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 پیشگفتار مترجم

 

رد. ای دابرای ما ایرانیان اعتبار ویژه ،ازآن نظر که زبان اسالم و قرآن است ،زبان عربی

عالوه بر آنکه احادیث، روایات و بسیاری از کتابهای معتبر دینیی میا بیه اییا زبیان اسیت.  

 ،اصیل  ،فقیه، ازشیعر و ادبییاتاعی  بسیاری از اندیشمندان ما در زمینه های مختلف علمی

نجلم و غیر آن، تألیفات ارزشمندی را بیه  ،ریاضی ،جغرافیا، پزشکی ،فلسفه، تفسیر، تاریخ

 از خلد به جای گذاشته اند که استفاده از آنها مستلزم دانستا ایا زبان است.زبان عربی 

گلیند و می «صرف و نحل»زبان عربی دارای اصل  و قلاعدی است که اصطالحاً آنرا 

، فراگییری آن بیه صیلرت کیاربردی، نیازمنید صیرف وقیت و علی رغ  آشنایی عمیلمی

 حلصلۀ کافی و آملزش صحیح آن است. 

تغییر و تحل  کلمه از یک ساخت بیه سیاختی دی یر اسیت کیه بیرای بیه  صرف، عل 

آمیلزی  کیه می الً ن لنییه گییرد. در علی  صیرف میدست آوردن معنی تازه صلرت می

کیه اسی   «معلیلم»شیلد ییا کلمیۀ به عنلان صفت ساخته می «عال » ، کلمیۀ «علی »ازکلمیۀ 

در  « تعلیی  و تعل ی»به معنی اس  فاعل و  « مُعل ِّ» ۀبه همیا ترتیب؛ م الً کلم مفعل  است، و 

 که در معنی صفت مبالغه است.  «عالِّمه»معنی مصدری و 

ترکیب کلمات و تأثیر آنها بر یکدی ر و نقی  آنهیا در جملیه و  عل  ن لن ی اما نحل،

کَتبََعلیب  ع»گلییدکیه م الً درجملیۀ ارتباط جمالت با یکدی ر است. عل  نحیل به میا می

  .فعل وعامل است وعلیٌّ فاعل ومرفلع و الدِّرسَ مفعل  به و منصلب : کتبَ «عرسَالدّ

در ملضلع صرف و نحل عربی از آغاز تا کنلن کتابهای بسیاری نلشته شده اسیت کیه 

فتار، متفیاوت اسیت. یکیی از اییا کتابهیا کیه گهر کدام با دی ری از حیث روش و زبان 

اسیت. اییا  «مبیادی العربییه»شیلد، کتیاب دریس میو آملرشی تدر مراکیز علمی معملالً

است در مییان دانشیجلیان، الِّیالب و دوسیتداران زبیان  «رشید الشرتلنی»کتاب که تألیف 
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عربی جای اهی ویژه یافتیه و درکنیار سیایرکتابهای معتبیر صیرف و نحیل عربیی، از سیلی 

 گیرد.کاربران ملرد استفادة فراوان قرار می

یک مقدمه و نهار مجلِّد از مبتدی تا عالی نلشیته شیده اسیت.  کتاب مبادی العربیه در

هر مجلد آن دارای دو بخ  صرف و نحل است که با یک سطح معییِّا از فراگییران زبیان 

عربی تناسب دارد. ن ارنده پس از مطالعه و تدریس مکرِّر ایا کتاب با تلجه بیه ضیرورت 

 یا کار مبادرت ورزید.کرد، به او نیازی که برای ترجمه و شرح آن احساس می

بیلد کیه ترجمیۀ کتیاب بیا روشیی  در آن در انجام ایا کار همۀ تالش و دقت مترج   

تلاند در درک بهتر مطالیب، خلاننیده را و درست صلرت گیرد وتلضیحاتی که میعلمی

 یاری نماید، همراه با حل کامل تمرینات بر آن افزوده گردد.

تلضیحاتی نیاز بلده است، ایا تلضیحات در مییان  نیز ننانچه برای فه  بهتر مطلب، به

در میتا ییا )پرانتز در متا وگاهی در پانلشته آورده شده  و در قسمتهایی که مؤلف کتاب 

مطلبی را به نادرستی ذکیر کیرده اسیت، اصیالحات الزم  صیلرت گرفتیه و در ( تمرینات

ایان درس بیا حیل کامیل پانلشته به آن اشاره شده است. تمرینهای مربلط به هر درس در پ

درست و بی اشیکا  باشید و اگیر  آنها آمده و کلش  بسیار شده است تا جلاب پرسشها،

، نند پاسخ داشته است، تمام پاسیخها نلشیته و تلضییح داده شیده پرسشی به دالیل علمی

 است.

با همۀ تالش و صرف وقت فراوان و دقتی کیه در فیراه  آوردن اییا کتیاب صیلرت 

سیعی شیده اسیت اشیکاالتی  هرنندنیست؛ ایراد و اشکا  باز ه  بدون  سلماًگرفته است، م

امیید اسیت  در هرحیا   .که درناپ قبلی کتاب وجلد داشت، در ایا ناپ تصحیح شلد

، ننانچه ملردی یافتند بر گرامیاستادان محترم و دوستان و عزیزان عالقمند و دانشجلیان 

 در ناپهای بعدی اصالحات الزم صلرت گیرد. ما بخشیده و آن را یادآوری فرمایند تا 

آقاییان دکتیر شیهابی، دکتیر  :کمیتۀ تألیف و ترجمۀ دانشیکدهدان  ازدر اینجا الزم می

گنجی و کتر سیاحی؛ ویراستار ادبی کتاب آقای دکتر صیالحی مازنیدرانی، داوران کتیاب 

تیر سردارشیهابی و آقای دککتاب آقایان دکتر آبدانان و دکتر محکی پلر، ویراستار علمی

همچنیا شلرای انتشارات و مسؤوالن و کارکنان محترم ادارة ناپ و انتشارات دانشی اه و 
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همۀ کسان، بلیژه دانشجلیانی که حسا نظر و اظهار مراتب عالقمندی آنان نسبت بیه اییا 

 .نمای ترجمه، در انجام آن مؤثر بلده است سپاس زاری 

حصییل کارشناسیی ارشید رشیتۀ زبیان و ادبییات همچنیا از آقای علی سیاحی فارغ الت

عربی دانش اه که برای پی گیری کار تایپ و بازخلانی و اصالح اشیتباهات تیایپی کتیاب 

  .نمای کمک شایسته ای به ایا جانب نملدند، سپاس زاری می

همکاری و محبت همسرم کیه بیا ایجیاد ان ییزه و نشیان  بدونانجام ایا کار  بی شک،

مراتییب رو د، میسییر نشییده اسییت؛ از ایییاایییا جانییب را همراهییی نمییل دادن شییکیبایی،

 .ایشان ابراز می دارم نسبت بهسپاس زاری عمیق و صادقانۀ خلد را 

 

 و من اهلل التوفیق

 فردغالمرضا کریمی

 1392 تابستان
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 پیشگفتار مؤلف

 

ی ، حالتهیای گلنیاگلن کلمیات عربیی  دستلر زبان عربی علمی است که به وسیلۀ آن 

دور مانیدن گلینیده و  ،شیلد وهیدف از آن میی نه به تنهیایی و نیه در جملیه ی شیناخته

 علی  دسیتلر زبیان عربیی بیه دو بخی  تقسیی  .نلیسنده از اشتباه در گفتا و نلشتا اسیت

 :شلدمی

گلیید و آن می سخا( ساخت های گلناگلن واژه ها)نخست بخشی که از مفردات  -

 .نامندمی «علم صرف»را 

 سییخا( ن ییلن ی ترکیییب واژه هیییا و ملقعیییت آنهیییا)خشییی کیییه ازجملیییه دوم ب -

 .شلدمی گفته «علم نحو»گلید و به آن می

 .کالم مرکب از کلمات و کلمات مرکب از حروف ألفباست :کالم

( حیرف اسیت. 29حروف الفبا ی بنابر درست تریا نظر ی بیسیت و نیه ) :حروف الفبا

 «.یاء»شلد و پایان آنها می گفته «1یابسهعالف»آغاز آنها همزه است که به آن 

،  حیرف اوِّ   تعریف بر اس  داخل شلد« أ »هن امی که  :حروف شمسی و قمری

 ا شمسی است یا قمری.یاز حروف آن اس  ، 

تفاوت میان حروف شمسی و قمری در ایا است که هن ام قرار گرفتا آنها پیس از     

شمسی، به جینس حیرف پیس از خیلد تبیدیل و آن ، الم تعریف در تلفظ با حروف  «أ »

امیا در حیروف قمیری  (.اَدَّار)«  اَلیدِّار»و ( اَشَّمس) «اَلشِّمس» :شلد ؛ ماننیدمی حرف مشدِّد

 «.اَلجَبل»و «اَلقَمر» :شلد ؛ مانندمی ماند و خلانده  می الم تعریف بر لفظ خلد باقی

                                                 
 :دی؛  ماننی دیگلینیمی   «الفف یففابس »کنید و اگر باالی الف نلشیته شیلد بییه آن (  قبیل  حرکت میءهمزه ) - 1

همیزه «. رمیی  و ، دعیا  قیا َ»ه قبل  حرکت نمی کند ؛ ماننید: است ک «الف لیّن »در برابر آن «. ، سأ َ و النبأ أعطی»

کلمیات وسیط و آخر شلد ، ولی الف در آغیاز کلمیه واقیع نمی شلد بلکیه درکلمیات واقع میآخرو  وسطدرآغاز، 

آید ، زیرا الف همیشه سیاکا اسیت و ابتیدای بیه سیاکا ممکیا نیسیت. )ر.ک: جیامع الیدروس العربیِّیه مصیطفی می

 (.145، ص 2ی، ج الغالئین
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ذ ر ز س ش ص ض ت ث د » :حروف شمسی نهارده حرف اند که عبارتنید از

 .«ط ظ ل ن

أ ب ج ح خ ع غ ف ق ک » :حروف قمری نیز نهارده حرف اند که عبارتنید از

 .«م هف و ی

است که به شکل ای متحرِّک و ساکا. الف متحرِّک ، همزه :الف بر دو نوع است

آیید و میی «یاء»از  حروف الفبا و پی الف ساکا آن است که در پایان  .شلدمی الف نلشته

الیف »آن ممکا شلد. ایا الیف را شلد تا بدیا وسیله تلفِّظ می تعبیر( الم الف)« الم»به از آن 

آید نه می گلیند. ایا  الف نه از جملۀ حروف شمسی به حسابمی «1هاوی»یا حرف  «لینِّه

 قمری ، برای اینکه ساکا است و ابتدای به ساکا در زبان عربی ممکا نیست.

 «الف ، واو و یاء»همۀ حروف الفبای عربی ، صحیح اند جز :حروف صحیح و معتل

باشند ، زیرا ی ننان که در مبحث اعال  گفته شده است ی دسیتخلش می که حروف معتل

 تغییر و تبدیلند.

 .شیلدمیی هن ام سخا گفتا ، درتلفظ حیروف از حرکیات کمیک گرفتیه :حرکتها

با آن تناسیب  «الف» سب است و فتحه که با آن متنا« واو» که  «ضِّمه»  :نلعندحرکات بر سه 

با آن متناسب است. ضد حرکت ، سکلن اسیت. حرکتهیا بیر همیۀ  «یاء» دارد و کسره که 

همیۀ « ییاء»و« واو» بیر  .کیه همیلاره سیاکا اسیت «الف لینِّه » ، جز شلندمی حروف داخل

 «وَََُ الدَّلْ»ععو «أیَََُ الرّ»ع، اع  از اینکه پی  ازآنها ساکا باشد؛ مانند:  شلندمی حرکتها داخل

؛ م یر در فعیل مریارع  «لَی   عوعلَی یّاًعوعلَی  ٍّعوعلُیُبو عوعلُیُبوّاًعوعلُیُبوٍّ»ع :یا متحرک ؛ مانند

 ناقص )یایی یا واوی( که ضمه به علت سین ینی ، مقیدِّر و فتحیه بیه سیبب سیبکی ، ظیاهر

منقلص کیه در آخیر آن غیر از فتحیه  همچنیا ماننید اس  «.م یَعُلَ و یَرْیَدْ»  :شلد ؛ ماندمی

جباََع» :؛ ماننید شیلدمیی گردد ( ضمه و کسیره بیه سیبب سین ینی ، مقیدِّرمی )کیه ظاهیر

  «.القاض  عوعرأیتُعالقاض  َعوعمررتُعبالقاض  

                                                 
آید و از گلیند، به دلیل اینکه صدای آنها از فرای دهان بیرون میرا حروف هلائیه می« الف ، واو ، یاء»حروف  – 1

 .878و المنجد، ص  13، ص 1گستردگی مخرج  در فرای دهان بیشتر است. لسان العرب، ج « الف»ایا سه، 
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حروف علِّۀ ساکا را اعی  از اینکیه مجیانس بیا حرکیت پیی  از  :حروف لین و مدّ

یرْلْیَقی»  :دی، ماننی یا غیر مجیانس «لمِید و لْیُع»  :؛ مانند خلد باشد   نفلیفرف یحی ، «م و سیَ

 .1گلیندمی

 «میدِّ»  کت پی  ازخلد مجانس باشد ( حرف حرف لیا را درحالت نخست )که با حر

رف یولی الف ، همیلاره حی .شلدمی صدا کشیده ،گلیند ؛ زیرا در هن ام تلفظ  آن می ه 

ییا « واو» ه یل آن بیاز آن ضمه یاکسره باشد ، تبدی و اگر پی  « ما »  : ؛ مانند است « مدِّ» 

 شلد و دی ر به صلرت الف باقی نمی ماند.می الزم « یاء» 

شیلد، بیدون اینکیه میی است که لفظاً بیه آخیر اسی  ملحیق ینتنلیا نلن ساک :تنوین

بیه کلمیات  شیلد وتنهیا میی ، نشیان داده تنلیا به صلرت تکیرار ییک حرکیت  .نلشته شلد

 گردد.می صرف ملحقمعرب من

، همزۀ وصل و همفزۀ  ، مدّ شدّ» ضلابط نهار ملردند که عبارتنید از:  :ضوابط

 «.قطع
، بر ادغام دو حرف همجنس یا ) در بعری ملارد ( نزدیک به ه  داللیت دارد ؛   شَدّ 

 است کیه در بیاالی حیرف ، رسی ای و عالمت آن سیا کلنک کلتاه شده «قَدَّمَ»  :مانند

 .(ّّ   شلد )می

اسیت کیه بیه صیلرت ای ، نمایان ر الف محذوفی است که جای آن بعد از همزه مَدّ 

، الیف  بیلده اسیت. عالمیت آن «أمَیاَاَ» که اصیل آن    «آمَاَ»  :شلد ؛ مانندمی الف نلشته

 .(~شلد )می است که در بیاالی حیرف رس  ای دو سلخمییده خلابییدة 

شلد و در میانیۀ کیالم بیه تلفیظ می زکالم تلفظآن است که تنها درآغا همزۀ وصل 

  .«هََْیاعغالمُعاذْ»ع و «یاعغالمُعهََْا ذْ»ع :درنمی آید ؛ مانند

                                                 

ٍ  لینٍ إذا وَقَعَ بعدَه حرفُ  حرفُ للحرفِ  یقالُ» مؤلِّف با ایا عبارت که گفته است:  -1 در تعریف حرف   «ساکنٍ...علَّة

در م الهیای ذکیر « سیا» و « قاف» و « می » و  «عیا» ف وحر، ق تعریف وی ی؛ زیرا الب ا دنار لغزش گردیده استلی

علِّیه را در  ، بلکه حیرف لییا همیان حیرف علِّیه اسیت ؛ یعنیی حیرفایا درست نیست شده باید حرف لیا باشد که 

نیلن بییه   ، حرف لییا گلینییدباشد ، اع  از اینکه مجانس با حرکت پی  از خلد باشد ییا ن صلرتی که ساکا باشد

 گردد و لیا در لغت به معنی نرمی است.نرمی تلفظ می
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:  ازکالم واقع شلد، به تلفظ در می آیید؛ ماننید ییآن است که درهر جا 1همزۀ قطع

ع همیزه را در بخی  . احکیام اییا نیل «اَبببَوَیکَعر مْیاعولدُعاَکْ»و  «یاعولدُعاَببَوَیکَعر مْاَکْ»

 مالحظه خلاهید کرد. صرف

 

 

                                                 
( بر باالی همزه است و عالمت همزة قطع یک یاء کلنک و  صفعالمت همزة وصل یک صاد کلنک )  – 1

 .( که در ملقع فتح و ض  بر باالی همزه و در ملقع کسر در پاییا آن گذاشته می شلد ءه است ) کلتاه شد
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 .  اس ک حال  ثابدريمه خررخنها همیشه و خن الفاظي اس  : ت مبني 1

 .شودمي مه درخررخنها حال  های مختافي پديدارو خن الفاظي اس  : ت معرب 2

 

 سخن درس  از نادرس  اس . ننحو، شنارتعام فايدۀ  – 294
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 مواضع رفع و نصب فعل مضارع  – 2

 
رالي  1مي سازدمبني خنرا خنچه از هرگاه فعل مضارع از عوامل نصد و جز  و – 295

 .«يُثمُِر الشَّجَرُ»مانند ؛ شودمي مرفوع ،باشد

 منصتوب فعتل مضتارع ،پیش از فعتل مضتارع درخيتد ،هترگتاه يکي ازحتروف ناصبتته -296

 حروف ناصبه يازده حرف اند به ترتید زير :. شودمي

 ،یّهفتا  ستبب (إالّ ،متي،إلتي  معنتي به) ،أو ،حتّي ،ال  تأمید ،ال  تعایل ،لِکَي ،مي ،نْإذَ ،لنْ ،أنْ»

 .()چهارحرف اریر برای عطف اس «.  ثُمَّ  و أو ،فا  ،واو ، ةمعیّ  واو
ّ

 شود :مي در دو جا واقع« أن» – 297

: ماننتد ؛ اند رفع ان مبتدا درمحلّوپس ازخن بته عن  منصتوبو فعتل مضتارع  مه أنْ،يکي مبتدا -

 . اس « صیامُکم»مه تقدير خن « تَصُومُوا ریرٌ لکُم أنْ»

 

اُريتدُ »: ماننتتد؛ دالل  نتداشته باشتد 1مه بر يقیتن و رجحتان (فعاي)ی پس از لفظي ديگر -

  اس .« اُريدُ التُعاُّمَ»مه تقدير خن  ،«اَتَعَاَّمَ  اَنْ

                                                           
فعل ماضي و امر بنايشتان الز  است   و فعتل مضتارع بنتايش  ،از افعال. يا عارضي (ثاب  اس يعني )يا الز  اس   ،بنا -1

ون توقتي مه نتت ييک: شودمي يتمبن ،ه خنتل بتي عوامتر پیوستن بعضتر اثتمعرب اس  و ب ،ون در اصلتچ؛ عارضي اس 

و  (ون است تمبنتي برسکتمته )«وهَبْــََذْيَـذْهَبْــََو وََـ» : دتماننت(؛ 12و  6ه هتای تصیغت)ه خن متّصل شود تجمع مؤنّث ب

 .(مه مبني بر فتح اس )«وهَبـََْذْ ويَـوويَـذْهَبـَََّ»: مانند ،به خن متّصل شود وقتي مه نون تأمید  ديگری
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 مند :مي منصوبرا به سه شرط فعل مضارع « إذَنْ» – 298

 .در خغاز جماۀ جواب باشد -

 .متصل به فعل باشد -

 .اشته باشدفعل بر خينده دالل  د -

 .«اُکْرِمَکَ إذَنْ»: بگويیم« سَاَزورُکَ»مثالً در جواب مسي مه گفته اس  

 

هتم  (نفي و انکتاريعني )و انکار، ال  جحود مه به سبد داشتن معني نفي «ال  تأمید » – 299

« اِمَهممتا متانَ ا ُ لِتیَظْ»: دتماننت؛ دتخيتمتي د نفتيتبترای تأمیتو « متانَ منفتي»پس از  ،شودمي نامیده

 (70توبه /  –رداوند به خنان ستم نمي مند )

 

 : دتماننت؛ باشتد (ان عاّت تبیتيعني )« لتتعای»ه به معني تد مگر اينکتمنصوب نمي من« حتّي» – 300

 .«الجَبَلَ لُغَحَتّی تَبْ سِرْ»: مانند؛  يا برای بیان غاي«  رِمَکَحَتّی اُکْ نیزُرْ»

انتهائیته « التي»ا تيه تاستثنائی« إالّ»جای خن  بهکه بتوانیم منصوب نمي مند مگر اين« أو» – 301

 طیتعَيُ إالّ أنْ»يتتا « تا اينتکه اطتاع  منتد»: «يُطیتعَ  إلي أنْ»يعني « هُ أو يُطیتعَتعاقِبْ»: مانند؛ دهیم قترار

 . «مگر اينکه اطاع  مند»: «

 مه :منندمي هنگامي فعل مضارع را منصوب« فا  سببیّه»و « ةمعیّ واو »  - 302

بتا توجته بته دوری )« جُرَنيو تَهْ زُورُکَاَال »: مانند؛ پیش از خنها نفي محض خمده باشد -

  . (به ديدار  نمي خيم ،مردن تو از من

                                                                                                                                      
يتا داللت  بتر  «و... هَبْ ،جَعَلَ ،زعَمَ ،حَسِبَ ،خَالَ ،ظَنَّ»د تمانن؛ دارند مه يا دالل  بر رجحان منظور افعال قاوب اس   – 1

بتر اينکته  بنا  ،بعد از افعال يقین واقع شود« أن»شايان گفتن اس  مه اگر . «دَرَی و تَعَلَّمْ ،ألفَی ،وَجَدَ ،عَلِمَ ،َرَأی»: مانند؛ يقین

و اگتر بعتد از افعتتال  (20مزّمّتل / )« جِعُ إلیهم قَوالًن أالّ یَرْأفال یَرَوْ»مانند خيتۀ شريفۀ ؛ عمل نمي مند ،اس  « أنَّ»خفّف از م

الّ تکُوونُ  حَسِبوا أنْ»و  (2عنکبتو  /) « یُتْرَکوا أحَسِبَ الناسُ أنْ»: ماننتد؛ هر دو وجه را جايز دانسته انتد ،رجحان واقع شود

 ،بیترو  ،المکتب ةّالمر ة ة،تحقیق  محمد محتي التدين عبدالحمیتد ،ابن هشا  ،شذور الذهدشرح : ر.ک (71مائده /)  «ّةّ فِتن 

  276 – 275ص  1992
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منیتد تتا ستروری  بخشتش)« ا  فَتَسُودواوجُودُ»: مانند ،محض خمده باشديا پیش از خنها طاد  -

 . (نمايید

 :نفي محض خن اس  مه : یادآوری

مـاوَـزالُو: در عبتار مثالً )نیامده باشد  ،چیزی مه خن را به مثب  تبديل مند ،تت پس از نفي

تَتزالُ مته معنتاً منفتي ؛ « گتوييمي سختن پس بتا ما خييمي پیوسته نتتزد متا » ،ََـأَینـاوفَتُحَـدِّوثُنـا

 .(را به مثب  تبديل مرده اس « ما»حرف نفي  ،اس  

متن هیچگتاه تتو را » ،ََقُـومُوفَتَعِظُناوا ل   ومـاواَراکَ: مانند)نقض نشده باشد  ،إالّ تت يا نفي بته وسیاۀ

 .(پردازیمي ما نديد  مگراينکه به اندرز دادن 

به صور  مصدر يا اسم فعل يا جماتۀ ربتری نیامتده  ،اما طاد محض خن اس  مه طاد

« فا »در اين مثالها . فَاَََصَدَّقُوبِهِرَزقَنیواهللُوماالًو؛  کَفَـاُحَـدِّوثُوصَـهْ؛ سُکوَاًوفیَنامُوالناسُ: مانند)باشد 

 .(فعل مضارع را منصوب نکرده اس  ،سببیه

 

منندمته فعتتل مي هنتگتامي فعتل مضتارع را منصوب  « أو»و « ثُمَّ»و « فتا »و « واو»ت  303

نَعَنـیوفَتَمْولـوالومَاـالِ ی»: ماننتد؛ عطتف دهنتد  ،بته فعل ّوليعني اسم غیتر متؤ؛ را به اسم جامتتد

شاهتتتد در . (خمتتد متتي بتته ديتتدارتو ،داردمتتي اگرگرفتاريهتتايم نبودمتته متترا بتتاز)«ولَزُرَُــکَ

در عطتف بته خن منصتوب « تَمنَتعُ»و  1اس  (به فعل ّولغیر مؤ)اس  مه اسم جامد « مَشاغاي»

  . شده اس 

                                                           
 مته در صترف از خن بحتث –جامد در برابتر مشتتق  ،مه در اينجا خمده اس  (به فعل ّولغیر مؤ)منظور از اسم جامد  -1

چنتین استمي . بوده و درتقدير به جای فعل ننشسته باشدمه از معني فعاي رالي اس  ي باکه منظور اسم ،نیس  –شود مي

و غیر مصدر اعم است  از اينکته ؛ يا غیر مصدر (مزيد يا مجرد)اعتم از اينکته مصتدر باشد  ،مي گوينتداسم صریح  را  

 : مانند؛ عَاَمَ باشد يا غیر عَاَم

و◄سِوالاُّفُوفِاَحَبُّوإلیَّومَِولُبْووووووووووو وََقُـرَّوعینیوووو ةّ َعباءسُو ولُبْوووو
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 : دبیان منیزير عاّ  نصد فعل مضارع را در عبارتهای  -53تمرين 

                                                                                                                                      
 ،شودمي اما بودن درمنار دوستان و عزيزاني مه چشمم روشن از ديدارخنان ،عبا ] و فقیرانۀ[ پوشیدن جامۀ ضخیم )  ►

ظاهراً شعر از . اس  مه در دوری ازخنان به تن منم ]و فارری [ نزد من دوس  داشتني تر از پوشیدن جامۀ نازک 

 .(میسون بن  بَحدل بن اُنیف مادر يزيد بن معاويه اس 

ـُرَّ»پس. به مار نرفته اس  فعاي  معني مه در  از نوع مصدر مجرد اسم صريح اس « سُلبْ»در اين بی    در «وََق

وََنْو»: همچنین مانند. منصوب شده اس  ،عطف به خن وثُمَّ والعَد َّ وفیوالصَّ»و«وتَِصرَُمقا َمُتکَ حــراءو ويُغَـذَِّیولوالوالنَّخـلُ

نیز  در مثال دو . در غیر معني فعايمصدر مزيد و اسم صريح اس  «ُّمقاوَم ةُّ» ،در مثوال نخست.و«البـد یَّولمويَجِدوقُوََّـَهُ

و يُحْو» در عبار  همچنین. معني  فعاي در غیراسم صريح غیر مصدر اس  « النخلُ» ولَهَ َکتُلوالوزيدٌ وإلیَّ ََ « دٌتزي» «وسِ

