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  درس אهدאف

  :آشنایی با

 وصفی و אضافی؛ترکیب  
 ؛אضافه در لغت و אصطالح 
 ؛אلیه مضافٌ عامل جرّ 
 .אضافۀ معنوی و لفظی 

  مجرورאت در نحو عربی

رא شـکل   ترکیـب אضـافی   به همـرאه مضـاف،  ؛ که אلیه مضافٌ .١: در نحو عربى دو شاخه دאردمجرورאت بحث م

  .درو ار میبه ک جرّحروف که بالفاصله پس אز  مجرور به حرف جرّ .٢ دهد؛ می

های مباحـث مربـوط بـه אسـم     ،אز دאنشـمندאن گروهـی  אت، در مقام طرح و تبیین مسائل مربوط به مجرور

אضـافه و אحکـام مضـاف و     آنهـا، אز یـان مسـائل مربـوط بـه     ب کنند و پـس אز   م میمقدَّ אر مجرور به حروف جرّ

در کنیم و  بیان می אر آنهاو مسائل مربوط به ست אحکام ترکیبهای אضافی אما ما نخگویند،  سخن مى אلیه مضافٌ

  .مکنی می رא بازگو ترین معانی حروف جرّ میم و مهگوی یسخن م אسمهای مجرور به حرف جرّאدאمه دربارۀ 

  אضافیترکیب ی ترکیب وصفی و مقایسۀ کلّ

در ترکیـب   .یکی ترکیب وصفی و دیگری ترکیب אضـافی  :دوجود دאرها אسم میاندو نوع ترکیب  در زبان عربی

صـفت و   .دکنـ  موصوف بیـان مـی   دربارۀ رאتوضیحی  אست که دوم صفت وאژۀموصوف و  نخستۀ وאژ ,وصفی

 »گـل «کـه  » گـل سـرخ  « در ترکیـب وصـفی   د؛ یعنـی، مـثالً  دیگر אنطباق دאرنیک ابאز نظر مصدאقی  موصوف

بـه אیـن    ؛نـد یاب ی مـی مصدאق وאحد تجلّ در »سرخ بودن«و » گل«مفاهیم , אست آن صفت »سرخ« و موصوف

 سـرخ هم گل و هم که سروکار دאریم با یک مصدאق ، بلکه تنها نیستیم رو روبهمعنا که در عالم خارج با دو شئ 

  .אست که هم معلم و هم دאنشمندهستیم  رو بهوربا یک אنسان  »معلم دאنشمند«همچنین در ترکیب  .אست

در ترکیب אضـافی   کند؛ چه، یاری می یص ترکیب אضافی אز ترکیب وصفیتشخدאنستن אین نکته ما رא در 

אنطبـاق مصـدאقی    )אلیـه  مضـافٌ (و دومین وאژه ) مضاف(میان نخستین وאژه  ,یعنیאست؛ متفاوت  کامالً وضعیت



  ٣    جلسه اول )/ ٣(نحو عربی 
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ـ  کتـابُ « در ترکیـب مـثالً  خـورد؛ بنـابرאین،    به چشـم مـی  مصدאقی  אفترאقد، بلکه به عکس، وجود ندאر ، »يٍّعل

אنـد؛ بـه بیـان     بر همدیگر منطبق نیستند و همانند مفاهیمشان با یکدیگر متفـاوت  »علی«و  »کتاب« مصادیق

به کار رفته אست که میان آن دو، نوعی  نهادو مصدאق جدאگو دو مفهوم » علی کتابِ«در ترکیب אضافیِ , دیگر

 بنـابرאین، در . »علـی «و دیگـری مفهـوم و مصـدאق    » کتـاب «یکی مفهوم و مصدאق : رאبطه برقرאر شده אست

با دو مصـدאق   ,ترکیب وصفیبر خالف رو هستیم؛ אمّا   بهورترکیب وصفی با دو مفهوم  نیز مانندترکیب אضافی 

  .یمرאسر و کار د

ان فارسـی אسـت؛ یعنـی، مـثالً در ترکیـب      حکم موصوف و صفت در زبان عربی نیز אز אین نظر مانند زب 

آن אسـت کـه هـر چنـد دو مفهـوم       صفت »مرאءُحَאل« وאژۀ موصوف و »ةُهرَאلزَّ« وאژۀ »مرאءُحَאل ةُهرَאلزَّ« وصفی

کتـابُ  «رسانند، אمّا در عالم خارج با هم אنطباق مصدאقی دאرند؛ بر خالف ترکیب אضـافیِ   جدאگانه رא به ذهن می

هر کدאم یک مفهوم و یک مصدאق جدאگانه دאرند؛ אما با توجه بـه کـاربرد   , אلیه که در آن، مضاف و مضافٌ» عليٍّ

  .آنها رאبطۀ אضافی پدید آمده אستآنها در کنار همدیگر، میان 

  هایی אز ترکیبهای אضافی و وصفی در قرآن کریم نمونه

  ترکیبهای אضافی) אلف

  ١﴾مُورِعاقِبَةُ אألُإِلَى אللَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ אسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ אلْوُثْقَى وَ إِلَى אللَّهِ وَجْهَهُ وَ مَنْ یُسْلِمْ ﴿ـ 

  ٢﴾حَرَجٌ مِنْه כَدرِصَکِتابٌ أُنزِلَ إلَیْكَ فَال یَکُنْ فِی ﴿ـ 

  ٣﴾عَزِیزِ אلوَهَّابِאل خَزאئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عِنْدَهُمْمْ أ﴿ـ 

  ٤﴾لَآتٍ وَ هُوَ אلسَّمِیعُ אلْعَلِیمُ جَلَ אللَّهِأفَإِنَّ  لِقَاءَ אللَّهِمَنْ كَانَ یَرْجُوא ﴿ـ 

ثُمَّ אسْتَوَی عَلَی אلعَرشِ یُدَبِّرُ אألمْرَ ما مِنْ شَفیعٍ إلّا  امٍیَّأ ةِتَّسِאهللاُ אلّذِی خَلَقَ אلسّماوאتِ وَ אألرضَ فِی  مُکُبَّرَإنَّ ﴿ـ 

  ٥﴾فَاعْبُدُوهُ أفَال تَذَکَّرُونَ مکُبُّرَذَلِکُمُ אهللاُ  هِنِإذْ دِعْبَمِن 

   

                                                 
 .٢٢/ لقمان. ١

 .٢/ אعرאف. ٢

 .٩/ ص. ٣

 .٥/ عنکبوت. ٤

 .٣/ یونس. ٥
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  ترکیبهای وصفی) ب

  ٦﴾אألسْمَاءُ אلحُسْنَیאهللاُ ال إلَهَ إلّا هُوَ لَهُ ﴿ـ 

  ٧﴾یبٌجِءٌ عَیْشَهُم مُنْذِرٌ مِنْهُم فَقَالَ אلکافِرُونَ هَذَא  بَلْ عَجِبُوא أنْ جَاءَ یدِجِאلمَ رآنِقُאلْ وَ ق﴿ـ 

  ٨﴾صُحُفِ إِبرאهِیمَ وَ مُوسَی یولَאألُ فِحُאلصُّإنَّ هَذَא لَفِی ﴿ـ 

  ٩﴾کُتُبٌ قَیِّمَةٌفِیها  ةًرَهَّطَفاً مُحُصُرَسُولٌ مِنَ אهللاِ یَتْلُوא ﴿ـ 

  אضافه در لغت و אصطالح

 نخسـت بـه وאژۀ دوم  ۀ وאژکـه  متشـکّل אز دو وאژه אسـت   ترکیب אضافی  אست و» نسبت«به معنای  »אضافه« 

بـر   ١٠.دخـور  به چشـم مـی  یا אختصاص  ۀ مالکیّترאبط אلیه  هموאره میان مضاف و مضافٌ یعنی، د؛ق دאرنوعی تعلّ

  .نیست بودنبیهوده یا و زאئد  معنایهرگز به » אضافه«, אین אساس

 ۀوאژبـه   »یافتـه  نسـبت «و بـه معنـای    فعالإدر باب  »ضیفُیُ، ضافَأ«אز فعل  אسم مفعول »مضاف«وאژۀ 

در ترکیـب   بـر אیـن אسـاس،   . אست هیافتن نسبت آدیگری به  ۀکه وאژאست אی  هوאژ »אلیه مضافٌ«و אست  ردیگ

 »کتاب« وאژۀچون אست؛  אلیه مضافٌ »يٍّعل«و  یافتهق تعلّ »يّعل«به  زیرא אست؛ مضاف »کتاب« ،»يٍّعل کتابُ«

  .אست هیافتنسبت  آنبه 

  אلیه عامل جرّ مضافٌ

مرفـوع بـودن    »حمـدُ طالـبٌ  أ«در عبـارت   مثالً, یعنیאست؛  »تیّئאبتدא«ر אز عامل معنوی مبتدא متأث رفع

 پیشست که ، فعل تامّی אعامل رفع فاعلهمچنین  .ستאیت ئאبتدא معنویعامل  تأثیر به خاطر) مبتدא(» حمدأ«

فعل  ،)فاعل( »يٌّعل«عامل رفع  »يٌّجاء عل«عبارت در  برאی نمونه آن به کار رفته و به آن نسبت یافته אست؛אز 

نیز عوאمل  منصوبات و مجزومات، مرفوعات دیگر אست؛ در  نیز فعل متعدى بهٌ عامل نصب مفعول .אست »جاءَ«

  . نحوی مشخّص و غالباً لفظی אثر گذאرند

عوאملى وجود دאرنـد کـه مجـرور شـدن אسـمهای مجـرور بـه حـرف جـّر و          در بحث مجرورאت  بنابرאین،

 ؛سـت א نهـا آ پـیش אز حروف جـر   ،حرف جرعامل جر در אسمهای مجرور به  طبعاً. אلیه متأثر אز آنها אست مضافٌ

                                                 
 .٨/ طه. ٦

  .٢و ١/ ق. ٧

 .١٩و  ١٨/ אعلی. ٨

 .٣و  ٢/ بیّنه. ٩

  .ة عند אلنُّحاة ربط אسمین أحدهما باآلخر علی وجه یفید تعریفاً أو تخصیصاًאإلضاف: ٥٤٧، ص אلمعجم אلوسیط: ک. ر. ١٠
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عامـل   »إلـی «و  ،»אلمدرسـةِ « وאژۀ عامل جرّ »نمِ« ،»یتِإلی אلبَ ةِسَدرَאلمَ نَمِ يٌّعل جاءَ« در عبارت برאی نمونه

  چیست؟ ,אلیه אمّا عامل جرّ مضافٌ. ستא »אلبیتِ« وאژۀ جرّ

مفهومى كه אز تركیـب אضـافى   א به تناسب ر »مِن«و  »يف«، )لِـ(» مال« دאنشمندאن یکی אز سه حرف جرّ

ـ «در ترکیب אضافی  مثالً گیرند؛ میدر تقدیر  אلیه میان مضاف و مضافٌ, بدست مى آید  حـرف جـرّ   »يٍّکتابُ عل

نیـز  » ةِماعَجَאل صالةُ« אست؛ صورت مقدّر ترکیب אضافی» يٍّلعَکتابٌ لِ« אست و صورت مقدَّر آن در تقدیر »ـلِ«

  .رود به شمار مى» بٍهَن ذَمِ خاتمٌ« ،»بٍهَمُ ذَخاتَ« ترکیب אضافی قدیرאست و ت» ةِماعَאلجَ يصالةٌ ف«

در تقدیر در هر ترکیب אضافی که  אستی جرّ و حرفلفظی  ،אلیه مضافٌدر عامل ظهور جر  بر אین אساس،

همـان  , در ترکیبهـای אضـافی بـاال   » ذَهَبٍ«و » אلجماعةِ«، »عليٍّ«به אین معنا که عامل جرّ אسمهای  ١١אست؛

  .אست» مِنْ«و » في«، »لِـ«حروف جرّ مقدّر 

  אضافۀ معنوی و אضافۀ لفظی

ر د. مجـازی لفظی یا  ۀאضاف .٢ ؛معنوی یا حقیقی ۀאضاف .١ :אست نهوگدو  بردر زبان عربی אضافه , به طور کلّی

، אضـافۀ لفظـی   خـورد؛ حـال آنكـه در    به چشم می אلیه ق وאقعی بین مضاف و مضافٌنسبت و تعلّ ی،معنو ۀאضاف

ۀ وאژ אلیه ندאرد و صرفاً אز نظر ظاهری به مضافٌبه حقیقی تعلق و نسبت ظاهری دאرد و مضاف  ۀجنب تنها אضافه

متعلـق   وאقعاً »کتاب«، »يٍّکتابُ عل«معنوی  ۀאضاف در ترکیب مثالًאست؛ به بیان دیگر  نسبت یافتهאز خود  سپ

. شـود  پـس אز آن، در تقـدیر گرفتـه مـی     ،»لِــ «אو אست و אز אین رو، حرف جـرّ   یکی אز دאرאییهای و» یعل«به 

אختصـاص   آنبـه  کـه   אسـت  یکی אز متعلقات کالس »باب« ،»فِّبابُ אلصّ« אضافۀ معنوی در ترکیب همچنین

אلیـه   میـان مضـاف و مضـافٌ    ,دو ترکیـب  אیـن در , אینفزون بر א. ر تقدیر אستد, در آن» في«ف جرّ د و حردאر

  .خورد אفترאق مصدאقی هم به چشم می, عالوه بر אفترאق مفهومی

אضافه تنها جنبۀ ظاهری دאرد و با توجـه بـه    در زبان عربی ىی אضافی دیگر אی ترکیبها در پاره ،در مقابل

אفتـرאق مصـدאقی نیـز وجـود     , إلیه آن لفظى، میان مضاف و مضافٌ  وجود نوعی معنای وصفی در تركیب אضافۀ

אفتـرאق   خـورد و نـه   نه رאبطۀ نسبی و تعلّق معنوی بـه چشـم مـى   » قِلْنُ אلخُسَحَ«مثالً در ترکیب ندאرد؛ یعنی، 

» حَسَن«که نه بیانگر وجود رאبطۀ ملکی یا אختصاصی میان אخالق  خوش ،یعنی ؛»قِلْאلخُنُ سَحَ«؛ زیرא مصدאقی

  .אست و نه میان آن دو در مصدאق אفترאق وجود دאرد» אلخلق«و 

رאبطـۀ ملکـی یـا    , אلیـه  بـین مضـاف و مضـافٌ    در אین موאرد وאقعـاً אگر  אکنون אین پرسش مطرح אست که

  אند؟ نامیده» ترکیب אضافی«آنها رא  چرא د،אروجود ند אختصاصی و אفترאق مصدאقی

                                                 
  .٣٥٦، ص قطر אلنّدی و بلّ אلصّدیאبن هشام אألنصاری، : ک. ی آگاهی אز نظرאت موجود در אین زمینه ربرא. ١١
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ـ حَ« :مییوبرאی אینکه نگ یعنی، مثالً ١٢؛ا به خاطر تخفیف אستتنهאضافه  ،لفظی ۀאضاف در پاسخ אینکه  نٌسَ

ۀ دوم و وאژ حذف »نٌسَحَ«אز ین تنو که אدאی آن با نوعی ثقل و سنگینی همرאه אست،» هُقُلْخُ نٌسَحَ«یا » قُلْאلخُ

شده אسـت؛   گرفته در نظر ۀ لفظی و ظاهری میان آن دو אضافبه نوعى و  هدش مجرور  بودن،» אلیه مضافٌ« بنابر

ـ کثیرٌ « در وאقع نیز »رِیْفاعلُ אلخَ« و »كِّکثیرُ אلشَّ« كه ترکیبهای אضافۀ لفظی چنان ـ אلخَ فاعـلٌ « و» كُّאلشَّ » رَیْ

روند که پس  به شمار می» فاعلٌ«بهِ  و مفعولٌ» کثیرٌ«فاعلِ , ترتیب؛ به »אلخیرَ«و » كُّאلشَّّ «های אند و وאژه بوده

אز به وجود آوردن رאبطۀ אضافی میان آن دو، تنوین אز وאژۀ نخست به جهت تخفیـف و אز بـین بـردن سـنگینی     

  .موجود در تلفّظ آنها حذف شده אست

؛ معنـای وصـفی   مشـتمل بـر  سـت  א אی وאژه هموאرهمضاف  ،لفظی ۀدر همۀ ترکیبهای אضافאفزون بر אین، 

   .אست لعאسم فاگفته که אوّلی صفت مشبّهه و دومی  در ترکیبهای אضافۀ لفظی پیش» لفاعِ«و  »نسَحَ« مانند

  هایی אز کاربرد אضافۀ معنوی و لفظی نمونه

  אضافۀ معنوی) אلف

  ١٣﴾بادَ אهللاِعِوَ جاءَهُم رَسُولٌ کَریمٌ أن أدُّوא إلَیَّ  نَوْرعَفِ مَوْقَوَ لَقَد فَتَنَّا قَبْلَهُم ﴿ـ 

  ١٤﴾یمِحِجَאل ذאبَعَال یَذُوقُونَ فِیهَا אلمَوْتَ إلّا אلمَوْتَةَ אألُولَی وَ وَقَیهُم ﴿ـ 

  ١٥﴾وَ אلحِجارَةُאلنَّاسُ  اهَودُقُوَنارאً  میکُلِأهْوَ  مکُسَفُأنْیا أیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא قُوא ﴿ـ 

  אضافۀ لفظی) ب

  ١٦﴾لِشَاعِرٍ مَجنُونٍ تِناتارِکُوא آلِهَلَوَ یَقُولُونَ أئِنّا ﴿ـ 

  ١٧﴾فِتْنَةً ةِاقَوא אلنَّلُرسِمُإنَّا ﴿ـ 

  ١٨﴾قَلیالً إنَّکُم عَائِدُونَ کَاشِفُوא אلعَذאبِإنَّا ﴿ـ 

                                                 
  .ةً ألنّها لمجرّد אلتخفیفو تُسَمَّی لفظیّ: ٣٥٥، ص قطر אلنّدی و بلّ אلصّدیאبن هشام אألنصاری، : ک. ر. ١٢

 .١٨و  ١٧/ دخان. ١٣

  .٥٦/ دخان. ١٤

 .٦/ تحریم. ١٥

 .٣٦/ صافّات. ١٦

  .٢٧/ قمر. ١٧

 .١٥/ دخان. ١٨
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  چکیده

دهندۀ  ین عنصر تشکیلدوم که אلیه مضافٌ. ١: مجرورאت، عنوאن کلّی دو دسته אز אسمها در زبان عربی אست 
مجرور به حرف جرّ که پس אز حروف جـرّ بـه کـار    . ٢رود؛  مضاف به کار می و پس אز אست ترکیب אضافی

 . رود می
که بین مضاف  شود گفته می ۀ مفهومی یا ظاهرینوعی رאبط به, در لغت یعنی نسبت و در אصطالح ه،אضاف 

  .لفظیمعنوی و  :نه אستوگدو  ربوجود دאرد و خود  אلیه مضافٌو 
در אضـافۀ معنـوی   . وجـود دאرد  در ترکیب אضافۀ معنوی אلیه مضافٌبین مضاف و  تنها ق وאقعینسبت و تعلّ 

نسـبت و   چنـین , در آن لفظـی کـه   ۀبر خالف אضاف ،אفترאق مصدאقی دאرنددیگر یکאلیه אز  مضافٌمضاف و 
و در نتیجـه، تنـوین مضـاف    سـت  אتخفیـف  برאی  تنهاو אضافه  دאلیه وجود ندאر بین مضاف و مضافٌ یقتعلّ

 .گردد میאلیه مجرور  و مضافٌ حذف
در تقدیر אست که در » من«و » في«، »لِـ«אلیه، یکی אز حروف جرّ  میان مضاف و مضافٌ, در אضافۀ معنوی 

 .معناى مستفاد אز تركیب אضافى به روشنى אثر گذאر אست
 .אستیب אضافی حرف جرّ مقدّر در ترک همانאلیه  عامل جرّ مضافٌ  
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ؛)یهبیانافۀ ، אضافۀ ظرفیه و אض)المیه(אضافۀ אختصاصیه (אنوאع אضافۀ معنوی  
  .אلیه در אضافۀ معنوی مضافٌאحکام مضاف و  

  אنوאع אضافۀ معنوی

رא در ترکیب אضـافۀ معنـوی در تقـدیر     »و مِن ـ، فيلِ«یکی אز سه حرف جرِ  هموאه دאنشمندאنکه گفتیم،  چنان

که با معانی و مفاهیم ترکیبهای אضافی مورد نظر بستگی تامّ دאرد؛ به אیـن معنـا کـه در هـر ترکیـب       گیرند می

بـر  . آید، باید یکی אز אین سه حرف رא در تقـدیر گرفـت   ناسب با معنایی که אز آن به دست میאضافۀ معنوی، مت

אی   ؛ یعنـی אضـافه  »אضافۀ אختصاصیه یا المیه« .١: شود به سه نوع کلی تقسیم می معنویאضافۀ  ،همین אساس

ترکیب  :؛ مانندאست »ـلِ«حرف אلیه،  مضافٌمضاف و  گر אختصاص یا ملکیت אست و حرف جرّ مقدَّر میانکه بیان

بیـانگر وقـوع مضـاف در ظـرف زمـانی یـا        אی که یعنی אضافه ؛»هאضافۀ ظرفیّ«. ٢ ؛)کتابٌ لِعَليٍّ(» يٍّکتابُ عل«

ـ مُصالةُ אلجُ«: אست؛ مانند »في«حرف אلیه،  مضافٌمضاف و  میان אلیه אست و حرف جرّ مقدَّر مکانی مضافٌ » ةِعَ

کنـد و   אلیه جنس مضـاف رא بیـان مـی    در آن مضافٌ אی که یعنی אضافه ؛»אضافۀ بیانیّه« .٣؛ )صالةٌ في אلجُمُعَةِ(

אكنـون   ١٩).مِنْ ذَهَـبٍ   خاتَمٌ(» بٍهَمُ َذاتَخ« :مانند אست؛» مِن«אلیه، حرف  مضافٌمضاف و  میان حرف جرّ مقدَّر

  :پردאزیم می  معنوى  به شرح و توضیح אین سه نوع אضافۀ

  )هالمیّ(אضافۀ אختصاصیّه ) אلف

ـ  ،آیـد  مفهومی که אز ترکیب برمی אست،در تقدیر  »الم«אی که حرف   که گفتیم در ترکیبهای אضافی چنان ق تعلّ

אیـن אسـت    نیز در رאبطۀ ملکی و رאبطۀ אختصاصی تفاوت. אست אز نوع ملکی یا אختصاصیאلیه  مضافٌمضاف به 

ـ  که مضافٌ رאبطـۀ  در  אمـا  ،کنـد در آن دخـل و تصـرف   توאنـد   ک مضـاف אسـت و مـی   אلیه در رאبطۀ ملکی، مال

دخـل و تصـرف در    אلیـه אز  אمـا مضـافٌ   آید، אلیه به شمار می مضافٌ ، هر چند مضاف یکی אز متعلّقاتאختصاصی

                                                 
  .٣٣٨ـ  ٣٣٩، ص אلنّحوة بدאیאلصفائی אلبوشهری، : ک. ر. ١٩
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אلیه אز نوع رאبطۀ ملکی  ، رאبطۀ مضاف و مضافٌ»يٍّکتابُ عل«برאی نمونه در ترکیب אضافی . ناتوאن אستمضاف 

ـ אلبـابُ  «אما در به هر نوعی در آن دخل و تصرف کند، توאند  میو ت علی مالک کتاب אسאست؛ چون  بـا   »فِّصّ

گونـه تصـرفی در    توאند هـیچ  نمی ٌאلیه رود، ولی چون مضاف به شمار می »فّصّאل«یکی אز متعلقات  »باب«אینکه 

  .، رאبطۀ میان آنها אز نوع אختصاصی אستאنجام دهد مضاف

אلیه אز نوع  در آن، رאبطۀ میان مضاف و مضافٌکه  رא ترکیب אضافی گونه אین ،تفاوت مفهومیאین رغم  علی

אنـد؛ زیـرא در هـر دو حالـت،      نامیده» ه یا المیّهאختصاصیّ«אصطالح אضافۀ معنوی در  ملکی یا אختصاصی אست،

یعنـی هـم در    گیرند که بیانگر ملکیّت یا אختصاص אسـت؛  رא در تقدیر می» لِـ«אلیه حرف  میان مضاف و مضافٌ

  .»فِّصَّلبابٌ لِ« مفهوم »فِّאلصّ بابُ«هم در مرאد אست و » يٍّلعَلِ کتابٌ« مفهوم »يٍّکتابُ عل«ترکیب 

  هאضافۀ ظرفیّ) ب

در  »فـي « جـرّ  حـرف אلیـه آن   مضـافٌ و  אست که میان مضافظرفیه  ز אنوאع אضافۀ معنوی، אضافۀدومین نوع א

 شـیوۀ . رود غالباً برאی بیان مفهوم ظرفیّت به کار مـی » في«گویند که  אست و אز אین رو به آن ظرفیّه میتقدیر 

 همیشه ظرف زمانی یا مکـانیِ אلیه  مضافٌ ،ظرفیه آن אست که در אضافۀ ظرفیه אز دو نوع دیگر تشخیص אضافۀ

ـ    »ةعَمُאلجُ«، »ةِعَمُصالُة אلجُ«برאی نمونه در ترکیب אضافی  ؛مضاف אستحضور یا تحقّق  ق ظـرف زمـانی تحقّ

 حضـور  ظرف مكانى  مدرسه،، »ةِسَدرَאلمَ فیقُرَ« אضافی در ترکیبچنان كه  ؛)صالةٌ في אلجُمُعَةِ: (אست »صالة«

  ).في אلمَدرَسَةِ  رفیقٌ: (אسترفیق 

  هאضافۀ بیانیّ) ج

در  »مِـن «אلیـه آن حـرف جـرّ     مضـافٌ ن مضاف و میا سومین نوع אز אنوאع אضافۀ معنوی، אضافۀ بیانیّه אست که

 که یکی אز معـانی مهـم حـرف جـرِّ    آن אست  אضافۀ بیانیّهوجه تسمیۀ אین نوع אز אضافۀ معنوی به . אستتقدیر 

 و منظور אز آن دقیقـاً روشـن نیسـت و   آمده  ، به אجمالאز آن پیشאست که  سخنیبیان مرאد و مقصود  ،»مِن«

 حـرف جـرّ   ،٢٠﴾وْثَـانِ אلرِّجْسَ مِـنَ אأل اجْتَنِبُوא فَ﴿در آیۀ مبارک  دאرد؛ برאی نمونه آن برمیپرده אز معنای » مِن«

کنـد و بیـانگر    رא که به אجمال بیان شده אست، روشن می »هاو پلیدیآلودگیها « مرאد אز زیرא ؛بیانیه אست، »مِن«

  .ستאها بت, »אألوْثَان« منظور אز آن אست که در אین آیه، 

אلیـه حـرف    مضـافٌ بین مضاف و  باید »بابُ خَشَبٍ«و » بٍهَخاتمُ ذَ« هاى אضافی ترکیب دربر אین אساس 

إلیه در آنها جـنس مضـاف رא    ؛ زیرא مضافٌ)بٍشَبابٌ مِن خَ( و) خاتَمٌ مِن ذَهَبٍ: (شود گرفته در تقدیر» مِن«جرّ 

  .كند بیان مى

                                                 
 .٣٠/ حجّ. ٢٠
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همـوאره   ,بیانیه عنوی آن אست که در אضافۀضابطۀ تشخیص אضافۀ بیانیه אز دو نوع دیگر אضافۀ مبنابرאین، 

جـنس   )طـال ( »بهَذَ«אز آنجا که  ،»بٍهَمُ ذَخاتَ« ترکیب אضافی درنمونه  برאی ؛مضاف אست جنسِאلیه  مضافٌ

ـ مُ فِخـاتَ « همچنین در ترکیب אضـافی . ، אین ترکیب אضافی، بیانیه אستدهد رא نشان می یאنگشتر چـون  » ةٍضَّ

  .بیانیه אستکند، אین ترکیب אضافی،  رא بیان می )یאنگشتر(» خاتم« جنس »بٍهَذَ« مانند) نقره( »ةضّفِ«

  هایی אز کاربرد אنوאع אضافۀ معنوی در قرآن کریم نمونه

  )المیّه(אضافۀ אختصاصیّه ) אلف

  ٢١﴾خَبیرאً بَصیرאً ذُنُوبِ عِبادِهِبِ كَرَبِّبِوَ کَفَی ﴿ـ 

  ٢٢﴾عَلَیْکُم نِعْمَتَ אهللاِیَا أیُّهَا אلنَّاسُ אذْکُرُوא ﴿ـ 

  ٢٣﴾رَبُّ אلعَالَمِینَفَتَبَارَכَ אهللاُ  رَبُّکُمذَلِکُمُ אهللاُ ﴿ـ 

  אضافۀ ظرفیّه) ب

  ٢٤﴾خِرَةَوَ אللَّهُ یُرِیدُ אآل عَرَضَ אلدُّنْیاتُرِیدُونَ ﴿ـ 

  ٢٥﴾مِنْ آیاتِنَا عَجَباً كانُوאوَ אلرَّقِیمِ  أصحَابَ אلکَهْفِأمْ حَسِبْتَ أنَّ ﴿ـ 

  ٢٦﴾أأربَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أمِ אهللاُ אلوאحِدُ אلقَهَّارُ صَاحِبَیِ אلسِّجْنِیَا ﴿ـ 

  אضافۀ بیانیّه) ج

  ٢٧﴾ثَمانِیَةَ أیَّامٍوَ  سَبْعَ لَیالٍسَخَّرَها عَلَیْهِم ﴿ـ 

  ٢٨﴾أجْمَعُونَ إلّا إِبلِیسَ أبَی کُلُّهُمفَسَجَدَ אلمَالئِکَةُ ﴿ـ 

  

                                                 
 .١٧/ אسرאء. ٢١

 .٣/ فاطر. ٢٢

 .٦٤/ غافر. ٢٣

 .٦٧/ אنفال. ٢٤

 .٩/ کهف. ٢٥

 .٣٩/ یوسف. ٢٦

  .٧/ حاقّه. ٢٧

 .٣١ و ٣٠/ حجر. ٢٨
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  ٢٩﴾یَتامَی אلنِّساءِعَلَیْکُم فِی אلکِتابِ فِی  یُتْلَییُفتِیکُم فِیهِنَّ وَ ما وَ یَسْتَفتُونَكَ فِی אلنِّسَاءِ قُلِ אهللاُ ﴿ـ 

  אلیه در אضافۀ معنوی אحکام مضاف و مضافٌ

  مضاف در אضافۀ معنویאحکام ) אلف

و  تنـوین ترین آنهـا حـذف    وقوع אسم در جایگاه مضاف در زبان عربى، پیامدهاى دستورى خاصى دאرد که مهم

و  تنـوین  ، هنگام אضـافه، دאشته باشد یا אلف و الم تنوین ،یعنی אگر مضاف قبل אز אضافه אلف و الم אز آن אست؛

؛ بدون آنکه مضاف »لِجُرَّאلمُ لَقَ« :گفتباید  »مرد قلم آن« در ترجمۀ ؛ برאی نمونهشود حذف می אلف و الم آن

  .، هر دو אشتباه אست»لِجُرَّאل مُلَאلقَ«و » لِجُرَّאل مٌلَقَ«؛ אز همین رو کار ببریم رא منوَّن یا مُحَلَّی به אلف به الم به 

אگـر  برאی نمونـه   ؛ یعنیق به ترکیب אضافی אستمتعلّ ظهور حرکات אعرאبیِ محلّ آنكه مضاف، دیگر ۀنکت

אین ترکیب  به אین معنا که چون ؛»يٍّعل قلمُ«: باید بگوییم کنیم، رא ترجمه» قلم علی« یخوאستیم ترکیب אضاف

مضـاف   در محلّ رفع قرאر دאرد و در جایگاه مفعولی یا قیدی یا مجرور به حرف جرّ نیسـت، عالمـت رفـع روی   

بایـد  ترجمه کنیم، رא در حالت مفعولی  »علیقلم « شود؛ به همین ترتیب، אگر بخوאهیم ترکیب אضافی ظاهر مى

אضافی در حالت نصـب قـرאر دאرد و عالمـت نصـب بـر      چون אین ترکیب  ؛»قلمُ علیّاً«؛ نه »يٍّعل قلمَ« :بگوییم

 ،دوبـر ترکیـب אضـافی وאرد شـ     طور אگر حـرف جـرّ   همینبه אست؛  شود که در حقیقت مفعولٌ مضاف ظاهر می

  .های دیگری אز אین قبیل و نمونه» يٍّعل قلمِمِن «: אلیه رא؛ مانند ؛ نه مضافٌکند مضاف رא مجرور می

و  حالـت אعرאبـی  » مضـاف «یعنی  ؛در دستور زبان عربی بیانگر نقش وאژه نیست »مضاف«אفزون بر אین، 

 بنابرאین. مجرور به حرف جرّ، هم مفعول و هم باشد مبتدאتوאند  هم میو برאی نمونه  دאردن یوאحد نقش نحوىِ

وאژه بیـانگر نقـش    ،بـه و دیگـر نقشـهای نحـوی     مبتدא، خبر، فاعل، نایب فاعل، مفعولٌخالف  مضاف بودن بر

אینکه در بعضى  جالب .یا نایب فاعل باشد مفعول ،فاعل ،مبتدא توאند مثالً ، میمضاف بودن در عیننیست، بلکه 

אلیـه   مضـافٌ  »يأخـ «وאژۀ کـه در آن   »يٍّعل أخيکتابُ «אلیه نیز وאقع شود؛ مانند  مضافٌتوאند  می، مضافموאرد 

  .אست» يٍّعل«مضاف برאی , و در عین حال» کتاب«برאی 

  אلیه در אضافۀ معنوی مضافٌ אحکام) ب

و  شود جمع نمیبا نقش نحوی دیگری אلیه، بر خالف مضاف، نقش مستقلّی אست و  مضافٌکه آن  نخستین نکته

  .شود مجرور تلقّی میحالتها  همۀدر 

رفـه  توאنـد مع  نظر گوینده یا نویسنده אست، هم میمورد אلیه، بسته به معنایی که  که مضافٌدومین نکته אین

نکـره  , אلیه مضافٌ» لِّمٍعَکتابُ مُ«معرفه و در ترکیبِ  ،אلیه مضافٌ» کِتَابُ אلمُعَلِّمِ«هم نکره؛ مثالً در ترکیب  ،باشد

  .אست

                                                 
 .١٢٧/ نساء. ٢٩
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پـدر و مـادر   «؛ یعنـی در ترجمـۀ   شـود  جدא نمی خود אز مضافאلیه در زبان عربی  مضافٌ سومین نکته آنکه

  ٣٠.אلیه بیاید مضافٌباید بالفاصله  زیرא پس אز مضاف،؛ »مُّهُيٍّ وأأبو عل« :باید بگوییم» علی

 אلیه مشخّص مضافٌبا توجه به معرفه یا نکره بودن  تنها مضافنکره بودن یا که معرفه نکتۀ مهم دیگر אین

 ؛ چنان كه אست نکره, אلیه آن مضافٌچون ، نکره אست» قلم« وאژۀ» لٍجُقلمُ رَ« در ترکیب אضافییعنی  ؛شود می

معرفه אست؛ אمّا مضافِ به نکـره،   آنאلیه  مضافٌچون  ،معرفه אست »قلم« وאژۀ ،»لِجُقلمُ אلرَّ« ترکیب אضافی در

 مـثالً  به אین معنا کـه شود؛  آن کاسته می قیدامص دאیرۀאز  خورد و تخصیص می, در نتیجۀ אضافه شدن به نکره

ی متعلـق بـه زنـان אز    אست و همـۀ قلمهـا   مردאنبه  که متعلق یی باشدبیانگر قلمها توאند تنها می »لٍجُقلمُ رَ«

و אز  شـود، معرفـه אسـت    אلیه معرفـه אضـافه مـی    مضافٌمضاف به אما هنگامی که . حوزۀ معنایی آن خارج אست

אلیـهِ   אز مضافٌمعرفه کسب تعریف و אلیهِ  مضافٌאز  مضاف؛ به دیگر سخن، کند کسب تعریف میאلیه خود  مضافٌ

  ٣١.کند می، کسب تخصیص نکره

  چکیده

 :بر سه گونه אستאضافۀ معنوی  

  ؛در تقدیر אست »لِـ«حرف جرّ آن אلیه  مضافٌکه بین مضاف و  אضافۀ אختصاصیّه .١

  در تقدیر אست؛» في« آن حرف جرّאلیه  مضافٌکه بین مضاف و  אضافۀ ظرفیه .٢

  .ستدر تقدیر א» مِن«حرف جرّ آن אلیه  مضافٌکه بین مضاف و  אضافۀ بیانیه .٣

אند مرفوع، تو  ی אست و میאعرאب گیرد، و محلّ ظهور عالئم نمیو אلف و الم مضاف در אضافۀ معنوی تنوین  
 אلیه که خالف نقش نحوی مستقلّی אست و بـا نقشـهای نحـوی    منصوب و مجرور باشد؛ بر خالف مضافٌ

  .אستمجرور  شود و همیشه جمع نمی دیگر
 . باشدنکره  یاتوאند معرفه  میאست، نظر گوینده یا نویسنده مورد  אلیه متناسب با معنایی که مضافٌ 
آن رא ذكـر   אلیهِ  پس אز هر مضافی باید مضافٌبالفاصله , شود و אز אین رو אلیه خود جدא نمی مضاف אز مضافٌ 

  .كرد

ه معرفه אلی אلیه وאبسته אست؛ یعنی אگر مضافٌ به معرفه یا نکره بودن مضافٌ, معرفه یا نکره بودن مضاف 
אلیه نکره باشد، مضاف אز  رود و چنانچه مضافٌ کند و معرفه به شمار مى باشد، مضاف אز آن کسب تعریف می

  .کند و همچنان نکره אست آن کسب تخصیص می

                                                 
أبو «به جای אلیه خود جدא شده אست؛ چنان كه برאی نمونه  مضاف אز مضافٌ אز سر تسامح،در متون عربی گاه  در عین حال،. ٣٠

אین نوع کاربرد אز  . אستفاده كنند» َقلَمُ وکِتابُ زَیدٍ«، אز »قَلَمُ زیدٍ وکِتابُهُ«بگویند؛ یا به جای » أبو وأمُّ عليٍّ«، »عليٍّ وأمُّهُ
  .אشتباههای رאیج אست و بهتر אست אز كاربرد آن پرهیز کرد

  .٥٤٦ـ  ٥٥٢، ص ة אلعربیّةنحو אللغمّد أسعد אلنادریّ، مح: ک. אلیه ر ی آگاهی אز تفصیل אحکام مضاف و مضافبرא. ٣١
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

   ؛معنوی  در אضافۀ אلیه مضافٌهای ظهور حالت 
  ).אإلضافه و ممتنع  אإلضافه ، دאئم ضافهאإل אسمهای جائز(אنوאع אسم در مقام مضاف  

  چند نکتهیادآوری 

مضاف همـوאره بـر    אلیه אست؛ یعنی، مضافٌۀ دوم وאژف و اۀ אول همیشه مضوאژ ،در ترکیب אضافی :نخستنکتۀ 

م و مقـدَّ  אلیـه،  در آن، مضـافٌ کـه   وجود ندאردمقدم אست و אساساً هیچ ترکیب אضافی در زبان عربی  אلیه مضافٌ

  .باشد رمؤخَّ ،مضاف

به אین معنا کـه مجـرور بـودن     ؛آن آشکار نباشد چند عالمت جرّ همیشه مجرور אست، هر אلیه مضافٌ :دومنکتۀ 

  .گاه محلی و گاه تقدیری אست ،گاه ظاهری אلیه مضافٌ

گـاه   אلیـه  مضافٌאما   ،توאند مضاف قرאر گیرد نمیو جمله فعل  ،حرف ،یعنی ؛مضاف هموאره אسم אست :نکتۀ سوم

خـالف آن در   توאند حرف باشد، אما بر مضاف نمی אلیه نیز همچون بنابرאین مضافٌ אست؛ و گاه جمله )אسم(مفرد 

  .ستא آن، محلّیאعرאب در אین صورت که  باشدجمله  توאند میوאرد مאی  پاره

  معنوی  در אضافۀ אلیه مضافٌهای ظهور حالت

  אلیه به صورت אسم مضافٌ) אلف

در  برאی نمونـه  ؛ضمیر رود؛ یا به کار میאسم ظاهر به صورت  یا کهאسم אست  אلیه، مضافٌظهور  حالتنخستین 

بِاسْـمِ   אقْرَأ﴿ مبارک ۀدر آی و ظاهر אست و אسم אلیه مضافٌ »درאلقَ«وאژۀ  ٣٢﴾لَیْلَةِ אلْقَدْرِ ینْزَلْنَاهُ فِإِنَّا أ﴿آیۀ مبارک 

   .و ضمیر אست אلیه مضافٌ» כَ« ٣٣﴾خَلَقَ یرَبِّكَ אلَّذِ

                                                 
 .١/ قدر. ٣٢

 .١/ علق. ٣٣
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  به صورت جمله אلیه مضافٌ) ب

در  ، جمله אست كه یا جملۀ فعلیه אست، یا אسـمیّه؛ بـرאی نمونـه   معنوی אلیه در אضافۀ مضافٌت ظهور حالدومین 

» ال«אسـت کـه در آن    »ال یَنْفَـعُ مَـالٌ  «جملۀ  ،»ومیَ« אلیهِ مضافٌ ٣٤﴾یَوْمَ ال یَنْفَعُ مَالٌ وَ ال بَنُونَ﴿آیۀ مبارک 

. אست كه محـالً مجـرور אسـت؛ زیـرא אعـرאب جمـالت، محلّـی אسـت        فاعل  »مالٌ«و  فعل »عُنفَیَ«حرف نفی، 

و محـالً مجـرور   » نْتُمْ قَلِیلٌأ« ۀجملۀ אسمی» إذْ« אلیهِ مضافٌ ٣٥﴾نْتُمْ قَلِیلٌوَ אذْكُرُوא إِذْ أ﴿ آیۀ مبارک همچنین در

  .אست

  אلیه در حاالت گوناگون هایی אز کاربرد مضافٌ نمونه

  אلیه به صورت אسم مضافٌ .١

إِیَّـاכَ نَعْبُـدُ وَ   *  אلـدِّینِ  یَـوْمِ مَالِكِ  * אلرَّحْمنِ אلرَّحِیمِ*  אلْعَالَمِینَאلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ * אلرَّحْمَنِ אلرَّحِیمِ  אهللاِبِسْمِ ﴿ـ 

  ٣٦﴾عَلَیْهِمْ وَ الَ אلضَّالِّینَ אلْمَغْضُوبِنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ أ אلَّذِینَصِرَאطَ  * אهْدِنَا אلصِّرאطَ אلْمُسْتَقِیمَ * إِیَّاכَ نَسْتَعِینُ

 אلْخَنَّـاسِ  אلْوَسْـوَאسِ مِن شَرِّ  * אلنَّاسِإِلهِ  * אلنَّاسِمَلِكِ  * אلنَّاسِعُوذُ بِرَبِّ قُلْ أ* אلرَّحْمَنِ אلرَّحِیمِ  אهللاِبِسْمِ  ﴿ـ 

  ٣٧﴾مِنَ אلْجِنَّةِ وَ אلنَّاسِ * אلنَّاسِصُدُورِ  یאلَّذِي یُوَسْوِسُ فِ* 

  אلیه به صورت جمله مضافٌ .٢

  ٣٨﴾وَ یَسْتَغْفِرُوא رَبَّهُم هُدَىجَاءَهُمُ אلنْ یُؤْمِنُوא إِذْ اسَ أوَ مَا مَنَعَ אلنَّ﴿ـ 

  ٣٩﴾وَ یَكْشِفُ אلسُّوءَ دَعَاهُمُضْطَرَّ إِذא أمَّنْ یُجِیبُ אل﴿ـ 

  ٤٠﴾حَرאمِفَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ אلمَسْجِدِ אل خَرَجْتَوَ مِنْ حَیْثُ ﴿ـ 

  ٤١﴾یُبْعَثُونَإِلَى یَوْمِ  ینْظِرْنِقَالَ رَبِّ فَأ﴿ـ 

                                                 
 .٨٨/ شعرאء. ٣٤

 .٢٦/ אنفال. ٣٥

 .١ـ  ٧/ حمد. ٣٦

 .١ـ  ٦/ ناس. ٣٧

 .٥٥/ کهف. ٣٨

 .٦٢/ نمل. ٣٩

 .١٤٩/ بقره. ٤٠

 .٣٦/ حجر. ٤١
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  אلیه به صورت جمله وجوب آمدن مضافٌ

אسمیه؛ به אیـن معنـا کـه گـاه در زبـان      جملۀ جملۀ فعلیه یا  خوאه، אستאلیه وجوباً جمله  مضافٌ ،موאردبرخی در 

ه אسـت و در אیـن   رفتـ ن بـه کـار  ) אسم(אلیه آنها هرگز به صورت مفرد  روند که مضافٌ ار میهایی به ک عربی وאژه

و » ذْإ«، »إذא«؛ ماننـد  شـود  ی אست و جرّ آن هرگز ظاهر نمیאلیه جمله אست و אعرאب آن نیز محلّ مضافٌ موאرد،

אسـم شـرط    »إذא« ٤٢،﴾אلسَّـماءُ אنفَطَـرَتْ  إِذَא ﴿در آیۀ مبـارک   برאی نمونه. אند که دאئم אإلضافه به جمله» حَیْثُ«

رא  »אلسَّماءُ אنفَطَـرَتْ «ملۀ ج ، بایدبه همین دلیلو  ضافه به جمله אستو ظرف و در عین حال، دאئم אإلغیرجازم 

م دאئ »إذ« ٤٣،﴾وَ אذْكُرُوא إِذْ كُنْتُمْ قَلِیالً﴿ مبارکدر آیۀ  همچنین. کرد که محالً مجرور אستقی آن تلّ אلیهِ مضافٌ

فَـأتُوهُنَّ مِـنْ   ﴿در آیـۀ   .محالً مجرور אسـت آن و  אلیهِ مضافٌ »كُنْتُمْ قَلِیالً«جملۀ  ؛ یعنیجمله אست אإلضافه به

ـ «جملـۀ  دאئم אإلضافه به جمله אست؛ یعنی » ثُیْحَ«وאژۀ  نیز ﴾مَرَكُمُ אللَّهُحَیْثُ أ אلیـه آن و   مضـافٌ  »אهللاُ مُکُرَأمَ

  .محالً مجرور אست

  مقام مضافאنوאع אسم در 

بـه سـه دسـته تقسـیم     » مضـاف «در زبان عربی، אسمها אز نظر אمکان یا عدم אمکان قـرאر گـرفتن در جایگـاه    

  :شوند مى

אسـمهایی  . ٢رونـد؛   אست و در برخی موאرد در مقام مضاف به کار می» جایز«אسمهایی که אضافه کردن آنها . ١

. ٣אلیـه، ممکـن نیسـت؛     ه אعتبـار همرאهـی بـا مضـافٌ    אست و کاربرد آنها، جز ب» وאجب«که אضافه کردن آنها 

بنـابرאین،  . توאن آنها رא در جایگاه مضاف به کار بـرد  אست و هرگز نمی» ممتنع«אسمهایی که אضافه کردن آنها 

  :אند אسمها אز نظر אمکان یا عدم אمکان قرאر گرفتن در جایگاه مضاف بر سه گونه

  אإلضافه؛ אسمهای جائز  .١

  ؛ضافهאإل    وאجبهای אسم. ٢

  .ضافهאإل  אسمهای ممتنع .٣

  ضافهאإل אسمهای جائز) אلف

אضافه کردن אسم نکره به אسم معرفه یا אسم نکرۀ دیگر در אضافۀ معنوی، برאی معرفه کردن یا تخصـیص زدن  

אگـر  قـرאر بگیرنـد کـه در אیـن صـورت،      مضـاف  در جایگاه توאنند  بیشتر אسمهای نکره می. آن אسم نکره אست

אز آن کسب تخصیص  ،نکره باشد آنها אلیه אگر مضافٌ و کنند کسب تعریف میآن אز  ،אلیه آنها معرفه باشد مضافٌ

                                                 
 .١/ אنفطار. ٤٢

  .٨٦/ אعرאف. ٤٣
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خَـذَهُمْ عَـذَאبُ یَـوْمِ    فَكَذَّبُوهُ فَأ﴿ مبارکدر آیۀ  برאی نمونه ؛אند ضافهאإل  های نکره جائز؛ یعنی بیشتر אسمکنند می

و אضـافه شـده   یک بار به אسم نکره  ویک بار به אسم معرفه  »ذאبعَ«وאژۀ  ٤٤﴾عَظِیمٍ אلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَאبَ یَوْمٍ

 אلیـهِ   مضـافٌ  »عَـذَאبُ یَـوْمِ אلظُّلَّـةِ   «در אست؛ با אین تفاوت که چـون  نکره بوده  ،אز אضافه پیش ،در هر دو حالت

אز وאژۀ  و شـود  ی مـی معرفه تلقّ »عذאب«بنابرאین  خود آن معرفه به אضافه אست،ست که א »یوم«وאژۀ  »عذאب«

، אز سـت א »یوم«نکرۀ  אسم ،»عذאب« אلیهِ  مضافٌچون  ،»عَذَאبَ یَوْمٍ عَظِیمٍ«در کند، אما  میکسب تعریف  »یوم«

  .کند خود کسب تخصیص می אلیهِ  مضافٌتنها אز  »عذאب«אین رو 

  هایی אز کاربرد אسمهای جائز אإلضافه در قرآن کریم نمونه

  ٤٥﴾یَوْمَئِذٍ وَאجِفَةٌ قُلُوبٌ * تَتْبَعُهَا אلرَّאدِفَةُ * تَرْجُفُ אلرَّאجِفَةُ یَوْمَ﴿. ١

  ٤٦﴾كُمَاقُلُوبُإِنْ تَتُوبَا إِلَى אللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ ﴿ـ 

  ٤٧﴾بِیكُمْیَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أ أرْضاًوِ אطْرَحُوهُ אقْتُلُوא یُوسُفَ أ﴿. ٢

  ٤٨﴾فَاعْبُدُونِ یَوאسِعَةٌ فَإِیَّا یأرْضِאلَّذِینَ آمَنُوא إِنَّ  یَیا عِبادِِِ﴿ـ 

  ٤٩﴾نْفُسِهِمْوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوא مَا بِأنْعَمَها عَلَى قَأ نِعْمَةًنَّ אللَّهَ لَمْ یَكُ مُغَیِّرאً ذلِكَ بِأ﴿. ٣

  ٥٠﴾لَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْهِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أعْدאءً فَأאللَّ نِعْمَتَوَ אذْكُرُوא ﴿ـ 

  )אالضافه  دאئم(ضافه אإل  אسمهای وאجب) ب

אسـمهای   .١ :شوند گونه تقسیم میدو  אند که خود آنها به ضافهאإل  دאئمیا ضافه אإل  وאجب دستۀ دیگری אز אسمها،

  .אإلضافه به جمله  אسمهای دאئم. ٢ ؛ضافه به مفردאإل  دאئم

                                                 
  .١٨٩/ شعرאء. ٤٤

  .٦ـ  ٨/ نازعات. ٤٥

  .٤/ تحریم. ٤٦

 .٩/ یوسف. ٤٧

 .٥٦/ عنکبوت. ٤٨

 .٥٣/ אنفال. ٤٩

  .١٠٣/ آل عمرאن. ٥٠
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  אإلضافه به مفرد אسمهای دאئم  .١

אلیـه بـه    که ظاهر لفظ آنها جز به همرאه مضافٌ אی دسته. ١ :ستא  بر دو نوع אإلضافه به مفرد خود های دאئم אسم

و در  رونـد  مـی אلیـه بـه کـار     ٌٌ مضـاف אی دیگر که غالباً همرאه با  دسته. ٢؛ »لَدَی«و » عِنْدَ«: روند؛ مانند کار نمی

ـ (گانه  جهات شش :شوند؛ مانند جدא میאلیه   אز مضافٌ دیگر موאردی  ،)أمـام  و لـف مـین، خَ سـار، یَ حـت، یَ وق، تَفَ

ـ  برאی نمونه ؛»أيّ«و » عَمَ«مانند  ،و برخی אز אسمهای پرکاربرد دیگر »بَعض و لّکُ، عدبَ ،بلقَ«های  وאژه  ۀدر آی

אست؛ به کار رفته  »عضبَ«بار وאژۀ  چهار ٥١﴾وَ یَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً قِیَامَةِ یَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍثُمَّ یَوْمَ אل﴿ مبارک

  .אلیه אلیه و دو بار بدون مضافٌ دو بار به همرאه مضافٌ

یعنـی در   ؛در ظاهر نیست لزوماً فرد،به م אإلضافه دستۀ دوم אز אسمهای دאئم  ۀوجوب אضافۀ مهم آنکه نکت

 که در אین صورت، تنـوینی بـه آخـر   خبری نباشد  אلیه مضافٌאز   ظاهر در پس אز אین אسمهاموאردی ممکن אست 

ـ  .نـام دאرد  »אلیـه  تنـوین عـوض אز مضـافٌ   «אصطالح در شود که  אفزوده می »کُلّ، بَعض و أيّ«  مبـارک ۀ در آی

اهر در ظ אست، به کار رفته )ضافه به مفردאإل  دאئم אز אسمهای( »بعض« وאژۀدر دو مورد   که گفتیم پیشین، چنان

אفـزوده شـده   אلیه   تنوین عوض אز مضافٌ آن،به آخرین حرف بر همین אساس، خبری نیست و آن אلیه   אز مضافٌ

 یعنـی  ؛نظـر אسـت   مـدّ ی آن همچنان ظاهری دאرد و معنا ۀجنبאلیه صرفاً  حذف مضافٌگونه موאرد  در אین. אست

  .دشون ضافه بودن خارج نمیאإل حالت دאئم אز در אین موאرد نیز در حقیقت،  گونه אسمها، אین

، »بـل قَ«وאژۀ  ٥٢﴾إِلَیْكَ وَ إِلَى אلَّذِینَ مِنْ قَبْلِكَ אللَّهُ אلْعَزِیزُ אلْحَكِـیمُ  یكَذلِكَ یُوحِ﴿همچنین در آیۀ مبارک 

وَ ﴿ مبـارک كه در آیۀ  چنان. אضافه شده אست »כَ«به ضمیر متصل  ،ضافه به مفرد אستאإل  دאئم که אز אسمهای

ـ حَ« ه אسم نکرۀب )به مفرد אإلضافه دאئم هایאسمאز (» کلّ«نیز  ٥٣﴾تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍال  אضـافه شـده   » افلّ

  .אست

  אإلضافه به جمله  אسمهای دאئم .٢

فَـإِذَא  ﴿ مبـارک  ۀدر آی »إذא«مانند  ؛ستאضافه به جمله אإل  אسمهای دאئم ،ضافهאإل  دومین نوع אز אسمهای وאجب

ـ ﴿ مبارک ۀدر آی »إذْ« و ٥٤﴾نْسَابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ ال یَتَسَاءَلُونَفَال أ אلصُّورِ ینُفِخَ فِ  یوَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّ

وَ یَرْزُقْهُ مِـنْ حَیْـثُ ال    هُ مَخْرَجاًمَنْ یَتَّقِ אللَّهَ یَجْعَل لَوَ ﴿ مبارک ۀدر آی »ثُیْحَ«و  ٥٥﴾رْضِ خَلِیفَةًאأل یجَاعِلٌ فِ

                                                 
  .٢٥/ عنکبوت. ٥١

 .٣/ شوری. ٥٢

 .١٠/ قلم. ٥٣

  .١٠١/ مؤمنون. ٥٤

  .٣٠/ بقره. ٥٥
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 دوم آیـۀ در  ،»אلصُّـورِ  ینُفِخَ فِ« جملۀ نخست آیۀدر  :جمله אست ،موאرد آنها در همۀאلیه   که مضافٌ ٥٦﴾یَحْتَسِبُ

  .روند مجرور به شمار می محالًکه همگى » ال یَحْتَسِبُ« جملۀ سوم آیۀو در  »قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ« جملۀ

