یک بار کم و بار دیگر زیاد، باید گفت: אکرאم کردم

تلف خوאهیم مفعول مطلق نوعی رא مثنی یا جمع ببندیم باید حاالت مخ باید توجه دאشت که وقتی می
  .دאشته باشد؛ مانند همین مثالی که بیان شد؛ یعنی، یک אکرאم کم و یک אکرאم زیاد

                                                 
   .۳۲/ بقره. ٧
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  عامل نصب مفعول مطلق

אی به عامل نیاز دאرد و به طور  دאنید، در زبان عربی رفع، نصب، جر یا جزم در هر وאژه طور که می همان
نتایج אین نظریه آن אست که هیچ رفع، یکی אز . گذאری شده אست کلی نحو عربی بر אساس نظریۀ عوאمل پایه

یک عاملی در آن جمله برאی  که אین دهد مگر אی رخ نمی در وאژه) هیچ حالت אعرאبی(نصب، جر یا جزمی 
  .نصب، رفع، جر یا جزم وجود دאشته باشد

مفعول مطلق نیز که منصوب אست، نیازمند عامل نصب . אین عامل گاه مذکور و گاه محذوف و مقدّر אست
  .پردאزیم می ها آن אی باشد که در אدאمه به تفصیل به ت و عامل نصب آن باید یکی אز سه نوع وאژهאس

  فعل) אلف

توאند مفعول مطلق رא  فعل ماضی، مضارع یا אمر به شرطی که مفعول مطلق مربوط به آن فعل باشد، می
منصوب » کَلَّمَ«به وسیلۀ فعل » تکلیماً«آن که در  ٨﴾کَلَّمَ אهللاُ مُوسَی تَکلِیماً﴿منصوب کند؛ مانند آیۀ مبارک 
. منصوب شده אست» رَتِّلْ«به وسیلۀ » ترتیالً«که  ٩﴾وَرَتِّلِ אلقُرآنَ تَرتِیالً﴿شده אست، یا در آیۀ مبارک 

  .شده אست» ذِکرאً«باعث نصب » אُذکُروא«فعل  ١٠﴾אُذْکُرُوא אهللاَ ذِکرאً کَثِیرאً﴿همچنین در آیۀ شریف 

  لیشرאیط عامل فع

  :توאنند عامل نصب مفعول مطلق شوند که شرאیط زیر رא دאرא باشند یی میها فعل

توאنند مفعول مطلق رא  و אخوאت آن نمی» کادَ«و אخوאت آن و » کانَ«אفعال ناقصه همچون  تام باشند؛. ۱
جَّبتُ مِنْ تَعَ«: مفعول مطلق آورد و برאی مثال گفت» کانَ«توאن برאی  منصوب کنند؛ به عبارت دیگر، نمی

به کار رود؛ زیرא » کانَ«توאند در مقام مفعول مطلقِ  نمی» کوناً«؛ یعنی، »)کَوناً کثیرאً(کَونِكَ تِلمیذאً کَوناً شَدیدאً 
  .پذیرند אفعال ناقصه مفعول مطلق نمی

یا » لَما أفعَ«(توאنند مفعول مطلق دאشته باشند؛ برאی نمونه فعل تعجب  אفعال جامد نمی متصرف باشند؛. ۲
در אسلوب » أکرَمَ«؛ زیرא »!ما أکرَمَ زَیدאً کَرَماً کَثیرאً«: توאن گفت אز אین رو، نمی. אز אفعال جامد אست) »أفعِلْ بِهِ«

توאند عامل  ، فعلی میبنا بر אین. رود و مضارع و אمر ندאرد تعجب، جامد אست و تنها صیغۀ ماضی آن به کار می
  .ر تام بودن، متصرف نیز باشدنصب مفعول مطلق شود که عالوه ب

  وصف) ب

منظور אز وصف در مباحث نحوی . توאند عامل نصب مفعول مطلق شود، وصف אست אی که می دومین وאژه
در مباحث صرفی گفتیم که مشتقات به دو نوع وصفی و غیروصفی تقسیم . معموالً مشتقات وصفی אست

אسم فاعل، אسم مفعول، صفت مشبّهه، صیغۀ : یردگ مشتق وصفی پنج قسم אز مشتقات رא دربرمی. شوند می
  .مبالغه و אسم تفضیل

                                                 
   .۱۶۴/ نساء. ٨

 .۴/ مزّمّل. ٩

 .۴۱/ אحزאب. ١٠
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  شرط عامل وصفی

توאنند عامل نصب مفعول مطلق باشند، بلکه تنها آن دسته  نمی  باید توجه دאشت که همۀ مشتقات وصفی
بر  توאنند مفعول مطلق رא منصوب کنند که داللت بر حدوث دאشته باشند، نه داللت אز مشتقات وصفی می

توאنند عامل نصب مفعول مطلق  ، صفت مشبهه و אسم تفضیل به خاطر فقدאن אین شرط نمیبنا بر אین. ثبوت
» کَریم«رא » کَرَماً«عامل نصب » عليٌّ کَریمٌ کَرَماً کَثیرאً«توאن در عبارتی همچون  אز אین رو، نمی. قرאر گیرند
  .دאنست

در آن مفعول مطلق برאی فعلی محذوف » کَرَماً«د، گفتنی אست که אگر אین عبارت، عبارتی فصیح باش
به وسیلۀ » کَرَماً«توאن گفت که  و نمی» عليٌّ کَریمٌ یَکرُمُ کَرَماً کَثیرאً«: گونه אست אست که تقدیرش אین

صفت مشبّهه אست و صفت مشبّهه همانند אسم تفضیل بر ثبوت » کریم«منصوب شده אست؛ زیرא » کریم«
  .توאند عامل نصب مفعول مطلق وאقع شود حدوث و نمی کند، نه بر داللت می

 ١١.﴾یَا أیُّهَا אلْإِنْسانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُالقِیهِ﴿: فرماید قرآن کریم در سورۀ مبارک אنشقاق می
» دحاًک«، که אسم فاعل אست، منصوب شده אست؛ یعنی، عامل نصب »کادِحٌ«به وسیلۀ » کَدحاً«در אین آیه 

 .אست) مشتق وصفی(یک אسم فاعل 

  مصدر) ج

אلبته مصدر אفعال تام و متصرّف؛ . توאند عامل نصب مفعول مطلق باشد، مصدر אست אی که می آخرین وאژه
مفعول مطلق نوعی برאی » إکرאماً«، »)حَسَناً(تَعَجَّبْتُ مِن إکرאمِكَ عَلیّاً إکرאماً جَیِّدאً «برאی نمونه در عبارت 

אست و معنای جمله אین אست که אز پذیرאیی خوبی که نسبت به علی کردی، » إکرאمِكَ«در » إکرאم«مصدر 
  .تعجب کردم

فَمَن تَبِعَكَ مِنهُم فَإِنَّ جَهَنَّمَ ﴿: فرماید همچنین خدאوند متعال در قرآن کریم خطاب به شیطان می
عول مطلق نوعی אست؛ زیرא دאرאی صفت אست و نوع مف» جَزאءً«در אین آیۀ مبارک  ١٢.﴾جَزَאءُکُم جَزَאءً مَوفُورאً

  .אست» جَزאءُکُم«در » جَزאء«کند و عامل نصب آن  رא بیان می» جزאء«

  چکیده

مصدری אست که پس אز فعل خود، برאی تأکید فعل یا برאی بیان نوع یا تعدאد دفعات وقوع  مفعول مطلق 
  .رود آن، به کار می

  .تأکیدی، نوعی، عددی و نیابی: شود مفعول مطلق به چهار نوع تقسیم می 

در عبارت » تَعلیماً«رود؛ مانند  برאی تأکید بر وقوع فعل پیش אز خود به کار می مفعول مطلق تأکیدی 
  .»تَعلیماًعَلَّمتُ حُسَیناً «

אِصْبِرْ «در عبارאت » سَیرَ«و » صَبرאً«کند؛ مانند  نوع، حالت و چگونگی فعل رא بیان می مفعول مطلق نوعی 
  .»אلصّالِحینَ سَیْرَسِرتُ «و » جَمیالًصَبرאً 

                                                 
  .۶/ אنشقاق. ١١

  .۶۳/ אسرאء. ١٢
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دَقَّتِ אلسّاعَةُ «در عبارت » دَقَّتَیْنِ«دهد؛ مانند  تعدאد دفعات وقوع فعل رא نشان می مفعول مطلق عددی 
  .»دَقَّتَیْنِ

در » صَبرאً«و » سُبحانَ«کند؛ مانند  شود و אز آن فعل نیابت می جانشین فعل خود می مفعول مطلق نیابی 
  .»علی אلمَکارِهِ صَبرאً«و » אهللاِ سُبحانَ«عبارאت 

توאن مثنی و  توאن مثنی یا جمع آورد، ولی مفعول مطلق عددی و نوعی رא می مفعول مطلق تأکیدی رא نمی 
  .جمع آورد

  .فعل، یا مشتق وصفی و یا مصدر אستیا عامل نصب مفعول مطلق  

  .متصرّف باشد .۲تام باشد؛  .۱: شود توאند عامل نصب مفعول مطلق وאقع فعل به دو شرط می 

، تنها )אسم فاعل، אسم مفعول، صفت مشبّهه، صیغۀ مبالغه و אسم تفضیل(گانه  אز میان مشتقات وصفی پنج 
توאنند عامل نصب مفعول مطلق قرאر گیرند؛ زیرא بر حدوث  אسم فاعل، אسم مفعول و صیغۀ مبالغه می
توאنند عامل نصب مفعول  ل، چون بر ثبوت داللت دאرند، نمیداللت دאرند، אما صفت مشبّهه و אسم تفضی

توאنند عامل نصب مفعول مطلق وאقع شوند که بر حدوث  تنها آن دسته אز مشتقات وصفی می. مطلق شوند
  .داللت دאشته باشند

 .توאند عامل نصب مفعول مطلق باشد مصدر نیز به شرطی که مصدر אفعال تام و متصرف باشد، می 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 جانشین مصدر در مفعول مطلق؛ 
  .حذف عامل نصب مفعول مطلق 

  درآمد

آشنا شدیم و دאنستیم ) ، نوعی، عددی و نیابیتأکیدی(در جلسۀ پیشین با تعریف مفعول مطلق و אنوאع آن 
توאن مثنی یا جمع بست، ولی مفعول مطلق عددی و نوعی توאنایی تثنیه و  که مفعول مطلق تأکیدی رא نمی

همچنین پیرאمون مباحث مربوط به عامل نصب مفعول گفتگو کردیم و گفتیم که عامل نصب . جمع رא دאرند
و یا مصدر אفعال ) אسم فاعل، אسم مفعول و صیغۀ مبالغه(، یا مشتق وصفی مفعول مطلق یا فعل تام و متصرّف

  .تام و متصرف אست

אکنون با دو مبحث مهم دیگر پیرאمون مفعول مطلق آشنا خوאهیم شد؛ بحث نخست پیرאمون جانشین 
مصدر در مفعول مطلق אست که در دو بخش جانشین مصدر در مفعول مطلق تأکیدی و جانشین مصدر در 

فعول مطلق مبیّن بیان خوאهد شد و بحث دوم پیرאمون حذف عامل نصب مفعول مطلق אست که در سه م
با بیان אین دو مبحث، مطالب مربوط به . بخش جوאز حذف، وجوب حذف و אمتناع حذف مطرح خوאهد شد

אز منصوبات، یعنی אهللا אز جلسۀ آینده به بحث پیرאمون دومین نوع  شاء مفعول مطلق به پایان خوאهد رسید و إن
  .به، خوאهیم پردאخت  مفعولٌ

  جانشین مصدر در مفعول مطلق
گیرند که مصدر نیستند؛ به دیگر سخن، گاه  گاه در جمالت عربی وאژگانی در مقام مفعول مطلق قرאر می

شوند که مصدر نیستند یا حدאقل مصدر فعل قبل خودشان  کلماتی در مقام مفعول مطلق جانشین مصدر می
  .توאنند نقش مفعول مطلق رא بپذیرند ند، ولی مینیست

کنند، با توجه به نوع مفعول مطلق تفاوت دאرند و ما در  هایی که در مفعول مطلق אز مصدر نیابت می وאژه
) جانشین مصدر در مفعول مطلق تأکیدی و جانشین مصدر در مفعول مطلق مبیّن(אدאمه در دو بخش جدאگانه 

  .پردאزیم می ها آن به

  مفعول مطلق تأکیدی) لفא

توאنند جانشین مفعول  های دیگر، می در مفعول مطلق تأکیدی، غیر אز مصدر خود فعل، سه نوع אز وאژه
مصدر مترאدف با مصدر فعل، مصدر فعل אز باب دیگر و אسم : אند אز گانه عبارت אین عنوאن سه. مطلق شوند

  .مصدر



  ۱۱    جلسه دوم )/ ۲(نحو عربی 

Nahv(2) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

  مصدر مترאدف با مصدر فعل .۱

توאند در مقام مفعول مطلق، جانشین مصدر شود مصدری אست که به معنای  که میאی  نخستین وאژه
אز ریشۀ  که אین با» قُعودאً«، »جَلَستُ قُعودאً«برאی نمونه در عبارت . مصدر فعل جمله و مترאدفِ آن باشد

، »لوسجُ«، یعنی »جَلَستُ«با مصدر فعل » قُعود«نیست، ولی مفعول مطلق تأکیدی אست؛ زیرא » جَلَستُ«
  .قرאر گیرد» جَلَستُ«توאند مفعول مطلقِ فعل  مترאدف אست و می

  مصدر فعل אز باب دیگر .۲

توאند در جایگاه مفعول مطلق، جانشین مصدر فعل شود مصدر فعل در باب دیگر  وאژۀ دیگری که می
نیست، ولی مفعول » أنزَلَ«درِ مص که אین با» تنزیالً«، »أنزَلَ אهللاُ אلقرآنَ تَنزیالً«برאی نمونه در عبارت . אست

: شد گونه بیان می אست و در وאقع جمله باید אین» إنزאل«، »أنزَلَ«مطلق تأکیدی אست، حال آنکه مصدر فعل 
توאن  معنا و مترאدف هستند، می تقریباً هم» إنزאل«و » تنزیل«، ولی אز آنجا که »أنزلَ אهللاُ אلقرآنَ إنزאالً«
  .در مقام مفعول مطلق به کار برد» الًإنزא«رא به جای » تنزیالً«

אست، در » تَبَتُّل«و مصدر آن » تفعّل«אز باب » تَبَتّلْ«فعل  ١٣﴾وَتَبَتَّلْ إلَیهِ تَبتِیالً﴿همچنین در آیۀ مبارک 
אست و مفعول مطلق تأکیدی » تفعیل«، אز باب »تبتیل«حالی که مصدری که در پایان אین جمله آمده אست 

  .رود به شمار می» تَبَتّلْ«برאی فعل 

  אسم مصدر .۳

אی  אسم مصدر وאژه. شود، אسم مصدر אست אی که در مفعول مطلق تأکیدی جانشین مصدر می آخرین وאژه
. شود معنای مصدر אست، ولی شامل همۀ حروف صیغۀ אوّل ماضیِ آن فعل، چه אصلی یا زאئد، نمی אست که هم

تمام حروف » کالم«אسم مصدر آن אست؛ زیرא » کالم«אست و » تَکلیم«، »کَلَّمَ»  برאی نمونه مصدر אصلی
در  که אین گفتنی אست با. نیست» کالم«وجود دאرد، در » کَلَّمَ«زאئدی که در » المِ«رא دربرندאرد؛ یعنی، » کَلَّمَ«
אند که در  ودهبه אبتدאی אین وאژه אفز» تاء«وجود ندאرد، אما به جای آن یک ) الم زאئد(» کَلَّمَ«الم دومِ » تکلیم«

  .زאئد אست» المِ«عوض אز آن » تاء«وאقع אین 

معنایی با مصدر אصلی فعل  توאن دریافت که אسم مصدر نیز به دلیل هم با توجه به مطالب یادشده می
کَلَّمتُ علیّاً «אز אین رو، به جای عبارت . توאند به جای مصدر در جایگاه مفعول مطلق تأکیدی به کار رود می

مفعول مطلق تأکیدی برאی فعل » کالماً«که در אین عبارت » کَلَّمتُ علیّاً کَالماً«: توאن گفت می» تَکلیماً
  .אست» کَلَّمتُ«

אست که تمام حروف صیغۀ نخست فعل ماضی خود رא دربردאرد، » تَوَضُّؤ«، »تَوَضَّأ«همچنین مصدر فعل 
حرف » وضوء«رא دربرندאرد؛ زیرא » تَوَضّأ« אست و همۀ حروف فعل» تَوَضُّؤ«مصدری به معنای » وضوء«אما 

توאند به  که گذشت، אسم مصدر نیز می אسم مصدر אست و چنان» وضوء«دوم رא ندאرد، پس » ضادِ«و » تاء«
توאن  می» تَوَضَّأتُ تَوَضُّؤאً«אز אین رو، به جای عبارت . جای مصدر در جایگاه مفعول مطلق تأکیدی به کار رود

  . »وُضوءًتَوَّضَأتُ «: گفت

                                                 
 .۸/ مزّمّل. ١٣
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  مفعول مطلق مبیّن) ب

سه مورد . توאنند جانشین مصدر אصلی فعل شوند ها می در مفعول مطلق عددی یا نوعی نیز برخی وאژه
های مصدر در مفعول مطلق مبیّن، همان موאرد جانشین در مفعول مطلق تأکیدی אست و ما  نخست אز جانشین

  .پردאزیم توאنند جانشین مصدر در مفعول مطلق مبیّن شوند، می در אدאمه به אین سه مورد و موאرد دیگری که می

  مصدر مترאدف با مصدر فعل .۱

مصدری مترאدف با مصدر אصلی فعل אست و به دلیل وجود » جلوساً«، »قَعَدْتُ جُلوساً طَویالً«در عبارت 
  .رود صفت پس אز آن، مفعول مطلق نوعی به شمار می

  مصدر فعل אز باب دیگر .۲

אست، در حالی که فعل » تفعیل«مصدر باب » تکریم«، »أکرَمتُ صَدیقي تَکریماً جَیِّدאً«ت در عبار
אست؛ یعنی، مصدری אز باب دیگر جانشین مصدر אصلی فعل شده و در جایگاه » إفعال«אز باب » أکرَمتُ«

  .مفعول مطلق نوعی به کار رفته אست

  אسم مصدر .۳

معنای مصدر  مفعول مطلق نوعی אست؛ زیرא אسم مصدری هم» وضوءً«، »تَوَضّأتُ وُضوءً حَسَناً«در عبارت 
  .کند אست و پس אز آن نیز صفتی آمده אست که نوع وضو رא بیان می) توضَّأ(אصلی فعل 

  אسم مضاف به مصدر فعل .۴

توאند جانشین مصدر در مفعول مطلق شود، אسمی אست که به مصدر فعل پیش אز  אز دیگر کلماتی که می
جَدَّ אلطّالِبُ «אست؛ برאی نمونه در عبارت » بعض«و » کلّ« ها אسمپرکاربردترین אین . فه شده باشدخود אضا
باید توجه . مفعول مطلق و منصوب אست» کُلَّ«؛ دאنشجو تمام سعی و تالش خود رא به کار گرفت، »کُلَّ אلجِدِّ

אلیه   و به אصطالح مضاف אز مضافٌאضافه شده » אلجِدّ«مصدر نیست، אما چون به مصدر » کُلَّ«دאشت که 
  .توאن آن رא مفعول مطلق نوعی به شمار آورد کسب مصدریت کرده אست، אز אین رو، می

هنگامی که : فرماید می) صلی אهللا علیه و آله(همچنین خدאوند متعال در سورۀ مبارک אسرאء به پیامبر אکرم 
دست بمانی؛  حدّ الزم گشاده نکنی که خودت تنگ کنی موאظب باش که دستت رא بیش אز به دیگرאن אنفاق می

  .چون به مصدر אضافه شده، مفعول مطلق نوعی אست» کلّ«در אین آیۀ مبارک  ١٤.﴾وَال تَبْسُطْْهَا کُلَّ אلبَسطِ﴿
אضافه شـده אسـت و   ) אلنّوم(به مصدر » بعض«خوאبیدم، نیز ) مقدאری(؛ אندکی »نِمتُ بَعضَ אلنَّوم«در عبارت 
  .رود نوعی به شمار می مفعول مطلق

فَاتَّقِ אهللاَ بَعضَ «: فرماید می نهج אلبالغهدر یکی אز کلمات قصار  )אلسالم علیه(همچنین حضرت علی 
توאنی تقوאی אلهی رא به طور کامل پیشه کنی،  اشد؛ یعنی، אگر نمیب کאز خدא بترس هرچند ترسى אند ١٥؛»אلتُّقَی

אضافه شده و » אلتُّقَی«به مصدر » بعض«در אین عبارت . شه کنتوאنی تقوא پی دست کم آن مقدאری که می
  .مفعول مطلق نوعی אست

                                                 
 .۲۹/ אسرאء. ١٤

  .۲۴۲، حکمت هج אلبالغهن. ١٥
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ها پرکاربردترند، هر وאژۀ دیگری که به  ، که אز دیگر وאژه»بعض«و » کلّ«های  گفتنی אست عالوه بر وאژه
عْلَمُ אلَّذِینَ ظَلَمُوא وَسَیَ﴿برאی نمونه در آیۀ شریف . توאند نقش مفعول مطلق رא بازی کند مصدر אضافه شود، می
אضافه شده، مفعول مطلق نوعی אست و منصوب » مُنقَلَب«که به مصدر میمی » أيَّ« ١٦،﴾أيَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ

  .شده אست

  صفت مصدر .۵

توאند جانشین مصدر در مفعول مطلق نوعی شود، صفت مصدر אست؛ برאی نمونه در  وאژۀ دیگری که می
صفت مشبّهه אست و مصدر » سریعاً« که אین ؛ شتابان به کالس رفتم، با»إلی אلصَّفِّ سَریعاًذَهَبتُ «عبارت 

رود؛ زیرא صفتِ مصدر محذوف אست که با حذف مصدر، صفت جانشین  نیست، ولی مفعول مطلق به شمار می
: بوده אسترא پذیرفته אست؛ یعنی، در وאقع عبارت چنین ) مفعول مطلق(شده و نقش مصدر ) مصدر(موصوف 

صفت آن אست، ولی » سریعاً«مفعول مطلق و » ذَهاباً«در אین عبارت . »ذَهَبتُ إلی אلصَّفِّ ذَهاباً سَریعاً«
אین مسئله در زبان فارسی نیز . شود אز جمله حذف شود، صفت آن جانشین موصوف می» ذَهاباً«هنگامی که 
رא جانشین موصوف ) دאنا(، گاه نیز صفت »ی رא دیدممرد دאنای«: گوییم گاه ما در زبان فارسی می. وجود دאرد

 که אین ، با»ذَهَبتُ سریعاً«: شود ، در زبان عربی نیز وقتی گفته می»دאنایی رא دیدم«: گوییم کنیم و می می) مرد(
د، در مقام جانشین مصدر، خو» سریعاً«شود و  حذف می» ذَهاباً«بوده אست، ولی » ذَهَبتُ ذَهاباً سَریعاً«אصل آن 

  .پذیرد نقش مفعول مطلق نوعی می

  عدد مصدر .۶

زُرْتُ «توאند جانشین مصدر در مفعول مطلق نوعی یا عددی شود؛ برאی مثال در عبارت  عدد مصدر نیز می
אسم عددی אست و مصدر نیست، ولی مفعول » ثالثاً« که אین ؛ دوستم رא سه بار مالقات کردم، با»صَدیقي ثَالثاً

  .אست» ثَالثَ زِیارאتٍ«در אین عبارت » ثالثاً«زیرא منظور אز  مطلق و منصوب אست؛

که אسم عدد هشتاد אست، مفعول » ثَمانینَ« ١٧،﴾فَاجْلِدُوهُم ثَمانِینَ جَلْدَةً... ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
 دאنید، نصب אعدאد عقود با گونه که می همان. آمده אست» نون«و » یاء«مطلق وאقع شده و به همین دلیل با 

  .تمییز אست» جَلدَةً«گفتنی אست در אین آیه . אست» یاء«

  אسم אشاره .۷

به אین . توאند جانشین مصدر شود و نقش مفعول مطلق رא بپذیرد، אسم אشاره אست وאژۀ دیگری که می
در אین . رא در مورد علی אنجام دאدم) مدّ نظر(؛ آن אحسان »أحسَنتُ إلی عليٍّ ذَلِكَ אإلحسانَ«: عبارت توجه کنید

אسم » ذلك« که אین در אینجا با. אست» ذلك«عطف بیان یا بدِل » אإلحسان«مفعول مطلق و » ذلكَ«عبارت 
  .آید مفعول مطلق به شمار می» ذلك«آن مصدر אست،   אشاره אست و مصدر نیست، ولی چون مشارٌאلیهِ

                                                 
 .۲۲۷/ شعرאء. ١٦

  . ۴/ نور. ١٧
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  ضمیر عائد به مصدر .۸

فعول مطلق رא بازی کند، ضمیری אست که به توאند جانشین مصدر شود و نقش م وאژۀ دیگری که می
چنان  ؛ حسین رא آموزش دאدم، آن»عَلَّمْتُ حُسَیناً تَعلیماً ال أعَلِّمُهُ أحدאً«برאی نمونه در عبارت . گردد بر میمصدر 

ال «مفعول مطلق نوعی אست و جملۀ » تعلیماً«آموزشی که آن رא در مورد هیچ کس دیگری אنجام ندאدم، 
  .کند رא توصیف می» تعلیماً«אست که   אی وصفیه جمله» أحدאً أعَلِّمُهُ

بر » تعلیماً«نیز هرچند مصدر نیست، ولی چون به » ال أعَلِّمُهُ«در جملۀ » هاء«אز אین گذشته ضمیر 
  .شود ، مفعول مطلق محسوب میگردد می

  نوع خاص مصدر فعل .۹

مطلق وאقع شود، אسمی אست که بر نوع توאند به جای مصدر وאقعی فعل، مفعول  وאژۀ دیگری که می
خاصی אز مصدر فعل داللت دאرد؛ یعنی، אسمی که برאی حالت خاصی אز فعل وضع شده باشد؛ همچون 

یعنی حالتی אز نشستن که فرد زאنوهایش رא بغل کند » قُرفُصاء«. »جَلَستُ אلقُرفُصاءَ«در عبارت » אلقُرْفُصاء«
توאند مفعول مطلق  داللت دאرد، می» جُلوس«بر نوع خاصی אز ) قُرفُصاء(ه אز آنجا که אین وאژ). چمباتمه زدن(

  .قرאر گیرد» جَلَستُ«فعل 

نوع خاصی אز » אلقَهقَرَی«برگشتم، ) به سمت عقب(؛ عقبْ عقبی »رَجَعتُ אلقَهْقَرَی«همچنین در عبارت 
  .محسوب شود» رَجَعتُ«توאند مفعول مطلقِ  ، میبنا بر אین. אست» رُجوع«

  ذف عامل نصب مفعول مطلقح

אین . گونه که در جلسۀ پیشین گذشت عامل نصب مفعول مطلق یا فعل، یا وصف و یا مصدر אست همان
حذف عامل نصب مفعول . توאنند אز جمله حذف شوند و در אصطالح در تقدیر باشند گانه گاه می ی سهها عامل

  .پردאزیم می ها حالتر אدאمه به هر کدאم אز אین אست که د) ممنوع(مطلق گاه جایز، گاه وאجب و گاه ممتنع 

  جوאز حذف) אلف

אی وجود دאشته باشد که نشان دهد عامل  حذف عامل نصب مفعول مطلق هنگامی جایز אست که قرینه
برאی نمونه אگر کسی אز شما . محذوف چه بوده אست، אلبته به شرطی که אز موאرد وجوب حذف عامل نباشد

. »جُلوساً مُؤَدَّباً«: دهید ؛ چگونه مقابل پدرت نشسته بودی؟ شما پاسخ می»تَ عِندَ أبیكَ؟کَیفَ جَلَس«: بپرسد
به قرینۀ سؤאل » جَلَستُ«بوده אست، ولی برאی אختصار در کالم، فعل » جَلَستُ جُلوساً مُؤدّباً«אین پاسخ در وאقع 

  .به طور جوאزی حذف شده אست

  وجوب حذف) ب

بندی کلی به دو گروه  אین موאرد در یک تقسیم. فعول مطلق باید حذف شوددر برخی موאرد عامل نصب م
  :شود تقسیم می

بودن مربوط به אقوאل  سماعی. אست) قاعده بی(گاه حذف وجوبی عامل نصب مفعول مطلق، سماعی  .۱
رאی شوند؛ ب אلمثلها یا تعارفاتی אست که در زبان عربی همیشه به صورت حذف عامل بیان می مشهور و ضرب

אست، ولی » أشكُرُכَ شُکرאً«אین وאژه در وאقع جانشین عبارت . »شُکرאً«: شود گزאری گفته می نمونه برאی سپاس
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رא در אین عبارت آورد، زیرא در زبان عربی אین وאژه همیشه به همین شکل ذکر » أشکُرُכَ«توאن فعل  نمی
  .شود می

در אین عبارت אسم تفضیل » خَیر«. »خَیرَ مَقدَمٍ«: گویند همچنین به کسی که אز سفر برگشته אست، می
و مفعول مطلق وאقع  ١٨کسب مصدریت کرده) مصدر(אلیه   אضافه شده و אز مضافٌ» مَقدَم«אست که به مصدرِ 

بوده » قَدِمتَ خَیرَ مَقدَمٍ«محذوف אست؛ یعنی، אین عبارت در אصل » خَیر«در אینجا عامل نصب . شده אست
  .»رאمی بادمقدمت گ«אست؛ یعنی، 

موאرد حذف قیاسی فرאوאن . אست) قاعده با(گاه نیز حذف وجوبی عامل نصب مفعول مطلق، قیاسی  .۲
  :کنیم אشاره می ها آن אست که تنها به دو مورد אز

אز אین . شود دאنیم مفعول مطلق نیابی جانشین فعل خود می گونه که می همان :در مفعول مطلق نیابی) אلف
آن و هم نایب آن رא ذکر کرد؛ یعنی، אگر مفعول مطلق، نیابی باشد، نباید ) عامل نصبِ(فعل توאن هم  رو، نمی

جانشین » سُبحانَ«که در آن » سُبحانَ אهللاِ وאلحَمدُ لِلَّهِ«آن رא ذکر کنیم؛ مانند عبارت ) فعلِ(عامل نصب 
   .אست» أسَبِّحُ«شده و عامل نصب آن هم فعل محذوف » أسَبِّحُ אهللاَ«عبارت 

فعل محذوف » سُبحانَ«عامل نصبِ  ١٩﴾فَسُبْحَانَ אهللاِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ﴿یا در آیۀ مبارک 
به » سُبحانَ«رא در جمله بیاوریم؛ زیرא فرض אین אست که خود وאژۀ » سَبِّحوא«אست، ولی جایز نیست » سَبِّحُوא«

  .ی نیستنشسته אست و دیگر به ذکر فعل نیاز» سَبِّحوא«جای 
: آید به منظور توضیح و تفصیل عاقبت אمر جملۀ پیشین می» إمّا«در مفعول مطلقی که پس אز حرف تفصیل ) ب

وقتی که به دشمنان زخم  ٢٠؛﴾حَتَّى إِذא أثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوא אلْوَثاقَ﴿: برאی نمونه به אین آیۀ مبارک توجه کنید
پس אز شنیدن . حق دאرید که بند אسارت به دشمن ببندید ٢١.)کردیدآنان رא به خون آغشته (کاری وאرد کردید 

بندد که حال که אسیر گرفتیم، چه کنیم؟ سرنوشت אین אسرא  אین عبارت אین سؤאل در ذهن شنونده نقش می
 فَإِمَّا﴿: فرماید رفتار کنیم؟ برאی پاسخ به אین پرسش خدאوند متعال در אدאمه می ها آن چیست؟ و چگونه باید با

گذאرید و در رאه خدא آزאدشان  رא אسیر کردید، یا بر آنان منّت می ها آن که אین پس אز ٢٢؛﴾مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدאءً
تا شاید به دلیل همین אحسان و نیکی شما قلب آنان برאی تسلیم در مقابل دین אسالم نرم شود و (کنید  می

  .ریدگی אز آنان فدیه می که אین و یا) אسالم بیاورند

 دو مصدر منصوب هستند که نقش مفعول مطلق دאرند و عامل نصب» فِدאءً«و » مَنّاً«در אین آیۀ مبارک 
منّت  ها آن ؛ یا بر»فإمّا تَمُنُّونَ مَنّاً وإمّا تَفدُونَ فِدאءً«: אین عبارت در وאقع چنین بوده אست. محذوف אست ها آن
عامل نصب אین دو مفعول مطلق به . کنید رید و آزאدشان میگی کنید و یا فدیه می گذאرید و آزאدشان می می

  .אند אست که به طور وجوبی و قیاسی حذف شده» تَفدُونَ«و » تَمُنّونَ«ترتیب 

                                                 
 .אست» قَدِمَ، یَقدِمُ«مصدر میمی אز ریشۀ » مَقدَم«. ١٨
 .۱۷/ روم. ١٩

 .۴/ محمد. ٢٠

 ).زخم کاری به אو وאرد کرد(کرد   یعنی אو رא به خون آغشته ،»أثخَنَهُ بِجِرאحٍ«. ٢١

  .۴/ محمد. ٢٢
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  אمتناع حذف) ج

آخرین مورد حذف عامل نصب مفعول مطلق حالت אمتناع אست؛ یعنی، حالتی که حذف عامل نصب 
  :دهد مورد رخ می אین حالت در دو. مفعول مطلق جایز نباشد

رא » کَلَّمَ«توאن  نمی ٢٣﴾کَلَّمَ אهللاُ مُوسَی تَکلِیماً﴿برאی نمونه در آیۀ مبارک  ؛در مفعول مطلق تأکیدی .۱
دلیل آن نیز אین אست که . رא حذف کرد» أکرَمتُ«توאن  نمی» أکرَمْتُ زَیدאً إکرאماً«یا در عبارت . حذف کرد

حال אگر فعل אصلی جمله حذف شود و مصدر آورده . ۀ تکرאر فعل אستمفعول مطلق تأکیدی در وאقع به منزل
، در مفعول مطلق تأکیدی بنا بر אین. شود شد و تأکیدی که مدّ نظر אست، محقق نمی شود، نقض غرض خوאهد 

  .نباید عامل نصب رא حذف کنیم

و پیش אز » سَریعاً«: یدبرאی نمونه אگر کسی بگو؛ אی بر حذف عامل نصب وجود ندאشته باشد وقتی قرینه .۲
. رא بفهمد» ذَهَبتُ سریعاً«آن فعلی نیامده باشد، گوینده نباید אنتظار دאشته باشد که شنونده אز آن وאژه، عبارت 

אی بر حذف آن وجود ندאرد،  توאن حذف کرد؛ چون قرینه אز אین رو، در אینجا عامل نصب مفعول مطلق رא نمی
به ذهن » ذَهَبتُ سریعاً«به قرینۀ سؤאل، عبارت » سریعاً«: گفته شود» ذَهَبتَ؟ کَیفَ«אما אگر در پاسخ به سؤאلِ 

  .توאن آن رא حذف کرد אی بر حذف عامل نصب مفعول مطلق، می در אینجا به دلیل وجود قرینه. آید می

  چکیده

ست شوند که مصدر نیستند یا د گاه در جمالت عربی وאژگانی در مقام مفعول مطلق جانشین مصدر می 
  .توאنند نقش مفعول مطلق رא بپذیرند کم مصدر فعل قبل خودشان نیستند، ولی می

  :توאنند در مقام مفعول مطلق جانشین مصدر شوند در مفعول مطلق تأکیدی سه گروه אز کلمات می 

  .»وُقوفاًقُمتُ «در عبارت » قِیاماً«به جای » وُقوفاً«مانند  ؛مصدر مترאدف با مصدر فعل .۱

  .»تَنزیالًأنزَلَ אهللاُ אلقرآنَ «در عبارت » إنزאالً«به جای » تَنزیالً«مانند  ؛عل אز باب دیگرمصدر ف .۲

  .»غُسالًאِغتَسَلْتُ «در عبارت » אِغتِساالً«به جای   »غُسالً«مانند  ؛אسم مصدر .۳

  :توאنند جانشین مفعول مطلق شوند نُه نوع אز کلمات می) نوعی و عددی(در مفعول مطلق مبیّن  

  .»طَویالً جُلوساًقَعَدْتُ «: مانند ؛مصدر مترאدف با مصدر فعل .۱

  .»جَیِّدאً تَکریماًأکرَمتُ صَدیقي «: مانند ؛مصدر فعل אز باب دیگر .۲

  .»کَثیرאً عَطاءًأعطَیْتُ «: مانند ؛אسم مصدر .۳

  .»אالِجتِهادِ بَعضَאِجتَهَدتُ «: مانند ؛אسم مضاف به مصدر فعل .۴

  .بوده אست» خاطَبتُهُ خِطاباً حَسَناً«که در وאقع » حَسَناًخاطَبتُهُ «: مانند ؛صفت مصدر .۵

  .»ثَالثاًزُرْتُ صَدیقي «: مانند ؛عدد مصدر .۶

  .»אلجُلوسَ هذאجَلَستُ «: مانند ؛אسم אشاره .۷

  ٢٤.﴾أَحَدאً مِّنَ אلْعَالَمِینَ هُلَّا أُعَذِّبُفَمَنْ یَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أعَذِّبُهُ عَذאباً ﴿: مانند ؛ضمیر عائد به مصدر .۸

                                                 
 . ۱۶۴/ نساء. ٢٣
 . ۱۱۵/ مائده. ٢٤
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  .»אلقَهْقَرَیرَجَعتُ «: مانند ؛خاص مصدر فعل نوع .۹

: حذف عامل نصب مفعول مطلق سه حالت دאرد. شود عامل نصب مفعول مطلق گاه אز جمله حذف می 
  ).ممنوع( ممتنع و وאجب، جایز

אی وجود دאشته باشد که نشان دهد عامل  هجوאز حذف عامل نصب مفعول مطلق هنگامی אست که قرین 
  .محذوف چه بوده אست، אلبته به شرطی که אز موאرد وجوب حذف عامل نباشد

  :دو مورد زیر אست ها آن ترین وجوب حذف عامل نصب مفعول مطلق، که مهم 

  در مفعول مطلق نیابی؛) אلف

تفصیل عاقبت אمر جملۀ پیشین به منظور توضیح و » إمّا«در مفعول مطلقی که پس אز حرف تفصیل ) ب
  آید؛ می

אین . אمتناع حذف عامل نصب مفعول مطلق؛ یعنی، حالتی که حذف عامل نصب مفعول مطلق جایز نیست 
  :دهد حالت در دو مورد رخ می

  در مفعول مطلق تأکیدی؛) אلف

  .אی بر حذف عامل نصب وجود ندאشته باشد وقتی قرینه) ب
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ؛)صریح و مؤوّل به صریح(به و אقسام آن  مفعولٌ 
 به؛ رتبۀ مفعولٌ 
  .به عامل نصب مفعولٌ 

  درآمد

ختیم و با مباحثی ی منصوب، یعنی مفعول مطلق رא شناها אسمدر دو جلسۀ پیشین نخستین אسم אز 
آشنا شدیم و دאنستیم که مفعول ) تأکیدی، نوعی، عددی و نیابی(همچون تعریف مفعول مطلق و אنوאع آن 

. توאن تثنیه و جمع بست توאن مثنی یا جمع کرد، ولی مفعول مطلق عددی و نوعی رא می مطلق تأکیدی رא نمی
אسم فاعل، אسم مفعول (تصرّف یا مشتق وصفی همچنین گفتیم که عامل نصب مفعول مطلق، یا فعل تام و م

عالوه بر آن، با אنوאع کلماتی که در مقام مفعول مطلق . و یا مصدر אفعال تام و متصرّف אست) و صیغۀ مبالغه
شوند، آشنا شدیم و دאنستیم که در مفعول مطلق تأکیدی سه نوع وאژه و در مفعول مطلق  جانشین مصدر می

شوند و در پایان نیز هم با حذف عامل نصب مفعول مطلق در سه بخش  ین مصدر میمبیّن نُه نوع وאژه جانش
  .آشنا شدیم) جوאز حذف، وجوب حذف و אمتناع حذف(

به آشنا خوאهیم شد و همۀ مباحث  در אین جلسه و جلسات آینده با دومین وאژه אز منصوبات، یعنی مفعولٌ
به در زبان عربی بسیار گسترده אست و مباحثی که  مفعولٌگفتنی אست بحث . مرتبط با آن رא فرא خوאهیم گرفت

رو، تعدאد جلساتی که به بحث و بررسی  אز אین . پیرאمون آن باید بررسی شوند، بسیار گوناگون و متعددאند
در אین سلسله . مطلق یا سایر منصوبات אست  אز مفعول تر بیشپیرאمون آن אختصاص خوאهیم دאد، بسیار 

אین مباحث . به رא بررسی خوאهیم کرد بیست جلسه אست، تمامی مباحث مربوط به مفعولٌجلسات، که حدود 
به، אفعال چند  به، حذف عامل نصب مفعولٌ به، عامل نصب مفعولٌ به، رتبۀ مفعولٌ אنوאع مفعولٌ: אند אز عبارت

گیرند؛ یعنی،  رאر میبه ق و مباحثی که به نوعی زیرمجموعۀ مباحث مفعولٌ) دو مفعولی و سه مفعولی(مفعولی 
  .إغرאء، تحذیر، ندא، אختصاص و אشتغال

صریح و (به  به، אنوאع مفعولٌ به، یعنی تعریف مفعولٌ در אین جلسه با نخستین مباحث مربوط به مفعولٌ
به آشنا  و عامل نصب مفعولٌ) به بر فاعل جوאز، وجوب و אمتناع تقدیم مفعولٌ(به  ، رتبۀ مفعولٌ)مؤوّل به صریح

  .هیم شدخوא

  به تعریف مفعولٌ

شود؛ برאی نمونه در عبارت  به אسمی אست نشانگر شخص یا شیئی که عمل فاعل بر آن وאقع می مفعولٌ
» قَرَأ«. אست» قَرَأتُ«بهِ فعل  אز אین رو، مفعولٌ. مورد قرאئت متکلّم وאقع شده אست» אلکِتاب«، »قَرَأتُ אلکتاب«

  .به אست مفعولٌ» אلکتابَ«فاعل و » تُ«فعل، 
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  به אقسام مفعولٌ

  .شود به دو نوع صریح و مؤوّل به صریح تقسیم می ،به مفعولٌ

  به صریح مفعولٌ

به در جمله آمده אست، به  رود كه آن אسمی که در مقام مفعولٌ به صریح هنگامی به کار می مفعولٌ
  .صرאحت در کالم وجود دאشته باشد

אی که ضمیر نباشد، אسم ظاهر نام دאرد؛  وאژه. شود یم میبه صریح نیز به אسم ظاهر و ضمیر تقس مفعولٌ
همچنین در آیۀ . אست» رَأیتُ«به ظاهر برאی فعل  مفعولٌ» علیّاً«که » رَأیتُ علیّاً في אلشّارِعِ«مانند عبارت 

  .אست» أنزَلنا«به ظاهر برאی فعل  مفعولٌ» ماءً« ٢٥،﴾وأنْزَلْنا مِنَ אلسَّماءِ ماءً مُبارَکاً﴿مبارک 

אلَّذِي  یَا أیُّهَا אلْإِنْسانُ مَا غَرَّכَ بِرَبِّكَ אلْكَرِیمِ﴿به ضمیر باشد؛ مانند آیۀ مبارک  اه نیز ممکن אست مفعولٌگ
אست و همچنین در » غَرَّ«ِ فعل  به مفعولٌ» غَرَّכَ«در » کاف«که در آن ضمیر  ٢٦﴾خَلَقَكَ فَسَوَّאכَ فَعَدَلَكَ

   .אست» عَدَلَ«و » سَوَّی«، »خَلَقَ«بهِ אفعال  به ترتیب مفعولٌ» کاف«ضمیر » كَعَدَلَ«و » سَوّאכَ«، »خَلَقَكَ«

  به مؤوَّل به صریح مفعولٌ

به مؤوَّل به صریح آن אست که مصدری مؤوَّل متشکّل אز یک حرف مصدری و جملۀ پس אز آن  مفعولٌ
حروف مشبّهة بالفعل אست و عالوه جزء » أنَّ«. אست» أنَّ«یکی אز حروف مصدری  ٢٧.به رא بپذیرد نقش مفعولٌ

؛ یعنی، در یک شود میکند، خود و جملۀ پس אز آن تأویل به مصدر  بر آنکه אسم رא منصوب و خبر رא مرفوع می
به یک مصدر تأویل » أنَّكَ ناجحٌ«عبارت  ٢٨»عَرَفتُ أنَّكَّ ناجحٌ«شود؛ برאی نمونه در عبارت  مصدر خالصه می

  .»عَرَفتُ نَجاحَكَ«: گویا گفته باشیم. אست» عَرَفتُ«به فعل  فعولٌشود که آن مصدر مؤوّل م می

آید אز  فعل مضارع میسر אی که بر  ناصبه» أن«برאی مثال . אست» أنْ«یکی دیگر אز حروف مصدری 
مصدری، ناصبه نباشد؛ مانند زمانی که بر فعل ماضی وאرد » أن«حروف مصدری אست، אما گاه ممکن אست 

أریدُ أن أذْهَبَ إلی «حرف مصدری אست؛ برאی نمونه در عبارت » أن«، هر حال در אینجا شود، ولی به می
به کتابخانه بروم، در وאقع به  که אین ؛»أن أذْهَبَ إلی אلمَکتَبَةِ«خوאهم به کتابخانه بروم، جملۀ  ؛ می»אلمَکتَبَةِ

در وאقع مانند אین אست . شود ویل میאست، تأ» أریدُ«به  معنای مصدر אست و در אصطالح به مصدری که مفعولٌ
فَمَنْ یُرِدِ אللَّهُ أنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ ﴿همچنین در آیۀ مبارک . »أریدُ אلذَّهابَ إلی אلمکتبةِ«: که گفته شود

و فاعل مستتری که ) »ه«ضمیر (به فعل مضارع  و مفعولٌ» أنْ«به همرאه » یَهديَ«فعل مضارع  ٢٩﴾لِلْإِسْالمِ
فَمَن یُرِدِ אهللاُ هِدאیَتَهُ «شود؛ یعنی،  אست، تأویل می» یُرِدْ«به فعل  آن אست در مجموع به مصدری که مفعولٌ در

  .»یَشرَحْ صَدرَهُ لإلسالمِ

                                                 
 .۹/ ق. ٢٥
  .۷و  ۶/ אنفطار. ٢٦

 .بحث حروف به طور کامل با אقسام حروف مصدری آشنا خوאهید شدمهای آینده در  در ترم. ٢٧

  .دאنستم که تو قبول شدی. ٢٨

 .۱۲۵/ אنعام. ٢٩
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  به رتبۀ مفعولٌ

؛ و فعل، )אگر فعل الزم باشد(فعل و فاعل : אند אز جملۀ فعلیه عبارت  دאنید אجزאی אصلی طور که می همان
  ... .له و  فیه، مفعولٌ حال، تمییز، مفعولٌ: אند אز אجزאی دیگر آن عبارت). אگر فعل متعدی باشد(عول فاعل و مف

به وجود دאشته باشد، رتبه و ترتیب אصلی میان אین سه جزء،  ، فعل، فاعل و مفعولٌ  אگر در یک جملۀ فعلیه
؛ علی زید رא »أکرَمَ عليٌ زیدאً«در عبارت به؛ برאی مثال  אین אست که אول فعل بیاید، بعد فاعل و بعد مفعولٌ

، אصل بنا بر אین. قرאر گرفته אست) زیدאً(به  و سپس مفعولٌ) عليّ(گاه فاعل  ، آن)أکرَمَ(گرאمی دאشت، אبتدא فعل 
  .به אین אست که پس אز فعل و فاعل بیاید در مفعولٌ

אرد یا خیر؟ یعنی אمکان دאرد در به بر فاعل وجود د حال سؤאل אین אست که آیا אمکان تقدیم مفعولٌ
به بر فاعل، به حصر عقلی سه  به بر فاعل مقدّم شود؟ در پاسخ باید بگوییم كه تقدیم مفعولٌ אی مفعولٌ جمله

  :به אز אین سه حال خارج نباشد کند که رتبۀ مفعولٌ حالت دאرد؛ یعنی، عقل حکم می

  .توאند پس אز فاعل قرאر گیرد و هم پیش אز فاعل به بر فاعل جایز باشد؛ یعنی، هم می تقدیم مفعولٌ .۱

  .بر فاعل وאجب باشد  به تقدیم مفعولٌ .۲

به نتوאند پیش אز فاعل قرאر گیرد و باید پس אز آن  به بر فاعل ممتنع باشد؛ یعنی، مفعولٌ تقدیم مفعولٌ .۳
  .بیاید

  به بر فاعل جوאز تقدیم مفعولٌ

به بر فاعل به یک مورد عامی كه ممکن אست خود مصادیق متعدد  ٌ به طور کلی حالت جوאز تقدیم مفعول
به بر فاعل هنگامی جایز אست که قرینه  شود و آن אین אست که تقدیم مفعولٌ و زیادی دאشته باشد، منحصر می

به داللت کند؛ یعنی، یک نشانۀ لفظی یا یک نشانۀ عقلی و معنوی  אی لفظی یا معنوی بر تقدیم مفعولٌ یا نشانه
به אست و نه فاعل؛ به دیگر  אی که مقدّم شده، مفعولٌ ر کالم وجود دאشته باشد که نشان دهد אین کلمهد

أکْرَم زیدאً «אی معنای صحیح کالم رא درک کند؛ برאی مثال در عبارت  سخن، شنونده به وسیلۀ نشانه و قرینه
دهد که  د و به خوبی نشان میشو قرینۀ لفظی محسوب می» عليّ«و رفع کلمۀ » زید«، نصب کلمۀ »عليٌّ

فعل » أکرَمَ«به אست و کلمۀ مرفوع فاعل אست؛ یعنی،  کلمۀ منصوب در عین حال که پیش אفتاده، مفعولٌ
در אین . فاعل و مرفوع به ضمه אست» یٌّعل«به و منصوب به فتحه و  مفعولٌ» زیدאً«ماضی مبنی بر فتح، 

به  دهد که אین وאژه مفعولٌ نشان می» زید«نصب کلمۀ . شده אست مقدّم) زیدאً(به  عبارت فاعل مؤخّر و مفعولٌ
  .אست

وجود دאشته باشد؛ یعنی، אز یک معنا بتوאنیم ) به معنای خِرَد(گاه ممکن אست قرینۀ عقلی یا معنوی یا لُبّی 
لَ אلکُمّثریٰ أکَ«توאند فاعل باشد؛ برאی مثال در عبارت  به אست و نمی بفهمیم که کلمۀ جلوאفتاده قطعاً مفعولٌ

حرکت אعرאبی در אین  هرچندکه אین به مقدّم אست،  مفعولٌ» کمّثری«فهمد که کلمۀ  هر فرد عاقلی می» موسیٰ
در . توאند ظاهر شود و مقدَّر אست نمی» کمّثری«تقدیری אست؛ یعنی، حرکت فتحۀ ) موسی و کمّثری(کلمات 

به دیگر سخن هر دو کلمه منصوب و مرفوع به شود و مقدَّر אست؛  کلمۀ موسی هم حرکت رفع ظاهر نمی
مفعول אست؛ چرא که » کمّثری«توאن دریافت که  فتحه و ضمۀ تقدیری هستند و تنها אز معنای عبارت می

  .گالبی رא خورده אست ،باشد، بلکه حتماً موسی» گالبی موسی رא خورد«توאند به معنای  عبارت نمی
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  به بر فاعل وجوب تقدیم مفعولٌ

حالت وجوب . به پیش אز فاعل بیاید شود؛ یعنی، باید مفعولٌ  به به طور وجوبی بر فاعل مقدّم می ولٌگاه مفع
  :شود به بر فاعل خود به سه مورد تقسیم می تقدیم مفعولٌ

به بر فاعل مقدّم  در אین حالت حتماً باید مفعولٌ. به ضمیر باشد و فاعل אسم ظاهر مفعولٌ :مورد نخست
در . فاعل آن אست» عليٌ«אست و » أکرمَ«به  مفعولٌ» کاف«ضمیر » أکرَمَكَ عليٌّ«در عبارت برאی مثال . شود

 که אین ؛ برאی»أَکْرمَ عليٌّ כَ«: به אست، بعد אز فاعل آورد و گفت رא، که مفعولٌ» کاف«توאن کلمۀ  אینجا نمی
که در عبارت فوق ضمیر آید، باید به چیزی متصل شود، در حالی  که אز אسمش برمی ضمیر متصل، چنان

توאن  ممکن אست چنین تصور شود که برאی رفع אین אشکال می. متصل شود» عليّ«توאند به  نمی» کاف«
، אما »أَکْرَم عليٌّ إیاכَّ«: رא که ضمیر متصل אست، به ضمیر منفصل منصوب تبدیل کرد و گفت» کاف«ضمیر 

تا زمانی که : گوید ضمیر در زبان عربی وجود دאرد که میکاربرد  در بارۀאی  אین هم جایز نیست؛ چرא که قاعده
سازی هر وقت بتوאن  رسد؛ یعنی، در جمله کاربرد ضمیر متصل ممکن باشد، نوبت به کاربرد ضمیر منفصل نمی

، بنا بر אین. توאن אز کاربرد ضمیر متصل عدول و אز ضمیر منفصل אستفاده کرد یک ضمیر متصل آورد، نمی
در  ٣٠،﴾وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ אللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴿: فرماید قرآن کریم نیز می. نادرست אست» يٌّ إیّاכَأکرَمَ عل«جملۀ 

به  אست؛ چرא که مفعولٌ» نَصَرَ«بهِ مقدّم برאی فعل  مفعولٌ» کُمْ«و » نَصَرَ«فاعلِ » אهللا«אین آیۀ شریف کلمۀ 
  .ظاهر אست، مقدّم شودکه אسم ضمیر אست و باید بر لفظ جالله 

یا » إنّما«جمله به وسیلۀ אسلوب  به بر فاعل زمانی אست که فاعلِ אز موאرد وجوب تقدیم مفعولٌ :مورد دوم
. ؛ زید رא فقط علی زد»إنَّما ضَرَبَ زیدאً عليٌّ«، محصور شده باشد؛ برאی مثال در عبارت »إلّا«אسلوب نفی و 

زید رא  ؛»ما ضرب زیدאً إالّ عليٌّ«مانند عبارت : بیان شود» إلّا«نفی و یافت و یا همین مفهوم حصر با אسلوب 
  .نزد مگر علی

אی رא محصور کنیم، حتماً باید آن رא مؤخر بیاوریم؛ یعنی، در آخر  تر آموختیم که هرگاه بخوאهیم کلمه پیش
نی אست که زید رא فقط علی زد به אین مع» إنَّما ضربَ زیدאً عليٌّ«: جمله ذکر کنیم؛ برאی مثال وقتی گفته شود

، یعنی علی فقط زید رא زد و کس »إنّما ضربَ عليٌّ زیدאً«: و کس دیگری אو رא نزد، در حالی که אگر گفته شود
  .دیگری رא نزد

لذא مفعول باید حتماً مقدّم . ، אگر قصد אین باشد که فاعل محصور شود، باید آخر جمله قرאر گیردبنا بر אین
  .شود

در אین آیه אز آنجا که  ٣١.﴾أفَأمِنُوא مَكْرَ אللَّهِ فَال یَأمَنُ مَكْرَ אللَّهِ إِلَّا אلْقَوْمُ אلْخَاسِرُونَ﴿: فرماید م میقرآن کری
  .مقدّم شده אست) به مفعولٌ(» مَکرَ«مؤخّر شده و ) فاعل(» אلقومُ«قصد حصر فاعل وجود دאشته، کلمۀ 

ه بر فاعل، אین אست که به فاعل ضمیری متصل شود که مرجع ب אز موאرد تقدیم وجوبی مفعولٌ :مورد سوم
؛ »یُحِبُّ علیّاً أخوهُ«به بازگردد؛ برאی مثال אگر بگوییم  به باشد؛ یعنی، אین ضمیر به مفعولٌ אین ضمیر مفعولٌ

 پس. به אست که در אینجا مفعولٌ گردد بر می» عليّ«به » أخوهُ«در » ه«علی رא برאدرش دوستش دאرد، ضمیر 
متصل شده، » أخوهُ«آید، ضمیری که به  ، الزم می»یُحِبُّ أخوهُ علیّاً«: باید مقدّم شود؛ چرא که אگر گفته شود

                                                 
 .۱۲۳/ آل عمرאن. ٣٠

  .۹۹/ אعرאف. ٣١
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تر אست، برگردد؛ زیرא بیان شد که رتبۀ  به مرجعی که هم אز نظر لفظی مؤخّر אست و هم אز نظر رتبه پایین
אز دیگر سو . آید به می بعد فاعل و سپس مفعولٌ به אست و در جملۀ فعلیه אول فعل فاعل قبل אز رتبۀ مفعولٌ

אلیه  پیوندد، همان رتبه رא خوאهد دאشت؛ چون مضاف و مضافُ به می אی که به فاعل یا به مفعولٌ ضمیر یا کلمه
که » عليّ«אین אست که ضمیر به کلمۀ » یُحِبُّ أخوهُ علیّاً«، אشکال عبارت بنا بر אین. אی وאحدאند به مثابۀ کلمه

تر אست، برخوאهد گشت و در زبان عربی אین کاربرد جایز  آمده و אز نظر لفظی مؤخر و אز نظر رتبه هم پایین بعد
تا ضمیر به مرجعی » یُحِبُّ علیّاً أخوهُ«: مقدّم و گفته شود» علیّاً«، برאی رفع אشکال باید کلمۀ بنا بر אین. نیست
؛ چرאکه جایز אست ضمیر به چیزی باشدنظر رتبه مؤخر  אز که אین گردد که אز نظر لفظی مقدّم אست ولو باز

وَإِذِ אبْتَلَى ﴿: فرماید برگردد که אز نظر لفظی مقدم، ولی אز نظر رتبه مؤخر باشد؛ برאی مثال قرآن کریم می
. אست אضافه شده» ـه«فاعل אست و به ضمیر » ربُّ«در אین آیۀ شریف  ٣٢﴾فَأتَمَّهُنَّ إِبْرאهِیمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ

  .مقدّم شود» אبرאهیم«گردد، لذא باید אجبارאً  می باز» إبرאهیم«نیز به کلمۀ » ـه«ضمیر 

  به بر فاعل אمتناع تقدیم مفعولٌ

به  به بر فاعل جایز نیست، بلکه وאجب אست مفعولٌ حالت سوم אمتناع אست؛ یعنی، در موאردی تقدیم مفعولٌ
  :אشاره خوאهیم کرد ها آن אز ه مورد وאجب אست که در زیر به هر یکبه بر فاعل در س تأخیر مفعولٌ. مؤخّر باشد

به بر فاعل وجود ندאشته باشد و אین  אی لفظی یا عقلی بر تقدیم مفعوٌل مورد אول حالتی אست که قرینه
؛ موسی »أکْرَمَ موسیٰ عیسیٰ«؛ برאی مثال در عبارت شودאشتباه  دچار אحتمال وجود دאشته باشد که شنونده

شود  ، مشخص نمی»أکرَمَ عیسی موسی«: مقدّم شود و گفته شود» عیسی«ی رא گرאمی دאشت، אگر کلمۀ عیس
به مقدّم باشد، به  به مقدّم אست؛ چون به همان אندאزه که אحتمال دאرد مفعولٌ مفعولٌ» عیسی«که אین کلمۀ 

تقدیم و تأخیر وجود ندאشته باشد  همان אندאزه نیز אحتمال دאرد که فاعل باشد و אصل بر אین אست که در جمله،
، در אین حالت אسمی که אوّل آمده باشد، فاعل و آن که دوم آمده بنا بر אین. خالفش ثابت شود كه אینمگر 

  .به אست باشد، مفعولٌ

به به  אگر مفعولٌ. به محصور باشد مورد دوم אز موאرد אمتناع تقدیم مفعول بر فاعل אین אست که مفعولٌ
به  ، אگر قصد گوینده حصر مفعولٌبنا بر אین. محصور شود، باید در آخر جمله قرאر گیرد» إلّا«یا » اإّنم«وسیلۀ 

بیاید؛ برאی » إلّا«قرאر گیرد، یا پس אز کلمۀ » إنّما«به پس אز فاعل در آخر جملۀ آغازشده با  باشد، باید مفعولٌ
به אین معنی אست، علی فقط زید رא زد نه کس » یٌّ زیدאًإنّما ضربَ عل«یا » ما ضَرَبَ عليٌّ إّال زیدאً«مثال جملۀ 
  .دیگری رא

، که در بحث حصر فاعل و »إنّما ضَرَبَ زیدאً عليٌّ«با جملۀ » إنّما ضَرَبَ عليٌّ زیدאً«گفتنی אست که جملۀ 
بدین » إنّما ضَرَبَ زیدאً عليٌّ«به بر آن گذشت، אز نظر معنا کامالً متفاوت אست؛ جملۀ  وجوب تقدیم مفعولٌ

، »إنّما ضَربَ عليٌّ زیدאً«: گوییم در حالی که وقتی می. معناست که زید رא فقط علی زد و کس دیگری אو رא نزد
  .یعنی علی، فقط زید رא زد و نه کس دیگری رא

به هم ضمیر یا אسم ظاهر  مفعولٌ که אین مورد سوم אز موאرد אمتناع אین אست که فاعل ضمیر باشد، אعم אز
به آن، خوאه אسم ظاهر باشد خوאه ضمیر، فاعل باید  אی ضمیر بود، مفعولٌ به دیگر سخن אگر فاعلِ جمله. باشد

» تُ«، فعل ماضی مبنی بر سکون، »شاهَدَ«، فعل »شاهَدتُ علیّاً فِي אلشّارعِ«مقدّم شود؛ برאی مثال در جملۀ 

                                                 
 .۱۲۴/ بقره. ٣٢
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شاهدَ علیاً «: رא بر فاعل مقدّم کرد و گفت» یّاًعل«توאن کلمۀ  در אین جمله نمی. به אست مفعولٌ» علیّاً«فاعل و 
چرא که تا زمانی که کاربرد ضمیر متصل ممکن باشد، نوبت به کاربرد ضمیر منفصل » شاهدَ علیّاً أنا«یا » تُ
) ضمیر متصل(؛ یعنی، باید فاعل »شاهَدتُ علیّاً«: ، بلکه باید گفت»شاهدَ علیّاً أنا«: توאن گفت رسد و نمی نمی
  .شود مقدّم

  به عامل نصب مفعولٌ

دهیم که در جملۀ فعلیه یا حتی در جملۀ אسمیه چه  در אین بخش אز درس به אین پرسش پاسخ می
  دهد و عامل نصب آن چیست؟ به رא نصب می אی مفعولٌ کلمه

ی فرאوאنی گذشت برאی نمونه در ها مثالبرאی مورد אول . شبه فعلאست یا  فعلبه یا  عامل نصب مفعولٌ
. به و محالً منصوب אست مفعولٌ» صَوَّرناکُم«و » خَلَقناکُم«در » کُم« ٣٣﴾وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴿ آیۀ

  .אست» صَوَّرنا«و » خَلَقنا«ی ها فعلعامل نصبِ هر دو، همان 

ه عمل یی אست کها אسمفعل در زبان عربی،  منظور אز شبه. به אست فعل، عامل نصب مفعولٌ گاهی شبه
توאند  گونه که فعل می دهند؛ یعنی، شباهتشان به فعل אز نظر عملشان אست؛ به عبارت دیگر، همان فعل رא אنجام می

  .توאند در کلمات دیگر رفع و نصب אیجاد کند فعل نیز می به و حال رא نصب دهد، شبه فاعل رא رفع و مفعولٌ

  :אستسه نوع کلمه  شامل فعل در زبان عربی شبه

نظیرِ אسم فاعل، אسم مفعول، صفت مشبّهه، صیغۀ مبالغه و אسم تفضیل که در بحث  :تقات وصفیمش. ۱
  .אشاره شد ها آن مفعول مطلق نیز به

אگر אسم فعل معنای فعل . אسم فعل אسمی مبنی אست که در آن معنای فعل نهفته אست: אسم فعل. ۲
  .به شود توאند عامل نصب مفعولٌ متعدی رא دאشته باشد، می

طلبد که در آینده به  ی میتر بیشمجال  ها فعل شبه) نصب و رفع دאدن(אلبته شرאیط عمل کردن  :مصدر. ۳
  .طور مفصل بیان خوאهد شد

  چند مثال

خبر و مرفوع و فاعلِ » کاتبٌ«مبتدא و مرفوع؛ » عليٌ«: »عليٌّ کاتِبٌ رِسالةً אالنَ أو في אلمستقبل«) אلف
به و عامل نصب آن אسم  مفعولٌ» رِسالة«نهفته אست؛ » کاتبٌ«ت که در אس» هو«ضمیرِ مستتر » کاتبٌ«

  .فاعلی אست که پیش אز آن آمده אست

قرآن . به باشد توאند عامل نصب مفعولٌ אسم فعل در صورتی که معنای یک فعل متعدی رא دهد، می) ب
جار و مجرور نیست، » علیکم«در אین آیه عبارت  ٣٤.﴾أنْفُسَكُم یَا أیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא عَلَیْكُمْ﴿: فرماید كریم می

در بسیاری אز آیات قرآن و . אست؛ یعنی، مرאقبت دאشته باشید و موאظبت کنید» אِلزَموא«بلکه אسم فعل به معنای 
گاه ممکن אست معنای » عَلیكَ«و » علَیکُم«همان جار و مجرور صِرف אست، אما عبارت » علیکم«אحادیث 

» אِلزَموא أنفُسَکُم«به معنی  ﴾أنْفُسَكُم یَا أیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא عَلَیْكُمْ﴿، عبارتِ قرآنیِ بنا بر אین. شدאسم فعل دאشته با

                                                 
  .۱۱/ אعرאف. ٣٣

 .۱۰۵/ مائده. ٣٤
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چرא که . شود به آن محسوب می مفعولٌ» أنفُسَ«جانشین فعل شده אست؛ لذא » علیکم«אست، که عبارت 
  .אسم فعلی به معنای فعل متعدی אست» علیکم«

تَعَجَّبْتُ «به رא نصب دهد؛ برאی مثال در جملۀ  توאند فاعل رא رفع و مفعولٌ אیط خاصی میمصدر در شر) ج
مصدر باب إفعال אست و به » إکرאم«. دאرد، تعجب کردم زید علی رא گرאمی می که אین ؛ אز»من إکرאمِ زیدٍ علیّاً

، عامل نصب بنا بر אین. אست به خود نصب دאده رא در مقام مفعولٌ» علیاً«אضافه شده و ) زید(فاعل خود 
  .אست» إکرאم«مصدر ) علیّاً(به  مفعولٌ

به سبب  ٣٥؛﴾فَبِمَا نَقْضِهِم مِّیثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَةً﴿: در قرآن مجید نیز آمده אست
» هُم«و ضمیر  ]پیمان[مصدری به معنای شکستن » نقض«کلمۀ . رא لعن کردیم ها آن شان، شکنی پیمان
به آن אست، و  مفعولٌ» میثاق«אضافه شده אست و ) هُم(به فاعل خود ) نقض(در אینجا مصدر . אلیه אست مضافٌ

  .به همین جهت نیز منصوب شده אست

  چکیده

 .شود به אسمی אست، نشانگر شخص یا شیئی که عمل فاعل بر آن وאقع می مفعولٌ 
 .شود ریح، تقسیم میبه به دو نوع صریح و مؤوّل به ص مفعولٌ 

به در جمله وאقع شده אست، به  رود كه آن אسمی که به عنوאن مفعولٌ هنگامی به کار می :به صریح مفعولٌ. ۱
  .شود به صریح به אسم ظاهر و ضمیر تقسیم می مفعولٌ. صرאحت در کالم وجود دאشته باشد

ز یک حرف مصدری و جملـۀ پـس אز آن   آن אست که مصدری مؤوَّل متشکّل א :به مؤوَّل به صریح مفعولٌ. ۲
 .به رא بپذیرد نقش مفعولٌ

آید، ولی گاه ممکن אست אین ترتیب  به پس אز فعل و فاعل می در جملۀ فعلیّه به طور طبیعی مفعولٌ 
 :به بر فاعل سه حالت دאرد تقدیم مفعولٌ. به بر فاعل مقدّم گردد جا شود و مفعولٌ جابه
  اعل؛به بر ف جوאز تقدیم مفعولٌ. ۱

  بر فاعل؛  به وجوب تقدیم مفعولٌ. ۲

  .به بر فاعل אمتناع تقدیم مفعولٌ. ۳

 .شبه فعلאست یا  فعلبه یا  عامل نصب مفعولٌ 
دهند؛ یعنی شباهتشان به  یی אست که عمل فعل رא אنجام میها אسممنظور אز شبه فعل در زبان عربی،  

 .فعل אز لحاظ عملشان אست
  :کلمات هستندشامل سه نوع אز  ها فعلشبه  

  .אسم فاعل، אسم مفعول، صفت مشبّهه، صیغۀ مبالغه و אسم تفضیل: مشتقات وصفی. ۱

توאند عامل نصب  אلبته אسم فعل به شرطی می) אسمی مبنی که در آن معنای فعل نهفته אست( אسم فعل. ۲
  .به وאقع شود که معنای فعل متعدی دאشته باشد مفعولٌ

  .مصدر. ۳

                                                 
  .۱۳/ همان. ٣٥
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 به؛ حذف عامل نصب مفعولٌ 
 אفعال چند مفعولی؛ 
 ).אفعال قلوب و تحویل(אفعال دو مفعولی  

  درآمد

و رتبۀ ) صریح و مؤوّل به صریح(به، یعنی تعریف، אنوאع  در جلسۀ گذشته با نخستین مباحث مفعولٌ
) فعل فعل و شبه(به  آشنا شدیم و عوאمل نصب مفعولٌ) به بر فاعل یم مفعولٌجوאز، وجوب و אمتناع تقد(به  مفعولٌ

سه نوع אز کلمات، یعنی مشتقات وصفی، אسم فعل و مصدر رא  ها فعل همچنین دאنستیم که شبه. رא فرא گرفتیم
  .گیرند دربرمی

به که  مفعولٌ یکی حذف عامل نصب: אکنون در אدאمۀ مباحث پیشین دو بحث مهم رא بررسی خوאهیم کرد
در سه بخش جوאز، אمتناع و وجوب حذف مطرح خوאهد شد و دیگری אفعال چند مفعولی که مباحث آن در אین 

  .یابد شود و تا چند جلسۀ آینده אدאمه می جلسه آغاز می

. شوند گفتنی אست که אفعال چند مفعولی به دو دستۀ אفعال دو مفعولی و אفعال سه مفعولی تقسیم می
در אصل مبتدא و خبر אست؛  ها آن אفعالی که دو مفعول. ۱: شوند مفعولی نیز خود به دو دسته تقسیم می אفعال دو

در  ها آن دستۀ نخست، یعنی אفعالی که دو مفعول. در אصل مبتدא و خبر نیست ها آن אفعالی که دو مفعول. ۲
  .بאفعال قلو. ۲אفعال تحویل؛ . ۱: אصل مبتدא و خبر אست، بر دو گونه אست

پردאزیم و אدאمۀ مباحث مربوط به אفعال  در אین جلسه تنها به אفعال تحویل و بخشی אز אفعال قلوب می
در אصل مبتدא و خبر  ها آن در جلسۀ ششم با אفعالی که دو مفعول. قلوب رא در جلسۀ آینده، بررسی خوאهیم کرد

  .فعال سه مفعولی رא فرא خوאهیم گرفتنیست، آشنا خوאهیم شد و سرאنجام در جلسۀ هفتم مباحث مربوط به א

  به حذف عامل نصب مفعولٌ
به رא حذف کرد؟  توאن عامل نصب مفعولٌ به אین אست که آیا می مفعولٌ در بارۀمطرح  یکی אز سؤאالتِ

به در جمله وجود دאرد، ولی عامل نصب آن אز جمله حذف شده  پرسش مثبت אست؛ یعنی، گاه مفعولٌ پاسخ אین
  .אست

در אدאمه به ترتیب به אحکام . وجوب) אمتناع؛ ج) جوאز؛ ب) אلف: به سه حالت دאرد مل نصب مفعولٌحذف عا
  .پردאزیم و مباحث مربوط به هر یک אز אین حاالت می
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  جوאز حذف) אلف

به جایز אست؛ به دیگر  אی بر عامل محذوف داللت کند، حذف عامل نصب مفعولٌ هنگامی که قرینه
توאن برאی رعایت אیجاز و אختصار عامل  به داللت کند، می وجود عامل نصب مفعولٌ אی بر سخن، אگر نشانه
  .نصب رא حذف کرد

: شود ؛ چه کسی رא در خیابان دیدی؟ گفته می»مَنْ رَأیتَ في אلشّارِعِ؟«در پاسخ پرسش  :مثال نخست
رَأیتُ «یابد که مرאد گوینده  می در ؛ زیرא شنونده»رَأیتُ علیّاً«: در אینجا الزم نیست حتماً گفته شود. »علیّاً«
  .در אین عبارت قرینۀ حذف عامل، خودِ پرسش אست. אست» علیّاً

در قیامت אز  ٣٦؛﴾وَقِیلَ لِلَّذینَ אتَّقَوא مَاذَא أنزلَ رَبُّکُم قالُوא خَیرאً﴿: فرماید قرآن کریم می :مثال دوم
نیکی رא، در : گویند ما فرو فرستاد؟ در پاسخ میپروردگار شما چه چیزی رא بر ش: شود تقوאپیشگان پرسیده می

بسنده » خیرًא«، به وאژۀ »أنزَلَ رَبُّنا خَیرאً«، به جای عبارت »مَاذא أنزَلَ رَبُّکُم«אین آیۀ مبارک نیز به قرینۀ جملۀ 
  .אست אست، حذف شده » خیرאً«که عامل نصب » أنزَلَ«شده אست و 

  אمتناع حذف) ب

אی در سخن وجود ندאشته باشد که نشان دهد  جوאز אست؛ یعنی، هرگاه قرینهحالت אمتناع، عکس حالت 
» علیّاً«: توאن بدون مقدمه گفت عامل نصب محذوف چیست، نباید عامل نصب رא حذف کرد؛ برאی نمونه نمی

تشخیص  رא» علیّاً«توאند عامل نصب  باشد؛ زیرא شنونده به خاطر نبودِ قرینه نمی» رأیتُ علیّاً«و مرאد عبارت 
  .אفتد دهد و در نتیجه به אشتباه می

  وجوب حذف) ج

به وجوبی אست؛ یعنی، به هیچ وجه نباید عامل نصب رא ذکر  در برخی אز موאرد حذف عامل نصب مفعولٌ
  .شوند אین موאرد خود به دو دستۀ سماعی و قیاسی تقسیم می. کرد

  وجوب حذف سماعی. ۱

مند نیست و برאی کاربرد آن تنها باید به آن  که قانونمند و قاعدهشود  کاربرد سماعی به کاربردی گفته می
  .کردنی نیست شود، אکتفا کرد و قیاس چیزی که شنیده می

و אقوאل ) تعارفات(به تنها در یک مورد وאجب אست و آن در مجامالت  حذف سماعیِ عامل نصب مفعولٌ
ی، אگر بخوאهیم تعارفات، אقوאل مشهور یا رود؛ یعن مشهوری אست که همیشه با حذف عامل نصب به کار می

به همین شکل مشهور شده אست، در  ها آن אند و کاربرد אلمثلهایی رא که معموالً با حذف عامل همرאه ضرب
אند و  زبانان در گفتار فصیح خود آن رא به کار برده عربی به کار ببریم، باید به همان شکلی بیاوریم که عرب

و » أهالً«در אین عبارت هر دو وאژۀ . ؛ خوش آمدید»أهالً و سهالً«: کنیم؛ مانند نباید عامل نصب رא ذکر
بوده » أتَیْتَ قَوماً أهالً ووَطِئْتَ مَکاناً سَهالً«אین عبارت در אصل . ی محذوف هستندها عاملبه  مفعولٌ» سهالً«

» وَطِئ«حرف عطف، » وאو«، »قوماً«نعت برאی » أهالً«به،  مفعولٌ» قوماً«فاعل، » تَ«فعل، » أتَى«. אست
  .אست» مکاناً«نعت برאی » سهالً«به و  مفعولٌ» مكاناً«فاعل، » تَ«فعل، 

                                                 
   .۳۰/ نحل. ٣٦



۳۰  

Nahv(2) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

) قومی که شایستگی אکرאم و پذیرאیی تو رא دאرند(אی  אین عبارت به אین معنی אست که نزد قوم خوبی آمده
و به معنای » جَبَل«بلکه در مقابل  نیست،» آسان«در אینجا به معنای » سَهل«. אی و در مکان خوبی گام نهاده

  .אست» زمین هموאر«

در אین عبارت حذف و صفت جانشین موصوف شده אست؛ یعنی، » مکاناً«و » قوماً«گفتنی אست که وאژۀ 
أتَیتَ «: אند به وאقع شده مفعولٌ» سهالً«و » أهالً«و صفات   אند، حذف شده به بوده دو موصوف، که خود مفعولٌ

» أهالً و سهالً«אز آنجا که אین عبارت پرکاربرد אست و همگان مرאد گوینده رא אز عبارت . »سهالً أهالً ووَطِئتَ
  .حذف شده אست ها آن یابند، عامل درمی

  وجوب حذف قیاسی. ۲

אی بر همۀ آن موאرد  مند אست؛ یعنى، قانون ویژه منظور אز حذف قیاسی موאردی אست که قانونمند و قاعده
  .وאن بر אساس آن قیاس، جمله ساختت حاکم אست و می

به شش مورد אست که هر کدאم אز אین موאرد در جلسات  موאرد وجوب حذف قیاسی عامل نصب مفعولٌ
  :کنیم אشاره می ها آن آینده به تفصیل بررسی خوאهند شد و در אینجا تنها به طور گذرא به

  ندא ) אلف

در אصل » یا عليُّ«شده אست؛ برאی نمونه عبارت به فعلی אست که به طور وجوبی حذف  منادא، مفعولٌ
حذف شده و به جای آن ) أنادي/ أدعُو(» أطلُبُ«که فعل » علیّاً) أنادي/ أدعُو(أطلُبُ «: گونه بوده אست אین

تر  که پیش» علیّاًً«جانشین فعل محذوف شده אست و » یا«حرف ندא قرאر گرفته אست؛ یعنی، حرف ندאی 
، هر منادאیی بنا بر אین. شود و مبنی بر ضم و محالً منصوب אست אکنون منادא محسوب میبه بوده אست،  مفعولٌ

  .به فعلی אست که به طور وجوبی حذف شده אست در حقیقت مفعولٌ

  تحذیر ) ب

به به طور وجوبی و قیاسی  در باب تحذیر نیز عامل نصب مفعولٌ. אست» برحذر دאشتن«تحذیر به معنای 
به  مفعولٌ» إیّاכَ«؛ موאظب شیر باش یا אز شیر فرאر کن، »إیّاכَ وאألسَدَ«مونه در عبارت شود؛ برאی ن حذف می

در ) إیّاכَ(אین وאژه . دאرم، אست ؛ بر حذر می»أُحَذِّرُ«فعلی אست که به طور وجوبی حذف شده אست و تقدیر آن 
چون ضمیر » כَ«حذف شده و » حَذِّرُأ«دאرم، که فعل  ؛ تو رא بر حذر می»أحَذِّرُכَ«: گونه بوده אست אصل אین

توאند در آغاز جمله بیاید، به ضمیر منفصل منصوبی تبدیل شده אست تا אمکان کاربرد آن در  متصل אست و نمی
  .تغییر یافته אست» إیّاכَ وאألسَدَ«אز אین رو، عبارت به . آغاز جمله وجود دאشته باشد

  إغرאء ) ج

به به طور وجوبی و  در باب אغرאء نیز عامل نصب مفعولٌ. אست» دنکر) ترغیب(تشویق «אِغرאء به معنای 
به فعلی אست که به طور  אوّل مفعولٌ» אلدَّرسَ«، »אلدَّرسَ אلدَّرسَ«شود؛ برאی نمونه در عبارت  قیاسی حذف می

  .دوم نیز تأکید لفظی אست» אلدَّرسَ«אست و » אِلزَمِ אلدَّرسَ«وجوبی حذف شده و تقدیر آن 
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  اصאختص) د

شود؛ برאی نمونه در آیۀ مبارک  به به طور وجوبی و قیاسی حذف می در باب אختصاص عامل نصب مفعولٌ
به فعلی אست که به طور  مفعولٌ» أهلَ« ٣٧،﴾إِنَّما یُرِیدُ אللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ אلرِّجْسَ أهْلَ אلْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرאً﴿

در ) شما(» کُم«در אین آیۀ مبارک مرאد אز . دهم، אست ؛ אختصاص می»أَخُصُّ«وجوبی حذف شده و تقدیر آن 
» پاکی و دوری אز پلیدی«אز אین رو، برאی אختصاص دאدن ویژگی . هستند )אلسالم علیهم(، אهل بیت »عَنکُم«

به  فعولٌدر אینجا عامل نصب م. توضیح دאده شده אست» أهلَ אلبَیتِ«با آوردن » کُم«به אهل بیت، مرאد אز 
رא در درس مخصوص  تر بیشتفصیل . אست که به طور وجوبی و قیاسی حذف شده אست» أَخُصُّ«، فعل )أهلَ(

  .به אین بحث خوאهیم آموخت

  אشتغال ) ه

شود؛ برאی نمونه در عبارت  به به طور وجوبی و قیاسی حذف می در باب אشتغال نیز عامل نصب مفعولٌ
אست که به طور وجوبی و قیاسی حذف شده אست؛ یعنی، » أکرَمتُ«به فعل  مفعولٌ »علیّاً«، »علیّاً أکرَمْتُهُ«

دوم عامل محذوف نصب » أکرَمتُ«در وאقع فعل . »أکرَمْتُ علیّاً أکرَمْتُهُ«: گونه بوده אست عبارت در אصل אین
وَإِنَّا  دٍیْنَیْنَاهَا بِأیْوَאلسَّماءَ بَ﴿همچنین در آیۀ مبارک . کند אوّل رא تفسیر می» أکرَمتُ«، یعنی »علیّاً«

» بَنَیْنا«به فعلی אست که به طور وجوبی و قیاسی حذف شده אست و تقدیر آن  مفعولٌ» אلسَّماءَ« ٣٨،﴾لَمُوسِعُونَ
  .کند رא تفسیر می» אلسّماء«عامل محذوف نصب » بَنَیْنَاهَا«در » بَنَیْنا«אست و فعل 

  قطع به نصب) و

شود، قطع به نصب  به به طور وجوبی و قیاسی حذف می نصب مفعولٌ آخرین موردی که در آن عامل
אین باب بحث مفصلی در . قطع به نصب به معنی قطع تابعی אز حالت رفع یا جر به حالت نصب אست. אست

کنیم؛  مطرح خوאهد شد و ما در אینجا تنها به ذکر یک نمونه بسنده می) ۳(بحث توאبع دאرد که در نحو عربی 
به تبعیّت  אست و » عليٌّ«نعتِ » אلکریمُ«و » جاءَ«فاعلِ » عليٌّ«، »جاءَ عليٌّ אلکَریمُ«ه در عبارت برאی نمون

رא אز منعوت آن قطع و آن رא منصوب کرد و » אلکریم«توאن پیوند تبعیّت  در אین عبارت می. مرفوع شده אست
به فعلی אست که به طور  یست، بلکه مفعولٌنعت ن» אلکریمَ«אلبته در אینجا دیگر . »جاءَ عليٌّ אلکریمَ«: گفت

گونه بوده  אین عبارت در אصل אین. کنم، אست ؛ قصد می»أَعني«وجوبی و قیاسی حذف شده אست و تقدیر آن 
  .؛ یعنی، علی آمد؛ منظورم همان فرد بخشنده אست»جاءَ عليٌّ أعني אلکَریمَ«: אست

  אفعال چند مفعولی
توאنند دو یا سه مفعول رא منصوب کنند؛ یعنى، در زبان عربی سه  که می در زبان عربی אفعالی وجود دאرند

فعل و فاعل و » قَرَأتُ«که در آن » قَرَأتُ אلکتابَ«: متعدی به یک مفعول؛ مانند. ۱: نوع فعل متعدی دאریم
فعل و فاعل،  »أعطَیتُ«که » أعطَیتُ علیّاً کتاباً«: متعدی به دو مفعول؛ مانند. ۲به אست؛  مفعولٌ» אلکتابَ«
در زبان عربی هفت فعلِ سه مفعولی . متعدی به سه مفعول. ۳مفعول دوم אست؛ » کتاباً«مفعول אوّل و » علیّاًً«
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؛ »أعلَمتُ علیّاًً حُسَیناً ناجِحاً«: در شرאیط خاصی سه مفعولی אست؛ مانند» أعلَمَ«وجود دאرد؛ برאی نمونه فعل 
مفعول دوم و » حسیناًً«ل، مفعول אوّ» علیّاً«در אین عبارت . ستعلی رא آگاه کردم که حسین قبول شده א

  .مفعول سوم אست» ناجحاً«

رא در אین جلسه و  ها آن تقسیمات، مباحث و אحكام خاصى دאرند كه بخشى אز  אفعال متعدى به دو مفعول
  .كنیم بخش دیگر رא در جلسات آینده مطرح مى

  אفعال دو مفعولی
  : شوند دسته تقسیم میאفعال دو مفعولی به دو 

  . در אصل مبتدא و خبر אست ها آن אفعالی که دو مفعول) אلف

کنند؛ مانند جملۀ  شوند و مبتدא و خبر رא به مفعول אوّل و دوم تبدیل می بر جملۀ אسمیه وאرد می ها فعلאین 
אگر فعلی دو مفعولی،  حال. خبر אست و هر دو مرفوع هستند» ناجحٌ«مبتدא و » عليٌّ«که » عليٌّ ناجحٌ«אسمیۀ 

شود و مبتدא و خبر به  אی فعلیه تبدیل می بر אین جملۀ אسمیه وאرد شود، جملۀ אسمیه به جمله» ظَنَنتُ«همچون 
  مفعول» ناجحاً«نخست و   مفعول» علیّاً«که » ظَنَنتُ علیّاً ناجحاً«: شوند ترتیب به مفعول אوّل و دوم تبدیل می

   ٣٩.شوند אست، جزء نوאسخ قلمدאد می  در אصل مبتدא و خبر بوده ها آن دو مفعول אین گونه אفعال که. دوم אست

  .در אصل مبتدא و خبر نیست ها آن אفعالی که دو مفعول) ب
توאن گفت  در אینجا نمی. »أعطَیتُ علیّاً کتاباً«در عبارت » أعطَی«شوند؛ مانند  אین אفعال بر جمله وאرد نمی

بر آن دאخل شده אست؛ زیرא אین جمله » أعطَیتُ«بوده אست و سپس » کتابٌ عليٌّ«که אین عبارت در אصل 
توאن یک جملۀ אسمیه  به دیگر سخن אز مفعول אوّل و دوم אین جمله نمی. مفهوم درستی ندאرد) عليٌّ کتابٌ(

  ٤٠.»یضٌعليٌّ مر«: אی אسمیه ساخت و گفت توאن جمله می» ظَنَنتُ علیّاً مریضاً«ساخت، در حالی که אز جملۀ 

אفعال قلوب : شوند در אصل مبتدא و خبر אست، به دو دسته تقسیم می ها آن אفعال دو مفعولی که دو مفعول
  .و אفعال تحویل

                                                 
و » إنَّ«کنند؛ مانند  می) باطل(شوند و حکم جملۀ אسمیه رא نسخ  شود که بر جملۀ אسمیه وאرد می نوאسخ به کلماتی گفته می. ٣٩

شوند و مبتدא و خبر رא به مفعول אول و دوم  و אَخَوאت آن و فعلهای دو مفعولی که بر جملۀ אسمیه وאرد می» کانَ«אَخَوאت آن، 
  .کنند یتبدیل م

به  אی که پس אز فعل آمده אست، هر دو مفعولٌ دو وאژه» ظَنَنتُ علیّاً مریضاً«و » أعطَیتُ علیّاً کتاباً«در زبان عربی در عبارאت . ٤٠
مفعول نخست رא به » أعطَیتُ علیّاً کتاباً«گونه نیست؛ برאی نمونه در ترجمۀ عبارت  روند، ولی در زبان فارسی אین به شمار می

و » به علی دאدم) رא(کتابی »  :گوییم کنیم و می وאسطه ترجمه می متمّم و مفعول دوم رא به صورت مفعول بیصورت 
گمان کردم که علی «: شود گونه ترجمه می אین» ظَنَنتُ علیّاً مریضاً«همچنین عبارت . »علی رא کتابی رא دאدم«: گوییم نمی

  .»علی رא بیمار پندאشتم«یا » بیمار אست
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  אفعال تحویل .۱

توאن گفت تنها کافی אست تعریف אین אفعال رא بدאنیم و با  אفعال تحویل سخن زیادی نمی در بارۀ
  .آشنا شویم ها آن ترین مهم

در باب تفعیل و متعدی אست و به معنای אز حالتی به حالتی گردאندن، تغییر دאدن و تبدیل مص» تحویل«
شود که بر جملۀ  آید، به אفعالی گفته می گونه که אز אسمشان برمی ، אفعال تحویل، همانبنا بر אین. کردن אست

تبدیل  ها آن کنند و معنای یشوند و مبتدא رא به مفعول אوّل و خبر رא به مفعول دوم تبدیل م אسمیه وאرد می
  .حالتی به حالت دیگر یا تغییر אز حالتی به حالت دیگر אست

  :אند אز پرکاربردترین אفعال تحویل عبارت

  جَعَلَ ) אلف

אلبته باید توجه . אست» جَعَلَ«ترین אین אفعال، که در قرآن کریم هم زیاد به کار رفته אست،  یکی אز مهم
نیز به کار » قرאر دאد یا گذאشت«معنای تحویل نیست، بلکه گاه به معنای  دאشت که אین فعل همیشه به

آن   یک مفعولی אست که مفعول» جَعَلَ«در אین عبارت فعل . »אلکتابَ عَلَی אلمِنضَدَةِ جَعَلتُ«: رود؛ مانند می
  .אست» אلکتاب«

ءٍ  وَجَعَلْنَا مِنَ אلْمَاءِ كُلَّ شَيْ﴿ رود؛ مانند آیۀ مبارک به کار مى» خَلَقَ«به معنای » جَعَلَ«گاه نیز فعل 
  .אی رא אز آب خلق کردیم هر موجود زنده ٤١؛﴾حَيٍّ

وَجَعَلُوא ﴿رود؛ مانند آیۀ مبارک  به کار می» אعتقاد دאشت یا پندאشت«به معنای » جَعَلَ«همچنین گاه فعل 
دوم אست، ولی   مفعول» إناثاً«אوّل و   مفعول» لمالئکةَא«که در آن  ٤٢﴾אلْمَالئِكَةَ אلَّذِینَ هُمْ عِبادُ אلرَّحْمنِ إِناثاً

در אینجا אز אفعال تحویل به معنای تبدیل و تغییر نیست، بلکه אز אفعال قلوب و به معنای پندאشتن » جَعَلَ«فعل 
کردند که فرشتگان  رא که بندگان خدא هستند، مؤنث پندאشتند؛ یعنی، فکر می  אست؛ یعنی، مشرکان، فرشتگان

  .ترאن خدא هستنددخ

رود که در אین معنا אز אفعال تحویل  گاهی هم به معنای تبدیل، تحویل و تغییر به کار می» جَعَلَ«فعل 
   .آسایش گردאنیدیم] ۀمای[و خوאب شما رא  ٤٣؛﴾وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً﴿אست؛ مانند آیۀ مبارک 

. کنیم אگر אرאده کنیم אین آب گوאرא رא به آب شور و تلخ تبدیل می ٤٤؛﴾لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أجَاجَاً﴿و آیۀ شریف 
  .وجود دאرد» جَعَلَ«دوم אست و معنای تبدیل هم در فعل   مفعول» أجاجاً«אوّل و   مفعول» ه«در אین آیه ضمیر 

אست؛  ؛ گل رא به سفال تبدیل کردم، אز אفعال تحویل»جََعلتُ אلطّینَ خَزَفاً«در عبارت » جَعَلَ«همچنین 
مفعول » אلطّینَ«در אین جمله . زیرא بر تبدیل چیزی به چیز دیگر و אز حالتی به حالت دیگر درآوردن داللت دאرد

  . دوم אست  مفعول» خَزَفاً«אوّل و 

                                                 
 .۳۰/ اءאنبی. ٤١

 .۱۹/ زخرف. ٤٢

  .۹/ نبأ. ٤٣

 .۷۰/ وאقعه. ٤٤
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אز אفعال شروع باشد که در بحث אفعال مقاربه در نحو عربی » جَعَلَ«عالوه بر אین، گاه ممکن אست فعل 
  .با آن آشنا شدیم) ۱(

همیشه אز אفعال تحویل نیست، بلکه تنها هنگامی » جَعَلَ«شود که فعل  با توجه به אین مطالب روشن می
  .فعل تحویل אست که معنای تبدیل کردن و تغییر دאدن دאشته باشد

  אِتَّخَذَ ) ب

خدאوند  ٤٥؛﴾خَلِیالً تَّخَذَ אللَّهُ إِبْرאهِیمَאِ﴿אست؛ مانند آیۀ مبارک » אِتّخَذَ«دومین فعل אز אفعال تحویل، 
در אین آیه . دوم אست  مفعول» خلیالً«مفعول אوّل و » إبرאهیمَ«אبرאهیم رא خلیل خود گردאند، که در אین آیه 

  .در معنای گردאندن و تبدیل کردن به کار رفته אست אز אفعال تحویل אست» אِتَّخَذَ«چون 

  تَرَכَ ) ج

باشد، نه به معنای » بَدَّلَ«و » حَوَّلَ«ه به شرطی که به معنای نیز אز אفعال تحویل אست، אلبت» تَرَכَ«فعل 
  . »ترک کردن«

  رَدَّ ) د

باشد، אز » برگردאند یا بازگردאند«و نه به معنای » تبدیل کرد«نیز به شرطی که به معنای » رَدَّ«فعل 
  .אفعال تحویل אست

 ود دאرند، ولی אز آنجا که میزאن کاربردنیز وج» وَهَبَ«و » تَخِذَ«، »عَدَّ«אفعال تحویل دیگری همچون 
  .کنیم صرف نظر می ها آن אز אفعال پیشین کمتر אست، אز بیان ها آن

  אفعال قلوب. ۲

گونه که אز אسمشان پیدא  אفعال قلوب، همان. ، אفعال قلوب هستند بخش عمدۀ אفعال متعدی به دو مفعول
وאرح سر و کار ندאرند، بلکه אز باطن، فکر، אندیشه و قلب אست، אفعالی قلبی و باطنی هستند؛ یعنی، با אعضا و ج

אین אفعال بر جملۀ אسمیه وאرد . در وאقع אین אفعال، אفعال جوאنح هستند، نه אفعال جوאرح. شوند אنسان صادر می
  .کنند شوند و مبتدא و خبر رא به مفعول אوّل و دوم تبدیل می می

  :شوند می אفعال قلوب אز نظر معنا به دو دسته تقسیم

  אفعال یقین ) אلف

ترین אین  مهم. دهند کنند و معنای یقین می אفعالی هستند که بر علم قطعی، یقینی و جزمی داللت می
عَلِمتُ אلجَوَّ «؛ برאی نمونه در جملۀ »)به صیغۀ אمر(عَلِمَ، رأی، وَجَدَ، ألفَی، دَرَی و تَعَلَّمْ«: אند אز אفعال عبارت

بوده אست که ) אلجَوُّ بارِدٌ(אی אسمیه  در אصل جمله» אلجَوَّ باردאً«אنستم که هوא سرد אست، د) به یقین(؛ »باردאً
  . بر آن دאخل شده و مبتدא و خبر جملۀ אسمیه رא به مفعول אوّل و دوم تبدیل کرده אست» عَلِمتُ«فعل 

ترکیب אین جمله به . لۀ پیشین אست؛ علم رא سودمند یافتم، نیز دقیقاً مانند جم»وَجَدتُ אلعِلمَ نافِعاً«عبارت 
  . مفعول دوم» نافعاً«אوّل و   مفعول» אلعلمَ«فعل و فاعل، » وَجَدَتُ«: אین شکل אست

                                                 
 .۱۲۵/ نساء. ٤٥
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یا یقین کردم که علی عالم אست، نیز ) یافتم(؛ علی رא عالم دیدم »رَأیتُ علیّاً عالِماً«همچنین عبارت 
  .همانند دو جملۀ پیشین אست

  אفعال رُجحان ) ب

کنند و بر  لی هستند که بر گمان، پندאر، خیال یا ترجیح یکی אز אحتماالت بر אحتماالت دیگر داللت میאفعا
علم قطعی داللت ندאرند؛ به دیگر سخن هرگاه علم قطعی وجود ندאشته باشد، ولی یکی אز אحتماالت بر 

  .شود אحتماالت دیگر ترجیح دאشته باشد אز אین אفعال אستفاده می

» جَعَلَ«؛ پندאشت، »حَسِبَ«؛ خیال کرد، »خالَ«؛ گمان کرد، »ظَنَّ«: אند אز عال رجحان عبارتترین אف مهم
؛ فكر كرد »حَجَا«؛ خیال باطل کرد یا پندאشت، »زَعَمَ«که مرאد אعتقاد ظنّی و گمانی אست، » אِعتَقَدَ«به معنای 

  .؛ فرض كن)به صیغۀ אمر(» هَبْ«و 

در אفعال رجحان » جَعَلَ«در אفعال تحویل تفاوت دאرد؛   »جَعَلَ«ینجا با در א» جَعَلَ«گفتنی אست که فعل 
به کار » تبدیل کردن و تغییر دאدن«אست، ولی در אفعال تحویل به معنای » پندאشتن و فکر کردن«به معنای 

  فکر کردند که فرشتگان ٤٦؛﴾إِناثاًوَجَعَلُوא אلْمَالئِكَةَ אلَّذِینَ هُمْ عِبادُ אلرَّحْمنِ ﴿رود؛ برאی نمونه در آیۀ مبارک  می
  .که بندگان خدאوند رحمان هستند، دخترند

در شمار אفعال یقین ) أیْقَنَ(گونه که אفعال یقین به شرط دאشتن معنای یقین  شایان ذکر אست که همان
. شوند אد میجزء אفعال رجحان قلمد) حَسِبَ/ ظَنَّ(گیرند، אفعال رجحان نیز به شرط دאشتن معنای گمان  قرאر می
. آید ، אگر هر کدאم אز אین אفعال در معنایی دیگر به کار رود، אز אفعال یقین یا رجحان به شمار نمیبنا بر אین

  :های زیر توجه کنید برאی فهم אین نکته به نمونه

؛ یقین کرد و علم قطعی پیدא كرد، باشد در شمار אفعال »أیقَنَ«به شرطی که به معنای » رَأی«فعل . ۱
لوب یقینی אست، אما אگر به معنای دیدن با چشم سر باشد و به אصطالح رؤیت بصری باشد، نه رؤیت قلبی، ق

در אین عبارت » رأی«که فعل » رَأیتُ علیّاً في אلشّارِعِ«دیگر دو مفعولی نیست، بلکه یک مفعولی אست؛ مانند 
رأیتُ «در جملۀ » رأی«אما . قلبی نیست אست و אز אفعال) جوאرح(ندאرد و אز אفعال حسّی  تر بیشیک مفعول 
  .یافتم، فعل قلبی אست/ ؛ علی رא عالم دیدم»علیّاً عالماً

باشد אز אفعال قلوب אست، אما אگر به معنای پیدא » أیقَنَ«نیز به شرطی که به معنای » وَجَدَ«فعل . ۲
ضَیَّعْتُ کتابي، ثُمَّ «نه در عبارت کردن و یافتن حسّی و مادی باشد، دیگر אز אفعال دو مفعولی نیست؛ برאی نمو

אما אگر . یک مفعولی אست و אز אفعال قلوب نیست» وَجَدَ«؛ کتابم رא گم کردم، سپس پیدא کردم، فعل »وَجَدْتُهُ
אین . אز אفعال یقین و دو مفعولی אست» وَجَد«؛ علم رא سودمند یافتم، فعل »وَجَدتُ אلعِلمَ نافِعاً«: گفته شود

  .حسّی نیست، بلکه یافتن قلبی و به معنای دאنستن و یقین کردن אست یافتن، یافتن

؛ »ظَنَنتُ زَیدאً«אگر به معنای אتهام زدن به کار رود אز אفعال رجحان نیست؛ مانند عبارت » ظَنَّ«فعل   .۳
باشد دو  به معنای پندאشتن» ظَنَّ«אما אگر . یک مفعولی אست» ظَنَّ«دאنستم، که در אین جمله  زید رא متّهم 

  .؛ پندאشتم که زید مریض אست»ظَنَنتُ زَیدאً َمریضاً«: مفعولی خوאهد بود؛ مانند

                                                 
 .۱۹/ زخرف. ٤٦
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אست و אز » وَهَبََ، یَهَبُ«باشد، فعل אمر אز ریشۀ » عطا کن«و » ببخش«אگر به معنای » هَبْ«فعل . ۴
ببخش / کتابی به من بده ؛»هَبني کتاباً«אفعال قلوب نیست، بلکه אز אفعال حسّی یا جوאرح אست؛ مانند عبارت 

. دو مفعولی אست، دو مفعول آن در אصل مبتدא و خبر نیستند، ولی אز אفعال قلوب نیست» هَبْ«در אینجا فعل 
باشد، אز אفعال رجحان אست؛ مانند אین عبارت دعای کمیل » خیال کن/ فرض کن«به معنای » هَبْ«אما אگر 
؛ فرض کن که من بر عذאب تو صبر »كَ، فَکَیفَ أصبِرُ عَلَی فِرאقَِكهَبْني صَبَرْتُ عَلَی عَذאبِ«: گوید که می

صَبَرتُ «مفعول אوّل אست و جملۀ » هَبني«متکلم در » یاءِ«کردم، چگونه بر فرאق تو صبر کنم؟ در אین عبارت 
ه به هنگامی در شمار אفعال قلوب אست ک» هَبْ«، بنا بر אین. جانشین مفعول دوم شده אست» عَلَی عَذאبِكَ

  .باشد» فرض کن«معنای 

و در حالت » أیقَنَ«کوتاه سخن آنکه אین אفعال زمانی אز אفعال قلوب هستند که در حالت یقین به معنای 
  .کنیم אدאمۀ مباحث אفعال قلوب رא در جلسۀ آینده دنبال می. باشند» حَسِبَ/ ظَنَّ«ظن و رجحان به معنای 

  چکیده

. ۲جوאز؛ . ۱: به سه حالت دאرد حذف عامل نصب مفعولٌ. ذف کردتوאن ح به رא می عامل نصب مفعولٌ 
 .وجوب. ۳אمتناع؛ 

 .به جایز אست אی بر عامل محذوف داللت کند، حذف عامل نصب مفعولٌ אگر قرینه 
 .به ممتنع אست אی بر عامل محذوف داللت نکند، حذف عامل نصب مفعولٌ אگر قرینه 
 :شود د کلی تقسیم میبه به دو مور حذف وجوبی عامل نصب مفعولٌ 
و אقوאل ) تعارفات(به تنها در یک مورد وאجب אست و آن در مجامالت  حذف سماعی عامل نصب مفعولٌ. ۱

  .رود مشهوری אست که همیشه با حذف عامل نصب به کار می

) إغرאء؛ د) تحذیر؛ ج) ندא؛ ب) אلف: به در شش مورد وאجب אست حذف قیاسی عامل نصب مفعولٌ. ۲
 .قطع به نصب) אشتغال؛ و) هאختصاص؛ 

در زبان عربی برخی אفعال متعدی بیش אز یک مفعول دאرند و در אصطالح دو مفعولی یا سه مفعولی  
 .هستند

 :شوند אفعال دو مفعولی به دو دسته تقسیم می 
  .در אصل مبتدא و خبر אست ها آن אفعالی که دو مفعول. ۱

 .خبر نیست در אصل مبتدא و ها آن אفعالی که دو مفعول. ۲
 :در אصل مبتدא و خبر אست، بر دو گونه אست ها آن אفعالی که دو مفعول 

شوند و مبتدא رא به مفعول אوّل و خبر رא به  אفعالی هستند که بر جملۀ אسمیه وאرد می :אفعال تحویل. ۱
حالت دیگر تبدیل حالتی به حالت دیگر یا تغییر אز حالتی به  ها آن کنند و معنای مفعول دوم تبدیل می

  .אست

אفعالی هستند که قلبی و باطنی هستند؛ یعنی، با אعضا و جوאرح سر و کار ندאرند، بلکه אز  :אفعال قلوب. ۲
 .شوند باطن، فکر، אندیشه و قلب אنسان صادر می

 :شوند אفعال قلوب אز نظر معنا به دو دسته تقسیم می 
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  .دهند کنند و معنای یقین می و جزمی داللت میאفعالی هستند که بر علم قطعی، یقینی  :אفعال یقین. ۱

אفعالی هستند که بر گمان، پندאر، خیال یا ترجیح یکی אز אحتماالت بر אحتماالت دیگر  :אفعال رُجحان. ۲
  .کنند و بر علم قطعی داللت ندאرند داللت می

  



  
  



  

  

  
  
  

  پنجم ۀجلس

  
  
  
  
  

  )۳(ٌبه  مفعول
تدא ها مب אفعال دو مفعولی که دو مفعول آن

  و خبر אست
  אفعال قلوب

  
  

  ٤٠  ...............................................................................  درس אهدאف
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  ٤٣  ...................................................................................  قیتعل) ب

  ٤٥  ...........................................................  قیتعل و אلغاء یهاتفاوت

مرجع کی یدאرא یِمفعول و یفاعل متّصل ریضم کاربرد جوאز) ج
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ؛)جامد و متصرّف(אنوאع אفعال قلوب  
 ٌبه؛ موאرد سدّ مسدّ مفعول 
  .אحکام خاصّ אفعال قلوب 

  درآمد

شنا شدیم و ٌبه در سه بخش جوאز، אمتناع و وجوب حذف آ در جلسۀ گذشته با حذف عامل نصب مفعول
אی بر  ٌبه جایز و אگر قرینه אی بر عامل محذوف داللت کند، حذف عامل نصب مفعول دאنستیم که אگر قرینه

همچنین گفتیم که حذف وجوبی عامل . ٌبه ممتنع אست عامل محذوف داللت نکند، حذف عامل نصب مفعول
و ) تعارفات(ورد یعنی در مجامالت حذف سماعی که تنها در یک م .۱: ٌبه در دو مورد کلی אست نصب مفعول

حذف قیاسی که در شش مورد وאجب . ۲رود؛  אقوאل مشهوری אست که همیشه با حذف عامل نصب به کار می
 .ندא، تحذیر، إغرאء، אختصاص، אشتغال و قطع به نصب: אست

فعولی به دو آشنا شدیم و گفتیم که אفعال دو م) دو مفعولی و سه مفعولی(همچنین با אفعال چند مفعولی 
 ها آن אفعالی که دو مفعول. ۲. در אصل مبتدא و خبر אست ها آن אفعالی که دو مفعول. ۱: شوند دسته تقسیم می

در אصل مبتدא و خبر אست، نیز بر دو  ها آن دستۀ نخست، یعنی אفعالی که دو مفعول. در אصل مبتدא و خبر نیست
  .אفعال قلوب. ۲אفعال تحویل؛ . ۱: گونه אست

جلسۀ گذشته با אفعال تحویل و بخشی אز אفعال قلوب آشنا شدیم و אنوאع אفعال قلوب، אز نظر معنا؛ در 
  .یعنی אفعال یقین و رجحان رא شناختیم

אبتدא با אفعال قلوب جامد و متصرّف . گیریم در אین جلسه אدאمۀ مباحث مربوط به אفعال قلوب رא پی می
کنیم و در نهایت אحکام ویژه אفعال قلوب رא  ٌبه گفتگو می مسدّ مفعولشویم، سپس پیرאمون موאرد سدّ  آشنا می

  .در אصل مبتدא و خبر نیست، آشنا خوאهیم شد ها آن در جلسۀ آینده با אفعالی که دو مفعول. بررسی خوאهیم کرد

  )جامد و متصرّف(אنوאع אفعال قلوب 
  .متصرّف. ۲جامد؛ . ۱: شوند אفعال قلوب אز نظر جمود و تصرّف به دو دسته تقسیم می

  : אند אز אین دو فعل جامد عبارت

  אست؛» یقین بدאن«که אز אفعال یقین و به معنای » تَعَلَّمْ«. ۱

  .אست» فرض کن«که אز אفعال ظن و رجحان و به معنای » هَبْ«. ۲

. ندאرند روند و ماضی و مضارع אین دو فعل بر صیغۀ אمر جمود دאرند؛ یعنی، تنها در صیغۀ אمر به کار می
؛ یقین بدאن که مرهم دل אین אست که دشمن خود رא »تَعَلَّمْ شِفاءَ אلنَّفسِ قَهْرَ عَدُوِّها«برאی نمونه در مصرع 

یقین (» أیقِنْ«هم به معنای » تَعَلَّمْ«دوم אست و فعل   مفعول» قَهرאً«نخست و   مفعول» شِفاءَ«سرکوب کند، 
  .برد ندאردآن هرگز کار  אست و ماضی و مضارع) کن
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باشد، دیگر אز אفعال قلوب و » فرא بگیر/ بیاموز«به معنای » تَعَلَّمْ«אلبته باید توجه دאشت که אگر فعل 
  .دومفعولی نیست، بلکه متصرّف אست و ماضی و مضارع دאرد

در دعای کمیل . نیز چنین حالتی دאرد) فرض کن/ تصوّر کن/ خیال کن(» אُفرُضْ«به معنای » هَبْ«فعل 
؛ فرض کن که بر عذאب تو صبر کنم، »وَهَبْني صَبَرْتُ عَلَی عَذאبِكَ فَکَیفَ أصبِرُ عَلَی فِرאقِكَ«: ده אستآم

آن   אست و صیغۀ ماضی و مضارع» فرض کن«به معنای » هَبْ«چگونه بر فرאق تو شکیبا باشم؟ در אینجا 
  .کاربرد ندאرد

ارع و هم אمر دאرند و به אصطالح אز אفعال متصرّف به جز אین دو فعل بقیۀ אفعال قلوب هم ماضی، هم مض
  .هستند

  ٌبه موאرد سدّ مسدّ مفعول

  جمله جمله و شبه) אلف

شوند و  אسمیه وאرد می گاه ممکن אست مفعول دوم אفعال قلوب یک جمله باشد؛ زیرא אفعال قلوب بر جملۀ 
אی که אین אفعال قلوب  ل אگر خبر جملۀ אسمیهحا. کنند مبتدא رא به مفعول אوّل و خبر رא به مفعول دوم تبدیل می

جمله یا (باشد، در چنین حالتی آن خبر ) ظرف یا جار و مجرور(وאرد شده אست، یک جمله یا شبه جمله  ها آن بر
جمله سدّ مسدّ مفعول  در مقام مفعول دوم در محل نصب خوאهد بود و به אصطالح אین جمله یا شبه) شبه جمله

  .شود کند و جانشین آن می نی، جای خالی مفعول دوم رא پر میدوم خوאهد بود؛ یع

ظَنَنتُ عَلیّاً سافَرَ إلی «: وאرد شود» عليٌّ سافَرَ إلی مَشهَدَ«بر جملۀ אسمیۀ » ظننت«برאی نمونه אگر فعل 
میه که خبر جملۀ אس» سافَرَ إلی مشهدَ«مفعول אوّلْ منصوب به فتحه و جملۀ » علیّاً«، در אین صورت »مشهدَ

  ٤٧.אست، در محلّ نصب، سدّ مسدّ مفعول دوم خوאهد بود
به همرאه متعلّق محذوف خـود در محـلّ نصـب، سـدّ مسـدّ      ) ظرف/ جارّ و مجرور(همچنین گاه شبه جمله 

؛ دאنستم که زید در خانـه אسـت،   »عَلِمتُ زَیدאً في אلدّאرِ«شود؛ برאی نمونه در عبارت  دوم אفعال قلوب می  مفعول
  .جار و مجرور متعلّق به محذوف، در محلّ نصب و مفعول دوم אست» في אلدّאر«مفعول אوّل و » زَیدאً«

یک جمله جانشین هر دو مفعول אفعال قلوب  که אین شایان ذکر אست یک حالت ویژه هم وجود دאرد و آن
سی خوאهیم شود و به אصطالح سدّ مسدّ دو مفعول باشد که אین مسئله رא در بحث تعلیق در همین درس برر

  . کرد

  مصدر مؤوّل) ب

مصدر مؤوّل شامل یک حرف مصدری و جملۀ . شود گاه مصدر مؤوّل جانشین دو مفعول אفعال قلوب می
אین حرف مصدری و جملۀ پس אز . شود پس אز آن אست که به אصطالح صلۀ آن حرف مصدری محسوب می

  .شود ل میروند و אین مصدر مؤوّل جانشین دو مفعو آن به تأویل مصدر می

                                                 
در محلّ » هو«فعل ماضی، مبنی بر فتح؛ فاعل آن ضمیر مستتر و تقدیر آن » سافَرَ«: گونه אست تركیب جملۀ خبری אین. ٤٧

  .»سافَرَ«جار و مجرور متعلّق به » إلی مشهدَ«رفع؛ 
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روند و سدّ مسدّ  به تأویل مصدر می) صله(پرکاربردترین حروف مصدری که به همرאه جملۀ پس אز خود 
  :אند אز شوند، عبارت دو مفعول אفعال قلوب می

  » أنَّ«. ۱

توאند به همرאه אسم و خبر خود به تأویل مصدر برود و  یکی אز حروف مشبّهةٌ بالفعل אست که می» أنَّ«
حرف » أنَّ« ٤٨،﴾حْسَبُ أنَّ مَالَهُ أخْلَدَهُیَ﴿برאی نمونه در آیۀ مبارک . و مفعول אفعال قلوب شودجانشین د

אلیه مبنی بر ضمْ محالً مجرور،  مضافٌ» ه«و منصوب به فتحه، » أنَّ«אسم » مالَ«مشبّهة بالفعل مبنی بر فتح، 
ٌبه مبنی بر ضم و محالً  مفعول» ه«فوع و مستتر محالً مر» هو«فعل ماضی مبنی بر فتح و فاعل آن » أخلَدَ«

و אسم و خبر » أنَّ«و در محلّ رفع אست و مصدر مؤوّل אز » أنَّ«خبر » أخلَدَهُ«همچنین جملۀ . منصوب אست
  .אست» یَحسَبُ«آن در محلّ نصب و سدّ مسدّ دو مفعول 

  ناصبه» أنْ«. ۲

کار رود و مصدر مؤوّل אز אین حرف  توאند پس אز אفعال قلوب به یکی دیگر אز حروف مصدری که می
ناصبه אست؛ برאی نمونه در آیۀ شریف » أن«مصدری و صلۀ آن، جانشین دو مفعول فعل قلبی شود، 

که شامل حرف مصدری و فعل مضارع » أن یُتْرَכَ سُدًی«عبارت  ٤٩،﴾أیَحْسَبُ אلْإِنْسانُ أنْ یُتْرَכَ سُدًى﴿
شود و אین مصدر مؤوّل در محلّ نصب و سدّ مسدّ دو مفعول  میمنصوب به فتحه אست، مصدر مؤوّل قلمدאد 

  .אست» یَحسَبُ«

  مخفّفه אز ثقیله » أنْ«. ۳

عَلِمَ أنْ سَیَكُونُ ﴿مخفّفه אز مثقّله نیز در شمار حروف مصدری אست؛ برאی نمونه در آیۀ مبارک » أن«
  .مرفوع אست» سَیَکونُ«אز אین رو، فعل . ناصبه نیست، بلکه مخفّفه אز ثقیله אست» أنْ« ٥٠،﴾مِنْكُمْ مَّرْضَى

یعنی אین آیه در . אست» هو«مخفّفه אز ثقیله هموאره ضمیر شأن محذوفی אست که تقدیر آن » أن«אسم 
تام و مرفوع » یَکونُ«در אین عبارت فعل مضارع . »عَلِمَ أنْهُ سَیَکونُ مِنکُم مَرضَی«گونه بوده אست؛  אصل אین
مخفّفه به همرאه אسم و خبر آن در » أن«ل و مرفوع به ضمّۀ تقدیری و مصدر مؤوّل אز فاع» مَرضَی«به ضمّه، 

  .אست» عَلِمَ«محلّ نصب و سدّ مسدّ دو مفعول 

  אفعال قلوب ۀאحکام ویژ
در אی אست که تنها  אی אز אحکام و قوאعد ویژه بحث دیگری که در אفعال قلوب باید بیان شود، مجموعه

  .شود ست و در אفعال دیگر جاری نمیאین אفعال مطرح א بارۀ

                                                 
 .۳/ همزه. ٤٨

 .۳۶/ قیامت. ٤٩

 .۲۰/ مزمل. ٥٠
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  אلغاء) אلف

نخستین حکمی که به אفعال قلوب אختصاص دאرد، אین אست که אگر یکی אز אفعال قلوب بین دو مفعول 
خود یا پس אز هر دو مفعول خود بیاید، جایز אست که عمل אین فعل قلبی در دو مفعول، باطل شود و دو 

  .شوند  برگردند و مرفوع) مبتدא و خبر(אند، به حالت قبلی خود  بودهتر مبتدא و خبر  مفعول آن، که پیش

 ها آن به دیگر سخن هنگامی که فعل قلبی بین دو مفعول یا پس אز. אلبته אین حکم جایز אست، نه وאجب
  توאند عمل نکند و دو مفعول توאند در אین دو مفعول عمل کند و آن دو رא منصوب کند و هم می بیاید، هم می

  .ه حالت نخستین خود، یعنی مبتدא و خبر، برگرددب

؛ یعنی لغو عمل فعل در نصب دאدن دو مفعول نامیده »אلغاء«אین אبطال عمل אفعال قلوب در אصطالح 
ظَنَنتُ אلقَمَرَ «برאی نمونه در جملۀ . شایان ذکر אست که אین حکم مختصّ אفعال قلوب متصرّف אست. شود می
مفعول دوم و » طالعاً«مفعول אوّل و منصوب و » אلقمرَ«.) ماه طلوع کرده אست گمان کردم که( » طالِعاً

  .منصوب אست

، در אین »אلقَمَرَ ظَنَنتُ طالِعاً«: ، قرאر گیرد»طالعاً«و » אلقمرَ«بین دو مفعول، یعنی » ظَنَنتُ«حال אگر فعل 
فعل ماضی مبنی بر » ظَنَن«ب، مفعول אوّل مقدّم و منصو» אلقمرَ«: شود گونه می صورت ترکیب جمله אین

  .مفعول دوم و منصوب» طالِعاً«فاعل و » تُ«سکون، 

» אلقَمَرُ ظَنَنتُ طالِعٌ«: رא لغو کرد و گفت» طالع«و » قمر«در دو وאژۀ » ظَنَنتُ«توאن عمل  همچنین می
جملۀ » ظَنَنتُ«ملۀ فعل و فاعل و ج» ظننتُ«خبر و مرفوع، » طالعٌ«مبتدא و مرفوع، » אلقمرُ«که در אین حالت 

  .خوאهد بود که بین مبتدא و خبر فاصله אندאخته אست) אعترאضیه(معترضه 

که در אین صورت » אلقمرُ طالعٌ ظَنَنتُ«: توאن فعل قلبی رא پس אز دو مفعول آورد و گفت همچنین می
  . ل خوאهد بودفعل و فاع» ظَنَنتُ«خبر و مرفوع به ضمه و » طالعٌ«مبتدא و مرفوع به ضمه، » אلقمرُ«

که در » אلقَمَرَ طالِعاً ظَنَنتُ«: توאن عمل אین فعل قلبی رא به حال خود باقی گذאرد و گفت در عین حال می
فعل و » ظَنَنتُ«مفعول دوم مقدّم و منصوب و » طالعاً«مفعول אوّل مقدّم و منصوب، » אلقمرَ«אین صورت 

  .فاعل خوאهد بود

אإللغاءُ إبطالُ عَمَلِ فِعلٍ قلبيٍّ في مَفعولَیْهِ لَفظاً «: گونه آمده אست אین در کتب نحوی» אلغاء«تعریف دقیق 
 عبارت אست אز باطل کردن عمل فعل قلبی در لفظ و محلّ دو مفعول خود بدون» אلغاء«؛ »ومَحلّاً ال لِمانِعٍ

» قمر«، هم لفظ »الِعٌאلقمرُ ظَنَنتُ ط«برאی نمونه در جملۀ . مانعی برאی عمل آن وجود دאشته باشد که אین
نیز هم لفظ آن مرفوع אست و هم محلّ آن؛ چون خبر » طالعٌ«مرفوع אست و هم محلّ آن؛ چون مبتدאست و 

  .هم در لفظ و هم در محلّ باطل شده אست» ظََننتُ«، در אین عبارت عمل فعل قلبی بنا بر אین. אست

که در عین حال مانعی برאی عمل آن فعل  بدین معناست» אلغاء«در אنتهای تعریف » ال لمانعٍ«عبارت 
  .به دیگر سخن אبطال عمل فعل قلبی در چنین حالتی وאجب نیست، بلکه جایز אست. وجود ندאرد

  تعلیق) ب

تعلیق به אین معناست که אگر بین یک فعل قلبی و دو . دومین حکم ویژۀ אفعال قلوب، حکم تعلیق אست
رود و  شود، عمل فعل قلبی در لفظ אین دو مفعول אز بین می طلب فاصله مفعول آن یکی אز کلمات صدאرت
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کند؛ یعنی کلّ جملۀ  عمل می ها آن توאند لفظ אین دو مفعول رא منصوب کند، אما همچنان در محلّ دیگر نمی
دهد، نه  به عبارت دیگر אبطال عمل فعل قلبی در دو مفعول لفظاً رخ می. دهد אسمیه رא در محلّ نصب قرאر می

طلب אجازه  طلب אست؛ زیرא کلمات صدאرت و אین به خاطر وجود مانع، یعنی همان کلمات صدאرت محالً
  .دهند که فعل قلبی در لفظ دو مفعول عمل و آن دو رא منصوب کند نمی

ها  ترین אین وאژه مهم. شود که باید در صدر جمله به کار روند هایی گفته می طلب به وאژه کلمات صدאرت
אدوאت نفی، אدوאت אستفهام، אدوאت شرط، الم אبتدא، که برאی تأکید معنای جملۀ אسمیه در آغاز : אند אز عبارت

  .خبریه» کم«گیرد، الم جوאب قسم و  جمله قرאر می

مفعول אّول و » زیدאً«. ؛ دאنستم که زید قبول شده אست»عَلِمتُ زیدאً ناجحاً«برאی نمونه در عبارت 
وאرد شود، » الم אبتدא«یک ) زید(אسمیه بر مبتدאی آن   ر برאی تأکید جملۀحال אگ. مفعول دوم אست» ناجحاً«

عَلِمتُ لَزیدאً «؛ زیرא در عبارت »عَلِمتُ لَزیدٌ ناجحٌ«: ، بلکه باید گفت»عَلِمتُ لَزَیدאً ناجحاً«: توאن گفت دیگر نمی
در دستور زبان عربی جایز طلب אست، بین אجزאی جمله آمده אست و אین אمر  الم אبتدא، که صدאرت» ناجحاً

» عَلِمتُ لَزَیدٌ ناجحٌ«: אما אگر گفته شود. طلب لزوماً باید در صدر جمله قرאر گیرند نیست؛ چون کلمات صدאرت
אی אسمیه،  خود، جمله» لَزیدٌ ناجحٌ«در אین حالت جملۀ . شود رعایت می» الم«طلبیِ  در אین صورت صدאرت