 . معني وماربرد فعاي ندارد واس   (اسم عام)ح غیرمصدر تصري ماس

 (،الطّائرُ)خن زيرا معطوف ٌعایه ؛ واجد الرفع اس « يَغضَدُ»فعل مضارع «والطائُروفَیَغضَُبوزيدٌوالذُّبابَ»: جماۀا درتامّ

است   «َیطیرُ»معني خن  ته وبه جای فعل به مار رف ادر معنو تقديراً  ،اسم غیر صريح اس  مه گر چه به ظاهر اسم اس 

بته منزلتۀ  «ائرُوالط»مامتۀ  ،بنابراين؛ و اصتل در صتاه ايتن است  مته جماته باشداس  « أل»چون صتاۀ موصول 

قتضي عدول صاه از فعل به اسم م« الّذی»موصول به جای « أل»خمدن  زيرا اس  «اّلذی یطیرُ»تقديتر و در  «یَطیورُ»

واسم  يعني اسم فاعتل)د قرارگیرن توانند صاهمي مه موصول جز بر بعضي مشتقا  «أل»د مه بدان سبفاعل شده اس ؛ 

غیر صريح بودن اسم وقتي اس  مه  ،بدين ترتیددارتل نمي شود.  (،صیغتۀ مبالغته مه ماننتد اسم فاعتل اس  مفعتول و

 . قرار گرفته باشد« أل»صاۀ  ،به عنوان وصف

و « واو»فعل مضارع توسّط حروف عطف  در اينجا اين اس  مه درعباراتي مه حائزاهمی  و شايان توجه نکتۀ

منصوب  ،تواند ظاهر هم بشودمي ناصبتۀ مقدّره مته « أل»خن فعل مضارع به وسیاۀ  ،شودمي منصوب « أو»و  « ثمَّ »و « فا »

عطف ؛ اس  معني فعايغیرر اسم صريح و د ،شود و چون اسم معطوفٌ عایهمي بنابراين تأويل به مصدر؛ رواهد بود

غیر  ،منصوب نمي شود به سبد اين اس  مه اسم معطوفٌ عایه  عامّتا در متواردی مه فعتتل مضتار. شودمي اسم بته اسم

شود مه عطف اسم به مي صريح و درمعني فعاي اس  و اگر فعل مضارع منصوب شود، در خن صور  تأويل به مصدر

روانند تا همچنان لفظاً و مي فعل  مضارع را مرفوع ،. پس برای پرهیز از اين اشکالفعل رواهد بود و اين درس  نیس 

 ،بنابراين ،فعاي اس و درمعني تقديراً به عنوان فعل باقي بماند و چون از طرف ديگر، اسم معطوٌف عایه نیز غیرصريح 

 – 287 ، ص4 مانند النحوالوافي، ج ،توان به متابهای معتبر نحومي شود. دراين موردمي عطف فعل به فعل  محسوب

 مراجعه مرد. 90 – 89و شرح قطرالّندی ص  359 – 358، ص 2جاد  ،و شرح ابن عقیل 289
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 . محض اس ( طاد)فا  سببیه مه پیش از خن  سَِدواَخالقَکِمََوالنّمّاموفَیُفْوتَرِبْالوََقْ -

 . (ببیه مه پیش از خن طاد محض اس سفا  ) نیومَِوهذهِوالمااکِلِوفَتَرِيحَنیدَعْ -

وجانٍبومَِورأيتُوأخَوَيْ - وََنْجَحاوفیو والنااطِوفق تُولهماوإذَنْوال ستقاَمةِّکَوع یوَاعظَمِ

 .(خمده اس  ستقبلم إذن مه در صدر جماۀ جواب و متصّل به فعل) حرفتکما

مه جماۀ پیش از خن طاد محض از  هببیس)فا   َجحاهَالّوَُقبِالنِوع یوموائدِوالع مِوفَتَنْ -

 .نوع تحضیض خمده اس (

وفتبخَسَووهَلْو - وفیوحَقَِِّکَ ببیه مه پیش از خن طاد محض سفا  ) نیوحقوقیأناومقصَّرٌ

 .اس (خمده 

وِ ی َناوفَیَغْعَوئُلَعَلَّوالطّبیبَويُبرِ  - ببیه مه پیش ازخن طاد محض خمده سفا  ) دَناحَمْنَمَ

 .اس (

ببیه مه پیش از خن طاد محض خمده سفا  ) جَرهُاَنََموع یوالبائسِوفَتَغَْتّقّ َتَردّ لَیتَکَوو -

 .(اس 

 

 جمال  زير را تصحیح منید: -54تمرين 
اُکِةَمُهّّصَطَنَعّهذاّالفاضلُّاِّ لمّ ا تنیّّ–ّ(اُکِةُمهُّّذنّاُکِةَمُهّ اّاَِذنّا نّااِّ)عندیّصنیَعًةُّجل یّفقلُتّا َذنّا نّا

َّفاُذِعُنّلَُهّ ببیّ  ّساطَعة  ّعل یّا    وِةّفتجةیقادََّنّالمَّ  ّلَیُّکنّ ّ–ّ(ِعَنّلَهَُّفاُذّ )َنة  ُُ م اّّّ–ّ(...َفَتج ةیَّ)اُِکّ ال   مر
ّ.(َبَعکَّتّ فا ّ)تَبُعَکّا  نّتذَهُبّفا ّّ–ّ(...مطاِویَّّرَفَتعْأل)لّهذاّالعهِدّمطاوَیّضمیِةکّقبّرَفُتعْألِِّتُُّکنّ 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 ترجمه مبادی العربیه                                                                                                                        8 

  

 

 مواضع جزم فعل مضارع - 3
 

 زو  تتتارع مجتفعتل مضت ،تدتل مضارع درخيتز  پیش از فعتر يکي از ادوا  جتاگ – 304

ررتي مننتد و بمتي يک فعل را مجتزو مه تنها برري : شود. ادوا  جز  بر دو قسم اس مي

 دهند.مي دو فعل را جز مه ديگر 

ال  امتتر و  ،لمّتا ،لتم»: چهار تا هستند ،منندمي ادوا  جزمي مه يک فعل را مجزو  – 305

کَ لِتَطِتدْ»   ،« و لمّتتا يکتُتدْ القةاءةَّتَعَاّتَمَ أري » ،« أحتدٌ لم يذهَدْ»: ماننتد؛ «ِِ نهي  ال و « نفستَ

 .«اَسُوا مِن رَوحِ ا ال تَیْ»

 

ما إذْ ،)اگر(« إنْ». منند، دوازده موردندمي مجزو را مه دو فعل  وا  جزميدا -306

هر )أیُّ  ،(هرگاه ،هرچه)مهمتا  ،چیزی مه( ،هر مسي(، ما )هر چیزی ،)هر مس مَنْ ،)اگر(

أيّانَ )هر  ،هرجا( ،جايي مه)أينما  ،وقتي مه( ،متتي )هتروق  ،(هرگتونه)میفمتا  ،(متدا 

فعل  « ْتَخسَر سَلْتکْ نْإ»: مانند؛ جايي مه( ،حیثُما )هر جا ،جايي مه( ،)هر جا يتَّأن ،وق (

 شود.مي جواب شرط نامیده ،فعل شرط و فعل دو  ،اوّل

 

 ،هستندهمچنین همۀ خنها مبني . حرف اس مه « إنْ»مگر  1همۀ اين ادوا  اسم اند – 307

 .مه به سبد دائم االضافه بودنش، معرب اس « أیُّ»مگر 

                                                           
« ستیبويه»بسیاری از عامای نحو، از جماه . ارتالف نظر وجود دارد ،يا اسماس  از خن جه  مه حرف  ،« إذما»در مورد  -1

امتا وی در . بودن خن عقیده دارند. در اينجا نیز مؤلّتف خن را استم دانستته (ظرف) اسمخن را حرف دانسته اند وبرري هم به 

 ،توفیتق الحمتد عاتي: جوع شود بهر « إذما»خن را حرف دانسته اس . در مورد  307مبادی العربیه جاد دو  در مطاد شمارۀ 

؛ رودمتي ه اند گاهي به عنوان حرف به مارنیز برري گفت« مهما»در مورد . 37ص  ،دارالجیل ،المعجم الوافي في النحوالعربي

 : گويدمي مثالً در اين شعر از زهیرمه

ّوّا نّخالَهاّتَخَفیَّعلَیّالن اِس،ّتُعلَمُِّّّکنّعنَدّامِةء ِّمنّخلیقة ّهماّتَّمَّ
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قاعدۀ فعل شرط اين اس  مه مقدّ  بر جواب شرط و به صور  فعل ربری و  – 308

 .ولي جواب شرط مقید به چنین شرايطي نیس . متصرف باشد

 

 : شرط و جواب شرط – 309

« تَصتبِرْ تَظْفَتر ْ  إنْ»مانند:  ،گاهي از نظر نوع متفق اند مه ممکن اس  هر دو مضارع باشند -

 .«صَبَرْ َ  ظَفَرْ  َ إنْ»مانند:  ؛يا هر دو ماضي باشند

 .«صَبَرْ َ  تَظْفَر ْ إنْ»مانند: ؛ و گاهي از نظر نوع مختاف اند -

اگتر  وواجد اس   هاجز  خن ،گر فعل شرط و جواب خن هر دو مضارع باشندا: یادآوری

اگر فعل شرط ماضي و جواب شرط مضارع باشد  جتز  ؛ در محلّ جز  اند ،هر دو ماضي باشند

اين عنوان اس  مه ربر برای مبتدای محذوف اس  خنگتاه  خن به رفع. فع مضارع جايز اس و ر

 .شودمي مبتدا و ربر، جواب شرط جماۀ متشکّل از
 

در خنهتا  هابنابراين ما قبل اين اسم؛ اسمهای شرط بايد در خغاز مال  واقع شوند ۀهم – 310

رَأ قْوتَ متتابَ مَتنْ»: ماننتد؛ يا مضاف« هَدْاَذْ هَدْتَذْ بِمَنْ»: مگر حرف جر؛ مانند ،عمل نمي مند

لغتو و ازشترطی    عمل خنهتا ،اسمهای شرط عمل مند در ،پس اگر چیزی غیر از اين دو. «رَأاَقْ

 إنَّ مَونْ»: دنتگردد؛ مانمي مرفوع ،فعل مضارعي هم مه پس ازخنها خمده اس  ،شوندمي رارج

 .« ُیَطلُبُ یَجِد

درمقا   و )مضاف پس ازا  شرط پس از حترف جّتر يتا هترگتاه ادو ــ: یادآوری

َّتسا ّ: ماننتد). ندستجترّ هواقع شوند در محّل مضاف الیه(  ا ّاَسا َّعم  ّاَضِةب ّ؛ لّ ل  َّمنَّتضِةب   ـ .(غلاُم

بنا برظرفی  در محلّ نصد و متعاّق به شرط اند  ،اگتر بتر زمان يا مکان دالل  داشته باشند

                                                                                                                                      
مقا  مبتدا س  يتا  در اينجا نیز اسم و در« مهما»اما برري ديگر پاسخ داده اند مه . دانسته اند« إن»را حرف و در معني « مَهما»

ه تتتوان بتمي در اين رصوص.  زائده اس  و محالً منصوب«  مِن »اس  مه لفظاً مجرور به «ّّخلیقةّ ّ»و اسم خن «  تکن »ربر 

   . مراجعه مرد « مهما»زير مامۀ  ،باب اول ،«مغني » 
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اس  واقع  (بدون زمان)واگرپیش ازلفظي مه مفید حدث و رويدادی  ــ. (ِْ قُماَ متی تَقُمْ: مانند)

و اگر پس از خنها فعل الز   ــ  (رِبْاَضْ رِبْ تَضْ أیَّ ضَربٍِْ: مفعول مطاق هستند )مانند ،شوند

. (مَعَه هَدْاَذْ  هَدْيَذْ مانند: مَنْ)مبتدا بوده وفعل شرط و جواب خن ربر خنها رواهد بود  ،در خيد

 مَنْ : مانند)اندمفعولٌ به  ،واگر پس ازخنها فعل متعّدی بیايدمه برخنها عمل مرده اس  ــ

عمل مرده باشد  ،و اگر خن فعل متعدّی بر ضمیر رجوع مننده به خن ادوا  ــ. (هُرِبْاَضْ رِبْتَضْ

اس  به عنوان مبتدا مه در اين حال  جايز  (هُرِمْهُ زيدٌ اُمْرِمْيُکْ مَنْ: مانند)از باب اشتغال اس  

ر مفسّ ،در محلّ رفع باشد يا به عنوان مفعولٌ به برای فعل محذوفي مه فعل ذمر شده در عبار 

 .اسمهای استفها  نیز در اين توضیحا  همچون ادوا  شرط اند. محلّ نصد باشددر ،خن اس 
 

 بر جواب شرط وارد شود : « فا »در پنج مورد واجد اس   - 311

 کَ بما لیسَ فیکَ فَقَدْحَمَدَ مَنْ»: مانند؛ باشد « سوفَ»يا « سین»يا « قد»راه با وقتي مه هم -1

 .(فسوفَ اَزورُکَ ز رَتين إنْ؛ اَمة  النَّد کَقُحَ َ السّو َ فَسَتَاْفَعَاْ إنْ)و « ذَمَّکَ

 لَونْرُدُهُ یوا فَجاءَنی ضویٌ  فاوا اَ ْو إنْ»: ه باشد؛ ماننتدمنفي شد« لن»يا « ما»وقتي مه با  -2

 . «رُدَهُ ْاَ

 .«اَساؤوا فَبِئسَ ما فَعَاوا إنْ»: مانند؛ وقتي مه فعل جامد باشد -3

 .«بِهِ فاَل تَشْمَ ْ عدوُّکَسَقَطَ  إنْ»مانند: ؛ وقتي مه فعل طابي باشد -4

 .«لِقَضائِه  َ فإنّي مستعِدٌّ مهما اَرَدْ»مانند: ؛ وقتي مه جماۀ اسمیه باشد -5

 

 مَنْ»: ماننتد ؛ ر خن وارد شودب « فا » جايز اس  ،رط مضارع مثب  باشداگر جواب ش – 312

 .«لیهإاهللُ سِنُ فَیُحْإلی الفقیر  سِنْیُحْ

 .بر جواب شرط ممتنع اس  « فا »در غیر موارد مذمور وارد شدن  -

 

بنتابراين ضتمیری بته عنتوان  ،شودمي مرفوع ،جزا  « فا »فعل مضارع پس از : یادآوری

؛ در تقدير اس  و جماۀ مرمد از مضتارع و فتاعاش ربترخن رواهتد بتود« فا »از مبتدا پس 
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نُ ا ُ الیته»: تقدير خن چنین اس  ،مثالً درعبار  مذمور  « هتو». در ايتن صتور  « فهتو يُحستِ

ربر خن اس . جماۀ متشکّل از مبتدا و ربتر، جتزای شترط و در محتلّ جتز  « يُحسِنُ»مبتدا و 

 .(اس 

نهتي و امتر و : ماننتد؛ طاتد همتۀ انتواع)واجد اس  در جتواب طاتد فعل مضارع  – 313

مقتدّره ای  شترطیۀ« إنْ»استفها  و تمنّي و ترجّي وعرض و تحضیض( به استثنای نفي، بستبد 

و مستبَّد از ماقبتل رتود  بتوده« واو»و « فتا » رتالي از ،به شترط اينکته جواب ،مجتزو  شود

َّتِجب ُّع رنیّاَس  اُدّ ) ؛ به سوی ردا توبه من تتا رهتايي يتابي()« لُصْإلی اهلل تَخْ تُبْ»: مانند؛ باشد

ُّ ؛ ورز تا وارد بهش  شوینمفر : ُّخلّالَجن ةََّتدّ ّل ّتکُفةّ ؛ّلَُکم ُُ رانته ا  مجاست  :ّکَّا  َنّبیُت کّاَ

 لَعَولَّ اهللَ؛ ماش متن متالي داشتتم تتا خن را انفتا  متنم: هُلی  لي ماالً اَنفِقْ؛ تا تو را ديدار منم

 : َکرِمْتا نُکْتأال تُضیفُنت؛ متنممتي ه تتوبمند وند مرا رحم  ارد بدان امیدمه  : ْ حَاُنی اَتُبرْیَ

َِ، بته ديتدار متن بیتا تتا بته  کاَُزر  هتالّ تزورُنتي ؛ داريتممتي و را گراميتچون میهمان ما شوی ت

 .(ديدارتو بیايم

 شرط بر جواب شرط در خوريد :« فا » ،بینیدمي هر جا مه واجد – 55تمرين 
ناّهذاّالجاهُلّعلیّغراَ تِهِّّا نّ ّ- ّ.ا جلاًّا وّعاجلاًّّ(َدمَُّفَسَینّ )َدُمَّسَینّ ّاََصة 
ّعَّن ّ ل ّتَّّ- تتوان متي جتوازاًه تالبتت. دل به بازيها مسپار مه پشیمان شوی) َدمّ  یّالملاهیَّتنّ لََّکب 

دل به بتازيها مسپار بتدان ستبد متته پشتیمان : دسببیه باش ،«فا  »براين اساس مه   دَ َگف  فَتَنْ

 .( 1مي شوی
ن هُّ)ّن هَتّا لیّذویّالفاَقِةّا ّمهماّاَحَسنّ ّ- ّل ّ ضیعّلکّا جة .ّ(فا 
ّلِِه.َقبّ ّا ذاّنََبغّهذاّالغلاُمّقدّنََبَغّ)َفَقدّنََبَغ(ّا برهِّمنّ ّ-
ّمن ی.َسَبَقنیّا لیّالعَّّ(َفُقلّ )ُّهَرّاَکَبُةِّمنَکّقُلّ ّا ذاُّا  َتَّمنّ ّ- الِحَّفُهَرّخیة  َّمِلّالر 
ّمن ی.ّ(َفُقلّ )َّغَةِّمنَکّقُلّ وّا ذاُّا  َتّاَصّ ّ- ّسبقُتُهّا لَیّالُذونرِبَّفُهَرّخیة 

 جمال  زير را ترمید منید : – 56تمرين 

                                                           
 .مراجعه شود  در همانجا 317ذيل مطاد  1و فايدۀ شمارۀ  4از مبادی جاد   303به مطاد شمارۀ  -1
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زائتدۀ « متا»عامل جز  و« میف»اسم شرط جاز  مرمد از: میفما) اَََصَرَّفْوکیفماوََتَصَرَّفْو-

رَّفْ؛ محالً منصتوب غیر عامل، حال و ؛ فاعتل خن ضتمیر مستتترأن  ،فعتل شترط مجتزو : تَتَصتَ

 .(فاعل خن ضمیر مستتر أنا ،جواب شرط مجزو : اَتَصَرَّفْ

يَسُرُّ: فعل شرط ؛ مبتدا محالً مرفوع ،ما: اسم شرط جاز ) نیَکُّ ؤلِمّ لِمّ ماَّ ُسةَُّکَّ ُسةُّنیّوّماُّ ؤّ ّ-

و مقدر  ظاهر نمي شود ،اّ  وجود ادغا  درحرف خررجز  به ع (سکون)مجزو  ولي عالم  

يَسُرُّ: جواب شرط و ؛ مفعوٌل به و محالً منصوب: کَ؛ فاعل خن ضمیر مستتر هو اس  ،اس 

سکون خن مقدر  ،مجزو  مه به عاّ  ادغا  در حرف خرر و عد  امکان ظهور عالم  جز 

جماۀ . مفعولٌ به ومحالً منصوب :ی؛ برای وقايه اس : ن؛ « ُهوَ»فاعل خن ضمیر مستتر  ،اس 

مانند همین جماه « نیکَ ُیؤلِاْلِاْ وما یُؤْ»جماۀ . در محّل رفع « ما»شرط و جواب شرط ربر 

 .(با اين تفاو  مه عالم  جز  درشرط وجواب شرط ظاهراس  ،اس 

ّبهّالَتِجل ةُّّ- ّالکة ُمَّتُحفُّ ظرفیه مکانیّته و « حیثُ»اسم شرط جاز  مرمد از : حیثُما) حی ُماَّ ِحلُّ

فعل شرط مجزو  مه به عاّ  ادغا  در : يَحِلُّ؛ زائدۀ غیرعامل، در محلّ نصد بنا بر ظرفی « ما»

 ،فاعتل و مرفتوع: الکتريمُ؛ سکون خن مقدّر اس  ،حرف خرر و عد  امکان ظهور عالم  جز 

ادغتا   جواب شرط و مجزو  مه عالم  سکون جز  بته عاّت : تَحُفُّ ،عالم  خن ضمۀ ظاهره

الَتِجل  ةُّ؛  ُ جار و مجترور متعاّتق بته تحتفّ: بِهِ؛ در حرف خرر نمي تواند ظاهر شود و مقدّر اس 

چتون « ...تَحتفُّ»مضافٌ الیه و محالً مجرور اس  و جماتۀ « يَحِلُّ الکريمُ»جماۀ ؛ فاعل و مرفوع

 .(محاّي از اعراب ندارد ،همراه فا  جزائیه نیس 

: يمنَعُ؛ حرف نفي غیر عامل: ال) َمعرَنّمن اَسِنّماّتسّ َتِفُعراّبا حّ َتنّ ّتعلمرَنِّمن اّا نّ ل  مَنُعُکمّسرُءّماّّ-

اسم : ما؛ : فاعل و مرفوع، مضاف ُسو ؛ مفعولٌ به محالً منصوب: ُمم؛ فعل مضارع مرفوع

: فعل مضارع مرفوع به بقتای نون، صتاۀ موصتول،  َموصول، مضافٌ الیه محالً مجرور؛ تَعاَمُون

فاعل خن اس  و محاًل مرفوع؛ منّا: جار و مجرور متعاّق به « واو»ندارد، ضمیر  محتاّي از اعتراب

فعل مضارع منصوب به أن، عالم  خن : َتفِعُواأن: حرف ناصبه و مصدريه، عامل؛ تَنْ ؛ تعامونَ

 ،جماۀ فعل و فاعل تأويل به مصدر در محلّ نصد ،«واو »حذف نون، فاعل خن ضمیر بارز 

.. يا منصوب به نزع ... انتفاَعکُم.ال يمنَعُُکم: تقدير خن چنین اس   ،ولٌ به دو  برای يمنَعُمفع
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 ،اسم موصول: ما؛ بأحَسنِ: جار ومجرور متعّاق به تنتفُِعوا؛ ... من انتفاِعکُم.ال يمنَُعکُم: رافض

موصول و  صاۀ ،فعل مضارع مرفوع عالم  خن بقای نون: مضافٌ الیه محالً مجرور؛ تسمَعونَ

 .(جار و مجرور متعاّق به تسمعونَ: منّا؛ محاّي از اعراب ندارد

 عبار  های زير را تصحیح منید: – 57تمرين 
ُجَلّلجرجاًّمُّّ–ّ(ُقترکََّ مّ )ل ّتُماُِّالُعَلماَءَّ مُقترنََکّّ- َفَق دّ)َّتم  ت ِّّسِهَّقدّ عجباًّبَِنفّ ماُ اًّمُّا ذاُّا  َتّالة 
ت ّ َّیخّ لِّّ–ساُتُُهّخِّّ(َتم  َُ ّمنکمّماّّ(َتةّ لَِیخّ )تا ا لیِّّةعّ اَسّ ّ–ّ(ُهّ اّفامَت ِلُهَُّت ِلّ ا مّ )َت َِل ُهّا مّ نیّبِِهّماّتا ُم ةّ ّ– طی ُبّلَ ُهُّکلُّ

هّ ّنی(ِّمنّ ِقذّ تُنّ )ِقُذنیّتُنّ ا غاثَتیّ ّالَجمیَلّوّا نّ ّ–ةِّمخالِِبّالد  ماُنّبِِهّلیَسَّ حّ ّا ن  عَُّّرُدهطاَلّالز  َُ َُ الذیّ  ّ اين )  ا ل 

شترطیه ای مته در اينجتا در ضتمن « إنْ» زيرا ،ربر إنَّ اس   ...اينکه لیسَ بر اساس وجه درس  اس  

با اين حتال از بتاب   . احتیاج به جواب نداردمه  1اس « وُصایه» ،معترضه خمده اس  ار  به صور  بتع

: گفت  تتوانمتي (،است  يعنتي إنَّ مته محتتتاج ربتر)شرط برخنچه مه محتتتاج ربتر است  ترجیح 

 .(چون فعل جامد اس ؛ بر لیس واجد اس  « فا »در ايتن حال  خوردن  ،...فَاَیسَ

 

                                                           
إنِ زائده ای اس  مه برای اتصال بخشي از مال  به بخشي ديگر و تقوي  معنای خن خورده مي شود  ،وُصایه« إن»  -1

   .  ضمن اينتکه مي توان از خوردن خن هم بي نیاز بود. و در چیزی عمل نمي مند بنا بر اين احتیتاج به جواب نتدارد

 ( 433ص  ،4ج  ،مصر ،دارالمعارف ،3ط  ،يالنحو الواف ،عباس حسن : ک. ر )



 
 مرفوعات

 

اِعراب اسم بر سه نوع است: رفع و نصب و جر. هر یک از این سه نوع دارای 

 جایگاههایی است که در این مبحث مطالعه خواهیدکرد. 