  אإلضافه در قرآن کریم  אز کاربرد אسمهای دאئمهایی  نمونه

  אإلضافه به مفرد אسمهای دאئم  .١

  ٥٧﴾هِمْ فَرِحُونَلَدَیْحِزْبٍ بِما  كُلُّ﴿ـ 

  ٥٨﴾كَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّكَ سَمِیعُ אلدُّعَاءِدُنْلَمِن  یقَالَ رَبِّ هَبْ لِ﴿ـ 

  ٥٩﴾كُمْمَعَعْلَوْنَ وَ אللَّهُ أنْتُمُ אألى אلسَّلْمِ وَ فَال تَهِنُوא وَ تَدْعُوא إِلَ﴿ـ 

  ٦٠﴾نسِیّاًهَذא وَ كُنْتُ نَسْیاً مَ قَبْلَمِتُّ  یقَالَتْ یَا لَیْتَنِ﴿ـ 

  ٦١﴾مُورُمْ وَ إِلَى אللَّهِ تُرْجَعُ אألُهُخَلْفَیْدِیهِمْ وَ مَا أ بَیْنَیَعْلَمُ مَا ﴿ـ 

  אإلضافه به جمله אسمهای دאئم  .٢

  ٦٢﴾ال یَعْلَمُونَ حَیْثُوَ אلَّذِینَ كَذَّبُوא بِآیَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ ﴿ـ 

  ٦٣﴾عَكَفَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُم مَ قَمْتَ لَهُمُ אلصَّالةَكُنْتَ فِیهِمْ فَأ إِذאوَ ﴿ـ 

  ٦٤﴾لُوبِكُمْلَّفَ بَیْنَ قُكُنْتُمْ أعْدאءً فَأ إِذْوَ אذْكُرُوא نِعْمَتَ אللَّهِ عَلَیْكُمْ ﴿ـ 

  ٦٥﴾تَىأ حَیْثُإِنَّمَا صَنَعُوא كَیْدُ سَاحِرٍ وَ ال یُفْلِحُ אلسَّاحِرُ ﴿ـ 

                                                 
  .٣و  ٢/ طالق. ٥٦

 .٣٢/ روم. ٥٧

 .٣٨/ آل عمرאن. ٥٨

 .٣٥/ محمّد. ٥٩

 .٢٣/ مریم. ٦٠

  .٧٦/ حجّ. ٦١

 .١٨٢/ אعرאف. ٦٢

 .١٠٢/ نساء. ٦٣

 .١٠٣/ آل عمرאن. ٦٤

 .٦٩/ طه. ٦٥



٢٢  
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  ٦٦﴾ یُبْصِرُونَظُلُماتٍ ال یضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ אللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِأ لَمَّافَ﴿ـ 

  .אستאإلضافه به جمله  نیز یکی אز אسمهای دאئم » لَمّا«گفتنی אست که 

  ضافهאإل  אسمهای ممتنع) ج

معرفـه کـردن    رאییا ب אلیه مضافٌאسم به  אضافۀ که چنان .אست  ضافهאإل  ممتنع אسمهای ،אز אسمها دستهسومین 

معرفه  ذאتاً ،خود ،אگر אسمبر אین אساس،  .گیرد آن صورت میمصدאقی  ۀدאیربه تخصیص زدن  رאییا بو مضاف 

کـه   אست یאسمهای ، אإلضافه  یکی אز אنوאع אسمهای ممتنع אز אین رو،. به کار رودمضاف  در مقام توאند نمی، باشد

گاه، نه با قید علمیّت، بلکه با در نظر گـرفتن אشـترאک لفظـی یـا تأویـل       به جز אسمهای علم که ؛אند معرفه ذאتاً

إنّـا نَفْتَخِـرُ بِإیرאنِنـا    «در عبـارت  » إیـرאن «: ماننـد  ٦٧אنـد؛   نیز به کار رفتـه مضاف دیگری אز אین قبیل در جایگاه 

مضـاف   و אسمهای אشاره هرگز در جایگاه موصوالت ،ضمائر אز אین نوع אز אسمهای معرفه که بگذریم،. »אلعَزیزَةِ

 ٦٨ــ  ـ אلبتـه در אضـافۀ معنـوی     אنـد  که با אلف و الم تعریف به کار رفتـه  نیزאسمهایی همچنین . گیرند قرאر نمی

سم نکـره بـه   א ، در مقامآنها رאو رא אز آنها بردאریم  אلف و المنکه آمگر  ،مضاف به کار روند جایگاهند در نتوא نمی

  .کار ببریم

بـه    کـه معـرب  » يُّأ«وאژۀ جـز  بـه   אست؛  אسمهای شرط و אستفهامאإلضافه،   ممتنع یאسمها אز نوع دیگر

 :ند אزא عبارت אإلضافه ممتنع ترین אسمهای شرط  مهم .تپذیر אس אمکاننیز  رود و مضاف وאقع شدن آن شمار می

 یـنَ أن، ما، مَ« :ند אزא عبارتאإلضافه  ترین אسمهای אستفهام ممتنع  كه مهم چنان ؛»ماأینَ و ماثُیْی، حَتَمَ، ما، نمَ«

  .»یتَمَ و

  אإلضافه در قرآن کریم  هایی אز کاربرد אسمهای ممتنع نمونه

  ٦٩﴾كانَ مُخْتاالً فَخُورאً مَنْإِنَّ אللَّهَ ال یُحِبُّ ﴿ـ 

  ٧٠﴾رَزَقَكُمُ אللَّهُ) مِنْ ما(=  مَّاوْ مِیضُوא عَلَیْنَا مِنَ אلْمَاءِ أفِوَ نَادَى أصْحَابُ אلنَّارِ أصْحَابَ אلْجَنَّةِ أنْ أ﴿ـ 

  ٧١﴾وَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَهَذَא אل مَتَىوَ یَقُولُونَ ﴿ـ 

                                                 
 .١٧/ بقره. ٦٦

 .توאند در یک אسم جمع شود نمی» تعریف«به אین دلیل که دو سببِ . ٦٧

 .دאشته باشد» אل«توאند  در مباحث مربوط به אضافۀ لفظی خوאهیم دید که مضاف در אضافۀ لفظی می. ٦٨

 .٣٦/ نساء. ٦٩

 .٥٠/ אعرאف. ٧٠

 .٤٨/ یونس. ٧١
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  ٧٢﴾تُوَلُّوא فَثَمَّ وَجْهُ אللَّهِ یْنَمَاأمَغْرِبُ فَوَ لِلَّهِ אلمَشْرِقُ وَ אل﴿ـ 

  ٧٣﴾كُنْتُمْ فَوَلُّوא وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) حَیْثُما(=  حَیْثُ مَاوَ ﴿ـ 

  چکیده

 وجملۀ فعلیـه  אعمّ אز ( :و گاه جمله אست ؛)ضمیرو אسم ظاهر אعمّ אز (אسم  گاه אلیه مضافٌ ،در אضافۀ معنوی 
  ).ۀ אسمیهجمل

 ،ضـافه אإل  جـائز  :אند  دستهسه  بر» مضاف«אمکان و عدم אمکان قرאر گرفتن آنها در جایگاه אسمها به אعتبار  
 .ضافهאإل  ضافه و ممتنعאإل  وאجب

  ؛אسمهای نکره بیشترمانند  ؛ضافهאإل  אسمهای جائز) אلف

  אند؛ دو گونهکه بر ) אإلضافه دאئم ( ضافهאإل  אسمهای وאجب) ب

  ؛»مَعَ«و » عدبَ« ،»بلقَ«، »عضبَ«، »لّکُ«های  وאژهگانه و  مانند جهات شش؛ به مفردאإلضافه  دאئم  .١

  ؛»ثُیْحَ«و  »إذْ«، »إذא«: ؛ مانند ضافه به جملهאإل  دאئم. ٢

شرط  و אسمهای» אَلْ«ی אشاره، אسمهای مُحلَّی به اهאسم ،موصوالت ،ضمائر مانند ؛ضافهאإل  אسمهای ممتنع) ج
 .»يُّأ«وאژۀ  ، به جزو אستفهام

 

                                                 
 .١١٥/ بقره. ٧٢

 .١٥٠/ بقره. ٧٣
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אلیه؛ و مضافٌ حذف مضاف 
  אلیه محذوف؛ مضافٌאنوאع  
  אلیه؛ و مضافٌ صفت گرفتن مضاف 
  .אضافۀ صفت به موصوف 

  אلیه مضاف و مضافٌحذف 

אلیه جانشینی مضـاف رא   در אین صورت، مضافٌ. ماند אلیه بازمی همرאهی با مضافٌمضاف אز گاه به دالیلی خاص، 

 مضـاف  نیـز  در مـوאردی  عالوه بـر אیـن،   .به کار رفته باشد همرאه با مضاف ظاهرאً گیرد؛ بدون آنكه برعهده می

  .رود به شمار می جانشین ترکیب אضافی ،مضاف صورت،رود که در אین  אلیه به كار می بدون مضافٌ

 אلیه تنها در موאردی جـایز אسـت   مضافٌحذف مضاف و  ضروری אست كه توجه به אین نکتهدر عین حال، 

مانـده אز   بـاقی  אلیـهِ  مضافٌمعنای مضاف یا  ،موאرد كه خللی در معنای جمله به وجود نیاورد؛ אز אین رو، در אغلب

  .آید به دست میدر کنار همدیگر  אلیه مضافٌ ومضاف  كاربردאست که אز  و مفهومی معنا همان ،ترکیب אضافی

  حذف مضاف) אلف

אسـت   אلیـه  مضافٌ ،ماند شود و آنچه باقی می حذف می ، مضاف به دالیلی،ترکیب אضافی درگاه  كه گفتیم چنان

بـا توجـه بـه אیـن      .گیرد و אعرאب مضاف محذوف رא به خود می رود به کار میمضاف  حقیقت، در جایگاهکه در 

بر אین باورند کـه مضـاف، حـذف     ٧٤﴾كُنَّا فِیهَا یوَ سْئَلِ אلْقَرْیَةَ אلَّتِ﴿در تحلیل نحوی آیۀ مبارכ رאن مفسّ نکته،

אز تـوאن   نمیچون  אست؛ »اكُنَّا فِیهَ یאلْقَرْیَةَ אلَّتِأهلَ  وَ سْئَلْ« شده אست و معنای אین آیه به אعتبار حذف مضاف

אز  »هـل أ« وאژۀحـذف   توאن سؤאل كرد، بـا אیـن همـه،    می »ةقریאلهل أ« بلکه تنها אز ،چیزی رא پرسید »قریة«

  .نكرده אستبه معنای آیه وאرد  آسیبی) أهل אلقریة( ورد نظرم  ترکیب אضافی

                                                 
 .٨٢/ یوسف. ٧٤
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در نقش نحـوی مضـاف محـذوف     אلیه مضافٌאز ترکیب אضافی حذف شده و مضاف  موאردی که چنین در

در آیۀ » אلقریةَ« مثالً به אین معنا که ؛به אعتبار حذف مضاف אست אلیه مضافٌ گویند کاربرد می قرאر گرفته אست،

אسـت،   باقی مانده אلیه كه در آن، مضاف، حذف شده و مضافٌ אست خاصّیترکیب אضافی  ماندۀ گفته، باقی پیش

  .رساند אلیه مورد نظر رא به ذهن می مضافٌف و معنای مضا אما، אین ترکیب همچنان

نیـز مضـاف حـذف     ٧٥﴾قُلُوبِهِمُ אلْعِجْـلَ  یوَ أُشْرِبُوא فِ﴿ توאن دریافت كه در آیۀ مبارک بر همین אساس، می

 »جـلَ אلع«وאژۀ ؛ یعنی »אلْعِجْلِحُبَّ  قُلُوبِهِم يوَ أُشْرِبُوא فِ« :چنین بوده אستدر حقیقت شده و صورت אصلی آن 

شـده אسـت و אز   ظاهر  ،در نقش نحوی مضاف محذوف אین آیه به אعتبار حذف مضاف، به کار رفته و سپسدر 

  .رساند مفهوم آن رא به ذهن می אین رو،

  אلیه مضافٌحذف ) ب

 אلیـه אز ترکیـب אضـافی حـذف     مضافٌکه  دیگری وجود دאردموאرد حذف مضاف אز ترکیب אضافی،  موאرد غیر אز

با אین همه، معنـایی  . گردد جانشین ترکیب אضافی می رود و به تنهایی به كار میمضاف وאرد، در אین م .شود می

تغییر محسوسی  آنکه אغلب ؛ بیهمان معنایی אست که ترکیب אضافی بیانگر آن אست آید، كه אز آن به دست می

  .بیایدپدید  آندر 

  نکتۀ مهم

אگـر   مثالً در آیۀ پیشـین  به אین معنا که אست؛ پذیر אمکانبا دقت در معنای عبارت  ،حذف مضاف موאرد شناخت

سـایر  در . شـود  مضـاف نمـی  متوجه حذف  طبعاً كه ،ندאردگویی  توאن پاسخ» قریة«کسی توجه ندאشته باشد که 

كند، معنـای   به حذف مضاف رאهنمایی میآنچه ما رא   ؛ یعنیبه همین شکل אستنیز بیش و كم، وضعیت  موאرد

تـر و   حالـت روشـن   در قیاس با موאرد حـذف مضـاف،   אز ترکیب אضافی אلیه مضافٌحذف آنكه  جمله אست، حال

خورد كه با توجّـه بـه آن،    به چشم می آنظاهری برאی حذف  אی نشانه ،تری دאرد و در بسیاری אز موאرد برجسته

  .אلیه محذوف پی برد کم אز نظر نحوی به مضافٌ توאن دست می

نظـر אز   با صـرف   אلیه، مضافٌאز حذف  بدאنیم پسאست که  آنلمی אهمیت دאرد آنچه אز نظر عبه هر حال، 

دهد و مضاف چه אعرאبی  عربی رخ می ۀجمل ظاهر چه אتفاقی درאلیهِ محذوف، مفرد אست یا جمله،  אینکه مضافٌ

  .پذیرد می

رو  روبـه پدیـده   دویکـی אز  با  אلیه مضافٌپس אز حذف  ،در زبان عربی در پاسخ به אین سؤאل باید گفت که

و دیگری אفزوده  در همۀ حاالت אعرאبی אلیه مضافٌ مضاف پس אز حذفدر  »ناییبِ ضمۀ«یکی ظهور : شویم می

                                                 
 .٩٣/ بقره. ٧٥
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 ٧٦،﴾مْـرُ مِـنْ قَبْـلُ وَ مِـنْ بَعْـدُ     لِلَّـهِ אأل ﴿ مبارک ۀدر آی برאی نمونه אلیه؛ مضافٌپس אز حذف  آنشدن تنوین به 

אز آنها  پیشآنکه  با وجودحذف شده و  آنها אلیه مضافٌ אند كه אالضافه  دאئم هایی وאژه »عدبَ«و  »بلقَ«های  وאژه

  .אستظاهر شده  در آن دو אلیه مضافٌپس אز حذف » بنایی ۀضمّ« به كار رفته، »نمِ« حرف جرّ

ـ    یَقُولُـونَ آمَ عِلْـمِ  אل یوِیلَهُ إِلَّا אللَّهُ وَ אلرَّאسِخُونَ فِوَ مَا یَعْلَمُ تَأ﴿ مبارכ ۀهمچنین در آی نْ عِنْـدِ  نَّـا بِـهِ كُـلٌّ مِ

تنوین عـوض אز  « به همین سببآن حذف شده و  אلیه مضافٌאست که  אالضافه  دאئم یאسم »کلّ«وאژۀ  ٧٧﴾رَبِّنا

نْ عِنْـدِ  مِ هُلُّکُ« :بر אین אساس، صورت אصلی آیه چنین بوده אست. אست אفزوده شده »کلّ«به وאژۀ  »אلیه مضافٌ

تنوین عـوض  «آن،  شده و به جای حذف »کلّ« אالضافۀ  دאئمאز وאژۀ  אلیه به عنوאن مضافٌ »ه«ضمیر  كه» رَبِّنا

  ).كلٌّ= تنوین+ كلُّ( :אست شده אفزوده »کلّ«به وאژۀ  »אلیه אز مضافٌ

  אلیه محذوف در قرآن كریم  هایی אز مضاف و مضافٌ نمونه

  حذف مضاف) אلف

  ٧٨﴾و אهللاُ عزیزٌ حکیمٌ) عَمَلَ אآلخرةِ(= אهللاُ یُریدُ אآلخِرَةَ تُریدونَ عَرَضَ אلدُّنیا وَ ﴿ـ 

  ٧٩﴾وَ אلْمَلَكُ صَفَّاً صَفَّا) أمرُ ربِّكَ(= وَ جاءَ رَبُّكَ ﴿ـ 

  אلیه حذف مضافٌ) ب

  ٨٠﴾تَبَّرْنَا تَتْبِیرאً كُلّاًمْثالَ وَ ضَرَبْنَا لَهُ אأل كُلّاًوَ ﴿ـ 

  ٨١﴾حُسْنَىا تَدْعُوא فَلَهُ אألسْمَاءُ אلمَ یّاًأوِ אدْعُوא אلرَّحْمنَ قُلِ אدْعُوא אللَّهَ أ﴿ـ 

  ٨٢﴾یَفْرَحُ אلمُؤمِنونَ) یومَ إذٍ(=  ئِذٍو یَوْمَ بَعْدُوَ مِنْ  لُبْقَهللاِ אألمْرُ مِن ﴿ـ 

  ٨٣.لِیَستَطِیعَ أن یَفْهَمَهُ سَبْعَةًوَאمٍ أو ـ کانَ אلصَّبِيُّ یَسْمَعُهُ فَیَتَحَرَّقُ شَوْقاً؛ إلَی أن تَتَقَدَّمَ به אلسِّنُّ سِتَّةَ أعْ

                                                 
  .٤/ روم. ٧٦

 .٧/ آل عمرאن. ٧٧

  .٦٧/ אنفال. ٧٨

 .٢٢/ فجر. ٧٩

 .٣٩/ فرقان. ٨٠

 .١١٠/ אسرאء. ٨١

  .٤/ روم. ٨٢

  .١٧٣، ص אألیّامطه حسین، . ٨٣
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  אلیه صفت گرفتن مضاف و مضافٌ

  صفت گرفتن مضاف) אلف

دو ترکیـب אضـافی و وصـفی بـا همـدیگر       و رود صفت به کار میبا مضاف همرאه  ی،در موאرد گفتیم،که  چنان

آورد که אز نظـر زبـانی توجـه بـه آنهـا       پدید می ویژهی یدیگر حالتهایکتلفیق אین دو ترکیب با  .شوند تلفیق می

  :كنیم אشاره می אین بحث به دو نکتۀ مهمאز ورود به  پیش. אست ضروری

در حکـم   אلیه مضافٌمضاف و یعنى،  ؛»ةٍدَةٍ وאحِمَلِکَکَ إلیه  مضافُوאل אلمضافُ« در دستور زبان عربینخست آنكه 

 אلیـه  لزوماً باید مضـافٌ به دنبال هر مضافی  ناپذیرند؛ אز אین رو، אز همدیگر جدאیی ،بر همین אساس و אند هوאژیک 

 ؛ زیرא فاصله אندאختنذکر کرد אلیه مضافٌرא پس אز  آنباید  دאشته باشد، صفت، هرگاه مضاف نابرאین،ب. ذکر شود

، بـا رعایـت شـرאیطی    موصـوف  وאیجاد فاصله میان صفت ؛ حال آنكه نیست صحیح אلیه مضافٌمیان مضاف و 

  .در زبان عربی جایز אستویژه، 

مضـاف   عـین در  یک وאژه ؛ یعنیشود نحوی تلقی نمی ینقش »مضاف« نیز مانند» موصوف«دومین نكته آنكه 

ـ  ةُهرَزَ« :گفتباید  »گل باغ« برאی نمونه در ترجمۀ تركیب אضافیِ ؛موصوف هم باشد توאند بودن می ، »ةِאلحدیقَ

بر خالف شیوۀ مرسوم در زبان فارسـی، بایـد صـفتِ     ،»باغ قشنگِ گلِ« تركیب وصفی ـ אضافیِ  אما در ترجمۀ

یک ترکیب אضـافی و   :رو هستیم به אلیهِ آن آورد؛ زیرא در چنین موאردی، با دو تركیب رو مضاف رא پس אز مضافٌ

آیـد، אمـا در زبـان     می پس אز صفت אلیه مضافٌ م אست ودر زبان فارسی ترکیب وصفی مقدَّ ؛یک ترکیب وصفی

، در ترجمۀ تركیب وصـفی  بر אین אساس شود؛ و سپس صفتِ مضاف ذكر می אلیه نخست مضاف و مضافٌعربی 

אلیه  مضافٌ »אلحدیقةِ« ومضاف  »هرةُزَ«كه در آن وאژۀ » ةُمیلَةِ אلجَدیقَهرةُ אلحَزَ« :گفتباید گفته  ـ אضافی پیش

كه אز نظر عدد، جنس، אعرאب و معرفـه بـودن بـا مضـاف      شود مضاف تلقی می صفتِ نیز» אلجمیلةُ« ؛אست آن

نیز مفرد، مؤنّث، مرفوع و معرفه بـه  » אلجمیلةُ«مفرد، مؤنث، مرفوع و معرفه به אضافه و » زَهرةُ«: مطابقت دאرد

و  »مصـالی بـزرگ  «دو ترکیـب   »صالی بـزرگ تهـرאن  م« ـ אضافی ترکیب وصفی אست؛ چنان كه در» אل«

אند كه در برگردאن عربی آن رعایت ترتیب كلمات آن، مشابه آنچه در زبان  شدهبا هم تلفیق  »ی تهرאنمصال«

 فارسی متدאول אست، ممكن نیست؛ یعنی باید نخست مضاف رא، كه در عین حـال موصـوف אسـت، بیـاوریم و    

  .»بیرُهرאنَ אلکَطَ یلَّصَمُ«: كنیم و بگوییممضاف رא ذکر  صفتِ گاه و آن אلیه مضافٌאز آن  پسبالفاصله 

در ترکیبهای אضـافی ـ    ،همۀ قوאعدی که رعایت آنها در ترکیبهای وصفی مستقل الزم אستبه هر حال، 

 :چنـین אسـت   »دאنشـجویان بـاهوش کـالس مـا    «بنابرאین، ترجمۀ عربی تركیب . شود  باید رعایتوصفی هم 

  .»تُایَّکِאلذَّ نافِّباتُ صَطالِ« /» ءُیاذکِאأل نافِّصَ الّبُطُ«
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  אلیه صفت گرفتن مضافٌ) ب

 رود كـه  ـ وصفی به كار می  ترکیبهای אضافی ـ وصفی، گاه نوع دیگری אز   ترکیبهای אضافی אین نوع אز در کنار

زبان فارسی در  آنهاترکیبها ترتیب ذکر کلمات دقیقاً با ترتیب  در אین. گیرد، نه مضاف میآنها صفت  אلیه مضافٌ

مـثالً  بر אیـن אسـاس،    .אلیه אز مضاف وجود ندאرد چنین تركیبهایی مشكل جدא شدن مضافٌچون در . برאبر אست

در ترجمـۀ عربـی آن    باید، نیست )مضاف(» گل« صفتِ »زیبا« چون ،»گل آن باغ زیبا«: אگر بخوאهیم بگوییم

رود و بـه همـین    بـه شـمار مـی   » ةِدیقَאلحَ« صفتِ »میلةِאلجَ«وאژۀ كه در آن  »میلةِةِ אلجَدیقَةُ אلحَهرَزَ« :بگوییم

 אلیه אفزون بر آنكه، مضافٌ. אستتبعیت کرده  كند، אز آن میکه صفت אز موصوف تبعیت  وאردیدر همۀ مسبب، 

  .شودجمع  وאژه کتوאند در ی نیز، مانند مضاف و موصوف بودن می بودن و موصوف بودن

  אلیه    هایی אز صفت گرفتن مضاف و مضافٌ نمونه

  فتن مضافصفت گر) אلف

  ٨٤﴾رَبِّكَ אلعَزِیزِ אلوَهَّابِمْ خَزאئِنُ رَحْمَةِ مْ عِنْدَهُأ﴿ـ 

אرتباط آموزشی آن ] به بعد[אز آن روز  ٨٥بِسَیِّدِنا وאتَّصَلَتْ بِالعَریفِ؛ ةُیَّیمِعلِאلتّ بيِّلةُ אلصَّصِـ مِنْ ذلكَ אلیَومِ אنْقَطَعَتْ 

  .پیوند خورد) خانه دستیار معلّم مکتب(قطع شد و با خلیفه » آقای ما«با  کودک

  אلیه صفت گرفتن مضافٌ) ب

أعالِمٌ أنتَ أیُّهَـا אلصَّـدیقُ   «: وقُلتُ يאثאحِمِ אلرّنَظْرَةَ אلرّـ وَرَدَ عَلَيَّ مِن حَدیثِهِ مَا مَلَأ نَفْسي هَمّاً وَحُزناً ونَظَرْتُ إلیه 

بـه אو مهربانانـه و دلسـوزאنه    . که جـان مـرא אز אنـدوه پـر سـاخت     אز אو برאی من نقل شد  سخنی ٨٦؛»ما تَقولُ؟

  .»گویی؟ دאنی چه می אی دوست، آیا تو خود می«: نگریستم و گفتم

  אضافۀ صفت به موصوف

و  گاه صفت אز موصوف خود جدא אست، آن بوده אلیه مضافٌ صفتِدر حقیقت  ،مضاف ،אضافی هایترکیب برخی در

در  ،شده و موصـوف وאقع مضاف نتیجه، تركیبی אضافی پدید آمده אست كه در آن صفت،  و درمقدّم شده بر آن 

 شود که گفته میترکیبهای خاص در نحو عربی  گونه  در تحلیل نحوی אین. אلیه به کار رفته אست مضافٌ جایگاه

 مـانِ אلزّ فـي «در ترکیـب   مونـه ؛ بـرאی ن )باب אضافۀ صـفت بـه موصـوف   (אضافه شده אست  صفت به موصوف

قِ سـابِ  يفـ «: تـوאن گفـت   آن אست كه بـه جـای آن مـی    صفت »ابقאلسّ«موصوف و  »مانאلزّ«وאژۀ ، »ابقِאلسّ

 آن به کـار رفتـه אسـت و در نتیجـه تركیـب      و در جایگاه مضافِ خود جدא אز موصوفکه در آن صفت » مانِאلزّ

                                                 
 .٩/ ص. ٨٤

  .٤٨، ص אألیّامطه حسین، . ٨٥

  .٥١ص  אلعَبَرאت،مصطفی لطفی אلمنفلوطی، . ٨٦
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گونه موאرد، مهـم آن   بدل شده אست؛ در אین» مانِقِ אلزّسابِ يف« رکیب אضافیِبه ت» ابقِאلسّ مانِאلزّ في«وصفیِ 

  .تفاوتی وجود ندאرد» مانِسابقِ אلزّ في«و » ابقِאلسّ مانِאلزّ في«که אز نظر معنایی میان  אست

باشـد، نخسـت   ) ة(هرگاه بخوאهیم صفت رא به موصوف אضافه كنیم، چنانچه صفت، مشتمل بر تای گـرد  

فـي  «كنیم؛ برאی نمونه در تبدیل تركیب وصـفیِ   ذف و سپس آن رא به موصوف אضافه میتای گرد رא אز آن ح

مضـاف و   »مختلف«وאژۀ  در آن که »عصارِفِ אأللِختَمُ يف«: بگوییمباید به تركیب אضافی، » אألعصارِ אلمُختَلِفَةِ

   .אلیه אست مضافٌ »عصارאأل«وאژۀ 

  هایی אز אضافۀ صفت به موصوف نمونه

  ٨٧.»אِبتَالهُ אهللاُ بِکبارِها) אلمَصائِبَ אلصِّغارَ(=  صِغارَ אلمَصائِبِمَ مَن عَظَّ«ـ 

  ٨٨.»)نِعْمَتَهُ אلمَنْسِیّةَ(=  مَنْسِيَّ نِعمَتِهِفَبَعَثَ فیهم رُسُلَهُ وَوَאتَرَ إلَیهِم أنبِیاءَهُ لِیَسْتَأدوُهُمْ مِیثاقَ فِطرَتِهِ وَیُذَکِّرُهُمْ «ـ 

نَیِّرِ بُرهانِـهِ  و) إحسانِهِ אلعَظیمِ(=  عَظیمِ إحسانِهِنَحْمَدُهُ عَلَی . אلحَمدُ لِلّهِ אلَّذي إلَیهِ مَصَائِرُ אلخَلْقِ وَعَوאقِبُ אألمْرِ«ـ 

  ٨٩.»)بُرهانِهِ אلنَّیِّرِ(= 

  چکیده

به كـار  محذوف  در نقش نحوی مضافِ אلیه مضافٌ ،شود مضاف אز ترکیب אضافی حذف میكه در موאردی  
  . رود مى

آن،  و در ظـاهر  پذیر אسـت  אمکان ی جملهمعنا تأمل دربا  تنها אلیه مضافٌموאرد حذف مضاف אز  بازشناسی 
  .کند ی بر حذف مضاف داللت نمیعالمت خاصّ

شـود کـه در אیـن حالـت یكـی אز دو پدیـدۀ زبـانی زیـر رخ          حذف میאز ترکیب אضافی  אلیه گاه نیز مضافٌ 
به آن؛ » אلیه مضافٌ عوض אزتنوین «אفزوده شدن مضاف و دیگری در  »ناییبِ ضمۀ«ظهور  یکی: دهد می

 .باشد אلیهِ محذوف، مفرد یا جمله אعمّ אز آنكه مضافٌ
رא  אلیه مضافٌ صفتِאما  آورد، אلیه مضافٌپس אز  صفتِ مضاف رא باید، بر خالف زبان فارسی، ،در زبان عربی 

 .فارسی بالفاصله پس אز آن ذكر كردباید دقیقاً مانند زبان 
نکـه אز نظـر   آ یب تبدیل کرد؛به ترکیب אضافی رא ترکیب وصفی  توאن ، در موאرد بسیاری، میدر زبان عربی 

و موصوف رא در در مقام مضاف  رא صفت یب كهتترאین  به بیاید؛وجود تفاوت چندאنی میان آنها به  معنایی
  .خود אضافه کرد به موصوفرא  صفتאلیه قرאر دאد؛ یعنی  مقام مضافٌ

  

                                                 
 .٤٤٨، حکمت نهج אلبالغه. ٨٧

 .١خطبۀ  همان،. ٨٨

 .١٨٢همان، خطبۀ . ٨٩
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  هدאف درسא

  :آشنایی با

  ؛אضافۀ عامل به معمول 
  אنوאع عوאمل در אضافۀ لفظی؛ 
  ؛های دستوری نکره بودن مضاف در אضافۀ لفظی نشانه 
  .لفظی ۀچگونگی معرفه کردن مضاف در אضاف 

  אضافۀ عامل به معمول

لفظی باشد یـا   خوאه ،دشو وאژۀ پس אز خود یا جزمِ رفع، نصب، جرّ نحوی موجبאز نظر كه گفتیم، آنچه رא  چنان

مرفـوع،  و در نتیجه  پذیرد میאز عوאمل لفظی یا معنوی אثر  אی که هر وאژه ,در مقابل. אند  نامیده» عامل« ،معنوی

  .نام دאرد» معمول«شود،  میمنصوب، مجرور یا مجزوم 

بت یافتن عامل و معمول نحـوی بـا   نس אضافۀ لفظی،در  عنصر אساسی با توجّه به אین نکته باید بدאنیم که

نحوی ـ אعم אز אسـم فاعـل، صـیغۀ     » عامل«؛ به אین معنا که هرگاه ستא אلیه مضافٌدیگر در مقام مضاف و یک

, بـه ـ אضـافه شـود     خود ـ אعم אز فاعل، نایب فاعل و مفعولٌ » معمول«مفعول و صفت مشبّهه ـ به  مبالغه، אسم 

ـ دُ حَحمَأ« عبارتدر  برאی نمونه آید؛ ترکیب אضافۀ لفظی به دست می ـ حَ«، ترکیـب  »لـقِ خُאلنُ سَ » لـقِ خُאلنُ سَ

آن אسـت،  کـه معمـول نحـوی     »لقאلخُ«به وאژۀ  אست،که عامل نحوی  »نسَحَ«وאژۀ  زیرא ؛لفظی אست אضافۀ

سمِ پـس אز خـود،   א توאند عامل رفع و می ه אست که نیازمند فاعل אستهصفت مشب »نسَحَ« אست؛ אضافه شده

ظـاهرאً مجـرور شـده    که  رود به شمار میفاعل  نیز معمول آن و در حقیقت» لقאلخُ«وאژۀ  در مقام فاعل، باشد؛

  .אست

  لفظی در قرآن کریمهایی אز کاربرد ترکیبهای אضافۀ  نمونه

  ٩٠﴾عَذَאباً شَدِیدאً مُعَذِّبُوهَاوْ قَبْلَ یَوْمِ אلقِیَامَةِ أ مُهْلِكُوهَانْ قَرْیَةٍ إِلَّا نَحْنُ وَ إِن مِ﴿ـ 

                                                 
 .٥٨/ אسرאء. ٩٠
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  ٩١﴾عَضُدאً مُضِلِّینَمُتَّخِذَ אلنْفُسِهِمْ وَ مَا كُنْتُ هُمْ خَلْقَ אلسَّمَاوَאتِ وَ אألرْضِ وَ ال خَلْقَ أا أشْهَدتُمَ﴿ـ 

  ٩٢﴾عَنْ قَوْلِكَ وَ مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِینَ انَآلِهَتِ یتَارِكِبِقَالُوא یَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَیِّنَةٍ وَ مَا نَحْنُ ﴿ـ 

  ٩٣﴾یِّحَمِنَ אل مَیِّتِمُخْرِجُ אلمَیِّتِ وَ مِنَ אل یَّحَوَ אلنَّوى یُخْرِجُ אل حَبِّفَالِقُ אلإِنَّ אللَّهَ ﴿ـ 

  ٩٤﴾كَافِرِینَאل مُوهِنُ كَیْدِنَّ אللَّهَ وَ أ ذلِكُمْ﴿ـ 

  ٩٥﴾كَافِرِینَאل یمُخْزِنَّ אللَّهَ وَ أ אللَّهِ یمُعْجِزِنَّكُمْ غَیْرُ رْبَعَةَ أشْهُرٍ وَ אعْلَمُوא أرْضِ أאأل یفَسِیحُوא فِ﴿ـ 

  هدف אز אضافۀ لفظی

אلیـهِ خـود    لفظی، مضـاف אز مضـافٌ  آنکه در אضافۀ ، به ویژه لفظی چیست אکنون باید بدאنیم که هدف אز אضافۀ

אز אضـافۀ لفظـی   هـدف  که دאشته باشیم باید توجه  پرسشپاسخ به אین  در. کند کسب تعریف یا تخصیص نمی

توضیح אینکه در אضافۀ  ؛)حذف تنوین یا نون تثنیه و جمع مذكر سالم(ف אست که جنبۀ ظاهری دאرد تخفی تنها

وجود نسبت ملکی یـا تخصیصـی    ,گوینده یا نویسنده אگر مرאد אلیه جدא شدنی نیست و אز مضافٌ معنوی مضاف

به  אلیه عادی مضافٌحتماً باید ترکیب אضافۀ معنوی رא به همان شکل مضاف و  ،باشد אلیه مضافٌمضاف و  میان

بـدون   تـوאن  مى افۀ لفظی رאمعنای ترکیب אض برد؛ حال آنكه אین پیوستگی در אضافۀ لفظی وجود ندאرد؛ وکار ب

ـ عَ ةُیَّفظِةُ אللَّضافَאإل«: אند ، نیز به دست آورد؛ چنان كه گفتهאی در میان باشد אینکه אضافه  ؛»نفصـالِ قـدیرِ אال ی تَلَ

ـ دُ حَحمَأ«به אین معنا که مثالً جملۀ ؛ جدא کرد אلیه مضافٌتوאن مضاف رא אز  یعنی در ترکیب אضافۀ لفظی می نُ سَ

 »لـقِ خُאلنُ سَدُ حَحمَأ«نیز به کار برد و אز آن معنایی مشابه » حَسَنٌ خُلقُهُ دُحمَأ« توאن به صورت می رא» لقِخُאل

  .کردبردאشت 

  :توאنیم بگوییم ، می»لقُهُنٌ خُسَحَ دُحمَأ« عبارت یعنی به جایאست؛  تخفیف، אضافۀ لفظی بنابرאین هدف אز

نحـوی  عامـل   ,ه אست، אمّا در حقیقـت دش حذف  )حَسَن(אز عامل نحوی  تنویندر آن که » لقِخُאلنُ سَدُ حَحمَأ«

אلیه  نحوی نیز در نقش عادی خود، ولی ظاهرאً مضافٌو معمول  ؛بدون تنوینولی  همچنان در نقش عادی خود،

تخفیف به معنـای حـذف نـون تثنیـه      ، طبعاًمثنی باشد ،אگر مضافدر אضافۀ لفظی . و مجرور به کار رفته אست

                                                 
 .٥١/ کهف. ٩١

 .٥٣/ هود. ٩٢

 .٩٥/ אنعام. ٩٣

 .١٨/ אنفال. ٩٤

 .٢/ توبه. ٩٥
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 :فتگباید  برאی نمونه ؛٩٦ی حذف نون جمع مذکر سالم אستاتخفیف به معن ،אگر جمع مذکر سالم باشدو אست 

  .»لقِونَ אلخُنُسَحَ« نه ،»لقِאلخُ ونُسَبُ حَالّאلطُّ«یا  ؛»لقِنانِ אلخُسَحَ« ، نه»لقِنا אلخُسَحَ يٌّعلأحمدُ و«

  در אضافۀ لفظیعامل אنوאع 

אسم مفعول، صیغۀ  ، אسم فاعل :אند چهار دسته به معمول خود אضافه شوند،توאنند  یعوאملی که در אضافۀ لفظی م

بـهِ   مفعـولٌ  وب فاعـل  عنای وصفی دאرند و به فاعل، نایـ و مאند  اتمشتقّ همۀ آنها אزکه  و صفت مشبّهه،مبالغه 

  :مانند جمالت ؛شوند אضافه میخود 

به آن אست،  مفعولٌ, که در حقیقت» אلجبل«و به  אسم فاعل אست ،»داعِص«که در آن » لِبَدُ אلجَاعِدُ صحمَأ»  .١

  .אضافه شده אست

که در حقیقت، نایب فاعل آن » אلبیت«و به  אسم مفعول אست ،»مسروق« که در آن» یتِوقُ אلبَسرُدُ مَحمَأ« .٢

  .ب فاعل אستناینیازمند , آید و אز אین رو ه دست میאسم مفعول אز فعل مجهول ب אست، אضافه شده אست؛ زیرא

، آن אسـت  بهِ مفعولٌحقیقت، که در  »אلکتب« ، صیغۀ مبالغۀ אست و به»אءرّقَ«که در آن  »بِאءُ אلکُتُرّدُ قَحمَأ«. ٣

  .אضافه شده אست

آن فاعـل   کـه در حقیقـت  » אلتّشـاؤم «و بـه  אست  هصفت مشبه »شدید«که در آن » مِؤُشادیدُ אلتَّدُ شَحمَأ«. ٤

  . אستאضافه شده  אست،

ــالت  ــن جم ــۀ אی ــافٌ, در هم ــی      مض ــرאر دאرد؛ یعن ــود ق ــلی خ ــرאب אص ــلّ אع ــه در مح ــل«אلی   »אلجب

فاعل بـودن بـرאی     بنا بر نایب» אلبیت«، محالً منصوب אست؛ »صاعِد«به بودن برאی عامل نحوی  بنا بر مفعولٌ

، محـالً  »قَـرّאء «به بودن برאی عامل نحـوی   بنابر مفعولٌ» אلبیت«، محالً مرفوع אست؛ »مسروق«عامل نحوی 

  .، محالً مرفوع אست»شدید«بنا بر فاعل بودن برאی عامل نحوی » אلتّشاؤُم«منصوب אست و 

  هایی אز کاربرد אنوאع عوאمل نحوی در ترکیبهای אضافۀ لفظی نمونه

  . אلسّیّارאتِ وسائِقُکَثُرَ . / مَشْکورٌ אلمَعْرُوفِ صَانِعُ. ١

  . אلدُّعاءِ جابُستَمُאلمظلومُ . / אلخِصالِ مَمْدُوحٌ مُودُمَح. ٢

  . אلجُثَّةِ ظیمُعَאلفیلُ . / אلغَضَبِ مَذْمُومٌ سَریعُ. ٣

  .אلشَّرِّ یَلْقَی אلشَّرَّ الُفَعّ. / كَ في وَجْهِكَدّאحِمَال تَثِقْ بِ. ٤

                                                 
محمّد أسعد : ک. تخفیفاً فى אللفظ؛ ر) و אلجمع  و هو نونا אلتثنیة (إنّما یُرאد باإلضافة אللّفظیّة حذف אلتنوین أو ما یقوم مقامه .  ٩٦

  .٥٤٥، ص אلعربیّةنحو אللغة אلنادرىّ، 
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  لفظی ۀنکره بودن مضاف در אضاف

د، אما در کن معرفه یا نکره کسب تعریف یا تخصیص می אلیهِ مضافٌمعنوی אز  ۀمضاف در אضافکه گفتیم،  چنان

و با هدف  ددאر و ظاهری شکلی ۀجنب تنها, خود مضاف قرאر گرفتن عامل برאی معمولترکیب אضافۀ لفظی، 

  .ودش مضاف حذف می نیه و جمعِثتنوین و نون تتنها  و بر אین אساس، دگیر تخفیف صورت می

در  برאی نمونه باشد؛نکره  ,مضاف در حالت عادی ،که در אضافۀ لفظینکته طبیعی אست توجه به אین با 

گرفته אست؛ قرאر  هدر مقام خبر نکر »یمانِאإل ةُیدَطوَ«אضافۀ لفظیِ ترکیب  ،»یمانِאإل ةُیدَطوَ مریمُ«جملۀ 

نیز صحیح » یمانِאإل ةُیدَطوَ مریمُ« کاربرد، »ةٌبَطالِ مریمُ«و  »ةٌنَؤمِمُ مریمُ« :فتگتوאن  میکه  گونه ناهم ,یعنی

 د،چند تنوین ندאر هر )مضاف( »ةُیدَطوَ« وאژۀ ،»یمانِאإل ةُیدَطوَ« لفظیِ بنابرאین، مثالً در ترکیب אضافۀ .אست

  . אستحذف شده  آن فقط برאى برאی تخفیفنکره אست و تنوین  »ةٌبَطالِ« و »ةٌنَؤمِمُ«مانند  دقیقاًولی 

  نکره بودن مضاف در אضافۀ لفظیهای دستوری  نشانه

به  آنتنوین ندאشتن مضاف یا אضافه شدن ، نکره אست و به خاطر مضاف در אضافۀ لفظی ،گفتیمکه  چنان

 ۀمضاف در אضاف نکره بودنکه بر  دوجود دאر قرאینی نیز. توאن آن رא معرفه قلمدאد کرد نمی ،معرفه אلیهِ مضافٌ

که  אست אینكند  لفظى داللت مى אى كه بر نكره بودن مضاف در אضافۀ  قرینهترین  مهم .دکن لفظی داللت می

אز خود  پیش به عنوאن صفت برאی אسم نکرۀ ،مشتق  مانند سایر אسمهای نکرۀ توאند مضاف در אضافۀ لفظی می

 :آن چنین אستعناصر که تحلیل نحوی » یمانِאإل ةُیدَطوَ ةٌبَطالِ مریمُ«: אن گفتتو میبرאی نمونه  به کار رود؛

ترکیب در  אلیه مضافٌ» یمانِאإل« ؛که نکره אست »ةٌبَطالِ«صفت برאی  »ةُیدَطوَ« خبر؛» ةٌبَطالِ« ؛مبتدא »مریمُ«

  .که صفت مشبهه אست، محالً مرفوع »ةُیدَطوَ«فاعل برאی  ,אضافۀ لفظی

  :نمونۀ دیگر توجّه کنیدبه چند אکنون 

به،  مفعولٌ» رجالً«، محالً مرفوع؛ »تُ«فعل، فاعل آن ضمیر بارز » رأیتُ« :»یمانِرأیتُ رَجُالً وَطیدَ אإل« .١

و مجرور، محالً אلیه ٌ ظاهرאً مضاف »یمانِאإل« ؛نکره אست که مانند آن »رجالً«برאی صفت  »یدَطوَ« منصوب؛

  .»وَطید«مرفوع، فاعل 

جارّ؛ » إلی«، محالً مرفوع؛ »تُ«اعل آن ضمیر بارز فعل، ف» سَافَرْتُ« :»سافرتُ إلی مَدینةٍ مُتَّسِعَةِ אلرُّقعَةِ« .٢

ظاهرאً » אلرُّقعَةِ«که مانند آن نکره אست؛ » مدینةٍ«صفت برאی  »ةِمُتَّسِعَ«مجرور به حرف جرّ؛ » مدینةٍ«

  .»مُتَّسِعَة« فاعلِ ،אلیه و مجرور، محالً مرفوعٌ مضاف

آن אست که در کند،  داللت می ،אضافۀ لفظیبر نکره بودن مضاف در  در حالت عادی، که ۀ دیگرىنشان

 توאن گونه که می رود؛ برאی نمونه همان به کار می ،»مفرد حالِ«بسیاری אز موאرد، ترکیب אضافۀ لفظی در مقام 

باسِمَ «که مشتمل بر ترکیب אضافۀ لفظیِ » جهِאلوَ مَباسِ حمدُأ جاءَ«، کاربرد عبارت »کاًحِضا دُحمَأ جاءَ«: گفت

 »جهِאلوَ باسمَ« لفظیِ ۀترکیب אضافدر ) باسمَ(در مقام حال مفردِ نکره אست، درست אست؛ یعنی مضاف » אلوجهِ
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و مضاف بودن آن، بر معرفه بودن آن  نکره אست »احکاًض« وאژۀ مانند در حقیقت د،تنوین ندאر آنكه با وجود

  .داللت ندאرد

  لفظی ۀچگونگی معرفه کردن مضاف در אضاف

אگر , در عین حال نکره אست و در حالت عادی, لفظی ۀکه مضاف در אضاف دریافت نאتو میبر אین אساس، 

توאند אلف و الم بپذیرد و אز אین طریق معرفه شود؛ چون در  بتوאند صفت برאی موصوفِ معرفه قلمدאد شود، می

حتماً باید دی در چنین موאر. توאند صفت برאی معرفه قرאر گیرد نکره אست و אسم نکره نمی, غیر אین صورت

؛ »جهِאلوَ نُسَحَ دٌمحمّ« مضاف رא به تبعیّت אز موصوفِ آن به صورت معرفه به کار برد؛ برאی نمونه در جملۀ

و  )دچون אلف و الم ندאر( و نکره אستمضاف  ،لفظی ترکیب אضافۀ در »نسَحَ«، وאژۀ چهره אست خوش، محمد

» چهره خوش« ، چون تعبیر»چهره آمد خوش محمدِ« :یمویبگאما אگر بخوאهیم  אست، به کار رفته خبر در جایگاه

אست، باید آن رא به شکل معرفه به کار ببریم » محمد«برאی وאژه معرفۀ ، بلکه صفت خبر نیستدر אین جمله، 

صفت و مضاف در » نُسَאلحَ« فاعل،» دٌمحمّ« ،فعل »جاء«که در آن » جهِאلوَ نُسَאلحَ دٌمحمّ جاءَ«: و بگوییم

אز . باشد» حَسَن«אینکه فاعلِ و مجرور و محالً مرفوع אست؛ بنا بر אلیه   ظاهرאً مضافٌٌ» جهِאلوَ«لفظی و  אضافۀ

ضروری אست و אز אین رو با אلف نیز ) אلحسن(אست، معرفه بودن صفت آن معرفه אسم علم و » محمّد«آنجا که 

  .و الم تعریف همرאه شده אست

» ةُفاطم« ،فعل »جاءتْ«در آن  که» یمانِאإل ةُیدَطאلوَ ةُفاطم تْجاءَ«: گفتباید  مثالً بر همین قیاس

و محالً مرفوع אست؛ و مجرور  אلیه مضافٌ ظاهرאً» یمانِאإل«و لفظی  ۀصفت و مضاف در אضاف »ةُیدَطאلوَ« فاعل،

  .باشد» אلوطیدةُ«بنا بر אینکه فاعلِ 

بگیرد که یا » אل«توאند  لفظی به شرطی می אفزون بر אین، باید توجه دאشته باشیم که مضاف در אضافۀ

كه  אضافه شده باشد؛ چنان  אست،» אل«אلیه دیگری که محلّی به  دאشته باشد، یا به مضافٌ» אل«אلیهِ آن  مضافٌ

بگیرد و به صورت معرفه به » אل«توאند  אگر مضاف در אضافۀ لفظی، مثنی یا جمع مذکر سالم باشد، هموאره می

  .كار رود

  ایی אز کاربرد مضافِ معرفه در تركیبهای אضافۀ لفظیه نمونه

  .אبِحوُنَأعْمالِهِم ر אلمُتْقِنُوـ אلرّجالُ 

  . אلنّاسِ محبوبٌ אلمُنْصِفُـ אلقاضِي 

  . فِعْلِ אلخَیرِ سعیدٌ אلمُحِبُّـ 

  .אلفِتَنِ مَبْغُوضُونَ אلمُثیروـ 
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  چکیده

 אلیـه  مضـافٌ و مضاف אز  شود میאضافه  معمول خودعامل به , در آنکه  אست  نوعی אز אضافه, אضافۀ لفظی 
 جنبۀ شـکلی که فقط  אست تخفیف تنها ,کند و غرض אز آن نکره، کسب تعریف یا تخصیص نمیمعرفه یا 
  .دאرد و ظاهری

تنوین آن و אگـر   یا جمع مکسّر یا جمع مؤنث سالم باشد،مفرد  ه،אز אضاف ، پیشאضافۀ لفظی אگر مضافدر  
  .دشو حذف مینون آن  ،ر سالم باشدی یا جمع مذکّمثنّ

و אسم مفعـول، صـیغۀ مبالغـه     ، אسم فاعل :אز مشتقّات אست چهار نوع تنها ی،لفظ ۀدر ترکیب אضافمضاف  
 .شوند אضافه می به خود به فاعل، نایب فاعل و مفعولٌمعنای وصفی دאرند و همگی که صفت مشبهه 

نشـدن  هر اظـ بـه خـاطر   و  دگیر نمی אلف و الم ،یعنی ؛نکره אست ،مضاف در אضافۀ لفظی در حالت عادی 
  .توאن آن رא معرفه قلمدאد کرد نمی, آنمضاف قرאر گرفتن  یا تنوین در مضاف

صـفت وאقـع شـدن    . ١: אند אز  عبارتلفظی در حالت عادی  های دستوری نکره بودن مضاف در אضافۀ نشانه 
 .مفردِ نکره حالکاربرد مضاف در جایگاه  .٢ ؛برאی موصوف نکرهمضاف 

بایـد بـا אلـف و الم تعریـف      ،دوشـ  אگر بتوאند صفتِ אسم معرفۀ پیش אز خود قلمدאد لفظی ۀمضاف در אضاف 
אلیهِ  مشروط به آنکه یا مضافٌ دאشته باشد،خود مطابقت  ۀمعرف אز نظر معرفه بودن با موصوفِ و همرאه شود

 . אست، אضافه شده باشد» אل«ی به אلیه دیگری که محلّ دאشته باشد، یا خود به مضافٌ» אل«آن 

 .بگیرد» אل«توאند  مضاف در אضافۀ لفظی، אگر مثنی یا جمع مذکر سالم باشد، هموאره می 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ؛ در אضافۀ لفظی با موصوفمضاف  تطابق 
  .فارسی بمرکّ در مقایسه با صفاتאضافۀ لفظی  چگونگی ترجمۀ ترکیبهای 

  چند نکتهیادآوری 

 »معمولِ«مشتمل بر معنای وصفی باشد که به و אسم مشتق  ،ن אست که مضافآلفظی  شرط تحقق אضافۀ. ١

بـه  אضافۀ لفظـی  ترکیب  ،در غیر אین صورت .אضافه شده باشد ،آن אست بهِ ب فاعل یا مفعولٌفاعل، نایکه  خود

  . آید دست نمى

مشتمل بر معنای وصفی אست، אز نظر معنـایی بایـد بـه     و אسم مشتق هموאره، مضاف چون در אضافۀ لفظی. ٢

پـیش אز خـود אیفـای نقـش      موصوف بتوאند در جایگاه صفت برאیباشد تا  محذوفی مسبوقموصوف مذکور یا 

 حَسَـنُ «ر نظـر گرفـت تـا    درא موصوف محـذوفی   باید» حَسَنُ אلْخُلْقِ  جاءَ«به אین معنا که مثالً در جملۀ  کند؛

 אسـت،  هبـه کـار رفتـ    و بدون אلف و الم تعریف به شکل نکره »حَسَن«قلمدאد شود و چون آن  صفتِ» אلخُلْقِ

  ).جاءَ رَجُلٌ حَسَنُ אلْخُلقِ( :باشد »رجلٌ« همچون אی و وאژه نکره آن باید موصوف محذوفِ

 אی هبه گون ،אز نظر عدد و نوع دمیان آن دو بایب فاعل باشد، فاعل یا نای ،فعل تامّ و معمول آن ،گاه عاملهر. ٣

مفرد مذکر غایـب باشـد، فعـل هـم      و فاعل ،به אین معنا که مثالً אگر معمول شته باشد؛دאوجود خاص مطابقت 

آیـد و سـایر فـروع     میفعل هم مفرد مؤنث غایب  ،مفرد مؤنث غایب باشد ،אگر فاعل ؛آید مفرد مذکر غایب می

جاءَ «: مانند باشد؛ مجهول یامعلوم  ،فعل عمومیت دאرد؛ خوאهفعلیه  های در جمله אین قاعده. موضوع مورد بحث

  . »ضُرِبَ أحمَدُ وضُرِبَتْ مَرْیمُ«یا  »أحمَدُ وجاءَتْ مریمُ

  تطابق مضاف با موصوف در אضافۀ لفظی

אز عـدد و نـوعِ   ، אز نظر عدد و نوعمضاف ا معمول אست، אمّ ،لیهא ضافٌدر אضافۀ لفظی هر چند مضاف، عامل و م

موصـوف مـذکور یـا     אیـن نظـر אز  بلکه אز  کند، ، پیروی نمیشود ی میکه در حقیقت معمول آن تلقّאلیه،  مضافٌ
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مفـرد مـذکر باشـد،     ،אگر موصـوف  برאی نمونه کند؛ ه شود، تبعیّت میدر نظر گرفت باید אز آن پیشمحذوفی که 

مؤنـث  ) لیـه א مضـافٌ ( آنر אست، هر چند معمـول  کّمفرد مذشود،  ، که در حقیقت صفت آن تلقّی میمضاف نیز

مـثالً   ؛باشـد ، هر چند معمول آن مذکر אستمؤنث باشد، مضاف نیز مؤنث  ،موصوف چنانچه ،عکس ؛ یا بهباشد

 و صـفت آن  مضاف در אضافۀ لفظی» خامِل«موصوف و » يٌّجند«یک سرباز گمنام، ؛ »אلذِّکرِ خامِلُ يٌّجُند«در 

مـذکر  به دلیل » خامل« آمدنشود، אما مذکر  ی میو معمول آن تلقّ »خامل«وאژۀ  لیهِא مضافٌ نیز »کرِאلذِّ« .אست

אگـر   بنـابرאین،  .אسـت  )يّجنـد (لیه آن نیست، بلکه به خاطر مـذکر بـودن موصـوف آن    א بودن معمول و مضافٌ

ن ایـ در آن، مکـه  » کرِאلـذِّ  جُندِیَّـةٌ خامِلَـةُ  « :بریم، باید بگوییمبکار  مین ترکیب رא به شکل مؤنث بهبخوאهیم ه

به خاطر مؤنث بودن موصـوف  » خاملةُ«ن وאژۀ آمدتطابقی وجود ندאرد، بلکه مؤنث  ، אز نظر نوععامل و معمول

به » وطیدةُ« وאژۀ دنآممؤنث  ،אیمان ؛ زنی سخت»یمانِةُ אإلאِمرَأةٌ وَطیدَ«همچنین در ترکیب . אست )جندیّةٌ( آن

، بلکـه  אست، مذکر אسـت » وطیدةُ«که معمول » یمانאإل«نیست، چون  )یمانאإل( خاطر مؤنث بودن معمول آن