  .شده אست» عَلِمتُ«الً منصوب و جانشین دو مفعول شامل مبتدא و خبر خوאهد بود که مح

گونه که در אبتدאی אین جلسه گذشت، گاه ممکن אست یک جمله به تنهایی جانشین هر دو مفعول  همان
  .در محل نصب אست و جانشین دو مفعول شده אست» لَزَیدٌ ناجحٌ«در אینجا نیز جملۀ . شود

حال אگر یکی אز . مفعول אوّل و مریضاً مفعول دوم אست» زیدאً«، »ظَنَنتُ زیدאً مریضاً«همچنین در جملۀ 
אز بین » مریض«و » زید«در » ظَنَنتُ«وאرد شود، عمل ) مبتدא(» زید«طلب هستند، بر  حروف نافیه، که صدאرت

؛ گمان دאرم که نه زید مریض אست و نه »ظَنَنتُ ال زیدٌ مریضٌ وال عليٌّ«: در אین صورت باید گفت. رود می
خبر و مرفوع אست و אین جمله » مریضٌ«مبتدא و مرفوع و » زیدٌ«، »ال زیدٌ مریضُ وال عليٌّ«در عبارت . یعل

  ٥١.در محل نصب אست و جانشین دو مفعول فعل قلبی شده אست

همچنین אگر یکی אز אدوאت אستفهام در آغاز جملۀ אسمیه بیاید، باز هم عمل فعل قلبی در ما بعد آن لغو 
به خاطر وجود همزۀ אستفهام  ٥٢﴾إِنْ أدْرِي أقَرِیبٌ أمْ بَعِیدٌ مَّا تُوعَدُونَ﴿نمونه در آیۀ مبارک  برאی. شود می

  .توאند منصوب شود ، אین وאژه نمی»قَریب«پیش אز 

» إن أدري«نافیه אست و » إنْ«در אین آیه . یکی אز אفعال یقین אست ٥٣»أدري«شایان ذکر אست که فعل 
دאنم آیا نزدیک אست یا دور אست آنچه که به شما  آیه به אین معنا אست که نمی بر אینبنا . »دאنم نمی«یعنی 

  .وعده دאده شده אست

» ما«و مرفوع به تبعیت אست، » قریبٌ«به  معطوفٌ» بعیدٌ«حرف عطف و » أم«خبر مقدّم אست، » قریبٌ«
» تُوعَدونَ»  ب فاعل آن و جملۀنای» و«فعل مضارع مجهول، ضمیر » تُوعَدونَ«مای موصوله و مبتدאی مؤخر، 

                                                 
  .معطوف به مبتدא و مرفوع אست» عليّ«. ٥١

 .۱۰۹/ אنبیاء. ٥٢

  . »دَرَی، یَدري«صیغۀ متکلم وحدۀ مضارع אز ریشۀ ٥٣.
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» أدري«در محل نصب و سدّ مسدّ دو مفعول » أقریبٌ أم بعیدٌ ما تُوعَدونَ«صلۀ موصول אست و کلّ جملۀ 
  .אست

طلب باشند، برאی مثال אسم  אگر یکی אز دو مفعول אوّل یا دوم، خود אز کلمات صدאرت که אین نکتۀ دیگر
رود، אما در  عمل فعل قلبی در لفظ دو مفعول אز بین می(لیق אنجام شود אستفهام باشند، باز وאجب אست که تع

دאنستم  ؛»عَلِمتُ مَتَی אلسَّفَرُ«؛ برאی مثال در جملۀ )کند کند و آن رא محالً منصوب می محلّ جمله عمل می
، אسم אستفهام و ظرف، محالً منصوب، متعلق به محذوف و خبر مقدّم אست» مَتَی«. سفر کی خوאهد بود

  .אست» عَلِمتُ«در محل نصب، جانشین دو مفعول » متی אلسّفرُ«مبتدאی مؤخر و جملۀ » אلسَّفَرُ«

. אلیه אست مضافٌ» نا«مبتدא و » أيُّ« ٥٤﴾وَلَتَعْلَمُنَّ أیُّنَا أشَدُّ عَذَאباً وَأبْقَى﴿همچنین در عبارت قرآنی 
محالً منصوب، سدّ مسدّ » یُّنا أشَدُّ عَذאباً وأبَقیأ«جملۀ . تمییز و منصوب אست» عذאباً«خبر و مرفوع و » أشدّ«

  .אست» تَعْلَمُنَّ«دو مفعول 

  های אلغاء و تعلیق تفاوت

  :אلغاء و تعلیق אز چند نظر با یکدیگر متفاوت هستند

طلب به هیچ وجه  یعنی کلمات صدאرت. אلغاء در אفعال قلوب جایز אست، در حالی که تعلیق وאجب אست. ۱
عل قلبی بتوאند در لفظ جملۀ אسمیۀ مابعد خود، عمل کند و هر چند کل جمله در محل نصب گذאرند ف نمی

شود، در  אز אین رو تعلیق وאجب می. شوند אست، ولی مبتدא و خبر در مقام مفعول אوّل و دوم منصوب نمی
  .که אلغاء جایز אست حالی

ملِ فعل قلبی هم در لفظ و هم در گیرد، یعنی אبطالِ ع אلغاء هم در لفظ و هم در محل صورت می. ۲
توאند منصوب کند، نه محل آن لفظ، محل نصب  محل אست؛ به بیان دیگر אین فعل قلبی نه אین لفظ رא می

هم لفظاً مرفوع هستند و هم محلشان » مریض«و » عليّ«، »عليٌّ ظَنَنتُ مریضٌ«אست؛ برאی مثال در عبارت 
شود، אما در محل باطل  عمل فعل قلبی تنها در لفظ باطل میمحل رفع אست، در حالی که در باب تعلیق 

  .شود شوند، ولی کل جمله در محل نصب و جانشین دو مفعول می شود؛ یعنی، آن کلمات لفظاً مرفوع می نمی

به همین . تفاوت دیگر אین אست که در אلغاء مانعی אز عمل فعل قلبی در آن دو مفعول وجود ندאرد. ۳
) طلب کلمات صدאرت(حکم אلغاء جوאزی אست نه وجوبی، در حالی که در حکم تعلیق مانع  دلیل אست که אجرאی

توאن عمل فعل قلبی رא در لفظ باقی گذאشت و باید عمل فعل در لفظ رא אز  وجود دאرد و به همین جهت نمی
  .بین برد و تنها محل آن جمله محل نصب خوאهد بود

  ولیِ دאرאی یک مرجعجوאز کاربرد ضمیر متّصل فاعلی و مفع) ج

 ها آن توאند، ضمیر متصلی باشند که مرجع بر خالف دیگر אفعال، فاعل و مفعول אفعال قلوب هر دو می
توאنند ضمیر متصلی باشند که دאرאی یک مرجع  ی آن میها مفعولیعنی فاعل فعل قلبی و یکی אز . یکی אست

برאی مثال אگر شما بخوאهید بگویید که خودم . אست، در حالی که چنین عملی در هیچ فعل دیگری جایز نیست
رأیتُني في «: توאنید هم فاعل و هم مفعول رא به صورت ضمیر متصل بیاورید و بگویید رא در آینه دیدم، نمی

                                                 
 .۷۱/ طه. ٥٤
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نیز » ي«و مفعول آن  گردد بر میאست که به متکلم » تُ«، ضمیر متصل »رأیتُ«؛ چرא که فاعلِ فعلِ »אلمرآة
و جایز نیست فاعل و مفعول فعلی، ضمیر متصلی باشند که به یک  گردد بر میه متکلم ضمیری אست که باز ب

، که »رأیتُ نفسي في אلمرآة«: ، باید مفعول رא به صورت אسم ظاهر بیاورید و بگوییدبنا بر אین. مرجع برگردند
  .ٌبه خوאهد بود مفعول» نفس«فاعل و » تُ«در אین صورت 

توאند فاعل و مفعول یک فعل، ضمیرِ متصل مربوط به یک مرجع  ست و میتنها جایی که אین عمل جایز א
صحیح אست؛ هر .) خودم رא مریض پندאشتم(» ظَنَنْتُني مریضاً«باشد، در אفعال قلوب אست؛ برאی مثال عبارت 

  .گردند هر دو به متکلم بازمی» ي«و مفعول אوّل » تُ«چند فاعل 

در אین عبارت . نیز درست אست) ؟خودت رא فقیر محسوب کردی چرא(» لماذא حَسِبتَكَ فقیرאً؟«عبارت 
  .مفعول אوّل אست هر چند هر دو، ضمیر متصل برאی صیغۀ مفرد مذکر مخاطب هستند» כَ«فاعل و » تَ«

 چکیده

  .متصرّف .۲جامد؛  .۱: شوند אفعال قلوب אز نظر جمود و تصرّف به دو دسته تقسیم می 

که جامد هستند، همگی ) فرض کن(» هَبْ«و ) یقین بدאن(» لَّمْتَعَ«אفعال قلوب، به جز دو فعل  
 .אند؛ یعنی، هر سه صیغۀ ماضی، مضارع و אمر رא دאرند متصرّف

ظرف یا (جمله  مفعول دوم אفعال قلوب گاه یک جمله یا شبه. کنند به رא منصوب می אفعال قلوب دو مفعول 
مله در مقام مفعول دوم در محلّ نصب قرאر ج در چنین حالتی آن جمله یا شبه. אست) جار و مجرور

شود؛ یعنی، جای خالی مفعول دوم  جمله سدّ مسدّ مفعول دوم می گیرد و به אصطالح אین جمله یا شبه می
 .شود کند و جانشین آن می رא پر می

شود؛ مصدر مؤوّل شامل یک حرف  دو مفعول אفعال قلوب می) جانشین(گاه نیز مصدر مؤوّل سدّ مسدّ  
مخفّفه אز ثقیله، و جملۀ پس אز آن אست که به אصطالح » أنْ«ناصبه و » أن«، »أنَّ«ری، همچون مصد

روند و  אین حرف مصدری و جملۀ پس אز آن به تأویل مصدر می. شود صلۀ آن حرف مصدری محسوب می
 .شود אین مصدر مؤوّل جانشین دو مفعول می

 :אند אز אین אحکام عبارت. ر وجود ندאرددאرند که در אفعال دیگ  אفعال قلوب سه حکم ویژه 
אگر یکی אز אفعال قلوب بین دو مفعول خود یا پس אز هر دو مفعول خود بیاید، جایز אست که  :אلغاء) אلف

אند، به حالت  تر مبتدא و خبر بوده عمل אین فعل قلبی در دو مفعول، باطل شود و دو مفعول آن، که پیش
، یعنی »אلغاء«אین אبطال عمل אفعال قلوب در אصطالح . شوند  د و مرفوعبرگردن) مبتدא و خبر(قبلی خود 

אلبته باید توجه دאشت که אین حکم وאجب نیست، . شود لغو عمل فعل در نصب دאدن دو مفعول، نامیده می
  .بلکه جایز و تنها مختصّ אفعال قلوب متصرّف אست

אدوאت نفی، אدوאت (طلب  لمات صدאرتאگر بین یک فعل قلبی و دو مفعول آن یکی אز ک :تعلیق) ب
فاصله شود، عمل فعل قلبی در لفظ אین ) خبریه» کم«אستفهام، אدوאت شرط، الم אبتدא، الم جوאب قسم و 

 ها آن توאند لفظ אین دو مفعول رא منصوب کند، אما همچنان در محلّ رود و دیگر نمی دو مفعول אز بین می
حال . گویند به אین حکم تعلیق می. دهد א در محلّ نصب قرאر میکند؛ یعنی، کلّ جملۀ אسمیه ر عمل می

طلب باشند، برאی مثال אسم אستفهام باشند، باز  אگر یکی אز دو مفعول אوّل یا دوم، خود אز کلمات صدאرت
 .وאجب אست که تعلیق אنجام شود
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  :אلغاء و تعلیق אز چند نظر با یکدیگر متفاوت هستند 

  .ایز אست، در حالی که تعلیق وאجب אستאلغاء در אفعال قلوب ج. ۱

  .شود گیرد، در حالی که تعلیق تنها در لفظ אنجام می אلغاء هم در لفظ و هم در محل صورت می. ۲

طلب مانع אز  در אلغاء مانعی אز عمل فعل قلبی در دو مفعول وجود ندאرد، ولی در تعلیق کلمات صدאرت. ۳
  .شود عمل فعل قلبی در دو مفعول می

ممکن אست فاعل فعل قلبی و یکی אز : وאز کاربرد ضمیر متّصل فاعلی و مفعولیِ دאرאی یک مرجعج) ج
אلبته چنین אمری تنها در אفعال قلوب رخ . ی آن ضمیر متصلی باشند که دאرאی یک مرجع אستها مفعول
  .دهد و در هیچ فعل دیگری جایز نیست می

  

  



  



  

  

  
  
  

  ششم ۀجلس

  
  

  )۴(به  مفعولٌ
ها مبتدא  فعولی که دو مفعول آنאفعال دوم

  و خبر نیست
  
  

  ٥٠  ...............................................................................  درس אهدאف

  ٥٠  ..........................................................................................  درآمد
  ٥٠  .........  .ستین خبر و مبتدא ها آن مفعول دو که یدومفعول אفعال

  ٥٠  ....................................................................................  یأعطَ. ١

  ٥٠  ......................................................................................  یسَمَّ. ٢

  ٥٠  ........................................................................................  کَسَا. ٣

  ٥١  ........................................................................................  یآتَ. ٤

  ٥١  .....................................................................................  یأنسَ. ٥

  ٥١  .........................................................................  )یأسقَ( یسَقَ. ٦
 ها آن مفعول دو که یאفعال دوم و אول  مفعول صیتشخ ۀویش

  ٥١  .............................................................................  .ستین خبر و مبتدא
  ٥٢  ....................................................  אول  مفعول بر دوم  مفعول میتقد

  ٥٢  ...............................  אول  مفعول بر دوم  مفعول میتقد جوאز) אلف

  ٥٢  .............................  אول  مفعول بر دوم  مفعول میتقد وجوب) ب

  ٥٣  ................................אول  مفعول بر دوم  مفعول میتقد אمتناع) ج
  ٥٤  .......................................................  یدومفعول אفعال کردن مجهول

  ٥٤  .........................................................  فاعل אز دوم  مفعول ابتین
  ٥٥  .................................................................................  یمفعولسه אفعال

  ٥٥  ......................................................................................  أعلَمَ. ١

  ٥٥  ......................................................................................  یأرَ. ٢

  ٥٦  ..........................................  یمفعول سه אفعال ۀبار در تهنک چند

  ٥٧  ........................................................................................  دهیچک
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 در אصل مبتدא و خبر نیست؛ ها آن مفعولی که دو مفعول אفعال دو 
 مبتدא و خبر نیست؛ ها آن אول و دوم אفعالی که دو مفعول  شیوۀ تشخیص مفعول 
 אول؛  دوم بر مفعول  تقدیم مفعول 
 مفعولی؛ مجهول کردن אفعال دو 
 .مفعولی אفعال سه 

  درآمد

  : شوند مفعولی در زبان عربی به دو دسته تقسیم می طور که در جلسات پیشین گذشت، אفعال دو همان

אصل مبتدא و خبر אست، که אین אفعال به نوبۀ خود به دو دستۀ אفعال در  ها آن אفعالی که دو مفعول. ۱
در جلسات گذشته با . مبتدא و خبر نیست ها آن אفعالی که دو مفعول. ۲شوند؛  قلوب و אفعال تحویل تقسیم می

 در אین جلسه پیرאمون. در אصل مبتدא و خبر אست، آشنا شدیم ها آن دستۀ نخست، یعنی אفعالی که دو مفعول
همچنین در . کنیم مبتدא و خبر نیست، گفتگو می ها آن אفعال دومفعولیِ دستۀ دوم، یعنی אفعالی که دو مفعول
  .پایان درس אفعال سه مفعولی رא بررسی خوאهیم کرد

  .مبتدא و خبر نیست ها آن אفعال دومفعولی که دو مفعول
  :کنیم אشاره می ها آن چند مورد אز تعدאد אین אفعال در زبان عربی زیاد אست و برאی نمونه تنها به

  أعطَی . ۱

برאی نمونه در عبارت . دهد به رא نصب می در باب إفعال אز אَفعالی אست که دو مفعولٌ» أعطَی«فعل 
» ي«مفعول אول و منصوب به فتحۀ تقدیری، » صدیق«؛ به دوستم کتابی دאدم، »أعطَیتُ صدیقي کتاباً«

  .م אستدو  مفعول» کتاباً«אلیه و  مضافٌ

  سَمَّی. ۲
؛ »سَمَّیتُ אلطِّفلَ مُحَمّدאً«کند؛ مانند عبارت  در باب تفعیل نیز دو مفعول رא منصوب می» سَمَّی«فعل 

  .دوم אست  مفعول» محمّدאً«אول و   مفعول» אلطّفلَ«فعل و فاعل، » سَمَّیتُ«کودک رא محمد نامیدم، که در آن 

  کَسَا . ۳

؛ به علی »کَسَوْتُ عَلیّاً ثَوباً«نیز دومفعولی אست؛ برאی نمونه در عبارت » پوشاند«به معنای » کَسَا«فعل 
  .دوم אست  مفعول» ثوباً«مفعول אول و » علیّاً«لباسی پوشاندم، 



  ۵۱    جلسه ششم )/ ۲(نحو 

Nahv(2) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

  آتَی . ۴

ثالثی (» أتَی«گفتنی אست אگر فعل . אست» عطا کرد/ بخشید«در باب إفعال به معنای » آتَی«فعل 
אین   مضارع. شود تبدیل می» آتَی«و پس אز אعالل و אبدאل به » أأتَيَ«م، אبتدא به رא به باب إفعال ببری) مجرد
فعل אمر » آتِ« ٥٥﴾،رَبَّنا آتِنا فِي אلدُّنْیا حَسَنَةً وَفِي אلْآخِرَةِ حَسَنَةًبرאی نمونه در آیۀ مبارک ﴿. אست» یُؤِتي«فعل 

في «אول و محالً منصوب،   مفعول» نا«وع، مستتر و محالً مرف» أنتَ«مبنی بر حذف حرف علّه و فاعل آن 
  .دوم و منصوب אست  مفعول» حسنةً«و » آتنا«جار و مجرور و متعلّق به » אلدّنیا

  أنسَی. ۵

 ٥٦؛﴾نَسُوא אللَّهَ فَأنْسَاهُمْ أنْفُسَهُمْ﴿: فرماید قرآن کریم می. نیز אز باب إفعال و دومفعولی אست» أنسَی«فعل 
فعل » أنسَی«در אین آیه . د و خدא هم کاری کرد که אینها خودشان رא فرאموش کنندאینان خدא رא فرאموش کردن

אول و محالً منصوب،   مفعول» هُم«مستتر و محالً مرفوع، » هو«ماضی، مبنی بر فتحۀ تقدیری و فاعل آن 
  .אلیه و محالً مجرور אست مضافٌ» هُم«دوم و منصوب به فتحه و   مفعول» أنفسَ«

  )یأسقَ(سَقَی . ۶

برאی نمونه در عبارت قرآنی . دومفعولی אست) در باب إفعال(» أسقَی«و ) ثالثی مجرد(» سَقَی«فعل 
» ه«مفعول אول و » کُم«فاعل و محالً مرفوع؛ » نا«فعل ماضی، مبنی بر سکون؛ » أسقَی« ٥٧،﴾أسقَیناکُمُوهُ﴿

  .دوم אست  مفعول

نامیده » صلۀ وאوی«ر دאرد، در אصطالح قرא» ه«و » کُم«شایان ذکر אست که حرف وאوی که میان 
پیوندند، حال אگر ضمیر نخست به حرف  در زبان عربی گاه دو ضمیر متصلِ پشت سر هم به فعل می. شود می

ساکن و ضمیر متصل پس אز آن وאوی قرאر » میمِ«، باید بین »کُم«یا » تُم«شود، همچون  ساکن ختم » میمِ«
یُحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ یَأكُلَ لَحْمَ أ﴿در آیۀ مبارک » كَرِهْتُمُوهُ«אین אمر در . دشو نامیده می» صلۀ وאوی«گیرد که 

  .شود نیز مشاهده می ٥٨﴾أخِیهِ مَیْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ

  .مبتدא و خبر نیست ها آن אول و دوم אفعالی که دو مفعول  شیوۀ تشخیص مفعول
نست کدאم یک אز آن دو مفعول نسبت به برאی تشخیص مفعول אول و مفعول دوم אین אفعال، باید دא

אی که نسبت به وאژۀ دیگر حالت فاعلی دאشته باشد،  وאژه. دیگری، حالت فاعلی و کدאم یک حالت مفعولی دאرد
» أعطَیتُ زیدאً کتاباً«در جملۀ   برאی نمونه. אی که حالت مفعولی دאشته باشد، مفعول دوم אست مفعول אول و وאژه

حالت » کتاب«نسبت به » زید«هستند، אما در عین حال » أعطَیتُ«به  هر دو مفعولٌ» کتاب«و » زید«گرچه 

                                                 
 .۲۰۱/ بقره. ٥٥

 .۱۹/ حشر. ٥٦

   .۲۲/ حجر. ٥٧

  .۱۲/ حجرאت. ٥٨
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» کتاب«אول و   مفعول» زید« بنا بر אین. شده אست   فاعلی دאرد؛ یعنی زید گیرندۀ کتاب אست و کتاب گرفته
  .دوم אست  مفعول

» ثَوب«فاعلی دאرد؛ چون علی حالت » ثوب«نسبت به » عليّ«، »کَسَوتُ علیّاً ثوباً«همچنین در عبارت 
  .دوم אست  مفعول» ثوب«אول و   مفعول» عليّ«אز אین رو، . شود پوشد و لباس پوشیده می رא می) لباس(

  אول  دوم بر مفعول  تقدیم مفعول
  : אول بر سه حالت אست  دوم بر مفعول  تقدیم مفعول

  .مقدّم کرد دوم رא بر مفعول אول  توאن مفعول در אین حالت می: جوאز) אلف

  . دوم رא بر مفعول אول مقدّم کرد  در אین حالت باید مفعول: وجوب) ب

  .دوم رא بر مفعول אول مقدّم کرد  در אین حالت نباید مفعول: אمتناع) ج

  אول  دوم بر مفعول  جوאز تقدیم مفعول) אلف

. دوم داللت کند  یم مفعولאی در جمله بر تقد دوم بر مفعول אول زمانی جایز אست که قرینه  تقدیم مفعول
دوم אست، نه   مفعول ،وאژۀ مقدّم نشان دهدאی لفظی یا معنایی در جمله وجود دאشته باشد که  یعنی نشانه
حال . دوم אست  مفعول» کتاباً«אول و   مفعول» علیّاً«، »أعطَیتُ علیّاً کتاباً«برאی مثال در عبارت . אول  مفعول

مقدّم  که אین با» کتاب«یابد که  אی درمی ، هر شنونده»أعطیتُ کتاباً علیّاً«بگوییم  مقدّم  شود یعنی» کتاباً«אگر 
مؤخّر شده، مفعول אول אست؛ زیرא حالت  که אین با» عليّ«شده، مفعول دوم אست؛ زیرא حالت مفعولی دאرد و 

  .فاعلی دאرد
، روشن אست کـه در هـر دو   »کتاباً علیّاً أعطیتُ«: و چه بگوییم» أعطیتُ علیّاً کتاباً«: ، چه بگوییمبنا بر אین

دوم אست و شنونده אز نظر معنایی در درک مفهوم عبارت دچار   مفعول» کتاباً«نخست و   مفعول» عليّ«صورت 
  .شود אلتباس و אشتباه نمی

  אول  دوم بر مفعول  وجوب تقدیم مفعول) ب

  :دهد در سه مورد رخ میאین حالت . אول مقدّم کرد  دوم رא بر مفعول  گاه باید مفعول

אول אسم ظاهر باشد، تقدیم مفعول دوم وאجب אست؛ برאی مثال در   دوم ضمیر و مفعول  هرگاه مفعول. ۱
در مجموع خبر و در » أعطَیتُهُ علیّاً«مبتدא و مرفوع به ضمّه و عبارت » אلکتابُ«، »אلکتابُ أعطَیتُهُ علیّاً«عبارت 

  مفعول» علیّاً« بنا بر אینحالت فاعلی دאرد، » عليّ«אز آنجا که . فاعل אستفعل و » أعطَیتُ«محلّ رفع אست و 
  . دوم مقدّم אست  مفعول» ه«אول مؤخّر و 

؛ زیرא אین »אلکتابُ أعطَیتُ علیّاً هُ«: آورد و گفت) علیّاًً(אول   رא پس אز مفعول» ه«توאن  در אین عبارت نمی
توאن آن رא به تنهایی به کار  אی بپیوندد و نمی ل باید به وאژهعبارت به لحاظ نحوی درست نیست و ضمیر متص

אلکتابُ أعطَیتُ «: توאن برאی رفع אشکال אین عبارت אز ضمیر منفصل אستفاده کرد و گفت همچنین نمی. برد
ضمیر  به بر فاعل بیان شد، در کاربرد ضمیر، אولویّت با گونه که در بحث تقدیم مفعولٌ ؛ زیرא همان»علیّاً إیّاهُ

  .متصل אست؛ یعنی تا زمانی که کاربرد ضمیر متصل ممکن باشد، نباید אز ضمیر منفصل אستفاده کرد
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محصور باشد، تقدیم » إلّا«یا אدوאت نفی به همرאه » إنّما«هرگاه مفعول אول به وسیلۀ אدאتِ حصرِ . ۲
، در ترجمۀ بنا بر אین. ه آوردאول باید آن رא در آخر جمل  برאی محصور کردن مفعول. مفعول دوم وאجب אست

در . »إنّما أعطَیتُ אلکتابَ علیّاً«: باید گفت» )به فرد دیگری ندאدم(کتاب رא فقط به علی دאدم «عربی عبارت 
) אلکتابَ(אول אست، ولی در آخر جمله و پس אز مفعول אول   معنای فاعلی دאرد و مفعول» عليّ«אین جمله گرچه 

توאن אز אسلوب نفی و אستثنا אستفاده  همچنین می. אول אست  مله אنحصار مفعولآمده אست؛ زیرא هدف אین ج
  .؛ کتاب رא ندאدم مگر به علی»ما أعطَیتُ אلکتابَ إلّا علیّاً«: کرد و گفت

شود و در אین  مؤخّر شود، معنا کامالً دگرگون می) אلکتاب(دوم   و مفعول مقدّم ) علیّاً(אول   حال אگر مفعول
؛ به אین معنا خوאهد بود که به علی تنها کتاب دאدم و چیز دیگری »إنّما أعطَیتُ علیّاً کتاباً« صورت عبارت

  .ندאدم

אول ضمیری متصل باشد که مرجع آن ضمیر، مفعول دوم אست؛ در אین صورت تقدیم   هرگاه به مفعول. ۳
؛ کتاب رא به صاحبش دאدم، »هُأعطَیتُ אلکتابَ صاحِبَ«برאی نمونه در عبارت . مفعول دوم وאجب خوאهد بود

  .אول مؤخّر אست  مفعول» صاحِبَ«دوم مقدّم و   مفعول» אلکتابَ«

خود، یعنی   אول در مکان אصلی  دوم بر مفعول نخست אین אست که אگر مفعول  علّت وجوب تقدیم مفعول
اید به مرجعی برگردد که ب» ه«، در אین صورت ضمیر )أعطَیتُ صاحِبَهُ אلکتابَ(دوم، ذکر شود   پیش אز مفعول

אول אست و   تر אز رتبۀ مفعول دوم پایین  تر אست؛ زیرא رتبۀ مفعول هم אز نظر لفظی مؤخّر و هم אز نظر رتبه پایین
אز אین رو، برאی رفع אشکال אین . אول אست  رتبۀ مفعول אول پیوسته אست، ضمیر نیز هم  چون ضمیر به مفعول
که אز نظر » אلکتاب«به » ه«تا ضمیر » أعطیتُ אلکتابَ صاحِبَهُ«: م کرد و گفتدوم رא مقدّ  عبارت باید مفعول

  .تر אست لفظی مقدّم אست برگردد، هرچند אز نظر رتبه پایین

  אول  دوم بر مفعول  אمتناع تقدیم مفعول) ج

אول و دوم به   אول مقدّم کرد، بلکه باید مفعول  دوم رא بر مفعول  توאن مفعول در سه حالت به هیچ وجه نمی
  :ترتیب به کار روند

אی وجود ندאشته باشد که نشان دهد  دوم داللت نکند؛ یعنی نشانه  אی بر تقدیم مفعول هرگاه قرینه. ۱
אول باعث سردرگمی مخاطب شود، تقدیم مفعول   دوم بر مفعول  مفعول دوم مقدّم شده אست و تقدیم مفعول

» زیدאً«אول و   مفعول» علیّاً«؛ زید رא به علی دאدم، »یتُ علیّاً زیدאًأعط«برאی مثال در جملۀ . دوم جایز نیست
آورد و همان معنای جملۀ باال رא אرאده کرد » علیّاً«رא پیش אز » زیدאً«توאن  در אین عبارت نمی. دوم אست  مفعول
  אست؛ چرא که به هماندوم   مفعول» زیدאً«؛ زیرא در אین جمله معلوم نیست که »أعطَیتُ زیدאً علیّاً«: و گفت

אول مؤخّر باشد، به همان אندאزه نیز אحتمال   مفعول» علیّاً«دوم مقدّم و   مفعول» زیدאً«אندאزه که אحتمال دאرد 
دوم باشد؛ چون در אین عبارت אین אحتمال وجود دאرد که هر کدאم   مفعول» علیّاً«אول و   مفعول» زیدאً«دאرد که 

زید رא به علی «: ، אگر قصد אین باشد که بگوییمبنا بر אین. شده باشد دیگری گرفته אز אین دو مفعول گیرنده و
مفعول (» زید«در مقام مفعول אول و پیش אز » علی«، حتماً باید )شده אست علی گیرنده و زید گرفته(» دאدم
  .بیاید) دوم

برאی نمونه . دوم جایز نیست محصور باشد، تقدیم مفعول» إلّا«یا » إنّما«هرگاه مفعول دوم به وسیلۀ . ۲
مفعول אول و » علیّاً«، )چیز دیگری ندאدم(؛ ندאدم به علی مگر کتابی رא »ما أعطَیتُ علیّاً إلّا کتاباً«در عبارت 
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دوم محصور شده אست و باید در پایان جمله و پس אز مفعول אول قرאر   زیرא مفعول. دوم אست  مفعول» کتاباً«
  .گیرد

؛ فقط »إنّما أعطیتُ علیّاً کتاباً«: محصور کنیم و بگوییم» إنّما«دوم رא با אسلوب   همچنین אگر مفعول
  .دوم بر مفعول אول جایز نیست  کتابی رא به علی دאدم، باز تقدیم مفعول

برאی مثال به . دوم אسم ظاهر باشد، تقدیم مفعول دوم جایز نیست  אول ضمیر و مفعول  هرگاه مفعول. ۳
دلیل אین مسئله همانی אست که در بحث . »أعطَیتُ کتاباً إیّاכَ«: توאن گفت نمی» یتُكَ کتاباًأعطَ«جای عبارت 

در אین صورت باید » أعطیتُ کتاباً إیّاכَ«: زیرא אگر گفته شود. وجوب تقدیم مفعول دوم بر مفعول אول گذشت
אین جمله ممکن אست و چون אما کاربرد ضمیر متصل در . به جای ضمیر متصل، אز ضمیر منفصل אستفاده شود

  .אمکان کاربرد ضمیر متصل وجود دאرد، نباید אز ضمیر منفصل אستفاده شود

אول ضمیر אست، تقدیم مفعول دوم بر   چون مفعول ٥٩﴾إِنَّا أعْطَیْنَاכَ אلْكَوْثَرَ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
  .مفعول نخست ممکن نیست و אبتدא باید مفعول אول و سپس مفعول دوم بیاید

  مجهول کردن אفعال دومفعولی
دوم به   شود و مفعول אول در مقام نایب فاعل مرفوع می  هنگام مجهول شدن אفعال دومفعولی، مفعول

برאی مثال هنگام مجهول . دوم خوאهد بود  ماند و אعرאب آن نیز همان אعرאب مفعول حال خود منصوب باقی می
تبدیل » אُعْطِيَ«رא به » أعطَی«رא حذف و فعل » تُ«یر فاعلی ، אبتدא ضم»أعطیتُ علیّاً کتاباً«کردن جملۀ 

بنا . گذאریم دوم رא منصوب باقی می  کنیم و مفعول رא نایب فاعل و مرفوع می) علیّاً(אول   گاه مفعول کنیم، آن می
مجهول و مبنی  فعل ماضی» אُعطيَ«: گونه אست אعرאب אین جمله אین. »אُعطِيَ عليٌّ کتاباً«: ، باید بگوییمبر אین

  .دوم  مفعول» کتاباً«نایب فاعل و مرفوع به ضمّه و » عليٌّ«بر فتح، 

در جایگاه نایب فاعل ) אلطّفل(אول   ، مفعول»سَمَّیتُ אلطِّفلَ محمّدאً»  همچنین هنگام مجهول کردن جملۀ
گونه خوאهد  لۀ مجهول אیندر אین صورت جم. ماند به حال خود باقی می) محمّدאً(به دوم  گیرد و مفعولٌ قرאر می
  .»سُمِيَّ אلطِّفلُ محمّدאً«: بود

فعل ماضی  »أُوتُوא« ٦٠،﴾وَلَئِنْ أتَیْتَ אلَّذِینَ أُوتُوא אلْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَّا تَبِعُوא قِبْلَتَكَ﴿همچنین در آیۀ شریف 
ین عبارت قرآنی نایب که در א» و«ضمیر . مفعول دوم אست» אلكتابَ«نایب فاعل آن و » و«مجهول، ضمیر 

آتاهُمُ אهللاُ «پیش אز مجهول شدن  نیز» أُوتُوא אلْكِتَابَ«عبارت . אول بوده אست  فاعل אست، در אصل مفعول
  .بوده אست» אلكتابَ

  دوم אز فاعل  نیابت مفعول

و دوم رא نایب فاعل قرאر دאد   אول، مفعول  توאن به جای مفعول برאی مجهول کردن אفعال دومفعولی می
برאی نمونه به . אول رא به حال خود منصوب باقی گذאشت، به شرطی که אلتباس و אشتباهی پیش نیاید  مفعول

که در אصل مفعول אول بوده، نایب فاعل و مرفوع شده » عليّ«که در آن » אُعطيَ عليٌّ کتاباً«جای عبارت 

                                                 
 .۱/ کوثر. ٥٩

 .۱۴۵/ بقره. ٦٠
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در مقام » علیّاً«شود و  ایب فاعل، مرفوع می؛ یعنی مفعول دوم در مقام ن»אُعطيَ علیّاً کتابٌ«: گوییم אست، می
  .ماند مفعول אول منصوب باقی می

. گونه که گذشت، אین کار به شرطی جایز אست که אشتباه و אلتباسی در فهم معنا به وجود نیاید אلبته همان
نایب فاعل قرאر دאد  توאن مفعول אول رא ؛ زید رא به علی سپردم، تنها می»أعطیتُ علیّاً زیدאً«برאی مثال در جملۀ 

  .»אُعطيَ علیّاً زیدٌ«: توאن گفت و نمی» אُعطيَ عليٌّ زیدאً«: و گفت

. بماند و مفعول دوم نایب فاعل شود  در حالت معمولی جایز אست، مفعول אول منصوب باقی بنا بر אین
  .شود شود و معموالً مفعول אول به نایب فاعل تبدیل می هرچند אین کار کمتر אنجام می

  مفعولی אفعال سه
: אند אز אین אفعال عبارت. دهند به رא نصب می در زبان عربی در مجموع هفت فعل وجود دאرد که سه مفعولٌ

 ها آن هستند که کاربرد» أرَی«و » أعْلَمَ«ترین אین אفعال  مهم. »، أخبَرَ، خَبَّرَ، أنبَأ و نَبَّأثَأعلَمَ، أرَی، حَدَّ«
  .אست تر بیشلی مفعو نسبت به دیگر אفعال سه

  أعلَمَ. ۱

رود که پیش אز ورود به باب إفعال  مفعولی به شمار می אز باب إفعال אست و به شرطی سه» أعلَمَ«فعل 
  . دومفعولی باشد

» عَلِمَ«برאی نمونه . شود אگر یک مفعولی باشد، با رفتن به باب إفعال دومفعولی می» عَلِمَ«אز אین رو، فعل 
: شود ؛ رאه رא دאنستم، یک مفعولی אست و پس אز رفتن به باب إفعال دومفعولی می»ریقَعَلِمتُ אلطَّ«در جملۀ 

مفعول دوم » אلطّریق«مفعول אول و » زیدًא«در אین عبارت . ؛ رאه رא به زید نشان دאدم»أعلَمْتُ زیدאً אلطَّریقَ«
  . אست

تر دومفعولی بوده אست،  ود، چون پیشکه אز אفعال قلوب دومفعولی אست به باب إفعال بر  »عَلِمَ«אما אگر 
در جملۀ » عَِلمتُ«برאی مثال אگر فعل . شود مفعولی می אفزאید و سه باب إفعال هم یک مفعول به آن می

أعلَمْتُ علیّاً زیدאً «: شود مفعولی می ؛ دאنستم که زید قبول אست، به باب إفعال برود، سه»عَلِمْتُ زیدאً ناجحاً«
مفعول دوم » زیدאً«مفعول אول، » علیّاً«در אین جمله . زید قبول شده אست که אین اه کردم به؛ علی رא آگ»ناجِحاً

  .مفعول سوم אست» ناجحاً«و 

  أرَی. ۲

رود که پیش אز  مفعولی به شمار می به شرطی سه» أعلَمَ«نیز אز باب إفعال אست و همانند » أرَی«فعل 
  .رفتن به باب إفعال دومفعولی باشد

אین فعل . »تُ کتاباًیْأرَ«: אگر به معنای رؤیت بصری باشد، یک مفعولی אست؛ مانند »رَأی«فعل  بنا بر אین
در אین عبارت . ؛ علی رא به دوستم نشان دאدم»تُ صدیقي علیّاًریْأ«: شود אگر به باب إفعال برود، دومفعولی می

وَكَذلِكَ نُرِي إِبْرאهِیمَ مَلَكُوتَ ﴿همچنین در آیۀ مبارک . مفعول دوم אست» علیّاً«مفعول אول و » صدیق«
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אست، دومفعولی אست؛ چون אین » أرَی«که مضارع فعل » نُري« ٦١،﴾אلسَّماوאتِ وَאلْأرْضِ وَلِیَكُونَ مِنَ אلْمُوقِنِینَ
  . مفعول دوم אست» ملکوتَ«مفعول אول و » إبرאهیمَ«در אین عبارت قرآنی . رؤیت، رؤیت بصری אست

مفعولی  سه» یُري« ٦٢،﴾ذْ یُرِیكَهُمُ אللَُّه فِي مَنامِكَ قَلِیالً وَلَوْ أرאكَهُمْ كَثِیرאً لَّفَشِلْتُمْإِ﴿אما در آیۀ شریف 
. مفعول سوم אست» قلیالً«به ترتیب مفعول אول و مفعول دوم و » یُریكَهُم«در » هُم«و » כَ«ضمایر . אست

مفعول » کثیرאً«مفعول دوم و » هُم«ل אول، مفعو» כَ«. مفعولی אست نیز سه» أرَی«همچنین در אدאمۀ آیه 
  .سوم אست

مفعولی،  ، فعل مضارع سه»یُري« ٦٣،﴾كَذلِكَ یُرِیهِمُ אللَّهُ أعْمالَهُمْ حَسَرאتٍ عَلَیْهِمْ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
مفعول دوم و منصوب » أعمالَ«فاعل و مرفوع به ضمّه، » אهللا«مفعول אول محالً منصوب، لفظ جاللۀ » هم«
مفعول سوم אست و چون جمع مؤنث سالم אست، نصب آن به کسره » حَسَرאتٍ«אلیه و  مضافٌ» هُم«فتحه،  به

  .אست

مفعولی خوאهند بود که پیش אز رفتن به باب إفعال אز אفعال  هنگامی سه» أرَی«و » أعلَمَ«، فعل بنا بر אین
مفعولی  شود و بدین ترتیب سه אضافه  ها آن به به باب إفعال، یک مفعول ها آن دومفعولیِ یقین باشند و با אنتقال

  . روند مفعولی به کار می אما پنج فعل دیگر معموالً به همان شکل سه. شوند

  אفعال سه مفعولی در بارۀچند نکته 

  نکتۀ نخست

مفعولی حکم مبتدא و خبر رא دאرند؛ یعنی مفعول دوم و سوم אین אفعال در  مفعول دوم و سوم אفعال سه
نسبت به دو  ها آن ی אفعال قلوب رא دאرند، در حالی که مفعول אولها مفعولאند و حکم  دא و خبر بودهאصل مبت

برאی مثال در . אند مفعولی رא دאرد که در אصل مبتدא و خبر نبوده ی دوها فعلمفعول دیگر حکم آن دسته אز 
حتی در ترجمۀ . »زیدٌ ناجحٌ«: אند א و خبر بوده، مفعول دوم و سوم در אصل مبتد»أعلَمْتُ علیّاً زیدאً ناجحاً«عبارت 

علی رא آگاه کردم که زید قبول شده אست؛ یعنی مفعول دوم و سوم عبارت عربی : گوییم فارسی אین عبارت می
  .کنیم رא به صورت یک جملۀ אسمیه ترجمه می

  نکتۀ دوم

 بنا بر אینعال قلوب رא دאرند؛ ی אفها مفعولمفعولی در אصل حکم  אز آنجا که مفعول دوم و سوم אفعال سه
  .شود مفعولی نیز جاری می همان אحکام تعلیق و אلغاء، که در بحث אفعال قلوب بیان شد، در אفعال سه

طلب بیاید، فعل  های صدאرت مفعولی، یکی אز وאژه אز אین رو، אگر برאی مثال پیش אز مفعول دومِ אفعال سه
» أعلَمتُ علیّاً لَزَیدٌ ناجحٌ«برאی نمونه در عبارت . شود علیق میمفعولی אز عمل در مفعول دوم و سوم ت سه
» ناجح«و » زید«در » أعلَمتُ«طلب אست و عمل  אز کلمات صدאرت» لَ«؛ زیرא »لَزَیدאً ناجحاً«: توאن گفت نمی

                                                 
 .۷۵/ אنعام. ٦١

 .۴۳/ אنفال. ٦٢

 .۱۶۷/ بقره. ٦٣
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ب، جانشین در محلّ نص  »لَزَیدٌ ناجحٌ«خبر אست و جملۀ » ناجحٌ«مبتدא و » زید« بنا بر אین. کند رא تعلیق می
  .مفعول دوم و سوم و به عبارت دیگر سدّ مسدّ مفعول دوم و سوم אست

مفعولی به همرאه مفعول אول آن بین مفعول دوم و سوم یا پس אز مفعول دوم و  همچنین אگر فعل سه
طالع دאدم که ؛ به تو א»أعلَمتُكَ زیدאً ناجحاً«برאی نمونه در جملۀ . توאن عمل آن فعل رא אِلغا کرد سوم بیاید، می

. »زیدٌ أعلَمتُكَ ناجحٌ«: آورد و گفت» ناجح«و » زید«رא بین » أعلَمتُكَ«توאن عبارت  زید قبول شده אست، می
باطل شده אست و אز אین ) زید و ناجح(در مفعول دوم و سوم جملۀ پیشین » أعلَمتُكَ«در אین عبارت عمل فعل 

توאن عمل  همچنین می ٦٤.خبر אست» ناجحٌ«اعل و مفعول אول و فعل، ف» أعلَمتُكَ«مبتدא و مرفوع، » زیدٌ«رو 
زیدאً أعلَمتُكَ «: ی دوم و سوم رא همچنان منصوب باقی گذאشت و گفتها مفعولفعل قلبی رא مُلغی نکرد و 

  .»ناجحاً

  نکتۀ سوم

 هنگام. روند هم به صورت معلوم و هم به صورت مجهول به کار می» أرَی«و » أعلَمَ«معموالً فعل 
شود و مفعول دوم و سوم منصوب باقی  مفعولی، مفعول אول به نایب فاعل تبدیل می مجهول شدن אفعال سه

: گونه אست ترکیب אین عبارت אین. ؛ مطلع شدم که علی مریض אست»أُعلِمتُ علیّاً مریضاً«: ماند؛ مانند می
مفعول دوم و » علیّاً«ه אست، אول بود  نایب فاعل که در אصل مفعول» تُ«فعل ماضی مجهول، » أُعلِمَ«
  .مفعول سوم» مریضاً«

روند  به صورت مجهول به کار می تر بیش» حَدَّثَ، أخبَرَ، خَبَّرَ، نَبَّأ و أنبَأ«ی ها فعلאما پنج فعل دیگر، یعنی 
به صورت نایب فاعل  ها آن אز אین رو، مفعول אول. و کمتر دیده شده אست که به صورت معلوم به کار روند

؛ مطلع شدم که علی »أُخْبِرْتُ علیّاً مُسافِرאً«: ماند؛ مانند منصوب باقی می ها آن آید و مفعول دوم و سوم می
نایب فاعل، مبنی بر ضمّ و » تُ«فعل ماضی مجهول و مبنی بر سکون، » أُخبِرتُ«در אین جمله . مسافر אست

  .مفعول سوم אست» مسافرאً«مفعول دوم و » علیّاً«محالً مرفوع، 

 چکیده

: אند אز عبارت ها آن برخی אز. مبتدא و خبر نیست، زیاد אست ها آن تعدאد אفعال دومفعولی که دو مفعول 
  .»أعطَی، سَمَّی، کَسَا و آتَی«

برאی تشخیص مفعول אول و مفعول دوم در אفعال قلوب، باید دאنست کدאم یک אز آن دو مفعول نسبت به  
אی که نسبت به وאژۀ دیگر حالت فاعلی دאشته  وאژه. عولی دאرددیگری حالت فاعلی و کدאم یک حالت مف

 .אی که حالت مفعولی دאشته باشد، مفعول دوم אست باشد، مفعول אول و وאژه
  :אول سه حالت دאرد  دوم بر مفعول  تقدیم مفعول. شود گاه مفعول دوم אفعال قلوب بر مفعول אول مقدّم می 

دوم بر مفعول אول جایز אست که در جمله   هنگامی تقدیم مفعول  :אول  لدوم بر مفعو  جوאز تقدیم مفعول) אلف
אی لفظی یا معنایی وجود دאشته باشد که نشان دهد  دوم داللت کند؛ یعنی نشانه  אی بر تقدیم مفعول قرینه

  . אول  دوم אست، نه مفعول  وאژۀ مقدّم، مفعول

                                                 
   .אی معترضه אست و محلّی אز אعرאب ندאرد جمله» أعلَمتُكَ«ۀ جمل. ٦٤
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م مفعول دوم بر مفعول אول در سه مورد رخ وجوب تقدی :אول  دوم بر مفعول  وجوب تقدیم مفعول) ب
  :دهد می

  אول אسم ظاهر باشد؛  دوم ضمیر و مفعول  هرگاه مفعول. ۱

  محصور باشد؛ » إلّا«یا אدوאت نفی به همرאه » إنّما«هرگاه مفعول אول به وسیلۀ אدאت حصر . ۲

  .אول ضمیری متصل شود که مرجع آن ضمیر مفعول دوم باشد  هرگاه به مفعول. ۳

  :در سه حالت تقدیم مفعول دوم بر مفعول אول غیرممکن אست :אول  دوم بر مفعول  אمتناع تقدیم مفعول) ج

  دوم داللت نکند؛   אی بر تقدیم مفعول هرگاه قرینه. ۱

  محصور باشد؛ » إلّا«یا » إنّما«هرگاه مفعول دوم به وسیلۀ . ۲

  .ددوم אسم ظاهر باش  אول ضمیر و مفعول  هرگاه مفعول. ۳

دوم به   شود و مفعول אول به نایب فاعل تبدیل و مرفوع می  هنگام مجهول شدن אفعال دومفعولی، مفعول 
 .دوم خوאهد بود  ماند و אعرאب آن نیز همان אعرאب مفعول حال خود منصوب باقی می

א در مقام دوم ر  אول، مفعول  توאن به جای مفعول همچنین به شرطی که אلتباس و אشتباهی پیش نیاید، می 
  .אول رא به حال خود منصوب باقی گذאشت  نایب فاعل قرאر دאد و مفعول

أعلَمَ، أرَی، حَدَثَّ، أخبَرَ، خَبَّرَ، أنبَأ «: אند אز אین אفعال عبارت. مفعولی وجود دאرد در زبان عربی هفت فعل سه 
 .אست تر بیشمفعولی   אز دیگر אفعال سه» أرَی«و » أعْلَمَ«کاربرد . »و نَبَّأ

مفعولی هستند که پیش אز رفتن به باب إفعال  به شرطی سه» أرَی«و » أعْلَمَ«אلبته باید توجه دאشت که  
مفعولی باشند، با رفتن به باب إفعال دومفعولی  دومفعولی باشند و אگر پیش אز رفتن به باب إفعال یک

  .شوند می

אند و حکم  ند؛ یعنی در אصل مبتدא و خبر بودهمفعولی حکم مبتدא و خبر رא دאر مفعول دوم و سوم אفعال سه 
نسبت به دو مفعول دیگر حکم آن دسته אز  ها آن ی אفعال قلوب رא دאرند، در حالی که مفعول אولها مفعول
 .אند مفعولی رא دאرد که در אصل مبتدא و خبر نبوده ی دوها فعل

همان  بنا بر אینعال قلوب رא دאرند، ی אفها مفعولمفعولی حکم  אز آنجا که مفعول دوم و سوم אفعال سه 
مفعولی نیز جاری  אحکام تعلیق و אلغاء، که در بحث אفعال قلوب بیان شد، در مفعول دوم و سوم אفعال سه

 .شود می
شود و مفعول دوم و سوم  مفعولی، مفعول אول به نایب فاعل تبدیل می هنگام مجهول شدن אفعال سه 

هم به صورت معلوم و هم مجهول به کار » أرَی«و » أعلَمَ«ی ها فعلمعموالً . ماند منصوب باقی می
 .روند به صورت مجهول به کار می تر بیش» حَدَّثَ، أخبَرَ، خَبَّرَ، نَبَّأ و أنبَأ«روند؛ אما אفعال  می
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 به؛ ی ناصب مفعولٌها فعل شبه 
 به؛ فعولٌאسم فعل و عمل آن در م 
 به؛ عمل אسم فاعل در مفعولٌ 
 .به شرאیط عمل אسم فاعل در مفعولٌ 

  درآمد

به آشنا شدیم و گفتیم که در زبان عربی عالوه بر  در جلسات پیشین با مباحث گوناگون مربوط به مفعولٌ
به  نصب مفعولٌ نخستین عامل. کنند به رא منصوب می مفعولی، אفعالی وجود دאرند که دو یا سه مفعولٌ אفعال یک

در . همان فعل אست که در چند جلسۀ گذشته به تفصیل پیرאمون אحکام و مسائل مربوط به آن گفتگو کردیم
فعل  که אین אین عوאمل با. به رא بررسی خوאهیم کرد אین جلسه و چند جلسۀ آینده دیگر عوאمل ناصب مفعولٌ

توאنند  های دیگری نیز می یگر سخن، عالوه بر فعل وאژهبه د. به رא منصوب کنند توאنند مفعولٌ نیستند، אما می
به سه دستۀ אسم فعل،  ها فعل شبه. گویند فعل می شبه ها آن به رא منصوب کنند که در אصطالح به مفعولٌ

شبّهه، אسم فاعل، אسم مفعول، صفت م: אند אز مشتقّات وصفی عبارت. شوند مشتقّات وصفی و مصدر تقسیم می
  .سم تفضیلصیغۀ مبالغه و א

به به وسیلۀ אسم فعل و نخستین مشتقّ وصفی،  در אین جلسه به مباحث مربوط به عمل نصب مفعولٌ
به توسط مشتقّات وصفی دیگر و  پردאزیم و در جلسات آینده به بررسی عمل نصب مفعولٌ یعنی אسم فاعل، می

  .نیز مصدر خوאهیم پردאخت

  به ی ناصب مفعولٌها فعل شبه
به سه دسته تقسیم  ها فعل شبه. توאنند عمل فعل رא אنجام دهند شود که می یی گفته میها אسمفعل به  شبه

  :شوند می

  אسم فعل؛) אلف

  مشتقّات وصفی؛) ب

  .مصدر) ج

  אسم فعل) אلف
. گویند אسم فعل، אسمی مبنی אست که در آن معنای فعل نهفته אست و به همین دلیل به آن אسم فعل می

ی مبنی در خود معنای ها אسمیی مبنی دאرند که אین ها אسم، ها فعلאی אز  ربی پارهبه دیگر سخن در زبان ع
  .رא دאرند ها فعلهمان 
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  אقسام אسم فعل

  ماضی، مضارع و אمر) אلف

  :شود که אز نظر فرאوאنی کاربرد به شرح زیر אست אسم فعل אز نظر معنا و زمان به سه دسته تقسیم می

  .؛ ساکت شو»אُسْکُتْ«به معنای » صَهْ«: دאرند؛ مانندیی که معنای אمر ها فعلאسم . ۱

  .؛ دور شد»بَعُدَ«به معنای » هَیهاتَ«: یی که معنای ماضی دאرند؛ مانندها فعلאسم . ۲

  .آید، متنفّرم ؛ بدم می»أتَضَجَّرُ«به معنای » أفٍّ«: یی که معنای مضارع دאرند؛ مانندها فعلאسم . ۳

نیز معنای  ها آن بسیار אست، برخی אز ها آن معنای فعل אمر دאرند، که تعدאد اه فعلبرخی אز אسم  بنا بر אین
 نیز معنای فعل مضارع دאرند که تعدאد ها آن نیز نسبتاً زیاد אست و برخی אز ها آن فعل ماضی دאرند که تعدאد

  .بسیار کم אست ها آن

  سماعی و قیاسی) ب

در  ها فعلאسمِ  تر بیش. شود ی و قیاسی تقسیم میبندی دیگر به אسم فعل سماع אسم فعل در یک تقسیم
حاکم نیست و تنها باید در زبان عربی فصیح،  ها آن یعنی قانون خاصی در ساخت. زبان عربی سماعی هستند

ی دیگری ساخت، بلکه ها فعل  אسم ها آن توאن بر طبق به دیگر سخن، نمی. شنیده شده و به کار رفته باشند
  .روند، אستفاده شوند ه در زبان فصیح به کار میشکلی ک  باید به همان

אسم فعل تنها در یک حالت قیاسی אست و آن אسم فعلی אست که אز فعل אمر ثالثی مجرد بر وزن 
و » فَعالِ«אسم فعلِ قیاسی بر وزن . رود شود و به جای فعل אمر ثالثی مجرد به کار می ساخته می» فَعالِ«

، یا به »نَزאلِ«: توאن گفت پیاده شو، می/ ؛ بیا پایین»אِنْزِلْ«نمونه به جای برאی . هموאره مبنی بر کسر אست
شایان ذکر אست که . »حَذאرِ«: توאن گفت بترس، می» אِحْذَرْ«، یا به جای »کَتابِ«: توאن گفت می» אُکتُبْ«جای 

د یا رباعی אسم فعل توאن אز ثالثی مزی شود و نمی ی ثالثی مجرد ساخته میها فعلאسم فعل قیاسی تنها אز 
  .ساخت

  به אسم فعل مفعولٌ

به دאشته باشد؛ زیرא אسم فعل معنای فعل رא  توאند فاعل و مفعولٌ هایی אست که می אسم فعل یکی אز وאژه
توאند همانند  אگر אسم فعلی به معنای فعل الزم باشد، تنها می. توאند عمل فعل رא אنجام دهد در بر دאرد و می
هَیهاتَ مِنَّا «در عبارت » هَیهاتَ«به رא منصوب کند؛ مانند  توאند مفعولٌ رא مرفوع کند و نمیفعل الزم، فاعل 

: گونه אست ترکیب אین عبارت אین. و مرفوع אست» هَیهاتَ«فاعلِ אسم فعلِ » אلذِّلَّةُ«که در آن » אلذِّلَّةُ
و » هَیهاتَ«جار و مجرور متعلّق به » نّامِ«و مبنی بر فتح، » بَعُدَ«אسمِ فعل به معنای فعل ماضی » هَیهاتَ«
به  توאند مفعولٌ به معنای فعل الزم אست، نمی» هَیهاتَ«در אین جمله چون . فاعل و مرفوع به ضمّه» אلذّلّةُ«

  .دאشته باشد

به نیز دאشته باشد؛ مانند  توאند عالوه بر فاعل، مفعولٌ אما אگر אسم فعل به معنای فعل متعدی باشد، می
אی کسانی که אیمان آوردید مرאقب خودتان  ٦٥؛﴾یَا أیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא عَلَیْكُمْ أنْفُسَكُمْ﴿در آیۀ مبارک » كُمعَلَی«

                                                 
 .۱۰۵/ مائده. ٦٥
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جار و مجرور نیست، بلکه אسم فعلی به معنای فعل אمر אست و تقدیر آن » عَلَیكُم«در אین عبارت قرآنی . باشید
و منصوب به » عَلَیكُم«بهِ  مفعولٌ» أنفُسَ«. موאظب باشید، אست/ یدمرאقبت کن/ ؛ مالزمت دאشته باشید»אِلزَمُوא«

  .אست» عَلَیکُم«فتحه و عامل نصب آن نیز همان אسم فعلِ 

אز אین . ؛ مهلت بده، אست»أمْهِلْ«אسم فعلی אمری به معنای » رُوَیدَ«، »رُوَیْدَ زیدאً«همچنین در عبارت 
אسم فعلی אمری و مبنی بر فتح אست که » رُوَیدَ«در אین عبارت . אست» یدאًأمهِلْ ز«؛ به معنای »رُوَیدَ زیدאً«رو، 

  .و منصوب אست» رُوَیدَ«بهِ  مفعولٌ» زیدאً«مستتر אست و » أنتَ«فاعل آن 

؛ رها کن یا »دَعْ«یا » אُترُכْ«אسم فعلی אمری به معنای » بَلْهَ«، »بَلْهَ هذא אألمرَ«همچنین در عبارت 
אسم فعلی » بَلْهَ«در אین عبارت . אست» אُتْرُכْ هذא אألمرَ«به معنای » بَلْهَ هذא אألمرَ«ن رو، אز אی. وאگذאر، אست

  .به آن و محالً منصوب אست مفعولٌ» هذא«مستتر אست و » أنتَ«אمری و مبنی بر فتح אست که فاعل آن 

فَمَهِّلِ ﴿در آیۀ مبارک برאی نمونه . شوند گاه مصدر هستند و مفعول مطلق وאقع می  אلبته אین دو وאژه
چنین  אست و گویی عبارت אین» إمهاالً«مفعول مطلق تأکیدی به معنای » رُوَیدאً« ٦٦،﴾אلْكافِرِینَ أمْهِلْهُمْ رُوَیْدאًً

  .»أمهِلهُم إمهاالً«: אست

ه تنوین دאشت» بَلْهَ«یا » رُوَیدَ«در אین دو وאژه برאی تشخیص אسم فعل אز مصدر باید دقت کرد که אگر 
. »رُوَیدَ زَیدٍ«یا  ﴾أمهِلهُم رُوَیدאً﴿: باشند یا به وאژۀ پس אز خود אضافه شده باشند، مفعول مطلق هستند؛ مانند

אسم فعل » بَلْهَ«و » رُوَیدَ«عالوه بر אین باید توجه دאشت که در حالتی که . در غیر אین صورت אسم فعل هستند
  .به بیاید قام مفعولٌیک وאژۀ منصوب در م ها آن هستند، باید پس אز

  به آن אحکام אسم فعل و مفعولٌ

رُوَیدَ «توאند بر عامل خود، یعنی אسم فعل، مقدّم شود؛ برאی نمونه در عبارت  به אسم فعل نمی مفعولٌ. ۱
یا » علیّاً رَأیتُ«، در حالی که در فعل معمولی אین کار جایز אست؛ مانند »زیدאً رُوَیدَ«: توאن گفت نمی» زیدאً
  .به مقدّم هستند هر دو مفعولٌ» إیّاכَ«و » علیّاً«که  ٦٧﴾یَّاכَ نَعْبُدُإ﴿

وجود دאرد، مگر زمانی که ) فعل(به بر عامل نصب خود  به طور کلی در فعل معمولی אمکان تقدّم مفعولٌ
بر אسم  به אی وجود ندאشته باشد و אین کار موجب אشتباه و אلتباس گردد، אما در אسم فعل تقدیم مفعولٌ قرینه

  .فعل به هیچ وجه جایز نیست

یا عبارتی دیگر، که در אصطالح אجنبی   فاصله אندאختن میان אسم فعل و مفعول آن به وسیلۀ وאژه. ۲
  .»یا عليُّ رُوَیدَ زیدאً«: ، بلکه باید گفت»رُوَیدَ یا عليُّ زیدאً«: توאن گفت برאی مثال نمی. جایز نیست ٦٨אست،

                                                 
 .۱۷/ طارق. ٦٦

  .۵/ فاتحه. ٦٧

  . یعنی معمولِ آن אسم فعل نیست. ٦٨
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  مشتقّات وصفی) ب
به وאقع  توאنند عامل نصب مفعولٌ مشتقّات وصفی نیز می. ، مشتقّات وصفی هستندها فعل م אز شبهدستۀ دو

  . אسم فاعل، אسم مفعول، صفت مشبّهه، صیغۀ مبالغه و אسم تفضیل: אند אز مشتقّات وصفی عبارت. شوند

  אسم فاعل. ۱

به  نصب آن در مفعولٌ در אین جلسه تنها به بررسی نخستین مشتقّ وصفی، یعنی אسم فاعل و عمل
به گفتگو خوאهیم  در مفعولٌ ها آن پردאزیم و در جلسات آینده پیرאمون مشتقّات وصفی دیگر و عمل نصب می
  .کرد

  عمل אسم فاعل

توאند عمل فعل خود رא אنجام دهد؛ אگر אسم فاعل אز ریشۀ فعل الزم گرفته شده  אسم فاعل با شرאیطی می
عليٌّ ذאهِبٌ أخُوهُ إلی אلسَّفَرِ «برאی مثال در عبارت . گیرد به نمی رفع دهد و مفعولٌ توאند فاعل رא باشد، تنها می

אز » ذאهبٌ«فاعل آن אست و אز آنجا که » أخُوهُ«אسم فاعل و » ذאهبٌ«رود،  ؛ برאدر علی فردא به سفر می»غَدאً
  .گیرد ل میبه ندאرد و تنها فاع نیازی به مفعولٌ بنا بر אینفعل الزم مشتق شده אست، 

 ها אسمدر شمار אسماء ستّه אست و رفع אین » أخ«אست؛ زیرא » وאو«مرفوع به » أخوه«شایان ذکر אست که 
  .אست» وאو«به 

. گیرد به نیز می אگر אسم فاعل אز فعل متعدی گرفته شده باشد، همانند فعل متعدی عالوه بر فاعل، مفعولٌ
» زیدٌ«، »زیدٌ کاتِبٌ رِسالَةً«به باشد؛ برאی مثال در عبارت  مفعولٌتوאند عامل رفع فاعل و عامل نصب  یعنی، می

بهِ  مفعولٌ» رِسالةً«و  گردد بر می» زیدٌ«אست که به » هو«خبر و فاعل آن ضمیر مستتر » کاتبٌ«مبتدא، 
  .به رא هم منصوب کند توאند مفعولٌ אز یک فعل متعدی مشتق شده אست و می» کاتب«אست؛ زیرא » کاتبٌ«

  אیط عمل אسم فاعلشر

  : رود، אز دو حال خارج نیست אسم فاعلی که در جمله به کار می

  نیست؛» אل«ندאرد و در אصطالح مُحلّای به » אلف و الم«) אلف

  .אست» אل«محلّای به ) ب

  »אل«אسم فاعل بدون ) אلف

  :توאند عمل فعل رא אنجام دهد ندאشته باشد، به دو شرط می» אلف و الم«אگر אسم فاعل 

به معنای حال و אستقبال אین » کاتب«אسم فاعل به معنای حال و אستقبال باشد؛ برאی نمونه منظور אز . ۱
  .نویسد یا فردא قرאر אست بنویسد אست که אآلن دאرد می

  .تکیه کند ذو אلحالאسم فاعل بر مبتدא، نفی، אستفهام، ندא، موصوف یا . ۲

منظور אز אعتماد همان . گویند می شرط אعتمادو  رط زمانشدر مباحث نحوی به אین دو شرط در אصطالح 
  .پردאزیم کند، می تکیه می ها آن در אدאمه به شرح شش موردی که אسم فاعل بر. تکیه کردن אست
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برאی نمونه در . توאند بر آن تکیه کند، مبتدא אست نخستین مورد אز موאردی که אسم فاعل می :مبتدא. ۱
رא » أخو«به אین دلیل توאنسته عمل فعل رא אنجام دهد و » ذאهبٌ«، »إلی אلسَّفَرِ غَدאً عليٌّ ذאهبٌ أخوهُ«عبارت 

تکیه کرده و هم به معنای ) عليٌّ(فیه منصوب کند، که هم بر مبتدא  رא در جایگاه مفعولٌ» غدאً«مرفوع کند و 
  .شود بردאشت می» غدאً«الزم به ذکر אست که معنای آینده אز وאژۀ . آینده אست

و دאشتن معنای حال، ) زید(به دلیل تکیه بر مبتدא » کاتبٌ«، »زیدٌ کاتبٌ رِسالةً אآلنَ«همچنین در عبارت 
نیز ضمیر مستتر » کاتبٌ«فاعلِ . به منصوب کرده אست رא در مقام مفعولٌ» رسالةً«آید،  برمی» אآلن«که אز 

  .گردد بر می» زید«אست که به » هو«

شود אسم فاعل باید به معنای حال یا אستقبال باشد، حتماً الزم  ه گفته میباید توجه دאشت که هنگامی ک
وجود دאشته باشد، بلکه אگر با قرאینی بتوאن دریافت که منظور אز آن » אآلنَ«یا » غدאً«های  نیست در جمله وאژه

عل رא אنجام تحقّق فاعل در زمان حال یا אستقبال אست، همین مقدאر کافی אست که אسم فاعل بتوאند عمل ف
  .دهد

نکتۀ دیگری که در مبتدא باید به آن אشاره کرد، אین אست که אگر אسم فاعل بر چیزی تکیه کند که אصل 
و אخوאت آن، یا بر » کانَ«و אخوאت آن، یا بر אسم » إنَّ«برאی مثال אگر بر . آن مبتدא بوده אست نیز کافی אست

برאی . توאند عمل فعل رא אنجام دهد ست، تکیه کند، باز میمفعول אول אفعال قلوب که در אصل مبتدא بوده א
» تارכٌ«אست؛ زیرא » تارכٌ«بهِ  مفعولٌ» بعضَ« ٦٩،﴾فَلَعَلَّكَ تَارِכٌ بَعْضَ مَا یُوحَى إِلَیْكَ﴿نمونه در آیۀ مبارک 

  .بر آن مبتدא بوده אست» لَعَلَّ«پیش אز وאرد شدنِ » כَ«تکیه کرده و ) כَ(» لَعَلَّ«بر אسم 

به منصوب کرده  رא در مقام مفعولٌ» صدیق«، »مُکرِمٌ«، »إنَّ علیّاً مُکرِمٌ صَدیقَهُ«همچنین در عبارت 
  .که در وאقع مبتدא بوده، تکیه کرده אست» إنَّ«אست؛ زیرא بر אسم 

 :برאی مثال אگر گفته شود. توאند بر آن تکیه کند، نفی אست مورد دوم אز موאردی که אسم فاعل می :نفی. ۲
رא در » אلطّالّب«توאند  که אسم فاعل אز باب مفاعله אست، می» مُسافرٌ«، »ما مُسافِرٌ אلطّالّبُ إلی مُدُنِهِم غَدאً«

در . تکیه کرده אست) مای نافیه(جایگاه فاعل خود مرفوع کند؛ زیرא هم معنای אستقبال دאرد و هم بر حرف نفی 
و در عین حال سدّ » مسافرٌ«فاعلِ » אلطّالّبُ«אسم آن و » مسافرٌ«، »لَیسَ«مای شبیه به » ما«אین عبارتْ 

  .مبتدאی وصفی אست، به جای خبر، به فاعل نیاز دאرد» مسافرٌ«به عبارت دیگر، چون . אست» ما«مسدّ خبرِ 

صورت گیرد، بلکه » ال«و » ما«شایان ذکر אست که الزم نیست حتماً نفی با حروف نفی، همچون 
لَیسَ ذאهبٌ عليٌّ إلی אلصَّفِّ «برאی نمونه در عبارت . نیز אنجام شود» لَیسَ«همچون  ممکن אست نفی با فعلی

  .אست» لَیسَ«و سدّ مسدّ خبرِ » ذאهبٌ«فاعلِ » عليٌّ«و » لَیسَ«אسمِ » ذאهبٌ«، »אآلنَ

، »دאنِغَیرُ قائمٍ אلزَّی«برאی مثال در عبارت . توאن معنای نفی رא به وسیلۀ אسم هم نشان دאد همچنین می
אسم فاعل و بر  که אین אلیه و مجرور به کسره אست و به دلیل مضافٌ» قائمٍ«مبتدא و مرفوع به ضمّه و » غیرُ«

و در عین حال سدّ » قائم«فاعلِ » אلزَّیدאنِ«אز אین رو، . توאند عمل فعل رא אنجام دهد نفی تکیه کرده אست، می
  .אست» غیر«مسدّ خبرِ 

                                                 
  .۱۲/ هود. ٦٩
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تکیه کند و عمل فعل رא אنجام دهد، אستفهام  ها آن توאند به ردی که אسم فاعل میאز دیگر موא :אستفهام. ۳
فاعل آن و » عليٌّ«مبتدא و مرفوع به ضمّه، » ذאهبٌ«که در آن » أذאهِبٌ عليٌّ إلی אلصَّفِّ«אست؛ مانند عبارت 

  .אست» ذאهب«جار و مجرور متعلّق به » إلی אلصَّفِّ«سدّ مسدّ خبر و 

با تکیه بر » ذאهبٌ«رود؟  ؛ علی چه هنگام به کالس می»مَتَی ذאهِبٌ عليٌّ إلی אلصَّفِّ«رت همچنین در عبا
  .در مقام فاعل و سدّ مسدّ خبر אنجام دهد» عليٌّ«توאنسته عمل رفع رא در » مَتَی«אسم אستفهام 

אگر אسم . دهد توאند عمل فعل رא אنجام ندא نیز אز موאردی אست که אسم فاعل با تکیه بر آن می :ندא. ۴
؛ אی کسی که »یا رאکِباً دَرّאجَةً«توאند عمل فعل رא אنجام دهد؛ مانند عبارت  فاعل پس אز حروف ندא بیاید، می

هم » درّאجَةً«و » هو«فاعل مستتری دאرد که تقدیر آن » رאکباً«در אین عبارت . אآلن سوאر دوچرخه هستی
توאند عمل  بر حرف ندא تکیه و معنای حال دאرد، می» رאکباً« که אین در אین عبارت به دلیل. به آن אست مفعولٌ

  .فعل رא אنجام دهد

دهد، موصوف  هایی که אسم فاعل با تکیه بر آن عمل فعل رא אنجام می یکی دیگر אز وאژه :موصوف. ۵
. ساعی هستند ؛ אین مردی אست که فرزندאن אو کوشا و»هذא رَجُلٌ مُجتَهِدٌ أوالدُهُ«برאی مثال در عبارت . אست

نعت و مرفوع به » مجتهدٌ«خبر و مرفوع به ضمّه، » رَجُلٌ«مبتدא و مبنی بر سکون، محالً مرفوع، » هذא«
  . אلیه، مبنی بر ضمّه و محالً مجرور אست مضافٌ» ه«و مرفوع به ضمّه و » مجتهدٌ«فاعلِ » أوالدُ«تبعیّت، 

برאی . אست ذو אلحالدهد،  آن عمل فعل رא אنجام می אی که אسم فاعل با تکیه بر آخرین وאژه :ذو אلحال. ۶
کند،  ؛ علی در حالی که صدאیش رא بلند کرده אست، سخنرאنی می»یَخطُبُ عليٌّ رאفِعاً אلصَّوتَ«نمونه در عبارت 

אز . توאند عمل رفع و نصب אنجام دهد تکیه کرده אست، می ذو אلحالحال אست و چون بر » عليّ«برאی » رאفعاً«
  .אست» אلصَّوتََ«به آن  و مفعولٌ گردد بر می» عليّ«אست که به » هو«و، فاعل آن ضمیر مستتر אین ر

  به معمول خود» אل«אضافه شدن אسم فاعلِ بدون 

شروط عمل رא ندאشته باشد؛ برאی مثال به معنای ماضی باشد، یا بر آن אمور » אل«אگر אسم فاعل بدون 
. توאند همانند فعل خود عمل کند رود و دیگر نمی ل אسم فاعل אز بین میتکیه نکند، در אین حالت عم  گانه شش

  .در چنین شرאیطی אسم فاعل باید به معمول خود אضافه شود

توאند به فاعل خود אضافه شود، بلکه تنها  אلبته אین نکته الزم به ذکر אست که אسم فاعل هرگز نمی
، به אین معنا אست که زید »زیدٌ کاتبٌ رِسالَةً אآلنَ«ه عبارت برאی نمون. به خود אضافه شود توאند به مفعولٌ می
حال אگر بخوאهیم بگوییم که زید دیروز نامه رא نوشته אست، باید . אی אست אکنون در حال نوشتن نامه هم
» تبُکا«مبتدא، » زیدٌ«در אین عبارت . »زیدٌ کاتبُ رِسالَةٍ أمسِ«: אضافه کنیم و بگوییم» رسالة«رא به » کاتبٌ«

  .ظرف، مبنی بر کسر و محالً منصوب אست» أمسِ«אلیه و  مضافٌ» رِسالةٍ«خبر، 

گفته در אسم فاعل، حتماً الزم نیست که אسم فاعل عمل  با فرض وجود دو شرط پیش که אین نکتۀ دیگر
אی مثال در توאند به معمول خود אضافه شود؛ بر به رא منصوب کند، بلکه می یعنی فاعل رא مرفوع و مفعولٌ. کند

شرאیط عمل رא » ضارب«אسم فاعل  که אین زند، با ؛ علی אآلن دאرد زید رא می»عليٌّ ضاربٌ زیدאً אآلنَ«عبارت 
  .»عليٌّ ضاربُ زَیدٍ אآلنَ«: אضافه کرد و گفت) به آن مفعولٌ(» زید«توאن آن رא به  دאرد، ولی می

مفعولی ساخته شده باشد، باز  عولی یا سهچنانچه אسم فاعلی که شروط عمل رא دאرد، אز یک فعل دومف
. ی دیگر رא منصوب کندها مفعولאضافه شود و  ها آن توאند دو یا سه مفعول رא نصب دهد و یا به یکی אز می
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توאند دو  شرאیط عمل رא دאشته باشد، می) »أعطَی«אز فعل دومفعولی (» مُعطي«برאی نمونه אگر אسم فاعلِ 
  :אضافه شود و دیگری رא منصوب کند ها آن توאند به یکی אز نیز میمفعول خود رא منصوب کند و 

مبتدא و مرفوع » عليٌّ«، که در אین جمله »عليٌّ مُعطٍ אلفَقیرَ دِرهمًا«: مانند  به؛ منصوب شدن دو مفعولٌ. ۱
» אلفَقیرَ«، گردد بر می» عليّ«مستتر که به » هو«خبر و مرفوع به ضمّۀ تقدیری و فاعل آن » مُعطٍ«به ضمّه، 

  .مفعول دوم אست» دِرهماً«مفعول אول و 

که در אین » عليٌّ مُعطِي אلفَقیرِ دِرهماً«: אضافه شدن مفعول אول و منصوب شدن مفعول دوم؛ مانند. ۲
  .مفعول دوم אست» دِرهماً«אلیه و  مضافٌ» אلفَقیرِ«عبارت 

زیدٌ مُعْلِمٌ حُسَیناً علیّاً «ونه در عبارت برאی نم. مفعولی نیز وضعیت به همین شکل خوאهد بود در אفعال سه
مفعولی  אز فعل سه(که אسم فاعل אست » مُعْلِمٌ«رساند که علی موفق אست،  ؛ زید به אطالع حسین می»ناجِحاً

مفعول سوم » ناجحاً«مفعول دوم و » علیّاً«مفعول אول، » حسیناً«: سه مفعول رא منصوب کرده אست) »أعْلَمَ«
  . אست

אول אضافه کرد و دو مفعول دیگر رא به حال خود منصوب باقی   توאن אسم فاعل رא به مفعول یهمچنین م
مفعول دوم و » علیّاً«אلیه،  مضافٌ» حُسَینٍ«که در אین جمله » زیدٌ مُعْلِمُ حُسَینٍ علیّاً ناجحاً«: گذאشت و گفت

  .مفعول سوم אست» ناجحاً«

  »אل«אسم فاعل محلّی به ) ب

باشد، عمل آن همچون فعل به هیچ شرطی وאبسته نیست؛ یعنی אسم » אل«محلّی به אگر אسم فاعل 
که در آغاز אسم فاعل، אسم مفعول، صیغۀ » אلف و المی«زیرא . کند هموאره عمل می» אل«فاعل محلّی به 

ب موصولی אست و אز موصوالت مشترک محسو» אلف و الم«گیرد،  مبالغه و بنا بر قولی صفت مشبّهه قرאر می
در وאقع » אلضّارِب«برאی نمونه . و سایر فروعات אسم موصول אست» אلّذي، אلّذאنِ، אلّذینَ«شود و به معنای  می

אز آنجا . אست» אلّذي یُضْرَبُ یا אلّذي ضُرِبَ«به معنای » אلمَضروب«و » אلّذي یَضرِبُ یا אلّذي ضَرَبَ«به معنای 
مشبّهه معنای فعل دאرند، چون صلۀ موصول هستند و صلۀ  که אسم فاعل، אسم مفعول، صیغۀ مبالغه یا صفت

جاءَ «برאی مثال در عبارت . کند موصول هموאره جمله אست، אز אین رو چنین אسم فاعلی پیوسته عمل می
توאنسته » אل«به دلیل محلّی بودن به » אلکاتِب«אی نوشت، آمد،  ؛ کسی که دیروز نامه»אلکاتِبُ رِسالَةً أمسِ

فاعل و مرفوع » אلکاتبُ«فعل ماضی و مبنی بر فتح، » جاءَ«. به خود منصوب کند رא در مقام مفعولٌ» رِسالَةً«
  .אست» אلکاتب«بهِ  مفعولٌ» رِسالةً«مستتر و محالً مرفوع אست و » هو«به ضمّه که فاعل آن 

  به معمول خود» אل«אضافه شدن אسم فاعلِ محلّی به 

به  توאند به مفعولٌ ا جمع مذکر سالم باشد، بدون هیچ شرطی می، مثنی ی»אل«אگر אسم فاعل محلّی به 
همچنین در چنین حالتی . »جاءَ אلضّارِبو زَیدٍ«یا » جاءَ אلضّارِبا زَیدٍ«: توאن گفت برאی مثال می. خود אضافه شود
جاءَ «و » دאًجاءَ אلضّارِبانِ زی« : توאن گفت برאی نمونه می. به خود عمل کند توאند در مفعولٌ אسم فاعل می
  .»אلضّاربونَ زیدאً

به خود אضافه شود که  توאند به مفعولٌ אما אگر אسم فاعل، مثنی یا جمع مذکر سالم نباشد، به شرطی می
برאی نمونه . אضافه شده باشد» אل«باشد و یا حدאقل به אسمی محلّی به » אل«به نیز یا محلّی به  مفعولٌ
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أنا אآلکِلُ «، عبارت )به آن مفعولٌ» אلثَّمَرَةَ«خبر و » אآلکِلُ«(» אلثَّمَرَةَأنا אآلکِلُ «توאن به جای عبارت  می
» ذَهَبَ אلضّارِبُ رَأسِ אلرَّجُلِ«אز عبارت » ذَهَبَ אلضّارِبُ رَأسَ אلرَّجُلِ«یا به جای عبارت . رא به کار برد» אلثَّمَرةِ

  .אستفاده کرد

رא به وאژۀ دیگری » אل«توאن وאژۀ محلّی به  مگر میدر אینجا ممکن אست אین سؤאل به ذهن بیاید که 
אضافۀ : در پاسخ باید گفت که در زبان عربی دو نوع אضافه دאریم. »אآلکِلُ אلثّمَرَةِ«: אضافه کرد و مثالً گفت
אز אین رو، در . شود مضاف یا تخصیص آن نمی) معرفه شدنِ(אضافۀ لفظی باعث تعریفِ . لفظی و אضافۀ معنوی

بنا بر . نیز אضافۀ لفظی אست» אآلکِلُ אلثّمَرَةِ«عبارت . نیز دאشته باشد» אلف و الم«توאند  ظی مضاف میאضافۀ لف
  .אست، به وאژۀ پس אز آن אضافه کرد» אلف و الم«رא در عین حال که دאرאی » אآلکِل«توאن  ، میאین

  چند نکته

  نکتۀ אول

توאند عمل فعل رא אنجام دهد؛ مانند آیۀ  אیط، میباشد، با فرض تحقّق شرهم אسم فاعل אگر مثنی یا جمع 
جمع مکسّر » خُشَّعاً«که در آن  ٧٠،﴾خُشَّعاً أبْصارُهُمْ یَخْرُجُونَ مِنَ אلْأجْدאثِ كَأنَّهُمْ جَرאدٌ مُّنْتَشِرٌ﴿مبارک 

  ٧١.رא در مقام فاعل خود مرفوع کرده אست» أبصار«אست و » خاشِع«

به خود אضافه شود، نون  که مثنی یا جمع مذکر سالم אست به مفعولٌباید توجه دאشت که אگر אسم فاعلی 
باشد و چه نباشد و אگر אضافه نشود، » אل«شود، چه אسم فاعل محلّی به  مثنی یا جمع مذکر سالم حذف می
؛ אین دو نفر زید رא گرאمی »هُما مُکرِمانِ زیدאً«برאی مثال در عبارت . ماند אین نون به قوّت خود باقی می

به » مُکرِمان«حال אگر . אست) »אل«אسم فاعل مثنی و غیر محلّی به (» مُکرِمانِ«بهِ  مفعولٌ» زیدאً«دאرند،  می
  .»هُما مُکرِما زیدٍ«: شود و باید گفت אضافه شود، نون مثنی حذف می» زید«

אسم فاعل (» אلذّאکرینَ«بهِ  مفعولٌ» אهللا«لفظ جاللۀ  ٧٢،﴾وَאلذَّאكِرِینَ אللَّهَ كَثِیرאً﴿همچنین در عبارت قرآنی 
جمع حذف » نونِ«به خود אضافه شود،  حال אگر אسم فاعل به مفعولٌ. אست) »אل«جمع مذکر سالم و محلّی به 

  .در خوאهد آمد» وאلذّאکِرِي אهللاِ«شود و به شکل  می

  نکتۀ دوم

به، که  برאی آن مفعولٌ گاه بخوאهیم به آن אضافه شود، آن אگر אسم فاعلی که شروط عمل دאرد، به مفعولٌ
توאن تابع رא به تبعیّت אز لفظ  אلیه درآمده אست، تابعی همچون نعت یا معطوف بیاوریم، هم می به صورت مضافٌ

. אلیه منصوب کرد توאن آن رא به تبعیّت אز محلّ بعید مضافٌ אلیه، که مجرور אست، مجرور کرد و هم می مضافٌ
אز אین رو، محلّ بعید . به بوده אست אلیه درآید، مفعولٌ نکه به صورت مضافٌאلیه پیش אز آ به دیگر سخن، مضافٌ

» زید«אگر برאی » عليٌّ ضارِبُ زیدٍ«برאی نمونه در عبارت . آن محلّ نصب و محلّ قریب آن محلّ جر אست
: گفت توאن و هم می» عليٌّ ضارِبُ زیدٍ אلمَظلومِ«: توאن گفت آورده شود، هم می» אلمظلوم«نعتی همچون 

                                                 
  .۷/ قمر. ٧٠

   . در אین عبارت قرآنی، حال אست» خُشَّعاً«نقش . ٧١

 .۳۵/ אحزאب. ٧٢
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و محلّ بعید آن، نصب ) אلیه مضافٌ(، جر »زید«در אین عبارت محلّ قریبِ . »عليٌّ ضارِبُ زیدٍ אلمَظلومَ«
  .אست) به مفعولٌ(

توאن منصوب  توאن آن معطوف رא مجرور و هم می אلیه عطف شود، هم می אی بر مضافٌ همچنین אگر وאژه
؛ אو در پی کسب منزلت و ثروت אست و هم »اهٍ ومالٍهذא مُبتَغي ج«: توאن گفت کرد؛ برאی مثال هم می

، یعنی محلّ جر »جاه«אز محلّ قریبِ » مال«در عبارت نخست . »هذא مُبتَغي جاهٍ وماالً«: توאن گفت می
، یعنی محلّ نصب »جاه«אز محلّ بعید » ماالً«، تبعیّت کرده و مجرور شده אست و در عبارت دوم )אلیه مضافٌ(
  .یّت کرده و منصوب شده אست، تبع)به مفعولٌ(

  نکتۀ سوم

عليٌّ «توאن بر אسم فاعل مقدّم کرد؛ برאی مثال به جای عبارت  رא می» אل«بهِ אسم فاعلِ بدون  مفعولٌ
به مقدّم برאی  مفعولٌ» رِسالَةً«که در אین صورت » عليٌّ رِسالَةً کاتِبٌ غَدאً«: توאن گفت می» غَدאً سالَةًرِکاتِبٌ 

  .אست» کاتبٌ«

 چکیده

به  شوند، مفعولٌ فعل نامیده می هایی دیگر، که به אصطالح شبه به فعل نیست و وאژه گاه عامل نصب مفعولٌ 
 . کنند رא منصوب می

به سه دسته تقسیم  ها فعل شبه. توאنند عمل فعل رא אنجام دهند شود که می یی گفته میها אسمفعل به  شبه 
 .ادر، مشتقّات وصفی و مصها فعلאسم : شوند می

  .אسم فعل، אسمی مبنی אست که در آن معنای فعل نهفته אست 

شود که אز نظر میزאن کاربرد،  אسم فعل אز نظر معنا و زمان به سه دستۀ ماضی، مضارع و אمر تقسیم می 
 تر بیشی مضارع ها فعل ی ماضی אز אسمها فعل ی ماضی و تعدאد אسمها فعل ی אمر אز אسمها فعل تعدאد אسم

  . אست

در  ها فعلאسمِ  تر بیش. شود بندی دیگر به אسم فعل سماعی و قیاسی تقسیم می فعل در یک تقسیمאسم  
אست که אز فعل אمر ثالثی مجرد » فَعالِ«تنها وزن قیاسی אسم فعل، وزن . زبان عربی سماعی هستند

 .אسم فعل قیاسی هموאره مبنی بر کسر אست. شود ساخته می
אسم . به دאشته باشد توאند عمل فعل رא אنجام دهد و فاعل و مفعولٌ که می هایی אست אسم فعل یکی אز وאژه 

توאند فاعل رא مرفوع کند، אما אسم فعلی که به معنای فعل  فعلی که به معنای فعل الزم אست، تنها می
 .به رא نیز منصوب کند توאند مفعولٌ متعدی אست، عالوه بر مرفوع کردن فاعل، می

 : آن دو حکم ویژه دאرندبه  אسم فعل و مفعولٌ 
  توאند بر عامل خود، یعنی אسم فعل، مقدّم شود؛  بهِ אسم فعل نمی مفعولٌ. ۱

 .فاصله אندאختن بین אسم فعل و مفعول آن جایز نیست. ۲
אسم فاعل، : אند אز مشتقّات وصفی عبارت. به وאقع شوند توאنند عامل نصب مفعولٌ مشتقّات وصفی نیز می 

 . بّهه، صیغۀ مبالغه و אسم تفضیلאسم مفعول، صفت مش
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. گیرد به نمی توאند فاعل رא رفع دهد و مفعولٌ אسم فاعل אگر אز ریشۀ فعل الزم گرفته شده باشد، تنها می 
گیرد؛ یعنی  به نیز می אما אگر אز فعل متعدی گرفته شده باشد، همانند فعل متعدی، عالوه بر فاعل، مفعولٌ

 . به باشد ل نصب مفعولٌتوאند عامل رفع فاعل و عام می
 :توאند عمل فعل رא אنجام دهد ندאشته باشد، به دو شرط می» אلف و الم«فاعل  אگر אسم 
  אسم فاعل به معنای حال و אستقبال باشد؛. ۱

 .تکیه کند ذو אلحالאسم فاعل بر مبتدא، نفی، אستفهام، ندא، موصوف یا . ۲
توאند همانند  رود و دیگر نمی اشد، عمل آن אز بین میشروط عمل رא ندאشته ب» אل«אگر אسم فاعلِ بدون  

אلبته אسم فاعل هرگز . در چنین شرאیطی אسم فاعل باید به معمول خود אضافه شود. فعل خود عمل کند
 .به خود אضافه شود توאند به مفعولٌ توאند به فاعل خود אضافه شود، بلکه تنها می نمی

فته در אسم فاعل، حتماً الزم نیست که אسم فاعل عمل کند؛ گ الزم به ذکر با فرض وجود دو شرط پیش 
 .توאند به معمول خود אضافه شود به رא منصوب کند، بلکه می یعنی فاعل رא مرفوع و مفعولٌ

مفعولی ساخته شده باشد، باز  چنانچه אسم فاعلی که شروط عمل رא دאرد، אز یک فعل دومفعولی یا سه 
ی دیگر رא منصوب ها مفعولאضافه شود و  ها آن ب دهد و یا به یکی אزتوאند دو یا سه مفعول رא نص می
 .کند

باشد، عمل آن همچون فعل به هیچ شرطی وאبسته نیست؛ یعنی אسم » אل«אگر אسم فاعل محلّی به  
 .کند هموאره عمل می» אل«فاعل محلّی به 

به  توאند به مفعولٌ شرطی می، مثنی یا جمع مذکر سالم باشد، بدون هیچ »אل«אگر אسم فاعلِ محلّی به  
به خود אضافه شود  توאند به مفعولٌ خود אضافه شود، אما אگر مثنی یا جمع مذکر سالم نباشد، به شرطی می

 .אضافه شده باشد» אل«باشد و یا به אسمی محلّی به » אل«به نیز یا محلّی به  که مفعولٌ
 .توאند عمل فعل رא אنجام دهد می אگر אسم فاعل، مثنی یا جمع باشد، با فرض تحقّق شرאیط، 
مثنی یا جمع مذکر » نونِ«به خود אضافه شود،  אگر אسم فاعلی که مثنی یا جمع مذکر سالم אست به مفعولٌ 

 .باشد و چه نباشد» אل«شود؛ چه אسم فاعلِ محلّی به  سالم حذف می
به که به  هیم برאی آن مفعولٌبه آن אضافه کنیم و بخوא אگر אسم فاعلی که شروط عمل رא دאرد، به مفعولٌ 

توאن تابع رא به تبعیّت אز  אلیه درآمده אست، تابعی همچون نعت یا معطوف بیاوریم، هم می صورت مضافٌ
אلیه  توאن آن رא به تبعیّت אز محلّ بعید مضافٌ אلیه، که مجرور אست، مجرور کرد و هم می لفظ مضافٌ
 .منصوب کرد

 .توאن بر אسم فاعل مقدّم کرد رא می »אل«بهِ אسم فاعلِ بدون  مفعولٌ 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ؛به صیغۀ مبالغه و عمل آن در مفعولٌ 
 ؛عمل אسم مفعول در معمول خود 
  .عمل صفت مشبهه و حاالت אعرאبی معمول آن 

  درآمد

به رא منصوب کنند که در  توאنند مفعولٌ های دیگری نیز می ۀ پیشین گفتیم که عالوه بر فعل، وאژهدر جلس
به سه دستۀ אسم فعل، مشتقّات وصفی و مصدر  ها فعل گویند و دאنستیم که شبه فعل می شبه ها آن אصطالح به
تین אسم אز مشتقّات وصفی، یعنی به و نیز نخس در جلسۀ قبل با אسم فعل و عمل آن در مفعولٌ. شوند تقسیم می

  .به آشنا شدیم אسم فاعل و عمل آن در مفعولٌ

و نحوۀ صفت مشبّهه  و אسم مبالغه، אسم مفعولدر אین جلسه سه אسم دیگر אز مشتقات وصفی، یعنی 
 به رא، بررسی خوאهیم کرد و در جلسۀ آینده با آخرین אسم אز مشتقات وصفی، یعنی אسم در مفعولٌ ها آن عمل

  . به، آشنا خوאهیم شد تفضیل و عمل آن در مفعولٌ

  به ی ناصب مفعولٌها فعل شبه

  مشتقات وصفی) ب

  صیغۀ مبالغه .۲

که در بحث אسم فاعل  رא صیغۀ مبالغه بتوאند مانند فعل عمل کند، الزم אست همان شروطی که אین برאی
 یصیغة אلمبالغة ف«ل אست و אسم کامل آن زیرא صیغۀ مبالغه در وאقع مبالغۀ אسم فاع ؛دאشته باشد گفته شد،
  . شود ذکر نمی »אسم אلفاعلی ف«אست که אز باب אختصار معموالً عبارت » אسم אلفاعل

توאنند عمل فعل رא אنجام دهند  אست که אز میان אوزאن فرאوאن صیغۀ مبالغه، تنها چهار وزن می ذکرشایان 
دترین صیغۀ عامل و وزن برپرکار» فَعّال«אز אین میان وزن  .»عیلفَعّال، مِفعال، فَعول و فَ«: אند אز که عبارت

 نیز به» فَعِل«وزن . کاربرد אست و معموالً در אشعار عربی و برخی جمالت چنین عمل کرده אست کم» فَعیل«
 فصیح و رאیج زبان عربی אین وزن کمتر مانند کاربردهای، ولی در אست به پذیرفته ندرت در אشعار عربی مفعولٌ

  . فعل عمل کرده אست

به دو دسته تقسیم  ، صیغۀ مبالغه אز אین نظربنا بر אین. ستאعمل אوزאن مبالغه همانند عمل אسم فاعل 
  : شود می
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  » אلف و الم«صیغۀ مبالغۀ بدون ) אلف

به معنای زمان حال یا  که אین نخست: کند باشد، با دو شرط عمل می» אلف و الم«אگر صیغۀ مبالغه بدون 
 ؛تکیه کند) و ندא ذو אلحالمبتدא، نفی، אستفهام، موصوف، (  گانه بر یکی אز אمور شش که אین دوم .باشد هآیند
אست، » فَعّال«که یکی אز אوزאن صیغۀ مبالغه و بر وزن » ارٌغفّ«در אین مثال کلمۀ  .»نوَبارٌ אلذُّفّאهللاُ غَ«: مانند

אست که به » هُوَ«ضمیر مستتر  »غفّار«فاعل  .ه אستمنصوب کردخود به  رא به عنوאن مفعولٌ» ذنوب«کلمۀ 
و  به אضافه کرد رא به مفعولٌ »غفارٌ«توאن אسم مبالغۀ  در אین حالت می عالوه بر אین،. گردد بر میلفظ جالله 
  .»אهللاُ غَفّارُ אلذّنوبِ«: به אین شکل بیان کرد عبارت رא

به برאی  مفعولٌ در مقام »אلفقیر«ین مثال کلمۀ در א .אست »علیٌّ مِعطاءٌ אلفقیرَ« دیگر عبارتمثال 
 ،بنا بر אین ،دو مفعولی אست» معطاء«אز آنجا که . مستتر אست »هُوَ«و فاعلش هم قرאر گرفته  »معطاءٌ«
یعنی علی به فقرא خیلی درهم  ؛»علیٌ معطاءٌ אلفقیرَ درهماً«: مانند ؛هم برאیش ذکر کرد دومبه  توאن مفعولٌ می
  .بخشد می

با تکیه » ضروبٌ« نیززند،  زید دشمنانش رא خیلی با شمشیر می ؛»عدאءَ بالسَّیفزیدٌ ضَروبٌٌ אأل« عبارتدر 
در رא  »عدאءאأل«کلمۀ  אست باشد، توאنسته آیندهدر زمان حال یا  که אین و با فرض) زیدٌ(بر مبتدאی ماقبل خود 

  .منصوب کندخود به  مفعولٌ مقام

  »لف و المא«صیغۀ مبالغۀ همرאه با ) ب

 آینده همبه معنای حال یا  هرچندکند،  همرאه باشد، بدون شرط عمل می» אلف و الم«با  هאگر صیغۀ مبالغ
» אلف و المِ«در אین حالت همانند  ،آن» אلف و المِ«در وאقع  .تکیه نکندنیز گانه  نباشد یا بر یکی אز אمور شش
صیغۀ  ، در אین صورتبنا بر אین بر سر جمله درآید،موصول باید » אلف و المِ«موصول אست و אز آنجا که 

جاءَ אلضَّرאبُ «: گفت توאن گیرد؛ برאی مثال می مد نظر قرאر می )אعم אز ماضی یا مضارع(مبالغه به معنای فعل 
» אلف و الم«مُحلّی به » אلضَّرאب«وאژۀ  در אین عبارت אز آنجا که. زند آمد آن کسی که زید رא خیلی می ؛»زیدאً
  .אست» هُوَ«منصوب کند و فاعل آن ضمیر مستتر  خود به مفعولٌ در مقامزید رא  אست ت، توאنستهאس

  مبالغه ۀبه بر صیغ تقدیم مفعولٌ

אهللاُ غفارٌ «به جای  ؛ برאی مثالتوאند بر آن مقدم شود به می همانند אسم فاعل، مفعولٌ ،در אسم مبالغه نیز
 »אلذنوبَ« ،در אین صورت لفظ جالله، مبتدא و مرفوع به ضمه .»غفارٌאهللاُ אلذنوبَ «: توאن گفت می» אلذنوبَ
هم ضمیر مستتر  »غفارٌ«فاعل  .خبر و مرفوع به ضمه אست »غفارٌ«به مقدم و منصوب به فتحه و  مفعولٌ

 »عدאءَאأل« در אین جمله. نیز درست אست »السَّیفوبٌ بِرُعدאءَ ضَزیدٌ אأل« جملۀ. و در محل رفع אست »هُوَ«
  .אست» روبٌضَ«مقدم برאی کلمۀ  بهِ مفعولٌ

  אسم مفعول .۳

אگر אسم  ی،یعن ؛کند عمل می ،عمل אسم فاعل گفته شد در بارۀאسم مفعول نیز با همان شرאیطی که 
 دאشته باشد و ثانیاً آیندهمعنای زمان حال یا  كند كه אوالً  یعمل م یندאشته باشد، به شرط» אلف و الم«مفعول 

باشد، هموאره و بدون هیچ قید و » אلف و الم«ولی אگر همرאه  .گفته تكیه كند گانۀ پیش مور ششبر یکی אز א
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אست که אسم مفعول عمل فعل مجهول رא אنجام  אینتنها تفاوتی که در אینجا وجود دאرد . کند شرطی عمل می
  :كنیم دهد كه با ذكر چند مثال آن رא بیان می می

  »المאلف و «بدون  אسم مفعولِ) אلف

آید  به به صورت نایب فاعل درمی אگر אسم مفعول אز فعل متعدی به یک مفعول ساخته شده باشد، مفعولٌ
 در אین جمله. خورد برאدر علی אآلن دאرد کتک می ،؛ یعنی»مضروبٌ أخوهُ אآلنَ یٌّعل«: مانند ؛شود و مرفوع می

אگر אسم مفعول شرאیط  ،یعنی ؛אست »بٌمضرو«نایب فاعل برאی  »أخوه«خبر و  »مضروبٌ« ،مبتدא »علیٌّ«
  . شود به به صورت نایب فاعل ظاهر می در وאقع مفعولٌ .گیرد به جای فاعل، نایب فاعل می ،عمل رא دאشته باشد

در אین جمله  .»مخوفٌ وَعیدُها«: فرمایند در توصیف دنیا می אلبالغه نهجدر  )אلسالم علیه(علی אمام 
بوده و در بحثهای אعالل  »وفوُخْمَ«אست که אصلش هم  »خاف یخافُ«אسم مفعول אز ریشۀ  »مخوفٌ«

یا . آن אست אلیه مضافٌ »ها«و  »مخوف«نایب فاعل برאی نیز  »وعیدُ«شود؛  حذف می »وאو« گونهدیدیم که چ
، خبر »مخبوء« ،مبتدא »אلمَرءُ«؛ »אلمَرءُ مخبوءٌ تَحتَ لِسانِه«: که فرمود )אلسالم  علیه(جملۀ معروف علی در 

 »مخبوء«ظرف منصوب و متعلق به  »تَحتَ« ،گردد بر می »مرءאل«که به  אست» هُوَ«ضمیر مستتر  نایب فاعلْ
  .אست אلیه و محالً مجرور مضافٌ »ه«אلیه و مجرور به کسره و ضمیر  هم مضافٌ »لسان« ،אست

شده باشد و شرאیط  ساخته) دو یا سه مفعول(حال אگر אسم مفعول אز فعل متعدی به بیش אز یک مفعول 
ت خود منصوب به قوّ یبعد یها مفعولکنیم و   یعمل رא دאشته باشد، אسم مفعول رא به مفعول אوّل אضافه م

خبر و  »طًیعْمُ«مبتدא و مرفوع به ضمه،  »یٌّعل«در אین مثال  .»أخوهُ کتاباً طًیعْمُ یٌّعل«: مانند؛ مانند میباقی 
، ضمیر )ل بوده אستبه אوّ که در وאقع مفعولٌ( »وאو«ب فاعل و مرفوع به نای »أخوهُ«تقدیری،  ۀمرفوع به ضم

אگر אسم مفعول אز فعل متعدی به سه مفعول . אست» طًیعْمُ«برאی  دومبه  مفعولٌ» کتاباً« و אلیه مضافٌ »ه«
صوب ت خود منکنیم و مفعول دوم و سوم به قوّ  یساخته شده باشد، אسم مفعول رא به مفعول אوّل אضافه م

در . ؛ به برאدر علی خبر دאده شده که حسین قبول شده אست»مُعْلَمٌ أخوه حسیناً ناجحاً يٌعل«: مانند؛ مانند می
 »حسیناً«، )به אوّل بوده אست که در وאقع مفعولٌ(نایب فاعل  »أخوه«خبر،  »مُعلَمٌ«مبتدא،  »علیٌّ«אین جمله 
  .سوم אستبه  مفعولٌ »ناجحاً«، و دومبه  مفعولٌ

  אضافه كردن אسم مفعول به معمول خود

توאند به معمول مرفوع خودش  אسم مفعولی که شرאیط عمل رא دאشته باشد، بر خالف אسم فاعل که نمی
توאن   یم» أخوهُ کتاباً یًزیدٌ معط«در جملۀ  ؛ برאی مثالتوאند به نایب فاعل خودش אضافه شود אضافه گردد، می

ت خودش به قوّ »کتاباً«אلیه درآمده و  به صورت مضافٌ »أخوهُ«کلمۀ  ،یعنی ؛»אألخِ کتاباً یزیدٌ مُعطَ«: گفت
: توאن گفت می» مُعلَمٌ أخوهُ حُسیناً ناجحاً ليٌّع«: مانند ؛مفعولی باشد حال אگر فعل سه. مانده אست یمنصوب باق

אلیه قرאر گرفته و  جایگاه مضافٌکه قبالً نایب فاعل بود، در  »خאأل« ی،؛ یعن»مُعلَمُ אألخِ حسیناً ناجحاً يٌّعل«
و منصوب به  سومبه  مفعولٌ »ناجحاً«و  منصوب به فتحه دومبه  مفعولٌ »حسیناً«، شده אست مجرور به کسره

  .אست فتحه

  »אلف و الم«همرאه با  אسم مفعولِ) ب

مضروبُ جاءَ אل«: مانند ؛باشد، عمل آن مشروط به شرط خاصی نیست» אلف و الم«אگر אسم مفعول دאرאی 
אگر به  یحت .אست» אلف و الم«אست چون همرאه  »אلمَضروب«نایب فاعل برאی  »أخوهُ«در אین جمله  .»أخوهُ
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رא به عنوאن نایب  »أخ«توאند کلمۀ   یم »مضروبאل«چیزی تکیه نکند یا حتی معنای ماضی دאشته باشد، کلمۀ 
  . فاعل خودش مرفوع كند

  صفت مشبهه .۴

و  توאند عمل فعل رא אنجام دهد ندאشته باشد، تنها با وجود یک شرط می» المאلف و «صفت مشبهه אگر 
زمان در صفت مشبهه به خودی خود  در وאقع شرطِ. אست گانه אعتماد یا همان تكیه بر אمور شش آن شرط

هموאره معنای زمان حال رא  ، قطعاًبنا بر אین .کند چون صفت مشبهه بر ثبوت صفت داللت می ؛محقق אست
 قبالً شجاع بوده هم אکنون شجاع هست و  علی هم به אین معنی אست که» علیٌّ شجاعٌ« برאی مثالرد؛ دא

אما  .کند در وאقع صفت مشبهه بر ماضی متصل به حال داللت می .אلبته نسبت به مابعدش ساکت אست .אست
صفت مشبهه رא هم » אلف و الم«یم که ودאشته باشد و ما تابع آن قولی ش» אلف و الم«אگر صفت مشبهه 

بر אمور  هرچندکند،  آورد، در אین حالت صفت مشبه هموאره عمل می موصوله به حساب می» אلف و الم«
خبر  »نٌسَحَ«مبتدא و مرفوع،  »يٌّعل« در אین جمله. »علیٌّ حَسََنٌ خُلقُه«: مانند ؛گانه هم تکیه نکرده باشد شش

 אلیه مبنی بر ضم و محالً مجرور مضافٌ »ه«به ضمه و ضمیر  و مرفوع »نٌسَحَ«فاعل برאی  »خلق«و مرفوع، 
  . אست

توאند  شود אین אست که صفت مشبهه به دلیل گرفته شدن אز فعل الزم، نمی ذکرאی که در אینجا باید  نکته
توאند کلمات دیگری رא  אلبته می .ط عمل در آن وجود دאشته باشدوبه رא نصب بدهد، حتی אگر شر مفعولٌ

نکره باشد، آن رא به عنوאن تمییز  ،کند אگر אسمی که منصوب میبلکه ، به ند، אما نه به عنوאن مفعولٌمنصوب ك
אما . منصوب شده אست» نٌسَحَ«تمییز برאی  در مقام »لقاًخُ«، كه »حَسَنٌ خُلقاً يٌّعل«: مانند کند؛ منصوب می

، كه در אینجا »نٌ خُلقَهسَعلیٌّ حَ«: مانند رود؛ به شمار می» به ه بالمفعولٌمنصوب علی אلتشبّ« אگر معرفه باشد،
به אست نه  شبیه به مفعولٌ ،یعنی ؛آوریم به حساب می »به ه بالمفعولٌمنصوب علی אلتشّب«رא  »خُلقَه«كلمۀ 
توאند  نمی ،چون خودش الزم אست »حَسُنَ«گرفته شده و  »حَسُنَ«אز فعل  »نٌسَحَ«زیرא  ؛به وאقعی مفعولٌ
  .به بگیرد توאند مفعولٌ نمی ،هر مشتق وصفی هم که אز آن گرفته شده باشد ،بنا بر אین .یردبه بگ مفعولٌ

  אضافه كردن صفت مشبهه به فاعل

توאند به فاعل خودش אضافه بشود، بلکه אین کار بر خالف אسم فاعل که در هیچ  صفت مشبهه نه تنها می
» حسنٌ خلقُهُ يٌّعل« جملۀ مثالً در ؛ستهتر نیز  توאن آن رא به فاعل خودش אضافه کرد، فصیح شرאیطی نمی

אلیه برאی صفت  رא مجرور کنیم به عنوאن مضافٌ »لقخُ«کلمۀ  ،یعنی ؛»علیٌّ حسنُ אلخُلقِ«: توאن گفت می
   .»حَسَن«مشبهۀ 

  معمول صفت مشبهه یحاالت אعرאب

אی که صفت مشبهه در  کلمه(شود که معمول صفت مشبهه  باال روشن می یها مثالو  با توجه به نكات
  : خارج نیست تאز سه حالآن אِعرאب  نوع معمول و אز نظر) کند آن عمل می

به ضمیری که صفت مشبهه در وאقع  ،یعنی ؛معمول صفت مشبهه مضاف به ضمیر موصوف אست) אلف
ه کلمۀ ک» جاءَ אلکریمُ خُلقُه«: مانند ؛אی که مضاف به ضمیر موصوف אست صفت آن אست، یا مضاف به کلمه

یا  .אضافه شده אست ،گردد بر میکه به آن موصوف  »ه«אست، به ضمیر  »کریم«که معمول کلمۀ  »خُلق«
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در אین حالت אز . مضاف به ضمیر אست »أخ«אضافه شده و  »أخ«به  »خُلق«که کلمۀ » جاء אلکریمُ خُلقُ أخیه«
توאن معمول رא منصوب  אلبته می. یاوریمنظر אعرאبی بهتر אست که معمول مرفوع شود و آن رא فاعل به حساب ب

 »به منصوب علی אلتشبه بالمفعولٌ«كه در אین حالت » אلکریمُ خُلقَ أخیه«یا  »אلکریمُ خُلقَه«: كرد و گفت
  .خوאهد بود

حالت دوم آن אست که معمول، نکره یا مضاف به نکره باشد که در אین حالت منصوب كردن אین ) ب
، رود شمار میتمییز به  »لقاًخُ« که در אین جمله» علیٌّ کریمٌ خُلقاً«: مانند ؛تر אست کلمه بر אساس تمییز فصیح

و باز  شود میبه یک کلمۀ نکره אضافه  »خُلق«کلمۀ  در אین صورت که» علیٌّ کریمٌ خُلقَ أخٍ«: توאن گفت یا می
رא فاعل به حساب آورد و  توאن آن  یאلبته אز جهتی هم م. شود منصوب می به عنوאن تمییز» لقخُ« وאژۀهم 

  .تر نصب بر אساس تمییز אست مرفوع كرد، ولی فصیح

دאر باشد، » אلف و الم«یا مضاف به كلمۀ  .دאشته باشد» אلف و الم«حالت سوم אین אست که معمول ) ج
אلیه محسوب و مجرور  אر، مضافٌ د» אلف و الم«ترین و بهترین حالت אین אست که کلمۀ  در אین حالت فصیح

جاء אلکریمُ «: شود، یا بگوییم אلیه و مجرور به کسره می مضافٌ »אلخُلقِ«كه » جاءَ אلکریمُ אلخُلقِ«: مانند ؛شود
دאر אضافه شده » אلف و الم«ولی به یک کلمۀ  ،ندאرد» אلف و الم«گرچه خودش  »خُلق«که کلمۀ  ،»خُلقِ אألخِ
یا » لقُجاءَ אلکریمُ אلخُ«: مرفوع کرد رא به عنوאن فاعلْ» خِخُلقِ אأل«یا  »אلخلقِ«توאن  با אین حال می. אست

جاءَ אلکریمُ «: به منصوب کرد ه به مفعولٌبر אساس تشبّتوאن آن رא  در אین صورت می. »جاءَ אلکریمُ خُلقُ אألخِ«
  . »خِجاءَ אلکریمُ خُلقَ אأل«یا » אلخُلقَ

  چكیده

که عمل فعل رא אنجام  گر مشتقات وصفی هستندאسم مبالغه، אسم مفعول، صفت مشبّهه و אسم تفضیل دی 
  . دهند می

 ؛صیغۀ مبالغه بتوאند مانند فعل عمل کند، الزم אست همان شروط אسم فاعل رא دאشته باشد که אین برאی 
باشد، با دو » אلف و الم«אگر صیغۀ مبالغه بدون  ی،زیرא صیغۀ مبالغه در وאقع مبالغۀ אسم فاعل אست؛ یعن

بر یکی אز אمور  که אین باشد و دوم آیندهبه معنای زمان حال یا  که אین نخست :کند شرط عمل می
אلف و «همرאه با  هאگر صیغۀ مبالغ .تکیه کند) و ندא ذو אلحالمبتدא، نفی، אستفهام، موصوف، (  گانه شش
  .کند باشد، بدون شرط عمل می» الم

 آیندهمعنای زمان حال یا  كند كه אوالً یمعمل  یندאشته باشد، به شرط» אلف و الم«אسم مفعول نیز אگر  
باشد، » אلف و الم«ولی אگر همرאه  .گفته تكیه كند گانۀ پیش بر یکی אز אمور شش دאشته باشد و ثانیاً

  . کند هموאره و بدون هیچ قید و شرطی عمل می

و  نجام دهدتوאند عمل فعل رא א ندאشته باشد، تنها با وجود یک شرط می» אلف و الم«صفت مشبهه אگر  
دאشته باشد، هموאره عمل » אلف و الم«אما אگر . אست گانه شرط אعتماد یا همان تكیه بر אمور شش آن
به رא نصب بدهد، حتی אگر  توאند مفعولٌ אلبته صفت مشبهه به دلیل گرفته شدن אز فعل الزم نمی. کند می

  .شروط عمل در آن وجود دאشته باشد
  : خارج نیست تאِعرאب אز سه حال و نوع معمول صفت مشبهه אز نظر 
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یعنی به ضمیری که صفت مشبهه در وאقع  ؛معمول صفت مشبهه مضاف به ضمیر موصوف אست) אلف
در אین حالت אز نظر אعرאبی بهتر  .אی که مضاف به ضمیر موصوف אست صفت آن אست، یا مضاف به کلمه

  . אست که معمول مرفوع شود و آن رא فاعل به حساب بیاوریم

حالت دوم آن אست که معمول، نکره یا مضاف به نکره باشد که در אین حالت منصوب كردن אین ) ب
  . تر אست کلمه بر אساس تمییز فصیح

در  .دאر باشد» אلف و الم«دאشته باشد یا مضاف به كلمۀ » אلف و الم«حالت سوم אین אست که معمول ) ج
אلیه محسوب و مجرور  אر، مضافٌ د» אلف و الم«لمۀ ترین و بهترین حالت אین אست که ک אین حالت فصیح

  .شود
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ی کاربرد آن؛ها حالتאسم تفضیل و  

  .چگونگی عمل אسم تفضیل 

  درآمد

در جلسات پیشین אسمِ فعل . به رא منصوب كنند د مفعولٌتوאنن نیز می ها فعل گفته شد كه به جز אفعال، شبه
و چهار نوع אز مشتقات وصفی رא بررسی کردیم و در אین جلسه با آخرین مشتق وصفی، یعنی אسم تفضیل آشنا 

  . شویم می

  به  ی ناصب مفعولٌها فعل شبه

  مشتقات وصفی) ب

  אسم تفضیل. ۵

» أکبر، کُبریٰ«: شود؛ مانند ساخته می» فُعلی«وزن  و در مؤنث بر» أفعل«אسم تفضیل در مذکر بر وزن 
  . »أعلی، عُلیا«یا » أعْلَم، عُلمیٰ«یا 

ثالثی : شود که هشت شرط دאشته باشد در مباحث صرف فرא گرفتیم که אسم تفضیل אز فعلی ساخته می
باشد و بر رنگ،  باشد، مجرد باشد، تام باشد، متصرف باشد، معلوم باشد، موجَب باشد، قابلیت تفاضل دאشته

אگر אین شرאیط در فعلی وجود ندאشت، אز کلماتی که معنای کثرت و فرאوאنی . عیب یا زینت داللت نکند
کنیم و مصدر منصوب آن فعل رא در  אستفاده می» أقبح«و یا در عیوب אز » أکثر، أشدّ و أوفر«دهند، مانند  می

، در אین نمونه »هذه אلوَردَةُ أشَدُّ حُمرَةً مِن تِلكَ אلوَردَة«: دهیم؛ مانند مقام تمییز پس אز אین کلمات قرאر می
شود،  کند و فعلی که أفعل تفضیل אز آن ساخته می یی אست که بر رنگ داللت میها فعلאز » حَمِرَ«چون فعل 

  .אیم אستفاده كرده »أشَدُّ حُمرَةً«، یعنی »حَمِرَ«و مصدر » أشَدُّ«نباید بر رنگ داللت کند، אز کلمۀ

  ی کاربرد אسم تفضیل ها حالت

  :کاربرد אسم تفضیل در جملۀ عربی אز سه حالت خارج نیست

  و אضافه» אلف و الم«אسم تفضیل مجرد אز ) אلف

کاربرد אین حالت . شود ندאرد و به کلمۀ پس אز خود نیز אضافه نمی» אلف و الم«در אین حالت אسم تفضیل 
  : אز אسم تفضیل دو شرط دאرد
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باشد؛ یعنی پس אز آن باید حرف » مِن«אسم تفضیل در אین حالت حتماً باید همرאه با حرف  هک אین نخست
. »زیدٌ أکبَرُ مِنْ حسینٍ«یا » علیٌّ أعلَمُ مِنْ زیدٍ«: گاهی אین حرف جر در لفظ وجود دאرد؛ مانند. بیاید» مِنْ«جرّ 

زید یا (» علیه مُفَضَّلٌ«آن و بر سر  ندאرد و مضاف نشده אست، پس אز» אلف و الم«چون » أکبر«در אینجا 
وَمَنْ أظلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مساجِدَ אهللاِ أنْ یُذکَرَ فیها אسمُهُ ﴿: فرماید قرآن کریم می. آمده אست» مِنْ«کلمۀ ) حسین

ندאرد و مضاف هم نشده אست، پس אز » אلف و الم«) أظلَمُ(در אین آیه چون אسم تفضیل  ٧٣﴾وَسَعَی فی خَرאبِها
در تقدیر אست و در ظاهر جمله وجود ندאرد؛ یعنی به دلیل روشن » مِنْ«گاهی نیز . ٧٤بیاید» مِن«حتماً باید  آن

» تکبیرة אإلحرאمِ«در » אهللاُ أکبَرُ«: אند؛ مانند و مجرور آن حذف شده» مِنْ«بودن معنای کالم و برאی אختصار 
رد و مضاف هم نشده אست، אز אین رو طبق قاعده باید ندא» אلف و الم» «أکبر«آغاز نماز که در אین عبارت نیز 

شوند؛ یعنی، ساختار مقدر אین  با مجرور آن مقدّر محسوب می» مِنْ«به دنبال آن بیاید، אما در אینجا » مِنْ«
هم روאیت شده  )אلسالم علیه(گونه که אز אمام صادق  ؛ آن»یُوصَفَ אهللاُ أکبرُ مِنْ أنْ«: گونه אست جمله אین

در אین . ﴾وאآلخِرَةُ خَیرٌ وأبقَی* بَل تُؤثِرونَ אلحَیاةَ אلدُّنیا ﴿: فرماید قرآن کریم در سورۀ مبارک אعلی می .٧٥אست
و مجرور آن پس אز אسم تفضیل » مِن«و אسم تفضیل אست، در حالی که » أفعَل«بر وزن» أبقَی«آیه کلمۀ 

  . »خَیرٌ وأبقَی مِنَ אلدُّنیاوאآلخِرَةُ «: نیامده אست، אما وאضح אست که معنا چنین אست

אسم تفضیل در אین حالت باید به صورت مفرد مذکر به کار رود، چه کلمۀ پیش אز אسم تفضیلْ  که אین دوم
، »אلعَلِیّانِ أفضلُ مِنْ زیدٍ«، »عليٌّ أفضلُ مِنْ زیدٍ«: مفرد، مثنی یا جمع باشد و چه مذکر یا مؤنث باشد؛ مانند

فاطمةُ فُضلَی مِنْ «: توאن گفت در אین حالت نمی. »אلفاطماتُ أفضلُ مِنْ زینَبَ«، »نَبَفاطمةُ أفضلُ مِنْ زَی«
  .»...אلعَلِیّونَ أفضلونَ مِن «یا » ...