خبلر، اسلم  ،مبتلدا ،نایب فاعلل ،اسم در دوازده مورد مرفوع است که عبارتند از: فاعل

و « إنَّ»خبلر  ،نافیله« و اتَ و اِن ملا و ا»اسلم  ،آن و اخوات« کاد»اسم  ،و اخوات آن« کان»

نفی جنس.ی « ا»اخوات آن و خبر 
 

 فاعل -4

بلدان  ،اسلتکه فعل تام معلوم یا شبه فعلی که بلرآن مدلد م  فاعل اسم مرفوعی است – 314

 .«نَبَغَ الدّارسُ»مانند: ؛ اسناد داده شده است

 ،ا اگلر ملّخ ر شلودزیر؛ باشدبر اسم مرفوع مدد م  -1: شرط است که فعل: یادآوری

افعلا  ناصصله اسلم فعلل نلاص   زیرا مرفلوعِ؛ تام باشد -2 مبتدا خواهد بود ،آن اسمِ مرفوع

 نایلب فاعلل نامیلده ،و لزیلرا مرفلوعِ فعلل م هل؛ معللوم باشلد  - 3نه فاعل شودمی نامیده

 شود.می

ی هاصیغه ،صفت مشب هه ،اَفعلل تفضیلل ،مصلدر، اسم فاعلل: منظلور از شبه فعل

 .اسم فعل و اسم مفعو  است ،مبالغه

 

 :فاعل بر دو نوع است  315

 .«ذهبَ الدائدُ: »اسم ظاهر، مانند -

یلا متلتتر ؛ «و ذَهَبُلواذهبلتُ »در مثلل « تلا  و واو: »ماننلد؛ ضمیری که یا مذکور است -

 .(متتتر است « هو»ضمیر در ذهبَ) «ذهبَالدائدُ : »مانند؛ است



 

 

 ترجمه مبادی العربیه                                                                                                                      16 

  

 

 .چنانکه مشاهده نمودید یا مّو   به صلریح؛ آن یا صریح اندفاعل و عامل : یادآوری

 ِكَ ی أ نِ َبَلغن ِ»: ماننللد؛ است  از موصو  حرفلی و صلللآ آنارت للعبفاعلل ملّو   به صریح 

 (هیهلاتَ زیلدٌ: مانند) یللا اسم فعللل است ،صریح عاملل ملّو   بلله .یعنی ن احُکَ« نِجح   

: دلماننل) اسللت هیلا صللفت مشللب ه (،درسُة نجحِِةة  لامذَِتلُ جألمِِ: ماننلد) یلا اسم فاعلل است

 .«ُل ألقرأ نَ ِ  لَُرل   کَ ِن  أ  »یعنی « رأَقنی لرلیلَُک ألقرأ نَ »: مانند؛ یلا مصدر است (للمیُتهج ألمدرسُة نَظیِف  

 

ق لع ملحللبه عامل آن عالملت تثنیله و جمل ،اگر فاعلِ ظاهر، مثنی یا جمع باشد – 316

ذَهَبَ » : شودمی پس گفتله .لاد داده نمی شودلاسنل للفاعفعل جز به یک  ازیر؛ نمی گردد

 .«ذَهَبا أخواکَ»: و گفته نمی شود« أخواکَ

 « تلا »وجوبلا  بله آن  ،مّن ث حدیدی و مت صل به فعلل متصلر ب باشلد ،اگر فاعل – 317

 .«َلَعل َمت  ألفتجةُ »: مانند؛ شودمی تأنیث ملحق

یلا فعلل آن  ،یا مّن ث حدیدی ولی غیلر مت صلل بله فعلل باشلد مّن ث م ازی ،اگر فاعل

؛ )طَلَعَ الش مسُ« ن عَم ألججرَیِةُ »: مانند؛ به فعل ملحق نشود ،تأنیث« تا »جایز است  ،جامد باشد

 .«مریمُسافَرَتِ الیومَ : »دلمانن؛ ملحق شود« تا »البته بهتر است  .(سافَرَ الیومَ مریمُ

بهتلر  ،از فاعلش منفصلل شلده باشلد« إا  یا غیر یا سوی»آ اگر فعل به وسیل: یادآوری

فاعل در حدیدلت محلذوب و   زیلرا؛ «فجطمةُ ذج صجَم أ لا  »مانند:  ،تأنیث باشد « تا »است بدون 

صاعلد  کل لی ایلن اسلت  ،ضمیر مّن ث باشد اگر فاعل .«...  ٌما صام اَحَد»: تددیر آن چنین است

در « هلیَ»متتتر  ضمیر مّن ث) ؛«الش مسُ طَلَعَتْ: »ماننلد؛ تأنیث به فعل ملحق شود« ا لت»که 

 .فاعل آن است( ،طَلَعَتْ

 

 بله ماننلد فاعلل مفللرد بللا آن عمللل ،اگر فاعل ظاهر، مثنی یا جملع سالم باشد – 318

لَّتِ المّمنلاتُ»و « صللَّی المّمنلونَ»: شلودملی گفتلهمثالَ ؛ شودمی  هملان گونله کله گفتله « صلَ

 .«ألمؤذنةُ  َصل ت  »و « ألمؤذنُ  یصل  »: شودمی
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یلا جملع « بَنلین و بنلات: »ماننلد ،اسم ملحق به جملع سلالم باشلد ،اگر فاعل ظاهر – 319

: ماننلد ؛ باشلد 1ه جملعلیا شبل« نتا : »مانند ،یا اسم جمع باشد« جواری: »مانند؛ مکت ر باشد

: ملگوییلملی پلس .جلایللز اسلت تأنیث بللله فعلللل« ا تل»اق لالحلاق و علدم الحل ،«شَ َلر»

بدیه نیز بله  .«سَمَتِ البناتُإبتََْ»یا « البناتُسَمَ إبتََْ»و « تَسَمَتِ البنونَإبْ»یا « سَمَ البَنونَإبتََْ»

 .همین منوا  است
 

کَتَلبَ »: ماننلد؛ از مفعلو  بیایلداصل در فاعل این است کله پلس از فعلل و پلیش  – 320

 .«التِلمیذُ فَرضَهُ

 :مورد واجب است فاعل بر مفعو  مدد م شود در سه -321

 .«کَرَّمَ أبی عَم ی»: مانند ،هنگامی که اعراب آن دو معلوم نباشد -1

 .«ما حَصَدَ الزارعُ إا  الدمحَ»باشد مانند:  2هنگامی که مفعو  محصورٌفیه -2

 «جَنَینا الثَمَرَ»هنگامی که فاعل ضمیر متصل به فعل باشد مانند:  -3

                                                           
عب ،خیلل»ماننلد: ؛ اسم جمع اسمی است که بلر جماعت و گلروه دالت دارد و از لفظ خلود مفللرد نللدارد - 1  ،شلَ

ام ا فرق میلان آن ؛ کندبر جماعت و گروه دالت می ،گویندکه آن را اسم جنس جمعی نیز میو شبه جمع « نتا  ،صوم

جح و لفجحة»: مانند؛ نتبت  در آخر مفرد است« با »یا « تا »و مفردش یک  جنِةرُ »یلا « َشَجر و َشَجرة»یا « لف  ِجن و رذ  یلا « ذ 

 «.إفرنج و إفرن ی »

 محصور آمده است که البته چون معنای اصطالحی آن ملورد نظلر نبلوده ،در متن عربی کتاب به جای محصورٌفیه -2

مناسلب تلر دیلده  ،است، بیان درستی است اما با توجه به توضلیح  زیلر« إا »است و مدصود، محصور بودن مفعو ، به 

 :شد در این ا، محصورٌ فیه ذکر کنیم

به ایلن  ،شودچیزی دیگر اختصاص داده می گاهی  چیزی به: گفته شده است« حصر و صصر»معانی در مبحث  مدر عل

بلرای حصلر به این شیو  سخن، حصر یا صصلر گفتله ملی شلود. نمی رسد و مخت  به خود اوست.  اومعنی که به غیر 

ه کملک ادات نفلی و حلرب لردن بللحصلر کل اسلت؛ )یعنلی« اسلتثنا  نفی و»راههایی را برشمرده اندکه یکی ازآنها 

ورت لفلظ او   راکلله بلله لفلظ دوم اختصلاص لدر ایلن صل .شودده میللباا دیهای مثا  ه که درلان گونلهم (استثنا 

دَ اللزارعُ»در این لا  .نامنلدمی« محصلورٌفیله»ا لی« مختل ٌ به»و لفلظ دوم را « محصور»یللا « مختل » ده،داده ش « حَصلَ

 « الللد ین»محصللور و  « هللذَّبَ الن للا َ»نیللز  322از مطلللب  1محصللورٌفیه اسللت. در مثللا  شللمار  « الدَمللحَ»محصللور و 

 .محصورٌفیه است
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 :سه مورد واجب است مفعو  بر فاعل مدد م شوددر  – 322

 .«ما هَذَّبَ النا َ اا  الد ینُ الدویمُ»هنگامی که فاعل محصورٌفیه باشد، مانند:  -1

اَفلاذَنی : »ماننلد؛ هنگامی که مفعو  ضمیر مت صل به فعل، و فاعلل اسلم ظلاهر باشلد -2

 .«کالمُکَ

 .«رُهُ زاَن الشَّ َرَ زَهْ: »شد مانندضمیرمفعو  مت صل شده با ،که به فاعل هنگامی -3

مدلد م  نشلد کله  (النا َ) بر مفعو  (الدینُ) در مورد او   به این دلیل فاعل: یادآوری

در ملورد  .شلد(ملی محصلورٌ فیله یعنی مفعو ) شدمی حصر بر مفعو  واصع ،بوداگر چنین 

ضلمیر   وجلود دارد مت صل ضمیر که امکان آوردن  مادام ،دوم به این دلیل که جایز نیتت

بله ملا بعلد خلود  لبِة  رو در مورد سوم به این دلیل کله ضلمیر، لفظلا  و  ،منفصل آورده شود

ملد  و  ،بلاب تنلازع: جز در مواردی خلاص ماننلد) زیرا برگشت ضمیر به مابعد؛ برنگردد

غیلرممکن  (،نحلو آملده اسلتهای ضمیر شأن و صصه و چند مورد دیگر که در کتاب ،ذم

 1.است
 

 :در سه مورد واجب است مفعو  بر فعل و فاعل مدد م شود – 323

دأرةهنگامی که مفعو  از الفاظ واجب ل  1  .«تَرأیْ مَنْ»: مانند؛ باشد ألص 

مفعلو   و  واصلع شلده باشلد  2«أم ا»جزا  در جواب  « فا »هنگامی که فعل آن پس از  ل 2

حی  هَرْو أم ا التائلَ فاَل تَنْ) «هَرْدْفأم ا الیَتیمَ فاَل تَ»مانند: ؛ دیگری برای فعل نباشد  – 9للل الضل 
10).  

                                                           
برملی « أخلواک»ی نلیع؛ ودللد خلللبع اله مللا بللدرشَرَح« الف» ،در این مثا  ،ادَنی أخواکـا وأفـشَرَح: تنازع مانند -1

برملی  ،اسلت فاعل آن است و به رجال  که تمیلز  نعمر د« هو»که ضمیر متتتر «نِعمَ رجال  زیدٌ»گردد. مد  و ذم مانند: 

گلردد کله پلس از آن واصلع شلده بر می« الد ین»به  « هو»در این ا نیز؛ هو الد ینُ أسا ُ التمد ن: ضمیر شأن مانند .گردد

 .است
جزا  بلر جلواب آن داخلل « فا »حرب شرط و تفصیل و غیر عامل است. شرط بودنش به دلیل این است که « أم ا» -2

فاصلله « فعلل»و « أم لا»د و در این ا هم مفعو  به، مدد م بر فعل شده است تا میلان آیشود. همیشه پس از آن اسم میمی

  ◄آملده اسلت مفعلو  بله منصلوب توسل  فعلل « أم ا»باشد. ضمنا  اگر فعل، مفعو  خود را داشته باشد، آنچه پس از 
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 .«بُدُإی اکَ نَعْ»مانند: ؛ هنگامی که مفعو  ضمیر منفصل باشد -3

آن  ،واجب است فعل حذب شود آن هنگامی که فعل دیگری پلس از آن: یادآوری

سلبب گاهی فاعل به .«ضَجَ العِنَبُاذا نَ» یعنی؛ « ُ هصطِفْإذا العِنَبُ نَضَجَ فَاْ: »مانند؛ را تفتیر کند

شلود و در ایلن ملی لفظلا  م لرور ،«ام»یلا « مِنْ»یا « با »اضافآ مصدر بله آن یلا حرب جر 

ل  »: مانند؛ محال  مرفوع استحالت  ِ  أَک َضِر  َضَربتُ ) «م  حلَیة  َکفی' بجلع  ِن  ؛ ص  لِ لَب ألةِجر  ذِجاأَرنی ذ 

 .(َحد  أَ 

 

 الت زیر نشان دهید:فاعل را در جم  58تمرین 

فرنجُة )فجعلأَ ِ    .للنجبغین فی م (قجُذوهج )ضمیر بجرا وأوأَ ذوألا  طجئلة  علی لمجثیَل ثمیَنة  أَ  (نفَق ألا 
ن عند  أ بی ذجِ   به عینج .  (فجعل) َقَررتُ  (فجعل) وأفجنی ذ 

ة .  (فجعل) یتنجَاُع ج َطَرفج ِ هته ذسج لة   ة   ألوهم  و ألص 
ت  ِ  َلل. (فجعل) ألا حسجمُ  ُرب مج َصة   بجلع 
 

زیر فاعل مفرد را به فاعل مثنی و سپس فاعل جملع تبلدیل های در عبارت – 59تمرین 

 همآ عبارت را با فاعل تطبیق دهید. ،نموده

ِ –دور هم جُء فِی ُصَِِدب ِت عقِرُب ألبغ ِِ : تمرین ِد ل  ِ  هِأَ َعی أ ن  َذس  ُُ ِ جَب ِد خِقِألمفجس  صِجح 

م –َتَفَع فیه سجذُعُه قجئلُُه و أن   أَحَسُن ألکامم  ذج َصَدَق فیهِ  كأ  مت  له  َع َیجدُ َِ َوق و أ ن   ألمعروف  لا َیَقعُ  ََ  أ لِ
ُ  ألکامَم ألفجرَغ فج ن  عجق ب  .َتُه ألن دأذةُ َِ ألسکوَت فج ن  فیه سامذة  و َلَجن 

ِِ هم ورألبغ ِجء  فِی صِد (عقجرُب ) َدب ت َعقَربجِ : پاسخ ِد  َعَیی أَهِأ ن  َذس  أ ن  ) جِد خجبِِقِ ل  ألمفجس 

َی  د  قد خجبَ أَ َذسجع  ِدأ ل مِج  ج ألمعروف  لا َیَقعجن  و أ ن  ِصجحبِ  (تِهل  ألمفجس  أ صِةجُب ) كأأ  مت  َوَقعج َیج 
ُدوأ لَُ م   ألمعروف  لا َیَقُعوَن و أ ن   ه ِه قجئاِمه و أنتَفَِع فیِِذج َصَِدق فیِ امم  ُِن ألکحسَ أَ ِ   (كأأ  مت   َوَقُعوأ َیج 

                                                                                                                                      
ز مفعلو  بله، فاصلل دیگلری (. همچنین اگر غیلر ا17)فصلت/  «جهمِِِوَد فََ َدینِج ثمِِوأ ذ  »محذوب است؛ مانند:  ►

ِج ألیِوَم فَجفَعِل ذِج َبِدأ لِکَ »باشد، ازم نیتت مفعو  به بلر فعلل مدلد م شلود؛ ماننلد: « فعل»و « أم ا»میان  . )جلامع «أ ذ 

 (. 11/  3الدرو  العربیه،
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ذِ   (وهِعه سجذ  ِفی عَ ِو أنتف وهِقجئل ق فیهدَ ُن ألکامم ذج صَ أ حسَ ) جهِعسجذ ََ ذُ ِأ ل) جِأ ل ه ِِج ن  فیِوَت فِألُسک (وأََِ
 ألکامَم ألفجرَغ فج ن  عجق َبَته ألن دأَذُة. (َلَجن بوأ) جِة  و َلَجن بِِسامذ

 : زیر را ترکیب کنیدهای عبارت – 60تمرین 

ة  لیَس عنأ ن  مُتم َعل   - جملع ملذک ر مخاطلب مبنلی بلر  ،فعل ماضی: عَلِمتم) َده ذوضع  للَمَِود 

از افعلا  ناصصله، مفلرد : لیس؛ :  مخفف از أنَّ  ْأن؛ «تُم»فاعل آن ضمیر مت صل بارز  ،سکون

مضاب  الیه در محلل   « هل»؛ ابلمض ،برظرفیت ظرب مکان منصوب بنا: عنلدَ؛ مذک ر غائب

ة؛ اسم لیس و مرفوع: موضَعٌ؛ (ر مدد م محذوب )موجودا عندَه متعل ق است به خب؛ جر : للَمَود 

 .(جار و م رور متعل ق به موضعٌ

مرکب از است لفظی : بزحمت ،بندرت ،به معنی کمتر صَلَّما) ألَثِرَوة   ُق بجلعلم َذُووَقل مج َیَتَعل  ِ 

بنلا بلر ایلن  .داشلته اسلترا از عمل باز « صلَّ»زائد  کاف ه که « ما»و حرب « صلَلَّ»فعل ماضی 

فعلل مضلارع مفلرد : یَتَعَلَّلقُ؛ آیدمی فعل« صلَّ»فاعل نمی گیرد. در این صورت بعد از « صلَّ»

از اسما  خمته و ملحق به جملع : ذوو؛ «قیتعلَّ»م رور متعل ق به  جار و: بالعلم؛ مذ کر غایب

در  ،دیللده اسللتبه سلبب اضللافه حلذب گرآن  « نون»که« ذو»از مفرد است مذک ر سالم 

 .(مضابٌ الیه و م رور به کتر  ظاهر است: ألَثرَوة؛ است« واو»فاعل و مرفوع به  این لا

 ،: فعل مضارع مفرد مذک ر غایب ُیَتُو ) اِم  ج  لَُه وح ی خَ  َمر  َک ذج َیة  سَمَع َعن  أَ  وُءنی أ ن  َیسُ  -

به در  مفعو ٌ ،تکل م وحدهم ،کلمه ضمیر مت صل به هرسه  صتم«: ی»؛ برای وصایه« ن»؛ مرفوع

 ،منصوب ،فعل مضارع متکل م وحده: أسمَعَ؛ صدریهحرب ناصبه و م: أن؛ محل  نصب است

مْع»تدلدیر آن  ،تأویل بله مصلدر شلده« أسمَعَ أنْ» ،«أنا»فاعل آن ضمیر واجب ااستتار  « سلَ

 ،سلم موصلو ا: ملا؛ «اَسمَعَ»جار وم رور متعل ق به : عنک؛ در محل  رفع است« یتو ُ»فاعل 

مَرُّ: فعل مضارع مفلرد ملذک رغایب و مرفلوع بله ضلم آ یَحْ ،محال  منصوب« اَسمعَ» مفعو ٌ بهِ

: وجله؛ «یحمَلرُّ»ه لق بللرور متعل للار و م لج: لهُ؛ ل ی ازاعراب نداردلمحو « ملا»آ لصل، ظاهر

 «ی» ؛ در تدلدیر اسلت« ی»بله سلبب اضلافه بله ضلمیر که ضمآ آن  هفاعل و مرفوع به ضم

ال  تمییز نتبت و منصوب به فتحلآ مضابٌ الیه در محل  جر؛ خ ِ ،ضمیر مت صل متکل م وحده

 ظاهر. 
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 نایب فاعل -5

 
نایب فاعل همان مفعو ٌ به است کله بله جلای فاعلل محلذوفش نشتلته و فعلل  – 324

رِبَ زیلدٌ: »ماننلد؛ همراه با آن از صیغآ معلوم به صیغلآ م هلو  تغییر یافته است رِعَ صُل» ،«ضلُ

 .«ال ر ُ
 

 شود:می به سه دلیل فاعل حذب – 325
ا لدر این مثلا   یل .«سُرِقَ البیتُ: »مانند؛ آگاه نبودن از آن یا میل به پنهان داشتن وی -1

رِقَ : »و ماننلد) ام او را در بیلاوریلا نمی خواهی نلی ه کتی استلی چلسارق را نمی دان سلُ

 .(«الما ُ
  رسلد می ه دراین صورت ذکرش غیر ضروری به نظرمعروب و مشهور بودن آن ک -2

 .(28 نتا /) «خُلِقَ اانتانُ ضعیفا : »دلمانن
یعنلی ملا در سلخن خلود ) ؛غرض و مدصود ما در کالم به فاعل مربوط نملی شلود -3

مربلوط چون موضوع و مدصود سخن ما  اساسا  صصد نداریم صحبتی از فاعل به میان آوریم

 .«زُیَّنَتِ األرضُ بأنواع النباتِ»: مانند (سخن ماستمراد  ،فعل  فاعل نیتت بلکه نفس به

م هو  باشد صحیح نیتلت بلا چیلزی هملراه شلودکه در  ،هر گاه فعل -1: یادآوری

: شلودملی هله گفتلبلک «دـالتفُّاحَـةُ مِنَ الولِ اُکِلَتِ»: ه نمی شودلمثال  گفت؛ حکم فاعل است

أکَـََ »: شودمی وم آوردهلآ معللبه صیغ ،ل ضروری استلر فاعا اگر ذکلی «اُکِلَتِ التفُاحَةُ»

  .«التفاحةَالولَدُ 

 شود.می بر نایب فاعل و فعل م هو  نیز جاری ،همه احکام فاعل و فعل معلوم -2

که جملآ مبتلدا « بُ عمیمٌیُدا ُ الخِصْ» :آید؛ مانندمی نایب فاعل به صورت جمله نیز -3

 باشد و محال  مرفوع است.می ایب فاعل فعل یُدا ن (بُ عمیمٌالخِصْ) و خبر
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 ،اگر فعل به بیش از یک مفعلو  متعلد ی شلده باشلد، در موصلع م هلو  شلدن – 326

 اصیلالت نصب بلله حلبها و لآ مفعلشود و بدیمی مفعو ٌ به او   به عنوان نایب فاعل مرفوع

یرُ أُع  »: مانند؛ مانندمی َی ألَفق    .«ُخوَک ألعلَم ذفیدأ  أُر َی أ  » .«درهمج   ط 

جملله را  .دوم و سلوم اسلتمفعلو   ،) در جملآ اخیر أخوک نایب فاعل و العلمَ مفیدا 

 .(َری علی  أ خجَک ألعلَم ذفیدأ  أَ : این گونه  می توان تددیر کرد

 

فاعل را از جمالت زیر حذب کرده، مفعو ٌ به را به عنوان نایب فاعلل در  – 61تمرین 

 جای آن صرار دهید:
دأَقة  َرذ  أ ب   - ِدأَقة   ر َذت  ب  أُ ) نج فیمج بیننج ُعُ وَد ألص  َُ  – (فیمج بیننج ُع ِوُد ألص  ی ألةِجک ُم هِتأ ألکجلِ َرقِ 

ُ  حدیر   ُ  حِدیر   ُرقِِّیَ ) ة  ِألعلمی ِ رَتِهِبمددَُُُِ ألا ذیَن أ لی ذنص ُُ ألِا ذیُن أ لِی ذنَصِ  رَتِلهِبمددَُُُِ هِتأ ألکجلِ
َم ُذدیُر ألشُ  -(ألعلمی ة    َ َِّ ) ة  بعَد نصف  ألل یِل  ِجوأَل فی َشوأرع  ألمدینَ رَطة  ألت  َح  فِی َشِوأرع۱جِوألُ َم ألت  ُحِ
ظ   لَم  ِ  (ة  بعَد نصف  ألل یلِألمدینَ  ب   – (َعظ  أُو   لَم  ) َحد  ذثَل عقلیأَ نی َیع  َِن أَ شِیاج   رَ أَ  ُت ألُمر  َفَلِم  َشر  َذِر  ذ 
َن ألَفق  أَ  ء  َر شیِیُ  ر َب ألُمر  َفَلم  ر  )شُ ألَفق    .(ر  َذر  ذ 

 

 :نایب فاعل مفرد را به جمع تبدیل کنید – 62تمرین 
ر  ُیک   - َ َتُم أللُک  ) َتُم ألس  نَد أل (سرأرُ ا ُ ع  ُُ أ هته  ) لُعجُب هته ألشجئَبةُ  – نجء  ذَ ا وأئ ُُ ِج هِی لش  وأئ  (ؤلاء ألش 

ة  عن ُُ ألمةت –جء  َِد ألا دبِخجص  فی ُکِلِّ  (ألمستبصرونَ ) ُیَوَعُظ ألمستبصرُ   – (ألمةتجُحونَ ) جُج ِلا ُیَخی 
ِِ َِِدت هِِته ألقصِِیدُة )هِِته ألقصِِجئُد یِِج هؤلِِاء ألقصِِجئدُ أُن   –َنُ  فرَصِِ   لُس  لین  (ش  ِِ –َذِِر  َُ ُدعِِجءُ أُس   ُتجی

یَبت  أُس  ) َیةُ  ُتج  جلةین  (أ دع  ُُ )لِا لَُِأُل ألت ع صِبجتُ  –ألص  ِ  ةُ ُب ألُفرَصِلالُصِج –أ لِا  بِجلعلم   (لاُیَأُل ألت َعص 
ج   –فی ُکل  وقت   (ألُفَرصُ ) َ لُرَخی أل) فُ ُیرَخی ألس  ُب أل جل کُ  – (ججفُ س  ا  جر .ِفی ألن   (أل جلکون) ُیَعت 

                                                           

 : محدودیت عبور و مرور.مُ التَّ وا ِحَزْ  1
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 مبتدا و خبر -6

 
اسلناد داده  خبر بله آنتا  1است از عوامل لفظی خالیمبتدا اسم مرفوعی است که  – 327

؛ معنلای آن اسلت  شود و تملام کننلدمی دادهبه مبتدا اسناد  هلفظی است ک ،همخبر  .شود

 .«العلمُ مفیدٌ»: مانند

یلا ملّو   بله  (،مثلا  فلوقالعِللمُ درماننلد ) مبتدا یا به طور صریح است -1: یادآوری

 .«صیامُکم خیرٌ لکم»یعنی « تَصُومُوا خیرٌ لکم أنْ: »مانند؛ صریح است

؛ یا در آغلاز جمللآ حالیله« غنیً نجعِةُ ألق»: مانند؛ مبتدا یا در آغاز جملآ ابتدائیه است -2

خااً: »مانند؛ یا درآغاز جملآ نعتی ه« فی کَبَدِ السّماء البدرُرتُ و سِ: »دلمانن  مجلِسُُ ُ رأیتُ شـَ

؛ یا در صدر جملآ صلآ موصلو « وخخمً مرتَعُ ُالظُّلمُ : »مانند؛ یا در آغاز جملآ خبریه« مهخبٌ

ُ   هُ اأَرنی أل تی أ بو»: مانند  .«خطی

 

  شلودملی ه باشد تا هنگامی که از آن خبر دادهلاصل در مبتدا این است که معرف – 328

یعنلی معنلای خاصلی را ) پس اگر اسم نکره نیز متضلمن فایلده ای باشلد .گرددمفید واصع 

 .مبتدا آوردن آن جایز است  (افاده کند

 

یلرا خاصله ز؛ متضلمن فایلده اسلت ،اسم نکره هنگامی که خاص ه یا عام ه باشلد – 329

 همآ افلراد آن جلنس در برگیرند  ،کند و عامه بودن آنمی اسم را به معرفه نزدیک ،بودن آن

 جنتیه است. « أ »خواهد بود وشبیه به اسم معرفه ای است که دارای  (همه مصادیق لفظ)

                                                           
دان لر بللصال  مبتدا نخواهد بود یلا اگلر مبتلدا باشلد، خبلدر آن صورت یا ا وارد شود،زیرا اگر عوامل لفظی برآن  -1

، علی  مبتدا نیتت چون عامل لفظی جا َ آن را معمو  و فاعل خود صلرار داده  ٌ جا َ علی : مثال  در؛ اد داده نمی شودلاسن

اسلناد داده « عللی»بوده و بله  اینک اسم إنَّ است و عالمٌ که خبر  علی ا  که در اصل مبتدا بوده ،«إنَّ علی ا  عالمٌ»در:  است.

