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 نحو مقدماتي

 

 اعراب و بناء

 شامل: مقدمه انواع اعراب فعل انواع اعراب اسم

 

 مقدمه:

هنگام ترکيب کلمات با يکديگر، بعضي از کلمات در کلمه ديگر تاثير مي گذارند در اين صورت کلمه تاثير 

 گذارنده را عامل و کلمه تاثير پذير را معمول مي نامند.

 نوي.عوامل بر دو نوعند: لفظي و مع

 عوامل لفظي بر سه قسمند: فعل، حرف، اسم.

 مهمترين عوامل لفظي افعالند و همه آنها عامل مي باشند.

عوامل معنوي بر دو قسمند: عامل رفع در مبتدا و خبر که از آن به ابتدائيت تعبير مي کنند. و عامل رفع در 

 .فعل مضارع که از آن به مجرد بودن از ناصب و جازم تعبير مي کنند

ُمٌعَرب و َمبٌنّي: کلمه اي که آخر آن به سبب عوامل داخل بر آن تغيير کند معرب، و کلمه اي که آخر آن به 

 سبب عوامل تغيير نکند مبي ناميده مي شود. به دو مثال زير توجه کنيد:

 جاَء هذا، جاَء زيُد.

ء عامل و کلمه بعد معمول ناميده در هر دو مثال جاَء را فعل و کلمه بعد را فاعل مي ناميم، و از طرفي جا

مي شود، ولي آخر کلمه هذا تغييري نکرده است، بخالف زيد که حرف آخر آن مضموم شده است. 

 کلماتي مثل هذا را مبني و کلماتي مثل زيد را معرب مي نامند.

 همه حروف مبني هستند، ولي اسم و فعل اين گونه نبوده و بعضي معرب و بعضي مبني مي باشند.

 ند مثال معرب و مبني:چ

 اسم معرب: َرُجل، َقلَم، کٍتاب.

 اسم مبني: هذا، الّذي، ُهَو. 

 فعل معرب: يٌَضرٍُب، اٌن يٌَضرٍَب، لٌَم يٌَضرٌٍب.

 فعل مبني: َضَرَب، اٌٍضرٌب، يٌَضرٍبٌَن.

رع و در بين افعال، فعل ماضي و امر حاضر و دو صيغه جمع مونت از مضارع، مبني و بقيه صيغه هاي مضا

 امر معربند.

اعراب: اثري که به درخواست عامل در آخر کلمه بوجود مي آيد اعراب نام دارد، مثال در جمله جاَء زيُد کلمه 

زيد چون فاعل است داراي اعراب رفع بوده، و عالمت آن ضمه مي باشد. اين اثر توسط فعل جاء در آخر 

 کلمه زيد پديد آمده است.

کلمه که به درخواست عامل ايجاد نشده است، مثال: کلمه اًٌمسٍ مبني بر کسر بناء: کيفيتي است در آخر 



۲ 

 

 است و اين کسر به درخواست عامل نبوده است.

 

 انواع اعراب فعل

 اعراب فعل بر سه قسم است: رفع، نصب و جزم.

 الف ـ رفع

ٌضرُب، يٌَضرٍباٍن ... . فعل مضارع معرب اگر تنها بوده، و عاملي بر سر آن نيامده باشد مرفوع است، مثل: يَ 

ضمه و در بقيه صيغه ها، نون عوض رفعي است. و در صورتي   ۱٤، ۱۳، ۷، ٤، ۱عالم رفع در پنج صيغه  

 که پنج صيغه فوق از افعال معتل الالم باشند عالمت رفع آنها ضمه مقدر است.

 ب ـ نصب

ٌضرٍَب. عالمت نصب در پنج صيغه ذکر اگر عامل نصب بر سر مضارع بيايد آن را منصوب مي کند. مثل: اٌٌن يَ 

 شده فتحه و در بقيه صيغه هاي معرب حذف نون است، مثل: اٌٌن يٌَضرٍَب، اٌٌن يٌَضرٍبا... .

 ج ـ جزم 

 اگر عامل جزم بر سر فعل مضارع در آيد، مضارع مجزوم مي شود.

 مثل: لٌَم يٌَضرٌٍب.

معرب حذف نون است. و در صورتي که پنج  عالم جزم در پنج صيغه مذکور سکون و در بقيه صيغه هاي

 صيغه فوق از افعال معتل الالم باشند، عالمت جزمشان حذف حرف عله است، لٌَم يٌَخَش، لٌَم يٌَدُع، لٌَم يٌَرٍم.

 

 کيفيت بناء:

 در اسم:

 ـ مبني بر فتح، مثل: اًيٌَن.  ۱

 ـ مبني بر کسر، مثل: اًٌمسٍ.  ۲

 ـ مبني بر ضّم، مثل: َحيٌُث.  ۳

 ـ مبني بر سکون، مثل: هذا.  ٤

 در فعل:

 ـ مبني بر فتح، مثل: نََصَر.  ۱

 ـ مبني بر ضْم، مثل: َضَرُبوا.  ۲

 ـ مبني بر سکون، مثل: اٌٍضرٌٍب، يٌَضرٍبٌَن.  ۳

 ـ مبني بر حذف حرف عْله، مثل: اٌٍرٍم، اٌُدُع، اٌٍخَش.  ٤

 در حرف:

۱  .  ـ مبني بر فتح، مثل: ثُمَّ

 ، مثل: ُمنُذ.ـ مبني بر ضمّ   ۲

 ـ مبني بر کسر، مثل: ٍل، بٍ.  ۳



۳ 

 

 ـ مبني بر سکون، مثل: َعلي، في، ُمٌذ.  ٤

 

 انواع اعراب اسم

 اسم داراي سه نوع اعراب است: رفع، نصب، جرّ. 

 

 الف: رفع

قائم در جمله جاَء زيُد کلمه زيد فاعل و داراي اعراب رفع است. و در جمله زيُد قائُم کلمه زيد مبتدا، و کلمه 

 خبر و هر دو داراي اعراب رفع مي باشند.

 اسمي که داراي اعراب رفع است مرفوع ناميده مي شود.

ـ در   ۱عاليم رفع: عالمت اصلي رفع ضمه است، ولي در موارد زير الف و واو نايب از ضمه مي شوند: 

 و ملحقات آن الف جانشين ضمه مي شود.  ۱اسم ُمَثْني  

 مثال: جاَء َرُجالٍن.

 رکيب: جاَء: فعل، َرُجالٍن: فاعل: در اين مثال الف در رجالٍن عالمت رفع فاعل است.ت

 ملحقات ُمَثْني عبارتند از: کٍال، کٍلتا، اٍثناٍن، اٍثَنتاٍن و ثٌٍنتاٍن.

 و ملحقات آن واو جانشين ضمه مي گردد مثال: جاَء الزيدوَن.  ۲ـ در جمع مذکر سالم    ۲

: فاعل. در اين مثال عالمت رفعٍ فاعل واو مي باشد. ملحقات جمع مذکر سالم ترکيب: جاء: فعل، الزيدون

 عبارتند از: اًلُو و عشروَن، ... تٌٍسعوَن.

 ـ در اًسماء ٍستَّه نيز واو جانشين ضمه مي گردد.  ۳

 مثال: جاَء اًُخوَک.

 ت رفع فاعل است.ترکيب: جاء: فعل، اًخ: فاعل و مضاف، َک: مضاف اليه. در اين مثال نيز واو عالم

 اسماء ستَّه عبارتند از: اًب، اًخ، َحم، َهن، َفم، ُذو.

 در اسماء ستّه در صورتي واو جانشين ضّمه مي شود که شرايط زير را دارا باشند:

 ـ مفرد باشند.  ۱

 باشند.  ۳ـ ُمَکبَّر    ۲

 ـ مضاف به غير ياء متکلم باشند.  ۳

 

 ب: نصب

 مثال: نََصَر زيُد بکرا.

 ب: نََصَر: فعل، زيُد فاعل، بکرا: مفعول به.ترکي

 و داراي اعراب نصب مي باشد.  ٤در اين مثال کلمه بکرا مفعول به  

 اسمي که داراي اعراب نصب است منصوب ناميده مي شود.

 عاليم نصب: عالمت اصلي نصب (فتحه) است ولي در موارد زير الف، ياء و کسره نايب از فتحه مي شوند:



٤ 

 

َثنّي و جمع مذکر سالم و ملحقات آن دو، ياء جانشين فتحه مي شود، مثل: راًيُت َرُجلُيٌٍن، نََصرٌُت ـ در مُ   ۱

 الُمٌسلٍٍميَن، با تفاوت که ما قبل ياء در اسم ُمَثنّي مفتوح، و در جمع مذکر سالم مکسور است.

 يُت اًخاَک.ـ در اسماء ستَّه با شرايط ذکر شده، الف نايب از فتحه مي شود، مثل: راً   ۲

 کسره نايب از فتحه مي شود.  ٥ـ در جمع مونت سالم    ۳

 مثل: راًيُت الُمٌسلٍماتٍ.

 

 ج ـ جرّ 

 ٦: (هذا يٌَوُم الَفٌصٍل). ۱مثال  

 ترکيب: هذا: مبتدا، يوُم: خبر و مضاف، الفصٍل: مضاف اليه.

 در اين مثال کلمه الفصل مضاف اليه و مجرور مي باشد.

 ۷ُهللا بٍُنورٍٍهٌم). : (َذَهَب ۲مثال  

 ترکيب: َذَهَب: فعل، ُهللا: فاعل، باء: حرف جرّ، نورٍ: مجرور به باء و مضاف، ُهٌم: مضاف اليه.

، حاشا، ٍمٌن، َعدا، َعٌن، َعلي، َحتّي، الي.  حروف جرّ عبارتند از: باء، تاء، کاف، الم، واو، ُمٌنُذ، ُمٌذ، َخال، ُربَّ

و آن را مجرور مي کنند. در اين صورت عامل را جارّ و معمول را مجرور  اين حروف بر اسم داخل مي شوند

 ۸مي نامند. 

 عاليم جرّ کسره است، ولي در موارد زير فتحه و ياء نايب از کسره مي گردند:

ـ در اسم ُمَثنّي و جمع مذکر سالم و ملحقاتشان و اسماء ستّه با شرايط ذکر شده ياء نايب از کسره   ۱

 .قرار مي گيرد

فتحه   ۹ـ در اسم غير منصرف    ۲مثال: َمَرٌرُت بَرُجلَيٍن. َمَرٌرُت بالُمٌسلٍميَن. َمَرٌرُت باًبيَک. جاَء غالُم اًبيَک. 

 جانشين کسره شده و در حالت جرّ مفتوح مي باشد. مثال: مررُت باًٌحَمَد.

 

 اعراب تقديري در اسم

 در لفظ آن ظاهر نمي شود:در موارد زير عالمت اعراب، در اسم مقّدر بوده و 

در حالت رفع به تقدير ضمه و در حالت جرّ به تقدير کسره است. ولي در   ۱۰ـ اعراب اسم منقوض    ۱

 حالت نصب فتحه آن ظاهر مي شود، مثل: جاَء القاٍضيٍ، مررُت بالقاٍضي، راًيُت القاضٍٍ◌َي.

 در تمام حاالت تقديري است.  ۱۱ـ اعراب اسم مقصور    ۲

 جاء ُموسي، راًيُت ُموسي، مررُت بٍُموسي.مثل: 

ـ اعراب اسم مضاف به ياء متکلم نيز در تمام حاالت تقديري است، مثل: هذا کتابي، قراًُت کتابي،   ۳

 اٍنتفعُت بکتابي.

٤  .  ـ اعراب جمع مذکر سالم مضاف به ياء متکلم در حالت رفع تقديري است، مثل: جاَء ُمَعلٍٍّميَّ

 

ي است که بر دو فرد از افراد مفرد خود داللت کرده و در آخر آن دو حرف زايد الف و نون ـ مثني، اسم  ۱



٥ 

 

 مکسور يا ياء ما قبل مفتوح و نون مکسور وجود داشته باشد، مانند: بَُجالٍن، َرُجلَيٌٍن.

ـ جمعي است که با اضافه کردن واو ساکن و نون مفتوح يا ياء ساکن و نون مفتوح به آخر مفرد و   ۲

 مضموم کردن ما قبل واو و مکسور کردن ما قبل ياء ساخته مي شود، مانند: زيُدوَن، زيٍديٌَن.

ـ ُمکبَّر در مقابل ُمصغَّر اسمي است که در آن تغيير خاصي صورت گرفته تا بر تقليل و مانند آن داللت   ۳

 کند، مانند: ُرَجيل (مرد کوچک).

 اقع شده است.ـ مفعول به کلمه اي است که فعل بر آن و  ٤

 ـ جمعي است که با اضافه کردن الف و تاء به آخر مفرد ساخته مي شود، مانند: فاطمه ـ فاطمات.  ٥

 .۲۱ـ الصافات  /   ٦

 .۱۷ـ البقره  /   ۷

ـ حروف جرّ در اصل وضع خود براي سرايت دادن (کشيدن) معنايي به سوي اسم بعد از خود وضع شده   ۸

ب کالم بايد به لفظي تعلّق داشته باشند که معناي آن را به سوي اسم ما بعد اند، به همين جهت در ترکي

مي کشانند، اين لفظ در اصطالح متعْلَ◌ق مي نامند. مثال: در (َذَهَب ُهللا بٍُنورٍهؤٌم) مي گويند: حرف جرّ 

د از هر دو يک چيز متعلٍّق به َذَهَب است. و گاهي مي گويند: (بنورٍ) جارّ و مجرور، متعلٍّق به ذهب، و مقصو

است. متعلَّق حرف جرّ يا بايد فعل باشد يا کلمه اي که داراي معني فعل است، مثل: اسم فاعل، اسم 

 مفعول، صفت مشبهه، اسم تفضيل، مصدر و  ... .

 ـ بعضي از اسمهاي غير منصرف عبارتند از:  ۹

و اًفاعيل، مثل: مساٍجد، َمصابيح، ًضوارٍب،  الف: الفاظي بر وزن َمفاٍعل، َمفاعيل، َفواٍعل، َفواعيل، اًفاٍعل

 اًکابٍر و ... .

 ب: اًعالم مونث، مثل: مريم، فاطمه.

 ج: اًعالمي که ان زايده داشته باشند يا داراي وزن فٌٍعل باشند، مثل: ٍعمران، اًحمد، يَحيي.

 د: اسمهاي مونثي که عالمت تانيث آنها الف باشد، مثل: ٍذکري، َحمراء.

نصرف تنوين نمي پذيرد و اگر مضاف واقع شود يا ال به آن متصل گردد در حالت جرّ مکسور مي اسم غير م

 شود.

 مثال: مررُت باًحَمٍدُکٌم، مررُت باالٌحيَمرٍ.

 ـ اسم منقوص اسمي است که حرف آخر آن ياٍء الزم ما قبل مکسور باشد.  ۱۰

 ـ اسم مقصور اسمي است که حرف آخر آن الٍف الزم باشد.  ۱۱

 

 

 

 

 

 



٦ 

 

 

 

 

 

 

 

 علم نحو

تعريف علم نحو: قواعدي که به سبب دانستن آنها، احوال آخر کلمات و طريقه ترکيب آنها با يکديگر دانسته 

 مي شود علم نحو ناميده مي شود.

به عبارت ديگر: نحو علمي است که از حاالت آخر کلمات عرب هنگام ترکيب آنها با يکديگر سخن مي گويد 

 يب کلمات و جمل را به ما مي آموزد.و راه و روش ترک

فايده علم نحو: فايده علم نحو فهم صحيح کالم عرب و حفظ زبان از خطاي در گفتار است. موضوع علم 

 نحو: موضوع علم نحو کلمه و کالم است.

 کلمه: لفظ موضوعي است که بر معناي مفردي داللت کند، مثل: زيد، نََصَر، من.

 سم است: اسم، فعل و حرف.اقسام کلمه: کلمه بر سه ق

اسم: کلمه اي است که بر معناي مستقلي داللت کند و آن معني مقترن به يکي از زمانهاي سه گانه 

 نباشد، مانند: ٍعلٌم، َرُجل، کتاب.