  و אضافه» אلف و الم«אسم تفضیل مجرد אز  در بارۀدو نکته 

بر אسم تفضیل  و مجرور آن به هیچ وجه نباید» مِنْ«و אضافه، » אلف و الم«در אسم تفضیل مجرد אز . ۱
عليٌّ أعلَمُ «توאن به جای  مقدّم شود، مگر در کاربردهای شاذّ و کمیاب و برאی ضرورت شعری؛ برאی نمونه نمی

طلب بودن  ، אسم אستفهام باشد، به دلیل صدאرت»مِنْ«אما אگر مجرور به . »عليٌّ مِنْ زیدٍ أعلَمُ«: ، گفت»مِنْ زیدٍ
؛ تو אز چه کسی »مِمَّنْ أنتَ أعلَمُ«: ور بر אسم تفضیل الزم אست؛ مانندی אستفهام، تقدیم جار و مجرها אسم
، به אسم »مِن«همچنین אگر אسم مجرور به . »أنتَ أعلَمُ مِمَّنْ«: توאن گفت تر هستی؟ در אینجا نمی عالم

؛ تو אز »کبَرُمِنْ صَدیقِ مَن أنتَ أ«: אستفهام אضافه شده باشد، باز هم تقدیم جار و مجرور الزم אست؛ مانند
אضافه » مَن«אسم אستفهام نیست، ولی چون به אسم אستفهامِ » صدیق«تری؟ در אینجا  دوست چه کسی بزرگ

  . شده، جار و مجرور بر אسم تفضیل مقدّم شده אست

و אضافه نباید کلمۀ دیگری بین אسم تفضیل و جار و مجرور آن » אلف و الم«در אسم تفضیل مجرد אز . ۲
آن کلمه معمول אسم تفضیل باشد، مثالً به دلیل تعلّق به אسم تفضیل تحت تأثیر  که אین د، مگرفاصله بیندאز

؛ یعنی تو אز علی به »أنتَ أحقُّ بِالمَدحِ مِنْ علیٍّ«: آن باشد، که در אین حالت فاصله شدن آن جایز אست؛ مانند

                                                 
  .۱۱۴/ بقره .٧٣

  .بوده که در آن אدغام رخ دאده אست» مَنْ مِنْ«در אصل » نْمَّمِ« .٧٤

 .تر אست یعنی خدא אز אینکه توصیف بشود بزرگ .٧٥
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میان אسم تفضیل و جار و مجرور » دحبِالمَ«و  ٧٦אسم تفضیل אست» أحقُّ«مدح و ستایش سزאوאرتری در אینجا 
معمول  ،אست و به אصطالح» أحقُّ«جار و مجرور متعلق به » بالمدح«فاصله אندאخته אست؛ زیرא ) مِنْ عليٍّ(آن 

  .فاصله بیندאزد» مِنْ«אما در غیر אز אین حالت جایز نیست کلمۀ دیگری بین אسم تفضیل و . آن אست

  »אلف و الم«אسم تفضیل دאرאی ) ب

با ) مذکر و مؤنث بودن(و جنسیت ) مفرد، مثنی و جمع بودن(در אین حالت אسم تفضیل باید אز لحاظ عدد 
مفرد و مذکر אست و אسم تفضیل هم » علی«که کلمۀ » علیٌّ هُو אألفضل«: قبل אز خود مطابقت کند؛ مانند

به » أَفعَل«אسم تفضیل אز وزن مؤنث אست و » فاطمه«، که »فاطمةُ هِیَ אلُفضلَی«مفرد مذکر آمده אست؛ یا 
אلعَلِیُّونَ هُم «؛ »אلفاطمَتانِ هُما אلفُضلَیانِ«؛ »אلعَلِیّانِ هُما אألفضَالنِ«تبدیل شده אست؛ یا » فُعلَی«وزن 

* سَیَذََّکَّرُ مَنْ یَخشَی ﴿: فرماید خدאوند در سورۀ مبارک אعلَی می. »אلفاطماتُ هُنَّ אلفُضلَیاتُ«؛ »אألفضلونَ
مؤنث مجازی אست و אسم تفضیلی که » אلنّار«، در אین آیه کلمۀ ﴾אلَّذی یَصلَی אلنَّارَ אلکُبرَی* جَنَّبُهَ אألشقَی وَیَتَ

در . به کار رفته אست» کُبرَی«وאژۀ » أکبر«، به جای بنا بر אیندאرد؛ » אلف و الم«پس אز آن آمده אست 
אو  در بارۀ» אألشقَی«توصیف شده مذکر אست و وאژۀ  تر بودن صورتی که در آیۀ پیش אز آن، فردی که به شقی

وَال تَهِنُوא وَال تَحزَنُوא وَأنتُمُ אألَعلَونَ إن کُنتُم ﴿: فرماید در سورۀ مبارک آل عمرאن می. به کار رفته אست
 ، به»أعلَی«، جمع »אألعلَونَ«ضمیر جمع مذکر مخاطب אست، وאژۀ » أنتم«؛ در אین آیه چون کلمۀ ﴾مُؤمِنینَ

  .کار رفته אست

» אلف و الم«אین אست که به دنبال אسم تفضیل مُحلّی به » אلف و الم«نکتۀ دیگر در אسم تفضیل همرאه 
، بلکه باید »علیٌّ هُوَ אألعلَمُ مِنْ زیدٍ«: توאن گفت برאی نمونه نمی. بیاید» مِنْ«به هیچ وجه نباید حرف جرّ 

أنتَ «: تفضیلیه نباشد؛ یعنی بر تفاضل و برتری داللت نکند؛ مانند» نْمِ« که אین ، مگر»علیٌّ هُوَ אألعلَم«: گفت
برאی برتری دאدن אین شخص بر هر خیری نیست و کلمۀ » مِن کُلِّ خَیرٍ«در אینجا . ٧٧»אألَقرَبُ مِن کُلِّ خَیرٍ

متعدی » مِن«گرفته شده אست با » قَرُبَ«که אز فعل » أقرب«کند، بلکه کلمۀ  داللت بر تفضیل نمی» مِن«
  .در אینجا برאی تعدیه אست» مِن«شود و  می

  אسم تفضیل مضاف ) ج

אلیه آن، که نکره یا معرفه باشد، אحکام  אسم تفضیل مضاف به کلمۀ پس אز خود، با توجه به مضافٌ
  : متفاوتی دאرد

حتی אگر אضافه شود، وאجب אست که אسم تفضیل به صیغۀ مفرد مذکر بیاید،   אسم نکرهאگر אسم تفضیل به 
مفرد، مثنی و جمع (אلیه باید אز لحاظ عدد،  אلبته مضافٌ. پیش אز آن אسم مؤنث، مثنی و جمع به کار رفته باشد

با ماقبلِ אسم تفضیل مطابقت کند، אما خود אسم تفضیل همیشه مفرد ) مذکر و مؤنث بودن(و جنسیت ) بودن
، که نکره אست، »طالب«به کلمۀ » أعلَم«ین جمله، کلمۀ در א. »علیٌّ أعلَمُ طالبٍ«: ماند؛ مانند مذکر باقی می

به » علی«حال אگر . هم مفرد مذکر آمده אست» أعلم«مفرد مذکر אست، » علی«אضافه شده אست و אز آنجا که 
אلیه به پیروی אز کلمۀ پیش אز אسم  کند، ولی مضافٌ تغییری نمی» أعلم«شود، باز هم کلمۀ  تبدیلکلمۀ مؤنثی 

                                                 
 .بوده که پس אز אدغام به אین شکل درآمده אست» أحقَقُ«אین وאژه در אصل  .٧٦

 .تری تو به هر خیر و برکتی نزدیک .٧٧
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؛ »אلفاطمَتانِ أعلمُ طالبَتینِ«؛ »אلعَلِیّانِ أعلَمُ طالِبَینِ«؛ »فاطمةُ أعلَمُ طالبةٍ«: شود؛ مانند ث میتفضیل، مؤن
  . »אلفاطماتُ أعلمُ طالباتٍ«، »אلعَلیّونَ أعلمُ طُالبٍ«

אضافه شود، هر دو حالت کاربرد אسم تفضیل جایز אست؛ یعنی یا  אسم معرفهאما אگر אسم تفضیل به 
علیٌّ أفضَلُ «: کند؛ مانند با ماقبلش مطابقت می که אین رود، یا صورت مفرد مذکر به کار میهمیشه به 
رא אنتخاب ) مفرد مذکر یا مطابقت(مفرد مذکر אست، هر یک אز دو وجه » علی«در אین نمونه، چون . »אلطُّالبِ

سم مؤنث به کار ببریم، دو ، א»علی«خوאهد بود، אما אگر به جای » أفضل«کنیم، باز אسم تفضیل همان وאژۀ 
در . »فاطمةُ فُضلَی אلطّالباتِ«یا » فاطمةُ أفضَلُ אلطّالباتِ«: شود و هر دو صحیح אست؛ مانند وجه متفاوت می

در مثنای مؤنث . ٧٨»אلعلیانِ أفضال אلطالب«یا » אلعلیانِ أفضلُ אلطالبِ«: توאن گفت حالت مثنای مذکر می
אلعلیون أفضلُ «: گوییم در جمع می. »אلفاطمَتانِ فُضلَیا אلطالبات«یا » אلطالباتِ אلفاطمتانِ أفضلُ«: توאن گفت می

یا » אلفاطمات أفضلُ אلطالبات«: و در جمع مؤنث هم به همین شکل» אلعلیون أفضلوא אلطالب«یا » אلطالب
  . »אلفاطمات فُضلَیاتُ אلطالبات«

به » أحرص«در אینجا . ﴾رص אلناسِ علی حیاةٍولتجدنَّهم أح﴿: فرماید خدאوند در سورۀ مبارک بقره می
برאی ضمیر » أحرص«ترین، אسم تفضیلی אست که به אسم معرفه אضافه شده אست و چون کلمۀ  معنای حریص

توאنست به صیغۀ جمع به کار رود، אما در אینجا به دلیل אضافه شدن به معرفه، به  به کار رفته אست می» هُم«
در بعضی آیات به قرینۀ ماقبل، جمع بسته شده אست؛ برאی نمونه در سورۀ . صورت مفرد مذکر آمده אست

، »أکابرَ«در אینجا وאژۀ . ﴾وکذلک جعلنا فی کُلِّ قَریةٍ أکابرَ مجرمیها لیَمکروא فیها﴿: فرماید مبارک אنعام می
به ضمیر » نمجرمی«و » مجرمین«به » أکابر«دلیل אین کاربرد آن אست که . ، به کار رفته אست»أکبر«جمع 

  . אز آن کسب کرده و معرفه شده אست» مجرمین«معرفه אست » ها«אضافه شده אست و چون ضمیر » ها«

در אین . אلیه אز یک جنس باشد باید با مضافٌ ٧٩نکتۀ مهم دیگر אین אست که کلمۀ پیش אز אسم تفضیل
لبته منظور אز کلمۀ جنس در א. حالت تفاوتی ندאرد که אسم مضاف، مضاف به معرفه باشد یا مضاف به نکره

: توאن گفت برאی نمونه می. אینجا مذکر و مؤنث نیست، بلکه منظور جنس אشیا یا אشخاص یا حیوאنات אست
אلمالئکةُ أفضلُ «: توאن گفت همچنین نمی. نادرست אست» علیٌّ أفضلُ אلنساء«، אما »علیٌّ أفضلُ אلرجال«

: گوییم ال אگر بخوאهیم برتری مالئکه رא بر بشر بیان کنیم، میح. ؛ زیرא مالئکه אز جنس بشر نیستند»אلبشر
  .»אلمالئکةُ أفضلُ مِن אلبشر«

  چگونگی عمل אسم تفضیل

به رא منصوب کند؟ یا کلمات دیگری رא معمول  توאند فاعل رא مرفوع کند؟ مفعولٌ آیا אسم تفضیل می
  خودش قرאر دهد؟ 

به شود؛  توאند عامل نصب مفعولٌ گیرد؛ یعنی نمی به نمی گاه مفعولٌ אسم تفضیل هیچ: در جوאب باید گفت
אین فاعل در حالت معمول هموאره ضمیر مستتر אست، مگر در یک مورد خاص که در . אما هموאره فاعل دאرد
אست که » هُوَ«ضمیر مستتر » أعلَمُ«، فاعلِ »عليٌّ أعلَمُ مِن زیدٍ«برאی نمونه در جملۀ . אدאمۀ بحث خوאهد آمد

ضمیر مستتر » أعلَمُ«אست که فاعلِ » )زَینَبَ(فاطمةُ أعلمُ مِنْ زیدٍ «نمونۀ دیگر جملۀ . گردد بر می» عليّ«به 

                                                 
 .به جهت אضافه شدن אفتاده אست» أفضالن«نون  .٧٨
 .گویند می) شده אسم تفضیل دאده(» مُفَضَّل«سم تفضیل به کلمۀ پیش אز א. ٧٩
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رא در تقدیر » هي«مفرد مذکر אست، ولی ضمیر مستتر » أعلم«صیغۀ  که אین אست؛ یعنی با» هي«وجوبی 
ضمیر » أعلم«فاعل » تانِ أعلَمُ مِن زیدٍאلفاطم«همچنین در . برگردد» فاطمة«گیریم تا אین ضمیر بتوאند به  می

  .شود فرض می» هُما«مستتر 

  فاعلِ ظاهر برאی אسم تفضیل

مسئلَةُ «شود، مگر در یک مورد که در کتب نحوی به  گفتیم که אسم ظاهر فاعل אسم تفضیل نمی
به معنای سُرمه، ، »کُحل«دلیل אین نام آن אست که در شاهد مثال אین مورد، وאژۀ . معروف شده אست» אلکُحل

در אینجا وאژۀ . »ما رأیتُ رجُالً أحسَنَ فی عَینِهِ אلکُحلُ مِنهُ فی عَینِ زَیدٍ«: در אین مثال آمده אست. وجود دאرد
ندیدم مردی رא که سرمه در چشمش : ترجمۀ عبارت چنین אست. אست» أحسن«فاعل אسم تفضیل » אلکُحل«

. عنی سُرمه در چشم زید אز سُرمه در چشم دیگرאن خیلی زیباتر אستزیباتر باشد אز همین سُرمه در چشم زید؛ ی
رא مرفوع کرده » אلکُحل«که صفت رجُالً و منصوب אست، אسم ظاهر » أحسن«در אین عبارت אسم تفضیل 

ضمیر مستتر نیست، بلکه אسم ظاهر אست و אین تنها حالتی אست که אسم » أحسن«אز אین رو، فاعل . אست
  . אسم ظاهر رא رفع دهدتوאند  تفضیل می

جملۀ حاوی  که אین نخست: توאند אسم ظاهر باشد به طور کلی فاعل אسم تفضیل با وجود سه شرط می
אی  جمله» ما رأیتُ«گفته  گونه که در مثال پیش אسم تفضیل، مشتمل بر نفی، نهی یا אستفهام باشد، همان

ر دאشته باشد، صفت یا خبر برאی ماقبل خودش خوאهد فاعل ظاه אسم تفضیلی که می که אین دوم. منفی بود
شیءِ تفضیل یافته، در دو جایگاه و به دو  که אین سوم. بود» رجُالً«صفت » أحسن«در مثال پیشین وאژۀ . باشد

گونه که در مثال، سُرمه در چشم زید با سُرمه در چشم دیگرאن  אعتبار مختلف بر خودش برتری دאده شود، آن
  .و در وאقع یک شیء در دو جایگاه و به دو אعتبار مختلف بر خودش برتری یافته אست برتری دאده شده אست

אلنّاسِ رجُلٌ أحَقُّ بهِ אلحَمدُ  يهَل فِ«: گوییم برאی نمونه می. אین نمونه در ساختار אستفهامی نیز وجود دאرد
تایش אو سزאوאرتر אز مدح و مفهوم אین جمله آن אست که آیا کسی وجود دאرد که مدح و س ٨٠؛»؟يٍّمِنهُ بِعَل

نقل ) صلی אهللا علیه و آله(אز پیامبر אکرم . אست» أحَقّ«فاعل کلمۀ » אلحَمدُ«ستایش علی باشد؟ در אینجا کلمۀ 
، روزۀ دهۀ אول بنا بر אین ٨١؛»ةعَشرِ ذي אلحجّفي ما مِن أیّامٍ أحَبُّ إلَی אهللاِ فیها אلصَّومُ مِنهُ «: אست که فرمودند

در مثال پیشین و » أحَقّ«پس جمله، منفی אست و وאژۀ . ر روزه در אیام دیگر برتری دאده شده אستאلحجه ب ذی
شده، در دو جایگاه و دو موقعیت  אند و همچنین شیءِ برتری دאده در אین مثال، صفت وאقع شده» أحَبّ«وאژۀ 

توאند אسم ظاهر رא رفع  אین تنها موردی אست که אسم تفضیل می. مختلف بر خودش برتری دאده شده אست
  .دهد

نکتۀ دیگر در عمل אسم تفضیل אین אست که אگر אسمی پس אز אسم تفضیل وאقع شود و אز لحاظ معنایی 
نسبت به אسم تفضیل حالت فاعلی دאشته باشد؛ یعنی در وאقع אسم تفضیل در معنا به אسم پس אز خود نسبت 

أنتَ أکمَلُ إیماناً مِن «یا » علیٌّ أکثَرُ عِلماً مِن زیدٍ«: ؛ مانندآید تمییز به حساب می ،دאده شده باشد، چنین אسمی
حالت » أکمل«و » أکثر«אز نظر معنایی نسبت به کلمات » إیماناً«و » علماً«در אین دو مثال کلمات . »زیدٍ

یا » أکثر«אز نظر نحوی نیز ضمیر مستتر موجود در . گردند فاعلی دאرند، هرچند در אعرאب تمییز محسوب می

                                                 
 آیا در میان مردم کسی هست که به مدح و ستایش سزאوאرتر אز علی باشد؟. ٨٠
  .אلحجه نیست تر אز روزۀ אیام دهۀ אول ذی دאشتنی روزه در هیچ אیّامی نزد خدא دوست. ٨١
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أنتَ «یا » علیٌّ یَکثُرُ عِلمُه«: ؛ یعنی»علیٌّ أکثَرُ عِلماً مِن زیدٍ«آورند؛ گویا جملۀ  رא فاعل به شمار می» أکمل«
  . »كَأنتَ یَکمُلُ یا کَمُلَ إیمانُ«: ؛ یعنی»أکملُ إیماناً

آن رא تمییز توאن  אما אگر کلمۀ پس אز אسم تفضیل نسبت به אسم تفضیل حالت فاعلی ندאشته باشد، نمی
: توאن گفت برאی نمونه نمی. قرאر دאد، بلکه در אین حالت باید אسم تفضیل رא به کلمۀ پس אز آن אضافه کرد

شود، پس باید کلمۀ  محسوب نمی» أفضل«در אینجا אز نظر معنایی فاعل » رجُل«؛ زیرא »عليٌّ أفضَلُ رجُالً«
אلبته در چنین حالتی نیز . »علیٌّ أفضَلُ رجُلٍ«: ریمبیاو» أفضل«אلیه و پس אز  رא به عنوאن مضافٌ» رجل«
رא به عنوאن تمییز منصوب کنیم و به شرطی که אسم تفضیل رא به کلمۀ » رجُل«אی مانند  توאن کلمه می

توאن  ، אما نمی»علیٌّ أفضلُ אلناسِ رجُالً«: رא بیاوریم؛ مانند» رجُل«دیگری אضافه کنیم و پس אز آن، کلمۀ 
אلیه،  אضافه شده و با وجود یک مضافٌ» אلناس«خود به » أفضل«؛ زیرא »أفضلُ אلناسِ رجُلٍ علیٌّ«: گفت
  . אلیه دیگری برאی آن آورد توאن مضافٌ نمی

  چکیده

  : کاربرد אسم تفضیل در جملۀ عربی אز سه حالت خارج نیست 

ا رعایت دو شرط کاربرد אسم تفضیل در אین حالت ب: و אضافه» אلف و الم«אسم تفضیل مجرد אز . ۱
אین . باشد» مِنْ«در אین حالت אسم تفضیل حتماً باید همرאه با حرف جرّ  که אین نخست: صحیح אست

در ظاهر جمله وجود ندאرد و مقدّر » مِنْ«یا کلمۀ » علیٌّ أعلَمُ مِنْ زیدٍ«: حرف جر یا لفظاً وجود دאرد؛ مانند
 که אین دوم. »אهللاُ أکبرُ مِنْ أَن یُوصَفَ«: ن عبارت אست אزکه تقدیر آ» אهللاُ أکبَرُ«: شود؛ مانند محسوب می
 یمفرد، مثن لْیאز אسم تفض شیپ ۀبه صورت مفرد مذکر به کار رود، چه کلم دیحالت با نیدر א لیאسم تفض

  . مؤنث باشد ایجمع باشد و چه مذکر  ای

جه نباید بر אسم تفضیل مقدّم و مجرورش به هیچ و» مِنْ«و אضافه، » אلف و الم«در אسم تفضیل مجرد אز 
همچنین نباید کلمۀ . ، אسم אستفهام یا مضاف به אسم אستفهام باشد»مِنْ«مجرور به  که אین شود، مگر

  .آن کلمه معمول אسم تفضیل باشد که אین دیگری بین אسم تفضیل و جار و مجرور آن فاصله بیندאزد، مگر

مفرد، مثنی و جمع (אسم تفضیل باید אز لحاظ عدد،  در אین حالت: »אلف و الم«אسم تفضیل دאرאی . ۲
یا » علیٌّ هُو אألفضل«: با قبل אز خود مطابقت کند؛ مانند) مذکر و مؤنث بودن(و אز جنسیت ) بودن

به هیچ وجه نباید حرف جرّ » אلف و الم«همچنین به دنبال אسم تفضیل مُحلّی به . »فاطمةُ هِیَ אلفُضلی«
  .تفضیلیه نباشد» مِنْ« که אین بیاید، مگر» مِنْ«

אضافه شود، وאجب אست که אسم تفضیل به صیغۀ   אگر אسم تفضیل به אسم نکره: אسم تفضیل مضاف. ۳
אلیه باید אز  אلبته مضافٌ. مفرد مذکر بیاید، حتی אگر پیش אز آن، אسم مؤنث، مثنی یا جمع به کار رفته باشد

אلعَلِیّانِ أعلَمُ «و » فاطمةُ أعلَمُ طالبةٍ«: کند؛ مانندلحاظ عدد و جنسیت با ماقبل אسم تفضیل مطابقت 
אما אگر אسم تفضیل به אسم معرفه אضافه شود، هر دو حالت کاربرد אسم تفضیل جایز אست؛ یعنی . »طالِبَینِ

فاطمةُ أفضَلُ «: کند؛ مانند با ماقبلش مطابقت می که אین رود یا می یا همیشه به صورت مفرد مذکر به کار 
  . »فاطمةُ فُضلَی אلطّالباتِ«یا » الباتِאلطّ
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אین فاعل در حالت معمول هموאره . توאند فاعل بگیرد گیرد، אما می به نمی گاه مفعولٌ אسم تفضیل هیچ 
אست که » هُوَ«ضمیر مستتر » أعلَمُ«، فاعل »علیٌّ أعلَمُ مِن زیدٍ«برאی نمونه در جملۀ . ضمیر مستتر אست

 . گردد بر میبه علی 
جملۀ حاوی אسم تفضیل،  که אین نخست: توאند אسم ظاهر باشد ل אسم تفضیل با وجود سه شرط میفاع 

خوאهد فاعل ظاهر دאشته باشد،  אسم تفضیلی که می که אین مشتمل بر نفی، نهی یا אستفهام باشد، دوم
دو אعتبار  یافته، در دو جایگاه و به شیءِ تفضیل که אین صفت یا خبر برאی ماقبل خودش باشد، و سوم

؛ آیا در میان »هَل فِی אلنّاسِ رجُلٌ أحَقُّ بهِ אلحَمدُ مِنهُ بِعَلیٍّ«: مختلف بر خودش برتری دאده شود؛ مانند
 مردم کسی هست که به مدح و ستایش سزאوאرتر אز علی باشد؟ 

ته باشد، אگر אسمی پس אز אسم تفضیل وאقع شود و אز لحاظ معنایی نسبت به אسم تفضیل حالت فاعلی دאش 
אما אگر کلمۀ پس אز אسم تفضیل . »علیٌّ أکثَرُ عِلماً مِن زیدٍ«: آید؛ مانند چنین אسمی تمییز به حساب می

توאنیم آن رא تمییز قرאر دهیم، بلکه در אین حالت باید  نسبت به אسم تفضیل حالت فاعلی ندאشته باشد، نمی
 .»علیٌّ أفضَلُ رجُلٍ«: אسم تفضیل رא به کلمۀ پس אز آن אضافه کنیم؛ مانند
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  ف درسאهدא

  :آشنایی با

  ی عمل مصدر؛ها حالت 

  ی کاربرد مصدر عامل؛ها حالت 

  .عمل مصدر در بارۀنکاتی  

  درآمد

در אین جلسه با . فعل و مشتقات وصفی آشنا شدیم ، یعنی אسم ها فعل در جلسات پیشین با دو نوع אز شبه
  .ویمش ، یعنی مصدر و مباحث نحوی مربوط به آن آشنا میها فعل آخرین نوع אز شبه

  به  ی ناصب مفعولٌها فعل شبه

  مصدر .۳
یعنی אگر אین مصدر، . همچون فعل خود عمل کندتوאند  می ها فعل مصدر نیز همانند دیگر אقسام شبه

و אگر مصدر یک پذیرد  نمیبه  و مفعولٌکند  میمصدر فعل الزم باشد، همانند فعل الزم تنها فاعل رא مرفوع 
  .گیرد میبه هم  عدی عالوه بر فاعل، مفعولٌفعل متعدی باشد، مانند فعل مت

  .مانند فعل خود عمل کندتوאند  میکند و تنها در دو حالت  אلبته مصدر با شرאیطی عمل می

  ی عمل مصدرها حالت

  :پذیر אست عمل مصدر تنها در دو حالت אمکان

  مفعول مطلق نیابی) אلف

و به جای کند  میکه אز فعل خود نیابت در جلسات نخستین گفتیم که مفعول مطلق نیابی مصدری אست 
 مانند فعل عمل کند؛ אگر الزم باشد، فاعل و אگر متعدیتوאند  میو چون جای فعل رא گرفته אست، نشیند  میآن 

یکی אز ساختارهای قیاسی در زبان عربی به کار رفتن مصدری متعدّی در آغاز . گیرد به می باشد، فاعل و مفعولٌ
» ضرباً«در אین عبارت . »ضَرباً زیدאً«: به آن مصدر אست؛ مانند وب به عنوאن مفعولٌجمله و ذکر אسمی منص

: אعرאب אین جمله چنین אست. »زیدאً אِضرِبْ«مفعول مطلقی אست که אز فعل אمر نیابت کرده אست؛ یعنی 
» زیدאً«و » أنتَ«تقدیرُهُ فاعلُهُ ضمیرٌ مستترٌ » אِضرِبْ«مفعولٌ مطلق نابَ مَنابَ فعلٍ محذوفٍ تقدیرُهُ » ضرباً«

رא » زیدאً«رא محالً مرفوع کند و ) أنت(، که مصدر אست، توאنسته فاعل خود »ضرباً«بنا بر אین، . به لِضَرب مفعولٌ
تمرینهایتان رא «برאی نمونه جملۀ . אین אسلوب، قیاسی و تکرאرپذیر אست. به منصوب نماید در نقش مفعولٌ

» تمارین«، )کتابةً(در אینجا مصدر منصوب متعدی . »کِتابةً تَمارینَکُم«: شود می در אین אسلوب چنین» .بنویسید
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در وאقع معنای . אلیه و محالً مجرور אست مضافٌ» کُم«به خود قرאر دאده و منصوب کرده אست و  رא مفعولٌ
  .یکسان אست» אُکتُبوא تمارینَکم«با » کتابةًً تمارینَکُم«

برאی نمونه در جملۀ باال . شود یا مثنی یا جمع، به مخاطب بستگی دאردאینکه مصدر منصوب مفرد معنا 
بنا بر دریافت که خطاب به گروهی مذکر و مخاطب אست؛ توאن  می» کُم«با توجه به ضمیر ) کتابةً تمارینَکم(

  .دאنستیم» אُکتُبوא«رא به معنای » کتابةً«، אین

که » سُبحاَن אهللاِ«های آن بسیار אست؛ مانند  و نمونه مفعول مطلق نیابی در زبان عربی کاربرد زیادی دאرد
אست که هر کدאم אز אین » سَبِّحوא، سَبِّح یا أسَبِّحُ«مفعول مطلق نیابی و به معنای » سُبحانَ«در אین عبارت 

د ؛ ماننشود میبه خود אضافه  مفعول مطلق نیابی گاه به مفعولٌ. شود معانی با توجه به جمله و مخاطب تعیین می
. به بوده אست אلیه و مجرور אست، אما در وאقع مفعولٌ که هرچند لفظ جالله مضافٌ» سبحانَ אهللاِ«عبارت 

فَسبحانَ אهللاِ حینَ تُمسونَ وحینَ تُصبِِحُونَ ولَهُ אلحَمدُ فی אلسّماوאتِ وאألرضِ وَعَشِیّاً ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
یابیم  درمی، که صیغۀ جمع مذکر مخاطب هستند، »تُصبِِحُونَ« و» ُتمسونَ«به قرینۀ دو فعل  ﴾وحینَ تُظهِرونَ

خدאوند رא تسبیح و تنزیه (» سَبِّحوא«: جانشین یک فعل אمر جمع مذکر مخاطب شده אست؛ یعنی» سبحانَ«که 
  .)کنید

  مصدر قابل جایگزینی با حرف مصدری به همرאه فعل) ب

همرאه فعل به کار برد و بدون تغییر معنا، جملۀ  به» ما«یا » أن«אگر بتوאن به جای مصدر، حرف مصدری 
به  عمل فعل خود رא אنجام دهد؛ یعنی فاعل رא مرفوع و مفعولٌتوאند  میصحیحی به دست آید، چنین مصدری 

و فعل، به زمان » ما«و فعل فرض شود یا » أن«تقدیر مصدر به صورت  که אین אما تشخیص. رא منصوب کند
و » مای مصدریه«نی אگر مصدر در زمان حال تحقق یابد، אین مصدر به صورت تحقق عمل بستگی دאرد؛ یع

مصدریه و فعل ماضی و אگر » أن«یافته باشد، به صورت  شود؛ אگر در زمان گذشته تحقق فعل مضارع تقدیر می
אگر با אین تقدیر، معنای . شود میو فعل مضارع فرض » أن«در زمان آینده محقق شود، تقدیر به صورت 

عمل فعل رא אنجام دهد، در غیر אین صورت توאند  میکه אین مصدر یابیم  درمیستی אز کالم دریافت شود، در
  .توאند همچون فعل عمل کند نمی

» زیدאً«؛ تعجب کردم אز زدن علی زید رא، وאژۀ »بِ عليٍّ زیدאًتَعَجَّّبتُ مِن ضَرْ«برאی نمونه در جملۀ 
אضافه شده و توאنسته אست ) فاعل خودش(» علي«به » بضَرْ«ع در وאق .אست »بضَرْ«به مصدر  مفعولٌ
رא حذف کرد و به جای آن » ضرب«توאن  میدر אین عبارت . »بِ عليٍّ زیدאًضَرْ«: به رא منصوب کند مفعولٌ

» أن«فعل، ماضی یا مضارع تقدیر شود و حرف مقدَّر،  که אین یا مای مصدریه به همرאه فعل قرאر دאد، אما» أن«
در زمان گذشته رخ » ضرب«ظاهر عبارت אین אست که . بستگی دאرد» ضرب«باشد، به زمان تحقق » ما«یا 

 تُ مِن أنْتَعَجَّبْ«: و فعل ماضی אستفاده کرد؛ یعنی» أنْ«אز  ،»برْضَ«به جای توאن  می، بنا بر אیندאده אست؛ 
شایستگی عمل » برْضَ«، کلمۀ ا بر אینبنصحیح אست و معنایی صحیح دאرد؛ אی  جملهאین . »ضَرَبَ عليٌّ زیدאً

به صورت » برْضَ«حال אگر زمان تحقق فعل در آینده باشد . رא منصوب کرده אست» زیدאً«رא دאرد و אز אین رو 
و אگر زمان تحقق فعل در زمان حال » رِبَ عليٌّ زیدאًیَضْ تُ مِن أنْتَعَجَّبْ«: ؛ یعنیشود میتقدیر » رِبَأن یَضْ«

  .»یَضرِبُ عليٌّ زیدאً) مِنْ ما(تَعَجَّبتُ مِمّا «: ؛ یعنیشود میتقدیر » ما یَضرِبُ«به صورت » برْضَ«باشد 

عمل کند؛ برאی توאند  نمیمصدر    אما אگر با تقدیر حروف مصدری و فعل، معنایی صحیح به دست نیاید،
زیرא در אین جمله   فرض کرد؛» کتابةً«به  رא مفعولٌ» رسالة«و » کَتَبَ عليٌّ کتابةً رِسالَتَهُ«: توאن گفت نمونه نمی
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؛ زیرא »کَتَبَ عليٌّ أن کَتَبَ رِسالَتَهُ«: حرف مصدری به همرאه فعل قرאر دאد و گفت» کتابةً«توאن به جای  نمی
و فعل » مای مصدریه«توאن به جای مصدر،  همچنین نمی. אین عبارت به لحاظ אسلوب عربی صحیح نیست

در אین جمله، عمل » رسالة«، علت منصوب شدن بنا بر אین؛ »عليٌّ ما یَکتُبُ رِسالَتَهُ َکتَبَ«: قرאر دאد و گفت
هر دو معمول » رسالة«و » کتابةً«در وאقع . אست» کَتَبَ«به فعل  نیست، بلکه אین وאژۀ مفعولٌ» کتابةً«کردن 

  .به אست هستند؛ אوّلی مفعول مطلق و دومی مفعولٌ» کَتَبَ«فعل 

  د مصدر عاملی کاربرها حالت

بدین معنا که مصدر با فرض دאشتن . ی مصدر عامل אستها حالتعمل مصدر،  در بارۀموضوع دیگر 
رود؟ پاسخ אین אست که مصدر عامل به ترتیب کثرت کاربرد در یکی אز  شروط عمل به چند حالت به کار می

  :رود سه حالت زیر به کار می

  مصدر مضاف) אلف

در אین صورت אگر مصدر אز فعل الزم . در عامل به وאژۀ پس אز خود אستنخستین حالت، אضافه شدن مص
تَعَجَّبتُ مِن «: شود؛ مانند گیرد و אز آنجا که مضاف אست به فاعل خود אضافه می به نمی گرفته شده باشد مفعولٌ
توאند فاعل  تنها میאست، » ذَهَبَ، یَذهَبُ«که مصدر فعل الزم » ذهاب«در אین جمله . »َذهابِ عليٍّ إلی مدینتِهِ

به دلیل » عليّ«در אین جمله . پذیرد و در אینجا نیز به فاعل خود אضافه شده אست به نمی بگیرد و مفعولٌ
  .אلیه بودن لفظاً مجرور אست، אما در معنا و در אصطالح در محل بعید خود، فاعل و محالً مرفوع אست مضافٌ

تر آن אست که مصدر به فاعل خود אضافه شود و  אما אگر مصدر عامل، متعدی و مضاف باشد، فصیح
در אین . ؛ אز אکرאم علی نسبت به زید خوشم آمد»أعجَبَني إکرאمُ عليٍّ زیدאً«: به منصوب گردد؛ مانند مفعولٌ

אضافه » علي«به » إکرאم«אست و אز سوی دیگر خود » أعجَبَ«فاعل فعل » إکرאم«جمله، אز سویی مصدر 
  .قرאر دאده אست؛ یعنی אکرאم אز علی صادر شده אستشده و آن رא فاعل خود 

فَبِما ﴿برאى نمونه در آیۀ مبارک . در قرآن کریم نیز مصدر متعدی مضاف به فاعل كاربرد فرאوאنى دאرد
» فای عاطفه«بر حسب ما قبل خود ممکن אست » فاء«حرف . ﴾نَقْضِهم میثاقَهُم لَعَنَّاهُم وجَعَلنا قُلوبَهُم قاسِیَةً

مصدری אست به معنای شکستن كه به حرف جر » نقض«زאئده و » ما«حرف جر؛ » بـ«تینافیه باشد؛ یا אس
. אست، אضافه شده אست» نقض«، كه در وאقع فاعل »هُم«אین مصدر به ضمیر . مجرور شده אست» بـ«
. عنت کردیمرא ل ها آن و منصوب אست؛ یعنی به سبب شکستنشان پیمانشان رא،» نقض«به  نیز مفعولٌ» میثاقَ«

به אوّل و  رא مفعولٌ» قلوبَ«אز אفعال تحویل אست، » جعلنا«، אز آنجا كه ﴾وجعلنا قلوبَهم قاسیةً... ﴿در عبارت 
  . به دوم خود قرאر دאده אست رא مفعولٌ» قاسیة«

در زبان عربی אین . ماندن فاعل אست  به و مرفوع باقی حالت دوم، אضافه شدن مصدر متعدی به مفعولٌ
به جای אضافه » أعجَبني إِکرאمُ عليٍّ زیدאً«برאى نمونه در عبارت . رود، ولی جایز אست  کمتر به كار می حالت

رא » عليّ«به אضافه كرد و  رא به مفعولٌ» إکرאم«توאن  به فاعل و منصوب كردن مفعول می» إکرאم«کردن 
אضافه شده و ) زید(به  به مفعولٌ» إِکرאم«آن  كه در» أعجَبَنی إِکرאمُ زیدٍ عليٌّ«: مرفوع باقی گذאرد؛ یعنی گفت

گونه אست خوشم آمد אز پذیرאیی شدن  معنای אین عبارت אین. به عنوאن فاعل مرفوع باقى مانده אست» عليّ«
אلیه بودن لفظاً مجرور אست، אما محالً منصوب אست؛ زیرא  به دلیل مضافٌ» زید«در אین جمله . زید توسط علی
  .אست» إکرאم«نیز فاعل برאی » عليٌّ«. بوده و در אصطالح محل بعید آن محلّ نصب אست به در وאقع مفعولٌ
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  אعرאبِ تابعِ معمولِ مصدر مضاف

אلیه درآمده، تابعی همچون صفت یا معطوف ذكر  אگر در مصدر مضاف، برאی فاعلی که به صورت مضافٌ
אلیه אست، مجرور  ه صورت مجرور و مضافٌتوאن آن تابع رא به تبعیت אز لفظ فاعل، که אكنون ب شود، هم می
برאى نمونه . אلیه، که محالً مرفوع אست، مرفوع کرد توאن آن رא به تبعیت אز محل بعید مضافٌ کرد و هم می

: توאن گفت אست و می» عليّ«صفت » אلعالم«که در آن » أعجَبَنی إِکرאمُ عليٍّ אلعالمِ زیدאً«: توאن گفت می
، که مجرور אست، مجرور »عليٍّ«به تبعیت אز لفظ » אلعالمِ«در حالت نخست، . »אلعالمُ زیدאً أعجَبَنی إِکرאمُ عليٍّ«

  . ، که محل رفع אست، تبعیت کرده אست»عليّ«אز محلّ » אلعالمُ«شده، אما در حالت دوم 

همین کند؛ برאی نمونه אگر در  شود هم صدق می به אضافه می همین نکته دقیقاً در مصدری که به مفعولٌ
به אضافه و فاعل  به منصوب گردد، مصدر رא به مفعولٌ مصدر به فاعل אضافه شود و مفعولٌ که אین مثال به جای

صفت یا تابع دیگری بیاوریم، » زید«و بخوאهیم برאی » أعجَبَني إِکرאمُ زیدٍ عليٌّ«: رא مرفوع كنیم، یعنی بگوییم
 که אین به خاطر» زید«تبعیت אز محل، منصوب كرد؛ زیرא محلّ توאن تابع رא به تبعیت אز لفظ، مجرور یا به  می

أعجَبَني إِکرאمُ زیدٍ אلعالمَ «یا » أعجَبَنَي إِکرאمُ زیدٍ אلعالمِ عليٌّ«: به بوده، محلّ نصب אست؛ یعنی در وאقع مفعولٌ
  . »عليٌّ

  و אضافه» אلف و الم«مصدر مجرد אز ) ب

. אست) تنوین دאر(به مابعد خود אضافه شده، بلكه مصدر منوّن  دאرد و نه» אلف و الم«گاه مصدر عامل نه 
برאی نمونه אگر فردی אز . توאند عمل فعل خود رא אنجام دهد مصدر منوّن نیز אگر شرאیط عمل رא دאشته باشد، می

אگر אز : تر به شما گفتم، אنجام دאدی یا نه؟ شما ممکن אست در پاسخ بگویید آن کاری که پیش: شما بپرسد
گونه بیان  אین جمله رא در عربی אین. ترسم، אنجام ندאدم  دאدم، אما چون می ترسیدم، אنجام می  برאدرت نمی

مصدر » خَوفٌ« ٨٢.دאدم ؛ אگر ترس אز برאدرت نبود قطعاً אین کار رא אنجام می»لَو لَا خَوفٌ أَخاכَ لَفعَلْتُ«: کنیم می
אلیه، مبنی بر  مضافٌ» כ«אست؛ » אلف«و منصوب به » خوفٌ«به  مفعولٌ» أخا«و مبتدאی مرفوع به ضمه אست؛ 

آید؛  می» لَولَای شرطیه«الم تأکیدی אست که در جوאب » لَفَعَلْتُ«در آغاز » لَـ«فتح و محالً مجرور אست؛ 
» خوفٌ«شود مصدر  گونه که مشاهده می همان. جوאب شرط אست» لَفَعَلتُ«فعل و فاعل و جملۀ » فَعَلتُ«

  . به خود منصوب کرده אست رא در نقش مفعولٌ» أخا«و אضافه אست و » אلف و الم«و مجرّد אز تنوین دאرد 

أو إطعامٌ فی یومٍِ ذِی * فَكُّ رَقَبَةٍ * وَمَا أدرאכَ مَا אلعَقَبَةُ * فَال אقتَحَمَ אلعَقَبَة ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
مصدر منّون אز » إطعامٌ«אست و » إِطعامٌ«به  مفعولٌ» یتیماً«، ﴾ةٍأَو مِسکیناً ذא مَترَبَ* یتیماً ذא مَقرَبَةٍ * مَسغَبةٍ 

  . به رא منصوب كند توאند مفعولٌ ، مصدر منوّن هم אگر متعدی باشد، میبنا بر אینباب إفعال אست؛ 

  » אلف و الم«مصدر همرאه با ) ج

. شود ی אشعار یافت میکاربرد אست و تنها در برخ در زبان عربی کم» אلف و الم«مصدر عامل همرאه با 
  : گوید برאى نمونه شاعر می. توאند عمل فعل رא אنجام دهد گفته می אین مصدر هم با فرض تحقق شرאیط پیش

  یَخالُ אلفِرאرَ یُرאخِی אألجَلَ    هُ  ضَعیفُ אلنِّکایَةِ أعدאءَ

אلیه  كه مضافٌ» مאلف و ال«، مصدری אست همرאه با »زخم وאرد کردن«، به معنای »אلنِّکایة«در אینجا 

                                                 
  .مالحظه کردیم) ۱(ث مربوط به آن رא در نحو عربى אست که مباح» لَوالی شرطیه«در אصطالح » لَوال«در אینجا . ٨٢



۹۲  

Nahv(2) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

معنای شعر چنین . به خود قرאر دאده אست رא منصوب کرده و مفعولٌ» أعدאء«אست و אز سوی دیگر » ضَعیف«
. אندאزد کند که فرאر אز صحنۀ جنگ אجل رא به تأخیر می אو در زخم زدن به دشمن ضعیف אست و فکر می: אست

אین فعل یکی אز אفعال قلوب و به . مستتر אست» هُوَ«فعل مضارع و مرفوع به ضمه אست و فاعل آن » یَخالُ«
در محل نصب אست و به » یُرאخِي אألجَلَ«به אول و منصوب؛ جملۀ  مفعولٌ» אلفِرאرَ«. معنای ظنّ و گمان אست

  . به دوم نشسته אست جای مفعولٌ

  عمل مصدر در بارۀنكاتی چند 

توאند عمل فعل رא  کند، אسم مصدر هم میאگر شروط عمل مصدر در אسم مصدر تحقق پیدא  :نکتۀ نخست
مصدریه به همرאه فعل ماضی یا مضارع یا مای مصدریه » أن«אنجام دهد؛ یعنی אگر به جای אسم مصدر بتوאن 

توאند عمل فعل خود رא אنجام  به همرאه فعل مضارع قرאر دאد و معنا درست باشد، چنین אسم مصدری هم می
  : به رא منصوب کند؛ مانند مفعولٌدهد، یعنی فاعل رא رفع بدهد یا 

  فال تُرَیَن لِغَیرِهِم ألُوفا    بِعِشرَتِكَ אلکِرאمَ تُعَدُّ مِنهُم 

بنا بر خوאهی آمد؛  به حساب ها آن به وאسطۀ نشست و برخاست و معاشرت با بزرگان و کریمان در زمرۀ
فعل مضارع مجهول و אز אفعال » یَنال تُرَ«در אین جمله . ، هرگز همدم و مونس با غیرکریمان دیده نشوאین

بر آن درآمده و به خاطر نون تأکید خفیفه که به آن پیوسته، مبنی بر فتح و محالً » الی ناهیه«قلوب אست که 
به אوّل  که אكنون نایب فاعل אست، در אصل مفعولٌ» تُرَیَن«مستتر در فعل » أنتَ«ضمیر . مجزوم شده אست

در אینجا شاهد مثال ما برאی عمل אسم مصدر عبارت . אست» تُرَیَن«به دوم  مفعولٌ» وفاًلُأ«بوده אست و 
אسم مصدر אست؛ زیرא אین وאژه به معناى مصدر אصلی باب » عِشرَة«در אین عبارت . אست» بِعِشرَتِكَ אلکرאَم«

אما אین אستفاده كرد، » عشرة«אز » معاشرة«توאن به جای  אست و می» معاشرة«مفاعله אز همین ریشه، یعنی 
אسم مصدر . نامند هایی رא אسم مصدر می رא ندאرد و در مباحث صرف چنین وאژه» عاشَرَ«وאژه تمامی حروف 

» عِشرَة«، بنا بر אین. אسمی אست که معنای مصدر دאرد، ولی تمامى حروف صیغۀ אوّل ماضی فعل خود رא ندאرد
  . به خود قرאر دאده אست رא مفعولٌ» کرאمאل«אضافه شده و ) »כ«ضمیر (אسم مصدری אست که به فاعل خود 

آن معمول، ظرف یا جار و مجرور متعلق به  که אین معمول مصدر نباید بر مصدر مقدّم شود، مگر :نکتۀ دوم
ی فعل خود رא אنجام ها عملتوאند همۀ  دلیل אین אمر آن אست که مصدر عاملی ضعیف אست و نمی. مصدر باشد

در אین میان عمل . تر אست אز فعل ضعیف ها آن خود فعل فرعی אست و عمل به طور کلی عمل نسبت به. دهد
توאند در ماقبل خود عمل کند، بلکه تنها در مابعد  אی ضعیف אست که نمی مانند مصدر به אندאزه ها آن برخی אز

به » إِکرאم«ش אز رא پی» زیدאً«توאن  نمی» أعجَبَني إِکرאمُ عليٍّ زیدאً«برאى نمونه در عبارت . کند خود عمل می
همچنین در آیۀ . معمول، ظرف یا جار و مجرور باشد که אین ، مگر»أعجَبَني زیدאً إِکرאمُ عليٍّ«: کار برد و گفت

جار و مجروری » بِهِما«؛ ﴾وَال تَأخُذکُم بِهِما رَأفَةٌ في دین אهللاِ إنْ کُنتُم تُؤمِنونَ بِاهللاِ وאلیومِ אآلخِر﴿مبارک 
  . אست و معمول آن وאقع شده و توאنسته אست بر آن مقدم شود» فَةرأ«متعلق به مصدر 

پیش אز تمام شدن عمل مصدر عامل در معمولهای خود، نباید وصفی برאی آن ذکر شود؛ یعنی  :نکتۀ سوم
به یا هر معمول دیگری برאی مصدر، صفتی برאی آن آورده شود عمل مصدر  אگر پیش אز آوردن فاعل، مفعولٌ

تَعَجَّبتُ مِن إِکرאمِكَ «: توאن گفت برאى نمونه نمی. شود پس אز صفت قرאر گرفته אست، باطل می در معمولی که
مِن «فعل و فاعل אست؛ » تَعَجَّبتُ«در אین عبارت . ؛ אز אکرאم زیاد تو نسبت به علی تعجب کردم»אلکثیرِ علیّاً
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در אین جمله پیش אز . אضافه شده אست) כ(ود به فاعل خ» إِکرאم«و » تَعجَّبتُ«جار و مجرور متعلق به » إِکرאم
» إکرאم«به  رא مفعولٌ» علیّاً«توאن  ، نمیبنا بر אینذکر شده אست؛ » אلکثیر«صفت ) علیّاً(» إِکرאم«به  بیان مفعولٌ

تَعَجَّبتُ مِن «: به قرאر دאد و گفت رא پس אز مفعولٌ» אلکثیر«پس برאی درست بودن جمله باید . به حساب آورد
  .»אمِكَ علیّاً אلکثیرِإکر

  چکیده

 : پذیر אست عمل مصدر تنها در دو حالت אمکان 
به کار بردن مصدری متعدی در آغاز جمله و ذکر אسمی منصوب به عنوאن : مفعول مطلق نیابی. ۱

چگونگی معنای مصدر منصوب به . »کِتابةً تَمارینَکُم«: به אز جمله אسلوبهای آن אست؛ مانند مفعولٌ
دریافت که خطاب به توאن  می» کُم«برאی نمونه در جملۀ پیشین با توجه به ضمیر . گی دאردمخاطب بست

  . کنیم فرض می» אُکتُبوא«رא به معنای » کِتابةً«، بنا بر אینگروهی مذکر و مخاطب אست؛ 

» أن«אگر بتوאن به جای مصدر، حرف مصدری : مصدر قابل جایگزینی با حرف مصدری به همرאه فعل. ۲
توאند  میبه همرאه فعل به کار برد و بدون تغییر معنا، جملۀ صحیحی به دست آید، چنین مصدری » ما«یا 

در אین صورت אگر مصدر در زمان حال تحقق یابد، אین مصدر به صورت . عمل فعل خود رא אنجام دهد
» أن«ورت یافته باشد، به ص  شود؛ אگر در زمان گذشته تحقق و فعل مضارع تقدیر می» مای مصدریه«

و فعل مضارع فرض » أن«مصدریه و فعل ماضی؛ و אگر در زمان آینده محقق شود، تقدیر به صورت 
توאند  میتوאن دریافت که אین مصدر  אگر با אین تقدیر، معنای درستی אز کالم دریافت شود، می. شود می

  .عمل فعل رא אنجام دهد، در غیر אین صورت جایز نیست

 : رود ثرت کاربرد به یکی אز אین سه حالت زیر به کار میمصدر عامل به ترتیب ک 
گیرد و אز آنجا  به نمی در אین صورت אگر אین مصدر אز فعل الزم گرفته شده باشد مفعولٌ :مصدر مضاف. ۱

אما אگر مصدر . »تَعَجَّبتُ مِن ذَهاب عليٍّ إلی مدینتِه«: شود؛ مانند که مضاف אست به فاعل خود אضافه می
به منصوب  تر آن אست که مصدر به فاعل خود אضافه شود و مفعولٌ عدی و مضاف باشد، فصیحعامل، مت
به אضافه  توאن مصدر مضاف متعدی رא به مفعولٌ همچنین می. »أعجَبَنی إکرאمُ عليٍّ زیدאً«: گردد؛ مانند

אند به تبع אز لفظ معمول تو در مصدر مضاف، אعرאبِ تابعِ معمول، هم می. »أَعجَبَني إِکرאمُ زیدٍ عليٌّ«: کرد
  . و هم به تبع אز محلّ آن باشد

لَو لَا «: توאند عمل فعل خود رא אنجام دهد؛ مانند אین مصدر نیز می :و אضافه» אلف و الم«مصدر مجرد אز . ۲
  . »خَوفٌ أخاכَ لَفعَلْتُ

برخی אشعار یافت کاربرد אست و تنها در  אین مصدر در زبان عربی کم :»אلف و الم«مصدر همرאه با . ۳
 .توאند عمل فعل رא אنجام دهد گفته می شود و با فرض تحقق شرאیط پیش می

 : در عمل مصدر باید به چند نكته دقت كرد 
  . توאند عمل فعل رא אنجام دهد אگر شروط عمل مصدر در אسم مصدر تحقق پیدא کند، אسم مصدر هم می. ۱

آن معمول، ظرف یا جار و مجرور متعلق به مصدر  که אین معمول مصدر نباید بر مصدر مقدّم شود، مگر. ۲
  . باشد

.پیش אز تمام شدن عمل مصدر عامل در معمولهای خود، نباید وصفی برאی آن ذکر شود. ۳
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  אهدאف درس

  :نایی باآش

 ساختارهای تعجب در زبان عربی؛ 
 های تعجب؛ אعرאب صیغه 
 شود؛ شرאیط فعلی که אز آن صیغۀ تعجب ساخته می 
 گیرد؛ אی که مورد تعجب قرאر می شرאیط وאژه 
  .نشان دאدن تعجب در زمانهای گوناگون 

  درآمد

نی مفعول مطلق و ی منصوب، یعها אسمتاکنون به طور کلی با دو نوع אز ) ۲(אز אبتدאی نحو عربی 
گیرند، بسیار زیادند و مباحث  به قرאر می یی که در زبان عربی در جایگاه مفعولٌها אسم. אیم به، آشنا شده مفعولٌ

در אین جلسه با . به و عوאمل نصب آن آشنا شدیم در جلسات گذشته با مفعولٌ. نیز فرאوאن אست ها آن مربوط به
، آشنا )منه متعجب(به فعل تعجب  گیرد، یعنی مفعولٌ به قرאر می مفعولٌیی که در جایگاه ها אسمیکی دیگر אز 
شمار  ، بهبه مفعولٌ) گیرد אی که مورد تعجب قرאر می کلمه(منه  אز آنجا که در אفعال تعجب، متعجب. خوאهیم شد

  . به אز אین אفعال سخن خوאهد رفت رود، در אدאمۀ مباحث مربوط به مفعولٌ می

אز جملۀ אین ساختارها . جب در زبان عربی ساختارها و روشهای گوناگونی وجود دאردبرאی نشان دאدن تع
ندאیی אست که معنای تعجب دאرد که در مبحث منادא אز آن سخن خوאهیم گفت؛ برאی نمونه אگر بخوאهیم 

  . ب هوشی؛ عج»!یا لَهُ مِن ذَکاءٍ«یا » !کاءٍیا لَلذَّ«: گوییم تعجب خود رא אز هوش شخصی نشان دهیم، می

کَیفَ ﴿شود؛ مانند آیۀ مبارک  آغاز می» کَیفَ«אز دیگر ساختارها، אسلوب אستفهامی אست که معموالً با 
چگونه ممکن אست به خدאوند کفر بورزید، در حالی که شما مرده بودید  ٨٣؛﴾تَکفُرونَ بِاهللاِ وکُنتُم أموאتاً فأحیاکُم

به کار رود حتماً معنای تعجب خوאهد » کَیفَ«که هر جا وאژۀ אلبته منظور אین نیست . و אو شما رא زنده کرد
رود و تشخیص آن אز نوع אسلوب و معنا  دאشت، بلکه تنها در برخی موאرد خاص به אین معنا به کار می

  .پذیر אست אمکان

توאن برאی نشان دאدن تعجب אز آن  نیز אز ساختارهایی אست که می» سُبحانَ אهللاِ«همچنین عبارت 
کند بیان کنیم،  ده کرد؛ برאی نمونه אگر بخوאهیم تعجب خود رא אز فردی که در نماز خود سستی میאستفا
برאی تنزیه و تسبیح خدאوند » سبحانَ אهللاِ«در אین عبارت . »!سُبحانَ אهللاِ لِمَ ال تُصَلِّی«: توאنیم بگوییم می

  . کنندۀ معنای تعجب אست نیست، بلکه بیان

توאن  نیست، می ها آن گفته و نیز ساختارهای دیگری که در אینجا مجال بیان با همۀ ساختارهای پیش
אما در زبان عربی به طور ویژه دو ساختار قیاسی مشهور برאی אبرאز تعجب . تعجب خود رא אز چیزی بیان کرد

أجْمِلْ «و » !بیعَما أجمَلَ אلرَّ«: אست؛ مانند» أفعِل بِهِ«و دیگری ساختار » ما أفعَلَ«یکی ساختار : وجود دאرد
  ! ؛ بهار چه زیباست»!بِالرّبیعِ

                                                 
   .۲۸/ بقره. ٨٣
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و مباحث دیگری در همین زمینه گفتگو خوאهیم  ها آن در אدאمه پیرאمون אین دو ساختار، چگونگی אعرאب
  . کرد

  אصطالحات مربوط به אفعال تعجب
معنای تعجب بیان نام دאرد که به وسیلۀ آن » مای تعجبیّه«در אصطالح » ما أفعَلَ«در ساختار » ما«وאژۀ 

که » אلرّبیعَ«אی همچون  همچنین وאژه. نیز صیغۀ تعجب אست» ما أفعَلَ«، فعل تعجب و »أفعَلَ«فعل . شود می
אی که تعجب نسبت به آن صورت گرفته  شود؛ یعنی، کلمه منه نامیده می آید، متعجب می» ما أفعَلَ«پس אز 
  . אست

حرف جرّ زאئد، » ـبِ«، فعل تعجب، »أجْمِلْ«نیز فعل ) »بِالرّبیعِ مِلْأجْ«مانند (» بِـهِ أفْعِلْ«در ساختار 
  . شود خوאنده می صیغۀ تعجب » أفعِل بِـ«منه و ساختار  متعجب» אلرّبیعَ«

  های تعجب אعرאب صیغه

  ساختار نخست

، بر آید، سپس فعلی که قرאر אست تعجب אز آن ساخته شود می» مای تعجبیّه«אبتدא » ما أفعَلَ«در ساختار 
شود و سپس  ساخته می» ما أجمَلَ«صیغۀ تعجب » ج م ل«شود؛ برאی مثال אز ریشۀ  ذکر می » أفعَلَ«وزن 

در אعرאب » !ما أجمَلَ אلرَّبیعَ«: شود ذکر می» ما أفعَلَ«پس אز ) منصوب(به  شیء مورد تعجب در نقش مفعولٌ
  .، در محلّ رفع و مبتدא אست، مبنی بر سکون»مای تعجبیّۀ نکرۀ تامّه«، »ما«אی  چنین جمله

شود که برאی قرאر گرفتن در مقام مبتدא نیازی به تخصیص  אی אطالق می گفتنی אست نکرۀ تامّه به نکره
אی بتوאند مبتدא وאقع شود، یا باید معرفه باشد و یا نکرۀ  وאژه که אین دאنید برאی طور که می همان. ندאرد

یابند و אز אین رو  های نکره توسط خودشان تخصیص می אز وאژه אما برخی). نکرۀ مخصَّصه(یافته  تخصیص
ی شرط، ها אسمی אستفهام، ها אسمشود؛ مانند  به چنین کلماتی نکرۀ تامّه گفته می. توאنند مبتدא وאقع شوند می

  . »مای تعجبیّه«خبریه و » کَم«

אست و אز » شيءٌ«به معنای » مای تعجبیّه«، »!ما أجمَلَ אلرَّبیعَ«در ساختار تعجب در عبارتی همچون 
אی  پس در وאقع نکرۀ تامّه نکره. »)عظیمٌ(شيءٌ عَجیبٌ «: آنجا که معنای تعجب هم دאرد، تقدیر آن چنین אست

  . אست که به وسیلۀ صفتی که درون آن نهفته، تخصیص یافته אست

» هُوَ«آن ضمیر مستتر  فعل ماضی، مبنی بر فتح و فاعل: »أجمَلَ«: شود گونه ترکیب می بقیۀ عبارت אین
شایان ذکر . به و منصوب به فتحه مفعولٌ: »אلرّبیعَ«و در محلّ رفع אست؛  گردد بر می» مای تعجب«که به 

خود، در محلّ رفع و خبرِ » أجمَلَ אلرَّبیعَ«شود و سرאنجام جملۀ  منه بودن نقش محسوب نمی אست که متعجب
أجمَلَ «مبتدא אست و جملۀ » ما«یک جملۀ אسمیه אست؛ زیرא ، کل عبارت در مجموع بنا بر אین. אست» ما«

  . شود محسوب می» ما«אی فعلیه و در محل رفع אست که خبر  جمله» אلرّبیع

) عجیبٌ(ءٌ عظیمٌ  شي«: در نتیجه معنای אین عبارت با توضیحاتی که در אعرאب آن بیان شد، چنین אست
אین بهترین تقدیر معنایی אست که . قدر زیبا شود ه אست که بهار אین؛ אمر بزرگی باعث شد»جمیالً  جَعَلَ אلرّبیعَ
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אلبته دیدگاههای دیگری نیز در معنای אین אسلوب گفته . אین ساختار بیان شده אست در بارۀدر کتابهای نحوی 
  و برخی دیگر معتقدند که » مای אستفهامیه«، »ما«شده אست؛ برאی نمونه برخی אز نحویان معتقدند که 

  .אست... و » ای موصولهم«

که در آن  ٨٤﴾قُتِلَ אإلنسانُ ما أکفَرَهُ﴿אین ساختار در قرآن کریم هم به کار رفته אست؛ مانند آیۀ مبارک 
، مبنی بر سکون، در محل رفع و مبتدא؛ »مای تعجبیّه«، »ما«در אین عبارت . אسلوب تعجب אست» ما أکفَرَهُ«
به  مفعولٌ: »ه«، محالً مرفوع؛ »هُوَ«بر فتح و فاعل آن ضمیر مستتر ، مبنی )فعل تعجب(فعل ماضی : »أکفَرَ«
  .אست» ما«در محل رفع و خبرِ » أکفَرَهُ«منصوب و جملۀ  ، مبنی بر ضم، محالً )منه متعجب(

  ساختار دوم

سازیم، سپس شیء  می) صیغۀ אمر باب إفعال(» أفعِلْ«אبتدא فعل تعجب رא بر وزن » أفعِل بِـ«در ساختار 
در אین אسلوب . »!أجمِلْ بِالرَّبیعِ«: دهیم؛ مانند قرאر می» بِ«رא پس אز حرف جر زאئد ) منه متعجب(رد تعجب مو

  دهد؛ برאی نمونه آمده אست، در ظاهر ساختار אمر دאرد، ولی معنای فعل ماضی می» أفعِلْ«فعلی که بر وزن 
آمده אست در وאقع » بِ«که پس אز حرف جرّ » אلرّبیعِ«وאژۀ . אست» جَمُلَ אلرَّبیعُ«به معنای » !أجمِلْ بِالرَّبیعِ«

شود و ترکیب مذکور אز نظر معنایی یک فعل و فاعل در درون خود دאرد، אما فعل  محسوب می» أجمِل«فاعل 
  .ماضی برאی אفادۀ معنای تعجب به شکل فعل אمر درآمده אست

فعل ماضی : »أجمِل«: א در نظر بگیریم و بگوییم، در אعرאب אین ساختار باید معنای فعل ماضی ربنا بر אین
حرف جرّ زאئد، مبنی بر کسر که محلّی אز אعرאب : »بِ«که برאی نشان دאدن تعجب به شکل אمری آمده אست؛ 

  .که در محلّ رفع אست» باء زאئد«، لفظاً مجرور به »أجمِلْ«فاعلِ : »אلرّبیع«ندאرد؛ 

لَهُ غَیبُ ﴿: کاربردتر אست؛ مانند ته אست، אما אز ساختار نخست کمאین ساختار نیز در قرآن کریم به کار رف
غیب آسمانها و زمین در אختیار خدאوند متعال אست، چقدر بینا و شنوא  ٨٥؛﴾אلسّموאتِ وאألرضِ أبْصِرْ بِهِ وأسْمِعْ

دאدن تعجب فعل ماضی که برאی نشان : »أبصِرْ«: گونه אست אعرאب ساختار تعجب در אین آیۀ مبارک אین. אست
حرف جرّ زאئد، مبنی بر کسر : »ـبِ«؛ فعلٌ ماضٍ جاءَ عَلَی هَیْأةِ אألمْرِ إلنْشاءِ אلتَّعَجُّبِ: به شکل אمری آمده אست
؛ چون در אصل فاعلِ )محل بعید(، محالً مرفوع )محلّ قریب(» بِ«مجرور به : »ه«که محلی אز אعرאب ندאرد؛ 

  .אست» أبصِرْ«

  ای تعجبه صیغه در بارۀنکاتی 

  .شود شروط فعلی که אز آن صیغۀ تعجب ساخته می. ۱

شود که شروط الزم رא برאی ساختن אسم تفضیل دאشته باشد؛ یعنی،  صیغۀ تعجب تنها אز فعلی ساخته می
ثالثی، مجرد، تام، متصرف، معلوم، موجَب و قابل تفاضل باشد و بر عیب، رنگ و : دאرאی هشت شرط باشد
دیگر سخن، همان شروط الزم برאی ساختن אسم تفضیل در فعلی که אز آن صیغۀ تعجب  زینت داللت نکند؛ به

                                                 
   .۱۷/ عبس. ٨٤

   .۲۶/ کهف. ٨٥



  ۹۹    جلسه يازدهم )/ ۲(نحو 

Nahv(2) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

توאن   کند، نمی سازیم، نیز الزم אست؛ مثالً אز فعلی که بر رنگ و عیب داللت می می) »أفعِلْ بِـ«یا » ما أفعَلَ«(
  .صیغۀ تعجب ساخت

کنیم؛  ت، مانند אسم تفضیل عمل میگانه نیس برאی نشان دאدن تعجب אز فعلی که دאرאی אین شروط هشت
برאی نشان » أقبَح«برאی نشان دאدن کثرت و شدت، یا » أکثَر، أشَدّ و أوفَر«هایی رא همچون  یعنی، אبتدא وאژه
אفزאییم؛ مثالً برאی  به به آن می سپس مصدر منصوب فعل مورد نظر رא در نقش مفعولٌ. آوریم دאدن عیوب می

فعلی אست ) »ح م ر«אز ریشۀ (» أحمَرَ«؛ زیرא »ما أحمَرَ אلوَردَةَ«: توאن گفت نمی אبرאز تعجب אز سرخی یک گُل
ما «: אستفاده کرد و گفت» أکثَر«و » أشَدّ«ی کمکی مانند ها فعلאز אین رو، باید אز . کند که بر رنگ داللت می

در אینجا مصدر . دهیم منه قرאر می  متعجبٌرא در مقام ) حُمرَة(» حَمُرَ«در وאقع مصدر فعل . »!أشَدَّ حُمرَةَ אلوَردَةِ
و » أشدّ«به برאی  مفعولٌ» حُمرَةَ«کنیم، یعنی  به حساب می منه אست و آن رא در אعرאب مفعولٌ منصوب متعجب

אگر بخوאهیم تعجب خود رא אز کثرت אیمان و אعتقاد یک   برאی مثال. אست» حُمرَه «إلیه برאی  مضاف» אلوردة«
؛ یعنی، چقدر אیمانش کامل אست؛ زیرא کلمۀ אیمان مصدر »ما أکمَلَ إیمانَ علیٍّ«: گوییم ینفر نشان دهیم، م

، بلکه باید אز »ما آمنَ علیاً«: אست؛ به عبارت دیگر، فعل آن ثالثی مجرد نیست و نباید گفت» إِفعال«باب 
ما «: رא به دنبال آن ذکر کرد »آمنَ«אستفاده و مصدر فعل » ما أکملَ«یا » ما أشدَّ«، »ما أکثر«אسالیبی چون 
  . »ما أکثرَ إیمانَ علیٍّ«یا » أشدَّ إیمانَ علیٍّ

باید توجه دאشت که در אفعالی که شروط ساختن تعجب رא ندאرند و אز کلمۀ » أفعِل بِـ«در مورد אسلوب 
توאن  و نمی» دِدْ بِـأش«بدون אدغام بیاید؛ یعنی، » أشدَّ«شود، الزم אست کلمۀ  یا مانند آن אستفاده می» أشدَّ«

  .»أشْدِدْ بِحُمرةِ אلوردةِ«یا » أشدِدْ بِإیمانِ علیٍّ«: ، مانند»أشَدَّ بِـ«: گفت

نکتۀ دیگری که در مورد شروط بنای אفعال تعجب مطرح אست، אین אست که אگر یکی אز دو شرط مثبت 
توאن مصدر فعل  هول باشد، نمییا به אصطالح موجَب بودن، یا معلوم بودن نقض شود، یعنی فعل منفی یا مج

قرאر دאد، بلکه باید אز مصدر مؤوّل אستفاده » ما أشدّ«و » ما أکثر«رא در مقام مصدر صریح بعد אز کلماتی مانند 
» أن«حال در حالت نفی، אگر حرف مصدری . کرد؛ یعنی، حرف مصدری به ضمیمۀ فعل منفی یا مجهول

باشد، به صورت فعل ماضی یا مضارع » ما«ب؛ و אگر حرف باشد، فعل بعد אز آن به صورت مضارع منصو
: توאن گفت و نمی!) خوאنی چقدر درس نمی! (نخوאن شدی ؛ چقدر تو درس»ما أکثرَ ألّا تَدرسَ«: خوאهد بود؛ مانند

، چون در אین صورت معنای مثبت خوאهد دאشت، در حالی که منظور متکلم تعجب به »ما أکثرَ درسَكَ«
الزم אست אز مصدر مؤوّل אز حرف مصدری ) منفی و مجهول(، در אین دو فعل بنا بر אین .صورت منفی אست

و فعل مضارع منفی یا مجهول یا ماضی منفی یا مجهول אستفاده کنیم؛ برאی مثال אگر ) »ما«یا » أن«(
در אین صورت که » ما أشدَّ ما ضُرِبَ زیدٌ«: گوییم بخوאهیم تعجب خود رא אز کتک خوردن زید بیان کنیم، می

مصدر אست و » ضَرْب«؛ زیرא »ما أشدَّ ضَرْبَ زیدٍ«: توאن گفت אست و نمی» ضُرِبَ«زید نایب فاعلِ فعلِ 
فهمد که کتک خوردن زید منظور  ، شنونده نمیبنا بر אین. هم فعل معلوم و هم مجهول אست» مُحتَمَل«

غالباً یعنی » ضرب«سازگار אست؛ چون  رت بیشبا مصدر معلوم » ضَرْب«متکلم אست یا کتک زدن אو، حتی 
در محل : »مای تعجبیه«خوאهد بود؛ یعنی، » ما ضُرِبَ«منه مصدر مؤوّل אز  در אینجا متعجب. زدن نه زده شدن

فعل ماضی مبنی بر فتح و فاعل آن ضمیر مستتر به تقدیر : »أشدَّ«رفع، مبتدא، نکرۀ تامه و مبنی بر سکون؛ 
فعل ماضی، مجهول و مبنی بر فتح؛ : »ضُرِبَ«محلی אز אعرאب ندאرد؛ » مصدریه مای«در محل رفع؛ » هُوَ«
به  در محل نصب در جایگاه مفعولٌ: »ضُرِبَما «نایب فاعل و مرفوع به ضمۀ ظاهر؛ مصدر مؤوّل אز : »زیدٌ«

  . »أشدّ«برאی 



۱۰۰  
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  جامد بودن فعل تعجب. ۲

در ساختار אول » أفعَلَ«دیگری غیر אز صیغۀ  توאن به صیغۀ فعل تعجب جامد אست؛ یعنی، אین فعل رא نمی
در ساختار دوم، یعنی אز ماضی به مضارع یا אمر و אز אمر به ماضی و مضارع برد؛ به عبارت دیگر وزن » أفعِل«و 
حتی در همان صیغۀ . همیشه ثابت אست» أفعِل بِـ«در ساختار » أفعَلَ«یا وزن » ما أفعَلَ«در صیغۀ » أفعَلَ«

ما «: توאن گفت قابل אسناد به ضمایر مختلف نیست؛ مثالً نمی» أفعِل بِـ«یا صیغۀ אمر در » عَلَما أف«ماضیِ 
همیشه باید به صورت فعل ماضی مفرد مذکر غایب، و در » ما أفعَلَ«، بلكه در صیغۀ »ما أفعلوא«یا » أفعَال

به صورت جمله باشد، حتماً به  به صورت فعل אمر مفرد مذکر مخاطب باشد، زیرא אگر خبر» أفعِل بِـ«ساختار 
ما أجمَلَ «ضمیر یا رאبط دیگری نیاز دאرد که آن رאبط بین جملۀ خبر و مبتدא אرتباط אیجاد کند؛ مثالً در جملۀ 

و همین אیجاد  گردد بر می» ما«אست که به ) »هُوَ«ضمیر (» أجمَلَ«، رאبط، ضمیر مستتر موجود در »אلرَّبیعَ
، یعنی صیغۀ אول فعل ماضی، رא به »أجمَلَ«مفرد مذکر אست، باید فعل » ما«ن لفظ در نتیجه چو. کند ربط می

لفظاً شیء مفرد مذکر » ما«؛ زیرא »ما أجمَال«: توאن گفت در آن مقدر אست و نمی» هُوَ«کار ببریم که ضمیر 
ر وאقع کلمۀ ، چون فاعل د»أجمِل بِالربیع«همچنین در . ضمیر مثنی אست» أجمال«אست، در حالی که ضمیر 

همیشه باید به صیغۀ » أفعِل«אست و فعل قبل אز فاعل همیشه باید به صورت مفرد بیاید، ساختار » אلرّبیع«
  . »أفعِل أفعِال أفعِلوא«: توאن گفت مفرد مذکر بیاید و نمی

  منه  شروط متعجبٌ. ۳

زی که شنونده هیچ منه یا باید معرفه باشد یا نکرۀ مخصصه، چون אساساً تعجب کردن אز چی متعجب
؛ )یک مردی چقدر نیکو אست(» ما أحسَنَ رَجُالً«: توאن گفت ندאرد؛ مثالً نمی  شناختی نسبت به آن ندאرد، معنی

אی مترتب نیست، אما  אی فایده شود و بر چنین جمله زیرא אساساً چنین کالمی אز متکلم خردمند صادر نمی
منه  ، متعجببنا بر אین. ، برאی شنونده دאرאی معنا אست)نیکو אستعلی چقدر (» ما أحسن علیاً«: אی مانند جمله

، »ما أجمَل אلربیع«: ، مانند»אلف و الم«یا باید معرفه باشد، خوאه אسم علم باشد، مانند جملۀ باال، خوאه معرفه به 
تها زیاد אست، ولی چقدر چقدر عبر( ٨٦؛»ما أکثرَ אلعِبَرَ وأقلَ אالعتبارَ«: )אلسالم علیه(یا قول אمیرאلمؤمنین علی 

که در آن ضمیر  ٨٧﴾فَما أصبَرَهُم عَلَی אلنّارِ﴿: فرماید ، یا ضمیر باشد، مثالً قرآن می)پندگرفتنها کم אست
منه و معرفه אست؛ یا ممکن אست معرفه به אضافه باشد؛ مثالً در زیارت جامعۀ کبیره به אئمۀ  متعجب» هُم«

و » أسماء«، که در آن »نفُسَکُمأی أسماءَکُم وأکرَمَ لَفما أحْ«: کنیم عرض می )אلسالم علیهم(معصومین 
فعل : أحلیٰ: אعرאب אین عبارت چنین אست. معرفه شده אست» کُم«به خاطر אضافه شدن به ضمیر » أنفس«

به، منصوب به فتحه و معرفه به  منه مفعولٌ متعجب: آن؛ أسماء» אلف«تعجب، مبنی به فتحۀ تقدیری روی 
  .ضمیرאضافه به 

ما أحسنَ طالباً یدرُسُ «: توאن گفت منه نکره باشد، حتماً باید نکرۀ مخصصه باشد؛ مثالً می אگر متعجب
بعد אز אسم نکرۀ » یَدرُسُ جیّدאً«خوאند، که در آن جملۀ  ؛ چه نیکو אست دאنشجویی که خوب درس می»جیدאً

אی אست که به  کلمۀ نکره» طالباً«در وאقع  .دهد אی وصفی אست که نکره رא توضیح می آمده و جمله» طالباً«
ما أحسَنَ «: توאن گفت پذیر אست، ولی نمی وאسطۀ جملۀ وصفی تخصیص خورده אست و چنین تعجبی אمکان

                                                 
  .۲۹۷، حکمت אلبالغه نهج. ٨٦

  .۱۷۵/ بقره. ٨٧
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در אینجا شنونده אز دאنشجوی مورد بحث هیچ شناختی ندאرد، ولی وقتی . ؛ یک دאنشجویی چه نیکو אست»طالباً
منه وאقع  توאند متعجب می» طالباً«زند و کلمۀ  אین جمله، نکره رא تخصیص می» אًطالباً یدرُسُ جید«: گوییم می
  . شود

  منه  حذف متعجبٌ. ۴

؛ »لَم یَشکُ אلمریضُ אأللَمَ فَما أصبَرَ«: شود؛ مانند منه به خاطر وجود قرینه אز کالم حذف می گاه متعجب
بوده אست؛ یعنی، » فَما أصبَرَهُ«که در وאقع  کند، عجب آدم صبوری אست، مریض אز درد و بیماری شکایتی نمی

به دلیل عدم نیاز به ذکر حذف شده אست؛ » هُ«چقدر אین آقا بر אین درد و بیماری صبور אست ، ولی ضمیر 
قرآن کریم در سورۀ . אست» ما أصبَرَه«، یا »ما أصبَرَ אلمَریضَ«، »ما أصبَرَ«چون قرینه وجود دאرد که منظور אز 

در אین آیه،  ٨٨﴾أسمِع بِهِم وأبصِر یومَ یأتوننا لکِنِ אلظّاِلمُونَ אلیَومَ فی ضَاللٍ مُبین﴿: فرماید میمبارک مریم 
אست، شاهد ما » أسمِع «منه و فاعل برאی  متعجب» هِم«אست و ضمیر » أفعِل بِـ«در ساختار » أسمِع بِهِم«

و مجرورِ آن حذف » بِ«حرف جر زאئد  فعل تعجب אست، در حالی که» أسمِع«אست که مانند » أبصِر«کلمۀ 
و در قرآن کریم אز باب אختصار به خاطر وجود قرینۀ » أبصِر بِهِم«: אست؛ یعنی، در وאقع چنین بوده אست  شده

  . که قبل אز آن آمده، حذف شده אست» أسمِع بِهِم«

  ضعف عمل فعل تعجب. ۵

به طور کلی عمل אفعال جامد نسبت . یک فعل جامد אست، ضعیف אست که אین عمل فعل تعجب به جهت
معمولِ  که אین یکی: ، توجه به دو نکته در אین زمینه ضروری אستبنا بر אین. تر אست به אفعال متصرف ضعیف

توאند אز فعل تعجب جلو بیفتد؛ مثالً در  منه نمی توאند بر فعل تعجب مقدم شود؛ یعنی، متعجب فعلِ تعجب نمی
رא » אلربیعَ«توאن  ، یا حتی نمی»אلرّبیعَ ما أجمَلَ«: رא جلو אندאخت و گفت» אلربیعَ«وאن ت ، نمی»ما أجمَلَ אلرّبیعَ«

عامل ضعیفی » أجمَلَ«که گفتیم، فعل  ؛ زیرא چنان»ما אلرّبیعَ أجمَلَ«: قرאر دאد و گفت» أجمَلَ«و » ما«بین 
 أجمِلْ«همچنین در عبارتِ . کنند مقدم شده אست، عمل نمی ها آن אی که بر אست و عوאمل ضعیف در کلمه

  .»بِالربیعِ أجمِلْ«: آورد و گفت» أجمِلْ«رא جلوتر אز » بِالرّبیع«توאن  نمی» بِالرّبیعِ

نکتۀ دیگری که به خاطر جامد بودن فعل تعجب باید به آن توجه کرد، אین אست که فعل تعجب 
عد אز فعل تعجب، معمول منصوب یا جار توאند با معمولش فاصله دאشته باشد؛ یعنی، الزم אست بالفاصله ب نمی

؛ אمر به معروف عجب کار نیکویی אست، »ما أحسنَ אألمرَ بِالمَعروفِ«و مجرور آن رא ذکر کرد؛ مثالً در عبارت 
یا معمول آن » أمر«جار و مجروری אست که متعلق به » بالمعروف«به و منصوب אست و  مفعولٌ» אألمر«وאژۀ 
ما أحسنَ بالمعروفِ «: قرאر دאد و گفت» אألمرَ«و » ما أحسنَ«رא بین » بالمعروف«توאن  در אینجا نمی. אست
אندאزد، جار و مجرور یا ظرفی باشد که  אی که بین صیغۀ تعجب و معمولش فاصله می کلمه که אین ، مگر»אألمرَ

در . خوب אست؛ علی پیش من چقدر »ما أحسنَ عندی علیّاً«: توאن گفت متعلق به فعل تعجب אست؛ مثالً می
אست، אشکالی ندאرد که بین فعل تعجب و » أحسَنَ«ظرف و متعلق به فعل » عندَ«אینجا چون کلمۀ 

  . منه به وאسطۀ אین کلمه فاصله بیاندאزیم متعجب

                                                 
   .۳۸/ مریم. ٨٨
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  زאئد» کانَ«אفزودن . ۶

» کانَ«فعل » ما أفعَلَ«نکتۀ دیگری که پیرאمون אفعال تعجب قابل ذکر אست، אین אست که گاه در صیغۀ 
ما «: گوییم می» ما أجمَلَ אلرّبیعَ«شود؛ مثالً به جای  אست، אضافه می» أفعَلَ«و فعلی که بر وزن » ما«بین 

پذیر אست؛ یعنی، همیشه و در هر صیغۀ  אمکان» ما أفعَلَ«אین عمل قیاساً در هر صیغۀ . »کانَ أجمَلَ אلرّبیعَ
در אصطالح زאئد به حساب » کانَ«در אین حالت . افه کردرא אض» کانَ«توאن فعل  می  »ما أفعَلَ«تعجب بر وزن 

، مبنی بر سکون، در محل »مای تعجبیه«: گوییم آید و هیچ نقشی در جمله ندאرد و در هنگام אعرאب می می
فعل ماضی مبنی بر فتح که فاعل آن ضمیر : »أجمَلَ«زאئده و محلی אز אعرאب ندאرد؛ : »کانَ«رفع مبتدא؛ 

بنا . אست» ما«در محل رفع و خبر برאی : »أجَملَ אلربیع«به؛ جملۀ  مفعولٌ: »אلربیعَ« مرفوع؛ محالً» هُوَ«مستتر 
אند که آوردن  گفته  بعضی. کند و به אصطالح محلی אز אعرאب ندאرد در אین کالم نقشی بازی نمی» کانَ«، بر אین

» ما أجمَلَ אلربیع«א کند؛ یعنی شود که صیغۀ تعجب معنای ماضی پید زאئد در جملۀ تعجب باعث می» کانَ«
؛ به אین معناست که بهار چه زیبا »ما کانَ أجمَلَ אلربیع«گوییم  شود، بهار چه زیبا אست، ولی وقتی می معنا می
در אینجا فقط » کانَ«אند که  آید که אین نکته چندאن دقیق نیست و محققان علم نحو گفته אما به نظر می. بود

אین אست که جملۀ دوم تأکید » ما کانَ أجمَلَ אلربیع«و » ما أجمَلَ אلربیع«عنی، فرق کند؛ ی אفادۀ تأکید می
در صیغۀ تعجب אیجاد معنای » کانَ«ی אز جملۀ قبلی در تعجب دאرد؛ زیرא אگر هدف אز آوردن فعل تر بیش

انی אنشایی אساساً تعجب אز مع. ندאرد» کان«خودش ماضی אست و نیازی به » ما أجمَلَ«ماضی باشد، صیغۀ 
אست و معنای زمان در آن مطرح نیست و אگر قرאر باشد زمانی در آن لحاظ شود، باید به قرאین دیگری فهمیده 

אشاره به زمان قیامت دאرد و به قرینۀ آن  ﴾یومَ یأتونَنا﴿ ٨٩،﴾أسمِع بِهِم وأبصِر یوم یأتوننا﴿شود؛ مثالً در آیۀ 
توאنند  یا کلمات دیگر نمی» کانَ«د آینده و مستقبل אست، אما کلمۀ در مور ﴾أسمِع بِهِم وأبصِر﴿فهمیم که  می

زאئد . شود زאئد گفته می» کان«در صیغۀ تعجب معنای زمان ماضی یا مستقبل אیجاد کنند و برאی همین به آن 
  . ندאشته باشد که در معنا و אعرאب جمله نقشیشود  گفته میאی  به کلمه

  تعجب نسبت به گذشته یا آینده. ۷

אگر بخوאهیم تعجبمان رא نسبت به زمان گذشته یا مستقبل نشان بدهیم، مثالً بگوییم که بهار پارسال چه 
تامه باید אستفاده » یکونُ«و » کانَ«بینی کنیم که بهار در سال آینده چقدر زیبا خوאهد بود، אز  زیبا بود یا پیش

تامه، که تنها  »کان«به همرאه » مای مصدریه«ب، به אین ترتیب که برאی زمان گذشته، بعد אز صیغۀ تعج. کنیم
و برאی زمان آینده، بعد אز صیغۀ تعجب، مای مصدریه . آوریم به فاعل نیاز دאرد و به אسم و خبر نیازی ندאرد، می

دهیم؛  قرאر می» یکونُ«یا » کانَ«منه رא به صورت مرفوع بعد אز   آوریم و متعجبٌ تامه می» یکون«به همرאه 
تامه آمده אست و فاعل محسوب » کانَ«بعد אز » אلرَّبیع«، در אینجا »ما أجمَلَ ما کانَ אلرّبیعُ«: گوییم یمثالً م
فعل ماضی تام אست و به אسم و خبر نیازی ندאرد، אسم بعد אز آن در جایگاه فاعل »  کانَ«شود و چون  می

ۀ بعدش در محل نصب در جایگاه به همرאه جمل» ما«شود و سپس مصدر مؤوّل אز حرف مصدریِ  مرفوع می
. אست» ما کانَ אلربیعُ«منه در אینجا مصدر مؤوّل אز  در وאقع متعجب. گیرد قرאر می» ما أجمَلَ«به برאی  مفعولٌ

: همچنین אگر بخوאهیم تعجبمان رא برאی آینده نشان دهیم و بگوییم که بهار چه زیبا خوאهد بود، باید بگوییم
مای «؛ فعل تعجب؛ »مای تعجبیه«: ؛ که ترتیب وאژگان אین جمله چنین אست»بیعُما أجمَلَ ما یکونُ אلر«

                                                 
   .۳۸/ مریم. ٨٩
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در אینجا باز مصدر . در مقام فاعل» אلرّبیع«شود؛ و  که فعل تام محسوب می» یکونُ«؛ فعل مضارع »مصدریه
  .و در محل نصب אست» أجمَلَ«به فعل تعجب  مفعولٌ» ما یکونُ אلربیعُ«مؤوّل אز 

  چکیده

ما «یکی ساختار : اسی مشهوری که در زبان عربی برאی تعجب وضع شده، دو صیغه אستساختار قی 
یا . ؛ یعنی، بهار چه زیبا אست»ما أجمَلَ אلرَّبیعَ«: گوییم ؛ مثالً می»أفعِل بِهِ«و دیگری ساختار » أفعَلَ
شود؛ یعنی،  نامیده می» مای تعجبیه«در אصطالح » ما» «ما أفعَلَ«در אسلوب . »أجمِل بِالرّبیعِ«: گوییم می

شود و کل אین دو کلمه  نیز فعل تعجب نامیده می» أفعَلَ«فعل . کند אین کلمه אفادۀ معنای تعجب می
آید،  می» ما أفعَلَ«نیز که بعد אز » אلرّبیعَ«אی مانند  کلمه. شود صیغۀ تعجب خوאنده می) »ما أفعَلَ«یعنی (

فعل » أجمِل بِالرّبیعِ«: گوییم مثالً وقتی می» أفعِل بِـ«ر همچنین در ساختا. شود نامیده می منه  متعجب
صیغۀ تعجب » أفعِل بِـ«منه و ساختار  متعجب» אلرّبیع«حرف جر زאئد و وאژۀ » باء«فعل تعجب، » أجمِل«

  . شود خوאنده می

رאی ، ببنا بر אین. شود که شروط ساختن אسم تفضیل رא دאشته باشد صیغۀ تعجب تنها אز فعلی ساخته می 
אستفاده » أشدّ«و » أکثر«نشان دאدن تعجب אز فعلی که دאرאی אین شروط نیست، אز کلماتی مانند 

אگر فعل مورد . »ما أشدَّ حُمرَةَ אلوردةِ«: گوییم کنیم؛ مثالً برאی نشان دאدن تعجب אز سرخی یک گُل می می
حرف مصدری به ضمیمۀ فعل تعجب منفی یا مجهول باشد، باید אز مصدر مؤوّل אستفاده کنیم؛ یعنی، 

 . »ما أکثرَ ألّا تَدرُسَ«: منفی یا مجهول؛ مانند
» أفعِل«در ساختار אول و » أفعَلَ«توאن آن رא به صیغۀ دیگری غیر אز صیغۀ  فعل تعجب جامد אست و نمی 

ی و توאن آن رא אز ماضی به مضارع یا אمر و אز אمر به ماض در ساختار دوم ذکر کرد؛ به عبارت دیگر نمی
نیز قابل אسناد به ضمایر » أفعِل بِـ«یا صیغۀ אمر در » ما أفعَلَ«حتی در همان صیغۀ ماضیِ . مضارع برد

  . »ما أفعلوא«یا » ما أفعَال«: توאن گفت مختلف نیست؛ مثالً نمی

منه یا باید معرفه باشد، یا نکرۀ مخصصه؛ چون אساساً تعجب کردن אز چیزی که شنوندۀ هیچ  متعجب 
؛ یک مردی چقدر نیکو »ما أحسَنَ رَجُالً«: توאن گفت ندאرد؛ مثالً نمی  نسبت به آن ندאرد، معنی شناختی

  . אی ندאرد אی فایده شود و چنین جمله אست؛ زیرא אساساً چنین کالمی אز متکلم خردمند صادر نمی

مای «صیغۀ تعجب، אگر بخوאهیم تعجبمان رא نسبت به زمان گذشته یا مستقبل نشان بدهیم، باید بعد אز  
به » یکونُ«تامه، برאی زمان گذشته، و مای مصدریه به همرאه فعل مضارع » کانَ«به همرאه » مصدریه

» یکونُ«یا » کانَ«منه رא به صورت مرفوع بعد אز  صورت تامه برאی زمان آینده، אستفاده کنیم و متعجب
 .»ما أجمَلَ ما کانَ אلرّبیعُ«: ریم؛ مثالً بگوییموبیا
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 تعریف و אصطالحات مربوط به تحذیر؛ 
 אسلوبهای تحذیر؛ 
 تعریف و אصطالحات مربوط به אغرאء؛ 
  .אسلوبهای אغرאء 

  درآمد

 همچنین. آید شود و مقدّر به حساب می به حذف می در جلسات پیشین گفتیم که گاه عامل نصب مفعولٌ
توאن آن رא حذف کرد؛ مثل آیۀ  به با وجود قرینه جایز אست؛ یعنی، می گفته شد که حذف عامل نصب مفعولٌ

به فعلی محذوف אست و با توجه  مفعولٌ» خیرאً«که در آن وאژۀ  ٩٠﴾وَقِیلَ لِلَّذِینَ אتَّقَوْא مَاذא أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَاُلوא خَیْرאً﴿
به وجوباً حذف  عالوه بر אین، گفته شد که گاه عامل نصب مفعولٌ. تאس» أنزل«به جملۀ قبل تقدیر آن 

אز طرف دیگر حذف . به رא نصب دאده אست، حذف شود شود؛ یعنی، باید آن فعل یا شبه فعلی که مفعولٌ می
אلمثلهایی که  به گاه سماعی אست که معموالً در مجامالت، אقوאل مشهور و ضرب وجوبی عامل نصب مفعولٌ

אین موאرد قابل قیاس نیست . شاهد آن هستیم» أهالً وسهالً«حذف عامل شهرت کاربرد دאرند، مثل  همرאه با
אز אین رو، باید به همان چیزی که . به رא حذف کرد ساخت و عامل مفعولٌ ها آن אی شبیه توאن جمله و نمی

  .به قیاسی אست گاهی هم حذف وجوبی عامل نصب مفعولٌ. شنیده شده אست، אکتفا کرد

در אین جلسه و چند جلسۀ آینده در مورد ساختارهایی سخن خوאهیم گفت که حذف وجوبی عامل نصب 
توאن بر אین  شود و می אی قانونمند حذف می قیاسی אست؛ یعنی، عامل نصب به گونه ها آن به در مفعولٌ

  .ساخت ها آن  אی شبیه ساختارها قیاس کرد و جمله

: אند אز شوند که به ترتیب عبارت بندی می אشاره شد، در پنج باب دسته گونه که قبالً אین ساختارها همان
  .کنیم در אین جلسه باب تحذیر و باب אغرאء رא مطرح می. باب تحذیر، باب אغرאء، אختصاص، אشتغال و ندאء

  تحذیر

  تعاریف و אصطالحات

؛ »ی أمرٍ مَکروهٍ لِیَجتَنِبَهُلَبِ عَאلتحذیرُ تَنبیهُ אلمُخاطَ«: شود گونه تعریف می تحذیر در אصطالح نحوی אین
 آن אمر شیء یا کاری باشد، برאی که אین تحذیر عبارت אست אز توجه دאدن شنونده به یک אمر ناپسند، אعم אز

  .آن شخص אز آن دوری کند که אین
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ود خوאهیم مخاطب خ אز نظر لغوی به معنای ترساندن و برحذر دאشتن אست؛ مثالً وقتی می» تحذیر«وאژۀ 
یا من تو رא برحذر (؛ یعنی، برحذر باش »إیّاכ وאلکسلَ«: گوییم آسایی برحذر بدאریم، می رא אز تنبلی کردن و تن

ضمیر منفصل منصوبی صیغۀ مفرد مذکر مخاطب אست » إیّاכ«در אین جمله وאژۀ . אز کسالت و تنبلی) دאرم می
. شود خوאنده می) شده عنی برحذر دאشتهی(» محذّر«و شخصی אست که مورد تحذیر ما אست و در אصطالح 

، شیء ناپسند و مکروهی אست که شخص مخاطب رא אز آن برحذر )אلکسلَ(آمده אست » وאو«אی که بعد אز  وאژه
خوאنده ) یعنی برحذردאرنده(» محذّر«گویندۀ کالم نیز . شود نامیده می» אلمحذّر مِنه«دאریم و در אصطالح  می
  .شود می

  אسلوبهای تحذیر
  :توאن به دو دستۀ کلی تقسیم کرد سلوبهای تحذیر رא میא

  شوند؛ آغاز می) ضمایر منفصل منصوبی(یا فروعات آن » إیّاכ«אسلوبهایی که با ضمیر ) אلف

  .و فروعات آن هستند» إیّاכ«אسلوبهایی که فاقد ) ب

  .شوند אسلوبهایی که با ضمایر منفصل منصوبی آغاز می) אلف

  :شوند، چهار אسلوب אست و فروعات آن آغاز می» إیّاכ«ذیری که با مشهورترین אسلوبهای تح

  » وאو«ذکر ضمیر منفصل منصوبی متناسب با مخاطب و عطف محذّرمنه با حرف عطف . ۱

؛ و אگر »إیّاכِ«؛ و אگر مؤنث باشد، אز »إیّاכَ«در אین אسلوب אگر شخص مخاطب، مفرد مذکر باشد، אز 
بعد אز אین . شود ها אز قالبی مناسب אستفاده می و به همین شکل در تمامی صیغه ؛»إیّاكُم«جمع مذکر باشد، אز 

خوאهیم مخاطب رא אز آن برحذر  و سپس شیء یا کاری که می» وאو«ضمیر منفصل منصوبی، حرف عطف 
  شود؛ دאریم، به صورت منصوب ذکر می

  .»إیّاكُم وאلکسلَ«: طاب به جمع؛ و خ»إیّاكُما وאلکسلَ«؛ و خطاب به دو نفر »إیّاכَ وאلکسلَ« :مثال

، )دאرم یعنی برحذر می(» אُحَذِّرُ«به فعلی אست که وجوباً حذف شده و تقدیر آن  مفعولٌ» إیاכَ« :אعرאب
به فعل  نیز مفعولٌ» وאو«وאژۀ بعد אز . بوده אست» אُحَذِّرُכَ«אست که فعل مضارع אز باب تفعیل و در وאقع 

» أُحذِّرُכَ وאحْذَر אلکسلَ«، »إیّاכَ وאلکسلَ«پس אصل جملۀ . אست» אِجتَنِبْ« یا» אِحذَرْ«محذوف دیگری مثل 
در אینجا دو جمله رא بر » وאو«حرف . دאرم و تو هم אز تنبلی برحذر باش אست؛ یعنی، من تو رא برحذر می

  .همدیگر عطف کرده אست

، جملۀ بنا بر אین. אلحذف אستبه دאریم که عامل نصب هر دو وאجب  گفتنی אست که در אینجا دو مفعولٌ
درآمده אست و אز آنجایی که ضمیر » כَ وאلکسلَ«پس אز حذف عامل به صورت » أُحَذِّرُכَ وَאحذَرِ אلکسلَ«
توאند در אول جمله به کار رود؛ چون ضمیر متصل אست و אول جمله چیزی ندאریم که  به تنهایی نمی» כَ«

» כَ«رא به صورت ضمیر منفصل منصوبی بیان کنیم؛ یعنی، » کاف«، باید ضمیر بنا بر אینبدאن متصل شود، 
  .تبدیل کنیم» إیّاכَ«رא به 

  :אعرאب אین جمله به شرح زیر אست
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  .»أُحَذِّرُ«به لفعلٍ محذوف وجوباً، تقدیرهُ  ضمیرٌ، مبنیّ علی אلفتح، فی محل نصب، مفعولٌ :»إیّاכَ«

  .אردحرف عطف، مبنی بر فتح، محلی אز אعرאب ند :»وאو«

  .»אِحذَر«به لفعلٍِ محذوف وجوباً، تقدیرهُ  مفعولٌُ :»אلکسلَ«

  .»أُحَذِّرُכَ«معطوف به جملۀ  :»אِحذَرِ אلکسلَ«جملۀ 

؛ یعنی، »طانِیْإیّاכَ وאلغَضَبَ فإنَّهُ طَیرَةٌ مِن אلشَّ«: خوאنیم می )אلسالم علیه(در حدیثی אز אمیرאلمؤمنین علی 
به فعل  مفعولٌ» אلغضب«در אین عبارت، . ز אز غضب کردن و خشمناک شدندאرم و بپرهی تو رא برحذر می

» أُحَذِّر«به فعلی محذوف אست که تقدیرش  نیز مفعولٌ» إیّاכَ«אست و » אِحْذَرْ«محذوفی אست که تقدیرش 
  .אست

  نکته

به تبعیت אست و » إیّاכَ«معطوف به » إیّاכَ«گاه در אسلوب تحذیر ممکن אست تصور شود که وאژۀ مابعدِ 
زیرא عطف در نیت تکرאر عامل אست؛ یعنی، مثالً وقتی   אز آن منصوب شده אست، אما אین تصور درست نیست؛

אست، ولی حرف عطف، نقش » جاءَ علیٌ وجاءَ حسینٌ«، در وאقع معنای کالم »جاءَ علیٌ وحسَینٌ«: گویند می
» إیّاכَ«رא به » אلکسل«، אگر بنا بر אین. نیست» ءَجا«دهد و دیگر نیازی به تکرאر فعل  تکرאر عامل رא אنجام می

تکرאر خوאهد شد و باید » وאو«אست، بعد אز » إیّاכَ«، که عامل نصب »أُحَذِّرُ«معطوف بدאنیم، در אین صورت 
رא تنبلی (؛ »أُحذِّرُ אلکسلَ«، در حالی که جملۀ »أُحَذِّرُכَ وأُحَذِّرُ אلکسلَ«: بگوییم که אصل آن چنین بوده אست

  .نادرست אست؛ چرא که مقصود گوینده تحذیر تنبلی نیست) دهم هشدאر می

  ذکر محذّرمنه پس אز ضمیر منفصل منصوبی . ۲

شود אین אست که אبتدא ضمیر منفصل منصوبی   شروع می» إیّاכَ«حالت دوم אز אسلوبهای تحذیری که با 
به صورت منصوب ) محذّرمنه(د تحذیر حرف عطفی به کار رود، شیئ مور که אین شود و سپس بدون ذکر می
  .»إیّاכَ אلنارَ«یا » إیّاכَ אلکَسلَ«: آید؛ نظیر می

אست و » أُحذِّرُ«به אول فعل وאجبُ אلحذفی אست که تقدیرش  مفعولٌ» إیّاכَ«، »إیّاכَ אلکَسلَ«در عبارت 
  .אست بوده» أُحَذِرُّכَ אلکسلَ«شود و در وאقع  به دوم آن محسوب می مفعولٌ» אلکسلَ«

  ناصبه بر سر فعل مضارع، در مقام محذّرمنه، پس אز ضمیر منفصل منصوبی» أن«آوردن . ۳

بدین شکل که . رود אین حالت مربوط به فعل و عمل אست؛ یعنی، فقط در مورد אعمال و אفعال به کار می
ناصبۀ » أن«کنیم، سپس  אگر بخوאهیم فردی رא אز عملی برحذر دאریم، ضمیر منفصل منصوبی رא ذکر می

  آوریم؛ مصدریه و فعل مضارع منصوب رא به دنبال آن می

  .»إیّاכَ أنْ تَکْسَلَ«: گوییم مثالً אگر بخوאهیم شخص شنونده رא אز تنبلی برحذر دאریم، می

به برאی فعلی که  ضمیر منفصل منصوبی، مبنی بر فتح محالً منصوب، مفعولٌ» إیّاכَ«در אین عبارت 
حرف ناصبۀ مصدریه و مبنی بر سکون که محلی אز אعرאب : »أن«אست؛ » أُحَذِّرُ«رش وجوباً محذوف و تقدی

، در »أنتَ«، فاعل آن ضمیر مستتر »أن«فعل مضارع منصوب به فتحه به خاطر دخول : »تَکسَلَ«ندאرد؛ و 
مِن أنْ  إیّاכَ«مقدّره؛ یعنی، در אصل » مِن«در محل جر به » أنْ تَکسَلَ«محل رفع؛ مصدر مؤوّل حاصل אز 
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متعلق به همان ) مِنْ أنْ تَکْسَلَ(حذف شده אست و אین جار و مجرور » مِن«بوده אست، ولی حرف جر » تکسَلَ
  .אست» أُحذِرُّכَ مِن אلکَسَلِ«، تقدیر معنایی آن بنا بر אین. مقدّر אست» أُحذِّرُ«فعل 

  جارّه پس אز ضمیر منفصل منصوبی» مِنْ«ذکر محذّرمنه همرאه با . ۴

شود، אین אست که ضمیر منفصل نصبی ذکر شود و بعد אز آن  شروع می» إیّاכَ«آخرین אسلوبی که با 
ضمیر منفصل منصوبی، مبنی بر » إیّاכَ«در אین عبارت، . »إیّاכَ مِن אلکَسَل«: بیاید؛ مثالً» مِن«محذّرمنه با 

جار و مجرور و متعلق به فعل محذوف » لمِنَ אلکَسَ«؛ و »أُحَذِّرُ«به فعل محذوف  فتح، محالً منصوب، مفعولٌ
  .אست

  و فروعات آن» إیّاכ«אسلوبهای فاقد ) ب

  :אین نوع אز אسلوبهای تحذیر سه حالت پرکاربرد و مشهور دאرد که به شرح زیر אست

  ذکر محذّرمنه به همرאه عطف. ۱

؛ »رأسَكَ وאلشُّبّاכَ«: یندگو אی باز نشسته باشد، در حال برخاستن به אو می برאی مثال אگر کسی زیر پنجره
  .یعنی، موאظب سرت باش و אز آن پنجره حذر کن

به برאی فعلی אست که وجوباً حذف شده אست و تقدیر آن فعلی  ، مفعولٌ»رأس«وאژۀ منصوب אول، یعنی 
وאژۀ منصوب دوم نیز . ؛ یعنی، حفظ کن)»وقی، یَقِي«فعل אمر אز (» قِ«: با معنای محافظت کردن אست؛ مثل

אز نظر » رأسَکَ وאلشبّاכَ«، عبارت بنا بر אین. و אمثال אینها אست» אِجتنِبْ«یا » אِحذَرْ«به برאی فعل  فعولٌم
، جمله رא بر جمله عطف کرده »وאو«در אینجا نیز حرف . אست» قِ رأسَکَ وאحْذَرِ אلشُّبّاכَ«: معنایی به معنی

  .אست

  تکرאر محذّرمنه. ۲

. »אلشُّبّاכَ אلشُّبّاכَ«: گوییم قبلی بخوאهیم با אین אسلوب تحذیر کنیم، می برאی مثال אگر در همان حالت
در אین אسلوب وאژۀ نخست، . »אلنَّارَ אلنّارَ«: گوییم همچنین אگر بخوאهیم کسی رא אز آتش برحذر دאریم، می

لفظی، منصوب به אست و وאژۀ دوم، تأکید » אِحْذَرْ«به برאی فعلی אست که وجوباً محذوف و تقدیرش  مفعولٌ
  .تبعیت אز وאژۀ אول אست

  ذکر محذّرمنه به شکل منصوب. ۳

אعرאب אین کلمۀ منصوب به אین . »אلنّارَ«: گوییم برאی مثال در אین אسلوب برאی برحذر دאشتن אز آتش می
عامل  گفتنی אست که در אین حالت حذف. منصوب بالفتحهِ» אِحذَرْ«به لفعلٍ محذوف تقدیرهُ  مفعولٌ: شرح אست
به برאی فعل محذوف  مفعولٌ» אلنّارَ«توאن گفت که  به وאجب نیست، بلکه جایز אست؛ یعنی، هم می نصب مفعولٌ

  .»אِحذَرِ אلنّارَ«: توאن فعل مقدّر رא به صرאحت ذکر کرد و گفت אست و هم می» אِحذَر«

به معنای אصطالحی، خارج ذکر شود، دیگر אز باب تحذیر، » אِحذَر«אلبته باید توجه دאشت که אگر فعل 
  .شود و یک جملۀ معمولی خوאهد بود می
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  دو نکته

به رא ذکر کرد، بلکه حذف آن  توאن عامل نصب مفعولٌ در هیچ یک אز אسلوبهای تحذیری مذکور نمی) אلف
وאجب אست، مگر در حالت آخر که هم ذکر خود محذّرمنه به تنهایی کافی אست و هم آوردن عامل جایز אست؛ 

  .»אِحذَرِ אلنارَ«: توאن گفت و هم می» אلنّارَ«: توאن گفت ، هم مییعنی

توאن محذّرمنه رא  کنیم، می در آخرین אسلوب אز אسلوبهای تحذیر که محذّرمنه رא فقط یک بار ذکر می) ب
توאن آن رא به  به برאی فعل محذوف אست و هم می هم به صورت منصوب خوאند، که در אین صورت مفعولٌ

  :شود فوع خوאند که در אین صورت، به دو صورت ترکیب میصورت مر

خبر برאی » אلنارُ«، بنا بر אین. אست» هذא אلنّارُ«در אین صورت تقدیر آن . خبر برאی مبتدאی محذوف. ۱
  .خوאهد بود» هذא«

یعنی אست؛ » ورאءכَ אلنارُ«یا » في طریقِكَ אلنارُ«در אین صورت تقدیر آن . مبتدאی دאرאی خبر محذوف. ۲
» ورאءכَ«یا » في طریقِكَ«جملۀ  مبتدאی مؤخر برאی شبه» אلنار«در אین جمله . در رאه پشت سرت آتش אست(

  .אست  که آن هم خود خبر مقدّم

  إغرאء

  تعاریف و אصطالحات 

باب אغرאء אز جهات . אست» אغرאء«به وאجب אست، باب  دومین بابی که در آن حذف عامل نصب مفعولٌ
له در אسلوبها و نحوۀ אعرאب، به بحث تحذیر شباهت دאرد، אما אز نظر معنایی درست برعکس فرאوאن، אز جم
  .به معنای تشویق کردن و برאنگیختن برאی אنجام کاری אست» אغرאء«. تحذیر אست

گونه  در لغت به معنای تشویق کردن، برאنگیختن، אیجاد אنگیزه אست؛ و در אصطالح نحوی אین» إغرאء«
؛ אغرאء، توجه دאدن مخاطب به کار »אإلغرאء تنبیهُ אلمخاطبِ علی أمرٍ محمودٍ لیُالزِمَهُ أو لِیَفعَلَهُ«: دشو تعریف می

  .אی אست تا مخاطب با آن مالزمت و مصاحبت پیدא کند یا آن کار رא אنجام دهد یا شیء پسندیده

گویندۀ אین . و به אو نیکی كن؛ یعنی، موאظب برאدرت باش »أخاכََ وאإلحسانَ إلیه«: گوید وقتی فردی می
؛ و چیزی که مورد تشویق و ترغیب אست، )کننده، אسم فاعل אز باب إفعال  تشویق» مُغرِي«کالم در אصطالح 

  .شود خوאنده می) شده یعنی تشویق(» مُغری«؛ و مخاطب »به مُغری«

  .אهمیت دאرد تر بیششود، אز همۀ אجزאی אغرאء  که در جمله هم ذکر می» به مغری«گفتنی אست که 

  אسلوبهای إغرאء
  :پرکاربردترین אسلوبهای אغرאء سه مورد אست

  אی بر آن به به صورت منصوب در آغاز جمله و عطف یک وאژه  ذکر مُغری) אلف
به برאی فعل محذوف  مفعولٌ» أخا«در אین عبارت وאژۀ . »أخاכََ وאإلحسانَ إِلیه«: شود برאی مثال گفته می
» אلف«אست و چون אز אسماء سته אست، منصوب به ) یعنی موאظبت کن(» אِلزَمْ«ش وجوبی אست که تقدیر
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، معطوف »אإلحسانَ«حرف عطف؛ و » وאو«إلیه، مبنی بر فتح و محالً مجرور؛ و  هم مضاف» ک«حرف . אست
  .אست» أخا«به 

گرفته فعل محذوف دیگری در تقدیر » אإلحسان«گفتنی אست که در אین אسلوب الزم نیست که برאی 
  .مرאد אست» אِلزَم أَخاکَ وَאلزَم אإلحسانَ إِلیه«شود؛ چون در אینجا تکرאر عامل درست אست؛ یعنی، 

  .»אإلحسان«جار و مجرور، متعلق به  :»إلیه«

  .؛ یعنی، با جدیت و אرאدۀ مستحکم همرאه شو؛ یعنی، جدی و با אرאده باش»אلجِدَّ وאلعزمَ« :مثالی دیگر

  به  تکرאر مُغری) ب

؛ یعنی، درس »אلدرسَ אلدرسَ«: گوییم برאی مثال אگر بخوאهیم کسی رא به درس خوאند تشویق کنیم، می
به برאی فعل محذوف وجوبی אست که  مفعولٌ نخست » אلدرَس«در אین عبارت وאژۀ . بخوאن، درس بخوאن

  .نخست אست» אلدرسَ«ز دوم نیز تأکید لفظی، منصوب به فتحه به تبعیت א» אلدرسَ«. אست» אِلْزَمْ«تقدیرش 

؛ یعنی، کار کن، کار »אلعملَ אلعملَ«: گویند אگر بخوאهند کسی رא به کار و تالش تشویق کنند، به אو می
دوم نیز » אلعملَ«אست و » אِلزَم«به برאی فعل محذوف وجوبی אست که تقدیرش  نخست مفعولٌ» אلعملَ«. کن

  .تأکید لفظی و منصوب به فتحه به تبعیت אست

  به به صورت منصوب ذکر مُغری) ج
در . אست» אِلزَم«به برאی فعل محذوفی אست که تقدیرش  مفعولٌ» אلدرسَ«در אینجا . »אلدرسَ«مثالً 

توאن فعل  شود، حذف عامل نصب وאجب نیست؛ یعنی، می به تنها یک بار ذکر می אسلوب אغرאیی که مغری
همچنین در אینجا نیز، همانند آخرین . توאن آن رא حذف کرد و می» אِلزَمِ אلدرسَ«: رא ذکر کرد و گفت» אِلزَم«

به رא در مقام مبتدאی دאرאی خبر محذوف یا خبر برאی مبتدאی محذوف، مرفوع  توאن مغری אسلوب تحذیر، می
  .خوאند

  چکیده

توאن بر אین ساختارها قیاس کرد و  به قیاسی אست؛ یعنی، می در پنج باب حذف وجوبی عامل نصب مفعولٌ 
باب تحذیر، אغرאء، אختصاص، אشتغال و : אند אز אین ساختارها به ترتیب عبارت. آن ساخت  אی شبیه ملهج
  . ندאء

: تحذیر در אصطالح نحوی به معنای توجه دאدن شنونده به یک אمر ناپسند، برאی אجتناب אز آن אست؛ مانند 
ضمیر منفصل منصوبی » إیّاכ«مله وאژۀ در אین ج. ؛ یعنی، אز کسالت و تنبلی برحذر باش»إیّاכ وאلکَسَلَ«

یعنی (» محذّر«صیغۀ مفرد مذکر مخاطب אست؛ یعنی، شخصی که مورد تحذیر ما אست و در אصطالح 
، شیء ناپسند و مکروهی אست )אلکسلَ(آید  می» وאو«אی که بعد אز  وאژه. شود خوאنده می) شده برحذر دאشته

شود و خود گویندۀ  نامیده می» محذّرٌ مِنه«ر אصطالح دאریم و د که شخص مخاطب رא אز אو برحذر می
  .شود خوאنده می) یعنی برحذردאرنده(» محذِّر«کالم 

یا فروعات » إیّاכ«אسلوبهایی که با ضمیر ) אلف: توאن به دو دستۀ کلی تقسیم کرد אسلوبهای تحذیر رא می 
دستۀ . و فروعات آن هستند» اכَإیّ«אسلوبهایی که فاقد ) شوند؛ ب آغاز می) ضمایر منفصل منصوبی(آن 
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ذکر ضمیر منفصل منصوبی متناسب با مخاطب و ذکر محذّرمنه پس אز . ۱: אول خود به چهار شکل אست
ناصبه بر سر فعل » أنْ«آوردن . ۳ذکر محذّرمنه بعد אز ضمیر منفصل منصوبی؛ . ۲؛ »وאو«حرف عطف 

جارّه بعد אز » مِن«ذکر محذّرمنه همرאه با . ۴مضارع، در مقام محذّرمنه، بعد אز ضمیر منفصل منصوبی؛ 
تکرאر . ۲ذکر محذّرمنه به همرאه عطف؛ . ۱. دستۀ دوم هم به سه شکل אست. ضمیر منفصل منصوبی

  . ذکر محذّرمنه به شکل منصوب. ۳محذّرمنه؛ 

אنی، אغرאء אز جهات فرאو. אست» אغرאء«به در آن وאجب אست، باب  باب دومی که حذف عامل نصب مفعولٌ 
بحث تحذیر شباهت دאرد، אما אز نظر معنایی درست برعکس تحذیر به אز جمله אسلوبها و نحوۀ אعرאب، 

أخاכَ «: گوید وقتی فردی می. به معنای تشویق کردن و برאنگیختن אنجام کاری אست» אغرאء«. אست
» مُغرِي«ر אصطالح ؛ یعنی، موאظب برאدرت باش و به אو نیکی كن، گویندۀ אین کالم د»وאإلحسانَ إلیه

) شده تشویق(» مُغری«؛ و مخاطب »به مُغری«کننده؛ و چیزی که مورد تشویق و ترغیب אست  تشویق
  .شود خوאنده می

به به صورت منصوب در آغاز جمله و   آوردن مُغری) אلف: پرکاربردترین אسلوبهای אغرאء سه مورد אست 
  .به به صورت منصوب مُغریذکر ) به؛ ج تکرאر مُغری) بر آن؛ ب  عطف یک وאژه
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אسلوب ندא؛ 
 אنوאع منادא؛ 
 .אعرאب אنوאع منادא 

  درآمد

אین بابها . گیرد به به طور قیاسی אنجام می گفتیم که در پنج باب نحوی وجوب حذف عامل نصب مفعولٌ
در جلسۀ پیشین دو . باب אشتغال. ۵ب אختصاص؛ با. ۴باب ندאء؛ . ۳باب إغرאء؛ . ۲باب تحذیر؛ . ۱: אند אز عبارت

در אین جلسه و چند جلسۀ آینده پیرאمون باب سوم، . باب אز אین אبوאب، یعنی تحذیر و אغرאء، رא بررسی کردیم
  .یعنی ندא، گفتگو خوאهیم کرد و با אسلوب ندא و אحکام و مباحث مربوط به آن آشنا خوאهیم شد

  ندא
قبل אز آن » أدعُو«یا » أنادي«منادא مفعولی אست که فعلی محذوف چون . אست به منادא در حقیقت مفعولٌ

زنم  ؛ علی رא صدא می»علیّاً) أدعُو(أنادي «در وאقع » یا عليُّ«وجود دאشته و حذف شده אست؛ برאی نمونه عبارت 
به جای آن وאژۀ کوتاه ، بوده אست که به خاطر فرאوאنی کاربرد ندא، אبتدא فعلِ جمله حذف شده و )خوאنم فرא می(
אست و پس » أنادي«بهِ  ، که مفعولٌ»علیّاً«شود، نشسته אست، سپس  ، که در אصطالح حرف ندא نامیده می»یا«

. در آمده אست» یا عليُّ«تبدیل شده و אین عبارت به صورت » عليّ«شود، به  نامیده می» منادא«אز حذف فعل 
  .به بوده אست شود؛ زیرא אز אبتدא مفعولٌ محالً منصوب میگونه عبارאت منادא، مبنی بر ضم و  در אین

אلنّدאءُ طَلَبُ إقبالِ אلمُخاطَبِ بَِحرفٍ یَنوبُ مَنابَ فعلٍ «: شود گونه تعریف می אسلوب ندא در زبان عربی אین
فی ؛ ندא درخوאست توجه مخاطب به وאسطۀ حرفی אست که جانشین فعل محذو»مَحذوفٍ تَقدیرُهُ أنادي أو أدعُو

  .אست» أدعُو«یا » أنادي«אست که تقدیر آن 

حرفُ ندאءٍ، قامَ مقامَ فعلٍ محذوفٍ تقدیرُهُ : »یا«: بدین شکل אست» یا عليُّ«، ترکیب عبارت بنا بر אین
  .منادא مبنيٌّ علی אلضَّمِّ في محلِّ אلنَّصبِ: »عليُّ«أنادي، مبنيٌّ علی אلسّکونِ، ال محلَّ لها من אإلعرאب؛ 

  سلوب ندאאجزאی א

گویند که אز حرف ندא و منادא  می جملۀ ندאبه جملۀ نخست، . شود אسلوب ندא به صورت دو جمله ظاهر می
یا عليُّ «شود؛ برאی نمونه در عبارت  نامیده می جوאب ندאآید، جملۀ  אی که در אدאمه می شود و جمله تشکیل می

» אِذْهَبِ إلی אلصَّفِّ«جملۀ ندא و عبارت » یا عليُّ«و ترکیب منادא » عليُّ«حرف ندא، » یا«، »אِِذهَبْ إلی אلصَّفِّ
  .شود جملۀ جوאب ندא نامیده می
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אی فعلیه یا  توאند جمله جملۀ جوאب ندא در مباحث نحوی بحث خاصی ندאرد و مانند هر جملۀ دیگر می
صَدیقُكَ نَجَحَ في «و جملۀ » אلصّفِّ یا عليُّ אِذْهَب إلی«در عبارت » אِذْهَبِ إلی אلصَّفِّ«אسمیه باشد؛ مانند جملۀ 

  . »یا عليُّ صَدیقُكَ نَجَحَ في אالِمتحانِ«در عبارت » אالِمتحانِ

پس אز فعل  که אین هیچ کدאم אز دو جملۀ ندא و جوאب ندא در حالت معمولی محلّی אز אعرאب ندאرند، مگر
یعنی، אگر جملۀ ندא و جوאب آن به صورت به کار روند و به אصطالح مَقول قول و محالً منصوب شوند؛ » قالَ«

אست، در אصطالح نحوی » قالَ«بهِ فعل  قول حکایت شوند، در אین حالت چون هر دو جمله مفعولٌ یک نقلِ
 مُ مِنّیظْرَبِّ إنّی وَهَنَ אلعَ قَالَ﴿شوند و در محلّ نصب خوאهند بود؛ مانند آیۀ مبارک  مَقول قول محسوب می

جملۀ ندא אست که حرف ندאی آن حذف  »رَبِّ«که در آن  ٩١﴾شَیْباً وَلَمْ أكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِیّاً وَאشْتَعَلَ אلرَّأسُ
جملۀ جوאب ندא אست و هر دو جملۀ ندא و  ﴾...ی وَهَنَ אلْعَظْمُ مِنِّ یإِنِّ... ﴿بوده אست و » یا ربّي«شده و در אصل 

  .جوאب ندא در مجموع مقول قول و محالً منصوب אست

  אجزאی جملۀ ندא

  .حرف ندא و منادא: شود جملۀ ندא אز دو جزء אصلی تشکیل می

. ۲؛ »أعَليُّ«: ؛ مانند)أ(همزۀ مفتوح . ۱: אند אز حروف ندא در زبان عربی هشت حرف אست که عبارت
ا ی«: ؛ مانند»یا«. ۳. روند به کار می) قریب(אین دو حرف برאی ندאی نزدیک . »أي عليُّ«: ؛ مانند»أي«

אین پنج حرف برאی . »آي«. ۷؛ »آ«. ۶؛ »هَیا زیدُ«: ؛ مانند»هَیا«. ۵؛ »أیا فاطمةُ«: ؛ مانند»أیا«. ۴؛ »حُسَینُ
ی אندوه و ها حالتאین حرف تنها در ندאی مندوب کاربرد دאرد و برאی : »وא«. ۸. روند به کار می) بعید(ندאی دور 

  معموالً برאی نشان دאدن حسرت، אندوه و تأسف. »وא عَلیّاه«و » اهوא حُسَین«: رود؛ مانند گریه و زאری به کار می
  .شود אز فقدאن یک شخص یا یک چیز אز אین אسلوب אستفاده می

های بالغی حرف ندאیی که برאی نزدیک وضع شده אست، به طور  گاه ممکن אست به خاطر رعایت نکته
مند باشد و همیشه به یاد אو  ی به کسی بسیار عالقهشود؛ برאی نمونه אگر فرد عمد برאی منادאی دور אستفاده 

رא برאی صدא » أي«یا  »أ« باشد، حتی אگر אز نظر مسافت אز אو خیلی فاصله دאشته باشد، به عمد حرف ندאی
  :برد؛ مانند אین بیت زدن אو به کار می

  بِأنّکُمُ في رَبْعِ قلبيَ سُکّانُ  أسُکّانَ نُعمانِ אألرאכِ تَیَقَّنوא 

  .دل من ساکن هستید) سرزمین(، یقین دאشته باشید که شما در قلمرو »نعمان אألرאכ«אی ساکنان : یعنی

کند، ولی  ـ مکانی در بادیه ـ زندگی می» نعمان אألرאכ«شاعر در مکانی دور אز  که אین در אین بیت با
نان در قلمرو دل אو ساکن دهد تا نشان دهد که آ ساکنان آن دیار رא با حرف ندאی نزدیک مورد خطاب قرאر می

  .هستند

گاه نیز אمر برعکس אست؛ یعنی، ممکن אست مخاطب خیلی نزدیک باشد، ولی برאی رعایت یک نکتۀ 
» یا رَبِّ«بالغی به طور عمد אز حرف ندאی دور אستفاده شود؛ برאی مثال در دعاهای مختلف، خدאوند با عبارت 

אین אمر به خاطر تعظیم منادא . گار بسیار به ما نزدیک אستگیرد، در صورتی که پرورد مورد خطاب قرאر می

                                                 
  .۴/ مریم. ٩١
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أي «شود و به جای  در אینجا جاللت قَدر، بزرگی و عظمت خدאوند نازل منزل بُعد مسافت محسوب می. אست
  .»یا رَبِّ«: شود گفته می» أرَبِّ«یا » رَبِّ

  אنوאع منادא

  .مضاف منادאی شبه) نادאی مضاف؛ جم) منادאی مفرد؛ ب) אلف: شود منادא بر سه نوع تقسیم می

  منادאی مفرد) אلف

مرאد אز مفرد در منادאی مفرد، در برאبر مثنی و جمع نیست، بلکه مفرد به معنای غیرمرکّب אست؛ به دیگر 
مضاف  אضافی ندאشته باشد؛ یعنی، مضاف و شبه سخن، منادאی مفرد، منادאیی אست که ترکیب אضافی یا شبه

یا «و » یا رَجُالنِ«، »یا رجُلُ«: وאژه باشد، حتی אگر آن وאژه مثنی یا جمع باشد؛ مانند تک نباشد و در یک کالم
  .شود منادאی مفرد محسوب می» رِجالُ«و » رَجُالنِ«، »رجُلُ«که در אین عبارאت » رِجالُ

  منادאی مضاف) ب

دیگر، دאرאی یک منادאی مضاف، منادאیی אست که به کلمۀ پس אز خود אضافه شده باشد؛ به عبارت 
در אین آیه  ٩٢.﴾یَا أهْلَ אلْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآیَاتِ אللَّهِ وَأنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴿ترکیب אضافی باشد؛ نظیر منادא در آیۀ 

  .شود אضافه شده אست منادאی مضاف محسوب می» אلکتاب«به کلمۀ » أهلَ«

  مضاف منادאی شبه) ج

ویند که در אسم بعد אز خود عمل אعرאبی אنجام دאده باشد؛ مثالً باعث گ مضاف به منادאیی می منادאی شبه
به آن عطف شود، به طوری که אین אسم و معطوف » وאو«رفع یا نصب אسم بعد خود شود یا אسمی به وאسطۀ 

אست گرچه ) ۲۳(אین عبارت، یک عدد » ثالثةٌ وعشرون«د؛ مانند نآن در مجموع معنای یک کلمه رא دאشته باش
  .»عشرون«و » وَ«، »ثالثة«: ظاهر سه کلمه אستدر 

شود،  مضاف محسوب می ، هرگاه אسمی با אسم پس אز خود پیوند و אرتباطی دאشته باشد، شبهبنا بر אین
خوאه אین پیوند به صورت عامل و معمول باشد؛ یعنی، אسم אول در אسم دوم عمل אعرאبی אنجام دאده باشد و 

، در אسم پس אز »عليٌّ ضاربٌ زیدאً«: در عبارت» ضاربٌ«نباشد؛ برאی نمونه خوאه به صورت عامل و معمول 
وאژۀ . مضاف אست در آن شبه» ضاربٌ«אضافی אست و  אین ترکیب، ترکیب شبه. عمل کرده אست) زیدאً(خود 

م دאده عمل رفع אنجا) خُلقُ(אست و در אسم پس אز خود  ه، صفت مشبه»علیٌّ حَسَنٌ خُلقُه«در عبارت » حَسَنٌ«
شود؛ چون در  مضاف محسوب می شبه» حسنٌ«אضافی אست و  نیز یک ترکیب شبه» حَسَنٌ خُلقُهُ«ترکیب . אست

  .کلمۀ پس אز خود عمل رفع אنجام دאده אست

مضاف ظرفی رא نصب دهد یا جار و مجروری رא به خود  گفتنی אست که در برخی موאرد ممکن אست شبه
مضاف نامیده  ود بپذیرد که در אین صورت نیز در אصطالح אین کلمات شبهتحمّل کند؛ یعنی، آن رא برאی خ

  .دنشو می

אخالق،  ؛ یعنی، אی آدم خوش»یا حَسَناً خُلْقُه«: مضاف אست؛ مانند گفتیم یکی אز אقسام منادא، منادאی شبه
  .»اً عندَ אهللاِیا وجیه«: یا در دعای توسل آمده אست» یا ثالثَةً وعِشرینَ طالباً«، »یا ضارباً زیدאً«

                                                 
  .۷۰/ آل عمرאن. ٩٢
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، که ظرف אست، عمل نصب رא אنجام دאده »عندَ«אست و در وאژۀ  هصفت مشبه» وجیهاً«در عبارت אخیر 
؛ אی کسی که »یا رאغباً في אلعلمِ«همچنین در عبارت . آید مضاف به حساب می ، منادאی شبهبنا بر אین. אست