 .اینک به عل ت داخل شدن إن ، اسنادآن به علی نتخ شده و خبر إنَّ است نه خبر علی ،شده بود
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 :شودمی زیر خاص ههای نکره به صورت (مبتدای) – 330

 «جصدیق  ذخلص  اأَرن»: با وصف، مانند -

 1«ُبهُ دَ ایَنُة َذرء  أ  »: مانند ،با اضافه به نکره -

 2«رغبة  فی ألخیر، خیر  »: مانند ،با عمل کردن در مابعد خود -

َب »: با تصغیر، مانند - ُ  َهت   3«خامقیأَ ُکَتی 

 :شودمی نکره به صورت زیر عام ه (مبتدای) – 331

ن ب »: دمانن؛ هنگامی که با آن عموم افراد اراده شده باشد -  .«مة  یأنسجن  خیر  ذ 

أرأَ  َهل  »: مانند؛ هنگامی که پس از استفهام آمده باشد -  .«حد  فی ألد 

 .«ذج حجهل  بیننج»: مانند؛ ه پس از نفی آمده باشدهنگامی ک -

مبتلدا : مانند اینکه؛ برای ابتدا به نکره م وزهای دیگری نیز ذکر کرده اند: یادآوری

یلا اینکله دعلا « عندی ما ٌ یا للی ملا ٌ: »مانند؛ ر واصع شده باشدظرب یا جار وم رو پس از

 .نحوآمده است مفص لهای درکتابو غیره که « سالمٌ علیکم: »مانند؛ باشد

 

 .برای مبتدااست زیرا وصف  ،اصل در خبر این است که نکره باشد – 332

: مانند؛ باشد آید و آن هنگامی است که مبتدا نیز معرفهمی خبر گاهی به صورت معرفه

 .«هذا رفیدُنا»

                                                           
چون لفظ نکره اگر در اضافآ معنلوی،  ،باشد « اینُة ذرء   »نوشته شده است که باید  « اینُة ألمرء   »در متن کتاب  -1

ه بشلودله کتب تخصلی  کنلللرای اینکللد، و بلکنمیف لکتب تعری ،رفه اضافه شودلبه مع بایلد بله ( د )یعنلی خاصل 

 نکره اضافه شود.

عمل کردن مبتدا در مابعلدش  است و منظور از « رغبة   »به منزلآ مفعو  غیر صریح برای « فی الخیر»در این مثا   - 2

مفعلو ٌ بله صلریح  « ماا »که «  ی سبیلِ اهللِ خیرٌإعطا ٌ ماا  ف : »مانند ،که مثال  جار وم رور معمو  آن باشد همین است

 است.« اِعطا ٌ» برای 

موصلوب بله صلفتی در درون اسلمی اسلت تواند مبتدای نکر  خاصه باشد که در حکم اسم مصغ ر بدان دلیل می - 3

 «.کتابٌ صغیرٌ»عنی ی« کُتَیِّبٌ»ال : لمث ؛ ود داردلوجرا بیلان می کنلد ر لتصغَیکه  فتیص ،را در معنی آنلود، زیلخ
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 مبتدا و خبر را مشخ  کنید: – 63تمرین 

نیج سَ تمرین ن  مجُعُه أ  : ُکل  شی ء  ذن ألد  ه   عَظُم ذ  َِظ ب ألسِعیُد َذِن   –عیجنِ  ه  غُوع  ُِع  –یِر  ألظلُِم َلرح 
ه نِأ  لِا  جُل قصرک وحشج  ِذج ب –ج عند بجبک وأقف  ِأ سیر ألخطجی –ه  ُِه علی صجحب  ُِ تَِ عجقب هُر  –یَس بِ  ألِد 

ُحل  ذیَأُن عقل ه   –ألط یُر بجلط یر  ُیصجُد  –ذشجرُبُه لاَلصُفو  ِ  بَیجدة   –خیُر ألبر  عجحلُُه  –کامُم ألر  أ َحق  ألنج
 أ خی هو أ فَصُ  ذنک لسجنج . –شَکُرُهم لمج أ ول َی ذن ج أل نَعم  أ  

ل: ُکل  : پاسخ مجُعُه أ عظُم سَ » ملِةجع وحِمرأی سَ ِر بِخب: مُ عظَ أ   ،ذبتدأی دوم: مجعُ سَ  ،ذبتدأی أو 
ُع: خبر  -: خبرذبتدأ، َذن  : ألسعیدُ  -خبر أست برأی ُکل  « ذن عیجن ه   أ سیُر: ذبتدأ،  -ألظلُم: ذبتدأ، َلرح 

: خبر م -وأقف  ر ،ذج: خبر ذقِد  هُر: ذبتِد -بِجُل: ذبتِدأی ذِؤخ  لأألِد  لِا  ،ذشِجرُب: ذبتِدأی دوم ،ی أو 
: ألطیُِر: ذبتِدأ، ُیصِجدُ  -خبر أست بِرأی ألِدهر« ذشجرُبُه لا لصُفو» آلمجذشجرب وخبر برأی : لصُفو
: ذبتِدأ، أَ  -عجحُِل: خبِر ،خیُر: ذبتِدأ -خبر: ذبتدأ، ذیَأن: کاممُ  -خبر  ذبتِدأ،:أ خ - شَِکُر: خبِرأَ َحِق 

   خبر: أ فَص ُ 
 مفیُدٌ العِلُ ُـ : پاسخ:ترکیب کنید ،مثا  هایی را که در در  آمده است – 64تمرین 

  .(مرفوعو خبر : مفیدٌ؛ مرفوعو مبتدا : العلمُ)

منصلوب بلله  ،فعل مضارع جمع ملذک ر مخاطلب: أن تَصُوموا)  أن تَصُومُوا خیرٌ لکُ  -

جملله بلا تأویلل شلدن بله مصلدر  ،«نلون»عالمت نصلب آن حلذب  ،ناصبآ مصدریه « أن»

جلار و م لرور متعل لق بله  :لکلم؛ مرفلوعو خبلر : خیرٌ؛ )صیامُکم( مبتدا در محل  رفع است

 .(خیرٌ

نی   - مدلد ره چلون ظلاهر  آمرفوع بله ضلمو خبر : غِنی ؛ مرفوعو: مبتدا  ُ )ألقنجعِة ألقنجعُة غ 

 شدن حرکت بر الف ممکن نیتت(.

ر   - مجء   َکَبد   ُت وألبدُر فیس  ؛ و: حالیله ؛ اجوب یلایی ،فعل ماضی متکل م وحده: )سرتُ ألس 

مضلابٌ : التلما « اِستَدَرَّ»بَد: جار و م رور متعل ق به خبر محذوب فی کَ؛ مبتدا مرفوع: البدرُ

 الیه م رور است(.

ُ   رأ یُت َشیخج   - مبنلی بلر فتحلآ مدلد ره بله  ،فعل ماضی متکل م وحلده: رأیتُ) ذجل ُسُه ذ ی

الف ام الفعل که ظهور حرکت  نین به سببچدلیل ات صا  آن به ضمیر رفع متحرک و هم
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؛ مبتلدا مرفلوع: م للسُ؛ مفعو ٌ به منصوب به فتحآ ظاهره است: ؛ شیخا 1برآن ممکن نیتت

جمللآ مبتلدا و خبلر  ،خبر مرفوع به ضمآ ظاهره: مهیبٌ؛ مضابٌ الیه، محال  م رور است: هل

 .(صفت است برای شَیخا  ،در محل نصب

مضابٌ الیه : ؛ هلمبتدای او   مرفوع؛ مرتعُ: مبتدای دوم مرفوع: الظلمُ) ُعُه وخیم  ألظ لُم ذرلَ  -

خبلر بلرای الظللم « مرتعُلهُ وخلیمٌ»خبر برای مرتعٌ، مرفوع است. جملآ : در محل جر؛ وخیمٌ

 است(.

ُ  رَ أا - بلرای : ن؛ فعل ماضی مفرد مذک ر غایب مبنی بر فتح است: زارَ) نی أل تی أ ُبوُه خطی

أبلو: از ؛ ل رفعفاعل در مح ،اسم موصو : ال ذی؛ مفعو ٌ به و محال  منصوب: ی؛ وصایه است

خبلر مرفلوع : خطیبٌ؛ مضابٌ الیه در محل جر است: اسما  خمته مبتدای مرفوع به واو: هل

 صلآ موصو  است و محل ی از اعراب ندارد(.« أبوه خطیبٌ»جملآ ؛ است

نعلت بلرای : مخلل ٌ؛ مرفلوع ،: مبتلدای نکلر  موصلوفه ٌ)صلدیق صدیق  ذخلِص  اأَرنِج -

ی مفرد مدک ر غایب، مبنی بلر فلتح و فاعلل آن ضلمیر جلایز زارَ: فعل ماض؛ صدیقٌ، مرفوع

فعلل و فاعلل و مفعلو  « زارنلا»جمللآ  ،مفعلو ٌ بله در محلل نصلب: نا؛ است« هو»ااستتار 

 .درمحل رفع خبر است برای صدیقٌ

مضلابٌ الیله م لرور؛ ذِرء  ؛ مرفلوع  ،مبتدای نکر  خاصه بله اضلافه: اینةُ ) ایَنُة َذرء  أ َدبهُ  -

 .مضابٌ الیه محال  م رور است(: هل؛ مرفوع خبر: أدبُ

فی الخیر: جلار و م لرور، مفعلو  غیلر صلریح ؛ مبتدا مرفوع: رغبة  ) خیر  ،رغبة  فی ألخیر   -

 .1خیرٌ: خبر و مرفوع است(؛رغبة  است برای 

                                                           
ل شلود )ماننلد: ذهبْل« رأیتُ»شاید این تصور  باشد که  -1 تُ و و هر آنچه از فعل ماضلی بله ضلمیر رفلع صلحیح متصل 

به همان ها که فعل ماضی مبنی بر فتحه است، ام ا در این صیغه ضربتُ و...( مبنی بر سکون است ولی واصعیت این است

امکان ظهور فتحه نیتت و سکون به طور عارضی بله جلای آن آملده اسلت و گرنله عل ت که در باا اشاره شده است 

ارم در لد چهللفتحله مدلدره اسلت. ایلن متلأله را مبللادی جلل ،کماکان مبنی بر فتحه است که البته در این ملوارد فعل

 آورده است.« البنا »در مبحث  128ص  218اره لشم
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َب  بٌکُتَیِّ - هَذَّبَ: فعلل ماضلی مفلرد ملذک ر ؛ مبتدای مصغر مرفوع: کُتَیََََ بٌ) خالصیاَهت 

: اخلالق؛ خبر است در محل رفلع ،و جمله« هو»فاعل آن ضمیر متتتر  ،مبنی بر فتح ،غایب

ضلمیر ملتکل م : ی؛ «ی»مفعو ٌ به منصوب به فتحآ مددره بله عل لت اضلافه شلدن بله ضلمیر 

 مضاب الیه در محل  جر(. ،وحده

ن   - : مِة  یب ملن  ،خبر مرفوع: خیرٌ؛ مبتدای نکر  عامه و مرفوع : انتانٌ) مِة  یب  أ نسجن  خیر  ذ 

 .(جار و م رور متعل ق به خیرٌ

أر   َهل  ِ  مبتلدای نکلر  : أحلدٌ؛ غیرعامل مبنی بر سلکون ،حرب استفهام ،)هل أ حد  فی ألِد 

 .(«اِستَدَرَّ»فی الدار: جار و م رور متعل ق به خبر محذوب ؛ مرفوع ،عام ه

 ،ظلرب: بلینَ؛ فلوعمر« ملا»اسلم : جاهللٌ؛ شبیه بله للیس ،حرب نفی: ما) ذج حجهل  بیننِج -

مضلابٌ الیله در محلل : نا؛ «ما»در محل  نصب خبر « استدر»منصوب متعل ق به خبر محذوب 

 جر(.

ظرب منصوب به فتحآ مددره به عل ت اتصا  به ضمیر ملتکل م وحلد  : عند) عندی ذجل   -

: مبتلدای ملّخ ر  ٌ مضلابٌ الیله محلال  م لرور؛ ملا : ی؛ خبر مدلد م ،متعل ق به محذوب« ی»

 .(فوعمر

: مبتلدای ملّخ ر،  ٌملا ؛ خبلر مدلد م ،جار و م لرور متعل لق بله محلذوب: لی) لی ذِجل   -

 .(مرفوع

جلار و : لکلم؛ مرفلوع اسلت ،مبتدای نکر  عامه بله صلورت دعلایی: )سالمٌ سامم  لکم -

 (.«اِستَدَرَّ»م رور و متعل ق به خبر محذوب 

مضلابٌ الیله در : نا ،خبر مرفوع: رفیقُ؛ عمحال  مرفو ،مبتدا ،اسم اشاره: هذ ا) هتأ رفیُقنج -

 .(محل  جر است

                                                                                                                                      
بله عملل  نظر سخن درستی است ولی چون در این ا  ،رغبة  متعل ق است به جار و م رور « فی الخیرٍ»چنانچه بگوییم   -1

گفته شده است مفعو  غیر صریح است تلا معللوم شلودکه چگونله مبتلدا در مابعلدش  ،کردن مبتدا در مابعدش داریم

 .عمل کرده است
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 مرتبۀ مبتدا و خبر -7

 

زیرا محکومٌ علیه است )یعنلی حکلم در ؛ اصل در مبتدا این است که مدد م باشد -333

 آید.می شود( و محکومٌ علیه پیش از حکممی مورد آن داده

یعنلی حکملی اسلت کلله ) زیرا محکومٌ به است؛ اصل درخبر این است که مّخ ر باشد

شلود کله ملی شود(. ام ا گلاهی علواملی بلر مبتللدا و خبللر عللارضمی در مورد مبتدا داده

 .می گرددموجب عدو  از این اصل 

 

 :در چهار مورد مدد م شدن خبر بر مبتدا واجب است – 334

 «لِی أ َذِِل  »: ماننللد؛ ظرب یلا جلار و م لرور و مبتلدا نکلره باشلد ،هنگامی که خبر -1

 .(عندی غامم ، فی ألدأر رحل  )

 «حالُکَکیفَ : »مانند؛ هنگامی که خبر اسم استفهام باشد -2

أ ن مِج عِجدل  ) «أللِهُ  اذِج عِجدل  أ لِ »: باشلد ماننلد1هنگامی که مبتدا محصور به إا  یا إن ملا  -3
 .(أللهُ 

رسِة  فِی ألمد »: ماننلد؛ هنگامی که مبتدا دارای ضمیری باشلد کله بله خبلر برگلردد -4
 .۲«رئیُس ج
 

 :در سه مورد مدد م شدن مبتدا بر خبر واجب است – 335

مَللَ ملا اَجْ: »ماننلد؛ تع  بیله« ما»همچون  ،هنگامی که از الفاظ واجب الصداره باشد -1

 مَلنْ: »و اسلمهای شلرط و اسلتفهام ماننلد« ل نجکم شجرة  فی حق  »: خبریه مانند« کم»و « التَّما َ

 .«هُ اهللُحَمْرْحَمِ الفدیرَ یَیَرْ

                                                           
 مراجعه کنید. 321به پانوشتآ مربوط به مطلب شماره   -1

 :در ذهن نگهداشت بهتربه ترتیب زیر ذکر شده، شاید بتوان این موضوع را ی هابا جمع کردن شاهد مثا  -2

 رئیُس ج هأ ن مج ذج عجدل  فی ألمدرس  حجلُكعندی فی ألد أر غامم  کیف 
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هنگامی که مبتلدا و خبلر در معرفله و نکلره بلودن یکتلان بلوده و صرینله ای بلرای  -2

 .«أخوکَ رفیدی: »تشخی  مبتدا از خبر نباشد مانند

ملا ) «إن ملا ااِجتهلادُ محملودٌ»: ماننلد؛ 1هنگامی که خبر محصور به إا  یا إنَّملا باشلد -3

لّـی  یَـعرعُ اضرضَ فَلَـ ُ ا»: جلزا باشلد ماننلد« فلا »راه با یا اینکه هم (ااجتهادُ إا  محمودٌ

 .(303با توجه به پاورصی مطلب شمار  ؛ العارعُ األرضِ فل ُ غَلّتُها =) «غَلَّتُها

 

 ،زیر موجب تددیم مبتلدا یلا خبلر شلده اسلتهای آنچه را که در عبارت – 65تمرین 

 :بیان کنید

ح جُد  –ذج حجُل أ بیَک ألعلیل   -أ یَن ُدعجةُ ألخیر   –قمرة یجلی ألمُ لل  ذج أَاَهی ذنظَر ألا فامک  فی أ: تمرین
هُر أ لا  ُسل م  فبقدر  ذج یکوُن صعوُد ألمرء فیه یکوُن ُهُبوطُُه  –ألن فس  أ ف ُل ألج جد   عنَِدَک  َهِل   –ذج ألد 

ن  أَ  ُد ألَبَصر  لَفق   –ن ی ی نجَل ذج َلمَ َلج نِ   َذن   –فی ألبیت  رب ُه ألعجقُل  –ی ج لَک ق   حجحة  فج   فقد  ألبصیر ة  هَوُن ذ 
ُر  – یجنُة ذنبُع ألتعَیَ  –ل ام ذور  أ وأخ  .ِألد   ة  لُکل  نفس  َحَیَنة 

 (اسلت هواجـب الدـدارهای ازاسلمبرای تع ب و چون است مدد م  یمبتدا ) ما: پاسخ

 .أَاَهی ذنظَر ألا فامک  فی ألل یجلی ألُمقمرة
ُدعجُة واجب الصداره و اسم استفهام است(های ؛ چون از اسمأین )خبر مدد م است -

 ألخیر .
حاُ   (واجب الصداره و اسم استفهام استهای ما )خبر مدد م است؛ چون از اسم -

 أبیکَ العلیلِ.

النفسِ أفضُل  (مبتدا و مدد م است؛ چون در معرفه بودن با خبر یکتان است) جهادُ -

 .ال هادِ

لَّمُ  (اسلت« إا »محصلور بله  ()سُلَّمچون خبرش   ا و مدد م استمبتد) ما الدّهرُ - اِضّ سـُ

 .فبقدرِ ما یکونُ صعودُ المرءِ فخ  یکونُ هُبوُطُ ُ

                                                           
 مراجعه کنید. 321به پانوشتآ مربوط به مطلب شماره  -1
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 حجحِة   (نکلره اسلت « حجحِة  »چلون ظلرب اسلت و مبتلدا ؛ )خبر مدد م است عندکَ هََْ
ی ج لَکَ   فج ق  

ربُّـ ُ  (گرددمی ه به آن برچون در مبتدا ضمیری است ک؛ )خبر مدد م است فی البخت -

 العاقَُ.

 تأنلَّی نا َ ما تَمن ی. (است هواجب الددارهای چون از اسم؛ )مبتدا و مدد م است مَنْ -

ة  دِ البَدَرِ اَهوَنُ مِن فَقْ (چون دارای ام ابتداست؛ )مبتدا و مدد م است دُلَفَقْ -  .ألبصیر 

 اَواخِرُ.مبتدا نکره است(  خبر مدد م استغ چون جار و م رو و) لألمُورِ -

یجنةُ  -  ذنبُع ألتعَی ة لُکِلِّ  (چون با خبر در معرفه بودن یکتان است؛ )مبتدا و مدد م است ألد 
 .نفس  حَیَنة  

 
 مثا  هایی را که در در  آمده است، ترکیب کنید: -66تمرین 

ر مرفلوع مبتلدای ملّخ : اَمَـٌَ؛ جار و م رور، خبر مدد م در محلل رفلع: لی) لی أمَلٌ -

 .است(

ملّخ ر در  مبتللدای: أنللت؛ اسلم استفهلام خبر مدد م در محل رفع: کیف) کیف أنتَ -

 محل  رفع است(.

ُ : حلرب  اض؛ خبلر مدلد م مرفلوع: عـاد ٌحرب نفی غیلر عاملل؛ : ما) ما عادلٌ اِال  اهللُ -

 .مبتدای مّخ ر محصورٌ فیه و مرفوع است(: اهللُاستثنا  و ادات حصر؛ 

: رئلیس؛ جلار و م لرور، خبلر مدلد م در محلل  رفلع: فِی ألمدرسِة) ألمدرسة  رئیُسِ ج فی -

 مضابٌ الیه در محل  جر است(.: ها؛ مبتدای مّخ ر مرفوع

: اَجمَللَ؛ مبتلدا در محلل رفلع ،به معنلی شلی ٌ ،تع بیه نکر  تامه: ما) مَلَ السَّماءَما اَجْ -

و جمللآ متشلکل از فعلل و  « هلو»سلتتار فاعل آن ضمیر واجب اا ،فعل ماضی مبنی بر فتح

 .مفعو ٌ به، متع بٌ منه و منصوب است(: تَّما َلا؛ فاعل درمحل رفع خبر است
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 ،تمییلز: شِجرة  ؛ مبتلدا در محلل  رفلع ،مبنی بلر سلکون ،خبریه: کم)  َشَجَرة  فی حقلنج َکم  

 ،ه خبر محذوب: جار و م رور متعل ق بفی حقَِ؛ لفظا  م رور و محال  منصوب ،مضابٌ الیه

 مضاب الیه در محل جر است(.: نا؛ در محل رفع

فعلل شلرط  : حَمْیَلرْ؛ مبتدا در محل رفلع ،م شرطاس: مَنْ)  ُ اهللُحَمْحَ ِ الفقیرَ یَرْیَرْ مَنْ -

عالمت جزم سکون حرب آخر است، ولی در عبارت بله خلاطر رفلع التفلا   .م زوم است

مفعلو ٌ بله و : الفقخـرَ .المت سکون شلده اسلتساکنین کتر  عارضی آمده و مانع ظهور ع

 ،فاعلل و مرفلوع: اهللُ؛ مفعو ٌ به در محل نصب: هل؛ جزای شرط و م زوم: حَمْیَرْ؛ منصوب

 جملآ شرط و جواب آن در محل رفع خبر مبتداست(.

مضلابٌ : کَ؛ خمتله اسلتهای مبتدا مرفوع به واو چون از اسم: أخو) أخوکَ رفیقی: -

: ی؛ «ی»ه ضلمیر لخبر مرفوع به ضم آ مدلدره بلله عل لت ات صللا  بل: رفیق الیه در محل جر؛

 مضابٌ الیه در محل  جر است(. ،ضمیر متکل م وحده

بالفعللل و  ذشِب  ة « إنَّ»ادات حصلر و مرکلب اسلت از : انّمـا) إن مُا اإلجتهادُ محمودٌ -

 خبر مرفوع است(.: محمودٌ؛ مبتدا مرفوع: ااِجتهادُ؛ کاف ه« ما»

فعلل : رَعُیَـعْ؛ مبتدا درمحلل  رفلع ،اسم موصو : ذیال ) رَعُ االرضَ فَلَ ُ غَلَّتُهاال ذی یَزْ -

مفعلو ٌ بله : األرضَ؛ صللآ موصلو  و محل لی از اعلراب نلدارد ،مضارع مفرد مذک ر غائلب

مبتدا به عل ت اینکه سبب است برای خبر، به منزلآ اسلم شلرط  ضمنا  .فا  جزا: فاء؛ منصوب

جار و م لرور متعل لق بله خبلر : لهُ؛ لذا آوردن فا  جزا بر خبر جایز است ،شودیم محتوب

مضلابٌ الیله در محلل  : هلا؛ مبتدای مّخ ر مرفوع: َغل ةُ ؛ مدد م محذوب و در محل  رفع است

 .(است أل تیخبر برای  ،در محل  رفع« فَلَ ُ غَلَّتُها»جر. جملآ 
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 خبر با مبتداهای رابط -8

 
شلوند ملی بله یکدیگلر مرتب  ،اد خبر به مبتلدالکه مبتدا و خبر از طریق اسناز آن ایی  

کامل ،کند و کالم همراه بلا مبتلدامی و خبر بخشی از کالم است که شنونده از آن استفاده
این ارتباط ممکن است به وسلیلآ  .شود، ارتباط خبر با مبتدا ضرورتا  واجب استمی و تمام

یا ضمیر متتتر یا ضمیر مدلد ر یلا  رار دارد و به مبتدا برمی گرددضمیر ظاهری که در خبر ص

 خبلرتمام صواعدِ مربوط به شلروطِ غیر اینها از رابطهای لفظی یا معنوی باشدکه همین امر، پایآ 
 .باشدمی

 

 جمله و شبه جمله. ،مفرد: خبر سه نوع است -336

 جامد و مشتق.: خبر مفرد دو نوع است: یادآوری

صمف   و افومل ففیم ل ،اسمم مفومو  ،اسم فاعل: بارت اسلت ازخبر مشتق ع

جمار شبه جمله نیز یا ظرب است یلا  .اسم ه و فول ه: نیز دو نوع استجمله خبر  .مشبهه

 .و مجرور
 

 رلدا بللضلمیری اسلت کله بلله مبتل  د للدربردارن ،مشتق بلاشد ،رِ مفلردلاگر خب – 337
در بردارنلد  ضلمیری  ،و اگلر جاملد باشلد 1«افعٌ هلونل» ،یعنی« العِلمُ نافعٌ: »مانند؛ گرددمی

کوُت َسامَذةُ »: مانند؛ نیتت مُت َاین  و ألس   .«ألص 
 

واجلب اسلت  خبلر یلا  ،دارای ضمیری باشدکه به مبتدا برگردد ،اگر خبر مفرد – 338
 و بله هملین« الوَلَلدانِ صائملانِ»و« ذِریُم قجئمِة  »: ماننلد؛ مطابدلت کنلدهلا مبتدا در همآ حالت

 .(الز یدون صائمونَ: مانند) در بدیه ،ترتیب

                                                           
یلا تأکیلد اسلت ؛ نیتلت « نلافع»در  یا فاعل است برای نافع که در این صورت ضمیری« هو» ،اگر ضمیر ذکر شود - 1

 .برای ضمیر متتتر در نافعٌ
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خبلر در )زیرا « ألا لوأُن سبعة  »مانند: ؛ مطابدت ازم نیتت ،هرگاه خبر، اسم جامد باشد و
 جامد ضمیری نیتت که به مبتدا برگردد(.

 
جمله ای است کله بله صلورت خبریله اسلت )یعنلی جملله انشلائیه  ،خبر جمله – 339
الظ للمُ مرتعُلهُ : »ماننلد؛ یعنی در آغاز آن اسم آمده باشلد؛ ه باشداعم از اینکه اسمی؛ نیتت(
 .«رکانَ الممالکِتُ اَالعد ُ یُثَبِّ»: مانند؛ یعنی درآغاز آن فعل آمده باشد؛ یا فعلیه« وخیمٌ
 

به ضمیری نیاز دارد کله آن را بله مبتلدا ملرتب   ،شودمی جمله ای که خبر واصع –340
ی ِ  ِِألعلُِم ُیَرق  »: دلمانن؛ یا متتتر است« ألعِجل ُم ذقجُذُِه رفیِع  »: ماننلد؛ تاین ضمیر یا بلارز اس .کند
 .«ذثقجل  ذنه»ی   لیعن؛ «جر  ِجل  بدینُِؤ ذثقِؤلِأل ل»: دلمانن؛ ذوب استلا محلی« ألا َذمَ 

 
شود، ناگزیر به داشتن وصف یلا فعلل محلذوفی می شبه جمله ای که خبر واصع – 341

است که ظرب یا جار و مل رور )یعنی همان شلبه جمله( متعل ق به آن باشد و در حدیدلت، 
 ؛«تکلون»یا « کجئنة  »یعنی  ،«وَق ألشَجَرة  ف ألورقجءُ »: مانند؛ همان وصف یا فعل، خبر خواهد بود

ق»ضمنا  آن وصف یلا فعلل محلذوب را  .(«ة  فوَق ألشَِجرَ ِ یج لکون ِ ألورقجُء کجئنة  »یعنی ) « ُذَتَعلِ 
 گویند.