فعل: کلمه اي است که بر معناي مستقلي داللت کند و آن معني مقترن به يکي از زمانهاي سه گانه 

 ي کرد، يٌَنُصُر: ياري مي کند، اُنٌُصٌر: ياري کن.باشد، مثل: نََصَر: يار

حرف: کلمه است که بر معناي غير مستقلي داللت کند، يعني براي داللت کردن بر معناي خود بايد به 

کلمه ديگري ضميمه شود، مثل: ِمٌن (از)، الي (به، به سوي) در جمله ٍسٌرُت ِمَن الَمنزٍٍل الي المدرسِه. 

از ترکيب کلمات با يکديگر بوجود آيد، و داراي معناي کاملي که سکوت بر آن صحيح کالم: لفظي است که 

 است باشد، مثل: جاَء زيُد، زيُد قائُم.

اقسام کالم: کالم که گاهي از آن به جمله نيز تعبير مي کنند بر دو قسم است: جمله اسميه و جمله 

 ۱ل: الٍعلٌُم َحياُه. فعليه. جمله اسميه: جمله اي است که با اسم شروع شود، مث

 در ترکيب اين جمله گفته مي شود: الٌٍعلُم: مبتدا، حياُه: خبر.

 جمله فعليه: جمله اي است که با فعل شروع شود.

 ۲: (َصَدَق ُهللا). ۱مثال  

 ۳: (ُقٍضَي االًمُر). ۲در ترکيب اين جمله گفته مي شود: َصَدَق: فعل، ُهللا: فاعل. مثال  

 ٤گفته مي شود: ُقٍضَي: فعل، االًمُر: نائب فاعل.  در ترکيب اين جمله

توجه: گاهي ترکيب کلمات به نحوي نيست که سکوت بر آن صحيح باشد بلکه شنونده منتظر تکميل آن از 

 جانب متکلم است، چنين مرکبي را مرکب ناقص مي نامند.



۷ 

 

در اين نوع مرکب جزء دوم  يکي از اين مرکبات که در کالم عرب کاربرد بسياري دارد مرکب اضافي است.

غالبا مالٍک جزء اول، يا ظرف، يا بيان کننده آن مي باشد، و جزء اول را مضاف، و جزء دوم را مضاُف اليه مي 

 نامند، مثل: کٍتاُب ٍهللا کتاب خدا، َصالُه اللَّيٌٍل نماز شب، ثٌَوُب ُقطٌٍن لباس پنبه اي.

 ست، مانند: کتاُب ٍهللا کتاُبُه. ا  ٥مضاف اليه گاهي اسم ظاهر و گاهي ضمير  

  ٥۱۰) کتاب غرر الحکم، تاليف عبدالواحد بن محمد تميمي آمدي، متوفاي  ۱۸٥ـ (غرر الحکم / ح    ۱

هجري است. و مولف در آن قسمتي از کلمات قصار امير المومنين عليه السالم را جمع آوري نموده است. 

ـ تقديم بعضي از اجزاء جمله بر بعض ديگر يا حذف بعضي از   ٤ .۲۱۰ـ البقره  /   ۳. ۹٥ـ آل عمران  /   ۲

اجزاء، به فعليه يا اسميه بودن جمله، ضرر وارد نمي کند، مثال جمله هاي: (کيف جاء زيُد) و (ايّاک نعبد) و 

ـ ضمير کلمه اي است که بر متکلم يا مخاطب يا غايبي که قبال ذکر شده   ۳زيدا ضربُته جمله فعليه اند. 

 اشد داللت کند، مثل: انا، انت، هو.ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعراب و بناء

 شامل: مقدمه انواع اعراب فعل انواع اعراب اسم

 



۸ 

 

 مقدمه:

هنگام ترکيب کلمات با يکديگر، بعضي از کلمات در کلمه ديگر تاثير مي گذارند در اين صورت کلمه تاثير 

 مي نامند.گذارنده را عامل و کلمه تاثير پذير را معمول 

 عوامل بر دو نوعند: لفظي و معنوي.

 عوامل لفظي بر سه قسمند: فعل، حرف، اسم.

 مهمترين عوامل لفظي افعالند و همه آنها عامل مي باشند.

عوامل معنوي بر دو قسمند: عامل رفع در مبتدا و خبر که از آن به ابتدائيت تعبير مي کنند. و عامل رفع در 

 مجرد بودن از ناصب و جازم تعبير مي کنند.فعل مضارع که از آن به 

ُمٌعَرب و َمبٌنّي: کلمه اي که آخر آن به سبب عوامل داخل بر آن تغيير کند معرب، و کلمه اي که آخر آن به 

 سبب عوامل تغيير نکند مبي ناميده مي شود. به دو مثال زير توجه کنيد:

 جاَء هذا، جاَء زيُد.

لمه بعد را فاعل مي ناميم، و از طرفي جاء عامل و کلمه بعد معمول ناميده در هر دو مثال جاَء را فعل و ک

مي شود، ولي آخر کلمه هذا تغييري نکرده است، بخالف زيد که حرف آخر آن مضموم شده است. 

 کلماتي مثل هذا را مبني و کلماتي مثل زيد را معرب مي نامند.

 ده و بعضي معرب و بعضي مبني مي باشند.همه حروف مبني هستند، ولي اسم و فعل اين گونه نبو

 چند مثال معرب و مبني:

 اسم معرب: َرُجل، َقلَم، کٍتاب.

 اسم مبني: هذا، الّذي، ُهَو. 

 فعل معرب: يٌَضرٍُب، اٌن يٌَضرٍَب، لٌَم يٌَضرٌٍب.

 فعل مبني: َضَرَب، اٌٍضرٌب، يٌَضرٍبٌَن.

ونت از مضارع، مبني و بقيه صيغه هاي مضارع و در بين افعال، فعل ماضي و امر حاضر و دو صيغه جمع م

 امر معربند.

اعراب: اثري که به درخواست عامل در آخر کلمه بوجود مي آيد اعراب نام دارد، مثال در جمله جاَء زيُد کلمه 

زيد چون فاعل است داراي اعراب رفع بوده، و عالمت آن ضمه مي باشد. اين اثر توسط فعل جاء در آخر 

 ديد آمده است.کلمه زيد پ

بناء: کيفيتي است در آخر کلمه که به درخواست عامل ايجاد نشده است، مثال: کلمه اًٌمسٍ مبني بر کسر 

 است و اين کسر به درخواست عامل نبوده است.

 

 انواع اعراب فعل

 اعراب فعل بر سه قسم است: رفع، نصب و جزم.

 الف ـ رفع

ر سر آن نيامده باشد مرفوع است، مثل: يٌَضرُب، يٌَضرٍباٍن ... . فعل مضارع معرب اگر تنها بوده، و عاملي ب



۹ 

 

ضمه و در بقيه صيغه ها، نون عوض رفعي است. و در صورتي   ۱٤، ۱۳، ۷، ٤، ۱عالم رفع در پنج صيغه  

 که پنج صيغه فوق از افعال معتل الالم باشند عالمت رفع آنها ضمه مقدر است.

 ب ـ نصب

بيايد آن را منصوب مي کند. مثل: اٌٌن يٌَضرٍَب. عالمت نصب در پنج صيغه ذکر  اگر عامل نصب بر سر مضارع

 شده فتحه و در بقيه صيغه هاي معرب حذف نون است، مثل: اٌٌن يٌَضرٍَب، اٌٌن يٌَضرٍبا... .

 ج ـ جزم 

 اگر عامل جزم بر سر فعل مضارع در آيد، مضارع مجزوم مي شود.

 مثل: لٌَم يٌَضرٌٍب.

پنج صيغه مذکور سکون و در بقيه صيغه هاي معرب حذف نون است. و در صورتي که پنج عالم جزم در 

 صيغه فوق از افعال معتل الالم باشند، عالمت جزمشان حذف حرف عله است، لٌَم يٌَخَش، لٌَم يٌَدُع، لٌَم يٌَرٍم.

 

 کيفيت بناء:

 در اسم:

 ـ مبني بر فتح، مثل: اًيٌَن.  ۱

 ٌمسٍ.ـ مبني بر کسر، مثل: اً   ۲

 ـ مبني بر ضّم، مثل: َحيٌُث.  ۳

 ـ مبني بر سکون، مثل: هذا.  ٤

 در فعل:

 ـ مبني بر فتح، مثل: نََصَر.  ۱

 ـ مبني بر ضْم، مثل: َضَرُبوا.  ۲

 ـ مبني بر سکون، مثل: اٌٍضرٌٍب، يٌَضرٍبٌَن.  ۳

 ـ مبني بر حذف حرف عْله، مثل: اٌٍرٍم، اٌُدُع، اٌٍخَش.  ٤

 در حرف:

.ـ مب  ۱  ني بر فتح، مثل: ثُمَّ

 ـ مبني بر ضّم، مثل: ُمنُذ.  ۲

 ـ مبني بر کسر، مثل: ٍل، بٍ.  ۳

 ـ مبني بر سکون، مثل: َعلي، في، ُمٌذ.  ٤

 

 انواع اعراب اسم

 اسم داراي سه نوع اعراب است: رفع، نصب، جرّ. 

 

 الف: رفع



۱۰ 

 

مله زيُد قائُم کلمه زيد مبتدا، و کلمه قائم در جمله جاَء زيُد کلمه زيد فاعل و داراي اعراب رفع است. و در ج

 خبر و هر دو داراي اعراب رفع مي باشند.

 اسمي که داراي اعراب رفع است مرفوع ناميده مي شود.

ـ در   ۱عاليم رفع: عالمت اصلي رفع ضمه است، ولي در موارد زير الف و واو نايب از ضمه مي شوند: 

 شين ضمه مي شود.و ملحقات آن الف جان  ۱اسم ُمَثْني  

 مثال: جاَء َرُجالٍن.

 ترکيب: جاَء: فعل، َرُجالٍن: فاعل: در اين مثال الف در رجالٍن عالمت رفع فاعل است.

 ملحقات ُمَثْني عبارتند از: کٍال، کٍلتا، اٍثناٍن، اٍثَنتاٍن و ثٌٍنتاٍن.

 اَء الزيدوَن.و ملحقات آن واو جانشين ضمه مي گردد مثال: ج  ۲ـ در جمع مذکر سالم    ۲

ترکيب: جاء: فعل، الزيدون: فاعل. در اين مثال عالمت رفعٍ فاعل واو مي باشد. ملحقات جمع مذکر سالم 

 عبارتند از: اًلُو و عشروَن، ... تٌٍسعوَن.

 ـ در اًسماء ٍستَّه نيز واو جانشين ضمه مي گردد.  ۳

 مثال: جاَء اًُخوَک.

 : مضاف اليه. در اين مثال نيز واو عالمت رفع فاعل است.ترکيب: جاء: فعل، اًخ: فاعل و مضاف، کَ 

 اسماء ستَّه عبارتند از: اًب، اًخ، َحم، َهن، َفم، ُذو.

 در اسماء ستّه در صورتي واو جانشين ضّمه مي شود که شرايط زير را دارا باشند:

 ـ مفرد باشند.  ۱

 باشند.  ۳ـ ُمَکبَّر    ۲

 .ـ مضاف به غير ياء متکلم باشند  ۳

 

 ب: نصب

 مثال: نََصَر زيُد بکرا.

 ترکيب: نََصَر: فعل، زيُد فاعل، بکرا: مفعول به.

 و داراي اعراب نصب مي باشد.  ٤در اين مثال کلمه بکرا مفعول به  

 اسمي که داراي اعراب نصب است منصوب ناميده مي شود.

 کسره نايب از فتحه مي شوند: عاليم نصب: عالمت اصلي نصب (فتحه) است ولي در موارد زير الف، ياء و

ـ در ُمَثنّي و جمع مذکر سالم و ملحقات آن دو، ياء جانشين فتحه مي شود، مثل: راًيُت َرُجلُيٌٍن، نََصرٌُت   ۱

 الُمٌسلٍٍميَن، با تفاوت که ما قبل ياء در اسم ُمَثنّي مفتوح، و در جمع مذکر سالم مکسور است.

 شده، الف نايب از فتحه مي شود، مثل: راًيُت اًخاَک.ـ در اسماء ستَّه با شرايط ذکر   ۲

 کسره نايب از فتحه مي شود.  ٥ـ در جمع مونت سالم    ۳

 مثل: راًيُت الُمٌسلٍماتٍ.

 



۱۱ 

 

 ج ـ جرّ 

 ٦: (هذا يٌَوُم الَفٌصٍل). ۱مثال  

 ترکيب: هذا: مبتدا، يوُم: خبر و مضاف، الفصٍل: مضاف اليه.

 ليه و مجرور مي باشد.در اين مثال کلمه الفصل مضاف ا

 ۷: (َذَهَب ُهللا بٍُنورٍٍهٌم). ۲مثال  

 ترکيب: َذَهَب: فعل، ُهللا: فاعل، باء: حرف جرّ، نورٍ: مجرور به باء و مضاف، ُهٌم: مضاف اليه.

، حاشا، ٍمٌن، َعدا، َعٌن، َعلي، حَ   تّي، الي.حروف جرّ عبارتند از: باء، تاء، کاف، الم، واو، ُمٌنُذ، ُمٌذ، َخال، ُربَّ

اين حروف بر اسم داخل مي شوند و آن را مجرور مي کنند. در اين صورت عامل را جارّ و معمول را مجرور 

 ۸مي نامند. 

 عاليم جرّ کسره است، ولي در موارد زير فتحه و ياء نايب از کسره مي گردند:

ذکر شده ياء نايب از کسره  ـ در اسم ُمَثنّي و جمع مذکر سالم و ملحقاتشان و اسماء ستّه با شرايط  ۱

 قرار مي گيرد.

فتحه   ۹ـ در اسم غير منصرف    ۲مثال: َمَرٌرُت بَرُجلَيٍن. َمَرٌرُت بالُمٌسلٍميَن. َمَرٌرُت باًبيَک. جاَء غالُم اًبيَک. 

 جانشين کسره شده و در حالت جرّ مفتوح مي باشد. مثال: مررُت باًٌحَمَد.

 

 اعراب تقديري در اسم

 زير عالمت اعراب، در اسم مقّدر بوده و در لفظ آن ظاهر نمي شود: در موارد

در حالت رفع به تقدير ضمه و در حالت جرّ به تقدير کسره است. ولي در   ۱۰ـ اعراب اسم منقوض    ۱

 حالت نصب فتحه آن ظاهر مي شود، مثل: جاَء القاٍضيٍ، مررُت بالقاٍضي، راًيُت القاضٍٍ◌َي.

 در تمام حاالت تقديري است.  ۱۱ر  ـ اعراب اسم مقصو  ۲

 مثل: جاء ُموسي، راًيُت ُموسي، مررُت بٍُموسي.

ـ اعراب اسم مضاف به ياء متکلم نيز در تمام حاالت تقديري است، مثل: هذا کتابي، قراًُت کتابي،   ۳

 اٍنتفعُت بکتابي.

.ـ اعراب جمع مذکر سالم مضاف به ياء متکلم در حالت رفع تقديري است، م  ٤  ثل: جاَء ُمَعلٍٍّميَّ

 

ـ مثني، اسمي است که بر دو فرد از افراد مفرد خود داللت کرده و در آخر آن دو حرف زايد الف و نون   ۱

 مکسور يا ياء ما قبل مفتوح و نون مکسور وجود داشته باشد، مانند: بَُجالٍن، َرُجلَيٌٍن.

يا ياء ساکن و نون مفتوح به آخر مفرد و ـ جمعي است که با اضافه کردن واو ساکن و نون مفتوح   ۲

 مضموم کردن ما قبل واو و مکسور کردن ما قبل ياء ساخته مي شود، مانند: زيُدوَن، زيٍديٌَن.

ـ ُمکبَّر در مقابل ُمصغَّر اسمي است که در آن تغيير خاصي صورت گرفته تا بر تقليل و مانند آن داللت   ۳

 کند، مانند: ُرَجيل (مرد کوچک).