خود قبول کرده  رאیت؛ چرא که جار و مجرور رא بمضاف אس منادאی شبه» رאغباً«گرאیش به علم و دאنش دאری، 
  .אست» رאغباً«متعلق به ) في אلعلم(و אین جار و مجرور 

  אنوאع منادאی مفرد

  .نکره) معرفه؛ ب) אلف: شود منادאی مفرد אز نظر تعریف و تنکیر، به دو دسته تقسیم می

  معرفه) אلف

ذو «فه بعد אز حرف ندאء قرאر گیرند، مگر אسمی که توאنند در مقام منادאی مفرد معر  هر کدאم אز معارف می
توאند  منادא می شود؛ برאی مثال هرگز با حرف ندאء همرאه نمی که باشد» אلف و الم«معرفه به  ،باشد؛ یعنی» אللّام

یا «: ، یا אسم موصول باشد؛ نظیر»یا هذא«: ، یا אسم אشاره باشد؛ نظیر»یا علیُ«، »یا زیدُ«: אسم علم باشد، نظیر
  . »مَن أظهرَ אلجمیلَ وسَتَرَ אلقبیحَ

  نکره) ب

  :شود که אین تقسیم تنها ویژۀ אسلوب ندא אست منادאی مفرد نکره خود به دو دسته تقسیم می

  منادאی نکرۀ مقصوده. ۱

دهنده، فرد خاصی אز אفرאد نکره رא قصد کند و ندא  گانه نباشد و ندא אگر منادא جزء هیچ کدאم אز معارف شش
یا «: کند، بگوید گویند؛ مثالً אگر אستاد خطاب به دאنشجویی که تنبلی می بدאن منادאی نکرۀ مقصوده می دهد،

نکره אست و در ظاهر » طالب«در אین عبارت אگرچه لفظ . ؛ אی دאنشجو، خوب درس بخوאن»طالبُ אُدرُسْ جیّدאً
ن אین خطاب متوجه دאنشجوی خاصی کند و بر فرد وאحدی داللت ندאرد، ولی چو بر تعدאد بسیار داللت می

شود که אین منادא، نکرۀ  אست و فرد خاصی אز אفرאد אین لفظ نکره قصد شده אست، در אصطالح گفته می
  .مقصوده אست

کند و به وسیلۀ אین ندא  אز آنجایی که در منادאی نکرۀ مقصوده، شخص گوینده رو به منادא صحبت می
معرفة «لوم אست که چه کسی مقصود ندא אست، در אصطالح آن رא شود و مع دאدن شخص مخاطب شناخته می

  .گویند» بالندאء

شود؛ یعنی، گاه برאی آن منادאی  منادאی نکرۀ مقصوده خود به دو نوع موصوفه و غیرموصوفه تقسیم می
» یا مسلمُ«، »یا رجلُ«، »یا طالبُ«: شود و به אصطالح غیرموصوفه אست؛ نظیر نکرۀ مقصوده صفتی ذکر نمی
یا رجُالً «: شود؛ نظیر شود که، به אصطالح، نکرۀ مقصودۀ موصوفه نامیده می و گاه بعد אز آن صفتی ذکر می

  .؛ אی دאنشجوی تنبل»یا طالباً کَسوالً«؛ אی مرد دאنشمند، »عالماً

  منادאی نکرۀ غیرمقصوده . ۲

رف ندא به کار رفته نکره אست، אی که بعد אز ح گاه ممکن אست منادאی نکره، غیرمقصوده باشد؛ یعنی کلمه
به شخص خاصی مربوط نیست و گوینده فرد خاصی אز אفرאد نکره رא قصد نکرده אست، بلکه هر یک אز אفرאد 

ممکن אست مقصود باشند؛ برאی مثال אگر همۀ دאنشجویان کالسی ) مِن غیرِ تعیینٍ(אین אسم نکره بدون تعیین 
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؛ אی دאنشجو »یا طالباً אُدرُسْ جیّدאً«: خاصی رא مخاطب سازد، بگویدشخص  که אین درس نخوאنند و אستاد بدون
درس بخوאن، در אینجا گوینده، فرد خاصی رא قصد نکرده و در وאقع هر کس که در אین کالس لفظ طالب بر אو 

  .کند، منادא אست  صدق می

؛ אی مسلمان بپا خیز و אز »یا مُسلماً قُمْ ودאفِعْ عن وطنِك«: یا אگر در خطبۀ نماز جمعه، خطیب بگوید
شود، אما אگر فرد  وطنت دفاع کن، چون فرد معینی مقصود خطیب نیست، منادא، نکرۀ غیرمقصوده محسوب می

یا «: شود که در אین صورت باید بگوید قصد کند، منادא، نکرۀ مقصوده محسوب می» مسلم«خاصی رא אز لفظ 
  .»كَنِطَوَ نْعْ عَمْ ودאفِمُ قُلِسْمُ

  אنوאع منادא אعرאب

  منادאی مفرد) אلف

  معرفه. ۱

، אگر رفع وאژۀ منادא، به بنا بر אین. و محالً منصوب אستخود منادאی مفرد معرفه، مبنی بر عالمت رفع 
و אگر » אلف«، مبنی بر )نظیر אسم مثنی(باشد » אلف«ضمه باشد، مبنی بر ضم خوאهد شد و אگر رفع آن به 

شود و در همۀ אین موאرد، در محل نصب אست؛ برאی مثال در عبارت  می» وאو«باشد، مبنی بر » وאو«رفعش به 
علی در نقش » جاءَ عليٌّ«با ضمه אست ـ مثالً در جملۀ » عليُّ«، چون در حالت معمولی رفع کلمۀ »یا عليُّ«

  .אست) یا محالً منصوب(، مبنی بر ضم و در محل نصب بنا بر אینفاعل و مرفوع به ضمه אست ـ 

 ٩٣﴾وَإِذْ قَالَتِ אلْمَالئِكَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ אللَّهَ אصْطَفَاכِ وَطَهَّرَכِ وَאصْطَفَاכِ عَلَى نِسَاءِ אلْعَالَمِینَ﴿ن در آیۀ همچنی
  .مبنی بر ضم و محالً منصوب אست) یا مفرد علم(، منادאی مفرد معرفه »مریمُ«وאژۀ 

  
  نکته

وب ندא مبنی باشد، نظیر אسمای אشاره یا אسمای موصول، هرگاه منادאی مفرد معرفه قبل אز ورود به אسل
» من«یا » هذא«אند، مثل  ، چون אین کلمات אز قبل مبنی بوده»یا مَنْ أظهر אلجمیل«، »یا هذא«: مثالً گفته شود

ها در אصطالح مبنی بر ضم  گونه وאژه אین. אند، در אسلوب ندא نیز مبنی بر ضم خوאهند شد که مبنی بر سکون
منادی مفرد معرفه، مبنیٌ علی אلضمِّ אلمقدَّرِ في محلِ אلنصب؛ یا : »هذא«د؛ برאی مثال، نشو ری خوאنده میتقدی

  .منادی مفرد معرفه، مبنیٌ علی אلضم אلمقدر فی محلِ אلنصب: »مَنْ«

  نکرۀ مقصودۀ غیرموصوفه. ۲

ی، مبنی بر عالمت رفع خود منادאی مفرد نکرۀ مقصودۀ غیرموصوفه حکم منادאی مفرد معرفه رא دאرد؛ یعن
منادאی نکرۀ مقصودۀ غیرموصوفه، مبنی بر » رجلُ«، »یا رجُلُ«و در محل نصب אست؛ برאی مثال در عبارت 

منادאی نکرۀ مقصودۀ غیرموصوفه، مبنی بر » رجالنِ«، »یا رجُالنِ«یا در عبارت . ضم و در محلِ نصب אست
، »یا مسلمونَ«همچنین در عبارت . אست» אلف«نی به و محالً منصوب אست؛ چرא که رفع אسم مث» אلف«
  .و در محلِ نصب אست» وאو«منادאی نکرۀ مقصودۀ غیرموصوفه، مبنی بر » مسلمونَ«

                                                 
 .۴۲/ آل عمرאن. ٩٣
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  نکرۀ مقصودۀ موصوفه و نکرۀ غیرمقصوده. ۴و  ۳

یا رجُالً «אند؛ مثالً در عبارت  موصوفه و منادאی نکرۀ غیرمقصوده هر دو منصوبۀ منادאی نکرۀ مقصود
نعت، منصوب به تبعیت » عالماً«منادאی نکرۀ مقصودۀ موصوفه، منصوب به فتحۀ ظاهر و » رجالً«، »عالماً
منادאی نکرۀ غیرمقصوده، منصوب به فتحۀ ظاهر : »طالباً«، »رُسْ جیّدאًیا طالباً אُدْ«همچنین در عبارت . אست
  .אست

  منادאی مضاف) ب

 ٩٤﴾یَا أَهْلَ אلْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآیَاتِ אللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴿منادאی مضاف نیز منصوب אست؛ مثالً در آیۀ 
  .منادאی مضاف و منصوب به فتحۀ ظاهر אست» أهلَ«وאژۀ 

  مضاف منادאی شبه) ج

منادאی » وجیهاً«، وאژۀ »جیهاً عند אهللایا وَ«مضاف نیز منصوب אست؛ مثالً در عبارت  منادאی شبه
و لفظ جالله هم » وجیهاً«ظرف منصوب به فتحه و متعلق به » عندَ«به فتحۀ ظاهر،  مضاف و منصوب شبه

منادאی » حسناً«وאژۀ   ،»یا حَسَناً خُلقُه«همچنین در عبارت . إلیه و مجرور به کسرۀ ظاهر אست مضافٌ
» هـ«ضمیر و مرفوع به ضمۀ ظاهر و » ناًسَحَ«فاعل برאی » قُلْخُ«مضاف، منصوب به فتحۀ ظاهر אست و  شبه

  .مبنی بر ضم و در محلِّ جر אست ،إلیه مضافٌ

  چکیده

» أنادي«ندא درخوאست توجه مخاطب به وאسطۀ حرفی אست که جانشین فعل محذوفی אست که تقدیر آن  
  .אست» أدعُو«یا 

  .شود אسلوب ندא אز دو جملۀ ندא و جوאب ندא ساخته می 

  . حرف ندא و منادא: جملۀ ندא دאرאی دو جزء אست 

در برخی موאرد برאی رعایت برخی אز نکات بالغی ممکن אست که حروف . روف ندא هشت حرف אستح 
  .ندא به جای یکدیگر نیز به کار روند

  . مضاف منادאی مفرد، منادאی مضاف و منادאی شبه: אند אز אنوאع منادא عبارت 

نکرۀ مقصوده و نکرۀ شود و منادאی نکره هم به  منادאی مفرد به دو نوع معرفه و نکره تقسیم می 
  .شود منادאی مقصوده نیز به مقصودۀ موصوفه و غیرموصوفه تقسیم می. شود غیرمقصوده تقسیم می

  

                                                 
  .۷۰/ آل عمرאن. ٩٤
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ؛»אهللا«و لفظ جاللۀ » אل«ی محلّی به ها אسمساختار ندא در  
 موאرد جوאز حذف حرف ندא و منادא؛ 
  .»یاء متکلم«منادאی مضاف به  

  »אل«ی محلّی به ها אسمساختار ندא در 
توאن  شود؛ برאی نمونه نمی وאرد نمی» אل«با و موصوالت همرאه » אل«ی محلّی به ها אسمحرف ندא بر 

باید אز یک  ها אسمگونه  برאی منادא قرאر دאدن אین. »یا אلَّذینَ«یا » یا אلَّذي«، »یا אلرَّجُلُ«، »یا אإلنسانُ«: گفت
یب بدین ترتیب، ترک. ی تنبیه אست»ها«به همرאه » أیَّةُ«یا » أیُّ«אین وאژۀ وאسطه . وאژۀ وאسطه אستفاده کنیم

و وאژۀ محلی به » یا«אین ترکیب بین حرف ندאی . رود برאی مؤنث به کار می» أیَّتُها«برאی مذکر و » أیُّها«
باید » ...، یا أیّها אلّذینَ »یا أیَّتُها אلمرأة«، »یا أیّها אلرّجُلُ«: گیرد؛ مانند قرאر می» אل«یا موصول همرאه با » אل«

» أیَّتُها«یا » أیُّها«אست و » אلذین«یا » אلمَرأة«، »אلرّجُل«وאقعی همان  دאنست که در אین گونه عبارאت منادאی
شود، هرچند هدف  منادא محسوب می» أیَّةُ«یا » أيُّ«با אین همه אز نظر لفظ و אعرאب، . تنها وאسطۀ ندא אست

رא باید » ها אلرَّجُلُیا أیُّ«، عبارت بنا بر אین. بوده אست» אلمَرأة«یا » אلرّجل«אصلی אز אین جمله صدא زدن 
: »أيُّ«حرف ندא، جانشین فعل محذوف، مبنی بر سکون، محلّی אز אعرאب ندאرد؛ : »یا«: گونه ترکیب کرد אین

حرف تنبیه، مبنی بر سکون، محلّی אز אعرאب ندאرد؛ : »ها«منادאی نکرۀ مقصوده، مبنی بر ضم، محالً منصوب؛ 
  .وع به ضمّه، مرف»أيُّ«عطف بیان و تابع : »אلرّجُلُ«

هم باید אز آن تبعیت کند؛ زیرא در زمرۀ توאبع אست » אلرّجُل«אز نظر لفظی مضموم אست، » أيُّ«אز آنجا که 
کند و توضیح  گویند که وאژۀ پیش אز خود رא تبیین می אی می عطف بیان به وאژه. شود و عطف بیان محسوب می

אی אست که به وسیلۀ آن  ا و مفهوم خاصی ندאرد و تنها وאسطهمعن» أيُّ«، »یا أیُّها«در وאقع در ترکیب . دهد می
دهد، אز  رא توضیح می» أيُّ«نیز مفهوم » אلرَّجُل«. بعد אز آن رא مورد ندא قرאر دאد» אل«توאن אسم محلّی به  می

אز مرفوعی که پس » אل«אلبته אین در صورتی אست که وאژۀ محلّی به . شود אین رو، به آن عطف بیان گفته می
  .آمده אست، جامد یا مشتقّ غیروصفی، همانند אسم مکان، אسم زمان و אسم آلت باشد» أیَّتُها«یا » أیُّها«

  گردد؛ مانند محسوب می» أيُّ«باشد، نعتِ » אل«مشتقّ وصفی مُحّلی به » أیَّتُها«یا » أیُّها«אگر אسم پس אز 

که در  ٩٥﴾قُم فَأنذِرْ* یا أیُّهَا אلمُدَّثِّرُ ﴿در آیۀ مبارک » ثِّرُאلمُدَّ«، یا »یا أیُّها אلطّالِبُ«در عبارت » אلطّالبُ«
و صفت آن به شمار » أيُّ«אز אین رو، تابع . و مشتقّ وصفی אست» אل«مرفوع، دאرאی » אلمُدَّثِّرُ«אین آیه 

شود؛ مانند  محسوب می »أیَّةُ«یا » أيُّ«جامد باشد، عطف بیانِ » أیَّتُها«یا » أیُّها«אما אگر אسم پس אز . رود می
یَا أیَّتُهَا ﴿در آیۀ شریف » אلنَّفسُ«و  ٩٦﴾یَا أیُّهَا אإلِنْسانُ مَا غَرَّכَ بِرَبِّكَ אلْكَرِیمِ﴿ در آیۀ مبارک» אإلنسانُ«

                                                 
  .۲و  ۱/ مدّثّر. ٩٥

 .۶/ فطارאن. ٩٦
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» أیَّةُ«و » يُّأ«که אین دو وאژه به ترتیب عطف بیانِ  ٩٧﴾אرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رאضِیَةً مَّرْضِیَّةً*  אلنَّفْسُ אلْمُطْمَئِنَّةُ
  .אست  אست و به تبعیت אز لفظ آن مضموم شده

  »אهللا«منادא شدن لفظ جاللۀ 

אما در . ردאستفاده ک» أیَّتُها«یا » أیُّها«های  باید אز وאژه» אل«که برאی منادא شدن אسم محلّی به گفته شد 
ادא شدن نیازی به وאسطه ندאرد؛ به אست که برאی من» אهللا«אین میان یک אستثنا وجود دאرد و آن هم لفظ جاللۀ 

یا «: ، بلکه باید مستقیماً حرف ندא رא بر لفظ جالله وאرد کرد و گفت»یا أیُّها אهللاُ«: توאن گفت دیگر سخن نمی
در شرאیط معمولی همزۀ وصل אست و در وسط کالم نباید » אهللا«אلبته باید توجه دאشت که هرچند همزۀ . »אَهللاُ

. »یا אَهللاُ«: אز אین رو، باید گفت. شود بر آن درآید، אین همزه خوאنده می» یا«ر حرف ندאی خوאنده شود، ولی אگ
، ولی بهتر אست که »یَاهللا«: توאن אین همزه رא حذف کرد و گفت با אین حال طبق دیدگاه برخی אز نحویان می

گونه  אین» یا אَهللاُ«بارت در ع» אهللا«لفظ جاللۀ . همزه، گرچه همزۀ وصل אست، مانند همزۀ قطع تلفظ شود
  .منادאی مفرد علم، مبنی بر ضم، محالً منصوب: »אهللاُ«: شود  ترکیب می

آن  ،تر و بهتر گفتنی אست هرچند وאرد شدن حرف ندא بر لفظ جالله جایز אست، با אین حال کاربرد فصیح
شدّدی به آخر لفظ جالله م» میمِ«حذف شود و به جای آن » یا אهللاُ«אز אبتدאی ترکیب » یا«אست که حرف 

» میمِ«منادאی مفرد علم، مبنی بر ضم، محالً منصوب و » אهللاُ«در אین حالت نیز  .»אللَّهُمَّ«: אفزوده و گفته شود
تر  فصیح» یا אهللاُ«אز  »אللَّهُمَّ«، אز آنجا که کاربرد بنا بر אین. حرف ندאی محذوف אست) جانشین(مشدّد عوض 

אستفاده کرده אست؛ » אللَّهُمَّ«رא به کار نبرده אست، ولی در چند مورد אز » یا אهللا« گاه אست، قرآن کریم هیچ
قَالَ عِیسَى אبْنُ مَرْیَمَ ﴿و  ٩٨﴾قُلِ אللَّهُمَّ مَالِكَ אلْمُلْكِ تُؤْتِي אلْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ אلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴿: مانند

مشدّد به جای حرف ندא » میمِ» «אللَّهُمَّ«אلبته بدیهی אست که در ترکیب  ٩٩.﴾یْنَا مَائِدَةًאللَّهُمَّ رَبَّنا أنْزِلْ عَلَ
؛ زیرא در »یَا אللّهُمَّ«: توאن گفت رא به אبتدאی آن אفزود؛ یعنی، نمی» یا«توאن حرف ندאی  نشسته و دیگر نمی

) مشدّد» میمِ«(و هم عوض آن » ای«توאن هم حرف  אصطالح אجتماع عوض و مُعَوَّض جایز نیست؛ یعنی، نمی
منادאی مفرد علم، مبنی بر ضم، محالً : »אللّهُ«: کنیم گونه ترکیب می رא אین» אللّهُمَّ«، بنا بر אین. رא آورد

  .حرف عوض אز حرف ندאی محذوف، مبنی بر فتح، محلّی אز אعرאب ندאرد): مشدّد» میمِ«(» مّ«منصوب؛ 

  حذف حرف ندא
سؤאل אین אست که آیا در جملۀ ندא . شود، حذف حرف ندא אست ن ندא مطرح میبحث دیگری که پیرאمو

توאن حرف ندא رא حذف کرد و آن رא مقدّر به حساب آورد؟ در پاسخ به אین سؤאل باید گفت که حذف حرف  می
ان مفهوم پذیر نیست؛ یعنی، אگر אسلوب ندא برאی بی ندא در ندאیی که برאی ندبه، אستغاثه یا تعجب باشد، אمکان

אساساً حذف  ١٠٠حسرت، אندوه، گریه و زאری برאی شخصی، یا کمک جستن אز کسی، یا אبرאز تعجب به کار رود،

                                                 
 .۲۸و  ۲۷/ فجر. ٩٧

 .۲۶/ آل عمرאن .٩٨

  .۱۱۴/ مائده .٩٩

 .آینده به تفصیل خوאهد آمد درسهایشرح אین سه نوع منادא در  .١٠٠
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شود و  خوאنده می» نِدאءُ אلدَّعوَة«אما حذف حرف ندא در ندאی معمولی که در אصطالح . حرف ندא ممکن نیست
در نِدאءُ אلدَّعوَة در . جه مخاطب אست، جایز אسترود و معنای آن درخوאست تو وאقعاً برאی صدא زدن به کار می

  :توאن حرف ندא رא حذف کرد و مقدّر به حساب آورد سه مورد زیر می

  در منادאی مفرد علم) אلف

توאن حرف ندא رא  چون منادא مفردِ علم אست، می» یا زَینبُ«و » یا عليُّ«برאی نمونه در جمالتی همچون 
در אین حالت تشخیص منادא با توجه به تأکید و لحن و آهنگی אست که . »نبُزی«و » عليُّ«: حذف کرد و گفت
در قرآن کریم نیز منادאی مفرد علم به אین صورت به کار رفته אست؛ برאی نمونه در . شود در کالم אیجاد می

و  منادאی مفرد علم، مبنی بر ضم و محالً منصوب אست» یوسفُ« ١٠١،﴾یُوسفُ أعرِضْ عَنْ هذא﴿آیۀ مبارک 
  .»یا یُوسفُ«: حرف ندאی آن حذف شده אست؛ یعنی، در وאقع چنین بوده אست

  در منادאی مضاف) ب
در قرآن کریم در بسیاری אز אدعیۀ قرآنی که אز جانب پیامبرאن یا مؤمنان مطرح شده אست، حرف ندא 

که در آن  ١٠٢﴾مانِ أنْ آمِنُوא بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّارَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنَا مُنادِیاً یُنادِي لِإلِی﴿محذوف אست؛ مانند آیۀ مبارک 
אلیه אست  مضافٌ» نا«منادאی مضاف، منصوب به فتحه و » رَبَّ«در אینجا . بوده אست» یا رَبَّنا«در אصل » رَبَّنا«

  . و حرف ندא محذوف و مقدّر אست

  . باشد» أیَّةُ«یا » أيُّ«هنگامی که منادא ) ج

باشد که در » אل«رود که منادאی وאقعی، محلّی به  هنگامی به کار می» أیَّتُها«و  »أیُّها«گفتیم که دو وאژۀ 
توאن حذف کرد؛ برאی نمونه در  در אینجا نیز حرف ندא رא می. شود منادא محسوب می» أیَّةُ«و » أيُّ«אین حالت 

حذف شده » یا«حرف ندאی  ١٠٣،»م مِنَ אلنِّقمَةِ فَرِقیِنَأیُّها אلنّاسُ، لِیَرَکُمُ אهللاُ مِنَ אلنِّعمَةِ وَجِلیِنَ کَما یَرאکُ«روאیت 
منادאی نکرۀ مقصوده، : »أيُّ«در אین عبارت . אستفاده شده אست» أیُّها אلنّاسُ«אز » یا أیُّها אلنّاسُ«و به جای 

ۀ عطف بیان، مرفوع به ضمّ: »אلنّاسُ«حرف تنبیه، محلّی אز אعرאب ندאرد؛ : »ها«مبنی بر ضم، محالً منصوب؛ 
  .تبعیت אست

توאن حرف ندא رא حذف کرد و مقدّر به حساب آورد؛ برאی  گفته، در هیچ موردی نمی به جز در موאرد پیش
» یا مُسلِمونَ«همچنین در عبارت . »رَجُلُ«: توאن حرف ندא رא حذف کرد و گفت نمی» یا رَجُلُ«مثال در عبارت 

  .گانۀ پیشین نیست جزء هیچ کدאم אز موאرد سه» لِمونَمُس«و » رَجُلُ«؛ زیرא »مُسلِمونَ«: توאن گفت نمی

                                                 
 .۲۹/ یوسف .١٠١

  .۱۹۳/ آل عمرאن .١٠٢

 .۳۵۸، حکمت אلبالغه نهج. ١٠٣
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  حذف منادא
אلبته به אین شرط که حرف . رود شود و مقدّر به شمار می گاه منادא نیز، مانند حرف ندא אز کالم حذف می

 ها آن در سایر حروف ندא، حذف منادאی پس אز. باشد» یا«ندאیی که بر منادאی محذوف درآمده אست، حرف 
אی درآمده باشد،  بر حرف یا فعل یا جملۀ אسمیه» یا«אی حرف  ، אگر در جملهبنا بر אین. ذیر نیستپ אمکان
وَیَقُولُ אلْكافِرُ یَا ﴿مانند آیۀ مبارک   شود؛ یابیم که منادא محذوف אست؛ زیرא حرف ندא تنها بر אسم وאرد می درمی
دאنیم که حرف ندא بر حرف  بّهةٌ بالفعل אست و میאز حروف مش» لَیتَ«که در آن  ١٠٤﴾كُنْتُ تُرَאباً یلَیْتَنِ

یا «: چنین فرض کرد توאن אین تقدیر عبارت رא می. یابیم که منادא حذف شده אست אز אین رو، درمی. آید درنمی
همچنین در زیارت وאرث یا زیارت . ، کاش من خاک بودم)אی خدא(؛ אی مردم »، لَیتَني کُنتُ تُرאباً)אهللاُ(قَومُ 
یا لَیتنَي کُنتُ مَعَکُم فَأفوزَ فَوزאً «: کنیم و אصحاب آن حضرت خطاب می )אلسالم علیه(به אمام حسین  عاشورא
گیرد، אز אین رو אسمی رא به عنوאن  حرف אست و حرف منادא قرאر نمی» َلیتَ«در אین عبارت نیز چون . »عَظیماً

אست؛ » أصحابُ אلحسین«مشخص بودن مخاطب،  אین אسم با توجه به قرאین جمله و. گیریم منادא در تقدیر می
یا أصحابَ אلحسینِ، لَیتَني کُنتُ «: ، گویی گفته شده אست»یا لَیتَني کُنتُ مَعَکُم«: شود یعنی، وقتی گفته می

  .، אی کاش من با شما بودم)אلسالم علیه(؛ אی یارאن אمام حسین »مَعَکُم

یا رَحِمَ אهللاُ مَن «دאیی رא در تقدیر گرفت؛ مثالً در عبارت فعل بیاید، باز باید منا» یا«همچنین אگر پس אز 
» یا«توאند برאی  فعل אست و نمی» رَحِمَ«در אین جمله . אی دعایی אست جمله» رَحِمَ אهللاُ مَن رَحِمَ«، جملۀ »رَحِمَ

وאن تقدیر ت شود؛ برאی نمونه می אز אین رو، در אین عبارت منادאیی در تقدیر گرفته می. منادא محسوب شود
کسی رא که ) رحم کند(؛ אی مردم، خدא رحمت کناد »یا قَومُ رَحِمَ אهللاُ مَن رَحِم«: گونه فرض کرد عبارت رא אین

  .کند به دیگرאن رحم می

، دیدگاه אغلب نحویان )باشد» یا«حذف منادא هنگامی که حرف ندא (شایان ذکر אست که אین دیدگاه 
و به طور » یا رَحِمَ אهللاُ مَن رَحِم«و » یا لَیتَني«باورند که در جمالتی همچون אست، אما برخی אز نحویان بر אین 

حرف ندא نیست، بلکه » یا«بیاید، אساساً   ، فعل، حرف یا جملۀ אسمیه»یا«پس אز  ها آن کلی در جمالتی که در
در زبان عربی و  »أال«رود؛ مانند  حرف تنبیه אست؛ یعنی، حرفی که برאی هشدאر و توجه دאدن به کار می

؛ برאی نمونه در زبان فارسی »یاء ندא«אست، نه » یاء تنبیهیّه«، »یا«، حرف بنا بر אین. در زبان فارسی» هان«
به » کاش«همان » אی کاش«، صدא زدن وאژه یا شخصی نیست، بلکه در وאقع »אی کاش«هدف אز گفتن 

 تر بیشی تقویت تمنّی و آرزو و جلب توجه برא» אی«معنای تمنّی و آرزو کردن אست و آوردن حرف ندאی 
در زبان فارسی » אی کاش«در زبان عربی نیز دقیقاً معادل » یا لیتَ«عبارت . شنونده به אین تمنّی و آرزو אست

نیز باید حرف » یا لَیتَ«توאن حرف ندא دאنست، در  رא نمی» אِی«حرف » אی کاش«طور که در  אست و همان
حرف تنبیه فرض شود، دیگر نیازی به در » یا«אز אین رو، אگر . مار آورد، نه حرف ندאرא حرف تنبیه به ش» یا«

  .تقدیر دאنستن منادאی محذوف نیست

                                                 
 .۴۰/ نبأ .١٠٤
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  »یاء متکلم«منادאی مضاف به 
» یَا صَدیقي«: یا منادא אسمی صحیح אآلخر אست؛ مانند: تنها دو حالت دאرد» یاء متکلم«منادאی مضاف به 
  .»یا مَواليَ«: ست؛ مانندو یا אسمی معتلّ אآلخر א

صحیح אآلخر باشد، در کاربرد آن پنج وجه جایز אست؛ یعنی، تلفظ آن » یاء متکلمِ«אگر منادאی مضاف به 
  :پنج حالت دאرد

حذف و به » یاء متکلم«تر אست، אین אست که  ی دیگر بهتر و پرکاربردها حالتکه אز همۀ  :حالت نخست
حذف شده אست؛ مانند » یاء متکلم«دهد که  ن کسره نشان میکسرۀ حرف آخر אکتفا شود؛ چون هما

یاء «بوده و » ربّي«که אصل آن  ١٠٥﴾وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلماً﴿در آیۀ مبارک » رَبِّ«و » یا صَدیقِ«در » صَدیقِ«
  .باشد» یاء محذوف«دهندۀ  مکسور مانده אست تا نشان» رَبِّ«حذف شده و » متکلم

. »یا صَدیقيْ«و » یا رَبّيْ«: باقی بماند و مبنی بر سکون شود؛ مانند» ء متکلمیا«آن אست که  :حالت دوم
אلیه، مبنی بر سکون  مضافٌ» ي«منادאی مضاف و منصوب به فتحۀ تقدیری אست و ضمیر » صدیق«در אینجا 

  .و محالً مجرور אست

بنی بر سکون شود، م که אین به جای» ي«همانند حالت دوم אست، با אین تفاوت که ضمیر  :حالت سوم
منادאی مضاف و منصوب به فتحۀ تقدیری » صدیق«در אین حالت . »یا صَدیقِيَ«: شود؛ مانند مبنی بر فتح می

  .אلیه، مبنی بر فتح و محالً مجرور אست مضافٌ» ي«و 

نیست و » یاء متکلم«، مختصّ به منادאی مضاف به »یاء متکلم«بنای بر سکون یا فتح در ضمیر  :نکته
رא مبنی بر سکون قرאر دאد و » ي«توאن  אضافه شود، هم می» یاء متکلم«אی به  الت عادی هم אگر وאژهدر ح

  .»هذא کتابِيَ«یا » هذא کِتابيْ«: هم مبنی بر فتح؛ مانند

: تبدیل و حرف آخر منادאی مضاف مفتوح شود؛ مانند» אلف«به » یاء متکلم«אین אست که  :حالت چهارم
» אلف«منادאی مضاف و منصوب به فتحۀ ظاهر و حرف » صدیق«در אین حالت . »بّایا رَ«و » یا صدیقا«

  .، مبنی بر سکون و محالً مجرور אست»یاء متکلم«אلیه، جانشین  مضافٌ

  . »یا رَبَّ«و » یا صَدیقَ«: رא אز حالت چهارم حذف کنیم؛ مانند» אلف«آن אست که  :حالت پنجم

 ، معتلّ אآلخر باشد، در منادא تنها یک حالت جایز אست و آن»یاء متکلم«حال אگر منادאی مضاف به 
تغییری » موال«در אینجا . »یا مَواليَ«: مبنی بر فتح شود؛ مانند» یاء متکلم«حرف علّه تغییری نکند و  که אین

: گونه אست אین» مَواليَ«ترکیب . مبنی بر فتح شده אست» یاء متکلم«نکرده و چیزی אز آن حذف نشده و 
  .אلیه، مبنی بر فتح، محالً مجرور مضافٌ: »ي«منادאی مضاف، منصوب به فتحۀ تقدیری؛ : »موال«

، אسم »یاء متکلم«که در آن منادאی مضاف به » אی دو دوست من«همچنین در ترجمۀ عربی عبارت 
. شود وب منص» ی«مثنّی אست، باید توجه دאشت که אوالً منادאی مضاف باید منصوب باشد، ثانیاً אسم مثنی با 

در » یاء مثنّی«، بنا بر אین؛ »یا صَدیقَيْ«: אفتد آن می» نونِ«شود،  אز سوی دیگر وقتی אسم مثنی אضافه می
» یاء متکلم«توאن אز  אما دلیل آنکه در אینجا نمی. »یا صَدیقَيَّ«= » یا صَدیقَیْيَ«: شود אدغام می» یاء متکلم«

אلتقای   ، אین אست که در אین صورت»یا صدیقَيْ يْ«و » ا مواليْی«مبنی بر سکون אستفاده کرد و مثالً گفت 

                                                 
 .۱۱۴/ طه. ١٠٥
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هم ساکن شود، אلتقای ساکنین رخ » یاء«ساکن אست و אگر » مواليْ«در » אلف«دهد؛ زیرא  ساکنین رخ می
وقف شود که بدیهی אست در حالت » مواليْ«روی کلمۀ  که אین دهد و אلتقای ساکنین جایز نیست، مگر می

  .»یا مَواليْ«: شود خوאنده میوقف با سکون 

  نکته

باشد، عالوه بر پنج حالت » أمّ«و » أب«های  صحیح אآلخر، وאژه» یاء متکلم«אگر منادאی مضاف به ) אلف
 که אین ، دو وجه دیگر نیز جایز אست و آن»یا أبَ«و » یا أبا«، »یا أبِيَ«، »یا أبي«، »یا أبِ«گفته، یعنی  پیش

در אینجا در . »یا أبَتَ«و » یا أبَتِ«: مکسور یا مفتوح قرאر گیرد» تاءِ«ه جای آن حذف شود و ب» یاء متکلم«
حرف ندא، : »یا«: אعرאب אین جمله چنین אست. אست» یاء متکلم«مفتوح یا مکسور جانشین » تاءِ«وאقع 

منادאی : »أبَ«، مبنی بر سکون، محلی אز אعرאب ندאرد؛ »أنادي«جانشین فعل محذوف به تقدیر فعلی همچون 
  . ، محالً مجرور)کسر(אلیه، مبنی بر فتح  مضافٌ: »تَِ«مضاف، منصوب به فتحه؛ 

برאی نمونه هنگامی که به حضرت אبرאهیم دستور دאده شد که باید فرزندت رא در رאه خدא قربانی کنی، 
أبَتِ אفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ  قَالَ یا﴿: فرماید می )אلسالم علیه(خطاب به حضرت אبرאهیم  )אلسالم علیه(حضرت אسماعیل 

» تِ«منادאی مضاف و منصوب به فتحه و » أبَ«در אین آیه  ١٠٦.﴾سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ אللَّهُ مِنَ אلصَّابِرِینَ
  .نشسته אست» یاء متکلم«אلیه و مبنی بر کسر אست و به جای  مضافٌ

یَابْنَ «: ضافه شوند و منادא وאقع شوندא» یاء متکلم«به » אِبنُ عَمّ«یا » אِبنُ أمّ«אگر ترکیب אضافی ) ب
אلیهِ  رא که مضافٌ» یاء متکلم«توאن  ؛ אی پسر عمویم، در אین صورت می»یَابْنَ عَمّي«؛ אی پسر مادرم، یا »أمّي

توאن آن رא  رא با کسره و فتحه خوאند؛ یعنی، به سه حالت می» عَمّ«و » أمّ«אست، حذف کرد و » عَمّ«یا » أمّ«
  . »یَابْنَ عَمَّ«و » یَابْنَ عَمِّ«، »یَابْنَ عَمِّي«یا » یَابْنَ أمَّ«و » یَابْنَ أمِّ«، »یَابْنَ أمِّي« :به کار برد

قَالَ אبْنَ أُمَّ إِنَّ אلْقَوْمَ אسْتَضْعَفُونِي ﴿: فرماید می )אلسالم علیه(قرآن کریم אز قول هارون خطاب به موسی 
אز آخر » یاء متکلم«بوده که » یَابْنَ أُمّي«در אصل » یَابْنَ أُمَّ«مبارک عبارت  در אین آیۀ ١٠٧.﴾وَكادُوא یَقْتُلُونَنِي

منادאی مضاف، منصوب : »אِبن«: شود گونه ترکیب می אین عبارت אین. مفتوح شده אست» أُمّ«آن حذف شده و 
  . אلیه، مبنی بر فتح، تقدیرًא مجرور مضافٌ: »أُمَّ«به فتحه؛ 

  چکیده

شود و برאی منادא قرאر دאدن چنین  وאرد نمی» אل«طور مستقیم بر אسم مُحلّی به به » یا«حرف ندאی  
در אین . برאی مؤنث به عنوאن وאسطه אستفاده کرد» أیَّتُها«برאی مذکر و » أیُّها«یی باید אز کلمات ها אسم

سم، جامد یا مشتق حال אگر אین א. شود مرفوع می» أیَّةُ«و » أيُّ«به تبعیّت אز » אل«حالت אسم مُحلّی به 
در چنین . شود محسوب می» أیَّتُها«یا » أیُّها«غیروصفی باشد، عطف بیان و אگر مشتق وصفی بود، صفتِ 

  .رود منادא به شمار می» أیَّةُ«و » أيُّ«حالتی 

                                                 
 .۱۰۲/ اتصافّ .١٠٦

 .۱۵۰/ אعرאف .١٠٧
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، حرف ندאی  אست، که با وجود دאشتن אلف و الم» אهللا«در אین میان یک אستثنا وجود دאرد و آن لفظ جاللۀ  
אز کالم حذف » یا«אلبته در אین مورد بهتر אست . »یا אهللاُ«: توאن گفت ، میبنا بر אین. آید بر آن درمی» ای«

  .»אللَّهُمَّ«: אضافه و گفته شود» אللّه«مشدّدی به אنتهای » میمِ«و به جای آن 

صدא زدن به  حذف حرف ندא در ندאی אستغاثه، نُدبه یا تعجب ممکن نیست، אما در ندאی معمولی که برאی 
نخست در جایی که منادא : توאن حرف ندא رא حذف کرد و مقدّر به حساب آورد رود، در سه مورد می کار می

» أیَّةُ«یا » أيُّ«אسم مفرد علم باشد، دوم هنگامی که منادא مضاف باشد و سرאنجام در جایی که منادא 
  . باشد

آید و אین تنها هنگامی אست که حرف ندאیی که بر  شود و مقدّر به حساب می گاه منادא אز کالم حذف می 
رא در چنین شرאیطی حرف ندא » یا«אلبته برخی אز نحویان حرف . باشد» یا«منادאی محذوف درآمده אست، 

آورند و معتقدند که در אین صورت אصالً ندאیی در کار نیست  دאنند، بلکه آن رא حرف تنبیه به شمار می نمی
  . »یا رَحِمَ אهللاُ مَن رَحِمَ«و » یا لَیتَني«: جود دאشته باشد؛ مانندکه منادאی محذوفی هم و

، אگر منادא صحیح אآلخر باشد، پنج حالت در کاربرد آن جایز אست و אگر »یاء متکلم«در منادאی مضاف به  
دو عالوه بر پنج حالت مذکور، » أمّ«و » أب«های  در مورد وאژه. معتلّ אآلخر باشد، تنها یک حالت دאرد

یاء «هنگامی که به » אِبنُ عَمّ«یا » אِبنُ أمّ«همچنین در ندאی ترکیبهای . حالت دیگر نیز جایز אست
  .رא با فتحه یا کسره خوאند» میم«رא حذف کرد و حرف » یاء متکلم«توאن  אضافه شوند، می» متکلم
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אعرאب تابع منادאی مفرد؛ 
 مضاف؛ אعرאب تابع منادאی مضاف و شبه 
 های آن؛ ترخیم و شیوه 
 אعرאب אنوאع منادאی مرخّم؛ 
  .شرאیط ترخیم 

  تابع منادא
که پیوسته אز ) صفت(کند؛ مانند نعت   אی אست که אز نظر אعرאب אز وאژۀ پیش אز خود تبعیت می ابع وאژهت

فعل ماضی، مبنی بر » جاءَ«، »جاءَ رَجُلٌ عالمٌ«برאی نمونه در جملۀ . کند خود تبعیت می) موصوف(منعوت 
، بنا بر אین. به ضمّه به تبعیت אست و مرفوع» رجُلٌ«صفتِ » عالمٌ«فاعل، مرفوع به ضمّه و » رَجُلٌ«فتح؛ 

: منصوب شود» رَجُل«حال אگر . به אین دلیل مرفوع شده که صفتِ وאژۀ مرفوعِ پیش אز خود אست» عالمٌ«
و אگر » رأیتُ رجُالً عالماً«: گونه خوאهد بود ، صفت آن نیز منصوب خوאهد شد و جمله אین»رَأیتُ رجُالً«
در » عالِم«، بنا بر אین. »مَرَرتُ بِرَجُلٍ عالِمٍ«: صفت آن نیز مجرور خوאهد شد در حالت جرّ قرאر گیرد،» رَجُل«

هایی در زبان عربی تابع  به چنین وאژه. تبعیت کرده אست) رَجُل(سه حالت رفع، نصب و جر אز موصوف خود 
  . شود گفته می

. مشهورند» توאبع خمسه«ه به אند ک کنند، پنج نوع هایی که در אعرאب אز وאژۀ پیش אز خود تبعیت می وאژه
، توکید، بدل و عطف بیان که مباحث مربوط )معطوف به حروف(نعت، عطف نَسَق : אند אز گانه عبارت توאبع پنج

در אینجا تنها در پی بیان حکم אعرאبی . به تفصیل بررسی خوאهیم کرد) ۳(گانه رא در نحو عربی  به توאبع پنج
  .توאبعِ منادא هستیم

  .س به بیان حکم אعرאبی توאبعِ אنوאع منادא خوאهیم پردאختدر אدאمۀ در

  تابع منادאی مفرد) אلف

  :تابع منادאی مفرد معرفه سه حالت دאرد

  »أیَّتُها«و » أیُّها«تابع . ۱

رود و در چنین  به کار می» אل«ی معرفه به ها אسمبرאی ندאی » أیَّتُها«و » أیُّها«های  که وאژهگفتیم 
حال אگر تابعی برאی אین دو کلمه ذکر شود، آن تابع باید به . شود منادא محسوب می» أیَّةُ«و » أيُّ«حالتی 

» אلرّجُلُ«، »یا أیُّها אلعالمُ«یا » یا أیُّها אلرَّجُلُ«مرفوع شود؛ برאی نمونه در عبارت » أیَّةُ«و » أيُّ«تبعیت אز لفظ 
» أیَّتُها«و » أیُّها«پس אز » אل«گر وאژۀ محلّی به که א گفتیمدر جلسۀ پیشین . باید مرفوع باشد» אلعالمُ«و 

و אگر جامد یا مشتقّ غیروصفی باشد، عطف » أیَّةُ«یا » أيُّ«نعتِ » אل«مشتقّ وصفی باشد، وאژۀ محلی به 
در هر دو حالت حتماً باید مرفوع باشد؛ برאی نمونه در » אل«در אینجا אسم محلّی به . شود بیان آن محسوب می
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مرفوع אست و چون جامد אست، عطف بیان » אإلنسان« ١٠٨،﴾یَا أیُّهَا אلْإِنْسانُ مَا غَرَّכَ بِرَبِّكَ אلْكَرِیمِ﴿ آیۀ مبارک
مرفوع אست و » אلمُزَّمِّل« ١٠٩،﴾قُمِ אلَّیْلَ إِلَّا قَلِیالً*  یَا أیُّهَا אلْمُزَّمِّلُ﴿همچنین در آیۀ شریف . شود محسوب می

  .رود مار میچون مشتقّ وصفی אست، نعت به ش

  »אل«بدل و معطوف بدون . ۲

باشد، تابع » אل«نباشد و تابع آن نیز بدل یا معطوف بدون » أیَّتُها«و » أیُّها«אگر منادאی مبنی بر ضم، 
کنیم که אگر تابع رא منادא قرאر  حکم منادאی مستقل رא دאرد؛ یعنی، برאی تشخیص حرکت אعرאبی تابع فرض می

  .، אز نظر אعرאبی همان حکم رא خوאهد دאشتبنا بر אین. کند دهیم، چه حکمی پیدא می

برאی تشخیص אعرאب بدل باید آن . אست» رَجُل«بدل » عليُّ«، »یا رَجُلُ عليُّ«در عبارت  :مثال برאی بدل
  .درخوאهد آمد که مبنی بر ضم אست» یا عليُّ«رא منادא قرאر دهیم که در אین صورت به شکل 

، باید آن رא منصوب کرد؛ زیرא چنین تابعی »یا عليُّ أخانا«مضاف باشد، مانند  در چنین حالتی אگر بدل
خوאهد بود؛ چون אز אسماء » אلف«، منصوب به )یا أخانا(حکم منادאی مستقل رא دאرد و אین بدل در حالت ندא 

مبنی بر سکون و در ،  אلیه نیز مضافٌ» نا«ضمیر . شود می» אلف«، در אینجا نیز منصوب به بنا بر אین. سته אست
  .محل جر אست

مبنی بر ضم אست؛ زیرא אگر آن رא منادא قرאر » حسینُ«، »یا عليُّ وحسینُ«در عبارت  :مثال برאی معطوف
» یا عليُّ وعَبدَאهللا«همچنین در عبارت ). یا حسینُ(دهیم، منادאی مفرد علم خوאهد بود که مبنی بر ضم אست 

، در אین حالت نیز منصوب )یا عبدَאهللا(ت ندא منصوب به فتحه אست مضاف אست و در حال» عبدאهللا«چون 
  .خوאهد بود

  دیگر توאبع منادאی مفرد. ۳

بیان،  אز قبیل نعت، عطف» אل«אگر بخوאهیم برאی منادאی مبنی بر ضم، تابعی به جز بدل و معطوف بدون 
  :آید بیاوریم، دو حالت پیش می» אل«تأکید با معطوف دאرאی 

در چنین حالتی تابع باید منصوب شود؛ برאی مثال در عبارت  :باشد» אلف و الم«مضاف و بدون  تابع،) אلف
אست، ولی بدل یا معطوف به آن نیست و אز » زید«تابع » ذא«، کلمۀ )אی زید صاحب علم(» یا زیدُ ذא אلعلمِ«

شده אست و » אلف«ب به به عنوאن نعت برאی زید، منصو بنا بر אیننگرفته، » אل«سوی دیگر مضافی אست که 
  .مبنی بر ضم و محالً منصوب אست» زیدُ«אست؛ چون خود » زید«نصب آن به تبعیت אز محل 

و مضاف و بدون ) برאی کلمۀ علی(عطف بیان » أبا«، کلمۀ »یا عليُّ أبا אلحسن«همچنین در عبارت 
، »کُلّ«، وאژۀ »یا طُالّبُ کُلَّکُم«یا در عبارت . אست» אلف«، وאجبُ אلنصب و منصوب به بنا بر אین. אست» אل«

אست و אز آنجا که منادא نیز مبنی بر ضم אست، אین کلمه به » کُم«و مضاف به ضمیر » אل«وאژۀ تأکید، فاقد 
  .که در محل نصب אست، منصوب شده אست» طالّب«تبعیت אز محل 

بع رא به تبعیت אز محلِ منادא، توאن تا در אین حالت می :باشد» אل«تابع، مضاف نباشد یا مضاف دאرאی ) ب
رא » אلکریم«، وאژۀ »یا زیدُ אلکریمُ אلخلقِ«منصوب یا به تبعیت אز لفظ منادא، مرفوع خوאند؛ برאی مثال در عبارت 

                                                 
  .۶/ אنفطار. ١٠٨

  .۲و  ۱/ مزّمّل. ١٠٩
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یا «همچنین عبارت . אست» אل«خوאند؛ چرא که تابع مضاف دאرאی ) אلکریمَ(یا نصب ) אلکریمُ(توאن به رفع  می
و یا به تبعیت אز محل نصبی که در منادא » یا زیدُ אلعالمُ«وאن به تبعیت אز لفظ زید به صورت ت رא می» زیدُ אلعالم

رא نیز » یا طلّابُ أجمَعونَ«عبارت . در אین عبارت نقش نعت رא دאرد» אلعالم«. خوאند» یا زیدُ אلعالَم«وجود دאرد، 
  .خوאند) »یاء«منصوب به (» یا طلّابُ أجمَعینَ«توאن به صورت  می

توאن آن رא به تبعیت אز لفظ منادא، مرفوع یا به تبعیت  باشد، می» אل«همچنین אگر تابع معطوفی به همرאه 
خدאوند در قرآن . »یا مریمُ وאلضَّیفَ«یا » یا مریمُ وאلضَّیفُ«: توאن گفت אز محل منادא، منصوب خوאند؛ مثالً می
ما خطاب (؛ ﴾אلطَّیْرَ مَعَهُ وَ یاجِبالُ أوِّبِی﴿: فرماید می) سالم אهللا علیه(کریم در بیان سرگذشت حضرت دאود 

و دאرאی » جبال«عطف به کلمۀ » אلطَّیر«در אین آیه وאژۀ ). کردیم به کوهها که شما به همرאه دאود نیایش کنید
تبعیت کرده » جبال«خوאنده شده אست؛ یعنی، אز محل ) به نصب(» وאلطّیرَ«אست و در قرאئت مشهور » אل«

یا جبالُ أوِّبی معَهُ و ﴿: به رفع نیز خوאنده شده אست» אلطّیرَ«؛ ولی در بعضی אز قرאئتهای غیرمشهور کلمۀ אست
  .﴾אلطَّیرُ

  مضاف تابع منادאی مضاف و شبه) ب

باشد و بخوאهیم برאی چنین منادאیی تابع بیاوریم، دو حالت وجود ) مضاف یا شبه مضاف(אگر منادא، معرب 
  :دאرد

باشد، که در אین صورت تابع در אعرאب، حکم منادאی مستقل رא » אل«بدل یا معطوف بدون تابع، ) אلف
אست، باید مبنی بر ضم » אل«معطوف بدون » خالد«، چون کلمۀ »یا عبدَאهللاِ وخالد«دאرد؛ برאی مثال در عبارت 

  .»یا عبدَאهللاِ وخالدُ«شود؛ یعنی، 

مضاف به کار رود،  برאی منادאی مضاف یا شبه» אل«אگر توאبع دیگری غیر אز بدل و معطوف بدون ) ب
» عبدَ«אست و چون کلمۀ » عَبدَאهللا«نعت » אلعالم«، وאژۀ »یا عبدَאهللاِ אلعالم«شود؛ مثالً در عبارت  منصوب می

توאن تابع رא  در אین حالت نمی. شود نیز به تبعیت אز منادא منصوب می» אلعالم«منادאی مضاف و منصوب אست، 
  .کند رد؛ زیرא منادא معرب אست و تنها حالت نصب ظاهری رא دאرد و تابع نیز در אعرאب אز آن تبعیت میمرفوع ک

  در ساختار ندא» אبن«چگونگی تبعیّت وאژۀ 

بین دو » אبن«بیاید و » אبن«אگر بعد אز אسم علمی که خود به אسم علم دیگری אضافه شده باشد، وאژۀ 
، در صورتی که بخوאهیم אین ترکیب رא منادא قرאر دهیم، کلمۀ »ینُ بن عليٍّحُسَ«: אسم علم قرאر گیرد؛ مانند

  .אست و طبق אحکامی که گفته شد، باید منصوب شود» אل«باید منصوب شود؛ زیرא تابعِ مضاف و بدون » אِبن«
یـا  «: کردو هم منصوب » یا حُسَینُ بنَ عليٍّ«: توאن مبنی بر ضم خوאند אما خود منادאی علم مفرد رא هم می

در אین حالت، علت رفع منادאی علم آن אست که طبق قاعده، منادאی علم مفرد مبنی بر ضم . »حُسَینَ بنَ عليٍّ
  :برאی نصب آن نیز دو دلیل مطرح شده אست. אست

تر אین אست که در אینجا، منادאی علم مفرد، حکم منادאی مضاف رא دאرد و گویی کلمۀ  نظر قوی) אلف
  .و منادא به مابعد خود אضافه شده אست زאئد אست» אبن«
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אی بر אین باورند که منادא باید مبنی بر ضم شود، ولی به خاطر مشاکلت و مشابهت با حرکت  عده) ب
دאنند، بلکه آن رא  باورمندאن به אین رأی، منادא رא منصوب نمی. توאن آن رא منصوب کرد کلمۀ بعد אز خود، می

  .که حرکت فتحه مانع אز ظهور آن شده אستدאنند  مبنی بر ضمۀ تقدیری می

عطف : »אبنَ«منادאی علم مبنی بر ضم؛ وאژۀ : »حسین«، »یا حسینُ بنَ عليٍّ«گفتنی אست که در عبارت 
در عبارت . אلیه و مجرور به کسره אست هم مضافٌ» عليٍّ«بیان، منصوب به فتحه به تبعیت אز محل منادא و 

منادאی علم به منزلۀ مضاف و منصوب به فتحه؛ : »حُسَینَ«نظر مشهور کلمۀ  ، بنا به»یا حُسَینَ بنَ عليٍّ«
  .אلیه و مجرور به کسرۀ ظاهر אست مضافٌ: »عليٍّ«عطف بیان منصوب به فتحه به تبعیت، و : »אِبنَ«

ادאی بعد אز من» אِبنَة«نیز صادق אست؛ یعنی، אگر وאژۀ ) مؤنث אِبن(» אِبنَة«دقیقاً همین حکم در مورد کلمۀ 
یا مریمُ بْنَةَ «: توאن منادאی علم رא مرفوع یا منصوب نمود؛ مانند علم مفرد به אسم علمی אضافه شده باشد، می

  .»یا مریمَ بنَةَ عمرאنَ«یا » عمرאنَ

شود؛ مثالً  אین حکم جاری نمی» بنت«אین حکم رא دאرد و در » אِبنَة«אلبته باید دقت کرد که فقط کلمۀ 
  . و مفتوح کردن منادא جایز نیست» یا زینبُ بنتَ عليٍّ«: باید گفت» بنتُ عليٍّ زینب«هنگام ندאی 

 بین دو אسم علم قرאر گیرد، همزۀ وصل אبتدאی» אِبنة«و » אِبن«אلخط هرگاه  אز نظر رسم که אین نکتۀ دیگر
  .شود نوشته نمی ها آن

  نکته

به » אبن«علم مفرد نباشد، یا    وאژۀ منادאאگر هر کدאم אز شرאیط مذکور در אین قاعده موجود نباشد، مثالً
توאن منادא رא مانند مضاف محسوب کرد و منصوب خوאند، بلکه تنها مبنی بر  وאژۀ علم אضافه نشده باشد، نمی

» رجُل« که אین ؛ برאی»یا رجُلَ«: توאن گفت ، نمی»یا رجُلُ אبنَ عليٍّ«شود؛ برאی مثال در عبارت  ضم می
אلیه  همچنین אگر مضافٌ. بلکه منادאی نکرۀ مقصوده אست و صرفاً باید مبنی بر ضم باشدمنادאی علم نیست، 

אی علی (؛ »یا عليُّ אبنَ أخي«توאن منادא رא منصوب کرد؛ مثالً در عبارت  نیز علم نباشد، باز نمی» אبن«کلمۀ 
  .رא منصوب خوאند» علی«توאن  نمی) پسر برאدرم

نوشته شود؛ چون بین دو אسم » אبن«ن حاالت باید همزۀ وصلِ کلمۀ همچنین باید توجه دאشت که در אی
  .علم قرאر نگرفته אست

  ترخیم
ترخیم در لغت به معنای نازک کردن و ترقیق صوت אست، و در אصطالح به معنای حذف یک یا چند 

توאن  می» مةُیا فاط«حرف אز آخر منادא، برאی تخفیف در لفظ و تلفظ آسان منادא אست؛ مثالً به جای عبارت 
نمونۀ אین . »یا حارُ«: توאن گفت می» یا حارثُ«رא حذف کرد، یا به جای عبارت » تاء«؛ یعنی، »یا فاطمُ«: گفت

אگر ترخیم . زنیم کنیم؛ مثالً گاه אز باب تحبیب، فاطمه رא فاطی صدא می قاعده رא در زبان فارسی نیز مشاهده می
  .گویند» منادאی مُرَخَّم«منادא رא  در مورد منادאیی אجرא شود، אصطالحاً آن

  های ترخیم شیوه

  :در ترخیم منادא دو روش جایز אست
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  حذف حرف آخر منادא و باقی ماندن حرکت حرف ماقبل آخر ) אلف

، رא به »میم«آخر منادא، حرف ماقبل آخر، یعنی » تاءِ«بعد אز ترخیم و حذف » یا فاطِمَةُ«مثالً در عبارت 
توאن  می» یا حارِثُ«در عبارت » حارث«یا مثالً در ترخیم . »یا فاطمَ«: گوییم یم و میگذאر شکل مفتوح وאمی

אلتَّرخیمُ عَلَی «אین شیوه אز ترخیم رא در אصطالح . »یا حارِ«: رא حفظ کرد و گفت» رאء«رא حذف و حرکت » ثاء«
گویی آن . ن حرف محذوف אستخوאنند؛ یعنی، ترخیم بر אساس لغت کسی که منتظر آ می» لُغَةِ مَن یَنتَظِرُ

گفته » فاطمة«حرف در رאه אست؛ چرא که منادאی علم باید مبنی بر ضم باشد، در حالی که مثالً در ترخیم 
  .، شنونده منتظر حرف آخر و ضمّۀ محذوف אستبنا بر אین. »یا فاطمَ«: شود می

  حذف حرف آخر منادא و باقی ماندن ضمّۀ حرف آخر ) ب

د אز ترخیم منادאی علم، ضمۀ حرف آخر رא حفظ کرد و روی حرف ماقبل آخر قرאر توאن بع همچنین می
» رאء«محذوف رא روی » ثاءِ«؛ یعنی ضمۀ حرف »یا حارُ«: شود گفته می» یا حارثُ«دאد؛ مثالً به جای عبارت 

امند؛ یعنی، ترخیم بر אساس ن می» אلتّرخیمُ عَلَی لُغَةِ مَن ال یَنتَظِرُ«אین ترخیم رא در אصطالح . شود قرאر دאده می
  .لغت کسی که منتظر آمدن حرف محذوف نیست

  אعرאب אنوאع منادאی مرخّم

باشد، باید » لغة َمن یَنتظِرُ«אگر ترخیم بر אساس . نحوۀ אعرאب אین دو نوع ترخیم אندکی با هم تفاوت دאرند
؛ یعنی، مبنی بر »אلمحذوفِ، في محلِّ אلنّصب منادی عَلَمٌ مرخَّمٌ، مبنيُّ علی אلضّمِّ אلمقدّرِ علی אلحرفِ«: گفت
אما אگر ترخیم بر . منادא אست، در محل نصب אست که אین אی که روی حرف محذوف بوده و به خاطر  ضمه

  .»منادی عَلَمٌ مرخّمٌ، مبنيُّ علی אلضّمِّ، في محلّ אلنّصب«: אنجام گیرد، باید گفت» لغة مَن ال ینتظر«אساس 

  شرאیط ترخیم

אز » تاء تأنیث«بدین صورت که . باشد، هموאره قابلیت ترخیم رא دאرد» تاء تأنیث«אگر منادא مختوم به ) אلف
یا «، و »مَن یَنتظر«بر אساس لغت » یا فاطمَ«: شود می» یا فاطمة«شود؛ مثًال مرخَّمِ  آخر منادא حذف می

  .»مَن ال یَنتظر«بنا به لغت » فاطمُ

  :نباشد، وجود سه شرط برאی ترخیم الزم אست» نیثتاء تأ«אگر منادא مختوم به ) ب

  عَلَم باشد؛. ۱

  باشد؛ تر بیشدאرאی چهار حرف یا . ۲

  . مرکب אضافی یا אسنادی نباشد؛ یعنی، אگر مرکب مزجی باشد، ترخیم قابل אجرא אست. ۳

یا «: وאن گفتت אسم عَلَم چهار حرفی אست و مرکب نیست، می» حارِثُ«، אز آنجا که »یا حارِثُ«مثالً در 
אست و אز » بَكُّ«و » بَعل«مرکب مزجی אست؛ یعنی، مرکب אز » بَعلبَكُّ«، »یا بَعلَبَكُّ«یا در . »یا حارُ«و » حارِ

و » یا بَعلَ«: گیرد؛ مانند ترخیم در مرکبات مزجی با حذف جزء دوم صورت می. אین رو قابلیت ترخیم رא دאرد
  .»یا بَعلُ«

مثالً در عبارت . توאند مرخم شود گانه رא ندאشته باشد، نمی یکی אز אین شرאیط سه ، אگر منادאییبنا بر אین
یا . توאند مرخم شود ، نمیبنا بر אینمنادאی نکرۀ مقصوده אست و شرط علمیت رא ندאرد؛ » تلمیذ«، »یا تلمیذُ«
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در » عبدُאهللا«همچنین . رא ندאرد تر بیش، شرط دوم، یعنی دאشتن چهار حرف یا »یا زیدُ«وאژۀ زید در عبارت 
بنا بر . ترکیب אسنادی אست» یا تَأبَّطَ شَرّאً«در عبارت » تَأبَّطَ شَرّאً«ترکیب אضافی אست و » یا عبدَאهللا«عبارت 
  .، هیچ یک صالحیت ترخیم رא ندאرندאین

  نکته

در ترخیم آید که حتماً باید بیش אز یک حرف אز آخر منادא حذف شود؛ مثالً  گاه شرאیطی پیش می) אلف
  .»یا بَعلُ«و » یا بَعلَ«: شود بیش אز یک حرف حذف می» بَعلَبَكّ«وאژۀ 

در منادאی علم پنج حرفی אگر حرف ماقبل آخر حرف مدّ زאئد باشد، عالوه بر حرف آخر، حرف ماقبل آخر 
» وאو«ف و هم حر» رאء«؛ یعنی، هم حرف »یا مَنصُ«: گوییم می» منصور«شود؛ مثالً در ترخیم  نیز حذف می
یا «: شود حذف می» אلف«و هم » نون«، هم »یا عثمانُ«در عبارتِ » عُثمان«یا در ترخیم . شود حذف می

  . »من ال ینتظر«بنا به لغت » یا عُثْمُ«و یا » من ینتظر«بنا به لغت » عُثْمَ

شته باشد، کاربرد ، אحتمال אشتباه برאی شنونده وجود دא»علی لُغةِ مَن ال ینتظر«אگر در کاربرد ترخیم ) ب
یا «: ترخیم شود، باید گفت» مَن ینتظر«بر لغت » طالبَةُ«אگر » یا طالبَةُ«آن جایز نخوאهد بود؛ مثالً در عبارتِ 

شود که حرفی אز آن حذف شده אست، אما אگر  آید و شنونده متوجه می بدین ترتیب אشکالی پیش نمی. »طالِبَ
، در אینجا میان حالت ترخیم مؤنث »یا طالبُ«: ترخیم شود، باید گفت» مَن ال ینتظر«بر אساس لغت » طالبةُ«

جایز » مَن ال ینتظر«، کاربرد ترخیم آن بر אساس لغت بنا بر אین. آید با منادאی معمولی مذکر אشتباه پیش می
  .نیست

  چکیده

نادאیی مبنی بر ضم باشد، وאجبُ אلرفع אست، אما אگر غیر אز אین دو کلمه، م» أیّتُها«و » أیّها«های  تابع وאژه 
باشد، » אل«אعرאب تابع چنین منادאیی بسته به نقش آن تفاوت دאرد؛ یعنی، אگر تابع، بدل یا معطوف بدون 
یا مضاف و : حکم منادאی مستقل رא خوאهد دאشت، אما אگر تابع غیر אز אین دو باشد، دو حالت خوאهد دאشت

یا مضاف نیست و یا مضاف دאرאی . شود منصوب می אست که در אین حالت تابع حتماً» אل«مجرد אز 
  . אست، که در אین دو حالت جایز אست که آن رא منصوب یا مرفوع کنیم» אل«

 که אین مضاف باشد، در אین حالت تابع منادא هموאره منصوب אست، مگر אگر منادא معرب و مضاف یا شبه 
  .ز هم حکم منادאی مستقل رא خوאهد دאشتباشد که در אین حالت با» אل«تابع، بدل یا معطوف بدون 

باید » אِبن«بین دو אسم علم قرאر گیرد و بخوאهیم אین ترکیب رא منادא قرאر دهیم، کلمۀ » אبن«אگر وאژۀ  
» אبنَة«אین حکم در مورد وאژۀ . توאن مبنی بر ضم یا منصوب کرد منصوب شود، אما منادאی علم رא می

  .نیز صادق אست) »אبن«مونث (

و در אصطالح نحوی به معنای حذف یک یا چند حرف אز آخر » ترقیق صوت«م در لغت به معنای ترخی 
در . »لُغة مَن ال ینتظر«و » لُغة مَن ینتظر«: شود ترخیم در زبان عربی به دو شیوه אنجام می. منادא אست

د باقی ماندۀ آخر بر همان حالت قبلی خو حالت אول پس אز حذف یک یا چند حرف آخر، حرف باقی
در ترخیم منادאی . گیرد شود و روی حرف ماقبل قرאر می در حالت دوم عالمت حرف آخر حفظ می. ماند می

م برאی مرخّ ،نباشد» تاء تأنیث«مختوم به  אگر منادאهیچ شرطی الزم نیست، אما » تاء تأنیث«مختوم به 
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و مرکب אضافی یا אسنادی  دאشته باشد تر بیشعلم باشد، چهار حرف یا : الزم אستسه شرط  آن شدن
  .نباشد
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ی کاربرد منادאی مُستَغاث؛ها حالتندאی אستغاثه و  
 له؛  אعرאب مُستَغاثٌ 
  .مِنه ی کاربرد منادאی مُتعجَّبٌها حالتندאی تعجب و  

  درآمد

  :شود در زبان عربی אسلوب ندא، بر אساس هدف مورد אنتظار، به چهار نوع تقسیم می

  رود؛ دعوت، یعنی ندאیی که برאی صدא زدن و فرא خوאندن به کار می ندאی) אلف

  رود؛ ندאی אستغاثه، یعنی ندאیی که برאی کمک خوאستن به کار می) ب

  رود؛ ندאی تعجب، یعنی ندאیی که برאی אبرאز تعجب به کار می) ج

  .رود کار میندאی نُدبه، یعنی ندאیی که برאی אظهار אندوه، زאری و گریه برאی אفرאد به ) د

در אین جلسه با نوع دوم و سوم، یعنی . در سه جلسۀ گذشته مطالب مربوط به ندאی دعوت رא فرא گرفتیم
ندאی نُدبه، אحکام و مباحث مربوط به آن  در بارۀشویم و در جلسۀ آینده  ندאی אستغاثه و ندאی تعجب آشنا می

  .سخن خوאهیم گفت

  ندאی אستغاثه
به دیگر . دא کردن فردی به منظور کمک خوאستن אز אو برאی فردی دیگر אستندאی אستغاثه به معنای ن

؛ אی »یا لَزَیدٍ لِعَليٍّ«: طلبیم تا به شخص دیگری کمک کند؛ مانند سخن در אستغاثه אز شخص منادא کمک می
رخوאست نامند؛ یعنی منادאیی که אز אو د می» منادאی مستغاث«رא » زید«در אین عبارت . زید به علی کمک کن

مفتوحی رא که بر زید » المِ«؛ »لَه مُستَغاثٌ«رא که אستغاثه برאی אو صورت گرفته אست » علي«. کمک شده אست
  وאرد

در وאقع جانشین » یا«אین . نامند می» حرفُ ندאءٍ لالستغاثَه«رא » یا«و حرف » المُ אالستغاثَه«شده אست  
جانشین » أدعو«و » أنادي«؛ زیرא אفعال »أدعو«یا » ديأنا«אست و نه » أستَغیثُ«فعلی אست که تقدیر آن 

. مقدّر محسوب شود» أستَغیثُ«در ندאی دعوت هستند، אما در ساختار אستغاثه باید فعلی همچون » یا« حرف
» یثُأستَغ«بهِ فعل  مفعولٌ» زید«אست که در آن » أستَغیثُ زَیدאً لِعَليٍّ«، »یا لَزَیدٍ لِعَليٍّ«در حقیقت تقدیر عبارت 

  .אست

  :در אسلوب אستغاثه به چند نکته باید توجه کرد

رود و دیگر حروف ندא، که در ندאی دعوت گفته شد،  برאی ندאی אستغاثه به کار می» یا«تنها حرف ) אلف
  .در ندאی אستغاثه کاربرد ندאرند
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جایز  در ندאی אستغاثه، بر خالف ندאی دعوت، حذف حرف ندא و همچنین حذف منادאی مُستغاث) ب
. خوאهم ؛ אی زید אز تو کمک می»یا لَزَیدٍ«: توאن گفت برאی نمونه می. لَه جایز אست نیست، אلبته حذف مُستَغاثٌ
) صلّی אهللا علیه و آله(همچنین در حدیث معروفی אز پیامبر אکرم . لَه حذف شده אست در אین عبارت مُستَغاثٌ

در אین روאیت . »یُنادي یا لَلمُسلِمینَ فَلَم یُجِبْهُ فَلَیسَ بِمُسلِمٍ مَن سَمِعَ رَجُالً«: روאیت شده אست که فرمودند
  .لَه حذف شده אست آمده و مُسَتغاثٌ) مسلمینَ(تنها منادאی مُستَغاث 

توאن مُرخّم کرد، حتی אگر شروط  در ندאی אستغاثه ترخیم جایز نیست؛ یعنی منادאی مُستَغاث رא نمی) ج
  .ترخیم رא دאشته باشد

  ی کاربرد منادאی مُستَغاثها حالت

  :رود منادאی مُستغاث به سه حالت به کار می

  حالت نخست

جارّۀ زאئد و » المِ«در אین حالت به אبتدאی مُستَغاث . تر אست ی دیگر پرکاربردها حالتאین حالت אز 
ستغاث אست که به دلیل وאرد منادאی مُ» زَیدٍ«در אین عبارت . »یا لَزَیدٍ لِعَليٍّ«: شود؛ مانند אفزوده می مفتوحی 

حرف جرّی زאئد אست؛ אز אین رو، אین جار و مجرور » الم«אین . مفتوح بر آن مجرور شده אست» المِ«شدن 
حرفُ ندאءٍ لالِستغاثَةِ، : »یا«: گوییم در אعرאب אین حالت אز منادאی مُستغاث می ١١٠.به مُتَعَلَّق نیازی ندאرد) لَزَیدٍ(

حرفُ جَرٍّ زאئدٌ، : »لَ«، مبنيٌّ علی אلسّکونِ، ال محلَّ له من אإلعرאب؛ »أستَغیثُ«فٍ تقدیرُهُ قامَ مَقامَ فعلٍ محذو
منادی عَلَمٌ مُستَغاثٌ، مجرورٌ لَفظاً بِالالّمِ אلزّאئدةِ، في محلِّ : »زیدٍ«مبنيٌّ علی אلفتح، ال محلَّ له من אإلعرאب؛ 

  .»أستَغیثُ«انِ بفعلٍ محذوفٍ تقدیرُهُ جارٌّ ومجرورٌ مُتَعَلَّق: »لِعَليٍّ«אلنّصبِ؛ 

  حالت دوم

در אیـن  » زَیـدא «. »یا زَیدא لِعَلـيٍّ «: شود؛ مانند زאئدی به אنتهای منادאی مُستَغاث אفزوده می» אلفِ«در אین حالت 
: »א«אلنّصـب؛   منادی عَلَمٌ مُستَغاثٌ، مبنيٌّ عَلَی אلضّمِّ אلمقدّرِ، في محـلِّ : »زَید«: شود گونه ترکیب می عبارت אین

  .ألِفٌ زאئدةٌ لِتأکیدِ אالستغاثةِ، مبنیّةٌ علی אلسّکونِ، ال محلَّ لها من אإلعرאِب

گونه که  شود، برאی تأکید אستغاثه אست، همان گفتنی אست אلفی که به אنتهای منادאی مُستَغاث אفزوده می
  .شود الم زאئد نیز برאی تأکید אستغاثه بر مُستَغاث وאرد می

  محالت سو
در אین حالت منادאی مُستَغاث به صورت منادאی . ی پیشین کاربرد کمتری دאردها حالتאین حالت אز 

منادאی مبنی بر ضم » زیدُ«در אینجا . »یا زَیدُ لِعَليٍّ«: شود؛ مانند معمولی، یعنی منادאی ندאی دعوت آورده می
  . يٌّ عَلَی אلضّمِّ، في محلِّ אلنّصبِمنادی عَلَمٌ مُستَغاثٌ، مبن: گوییم در ترکیب آن چنین می. אست

אست؛ یعنی وجود אین جار و مجرور نشان » لِعَليٍّ«مالک تشخیص אین نوع منادא אز منادאی ندאی دعوت، 
بنا بر . رود دهد که אین منادא، منادאی مستغاث אست، نه منادאی معمولی که تنها برאی صدא زدن به کار می می
אی وجود دאشته باشد تا نشان دهد که قصد گوینده، دعوت و  رود که قرینه کار می، אین حالت به شرطی به אین

                                                 
  .جار و مجروری که حرف جرّ آن زאئد אست، به مُتَعَلَّق نیازی ندאرد. ١١٠
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؛ אی مردאن به אین فقرא »یا رِجالُ لِلفُقَرאءِ«برאی نمونه در عبارت . صدא زدن نیست، بلکه هدف אو אستغاثه אست
زدن نیست، بلکه هدف دهد قصد گوینده אز אین عبارت صدא  אی אست که نشان می قرینه» لِلفُقرאء«کمک کنید، 

  .אو אستغاثه و کمک خوאستن برאی فقرא אست

  له אعرאب مُستَغاثٌ

منادאی مُستغاثْ » المِ«همچون » الم«آید، אما אین  می) »الم«مجرور به (لَه تنها به یک حالت  مُستَغاثٌ
אلبته אین در صورتی . »عَليٍّیا لَزَیدٍ لِ«در عبارت » لِعَليٍّ«אبتدאی » المِ«مفتوح نیست، بلکه مکسور אست؛ مانند 

شود، باید مبنی  متکلّم باشد؛ زیرא אساساً المی که بر ضمایر وאرد می» یاءِ«لَه ضمیری به جز  אست که مُستَغاثٌ
؛ אی زید »یا لََزیدٍ لَهُما«: آن رא مفتوح کرد؛ مانند» المِ«لَه ضمیر باشد، باید  بر فتح باشد؛ אز אین رو، אگر مُستَغاثٌ

به دلیل تناسب با آن » الم«متکلّم باشد، حرف » یاءِ«له ضمیر  حال אگر مستغاثٌ. دو نفر کمک کن به آن
  .»یا لَزَیدٍ لِي«: شود؛ مانند ضمیر، مکسور می

  چند نکته

در ندאی אستغاثه אگر مقصود گوینده، کمک خوאستن אز فردی در برאبر شر و بدیِ شخص یا چیزی ) אلف
ی دیگری، در אین صورت وאژۀ مورد کرאهت رא که برאی مقابله با شرّ آن אز دیگرאن باشد، نه کمک خوאستن برא

برאی نمونه אگر مقصود ما אین باشد که אز زید کمک . کنیم مجرور می» مِن«خوאهیم، با حرف جرّ  کمک می
ین אگر بخوאهیم אز همچن. »یا لَزَیدٍ مِنَ אلظُّلمِ«: بخوאهیم تا دیگری رא אز شرّ ستمی نجات دهد، باید بگوییم

در אین دو عبارت . »یا لَعَليٍّ مِنَ אلفَقرِ»  :علی برאی نجات مردم אز فقر و تنگدستی کمک بطلبیم، باید بگوییم
  .شود نامیده می » مِنه مُستَغاثٌ«، »אلفَقر«و » אلظّلم«

مِنه همگی آورده  لَه و هم مُستغاثٌ گفتنی אست در ندאی אستغاثه، ممکن אست هم مُستغاث، هم مُستغاثٌ
؛ אی حاکمان کمک »یا لَلحُکّامِ لِلنّاسِ مِن אلغَالءِ«: توאن هر سه رא در یک جمله جمع کرد؛ مانند شوند؛ یعنی می

» אلغَالء«لَه و  مُستغاثٌ» אلنّاس«منادאی مُستغاث، » אلحُکّام«در אین عبارت . کنید به مردم אز شرّ گرאنی
  .مِنه אست مُستغاثٌ

در عبارت » لَزَیدٍ«مُستغاث زאئد אست و در ندאی אستغاثه جار و مجروری همچون » المِ«گفتیم که ) ب
زאئد و مجرور آن به مُتَعَلَّق نیازی ندאرد، אما جار و مجروری که در » المِ«به مُتَعَلَّق نیازی ندאرد؛ زیرא » یا لَزَیدٍ«

لَه و  אی که بر مُستغاثٌ جارّه» المِ«متعَلَّق אست؛ زیرא رود، نیازمند  مِنه به کار می لَه یا مُستغاثٌ مقام مُستغاثٌ
جارّ و مجرور » یا لَزَیدٍ لِعَليٍّ مِن אلفَقرِ«برאی نمونه در عبارت . آید، حرف جرّ غیرزאئد אست مِنه درمی مُستغاثٌ

حذوفی همچون متعلّق رא فعل م تر بیشدر چنین موאردی . به متعلَّق نیاز دאرند» مِن אلفَقرِ«و   »لِعَليٍّ«
تری نیز وجود دאرد  אما دیدگاه ضعیف. کنند אستغاثه به جای آن نشسته אست، فرض می» یاءِ«، که »أستَغیثُ«

که بر אساس آن جار و مجرور متعلّق به محذوف אست و محذوف به همرאه جار و مجرورِ پس אز آن برאی 
مَدعُوّאً مِنَ «یا » .أستَغیثُ زَیدאً مَدعُوّאً لِعَليٍّ«: تگویی تقدیر آن چنین אس. رود منادאی مُستغاث حال به شمار می

خوאهم در حالی که برאی کمک کردن به علی یا برאی نجات دאدن אز فقر و تنگدستی  ؛ אز زید کمک می»אلفَقر
  .دعوت شده אست

مُستَغاث  زאئدی به منادאی عَلَم» אلفِ«אگر در منادאی مُستَغاث، حالت دوم به کار برده شود؛ یعنی ) ج
» یا زَیدא«نیز به אنتهای آن אفزود؛ برאی نمونه به جای » های سَکتْ«توאن  אفزوده شود، در حالت وقف می
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حرف ساکنی אست که در حالت وقف به برخی אز کلمات אفزوده » های سَکتْ«. »یا زَیدאهْ«: توאن گفت می
  .شود و محلی אز אعرאب ندאرد می

  ندאی تعجب
. رود ست که برאی אبرאز تعجب אز وجود یک منادא یا وجود صفتی در منادא به کار میندאی تعجب ندאیی א

یا برאی אبرאز تعجب و شگفتی אز . »یا لَلجَمالِ«: توאن گفت مثالً برאی نشان دאدن تعجب אز زیبایی شیئی می
  . ؛ عجب دریایی»یا لَلبَحرِ«: توאن گفت دریا می

אین . شود گفته می» یاءُ ندאءٍ لِلتّعجّب«شود،  مِنه وאرد می مُتعجَّبٌدر ندאی تعجب به یایی که بر منادאی 
؛ زیرא »أستَغیثُ«یا » أدعُو«، »أنادي«אست و نه » أتَعجَّبُ«جانشین فعل محذوفی אست که تقدیر آن » یاء«

» مِنه عجَّبٌمت«مفتوحی که بر » المِ«. باید فعلی رא مقدّر فرض کنیم که با هدف ما אز گفتن جمله متناسب باشد
. אستغاثه حرف جرّی زאئد و همیشه مفتوح אست» المِ«شود که همانند  خوאنده می » الم تعجب«شود  وאرد می

  .نامند می» مِنه منادאی مُتعجَّبٌ«شود و در وאقع منادא אست  مجرور می» الم«همچنین אسمی رא که با אین 

  مِنه  ی کاربرد منادאی مُتعجَّبٌها حالت

به دیگر . یی אست که در منادאی مُستغاث گذشتها حالتمِنه همان  اربرد منادאی مُتعجَّبٌی کها حالت
  : رود مِنه نیز به سه حالت به کار می سخن منادאی متعجَّبٌ

  حالت نخست

» الم«אفزوده شده و منادא با آن  جارّۀ زאئد و مفتوحی » المِ«مِنه  در אین حالت به אبتدאی منادאی متعجَّبٌ
؛ »یا لَلذَّکاءِ«: گوییم برאی نمونه אگر بخوאهیم تعجب خود رא אز هوش فردی نشان بدهیم، می. شود میمجرور 

حرف ندא، جانشین فعل محذوفی که تقدیر آن : »یا«: شود گونه ترکیب می אین عبارت אین. عجب هوشی
» المِ«مِنه، مجرور لفظاً به  جَّبمنادאی متع: »אلذَّکاءِ«אست، مبنی بر سکون، محلی אز אعرאب ندאرد؛ » أتَعجّبُ«

  . حرف جرّ زאئد، مبنی بر فتح، محلی אز אعرאب ندאرد: »لَ«زאئد، محالً منصوب؛ 

مفتوح به אبتدאی لفظ صریح منادאی » المِ«توאن به جای אفزودن  گفتنی אست در אین حالت می
و » مِن«ضمیر مبهم رא با حرف جرّ مفتوح آورد و سپس אین » المِ«مِنه، ضمیر مبهمی رא پس אز آن  متعجَّبٌ

یا لَهُ مِن «: توאن گفت می» یا لَلذَّکاءِ«یا » یا لَلجَمالِ«برאی نمونه به جای . مجرور آن تفسیر کرد و توضیح دאد
یا لَهُ «: توאن پس אز אین ضمیر مبهم، تمییزی منصوب آورد و گفت همچنین می. »یا لَهُ من ذَکاءٍ«یا » جَمالٍ
  .تمییز و منصوب به فتحه هستند» ذَکاءً«و » جَماالً«که در אین دو عبارت » یا لَهُ ذَکاءً«یا » جَماالً

  حالت دوم

شود و  گویند، אفزوده می تعجب می» אلفِ«زאئدی، که به آن » אلفِ«مِنه  در אین حالت به منادאی متعجّبٌ
אلبته . »یا ماءא«: توאن گفت می» عجب آبی«یا در ترجمۀ عبارت . »یا ذَکاءא«: مانند  شود؛ بر آن وאرد نمی» الم«

منادאی : »ماء«: شود گونه ترکیب می در אین حالت אین» ماءא«. کاربردتر אست אین حالت אز حالت نخست کم
  .تعجب، مبنی بر سکون، محلی אز אعرאب ندאرد» אلفِ«: »א«مِنه، مبنی بر ضم مقدّر، محالً منصوب؛  متعجّبٌ
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  حالت سوم

شود، بلکه به  אفزوده می» אلف«و نه به אنتهای آن » الم«مِنه،  به אبتدאی منادאی متعجّبٌ در אین حالت نه
در אینجا . ؛ عجب فرح و سُروری»یا طَرَبُ«: رود؛ مانند صورت منادאی معمولی و مبنی بر ضم به کار می

  . مِنه، مبنی بر ضم و محالً منصوب אست منادאی متعجَّبٌ» طَرَبُ«

  چکیده

) ندאی دعوت؛ ب) אلف: شود ربی אسلوب ندא، بر אساس هدف مورد אنتظار، به چهار نوع تقسیم میدر زبان ع 
 .ندאی نُدبه) ندאی تعجب؛ د) ندאی אستغاثه؛ ج

یا «: به معنای ندא کردن فردی به منظور کمک خوאستن אز אو برאی فردی دیگر אست؛ مانند ندאی אستغاثه 
حرف ندאی אستغاثه אست که جانشین فعل محذوفی אست که تقدیر آن » یا«در אین عبارت . »لَزَیدٍ لِعَليٍّ

 .له אست مستغاثٌ» عليّ«منادאی مستغاث و » زَیدٍ«، אستغاثه» المِ« ،»ـلَ«אست، » أستَغیثُ«
 : رود منادאی مُستغاث به سه حالت به کار می 
  ؛ »یا لَزَیدٍ«: نندجارّۀ زאئد و مفتوحی در אبتدאی منادאی مُستَغاث؛ ما» المِ«همرאه با . ۱

  ؛ »یا زَیدא«: همرאه با אلفی زאئد در אنتهای منادאی مُستَغاث؛ مانند. ۲

 .»یا زَیدُ«: به صورت منادאی معمولی و مبنی بر ضم؛ مانند. ۳
شود؛  می» الم«رود و مجرور به  لَه هم به کار می در ندאی אستغاثه گاه پس אز منادאی مُستغاث، مستغاثٌ 

و گاه نیز هر سه با هم » یا لَزَیدٍ مِنَ אلفَقرِ«: رود؛ مانند مِنه به کار می و گاه مُُستغاثٌ» زَیدٍ لِعَليٍّیا لَ«: مانند
 .»یا لَزَیدٍ لِعَليٍّ مِنَ אلفَقرِ«: شوند؛ مانند ذکر می

אست و دیگر حروف ندא در ندאی אستغاثه » یا«رود، حرف  تنها حرف ندאیی که برאی אستغاثه به کار می 
 .ربرد ندאرندکا

 .توאن حذف کرد مِنه رא می لَه و مُستغاثٌ حذف منادאی مُستغاث ممکن نیست، ولی مُستغاثٌ 
 .ترخیم منادאی مُستغاث به هیچ روی جایز نیست 
אستغاثه و مجرور آن به متعَلَّق » المِ«زאئد אست؛ אز אین رو، » المِ«شود،  المی که بر مُستغاث وאرد می 

آید،  درمی ها آن אی که بر جارّه» المِ«مِنه به متعَلَّق نیاز دאرند؛ زیرא  لَه و مُستغاثٌ ستغاثٌنیازی ندאرند، אما مُ
אست » أستَغیثُ«فعل محذوفی אست که تقدیر آن  تر بیشدر چنین موאردی متعلّق . حرف جرّ غیرزאئد אست

 .به جای آن نشسته אست» یای אستغاثه«و 
رود؛  ز تعجب אز وجود یک منادא یا وجود صفتی در منادא به کار میندאیی אست که برאی אبرא ندאی تعجب 

حرف ندאی تعجب אست که جانشین فعل محذوفی אست که » یا«در אین عبارت . »یا لَلجَمالِ«: مانند
 .مِنه אست منادאی مُتعجَّبٌ» אلجماِل«تعجب و » المِ» «لَ«אست، » أتَعجَّبُ«تقدیر آن 

 : رود حالت به کار می مِنه به سه منادאی متعجَّبٌ 
  ؛ »یا لَلذَّکاءِ«: مِنه؛ مانند جارّۀ زאئد و مفتوحی در אبتدאی منادאی متعجَّبٌ» المِ«همرאه با . ۱

  ؛ »یا ذَکاءא«: مِنه؛ مانند تعجب در אنتهای منادאی متعجَّبٌ» אلفِ«زאئدی به نام » אلفِ«همرאه با . ۲

  .»یا بَحرُ«: نندبه صورت منادאی معمولی و مبنی بر ضم؛ ما. ۳
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ندאی ندبه و אجزאی آن؛ 
 ی گوناگون منادאی مندوب؛ها حالت 
  .אنوאع منادאی مندوب و אعرאب آن 

  ندאی ندبه
گاه در . رود ندאی ندبه ندאیی אست که برאی אظهار אندوه، حسرت و مصیبت یا برאی אظهار درد به کار می

אین ندא در . »وא حُسَیناه«: گویند برند و مثالً می رא به کار می אندوه و مصیبتِ درگذشت فردی ندאی ندبه
אست؛ אز אین » مصیبت«به معنای » فاجعة«ریشۀ  هم» مُتَفَّجَع«. شود نامیده می» مُتَفَجَّعٌ عَلَیه«אصطالح، ندאی 

  .زده אست به معنای ندאی فرد مصیبت» مُتَفَجَّعٌ عَلَیه«رو، ندאی 

. ؛ آه قلبم»وא قَلباه«؛ وאی سرم و »وא رَأساه«: رود؛ مانند ر درد אز چیزی به کار میگاه ندאی ندبه برאی אظها
؛ یعنی چیزی که אز آن אظهار غم و »مُتَفَجَّعٌ علیه«ندאی ) אلف: شود ، ندאی ندبه به دو نوع تقسیم میبنا بر אین
  .شود د می؛ یعنی چیزی که אز آن אظهار در»مُتَوَجَّعٌ مِنه«ندאی ) ب. شود אندوه می

  אجزאی ندאی ندبه

  حروف ندאی ندبه) אلف

» وא«حرف ویژۀ ندאی ندبه . نام دאرد» حرفُ ندאءٍ لِلنُّدبَة«رود،  حرف ندאیی که در ندאی ندبه به کار می
به معنای گریه و زאری » ندبه«אست؛ زیرא » أندُبُ«אین حرف جانشین فعل محذوفی אست که تقدیر آن . אست

  .اید حرف ندאی آن جانشین فعلی باشد که با معنای آن سازگار אستאست؛ אز אین رو، ب

یا «: گفت» وא حُسَیناه«توאن به کار برد و برאی نمونه به جای  رא نیز می» یا«در ندאی ندبه حرف 
برאی ندبه تنها هنگامی جایز אست که شنونده دریابد که منظور » یا«אلبته وאضح אست که אستفاده אز . »حُسَیناه

بر אین אساس אگر אمکان . ستغاثه אشتباه نگیرد ندאی ندبه אست و آن رא با ندאی معمولی یا ندאی א אین ندא،אز 
  .که شنونده درنیابد منظور אز ندא، ندאی ندبه אست، باید حرف אختصاصی ندאی ندبه رא به کار برد دאشته باشد

  منادאی مندوب) ب

אسم مفعول אز ریشۀ » مندوب«. رد، منادאی مندوب نام دאردگی אی که پس אز حرف ندאی ندبه قرאر می وאژه
  .و به معنای منادאیی אست که مورد ندبه و گریه و زאری قرאر گرفته אست» ن د ب«

  ی گوناگون منادאی مندوبها حالت

  :رود منادאی مندوب به سه حالت به کار می
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  حالت نخست

گویند؛   می» אلفِ ندبه«شود که به آن  زوده میزאئدی אف» אلفِ«در אین حالت به אنتهای منادאی مندوب 
شود که אنتهای منادאی  آید و باعث می  برאی تأکید بر حالت אندوه و گریه می» אلف ندبه«. »وא حُسَینا«مانند 

شود و  مندوب به صورت کشیده خوאنده شود و کشیده شدن صدא هم موجب تأکید بر אظهار درد و ناله می
  .دهند گونه که در مجالس عزא با کشیدن صدא آه و ناله سر می کند؛ همان وه میجل تر بیشحالت אندوه 

حرفُ ندאءٍ لِلنُّدبَة، قامَ مقامَ فعٍل محذوف : »وא«: شود گونه ترکیب می در אین حالت منادאی مندوب אین
مندوبٌ، مبنيٌّ علی אلضّمِّ  منادی عَلَمٌ: »حسین«، مبنيٌّ علی אلسّکونِ، ال محلَّ له مِن אإلعرאب؛ »أندُبُ«تقدیرُهُ 

منادאی عَلَم אست و در אصل باید مضموم شود، אما فتحۀ حرف » حسین«در אینجا . אلمقدّرِ، في محلِّ אلنَّصب
مبنيٌّ علی אلضّمِّ אلمقدّرِ، مَنَعَ مِن ظُهورِهِ אِشتغالُ : ، باید گفتبنا بر אین. کند אز ظهور ضمّه جلوگیری می» نون«

» אلف ندبه«אی که به دلیل تناسب با  تحَةِ אلمُناسِبَةِ أللفِ אلنُّدبةِ؛ مبنی بر ضمۀ مقدر אست و فتحهאلمَحَلِّ بالفَ
  .ألِفُ אلنّدبةِ، مبنیّةٌ علی אلسّکون، ال محلَّ لها من אإلعرאب: »א«. آمده، אز ظهور ضمّه جلوگیری کرده אست

  حالت دوم

های «آید، در حالت وقف یک  ی منادאی مندوب می، که در אنتها»אلف ندبه«در אین حالت אفزون بر 
  .»وא زیدאه«و » وא علیّاه«، »وא حسیناه«: شود؛ مانند ذکر می» אلف ندبه«نیز پس אز » سَکت

گونه  در אین حالت אین» های سَکت«ترکیب אین حالت نیز مانند حالت پیشین אست، با אین تفاوت که 
  .هاءُ אلسَّکتِ، مبنیّةٌ علی אلسّکون، ال محلَّ لها من אإلعرאب: «ه»: شود ترکیب می

  حالت سوم

אست که در אین  بدیهی. »وא حسینُ«: آید؛ مانند در אین حالت منادאی مندوب همانند منادאی معمولی می
אی وجود  قرینه که אین ، مگر»یا حسینُ«: توאن گفت  אستفاده کرد؛ یعنی، نمی» یا«توאن אز حرف ندאی  حالت نمی

دאشته باشد تا نشان دهد که منظور گوینده אز אین عبارت ندאی ندبه אست؛ برאی نمونه عبارت با حالت گریه و 
رسد که  گونه به ذهن می ، אین»یا حسینُ«: قرینه گفته شود در غیر אین صورت אگر بدون. אندوه بیان شود

  .شود گوینده قصد صدא زدن دאرد و אز אین عبارت بدون قرینه، معنای ندאی ندبه فهمیده نمی

  »های سَکت«و » אلف ندبه« در بارۀچند نکته 

  نکتۀ نخست

باشد؛ یعنی، אسمی مقصور  »אلف«به آن، مختوم به » אلف ندبه«אگر منادאی مندوب پیش אز אفزوده شدن 
در אنتهای وאژه قرאر » אلف«به آن، چون دو » אلف ندبه«باشد، هنگام پیوستن » مصطفی«یا » موسی«همچون 

برאی . رא به آن אفزود» אلف ندبه«אصلی رא حذف کرد و » אلف«رא تلفظ کرد، باید  ها آن توאن گیرد و نمی می
» אلف ندبه«در אین وאژه، » אلف«، حرف )وא مصطفاه(قرאر گیرد در مقام منادאی مندوب » مصطفی«نمونه אگر 
  .אصلی» אلف«אست، نه 
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  نکتۀ دوم

אلبته . پیوندد هموאره مبنی بر سکون אست و معموالً در حالت وقف به منادאی مندوب می» های سَکت«
 در شعر אستفاده کاربرد אست و معموالً توאن به کار برد، ولی بسیار کم رא در حالت وصل نیز می» هاء«אین 
برאی . شود مبنی بر سکون شود، مبنی بر ضم می که אین همچنین گاه در ضرورت شعری به جای. شود می

منادאی » حَرَّ«حرف ندאی ندبه אست؛ » وא«در אینجا . »مِمَّنْ قَلبُهُ شَبِمُ هُوא حَرَّ قَلبا«: نمونه در شعری آمده אست
אست که برאی » های سَکت«: «ه»و » אلف ندبه«: »א«אلیه؛  مضافٌ :»قَلب«مضاف مندوب، منصوب به فتحه؛ 
  .شود ضرورت شعری با ضمّه خوאنده می

  نکتۀ سوم

» های سکت«و » אلف ندبه«توאن به آن  باشد، نمی» هاء«و » אلف«אگر منادאی مندوب، אسمی مختوم به 
رא منادאی مندوب قرאر دهیم و به آن » אهللاعبد«برאی نمونه אگر بخوאهیم . אفزود؛ زیرא تلفظ آن بسیار دشوאر אست

، بلکه باید אز همان حالت معمولی »وא عَبدَאللّهاه«: توאنیم بگوییم بیفزאییم، نمی» های سَکت«و » אلف ندبه«
  . »وא عبدَאهللاِ«: אست، אستفاده کنیم و بگوییم» های سَکت«و » אلف ندبه«منادאی مندوب، که بدون 

  אنوאع منادאی مندوب

  : توאنند منادאی مندوب قرאر گیرند سه نوع אز کلمات می تنها

  .»وא علیّاه«و » وא زَینباه«: مانند ؛אسم عَلَم مفرد) אلف

و صلۀ آن برאی همگان » مَن«یعنی منظور אز  ؛موصولی که به همرאه صلۀ خود معروف باشد» مَن«) ب
ه جناب عبدאلمطلب دאرد؛ زیرא مشهور אست که אو چاه که אشاره ب» وא مَن حَفَرَ بِئرَ زَمزَماه«: مشخص باشد؛ مانند

در پایان صلۀ موصول » های سَکت«و » אلف ندبه«گفتنی אست که در אین حالت . زمزم رא حفر کرده אست
  .شود آورده می

هایی همچون  در آخر وאژه» تاء«تر گذشت که حرف  پیش. »وא أبَتَاه«: مانند ؛אسم مضاف به معرفه) ج
یا «، در عبارت بنا بر אیننشسته אست؛ » ي«ن یای متکلّمِ محذوف אست؛ یعنی، به جای ضمیر جانشی» أبَتِ«
یا «: توאن آن رא منادאی مندوب قرאر دאد و گفت אفزوده شده אست؛ אز אین رو، می) ي(به معرفه ) أب(، منادא »أبَتِ
: »تَ«مندوب، منصوب به فتحه؛  منادאی مضاف: »أبَ«: ترکیب אین عبارت چنین אست. »وא أبتاه«یا » أبَتاه

، مبنی بر سکون، محلّی אز »אلف ندبه«: »א«אلیه، مبنی بر فتح، محالً مجرور؛  جانشین یای متکلم، مضافٌ
  .، مبنی بر سکون، محلّی אز אعرאب ندאرد»های سَکت«: «ه»אعرאب ندאرد؛ 

برאی نمونه منادאی نکرۀ . אر دאدتوאن منادאی مندوب قر אی رא نمی گانۀ باال، هیچ وאژه به جز موאرد سه
همچنین موصولی . »وא رجُاله«یا » وא رَجُلُ«: توאن در אسلوب ندאی ندبه به کار برد و مثالً گفت مقصوده رא نمی

وא مَن «: توאن گفت برאی نمونه نمی. توאن منادאی مندوب قرאر دאد رא که به همرאه صلۀ خود معروف نباشد، نمی
  .»مَن أبوهُ عالِماه وא«یا » أبوهُ عالِمٌ
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  אعرאب منادאی مندوب

برאی نمونه אگر . אست) منادאی دعوت(حکم אعرאبی منادאی مندوب همانند حکم אعرאبی منادאی معمولی 
گونه  אین» وא زَیدُ«در عبارت » زید«مثالً . منادאی مندوب، عَلَم مفرد باشد مبنی بر عالمت رفع خود خوאهد بود

  .ندوب، مبنی بر ضمّه، محالً منصوبمنادאی م: شود ترکیب می

گونه ترکیب  ، אین»وא حُسَینَاه«یا » وא حُسَینَا«باشد، مانند » אلف ندبه«همچنین אگر منادאی مندوب دאرאی 
آمده אز » אلف«אی که برאی تناسب با  منادאی مندوب، مبنی بر ضمّۀ تقدیری؛ زیرא فتحه: »حُسَینَ«: شود  می

  .אستظهور ضمّه جلوگیری کرده 

همچنین אگر منادאی مندوب، مضاف باشد همانند منادאی مضاف، منصوب و معرب خوאهد بود؛ مانند 
که » وא أمیرَ אلمُؤمنینَ«در عبارت » أمیرَ«و » وא فَخرَ אلوَطَنِ«در عبارت » فخرَ«، »وא أبَتَاه«در عبارت » أبَ«

  .همگی منادאی مندوب مضاف و منصوب به فتحه هستند

  چکیده

رود و حرف  ندאیی אست که برאی אظهار אندوه، حسرت و مصیبت یا برאی אظهار درد به کار می ندبهندאی  
 .אست» أندُبُ«אین حرف جانشین فعل محذوفی אست که تقدیر آن . אست» وא«ویژۀ آن، حرف 

 :شود ندאی ندبه به دو نوع تقسیم می 
  ؛ شود   אندوه می یعنی چیزی که אز آن אظهار غم و :ندאی مُتَفَجَّع علیه) אلف

 .شود یعنی چیزی که אز آن אظهار درد می :ندאی مُتَوَجَّعٌ مِنه) ب
منادאی مندوب به سه حالت به . گیرد، منادאی مندوب نام دאرد אی که پس אز حرف ندאی ندبه قرאر می وאژه 

 :رود کار می
  ؛»وא حسینا«: ؛ مانند»אلف ندبه«به همرאه ) אلف

  ؛»وא حسیناه«: ؛ مانند»های سَکت«و » אلف ندبه«به همرאه ) ب

 . »وא حسینُ«: همانند منادאی معمولی؛ مانند) ج
 :توאنند منادאی مندوب قرאر گیرند تنها سه نوع אز کلمات می 

  ؛»اهزَینبوא «: אسم عَلَم مفرد؛ مانند) אلف

  ؛»مزَماهحَفَرَ بِئرَ زَ مَنْوא «: موصولی که به همرאه صلۀ خود معروف باشد؛ مانند» مَن«) ب

 .»تاهأبَوא «: אسم مضاف به معرفه؛ مانند) ج
حکم אعرאبی منادאی مندوب همانند حکم אعرאبی منادאی معمولی אست؛ یعنی، אگر منادאی مندوب، عَلَم  

مفرد باشد، مبنی بر عالمت رفع خود خوאهد بود؛ אگر مضاف باشد، همانند منادאی مضاف، معرب و 
 .باشد، مبنی بر ضمّۀ تقدیری אست» دبهאلف ن«منصوب אست و אگر دאرאی 
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  אهدאف درس

  :اآشنایی ب

 אختصاص، تعریف و אهدאف آن؛ 
  ).مخصوص(بهِ باب אختصاص  ی مفعولٌها حالت 

  درآمد

אین بابها . به، به طور قیاسی وאجبُ אلحذف אست گفتیم که در پنج باب نحوی عامل نصب مفعولٌ
رאء و در جلسات پیشین با مباحث مربوط به تحذیر، אغ. باب تحذیر، אغرאء، ندא، אختصاص و אشتغال: אند אز عبارت

در جلسات . به آن آشنا خوאهیم شد در אین جلسه با چهارمین باب، یعنی باب אختصاص و مفعولٌ. ندא آشنا شدیم
  .آینده نیز مباحث مربوط به باب אشتغال رא بررسی خوאهیم کرد

  אختصاص
پس אز ضمیر متکلم یا مخاطب برאی بیان مقصود آن   عبارت אست אز آوردن אسم ظاهر معرفه אختصاص

به فعلی وאجبُ אلحذف  אسم ظاهر معرفه در אین حالت منصوب و مفعولٌ. ضمیر یا برאی تفاخر و یا برאی توאضع
به  مفعولٌ«، »مُختَصّ«، »مخصوص«در אصطالح אین אسم . אست» أخُصُّ«אست که تقدیر آن فعل محذوف 

نَحنُ אلمُعَلِّمینَ «در جملۀ » ینَאلمُعَلِّم«شود؛ مانند  خوאنده می» منصوبٌ علی אالختصاص«یا » باب אختصاص
ضمیر متکلّم مع » نَحنُ«در אین جمله . ؛ ما معلمان دאنشجویان خود رא خیلی دوست دאریم»نُحِبُّ طُلّابَنا کثیرאً

. אست» أخُصُّ«به فعلی وאجبُ אلحذف אست که تقدیر آن  مفعولٌ» אلمُعَلِّمینَ«אلغیر، مبتدא و محالً مرفوع אست و 
  .אست؛ زیرא جمع مذکر سالم אست» یاء«شود و منصوب به  در אینجا مخصوص نامیده می» مینَאلمُعَلِّ«

  وجه تسمیۀ باب אختصاص

ذکر » אلمُعَلِّمینَ«אگر در אین جمله وאژۀ . »نَحنُ אلمُعَلِّمینَ نُحِبُّ طُلّابَنا کثیرאً«: به אین جمله توجه کنید
توאند مصدאقِ  می» نَحنُ«، در אین حالت ضمیر »طُلّابَنا کثیرאً نَحنُ نُحِبُّ«: نشود و جمله به אین شکل باشد

ما «توאند  می» نحن«ی گوناگونی باشد؛ به دیگر سخن در אین جمله منظور אز ها حالتها و  جنبه ویژگیها،
یست مشخص ن ها حالتدر אینجا نوع אین ویژگیها و . باشد» ...پدرאن، ما אیرאنیان، ما فرزندאن، ما دאنشجویان و 

رא مشخص  ها حالتمصدאق אین ویژگیها و » نَحنُ«پس אز ضمیر » אلمُعَلِّمینَ«توאن با آوردن  و אز אین رو می
ما אز אین جهت که معلم هستیم دאنشجویان : گونه خوאهد شد با אفزوده شدن אین وאژه، مفهوم جمله אین. کرد

  .ن توسط ما به معلم بودن ما مختص אستخود رא دوست دאریم؛ یعنی در وאقع حکم دوست دאشتن دאنشجویا

  .گردد با אین توضیح وجۀ تسمیۀ باب אختصاص روشن می

אین ساختار در زبان فارسی نیز وجود دאرد؛ برאی مثال אگر دאنشجویان درس نحو در پایان نیمسال 
אستاد درس آماده  אی خطاب به رئیس دאنشکده یا تحصیلی بخوאهند زمان آزمون نحو رא به تعویق بیاندאزند، نامه

ما دאنشجویان درس نحو خوאستار به تعویق אفتادن زمان آزمون אین درس «: نویسند کنند و در آن می می
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نَحنُ طُلّابَ دَرسِ אلنّحوِ نَطلُبُ تَأجیلَ אالمتحانِ إلی «: شود گونه بیان می אی در عربی אین چنین جمله. »هستیم
  .אست» أخُصُّ«به فعلی وאجبُ אلحذف אست که تقدیر آن  مفعولٌ» ابَطُلّ«در אین عبارت . »אألسبوعِ אلقادِمِ

  אهدאف باب אختصاص

  :رود باب אختصاص برאی یکی אز سه هدف زیر به کار می

  بیان مقصود אز ضمیر متکلم یا مخاطب) אلف

 برאی بیان مقصود אز ضمیر متکلّم یا مخاطبی که پیش אز אسم مخصوص قرאر دאرد تر بیشباب אختصاص 
نَحنُ אلمُعَلِّمینَ نُحِبُّ «رود؛ برאی نمونه در عبارت  و نیز برאی بیان حالت و ویژگی خاص آن ضمیر به کار می

إِنَّما یُرِیدُ אللَّهُ لِیُذْهِبَ ﴿یا در آیۀ شریف . ، جنبۀ معلم بودن אست»نَحنُ«، حالت و ویژگی ضمیر »طُلّابَنا کثیرאً
در אین آیه . به باب אختصاص و منصوب אست مفعولٌ» أهلَ« ١١١،﴾وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرאً عَنْكُمُ אلرِّجْسَ أهْلَ אلْبَیْتِ

در אین آیه » أهل«. شده אست منصوب » أهل«אست و אز אین رو » أهل אلبیت«، »کُم«منظور אز ضمیر 
خوאهد  یط مخدא فق: אست و معنای آیه چنین אست» أخُصُّ«به فعلی وאجبُ אلحذف אست که تقدیر آن  مفعولٌ
  .و پاكیزه گردאند کبزدאید و شما رא پا] پیامبر[رא אز شما خاندאن  پلیدی

  تفاخر) ب

أنا אلکَریمَ أقرَی אلنَّاسِ «کارگیری باب אختصاص، אظهار فخر אست؛ برאی نمونه در عبارت  هدف دوم אز به
به باب אختصاص و منصوب  فعولٌم» אلکَریم«نوאزترین مردم برאی مهمان هستم،  ؛ منِ کریم مهمان»لِلضَّیفِ
  .کند نوאزی و بخشندگی خود رא بیان می غرض אز آوردن אین وאژه تفاخر אست و گوینده با ذکر آن مهمان. אست

» אلشّجاع«کنم،  ؛ منِ شجاع אز وطن خود دفاع می»أنا אلشُّجاعَ أدאفِعُ عَنِ אلوَطَنِ«همچنین در عبارت 
  .هدف گوینده אز אین جمله بیان شجاعت خویشتن אست. به باب אختصاص و منصوب אست مفعولٌ

  توאضع) ج

أنا אلعَبدَ «کارگیری باب אختصاص، توאضع و فروتنی אست؛ برאی مثال در عبارت  آخرین هدف אز به
؛ منِ بندۀ بیچاره و مسکین به رحمت خدאوند نیازمندم، هدف گوینده אز وאژۀ »אلمِسکینَ مُحتاجٌ إلی رَحمَةِ אهللاِ

: »אلعبدَ«مبتدא، محالً مرفوع؛ : »أنا«: ترکیب אین جمله چنین אست. אظهار فروتنی و خاکساری אست» دَאلعب«
אست؛ » أخُصُّ«به باب אختصاص، منصوب به فتحه و عامل آن فعلی وאجبُ אلحذف که تقدیر آن  مفعولٌ

جار و : »إلی رَحمةِ«ضمّه؛  ، مرفوع به»أنا«خبرِ : »محتاجٌ«، منصوب به تبعیّت؛ »אلعبد«نعتِ : »אلمسکینَ«
  .אلیه، مجرور به کسره لفظ جالله، مضافٌ: »אهللا«؛ »محتاجٌ«مجرور، متعلّق به 

  )مخصوص(به باب אختصاص  ی مفعولٌها حالت

  : אسم مخصوص باید یکی אز אنوאع زیر باشد

                                                 
 .۳۳/ אحزאب. ١١١



  ۱۵۱    جلسه هجدهم )/ ۲(نحو 

Nahv(2) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

  »אل«אسم معرفه به ) אلف

بِکُم אلجُنودَ «در عبارت » אلجُنودَ«پرکاربردترین نوع אسم مخصوص אست؛ مانند » אل«אسم معرفه به 
به » کُم«در אین جمله ضمیر . خورد ؛ به وسیلۀ شما سربازאن شجاع دشمن شکست می»אلشُّجعانَ یُقهَرُ אلعَدُوُّ

به فعلی وאجبُ אلحذف אست که تقدیر آن  مفعولٌ» אلجنودَ«، بنا بر אین. تفسیر شده אست» אلجُنودَ«وسیلۀ 
» یُقهَرُ«جار و مجرور و متعلّق به » بِکُم«و منصوب به تبعیّت و » אلجنود«نعتِ » عانَאلشُّج«אست؛ » أخُصُّ«

  .אست

  »أیَّةُ«و » أيُّ«های  وאژه) ب

. شود אستفاده می» أیَّتُها«و » أیُّها«های  گاه در باب אختصاص پس אز ضمیر متکلّم یا مخاطب، אز وאژه
آید، باید אسم  می» أیَّتُها«و » أیُّها«ت אسمی که پس אز طور که در جلسات پیشین گذشت، در אین حال همان

شود؛ یعنی، אگر مشتقّ وصفی  אین אسم مبنی بر ضم אست و همانند حالت ندא ترکیب می. باشد» אل«مُحلّی به 
شود و אگر جامد یا مشتقّ  مرفوع می ها آن شود و به تبعیّت אز لفظ محسوب می» أیَّةُ«و » أيُّ«باشد، نعتِ 

أنا أیُّها אلمُذنِبُ «: آید و باز هم مرفوع به تبعیّت خوאهد بود؛ مانند صفی باشد، عطف بیان به حساب میغیرو
در ترجمۀ אین جمله باید دقت دאشت . ؛ منِ بندۀ گنهکار به گذشت و عفو خدאوند نیازمندم»مُفتَقِرٌ إلی عَفوِ אهللاِ

آن نیست که شخص » أیُّها אلمُذنِبُ«ینده אز که گرچه ظاهر کالم مانند حالت ندא אست، ولی منظور گو
منِ «به معنای » أنا أیُّها אلمُذنِبُ«אست و در وאقع ) گوینده(» أنا«گناهکاری رא صدא بزند؛ زیرא گناهکار همان 

  .»من אی گناهکار«אست، نه » گناهکار

به باب  مفعولٌ: »أيُّ«مبتدא، ضمیر مبنی بر سکون، محالً مرفوع؛ : »أنا«: ترکیب אین جمله چنین אست
: »ها«، مبنی بر ضم، محالً منصوب؛ )אست» أخُصُّ«به فعلی وאجبُ אلحذف که تقدیر آن  مفعولٌ(אختصاص 

خبر، : »مُفتَقِرٌ«، مرفوع به تبعیّت؛ »أيُّ«نعتِ : »אلمُذنِب«حرف تنبیه، مبنی بر سکون، محلّی אز אعرאب ندאرد؛ 
אلیه، مجرور به کسرۀ  لفظ جالله، مضافٌ: »אهللا«؛ »مُفتَقِر«ور، متعلّق به جار و مجر: »إلی عَفوِ«مرفوع به ضمّه؛ 

  .ظاهر

أنا אلمُذنِبَ «: رא منصوب کرد» אلمُذنِب«وאژۀ » أیُّها«توאن بدون אستفاده אز  گفتنی אست در אین حالت می
  .»مُفتَقِرٌ إلی عَفوِ אهللاِ

  אسم مضاف به معرفه) ج

أنتُم أهلَ אلفَضلِ «: یا عَلَم אست؛ مانند» אل«به אسم معرفۀ محلّی به به باب אختصاص مضاف  گاه مفعولٌ
به  که مفعولٌ» أهلَ«در אین عبارت . کنید ؛ شما אهل فضل و بخشش به بینوאیان رحم می»تَرحَمونَ אلمَساکینَ

م אلرِّجسَ عَنکُ... ﴿یا در آیۀ تطهیر . אضافه شده אست) אلفضلِ(» אل«باب אختصاص אست، به אسمی محلّی به 
  . אضافه شده אست) אلبَیت(» אل«که אسم مخصوص אست، به אسم مُحلّی به » أهل«، ﴾...أهلَ אلبیتِ 

» بَني«ترین مردم هستید،  هاشم گرאمی  ؛ شما بنی»هاشمٍ أکرَمُ אلّناسِ أنتُم بَني«همچنین در عبارت 
  .אضافه شده אست) هاشم(به باب אختصاص אست و به אسم عَلَم  مفعولٌ
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  אسم عَلَم) د

: گوید به باب אختصاص אسمی عَلَم אست؛ برאی نمونه یکی אز شاعرאن عرب در شعر خود می گاه مفعولٌ
به باب אختصاص منصوب شده و  در نقش مفعولٌ» تمیم«در אین مصرאع אسم عَلَم . »بِنَا تَمیماً یُکشَفُ אلضَّبابُ«

  .ه אین حالت در زبان عربی کاربرد چندאنی ندאردگفتنی אست ک.به وسیلۀ آن تفسیر شده אست» نا«ضمیر 

  چند نکته

گفتنی אست که אز میان معارف . توאند אسم نکره یا معرفۀ مبهم باشد به باب אختصاص نمی مفعولٌ. ۱
. ی موصولها אسمی אشاره و ها אسمضمایر، : אند אز אند که عبارت معروف» مبهمات«گانه، سه نوع به نام  شش

توאند אسم معرفه  آید، نباید אز אین سه نوع معرفه باشد و تنها می  به باب אختصاص می مفعولٌ אسمی که در مقام
  . ، אسم مضاف به معرفه یا אسم عَلَم باشد»אل«به 

گیرند، گرچه  به باب אختصاص قرאر می ، که گاه مفعولٌ»أیَُّتها«و » أیُّها«همچنین باید توجه دאشت که 
و » أیُّها«אز سوی دیگر، هرچند . אند و نکرۀ مقصوده نیز حکم معرفه رא دאرد صودهאند، אما نکرۀ مق خود نکره

 ها آن پس אز» אل«هستند، ولی مقصودِ وאقعی گوینده، אسم محلّی به   به باب אختصاص در ظاهر مفعولٌ» أیَّتُها«
אست و » אلمُذنِب«در وאقع » أیُّها«ظور אز ، من»أنا أیُّها אلمُذنِبُ مُفتَقِرٌ إلی عَفوِ אهللاِ«אست؛ برאی نمونه در عبارت 
  .تنها وאسطه אست» أیُّها«بوده אست و » ...أنَا אلمذنبَ «אین جمله در אصل به صورت 

رود و برאی ضمیر غایب  به باب אختصاص تنها پس אز ضمایر متکلّم یا مخاطب به کار می مفعولٌ. ۲
» هُم«؛ زیرא »هُم جَماعَةَ אلمُعَلِّمینَ یُحِبّونَ طُلّابَهُم«: تتوאن گف توאن אسم مخصوص به کار برد؛ مثالً نمی نمی

، אگر بخوאهیم مفهوم אین بنا بر אین. به باب אختصاص قرאر گیرد توאند مفعولٌ ضمیر جمع مذکر غایب אست و نمی
 به صورت مرفوع بیاوریم و» هُم«رא در نقش بدلِ » جماعة«جمله رא به صورتی درست بیان کنیم، باید 

مبتدא، مبنی بر سکون، : »هُم«: ترکیب אین جمله چنین אست. »هُم جَماعَةُ אلُمعَلِّمینَ یُحِبّونَ طُلّابَهُم«: بگوییم
یُحِبّونَ «אلیه؛ جملۀ  مضافٌ: »אلمُعَلِّمینَ«، مرفوع به ضمّه به تبعیّت؛ »هُم«بدلِ : »جماعةُ«محالً مرفوع؛ 

  .»هُم«محالً مرفوع، خبر : »طُلّابَهُم

به باب אختصاص رא پس אز אسم ظاهر آورد؛ زیرא بر אساس تعریف باب  توאن مفعولٌ مچنین نمیه
رود و پس אز ضمایر غایب و  به باب אختصاص تنها پس אز ضمایر متکلم یا مخاطب به کار می אختصاص، مفعولٌ

رא در نقش » אلعالم«در عین حال  و» بِزَیدٍ אلعالِمَ نَقتَدي«: توאن گفت رود؛ برאی مثال نمی אسم ظاهر به کار نمی
توאن آن رא در نقشی دیگر منصوب کرد؛ یعنی در نقش  אما می. به باب אختصاص منصوب دאنست مفعولٌ
خوאنده » قطع نعت אز منعوت«אین حالت در אصطالح . אست» أعني«به فعلی محذوف که تقدیر آن  مفعولٌ
بِزَیدٍ «: لفظ زید و در نقش صفت آن مجرور کرد و گفترא به تبعیت אز » אلعالم«توאن  همچنین می. شود می

نعتِ : »אلعالِمِ«؛ »نقتدي«جار و مجرور، متعلّق به : »بِزَیدٍ«: ترکیب אین جمله چنین אست. »אلعالِمِ نَقتَدي
فعل مضارع، مرفوع به ضمۀ تقدیری به دلیل تجرّد אز نوאصب و : »نَقتَدي«، مجرور به کسره به تبعیّت؛ »زید«
  .و محالً مرفوع אست» نحنُ«ضمیر مستتر وجوبی که تقدیر آن : »نَقتَدي«زم؛ فاعل جوא

به  אی که אز ترکیب مفعولٌ سؤאلی که در אینجا ممکن אست مطرح شود אین אست که אعرאب جملۀ فعلیه. ۳
ونه در شود، چیست؟ برאی نم آید و جملۀ אختصاص خوאنده می پدید می) أخُصُّ(باب אختصاص و فعل مقدّر آن 
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تشکیل   یک جمله» أخُصُّ«و فعل مقدّر » אلمُعَلِّمینَ«، אز ترکیب »نَحنُ אلمُعَلِّمینَ نُحِبُّ طُلّابَنا کثیرאً«جملۀ 
  אی چیست؟ نقش نحوی چنین جمله. شود می

  : در پاسخ به אین پرسش دو دیدگاه وجود دאرد

رאب ندאرد؛ برאی نمونه جملۀ باال אی معترضه אست و محلّی אز אع جملۀ אختصاص جمله :دیدگاه نخست
؛ جملةُ »أخُصُّ«مفعولٌ به لِفعلٍ محذوفٍ وجوباً تقدیرُهُ : »אلمُعَلِّمینَ«مبتدأ؛ : »نَحنُ«: شود گونه ترکیب می אین

في محلِّ אلرّفع، خبرُ : »نُحِبُّ طُلّابَنا کثیرאً«אالختصاص جملةٌ معترضةٌ، ال محلَّ لها من אإلعرאب؛ وجملة 
  .»نَحنُ«

شود؛ برאی نمونه در عبارت باال  محسوب می» حال«جملۀ אختصاص محالً منصوب אست و  :دیدگاه دوم
  . جملۀ حالیه و محالً منصوب אست» أخُصُّ אلمُعلّمینَ«جملۀ 

  چکیده

عبارت אست אز آوردن אسم ظاهر معرفه پس אز ضمیر متکلم یا مخاطب برאی بیان مقصود آن  אختصاص 
به فعلی وאجبُ  אسم ظاهر معرفه در אین حالت منصوب و مفعولٌ. و یا برאی توאضع ضمیر یا برאی تفاخر

، »مخصوص«אین אسم در אصطالح . אست» أخُصُّ«אلحذف خوאهد بود که تقدیر آن فعل محذوف 
 .شود خوאنده می» منصوبٌ علی אالختصاص«یا » به باب אختصاص مفعولٌ«، »مُختَصّ«
 :رود زیر به کار می باب אختصاص برאی یکی אز سه هدف 

  بیان مقصود אز ضمیر متکلم یا مخاطب؛) אلف

  تفاخر؛) ب

 .توאضع) ج
 :به باب אختصاص قرאر گیرد توאند مفعولٌ چهار نوع אز אنوאع אسم می 

  ؛»אل«אسم معرفه به ) אلف

  ؛»أیَّةُ«و » أيُّ«های  وאژه) ب

  אسم مضاف به معرفه؛) ج

  .אسم عَلَم) د

توאند  ی موصول نمیها אسمی אشاره و ها אسمی معرفۀ مبهم، یعنی ضمایر، ها אسم ، אسم نکره وبنا بر אین 
  .به باب אختصاص قرאر گیرد مفعولٌ

دو  در אین حالت אسمی که پس אز אین . شود אستفاده می» أیَّةُ«و » أيُّ«های  گاه در باب אختصاص אز وאژه 
نی بر ضم אست و همانند حالت ندא ترکیب אین אسم مب. باشد» אل«آید، باید אسم مُحلّی به  وאژه می

شود؛ یعنی، אگر مشتقّ وصفی باشد، نعت و אگر جامد یا مشتقّ غیروصفی باشد، عطف بیان محسوب  می
 .شود می

رود و برאی ضمیر غایب و אسم  به باب אختصاص تنها پس אز ضمایر متکلّم یا مخاطب به کار می مفعولٌ 
 .اص ذکر کردبه باب אختص توאن مفعولٌ ظاهر نمی
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به باب אختصاص و  אی که אز ترکیب مفعولٌ پیرאمون چگونگی ترکیب جملۀ אختصاص، یعنی جملۀ فعلیه 
 : آید، دو دیدگاه وجود دאرد پدید می» أخُصُّ«فعل مقدّر 

  .אی معترضه אست و محلّی אز אعرאب ندאرد جملۀ אختصاص جمله) אلف

  .شود می جملۀ אختصاص محالً منصوب אست و حال محسوب) ب
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אصطالحات مربوط به آن؛ אشتغال، وجه تسمیه و 
  .عنه אعرאب مشغولٌ 

  درآمد

در جلسات . شود به در پنج باب نحوی به طور وجوبی و قیاسی حذف می گفتیم که عامل نصب مفعولٌ
 ها آن گانه، یعنی باب تحذیر، אغرאء، ندא، אختصاص، אحکام و مباحث مربوط به پیشین چهار باب אز אین אبوאب پنج

  .ین جلسه پنجمین باب، یعنی باب אشتغال، رא بررسی خوאهیم کرددر א. رא بررسی کردیم

  אشتغال
به باب אشتغال  به طور قیاسی وאجبُ אلحذف אست، مفعولٌ ها آن هایی که عامل نصب به نوع پنجم אز مفعولٌ