ق  اگر: یادآوری : ماننلد ،ظرب یا جار و م رور بر مطلق وجود دالت داشته باشد ذتعلِ 

وجلود  املا اگلر بلر .مانند مثا  مذکور؛ حذب آن از کالم واجب است ،و نظیر آن« کَون»
؛ ا حذب کلرد و ذکلر آن واجلب اسلتنمی توان آن ر ،ه باشدلمدی د به صفتی دالت داشت

را نملی  ذغ ِردة  در این عبلارت  ،شودمی چنان که مالحظه) «ألورقجُء ذغر دة  فوَق ألَشَِجَرة  » : مانند
 .(توان حذب کرد

 

به منزلآ شرط و خبر آن بله منزللآ جلواب آن  ،بب برای خبر باشدس ،وصتی مبتدا – 342

رآن وارد لزا بلج« فا » ،از مبتدا آمده باشد پسجایز است وصتی خبر  ،به همین جهت .است

ِن  » : دلماننل ؛ شلودملی  واب شرط واردلر جله بلک هلان گونلشود هم تی لج لُونَُِه ذ  خیِر  ف ِو  ألِ 
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َ  »: نیللز مشابلله ایلن عبللارت آمللده اسلت  335)در شمار   » ر لُکمُذخ   ََ َفَلُِه أ لِتی َیِ َرُع ألِا ر

 .(«َغل ُت ج

 
 .جمله یا شبه جمله را مشخ  کنید ،بر جامد یا مشتقانواع خ – 67تمرین 

ُل  - ُِ ألعلِم   –َدة : خبِر ذفِرد ذشِتق( فَسِللمِرء  أ ی  ذفَسَِدة  )ذَ  فَسَدة  ذَ ألفرأُغ و ألَکس  ُِ رأ  َر ألِد 
: خبر ذفرد حجذد) علیه ر ص  ح  َفج   ُِ  ألرُحُِل عمِجُد ألبیِت   – (ة : خبِر ذفِرد حجذِدِأ َفِ) ة  ِألن سیجُن أ َفِ -(رأ 
بیُع َذل ُک ألفصول  )َذل کُ  – (خبر ذفرد حجذد: جدُ عم) َ   – (خبر ذفرد حجذد: ألر  ُُ ذلیُ  ألعبجرة  َح ُل ألکجل

  َ ه  – (ُل: خبر ذفرد ذشتقألمنطق  )ذلیُ  و َح ن  أَحبشجَشُة ألوح  خبر ذفرد : نُ حسَ أَ ) سخجء  ألَکف   َسُن ذ 
عجُشر   – (ذشتق ِ  ذمِلول  )ذمل طوُل ألتِ  خبر : علیکم) ه  علیکم سامُم ألل   – (خبر ذفرد ذشتق: ول  بیَن ألن ج

م ،شبه حمله َبة  ن  ج ُذعج  ُکل  فتجة  بُةس   – (خبر ذفرد حجذد: ر  )صنفجن  ر  و ُیس  ألا ی جُم صنفجن  ُعس   – (ذقد 
ه  )صندوُق: خبر ذفرد حجذد(.صدُر ألعجق ل  صُ  – (خبر ذفرد ذشتق: )ذعجبة   ر   ندوُق س 
 

 مشللخ  و  ،انلواع رابطهللایی کله  خبللر  را بله  مبتللدا  ملرتب  سللاخته انلد –68ت تملرین عبللار

 :را ترکیب کنیدها عبارت

: مبتدای  ُصلیل؛ رُّ: مبتدای او   مرفوعالشَّ؛ در صلیله « هل»ضمیر : راب ) ر  قلیلُه کثیر  ألش   -

صلیلُه »و جملآ  مضابٌ الیه در محل جر؛ کثیرٌ؛ خبر مفرد  برای مبتدای دوم: هل؛ دوم مرفوع

 خبر برای مبتدای او   در محل رفع است(.« کثیرٌ 

حرب : صد؛ مبتدا مرفوع: ألَفرَحةُ ؛ در تعود« هی»ضمیر متتتر : راب ) رَحُة قد َلعوُد َلرَحة  ألفَ  -

از افعا  ناصصله اسلت « صارَ»در این ا به  معنی  ،فعل مضارع مفرد مّن ث غائب: تعودُ؛ تدلیل

د ِقِ»جملللآ  ،خبر فعل ناصصه و منصوب: (اندوه) رحِة  لَ ؛ اسم آن است« یه»که ضمیر متتتر 

« صلار»فعلل ناصصله و بله معنلی « تَعودُ»ممکن است   .خبر و محال  مرفوع است « ة  ِوُد لرحِلع

فاعلل  ،متلتتر در آن« هیَ»ضمیر در این صورت  .باشد« رَجَعَ»بلکه فعل تام به معنی  ،نباشد

 گلاهی شلادی تبلدیل بله انلدوه: اما وجه نختت با معنا تلر اسلت .تمییز است« لرحة  »آن و 

 .(شودمی

ُه َبَلَغ ُذِرأَده َذن   - ر  ؛ مبتدا محلال  مرفلوع ،مَن: اسم شرط؛ « هل»ضمیر مذکور : راب ) َکَتم س 

هل: ؛ : مفعو ٌ به منصوبسِرَّ؛ فعل شرط در محل م زوم ،فعل ماضی مفرد مذک ر غائب: کَتَمَ
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؛ ملاضی مبلنی بر فتلح در محللل جللزم ،شرطجواب فعل : حال  م رور؛ بَلَغَمضابٌ الیه و م

و محال  م لرور، جمللآ شلرط و جلواب آن در محلل  مضابٌ الیله: هل ،مفلعو ٌ به منصلوب

 .(رفع خبر برای مبتداست

نطَ  - ؛ «...االمُلدُّ منهل: »اسلت « منهلا»تدلدیر آن  ،ضمیر محذوب: راب ) ُة ألُمُد بعشِرینَ ألة 

نطِةُ أل جلار و م لرور متعل لق بله : : مبتدای دوم مرفلوع؛ بعشلرین ُالمُد ؛ مبتدای او   مرفوع: ة 

تمییز عشرین نیز محذوب اسلت تدلدیر آن بعشلرینَ درهملا   ،«المدُّ»خبر « یکون»محذوبِ 

خبلر بلرای مبتلدای او   اسلت و محلال   ،متشکل از مبتدا و خبر« المُدُّ بعشرین»است. جملآ 

 .(مرفوع

اسم شرط مبنی بلر سلکون و : مَنْ؛ «هل»ضمیر بارز : راب ) ذةب ُتِهُ  ُتُه َوَحَبت  مَ نَت کل  لا ن  ذَ  -

ماضی مفرد مّن ث غائب مبنی بر فلتح در محلل  ،فعل شرط: لانَت  ؛ مبتدا در محل  رفع است

فعلل ماضلی : مضابٌ الیه در محل جر؛ وجبتْ: فاعل و مرفوع به ضمه ظاهر؛ هل: ةُ کلم؛ جزم

: فاعلل و مرفلوع بله ضلمه ظلاهر؛ هلل: ذةبةُ ؛ محال  م زوم ،جواب شرط ،ّن ث غائبمفرد م

 .(و در محل  رفع خبر است برای مَنْ ،جملآ شرط و جواب آن ،مضابٌ الیه در محل جر
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 مبتدا و خبرهای وابسته -9
 

 دربارۀ مبتدای وصفی -1

اسلم ظلاهر یلا هر گاه صفت پس از حرب نفی یا استفهام واصع شود و در یلک  – 343

آن صلفت مبتلدا بلوده و ملا بعلدش مرفلوع و  ،ضمیر منفصلی در بعلد از خلود عملل کنلد

أخلوک ) «ر  ِوک بجلا ذِِِِج عِجلم  أ خِذ»: ماننلد؛ یلا فاعلل است ،جانشین خبر است. این مرفلوع

 .(نایب فاعل است أ نَت ) «أ ذسرور  أ نَت »: مانند؛ فاعل است( یا نایب فاعل است

 

مبتلدا بوده و ما بعللدآن سلد   ،صفت ،ما بعدش هر دو مفلرد باشند اگر صفت و – 344

و « ملا علالمٌ أخلوکَ بلاألمرِ: »آنچله در بلاا آملده اسلت ماننلد؛ خبر اسلت (جانشین) متد 

و اما اگر صفت  .و ما بعدش مبتدای مّخ ر است ،خبر مدد م ،یا ایتکه صفت .«أمترورٌ أنت»

مبتلدای ملّخ ر   خبلر مدلد م بلوده و مابعلدش ،فتصل ،ما بعدش هر دو مثنی یا جمع باشند

 .«ما ذاهبونَ أنتم: »مانند؛ است

مبتلدا  ،بلدون تردیلد صلفت ،وما بعدش مثنی یلا جملعباشد مفرد  ،همچنین اگر صفت

 .1«الرجالنمتافِرٌ  اَ: »مانند؛ بوده و مابعدش جانشین خبر است
 

 دربارۀ حذف هر یک از مبتدا و خبرـ  2
 

: ماننلد؛ حذب مبتلدا جلایز اسلت ،نله ای بلر مبتدا دالت داشته باشدهرگاه صری – 345

 .«هیا الدّرسُ اضوّ »یعنی « الدرسُ اضوّ »

 

 :در چهار مورد حذب مبتدا واجب است – 346

                                                           
 ر استلن خبلوع و جانشیلمرف ،فاعل « الرجالن»مبتدا و  متافرٌ« الرجالنرٌ لِمتاف اَ»در جملآ  - 1



 
 
  

 37                                                                                                                                   مرفوعات    

 

 

« صلبرٌ جمیللٌ»: ماننلد؛ شلداهر گاه خبر، مصدر و بد  از لفظ مبتدا و جانشلین آن ب -1

 .«صبری صبرٌ جمیلٌ»یعنی 

یَّما : »ماننلد؛ مرفوع باشلد ،وصتی که متتثنی 1«اسِیَّما»پس از  -2 یوبَ و اسلِ أکلرِم الضل 

 .«الص دیقُ هو»یعنی  ،«الصدیقُ

خبلر اسلت نله مبتلدا  ،«مخصلوص»در صورتی که گفته شود  «و بئسَ مَنعُِْ» در باب  -3

 .« ِهی أزهارُ الرّبخع»یعنی  ،« ِاَزهارُ الرَّبخعاألزهارُ مَ نِعْ»: مانند

به تعبیر دیگلر، جلواب صتلم جانشلین ) 2صتی که خبر صراحت در صتم داشته باشدو -4

« یَملینٌ»در ایلن مثلا   .«فی ذم تی یَمیللنٌ»یعنی  ،«عَلَنَّلْفاَفی ذم تی : »مانند؛ (مبتدا شده باشد

از الفاظی است کلله صلراحت  « فی ذم تی»جانشین آن شده و چون « نَّلَعَلْفاَ»مبتداست که 

بحیللاتی : »ملاننلللد؛ حللذب گردیلللده اسللت. همچنللین (یَمیلللنٌ) مبتلللدا ،رددر صتللم دا

 .3«یَمینٌ بحلیاتی»  یعنی ،«کُمللدُمَنَّاَخْ

                                                           
سلم و ا« ملا»در اعلراب «. ملا»، و «مِثللَ»که اسم است به معنی « سِیَّ»ی نفی جنس و « ا»مرکب است از « ا سیَّما» - 1

اسم موصو  یا اسم نکر  موصوفه، مبنی بر سکون، مضاب الیله، در محلل « ما»ل  1پس ازآن سه وجه گفته شده است: 

ی جلنس و  چلون « ا»اسم « سِیَّ»مرفوع به عنوان خبر برای مبتدای محذوب. در این حالت « اسیَّما»جر؛ اسم پس از 

يوَف ومضاب شده  منصوب است؛ مانند:  يوَف و لا ذثَل أَك. تددیر آن چنین است: ديقُ ي مج ألص  لاسأَكر م أل   ر م أل  
يوَف ولا را اسم موصو  بگیلریم( یا« ما»)این در صورتی است که  ديقُ ألص  أل تي هو )و  ذثَِل شئ  هو ألصديِقُ أَكر م أل  

این صورت اسلم پلس از  زائده و غیر عامل است؛ در« ما»ل   2را نکر  موصوفه بگیریم(. « ما»این در صورتی است که 

يوَف ولاس   أَكرمآن به عنوان مضاب الیه م رور است؛ مانند:  ديق  أل   يوَف که تددیرآن چنین است:  ي مج ألص  أَكر م أل  
ِديق  و زائلد  کاف له از عملل؛ « ما»ل  3چون )به الصدیق( مضاب شده، منصوب است. « سِیَّ»در این حالت نیز  .لاذثَل ألص 

فتح ای نفی جنس، غیر مضلاب و مبنلی بلراسم « سِیَّ»است و « سِیَّ»م پس از آن منصوب و تمییز در این ترکیب، اس

يوَف وِأَكاست در محل نصب؛ ماننلد:   محذوب است. « موجودٌ»، «ا»هملآ این حالتها خبر . درج ِ لاسي مج صديقر م أل  

ت که می توان آن را حالیه یا استئنافیه یلا عاطفله یلا ی اس« واو»همیشه همراه با « اسیَّما»همچنین باید توجه داشت که 

 اعتراضیه دانتت )وا سِیَّما( و بدون این واو به کار نمی رود .      

نلزد ملتکل م و مخاطلب واضلح و موضلوع صراحت در صتم، یعنی: از الفاظی باشد که دالت بر صتم کنلد و ایلن  - 2

 .«فی ذم تی، لَعَمری...: » مانند؛ معلوم باشد

 مراجعه کنید  516العربی ه محمد اسعد النادری، ص  أل لغةبه کتاب نحو  - 3
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هرگاه صرینه ای باشد که بر خبر داللت کنلدب حلذب آن جلایز اسلت و ایلن  – 347

 :غالبا  در موارد زیر است

 .« فإذا الف رُ طالعٌ » یعنی« تُ فإذا الف رُدْلَأف: »مانند؛ ف ائیه« إذا»پس از 

بگویللی  ،«عنللدَکَ مَللنْ»د لاینکله در پاسخ کتی که بگویل ماننلد؛ در جواب استفهام

 .«عندی أبوکَ»یعنی ؛ «أبوکَ»

 

واجلب  حلذب خبلر ،به جای خبلر بنشلیند ،خبر شودتواند جانشین می اگر آنچه که – 348

 :است و این در سه چیز است

عی   لََفَسَدت  دُل ِلا ألعَ وِل»: مانند« لوا»جواب  -1  .«ود  ِدُل ذوحِولا ألعَ ِل»یعنی ؛ «ةُ ِألر 

أبوکَ  : یعنی) « أبوکَ فی الدار»یا « أبوکَ عندک: »مانند؛ ظرب و جار و م رور – 2

 .1متتدَر  عندکَ و أبوکَ متتدَر  فی الدار(

.«لعمری قسمٌ»یعنی  ،«َلعَمری ألفعَلَنَّ»جواب قسم صریح؛ مانند:  -3

 ،زیلرا؛ از الفاظی است که صراحت در صتم دارد –لَعَمری  –در این ا مبتدا : فوض ح)

جانشلین خبلر  ،که جلواب آن اسلت« عَلَنَّألفْ»از این رو ؛ غالبا  در غیر صتم به کار نمی رود

 .2(گردیده است

                                                           
این ا متعلَّق جار و م رور یا ظلرب اسلت، چلون بلر  گفته شد، خبر که در 341شماره یادآوری مطلب چنانکه در -1

 (جلار و م لرور در این حالت، معموا  خبر )یا همان متعلَّق ظلرب یلا .حذفش واجب است ،وجود مطلق دالت دارد

لَ، ََبَلتَ، وَجَلدَ»این افعلا  عبارتنلد از:  ،یکی از افعا  عموم یا مشتدات اسمی آنهاست ظلرب را  .«کلانَ، اِسلتد رَّ، حَصلَ

ذکلر آن  ،نامند. ام ا اگر خبر بر وجود مدیَّد به صفتی دالت داشته باشدمی« ظرب متتدَر »درچنین ساختاری، اصطالحا  

َدة  فوق ألَشَجَرة  أ»: مانند؛ واجب است از افعلا  عملوم و مشلتدات  (در این ا خبر )یا همان متعلَّق ظلرب «.لورقجُء ُذَغر 

آنها نیتت؛ چون مطلق وجود مورد  نلظر نلبوده، بللکه وجود هملراه با تغ للرد ملورد نللظر اسللت. بنلابرایللن، از لللفظ 

 «ذغر دة  »نامند که متعلق است به می« ظرب لغو»صطالحا  شده است. در این ساختار ظرب را ا اسلتفلاده «ذغِر دة  »
 

 مبتللدا محللذوب و  ،«لن  فعَ فِی ذذ تِی لِا  »ممکن است این پرسش و ابهام در ذهن پیش آید کله چگونله در مثلا   -2

  ن اسلت کلهمبتداست. پاسخ ای« لعمری»خبلر محلذوب و   «َلن  ِری لا فعِلَعم»ام لا در مثلا   ،خبلر آن است« ذم تی»فی 

 ◄در نتی له خبلر بایلد ؛ لزوملا  بایلد مبتلدا در نظرگرفتله شلود ،ابتداسلت« ام»چلون دارای « لَعملری»در مثا  اخیر، 
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 ضمیر فصل یا عماد -3

 

اعلراب نلدارد و ضمیر مرفوع منفصلی است که محل لی از  ،ضمیر فصل یا عماد – 349

: ماننلد؛ داده شلود تشلخی خبلر از تلابع  ،شود تا به کمک آنمی میان مبتدا و خبر آورده

شلنونده  ،احتملا  داشلت ،نبلود« هلو»در این عبارت اگر ضمیر فاصل  .«أخوکَ هو العالِمُ»

  .آناست نه خبرِ« أخوک»نعت برای « العالِمُ»گمان کند کلمآ 

 

 بر حتب ملا ،این است که از نظر مذک ر و مّن ث بودنحکم ضمیر فصل یا عماد  -350

شرط آوردن ضمیر فصل ایلن اسلت کله مبتلدا و خبلر هلر دو معرفلله  .صبل خود تغییر یابد

لیسَ أحدٌ هلو : »دلمانن؛ دله بلاشنلد معرفللیلا ملانن« الصلادصونَ هم المفلحلونَ: »دلمانن؛ باشند

 .«أخیکَ اَعلَمَ مِنْ

أفعلل « أعلَلمَ»ه است که در حکم معرفه به أ  جنتلیه اسلت و م أحدٌ نکر  عا: فوض ح

بلر آن ممتنلع اسلت و « أ »آوردن  ،تفضلیلیه« من»التفضیل است که به سبب همراه شدن با 

تعریلف بلر آن وارد « أ »د اسم عَلَم است کله لپس مانن؛ اضافه به ما بعد خود نیز نمی شود

از اینروست که مانند معرفله تلدلی شلده  .ی گرددنمی شود و معموا  اضافه به ما بعد نیز نم

 .(است

 

 جمالت زیر را تصحیح و اعراب گذاری کنید: – 69تمرین 

                                                                                                                                      
آمده است و جلار  (جار و م رور )فی ذم تی ، ام ا در مثا  نختت؛  جانشین آن است «َعَلن  لِا ف  »که  باشدمحذوب ►

لزوما  باید خبر در نظر گرفته شود. بنا براین، حذب در مبتلدا صلورت گرفتله نمی تواند مبتدا باشد بلکه    و م رور هم

از محملد « العربی له ألل غِةنحلو »توان به کتاب که جواب صتم است، جانشین آن شده است )در این مورد می« َعَلن  ف  لِا  »و 

 .(مراجعه کرد 532ص  ،اسعد النادری
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 هل رأحامت –ألتلمیُت أصوَل ألمبتدأ  و ألخبر   (عجرف  ) هل عجرفج   –ألتامذیُت  (هل دأرسیَن )دأرُسونَ 
ألا ستجُذ حجضِر  )حجضِر  بجیِد حِتف لولا  – (أُختجک )ذی لوأن گفت: هل رأحامت  أ َخَوألُکَ  (رأحلة  )

 .سونَ أرلََت جَوَن ألد (شود چون خبر لولا وأحُ ألةتف أست
 (349تلا  327از مطلب شلماره ) جمالت مفیدی مطابق صواعد مبتدا و خبر –70تمرین  

 :و آنها را ترکیب کنید« العلمُ نافعٌ»به جای « الل هُ رحیمٌ»مثل  ،بتازید

 خبر مرفوع است(.: رحیمٌ؛ دا مرفوعمبت: الل ه) الل ه رحیمٌ -

فعلل مضلارع  ،حلرب ناصلبه مصلدریه و تصلبِروا ،أن: )أن تصبروا ب روأ خیر  لکِمَلص   أ ن   -

 (صبرُکم)ه مصلدرمی شلود لل بلتأوی لهو جمل« واو»فاعل آن ضمیر  ،منصوب به حذب نون

 .(جار وم رور متعل ق به خیرٌ: لکم؛ خبر مرفوع: خیرٌ؛ مرفوع استومبتدا 

؛ مرفوع ،: نعت برای رجلٌ ٌکریم؛ مبتدای نکر  موصوفه مرفوع: رجلٌ) رحل  کریم  حجَءنج -

؛ خبر برای رجللٌ و محلال  مرفلوع ،فعل و فاعل« هو»فعل ماضی فاعل آن ضمیر متتتر : جا َ

 .(مفعو ٌ به در محل  نصب: نا

-  َُ : ذَهَبَ؛ بٌ الیه م رورمضا: رجُلٍ؛ مرفوع ،مبتدای نکر  مضاب: غالمُ) غاممُ رُحل  َذَه

 .(فعل ماضی فاعل آن ضمیر متتتر هو، جمله خبر در محل رفع است

جلار و م لرور، نعلت اسلت بلرای : فی العللم؛ مبتدا مرفوع: دٌ)جَهْ د  فی ألعلم  ف ل  َح    -

 خبر مرفوع است(.: مبتدا: فصلٌ

خبلر در : جَلَلسَ؛ عمرفلو – 1نکر  موصوفه –مبتدای مصغر : رجیلٌ) ل  َحَلَس عندیُرَحی   -

محلال   ،مضلاب الیله ،ضمیر متکلم وحلده: ی؛ متعل ق است به جَلَسَ ،ظرب: عند؛ محل  رفع

 .(م رور

جلار و : علی امـرأ ٍ؛ خبر مرفوع :صائمٌ؛ : مبتدای عامه مرفوع ٌ )رجل رحل  قجئم  علی أذرأ ة   -

 .(م رور متعل ق به صائمٌ

                                                           
در درون خود حامل صفتی اسلت کله آن را « لٌرُجَیْ»گفته شد  330ذیل مطلب شماره  2چنانکه در پاورصی شماره  -1

 «.رجلٌ صغیرٌ»یعنی « لٌرُجَیْ» به صورت نکر  موصوفه در آورده است.
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از اسلما  دائلم : مَعَ؛ مرفوع ،مبتدای عامه: الهٌ؛ عاملغیر ،حرب استفهام: أ) أ له  ذع ألل ه   أ   -

مضلابٌ الیله : اهلل ،[یکلون]متعل لق اسلت بله خبلر محلذوب  ،ظرب مکان منصوب ،ااضافه

 م رور است(.

: ألمدرسِةفلی ؛ مرفلوع« ملا»اسم : اَحَدٌ؛ حرب نفی شبیه به لیس: ما) د  فی ألمدرسة  حَ أَ ذج  -

 .(کائنا -ذوب جار و م رور متعل ق است به خبر مح

مضابٌ الیه در محلل   : هل؛ خبر مدد م در محل  رفع ،ظرب و منصوب: )عندَ عنَده کتجب   -

 .(مبتدای مّخ ر مرفوع: جر؛ کتابٌ

: مبتلدای ملّخ ر  ٌدیلن؛ جار و م رور متعل ق به خبر مدد م در محل  رفلع لکم) لُکم دین   -

 مرفوع است(.

ِل  ل لُمَطفِّ َوی   - ضمنا  چلون وَیللٌ بلرای  .مبتدا و مرفوع است ،مآ اظهار عذابکل: وَیلٌ) ینَ ف 

جلار و م لرور  متعل لق اسلت بله خبلر : لِلمُطَفِّفخن .ابتدا به نکره در آن جایز اسلت ،دعاست

 .(یکون - محذوب 

] مدلد ره اسلت  1آ مدلد رهلمرفلوع بله ضم ل ،خبر: أخ؛ هو: مبتدا در محل  رفع) هو أ خِی -

 .(مضابُ الیه محال  م رور: ی؛ [صل است مت« ی»متکلم ضمیر چون به 

                                                           
مفرد و غ ر مصغّر شرط این است     کله  ،باشد (برای اینکه اعرابشان با حرب )واو، الف، یا  سته یاهاسمدر  - 1

و جملع  مثنلیباشند. پس اگر مثنی یلا جملع بودنلد، همچلون سلایر اسلمهای  مو میاف به غ ر از ضم ر یاء متکلّ

حِجء » ماننلد: ؛ است (مانند سایر اسمها  اعرابشان با حرکت )ضمه و فتحه و کتره ،گیرند و اگر مصغ ر بودنداعراب می

 ر.ک:آخلر اسلت ) رکلات تدلدیری روی حلربحاعرابشلان بله  ،.  اگر هم به ضمیر   یا  متکل م اضافه شلوند«أَُخی ِکَ 

)پلدر  أب، أخ، ذو، حَم(. ضمنا  اسملهای ستل ه عبارتند از: 24ص ،علی توفیق الحمد ،المع م الوافی فی النحو العربی

مانند سایر کلمات اعراب می گیرد: فمٌ، فما ، فلمٍ « فم»آن حذب شده است. « میم»بوده که « فَم»)در اصل  فوهمتر( ، 

)یعنلی کلدام  هَم آن حذب شود( و « میم»حروب باشد شرط است که  اعراب آن به ؛ پس در این کلمه برای اینکه

اسلت کله ام الفعلل آن « هنو»چیز، یا کنایه از هر چیزی است که تصریح به آن ناپتند و ناخوشایند باشد. اصل آن 

نحویهلا، از جمللآ اعرابش به حلرکت است، نزد اکثر   (مانند سایر اسمهای معلرب)حذب گردیده است و چون غالبا  

دانتته اند نله سلت ه. حضلرت عللی در نهلج البالغله در « اسما  خمته»این صبیل اسمها به حتاب نیامده و این اسمها را  

  ◄یعنی: و آن دیگری ل عبد الرحمن بلن علوب  ل بله؛ «ومالَ اآلخَرُ لصِهرِه مع هنٍ و هنٍخطبآ شدشدیه می فرماید: 
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هلو: مبتلدای ملّخ ر، محلال  ؛ محلال  مرفلوع ،واجلب الصلداره ،خبر مدد م: مَنْ) هِو َذن   -

 .(مرفوع

: ادات حصلر؛   إا؛ خبر مدد م مرفوع: شاعرٌ؛ 1حرب نفی غیرعامل: ما) ذج شجعر  أ لا  علی   -

 مبتدای مّخ ر مرفوع است(.: علی 

: جار و م رور، متعل ق به خبر مدد م در محل  رفع؛ صاحبُ: فی البیت) جحبُِهفی ألبیت  ص -

 مضابٌ الیه در محل جر(.: هل؛ مبتدای مّخ ر، مرفوع

 ،فعل ماضی مبنلی بلر فلتح: اَحتَنَ؛ مبتدا در محل  رفع ،مای تع بیه: ما) ذج أَحَسَن ألعفوَ  -

 مفعو ٌ به و منصوب است(.: العفوَ؛ خبر در محل  رفع

مضلابٌ الیله : کتلابٍ؛ مبتلدا در محلل رفلع ،مبنی بر سکون ،کم: خبریه) کم کتجب  لی -

 .(جار و م رور متعل ق به عامل محذوب: لی؛ م رور، تمیزکم

لْیَکْ؛ مبتلدا در محلل  رفلع ،اسم شرط مبنی بلر سلکون: من) َسر  َسل َیخ  َیک   َذن   - فعلل : تلَ

رط و جلزای آن خبلر در محلل رفلع جمللآ شل ،: جزای شرط م لزومتَرْیَخْ؛ شرط م زوم

 .(است

ِی - مضلابٌ الیله : ک؛ أبو: مبتدا مرفوع به ))واو(( چون از اسلما  سلت ه اسلت) أ بوَک َعم 

: ی؛ اضلافه شلده اسلت« یلا »خبر مرفوع به ضمآ مد دره چون به ضلمیر : عَم ؛ محال  م رور

 مضابٌ الیه در محل جر است(.