 ـ مفعول به کلمه اي است که فعل بر آن واقع شده است.  ٤



۱۲ 

 

 ـ جمعي است که با اضافه کردن الف و تاء به آخر مفرد ساخته مي شود، مانند: فاطمه ـ فاطمات.  ٥

 .۲۱ـ الصافات  /   ٦

 .۱۷ـ البقره  /   ۷

ز خود وضع شده ـ حروف جرّ در اصل وضع خود براي سرايت دادن (کشيدن) معنايي به سوي اسم بعد ا  ۸

اند، به همين جهت در ترکيب کالم بايد به لفظي تعلّق داشته باشند که معناي آن را به سوي اسم ما بعد 

مي کشانند، اين لفظ در اصطالح متعْلَ◌ق مي نامند. مثال: در (َذَهَب ُهللا بٍُنورٍهؤٌم) مي گويند: حرف جرّ 

) جارّ و مجرور، متعلٍّق به ذهب، و مقصود از هر دو يک چيز متعلٍّق به َذَهَب است. و گاهي مي گويند: (بنورٍ 

است. متعلَّق حرف جرّ يا بايد فعل باشد يا کلمه اي که داراي معني فعل است، مثل: اسم فاعل، اسم 

 مفعول، صفت مشبهه، اسم تفضيل، مصدر و  ... .

 ـ بعضي از اسمهاي غير منصرف عبارتند از:  ۹

ل، َمفاعيل، َفواٍعل، َفواعيل، اًفاٍعل و اًفاعيل، مثل: مساٍجد، َمصابيح، ًضوارٍب، الف: الفاظي بر وزن َمفاعٍ 

 اًکابٍر و ... .

 ب: اًعالم مونث، مثل: مريم، فاطمه.

 ج: اًعالمي که ان زايده داشته باشند يا داراي وزن فٌٍعل باشند، مثل: ٍعمران، اًحمد، يَحيي.

 لف باشد، مثل: ٍذکري، َحمراء.د: اسمهاي مونثي که عالمت تانيث آنها ا

اسم غير منصرف تنوين نمي پذيرد و اگر مضاف واقع شود يا ال به آن متصل گردد در حالت جرّ مکسور مي 

 شود.

 مثال: مررُت باًحَمٍدُکٌم، مررُت باالٌحيَمرٍ.

 ـ اسم منقوص اسمي است که حرف آخر آن ياٍء الزم ما قبل مکسور باشد.  ۱۰

 اسمي است که حرف آخر آن الٍف الزم باشد.ـ اسم مقصور   ۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسمه هاي مبنيّ 

 شامل: ضمير اسم اشاره> اسم موصول اسم استفهام مرکب مزجيّ 

 

 ضمير

ضمير کلمه اي است که بر متکلم يا مخاطب يا غايبي که قبال ذکر شده باشد داللت مي کند و به جاي 

 اسم ظاهر مي نشيند.

 م است: متّصل و منفصل.ضمير بر دو قس

 ضمير متصل: ضميري است که بصورت مستقل استعمال نمي شود بلکه بايد به ما قبل خود متّصل شود.

 ضمير متصل بر سه قسم است: مرفوع، منصوب و مجرور.

 ضمير متصل مرفوع: الفاظ متصل مرفوع عبارتند از:

 در ماضي:

 غايب: ُهَو، ا، و، ٍهَي، ا، ن.

. حاضر: َت، تُما،  تٌُم، تٍ، تُتما، تُنَّ

 متکْلم: تِ، نا.

 ضماير ُهَو و ٍهَي را ُمٌسَتتٍر و بقيه را بارز مي نامند.

 در مضارع و امر:

 غايب: ُهَو، ا، و، ٍهَي، ا، ن.

 حاضر: اًنت، ا، و، ي، ا، ن.

 متکْلم: اًنَا، نٌَحُن.

 بارز مي گويند. ضماير ُهَو، ٍهَي، اًنٌَت، اًنَا و نٌَحُن را ُمٌسَتتٍر و بقيه را

 ضمير متصل منصور و مجرو: الفاظ ضمير متصل منصوب و مجرور عبارتند از:

.  غايب: ُه، ُهما، ُهٌم، ها، ُهما، ُهنَّ

.  حاضر: َک، ُکما، ُکٌم، ٍک، ُکما، ُکنَّ

 متکلّم: ي، نا.

ر ضمير منفصل: ضميري است که به صورت مستقل استعمال مي شود و نياي به اتصال به کلمه ديگ



۱٤ 

 

 ندارد.

 ضمير منفصل بر دو قسم است: مرفوع و منصوب.

 ضمير منفصل مرفوع: الفاظ ضمير منفصل مرفوع عبارتند از:

.  غايت: ُهَو، ُهما، ُهٌم، ٍهَي، ُهما، ُهنَّ

.  حاضر: اًنٌَت، اًنٌُتما، اًنٌتٍ، اًنٌُتما، اًنٌُتنَّ

 متکلّم: اًنَا، نٌَحُن.

 منصوب عبارتند از: ضمير منفصل منصوب: الفاظ ضمير منفصل

.  غايب: ايّاه، ايّاهما، ايّاُهم، ايّاها، ايّاهما، ايّاُهنَّ

.  حاضر: ايّاَک، ايّاُکما، ايُّکٌم، ايّاٍک، ايّاُکما، ايّاُکنَّ

 متکلّم: ايّاَي، ايّانا.

 

 اسم اشاره

 اسمي است که براي معناي همرها با اشاره به وضع شده است.

 ترک (بين مکان و غير آن) و مختص (به مکان).اسم اشاره بر دو قسم است: مش

 الفاظ اسم اشاره مشترک:

 مذکّر:

 مفرد: ذا.

 تثنيه: ذاٍن، َذيٌٍن.

 جمع: اُولي، اُالٍء.

 مونّث:

 مفرد: تا، تي، تٍه، تٍٍه، ٍذي، ٍذٌه، ٍذٍه.

 تثنيه: تاٍن، تَيٌٍن.

 جمع: اُولي، اُالٍء.

و گاهي بر آنها هاي تنبيه داخل مي شود، مانند: هذا،  الفظ فوق براي اشاره به قريب استعمال مي شوند

 هُوالٍء.

 براي اشاره به متوسط، الفاظ فوق همراه با کاف خطاب استعمال مي شوند، مانند: ذاَک، تاَک.

 براي اشاره به بعيد، عالوه بر کاف خطاب، الم ُبعد نيز به اسماء اشاره ملحق مي شود، مانند: ذلٍَک، تٍلٌَک.

 تذکّر:

 حاق الم، به تثنيه و اُوالٍء و اسم اشاره اي که همراه با هاي تنبيه باشد ممتنع است.ال

 الفاظ اسم اشاره مختص: الفاظ زير در مورد اشاره به مکان استعمال مي شوند:

 قريب: ُهنا.

 ۱متوسط: ُهناَک. 



۱٥ 

 

 بعيد: ُهنالٍَک، َهنّنا، ٍهنّا، ثَمَّ َو ثَمََّه.

 

 اسم موصول

 ه در تعيين معنايش نياز به جمله دارد.اسم مبهمي است ک

 مثل: اَلَّذي: کسي که، چيزي که.

جمله اي که ابهام موصول را بر طرف مي کند جملًه ٍصلَه نام دارد و بايد در آن ضميري باشد که به موصول 

در اًُبوُه به الّذي بر  بر مي گردد، مثال در جملًه جاَء الّذي قاَم اًُبوُه جملًه قاَم اًُبوُه جملًه صله است و ضمير هُ 

 مي گردد.

اسم موصول بر دو قسم است: مختص (به مفرد يا تثنيه يا جمع و مذکر يا مونت) و مشترک (بين مفرد و 

 تثنيه و جمع مذکّر و مونت).

 الفاظ اسم موصول مشترک:

 مذکّر:

 مفرد: الّذي.

 تثنيه: اللَّذاٍن، اللََّذيٌٍن.

 الٍء.جمع: الٍّذيٌَن، اَالًُ◌لي و االً◌ُ 

 مونّث:

 مفرد: الّتي.

 تثنيه: اللَّتان، اللََّتيٌٍن.

 جمع: الّالتٍ، الّالتي، اللَّواتي، اّالٍء، الّالئي و اللَّوائي.

، ذا،   ٦الفاظ اسم موصول مختص: اسم موصول مختص داراي   لفظ است که عبارتند از: َمٌن، ما، اٌَل، اًيُّ

 ذو.

 

 اسم استفهام

بکار مي رود و بعضي از آنها عبارتند از: َمٌن: چه کسي؟، ما: چه چيزي؟،  اسمي است که براي پرسش

 َمتي: چه

 زماني؟، اًيٌَن: کجا؟، اًيّاَن: چه زماني؟، َکيٌَف: در چه حالي؟، َکٌم: چه مقدار؟

 مثال: َمٌن قاَم؟

 ترکيب: َمٌن: اسم استفهام، مبتدا، قام: فعل و فاعل، خبر.

 

 مرکّب َمٌزجيّ 

که از ترکيب دو کلمه ديگر بوجود آمده باشد بدون اينکه بين آن دو، نسبت اسنادي يا کلمه اي است 

 اضافي باشد.



۱٦ 

 

 مرکّب مزّجي بر دو قسم است: عدد و غيره عدد.

ـ اگر مرکّب مزّجي عدد باشد هر دو جزء آن مبني بر فتح است، مثل: اًَحَد َعَشَر تا تٌٍسَعَه عَشَر مگر جزء   ۱

 اوّل در دو مورد:

 لف: اٌحدي َعَشَرَه و حادي َعَشَر و ثاني َعَشَر که در اين موارد جزء اوّل مبني بر سکون است.ا

 ب: در اٍثٌنا عَشَر و اٍثٌَنتا َعَشرَه جزء اوّل معرب است و حکم مثنّي را دارد.

بر  ـ اگر مرکّب مزّجي غير عدد باشد جزء دوّم آن به صورت غير منصرف استعمال مي شود و جزء اوّل  ۲

 ۲همان حالتي که به آن ترکيب يافته رها مي شود، مثل: بٌَعلَبَک. 

 تذکر: الف: اعراب اسمهاي مبني محلّي است.

 چند مثال:

 ـ هذا زيد.  ۱

 ترکيب: هذا: مبتدا، محّال مرفوع، زيُد: خبر.

 ـ کتاُبُه موجوُد.  ۲

 : خبر.ترکيب: کتاُب: مبتدا و مضاف، ُه: مضاف اليه، محّال مجرور، موجود،

 ـ جاَء الّذي قاَم اًُبوُه.  ۳

ترکيب: جاَء: فعل، الّذي: فاعل، محّال، مرفوع، قاَم: فعل، اًب: فاعل و مضاف، ُه: مضاف اليه، محّال مجرور، 

 جملًه قاَم اًُبوُه صله.

 ب: جملٌه صله محلّي از اعراب ندارد.

 

 ـ الفاظ ُهنا و ُهناَک گاهي با هاي تنبيه ذکر مي شوند.  ۱

 ـ در اين قسم مرکب اقوال ديگري نيز وجود دارد که در کتب مبسوط نحو مورد بحث قرار مي گيرد.  ۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۷ 

 

 

 

 

 

 مبتدا و خبر

 مبتدا بر دو قسم است:

 مبتداي اسمي: اسمي است مسنُد اليه که مجرّد از عوامل لفظيه مي باشد، مانند: زيُد در زيُد قائُم.

ت که بعد از نفي يا استفهام قرار گرفته و اسم ظاهر يا ضمير منفصل بعد اس  ۱مبتداي وصفي: وصفي  

 از خود را رفع داده است.

 : اًقاُم الزّيداٍن.۱مثال  

 ترکيب: اً: حرف استفهام، قائُم: مبتدا، الزّيدان: فاعل و جانشين خبر.

 : ما جالُس هما.۲مثال  

 نشين خبر.ترکيب: ما: حرف نفي، جالُس: مبتدا، هما: فاعل و جا

تذکر اين نکته الزم است که اگر وصٍف بعد از نفي يا استفهام، ضمير مستتر را رفع دهد در ترکيب خبر 

 مقّدم بوده و اسم ظاهر بعد از آن مبتداي موخر خواهد بود، مانند: اًقائماٍن الزيداٍن.

يد فايده است، مانند: قائُم خبر: اسمي است مسنُد به که مجرّد از عوامل لفظيه بوده و به همراه مبتدا مف

 در زيد قائُم.

 توّجه: مبتدا و خبر مرفوعند.

 

 اقسام خبر

 خبر بر دو قسم است: مفرد و جمله.

 ۲: الٍفٌکُر ٍعباَدُه. ۱مثال  

 ۳: الصّائٍُم ال تَُردُّ َدٌعَوتُُه. ۲مثال  

 ب فاعل و مضاف، ُه: مضاف اليه.ترکيب: الصّائُم: مبتدا، ال: حرف نفي، تَُردُّ: فعل مجهول، َدٌعَوُه: ناي

 جملٌه ال تَُردُّ َدٌعَوتُُه خبر براي الصّائٍُم.

 ٤: َولٍباُس التٌَّقوي ذلٍَک َخيرٍ. ۳مثال  

، لباُس: مبتدا و مضاف، التَّقوي: مضاف اليه، ذلٍَک: مبتداي دوّم، خيُر: خبر ٥ترکيب: واو: به حسب ما قبل  

 تداي اوّل.ذلٍَک، جملًه ذلک خيُر خبر براي مب

 .٦: اَلَحٌمُد ٍل  ٤مثال  

 ، خبر.۷ترکيب: الحمُد: مبتدا، لٍلٍه: جارّ و مجرور، متعلّق به عامل مقّدر  

 تذکر:

 ـ جمله که خبر مبتدا قرار مي گيرد در اصطالح جملًه خبريه ناميده مي شود و در محْل رفع مي باشد.  ۱



۱۸ 

 

اسم   ۳ضمير ُه و در مثال    ۲ته باشد. اين رابط در مصال  بين جملًه خبريه و مبتدا بايد رابطي وجود داش

 ضمير هو مستتر در عامل مقّدر است.  ٤اشاره ذلٍَک و در مثال  

 ـ گاهي خبر بر مبتدا مقّدم مي شود.  ۲

 ۸مثال: (ٍل االًَ◌ٌمُر).

 وّخر.ترکيب: ٍل: جارّ و مجرور، متعلّق به عامل مقّدر، خبر مقّدم، االًَ◌مُر : مبتداي م

ـ اصل در مبتدا، اين است که معرفه باشد ولي اگر نکره داراي نوعي تخصيص باشد مي تواند مبتدا قرار   ۳

 گيرد، مانند في الدارٍ رجُل و سالُم عليک.

 

 ـ وصف در اين جا در مقابل اسم است.  ۱

 .۳٤ـ غرر الحکم / ح    ۲

 .۱۸٥٦ـ نهج الفصاحه / ح    ۳

 .۲٦ـ االًعراف  /   ٤

ـ واو يا فاء اگر در ابتداي جمله قرار گيرند چون احتمال ارتباط آنها با جمله قبلي وجود دارد جهت سهولت   ٥

 امر، از آن به حسب ما قبل تعبير مي شود.

 .۲ـ الحمد  /   ٦

ـ در صورتي که جارّ و مجرور خبر مبتدا واقع شود، متعلّق به عامل مقّدر که از افعال عموم است مي   ۷

 باشد.

افعال عموم افعالي هستند که بر وجوٍد مطلق داللت مي کنند، مثل: ثَبََت، َحَصَل، َوَجَد، کاَن و ... و در 

مقابل آنها افعال خصوص قرار دارند و آنها افعالي هستند که بر وجوٍد مقيّد داللت مي کنند، مثل: َضَرَب که 

 بر وجوٍد مقيّد به ضرب داللت مي کند.

م است که در مثال اَلٌَحٌمُدٍل در صورتي خبر جمله است که متعلّق جارّ و مجرور، فعل تذکر اين نکته الز

 باشد ولي اگر متعلّق آن را اسم ـ چون کائن، حاصل، ثابت و ... ـ فرض کنيم خبر مفرد خواهد بود.

 .٤ـ الرّوم  /   ۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معمول هاي فعل

 مفعول له ـ مفعول فيه ـ مفعول مطلق ـ حال ـ تمييز. شامل: فاعل ـ نايب فاعل ـ مفعول به ـ

 

 فاعل

اسم مرفوعي است که عامل مقّدم که عامل مقّدم به آن نسبت داده شده و قيام عامل به آن اسم مي 

 باشد.

 مثال: کلمه زيُد در جملًه جاَء زيُد و کلمًه بکُر در جملًه ماَت بکُر فاعل است.