  .ستא )אمرَأةٌ( به خاطر مؤنث بودن موصوف آن» وطیدةُ«مؤنث بودن 

مضاف در אضافۀ لفظی به شکل مثنـای   ،ث باشدای مؤنّر یا مثنّای مذکّمثنّ ،אگر موصوف ،به همین ترتیب

جمـع  به شـکل  مضاف هم  ،جمع مذکر یا جمع مؤنث باشد ،אگر موصوفود و ر به کار میمذکر یا مثنای مؤنث 

به خاطر » حَسَنا«، مثنی بودن »אلْخُلْقِ  حَسَنا  طالبانِ« برאی نمونه در عبارت ؛رود مذکر یا جمع مؤنث به کار می

ـ  « :گفتباید  چنانچه مثّنای مؤنّث منظور باشد،אست و   )طالبانِ(آن با موصوف  تطابق » نَتا אلْخُلْـقِ طالبتـانِ حَسَ

مطابقت ندאرد، بلکه در هر دو مورد אز موصـوف  אز نظر نوع و عدد  )אلیه مضافٌ(مضاف با معمول خود  آنکه در 

  .خود پیروی کرده אست

אین حکم جاری אست؛  جمع مذکر یا جمع مؤنث باشد، ،مضاف در אضافۀ لفظی که موصوفِنیز در موאردی 

 )رجـالٌ ( با موصوف آن به خاطر تطابق» کثیرو«دن آم، جمع مذکر  »یرو אلمالِرِجالٌ کَث« عبارتدر  برאی نمونه

 به خـاطر تطـابق آن بـا موصـوفِ     )کثیرאت( دن مضافآمجمع مؤنث » نساءٌ کثیرאتُ אلمالِ« عبارتیا در  .אست

که  لیهא كنید، در אین دو عبارت نیز אنطباقی میان مضاف و مضافٌ که مالحظه مى چنان .אست )نساءٌ( جمع مؤنث

  .خورد به چشم نمی، אز نظر نوع و عدد روند به شمار میعامل و معمول 

  شباهت אضافۀ لفظی با صفت مرکب در فارسی

 .»دلپاکْ« و »نامگمْ«، »אیمان سختْ«های ، صفت مرکب אست؛ مانند ترکیبیکی אز אنوאع صفت در زبان فارسی

توאنـد معـادل صـفات مرکـب در زبـان فارسـی        אضافۀ لفظی می ، ترکیبدر زبان عربی نیز در بسیاری אز موאرد

لفظی رא دقیقـاً ماننـد صـفات مرکـب فارسـی       ترکیبهای אضافۀ بسیاری אز توאن می ،ین אساسאبر  .قلمدאد شود
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 ؛»چهـره  خوشْ: وَجهِאل حَسَنُ« ؛»אخالق خوشْ: خُلْقحَسَنُ אل« ؛»אیمان سختْ: یمانِیدُ אإلوط« :کرد؛ مانندترجمه 

  . قبیل  و موאرد بسیار دیگری אز אین ٩٦»نامگمْ: کرِخاملُ אلذِّ« ؛»دلپاکْ: قَلبِرُ אلهِطا«

  چکیده

کنـد، بلکـه تـابع     تبعیـت نمـی   ،لیـه א ، یعنی مضافٌمضاف در אضافۀ لفظی אز نظر عدد و نوع אز معمول خود 
 .אستאز آن  پیشمذکور یا محذوف  یموصوف

روند و אز  فارسی به شمار مىمرکب  موאرد، معادل صفات ترکیبهای אضافۀ لفظی عربی در بسیاری אز 
 .كنند مىبه صفات مرکب فارسی ترجمه  آنها رא معموالًهمین رو، 

 

                                                 
  .٩٩ـ  ١٠١، ص ٢، ج آموزش زبان عربی  آذرتاش آذرنوش،: ک. برאی آگاهی بیشتر ر. ٩٦
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  هدאف درسא

  :آشنایی با

  ترین معانی آنها در زبان فارسی؛ حروف جرّ و مهم 
  .)אئدز ه، زאئد، و شبیאصل( אنوאع حروف جرّ 

  حروف جرّ

  وجه تسمیۀ حروف جرّ) אلف

وجـه   אسـاس، ن یهم بر .»كسره دאدن« یگریو د »كشاندن« یكی :אست هبه کار رفتبه دو معنا  لغتدر  »رَّجَ«

 پـیش  فعـلِ  ا شبهیفعل  یمعناحروف، ن یא آن אست كه معنا،ن یبنابر نخست ،»حروف جرّ«به یۀ אین حروف تسم

آن אسـت کـه אیـن حـروف،      و بنابر دومین معنا، كنند یمنتقل م كشانند و خود میאز  پس یبه אسمها אرאز خود 

  .ن كسره אستاهم آنهادر  جرّحالت  ین عالمتِتر كنند كه مهم یمجرور م אد رאز خو پس یאسمها

  تعدאد حروف جرّ) ب

ـ ، مُـ، لِ، وَ، כَتَـ، ـبِ«: אند אز ند كه عبارتشو یشامل م عامل رאحرف אز حروف  ١٧مجموع در  جرّ حروف ، مُـذْ ، ذُنْ

 به نظم كشـیده ب ین ترتهمیبه شعر ت یب یکدر قالب  و »یلی، إتّدא، حَعَن، عَ، ي، فیلَن، عَاشا، مِحبَّ، ال، رُخَ

  :אند شده

  یلإ یتّدא حَعَن عَ يف یلَن عَحاشا مِ بَّرُ       الخَ ذْمُ ذُنْو مُ و المُ و وאوُ و كافُ تاءُو  باءُ

ـ آنهـا رא ظـاهرאً، محـالً،     روند و متناسب با وضعیت هـر كـدאم،   אسمها به كار میאز  پیش تنها جرّ حروف ا ی

  .شوند نامیده می »مجرور« پس אز آنها یو אسمها »جارّ«ن حروف یא ،ن صورتیدر א .كنند یرאً مجرور میتقد

  معانی حروف جرّ) ج

ـ « ؛»یلۀ، سوگند بـه به وس ،با :ـبِ«: ن قرאرندیאز א جرّ حروف ین معانیتر مهم ی،نگاه كل یکدر   ؛»بـه  سـوگند  :ـتَ

 ؛»جز هب :الخَ« ؛»، אز آن هنگامאز :مُذ« ؛»، אز آن هنگامאز :نذُمُ« ؛»یبرא :ـلِ« ؛»سوگند به :وَ« ؛»مِثل، مانند :כَ«
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، تـا : یتّحَ« ؛»جز هب :دאعَ« ؛»دربارۀ ،אز: نعَ« ؛»در :يف« ؛»بر: عَلَی« ؛»אز :نمِ« ؛»جز هب :حاشا« ؛»چه بسا :بَّرُ«

  .»یبه سو، تا :یلإ«و  ؛»تا אینكه

در . روند كه در کاربردهای معمـول آنهـا مـدّ نظرنـد     یبه شمار م مشهور حروف جرّ ی طبعاً معانین معانیא

   ٩٧.سایر معانی آنها آشنا خوאهیم شدبا  به אجمال، هאدאم

  )زאئد אصلی، زאئد و شبه(אنوאع حروف جرّ 

بندی حروف جرّ كه تشخیص آن عمدتاً وאبسته به فهم معنای جمالتی אست كه در آنها به كار  ترین دسته אصلی

بـه  אز حروف جـر  ، دو حرف אفزون بر אین. زאئد אست تقسیم آنها بر אساس حروف جرّ אصلی، زאئد، و شبه ،אند رفته

كـاربرد آن بـه عنـوאن حـرف جـرّ،       كـه ) وَ (یكـی وאو قسـم   : אند طور خاص به عنوאن حروف قسم شناخته شده

كـه بـر   ) تَــ (قسـم   אست، بدون آنكه به قَسَمی خاصّ אختصاص دאشته باشد و دیگری تای» قَسَم«مخصوص 

  . אست» אهللا«قسم، مخصوصِ سوگند به אسم جاللۀ  وאوخالف 

  אصلی حروف جرّ) אلف

ـ دآوریكـه پد  وندش یمخوאنده  یאصلאند و  אز آن رو   ترین حروف جرّ، حروف جرّ אصلی مهم معنـایی خـاصّ و    ۀدن

ازمند ین אز خود پسبا אسم مجرور حروف همرאه אین  .روند به شمار مى) در مقابل معنای تأكیدی(جدید در جمله 

در אین حالت، رאبطۀ معنایى نزدیكی میان حروف جرّ و . روند مىאز آنها به كار پیش هستند كه  یفعل ا شبهیفعل 

. گوینـد  مـی » فعـل  یا شبهفعل متعلِّق به « ،و مجرور جارّ אفعال وجود دאرد و بر همین אساس، به آن אفعال یا شبه

نخست آنكـه حـروف جـرّ    : وجود دאرد یدو نكتۀ אساس ی،رאصلیאز غ یאصلجرّ اخت حروف نۀ شنیدر زم بنابرאین

אز  پـیش  ،فعـل  ا شبهیאز فعل  یقمتعلَّ ی هستند و صرفاً مفهوم تأكید ندאرند؛ دوم آنكهدیجد یانگر معنایب אصلی

אین حروف بـه آنهـا تعلّـق    به كار رفته پس אز آنها پیوند معنایی دאرند و  حروف جرّ خورد كه با چشم میآنها به 

  .یابند مى

ه رفتـ ن به کار یאصل حرف جرّ هرگز در مقام» رُبَّ«حرف جرّ  ی، تنهاعربدر زبان  حرف جرّ ١٧אز مجموع 

بـه شـمار   » אصـلی «هستند و אز אیـن رو،   یخاصّ یمعنا دאرאی کاربردهاحروف در אغلب  دیگر ، حال آنكهאست

گـردد؛   محسـوب مـی  » یאصل« ٩٨﴾عاًیمِجَ אهللاِ یلَإوא وبُتُ وَ﴿ آیۀ مبارک در» إلی«روند؛ برאی نمونه حرف جرّ  می

                                                 
كنند، אما برخی אز آنها صرفاً توאنایی مجرور كردن אسمهای  بیشتر حروف جرّ، هم אسمهای ظاهر و هم ضمائر رא مجرور می ٩٧.

، »في«، »علی«، »حاشا«، »عَدא«، »خَال«، »لِـ«، »مِن«، »بِـ«حروف جرّ . روند ظاهر رא دאرند و همرאه با ضمائر به کار نمی
، »تَـ«، »وَ«كنند، אما در مقابل، حروف جرّ  هم אسم ظاهر و هم ضمیر رא مجرور می אند و אز دستۀ نخست» إلی«و » عَن«
. روند كنند و אز אین رو، پیش אز ضمایر به کار نمی صرفاً אسم ظاهر رא مجرور می» حَتّی«و » رُبَّ«، »مُذ«، »مُنذُ«، »כَ«

: توאن گفت ، אما فقط می»فِیهِ«و » بِهِ«: توאن گفت م میو ه» في אلمَسجِدِ«و » بِمُحَمّدٍ«: توאن گفت بنابرאین مثالً هم می
  .٢٩٢ـ  ٢٩٣، ص ة אلنحو و אلصرف و אإلعرאبموسوعإمیل بدیع یعقوب، : ک. ر. אشتباه אست» تَهُ«؛ یعنی، مثالً »تَاهللاِ«

 .٣١/ نور. ٩٨
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 یمعنـا . אسـت ه به کـار رفتـ  אز آن  پیشאز אفعال  یقمتعلَّ همو  אست خاص در جمله ییمعنامشتمل بر  هم زیرא

ـ تُ« حاضـرِ  فعل אمرِ ،ق آنو متعلَّאست  »אنتهای غایت«یا » یبه سو« مورد نظر، مفهوم خاص كـه  אسـت   »وאوبُ

به شمار » یאصل«، »هُلَ بَنْذَ ن المَكَ نبِאلذَّ نَمِ بُئِاאلتَّ« در» مِنْ«همچنین حرف . آن به کار رفته אستאز پیش 

و  אسـت » אبتـدאی غایـت  «یا » אز«که آن داللت بر مفهوم  در جمله אست یخاص یانگر معنایب زیرא هم رود؛ می

  .شود אست كه متعلَّق آن قلمدאد میه به کار رفتאز آن پیش  ،»بئِاאلتّ« ی אسم فاعلِعنی ،لافعא אز شبه یقمتعلَّ هم

  هایی אز كاربرد حروف جرّ אصلی در قرآن كریم نمونه

 نْـذِرَ אُلِتُنْـذِرَ قَوْمـاً مَـا    عَزِیـزِ אلـرَّحِیمِ   تَنْزِیلَ אل سْتَقِیمٍعَلَى صِرאطٍ مُمُرْسَلِینَ إِنَّكَ لَمِنَ אلحَكِیمِ وَ אلقُرْآنِ אلیس ﴿ .١

إِلَى אألذْقـانِ   یَغْالالً فَهِأعْنَاقِهِم أ یإِنَّا جَعَلْنَا فِ ال یُؤْمِنُونَ لَقَدْ حَقَّ אلقَوْلُ عََلى أكْثَرِهِم فَهُم غافِلُونَ آباؤُهُم فَهُم

  ٩٩﴾قْمَحُونَفَهُم مُ

تَنَزَّلُ אلْمَالئِكَـةُ وَ אلـرُّوحُ فِیهـا    لْفِ شَهْرٍ یْلَةُ אلْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَ دْرאכَ مَا لَیْلَةُ אلْقَدْرِوَ مَا أ لَیْلَةِ אلْقَدْرِ ینْزَلْنَاهُ فِإِنَّا أ﴿. ٢

  ١٠٠﴾حَتَّى مَطْلَعِ אلْفَجْرِ یَسَالمٌ هِ مْرٍبِإِذْنِ رَبِّهِم ِمنْ كُلِّ أ

  ١٠١﴾قَالُوא تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَכَ אللَّهُ عَلَیْنَا وَ إِنْ كُنَّا لَخَاطِئِینَ﴿. ٣

 صْبَحَ هَشِیماً تَذْرُوهُ אلرِّیَاحُأرْضِ فَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ אألثَلَ אلْحَیَاةِ אلدُّنْیا كَمَاءٍ أنْزَلْنَاهُ مِنَ אلسَّمَאضْرِبْ لَهُم مَوَ ﴿ .٤

  ١٠٢﴾قْتَدِرאًءٍ مُ یْوَ كانَ אللَّهُ عَلَى كُلِّ شَ

مْ رَبُّكُمْ وَعْدאً حَسَناً أفَطَالَ عَلَیْكُمُ אلْعَهْدُ أمْ أرَدتُّـمْ  لَمْ یَعِدْكُلَ یَا قَوْمِ أوسى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أسِفاً قَافَرَجَعَ مُ﴿. ٥

  ١٠٣﴾یوْعِدِكُمْ فَأخْلَفْتُم مَكُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّنْ یَحِلَّ عَلَیْأ

  زאئد حروف جرّ) ب

یستند، بلكه صرفاً بـر مفهـوم تأكیـد    ن یخاص یانگر معنایب אست کهزאئد  حروف جرّ ،ن دسته אز حروف جرّیدوم

تر آنكه، به خاطر همین ویژگی، به متعلَّق نیاز ندאرند؛ یعنی، بـا مالحظـۀ אسـتعمال آنهـا در      داللت دאرند و مهم

فعلی  رآییم؛ چه، در موאردی אساساً فعل یا شبهق آنها ببه عنوאن متعلَّ یאفعال ا شبهیאفعال  ید به جستجوینبا جمله

                                                 
 .١ـ  ٨/ یس. ٩٩

  .١ـ  ٥/ قدر. ١٠٠

  .٩١/ یوسف. ١٠١

  .٤٥/ كهف. ١٠٢

  .٨٦/ طه. ١٠٣
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אفعالِ پـیش אز   به کار نرفته אست؛ یا پیوندی معنایی ـ אز نوع غیرتأكیدی ـ میان آنها و אفعال یا شبه  پیش אز آنها 

  .آنها وجود ندאرد

بـه   شـوند؛  تلقّی می» زאئد« کاربردها،אز  یدر برخ ، آن هم»نمِ«و  »ـبِ«عمدتاً حروف  ،ان حروف جرّیאز م

در . نـد אدیتأك یانگر معنـا یصرفاً بداللت ندאرند و خاص  ییبر معنا »نمِ«و  »ـبِ«مانند  ین معنا كه گاه حروفیא

چـون معنـای جدیـدی بـه جملـه      بلكـه   ،سـت یهوده بودن آنها نیب ین حروف به معنایاده بودن אیزعین حال 

بـرאی نمونـه    شـوند؛  تلقّی می» زאئد«، د אستیتأكאفزאیند و هدف אز کاربرد آنها در אین موאضع صرفاً مفهوم  نمی

ـ حَبِ حُبِّسَیُا لَّإ یءٍن شَن مِإ وَ﴿ مبارک یۀدر آ» مِنْ«و حرف » مٍلِّعَمُستُ بِلَ«در جملۀ » بِـ« حرف زאئـد   ١٠٤﴾هِدِمْ

ـ אز אفعـال   یقمتعلَّ یگر،د سویو אز  كنند نمى داللت در جمله یخاص یبر معنا سوییאز  زیرא روند؛ به شمار می ا ی

  .אست هبه کار نرفت هاאز آنپیش אفعال  شبه

  هایی אز كاربرد حروف جرّ زאئد در قرآن كریم نمونه

  ١٠٥﴾افِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَغبِوَ مَا אللَّهُ ﴿. ١

  ١٠٦﴾أعْلَمَ بِالشَّاكِرِینَبِبَیْنِنَا ألَیْسَ אللَّهُ  مِنْعَلَیْهِم هُ هؤُالءِ مَنَّ אللَّأ﴿ .٢

  ١٠٧﴾حَرَجٍ فِیما فَرَضَ אللَّهُ لَهُ مِنْ یِّا كانَ عَلَى אلنَّبِمَ﴿ .٣

  ١٠٨﴾إِلهٍ إِلَّا אللَّهُ אلْوאحِدُ אلْقَهَّارُ مِنْقُلْ إِنَّما أنَاْ مُنْذِرٌ وَ مَا ﴿ .٤

  ١٠٩﴾قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ مِنْمَا یَلْفِظُ ﴿ .٥

  ١١٠زאئد شبه حروف جرّ) ج

در  یخاص یانگر معنایب ی،אصل مانند حروف جرّوضعیتی مخصوص دאرد؛ زیرא » رُبَّ«در میان حروف جرّ، حرف 

بـه  . پیش אز خود نیست كه به آنها وאبسته باشد אفعالِ ا شبهیאز אفعال  یقازمند متعلَّیبر خالف آنها ن وجمله אست 

                                                 
 .٤٤/ אسرאء. ١٠٤

  .٩٩/ عمرאن آل. ١٠٥

 .٥٣/ אنعام. ١٠٦

 .٣٨/ אحزאب. ١٠٧

  .٦٥/ ص. ١٠٨

  .١٨/ ق. ١٠٩

ة אلصفائی אلبوشهریّ، بدאی: ک. روند؛ ر زאئد به شمار می نیز شبه» عال، خال و حاشا«ی אز نحویان برآنند که حروف جرّّ برخ. ١١٠
  .٣٥٢אلنّحو، ص 
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 یخاصـ  یمعنـا  ی אست وאصل ز سویی شبیه حروف جرّאند؛ یعنی، א خوאنده» زאئد شبه«همین علّت نحویان آن رא 

ـ  یـ ن ف جرّ زאئد אست وه حرویشب یگرد سویאز  د وكن یدر جمله אفاده م بـرאی نمونـه در    ١١١د؛ق نـدאر از بـه متعلَّ

زאئـد אسـت؛ زیـرא بـر معنـایی خـاصّ        ، شـبه »رُبَّ«حرف  »هُنْمِ هُفقَأ وَن هُمَ یلَإ هٍقْفِ لِبَّ حامِرُ«روאیت شریف 

  .خود نیست אز پیشفعل  ا شبهیאز فعل  یقمتعلَّאما نیازمند  ١١٢داللت دאرد، )كثرت(

  چکیده

ـ محـالً   ،لفظاً אر אز خود پس كه אسمِ אند عامل אز حروف אی دسته حروف جرّ  كننـد و   یرאً مجـرور مـ  یا تقـد ی
  .»یلی، إتّدא، حَعَن، عَ، ي، فیلَن، عَاشا، مِحبَّ، ال، رُ، خَمُذْ، ذُنْ، مُـ، لِ، َو، כَتَـ، ـبِ«: ند אزא عبارت

 :شوند یم میبه سه دسته تقس حروف جرّ 

  خود تعلّق دאرند؛אز پیش  فعلِ ا شبهیفعل  بهو  كنند داللت مى یخاص یبر معنا كه  حروف جرّ אصلی .١

  .دی ندאرنازیق نمتعلَّبه  אند و دیتأك مفهومانگر یكه صرفاً ب زאئد حروف جرّ .٢

אز  پـیش فعل  ا شبهیאز فعل  یقبه متعلَّداللت دאرند، אما  در جمله یخاص یكه بر معنا زאئد شبه  جرّحروف  .٣

 .ستندین نیازمند خود

 

                                                 
حرف جرّ ال یجرّ إلّا אلنكرة و هو شبیه » رُبَّ«: ٣٨١ة אلنحو و אلصرف و אإلعرאب، ص إمیل بدیع یعقوب، موسوع: ک. ر. ١١١

  .بالزאئد؛ إذْ ال یتعلّق بشيء

. دאند؛ ر که אسفرאئینی ـ به نقل אز علما ـ آن رא دאلّ بر تکثیر و تقلیل، هر دو، می د دو معنای متضادّ אست؛ چنانمفی» رُبَّ«. ١١٢
  .١٥٤ـ  ١٥٥אألسفرאئینی، אللباب فی علم אإلعرאب، ص : ک
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 نقش جارّ و مجرور در برطرف کردن אبهام فرعی در جمله؛ 
  ).אفعال عموم و אفعال خصوص(אصلی  ق حروف جرّאنوאع متعلَّ 

  אبهام فرعی در جمله و نقش جارّ و مجرور در برطرف کردن آن 

  :دאشته باشددر جمله وجود  توאند ی میی، دو نوع אبهام كلّدאنشمندאن زبان عرب אز دیدگاه

ذکر  ه در جملهیאل مسندٌ אگر د؛ به אین معنا كهگرد یمباز ه یאل مسند و مسندٌیا عدم ذكر  به ذكر که :אبهام אصلی .١

ـ پدی در جملـه  אبهامآمده باشد،  ه در جملهیאل یا אگر مسند بدون مسندٌ ذکر نشده نباشد؛مسند  لیو شده باشد، د ی

موجـود   یאبهام אصـل  رگیه در كنار همدیאل بدون ذكر مسند و مسندٌ אند؛ یعنی، ی نامیدهאبهام אصلكه آن رא  آید یم

نشـود،   آن ذكـر  خبرِو  »دُمَحأ«: گفته شودجملۀ كامل  یکعنوאن ه אگر ب برאی نمونهود؛ ر یان نمیدر كالم אز م

خبر رא ذكر كـرد  د یحتماً بابرאی برطرف کردن آن  و אست یאبهام אصل گردد، ظاهر مین سخن یكه در א یאبهام

یـان  بـه م  یذكـر  »حمـد أ«نكه אز یبدون א ،»بٌذאهِ« :موییبگتنها אگر طور   ؛ همین »بٌذאهِ دُمَأح«: فتگو مثالً 

ـ حتماً باآن  برאی برطرف شدن אبهام אصلی و دخور ین אبهام در جمله به چشم میא بیاوریم، رא ذكـر   »حمـد أ«د ی

  .كنیم

در  رود؛ بـرאی نمونـه   مـی ان یـ אز میه، همچون جارّ و مجرور، אلمسند و مسندٌ قاتِمتعلَّ با ذكر که :אبهام فرعی .٢

مشـخص  زیـرא   ؛سـت ینی در آن قابـل אنكـار   אبهام فرع وجود אما ی وجود ندאرد،אصلאبهام » .بٌذאهِ دُمَأح«جملۀ 

ی אبهـام فرعـ  بیاید  »ذאهبٌ«אز  پس یو مجرور אگر جارّ אز אین رو، .ستא كجا آن یا مقصدرفتن  یست که مبدأن

ـ إ تِیـ אلبَ نَبٌ مِذאهِ دُمَأح« برאی نمونه در عبارت رود؛ ین ممیاאز  موجود در جمله نیز ـ درَאلمَ یلَ گذشـته אز   »ةِسَ

ی نیـز بـه چشـم    אبهـام فرعـ   د،وجـود نـدאر   یאبهام אصل אلیه و مسند در كنار همدیگر، ، به خاطر ذكر مسندٌنكهیא

  ١١٣.אست شده كامالً مشخص آنهم مبدأ رفتن و هم مقصد  زیرא خورد؛ نمی

                                                 
  .٣٥٣بدאیة אلنحو، ص یّ אلبوشهریّ، אلصفائ .١١٣
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با ذكـر   یאبهام فرعאز بین رفتن كه אست  آن خاطری در جمله به אصل ق حروف جرّوجود متعلَّ ،كهآن  جهینت

گفتـه،   در نمونۀ پیشن معنا كه یبه א د؛مستند باشی متّکی و فعل ا شبهی یمفهوم روشن فعلیک به  ،و مجرور جارّ

هـر   كـه  אنـد  تلقّی شـده در جمله  یאبهام فرع زدאیندۀبه אین دلیل  »ةِسَدرَאلمَ یلإ«و » تِیאلب نَمِ«جارّ و مجرور 

ـ  بر همـین אسـاس،  . אند شدهدر نظر گرفته  »ذאهبٌ«فعل  به شبه یكمستند و متّ کدאم ق یـ دق یمعنـا  کدر یرאب

  .אست مهم ی، بسیارאصل ق حروف جرّافتن متعلَّی ،جمله

  )خصوص אفعالאفعال عموم و (אنوאع متعلَّق حروف جرّ אصلی 

 یאفعـال  بـه  אفعـال عمـوم   .אفعـال عمـوم و אفعـال خصـوص     :אند ی كلّی بر دو نوعبند یمتقس کی در یאفعال عرب

ـ وُ ،رَّقَستَتَ، אِبَلَ، ثَصَكانَ، حَ« :אند אز و عبارت. بر وجود دאشتن داللت دאرندگویند كه אز نظر مفهوم،  می كـه   »دَجِ

. »وجودٌمَ ،رٌّّقِتَسْمُ ،تٌابث ،لٌحاصِ ،نٌكاِئ« :رود به کار می אسم مفعول آنها یا گاه אسم فاعل وآنها  یگاه صورت فعل

خاصّ خود داللـت دאرنـد و    یبر معناאز آنها م אهر كد قرאر دאرند که  אفعال خصوصدر مقابل אین دسته אز אفعال، 

  .»...، نامَ وبَتَكَ ،سَلَجَ ،لَخَدَ ،اءَج«: گیرند؛ مانند رسانند و تمام אفعال تامّ رא در برمی אی رא می مفهوم ویژه

یـۀ  آ اننـد م ،ذکـر آن در جملـه الزم אسـت   ، אفعال خصوص باشـد אز  ،ق حروف جرّمتعلَّبه هر حال، هرگاه 

ـ إ«كه در آن حرف  ١١٤﴾نْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ אلنَّاسَ مِنَ אلظُّلُمَاتِ إِلَى אلنُّورِكِتَابٌ أ* אلر ﴿ مبارک  حـرف جـرّ   »یلَ

ـ  ی אنـد אصـل  حرف جرّ» إلی«و  »نمِ« چنان كه ؛ستא» أنْزَلْنَا«ن فعل خصوص آق متعلَّ ی وאصل ق آنهـا  و متعلَّ

  .אست »لِتُخْرِجَ«فعل خصوص 

در جملـۀ  برאی نمونه  ؛حذف آن وאجب אست د،אز אفعال عموم باش ،ق حروف جرّمتعلَّکه  ، هنگامیدر مقابل

ـ אست، אما  قلَّتعمو نیازمند  یאصل حرف جرّ »يف«حرف  ،»אرِאلدّ يف دُحمَأ«  یخبـر آن ق در ظاهر عبارت אز متعلَّ

 يكائنٌ ف أحمدُ«: אست چنینر جمله صورت مقدَّزیرא אز אفعال عموم אست؛ و بنابرאین  شده אست؛ حذف وست ین

 ،حاصـلٌ  ،ثابـتٌ «هـای دیگـر همچـون     אز وאژه» كائنٌ« یجا به توאن ، در چنین جمالتی میبا אین همه. »אرِאلدّ

  .אستفاده كرد» و موجودٌ مستقرٌّ

بلكـه در   אختصاص ندאرد،אفعال عموم  به ،ق حروف جرّمتعلَّ حذف در عین حال باید توجه دאشته باشیم كه

كـه مـثالً   آن هنگـامی אسـت   و کـرد   حذفتوאن  אست، میאز אفعال خصوص رא نیز که  یقمتعلَّ אستثنایی، موאرد

و  جـارّ  אیـن صـورت،  كـه در   »مِیظـ אلعَ اهللاِبِ« :موییبگ پاسخدر  و ما» مورِאأل يف ونَنُیعستَتَ نْمَبِ«: بپرسد کسی

אسـت؛  عبارت حـذف شـده    ز ظاهرِא ،اقیداللت س تعلّق دאرد كه به» نُیعستَنَ«به فعل خصوص  »باهللا«مجرور 

ا بـه  تنهـ  ،אختصـار  یبـرא  كه در بیان آن،» مِیظאلعَ اهللاِبِ نُیعستَنَ«: אستگونه بوده   نیאی، در حقیقت پاسخ ما عنی

  .و متعلَّقِ جارّ و مجرور، كه אز אفعال خصوص بوده، حذف شده אست אكتفا »مِیظאلعَ باهللاِ«گفتن 

 

                                                 
 .١/ אبرאهیم. ١١٤
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  )با توجه به متعلَّق آنها(هایی אز کاربرد حروف جرّ אصلی در قرآن کریم  نمونه

  אفعال عموم) אلف

  ١١٥﴾وَ אلرَّسُولِ لِلَّهِنْفَالُ یَسْئَلُونَكَ عَنِ אألنْفَالِ قُلِ אأل﴿ .١

  ١١٦﴾جْرאً عَظِیماًأ مِنْكُنَّعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ هَ وَ رَسُولَهُ وَ אلدَّאرَ אآلخِرَةَ فَإِنَّ אللَّهَ أتُرِدْنَ אللَّوَ إِنْ كُنْتُنَّ ﴿ .٢

  ١١٧﴾رْضِאأل یفِوَ مَا אلسَّماوאتِ  یفِلَهُ مَا  یאلْحَمْدُ لِلَّهِ אلَّذِ﴿ .٣

  ١١٨﴾إِلَّا مَنْ شاءَ אللَّهُ رْضِאأل یفِوَ مَنْ  אلسَّماوאتِ یفِאلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ  یوَ نُفِخَ فِ﴿ .٤

  ١١٩﴾فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ كُمْبِّمِن رَوَ قُلِ אلْحَقُّ ﴿ .٥

  אفعال خصوص) ب

  ١٢٠﴾نْذِرْ قَوْمَكَأنْ أ هِإِلَى قَوْمِنُوحاً  رْسَلْنَاأإِنَّا ﴿ .١

  ١٢١﴾رْجُلُهُمْشْهَدُ أیْدِیهِمْ وَ تَوَ تُكَلِّمُنا أ هِمْفْوאهِعَلَى أ نَخْتِمُאلْیَوْمَ ﴿ .٢

  ١٢٢﴾شَیْئاً قَلِیالً إِلَیْهِمْ تَرْكَنُن ثَبَّتْنَاכَ لَقَدْ كِدتَّ وَ لَوْ ال أ﴿ .٣

  ١٢٣﴾هِمْ فَهُمْ ال یُؤْمِنُونَكْثَرِعَلَى أאلْقَوْلُ  حَقَّلَقَدْ ﴿ .٤

  ١٢٤﴾رْضِ وَ هُوَ אلْعَزِیزُ אلْحَكِیمُאلسَّماوאتِ وَ אأل یمَا فِ لِلَّهِ سَبَّحَ﴿ .٥

                                                 
 .١/ אنفال. ١١٥

 .٢٩/ אحزאب. ١١٦

 .١/ سبأ. ١١٧

 .٦٨/ زمر. ١١٨

 .٢٩/ کهف. ١١٩

 .١/ نوح. ١٢٠

 .٦٥/ یس. ١٢١

 .٧٤/ אسرאء. ١٢٢

 .٧/ یس. ١٢٣

 .١/ حدید. ١٢٤
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  مالحظه

گوینـد؛   مـی  ظـرف مسـتقرّ  و مجرور אز אفعال عموم باشد و در جمله ذکر نشده باشد، به آن  هرگاه متعلَّق جارّ. ١

م אز אفعال عمو ،هر دو ،و مجرور و ظرف که در آنها متعلَّق جارّ» جرةِسَعیدٌ تَحْتَ אلشّ«و » אرאلدّ سَعیدٌ في«: مانند

ـ . ... و » ثابتٌ«، »کائنٌ« :مانندو محذوف אست؛  در جملـه  אز אفعـال خصـوص باشـد و     قدر مقابل، هرگاه متعلّ

فعل خصوصِ  ،در آن» كَعَلَیْ«که متعلّق » كَسَلَّمْتُ عَلَیْ«: ؛ مانندگویند مى ظرف لغوحضور دאشته باشد، به آن 

  .אست» سَلَّمْتُ«

 :باشد» ظرف مستقرّ«رور وجوباً باید و مج در چهار مورد، متعلّق جارّ. ٢

که در آن  ١٢٥﴾سْمَاءُ אلْحُسْنَىوَ لِلَّهِ אأل﴿: ه باشد؛ مانندبه کار رفت »خبر« امو مجرور در مق جارّ هنگامی که )אلف

  .אست» אألسماءُ«خبر برאی » هِلَّلِ«

 ١٢٦﴾بِـیكُمْ بِأخٍ لَكُم مِنْ أ یאئْتُونِقَالَ ﴿: به کار رفته باشد؛ مانند» صفت«و مجرور در مقام  جارّ هنگامی که )ب

  .אست »أخٍ«صفت برאی » مِنْ أبیکم«و » لَکُمْ«که در آن 

ـ ینَزِ فـي «کـه در آن   ١٢٧﴾زِینَتِهِ یفِفَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ﴿: باشد؛ مانند» حال«و مجرور،  جارّ هنگامی که )ج » هِتِ

  .אست »خَرَج«در فعل » هُوَ«حال برאی ضمیر مستتر 

وَ لَـهُ  ﴿: ق آن אز אفعال خصوص نباشد؛ مانندصله به کار رفته باشد و متعلَّ ۀو مجرور در جمل جارّ هنگامی که )د

  .موصول אست» مَن«صله برאی » ماوאتِאلسّ في«که در آن  ١٢٨﴾رْضِאلسَّمَاوَאتِ وَ אأل یمَنْ فِ

אز  پیشو یکی אز אفعال عموم محذوف אست که » ظرف مستقر«و مجرور وجوباً  ق جارّمتعلّ ،در אین موאرد

  ١٢٩.کنندۀ معنای آن אست كامل شود و אز نظر مفهومی  و مجرور در نظر گرفته می جارّ

  چکیده

مسـند   ذكرکه در نتیجۀ عدم אبهام אصلی  .١: شته باشدوجود دא ممکن אستعربی  تدر جمالدو نوع אبهام  
ر یكه بـا ذكـر سـا    אبهام فرعی .٢ ود؛ر می میانאز همدیگر در كنار  آید و با ذکر آن دو پدید می אلیهمسندٌ یا
  .شود یم، برطرف و مجرور جارّمانند  אفعال، אفعال یا شبهقات متعلَّ

 : אند ی بر دو نوعكل یبند دسته یکدر אفعال  

                                                 
 .١٨٠/ אعرאف. ١٢٥

 .٥٩/ یوسف. ١٢٦

 .٧٩/ قصص. ١٢٧

 .١٩/ אنبیاء. ١٢٨

  .٣٥٢ـ  ٣٥٣ة אلنّحو، ص بدאیئیّ אلبوشهریّ، אلصفا. ١٢٩
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ـ كانَ، حَ«: אز ندא عبارت وאست  »وجود دאشتن«مفهوم مشترک آنها كه  אفعال عمـوم  .١ ـ لَ، ثَصَ  ،رَّقَسـتَ تَ، אِبَ

   ؛»دَجِوُ

شـوند؛   شامل می یی خاصّ داللت دאرند و همۀ אفعال عربی رאبر معنا אز آنها مאكه هر كد אفعال خصـوص  .٢

  .»، نامَبَتَكَ ،سَلَجَ ،لَخَدَ ،اءَج«: مانند

אى بر آنها  موאردى אستثنایی، كه قرینهذكر آنها، جز در  אصلی אز אفعال خصوص باشد، ق حروف جرّهرگاه متعلَّ
 .אست باشد، حذف آنها وאجبق אز אفعال عموم هرگاه متعلَّ داللت كند، وאجب אست؛ حال آنكه
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ؛)كَـو  ـلِ ،نمِ ـ،بِ(حروف جرّ زאئد  
 ؛»كَـو  ـلِ ،نمِ ـ،بِ«شروط زאئد بودن حروف جرّ  
 .زאئد پس אز برخی אز حروف جرّی »ما«كاربرد  

  حروف جرّ زאئد

 ن چهار حرفیא .אند در مقام حروف جرّ زאئد به کار رفته אز حروف جرّ چهار حرفی موאرد، م در برخیگفتكه  چنان

ـ אز موאرد كاربرد א غیر ن معنا كهیبه א ؛»ـکَ«و  »ـلِ« ،»نمِ« ،»ـبِ«: ند אزא عبارتآنها  به ترتیب فرאوאنی کاربرد ن ی

روند كـه در   به کار میزאئد  جرّن چهار حرف در مقام حرف یא یگردی موאرددر  ی،אصل جرّحروف در مقام حروف 

  . كنند אند و بر معنایی خاص داللت نمی دیانگر مفهوم تأكیب تنهاموאضع  آن

  »ـبِ«زאئد  جرّحرف ) אلف

  :ترین آنها عبارتند אزرود كه مهم  میحرف زאئد به كار  در مقام یدر موאرد )بِـ( هجارّ یبا

ـ « تدر جمـال برאی نمونه  :»لَیْسَ«ی شبیه به »ما«و » لَیْسَ«پیش אز خبر  .١ ـ أ سَیْلَ ـ عَمُبِ دُحمَ ـ أمـا  « و ».مٍلِّ  دُحمَ

ـ  » معلّمٍ« ۀزאئد אست؛ אز אین رو وאژ» بِـ«، ».بِمُعَلِّمٍ  نخسـت،  ۀظاهرאً مجرور و محالً منصوب אست؛ زیـرא در جمل

حقیقت  صورت אصلی אین دو جمله در رود و یبه شمار م» لَیسَ«ی شبیه به »ما«دوم،  ۀجملو در » لَیسَ«خبر 

ـ «زאئـد   جـرّ كـاربرد حـرف    دلیلبه خبر آنها، كه  »اًملِّعَمُ دُحمَأما « و »اًملِّعَمُ دُحمَأ سَیْلَ« :چنین بوده אست » ـبِ

  .אستشده  مجرورظاهرאً پیش אز آن، 

אسـت؛  محـالً مرفـوع    مجـرور و ظاهرאً  ،فاعل ،ن صورتیكه در א :و همرאه با فاعل آن» كَفَی«پس אز فعل الزم  .٢

ظـاهرאً مجـرور و   » אهللاِ«زאئد אسـت و אز אیـن رو وאژۀ   » بِـ« ١٣٠﴾دאًیهِشَ اهللاِبِ یفَكَوَ ﴿ مبارک یۀآ برאی نمونه، در

                                                 
 .٧٩/ نساء. ١٣٠
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بـوده  ن چنـی  یه אز نظر دسـتور یآ یصورت אصل بنابرאینאست؛ » كَفَی«محالً مرفوع אست؛ زیرא فاعل فعل الزم 

  .אستشده  مجرورظاهرאً  ،»ـبِ«زאئد  جرّحرف  کاربردبه خاطر  »אهللا« ۀوאژ كه» دאًیشه אهللاُ یفَكَ«: אست

 »هذא كَبُسْحَ« یبه جابرאی نمونه אگر  :در مقام مبتدא، همرאه گردد» حَسْبُ«با وאژۀ » بِـ«حرف جرّ زאئد  وقتى كه .٣

نكه ظاهرאً آ با وجودو  ودش یم یزאئد تلقّ، )مبتدא(» بسْحَ« پیش אز وאژۀ» بِـ«حرف  ،»هذא كَبِسْحَبِ« :گفته شود

  .شود بنا بر אبتدאئیّت محالً مرفوع می אست، مجرور

همـرאه  در جایگـاه אدوאت تأكیـد معنـوی    » نَفْس«و » عَیْن«های  برאی تأكید بیشتر، با وאژه» بـ«وقتى حرف جر زאئد . ٤

زאئد אست و بر تأكید داللـت  » بِـ«، حرف »هِفسِنَبِ دُحمَأ ءَ جا« و »هِنِیْعَبِ دُحمَأ جاءَ« برאی نمونه در جمالت :گردد

توسط خود  ،آمدن رساند كه  אین نكته رא به ذهن مى »سفْنَ«و  »نیْعَ« یها با وאژهאین حرف  نهمرאه كرد. دאرد

  .یا شخص دیگری که منسوب به אو אست אو ۀندینما توسط نه مثالً ه אست،אحمد אنجام شد

  مالحظه

در » عَلَیْـكَ «אفعال متعدّی و אسـم فعـلِ متعـدّی     بهِ אز مفعولٌ پیشعالوه بر موאرد پیشین، گاه  ،»بِـ«حرف جرّ 

 ١٣١﴾إِلَیْكِ بِجِذْعِ אلنَّخْلَِة تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَبـاً جَنِیّـاً   یوَ هُزِّ﴿ مبارکود؛ مانند آیۀ ر به کار میزאئد  مقام حرف جرّ

ـ التَّو عَلَـیْکُمْ بِ « در حـدیث شـریف   همچنـین  .אسـت  »يهُـزّ «به فعل  مفعولُدر אصل » جِذْعِ«که در آن   لِوאصُ

  .אست »علیکم«بهِ אسم فعل متعدّی  مفعولٌدر אصل » لِوאصُאلتَّ« ١٣٢»لِباذُوאلتَّ

: ؛ ماننـد رود مبتـدא بـه شـمار مـی     ،אئد و אسم پس אز آنز ،ی فجائیّه»إذא«پس אز » بِـ«رّ حرف ج همچنین

   .در אصل مبتدא אست» عليّ« که در آن» ی אلبابِلَعَ خَرَجْتُ فإذא بِعَليٍّ«

رود؛  به شمار مـی  »فاعل«پس אز آن אسم و  زאئد» بِـ«حرف جرّ  »...فْعِلْ بِـ أ« همچنین در אسلوب تعجّبِ

در אصل، فاعل فعـل تعجّـب   » بِهِم«در » هُم«که در آن  ١٣٣﴾أسْمِعْ بِهِمْ وَ أبْصِرْ یَوْمَ یَأتُونَنا﴿ مانند آیۀ مبارک

  . אست

  »مِن«زאئد  جرّحرف ) ب

 ین حرف هنگـامی א .אست »نمِ«رود، حرف  یمبه کار  نیز زאئد حرف جرّ در مقامكه گاه  جرّ אصلین حرف یدوم

به عبارت دیگر،  د؛نكره باش آن مجرورِاً یو ثان باشدا אستفهام ی ینه ی،مسبوق به نف شود كه אوّالً مید قلمدאد زאئ

زאئد » نمِ«آن معرفه باشد، حرف  به مجرورאسم  د، یاشوجود ندאشته باאستفهام  یا ینه ی،نف »نمِ« پیش אزאگر 

                                                 
 .٢٥/ مریم. ١٣١

 .٤٧، نامۀ نهج אلبالغه. ١٣٢

 .٣٨/ مریم. ١٣٣
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بـرאی   ١٣٤وאرد شـود؛  ٌبـه  مفعـول ا یفاعل  ،مبتدא אند برتو یم» مِن«زאئد  جرّ حرفآنكه  گرینكتۀ د. ودش ینمتلقّی 

אوالً مسـبوق بـه אسـتفهام بـه      زیرא ؛زאئد אست» نمِ« ١٣٥﴾هَلْ مِنْ خالِقٍ غَیْرُ אللَّهِ یَرْزُقُكُم﴿ مبارک یۀدر آ نمونه

 مجـرور ظـاهرאً   אه ریجملـۀ אسـم   یمبتدאزאئد » مِن«در אین آیه . نكره אست ،نآ مجروراً אسم یאست و ثان »لهَ«

: چنین بوده אسـت  یאز نظر دستور ،هیآ یصورت אصل بنابرאین،. אستمرفوع  محالً تئیبر אبتدא بنا אست که كرده

  .אست خبر آن ،»مكُقُرزُیَ«مبتدא و جملۀ ، »خالقٌ«وאژۀ  آنكه در  »مكُقُرزُیَ אهللاِ رُیْقٌ غَل خالِهَ«

אسـم  אست و  ینف ی»ما«مسبوق به ، زאئد و »نمِ«حرف  ١٣٦﴾رٍیشِبَ نْنا مِاءَا جَمَ﴿ مبارכۀ یدر آهمچنین 

آن  אسـت كـه جـرّ   كـرده   مجـرور  فاعـل رא  אین آیه،در زאئد  »نمِ«بر אین אساس،  .אست نكره نیز نآبه  مجرور

صـورت  بنـابرאین،  . אست، محالً مرفـوع אسـت   »جَاءَ«فعل  قت فاعلیدر حقچون  ،»ریشبَ« ی אست و وאژۀظاهر

  .»رٌیشنا بَما جاءَ«: چنین بوده אست ی،אز نظر دستور ،هیآ یאصل

ـ   »نمِ«حرف  ١٣٧﴾حَدٍنْ أهَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِ﴿ مبارכ یۀدر آ ،بین ترتیبه هم  زیـرא  ود؛شـ  یمـ  یزאئـد تلقّ

 مجرور אر به مفعولٌ زאئد، »نمِ« در אین آیه. نكره אست نیز آن مجرورو אسم  אست» لهَ«مسبوق به אستفهام به 

هَـلْ تُحِـسُّ   « :چنین بوده אست یه אز نظر دستوریآ یصورت אصل بنابرאین، .منصوب אست محالًکه  אست كرده

  .»אًمِنْهُم أحَد

  » ـلِ«زאئد  جرّحرف ) ج

زאئـد   ه، وقتـى الم جـارّ  .אسـت  »ـلِ«حرف  رود، یم به کار زאئد جرّحرف  در مقامكه گاه  جرّ אصلین حرف یسوم

 ٌبـه،  مفعـول  در مقـام  אر אی وאژه »یفعل متعـد «گاه  توضیح آنكه. خوאنند مى »تیتقوالم «ود، آن رא ش یم یتلقّ

یـن هنگـام، در   در א) אز ریشۀ فعل متعدی مصدر ومبالغه  ۀغیص אسم فاعل،: (»فعل  شبه« د و گاهكن یمنصوب م

ـ א .دאردنام  »تیالم تقو«در אصطالح كه  برند به رא به همرאه الم جارّه به كار می موאردی، مفعولٌ ن الم אز نظـر  ی

بـه در   کنندۀ عامل نصب مفعولٌ אست و در حقیقت تقویت دیانگر مفهوم تأكیب تنهاو  ودش یم یتلق ی زאئددستور

אز  אسم فاعل »مُصَدِّقاً« ١٣٨﴾مَا مَعَهُمْمُصَدِّقاً لِ﴿ یۀ مبارکدر آ אسم مشتقّ متعدی پیش אز آن אست؛ برאی نمونه

 كـرده  مجـرور ظـاهرאً   אن رآت یكه الم تقوآن אست  به مفعولٌ ،نآپس אز  موصولۀی »ما«אست و  یمتعد ریشۀ

  .رود به شمار میاً منصوب محلّ אست،» قاًدِّصَمُ«فعل  بهِ شبه  אینکه مفعولٌ بر بنا یول אست،

                                                 
تقدّم نفي أو نهي أو אستفهام بهل، : أحدها: ة أمورو شرطُ زِیادَتِها ثالث«: نویسد می» مِنْ«ۀ شروط زאئد بودن אبن هشام در بار. ١٣٤

אبن هشام אألنصاری، مغنی אللبیب عن کتب אألعاریب، ج . به أو مبتدأ كونه فاعالً أو مفعوالً : تنكیر مجرورها، و אلثالث: و אلثاني
  .٣٢٢ـ  ٣٢٣، ص ١

  .٣/ فاطر. ١٣٥

 .١٩/ مائده. ١٣٦

 .٩٨/ مریم. ١٣٧

 .٩١/ بقره. ١٣٨
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ن آوאرد شده و  )بّرَ(م مقدَّ به مفعولٌت بر یالم تقو ١٣٩﴾لَّذِینَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَلِ﴿ مبارכ یۀدر آ همچنین

  .رود محلّاً منصوب به شمار می אست،» ونَبُهَرْیَ« یِفعل متعدّبهِ  אما چون مفعولٌ אست، كرده مجرورظاهرאً  אر

  » ـکَ«زאئد  جرّحرف ) د

אین حرف تنها هنگامی  .ستא »ـکَ«حرف  رود، یم به کار زאئد جرّحرف  در مقامكه گاه جرّ אصلی  ن حرفیآخر

 و زאئـد » ـکَ«صورت، حرف ن یدر א. به کار رود »لثْمِ« پیش אز وאژۀ و» سَیْلَ« س אز فعل ناقصِكه پزאئد אست 

אما  אست، »ـکَ«زאئد  جرّبه حرف  مجرورچند ظاهرאً  هر ،»مثل«وאژۀ  ین دلیلو به همאست د یانگر مفهوم تأكیب

ـ در آ برאی نمونـه  رود؛ میبه شمار اً منصوب محلّאست،  »سَیلَ« خبر فعل ناقصِאینکه بر  بنا لَـیْسَ  ﴿ مبـارک ۀ ی

» ـکَ«حرف  .آن אست مخبر مقدّ »هِثلِمِكَ« و» لَیسَ« خرאسم مؤ »ءٌيشَ« ،فعل ناقص »سیْلَ« ١٤٠﴾ءٌ یْكَمِثْلِهِ شَ

  .אست كرده مجرورظاهرאً  אزאئد אست كه خبر ر نیز

   حروف جرّی زאئد پس אز برخی אز »ما«كاربرد  :تکمله

در  یرییـ نكـه تغ آبـدون   رود، ی زאئـد بـه كـار مـی    »مـا « ،»نعَ«و  »نمِ« ،»بِـ« جرّאز حروف  در موאردی پس

ی زאئد، حروف جرّ پیش אز خـود رא אز  »ما«معنا كه ن یبه א خود پدید آورد؛پس אز  مجروردر אسم  آنها یאثرگذאر

در  شود؛ برאی نمونـه  می همچنان مجرور به حرف جرّ تلقّی» ما«كند و אسم به كاررفته پس אز  عمل ساقط نمی

ظـاهر   »رَحْمَـةٍ «كـه در   عالمت جـرّی و  زאئد אست »ما«حرف  ١٤١﴾نَ אللَّهِ لِنْتَ لَهُمْفَبِمَا رَحْمَةٍ مِ﴿ مبارک یۀآ

 ۀوאژ ١٤٢﴾قَالَ عَمَّا قَلِیـلٍ لَیُصْـبِحُنَّ نَـادِمِینَ   ﴿ مبارکۀ ین در آیهمچن .ستא جارّه» بِـ« یبه خاطر אثرگذאر ،شده

 مبـارک  یـۀ در آ ی زאئد به كار رفته אست؛ چنان كـه »ما«كه همرאه با אست  »نعَ« جرّبه حرف  مجرور »لٍیقل«

كـه بـا    ستא »نمِ« جرّحرف  یبه خاطر אثرگذאر »ئاتِیطخَ« ۀبودن وאژ نیز مجرور ١٤٣﴾غْرِقُوאאُمَّا خَطِیئاتِهِمْ مِ﴿

  . ی زאئد همرאه شده אست»ما«

  در قرآن کریم هایی אز کاربرد حروف جرّ زאئد نمونه

  )مبتدא: ةٌدאبَّ ←( ١٤٤﴾إِلَّا عَلَى אللَّهِ رِزْقُهَا رْضِאأل یفِ مِنْ دَאبَّةٍوَ مَا ﴿. ١

  )فاعل: אهللاُ ←( ١٤٥﴾نَصِیرאً بِاللَّهِوَلِیّاً وَ كَفَى  بِاللَّهِوَ كَفَى ﴿. ٢

                                                 
 .١٥٤/ אعرאف. ١٣٩

 .١١/ شوری. ١٤٠

 .١٥٩/ آل عمرאن. ١٤١

 .٤٠/ مؤمنون. ١٤٢

 .٢٥/ نوح. ١٤٣

  .٦/ هود. ١٤٤
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  )به مفعولٌ: وَلَدאً ←( ١٤٦﴾مِنْ وَلَدٍمَا אتَّخَذَ אللَّهُ ﴿. ٣

  )به مفعولٌ: أحدאً ←( ١٤٧﴾حَتَّى یَقُولَا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَال تَكْفُرْ مِنْ أحَدٍعَلِّمانِ وَ مَا یُ﴿. ٤

  )»لَیسَ«خبر : أحْکمَ ←( ١٤٨﴾אلْحَاكِمِینَ بِأحْكَمِألَیْسَ אللَّهُ ﴿. ٥

  )»لَیسَ«ی شبیه به »ما«خبر : غافالً ←( ١٤٩﴾عَمَّا تَعْمَلُونَ بِغافِلٍوَ مَا אللَّهُ ﴿. ٦

  )»لَیسَ«خبر : قادرאً ←( ١٥٠﴾نْ یَخْلُقَ مِثْلَهُمْعَلَى أ بِقادِرٍخَلَقَ אلسَّماوאتِ وَ אألرْضَ  یوَ لَیْسَ אلَّذِأ﴿. ٧

 ←(؛ )بـه  مفعـولٌ : تفاوتـاً  ←( ١٥١﴾مِنْ فُطُـورٍ فَارْجِعِ אلْبَصَرَ هَلْ تَرَى  مِنْ تَفاوُتٍخَلْقِ אلرَّحْمنِ  یا تَرَى فِمَ﴿. ٨
  )به مفعولٌ: فُطورאً

  مالحظه

  :مانند آیات مبارک ١٥٢شود؛ حرف جرّ حذف می» کَيْ«و » أنَّ«، »أنْ«در برخی موאرد پیش אز 

  )لِأنْ جاءَهُمْ ←( ١٥٣﴾نْذِرٌ مِنْهُمْمُ أنْ جَاءَهُموَ عَجِبُوא ﴿ـ 

  )بِأنَّهُ ←( ١٥٤﴾ال إِلهَ إِلَّا هُوَ أنَّهُشَهِدَ אللَّهُ ﴿ـ 

  )تَقَرَّ يْکَلِ ←( ١٥٥﴾عَیْنُهَا تَقَرَّ یْكَفَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ ﴿ـ 

                                                                                                                                            
 .٤٥/ نساء. ١٤٥

 .٩١/ مؤمنون. ١٤٦

  .١٠٢/ بقره. ١٤٧

 .٨/ تین. ١٤٨

 .١٤٩/ بقره. ١٤٩

 .٨١/ یس. ١٥٠

 .٣/ ملک. ١٥١

אللغة אلعربیّة، محمّد أسعد אلنّادری، نحو : ک. אند و حذف حرف جرّ پیش אز آنها قیاسی אست؛ ر ، حروف مصدریאین سه حرف. ١٥٢
  .٥٢٧ص 

 .٤/ ص. ١٥٣

 .١٨/ عمرאن آل . ١٥٤

 .١٣/ قصص. ١٥٥
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حذف حرف جرّ آن אست که حـذف آن خللـی در فهـم کـالم پدیـد       صحّتگونه موאرد، شرط  طبعاً در אین

» عـل رغبـتُ فـي אلف  «؛ زیرא مشخص نیست کـه مـرאد،   »رَغِبْتُ أنْ أفْعَلَ«: توאن گفت بنابرאین، مثالً نمی. نیاورد

بـه معنـاى   » رَغِبَ عَنْ«مند شدن و  به معناى دل بستن و عالقه» رَغِبَ في«؛ زیرא »رغبتُ عن אلفعل«אست یا 

  .بیزאر شدن و روی گردאندن אست

  چکیده

انگر یب تنها كه در אین صورت، وندش یم در برخى אز موאرد زאئد تلقّی» ـکَ«و  »ـلِ« ،»نمِ« ،»ـبِ«حروف جرّ  
  .نددیمفهوم تأك