                                                                                                                                      
طلحه و زبیر که خوش ندارم   –از من روی برگرداند همراه با آن دیگر و آن دیگر  دامادی خود با عثمان، خاطر  ►

 نامشان برده شود(.      

نافیآ شبیه به لیس است اما چون برخی شرای  عمل آن وجود ندارد )خبرش بر اسمش مدد م است و « ما»در اصل  – 1

شبیه به لیس در صورتی خبر را منصوب ملی کنلد « ما»ندض شده است( غیر عامل است. توضیح اینکه « إا »نفی آن با 

. « ك أنُا ماُالفٌنصیحتَما »معمو  خبر نیز بر اسم مددم نشده باشد، مثل:  - 2خبر بر اسم مددم نشده باشد.  - 1که: 

 مُا مُا»ثلل:  تکرار نشده باشلد، م« ما»  - 5ندض نشده باشد. « إا »نفی آن با  - 4نافیه نیامده باشد. « إن»بعد از ما،  - 3

همچنین اگرمعملو  . «ك ماالفاًنصیحتَما أنا ».  ولی تددیم معمو  خبر بر خبر مانع عمل آن نیتت؛ مانند: «زیدٌ قائ ٌ

ک علُیٌ جالسُاًم مُا عندَما »خبر، ظرب یا جار وم رور باشد نیز تددیم آن بر اسم و خبر مانع عمل آن نیتت؛ مانند: 

  «.أنا مسروراً بك
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 .(مرفوعو خبر: فضلٌ؛ مرفوعومبتدا : ؛ العلمُادات حصر: )إن ما أ ن مج ألعلُم ف ل   -

ی ألفقیَر َطعجذج  فَله ثِوأب  أل تی ُیع   - صلآ : طِییُعْ؛ مبتدا در محل رفلع ،اسم موصو : ال ذی) ط 

؛ مفعو ٌ بله دوم منصلوب: طَعاما ؛ مفعو ٌ به منصوب: الفدیرَ؛ موصو  محل ی از اعراب ندارد

در حکم شرط و خبلر آن در حکلم  ،است برای خبر از آن ایی که مبتدا سبب؛ جزائیه: فا 

خبلر  ،جلار و م لرور: للهُ؛ وارد شده است« فا  جزا» بنابراین بر سر آن ؛ جواب شرط است

و « ال لذی»خبر بلرای « فَلللَهُ َوابٌ»جمله  ،مبتدای مّخ ر و مرفوع: َوابٌ؛ مدد م در محل رفع

 در محل  رفع است(.

مبتدا مرفوع به ضمآ مددره چلون اسلم : )التُّدَی: (ی علیه التالم)عل خامق  ألت َقی رئیس ألاَ  -

 مضابٌ الیه و م رور(.: األخالقِ؛ مرفوع ،خبر مفرد مشتق: رئیسُ؛ مدصور است

ع   -  ،خبلر مفلرد مشلتق: حُتلامٌ؛ )العدلُ مبتلدا مرفلوع: )علی علیه التالم( ألعقُل ُحسجم  قجط 

 (.نعت برای حتام و مرفوع است: صاطعٌ؛ مرفوع

بة  ؛ مبتدا مرفوع فجطمةُ ) بةُ فجطمُة ذأه   -  .(خبر مرفوعذأه 

اسلت چلون مثنلی « اللف» عالمت رفلع آن  ،مبتدا و مرفوع: الرجالن) :ألرحامن  عجلمجن   -

 (.«الف»عالمت رفع آن  ،خبر و مرفوع: عالمان؛ است

وَن ل  ألت امذیُت ألمُ  - :؛ تِسعَةٌمرفوع  به واو ،نعت: نَالمُ د و؛ مبتدا و مرفوع: التالمیذُ) سَِعة  جد 
 .(خبر جامد و مرفوع

مضلابٌ : هلل؛ مبتلدای دوم مرفلوع: کالمٌ؛ مبتدای او   مرفوع: الدرآنُ) ألقرأ ُن کامُذُه نور   -

درمحل رفلع خبلر بلرای « کالمُهُ نورٌ»جملآ ؛ مرفوع ،خبر برای کالمٌ: نورٌ؛ الیه محال  م رور
 مبتدای او   است(.

جملآ فعل و فاعل )ضمیر : تَنهی؛ مبتدا مرفوع: ألصلوةُ )  ی َعن  ألفةشجء  و ألمنکرألصلوُة َلن   -
حلرب : و؛ جار و م رور متعل ق بله تَنهلی: عَن الفحشا ؛ خبر مبتدا ،متتتر هی( درمحل رفع

 المنکر: معطوب به الفحشا (.؛ عطف
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نیج َذتجُع ج ُحطجم   - مضلابٌ : هلا؛ بتدای دوم مرفوعم: متاعُ؛ مبتدای او   مرفوع: الدنیا) 1 ألد 
« متاعها حطامٌ»جمللآ ؛ مرفلوع ،خبر برای متلاعٌ: حطلامٌ؛ الیه در محل جر راب  خبر با مبتلدا

 در محل رفع خبر مبتدای او   است(. 
امُف َی    - أ یَ ألخ  ُم ألِر  خبلر جملله در  : دِمُیَهْل؛ مبتدا مرفلوع: الخاِلبُ: (علی علیه التالم) د 

مفعلو ٌ بله : اللرَّأیَ؛ که راب  جملآ خبر با مبتدا است« هو»ل آن ضمیر متتتر فاع ،محل رفع

 منصوب است(.
: بلدینارَینَ؛ مبتلدای دوم مرفلوع: المُدُّ؛ مبتدای او   مرفوع: الدمحُ) بدینجَرین   ألَقمُ  ألُمد   -

« ینارَینالمُلدُّ بلد»جمللآ ؛ برای مبلتدای دوم« یکلون»جار و م رور متعل ق به خبر محلذوب 
 منله المُلدُّ»محلذوب اسلت کله تدلدیرآن  «هل »راب  ضمیر  ،در محل رفع خبر مبتدای او  

 است(.« بدینارین

: جار و م رور متعل لق اسلت بله    فی الص فَ؛ : مبتدا مرفوع ُ الت لمیذ) الت لمیذُ فی الصَّفَ  -

 .(«یکون» -خبر محذوب 

ُِ فی ألصِف  ألت   - جلار و  :فی الص فَ ؛ خبردر محل رفع: یدر ُ؛ عمرفو: التلمیذُ) لمیُت یدر

 .(م رور متعل ق به یدر ُ

نایب فاعلل : هُوَ؛ مبتدای وصفی، مرفوع: معلومٌ؛ حرب استفهام غیر عامل: أ) أ ذعلوم  هوَ  -

 مبتدای مّخ ر(.  ،خبر مدد م است و هوَ ،توان گفت  معلومٌمی سد  متد  خبر.

مبتلدای : أنلتم؛ مرفلوع ،خبلر مدلد م: جالتونَ؛ رعاملغی ،حرب استفهام: أ) أ حجلسوَن أ نتم

 .(مّخ ر و مرفوع

فاعلل : أنتما؛ مبتدای وصفی مرفوع: صائمٌ؛ غیرعامل ،حرب استفهام: )هل قجئم  أ نتمِج َهل   -

 .(سد  متد  خبر است

                                                           
از فلیض  359در نهج البالغه،کلمات صصار شلمار   (علیه التالم) ده ازکالم موای متدیان حضرت علیبرگرفته ش - 1

نیج ُحطجم ...(م: ) ااسال ُِ َذتجُع ألد  ج ألن ج  .یعنی گیاه خشک شد  خرد شده ،حطام أ ی  
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صفت مرفلوع بله : الثانی؛ «هذا»مرفوع خبر برای مبتدای محذوب : البابٌ) ألبجُب ألثِجنی -

 ه چون اظهار ضمه بر یا  َدیل است(.ضم آ مددر

 ،خبلر: العاد ُ؛ ضمیر فعل محل ی از اعراب ندارد: هو؛ مبتدا مرفوع: اهللُ) هو العادلُ اهللُ -

 .(مرفوع

 

 

 



 
 افعال ناقصه 

 

 و دیگر افعال ناقصه  اسم كان – 10

 

میی کدید کیه  مبتیدا اا مرفی   ؛داخل میی وی د فعلی است که بر مبتدا و خبر «کانَ» – 351

کیانَ » :نامیده می وی د؛ ماندید «خبر کانَ»کددکه  نامیده می و د وخبر اا مدص ب می « اسم کانَ»

 (.سرما بسیاا س زان ب د) «البردُ قااساً 

 

 :د ازیلها مبااتدییآن فعی .ام میی دندیدیانجی ان اایل اند کیه ملیل کییدوازده فع – 352

بیه انی   «.صااَ و لیی َ ،مادامَ ،مافَتِیءَ ،ما اِنفَکَّ ،ما بَرِحَ ،مازالَ ،أمسی ،باتَ ،ظلَّ ،أضحَی ،أصبَحَ»

بیه ملتیت  و)زنرا به اسم مرف   خ د بسدده نلی کددید  ؛گفته می و د «افعال ناقصه» ،فعل نا

 (.تا معدانشان کامل و د)مدص بی دااند احتیاج به اسم  (ناقص ب دن مفه مشان

اتتصاف چیزی که از آن خبر داده می وی د بیه خبیر دا زمیان  «کانَ»معدی  :یادآوری

 ،حیر دا صبییچیز بیه خبیاتتصیاف آن   «باتَ و أمسی ،ظلَّ ،أضحَی ،أصبَحَ» معدی .گذوته است

تحی تل و دگرگی نی  «صاا»ی یمعد .ی استینف «لی َ»ی یمعد .است وب و مصر ،اوز ،ریظه

خبر با آن چییز اسیت کیه مالزمه وپی ستگی  «و ما اِنفکَّ ما فَتِیءَ  ،ما بَرِحَ ،مازال»معدی  .است

 ،أمسیی ،کیانَ»بیا انی  حیال  .و اسیتلراا اسیتتیداوم  «مادامَ»معدی  .داده می و د دابااه اش خبر

 .استعلال می و ند «صااَ»انی به معدی گ «ظلَّ و باتَ ،أضحَی

 

 :افعال ناقصه بر سه قسم اند - 353

  ،کان» :ان  قسم مبیاات است از .نخست قسلی که بیه ط ا کامیل صرف می و نید -

 «.صااَ ،باتَ ،ظَلَّ ،أضحَی ،أصبَحَ ،أمسَی

 .است «مادامَ»و  «لی »دوم قسلی که اصالً صرف نلی و ند و آن  -
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حَ میا بَیرِ ،ئَمافتِ ،مازالَ» :که به ط ا ناقص صرف می و ند که مبااتدد ازس م قسلی  -

 .زنرا از ان  افعال تدها مضاا  ساخته می و د «و ما انفکَّ 

نلان ملل ان  فعل نا اا انجام  ،آنچه که از افعال ناقصه مشتق می و د-1 :یادآوری

 د کیه دا انی  صی ات آن جز اندکه مصدا ان  افعال به اسم خ د اضافه میی وی .می دند

 «اهللِ»دا انی  مبیاات  .اهللِ مُدتَقِلیاًاَخافُ م  کَ نِ  :نددما)اسم لفظاً مجروا ومحالً مرف   است 

 (.است که لفظاً مجروا و محالً مرف   است «کَ ن»اسم 

کیه  «و انفیکَّ ئَفتِی ،حَرِبَی ،زال»بجیز  ،ان  افعال بدون نیچ ورطی ملل میی کددید – 2

د مگر وقتی که پیش از آنها نفی نا نهی نا استفهام انییکاای نییا دمییا آمییده ملل نلی کدد

 ؛انسان نلیشه ضعیف اسیت :اال نسانُ ضعیفاً مازالَ :میاندد) 1بیان و د «ال»بیاود و دما نیز با 

هل یَنَنَنل  ی ؛پی ستییه خ ویبخت بییاوی :الزِلتَ سیعیداً ؛باش پی سته بردباا :صابِراً ال تَزَلْ

 .2(آنا پی سته حس د بخیل نیست ؟ :بخیالًیالحسودُ

از نظر لزوم تأخیر از مامل و مفرد آمیدن  ،اسم دا ان  باب نسبت به فعل ناقص – 354

 ،نلچ ن فامل است و نسبت به خبر از نظر تعرنیف و تدکییر و تیأخیر ،مامل و سانر احکام

 .نلچ ن اا بطۀ مبتدا با خبر است

 

 :ماندید ؛مضیاا  باوید ،واجیب اسیت آن فعیل ،ل باوداگر خبر افعال ناقصه فع – 355

 «.کانَ االستاذُ نُلقِی داسَهُ ملی تالمِذَتِهِ»

ا یاضی نلراه بییل میخبر به ص ات فع «و بات ظلَّ ،ضحیأ ،أمسی ،کان»گانی پ  از 

  (.ک دک پیروز وده است) «د نَجَحَیدُ قیَانَ ال َلیک» :دیماند ؛دیمی آن «دییق»

                                                           
 .ا (مدانت خداوند پی سته ت  اا نگه دااد) « حُرُسکَ ِه تَ لن تزاَل عنایُة الل   » :ماندد ؛نم بیان می و د «ل »دما با  - 1

 .511ص  ،1ج  ،مباس حس  ،الدح  ال افی :ک
 «حس د بخییل نیست»بدیابیرانی  نفی    .مثبت می و د ،پرسش مدفی بیاود و بیه قصد نفی و انکیاا ادا و دوقتی  - 2

که خ د معدی مدفی دااد با نفی دنگر  «َن  َنَْ»نافییه است و   «میا»جانشی   «نیل»می و د حس د بخییل است چی ن 

 .نم صادق است «ئَفتَِِ»و  «حَبَرِ»و  «زالَ»ان  چیزی است که دام اد  .نفی دا نفی( مثبت می و د)
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  :سه چیز از دنگر افعال ناقصه متفاوت استدا  «کان» – 356

 «میا کیانَ اَحسیَ َ الرتنیا َ» :ماندید ؛تعجبیه و فعل تعجب اضیافه میی وی د «ما»بی   – 1

  (.بستانها چقدا نیک  ب دند)

 ؛حیذف وی د ،ویرطیه بیه مدظی ا تخفییف دا لفی  «ل »و  «إنْ»جانز است پ  از  – 2

اً  خیراً و ا ن   َسُتجاَزی ا ن  » :ماندد نعدی  ؛(بزودی جزا خ انی دند چه  خ ب باود و چه بد) «شر 

هَر ذوبغٍی و لو» :و ماندد «َشراً  ا ن کاَن جزاُؤکَ  کان جزاُؤَک خیراً و ا ن  » ستلکاا ) «َملِکاً  لاَیا َمُن الد 

  .«و لو کان ذوالبغی َملِکاً »نعدی  ؛(از دست اوزگاا دا امان نیست حتتی اگر پادواه باود

 :ماندید ؛زائید اضیافه میی گیردد «بیاء»دا خبیرش  ،ن نفی آمده باوداگر پیش از آ – 3

 . ()خداوند نسبت به بددگان ستلگر نب ده است «ماکاَن اللُه بَظلا ٍم للعبادِ »

 

 :دو ونژگی دااد «لی » – 357

ألیی َ ) ؛«لیی َ اهللُ بظییالمٍ» :ماندید ؛زائید افزوده گردد «بیاء »جانز است داخبر آن  –1

 (.81ن د /  –نبٍ الصتبحُ بقر

لیی َ »نعدی  ؛«قال الجانلُ فی قلبِه لی َ اِلهٌ»ماندد:  ؛جانز است خبرش حذف گردد – 2

 «.اِلهٌ م ج داً

 

 :خبر مفرد اا از خبر جلله و وبه جلله تشخیص دنید – 71تلرن  

خبیر  ،هِ  وبه جللهبحکلَتِ) شیٍء صغیٍر ا و کبیٍر ا لا  بحکمتِه تعالَی و تدبیِره و َمشیَئتِهِ  لیَس ِمن   -

و وطداً مطف به  خبر لم نَزَلْ غُربنةًی الفقُر فی الوَطِن ُغرَبًة و الِغنَی فی الُغرَبِة وطناً  یَزل   لَم   –لی ( 

ااً  ُیقااَل و ا ن   ُسُن ا ن  لاطوَن ما هو ال ذی لا َیح  قیَل لا ف   – (نر دو مفردند ،آن  ،خبیر مقیدم :میا) َحق 

کان محذوف که نلراه با اسم خی د حیذف ویده و تقیدنر آن خبر مفرد برای  :حقتاً ؛مفرد

خبر مفرد بیرای مبتیدای  :مدحُ) مدُح الانساِن نفَساهُ  :قال – «(کان الق لُ حَقتاً إنْ» :چدی  است

ماازاَل الَکسالاُن لاُیِحا    – («ُح الانسااِن نفَساهُ هذا مد  » :که تقدنرآن چدی  است«ن » محذوف

لاا )کالکبیر  العقلیةِ  الصغیُر لا یقُدُر علی ا عماِل قواهُ  ئَ ما فتِ  – (جلله ،زالخبر مالاُیِح   )المطالعَة 
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نیا فامیل  :أب ؛مفرد ،خبر لی  :مَ ْ)کان ا بی  :لیَس الفتی َمن یقول – (جلله ،ئَ تِ مافَ  خبرُدُر َیق  

داصی اتی  «کیان» رایینا اسیم اسیت بی ،تامه باود «کان» دا ص اتی که «کانَ» است برای

 (.کان أبی ورنفاً :مثالً ؛باود و خبرش محذوف که ناقصه

 

آنچه اا که تقدنم خبر بر اسم نا اسم بر خبیر اا دا جلیالت زنیر واجیب  – 72تلرن  

 :بیان کدید ،ساخته است

چی ن اسیم  ،خبیر مقیدتم میی باوید :کیف) بعد القضاء علیه بالافلاا ِ  ی التاجرُ کیف ا مسَ  -

میی  ،اسیت «قضیاء»متعلتق بییه  «باإلفیالس»یروا جاا و مج ،استفهام و واجب الصدااه است

زائید بیر  «بیاء»ت ضیح اندکه به ندات حرف جیر  .است «أمسی»خبر «باإلفالس»ت ان گفت 

زنیرا  ؛خبیر  مدصی ب بیه فتحیۀ مقیدتاه اسیت  ،خبر أمسَی داخل می و د که دا ان  حالت

خبیر مقیدتم نیسیت   «کییف» ،بر اساس انی  ترکییب .1حرکت جر زائد مانع ظه ا آن است

بر خبر بدیا بیر امانیت   «التتاجرُ»دا ان  ص ات تقدتم اسم  .بلکه حال است و محالً مدص ب

 (.اصل است

یاُ لای - اسم النسلی است که چی ن دا تعرنیف ماندید خبیر  :صدنقی) مِسی صدیقی عدو 

 .(م جب اوتباه و برداوت ناداست می و د ،زنرا دا غیر ان  ص ات ؛مقدتم است ،است

دقِ  - رَبِة و الص  چ ن اسم ال نصیرُ  ؛خبر مقدتم است :مُثرناً) شاطِ و الن   لا یصیُر ُمثریاً اِلا  ذو الد 

 (.است «إالت»محص ا به  (ذوالدُّربةِ)

متعلتق به مستقرتن  محیذوف  کیه خبیر مقیدتم  :)ح لَ ال الدِ کاَن حوَل الوالِد بنوه الا دبااءُ  -

  (.بر می گردد «ال الد»است که به ضلیری  (بد ه)است چ ن دا اسم

چ ن  ،خبر مؤختر است :ماقالً) لِکَ ی غیَرَک بَِجه  ؤذِ اَک لاتُ اعاقلاً ا وجاهلاً علی شریطٍة ا ن   کن   -

زنیرا  ؛خبر مؤختر اسیت :التُیؤذی ؛است (ضلیر مستتر أنت)ضلیر متصل به فعل  «کُ » اسم

                                                           
  .74بیروت، ص  ،دااالجیل ،اللعجم ال افی فی الدح  العربی ؛ملی ت فیق الحلد و ن سف جیلل الزمبی :ا.ک - 1
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ضیلیری  ِبیر، جللیۀ فعلییه اسیت و اا فیعاست و از س نی خ «أنَّ»ضلیر متتصل به  «أنَّ»اسم 

بالفعیل  مشابهة  نلچدیی  اصیل دا حیروف  .بر می گردد «أنَّ »أنت مستتر( که به اسم )است 

ان  است که اسلشان بر خبروان مقدتم باود مگر اندکه خبرویان جیاا و مجیروا نیا ظیرف 

 (.باود که دا ان  ص ات تقدنم خبر بر اسم جانز است
 ِمااَن الن ااابغینَ  فاای الامتحاااِن و لاام یُکاان   فٍ َهَن َعاان َضااع  ا ذا باار   یَع القاادرُ و ِضاا صاایُر الطالااُ  ا لااا یَ  -

خبر وبه جلله میؤختر  :م  الدابغی  ؛چ ن امانت اصل وده است ،اسم مقدتم است :الطالبُ)

 «(.لم نَکُ »دا  «ن »نعدی ضلیر مستتر  ؛ضلیر متتصل به فعل است ،است چ ن اسم

   

 :نر اا ترکیب کدیدجلله نای ز – 73تلرن  

فعل مضاا   :سِ ُاَحْ ؛غیر مامل ،حرف نفی :ال) مَت تذَهُ  وراَء هواکِسُن ا لیَک ما دُ لا اَح  -

میا  ؛«سیِ ُاَحْ»جاا و مجروا متعلتق است به  :إلیکَ ؛«أنا»متکلتم وحده فامل آن ضلیر مستتر 

 ؛محیالً مرفی   «تَ»اسیم آن ضیلیر بیااز  ،ماضی مفرد میذکتر مخاطیب ،فعل ناقصه :تَدُمْ

فعییل و فامییل  «أنیتَ»فامییل آن ضیلیر مسیتتر  ،فعل مضاا  مفرد مذتکر مخاطیب :نَبُتَذْ

متعلتیق اسیت بیه  ،مدصی ب ،ظیرف مکیان :وااءَ ؛دا محلت نصیب «تَمادُمْ»خبیراست برای 

 «الیف »مضافٌ الیه مجروا به کسرۀ مقیداه اسیت چی ن ظهی ا حرکیت بیر  :ن ی ؛تذنَبُ

 .(افٌ الیه و محالً مجروا استمض :ک ؛ملک  نیست

 ؛ماضی مفرد مذکتر غانب ،فعل ناقصه :لی ) الَمعادِ  یَنُه بُدنیاه بُمکَتِرٍث لَیومِ دِ  بیعُ یَ  لیَس َمن   -

فامیل آن ضیلیر مسیتتر  ،مذتکر غانب فعل مضاا  مفرد :نَبیعُ ؛محالً مرف   «لی »اسم  :مَ ْ

مضیافٌ الییه محیالً  :نی ؛مفع لٌ به مدص ب :دن َ ؛محلتی از امراب ندااد ،صلۀ م ص ل «ن »

حیرف  :ب ؛مضافٌ الیه محیالً مجیروا :نی ؛جاا و مجروا متعلتق است به نَبیعُ :بدنیا ؛مجروا

لیی م جیاا و مجیروا متعلتیق بیه  ؛لفظاً مجروا محیالً مدصی ب ،خبر لی  :مکترث ؛جر زائد

  (.مجروا ستلفظاً مضافٌ الیه و  :اللَعاد ؛مُکتَرِثٍ

ماضی مفیرد میذتکر مخاطیب و  ،فعل ناقصه :ال زلتَ) قصَد الُکَبراءِ لَت ا ی ها الفاضُل مَ لا زِ  -

محیالً  ،ر ضیمیادا مبدی بیمد ،وُصلیته ،اسم مبهم :أیُّ ؛اسم آن دا محلت افع است «تَ»ضلیر 
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 «أیُّ»نعیت بیرای  :الفاضیلُ ؛غیرمامیل ،حرف تدبییه «نا» ؛«أنادی»مدص ب به فعل محذوف 

 (.مجروا ومضافٌ الیه  :الکُبراءِ ؛مدص ب ،خبر فعل ناقصه :مَقصدَ ؛همرف   به ضلت

مبدی بر سک ن، فامل آن صلیر مستتر  ،فعل امر :ببْاَحْ) فقیراً  غنی اً و ا ن   َقریَبَک ا ن   بِ   ح  اَ  -

 :غدیتیاً ؛حرف ورط :إن ؛محالً مجروا ،مضافٌ الیه  :کَ ؛مدص ب ،مفع لٌ به :قرنبَ ،«أنت»

 ؛حرف مطیف :و ؛«إن کان القرنبُ غدیتاً»ن که نلراه با اسلش محذوف است خبر برای کا

 «(.إن کان القرنبُ فقیراً»فقیراً ماندد غدیتاً  ؛حرف ورط :إنْ

ضیلیر مسیتتر فامیل آن  ،مبدیی بیر سیک ن ،فعل امر :تَفِدْإسْ)1و لو َکلَِمًة فی الن هار َتِفد  ا س   -