 تذکر:

 ي؟ يا چه چيزي؟ مي آيد.ـ فاعل در جواب چه کس  ۱

 ـ فاعل گاهي اسم ظاهر و گاهي ضمير است.  ۲

 مثال اسم ظاهر: جاَء زيُد.

 ۱مثال ضمير: زيُد جاَء (در جاء ضمير هو مستتر است و فاعل آن مي باشد).

 نحو مقدماتي فعل و فاعل از جهت مفرد و تثنيه و جمع بودن:

 د آورده مي شود، مث: قاَم زيُد، قاَم الزّيداٍن، قاَم الزّيدوَن.الف: اگر فاعل، اسم ظاهر باشد فعل همواره مفر

باشد فعٌل مونّث آورده مي شود، مثل: قاَمٌت هنُد. ب: اگر   ۲ب: اگر فاعل، اسم ظاهر و مونث حقيقي  

ٌمُس،  فاعل اسم ظاهر و مونث مجازي باشد مذکّر و مونّث بودن فعل هر دو جايز است، مثل: طَلََع الشَّ

مُس.طَلَعَ   تٍ الشَّ

مُس  ج: اگر فاعل ضمير متّصلي باشد که مرجع آن اسٍم مونّث است فعٌل مونث آورده مي شود، الشَّ

 طَلََعٌت، هنُد قاَمٌت.

 

 نايب فاعل

مفعولي که بجاي فاعل قرار گيرد نايب فاعل نام دارد و اين در صورتي است که فاعل حذف شده و فعل 

 ۳شود، مانند: نٍُصَر زيُد.  بصورت مجهول به مفعول نسبت داده

 نحو مقدماتي ذکر شده براي فاعل در مورد نايب فاعل نيز جريان دارد.



۲۰ 

 

 

 ـ ضماير فاعلي همان ضماير متصل مرفوع مي باشند که در بحث اسمهاي مبني ذکر گرديد.  ۱

به عبارت  ـ مونّث حقيقي اسمي است که براي انسان يا حيوان ماده يا حيوان ماده وضع شده باشد و  ۲

ديگر در مقابل آن مذکّري از انسان يا حيوان وجود داشته باشد. و مونّث مجازي اسمي است که اين گونه 

 نباشد بلکه اعتبارا مونّث به حساب آيد، مثل: شمس، ارض.

 ... . ـ حذف فاعل علل مختلفي دارد، مانند: جهل، ترس، تعظيم، تحقير و  ۳

 

 

 

   

    

 

 

 

    

   

 

 

 مفعول به

 اسم منصوبي است که فعٍل فاعل بر آن واقع شده است.

 مثال: نََصَر زيُد بکرا.

 ترکيب: نََصَر: فعل، زيُد: فاعل، بکرا: مفعول به.

 تذکر:

 ـ مفعول به غالبا در جواب چه کسي را؟ يا چه چيزي را؟ مي آيد.  ۱

 وب خواهد بود.ـ گاهي جمله در محل مفعول به واقع مي شود که در اين صورت مْحال منص  ۲

 ۱مثال: ُقٌل َصَدَق ُهللا. 

ترکيب: ُقٌل: فعل و فاعل (ضمير اًنت مستتر در ُقٌل فاعل است)، صَدَق: فعل، ُهللا: فاعل، جملٌه َصَدَق ُهللا 

 مفعول و محال منصوب.

 ۲ـ مفعول به گاهي اسم ظامر و گاهي ضمير است.   ۳

ر  ۳اٍط). مثال ضمير متصل: (اٌٍهٍدنا اٍلي َسواٍء الصٍّ

ترکيب: اٌٍهٍد: فعل و فاعل (ضمير اٌنت فاعل آن مي باشد)، نا: ضمير متصل، مبني بر سکون، محال منصوب، 

راٍط: مضاف اليه، جارّ و مجرور متعلق به اٌٍهٍد. مثال  مفعلو به، الي: حرف جرّ، َسواء: مجرور و مضاف، الصٍّ



۲۱ 

 

 ٤ ضمير منفصل: (ايّاَک نٌَعُبُد و ايّاَک نٌَسَتعيُن).

ترکيب: ايّاَک: ضمير منفصٍل منصوب، مبنّي بر فتح، در محّل نصب، مفعول به، نٌعُبُد: فعل و فاعل، ... . تذکر: 

تقديم مفعول به بر عامل خود جايز است، مانند: زيدا َضَربٌُت. و اگر ضمير منفصل يا اسمي صدارت طلب 

 الزماست. (چون اسم استفهام) مفعول به قرار گيرند تقديم آنها بر فعل

 ـ َمٌن َراًيَت؟  ۱مثال  

 ترکيب: َمٌن: اسم استفهام، مبنّي بر سکون، در محّل نصب، مفعول به، راًيَت: فعل و فاعل.

 ٥ـ (ايّاَک نٌَعُبُد َو ايّاَک نٌَسَتعيُن).  ۲مثال  

 

 .۹٥ـ آل عمران  /   ۱

 ني ذکر گرديد.ـ ضماير مفعولي همان ضماير منصوب مي باشند که در بحث اسمهاي مب  ۲

 .۲۲ـ ص  /   ۳

 .٥ـ الحمد  /   ٤

 .٥ـ الحمد  /   ٥

 

 

 

   

    

 

 

 

    

   

 

 

 

 مفعول له

 اسمي است که علت وقوع عامل خود را بيان مي کند.

 : َضَرَب زيُد بکرا تاًديبا.۱مثال  

 ترکيب: َضَرَب: فعل، زيُد: فاعل، بکرا: مفعول به، تاًديبا: مفعول له.

 َزيُد َعٍن الٌَحٌربٍ ُجبٌنا. : َقَعدَ ۲مثال  

 ترکيب: َقَعَد: فعل، زيُد: فاعل، َعٍن الحربٍ: جارّ و مجرور متعلّق به َقَعَد، ُجبنا: مفعول له.



۲۲ 

 

 تذکر: 

 ـ مفعول له در جواب سواٍل براي چه؟ به چه علت؟ مي آيد.  ۱

تّحد باشد منصوب مي شود. ـ مفعول له در صورتي که مصدر بوده و با عامل خود از جهت وقت و فاعل م  ۲

و در غير اين صورت به وسيله يکي از حروف جرّ الم، ٍمٌن، في، باء که داراي معناي تعليل مي باشند مجرور 

 ۱مي گردد. 

 ۲: (ُهَو الٍَّذي َخلََق لَُکٌم ما فٍي االًَ◌ٌرضٍ...). ۱مثال  

خبر، َخلََق: فعل و فاعل (ضمير هو  ترکيب: ُهَو: مبتدا، محال مرفوع، الّذي: اسم موصول، در محّل رفع،

مستتر فاعل آن مي باشد)، لَُکٌم: جارّ و مجرور متعلّق به َخلََق، ما: اسم موصول، در محّل نصب، مفعول 

به، فٍي االٌرضٍ: جارّ و مجرور متعلّق به عامل مقّدر (که صلًه ما مي باشد)، جملًه (َخلََق لَُکٌم ما فٍي 

 .االًَ◌ٌرضٍ...) صلًه الّذي

در اين مثال مخاطبين علت براي خلق مي باشند و ضمير مربوط به آنها ـ چون مصدر نيست ـ مجرور شده 

 ۳است. 

َفرٍ.۲مثال    : تََهيَّاًٌ◌ُت لٍلسَّ

َفرٍ: جارّ و مجرور، متعلّق به تََهيَّاًٌ◌ُت.  ترکيب: تََهيَّاًٌ◌ُت: فعل و فاعل (ضمير ُت فاعل آن مي باشد)، لٍلسَّ

فر علت براي تََهيَّاًٌ◌ُت است و چون از جهت زمان با عامل خود متّحد نيست مجرور شده در اين مثال س

 : اًکَرٌمُتَک الٌکراٍمَک ايّاَي.۳است. مثال  

ترکيب: اًکَرٌمُت: فعل و فاعل (ضمير ُت فاعل آن مي باشد)، َک: ضمير متّصل، محال منصوب، مفعول به، ٍل: 

َک: مضاف اليه، محال مجرور، ايِاَي: ضمير منفصل، محال منصوب، مفعول حروف جرّ، اٌکراٍم: مجرور و مضاف، 

 به براي اکرام.

در اين مثال اکرام علت براي اًٌکَرٌمُت است و چون از جهت فاعل با عامل خود متّحد نيست مجرور شده 

 است.

 

 مفعول فيه

تضمن معناي في مي باشد. اسم منصوبي است که براي بيان زمان وقوع عامل يا مکان آن آورده شده و م

 مفعول فيه، در اصطالح ظرف نيز ناميده مي شود.

 ظرف بر دو قسم است: ظرف زمان، مانند: يٌَوم، َدٌهر، ظرف مکان، مانند: َمٌسجٍد، َفٌوق.

 : صاَم زيُد يوما.۱مثال  

 ترکيب: صاَم: فعل، زيُد: فاعل، يوما: مفعول فيه.

 : َصلّي زيُد َخلٌَف َعٌمرو.۲مثال  

 ترکيب: َصلّي: فعل، زيُد: فاعل، َخلٌَف: مفعول فيه و مضاف، َعٌمروٍ: مضاف اليه.

 ٤: اًيٌَن ُمٍعزُّ االًولياٍء؟۳مثال  

 ترکيب: اًيٌَن: اسم استفهام، مبني بر فتح، محال منصوب، مفعول فيه براي عامل مقّدر، خبر مقّدم، ُمٍعزُّ:



۲۳ 

 

 ه.مبتداي موّخر و مضاف، االًولياٍء: مضال الي

 تذکر:

 ـ مفعول فيه در جواب سوال چه موقع؟ يا کجا؟ مي آيد.  ۱

 ـ ظرف مکان در صورتي که محدود باشد به وسيله في مجرور مي گردد، مانند: صلّيُت في المسجٍد.  ۲

 

 مفعول مطلق

 ن کند.مصدر منصوبي است که بعد از عامل خود قرار مي گيرد تا آنرا تاًکيد کرده و يا نوع يا عدد آنرا بيا

 مثال:

 ـ مفعول مطلق تاًکيدي: ُقٌمُت قياما.  ۱

 ـ مفعول مطبق نوعي: ُقٌمُت قياَم االًميرٍ.  ۲

 ـ مفعول مطلق عددي: َضَربٌُت زيدا َضٌربََتيٌٍن.  ۳

 

 حال

 اسم مشتقّي است که هياًت و چگونگي صاحب خود را بيان مي کند.

 ه؟، به چه کيفيتي؟ مي آيد.حال منصوب است و در جواب سوال در چه حالي؟، چگون

 : جاَء َزيٌُد راکٍبا.۱مثال  

 ترکيب: جاَء: فعل، زيُد: فاعل، راکبا: حال.

 : َرکٍبٌُت الَفَرَس ُمَسرَّجا.۲مثال  

 تقديم حال بر عامل خود:

 اگر حال صدارت طلب باشد الزم است بر عامل خود مقدم شود.

 مثال: َکيٌَف جاَء زيُد؟

 ستفهام، مبنّي بر فتح، محّال منصوب، حال، جاَء: فعل و عامل در حال، زيد: فاعل.ترکيب: َکيٌَف: اسم ا

 

 جملًه حاليّه:

 گاهي جمله در محْل حال قرر مي گيرد که در اين صورت محّال منصوب است.

 مثال: جاء زيُد يَُدُه علي َراًٍسٍه.

 است.در اين مثال جملًه يَُدُه علي راًٍسٍه جملًه حاليه و در محّل نصب 

 

 تمييز

تمييز اسم نکره اي است که ابهام مستقر در ذات يا نسبت را بر طرف مي کند. تمييز غالبا منصوب است 

و عامل نصب آن در تمييز رافع ابهام از ذات همان ذات و در تمييز رافع ابهام از نسبت، فعل يا شبه فعل 

 است.



۲٤ 

 

 ٥: (راًيٌَت اًَحَد َعَشَر َکوَکبا). ۱مثال  

 راًيٌُت: فعل و فاعل، اًَحَد َعَشَر: مفعول به، کوکبا: تمييز.ترکيب: 

 : هذا رٍطُل زيتا.۲مثال  

 ترکيب: هذا: مبتدا، رٍطٌُل: خبر، زيتا: تمييز.

 ٦: (َو اٌشَتَعَل الرَّاًٌ◌ُس َشيٌبا). ۳مثال  

 ترکيب: واو: به حسب ما قبل، اٍشَتَعَل: فعل، الرّاٌُس: فاعل، شيبا: تمييز.

 

د دانست که در صورت وجود شرايط، نصب مفعول له واجب نيست بلکه جرّ آن نيز جايز است، ـ باي  ۱

 مانند:

 َضَربٌُتُه لٍتٍاًديبٍ.

 .۲۹ـ البقره  /   ۲

 .۲۲۷ـ شرح َقطٌر النَّدي / ص    ۳

 ـ مفاتيح الجنان / دعاي الندبه.  ٤

 .٥ـ يوسف  /   ٥

 .٤ـ مريم  /   ٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۲٥ 

 

 

 

 :اقسام فعل

 شامل: الزم و متعدي ـ معلوم و مجهول ـ افعال ناقصه ـ افعال مقاربه ـ افعال مدح و ذّم ـ فعل تعّجب.

 

 الزم و متعّدي

 فعل الزم: فعلي است که فقط به فاعل نياز دارد، مثل: قاَم، َذَهَب.

 اَل.فعل متعّدي: فعلي است که عالوه بر فاعل، طالب مفعول به نيز مي باشد، مثل: نََصَر، ق

 

 اقسام فعل متعّدي:

 ـ يک مفعولي، مثل: نََصَر زيُد بکرا، و مثل: َکَتَب، قاَل، َضَرَب.  ۱

 ـ دو مفعولي، مثل: َعلٍَم زيُد بکرا عالما.  ۲

 ترکيب: َعلٍَم: فعل، زيُد: فاعل، بکرا: مفعول اوّل، عالما: مفعول دوم.

 (زيد بکر را آگاه کرد که خالد عالم است). ـ سه مفعولي، مثل: اًٌعلََم زيُد بکرا خالدا عالما  ۳

 افعال سه مفعولي عبارتند از: اًٌعلََم، اًٌخبََر، َخبََّر، َحدََّث، اًري، نَبَّاًَ◌، اًنٌبَاًَ◌.

 

 اقسام فعل دو مفعولي: 

 افعال دو مفعولي بر دو قسمند:

 بر دو قسمند:ـ افعالي که دو مفعول آنها در اصل مبتدا و خبر بوده اند، و اين افعال   ۱

 الف: افعال قلوب: افعالي هستند که معناي آنها توسط اعضاي باطني و قواي دروني تحّقق پيدا مي کند.

، (به معني گمان کرد، پنداشت)، َعلٍَم، َوَجَد، َراًي (به معني علم  و آنها عبارتند از: َحٍسَب، خاَل، َزَعَم، ظَنَّ

 پيدا کرد، يقين کرد).

 مثال:

 بکرا عالما (زيد گمان کرد بکر عالم است).َحٍسَب زيُد 

 َراًي زيُد بکرا عالما (زيد دانست بکر عالم است).

ب: افعال تٌَصيٍيٌر: افعالي هستند که به معناي گرداندن و از حالي به حال ديگر در آوردن مي باشند و آنها 

 .عبارتند از: َصيََّر، اٍتََّخَذ، َوَهَب، َجَعَل، تٍَخَذ، تََرَک، َردَّ 

 مثال: َصيٌَّرُت الطّيَن َخَزفا.

 ـ افعالي که دو مفعول آنها در اصل مبتدا و خبر نبوده است.  ۲

 مثل: اًعطي، َکسي، َسمّي.

 مثال: اًعطي زيُد بکرا درهما (زيد به بکر درهمي بخشيد).

 اين دسته افعال به دو مفعولي باب اًٌعطي مشهورند.



۲٦ 

 

 رده شوند داراي سه مفعول مي گردند.تذکر: افعال قلوب اگر به باب افعال ب

 مثال: َعلٍَم زيُد بکرا فاضال، اًٌعلََم زيُد خالدا بکرا فاضال.

 

 معلوم و مجهول

 فعل معلوم: فعلي است که فاعل آن در کالم ذکر شده باشد.