 متعدی بنفسه یا متعدی(אشتغال بدین معنا אست که אسمی در آغاز سخن بیاید و پس אز آن فعلی متعدی . אست
ذکر شود که אین فعل در ضمیر آن אسم یا در אسمی که مضاف به ضمیر آن אسم אست، عمل ) به حرف جر

به وאسطۀ حرف جر به ضمیر آن אسم یا به אسم مضاف به ضمیر آن אسم متعدی  که אین نصب رא אنجام دهد، یا
אست، سپس فعلی متعدی قرאر אسمی منصوب در אبتدאی کالم آمده » زیدאً رأیتُهُ«شود؛ برאی نمونه در عبارت 

، אنجام دאده אست؛ یعنی، ضمیر رא در مقام گردد بر می» زید«، که به »هُ«گرفته که عمل نصب رא در ضمیر 
  .به خود منصوب کرده אست مفعولٌ

همچنین گاه ممکن אست אین فعل در אسمی که مضاف به ضمیر آن אسم אست، عمل نصب رא אنجام دهد؛ 
  .»أخاهُ زیدאً رأیتُ«: مانند

به مستقیم ندאرد،  گاه نیز فعلی که پس אز אسم آغاز جمله آمده אست، متعدی بنفسه نیست؛ یعنی، مفعولٌ
فعلی الزم אست و با » مَرَّ، یَمُرُّ«فعل . »زیدאً مَرَرْتُ بِهِ«: بلکه به وאسطۀ حرفی جر متعدی شده אست؛ مانند

  .شود متعدی می» بِ«حرف جرّ 

عمل نصب رא » زید«אز باب אشتغال نیست؛ زیرא فعل پس אز » زیدٌ جاءَ«همچون  گفتنی אست که عبارتی
 אند و آن بر אین אساس، نحویان برאی تحقق باب אشتغال شرطی رא قرאر دאده. در ضمیر آن אنجام ندאده אست

جمله مسلط אی باشد که אگر آن فعل یا فعلی مترאدف با آن بر אسم آغاز  فعل پس אز אسم باید به گونه که אین
شود که در عبارتی همچون  شود، بتوאند آن אسم رא منصوب کند؛ به دیگر سخن אشتغال در صورتی محقق می

جانشین آن شود، بتوאند آن אسم رא ) زید(حذف و אسم آغاز جمله » رأیتُ«אز فعل » هُ«אگر ضمیر » زیدאً رأیُتهُ«
  .درست אست» رأیتُ زیدאً«د دאرد؛ یعنی، روشن אست که در אین عبارت چنین אمکانی وجو. منصوب کند

אند؛ به אین معنا که אگر فعلی  شوند، نیز قرאر دאده אین شرط رא برאی אفعالی که به حرف جر متعدی می
متعدی بنفسه و مترאدف با אین فعل بتوאند אسم آغاز جمله رא منصوب کند، آن عبارت אز باب אشتغال خوאهد بود؛ 

رא حذف کنیم و به جای » ه«باب אشتغال تحقق دאرد؛ زیرא אگر ضمیر » دאً مَرَرتُ بهزی«برאی نمونه در عبارت 
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» جاوَزتُ«مسلط کنیم، فعل » زید«، رא بر »جاوَزتُ«فعلی متعدی بنفسه و مترאدف با آن، همچون » مَرَرتُ بِـ«
  .درست خوאهد بود» جاوَزتُ زیدאً«رא منصوب کند و عبارت » زید«توאند   می

فعلی همچون » ضَرَبتُ«نیز אز باب אشتغال אست؛ زیرא אگر به جای » زیدאً ضَرَبتُ أخاهُ«ارت همچنین عب
توאند  مسلط کنیم، آن فعل می» زید«قرאر دهیم که با معنای جمله تناسب دאشته باشد و آن رא بر » أهَنْتُ«
ی و אهانت به خود زید نیز אحترאم در אینجا زدنِ برאدر زید در وאقع متضمن نوعی بی. رא منصوب کند» زید«

  .»أهَنْتُ زیدאً، ضَرَبتُ أخاهُ«: هست و مثل אین אست که بگوییم

: توאنیم بگوییم مسلط کنیم، نمی» زید«رא بر » جاءَ«אز باب אشتغال نیست؛ زیرא אگر » زیدٌ جاءَ«אما جملۀ 
  .»جاءَ زیدٌ«: ، بلکه باید بگوییم»جاء زیدאً«

אی باشد که אگر همان فعل یا فعلی مناسب با معنای آن رא بر אسم  אسم به گونه، باید فعل پس אز بنا بر אین
  .مسلط کنیم، بتوאند آن رא منصوب کند

  وجه تسمیۀ باب אشتغال

فعلِ پس אز אسمِ آغاز جمله عمل  که אین وجه تسمیۀ باب אشتغال אین אست که در אین ساختار به جای
د אسم به وאسطۀ حرف جر متعدی شود، فعل به ضمیر אین אسم نصب رא در خودِ אسم אنجام دهد، یا به خو

: شود؛ مانند یا به אسمی که مضاف به ضمیر אین אسم אست، مشغول می» زیدאً رأیتُهُ«: شود؛ مانند مشغول می
در وאقع » زیدאً مَرَرتُ به«: شود مانند ، متعدی میگردد بر مییا به ضمیری که به آن אسم » زیدאً رأیُت أخاهُ«
  .توאند عمل نصب رא در خود אسم אنجام دهد شود و نمی عل به آن ضمیر مشغول میف

  אصطالحات باب אشتغال

אسمی אست که فعل אز آن رویگردאن شده و به ضمیر آن אسم مشغول  :)عنه مُشتَغَلٌ(عنه   مشغولٌ) אلف
  .شود می

عنی، فعلی که به ضمیر مشغول شود؛ ی عنه گفته می به فعلِ پس אز مشغولٌ :)مُشتَغِل(فعل مشغول ) ب
  .شود می

  .شود ضمیری אست که فعل به آن مشغول می :)به مُشتَغَلٌ(به  مشغولٌ) ج

  نکته

توאن به جای به کار بردن فعل برאی عمل در ضمیرِ אسمِ آغاز جمله، אز مشتقّ  در ساختار אشتغال می
توאند ضمیر رא منصوب  م تفضیل نمیאلبته در میان مشتقات وصفی، صفت مشبهه و אس. وصفی אستفاده کرد

در אین جمله . »زَیدאً أنتَ ضارِبُهُ«: کند و تنها אسم فاعل، אسم مفعول و صیغۀ مبالغه אین توאنایی رא دאرد؛ مانند
، عمل کرده אست و אز אین رو باب אشتغال گردد بر می» زید«، که אسم فاعل אست، در ضمیری که به »ضارب«

» زید«توאند  می» ضارب«مسلط و ضمیر حذف شود، » زید«بر » ضارب«معنا که אگر شود؛ به אین  محسوب می
  .درست خوאهد بود» أنتَ ضاربٌ زَیدאً«؛ یعنی، عبارت  رא منصوب کند
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  عنه אعرאب مشغولٌ

بهِ فعلی وאجبُ אلحذف  توאند در نقش مفعولٌ توאند در نقش مبتدא مرفوع شود و هم می عنه هم می مشغولٌ
אلکتابُ «: توאن با رفع خوאند هم می» אلکِتَاب قَرَأتُهُ«رא در عبارت » אلکتاب«برאی نمونه وאژۀ  منصوب شود؛

  .»אلکتابَ قَرَأتُهُ«: توאن با نصب خوאند و هم می» قَرَأتُهُ

فعل ماضی، : »قَرَأ«مبتدא، مرفوع به ضمّۀ ظاهر؛ : »אلکتابُ«: در حالت رفع ترکیب אین عبارت چنین אست
به، مبنی بر ضم، محالً منصوب  مفعولٌ: »هُ«ضمیر فاعلی، مبنی بر ضم، محالً مرفوع؛ : »تُ«کون؛ مبنی بر س

  .محالً مرفوع، خبر: »قَرَأتُهُ«و جملۀ 

فعل : »مَرَر«مبتدא، مرفوع به ضمّه؛ : »زَیدٌ«: شود گونه ترکیب می אین» زَیدٌ مَرَرتُ به«همچنین عبارت 
و » مَرَرتُ«جار و مجرور، متعلّق به : »بِهِ«، مبنی بر ضم، محالً مرفوع؛ فاعل: »تُ«ماضی، مبنی بر سکون؛ 

  . خبر، محالً مرفوع: »مَرَرتُ به«جملۀ 

 ١١٢.﴾وَאلشُّعَرאءُ یَتَّبِعُهُمُ אلْغَاوُونَ﴿: عنه به صورت مرفوع به کار رفته אست؛ مانند در قرآن کریم نیز مشغولٌ
فعل مضارع، مرفوع به ضمّه به دلیل : »یَتَّبِعُ«مبتدא، مرفوع به ضمّه؛  :»אلشُّعَرאءُ«: ترکیب אین آیه چنین אست
» وאو«فاعل، مرفوع به : »אلغَاوُونَ«به، مبنی بر سکون، محالً منصوب؛  مفعولٌ: »هُم«تجرّد אز نوאصب و جوאزم؛ 
  .محالً مرفوع، خبر: »یَتَّبِعُهُمُ אلغَاوُونَ«به نیابت אز ضمّه و جملۀ 

به  مفعولٌ: »אلکتابَ«: شود گونه ترکیب می אین» אلکتابَ قَرَأتُهُ«عنه نیز، عبارت  شغولٌدر حالت نصب م
فعل ماضی، مبنی بر : »قَرَأ«אست، منصوب به فتحۀ ظاهر؛ » قَرَأتُ«برאی فعلی وאجبُ אلحذف که تقدیر آن 

 منصوب و جملۀ به، مبنی بر ضم، محالً مفعولٌ: »هُ«فاعل، مبنی بر ضم، محالً مرفوع؛ : »تُ«سکون؛ 
در אینجا در وאقع جملۀ אصلی، فعل محذوف به همرאه . ، محلّی אز אعرאب ندאرد)تفسیریّه(جملۀ مفسّره : »قَرَأتُهُ«

تنها نقش تفسیر و توضیح فعل محذوف رא بر عهده » قَرَأتُهُ«אست و جملۀ » قَرَأُت אلکتابَ«אسم منصوب، یعنی 
  .بوده אست» قَرَأتُ«کند که فعل محذوف،  دאرد و بیان می

به برאی فعلی وאجبُ אلحذف که  مفعولٌ: »زیدאً«: شود گونه ترکیب می אین» زَیدאً مَرَرتُ به«همچنین عبارت 
: »مَرَر«אست، منصوب به فتحۀ ظاهر؛ ) »مَرَرتُ بِـ«فعلی متعدی بنفسه و مترאدف با فعل (» جاوَزتُ«تقدیر آن 

» مَرَرتُ«جار و مجرور، متعلّق به : »بِهِ«، مبنی بر ضم، محالً مرفوع؛ فاعل: »تُ«فعل ماضی، مبنی بر سکون؛ 
  .، محلّی אز אعرאب ندאرد)مفسّره(جملۀ تفسیریه : »مَرَرتُ به«و جملۀ 

وَإِنَّا  دٍیْوَאلسَّماءَ بَنَیْنَاهَا بِأ﴿: عنه نیز در قرآن کریم به کار رفته אست؛ مانند حالت نصب مشغولٌ
به برאی فعلی وאجبُ  مفعولٌ :»אلسَّماءَ«: در אین آیه چنین אست »אلسَّماءَ بَنَیْنَاهَا«کیب عبارت تر ١١٣.﴾لَمُوسِعُونَ

فاعل، : »نا«فعل ماضی، مبنی بر سکون؛ : »بَنَيْ«אست، منصوب به فتحۀ ظاهر؛ » بَنَیْنَا«אلحذف که تقدیر آن 
جملۀ : »بَنَیْنَاهَا«الً منصوب و جملۀ به، مبنی بر سکون، مح مفعولٌ: »ها«مبنی بر سکون، محالً مرفوع؛ 

  .، محلّی אز אعرאب ندאرد)مفسّره(تفسیریه 

 تر بیشعنه، کلّ کالم یک جمله  توאن دریافت که در حالت رفعِ مشغولٌ با توضیحاتی که بیان شد، می
אما در حالت . אی فعلیه אست אی אسمیه که مرکب אز مبتدא و خبر אست و خبر آن، خود، جمله نیست؛ یعنی، جمله

                                                 
 .۲۲۴/ شعرאء. ١١٢

 .۴۷/ ذאریات. ١١٣
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عنه אست و  جملۀ אصلی که مرکب אز فعل محذوف و مشغولٌ: عنه، در وאقع دو جمله وجود دאرد نصبِ مشغولٌ
  .آید جملۀ تفسیریّه که محلّی אز אعرאب ندאرد و تنها برאی تفسیر فعل محذوف می

  عنه ی אعرאبی مشغولٌها حالت

توאن در نقش مبتدא مرفوع کرد و جملۀ پس  رא می عنه گفته در حالت کلّی مشغولٌ با توجه به مطالب پیش
بهِ فعلی وאجبُ אلحذف منصوب کرد  عنه رא در نقش مفعولٌ توאن مشغولٌ همچنین می. אز آن رא خبر به شمار آورد

אز میان אین دو نوع אعرאب، در مجموع حالت رفع بر نصب . و جملۀ پس אز آن رא جملۀ تفسیریه به شمار آورد
عنه منصوب شود، باید برאی نصب آن عامل محذوفی در تقدیر فرض شود، در  یرא אگر مشغولٌبرتری دאرد؛ ز

אز سوی دیگر یکی אز قوאعد لفظی אعرאب . عنه نیازی به تقدیر هیچ محذوفی نیست حالی که برאی رفع مشغولٌ
אز אین رو تا جایی که ممکن باشد ؛ »عَدَمُ אلتّقدیرِ أولَی مِنَ אلتّقدیرِ«: آن אست که عدم تقدیر بهتر אز تقدیر אست

  .אی تفسیر کرد که نیازی به تقدیر نباشد باید عبارت رא به گونه

آید که نصب  אما گاه شرאیطی پیش می. عنه אز نصب آن بهتر אست ، در حالت کلی رفع مشغولٌبنا بر אین
همچنین در حالتی که  .جایز אست) نصب و رفع(گاهی هم هر دو وجه . شود عنه یا رفع آن وאجب می مشغولٌ

یی که در אعرאب ها حالت، بنا بر אین. هر دو وجه جایز אست، گاه ترجیح با نصب و گاه ترجیح با رفع אست
وجوب نصب، وجوب رفع، ترجیح نصب بر رفع و ترجیح رفع بر : آید، چهار حالت אست عنه پیش می مشغولٌ
  . نصب

توאن آن  ن جوאز هر دو وجه یکسان אست؛ یعنی، هم میکاربرد نیز وجود دאرد که در آ אلبته یک حالت کم
אما به دلیل کاربرد אندک אین حالت אز بحث . رא مرفوع و هم منصوب کرد و هیچ یک بر دیگری برتری ندאرد

  .عنه رא در جلسۀ آینده بیان خوאهیم کرد ی گوناگون אعرאب مشغولٌها حالت. کنیم نظر می پیرאمون آن صرف

  چکیده

متعدی بنفسه یا متعدی (معنا אست که אسمی در آغاز سخن بیاید و پس אز آن فعلی متعدی  אشتغال بدین 
ذکر شود که אین فعل در ضمیر آن אسم یا در אسمی که مضاف به ضمیر آن אسم אست، عمل ) به حرف جر

 به وאسطۀ حرف جر به ضمیر آن אسم یا به אسم مضاف به ضمیر آن אسم که אین نصب رא אنجام دهد، یا
 .متعدی شود

 :אند אز אصطالحات باب אشتغال عبارت 
אسمی אست که فعل אز آن رویگردאن شده و به ضمیر آن אسم مشغول  :)عنه مُشتَغَلٌ(عنه   مشغولٌ) אلف

  .شود می

شود؛ یعنی، فعلی که به ضمیر مشغول  عنه گفته می به فعلِ پس אز مشغولٌ :)مُشتَغِل(فعل مشغول ) ب
  .شود می

  .شود ضمیری אست که فعل به آن مشغول می :)به مُشتَغَلٌ(ه ب مشغولٌ) ج

عنه مبتدא و جملۀ پس אز آن خبر  در حالت رفع، مشغولٌ. توאند مرفوع یا منصوب شود عنه می مشغولٌ 
بهِ فعلی وאجبُ אلحذف אست و جملۀ پس אز آن جملۀ  عنه مفعولٌ در حالت نصب، مشغولٌ. شود محسوب می

 .رود تفسیریّه به شمار می
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عنه  آید که نصب مشغولٌ عنه אز نصب آن بهتر אست، אما گاه شرאیطی پیش می در حالت کلّی رفع مشغولٌ 
در حالتی نیز که هر دو وجه جایز אست، گاه . گاهی هم هر دو وجه جایز אست. شود یا رفع آن وאجب می

: ه در مجموع چهار حالت אستعن ی אعرאبی مشغولٌها حالت، بنا بر אین. ترجیح با نصب و گاه با رفع אست
  .وجوب نصب، وجوب رفع، ترجیح نصب بر رفع و ترجیح رفع بر نصب

  



  

  

  
  
  

  مبیست ۀجلس
  
  
  
  
  

 )۲(אشتغال 
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  هدف درس

وجوب نصب، وجوب رفع، ترجیح نصب بر رفع و ترجیح رفع بر (عنه  ی אعرאبی مشغولٌها حالتآشنایی با  
 ).نصب

  درآمد

عنه آشنا شدیم و گفتیم که אعرאب  در جلسۀ پیشین با باب אشتغال، وجه تسمیۀ آن و אعرאب مشغولٌ
در . وجوب نصب، وجوب رفع، ترجیح نصب بر رفع و ترجیح رفع بر نصب: دאرد عنه چهار حالت معمول مشغولٌ

  .אین جلسه مباحث مربوط به אین چهار حالت رא به تفصیل بررسی خوאهیم کرد

  عنه ی אعرאبی مشغولٌها حالت

  وجوب نصب) אلف

ی بیاید که عنه پس אز אدوאت عنه تنها یک مورد دאرد؛ و آن هنگامی אست که مشغولٌ وجوب نصب مشغولٌ
شوند و  عنه پس אز אدوאتی بیاید که تنها بر فعل وאرد می شوند؛ یعنی، مشغولٌ تنها بر جملۀ فعلیه وאرد می

  .توאنند بر אسم وאرد شوند نمی

حروف عَرْض و . ۲אدوאت شرط؛ . ۱: אند  شوند، سه دسته ترین אدوאتی که تنها بر جملۀ فعلیه وאرد می مهم
  .شود ام، غیر אز همزۀ אستفهام که بر جملۀ אسمیه نیز وאرد میאدوאت אستفه. ۳تحضیض؛ 

عنه پس אز אدوאت شرط یا حروف عَرْض و تحضیض و یا אدوאت אستفهام، غیر אز  ، אگر مشغولٌبنا بر אین
در אین . کن؛ אگر زید رא دیدی به אو سالم »إنْ زَیدאً رَأیتَهُ فَسَلِّمْ عَلَیه«: شود؛ مانند همزه بیاید، حتماً منصوب می

إنْ زَیدٌ «: توאن گفت אز אین رو، نمی. وאجبُ אلنصب אست؛ زیرא پس אز אدوאت شرط آمده אست» زید«عبارت 
شرطیه بر جملۀ אسمیه وאرد شود، که در אین حالت » إن«آید که  ؛ زیرא در אین صورت الزم می»رأیتَهُ

  .شرط حتماً باید فعلیه باشددאنیم که جملۀ  אما می. عنه مرفوع و مبتدא خوאهد بود مشغولٌ

عنه پس אز אدوאت عرض و تحضیض بیاید، وאجبُ אلنصب אست؛ زیرא אین אدوאت نیز  همچنین אگر مشغولٌ
 شود که با حالت رِفق و نرمی به طلبی گفته می» عَرْض«گفتنی אست که . شوند تنها بر جملۀ فعلیه وאرد می

. نیز طلبی אست که با جدّیت و قوّت همرאه باشد» تحضیض« .شود و حالت تقاضای دوستانه دאشته باشد گفته 
؛ علی رא گرאمی »هَلّا عَلیّاً تُکرِمُهُ«: ؛ مانند»أال، هلّا، لَوْال، لَوْما و ألّا«: אند אز אدوאت عرض و تحضیض عبارت

در אین . אست» تُکرِمُ«به برאی فعلی وאجبُ אلحذف אست که تقدیر آن  مفعولٌ» علیّاً«دאری؟ در אین عبارت  نمی
مبتدא خوאهد شد و אدאت تحضیض نیز » عليّ«؛ زیرא در אین صورت »هَلّا عَليٌّ تُکرِمُهُ«: توאن گفت عبارت نمی

  .بر جملۀ אسمیه وאرد خوאهد شد که جایز نیست

عنه باید منصوب شود؛  عنه وאرد شود، باز مشغولٌ همچنین אگر אدאت אستفهامی غیر אز همزه بر مشغولٌ
پس אز אدאت אستفهام آمده » אلکتابَ«؛ کِی کتاب رא خوאندی؟ چون »مَتَی אلکتابَ قَرَأتَهُ؟«مونه در عبارت برאی ن

بر جملۀ فعلیه وאرد شده باشد؛ زیرא אگر » مَتَی«بهِ فعل محذوف منصوب شود تا  אست، باید در نقش مفعولٌ
  .رد شود که جایز نیستبر مبتدא وא» متی«آید که  رא مرفوع بخوאنیم، الزم می» אلکتاب«
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  وجوب رفع) ب

عنه در نقش مبتدא به طور وجوبی مرفوع   عنه آن אست که مشغولٌ  ی אعرאب مشغولٌها حالتحالت دوم אز 
  :אین حالت، خود دو مصدאق دאرد. شود

אرد توאنند بر جملۀ فعلیه و شوند و نمی عنه پس אز אدوאتی بیاید که تنها بر جملۀ אسمیه وאرد می مشغولٌ. ۱
  :شوند و در אین بحث کاربرد دאرند، دو مورد هستند אدوאتی که تنها بر جملۀ אسمیه وאرد می. شوند

؛ אز خانه خارج شدم، ناگهان دیدم که »خَرَجتُ مِن אلبَیتِ فَإذא אلجَوُّ یَملَؤُهُ אلضَّبابُ«: مانند ؛إذאی فُجائیه) אلف
توאند منصوب  مرفوع شود تا نقش مبتدא رא دאشته باشد و نمی باید» אلجَوّ«در אین عبارت . آسمان پر אز مه אست

  .شود تنها بر جملۀ אسمیه وאرد می» إذאی فجائیه«شود؛ زیرא 

در אین . رאند ؛ آمدم در حالی که برאدرم אتومبیل رא می»جِئتُ وאلسَّیّارَةُ یَقُودُها أخي«: مانند ؛حالیه» وאوِ«) ب
אی حالیه אست،  جمله» אلسّیّارةُ یَقودُها أخي«حالیه آمده و جملۀ » وאوِ«ز پس א» אلسّیّارة«عبارت אز آنجا که 

حالیه در אین شرאیط تنها بر » وאوِ«حالیه آمده אست و » وאوِ«وאجب אست؛ زیرא پس אز » אلسّیّارة«مرفوع کردن 
خبر آن אست و » ها أخيیَقودُ«مبتدא و جملۀ » אلسّیّارةُ«، در אین عبارت بنا بر אین. شود جملۀ אسمیه وאرد می

  .حالیه آمده אست» وאوِ«אی אسمیه אست که پس אز  جمله» אلسَّیّارَةُ یَقُودُها أخي«جملۀ 

های  אی بیاید که مابعد آن نتوאند در ماقبل آن عمل کند؛ یعنی، אین وאژه אز وאژه  عنه وאژه پس אز مشغولٌ. ۲
جمله بیایند و عاملی که پس ) آغاز(ه باید در صدر طلب کلماتی هستند ک های صدאرت وאژه. طلب باشد صدאرت

  .عمل کند ها آن توאند در وאژۀ ماقبل گاه نمی قرאر گرفته אست، هیچ ها آن אز

  :אند אز طلبی که در אشتغال کاربرد دאرند، عبارت کلمات صدאرت

وع شود؛ زیرא پس אز باید مرف» زَید«که در אین عبارت » زَیدٌ هَلْ رَأیتَهُ«مانند  ؛אدوאت אستفهام) אلف
در . عمل کند» زید«در ) رأیتَ(دهد که مابعد آن  طلب قرאر دאرد و אجازه نمی אی صدאرت عنه وאژه مشغولٌ

אی رא ندאرد،  ؛ آنچه صالحیت عمل در کلمه»ما ال یَعمَلُ في אسمٍ ال یُفَسِّرُ لَهُ عامالً«: گویند אصطالح می
آید که  رא منصوب بخوאنیم، الزم می» زید«در אینجا نیز אگر . ر کندتوאند عامل محذوفی رא برאی آن تفسی نمی

قرאر دאشته و אکنون در » زید«رא، که قبل אز » رأیتَ«אی تفسیریه باشد که فعل محذوف  جمله» رأیتَهُ«جملۀ 
ه طریق אز אین رو ب. عمل کند» زید«توאند در  نمی» رأیتَ«شود، تفسیر کند، در حالی که אساساً  تقدیر فرض می

» هَل رأیتَُه«مبتدא و جملۀ » زیدٌ«در אین عبارت . تفسیر کند» زید«توאند عامل محذوفی رא برאی  אولی نمی
  .محالً مرفوع و خبر אست

» إنْ«حتماً باید مرفوع شود؛ زیرא » عليّ«که در אین عبارت » عليٌّ إنْ رأیتَهُ أکرِمْهُ«مانند  ؛אدوאت شرط) ب
عمل کند و چون ) عليّ(در ماقبل آن ) رأیتَ(دهد که فعل پس אز آن  אجازه نمیطلب אست و  شرطیه صدאرت

بنا بر . رא تفسیر کند» عليّ«توאند عامل نصب  رא ندאرد، به طریق אولی نمی» عليّ«صالحیت عمل کردن در 
  .مبتدא و کلّ جملۀ شرط و جوאب شرط محالً مرفوع و خبر אست» علیّ«، אین

 ؛و אخوאت آن» إنّ«و » مای نافیه«، »مای تعجبیّه«خبریه، » کَمِ«אبتدא، » المِ«אدوאت عرض و تحضیض، ) ج
» אلشَّرُّ ما فَعَلتُهُ«، »אلخُلقُ אلحَسَنُ ما أطیَبَهُ«، »زُهَیرٌ کَم أکرَمتَهُ«، »אلخیرُ لَأنا أفعَلُهُ«، »خالِدٌ هلّا دَعَوْتَهُ«: مانند

  .»أسامَةُ إنّي أحِبُّهُ«و 
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  رفع ترجیح نصب بر) ج

  :دهد عنه بر رفع آن در سه مورد رخ می ترجیح نصب مشغولٌ

: ترکیب אین عبارت چنین אست. »أباכَ אِحْتَرِمْهُ«: عنه فعل אمر، نهی یا دعا بیاید؛ مانند پس אز مشغولٌ. ۱
لیه، א مضافٌ: »כَ«؛ »אلف«אست، منصوب به » אِحتَرِمْ«به برאی فعلی وאجبُ אلحذف که تقدیر آن  مفعولٌ» أبا«

و » أنتَ«فعل אمر، مبنی بر سکون؛ فاعل آن ضمیر مستتر که تقدیر آن : »אِحتَرِمْ«مبنی بر فتح، محالً مجرور؛ 
جملۀ تفسیریه، محلّی אز : »אِحتَرِمْهُ«به، مبنی بر ضم، محالً منصوب و جملۀ  مفعولٌ: »هُ«محالً مرفوع אست؛ 

  .אعرאب ندאرد

، جمله به صورت »أبوכَ אِحتَرِمْهُ«: مرفوع و گفته شود» أبا«ر علت ترجیح نصب بر رفع آن אست که אگ
در حالی . خبر خوאهد بود» אِحتَرِْمهُ«אلیه و جملۀ  مضافٌ» כَ«مبتدא، » أبو«אسمیه درخوאهد آمد و در אین حالت 

ال جملۀ ، אشکبنا بر אین. אی خبری باشد، نه אنشایی دאنیم אگر خبر جمله باشد، بهتر אست جمله، جمله که می
אست و אین عبارت هرچند غلط نیست، אما ) طلبی(אی אنشایی  آن אست که خبر آن، جمله» أبوכَ אِحتَرِمْهُ«

  .کاربرد آن فصیح نیست

در אینجا نیز . عنه فعل نهی آمده אست ؛ علی رא نزن، پس אز مشغولٌ»عَلیّاً ال تَضْرِبْهُ«همچنین در عبارت 
  .دهیم که جمله به حالت فعلیه درآید ح میبه אین دلیل نصب رא بر رفع ترجی

دهیم تا جمله  ؛ خدא برאدرت رא موفق کناد، نیز نصب رא بر رفع ترجیح می»أخاכَ وَفَّقَهُ אهللاُ«در عبارت 
  .نباشد) طلبی(אی אنشایی  حالت فعلیه بگیرد و خبر، جمله

بهِ فعلی وאجبُ אلحذف  مفعولٌ» אلجحیمَ« ١١٤ ،﴾هُثُمَّ אلْجَحِیمَ صَلُّو* خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
» אلجحیم«אست و אز آنجا که فعل پس אز آن فعل אمر אست، بهتر אست که » صَلُّوهُ«אست که تقدیر آن 

  .منصوب شود

  .شوند عنه پس אز אدوאتی بیاید که אغلب بر فعل وאرد می مشغولٌ. ۲

  .پرکاربردترین אین אدوאت همزۀ אستفهام אست

بر جملۀ  تر بیشتوאند بر جملۀ אسمیه وאرد شود، ولی  توאند بر جملۀ فعلیه و هم می ستفهام هم میهمزۀ א
؛ آیا کتابت رא خوאندی؟ »أکتابكَ قَرَأتَهُ؟«אز אین رو بهتر אست در عبارتی همچون . شود فعلیه وאرد می

صب بر رفع אین אست که در حالت علت ترجیح ن. »أکتابَكَ قَرَأتَهُ؟«: عنه رא منصوب کنیم و بگوییم مشغولٌ
אست و در אین حالت همزۀ אستفهام » قَرَأتَ«به فعلی وאجبُ אلحذف אست که تقدیر آن  مفعولٌ» کتاب«نصب، 

آید که همزۀ אستفهام بر جملۀ  در وאقع بر فعل محذوف وאرد شده אست، در حالی که אگر مرفوع شود، الزم می
  .شود ن کاربرد אگرچه نادرست نیست، אما کاربرد فصیحی محسوب نمیאسمیه، یعنی بر مبتدא دאخل شود و אی

؛ علی »جاءَ عليٌّ وصَدیقَهُ أکرَمتُهُ«: אی فعلیه عطف شود؛ مانند عنه توسط حرف عطف به جمله مشغولٌ. ۳
عنه بر رفع آن ترجیح دאده  در אین عبارت به אین دلیل نصب مشغولٌ. آمد و من هم دوست אو رא گرאمی دאشتم

جملۀ فعلیه تشکیل » وאو«به فعلی محذوف אست و در وאقع پس אز  مفعولٌ» صدیقَ«شود که در אین حالت  یم
شود و אین جمله به جملۀ فعلیۀ پیش אز خود عطف خوאهد شد و بهتر אست تناسب میان معطوف و  می

                                                 
 .۳۱و  ۳۰/ هحاقّ. ١١٤
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یک جملۀ » وאو« مرفوع و مبتدא محسوب شود، پس אز» صدیق«گفتنی אست که אگر . علیه رعایت شود معطوفٌ
شود که بر جملۀ فعلیه عطف شده אست و אگرچه عطف جملۀ אسمیه بر جملۀ فعلیه نادرست  אسمیه تشکیل می

  .تر אست تر و فصیح نیست، אما عطف جملۀ فعلیه بر فعلیه مناسب

هُ لِتَقْرَأهُ عَلَى אلنَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَقُرْآناً فَرَقْنَا*  وَمَا أرْسَلْنَاכَ إِلَّا مُبَشِّرאً وَنَذِیرאً﴿همچنین در آیۀ مبارک 
אز אین رو . אی فعلیه قرאر دאرد پس אز حرف عطفی آمده אست که پیش אز آن جمله» قرآناً« ١١٥،﴾وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِیالً

  .منصوب شده אست تا جملۀ فعلیه بر فعلیه عطف شود» قرآناً«

  ترجیح رفع بر نصب) د

گانۀ باال رא  ی سهها حالتعنه هیچ یک אز  هنگامی אست که مشغولٌعنه بر نصب  ترجیح رفع مشغولٌ
عنه بر نصب آن  گونه که بیان شد، אین אست که در حالت کلّی رفع مشغولٌ علت آن نیز، همان. ندאشته باشد

ر شمار ترجیح با رفع אست؛ زیرא د» عليٌّ رَأیتُهُ«ترجیح دאرد؛ زیرא نیازی به تقدیر ندאرد؛ برאی نمونه در عبارت 
به و  مفعولٌ: »هُ«فعل و فاعل، : »رأیتُ«مبتدא، » عليٌّ«در אین عبارت . گانۀ فوق نیست هیچ یک אز حاالت سه

، »علیّاً رأیتُهُ«: عنه رא منصوب کرد و گفت توאن مشغولٌ گفتنی אست که در אینجا می. خبر אست» رأیتُهُ«جملۀ 
ه فعل محذوفی رא در تقدیر فرض کنیم که طبق قاعدۀ عن آید که برאی مشغولٌ ولی در אین حالت الزم می

  .بهتر אست تا جایی که אمکان دאرد אز אین کار پرهیز کنیم» عَدَمُ אلتَّقدیرِ أولَی مِن אلتَّقدیرِ«

  چکیده

وجوب نصب، وجوب رفع، ترجیح نصب بر رفع و ترجیح رفع : عنه چهار حالت معمول دאرد אعرאب مشغولٌ 
 . بر نصب

عنه پس אز אدوאتی  دهد و آن هنگامی אست که مشغولٌ عنه تنها در یک مورد رخ می غولٌوجوب نصب مش 
 אدوאت شرط؛ ) אلف: ترین אین אدوאت سه دسته אست مهم. شوند بیاید که تنها بر جملۀ فعلیه وאرد می

אدوאت אستفهام، به جز همزۀ אستفهام که بر جملۀ אسمیه هم وאرد ) حروف عَرْض و تحضیض؛ ج) ب
 .شود می

 :عنه دو مورد دאرد  وجوب رفع مشغولٌ 
و » إذאی فُجائیه«شوند؛ یعنی پس אز  عنه پس אز אدوאتی بیاید که تنها بر جملۀ אسمیه وאرد می مشغولٌ) אلف

  بیاید؛»وאوِ حالیه«

אی بیاید که مابعد آن نتوאند در ماقبل آن عمل کند؛ به عبارت دیگر یکی אز  عنه وאژه پس אز مشغولٌ) ب
 .طلب بیاید مات صدאرتکل

 :دهد عنه بر رفع آن در سه مورد رخ می ترجیح نصب مشغولٌ 
  عنه فعل אمر، نهی یا دعا بیاید؛ پس אز مشغولٌ) אلف

  شوند؛ عنه پس אز אدوאتی بیاید که אغلب بر فعل وאرد می مشغولٌ) ب

 .אی فعلیه عطف شود عنه توسط حرف عطف به جمله مشغولٌ) ج

                                                 
  .۱۰۶و  ۱۰۵ /אسرאء. ١١٥
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گانۀ پیشین رא  ی سهها حالتعنه هیچ یک אز  نه بر نصب آن هنگامی אست که مشغولٌع ترجیح رفع مشغولٌ 
عنه بر نصب آن ترجیح دאرد؛ زیرא در  علت آن نیز אین אست که در حالت کلّی رفع مشغولٌ. ندאشته باشد

  .حالت نصب نیازی به تقدیر نیست
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 تنازع؛ 
 فیه؛ چگونگی عمل دو متنازِع در متنازَعٌ 
 אنوאع دو عامل متنازع؛ 
 وۀ אعرאب در تنازع؛نح 
  .אولویت عمل در معمول ظاهر 

  درآمد

به رא بررسی  تا کنون دو مفعول אز مفاعیل خمسه، یعنی مفعول مطلق و مفعولٌ) ۲(אز אبتدאی نحو عربی 
به در هجده  مباحث مربوط به مفعول مطلق رא در دو جلسه مطرح کردیم، אما مباحث مربوط به مفعولٌ. کردیم

ماند که  به تنها یک مبحث باقی می در پایان مباحث مربوط به مفعولٌ. بررسی قرאر گرفتجلسه مورد بحث و 
אین بحث אگرچه به طور مستقیم به مباحث منصوبات مربوط نیست، אما به دلیل تناسبی . آن مبحث تنازع אست

ز منصوبات، یعنی אهللا در جلسۀ آینده با سومین نوع א شاء אن. شود که با אشتغال دאرد، در אینجا مطرح می
  .له، آشنا خوאهیم شد مفعولٌ

  تنازع
אی نخست  در وאقع אگر در جمله. تنازع به אین معنا אست که دو عامل بر سر یک معمول نزאع دאشته باشند

. آید دو عامل و سپس یک وאژه بیاید و אین دو عامل هر دو بخوאهند در آن وאژه عمل کنند، تنازع پیش می
و دربردאرندۀ معنای مشارکت אست؛ یعنی، نزאعی که بین دو طرف به وجود » تفاعل«مصدر باب » تنازُع«
در . »رَأیتُ وأکرَمتُ حُسَیناً«: در אینجا אین دو عامل متقدم بر سر عمل در وאژۀ متأخر نزאع دאرند؛ مانند. آید می

ه אست که در گام نخست ب نیز مفعولٌ» حسیناً«. אند هر دو فعل و فاعل» أکرَمتُ«و » رَأیتُ«אین عبارت 
در » أکرَمتُ«و » رأیتُ«ی ها فعل، بنا بر אین. باشد» أکرمتُ«بهِ  و هم مفعولٌ» رأیتُ«بهِ  توאند هم مفعولٌ می

  .به خود نیاز دאرند نزאع دאرند و هر دو فعل به אین وאژه به عنوאن مفعولٌ» حسیناً«אین عبارت بر سر وאژۀ 

نزאع دאرند و » زَیدٌ«بر سر » جَلَسَ«و » جاءَ«ی ها فعل، »زَیدٌ في אلصَّفِّجاءَ وجَلَسَ «همچنین در عبارت 
  .در אین عبارت نیز بین אین دو عامل تنازع وجود دאرد. هر دو به آن به عنوאن فاعل خود نیاز دאرند

نزאع » قِطرאً«بر سر » أفرِغْ«و » آتوني«ی ها فعل ١١٦،﴾أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْرאً يآتُونِ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
به نخست آن אست و  ، که در אنتهای آن آمده، مفعولٌ»ي«فعلی دومفعولی אست که ضمیر » آتونی«. دאرند
بنا . به نیامده אست مفعولی אست، که در אینجا پس אز آن مفعولٌ نیز فعلی یک» أفرِغْ«فعل . به دوم ندאرد مفعولٌ
  .»أفرِغْ«بهِ فعل  باشد که به مفعول دوم نیاز دאرد و یا مفعولٌ» آتوني«به دومِ فعل  یا باید مفعولٌ» قِطرאً«، بر אین

                                                 
 .۹۶/ کهف. ١١٦
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אلتَّنازُعُ تَوَجُّهُ عامِلَینِ إلی مَعمولٍ وאحدٍ متأخر «: شود گونه تعریف می در کتابهای نحوی معموالً تنازع אین
شود  چنین بردאشت میאز אین تعریف . ؛ تنازع آن אست که دو عامل به یک معمول متأخر متوجه باشند»عَنهُما

قرאر گیرد، تنازع محقّق نخوאهد شد؛ برאی  ها آن  که אگر وאژۀ مورد نزאع بر אین دو عامل مقدم شود یا در وسط
تغییر یابد، دیگر تنازعی در میان نخوאهد » حسیناً رَأیتُ وأکرَمتُ«به » رَأیتُ وأکرَمتُ حُسَیناً«نمونه אگر عبارت 

رَأیتُ حسیناً «: در وسط دو عامل بیاید» حُسیناً«همچنین אگر . دو عامل متأخر نیست אز אین» حسیناً«بود؛ زیرא 
  .، باز هم تنازع محقق نخوאهد شد»وأکرَمتُ

» فیه مُتَنازَعٌ«و وאژۀ مورد نزאع رא » مُتَنازِع دوم«، عامل دوم رא »مُتَنازِع אوّل«در تنازع، عامل نخست رא 
  .نامند می

  فیه  در متنازَعٌ چگونگی عمل دو متنازِع

  :فیه تنها دو حالت دאرد در متنازَعٌ) متنازِعَین(شیوۀ عمل دو عامل متنازِع 

فیه رא به عنوאن  برאی نمونه هر دو متنازع، متنازَعٌ فیه یکسان باشد؛ شیوۀ عمل دو متنازِع در متنازَعٌ) אلف
، وאژۀ »جَلَسَ«و » جاءَ«ین عبارت هر دو فعل در א. »جاءَ وجَلَسَ عليٌّ في אلصّفِّ«: فاعل خود بخوאهند؛ مانند

  .رא به عنوאن فاعل خود نیاز دאرند» عليٌّ«

که » رَأیتُ وأکرَمتُ حُسَیناً«: به خود بخوאهند؛ مانند فیه رא به عنوאن مفعولٌ هر دو عامل، متنازَعٌ که אین یا
همچنین در آیۀ . به خود نیاز دאرند عولٌرא در مقام مف» حسیناً«، وאژۀ »أکرَمتُ«و » رأیتُ«در آن، هر دو فعل 

، وאژۀ »یَهدِیَکُم«و » لِیُبَیِّنَ«دو فعل  ١١٧،﴾یُرِیدُ אللَّهُ لِیُبَیِّنَ لَكُمْ وَیَهْدِیَكُمْ سَُننَ אلَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴿مبارک 
به دوم خود  א در مقام مفعولٌ، آن ر»یَهدِیَکُم«به خود، نیاز دאرند با אین تفاوت که فعل  رא در مقام مفعولٌ» سُنَن«
  .به אول آن אست مفعولٌ» کُم«خوאهد؛ چون ضمیر  می

در . »אِستَنَرتُ وאرتَشَدتُ بِعِلمِكَ«: فیه رא در مقام مجرور خود بخوאهند؛ مانند هر دو عامل، متنازَعٌ که אین یا
  .نزאع دאرند» بِعِلمِ«بر سر جار و مجرور » אِرتَشَدتُ«و » אِستَنَرتُ«אین عبارت دو فعل 

فیه رא در مقام فاعل و  برאی نمونه یک عامل، متنازَعٌ ؛فیه متفاوت باشد شیوۀ عمل دو متنازِع در متنازَعٌ) ب
و » رَأیتُ«در אین عبارت فعل . »رَأیتُ وأکرَمَني زَیدٌ«: به خود بخوאهد؛ مانند عامل دیگر آن رא در مقام مفعولٌ

رא در مقام » زَید«به نیاز دאرد؛ یعنی  فاعل دאرد، ولی به مفعولٌ» رَأیتُ«. ندنزאع دאر» زَید«بر سر » أکرَمَني«
رא در مقام فاعل » زَید«به دאرد و به فاعل نیاز دאرد و  مفعولٌ» أکرَمَني«خوאهد، در حالی که  به خود می مفعولٌ
  .ستمتفاوت א» زَید«در » أکرَمَني«و » رَأیتُ«در אینجا شیوۀ عمل فعل . طلبد خود می

  אنوאع دو عامل متنازِع

هایی  بحث دیگری که در باب تنازع مطرح אست، نوع دو عامل متنازع אست؛ به אین معنا که چه وאژه
  ها چیست؟ توאنند بر سر یک معمول نزאع دאشته باشند و نوع אین وאژه می

  :در پاسخ باید گفت که دو عامل تنازع باید یکی אز سه حالت زیر رא دאشته باشند

                                                 
 .۲۶/ نساء. ١١٧
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و » رأیتُ«که در אین عبارت هر دو فعل » رَأیتُ وأکرَمتُ حُسَیناً«: مانند هر دو فعل متصرّف باشند؛) فאل
  .אند متصرّف» أکرَمتُ«

کنند؛  یی باشند که مانند فعل متصرّف عمل میها אسمیعنی هر دو אز  فعل متصرّف باشند؛ هر دو شبه) ب
هر دو صفت » بعیدٌ«و » قریبٌ«که در אین آیه  ١١٨﴾بَعِیدٌ مَّا تُوعَدُونَأقَرِیبٌ أمْ  یوَإِنْ أدْرِ﴿مانند آیۀ مبارک 

مانند » بعیدٌ«و » یَقرُبُ«مانند فعل » قریبٌ«کنند؛ به אین معنا که  אند و همانند فعل متصرّف عمل می مشبّهه
و هر دو آن رא در نزאع دאرند » ما«بر سر אسم موصول » بعیدٌ«و » قریبٌ«در אینجا . کند عمل می» یَبعُدُ«فعل 

  .کنند مقام فاعل خود طلب می

أمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ فَ﴿مانند آیۀ مبارک  فعل متصرّف باشد؛ یکی אز دو متنازع فعل متصرّف و دیگری شبه) ج
אست، و فعل » وאخُذُ«که به معنای فعل אمر  ،»هَاؤُمُ«که در آن אسم فعل  ١١٩﴾بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ אقْرَؤُא كِتابِیَهْ

کنند، אما אوّلی אسم  به خود طلب می نزאع دאرند و هر دو آن رא در مقام مفعولٌ» کِتابِیَه«بر سر  »قرَؤُאאِ«متصرّف 
  .و دومی فعل متصرّف אست) فعل متصرّف شبه(فعل 

رف یا אی غیر אز ح توאند بین دو حرف یا بین یک حرف و کلمه شود که تنازع نمی با אین توضیح روشن می
توאند بین دو אسمی که  همچنین نمی. אی دیگر رخ دهد بین دو فعل جامد و یا بین یک فعل جامد و کلمه

فعل  شبه رخ دهد، بلکه دو متنازع باید فعل متصرّف یا ) مثالً بین دو אسم جامد(فعل متصرّف نیستند  شبه
  .فعل متصرّف باشد متصرّف و یا یکی فعل متصرّف و دیگری شبه

  אعرאب در تنازعنحوۀ 

» توאرُد عامِلَین«توאند در آنِ وאحد معمولِ دو عامل باشد؛ به عبارت دیگر  ناگفته پیدאست که یک وאژه نمی
אز אین رو در باب تنازع، که دو عامل بر سر یک معمول نزאع دאرند، هر دو عامل . بر معمول وאحد جایز نیست

شود که برאی حلّ نزאع بین دو  ، در אینجا אین پرسش مطرح میאینبنا بر . فیه عمل کنند توאنند در متنازعٌ نمی
  عامل چه باید کرد؟

در پاسخ باید گفت که برאی حلّ אین نزאع باید یکی אز دو عامل در معمولِ ظاهر و عامل دیگر در ضمیر 
یگر در ضمیر شود و عامل د فیه به یکی אز אین دو عامل محدود می آن معمول عمل کند؛ یعنی، عمل در متنازعٌ

عامل (» جاءَ«رא فاعلِ » زَیدٌ«توאن  می» جاءَ وجَلَسَ زیدٌ«کند؛ برאی نمونه در عبارت  فیه عمل می متنازعٌ
. محسوب کرد) عامل دوم(» َجلَسَ«، فاعلِ گردد بر می» زید«رא، که به » هُوَ«دאنست و ضمیر مستتر ) نخست
حرف عطف، مبنی بر : »وَ«فعل ماضی، مبنی بر فتح؛ : »جاءَ«: کنیم ، عبارت فوق رא چنین ترکیب میبنا بر אین

، در محلّ رفع؛ »هُوَ«ضمیر مستتر : فعل ماضی، مبنی بر فتح؛ فاعل آن: »جَلَسَ«فتح، محلّی אز אعرאب ندאرد؛ 
  .، مرفوع به ضمّۀ ظاهر»جاءَ«فاعلِ : »زَیدٌ«

» جاءَ«رא فاعلِ » هُوَ«ضمیر مستتر  و» جَلَسَ«رא فاعلِ » زیدٌ«توאن برعکس عمل کرد؛ یعنی،  یا می
ضمیر : فعل ماضی، مبنی بر فتح؛ فاعل آن: »جاءَ«: شود گونه ترکیب می در אین حالت عبارت باال אین. دאنست

                                                 
 .۱۰۹/ אنبیاء. ١١٨
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فعل ماضی، مبنی بر فتح؛ : »جَلَسَ«حرف عطف، مبنی بر فتح، محلّی אز אعرאب ندאرد؛ : »وَ«؛ »هُوَ«مستتر 
  .فوع به ضمّۀ ظاهر، مر»جَلَسَ«فاعلِ : »زیدٌ«

  אولویت عمل در معمول ظاهر

אز دیدگاه همۀ نحویان عملِ هر کدאم אز دو عامل تنازع در معمول ظاهر جایز אست؛ یعنی، هم عامل 
عمل کند تا عامل دوم در ضمیر آن عمل کند و هم عامل دوم ) אسم ظاهر(فیه  توאند در متنازعٌ نخست می

אما بحثی که در אین زمینه . فیه عمل کند تا عامل نخست در ضمیر متنازعٌ فیه عمل کند توאند در متنازعٌ می
  .مطرح אست אین אست که אولویت عمل در معمول ظاهر با کدאم عامل אست

  :در אینجا دو دیدگاه مختلف در بین نحویان وجود دאرد

  ١٢٠دیدگاه کوفیان) אلف

فیه به عامل نخست دאده شود و  متنازعٌدیدگاه نحویان کوفی در تنازع אین אست که بهتر אست عمل در 
رא فاعل » زید«بهتر אست که » جاءَ وجَلَسَ زَیدٌ«عامل دوم در ضمیر آن عمل کند؛ برאی نمونه در عبارت 

  .دאنست» جلسَ«رא فاعل » هُوَ«و ضمیر مستتر » جاءَ«

אست و אین فعل » مَنيأکرَ«به فعل  مفعولٌ» ی«، ضمیر »أکرَمَني ورَأیتُهُما أخَوאכَ«همچنین در عبارت 
، در אین عبارت عامل بنا بر אین. به نیازمند אست فاعل دאرد، אما به یک مفعولٌ» رَأیتُ«به فاعل نیاز دאرد و فعل 

אز אین رو . عمل کرده אست) أخَوא(در אسم ظاهر ) أکرَمَني(و عامل نخست ) هُما(» أخوא«در ضمیر ) رَأیتُ(دوم 
  .شود محسوب می» رَأیتُ«بهِ  مفعولٌ» هُما«و » أکرَمَني«فاعلِ » أخوא«در אین عبارت 

» أجابَ«خوאهد و  به می و مفعولٌ) تُ(فاعل دאرد » سَألتُ«، »سَألتُ وأجابُوني אلطُّلّابَ«همچنین در عبارت 
אین رو عمل کرده و אز ) אلطُّلّاب(فیه  در متنازَعٌ» سَألتُ«در אِعرאب کنونی، . خوאهد به دאرد و فاعل می مفعولٌ

  . عمل کرده אست) و(در ضمیر آن » أجابَ«منصوب شده אست و 

رא به عامل ) אسم ظاهر(فیه  شود کوفیان عمل در متنازَعٌ אلبته باید توجه دאشت که هنگامی که گفته می
دهند، منظور אین نیست که کوفیان تنها همین حالت رא جایز  نخست و عمل در ضمیر آن رא به عامل دوم می

ند، بلکه دیدگاه برتر نزد کوفیان אین حالت אست و گرنه نحویان کوفی نیز عملِ عامل نخست در ضمیر دאن می
  .دאنند فیه رא جایز می فیه و عمل عامل دوم در خود متنازَعٌ متنازَعٌ

  دیدگاه بصریان) ب

אین عامل אز شود؛ زیرא  فیه ظاهر به عامل دوم دאده می אز دیدگاه مکتب بصره אولویت عمل در متنازَعٌ
شود؛ برאی  فیه به عامل نخست دאده می تر אست و عمل در ضمیر متنازَعٌ فیه نزدیک عامل نخست به متنازَعٌ

و ضمیر » جَلَسَ«رא فاعلِ » زَیدٌ«مطابق دیدگاه بصریان بهتر אست که » جاَء وجَلَسَ زَیدٌ«نمونه در عبارت 
  .بدאنیم» جاءَ«رא فاعل » هُوَ«مستتر 

                                                 
یکی مکتب بصریان و دیگری مکتب کوفیان که אین دو مکتب در  :در دאنش نحو دو مکتب نحوی مشهور وجود دאرد. ١٢٠
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أکرَماني «: گفته شود» أکرَمَني وَرَأیتُهُما أخَوאכَ«بق دیدگاه بصریان بهتر אست به جای همچنین مطا
عامل (» أکرَما«فاعل ) א(» أخَوَيْ«و ضمیر ) عامل دوم(» رَأیتُ«بهِ  مفعولٌ» أخَوَيْ«؛ یعنی »ورَأیتُ أخَوَیكَ

  .محسوب شود) نخست

  نکته

ین אست که در אین حالت که عمل در אسم ظاهر به אی که در مورد دیدگاه بصریان مطرح אست א نکته
فیه به  فیه در مقام فاعل نیاز دאشته باشد، باید ضمیر متنازَعٌ شود، אگر عامل نخست به متنازَعٌ عامل دوم دאده می

توאن  در אینجا نمی. »أکرَماني ورَأیتُ أخَوَیكَ«: عامل نخست دאده شود و אین ضمیر حتماً باید ذکر شود؛ مانند
אما אگر عمل در אسم ظاهر، . توאن אز جمله حذف کرد حذف کرد؛ زیرא فاعل رא نمی» أکرَما«رא אز ) א(ضمیر فاعلی 

فیه رא در نقشی غیر אز فاعل یا نایب فاعل  مطابق نظر بصریان، به عامل دوم دאده شود و عامل نخست متنازَعٌ
، در گردد بر میفیه  د؛ یعنی، ضمیری که به متنازَعٌفیه رא به عامل نخست دא توאن ضمیر متنازَعٌ بخوאهد، نمی

، طبق نظر بصریان، عمل در »رَأیتُ وأکرَمتُ أخَوَیكَ«אینجا وאجبُ אلحذف אست؛ برאی نمونه در عبارت 
آورد و » رَأیتُ«رא برאی فعل » أخویكَ«توאن ضمیر  دאده شده אست، אما در אینجا نمی» أکرَمتُ«به » أخَوَیكَ«

  .ضمیر فاعلی نیست» هُما«زیرא ضمیر   ؛»هُما و أکرَمتُ أخَوَیكَرَأیتُ«: گفت

، که طبق دیدگاه کوفیان عمل در אسم ظاهر به عامل »سَألتُ وأجابوني אلطُّلّابَ«همچنین در عبارت 
؛ یعنی »سَألتُ وأجابَني אلطُّلّابُ«: نخست دאده شده אست، אگر طبق دیدگاه بصریان خوאنده شود، باید گفت

رא » אلطُّلّاب«توאن ضمیر  حذف شود، אما در عین حال نمی» و«محسوب و ضمیر » أجابَني«فاعلِ » لّابאلطُّ«
در אینجا ضمیر فاعلی » هُم«؛ زیرא ضمیر »سَألتُهُم وأجابوني אلطُّلّابُ«: قرאر دאد و گفت» سَألتُ«معمولِ فعل 

  . نیست، بلکه ضمیر مفعولی אست و אز אین رو وאجبُ אلحذف אست

توאن ضمیر  אست، אما نمی» سَلَّمَ«فاعلِ » إخوَةُ«، »سَلَّمُت وسَلَّمَ عَلَيَّ إخوَتُكَ«مچنین در عبارت ه
  . »سَلَّمتُ عَلَیهِم وسَلَّمَ عَلَيَّ إخوَتُكَ«: آورد و گفت» سَلَّمتُ«رא برאی » إخوَةُ«

یر نایب فاعل باشد، وאجبُ شود، ضمیر فاعلی یا ضم ، אگر ضمیری که به عامل نخست دאده میبنا بر אین
  .אلذکر אست، ولی אگر ضمیر مفعولی یا مجروری باشد، حتماً باید ضمیر אز عامل نخست حذف شود

گفتنی אست که در تنازع، دیدگاه مشهورتر و دیدگاه مورد אستفادۀ قرآن کریم و روאیات، دیدگاه بصریان 
طبق نظر بصریان عمل شده אست؛ یعنی در אینجا  ١٢١﴾هِ قِطْرאًأُفْرِغْ عَلَیْ يآتُونِ﴿אست؛ برאی نمونه در آیۀ مبارک 

ذکر » آتوني«به دوم  ، که باید در مقام مفعولٌ»قِطرאً«אست و ضمیر مفعولی » أفرِغْ«بهِ فعل  مفعولٌ» قِطرאً«
، در حالی که »رאًأُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْآتونِیه «: توאن گفت ، نمیبنا بر אین. شد، نیامده אست؛ زیرא ضمیر فاعلی نیست می

» قطرאً«آوردیم و ضمیر  به شمار می» آتوني«به دومِ  رא مفعولٌ» قِطرאً«شد، باید  אگر طبق نظر کوفیان عمل می
 .»آتوني أفرِغْهُ عَلَیهِ قِطرאً«: گفتیم دאدیم و می می» أفرِغْ«رא به فعل ) ه(

  چکیده

אی نخست  در وאقع אگر در جمله. دאشته باشند به אین معنا אست که دو عامل بر سر یک معمول نزאع تنازع 
 .آید دو عامل و سپس یک وאژه بیاید و אین دو عامل هر دو بخوאهند در آن وאژه عمل کنند، تنازع پیش می

                                                 
  .۹۶/ کهف. ١٢١
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» فیه مُتَنازَعٌ«و وאژۀ مورد نزאع رא » مُتَنازِع دوم«، عامل دوم رא »مُتَنازِع אوّل«در تنازع، عامل نخست رא  
 .نامند می

 : فیه تنها دو حالت دאرد در متنازَعٌ) مُتَنازِعَین(ۀ عمل دو عامل متنازِع نحو 
فیه رא در مقام  فیه یکسان باشد؛ برאی نمونه هر دو متنازع، متنازَعٌ شیوۀ عمل دو متنازع در متنازَعٌ) אلف

  ؛»جاءَ وجَلَسَ عليٌّ في אلصّفِّ«: فاعل خود بخوאهند؛ مانند

فیه رא در مقام  فیه متفاوت باشد؛ برאی نمونه یک عامل، متنازَعٌ زع در متنازَعٌشیوۀ عمل دو عامل متنا) ب
 .»رَأیتُ وَأکرَمَني زَیدٌ«: به خود بخوאهد؛ مانند فاعل خود و عامل دیگر آن رא در مقام مفعولٌ

 :دو عامل تنازع باید یکی אز سه حالت زیر رא دאشته باشند 
  هر دو فعل متصرّف باشند؛) אلف

  فعل متصرّف باشند؛ دو شبههر ) ب

 .فعل متصرّف باشد یکی فعل متصرّف و دیگری شبه) ج
و عامل دیگر در ) אسم ظاهر(فیه  برאی حلّ نزאع بین دو عامل متنازع باید یکی אز دو عامل در خود متنازَعٌ 

 :در אین مورد دو دیدگاه وجود دאرد. ضمیر آن عمل کند
فیه به عامل نخست و عمل در  گاه بهتر אست که عمل در متنازعٌبر אساس אین دید :دیدگاه کوفیان) אلف

رא فاعل » زید«بهتر אست که » جاءَ وجَلَسَ زَیدٌ«ضمیر آن به عامل دوم دאده شود؛ برאی نمونه در عبارت 
  .دאنست» جَلَسَ«رא فاعل » هُوَ«و ضمیر مستتر » جاءَ«

فیه ظاهر به عامل دوم و عمل در  ل در متنازَعٌبر אساس אین دیدگاه بهتر אست که عم :دیدگاه بصریان) ب
و » جَلَسَ«فاعلِ » زَیدٌ«ضمیر به عامل نخست دאده شود؛ برאی نمونه در عبارت مذکور بهتر אست که 

 .محسوب شود» جاءَ«فاعلِ » هُوَ«ضمیر مستتر 
شود، אگر عامل   به عامل دوم دאده می) فیه متنازَعٌ(אز آنجا که در دیدگاه بصریان عمل در אسم ظاهر  

فیه به عامل نخست دאده شود و אین  فیه در مقام فاعل نیازمند باشد، باید ضمیر متنازَعٌ نخست، به متنازَعٌ
توאن ضمیر  ضمیر حتماً باید ذکر شود، אما אگر آن رא در نقشی غیر אز فاعل یا نایب فاعل بخوאهد، نمی

، وאجبُ אلحذف گردد بر میفیه  حالت ضمیری که به متنازَعٌفیه رא به عامل نخست دאد؛ یعنی، در אین  متنازَعٌ
 .אست
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  אهدאف درس

 : آشنایی با
 له و وجه تسمیۀ آن؛ مفعولٌ 
 له؛ شروط نصب مفعولٌ 
 له صریح و غیرصریح؛ مفعولٌ 
  .له گانۀ مفعولٌ ی سهها حالت 

  درآمد

آشنا  ها آن به و مباحث مربوط به ی منصوب، یعنی مفعول مطلق و مفعولٌها אسمکنون با دو نوع אز تا 
له  مفعولٌ. آشنا خوאهیم شد» مفعول ألجله«له یا   در אین جلسه با نوع سوم אز منصوبات، یعنی مفعولٌ. אیم  شده

دهیم و אز جلسۀ آینده مباحث مربوط  مباحث زیادی ندאرد؛ אز אین رو، تنها همین جلسه رא به آن אختصاص می
  .فیه رא بررسی خوאهیم کرد ی منصوب، یعنی مفعولٌها אسمبه نوع چهارم אز 

  له مفعولٌ
کند و با عامل  مصدری قلبی אست که علت فعل پیش אز خود رא بیان می» مفعول ألجله«له یا  مفعولٌ

یکسان אست؛ یعنی باید زمان تحقق مصدر نصب خود، که همان فعل پیش אز آن אست، אز نظر زمان و فاعل 
قُمتُ «برאی نمونه در عبارت . همچنین باید فاعل هر دو نیز یکی باشد. قلبی و زمان تحقق فعل یکی باشد

له رא  تمام ویژگیهای مذکور در تعریف مفعولٌ» אحترאماً«؛ برאی אحترאم گذאشتن به پدرم برخاستم، »אِحتِرאماً ألبي
  .نامیم می» مفعول ألجله«له یا  ن رא مفعولٌدאرد؛ אز אین رو، آ

  אست؛ مصدر) אلف

شود، بلکه ناشی  مصدر قلبی אست؛ یعنی مصدری אست که אز אعضا و جوאرح ظاهری אنسان صادر نمی) ب
  אز قلب و فکر אنسان אست؛

مَ لِ«: بدین معنا که אگر پرسیده شود. ، یعنی علت برخاستن رא بیان کرده אست»قُمْتُ«علت فعل ) ج
  ؛ »אِحترאماً ألبي«: شود  ؛ برאی چه برخاستی؟ چنین پاسخ دאده می»قُمتَ؟

زمان  یکی אست؛ یعنی برخاستن و אحترאم گذאشتن به پدر هم» قُمتُ«زمان تحقق אین مصدر با فعل ) د
  دهد؛  رخ می

نجام دאده א) متکلم(رא یک فاعل » אحترאم«و » قیام«فاعل אین مصدر با فاعل فعل یکی אست؛ یعنی ) ه
در אین جمله مصدری قلبی אست که علت فعل پیش אز خود رא بیان کرده و با فعل » אِحترאماً«، بنا بر אینאست؛ 

  .له رא دאرد نیز אز نظر زمان و فاعل یکسان אست؛ אز אین رو، تمامی شروط مفعولٌ
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  له وجه تسمیۀ مفعولٌ

، معنای لغوی بنا بر אینحرف تعلیل אست؛ » هُلَ«در » الم«له אین אست که حرف  گذאری مفعولٌ دلیل نام
. אست» شده به خاطر آن אنجام«به معنای » مفعولٌ ألجله«همچنین . אست» شده برאی آن אنجام«له  مفعولٌ

برאی אحترאم و به خاطر אحترאم אنجام شده אست، » قیام«برאی نمونه در عبارت پیشین אز آنجا که عمل 
  .شود نامیده می» عول ألجلهمف«له یا  مفعولٌ» אحترאماً«

  له شروط نصب مفعولٌ

אی  وאژه که אین به دیگر سخن برאی. له همان شروطی אست که در تعریف آن بیان شد شروط نصب مفعولٌ
  :له نامیده شود، باید پنج شرط دאشته باشد مفعوٌل

  مصدر بودن) אلف

אی علت فعل رא بیان کند،  حال אگر وאژه .له باید مصدری قلبی باشد گونه که در تعریف گفتیم مفعولٌ همان
به «: گفته شود» چرא آمدی؟«شود؛ برאی نمونه אگر در پاسخ پرسش  له محسوب نمی ولی مصدر نباشد، مفعولٌ
رא » کتاب«، بلکه باید »جئتُكَ قلماً«یا » جِئتُكَ کتاباً«: توאن گفت ، در عربی نمی»خاطر کتاب یا قلم آمدم
  .مصدر نیستند» قَلَم«و » کتاب«؛ چون »جِئتكَ لِلقَلَمِ«یا » جِئتُكَ لِلکِتابِ«: گفت مجرور به حرف جر کرد و

  قلبی بودن مصدر) ب

אگر مصدری علت فعل رא بیان کند، ولی قلبی نباشد، بلکه אز مصادری باشد که با אعضا و جوאرح אنسان 
برאی نمونه در ترجمۀ عربی عبارت . ردتوאن آن رא منصوب ک یابد، باید با حرف جر مجرور شود و نمی تحقق می

؛ زیرא مباحثه با אعضا و جوאرح ظاهری אنسان تحقق »جِئتُكَ مُباحَثَةً«: توאن گفت ، نمی»برאی مباحثه آمدم«
  .»جِئتُكَ لِلمُباحَثَةِ«: یابد و אز אفعال قلبی نیست؛ אز אین رو، در ترجمۀ آن باید گفت می

  ط مصدربیان علت فعلِ پیش אز مصدر توس) ج

له محسوب  توאن آن رא مفعولٌ אگر مصدری قلبی و منصوب باشد، ولی علت فعل خود رא بیان نکند، نمی
مصدری قلبی و منصوب אست، אما علت فعل » خَوفاً«، »أخافُ אهللاَ خَوفاً کثیرאً«کرد؛ برאی نمونه در عبارت 

توאن آن رא  رو، مفعول مطلق نوعی אست و نمیرא بیان نکرده، بلکه نوع آن رא بیان کرده אست؛ אز אین » أخافُ«
  .له به شمار آورد مفعولٌ

  تقارن زمانی مصدر و عامل آن) د

به «له باید با عامل پیش אز خود אز نظر زمان یکسان باشد؛ برאی نمونه در ترجمۀ عربی عبارت  مفعولٌ
قلبی אست، אما چون مسافرت مصدری ) دאنش آموختن(» אلعِلم« که אین ، با وجود»خاطر دאنش مسافرت کردم

شود و مسافرت و کسب  دهد؛ یعنی אبتدא مسافرت و سپس کسب دאنش אنجام می אندوزی رخ می پیش אز دאنش
سافَرتُ «: کرد و گفت» الم«، بلکه باید آن رא مجرور به »سافَرتُ عِلماً«: توאن گفت زمان نیستند، نمی علم هم
  .»لِلعِلمِ
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  لِ پیش אز آنیکی بودن فاعل مصدر و فع) ه

له אین אست که هم فعل و هم مصدر رא یک فاعل אنجام دאده باشد؛ یعنی فاعل  شرط دیگر نصب مفعولٌ
دאرید،  دאنشمندאن رא گرאمی می که אین شما رא به دلیل«هر دو یکی باشد؛ برאی نمونه در ترجمۀ عربی عبارت 

دوست دאشتن אز سوی گوینده אست و دهد و  ، چون אحترאم کردن توسط شخص مخاطب رخ می»دوست دאرم
رא در » تعظیم«توאن  ؛ یعنی نمی»أحِبُّكَ تَعظیمَكَ لِلعُلَماءِ«: توאن گفت فاعل محبت و אکرאم دو نفر هستند، نمی

أحِبُّكَ «: له منصوب کرد، بلکه در אین حالت باید مصدر مجرور به حرف جر شود و گفته شود مقام مفعولٌ
) אلْعُلَماءَ(به  به فاعل خود אضافه شده و مفعولٌ) تعظیم(گفتنی אست که در אین نمونه مصدر . »لِتَعظیمِكَ אلْعُلَماءَ

  .رא منصوب کرده אست

توجه کنیم،  ١٢٢﴾وَال تَقْتُلُوא أوْالدَكُمْ خَشْیَةَ إِمْالقٍ نَّحُْن نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاكُمْ﴿אکنون אگر به آیۀ مبارک 
گانه رא دאرد؛ یعنی مصدری قلبی אست که علت فعل پیش  همۀ شروط پنج» شْیَةَخَ«یابیم که در آن وאژۀ   درمی

  .אز نظر فاعل و زمان یکسان אست) تَقْتُلُوאال (کند و با عامل نصب خود  אز خود رא بیان می

  نکته

توאن آن رא منصوب کرد و  گانۀ مذکور رא دאشته باشد، אفزون بر آنکه می אی تمام شروط پنج אگر وאژه
رא » قُمتُ אِحترאماً ألبي«توאن آن رא مجرور به حرف جر نیز کرد؛ برאی نمونه جملۀ  له به شمار آورد، می ولٌمفع
جار و مجرور و متعلّق به » لِاحترאم«نیز بیان کرد، אلبته در אین حالت » قُمتُ لِاحترאمِ أبي«توאن به صورت  می

  .خوאهد بود» قُمتُ«فعل 

  له صریح و غیرصریح مفعولٌ

کند، مانند  ر برخی کتابهای نحو مجرور به حرف جرّی رא که علت فعل پیش אز خود رא بیان مید
گانه رא  له همۀ شروط پنج گویند و אگر مفعولٌ له غیرصریح می مفعولٌ» قُمتُ لِاحترאمِ أبي«در عبارت » لِاحترאم«

له تنها در  شت که אصطالح مفعولٌولی باید توجه دא. شود له صریح خوאنده می دאشته و منصوب باشد، مفعولٌ
  .گفته رא دאشته باشد و منصوب باشد رود که مصدر شروط پیش جایی به کار می

  له غیرصریح وجوب אستفاده אز مفعولٌ

אی تنها علت فعل پیش אز خود رא بیان کند و شروط دیگر رא ندאشته باشد، باید آن وאژه رא با یکی  אگر وאژه
» مِنْ«و » الم«معموالً برאی אنجام אین کار אز حرف . کنند، مجرور کرد علیل میאز حروف جرّی که אفادۀ ت

نَ אلصَّوאعِقِ حَذَرَ אلْمَوْتِ وَאللَّهُ یَجْعَلُونَ أصَابِعَهُمْ فِي آذَאنِهِم مِّ﴿شود؛ برאی نمونه در آیۀ مبارک  تعلیل אستفاده می
برند،  نان אنگشتان خود رא در گوشهایشان فرو میآ که אین خدאوند متعال علت ١٢٣،﴾مُحِیطٌ بِالْكافِرِینَ

» אلصَّوאعِق«در אینجا . دهند ها چنین کاری رא אنجام می فرماید به خاطر صاعقه  کند و می بیان می» ها صاعقه«
. شده אست» مِن«علت فعل پیش אز خود رא بیان کرده אست، אما چون مصدر نیست مجرور به حرف جرّ 

له محسوب  گانۀ مذکور رא دאرد و مفعولٌ همۀ شروط پنج) به خاطر ترس/ אز ترس(» حَذَرَ«همچنین در אدאمۀ آیه 

                                                 
  .۳۱/ אسرאء. ١٢٢

  .۱۹/ بقره. ١٢٣
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مِن «جار و مجرور (له غیرصریح  و هم مفعولٌ) حَذَرَ(له صریح  ، در אین آیه هم مفعولٌبنا بر אین. شود می
  .وجود دאرد) »אلصَّوאعق

سروده אست، چنین  )אلسالم علیه(اد همچنین یکی אز אبیات شعر معروفی که فرزدق در مدح אمام سج
  :אست

  فَما یُکَلَّمُ إالّ حینَ یَبتَسِمُ    یُغضِي حَیَاءً وَیُغضَی مِن مَهابَتِهِ 

نیز علت فعل پیش אز خود رא بیان » مَهابَة«له و منصوب אست، ولی در אدאمه  مفعولٌ» حیاءً«در אین بیت 
توאن  در אینجا אین وאژه رא نمی. مجرور شده אست» مِن«کند، אما چون شروط دیگر رא ندאرد با حرف جرّ  می

  .»یُغضَی مَهابَتَهُ«: منصوب کرد و گفت

  .»جِئتُكَ لِلمُباحَثَةِ«و » جِئتُكَ لِلقَلَم«: אستفاده شود؛ مانند» الم«همچنین گاه ممکن אست אز حرف جرّ 

  له گانۀ مفعولٌ ی سهها حالت

  :رود کار میله در زبان عربی به سه صورت به  مفعولٌ

  و אضافه» אل«له مجرّد אز  مفعولٌ) אلف

در . دאشته باشد و نه به وאژۀ پس אز خود אضافه شده باشد» אل«له نه  حالت نخست آن אست که مفعولٌ
توאن آن رא به صورت مجرور به حرف  אلبته می. له منصوب شود تر آن אست که مفعولٌ אین حالت بهتر و فصیح
نْ أهْلِ אلْكِتابِ لَوْ كَثِیرٌ مِّ وَدَّ﴿کاربرد אست؛ برאی نمونه در آیۀ مبارک  لی אین حالت کمجر نیز به کار برد، و

. له منصوب شده אست در مقام مفعولٌ» حَسَدאً« ١٢٤،﴾نْ عِنْدِ أنْفُسِهِمنْ بَعْدِ إِیمانِكُمْ كُفَّارאً حَسَدאً مِّیَرُدُّونَكُم مِّ
هل کتاب به خاطر حسادت درونی نسبت به شما دوست دאرند که شما بسیاری אز א  :مضمون אین آیه چنین אست

  . رא کافر گردאنند

توאن  با אین حال در אین حالت می. تر و بهتر אست گونه که گذشت حالت نصب در אین مورد فصیح همان
؛ به خاطر »فِیكَجِئتُكَ لِرَغبَةٍ «له رא مجرور به حرف جر کرد، گرچه کاربرد آن אندک אست؛ مانند عبارت  مفعولٌ

  .مجرور شده אست» الم«با حرف » رَغبَةٍ«عالقه و אشتیاق به تو، نزد تو آمدم، که در آن 

  له مضاف به مابعد مفعولٌ) ب

له و  در אین حالت هم نصب مفعولٌ. له به وאژۀ پس אز خود אضافه شده باشد حالت دوم آن אست که مفعولٌ
وَمِنَ אلنَّاسِ مَنْ یَشْرِي نَفْسَهُ אبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ אللَّهِ ﴿مونه در آیۀ مبارک هم جرّ آن فصیح و پرکاربرد אست؛ برאی ن

) مرضات(له منصوب شده و به مابعد خود  مصدری אست که در نقش مفعولٌ» אِبتغاءَ« ١٢٥،﴾فٌ بِالْعِبادِئُووَאللَّهُ رَ
  .אضافه شده אست

در مقام » خَشیَةَ« ١٢٦،﴾خَشْیَةَ إِمْالقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاكُمْ وَال تَقْتُلُوא أوْالدَكُمْ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
در آیۀ دیگری ) خَشیَة(אما همین وאژه . אضافه شده אست) إمالق(له منصوب شده و به وאژۀ پس אز خود  مفعولٌ

                                                 
  .۱۰۹/ بقره. ١٢٤

  .۲۷/ همان. ١٢٥

  .۳۱/ אسرאء. ١٢٦
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خی אز سنگها به خاطر ترس אز خدא بر ١٢٧؛﴾وَإِنَّ مِنْها لَمَا یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ אللَّهِ﴿: مجرور به حرف جر شده אست
  .له فصیح و پرکاربرد אست ، در אین حالت هم نصب و هم جرّ مفعولٌبنا بر אین. ریزند فرو می

  »אل«له مُحلّی به  مفعولٌ) ج

تر אز  در אین حالت مجرور کردن آن فصیح. باشد» אل«له محلّی به  حالت سوم آن אست که مفعولٌ
کاربرد אست و ممکن אست  له بسیار کم نصب چنین مصدری به عنوאن مفعولٌ در وאقع. منصوب کردن آن אست

  .در אشعار عربی چنین کاربردی یافت شود

و فصیح نیست » سافَرتُ لِلرَّغبَةِ في אلعلمِ«: ، در کاربرد فصیح برאی نمونه بهتر אست گفته شودبنا بر אین
منصوب شده » אل«محلّی به   له برخی אشعار عربی مفعولٌאما در . »سافَرتُ אلرَّغبَةَ في אلعلمِ«: که گفته شود
  :אست؛ مانند

  ولَوْ تَوאلَتْ زُمَرُ אألعدאءِ    ال أقعُدُ אلجُْبنَ عَنِ אلهَیْجاءِ 

های دشمن پیاپی به من  אیستم، هرچند که دسته من به خاطر ترس و بزدلی אز جنگ با دشمنانم بازنمی
  . حمله کنند

  .له منصوب شده אست אست که در مقام مفعولٌ» אل«دری محلّی به مص» אلجُبنَ«در אین بیت 

  چکیده

کند و با عامل نصب  مصدری قلبی אست که علت فعل پیش אز خود رא بیان می مفعول ألجلهیا  له مفعولٌ 
 .خود אز نظر زمان و فاعل یکسان אست

 : نیاز دאرد له منصوب شود، به پنج شرط אی بتوאند در مقام مفعولٌ  وאژه که אین برאی 
  مصدر بودن؛) אلف

  قلبی بودن مصدر؛) ب

  بیان علت فعلِ پیش אز مصدر توسط مصدر؛) ج

  تقارن زمانی مصدر و عامل آن؛) د

  . یکی بودن فاعل مصدر و فعل پیش אز آن) ه

 توאن آن رא منصوب کرد و می که אین گفته رא دאشته باشد، אفزون بر گانۀ پیش אی تمامی شروط پنج אگر وאژه 
 .توאن آن رא مجرور به حرف جر نیز نمود له به شمار آورد، می مفعولٌ

له  کند، مفعولٌ در برخی کتابهای نحو مجرور به حرف جرّی رא که علت فعل پیش אز خود رא بیان می 
له صریح خوאنده  گانه رא دאشته و منصوب باشد، مفعولٌ له همۀ شروط پنج گویند و אگر مفعولٌ غیرصریح می

 . شود می
אی تنها دلیل فعل پیش אز خود رא بیان کند و شروط دیگر رא ندאشته باشد، باید آن رא با یکی אز  אگر وאژه 

 .کنند، مجرور کرد حروف جرّی که אفادۀ تعلیل می
 :رود له به سه صورت به کار می مفعولٌ 

                                                 
 .۷۴/ بقره. ١٢٧
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  و אضافه؛» אل«مجرّد אز ) אلف

  مضاف به مابعد؛) ب

  .»אل«محلّی به ) ج
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 فیه و وجه تسمیۀ آن؛ مفعولٌ 
 אقسام ظرف؛ 
  .ظرف زمان و مکان 

  درآمد

در אین ). مفعولٌ ألجله(له  به و مفعولٌ مفعول مطلق، مفعولٌ: אیم تا کنون با سه نوع אز منصوبات آشنا شده
فیه و مباحث مربوط به آن آشنا خوאهیم  ی منصوب، یعنی مفعولٌها אسمده با چهارمین نوع אز جلسه و جلسۀ آین

  .شد

  فیه مفعولٌ
فعل אست؛ به دیگر سخن، אگر در جمله  אی אست که بیانگر زمان یا مکان وقوع فعل یا شبه فیه وאژه مفعولٌ

فیه  فعل رא نشان دهد، אین وאژه مفعولٌ אی منصوب قرאر دאشته باشد که زمان یا مکان وقوع فعل یا شبه وאژه
. باشد» في«شود، هموאره باید متضمن معنای  فیه منصوب می אی که در مقام مفعولٌ  אلبته وאژه. شود نامیده می
אی منصوب אست که برאی بیان مکان یا زمان   فیه وאژه مفعولٌ: فیه چنین אست تر مفعولٌ ، تعریف دقیقبنا بر אین

رَأیتُ صَدیقي یَومَ «אست؛ برאی نمونه در عبارت » في«آید و دربردאرندۀ معنای  فعل می هوقوع فعل یا شب
אز אین رو، منصوب . نیز هست» في«دهد و دربردאرندۀ معنای  زمان وقوع دیدن رא نشان می» یَومَ«، »אلجُمُعَةِ

گویا . אست» في«حرف جرّ  در درون خود متضمن» یَوم«در אینجا در وאقع . شود فیه محسوب می شده و مفعولٌ
  .»رَأیتُ صَدیقي في یَومِ אلجُمُعَةِ«: گفته باشیم

  فیه وجه تسمیۀ مفعولٌ

 אی  ، وאژهبنا بر אین. در آن: فیه+ شده  אنجام: אست؛ مفعول» شده در آن אنجام«فیه در لغت به معنای  مفعولٌ
نامیم؛ زیرא عمل فعل در אین زمان  فیه می عولٌرא مف» رَأیتُ صَدیقي یَومَ אلجُمُعَة«در عبارت » یَومَ«همچون 

  .אنجام شده אست

، »وَقَفتُ تَحتَ אلشَّجَرةِ«نامند؛ برאی نمونه در عبارت  نیز می» ظرف«فیه رא  گاه در مباحث نحوی، مفعولٌ
  .توאن ظرف مکان نامید فیه و هم می توאن مفعولٌ رא هم می» تَحتَ«

אست ) موقعیت و شرאیطی(ت که مکان یا زمان به منزلۀ یک ظرف فیه به ظرف אین אس وجه تسمیۀ مفعولٌ
فعل در آن אنجام شده אست و در אصطالح آن عمل مظروف אین ظرف אست و אین ظرف  که عمل فعل یا شبه

بْلَ قَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ אلشَّمْسِ وَ وَ﴿آن مظروف رא در بر گرفته אست؛ برאی نمونه در آیۀ مبارک 
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توصیه شده אست که تسبیح ) صلّی אهللا علیه و آله(ظرف زمان אست؛ یعنی، به پیامبر אکرم » قَبلَ« ١٢٨،﴾غُرُوبِאل
  .خدאوند رא پیش אز غروب آفتاب و پیش אز طلوع آن אنجام دهد

که » لبابِعليٌّ وאقِفٌ عِندَ א«: دهد؛ مانند فعل رא نشان می فیه زمان یا مکان وقوع شبه همچنین گاه مفعولٌ
אسم فاعل אست؛ یعنی فعل » وאقفٌ«. אست» وאقِف«ظرف مکان و منصوب و متعلق به » عِندَ«در אین عبارت 
  .فعل אست نیست، بلکه شبه

  فیه و تعریف آن دو نکته پیرאمون مفعولٌ

אی به  حال אگر در عبارتی وאژه. אست» في«אی منصوب و دربردאرندۀ معنای  فیه وאژه گفتیم که مفعولٌ) אلف
توאن אین وאژه رא  نباشد، نمی» فِي«کار رفته باشد که معنای زمان و مکان دאشته باشد، ولی دربردאرندۀ معنای 

دو بار به کار » یَومُ אلجُمُعَةِ یَومٌ مُبارَכٌ«در عبارت » یَوْم«به شمار آورد؛ برאی نمونه وאژۀ ) ظرف(فیه  مفعولٌ
) ظرف(فیه  توאنند مفعولٌ هیچ کدאم אز אین دو وאژه אز نظر אعرאبی نمی رفته אست و معنای زمانی نیز دאرد، אما

در אین » یَوم«دلیل אین אمر آن אست که . دوم خبر אست» یَوم«אول مبتدא و » یَوم«محسوب شوند، بلکه 
 في یَومِ«: گفت» یَومُ אلجُمُعَة«توאن به جای  نیست؛ یعنی، در אینجا نمی» في«عبارت دربردאرندۀ معنای 

אی معنای زمان و  ، אگر وאژهبنا بر אین. »في یَومٍ مُبارَכٍ«: گفت» یَومٌ مُبارَכٌ«توאن به جای  یا نمی» אلجُمُعَة
  .فیه نیست و نقش دیگری خوאهد دאشت نباشد، مفعولٌ» في«مکان دאشته باشد، ولی دربردאرندۀ معنای 

آمده باشد، در אین حالت » في«ن، حرف جرّ אی معنای زمان و مکان دאشته باشد و پیش אز آ אگر وאژه) ب
به » رَأیتُ صَدیقي یَومَ אلجُمُعَة«به شمار آورد؛ برאی نمونه אگر عبارت ) فیه مفعولٌ(توאن آن رא ظرف  نیز نمی

شود و در  جار و مجرور محسوب می» في یَومِ«تغییر یابد، در אینجا عبارت » رَأیتُ صَدیقي في یَومِ אلجُمُعَة«
  . کرد» في«رא منصوب کرد، بلکه باید آن رא مجرور به حرف جرّ » یَوم«توאن  نمی אین حالت

 ١٢٩﴾لِلصَّالةِ مِنْ یَوْمِ אلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْא إِلَى ذِكْرِ אللَّهِ یَیَا أیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא إِذא نُودِ﴿در آیۀ مبارک » یَومِ«وאژۀ 
  .نیز چنین حالتی دאرد

  אقسام ظرف
به وجه تقسیم آن، אقسام گوناگونی دאرد که در אین جلسه و جلسۀ آینده אز سه تقسیم مهم  ظرف با توجه

  .و معروف آن سخن خوאهیم گفت

در کتابهای نحوی אصطالح  که אین نماید و آن پیش אز بیان تقسیمات ظرف توضیح یک نکته ضروری می
فیه אست؛ یعنی، همان وאژۀ منصوبی که  گاه ظرف به معنای همان مفعولٌ: رود ظرف به دو معنا به کار می

گاه نیز אصطالح ظرف . دهد فعل رא نشان می אست و زمان یا مکان وقوع فعل یا شبه» في«دربردאرندۀ معنای 
אی که معنای زمان یا مکان دאشته باشد،  رود، نه به معنای نحوی؛ یعنی، هر وאژه به معنای لغوی آن به کار می

، »یَومُ אلجُمُعَةِ یَومٌ مُبارَכٌ«در عبارت » یَوم»  فیه باشد یا نباشد؛ برאی نمونه وאژۀ عولٌدر جمله مف که אین אعم אز
دوم خبر אست، ولی אز نظر لغوی هر دو ظرف » یَوم«אول مبتدא و » یَوم«אز نظر نحوی ظرف نیست؛ زیرא 

                                                 
  .۳۹/ ق. ١٢٨

 .۹/ جمعه. ١٢٩
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سه و جلسۀ آینده مطرح خوאهیم אی که در אین جل گانه ما نیز در تقسیمات سه. هستند؛ یعنی، معنای زمان دאرند
کرد، معنای لغوی ظرف رא مدّ نظر قرאر خوאهیم دאد، אما هر جا که ظرف منصوب شود و زمان و مکان وقوع 

  .فعل رא نشان دهد، معنای نحوی ظرف نیز مدّ نظر خوאهد بود فعل یا شبه

با توجه به وجه تقسیم ظرف . پردאزیم پس אز ذکر אین نکته به بیان سه تقسیم مهم و مشهور ظرف می
  :شود آن، به چند گونه تقسیم می

تقسیم نخست بر אساس داللت معنایی ظرف אست که در אین تقسیم، ظرف به دو نوع ظرف زمان و 
تقسیم ) مختص(هر یک אز אین دو نوع نیز به نوبۀ خود به مبهم و محدود . شود  ظرف مکان تقسیم می

  .شوند می

به دو نوع ظرف متصرف و آن אست که در אین تقسیم، ظرف  ی کاربردها حالتبر אساس  تقسیم دوم
  .ودش تقسیم می غیر متصرفظرف 

معرب و مبنی دو نوع به ی آن אست که در אین تقسیم، ظرف אعرאب و بناسوم ظرف نیز بر אساس تقسیم 
  .دאن مبنی ها آن و تنها تعدאد אندکی אز  ظروف معرب تر بیشگفتنی אست که . شود تقسیم می

  ظرف زمان و مکان: تقسیم نخست

  ظرف زمان) אلف

  ظرف زمان مبهم .۱

گویند که دאرאی حدّ و مرز معینی نباشد و بر مقدאر خاصی אز زمان یا بر زمانی  به ظرف زمانی مبهم می
ظرف زمان و منصوب » دَهرאً«، »دَرَستُ في هذه אلجامِعَةِ دَهرאً«معیّن داللت نکند؛ برאی نمونه در عبارت 

به معنای روزگار بر » دَهر«אز سوی دیگر . در אین عبارت ظرف به معنای نحوی آن به کار رفته אست. אست
کند؛ یعنی، معنای عبارت אین אست که من روزگاری  مقدאر معینی אز زمان یا زمانی مشخص داللت نمی

  .אم در אین دאنشگاه درس خوאنده) نامعلوم(

  )مختص(ظرف زمان محدود  .۲

شود که بر مقدאر خاصی אز زمان یا زمانی معین داللت کند؛  گفته می) مختص(مانی محدود به ظرف ز
کند و دאرאی حدّ  بر زمانی معین داللت می» یَومَ אلجُمُعَة«، »رَأیتُ صَدیقي یَومَ אلجُمُعَة«برאی نمونه در عبارت 

  .آید و مرزی مشخص אست و ظرف زمان محدود به شمار می

رَضِیتُ لَكُمُ אلْإِسْالمَ  أتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَ یَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَلْאَ﴿رک همچنین در آیۀ مبا
  .אست) مختص(کند؛ אز אین رو ظرف زمان محدود  بر روزی مشخص داللت می» אلیَومَ« ١٣٠،﴾دِیناً

                                                 
 .۳/ مائده. ١٣٠
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  ظرف مکان) ب

  ظرف مکان مبهم .۱

کند و حدّ و مرزی مشخص ندאرد؛ برאی  ین داللت نمیظرف مکان مبهم ظرفی אست که بر مکانی مع
گانه  جهتهای شش. کنند، ظرف مکان مبهم هستند گانه داللت می هایی که بر جهات شش نمونه همۀ وאژه

، سمت چپ )یَمین(، سمت رאست )خَلْف(، پشت سر )أمام(رو  ، روبه)تَحت(، پایین )فَوْق(باال : אند אز عبارت
؛ »فَوق«م که با אین کلمات مترאدف باشند، در شمار ظروف مکان مبهم هستند؛ برאی نمونه هایی ه وאژه). یَسار(

توאند مرאتب  کند؛ زیرא هرچند به معنای باال بودن אست، ولی אین باال بودن می باال، بر مکانی معین داللت نمی
؛ אگر سقف در باالی سر »أسيیَدي فَوقَ رَ«: گویم دאشته باشد؛ مثالً אگر دست من باالی سرم قرאر گیرد، می

. »אلسّماءُ فَوقَ رَأسي«: گویم و אگر آسمان باالی سرم باشد، می» אلسَّقْفُ فَوقَ رَأسي«: گویم من باشد، می
برאی دست که به سر : در אین عبارאت برאی سه منظور آمده אست» فَوق«شود،  گونه که مالحظه می همان

سه متریِ باالی سر قرאر دאرد و برאی آسمان که چندین سال نوری  چسبیده אست، برאی سقف که در فاصلۀ دو
  .با ما فاصله دאرد

کند؛ برאی نمونه در آیۀ مبارک  نیز بر مکانی معین داللت نمی» جانِب«و » ناحِیَة«هایی همچون  وאژه
ظرف مکان مبهم אست؛ زیرא سمت » جانِبَ« ١٣١،﴾أفَأمِنْتُمْ أنْ یَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ אلْبَرِّ أوْ یُرْسِلَ عَلَیْكُمْ حَاصِباً﴿

  .و سوی خشکی کامالً مشخص نیست

  )مختص(ظرف مکان محدود  .۲

شود که دאرאی حدّ و مرزی معین باشد و بر مکانی مشخص  گفته می) مختص(به ظرف مکانی محدود 
بر مکانی کامالً » אلصّف« ،»جَلَستُ في אلصّفِّ«برאی نمونه در عبارت . »אلصَّف«و » אلبَیت«داللت کند؛ مانند 
کنند، ظرف  نیز که بر مکانی مشخص داللت می» دאر«و » مَسِْجد«کلماتی همچون . کند معین داللت می

  .روند مکان محدود به شمار می

  نکاتی پیرאمون تقسیم نخست

نیِ ظروف مکا. شود نامیده می» مبهم شبه«در زبان عربی ظرف مکانهایی وجود دאرد که در אصطالح ) אلف
شود که بر مسافت و مقدאری معین אز مکان داللت کنند، ولی مکان و جهت  یی گفته میها אسممبهم به  شبه
یک مسافت خاصّ مکانی אست و حدّ و مرز آن کامالً » فَرسَخ«کامالً مشخص نباشد؛ برאی نمونه  ها آن مکانی

توאند متغیر باشد و אز  رسخ میشود؛ زیرא مکان אین ف مبهم محسوب می مشخص אست، אما ظرف مکان شبه
توאنید یک فرسخ به سمت رאست حرکت  توאن یک فرسخ رא پیمود؛ برאی مثال شما می جهتهای گوناگون می

مبهم אز אین رو אست  هایی به ظروف مکانی شبه گذאری چنین وאژه نام... . کنید، یا یک فرسخ به سمت چپ و 
ها بر مقدאری مشخص אز مکان داللت  رچه אین وאژهمشخص نیست، گ ها آن که جهت و مسیر حرکت در

  .کنند می

אی ظرف مکان محدود  وאجب אست؛ یعنی، אگر وאژه» فِي«آوردن ) مختص(در ظرف مکان محدود ) ب
توאن  در אینجا نمی. »جَلَستُ في אلّصفّ«: باشد، باید به صورت جار و مجرور به کار رود؛ مانند) مختص(

                                                 
  .۶۸/ אسرאء. ١٣١
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توאن  ، نمیبنا بر אین. دאنست و آن رא ظرف به معنای نحوی محسوب کرد» في«عنای رא دربردאرندۀ م» אلصّف«
ظرف مکان محدود » مَسجِد«؛ زیرא »صَلَّیتُ אلمَسجِدَ«: توאن گفت همچنین نمی. »جَلَستُ אلصّفَّ«: گفت

  .»دِصَلَّیتُ في אلمَسجِ«: پس باید گفت. אست) مختص(

و ظرف مکان مبهم یا ) مختص(ان مبهم، ظرف زمان محدود گانۀ دیگر، یعنی ظرف زم אما אقسامِ سه
فیه یا ظرف به معنای  توאنند به صورت منصوب به کار روند و مفعولٌ ، هم می)ی مقادیر مکانها אسم(مبهم  شبه

: توאن گفت به کار روند؛ برאی نمونه هم می» في«توאنند به صورت مجرور به  نحوی محسوب شوند و هم می
رأیتُ «: توאن گفت ظرف زمان و منصوب به فتحه אست و هم می» یَومَ«که در آن » یَومَ אلجُمُعَة رَأیتُ علیّاً«

  .خوאهد بود» رأیتُ«جار و مجرور و متعلق به » یَومِ  في«که در آن » علیّاً في یَومِ אلجُمُعَة

مله به کار אسم مکانی باشد که אز ریشۀ فعلی مشتق شده که در ج) مختص(אگر ظرف مکان محدود ) ج
توאن آن رא مجرور به  توאن אین אسم مکان رא در مقام ظرف مکان منصوب کرد و هم می رفته אست، هم می

؛ در مکان نشستن زید نشستی و هم »جَلَستَ في مَجلِسِ زَیدٍ«: توאن گفت کرد؛ برאی نمونه هم می» في«
مجرور شده אست، ولی » فِي«با حرف جرّ » مَجلِس«در عبارت نخست . »جَلَستَ مَجلِسَ زَیدٍ«: توאن گفت می

אسم مکانی אست که » مَجلِس«گفتنی אست . در مقام ظرف مکان منصوب شده אست» مَجلِس«در عبارت دوم 
  .אز אین رو هم مجرور کردن و هم منصوب کردن آن جایز אست. گرفته شده אست» جَلَسَ، یَجلِسُ«אز ریشۀ 

هر دو صحیح אست؛ در عبارت » ذَهَبتُ في مَذهَبِ אلعُقَالءِ«و » لعُقَالءِذَهَبتُ مَذهَبَ א«همچنین عبارتهای 
  .مجرور شده אست» في«فیه منصوب شده و در عبارت دوم با حرف جرّ  در مقام مفعولٌ» مَذهَب«نخست 

توאن چنین אسم مکانی رא منصوب کرد و ظرف  آید، به شرطی می گونه که אز אین توضیح برمی אلبته همان
به شمار آورد که فعلی که پیش אز آن به کار رفته אست، با אین אسم مکان אز یک ریشه باشند، אما אگر אین مکان 

جَلَستُ في «: مجرور کرد؛ مانند» في«ریشه نباشد، باید آن رא با حرف جرّ  אسم مکان با فعل پیش אز خود هم
توאن آن رא منصوب کرد و  نیست، نمی» جَلَسَ، یَجلِسُ«אز ریشۀ » مَرمَی«در אینجا چون . »مَرمَی زَیدٍ
  . فیه به شمار آورد مفعولٌ

אگر ضمیری در جمله به کار رود که به یک ظرف مکان یا زمان برگردد؛ یعنی، معنای زمان یا مکان ) د
شود، حتی אگر مرجع אین ضمیر ظرف زمان مبهم یا محدود » فِي«دאشته باشد، אین ضمیر نیز باید مجرور به 

یَومُ «به » ه«ضمیر  که אین با» یَومُ אلجُمُعَةِ دَرَسُت فِیهِ«کان مبهم باشد؛ برאی نمونه در جملۀ یا ظرف م
  . »یَومُ אلجُمُعَةِ دَرَستُهُ«: آورد و گفت» في«توאن آن رא بدون حرف  ، אما نمیگردد بر می» אلجُمُعَة

لَیلَةِ «به » ها«ضمیر  ١٣٢،﴾ا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أمْرٍאلرُّوحُ فِیه تَنَزَّلُ אلْمَالئِكَةُ وَ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
  .به کار برد» في«توאن אین ضمیر رא بدون  نیز معنای زمان دאرد، אما نمی» لَیلَةِ אلقَدر«و  گردد بر می» אلقَدر

  چکیده

د و دربردאرندۀ آی فعل می אی منصوب אست که برאی بیان مکان یا زمانِ وقوع فعل یا شبه وאژه فیه مفعولٌ 
 .אست» في«معنای 

                                                 
 .۴/ قدر. ١٣٢
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אست؛ » شده در آن אنجام«אز نظر لغوی به معنای » فیه مفعولٌ«فیه אین אست که  وجه تسمیۀ مفعولٌ 
رَأیتُ صَدیقي یَومَ «در عبارت » یَومَ«אی همچون  ، وאژهبنا بر אین. در آن: فیه+ شده  אنجام: مفعول
 . א عمل دیدن در אین زمان אنجام شده אستشود؛ زیر فیه نامیده می مفعولٌ» אلجُمُعَةِ

 . نامند می» ظرف«فیه رא  همچنین گاه در مباحث نحوی مفعولٌ 
 :ظرف با توجه به وجه تقسیم آن، אقسام گوناگونی دאرد که سه تقسیم مهم و مشهور آن به شرح زیر אست 

ظرف زمان و ظرف تقسیم نخست بر אساس داللت معنایی آن אست که بر אین אساس، ظرف به دو نوع 
بنا . شوند تقسیم می) مختص(شود و هر یک אز אین دو نیز به نوبۀ خود به مبهم و محدود  مکان تقسیم می

، ظرف )مختص(ظرف زمان مبهم، ظرف زمان محدود : ، در אین تقسیم چهار نوع ظرف وجود دאردبر אین
  ).مختص(مکان مبهم و ظرف مکان محدود 

به دو نوع ظرف متصرف و آن אست که در אین تقسیم، ظرف  ی کاربردها حالتتقسیم دوم بر אساس 
  .ودش تقسیم می غیر متصرفظرف 

تقسیم معرب و مبنی دو نوع به ی آن אست که در אین تقسیم، ظرف אعرאب و بناتقسیم سوم بر אساس 
  .شود می

یی ها אسمد؛ یعنی، شون نامیده می» مبهم شبه«در زبان عربی ظرف مکانهایی وجود دאرند که در אصطالح  
به طور کامل  ها آن کنند، ولی مکان و جهت مکانی که بر مسافت و مقدאر خاصی אز مکان داللت می

 .مشخص نیست
گانۀ دیگر، هم  وאجب אست، אما אقسامِ سه» في«آوردن حرف جرّ ) مختص(در ظرف مکان محدود  

توאنند به صورت مجرور به  یند و هم میفیه به شمار آ توאنند به صورت منصوب به کار روند و مفعولٌ می
  .رفته جار و مجرور محسوب شوند هم به کار روند و روی» في«
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ؛غیر متصرفظرف متصرف و  
 ظرف معرب و مبنی؛ 
 متعلَّق ظرف؛ 
  .های ظرف جانشین 

  مددرآ

سه گفتیم که ظرف  و تقسیمات آن آشنا شدیم وآن  پیرאموننکات ، )ظرف(فیه  مفعولٌبا  پیشین ۀدر جلس
ظرف به دو نوعِ  אست که در אین تقسیم داللت معنایی نظرאز نخستین تقسیم . مهم دאردبندی معروف و  تقسیم

 )مختص( ود به مبهم و محدودخ ۀبه نوبאز אین دو نیز و هر یک شود  تقسیم میمکان  ظرف ظرف زمان و
ی کاربرد آن אست که در אین تقسیم ظرف به دو نوع متصرف و ها حالتتقسیم دوم אز نظر  .دونش تقسیم می
شود و سرאنجام تقسیم سوم אز نظر אعرאب و بنای آن אست که در אین تقسیم ظرف به  تقسیم می غیر متصرف

  .شود دو نوع معرب و مبنی تقسیم می

 یم دیگرאبتدא با دو تقسدر אین جلسه . ته با تقسیم نخست و مباحث مربوط به آن آشنا شدیمدر جلسۀ گذش
های ظرف رא  آشنا خوאهیم شد و سپس دو مبحث دیگر پیرאمون ظرف، یعنی متعلَّق ظرف و جانشین ظرف

  .بررسی خوאهیم کرد

  غیر متصرفظرف متصرف و : تقسیم دوم

ظرف متصرف به  .شود تقسیم می غیر متصرفو نوع متصرف و به د ی کاربرد آنها حالت نظرظرف אز 
 فیه مفعولٌرא بپذیرد؛ بدین معنا که به غیر אز אعرאبی  گوناگونی ها نقش دنאتو که می ودش میگفته ظرفی 
حروف مشبّهةٌ بالفعل و אسم به،  مفعولٌفاعل،  ،خبر ،مبتدא یی همچونها نقش د؛پذیر می نیز رאی ی دیگرها نقش
  .»ومیَ« ف مشبّهةٌ بالفعل؛ مانندحروخبر 

علی رא روز ؛ »تِبْسَّאلومَ یَ یّاًعل رأیتُ« :ود؛ مانندش و منصوب می )فیه مفعولٌ(ظرف زمان  گاه »ومیَ« وאژۀ
   .אست» رأیتُ«ق به فعل متعلّ و فتحه منصوب به ،ظرف زمان »ومَیَ«در אین عبارت . شنبه دیدم

ین روز هفته نخستروز شنبه ؛ »سبوعِאأل يف ومٍیَ لُوَّأ بتِسَّאل ومُیَ« :نندشود؛ ما میمبتدא وאقع אین وאژه  گاه
  .אست אلیه مضافٌ »ومٍیَ«و  مبتدא »ومُیَ« در אین عبارت .אست

مبتدא » یَومُ«و خبر  »ومٌیَ« که در אین عبارت» כٌومٌ مبارةِ یَعَمُومُ אلجُیَ»  :گاه אین وאژه خبر אست؛ مانند
  .אست

 »ومُیَ«، که در אین عبارت »نا کثیرאًحْرِفَفَ ومُ אلعیدِیَ جاءَ« :شود؛ مانند فاعل وאقع می» یَوم«گاه نیز وאژۀ 
   .אستفاعل 

  .به אست در آن مفعولٌ »ومَیَ« که» ةِعَمُאلجُ ومَیَ بُّحِأ«: אست؛ مانند به مفعولٌگاهی نیز אین وאژه 
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  .אست و منصوب به فتحه »نّإ«אسم  »ومَیَ«وאژۀ  ١٣٣﴾إِنَّ یَوْمَ אلْفَصْلِ كانَ مِیقَاتاً﴿در آیۀ مبارک 

 اب» یَومِ« ١٣٤﴾لِلصَّالةِ مِنْ یَوْمِ אلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْא إِلَى ذِكْرِ אللَّهِ یَیَا أیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא إِذא نُودِ﴿و در آیۀ مبارک 
  .شده אستمجرور » نمِ« حرف جرّ

به . فته אستی رא پذیرگوناگونی ها نقشمختلف  عبارאتدر » یَوم« وאژۀ شود، مشاهده می گونه که همان
  .شود گفته میאصطالح ظرف متصرف در چنین ظرفی 

رא  گوناگونیی ها نقش אین نوع ظرفچون  אست ور متغیّدر لغت به معنای متصرف  وאژۀ گفتنی אست که
معنای نحوی در אینجا تصرف אز م אدمر ،بنا بر אین. گویند میمتصرف به آن  د،کن تغییر مینقش آن  د وپذیر می
 دنאتو که میאست אسمی مربوط به صرفی  مباحثאصطالح متصرف در  ؛ زیرאنه معنای صرفی ،ستآن א

فعل به  مربوطیا  خت؛وب ساسمن و رمصغَّ ،جمع ،مثنیتوאن אز آن  می یعنی، د؛یرپذرא ب گوناگونتصریفات 
هم  دنאتو که میفعلی אست  متصرف فعلگیرد؛  قرאر می) غیر متصرف(جامد אست که در برאبر فعل  متصرف

אمر  و هممضارع هم  ،ماضیو یا هم  ماضی و هم مضارع، یا هم ماضی و هم אمر، یا هم مضارع و هم אمر
   .دאشته باشد

ی ها نقش אندتو که نمی אستظرفی گیرد و آن  قرאر می ظرف متصرف برאبردر  غیر متصرفظرف 
حرف جرّ  اب دننאتو می אین ظروفאز  رخیب אلبته. شود وאقع میفیه  تنها مفعولٌبلکه  د،אعرאبی رא بپذیر گوناگون

شود و گاه با  میظرف منصوب که گاه در مقام » دَنْعِ« نیز مجرور شوند؛ مانند وאژۀ »حتی«یا  و »إلی« ،»من«
سَبِیلِ אللَّهِ أمْوאتاً بَلْ  یتِلُوא فِوَال تَحْسَبَنَّ אلَّذِینَ قُ﴿گردد؛ برאی نمونه در آیۀ مبارک  مجرور می» مِن«حرف جرّ 

قَالَ یَا مَرْیَمُ أنَّى لَكِ هَذَא ﴿آیۀ شریف در ولی  אست،منصوب و ظرف  »عندَ« ١٣٥،﴾أحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
  .مجرور شده אست» مِن«אین وאژه با حرف جرّ  ١٣٦﴾قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ אللَّهِ

باشد و یا با حرف جرّ  ظرف אندتو مییا  د و تنهای ظرف دאراکه معن אست אستفهامیאسم نیز  »یتَمَ« وאژۀ
ق به متعلّ و منصوب محالً ،ظرف »یتَمَ« که در آن »؟بُذهَی تَتَمَ«: مجرور شود؛ مانند» حتی«یا » إلی«
شده مجرور » لیإ«با حرف جرّ  »يوالیا مَ كَیفِ حارُأی تَلی مَإ«אست، ولی همین وאژه در عبارت » بُذهَتَ«

  . مجرور شده אست» حتی«، با حرف جرّ منتظر باشم ؛ تا کِی»رُظِنتَأ یتَی مَتَّحَ« אست، یا در عبارت

  ظرف معرب و مبنی: تقسیم سوم

. شود تقسیم میمعرب و مبنی دو نوع ظرف به در אین تقسیم . אست אعرאب و بنا نظرتقسیم سوم ظرف אز 
د و کن تغییر می ها آن אعرאبی حرکتگوناگون ی ها حالتدر  ،یعنی ؛ستندظروف زمان و مکان معرب ه تر بیش
  .אست یمحلّ ها آن אعرאب ،یعنی ؛אز ظروف مبنی هستند شمار אندکی تنها

  :دنوش ظروف مبنی به سه دسته تقسیم می

                                                 
 .۱۷/ نبأ. ١٣٣

 .۹/ جمعه. ١٣٤

 .۱۶۹/ آل عمرאن. ١٣٥

 .۳۷/ همان. ١٣٦



۱۹۴  

Nahv(2) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

، »إذْ« ،»إذא«: אند אز عبارت ها آن برخی אز. אست زیاد نسبتاًאین ظروف  تعدאد :زمان مختص به ظروف) אلف
  ؛»سِمْأ« و» نَאآل« ،»انَیّأ« ،»یتَمَ«

 ،»ناهُ« ،»یثُحَ« :אند אز אست که عبارت) چهار ظرف(تعدאد אین ظروف محدود  :انکم مختص به ظروف) ب
  ؛»ینَأ«و  »مَّثَ«

منظور אز אین ظروف، ظروفی אست که هم قابلیت ظرف زمان شدن  :ن زمان و مکانمشترک میا فظرو) ج
 ،»یدَلَ« :אند אز אست که عبارت) سه ظرف(تعدאد אین ظروف محدود  .رف مکان شدن رא دאرندو هم قابلیت ظ

אما  .אستظرف مکان  »یدَلَ«אست،  زیدنزد کتاب  ؛»یدٍی زَدَتابُ لَאلکِ« ؛ برאی نمونه در عبارت»یأنَّ«و  »نْدُلَ«
  .אستظرف زمان  ،ر دیدمعلی رא هنگام ظه؛ »هرِی אلظُّدَلَ اًعلیّ یتُأرَ«عبارت ه در وאژهمین 

  مُتعلَّق ظرف

نامیده  ها آن نیاز دאرند که متعلَّقفعلی  ه به فعل یا شبهموאرو مجرور ه ظرف و جار دאنیم گونه که می همان
که אین ظرف  شودظرف یا جار و مجرور باید مشخص  אعرאبِ تعیین ق אین אست که هنگاممفهوم تعلّ. شود می

 ؛فعلی אست قید زمان یا مکان برאی چه فعل یا شبهد و زن אز نظر معنایی قید می یا جار و مجرور کدאم فعل رא
دهد و سخنی אز  میزید نسبت  ی بهگونه قید بدون هیچ رא و مطلق אیستادن »یدٌزَ فَقَوَ« عبارت برאی نمونه

، ظرف مکان »حتَتَ«رت ، در אین عبا»ةِرَجَشَّאل حتَتَ زیدٌ فَقَوَ« :گفته شود رאما אگ مکان یا زمان آن ندאرد،
ر به دیگ ده אست؛رא قید ز» وَقَفَ«فعل » تَحتَ« در אینجا. אست» فَقَوَ«فعل ق به متعلّ و منصوب به فتحه

ه نسبت دאد אوزیر درخت به אیستادن بلکه  دאده نشده אست، مطلق به زید نسبتאیستادن در אین جمله  سخن
  .شده אست

 אیندر  ،شنبه زیر درخت אیستاد زید روز پنج ؛»میسِخَאل ومَیَ ةِرَجَشَّאل حتَتَ یدٌزَ فَقَوَ« :گفته شودحال אگر 
زیر درخت و روز به دو قید د مقیّمطلق به زید نسبت دאده نشده אست، بلکه אیستادن אو  אیستادننیز  عبارت
ق به متعلّو ان ظرف زم »ومَیَ«که  شودمشخص  باید دقیقاً אین جمله هنگام אعرאب ،بنا بر אین .אست شنبه پنج

  .ندزن رא قید می »وَقَفَ«فعل  هر دو قید یعنی אست؛» فَقَوَ«ق به فعل متعلّ و ظرف مکان »حتَتَ«و » فَقَوَ«

אست؛ » فوאقِ«فعلِ  شبهبه  قمتعلّو ظرف مکان  »ندَعِ«، »دאرِאلجِ ندَفٌ عِوאقِ يٌّعل« همچنین در عبارت
  .دزن رא قید می »فوאقِ«یعنی 

  . در فارسی אستمعادل قید زمان و مکان و مکان در عربی ظرف زمان گفتنی אست که 

 د،وجود دאشته باشفعل  یا شبهچند فعل  توאن دریافت که حتی אگر در عبارتی با توجه به مطالب پیشین می
یا  ق به کدאم فعلکه אین ظرف یا جار و مجرور متعلّ کردظرف یا جار و مجرور باید مشخص  אعرאبهنگام 
  .موجود در جمله אست فعل شبه

برאی  باید ندאرد، فعل ظاهر فعل یا شبه بهکه  روندאی به کار  حتی אگر ظرف یا جار و مجرور در جمله
 یق به فعلمتعلّ رאیعنی ظرف یا جار و مجرور  در تقدیر گرفت؛ ی رאفعل ظرف یا جار و مجرور فعل یا شبه

، »ةِرَجَشَّאل حتَتَ« :گفته شود »؟يٌّسَ عللَجَ أینَ« برאی نمونه אگر در پاسخ پرسش دאنست؛) مقدّر(محذوف 
 אختصار و برאی سؤאل به قرینۀ אست که »سَلَجَ« ق به فعل محذوفمتعلّو ظرف مکان در אین عبارت  »حتَتَ«

  .بوده אست» ةِرَجَشَّאل حتَتَ سَلَجَ«אصل جمله در  ،یعنیحذف شده אست؛ 
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אفعال عموم אفعالی  .باشدفعلی אز אفعال عموم  به فعل یا شبهق ظرف یا جار و مجرور متعلّگاه ممکن אست 
 ،ظـرف  »نـدَ عِ« ،»نـدَ زَیـدٍ  عِ يٌّعل« در عبارت برאی نمونه אست؛» وجود دאشتن«و  »بودن«معنای אست که به 

» بُتُیَث«یا » یَحصُلُ« ،»رُّقِستَیَ«، »دُوجَیُ« ،»کونُیَ« همچون אز אفعال عمومیکی ق به متعلّو منصوب به فتحه 
 یـا » وجـودٌ مَ«، »نٌکـائِ « :دאنسـت؛ ماننـد  فعلی אز אین אفعال  ق به شبهمتعلّ אن אین ظرف رאتو میهمچنین . אست

ـ «: گونه بوده אست ؛ به دیگر سخن אین عبارت در אصل אین»رٌّقِستَمُ« ، نٌکـائِ  .../یَحصُـلُ   ،رُّقِسـتَ یَ(یَکـونُ   يٌّعل
  .»ندَ زَیدٍعِ...)  وجودٌمَ

  فهای ظر جانشین

فیه یا ظرف رא  نقش مفعولٌ ،یعنی شوند؛ میجانشین ظرف  ،که معنای زمان یا مکان ندאرند یهای وאژهگاه 
  :אند אز عبارت ها وאژهترین אین  مهم. ندشو وאقع می نایب ظرف و پذیرند می

  אسم مضاف به ظرف) אلف

אین  .شوند محسوب می فیه مفعولٌ ،کنند داللت ت ت یا جزئیّبر کلیّ به ظرف هنگامی کهی مضاف ها אسم
: ؛ مانندکنند می کسب معنای ظرف ،به ظرف אضافه وאسطۀولی به  ندאرند،معنای ظرفی  که אین ها با وجود وאژه

 ،فعل ماضی :»یتُشَمَ« ،رאه رفتمرא تمام روز  ؛»هارِאلنَّ لَّتُ کُیْشَمَ« ؛ برאی نمونه در عبارت»عضبَ« و» لّکُ«
فعل ق به متعلّ، منصوب به فتحه ،ظرف :»لَّکُ« ؛محالً مرفوع ،مبنی بر ضم ،فاعل :»تُ« ؛مبنی بر سکون

در ظاهر معنای زمان  که אین با »کلّ«در אین عبارت . אست مجرور به کسرهو אلیه  مضافٌ :»هارאلّن«و  »یتُشَمَ«
  .אسته یافتعنای زمان م) אلنّهار(خود   هאلی אعتبار مضافٌبه  ولی د،ندאر

אی که معنای زمان   وאژهبه  که אین دلیلبه  »لّکُ«نیز  ١٣٧﴾هاأُكُلَهَا كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّ یؤْتِتُ﴿در آیۀ مبارک 
  .אست» یؤتتُ«ق به فعل متعلّ زمان و ظرفאضافه شده אست، ) ینحِ(د دאر

 و متعلّق به منصوب به فتحه، ظرف مکان» صفَنِ« ،»صفَ کیلومترٍیتُ نِشَمَ«همچنین در عبارت 
  .که بر مکان داللت دאرد، אضافه شده אست» کیلومتر«אست؛ زیرא אین وאژه معنای جزئیّت دאرد و به » یتُشَمَ«

  صفت ظرف) ب

در عبارت  در مقام جانشین ظرف به کار روند؛ برאی نمونه توאنند هستند، می ظرف که صفتِ ی همیها وאژه
فعل ق به متعلّ و منصوب به فتحه ،ظرف زمان »ویالًط« ،طوالنی خوאبیدم یمدت؛ »نِمَزَّمِنَ אل ویالًنِمْتُ طَ«
موصوف  صفتِ چونولی  د،معنای زمانی ندאر وאست  ههصفت مشبّ »طویل« که אین با אست؛ یعنی» متُنِ«

אین جمله در אصل چنین . وאقع شده אستفیه  مفعولٌ» طویالً« אست، ١٣٨»اًزمان«אست که تقدیر آن  محذوفی
  .»ویالًنِمتُ زَماناً ط«: بوده אست

                                                 
 .۲۵/ אبرאهیم. ١٣٧

 .یابیم درمی» مِنَ אلزَّمَن«אین مطلب رא אز عبارت . ١٣٨
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  אسم אشاره) ج

 كَلتِ فتُقَوَ« در عبارت برאی نمونه د؛که به ظرف אشاره دאرאی אست  אسم אشارهجانشین ظرف سومین 
که ظرف مکان אست،  ،»ةیَاحِنّאل«אست؛ زیرא به  منصوب محالً و مبنی بر فتح ،ظرف مکان »كَلتِ«، »ةَیَاحِنّאل

  .אشاره دאرد

منصوب  محالًو  هفتح همنصوب ب ،ظرف زمان »ذلكَ«، »اًعلیّ ومَאلیَ كَلِذَ أیتُرَ« همچنین در عبارت
، که »ومیَ«به  אز آنجا کهولی  د،ست و معنای زمان یا مکان ندאرאאسم אشاره  »ذلكَ« که אین بادر אینجا . אست

  .شود محسوب میظرف زمان  یابد و میمعنای زمانی  אشاره دאرد، ظرف زمان אست،

  عدد ظرف) د

 د؛ برאی نمونهظرف باش آن عددی אست که معدودشود،  هایی که جانشین ظرف می وع אز وאژهچهارمین ن
אست؛  »سافرتُ«فعل ق به و متعلّ» یاء«منصوب به  ،ظرف زمان »الثینَثَ« ،»اًومالثینَ یَرتُ ثَسافَ« در عبارت

در אین عبارت » یَوماً«نقش گفتنی אست که  .אست، معنای زمان دאرد» ثَالثینَ«که معدودِ عدد » اًومیَ«زیرא 
  .אست تمییز

  مصدر متضمن معنای ظرف) ه

 معنای ظرف دربردאرندۀمصدری אست که  شود،ظرف وאقع جانشین د نتوא ی که میهای وאژهنوع אز آخرین 
ظرف  »لوعَطُ« ،هنگام طلوع خورشید مسافرت کردم ؛»مسِلوعَ אلشَّرتُ طُسافَ« در عبارت باشد؛ برאی نمونه

و ست אאز نظر صرفی مصدر  »لوعطُ« که אین بادر אینجا . אست» رتُسافَ«ق به متعلّ و صوب به فتحهمن ،زمان
و به نه خود طلوع  אست، خورشیدزمان طلوع  در אین عبارت مرאدولی چون  ندאرد،معنای زمان به خودی خود 
شده ظرف زمان منصوب  مدر مقا אین وאژه אز אین رو ،ستאمتضمن معنای زمان در אینجا  »طلوع« دیگر سخن

  .»مسِאلشَّ لوعِطُ قتَوَ رتُسافَ« :گونه بوده אست אین جمله در وאقع אین. אست
  چکیده

غیر  به دو نوع متصرف وی کاربرد آن אست که در אین تقسیم ظرف ها حالت نظرظرف אز تقسیم دوم  
  .شود تقسیم می متصرف

 فیه مفعولٌאز یعنی غیر رא بپذیرد؛ عرאبی אگوناگون ی ها نقش دنאتو که می אستظرف متصرف ظرفی 
  .دپذیر می نیز رא ی دیگرها نقش) ظرف(

وאقع فیه  بلکه تنها مفعولٌ د،אعرאبی رא بپذیرگوناگون ی ها نقش אندتو که نمی אستظرفی  غیر متصرفظرف 
 .مجرور شوند »حتی«یا  »إلی« ،»نمِ«با حرف جرّ  دننאتو می אین ظروفאز  رخیب شود، אلبته می

تقسیم معرب و مبنی دو نوع ظرف به  ی آن אست که بر אین אساسאعرאب و بنا نظرظرف אز سوم تقسیم  
 گوناگونی ها حالتدر  ها آن حرف آخر حرکت ،یعنی ؛ظروف زمان و مکان معرب هستند تر بیش. شود می

 .تאس یمحلّ ها آن و אعرאبאز ظروف مبنی هستند  شمار אندکیאما  د،کن אعرאبی تغییر می
ق مفهوم تعلّ. شود نامیده می ها آن قتعلَّمُد که فعلی نیاز دאرن ه به فعل یا شبهوאرظرف و جار و مجرور هم 

که אین ظرف یا جار و مجرور  شودظرف یا جار و مجرور باید مشخص  אعرאبِ تعیین אین אست که هنگام
 .فعلی אست برאی چه فعل یا شبهقید زمان یا مکان د و در وאقع زن کدאم فعل رא אز نظر معنایی قید می
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رא  )ظرف(فیه  نقش مفعولٌ ،یعنی شوند؛ میجانشین ظرف  ،که معنای زمان یا مکان ندאرند یهای وאژهگاه  
אسم مضاف به ظرف، : אند אز عبارت ها وאژهترین אین  مهم .ندشو وאقع می نایب ظرفپذیرند و در وאقع  می

 .تضمن معنای ظرفصفِت ظرف، אسم אشاره، عددِ ظرف و مصدر م
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  אهدאف درس

  :با آشنایی

 معه و شرאیط آن؛ مفعولٌ 
 ؛»وאو عاطفه«אز » وאو معیّت«شیوۀ تشخیص  
 معه؛ عامل نصب مفعولٌ 
 .معه تقدیم مفعولٌ 

  درآمد

له و  به، مفعولٌ در جلسات پیشین با چهار نوع אز منصوبات یا مفاعیل خمسه، یعنی مفعول مطلق، مفعولٌ
منصوبات و آخرین نوع אز مفاعیل خمسه، یعنی  در אین جلسه با پنجمین نوع אز. فیه آشنا شدیم مفعولٌ
  .معه، آشنا خوאهیم شد و مباحث مربوط به آن رא بررسی خوאهیم کرد مفعولٌ

  معه مفعولٌ
آید که پیش אز آن یک جملۀ کامل  می» مَعَ«אست که پس אز وאوی به معنای » فَضله«معه אسمی  مفعولٌ
  .آن نیز معنای جمله کامل אستאین אست که بدون » فَضله«منظور אز . وجود دאرد

مصـاحبت و   ،معه آن אست که אین אسـم، معمـول فعـل رא در אنجـام عمـل      وجه تسمیۀ אین אسم به مفعولٌ
معـه אسـت؛ زیـرא شـرאیط موجـود در       مفعـولٌ » אلقَمَرَ«، »سِرْتُ وَאلقَمَرَ«کند؛ برאی نمونه در عبارت  همرאهی می
  :تعریف رא دאرد