فیی  «لی  کانیت الفائیدۀُ کللیۀً»وده است  که نلراه اسلش حذف «کان»خبر  :کللۀً ؛أنت

    (.است «تَفِدْإسْ»جاا و مجروا متعلتق به  :الدهاا

 

 

 

                                                           
ا َتِفد  ا س   :مباات دا اصل چدی  است -1 َتِفدها و لاو کانات الفائادُة کلماًة الفائدًة لاو لام تکان الفائادُة کلماًة فَاس 

ه   :تقرنباً نظیر بیت.. .دهاَتفِ فَاس   تحقییق  ،ورح قطر الددی  :اج   و د  .استیَر ذوبغٍی ولوکاَن ملکاً...لا یا مُن الد 

 .49ت ضیح مرب ط به بیت ولااه  ،مبحث ن اسخ ،محلد محیی الدن  مبد الحلید



 
  مقاربه افعال 

 

 اسم کادَ و دیگر افعال مقاربه – 11
 

آیــو ب مـــآ آه چـوــ ه تـیفعلی است کـه بــ  سـ  تـدــوا ب رـــ   «کـادَ» – 358

شـ د برــ  را تنبـ   تـیکنو که اسم آه ناتیـو  تییعنی تـدوا را ت ف ع  ؛است «کـاهَ»

 «.زِلُیَنْکادَ الـطَ ُ » :تاننو ؛ش دتیکنو که رـ  آه ناتیو  تی

 

 «کـادَ»ه ار ات ـدچنو کتیرا انجام  «کادَ»ش د که مـآ تیافعال ف ابانی یافت  – 359

، شََ َنْأوشَکَ، عَسی، شَرَعَ، أَ» :مـارتنو از ،تشه رت ین آنها از نظ  کارب د ؛ش نوتیناتیو  

 .١«طَفِقَ، جَعَلَ، اِبتَدَأَ و قامَ

 :نوکادَ ب ار ات آه ب  سه قسم ا :یاد آبری

 «.کادَ ب أبشَکَ» :آنوه ب  نزدیکی بق ع رـ داللت داردکه مـارتنو از :نخست

 .است «مسی»آنوه ب  اتیو به بق ع رـ  داللت دارد ب آه  :دوم

شَ َ، طَفِقَ، جَعََلَ، اِبتََدَأَ شَرَعَ، أَنْ» :که مـارت از ،آنوه ب  ش بع رـ  داللت دارد :سوم

 «.و قامَ

 .گ ینو ب این نام از با  تسـیۀ کآ به جزء استتی «ل تقاربهافعا» ،به چـۀ این افعال

  :در رـ  افعال تقاربه ش ط است که – 360

 .«شِدُشَرَعَ الشّاعرُ یُنْ»تاننو  ؛تضارع باشو -

  .یسقط چ () «کادَ البیتُ یسقُطُ»تاننو  ،ضـی ی را رفع بوچوکه به اسم ب گ دد -

                                                           

ت اه به این افعال افزبدکه کَ َ َ ب ای را نیز تی ی ب چَبََّک َ َ، إرل لَقَ، حَ َی، أقـَآَ، مََلقَ، أرَذَ، إنـ َ - ١

 ننو.رساسای  افعال ش بع رـ  را تیاست. نزدیکی بق ع رـ  ب إرل لَقَ ب ای اتیو به بق ع رـ  
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 .تدأرّ  از فعآ تقاربه باشو -

 ،یعنـی) ؛اسـت «کاد»آیو ب آه تی «أه»رـ ش غالـاً بوبه  ،کی از افعال تقاربهی – 36١

ضــناً  .«کـادَ الققـ ُ أه یکـ هَ کقـ اً» :تاننو ؛بیایو «أه»با  «کاد»تـکن است گاچی چم رـ  

  (.است «کادَ»از این نظ  تاننو  ،فعآ کَ َ َ نیز که ب  نزدیکی بق ع رـ  داللت دارد

رَعَ، » :باشو ب آنها مـارتنـو از «أه»ه باجب است رـ شاه بوبه ب ری از افعال تقارب شََ

 .، و هبَّ(ی)و عَلَقَ، اَخذَ، إنبَرَ« شَ َ، طَفِقَ، جَعَلَ، اِبتَدَأَ و قامَأَنْ

ب ری چـم )، «مَسی ب أبشَکَ» :که مـارتنو از ،آیوتی «أه»ب ری دیگ  غالـاً رـ شاه با 

داللت ب  اتیو به بقـ ع  «.لَ لَقَحَ َی ب إرْ» :ارتنو ازبیایوکه مـ «أه» باجب است رـ شاه با

 (.رـ  دارنو

 

کَ»چـۀ افعال تقاربه جاتونو تگ  – 362 فعـآ تضـارع  ،زیـ ا از ایـن دب؛«کـادَ ب أبشـَ

 «جِزَ علومَهُالبُ أن یُنْیُوشِکُ الطّ»و « بصارَهمطَفُ أَیکادُ البرقُ یَخْ» :تاننو ؛ش دتیسارده 

  (.های ر د را تکـیآ  کنونشج ، دانشچیزی نـانو  که دا)

 

 «فعـآ» ب «أه»ه از ـه تبوری کــب «(ب ح َی ب إرل  لَقَ )  مَسَی ب أبشَکَ»  ـاگ – 363

ی أنْ»  :وـتانن ؛ش نوتیام تحس   ـفعآ ت ،اسناد داد  ش نو ،سارده شو  است یَعَُودَ  عَسََ

 )حَرَی أن یَنجَحَ عَلیٌّ(.، «الرَّسولُ

اسـت ب  «مَسَی» زی ا فامآِ ،در تحآ رفع است  «أه»  با اجا فعآ چـ در این :یاد آوری

رَهَُوا شَاًاو و هَو عَسَی أن تَکْ :ب تاننو) (،مَسَی مَ دُ ال َّس لِ) «:یَع دَ» فامآ ب ای «ال َّس لُ»

 (.2١6بقره /  خارٌ لَکم...

 

 :انواع افعال مقاربه را مشخص کنید  74تمرین 

ر – (نزدیکی وقوع خبر )تنفضح  کادت دسائُس الُمداهنین   - ُ   را ط ف  ُُ یرر   علری  هِم َاُبْق  الاسراا
ُک الع   – (ا ید به وقوع خب )عساک  ا ن ت ف ف  علی الس  ِّ  – (ش وع خب )الطالب   ع  م  ُیوش  ا صُبوا ا ُا لُة ا ن ی 
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ف اُجور هم  ت  الع – (نزدیکی وقوع خب )لم تُضاع  ط   (بانوان)ُل ئ  اقا خذ  للُفق اء  لفصل  الرااء  ن  ا ثوابا  ی خ 
ُهم  – (ش وع خب ) ل  الالا ذُة ُیف  غون  للعلوم  عقل هم و ن ظ    ع    (.ش وع خب )ج 

خبر را میان فعل مقاربه و اسمش  ،رسدمیآنجایی که درست به نظر   75تمرین 

 :قرار بدهید

نَّ علی البائسین  ک  ا ن  رُ عسی قلب - آتو  است  «أه» اـ ا  بـ  چــ ه رــدرست نیست چ)ی ح 

نَّ قلُبرک  ا  عسی » :ب اگ  بگ ییم رنَّ »در این ص رت مسی فعآ تاتّه اسـت ب  «...ن ی ح   «ا ن ی ح 

رنَّ »فاعرل   «قلرُب » تأبیآ به تبور شـو  فامـآ آه در تحـآّ رفـع اسـت ب  –. ١اسر   «ا ن ی ح 

 – ( تُ -آ اسـت ضـی  تدّبآ بـه فعـ ،اتکاه نوارد چ ه اسم)ک  طول  النهار  ُل عن  ا  س  ا  ُ  ق  ط ف  
ی ا   س  ُل لی ا   یع  صِّ ی تُف  س  ة  بدیعة  للعید  )ع  ُل لی ب زَّ صِّ ة  بدیعة  للعید  رب   یتُف  ا راج ون   – (زَّ ع  الُخصوُم ی  ش   

ع  یا راج ُ  ذوا یکابون  هذه الامارین  ب  الا   – (الخصومُ  )ش    ُة ا خ  وٍّ و دقَّ را  لا ذ  اتکاه نوارد چ ه )    رة  نظر  

را   :تغییـ  داد  ب بگـ ییم را ضـی  تدّبآ به فعآ است تگـ  اینکـه جـلـه (باب)أرَذَ اسم   ذ  خ 
ک   ق   – (.ُاُب الالا ذُة هذه..ی  ق  الااجُ  ی  قات ه  علما   نه ط ف  ُد فی ن ف  نیا ُیرور ُ  ا  ا ص  نَّ القصرد فری شرا ن  الرد 

ن  الذ  نوب   ُن    صِّ ق  )المال  و الغ  َّ و ُیح  ق  ی  قات ه... الذنوب  صُد اط ف  ُ فی ن ف   .(الااج 
 

 :جـله چای زی  را ت کیب کنیو – 76تـ ین 

ق  صاحُب المنزل   - از افعـال  ،فعآ تاضی تق د تذکّ  غایب :طَفِقَ) عاطینا ُکؤوس  الاُنس  يُ ط ف 

فعـآ  :یُعاطینا ؛تج برب تضافٌ الیه  :الـنزلِ ؛ت ف عباسم فعآ تقاربه  :صاحبُ ؛تقاربه است

ت ف ع به ضـۀ تقـور  بـه ملّـت سـنگینی  ،فعآ تضارع تق د تذّک  غایب .ب تقع ل ب فامآ

 ،تقع لٌ به ابّل آه اسـت «نا»ضـی  بارز  است ب «چ »فامآ آه ضـی  تسدد   ،تلقظ آه ب یاء

تضـافٌ  :الراُنس   ؛تنب  بتقع لٌ به دبم  :کُـؤبسَ ؛است در تحآ نبب «قَطَقِ»  یرـ  ب ا

 (.تج بر استب الیه 
ک  ا ن   - ن   ا وش  ی هذا البیُ     از افعال  ،فعآ تاضی تق د تذک  غایب :أبشکَ) ا ساسات ه یاداع 

 «أبشـکَ»در تحـآ رفـع ب  «أبشـکَ» فامـآِ (تـوامِی)تأبیآ به تبـور  :یدوامَی أهْ ؛تقاربه

                                                           
 ، تـحث افعال تقاربه4ر. ک تـادی الع بیه، ج  -١
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 ؛درتحـآ رفـع «یدوامَی»اسم اشارۀ فامآ است ب ای  :چذا ؛دراینجا در حکم فعآ تاتّه است

تضافٌ الیـه ب  :چـ ؛«یدوامی»جار ب تج بر تدعلّق به  :تِن أساسات ؛بیاه ت ف ع مطف :الـیتُ

  .(تج بر

ب   - د   اعساُه یکوُن     ؛تـنـی بـ  سـک ه ،اسم ت صـ ل :تا) کین  ستُم هذا المل ُغ شک نا ا ُا ساع 

فعـآ  :یکـ هُ ؛اسـم آه در تحـآ رفـع :چــ ؛از افعال تقاربه ب ای اتیو بـه بقـ ع رــ  :مسَی

عسراُه »جـلـۀ  ،در تحـآّ نبـب «مسـی»رـــ  بـ ای  ،تق دکه در اینجـا تاتّـه اسـتتضارع 

تضافٌ  :شک  ؛فامآ ب ت ف ع :غُصلۀ ت ص ل است ب تحلّی از ام ا  نوارد؛ تَـلَ ،«...یکونُ 

در تحـآّ نبـب  ،ظ فیـۀ شـ طیۀ غیـ  جـازم :اذا ؛تضافٌ الیه در تحآ ج  :نا ؛الیه ب تج بر

د   ؛است  ؛در تحـآ رفـع «تُـم»فامآ آه ضـی  بـارز  ،جـع تذکّ  تخاطبفعآ تاضی  :تمسراع 

  (.تنب   است «چذا»نعت ب ای  :الـسکینَ ؛نبب تقع لٌ به در تحآ ،اسم اشار  :چذا

 

سپس از افعال تقاربه بـ   ،جـله چای تقیوی تدشکآ از تـدوا ب رـ  بسازیو – 77تـ ین 

 :س  آنها بیابریو

 .«کادَ الغریقُ یَختَنِقُ» :تاننو

ر   - ُُ ی  ُ  الدرس  کاد  الا ساا ب   –   سی الکاتُب ا ن   –دا  ا وشک  الا  احاُن ا ن ی  ک   ع  ع  العدو   –ُاب  ی  ش   
ن   ُم ی  ز  ُدنا  ا  نر  ا   –ه  ق  المهاج ون  یعودون   –المعلُِّم ُی ش  ل   النسراُء ُی    –ط ف  ع  رع  ج  ا ت   –ن  ا طفرال ُهنَّ ض  رد  ابا 

ُهمالم ا تان  تکاُ  اعُ   –ا بان  درس  ُدنا القصیدة  ن  یُ قام  الر   .ر 
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 حروف شبیه به لیس  – 12

 

إه نافیه را چـم بایـو بـه ایـن ) «التَ ،ال ،تا » :سه تا چسدنو «لیس»ح بف شـیه به  - 364

حٌ   بين  :تاننو ؛سه ت رد افزبد  .(١5صافات /  ؛ٌٌو قالوا ا ن  هذا ا لا  س 

تلحـق بـه آه  ،شــیه بـه لـیس چسـدنو ،این ح بف به ملّت اینکـه در نقـی :یاد آوری

 .انوشو 

 

 :ش ط بج د داردچهارمـآ کنو  «تا»ب ای اینکه  – 365

که چ ه رـ  تقوم شو  مــآ نکـ د    ا قائٌم زيردٌ  :تاننو) رـ ش ب  اسـش تقوّم نش د ـ

 .(است

کـه چـ ه  را نصريحا أ ا نرا  خرالٌف  :تاننـو)ـ تعـ ل رـ ش ب  اسـش تقوم نشـو  باشـو 

 .(مـآ نک د  است ،ب  اسم تقوم شو  ]نصیحتَک [ تعـ ل رـ 

شـ د تـی  چ ه تنقی در تنقی ، ا ا ن زيٌد قائمٌ  :تاننو)نافیه اضافه نگ دد  «إهْ»پس از آه  ـ

   .تثـت(

  .(١ ا  حمٌد ا لا  رسولٌ  :تاننو)نقض نقی نشو  باشو  «إالّ»از رـ ش به بسیلۀ  ـ

 .ش ط ف اچم است هارچچ   « ا الک سلاُن  حمودا  »در جـلۀ اتا 

و مما داُُ الفنمال لنما » :تاننـو ؛زائو  باشـو «باء»چـ ا   «تا»جایز است رـ  :اد آوریی

 .«بداٍُ

 

  :سه ش ط بج د دارد ،مـآ کنو «ال»ب ای اینکه  – 366

 .اسـش ب  رـ  ب تعـ ل رـ  تقوّم باشو -

                                                           
ت ضیح  70این تطلب در پابرقی ذیآ تـ ین « تا تا زیوٌ قائمٌ»تک ار نشو  باشو؛ تاننو: « تا»چـونین گقده انو که   -١

 داد  شو  اشت. 



 

 

 ت جـه تـادی الع بیه                                                                                                                      58 

  

 

 .نقض نقی نشو  باشو «اِالّ»از رـ ش به بسیلۀ  -

 .لا رُجٌل حاض ا   :تاننو ؛نک   باشنو ،یعنی اسم ب رـ ش «ال»چ  دب تعـ ل  -

نقض نقی از رـ شـاه  «إالّ»در ص رتی که با  ،«لیس»مـآ ح بف شـیه به  :یاد آوری

 ،کلـه ای که به تعنی آه است آتو  باشـو  «إالّ»اتّا اگ  به جای ؛گ ددتیباطآ  ،شو  باشو

 ؛آیـوتـیـ ل ح بف شـیه به لیس به حسا  تع ،بلکه چـاه لقظ ،ش دـیمـآ آنها باطآ ن

تضـافٌ  صادقٍب  «تـا»تعـ ل ب رـ   «غیرَ»در این مـارت ) «ما صدیقُنا غیرَ صادقٍ» :تاننو

  (.الیه است

 

نظیـ   ؛این اسـت کـه اسـم برــ ش از اســاء زتـاه باشـو «التَ»ش ط درمـآ – 367

لرات  سراعة  » :تاننو ؛حذف ش دب لزبتاً بایو اسـش  «زتاه ب غی   ،بقت ،أباه ساعة، ،حین»

 .«لات  الساعُة ساعة  توبة  »یعنی  «ت وب ة  

 

لـیس بارد ب بـه ح بف شـیه  ،آنجایی که جایز است ،ب ای تثال چای زی  – 78تـ ین 

  :آنها را ام ا  گذاری کنیو
دا ة  نَّ ا ُن ساعُة الال – ( ا ا ن   فای  شجاعا  )ا ن  فای  شجاٌع  – (ا  ر   ا هذا الولُد ُکی)هذا الولُد ُکی  

 را الز  راُن ز ران   ؛لرات  ز ران  الجردِّ ) اُن ز اُن الجدِّ الز   – (دا ة   ا الا ُن ساعة  النَّ  ؛دا ة  لات ساعة  النَّ )
دِّ   – (لا شیٌء علی الرا رض باقیرا  )شیٌء علی الا رض  باق   – ( ا الناُس صادقین  )الناُس صادقون   – (الج 
  (.  ا ُس  راعلا  شیبا  رال  ا ُس  راعٌل شیبا  ) ا ال – (لات لیلة   قم ة   ؛لیلة   قم ة   ةُ یل ا الل   ةٌ )قم  یلُة لیلٌة  ُ الل  

 

 «اِالّ»نقی را بــه بسـیلۀ  ،از رـ  ح بف شـیه لیس ،از جـالت تـ ین پیش – 79تـ ین 

 :نقض کنیو
 ا  – ( ا ا ن   ا لا  فای  شجاعٌ )ا   ا ا ن   فای  شجاع – ( ا هذا الولُد ا لا  ُکی  )ا  ر   ا هذا الولُد ُکی -
ة  ساعة  النَّ  الا نُ  ردِّ  اُن ا   ا الز  ) ا الز اُن ز ان  الجدِّ  – (ساعُة النَّدا ة  ا لا   ا الا ُن )دا    را  – (لرا  ز راُن الج 

 – (لا شیٌء علی الارض الا  باق  )لا شیٌء علی الا رض  باقیا   – (لناُس ا لا  صادقون  ا ا )الناُس صادقین   
ا ُس ا لا   راعٌل شیبا  )ا ُس  راعلا  شیبا   ا ال    – ( ا الل یلُة ا لا  لیلٌة  قم ةٌ )قم ة    ا الل یلُة لیلة   ُ   .( ا ال  
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  :جـالت زی  را ت کیب کنیو – 80تـ ین 

م  الظ   - ة  ن د  جــع تـذکّ   :الظـالـ هَ ؛فعآ تاضی تـنی بـ فدح :نَوِمَ) المون  و لات  ساعة  ن دا  

 «التَ»رــ   سماعةَ: ؛حـ ف نقـی شــیه بـه لـیس :التَ ؛حالیـه :ب ؛فامآ ت ف ع به بابسالم 

لرات  السراعُة  :بـ د  اسـتچنـین  است که جـله در اصآ فاسم الت تحذب ،تنب   است

     .تج بر(ب تضافٌ الیه  :دا ة  ن   ؛دا ة  ساعة  ن  

نا لکنَّهم ا خوتُنرا -  ؛در تحـآ رفـع «تـا»اسـم  :چـم ؛ح ف نقی شـیه به لیس :تا)  ا هم ا بناء 

 :چُم ؛بالقعآ بماتآ مشبهة ح ف :تضافٌ الیه در تحآ ج ؛ لکنَّ :نا ؛تنب   «تا»أبناء: رـ 

 (.تضافٌ الیه در تحآّ ج  است :نا ؛رـ  لکنَّ ت ف ع إخوةُ: ؛اسم لکنَّ تحالً تنب  

صـویقُ:  ؛سـتح ف نقی شـیه به لیس که از مـآ باطآ شـو  ا :تا)  ا صدیُقنا ا لا  شاع ٌ  -

  (.رـ  ت ف ع است :إالّ ادات حب ؛ شام ٌ ؛تضافٌ الیه تج بر تحالً :نا ؛تـدوا ت ف ع
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 خبر إنَّ و دیگر حروف شبیه فعل  – 13

 

 (،چـانـا ،به درسدی که) «إهَّ » :بالقعآ شش تا چسدنوکه مـارتنو از  رربهةٌ ح بف  - 368

 ،شـایو)ب لَعَـآَّ  (ای کـاش ،کاش)لَیتَ   (،بلی) لِکنَّ (،تاننو اینکه ،گ یا)کأهَّ  (،اینکه)أهَّ 

  (.چه بسا ،بواه اتیو

 

ش نو ب تـدوا را تیبالقعآ این است که ب  تـدوا ب رـ  بارد   رربهةٌ مـآ ح بف  – 369

ا نَّ اللره  » :تاننـو ؛سـازنوتـیبه من اه اسم ر د تنب   ب رـ  را به من اه رـ  ر د ت فـ ع 

 .«عادلٌ 

تعنـی بالقعـآ  ناتیـو  انـو کـه در آنهـا  ربهةٌ ف را به این جهت ح بف ح باین  :یادآوری

ب ای تشــیه  «کأهَّ» ؛«دُ ر  اُا ک  »به تعنی  ،و استـب ای تأکی «إهَّ ب أهَّ»   اـزی ، د داردـلی بجـفع

ب  »به تعنی  ،است ث  ا س  »به تعنی  ،ب ای اسدوراک است «لکنَّ» ،«هُ ر  اُش  بـ ای تـنّـی  «لیـتَ» ؛«ن یا 

نَّی»به تعنی  ،تاس   .«یرجَّ    ت  ا  »به تعنی  ،ب ای ت جّی است «لعآَّ»ب «ا ت م 

 

بالقعآ این است که تدأرّ  از اسـم آنهـا  رربهةٌ اصآ در رـ  إهَّ ب دیگ  ح بف  – 370

تع فه یا نک   ای باشو که ابدوا بـه  ،ب اسمب د  ظ ف یا جار ب تج بر  ،بلی اگ  رـ  ؛باشو

اللره  الثرواب  » :تاننـو ؛ـ  ب  اسم جایز ر اچـو بـ دتقویم ر ،آه جایز است در اینجـا ) «ا نَّ عند 

 .(تقویم آه جایز شو  است ،چ ه رـ  ظ ف است

 

گاچی تقویم رـ  إهَّ ب ار ات آه ب  اسـشاه باجـب اسـت ب آه بقدـی اسـت  – 37١

  :که

 :اننـوت ؛نک   ای که ابدـوا بـه آه جـایز نـاشـو ،ظ ف یا تج بر باشو ب اسم چم ،رـ  -

  .«راًرِ یُسْإنَّ معَ العُسْ»

ها» :تاننو ؛اسم دارای ضـی ی باشو که به رـ  ب گ دد - ار  صاحب   «.ا نَّ فی الد 
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ا نَّ فری » :تاننـو ؛جایز است الم ابدوا ب  آه بارد ش د ،تؤرّ  باشو «إهَّ»بقدی اسم  – 372

ا   ب  ج   .١ «قول ک  ل ع 

 

 :بارد ش د «إهَّ»ا ب رـ ابدو «الم»در ت ارد زی جایز است  – 373

 :بقدی که رـ  

ماء  لصافیةٌ » :تاننو ؛تؤرّ  ب تثـت باشو -  .«ا نَّ الس 

ُکم ل ن ع  » :تاننو ؛یا فعآ تاضی جاتو باشو - ُجلُ ا نَّ جار   .«م  ال َّ

ق  ُه ل ق  را نَّ » :تاننو ؛باشو «قو»یا فعآ تدب ّف ب چـ ا   - د   .«د ص 

  .«واب  قوُل الص  ا  ک  ل  ا ن  » :تاننو ؛یا فعآ تضارع باشو -

 .(«ا نَّ هذا ل ُهو  الحق  » :تاننو ؛باشوبآ فضـی   دارای) -

 

در آرـ  ایـن  ،ی ح فیه کـه غیـ  ت صـ له ب غیـ  تبـوریه اسـت«تا» چ  بقت – 374

دارد ب تابعوشاه به منـ اه تـدـوا ب رــ  ت فـ ع تیآنها را از مـآ باز  ،ف اضافه ش دبح 

 .«اللُه عادلٌ ا نرَّما » :تاننو ؛ش دتی

باطـآ  (کافّـه بـه آنهـا «تـا»بـه ســب پی سـدن )بقدی مـآ إهَّ ب ار ات آه  :یادآوری

کَّرر  امرا ی  ا ن  » :تاننـو ؛شـ نوتیتنها تخدص به اسم نیسدنو بلکه ب  فعآ نیز بارد  ،گ دد وا رولُرُ  اُ رذ 

 (.6ال/انق)    «وت  رون  ا لی المرا ُیساقرمر  نکا  »ب (9زتـ / ؛١9 مـو/ر) «ابرالا لب

 

                                                           
در صور کـالم باشـو، بلـی چ ه از القاظی است که بایو  آبرد  تی ش د آغاز کالم در ابدوا « الم»قامو ، حسَب  – ١

در آغـاز مــارت نیـز بـ ای تأکیـو اسـت ب جــع تیـاه ایـن دب تأکیـو « إهَّ»ب ای تأکیو است ب « الم»از آنجا که  این 

« لَقَـهتُزَحْ»ایـن الم را بـه چــین جهـت پسنویو  نیست، بهد  آه دیو  شو  است کـه جـوا از یکـویگ  بـه کـار ربنـو. 

)نحـآ /  إنَّ رَبَّکَ لََاَککُمُ باَنَ مش د؛ تاننو:  ،  سُ  ر رد ( که ب  فعآ چم دارآ تیگ ینو )یعنی دبر شو ، لغزیوتی

١24 .) 
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اسـم آنهـا ضــی  شـأه تحـذبف اسـت  ،تخقیـف یابنـو «کأهَّ»ب  «أهَّ»بقت  چ  – 375

ل م  » :تاننو ؛برـ شاه جـله ای است که پس از آنها آتو  است ُج ق یبٌ ع   کرا ن  »و  «ُ  ا ن  الف   
  «.یا ت  ا حدٌ  ل م  

 

بیایـو  «باب»ش د ب جـایز اسـت بـا تیتخقیف یابو، مـلش باطآ  «لکنَّ»چ بقت  – 376

ب  الزائ ون  ولکن  » :تاننو ؛ماطقه اشدـا  نش د «لکنْ»تا با  ه   را قرائٌم زیرٌد »بلی در ) «اق  را بوک  بر ُ 

     (.ماطقه است نه تخقف از لکنّ ،لکن «عم وٌ  لکن  

   

ایـن جانشـین  .ی آه گذاشتجا تبور بد اه   بقدی ،ش دتیتقد ح  «أهَّ»چـزۀ  – 377

 :تاننو ،تحآ نبب است یا در «نـ غُکَ»یعنی  «ک  نابغٌ رس َّنی ا نَّ » :تاننو ،یا درتحآ رفع است

فُ  ا نَّ » ر» :تاننو ؛یا در تحآ ج  است «نَجاحَکَ»یعنی  «ک  نراجحٌ رع    ب  ج  رن  ع   «ک  ُاهربٌ را نَّر ُ    

ن  »یعنی  هاب ک       ُ». 