 : نََصَر زيُد بکرا.۱مثال  

 ترکيب: نََصَر: فعل، زيُد: فاعل، بکرا: مفعول به.

 َر بکرا.: زيُد نَصَ ۲مثال  

ترکيب: زيُد: مبتدا، نََصَر: فعل و فاعل (فاعلش مستتر است) بکرا: مفعول به، جملًه نََصَر بٌَکرا خبر و در محّل 

 رفع.

فعل مجهول: فعلي است که فاعل آن در کالم ذکر نشده و به مفعول نسبت داده شده باشد، مثل: نٍُصَر 

 ). بکُر (بکر ياري شد

 

    

    

 

 

 

    

   

 

 

 

 افعال ناقصه

افعالي هستند که بر مبتدا و خبر داخل مي شوند، و در آن دو عمل کرده مبتدا را به عنوان اسم و خبر را 

 ۱به عنوان خبر براي خود قرار مي دهند، عمل اين افعال رفع به اسم و نصب به خبر است. 

 مثال: زيُد عالُم ـ کاَن زيُد عالما.

 سم کان، عالما: خبر کان.ترکيب: کاَن: فعل ناقصه، زيُد: ا

، ما بَرٍَح، مازاَل،  افعال ناقصه عبارتند از: کاَن، صاَر، اًٌصبََح، اًٌمسي، اًٌضحي، ظَلّة، باَت، ما َفَتيَء، ما انٌَفکَّ

 ماداَم، لَيٌش.

 

 معاني افعال ناقصه:



۲۷ 

 

 کاَن: براي ثبوت خبر براي اسم مي باشد، صاَر: گرديد.

راي ثبوت خبر براي اسم در هنگام صبح، شب و ظهر مي باشند، مثل: اًٌصبََح زيُد اًٌصبََح، اًٌمسي، اًٌضحي: ب

 غنيّا (زيد هنگام صبح غنّي بود).

: براي ثبوت خبر براي اسم در طول روز بکار برده مي شود، مثل: ظَلَّ زيُد راکبا (زيد در طول روز سوار  ظَلَّ

 بود).

ر برده مي شود، مثل: باَت زيُد نائما (زيد در طول شب باَت: براي ثبوت خبر براي اسم در طول شب بکا

 خواب بود).

 لَيٌَس: براي نفي خبر از اسم مي باشد، مثل: ليس زيُد عالما (زيد عالم نيست).

، ما بَرٍَح، مازاَل: براي ثبوت خبر براي اسم و دوام آن تا زمان اخبار استعمال مي شوند،  ما َفَتيَء، ما انٌَفکَّ

 زيُد اًميرا (زيد هنوز امير است).مثل: مازاَل 

ماداَم: براي معلَّق کردن چيزي بر مدت ثبوت خبر براي اسم مي باشد، مثل: اٌٍجلٌٍس ماداَم زيُد جالسا 

 (بنشين مّدتي که زيد نشسته است).

 

 دو ويژگي افعال ناقصه:

 ـ تقديم خبر اين افعال بر اسم آنها جايز است، مثل: کاَن عالما زيُد.  ۱

 ـ تقديم خبر آنها بر خود افعال در غير افعالي که اوّل آنها ما مي باشد جايز است، مثل: عالما کاَن زيُد.  ۲

 ذکر اين نکته الزم است که حکم مذکور در مورد ليس اختالفي است.

 

 افعال مقاربه

اوت که خبر اين افعالي هستند که بر مبتدا و خبر داخل شده و مانند افعال ناقصه عمل مي کنند، با اين تف

 افعال بايد فعل مضارع باشد، و از لحاظ معني بر سه قسم تقسيم مي شوند:

 ـ افعال رجاء: براي اميد داشتن حصول خبر براي اسم مي آيند و عبارتند از: َعسي، َحري، اٌٍخلَولََق.  ۱

 مثال: َعسي زيُد اًٌن يٌَکُتَب (اميد است زيد بنويسد).

 زيُد: اسم عسي، اًٌن: ناصيه، يٌَکُتَب: فعل و فاعل، اًٌن يٌَکُتَب: خبر عسي. ترکيب: عسي: فعل مقاربه،

 ـ افعال ُقرب: براي نزديکي حصول خبر براي اسم مي آيند و عبارتند از: کاَد، َکَرَب، اًٌوَشَک.  ۲

 مثال: کادش زيُد يٌَکُتُب (نزديک است زيد بنويسد).

 يٌَکُتُب: فعل و فاعل، خبرٍ کاد. ترکيب: کاد: فعل مقاربه، زيُد: اسم کاَد،

ـ افعال شروع: در مورد شروع حاصل شدن خبر براي اسم استعمال مي شوند و عبارتند از: اًنٌَشاًَ◌،   ۳

 طٍَفَق، َجَعَل، اًَخَذ.

 مثال: اًَخَذ زيُد يٌَکُتُب (زيد شروع به نوشتن کرد).

 فعل و فاعل، خبرٍ اًَخَذ. ترکيب: اًَخَذ، فعل مقاربه، زيُد: اسم اًَخَذ، يٌَکُتُب:

 تذکر:



۲۸ 

 

 خبر افعال رجاء غالبا همراه با اًٌن و خبر افعال قرب غالبا بدون اًٌن استعمال مي شود.

 

ـ وجه نام گذاري اين افعال ناقصه اين است که اين افعال با مرفوع خود کالم را تمام نمي کند. (الحدائق   ۱

 ). ۱۱٥النديّه  / 

 

 

   

    

 

 

 

    

   

 

 

 

 افعال مدح و ذمّ 

افعال مدح و ذّم افعالي هستند که براي ايجاد مدح (ستايش) و يا ذّم (نکوهش) وضع شده اند، و بعد از 

 آنها دو اسم مرفوع ذکر مي شوند که اوّلي را فاعل و دوّمي را مخصوص به مدح يا ذّم مي نامند.

 افعال مدح عبارتند از: نٌٍعَم، َحبَّذا.

 ز: بٌٍئَس، ساَء.افعال ذّم عبارتند ا

 مثال: نٌٍعَم الرَُّجُل زيُد (زيد خوب مردي است).

روش ترکيب: اسم مخصوص به مدح يا ذم در ترکيب بايد يکي از عناوين ترکيبي را دارا باشد و در ترکيب آن 

 دو وجه ذکر شده است:

 عني هو.ترکيب اوّل: نٌٍعَم: فعل مدح، الرَُّجُل: فاعل، زيُد: خبر براي مبتداي محذوف ي

 ترکيب دوّم: نٌٍعَم: فعل مدح، الرَُّجُل: فاعل، نٌٍعَم الرَُّجُل: خبر مقّدم، زيُد: مبتداي موّخر.

تذکر: فاعل در حبَّذا کلمًه ذا مي باشد و هميشه به همين صورت است، يعني با مفرد و تثنيه و جمع و 

 زيُد و الزيّداٍن و الزيّدوَن و ٍهٌنُد و ... .مذکّر و مونّث بودن مخصوص به مدح تغييري نمي کند مثل: َحبَّذا 

 

 فعل تعجب

 فعلي است که براي بيان تعّجب و شگفتي از چيزي وضع شده است.

 صيغه است:  ۲فعل تعجب داراي  



۲۹ 

 

 ما اًفَعلَُه و اًٌفٍعٌل بٍٍه.

 : ما اًٌحَسَن زيدا (چقدر زيد نيکوست!).۱مثال  

 عل و فاعل، زيدا: مفعول به، جملًه اًٌحَسَن زيدا: خبر و در محّل رفع.ترکيب: ماـ تعجبيّه، مبتدا، اًٌحَسَن: ف

 : اًٌحٍسن بٍزيد (چقدر زيد نيکوست!).۲مثال  

 ، زيد: مجرور به باء و در محّل رفع، فاعل اًٌحٍسٌن.۱ترکيب: اًٌحٍسٌن: فعل تعّجب، ب: حرف جرّ  

 

ق الزم ندارد. در اين جا اقوال ديگري نيز وجود دارد ـ حرف جرّ در اين جا از نوع زايدًه الزمه است و متعلّ   ۱

 که در کتب مبسوط نحو مطرح شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حروف عامل

شامل: حروف جرّ ـ حروف ناصب فعل مضارع ـ حروف جازم فعل مضارع ـ حروف ناصب اسم ـ حروف مشبهه 

 بالفعل ـ حروف شبيه به ليس ـ الي نفس جنس.

 

 حروف جرّ 

حرفند که بر اسم داخل شده و آن را مجرور مي کنند و آنها عبارتند از: باء، تاء، کاف، الم،   ۱۷رّ  حروف ج

، حاشا ٍمٌن، َعدا، في، َعٌن، َعلي، َحتّي، الي.  واو، ُمٌنُذ، ُمٌذ، َخال، ُربَّ



۳۰ 

 

 :۱معاني باء  

 ـ الصاق، مثل: بزيٍد داُء و مثل: َمَرٌرُت بزيٍد.  ۱

 َتبٌُت بالَقلٍَم.ـ استعانت، مثل: کَ   ۲

 ـ ُمَصاَحبت، مثل: َخَرَج زيُد بٍَعشيرتٍه.  ۳

 ـ ُمقابَلَه، مثل: بٌٍعُت هذا بٍهذا.  ٤

 ـ تٌَعٍديَه، مثل: َذَهبٌُت بزيٍد.  ٥

 ـ َسبَبٍيَّت، مثل: َضَربٌُتُه بٍُسوٍء اًَدبٍٍه.  ٦

 ـ ظرفيت، مثل: َجلٌَسُت بٍالَمٌسجٍٍد.  ۷

 مورد باء زائده است)، مثل: ما زيُد بقائٍم.ـ تاًکيد (اين معني در   ۸

 ـ َقَسم، مثل: اٌُقٍسُم باٍل الٌُکرٍ َمنَّ زيدا.  ۹

 تذکر:

 ـ حذف متعلَّق باء قسم جايز است، مثل: بٍاٍل الٌُکرٍ َمنَّ زيدا.  ۱

ز ـ جمله اي که در جواب قسم قرار مي گيرد اصطالحا جملًه جواب قسم ناميده مي شود و محلّي ا  ۲

 اعراب ندارد.

 مثال: اٌُقٍسُم بٍاٍل الٌُکرٍ َمنَّ زيدا.

:  ترکيب: اًُ◌ٍسُم: فعل و فاعل، باٍل: جارّ و مجرور متعلّق به اٌُقٍسُم، َل: الم جواب قسم، اٌُکرٌٍمنَّ

 رد.فعل و فاعل و نون تاًکيد، زيدا: مفعول به. جملًه الُکرٍ َمنَّ زيدا جواب قسم است و محلّي از اعراب ندا

 معاني ٍمٌن:

 در مکان، مثل: ٍسٌرُت ٍمَن البٌَصرٍه الَي الُکوَفٍه.  ۲ـ ابتداء غايت    ۱

 ـ ابتداء غايت در زمان، مثل: ُمٍطٌرنا ٍمٌن الُجٌمَعٍه الَي الٌجٌمَعٍه.  ۲

 ۳ـ بيان جنس، مثل: (َفاٌجَتنٍُبوا الرٌٍّجَس ٍمَن االًوثاٍن).   ۳

راٍهٍم.ـ تبعيض، مثل اًَخٌذُت ٍمَن   ٤  الدَّ

 ـ تاًکيد (اين معني در صورتي است که ٍمٌن زايده باشد)، مثل: ما قاَم ٍمٌن اًَحٍد.  ٥

 ٤ـ تعليل، مثل: (ٍممّا َخٍطيٌئاتٍٍهٌم اًُ◌ٌغرٍُقوا).   ٦

ترکيب: ٍمٌن: حرف جرّ، ما: زايده، َخطيئاتٍ: مجرور به ٍمٌن و مضاف، هم: مضاف اليه اًُ◌ٌغرٍُقوا: فعل مجهول و 

 يب فاعل (ضمير واو نايب فاعل است)، جارّ و مجرور متعلّق به اًُ◌ٌغرٍُقوا.نا

 معاني الي:

 ـ انتهاء غايت در مکان، مثل: ٍسٌرُت ٍمَن البٌَصَرٍه الَي الُکوَفٍه.  ۱

 ٥ـ انتهاء غايت در زمان، مثل: (و اًلٌَقيٌنا بيَنُهُم الَعداَوَه و البٌَغضاَء الي يوٍم القياَمه).   ۲

 ٦معناي َمَع، مثل: (وال تَاًُکلُوا اًٌموالَُهٌم الي اًٌموالٍُکٌم). ـ   ۳

 معاني في:

 ـ ظرفيت، مثل: زيُد في الدارٍ و مثل: النّجاُه في الصٍّدقٍ.  ۱



۳۱ 

 

 ۷ـ مصاحبت، مانند: (َفَخَرَج َعلي َقٌوٍمٍه فٍي زٍيَنتٍٍه).   ۲

ل آن است)، علي: حرف جرّ، قوٍم: مجرور و ترکيب: ف: به حسب ما قبل، َخَرَج: فعل و فاعل (ضمير هو فاع

مضاف ُه: مضاف اليه (جارّ و مجرور متعلّق به َخَرَج)، في: حرف جرّ، زٍيٌَنٍه: مجرور و مضاف، ُه مضاف اليه (جارّ 

 و مجرور متعلّق به َخَرَج).

 ۸ـ تعليل، مانند: (َفذلٍُکنَّ الٍَّذي لٌُمُتنَّنٍي فيٍه).   ۳

: حرف خطاب، الّذي: اسم موصول، ترکيب: َف: به حسب ما  قبل، ذا: اسم اشاره، مبتدا، ٍل: حرف ُبعد، ُکنَّ

: فعل و فاعل، ن: حرف وقايه   ، ي: ضمير متصل، مفعول به، في: حرف جرّ، ه: ضمير متصل، در ۹خبر، لٌُمُتنَّ

 محّل جرّ به في. (جملًه لٌُمُتنَّني فيه صله براي الّذي).

 ۱۰َصلٍّبَنَُّکٌم فٍي ُجُذوعٍ النٌَّخٍل). ـ استعالء، مانند: (الً◌ُ   ٤

: فعل و فاعل و نون تاًکيد (ضمير اًنَا فاعل آن مي باشد)، في:  ترکيب: َل: جواب قسم مقّدر، اًُ◌َصلٍّبَنَّ

.  حرف جرّ، ُجُذوعٍ: مجرور به في و مضاف، النٌَّخٍل: مضاف اليه، جارّ و مجرور متعلّق به اًٌ◌َصلٍّبَنَّ

 معاني الم:

 استحقاق، مثل: الحمد ل. ـ  ۱

 ـ اختصاص، مثل: الکتاُب لزيٍد و مثل: الکتاُب للمدرسٍه.  ۲

 ـ َقَسم، مثل: لٍلٍه ال ُيؤَخُر االًَجُل.  ۳

 ـ تعليل، مثل: َضربُت زيدا للتاًديبٍ.  ٤

 ۱۱ـ تاًکيد (اين معني در مورد الم زايده است)، مثل: (َرٍدَف لَُکٌم).   ٥

 ُربّ 

 داخل مي شود، مثل: ُربَّ رجٍل کريٍم في الدارٍ.  ۱۲موصوفه   َ◌بر اسم نکرهً 

رّب از حروفي است که در اعراب زايد است ولي در معني زايد نيست، به همين جهت آن را حرف جرّ شبه 

زايد ميگويند و نيازي به متعلَّق ندارد. و محّل مجرور آن در بعضي موارد چون مثال فوق رفع بنابر ابتدائيّت 

 ۱۳ است.

: حرف جرّ شبه زايد، رجٍل: مجرور به رّب، در محل رفع، مبتدا، کريٍم: صفت براي رجل، في الدار:  ترکيب: ُربَّ

 جارّ و مجرور، متعلق به عامل مقّدر، خبر مبتدا.