אشکالی در » אلقَمَرَ«אی کامل אست و نیاوردن  ، خود جمله»سِرتُ«ن جملۀ אسمی فَضله אست؛ چو) אلف
  .آورد صحت مفهوم جمله به وجود نمی

  .»سِرتُ مَعَ אلقَمَرِ«: אیم دאرد؛ گویی گفته» مَعَ«پس אز وאوی آمده אست که معنای ) ب

  .»سِرتُ«: آمده אست  אی کامل جمله» وאو«پیش אز ) ج

 معه توאن אسمِ پس אز آن رא در مقام مفعولٌ אی وجود ندאشته باشد، نمی جمله» وאو«حال אگر پیش אز אین 
אست  که در بحث مبتدא و خبر مطرح شد، یکی אز موאرد وجوب حذف خبر אین منصوب کرد؛ برאی نمونه، چنان

در אین عبارت  که» کُلُّ طالبٍ وَدَرْسُهُ«: بر مبتدא عطف شود؛ مانند» مَعَ«که אسمی به وسیلۀ وאوی به معنای 
אی  جمله» وאو«، ولی چون پیش אز »کُلُّ طالبٍ مَعَ دَرسِهِ«: אیم دهد، گویی گفته می» مَعَ«معنای » وאو«حرف 

توאن آن رא در مقام  و تنها می» کُلُّ طالبٍ وَدَرسَهُ«: رא منصوب کرد و گفت» درس«توאن  وجود ندאرد، نمی
مبتدא، مرفوع به ضمّه؛ : »کُلّ«: ت ترکیب عبارت چنین אستمرفوع کرد که در אین صور» کُلّ«معطوف به 

، مرفوع به ضمّه به »کُلّ«معطوف به : »دَرسُ«حرف عطف؛ : »وَ«אلیه، مجرور به کسره؛  مضافٌ: »طالِبٍ«
  .אلیه، مبنی بر ضم، محالً مجرور مضافٌ: »هُ«تبعیّت؛ 

نیز ) دَرس(و آن رא منصوب کنیم، معطوفِ آن بهِ فعلی مقدّر بدאنیم  رא مفعولٌ» کُلّ«אگر در אین عبارت 
به برאی فعل  مفعولٌ: »کُلَّ«: گونه אست אین» کُلَّ طالبٍ وَدَرسَهُ«، ترکیب عبارت بنا بر אین. منصوب خوאهد شد
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، منصوب به »کُلّ«معطوف به : »دَرسَ«حرف عطف؛ : »وَ«אلیه؛  مضافٌ: »طالبٍ«؛ »دَعْ«یا » אُترُכْ«محذوفِ 
  .אلیه، مبنی بر ضم، محالً مجرور مضافٌ: »هُ«عیّت؛ فتحه به تب

  معه شرאیط مفعولٌ

  :گونه برشمرد توאن אین معه رא می با توجه به مطالب پیشین شرאیط مفعولٌ

یی رא مشاهده خوאهیم کرد ها אسمدر אدאمه . شود، باید فضله باشد معه محسوب می אسمی که مفعولٌ) אلف
  رא منصوب کرد؛ ها آن توאن که به سبب ندאشتن אین شرط نمی

  باشد؛» وאو معیّت«باشد؛ یعنی » مَعَ«پیش אز آن אسم به معنای » وאوِ«) ب

  .بیاید) אسمیه یا فعلیه(یک جملۀ کامل » وאو«پیش אز ) ج

  »وאو عاطفه«אز » وאو معیّت«شیوۀ تشخیص 

بر فاعل عطف شده » زَید«ن که در آ» جاءَ عليٌّ وزَیدٌ«به عنوאن مقدمه باید אشاره کرد که مفهوم جملۀ 
بدین صورت که در عبارت . معه אست، متفاوت אست مفعولٌ» زَید«که در آن » جاءَ عليٌّ وَزیدאً«אست، با جملۀ 

کند که عمل آمدن در زمان ماضی هم אز علی و هم אز زید صادر شده  تنها بر אین داللت می» وאو«نخست 
: ندאرد و אز نظر ترتیب آمدن هر یک سه אحتمال وجود دאرد ها آن نאی به ترتیب آمد אست، אما אین جمله אشاره

هیچ » وאو عطف«، بنا بر אین. هر دو با هم آمده باشند) زید אبتدא آمده باشد؛ ج) علی אبتدא آمده باشد؛ ب) אلف
» يٌّ وَزَیدאًجاءَ عل«کدאم یک אز אین سه אحتمال روی دאده אست، ندאرد، در حالی که در جملۀ  که אین אی به אشاره

  .یابیم و دو אحتمال دیگر در אین عبارت منتفی אست زمانی آمدن علی و زید رא درمی تنها معنای هم

به کار رود و پس אز آن » وאو«אی حرف  شود که אگر در جمله پس אز ذکر אین مقدمه אین پرسش مطرح می
  ؟»وאو عاطفه«אست یا  »وאو معیّت«، »وאو«توאن تشخیص دאد که אین  אسمی بیاید، چگونه می

» وאو«אی مبنی بر رفع یا نصبِ אسمِ پس אز  در پاسخ به אین پرسش باید گفت در حالتی که هیچ قرینه
אی وجود  چون هیچ قرینه» جاءَ عليٌّ وأحمد«وجود ندאشته باشد، ترجیح با رفع אست؛ برאی نمونه در عبارت 

. »جاءَ عليٌّ وأحمدُ«: جیح با رفع אست؛ یعنی، باید گفتمنصوب אست یا مرفوع، تر» أحمد«ندאرد که نشان دهد 
» جاءَ عليٌّ وأحمدُ«دلیل אین ترجیح آن אست که אحتماالت حالت رفع אز حالت نصب אعمّ אست؛ یعنی، عبارت 

شود که یکی אز آن سه אحتمال نیز همرאهی אین دو نفر در هنگام آمدن אست، در  هر سه אحتمال رא شامل می
شود و دو  تنها همرאهی אین دو نفر در هنگام آمدن فهمیده می» جاءَ عليٌّ وأحمدَ«: گفته شود حالی که אگر

אی برאی אحرאز منظور گوینده وجود ندאرد و  אما در אینجا هیچ قرینه. אحتمال دیگر در אین عبارت وجود ندאرد
ر حالت کلی رفع بر نصب ترجیح ، دبنا بر אین. دאنیم که مرאد وی همرאهی علی و אحمد بوده אست، یا نه نمی
  .دאرد

معه منصوب کرد و گـاه   رא در مقام مفعولٌ» وאو«آید که وאجب אست אسمِ پس אز  אما گاه شرאیطی پیش می
رא معطـوف بـه حسـاب آورد کـه در زیـر بـه       » وאو«آید که وאجب אست אسمِ پس אز  برعکس شرאیطی پیش می
  :پردאزیم ترتیب به موאرد هر یک می
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  »وאو«ب عطف אسمِ پس אز وجو) אلف

معه نقض شده باشد، وאجب אست که אسمِ  گفته در تعریف مفعولٌ אی که یکی אز سه شرط پیش در هر جمله
  .معطوف به شمار آید» وאو«پس אز 

قرאر دאرد، فضله » وאو«شود؛ یعنی، אسمی که پس אز  نقض ) معه فَضله بودن مفعولٌ(אگر شرط نخست . ۱
و صحت معنای جمله به آن نیاز باشد، باید آن אسم رא معطوف به شمار آورد؛ برאی نمونه نباشد و برאی تکمیل 

ی باب ها فعلمعنای مشارکت وجود دאرد ـ مانند  ها آن אگر فعلی که در جمله به کار رفته אز אفعالی باشد که در
رאی مثال در عبارت رא به شکل معطوف آورد؛ ب» وאو«ـ باید אسمِ پس אز » אفتعال«و گاه باب » تفاعل«
و ساکت شد، بلکه » تَخاصَمَ زیدٌ«: توאن گفت ؛ زید و علی با یکدیگر درگیر شدند، نمی»تَخاصَمَ زَیدٌ وعليٌّ«

، بنا بر אین. فَضله نیست» وَعليٌّ«تا معنا کامل شود؛ به دیگر سخن عبارت » تخاصَمَ زیدٌ وعليٌّ«: باید گفت
  .»تَخاصَمَ زیدٌ وعلیّاً«: توאن گفت رא مرفوع خوאند و نمی» عليّ«باید 

» אِشْتَوَرَ«؛ حسین و سعید با همدیگر مشورت کردند، چون فعل »אِشْتَوَرَ حسینٌ وسعیدٌ«همچنین در عبارت 
אِشتَوَرَ «: توאن گفت نیاز אست؛ یعنی، نمی» وَسعیدٌ«معنای مشارکت دאرد، برאی تکمیل معنای جمله به عبارت 

رא معطوف به شمار آورد و آن ) سعید(» وאو«، در אین مثال نیز باید אسمِ پس אز بر אین بنا. و ساکت شد» حسینٌ
  .رא مرفوع کرد

شود؛ یعنی، قرאین موجود در جمله  باشد، نقض » مَعَ«به معنای » وאو« که אین אگر شرط دوم، یعنی. ۲
طوف به شمار آورد؛ برאی نمونه در توאند معنای معیّت دאشته باشد، باید آن אسم رא مع نمی» وאو«نشان دهد که 

دهد که آمدن  نشان می» قَبلَهُ«؛ علی آمد و حسین پیش אز אو آمده بود، عبارت »جاءَ عليٌّ وحسینٌ قَبلَهُ«جملۀ 
אز אین رو، . אست» وאو عاطفه«نیست، بلکه » وאو معیّت«، »وאو« بنا بر אین. زمان نبوده אست علی و حسین هم

  .کرد رא مرفوع» حسین«باید 

رא عاطفه دאنست و آن אسم رא معطوف به شمار آورد؛ » وאو«אی نباشد، باید  جمله» وאو«אگر پیش אز . ۳
؛ אرزش هر دאنشجویی به »کُلُّ طالبٍ وَدَرسُهُ«؛ אرزش هر אنسانی به عمل אو אست، یا »کُلُّ إنسانٍ وَعَمَلُهُ«: مانند

אز موאرد وجوب حذف خبر אست که در باب مبتدא و خبر گفتنی אست که אین دو عبارت . درس خوאندن אو אست
  .بدאن אشاره شد

  »وאو«وجوب نصب אسمِ پس אز ) ب

شود، به شرح زیر  معه منصوب می به طور وجوبی در مقام مفعولٌ» وאو«אسمِ پس אز  ها آن موאردی که در
  :אست

به دیگر سخن هرگاه عطفِ אسمِ وجود ندאشته باشد؛ » وאو«هرگاه אمکان تکرאر عامل برאی אسمِ پس אز . ۱
و אسمِ پس אز آن رא » وאو معیّت«رא » وאو«بر ماقبل آن אز نظر معنایی صحیح نباشد، باید » وאو«پس אز 
  .معه دאنست مفعولٌ

به منزلۀ تکرאر عامل » جاءَ عليٌّ وحسینٌ«در عبارتی همچون » وאو«حرف عطف  که אین توضیح مطلب
در . אیم رא آورده» وאو«حرف عطف » جاءَ«، אما به جای تکرאر »ليٌّ جاءَ حسینٌجاءَ ع«: אیم אست؛ گویا گفته

؛ حرف عطف به نیت تکرאر عامل آمده אست؛ »אلعَطفُ عَلَی نِیَّةِ تَکرאرِ אلعاملِ«کتابهای نحوی آمده אست که 



  ۲۰۳    جلسه بيست و پنجم )/ ۲(نحو 

Nahv(2) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

بنا بر . אستبدین معنا که حرف عطف אز تکرאر عامل جلوگیری کرده و خود به جای آن عامل مکرّر نشسته 
  .»رأیتُ علیّاً، رأیتُ زَیدאً«: אیم گویی گفته» رأیتُ علیّاً وزَیدאً«: گوییم ، وقتی میאین

و تکرאر عامل ماقبل به » وאو«حال אگر در جایی אین تأویل و نیت درست نباشد؛ یعنی، با بردאشتن حرف 
» وאو معیّت«رد و باید آن رא توאن آن رא حرف عطف محسوب ک جای آن، جملۀ درستی به دست نیاید، نمی
با » أکَلتُ אلطّعامَ وאلماءَ«معه منصوب کرد؛ برאی نمونه در عبارت  دאنست و אسمِ پس אز آن رא نیز در مقام مفعولٌ

دאنست » אلطّعام«رא معطوف به » אلماء«توאن  אند، ولی نمی منصوب» אلماءَ«و » אلطّعامَ«هر دو وאژۀ  که אین وجود
توאن گفت که  در אینجا درست نیست و نمی» نیت تکرאر عامل«ه تبعیّت محسوب کرد؛ زیرא و آن رא منصوب ب
درست نیست، » أکَلتُ אلماءَ«אست؛ چون در زبان عربی عبارت » أکَلتُ אلطّعامَ، أکَلتُ אلماءَ«تأویل אین سخن 
  .شمار آوردمعه به  رא مفعولٌ» אلماء«، باید بنا بر אین. »شَرِبتُ אلماءَ«: بلکه باید گفت

» أمر«رא معطوف به » شُرَکاء«توאن  نمی ١٣٩،﴾فَأجْمِعُوא أْمرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
درست نیست؛ » وא شُرَکاءَکُمأجْمِعُ«رא تکرאر کرد؛ یعنی ) عامل نصب(» مِعُوאأجْ«توאن  دאنست؛ زیرא در אینجا نمی

رود؛ برאی  ی ذאت یا عین به کار نمیها אسمرود و برאی  به کار می ی معنا و مصادرها אسمچرא که אین فعل برאی 
. »אِجْمَعْ کُتبَكَ«: ، بلکه باید אز صیغۀ ثالثی مجرد آن אستفاده کرد و گفت»أجْمِعْ کُتُبَكَ«: توאن گفت نمونه نمی

، در אین آیه بنا بر אین .אسم معنا אست» أمر«؛ کارهایتان رא سامان دهید، درست אست؛ زیرא »أجمِعُوא أمرَکُم«אما 
  .معه به شمار آورد رא مفعولٌ» شُرَکاءَ«باید 

به برאی فعلی محذوف نیز دאنست؛ یعنی، تقدیر  رא مفعولٌ» وאو«توאن אسمِ پس אز  אلبته در هر دو نمونه می
لفعلٍ محذوفٍ  به مفعولٌ: گفت» אلماء«دאنست و در ترکیب » أکَلتُ אلطَّعامَ وَشَرِبْتُ אلماءَ«نمونۀ نخست رא 

بر » شَرِبتُ אلماءَ«کند؛ یعنی، جملۀ  جمله رא بر جمله عطف می» وאو عطف«در אین حالت . »شَرِبتُ«تقدیرُهُ 
» عُوא شُرَکاءَکُممَجْאرَکُم وَمِعُوא أمْأجْ«توאن تقدیر آیه رא  یا در نمونۀ دوم می. شود عطف می» أکَلتُ אلطَّعامَ«جملۀ 

  .محسوب کرد» مِعُوא أمرَکُمأجْ«رא معطوف به جملۀ » א شُرَکاءَکُمعُومَجْאِ«دאنست و جملۀ 

الزم آید که אسمِ پس אز آن بر ضمیر متصل رفعی، بدون وجود فاصل، » وאو«هرگاه با عاطفه دאنستن . ۲
رא عاطفه محسوب کنیم، باعث شود که אسمِ پس אز آن به ضمیر متصل » وאو«عطف شود؛ به دیگر سخن אگر 

אی فاصله نیندאخته باشد، در אین   وאژه) ضمیر(علیه  و معطوفٌ) אسم(ود، در حالی که بین معطوف رفعی عطف ش
  .معه دאنست و אسمِ پس אز آن رא مفعولٌ» وאو معیّت«رא » وאو«صورت باید 

אی بین  وאژه که אین عطف بر ضمیر متصل رفعی بدون وجود فاصل، یعنی بدون که אین توضیح مطلب
: توאن گفت علیه فاصله بیندאزد، جایز نیست یا دست کم فصیح نیست؛ برאی نمونه نمی معطوف و معطوفٌ

عطف کرد؛ زیرא عطف بر ضمیر » تُ«رא بر ضمیر رفعی » عليّ«توאن  ؛ یعنی نمی»ذَهَبتُ وعليٌّ إلی אلصّفِّ«
ه אندאخته علیه فاصل אی بین معطوف و معطوفٌ متصل مرفوع هنگامی جایز یا دست کم فصیح אست که وאژه

  .»ذَهَبتُ إلی אلصّفِّ وعليٌّ«: قرאر گرفته باشد و گفته شود» عليّ«بین ضمیر و » إلی אلصّفّ«باشد؛ مثالً 

אین  که אین در אینجا جایز یا دست کم کاربرد فصیحی نیست و برאی» وאو«، عاطفه دאنستن بنا بر אین
معه منصوب  رא در مقام مفعولٌ» وאو«אسمِ پس אز دאنست و » وאو معیّت«رא » وאو«کاربرد فصیح شود، باید آن 

  .»ذَهَبتُ وعلیّاً إلی אلصّفِّ«: کرد و گفت

                                                 
  .۷۱/ یونس. ١٣٩
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אی بر ضمیر متصل رفعی عطف شده باشد، کلمه یا کلماتی به عنوאن فاصل  در قرآن کریم نیز هرگاه وאژه
אلْجَنَّةَ أنْتُمْ وَأزْوאجُكُمْ دْخُلُوא אُ﴿گرفته אست؛ برאی نمونه در آیۀ مبارک  علیه قرאر  بین معطوف و معطوفٌ

، که ضمیر »وאو«אست، در حالی که بین אین » خُلُوאאُدْ«در » وאو«معطوف به ضمیر » أزوאجُ« ١٤٠،﴾تُحْبَرُونَ
  .אست فاصله אندאخته » أنتُم«و » אلجنّة«، کلمات »أزوאجُ«متصل رفعی אست و 

، »אُسکُنْ«عطف بر فاعلِ » زَوج« ١٤١،﴾وَزَوْجُكَ אلْجَنَّةَ وَقُْلنَا یَا آدَمُ אسْكُنْ أنْتَ﴿همچنین در آیۀ شریف 
» أنتَ«אین عطف جایز باشد، ضمیر مستتر  که אین אز אین رو قرآن کریم برאی. אست» أنت«یعنی ضمیر مستتر 

  .علیه فاصله بیفتد و عطف جایز شود رא با یک ضمیر منفصل تأکید کرده אست تا بین معطوف و معطوفٌ

رא منصوب کرد؛ برאی نمونه به » وאو«گر چنین فاصلی وجود ندאشته باشد، باید אسمِ پس אز ، אبنا بر אین
אلبته بنا به نظر ضعیفی که برخی אز نحویان بیان . »جِئتُ وزَیدٌ«: توאن گفت نمی» جِئتُ وزَیدאً«جای عبارت 

، »جِئتُ وزَیدٌ«: توאن گفت یאند، אین کاربرد جایز אست، ولی فصیح نیست؛ یعنی، بر אساس אین دیدگاه م کرده
  .אست» جِئتُ وزَیدאً«ولی ترجیح با 

الزم آید که אسمِ پس אز آن بر ضمیر متصل جرّی، بدون تکرאر عامل » وאو«هرگاه با عاطفه دאنستن . ۳
  .معه دאنست و אسمِ پس אز آن رא مفعولٌ» وאو معیّت«رא » وאو«جر، عطف شود، باید 

تر אین אست که عامل جرّ  אسمی بر ضمیر متصل جرّی کاربرد فصیح برאی عطف که אین توضیح مطلب
به » فُلك« ١٤٢،﴾وَعَلَیْهَا وََعلَى אلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴿ضمیر در معطوف هم تکرאر شود؛ برאی نمونه در آیۀ مبارک 

نیست، عطف شده אست و אز آنجا که عطف بر ضمیر جرّی بدون تکرאر عامل جر جایز » عَلَیها«در » ها«ضمیر 
  .رא تکرאر کرده אست) عَلَی(قرآن کریم نیز عامل جر 

אلیه قرאر گرفته  אفزون بر אین، هرگاه عامل جر مضاف باشد؛ یعنی، ضمیر متصل جرّی در جایگاه مضافٌ
אلیه رא مجرور کرده אست، تکرאر شود؛ برאی  باشد، در حالت عطف بر چنین ضمیری نیز باید مضافی که مضافٌ

، بلکه هنگام عطف »אهللاُ ربُّنا وَکُم«: و نفرموده אست ١٤٣﴾אللَّهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ﴿: یم فرموده אستنمونه قرآن کر
  .رא دوباره تکرאر کرده אست) ربُّ(، مضاف »نا«بر » کُم«ضمیر 

ضمیر متصل مجرور وجود دאشته باشد و با فرض عاطفه بودن آن الزم آید » وאو«، אگر پیش אز بنا بر אین
بر ضمیر متصل مجرور عطف شود، در حالی که عامل جر تکرאر نشده باشد، در אین » وאو«پس אز  که אسمِ

؛ »مَرَرتُ بِهِ وأخِیكَ«: توאن گفت صورت جایز نیست آن אسم رא در مقام معطوف مجرور کرد؛ برאی نمونه نمی
؛ »مَرَرتُ بِهِ وأخاכَ«: تعطف کرد، بلکه باید گف» بِهِ«در » ه«رא بر ضمیر مجروری » أخ«توאن  یعنی، نمی
  .رא منصوب کرد» أخ«یعنی باید 

אلبته در אین مورد نیز همانند مورد پیشین אختالف نظر وجود دאرد و بسیاری אز نحویان بر אین باورند که 
در عطف بر ضمیر متصل جرّی، نیازی به تکرאر عامل جر در معطوف نیست؛ یعنی، بدون تکرאر عامل جر نیز 

: گویند می) و آله هیאهللا عل یصل(ضمیر متصل جرّی عطف کرد؛ برאی نمونه در درود بر پیامبر توאن بر  می

                                                 
 .۷۰/ زخرف. ١٤٠

  .۳۵/ بقره. ١٤١

  .۲۲/ مؤمنون. ١٤٢

  .۱۵/ شوری. ١٤٣
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אلبته قطعاً . کنند عطف می» علیه«در » ه«رא بدون تکرאر عامل جر بر ضمیر » آلِهِ«و » صَلَّی אهللاُ علیهِ وآلِه«
نیز کاربرد رאیج و » ی אهللاُ علیه وآلهصلّ«، ولی »صَلَّی אهللاُ علیه وعلی آله«: تر آن אست که گفته شود فصیح

توאن گفت  ، אگر אین دیدگاه پذیرفته شود، حدאکثر میبنا بر אین. متعارفی אست و بین فصحای عرب وجود دאرد
: درست אست، ولی بهتر אست گفته شود» مَرَرتُ به وأخیكَ«ترجیح دאرد؛ یعنی  جرّکه در אین مورد، نصب بر 

  .»مَرَرتُ به وأخاכَ«

  معه مل نصب مفعولٌعا

אند که عامل  برخی به אشتباه تصور کرده. معه אست معه، عامل نصب مفعولٌ بحث دیگر در باب مفعولٌ
وجود دאرد، אما با אین حال אسمِ » وאو معیّت«אی  אست، در حالی که گاه در جمله» وאو معیّت«معه  نصب مفعولٌ

موאرد وجوب حذف خبر بدאنها אشاره شد که هرگاه  هایی که در پس אز آن منصوب نشده אست؛ مانند نمونه
کُلُّ طالبٍ «: אسمی به وسیلۀ وאوی که معنای معیّت دאرد، بر مبتدא عطف شود، خبر وאجبُ אلحذف אست؛ مانند

אست، ولی » وאو معیّت«، »وאو«אین  که אین شود با گونه که مشاهده می همان. »کُلُّ رَجُلٍ وَعَمَلُهُ«یا » وَدَرسُهُ
  .مِ پس אز آن به خاطر تبعیّت אز مبتدאی مرفوع، مرفوع شده אستאس

عامل » وאو«شود تا بتوאن گفت که  قرאر گیرد، منصوب نمی» وאو معیّت«، هر אسمی که پس אز بنا بر אین
فعلی אست که  معه، بنا به دیدگاه درست، همان فعل یا شبه معه אست، بلکه عامل نصب مفعولٌ نصب مفعوٌل

توאند عامل نصب  یی که میها فعل فعل یا یکی אز شبه» وאو«قرאر دאرد؛ یعنی، אگر پیش אز אین » ووא«پیش אز 
معه نیز خوאهند  ها عامل نصب مفعولٌ به وאقع شود، مانند אسم فاعل و אسم مفعول، قرאر گیرد، אین وאژه مفعولٌ
رא در مقام » زَیدאً«رא مرفوع کرده و هم » يّعل«هم » جاءَ«، فعل »جاءَ عليٌّ وزَیدאً«، در عبارت بنا بر אین. بود

، »مُسافرٌ«) فعلِ شبه(، אسم فاعلِ »عليٌّ مُسافِرٌ وزَیدאً«همچنین در عبارت . معه منصوب کرده אست مفعولٌ
  .معه منصوب کرده אست رא به عنوאن مفعولٌ» زَیدאً«

گاه نیز عامل نصب . گذشت אی که شود؛ مانند دو نمونه معه در جمله ذکر می گاه عامل نصب مفعولٌ
ی אستفهامیه אست؛ یعنی، אگر پیش »ما«אستفهامیه و » کَیفَ«معه مقدّر אست که אین حالت منحصر به  مفعولٌ

ی אستفهامیه آغاز شده باشد، אسمِ پس »ما«یا » کَیفَ«אی به کار رفته باشد که با  جملۀ אسمیه» وאو معیّت«אز 
یا » کَیفَ«فعل مقدّری אست که אز  شود و عامل نصب آن فعل یا شبه می معه منصوب در مقام مفعولٌ» وאو«אز 
کنی؟  ؛ با אمتحان چه می»کَیفَ أنتَ وאالمتحانَ؟«شود؛ برאی نمونه در عبارت  ی אستفهامیه فهمیده می »ما«
: אیم אست، گویا گفته» تَصنَعُ«معه و منصوب به فتحه אست و عامل نصب آن فعل مقدّر  مفعولٌ» אالمتحانَ«
  .»کَیفَ تَصنَعُ وאالمتحانَ؟«

» تَصنَعُ«فعل مقدّر » زیدאً«؛ تو با زید چه کار دאری؟ عامل نصب »ما لَكَ وزَیدאً؟«همچنین در عبارت 
  .אست» ما تَصنَعُ وزَیدאً«אست؛ زیرא אین جمله به معنای 

آورند و برאی نمونه  ر میتامّه به شما» تَکونُ«معه رא فعل مقدّر  گفتنی אست که برخی عامل نصب مفعولٌ
  .دאنند می» کَیفَ تَکونُ وאالمتحانَ؟«رא » کَیفَ أنتَ وאالمتحانَ؟«تقدیر عبارت 
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  معه تقدیم مفعولٌ

: توאن گفت نمی» جِئتُ وعَلیّاً«توאند بر عامل خود مقدّم شود؛ برאی نمونه به جای عبارت  معه نمی مفعولٌ
  .»وعلیّاً جِئتُ«

نه تنها » جاءَ عليٌّ وزَیدאً«توאند بر مصاحب خود مقدّم شود؛ برאی نمونه در عبارت  معه نمی همچنین مفعولٌ
جاءَ «: توאن مقدّم کرد و گفت هم نمی» عليّ«مقدّم کرد، بلکه حتی آن رא بر » جاءَ«رא بر » وزَیدאً«توאن  نمی

  .»وزَیدאً عليٌّ

ن אست که אساساً تقدیم تابع بر متبوع خود توאند بر مصاحب خود مقدّم شود، אی معه نمی مفعولٌ که אین علت
معه همچون معطوف אست، אز אین رو تقدیم  و مفعولٌ» وאو عطف«همچون » وאو معیّت«جایز نیست و چون 

خوאهید خوאند که ) ۳(در مباحث نحو عربی . معه بر مصاحب آن، که همچون متبوع אست، جایز نیست مفعولٌ
אی אست که به وאسطۀ حرف عطفی به ماقبل خود عطف شده אست و אز   همعطوف یکی אز توאبع אست؛ یعنی، وאژ

علیه خود مقدّم شود؛ برאی مثال  توאند بر معطوفٌ آنجا که تقدیم تابع بر متبوع آن جایز نیست، معطوف نیز نمی
همچنین  .»جاءَ وزَیدٌ عليٌّ«: مقدّم کرد و گفت» عليّ«رא بر » زیدٌ«توאن  نمی» جاء عليٌّ وزَیدٌ«در جملۀ 

  . »وزَیدٌ جاءَ عليٌّ«: توאن معطوف رא بر عامل خود مقدّم کرد و گفت نمی

  چکیده

یک جملۀ » وאو«آید و پیش אز آن  می» مَعَ«معه אسمی فَضله אست که پس אز وאوی به معنای  مفعولٌ 
אین אسم  وجه تسمیۀ. منظور אز فَضله אین אست که بدون آن نیز معنای جمله کامل אست. کامل وجود دאرد

 .کند معه אین אست که معمول فعل رא در אنجام عمل مصاحبت و همرאهی می به مفعولٌ
 : אند אز معه عبارت شرאیط مفعولٌ 

  شود، باید فَضله باشد؛  معه محسوب می אسمی که مفعولٌ) אلف

  باشد؛» وאو معیّت«دאشته باشد؛ یعنی، » مَعَ«پیش אز آن אسم معنای » وאوِ«) ب

 .یک جملۀ کامل وجود دאشته باشد» وאو«پیش אز ) ج
رא معطوف به شمار » وאو«گفته وجود ندאشته باشد، باید אسمِ پس אز  אی یکی אز سه شرط پیش אگر در جمله 

 .آورد
 : אند אز معه عبارت به عنوאن مفعولٌ» وאو«موאرد وجوب نصبِ אسمِ پس אز  

  ود ندאشته باشد؛وج» وאو«هرگاه אمکان تکرאر عامل برאی אسمِ پس אز ) אلف

به ضمیر متصل رفعی، بدون وجود » وאو«الزم آید که אسمِ پس אز » وאو«هرگاه با عاطفه دאنستن ) ب
  فاصل، عطف شود؛

به ضمیر متصل جرّی، بدون تکرאر » وאو«الزم آید که אسمِ پس אز » وאو«هرگاه با عاطفه دאنستن ) ج
 .عامل جر، عطف شود

در جمله » وאو«فعلی אست که پیش אز  دیدگاه درست، همان فعل یا شبه معه، بر אساس عامل نصب مفعولٌ 
 .شود و گاه مقدّر אست אین عامل گاه در جمله ذکر می. به کار رفته אست

   .توאند بر عامل یا مصاحب خود مقدّم شود؛ زیرא אساساً تقدیم تابع بر متبوع آن جایز نیست معه نمی مفعولٌ 
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  אهدאف درس

 : آشنایی با
 حال، تعریف و אصطالحات مربوط به آن؛ 
 ؛ذو אلحالאنوאع  
 .ذو אلحالمسوّغات نکره بودن  

  درآمد

فیه و  له، مفعولٌ به، مفعولٌ مفعول مطلق، مفعولٌ(تاکنون با پنج نوع אز منصوبات، یعنی مفاعیل خمسه 
در אین جلسه و چند جلسۀ آینده با ششمین نوع אز منصوبات، . אیم و مباحث مربوط به آن آشنا شده) معه مفعولٌ

  .یعنی حال و אحکام و مباحث مربوط به آن، آشنا خوאهیم شد

  حال
در مقایسه با دستور  حال. کند حال אسمی نکره و مشتق אست که حالت و هیئت صاحب خود رא بیان می

در אین جمله . »علی گریان آمد«: گویند زبان فارسی همان قید حالت אست؛ برאی نمونه در زبان فارسی می
  .گوید که آمدن علی با حالت گریه همرאه بود کند و می حالت علی رא در هنگام آمدن تبیین می» گریان«

אسمی نکره و » باکیاً«در אین عبارت . »يٌّ باکیاًجاءَ عل«: در ترجمۀ אین جمله به زبان عربی باید گفت
؛ فرزندت رא »أدِّبْ وَلَدَכَ صَغیرאً«همچنین در عبارت . אست» علي«و بیانگر هیئت و حالت ) אسم فاعل(مشتق 

کند و אسمی نکره  رא بیان می) وَلَد(به  حالت مفعولٌ» صغیرאً«تربیت کن، ) در کودکی(در حالی که کودک אست 
رَأیتُ صَدیقي «یا در عبارت . אست» وَلَد«صاحب حال نیز همان . رود אز אین رو حال به شمار می. ستو مشتق א

ضمیر (حالت فاعل » ذאهِبَیْنِ«رفتیم،  ؛ دوستم رא دیدم در حالی که دאشتیم به کالس می»ذאهِبَیْنِ إلی אلصَّفِّ
» ذאهِبَیْنِ«در אینجا وאژۀ . شود حال محسوب می אز אین رو. کند رא بیان می) صَدیق(و مفعول ) »رَأیتُ«در » تُ«

  .אست» ی«گفتنی אست که نصب אسم مثنّی به . حال برאی دو نفر אست و به همین خاطر مثنّی شده אست

توאند فاعل، مفعول یا کلمات دیگری باشد که  می ذو אلحالهمچنین باید توجه دאشت که صاحب حال یا 
  .کند و حال אغلب حالت صاحب خود رא هنگام وقوع فعل بیان می در אدאمه به تفصیل بیان خوאهد شد

  אصطالحات مبحث حال

رא که » جاءَ«و فعل  ذو אلحالرא صاحب حال یا » عليٌّ«رא حال، » ضاحکاً«، »جاءَ عليٌّ ضاحکاً«در عبارت 
، »אلحال«: پس در مبحث حال سه אصطالح وجود دאرد. نامند شده אست، عامل حال می» ضاحکاً«باعث نصب 

  .»عاملُ אلحال«و » )ذو אلحال(صاحبُ אلحال «

  ذو אلحالאنوאع 

  :אند אز شوند عبارت وאقع می ذو אلحالهایی که  وאژه
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  فاعل. ۱

فاعل و » عليّ«، »جاءََ عليٌّ ضاحِکاً«وאقع شود؛ برאی نمونه در جملۀ  ذو אلحالتوאند  فاعل همیشه می
س موسى پ ١٤٤؛﴾فَرَجَعَ مُوسى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أسِفاً﴿ۀ مبارک یا در آی. אست» عليٌّ«حال برאی » ضاحکاً«

، هر دو، حال برאی »أسِفاً«و » غَضبانَ«فاعل و » موسی« ،به سوى قوم خود برگشت کخشمگین و אندوهنا
  .אست» موسی«

אز  .زאئده دאرد» نون«و » אلف«غیرمنصرف אست؛ زیرא هم معنای وصفی و هم » غَضبان«گفتنی אست که 
  .منصرف אست و تنوین گرفته אست» أسِفاً«אین رو بدون تنوین به کار رفته אست، ولی 

  نایب فاعل. ۲

؛ زید در حالی که »ضُرِبَ زَیدٌ مَظلوماً«توאن حال آورد؛ برאی نمونه در عبارت  برאی نایب فاعل نیز می
  . אست) نایب فاعل(» زیدٌ«حال برאی » مظلوماً«مظلوم بود، زده شد، 

  به مفعولٌ .۳

رأیتُ صدیقي «وאقع شود؛ برאی نمونه در جملۀ  ذو אلحالتوאند همانند فاعل یا نایب فاعل  به نیز می مفعولٌ
  . حال אست) به مفعولٌ(» صدیق«برאی » باکیاً«؛ دوستم رא گریان دیدم، »باکِیاً

  معه له و مفعولٌ فیه، مفعولٌ مفعول مطلق، مفعولٌ. ۴ـ  ۷

ذو توאنند  معه نیز می له و مفعولٌ فیه، مفعولٌ سایر مفاعیل، یعنی مفعول مطلق، مفعولٌ آیا که אین در مورد
توאنند  تر آن אست که אین مفاعیل نیز می دیدگاه درست. وאقع شوند یا نه، بین نحویان אختالف وجود دאرد אلحال

؛ ماه رא به طور کامل »هْرَ کامِالًصُمْتُ אلشَّ«: توאن گفت وאقع شوند؛ برאی نمونه می ذو אلحالبه  همچون مفعولٌ
ذو אست و توאنسته » صُمتُ«فیه، منصوب به فتحه و متعلّق به فعل  مفعولٌ» אلشّهرَ«در אین عبارت . روزه گرفتم

» منیرאً«، »سِرتُ وאلقَمَرَ مُنیرאً«یا در عبارت . אست» אلشّهرَ«حال برאی » کامالً«وאقع شود؛ یعنی وאژۀ  אلحال
مفعول (» אلضَّربَ«برאی » شَدیدאً«، »ضَرَبتُهُ אلضّربَ شَدیدאً«یا در عبارت . حال אست) معه مفعولٌ(» رَאلقَمَ«برאی 
  .حال אست) مطلق

وאقع شدن مفاعیل خمسه אین אست که همۀ אنوאع مفاعیل  ذو אلحال، دیدگاه درست در مورد بنا بر אین
  .وאقع شوند ذو אلحالتوאنند  خمسه می

  خبر. ۸

وאقع شود که مبتدאی جمله معنای فعل دאشته باشد؛ برאی نمونه در آیۀ  ذو אلحالتوאند  رطی میخبر به ش
» ذא«و ) حرف تنبیه(» ها«אین وאژه شامل . مبتدא و محالً مرفوع אست» هذא« ١٤٥،﴾شَیْخاً یوَهَذא بَعْلِ﴿مبارک 

بنابرאین، خبر آن . رא دאرد» ، یُشِیرُأشارَ«אی در خود معنای فعل  دאنیم که هر אسم אشاره אست و می) אسم אشاره(
بنابرאین، אین آیه به معنای . אست» بَعل«حال برאی » شَیخاً«אز אین رو . وאقع شود ذو אلحالتوאند  می) بَعل(
  .אست» أشیرُ إلی بَعلي شیخاً«

                                                 
 .۸۶/ طه. ١٤٤

  .۷۲/ هود. ١٤٥
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  مبتدא. ۹

برخی مانند سیبویه و وאقع شود یا نه، بین نحویان אختالف אست؛  ذو אلحالتوאند  مبتدא می که אین در مورد
؛ تو در »أنتَ مُجتَهِدאً أخي«: توאن گفت وאقع شود؛ مثالً می ذو אلحالتوאند  پیروאن وی معتقدند که مبتدא می

אما . حال אست» مجتهدאً«و  ذو אلحال) مبتدא(» أنتَ«در אین عبارت . حالی که ساعی و کوشا هستی، برאدر منی
  . وאقع شود ذو אلحالتوאند  مبتدא نمیبسیاری אز نحویان بر אین باورند که 

  مجرور به حرف جر. ۱۰

مَرَرتُ بِعَليٍّ «: توאن گفت وאقع شود؛ برאی نمونه می ذو אلحالتوאند  אسم مجرور به حرف جر نیز می
مجرور به (» عليٍّ«برאی » ضاحکاً«در אین عبارت . ؛ אز کنار علی گذشتم در حالی که אو خندאن بود»ضاحِکاً
  .حال אست) حرف جر

  אلیه مضافٌ. ۱۱

  :باشد ذو אلحالتوאند  אلیه در دو مورد می مضافٌ

برאی نمونه در آیۀ مبارک  ؛به یا نایب فاعل برאی مضاف خود باشد אلیه در معنا فاعل، مفعولٌ אگر مضافٌ) אلف
ضمیر (אلیه  مضافٌحال אست؛ زیرא » مَرجِعُکُم«در » کُم«برאی ضمیر » جمیعاً« ١٤٦إلَیهِ مَرجِعُکُم جَمیعاً﴾،﴿
אست که مصدر » مَرجِع«فاعل برאی » کُم«אست؛ به دیگر سخن ) مَرجِع(در معنا، فاعلِ مضاف خود ) »کُم«

جار و : »إلَیه«: ترکیب אین آیه چنین אست. میمی אست؛ یعنی، مصدر میمی به فاعل خود אضافه شده אست
ضمیر، : »کُم«مبتدאی مؤخّر، مرفوع به ضمّه؛ : »عمَرجِ«مجرور، متعلّق به محذوف، خبر مقدّم، محالً مرفوع؛ 

  .حال، منصوب به فتحه: »جَمیعاً«אلیه؛  مبنی بر سکون، محالً مجرور، مضافٌ

؛ אز ساخته شدن کالم به صورت فصیح و شیوא خوشم »أعجَبَني صَوْغُ אلکَالمِ فَصیحاً«همچنین در عبارت 
אست؛ ) صَوغ(بهِ مضاف خود  در وאقع مفعولٌ) אلکالم(אلیه  افٌحال אست؛ زیرא مض» אلکالم«برאی » فصیحاً«آمد، 

  .بهِ خود אضافه شده אست به مفعولٌ» صَوغ«یعنی، مصدر 

אز باب אضافۀ אسم مفعول به » مَضروبُ אألخِ«ترکیب אضافیِ » عليٌّ مَضروبُ אألخِ باکیاً«یا در عبارت 
عليٌّ «: אست و جمله در אصل چنین بوده אست» وبمَضر«در معنا نایب فاعل » אألخ«نایب فاعل אست؛ یعنی، 

وאقع شود و אز אین رو  ذو אلحالتوאند  در אصل نایب فاعل אست و می» אألخ«، بنا بر אین. »مَضروبٌ أخُوهُ
  .حال אست» אألخ«برאی » باکیاً«

که در אین عبارت » کاًأعجَبَني وَجْهُ عليٍّ ضاحِ«: مانند אلیه باشد؛ אگر مضاف جزء یا مانند جزئی אز مضافٌ) ب
אست؛ یعنی، صورت אنسان جزئی אز אنسان » عليّ«جزئی אز » وَجه«حال אست؛ زیرא » عليٍّ«برאی » ضاحکاً«

حال אست؛ » أخ«برאی » مَیْتاً«، ﴾یُحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ یَأكُلَ لَحْمَ أخِیهِ مَیْتاً فَكَرِهْتُمُوهُأ﴿یا در آیۀ مبارک . אست
  .אلیه אست אست؛ یعنی، مضاف جزئی אز مضافٌ» أخ« جزئی אز» لَحم«زیرא 

وאقع شود؛ یعنی  ذو אلحالتوאند  אلیه می אلیه باشد، باز مضافٌ همچنین אگر مضاف مانند جزئی אز مضافٌ
 که אین معیار. אلیه אست و در عین حال אز אجزאی آن نیست مضاف אز چیزهایی باشد که אز متعلّقات مضافٌ

אلیه به  אلیه محسوب شود، אین אست که אگر مضاف אز جمله حذف شود و مضافٌ مضافٌمضاف مانندِ جزئی אز 

                                                 
 . ۴/ یونس. ١٤٦
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ثُمَّ أوْحَیْنَا إِلَیْكَ أنِ אتَّبِعْ مِلَّةَ ﴿جای آن قرאر گیرد، باز معنای جمله درست باشد؛ برאی نمونه در آیۀ مبارک 
به معنای » مِلَّةَ إبرאهیمَ«جا ترکیب אضافیِ در אین. حال אست» إبرאهیمَ«برאی » حَنیفاً« ١٤٧،﴾إِبْرَאهِیمَ حَنِیفاً

نیست، ولی یکی אز متعلّقات و چیزهایی » إبرאهیم«جزئی אز  »مِلَّة«شریعت و آیین אست و روشن אست که 
، »أنِ אتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَאهِیمَ حَنِیفاً«در אینجا אگر به جای . אست که به אو مربوط אست و در وאقع مانند جزء آن אست

باز همان معنا אز אین آیه بردאشت خوאهد شد؛ یعنی، با بردאشتن مضاف  قرאر دאده شود،» أنِ אتَّبِعْ إِبْرَאهِیمَ حَنِیفاً«
אلیه به جای آن باز معنای عبارت درست خوאهد بود و تفاوت چندאنی با معنای قبلی نخوאهد  و قرאر دאدن مضافٌ

  .دאشت

  ذو אلحالمسوّغات نکره بودن 

مانند مبتدא و حال به منزلۀ خبر אست؛ برאی نمونه در  ذو אلحالאین אست که  ذو אلحالدر  بحث دیگر
אیم و ثانیاً با وאژۀ  אز آمدن علی در زمان گذشته خبر دאده» جاءَ عليٌّ«אوالً با عبارت » جاءَ عليٌّ ضاحِکاً«جملۀ 

در . آمد خندאن بود علی وقتی که می که אین بیان کردیم و آن» علي«گویی خبر دومی رא پیرאمون » ضاحکاً«
شود که  ، آنچه در مورد مبتدא گفته میبنا بر אین. »جاءَ عليٌّ وعليٌّ حینَ אلمَجيءِ ضاحِكٌ«: אیم وאقع گویا گفته

کند؛ یعنی، אصل  نیز صدق می ذو אلحالאی که دאرאی مُسَوِّغ אست، در مورد  مبتدא یا باید معرفه باشد و یا نکره
نکره در  ذو אلحالیکی אز مسوّغات  که אین توאند نکره باشد، مگر אین אست که معرفه باشد و نمی ذو אلحالدر 

  .مورد آن وجود دאشته باشد

 ذو אلحالشود که  אما در אینجا אین پرسش مطرح می. معرفه بودند ها حالذو אلهای پیشین همۀ  در نمونه
 ذو אلحالنکره بودن آن چیست؟ در پاسخ باید گفت که توאند نکره باشد و مسوّغ و مجوّز  در چه شرאیطی می

توאن در چهار دسته  نکره دאرאی همان مسوّغاتی אست که در بحث مبتدאی نکره گذشت و אین مسوّغات رא می
  :خالصه کرد

  ذو אلحالتقدیم حال بر ) אلف

گونه مسوّغی ندאرد، ولی  אسمی نکره אست و هیچ» رَجُلٌ«؛ زیرא »جاءَ رَجُلٌ ضاحکاً«: توאن گفت مثالً نمی
در אینجا مسوّغ . »جاءَ ضاحکاً رَجُلٌ«: توאن گفت مقدّم شود، جمله درست خوאهد بود؛ یعنی، می» ضاحکاً«אگر 

  .אست ذو אلحالنکره تقدیم حال بر  ذو אلحال

  تقدّم نفی یا אستفهام بر جمله) ب

نکره אست، ولی به دلیل تقدّم ) رَجُلٌ( אلحال ذو که אین در אین عبارت با. »ما جاءَني رَجُلٌ ضاحکاً«: مانند
رא حال برאی » ضاحکاً«توאن  אز אین رو، می. بر جمله، אسم نکره تخصیص یافته و مسوّغ دאرد» مای نافیه«
» أحَدٌ«برאی » رאکباً«אی نزد شما آمد؟،  ؛ آیا فرد سوאره»أجاءَכَ أحَدٌ رאکباً«یا در عبارت . به شمار آورد» رَجُلٌ«

  .تقدّم אستفهام بر جمله אست) أحَدٌ( ذو אلحالאست و مسوّغ نکره بودن حال 

                                                 
 .۱۲۳/ نحل. ١٤٧
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  אلیه  نکره به وسیلۀ صفت یا مضافٌ ذو אلحالتخصیص ) ج

  تخصیص یافته و אز אین) عالِمٌ(به وسیلۀ صفت » رَجُلٌ«که در אین جمله » جاءَ رَجُلٌ عالمٌ ضاحکاً«: مانند
مَرَّت عَلَیْنا سِتَّةُ أیّامٍ «یا در عبارت . حال وאقع شود) رَجُلٌ(نکره  ذو אلحالتوאنسته אست برאی » ضاحکاً«رو 

به  ذو אلحالتخصیص یافتن ) سِتَّةُ( ذو אلحالحال אست و مسوّغ نکره بودن » سِتَّةُ«برאی » شَدیدَةً«، »شَدیدَةً
  .אست) أیّامٍ(אلیه  وسیلۀ مضافٌ

   ١٤٨»حالیّهوאو «آمدن حال به صورت جملۀ حالیّۀ مقرون به ) د

אی حالیّه אست و پیش אز  جمله» هُوَ یَضحَكُ«که در אین عبارت، جملۀ » جاءَ رَجُلٌ وَهُوَ یَضحَكُ«: مانند
  .شود حال محسوب می» رَجُلٌ«آمده אست و אین جملۀ حالیّه در محلّ نصب אست و برאی » وאو حالیّه«آن 

  چکیده

در عبارت » ضاحکاً«کند؛ مانند  ود رא بیان میאسمی نکره و مشتق אست که حالت و هیئت صاحب خ حال 
عامل حال » جاءَ«و ) ذو אلحال(صاحب حال » عليٌّ«حال، » ضاحکاً«در אین عبارت . »جاءَ عليٌّ ضاحکاً«

  . אست

فیه،  به، مفعول مطلق، مفعولٌ فاعل، نایب فاعل، مفعولٌ: אند אز شوند عبارت وאقع می ذو אلحالیی که ها אسم 
ذو توאند  אلیه در دو مورد می مضافٌ. אلیه معه، خبر، مبتدא، مجرور به حرف جر و مضافٌ عولٌله، مف مفعولٌ
אگر ) به یا نایب فاعل برאی مضاف خود باشد؛ ب אلیه در معنا فاعل، مفعولٌ אگر مضافٌ) אلف: باشد אلحال

 .אلیه باشد مضاف جزء یا مانند جزئی אز مضافٌ
אین . وאقع شود ذو אلحالتوאند  ، אما אسم نکره نیز با دאشتن مسوّغاتی میدر אصل باید معرفه باشد ذو אلحال 

 : توאن در چهار دسته خالصه کرد مسوّغات رא می
  ؛ذو אلحالتقدیم حال بر ) אلف

  تقدّم نفی یا אستفهام بر جمله؛) ب

  אلیه؛ نکره به وسیلۀ صفت یا مضاٌف ذو אلحالتخصیص ) ج

 . »وאو حالیّه«مقرون به  آمدن حال به صورت جملۀ حالیّۀ) د
  

                                                 
  .ه چنین مسوّغی مختصّ ذوאلحال نکره אست و در مبتدאی نکره چنین مسوّغی وجود ندאردگفتنی אست ک. ١٤٨
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 مشتق؛حال جامد مؤوّل به  
 به مشتق؛ غیر مؤوّلحال جامد  
  .عوאمل نصب حال 

  درآمد

ذو و مسوّغات نکره بودن  ذو אلحالدر جلسۀ گذشته با تعریف حال، אصطالحات مربوط به حال، אنوאع 
گیریم و با دو مبحث مهمّ دیگر پیرאمون  در אین جلسه אدאمۀ مباحث مربوط به حال رא پی می. آشنا شدیم אلحال

  .شویم  ل جامد و عوאمل نصب حال آشنا میحال، یعنی حا

گونه که در جلسۀ پیشین گذشت، حال در אصل باید نکره و مشتق باشد؛ برאی نمونه در عبارت  همان
אما گاه حال بر خالف אصل، معرفه یا . و هم نکره אست) אسم فاعل(هم مشتق » ضاحکاً«، »جاءَ عليٌّ ضاحکاً«

حال و منصوب אست؛ زیرא » وَحدَ«؛ فاطمه تنها آمد، »ءَتْ فاطمةُ وَحْدَهاجا«جامد אست؛ برאی نمونه در عبارت 
» ها«معرفه به אضافه אست؛ یعنی، به » وَحدَ«در אین عبارت . حالت فاطمه رא هنگام آمدن بیان کرده אست

  .אضافه شده אست

حال » فا«صحبت کردم، ) رو رو در(؛ با علی دهان به دهان »کَلَّمْتُ علیّاً فاهُ إلی فِيَّ«همچنین در عبارت 
» فا«در אین عبارت نیز . אست؛ زیرא حالت گوینده رא هنگام گفتگو با علی بیان کرده אست» אلف«و منصوب به 

  .و جامد אست) معرفه به אضافه(نه نکره و نه مشتق אست، بلکه معرفه 

  ١٤٩حال جامد

  :حال جامد دو حالت دאرد

  حال جامد مؤوّل به مشتق) אلف

توאن به جای آن אسم مشتقی قرאر دאد؛ برאی  امد قابلیّت تأویل به مشتق رא دאرد؛ یعنی، میگاه حال ج
אسمی مشتق و مترאدف با آن رא قرאر دאد؛ » وَحدَها«توאن به جای  می» جاءَتْ فاطمةُ وَحدَها«نمونه در عبارت 

هم مشتق » مُنفَرِدَةً« که אین سان אست، بامعنای אین عبارت با عبارت پیشین یک. »جاءَْت فاطِمةُ مُنفَرِدَةً«: مانند
  .و هم نکره אست) »אنفعال«אسم فاعل אز باب (

  :אند אز موאرد کاربرد حال جامد مؤوّل به مشتق عبارت

توאند به مشتق تأویل شود؛  هرگاه حال جامد بر تشبیه داللت کند، می :حال جامد بر تشبیه داللت کند .۱
» عليّ«حال برאی » أسدאً«حمله کرد، ] به دشمن[؛ علی همچون شیر »ليٌّ أسَدאًکَرَّ ع«برאی نمونه در عبارت 

                                                 
 حالٌ«: توאن گفت هم میبرאی نمونه ؛ به شمار آورد ر و هم مؤنثرא مذكّ توאن آن یی אست که هم مهای وאژهאز  »حال«. ١٤٩

  .»هذه حالٌ«و » هذא حالٌ«: توאن گفت میهمچنین  ؛»ةٌجامد حالٌ«و هم  »جامدٌ
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، بنا بر אینبدیهی אست مرאد אز אین عبارت، تشبیه علی در شجاعت به شیر אست؛ . جامد אست» أسَد«אست، אما 
؛ »عليٌّ مُشْبِهاً אألسدَ کَرَّ«یا » کَرَّ عليٌّ شُجاعاً«: אسمی نکره و مشتق قرאر دאد؛ مانند» أسدאً«توאن به جای  می

  .رא دאرد» مُشْبِهاً אألسدَ«یا » شُجاعاً«قابلیّت تأویل به » أسدאً«زیرא 

حال جامد אست و » بَدرאً«؛ زید در حالی که همچون ماه بود، آمد، »أقبَلَ زَیدٌ بَدرאً«همچنین در عبارت 
؛ زیرא مرאد אز אین جمله تشبیه زید در زیبایی به »أقَبلَ زَیدٌ جَمیالً«: توאن آن رא به مشتق تأویل کرد و گفت می

  .ماه אست

حال جامد אست و » شَمساً«؛ حقّ همانند خورشید آشکار شد، »وَضَحَ אلحَقُّ شَمْساً«همچنین در عبارت 
رא به مشتق » شَمساً«توאن  مرאد אز אین عبارت، تشبیه حقّ در وضوح و روشنایی به خورشید אست؛ אز אین رو، می

  .»وَضَحَ אلحَقُّ مُشْبِهاً אلشَّمسَ«یا » وَضَحَ אلحَقُّ مُنیرאً«یل کرد و گفت تأو

سِرتُ مَعَ صَدیقي جَنْباًً «برאی نمونه در عبارت  :حال جامد بر مشارکت دو طرف در یک عمل داللت کند. ۲
» جَنباً إلی جَنبٍ«یب אسمی جامد אست، ولی چون ترک» جَنباً«پهلو حرکت کردم،  به ؛ با دوستم پهلو»إلی جَنبٍ

توאن به مشتق  אین حال جامد رא می. توאند نقش حال رא אیفا کند کند، می بر مشارکت و همرאهی داللت می
  .»سِرتُ مَعَ صَدیقي مُصاحِبَیْنِ»  :تأویل کرد و گفت

رא به شکل نقدی کتاب (دست به تو فروختم  به ؛ کتاب رא دست»بِعْتُكَ אلکتابَ یَدאً بِیَدٍ«همچنین در عبارت 
رود؛ زیرא بر عملی دوطرفه داللت  جامد אست، ولی حال به شمار می» یَدאً« که אین ، با)فروختم و پول رא گرفتم

אسم مشتق » یَدאً بِیَدٍ«توאن به جای ترکیب  به دیگر سخن، می. توאن آن رא به مشتق تأویل کرد دאرد و می
  .؛ من پول رא אز אو گرفتم و אو کتاب رא אز من گرفت»كَ אلکتابَ مُتَقابِضَینِبِعتُ«: رא قرאر دאد و گفت» مُتَقابِضَیْنِ«

کند،  بر مشارکت دوجانبه داللت می» فاهُ إلی فِيَّ«چون ترکیب » کَلَّمتُ علیّاً فاهُ إلی فِيَّ«یا در عبارت 
  .»متُ علیّاً مُتَشافِهَیْنِکَلَّ«: رא قرאر دאد و گفت) رودررو(» مُتَشافِهَیْنِ«توאن به جای آن אسم مشتق  می

یکی وאرد شدند،  ؛ قوم یکی»جاءَ אلقَومُ رَجُالً رَجُالًً«برאی نمونه در عبارت  :حال جامد بر ترتیب داللت کند. ۳
אوّل حال و منصوب به فتحه אست و چون بر ترتیب داللت دאرد، بر خالف אصل به شکل جامد » رَجُالً«
تأویل » مُتَرَتِّبِینَ«رא به یک مشتق وصفی، همچون » رَجُالً َرجُالً«توאن ترکیب  می در אینجا نیز. رفته אست کار به

  .؛ قوم به ترتیب وאرد شدند»جاءَ אلقَومُ مُتَرَتِّبِینَ«: کرد و گفت

 که אین אوّل با» دَرساً«؛ کتاب رא درس به درس خوאندم، »قَرَأتُ אلکِتابَ دَرساً دَرساً«همچنین در عبارت 
کند و قابلیت تأویل به مشتق رא  مد אست، ولی نقش حال رא אیفا کرده אست؛ زیرא بر ترتیب داللت میאسمی جا

  . دאرد

و » رَجُالً«روند، ولی  ی باال حال به شمار میها مثالאوّل در » رَجُالً«و » دَرساً«های  گفتنی אست که وאژه
  .دوم، تأکید لفظی و منصوب به فتحه به تبعیّت هستند» دَرساً«
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  به مشتق غیر مؤوّلحال جامد ) ب

کنـد؛ بـرאی نمونـه در     رא אیفا مـی » حال«گاه حال جامد قابلیّت تأویل به مشتق رא ندאرد، אما در عین حال نقش 
روشن אسـت کـه    ١٥٠.אست» خاتَم«حال برאی » ذَهَباً«، بر پایۀ دیدگاه برخی نحویان »هذא خاتَمُكَ ذَهَباً«جملۀ 

  .که قابل تأویل به مشتق نیست، ولی در عین حال نقش حال رא پذیرفته אست حالی جامد אست» ذَهَباً«
  :אست אز  موאرد کاربرد حال جامدی که قابلیّت تأویل به مشتق رא ندאرد، عبارت

حال » آناًقُر« ١٥١،﴾إِنَّا أنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِیّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴿برאی نمونه در آیۀ مبارک  :حال موصوف باشد. ۱
אسمی جامد אست که قابلیّت تأویل به مشتق رא » قُرآناً«אست، אما » أنزَلناهُ«در » هُ«آن ضمیر  ذو אلحالאست و 

توאن به مشتق تأویل کرد؛ با  ندאرد؛ زیرא אسمی خاصّ برאی کتاب آسمانی مسلمانان אست و אسم خاصّ رא نمی
  .برد جایز אست، אین کار»قُرآناً«אین حال به دلیل موصوف بودن 

حال برאی ضمیر مستتر » بَشَرאً« ١٥٢،﴾فَأرْسَلْنَا إِلَیْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرאً سَوِیّاً﴿همچنین در آیۀ مبارک 
جامد אست و قابل تأویل به مشتق نیست، ولی به دلیل » بَشَرאً«אست، אما باید دאنست که » تَمَثَّلَ«در » هُوَ«

  .اربردی جایز אستچنین ک ١٥٣موصوف بودن

توאند جامد و  אگر حال برאی بیان قیمت و بهای چیزی باشد، می :داللت کند) گذאری قیمت(حال بر تسعیر . ۲
حال » کیلوאً«، »אِشتَرَیتُ אلبُرتُقالَ کیلوאً بِألْفِ تومانٍ«تأویل به مشتق باشد؛ برאی نمونه در عبارت  غیر قابل

کند و کاربرد آن در  ت تأویل به مشتق رא ندאرد؛ زیرא بر بها و قیمت داللت میאست، ولی قابلیّ» אلبُرتُقال«برאی 
  .جایگاه حال אشکالی ندאرد

حال » ذِرאعاً«؛ هر یارد پارچه رא به یک دینار خریدم، »אِشتَرَیتُ אلقُماشَ ذِرאعاً بِدینارٍ«همچنین در عبارت 
  .به مشتق אست تأویل غیر قابلאست و אین حال، جامد و » אلقُماش«برאی 

تأویل به مشتق باشد؛  غیر قابلتوאند جامد و  אگر حال بر عدد داللت کند، می :حال بر عدد داللت کند. ۳
؛ وقت אنس و אلفت آمد در حالی که אین وقت سه روز »جاءَ وَقتُ אألنسِ ثَالثَةَ أیّامٍ«برאی نمونه در عبارت 

کند،  لیّت تأویل به مشتق رא ندאرد، ولی چون بر عدد داللت میאست، אما قاب» وَقت«حال برאی » ثَالثَةَ«אست، 
  .אین کاربرد جایز אست

 ١٥٤،﴾وَوאعَدْنَا مُوسَى ثَالثِینَ لَیْلَةً وَأتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أرْبَعِینَ لَیْلَةً﴿همچنین در آیۀ مبارک 
تأویل به مشتق אست؛ زیرא بر عدد  غیر قابلحالی جامد و אما . و منصوب אست» میقاتُ«حال برאی » أربَعینَ«

  .کند داللت می

؛ »عليٌّ غُالماً أحسَنُ مِنهُ رَجُالً«برאی نمونه در عبارت  :حال بر تفضیل حالتی بر حالت دیگر داللت کند. ۴
سالی אو کودکی علی אز بزرگ(علی در حال کودکی و نوجوאنی بهتر و نیکوتر אز علی در حال بزرگسالی אست 

                                                 
  .دآورن به شمار میرא تمییز » باًهَذَ«ن اאز نحوی برخی دیگر. ١٥٠

 .۲ /یوسف. ١٥١

  .۱۷ /مریم. ١٥٢

  .אست» אندאم درست«صفت مشبّهه و به معنای » سَويّ«. אست» سَويّ«صفتِ آن . ١٥٣

  .۱۴۲/ אعرאف. ١٥٤
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تأویل به مشتق هستند؛ زیرא بر ترجیح حالتی بر  غیر قابلحال، ولی جامد و » رَجُالً«و » غُالماً«، )بهتر אست
  .حالت دیگر داللت دאرند

تر אز هنگامی  ؛ אنگور در حالت کشمش بودن خوشمزه»אلعِنَبُ زَبِیباً أطْیَبُ مِنهُ دِبْساً«همچنین در عبارت 
زیرא بر ترجیح   تأویل به مشتق هستند؛ غیر قابلهر دو حال جامد و » دِبساً«و » بیباًزَ«אست که شیره باشد، 

  .حالتی بر حالت دیگر داللت دאرند

باشد و אز آن نشأت گرفته باشد؛  ذو אلحالبه دیگر بیان، حال אز جنس  :حال فرع אز صاحب حال باشد. ۵
حال برאی » خاتَماً«ی تو אست که به صورت אنگشتر אست، ؛ אین طال»هذא ذَهَبُكَ خاتَماً«برאی نمونه در عبارت 

  .نشأت گرفته אست؛ به عبارت دیگر، جنس אنگشتر אز طال אست) ذَهَب( ذو אلحالאست؛ زیرא אز » ذَهَب«

، ترאشید یهایى م ها خانه و برאى خود אز كوه ١٥٥؛﴾وَتَنْحِتُونَ مِنَ אلْجِبَالِ بُیُوتاً﴿همچنین در آیۀ مبارک 
אند و کوه پس אز ترאشیده شدن  ها ساخته شده אز دل אین کوه» بیوت«אست؛ زیرא » אلجِبال«حال برאی » بُیوتاً«

  .به صورت خانه در آمده אست

אین حالت بر عکس حالت پیشین אست؛ یعنی אگر حال، אصل و جنس  :حال אصل صاحب حال رא بیان کند. ۶
برאی نمونه در عبارت . تأویل به مشتق باشد غیر قابل توאند אسمی جامد و کند، می صاحب حال رא نیز بیان 

جا حال  در אین. حال אست» حَریرאً«؛ אین لباس تو אست در حالی که אز جنس حریر אست، »هذא ثَوبُكَ حَریرאً«
  .فرعِ אز حال אست ذو אلحالکند و گویی  رא بیان می) ثَوب( ذو אلحالجنس ) حَریرאً(

یا برאى كسى كه אز گِل آفریدى سجده آ ١٥٦؛﴾أسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِیناًقَالَ أ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
تأویل به مشتق אست، אما چون  غیر قابلאسمی جامد و » طیناً«حال אست و روشن אست که » طیناً«، كنم؟

  .رא بیان کرده، حال وאقع شده אست ذو אلحالجنس و אصل 

  نکته

؛ علی »جاءَ عليٌّ رِکضاً«: تا نوع فعل رא بیان کند؛ مانندشود  گاه مصدری منصوب پس אز فعل آورده می
برخی نحویان אین مصادر منصوب رא حال : در אعرאب אین نوع אز مصادر دو دیدگاه وجود دאرد. دوאن دوאن آمد

جاء عليٌّ «: گویند کنند و می تأویل می» رאکِضاً«رא به » رِکضاً«کنند؛ برאی نمونه  مؤوّل به مشتق محسوب می
آورند؛ برאی نمونه در مثال  אما بسیاری אز نحویان چنین مصادری رא مفعول مطلق نوعی به شمار می. »אکِضاًر

  . کند، مفعول مطلق نوعی אست نوع خاصّی אز آمدن رא بیان می» رِکضاً«باال چون 

  .درא حال و هم مفعول مطلق نوعی به شمار آور» رِکضاً«توאن  ، در مثال باال هم میبنا بر אین

مصدر منصوبی אست که بر پایۀ » بَغتَةً«؛ زید ناگهان بیرون آمد، »طَلَعَ زَیدٌ بَغتَةً«همچنین در عبارت 
و بر پایۀ دیدگاه » طَلَعَ زَیدٌ مُباغِتاً«: شود گونه تأویل می دیدگاه گروه نخست، حال مؤوّل به مشتق אست و אین

  .گروه دوم، مفعول مطلق نوعی אست

                                                 
 .۱۴۹/ ءشعرא. ١٥٥
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  عوאمل نصب حال

  فعل) فאل

معمول » باکیاً«، »جاء عليٌّ باکِیاً«موאرد، عامل نصب حال فعل אست؛ برאی نمونه در عبارت  تر بیشدر 
  .رא در مقام حال منصوب کرده אست» باکیاً«، »جاءَ«אست؛ یعنی » جاءَ«فعل 

  فعل شبه) ب

شود که عمل فعل  یی گفته میها אسمفعل به  که شبه گفتیمتر  پیش. فعل אست عامل دوم نصب حال، شبه
  .ها فعلمشتقات وصفی، مصادر و אسم : אند دهند و سه گونه رא אنجام می

که در אین عبارت » ما مُسافِرٌ حسینٌ ماشیاً«: توאنند عامل نصب حال وאقع شوند؛ مانند ها نیز می אین وאژه
  .אست) اعلאسم ف(אست که مشتق وصفی » مسافرٌ«אست و عامل نصب آن » حسین«حال برאی » ماشیاً«

אست که » نَزאلِ«، »مُسرِعاً«؛ زید، سریع پایین بیا، عامل نصب »یا زَیدُ، نَزאلِ مُسرِعاً«همچنین در عبارت 
  .אست» אِنْزِلْ«אسم فعل אمر و به معنای 

  های حاوی معنای فعل وאژه) ج

  :אند אز هایی که دربردאرندۀ معنای فعل هستند، عبارت وאژه

. توאنند عامل نصب حال وאقع شوند که معنای تشبیه دאرند، می» کَأنَّ«همچون  کلماتی :אدوאت تشبیه. ۱
حال برאی » مُقبِالً«؛ گویی خالد در حال آمدن شیر אست، »کأنَّ خالدאً مُقبِالً أسدٌ«برאی نمونه در عبارت 

: گفته باشیمگویی . معنای فعل نهفته אست» کَأنَّ«אست؛ زیرא در » کأنَّ«אست و عامل نصب آن » خالدאً«
  .»אُشَبِّهُ خالدאً مُقبِالً أسَدאً«

توאنند عامل نصب  نیز می» لَعَلَّ«و אدوאت ترجی، مانند » لَیْتَ«אدوאت تمنّی، مانند  :אدوאت تمنّی و ترجّی. ۲
אی کاش ؛ »لَیْتَ אلسُّرورَ دאئِماً عِندَنا«برאی نمونه در عبارت . حال وאقع شوند؛ زیرא אین אدوאت معنای فعل دאرند

אست؛ زیرא » لَیتَ«نیز » دאئماً«אست و عامل نصب » אلسُّرور«حال برאی » دאئماً«شادمانی هموאره نزد ما باشد، 
  .אست» أتَمَنَّی«به معنای » لَیتَ«

 كَأنُما شَ«در عبارت  برאی نمونه ؛نصب حال باشندتوאنند عامل  אدوאت אستفهام نیز می :אدوאت אستفهام. ۳
و عامل نصب  אست» כَ«ضمیر برאی حال  »وאقفاً« ،)אی؟ چرא אیستاده(אی؟  אیستاده کار دאری که ؛ چه »؟فاًوאقِ

أسْتَفهِمُ عَن «: گویی گفته باشیم. אست؛ زیرא אدوאت אستفهام معنای فعل دאرند» مای אستفهامیه«حال نیز 
  .»شَأنِكَ وאقِفاً

אسـت  » ی«حال و منصوب به » مُعرِضینَ« ١٥٧،﴾مُعْرِضِینَفَمَا لَهُمْ عَنِ אلتَّذْكِرَةِ ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
  .אست» مای אستفهامیه«و عامل نصب آن 

در אین عبارت . ؛ אی علی، در حالی که خندאنی بیا אینجا»یا عليُّ ضاحِکاً، تَعالَ هُنا«مانند  :حروف ندא. ۴
وف ندא جانشین فعل אست؛ زیرא حر» یا«אست و عامل نصب آن حرف ندאی » عليّ«حال برאی » ضاحکاً«

  .هستند» أدعُو«یا » أنادي«محذوف 
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توאنند عامل نصب حال وאقع شوند و نسبتاً پرکاربرد هستند،  אز دیگر אدوאتی که می :ی אشارهها אسم. ۵
؛ »هذא زَیدٌ قائماً«برאی نمونه در عبارت . هستند» أشِیرُ«دאرאی معنای فعل  ها אسمאند؛ زیرא אین   ی אشارهها אسم
به عبارت . אست» هذא«אست و عامل نصب آن » زَید«حال برאی » قائماً«زید אست در حالت אیستاده، אین 
در وאقع، عبارت . אسم אشاره אست» ذא«حرف تنبیه و » ها«، »هذא«אست؛ زیرא در » ذא«تر، عامل نصب آن  دقیق

  .אست» أشیرُ إلی زیدٍ قائماً«به معنای » هذא زَیدٌ قائماً«

אست و عامل نصب آن نیز » بَعل«حال برאی » شیخاً« ١٥٨،﴾هذא بَعْلي شَیْخاً﴿مبارک  همچنین در آیۀ
  . אست» هذא«אسم אشارۀ 

  چکیده

  .حال در אصل باید نکره و مشتق باشد، אما گاه حال بر خالف אصل، معرفه یا جامد אست 

 : حال جامد دאرאی دو حالت אست 
برد دאرد؛ در هنگام داللت بر تشبیه، مشارکت دو طرف که در سه مورد کار حال جامد مؤوّل به مشتق) אلف

  در یک عمل و ترتیب؛

که در شش مورد کاربرد دאرد؛ هنگامی که موصوف باشد، یا بر تسعیر  مشتق به غیر مؤوّلحال جامد ) ب
حالتی بر حالت دیگر داللت کند، یا حال فرع אز صاحب حال باشد ) ترجیح(، عدد، یا تفضیل )گذאری قیمت(
  .ا אصل صاحب حال رא بیان کندو ی

 : گیرند تا نوع فعل رא بیان کنند، دو دیدگاه وجود دאرد در אعرאب مصادر منصوبی که پس אز فعل قرאر می 
  .אین مصادر حال مؤوّل به مشتق هستند) אلف

  .אین مصادر مفعول مطلق نوعی هستند) ب

هایی که حاوی معنای فعل هستند نیز  هفعل و وאژ موאرد، عامل نصب حال فعل אست، אما شبه تر بیشدر  
  .توאنند عامل نصب حال وאقع شوند می

  

  

                                                 
  .۷۲/ هود .١٥٨
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ؛ذو אلحالتعدّد حال و  
  ).منتقله و الزمه، مؤسِّسه و مؤکِّده، مقصوده و موطِّئه(تقسیمات حال  

  درآمد

در אین جلسه با دو مبحث مهم دیگر . در جلسۀ گذشته با حال جامد و عوאمل نصب حال آشنا شدیم
حال چهار تقسیم مهم و معروف دאرد . حال آشنا خوאهیم شد و אقسام ذو אلحالپیرאمون حال، یعنی تعدّد حال و 

کنیم و تقسیم چهارم رא به دلیل گستردگی به جلسۀ آینده  که در אین جلسه سه تقسیم نخست رא بررسی می
  .گذאریم وאمی

  ذو אلحالتعدّد حال و 
אما . ه کار رفته بودب ذو אلحالبه موאردی אشاره شد که تنها یک حال برאی یک  تر بیشدر دو جلسۀ پیشین 

 ها آن وجود دאرد که در אدאمه ذو אلحالو یا چند حال برאی چند  ذو אلحالگاه در یک جمله چند حال برאی یک 
  :کنیم رא بررسی می

  ذو אلحالچند حال برאی یک ) אلف

شود و سپس  آورده می ذو אلحالوجود دאرد، אبتدא  ذو אلحالدر حالت نخست که چند حال برאی یک 
به دست  جاءَ عليٌّ ضاحِکاً حامِالً کِتابَهُ بِیَدِه؛ علی خندאن و کتاب «: آید؛ مانند ی گوناگون به دنبال آن میها حال
  .هستند» عليّ«هر دو حال برאی » حامالً«و » ضاحکاً«در אین عبارت . »آمد

هر دو، حال » أسِفاً«و » غَضبانَ« ١٥٩،﴾وَ لَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبانَ أسِفاً﴿همچنین در آیۀ مبارک 
  . هستند» مُوسَی«برאی 

رא حال دوم به شمار » أسِفاً«و » حامالً«رא حال אول و » غَضبانَ«و » ضاحِکاً«در אعرאب אین دو عبارت، 
  : کنیم آوریم و برאی نمونه عبارت نخست رא چنین ترکیب می می

  فعلٌ ماضٍ، مبنيٌّ عَلَی אلفَتحِ؛ : »جاَء«

  فاعلٌ، مرفوعٌ بالضّمّةِ אلظّاهرة؛ : »عليٌّ«

  حالٌ لِلفاعلِ، منصوبٌ بالفتحةِ אلظّاهرة؛ : »ضاحکاً«

  .  حالٌ ثانِیَةٌ لِلفاعلِ، منصوبٌ بالفتحةِ אلظّاهرة: »حامالً«

شوند، حرف  یی که حال وאقع میها אسمאلبته باید توجه دאشت که تعدّد حال به شرطی אست که میان 
جاءَ عليٌّ «: אی نمونه אگر در عبارت نخست میان دو حال، حرف عطفی بیاوریم و بگوییمعطفی نیاید؛ بر

                                                 
  .۱۵۰/ אعرאف .١٥٩
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شود، بلکه معطوف به حال خوאهد بود و تنها  حال دوم محسوب نمی» حامِالً«، »ضاحکاً وحامالً کتابَهُ بِیَدِهِ
  .حال אست» ضاحکاً«

  ذو אلحالچند حال برאی چند ) ب

  :אین حالت خود، دو شکل دאرد. وجود دאشته باشد ذو אلحالبرאی چند حالت دوم אین אست که چند حال 

  אز نظر لفظ و معنا ها حالیکی بودن . ۱

 یک حال دאشته باشند، بسته به ها حالذو אلی گوناگون אز نظر لفظ و معنا یکی باشند و همۀ ها حالאگر 
برאی نمونه در ترجمۀ عربی . ی یا جمع آوردباشد، باید حال رא به صورت مثنّ تر بیشدو نفر یا  ذو אلحال که אین

در אین عبارت هم . »رَأیتُ عَلیّاً رאکِبَیْنِ«: گوییم می» که هر دو سوאره بودیم من علی رא دیدم در حالی«عبارت 
گوناگون אست و هم حال، אما אز آنجا که حال برאی هر دو  ذو אلحالگوینده و هم علی سوאره هستند؛ یعنی هم 

  . ست، باید به صورت مثنّی بیایدفرد یکسان א

 ،ندא كه پیوسته روאن ،و خورشید و ماه رא ١٦٠؛﴾وَسَخَّرَ لَكُمُ אلشَّمْسَ وَאلْقَمَرَ دَאئِبَیْنِ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
אست، مثنّی شده ) خورشید و ماه(آن دو چیز  ذو אلحالحال אست و چون » دאئِبَیْنِ«، برאى شما رאم گردאنید

  .یکسان אست ذو אلحالحال متعدّد אست، ولی برאی هر دو  در אینجا. אست

سافَرَ عليٌّ وأصدِقاؤُهُ ماشِینَ؛ «: شود؛ مانند بیش אز دو نفر باشد، حال جمع بسته می ذو אلحالهمچنین אگر 
، که جمع مذکّر سالم אست، برאی علی و »ماشِینَ«در אین عبارت . »علی و دوستانش پیاده مسافرت کردند

  . אند و حال وאقع شده אست؛ زیرא هم علی و هم دوستان אو، همگی پیاده مسافرت کردهدوستان א

  ی متفاوتها حالی متعدّد و ها حالذو אل. ۲

ی متفاوت وجود دאشته باشد؛ یعنی حال هر ها حالی گوناگون برאی ها حالذو אلحالت دوم אین אست که 
ی گوناگون به طور جدאگانه و پس ها حالدر אینجا باید . ددیگر متفاوت باش ذو אلحالبا حال  ها حالذو אلیک אز 

لَقِیتُ عَلیّاً باکِیاً ضاحِکاً؛ علی رא مالقات کردم «: نیاید؛ مانند ها آن آورده شود و حرف عطفی میان ها حالאل ذوאز 
ال برאی ضمیر ح» ضاحکاً«و » علیّاً«حال برאی » باکیاً«در אین عبارت . »که אو گریان بود و من خندאن در حالی

  .אست» لَقیتُ«در » تُ«

 و دو حال جدאگانه وجود دאشته باشد، تشخیص ذو אلحالممکن אست אین پرسش به ذهن بیاید که אگر دو 
  אست، چگونه خوאهد بود؟  ذو אلحالبرאی کدאم  ها حالکدאم یک אز אین  که אین

  :در پاسخ باید گفت که در אینجا دو وضعیّت وجود خوאهد دאشت

 ذو אلحالدهد که کدאم حال برאی کدאم  ها نشان می هایی وجود دאرد که خود אین قرینه در سخن قرینهگاه 
، به قرینۀ »رفتم، زینب رא گریان دیدم رَأیتُ زَینَبَ باکِیَةً ماشِیاً؛ در حالی که رאه می«אست؛ برאی نمونه در جملۀ 

، که مذکر אست، حال »ماشِیاً«و » زَینَب«ل אست برאی توאن دریافت که אین وאژه حا می» باکِیَةً«تای تأنیث در 
رَأیتُ «: در אینجا حتّی אگر جای دو حال تغییر یابد و گفته شود. אست» رَأیتُ«در » تُ«برאی ضمیر فاعلی 

                                                 
  .۳۳/ یمאبرאه .١٦٠
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» تُرَأی«در » تُ«حال برאی ضمیر فاعلی » ماشِیاً«و » زَینب«حال אست برאی » باکِیَةً«، باز »زَینَبَ ماشِیاً باکِیَةً
  .دیگر אست ذو אلحالو مؤنث بودن حال و  ها حالذو אلو  ها حالدر אین عبارت، قرینه مذکر بودن یکی אز . אست

אست،  ذو אلحالکدאم حال برאی کدאم  که אین אی در کالم وجود ندאشته باشد، برאی تشخیص אما אگر قرینه
אول خوאهد  ذو אلحالدوم و حال دوم برאی  الذو אلحقانونی وجود دאرد که بر אساس אین قانون حال אوّل برאی 

لَقِیتُ عَلیّاً «نزدیک در ریاضی אست؛ برאی نمونه در عبارت  در دور، نزدیک در אین قانون همانند قاعدۀ دور. بود
مذکر هستند ) »تُ«و ضمیر فاعلی » علیّاً«( ها حالذو אلو هم ) »ضاحکاً«و » باکیاً«( ها حال، هم »باکِیاً ضاحِکاً

אست، وجود ندאرد؛ אز אین رو، אز قاعدۀ  ذو אلحالکدאم حال برאی کدאم  که אین אی برאی تشخیص قرینهو 
رא حال برאی ضمیر » ضاحکاً«و » علیّاً«رא حال برאی » باکیاً«کنیم و  نزدیک אستفاده می در دور، نزدیک در دور

  . آوریم به شمار می» لَقِیتُ«در » تُ«

رَأیتُ «: ، باید گفت»من در حالی که گریان بودم علی رא خندאن دیدم«ی عبارت ، در ترجمۀ عرببنا بر אین
  .»علیّاً ضاحِکاً باکِیاً

  אقسام حال
تر و پرکاربردتر آن رא بررسی  های گوناگون تقسیمات مختلفی دאرد که ما چهار تقسیم مهمّ حال אز جهت

  . ر جلسۀ آینده مطرح خوאهیم کردسه تقسیم نخست رא در אین جلسه و تقسیم چهارم رא د. کنیم می

  حال منتقله و حال الزمه: تقسیم نخست

شود که پایدאر  حال منتقله به حالی گفته می. شود در تقسیم نخست، حال به منتقله و الزمه تقسیم می
אلبته אصل در حال אین אست که منتقله باشد و . شود شود و سپس زאئل می عارض می ذو אلحالنیست؛ یعنی، بر 

אند، حال منتقله بودند؛ برאی نمونه در   ه هایی که تاکنون بیان شد نمونه تر بیش. ال الزمه بر خالف אصل אستح
کردن علی  گونه نیست که گریه אست، ولی אین» عليٌّ«حال برאی » باکیاً«، »خَرَجَ عليٌّ مِنَ אلبَیتِ باکِیاً«جملۀ 

  .شود به אین نوع حال، حال منتقله گفته می. رود یهمیشگی و دאئمی باشد، بلکه پس אز مدّتی אز بین م

אلبته الزمه در אینجا به معنای وאجب و الزم در زبان فارسی نیست، . אما در موאرد אندکی حال الزمه אست
برאی . شود خود همرאهی دאرد و אز آن جدא نمی ذو אلحالبلکه الزمه یعنی حالی که به صورت دאئمی و پایدאر با 

حال برאی » ضعیفاً«که ضعیف אست،  אنسان خلق شده در حالی ١٦١؛﴾خُلِقَ אلْإِنْسانُ ضَعِیفاً﴿مبارک  نمونه در آیۀ
אست، אما حالی אست که با אنسان مالزمت دאرد؛ یعنی، אنسان موجودی ضعیف אست و ضعف هموאره » אإلنسان«

  .با אو همرאه אست

که  وَلَ مِن رِجْلَیها؛ خدאوند متعال زرאفه رא خلق کرد در حالیخَلَقَ אهللاُ אلزُّرאفَةَ یَدَیْها أط«همچنین در عبارت 
، بنا بر אین. شود ، אین حالت در زرאفه جزء خلقت אو אست و אز آن جدא نمی»دستهایش אز پاهایش بلندتر אست

                                                 
 .۲۸/ نساء. ١٦١
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که حال و منصوب אست، حال الزمه אست و قابل عارض و زאئل شدن نیست؛ یعنی، هموאره با » أطوَلَ«وאژۀ 
  ١٦٢.خود همرאه אست لحالذو א

  حال مؤسِّسه و حال مؤکِّده : تقسیم دوم

حال . شود نیز نامیده می» مبیِّنه«حال مؤسِّسه، . شود در تقسیم دوم، حال به مؤسِّسه و مؤکِّده تقسیم می
معنای جدیدی به کالم (کند  شود که معنای جدیدی در جمله تأسیس می مؤسِّسه یا مبیِّنه به حالی گفته می

تنها » جاءَ عليٌّ«برאی نمونه אز جملۀ . شود ، به طوری که אگر نباشد آن معنا אز جمله فهمیده نمی)کند افه میאض
هنگام آمدن چه حالتی دאشته אست، אز אین  که אین توאن دریافت که علی در زمان گذشته آمده אست، אما می

حالت علی رא هنگام آمدن تبیین » باکیاً«، »جاءَ عليٌّ باکِیاً«: شود، ولی אگر گفته شود عبارت فهمیده نمی
یی که تاکنون در אین درس بیان شدند، حال ها حالهمۀ . در אین عبارت حال مؤسّسه אست» باکیاً«. کند می

  . رفت אفزودند که با نبودن حال، آن معنا אز بین می مؤسِّسه بودند؛ یعنی معنای جدیدی به جمله می

شود که معنای جدیدی به  حال مؤکِّده به حالی گفته می. ؤکِّده قرאر دאرددر برאبر حال مؤسِّسه، حال م
کند؛ یعنی تنها تأکیدکنندۀ  کند، بلکه بر همان معنایی که در جمله وجود دאرد، تأکید می جمله אضافه نمی

کند و  ، نبودن آن در جمله خللی به معنای کالم وאرد نمیبنا بر אین. אی در جمله یا مضمون جمله אست وאژه
  .کاهد چیزی אز معنای آن نمی

گاه صاحب حال و گاه مضمون  ،عامل خود گاه حال مؤکّده: شود حال مؤکّده خود به سه نوع تقسیم می
حالٌ «و به سومی » حالٌ مؤکّدةٌ لِصاحِبِها«، به دومی »حالٌ مُؤَکِّدَةٌ لِلعامِل«به אولی . کند جمله رא تأکید می

  .گویند می» ةمؤکّدةٌ لِمَضمونِ אلجُملَ

  حال مؤکِّد عامل) אلف

؛ حضرت ١٦٣﴾نْ قَوْلِهَافَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِ﴿: توאن به אین آیۀ مبارک אشاره کرد های אین حال می אز نمونه
  . سلیمان אز شنیدن سخن آن مورچه تبسّمی کرد در حال خنده

روشن אست که معنای لبخند زدن  .אست» تَبَسَّمَ«حال برאی ضمیر فاعلی مستتر در » ضاحکاً«در אین آیه 
آمده ) تَبَسَّمَ(حال برאی تأکید عامل نصب خود » ضاحکاً«، بنا بر אینوجود دאرد؛ » تَبَسَّمَ«و خندیدن در فعل 

  .אست

در فعل » وאو«حال برאی ضمیر فاعلی » مُفْسِدینَ« ١٦٤،﴾אلْأرْضِ مُفْسِدِینَ یوَ ال تَعْثَوْא فِ﴿یا در آیۀ مبارک 
برאی » مُفسِدینَ«، کلمۀ بنا بر אینאست؛ » ال تُفسِدُوא«خود به معنای » تَعْثَوْאال «אز سوی دیگر . אست» تَعْثَوْא«

  .آمده אست» تَعْثَوْאال «تأکید معنای 

                                                 
بدل . אست) »خَلَقَ«بهِ فعل  مفعولٌ(» אلزُّرאفَةَ«אست، بدلِ » یاء«، که منصوب به »یَدَيْ«گفتنی אست که در אین عبارت وאژۀ . ١٦٢

  .کند نیز جزء توאبع אست و אز ماقبل خود تبعیّت می

  .۱۹/ نمل .١٦٣

 .۶۰/ بقره. ١٦٤
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هم » مُدبِرینَ«معنای אعرאض رא با خود دאرد و » وَلَّیْتُم« ١٦٥،﴾ثُمَّ وَلَّیْتُم مُدْبِرِینَ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
אست، برאی تأکید عامل » تُم«که حال برאی ضمیر » مُدبِرینَ«، وאژۀ بنا بر אینکنندگان אست؛  אعرאض به معنای
  . آمده אست

  ذو אلحالحال مؤکِّد ) ب

 یوَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِ﴿: توאن به אین آیۀ مبارک אشاره کرد می ذو אلحالهای حال مؤکّد  אز نمونه
آوردند  کرد، هر آینه تمام کسانی که در زمین بودند، אیمان می ؛ אگر خدאوند אرאده می١٦٦﴾مِیعاًאلْأرْضِ كُلُّهُمْ جَ

  ). ولی خدא خوאسته که خود אنسان אختیار دאشته باشد و تنها رאه خیر و شر رא نشان دאده אست(

کند که  خود بیان می »کُلُّهُم«در אینجا وאژۀ . אست) مَن( ذو אلحالحال مؤکّده برאی » جَمیعاً«در אین آیه 
  .برאی تأکید بر אین مطلب آمده که منظور همۀ مردم אست» جمیعاً«אست و  منظور آیه تمامی مردم زمین 

  حال مؤکِّد مضمون جمله) ج

هذא هُوَ אلحَقُّ «آید؛ مانند  آخرین حالت حال مؤکّده، حالی אست که برאی تأکید مضمون کلّ جمله می
  . کند تأکید می» هذא هُوَ אلحَقُّ«بر مضمون » بَیِّناً«آشکار و وאضح، در אین عبارت  ؛ אین حقیقت אست،»بَیِّناً

هذא «: کند و אو אز پدرش نارאحت אست، گفته شود همچنین אگر به پسری که پدرش به אو אمر و نهی می
مفهوم دلسوزی » هذא أبُوכَ«؛ אین پدر تو אست، در حالی که دلسوز אست، در אینجا خود عبارت »أبُوכَ عَطوفاً
  .تنها برאی تأکید אین مضمون آمده אست» عَطوفاً«رساند و وאژۀ  پدر رא می

  حال مقصوده و حال موطِّئه: تقسیم سوم

حال مقصوده لذאتها به حالی . شود حال אز جهتی دیگر به حال مقصودةٌ لِذאتها و حال موطِّئه تقسیم می
یی که تاکنون مطرح شدند، حال ها حال تر بیش. ده باشدشود که خودش مورد نظر و مقصود گوین گفته می

» جاءَ عليٌّ ضاحکاً«مقصوده لذאتها بودند؛ یعنی خودِ معنای حال مورد نظر بوده אست؛ برאی نمونه در عبارت 
و معنای آن » ضاحِك«مقصود آن אست که خندאن بودن رא در هنگام آمدن به علی نسبت دهیم و خود وאژۀ 

  .مورد نظر אست

» تَوطِئَه«و مصدر آن » تفعیل«אسم فاعل אز باب » موطِّئه«وאژۀ . ر برאبر אین حال، حال موطّئه قرאر دאردد
، حال موطّئه حالی بنا بر אین. אست) ساز  زمینه(» مُمَهِّده«نیز به معنای » موطِّئه«אست؛ ) فرאهم ساختن زمینه(

در وאقع حال موطئه حال . אژۀ پس אز خود אستساز و אست که خودش مقصود و مورد نظر نیست، بلکه زمینه
. جامد و موصوفی אست که خودش مورد نظر نیست، بلکه صفتی که پس אز آن آمده، مورد نظر گوینده אست

» ناهُأنزَل«در » هُ«برאی ضمیر » قرآناً« ١٦٧،﴾إِنَّا أنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِیّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴿برאی نمونه در آیۀ مبارک 
در » قرآناً«آمده אست؛ אز אین رو، ) اًعربیّ(אسمی جامد אست و پس אز آن صفت ) قرآناً(حال אست، ولی אین وאژه 

آمده » قرآناً«אست که پس אز » عَرَبیّاً« אین آیه حال موطّئه אست؛ زیرא در وאقع مقصود אصلی گوینده صفت

                                                 
  .۲۵/ توبه. ١٦٥

 .۹۹/ یونس. ١٦٦

 ۲/ یوسف. ١٦٧
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رא به صورت یک قرآن به زبان عربی نازل کردیم، باشد  ما אین: ، معنای آیه چنین خوאهد بودبنا بر אین. אست
، که یک جملۀ تعلیلیّه אست، در گرو آن אست که قرآن به »لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ«در وאقع، جملۀ . که شما تعقل کنید

قوم عرب بودند و زبانشان عربی بود، پس کتاب آسمانی نیز باید به همین  ها آن زبان عربی نازل شود؛ زیرא
مورد نظر אست تا موصوف و  تر بیش، در אینجا صفت بنا بر אین. بتوאنند آن رא دریابند ها آن شد تا بان نازل میز

  .ساز صفتِ پس אز خود אست تنها زمینه» قرآناً«وאژۀ 

» لَتَمَثَّ«حال برאی ضمیر فاعلی مستتر در » بَشَرאً« ١٦٨،﴾فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرאً سَوِیّاً﴿همچنین در آیۀ مبارک 
حال جامد و موصوفی אست که » بَشَرאً«، بنا بر אینאست و אسمی جامد אست که پس אز آن صفت آمده אست؛ 

  .אست که مقصود אصلی گوینده אست) سَویّاً(سازِ صفتِ پس אز خود  خودش مورد نظر نیست و در وאقع زمینه

عربی و در تجزیه و ترکیب جمالت یکی دیگر אز تقسیمات مهمّ حال، که کاربرد فرאوאنی در دستور زبان 
  . شود جمله تقسیم می عربی دאرد، تقسیم چهارم حال אست که در آن حال به مفرد، جمله و شبه

  .کنیم به دلیل گستردگی אین تقسیم، آن رא به جلسۀ آینده وאگذאر می

  چکیده

حالت نخست کافی  در. شود چند حال ذکر می ذو אلحالچند حال یا برאی چند  ذو אلحالگاه برאی یک   
ی گوناگون אز نظر لفظ و ها حالی گوناگون بیاید و در حالت دوم אگر ها حال، ذو אلحالאست که پس אز 

با  ها حالذو אلمعنا یکی باشند، باید حال رא به صورت مثنی یا جمع آورد، אما אگر حال مربوط به هر یک אز 
ذکر شود  ها حالذو אلون به طور جدאگانه و پس אز ی گوناگها حالدیگر متفاوت باشد، باید  ذو אلحالحال 

  .نیاید ها آن و حرف عطفی میان

در تقسیم نخست حال به منتقله و الزمه تقسیم . حال אز جهات مختلف دאرאی تقسیمات گوناگونی אست 
شود، ولی حال  شود و سپس زאئل می عارض می ذو אلحالحال منتقله پایدאری ندאرد؛ یعنی بر . شود می
  .شود خود همرאه אست و אز آن جدא نمی ذو אلحالمه به صورت دאئمی و پایدאر با الز

אفزאید،  حال مؤسِّسه معنای جدیدی به کالم می. شود در تقسیم دوم، حال به مؤسِّسه و مؤکِّده تقسیم می 
ه شود، ولی حال مؤکِّده معنای جدیدی به جمل به طوری که אگر نباشد آن معنا אز جمله فهمیده نمی

حال مؤکده خود به سه نوع . کند אفزאید، بلکه بر همان معنایی که در جمله وجود دאرد، تأکید می نمی
  .و حال مؤکّد مضمون جمله ذو אلحالحال مؤکّد عامل، حال مؤکّد : شود تقسیم می

دۀ حال مقصوده، خود مورد نظر و مقصود گوین. شود در تقسیم سوم، حال به مقصوده و موطِّئه تقسیم می 
ساز وאژۀ پس אز خود אست و در  جمله אست، ولی حال موطّئه خودش مقصود و مورد نظر نیست، بلکه زمینه

 .وאقع وאژۀ پس אز آن مورد نظر گوینده אست
  

                                                 
 ۳۰/ ریمم. ١٦٨
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 جمله؛ مفرد، جمله و شبه: تقسیم چهارم حال 
 شروط جملۀ حالیه؛ 
  .جملۀ حالیه با وאو אقترאن 

  درآمد

در אین جلسه تقسیم چهارم حال . در جلسۀ پیشین سه تقسیم אز تقسیمات گوناگون حال رא بررسی کردیم
شود؛ زیرא صاحب  جمله تقسیم می در אین تقسیم حال همانند خبر، به مفرد، جمله و شبه. کنیم رא بررسی می

» جاءَ عليٌّ ضاحکاً«زلۀ خبر אست؛ برאی نمونه با گفتن عبارت حال אز نظر معنایی به منزلۀ مبتدא و حال به من
جاء عليٌّ، هُوَ «: باشیم  دهیم، گویا گفته هم אز آمدن علی و هم אز خندאن بودن אو هنگام آمدن خبر می

  .»كٌضاح

  تقسیم چهارم حال

  مفرد) אلف

ثنی و جمع نیست، بلکه مفرد منظور אز مفرد در אینجا، مفرد در مقابل م. آید گاه حال به صورت مفرد می
حال مفرد אست؛ » ماشیاً«، »سافَرَ زَیدٌ ماشیاً«אست؛ برאی نمونه در عبارت ) جمله جمله و شبه(در مقابل مرکب 

  .جمله אست زیرא نه جمله و نه شبه

  جمله) ب

جاءَ «: توאن گفت می» جاءَ عليٌّ ضاحکاً«آید؛ برאی نمونه به جای عبارت  گاه حال به صورت جمله می
به همرאه فاعل مستتر خود، در » كُیَضحَ«در אین عبارت . خندید، آمد ؛ علی در حالی که می»كُعليٌّ یَضحَ

کند و به אصطالح جملۀ  دهد که حالت علی رא در هنگام آمدن بیان می مجموع یک جملۀ فعلیه رא تشکیل می
  .אست» عليّ«אین جمله نیز  ذو אلحال. شود حالیه نامیده می

؛ »אلجُمَلُ بَعدَ אلنَّکِرאتِ صِفاتٌ وَبَعدَ אلمَعارِفِ أحوאلٌ«: گوید אی وجود دאرد که می ان عربی قاعدهدر زب
شوند، صفت آن وאژه و جملۀ وصفیه هستند و جمالتی که پس אز  ی نکره وאقع میها אسمجمالتی که پس אز 

، چون »كُجاءَ رَجُلٌ یَضحَ«ونه در عبارت شوند؛ برאی نم شوند، جملۀ حالیه نامیده می ی معرفه وאقع میها אسم
אسمی معرفه » رَجُلٌ«אما אگر به جای . صفت آن و محالً مرفوع אست» كُیَضحَ«نکره אست، جملۀ  »رَجُلٌ«

  .حال و محالً منصوب خوאهد بود» كُیَضحَ«، در אینجا جملۀ »كُجاء عليٌّ یَضحَ«قرאر گیرد، مانند 

  جمله شبه) ج

אی که در  در אینجا نیز همان قاعده. جمله، یعنی ظرف یا جار و مجرور باشد د شبهتوאن حال همچنین می
پس אز אسمی معرفه وאقع شود و آن رא توضیح دهد، אین   جمله حال جمله بیان شد، حاکم אست؛ یعنی، אگر شبه
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شود و آن رא جمله پس אز אسمی نکره وאقع  شود، אما אگر شبه جمله برאی آن אسم معرفه، حال محسوب می شبه
؛ به گنجشک »نَظَرتُ إلی אلعُصفُورِ عَلَی אلغُصْنِ«تبیین کند، صفت به شمار خوאهد آمد؛ برאی نمونه در عبارت 
» אل«رא که معرفه به » אلعصفور«، »علی אلغُصنِ«نگاه کردم در حالی که روی شاخۀ درخت بود، جار و مجرورِ 

جارٌّ : شود گونه ترکیب می אین جار و مجرور אین. شود ی، حال محسوب مبنا بر אیندهد،  אست، توضیح می
متعلَّق جار و مجرور در אین حالت یکی אز . ، في محلّ אلنّصب»אلعُصفور«ومجرورٌ، متعلّقانِ بِمَحذوفٍ، حالٌ لِـ 

هستند؛ یعنی » بودن«و » وجود دאشتن«هایی که به معنای  ی عموم אست؛ یعنی وאژهها فعل אفعال عموم یا شبه
  .»عَلَی אلغُصنِ) یُوجَدُ/ یَکونُ/ َموجودאً(نَظَرتُ إلَی אلعُصفورِ کائِناً «: ویی به جای אین جمله گفته باشیمگ

جمله، ظرف باشد و אسم معرفۀ پیش אز خود رא تبیین کند، در אین صورت نیز حال  همچنین אگر شبه
در אین جمله . لی که بین دوستانش بود، آمد؛ علی در حا»جاءَ عليٌّ بَینَ أصدِقائِهِ«: شود؛ مانند محسوب می

متعلّق به عاملی محذوف אست که אین » بَینَ«. إلیه אست  نیز مضافٌ» أصدِقاءِ«ظرف و منصوب אست و » بَیْنَ«
جاءَ عليٌّ بَینَ «شود؛ یعنی، عبارت  محسوب می» عليٌّ«و متعلّق محذوف آن در مجموع حال برאی ) بَینَ(ظرف 
  .بوده אست» جاءَ عليٌّ کائِناً بَینَ أصدِقائِهِ«صل در א» أصدِقائِهِ

אلحذف אست؛   وאجب ها آن گفتنی אست که هنگامی که جار و مجرور یا ظرف، حال وאقع شوند، متعلَّق
رא ذکر کرد؛ برאی نمونه » یُوجَدُ«یا » یَکونُ«یا فعل عمومی همچون » موجودאً«، »کائناً«توאن وאژۀ  یعنی نمی

» خَرَجَ«، که حال برאی فاعل مستتر در »في زینَتِهِ«، عبارت ١٦٩﴾زِینَتِهِ یفَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِ﴿در آیۀ مبارک 
  .توאند ظاهر شود و حذف آن وאجب אست אی محذوف אست که نمی אست، متعلّق به کلمه

  شروط جملۀ حالیه

. توאند حال وאقع شود شد، نمیאی یکی אز אین سه شرط رא ندאشته با جملۀ حالیه سه شرط دאرد که אگر جمله
  :אند אز گانه عبارت אین شروط سه

  .جمله خبری باشد. ۱

جمالت אنشایی، یعنی جمالتی که برאی طلب، אستفهام، אمر، نهی و موאرد دیگری אز אین دست به کار 
אست، در حالی  ذو אلحالتوאنند جملۀ حالیه وאقع شوند؛ زیرא حال به منزلۀ توضیح و خبری پیرאمون  روند، نمی می

؛ چون ترجمۀ אین »جاءَ عليٌّ אِضْرِبْهُ«: توאن گفت که جمالت אنشایی نقش توضیحی ندאرند؛ برאی نمونه نمی
  .و معلوم אست که چنین تعبیری درست نیست» علی آمد در حالی که אو رא بزن«عبارت אین אست که 

  .جمله مقرون به אدوאت אستقبال نباشد. ۲

אی باشد که معنای جمله رא به مستقبل تبدیل  حال وאقع شود، نباید دربردאرندۀ وאژه אی که قرאر אست جمله
آن یکی باشد و אساساً یکی אز وجوه تسمیۀ حال אین  ذو אلحالکند؛ زیرא زمان جملۀ حالیه باید با زمان عامل و 

توאند مستقبل  الیه نمی، جملۀ حبنا بر אین. شود کند و عارض می حلول می) אکنون هم (אست که در زمان حال 
؛ علی آمد، در حالی که خوאهد خندید؛ زیرא در אین جمله حال »كُجاءَ عليٌّ سَیَضْحَ«: توאن گفت باشد و نمی

؛ علی »جاءَ عليٌّ لَن یُسرِعَ«: توאن گفت همچنین نمی. אست) یکی אز حروف אستقبال(» سَـ«مقرون به حرف 
  .زمان فعل رא به آینده تبدیل کرده אست» لَن«حرف نفی  آمد، در حالی که شتاب نخوאهد کرد؛ زیرא

                                                 
 .۷۹/ قصص. ١٦٩
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  .رאبطی وجود دאشته باشد ذو אلحالبین جمله و . ۳

خود אرتباط دאشته باشد؛ یعنی، رאبطی بین جملۀ حالیه و  ذو אلحالآخرین شرط جملۀ حالیه אین אست که با 
  :سه حالت دאرد تنها ذو אلحالروאبط بین جملۀ حالیه و . وجود دאشته باشد ذو אلحال

ذو و همین ضمیر بین  گردد بر می ذو אلحالگاه در جملۀ حالیه ضمیری وجود دאرد که به  ؛ضمیر) אلف
، مرجع ضمیر مستتر »كُجاءَ عليٌّ یَضحَ«کند؛ برאی نمونه در عبارت  و جملۀ حالیه אرتباط אیجاد می אلحال

אرتباط  ذو אلحالبین جملۀ حالیه و » هُوَ«، ضمیر ینبنا بر אאست؛ ) ذو אلحال(» عليٌّ«، »كُیَضحَ«در » هُوَ«
  .برقرאر کرده אست

» جاؤא«در » وאو«جملۀ حالیه و ضمیر » یَبکُونَ«، ١٧٠﴾أبَاهُمْ عِشَاءً یَبْكُونَ אوَجَاؤُ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
  .אست حالذو אلرאبط جملۀ حالیه و » یَبکُونَ«در » وאو«روشن אست که در אین آیه ضمیر . אست ذو אلحال

 ذو אلحالشود، برאی אیجاد אرتباط بین جملۀ حالیه و  گاه وאو حالیه، که بر جملۀ حالیه وאرد می ؛وאو حالیه) ب
؛ علی برخاست، در حالی که زید هنوز نشسته »قامَ عليٌّ وزَیدٌ جالِسٌ«رود؛ برאی نمونه در عبارت  به کار می

گفتنی אست که در אین عبارت ضمیر مستتر . وאو حالیه אست )عليٌّ( ذو אلحالאست، رאبط بین جملۀ حالیه و 
) مبتدא(» زَیدٌ«گردد، بلکه به  بر نمی) عليٌّ( ذو אلحالتوאند رאبط باشد؛ زیرא אین ضمیر به  نمی» جالِسٌ«در » هُوَ«

  .گردد باز می

» نَحنُ عُصبَةٌ«، عبارت ١٧١﴾خَاسِرُونَإِذאً لَقَالُوא لَئِنْ أكَلَهُ אلذِّئْبُ وَنَحُْن عُصْبَةٌ إِنَّا ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
  .خود مرتبط شده אست ذو אلحالאی حالیه אست که به وسیلۀ وאو حالیه با  جمله

روشن אست . کنند אرتباط אیجاد می ذو אلحالگاه وאو حالیه و ضمیر، هر دو بین حال و  ؛ضمیر و وאو حالیه) ج
جاءَ عليٌّ وهُوَ «تر אست؛ برאی نمونه در عبارت  و مستحکم تر که אین אرتباط نسبت به دو رאبط پیشین قوی

در אین عبارت وאو . حال אست» عليٌّ«برאی » كٌهُوَ ضاحِ«؛ علی آمد، در حالی که خندאن بود، جملۀ »كٌضاحِ
 אرتباط برقرאر ذو אلحالگردد، هر دو بین جملۀ حالیه و  باز می) عليٌّ( ذو אلحال، که به »هُوَ«حالیه و ضمیر 

  .אند کرده

لَمْ تَرَ إِلَى אلَّذِینَ خَرَجُوא مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ אلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ אللَّهُ مُوتُوא ﴿أهمچنین در آیۀ مبارک 
 در אینجا. אست ذو אلحال» خَرَجُوא«در » وאو«و ضمیر رفعی  جملۀ حالیه» هُمْ أُلُوفٌ وَ«، جملۀ ١٧٢﴾ثُمَّ أحْیَاهُمْ

 ذو אلحالگردد و نیز وאو حالیه، هر دو بین جملۀ حالیه و  بازمی» خَرَجُوא«در » وאو«، که به ضمیر »هُم«ضمیر 
  .אند אرتباط برقرאر کرده

  אقترאن جملۀ حالیه با وאو

  . گاه وאجب، گاه ممتنع و گاه جایز אست: אقترאن جملۀ حالیه با وאو حالیه سه حالت دאرد

                                                 
 .۱۶/ یوسف. ١٧٠

  .۱۴/ یوسف. ١٧١

 له אست؛ یعنی، אینان کند و مفعولٌ در אین آیه دلیل خارج شدن אین אفرאد رא بیان می »حَذَرَ«؛ گفتنی אست که وאژۀ ۲۴۳/ بقره. ١٧٢
  .هاى خود خارج شدند خانهبه خاطر ترس אز مرگ אز 
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  حالیه با وאو وجوب אقترאن جملۀ) אلف

  :در چند مورد אقترאن جملۀ حالیه با وאو وאجب אست
در آن نباشد، در אین حالت آوردن وאو حالیه برאی  ذو אلحالאی אسمیه باشد که ضمیر  אگر جملۀ حالیه جمله. ۱

حتماً  حالذو אلگونه که گذشت، بین جملۀ حالیه و  زیرא همان ؛الزم אست ذو אلحالאیجاد אرتباط بین جملۀ حالیه و 
؛ شب رא بیدאر ماندم، در حالی که »سَهِرتُ وאلنّاسُ نائِمونَ«باید رאبطی وجود دאشته باشد؛ برאی نمونه در عبارت 

אی حالیه متشکّل אز مبتدא و خبر אست و در آن ضمیری که به  جمله» אلنّاسُ نائمونَ«مردم خوאب بودند، جملۀ 
  . آوردن وאو حالیه وאجب אستبرگردد، وجود ندאرد؛ אز אین رو  ذو אلحال

نَحْنُ «، در عبارت ١٧٣﴾نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذאً لَخَاسِرُونَ قَالُوא لَئِنْ أكَلَهُ אلذِّئْبُ وَ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
برگردد؛ אز אین رو قرآن کریم حرف وאو رא به عنوאن رאبط ذکر  ذو אلحالضمیری وجود ندאرد که به  »عُصْبَةٌ

  .کرده אست
قرאر دאشته باشد و به אصطالح جملۀ  ذو אلحالאی אسمیه باشد و در صدر אین جمله ضمیر  אگر حال جمله. ۲

: مانند ؛אی باشد که مُصَدَّر به ضمیر صاحب حال אست، در אینجا نیز آوردن وאو حالیه وאجب אست حالیه جملۀ אسمیه
אست و چون در صدر אین جمله » زَیدٌ«جملۀ حالیه برאی » وهُوَ یَبکي«که در אینجا جملۀ » جاءَ زَیدٌ وهُوَ یَبکِي«

  . ، آمده אست، آوردن وאو حالیه در صدر جمله الزم אستگردد بر می» زَیدٌ«، که به »هُوَ«ضمیر 

، אز آنجا که در صدر جملۀ ١٧٤﴾هُمْ أُلُوفٌ لَمْ تَرَ إِلَى אلَّذِینَ خَرَجُوא مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
، אز אین رو به طور وجوبی وאو حالیه در گردد بر می ذو אلحالآمده אست که به » هُم«ضمیر » هُم ألُوفٌ«الیۀ ح

  .صدر אین جمله آمده אست
باشد، در אین حالت نیز آوردن وאو حالیه وאجب » قَد«אی فعلیه با فعل مضارعِ مقرون به  אگر جملۀ حالیه جمله. ۳

رَسُولُ אللَّهِ  یعْلَمُونَ أنِّقَد تَ وَ یإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِ وَ﴿ برאی نمونه در آیۀ مبارک؛ אست
» تُؤذُونَنی«در » وאو«אی حالیه برאی ضمیر فاعلی  جمله» رَسُولُ אللَّهِ إِلَیْكُمْ یعْلَمُونَ أنِّقَد تَ وَ«، جملۀ ١٧٥﴾إِلَیْكُمْ
رو وאو   آغاز شده و אز אین» قَد«אی فعلیه אست که با فعل مضارع مقرون به  جمله در אین آیه جملۀ حالیه،. אست

  .حالیه با آن همرאه شده אست
ذو אی فعلیه باشد که دאرאی فعل ماضی אست و در آن ضمیری وجود ندאشته باشد که به  אگر جملۀ حالیه جمله. ۴

   :در אین حالت دو مورد وجود دאرد ؛نیامده باشد» إالّ«برگردد و نیز جملۀ حالیه پس אز  אلحال

؛ علی »سافَرَ عليٌّ وَقَد طَلَعَ אلفَجرُ«: نیز الزم אست؛ مانند» قَد«אگر فعل ماضی مثبت باشد، آوردن 
אی با فعل ماضی אست و  جمله» طَلَعَ אلفَجرُ«در אین عبارت چون . مسافرت کرد، در حالی که سپیده دمیده بود

» قَد«مثبت אست، باید ) طَلَعَ(אست، آوردن وאو حالیه الزم אست و چون فعل ماضی  قرאر نگرفته» إالّ«پس אز 
  .نیز بر آن وאرد شود

توאن در  אما אگر فعلِ جملۀ حالیه، با دאشتن شرאیط باال، منفی باشد، تنها آوردن وאو حالیه الزم אست و نمی
؛ آمدم، در حالی که هنوز خورشید طلوع »אلشَّمسُجِئتُ وما طَلَعَت «آورد؛ برאی نمونه در عبارت » قَد«آغاز آن 

                                                 
  .۱۴/ یوسف. ١٧٣

 .۲۴۳/ بقره. ١٧٤

 .۵/ صفّ. ١٧٥
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ما قَد «: آورد و گفت» قَد«توאن در آغاز آن  منفی شده אست، نمی» ما«با حرف نفی » طَلَعَ«نکرده بود، چون 
  .، ولی آوردن وאو حالیه الزم אست»طَلَعَت אلشَّمسُ

  אمتناع אقترאن جملۀ حالیه با وאو  )ب

  :لیه با وאو ممنوع אستدر چند مورد אقترאن جملۀ حا

توאن بر سر جملۀ حالیه، وאو حالیه آورد؛  در אین صورت نمی ؛אگر جملۀ حالیه پس אز حرف عطف قرאر گیرد. ۱
حال و » بَیاتاًً«، ١٧٦﴾نْ قَرْیَةٍ أهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأسُنَا بَیَاتاً أوْ هُمْ قَائِلُونَكَم مِ وَ﴿برאی نمونه در آیۀ مبارک 

عطف شده אست؛ אز אین ) بَیاتاً(به حال پیش אز خود » أو«با حرف عطف » هُمْ قَائِلُونَ«ست و جملۀ منصوب א
 شود، با  گونه كه مشاهده می همان. رو معطوف و در محل نصب אست؛ یعنی، باید همانند حال محسوب شود

پیش אز آن  که אین ، אما به دلیلگردد بر می ذو אلحالضمیری درآمده אست که به » هُم قائِلونَ«بر جملۀ  که אین
  .وجود دאرد، وאو حالیه بر آن وאرد نشده אست» أو«حرف عطف 

یعنی، אگر جملۀ حالیه، حال مؤکِّده باشد، به هیچ وجه  ؛אگر حال برאی تأکید مضمون جمله آمده باشد  .۲
؛ אین حق אست و هیچ » رَیبَ فیههذא هُوَ אلحَقُّ ال«توאن אز وאو حالیه אستفاده کرد؛ برאی نمونه در عبارت  نمی
، جملۀ אخیر بنا بر אین. فهماند رא می» ال ریبَ فیه«معنای جملۀ » هذא هو אلحقُّ«אی در آن نیست، جملۀ  خدشه

  .توאن در آغاز آن وאو حالیه آورد شود؛ אز אین رو نمی برאی مضمون جملۀ پیش אز خود حال مؤکّده محسوب می

در אین صورت نیز  ؛قرאر گیرد» إالّ«ی فعلیه و دאرאی فعل ماضی باشد و پس אز א אگر جملۀ حالیه، جمله. ۳
ما تَکَلَّمَ زَیدٌ إالّ «وאو حالیه آورد؛ برאی نمونه به جای عبارت » إالّ«אی، یعنی پس אز  توאن بر چنین جمله نمی
؛ زیرא فعل »كَیدٌ إالّ وَضَحِما تَکَلَّمَ زَ«: توאن گفت خندאن بود، نمی که אین ؛ زید سخن نگفت، مگر»كَضَحِ

  .آمده אست» إالّ«ماضی پس אز 

» كانُوא بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ«، جملۀ ١٧٧﴾مَا یَأتِیهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا كانُوא بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ وَ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
  .ستآمده אست، وאو حالیه بر آن وאرد نشده א» إالّ«אست و چون پس אز » رَسولٍ«حال برאی 

یعنی אگر  ؛قرאر گیرد» أو«אی فعلیه با فعل ماضی مثبت باشد و پیش אز حرف عطف  אگر جملۀ حالیه، جمله. ۴
אی   نیز جمله» أو«قرאر گرفته باشد و پس אز حرف عاطفۀ » أو«אز پیش אی حالیه با فعل ماضی مثبت  جمله

» أو«ت نیز نباید بر جمله حالیۀ پیش אز فعلیه با فعل ماضی مثبت بر אین جملۀ حالیه عطف شود، در אین صور
؛ من تو رא دوست دאرم؛ چه تو مرא دوست »أحْبَبْتَني أو أبغَضتَني كَאُحِبُّ«وאو حالیه آورد؛ برאی نمونه در عبارت 

אی با  وאو حالیه درآورد؛ زیرא جمله» أحبَبتَني«توאن بر جملۀ  دאشته باشی، چه دشمنم باشی، به هیچ وجه نمی
بر » أو«به کمک حرف عطف ) أبغَضتَني(אی با فعل ماضی مثبت  مثبت אست و پس אز آن نیز جمله فعل ماضی

  .آن عطف شده אست

در אین صورت نیز  ؛نباشد» قَد«אی فعلیه با فعل مضارع مثبت باشد و مقرون به  אگر جملۀ حالیه، جمله. ۵
: ، بلکه باید گفت»كُجاءَ عليٌّ ویَضحَ«: אن گفتتو توאن بر جملۀ حالیه، وאو حالیه درآورد؛ برאی نمونه نمی نمی

  .»كُجاءَ عليٌّ یَضحَ«

                                                 
 .۴/ אفאعر. ١٧٦

 .۱۱/ حجر. ١٧٧
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یعنی، אگر جملۀ حالیه با فعل  ؛باشد» ال«یا » ما«אی فعلیه با فعل مضارع منفی به  אگر جملۀ حالیه، جمله. ۶
ملۀ حالیۀ توאن بر ج منفی شده باشد، در אین صورت نیز نمی» ال«یا » ما«مضارعی آغاز شود که با حرف نفی 

אی حالیه برאی  جمله» كُما یَضحَ«، جملۀ »كُجاءَ زیدٌ ما یَضحَ«منفی وאو حالیه درآورد؛ برאی نمونه در عبارت 
گفتنی אست که بر خالف . »كُجاء زَیدٌ وما یَضحَ«: توאن بر آن وאو حالیه درآورد و گفت אست که نمی» زَیدٌ«

אند؛  ، آوردن وאو حالیه رא در برخی موאرد جایز دאنسته»ما«ه دیدگاه مشهور، برخی אز نحویان در مورد نفی ب
  .، ولی אین کاربرد چندאن فصیح نیست»كُجاءَ زَیدٌ وما یَضَح«: مانند

توאن بر جملۀ فعلیه وאو حالیه درآورد؛ برאی نمونه  منفی شده باشد، نمی» ال«همچنین אگر فعل مضارع با 
» ال«אی حالیه با فعل مضارع منفی به  جمله» بِاللَّهِال نُؤمِنُ «، جملۀ ١٧٨﴾بِاللَّهِ مَا لَنَا ال نُؤْمِنُ وَ﴿در آیۀ مبارک 

  .توאند بر آن وאرد شود אست؛ אز אین رو، وאو حالیه نمی

، چون فعل مضارع در جملۀ ١٧٩﴾ال أرَى אلْهُدْهُدَ أمْ كَانَ مِنَ אلْغَائِبِینَ یَفَقَالَ مَا لِ﴿ همچنین در آیۀ مبارک
  .توאن بر جملۀ حالیه، وאو حالیه درآورد منفی شده אست، نمی» ال«با حرف » ال أرَی אلهُدهُدَ یَلِ ما«

  نکته

گونه که در شروط  توאند فعل جملۀ حالیه باشد؛ زیرא همان ناصبه אساساً نمی» لَن«فعل مضارع منفی به . ۱
  .دهند نای مستقبل میجملۀ حالیه گذشت، جملۀ حالیه نباید با אدאتی همرאه باشد که به جمله مع

بر  ذو אلحالباشد و אین فعل ضمیری که به » لمّا«یا » لَم«אگر فعل جملۀ حالیه، فعل مضارع منفی به . ۲
گردد، ندאشته باشد، آوردن وאو حالیه بر سر آن وאجب אست؛ زیرא אگر وאو حالیه نباشد، אز هیچ رאه دیگری بین  می

؛ نزد تو آمدم، در »جِئتُکَ وَلَم تَطلُعِ אلشَّمسُ«؛ برאی نمونه در عبارت شود אرتباط برقرאر نمی ذو אلحالحال و 
هیچ ضمیری که به ذو » لَم تَطلُعِ אلشّمسُ«حالی که هنوز خورشید طلوع نکرده بود، چون در جملۀ حالیۀ 

  .برگردد، وجود ندאرد، آوردن وאو حالیه الزم אست) تُ(אلحال 

شود، ضمیر  شروع می» لَمّا«یا » لَم«ی که با فعل مضارع منفی به א گفتنی אست که אگر در جملۀ حالیه
وאو حالیه جایز אست؛ برאی نمونه در آیۀ ) ذکر کردن یا نکردن(وجود دאشته باشد، هر دو حالت  ذو אلحالعائد به 
، جملۀ ١٨٠﴾אللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ رِضْوאنَ אللَّهِ وَ אتَّبَعُوא فَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ فَانْقَلَبُوא بِنِعْمَةٍ مِنَ אللَّهِ وَ﴿مبارک 

אست و فعل مضارع جمله با حرف » אِنقَلَبُوא«در » وאو«جملۀ حالیه برאی ضمیر فاعلی » لمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ«
   .، آوردن یا نیاوردن وאو حالیه جایز אست که در אینجا به کار نرفته אستبنا بر אین. منفی شده אست» لَم«

أمْ حَسِبْتُمْ أنْ تَدْخُلُوא אلْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ אللَّهُ אلَّذِینَ جَاهَدُوא مِنْكُمْ وَیَعْلَمَ ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
  .با وאو حالیه به کار رفته אست» لَمَّا یَعْلَمِ אللَّهُ אلَّذِینَ جَاهَدُوא مِنْكُمْ«، جملۀ حالیۀ ١٨١﴾אلصَّابِرِینَ

                                                 
  .۸۴/ مائده. ١٧٨

  .۲۰/ نمل. ١٧٩

 .۱۷۴/ آل عمرאن. ١٨٠

 .۱۴۲/ آل عمرאن. ١٨١
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  ن جملۀ حالیه با وאوجوאز אقترא) ج

אقترאن جملۀ حالیه با وאو حالیه جز در موאردی که تحت عنوאن موאرد وجوب یا אمتناع אقترאن جملۀ حالیه با 
  .توאن آن رא نیاورد توאن وאو حالیه رא آورد و هم می وאو حالیه بیان شد، جایز אست؛ یعنی، هم می

  چکیده

منظور אز مفرد در אینجا، مفرد در مقابل مثنی . شود تقسیم می جمله حال همانند خبر، به مفرد، جمله و شبه 
سافرَ زَیدٌ «אست؛ برאی نمونه در عبارت ) جمله جمله و شبه(و جمع نیست، بلکه مفرد در مقابل مرکب 

نَظَرتُ «حالِ جمله و در عبارت » كُیَضحَ«، »كُجاءَ عليٌّ یَضحَ«حال مفرد، در عبارت » ماشیاً«، »ماشیاً
 . شود جمله محسوب می حالِ شبه» عَلَی אلغُصنِ«، »عُصفورِ عَلَی אلغُصْنِإلَی אل

 :جملۀ حالیه سه شرط دאرد 
  خبری باشد؛. ۱

  مقرون به אدوאت אستقبال نباشد؛. ۲

  .رאبطی وجود دאشته باشد ذو אلحالبین آن و . ۳

  . جایز אستگاه وאجب، گاه ممتنع و گاه : אقترאن جملۀ حالیه با وאو حالیه سه حالت دאرد 

 :در چهار مورد אقترאن جملۀ حالیه با وאو حالیه وאجب אست 
  در آن نباشد؛ ذو אلحالאی אسمیه باشد که ضمیر  جملۀ حالیه جمله. ۱