 :אند אز ترین آنها عبارت شود كه مهم مى  زאئد تلقّى  در موאردى» ـبِ« جرّحرف  

  ؛»لَیسَ«ه به یشب ی»ما« و »سَیلَ«خبر  پیش אز .١

  ؛نآهمرאه با فاعل  »یفَكَ«پس אز فعل الزم  .٢

  ؛مبتدא در جایگاه »بُسْحَ« ۀאز وאژ پیش .٣

  .تأكیدبرאی بیان  »سفْنَ«و  »نیْعَ« یها همرאه با وאژه .٤

یاً و ثان دباش »لهَ«ا אستفهام به ی ینه ی،كه אوالً مسبوق به نف آن אست »نمِ« جرّحرف شرط زאئد بودن  
  .دنكره باش ،نآ אسم مجرور

رفته باشد که به كار  به، مفعولٌ ی و پیش אزعامل متعدّ همرאه باكه  אست زאئد تنها هنگامی »ـلِ« جرّحرف  
  .ندنام می »تیالم تقو«رא  آن در אین صورت،

 .به کار رفته باشد »ثلمِ« ۀهمرאه وאژو به  »سَیلَ«پس אز  تنها هنگامی زאئد אست كه» کَـ« جرّحرف  
آنها  یدر אثرگذאر یرییتغ آنكهبدون  رود، یم به کار ی زאئد»ما« ،»نعَ«و  »نمِ« ،»ـبِ«گاه پس אز حروف  

  .کندپدید آورد؛ یا آنها رא אز عمل ساقط  خود אز پسدر אسم 
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  ف درسهد

 .»بِـ« حرف جرّفرعی ترین معانی  مهمو معنای אصلی  آشنایی با 

  »بِـ« جرّمعانی حرف 

  אلصاق. ١

هـم   אلصـاق  .دیگر אست فردیا  ءی تماس و برخورد با شیاאست که به معن אلصـاق  »بِـ« جرّمعنای אصلی حرف 

پیـرאهن אو رא بـه دسـت     ؛»هِبِــ ثَوْبِتُ کْسَمْأ« برאی نمونه در جملۀ باشد؛ مجازیتوאند  می و هم حقیقیتوאند  می

درست אسـت   روین א درאد و אزحقیقی جنبۀ  )پیرאهن( با جامهتماس و برخورد زیرא،  ، אلصاق حقیقی אست؛گرفتم

 در معنای» بِـ«حرف جرّ  »یدٍزَبِ تُرْرَمَ« جملۀאما در . אسته به کار رفتمعنای אلصاق حقیقی  آن دردر  »بِـ« که

» אز کنار زید گذشتم«یا  »به زید برخورد کردم«אین אست که  زیرא مفهوم آن،؛ אستبه کار رفته אلصاق مجازی 

» بــ «به مکانِ حضور مجرور بـه حـرف جـرّ    ) تُ(و אین به آن معنا אست که در آن هنگام، مکانِ حضور فاعل 

  .متّصل بوده אست) زید(

  تعدیه .٢

بـه   ؛אسـت  تعدیـه אلصاق جنبۀ فرعی دאرد،  ، که در قیاس با معنای»بِـ« جرّترین معانی حرف  אز مهمدیگر یکی 
؛ אحمـد  »ذَهَـبَ أحمَـدُ  «توאند برخی אفعال الزم رא متعدّی کند؛ برאی نمونه در عبارت  حرف میאین معنا که אین 

بـا  » ذََهـبَ «؛ אحمد علـی رא بـرد، فعـل    »ذَهَبَ أحمَدُ بِـعَليٍّ«: الزم אست، אما אگر گفته شود» ذَهَبَ«رفت، فعل 
بـه بـه شـمار     مفعولٌ ،»ذَهَبَ بِـ« یِدر معنا برאی فعل متعدّ» عليٍّ«متعدّی شده אست؛ אز אین رو » بِـ«حرف جرّ 

 ١٥٦﴾ذَهَـبَ אهللاُ بِــنُورِهِم  ﴿ مبارک ۀچنان كه در آی. رود؛ هر چند אز لحاظ אعرאبی مجرور به حرف جرّ אست می
بنابرאین در . شود ر ظاهر مجرور به حرف جرّ تلقّی میאست، ولی د» ذَهَبَ بِـ«به فعل  در معنا مفعولٌ» نُورِ« ۀوאژ

 .حرف تعدیه אست» بِـ«حرف جرّ : توאن گفت אین موאرد مى

                                                 
 .١٧/ بقره. ١٥٦
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  تسببیّ. ٣

حرف در برخی موאضع بـه معنـای    אین به אین معنا که ؛אست )تعلیل(سببیت  »بِـ« جرّحرف  یکی دیگر אز معانی

ـ ﴿ مبـارک  ۀدر آیאست؛ برאی نمونه  )تعلیل(معنای سببیت که همان  ودر میبه کار  »تِبه علّ«یا  »بِسبه ب« ا یَ

אسـت؛   به کار رفتـه معنای سببیت یا تعلیل  در ،»بِـ« جرّحرف  ١٥٧﴾لَجْعِאلْ مُکُذِاخَاتِّبِـأنفُسَکُم م تُمْلَم ظَکُنَّإ مِوْقَ

  .به خود ستم روא دאشتید تان پرستی  گوساله )به سبب(با شما  ،قوم من אی: زیرא معنای آیه چنین אست

  אستعانت. ٤

بـه  «یا  »با«به معنای  »بِـ« جرّهرگاه حرف  ؛ به אین معنا کهאست אستعانت »بِـ« جرّحرف  یکی دیگر אز معانی

بـر אبـزאر   » بِــ «אست؛ אین در هنگامی אسـت کـه   به معنای אستعانت به کار رفته در حقیقت  ،ودبه کار ر »ۀوسیل

 و قلم אبزאر نگـارش אسـت  ، نوشتم مقلم] کمک[با ؛ »يملَقَبِـ بتُتَکَ« برאی نمونه در جملۀאنجام فعل وאرد شود؛ 

 אهللاِ مِسْبِــ ﴿ مبارک ۀدر آیאعتقاد بسیاری אز مفسّرאن  ؛ همچنین بنا برאستبه کار رفته אستعانت  در معنای »بِـ«

  ١٥٨.אستبه کار رفته  )طلب کمک و مساعدت(معنای אستعانت در  »بِـ« ،﴾یمِحِאلرَّ نِحمَאلرَّ

  مصاحبت. ٥

به  »همرאه با«یا  »با«معنای  در که در אین صورت אست )همرאهی(مصاحبت  »بِـ« جرّحرف  یکی دیگر אز معانی

ـ لَکـاتٍ عَ رَبَ ا وَنَّامٍ مِلَسَبِـ بِـطْهْאِ﴿ مبارک ۀدر آی ؛ برאی نمونهدرو کار می معنـای   در »بِــ « جـرّ حـرف   ١٥٩﴾كَیْ

  .همرאه با سالم و رحمت אلهی فرود آی ،אی نوح: بنابرאین معنای آیه چنین אست ١٦٠אست؛مصاحبت به کار رفته 

  مقابله. ٦

 برאی نمونه ؛ودر به کار می »در مقابلِ«معنای  در »بِـ«در אین صورت  .אست مقابله ،»بِـ« جرّمعنای دیگر حرف 

ه بـه کـار رفتـ   معنای مقابله  در »بـ«، فروختم ]ءאین شی[رא در مقابل  ]ءشی[אین  ؛»ذאهَبِـذא هَ عتُبِـ« ۀجملدر 

بـه معنـای    ١٦١﴾ونَلُمَعْم تَتُنْا کُمَبِـ ةَنَّجَوא אلْلُخُدْאُ﴿ مبارک ۀدر آی» بِـ« جرّرسد حرف  به نظر می אست؛ چنان كه

 ،دאدید میدر مقابل کارهای نیکی که אنجام : ، مفهوم آیه آن אست كهدر אین صورت .אست به کار رفته »همقابل«

  .وאرد بهشت شوید ]אکنون[

                                                 
 .٥٤/ بقره. ١٥٧

؛ אبن هشام אألنصاریّ، ٩٢، ص ١أبو علی אلفضل بن אلحسن אلطبرسیّ، مجمع אلبیان فی تفسیر אلقرآن، ج : ک. ی نمونه ربرא. ١٥٨
  .١٠٣، ص ١مغنی אللبیب عن کتب אألعاریب، ج 

 .٤٨/ هود. ١٥٩

  .١٠٣، ص ١אبن هشام אألنصاریّ، مغنی אللبیب عن کتب אألعاریب، ج : ک. ر. ١٦٠

 .٣٢/ نحل. ١٦١
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  قسم. ٧

 »سوگند بـه «معنای در  »بِـ« جرّحرف  ،به אین معنا که در برخی موאرد .אست قسم »بِـ« جرّحرف  دیگر معنای

ـ بَאلْ אذَهَبِــ  مُسِقْأُ ال﴿ مبارک ۀدر آی אست؛ برאی نمونهحرف قسم  ،در אین صورت و ودر به کار می  »بِــ « ١٦٢﴾دِلَ

  .»شهر/ سرزمینسوگند به אین « :مفهوم آیه چنین אست ؛ بنابرאینقسم אست حرف

  ظرفیّت. ٨

میان به کار بردن تفاوتی  ،در برخی موאرد به אین معنا که ؛אست ظرفیت »بِـ« جرّحرف یکی دیگر אز معانی 

برאی نمونه  ؛وندر به کار میمعنا  دو به یکאز نظر معنایی وجود ندאرد و هر  »في« جرّو حرف  »بِـ« جرّحرف 

אست؛ بر אین אساس ه به کار رفتمعنای ظرفیت  در »بِـ«حرف  ١٦٣﴾رٍدْبَبِـ אهللاُ مُکَُرصَد نَقَلَ وَ﴿ مبارک ۀدر آی

  .אست» في بَدْرٍ«به معنای » بِبَدْرٍ«

  تبعیض. ٩

 .ودر به کار می »نمِ«به معنای  »بِـ«به אین معنا که در برخی موאرد  ؛אست تبعیض ،»بِـ« جرّمعنای دیگر حرف 

אز ، אی دسته ،یبرخ«به معنای که  ت אستمفهوم بعضیّ کنندۀ و بیانحرف تبعیض  ،»نمِ« در אین صورت

 ؛ت دאردمفهوم بعضیّ »بِـ«به همین ترتیب، گاه حرف جرّ . رود به کار می قبیلو معانی دیگری אز אین  »جملۀ

 نحویان و אعتقاد گروهی אز بنابر» بِـ« جرّحرف  ١٦٤﴾אهللاِ بادُا عِهَبِـ بُرَشْناً یَیْعَ﴿ مبارک ۀدر آی برאی نمونه

אی که  چشمه«: معنای آیه چنین אست بر אین אساس که ١٦٥ت אستمفهوم بعضیّ کنندۀ بیان قرآن کریم، مفسرאن

  .به كار رفته אست» نمِ«به معنای در אین آیۀ مبارک  »بِـ« یعنی، ،»نوشند אز آن می ]هایی جرعه[ بندگان خدא

  אستعالء. ١٠

 .در لغت به معنای طلب برتری و بلندی אست »ءالعאست« .אست ءאستعال ،»بِـ« جرّحرف  دیگر אز معانى یكى 

رא به ذهن » ربَ«مفهوم אست که در زبان فارسی  »یلَعَ« جرّحرف  ،אست ءالحرفی که معنای אصلی آن אستع

אست؛ برאی به کار رفته  »علی« جرّبه معنای حرف  »بِـ« در عین حال، در برخى אز موאرد אستثنایی،. اندرس می

رא بر آنان هستند که אگر  نאی אز آنا عده ١٦٦؛﴾كَیْلَإ هِدِّؤَیُ ارٍ الدینَبِـ هُنْمَأن تَإ نْم مَهُنْمِ وَ﴿ مبارک ۀدر آینمونه 

                                                 
 .١/ بلد. ١٦٢

 .١٢٣/ آل عمرאن. ١٦٣

 .٦/ אنسان. ١٦٤

  .١٠٥ص   ،١ج   אبن هشام אألنصاری، مغنی אللبیب عن کتب אألعاریب،: ک. ر. ١٦٥

 .٧٥/ آل عمرאن. ١٦٦
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 جرّحرف یعنی  ١٦٧אست؛ »ی دینارٍلَعَ«به معنای » دینارٍبِـ« ،گردאند برنخوאهندبه تو  بگماری، آن رאدیناری 

  .אستفته ربه کار  عالء אست،אست کنندۀ مفهوم که بیان »یلَعَ«به معنای  »بِـ«

  در قرآن کریم» بِـ«هایی אز کاربرد حرف جرّ  نمونه

  אلصاق ←١٦٨﴾فَال كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ بِضُرٍّوَ إِنْ یَمْسَسْكَ אللَّهُ ﴿ ـ

  אلصاق ←١٦٩﴾یَتَغامَزُونَ بِهِمْوَ إِذَא مَرُّوא ﴿ـ 

  سببیّت ←١٧٠﴾یثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْنَقْضِهِم مِ بِمَافَ﴿ـ 

  تعدیه ←١٧١﴾אلنَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیّاً بِجِذْعِإِلَیْكِ  یوَ هُزِّ﴿ـ 

  قسم ←١٧٢﴾אللَّوَّאمَةِ بِالنَّفْسِوَ ال أُقْسِمُ * אلْقِیامَةِ  بِیَوْمِال أُقْسِمُ ﴿ـ 

  ظرفیّت ←١٧٣﴾بِسَحَرٍجَّیْنَاهُمْ إِلَّا آلَ لُوطٍ نَ﴿ ـ

  ظرفیّت ←١٧٤﴾یِّאلْغَرْبِ بِجَانِبِوَ مَا كُنْتَ ﴿ ـ

  אستعانت ←١٧٥﴾ثُمَّ یَقُولُونَ هَذא مِنْ عِنْدِ אللَّهِ بِأیْدِیهِمْذِینَ یَكْتُبُونَ אلْكِتابَ لَّفَوَیْلٌ لِ﴿ـ 

  تبعیض ←١٧٦﴾بِرُؤُسِكُموَ אمْسَحُوא ﴿ـ 

  مصاحبت ←١٧٧﴾بِالْكُفْرِخَلُوא وَ قَد دَ﴿ـ 

                                                 
  .١٠٤، ص ١همان، ج : ک. ر. ١٦٧

 .١٧/אنعام  .١٦٨

 .٣٠/ مطفّفین ١٦٩.

 .١٣/ مائده ١٧٠.

 .٢٥/ مریم .١٧١

 .٢و  ١/ قیامت .١٧٢

 .٣٤/ قمر .١٧٣

 .٤٤/ قصص .١٧٤

  .٧٩/ بقره .١٧٥

 .٦/ مائده .١٧٦

 .٦١/ مائده ١٧٧.
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  تعدیه ←١٧٨﴾مْثَالِهافَلَهُ عَشْرُ أ بِالْحَسَنَةِ مَنْ جَاءَ﴿ـ 

  سببیّت ←١٧٩﴾رْسَلْنَا عَلَیْهِ حاصِباًفَمِنْهُم مَنْ أ بِذَنْبِهِا خَذْنَفَكُلّاً أ﴿ ـ

  אستعانت ←١٨٠﴾بِالْقَلَمِعَلَّمَ  یאلَّذِ﴿ـ 

  چکیده

  .אلصاق مجازیو  אلصاق حقیقی :بر دو نوع אست که خود אست  אلصاق» بِـ«معنای אصلی حرف جرّ  
تعدیه، سببیت، אستعانت، مصاحبت، مقابله، قسم، : אند אز عبارت» بِـ«ترین معانی فرعی حرف جرّ  مهم 

  .ءالعیض و אستظرفیت، تبع

 

                                                 
 .١٦٠/ אنعام .١٧٨

 .٤٠/ عنکبوت. ١٧٩

 .٤/ علق. ١٨٠
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  ف درسهد

  .»مُنْذُ و مُذْـ، لِتَـ، کَـ، وَ، «وف جرّ حرترین معانی  آشنایی با مهم 

  »ـتَ« حرف جرّ. ٢

אست و با هیچ אسـم   »אهللا«مخصوص אسم جاللۀ אین حرف  .یک معنا دאرد و آن قَسَم אست تنها» ـتَ« حرف جرّ

 حرف جـرّ  ١٨١﴾مکُنامَأص نَّیدَکِألَ تَاهللاِ و﴿مبارک در آیۀ  ؛ برאی نمونهودر به کار نمیحرف قَسَم  در مقامدیگری 

به خـدא  «: ین אستچن همعنای آی אست؛ אز אین رو به کار رفته »אهللا«و همرאه با אسم جاللۀ  معنای قسم در» ـتَ«

  . »که بتهای شما رא درهم خوאهم شکست سوگند

  »كَـ« حرف جرّ. ٣

؛ ودر به کـار مـی   »مثلِ«و  »مانندِ«به معنای  ست که در אین صورتتشبیه א »ـکَ« حرف جرّترین معنای  אصلی

ـ «جرّ حرف در عین حال،  .دאنش مانند نور אست؛ »ورِنُّالکَ مُلאلعِ« مانند جملۀ دאرد کـه   نیـز دیگـری  معـانی   »ـکَ

 کنـد  بر تعلیل داللت نمی به تنهایی »ـکَ« مهم در אین زمینه آنكه  نكتۀ. تعلیل یا بیان علت אستآنها ترین  مهم

توضـیح  . אست بیانگر مفهوم تعلیل» کَـ«حرف جرّ  ،در אین صورت باشدکه همرאه» ما«با حرف مصدری و باید 

 ؛دگوینـ  تعلیل مـی  به آن حرف به کار رفته باشد،» به علتِ«و  »به دلیلِ«معنای  به» ـلِ« رگاه حرف جرّآنکه ه

بـه  کـافِ تعلیـل   ، »ـکَ«حرف جرّ  ی مصدریه به کار رود،»ما« ،»ـکَ«جرّ אز حرف  پسکه  كه در موאردی چنان

ـ א وَ﴿ مبـارک در آیـۀ   برאی نمونـه  هم معنا אست؛ تعلیل »الم«و در אین صورت با  ١٨٢ودر شمار می ـ کَ وهُرُذکُ ا مَ

                                                 
 .٥٧/ אنبیاء. ١٨١

كَمَا ﴿برאی نمونه در آیۀ مبارک ی مصدریه و مفهوم تعلیل نیست؛  »ما«در همۀ موאرد، مشتمل بر » کَما«با אین همه، . ١٨٢
مشتمل   »کما«، )٢٨٠، ص ١، ج سنن دאرقطنی(» صَلُّوא کَما رَأیْتُمُونِي אُصَلِّي«و روאیت شریف ) ٢٩/ אعرאف( ﴾بَدَأكُمْ تَعُودُونَ

  .ی موصوله אست و هدف אز به کار بردن آن، بیان علّت نیست »ما«بر 
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مفهوم  ی مصدریه به کار رفته אست؛ بنابرאین»ما« دאرد و پس אز آن،تعلیل  مفهوم» ـکَ« حرف جرِِّ ١٨٣﴾مאکُدَهَ

   ١٨٤.چون شما رא هدאیت کرد ؛خدא رא یاد کنید ؛»ماکُیّإ هِتِدאیَهِلِ وهُرُذکُא وَ« :ین אستچنآیه 

  » وَ«حرف جرّ . ٤

به کـار   »سوگند به«به معنای  که تنها یک معنا دאرد و آن قَسَم אست» ـتَ« دقیقاً مانند حرف جرّ »وَ«حرف جرّ 

بـه אسـم جاللـۀ    وאو قسم אما  ،کند رא مجرور می» אهللا«تنها אسم جاللۀ » ـتَ« با אین تفاوت که حرف جرّ ؛ودر می

قسـم  » وאو«در عـین حـال،    .توאند در مقام حرف جرّ به کـار رود  و با سایر אسمها نیز می ندאردאختصاص  »אهللا«

אلتِّـینِ   وَ﴿مبارک   مانند آیۀ. توאند אسم ظاهر رא مجرور کند و אز مجرور کردن ضمایر ناتوאن אست می تنها )جارّه(

سـوگند بـه    زیتـون؛ ] میـوۀ [אنجیر؛ سوگند به ] میوۀ[د به سوگن ١٨٥؛﴾مِینِسِینِینَ وَ هَذَא אلْبَلَدِ אأل وَ طُورِ אلزَّیتُونِ وَ

  . بخش شهر אیمنی/ سرزمینطور سینا و سوگند به אین 

  »ـلِ« حرف جرّ. ٥

אتِ وَامَی אلسَّا فِمَ هِلَّلِ ﴿ در آیۀ مبارکبرאی نمونه  אست؛ی مالکیت یا אختصاص ادر אصل به معن )لِـ(جارّه » الم«

مفهوم آیـه אیـن אسـت کـه هـر آنچـه در        بنابرאین و به کار رفتهمعنای مالکیت  جارّه در» الم« ١٨٦﴾رضِאأل وَ

 هجارّ »الم« ١٨٧﴾زْلِفَتِ אلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَאُوَ ﴿ مبارکدر آیۀ  همچنین .خدאوند אست אز آنِِِِِِ ،آسمان و زمین قرאر دאرد

نزدیـک آورده  «: گرفته شده و یعنى »برْقُ«به معنای  »یفَلْزُ«אز وאژۀ  »زْلِفَتْאُ«فعل  .ی אختصاص אستابه معن

  .شود می/ آورده شد نزدیک برאی پرهیزکارאنאست که بهشت چنین بنابرאین مفهوم آیه  ؛»شد

» الم« ١٨٨﴾لِـإِیالفِ قُـرَیْشٍ   ﴿ مبارکدر آیۀ  برאی نمونه ؛تعلیل אست» ـلِ« یکی دیگر אز معانی حرف جرِّ

  .به دلیل אیجاد אنس و אلفت میان قریش :ین אستچنی تعلیل به کار رفته و مفهوم آیه ابه معن جارّه

قِمِ אلصَّالةَ لِدُلُوכِ אلشَّـمْسِ  أ﴿ مبارکدر آیۀ  برאی نمونه ؛ظرفیت אست» ـلِ« یکی دیگر אز معانی حرف جرّ

نمـاز رא بعـد אز   «وم آیه אین אست که به کار رفته אست و مفه» بَعدَ«جارّه به معنای » الم« ١٨٩﴾إِلَى غَسَقِ אلَّیْلِ

                                                 
 .١٩٨/ بقره. ١٨٣

إِنَّا أرْسَلْنَا إِلَیْكُمْ ﴿ رود؛ مانند آیۀ مبارک به شمار می زאئد ی پس אز کاف جارّه، مصدریه نباشد،»ما«با אین همه، هرگاه  .١٨٤
  ).١٥/ مزّمّل( ﴾رَسُوالً شَاهِدאً عَلَیْكُمْ كَمَا أرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُوالً

 .١ـ  ٣/ تین. ١٨٥

 .٢٨٤/ بقره. ١٨٦

 .٩٠/ شعرאء. ١٨٧

 .١/ قریش. ١٨٨

 .٧٨/ אسرאء. ١٨٩
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وَ نَضَـعُ אلْمَـوَאزِینَ אلْقِسْـطَ لِیَـوْمِ     ﴿ مبـارک در آیـۀ  كـه   چنـان  .»אز تاریکی شب به پـا دאر  پیشتا  زوאل خورشید

در روز قیامـت ترאزوهـای   « :داللت دאرد و مفهـوم آن אیـن אسـت    تبر مفهوم ظرفیّ »ـلِ« حرف جرّ ١٩٠﴾אلْقِیَامَةِ

و مشـتمل بـر معنـای ظرفیـت     به کار رفتـه   »في«ی ابه معن در آن »ـلِ« که حرف جرّ »دאریم میپا  قسط رא بر

  .אست

وَ إِذْ قَـالَ  ﴿ مبـارک  در آیـۀ  برאی نمونـه  ؛تبلیغ و אعالم אست» ـلِ« حرف جرّ ، یکی אز معانیبر אین אفزون

کـه بـر    אسـت  به کار رفته »قالَ« فعل אز پس» ـلِ« حرف جرّ ١٩١﴾رْضِ خَلِیفَةًאأل یجَاعِلٌ فِ یرَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّ

هنگامی که پروردگار تو به مالئکه אعالم کرد کـه  « :و مفهوم آیه אین אست ١٩٢داللت دאرد مفهوم אعالم و تبلیغ

  . »دهم من در زمین جانشینی برאی خود قرאر می

  »مُذْ«و » مُنْذُ«حروف جرّ . ٧و  ٦

بر אبتـدאی  گاه که  »مِن« با حرف جرّ تِ زمانی אست و אز אین نظریّئאبتدא »ذْمُ«و  »ذُمُنْ« معنای אصلی حروف جرّ

داللـت دאرنـد، ولـی    زمـانی   تنها بر אبتدאی غایت» ذْمُ«و  »ذُمُنْ« در عین حال، .אند مشابه ،داللت دאرد ١٩٣غایت

لی إ هرאنَطَرتُ مِن سافَ« هم بر אبتدאی غایت زمانی و هم بر אبتدאی غایت مکانی؛ برאی نمونه در عبارت» مِن«

یـتُ  قِبَ« در عبـارت  אست و بیان شده »مِن«تهرאن אست که با  ،אبتدאی غایت ومسافرت جنبۀ مکانی دאرد  »مقُ

بـا وאژۀ   همرאهـی بـه خـاطر   » مِـن «بـاقی مانـدم،   ؛ من در אینجا אز صبح تا عصر »אلمَساءِی تَّحَ باحِאلصَّ نا مِنَهُ

ـ «حروف  »ةِعَمُאلجُ ومِیَ )ذْمُ(ذُ مُنْ كَأیتُما رَ« عبارت در لت دאرد، אمادالبر אبتدאی غایت زمانی » אلصّباح« و  »ذُمُنْ

تـو رא   کنونאز روز جمعـه تـا  « :אند و مفهـوم جملـه אیـن אسـت     در معنای אبتدאی غایتِ زمانی به کار رفته »ذْمُ«

  .»مא هندید

در گذشـته تـا زمـانِ    ز زمـانی  א« مفهـومِ  روند، به کار می »ذْمُ«و  »ذُمُنْ«که  جمالتیאینکه در  نکتۀ دیگر

تـو رא   کنونאز روز جمعـه تـا  « :אین אسـت  »ةِعَمُאلجُ ومِذُ یَمُنْ كَأیتُما رَ«جملۀ  مفهوم وجود دאرد؛ بنابرאین» حال

ـ «بر زمانِ حال به کـار رفتـه باشـد،     אی دאلّ وאژه »ذْمُ«و  »ذُمُنْ«پس אز  אفزون بر אین، هرگاه. »אم ندیده و  »ذُمُنْ

ـ أیتُـهُ مُ مـا رَ « عبـارت در  برאی نمونـه  אند؛ مترאدف »في« و با حرف جرّאند   بیانگر مفهوم ظرفیت »ذْمُ«  )مُـذْ ( ذُنْ

                                                 
 .٤٧/ אنبیاء. ١٩٠

 .٣٠/ بقره. ١٩١

دאنند؛ برאی نمونه در  رא داللت بر مفهوم قسم همرאه با تعجّب می» لِـ«ی אز دאنشمندאن، یکی دیگر אز معانی حرف جرّ بعض. ١٩٢
ند که אجل به به خدא سوگ: بر مفهوم قسم داللت دאرد و بنابرאین معنای جمله آن אست که» لِـ«، »لِلّهِ ال یُؤَخَّرُ אألجَلُ«جملۀ 

  .١٥٣אألسفرאئینیّ، אللُباب فی علم אإلعرאب، ص : ک. אفتد؛ ر تعویق نمی

  .אبتدאی غایت به معنای אبتدאی قصد و هدف אست. ١٩٣
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من אو «: بنابرאین مفهوم جمله אین אست ١٩٤אند؛ هبه کار رفت »في«به معنای دقیقاً  »ذْمُ«و  »ذُمُنْ«حروف » نامِوْیَ

  .»אم هرא אمروز یا حاال ندید

  در قرآن کریم و نهج אلبالغه» تَـ، کَـ، وَ، لِـ، مُنْذُ و مُذْ«کاربرد حروف جرّ  هایی אز نمونه

  قَسَم ←١٩٥﴾لَقَدْ آثَرَכَ אللَّهُ عَلَیْنَا وَ إِنْ كُنَّا لَخَاطِئِینَ تَاللَّهِقَالُوא ﴿ـ 

  قَسَم ←١٩٦﴾ضَاللِكَ אلْقَدِیمِ یإِنَّكَ لَفِ تَاللَّهِقَالُوא ﴿ـ 

  تشبیه ←١٩٧﴾بِالْبَصَرِ كَلَمْحٍمْرُنَا إِلَّا وאحِدَةٌ وَ مَا أ﴿ـ 

  تشبیه ←١٩٨﴾یُنْفِقُ مَالَهُ رِئاءَ אلنَّاسِ یكَالَّذِذَى وَ אأل یُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא ال تُبْطِلُوא صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّیَا أ﴿ـ 

  قسم ←١٩٩﴾خُسْرٍ ینْسانَ لَفِإِنَّ אإلِ*  אلْعَصْرِ وَ﴿ـ 

  قسم ←٢٠٠﴾إِذَא یَسْرِ وَ אلَّیْلِ * وَ אلْوَتْرِ وَ אلشَّفْعِ * عَشْرٍ وَ لَیالٍ*  אلْفَجْرِوَ ﴿ـ 

  אختصاص ← ٢٠١﴾رَبِّ אلعَالَمِینَ للَّهِאلحَمدُ ﴿ـ 

ــلَ ﴿ـــ  ــهُ جَعَ ــموَ אللَّ ــكُمْ أ لَكُ ــنْ أنْفُسِ ــلَ زْمِ ــموَאجــاً وَ جَعَ ــنْ أ لَكُ ــمِ ــمْ بَنِ ــدَةً وَ زْوאجِكُ ــینَ وَ حَفَ ــم مِ نَ رَزَقَكُ

  مالکیّت ←٢٠٢﴾אلطَّیِّبَاتِ

  تعلیل ←٢٠٣﴾رَאכَ אللَّهُبَیْنَ אلنَّاسِ بِمَا أ لتَحْكُمَنْزَلْنَا إِلَیْكَ אلْكِتابَ بِالْحَقِّ ا أإِنَّ﴿ـ 

                                                 
به شمار » مِنْ و إلَی«هرگاه بر אسم قابل شمارش وאرد شوند، به معنای » مُنْذُ«و » مُذْ«  :گوید אبن هشام در אین باره می. ١٩٤
روند؛  به شمار می» فِي«אی به کار روند که زمان آن حاضر باشد، به معنای  در جمله» مُنْذُ«و » مُذْ«که هرگاه  نروند؛ چنا می
  .٣٣٥، ص ١אبن هشام אألنصاریّ، مغنی אللبیب عن کتب אألعاریب، ج : ک. ر

 .٩١/ یوسف .١٩٥

 .٩٥/ یوسف .١٩٦

  .٥٠/ قمر .١٩٧

  .٢٦٤/ بقره ١٩٨.

  .١ـ  ٢/ عصر .١٩٩

 .١ـ  ٤/ فجر .٢٠٠

  .٢/ حمد .٢٠١

 .٧٢/ نحل .٢٠٢

  .١٠٥/ نساء .٢٠٣
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  ظرفیّت ←٢٠٤﴾אلْقِیَامَةِ لیَوْمِوَ نَضَعُ אلْمَوَאزِینَ אلْقِسْطَ ﴿ـ 

  אبتدאی غایت ←٢٠٥.»ةوَحَمَتْها قَدُ אألزَلِیَّ ةאلقِدَمِیَّ نذُمُتْها وَتُشیرُ אآلالتُ إلی نَظائِرِها مَنَعَ«ـ 

  אبتدאی غایت ←٢٠٦.»אُریتُهُ ذمُما شَکَکْتُ في אلحَقِّ «ـ 

  چکیده

  .אختصاص دאرد» אهللا«تنها بیانگر مفهوم قَسَم אست و كاربرد آن به אسم جاللۀ » ـتَ« حرف جرّ 
  .تعلیل אست آن دیگرتشبیه و معنای » کَـ«معنای אصلی حرف جرّ  
  .توאند אسمهای ظاهر رא مجرور کند رد و تنها میدא بر معنای قسم داللت تنها هجارّ »وאو« 
 .אست) אعالم(ظرفیت و تبلیغ  ،تعلیل آن معانی دیگر ؛ وجارّه، مالکیت و אختصاص» الم«معنای אصلی  
  .ظرفیت אستאبتدאئیّت زمانی و معنای دیگر آنها » مُذْ«و » مُنْذُ«معنای אصلی حروف جرّ  

 

                                                 
  .٤٧/ אنبیاء .٢٠٤

 .١٨٦، خطبۀ نهج אلبالغه .٢٠٥

  .١٨٤، حکمت همان .٢٠٦
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  »مِن و عَلَی, رُبَّ, عَدא, حاشا, خَال«

  
  

  ٧٨  ...............................................................................................  درس هدف
  ٧٨  .....................................................  »عَدא و حاشا خَال،« جرّ حروف. ٨ ـ١٠
  ٧٩  ................................................................................  »رُبَّ« جرّ حرف. ١١
  ٨٠  ................................................................................  »مِن« جرّ حرف. ١٢
  ٨١  ...............................................................................  »یلَعَ« جرّ حرف. ١٣
  ٨٣  ......................................................................................................  دهیچک

  

  



  

 

 

 

 

 

  

  درس فهد

  .»مِن و عَلَی, رُبَّ, عَدא, حاشا, خَال«آشنایی با معانی حروف جرّ  

  »دאال، حاشا و عَخَ«حروف جرّ . ٨ـ ١٠

در کنـار یکـدیگر   رא  آنهـا ی نـا مع ،»دאخَال، حاشا و عَ«گانۀ  لفظی و معنویِ حروف سه به مناسبت شباهت

 مفعـول  وکـه فاعـل   אنـد   سـه فعـل   گاه »دאحاشا و عَال، خَ«در مبحث אستثناء مطرح אست، که  چنان. آوریم می

یعنـی   ،אز آنهـا  پـس  אسـمِ  باشـند، فعل אستثناء  ،אین سه وאژه هرگاه. روند به کار می »إالّ« و به معنای ٢٠٧ندאرند

، سـه وאژه  אز אیـن  به کاررفته پـس  אسمِ ،عربیمتون گاه در  با אین همه، .نه مجرور ،باید منصوب باشد ،مستثنی

 رود،אسم منصوب به کار  ها، وאژهאز אین  پسאگر  بنابرאین،. אست در אین صورت، אین אدوאت، حروف جرّندمجرور 

، حـروف جـرّ تلقّـی    دبـه کـار رو  אز آنها אسم مجـرور   پس چنانچهو  روند، مىبه شمار אفعال אستثناء ها  אین وאژه

  .شوند می

روند و  به کار رود، لزوماً فعل אستثناء به شمار می» ما«که אگر پیش אز אین سه وאژه، حرف  آنكهنکتۀ مهم 
   :؛ مانند بیتتوאنند אسمِ پس אز خود رא در مقام حروف جرّ، مجرور کنند نمی

  وکُلُّ نَعیمٍ ال محالةَ زאئلٌ       شيءٍ ما خَال אهللاَ باطلٌأال کلُّ 

قرאر گرفتـه، منصـوب شـده אسـت و     ) אز אدאت אستثناء(» ما خال«چون پس אز » אهللا«אسم جاللۀ که در آن 

   .درست نیست) אهللاِ(کاربرد آن به صورت אسم مجرور 

پیش אز آنها  »ما«ند که حرف به کار رو رّحروف ج توאنند در مقام ها می אین وאژهی بر אین אساس، در موאرد

توאننـد در مقـام    אما در אین حالت نیز אدوאت مورد بحث لزوماً حرف جرّ نیستند، بلکه هم مـی  به کار نرفته باشد؛

  .حرف جرّ به کار روند و هم در مقام فعل אستثناء

                                                 
دאنند که به وאژۀ  می» هُوَ«رא در حالت فعلی، ضمیر مستتر » خَال، حاشا و عَدא«، فاعل  ی אز نحویاندر عین حال، بعض. ٢٠٧
یکی אز نحویان در » .ةًثالث] بَعْضُهُم[حَضَرَ אلمَدْعُوُّونَ خَلَا «: گردد؛ مانند میشود، بر  که אز جملۀ پیشین فهمیده می» بعض«

به لفعل אالستثناء و فاعله ضمیر مستتر وجوباً تقدیره  و אلمستثنی بهذه אألفعال منصوب علی أنّه مفعولٌ«: نویسد אین باره می
؛ إمیل بدیع یعقوب، ٤٧٨د אلنادریّ، نحو אللغة אلعربیّة، ص محمّد أسع: ک. ر. یعود علی بعض مفهوم من אالسم אلسابق» هو«

  .١٨٤ص   ،٢بن مالك، ج ة אك إلی ألفیّو אبن هشام אألنصاريّ، أوضح אلمسال ٣٣٤موسوعة אلنحو و אلصرف و אإلعرאب، ص 
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کـه در مقـام   ی چـه هنگـام   آنها، معنای یعنی ؛همان אستثناء אست ،معنای مشترک אین سه حرفدر عین حال، 

אز نظر بنابرאین، . ، یکسان אستروند در مقام فعل אستثناء به کار میهنگامی که  و چه وندر به کار میحروف جر 

به عبارت دیگـر،   .وجود ندאرد ها، אین وאژه بودن و حالت فعل אستثناء بودن میان حالت حرف جرّتفاوتی،  معنایی

» محمّـدאً ) عَـدא / حاشـا / خَال(جاءَ אلطَّلبةُ «با مفهوم عبارت  »دٍمحمّ )عَدא/ حاشا( الخَ ةُبَلَطَّאلجاءَ «مفهوم عبارت 

   .به جز محمد ،אین אست که همۀ دאنشجویان آمدند منظور هر دو عبارت،در یکسان אست و 

  »رُبَّ« حرف جرّ. ١١

یک אز אین دو معنا אصـلی    אینکه کدאمرۀ و دربا ودر به کار می ،یعنی تقلیل و تکثیر ،به دو معنای متفاوت »رُبَّ«

بـه אرאدۀ   ، بستگی بسـیاری אین تفاوترسد  با אین همه، به نظر مى. وجود دאرد ، אختالفאست فرعی یک  و کدאم

توאند بـه معنـای تقلیـل     می ،»قیتُرُبَّ رجُلٍ مؤمنٍ لَ« در جملۀ» رُبَّ«بر אین אساس، . دאرد سیاق جمله م ومتکلّ

حـال   ؛»مא هدیـد  ]در زنـدگی [منی کـه  مؤ אند مردאنِ  چه אندک«که  אستאین  آنمعنای  که در אین صورت، باشد

אست و بنابر אین به אین معنـا  مفهوم تکثیر مفید  »رُبَّ«، »هُنُعَلْآنُ یَرْوאلقُ لِلْقُرآنِرُبَّ تالٍ «در روאیت شریف  آنكه

  .کند رא لعن می ناحال آنکه قرآن آنکنند،  قرآن تالوت می چه بسیارند کسانی که :אست

  »رُبَّ«وאو 

 »وאو رُبَّ«آن رא  شـود،  مـی  »رُبَّ«لفـظ   جانشـین در موאردی  چونود که ر به کار میوאوی  »رُبَّ«אز  پیش گاه

ی غیـر  یبیانگر مفهوم تقلیل یا تکثیر אست و معنـا » رُبَّ«مانند دقیقاً  در אین موضع خاص،» وאو«אین  .ندא هنامید

و  کـه هـیچ همـدم    ییهـا  چه بسـیار آبـادی  ؛ »وَبَلْدَةٍ لَیسَ بها أنیسٌ«مانند مصرعِ . ندאرد »رُبَّ«אز معنای خود 

و معنـای آن   و بـه » رُبَّ«به جـای  » وאو رُبَّ« ،در אین مصرع کنیم، که مالحظه می چنان. مونسی در آن نیست

  .ه אستبه کار رفتبرאی بیان مفهوم تکثیر 

  مالحظه

همرאه با אسم معرفه و فعل نیـز بـه   » رُبَّ«אسم نکره باشد؛ אما در موאردی » رُبَّ«ل، آن אست که مجرور به אص

: ی زאئد به کار رود و آن رא אز عمل ساقط کنـد »ما«، »رُبَّ«باید پس אز   کار رفته אست که در אین صورت، حتماً

ی کافّه بـه آن،  »ما«پس אز پیوستن » رُبَّ«با אین حال، . »رَ أخُوכَرُبَّما حَضَ«و » رُبَّما عليٌّ قادمٌ«: ؛ مانند)رُبَّما(

بَمَـا یَـوَدُّ אلَّـذِینَ كَفَـرُوא لَـوْ كـانُوא       رُ﴿به كار رود؛ ماننـد آیـۀ مبـارک    » رُبَما«توאند مخفّف شود و به صورت  می

  ٢٠٨.﴾مُسْلِمِینَ

                                                 
 .٢/ حجر. ٢٠٨
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  »مِن« حرف جرّ .١٢

هـم   ،»مِـن « ؛ به عبارت دیگر، حرفאست )زمانی و مکانیאعمّ אز (אبتدאی غایت  ،»مِن« مفهوم אصلی حرف جرّ

 مبارکدر آیۀ  ،برאی نمونه .توאند بر معنای אبتدאئیّت زمانی داللت دאشته باشد و هم بر معنای אبتدאئیّت مکانی می

و . کنـد  بر אبتدאئیّت زمانی داللـت مـی  » مِن« ٢٠٩﴾سِّسَ عَلَى אلتَّقْوى مِنْ أوَّلِ یَوْمٍ أحَقُّ أنْ تَقُومَ فِیهِאُمَسْجِدٌ لَ﴿

گذאری شده، سزאوאرتر אست که تـو در آن אقامـۀ    مسجدی که אز آغاز بر پایۀ تقوא بنیان« مفهوم آیه آن אست كه

  .»نماز کنی

 بـر אبتـدאئیّت مکـانی   » مِـن «حـرف   ٢١٠،﴾وَ جَاءَ مِنْ أقْصَا אلْمَدِینَةِ رَجُلٌ یَسْـعَى ﴿در مقابل، در آیۀ مبارک 

  .کرد مردی آمد که شتاب می ،אز دورترین نقطۀ آن شهر: کند و مفهوم آیه אین אست که داللت می

  :אند אز عبارتمهم ترین آنها معانی دیگری نیز دאرد که » مِنْ«حرف جرّ 

 .رא به جای آن بـه کـار بـرد   » بعض«در معنای تبعیض آن אست که بتوאن وאژۀ » مِن«نشانۀ کاربرد  تبعیض؛ .١

ر بـا دو » مِـن «حرف  ٢١١؛﴾مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَیْكَ وَ مِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَیْكَ﴿در آیۀ مبارک  ،برאی نمونه

رא بـا تـو   ، پیامبرאن برخی אزحال شرح : مفهوم آیه چنین אست که ،بنابرאین .به معنای بعضیّت به کار رفته אست

  .אیم رא بر تو نخوאنده، برخی دیگرندگی یم و دאستان زא هباز گفت

کـه پـس אز آن آمـده     אستאی  وאژه جنسِمفهوم داللت بر  ،»مِن« حرف جرّیکی دیگر אز معانی  بیان جنس؛ .٢

» راوِأسـ «بـرאی بیـان جـنس وאژۀ     »مِن«حرف  ٢١٢﴾حُلُّوא أسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَ﴿مبارک  در آیۀ برאی نمونه، .אست

  .אند بندهایی אز جنس نقره آرאسته به دست ،אبرאر در بهشت :אین אست که آنه و مفهوم آمد) بندها دست(

یَـا  ﴿ مبارک در آیۀبرאی نمونه، . داللت بر مفهوم ظرفیت אست ،»مِن« معنای فرعی حرف جرّ دیگر ظرفیت؛ .٣

بـر معنـای حـرف جـرّ     » مِن« حرف ٢١٣﴾ذِكْرِ אللَّهِفَاسْعَوْא إِلَى لِلصَّالةِ مِنْ یَوْمِ אلْجُمُعَةِ  یَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא إِذא نُودِأ

سر هنگامی که برאی نماز در روز جمعه ندא  !אی مؤمنان :ست کهא אین مفهوم آیهدאرد و داللت  )ظرفیّت(» في«

  .حرکت کنیدشتابان به سوی ذکر خدא  ،دهند می

                                                 
 .١٠٨/ توبه. ٢٠٩

 .٢٠/ یس. ٢١٠

 .٧٨/ غافر. ٢١١

 .٢١/ אنسان. ٢١٢

  .٩/ جمعه. ٢١٣
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مبـارک  در آیـۀ  برאی نمونـه،  . به کار رفته אست نیز) بَدَل(گاه به معنای عِوَض » مِن« حرف جرّ ؛)لدَبَ(ض وَعِ .٤

אیـن   آن،مفهوم  زیرא داللت دאرد؛دَل عِوَض و بَ معنایبر  »مِن«حرف  ٢١٤،﴾بِالْحَیاةِ אلدُّنْیَا مِنَ אآلخِرَةِ رَضِیتُمْأ﴿

  אید؟ به زندگی دنیا دل خوش کرده به جای زندگیِ سرאی دیگر،آیا  :אست که

  مالحظه

معـادل  » مِنْ«در אین صورت، . به کار رفته אست» تعلیل«در موאردى در معنای » مِن«אفزون بر אین، حرف جرّ 

علیـه  (رود که معنای شاخص آن، تعلیل אست؛ مانند شعر فرزدق در مدح אمام سجّاد  به شمار می» لِـ«حرف جرّ 

  ):אلسالم

  ٢١٥مُفَال یُکَلَّمُ إالّ حینَ یَبْتَسِ      مَهابَتِهِ مِنْیُغْضِي حَیاءً ویُغضَی 

אفکنَد و دیگرאن نیز به خاطر عظمـت   אز روی حیا، به زیر می] چشمان خویش رא: [ترجمه

تا آن هنگـام کـه لبخنـد نزنـد، کسـی رא      ] אز شدت אبّهت[کنند و  و مهابت אو، چنین می

  .یارאی سخن گفتن نیست

  »یلَعَ« حرف جرّ. ١٣

. دهد نوعی فرאدستی و برتری رא نشان می ،یقتق אست که در حقو تفوّ ءאستعال ،»یلَعَ« معنای אصلی حرف جرّ

 ءمفهوم אستعال ،در هر دو مورد »یلَعَ« حرف ٢١٦،﴾وَ عَلَیْهَا وَ عَلَى אلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴿ مبارکدر آیۀ برאی نمونه، 

هـا حمـل    ن و بر فرאز کشـتی شما بر فرאز چهارپایا :مفهوم آیه אین אست که ،بر אین אساس. رساند به ذهن میرא 

  .شوید می

  :אند אز عبارت »علی«حرف جرّ مفاهیم دیگر ترین  مهم

مفهـوم אسـمِ    کننـدۀ  אسـت کـه در אیـن صـورت، بیـان     مصاحبت » عَلَی«یکی אز معانی حرف جرّ  مصاحبت؛ .١

حالـت،  ود و در אین ر به کار می »عَمَ«گاه به معنای » علی«حرف جرّ  به אین معنا که אست؛» عَمَ«אالضافۀ   دאئم

هِ مِسْكِیناً وَ یَتِیمـاً وَ  وَ یُطْعِمُونَ אلطَّعامَ عَلَى حُبِّ﴿ مبارکدر آیۀ برאی نمونه، . کند داللت می تمعیّو مصاحبت بر 

آن אبرאر با אینکه خـود   :אز אین رو، مفهوم آیه אین אست که ٢١٨.دאردداللت بر مصاحبت » یلَعَ«حرف  ٢١٧،﴾سِیرאًأ

                                                 
  .٣٨/ توبه. ٢١٤

   .٤٨، ص١، ج אألمالیאلسید אلمرتضی، . ٢١٥

  .٢٢/ مؤمنون. ٢١٦

  .٨/ אنسان. ٢١٧

به معنای » عَلَی حُبِّهِ«אست؛ به אین معنا که » تعلیل«بر مفهوم » عَلَی«אحتمال دیگر در אین آیه، داللت حرف جرّ . ٢١٨
  .باشد» אهللاِ لِحُبِّ«
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مسکین و یتـیم و אسـیر   آن رא به  ،)هِبِّحُ عَلَی( ،طبیعی به آن میل دאرندبه صورت  /به غذאی خویشتن نیازمندند 

  .خورאنند می

وَ لِتُكْمِلُوא ﴿ مبارکدر آیۀ برאی نمونه، . ت אستبیان علّ یا همانتعلیل ، »علی«معنای دیگر حرف جرّ  تعلیـل؛  .٢

تـا   :אیـن אسـت کـه    آنو مفهوم  کند میبر تعلیل داللت » علی«حرف  ٢١٩،﴾وא אللَّهَ عَلَى مَا هَدَאكُمْאلْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُ

بـه   هـدאیتتان کنید و خدא رא به خـاطر  ه مبارک رمضان روزه بگیرید، کامل در ما אید هعدد روزهایی رא که نتوאنست

ـ  َعلَی«به אین ترتیب در אین آیه،  .تعظیم کنید ،رאه رאست ـ  «جانشـین   ،»مدאکُما هَ شـده אسـت؛ و    »مدאکُلِمـا هَ

  .تعلیل אست مفهوم داللت بر ،آن ترین معنای شاخصست که א» لِـ« مفهوم حرف جرّ کنندۀ دقیقاً بیان »عَلَی«

وَ אتَّبَعُـوא مَـا تَتْلُـوא    ﴿ مبـارک در آیۀ برאی نمونه، . ظرفیت אست» عَلَی«معنای فرعی دیگر حرف جرّ  ظرفیت؛ .٣

אیـن אسـت    آنهوم مفبنابرאین، و به کار رفته » يف« عنایم به »یلَعَ«حرف ٢٢٠،﴾אلشَّیاطِینُ عَلى مُلْكِ سُلَیْمانَ

  .كردندپیروی  ،کردند אز سخنانی که شیاطین در مملکت سلیمان אلقا می ،گروهی אز کافرאن :که

  مالحظه

 ینَلْمُطَفِّفِوَیْلٌ لِ﴿به کار رفته אست؛ مانند آیات مبارک » بِـ«و » مِن«در موאردی نیز به معنای » عَلَی«حرف جرّ 

در » عَلَـی «که  ٢٢٢﴾قُولَ عَلَى אللَّهِ إِلَّا אلْحَقَّأن لَا أ یقٌ عَلَىَّحَقِ﴿و  ٢٢١﴾אلَّذِینَ إِذَא אكْتَالُوא عَلَى אلنَّاسِ یَسْتَوْفُونَ *

  ٢٢٣.به کار رفته אست) بي= عَلَيَّ ←(» بِـ«و ) مِنَ אلنّاسِ= علی אلنّاس ←(» مِن«آنها به ترتیب به معنای 

و در مفهـوم  » لکـنَّ «در موאردى نیز در אدب کهن و معاصـر عربـی، بـه معنـای     » عَلَی«אز אینها گذشته، 

؛ »زَیدٌ ال یَدْخُلُ אلجَنَّةَ لِسُوءِ صَنیعِهِ، عَلَی أنَّهُ ال یَیْأسُ مِن رَحمَـةِ אهللاِ «אستدرאک به کار رفته אست؛ مانند عبارت 

  .אز رحمت خدא نومید نیست] همچنان[ اאمّرود؛  زید به خاطر کردאر بد خود، به بهشت نمی

  در قرآن کریم و نهج אلبالغه» خَال، حاشا، عَدא، رُبَّ، مِن و عَلَی«هایی אز کاربرد حروف جرّ  نمونه

  אستعالء ←٢٢٤﴾بَعْضٍ عَلَىفَضَّلْنا بَعْضَهُمْ ﴿ ـ

  بیان جنس ←٢٢٥﴾وْثَانِאأل مِنَاجْتَنِبُوא אلرِّجْسَ فَ﴿ـ 

                                                 
 .١٨٥/ بقره. ٢١٩

  .١٠٢/ بقره. ٢٢٠

 .٢و  ١/ مطفّفین. ٢٢١

  .١٠٥/ אعرאف ٢٢٢.

  .١٤٤، ص ١אبن هشام אألنصاریّ، مغنی אللبیب عن کتب אألعاریب، ج : ک. ر. ٢٢٣

  .٢٥٢/ بقره .٢٢٤
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  بیان جنس ←٢٢٦﴾وْ نُنْسِهاآیَةٍ أ مِنْمَا نَنْسَخْ ﴿ـ 

  ظرفیّت)/ عوض(بدل  ←٢٢٧﴾رْضِ یَخْلُفُونَאأل یفكُم مالئِكَةً مِنْلَجَعَلْنَا ﴿ ـ

  تعلیل  ←٢٢٨﴾هِ مَاالًعَلَیْسْئَلُكُمْ وَ یَا قَوْمِ ال أ﴿ـ 

 ←٢٢٩﴾شَـفَا جُـرُفٍ هَـارٍ    عَلَـى سَّـسَ بُنْیََانَـهُ   خَیْرٌ أم مَـنْ أ نَ אللَّهِ وَ رِضْوאنٍ تَقْوَى مِ عَلَىسَّسَ بُنْیانَهُ أفَمَنْ أ﴿ـ 

  אستعالء

אبتـدאئیت   ←٢٣٠﴾ذلِـكَ لَآیَـةً لِقَـوْمٍ یَسْـمَعُونَ     یفِإِنَّ  هِ אألرْضَ بَعْدَ مَوْتِهاب אلسَّماءِ مَاءً فَأحْیَا مِنَوَ אللَّهُ أنْزَلَ ﴿ـ 

  ظرفیّت/ אستعانت/ مکانی

 كُـمُ אلسَّـمْعَ وَ אألبْصَـارَ وَ אألفْئِـدَةَ لَعَلَّكُـمْ     لَ بُطُـونِ أمَّهَـاتِكُمْ ال تَعْلَمُـونَ شَـیْئاً وَ جَعَـلَ      مِنْوَ אللَّهُ أخْرَجَكُم ﴿ ـ

  אختصاص/ אبتدאئیت مکانی ←٢٣١﴾تَشْكُرُونَ

  تکثیر ←٢٣٢».مُستَقبِلٍ یَوْماً لَیسَ بِمُستَدبِرِهِ رُبَّ«ـ 

  אستعالء ٢٣٣←».کَثیرٍ مَمْلُولٍ مِنهُه أرجَی مِن عَلَیقَلِیلٌ تَدُومُ «ـ 

  چکیده

بـه  » إالّ«، معـادل  אز نظر معنـایی  کنند؛ داللت می بر مفهوم אستثناءهمگی  ،»دאخَال، حاشا و عَ«های  وאژه 
روند؛ گاه فعل אستثناء هستندكه در אین صورت، אسم پس אز آنها منصوب אست و گـاه حـرف جـرّ     شمار مى

  .آنها مجرور אستكه در אین صورت، אسم پس אز 
אی  جمله به אرאدۀ متکلم و سیاقِ ؛ אلبته وאبستهدردאداللت  بر مفهوم تکثیر و گاهبر مفهوم تقلیل  گاه »رُبَّ« 

  .رفته אستدر آن به کار  »رُبَّ«که حرف 

                                                                                                                                            
  .٣٠/ حج ٢٢٥.

 .١٠٦/ بقره .٢٢٦

  .٦٠/ زخرف .٢٢٧

  .٢٩/ هود .٢٢٨

  .١٠٩/ توبه .٢٢٩

  .٦٥/ نحل٢٣٠.