 معاني َعلي: 

 ـ اٍستعالء، مثل: زيُد َعلَي الَّطحٍ و مثل: َعلَيٌٍه َديٌُن.  ۱

 ۱٤الَمديَنَه َعلي حيٍن َغٌفلٍَه ٍمٌن اًٌهلٍها). ـ ظرفيت، مثل: (َو َدَخَل   ۲

 ۱٥ـ مصاحبتف مثل: (َو آتَي الماَل َعلي ُحبٍٍّه َذوٍي الٌُقٌربي  ...).   ۳

 َعٌن:

ٌهَم َعٍن الَقوسٍ و مثل: بَلََغني َعٌن زيٍد حديُث.  مهمترين معناي َعٌن مجاوزه است، مثل: َرَميٌُت السَّ

 معاني کاف:

 بر دو قسم است:ـ تشبيه و آن   ۱



۳۲ 

 

 الف ـ تشبيه در ذات، مثل: زيُد کاًخيٍه.

 ب ـ تشبيه در صفات، مثل: زيُد کاالًَسٍد.

 ۱٦ـ تاًکيد و آن کاٍف زايده است، مثل: (لَيٌَس َکٍمٌثلٍٍه شيُء).   ۲

 کاف جارّه بر ضمير داخل نمي شود.

 ٌمٌذ و ُمٌنُذ:

ان حاضر براي ظرفيت مي آيند، مثل: ما راًيُتُه ُمٌذ يٌَوٍم اين دو حرف در زمان ماضي براي ابتداء غايت و در زم

 الجمعٍه و مثل: ما راًيُتُه ُمٌنُذ ييٌَومثنا.

 معاني حتّي:

َمَکَه َحتّي َراًٍسها.  ۱  ـ انتهاء غايت، مثل: اًَکلٌُت السَّ

 فرق بين حتّي و الي در اين است که ما بعد حتّي داخل در حکم ما قبل است بخالف الي.

 ـ به معناي مع، مثل: َقٍدَم الحاجُّ َحتّي الُمشاٍه.  ۲

 حتّي نيز از حروفي است که بر ضمير داخل نمي شود.

 واو َقَسم:

 مثل: َوَهللا الًٌضرٍبَنَّ زيدا.

متعلَّق واو قسم همواره محذوف است، پس در اينجا َوٍهللا متعلّق به اٌُقٍسُم محذوف است و اين حرف بر 

 ضمير داخل نمي شود.

 تاء َقَسم:

 مثل: تَا ٍل الًٌضرٍبَنَّ زيدا.

 از ويژگيهاي تاء قسم اين است که فقط بر سر لفظ هللا داخل مي شود.

 حاشا:

 براي تنزيه است، مثل: ساَء القوُم حاشا زيٍد.

 َخال و َعدا:

 براي استثناء استعمال مي شوند، مثل: جاَء القوُم َعدا و اًکرمُت القوَم َخال زيٍد.

اصلي و زايد: اگر با فرض حذف حرف جرّ، خللي به معناي کالم وارد شود آن حرف جرّ را اصلي  حرف جرّ 

مي نامند، مثل باء در َذَهَب ُهللا بٍُنورٍٍهٌم و اگر با فرض حذف، خللي به معناي کالم وارد نشود آن را حرف جرّ 

 زايد مي نامند، مثل باء در ماَزيُد بٍقائٍم.

 زيُد: مبتدا، باء: حرف جرّ زايد، قائٍم: مجرور به باء زايده و خبر.ترکيب: ما: حرف نفي، 

 حرف جرّ زايد و حروفي چون کاف، حاشا، خال و عدا متعلَّق ندارند.

 

ـ بعضي از حروف جرّ داراي معاني ديگري هستند که در کتب مبسوط نحو مورد بحث قرار خواهند   ۱

 که کاربرد بيشتري دارند اکتفا شده است. گرفت. و در اين جا به ذکر آن دسته از معاني

 ـ غايت در اين جا به معناي مسافت است.  ۲



۳۳ 

 

 .۳۰ـ الحج  /   ۳

 .۲٥ـ نوح  /   ٤

 .٦٤ـ المائده  /   ٥

 .۳ـ النساء  /   ٦

 .۷۹ـ القصص  /   ۷

 .۳۲ـ يوسف  /   ۸

ل شده و از اشتباه کلمات ـ نون و قافيه نوني است که در بعضي موارد به آخر فعل يا اسم يا حرف متص  ۹

 با يکديگر جلوگيري مي کند.

 .۷۱ـ طه  /   ۱۰

 .۷۲ـ النمل  /   ۱۱

ـ گاهي نيز بر سر ضمير در آيد، مثل: ُربَُّه َرُجال، و مراد از نکره موصوفه اسم نامعيّني است که براي آن   ۱۲

 صفتي ذکر شده باشد.

موارد خبر آن محذوف است مثل قول امير المومنين  ـ در صورت مبتدا بودن مجرور رّب در بسياري از  ۱۳

 ).٥۲۹۰عليه السالم : ُرّب لٌَغوٍ يٌَجلٍُب شرّا (غرر الحکم / ح  

 .۱٥ـ القصص  /   ۱٤

 .۱۷۷ـ البقره  /   ۱٥

 .۱۱ـ الشوري  /   ۱٦

 

 

 

   

    

 

 

 

    

   

 

 

 حروف ناصب فعل مضارع

 ٌي، اَذٌن.حروف ناصب فعل مضارع عبارتند از: اًٌن، لٌَن، کَ 

 ۱مثال: (لٌَن تَجٍَد لَُهٌم نَصيرا). 



۳٤ 

 

ترکيب: لٌَن، ناصبه، تَجٍَد: فعل مضارع، منصوب به لٌَن، ضمير مستتر اًنَت فاعلش، لَُهم: جارّ و مجرور، متعلّق 

 به تَجٍَد، نصيرا: مفعول به.

 اًٌن:

 تصاص به زمان استقبال دارد.از ويژگيهاي اًٌن اين است که فعل مضارع را به تاًويل مصدر مي برد و اخ

 ۲مثال: (اًٌن تَُصوُموا َخيٌُر لَُکٌم). 

ترکيب: اًٌن: ناصبه، تَُصوُموا: فعل و فاعل، اًن تُصوُموا: تاًويل به مصدر مي رود، مصدر در محل رفع، مبتدا، 

 لَُکٌم.خيُر: خبر، لَُکٌم: جارّ و مجرور، متعلّق به خيُر، تقدير آن چنين است: َصٌوُمُکم َخيٌُر 

 لٌَن:

 معناي آن نفي مستقبل همراه با تاًکيد نفي است، مثل: لٌَن يٌَضرٍَب زيُد (زيد هرگز نخواهد زد).

 َکٌي:

 براي تعليل است و سبب بودن ما قبل براي ما بعد را مي رساند.

 مثال: اًٌسلٌَمُت َکٌي اًٌدُخَل الَجنََّه.

 دُخَل: فعل و فاعل، الجنََّه: مفعول فيه.ترکيب: اًٌسلٌَمُت: فعل و فاعل، َکٌي: ناصبه، اً 

 اَذٌن:

 براي جواب و جزاء است، مثل اينکه گفته شود: اًنا آتيَک، و در جواب بگويي: اَذٌن اٌُکرٍَمَک.

 

 حروف جازم فعل مضارع

 حروف جازم فعل مضارع عبارتند از: لٌَم، لّما، الٍم امر، الي نهي، اٌن شرطيه.

 لٌَم:

 ني به ماضي تبديل کرده آن را منفي مي کند.مضارع را از جهت مع

 مثل: لٌَم يٌَضرٌٍب زيُد (زيد نزد).

 لَّما:

مانند لم، مضارع را به ماضي قلب کرده و آن را منفي مي کند ولي فعل منفي را در زمان ماضي تا حال 

 استمرار مي دهد.

 ۳مثال: (َو لَّما يٌَدُخٍل االيماُن ُقلُوبٍُکٌم). 

حسب ما قبل، لمّا: جازمه، يٌَدُخٌل: فعل مضارع، االيماُن: فاعل، في: حرف جرّ، قلوبٍ: مجرور ترکيب: واو: به 

 و مضاف، ُکٌم: مضاف اليه در محل جرّ، جارّ و مجرور متعلّق به يٌَدُخٌل.

 ويژگيهاي لَمّا:

 ـ نفي فعل را در زمان ماضي تا حال استمرار مي دهد.  ۱

 ل: نٍَدَم زيُد و لَّما. يعني: لّما يٌَنَ◌َفٌعُه النََّدُم، بخالف لم.ـ حذف فعل لَّما جايز است، مث  ۲

 ـ در مدخول لّما توقّع حصول است، بخالف لٌَم.  ۳

 الم امر:



۳٥ 

 

بر فعل مضارع داخل مي شود و فعل مضارع را داراي معني طلب مي نمايد، مثل: لٍيٌَضرٌٍب بکرا (زيد بايد بکر 

 را بزند).

 الي نهي:

 داخل شده و فعل مضارع را داراي معني طلب ترک فعل مي نمايد.بر فعل مضارع 

 ٤مثال: (ال يَتٍَّخٍذ الُمومُنوَن الکافٍريَن اًولياَء). 

ترکيب: ال: حرف نهي، يتَّخٌذ: فعل مضارع مجزوم به ال، المؤمنون: فاعل، الکافريَن: مفعول اوّل، اًولياَء: 

 مفعول دوّم.

 إٌن:

ر دو جمله داخل شده و يکي را شرط و ديگري را جواب قرار مي دهد به از حروف جازمه است که بر س

 همين جهت آن را إن شرطيّه مي نامند.

 ٥مثال: (إٌن تٌَنُصُروا َهللا يٌَنُصٌرُکٌم). 

ترکيب: إٌن: شرطيّه، تٌَنُصرُوا: فعل و فاعل، مجزوم به إٌن، فعل شرط، َهللا: مفعول به، ينُصر: فعل و فاعل، 

 ن، جواب شرط، ُکٌم: مفعول به.مجزوم به إ

تذکر: اگر إٌن شرطيّه بر دو فعل ماضي داخل شود، معني آن دو را به مضارع تغيير داده و در لفظ آن دو عمل 

 نمي کند، بلکه آنها را محّال مجزوم مي نمايد مثل: إٌن َضَربٌَت َضَربٌُت.

مجزوم مي شود و فعل دوّم محّال، مثل: إٌن و اگر فعل اوّل مضارع و فعل دوّم ماضي باشد فعل اوّل، لفظا 

 تٌَضرٌٍب َضَربٌُت.

و اگر بر عکس بود فعل اوّل مجزوم مي شود و فعل دوّم جايز الوجهين است، يعني هم مي تواند لفظا 

 مجزوم باشد هم مي تواند مجزوم نباشد.

 مثل: إٌن ضربَت أٌضرٌٍب يا أٌضرٍُب.

گيرد اگر مقرون به فاء باشد، محال مجزوم خواهد بود، مثل: إٌن جمله اي که در جواب شرط جازم قرار مي 

 تٌَجلٌٍس َفانَا أٌجلٍُس.

ترکيب: إٌن: حرف شرط، تٌَجلٌٍس: فعل شرط، مجزوم به إٌن، ضمير مستتر أنَت فاعل آن، فاء: رابطه، أنا: 

 و محّال مجزوم. مبتدا، أجلٍُس: فعل و فاعل، خبرٍ أنا و در محّل رفع، جملًه أنا أٌجلٍس جواب شرط

 

 .۱٤٥ـ النساء  /   ۱

 .۱۸٤ـ البقره  /   ۲

 .۱٤ـ الحجرات  /   ۳

 .۲۸ـ آل عمران  /   ٤

 .۷ـ محمد صلي هللا عليه و آله و سلم  /   ٥

 

 



۳٦ 

 

 

   

    

 

 

 

    

   

 

 

 

 حروف ناصب اسم

عناي َمَع، إّال ي بعضي از حروفند که اسم ما بعد خود را منصوب مي نمايند و آنها عبارتند از: واو به م

 استثنائيّه، حروف نداء.

واو به معناي َمَع: واوي است که داراي معناي همراهي مي باشد و اسم منصوب ما بعد آن را مفعوُل معه 

 مي گويند.

 مثال: ٍجٌئُت َو زيدا.

 ترکيب: جئُت: فعل و فاعل، واو: به معناي مع، زيدا: مفعول معه.

 کردن ما بعد خود از حکم ما قبل مي آيد و ما بعد آن را ُمٌسَتٌثني مي گويند.إالّي اٍستثنائيّه: براي خارج 

 مثال: جاَء الَقوُم إالّ زيدا.

 ترکيب: جاَء: فعل، القوُم: فاعل، إالّ: اٍستثنائيّهف زيدا: ُمستثني.

 اقسام مستثني:

 مستثني بر دو قسم است: متصل و منقطع.

بوده و به وسيله ادات استثناء از حکم مستثني منه خارج اگر مستثني حقيقتا داخل در مستثني منه 

 شده باشد مستثني را متصل مي نامند.

 مانند: جاَء القوُم إالّ زيدا.

اگر مستثني حقيقتا داخل در مستثني منه نباشد بلکه حکما داخل در آن باشد مستثني را منقطع مي 

 ۱نامند، مانند: جاء القوُم إالّ حمارا. 

تثني منه در کالم ذکر نشده و کالم منفي باشد مستثني را مستثناي مفرّغ مي نامند، که توّجه: اگر مس

 به خواهش عامل اعراب داده مي شود.

 مثل: ما جاَء إالّ زيُد.

 ترکيب: ما: نافيه، جاَء: فعل، اٍستثنائيّه، زيُد: فاعل براي جاء.



۳۷ 

 

 حروف نداء:

 مي آيند و عبارتند از: يا، أيا، َهيا، أٌي، أ.حروفي هستند که براي خواندن و دعوت کردن مخاطب 

از اين حروف أ براي نداي قريب، أٌي براي نداي متوسط، أيا و َهيا براي نداي بعيد و يا براي هر سه مورد 

 استعمال مي شود.

 اسم بعد از اين حروف ُمنادي ناميده مي شود.

 اقسام ُمنادي:

 ـ مضاف، مانند: يا عبَد ٍهللا.  ۱

 ، مانند: يا َوٍجيها ٍعٌنَد ٍهللا.۲مضافه   ـ شبه  ۲

 ـ نکرًه غير مقصوده، مانند: يا غافٍال و الموُت يَطٌلُُبُه.  ۳

 ـ مفرد معرفه، مانند: يا زيُد، يا زيُدوَن.  ٤

 ـ نکرًه مقصوده، مانند: يا َرُجُل.  ٥

 سه قسم اوّل منادي، منصوب و دو قسم ديگر مبني بر عالمت رفع خود مي باشند.

 تذکر:

 ۳گاهي حرف ندا حذف مي شود، مثل: (ُيوُسُف أٌعرٌٍض َعٌن هذا). 

 

ـ بايد دانست که حکم مستثني در همه موارد، وجوب نصب نيست بلکه در بعضي موارد نصب آن جايز   ۱

است و حتي گاهي نصب آن مرجوح است. که نحو مقدماتي تفصيلي آن در کتب مبسوط نحو مطرح شده 

 است.

 ضاف کلمه است که معناي آن با کلمه بعد از آن تمام شود.ـ شبه م  ۲

 .۲۹ـ يوسف  /   ۳

 

 

 

   

    

 

 

 

    

   

 

 



۳۸ 

 

 ۱حروف مشبهة بالفعل  

حروفي هستند که بر مبتدا و خبر داخل شده مبتدا را به عنوان اسم و خبر را به عنوان خبر براي خود قرار 

 است. مي دهند، عمل اين حروف، نصب به اسم و رفع به خبر

. ، لََعلَّ ، لَيٌَت، لکٍنَّ ، َکأنَّ ، أنَّ  حروف مشبّهة بالفعل عبارتند از: إنَّ

 مثال: إنَّ زيدا عالُم.

. ، عالٍُم: خبر إنَّ  ترکيب: إنَّ مشبهة بالفعل، زيدا: اسم إنَّ

:  إنَّ و أنَّ

اين است که إنَّ با اين دو حرف براي تأکيد حکم و بر طرف کردن شک از آن بکار مي روند و فرق بين آن دو 

اسم و خبر خود کالمي تاّم است ولي أنَّ با اسم و خبر خود در حکم مفرد (غير جمله) است، يعني: بجاي 

.  أنَّ و اسم و خبر آن مي توان اسم مفردي قرار داد بخالف إنَّ

اسم أنَّ  اسم مفردي که به جاي إنَّ و اسم و خبر آن قرار مي گيرد مصدري از لفظ خبر است که مضاف به

 گرديده است.