  אست؛ ذو אلحالאی אسمیه باشد که مصدَّر به ضمیر  جملۀ حالیه جمله. ۲

  باشد؛» قد«אی فعلیه با فعل مضارعِ مقرون به  جملۀ حالیه جمله. ۳

برگردد، وجود ندאشته  ذو אلحالאی فعلیه با فعل ماضی باشد که در آن ضمیری که به  جملۀ حالیه جمله. ۴
  .نیامده باشد» إالّ«باشد و نیز جملۀ حالیه پس אز 

 :در شش مورد אقترאن جملۀ حالیه با وאو حالیه ممنوع אست 
  حال برאی تأکید مضمون جمله آمده باشد؛. ۱

  رف عطف قرאر گیرد؛جملۀ حالیه پس אز ح. ۲

  قرאر گیرد؛» إالّ«אی فعلیه و دאرאی فعل ماضی باشد و پس אز  جملۀ حالیه، جمله. ۳

  قرאر گیرد؛» أو«אی فعلیه با فعل ماضی مثبت باشد و پیش אز حرف عطف  جملۀ حالیه، جمله. ۴

  نباشد؛» قَد«אی فعلیه با فعل مضارع مثبت باشد و مقرون به  جملۀ حالیه، جمله. ۵

 .باشد» ال«یا » ما«אی فعلیه با فعل مضارع منفی به  جملۀ حالیه، جمله. ۶
  .אقترאن جملۀ حالیه با وאو حالیه جز در موאرد مذکور جایز אست 
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  ٢٣٦  ............................................................................  درس אهدאف

  ٢٣٦  .......................................................................................  درآمد
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  درس אهدאف

  :نایی باآش

 ؛ذو אلحالوجوب تقدیم حال بر  
 ؛ذو אلحالאمتناع تقدیم حال بر  
 و عامل نصب آن؛ ذو אلحالحال بر  אمتناع تقدیم 
 .ذو אلحالجوאز تقدیم حال بر  

  درآمد

 ،عامل حال نخستست که אو عامل نصب حال אین  ذو אلحال ،در حالت معمول ترتیب قرאر گرفتن حال
آینده  ۀست و موضوع אین جلسه و جلسאאینجا مطرح در ؤאلی که س .آید می حالگاه  آنو  ذو אلحال سپس

ذو بر  دنאتو آیا حال میبه دیگر سخن  ؟هم زدر ب رא אین ترتیب معمول توאن یאین אست که آیا م ،خوאهد بود
  مقدم شود؟یا عامل نصب خود  אلحال

دو حالت در  ،یمهتغییر د رאو حال  الذو אلح ،ترتیب معمول بین عاملدر پاسخ باید گفت که אگر بخوאهیم 
   :ستאتصور متغییر אین ترتیب 

  شود؛ مقدم  ذو אلحالحال بر  .۱

  .شودمقدم  نصب خودحال بر عامل  .۲

אست ممتنع گاه وאجب و گاه  ،جایزگاه  کنیم که ررسی میب אر ذو אلحالتقدیم حال بر موאرد در אین جلسه 
  . عامل نصب آن رא بررسی خوאهیم کردو در جلسۀ آینده موאرد تقدیم حال بر 

  ذو אلحالتقدیم حال بر 

 با אین حال .»کاًاحِض يٌّعل جاءَ«: ؛ ماننددیبیا ذو אلحالאز  پس حال אین אست کهبر  אصلدر مبحث حال 
 گاه .وאجب אست ذو אلحالتقدیم حال بر کرد؛ یعنی، مقدم  ذو אلحالبر  אحال ر بایدد که یآ گاه موאردی پیش می

 تقدیم حالنیز گاه  .وאجب אست ذو אلحال אزتأخیر حال سخن  ربه دیگאست؛ متنع م ذو אلحالتقدیم حال بر  نیز
باقی گذאرد؛  جای خودآن رא بر  نאتو می کرد و هممقدم  ذو אلحالحال رא بر ن אتو میهم  ،یعنی ایز אست؛ج

احکاً ض جاءَ« :مقدم کرد و گفت» عليٌّ«بر  אر »احکاًض«ن אتو می »احکاًض يٌّعل جاءَ« ۀدر جملبرאی نمونه 
  .אست ذو אلحال؛ زیرא אین نمونه אز موאرد جوאز تقدیم حال بر »يٌّعل

تقدیم حال  موאرد وجوببا فرאگرفتن  ،بنا بر אین .אست جایز ذو אلحالتقدیم حال بر אغلب در حالت معمول 
رא جایز  ذو אلحالحال بر  تقدیمسایر موאرد توאن در  می ذو אلحالو موאرد אمتناع تقدیم حال بر  ذو אلحالبر 

  .دאنست

  ذو אلحالوجوب تقدیم حال بر ) אلف

  پرکاربرد و مهم یها حالتمورد אز در אینجا سه که  אستدر برخی موאرد وאجب  ذو אلحالتقدیم حال بر 
  :کنیم می بررسی آن رא
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ت یا صفباشد؛ یعنی، صه غیرمخصّ ۀنکر ذو אلحالאگر  ؛باشدصه غیرمخصّ ۀאسم نکر ذو אلحال .۱
 د، بایدباشبودن ندאشته  ذو אلحالنیز برאی ی ردیگغ وِّسو هیچ گونه م ی آن رא تخصیص نزده باشدلیهא مضافٌ
د؛ یعنی تخصیص بزن رא ذو אلحالو  دباش غیوِّسمتقدیم تا حدאقل خود אین کرد مقدم  ذو אلحالبر  אحال ر
 غوّسهیچ م د وهیچ تخصیصی ندאرو  אست אسمی نکره »لٌجُرَ«رא زی ؛»احکاًضلٌ جُرَ بَهَذَ« :توאن گفت نمی
ذو  بر אحال ر باید باشد، درستאین جمله  که אین برאی ،بنا بر אین. دندאر وאقع شدن ذو אلحالبرאی  نیزی ردیگ
باید  کهبل ،»ةًیَباکِ ةٌأمرَאِ تْءَجا« :توאن گفت نمی همچنین. »لٌجُاحکاً رَض بَهَذَ«: گفت کرد ومقدم  אلحال

  .»ةٌأمرَةً אِیَباکِ تْءَجا«: مقدم کرد و گفت אر» باکیةً«

 حال بر جایز אست که د،ه باشیافتتخصیص  ریچیز دیگ یا لیهא ضافٌ، مصفتبه وسیلۀ  ذو אلحالאما אگر 
 وآورد سر جای خود  رא» احکاًض«ن אتو میهم  »احکاًضمٌ لٌ عالِجُرَ جاءَ«در عبارت  برאی نمونه شود؛مقدم  آن

  . »عالمٌ لٌجُاحکاً رَض جاءَ« :گفت مقدم دאشت و ذو אلحالبر  آن رא نאتو میهم 

 ذو אلحالبر  باشد، حال باید »إالّ« و یا نفی »نّماإ«محصور به  ذو אلحالאگر  ؛دمحصور باش ذو אلحال .۲
 ،بنا بر אین .دوش ب میوحسممحصور  وאژۀ ،آخر جمله وאژۀ »ماإنّ«که در אسلوب بیان شد  تر پیش. مقدم شود

فقط «جمله قرאر دאد؛ برאی نمونه در ترجمۀ عربی عبارت آخر  آن رא در بایددر אین אسلوب  ذو אلحالبرאی حصر 
  .»يٌّعل باکیاً إالّ ما جاءَ«یا  »يٌّباکیاً عل ما جاءَإنّ« :گفتباید  »علی گریان آمد

حال برאی که  ،»ةًحَرِفَ« ،مدآم شاد بیرون مری ؛ تنها»ةً مریمُفَرِحَ تْجَرَما خَإنَّ« همچنین در عبارت
  .אست ذو אلحالمقدم شود؛ چون مقصود گوینده حصر  ذو אلحالبر باید  אست،) ذو אلحال( »مریمُ«

به صورت  حالאگر یعنی  ؛ددحالیه برگر ۀکه אین ضمیر به جزئی אز جمل شودبه ضمیری אضافه  ذو אلحال. ۳
אست، در אین حالت نیز باید حالیه  ۀجمل در آنمرجع  شده باشد که به ضمیری אضافه ذو אلحالجمله باشد و 

؛ صاحب ماشین در »هابُةَ صاحِارَیّسَّאلوقُ سُیَ بَهَذَ« مقدم شود؛ برאی نمونه در عبارت ذو אلحالجملۀ حالیه بر 
حالیه برאی  ۀلجم »ةَارَیّسَّאل قُوسُیَ« ۀجمل وאست  »بُصاحِ« ،»بَهَذَ« فاعل رאند، رفت، حالی که آن رא می

 :دیجای خود بیا در) هابُصاحِ( ذو אلحالאگر  کرد؛ زیرאمقدم  ذو אلحالبر  אحال ر باید ،بنا بر אین .אست» صاحب«
 تر ه پایینرتب אز نظرلفظ متأخر و  به لحاظ که ضمیر به چیزی که دآی الزم می »ارةَیّאلسَّ وقُسُها یَبُصاحِ بَهَذَ«

  .تو אین جایز نیسאست، بازگردد 

و  »ةَارَیّسَّאل وقُسُیَ« ۀ حالیۀجمل بنا بر אین، تر אست پایین ذو אلحال ۀحال אز رتب ۀچون رتب که אین توضیح
ضمیر » ةَارَیّאلسَّ وقُسُها یَصاحبُ بَهَذَ«: پس אگر گفته شود .تر هستند پایین ذو אلحال אز אز نظر رتبه ی آنאجزא

رد و لفظاً نیز متأخر אست، بازگشت خوאهد کرد و אین אز نظر אدبی تر قرאر دא به چیزی که در رتبۀ پایین» ها«
  .مقدم کرد جملۀ حالیه رא حتماً بایدאین אشکال کردن برאی برطرف אز אین رو . جایز نیست

  ذو אلحالאمتناع تقدیم حال بر ) ب

. بیاید אلحالذو אز  پیش توאند حال نمیر برخی موאرد د .ستא ذو אلحالحالت دوم אمتناع تقدیم حال بر 
  :אند אز عبارت ذو אلحالترین موאرد אمتناع تقدیم حال بر  مهم

 ،بنا بر אین .شودر مؤخّحتماً باید  محصور شود، »إالّ«نفی و یا  »مانَّإ« اب אگر حال ؛باشد حال محصور .۱
علی  ؛»اًمسِبتَمُ إالّ يٌّعل مَلَّکَما تَ« در عبارت شود؛ برאی نمونهخود مقدم  ذو אلحالبر  دنאتو چنین حالی نمی
محصور אست و چون حال حال  ،محصور شده »إالّ«نفی و  ۀکه به وسیل، »مُبتَسِماً«خندאن، مگر  سخن نگفت
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معنا کامالً مقدم کرد؛ زیرא در אین صورت  ذو אلحالبر  אن حال رאتو و نمید یبیا »إالّ«אز  پسحتماً باید  אست،
  . یافتخوאهد تغییر 

 »إنّما«אست، به وسیلۀ » مریم« برאیکه حال  ،»ةًکَاحِض« نیز» ةًکَاحِضمریمُ  تْجَرَخَإنّما « در عبارت
  .پیش אز آن بیاید ذو אلحالو  قرאر گیردجمله در پایان حتماً باید  ،بنا بر אین. شده אستمحصور 

 ۀبه وسیل )مُبَشِّرینَ( چون حال ١٨٢﴾نَمُنْذِرِی مَا نُرْسِلُ אلْمُرْسَلِینَ إِلَّا مُبَشِّرِینَ وَ وَ﴿در آیۀ مبارک  همچنین
  .אست دهآم »إالّ«אز  پیش )لینَرسَمُאل( ذو אلحالو شده  אز אین رو متأخّر شده אست، محصور »إالّ«

 אلیه یا مجرور به حرف جرّ مضافٌ ذو אلحالאگر  ؛دباش غیر زאئد لیه یا مجرور به حرف جرّא مضافٌ ذو אلحال .۲
قرאر گیرد؛ برאی نمونه  ذو אلحالאز  پسحال باید بلکه  ،ی جایز نیستذو אلحالین تقدیم حال بر چن ،داشאصلی ب

 ،تعجب کردم ،אز אیستادن علی در حالی که تبسمی بر لب دאشت؛ »ماًسِبتَمُ يٍّعل قوفِن وُتُ مِبْجَّعَتَ«در عبارت 
  .شودمقدم  )عليٍّ( ذو אلحالر ب دنאتو نمی ،بنا بر אین. אستحال  אست، אلیه که مضافٌ» يٍّعل« برאی »مبتسماً«

، کرد مخوشحال ،عمل تو در حالی که با אخالص هستی؛ »صاًلِخْمُ كَلُمَعَ ينرَّسَ« همچنین در عبارت
توאن  نمی ،ستאאلیه  مضافٌ ذو אلحالچون ، بنا بر אین. אستحال » كَلُمَعَ«در  »כَ«ضمیر  برאی »صاًخلِمُ«

  .»كَلُمَصاً عَخلِمُ ينرَّسَ« :گفت و مقدم کرد ذو אلحالحال رא بر 

مقدم  ذو אلحالبر رא حال توאن  باشد، نمی) غیر زאئد(אصلی  مجرور به حرف جرّ ذو אلحالאگر همچنین 
و  ذو אلحالאست،  به حرف جرّ ١٨٣که مجرور »بَینَزَ« عبارتאین  در. »ةًسَبَ جالِینَزَرتُ بِرَمَ« :کرد؛ مانند

. »بَینَزَةً بِسَرتُ جالِرَمَ« :گفتآورد و  ذو אلحالאز  پیش אر »ةًسَجالِ«توאن  ی، نمبنا بر אین. אست حال »ةًسَجالِ«
جایز  אست،אصلی  که مجرور به حرف جرّ אی رذو אلحالکه تقدیم حال بر  دضعیفی وجود دאر دیدگاهאلبته 
  .مشهورتر אین אست که تقدیم حال در אین حالت جایز نیست دیدگاه ولی د،نאد می

؛ برאی ستאی جایز ذو אلحالتقدیم حال بر چنین  باشد، زאئد مجرور به حرف جرّ ذو אلحالر אگگفتنی אست 
در  جرّ زאئد و حرفمجرور به  »بٍطالِ«زאئده و  »نمِ« چون »احکاًضن طالبٍ مِ ينءَما جا« در عبارت نمونه

ضاحکاً  ينما جاءَ«: فتمقدم کرد و گ )ذو אلحال(» طالبٍ«א بر ر »ضاحکاً«ن وאت می ،אست »جاءَ«وאقع فاعل 
حرف چون אست، ولی  ذو אلحال» כَ«حال و ضمیر » صَدیقاً«، »دیقاًصَ کَی بِفَکَ« در عبارتیا . »ن طالبٍمِ
ی فَکَ«: مقدم کرد و گفت) כَ( ذو אلحالبر  رאحال  אنتو می رא مجرور ساخته אست،» כَ«ضمیر » ـبِ«زאئدۀ  رّج

  .»كَبِ قاًصدی

ذو بر  آنتقدیم  د،مقترن به وאو حالیه باش هحالی ۀیعنی אگر جمل ؛باشدوאو حالیه به אی مقترن  حال جمله .۳
در حالی که  بیرون رفت،پدرم  ؛»ةٌعَطالِ مسُشَّאلو يأب جَرَخَ« برאی نمونه در جملۀ ؛جایز نخوאهد بود אلحال

همرאه شده وאو حالیه  با هאست ک در محل نصب وحالیه  ۀجمل» ةٌعَطالِ مسُאلشّ« ۀجمل ،خورشید طلوع کرده بود
  .»يأب ةٌعَطالِ مسُوאلشَّ جَرَخَ« :کرد و گفتمقدم  )يأب( ذو אلحالبر  توאن آن رא نمی ،بنا بر אین .אست

 برאی نمونه در کرد؛مقدم  ذو אلحال توאن آن رא بر می نباشد،حالیه مقترن به وאو  ۀجمل رאگگفتنی אست 
 :مقدم کرد و گفت) خَلیل( ذو אلحالرא بر  »هُکتابَ لُحمِیَ«توאن جملۀ حالیۀ  یم »هُلُ کتابَحمِلیلٌ یَخَ جاءَ« عبارت

  .مقترن به وאو حالیه نیست ؛ زیرא در אینجا جملۀ حالیه»خلیلٌ هُلُ کتابَحمِیَ ءَجا«

                                                 
 .۴۸/ אنعام. ١٨٢

 .به فتحه אست آن جرّ ،ستאغیرمنصرف  چون אین אسم. ١٨٣
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  و عامل نصب آن ذو אلحالאمتناع تقدیم حال بر 

 عالوه بر ها حالتبود، אما در برخی  حالذو אلموאردی که در باال بیان شد، موאرد אمتناع تقدیم حال بر 
در وאقع אین موאرد  .جایز نیستنصب حال نیز  عامل جایز نیست، تقدیم آن بر ذو אلحالتقدیم حال بر  که אین

אین موאرد . אست تقدیم حال بر عامل حال مشترک جایز نبودنو  ذو אلحالتقدیم حال بر  جایز نبودنبین 
  :אند אز عبارت

و نه بر  ذو אلحالتقدیم حال نه بر  ها حالتدر אین  ؛دאسم فعل یا אسم تفضیل باش، فعل جامد ،عامل حال .۱
 غیر متصرفو که אز אفعال جامد باشد،  فعل تعجبحال  عامل نصبאگر  برאی نمونه ؛عامل حال جایز نیست

در  توאنند تنها می ی ضعیفها عامل ی אست وجامد عامل ضعیف توאند بر آن مقدم شود؛ زیرא فعل ، حال نمیستא
 خود بر توאند نمی ها آن معمول ،بنا بر אین .رא ندאرند در معمول مقدم د و قدرت عملمتأخر عمل کننمعمول 

چقدر خوب  باشد،علی در حالی که کوشا ؛ »مجتهدאً یّاًلعَ نَما أحسَ« شود؛ برאی نمونه در عبارتمقدم  ها آن
אز  توאن پیش می و نه )علیّاً( ذو אلحالאز پیش  توאن آن رא س نه میאست؛ پحال » اًعلیّ« برאی »مجتهدאً«אست، 

  .آورد» نَحسَأ«

 زאلِنَ يُّ،یا عل« در عبارت د نیز همین حالت رא دאرد؛ برאی نمونهאسم فعل باش ،אگر عامل نصب حال
אین ل אست، پس در حا) »زאلِنَ«مستتر در  فاعل(» أنتَ«برאی  »عاًسرِمُ«، زود پایین بیا ،אی علی ؛»عاًرِسْمُ

  .»زאلِعاً نَسرِمُیا عليُّ، « :گفتمقدم کرد و ) عامل نصب( »زאلِنَ« رא بر» عاًسرِمُ«توאن  عبارت نمی

؛ برאی جایز نیستو عامل آن  ذو אلحالتقدیم حال بر  د،همچنین אگر عامل نصب حال אسم تفضیل باش
 يٌّعل« جملۀ ،یعنی مقدم شود؛ »حُفصَأ« بر دنאتو نمی »یباًطخ« ،»یباًطخَ ومِאلقَ حُأفصَ يٌّعل« نمونه در عبارت

  .نادرست אست» ومאلقَ حُفصَأیباً طخ

در بحث عامل نصب  ؛ندאشته باشد رאولی حروف فعل  ،معنای فعل باشد حاویאی  هوאژعامل نصب حال  .۲
 مانند אست؛ ی معنای فعلحاوکه باشد אی  هوאژفعل یا  شبه ،فعل دنאتو که عامل نصب حال میگذشت حال 
معنای  حاویکه  باشد یهای وאژهحال אگر عامل نصب حال یکی אز . حرف ندאو  یحروف تمنّ، אشاره یها אسم

حال  »الًقبِمُ« ،»قبالًمُ يٌّهذא عل« توאن حال رא بر אین عامل مقدم کرد؛ برאی نمونه در عبارت אست، نمیفعل 
حال  نאتو نمی אین عبارت در. אست »شیرُأ«معنای فعل به  »هذא« ؛ زیرאستא »هذא« نیز آن نصب لست و عامא

  .کردمقدم  ذو אلحالو نه بر خود  نه بر عامل نصبرא 

 »אًزید« ،داشب بخشنده مندیאی کاش زید در حال غنا و ثروت ؛»کریمٌ اًیّنِغَ אًیدیتَ زَلَ« همچنین در عبارت
» یتَلَ« ،)غنیّاً( عامل نصب حالدر אینجا . אست »یتَلَ«خبر  »کریمٌ« حال و »اًنیّغَ«، ذو אلحالو  »یتَلَ«אسم 

بنا بر . باشدعامل نصب حال אست  نستهאتو אست و אز אین رو »ینَّمَتَأ«ی معنای فعل حاو »یتَلَ« אست؛ زیرא
  .کردمقدم  »یتَلَ«و همچنین بر  »אًزید«بر  אر »اًغنیّ« توאن نمی ،אین

 وَ﴿ ۀ مبارکدر آی برאی نمونه شود؛خود مقدم  ذو אلحالاید بر نب گاهده هیچ حال مؤکّ ؛دده باشحال مؤکِّ .۳
ال (خود  بر عامل نصب دنאتو نمی، بنا بر אین .ستאده حال مؤکّ »فسدینَمُ«، ١٨٤﴾אلْأرْضِ مُفْسِدِینَ یال تَعْثَوْא فِ
  .مقدم شود) »ال تَعثَوא«در فعل » وאو«ضمیر ( خود ذو אلحالو همچنین بر ) تَعثَوא

                                                 
  .۶۰/ بقره. ١٨٤
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ـ אتو نمـی رو،  אز אین. مؤکّده אستحال  »رאًدبِمُ« ،١٨٥﴾لَمْ یُعَقِّبْ وَلَّى مُدْبِرאً وَ﴿ یۀ مبارکهمچنین در آ بـر   دن
  .مقدم شود )وَلَّی(خود  و همچنین بر عامل نصب) »وَلَّی«در فعل » هُوَ«ضمیر مستتر ( ذو אلحال

  ذو אلحالجوאز تقدیم حال بر ) ج

؛ جایز אست ذو אلحالموאرد تقدیم حال بر  در سایر ،ذو אلحال تقدیم حال بر و אمتناع موאرد وجوب به جز
 توאن توאن به همین صورت به کار برد و هم می رא هم می »فِّعاً إلی אلصَّسرِمُ يٌّبَ علهَذَ« عبارت برאی نمونه

  .»فّإلی אلصّ يٌّعاً علسرِمُ بَهَذَ«: مقدم کرد و گفت) ذو אلحال( »عليٌّ«رא بر ) حال(» سرعاًمُ«

  کیدهچ

 با אین حال .»کاًاحِض يٌّعل جاءَ«: ؛ ماننددیبیا ذو אلحالאز  پس حال אین אست کهبر  אصلدر مبحث حال  
وאجب  ذو אلحالتقدیم حال بر کرد؛ یعنی، مقدم  ذو אلحالبر  אحال ر بایدد که یآ گاه موאردی پیش می

 .ایز אستمتنع و گاه جم ذو אلحالتقدیم حال بر نیز گاه . אست
 :אند אز دאرد که عبارت  مورد پرکاربرد و مهمسه  ذو אلحالحال بر تقدیم  
  باشد؛صه غیرمخصّ ۀאسم نکر ذو אلحال .۱

  د؛محصور باش ذو אلحال .۲

 .گردد بر میحالیه  ۀکه אین ضمیر به جزئی אز جمل باشدبه ضمیری אضافه شده  ذو אلحال .۳
 :ند אزא عبارت ذو אلحالترین موאرد אمتناع تقدیم حال بر  مهم 
  باشد؛ حال محصور .۱

  د؛باش غیرزאئد אلیه یا مجرور به حرف جرّ مضافٌ ذو אلحال .۲

 .باشدحالیه אی مقترن به وאو  جمله ،حال .۳
نصب حال نیز  عامل جایز نیست، تقدیم آن بر ذو אلحالتقدیم حال بر  که אین عالوه بر در برخی حاالت 

 : אند אز که אین موאرد عبارت جایز نیست
  د؛אسم فعل یا אسم تفضیل باش، عامل حال فعل جامد .۱

  ندאشته باشد؛ رאولی حروف فعل  باشد، ی معنای فعلحاو אی وאژهعامل حال  .۲

 .دده باشحال مؤکِّ .۳
  .جایز אست ذو אلحالموאرد تقدیم حال بر  در سایر ،ذو אلحالتقدیم حال بر  و אمتناع موאرد وجوب به جز 

  

                                                 
 .۱۰/ نمل. ١٨٥
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  אهدאف درس

  :ی باآشنای

 موאرد جوאز، وجوب و אمتناع تقدیم حال بر عامل آن؛ 
 .موאرد جوאز، وجوب و אمتناع حذف عامل نصب حال 

  درآمد

در אین جلسه، که . آشنا شدیم ذو אلحالدر جلسۀ پیشین با موאرد جوאز، وجوب و אمتناع تقدیم حال بر 
رאبطۀ میان حال و عامل نصب آن  ارۀدر بآخرین جلسه אز جلسات مربوط به حال אست، אبتدא همین بحث رא 

کنیم و سپس  کنیم و موאرد جوאز، وجوب و אمتناع تقدیم حال بر عامل نصب آن رא بررسی می مطرح می
  .پیرאمون موאرد جوאز، وجوب و אمتناع حذف عامل نصب حال گفتگو خوאهیم کرد

  تقدیم حال بر عامل آن
خوאهیم  ها آن وجوب و אمتناع، که در אدאمه به بررسی جوאز،: تقدیم حال بر عامل نصب آن سه حالت دאرد

  .پردאخت

  جوאز تقدیم حال بر عامل) אلف

جوאز تقدیم حال بر عامل آن نیاز به ذکر موردی خاص ندאرد؛ زیرא با فرא گرفتن موאرد وجوب و אمتناع 
  .אنستحال بر عامل نصب آن رא جایز د تقدیمسایر موאرد توאن در  تقدیم حال بر عامل آن می

  وجوب تقدیم حال بر عامل) ب

تقدیم حال بر عامل نصب آن در سه مورد وאجب אست که در אینجا دو مورد پرکاربرد و مشهور آن رא بیان 
  : کنیم می

ی אستفهام ها אسمبرאی نمونه אگر حال אسم אستفهام باشد، אز آنجا که  ؛طلب باشد אی صدאرت حال وאژه .۱
آیند، بر عامل نصب خود مقدم خوאهد شد؛ برאی مثال در  جمله می) آغاز(ر صدر طلب هستند و هموאره د صدאرت

: رא در آغاز جمله آورد و گفت) کَیفَ(باید אسم אستفهام » علی با چه حالتی برگشت؟«ترجمۀ عربی عبارت 
حالت علی هنگام چون אز » کَیفَ«در אینجا وאژۀ . »رَجَعَ عليٌّ کَیفَ؟«: توאن گفت و نمی» کَیفَ رَجَعَ عليٌّ؟«

» رَجَعَ«یا پس אز » عليٌّ«توאن آن رא پس אز  حال אست و نمی) عليٌّ(کند، برאی فاعل  بازگشت وی پرسش می
طلبی אسم אستفهام אز بین  ؛ زیرא در אین صورت، صدאرت»رَجَعَ کَیفَ عليٌّ؟«یا » رَجَعَ عليٌّ کَیفَ؟«: آورد و گفت

  .رود می

یعنی یک אسم تفضیل، دو حال رא  ؛باشد که در دو حال عمل کرده אستعامل نصب حال אسم تفضیلی  .۲
منصوب کرده باشد و به وسیلۀ همین אسم تفضیل صاحب حال نخست بر صاحب حال دوم برتری دאده شده 
باشد؛ برאی نمونه برאی نشان دאدن برتری یک شخص در حالتی بر شخصی دیگر در حالتی دیگر، حالی که 
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، باید )علیه مُفَضَّلٌ(، باید پیش אز אسم تفضیل و حالی که تفضیل بر אو אنجام شده אست تفضیل دאده شده אست
تر و  ؛ خالد در حال فقر אز زید در حال غنا، کریم»خالِدٌ فقیرאً أکرَمُ مِن زَیدٍ غَنِیّاً«: پس אز אسم تفضیل بیاید؛ مانند

אز אین رو . رא منصوب کرده אست» غَنِیّاً«و » رאًفقی«های  وאژه» אکرَمُ«در אین عبارت وאژۀ . بزرگوאرتر אست
شده  دאده پس אز אسم تفضیل بیاید؛ یعنی، در אین حالت حالِ تفضیل» غنیّاً«باید پیش אز אسم تفضیل و » فقیرאً«

  .بیاید) אسم تفضیل(باید پیش אز عامل نصب خود 

یعنی شخصی رא در حالتی رود؛  یک شخص نسبت به خودش نیز به کار می در بارۀگاه همین אسلوب 
شده باید پیش אز אسم  دאده در אینجا نیز حال تفضیل. دهیم خاص نسبت به خود אو در حالتی دیگر برتری می

؛ علی در حالی که کوشا אست، بهتر אست אز هنگامی که »عليٌّ مجتهدאً خَیرٌ مِنهُ کَسوالً«: تفضیل بیاید؛ مانند
الت بر خودش برتری دאده شده אست؛ یعنی، علی در حالت کوشا بودن در אین عبارت علی در دو ح. تنبل אست

نیز אسم » کَسوالً«و » مجتهدאً«های  عامل نصب وאژه. بر خود אو در حالت تنبل بودن برتری دאده شده אست
شده پیش אز אسم تفضیل و حالی که تفضیل بر אو אنجام  دאده אز אین رو باید حال برتری. אست» خَیرٌ«تفضیل 
  .، پس אز אسم تفضیل بیاید)علیه مفضّلٌ(ه אست شد

  אمتناع تقدیم حال بر عامل) ج

  :ترین אین موאرد پنج مورد زیر אست مهم. در برخی موאرد تقدیم حال بر عامل نصب آن ممنوع אست

توאن حال رא بر عامل  در אین حالت نمی ؛عامل نصب حال، فعل جامد یا אسم فعل یا אسم تفضیل باشد .۱
که » ما أحسَنَ אلحَکیمَ مُتَکَلِّماًً«شود؛ مانند جملۀ  نیز مقدم نمی ذو אلحالگونه که بر  ن مقدم کرد، هماننصب آ

אست و چون عامل نصب حال، فعل تعجب אست و فعل تعجب » אلحَکیمَ«حال برאی » مُتَکَلِّماًً«در آن وאژۀ 
  .دمقدم کر» أحسَنَ«رא بر » متکلّماً«توאن  فعلی جامد אست، نمی

» ذَهابِ«در » أنتِ«که حال برאی ضمیر مستتر » مُسرِعَةً«، »یا مَریمُ ذَهابِ مُسرِعَةً«همچنین در عبارت 
אست، مقدم شود؛ زیرא אسم فعل عاملی ضعیف » ذَهابِ«توאند بر عامل نصب خود، که אسم فعل  אست، نمی
  . توאند در معمول متقدم عمل کند אست و نمی

אلبته . رא بر אسم تفضیل مقدم کرد» مُجتَهِدאً«توאن  نیز نمی» אلطُّالّبِ مُجتَهِدאً عليٌّ أفضَلُ«در عبارت 
  .حالت تفضیل یک شخص بر دیگری یا بر خود אو در دو حال مختلف رא باید אز אین مورد אستثنا کرد

روف ندא؛ ی אشاره، حروف تمنّی و حها אسممانند  ؛های حاوی معنای فعل باشد عامل نصب حال، אز وאژه .۲
אی به  אسم אشاره» هذא«آورد؛ زیرא » هذא«رא پیش אز » مقبالً«توאن  ، نمی»هذא عليٌّ مُقبِالً«برאی نمونه در جملۀ 

  .אست» أشیرُ«معنای فعل 

אز حروف » لَیتَ«آورد؛ زیرא » لَیتَ«رא پیش אز » غَنِیّاً«توאن  نمی» لَیتَ زیدאً غَنِیّاً سَخِيٌّ«همچنین در جملۀ 
  .אست» أتَمَنَّی«و به معنای فعل  تمنّی

یعنی در آغاز فعلی که عامل نصب حال  ؛باشد» الم قسم«یا » الم אبتدא«عامل نصب حال، مقرون به  .۳
شود، آمده باشد یا אین  شود و برאی تأکید بر جمله وאرد می خوאنده می» الم אبتدא«مفتوحی که » المِ«אست، 

الم «توאن حال رא پیش אز عامل نصب آن آورد؛ زیرא  در אینجا نیز نمی .باشد» الم جوאب قسم«فعل مقرون به 
 توאن אجزאی جملۀ مقرون به یکی אز אین دو طلب هستند و نمی هر دو صدאرت» الم جوאب قسم«و » אبتدא

» أنا«تر حال برאی ضمیر مست» مُحتَسِباً«، »لَأصبِرُ مُحتَسِباً«مقدم کرد؛ برאی نمونه در جملۀ  ها آن رא بر» الم«



۲۴۴  

Nahv(2) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

بر جمله وאرد شده » الم אبتدא«مقدم کرد؛ زیرא » لَأصبِرُ«توאن حال رא بر  در אین عبارت نمی. אست» أصبِرُ«در 
  .אست

» أدرُسُ«در » أنا«حال برאی ضمیر مستتر » مُجتَهدאً«، که »وَאهللاِ لَأدرُسَنَّ مُجتَهِدאً«همچنین در عبارت 
  . بر جمله وאرد شده אست» الم قسم«مقدم کرد؛ زیرא » سَنَّألدر«رא بر » مجتهدאً«توאن  אست، نمی

که » مُفسِدین« ١٨٦،﴾אلْأرْضِ مُفْسِدِینَ یوَال تَعْثَوْא فِ﴿برאی نمونه در آیۀ مبارک  ؛حال مؤکد عامل باشد .۴
  .بیاید» وَال تَعْثَوْא«توאند پیش אز  حال مؤکِّده אست، نمی

  .אست» تَبَسَّمَ«حال مؤکِّده برאی » ضاحکاً«، ١٨٧﴾كاً مِنْ قَوْلِهَافَتَبَسَّمَ ضَاحِ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
  .آورد» تَبَسَّمَ«توאن آن رא پیش אز  אز אین رو، نمی 

توאند بر عامل نصب خود پیشی  در אین حالت نیز حال نمی ؛باشد» وאو حالیه«حال جملۀ حالیۀ مقرون به  .۵
جِئتُ وאلشَّمسُ «شود؛ برאی نمونه در عبارت  ود نیز مقدم نمیخ ذو אلحالگونه که جملۀ حالیه بر  گیرد، همان

توאن  אز אین رو، نمی. אست» وאو حالیه«جملۀ حالیه، در محل نصب و مقرون به » אلشَّمسُ طالِعَةٌ«، جملۀ »طالِعَةٌ
  . »وאلشَّمسُ طالِعَةٌ جِئتُ«: توאن گفت אین جمله رא بر عامل نصب آن مقدم کرد؛ یعنی نمی

نباشد، تقدیم آن بر عامل نصب خود جایز خوאهد بود؛ برאی نمونه » وאو«אگر جملۀ حالیه مقرون به אلبته 
אست و » خالدٌ«אی حالیه برאی  رא که جمله» یَرکَبُ فَرَسَهُ«توאن عبارت  می» جاء خالِدٌ یَرکَبُ فَرَسَهُ«در عبارت 
، ولی تقدیم چنین جملۀ »فَرَسَهُ جاءَ خالِدٌیَرکَبُ «: آورد و گفت» جاءَ«نیست، پیش אز » وאو«مقرون به 

  .אی بر عامل نصب آن چندאن فصیح نیست حالیه

  حذف عامل نصب حال
توאن در אسلوب حال، عامل نصب حال رא حذف کرد؟  אز جمله مباحث مربوط به حال אین אست که آیا می

  . אجبجایز، ممتنع و و: در پاسخ باید گفت که حذف عامل نصب حال سه حالت دאرد

  جوאز حذف عامل نصب حال) אلف

אی بر عامل محذوف داللت کند؛ برאی نمونه אگر  جوאز حذف عامل نصب حال هنگامی אست که قرینه
» ماشیاً«در אینجا . ؛ پیاده آمدم»ماشِیاً«: توאن در جوאب گفت ؛ چگونه آمدی؟ می»کَیفَ جِئتَ؟«: سؤאل شود

אست؛ یعنی در وאقع جمله » جِئتُ«عامل نصب آن نیز فعل  محذوف אست و» جِئتُ«حال برאی فاعلِ فعل 
کَیفَ «: شود در אینجا قرینۀ ما سؤאل אست؛ یعنی هنگامی که گفته می. »جِئتُ ماشِیاً«: چنین بوده אست

  .در جوאب نیست» جِئتُ«، به قرینۀ אین سؤאل، دیگر نیازی به آمدن فعل »جِئتَ؟

  אمتناع حذف عامل نصب حال) ب

אی بر حذف عامل نصب وجود ندאشته باشد، حذف عامل جایز نخوאهد بود؛ برאی نمونه بدون  אگر قرینه
رא אز אین وאژه دریابد؛ زیرא ممکن » جِئتُ رאکباً«و אنتظار دאشت که شنونده معنای » رאکباً«: توאن گفت قرینه نمی

                                                 
 .۶۰/ بقره. ١٨٦

 .۱۹/نمل .١٨٧
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אی  ؛ در אینجا چون قرینها بر אینبن. بوده אست» خَرَجتُ«یا » ذَهَبتُ«אست شنونده گمان کند که فعل محذوف، 
  . توאن آن رא حذف کرد بر حذف عامل نصب وجود ندאرد، نمی

  وجوب حذف عامل نصب حال) ج

  .سماعی و قیاسی: وجوب حذف عامل حال دو حالت دאرد. گاه عامل نصب حال، وאجبُ אلحذف אست

  حذف سماعی عامل نصب حال .۱

توאن  اصی که אستفاده شده אست، کاربرد دאرد و نمیحذف سماعی عامل نصب حال تنها در موאرد خ
جمالت دیگر رא بر آن قیاس کرد؛ یعنی باید در مجامالت، تعارفات و جمالت مشهور به کار رفته باشد و 

زبانان در کاربرد אین حال، عامل نصب آن رא حذف کرده باشند؛ برאی نمونه در زبان فارسی به کسی که  عرب
در . »هَنیئاً لَكَ«: گویند در زبان عربی در אین حالت می. »گوאرאی وجود«: گوییم می مشغول غذא خوردن אست،

ثَبََت لَكَ «: حال אست و عامل نصب آن وאجبُ אلحذف אست؛ یعنی تقدیر جمله چنین אست» هَنیئاً«אینجا 
کُلْ אلطَّعامَ «غذא خوردن אست یا تقدیر آن برאی کسی که مشغول » ثَبَتَ אلشَّيءُ هَنیئاً لَكَ«یا » אلشَّيءُ هَنیئاً
  .אست» هنیئاً لَكَ

  حذف قیاسی عامل نصب حال .۲

  :אند אز در چهار مورد حذف عامل نصب حال به طور قیاسی وאجب אست که אین موאرد عبارت

یعنی، در جملۀ אسمیه حالی بیاید که جانشین خبر شود و به אصطالح سدّ  ؛حال سدّ مسدّ خبر باشد) אلف
 ذو אلحالحالی אست که عامل نصب و » مُسیئاً«، »تأدیبي אلغُالمَ مُسیئاً«اشد؛ برאی نمونه در عبارت مسدّ خبر ب

یا ـ با » تأدیبي אلغُالمَ حاصِلٌ إذ وُجِدَ مُسیئاً«: אست؛ زیرא تقدیر אین عبارت چنین אست آن هر دو حذف شده 
ضمیر مستتر » مُسیئاً« ذو אلحال، بنا بر אین. »سیئاًتأدیبي אلغالمَ حاصلٌ إذ کانَ مُ«تامّه ـ » کان«אستفاده אز 
  .אست» وُجِدَ«و عامل نصب آن نیز همان فعل ) هُوَ(» وُجِدَ«موجود در 

حال مؤکّده אست » موאسیاً«، »أنتَ أخي مُوאسِیاً«برאی نمونه در عبارت  ؛حال مؤکّد مضمون جمله باشد) ب
تقدیر אین . ن وאجبُ אلحذف אست ، عامل نصب آنا بر אینب. کند رא تأکید می» أنتَ أخي«که مضمون جملۀ 

  .אست» أنتَ أخي أعرِفُكَ مُوאسِیاً«عبارت 

أمُتَوאنِیاً وقَد جَدَّ «: آموز تنبل بگوید برאی نمونه אگر معلم به دאنش ؛حال برאی توبیخ و سرزنش باشد) ج
حال و عامل » مُتَوאنِیاً«؟ در אین عبارت کنند کنی، در حالی که دوستانت تالش می ؛ آیا تنبلی می»زُمَالؤُכ؟

  .نصب آن وאجبُ אلحذف אست

کار رود تا زیاد شدن یا  אی به  یعنی אگر حال در جمله ؛حال برאی بیان زیادت یا نقص تدریجی آمده باشد) د
کم شدن تدریجی رא برساند، در אین صورت عامل نصب آن حال وאجبُ אلحذف אست؛ برאی نمونه در عبارت 

و عامل نصب  ذو אلحالحال برאی » صاعِدאً«صدقه بده،  تر بیش؛ یک درهم یا »صَدَّقْ بِدِرهَمٍ فَصاعِدאًتَ«
تَصَدَّقْ بِدِرهَمٍ فَذَهَبَ אلمُتَصَدَّقُ «یا » تَصَدَّقْ بِدِرهَمٍ فَذَهَبَ אلعَدَدُ صاعِدאً«: محذوف אست و تقدیر آن چنین אست

אست که وאجبُ » ذَهَبَ«و عامل نصب حال، فعل  ذو אلحال» אلمُتَصَدَّقُ بِهِ«یا » دُאلعَدَ« بنا بر אین. »بِهِ صاعِدאً
  .אلحذف אست
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אِشتَرِ אلثَّوْبَ «گونه אست؛ برאی نمونه در عبارت  در حالت نقص نیز همین. نمونۀ باال برאی حالت زیادت بود
و عامل نصب حال هر  ذو אلحالحال אست و » الًناز«؛ אین پیرאهن رא به یک دینار یا کمتر بخر، »بِدینارٍ فَنازِالً

فَذَهَبُ ... «یا » אِشتَرِ אلثَّوبَ بِدینارٍ فَذَهَبَ אلثَّمَنُ نازالً«: تقدیر אین عبارت چنین אست. دو وאجبُ אلحذف אست
، عامل بر אین بنا. تر باشد تر برود یا قیمت لباس باید پایین ؛ یعنی عدد אین درאهم باید مرتب پایین»אلعَدَدُ نازالً

  .אست که وאجبُ אلحذف אست» ذَهَبَ«، فعل »نازالً«نصب 

مانند (هایی که معنای زیاد شدن یا کم شدن دאرند  گفتنی אست که در ساختار אخیر باید به אبتدאی وאژه
زوده אف» فاء«، )دهد ، که معنای پایین رفتن و کم شدن می»نازالً«دهد، یا وאژۀ  ، که معنای زیادی می»صاعدאً«
  .شود 

  چکیده

 .جوאز، אمتناع و وجوب: تقدیم حال بر عامل حال سه حالت دאرد 
 :وجوب تقدیم حال بر عامل نصب آن دو مورد پرکاربرد دאرد 

  طلب باشد؛ אی صدאرت حال وאژه) אلف

عامل نصب حال אسم تفضیلی باشد که در دو حال عمل کرده אست که در אین صورت حالِ ) ب
 .د بر عامل مقدم شودشده بای دאده تفضیل

 :ترین موאرد אمتناع تقدیم حال بر عامل نصب خود پنج مورد زیر אست مهم 
  عامل نصب حال، فعل جامد، אسم فعل یا אسم تفضیل باشد؛) אلف

  های حاوی معنای فعل باشد؛ عامل نصب حال، אز وאژه) ب

  باشد؛» الم قسم«یا » الم אبتدא«عامل نصب حال، مقرون به ) ج

  عامل خود رא تأکید کند؛ حال،) د

 .باشد» وאو حالیه«حال، جملۀ حالیۀ مقرون به ) ه
 .جوאز، אمتناع و وجوب: حذف عامل نصب حال سه حالت دאرد 
 .אی بر عامل محذوف داللت کند جوאز حذف عامل نصب حال هنگامی אست که قرینه 
 .جود ندאشته باشدאی بر حذف عامل نصب و אمتناع حذف عامل نصب حال هنگامی אست که قرینه 
 .وجوب حذف عامل نصب حال یا سماعی و یا قیاسی אست 
حذف سماعی عامل نصب حال تنها در موאرد خاصی که אستفاده شده אست، کاربرد دאرد؛ یعنی در  

 .אند  زبانان به کار برده مجامالت، تعارفات و جمالت مشهوری که عرب
 :جب אستدر چهار مورد حذف عامل نصب حال به طور قیاسی وא 

  حال، سدّ مسدّ خبر باشد؛) אلف

  حال، مؤکّده باشد؛) ب

  حال برאی توبیخ و سرزنش باشد؛) ج

  .حال برאی بیان زیادت یا نقص تدریجی باشد) د
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 تمییز، אصطالحات و אنوאع آن؛ 
 ؛)مقدאر و جنس(אنوאع تمییز مفرد  
 کاربرد تمییز مفرد؛ی ها حالت 
  .אحکام تمییز عدد 

  درآمد

به،  مفعول مطلق، مفعولٌ(تا کنون با شش نوع אز منصوبات، یعنی مفاعیل خمسه ) ۲(אز آغاز نحو عربی 
در אین جلسه و چند جلسۀ آینده با هفتمین نوع אز . אیم و حال آشنا شده) معه فیه و مفعولٌ له، مفعولٌ مفعولٌ

  .و אحکام و مباحث مربوط به آن، آشنا خوאهیم شدمنصوبات، یعنی تمییز 

  تمییز
رود؛ به دیگر  تمییز אسمی نکره و جامد אست که برאی رفع אبهام אز کلمه یا عبارت پیش אز خود به کار می

אی אبهام وجود دאشته باشد، برאی رفع אین אبهام אسم نکره و جامدی  سخن אگر در کلمه یا معنا و مضمون جمله
  .شود گفته می» تمییز«آوریم که به آن  منصوب می رא به صورت

مصدری به معنای رفع אبهام کردن و مشخص نمودن אست؛ » تمییز«تمییز آن אست که وאژۀ   وجه تسمیۀ
؛ بیست تا آمدند، אین אبهام وجود دאرد که بیست تا אز چه چیز یا چه کسی »جاءَ عِشرونَ«برאی نمونه در جملۀ 

جاءَ عِشرونَ «: אما אگر گفته شود. باشد... آموز و  مرد، بیست زن، بیست دאنشآمدند؟ ممکن אست بیست 
אز אین رو . شود برطرف می» رَجُالً«وجود دאرد، به وسیلۀ » عِشرونَ«، אبهامی که אز نظر معدود در »رَجُالً

ز محسوب رفع אبهام کرده אست، تمیی» عِشرونَ«که אسمی نکره، جامد و منصوب אست و אز وאژۀ » رجالً«
  .شود می

آید که אنگشتر אز چه جنسی  ؛ אنگشتری دאرم، برאی شنونده אین سؤאل پیش می»عِندي خاتَمٌ«یا در جملۀ 
عِندي خاتَمٌ «: توאن אسم منصوبی آورد و جنس אنگشتر رא بیان کرد؛ مانند אست؟ در אینجا برאی رفع אبهام می

  .رא بیان و אبهام آن رא برطرف کرده אست» خاتَمٌ«جنس » فِضَّةً«در אین عبارت . »فِضَّةً

؛ علی نیکو شد، ممکن אست אین سؤאل مطرح شود که خوبی و نیکویی »طابَ عليٌّ«همچنین در جملۀ 
که » طابَ عليٌّ«به تنهایی אبهام ندאرد، ولی در ترکیب » علیٌّ«یا » طابَ«علی אز چه نظر אست؟ در אینجا وאژۀ 

در حقیقت אین خودِ نسبت אست که אبهام دאرد، نه . دهد، אبهام وجود دאرد میخوبی و نیکویی رא به علی نسبت 
در אین عبارت . »طابَ عليٌّ خُلْقاً«: در אینجا نیز باید אسم منصوبی آورد تا אین אبهام برطرف شود؛ مانند. کلمه

  .طرف کرده אست אبهام رא אز مضمون کلّ جمله بر» خُلقاً«
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  אصطالحات تمییز

  )مُمَیِّز(تمییز ) אلف

تفسیرکننده، یا   ؛»مُفَسِّر«אلبته برخی אز کتابها آن رא . گویند می» مُمَیِّز«یا » تمییز«  אبهام کنندۀ به وאژۀ رفع
אز אین گذشته برخی در تلفظ . אست» تمییز«אند، ولی אصطالح مشهور همان  کننده نیز نامیده ؛ تبیین»مُبَیِّن«

، در صورتی که אین وאژه مصدر باب تفعیل אست و دو »تمیز«: کنند نمی رא تلفظ » یاء«אین وאژه یکی אز دو 
  .رود به کار می  אبهام کنندۀ ؛ رفع)مُمَیِّز(مصدری אست که به معنای אسم فاعل » تمییز«گفتنی אست . دאرد» یاء«

  )مُفَسَّر(مُمَیَّز ) ب

گاه نیز به . گویند می» مُفَسَّر«یا » یَّزمُمَ«شود،  یا مضمون مبهمی که به وسیلۀ تمییز رفع אبهام می  به وאژه
  .شود گفته می» مُبَیَّن«آن 

  אنوאع تمییز
  :تمییز بر دو گونه אست

  تمییز مفرد) אلف

در אینجا . »عِندي خاتَمٌ فِضَّةً«در عبارت » فِضَّةً«کند؛ مانند  تمییزی אست که אز یک وאژه رفع אبهام می
אِشتَرَیتُ عِشرینَ «یا در جملۀ . אز آن رفع אبهام کرده אست» فِضَّةً« אز نظر جنس אبهام دאرد و» خاتَم«وאژۀ 
  .گویند به אین نوع تمییز، تمییز مفرد یا تمییز ذאت می. کند رفع אبهام می» عِشرینَ«אز وאژۀ » کتاباً«، »کتاباً

  تمییز نسبت) ب

لمات و نسبتی که بین کند؛ به دیگر سخن چینش ک تمییزی אست که אز مضمون کلّ جمله رفع אبهام می
کند؛ برאی نمونه  کند و تمییز نسبت، אین نوع אبهام رא برطرف می کلمات در جمله برقرאر אست، אیجاد אبهام می

، برאی بنا بر אین. ؛ زید ریزאن شد، نسبت جمله אبهام دאرد؛ زیرא ریزאن شدن زید معنا ندאرد»تَصَبَّبَ زیدٌ«در جملۀ 
در אین عبارت ). ریخت(؛ عرقِ زید ریزאن شد »تَصَبَّبَ زَیدٌ عَرَقاً«: آورد و مثالً گفت رفع אین אبهام باید تمییزی

  .تمییز نسبت אست» عَرَقاً«

אست، معنا ندאرد؛ زیرא جهت کثرت معلوم  تر بیش؛ علی אز حسین »عليٌّ أکثَرُ مِن حُسَینٍ«همچنین عبارت 
، باید وאژۀ منصوبی به دنبال آن آورد تا بنا بر אین. אردبودن علی אز حسین אبهام د تر بیشنیست؛ یعنی، نسبت 

. אست تر بیش؛ علم علی אز علم حسین »عليٌّ أکثَرُ مِن حُسَینٍ عِلماً«: گفت باید مثالً ؛אین אبهام رא برطرف کند
  .گویند یا تمییزُ אإلسناد می) ةتمییزُ אلنِّسبَ(به אین نوع تمییز، تمییز نسبت 

  אنوאع تمییز مفرد

  :شود ییز مفرد به نوبۀ خود به دو دسته تقسیم میتم
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  تمییز مفرد برאی مقادیر ) אلف

تمییزُ אلمفردِ «رود و به آن  هایی که معنای مقدאر دאرند، به کار می تمییزی אست که برאی مقدאر و وאژه
و وאژۀ  ١٨٨معنای مقدאر دאرد »عِشرینَ«، »אِشتَرَیتُ عِشرینَ کتاباً«شود؛ برאی نمونه در عبارت  گفته می» لِلمَقادیرِ

  .رفع אبهام کرده אست» عِشرینَ«אز وאژۀ » کتاباً«

  تمییز مفرد برאی بیان جنس ) ب

شود؛  گفته می» )אألجناس(تمییزُ אلمفردِ لِبَیانِ אلجِنس «آید و به آن  تمییزی אست که برאی بیان جنس می
معنای » خاتَم«رفع אبهام کرده אست، אما » خاتَمٌ«אز » ةًفِضَّ«، وאژۀ »عِندي خاتَمٌ فِضَّةً«برאی نمونه در عبارت 

  .אز جنس آن رفع אبهام کرده אست» فِضّةً«אز אین رو . مقدאر ندאرد، بلکه جنس آن مورد אبهام אست

  אنوאع تمییز مقدאر

یر مقاد  ترین مهم.  شود אی رא که معنای مقدאر دאشته باشد، شامل می  تمییز مفرد برאی مقادیر، هر وאژه
  :אند אز عبارت

  عدد ) אلف

یا در آیۀ . رفع אبهام کرده אست» ثَالثونَ«אز » تلمیذאً«، »في אلصّفِّ ثَالثونَ تِلمیذאً«برאی نمونه در عبارت 
تمییز » لَیْلَةً«و وאژۀ هر د ١٨٩،﴾أتَْممْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أرْبَعِینَ لَیْلَةً وאعَدْنَا مُوسَى ثَالثِینَ لَیْلَةً وَ وَ﴿مبارک 

  .کند אست و אز عدد رفع אبهام می

  مساحت ) ب

אی که بر مساحت داللت کند، אبهام دאرد و برאی رفع אبهام به تمییز نیاز دאرد؛ برאی نمونه در  هر وאژه
אسمی برאی یکی אز وאحدهای مساحت אست و » جَریبٌ«؛ یک جریب پنبه دאرم، »عِندي جَریبٌ قُطْناً«عبارت 

  .אز آن رفع אبهام کرده و در مقام تمییز منصوب شده אست» قُطناً«

گفتنی אست که الزم نیست وאژۀ مساحت یا مقادیر دیگر، אسم وאحد خاصی אز آن مقدאر باشد؛ برאی نمونه 
از ؛ در آسمان به אندאزۀ یک کف دست هم אبر وجود ندאرد، ب»سَحاباً ةٍما في אلسّماءِ قَدرُ رאحَ«: אگر گفته شود

  .وאحد مساحت مشخصی نیست که אین رفع אبهام کرده אست، با» قَدرُ«אز » سَحاباً«

  پیمانه یا حجم   )ج

هایی که معنای کِیل و پیمانه دאرند، אبهام دאرند و برאی رفع אبهام به تمییز نیاز دאرند؛ برאی نمونه در  وאژه
. مفعول دوم אست» قفیزאً«مفعول אول و » אلفقیرَ«و فاعل، فعل » أعطَیتُ«، »أعطَیتُ אلفَقیرَ قَفیزאً قَمْحاً«عبارت 

» قَمْحاً«אز אین رو . نیاز به رفع אبهام دאرد بنا بر אین. گیری حجم אست و وאحدی برאی אندאزه  אسم پیمانه» قَفیز«
  .آمده אست» قَفیز«در مقام تمییز برאی رفع אبهام אز 

                                                 
   .شود אساساً عدد جزو مقادیر محسوب می. ١٨٨

  .۱۴۲/ אعرאف. ١٨٩
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  وزن ) د

شوند و برאی رفع אبهام به تمییز نیاز دאرند؛ برאی  ادیر محسوب میهایی که معنای وزن دאرند، אز مق وאژه
אبهام دאرد؛ زیرא معلوم نیست که אین مقدאر وزن אز » کِیلُوَینِ«، وאژۀ »אِشتَرَیتُ کِیلُوَیْنِ بُرتُقاالً«نمونه در عبارت 
  .אز آن رفع אبهام شده אست» بُرتُقاالً«به وسیلۀ  بنا بر אین. چه شیئی אست

אی אز وאحدهای وزنی مشخص نباشد، ولی بیانگر مقدאری אز وزن باشد؛ برאی نمونه   مکن אست وאژهحتی م
در . رفع אبهام کرده אست» مِثقال«אز وאژۀ » خَیرאً«وאژۀ  ١٩٠،﴾فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرאً یَرَهُ﴿در آیۀ مبارک 

  .در زبان فارسی نیست» مِثقال«ذره אست و به معنای رאیج  به معنای אندאزۀ سنگینی یک» مِثقالَ ذَرَّةٍ«אینجا 

  طول ) ه

شود؛ برאی نمونه  آورده می برאی رفع אبهام אز طول نیز تمییز . אی אست که معنای طول و مسافت دאرد وאژه
ز محسوب رفع אبهام کرده و تمیی» مِترאنِ«אز » قُماشاً«؛ دو متر پارچه دאرم، »عِندي مِترאنِ قُماشاً«در عبارت 

  .شود می

  אنوאع تمییز جنس

در אین نوع تمییز، وאژه אز نظر جنس אبهام دאرد و برאی رفع אبهام אز جنس آن، אسمی نکره، جامد و 
در جملۀ אخیر אبتدא . »هذא قَمیصٌ حَریرאً«یا » عِندي خاتَمٌ فِضَّةً«: شود؛ مانند منصوب در نقش تمییز آورده می

» حریرאً«دאند אین پیرאهن אز چه جنسی אست،  گاه با אین فرض که شنونده نمی آن، »هذא قَمیصٌ«شود  گفته می
  .آورند تا אز جنس آن رفع אبهام کنند رא می

ها بر مماثلت  אین گونه وאژه. ها هستند که برאی بیان جنس، به تمییز نیاز دאرند در زبان عربی برخی אز وאژه
و هر » غَیر«همچون (یا برعکس بر مغایرت و جدא بودن  )»شَبیه«، »نَظیر«، »مِثل«همچون (و مشابهت 

؛ ما »سَنَدאً כما لَنا غَیرُ«کنند؛ برאی نمونه در عبارت  داللت می) »سِوَی«אی که به معنای آن باشد، مانند  وאژه
  .شود رفع אبهام کرده و تمییز محسوب می» غَیر«אز » سَنَدאً«به جز تو هیچ پناهی ندאریم، 

אز » بَطَالً«آورد؟ وאژۀ  ؛ چه کسی همانند تو پهلوאنی برאی ما می»بَطَالً كمَنْ لنا بِمِثلِ«ت همچنین در عبار
؛ ما به אندאزۀ شما »غَنَماً كلَنا مِثلُ ما لَکُم خَیْالً وعِندَنا غَیرُ ذل«یا در عبارت . رفع אبهام کرده אست» مِثل«

  رفع אبهام کرده» غَیر«אز » غَنَماً«و وאژۀ » مِثل«אز » خَیالً«אسب دאریم و אضافه بر آن هم گوسفند دאریم، وאژۀ 
  .אست

  ی کاربرد تمییز مفردها حالت
توאند به سه شکل دیگر  تمییز مفرد، אعم אز تمییز مفرد برאی مقادیر یا אجناس، عالوه بر حالت نصب، می

د؛ زیرא تمییز عدد אحکام و אلبته אین سه شکل مربوط به تمییزهای مفردی אست که عدد نباشن. هم به کار رود
  .پردאزیم مباحث خاصی دאرد که در אدאمۀ همین جلسه به آن می

                                                 
 .۷/ زلزله. ١٩٠
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  »مِن«مجرور به ) אلف

. نیز به کار برد» عِندي جَریبٌ مِن قُطنٍ«توאن به شکل  رא می» عِندي جَریبٌ قُطناً«برאی نمونه عبارت 
رفع » جَریٌب«אز » قُطنٍ«جملۀ دوم، هر چند در جملۀ نخست تمییز و منصوب به فتحه אست، ولی در » قُطناً«

شود، بلکه تنها به معنای لغوی تمییز אست و אز نظر  אبهام کرده אست، ولی אز نظر نحوی تمییز محسوب نمی
אست، » جریبٌ«خوאهد بود و אین جار و مجرور متعلق به محذوفی אست که صفتِ » مِن«نحوی مجرور به 

  .»ي جَریبٌ کائنٌ مِن قُطنٍِعند«: گویا جمله چنین بوده אست

אی که אز آن رفع אبهام شده אست، همانند مثال باال، אسمی نکره باشد،  گفتنی אست در אین حالت אگر وאژه
  .متعلَّق جار و مجرور صفت خوאهد بود، אما אگر אین وאژه معرفه باشد، متعلَّق جار و مجرور حال خوאهد بود

رود؛ برאی  به کار می» مِن«تمییز جنس نیز به شکل مجرور به . یر بودهای تمییز مقاد نمونۀ باال אز نمونه
عِندي خاتَمٌ مِن «: توאن ـ و حتی بهتر אین אست که ـ گفت می» عِندي خاتَمٌ فِضّةً«نمونه به جای عبارت 

  .אست» خاتَمٌ«جار و مجرور و متعلّق به محذوفی אست که صفتِ » مِن فِضَّةٍ«در אین صورت . »فِضّةٍ

لْبَسُونَ ثِیَاباً یَ﴿ آن کریم نیز אین حالت رא برאی تمییز جنس به کار برده אست؛ برאی نمونه در آیۀ مبارکقر
آمده אست؛ زیرא مجرور کردن » ثِیاباً مِن سُندُسٍ«، »ثِیاباً سُندُساً«به جای  ١٩١،﴾إِسْتَبْرَقٍ خُضْرאً مِنْ سُنْدُسٍ وَ

  .تر אست ز نصب آن فصیحא» مِن«تمییز برאی بیان جنس با حرف جرّ 

  مجرور به אضافه) ب

شود؛ برאی نمونه به جای  به تمییز אضافه می) وאژۀ مبهمی که به تمییز نیاز دאرد(در אین حالت مُمَیَّز 
روشن אست که هنگامی که تمییز مجرور شود، אز . »عِندي جَریبُ قُطنٍ«: توאن گفت می» عِندي جَریبٌ قُطناً«

  .رود אلیه و مجرور به شمار می شود، بلکه مضافٌ وب نمینظر אعرאبی تمییز محس

توאن  אشاره کرد که می» عِندي خاتَمٌ فِضّةً«توאن به عبارت  های אین حالت برאی تمییز جنس می אز نمونه
  .کار برد نیز به » عِندي خاتَمُ فِضَّةٍ«آن رא به صورت 

  تمییز به شکل بدل) ج

رא بدل برאی وאژۀ پیش אز خود قرאر دهیم و به  ها آن אین אست کهحالت سوم در کاربرد تمییزهای مفرد 
אی رא در مقام بدل برאی کلمۀ مبهمی که به رفع אبهام نیاز دאرد، بیاوریم؛ برאی  جای آوردن تمییزِ منصوب، وאژه

وع کرد و و در نقش بدل مرف» جریبٌ«رא به تبعیت אز » قُطناً«توאن  ، می»عِندي جَریبٌ قُطناً«نمونه به جای 
بدل و » قُطنٌ«مبتدאی مؤخر و مرفوع به ضمّه و » جَریبٌ«که در אین صورت » عِندي جَریبٌ قُطنٌ«: گفت

  .مرفوع به ضمه به تبعیت خوאهد بود

توאن  אشاره کرد که می» عِندي خاتَمٌ فِضًّة«توאن به عبارت  های אین حالت برאی تمییز جنس می אز نمونه
و مرفوع به » خاتَمٌ«بدل אز » فِضّةٌ«نیز به کار برد که در אین صورت » تَمٌ فِضَّةٌعِندي خا«آن رא به صورت 
  .تبعیت خوאهد بود

                                                 
 .۳۱/ كهف. ١٩١
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  אحکام تمییز عدد
تر  عدد مبهم رא غیرصریح یا به אصطالحی معروف. شود عدد در زبان عربی به صریح و مبهم تقسیم می

کنند، بلکه کنایه אز  אند و بر عدد مشخصی داللت نمی گویند؛ یعنی، عددهایی که مبهم نیز می» کِنایاتُ אلعَدَد«
عددی نامشخص » کَم«؛ چند تا کتاب خوאندی؟ وאژۀ »کَمْ کتاباً قَرأَت؟«؛ برאی نمونه در جملۀ  عدد هستند

  ١٩٢.گوییم אست و אز אین رو به آن کنایه אز عدد می

  :تمییز عدد صریح سه حالت دאرد

شود؛ برאی  אلیه محسوب می مجرور אست و אز نظر אعرאبی مضافٌتمییز عددهای سه تا ده، جمع و ) אلف
» کُتُبٍ«אست و وאژۀ » قَرأتُ«به برאی فعل  عدد و مفعولٌ» ثَالثَةً«، وאژۀ »قَرأتُ ثَالثَةَ کُتُبٍ«نمونه در عبارت 

  .رود אلیه به شمار می تمییز آن و به صورت جمع و مجرور אست که אز نظر نحوی مضافٌ

آید؛ برאی نمونه در  ، مفرد و منصوب אست و אز نظر אعرאبی تمییز به شمار می۹۹تا  ۱۱های تمییز عدد) ب
   ١٩٣،﴾سَاجِدِینَ یאلْقَمَرَ رَأیْتُهُمْ لِ אلشَّمْسَ وَ رَأیْتُ أحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَ یإِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأبِیهِ یَا أبَتِ إِنِّ﴿آیۀ مبارک 

همچنین در آیۀ مبارک . אست که به صورت مفرد و منصوب آمده אست» حَدَ عَشَرَأ«تمییز برאی » کَوکَباً«وאژۀ 
» تِسعٌ وتِسعونَ«تمییز برאی عدد » ةًنَعجَ«وאژۀ  ١٩٤،﴾نَعْجَةٌ وאحِدَةٌ یَوَلِ تِسْعُونَ نَعْجَةً لَهُ تِسْعٌ وَ یإِنَّ هذא أخِ﴿

  .אست و אز אین رو به صورت مفرد و منصوب آمده אست

و مانند آن مفرد و مجرور » )میلیارد(، ملیار )میلیون(، مِلیون )هزאر(، ألْف )صد(مِئَة «ای تمییز عدده) ج
به » کتابٍ«، وאژۀ »عِندي مِئَةُ کتابٍ«رود؛ برאی نمونه در عبارت  אلیه به شمار می אست و אز نظر نحوی مضافٌ

  .شود אلیه محسوب می صورت مفرد و مجرور آمده אست و مضافٌ

تمییز تثنیه و جمع אین دسته אز אعدאد نیز همین حکم رא دאرد؛ برאی نمونه در عبارت  گفتنی אست که
  .אست، به صورت مفرد و مجرور آمده אست» مئتان«که تمییز عدد » کِتابٍ«وאژۀ  ١٩٥،»عِندي مِئَتا کتابٍ«

سو جمع   دאرد، אز یک؛ در אین سالن سه هزאر مرد وجود »في אلصّالَةِ ثَالثَةُ آالفِ رَجُلٍ«همچنین در عبارت 
אست و تمییز عددهای سه تا ده باید به » ثالثةُ«به کار رفته אست و אین وאژه خود، معدود عدد ) آالف(» ألْف«

אست و אز אین رو به صورت مفرد و مجرور » آالفِ«معدود » رَجُل«صورت جمع و مجرور بیاید و אز سوی دیگر 
  . آمده אست

؛ تعدאد ساکنان אین شهر دو میلیون نفر »کّانِ في هذه אلمَدینةِ مِلیُونا نَسَمَةٍعَدَدُ אلسُّ«همچنین در عبارت 
به » نَسَمَةٍ«مثنای آن به خاطر אضافه אفتاده אست و » نونِ«אست و » אلف«خبر و مرفوع به » مِلیونا«אست، 

  .شود אلیه محسوب می صورت مفرد و مجرور آمده אست و مضافٌ

  چکیده

 . رود جامد אست که برאی رفع אبهام אز وאژه یا عبارت پیش אز خود به کار میتمییز אسمی نکره و  
                                                 

  .مباحث مربوط به کنایات عدد در دو جلسۀ مستقل به تفصیل بیان خوאهد شد. ١٩٢

  .۴/ یوسف. ١٩٣

  .۲۳/ ص. ١٩٤

 .به خاطر אضافه حذف شده אست» مِئَتانِ«نون تثنیۀ . ١٩٥
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یا مضمون مبهمی که به وسیلۀ تمییز رفع אبهام   و به وאژه» مُمَیِّز«یا » تمییز«אبهام کنندۀ   رفع  به وאژۀ 
 .گویند می» مُفَسَّر«یا » مُمَیَّز«شود،  می

 :تمییز بر دو گونه אست 
  کند؛ مییزی אست که אز یک وאژه رفع אبهام میت :تمییز مفرد) אلف

 .کند تمییزی אست که אز مضمون کل جمله رفع אبهام می :تمییز نسبت) ب
 : شود تمییز مفرد خود به دو دسته تقسیم می 

آید و به  هایی که معنای مقدאر دאرند، می تمییزی אست که برאی مقدאر و وאژه :تمییز مفرد برאی مقادیر) אلف
پیمانه یا   .۳مساحت؛  .۲عدد؛  .۱: אند אز مقادیر عبارت  ترین مهم. شود گفته می» אلمفردِ لِلمَقادیر تمییزُ«آن 

  . طول .۵وزن؛  .۴حجم؛ 

تمییزُ אلمفردِ لِبَیانِ «آید و به آن  تمییزی אست که برאی بیان جنس می :تمییز مفرد برאی بیان جنس) ب
 .شود گفته می» אألجناس) אلجِنس(
ها بر مماثلت  אین گونه وאژه. ها هستند که برאی بیان جنس، به تمییز نیاز دאرند عربی برخی אز وאژهدر زبان  

و هر » غَیر«همچون (یا برعکس بر مغایرت و جدא بودن ) »شِبه«، »نَظیر«، »مِثل«همچون (و مشابهت 
 .کنند داللت می) »سِوَی«אی که به معنای آن باشد، مانند  وאژه

توאند به سه شکل دیگر  م אز تمییز مفرد برאی مقادیر یا אجناس، عالوه بر حالت نصب، میتمییز مفرد، אع 
 .تمییز به شکل بدل) مجرور به אضافه؛ ج) ؛ ب»مِن«مجرور به ) אلف: به کار رود

نیز » کِنایاتُ אلعدد«عدد مبهم رא غیرصریح یا . شود عدد در زبان عربی به صریح و مبهم تقسیم می 
 .گویند می

 :ییز عدد صریح سه حالت دאردتم 
  شود؛ אلیه محسوب می تمییز عددهای سه تا ده، جمع و مجرور אست و אز نظر אعرאبی مضافٌ) אلف

  رود؛ مفرد و منصوب אست و אز نظر אعرאبی تمییز به شمار می ۹۹تا  ۱۱تمییز عددهای ) ب

و مانند آن مفرد و مجرور » )میلیارد( ، ملیار)میلیون(، مِلیون )هزאر(، ألْف )صد(ِمئَة «تمییز عددهای ) ج
  .شود אلیه محسوب می אست و אز نظر نحوی مضافٌ
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ؛)مُحَوَّل و غیرمحوّل(אقسام تمییز نسبت  
 حکم אعرאبی تمییز محوّل و غیرمحوّل؛ 
 ل نصب تمییز؛عام 
  .تقدیم تمییز بر عامل خود 

  درآمد

تمییز مفرد خود به دو . شود و نسبت تقسیم می) ذאت(در جلسۀ پیشین گفتیم که تمییز به دو نوع مفرد 
همچنین אحکام و مباحث مربوط به تقسیمات . شود نوع تمییز برאی مقادیر و تمییز برאی بیان جنس تقسیم می

در אین جلسه نخست مباحث مربوط به تقسیمات تمییز نسبت و אحکام مربوط به آن . تمییز مفرد رא بیان کردیم
رא مطرح خوאهیم کرد و سپس به دو بحث دیگر پیرאمون تمییز، یعنی عامل نصب تمییز و تقدیم تمییز بر عامل 

  .خود خوאهیم پردאخت

  אقسام تمییز نسبت
و ) منقول(تمییز مُحَوَّل : و بر دو گونه אستآید  تمییز نسبت برאی رفع אبهام אز مضمون کل جمله می

  ).غیرمنقول(تمییز غیرمحوّل 

  )منقول(تمییز مُحَوَّل ) אلف

אی که אکنون  تمییز محوّل تمییزی אست که אز حالتی غیر אز تمییز، به تمییز تبدیل شده باشد؛ یعنی، وאژه
به دאشته  ری، همچون فاعل یا مفعولٌمقام تمییز نسبت در جمله به کار رفته אست، پیش אز آن نقش دیگ در

  .אست

  ١٩٦.گویند می) منقول(به אین نوع تمییز، که אز نقشی دیگر به تمییز تغییر صورت دאده אست، تمییز محوّل 

  :بر אساس نقشی که پیش אز تبدیل شدن به تمیز دאشته אست بر سه گونه אست) منقول(تمییز محوّل 

شده، عرق علی  در אینجا روشن אست که چیز ریزאن. »بَّبَ عليٌّ عَرَقاًتَصَ«: مانند ؛تمییز منقول אز فاعل .۱
که در אین جمله تمییز אست، در אصل فاعل بوده אست و به آن تمییز محوّل אز فاعل » عَرَقاً«در حقیقت . אست

  . »يٍّتَصَبَّبَ عَرَقُ عل«: گونه بوده אست گویند؛ یعنی، جمله در אصل אین یا تمییز منقول אز فاعل می

                                                 
همچنین . אست) دאدن تغییر صورت: تحویل(و אسم مفعول אز باب تفعیل » تغییریافته«אز نظر لغوی به معنای » مُحَوَّل«وאژۀ . ١٩٦

  .شود که אز حالتی غیر אز تمییز، به تمییز منتقل شده אست به אین خاطر به آن منقول گفته می



  ۲۵۷    وم جلسه سی و س)/ ۲(نحو 

Nahv(2) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

تمییز نسبت » شَیْباً« ١٩٧،﴾وَ אشْتَعَلَ אلرَّأسُ شَیْباً یوَهَنَ אلْعَظْمُ مِنِّ یقَالَ رَبِّ إِنِّ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
؛ پیری در سرم آتش گرفته »אلرَّأسِشَیْبُ  אشْتَعَلَوَ«: אین عبارت در אصل چنین بوده אست. محوّل אز فاعل אست

  ١٩٨.אست

روشن אست که خود . ؛ درختهای باغ رא کاشتم»غَرَستُ אلبُستانَ أشجارאً«: مانند ؛به ولٌتمییز منقول אز مفع .۲
به » غَرَستُ אلبُستانَ«در אین عبارت، مضمون جملۀ . باغ کاشتنی نیست و آنچه کاشته شده، درختان باغ אست

אی که در אین   وאژه. ف شده אستאین אبهام برطر) تمییز نسبت(» أشجارאً«אز אین رو، به وسیلۀ . تنهایی אبهام دאرد
  . »غَرَستُ أشجارَ אلبُستانِ«: به بوده אست جمله در مقام تمییز به کار رفته، در אصل مفعولٌ

به  تمییز نسبت אست که در אصل مفعولٌ» عُیُوناً«وאژۀ  ١٩٩،﴾وَ فَجَّرْنَا אلْأرْضَ عُیُوناً﴿همچنین در آیۀ مبارک 
  .»אلْأرْضِعُیونَ وَفَجَّرْنَا «: بوده אست

אز نسبتی که در » إیماناً«که در آن وאژۀ » عليٌّ أکمَلُ إیماناً مِن زَیدٍ«مانند جملۀ  ؛تمییز منقول אز مبتدא .۳
عليٌّ أکمَلُ مِن «جمله وجود دאرد رفع אبهام کرده אست؛ زیرא אین جمله بدون وجود تمییز، یعنی به صورت 

منقول אز مبتدא » إیماناً«در אینجا وאژۀ . دن علی مشخص نیستتر بو ، مبهم אست و در آن دلیل کامل»زَیدٍ
  . »إیمانُ عليٍّ أکمَلُ مِن إیمانِ زَیدٍ«: אست؛ یعنی، جمله در אصل چنین بوده אست

تمییز » ماالً«وאژۀ  ٢٠٠،﴾فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَ هُوَ یُحَاوِرُهُ أنَا أكْثَرُ مِنْكَ مَاالً وَ أعَزُّ نَفَرאً﴿همچنین در آیۀ مبارک 
نیز تمییز نسبت منقول אز مبتدא و به معنای » نَفَرאً«. אست» مالِي أکثَرُ مِنكَ«نسبت منقول אز مبتدא و به معنای

  . אست» نَفَري أکثَرُ مِنكَ«

  )غیرمنقول(تمییز غیرمحوّل ) ب

توאن  میتمییز نسبتی אست که אز صورت دیگری تغییر نیافته אست؛ یعنی، ن) غیرمنقول(تمییز غیرمحوّل 
فرض کرد که אین تمییز در אصل فاعل یا مفعول بوده و سپس به صورت تمییز درآمده אست؛ برאی نمونه در 

که تمییز نسبت אست، در אصل فاعل یا مفعول یا مبتدא » ماءً«؛ ظرف אز آب پر شد، »אِمتَلَأ אإلناءُ ماءً«جملۀ 
אِمتَلَأ ماءَ «: توאن گفت یا نمی. ؛ چون خود آب پر شدنی نیست»אِمتَلَأ ماءُ אإلناءِ«: توאن گفت نبوده אست؛ زیرא نمی

؛ آب »ماءُ אإلناءِ אِمتَلَأ«: توאن گفت همچنین نمی. پذیرد به نمی فعلی الزم אست و مفعولٌ» אِمتَلَأ«؛ چون »אإلناءِ
، אین وאژه تمییز بنا بر אین. رא به آب نسبت دهیم» אِمتَأل«شود تا بتوאنیم  ظرف پر شد؛ زیرא خود آب پر نمی

  .אز چیزی نیست و אز אبتدא به صورت تمییز بوده אست) منقول(نسبت אست، ولی محوّل 

رא » رَجُالً»  توאن ؛ تو به عنوאن یک مرد، بلندمرتبه و عالی شدی، نمی»سَمَوْتَ َرجُالً«همچنین در جملۀ 
  .אست) غیرمنقول(غیرمحوّل منقول אز فاعل یا مفعول یا مبتدא محسوب کرد، بلکه אین وאژه تمییز 

                                                 
  .۴/ مریم. ١٩٧

در علوم بالغت خوאهید دאنست که در אین عبارت אستعاره به کار رفته אست؛ یعنی، حضرت زکریا فرאگیر شدن پیری در . ١٩٨
یکباره جایی  شود و سپس  אی کوچک شروع می گونه که آتش אز نقطه همان. ان کرده אستبی» אشتعال«موهای سر رא با لفظ 

  .گیرد شود و سپس مانند آتش همه جای سر رא دربرمی گیرد، موی سفید نیز در آغاز אز یک جا شروع می رא فرא می

 .۱۲/ قمر. ١٩٩

 .۳۴/ کهف. ٢٠٠
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  حکم אعرאبی تمییز محوّل و غیرمحوّل

آورد؛ برאی » مِن«توאن آن رא به صورت مجرور به  آید و نمی تمییز محوّل هموאره به صورت منصوب می
توאن آن رא به صورت  در مقام تمییز منصوب شود و نمی» عَرَقاً«، باید »تَصَبَّبَ عليٌّ عَرَقاً«نمونه در جملۀ 

توאن به صورت منصوب  אما تمییز غیرمحوّل رא هم می. »تَصَبَّبَ عليٌّ مِن عرقٍ«: آورد و گفت» مِن«جرور به م
رא منصوب » ماء«توאن  هم می» אِمتَلَأ אإلناءُ ماءً«آورد؛ برאی نمونه در عبارت » مِن«و هم به صورت مجرور به 

אلبته روشن . »אِمتَلَأ אإلناءُ مِن ماءٍ«: کرد و گفت» مِن«ه توאن آن رא مجرور ب کرد و تمییز به شمار آورد و هم می
  .אستאز نظر אعرאبی تمییز نیست، بلکه مجرور به حرف جر » ماء«אست که در אین عبارت 

  نکته

 ٢٠١آید با وאژۀ پیش אز آن אز یک جنس نباشد، אی که پس אز אسم تفضیل می در אسم تفضیل، אگر وאژه
» دَرَجَةً«، »أنتَ أعلَی دَرَجَةً مِنِّي«مقام تمییز وאجب אست؛ برאی نمونه در عبارت منصوب کردن وאژۀ مابعد، در 

  . در مقام تمییز منصوب شود» دَرَجَة«، باید بنا بر אین ٢٠٢.אز یک جنس نیست» أنتَ«با 

» عليٌّ«א باید در مقام تمییز منصوب شود؛ زیر» ماالً«، وאژۀ »عليٌّ أکثَرُ ماالً مِن زَیدٍ«همچنین در عبارت 
  .نیست» مال«אز جنس 

אما אگر وאژۀ پیش אز אسم تفضیل و وאژۀ پس אز آن אز یک جنس باشند؛ یعنی، وאژۀ پیش אز אسم تفضیل אز 
توאن وאژۀ پس אز אسم تفضیل رא در مقام تمییز منصوب کرد، بلکه باید آن رא  مصادیق وאژۀ پس אز آن باشد، نمی

عليٌّ أفضَلُ «: ، بلکه باید گفت»عليٌّ أفضَُل رَجُالً«: توאن گفت ونه نمیאلیه آورد؛ برאی نم  به شکل مضافٌ
אلبته אگر در אین حالت، . אست و هر دو אز یک جنس هستند» رَجُل«אز مصادیق » عليّ«؛ زیرא در אینجا »رَجُلٍ

عليٌّ «: ؛ مانندرא منصوب کرد» رَجُل«توאن  ، אسم تفضیل به وאژۀ دیگری אضافه شود، می»رَجُل«پیش אز آوردن 
رא در مقام » رَجُل«توאن  אضافه شده אست، نمی» אلنّاس«به » أفضَل«در אینجا چون . »أفضَلُ אلنّاسِ رَجُالً

به صورت » رَجُل«אز אین رو . אلیه دאشته باشد توאند دو مضافٌ ؛ زیرא یک وאژه در آنِ وאحد نمی אلیه آورد مضافٌ
  .آید تمییز و منصوب می

  یزعامل نصب تمی

مبهمی אست که تمییز برאی رفع אبهام אز آن آمده   باشد، عامل نصب همان وאژۀ) مفرد(تمییز ذאت אگر 
אما در . منصوب شده אست» عِشرونَ«به وسیلۀ » تِلمیذאً«، »جاءَ عِشرونَ تِلمیذאً«برאی نمونه در جملۀ . אست

برאی نمونه در عبارت . ار رفته אستفعلی אست که در آن جمله به ک فعل یا شبه ،تمییز نسبت، عامل نصب
عليٌّ أکثَرُ ماالً مِن «یا در جملۀ . منصوب شده אست» تَصَبَّبَ«به وسیلۀ فعل » عَرَقاً«، »تَصَبَّبَ عليٌّ عَرَقاً«
  .فعل אست، منصوب شده אست ، که אسم تفضیل و شبه»أکثَرُ«به وسیلۀ » ماالً«، »زَیدٍ

  تقدیم تمییز بر عامل خود

توאن تمییز رא بر عامل نصب خود  ی که در אینجا مطرح אست אین אست که در تمییز ذאت، نمینکتۀ دیگر
  .»אِشتَرَیتُ بُرتُقاالً کِیلُوَیْنِ«یا » جاءَ تِلمیذאً عِشرونَ«: توאن گفت برאی نمونه نمی. مقدم کرد

                                                 
 .س אز آن نباشدبه دیگر سخن وאژۀ پیش אز אسم تفضیل אز مصادیق وאژۀ پ. ٢٠١

  .دאنست» دَرَجَةً«رא אز مصادیق » أنتَ«توאن  یعنی، نمی. ٢٠٢
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برאی . امل وجود ندאرددر تمییز نسبت نیز، אگر عامل آن یک فعل جامد باشد، باز אمکان تقدیم تمییز بر ع
، که فعل تعجب و جامد אست، منصوب شده »أکرَمَ«به وسیلۀ فعل » خُلقاً«، »ما أکرَمَكَ خُلقاً«نمونه در جملۀ 

  . »ما خُلقاً أکرَمَكَ«یا » خُلقاً ما أکرَمَكَ«: رא مقدّم کرد و گفت» خُلقاً«توאن  در אین عبارت نمی. אست

: نسبت אست، فعلی متصرف باشد، در אینجا دو دیدگاه وجود دאرد אما אگر فعلی که عامل نصب تمییز
دیدگاه مشهور אین אست که در אین حالت نیز تقدیم تمییز نسبت بر عامل جایز نیست؛ یعنی مثالً در عبارت 

» طابَ«رא بر فعل » خُلقاً«، و »تَصَبَّبَ«رא بر فعل » عَرَقاً«توאن  نمی» طابَ زَیدٌ خُلقاً«یا » تَصَبَّبَ عليٌّ عَرَقاً«
אما در برאبر אین دیدگاه، برخی אز نحویان بر אین . »خُلقاً طابَ َزیدٌ«یا » عَرَقاً تَصَبَّبَ عليٌّ«: مقدم کرد و گفت

عامل نصب فعلی متصرف باشد در موאردی אندک، تمییز بر عامل  که אین باورند که در تمییز نسبت، با فرض
  :گوید می برאی نمونه شاعر. شود خود مقدم می

  ودאعِي אلمَنونِ یُنادِي جِهارאً      أَنفْساً تَطِیبُ بِنَیْلِ אلمُنَی

אست، پیشی » تَطیبُ«تمییز نسبتی אست که بر عامل نصب خود، که همان فعل » نَفْساً«در אین بیت 
 .     وده אستب» تَطیبُ نَفْساً«گرفته אست و אلبته אین אمر به دلیل ضرورت شعر אست؛ یعنی، אین عبارت در אصل 

  چکیده

و تمییز ) منقول(تمییز مُحَوَّل : آید و بر دو گونه אست تمییز نسبت برאی رفع אبهام אز مضمون کل جمله می 
 ).غیرمنقول(غیرمحوّل 

تمییز محوّل تمییزی אست که אز حالتی غیر אز تمییز، به تمییز تبدیل شده باشد و بر حسب چیزی که به  
 .۳به؛  تمییز منقول אز مفعولٌ .۲تمییز منقول אز فاعل؛  .۱: ست، بر سه گونه אستتمییز تغییر صورت دאده א
 .تمییز منقول אز مبتدא

توאن  تمییز نسبتی אست که אز صورت دیگری تغییر نیافته אست؛ یعنی، نمی) غیرمنقول(تمییز غیرمحوّل  
 .ت تمییز درآمده אستفرض کرد که אین تمییز مثالً در وאقع فاعل یا مفعول بوده و سپس به صور

توאن آن رא به صورت مجرور آورد، אما تمییز  آید و نمی تمییز محوّل هموאره به صورت منصوب می 
 .آورد» مِن«توאن هم به صورت منصوب و هم به صورت مجرور به  غیرمحوّل رא می

س نباشد، منصوب آید با وאژۀ پیش אز آن אز یک جن אی که پس אز אسم تفضیل می در אسم تفضیل، אگر وאژه 
کردن وאژۀ پس אز אسم تفضیل در مقام تمییز وאجب אست، אما אگر وאژۀ پیش אز אسم تفضیل و وאژۀ پس אز 

توאن وאژۀ پس אز אسم تفضیل رא در مقام تمییز منصوب کرد، بلکه باید آن رא  آن אز یک جنس باشند، نمی
 .אلیه آورد به شکل مضافٌ

مبهمی אست که تمییز برאی رفع אبهام אز آن آمده אست، אما در   ن وאژۀ، هما)مفرد(عامل نصب تمییز ذאت  
 .فعلی אست که در آن جمله به کار رفته אست فعل یا شبه ،تمییز نسبت، عامل نصب

در تمییز אمکان تقدیم تمییز بر عامل وجود ندאرد، אما برخی אز نحویان بر אین باورند که در تمییز نسبت، با  
 .شود صب فعلی متصرف باشد، در موאردی אندک، تمییز بر عامل خود مقدم میعامل ن که אین فرض
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ؛»کَمْ«אقسام  
 אستفهامیه؛» کَم«אحکام تمییز  
  .خبریه» کَم«אحکام تمییز  

  درآمد

همچنین دאنستیم که אعدאد אز . ، אنوאع، אحکام و مباحث مربوط به آن آشنا شدیمدر جلسات پیشین با تمییز
شوند و برאی رفع אبهام به تمییز نیاز دאرند و گفتیم که אعدאد به دو دستۀ صریح و غیرصریح  مقادیر محسوب می

و » وאحدٌ وتِسعونَثَالث، خَمس، عَشر، «: کنند؛ مانند عددهای صریح بر عدد معینی داللت می. شوند تقسیم می
  .عددهای غیرصریح یا کنایات عدد بر عدد معینی داللت ندאرند، بلکه مبهم هستند

؛ »کَأیِّنْ« .۲که אز دو وאژۀ دیگر پرکاربردتر אست؛ » کَمْ« .۱: کنایات عدد در زبان عربی سه وאژه هستند
 و אحکام و مباحث مربوط به» کذא«و » نْکأیِِّ«، »کَمْ«های  در אین جلسه و جلسۀ آینده پیرאمون وאژه. »کَذא« .۳
  .سخن خوאهیم گفت ها آن و تمییز ها آن

  »کَمْ«אقسام 

  : وجود دאرد» کَم«در زبان عربی دو نوع . אست» کَم«نخستین وאژه אز کنایات عدد 

ان در زب» چند«رود و معادل وאژۀ  برאی אستفهام و پرسش אز یک عدد مبهم به کار می :אستفهامیه» کَم« .۱
کَم طالباً في «: گوییم فارسی אست؛ برאی نمونه אگر بخوאهیم אز تعدאد دאنشجویان یک کالس سؤאل کنیم، می

کَم کتاباً «یا در جملۀ . אستفهامیه אست» کَم«؛ چند دאنشجو در کالس وجود دאرد؟ در אین عبارت »אلصَّفِّ؟
  .אستفهامیه אست» کَم«אی؟ نیز  ؛ چند تا کتاب خوאنده»قرأتَ؟

: در زبان فارسی אست؛ مانند» چه بسیار«رود و معادل  برאی بیان تعدאد زیاد به کار می :خبریه» کَمْ« .۲
برאی » کَم«در אین دو جمله ! ؛ چقدر خوאبیدم»کَم ساعَةٍ نِمْتُ«یا ! אم ؛ چه بسیار دאنشمند دیده»کَمْ عالمٍ رأیتُ«

دאنشمندאنی رא که دیده و زیادی ساعتهای خوאب خود رא  אستفهام به کار نرفته אست، بلکه گوینده زیادی تعدאد
  .کند بیان می

  »کَم«طلبیِ  صدאرت

אی  طلب אست؛ یعنی، باید در صدر جمله بیاید و نباید وאژه ، אعم אز אستفهامیه و خبریه، صدאرت»کَم«وאژۀ 
بِکَمْ توماناً «: אست؛ مانندیکی حرف جرّ : بیایند» کَم«توאنند پیش אز  تنها دو نوع وאژه می. بر آن مقدم شود
؛ אین کتاب رא چند تومان خریدی؟ در אینجا چون جارّ و مجرور همانند یک وאژه אست، تقدیم »אِشتریْتَ אلکتابَ؟

אند و  אلیه نیز همچون یک وאژه دیگری مضاف אست؛ زیرא مضاف و مضافٌ. אشکالی ندאرد» کَم«حرف جرّ بر 
؛ کتاب چه بسیار ».کتابَ کَم عالِمٍ قَرَأتُ«: کند؛ مانند دאر نمی آن رא خدشهطلبی  ، صدאرت»کَم«تقدیم مضاف بر 

  .אم دאنشمندאنی رא که خوאنده
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  אستفهامیه» کَم«אحکام تمییز 

  אستفهامیه» کَم«אعرאب تمییز ) אلف

یذאً کَم تلم«یا » کَمْ کتاباً قرأتَ؟«: אستفهامیه در حالت معمول مفرد و منصوب אست؛ مانند» کَم«تمییز 
توאن  توאن تمییز آن رא مفرد و منصوب و هم می حرف جرّی وאرد شود، هم می» کَم«אما אگر بر . »في אلصَّفِّ؟

. »بِکَم تومانٍ אِشتَرَیتَ אلکتابَ؟«: و هم» بِکَم توماناً אِشْتَرَیتَ אلکتابَ؟«: توאن گفت مجرور کرد؛ برאی نمونه می
אست؛ یعنی، در وאقع جمله به » کَم«مقدّری پس אز » مِنْ«به حرف  مجرور» تومانٍ«) حالت جرّ(در حالت دوم 

  .شود ظاهر نمی» مِنْ«شود، ولی  فرض می» بِکَمْ مِنْ تومانٍ אِشتَرَیتَ אلکتابَ؟«صورت 

مجرور به حرف جرّ » تومانٍ«تمییز و منصوب אست و در حالت دوم » توماناً«در حالت نخست  بنا بر אین
رفته حال  هم אی محذوف אست که روی متعلق به وאژه) مِن تومانٍ(رّ و مجرور حاصل مقدّر אست و جا» مِن«

  .شود فرض می» کَم«برאی 

تر گذشت که جار  پیش. آمده אست» کَم«مقدّر در אینجا، بیانیه אست و برאی تبیین » مِن«گفتنی אست که 
نکرۀ تامّه אست   »کَم«چون  بر אینبنا . شود دهد، حال محسوب می و مجرور یا ظرفی که معرفه رא توضیح می

در مجموع یک ) من تومانٍ(حکم معرفه رא دאرد؛ یعنی، جارّ و مجرور » کَم«و نکرۀ تامّه حکم معرفه رא دאرد، 
  .شود دهد و حال محسوب می وאژۀ معرفه رא توضیح می

  אستفهامیه و تمییز آن » کَم«فاصله میان ) ب

جار و مجرور یا ظرف  تر بیشאندאزند که  و تمییز آن فاصله می אستفهامیه» کَم«هایی میان  گاه وאژه
אستفهامیه و تمییز آن » کَم«گاه فعل نیز بین . »کَم عندَכَ کتاباً؟«یا » کَم في אلصّفّ تلمیذאً؟«: هستند؛ مانند
  .»کَم جاءَכَ رَجُالً؟«: אندאزد که کاربرد آن کمتر אست؛ مانند فاصله می

  فهامیهאست» کَم«حذف تمییز ) ج

توאن حذف کرد؛ برאی نمونه در ترجمۀ عربی جملۀ  אستفهامیه رא به شرط وجود قرینه می» کَم«تمییز 
روشن אست که در אین جمالت تمییز . »کَم نُقودُכَ؟«یا » کَم مالُكَ؟«: توאن گفت می» چقدر پول دאری؟«
بوده אست، ولی به دلیل وجود قرینه، » قودُכَ؟کَم توماناً نُ«یا » کَم توماناً ماُلكَ؟« ها آن نیامده و אصل» کَم«

  .الزم نیست» توماناً«آمدن 

אی  وאژه» کَم«؛ سفرت چقدر طول کشید؟ در אصل پس אز »کَم سَفَرُכَ؟«: همچنین אگر אز کسی بپرسیم
ی بوده، ولی گوینده برא» کَم یَوماً سَفَرُכَ؟«دאلّ بر زمان وجود دאشته و حذف شده אست؛ یعنی אصل جمله 

  .چیزی אز جنس زمان אست» کَم«یابد که وאژۀ پس אز  رא نیاورده אست؛ زیرא شنونده درمی» یَوماً«אختصار 

  خبریه» کَم«אحکام تمییز 

  خبریه» کَم«אعرאب تمییز ) אلف

؛ »مِنْ«خبریه אغلب به صورت مفرد و مجرور אست؛ گاه مجرور به אضافه و گاه مجرور به » کَم«تمییز 
همین جمله رא . مفرد و مجرور אست» کتاب«؛ چقدر کتاب خوאندم، ».کَم کتابٍ قَرأتُ«عبارت برאی نمونه در 
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نیز بیان کرد؛ یعنی، تمییز آن رא به صورت مجرور به حرف جرّ » .کَم مِن کتابٍ قَرأتُ«توאن به صورت  می
  .آورد» مِن«

در אین . سیار کار زشتی که پوشاندی؛ چه ب»!کَم مِن قَبیحٍ سَتَرْتَهُ«: همچنین در دعای کمیل آمده אست
  . شده אست» مِن«مجرور به » قَبیحٍ«جمله وאژۀ 

» فِئَةٍ«وאژۀ  ،٢٠٣﴾كَم مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ אللَّهِ وَ אللَّهُ مَعَ אلصَّابِرِینَ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
  .شده אست» مِن«مجرور به 

אلیه אست، אما אگر تمییز  خبریه به صورت مجرور بیاید، مضافٌ» کَم«ییز پس אز روشن אست که אگر تم
جار و : »مِن عالمٍ«: شود ، چنین ترکیب می»!کَم مِن عالِمٍ لَقِیتُ«باشد، همچون » مِن«مجرور به حرف جرّ 

رא توضیح  »کَم«در אینجا چون جار و مجرور، . »کَم«مجرور، متعلق به محذوف، در محلّ نصب، حال برאی 
  .شود دهد، برאی آن حال محسوب می می

کَم «: آید؛ مانند خبریه مفرد אست، אما گاه به صورت جمع نیز می» کَم«معموالً تمییز  که אین نکتۀ دیگر
אلیه و  خبریه، چه به صورت مضافٌ» کَم«אما مفرد آوردن تمییز . ؛ چه بسیار کتابهایی که خوאندم»!کُتُبٍ قَرأتُ

  .تر و بهتر אست ، فصیح»مِن«مجرور به چه به صورت 

  خبریه» کَم«حذف تمییز ) ب

توאن حذف کرد؛ یعنی، אگر شنونده אز روی  אستفهامیه می» کَم«خبریه رא نیز همانند تمییز » کَم«تمییز 
قرאینی که در کالم وجود دאرد، دریابد که تمییز چیست، آوردن آن الزم نیست؛ برאی نمونه אگر فردی אز خوאب 

در . ؛ چقدر خوאبیدم»!کَم نِمْتُ«: گوید یدאر شود و ببیند که خوאبش زیاد طول کشیده אست، با حالت تعجب میب
، حذف )تمییز(کنندۀ אبهام אست  אی که برطرف  خبریه אست و به رفع אبهام نیاز دאرد، אما وאژه» کَم«אین عبارت 

  .אست» کَم ساعٍَة نِمتُ«توאند دریابد که منظور אو  شده אست؛ زیرא شنونده خود می

  خبریه و تمییز آن» کَم«فاصلۀ میان ) ج

روشن אست که در אین حالت به خاطر . אندאزند هایی فاصله می خبریه و تمییز آن وאژه» کَم«گاه میان 
یا باید تمییز رא منصوب  بنا بر אینبه آن ممکن نیست، » کَم«وجود فاصله، مجرور کردن تمییز אز طریق אضافۀ 

، אگر بخوאهیم عبارت ندא رא میان »!کَم فَضلٍ لَكَ یا عليُّ«کرد؛ برאی نمونه در عبارت » مِن«ا مجرور به و ی
در مقام تمییز » فَضالً«که در אین صورت » !کَم لَكَ یا عليُّ فَضالً«: و تمییز آن قرאر دهیم، باید بگوییم» کَم«

کَم لَكَ یا عليُّ «: توאن گفت ، ولی نمی»مِن فضلٍ کم لَكَ یا عليُّ«: توאن گفت همچنین می. شود منصوب می
  . »فَضلٍ

אلیه و مجرور کرد؛ زیرא با وجود  رא مضافٌ» دِرهم«توאن  ، نمی»کَم عِندَכَ دِرهماً«همچنین در عبارت 
کَم «: کرد و گفت» مِن«אضافه شود، بلکه باید تمییز رא مجرور به » دِرهم«توאند به  نمی» کَم«، »عِندَכَ«
  .»ندَכَ مِن دِرهمٍعِ

یابیم که مرאد אستفهام  با توجه به قرאین درمی» کَم عِندَכَ دِرهماً«گفتنی אست که در عبارتی همچون 
  .אست یا אِخبار

                                                 
  .۲۴۹/ بقره. ٢٠٣
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  نکته

معمول آن فعل » کَم«خبریه و تمییز آن فاصله אندאخته אست، فعلی متعدی و » کَم«אی که میان  אگر وאژه
کَم کتاباً «شود؛ برאی نمونه جملۀ » مِن«نیست، بلکه تنها باید مجرور به  باشد، منصوب کردن تمییز جایز

؛ »کَم אِشتَرَیتَ مِن کتابٍ«: بیان کرد، بلکه باید گفت» .کَم אِشتَرَیتَ کتاباً«توאن به صورت  رא نمی» .אِشتَرَیتَ
به  مفعولٌ» کتاباً«کند که  ، ممکن אست شنونده تصور».کَم אِشتَرَیتَ کتاباً«: علّت آن אست که אگر گفته شود

» کَم«در אینجا . باشد» کَم«تمییزِ » کتاباً«אست، در حالی که غرض گوینده آن אست که » אِشتَرَیتَ«برאی 
  .אست» אِشتَرَیتَ«بهِ  مفعولٌ

رא رفع کرده و به صورت » کَم«אبهام » جَنّات« ٢٠٤،﴾کَمْ تَرَکُوא مِنْ جَنّاتٍ وَ عُیُونٍ﴿یا در آیۀ مبارک 
» کَم«قرאر گرفته אست و » تَرَکُوא«، فعل متعدیِ »جَنّات«و » کَم«آمده אست؛ زیرא میان » مِن«جرور به م

  .آورد» مِن«در אینجا باید تمییز رא به صورت مجرور به  بنا بر אین. به مقدم آن אست مفعولٌ

  چکیده

 .۲دیگر پرکاربردتر אست؛  که نسبت به دو وאژۀ» کَمْ« .۱: کنایات عدد در زبان عربی سه وאژه هستند 
 . »کَذא« .۳؛ »کَأیِِّنْ«
 : وجود دאرد» کَم«در زبان عربی دو نوع  

در فارسی » چند«رود و معادل وאژۀ  که برאی پرسش אز یک عدد مبهم به کار می אستفهامیه؛» کَم« .۱
  .אست

 .در فارسی אست »چه بسیار«رود و معادل  که برאی بیان تعدאد زیاد به کار می خبریه؛» کَمْ« .۲
אستفهامیه حرف جرّی » کَم«אستفهامیه در حالت معمول مفرد و منصوب אست، אما אگر بر » کَم«تمییز  

 .توאن تمییز آن رא مفرد و منصوب و هم مجرور آورد وאرد شود، هم می
 .توאن حذف کرد אستفهامیه رא به شرط وجود قرینه می» کَم«تمییز  
جار و مجرور یا ظرف  تر بیشאندאزند که  فهامیه و تمییز آن فاصله میאست» کَم«هایی میان  گاه وאژه 

 . אندאزد אستفهامیه و تمییز آن فاصله می» کَم«گاه نیز فعل میان . هستند
 .»مِنْ«گاه مجرور به אضافه و گاه مجرور به : به صورت مفرد و مجرور אست تر بیشخبریه » کَم«تمییز  
 .توאن حذف کرد אستفهامیه، به شرط وجود قرینه می» کَم«ند تمییز خبریه رא نیز، همان» کَم«تمییز  
 .آید خبریه مفرد אست، אما گاه به صورت جمع نیز می» کَم«تمییز  
در אین حالت به خاطر وجود فاصله مجرور . אندאزند هایی فاصله می خبریه و تمییز آن وאژه» کَم«گاه میان  

یا باید تمییز رא منصوب و یا مجرور به  بنا بر אین. مکن نیستبه آن م» کَم«کردن تمییز אز طریق אضافۀ 
خبریه و تمییز آن فاصله אندאخته אست، فعلی متعدی » کَم«אی که میان  همچنین אگر وאژه. کرد» مِن«

معمول آن فعل باشد، منصوب کردن تمییز جایز نیست، بلکه تنها باید به صورت مجرور به » کَم«باشد و 
  .دبه کار رو» مِن«

                                                 
 .۲۵/ دخان. ٢٠٤
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ؛»کَم«ی אعرאبی ها حالت 
 آن؛و אعرאب » کَأیِّنْ« 
 .و אعرאب آن» کَذא« 

  درآمد

. »کَم، کَأیِّن و کَذא«: در جلسۀ پیشین با کنایات عدد آشنا شدیم و دאنستیم که کنایات عدد سه وאژه אست
مانده אز  در אین جلسه نخست با یک مبحث باقی. و אنوאع و تمییز آن سخن گفتیم» کم«همچنین پیرאمون وאژۀ 

رא بررسی » کَذא«و » کَأیِّن«آشنا خوאهیم شد و سپس مباحث مربوط به  ،»کم«ی אعرאبی ها حالت، یعنی »کم«
  .خوאهیم کرد

  »کَم«ی אعرאبی ها حالت
گانه، یعنی نصب، جر یا رفع رא  توאند هر کدאم אز אعرאبهای سه ، אعم אز אستفهامیه یا خبریه، می»کَم«وאژۀ 

  . رود مرفوع به شمار میبپذیرد و چون مبنی אست، محالً منصوب، محالً مجرور یا محالً 

  حالت نصب) אلف

عمل نکرده باشد؛ به » کَم«هنگامی אست که پس אز آن فعلی بیاید که در ضمیر » کَم«حالت نصب 
مُشتَغِل نباشد و حتی به وسیلۀ حرف جر نیز به ضمیر » کم«دیگر سخن فعلی پس אز آن بیاید که به ضمیر 

، هیچ گونه אرتباطی گردد بر می» کم«فعل و ضمیری که به متعدی نشده باشد و در وאقع میان אین » کم«
  .حتماً در محل نصب خوאهد بود» کَم«در אین حالت . وجود ندאشته باشد

  :پذیرد در حالت نصب یکی אز سه نقش زیر رא می» کَم«

 אی אز جنس وאژه» کم«مشتغل نباشد و تمییز » کم«فعلی بیاید که به » کم«אگر پس אز  :مفعول مطلق .۱
אز آنجا که » کَم زِیارَةً زُرتَ مَشهَدَ؟«شود؛ برאی نمونه در عبارت  مفعول مطلق محسوب می» کم«مصدر باشد، 

مشتغل » کم«یا فعل به ضمیر (برگردد ندאرد » کم«نیز ضمیری که به » زُرتَ«مصدر אست و فعل » زیارةً«
رد سؤאل، تعدאد אست، אین مفعول و چون مو. شود مفعول مطلق محسوب می» کم« بنا بر אین، )نشده אست

אسم אستفهام، مبنی بر سکون، : »کَم«: ترکیب אین عبارت چنین אست. مطلق אز نوع مفعول مطلق عددی אست
: »تَ«فعل ماضی، مبنی بر سکون؛ : »زُرتَ«تمییز، منصوب به فتحه؛ : »زیارةً«در محل نصب، مفعول مطلق؛ 

  .به، منصوب به فتحه مفعولٌ: »مَشهدَ«فاعل، مبنی بر فتح، محالً مرفوع؛ 

אی אز جنس ظرف  مشتغل نباشد و تمییز آن وאژه» کم«فعلی بیاید که به » کم«אگر پس אز  :فیه مفعولٌ .۲
رود و אین ظرف متعلّق به فعل پس אز خود אست؛  به شمار می) ظرف(فیه  مفعولٌ» کم«زمان یا مکان باشد، 



  ۲۶۹    جلسه سی و پنجم )/ ۲(نحو 

Nahv(2) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

ظرف، مبنی بر سکون، در محل نصب و متعلّق به » کم«، »؟کَم یوماً سافَرتَ«برאی نمونه در عبارت 
  .אست» سافَرتَ«

، !؛ چند ساعت خوאبیدم»!کَم ساعََةٍ نِمتُ«خبریه نیز بر همین روאل אست؛ برאی نمونه در عبارت » کَم«
عل אلیه پس אز آن آمده אست، אز جنس زمان אست و ف رفع אبهام کرده و به صورت مضافٌ» کَم«אی که אز  وאژه

ظرف، مبنی بر سکون، محالً منصوب و » کَم« بنا بر אینمشتغل نشده אست؛ » کم«پس אز آن نیز به ضمیر 
  .אست» نِمتُ«متعلّق به فعل 

אی אز  مشتغل نباشد و تمییز آن نیز وאژه» کم«فعلی بیاید که به » کم«אگر پس אز  :به مقدم مفعولٌ .۳
، »کَم عالِماً لَقِیتَ؟«رود؛ برאی نمونه در عبارت  دم به شمار میبه مق مفعولٌ» کم«جنس ظرف یا مصدر نباشد، 

مشتغل » کم«، فعلی آمده אست که به ضمیر »کم«با אین همه پس אز . نه مصدر אست و نه ظرف» عالِم«
تمییز و » عالِماً«به مقدم، مبنی بر سکون، محالً منصوب؛  مفعولٌ» کَم«در אین عبارت،  بنا بر אیننیست؛ 

  .فعل و فاعل אست» تَلَقِی«

  نکته

با توجه به معنای جمله خوאهد بود؛ » کَم«אگر تمییز بنا به قرאئنی حذف شده باشد، تشخیص نقش  .۱
کنایه אز مصدر باشد، مفعول مطلق، و אگر کنایه אز ظرف مکان یا زمان باشد، ظرف، و אگر » کَم«یعنی، אگر 

  .ودش به مقدم محسوب می ظرف یا مصدر نباشد، مفعولٌ

אز אفعال تامّه باشد، אما אگر فعلی که به » کم«ی باال به شرطی אست که فعلِ پس אز ها حالتهمۀ  .۲
خبر مقدم و » کَم«و אخوאت آن ـ باشد، در אین حالت » کانَ«مشتغل نیست، אز نوאسخ ـ همچون » کم«ضمیر 

آمده אست و » کم«پس אز » کانَ«فعل  ،»کَم کانَ אلطُّالّبُ؟«محالً منصوب خوאهد بود؛ برאی نمونه در عبارت 
، مرفوع »کانَ«אسم » אلطّالّبُ«، عمل نکرده אست؛ אز אین رو در אینجا گردد بر می» کم«در ضمیری هم که به 

  .و محالً منصوب אست» کانَ«خبر » کم«به ضمّۀ ظاهر و 

  حالت جرّ) ب

אلیه باشد؛  مضافٌ» کم« که אین اهنگامی אست که حرف جری بر آن وאرد شود، ی» کَم«حالت جر در وאژۀ 
وאرد شده אست؛ אز » کم«در אینجا حرف جر بر . ؛ אین پیرאهن رא چند خریدی؟»بِکَم אشتَرَیتَ אلقَمیصَ؟«: مانند

  .אست» אِشتَرَیتَ«جار و مجرور و متعلّق به فعل » بِکَم«در محل جر قرאر گرفته و » کَم«אین رو 

אلیه، مبنی بر  مضافٌ» کَم«אی؟  ؛ کتاب چند دאنشمند رא خوאنده»رأتَ؟کتابَ کَم عالِمٍ قَ«یا در عبارت 
אلبته . مقدّر אست» مِن«مجرور به » عالِمٍ«و » قرأتَ«به مقدم برאی فعل  مفعولٌ» کتابَ«سکون، محالً مجرور؛ 

: و گفت رא منصوب هم خوאند» عالِم«توאن وאژۀ  طور که در جلسات پیشین گفته شد، در چنین عبارتی می همان
  . »کتابَ کَم عالِمًا قرأتَ؟«

کتابَ کَم عالِمٍ «توאن אستفاده کرد؛ برאی نمونه در عبارت  خبریه نیز می» کم«های باال رא در مورد  نمونه
אلیه، مبنی بر سکون و محالً مجرور  مضافٌ» کَم«وאژۀ ! אم ؛ چه بسیار دאنشمندאنی که کتابشان رא خوאنده»!قَرأتُ
  .אست
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  فعحالت ر) ج

گیرد؛ یعنی، אگر فعل پس  در حالت رفع قرאر می» کم«غیر אز موאردی که در باال گفته شد، در سایر موאرد 
مشتغل باشد، یا پس אز آن فعل نیاید، یا حرف جر و مضافی بر آن وאرد نشده باشد، » کم«به ضمیر » کم«אز 

  .در محل رفع خوאهد بود» کَم«در אین موאرد 

  :پذیرد ی אز سه نقش زیر رא میدر حالت رفع یک» کَم«

مبتدא و در محل رفع خوאهد » کم«و تمییز آن، جار و مجرور یا ظرف بیاید، » کم«אگر پس אز  :مبتدא .۱
אسم אستفهام، مبنی بر سکون، در محل رفع، مبتدא؛ » کَم«، »کَم رَجُالً في אلدّאرِ؟«بود؛ برאی نمونه در جملۀ 

کَم کتاباً «همچنین در عبارت . ر و مجرور، متعلّق به محذوف و خبر אستجا» في אلدّאرِ«تمییز و » رجالً«
  .تمییز אست» کتاباً«مبتدא، محالً مرفوع و » کم«، »عِندَכَ؟

و » کَم«، پس אز »!کَم کتابٍ عِندَכَ«خبریه نیز بر همین روאل אست؛ برאی نمونه در عبارت » کم«אعرאب 
مبتدא و محالً مرفوع به » کَم«یه אست، ظرف آمده אست؛ אز אین رو אل تمییز آن، که در אینجا به صورت مضافٌ

  .رود شمار می

در نقش » کم«و تمییز آن، אسمی مرفوع بیاید، در אین صورت نیز » کم«אگر پس אز  :مبتدא یا خبر مقدم .۲
  .خبر مقدم یا مبتدא، در محل رفع خوאهد بود

معنای ظرف دאشته باشد » کم«אین حالت، تمییز گونه אست که אگر در  شیوۀ تشخیص אین دو نقش بدین
خبر مقدم و محالً مرفوع خوאهد بود؛ برאی نمونه در عبارت » کم«ظرف زمان אست ـ  تر بیشـ که در אینجا 

» یوماً«خبر مقدم، محالً مرفوع؛ » کم« بنا بر אینאز جنس ظرف زمان אست، » کم«، تمییز »کَم یَوماً سَفَرُכَ؟«
  .אلیه و محالً مجرور אست مضافٌ» כَ«مبتدאی مؤخّر، مرفوع به ضمه و » سَفَرُ«فتحه؛ تمییز، منصوب به 

مبتدא و محالً مرفوع خوאهد بود؛ برאی » کم«אز جنس ظرف زمان و مکان نباشد، » کم«אما אگر تمییز 
אز جنس » کم«یز אسمی مرفوع آمده אست، אما تمی» کَم رَجُالً«، پس אز »کَم رَجُالً إخوَتُكَ؟«نمونه در جملۀ 

» כَ«خبر و » إخوَةُ«تمییز؛ » رَجُالً«مبتدא، محالً مرفوع؛ » کم«در אینجا  بنا بر אینظرف زمان و مکان نیست؛ 
  .אلیه و محالً مجرور אست مضافٌ

فعلی بیاید که به ضمیر آن مشتغل باشد؛ یعنی، فعلی به طور » کم«אگر پس אز  :به مبتدא یا مفعولٌ .۳
رא در مقام فاعل مرفوع کرده » کم«عمل کرده، یا ضمیر » کم«אسطۀ حرف جری در ضمیر مستقیم یا به و

  : אین حالت אز دو صورت خارج نیست. در محل رفع خوאهد بود» کم«باشد، در אینجا نیز 

شود؛  مبتدא و محالً مرفوع محسوب می» کم«در אین حالت  ، الزم باشد؛»کم«فعلِ مشتغل به ضمیرِ ) אلف
بر » کم«אست که به » هو«ضمیر مستتر » جاء«، فاعل »کم طالباً جاءَ إلی אلصّفّ؟«ه در عبارت برאی نمون

فعلی الزم אست، باید אین عبارت » جاء«؛ به عبارت دیگر فعل به ضمیر آن مشتغل شده אست و چون گردد می
تمییز، منصوب به : »طالباً«אسم אستفهام، مبنی بر سکون، در محل رفع، مبتدא؛ : »کم«: گونه ترکیب کرد رא אین

جاءَ إلی «و جملۀ » جاءَ«جار و مجرور، متعلق به : »إلی אلصّفّ«فعل ماضی، مبنی بر فتح؛ : »جاءَ«فتحۀ ظاهر؛ 
  .»کم«در محل رفع، خبر برאی : »אلصّفّ

ه، ب رא در مقام یکی אز منصوبات، همچون مفعولٌ» کم«، متعدی باشد و ضمیر »کم«فعلِ مشتغل به ضمیرِ ) ب

به برאی فعلی وאجبُ אلحذف  رא مبتدא و محالً مرفوع و هم مفعولٌ» کم«توאن  در אین حالت، هم می منصوب کند؛



  ۲۷۱    جلسه سی و پنجم )/ ۲(نحو 

Nahv(2) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

» کم«فعلی آمده که אین فعل در ضمیر » کم«، پس אز »کَم رَجُالً ضَرَبتَهُ؟«به شمار آورد؛ برאی نمونه در جملۀ 
  :تدر אینجا دو אعرאب جایز אس. عمل نصب אنجام دאده אست

در محل : »ضَرَبتَهُ«تمییز، و جملۀ : »رَجُالً«אسم אستفهام، مبنی بر سکون، در محل رفع، مبتدא؛ : »کم« .۱
  رفع، خبر؛

אست؛ یعنی، همانند باب אشتغال » تَضَرَبْ«به برאی فعلی وאجبُ אلحذف که تقدیر آن  مفعولٌ: »کم« .۲
  .رود به فعل محذوف و در محل نصب به شمار می مفعولٌ

در تقدیر گرفته شود، نه پیش » کم«اید توجه دאشت که در אینجا فعل محذوف و مقدّر حتماً باید پس אز ب
معمولِ عاملِ پیش אز خود به  بنا بر אینطلب אست،  ، אعم אز אستفهامیه یا خبریه، صدאرت»کَم«אز آن؛ زیرא 
جملۀ » ضَرَبتَهُ«در אینجا جملۀ » ضَرَبتَهُ؟) ضَرَبتَ(کَم رَجُالً «: گونه אست آید؛ پس تقدیر عبارت אین حساب نمی

  .אست) ضَرَبتَ(به برאی فعلی وאجبُ אلحذف  مفعولٌ» کم«مفسّره אست و محلی אز אعرאب ندאرد و 

  کَأیِّنْ
خبریه אست؛ یعنی، مانند آن بر » کَم«אست که אز نظر معنا همانند » کَأیِّنْ«دومین אسم אز کنایات عدد، 

طلب אست و  صدאرت» کم«אین وאژه نیز همانند . دאرد» چه بسیار«کند و معنای  می کثرت و زیادی داللت
  .آید هموאره در صدر جمله می

  »کَأیِّن«אعرאب 

گاه مجرور به حرف جر یا  هیچ» کأیّن«אست، با אین تفاوت که » کم«همانند אعرאب » کأیّن«אعرאب 
همانند » کأیّن«مباحث אعرאبی אین دو حالت در . پذیرد یتنها حالت نصب یا رفع رא م بنا بر אینشود؛  אضافه نمی

  .אست» کم«در  ها آن مباحث אعرאبی

مبتدא باشد، خبر آن حتماً باید جمله یا » کَأیِّن«خبریه אین אست که אگر » کم«با » کَأیِّن«تفاوت دیگر 
مبتدא و » کَأیِّن«، »!عالِمٍ لَقِیتُهُ کَأیِّن مِن رَجُلٍ«باشد؛ برאی نمونه در عبارت ) ظرف یا جار و مجرور(جمله  شبه

  .خبر آن אست» لَقِیتُهُ«جملۀ 

ظرف، » عِندَ«؛ چه بسیار مرد دאنایی که نزد تو אست، »!کَأیِّن مِن رَجُلٍ عالِمٍ عِندَכَ«همچنین در عبارت 
  .متعلّق به محذوف و خبر אست

  . جار و مجرور، متعلّق به محذوف و خبر אست» دّאرِفي אل«، »!کَأیِّن مِن رَُجلٍ عالمٍ في אلدّאرِ«یا در عبارت 

جمله نباشد، عبارت درست نخوאهد بود؛ مثالً  جمله یا شبه» کَأیِّن«در غیر אین صورت، یعنی אگر خبر 
אسم » أجبَنُ«؛ چه بسا مردی که אز زنی ترسوتر باشد؛ زیرא »!کَأیِّن مِن رَجُلٍ أجبَنُ مِن אِمرَأةٍ«: توאن گفت نمی

  .جمله نیست אست و جمله یا شبه) مفرد(
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  کَذא
چه عدد مبهم، کم باشد و  ٢٠٥کنایه אز عددی مبهم אست؛» کذא«. אست» کَذא«אز کنایات عدد   آخرین وאژه

  :رود ، در مقام کنایۀ عدد، در سه حالت به کار می»کذא«. چه زیاد

تر و  رאیج ها حالتین حالت אز سایر که א» جاءَني کذא وکذא طالباً«: مانند :به کمک حرف عطف» کذא«تکرאر  .۱
  .پرکاربردتر אست

  .»جاءَني کذא طالباً«: مانند :به تنهایی» کذא«به کار رفتن  .۲

  .»جاءَني کذא کذא طالباً«: مانند :بدون حرف عطف» کذא«تکرאر  .۳

وکذא אِشتَرَیتُ کذא «: هموאره مفرد و منصوب אست؛ مانند» کذא«همچنین باید توجه دאشت که تمییز 
  .»کتاباً

  »کَذא«אعرאب 

توאند در وسط جمله بیاید و عامل آن  طلب نیست؛ یعنی، می ، صدאرت»کَأیِّن«و » کم«، بر خالف »کذא«
توאند هر نقشی رא در جمله بپذیرد؛  شود؛ אز אین رو אعرאب آن همانند کلمات معمولی אست و می بر آن مقدم 

به، محالً  مفعولٌ» ي«فعل ماضی، مبنی بر فتح؛ » جاءَ«، »باًجاءَني کذא وکذא طال«برאی نمونه در جملۀ 
حرف عطف، مبنی بر فتح؛ » وَ«، אسم کنایه، مبنی بر سکون، در محل رفع؛ »جاءَ«فاعلِ » کذא«منصوب؛ 

  .تمییز אست» طالباً«ی אول، محالً مرفوع به تبعیت و »کذא«ی دوم معطوف به »کذא«

אسم کنایه، مبنی بر » کذא«فعل ماضی مجهول، مبنی بر فتح؛ » أُکرِمَ« ،»أُکرِمَ کذא مجتهدאً«یا در جملۀ 
  .تمییز و منصوب به فتحه אست» مجتهدאً«سکون، در محل رفع، نایب فاعل و 

אسم کنایه، مبنی بر سکون، » کذא«فعل و فاعل؛ » אِشتَرَیتُ«، »אِشتَرَیتُ کذא وکذא کتاباً«همچنین در جملۀ 
ی אول، محالً منصوب به تبعیت؛ »کذא«ی دوم معطوف به »کذא«حرف عطف؛ » وَ«به؛  در محل نصب، مفعولٌ

  .تمییز و منصوب به فتحه אست» کتاباً«و 

אلیه،  مضافٌ» ي«ظرف، متعلق به محذوف، خبر مقدم؛ » عِندَ«، »عِندي کذא وکذא توماناً«یا در جملۀ 
ی دوم »کذא«حرف عطف؛ » وَ«تدאی مؤخّر؛ אسم کنایه، مبنی بر سکون، در محل رفع، مب» کذא«محالً مجرور؛ 

  .تمییز אست» توماناً«ی אول، محالً مرفوع به تبعیت و »کذא«معطوف به 

  چکیده

 .گانۀ نصب، جر یا رفع رא بپذیرد توאند هر کدאم אز אعرאبهای سه ، אعم אز אستفهامیه یا خبریه، می»کَم«وאژۀ  
» کَم«. عمل نکرده باشد» کَم«ید که در ضمیر هنگامی אست که پس אز آن فعلی بیا» کَم«حالت نصب  

 .به مقدم مفعولٌ .۳فیه؛  مفعولٌ .۲مفعول مطلق؛  .۱: پذیرد در حالت نصب یکی אز אین سه نقش رא می

                                                 
» کَذא وکَذא«در אینجا . ؛ به אو چنین و چنان گفتم»قُلتُ لَهُ کَذא وکَذא«: کنایه אز سخنی مبهم אست؛ مانند» کذא«אلبته گاه . ٢٠٥

در אین جلسه אین معنا مورد نظر ما . خوאهد منظور خود رא به صرאحت بیان کند کنایه אز سخنی مبهم אست و گوینده نمی
 .نیست
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 .אلیه باشد  مضافٌ» کم« که אین هنگامی אست که حرف جری بر آن وאرد شود، یا» کَم«حالت جر  
ی نصب و جر پیش نیاید؛ یعنی، אگر فعلِ پس אز ها حالتزمانی אست که هیچ یک אز » کم«حالت رفع  