  .٧٨/ نحل .٢٣١

  .٣٥٧حکمت  نهج אلبالغه،. ٢٣٢

 .٢٧٨، حکمت نهج אلبالغه. ٢٣٣
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 بـرאى آن معانی دیگری  در عین آنكه ؛کند داللت می) زمانی یا مکانی(بیشتر بر אبتدאئیّت  ،»مِن«حرف جرّ  
 .و بیان جنس) بَدَل(عِوَض  تبعیض، تعلیل، ظرفیت،: אند אز عبارتترین آنها  مهم دאرد کهجود و
  .معانی فرعی آن، مصاحبت، تعلیل و ظرفیّت و ء אستאستعال ،»عَلَی«معنای אصلی حرف جرّ  

  



  

 

  

  

  

  یزدهمس ۀجلس

  

  

  

  

  

   )٤(معانى حروف جر 

  »في، عَن، حَتّی و إلی«
  
  

  ٨٦...............................................................................................  درس هدف
  ٨٦................................................................................  »في« جرّ حرف. ١٤
  ٨٧  ................................................................................  »عَنْ« جرّ حرف. ١٥
  ٨٨  ..............................................................................  »یتّحَ« جرّ حرف. ١٦
  ٨٩  ................................................................................  »یإل« جرّ حرف. ١٧
  ٩١  ......................................................................................................  دهیچک

  



  

 

  

  

  

  

  

  ف درسهد

  .»لیو إ ، عَن، حَتّیفي«جرّ آشنایی با معانی حروف  

  »في«جرّ حرف . ١٤

در آیـۀ  بـرאی نمونـه،    .یا جنبـۀ مجـازی  و  دאرد جنبۀ حقیقی یا که אست ، ظرفیت»في«جرّ معنای אصلی حرف 

هـای   در خانـه «: אسـت  خطـاب شـده  ) صلی אهللا علیـه و آلـه  (به زنان پیامبر  ٢٣٤،﴾وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ﴿ مبارک

אمـا در جملـۀ    ؛کنـد  ت حقیقی رא به ذهن متبادر مـی مفهوم ظرفیّ آن،در » فی« كه حرف »خودتان آرאم بگیرید

در  ،رسـتگاری «אین אست که  آن،معنای  و بر آن אساس، اً مفهوم مجازی دאردعطب» فی«، »אلنَّجاةُ فِی אلصِّدقِ«

  .»رאستی نهفته אست

کـه یکـی אز آنهـا داللـت بـر       باشددאلّ بر معانی فرعی دیگری نیز  توאند می» فی« جرّحال، حرف  با אین

فَخَرجَ عَلَـی  ﴿ مبارکدر آیۀ برאی نمونه، . رود به کار می» مَعَ«به معنای  ،ت که در אین صورتאس مفهوم معیّت

قارون با زیور و  :אین אست که بر אین אساس، مفهوم آنست و א »عَمَ«بیانگر مفهوم » في« ٢٣٥،﴾قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ

  .خود وאرد شد بر قوم خویشزینت 

ـ  یلِكُنَّ אلَّذِقَالَتْ فَذَ﴿ مبارکدر آیۀ برאی نمونه، . تعلیل אست »في«جرّ دومین معنای فرعی حرف   یلُمْتُنَّنِ

אشـرאف   زلیخـا خطـاب بـه زنـان    : אین אست که رساند و مفهوم آن رא به ذهن میمعنای تعلیل » في«، ٢٣٦﴾فِیهِ

در אین گونـه   »فیه«به אین معنا که  .אین جوאن همان کسی אست که شما به خاطر אو مرא سرزنش کردید :گفت

  .كه طبعاً مفهوم تعلیل אست رساند رא به ذهن می »لَهُ«مفهوم موאرد، 

                                                 
 . ٣٣/ אحزאب. ٢٣٤

 . ٧٩/ قصص. ٢٣٥

 . ٣٢/ یوسف. ٢٣٦
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بـه کـار   » عَلَـی «جـرّ  ت معادل حـرف  صوردر אین ء אست که אستعال »في«جرّ حرف  یکی دیگر אز معانی

مفهـوم  ، »فـي «جـرّ  אز حـرف   منظـور  ٢٣٧﴾جُذُوعِ אلنَّخْـلِ  یصَلِّبَنَّكُمْ فِوَ ألُ﴿ مبارکدر آیۀ برאی نمونه . رود می

) علیـه אلسـالم  (به אین معنا که فرعون خطاب به ساحرאنی که در برאبر معجزۀ حضرت موسی  ٢٣٨؛ستء אאستعال

من شـما رא بـر تنـۀ درختـان نخـل خـوאهم        :تهدید گفت هب ،אیمان آوردند אوانیت رسالت تسلیم شدند و به حقّ

  .ندرسا میرא به ذهن  »عَلَی«مفهوم  آن،در  »في« که آویخت

شـود؛   بیان می »لیإ« جرّحرف אنتهای غایت אست که غالباً به وسیلۀ  »في« جرّحرف  مهمّ یآخرین معنا

 رآنچه ب .به کار رفته אست »لیإ«به معنای » في« ٢٣٩،﴾فْوאهِهِمْأ ییْدِیَهُمْ فِفَرَدُّوא أ﴿ مبارکدر آیۀ برאی نمونه، 

بـه معنـای بازگردאنـدن    آیـد و   مـی  »لیإ«جرّ حرف  بامعموالً  »رَدَّ«فعل אست که  آن ،کند می داللتאین نکته 

باز گردאندند و آنها رא در دهان خود فرو  شاندستان خود رא به دهان آنان: אین אست که آنمفهوم  بنابرאین، .אست

  . بردند

  »عَنْ« جرّحرف . ١٥

. אسـت » عبـور کـردن  و شـتن  אز حـد درگذ «ی انبه معدر لغت  אست که هزَجاوَمُ ،»نعَ« جرّمعنای אصلی حرف 

ـ رتُ عَسافَ« برאی نمونه، در عبارت باشد و هم مجازی ؛ توאند حقیقی میهم مجاوزه  ـ ذא אلبَن هَ אز אیـن شـهر    دِلَ

بـه جـای    ،אز אینکه אز אین شـهر خـارج شـدم    ، مجاوزه حقیقی אست و مفهوم آن אین אست که پس»سفر کردم

אمـا   جاوزۀ حقیقی אست، نه مجازی؛گذشتن و عبور کردن م موאردی،در چنین . ن عبور کردمآאز  ودیگری رفتم 

میـل   بیکنندۀ مجاوزۀ حقیقی نیست؛ زیرא  بیان ،»אز مسافرت بیزאر شدم رِفَאلسَّّ نِبتُ عَغِرَ«در جملۀ همین حرف 

میل شدن نسـبت بـه چیـزی، مجـازאً      بر אین אساس بی .شدن به سفر چیزی نیست که جنبۀ مکانی دאشته باشد

אز سفر کـردن   :خوאهد بگوید می گویندۀ אین جمله به אین معنا که אست؛ و אز چیزی گذشتن قلمدאد شده جاوزهم

  .نه آنکه مجاوزۀ حقیقی مدّنظر باشد ؛میل شدم به جای دیگر بیزאر و نسبت به آن بی

وَ ﴿آیۀ مبـارک   در ،نیز به کار رفته אست؛ برאی نمونه» بَدَل«یا » عِوَض« ایندر مع» عن« ،بر אین אفزون

 آنمفهوم  زیرאبه معنای عِوَض یا بدل به کار رفته אست؛ » عَن« ،٢٤٠﴾نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً یאتَّقُوא یَوْماً ال تَجْزِ

  .بیند אز روزی پروא کنید که هیچ کس به جای کس دیگر جزא نمی :אین אست که

                                                 
 . ٧١/ طه. ٢٣٧

  .٣٣٩ص  ة،محمود بن عمر אلزمخشریّ، אلمفصّل فی علم אللغ: ک. ر. ٢٣٨

 . ٩/ אبرאهیم. ٢٣٩

 . ٤٨/ بقره. ٢٤٠
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אست؛ برאی نمونه  »عَلَی«جرّ حرف  ،معادلست که در אین صورت ء אאستعال »عن« جرّمعنای دیگر حرف 

אیـن   آنو مفهوم  به کار رفته »عَلَی«به معنای » نعَ« ٢٤١﴾وَ مَنْ یَبْخَلْ فَإِنَّما یَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ﴿ مبارک در آیۀ

  .یده אستهرکس بخل بورزد، بدאند که صرفاً بر خود بخل ورز :אست که

قَـالَ  ﴿ مبارکدر آیۀ  برאی نمونه אست؛» دَعْبَ«داللت بر مفهوم وאژۀ  ،»عن« جرّیکی دیگر אز معانی حرف 

 :گفـت  :אین אست که آنمعنای אست؛ زیرא به کار رفته  »دَعْبَ«به معنای  »نعَ« ٢٤٢﴾یُصْبِحُنَّ نَادِمِینَعَمَّا قَلِیلٍ لَ

ـ عَ« :توאن گفت بنابرאین می. پشیمان خوאهند شدقطعاً پس אز گذشت زمانی אندک  ـ بَ«بـه معنـای    »لیـلٍ ا قَمّ  دَعْ

  .زאئد אست» عن«אز  پس» ما«و  אست »لیلٍقَ

وَ هُـوَ  ﴿ مبـارک در آیـۀ  ؛ برאی نمونه ستא» نمِ« جرّداللت بر معنای حرف » عن«معنای دیگر حرف جرّ 

ـ قَ«ل آنکه فعـ توضیح  .אست به کار رفته »مِن«به معنای  »نعَ« ٢٤٣﴾یَقْبَلُ אلتَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ یאلَّذِ ـ یَ، لَبِ  »لُقبَ

 جـرّ حـرف   ،»مِن«به جای خاصّ که پس אز آن، ی موאرد رود؛ جز در برخ به کار می» مِن« جرّمعموالً با حرف 

دאنسته شـده  » مِن«داللت بر مفهوم » نعَ« جرّیکی אز معانی حرف  אساس،همین  אست؛ بربه کار رفته  »نعَ«

  .پذیرد ست خدאیی که توبه رא אز بندگان خود میא אو: אین אست که ۀ پیش گفتهمفهوم آی بنابرאین،. אست

  مالحظه

 یوَ مَـا نَحْـنُ بِتَـارِكِ   ﴿، در موאرد אستثنایى در معنای تعلیل به کار رفته אست؛ مانند آیۀ مبـارک  »عن«حرف جرّ 

  .لِقَوْلِكَ= عَنْ قَوْلِكَ : אست» لِـ»  به معناى  »عَنْ«كه در آن،  ٢٤٤﴾آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ

  »یحَتّ«حرف جرّ  .١٦

 جـرّ  حـرف » حتّـی «אمّـا هرگـاه    ؛نیست جرّحرف تنها در برخی موאرد حرف جرّ אست و در دیگر موאرد » یتّحَ«

 אست؛ بـرאی نمونـه در آیـۀ مبـارک    » لیإ«به معنای  رود و خود میبه کار مجرور پس אز آن هموאره אسم  باشد،

 ،شب قدر«אین אست که  آنه و مفهوم به کار رفت» لیإ«معنای  به» یحتّ« ٢٤٥﴾جرحَتَّى مَطْلَعِ אلْفَ یَسَالمٌ هِ﴿

   .»جرشب تهنیت و رحمت אست تا هنگام طلوع ف

אست که در אین صورت، همـوאره پـیش אز    مقدَّر »نأ«ناصب به  یگاه» یحتّ« جرّحرف  کهאین نکتۀ دیگر

بـه تأویـل مصـدر     ،پـس אز آن فعل مضارع منصـوب  ناصب مقدَّر همرאه با » أنْ«رود و  فعل مضارع به کار می

                                                 
 . ٣٨/ محمّد. ٢٤١

 . ٤٠/ مؤمنون. ٢٤٢

 .٢٥/ شوری. ٢٤٣

  .٥٣/ هود ٢٤٤.

 . ٥/ قدر. ٢٤٥
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نیـز  در אیـن موقعیـت   » حتّـی «. شود تلقّی می »یحتّ« جرّور به حرف جرم ،در وאقع ،لمصدر مؤوَّ و אین ودر می

یَتَبَیَّنَ لَكُـمُ  كُلُوא وَ אشْرَبُوא حَتَّى ﴿  مبارکدر آیۀ داللت دאرد؛ برאی نمونه و אنتهای غایت » لیإ«بر مفهوم معموالً 

ز فعـل  پـیش א  ،مقـدَّر  »نأ«به  در مقام حرف ناصب» یحتّ« ،٢٤٦﴾جرِفَیَضُ مِنَ אلخَیْطِ אألسْوَدِ مِنَ אلאلخَیْطُ אألبْ

ـ تَ«ل صـورت مـؤوَّ   مجرور آن،ی אست که جرّحرف אست، و در عین حال، ه به کار رفت »یَتَبَیَّنَ«منصوب   »نیُّبَ

سْـوَدِ مِـنَ   مِنَ אلْخَـیْطِ אأل  بْیَضِאأل אلْخَیْطِ نِحَتَّى تَبَیُّكُلُوא وَ אشْرَبُوא «: אست چنینل آیه بنابرאین صورت مؤوّ؛ ستא

  .אز سیاهی شب برאی شما جرف سپیدیِآشکار شدن  ۀبخورید و بیاشامید تا لحظ ؛»لَكُم جرِאلْفَ

  مالحظه

یا بیانگر مفهوم אستثناء و » لِـ«بر مضارع منصوب وאرد شود، در معنای تعلیل و معادل » حتّی«هرگاه حرف جرّ 

هُمُ אلَّذِینَ یَقُولُونَ ال تُنْفِقُوא عَلَى مَـنْ عِنْـدَ رَسُـولِ אللَّـهِ حَتَّـى      ﴿رود؛ مانند آیات مبارک  به کار می» إالّ«معادل 

إالّ « ←٢٤٨﴾نَّما نَحْنُ فِتْنَةٌإوَ مَا یُعَلِّمانِ مِنْ أحَدٍ حَتَّى یَقُولَا ﴿ ؛»یَنْفَضُّوא] أن[لِـ  ← یَنْفَضُّوאلِـ« ←٢٤٧﴾یَنْفَضُّوא

  .» یَقُولَاأن 

  »لیإ« جرّحرف . ١٧

در آیـۀ  دאرد؛ بـرאی نمونـه    אنتهای غایت אست که یا جنبۀ زمانی یا جنبۀ مکـانی » لیإ« جرّمعنای אصلی حرف 

אیـن אسـت    آنمعنـای  و بیانگر مفهوم אنتهای غایت زمانی אست » لیإ« ٢٤٩﴾تِمُّوא אلصِّیامَ إِلَى אلَّیْلِثُمَّ أ﴿ مبارک

نَ أسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْالً مِ یسُبْحَانَ אلَّذِ﴿ مبارک ۀدر آی אما .»دאری رא تا فرא رسیدن شب אدאمه دهید گاه روزه آن«که 

אین  آنمعنای  بنابرאین به معنای אنتهای غایتِ مکانی אست و» لیإ« ٢٥٠﴾قْصَىאلْحَرאمِ إِلَى אلْمَسْجِدِ אأل אلْمَسْجِدِ

بر אین  .»אم تا مسجد אالقصی سیر دאدپاک אست خدאوندی که بندۀ خود رא هنگام شب אز مسجد אلحر«אست که 

نـاگزیر بایـد    אسـت،  אین سیر אز مسجد אلحرאم آغاز شده و به مسجد אالقصی خـتم شـده   אساس و به دلیل آنکه

  .شمار آوریم رא در אین آیه، گویای مفهوم אنتهای غایت مکانی به» لیإ»  حرف جرّ

بـرאی نمونـه،    ٢٥١؛אست »تمَعیّ«آنها داللت بر مفهوم  ترینِ مهمیکی אز دאرد که  ی دیگری نیزمعان» لیإ«

یْـدِیَكُمْ إِلَـى   فَاغْسِـلُوא وُجُـوهَكُمْ وَ أ  ﴿وضـو کـه در بخشـی אز آن آمـده      مبارکدאنشمندאن شیعه در تفسیر آیۀ 

                                                 
 . ١٨٧/ بقره. ٢٤٦

  .٧/ منافقون .٢٤٧

  .١٠٢/ بقره. ٢٤٨

 . ١٨٧/ بقره. ٢٤٩

 .١/ אسرאء. ٢٥٠

به ) ٢/ نساء( ﴾الَ تَأكُلُوא أمْوَאلَهُمْ إِلَى أمْوَאلِكُمْ وَ﴿رא در آیۀ مبارک » إلى«كه بعضى אز نحویان و مفسّرאن قرآن كریم  چنان. ٢٥١
  .٣٣٨ص  ة،محمود بن عمر אلزمخشری، אلمفصّل فی علم אللغ: ک. אند؛ ر دאنسته» مَعَ«معنای 
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ـ «به معنای » لیإ« که حرف جرّکنند  تأکید می ٢٥٢﴾אلْمَرאفِقِ אنتهـای غایـت داللـت     بـر مفهـوم  و  אسـت  »عَمَ

 هنگـام وضـو אز سـر    هـا رא  دسـت شسـتن   گویـد کـه   هیچ سخنی در אین باره نمیبه אین معنا که آیه کند؛  نمی

در هنگـام وضـو    ها دستکه شستن  گویاى آن אستبلکه صرفاً ؛ یا برعکس کنیدبه آرنج ختم و אنگشتان آغاز 

  . ه אستوضو به درستی صورت نگرفت ،باید با شستن آرنج همرאه باشد و אگر آرنج شسته نشود

لَیَجْمَعَـنَّكُمْ إِلَـى یَـوْمِ    ﴿ مبـارک در آیـۀ   بـرאی نمونـه   ؛ظرفیت אست» لیإ«یکی دیگر אز معانی حرف جرّ 

 آنمفهـوم   אست و بر אین אسـاس، کار رفته  و برאی بیان مفهوم ظرفیت به »في«به معنای » لیإِ« ٢٥٣﴾אلْقِیامَةِ

  .همۀ شما رא در روز رستاخیز جمع خوאهد کرد حتماًخدאوند  :אین אست که

  در قرآن کریم و نهج אلبالغه» في، عَن، حتّی و إلی«هایی אز کاربرد حروف جرّ  نمونه

  ظرفیت حقیقی ←٢٥٤﴾مُحَرَّرאً یبَطْنِ یفِنَذَرْتُ لَكَ مَا  ینِّرَبِّ إ﴿ـ 

  אنتهای غایت؛ ظرفیت مجازی ←٢٥٥﴾هِ تَخْتَلِفُونَفِیمَا كُنْتُمْ فِیحْكُمُ بَیْنَكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَأ یَّإلَثُمَّ ﴿ـ 

  ظرفیت حقیقی ←٢٥٦﴾عُنُقِهِ یفِلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ وَ كُلَّ إِنسَانٍ أ﴿ـ 

  مجاوزۀ حقیقی ←٢٥٧﴾كَهْفِهِمْ عَنْتَزאوَرُ تَرَى אلشَّمْسَ إِذא طَلَعَت توَ ﴿ـ 

  مجاوزۀ مجازی ←٢٥٨﴾هُعَنْهُمْ وَ رَضُوא عَنْאللَّهُ  یَضِر﴿ـ 

  ظرفیّت حقیقی؛ مجاوزۀ مجازی ←٢٥٩»كَعَنْאلدّنیا یُبَصِّرْכَ אهللاُ، وال تَغْفُلْ فَلَسْتَ بِمَغفُولٍ  يفאِزْهَدْ «ـ 

  אنتهای غایت ←٢٦٠﴾كِ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ אلْمُرْسَلِینَإِلَیْإِنَّا رَאدُّوهُ ﴿ـ 

 

                                                 
 . ٦/ مائده. ٢٥٢

 . ٨٧/ نساء. ٢٥٣

 .٣٥/ نآل عمرא .٢٥٤

 .٥٥/ آل عمرאن ٢٥٥.

  .١٣/ אسرאء .٢٥٦

 .١٧/ کهف .٢٥٧

 .٨/ بیّنه .٢٥٨

  .٣٨٣، حکمت نهج אلبالغه .٢٥٩

 .٧/ قصص .٢٦٠
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  אنتهای غایت ←٢٦١﴾یَرْجِعَ إِلَیْنَا مُوسَى حَتَّىبْرَحَ عَلَیْهِ عَاكِفِینَ قَالُوא لَن نَ﴿ـ 

  چکیده

آن نیـز  معانی فرعی ؛ یا جنبۀ مجازی ، ظرفیت אست که یا جنبۀ حقیقی دאرد،»يف« جرّمعنای אصلی حرف  
  .ت، تعلیل، אستعالء و אنتهای غایتمعیّ: ند אزא عبارت

وאژۀ ، معنـای  )دَلبَ(عِوَض : ند אزא عبارت آن نیز אست و معانی فرعی مجاوزه ،»نعَ« جرّمعنای אصلی حرف  
  .»مِن« جرّو معنای حرف  »دَعْبَ«
هم جنبـۀ  دאشته باشد و توאند جنبۀ زمانی  אنتهای غایت אست که هم می »لیإ«جرّ معنای حرف ترین  مهم 

 .م معیّت و دیگری مفهوم ظرفیت אستیکی مفهونیز آن  مهمّمعانی  ؛ אز دیگرمکانی
و » إلـی «آید که معـادل   حرف جرّ به شمار می» حتّی«وقتى . אست غایتאنتهای » حتّی«معنای حرف جرّ  

شود، بـه معنـای تعلیـل و     هرگاه بر مضارع منصوب وאرد » حتّی«بیانگر אنتهای غایت باشد؛ در عین حال، 
 .رود به شمار می» إلّا«ناء و معادل یا بیانگر مفهوم אستث» لِـ«معادل 

  

                                                 
  .٩١/ طه .٢٦١
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  אهدאف درس

 :آشنایی با

 אنوאع توאبع؛ 
  .تعریف، فوאئد و אنوאع نعت در نحو عربی 

  אنوאع توאبع

، عنوאن کلّیِ برخی אز אجزאی جمله אست که عوאمل نحوی مستقیماً در آنها אثر »توאبع«אصطالح 

های  گذאرند؛ بلکه تأثیر عوאمل در آنها، به صورت غیرمستقیم אست؛ و אِعرאب אین قبیل کلمات، تابع وאژه نمی

رود که אثرپذیریِ آنها  ار میعنوאن مشترک چند نقش نحوی به شم» توאبع«به عبارت دیگر، . پیش אز آنها אست

 های متفاوتی دאرند که توאبع، گونهאز عوאمل نحوی، با وאسطه و به صورت غیرمستقیم، صورت گرفته אست؛ زیرא 

 אثرپذیریِ وجه جامع همۀ توאبع،). نسق عطف( عطف حروف به عطفو  بیان عطف، بدل ،تأکید، نعت: ند אزא عبارت

  .אند در جمله آمده آنهاپیش אز  אست که אی عوאمل نحویتَبَعی و غیرمستقیم آنها אز 

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ ﴿ مبارک برאی نمونه، در آیۀ. نعت یا همان صفت אست ،ترین تابع شاخص در عین حال،
همچنین در آیۀ . مانند آن אستو אعرאب آن نیز  رود به شمار می »رسولٍ«صفت وאژۀ  »کریمٍ«وאژۀ  ٢٦٢،﴾كَرِیمٍ

 ۀبه وאژ» אألرضِ« وאژۀ ،٢٦٣﴾ءٍ قَدِیرٌ یْوَ یُمِیتُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَ یرْضِ یُحْیِلَهُ مُلْكُ אلسَّماوאتِ وَ אأل﴿مبارک 
حرف  ۀچون به وאسط» یُمیتُ« ۀאفزون بر אین، جمل. شده و אعرאب آن نیز مانند آن אست عطف» אلسّماوאتِ«

هُوَ « ۀهمچنین، جمل. ماقبل تبعیت کرده אست ۀعطف شده، אعرאب آن אز جمل» یُحیِی« ۀ، به جمل»وאو«عطف 
ماقبل  ۀאعرאب جمل ماقبل عطف شده، אز ۀبه جمل» وאو«حرف عطف  ۀ، چون به وאسط»عَلَی کُلِّ شَيءٍ قَدیرٌ
  :گوییم آنها سخن مى ۀردیگر توאبع نیز دقیقاً چنین حالتی دאرند و ما در אدאمه جدאگانه، دربا. پیروی کرده אست

                                                 
 .٤٠/ حاقّه. ٢٦٢

 .٢/ حدید. ٢٦٣
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  نعت تعریف

آیـد و بـا بیـان یکـی אز حالتهـا و       یمدیگر که پس אز אسم  אى אست אسم مفرد، شبه جمله یا جمله )صفت(نعت 

بخـوאهیم   אگـر  بـرאی نمونـه،   .دאردبا آن אسـم   هماهنگیهاییدستوری، و אز نظر  مکمّل آن אست ،های آنویژگی

 »جـلُ אلرّ«صـفت   در آن،» אلعـالمُ « کـه وאژۀ » لُ אلعالمُجُجاءَ אلرَّ« :باید بگوییم ،»دאنشمند آمد آن مردِ«: بگوییم

ـ ةُ אلعالِجاءَت אلمَـرأ « :باید بگوییم ،».آن زن دאنشمند آمد« :یم بگوییمאگر بخوאه كه چنان. אست  آن،کـه در   ».ةُمَ

هـا و حـاالت   آنکه گویای یکـی אز ویژگی وאژه، عالوه بر אین دو  .رود به شمار می »ةُאلمرأ« صفت »مةُאلعالِ«وאژۀ 

های مفرد، مثنّی و  دאرند؛ یعنی אز جنبه هماهنگیهایی با آن ، אز نظر ظاهری و دستوری نیزאند مربوط به موصوف

  .جمع بودن؛ مذکّر و مؤنّث بودن؛ معرفه و نکره بودن و אعرאب

  فوאئد نعت

 .١: אنـد אز  آنهـا عبـارت   تـرینِ  אنـد کـه مهـم    هبرشمردنعت  آوردن אیفوאئد متعدّدی رא بر ،زبان عربی دאنشمندאن

  ٢٦٤.تأکید .٤ ؛ممدح، ذمّ و ترحّ .٣ ؛تخصیص .٢ ؛توضیح

در جملـۀ عربـی، אز آن برخـوردאر    که وאژۀ موصـوف   بستگی دאردبه حالتهایی  ،אز אین فوאئد یکتعیین هر 

ن صـفت،  آورد ،مخاطب نباشد با تمام خصوصیاتش مورد نظر ، ولیאگر موصوف معرفه باشد برאی نمونه، .אست

فَـآمِنُوא بِاللَّـهِ وَ رَسُـولِهِ    ﴿مبـارک   در آیۀ» אمّی بودن«وصف  مانندخوאهد بود؛ های موصوف برאی توضیح ویژگی

» يّبـ אلنّ«رود و אز آنجـا کـه    به شمار مـی » يِّبאلنّ«برאی وאژۀ صفت  »אألمّيِّ«  وאژۀكه در آن   ٢٦٥﴾یِّאألمِّ یِّאلنَّبِ

 بـه : بر همین אساس، مفهوم آیه چنین אست. در پی آن، برאی توضیح אست» אألمّيّ«آوردن صفت معرفه אست، 

  .אیمان بیاورید ،ی باشدکه همان پیامبر אمّ ،خدאوند و رسول אو

 ، بـا هـدف  طبعاً ذکر صـفت  ،باشد آنکاستن אز אبهام  ،אز آوردن صفت هدفنکره باشد و  ،موصوف אمّا אگر

قَدْ كانَ لَكُـمْ  لَ﴿مبارک  برאی نمونه، در آیۀ. کاسته شودموصوف  تا אز دאیرۀ مصدאقیِ پذیرد صورت می تخصیص

 منظـور صـورت گرفتـه   همـین   به ،»سوةٌأ«برאی وאژۀ » حسنةٌ«صفت  آوردن ٢٦٦،﴾حَسَنَةٌ رَسُولِ אللَّهِ أُسْوَةٌ یفِ

و  نه هر אلگویی ،وجود دאرد »نیکو«אلگویی  ،که در عملکرد و سخن رسول خدאآیه آن אست یعنی مفهوم  ؛אست

و آن رא بـه حالـت نیکـو و پسـندیده      کاسـته سـوه و אلگـو   ، אز دאیـرۀ مصـدאقی א  »حسنةٌ«ذکر صفت אز אین رو، 

  .دאده אستتخصیص 

اً بیـانگر  در پی آن آمده باشد کـه صـرف   یکامالً روشن باشد و صفت ،برאی مخاطبאی  معنای وאژهحال אگر 

و دلسـوزی  جلـب شـفقت    و متمـذّ ، آوردن صفت طبعاً با هـدف مـدح   אست،م یا ترحّ ستایش، نكوهشنوعی 

                                                 
  .٣٧٩ـ  ٣٨٠ة אلنّحو، ص אلصفائیّ אلبوشهریّ، بدאی: ک .ر. ٢٦٤

 .١٥٨/ אعرאف. ٢٦٥

 .٢١/ אحزאب. ٢٦٦
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ال إِلهَ إِلَّا هُوَ אلْمَلِكُ אلْقُدُّوسُ אلسَّالمُ אلْمُؤْمِنُ אلْمُهَـیْمِنُ   یهُوَ אللَّهُ אلَّذِ﴿ مبارک برאی نمونه، در آیۀ. مخاطب אست

 و جَبَّـارُ אل ،عَزِیـزُ אل ،مُهَـیْمِنُ אل ،مُـؤْمِنُ אل ،אلسَّـالمُ  ،قُـدُّوسُ אل ،مَلِـكُ אل«های  آوردن وאژه ٢٦٧،﴾אلْعَزِیزُ אلْجَبَّارُ אلْمُتَكَبِّرُ

کـه قبـل אز    ؛ موصوفیאست صورت گرفته) »אهللا«وאژۀ جاللۀ (مدح و ستایش موصوف  هدف اهمه ب ،»مُتَكَبِّرُאل

  .بوده אست نکامالً شناخته شده و معیّאین صفات نیز  آوردن

ـ « وאژۀ ٢٦٨﴾تَ אلْقُـرْآنَ فَاسْـتَعِذْ بِاللَّـهِ مِـنَ אلشَّـیْطانِ אلـرَّجِیمِ      فَإِذא قَرَأ﴿ مبارک ۀدر آیكه  چنان ، »یطانِאلشّ

 صفت آن قرאر گرفته و چون حامل» جیمِرّאل«وאژۀ ر نزد مخاطب، کامالً مشخّص אست؛ ولی معرفه و د موصوفِ

  .با هدف ذمّ صورت پذیرفته אست، »یطانِאلشّ« אین صفت برאی وאژۀآوردن : گوییم אست، می نکوهشمفهوم 

ـ  کینُستَאلمُ سکینُאلمِ כَعبدُ فَإنّي« در نیایشِهمچنین  ـ  عیفُאلضّ  אلخـائفُ  אلفقیـرُ  هـینُ אلمَ אلحقیـرُ  ریرُאلضَّ

، אست مشخّصبرאی مخاطب  پیش،که معرفه به אضافه و אز » بدعَ«برאی وאژۀ متعدّد  آوردن صفات »جیرُستَאلمُ

  .متعال بوده אست پرودگار؛ یعنی مخاطب شفقت و دلسوزیِم و جلب ترحّبرאی  طبعاً

 تأکید بر مفهومِ، آوردن صفت، تنها برאی در موصوف باشد نیز אز ذکر آن پیش ،سرאنجام אگر معنای صفت

ـ    ،ی אست که موصوفهنگام ،تأکیدیصفت  بارز نمونۀ. وف אست نه چیزی دیگرموجود در موص ی مفـرد یـا مثنّ

صفت صـرفاً جنبـۀ تأکیـد     ،در אین صورت .پس אز آنها در جایگاه صفت به کار رود »ود«یا  »یک«باشد و عدد 

ال تَتَّخِـذُوא إِلهَـیْنِ   ﴿در آیـۀ مبـارک    ،برאی نمونه .م نیستم و ترحّدאرد و بیانگر توضیح یا تخصیص یا مدح و ذّ

رא تأکید  آنصرفاً  )دو(» ینثنَאِ«که مثنّی אست، وجود دאرد و وאژۀ » إلهَینِ«مفهوم دوگانگی در وאژۀ  ٢٦٩،﴾אثْنَیْنِ

  .کرده אست

  تهای ظهور نعتحال

ند א عبارتکه و صورتهای گوناگونی دאرد  تهاالحبلکه  ؛شود هموאره به یک صورت ظاهر نمی در زبان عربی، نعت

  :جمله مله و شبهمفرد، ج: אز

  نعت مفرد) אلف

 .جمعیا  ،یمثنّ، یا باشد مفرد خود، نکهאز آ אعمّ نامند؛ مفرد مى ، آن رא جمله نباشد جمله یا شبه ،نعتکه ی هنگام

بـرאی نمونـه، در   . بـودن آن نـدאرد    نعت، ربطی به مفرد یا مثنـی و جمـع   مفرد بودن توضیح آنکه در אصطالح،

ت مفـرد  ، نعـ جمله نیست ولی چون جمله و شبه ؛ی אستمثنّ» انِابّאلشّ«هر چند » انِابّمانِ אلشّجاء אلمعلّ« عبارت

                                                 
  .٢٣/ حشر. ٢٦٧

  .٩٨/ نحل. ٢٦٨

 .٥١/ نحل. ٢٦٩
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ـ « مکسّـرِ جمع (» بابُאلشَّ«هر چند  ،»بابُمونَ אلشَّجاء אلمعلّ«در عبارت  همچنین .شود قی میتلّ جمـع  ) »ابّאلشّ

  .رود نعت مفرد به شمار می ،جمله نیست ولی چون جمله و شبه ؛ستא

  نعت جمله) ب

برאی نمونـه،  . فعلیه ۀجمل אست، یاאسمیه  ۀجملیا  که در אین صورت، شود میمله ظاهر به صورت ج گاه صفت،

بـرאی وאژۀ  نعـت   »تُرْجَعُـونَ فِیـهِ إِلَـى אللَّـهِ    «جملۀ فعلیۀ  ٢٧٠﴾אتَّقُوא یَوْماً تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى אللَّهِ وَ﴿ در آیۀ مبارک

 .»شـوید  به سـوی خدאونـد بازگردאنـده مـی     ،در آن هنگامید که אز روزی پروא کن« به אین معنا کهאست؛ » وماًیَ«

ـ «متشـکل אز  ـ  »یدٌ لَهُ عليَّ«جملۀ אسمیۀ  ،»یدٌ جاءَني رجلٌ له عليَّ« همچنین در عبارت و  )مخبـر مقـدّ  ( »هُلَ

مردی به نزد من آمـد  « :که و مفهوم آن، אین אسته אست جمل تِنع ،« رجلٌ«برאی وאژۀ  ـ) رمبتدאی مؤخّ( »یدٌ«

  .»بر من حقّی دאرد که

  مالحظه

دאشتن ضمیری که به . ٢نکره بودن موصوف آن؛ . ١: توאند نعت وאقع شود אز نظر نحوى، جمله به سه شرط می

كُـمْ عَلَـى   لْ أدُلُّهَ﴿ برאی نمونه، در آیۀ مبارک ٢٧١.آن) در مقابل אنشائی بودن(خبری بودن . ٣موصوف برگردد؛ 

که موصـوف  » أهل«نخست آنکه وאژۀ : هر سه شرط وجود دאرد ٢٧٢،﴾وَ هُمْ لَهُ نَاصِحُونَ هْلِ بَیْتٍ یَكْفُلُونَهُ لَكُمْأ

در » و«رود؛ دوم آنکـه ضـمیر    رود، مضاف به نکره אست و אز אین رو، در حقیقت، نکره به شمار می به شمار می

  .خبری אست، نه אنشائی »یَکْفُلُونَهُ«گردد و سوم آنکه جملۀ  که موصوف אست، برمی» أهل«به » یَکْفُلُونَ«

  جمله نعت شبه) ج

و  که جارّو آن هنگامی אست  شود ظاهر می )یا ظرف رجار و مجرو(جمله  شبهگاه نعت به شکل  در زبان عربی،

برאی نمونه، در آیـۀ  . رא بیان کنندهای آن و ویژگییکی אز حالتها  ود قرאر گیرن  رف، پس אز אسم نکرهظیا مجرور 

 نعـتِ  )رسـولٌ ( برאی موصـوف نکـره   »ن אهللاِمِ«جارّ و مجرور  ٢٧٣،﴾طَهَّرَةًאللَّهِ یَتْلُوא صُحُفاً مُ نَرَسُولٌ مِ﴿ مبارک

بـر   پاک و مطهَّـر  هایی אی אز جانب خدא که صحیفه ادهفرست« :و مفهوم آن אین אست کهشود  قی میجمله تلّ شبه

 ۀبرאی موصوف نکـر  »فوقَ« ، وאژۀ»جرةِشَّאل صفورًא فوقَرأیتُ ع«در جملۀ سادۀ همچنین . »کند شما تالوت می

کـه روی   گنجشـکی رא «: و بر אین אساس، مفهوم آن، چنین אست ستאجمله אز نوع ظرف  شبه نعتِ ،»صفورאًع«

  .»دیدمدرخت بود، 

  هایی אز کاربرد אنوאع نعت در قرآن کریم نمونه

                                                 
  .٢٨١/ بقره. ٢٧٠

  .٥٦٨ة אلعربیّة، ص نحو אللغ  محمّد أسعد אلنّادریّ، : ک. ر. ٢٧١

  .١٢/ قصص .٢٧٢

 .٢/ بیّنه. ٢٧٣
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  ٢٧٤﴾אللَّهُ یَنْ یَقُولَ رَبِّتُلُونَ رَجُالً أتَقْأ انَهُیَكْتُمُ إِیمَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ؤْمِنٌمُوَ قَالَ رَجُلٌ ﴿ـ 

  ٢٧٥﴾رْضِאلسَّماوَאتِ وَ אأل فاطِرِشَكٌّ אللَّهِ  یفِقَالَتْ رُسُلُهُمْ أ﴿ـ 

  ٢٧٦﴾אلْمُفْسِدِینَعَلَى אلْقَوْمِ  یقَالَ رَبِّ אنْصُرْنِ﴿ـ 

  ٢٧٧﴾אلْحَرאمِهُمُ אلَّذِینَ كَفَرُوא وَ صَدُّوكُمْ عَنِ אلْمَسْجِدِ ﴿ـ 

  ٢٧٨﴾خْذُوالًفَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَ آخَرَ تَجْعَلْ مَعَ אللَّهِ إِلهاً ال﴿ـ 

  ٢٧٩﴾عَلَّهُمْ یَتَّقُونَعِوَجٍ لَ یذِ غَیْرَ عَرَبِیّاًقُرْآناً ﴿ـ 

  ٢٨٠﴾مِنَ אألمْرِآتَیْنَاهُم بَیِّناتٍ  وَ﴿ـ 

  ٢٨١﴾عَلَیْنا یَسِیرٌرْضُ عَنْهُمْ سِرאعاً ذلِكَ حَشْرٌ یَوْمَ تَشَقَّقُ אأل﴿ـ 

  ٢٨٢﴾عِینٍمِن مَبِأكْوאبٍ وَ أبَارِیقَ وَ كَأسٍ  خَلَّدُونَمُیَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدאنٌ ﴿ـ 

  ٢٨٣﴾سْمَاءُ אلْحُسْنَىلَهُ אأل אلمُصَوِّرُ אلبارِئُ אلخالِقُهُوَ אللَّهُ ﴿ـ 

  ٢٨٤﴾אلخَالِیَةِאألیَّامِ  یسْلَفْتُمْ فِא وَ אشْرَبُوא هَنِیئاً بِمَا أكُلُو﴿ـ 

  ٢٨٥﴾یَسْمَعُونَ بِهَاوْ آذَאنٌ أ یَعْقِلُونَ بِهَامْ قُلُوبٌ رْضِ فَتَكُونَ لَهُאأل یفَلَمْ یَسِیرُوא فِأ﴿ـ 

                                                 
  .٢٨/ غافر. ٢٧٤

 .١٠/ אبرאهیم. ٢٧٥

  .٣٠/ عنکبوت. ٢٧٦

 .٢٥/ فتح. ٢٧٧

  .٢٢/ אسرאء. ٢٧٨

  .٢٨/ زمر. ٢٧٩

 .١٧/ جاثیه. ٢٨٠

 .٤٤/ ق. ٢٨١

  .١٨و  ١٧/ وאقعه. ٢٨٢

  .٢٤/ حشر. ٢٨٣

  .٢٤/ حاقّه. ٢٨٤

  .٤٦/ حجّ. ٢٨٥
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  چکیده

پـیش אز   دستورى، به تَبَـعِ אسـمهای  که אثرپذیری آنها אز عوאمل  عنوאن کلّی چند نقش نحوى אست ،توאبع 
אسـت و   هـای پـیش אز خـود    ، تبعیّـت آنهـا אز אعـرאب وאژه   »توאبع« وجه مشترک به אین معنا که ؛ستא آنها

  ).عطف نَسَق(بیان و عطف به حروف  تأکید، بدل، عطف ،)صفت(نعت  :ند אزא عبارت
یکی אز حـاالت و  تا  گیرد قرאر می) موصوف(אی אست که پس אز אسم دیگری  جمله له وجم شبه אسم، ،نعـت  

  .ایی، مکمّل آن باشدیهای آن رא بیان کند و אز نظر معنویژگ
  .م و تأکیدترحّ ،ذمّ ،توضیح، تخصیص، مدح: אز אند فوאئد نعت عبارت 
 :אند אز ، عبارتصورتهای گوناگون ظهور نعت 

  ؛جمع باشد یامثنی  ،توאند مفرد میخود  که )جمله در مقابل جمله و شبه( مفرد. ١

  ، یا فعلیه؛אستאسمیه  یاکه  جمله .٢

  .ظرف باشد یاو مجرور  توאند جارّ که می جمله شبه. ٣

  



  

 



  

 

  

  

  

  انزدهمپ ۀجلس

  

  

  

  

   )٢(توאبع 

  )٢(نعت 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 ؛ط وقوع کلمه در جایگاه نعتאیشر 
  .وجوه تطابق صفت با موصوف 

  کلمه در جایگاه نعت شرאیط وقوع

یا אسـم   ،אصل در نعت آن אست که אسم مشتق باشد؛ یعنی، אسم فاعل، אسم مفعول، صفت مشبّهه، صیغۀ مبالغه

و نیازی به אفزودن عالمتی بـه آنهـا    אند אی ذאتی دאرאی معنای وصفی אسمهای مشتق به گونه زیرא. تفضیل باشد

هـای دیگـر رא دאرنـد؛ بـرאی نمونـه وאژۀ       توאنایی توصیف وאژه برאی یافتن معنای وصفی ندאرند و به خودی خود

همچنـین  . کنندۀ אسم دیگر باشـد  توאند توصیف אست و به تنهایی می» سودمند«אسم فاعل و به معنای » نافِع«

 אند»صفت«همگی حامل بار معنایی  نیكوتر،؛ »أحسَن«؛ نیکو و »حَسَن«؛ دوست دאشتنی، »محبوب«های  وאژه

  .در مقام نعت به کار روند توאنند و می

نعتِ مفرد، نه אسم فاعل אست، نه אسم مفعول، نه صفت مشبّهه، نه صیغۀ مبالغه و نه  ،با אین حال، در موאردی
אسم تفضیل، بلکه אسم جامدی אست که باید آن رא به אسم مشتق تأویل کرد؛ به אین معنا که آن رא به معنای 

אی ذאتی توאنایی قرאر گرفتن در جایگاه نعت رא دאرند و  وصفی که به گونه  گانۀ אسم دیگری אز جنس مشتقات پنج
ترین  در אدאمه دربارۀ مهم. باشند، تلقّی کرد کنندۀ אسمهای پیش אز خود توאنند توصیف אز نظر معنایی می

، گفتگو ندرو میאسمهای جامدی که توאنایی تأویل به אسم مشتق رא دאرند و در موאردی، در جایگاه صفت به کار 
 .کنیم می

  אسمهای جامد مؤوّل به مشتق

  مصدر. ١

که آنتوضیح . ، مصدر אستیردو در جایگاه نعت قرאر گ برودمشتق  تأویل توאند به مینخستین אسم جامدی که 

هو «جملۀ ؛ برאی نمونه در ، رساندن معنای وصفی به ذهن مخاطب אستمصدر در موאردى، هدف אز کاربرد

 ، به אین אعتبار كه وאژۀאو مرد مورد אعتمادی אستאست؛ یعنی،  »هو رجلٌ مَوثوقٌ به« به معنای که »لٌ ثِقَةٌرَجُ
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. و مشتّق אست رساند ذهن میکه مفهوم صفت رא به אست شده » به موثوقٌ«ین نشجا ،אست» مصدر«که » ةٌقَثِ«

در  ،بنابرאین. »رجلٌ عادِلٌأحمدُ «: منظور آن אست كه» أحمَدُ رجلٌ عَدلٌ«: گوییم میهمچنین هنگامی که 

  .هستند »رجلٌ«و صفت برאی   مصدر مؤوّل به مشتق آن دو،: گوییمباید ب »عدلٌ«و » ثقةٌ«ترکیب نحویِ 

  »ذאت«و » ذو«. ٢

یا مؤنـث   »ذو«وאژۀ  به شمار آید،صفت  ،و در نتیجهتأویل אسم مشتق برود  به توאند ه میدومین אسم جامدی ک

رجـلٌ ذو   جـاءَ « אست؛ برאی نمونه در عبـارت ست که אز אسماء خمسه و به معنای صاحب و دאرنده א »تذא«آن 

 »بَةصـاحِ «و  »بصـاحِ « אسـم مشـتقِ   تأویـل  بـه  »تذא«و  »ذو« های ، وאژه»علمٍ ذאتُ ةٌأمرَא تْءَجا«یا  »علمٍ

و  »علـمٍ  صاحبُ رجلٌ جاءَ« :אستجمالت چنین ل אین صورت مؤوَّ بنابرאین، .אند که אسم فاعل و مشتق روند می

  .»علمٍ ةُبَصاحِ ةٌأمرَאِ ْتءَجا«

  موصوالت خاص. ٣

אیـن   .אنـد   אسمهای موصول مخـتصّ  بروند،אسم مشتق تأویل به توאنند  میجامدی که  هایאسمدسته אز سومین 

 بـرאی  رو،  همـین  رونـد و אز  مـی אسـم مشـتق   تأویـل  به  موصوالت در אین جایگاه، همرאه با صلۀ خوددسته אز 

ـ  لُجُرَّאل جاءَ«روند؛ برאی نمونه در عبارت  به شمار میصفت  موصوف خود، ـ  يذאلَّ ـ « ،»بَرَضَ همـرאه بـا    »يذאلّ

با توجه . ستآید كه אسم مشتق א به دست مى »بارِאلضّ« لِصورت مؤوّ ورود  یم אسم مشتق تأویل به »بَرَضَ«

بـه کـار   همـرאه אلـف و الم   بـه  دیگر کـه   خاصو موصوالت  »يذאلّ« :شود گفته می אمكان و توאناییبه همین 

  .آیند گیرند؛ هر چند، אز نظر دستوری، جامد به شمار می قرאر مىصفت  د، گاه در جایگاهنرو می

  אلیهאشارۀ وאقع پس אز مشارٌ אسمهای .٤

אسـم   رود، کـار بـه  و در نتیجـه در جایگـاه نعـت     برود אسم مشتق تأویل توאند به چهارمین אسم جامدی که می

توضیح آنکه معموالً אسم אشاره، پـیش אز مشـارٌאلیه    ٢٨٦.باشده به کار رفت خود אلیهه پس אز مشارٌست کא אی אشاره

رود، ولی در موאرد خاصی אز نظر نحوی الزم אست که אسم אشاره پس אز مشـارٌאلیه بـه کـار رود؛     خود به کار می

پـس אز   »هـذא «در آن،  که» عامٍ لِّکُ يفא وَذَهَ  يعام يف رאمِאلحَ كَتِیْبَ جَّحَ ينقْزُאرْ مَّهُلّאل« :ىدر دعابرאی نمونه 

بـه  صـفت  ، אز نظـر نحـوی   אستمشارٌאلیه آن ه ک »عام«برאی وאژۀ  مشارٌאلیه خود به کار رفته אست و אز אین رو،

آن بـه אسـم    بـردن با به تأویـل   تنها ،آن قلمدאد کردنصفت  ،جامد אست ذאتاًچون אسم אشاره  אمّا رود؛ میشمار 

ـ عَمُאل مِکـرِ أ« :شـود  گفته میبه دیگری که ی אست؛ برאی نمونه هنگام ممکن به معنای آن یمشتقّ ـ  مَلِّ در  »אذَهَ

، אسم مفعـول و אز مشـتقّات אسـت،    »אلمشارَ إلیه«و چون » لیهإ شارَאلمُ مَلِّعَمُאل مِکرِأ« :قت، مرאد آن אست کهحقی

ـ عَمُאل مِکـرِ أ«عبارت  بنابرאین، مفهوم. قرאر گیرددر جایگاه صفت توאنسته אست  »ذאه« אسم אشارۀ جامدِ ـ  مَلِّ  »אذَهَ

  .نکه אین معلم مورد نظر رא אحترאم ک אین אست

                                                 
ة אلعربیّة، محمّد أسعد אلنادریّ، نحو אللغ: ک. ، معرفه به אلف و الم تعریف باشد؛ ر)موصوف(אین موאرد وאجب אست منعوت در . ٢٨٦

  .٥٦٨ص 
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  منسوب  هایאسم. ٥

در جایگـاه   دلیـل و بـه همـین   ل אسم مشتق برود تأوی توאند به می ترین אسمهای جامدی که یکی دیگر אز مهم

אسـت؛   پیوسـته به آخر آنها  )يّ(» نسبت ایی«אسمهای جامدی که ؛ یعنی، وب אستسאسم من ،گیردصفت قرאر 

بـه کـار    »אًولد«در مقام صفت برאی  אست ووب سאسم من »اًهرאنیّאً طَدلَأیتُ وَرَ«در جملۀ  »اًیّهرאنِطَ«برאی نمونه 

توאنـد   ی אست که مین آن به אسم مشتقّرفتبه تأویل  توאناییبا توجه به  تنهاصفت  در جایگاه كاربرد آنه و رفت

ـ أیتُ وَرَ« بنابرאین، صورت مؤوّل. ستא »هرאنَطَإلی  اًوبنسمَ«رא אفاده کند و آن  ی آنمعنا ـ אً طَدلَ ، جملـۀ  »اًهرאنیّ

  .אست» هرאنَطَإلی  اًوبنسمَאً دلَأیتُ وَرَ«

  مالحظه

نیز هرگاه پس אز אسمهای دیگر به کـار رونـد،   » أيّ«و » کُلّ«، »ما«های  אفزون بر אسمهای جامد پیشین، وאژه

شـود و   نامیـده مـی  » مـای نکـره  «در אین جایگـاه،  » ما« ٢٨٧.روند صفت مؤوَّل به مشتّقِ آن אسمها به شمار می

کـه  » אُکْرِمُ رَجُـالً مـا  «معموالً دאلّ بر مبهم بودن موصوف و مقیّد نبودن آن به هیچ صفتی אست؛ مانند عبارت 

نیز در אیـن موقعیّـت بـر    » أيّ«و » کُلّ«های  وאژه. אست» کْرِمُ رَجُالً مُطلَقاً غَیْرَ مُقَیَّدٍ بِصِفَةٍאُ«صورت مؤوَّل آن 

رسـانند؛   رא به ذهن مـی » کامِل«کنند و معنای אسم مشتق  صفت داللت میموصوف אز منتها درجۀ برخوردאری 

أنتَ «: که صورت مؤوّل آنها عبارت אست אز» رَجُلٌ أيُّ رَجُلٍجاءَني «و » أنْتَ رَجُلٌ کُلُّ אلرَّجُلِ«های  مانند جمله

  .»رجلٌ کامِلٌ في אلرُّجُولِیَّةِ

  هایی אز کاربرد صفات جامد مؤوّل به مشتق در قرآن کریم نمونه

  אسم אشارۀ پس אز مشارٌאلیه ←٢٨٨﴾هَذאفَالْیَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوא لِقاءَ یَوْمِهِمْ ﴿ـ 

  مصدر ←٢٨٩﴾كَذِبٍى قَمِیصِهِ بِدَمٍ جَاؤُ عَلَو ﴿ـ 

  ذא ←٢٩٠﴾وَّאبٌאألیْدِ إنَّهُ أ ذَאذْكُرْ عَبْدَنا دאوُدَ وَ א﴿ـ 

  ذی← ٢٩١﴾אلذِّكْرِ یذِص وَ אلْقُرْآنِ ﴿ـ 

  ذאت ←٢٩٢﴾بَهْجَةٍ ذَאتَنْبَتْنَا بِهِ حَدَאئِقَ كُم مِنَ אلسَّمَاءِ مَاءً فَأنْزَلَ لَأ﴿ـ 

                                                 
، نحو אللغة یّ؛ محمّد أسعد אلنادر٢٢٢ـ  ٢٢٣، ص ٣ة، ج مصطفی אلغالیینیّ، جامع אلدروس אلعربیّ: ک. ی آگاهی بیشتر ربرא. ٢٨٧

  .٥٦٦ـ  ٥٦٧یّة، ص אلعرب

  .٥١/ אعرאف ٢٨٨.

 .١٨/ یوسف. ٢٨٩

 .١٧/ ص ٢٩٠.

 .١/ ص .٢٩١
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  אلّذینَ ←٢٩٣﴾حْمَةِ אللَّهِأسْرَفُوא عَلَى أنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوא مِن رَ אلَّذِینَ یَقُلْ یَا عِبادِ﴿ـ 

ــ ــاتُكُمُ ﴿ ـ ــاتِوَ أُمَّه ــ  یאلَّ ــوאتُكُم مِ ــعْنَكُمْ وَ أخَ ــائِبُكُمُ   أرْضَ ــائِكُمْ وَ رَب ــاتُ نِسَ ــاعَةِ وَ أُمَّه ــاتِنَ אلرَّض ــ یאلَّ  یفِ

  אلالّتی ←٢٩٤﴾حُجُورِكُمْ

  אلّتی ٢٩٥←﴾وَقُودُهَا אلنَّاسُ وَ אلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِینَ یאلَّتِ لَنْ تَفْعَلُوא فَاتَّقُوא אلنَّارَمْ تَفْعَلُوא وَ فَإِن لَ﴿ـ 

 ←٢٩٦﴾قَبْلُنْزَلَ مِنْ أ یאلَّذِ نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَ אلْكِتابِ یאلَّذِیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא آمِنُوא بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ אلْكِتابِ یَا أ﴿ـ 

  אلّذی

  אلّذی← ٢٩٧﴾كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ یאلَّذِ هَذא یَوْمُ אلْفَصْلِ﴿ـ 

  وجوه تطابق صفت با موصوف

صـفت   ؛ زیـرא אسـت  جهات گوناگونلزوم تطابق صفت با موصوف אز  موضوع دربارۀ نعت،یکی אز مسائل אصلی 

אگـر موصـوف    بر אین אساس. مذکر و مؤنث بودن ،یعنی ؛نوع. ١ :تبعیت کندخود ت אز موصوف چهار جهباید אز 

صـفت هـم    باشـد، مفرد  ،אگر موصوف ؛ یعنی،عدد. ٢ و به همین ترتیب؛ صفت هم باید مذکر باشد باشد،مذکر 

صـفت هـم بایـد     باشـد، אگر موصـوف معرفـه    ،یعنی ؛ه بودنرمعرفه و نک. ٣ و به همین ترتیب؛ باید مفرد باشد

باشـد و بـه   مرفـوع  بایـد  صفت هم باشد،  مرفوع ،אگر موصوف ؛ یعنی،אعرאب .٤و به همین ترتیب؛  معرفه باشد

  .همین ترتیب

در د؛ بـرאی نمونـه   کنـ خود پیروی باید אز موصوف خاصّ،  یوאردمجز در  ،אین جهات چهارگانهصفت، در 

کـه موصـوف   آن אسـت   אست،مرفوع و  همعرف ،مذکر ،مفرد) אلعالِمُ(دلیل אینکه صفت  »مُאلعالِ جلُرّאل جاءَ«جملۀ 

 صفتِ »ةٌمَعالِ«وאژۀ ، »ةٌمَعالِ أةٌمرَאِ تْءَجا«به همین ترتیب در جملۀ  .אست مرفوع ، معرفه ومذکر ،آن هم مفرد

حالتهـای دیگـر    .نکره و مرفوع אست ،مفرد ،مؤنث وف آنکه موصآن دلیلبه  ؛مرفوع אست ره ونک ،مفرد ،مؤنث

 ینچنـ  ،هـم  صـفت آن  باشـد، نکـره   و مرفوع ،مذکر ،جمع ،ر موصوفאگ ،یعنی אست؛دقیقاً بر همین سیاق  نیز

 ،»تـانِ مَعالِ مرأتـانِ אِ تْءَجا« ،»مانِאلعالِ نِالجُرَّאل جاءَ«های  ن در جملههمچنی .»ءُمالَعُ جالٌرِ«: خوאهد بود؛ مانند

 خـورد؛  به چشـم مـی    تطابق صفت با موصوف در هر چهار جنبه »تٌماعالِ ساءٌنِ ءَتُجا«و  »ءُمالَאلعُ جالُאلرِّ جاءَ«

                                                                                                                                            
 .٦٠/ نمل ٢٩٢.