َ◌ زيدا قائُم.  مثال: َسٍمٌعُت أنَّ

، أنَّ با اسم و خبر خود به  ، قائُم: خبر أنَّ ترکيب: َسٍمٌعُت: فعل و فاعل، أنَّ مشبهة بالفعل، زيدا: اسم أنَّ

 تأويل مصدر رفته و به عنوان مفعول به َسٍمٌعُت مي باشد، تقدير آن چنين است: َسٍمٌعُت قياَم زيٍد.

 واردي از وجوب کسر همزًه اّن:م

با توجه به اين که گفتيم إنَّ با اسم و خبر خود کالمي تاّم است پس اگر انَّ در جايگاهي قرار گيرد که در آن 

 جايگاه بايد کالم تام قرار گيرد الزم است همزه اّن را مکسور بخوانيم، مانند موارد زير:

 .ـ در ابتداي کالم، مثل: إنَّ زيدا قائمُ   ۱

 ـ بعد از موصول، مثل: جاَء الّذيٍ إّن إباُه عالٍُم.  ۲

 ۲ـ بعد از مادًّه قول، مثل: (قاَل إنُِّه يَُقوُل إنَّها بََقَرُة).   ۳

 ۳ـ بعد از َقَسم، مثل: (َو الَعٌصرٍ إّن اإلنٌساَن َففي ُخٌسُر).   ٤

 ٤ـ بعد از نداء، مثل: (يا لُوطُ إنّا ُرُسُل َربٍَّک).   ٥

 ي از وجوب فتح همزه اّن:موارد

اگر اّن با اسم و خبر در جايي قرار گرفت که در آن جايگاه طبق قاعده بايد اسم مفرد قرار بگيرد همزه اّن را 

 مفتوح مي خوانيم، مانند موارد زير:

 َک عالُم.ـ اگر انَّ با اسم و خبر در محل رفع قرار گيرد، مثل: بَلََغني أنَّ زيدا عالٍُم و مثل: ٍعٌندي أنَّ   ۱

 ـ اگر انَّ با اسم و خبر در محل نصب قرار گيرد، مثل: َکرٌٍهُت أنََّک قائٍُم.  ۲

ـ اگر انَّ با اسم و خبر در محل جرّ قرار گيرد، مثل: إٌعَجبَني اشتهاُر إنََّک فاٍضُل و مثل: َعجٍبٌُت ٍمٌن أنََّک   ۳

 قائٍُم.

:  لکٍنَّ

است که به ما بعد آن حکمي مخالف ما قبل نسبت داده شود  براي استدراک است. استدراک به اين معن



۳۹ 

 

٥ 

: ما ۱به همين جهت لکنَّ بين دو کالم که از جهت نفي و اثبات يکديگر مغايرت دارند واقع مي شود. مثال  

 جاَء زيُد لکنَّ عمرا جاَء.

 : جاَء زيُد لکنَّ عمرا لٌَم يَجٍيٌء.۲مثال  

 لَيٌَت:

 ٦هار محبّت شييء غير ممکن يا ممکٍن غير متوقّع است. براي تمنّي است و تمنّي اظ

باَب يَُعوُد.۱مثال    : لَيٌَت الشَّ

 : لَيٌَت زيدا عالُم.۲مثال  

:  لََعلَّ

مثل: (لََعلَّ   ۷براي ترّجي است و آن طلب امر محبوبي است که حصول آن نزديک شمرده شده است. 

 ۸الّساَعَة قريُب). 

:  َکأنَّ

 ه چيزي بکار مي رود، مثل: َکأنَّ زيدا األَسُد.براي تشبيه چيزي ب

 

ـ وجه نامگذاري اين حروف به مشبهة بالفعل اين است که بعضي از خصوصيات فعل را دارا هستند از   ۱

جمله اينکه: الف ـ بين حروف همانند فعل داراي سه حرف يا بيشتر هستند. ب ـ آخر اينها مانند فعل 

ر اينها معني فعل وجود دارد. د ـ همانند افعال عمل رفع و نصب انجام مي ماضي مبني بر فتح است. ج ـ د

 دهند.

 .٦۹ـ بقره  /   ۲

 .۱ـ العصر  /   ۳

 .۸۱ـ هود  /   ٤

 .۱۲٦ـ الحدائق النديّة  /   ٥

 .۱۲۷ـ الحدائق النديّة  /   ٦

 .۱٤۹ـ شرح قطر الندي  /   ۷

 ۱۷ـ الشوري  /   ۸

 

 

 

   

    

 

 



٤۰ 

 

 

    

   

 

 

 

 بيه به ليسحروف ش

دو حرف ما و ال که داراي معناي نفي مي باشند بر مبتدا و خبر داخل شده و مانند ليس رفع به اسم و 

 ۱نصب به خبر مي دهند، به همين جهت اين دو حرف را حروف شبيه به ليس ناميده اند. 

 مثال: ما: نافيه شبيه به ليس، َرُجُل: اسم ما، حاٍضرا: خبر ما.

 :تفاوتهاي ما و ال

 ۲ـ ما براي نفي حال ولي ال براي مطلق نفي است.   ۱

 ـ اسم ما هم مي تواند معرفه باشد هم نکره به خالف ال که فقط بر نکره داخل مي شود.  ۲

 ـ باء زايده در خبر ما داخل مي شود ولي در خبر ال داخل نمي شود، مثل: ما زيُد بقائٍم.  ۳

 

 الي نفي جنس

بر مبتدا و خبر داخل شده، مبتدا را منصوب و خبر را مرفوع مي کند در اين يکي از حروف نفي است که 

 صورت مبتدا به عنوان اسم براي ال و خبر به عنوان خبر براي ال مي باشد.

 اسم ال در صورتي که مضاف باشد منصوب و در غير اين صورت مبنّي بر عالمت نصب آن است.

 ۳: (الإٌکراَه في الّدين). ۱مثال  

: ال: نفي جنس، إٌکراَه: اسم ال، مبنّي بر فتح، في الّديٍن: جارّ و مجرور، متعلّق به عامل مقّدر، خبر ترکيب

 ال.

 : الُغالَم رجٍل في الّدار.۲مثال  

ترکيب: ال: تفي جنس، غالَم: اسم ال، منصوب و مضاف، رجٍل: مضاف اليه، في الدارٍ: جارّ و مجرور، متعلّق 

 به عامل مقّدر، خبر.

 ي نفي جنس در صورتي عمل مي کند که اسم آن نکره بوده و به آن متصل باشد.ال

 

 ـ ما در صورتي عمل ليس را انجام مي دهد که داراي شرايط زير باشد:  ۱

 الف: اسم آن بر خبرش مقّدم باشد.

 ب: بعد از آن، إٌن زائده واقع نشده باشد.

 ج: خبر آن مقترن به إالّ نباشد.

 ال براي نفي استقبال است.ـ بعضي قائلند   ۲



٤۱ 

 

 .۲٥٦ـ البقره  /   ۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حروف غير عامل

شامل: حروف عطف ـ حروف استفهام ـ حروف نفي ـ حروف جواب ـ حروف تحقيق و تقليل ـ حروف تعريف ـ 

 حروف تنبيه ـ حروف مصدر ـ حرف ربط ـ نون وقايه.

 

 حروف عطف

، فاء، أٌو، بٌَل، ال.۱حکم ما قبل قرار مي دهند  حروفي هستند که ما بعد خود را در   ، مانند: واو، ثُمَّ

 واو: براي جمع بين ما قبل و ما بعد در حکم، بدون فايده دادن ترتيب است، مثل: جاء زيد و عمرُو.

: براي جمع بين ما قبل و ما بعد در حکم به همراه ترتيب و انفصال است.  ثُمَّ

 ما بعد در حکم به همراه ترتيب و اتصال است. فاء: براي جمع بين ما قبل و

 أٌو: براي ثبوت حکم براي يکي از دو امر بدون تعيين آن مي آيد.

 بٌَل: براي إعراض از ما قبل ورودي آوردن به ما بعد است، مثل: جاَء زيُد بل عمرُو.



٤۲ 

 

 عمرُو.ال: آنچه براي ما قبل ثابت شده است از ما بعد نفي مي کند، مثل: جاَء زيُد ال 

 

 حروف استفهام

 حروفي هستند که براي پرسش از چيزي بکار برده مي شوند و عبارتند از: همزه أ و َهٌل.

 : أزيُد قائُم؟۱مثال  

 ترکيب: أ: حروف استفهام، زيُد: مبتدا، قائُم: خبر.

 : َهٌل يٌَضرٍُب زيُد بکرا؟۲مثال  

 ل، بکرا: مفعول به.ترکيب: َهٌل: حرف استفهام، يٌَضرٍُب: فعل، زيُد: فاع

 

 حروف نفي

 حروفي هستند که براي منفي کردن کالم مي آيند، مانند: ما و ال.

 ۲مثال: ما ارتاَب ُمٌخلٍُص َو ال َشکَّ ُموقٍُن. 

 

 حروف جواب

 حروفي هستند که در جواب پرسش يا کالم متکلّم يا طلب او واقع مي شوند، مانند: نََعٌم، بَلي، ال.

 ير کالم سابق مي آيد.نََعٌم: براي تقر

 : أجاَء زيُد ـــ نََعٌم (يعني زيد آمد).۱مثال  

 : جاَء زيُد ـــ نََعٌم (يعني زيد آمد).۲مثال  

 : ألٌَم يَُقٌم زيُد ـــ نََعٌم (يعني زيد قيام نکرد).۳مثال  

 : لم يقم زيُد ـــ نََعٌم (يعني زيد قيام نکرد).٤مثال  

 خبر را به صورت اثبات جواب مي دهد.بَلي: نفي بعد از استفهام يا 

: (ألٌَسُت بٍَربَُکٌم قالُوا بلي). (يعني: آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند آري تو پروردگار ما ۱مثال  

 ۳هستي). 

 : لٌَم يَُقٌم زيُد ـــ بَلي (يعني زيد ايستاد).۲مثال  

 ال: براي نفي کالم سابق مي آيد.

 (يعني زيد نيامد).: أجاَء زيُد ـــ ال ۱مثال  

 : جاَء زيُد ـــ ال (يعني زيد نيامد).۲مثال  

 

ـ ما بعد حروف عطف از نظر نحو مقدماتي لفظي در تمام موارد و از نظر معني در غالب موارد در حکم ما   ۱

 قبل است، ولي در بعضي حروف چون ال خالف معناي ما قبل براي ما بعد ثابت مي شود.

 .۹٥۳۲ـ غرر الحکم / ح    ۲

 .۱۷۲ـ األعراف  /   ۳



٤۳ 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

    

   

 

 

 حرف تحقيق و تقليل

حرف قد وقتي قبل از فعل ماضي بيايد حرف تحقيق، و هنگامي که پيش از فعل مضارع قرار گيرد حرف 

 تقليل است.

 ۱: (َقٌد أٌفلََح َمٌن تََزکّي). ۱مثال  

 صول، فاعل، تزکّي: فعل و فاعل (صله).ترکيب: َقٌد: حرف تحقيق، أٌفلََح: فعل، َمٌن: اسم مو

 ۲: َقٌد يَغلٍُب الَمٌغلُوُب. ۲مثال  

 

 حرف تعريف

ال هنگامي که بر سر اسم نکره (نا معيّن) درآيد و آن را معرفه (معيّن = شناخته شده) کند ال تعريف 

 ناميده مي شود.

 ۳). مثال: (أٌرَسلٌنا إلي فٌرَعوَن َرُسوال َفَعصي فٌٍرَعوُن الرَّسولَ 

ترکيب: أرسلنا: فعل و فاعل، ألي فرعوَن: جارّ و مجرور متعلّق به أرسلنا، رسوال: مفعول به، فاء: حرف 

 عطف، َعصي: فعل، فرعوُن: فاعل، الرّسوَل: مفعول به.

 

 حروف تنبيه

 حروفي هستند که براي هشيار کردن مخاطب مي آيند، مثل: أال و أما.

 ٤ئٍنُّ الُقلُوُب). مثال: (أال بٍٍذٌکرٍ ٍهللا تَطٌمَ 

، ٍذٌکرٍ: مجرور به باء و مضاف، ٍهللا: مضاف اليه،  ترکيب: أال: حرف تنبيه، باء: حرف جرّ، متعلّق به تَطٌَمئٍنُّ

: فعل، القلُوُب: فاعل.  تَطٌَمئٍنُّ

 



٤٤ 

 

 حروف مصدر

و حروفي هستند که ما بعد خود را از جهت معني همانند مصدر مي کنند و مي توان به جاي آنها 

 مابعدشان مصدر قرار داد و آنها عبارتند از: أٌن، ما، أّن، لٌَو، َکٌي.

 ذکر اين نکته الزم است که از ميان حروف مصدريه تنها ما و لو، غير عامل مي باشند.

 ٥: (أٌن تَُصوُموا َخيٌُر لَُکٌم). ۱مثال  

قدير َصٌوُمُکم (مبتدا)، خيُر: خبر، لَُکٌم: جارّ ترکيب: أٌن: ناصبه مصدريه، تَُصوُموا: فعل و فاعل، أٌن تصوُموا: به ت

 و مجرور متعلّق به خيُر.

 ٦: (و ضاَقٌت َعليٌُکُم األرُض بٍما َرُحبٌَت). ۲مثال  

ترکيب: واو: به حسب ما قبل، ضاَقت: فعل، عليکم: جارّ و مجرور، متعلّق به ضاَقٌت، األرُض: فاعل، باء: 

 ل و فاعل.حرف جرّ، ما: مصدريه، َرُحبَُت: فع

تقدير آن چنين است: ضاَقٌت َعلَيٌُکُم األرٌض األرُض بٍُرٌحبٍها، مصدر در محل جرّ، و جارّ و مجرور متعلّق به 

 ضاَقٌت مي باشد.

 

 حرف ربط.

 فاء حرفي است که بين دو جمله شرط و جواب مي آيد و بين آنها ربط ايجاد مي کند.

 ۷ُدَک  ...). مثال: (إٌن تَُعٍذَ◌بٌُهٌم َفإنَُّهٌم ٍعبا

 : ترکيب: إٌن: حرف شرط، تَِعٍذٌّب: فعل شرط، مجزوم به إٌن، ضمير مستتر أنَت، فاعلش، فاء: حرف ربط، إنَّ

، در محل نصب، عباُد: خبر إنَّ و مضاف، َک: مضاف اليه، جملًه إنَُّهٌم  بهه بالفعل، ُهٌم، اسم إنَّ حرف مشَّ

 ٍعباُدک جواب شرط و در محّل جزم.

 

 ۸ايَه  نون وٍقَ 

نوني است که در بعضي موارد به آخر اسم، فعل و يا حرف متصل مي شود، مثل: (إٌکرٌٍمني) و (لَُدنّي) و 

 مثل: إنّني قائٍُم.

 

 .۱٤ـ األعلي  /   ۱

 .٦٦٤۱ـ غرر الحکم / ح    ۲

 .۱٦ـ المزّّمل  /   ۳

 .۲۸ـ الرعد  /   ٤

 .۱۸٤ـ البقرة  /   ٥

 .۲٥ـ التوبه  /   ٦

 .۱۱۸دة  / ـ المائ  ۷

ـ وقايه به معني حفظ کردن و نگاه داشتن است. و فايده اين نون اين است که از اشتباه کلمات با   ۸



٤٥ 

 

يکديگر جلوگيري مي کند، مثال: نون وقايه در َضَربَني از اشتباه با َضَربي که اضافه اسم به ضمير متکلم 

 است جلوگيري مي کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم هاي عامل

ل: اسم فاعل ـ اسم مفعول ـ مصدر ـ اسم تفضيل ـ اسم مبالغه ـ صفت مشبهة ـ اسم شرط ـ عامل شام

 در تمييز ـ مضاف ـ اسم فعل 

 اسم فاعل

 اسمي است که بر حدث (معناي قائم به غير) و فاعل آن بر وجه حدوث (عدم ثبوت) داللت مي کند.

اگر فعل آن الزم بود، اسم فاعل آن نيز الزم  اسم فاعل هر فعلي، همانند فعل خود عمل مي کند، يعني

 است، و اگر فعل متعّدي بود اسم فاعل آن نيز متعّدي است.

 : زيُد قائُم أُبوُه.۱مثال  

 ترکيب: زيُد: مبتدا، قائُم: خبر، أب: فاعٍل قائم و مصاف، ُه: مضاف اليه.