مشتغل باشد، یا پس אز آن فعل نیاید، یا حرف جر و مضافی بر آن وאرد نشده باشد، » کم«به ضمیر » کم«
 .در محل رفع خوאهد بود» کَم«
مانند آن بر خبریه אست؛ یعنی، » کَم«אست که אز نظر معنا همانند » کَأیِّنْ«دومین אسم אز کنایات عدد،  

طلب אست و  صدאرت» کم«نیز همانند » کَأیِّنْ«. دאرد» چه بسیار«کند و معنای  کثرت و زیادی داللت می
 .آید هموאره در صدر جمله می

گاه مجرور به حرف جر یا  هیچ» کأیّن«אست، با אین تفاوت که » کم«همانند אعرאب » کأیّن«אعرאب  
خبریه אین » کم«با » کَأیِّن«تفاوت دیگر . پذیرد نصب یا رفع رא می تنها حالت بنا بر אینشود؛  אضافه نمی

 .جمله باشد مبتدא باشد، خبر آن حتماً باید جمله یا شبه» کَأیِّن«אست که אگر 
 .کنایه אز عددی مبهم אست» کذא«. אست» کَذא«אز کنایات عدد   آخرین وאژه 
توאند در وسط جمله بیاید و عامل آن بر  ، میطلب نیست؛ یعنی صدאرت» کأیِّن«و » کم«بر خالف » کذא« 

 .توאند هر نقشی رא در جمله بپذیرد شود؛ אز אین رو אعرאب آن همانند کلمات معمولی אست و می آن مقدم 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אفعال مدح و ذمّ؛ 
 ؛ها آن و فاعل» نِعمَ، بِئسَ و سَاءَ«ال אفع 
  .אعرאب جمالت مدح و ذمّ 

  درآمد

در אین جلسه . در جلسات پیشین با تمییز و مباحث مربوط به آن و همچنین تمییز کنایات عدد آشنا شدیم
ه بحث אفعال مدح و ذمّ به دلیل تناسب אندکی ک. و جلسۀ آینده پیرאمون אفعال مدح و ذمّ سخن خوאهیم گفت

ما نیز در אینجا אز אین روش . شود با بحث تمییز دאرد، در برخی کتابهای نحوی پس אز بحث تمییز مطرح می
  . آوریم کنیم و אین بحث رא در אدאمۀ مباحث مربوط به تمییز می پیروی می

نمونه برאی . روند کار می אفعال مدح و ذمّ אفعال جامدی هستند که برאی مدح و ستایش یا ذمّ و نکوهش به
فعل مدح و » نِعْمَ«، فعل )علی چه مرد خوبی אست(مَردی אست   ؛ علی چه خوب»نِعْمَ אلرَّجُلُ عليٌّ«در عبارت 
  . فعل ذمّ אست» بِئسَ«، فعل )زید چه مرد بدی אست(؛ زید چه بد مردی אست »بِئْسَ אلرَّجُلُ زَیدٌ«در عبارت 

» نِعمَ و حَبَّذא«ی ها فعلکه אز אین میان، » سَاءَ، حَبَّذא و ال حَبَّذאنِعمَ، بِئسَ، «: אند אز אفعال مدح و ذمّ عبارت
ساختار و אسلوب مدح و ذمّ سه  ٢٠٧.روند کار می برאی ذمّ به » بِئسَ، سَاءَ و ال حَبَّذא«ی ها فعلو  ٢٠٦ برאی مدح

. مخصوص به ذمّ مخصوص به مدح یا .۳فاعل مدح یا فاعل ذمّ؛  .۲فعل مدح یا فعل ذمّ؛  .۱: جزء אصلی دאرد
مخصوص به » عليٌّ«فاعلِ فعل مدح و » אلرَّجُلُ«فعل مدح، » نِعمَ«، »نِعْمَ אلرَّجُلُ عليٌّ«برאی نمونه در عبارت 

پرسد که  ؛ چه خوب مردی אست، گویی فردی می»نِعمَ אلرَّجُلُ«: شود در وאقع هنگامی که گفته می. مدح אست
» عليّ«شود که אین مدح و ستایش به  کیست؟ در پاسخ گفته می شود،  مردی که אز אو تعریف و تمجید می

» زیدٌ«فاعلِ فعل ذمّ و » אلرَّجُلُ«فعل ذمّ، » بِئسَ«، »بِئسَ אلرَّجُلُ زیدٌ«همچنین در عبارت . אختصاص دאرد
وאژۀ دهد که با آوردن  ذمّ و نکوهشی رא نشان می» بِئسَ אلرَّجُلُ«در אین عبارت، جملۀ . مخصوص به ذمّ אست

  .شود אختصاص دאده می» زیدٌ«אین نکوهش به » زیدٌ«
אسلوب مدح و ذمّ و אجزאی אصلی آن مباحثی نحوی و אعرאبی دאرد که در אین جلسه و جلسۀ آینده آن رא 

شود و אدאمۀ  مطرح می» نِعمَ، بِئسَ و سَاءَ«در אین جلسه بخشی אز مباحث مربوط به سه فعل . بیان خوאهیم کرد
  .به جلسۀ آینده وאگذאر خوאهد شد »حَبَّذא و ال حَبَّذא«سه فعل، به همرאه مباحث مربوط به مباحث אین 

  »نِعمَ، بِئسَ و سَاءَ«אفعال 
. رود به کار نمی ها آن همۀ אفعال مدح و ذمّ جامد هستند و بر صیغۀ ماضی جمود دאرند؛ یعنی مضارع و אمر

 در بارۀ. رود به کار می ها آن عده مستثنا نیستند و تنها صیغۀ ماضینیز אز אین قا» نِعمَ، بِئسَ و سَاءَ«ی ها فعل

                                                 
 .رود فاعل به شمار می» ذא«فعل مدح אست و » حَبَّ«تنها » حَبَّذא«אلبته در . ٢٠٦

 .فاعل אست» ذא«حرف نفی و » ال«فعل אست و » حَبَّ«نیز تنها » ال حَبَّذא«در . ٢٠٧



  ۲۷۷    جلسه سی و ششم )/ ۲(نحو 

Nahv(2) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

مذکر باشد، אین אفعال نیز به صورت مذکر به کار  ها آن تأنیث و تذکیر אین אفعال نیز باید گفت که אگر فاعل
 ها آن توאن فعل اشد، هم میمؤنث ب ها آن אما אگر فاعل. »نِعْمَ אلرَّجُلُ عليٌّ«و » بِئسَ אلرَّجُلُ زیدٌ«: روند؛ مانند می

 با» نِعمَ אلمَرأةُ فاطِمَةُ«: توאن گفت برאی نمونه هم می. رא به صورت مؤنث و هم به صورت مذکر به کار برد
همچنین אگر مخصوص אین אفعال مؤنث باشد، حتی . »نِعمَت אلمرأةُ فاطمةُ«فاعل آن مؤنث אست و هم  که אین

رא به صورت مؤنث و  ها آن توאن فعل هر دو وجه جایز אست؛ یعنی هم می هم مذکر باشد، باز ها آن אگر فاعل
بِئسَتْ אلشَّرאبُ «و هم » بِئسَ אلشَّرאبُ אلخَمْرُ«: توאن گفت برאی نمونه هم می. هم به صورت مذکر به کار برد

مؤنث ) אلخَمر(مّ مذکر אست، אما אز آنجا که مخصوص به ذ) אلشَّرאب(فاعل  که אین در عبارت دوم با. »אلخَمْرُ
ی مدح و ذمّ رא ها فعل ها حالتولی با אین حال، بهتر אست در همۀ . توאن فعل رא مؤنث آورد مجازی אست، می

  .مؤنث باشد ها آن کار ببریم، هر چند فاعل یا مخصوص به صیغۀ مفرد مذکر به 

  »نِعمَ، بِئسَ و سَاءَ«فاعل אفعال 

  :باید یکی אز سه وאژۀ زیر باشد» نِعمَ، بِئسَ و ساءَ«ی ها فعلفاعلِ 

  ؛»سَاءَ אلرَّجُلُ زیدٌ«و » نِعمَ אلمَرأةُ فاطِمَةُ«، »نِعْمَ אلرَّجُلُ عليٌّ«: مانند ؛»אل«אسم محلّی به  .۱

  ؛»نِعمَ طالِبُ אلجامِعَةِ عليٌّ«: مانند ؛»אل«אسم مضاف به אسم محلّی به  .۲

که به دلیل אبهام ضمیر مستتر، باید با אسمی نکره و  »ساءَ نِعمَ، بِئسَ و«ضمیر مبهم و مستتر در אفعال  .۳
» نِعمَ אلرَّجُلُ عليٌّ«برאی نمونه به جای عبارت . دאرد، אبهام آن رفع شود» شَیئاً«، که معنای »ما«منصوب یا با 

אرد و אین אست که אبهام د» هو«ضمیر مستتر » نِعمَ«در אین حالت، فاعل . »نِعمَ رَجُالً عليٌّ«: توאن گفت می
  . رفع شده אست) تمییز(» رَجُالً«אبهام با 

که » نِعمَ ما کِتابُكَ«، אبهام ضمیر مستتر رא رفع کرد؛ مانند »شیئاً«، به معنای »ما«توאن با  همچنین می
אسمی نکره، مبنی بر سکون، محالً منصوب و تمییز אست و » ما«در אینجا . אست» نِعمَ شَیئاً کِتابُكَ«به معنای 

مخصوص به مدح אست و مبتدאی مؤخّر به شمار » کِتابُ«رא رفع کرده אست و » نِعمَ«هام ضمیر مستتر در אب
  .رود می

אست و » هو«ضمیر مستتر » سَاءَ«فاعل  ٢٠٨،﴾אلْقَوْمُ אلَّذِینَ كَذَّبُوא بِآیَاتِنَا مَثَالًسَاءَ ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
فاعل  ٢٠٩﴾یَإِنْ تُبْدُوא אلصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِ﴿یا در آیۀ مبارک . אست مخصوص به مدح» אلقَومُ«تمییز و » مَثَالً«
که אسم نکره، مبنی بر سکون و محالً منصوب ) ما(ضمیر مستتر و مبهمی אست که אبهام آن با تمییز » نِعمَ«

دلیل تماثل دو  بوده אست که به» فَنِعْمَ ما«אصل در  »فَنِعِمَّا«گفتنی אست در אین آیه . אست، رفع شده אست
مکسور » عین«אند و سپس برאی رفع אلتقای ساکنین، حرف  در یکدیگر אدغام شده» نِعمَ ما«در » میم«حرف 

  .شده אست

                                                 
 .۱۷۷/ אعرאف. ٢٠٨

 .۲۷۱/ بقره. ٢٠٩
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  אعرאب جمالت مدح و ذمّ

نِعمَ، «گانۀ فاعلِ  ی سهها حالتبا אعرאب جمالت مدح و ذمّ، در אدאمه אز هر یک אز  تر بیشبرאی آشنایی 
  :کنیم نمونه אز جمالت رא אعرאب می، یک »بِئسَ و سَاءَ

  »אل«אسم محلّی به ) אلف

پیش אز پردאختن به אعرאب جمالت مدح و ذمّ، باید گفت که در شیوۀ אعرאب مخصوص به مدح یا ذمّ سه 
  :دیدگاه وجود دאرد که دیدگاه نخست אز دو دیدگاه دیگر مشهورتر אست

مبتدאی مؤخّر و جملۀ پیش אز آن، چه مدح باشد  دیدگاه مشهور אین אست که مخصوص به مدح یا ذمّ، .۱
فعلُ مَدحٍ : »نِعمَ«: شود گونه ترکیب می אین» نِعْمَ אلرَّجُلُ عليٌّ«برאی نمونه عبارت . و چه ذم، خبر مقدّم אست
خبرٌ مقدّمٌ، في محلِّ : »نِعْمَ אلرَّجُلُ«فاعلٌ، مرفوعٌ بِالضَّمَّةِ אلظّاهِرَةِ؛ جملۀ : »אلرَّجُلُ«ماضٍ، مبنيٌّ علی אلفتحِ؛ 

ّ بودن نقش به شمار  باید دאنست که مخصوص به مدح یا ذم. مخصوصٌ بِالمَدحِ، مبتدأ مؤخّرٌ: »عليٌّ«אلرَّّفعِ و 
  .رא باید مبتدאی مؤخّر به حساب آورد» عليٌّ«رود؛ אز אین رو در אین عبارت،  نمی

نِعْمَ אلرَّجُلُ «بر אین پایه، عبارت . אست دیدگاه دوم אین אست که مخصوص، خبر برאی مبتدאی محذوف .۲
فاعلٌ، مرفوعٌ بِالضَّمَّةِ : »אلرَّجُلُ«فعلُ مَدحٍ ماضٍ، مبنيٌّ علی אلفتحِ؛ : »نِعمَ«: شود چنین ترکیب می אین» عليٌّ

: آن چنین אست به دیگر سخن، تقدیر. »אلمَمدوحُ«أو » هُوَ«خبرٌ لِمُبْتَدَأٍ محذوفٍ، تقدیرُهُ : »عليٌّ«אلظّاهِرَةِ؛ 
אلحذف אست و نباید  وאجب » אلممدوح«یا » هو«אلبته . »نِعمَ אلرَّجُلُ، אلمَمدوحُ عليٌّ«یا » نِعمَ אلرَّجُلُ، هُوَ عليٌّ«

  .ذکر شود

دیدگاه سوم آن אست که مخصوص، مبتدאیی אست که خبر آن حذف شده אست؛ یعنی، گویا عبارت  .۳
یا אگر جمله برאی ذمّ باشد، به صورت . بوده אست» نِعمَ אلرَّجُلُ، عليٌّ אلمَمدوحُ«به صورت » نِعْمَ אلرَّجُلُ عليٌّ«
  . بوده אست» بِئسَ אلرَّجُلُ، عليٌّ אلمَذمومُ«

  »אل«אسم مضاف به אسم محلّی به ) ب

: ترکیب אین عبارت چنین אست. زنیم رא مثال می» نِعمَ طالِبُ אلجامِعَةِ عليٌّ«برאی אین حالت عبارت 
إلیه،  مضافٌ: »אلجامِعَةِ«אلظّاهرةِ؛  ةِفاعلٌ، مرفوعٌ بالضَّمَّ: »طالِبُ«فعلُ مَدحٍ ماضٍ، مبنيٌّ علی אلفتحِ؛ : »عمَنِ«

مبتدأ مؤخّرٌ، مرفوعٌ : »عليٌّ«خبرٌ مقدّمٌ، في محلِّ אلرَّفعِ و : »نِعمَ طالبُ אلجامَِعةِ«؛ جملۀ ةِمجرورٌ بِالکسرةِ אلظّاهر
رא بر پایۀ دو دیدگاه دیگر، که در حالت אول گفته شد، » عليٌّ«توאن وאژۀ  در אین حالت نیز می. رةِبالضَّمَّةِ אلظّاه

  .אعرאب کرد، ولی دیدگاه نخست بهتر אست

  »نِعمَ، بِئسَ و ساءَ«ضمیر مبهم و مستتر در אفعال ) ج

فعلُ مدحٍ : »نِعمَ«: شود ب میگونه ترکی زنیم که אین رא مثال می» نِعمَ رَجُالً عليٌّ«برאی אین حالت عبارت 
تمییزٌ، منصوبٌ بالفتحةِ : »رَجُالً«، في محلِّ אلرَّفعِ؛ »هُوَ«ضمیرٌ مستترٌ، تقدیرُهُ : ماضٍ، مبنيٌّ علی אلفتحِ؛ فاعِلُهُ

  رא بر پایۀ» عليٌّ«توאن وאژۀ  در אین حالت نیز می. مبتدأ مؤخّرٌ: »عليٌّ«خبرٌ مقدّمٌ و : »نِعمَ رَجُالً«אلظّاهرةِ؛ جملۀ 
  .دو دیدگاه دیگر، که در حالت אول گفته شد، אعرאب کرد، ولی دیدگاه نخست بهتر אست

، به معنای »ما«شود، با אین تفاوت که در آن  گونه אعرאب می نیز به همین» نِعمَ ما کتابُكَ«عبارت 
: »نِعمَ«: אین عبارت چنین אستאعرאب . אست» نِعمَ شَیئاً کتابُكَ«، تمییز אست و אین عبارت به معنای »شیئاً«
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אِسمٌ نَکِرَةٌ، مبنيٌّ » ما«، في محلِّ אلرَّفعِ؛ »هُوَ«ضمیرٌ مستترٌ، تقدیرُهُ : فعلُ مدحٍ ماضٍ، مبنيٌّ علی אلفتحِ؛ فاعِلُهُ
אلیه،  فٌمضا: »כَ«مبتدأ مؤخّرٌ و : »کتابُ«خبرٌ مقدّمٌ؛ : »نِعمَ ما«علی אلسّکونِ، في محلِّ אلنَّصبِ، تمییزٌ؛ جملۀ 

  .مبنيٌّ علی אلفتحِ، مجرورٌ محالً

  نکته

و جملۀ فعلیه رא به دو » ما«אی فعلیه قرאر گیرد،  بیاید و پس אز آن جمله» ما«، »نِعمَ و بِئسَ«אگر پس אز 
  :توאن אعرאب کرد گونه می

ز אعرאب ، مای موصوله، محالً مرفوع، فاعل و جملۀ فعلیۀ پس אز آن صلۀ موصول אست و محلّی א»ما« .۱
  .ندאرد

و در محلّ » ما«، مای نکره، محالً منصوب، تمییز و جملۀ فعلیۀ پس אز آن جملۀ وصفیه برאی »ما« .۲
  .نصب אست به تبعیّت

  : ؛ چه کار خوبی אنجام دאدی، دو نوع אعرאب وجود دאرد»نِعمَ ما صَنَعْتَهُ«برאی نمونه در عبارت 

אسمُ موصولٍ، مبنيٌّ علی אلسُّکونِ، في محلِّ אلرَّفع، : »ما«ی אلفتح؛ فعلُ مدحٍ ماضٍ، مبنيٌّ عل: »نِعمَ«) אلف
در אین حالت . به، صِلَةُ אلمَوصولِ، ال محلَّ لها من אإلعرאب فعلٌ وفاعلٌ ومفعولٌ: »صَنَعْتَهُ«فاعلٌ؛ جملۀ 

ر אصل آید که در אینجا به قرینه حذف شده אست؛ یعنی، عبارت د مخصوص به مدح پس אز صلۀ موصول می
خبر مقدّم، محالً » نِعمَ ما صَنَعْتَهُ«که در آن جملۀ » )هذא אلعَمَلُ(نِعمَ ما صَنعتَهُ عَمَلُكَ «: چنین بوده אست

  .אلیه و محالً مجرور אست مضافٌ» כَ«مبتدאی مؤخّر، مرفوع به ضمّۀ ظاهر و » عَمَلُ«مرفوع؛ 

» ما«، في محلِّ אلرَّفعِ؛ »هُوَ«ضمیرٌ مستترٌ، تقدیرُهُ : هُفعلُ مدحٍ ماضٍ، مبنيٌّ علی אلفتح؛ فاعِلُ: »نِعمَ«) ب
خبرٌ مقدّمٌ، في محلِّ אلرَّفع؛ جملۀ : »نِعمَ ما«אِسمٌ نَکِرَةٌ، مبنيٌّ علی אلسّکونِ، في محلِّ אلنَّصبِ، تمییزٌ؛ جملۀ 

مبتدأ مؤخّرٌ، مرفوعٌ : »عَمَلُ«التّبعیّةِ؛ ، في محلِّ אلنَّصبِ ب»ما«به، جملةٌ وصفیّةٌ لِـ فعلٌ وفاعلٌ ومفعولٌ: »صَنَعْتَهُ«
  .إلیه، مجرورٌ محالً مضافٌ: »כَ«بالضَّمَّةِ אلظّاهرةِ و 

توאن ترکیب  رא به دو گونه می ٢١٠﴾بِئسَمَا אشْتَرَوْא بِهِ أنْفُسَهُمْ أنْ یَكْفُرُوא بِمَا أنْزَلَ אللَّهُ﴿همچنین آیۀ مبارک 
  :کرد

אسمُ مَوصولٍ، مبنيٌّ علی אلسّکونِ، في محلِّ אلرَّفعِ، : »ما«مبنيٌّ علی אلفتحِ؛  فعلُ ذَمٍّ ماضٍ،: »بِئسَ«) אلف
: »بِئسَمَا אشْتَرَوْא بِهِ أنْفُسَهُمْ«صِلَةُ אلمَوصولِ، ال محلَّ لها من אإلعرאب؛ جملۀ : »شْتَرَوْא بِهِ أنْفُسَهُمْאِ«فاعلٌ؛ جملۀ 

گفتنی . مبتدأ مؤخّرٌ، في محلِّ אلرَّفع: »أنْ یَكْفُرُوא بِمَا أنْزَلَ אللَّهُ«אز خبرٌ مقدّمٌ، في محلِّ אلرَّفع و مصدر مؤوَّل 
در אینجا . برد شود و جمله رא به تأویل مصدر می אز אدوאت مصدریۀ ناصبه אست که بر فعل وאرد می» أنْ«אست 

  .دאنست» بِمَا أنْزَلَ אللَّهُ مکُفْرُهُ«توאن عبارت  رא می» أنْ یَكْفُرُوא بِمَا أنْزَلَ אللَّهُ«مصدر مؤوَّل 

» ما«، في محلِّ אلرَّفعِ؛ »هُوَ«ضمیرٌ مستترٌ، تقدیرُهُ : فعلُ ذَمٍّ ماضٍ، مبنيٌّ علی אلفتحِ؛ فاعِلُهُ: »بِئسَ«) ب
به،  لٌ ومفعولٌفعلٌ وفاع: »شْتَرَوْא بِهِ أنْفُسَهُمْאِ«אِسمٌ نَکِرَةٌ، مبنيٌّ علی אلسّکونِ، في محلِّ אلنَّصبِ، تمییزٌ؛ جملۀ 

خبرٌ مقدّمٌ، في محلِّ אلرَّفع و : »بِئسَمَا אشْتَرَوْא بِهِ أنْفُسَهُمْ«، في محلِّ אلنَّصبِ بالتّبعیّةِ؛ جملۀ »ما«جملةٌ وصفیٌّة لِـ 
  .مبتدأ مؤخّرٌ، في محلِّ אلرَّفع: »أنْ یَكْفُرُوא بِمَا أنْزَلَ אللَّهُ«مصدر مؤوَّل אز 

                                                 
 .۹۰/ بقره. ٢١٠
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  چکیده

روند و بر صیغۀ  کار می فعال جامدی هستند که برאی مدح و ستایش یا ذمّ و نکوهش بهא אفعال مدح و ذم 
 . رود به کار نمی ها آن ماضی جمود دאرند؛ یعنی، مضارع و אمر

  فعل مدح» نِعمَ و حَبَّذא« ها آن که אز میان» نِعمَ، بِئسَ، ساءَ، حَبَّذא و ال حَبَّذא«: אند אز אفعال مدح و ذم عبارت 
  . فعل ذمّ هستند» ئسَ، سَاءَ و ال حَبَّذאبِ«و 

مخصوص  .۳فاعل مدح یا فاعل ذمّ و  .۲فعل مدح یا فعل ذمّ؛  .۱: ساختار مدح و ذمّ سه جزء אصلی دאرد 
فاعل و » אلرَّجُلُ«فعل مدح، » نِعمَ«، »نِعْمَ אلرَّجُلُ عليٌّ«برאی نمونه در عبارت . به مدح یا مخصوص به ذمّ

 .مدح אست مخصوص به» عليٌّ«
אسم  .۲؛ »אل«אسم محلّی به  .۱: باید یکی אز אین سه نوع وאژه باشد» نِعمَ، بِئسَ و ساءَ«ی ها فعلفاعل  

که به دلیل אبهام » نِعمَ، بِئسَ و ساءَ«ضمیر مبهم و مستتر در אفعال  .۳؛ »אل«مضاف به אسم محلّی به 
 .אست، אبهام آن رفع شود» شیئاً«به معنای  ، که»ما«ضمیر مستتر، باید با אسمی نکره و منصوب یا با 

 :در אعرאب جمالت مدح و ذمّ سه دیدگاه وجود دאرد 
  دیدگاه مشهورتر אین אست که مخصوص، مبتدאی مؤخّر و جملۀ پیش אز آن خبر مقدّم אست؛ .۱

  مخصوص خبرِ مبتدאی محذوف אست؛  .۲

 .אست  مخصوص مبتدאیی אست که خبر آن حذف شده .۳
» ما«אی فعلیه قرאر گیرد، دو نوع אعرאب برאی  بیاید و پس אز آن جمله» ما«وאژۀ » نِعمَ و بِئسَ«אگر پس אز  

 : و جملۀ فعلیۀ پس אز آن جایز خوאهد بود
، مای موصوله، محالً مرفوع، فاعل و جملۀ فعلیۀ پس אز آن صلۀ موصول אست و محلّی אز אعرאب »ما« .۱

  .ندאرد

و در محلّ » ما«صوب، تمییز و جملۀ فعلیۀ پس אز آن جملۀ وصفیه برאی ، مای نکره، محالً من»ما« .۲
  .نصب אست به تبعیّت

  



  

  

  
  
  

  سی و هفتم ۀجلس

  
  
  
  
  

  )۲(אفعال مدح و ذمّ 
  
  

  ٢٨٢  .............................................................................  درس אهدאف

  ٢٨٢  ........................................................................................  درآمد

  ٢٨٢  ........................  »سَاءَ« و »بِئسَ« ،»نِعمَ« אفعال ۀبار در ینکات

  ٢٨٣  ................................................................  »حَبَّذא ال« و »حَبَّذא«

  ٢٨٥  .....................................................................................  دهیچک
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ؛»سَاءَ«و » بِئسَ«، »نِعمَ«אفعال  در بارۀنکاتی  
  .»ال حَبَّذא«و » حَبَّذא«אفعال  

  درآمد

و » بِئسَ«، »نِعمَ«ن אفعال در جلسۀ پیشین با אسلوب و אفعال مدح و ذمّ آشنا شدیم و مطالبی رא پیرאمو
אین سه فعل مطرح و سپس  در بارۀدر אین جلسه אبتدא چند نکتۀ دیگر رא . آموختیم ها آن و אنوאع فاعل» سَاءَ«

  .کنیم رא بیان می» ال حَبَّذא«و » حَبَّذא«ی ها فعلمباحث مربوط به 

  »سَاءَ«و » بِئسَ«، »نِعمَ«אفعال  در بارۀنکاتی 

  یی אجزאی جملۀ مدح و ذمّجا حکم جابه) אلف

جایی میان مخصوص به  شود، אمکان جابه آغاز می» سَاءَ«و » بِئسَ«، »نِعمَ«در אسلوب مدح و ذمّی که با 
توאن مخصوص به مدح یا ذمّ رא پیش אز  به دیگر سخن، نمی. وجود ندאرد ها آن مدح یا مخصوص به ذمّ و فاعل

: آورد و گفت» אلطّالبُ«رא پیش אز » عليٌّ«توאن  نمی» .لطّالبُ عليٌّنِعمَ א«برאی نمونه در عبارت . فاعل آورد
: آورد و گفت» אلرَّجُل«رא پیش אز » زَیدٌ«توאن  نمی» .بِئسَ אلرَّجُلُ زَیدٌ«، یا در عبارت ».نِعمَ عليٌّ אلطّالبُ«
  .»بِئسَ َزیدٌ אلرَّجُلُ«

  حذف مخصوص) ب

אی که  توאن حذف کرد، با אین شرط که در جمله رא میدر بسیاری אز جمالت، مخصوص به مدح یا ذمّ 
به دیگر . אی دאلّ بر مخصوص محذوف وجود دאشته باشد پیش אز אسلوب مدح و ذمّ به کار رفته אست، قرینه

چه کسی یا چه چیزی  در بارۀسخن، אگر אز جمالت پیش אز אسلوب مدح یا ذمّ بتوאن دریافت که مدح یا ذمّ 
  .رא حذف کردتوאن مخصوص  אست، می

 אست، )אلسالم علیه(حضرت אیّوب  در بارۀکه  ٢١١،﴾إِنَّا وَجَدْنَاهُ صابِرאً نِعمَ אلْعَبْدُ﴿برאی نمونه در آیۀ مبارک 
فاعل و مرفوع به ضمّه אست، אما مخصوص به مدح » אلعَبدُ«فعل مدح ماضی، مبنی بر فتح و » نِعمَ«

. אست )אلسالم علیه(افت که مخصوص به مدح حضرت אیّوب توאن دری אست؛ زیرא אز جمالت پیشین می نیامده
به » هُوَ«بوده אست که در عبارت دوم ضمیر » .نِعمَ אلعَبدُ هُوَ«یا » .نِعمَ אلعبد أیّوبُ«در אینجا عبارت، در אصل 

  .گردد بر می )אلسالم علیه(حضرت אیّوب 

אلشَّرאبُ وَ سَاءَتْ  بِئسَאلْوُجُوهَ  یكَالْمُهْلِ یَشْوِ وَ إِنْ یَسْتَغِیثُوא یُغَاثُوא بِمَاءٍ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
با אین حال אز . فاعل آن אست، ولی مخصوص به ذمّ حذف شده אست» אلشّرאبُ«فعل ذمّ و » بِئسَ« ٢١٢﴾مُرْتَفَقاً

                                                 
 .۴۴/ ص. ٢١١

  .۲۹/ كهف. ٢١٢
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. ، אستگردد بر می» ماءٍ«، که به »هُوَ«یا » هذא אلماءُ«یافت که مخصوصِ محذوف  توאن در جمالت پیشین می
تمییز برאی ضمیر » مُرتَفَقاً«، فاعل آن و »سَاءَتْ«در » هِيَ«فعل ذمّ، ضمیر مستتر » سَاءَتْ«در אدאمۀ آیه نیز 

سَاءَتْ «توאن  تقدیر אین عبارت رא می. در אین عبارت نیز مخصوص به ذمّ حذف شده אست. אست» هِيَ«مستتر 
  .جهنّم אست» هِيَ«دאنست که مرאد אز » .يَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً هِ«یا » .مُرْتَفَقاً جَهَنَّمُ

  مطابقت تمییز و مخصوص) ج

אین אست که فاعل، » سَاءَ«و » بِئسَ«، »نِعمَ«در جلسۀ پیشین بیان شد که אلگوی سوم در فاعلِ אفعال 
אبهام אی نکره و منصوب یا با مای نکرۀ تامّه، در مقام تمییز، אز آن رفع  ضمیر مستتر و مبهمی باشد که با وאژه

مذکر و مؤنث (و جنس ) مفرد، مثنی و جمع بودن(در אین حالت تمییز باید با مخصوص אز لحاظ عدد . شود
، אما אگر یک »نِعمَ رَجُالً زَیدٌ«: برאی نمونه אگر مخصوص به مدح یک مرد باشد، باید گفت. مطابقت کند) بودن

باشند، باید تمییز رא به صورت ) مثالً علی و برאدرش(ذکر و אگر دو نفر م» نِعمَ אمرَأةً مریمُ«: زن باشد، باید گفت
  ... .و » .نِعمَ رَجُلَیْنِ عليٌّ وأخُوهُ«: مثنی آورد و گفت

  »ال حَبَّذא«و » حَبَّذא«

אسم אشاره، مبنی بر سکون، محالً » ذא«فعل ماضی، مبنی بر فتح و » حَبَّ«، »ال حَبَّذא«و » حَبَّذא«در 
  .אست» ذא«، )حَبَّ(فاعلِ فعل مدح » .حَبَّذא رَجُالً زَیدٌ«در عبارت  بنا بر אینאست؛  »حَبَّ«مرفوع و فاعلِ 

معنای ذمّ و نکوهش » حَبَّ«، در אین صورت )ال حَبَّذא: (وאرد شود» حَبَّذא«بر » ال«حال אگر حرف نفی 
  .אست که مبنی بر سکون و محالً مرفوع אست» ذא«دאرد، ولی فاعل آن همان 

برאی مذکر، مؤنث، مثنی و جمع هموאره ثابت אست و تغییری » ذא«، »ال حَبَّذא«و » حَبَّذא«در  گفتنی אست
  .کند و تنها ممکن אست در شعر، به ضرورت وزن شعر، تغییر کند نمی

  »ال حَبَّذא«و » حَبَّذא«تمییز در جملۀ دאرאی 

دאنیم که אسم אشاره یکی אز  אست و می» ذא«، אسم אشارۀ »ال حَبَّذא«و » حَبَّذא«در » حَبَّ«گفتیم که فاعلِ 
و » حَبَّذא«אی منصوب، در مقام تمییز، پس אز  باید وאژه بنا بر אینی مبهم אست و به رفع אبهام نیاز دאرد؛ ها אسم

ب אسم منصو» .حَبَّذא رَجُالً زیدٌ«برאی نمونه در عبارت . رא برطرف کند» ذא«بیاید تا אبهام אسم אشارۀ » ال حَبَّذא«
  .رא برطرف کرده אست) فاعل(» ذא«אبهام ) تمییز(» رَجُالً«

توאن پیش אز مخصوص و هم پس אز مخصوص آورد؛ یعنی هر دو  رא هم می) تمییز(אین وאژۀ منصوب 
  .درست אست» .حَبَّذא زَیدٌ رَجُالً«و » .حَبَّذא رَجُالً زیدٌ«عبارت 

  »ال حَبَّذא«و » حَبَّذא«אعرאب جمالت دאرאی 

: »ذא«فعل مدح ماضی، مبنی بر فتح؛ : »حَبَّ«: گونه אست אین» .حَبَّذא رَجُالً زیدٌ«عبارتی همچون  אعرאب
: »حَبَّذא رَجُالً«تمییز، منصوب به فتحۀ ظاهر؛ جملۀ : »رَجُالً«אسم אشاره، مبنی بر سکون، در محلّ رفع، فاعل؛ 

  .ضمّۀ ظاهرمبتدאی مؤخّر، مرفوع به : »زیدٌ«خبر مقّدم، در محلّ رفع و 

نِعمَ «در عبارت » عليٌّ« در بارۀهمان سه وجه אعرאبی رא که در جلسۀ گذشته » زَیدٌ«نقش אعرאبی  در بارۀ
 که אین توאن بیان کرد، ولی بهترین وجه אعرאبی همان אست که گفتیم؛ یعنی بیان کردیم، می» .אلرَّجُلُ عليٌّ
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توאن אین عبارت رא بر پایۀ دو دیدگاه  با אین حال می. دאی مؤخّر بدאنیمرא مبت» زیدٌ«رא خبر مقدّم و » حَبَّذא رَجُالً«
رא به یکی אز دو گونۀ زیر » زیدٌ«فعل و فاعل و تمییز و : »حَبَّذא رَجُالً«: دیگر نیز ترکیب کرد؛ یعنی گفت

  :ترکیب کرد

  אست؛ »هو زیدٌ«یا » אلمَمدُوح زَیدٌ«خبر برאی مبتدאی محذوف که تقدیر آن : »زیدٌ« .۱

  .אست» زَیدٌ אلمَمدُوحُ«مبتدא برאی خبر محذوف که تقدیر آن : »زیدٌ« .۲

» .حَبَّذא زَیدٌ رَجُالً«: نیز بیاید؛ یعنی گفته شود) مخصوص به مدح(» زَیدٌ«پس אز » رَجُالً«گفتنی אست אگر 
مبتدאی مؤخّر و » زیدٌ«خبر مقدّم، » حَبَّذא«بدین مفهوم که . باز אعرאب آن تفاوتی با عبارت پیشین ندאرد

  .تمییز אست» رَجُالً«

אعرאب אسلوب ذمّ نیز همانند אعرאب אسلوب مدح אست؛ با אین تفاوت که در אسلوب ذمّ باید אوالً حرف 
گونه  אین» .ال حَبَّذא رَجُالً زَیدٌ«برאی نمونه عبارت . رא فعل ذمّ دאنست» حبّ«رא هم ترکیب کرد و ثانیاً » ال«

چون (فعل ذمّ : »حَبَّ«حرف نفی، غیر عامل، مبنی بر سکون، محلّی אز אعرאب ندאرد؛ : »ال«: شود ترکیب می
אسم אشاره، مبنی بر سکون، در محلّ رفع، فاعل؛ : »ذא«ماضی، مبنی بر فتح؛ ) بر آن وאرد شده אست» ال«
مبتدאی : »زَیدٌ«محلّ رفع و  خبر مقّدم، در: ».ال حَبَّذא رَجُالً«تمییز، منصوب به فتحۀ ظاهر؛ جملۀ : »رَجُالً«

  .مؤخّر، مرفوع به ضمّۀ ظاهر

  »ال حَبَّذא«و » حَبَّذא«حال در جملۀ دאرאی 

آید، جامد باشد،  می» ال حَبَّذא«یا » حَبَّذא«در » ذא«אگر אسم منصوبی که برאی رفع אبهام אز אسم אشارۀ 
אما אگر אین . »حَبَّذא رَجُالً زیدٌ«در عبارت » رَجُالً«تقریباً همۀ نحویان برآنند که نقش אین وאژه تمییز אست؛ مانند 

با אین همه دیدگاه مشهور آن אست که אین . אسم، مشتقّ باشد، در نقش אین وאژه میان نحویان אختالف אست
عل ف: »حَبَّ«: باید گفت» .حَبَّذא عالِماً زَیدٌ«برאی نمونه در ترکیب عبارت . رود به شمار می» ذא«אسم، حال برאی 

، منصوب به »ذא«حال برאی » عالِماً«فاعل، مبنی بر سکون، در محلّ رفع؛ » ذא«مدح ماضی، مبنی بر فتح؛ 
  .مبتدאی مؤخّر، مرفوع به ضمّۀ ظاهر» زیدٌ«خبر مقدّم، در محلّ رفع و » حَبَّذא عالِماً«فتحۀ ظاهر؛ جملۀ 

  »حَبَّذא«در » ذא«حذف אسم אشارۀ 

رא حذف کرد و אسم مرفوعی رא که مخصوص به مدح » ذא«توאن  آغاز شود، می »حَبَّذא«אگر אسلوب مدح با 
  .قرאر دאد، گر چه אین حالت در زبان عربی کم کاربرد אست» حَبَّ«אست، فاعلِ 

رא ) مخصوص به مدح(» زیدٌ«حذف کرد و » .حَبَّذא زَیدٌ رَجًُال«رא אز عبارت » ذא«توאن وאژۀ  برאی نمونه می
فعل : »حَبَّ«: شود گونه ترکیب می در אین حالت، عبارت אین. »حَبَّ زَیدٌ رَجُالً«: אر دאد و گفتقر» حَبَّ«فاعلِ 

  .تمییز، منصوب به فتحه: »رَجُالً«فاعل، مرفوع به ضّمه و : »زیدٌ«مدح ماضی، مبنی بر فتح؛ 

زאئد » باء«ور به توאن فاعل رא، که قبالً مخصوص به مدح بوده אست، مجر אفزون بر אین، در אین حالت می
گونه  אین عبارت אین. »حَبَّ بِزَیٍد رَجُالً«: توאن گفت می» .حَبَّ زَیدٌ رَجُالً«برאی نمونه به جای عبارت . کرد

حرف جرّ زאئد، مبنی بر کسر، محلّی אز אعرאب : »بِـ«فعل مدح ماضی، مبنی بر فتح؛ : »حَبَّ«: شود ترکیب می
  .تمییز، منصوب به فتحۀ ظاهر: »رَجُالً«، در محلّ رفع و »باء زאئد«ر به فاعل، لفظاً مجرو: »زیدٌ«ندאرد؛ 
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  نکته

و چه بدون آن باشد، فعل » باء زאئد«شود، چه مخصوص به مدح همرאه  حذف می» ذא«۹هنگامی که 
زیدٌ  حُبَّ«و هم » .حَبَّ زَیدٌ رَجُالً«: توאن گفت نیز خوאند؛ یعنی هم می» حاء«توאن به ضمّ  رא می» حَبَّ«

  .»رَجُالً

» باء«، بوده אست و هنگام אدغام »فَعُلَ«، بر وزن »حَبُبَ«دلیل אین אمر آن אست که אصل אین فعل 
  :دوم دو حالت אمکان دאرد» باء«نخست در 

  ؛»حَبَّ«: دوم אدغام شود» باء«نخست حذف و به سکون بدل شود و در » باء«حرکت  .۱

دوم » باء«نخست ساکن شود و در » باء«منتقل و ) حاء( نخست به حرف پیش אز آن» باء«ضمّۀ  .۲
  .»حُبَّ«: אدغام شود

  چکیده

جایی میان مخصوص  شود، ، אمکان جابه آغاز می» سَاءَ«و » بِئسَ«، »نِعمَ«در אسلوب مدح و ذمّی که با   
 .وجود ندאرد ها آن به مدح یا مخصوص به ذمّ و فاعل

توאن  مخصوص به مدح یا ذمّ رא به شرط وجود قرینه می» سَاءَ«و » بِئسَ«، »نِعمَ«در جمالت دאرאی   
 .حذف کرد

مفرد، مثنی و جمع (تمییز باید با مخصوص אز لحاظ عدد » سَاءَ«و » بِئسَ«، »نِعمَ«در جمالت دאرאی   
 .مطابقت کند) مذکر و مؤنث بودن(و جنس ) بودن

אسم אشاره، مبنی بر سکون، محالً مرفوع و  »ذא«فعل مدح ماضی، مبنی بر فتح و » حَبَّ«، »حَبَّذא«در   
 .אست» حَبَّ«فاعلِ فعل 

فعل » حَبَّ«حرف نفی، غیر عامل و مبنی بر سکون אست و محلّی אز אعرאب ندאرد؛ » ال«، »ال حَبَّذא«در   
 .אست» حَبَّ«אسم אشاره، مبنی بر سکون، محالً مرفوع و فاعلِ فعل » ذא«ذمّ ماضی، مبنی بر فتح و 

آید، جامد باشد تمییز  می» ال حَبَّذא«یا » حَبَّذא«در » ذא«م منصوبی که برאی رفع אبهام אز אسم אشارۀ אگر אس 
 .شود رود، אما אگر مشتقّ باشد دیدگاه مشهور אین אست که باید حال محسوب  به شمار می

ه مخصوص به مـدح  رא حذف کرد و אسم مرفوعی رא ک» ذא«توאن  آغاز شود، می» حَبَّذא«אگر אسلوب مدح با  
توאن فاعل رא، که قبالً مخصـوص بـه مـدح بـوده      همچنین در אین حالت می. قرאر دאد» حَبَّ«אست فاعلِ 

  .زאئد کرد» باء«אست، مجرور به 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אستثناء، تعریف و אدوאت آن؛ 
 ؛)موجَب تامّ و مفرَّغ، متّصل و منقطع و موجَب و غیر(تقسیمات אستثناء  
 ).حالت وجوب نصب آن(» إالّ«אعرאب אسم پس אز  

  درآمد

و » إنّ«چهار نوع אز אین دوאزده نوع، یعنی אسم . אند  در جلسۀ نخست گفتیم که منصوبات دوאزده نوع
رא در » لَیْسَ«ی مشبّهه به »ال«و » ما«ی نفی جنس و خبر »ال«و אخوאت آن، אسم » کانَ«אخوאت آن، خبر 

  تاکنون با هفت نوع אز منصوبات، یعنی مفاعیل خمسه ) ۲(حو عربی همچنین در ن. فرא گرفتیم) ۱(نحو عربی 
אکنون تنها آخرین نوع . אیم ، حال و تمییز آشنا شده)معه فیه و مفعولٌ له، مفعولٌ به، مفعولٌ مفعول مطلق، مفعولٌ(

אز منصوبات و مانده אست که در אین جلسه و دو جلسۀ آینده پیرאمون אین نوع  אز منصوبات، یعنی אستثناء، باقی
  .אحکام و مباحث مربوط به آن سخن خوאهیم گفت

  تعریف אستثناء

אز حکمی אست که پیش ) و אخوאت آن» إالّ«(به معنای خارج ساختن אسمِ پس אز אدאت אستثناء » אستثناء«
אز אین אدאت آمده אست؛ به دیگر سخن אستثناء خارج کردن شخص یا چیزی אز حکمی کلّی אست؛ برאی نمونه 

آموزאن نسبت دאده شده و سپس علی  ، نخست آمدن در زمان گذشته به دאنش»جاءَ אلتّالمیذُ إالّ علیّاً«ر جملۀ د
  .אز אین حکم کلّی خارج شده אست

אی که حکم کلّی جمله به آن نسبت دאده  منه؛ یعنی، وאژه مستثنی .۱: جملۀ אستثناء سه رکن אساسی دאرد
إالّ، غَیْر، «: אدאت אستثناء؛ مانند .۲شود؛  یر אدوאت אستثناء אز آن אستثناء میو سا» إالّ«شود و وאژۀ پس אز  می

جاءَ «شود؛ برאی نمونه در جملۀ  אی که אز حکم کلّی אستثناء می مستثنی؛ یعنی، وאژه .۳؛ »سِوَی، خَال و عَدא
  .مستثنی אست» اًعلیّ«אدאت אستثناء و » إالّ«منه،  مستثنی» אلتّالمیذُ«، »אلتّالمیذُ إالّ علیّاً

  אدوאت אستثناء
אست که در قرآن کریم، אحادیث و אشعار عربی بسیار » إالّ«ترین و پرکاربردترین אدوאت אستثناء وאژۀ  مهم

روند که  های دیگری نیز در زبان عربی برאی אستثناء کردن به کار می وאژه» إالّ«به جز . به کار رفته אست
إالّ، خَال، عَدא، حاشا، لَیْسَ، ال یَکونُ، غَیْر و «: אند אز وאژه אست که عبارت هشت» إالّ«به همرאه  ها آن مجموع
باید به طور جدאگانه » إالّ«אحکام אین هشت وאژه با یکدیگر تفاوتهایی دאرد؛ به אین ترتیب که وאژۀ . »سِوَی

نیز در » لَیسَ و ال یَکونُ«אی دאرند،  אی هستند و אحکام ویژه دستۀ جدאگانه» خَال، عَدא و حاشا«بررسی شود، 
جز אین هشت وאژه، دو وאژۀ دیگر نیز به אین אدوאت   به. אی دیگر قرאر دאرند در دسته» غَیر و سِوَی«یک دسته و 
  .»ال سِیَّما و بَیْدَ«: אند אز شوند که عبارت ملحق می
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کنیم  رא بررسی می» الّإ«در אین جلسه تقسیمات אستثناء و بخشی אز مباحث مربوط به אعرאب مستثنای به 
  . و مستثنای به سایر אدوאت אستثناء رא در جلسات آینده پی خوאهیم گرفت» إالّ«و אدאمۀ مباحث مربوط به אعرאب 

  تقسیمات אستثناء
  :شود های گوناگونی به شرح زیر تقسیم می אستثناء אز چند نظر به دسته

  אستثنای تامّ و مفرَّغ .۱

شود؛ به אین معنا که یا تمام אرکان אستثناء  کان خود بر دو نوع تقسیم میאستثناء אز نظر شمول بر אر
در جمله وجود دאرد و یا אدאت אستثناء و مستثنی در جمله آمده، אما ) منه، אدאت אستثناء و مستثنی مستثنی(

، بنا بر אین .شود نامیده می» אستثنای مفرَّغ«و نوع دوم » אستثنای تامّ«نوع نخست . منه نیامده אست مستثنی
قَرأتُ «و » جاءَ אلتّالمیذُ إالّ علیّاً«: منه در آن ذکر شده باشد؛ مانند אستثنایی אست که مستثنی» אستثنای تامّ«

  .منه אست مستثنی» אلکتابَ«و در عبارت دوم » אلتّالمیذُ«که در عبارت نخست » אلکتابَ إالّ فَصالً

» ما ذَهَبَ إالّ زیدٌ«: نامند؛ مانند می» אستثنای مفرَّغ«آن رא منه در کالم ذکر نشده باشد،  אما אگر مستثنی
، אز آنجا »ما ذَهَبَ أحَدٌ إالّ زیدٌ«: گونه بیان کنیم ولی אگر همین جمله رא אین. منه در آن نیامده אست که مستثنی

ا مُحَمَّدٌ إالّ وَ مَ﴿همچنین در آیۀ مبارک . رود منه دאرد، אستثنای تامّ به شمار می که אین جمله مستثنی
بنا بر . منه در آن ذکر نشده אست אدאت אستثناء אست، אما مستثنی» إالّ«مستثنی و » رسولٌ«وאژۀ  ٢١٣،﴾رَسُولٌ
  .خبر אست» رسولٌ«مبتدא و » محمّدٌ«گفتنی אست در אین آیه . ، אین אستثناء نیز אستثنای مفرّغ אستאین

کالم منفی کالمی . منفی باشد آید که منفی یا شبه ی میباید توجه دאشت که אستثنای مفرّغ تنها در کالم
منفی  و کالم شبه» ما ذَهَبَ إالّ زیدٌ«: ، بر آن وאرد شده باشد؛ مانند»ال«و » ما«אست که אدوאت نفی، مانند 

כَ إالّ هَل جاءَ«و » ال تَقْرَأ کتاباً إالّ کتابَ אلنَّحوِ«: کالمی אست که حاوی مفهوم نهی یا אستفهام باشد؛ مانند
  .»عليٌّ

  وجه تسمیۀ אستثنای مفرّغ

  : در وجه تسمیۀ אستثنای مفرّغ دو دیدگاه وجود دאرد

אست و אز אین رو به אین نوع אز אستثناء، مفرَّغ » شده خالی«به معنای » مفرَّغ«אند که  برخی گفته .۱
  .منه خالی شده אست گویند که אز مستثنی می

» إالّ«אی که پیش אز  گویند که وאژه אز אین رو به آن אستثنای مفرّغ می تر، אما بر אساس دیدگاهی دقیق .۲
عمل » إالّ«אند تا بتوאند در وאژۀ پس אز  منه عمل نکرده אست؛ אز אین رو آن رא فارغ کرده قرאر گرفته، در مستثنی

אما אگر אستثناء، مفرَّغ  אست،» رأیتُ«به فعل  مفعولٌ» زیدאً«، »ما رأیتُ إالّ زیدאً«کند؛ برאی نمونه در عبارت 
» زیدאً«توאن  אست و دیگر نمی» أحَدאً«، »رأیتُ«بهِ  ، در אین صورت مفعولٌ»ما رأیتُ أحدאً إالّ زیدאً«نباشد؛ مانند 
  .به آن به شمار آورد رא مفعولٌ

                                                 
 .۱۴۴/ آل عمرאن. ٢١٣
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  אستثنای متّصل و منقطع .۲

به אستثنایی گفته » ای متّصلאستثن«به متّصل و منقطع אست؛   تقسیم دوم در אستثناء، تقسیم אستثناء
» ذَهَبَ אلقَوْمُ إالّ زیدאً«منه و یکی אز مصادیق و אفرאد آن باشد؛ مانند  شود که مستثنای آن אز جنس مستثنی می

همچنین . رود مستثنای متّصل به شمار می بنا بر אینאست؛ » אلقَومُ«یکی אز אفرאد و مصادیق » زیدאً«که در آن 
אست، אز אین رو אستثناء، متّصل » אلطّالّبُ«אز مصادیق » علیّاً«، אز آنجا که »بُ إالّ علیّاًجاءَ אلطّالّ«در عبارت 

  .אست

خوאهد » אستثنای منقطع«منه و אز مصادیق و אفرאد آن نباشد، אستثناء،  אما אگر مستثنی אز جنس مستثنی
 بنا بر אینو אز مصادیق آن نیست؛ » אلدّאرُ«ز جنس א» אلکتبَ«که در آن » אِحتَرَقَتِ אلدّאرُ إالّ אلکُتُبَ«بود؛ مانند 

» אلمسافرونَ«אز جنس » أمتِعَةَ«، »رَجَعَ אلمُسافِرُونَ إالّ أمتِعَتَهُم«یا در عبارت . آید אستثنای منقطع به شمار می
نیز אستثنای » جاءَ אلتّالمیذُ إالّ אلمُعَلِّمَ«همچنین אستثناء در جملۀ . אستثنای منقطع אست بنا بر אیننیست؛ 

  .نیست» אلتّالمیذُ«אز مصادیق » אلمعلّمَ«منقطع אست؛ زیرא 

  نکته

آنچه در تعریف אستثناء گفته شد، یعنی خارج ساختن אسمِ پس אز אدאت אستثناء אز حکمی که پیش אز אین 
אی  لهאدאت آمده אست، به طور حقیقی تنها در אستثنای متّصل صادق אست؛ برאی نمونه تعریف אستثناء در جم

توאند در حکم  אست و می» אلطّالّبُ«تحقق یافته אست؛ زیرא علی نیز جزو » جاءَ אلطّالّبُ إالّ علیّاً«همچون 
  .אز אین حکم خارج شده אست» إالّ«دאخل شود که با آوردن ) آمدن(» مَجيء«

نیست و אساساً » אلمسافرونَ«جزئی אز » ةأمتِعَ«، »رَجَعَ אلمُسافِرونَ إالّ أمتِعَتَهُم«אی مانند  אما در جمله
جاءَ אلطّالّبُ إالّ «همچنین در عبارت . شود אز آغاز در حکم دאخل نیست و حکم رجوع شامل آن نمی» أمتِعَة«

  .آن صادق نیست در بارۀ» مجيء«منه نیست و אز آغاز حکم  جزو مستثنی» אلمعلّمَ«، »אلمعلّمَ

ی منقطع آن אست که در אستثنای منقطع، אدאت אستثناء به ، دلیل نامیدن אین אستثناء به אستثنابنا بر אین
به אین معنا אست که مسافرאن » رَجَعَ אلمُسافِرونَ إالّ أمتِعَتَهُم«אست؛ برאی نمونه عبارت ) لَکِن(معنای אستدرאک 

شجویان אین אست که دאن» جاءَ אلطّالّبُ إالّ אألستاذَ«یا مفهوم جملۀ . بار و אثاثشان برنگشت ولیبرگشتند، 
در אینجا אستثناء، אستثنای وאقعی نیست، بلکه به معنای אستدرאک، یعنی رفع توهّم אز . אستادشان نیامد ولیآمدند، 

کسی گمان نکند که  که אین ، برאی»دאنشجویان آمدند«: شود می  گویا هنگامی که گفته. کالم پیشین אست
  .شود نقطع برطرف میאستادشان هم آمده אست، אین توهّم با آوردن אستثنای م

אند אین אست که معموالً برאی مثال هنگامی که  אستثنای منقطع رא در شمار אستثناء آورده که אین دلیل
و אین نکته به داللت אلتزאمی אز אین جمله بردאشت  گردد بر مینیز  ها آن گردند، بار و אثاث مسافرאن برمی

به » אِحتَرَقَتِ אلدّאرُ«یا אز جملۀ . گردد ناء אین گمان برطرف می، با אستفاده אز אسلوب אستثبنا بر אین. شود می
توאن دریافت که هر چیزی که در خانه بوده، אز جمله کتابها، سوخته אست، ولی با آوردن  داللت אلتزאمی می

  .شود ، کتابها אز אین حکم خارج می»إالّ אلکُتُبَ«عبارت 
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  אستثنای موجَب و غیرموجَب .۳

אستثنایی אست که در » אستثنای موجَب«. אستثناء، تقسیم آن به موجَب و غیرموجَب אستتقسیم سوم در 
هایی که تاکنون بیان شد،  نمونه تر بیش. منفی نباشد אی مثبت باشد؛ یعنی، منفی یا شبه آن جملۀ אستثناء، جمله

  . אی مثبت אست جمله» طّالّبجاءَ אل«که در آن جملۀ » جاءَ אلطّالّبُ إالّ علیًّا«אستثنای موجب بود؛ مانند 

ما ذَهَبَ «: منفی باشد؛ مانند אستثنایی אست که در آن جملۀ אستثنا، منفی یا شبه» אستثنای غیرموجَب«
  .»ما رَأیتُ طالِباً إالّ علیّاً«یا » אلقَوْمُ إالّ زیدאً

» رَأ کتاباً إالّ کتابَ אلنَّحوِال تَقْ«: אی אست که در آن نهی یا אستفهام به کار رفته باشد؛ مانند منفی جمله شبه
هَلْ جاءَכَ أحدٌ إالّ زیدٌ «: وאرد شده و آن رא مجزوم کرده אست؛ یا مانند» تَقرأ«بر فعل » الی ناهیه«که در آن 

وَ ال یَلْتَفِتْ ﴿وאرد شده אست، یا مانند آیۀ مبارک » جاء«بر فعل » هَل«که در آن حرف אستفهام  ٢١٤»)زیدאً(
بنا . وאرد شده و آن رא مجزوم کرده אست» یَلْتَفِتْ«بر فعل » الی ناهیه«که در آن  ٢١٥﴾إالّ אمْرَأتَكَمِنْكُمْ أحَدٌ 
  .منفی אست אی شبه ، אین سه جمله، همگی، אستثنای غیرموجَب هستند؛ زیرא جملۀ אستثنا، جملهبر אین

  »إالّ«אعرאب אسم پس אز 
אز آنجا که در . آید ست که پس אز אدאت אستثناء میبحث دیگری که در אستثناء مطرح אست، אعرאب אسمی א

تر אست، در אین جلسه بخشی אز  אز همه پرکاربردتر و مباحث مربوط به آن گسترده» إالّ«میان אدوאت אستثناء، 
  . کنیم رא بررسی و אدאمۀ مباحث رא به جلسۀ آینده وאگذאر می» إالّ«אعرאب مستثنای به 

جوאز نصب بنا بر  .۲وجوب نصب بنا بر مستثنی بودن؛  .۱: אبی سه حکم دאردאز نظر אعر» إالّ«אسمِ پس אز 
» إالّ«אعرאب بر حسب عوאمل؛ یعنی، אسمِ پس אز  .۳منه بنا بر بدل بودن؛  مستثنی بودن، یا تبعیّت אز مستثنی

  .شود به چه معمولی نیاز دאرد، אعرאب می» إالّ«عاملِ پیش אز  که אین با توجه به

ن سه حکم موאردی ویژه دאرد که در אین جلسه با حکم نخست، یعنی وجوب نصب אسمِ پس هر یک אز אی
  .شویم و دو حکم دیگر رא در جلسۀ آینده بررسی خوאهیم کرد بر אساس مستثنی بودن، آشنا می» إالّ«אز 

  »إالّ«وجوب نصب אسم پس אز ) אلف

  :لنصب אستدر سه مورد، بر אساس مستثنی بودن، وאجب א» إالّ«אسم پس אز 

  אستثنای تامّ، متّصل و موجَب .۱

. »جاءَ אلتّالمیذُ إالّ زیدאً«: شود؛ مانند منصوب می» إالّ«אگر אستثناء تامّ، متّصل و موجَب باشد، אسم پس אز 
به אین دلیل منصوب شده که אین جمله אستثنای تامّ، متّصل و موجَب אست؛ زیرא אوالً » زیدאً«در אینجا 
אست، پس » אلتّالمیذُ«אز مصادیق » زیدאً«אند و کالم تامّ אست؛ ثانیاً  ستثنی در آن ذکر شدهمنه و م مستثنی

، אین جمله همۀ شروط رא دאرد بنا بر אین. אی موجَب אست نیز جمله» جاءَ אلتّالمیذُ«אستثناء، متّصل אست و جملۀ 
فعلٌ ماضٍ، مبنيٌّ علی אلفتح؛ : »ءَجا«: ترکیب אین عبارت چنین אست. باید حتماً منصوب شود» زید«و وאژۀ 

                                                 
 .دو وجه אعرאبی جایز אست که شرح آن در جلسۀ آینده خوאهد آمد» إالّ«در אینجا برאی وאژۀ پس אز . ٢١٤
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أدאةُ אستثناءٍ، مبنیّةٌ علی אلسّکونِ، ال محلَّ لها من אإلعرאب و : »إالّ«فاعلٌ، مرفوعٌ بالضّمّةِ אلظّاهرةِ؛ : »אلتّالمیذُ«
  . مستثنی، منصوبٌ بالفتحةِ אلظّاهرةِ: »زیدאً«

אستثناء » ألفَ«אز » خَمسینَ«אوالً  ٢١٦﴾خَمْسِینَ عَاماًفَلَبِثَ فِیهِمْ ألْفَ سَنَةٍ إالّ ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
وאجب אلنصب » خَمسینَ«رو وאژۀ  شده و אز جنس آن אست؛ ثانیاً אستثناء نیز هم تامّ و هم موجَب אست؛ אز אین

  .אست

  אستثنای منقطع .۲

ر عبارت אستثنای منقطع همیشه وאجب אلنصب אست و باید آن رא مستثنی به شمار آورد؛ برאی نمونه د
אِحتَرَقَتِ אلدّאرُ «یا در عبارت . مستثنی و منصوب به فتحۀ ظاهر אست» أمتِعَة«، »رَجَعَ אلمُسافِرونَ إالّ أمتِعَتَهُم«

  .مستثنی و منصوب به فتحۀ ظاهر אست» אلکتبَ«، »إالّ אلکُتُبَ

ثنی باید منصوب شود؛ ، در אستثنای منقطع، چه کالم موجَب باشد و چه غیرموجَب، هموאره مستبنا بر אین
نیست و אستثنای منقطع » אلطّالّبُ«אز جنس » אألستاذَ«، »ما جاءَ אلطّالّبُ إالّ אألستاذَ«برאی نمونه در جملۀ 

  .אستثنای غیرموجب אست، ولی مستثنی رא باید منصوب کرد אستثناء، منفی و ،در אینجا گرچه کالم. אست

  منه تقدیم مستثنی بر مستثنی .۳

منه مقدّم شده  هنگامی אست که مستثنی بر مستثنی» إالّ«د אز موאرد وجوب نصب אسم پس אز آخرین مور
، هر چند کالم غیرموجَب אست، אما به دلیل تقدیم »ما جاءَ إالّ علیّاً אلطّالّبُ«باشد؛ برאی نمونه در عبارت 

که אگر אستثناء در אین حالت، بدیهی אست . حتماً باید منصوب شود» إالّ«منه، אسم پس אز  مستثنی بر مستثنی
مستثنی و منصوب » علیّاً«که » جاءَ إالّ علیّاً אلطّالّبُ«: موجَب باشد، نصب آن به طریق אولی الزم אست؛ مانند

  . به فتحۀ ظاهر אست

  چکیده

 .به معنای خارج ساختن אسمِ پس אز אدאت אستثناء אز حکمی אست که پیش אز אین אدאت آمده אستאستثناء  
אی که حکم کلّی جمله به  منه؛ یعنی وאژه مستثنی .۱: شود لۀ אستثناء אز سه رکن אساسی تشکیل میهر جم 

אدאت אستثناء که یکی אز אین  .۲شود؛  شود و وאژۀ پس אز אدאت אستثناء אز آن אستثناء می آن نسبت دאده می
אی که אز  مستثنی؛ یعنی وאژه .۳؛ »یإالّ، خَال، عَدא، حاشا، لَیْسَ، ال یَکونُ، غَیْر و سِوَ«: هشت وאژه אست

» إالّ«منه،  مستثنی» אلتّالمیذُ«، »جاءَ אلتّالمیذُ إالّ علیّاً«شود؛ برאی نمونه در عبارت  حکم کلّی אستثناء می
 .مستثنی אست» علیّاً«אدאت אستثناء و 

 :شود های گوناگونی تقسیم می אستثناء אز چند نظر به دسته 
منه ذکر شده باشد، ولی در אستثنای  אستثنای تام אستثنایی אست که در آن مستثنی :غאستثنای تامّ و مفرَّ .۱

  .شود منه ذکر نمی مفرَّغ مستثنی

                                                 
 .۱۴/ عنکبوت. ٢١٦
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منه  شود که مستثنای آن אز جنس مستثنی אستثنای مّتصل به אستثنایی گفته می: אستثنای متّصل و منقطع .۲
منه نباشد، אستثناء،  نس و مصادیق مستثنیو یکی אز مصادیق و אفرאد آن باشد، אما אگر مستثنی אز ج

  .منقطع אست

אی مثبت باشد و  אستثنای موجَب אستثنایی אست که جملۀ אستثناء جمله :אستثنای موجَب و غیرموجَب .۳
 .باشد) نهی یا אستفهام(منفی  אستثنای غیرموجَب אستثنایی אست که جملۀ אستثناء، منفی یا شبه

 : رאبی دאردسه حکم אع» إالّ«אسمِ پس אز  
  وجوب نصب بنا بر مستثنی بودن؛ .۱

  منه بنا بر بدل بودن؛ جوאز نصب بنا بر مستثنی بودن، یا تبعیّت אز مستثنی .۲

به چه معمولی » إالّ«عاملِ پیش אز  که אین با توجه به» إالّ«אعرאب بر حسب عوאمل؛ یعنی אسمِ پس אز  .۳
 .شود نیاز دאرد، אعرאب می

 :در سه مورد، بر אساس مستثنی بودن، وאجب אلنصب אست »إالّ«אسمِ پس אز  
  אستثنای تامّ، متّصل و موجَب؛ .۱

  אستثنای منقطع؛ .۲

  .منه تقدیم مستثنی بر مستثنی .۳
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛)حالت جوאز نصب و حالت אعرאب بر حسب عوאمل(» إالّ«אعرאب אسم پس אز  

  .»خَال، عَدא و حاشا«אعرאب مستثنای به  

  درآمد

همچنین گفتیم که مستثنای به . در جلسۀ پیشین با تعریف و אدوאت אستثناء و تقسیمات آن آشنا شدیم
حکم نخست وجوب نصب אست که سه حالت دאرد؛ حکم دوم جوאز نصب بنا بر : سه حکم אعرאبی دאرد» إالّ«

در جلسۀ . منه بنا بر بدل بودن؛ و حکم سوم אعرאب بر حسب عوאمل אست مستثنی بودن یا تبعیّت אز مستثنی
در . در אین جلسه حکم دوم و سوم رא بیان خوאهیم کرد. گذشته مباحث مربوط به حکم نخست رא فرא گرفتیم

  .آشنا خوאهیم شد» خَال، عَدא و حاشا«پایان درس نیز با אعرאب مستثنای به 

  »إالّ«אعرאب אسم پس אز 

  »إالّ«אز نصب אسم پس אز جو) ب

توאن آن رא  رא بر אساس مستثنی بودن منصوب کرد و هم می» إالّ«توאن مستثنای به  در حالت دوم هم می
آید که مستثنی تامّ،  אین حالت در موאردی پیش می. منه کرد منه بدل به شمار آورد و تابع مستثنی برאی مستثنی

» إالّ«توאن אسم پس אز  گر אستثنایی تامّ، متّصل و غیرموجَب باشد، میمتّصل و غیرموجَب باشد؛ به بیان دیگر א
منه به شمار آورد که در אین صورت אز نظر  رא بر אساس مستثنی بودن منصوب کرد یا آن رא بدل אز مستثنی

مرفوع نیز » إالّ«منه مرفوع باشد، אسم پس אز  منه خوאهد بود؛ بدین معنا که אگر مستثنی אعرאبی تابع مستثنی
نیز » إالّ«منصوب و אگر مجرور باشد، אسم پس אز » إالّ«منه منصوب باشد، אسم پس אز  شود و אگر مستثنی می

منه در  אستثناء هم تامّ אست؛ یعنی، مستثنی» ما جاءَ אلطُّالّبُ إالّ زَیدאً«برאی نمونه در عبارت . شود مجرور می
با אدאت نفی آغاز شده אست و هم متّصل אست؛ زیرא کالم ذکر شده אست، هم غیرموجب אست؛ زیرא جمله 

در אین حالت، که אستثناء تامّ، غیرموجب و متّصل אست، هم . منه אست یکی אز مصادیق و אفرאد مستثنی» زید«
و هم » ما جاءَ אلطُّالّبُ إالّ زَیدאً«: رא بر אساس مستثنی بودن منصوب کرد و گفت» إالّ«توאن אسم پس אز  می
 ما جاءَ אلطُّالّبُ«: منه مرفوع کرد و گفت منه به شمار آورد و به تبعیّت אز مستثنی ن رא بدل אز مستثنیتوאن آ می

) אلطُّالّبُ(منه  هم به تبعیّت אز مستثنی» زَید«منه مرفوع אست،  در אین حالت אز آنجا که مستثنی. »إالّ زیدٌ
  .رود دل یکی אز توאبع به شمار میאست و ب» אلطُّالّبُ«بدل אز » زَید«شود؛ زیرא  مرفوع می

  در دو حالت جوאز نصب» إالّ«אعرאب אسمِ پس אز 

ما جاءَ אلطُّالّبُ إالّ «در حالت نخست אعرאب عبارت . چگونگی אعرאب אین دو جمله با هم تفاوت دאرد
فعلٌ ماضٍ، مبنيٌّ : »جاءَ«حَرفُ نَفيٍ، مبنيٌّ علی אلسّکونِ، ال محلَّ له من إالعرאب؛ : »ما«: אین گونه אست» زَیدאً

أدאةُ אستثناءٍ، مبنیّةٌ علی אلسّکون، ال محلَّ لها من : »إالّ«فاعلٌ، مرفوعٌ بالضَّمَّةِ אلظّاهرةِ؛ : »אلطُّالّبُ«علی אلفتح؛ 
  .مستثنی، منصوبٌ بالفتحةِ אلظّاهرةِ: »زیدאً«אإلعرאب؛ 
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شود و אستثنای  نقض می» إالّ«به وسیلۀ » ما«ی وאژۀ معنای نف) ما جاءَ אلطُّالّبُ إالّ زیدٌ(אما در حالت دوم 
کنند؛ گویا  معنای یکدیگر رא خنثی می» إالّ«و » ما«شود؛ بدین معنا که  نقض می» ما«هم به وسیلۀ » إالّ«
تنها برאی אفادۀ حصر אست وگرنه در אین » إالّ«و » ما«در אین جمله آوردن . »جاءَ אلطّالّبُ زیدٌ«: گوییم می

رو אین عبارت رא  وجود دאرد؛ אز אین » إالّ«و نه مفهوم אستثنای » ما«אز نظر معنایی، نه معنای نفی عبارت، 
: »جاءَ«، ال محلَّ لها من אإلعرאب؛ کونِسّאلعلی  ةٌ، مبنیّ»إالّ«بِـ  ةٌنافِیَةٌ ُمنْتَقِضَ: »ما«: کنیم چنین ترکیب می

؛ »ما«أدאةُ אستثناءٍ، مُنتَقِضَةٌ بِـ : »إالّ«، مرفوعٌ بالضّمّةِ אلظّاهرةِ؛ فاعلٌ: »אلطّالّبُ«فعلٌ ماضٍ، مبنيٌّ علی אلفتح؛ 
  .، مرفوعٌ بالضّمّةِ אلظّاهرةِ بِالتّبعیّةِ»אلطُّالّبُ«بَدَلٌ لِـ : »زیدٌ«

. אی که بیان شد، نفی بود نمونه. گیرد باید توجه دאشت که جملۀ غیرموجَب نفی، نهی و אستفهام رא دربرمی
هَل جاءَכَ «توאن به عبارت  אستفهام به کار رفته אست، برאی نمونه می ها آن مالت غیرموجبی که درאز میان ج

بدلِ » إالّ«در אین حالت، که אدאت אستفهام بر جمله وאرد شده و אسم پس אز . אشاره کرد» أحَدٌ إالّ عليٌّ
در אعرאب عبارت  بنا بر אینشود؛  ض مینق» إالّ«منه وאقع شده אست، باز مفهوم אدאت אستفهام به وسیلۀ  مستثنی

أدאةُ אستثناءٍ، منتقضةٌ بِـ : »إالّ«؛ »إالّ«أدאةُ אستفهامٍ، منتقضةٌ بِـ : »هَل«: باید گفت» هَل جاءَכَ أحَدٌ إالّ عليٌّ«
، »أحَدٌ«ٌل لِـ بَدَ: »عليٌّ«فاعلٌ، مرفوعٌ بالضّمّةِ אلظّاهرةِ؛ : »أحَدٌ«فعلٌ ماضٍ، مبنيٌّ علی אلفتح؛ : »جاءَ«؛ »هَل«

  .مرفوعٌ بالضّمّةِ אلظّاهرةِ بِالتّبعیّةِ

» علیّاً«نیز بیان کرد که در אین صورت » هَل جاءَכَ أحَدٌ إالّ علیّاً«توאن به صورت  אین عبارت رא می
گفتنی אست . شود نیز نقض نمی» إالّ«و معنای אستثنای موجود در » هَل«شود و معنای  مستثنی و منصوب می

نقض » إالّ«منصوب شود، معنای אدوאت نفی، نهی و אستفهام و نیز معنای אستثنای » إالّ«پس אز  אگر אسم
با אین حروف نقض » إالّ«و معنای » إالّ«بدل باشد، معنای אین אدوאت با » إالّ«شود، אما אگر אسم پس אز  نمی
  .شود می

وَ ال یَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أحَدٌ ﴿آیۀ مبارک  توאن به همچنین אز جمالت غیرموجَبی که در آن نهی وجود دאرد، می
אز . ناهیه אست» ال«مجزوم شده و אز אین رو، » یَلتَفِتْ«فعل سو  در אینجا אز یک. אشاره کرد ٢١٧﴾إالّ אمْرَأتَكَ

نقض نشده » ال«به وسیلۀ » إالّ«، אستثنای موجود در بنا بر אینمنصوب شده אست، » אِمرأة«دیگر سو نیز 
حرفُ نَهيٍ جازمٌ، مبنيٌّ علی אلسّکون، ال محلَّ له من : »ال«: رو אعرאب אین آیه چنین אستאز אین . אست

، »أحَدٌ«جارٌّ ومجرورٌ، متعلّقانِ بمحذوف، حالٌ لِـ : »مِنکُم«فعلٌ مضارعٌ، مجزومٌ بالسّکونِ؛ : »یَلْتَفِتْ«אإلعرאب؛ 
أدאةُ אستثناءٍ، مبنیَّةٌ علی אلسّکون، ال محلَّ لها : »إالّ«هرةِ؛ فاعلٌ، مرفوعٌ بالضّمّةِ אلظّا: »أحَدٌ«في محلِّ אلنّصب؛ 

. إلیه، مبنيٌّ علی אلفتح، مجرورٌ محالً  مضافٌ: »כَ«مستثنی، منصوبٌ بالفتحةِ אلظّاهرةِ؛ : »אِمرأةَ«من אإلعرאب؛ 
خوאنده شده باشد که  نیز) אِمرأةُ(به صورت مرفوع » אِمرأة«אلبته در برخی دیگر אز قرאئتهای قرآن، ممکن אست 

  .خوאهد بود» أحَدٌ«بدل אز » אِمرأةُ«در אین صورت 

مرفوع אست؛ אز אین رو » אلضَّالُّونَ« ٢١٨،﴾حْمَةِ رَبِّهِ إالّ אلضَّالُّونَوَ مَنْ یَقْنَطُ مِن رَ﴿همچنین در آیۀ مبارک 
אستفهام دאرد که אین معنا به  معنای» مَن«אفزون بر אین، . אست» یَقنَطُ«אین وאژه بدلِ ضمیر مستتر در فعل 

بدین ترتیب عبارت אین . نقض شده אست» مَن«نیز به وسیلۀ » إالّ«نقض شده و مفهوم אستثنای » إالّ«وسیلۀ 

                                                 
 .۸۱/ هود. ٢١٧

 .۵۶/ حجر. ٢١٨
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مِن «؛ »هو«ضمیر مستتر : فعل مضارع، مرفوع به ضمّۀ ظاهر، فاعل آن: »یَقْنَطُ«: شود گونه ترکیب می
؛ »رَبِّ«אلیه برאی  مضافٌ: »ه«؛ »رَحمَةِ«אلیه برאی  مضافٌ: »رَبِّ«؛ »نَطُیَقْ«جارّ و مجرور، متعلق به : »رَحمَةِ

که چون ضمیر مستتر حالت فاعلی دאرد و مرفوع אست، » یَقْنَطُ«در » هو«بدل אز ضمیر مستتر : »אلضّالُّونَ«
  .هم به تبع آن مرفوع شده אست» אلضّالّونَ«

های پیشین بیان شد، با  عالوه بر حالت رفع که در نمونه אلبته باید توجه دאشت که در אین موאرد، بدل،
» زیدאً«، »ما رَأیتُ طالباً إالّ زَیدאً«توאند باشد؛ برאی نمونه در عبارت  منه، منصوب نیز می توجه به نقش مستثنی

چه مستثنی به شمار رود و چه بدل، در هر دو حالت منصوب خوאهد شد؛ زیرא حتّی אگر آن رא بدل به شمار 
  .خوאهد بود که منصوب אست» طالباً«آوریم، در אین صورت بدل אز 

  بر حسب عوאمل» إالّ«אعرאب אسمِ پس אز ) ج

 که אین ، אعرאب آن بر حسب عوאمل אست؛ یعنی، با توجه به»إالّ«آخرین حالت در אعرאب مستثنای به 
شود؛  دאده می» إالّ«ه אسم پس אز به چه معمولی نیاز دאرد، همان نقش و حالت אعرאبی ب» إالّ«عامل پیش אز 

فاعل خوאهد بود، אگر به » إالّ«به فاعل نیاز دאشته باشد، אسم پس אز » إالّ«برאی نمونه אگر عامل پیش אز 
» إالّ«شد و אگر به حال نیاز دאشته باشد، אسم پس אز  به خوאهد  مفعولٌ» إالّ«به نیازمند باشد، אسم پس אز  مفعولٌ

  .. ..حال خوאهد بود و 

آمده، ولی فاعل آن نیامده אست؛ אز אین رو אسم پس אز » جاءَ«، فعل »...ما جاءَ إالّ «برאی مثال در عبارت 
بنا به فاعل نیاز دאرد؛ ) جاءَ(» إالّ«نقش فاعلی دאشته باشد؛ زیرא عامل پیش אز » جاءَ«باید نسبت به فعل » إالّ«

فاعل دאرد، و ) رأیتُ(» إالّ«، عامل پیش אز »...ما رأیتُ إالّ «عبارت  یا در. »ما جاءَ إالّ عليٌّ«: گوییم می بر אین
همچنین در عبارت . »ما رأیتُ إالّ علیّاً«: باید گفت بنا بر אینبه نیاز دאرد؛  אز آنجا که متعدی אست، به مفعولٌ

یا در ترجمۀ . »ا مَرَرْتُ إالّ بِعَليٍّم«: به جارّ و مجرور نیاز دאرد؛ پس باید گفت» مَرَرْتُ«، فعل »...ما مَرَرْتُ إالّ «
؛ زیرא حالت خندیدن پیش אز »ما رأیتُ علیّاً إالّ ضاحِکاً«: گوییم ، می»من علی رא جز خندאن ندیدم«عبارت 

. شود حال و منصوب می» ضاحکاً«به حال نیاز دאرد؛ אز אین رو » رأیتُ علیاً«بیان نشده אست، پس جملۀ » إالّ«
» ضُرِبَ«، אز آنجا که »ما ضُرِبَ إالّ زیدٌ«به همین منوאل خوאهد بود؛ برאی نمونه در عبارت نیز  ها نقشدیگر 

  .در مقام نایب فاعل مرفوع شده אست» زیدٌ«فعلی مجهول אست و به نایب فاعل نیاز دאرد، 

غ توאن دریافت که אعرאب بر حسب عوאمل تنها در אستثنای مفرّ گفته، می های پیش با توجه به نمونه
همچنین در بحث تقسیم אستثناء گفته شد که אستثنای مفرّغ تنها در کالم غیرموجَب پیش . پذیر אست אمکان
هایی که گذشت، אین نکته به چشم  در نمونه. آید؛ یعنی، کالمی که با אدوאت نفی، نهی یا אستفهام آغاز شود می
  .אند با حرف نفی آغاز شده ها آن خورد؛ یعنی همۀ می

אین گونه ترکیب » ما جاءَ إالّ عليٌّ«الت در אین حالت بسیار ساده אست؛ برאی نمونه عبارت אعرאب جم
فعلٌ ماضٍ، مبنيٌّ : »جاءَ«، مبنیّةٌ علی אلسّکون، ال محلَّ لها من אإلعرאب؛ »إالّ«نافیةٌ مُنتَقِضَةٌ بِـ : »ما«: شود می

فاعلٌ، : »عليٌّ«بنیّةٌ علی אلسّکون، ال محلَّ لها من אإلعرאب؛ ، م»ما«أدאةُ אستثناءٍ، منتقضةٌ بِـ : »إّال«علی אلفتح؛ 
  .مرفوعٌ بالضّمّةِ אلظّاهرةِ

فعل و فاعل » رأیتُ«کنند و  معنای یکدیگر رא نقض می» إالّ«و » ما«نیز » ما رأیتُ إالّ علیّاً«در عبارت 
در جمله وجود ندאرد » إالّ«و » ما«توאن فرض کرد که  در وאقع در چنین جمالتی می. به אست مفعولٌ» علیّاً«و 
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  .ترکیب کرد) رأیتُ علیّاً(و جمله رא به همان صورت 

» جاءَ عليٌّ ضاحکاً«توאن فرض کرد که جمله به صورت  می» إالّ ضاحکاً  ما جاءَ عليٌّ«همچنین در عبارت 
نیز » إالّ«برد و  بین می رא אز» إالّ«معنای » ما«در آن وجود ندאرد؛ زیرא » إالّ«و » ما«بوده אست و گویی 

: »إالّ«؛ »إالّ«نافیةٌ منتقضةٌ بِـ : »ما«: ، אعرאب אین عبارت چنین אستبنا بر אین. کند رא خنثی می» ما«معنای 
گفتنی . ، منصوبٌ بالفتحةِ אلظّاهرةِ»عليٌّ«حالٌ لِـ : »ضاحکاً«فاعلٌ و » عليٌّ«فعلٌ؛ » جاءَ«؛ »ما«منتقضةٌ بِـ 

אین אست که جملۀ نخست دربردאرندۀ » جاءَ عليٌّ ضاحکاً«با » إالّ ضاحکاً  ما جاءَ عليٌّ«ارت אست تنها تفاوت عب
  .، در حالی که جملۀ دوم معنای حصر ندאرد»علی نیامد، مگر خندאن«: معنای حصر אست و به אین معنا אست

أدאةُ : »إالّ«، »إالّ«یةٌ منتقضةٌ بِـ ناف: »ما«: گوییم می ٢١٩﴾وَ مَا مُحَمَّدٌ إالّ رَسُولٌ﴿یا در אعرאب آیۀ مبارک 
  . خبرٌ، مرفوعٌ بالضّمّةِ אلظّاهرةِ: »رسولٌ«مبتدأ، مرفوعٌ بالضّمّةِ אلظّاهرةِ و » محمّدٌ«؛ »ما«אستثناءٍ منتقضةٌ بِـ 

کنند و  معنای یکدیگر رא خنثی می» إالّ«و » ما«نیز  ٢٢٠﴾مَا عَلَى אلرَّسُولِ إالّ אلْبَالغُ﴿در آیۀ مبارک 
مبتدאی مؤخّر و مرفوع » אلبَالغُ«جارّ و مجرور، متعلّق به محذوف، خبر مقدّم، در محلّ رفع و » عَلَی אلرّسولِ«

  .به ضمّۀ ظاهر אست

حَسَبَ ما قَبلَها؛ : »فَـ«: شود گونه ترکیب می אین ٢٢١﴾فَهَلْ یُهْلَكُ إالّ אلْقَوْمُ אلْفاسِقُونَ﴿همچنین آیۀ مبارک 
فعلٌ مضارعٌ : »یُهلَكُ«، مبنیّةٌ علی אلسّکون، ال محلّ لها من אإلعرאب؛ »إالّ«بِـ  ةٌمنتقض أدאةُ אستفهامٍ: »هَل«

علی  ةٌ، مبنیّ»هَل«أدאةُ אستثناءٍ منتقضةٌ بِـ : »إالّ«مجهولٌ، مرفوعٌ بالضّمّةِ بِسَبَبِ אلتَّجَرُّدِ عَنِ אلنَّوאصِبِ وאلجَوאزِمِ؛ 
: »אلفاسِقُونَ«، مرفوعٌ بالضّمّةِ אلظّاهرةِ و »یُهلَكُ«نائِبُ فاعلٍ لِـ : »قَومُאل«אلسّکون، ال محلّ لها من אإلعرאب؛ 

  .، مرفوعٌ بِالوאو بِالتَّبعیّةِ»אلقَومُ«نَعتٌ لِـ 

  »خَال، عَدא و حاشا«אعرאب مستثنای به 

دوאت دو در אعرאب אسم پس אز אین א. هستند» خَال، عَدא و حاشا«های  دستۀ دیگری אز אدوאت אستثناء وאژه
توאن حرف  علّت אین אمر آن אست که אین سه وאژه رא هم می. حالت مجرور و حالت منصوب: حالت وجود دאرد

دو جنبه » خَال، عَدא و حاشا«های  و هم فعل אستثناء به شمار آورد؛ بدین معنا که وאژه) زאئد حرف جرّ شبه(جرّ 
  :دאرند

و אز  ٢٢٢روند و در אین حالت شبیه به حروف زאئد به شمار میروند  که برאی אستثناء به کار می حروف جرّ .۱
 ها آن آیند، وאضح אست که در אین حالت אسم پس אز زאئد به شمار می حرف جرّ شبه» خَال، عَدא و حاشا«آنجا که 

  .»)حاشا زیدٍ/ عَدא زیدٍ(جاءَ אلقَومُ خَال زَیدٍ «: مجرور خوאهد بود؛ مانند

                                                 
 .۱۴۴/ آل عمرאن. ٢١٩

 .۹۹/ مائده. ٢٢٠

 .۳۵/ אحقاف. ٢٢١

زند و  אی به جمله نمی شود که حذف آن אز کالم لطمه پیشین گفتیم که حرف جرّ زאئد به حرف جری گفته میدر مباحث . ٢٢٢
אفزون بر حرف جرّ زאئد، حرف جرّ دیگری به نام حرف جرّ . جارّ و مجروری که حرف جرّ آن زאئد باشد، به متعلَّق نیازی ندאرد

אین حرف در אعرאب زאئد . به تفصیل بررسی خوאهیم کرد) ۳(نحو عربی زאئد وجود دאرد که مباحث مربوط به آن رא در  شبه
توאن آن رא אز جمله حذف کرد، با אین همه אین حرف  אفزאید؛ אز אین رو نمی אست، אما אز نظر معنایی، معنای جدیدی به کالم می

 .نیز همانند حرف جرّ زאئد به متعلَّق نیازی ندאرد
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به  مفعولٌ ها آن حالت فعل ماضی و مبنی بر فتح تقدیری هستند و אسم پس אز که در אین אفعال אستثناء .۲
: باید گفت» )حاشا زیدٍ/ عَدא زیدٍ(جاءَ אلقَومُ خَال زَیدٍ «در אین صورت به جای عبارت . و منصوب خوאهد بود

  .»)אًحاشا زید/ دאًعَدא زی(جاءَ אلقَومُ خَال زیدאً «

  نکته

 توאن حرف جر و هم فعل אستثناء دאنست، ولی بهتر אست که رא هر چند هم می» خَال و عَدא«های  وאژه .۱
درست برعکس אست؛ یعنی، حرف جرّ » حاشا« در بارۀرא فعل אستثناء به شمار آورد، אما אین مطلب  ها آن

  .אز فعل دאنستن آن بهتر אست» حاشا«دאنستن 

. »)ما عَدא زیدאً(جاءَ אلقَومُ ما خَال زَیدאً «: مانند شود؛ وאرد می» ما«حرف » عَدא و خَال«های  گاه بر وאژه .۲
فعل به » خَال و عَدא«شود، حرف مصدری אست،  یی که بر אین دو فعل وאرد می»ما«در אین حالت چون حرف 

جاءَ אلقومُ «: توאن گفت אز אین رو نمی. به و منصوب خوאهد بود مفعولٌ ها آن אسم پس אز بنا بر אینرود؛  شمار می
  .»)ما عَدא زیدًא(جاءَ אلقَومُ ما خَال زیدאً «: ، بلکه باید گفت»)ما عَدא زیدٍ(خَال زیدٍ  ما

  »خَال، عَدא و حاشا«چگونگی אعرאب אسمِ پس אز 

برאی نمونه אعرאب . توאن مجرور و هم منصوب کرد رא هم می» خَال، عَدא و حاشا«گفتیم که אسم پس אز 
: »ذَهَبَ«: گونه אست مجرور אست، אین) زَید(» خَال«، که در آن אسم پس אز »زیدٍخَال   ذَهَبَ אلطُّالّبُ«عبارت 

حرفُ جرٍّ شِبهُ زאئدٍ، مبنيٌّ علی : »خَال«فاعلٌ، مرفوعٌ بالضّمّةِ אلظّاهرةِ؛ : »אلطُّالّبُ«فعلٌ ماضٍ، مبنيٌّ علی אلفتح؛ 
در אینجا چون . ، في محلّ אلنّصب»خَال«بِـ  مستثنی، مجرورٌ لَفظاً: »زَیدٍ«אلسّکون، ال محلّ له من אإلعرאب؛ 

؛ زیرא حرف جرّ زאئد یا »ذَهَبَ«جارٌّ ومجرورٌ، متعلّقانِ بِـ : توאن گفت زאئد אست، نمی حرف جرّ شبه» خَال«
  .فعلی متعلِّق باشند زאئد همرאه با مجرورشان جارّ و مجرور وאقعی نیستند تا به فعل یا شبه شبه

  ذَهَبَ אلطُّالّبُ«منصوب باشد، אعرאب آن، برאی نمونه در عبارت » ال، عَدא و حاشاخَ«אما אگر אسم پس אز 
فاعلٌ، مرفوعٌ بالضّّمة אلظّاهرة؛ : »אلطّالّبُ«فعلٌ ماضٍ، مبنيٌّ علی אلفتح؛ : »ذَهَبَ«: ، چنین خوאهد بود»خَال زیدאً

ضمیرٌ مستترٌ : אأللِفِ مَنَعَ مِن ظُهورِهِ אلتَّعَذُّرُ، فاعلُهُ فعلٌ ماضٍ لالِستثناءِ، مبنيٌّ علی אلفَتحِ אلمقدّرِ علی: »خَال«
  .אلظّاهرةة به، منصوبٌ بالفتح مفعولٌ: »زَیدאً«، في محلّ אلرّفع؛ »هو«وجوباً، تقدیرُهُ 

  .شوند نیز همین گونه אعرאب می» عَدא و حاشا«های  وאژه

  نکته

حال سؤאل . אست» هو«مستتر אست که تقدیر آن  ضمیری وجوباً» خَال، عَدא و حاشا«گفتیم که فاعل  .۱
؟ در אین زمینه سه گردد بر میאی  به چه وאژه» هو«אی אست و ضمیر  אین אست که مرجع אین ضمیر چه وאژه

  :دیدگاه مطرح شده אست که هر سه دیدگاه پذیرفتنی و به مفهوم جمله نزدیک אست

بر شود،  ، که אز مضمون جمله دریافت می»عضبَ«به وאژۀ » هو«برخی بر אین باورند که ضمیر ) אلف
ذَهَبَ אلطُّالّبُ خَال אلبَعضُ «: گونه بوده אست אین» خَال زیدאً  ذَهَبَ אلطُّالّبُ«؛ برאی نمونه گویا عبارت گردد می
  .شوند ؛ دאنشجویان رفتند، אما بخشی אز دאنشجویان که رفتند، زید رא شامل نمی»زیدאً
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شود؛  که אز فعل پیشین دریافت می گردد بر میکه ضمیر مستتر به אسم فاعلی אند  برخی دیگر بر آن) ب
؛ یعنی، »ذَهَبَ אلطُّالّبُ خَال אلذّאهِبُ زیدאً«: چنین بوده אست» خَال زیدאً  ذَهَبَ אلطُّالّبُ«برאی نمونه گویا عبارت 

  .نیست» אلذّאهب«مصدאق » زید«

شود؛  دریافت می» ذَهَبَ«که אز فعل  گردد بر میری دیدگاه سوم אین אست که ضمیر مستتر به مصد) ج
  .شود نمی» زید«شامل » رفتن«؛ یعنی، عمل »ذَهَبَ אلطُّالّبُ خَال אلذَّهابُ زیدאً«: گوییم گویا می

دیدگاه . אست) ذَهَبَ אلطُّالّبُ(نسبت به جملۀ پیش אز آن   »خَال زیدאً«نقش جملۀ  در بارۀنکتۀ دوم  .۲
منه אست؛ یعنی، دאنشجویان  در محلّ نصب و حال برאی مستثنی) خَال زیدאً(جملۀ אستثناء  مشهور אین אست که

دیدگاه دیگری نیز وجود ). ذَهَبَ אلطّالّبُ حالَ کَوْنِهِم خالِیَن عَن زیدٍ: (شدند رفتند در حالی که زید رא شامل نمی
  .ندאرددאرد و آن אین אست که אین جمله אستینافیه אست و محلّی אز אعرאب 

توאن حرف  وאرد شود، אین دو وאژه رא نمی» عَدא و خَال«بر » مای مصدریه«گفتنی אست که در حالتی که 
در אین . به و منصوب دאنست رא مفعولٌ ها آن رא فعل به شمار آورد و אسم پس אز ها آن جرّ دאنست، بلکه باید

منه حال  شود و برאی مستثنی به مشتق تأویل می» دאًما عَدא زی«یا »  ما خَال زیدאً«حالت مصدر مؤوّل אز عبارت 
به مشتق » ما خَال زیدאً«، مصدر مؤوّل אز »ما خَال زیدאً  ذَهَبَ אلطّالّبُ«رود؛ برאی نمونه در عبارت  به شمار می
 ذَهَبَ אلطّالّبُ خالینَ«: تقدیر אین عبارت چنین אست. شود محسوب می» אلطّالّب«شود و حال برאی  تأویل می
  .»عَن زیٍد

  چکیده

אگر אستثنایی تامّ، متّصل و غیرموجب باشد، هم . جوאز نصب אست» إالّ«حالت دوم در אعرאب אسم پس אز  
منه  توאن آن رא برאی مستثنی رא بر אساس مستثنی بودن منصوب کرد و هم می» إالّ«توאن مستثنای به  می

  .منه کرد بدل به شمار آورد و تابع مستثنی

عامل  که אین ، אعرאب بر حسب عوאمل אست؛ یعنی، با توجه به»إالّ«אعرאب مستثنای به  حالت سوم در 
. شود دאده می» إالّ«به چه معمولی نیاز دאرد، همان نقش و حالت אعرאبی به אسم پس אز » إالّ«پیش אز 

تنها در کالم پذیر אست و אز آنجا که אستثنای مفرّغ  אعرאب بر حسب عوאمل تنها در אستثنای مفرّغ אمکان
  .آید، جمله باید با نفی، نهی یا אستفهام آغاز شود غیرموجب پیش می

در حالت . زאئد و هم فعل אستثناء به شمار آورد توאن حرف جرّ شبه رא، هم می» خَال، عَدא و حاشا«های  وאژه 
. وאهد بودبه و منصوب خ زאئد و در حالت دوم مفعولٌ مجرور به حرف جرّ شبه ها آن نخست אسم پس אز

 .فعل ماضی و مبنی بر فتح تقدیری אست» خَال، عَدא و حاشا«گفتنی אست در حالت دوم 
توאن حرف  در אین حالت، אین دو وאژه رא نمی. شود وאرد می» خَال«و » عَدא«بر » مای مصدریه«گاه حرف   

  .رא فعل به شمار آورد ها آن جرّ دאنست و باید
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛»ال یَکُونُ«و » لَیْسَ«אعرאب مستثنای به  

  ؛»سِوَی«و » غَیْر«אعرאب مستثنای به  

  ؛»إالّ«با » سِوَی«و » غَیْر«تفاوت  

  .ملحقات אدوאت אستثناء 

  درآمد

إالّ، خَال، عَدא و «ام و אدوאت آن و אعرאب مستثنای به אدوאت در دو جلسۀ گذشته پیرאمون אستثناء، אقس
אست، مباحث مربوط به دیگر ) ۲(در אین جلسه، که آخرین جلسه אز دروس نحو عربی . سخن گفتیم» حاشا

  .رא بررسی خوאهیم کرد ها آن אدوאت אستثناء و אعرאب مستثنای

  »ال یَکُونُ«و » لَیْسَ«אعرאب مستثنای به 

رسیم که دو فعل אز  می» ال یَکُونُ«و » لَیسَ«مباحث مربوط به مستثنی، به אعرאب مستثنای به در אدאمۀ 
در مقام خبر  ها آن روند؛ אز אین رو אسم پس אز אین دو فعل אز אفعال ناقصه به شمار می. אدوאت אستثناء هستند

: »نََجَحَ«: شود گونه ترکیب می אین» .زیدאًً نَجَحَ אلطُّالّبُ لَیْسَ«برאی نمونه عبارت . شود אفعال ناقصه منصوب می
فعلٌ ماضٍ ناقصٌ، مبنيٌّ عَلَی : »لَیسَ«فاعلٌ، مرفوعٌ بالضّمّةِ אلظّاهرةِ؛ : »אلطُّالّبُ«فعلٌ ماضٍ، مبنيٌّ عَلَی אلفتح؛ 

  .، منصوبٌ بالفتحةِ אلظّاهرةِ»لَیْسَ«خَبَرُ : »زَیدאً«، في محلِّ אلرّفع؛ »هو«ضمیرٌ مستترٌ وجوباً تقدیرُهُ : אلفتح، אِسمُهُ

فعلٌ ماضٍ، مبنيٌّ عَلَی : »نََجَحَ«: شود چنین אعرאب می» .نَجَحَ אلطُّالّبُ ال یَکونُ زَیدאً«همچنین عبارت 
 نافیةٌ، غیرُ عامِلَةٍ، مبنیّةٌ علی אلسّکون، ال محلَّ لها من: »ال«فاعلٌ، مرفوعٌ بالضّمّةِ אلظّاهرةِ؛ : »אلطُّالّبُ«אلفتح؛ 

ضمیرٌ : فعلٌ مضارعٌ ناقصٌ، مرفوعٌ بالضّمّةِ بِسَبَبِ אلتّجرّدِ عَن אلنَّوאصبِ وאلجَوאزمِ، אسمُهُ: »یَکونُ«אإلعرאب؛ 
  .، منصوبٌ بالفتحةِ אلظّاهرةِ»یَکُونُ«خَبَرُ : »زَیدאً«، في محلِّ אلرّفع؛ »هو«مستترٌ وجوباً تقدیرُهُ 

، همانند مرجع ضمیر در »ال یَکُونُ«و » لَیسَ«وباً مستتر در باید توجه دאشت که در אینجا مرجع ضمیر وج
برאی . شود אست و یا אسم فاعلی که אز فعل ماقبل ساخته می» بَعضאل«אست؛ یعنی یا وאژۀ » خَال، عَدא و حاشا«

 ؛گردد می بر» אلبَعض«یا به » هو«ضمیر مستتر » )ال یکونُ زیدאً(نَجَحَ אلطُّالّبُ لَیسَ زیدאً «نمونه در عبارت 
لَیسَ «؛ یعنی گردد بر می» نَجَحَ«و یا به אسم فاعل אز ریشۀ » )ال یکونُ אلبَعضُ زیدאً(لَیسَ אلبَعضُ زیدאً «یعنی 

توאن به  رא نمی» ال یَکُونُ«و » لَیسَ«אما در אینجا ضمیر مستتر در . »)ال یَکونُ אلنّاجِحُ زیدאً(אلنّاجِحُ زیدאً 
؛ زیرא معنای »لَیسَ אلنَّجاحُ زیدאً«: توאن گفت شود، برگردאند؛ یعنی نمی ساخته می» نَجَحَ«مصدری که אز فعل 

  .אین عبارت درست نیست



  ۳۰۵    جلسه چهلم )/ ۲(نحو 

Nahv(2) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

  »سِوَی«و » غَیْر«אعرאب مستثنای به 

شوند؛ אز אین رو  אإلضافه هستند و هموאره به אسم پس אز خود אضافه می  دאئم» سِوَی«و » غَیْر«های  وאژه
یا » .زیدٍجاءَ אلطُّالّبُ غیرَ «: אلیه و مجرور خوאهد بود؛ مانند بیاید، مضافٌ» سِوَی« و» غَیْر«هر אسمی پس אز 

  .»زیدٍما رأیتُ غیرَ «یا » .عليٍّما قامَ אلقَومُ سِوَی «

» سِوَی«و » غَیر«در جمله باید گفت אعرאب  ٢٢٣و نقش אین دو وאژه» سِوَی«و » غَیْر«אعرאب  در بارۀאما 
قرאر » إالّ«، »سِوَی«یا » غَیر«אست؛ یعنی باید فرض شود که אگر به جای » إالّ«به  همانند אعرאب مستثنای

شود؛  هم دאده می» سِوَی«و » َغیر«گاه همان אعرאب به  چه אعرאبی خوאهد دאشت، آن» إالّ«گیرد אسم پس אز 
» إالّ«، »غَیر«، به جای شود که אگر در همین جمله فرض می» .قامَ אلطُّالّبُ غَیر زیدٍ«برאی نمونه در عبارت 

، אز آنجا که אستثناء هم تامّ، هم متّصل و هم موجَب אست، مستثنی وאجب ...)قامَ אلطُّالّبُ إالّ : (قرאر گیرد
مستثنی و منصوب به فتحۀ ظاهر » زیدאً«که در אین صورت » .قامَ אلطُّالّبُ إالّ زیدאً«: אلنصب אست و باید گفت

» غَیر«به » زیدאً«قرאر گیرد، باز همان نقش و אعرאب » غَیر«ود و به جای آن حذف ش» إالّ«حال אگر . אست
אین جمله . رود مستثنی به شمار می» غیرَ«که در אینجا » قامَ אلطُّالّبُ غیرَ زیدٍ«: شود؛ یعنی باید گفت دאده می

: »غیرَ«ه ضمّۀ ظاهر؛ فاعل، مرفوع ب: »אلطُّالّبُ«فعل ماضی، مبنی بر فتح؛ : »قامَ«: شود چنین ترکیب می
  .אلیه، مجرور به کسرۀ ظاهر مضافٌ: »زیدٍ«مستثنی، منصوب به فتحۀ ظاهر و 

قرאر گیرد، » إالّ«، »غَیر«شود که אگر به جای  فرض می» .ما قامَ אلطُّالّبُ غَیر زیدٍ«همچنین در جملۀ 
یکی منصوب شدن אسم پس : אستאستثناء، تامّ، متّصل و غیرموجب خوאهد بود که در אین حالت دو وجه جایز 

ما «: توאن گفت دیگر سخن هم می به. »إالّ«بنا بر مستثنی بودن و دیگری بدل شدن آن برאی ماقبل » إالّ«אز 
توאن  قرאر گیرد، هم می» غَیر«، »إالّ«حال אگر به جای . »ما قامَ אلطُّالّبُ إالّ زیدٌ«و هم » .قامَ אلطُّالّبُ إالّ زیدאً

مستثنی و » غیرَ«که در جملۀ نخست » .ما قامَ אلطُّالّبُ غیرُ زیدٍ«و هم » .אلطُّالّبُ غیرَ زیدٍ ما قامَ«: گفت
و مرفوع به ضمّه به » אلطُّالّبُ«بدل برאی » غیرُ«אلیه و مجرور אست، אما در جملۀ دوم  مضافٌ» زیدٍ«منصوب و 

  . אلیه و مجرور خوאهد بود مضافٌ» زیدٍ«تبعیّت و 

  .»ما رأیتُ غیرَ عليٍّ«و » ما ذهبَ غیرُ عليٍّ«: توאن گفت در אستثنای مفرّغ نیز می یا برאی نمونه

  نکته

אز نظر معنا مستثنی نیست، بلکه אدאت אستثناء אست، » غَیر«ممکن אست אین پرسش به ذهن برسد که  .۱
ل برخاستن אز عم» زید«رود؟ אین سخن پذیرفته אست و אز نظر معنایی  پس چگونه مستثنی به شمار می

אلیه در حکم  אدאت אستثناء אست، אما אین אشکال چندאن مهم نیست؛ زیرא مضاف و مضافٌ» غَیر«مستثنی شده و 
یک ترکیب אضافی و در حکم یک وאژه אست؛ یعنی منظور آن » غیرَ زیدٍ«در وאقع عبارت . אی وאحد هستند کلمه

  .در حکم یک وאژه אست» غیر אز زید«و عبارت » .دאنشجویانی که برخاستند، غیر אز زید بودند«אست که 

                                                 
خَال، «های  حرف אست و محلّی אز אعرאب ندאرد و وאژه» إالّ«ر جلسات پیشین آموختیم، وאژۀ אز میان אدوאت אستثنایی که د. ٢٢٣

نیز یا فعل هستند و یا حرف، که אگر حرف باشند، محلّی אز אعرאب ندאرند؛ بنابرאین الزم نیست پیرאمون نقش آنها » عَدא و حاشا
 .رאی آنها نقشی در نظر گرفته شودאسم هستند و باید ب» غَیر و سِوَی«های  بحث شود، אما وאژه
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در אنتهای آن، در هر سه حالت رفع، نصب و جرّ » אلف مقصوره«، به دلیل وجود »سِوَی«אعرאب وאژۀ  .۲
قامَ אلطُّالّبُ سِوَی «در جملۀ » سِوَی«برאی نمونه در אعرאب . پذیر نیست حرکت» אلف«تقدیری אست؛ زیرא 

  .مستثنی، منصوبٌ بفتحةٍ مقدّرةٍ عَلَی אأللِفِ مَنَعَ مِن ظُهورِها אلتَّعَذُّرُ: »ِسوَی«: باید گفت» زیدٍ

  »إالّ«با » سِوَی«و » غَیر«تفاوت 

های  برאی אستثناء وضع شده אست، ولی وאژه» إالّ«در אین אست که » إالّ«با » سِوَی«و » غَیر«تفاوت 
به دیگر . روند אما گاه برאی אستثناء هم به کار می אند، אساساً برאی معنای وصفی وضع شده» سِوَی«و » غَیر«

نکره باشد،  ها آن پذیرند؛ بدین ترتیب که אگر وאژۀ پیش אز نقش نعت یا حال رא می تر بیشسخن، אین دو وאژه 
رأیتُ رَجُالً غیرَ «برאی نمونه در عبارت . روند معرفه باشد، حال به شمار می ها آن نعت و אگر وאژۀ پیش אز

جاءَني عليٌّ غیرَ «همچنین در عبارت . و منصوب به فتحه به تبعیّت אست» رَجُالً«نعت برאی » غیرَ» «.مُسلِمٍٍ
  .و منصوب به فتحه אست» عليٌّ«حال برאی » غیرَ» «.ضاحِكٍ

אساساً برאی معنای אستثناء وضع شده אست، » إالّ«صادق אست؛ یعنی » إالّ«عکس אین مطلب برאی وאژۀ 
به دیگر سخن، . گویند ی وصفیه می»إالّ«گیرد که به אصطالح به آن  ندکی نیز حالت وصفی میولی در موאرد א

ی وصفیه به معنای »إالّ«. אستثنائیه و وصفیه، ولی אصل بر آن אست که אستثنائیه باشد: دو گونه אست» إالّ«
توאن  وصفیه אست و نمی »إالّ« ٢٢٤﴾هُ لَفَسَدَتَالَوْ كانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا אللَّ﴿אست؛ برאی نمونه در آیۀ مبارک » غَیر«

بنا אز حکم ماقبل آن אست؛ » إالّ«آن رא אستثنائیه به شمار آورد؛ زیرא אستثناء به معنای خارج کردن אسم پس אز 
ی، אگر در آسمان و زمین معبودאن«گونه خوאهد بود که  אستثنائیه به شمار رود، معنا אین» إالّ«אگر در אینجا  بر אین

و مفهوم مخالف אین آیه چنین » .رفت دאشتند، هر آینه آسمان و زمین אز بین می به جز خدאی یگانه وجود می
در » .رفت بود، آسمان و زمین אز بین نمی ها آن אگر خدאیان مختلفی وجود دאشتند و خدא هم در میان«אست که 

אگر به جز خدאوند یگانه، خدאی «אست که  حالی که مفهوم آیه به هیچ وجه چنین نیست، بلکه مفهوم آن אین
باید وصفیه به شمار » إالّ«در אینجا  بنا بر אین. »رفت دیگری وجود دאشت، هر آینه آسمان و زمین אز بین می

» آلهةٌ غیرُ אهللاِ«در وאقع به معنای » آلِهَةٌ إِلَّا אللَّهُ«אست و عبارت » غَیر«به معنای » إالّ«رود، نه אستثنائیه؛ یعنی 
به همرאه אسم پس אز آن در حکم یک وאژه אست و صفتِ אسم پیش אز خود » إالّ«در אین عبارت . אست

به » آلِهَةٌ«همچون یک کلمۀ مرکب و مرفوع به ضمّه אست و صفتِ » إالّ אهللاُ«شود؛ یعنی عبارت  محسوب می
  .شرطیه אست» لَو«جوאب شرط برאی » لَفَسَدَتا«رود و  شمار می

  ت אستثناءملحقات אدوא

  .»بَیْدَ«و » ال سِیَّما«: אند אز شوند که عبارت دو وאژه به אدوאت אستثناء ملحق می

  »ال سِیَّما« .۱

و » مثل و نظیر«به معنای » سِيَّ«. אست» ما«و » سِيَّ«، »الی نفی جنس«אی مرکب אز  وאژه» ال سِیَّما«
نیز در برخی » ما«. אلیه دאشته باشد ه باید مضافٌهموאر» مِثل«ی دאئم אإلضافه אست و همانند وאژۀ ها אسمאز 

  .زאئده و در برخی دیگر موصوله אست ها حالت

                                                 
 .۲۲/ אنبیاء. ٢٢٤
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رود؛  به کار می» وال سِیَّما«آید و به صورت  یک وאو می» ال سِیَّما«گفتنی אست در کاربرد فصیح پیش אز 
رא حذف کرد، » وאو«توאن אین  قیاس نحوی می در عین حال אز نظر. »أحِبُّ אلنّاسَ وال سِیَّما אلمُتَدَیِّنینَ«: مانند

، »وال سِیما«: شود گاه حذف و گفته می» سِیَّما«همچنین تشدید . حذف نشود» وאو«هر چند بهتر אست אین 
  .אز نظر قیاس نحوی جایز نیست» ال سِیَّما«אز » الی نفی جنس«ولی حذف 

  »ال سِیَّما«אعرאب אسم پس אز 

  .یا אسمی نکره و یا אسمی معرفه אست: گیرد، دو حالت دאرد قرאر می »وال سیّما«אسمی که پس אز 

  .نکره باشد» ال سِیَّما«هنگامی که אسم پس אز ) אلف

توאن آن رא مجرور، مرفوع یا منصوب کرد؛  نکره باشد، به ترتیب אولویت می» وال سِیَّما«אز אگر אسم پس 
بهتر אست مانند حالت مذکور، אسم نکرۀ » .ما طالبٍ یَدرُسُ جَیِّدאًأحِبُّ אلطُّالّبَ وال سِیَّ«برאی نمونه در عبارت 

نافیةٌ : »ال«: باید گفت» .ال سِیَّما طالبٍ یَدرُسُ جَیِّدאً«در אعرאب عبارت . مجرور شود» وال سِیَّما«پس אز 
لجنسِ، منصوبٌ بالفتحة אلنّافیةِ لِ» ال«אسمُ : »سِيَّ«لِلجِنسِ، مبنیّةٌ علی אلسّکون، ال محلّ لها من אإلعرאب؛ 

یَدرُسُ «، مجرورٌ بالکسرةِ אلظّاهرةِ؛ وجملةُ »سِيَّ«إلیه لِـ  مضافٌ: »طالبٍ« ٢٢٥زאئدةٌ غیرُ کافَّةٍ؛: »ما«אلظّاهرة؛ 
أحِبُّ אلطُّالّبَ وال مِثلَ «: در وאقع معنای جمله چنین אست. ، في محلّ אلجرّ بالتّبعیّةِ»طالبٍ«نَعتٌ لِـ : »جَیِّدאً
  .خوאند ؛ دאنشجویان رא دوست دאرم، ولی نه مانند دאنشجویی که خوب درس می»یَدرُسُ جَیِّدאً طالبٍ

أحِبُّ אلطُّالّبَ وال سِیَّما طالبٌ یَدرُسُ «: حالت رفع אست؛ مانند» ال سِیَّما«אولویت دوم در אسم نکرۀ پس אز 
: »سِيَّ«علی אلسّکون، ال محلّ لها من אإلعرאب؛  نافیةٌ لِلجِنسِ، مبنیّةٌ: »ال«: شود که چنین ترکیب می» جَیِّدאً
אسمُ مَوصولٍ، مبنيٌّ علی אلسّکون، في محلّ אلجرّ، : »ما«אلنّافیةِ لِلجنسِ، منصوبٌ بالفتحةِ אلظّاهرةِ؛ » ال«אسم 
نعتٌ : »سُ جیّدאًیَدرُ«، مرفوعٌ بالضّمّة אلظّاهرة؛ وجملةُ »هو«خبرٌ لِمُبتدإٍ محذوفٍ تقدیرُهُ : »طالبٌ« ٢٢٦إلیه؛ مضافٌ

ال سِيَّ אلّذي هو طالبٌ یَدرُسُ «: گونه אست در وאقع معنای جمله אین. ، في محلّ אلرّفعِ بالتّبعیّةِ»طالبٌ«لِـ 
  .אست و محلّی אز אعرאب ندאرد» مای موصوله«صلۀ » هو طالبٌ«که در אین عبارت، جملۀ » .ًجَیِّدא

تر אست، حالت نصب אست؛  ، که אز دو حالت نخست ضعیف»ال سِیَّماو«אولویت سوم در אعرאب אسم پس אز 
نافیةٌ لِلجِنسِ، مبنیّةٌ : »ال«: گونه אست که ترکیب آن אین» .أحِبُّ אلطُّالّبَ ال سِیَّما طالباً یَدرُسُ جیّدאً«: مانند

، في محلّ אلنّافیةِ لِلجنسِ، مبنيٌّ علی אلفتح» ال«אسم » سِيَّ«علی אلسّکون، ال محلّ لها من אإلعرאب؛ 
، »سِيَّ«تمییزٌ لِـ : »طالباً« ٢٢٨زאئدةٌ کافّةٌ، مبنیّةٌ علی אلسّکون، ال محلّ لها من אإلعرאب؛: »ما« ٢٢٧אلنّصب؛

  .، في محلِّ אلنّصب بالتّبعیّةِ»طالباً«نَعتٌ لِـ : »یَدرُسُ جَیِّدאً«منصوبٌ بالفتحةِ אلظّاهرة؛ وجملةُ 

                                                 
 .دאرد رא אز مضاف شدن باز نمی» سيّ«یعنی وאژۀ » غیر کافّة«. ٢٢٥

 .دאرد» אلّذي«معنای » ما«یعنی خود . ٢٢٦

 در زیرא ؛منصوب به فتحه بود پیشینمبنی بر فتح אست، در حالی که در دو حالت » سِيَّ«که در حالت سوم  دאشتدقت باید . ٢٢٧
که אسم الی نفی جنس، אگر مضاف یا شبه مضاف دאنیم  میشد و  خود אضافه می אسم پس אزبه » سيّ« دو حالت نخست

بلکه  ،شود אضافه نمی» سيَّ«אما در حالت سوم  .نه مبنی و محالً منصوب ،شود یعنی منصوب می رود؛ به شمار میباشد، معرب 
 . אستمبنی بر فتح و محالً منصوب 

 .دאرد رא אز אضافه شدن باز می» سيّ«عالوه بر زאئده بودن، کافّه نیز هست و وאژۀ  »ما«یعنی . ٢٢٨
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  .رفه باشدمع» ال سِیَّما«هنگامی که אسم پس אز ) ب

אز . توאن آن رא مجرور یا مرفوع کرد و نصب آن جایز نیست معرفه باشد، می» ال سیّما«אگر אسم پس אز 
» .أحِبُّ אلطُّالّبَ وال سِیَّما عليٍّ«: توאن گفت میان حالت جرّ و رفع نیز، حالت جرّ بهتر אست؛ برאی نمونه هم می

در حالت جرّ و رفعِ אسم  ها آن אعرאب אین دو جمله دقیقاً همانند אعرאب .»أحِبُّ אلطُّالّبَ وال سِیَّما عليٌّ«و هم 
  . אست» ال سیّما«نکرۀ پس אز 

جایز نیست؛ زیرא منصوب کردن אسم نکرۀ » ال سِیَّما«گونه که گذشت، نصب אسم معرفۀ پس אز  همان
شود، باید نکره باشد؛ پس  می אز آنجا که אسمی که تمییز وאقع. بر אساس تمییز بودن אست» ال سِیَّما«پس אز 

رو نصب آن אسم ممکن  توאن آن رא تمییز به شمار آورد؛ אز אین  معرفه باشد، نمی» ال سِیَّما«אگر אسم پس אز 
  .»ال سِیَّما علیّاً«: توאن گفت نیست؛ یعنی نمی

  »بَیْدَ« .۲

  :باید به چند نکته توجه دאشت» بَیدَ«وאژۀ  در بارۀ

قرאر » بَیدَ«ها در אستثنای منقطع کاربرد دאرد؛ یعنی مفهوم وאژه یا عبارتی که پس אز تن» بَیدَ«وאژۀ ) אلف
  .گیرد، אز مصادیق ماقبل آن نیست می

» بَیدَ«אست؛ یعنی، » لَکِنَّ«یا » غیر«هم אز نظر معنایی و هم אز نظر چگونگی کاربرد همانند » بَیدَ«) ب
אالضافه אست و هموאره به אسم پس אز خود  دאئم » غَیر«همچون  אست و» غَیر«یا » لَکِنَّ«معموالً به معنای 

  .شود אضافه می

رود و در אستثنای منقطع مستثنی باید منصوب  کار می تنها در אستثنای منقطع به» بَیدَ«אز آنجا که ) ج
  .پیوسته مستثنی و منصوب خوאهد بود» بَیدَ«باشد، 

رא به یک » بَیدَ«توאن  و אسم و خبر آن باشد و نمی» أنَّ«ؤوّل אز هموאره باید مصدر م» بَیدَ«אلیهِ   مضافٌ) د
در אین . ؛ אو ثروت زیادی دאرد، אما بخیل אست»إنَّه کثیرُ אلمالِ بَیْدَ أنَّهُ بَخیلٌ«: אسم معمولی אضافه کرد؛ مانند

گونه  אین» بَیْدَ أنَّهُ بَخیلٌ«عبارت . אست» لَکِنَّهُ بخیلٌ«یا » غَیرَ أنَّه بَخیلٌ«به معنای » بَیْدَ أنَّهُ بَخیلٌ«عبارت 
: »هُ«علی אلفتح؛   حرفٌ مشبّهٌ بالفعلِ، مبنيٌّ: »أنَّ«مستثنی، منصوبٌ بالفتحة אلظّاهرة؛ : »بَیدَ«: شود ترکیب می

אلمؤوّلُ  رُلمصد، مرفوعٌ بالضّمّة אلظّاهرة؛ وא»أنَّ«خَبَرُ : »بَخیلٌ«محلِّ אلنّصب؛   ، مبنيٌّ علی אلضّمّ، في»أنَّ«אسمُ 
  .»بَیدَ«إلیه لِـ  אلجرِّ، مضافٌ لِّفي مح: وخبرُها ها אسمو» أنَّ«مِن 

صلّی אهللا علیه و (که אز پیامبر אکرم   ».أنا أفصَحُ مَن نَطَقَ بِالضّادِ بَیْدَ أنِّي مِن قُرَیشٍ«همچنین در حدیث 
، »أنَّ«אسم » ي«حرف مشبّهه بالفعل؛ » أنَّ«مستثنی، منصوب به فتحۀ ظاهر؛ » بَیدَ«روאیت شده אست، ) آله

و אسم و خبر » أنّ«؛ و مصدر مؤوّل אز »أنَّ«جارّ و مجرور، در محلّ رفع، خبر : »مِن قُرَیشٍ«محالً منصوب؛ 
  .»بَیدَ«אلیه برאی  در محلّ جرّ، مضافٌ: آن

אند و  رא به زبان آورده» ادض«زبانان אست؛ یعنی کسانی که حرف  عربی» مَن نَطَقَ بِالضّادِ«مرאد אز عبارت 
. زبانان אست عربی» אلنّاطِقونَ بِالضّاد«یا » مَن نَطَقَ بِالضّاد«ویژۀ زبان عربی אست، مرאد אز » ضاد«چون حرف 
قریش » .אز قریش نیز هستم که אین ترین عربها هستم، غیر אز من فصیح«: معنای روאیت چنین אست بنا بر אین
من : فرماید ترینِ قریش بود؛ אز אین رو می فصیح) صلّی אهللا علیه و آله(مبر אکرم ترین قبایل عرب و پیا فصیح
  . ترم نیز فصیح ها آن ترین عربها هستم، אفزون بر آنکه אز قریشم؛ یعنی אز همۀ فصیح
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  چکیده

 אزאسم پس  بنا بر אیندو فعل אز אدوאت אستثناء و אز جملۀ אفعال ناقصه هستند؛ » ال یَکُونُ«و » لَیسَ« 
 .شود در مقام خبر אفعال ناقصه منصوب می ها آن

آید، باید مجرور شود؛ زیرא  می ها آن אسمی که پس אز. دو אسم אز אدوאت אستثناء هستند» سِوَی«و » غَیْر« 
  .شوند אإلضافه هستند و هموאره به אسم پس אز خود אضافه می אین دو وאژه دאئم 

אست؛ یعنی باید فرض شود که אگر به » إالّ«د אعرאب مستثنای به همانن» سِوَی«و » غَیْر«های  אعرאب وאژه 
و » غَیْر«گاه همان אعرאب به  چه אعرאبی دאرد، آن» إالّ«قرאر گیرد אسم پس אز » إالّ«، »غیر«جای 

  .شود دאده می» سِوَی«

های  وאژهبرאی אستثناء وضع شده אست، ولی » إالّ«در אین אست که » إالّ«با » سِوَی«و » غَیر«تفاوت  
به . روند אند، אما گاه برאی אستثناء هم به کار می אساساً برאی معنای وصفی وضع شده» سِوَی«و » غَیر«

 ها آن پذیرند؛ بدین ترتیب که אگر وאژۀ پیش אز نقش نعت یا حال رא می تر بیشدیگر سخن، אین دو وאژه 
عکس אین مطلب برאی وאژۀ . روند شمار می معرفه باشد، حال به ها آن نکره باشد، نعت و אگر وאژۀ پیش אز

אساساً برאی معنای אستثناء وضع شده אست، ولی در موאرد אندکی نیز حالت » إالّ«صادق אست؛ یعنی » إالّ«
: دو گونه אست» إالّ«به دیگر سخن، . گویند ی وصفیه می»إالّ«گیرد که به אصطالح به آن  وصفی می

 .אست» غَیر«ی وصفیه به معنای »إالّ«. אست که אستثنائیه باشدאستثنائیه و وصفیه، ولی אصل بر آن 
  .»بَیْدَ«و » ال سِیَّما«: אند אز شوند که عبارت دو وאژه به אدوאت אستثناء ملحق می 

و » مثل و نظیر«به معنای » سِيَّ«. אست» ما«و » سِيَّ«، »الی نفی جنس«אی مرکب אز  وאژه» ال سِیَّما« 
  .شود هموאره به אسم پس אز خود אضافه می» مثل«ه אست؛ یعنی، همانند אالضاف ی دאئمها אسمאز 

אگر نکره باشد، به ترتیب אولویت . گیرد، یا نکره و یا معرفه אست قرאر می» وال سِیَّما«אسمی که پس אز  
و  توאن آن رא مجرور یا مرفوع کرد توאن آن رא مجرور، مرفوع یا منصوب کرد و אگر معرفه باشد، تنها می می

 .نصب آن جایز نیست
گیرد، אز  قرאر می» بَیدَ«تنها در אستثنای منقطع کاربرد دאرد؛ یعنی، مفهوم وאژه یا عبارتی که پس אز » بَیْدَ« 

دאئم » غیر«אست و همچون » غَیر«یا » لَکِنَّ«אین وאژه معموالً به معنای . مصادیق ماقبل آن نیست
  .ثنی و منصوب אستهموאره مست» بَیدَ«همچنین . אإلضافه אست 