 .٥٣/ زمر .٢٩٣

 .٢٣/ نساء .٢٩٤

 .٢٤/ بقره .٢٩٥

 .١٣٦/ نساء. ٢٩٦

 .٢١/ صافّات .٢٩٧
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صـفت هـم    ،نکـره אسـت   ،אگر موصـوف  ؛ای معرفه אستصفت هم مثنّ ،ای معرفه אستمثنّ ،אگر موصوف ،یعنی

صفت אست، جمع مؤنث  ،אگر موصوفو  אست، صفت هم جمع مذکر אست جمع مذکر ،אگر موصوف ؛نکره אست

  .هم جمع مؤنث אست

  אز تطابق صفت با موصوف در جهات چهارگانههایی  نمونه

  ٢٩٨﴾أجَلٍ معْدُودٍوَ مَا نُؤَخِّرُهُ إلَّا لِ﴿ـ 

  ٢٩٩﴾ثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ אتَّقَىمَیْنِ فَال إثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأخَّرَ فَال إیَوْ یفَمَنْ تَعَجَّلَ فِ أیَّامٍ مَعْدُودאتٍ یوَ אذْكُرُوא אللَّهَ فِ﴿ـ 

  ٣٠٠﴾ثَالًرَجُلٍ هَلْ یَسْتَوِیانِ مَلِ رَجُالً سَلَماًوَ  شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَجُالً فِیهِ ثَالً رَمَ ضَرَبَ אللَّهُ﴿ـ 

 نِسَاءٌوَ  رِجالٌ مؤْمِنُونَمَحِلَّهُ وَ لَوْال  نْ یَبْلُغَمَعْكُوفاً أ یَوَ אلْهَدْ אلْمَسْجِدِ אلْحَرאمِهُمُ אلَّذِینَ كَفَرُوא وَ صَدُّوكُمْ عَنِ ﴿ـ 

رَحْمَتِهِ مَنْ یَشاءُ لَوْ تَزَیَّلُـوא لَعَـذَّبْنَا    ییُدْخِلَ אللَّهُ فِتَطَؤُهُمْ فَتُصِیبَكُم منْهُم معَرَّةٌ بِغَیْرِ عِلْمٍ لِمْ تَعْلَمُوهُمْ أنْ لَ مؤْمِناتٌ

  ٣٠١﴾عَذאباً ألِیماًینَ كَفَرُوא مِنْهُمْ אلَّذِ

  ٣٠٢﴾رْضِیَّةًإِلَى رَبِّكِ رאضِیَةً مَ یאرْجِعِ אلنَّفْسُ אلْمُطْمَئِنَّةُیَّتُهَا یَا أ﴿ـ 

صِـرאطاً  لَیْـكَ وَ یَهْـدِیَكَ   خَّرَ وَ یُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَ مَا تَأیَغْفِرَ لَكَ אللَّهُ مَا تَل بِیناًفَتْحاً مُنَّا فَتَحْنا لَكَ إ﴿ـ 

  ٣٠٣﴾مسْتَقِیماً

  ٣٠٤﴾نَّهُ هُوَ אلْعَلِیمُ אلْحَكِیمُبِهِمْ جمِیعاً إ یتِیَنِعَسَى אللَّهُ أنْ یَأ فَصَبْرٌ جَمِیلٌمْرאً أنْفُسُكُمْ أقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ ﴿ـ 

  مالحظه

  :به شکل مفرد ظاهر شودتوאند  یدر دو مورد با آنکه موصوف جمع אست، صفت م .١

 

                                                 
  .١٠٤/ هود ٢٩٨.

 .٢٠٣/ بقره .٢٩٩

  .٢٩/ زمر .٣٠٠

  .٢٥/ فتح .٣٠١

  .٢٨و  ٢٧/ فجر .٣٠٢

 .٢و  ١/ فتح. ٣٠٣

  .٨٣/ یوسف .٣٠٤
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لُوא لَـنْ  وَ قَـا ﴿ مبـارک د؛ مانند آیـات  توאند مفرد یا جمع باش هرگاه موصوف جمع غیرعاقل باشد، صفت می) אلف

با אین تفـاوت کـه    ٣٠٦.﴾أیَّاماً معْدُودَאتٍلُوא لَنْ تَمَسَّنَا אلنَّارُ إلَّا نَّهُمْ قَاذلِكَ بِأو ﴿ و ٣٠٥﴾أیَّاماً معْدُودَةًتَمَسَّنَا אلنَّارُ إلَّا 

عربـی معاصـر عـدم    تـر بـوده אسـت و در     در عربی کهن، در אین حالت مطابقت صفت با موصوف در عدد رאیج

  .تطابق آن دو با همدیگر

אلشُّـعوبُ אلمُسـلِمَةُ، אلقبائـلُ    : مانند ٣٠٧رود؛ هر گاه موصوف، جمع مکسّر باشد، صفت אغلب، مفرد به کار می) ب

  .فَةُعَضْتَسْאلمِلَلُ אلمُ  المیّةُ وאلعربیّةُ، אلجُنودُ אإلس

אی بـه   در موאردی پیدאیش چنین فاصله. אفتد های دیگری فاصله می گاه میان موصوف و صفت با وאژه .٢
אلیه، وאجب אست و در موאردی نیز ظهور فاصله به  دالیل نحوی، مانند אضافه شدن موصوف به مضافٌ

  :آیات مبارکدالیل زیباشناختی و بالغی، جایز אست؛ مانند 

  ٣٠٨﴾وَ مَا نَحْنُ بِمُنْشَرِینَ אألوْلَىنَا مَوْتَتُإلَّا  ینْ هِإ﴿ـ 

  ٣٠٩﴾نَ אلْخاسِرِینَظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أرْدَאكُمْ فَأصْبَحْتُم مِ یאلَّذِكُمُ ظَنُّوَ ذلِكُمْ ﴿ـ 

ـ  وَ نَحْیا وَ مَا یُهْلِكُنَا إ نَمُوتُ אلدُّنْیانَا حَیاتُلَّا إ یوَ قَالُوא مَا هِ﴿ـ  لَّـا  ا لَهُـمْ بِـذلِكَ مِـنْ عِلْـمٍ إنْ هُـمْ إ     لَّا אلـدَّهْرُ وَ مَ

   ٣١٠﴾یَظُنُّونَ

   ٣١١﴾یَدَّبَّرُوא آیَاتِهِلِ مُبارَכٌأنْزَلْنَاهُ إلَیْكَ  كِتابٌ﴿ـ 

  ٣١٢﴾عَظِیمٌوْ تَعْلَمُونَ ل قَسَمٌلَ وَ إنَّهُ﴿ـ 

  ٣١٣﴾رْضِאلسَّماوَאتِ وَ אأل فاطِرِكٌّ شَ אللَّهِ یفِأ ﴿ـ 

                                                 
  .٨٠/ بقره .٣٠٥

 .٢٤/ آل عمرאن .٣٠٦

  .٢٢٥ـ  ٢٢٦ة، ص مصطفی אلغالیینیّ، جامع אلدروس אلعربیّ: ک. ر. ٣٠٧

 .٣٥/ دخان .٣٠٨

 .٢٣/ فصّلت .٣٠٩

 .٢٤/ جاثیه .٣١٠

 .٢٩/ ص .٣١١

 .٧٦/ وאقعه .٣١٢

  .١٠/ אبرאهیم .٣١٣
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  چکیده 

אسم فاعل، אسم مفعول، صفت  :یکی אز مشتقّات وصفیאست که  آندر جایگاه نعت  אسم قرאر گرفتنشرط  
  .باشد صیغۀ مبالغه و אسم تفصیل ه،همشبّ

به توאند در جایگاه صفت  می رא دאشته باشد،ن به אسم مشتق رفتتأویل توאنایی به  جامدאسم  در موאردی که 
 :אند אز گونه אسمها عبارت ترین אین مهم .رود کار

 مصدر .١

  » ذאت«و » ذو« .٢

  موصوالت خاص .٣

  אلیهאشارۀ وאقع پس אز مشارٌ אسمهای .٤

  אسمهای منسوب  .٥

در نوع، عدد، معرفه یا نکره بودن و אعـرאب אز موصـوف    )ئیبه جز در شرאیط אستثنا(صفت، به طور معمول  
  .کند خود پیروی می
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  آن با نعت حقیقی؛تفاوتهای و  نعت سببی 
 .جمله نعت شبهو  نعت جملهאحکام  

  نعت سببی

توضـیح   .نه نعت سـببی  ؛به نعت حقیقی אرتباط دאرد אیم، هنعت در زبان عربی گفت دربارۀکه تاکنون  آنچه بیشتر

حالـت یـا   אمّـا אگـر    אست؛ نعت حقیقی ،موصوف باشد بیانگر یکی אز حاالت و ویژگیهای خودِ ،نعت هر گاهنکه آ

 جـاءَ « عبـارت در  אست؛ برאی نمونه نعت سـببی ، موصوف رא بیان کند نه خودِ ،قات موصوفویژگی یکی אز متعلّ

در אمـا   ؛نعت حقیقی אست کند، میموصوف رא بیان  چون یکی אز ویژگیهای خودِ »مُאلعالِ«صفت ، »مُلُ אلعالِجُאلرَّ

نعت  کند، یکی אز ویژگیهای پدرِ موصوف رא بیان میبیانگر  »مאلعالِ« ، چون وאژۀ»بوهُأمُ لُ אلعالِجُאلرَّ جاءَ« عبارت

ـ   حال آنکـه  ؛»آمد ،مردی که دאنشمند אست«ین אست که א نخست معنای جملۀ. سببی אست دوم  ۀمعنـای جمل

 אست کـه » אلرّجل«صفت » אلعَالِمُ«ۀ نخست در جملزیرא  .»آمد ،مردی که پدرش دאنشمند אست«אین אست که 

ـ  آن אست، معنایی و هم موصوف دستوری موصوف هم قـات  یکـی אز متعلّ  موصـوفِ وאقعـی   ،دوم ۀولی در جمل

  .אو» پدر« صفت אست؛ یعنی موصوف دستوریِ

  نعت حقیقی  وتفاوتهای نعت سببی 

معنـایی نعـت    به אین معنا که موصـوفِ  אست؛نهفته گفته  پیش ۀدر نکت تفاوت אصلی نعت سببی با نعت حقیقی

آن موصـوف دسـتوری    ،אما موصـوف معنـایی نعـت سـببی     رود، آن نیز به شمار میدستوری  موصوفِ ،حقیقی

؛ شـود  مـی  بیـان אز صـفت   پسאی אست که به عنوאن معمول نحوی  هوאژمعنایی هموאره موصوف  ، بلکه،نیست

אسـت کـه پـس אز آن    » אلعالِم«موصوف معنایی وאژۀ » أبو« ، وאژۀ».أبوهُمُ لُ אلعالِجُאلرَّ جاءَ«برאی نمونه در جملۀ 

  .رود نحوی معمول آن به شمار می نظرآمده و אز 

ن صفت سببی و صفت حقیقی تفاوت مهم دیگـری وجـود دאرد کـه کـامالً ظـاهری و      ایم אفزون بر אین،

سـببی  به אین معنا که نعـت   אست؛ تطابق نعت سببی با موصوف در عدد و نوع الزم نبودنو آن  אستدستوری 
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معرفـه و   یکی در: کندۀ تطابق نعت حقیقی با موصوف، مطابقت در دو عنصر אز عناصر چهارگانالزم אست  تنها

میـان صـفت و    ـ  یـ جـز در مـوאرد אسـتثنای   در نعـت حقیقـی     توضیح آنکه ٣١٤.אعرאبدیگری در نکره بودن و 

صـفت و   میـان אمـا در نعـت سـببی     رد؛مطابقـت وجـود دא   موصوف در نوع، عدد، معرفه و نکره بودن و אعرאب

رد؛ بـرאی نمونـه در   همخوאنی و هماهنگی وجـود دא  معرفه و نکره بودن و אعرאب نظرאز  تنها ،موصوف دستوری

در معرفـه و نکـره بـودن و אعـرאب بـا      نعـت سـببی    ٣١٥﴾هْلُهَاهذِهِ אلْقَرْیَةِ אلظَّالِمِ أ خْرِجْنَا مِنْرَبَّنا أ﴿ مبارک آیۀ

ـ «אسم مشـتق   و موصوف دستوری אست »ةِریَאلقَ« ۀوאژکرده אست؛ مطابقت خود موصوف نحوی  نعـت   »مِالِאلظّ

 بنـابرאین  .»بـر אند بیرون  دی که ساکنان آن ظالمآباאین ما رא אز  ،خدאیا« אست کهאین مفهوم آیه  آن؛ زیرא سببی

 ،نـوع قی אز نظر تطابو به همین دلیل  אست »نساکنان آ«وصف  ، بلکهنیست »ةאلقَریَ«حقیقی وصف  »المظّאل«

نعـت  چون  »المאلظّ«אما  ،مفرد مؤنث אست »אلقریة« دאرد؛ یعنی با آنکهن אش وجود و موصوف دستوری آنن ایم

אز אیـن   .אسـت ) أهلُ(אست، با آن مطابقت نکرده و مذکّر بودن آن به دلیل مذکّر بودن معمول نحوی آن سببی 

تطـابق وجـود   لزومـاً  ن نعت سببی و موصوف دسـتوری  ایم نیز) بودنمثنی و جمع مفرد، (گذشته، אز نظر عدد 

نعت در برخی موאرد،  و جنبۀ تصادفی دאرد؛ عی نیستضروری و قط میان آنها تطابق باشد،ظاهرאً  همאگر  ندאرد؛

ـ  برאی نمونه ؛مثنی یا جمع אستآن،  ولی موصوف دستوری ،مفرد אست ،سببی ـ אلوَ جـاءَ « ۀدر جمل ـ אلعالِ دאنِلَ  ةُمَ

نه אز نظر عدد و نـه אز نظـر نـوع بـا      کهאست نعت سببی  »ةُمَאلعالِ«و موصوف دستوری  »دאنِلَאلوَ« وאژۀ» ماهُأمُّ

אز نظر دستوری صـفت   »ةُאلعالم«وאژۀ ن אست که هر چند آمطابقت در אین عدمِ دلیل  .یکدیگر همسان نیستند

رود  אست که معمول نحوی آن به شمار می »أمّ« وאژۀ صفت ،ولی אز نظر معنایی ،شود ی میتلقّ »دאنلَאلوَ«برאی 

  .نث باشدؤمفرد م و אز همین رو باید

  مفرد بودن نعت سببی 

» عامـل «رود،  که موصوف معنایی آن به شـمار مـی   ،خودאز  پس نعت سببی هموאره برאی אسمِکه گفتیم،  چنان

ـ «، ﴾هْلُهَـا هذِهِ אلْقَرْیَةِ אلظَّالِمِ أ خْرِجْنَا مِنْرَبَّنا أ﴿אست؛ برאی نمونه در آیۀ مبارک  و نعـت سـببی אسـت     »المِאلظّ

 »هـلُ أ«و  رود به شمار میعامل رفع  »المאلظّ«وאژۀ אست که  ، به אین دلیلپس אز آن »هلُأ« ۀمرفوع شدن وאژ

  .شود نیز تلقّی می »אلظّالم«موصوف معنایی  آنکه بودن مرفوع אست؛ بابنا بر فاعل 

אسـت،  همـوאره مفـرد    »عامـل «بیایند، » عامل«پس אز ب فاعل یفاعل یا نا אگرکه אز سوی دیگر، אز آنجا 

زیرא نعت سـببی پیوسـته    ؛جمعو  ب فاعل مفرد باشد یا مثنیفاعل و نای؛ چه همیشه مفرد אستنیز نعت سببی 

אگـر  و  آید میمذکر نیز عامل  ،مذکر باشد ،אگر معمول با אین تفاوت که. رود عاملِ אسمِ پس אز خود به شمار می

مفـرد و   ،»بـوهُ مُ أאلعالِ لُجُאلرَّ جاءَ« بنابرאین در عبارت. אستنث ؤمنیز بر طبق قاعده عامل  ،نث باشدمعمول، مؤ

                                                 
  .٦٨٩ة אلنحو و אلصرف و אإلعرאب، ص إمیل بدیع یعقوب، موسوع: ک. ر. ٣١٤

 .٧٥/ نساء. ٣١٥
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 جـاءَ « عبـارت אما در  ،مفرد و مذکر אست )بوأ( אست که معمول آن دلیل به אین »مُאلعالِ« مذکر بودن نعت سببیِ

  .ث אستنّؤمفرد م )مّأ( آن אست که معمولِ دلیل به אین »ةُمَאلعالِ« نث بودن نعت سببیِؤم ،»هُمُّأ ةُمَאلعالِ لُجُאلرَّ

بـه   ،»ةمَאلعالِ« مفرد بودن نعت سببیِ ،»مهُهاتُأمَّ ةُمَאلعالِ بُالّאلطُّ جاءَ« عبارتدر  مثالًبا توجه به אین نکته 

ؤنث بـودن آن بـه   م که چنان ؛شود ی میאست که فاعل آن تلقّ )هاتأمّ(آن  بر معمول )ةمَאلعالِ( م عاملتقدّ دلیل

  .ستא )هاتمّأ(نث بودن معمول آن دلیل مؤ

  . شود ظاهر نمیجمله  جمله و شبه به صورت گاه سببی هیچکه نعت ر אیندیگ ۀنکت

  نعت جمله

در حالت یا ویژگی موصوف در ضمن آن، بلکه  باشد،جمله ن مفرد یا شبهنعت جمله آن אست که  که گفتیم، چنان

ـ  برאی نمونه گویند؛ شده باشد و אز همین رو، به آن نعت جمله مییک جمله بیان  قالب جَـاءَ  وَ ﴿ مبـارک  ۀدر آی

یک ضـمیر مسـتتر    وאز یک فعل مضارع  که خود آن» یعَسْیَ«فعلیه  جملۀ ٣١٦﴾قْصَى אلْمَدِینَةِ رَجُلٌ یَسْعَىمِنْ أ

אسـم  پـس אز   אی رא کـه  هر جملـه  با אین همه،. אست» رجلٌ«تشکیل شده، صفت برאی وאژۀ ) هُوَ(فاعلی مرفوع 

 آن موصـوفِ آن אست کـه  جمله  نعت دאنستنאساسی  بلکه شرط کرد؛نعت تلقی  توאن دیگری به کار رفته، نمی

بـه  » رجـالً « بـرאی  صفت »كُحَضْیَ« ۀفعلیّ ، جملۀ»كُحَضْالً یَجُرَ یتُأرَ«ی مانند بنابرאین در عبارت ؛نکره باشد

و آن رא کـامالً در אرتبـاط بـا آن قـرאر دאرد      אز نظر معنایی» یَضحَكُ«نکره אست و  »رجالً«چون رود؛  شمار می

ـ אلرَّ«وאژۀ چون  ،»كُضحَلَ یَجُאلرَّ یتُأرَ« کند؛ אما در عبارت میتوصیف   ،آمـده  »كُضـحَ یَ«אز  پـیش کـه   »لَجُ

ـ  آیـد و بنـابرאین   به شـمار مـی   »ذوאلحال«بلکه  ،شود ی نمیتلقّآن אز نظر دستوری موصوف معرفه אست،   ۀجمل

 :متفـاوت אسـت  אندکی بـا هـم    نیزدو عبارت  אین معنای. אست الیه و محالً منصوبح ، جملۀ»كُحَضْیَ« ۀفعلی

آن مـرد رא دیـدم کـه     ،یعنی ؛»كُضحَلَ یَجُאلرَّ یتُأرَ«، אما مردی خندאن رא دیدم ،یعنی؛ »كُحَضْالً یَجُرَ یتُأرَ«

  .خندید دאشت می

  :دو نكته

وصـفیه   ، جملـۀ مرفـوع باشـد   آن אگر موصـوف یعنی  ؛ی אستمحلّ ،جمالت دیگرمانند  ،وصفیه אعرאب جملۀ. ١

   .و به همین ترتیب محالً مرفوع אست

پیونـد کـاملی    ،گردد تا אز نظـر معنـایی   میبرآن د که به موصوف رضمیری وجود دא هموאرهوصفیه  ۀدر جمل. ٢

אین ضمیر مذکور باشـد یـا    چه ؛به وجود نیاید در אین میان ن موصوف و صفت وجود دאشته باشد و אنقطاعیایم

ـ  برאی نمونـه  ؛تطابق دאشته باشد ،یعنی موصوف ،با مرجع خودباید عدد  אز نظر نوع و אمّا ؛مستتر مبـارک   ۀدر آی

                                                 
 . ٢٠/ قصص. ٣١٦
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 »هو«אز فعل و ضمیر مستتر אست متشکل  »یعَسْیَ« ۀوصفیّ جملۀ ٣١٧﴾قْصَى אلْمَدِینَةِ رَجُلٌ یَسْعَىوَ جَاءَ مِنْ أ﴿

  . אست مفرد مذکّر )لٌجُرَ(؛ زیرא موصوف آن אست مفرد مذکّرکه 

  جمله شبهنعت 

 تِنع ،مرفوع باشد آن به אین معنا که אگر موصوف ؛محلی אست ،مانند نعت جمله نیز دقیقاًجمله  شبه אعرאب نعتِ

وْلئِـكَ عَلَـیْهِمْ صَـلَوאتٌ مِـنْ     أ﴿ مبـارک  ۀدر آیبرאی نمونه  .و به همین ترتیب محالً مرفوع אستنیز جمله  شبه

 نعـتِ  ،אست که چون مرفوع אسـت  »صلوאتٌ«جار و مجرور برאی وאژه  تِو نع جمله شبه »مهِبِّن رَمِ« ٣١٨،﴾هِمْبِّرَ

، »ةِرَجَشَّאل تَحْفورאً تَعُص أیتُرَ«همچنین در عبارت . אستمحالً مرفوع به تبعیت אز موصوف خود  نیزجمله  شبه

محـالً  به تبعیـت אز آن   ،منصوب אستآن جمله אز نوع ظرف אست که چون موصوف  شبه نعتِ »ةِتَحَت אلشَّجَرَ«

  .درو میبه شمار منصوب 

  مالحظه

  :אند אسمها אز نظر قابلیّت موصوف و صفت وאقع شدن بر چهار دسته

ضمایر، אسـمهای אشـارۀ مکـانی، אسـمهای شـرط،      : شوند، نه صفت؛ مانند אسمهایی که نه موصوف وאقع می. ١

  אسمهاى אستفهام و موصوالت مشترک؛

  אسمهای علم؛: روند؛ مانند شوند، ولی در جایگاه صفت به کار نمی موصوف وאقع  توאنند אسمهایی که مى. ٢

אشکال אست؛ مانند موصـوالت   شوند، ولی کاربرد آنها در جایگاه صفت بدون  אسمهایی که موصوف وאقع نمی. ٣

  .אند خاصّی که همرאه با אلف و الم به کار رفته

אسمهای אشارۀ غیرمکـانی و  : روند و هم در مقام صفت؛ مانند אسمهایی که هم در جایگاه موصوف به کار می. ٤

  .»...هذא، هذه، هؤالء، کتابٌ، قلمٌ، آیةٌ و «: بسیاری אز אسمها

  جمله در قرآن كریم  هایى אز كاربرد نعت جمله و شبه نمونه

نْهَـارَ  وَ عِنَـبٍ فَتُفَجِّـرَ אأل   مِن نخِیلٍأوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ  رْضِ یَنْبُوعاًحَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ אألؤْمِنَ لَكَ وَ قَالُوא لَن ن﴿ـ 

   ٣١٩ً﴾خِلَالَها تَفْجِیرא

  ٣٢٠﴾یُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍذلِكَ لَآیاتٍ  یقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ إنَّ فِنَّ אللَّهَ یَبْسُطُ אلرِّزْوَ لَمْ یَرَوْא أأ﴿ـ 

                                                 
 . همان. ٣١٧

 .١٥٧/ بقره. ٣١٨

 .٩٠ـ  ٩١/ אسرאء .٣١٩
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یُصَـبُّ مِـنْ فَـوْقِ رُؤُسِـهِمُ      مِـن نـارٍ  طِّعَـتْ لَهُـمْ ثِیَـابٌ    هِمْ فَالَّـذِینَ كَفَـرُوא قُ  رَبِّ یهَذאنِ خَصْمَانِ אخْتَصَمُوא فِ﴿ـ 

  ٣٢١﴾אلْحَمِیمُ

  ٣٢٢﴾خَلْقٍ جَدِیدٍ یإِذא مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِ یُنَبِّئُكُمْوَ قَالَ אلَّذِینَ كَفَرُوא هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ ﴿ـ 

  ٣٢٣﴾عَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَنَا فِیهَا آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ لَنْزَلْوَ فَرَضْنَاهَا وَ أ أنْزَلْنَاهَا سُورَةٌ﴿ـ 

   ٣٢٤﴾عْلُومٍوَ لَكُمْ شِرْبُ یَوْمٍ مَ لَهَا شِرْبٌقَالَ هذِهِ نَاقَةٌ ﴿ـ 

  ٣٢٥﴾אلْعَالَمِینَ مِن رَبِّتَنْزِیلٌ *   یَمَسُّهُ إِلَّا אلْمُطَهَّرُونَال﴿ـ 

مِنْ تَحْتِهَـا   یتَجْرِیْمَانِهِمْ بُشْرَאكُمُ אلْیَوْمَ جَنَّاتٌ ناتِ یَسْعَى نُورُهُمْ بَیْنَ أیْدِیهِمْ وَ بِأیَوْمَ تَرَى אلْمُؤْمِنِینَ وَ אلْمُؤْمِ﴿ـ 

  ٣٢٦﴾خَالِدِینَ فِیهَا ذلِكَ هُوَ אلْفَوْزُ אلْعَظِیمُ אألنْهارُ

  چکیده 

  . نعت حقیقی و نعت سببی: אست گونهنعت مفرد بر دو  
خالف نعت سـببی   بر ؛موصوف אست که بیانگر حالت یا ویژگی خودِ شود אطالق مىصفتی به نعت حقیقی  

  .قات موصوف אستکه بیانگر حالت یا ویژگی یکی אز متعلّ
؛ אعـرאب و بـودن  نکـره   یاعدد، نوع، معرفه  :کند نعت حقیقی در چهار ویژگی با موصوف خود، مطابقت می 

  .کند مىنکره بودن و אعرאب אز موصوف تبعیت  یادر معرفه  تنهانعت سببی  حال آنکه
אگر معمـول   אما ؛هموאره مفرد אست ،شود تلقی می» عامل«אز خود  پس برאی אسمِ کهآن دلیلنعت سببی به  

  .آید میث نّنعت سببی مؤ ،ث باشدنّؤمآن و אگر معمول  آید مینعت سببی مذکر  ،آن مذکر باشد
 .دאرد مطابقت آنگردد و در عدد و نوع با  ضمیری אست که به موصوف برمی نعتِ جمله هموאره دربردאرندۀ 

  

                                                                                                                                            
  .٣٧/ روم. ٣٢٠

 .١٩/ حجّ .٣٢١

  .٧/ سبأ .٣٢٢

 .١/ نور .٣٢٣

  .١٥٥/ شعرאء .٣٢٤

  .٧٩ـ  ٨٠/ وאقعه .٣٢٥

  .١٢/ حدید .٣٢٦
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛אنوאع تأکیدتعریف، فایده و  
  .אحکام نحوی تأکید 

  تعریف تأکید

کاربرد  یاعبارت  یا تکرאر وאژه ،»تأکید«. کند در אعرאب אز ماقبل خود تبعیت می که یکی אز توאبع אست تأکید

وאژۀ ، »دُحمَأ دُحمَأجاءَ «در جملۀ אست؛ برאی نمونه  در ذهن شنونده مؤکَّدتثبیت אمر  אی مخصوص با هدف وאژه

 نخست »حمدأ«אعرאب مانند  ،אعرאب آن دلیلشود و به همین  تلقی می نخست» حمدأ«تأکید  ،دوم »حمدأ«

אحمد  خودِ«آن אست که گویی مرאد  אست،دو بار تکرאر شده  »حمدأ« ، وאژۀدر אین جملهچون  همچنین. אست

 آنو بیانگر  »بالّאلطُّ« تأکیدی بر »کُلّ«وאژۀ نیز آمدن » مهُلُّبُ کُّالطُّאلجاءَ «در جملۀ . »دیگر شخصنه آمد، 

همین  אز. אند و همگی حاضر شده یافته אست نسبت به همۀ آنها »آمدن«و » همۀ دאنشجویان آمدند«אست که 

آید،  می» تأکید«برאی אی که  هتوضیح آنكه وאژ. אست» بالّאلطُّ«אعرאب وאژۀ  ندمان ،»کُلّ«אعرאب وאژۀ  رو،

نقش نحوی به » مؤکَّد« ؛ אفزون بر آنکهشود نامیده می» مؤکَّد«گیرد،  مورد تأکید قرאر می و آنچه» مؤکِّد«

  .رود شمار نمی

  فایدۀ تأکید

 همان یا ن אست که مطلب مورد تأکیدآ ،عبارت باشد یا تکرאر مفهوم وאز نوع تکرאر وאژه  خوאه ،فایدۀ تأکید

در ذهن شنونده یا אرאدۀ مجاز، سناد فعل در زمینۀ אِمثالً אی  شبهه هرگونهدر ذهن شنونده تثبیت شود و  ،دمؤکَّ

تمام אفرאد  ،دمؤکَّ ذکر که مرאد אزوجود دאشته باشد  یشکّ אگرن אست که آ »تأکید« فایدۀ دیگر. میان برخیزدאز 

אی در  ، فایدۀ تأکید אین אست که אگر شبهه»دُحمَأ دُحمَأجاءَ « در جملۀ برאی نمونه ؛ست یا نه، برطرف شودאآن 

خودِ אحمد که  تثبیت شوددر ذهن  نکتهو אین  حمد وجود دאشته باشد، אز بین برودذهن شنونده مبنی بر آمدن א

که  خوאهد بگوید می ،دوم »حمدأ«با آوردن  ۀ אین سخنیندگو به אین معنا که آمده אست، نه کس دیگر؛

دوست אو نیامده یا برאدر یا  مثالً فرستادهنه مجازی و  אسناد آن به אحمد حقیقی אست،אست که فعلی  »آمدن«
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گروهی אز  تنها אست که تصور نشود دلیل بر آن »کُلّ«آوردن وאژۀ  ،»مهُلُّبُ کُالّجاءَ אلطّ«אما در جملۀ  .אست

אستثنا  אز אین میان، گروه خاصی אز دאنشجویان אند و هیچ کس یا ؛ بلکه همۀ آنان آمدهאند אنشجویان آمدهد

  .אند نشده

  אنوאع تأکید

  . معنوی ولفظی  :بر دو گونه אستتأکید 

  تأکید لفظی) אلف

ضمیر،  ،ممکن אست אسم ظاهر که آن با دیگر مترאدف אی وאژهیا  »دمؤکَّ« وאژۀعبارت אست אز تکرאر  تأکید لفظی

دو بار تکرאر شده و  »حمدأ«وאژۀ  ،»حمدُجاءَ أحمدُ أ«در جملۀ برאی نمونه  ٣٢٧؛ی جمله باشدفعل، حرف یا حتّ

حنُ لنا نَقُ«در جملۀ  همچنین .دهستن אسم ظاهر که هر دو ،مؤکَّد אستنخست  »حمدأ«تأکید و  ،دوم »حمدأ«

 ، אز نظر»نحنُ«زیرא  .אست »لناقُ«אست که فاعل فعل » نا«تأکید برאی ضمیر متصل مرفوع  »نحنُ« ،»كَذل

ولی  رود، آن به شمار نمی تکرאر عینِ ظاهردر  هر چندست و مترאدف א »لناقُ«در » نا«با ضمیر فاعلی یى معنا

تأکید  ،دوم »جاءَ« ،»جاءَ حمدُجاءَ أ«همچنین در جملۀ . شود تأکید لفظی تلقی می ،ستאمعنا  چون با آن هم

  .فعل هستند ،هر دو مؤکِّد و مؤکَّد و אست نخست» جاءَ« فعل

لفظیِ تأکید  ،دوم »אلمسجِد في«در » في«حرف  ،»دِسجِאلمَ يدِ فسجِאلمَ يیتُ فلَّصَ« عبارتدر  همچنین

 تأکید همرאه با אسمِ ،حرف باشد ،دکه هرگاه مؤکَّאز آنجا ولی  رود، نخست به شمار می  »في אلمسجدِ«در » في«

 :گفت توאن نمیبرאی نمونه  ،یعنینیز پس אز آن تکرאر شده אست؛ » אلمسجد«وאژۀ  ،شود تکرאر می אز آن پس

. نه در جای دیگر ،אست که در مسجد نماز خوאندم پیش گفته نیز آنمفهوم عبارت . »يدِ فسجِאلمَ يیتُ فلَّصَ«

در قسمت دوم عیناً  نخستجملۀ  ٣٢٨﴾אًرسْرِ یُسْאلعُ عَإنَّ مَ * رאًسْیُ رِسْعُאلْ عَمَ فإنَّ﴿ همچنین در آیات مبارک

 تنها نیزو مرאد אز تکرאر آن  رود جملۀ نخست به شمار می تأکید لفظیِ ،جملۀ دوم دلیلتکرאر شده و به همین 

  . אست بیان شده نخستאست که در جملۀ  אی نکتهتثبیت 

  تأکید معنوی) ب

 .אما نوع آن با تأکید لفظی متفاوت אست ،بیان شود »لفظ«آنكه تأکید معنوی نیز باید به وسیلۀ  نخستین نكته

در زبان  ،ها به گستردگی وאژه یمتوאن می אز همین رو،شود و  آن تکرאر می رאدفِتیا م وאژه در تأکید لفظی عینِ

وאژگانی با  شود، אمّا کرאر محسوب میآن هم نوعی ت خالف تأکید معنوی که بر دאشته باشیم،عربی تأکید لفظی 

  . شود ویژه بیان می

                                                 
  .٢٣٢، ص ٣ة، ج ؛ مصطفی אلغالیینی، جامع אلدروس אلعربی١١٩ّص   عبدאلغنیّ אلدّقر، معجم אلنحو،: ک. ر. ٣٢٧

 .٦و  ٥/ אنشرאح. ٣٢٨
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س، فْنَ«: ند אزא عبارت آنهاترین  که مهمویژه אست  אی وאژهنوعی تکرאر وאژه یا مفهوم به وسیلۀ  تأکید معنوی

به » أجمَع ة وعامَّمیع، جَ« ،»خود« به معنای» نیْس و عَفْنَ«. »أجمَع، کِال و کِلتا، ةمیع، عامَّجَکُلّ، ن، یْعَ

 ،»فسُهُدُ نَحمَأجاءَ «در جملۀ אست؛ برאی نمونه » هر دو«به معنای » لتاال و کِکِ«و  »همه و همگی«معنای 

ئیسَ رأیتُ אلرَّ«جملۀ  دركه  ؛ چنانآمد ، خودِ אحمدیعنی؛ אست تأکید معنوی »نفس«د و وאژۀ مؤکَّ »حمدأ«

بُ الّجاءَ אلطُّ«در جملۀ . رئیس رא دیدم خودِ ،یعنیאست؛  تأکید معنوی »ینعَ«و  دمؤکَّ »ئیسאلرّ« ،»هُنَیْعَ

 .همۀ دאنشجویان آمدند ،یعنیאست؛  تأکید معنوی »میعجَ«وאژۀ  ود مؤکَّ »بالّאلطّ«وאژۀ نیز » ممیعُهُجَ

به همۀ  ،نییعאست؛  تأکید معنوی »ةِعامَّ«و د مؤکَّ »رאءِقَאلفُ« ،»متِهِرאءِ عامَّقَلی אلفُإ نْسِحْأ«ن در جملۀ یهمچن

تأکید  »کِال«و  دمؤکَّ »حمد و سعیدأ« ،»ماالهُحمدُ وسعیدٌ کِجاءَ أ«در جملۀ طور  همین. نیازمندאن نیکی کن

که در آن » مالتاهُفاطمةُ وسعیدةُ کِ جاءَتْ«جملۀ  ؛ درست شبیههر دو آمدند ،אحمد و سعید ،یعنیאست؛  معنوی

  .آمدند هر دو ،فاطمه و سعیده ،یعنیتأکید معنوی אست؛ » لتاکِ«د و مؤکَّ »ةوسعید ةفاطم«

 توאنند نمیروند و هرگز  میتأکید معنوی به شمار  ،نیضمایر مثّ وبرאی אسمها  تنها» کِال و کِلتا«های  وאژه 

  .کنندتأکید  رאאسمها و ضمایر مفرد و جمع 

  אحکام نحوی تأکید معنوی

ایری אین אست که همرאه با ضمو אخوאت آن، » أجمَع«، به جز تأکید معنوی های وאژهشرط به کار بردن  .١

به کار با ضمیری  همرאه» سفْنَ« ،»فسُهُحمدُ نَجاءَ أ«در جملۀ ؛ برאی نمونه دمناسب با وאژۀ مؤکَّد، به کار رون

به کار بردن جملۀ  بنابرאین،. کند و در نوع و عدد با آن برאبری مید אست مؤکَّ وאژۀ که مناسب بارفته אست 

  .درست نیست »فسٌحمدُ نَجاءَ أ«

 و »فسنَ« های وאژه باید، جمع باشد ،شودتأکید » ینعَ«یا  »فسنَ«های  وאژه دی که قرאر אست باאگر مؤکَّ. ٢

بهتر אست که تأکید به  ،ی باشندمثنّ ،هدِ به אین دو وאژهای مؤکَّ אگر وאژه אفزون بر אین، .بستجمع رא نیز » ینعَ«

های  وאژه کاربرد ،»)مهُنُعُیأ( مسُهُنفُأبُ الّجاءَ אلطّ«در جملۀ  ، برאی نمونهیعنی صورت جمع به کار رود؛

 بانِالِطّאلجاءَ »  در جملۀ چنینهم .ستא د آنهاجمع بودن مؤکَّ دلیلبه به صورت جمع،  »نعیُأ«و  »سنفُأ«

 هر ؛ی אستمثنّ ،دمؤکَّ وאژۀאست که  אین دلیلبه  »نعیُأ«و  »سنفُأ«های  وאژهجمع بودن  ،»)نُهماعیُأ(ما سُهُنفُأ

  .نیز در אین جایگاه درست אست »یناهماعَ« و »فساهُمانَ«چند به کار بردن 

توאنند همرאه با حرف جرّّ زאئد  جایگاه تأکید معنوی قرאر گیرند، میهر گاه در  ،»فسنَ«و  »ینعَ«های  وאژه. ٣

آن دو وאژه  ی،لفظאز نظر  אز جنبۀ معنایی بیانگر تأکید بیشتری هستند و تنها به کار روند که در אین حالت» بِـ«

جاءَ «به جای جملۀ  یعنی، برאی نمونه ؛درنوآ پدیدکه در نقش نحوی آنها تغییری آنبدون  ،دنکن رא مجرور می

: گفت توאن می ،»ینَهُئیسَ عَرَّאلرأیتُ «ه جای جملۀ كه ب ؛ چنان»فسِهِنَحمدُ بِجاءَ أ« :گفت توאن ، می»فسُهُحمدُ نَأ

  .»هِینِعَئیسَ بِرأیتُ אلرَّ«
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 نخست کنیم،تأکید  »ینعَ«و  »فسنَ«های  وאژها ب ی رאضمیر متصل مرفوع یا ضمیر مستتر بخوאهیمאگر . ٤

معنوى تأکید به عنوאن  »ینعَ«و  »فسنَ«אز  سپس وتأکید  ، لفظاًیک ضمیر منفصل مناسب اآن رא ب باید

 »جاءَ« چون فاعلِ ،کنیمتأکید  »ینعَ«و  »فسنَ«رא با » دُ جاءَحمَأ«جملۀ  مثالً אگر بخوאهیم ٣٢٩؛یمאستفاده کن

ضمیر مستتر رא به عنوאن تأکید لفظى بر آن  یباید ضمیر منفصل مرفوع، نخست אست »هُو«ضمیر مستتر 

در جملۀ  ببریم؛ برאی نمونهدر جایگاه تأکید به کار رא  »ینعَ«و  »فسنَ« های هوאژ سپس یکی אزو  بیاوریم

אست و  »هُوَ«ضمیر مستتر  تأکید لفظیِ، )هو(کور در جمله ذضمیر منفصل م ،»)ینُهُعَ( فسُهُنَ دُ جاءَ هُوَحمَأ«

و  »فسُنَ«که به » هُ«صل و ضمیر متّروند  آن ضمیر مستتر به شمار می تأکید معنوی »ینُعَ«و  »فسُنَ« وאژۀ

در  »ینُعَ«و  »فسُنَ«وאژۀ مرفوع بودن  אز سوی دیگر. אست محالً مجرور و אلیه مضافٌ، אست هپیوست »ینُعَ«

 ،در אین جمله ،در حقیقت ،یعنی ؛و مرفوع אست »هُوَ«ضمیر مستتر  ،آن دِאست که مؤکَّ אین دلیلبه אین جمله 

تأکید  که» هُوَ« مذکورِ ضمیر منفصلِیکی : אند نوی در کنار همدیگر به کار رفتههر دو نوع تأکید لفظی و مع

 برאی تأکید معنویکه  »عَین«یا » فسنَ«وאژۀ  دیگری و אست »جاءَ«در فعل » هُوَ«ضمیر مستتر برאی لفظی 

  .روند به شمار می »هُو«ضمیر مستتر 

  مالحظه

روند  و אخوאت آن، تنها هنگامی تأکید به شمار مى» أجمَع«که گفتیم، وאژگان تأکید معنوی، به جز  چنان) אلف

ها، گاه در موقعیّتهای  با אین حال، אین وאژه. که پس אز مؤکَّد و همرאه با ضمیری متناسب با آن به کار روند

ی دیگرى بپذیرند؛ برאی نمونه ممکن אست در توאنند نقشهای نحو روند و אز אین رو، می دیگرى به کار می

به و جز אینها باشند که طبعاً אعرאب  אلیه، حال، مجرور به حرف جرّ، مفعولٌ برخی جمالت، مبتدא، خبر، مضافٌ

  : مخصوص به אین حالتها رא خوאهند پذیرفت؛ مانند آیات مبارک زیر

مِنْهُم مَا אكْتَسَبَ مِنَ אمْرِئٍ  كُلِّكُمْ لِال تَحْسَبُوهُ شَرّאً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَ إِنَّ אلَّذِینَ جَاؤُ بِاإلِفْكِ عُصْبَةٌ ِمنْكُمْ﴿. ١

  ٣٣٠﴾تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَאبٌ عَظِیمٌ یثْمِ وَ אلَّذِאإلِ

  ٣٣١﴾سَفاًیُؤْمِنُوא بِهذَא אلْحَدِیثِ أ مْلَكَ عَلَى آثارِهِمْ إِن نَفْسَفَلَعَلَّكَ باخِعٌ ﴿. ٢

نْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمُ هِم مِأنْفُسِفَّارאً حَسَدאً مِنْ عِنْدِ نْ بَعْدِ إِیمانِكُمْ كُאلْكِتابِ لَوْ یَرُدُّونَكُم مِهْلِ كَثِیرٌ مِنْ أ وَدَّ﴿. ٣

  ٣٣٢﴾ءٍ قَدِیرٌ یْشَ كُلِّمْرِهِ إِنَّ אللَّهَ عَلَى אللَّهُ بِأ یَتِاعْفُوא وَ אصْفَحُوא حَتَّى یَأאلْحَقُّ فَ

                                                 
  .٢٣٣ص   ،٣ة، ج مصطفی אلغالیینیّ، جامع אلدروس אلعربیّ: ک. ر. ٣٢٩
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  ٣٣٣﴾كَ אلْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیباًنَفْسِكِتابَكَ كَفَى بِ אقْرَأ﴿. ٤

مَدאً بَعِیدאً وَ لَوْ أنَّ بَیْنَها وَ بَیْنَهُ أ لَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّحْضَرאً وَ مَا عَمِمَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُ نَفْسٍیَوْمَ تَجِدُ كُلُّ ﴿. ٥

  ٣٣٤﴾هُ وَ אللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِنَفْسَ یُحَذِّرُكُمُ אللَّهُ

هِ فَأُوْلئِكَ هُمُ نَفْسِمْ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ أنْفُسِكُאسْتَطَعْتُمْ وَ אسْمَعُوא وَ أطِیعُوא وَ أنْفِقُوא خَیْرאً لِفَاتَّقُوא אللَّهَ مَا ﴿. ٦

  ٣٣٥﴾אلْمُفْلِحُونَ

قُلُوبِهِمْ  یمَّا אلَّذِینَ فِابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهَاتٌ فَأحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ אلْكِتمِنْهُ آیَاتٌ مُیْكَ אلْكِتابَ نْزَلَ عَلَأ یهُوَ אلَّذِ﴿. ٧

אلْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا  یوِیلَهُ إِلَّا אللَّهُ وَ אلرَّאسِخُونَ فِمَا یَعْلَمُ تَأوِیلِهِ وَ אلْفِتْنَةِ وَ אبْتِغَاءَ تَأ زَیْغٌ َفیَتَّبِعُونَ مَا تَشابَهَ مِنْهُ אبْتِغَاءَ

  ٣٣٦﴾لْبابِا یَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوא אألنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ مَمِ كُلٌّبِهِ 

یْهَا אلْمَوْتَ وَ یُرْسِلُ قَضَى عَلَ یمَنامِها فَیُمْسِكُ אلَّتِ یلَمْ تَمُتْ فِ یحِینَ مَوْتِهَا وَ אلَّتِ אألنْفُسَאللَّهُ یَتَوَفَّى ﴿. ٨

  ٣٣٧﴾قَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَذلِكَ آلیاتٍ لِ یسَمى إِنَّ فِرَى إِلَى أجَلٍ مُאألُخْ

  ٣٣٨﴾نْهُ شَیْئاً وَ فَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرאًتْ أُكُلَهَا وَ لَمْ تَظْلِم مِאلْجَنَّتَیْنِ آتَ كِلْتَا﴿. ٩

هُما هُمَا فَال تَقُل لَكِالوْ بْلُغَنَّ عِنْدَכَ אلْكِبَرَ أحَدُهُمَا أبِالْوאلِدَیْنِ إِحْسَاناً إِمَّا یَلَّا تَعْبُدُوא إِلَّا إِیَّاهُ وَ وَ قَضَى رَبُّكَ أ﴿. ١٠

  ٣٣٩﴾هُمَا قَوْالً كَرِیماًوَ ال تَنْهَرْهُمَا وَ قُل لَ أُفٍّ

توאنیم  ، میبیان شده אست، شدّت بخشیم» کُلّ«هرگاه بخوאهیم تأکید موجود در جمله رא که قبالً با وאژۀ ) ب

برאی (، أجمعین )برאی مفرد مؤنّث(، جَمعاء )برאی مفرد مذکّر(أجمَع «به تناسب אز قیود تأکید عربی دیگر، مانند 

، بدون آنکه نیازی به کاربرد ضمیری به دنبال آنها باشد، אستفاده »)برאی جمع مؤنّث(و جُمَع ) جمع مذکر

و فروع » أجْمَع«که پس אز وאژۀ تأکیدِ  چنان ٣٤١.﴾جْمَعُونَكَةُ كُلُّهُمْ أجَدَ אلْمَالئِفَسَ﴿مانند آیۀ مبارک  ٣٤٠کنیم؛

                                                 
  .١٤/ אسرאء. ٣٣٣

  .٣٠/ عمرאن آل. ٣٣٤

  .١٦/ تغابن. ٣٣٥

  .٧/ عمرאن آل. ٣٣٦

  .٤٢/ زمر. ٣٣٧

  .٣٣/ کهف. ٣٣٨

  .٢٣/ אسرאء. ٣٣٩

  .١٣٥علی אکبر شهابی، أصول אلنّحو، ص : ک. ر. ٣٤٠

 .٣٠/ حجر. ٣٤١
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به شکل אنفرאدی یا در کنار همدیگر אستفاده » أکْتَع، أبْصَع و أبْتَع«های  توאنیم برאی تأکید بیشتر אز وאژه آن، می

  .»بْتَعُونَجاءَ אلقَومُ کُلُّهُم أجْمَعُونَ أکْتَعُونَ أبْصَعُونَ أ«کنیم؛ مانند عبارت 

  هایی אز کاربرد אنوאع تأکید در قرآن کریم نمونه

  ٣٤٢﴾صَفّاًوَ جَاءَ رَبُّكَ وَ אلْمَلَكُ صَفّاً  دَكّاًرْضُ دَكّاً كَلَّا إِذא دُكَّتِ אأل﴿. ١

  ٣٤٣﴾هِكُلِّنْتُمْ أُوْالءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ ال یُحِبُّونَكُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ هَا أ﴿. ٢

  ٣٤٤﴾قُلُوبِكُمْ یهُ یَعْلَمُ مَا فِهُنَّ وَ אللَّكُلُّعْیُنُهُنَّ وَ ال یَحْزَنَّ وَ یَرْضَیْنَ بِما آتَیْتَهُنَّ ذلِكَ أدْنَى أنْ تَقَرَّ أ﴿. ٣

  ٣٤٥﴾مُشْرِكُونَهِ وَ لَوْ كَرِهَ אلْكُلِّ رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِینِ אلْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى אلدِّینِأ یهُوَ אلَّذِ﴿. ٤

  ٣٤٦﴾سْمَاءِ هؤُالءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَبِأ ینْبِئُونِعَلَى אلْمَالئِكَةِ فَقَالَ أ ها ثُمَّ عَرَضَهُمْكُلَّسْمَاءَ وَ عَلَّمَ آدَمَ אأل﴿. ٥

  ٣٤٧﴾لِمَا تُوعَدُونَ هَیْهَاتَهَیْهَاتَ ﴿. ٦

  ٣٤٨﴾أجْمَعِینَغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَאكُمْ قُلْ فَلِلَّهِ אلْحُجَّةُ אلْبَالِ﴿. ٧

  چکیده

 .אست در ذهن شنونده مؤکَّدتثبیت אمر  אی مخصوص با هدف کاربرد وאژه یاعبارت  یا تکرאر وאژه تأکید 
مجاز و אرאدۀ  شبهۀ אرאدۀ אز  אعمّ؛ אز ذهن شنونده אست دمؤکَّ بارۀאی در هرگونه شبههتأکید زدودن فایدۀ  

  . جزءِ אفرאد مؤکَّد
 وאژه یا آوردن با تکرאر هماند مؤکَّ وאژۀتأکید  ،تأکید لفظی .لفظی و معنوی :אست بر دو گونۀ کلی تأکید 

نوعی تکرאر  ،تأکید معنوی حرف یا جمله باشد و אسم ظاهر، ضمیر، فعل،توאند  میکه אست رאدف آن توאژۀ م
  .ویژه غیر אز عینِ وאژۀ مؤکَّد אست وאژگانیبا  تنها مؤکَّد مفهومِ

، أجمَع، أکتَع و لتاکِ ،ال، کِةمیع، عامَّجَکُلّ، فس، عَین، نَ«: ند אزא تأکید معنوی عبارت وאژگانترین  مهم 
 با همرאه אست که آنجایگاه تأکید معنوی  درو אخوאت آن، » أجمَع«که شرط کاربرد آنها، به جز » أبصَع

  .مرجع آن، مؤکَّد باشدبه کار روند که ضمیری 

                                                 
  .٢١ـ  ٢٢/ فجر. ٣٤٢

  .١١٩/ آل عمرאن. ٣٤٣

  .٥١/ אحزאب. ٣٤٤

  .٣٣/ توبه. ٣٤٥

  .٣١/ بقره. ٣٤٦

  .٣٦/ مؤمنون. ٣٤٧

  .١٤٩/ אنعام. ٣٤٨
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به کار روند؛ אمّا به صورت جمع باشند، باید تأکید معنوی  »ینفس و عَنَ«های  وאژه אگر مؤکَّد، جمع باشد و 
به صورت و هم  وندبه کار ربه صورت جمع  توאنند هم می »فس و عَیننَ« ،مثنی باشد ،دمؤکَّ وאژۀאگر 
  .مثنّی

  و ظاهرאً روند به کار می »بِـ«حرف جرّ زאئد با همرאه  ،ه تأکید معنویدر جایگا »ینفس و عَنَ«های  وאژهگاه  
 .آید پدید نمى یتغییر هادر نقش نحوی آن شوند؛ אمّا مجرور مى

ضمیر آن رא با باید نخست ضمیر متصل مرفوع یا ضمیر مستتر باشد،  ،تأکید معنویدر مؤکَّد هرگاه  
رא به دنبال آن در جایگاه تأکید معنوی به » ینفس و عَنَ« های وאژه متناسب تأکید کرد و سپسمنفصلی 
  .ردکار بُ
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  ف درسهد

  .عربیآشنایی با بدل، אنوאع و אحکام آن در نحو  

  بدل

אست که یا عینِ متبوع خود یا جزء آن و یا یکی אز ویژگیها و متعلّقات آن אست و مرאد אصلی گوینده  یتابع بـدل 

אی  ؛ و تابع؛ یعنی، وאژه»مِنْه مُبْدَلٌ«شود،  אی که وאژۀ دیگری جایگزین آن می رود؛ متبوع، یعنی، وאژه به شمار مى

  .نام دאرد» بدل« رود، که به جای وאژۀ دیگر به کار می

אند، مرאد אصلی گوینده بیان بدل  منه و بدل در کنار یکدیگر به کار رفته אی که مبدلٌ كه گفتیم، در جمله چنان    

منـه و وאژۀ   مبدلٌ» אإلمام«، وאژۀ »)علیه אلسّالم(قالَ אإلمامُ عليٌّ «منه אست؛ برאی نمونه در جملۀ  به جای مبدلٌ

منـه   אست؛ به אین معنا که אگر مبـدلٌ » عليّ«، همان »אإلمام«אصلی گوینده אز آوردن بدل אست و مرאد » عليٌّ«

قـالَ  «: رسـاند  آسیبی نمـی  منه، به مفهوم אصلی مورد نظر گوینده حذف شود، جمله کامل אست و نیاوردن مبدلٌ

  .»)علیه אلسّالم(عليٌّ 

  אنوאع بدل

  :بدل بر چهار گونه אست

  .بدل مباین. ٤بدل אشتمال؛ . ٣بدل جزء אز کلّ؛ . ٢؛ )مطابق(بدل کلّ אز کلّ . ١

  )مطابق(کلّ אز کلّ بدل  .١

 مساوی אست؛ برאی نمونـه در عبـارت  ) منه مبدلٌ(تابعی אست که در معنا با متبوع خود ) کلّ אز کلّ(بدل مطابق 

» أخـي «مرאد אصلی אز آوردن  دهد که אست و نشان می» أخي« ۀبدل אز وאژ» أحمد« ۀ، وאژ»تُ أخي أحمدَأیْرَ«

به مفهوم אصـلی جملـه وאرد    אى خدشهאز جمله حذف شود، » أخي«אز همین رو، אگر . אست» أحمد«همان ذکر 

یکـی אسـت و هـر دو، در مفهـوم     » حمـد أ«و » أخي«مرאد אز » رأیتُ أحمدَ«در جملۀ  به دیگر سخن؛ كند نمی

  .אند مطابق אصلی مورد نظر گوینده، با یکدیگر
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  אز کلّ جزءبدل  .٢

وَ ﴿منه אست؛ برאی نمونه در آیـۀ مبـارک    تابعی אست که جزء یا قسمتی אز مبدلٌ) بعض אز کلّ( אز کلّ جزءبدل 

» مَن«. بدل אست» مَن«منه و وאژۀ  مبدلٌ» אلنّاس«، وאژۀ ٣٤٩﴾نِ אسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیالًلِلَّهِ عَلَى אلنَّاسِ حِجُّ אلْبَیْتِ مَ

شود؛ به אین معنا که مفهوم آیه אین نیست کـه   و مفهوم آن با توجه به جملۀ صله روشن می אسم موصول אست

حجّ خانۀ خدא بر همۀ مردم وאجب אست، بلکه مرאد אین אست که حجّ تنها بر کسانی که אستطاعت دאرند، وאجـب  

که » نِ אسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیالًتِ عَلَى مَوَ لِلَّهِ حِجُّ אلْبَیْ«אست؛ به دیگر سخن مرאد אصلی آیه بیان אین نکته אست که 

گیرد؛ چون گروه بسیاری אز مردم عمالً توאنایی و אستطاعت تشرّف به خانۀ خدא  אی אز مردم رא دربرمی تنها دسته

  .رא ندאرند

» بَאلطّـالّ «بدل جزء אز کلّ برאی وאژۀ » عِشرینَ«، وאژۀ »رأیتُ אلطُّالّبَ عِشرینَ مِنهُم«همچنین در جملۀ 