 : زيُد ضارٍُب إُبوُه بٌَکرا.۲مثال  

 : خبر، أب، فاعٍل ضارب و مضاف، ُه: مضاف اليه، بکرا: مفعول به.ترکيب: زيُد: مبتدا، ضاربُ 



٤٦ 

 

 : زيُد ُمٌعطيٍ َعٌمرا درهما.۳مثال  

 ترکيب: زيُد: مبتدا، ُمٌعطيٍ: خبر (هو فاعلش)، َعٌمرا: مفعول اوّل، درهما: مفعول دوّم.

 تذکر:

 گاهي اسم فاعل به مفعول خود اضافه مي شود.

 مثال: زيُد ضارٍُب بکرٍ.

ب: زيُد: مبتدا، ضارٍُب: خبر و مضاف (ضمير هو فاعل ضارب است)، بکرٍ: مضاف اليه (در اصل مفعول ترکي

 ضارب بوده است).

 

 اسم مفعول

 اسم مفعول کلمه است که بر حدث و مفعول آن داللت مي کند.

 اسم مفعول هر فعلي مانند فعل مجهول خود عمل مي کند، يعني نايب فاعل مي گيرد.

 ُد َمٌضروُب.: زي۱مثال  

 ترکيب: زيُد: مبتدا، مضروُب: خبر (هو نايب فاعلش).

 : زيُد ُمٌعطََي غالُمُه درهما.۲مثال  

 ترکيب: زيُد: مبتدا، معطَي: خبر، غالُم: نايب فاعل و مضاف، ُه: مضاف اليه، درهما: مفعول دوّم.

 

 مصدر

ود. مصدر هر فعلي همانند فعل مصدر اسمي است که بر حدث داللت مي کند و فعل از آن گرفته مي ش

خود عمل مي کند، و در صورتي که فعل آن الزم باشد، به فاعل خود اضافه مي شود، و اگر فعل آن 

 متعّدي باشد به فاعل اضافه شده، و مفعول آن منصوب ذکر مي شود.

 مثال: عجٍبٌُت ٍمٌن َضٌربٍ زيٍد َعٌمرا.

، َضٌربٍ: مجرور و مضاف، جارّ و مجرور متعلق به َعجٍبٌُت، زيٍد: ترکيب: َعجٍبٌُت: فعل و فاعل، ٍمٌن: حرف جرّ 

 فاعل ضرب و مضاف اليه، َعٌمرا: مفعول به.

 

 اسم تفضيل

 اسم تفضيل اسمي است که بر موصوف و زيادي وصف آن بر موصوف ديگر داللت مي کند.

 اسم تفضيل مانند فعل عمل مي کند، و فاعل آن غالبا ضمير مستتر است.

نٌبٍ أٌهَوُن ٍمٌن طَلَبٍ التَّوبٍَة. ۱ مثال   ۱: تَرُک الذَّ

نٌبٍ: مضاف اليه، أٌهَوُن: خبر (فاعلش هو)، ٍمنص: حرف جرّ، طلَبٍ: مجرور و  ترکيب: ترُک: مبدا و مضاف، الذَّ

 مضاف، جارّ و مجرور متعلق به أهَوُن، التَّوبٍَة: مضاف اليه.

 ۲لُوَن). : (قاَل َربّي أٌعلَُم بٍما تٌَعمَ ۲مثال  

ترکيب: قال: فعل و فاعل، رّبٍ: مبدا و مضاف، ياء: مضاف إليه، أعلُم: خبر (فاعلش هو)، باء: حرف جرّ، ما: 



٤۷ 

 

اسم موصول، در محل جرّ، جارّ و مجرور متعلّق به أٌعلَُم، تعملون: فعل و فاعل (صله)، جملًه (َربّي أٌعلَُم بٍما 

 قاَل. تٌَعَملُوَن) در محل نصب و مفعول به براي

 

 .۱٦۱ـ نهج البالغه / ح    ۱

 .۱۸۸ـ الشعراء  /   ۲

 

 

 

   

    

 

 

 

    

   

 

 

 اسم مبالغه

اسم مبالغه اسمي است که بر کثرت حدث همراه با فاعل آن داللت مي کند. اسم مبالغه نيز همانند فعل 

ي بود به مفعول به خود عمل مي کند، و اگر فعل آن الزم بود به فاعل اکتفاء کرده و اگر فعل آن متعدّ 

 نيازمند است. مثال: زيُد َرحيُم أُبوُه َعٌمرا.

ترکيب: زيُد: مبتدا، رحيُم: خبر، أب: فاعل و مضاف، ُه: مضاف اليه، َعٌمرا: مفعول به. اسم مبالغه گاهي به 

 مفعول خود اضافه مي شود.

 ۱مثال: (و أنَّ َهللا َعالُّم الُغُيوبٍ). 

، عالُّم: خبر و مضاف، الُغُيوبٍ: مفعول به و ترکيب: واو: به حسب ماقبل ، أّن: مشبهة بالفعل، َهللا: اسم أنَّ

 مضاف اليه.

 

 صفت مشبهه

صفت مشبهه اسمي است که بر حدث و صاحب آن و ثبوت حدث براي او داللت مي کند. صفت مشبهه از 

 فعل الزم گرفته مي شود و مانند فعل الزم عمل مي کند.

 ُر َقلٌُبُه.: زيُد طاهٍ ۱مثال  

 ترکيب: زيُد: مبتدا، طاهُر: خبر، قلُب: فاعل و مضاف، ُه: مضاف اليه.



٤۸ 

 

 : زيُد َحَسُن َوٌجُهُه.۲مثال  

 ترکيب: زيُد: مبتدا، حسُن: خبر، وجُه: فاعل و مضاف، ُه: مضاف اليه.

 ۲: (و ُهللا عليُم بالظّالميَن). ۳مثال  

ليُم: خبر (فاعلش هو)، بالظّالميَن: جارّ و مجرور، متعلّق به ترکيب: واو: به حسب ماقبل، ُهللا: مبتدا، ع

 عليُم.

 

 اسم شرط

اسم شرط کلمه اي است که بر سر دو جمله مي آيد، يکي را شرط و ديگري را جزاء قرار مي دهد بعضي 

از اسماء شرط عمل جزم انجام مي دهند، که اگر جمله شرط و جزاء فعليه و مضارع باشند لفظا مجزوم 

 شوند، و اگر ماضي باشند و نيز اگر جزا جملًه اسميه باشد محال مجزوم مي شوند. مي

، َحيٌُثما، أيٌَنما، أنَّي، َمتي.  اسماء شرط جازم عبارتند از: َمٌن، ما، َمٌهما، أيُّ

 ۳مثال: َمٌن بَرَّ والٍَديٌٍه بَرّشه َولُدُه. 

فاعل (ضمير هو که بن َمٌن بر مي گردد فاعل آن  ترکيب: َمٌن: اسم شرط، محال مرفوع، مبتدا، برَّ: فعل و

است). و فعل شرط در محل جزم است. والَدي: مفعول به و مضاف (در اصل والٍَديٌٍن بوده که نون آن به 

سبب اضافه حذف شده است)، ٍه: مضاف اليه، بَرَّ: فعل (جواب شرط و در محل جزم) ُه: مفعول به، َولَُد: 

اليه. و مجموع دو جملًه شرط و جواب در محل رفع و خبر براي مبتدا مي باشد.  فاعل و مضاف،. ُه: مضاف

٤ 

 عامل در تمييز

در بحث تمييز گفتيم که عامل در تمييزٍ رافع ابهام از ذرات از ذات همان ذاتي است که به وسيلًه تمييز 

 ابهام آن برطرف شده است.

 

 مضاف

ير تاّم که در کالم عرب کاربرد بسياري دارد ترکيب اضافي همانگونه که قبال اشاره شد يکي از ترکيبات غ

است، در اين ترکيب جزء اوّل را مضاف و جزء دوّم را مضاف اليه مي گويند. مضاف عامل در مضاف اليه 

 ٥است و آن را جرّ مي دهد. 

 ٦مثال: (هذا يٌَوُم الَفٌصٍل). 

 ليه.ترکيب: هذا: مبتدا، يوُم: خبر و مضاف، الَفٌصٍل: مضاف ا

 توّجه:

 در ترکيب اضافي تنوين و نون عوض تنوين از مضاف حذف مي شود، مانند: غالُم زيٍد، غالما زيٍد، ضاربو زيِد. 

 اقسام اضافه:

 اضافه بر دو قسم است: لفظّي و معنوّي.

مثال: به معمول خود اضافه شده باشد اضافًه لفظيّه نام دارد.   ۷اضافًه لفظّي: اضافه اي که در آن صفتي  



٤۹ 

 

 زيُد ضارٍُب بَکرٍ.

ترکيب: زيُد: مبتدا، ضارُب: خبر و مضاف، بکرٍ: مضاف اليه. اضافًه معنوّي: اضافه اي که در آن، مضاف صفتي 

نباشد که به معمول خود اضافه شده باشد اضافه معنويّه ناميده مي شود، مثل: غالُم زيٍد و مثل: ٌمصارٍُع 

 مصرٍ.

 

 فوايد اضافه:

يّه اگر مضاف اليه معرفه باشد مضاٍف نکره از آن کسب تعريف مي کند، مثل: غالُم زيٍد. و اگر در اضافه معنو

مضاف اليه نکره باشد مضاٍف نکره کسب تخصيص مي کند، مثل: غالُم رجٍل. ولي فايدًه اضافًه لفظيّه فقط 

 ُف اليها:تخفيفي است که از حذف تنوين يا نون عوض تنوين در مضاف حاصل مي شود. جملًه مضا

گاهي جمله، مضاف اليه واقع مي شود که در اين صورت محال مجرور خواهد بود، مانند: (هذا يوُم ال 

 ۸يَنٍطُقوَن). 

ترکيب: هذا: مبتدا، محال مرفوع، يوُم: خبر و مضاف، ال: نافيه، ينطقون: فعل و فاعل، جملًه ال ينطقون 

 مضاف اليه و در محّل جرّ.

 

 اسم فعل

داراي معني فعل بوده، و همانند فعل عمل مي کند، ولي ساير ويژگيهاي فعل دارا  اسمي است که

 نيست. اسم فعل بر سه قسم است:

 ـ اسم فعل ماضي، مثل: هيٌهاَت (دور شد)، َشتّاَن (جدا شد)، َسٌرعاَن (سرعت گرفت).  ۱

 ـ اسم فعل مضارع، مثل: أوٌَّه (بي زارم).  ۲

َد (مهلت بده)، بَلٌَه (رها کن)، ُدونََک (بگير)، ها (بگير)، َحيََّهٌل (بياور)، َعلَيٌَک ـ اسم فعل امر، مثل: ُرَويٌ   ۳

 (الزم بدار، مالزم باش)، َهلُمَّ (بياور).

 

 .۷۸ـ التوبة  /   ۱

 .۷ـ الجمعة  /   ۲

 .۹۱٤٥ـ غرر الحکم / ح    ۳

ـ خبر جملًه جواب شرط است.   ۲است.  ـ خبر جملًه شرط  ۱ـ در اين رابطه دو قول ديگر نيز وجود دارد:   ٤

ـ اضافه که   ۳ـ حرف جرّ مقّدر،   ۲ـ مضاف،   ۱ـ در ارتباط با عامل جرّ مضاف اليه سه قول وجود دارد:   ٥

 عاملي معنوي است.

 .۲۱ـ الصافات  /   ٦

نجا ـ مراد از صفت، صفت صرفي است يعني کلمه اي که داللت بر حدث و صاحب حدث نمايد و در اي  ۷

 مراد اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهة است.

 .۳٥ـ المرسالم  /   ۸



٥۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توابع

 شامل: صفت ـ تأکيد ـ بدل ـ عطف بيان ـ عطف به حروف.

توابع کلماتي هستند که إعراب آنها به تبعيت از ماقبلشان (متبوعشان) مي باشد، و عامل به طور 

 مستقيم بر سر آنها نمي آيد.

 ابع به پنج قسم تقسيم مي شوند:تو

 

 صفت

 تابعي است که بر معنايي در متبوع يا متعلّق متبوع خود داللت مي کند.

ٌرُهٌم بٍعذابٍ أليٍم). ۱مثال    ۱: (َفبَّشٍ

ٌر،  ٌر: فعل و فاعل، ُهٌم: مفعول به، بٍعذابِ: جارّ و مجرور متعلّق به بّشٍ ترکيب: فاء: به حسب ما قبل، بَّشٍ

 ت.أليٍم: صف

 : مررُت برجٍل عالٍم أبوُه.۲مثال  

ترکيب: مررَت: فعل و فاعل، برجٍل: جارّ و مجرور متعلّق به مررُت، عالِم: صفت، إب: فاعل عالم و مضاف، ُه: 

 مضاف اليه.

 توّجه: گاهي جمله صفت واقع مي شود، در اين صورت اعراب محلّي آن به تبعيت از موصوف است.

 کرا.مثال: جاء رجُل نََصَر ب

 در اين مثال جملًه نََصَر بکرا صفت براي رجُل و محال مرفوع است.



٥۱ 

 

 

 تأکيد

 تابعي است که براي تقويت و اثبات متبوع خود يا شمول حکم بر افراد آن ذکر مي شود.

 تأکيد گاهي با تکرار لفظ محقق مي شود که آن را تأکيد لفظّي مي نامند.

 و غيره همراه است که آن را تأکيد معنوّي مي گويند. و گاهي با الفاظي مثل کّل، نفس، أٌجَمع

 : جاَء زيُد زيُد.۱مثال  

 ترکيب: جاَء: فعل، زيُد: فاعل، زيُد: تأکيد لفظي.

 ۲: (َسَجَد المالئٍَکُة ُکلُُّهٌم أٌجَمُعوَن إالّ إبٌليس). ۲مثال  

: تإکيد معنوي براي المالئک ة و مضاف، ُهٌم: مضاف اليه، أٌجَمُعوَن: ترکيب: َسَجَد: فعل، المالئکُة: فاعل، کلُّ

 تأکيد معنوي ديگر براي المالئکة، إالّ: حرف إستثناء، إبليَس: مستثني.

 

 بدل

 تابعي است که در واقع مقصود به حکمي است که به متبوع نسبت داده شده است.

 : رأيُت زيدا رإَسُه.۱مثال  

 : بدل و مضاف، ُه: مضاف اليه.ترکيب: رإيُت: فعل و فاعل، زيدا: مفعول به، رأسَ 

ٌهرٍ الَحراٍم قٍتاٍل فيٍه). ۲مثال    ۳: (يَسألُونََک َعٍن الشَّ

هرٍ: جارّ و مجرور، متعلق به يسألون، الحراٍم: صفت  ترکيب: ُيسألوَن: فعل و فاعل، َک: مفعول به، َعٍن الشَّ

 ق به قتال.براي الشهر، قتاٍل: بدل از الشهر الحرام، فيه: جارّ و مجرور متعلّ 

 

 عطف بيان

تابعي است غير صفت که مانند صفت براي توضيح متبوع خود مي آيد، مثل اينکه کسي داراي دو اسم يا 

 دو عنوان باشد و دوّمي مشهورتر از اوّلي باشد.

 : جاَء زيُد عبُد ٍهللا.۱مثال  

 .ترکيب: جاَء: فعل، زيُد: فاعل، عبُد: عطف بيان و مضاف، ٍهللا: مضاف اليه

 : جاَء زيُد أُخوَک.۲مثال  

 ترکيب: جاَء: فعل، زيُد: فاعل، أخ: عطف بيان و مضاَف، َک مضاف اليه.

 

 عطف به حروف

 به آن سرايت مي کند.  ٤تابعي است که به واسطه يکي از حروف عطف، حکم متبوع  

 مثال: جاَء زيُد و عمرُو.

 ف بر زيد.ترکيب: جاء: فعل، زيُد: فاعل، واو: عاطفه، عمرُو: عط

 



٥۲ 

 

 .۳٤ـ التوبة  /   ۱

 .۳۰ـ الحجر  /   ۲

 .۲۱۷ـ البقرة  /   ۳

 ـ براي آگاهي بيشتر به مبحث حروف غير عامل بحث حروف عطف مراجعه شود  ٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