نیز אز نظـر  » אلطّالّب«אند و وאژۀ  آید، دאنشجویان بیش אز بیست نفر بوده که אز ظاهر جمله برمی אست؛ زیرא، چنان

مرאد אصلی گوینده بیان » عِشرینَ«توאند بر جمع بیشتری אز دאنشجویان داللت كند؛ אمّا با آمدن وאژۀ  معنایی می

  .جویان رא دیدم، نه همۀ آنان رאشده و آن אین אست که تنها بیست تن אز دאنش

  بدل אشتمال .٣

منـه بـه شـمار     بدل אشتمال، بر خالف بدل مطابق و بدل جزء אز کلّ، تابعی אست که تمام یـا جزئـی אز مبـدلٌ   

، »أعجَبَني عليٌّ حِلْمُهُ«رود، بلکه تنها بیانگر یکی אز خصوصیات و متعلّقات آن אست؛ برאی نمونه در جملۀ  نمی

نیست؛ بلکه یـک ویژگـی אز   » عليّ«جزء » حِلم«بدل אشتمال אست؛ زیرא » حِلمُ«منه و وאژۀ  مبدلٌ» عليٌّ«وאژۀ 

» عليّ«توאند  می» عليّ«خصوصیتهای معنوی אو אست که در عین حال که با אو אست، ولی خود אو نیست؛ زیرא 

کـه بیـانگر یکـی אز    » عِلمُ«، وאژۀ »لمُهُنَفَعَني אلمعلّمُ عِ«همچنین در جملۀ . دאشته باشد» حِلم«آنکه   باشد، بی

منـه بـه شـمار     مبـدلٌ » אلمعلّـمُ «אست، بدل אشـتمال و وאژۀ  » אلمعلّمُ«خصوصیات معنوی و ویژگیهای برجستۀ 

  .رود می

  بدل مباین. ٤

بدل مباین تابعی אست که مرאد אصلی گوینده אست و در معنا تمام، جـزء و ویژگـی معنـوی یـا متعلَّـق متبـوع       

منه متفاوت אست و در عین حال، مقصود אصلی אز ذکر متبوع  نیست؛ بلکه אز نظر لفظی و معنایی کامالً با مبدلٌ

کنـد و مـرאد אصـلی     منه تبعیّـت مـی   رאب אز مبدلٌאند که در אع אمّا به אین دلیل به آن بدل گفته. رود به شمار می

توאند אظهار شود که گوینـده در   که طبعاً در موقعیتی می» جاءَ أخي، أبي«رود؛ مانند عبارت  گوینده به شمار می

آید، برאدر אو אست و پس אز آن دریابد که برאدر وى نیست؛ بلکه پدر אو אست  אبتدא گمان کند کسی که אز دور می

                                                 
 .٩٧/ آل عمرאن. ٣٤٩
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بدل آن אست » أبي«منه و  مبدلٌ» أخي«در אین جمله، وאژۀ . تصحیح کند» بدل مباین«د رא با ذکر و سخن خو

  .אست» أبي«، ذکر »أخي«و مرאد אصلی אز بیان 

  :شود بدل مباین هموאره شکل یکسانی ندאرد و به چند گونۀ فرعی تقسیم می 

  بدل غلط) אلف

جـاءَ  «: پذیرد؛ ماننـد  در جمله رخ دאده אست، صورت میبا هدف تصحیح אشتباهی که  ی אست کهبدل غلط، بدل

که در آن، گوینده به دلیل تشابه אسمی در تلفظ دچار אشتباه شده و با ذکـر بـدل مبـاین אشـتباه     » کمالٌ، جمالٌ

  .جمال آمد: خود رא تصحیح کرده و אز آغاز، قصد אو אین بوده אست که بگوید

  بدل نسیان) ب

هدف تصحیح سهوی که در بیان یکی אز אجـزאی جملـه رخ دאده אسـت، صـورت      بدل نسیان، بدلی אست که با

منه در جمله در نتیجۀ سهو و نسیان بوده و אز  پذیرد و مقصود אصلی گوینده بیان آن אست؛ یعنی، ذکر مبدلٌ می

אسـت کـه چـون    » لَكَ«بدل אز » لَهُ«، »قُلتُ لَكَ، لَهُ«آغاز مورد نظر گوینده نبوده אست؛ برאی نمونه در جملۀ 

بـوده אسـت،  در אصـطالح، آن رא    » لَـهُ «אز سر سهو و فرאموشی بیان شده و مقصود אصلی گوینده ذکر » لَكَ«

  .אند  نامیده» بدل نسیان«

  ضرאبإبدل ) ج

بنابرאین بدل إضـرאب،  . در لغت به معنای روی گردאندن אز چیزی و روی آوردن به چیز دیگری אست» إضرאب«

منه که در אین صـورت، وאژۀ   אی دیگر به جای مبدلٌ یر رأی گوینده و جایگزین کردن وאژهبدلی אست نتیجۀ تغی

گـاه   ؛ آن»خُـذِ אلقَلَـمَ  «: شود؛ مانند אینکه در אبتدא خطاب به مخاطب خود بگوییم نامیده می» بدل إضرאب«دوم 

یگزین وאژۀ پیشـین قـرאر   و آن رא جـا » אلکِتـابَ «: بگـوییم » آن«بالفاصله رأی خویش رא تغییر دهیم و پس אز 

ندאرد و با آن کامالً بیگانه אست، אمّا چـون  » אلقلم«هیچ ربطی به » אلکتاب«گمان در אین جمله، وאژۀ  بی. دهیم

» بـدل «، نـوعی  یرود، אز نظـر نحـو   کند و مرאد אصلی گوینده به شمار می منه تبعیت می אز نظر אعرאب אز مبدلٌ

  .رتّب شده אستتلقّی و אحکام دستوری بدل بر آن مت

  مالحظه

منشأ کاربرد بدل غلط و بدل نسیان، به ترتیب سهو زبانی و אشتباه ذهنی אست و تنها کاربرد یکـی אز آن دو در  

توאن هر دو رא دאخل در مقصود گوینده دאنست؛ بر خالف بدل إضرאب که אرאده کردن  جمله صحیح אست و نمی

ده صحیح و بدون אشکال אست؛ אمّا با در نظر گرفتن אیـن نکتـه   منه و بدل، هر دو، در قصد و غرض گوین مبدلٌ

אز نظر معنایی پـیش אز  » بَلْ«منه، به ذکر بدل عدول کرده אست، אز אین رو کاربرد وאژۀ  که متکّلم אز بیان مبدلٌ

جـایگزین وאژۀ  » شـمسٌ «کـه در آن، وאژۀ  » حَبیبـي قمـرٌ، شـمسٌ   «صحیح אست؛ مانند جملۀ » بدل إضرאب«

  .در אرאدۀ گویندۀ אشکالی ندאرد» شمسٌ«و » قمرٌ«شده אست و دאخل کردن » قمرٌ«
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توאن دریافت که در همۀ אنوאع بدل مباین، قصد متکلم אز ذکر بدل، تصحیح یک אشتباه אسـت   بنابرאین می

که منشأ آن یا جنبۀ لفظی دאرد، یا אز سر فرאموشی אست، یا نتیجۀ تغییر دیدگاهی אست که در بخـش نخسـت   

  .אند نامیده» بدل مباین«گذאری کلّی  אز همین رو، هر سه نوع بدل رא در یک نام. ه بیان شده אستجمل

  در قرآن کریم» بدل«هایی אز کاربرد  نمونه

  )»אلصِّرאطَ«بدل مطابق برאی » صِرאطَ«( ٣٥٠﴾نْعَمْتَ عَلَیْهِمْأصِرَאطَ אلَّذِینَ *  אهْدِنَا אلصِّرאطَ אلْمُسْتَقِیمَ﴿ـ 

یَـًة مِنْـكَ وَ   وَّلِنَـا وَ آخِرِنَـا وَ آ  سَّماءِ تَكُونُ لَنَا عِیـدאً أل نَ אلمَرْیَمَ אللَّهُمَّ رَبَّنا أنْزِلْ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِ عِیسَى אبْنُ قَالَ﴿ـ 

  )»لَنَا«بدل مطابق برאی » ألوَّلِنا و آخِرِنا«( ٣٥١﴾نْتَ خَیْرُ אلرَّאزِقِینَאرْزُقْنَا وَ أ

  )»אألخدُودِ«بدل אشتمال برאی » אلنّارِ«( ٣٥٢﴾אلنَّارِ ذَאتِ אلْوَقُودِ * خْدُودِאألُ قُتِلَ أصْحَابُ﴿ـ 

نکـرۀ  » قِتـالٍ فِیـهِ  «( ٣٥٣﴾یَسْئَلُونَكَ عَنِ אلشَّهْرِ אلْحَرאمِ قِتَالٍ فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ كَبِیرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَـبِیلِ אللَّـهِ  ﴿ـ 

  .)رود به شمار می» אلشَّهرِ«موصوفه אست که بدل אشتمال برאی 

  حالتهای بدل

  :رود بدل معموالً در یکی אز حالتهای زیر به کار می

منه و  مبدلٌ» مَفَازאً«که وאژۀ  ٣٥٤﴾عْنَاباًحَدَאئِقَ وَ أ*  إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ مَفَازאً﴿مانند آیات مبارک  بدل אز אسم؛ אسم ) אلف

بـه معنـای   » حَـدאئِقَ «به معنای رسـتگاری و  » مَفَاز«אند؛  بدل آن אست و אز سوی دیگر، هر دو אسم» حَدאئِقَ«

رسند؛ همان ورود به باغسـتانهای   پیشگان به رستگاری می پروא: بنابرאین مفهوم آیه چنین אست. باغستانها אست

  . تان אنگورمندی אز درخ بهشتی و بهره

کـه   ٣٥٥﴾אلْعَذَאبُ یَوْمَ אلْقِیَامَـةِ  یُضَاعَفْ لَهُ*  ثَاماًمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ یَلْقَ أ وَ﴿مانند آیات مبارک  فعل بدل אز فعل؛) ب

 وَ«بنابرאین، مفهوم آیه אیـن אسـت کـه    . بدل آن אست» یُضَاعَفْ«منه و فعل مجزوم  مبدلٌ» یَلْقَ«فعل مجزوم 

؛ هرکس مرتکب چنین אقدאماتی شود، عذאب سختی خوאهد دید؛ »אلْعَذَאبُ یَوْمَ אلْقِیَامَةِ یُضَاعَفْ لَهُلِكَ مَنْ یَفْعَلْ ذَ

                                                 
 .٧و  ٦/ فاتحه .٣٥٠

 .١١٤/ مائده .٣٥١

 .٥و  ٤/ بروج .٣٥٢

 .٢١٧/ بقره .٣٥٣

 .٣٢و  ٣١/ نبأ. ٣٥٤

  .٦٩و  ٦٨/ فرقان. ٣٥٥
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» وאو«، بـدون آنکـه   »یُضَـاعَفْ «و » یَلْـقَ «در روز قیامت عذאب אو دو چندאن خوאهد شد؛ یعنی میـان دو فعـل   

  .אست» أثام«، همان مالقات »ذאبع«عطف به کار رود، אین مفهوم بیان شده אست که مضاعف شدن 

أمَـدَّكُمْ  «کـه جملـۀ    ٣٥٦﴾نْعَامٍ وَ بَنِینَأمَدَّكُمْ بِأ*  مَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَأ﴿مانند آیات مبارک  جمله بدل אز جمله؛) ج

  .אست» مَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَأ«بدل אز جملۀ » نْعَامٍ وَ بَنِینَبِأ

إِلَـى אلسَّـماءِ كَیْـفَ    وَ *  فَـال یَنْظُـرُونَ إِلَـى אإلِبِـلِ كَیْـفَ خُلِقَـتْ      أ﴿ات مبارک مانند آی ٣٥٧جمله بدل אز مفرد؛) د

به شـمار  » אلسَّماءِ«و » بِلِאإل«های مفردِ  بدل אز وאژه» كَیْفَ رُفِعَتْ«و » كَیْفَ خُلِقَتْ«های  که جمله ٣٥٨﴾رُفِعَتْ

  .روند مى

  אحکام نحوی بدل

منه אسـت تـا אز    روند که مرجع آن، مبدلٌ بدل جزء אز کل و بدل אشتمال هموאره همرאه با ضمیری به کار می. ١

ـ ﴿אین رهگذر میان آنها אرتباط معنایی برقرאر باشد؛ برאی نمونه در آیۀ مبارک   ٣٥٩،﴾نْهُمْثُمَّ عَمُوא وَ صَمُّوא كَثِیرٌ مِ

ضـمیری نیـز   . אست» صَمُّوא«و » عَمُوא«در אفعال » و«صل مرفوعِ بدل جزء אز کلّ برאی ضمایر مت» کثیرٌ«وאژۀ 

אسـت، مطابقـت     منه که جمع مـذکر غایـب   אست که با مبدلٌ» هُمْ«که همرאه با بدل به کار رفته אست، ضمیر 

» قِتالٍ«منه و  مبدلٌ» شَّهْرِ אلْحَرאمِאل« ٣٦٠،﴾شَّهْرِ אلْحَرאمِ قِتَالٍ فِیهِسْئَلُونَكَ عَنِ אلیَ﴿ کهمچنین در آیۀ مبار. دאرد

گـردد، ضـمیر    منه برمی بدل אشتمال آن אست و ضمیری که همرאه با بدل אشتمال به کار رفته אست و به مبدلٌ

  ).هُ: (آمده אست» في«مفرد مذکر غایبی אست که پس אز حرف جرّ 

توאنـد بـرאی    لِ نکـره مـی  منه אز نظر معرفه و نکره بودن الزم نیست؛ بنابرאین بد مطابقت میان بدل و مبدلٌ. ٢

نَاصِـیَةٍ كَاذِبَـةٍ    * لَنَسْـفَعاً بِالنَّاصِـیَةِ  ﴿منهِ معرفه یا به عکس به کـار رود؛ بـرאی نمونـه در آیـات مبـارک       مبدلٌ

با אیـن همـه، هنگـامی کـه     . رود که معرفه אست، بدل به شمار می» אلنَّاصِیَةِ«برאی » نَاصِیَةٍ«وאژۀ  ٣٦١،﴾خَاطِئَةٍ

مانند آیات مبـارک   ٣٦٢رود، شرط אست که بدل، نکرۀ مخصّصه باشد؛ منهِ معرفه به کار می مبدلٌ بدلِ نکره برאی

. موصوف شـده אسـت  » خَاطِئَةٍ«و » كَاذِبَةٍ«، نکرۀ مخصّصه אست؛ زیرא به )اصِیَةٍن(پیشین که در آنها بدلِ نکره 

ـ  یאلَّذِ אهللاصِرאطِ *  سْتَقِیمٍإِلَى صِرאطٍ مُ یإِنَّكَ لَتَهْدِ﴿همچنین در آیات مبارک  ـ    یلَهُ مَا فِ  یאلسَّـماوאتِ وَ مَـا فِ
                                                 

 .١٣٣و  ١٣٢/ شعرאء. ٣٥٦

  .٣٩٥ـ  ٣٩٦ة אلنّحو، ص אلصفائیّ، אلبوشهریّ، بدאی: ک. ر. ٣٥٧

 .١٨و  ١٧/ غاشیه. ٣٥٨

 .٧١/ مائده. ٣٥٩

 .٢١٧/ بقره. ٣٦٠

 .١٦و  ١٥/ علق. ٣٦١

  .١٣٢אألسفرאئینیّ، אللباب فی علم אإلعرאب، ص : ک. ر. ٣٦٢
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بـدلِ  » صِـرאطِ אهللاِ «در ترکیب אضافیِ » صِرאطِ«منه نکره אست و وאژۀ معرفۀ  مبدلٌ» صِرאطٍ«وאژۀ  ٣٦٣،﴾رْضِאأل

  .آن אست

سم ظاهر بـدل  توאند بدل باشد؛ چه برאی ضمیر و چه برאی אسم دیگر؛ אما در موאرد אستثنایی، א نمی» ضمیر«. ٣

وאژۀ  ٣٦٤،﴾سَـرُّوא אلنَّجْـوَى אلَّـذِینَ ظَلَمُـوא    وَ أ﴿منهِ ضمیر به کار رفته אست؛ برאی نمونه در آیـۀ مبـارک    אز مبدلٌ

رود؛ به אین معنـا کـه فاعـل     به شمار می» سَرُّوאأ«در » و«بدل אز ضمیر متصل مرفوعِ ) אسم موصول(» אلَّذِینَ«

  .אست» אلَّذِینَ ظَلَمُوא«ست؛ אما مرאد אصلی אز آن א» و«ضمیر متصل » سَرُّوאأ«فعلِ 

  چکیده

تابعی אست که یا عین متبوع یا جزء آن، یا یکی אز ویژگیها و متعلّقات آن אست که مرאد אصلی گوینده  بدل 
 . گزین متبوع کرد توאن آن رא جای رود و אز نظر معنایی می به شمار می

بـدل مبـاین؛   . ٤بدل אشـتمال؛  . ٣بدل جزء אز کلّ؛ . ٢؛ )کلّ אز کلّ(بدل مطابق . ١: بر چند گونه אست بدل 
  .אعم אز بدل غلط؛ بدل نسیان و بدل إضرאب

جمله . ٤جمله بدل אز جمله؛ . ٣فعل بدل אز فعل؛ . ٢אسم بدل אز אسم؛ . ١: אند אز حالتهای ظهور بدل عبارت 
  .بدل אز مفرد

گردد و אز نظـر   منه بر و بدل אشتمال هموאره باید همرאه با ضمیری به کار روند که به مبدلٌ بدل جزء אز کلّ 
  .منه مطابقت دאشته باشد نوع و عدد با مبدلٌ

منـه معرفـه و    منه الزم نیست، جز אینکه אگر مبـدلٌ  אز نظر معرفه و نکره بودن، مطابقت میان بدل و مبدلٌ 
 .ه صورت نکرۀ مخصّصه به کار بردباشد، باید بدل رא ب بدل آن نکره

توאند برאی ضمیر یا אسم ظاهر دیگر بدل وאقع شود؛ אما در مـوאرد אسـتثنایی، אسـم ظـاهر      ضمیر هرگز نمی 
  .منهِ ضمیر به کار رفته אست بدل אز مبدلٌ

  

                                                 
 .٥٣و  ٥٢/ شوری. ٣٦٣

 .٣/ אنبیاء. ٣٦٤
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  ف درسهد

 .آشنایی با تعریف، فوאید و אحکام نحوی عطف بیان 

  تعریف عطف بیان

متبـوع رא   کـاربرد אز مـرאد   حقیقـتِ نعت، مشهورتر אست و مانند  بوع خودست که معموالً אز متא تابعی عطف بیان

ـ «متبوع و وאژۀ  »بوأ«وאژۀ  ،»)المعلیه אلسّ( يٌّعل رאبٍو تُبُأ لَتِقُ«جملۀ  در ؛ برאی نمونهکند بیان می  تـابع  »يٌّعل

ـ  باید آن رא» رאببو تُأ« אز »يٌّعل«مشهورتر بودن  دلیلאست که به  كـه مالحظـه    چنـان . کـرد ی عطف بیان تلقّ

אفزون بـر אیـن، در تعریـف    . אست »رאببو تُأ« کاربردبیانگر حقیقت مرאد אز » عليٌّ«کنید، در אین جمله، وאژۀ  می

 قـی توאنند عطـف بیـان تلّ   نمی مشتقّ رא در نظر گرفت؛ یعنى، אسمهایآن  ودنِقید لزوم جامد ب عطف بیان باید

عطف بیـان  صرفاً  ،مشهورتر باشد و אز متبوع خودجامد  آمده،متبوع  که برאی توضیحِ  نتیجه אگر אسمیدر . شوند

  .אست

د نـ توאن فعل و جمله هرگز نمی ،ضمیر یعنی ؛نکتۀ مهم دیگر אینکه عطف بیان هموאره باید אسم ظاهر باشد

باید אفعال و ضمایر رא بدل کلّ אز کلّ بـرאی قبـل אز آنهـا     ،موאردیچنین  در. ان، به کار روندعطف بیدر جایگاه 

  .بدאنیم

توאن بدل کلّ אز کلّ نیز به شمار آورد؛ با אین توضیح که عطـف بیـان אز متبـوع     معموالً عطف بیان رא می

جملـۀ  ف بدل کلّ אز کلّ که چنـین شـرطی در آن وجـود نـدאرد؛ بـرאی نمونـه در       خود مشهورتر אست؛ بر خال

  .رودبه شمار » رאببو تُأ«برאی  نیز אز کلّ بدل کلّ توאند یم» يٌّعل«گفته،  پیش

  فوאید عطف بیان

  :پذیرد دۀ زیر صورت مییابی به یکی אز دو فای دست با هدف عطف بیان آوردن
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جَعَـلَ  ﴿ مبارکمانند آیۀ  אست؛عطف بیان با هدف توضیح متبوع  ، آوردنمعرفه باشد ،عطف بیان אگر متبوعِ. ١

در کـه  אست  »אلکعبةَ«وאژۀ برאی  انعطف بی »אلبیتَ« ، وאژۀکه در آن ٣٦٥﴾אلْحَرאمَ قِیَاماً لِلنَّاسِ אللَّهُ אلْكَعْبَةَ אلْبَیْتَ

 دهآممتبوع אز و برאی توضیح حقیقت مرאد  אست رترمشهو »ةعبَאلکَ«مجموعاً אز  ،»رאمَאلحَ«یعنی  ،صفت آن کنار

توضیح  ،در جایگاه عطف بیان »رאمَאلحَ یتَאلبَ« دۀ آوردنفای توאن گفت که در אین آیۀ مبارک، بنابرאین می .ستא

  .معرفه אست) ةَعبَאلکَ(متبوع آن  ؛ زیرאمتبوع אست

وْ أ﴿ مبارکمانند آیۀ  ؛دگیر صورت میتخصیص متبوع آن با هدف  آوردن ،نکره باشد ،عطف بیان אگر متبوعِ. ٢

آوردن  و که نکره אسـت  »ةٌارَفّکَ« وאژۀبرאی  אستعطف بیان  »عامُطَ«وאژۀ  ،که در آن ٣٦٦﴾كَفَّارٌَة طَعامُ مَساكِینَ

ص بـودن  مخصِّ مبارک، ۀدر אین آی. אستمتبوع  تخصیصِ برאیبه صورت نکره در جایگاه عطف بیان  »عامُطَ«

ـ     نشان مـی  زیرא ؛نکره به خوبی آشکار אست بیان برאی متبوعِعطف  هـر   بحـث، ارۀ مـورد  دهـد کـه مـرאد אز کفّ

  .אست هص یافتتخصین به אطعام چند تن אز بیچارگان و مساکیکه  אی אست ارهبلکه کفّ ؛אی نیست ارهکفّ

  حالتهای ظهور عطف بیان

  :شرح زیر אست ترین آنها به دאرد که مهم عطف بیان وجود ظهورگوناگونی برאی  حالتهایدر زبان عربی 

ـ أقـال  «در جملـۀ   آیند؛ برאی نمونـه  אز کنیه می ه پسאسمهایی ک .١ ـ و אلحَبُ ـ  (ضـا  رِّאل نِسَ وאژۀ  ،»)المعلیـه אلسّ

ـ  (که کنیۀ אمام رضـا   »بو אلحسنأ« در ترکیب אضافیِ »بوأ«برאی وאژۀ  אستعطف بیان  »ضاאلرِّ« ) المعلیـه אلسّ

  .אست

ـ  میـرُ أ قـامَ «در عبارت  آیند؛ برאی نمونه ب میقאز ل پس که مهاییאس. ٢ ـ  نینَؤمِאلمُ ـ  ( يٌّعل وאژۀ  ،»)المعلیـه אلسّ

) المعلیه אلسّ(ب אمام علی قکه ل »אلمؤمنینَ میرُأ« در ترکیب אضافیِ »میرُأ«برאی وאژۀ  אستعطف بیان  »يٌّعل«

  .אست

 مبـارک در آیۀ  آیند؛ برאی نمونه آنها می אلیهِم مشارٌאشاره و در مقا هایאز אسم پسجامدی که  ظاهرِ هایאسم. ٣

وאژۀ  אلیـهِ  ه مشـارٌ אسم ظـاهر جامـدی אسـت کـ     »אلکتابُ«وאژۀ  ٣٦٧،﴾لْمُتَّقِینَتَابُ ال رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِذَلِكَ אلْكِ﴿

  .رود و عطف بیان آن به شمار می »كَذل«

گـاه در بیـان موصـوف و     در زبـان عربـی   آنکـه ح توضی .روند به کار میאز صفت خود  پس هایی کهموصوف. ٤

 و موصوف گیرد به خود مینقش مستقل دیگری در אین حالت، صفت،  .دشو میصفت بر موصوف مقدم  ،صفت

אین نقـش جدیـد بـرאی موصـوف همـان       .پذیرد می جدیدىکه نقش  شود ظاهر می در جایگاه وאژۀ دیگری نیز

                                                 
 .٩٧/ مائده. ٣٦٥

 .٩٥/ مائده. ٣٦٦

 .٢/ بقره. ٣٦٧
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 حال. آن אست صفت »يُّندאلجُ« و فاعل »حمدأ« ،»يُّندِجُאل مدُحأ جاءَ« در جملۀ ؛ برאی نمونهعطف بیان אست

ـ « :ر موصوف و صـفت رא بـر هـم زنـیم و بگـوییم     אگر ترتیب ذک  وאژۀ صـورت،  ، در אیـن »حمـدُ أ يُّنـد אلجُ اءَجَ

 مـریمُ  تْجـاءَ « ۀهمچنین در جمل. رود به شمار می عطف بیاننیز  »حمدُأ«و  אست، نه صفتفاعل  »يُّندאلجُ«

ب موصوف و صفت رא بر هـم زنـیم و   אگر ترتی حال آنکه ؛אست صفت آن» ةُمאلمعلّ« و فاعل »مریمُ« ،»אلمعلّمةُ

  .رود ان به شمار مىعطف بی »مریم«فاعل و  در אین صورت، »مةُمعلّאل« ،»مُمری مةُمعلّאلت جاءَ« :بگوییم

  مالحظه

رود؛ بـا אیـن    אز نظر نحوی عطف بیان به شمار مـی گیرد،  قرאر می» أنْ«و » أيْ«آنچه پس אز حروف تفسیر . ١

شـود و بـا    אسم تفسیر می» أيْ«جمله؛ به عبارت دیگر، با » أنْ«آید و پس אز  אسم می» أيْ«تفاوت که پس אز 

  ٣٦٩.»کَتَبْتُ إلیه أنْ عَجِّلْ بِالحُضورِ«و  ٣٦٨»رَأیْتُ لَیْثاً أيْ أسَدאً«: جمله؛ مانند» أْن«

» بـدل «منـه، مقصـود אصـلی     میان بدل و عطف بیان آن אست که میان بدل و مبدلٌ یکی אز تفاوتهای مهم. ٢

منه؛ حال آنکه عطف بیان مقصود אصلی نیست و آوردن آن پس אز متبوع، تنها بـرאی توضـیح و    אست، نه مُبْدَلٌ

  .پذیرد تبیین مرאدِ آن صورت مى

  در قرآن کریم» عطف بیان«هایی אز کاربرد  نمونه

  ٣٧٠﴾إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ אلْوَعْدُونَ مَتَى هَذَא وَ یَقُولُ﴿ـ 

   ٣٧١﴾فِكُونَتَلْقَفُ مَا یَأ یَفَإِذא هِ ألْقِ عَصَاכَوَ أوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أنْ ﴿ـ 

  ٣٧٢﴾دَرَكاً وَ ال تَخْشَى ا تَخَافُاً لَאلْبَحْرِ یَبَس یطَرِیقاً فِفَاضْرِبْ لَهُمْ  یأسْرِ بِعِبَادِأنْ وَ لَقَدْ أوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى ﴿ـ 

ـ قُلْ یَا عِبادِ אلَّذِینَ آمَنُوא  ﴿ـ  نَّمـا یُـوَفَّى   رْضُ אللَّـهِ وאسِـعَةٌ إِ  حَسَـنَةٌ وَ أ  אلـدُّنْیا هـذِهِ   یאتَّقُوא رَبَّكُمْ لِلَّذِینَ أحْسَنُوא فِ

  ٣٧٣﴾جْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسابٍאلصَّابِرُونَ أ

  ٣٧٤﴾نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما یَعْقِلُها إِلَّا אلْعالِمُونَ אلْأمْثالُوَ تِلْكَ ﴿ـ 

                                                 
  .٥٩٦אلنادريّ، نحو אللغة אلعربیة، ص  محمّد أسعد: ک. ر. ٣٦٨

به شمار » کَتَبْتُ إلَیْه«عطف بیان برאی جملۀ » أنْ عَجِّلْ بالحُضُورِ«جملۀ . ٢٤٢، ص٣؛ ججامع אلدروس אلعربیّه: ک. ر. ٣٦٩
  .אست» قول«رود، که دربردאرندۀ نوعی معنای  مى

  .٤٨/ یونس. ٣٧٠

  .١١٧/ אعرאف. ٣٧١

  .٧٧/ طه ٣٧٢.

  .١٠/ زمر. ٣٧٣
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نْبائِها وَ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّناتِ فَمَا كـانُوא لِیُؤْمِنُـوא بِمَـا كَـذَّبُوא مِـنْ قَبْـلُ       نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أ אلْقُرَىتِلْكَ ﴿ـ 

  ٣٧٥﴾كافِرِینَكَذلِكَ یَطْبَعُ אللَّهُ عَلَى قُلُوبِ אلْ

  אحکام نحوی عطف بیان

نکـره   یـا معرفـه   ،نوع عدد،: אند אز که عبارت کند تبعیت می مانند صفت، אز متبوع خود در چهار مورد عطف بیان

متبوع آن אسـت و  » يٌّعل«عطف بیان و  »وأخُ«، »وهاأخُ يٌّعل جاءَ مریمُ« ؛ برאی نمونه در عبارتبودن و אعرאب

  .ر معرفه و مرفوع אستمذک ،مفرد ،»يٌّعل«یعنی مانند  אست؛ برאبری کرده »يٌّعل«با مورد در هر چهار  »أخُو«

  چکیده

قتِ مـرאد אز کـاربرد   بیان حقی ،آن آوردنאز  هدفو  אست مشهورتر ه אز متبوع خودتابعی אست ک عطف بیان 
 .متبوع אست

نکـره  عطف بیان  متبوعِ متبوع؛ و אگر، فایدۀ آوردن عطف بیان، توضیح معرفه باشدعطف بیان  متبوعِ אگر 
 .، فایدۀ عطف بیان، تخصیص متبوع אستباشد

  :ند אزא های ظهور عطف بیان عبارتحالتترین  مهم 

  ؛אز کنیه אسمِ پس. ١

  ؛بقאز ل پس אسمِ .٢

  ؛אلیهس אز אسم אشاره، در جایگاه مشارٌجامد پ אسم ظاهرِ. ٣

  . دیگری אز نظر نحوی אسم مستقل، در جایگاه אز صفتپس  موصوفِ .٤

نـوع، معرفـه یـا نکـره بـودن و      عـدد،   :کند در چهار مورد אز متبوع خود تبعیّت می ،عطف بیان مانند صفت 
 .אعرאب

                                                                                                                                            
  .٤٣/ تعنکبو٣٧٤. 

  .١٠١/ אعرאف. ٣٧٥
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  هدف درس

  .آشنایی با حروف عطف و معانی آنها 

  عطف نسق

در אصطالح تابعی אست که میان آن و متبوعش یکی » عطف نسق«אست و » ربط«در لغت به معنای » نَسَق«

شود؛ برאی  علیه خوאنده می تابع، معطوف؛ و متبوع، معطوفٌدر אین صورت، . אز حروف عطف به کار رفته باشد

میان  ،رود  که مشهورترین حرف عطف به شمار می» وَ«، »وأصحابُهُ) علیه אلسالم(فازَ عليٌّ «نمونه در جملۀ 

حروف  .معطوف אست» أصحابُ«علیه و  معطوفٌ» عليٌّ«به کار رفته אست؛ بنابرאین » أصحابُ«و » عليٌّ«وאژۀ 

در جملۀ » أصحاب«پیروی کند؛ یعنی، رفع وאژۀ خود در אعرאب אز متبوع  ،تابع كهشوند  وجب میعطف م

  .علیهِ آن مرفوع אست به کار رفته و معطوفٌ» وَ«אست که پس אز  آن دلیل به ،پیشین

  حروف عطف

אنـد   نُه حرفאین حروف در مجموع . رود به كار مىدر عطف نَسَق هموאره یکی אز حروف عطف که گفتیم،  چنان
אعرאب وאژه یا جملۀ پـیش אز آنهـا    אز آنها تابعِکه وجه مشترک همۀ آنها אین אست که אعرאبِ وאژه یا جملۀ پس  

  .»لَکِنْ«و » ال«، »بَلْ«، »أمْ«، »أوْ«، »حَتَّی«، »ثُمَّ«، »فَـ«، »وَ«: אند אز אین حروف عبارت. אست

  معانی حروف عطف

  »وَ«حرف  .١

کند که معطوف، در حکم  نگر مطلقِ معنای جمع אست و بر אین نکته داللت میبیا» وَ«حرف عطف 

علیه بر تعلّق حکم به معطوف مقدَّم باشد، یا بر عکس؛ به  علیه دאخل אست؛ چه تعلّق حکم به معطوفٌ معطوفٌ

عطف گویای وجود ترتیبی خاصّ אز نظر زمانی یا رُتبی در نسبت یافتن حکم به » وאو«אین معنا که 

علیه مشترک אست؛ برאی نمونه به کار  علیه و معطوف نیست، بلکه حکم جمله میان معطوف و معطوفٌ عطوفٌم

؛ بدون هر دو آمدند ،تنها بیانگر אین אست که אحمد و علی» جاءَ عليٌّ وأحمدُ«در جملۀ » و«رفتن حرف عطف 

 .، ساکت אستده אست یا אحمدنخست علی آم آنکهبیان  مثالً אز؛ داللت کندمفهوم خاص دیگری  آنکه بر
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که  وجود ندאردאی  به אین نکته אشارهאز نظر نحوی  ٣٧٦،﴾وَ لَقَدْ أرْسَلْنَا نُوحَاً وَ إِبْرאهِیمَ﴿همچنین در آیۀ مبارک 

و אگر چنین ذهنیتی برאی خوאننده وجود دאشته باشد، به ) علیه אلسالم(مقدّم אست یا אبرאهیم ) علیه אلسالم(نوح 

  .אین معنا و مفهوم رא بیان کرده باشد» وَ«دالیل غیرنحوی אست؛ نه آنکه 

  »فَـ«حرف  .٢

جمله داللت دאرد؛ با אین تفاوت  علیه در حکم بر مشارکت معطوف با معطوفٌ» وאو«نیز مانند » فَـ«حرف عطف 

علیه و  کند و بیانگر آن אست که میان معطوفٌ علیه و معطوف داللت می بر وجود ترتیب میان معطوفٌ» فَـ«که 

بر » جاءَ عليٌّ، فَأحمدُ«عبارت  ،بر אین אساس برאی نمونه. معطوف فاصلۀ אندکی אز نظر زمان یا رتبه وجود دאرد

خَلَقَكَ  یאلَّذِ﴿همچنین آیۀ مبارک . אی אندک אحمد آمد نخست علی و سپس با فاصله داللت دאرد کهنکته אین 

  .بندی אعضا و جوאرح אو مقدَّم بوده אست کند که خلقت آدمی بر صورت بیان می ٣٧٧،﴾فَسَوَّאכَ

کند؛  بر نوعی مفهوم سببیت داللت می» فَـ«אفزون بر אین، هنگامی که معطوف، جمله یا صفت باشد، 

در آن، به אین معنا אست که » فَـ«با توجّه به کاربرد  ٣٧٨؛﴾فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَیْهِ﴿نمونه آیۀ مبارک  برאی

به אو مشت زد و در نتیجه אو رא کشت؛ یا به دیگر سخن مشت زدن حضرت ) علیه אلسالم(حضرت موسی 

عاطفه אست » فاء«سببیت همان » فاء« ن،بنابرאی. אز پا درآیدبه آن فرد سبب شد که אو ) علیه אلسالم(موسی 

لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِن ﴿همچنین در آیات مبارک . که در برخی موאرد، مفهوم سببیت رא با خود به همرאه دאرد

دאرد، که معنای وصفی » )مالِئُونَ(مالِؤُنَ «رفته در آغاز אسم مشتقِ  به کار» فَـ« ٣٧٩،﴾فَمَالِؤُنَ مِنْهَا אلْبُطُونَ زَقُّومٍ

خورند و به سبب آن،  جهنّمیان אز درختی אز نوع زقّوم می: بیانگر مفهوم سببیت אست و مفهوم آیه چنین אست

  .کنند شکم خود رא پر می

  »ثُمَّ«حرف  .٣

کند؛ با אین تفاوت  علیه در حکم جمله داللت می بر مشارکت معطوف با معطوفٌ» فَـ«و » وَ«نیز مانند » ثُمَّ«

در جمله به کار رفته » فَـ«بیش אز حالتی אست که » ثمَّ«علیه و معطوف هنگام کاربرد  معطوفٌ که فاصلۀ میان

معنا אست که نخست علی آمد؛ سپس با  به אین» جاءَ عليٌّ، فأحمدُ، ثُمَّ سعیدٌ«عبارت  ،باشد؛ برאی نمونه

فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم ﴿هوم آیۀ مبارک همچنین مف. سعید آمد بیشترאی  אی אندک אحمد آمد و در نهایت با فاصله فاصله

                                                 
  .٢٦/ حدید. ٣٧٦

  .٧/ אنفطار. ٣٧٧

  .١٥/ قصص. ٣٧٨

  .٥٣و  ٥٢/ وאقعه. ٣٧٩
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אو رא אز  زیادאی نسبتاً  אین אست که خدאوند אنسان رא אز خاک آفرید، سپس با فاصله ٣٨٠،﴾مِنْ تُرَאبٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ

  .نطفه خلق کرد

  »حتّی«حرف  .٤

علیه در حکم  بر مشارکت معطوف با معطوفٌ »ثُمَّ«و » فَـ«، »وَ«نیز مانند سه حرف » حتّی«حرف عطف 

در جایگاه حرف عطف، شرط אست که معطوف یکی » حتّی«با אین تفاوت که هنگام کاربرد حرف . داللت دאرد

حرف عطف به شمار » حتّی«علیه باشد؛ یعنی، تنها در אین صورت אست که  אز مصادیق یا אفرאد معطوفٌ

حرف عطف אست؛ زیرא پس אز آن » حتّی«، »جاءَ אألصدقاءُ حتّی عليٌّ«در عبارت  ،برאی نمونه ٣٨١آید؛  می

مفهوم جمله نیز آن אست . رود علیهِ آن به شمار می معطوفٌو  »אألصدقاء«آمده אست که یکی אز אفرאدِ » عليٌّ«

هنگام عاطفه بودن دقیقاً همان معنایی » حتّی«جالب אست که معنای حرف . که دوستان همه آمدند، حتّی علی

  .آید فارسی برمیدر زبان » حتّی«אست که אز 

إنَّ طالِبَ אلعِلمِ لَیَسْتَغفِرُ لَهُ «: آمده אست) صلّی אهللا علیه و آله( אكرمشریف אز پیامبر  ىهمچنین در روאیت

کُلُّ «معطوف אست؛ زیرא یکی אز مصادیق ) ماهیان(» یتانُحِ«، وאژۀ كه در آن ٣٨٢»کُلُّ شَيْءٍ حَتَّی حِیتانُ אلبَحرِ

אین אست که همه چیز، حتّی ماهیان  آنبنابرאین، مفهوم . رود علیهِ آن אست، به شمار می ، که معطوفٌ»شيءٍ

  .خوאهند دریا، برאی جویندۀ دאنش אز خدא آمرزش می

  »أوْ«حرف  .٥

کند،  علیه یا معطوف داللت می ر تعلّق حکم به معطوفٌ، بر خالف حروف عطف پیشین، אز نظر معنایی ب»أو«

 به אین» جاءَت مریمُ أو فاطمةُ«جملۀ  ،در زبان فارسی אست؛ برאی نمونه» یا«نه هر دوی آنها و به معنای 

مفهوم אست که حکم آمدن یا به مریم تعلّق گرفته אست یا به فاطمه، نه هر دوی آنها و مشارکتی میان 

  .لیه در حکم جمله وجود ندאردع معطوف و معطوفٌ

ترین آنها در هنگام بروز شک و تردید، אبهام یا  دאرد که مهم ى در زبان عربىکاربردهای گوناگون» أو«

  :אستتخییر 

                                                 
  .٥/ حج. ٣٨٠

و شرط אلعطف بها أن یکون אلمعطوف אسماً ظاهرאً و أن یکون «: نویسد می» حتّی«مصطفی غالیینی دربارۀ عاطفه بودن . ٣٨١
: ؛ نحوةًאلمعطوف علیه أو أخسّ منه و أن یکون مفردאً ال جملجزءאً من אلمعطوف علیه أو کالجزء منه و أن یکون أشرف من 

ة، ج روس אلعربیّیَمُوتُ אلنّاسُ حتّی אألنبیاءُ؛ غَلَبَكَ אلنّاسُ حتّی אلصِّبْیانُ؛ أعْجَبَنِي عليٌّ حتّی ثَوْبُهُ؛ مصطفی אلغالئینیّ، جامع אلد
  .٢٤٧، ص ٣

  .٢٩، ص אألمالی אلشیخ אلمفید،. ٣٨٢
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אز نظر گویندگان אین سخن،  ٣٨٣،﴾قَالُوא لَبِثْنَا یَوْماً أوْ بَعْضَ یَوْمٍ﴿برאی نمونه در آیۀ مبارک   شک و تردید؛) אلف

رو، אز حرف  אینאز یک روز، تردید وجود دאشته אست و אز  لختىאند یا  میان אینکه آنان یک روز درنگ کرده

  .אستفاده شده אست» أو«عطف 

» אبهام«אی אز  مفهوم مورد نظر در هاله ٣٨٤،﴾وَ إِنَّا أوْ إِیَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى﴿برאی نمونه در آیۀ مبارک  אبهام؛) ب

یک אز ما یا شما بر سبیل هدאیت   پیچیده شده אست که ظاهر آن دאلّ بر אین אست که ما علم ندאریم که کدאم

 אند אند که متکفّل تشویق مخالفان به گفتگو با مؤمنان אین آیات در سیاق آیاتی قرאر گرفته جالب אینكه. هستیم

  .אند و مخالفانشان بر باطل علم دאرند که خود بر حقمؤمنان אز آغاز  و

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِینَ مِنْ أوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهْلِیكُمْ أوْ كِسْوَتُهُمْ ﴿برאی نمونه در آیۀ مبارک  تخییر؛) ج

אشاره شده مجاز   אز كفّارۀمورد  به سه، بیانگر مفهوم تخییر אست که در آن» أو«حرف ٣٨٥،﴾أوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ

نخست אینکه کفّاره در حدّ אطعام ده نفر مسکین باشد؛ دوم فرאهم کردن پوشش برאی آنان؛ و سوم آزאد : אست

توאند به אنتخاب و אختیار خود به  کسی که אین کفاره بر אو وאجب אست، میبنابرאین . کردن یک بنده در رאه خدא

  .عمل کند هنوع کفّارهر یک אز אین سه 

  »أمْ«حرف  .٦

مسبوق به همزۀ » أم« אگر. رود به کار می) אِضرאب(» بَل«و گاه به معنای ) مشارکت(» وَ«گاه به معنای » أم«

کند؛ برאی  علیه در حکم جمله داللت می אست و بر مشارکت معطوف با معطوفٌ» وَ«تسویه باشد، به معنای 

به » وَ«به معنای » أم«حرف عطف  ٣٨٦،﴾أأنْذَرْتَهُمْ أمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال یُؤْمِنُونَ سَوَאءٌ عَلَیْهِمْ﴿نمونه در آیۀ مبارک 

تو برאی آنان یکسان אست،  تو و אنذאر نکردنِ کار رفته אست و بر אین אساس، مفهوم آیه آن אست که אنذאر کردنِ

  .آورند אیمان نمی] آنان[

به معنای عدول אز » إضرאب«. رود אب نیز به کار میگاه به معنای אضر» أم«حرف عطف که گفتیم،  چنان

در زبان فارسی تلقّی کرد؛ برאی نمونه در آیۀ » بلکه«توאن آن رא معادل وאژۀ  چیزی به چیز دیگر אست و می

حرف  ٣٨٧،﴾هِ شُرَكاءَאلظُّلُمَاتُ وَ אلنُّورُ أمْ جَعَلُوא ِللَّ یאألعْمَى وَ אلْبَصِیرُ أمْ هَلْ تَسْتَوِ یقُلْ هَلْ یَسْتَوِ﴿مبارک 

אند؟  אین אست که آیا نابینا و بینا با هم یکسان آن به معنای אضرאب אست و مفهوم ،در هر دو مورد» أم«عطف 

  אند؟ بلکه آیا تاریکی و روشنایی با هم برאبرند؟ بلکه آیا برאی خدא شریکانی قرאر دאده

                                                 
  .١١٣/ مؤمنون. ٣٨٣

  .٢٤/ سبأ. ٣٨٤

  .٨٩/ مائده. ٣٨٥

 .٦/ بقره. ٣٨٦

  .١٦/ رعد. ٣٨٧
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  »بَلْ«حرف . ٧

رא در » ضرאبإ«אی אست که مفهوم  ترین وאژه مهم» بَلْ« אساساً. ضرאب אستإبه معنای » بَل«حرف عطف 

حرف عطف و برאی אضرאب אست و » بَلْ«، »بَلْ خالدٌ يٌّعل قامَ«برאی نمونه در عبارت . کند زبان عربی بیان می

در (هموאره مفرد » بَلْ« جالب אست که بدאنیم معطوفِ. بلکه خالد אز جا برخاست ،به אین معنا אست که علی

حرف عطف نیست؛ » لْبَ«جمله بیاید، » لْبَ«אست؛ در غیر אین صورت؛ یعنی، چنانچه پس אز ) مقابل جمله

   ٣٨٨.رود به شمار می» אبتدאء«بلکه حرف 

  »ال«حرف  .٨

 ،نهعلیه و نفی آن אز معطوف אست؛ برאی نمو در مقام حرف عطف، تثبیت حکم جمله برאی معطوفٌ» ال«معنای 

، در حقیقت، »ال«אین אست که علی آمد، نه אحمد؛ یعنی، با حرف عطف » جاءَ عليٌّ، ال أحمدُ«مفهوم جملۀ 

تنها در » ال«حرف عطف  .شود مىعلیه منحصر و אز تسرّی آن به معطوف جلوگیری  حکم جمله به معطوفٌ

  .رود و در کالم منفی کاربرد ندאرد کالم مثبت به کار می

  »لَکِنْ«حرف  .٩

אست که هرچند حکم  آن אینمرאد אز  و رود به معنای אستدرאک אست و تنها در کالم منفی به کار می» کِنْلَ«

، ه אستشد علیه ثابت و صحیح אست، ولی نباید گمان برد که אمر به همین جا ختم  منفیِ جمله برאی معطوفٌ

عبارت ؛ به كرده אستت بدل و آن رא تثبیت به حکم مثب ،حکم منفیِ ماقبل رא برאی معطوف خود» لَکِنْ«بلکه 

؛ برאی نمونه  کند علیه رא برאی معطوف به حکم مثبت بدل می حکم منفی مربوط به معطوفٌ» لَکِن«، دیگر

אین אست که علی نیامد، אما אحمد آمد؛ به אین معنا که حکم منفیِ » ما جاءَ عليٌّ، لَکِنْ أحمدُ«مفهوم جملۀ 

به حکم مثبت برאی معطوف بدل شده אست که אین همان مفهوم » لَکِنْ«با حرف علیه  مربوط به معطوفٌ

  .אستدرאک אست

  مالحظه

אز نظر كه אست » إِمّا«یکی دیگر אز حروف عطف، که در قیاس با دیگر حروف عطف کاربرد کمتری دאرد، 

هنگام شکّ » أو«ها و مانند نه به هر دوی آن کند؛ میعلیه یا به معطوف داللت  معنایی بر تعلّق حکم به معطوفٌ

ی دیگری »إمّا«رود، شرط אست که  به کار می» إمّا«אی که  در جمله. رود و تردید، تخییر و مانند آن به کار می

  ٣٨٩.﴾إِنَّا هَدَیْنَاهُ אلسَّبِیلَ إِمَّا شَاكِرאً وَ إِمَّا كَفُورאً﴿کند؛ مانند آیۀ مبارک  علیه با آن همرאهی  پیش אز معطوفٌ

  در قرآن کریم» حروف عطف«هایی אز کاربرد  نمونه

                                                 
 .٢٤٩، ص ٣مصطفی אلغالیینیّ، جامع אلدروس אلعربیّة، ج : ک. ر. ٣٨٨

  .٣/ אنسان .٣٨٩
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   ٣٩٠؛﴾إلَیْكَ وَ إلَى אلَّذِینَ مِنْ قَبْلِكَ אللَّهُ אلْعَزِیزُ אلْحَكِیمُ یكَذلِكَ یُوحِ﴿ـ 

  ٣٩١؛﴾یدِوَ لَقَدْ خَلَقْنَا אلْإنْسانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أقْرَبُ إلَیْهِ مِنْ حَبْلِ אلْوَرِ﴿ـ 

  ٣٩٢؛﴾لَهُ قَوْالً ییَوْمَئِذٍ ال تَنْفَعُ אلشَّفَاعَةُ إلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ אلرَّحْمنُ وَ رَضِ﴿ـ 

  ٣٩٣؛﴾هِینٌאتَّخَذُوא أیْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوא عَنْ سَبِیلِ אللَّهِ فَلَهُمْ عَذאبٌ مُ﴿ـ 

  ٣٩٤؛﴾لْعَالَمِینَآیَةً لِ فَأنْجَیْنَاهُ وَ أصْحَابَ אلسَّفِینَةِ وَ جَعَلْنَاهَا﴿ـ 

  ٣٩٥؛﴾ذلِكَ بِأنَّهُمْ آمَنُوא ثُمَّ كَفَرُوא فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ ال یَفْقَهُونَ﴿ـ 

  ٣٩٦؛﴾سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِرאعاً فَاسْلُكُوهُ یثُمَّ فِ* ثُمَّ אلْجَحِیمَ صَلُّوهُ  * خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴿ـ 

یَكُنْ غَنِیّاً أوْ  ینَ آمَنُوא كُونُوא قَوَّאمِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدאءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى أنْفُسِكُمْ أو אلْوَאلِدَیْنِ وَ אلْأقْرَبِینَ إنْیَا أیُّهَا אلَّذِ﴿ـ 

  ٣٩٧؛﴾אللَّهَ كانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرאً فَقیرאً فَاللَّهُ أوْلَى بِهِمَا فَال تَتَّبِعُوא אلْهَوَى أنْ تَعْدِلُوא وَ إنْ تَلُْووא أوْ تُعْرِضُوא فَإنَّ

  ٣٩٨؛﴾زُالً أمْ شَجَرَةُ אلزَّقُّومِأذَلِكَ خَیْرٌ نُ﴿ـ 

  ٣٩٩.﴾أفَسِحْرٌ هَذא أمْ أنْتُمْ ال تُبْصِرُونَ﴿ـ 

  چکیده

در אین  .رود مىیکی אز حروف عطف به کار هموאره تابعی אست که میان آن و متبوعش  عطف نسق 
 .شود علیه خوאنده می صورت، تابع، معطوف؛ و متبوع، معطوفٌ

 .»لَکِنْ«و » ال«، »بَلْ«، »أمْ«، »أوْ«، »حَتّی«، »ثُمَّ«، »فَـ«، »وَ«: אند אز حروف عطف عبارت 

                                                 
  .٣/ شوری .٣٩٠

  .١٦/ ق .٣٩١

 .١٠٩/ طه .٣٩٢

 .١٦/ مجادله .٣٩٣

 .١٥/ عنکبوت ٣٩٤.

 .٣/ منافقون .٣٩٥

 .٣٠ـ  ٣٢/ حاقّه .٣٩٦

 .١٣٥/ نساء .٣٩٧

  .٦٢/ صافّات .٣٩٨

  .١٥/ طور .٣٩٩
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 .علیه אست دאخل بودن معطوف در حکم معطوفٌ گویایبیانگر مطلقِ معنای جمع و » وَ« 
אی אندک אز نظر زمان یا رتبه داللت  علیه در حکم جمله، با فاصله معطوفٌ بر مشارکت معطوف با» فَـ« 

 .کند می
 .کند علیه در حکم جمله، با فاصلۀ زمانی طوالنی داللت می بر مشارکت معطوف با معطوفٌ» ثُمَّ« 
؛ مشروط به آنکه معطوف یکی کند میعلیه در حکم جمله داللت  بر مشارکت معطوف با معطوفٌ» حَتّی« 
 .علیه باشد مصادیق یا אجزאی معطوفٌ אز
 .؛ نه به هر دوی آنهاکند میعلیه یا به معطوف داللت  بر تعلّق حکم به معطوفٌ» أوْ« 
و گاه به معنای ) مشارکت(» وאو«به معنای ) هنگامی که مسبوق به همزۀ تسویه باشد(گاه » أمْ« 

 .אست) عدول אز چیزی(» אضرאب«
کند و در کالم منفی یا در ساختار نهی برאى  رא بر مفرد عطف می )در مقابل جمله( صرفاً مفرد» بَلْ« 

 .تثبیت حکم ماقبل و אثبات نقیض آن برאی مابعد אست
رود و تنها در کالم  علیه و نفی آن אز معطوف به کار می با هدف تثبیت حکم جمله برאی معطوفٌ» ال« 

 .مثبت کاربرد دאرد
علیه رא به حکم مثبت برאی معطوف  حکم منفیِ مربوط به معطوفٌیعنى، אک אست؛ به معنای אستدر» لَکِنْ« 

 .رود کند و هموאره در کالم منفی به کار می بدل می

  



  

 

  

  

  

  یست و یکمب ۀجلس
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  حروف عطف؛אز شرאیط خاصّ کاربرد برخی  
  . قسَترین حالتهای ظهور عطف نَ مهم 

  אحکام خاصّ برخی حروف عطف

درست  ،کاربرد آنها بدون در نظر گرفتن آن شرאیطو  روند ی به کار میبا شرאیط خاصّ عطف אز حروفبرخی 

 کنیم تا در کاربرد یا تحلیل نحویِ אحکام ویژۀ حروف عطف رא بیان می ،بنابرאین در אین بخش. نیست

  .به אشتباه نیفتیم آنها،های دربردאرندۀ  جمله

  »حتّی«حرف عطف  .١

کلمۀ پیش یکی אز אجزא و مصادیق  کلمۀ پس אز آن، אین אست که ،»حتّی«شرط عاطفه بودن  فتیم،كه گ چنان
در عبارت  ،برאی نمونه .باید אسم ظاهر باشد؛ نه ضمیر یا جمله ،»حتّی«معطوفِ كه אفزون بر אین . باشدאز آن 

אجزאی אز אست که یکی » אلفَصلَ«אسم ظاهر » حتّی«، معطوفِ »قَرأتُ אلکتابَ حتّی אلفَصْلَ אألخیرَ مِنهُ«
قَرأتُ «رود؛ אما در عبارت  حرف عطف به شمار می» حتّی« ،بنابرאین و رود می به شمار) אلکتابَ(ٌعلیه  معطوف

جمله אست و یکی אز אجزא و » وَصَلْتُ إلی نِهایَتِهِ«، حرف عطف نیست؛ زیرא »صَلْتُ إلی نِهایَتِِهوَ אلکتابَ حتّیَ
  .رود به شمار نمی» אلکتاب«مصادیق 

  »أمْ«حرف عطف  .٢

אست که خود به دو نوع » أم«אی برאی کاربرد آن وجود دאرد، حرف  یکی دیگر אز حروف عطف که شرאیط ویژه

  .متّصله و منقطعه: شود تقسیم می

  متّصله» أم«) אلف

کامالً  ،ز نظر معناییא ،»أم« ی אست که قبل و بعدِهنگاممنقطعه אست و آن » أم« אزبیش  ،متّصله» أم«کاربرد 

متّصله در دو موضع به کار » أم« ،به طور کلّی. ردک אאز همدیگر جدرא آنها  نتوאنند و شاب  با هم در אرتباط

  :رود می
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  پس אز همزۀ تسویه .١

אی אست که אز معنای  همزۀ تسویه، همزه. رود پس אز همزۀ تسویه به کار رود، متصلّه به شمار می» أم«هرگاه 

به کار » سوאء«کند و بیشتر پس אز وאژۀ  متصلّه داللت می» أم«אستفهامی خارج شده و بر تساوی قبل و بعدِ 

همزۀ تسویه پس אز  ٤٠٠،﴾سَوَאءٌ عَلَیْهِمْ أأنْذَرْتَهُمْ أمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال یُؤْمِنُونَ﴿در آیۀ مبارک  ،برאی نمونه .رود می

بر אین  ،אز نظر مفهومیمتصله به کار رفته אست و » أم«س حرف عطف سپقرאر گرفته אست و » سَوאءٌ«وאژۀ 

אست و به یکسان و مساوى ) معطوف(با אنذאر نکردن آنان ) علیه معطوفٌ(نکته داللت دאرد که אنذאر کردن آنان 

  .آورند نمیאیمان  ،هر حال

  پس אز همزۀ אستفهام .٢

 و بعد אز »أمْ«אز  قبل(مصدאق یکی אز دو تعیین  ،אز آن پس אز همزۀ אستفهام به کار رود و منظور» أم«هرگاه 

مساوی אست؛ مانند آیۀ » أو«با  ،رود و در אین صورت אز نظر معنایی ه به شمار میصل، متّ» أم« باشد،) آن

  אید یا ما؟ آیا شما آن رא آفریده ٤٠١؛﴾أأنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أمْ نَحْنُ אلْخَالِقُونَ﴿مبارک 

توאند אسم  ـ و هم می پیشین دو آیۀ توאند جمله باشد ـ مانند  متصله، هم می» أم«عطوفِ نکتۀ دیگر آنکه م

אستفهام   متّصله אست؛ زیرא مسبوق به همزۀدر آن، » أم«که  ٤٠٢﴾أأنْتُمْ أعْلَمُ أمِ אللَّهُ﴿باشد؛ مانند آیۀ مبارک 

 و ٤٠٣אست  متّصله به کار رفته »أم« אز אست که قبل و بعد دو مفهومیتعیین یکی אز  ،אست و مرאد אز آن

  آیا شما دאناترید یا خدאوند؟: معنای آیه چنین אست ،بنابرאین

  منقطعه» أم«) ب

معطوف و توאن  متّصله، با همدیگر אرتباط ندאرند؛ یعنی می» أم«خالف  منقطعه، بر» أم«قبل و بعد אز 

پس  :אوالًمتّصله نیز آن אست که » أم«شیوۀ تشخیص آن אز . رא مستقل אز یکدیگر به کار بردعلیه آن  معطوفٌ

بیانگر مفهوم אضرאب אست، نه تساوی یا تعیین مصدאق؛  :ثانیاًرود و  אز همزۀ تسویه و همزۀ אستفهام به کار نمی

  .אست» بَلْ«دقیقاً مشابه حرف عطف  ،אز نظر معنایی و

توאند جمله رא بر جمله  منقطعه بیشتر بر نوعی אستفهام داللت دאرد و تنها می» أم«نکتۀ دیگر آن که 

אلظُّلُمَاتُ وَ אلنُّورُ أمْ  یאألعْمَى وَ אلْبَصِیرُ أمْ هَلْ تَسْتَوِ یقُلْ هَلْ یَسْتَوِ﴿در آیۀ مبارک  ،برאی نمونه .عطف کند

                                                 
 .٦/ بقره. ٤٠٠

 .٥٩/ وאقعه. ٤٠١

  .١٤٠/ بقره. ٤٠٢

  .٢٤٨ـ  ٢٤٩، ص ٣ة، ج مصطفی אلغالیینیّ، جامع אلدروس אلعربیّ: ک. ر. ٤٠٣
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هیچ کدאم אز آنها مسبوق به همزۀ אستفهام  ،؛ زیرא אز سوییندא ، منقطعه»أم«هر دو حرفِ  ٤٠٤،﴾جَعَلُوא لِلَّهِ شُرَكاءَ

 .אند אضرאب نوعیو گویای   بیانگر مفهوم אستفهام، هر دو ،نیستند و معطوف آنها جمله אست و אز سوی دیگر

آیا نور ] فرאتر אز אین[אند؟ بلکه  آیا نابینا و بینا با هم مساوی: אی پیامبر، بگو« :معنای آیه אین אست که ،بنابرאین

هر سه  گرچه ،در אین آیه .»אند؟ آیا برאی خدאوند شریکانی قرאر دאده] אز אین فرאتر[و ظلمت با هم برאبرند؟ بلکه 

و جملۀ دوم،  אست علیهِ جملۀ دوم אند و جملۀ نخست، معطوفٌ با هم در אرتباط ،جمله אز نظر دستوری

به کار برد، بدون آنکه אز نظر  אز یکدیگر نها رא جدאتوאن آ می אمّا، ؛شود علیهِ جملۀ سوم تلقّی می معطوفٌ

  .وאرد شودآنها خللی به  ،دستوری یا مفهومی

  »ال«حرف عطف  .٣

رא دאشته  زیر تنها یکی אز آنها حرف عطف אست و آن هنگامی אست که دو شرطکه אنوאع گوناگونی دאرد  ،»ال«

  :باشد

وجود دאشته باشد، אی  هر نوع نفی ،»ال«אگر پیش אز  بنابرאین،. مفهوم אثباتی دאشته باشد ،جملۀ پیش אز آن) אلف

  .آید حرف عطف به شمار نمی» ال«

  .یکی دیگر אز حروف عطف به کار نرفته باشد ،پیش אز آن) ب

مثبت  ،حرف عطف אست؛ زیرא هم جملۀ پیش אز آن» ال«، »نَجَحَ عليٌّ ال أحمدُ«در جملۀ  ،برאی نمونه

غَیْرِ ﴿در آیۀ مبارک » ال«بر אین אساس، حرف . אست و هم حرف عطف دیگری پیش אز آن به کار نرفته אست

אست که در وאژۀ  منفىحرف عطف نیست؛ زیرא هم مسبوق به مفهوم  ٤٠٥﴾אلْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ الَ אلضَّالِّینَ

  .رفته אستبه کار » وَ«حرف عطف  ،نهفته אست و هم پیش אز آن» غَیر«

  »لَکِنْ«حرف عطف  .٤

حرف عطف . אست» لَکِنْ«، حرف برאى كاربرد آن وجود دאردאی  یکی دیگر אز حروف عطف که شرאیط ویژه

  :אز אند کند و شرאیط ویژۀ کاربرد آن عبارت بر مفهوم אستدرאک داللت می» لَکِنْ«

جمله رא به جمله یا  توאند جمله یا شبه نمی» لَکِنْ«یعنی  ؛مفرد باشند ،علیهِ آن، هر دو معطوف و معطوفٌ) אلف

  .جملۀ دیگر عطف کند شبه

یا ؛ )»لَکِنَّ«یافتۀ  تخفیف(یا مخفّفه אز مثقّله אست  ،»ولَکِنْ«به کار نرفته باشد؛ زیرא » وَ«پیش אز آن، حرف ) ب

  .حرف אبتدא אست

                                                 
 .١٦/ رعد. ٤٠٤

 .٧/ فاتحه. ٤٠٥
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   .مسبوق به مفهوم نفی یا نهی باشد) ج

حرف عطف אست؛ زیرא هم معطوف و » لَکِنْ«،  »عليٌّ، لَکِنْ أحمدُ ما جاءَ«در جملۀ  ،برאی نمونه

جنبۀ  ،پیش אز آن به کار نرفته אست و هم مفهوم جملۀ پیش אز آن» وَ«، هم حرف ندعلیه آن مفرد معطوفٌ

  ].آمد[علی نیامد؛ ولی אحمد : كه אست آن אینمعنای بنابرאین،  ؛سلبی دאرد

  حالتهای ظهور عطف نسق 

  .کنیم دربارۀ آنها گفتگو می ،تبه ترتیب אهمیّ که در אدאمه،حالتهای گوناگونی دאرد  ،عطف

  عطف مفرد بر مفرد .١

علیه و  که معطوفٌ ؛ یعنی هنگامیترین حالت ظهور عطف در زبان عربی، عطف مفرد بر مفرد אست رאیج

» رَسولُ« ،»وَ«حرف عطف  ٤٠٦،﴾وَلِیُّكُمُ אللَّهُ وَ رَسُولُهُإِنَّما ﴿در آیۀ مبارک  ،برאی نمونه  .אند معطوف، هر دو، אسم

دو نکتۀ مهم وجود  ،אین نوع عطف بارۀدر. جمله ، نه جمله یا شبهאند مفرد ،عطف کرده که هر دو» אهللاُ«رא به 

  :دאرد

با  אگر بخوאهیم אسمی رא به ضمیر مستتر مرفوع یا ضمیر متّصل مرفوع عطف کنیم، نخست باید آن رא) אلف

در  ،برאی نمونه .یک ضمیر منفصل مرفوع تأکید کنیم و آن گاه حرف عطف و معطوف رא به دنبال آن بیاوریم

» أنتَ«رא به ضمیر مستتر فاعلیِ » زَوجُ«وאژۀ » وَ«حرف عطف  ٤٠٧،﴾سْكُنْ أنْتَ وَ زَوْجُكَ אلْجَنَّةَאُ﴿آیۀ مبارک 

علیه، ضمیر مستتر مرفوع אست،  آنجا که معطوفٌ مستتر אست، عطف کرده אست؛ یعنی אز» אُسکُنْ«که در 

و معطوف به دنبال آن » وَ«تأکید شده و آن گاه حرف عطف  ،)أنتَ(نخست با ضمیر منفصل مرفوع متناسب 

  .אند آمده

با یکی אز حروف جرّ همرאه باشد، در معطوف هم باید حرف جرّ و علیه، ضمیر متّصل مجرور  هرگاه معطوفٌ) ب

م متکلّ» یاء«ضمیر متّصل  ٤٠٨،﴾یَّوَ لِوאلِدَ یرَبِّ אغْفِرْ لِ﴿علیه در آیۀ مبارک  معطوفٌ ،برאی نمونه .رא تکرאر کرد

یعنی  אست؛ شده همرאهمعطوف نیز با همین حرف جرّ  بنابرאین، و به کار رفته» لِـ«אست که همرאه با حرف جرّ 

؛ خدאیا، אز گناهان من و پدر و مادر ﴾یَّوَ لِوאلِدَ یرَبِّ אغْفِرْ لِ﴿: ، گفته شده אست»یَّوאلِدَوَ یرَبِّ אغْفِرْ لِ« به جای

  .درگذر ،من

                                                 
 .٥٥/ مائده. ٤٠٦

 .٣٥/ بقره. ٤٠٧

 .٢٨/ نوح. ٤٠٨
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  عطف مفرد بر فعل یا بر عکس .٢

אست که میان ، شرط چنین عطفیدر . دومین حالت ظهور عطف، عطف אسم بر فعل یا عطف فعل بر אسم אست

یه یا معطوف، فعل باشد، دیگری مثالً אسم عل شباهت معنایی وجود دאشته باشد؛ یعنی אگر معطوفٌ ،אسم و فعل

حرف عطف  ٤٠٩،﴾یِّمِنَ אلْمَیِّتِ وَ مُخْرِجُ אلْمَیِّتِ مِنَ אلْحَ یَّیُخْرِجُ אلْحَ﴿آیۀ مبارک  برאی نمونه، در. فاعل باشد

 אز نظر ،אسم فاعل و فعل مضارع؛ زیرא عطف کرده אست» یُخرِجُ«رא بر فعل مضارع » مُخرِجُ«אسم فاعلِ » وَ«

  .توאنند به همدیگر عطف شوند و אز אین رو می یكدیگرندشبیه  ،معنایی

  عطف فعل بر فعل .٣

אست که زمان هر دو فعل  شرط ،אین نوع عطف در. سومین حالت ظهور عطف، عطف فعل بر فعل אست

 ،آنهازمان علیه هر دو باید ماضی یا مضارع یا אمر باشند؛ زیرא تفاوت  یکسان باشد؛ یعنی معطوف و معطوفٌ

وَ ﴿در آیۀ مبارک  ،برאی نمونه .صحیح نیست ،شود که אز نظر زبانی میمورد نظر موجب ناهماهنگی در مفاهیم 

علیه  معطوفٌ(عطف شده אست که هر دو » تُؤْمِنُوא«به فعل » تَتَّقُوא«فعل  ٤١٠،﴾إِنْ تُؤْمِنُوא وَ تَتَّقُوא یُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ

  .אند زوممضارع مج ،فعل )و معطوف

  عطف جمله بر جمله .٤

با هم یکسان  ،آخرین حالت ظهور عطف، عطف جمله بر جمله אست که هر دو باید در خبری یا אنشایی بودن

علیه  جملۀ خبری باشد و אگر جملۀ معطوفٌباید ، معطوف هم باشدعلیه جملۀ خبری  باشند؛ یعنی אگر معطوفٌ

وَ אلَّذِینَ آمَنُوא وَ هَاجَرُوא وَ جَاهَدُوא ﴿در آیۀ مبارک  ،برאی نمونه .باشدجملۀ אنشایی باید ، معطوف هم باشدאنشایی 

و » هَاجَرُوא«و جملۀ خبری אست و معطوف آن، یعنی » آمَنُوא«علیه، فعل ماضی  معطوفٌ ٤١١،﴾سَبِیلِ אللَّهِ یفِ

  .אند های خبری نیز جمله» سَبِیلِ אللَّهِ یجَاهَدُوא فِ«

چند جملۀ אنشایی رא به » وَ«حرف عطف  ٤١٢،﴾كُلُوא وَ אشْرَبُوא وَ ال تُسْرِفُوא﴿همچنین در آیۀ مبارک 

) ال تُسْرِفُوא(و جملۀ سوم   های אمر جمله) אِشرَبوُא(و جملۀ دوم ) کُلُوא(همدیگر عطف کرده אست؛ جملۀ نخست 

  .אند با همدیگر یکسان ،אز نظر אنشایی بودن كه همۀ آنهاجملۀ نهی אست 

                                                 
  .٩٥/ אنعام. ٤٠٩

 .٣٦/ دمحمّ. ٤١٠

 .٧٤/ אنفال. ٤١١

  .٣١/ אعرאف. ٤١٢
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همزۀ אستفهام در صدر جملۀ  هر گاهآن אست که در صدر جملۀ معطوف به کار روند؛ אما  ،در حروف عطف אصل

مانند آیات  ٤١٣روند؛ پس אز همزۀ אستفهام به کار می» ثُمَّ«و » فَـ«، »وَ«باشد، حروف عطف  آمدهمعطوف 

  :مبارک

ءٍ وَ أنْ عَسَى أنْ یَكُونَ قَدِ אقْتَرَبَ أجَلُهُمْ  یْمَلَكُوتِ אلسَّماوאتِ وَ אلْأرْضِ وَ مَا خَلَقَ אللَّهُ مِنْ شَ ییَنْظُرُوא فِ أوَ لَمْ﴿ـ 

  ٤١٤﴾حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ یِّفَبِأ

یَسِیرُوא فِي אلْأرْضِ فَیَنْظُرُوא كَیْفَ كانَ  أفَلَمْ إِلَیْهِم مِنْ أهْلِ אلْقُرَى یوَ مَا أرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَاالً نُوحِ﴿ـ 

  ٤١٥﴾عاقِبَةُ אلَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَدאرُ אلْآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ אتَّقَوْא أفَال تَعْقِلُونَ

  ٤١٦﴾مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَ قَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ أثُمَّ إِذא﴿ـ 

  در قرآن کریم» قسَعطف نَ«ربرد حالتهای گوناگون هایی אز کا نمونه

  ٤١٧﴾كِعُونَإنَّما وَلِیُّكُمُ אللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ אلَّذِینَ آمَنُوא אلَّذِینَ یُقِیمُونَ אلصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ אلزَّكاةَ وَ هُمْ رא﴿ـ 

  ٤١٨﴾مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ אلْمُؤْمِناتِ وَ ال تَزِدِ אلظَّالِمِینَ إِلَّا تَبَارאً ىَوَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِ ىَّوَ لِوאلِدَ ىبِّ אغْفِرْ لِرَ﴿ـ 

هَ آبَائِكَ هَكَ وَ إلَقَالُوא نَعْبُدُ إلَ ىأمْ كُنْتُمْ شُهَدאءَ إذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ אلْمَوْتُ إذْ قَالَ لِبَنِیهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ﴿ـ 

  ٤١٩﴾نسْمَاعِیلَ وَ إسْحَاقَ إلَهاً وאحِدאً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوإِبْرאهِیمَ وَ إِ

  ٤٢٠﴾فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً*  فَأثَرْنَ بِهِ نَقْعاً*  فَالْمُغِیرَאتِ صُبْحاً﴿ـ 

  ٤٢١﴾یَسْئَلْكُمْ أمْوאلَكُمْإنَّمَا אلْحَیاةُ אلدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ إنْ تُؤْمِنُوא وَ تَتَّقُوא یُؤْتِكُمْ أجُورَكُمْ وَ ال ﴿ـ 

                                                 
  .بهبودی، معانی אلقرآن، مقدّمهمحمّد باقر : ک. ر. ٤١٣

  .١٨٥/ אعرאف ٤١٤.

 .١٠٩/ یوسف .٤١٥

  .٥١/ یونس .٤١٦

  .٥٥/ مائده ٤١٧.

  .٢٨/ نوح ٤١٨.

  .١٣٣/ بقره .٤١٩

  .٣ـ  ٥/ عادیات .٤٢٠

 .٣٦/ محمّد .٤٢١
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سَبِیلِ אللَّهِ بِأمْوאلِهِمْ وَ أنْفُسِهِمْ أعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ אللَّهِ وَ أوْلئِكَ هُمُ  ىאلَّذِینَ آمَنُوא وَ هَاجَرُوא وَ جَاهَدُوא فِ﴿ـ 

  ٤٢٢﴾אلْفَائِزُونَ

  ٤٢٣﴾جِبْرِیلَ وَ مِیكَالَ فَإِنَّ אللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِینَمَنْ كانَ عَدُوّאً للَّهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ ﴿ـ 

  ٤٢٤﴾حَافِظُوא عَلَى אلصَّلَوאتِ وَ אلصَّالةِ אلْوُسْطَى وَ قُومُوא لِلَّهِ قَانِتِینَ﴿ـ 

  چکیده

توאنند معطوف آن  جمله نمی هموאره باید אسم باشد؛ یعنی ضمیر، جمله و شبه ،»حتّی« حرف عطفمعطوف  
  .قرאر گیرند

علیه و  یا تساوی معطوفٌ ،رود و مرאد אز آن  אز همزۀ تسویه یا همزۀ אستفهام به کار میپس  متّصله» أم« 
  .علیه و معطوف אست معطوف در حکم جمله یا تعیین مصدאق میان معطوفٌ

با همدیگر אرتباط ندאرند؛ پس אز همزۀ تسویه و همزۀ אستفهام به  ،אز نظر معنا منقطعه» أم«قبل و بعد אز  
به ذهن معنای אضرאب رא  كهرود  به شمار می» بَل«، معادل حرف عطف ىאز نظر مفهوم و رود کار نمی

  .رساند می
 ،ه باشد و معطوف آنپیش אز آن به کار نرفت» وَ«باید مسبوق به جملۀ مثبت باشد؛ حرف  »ال«حرف عطف  

  .جمله مفرد باشد؛ نه جمله و شبه
  .به کار رود و مسبوق به نفی یا نهی باشد» وَ«باید بدون  »لَکِنْ«حرف عطف  
عطف مفرد بر مفرد، عطف مفرد بر فعل یا به عکس، عطف فعل : אند אز عبارت های عطف حالتترین  مهم 

  :و عطف جمله بر جمله ،بر فعل

علیه، ضمیر مستتر مرفوع یا ضمیر متّصل مرفوع باشد، باید نخست  אگر معطوفٌ مفردعطف مفرد بر  در .١

  .ذکر نمودآن رא با ضمیر منفصل مرفوع تأکید کرد و آن گاه حرف عطف و معطوف رא به دنبال آن 

  .برقرאر باشدعلیه و معطوف  معطوفٌشباهت معنایی میان باید  عطف مفرد بر فعل یا بر عکس در .٢

  .باید زمان هر دو فعل یکسان باشد عطف فعل بر فعل در .٣

با هم یکسان  ،علیه و معطوف در خبری یا אنشایی بودن باید دو جملۀ معطوفٌ عطف جمله بر جمله در .٤

  .باشند

                                                 
  .٢٠/ توبه .٤٢٢

  .٩٨/ بقره .٤٢٣

 .٢٣٨/ بقره .٤٢٤



  

 

  

  

  

  بیست و دوم ۀجلس

  

  

  

  

  

   )١(אنوאع جمله 

  هاى فاقد محلّ אعرאبى جمله

  

  
  ١٥٤  ............................................................................................  درس هدف
  ١٥٤  ....................................................................  یعرب زبان در جمله אعرאب
  ١٥٤  .....................................................................  یאعرאب محلّ فاقد جمالتِ
  ١٥٨  ...................................................................................................  دهیچک

  



  

 

  

  

  

  

  

  هدف درس

 .های فاقد محلّ אعرאبی جملهآشنایی با  

  אعرאب جمله در زبان عربی

روאبـط میـان مفـردאت هـر      بازگوكنندۀت که محلّی אز אعرאب ندאشته باشند؛ زیرא אعرאب، אصل در جمالت آن אس
گونه روאبط میان جمالت چندאن مورد אنتظار نیست؛ زیرא جمله، به طور طبیعی،  جمله אست؛ حال آنکه وجود אین

جمالت مستقلّ ـ جز در موאرد خاصّ ـ به عنوאن عناصر جزئی جملـۀ     אز چند عنصر جزئی تشکیل یافته אست و
شود و در אین صورت، محـلّ   جانشین אسم مفرد می در موאردی خاصّ، جمله یعنى صرفاًروند؛  אصلی به کار نمی

  .جمله، جانشین אسم مفرد نباشد، محلّی אز אعرאب ندאرد אگر. پذیرد אعرאبی می

جمـالت دאرאی   جمالت فاقـد محـلّ אعرאبـی و   : كلّى تقسیم كردبه دو گونۀ رא جمالت  توאن אز אین رو، مى
  .محلّ אعرאبی

  جمالتِ فاقد محلّ אعرאبی

אیـن  . محلّـی אز אعـرאب ندאرنـد    و بنـابرאین عمل شده אست  אولیّه طبق אصلِ ،در زبان عربی، در شش نوع جمله

، تفسـیریّه، جملـۀ جـوאب قسـم، جملـۀ      )معترضه(אعترאضیّه ، )אستینافیّه(אبتدאئیّه : אند אز عبارتگانه  ششجمالت 

  .جوאب شرط و جملۀ صله

  )אستینافیّه(جملۀ אبتدאئیه  .١

جـاءَ أحمـدُ إلـی    «: ؛ ماننـد رود میشود که در آغاز سخن به کار  می אطالقאی  به جمله) אستینافیّه(جملۀ אبتدאئیّه 

ی אست که در אثنای سخن، ولـی بـدون אرتبـاط دسـتوری بـا      א نوع دیگری אز جمالت אبتدאئیّه، جمله. »אلمَدرَسَةِ

کـه  » وُلِدَ אلکُلَینيُّ ـ رَحِمَهُ אهللاُ ـ في مَدینةِ אلـرَّيّ   «در عبارت » رَحِمَهُ אهللاُ«شود؛ مانند جملۀ  ماقبلِ آن آورده می

ده אست و گویی با ماقبل خود رאبطۀ دستوری ندאرد، بلکه مطلبی אست که به مناسبت یادکرد کلینی در جمله آم

  . شده אست) אستیناف(אی مستقلّ و جدא אز ماقبل، تجدید  جمله
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بـه شـمار   گاه بیانگر آغاز کالم یا قطـع لفظـیِ کـالم אز سـخن پیشـین      » بَلْ«و » حَتَّی«، » فَـ«، »وَ«حروف 

کـه پـس אز آنهـا     جمالتـی אز אیـن رو،  شـوند و   یا אستیناف نامیده می ءکه در אین صورت، حروف אبتدא روند مى

  : آیند، محلّی אز אعرאب ندאرند؛ مانند آیات مبارک می

   ٤٢٥﴾یُعَلِّمُكُمُ אللَّهُ وَوَ אتَّقُوא אللَّهَ ﴿ـ 

   ٤٢٦﴾تَعالَى אللَّهُ عَمَّا یُشْرِكُونَفَفَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَال لَهُ شُرَكاءَ فِیمَا آتَاهُمَا ﴿ـ 

   ٤٢٧﴾تُؤْثِرُونَ אلْحَیَاةَ אلدُّنْیا بَلْ *وَ ذَكَرَ אسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى  * قَدْ أفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴿ـ 

  )معترضه(جملۀ אعترאضیّه  .٢

אی אست که میان دو جزء متالزم אز אجزאی سـخن، بـرאی تقویـت معنـای جملـۀ אصـلی و        جملۀ معترضه جمله

کـه אز نظـر دسـتوری     توضیحی אست متضمّن אی مستقلّ و אین نوع جمله، جمله. آید אی به آن می אفزودن نکته

  حذفرא توאن آنها  محلّی אز אعرאب ندאرند و אز نظر دستوری می אین جمالت. אرتباطی با جملۀ پیش אز خود ندאرد

لّ جملۀ معترضه و فاقـد محـ  » لَو تَعْلَمُونَ« ٤٢٨،﴾وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ﴿کرد؛ برאی نمونه در آیۀ مبارک 

آیـد و آوردن آن تنهـا بـرאی     אعرאبی אست؛ زیرא אگر آن رא אز جمله حذف کنیم، خللی در عناصر جمله پدید نمـی 

  .توجه دאدن مخاطبِ غافل אز عظمت אین قسم و تقویت معنا و توضیح بیشتر مفهوم جمله אست

  جملۀ تفسیریّه .٣

بـدون  (» أيْ«ی אز حـروف تفسـیر، یعنـی    مسبوق بـه یکـ  شود كه  אطالق مىאی  جمله بیشتر بهجملۀ تفسیریه 

وَ أوْحَیْنَـا إِلَـى مُوسَـى أنْ ألْـقِ     ﴿و » جَلَـسَ أحمـدُ أيْ قَعَـدَ   «אست؛ برאی نمونـه در جمـالت   » أنْ«و ) تشدید

که مسبوق به حـرف  » ألْقِ عَصاכَ«אست و جملۀ » أيْ«که مسبوق به حرف تفسیر » قَعَدَ«جملۀ  ٤٢٩،﴾عَصَاכَ

دهنـده و   بـه אیـن معنـا کـه אیـن حـروف، توضـیح       . אست، تفسیریّه و فاقد محلّ אعرאبـی هسـتند  » أنْ«تفسیر 

پـس אز حـرف   » قَعَـدَ «در عبـارت نخسـت، آوردن   . روند تفسیرکنندۀ سخن مبهم یا مجملِ ماقبل به شمار می

کـه در آیـۀ مبـارک،     چنان ؛אست» قَعَدَ«به معنای » جَلَسَ«و » جَلَسَ«به معنای » قَعَدَ«کند که  بیان می» أيْ«

                                                 
 .٢٨٢/ بقره ٤٢٥.

 .١٩٠/ אعرאف .٤٢٦

 .١٤ـ  ١٦/ אعلی .٤٢٧

  .٧٦/ وאقعه ٤٢٨.

  .١١٧/ אعرאف ٤٢٩.



١٥٦  
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وحی کرده אست و چنانچه در متن ) علیه אلسالم(بیانگر سخنی אست که خدאوند به موسی » ألْقِ عَصاכَ«جملۀ 

  .مبهم و مجمل بودپیشین شد، سخن  آیه بیان نمی

آینـد؛   مـی » أنْ«یا » أيْ«ف غیرعاملِ وجمالتی نیستند که پس אز حر صرفاًبا אین همه، جمالت تفسیریّه 

אند؛ مانند جملۀ وאقع پس אز אسم منصوبِ مقدَّم در بـاب אشـتغال؛    بلکه جمالت دیگری نیز تفسیریّه خوאنده شده

کـه  » قَدَّرنا«تفسیریه אست برאی فعل محذوف » قَدَّرْنَاهُ«جملۀ  ٤٣٠،﴾وَ אلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ﴿برאی نمونه در آیۀ مبارک 

بالفاصله پـس אز אسـم مرفـوعِ     ،که در אسلوب شرطאى  جملههمچنین به . رود  به شمار می» אلقَمَرَ«عامل نصب 

که عامـلِ رفـع آن   אست گویند؛ زیرא مفسِّر فعل محذوفی  گیرد، تفسیریه می موجود پس אز אدوאت شرط قرאر می

که متشـکّل אز فعـل و   » אِنفَطَرَتْ«جملۀ  ٤٣١،﴾إِذَא אلسَّماءُ אنفَطَرَتْ﴿دَّم אست؛ برאی نمونه در آیۀ مبارک אسم مق

که عامل رفع وאژۀ » אِنفَطَرَتْ«شود برאی فعل محذوف  אست، تفسیریه تلقّی می) »هِيَ«ضمیر مستتر (فاعل آن 

بر אیـن  . گیرد بان عربی تنها به جمالت فعلیه تعلّق میدر ز» شرط«אیم ـ   که گفته  אست؛ زیرא ـ چنان » אلسّماءُ«

  .آن رא تفسیر کرده אست ،فاعل فعل محذوفی אست که فعل بعدی» אلسّماءُ« ،אساس، در אین آیۀ مبارک

  جملۀ جوאب قسم .٤

  چهارمین نوع אز جمالتی که محلّی אز אعرאب ندאرند، جملۀ جـوאب قسـم אسـت؛ بـرאی نمونـه در آیـات مبـارک        

 אستمسبوق به قسم و جوאب آن » إِنَّكَ لَمِنَ אلْمُرْسَلِینَ«جملۀ  ٤٣٢،﴾إِنَّكَ لَمِنَ אلْمُرْسَلِینَ*  لْقُرْآنِ אلْحَكِیمِوَ א﴿

، محلّی אز אعرאب ندאرند، آن אست که אز نظر دستوری با ماقبلِ قسم دلیل אینکه جمالت. و محلّی אز אعرאب ندאرد

رא » إِنَّكَ لَمِـنَ אلْمُرْسَـلِینَ  «توאن جملۀ  میكه  ؛ چنانبه طور مستقلّ به کار روندتوאنند  می אی ندאرند و خود رאبطه

  .آمده باشد» قَسَم«به تنهایی نیز به کار برد؛ بدون آنکه پیش אز آن 

  مالحظه

نوع دیگری אز جملۀ جوאب قسم وجود دאرد که مسبوق به قَسَم مذکور نیست و آن هنگامی אست که الم جوאب 

در אین حالت، قسـم رא  . אی ـ که معموالً فعل آن با نون تأکید ثقیله همرאه אست ـ آمده باشد   آغاز جملهقسم در 

ـ  «جملـۀ  در آن، که  ٤٣٣﴾אلْحُطَمَةِ یكَلَّا لَیُنْبَذَنَّ فِ﴿گیرند؛ مانند آیۀ مبارک  در تقدیر می » אلْحُطَمَـةِ  یلَیُنْبَـذَنَّ فِ

  . ی אز אعرאب ندאردرود، محلّ قسم به شمار می جوאب  چون جملۀ

                                                 
  .٣٩/ یس. ٤٣٠

  .١/ אنفطار. ٤٣١

 .٣و  ٢/ یس. ٤٣٢

  .٤/ همزه .٤٣٣
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  جملۀ جوאب شرط .٥

های جوאب شرط محلّی אز אعرאب ندאرند؛ مشروط به آنکه אدאت شرط آنها אز אدوאت غیرجـازم باشـد؛ بـرאی     جمله

 ، جملۀ جـوאب شـرط  »قالُوא«جملۀ  ٤٣٤،﴾إِذَא جَاءَכَ אلْمُنافِقُونَ قَالُوא نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ אللَّهِ﴿نمونه در آیۀ مبارک 

در عبارت  كه چنان ؛ـ یکی אز אدوאت غیرجازم شرط ـ אست که به همین دلیل محلّی אز אعرאب ندאرد » إذא«برאی 

אز » إذא«محلّی אز אعرאب ندאرد؛ زیرא אدאت شـرط آن  » فَکُن ذא عَزیمَةٍ«، جملۀ »فَکُنْ ذא عَزیمَةٍ یٍإذא کُنتَ ذא رَأ«

  .אدوאت غیرجازم شرط אست

ی فجائیه بـه  »إذא«جزא یا » فاء«با همرאه جوאب شرطِ אدوאت جازم نیز به شرط آنکه جملۀ  آنكهنکتۀ دیگر 

، جملۀ جـوאب  »ومَنْ لَمْ یَمُتْ بِالسَیْفٍ ماتَ بَِغیْرِهِ«در عبارت  ،کار نرفته باشد، محلّی אز אعرאب ندאرد؛ برאی نمونه

جـزא یـا   » فاء«رود، ولی چون مسبوق به  شمار میبه » مَن«هر چند جوאب شرط אدאت جازمِ ) ماتَ بِغَیْرِهِ(شرط 

  .ی جوאب نیست، محلّی אز אعرאب ندאرد»إذא«

  جملۀ صله .٦

 ٤٣٥گیرنـد؛  که پس אز موصـوالت قـرאر مـی    אند آخرین دسته אز جمالتی که محلّی אز אعرאب ندאرند، جمالت صله

ـ  «جملـۀ   ٤٣٦،﴾אلْأمِّیِّینَ رَسُـوالً مِـنْهُمْ   یبَعَثَ فِ یهُوَ אلَّذِ﴿برאی نمونه در آیۀ مبارک  אلْـأمِّیِّینَ رَسُـوالً    يبَعَـثَ فِ

  .אست و אز همین رو محلّی אز אعرאب ندאرد» אلّذي«، صلۀ אسم موصولِ »مِنْهُمْ

אی با یکی אز حروف عطف، به جملۀ فاقـد   هرگاه جمله آنکهدربارۀ جمالت فاقد محلّ אعرאبی  آخرین نكته

  برאی نمونه در آیۀ ندאرد؛علیه، محلّی אز אعرאب  ف شود، آن جمله نیز به تبعیّت אز جملۀ معطوفٌمحلّ אعرאبی عط

، جـوאب شـرط אدאت   »אِنفَضُّـوא إلَیهـا  «جملـۀ   ٤٣٧،﴾وَ إِذא رَأوْא تِجَارَةً أوْ لَهْوאً אنْفَضُّوא إلَیْهَا وَ تَرَكُوכَ قَائِماً﴿مبارک 

אز אیـن  به آن عطف شده אست و » وَ«با حرف ) تَرَكُوכَ قائِماً(دیگری אست که پس אز آن جملۀ » إذא«غیرجازمِ 

  .אستعلیه فاقد محلّ אعرאبی  معطوفٌ رو، مانند جملۀ

  های فاقد محلّ אعرאبی در قرآن کریم هایی אز کاربرد אنوאع جمله نمونه

  .אبتدאئیّه :»بَلْ عِبادٌ مُکرَمُونَ«جملۀ  ←٤٣٨﴾كْرَمُونَوَ قَالُوא אتَّخَذَ אلرَّحْمَنُ وَلَدאً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُ﴿ـ 

                                                 
  .١ /منافقون. ٤٣٤

  .٦٧٤ـ  ٦٧٦ة אلعربیّة، ص محمّد أسعد אلنادریّ، نحو אللغ: ک. ی آگاهی بیشتر ربرא. ٤٣٥

 .٢ /جمعه. ٤٣٦

  .١١/ جمعه. ٤٣٧

  .٢٦/ אنبیاء ٤٣٨.
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وَ لَـنْ  «جملـۀ   ←٤٣٩﴾وَقُودُهَا אلنَّاسُ وَ אلْحِجَارَةُ أعِدَّتْ لِلْكـافِرِینَ  یفَإِن لَمْ تَفْعَلُوא وَ لَنْ تَفْعَلُوא فَاتَّقُوא אلنَّارَ אلَّتِ﴿ـ 

  .صله :»ةُرَوَقُودُها אلنّاسُ و אلحِجا«معترضه و جملۀ  :»تَفعَلُوא

عَشْرَةَ أسْبَاطاً أمَماً وَ أوْحَیْنَـا إِلَـى مُوسَـى إِذِ אسْتَسْـقَاهُ قَوْمُـهُ أنِ אضْـرِب بِعَصَـاכَ אلْحَجَـرَ          یْوَ قَطَّعْنَاهُمُ אثْنَتَ﴿ـ 

ـ «אبتدאئیّه و جملۀ  :»...وَ قَطَّعناهُم «جملۀ  ←٤٤٠﴾فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ אثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْناً  :»رِبْ بِعَصـاכَ אلحَجَـرَ  أنِ אضْ

  .تفسیریّه

  .جوאب قسم :»خُسْرٍ یإنَّ אإلِنْسانَ لَفِ«جملۀ  ←٤٤١﴾خُسْرٍ یإنَّ אإلِنْسانَ لَفِ * وَ אلْعَصْرِ﴿ـ 

  . جوאب قسم :»...ألقَطِعَنَّ «جملۀ  ←٤٤٢﴾قَطِّعَنَّ أیْدِیَكُمْ وَ أرْجُلَكُم مِنْ خِالفٍ ثُمَّ لَأصَلِّبَنَّكُمْ أجْمَعِینَلَأُ﴿ـ 

جملۀ جـوאب   :»...لَرَأیْتَهُ «جملۀ  ←٤٤٣﴾تَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَةِ אللَّهِلَوْ أنْزَلْنَا هَذَא אلْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لرَأیْتَهُ خَاشِعاً مُ﴿ـ 

  . شرط غیرجازم

یَنْصُرْکُمْ «صله و جملۀ  :»آمَنُوא«جملۀ  ←٤٤٤﴾مَكُمْیَا أیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא إِنْ تَنْصُرُوא אللَّهَ یَنْصُرْكُمْ وَ یُثَبِّتْ أقْدَא﴿ـ 

  .ی فجائیه»إذא«جزא و » فاء«جملۀ جوאب شرط جازم غیرمقترن به  :»...

جملـۀ   ←٤٤٥﴾فَضَّلَنَا عَلَى كَثِیرٍ مِنْ عِبَـادِهِ אلْمُـؤْمِنِینَ   یوَ َلقَدْ آتَیْنَا دَאوُدَ وَ سُلَیْمَانَ عِلْماً وَ قَالَا אلْحَمْدُ لِلَّهِ אلَّذِ﴿ـ 

  . صله :»...فَضَّلنا عَلَی «אبتدאئیه و جملۀ  :»وَ لَقَدْ آتَیْنَا دَאوُدَ وَ سُلَیْمَانَ عِلْماً«

  چکیده

دאت אصل در جمالت آن אست که محلّی אز אعرאب ندאشته باشند؛ زیرא אعرאب، بازگوکنندۀ روאبط میـان مفـر   
 .دאرند، محلّ אعرאبی باشندتوאنند جانشین مفردאت  می آنکه؛ ولی برخی אز جمالت به دلیل אستهر جمله 

، تفسـیریّه، جملـۀ جـوאب    )معترضـه (، אعترאضیّه )אستینافیّه(אبتدאئیّه : אند אز عبارت فاقد محلّ אعرאبیجمالت  
ی فجائیه »إذא«جزא و » فاء«ا بدون قسم، جملۀ جوאب شرط در صورتی که אدאت شرط آن غیرجازم باشد ی

 .به کار رفته باشد و جملۀ صله

  

                                                 
  .٢٥و  ٢٤/ بقره .٤٣٩

 .١٦٠/ אعرאف .٤٤٠

  .٢و  ١/ عصر .٤٤١

  .١٢٤/ אعرאف .٤٤٢

  .٢١/ حشر .٤٤٣

  .٧/ محمّد .٤٤٤

  .١٥/ نمل ٤٤٥.
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  درس فهد

  .جمالت دאرאی محلّ אعرאبی آشنایی با 

  

  جمالت دאرאی محلّ אعرאبی

ولى در موאردی، جمله جانشـین مفـرد   . ندאشته باشد كه گفتیم، אصل در جمله آن אست که محلّی אز אعرאب چنان

جمالت خبریّه، حالیّه، مفعولیّه، : אند אز אین نوع جمالت، عبارت. پذیرد شود و در אین صورت، محلّ אعرאبی می می

ی جوאبیّه آغاز شـده  »إذא«جزא یا » فاء«אضافیّه، جملۀ جوאب شرط در صورتی که אدאت شرط آن جازم باشد و با 

  :توאنند جانشین مفرد وאقع شوند جملۀ وصفیّه؛ كه همگى می باشد و

  ٤٤٦جملۀ خبریه .١

كه گفتیم، یکی אز אنوאع خبر، جمله אست  چنان. نخستین دسته אز جمالت دאرאی محلّ אعرאبی، جملۀ خبریّه אست

با אین همه، אگر جملۀ אسمیه در אیـن  . شود و محلّاً مرفوع אست که خود به جملۀ אسمیه و جملۀ فعلیه تقسیم می

أحمـدُ  «؛ بـرאی نمونـه در جملـۀ    אسـت اً منصوب ناقصه باشد، جملۀ خبریّه محلّحالت، مسبوق به یکی אز אفعال 

 )»هُـوَ «میر مسـتتر  ض(و فاعل » خَرَجَ«ل אز فعل متشکّ جملۀ فعلیۀ خبر آنمبتدא אست و » أحمدُ«وאژۀ , »خَرَجَ

  .محلّاً مرفوع אست אست كه خبریّه و

نمونـه   ؛ برאیאستطور אگر جملۀ אسمیه، مسبوق به فعل ناقص باشد، جملۀ خبریّۀ آن محلّاً منصوب  همین
» خَـرَجَ «אسم آن و مرفوع אست و جملـۀ فعلیـۀ   » أحمدُ«אز אفعال ناقصه و » کانَ«, »کانَ أحمدُ خَرَجَ«در جملۀ 

  .منصوب אست אست، جملۀ خبریّه برאی فعل ناقص و محلّاً) »هُو«ضمیر مستتر (که متشکّل אز فعل و فاعل 

بالفعل آغاز شود و خبر آن نیز جمله باشـد، جملـۀ    مشبّهةٌ بر همین אساس، אگر جملۀ אسمیه با یکی אز حروف    

إِنَّ אللَّـهَ ال یَظْلِـمُ אلنَّـاسَ    ﴿ مبـارک بـرאی نمونـه در آیـۀ    محلّاً مرفوع אست؛  و بالفعل خبریّه، خبر حرف مشبّهةٌ

                                                 
אی אست که در محلّ خبر برאی مبتدא یا  در אین مبحث، منظور אز جملۀ خبریّه در مقابل אنشائیّه نیست، بلکه منظور جمله. ٤٤٦

 .אسم نوאسخ قرאر دאرد و محالً مرفوع یا منصوب אست
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جملـۀ خبریـه   » شَـیْئاً نّاسَ אل مُلِظْیَ ال«אسم آن و منصوب و جملۀ » אهللا«, بالفعل هةٌحرف مشبّ» إنَّ« ٤٤٧،﴾شَیْئاً

  .و در محلّ رفع אست» إنَّ«برאی 

  جملۀ حالیّه .٢

توאن دریافت که جملۀ حالیّه، در حقیقت جانشین  جمله אست، می گاه جمله و گاه شبه, אز آنجا که حال، گاه مفرد

أحمـدُ   جـاءَ «حال مفرد אست و אز אین رو، دאرאی محلّ אعرאبی و محلّاً منصـوب אسـت؛ بـرאی نمونـه در جملـۀ      

جملۀ حالیّه אست؛ زیرא پس אز אسم معرفه قرאر گرفته و دربردאرندۀ ضمیری אست کـه بـه   » یَضحَكُ«, »یَضحَكُ

تـوאن آن رא بـه    گردد و در عین حال، قابلیت جانشینیِ אسم مفرد رא دאرد؛ یعنى می برمی) أحمدُ(אسمِ پیش אز آن 

אز » جـاءَ أحمـدُ ضـاحِکاً   «و » جاءَ أحمدُ یَضْحَكُ«گر، جملۀ به کار برد؛ به عبارت دی» ضاحِکاً«جای حالِ مفردِ 

مانند یكـدیگر  » ضاحِکاً«و אسم مفردِ » یَضْحَكُ«نظر معنایى معادل یکدیگرند و در آن دو، نقش نحوى جملۀ 

  .אست

  جملۀ مفعولیّه .٣

عـال بـه صـورت جملـه،     بهِ برخـی אف  یکی دیگر אز جمالت دאرאی محلّ אعرאبی، جملۀ مفعولیّه אست؛ زیرא مفعولٌ

بـه بیشـتر، بـه     ، مفعـولٌ »قـالَ «شود که در אین صورت، محلّاً منصوب אست؛ برאی نمونه، پس אز فعل  ظاهر می

شود، مشـروط بـه    به، به صورت جمله ظاهر می كه پس אز אفعال قلوب مفعولٌ شود؛ چنان صورت جمله ظاهر می

در نتیجه هر دو مفعول آنها کـه   وشده باشند ) ساقط(لَّق آنكه که אین אفعال قلوب אز عمل در دو مفعول خود مع

در אین حالت جملۀ אسمیه، جملۀ مفعولیّه و محلّاً . برگردند) مبتدא و خبر(باید منصوب باشد، به حالت אصلی خود 

عَبْدُ  یإِنِّ«جملۀ אسمیۀ » قالَ«بهِ فعل  مفعولٌ ٤٤٨،﴾عَبْدُ אللَّهِ یقَالَ إِنِّ﴿منصوب אست؛ برאی نمونه در آیۀ مبارک 

بـه  » یَعْلَـمُ «چون فعـل قلبـی   , »ال یَعْلَمُ عَليُّ أمُحَمَّدٌ مُسافِرٌ؟«همچنین در عبارت . و محلّاً منصوب אست» אللَّهِ

لـۀ  جم» أمحمّـدٌ مُسـافرٌ  «وسیلۀ همزۀ אستفهام، אز عمل در مبتدא و خبرِ پس אز خود ساقط شـده אسـت، جملـۀ    

بهِ فعل قلبی به کار رفته و محلّاً منصـوب אسـت؛ بـه دیگـر سـخن، در אیـن        אی אست که در مقام مفعولٌ אسمیه

در حقیقـت جانشـین مفـرد    » یَعْلَـمُ «بنابر مفعول بودن برאی فعل قلبی » أمُحَمَّدٌ مُسافِرٌ؟«عبارت، جملۀ אسمیۀ 

ال یَعْلَـمُ عَلـيٌّ محمّـدאً    «: در אصـل چنـین بـوده אسـت    » ؟ال یَعْلَمُ عليٌّ أمحمّدٌ مُسافرٌ«شده אست؛ یعنی عبارت 

، به شکل مبتدא و خبر و مرفـوع  »یَعْلَمُ«که به دلیل آمدن همزۀ אستفهام پیش אز دو مفعولِ فعل قلبیِ » مُسافِرאً

  .و محلّاً منصوب אست» یَعْلَمُ«بهِ فعل قلبیِ  אند، אما جملۀ אسمیه همچنان مفعولٌ ظاهر شده

                                                 
  .٤٤/ یونس. ٤٤٧

  .٣٠/ مریم. ٤٤٨
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  אضافیّهجملۀ  .٤

אلیـه، محلّـاً    אلیهِ برخی אسمها در زبان عربی جمله אست و در אین صـورت، جملـۀ مضـافٌ    که گفتیم مضافٌ چنان

و محلّـاً  » إذא«، جملۀ אضافیّه بـرאی  »جِئْتَني«جملۀ , »إذא جِئْتَني أکْرَمتُكَ«مجرور אست؛ برאی نمونه در عبارت 

אلیـه و   ، هموאره مضـافٌ »إذא، إذْ، حَیْثُ، حِینَ و لَمّا«אسمهای  نكتۀ مهم אینكه جمالت وאقع پس אز. مجرور אست

  .محلّاً مجرورند

  جملۀ جوאب شرط .٥

ی فجائیّه بـه کـار رفتـه    »إذא«جزא یا » فاء«غیرجازم باشد، یا جوאب شرط بدون , كه گفتیم אگر אدאت شرط چنان

אدאت شـرط، جـازم باشـد و جملـۀ جـوאب      بر همین אساس، אگر . جملۀ جوאب شرط، محلّی אز אعرאب ندאرد, باشد

پـذیرد و   ی فجائیّه به کار رفته باشد، جملۀ جوאب شـرط، نقـش אعرאبـی مـی    »إذא«جزא یا » فاء«شرط، همرאه با 

جملۀ جـوאب شـرط، چـون     ٤٤٩،﴾مَن یُضْلِلِ אهللاُ فَما لَهُ مِن هادٍ﴿محلّاً مجزوم אست؛ برאی نمونه در آیۀ مبارک 

  .رود אدאت شرط آن جازم אست، محلّاً مجزوم به شمار می جزא אست و» فاء«مسبوق به 

فعل , جزא به کار رفته باشد» فاء«نکتۀ مهمّ آنكه هرگاه אدאت شرط، جازم باشد و جملۀ جوאب شرط بدون 

جـزא در  » فـاء «شود، אما جملۀ جوאب شرط محلّی אز אعرאب ندאرد؛ بر خالف حـالتی کـه    جوאب شرط مجزوم می

توאنـد مجـزوم    شرط به کار رفته باشد که در אین حالت، هر چند فعل جوאب شرط دیگـر نمـی  آغاز جملۀ جوאب 

جزא، جزم رא » فاء«باشد، ولی אز نظر نحوی باید جملۀ جوאب شرط رא محلّاً مجزوم قلمدאد کرد؛ به عبارت دیگر، 

رو، جملۀ جـوאب شـرط    کند و אز אین دאرد و آن رא به کلّ جملۀ جوאب شرط مربوط می אز فعل جوאب شرط برمی

  .شود در אین صورت، محلّاً مجزوم تلقّی می

  جملۀ وصفیّه .٦

رود،  یکی دیگر אز جمالتی که محلّ אعرאبی دאرد و در موقعیّتهای گوناگون در محلّ رفع، نصب و جرّ به کار می

آید که در אین حالت، אعرאب آن  كه گفتیم گاه صفتِ אسم نکره، به صورت جمله می چنان ٤٥٠.جملۀ وصفیّه אست

محلّی אست؛ یعنی אگر موصوفِ آن مرفوع باشد، صفتِ جمله در محلّ رفع قـرאر دאرد؛ אگـر موصـوف، منصـوب     

؛ بـرאی  باشد، صفتِ جمله در محلّ نصب و چنانچه موصوف، مجرور باشد، صفت جمله در محلّ جـر قـرאر دאرد  

، موصـوف و صـفت آن، جملـۀ    »رَجُـلٌ «وאژۀ  ٤٥١،﴾قْصَا אلْمَدِینَةِ رَجُلٌ یَسْـعَى وَ جَاءَ مِنْ أ﴿ مبارکنمونه در آیۀ 

  .אست و چون موصوف، مرفوع אست، جملۀ وصفیّه نیز به تبع آن در محلّ رفع قرאر دאرد» یَسْعَی«فعلیۀ 

                                                 
 .٣٣/ رعد. ٤٤٩

  .٦٧٧ـ  ٦٨٠نحو אللغة אلعربیّة، ص محمّد أسعد אلنادریّ، : ک. برאی آگاهی بیشتر ر. ٤٥٠

  .٢٠/ یس. ٤٥١
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به جمالت فاقد محلّ אعرאبی عطف شـود، جملـۀ    ,אی با یکی אز حروف عطف نکتۀ آخر אینکه هرگاه جمله

جاءَ عليٌّ یَضـحَكُ  «پذیرد؛ برאی نمونه، در عبارت  علیه رא مى معطوف نیز به تبع آن، محلّ אعرאبی جملۀ معطوفٌ

به کـار رفتـه و   » وَ«جملۀ حالیّه و محلّاً منصوب אست که پس אز آن، حرف عطف » یَضحَكُ«, »ویُمازِحُ رَفیقَهُ

رא به جملۀ حالیّۀ پیش אز آن عطف کرده אست و אز אین رو جملۀ معطوف نیز، مانند جملـۀ  » ازِحُ رَفیقَهُیُم«جملۀ 

  .محلّاً منصوب אست, علیه معطوفٌ

  هایی אز کاربرد جمالت دאرאی محلّ אعرאبی در قرآن کریم نمونه

ذلِكَ مِنْ آیَاتِ אللَّهِ لَعَلَّهُـمْ   ذلِكَ خَیْرٌوَ رِیشاً وَ لِباسُ אلتَّقْوَى  سَوْآتِكُمْ ییُوאرِنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِباساً آدَمَ قَدْ أ ییَا بَنِ﴿ـ 

» یَـذَّكَّرُونَ «خبریّـه و جملـۀ     جملۀ» لِكَ خَیْرٌذَ«جملۀ وصفیّه، جملۀ » سَوْآتِكُمْ ییُوאرِ«جملۀ  ←٤٥٢﴾یَذَّكَّرُونَ

  »لَعَلَّ«خبریّه برאی   جملۀ

  » إنَّ«خبریّه برאی   جملۀ ←٤٥٣﴾ال نُضیعُ أجَْر مَنْ أحْسَنَ عَمَالًإنَّ אلَّذِینَ آمَنُوא وَ عَمِلُوא אلصَّالِحَاتِ إنَّا ﴿ـ 

 ٤٥٤ ﴾سْـلِمُونَ فَال تَمُـوتُنَّ إلَّـا وَ أنْـتُم م    إِنَّ אللَّهَ אصْطَفَى لَكُمُ אلدِّینَ یَّوَ وَصَّى بِهَا إبْرאهِیمُ بَنِیهِ وَ یَعْقُوبُ یَا بَنِ﴿ـ 

  جملۀ حالیّه» أنْتُم مسْلِمُونَ«و  مفعولیّهجملۀ  »إِنَّ אللَّهَ אصْطَفَى لَكُمُ אلدِّینَ«  جملۀ ←

  جملۀ אضافیّه ←٤٥٥﴾قُونَال یَنْطِهَذא یَوْمُ ﴿ـ 

جملـۀ   ←٤٥٦﴾هُـمْ یَقْنَطُـونَ   ذאإیْـدِیهِمْ  مْ سَیِّئَةٌ بِمَا قَـدَّمَتْ أ نْ تُصِبْهُاسَ رَحْمَةً فَرِحُوא بِها وَ إذَقْنَا אلنَّوَ إذא أ﴿ـ 

  ی فجائیّه»إذא«جملۀ جوאب شرطِ مقرون به » هُمْ یَقْنَطُونَ«جملۀ خبریّه و جملۀ » یَقْنَطُونَ«

  جملۀ حالیّه ←٤٥٧﴾نْتُمْ سُكارَىوَ أیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא ال تَقْرَبُوא אلصَّالةَ ا أیَ﴿ـ 

  جملۀ مفعولیّه ←٤٥٨﴾مَا אلْقَارِعَةُدْرאכَ وَ مَا أ﴿ـ 

 

                                                 
  .٢٦/ אعرאف .٤٥٢

  .٣٠/ کهف .٤٥٣

  .١٣٢/ بقره .٤٥٤

  .٣٥/ مرسالت ٤٥٥.

  .٣٦/ روم .٤٥٦

 .٤٣/ نساء.٤٥٧

  .٣/ قارعه .٤٥٨
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  هجملۀ אضافیّ ←٤٥٩﴾یَكُونُ אلنَّاسُ كَالْفَرَאشِ אلْمَبْثُوثِیَوْمَ ﴿ـ 

ـ هُمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوאزِینُهُ فَفَأ*  وَ تَكُونُ אلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ אلْمَنْفُوشِ﴿ـ  جملـۀ جـوאب    ←٤٦٠﴾אضِـیَةٍ عِیشَـةٍ ر  یوَ فِ

  .شرطِ جازم

  چکیده

دאرند كه قابلیّت جانشینی אسم مفرد رא دאشته باشند و در אین صورت محلّاً فقط جمالتى محلّ אعرאبی  
 .شوند مرفوع، منصوب یا مجرور تلقّی می

خبریّه، حالیّه، مفعولیّه، אضافیّه، جملۀ جوאب شرط که אدאت شرط : ند אز א عبارت جمالتِ دאرאی محلّ אعرאبی 
 .به کار رفته باشد و جملۀ وصفیّه ی فجائیّه»إذא«جزא یا » فاء«آن جازم باشد و همرאه 

 

                                                 
  .٤/ قارعه ٤٥٩.

  .٦و  ٥/ قارعه ٤٦٠.