رکم ُ  ا نَّرقُل ر» :تاننـو ؛جای آه گذاشـتندـ اه تبـوربقدـی  ،ش دتیتکس ر  «إهَّ»چـزۀ 

زیـ ا تقـ ل قـ ل  ؛ک د «ةٌ ر  ا لها نَّرکم »ت اه تبور را جانشین جـلۀ ـیدر این مـارت ن)«ةٌ ر  ا له

 (.بایو جـله باشو  نه تق د ب تبور تق د است

 

 :را بیاه کنیو «نَّاَِ »دلیآ تقد ح یا تکس ر شوه چـزۀ  – 8١تـ ین 

تکس ر ) ه  ُدالل  رال ا نی  عبرق – (ه استـاز جـلـ ه در آغـچ ؛تکس ر است) مٌ ررحی ه  ا نَّ الل   -

چ ه پس از  ؛تکس ر است)  ت  رک  سافری ا نَّ ل قیل – (و  استـال آتـ ه پس از قچ ؛است

قیآ آتو  که بایو نایب فاملش جـله باشو ب چنانکه در درس ر انویم زتانی که ند انو 

ع   هُ لل  ا   - (تکس ر باشو «إهّ»بایو چـزۀ  ،را جانشین جـله ک د (تبور)تق د  وُل ری ا قر  لُم ا ن  ی 

ش د تبوری را جانشین آه ک د بآه تبور در تحّآ تیچـ ه  ؛تقد ح است) قَّ رالح

در اینجا چـ ه ) تقوُل ا نَّ العدوَّ  قبلٌ  ا   – ( علُم قولي الحقَّ ُه ي  لل  ا  ، یعنی: َلمُ استتقع ل یَعْ ،نبب

ایو چـز  تقد ح ش د ب در ب ،بلکه درتعنی ظن بگـاه است ،نیست «ق ل»در تعنی  «تق لُ»
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دوَّ  ُ ت   ا   :باقع مـارت چنین است چ ه  ؛تکس ر است) ُزرتُُه و ا ن ی واثٌق ب ه   – 1(قبلٌ ظُن  ا نَّ الع 

اسدقداحیه  «أال» ه پس ازچ ؛تکس ر است) م  ری نعیفه  اء  الل  رولیا لا ا نَّ ا   – (درت ضع حال است

چـ ه در تـ ضـع رــ  پس از اسم  تعنی  ؛تتقد ح اس) ک  فاضلٌ راعاقادی ا نَّ  - (و  استتآ

را  ا نَّ الل ه   ناقرمٌ لا ت خ   – 2(است. این گ نه  .کنوتیچ ه بیاه ملت از تا قـآ  ؛تکس ر است) ط 

کننو ب به تنزلۀ ج ا  سؤال تقورنو، از قـیآ تیجـالت که ملت حکم تا قـآ را بیاه 

 ؛ش نوتیجـالت ابدوائیه تحس    جـالت اسدینافیه چسدنو ب جـالت اسدینافیه ن می از

ُ  الر  ا  القیس     ء  نَّ ا  ا  عندی  –3«(أهَّ»چـ ا  چسدنو نه  «إهَّ»جـالت ابدوائیه چم با  تقد ح )ٌِ ع اءشع 

                                                           
 .224، ص 4ر. ک: تـادی الع بیه، جلو  - ١
باقع شو  ب در ت ضع رـ  یا  (اسم شیء تحس س ب قائم به ر د؛ تاننو: رجآ، بیت ب...)اگ  إهَّ پس از اسم ذات  -2

عُ  خطیبا  ا ن  »و  «المدرسُة ا ن ها  ناُر الاهذیب»س ر است؛ تاننو: صقت ب ای آه باشو، تک م  . در جـلۀ ابل «ُه ا  یُ  الخطباء  رس 

 .(رج ع کنیو 4/224به تـادی )صقت است. « إنَّه...»رـ  است ب در جـلۀ دبم « إنَّها...»

وَصلِّ »کنو؛ تاننو: ت از تاقـآ تییکی از جاچایی که جـله تحلی از ام ا  نوارد، جـلۀ تعلیلیه است که بیاه مل -3

. در (65ی نس / ) «زَّة  لل ه  جمیعا  را نَّ الع   و الیَحزُنکَ قولُهُ »چـونین تاننو:  (١03ت به / ) «اِنَّ صَالتَکَ سََکنٌ لَ م علَیهِ 

 گ یو: این حالت گاچی چـ ا  با فاء تعلیلیه است؛ تاننو: شع  حطیئه که تی

ا رها التَـ حَــآ    دَعِ  الـکـارمَ         فـإنَّـکَ أنت الطّاممُ الکاسِیبَاقعُو          ل ُبغی 
چناه که  -ش نو چـاه گ نه که تثال آبردیم. چنین جـالتیباقع تی (طلب)این جـالت ظاچ اً پس از ات  یا نهی 

ف چم ن می گ دنو. اسدیناجـلۀ اسدینافیه تحس   تی -س رۀ ی نس گقده است  65زتخش ی دررب ص آیۀ 

در جـلۀ ابدوائیه تکس ر است. ت ضیح اینکه جـلۀ ج ا  نوا نیزکه تحلی از ام ا  نوارد، از « اهَّ»ابدواست ب چـزۀ 

إنََّکَ أنت العزیزُ ربَّنَا »درآه تکس ر بـاشو؛ تاننـو: « اهَّ»آیـو ب بایـو چـزۀ جــالت اسدینافیـه بـه حسا  تی

با « إهَّ»در این حالت تـکن است  (22تائو  /) «یا موسَی إنَّ فا ا قوماو جبّارین»: . چـونین(5تـدحنه / )« الککاَمُ

إنََّما الخمُر و المَاِسرُ و األنصاُب و األزالمُ رجٌس ِمن عَمَل الشّاطان  یا أیُّها الّذین آمَنوا»کاّفه باشو؛ تاننو: « تا»

 . (90تائو  / ) «فاجتَنِبوهُ

ب تـادی  34١/  4، الکافیةب ش ح ال ضی ملی  963الع بیه، ص  اللغةب نح   289/  3 ر.ک: جاتع الوربس الع بیه،)

 ◄. (335/  ١2ب  267/  3ب ام ا  الق آه ب ص فه،  224/  4الع بیه، 
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ُدالل   یا ن  قولی  –( .چ ه در ت ضع تـدوا است ؛است بناب   ؛تکس ر ب ده جایز است) ه  ا حم 

ش د که ـیدراین ص رت تأبیآ به تبور ن ؛رـ  است ب ای ق ل، ١اینکه از با  حکایت

شو تبور تیچ ا که اگ   ؛ت اه آه را جانشین تبور ک دتیتاننو ت ارد پیشین بگ ییم 

تقد ح ب ده چم جایز است به  ،با این حال .شوتیتقد ح  ۀ آهبایو چـز ،جانشین آه ش د

أبیآ به تبور که یعنی اینکه در ت ضع رـ  است ب ای ق ل با ت ؛چـاه دلیآ که گقده شو

ت اه تبوری را تیچ ه  ؛تقد ح است) ُ  ا نَّ الجنود  ظاف ةٌ ب ئ  اُن   – «ـوُ اهللق لی حَ» :گقده ش د

ب ئُ  ظ ف    اُن  » :تقع ٌل به دبم ر اچو ب د ،جانشین آه ک د ب آه تبور در ت ضع نبب

چ ه در ت ضع تـدواست ب  ؛استتقد ح ) صنال  عظیُم ال َّحمة  لما خ   لولا ا نَّ الله   – («الُجن ود  

 .(ت اه تبوری را جانشین آه ک دتی

  :جمله های زیر را ترکیب کنید  82تمرین 

لَّ الحبیب  قادمٌ  - اسم  :عامل؛ الحبیب ،مبنی برفتح ،بالفعل ربهةٌ ازحروف :لَعَلَّ) ل ع 

(.قادمٌ : خبر لعلَّ مرفوع است  ؛منصوب ،لعلَّ

ُکمل ی   - ع   ؛بـ ای بقایـه :ه  ؛ماتآ ،تـنی ب  فدح ،بالقعآ رربهةٌ از ح بف  :لیتَ) ا نی کنُ    

 ،اسـم آه «تُ»فعآ ناقبه ب  :کنتُ ؛اسم لیتَ تحالً تنب   ،ضـی  تدّبآ تدکلّم بحو  :ی

تنب   بناب  ظ فیـت ب تدعلّـق  ،ظ ف تکاه ،ضافهازاسـاء دائم اال :تعَ ؛در تحآ رفع است

کنـتُ »جـلـۀ  .تضـافٌ الیـه در تحـآ جـ  :کُـم  ؛تاسـق ّاً تحـذبف دتسـکـاه کـه به رـ 

ا   عکم» کـه تقوی ش«تَعَکُمْ   (.است «لیتَ»است درتحآ رفع رـ  «کنُ   ساق  

                                                                                                                                      
بنا ب  اینکه این جـالت به  -« اهَّ»الـده در رب ص جـالتی که در تقام تعلیآ چسدنو گقده شو  است که چـزۀ  ►

در تقوی  گ فده ش د؛ « اَهَّ»تعلیـآ بـ  س  « الم»ت انو تقدـ ح باشو ب ح ف تی  –دینافیه به حسا  نیاینو من اه جـلۀ اس

ق   »تثالً:  لَُّة الف  ل  ا نرَُّه ع  ر  الک س   .      (225/  4؛ تـادی الع بیه، 580الع بیه، ص  اللغة؛ نح  324/  2جاتع الوربس الع بیه، ).«ا حذ 

ینکه یک لقظ یا مـارت به چـاه ام ا  که شنیو  شو  است، بوبه تغیی  درآه، تک ار ش د؛ حکایت، یعنی ا - 1

؛ ب زیو را تنب   بخ انیم در حالی که اگ  غی  از حکایت  زیواًتثآ اینکه کسی بگ یو رأیتُ زیواً ب تا بگ یم: تَن 

 شو.ب د بایو ت ف ع تی
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ل م   - جاهاد  فضلا  عظیما  ع   ؛فامآ آه  در تحآ رفع «تُ»فعآ ب ضـی  بارز :تُمَلِـْ) ُ  ا نَّ للا 

 ؛تدعلّق به رـ  تقوّم تحـذبف اسـتجار ب تج بر  :لالجدهاد ؛بالقعآ مشبهةٌاز ح بف  :أهَّ

تأبیـآ  ،تا آرـ  «أهَّ»ب جـلۀ  ،نعت ب ای فضالً ب تنب   :مظیـاً ؛اسم أهَّ ب تنب   :فضالً

  (.تقع لٌ به فعآ ملـتُ -فضآَ االجدهاد  -به تبور شو  

ن   - ُزر      ن ی ی  ُ هُ ک  اُ نی فا  فعـآ  :نییَزُُْ ؛تـدوا ،در تحآ رفع ،تـنی ب  سک ه ،اسم ش ط :تَنْ)   

از تیـاه فعـآ  «باب» هملّـحـ ف  ،تجزبم به سک ه است که به ملّت الدقــاء سـاکنین ،ش ط

باقـع بـ  جـ ا   :ف ؛تقع لٌ به در تحآ نبب :ی ؛ب ای بقایه است :ه ؛حذف شو  است

از حـ بف  :إهَّ ؛آبرده فاء جزائیه در اینجا باجب است  چـ ه جـلـۀ اســیه اسـت ؛ش ط

رــ  إهَّ در  ،فعـآ تضـارع تـدکلّم بحـو  : ِمُکْـاُ ؛إهَّ در تحآّ نبباسم  :ی ؛بالقعآ 

 جـلـۀ .تقعـ لٌ بـه در تحـآّ نبـب اسـت :چـ ؛است «أنا»تحآ رفع ب فامآ آه ضـی  تسدد  

ب تحالً   تَنْب ای ب جـلۀ ش ط ب ج ا  آه رـ   زبمج ا  ش ط ب تحالً تج« ِتُهُفإنّی اُکْ»

 .(ت ف ع

ل  ا ح   - س  ر  الک  ق  ١هُ رَّ نا  ذ  تـنی ب  سک ه، فامآ  ،تق د تذکّ  تخاطب ،فعآ ات  :إحذَرْ)    علَُّة الف 

 : بالقعآ؛ چــ   رربهةٌ  از ح بف :إهَّ ؛تقع لٌ به تنب   :الکَسَآَ ؛است«أنت»آه ضـی  تسدد  

  .القق : تضافٌ الیه ب تج بر است( ؛رـ  أهَّ ب ت ف ع :علةُ  ؛اسم أهَّ در تحآّ نبب

باب  یُعوُد یو ا  ل ی  فیا           - ریبُ ف اُع             الرَّ ن ع  الم  ُه بما ص   ل م 
ب تنادای  «أنادی»ماتآ، جانشین فعآ ،تـنی ب سک ه ،ح ف نوا :اـی ؛حسب تا قـآ :ف)

فقط ب ای تنـیـه اسـت کـه در  «یا»ه ـیا اینک ،...ا ق مُـتثالً ب د  است ب ی ؛آه تحذبف است

 ؛اسم لیتَ ب تنب   است :الشّـا َ ؛بالقعآ  رربهةٌ از ح بف  :تَلَیْ ؛آه ص رت ماتآ نیست

فامـآ آه  ،رــ  لیـتَ اسـت ،فعآ تضارع تق د تذکّ  غایب ت فـ ع ب درتحـآ رفـع :یع دُ

تنب   تدعلّق است  ،ظ ف زتاه :ی تاً .گ ددتیب   «الشّـا َ»است که به « چ »ضـی  تسدد 

                                                           

 (8١) ضع تعلیآ است. این تطلب در پابرقی تـ ین پیشین جایز است، چ ه در ت« أهَّ»کس  ب فدح چـز  در  -١
  .ت ضیح داد  شو  است
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تقـوّرۀ پـس از  «أهْ»تدکلّم بحـو  تنبـ   بـه فعآ تضارع :لِمَاُمْ ؛ســیه است :ف ؛به یع دُ

اسـم  :تـا ؛لِـمَجار ب تج بر تدعلّق بـه اُمْ :بـا ؛تقع لٌ به تحالً تنب   است :چـ ؛ســیه «فاء»

اسـت ب تحلّـی از  «تـا»صـلۀ  ،فعآ تاضی تقـ د تـذکّ  غایـب :صنعَ ؛ت ص ل در تحآّ ج 

  (.فامآ صَنَعَ ت ف ع به ضـّۀ ظاچ   :الـشیبُ ؛ام ا  نوارد
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 نفی جنس« ال» – 14

 

یعنـی اینکـه اسـم را تنبـ   ب  ؛دچـوتیرا انجام  «أهّ»نقی جنس چـاه کار «ال»- 378

  «.ال رجُآَ فی الوّارِ» :تاننو ؛کنوتیرـ  را ت ف ع 

به این سـب نقی جنس ناتیو  شو  است که به ط ر ف اگی  چـۀ جـنس  «ال» :یادآوری

الرجــآَ فـی »ه شـ د ـه بقدی گقدــیعنی اینک ؛وـکنتیقی ن ،«تِن»  ـتبادیق لقظ را با تقوی

کسی از جنس تـ د در چیچ ) «ال تِـن جنس رجـآٍ فی الـوارِ»بـه این تعنی است که  «الـوارِ

زی ا اگ  چنـین چیـزی درسـت ) «بآ رجاله»بناب  این جایز نیست که بگ ییم  .(رانه نیست

 ک د  است نه جـنس تـ د  د را در رانه نقیمود ت  ،«ال»به این تعنی ر اچو ب د که   ،باشو

از اینـ ب تعنـا ب تقهـ م  .(یعنی  گقده شو  است  یک ت د نیسـت  بلـی دب تـ د چسـت ؛را

شـیه به لـیس جـایز اسـت  «ال»چ ه در  ؛شـیه به لیس است «ال»ی نقی جنس  ب  رالف «ال»

 «.بآ رجالهِ» :که بعو از آه گقده ش د

 

 :دچوتیرا انجام  «إهَّ»با پنج ش ط مـآ  «ال» - 379

 .ب کلّی باشوتییعنی بیانگ  نقی مـ  ؛به ط ر ص یح نقی جنس کنو – ١

 .اسم ب رـ ش نک   باشو – 2

  (.ب اسـش فاصله نـاشو «ال»پس ازآه آتو  باشو )بین  ،اسـش بوبه فاصله – 3

 .ب  آه تقوّم نشو  باشو «ال»رـ   – 4

 .چـۀ این ش ایط چست «ال ک کبَ ساطعٌ»ۀ در جـل .ح ف ب  آه بارد نشو  باشو – 5

مـآ آه باطآ ب تابعو آه به سـب ح ف  ،بارد ش د «ال»اگ  ح ف ج  ب   :یادآوری

 «.سِ تُ بال زادٍ» :تاننو ؛ش دتیتج بر  ،ج ّ

 

 .شـه تضاف ،تضاف ،تق د :ب  سه ن ع است «ال»اسم  – 380
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بـه آه  ،ده در تابعـور دلقظی است که با مـآ ک  ،تنظ ر از شـه تضاف :یادآوری

یـا اینکـه بـه تابعـو رـ د مطـف شـو   «لا راکبا  ف سا  فی الط  یق  » :تاننو ؛بابسده است (تابعو)

نا لا ثلاثة  » :تاننو ؛باشو  .«و ثلاثین  عند 

 

تـنی رـ اچـو شو  ،ش دتیب  آنوه که بواه تنب    ،تق د باشو  «ال»اگ  اسم  – 38١

ُجل ی  » و «داررل  فری الررلارج» :تاننو (؛یعنی تـنی ب  مالتت نبب)  ؛عنردنا ولرارُجل ین  ) «ن  عنردنالرار 

 ١.(ُ سل مات  فی الدار لا ؛عندنا لارجال  

لاخرادم  » :تاننـو ؛نبب آه لقظـاً باجـب اسـت ،تضاف یا شـه تضاف باشو «ال»اگ  اسم

ب ا  علی العلم  فی المکا ب   لا»و  « ائدة  حاض ٌ    .«ُ ک 

 

یعنـی  «البـأسَ» :تاننـو ؛شـ دتیحذف  ،نزد تخاطب تعل م باشو ،«ال»اگ  رـ   – 382

ال » :تاننـو ؛کننـوتـیحـذف  ،آتو  باشو «اِالّ»را بقدی که با«ال»ب غالـاً رـ   «یکالبأسَ ملَ»

 .2«ت ج دٌ ال اِلهَ»یعنی  ،«اِالّ اهللُ إلهَ

 

 ،تنعـ ت گـ دد ،به بسیلۀ نعتِ تق دِ تدّبآ بـه آه ،که تق د است «ال»اگ  اسم  – 383

 :یـا تنبـ   شـ د؛ تاننـو «ظریم َالُجُلَ » :تاننو ؛تـنی ب  فدح ش د ،جایز است که نعت

 . «ظری ٌالُجلَ » :یا ت ف ع ش د؛ تاننو «ظریفاًالُجلَ »

                                                           

، 4ج  الع بیه،تـادی ) ةرات  فی المدینراطرلاخیدر جـع تؤنّث سالم تـنی ب  فدح را چم جایـز دانسدـه انـو؛ تاننـو:  - 1

 .(396ذیآ تطلب شـار   ١پابرقی 

ب به من اه « ال إلهَ »تنظ ر اهلل است که بول از )ب اسم آه، ت ف ع است « ال» به من اه بول از تحآّ « االّ»اسم پس از  – 2

 . (تـدوا ت ف ع ر اچو ب د
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جـایز اسـت کـه چـ  دب  ،تک ار ش د ب اسم آه نک ۀ تدّبآ به آه باشو«ال»اگ   – 384

ة  ا لا  بالله  لا حول  و لا ق» :تاننو ؛ونمـآ کن «ال» لرا » :تاننو ؛غی گ ددلاز مـآ ت «ال»یا چ  دب «وَّ
ٌة ا لا  بالله     .١«حوٌل و لا قوَّ

 

  :جـالت زی  را ام ا  گذاری ب ت کیب کنیو – 83تـ ین 

ن   - نالازاد  ع   ؛تقـ د تـنـی بـ  فـدح تحـالً تنبـ   ،«ال»اسم  :زادَ ؛ح ف نقی جنس :ال) د 

  (.تضافٌ الیه در تحآ ج  :نا ،رـ  تحذبف تدعلّق به ،تنب   ،ظ ف :منوَ

تحـالً  ،تـنـی بـ  فـدح ،تقـ د «ال»اسـم  :رجـآَ ؛حـ ف نقـی جـنس :ال) لا رجل  حاضر ٌ  -

  (.رـ  ب ت ف ع :حاض ٌ ؛تنب  

ع  ملا الا وبیُخ ولا الاَّ  -  لان  فیه  لیُق ی   ؛2نافیۀ شـیه به لیس که از مـآ تلغی گ دیو  است :ال) م 

 ،تـدـوا :الدـلیـقُ ؛غی  ماتـآ ،ح ف نقی ب تأکیو :ال ؛ح ف مطف :ب ؛ت ف ع ،تـدوا :الد بیخُ

 ؛است «الف»فامآ آه ضـی  بارز  ،در تحآ رفع ،رـ  ،تضارع تثنی ت ف ع :یعـاله ؛ت ف ع

  (.جار ب تج بر تدعلّق به یعـاله است :فیه

 ،تـنـی بـ  فـدح ،تقـ د ،«ال»اسـم  :شـیءَ ؛ح ف نقی جنس :ال) ی الا رض  دائمٌ لاشیء  عل   -

 (.ت ف ع است ،«ال»رـ   :دائمٌ ؛جار ب تجـ بر تدعلّـق بـه دائمٌ :ملی االرض ؛تحالً تنب  

نقـی جـنس از مــآ ی  «ال» در اینجـا ؛ح ف نقی غی ماتـآ :ال)  ٍّ رصاحُب ب  ٌت لا  مقو -

نقـی جـنس ی  «ال»در حـالی کـه در  ؛تقـوّم شـو  اسـت ،چ ه رـ  ب  اسم ،باطآ گ دیو 

                                                           
 : جایز است«  ال »در این حالت پنج بجه در اسم  - 1

 :«رفع و فتح»      و    «فتح و رفع»    و    « فتح و نصب»     ،   «رفع هر دو»    ،    «فتح هر دو»

. لاحول  و ( ١) ة  ا لا  بالله  ةٌ الا  بالله    (2)            لاقو  ة  الا   ( 3)       .لاحوٌل و لا قو        بالله. لا حول  و لا قو 
ةٌ ا لا  بالله ( 4) ة  ا لا  بالله   ( 5)         . لا حول  و لا قو   .لاحوٌل و لا قو 
شبیه به لیس « ال»ر اینجا به دلیل معرفه آمدن اسم، شبیه به لیس باید نکره باشد. بنابراین د« ال»اسم و خبر  - 2

نفی جنس است، ولی به علّت معرفه آمدن اسم آن، ی « ال»توان گفت که مینیز ازعمل باطل گردیده است. 

ی نفی جنسِ مهمل، تکرار شود که در این « ال»این حالت، واجب است  مهمل گردیده و عمل نکرده است. در

 .(593العربیّه، محمد اسعد النادری، ص  الل غةر. ک: نحو )ست عبارت نیز تکرار شده ا
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 :صاحبٌ ؛ت ف عب رـ  تقوّم  :تـق تٌ ؛تو  باشوآ «ال»که اسم بالفاصله پس از  ش ط است

  .تضافٌ الیه ب تج بر( :بِ ٍّ ؛ت ف عبتـدوای تؤرّ  

تحـالً  ،قـ د تـنـی بـ  فـدحت ،«ال»اسـم  :تلا رذة   ؛نقـی جـنس :ال) سرة  رلا تلا ذة  فری المد -

  (.تحذبف «دٌت ج »جار ب تج بر تدعلّق به رـ   :فی المدرسة   ؛تنب  

تحاًل  ،فدحب   تـنی ،تق د ،«ال»اسم  :مِلمَ ؛ح ف نقی جنس :ال) لم  بلااجاهاد  لا ع   -

مـآ  «ال»در اینجا  .تحذبف (ت ج دٌ)جار ب تج بر تدعلّق به رـ   :بالاجدهادٍ ؛تنب  

  (.چ ه پیش از آه ح ف ج  آتو  است ،نک د 

ب   - س  ب  لهذا و لا ح   ،تقـ د ب تـنـی بـ فدح ،«ال»اسم  :نَسَبَ ؛جنسح ف نقی  :ال) لا ن س 

 :ال ؛حـ ف مطـف :ب ؛تحـذبف (ت ج دٌ)جار ب تج بر تدعلّق به رـ  :لهذا ؛تحالً تنب  

 ،رـ  آه  بـه ق ینـه ؛تحالً تنب   ،تـنی ب  فدح ،تق د ،«ال»اسم  :حسب ؛ح ف نقی جنس

  (.درس نگا  کنیو 384در این ت رد به تطلب شـارۀ ) .تحذبف است(
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 ضمیر شأن – 15

 

یعنـی  ؛از شـأه ،ضـی  غایب تق د تذکّ ی است که  به بسـیلۀ آه ،١ضـی  شأه - 385

 .«ُه رحیمٌ هو الل  » :تاننو ؛ش دتیکنایه آبرد   ،آنوه که ت اد سخن است

شـ د ب تنهـا بـه لقـظ غایـب ـیضـی  شأه جز ب ای بزرگواشت اسدعـال ن :یادآوری

یعنی شأه یا قبّه. پس اگـ   ؛تطابق باشو ،آه اراد  شو  استآیو تا با آنوه که از تیتق د 

هری  :تاننـو)تؤنّـث اسـت  ،باشو «قبّه»تذکّ  است ب اگ  تنظ ر  ،باشو «شأه» ،تنظ ر از آه

نیا ت    (.هامُکُ  با هل  الد 

 

 .منفصل و متّصل :ضـی  شأه ب  دب ن ع است - 386

 

ـلـه ای کـه پـس از آه این است کـه تـدواسـت ب ج ،منفصلحکم ضـی  شأه – 387

حکـم ضــی  ) «دنرُن ا سراُس الامرریرو الد  رهر» :تاننــو ؛ش دتیرـ  ب ای آه تحس    ،آیوتی

ُم ل  هی الحیاُة ت ب  » :تاننو ؛قبۀ تنقبآ نیز تاننو ضـی  شأه است ب  م  س  ُم ل هان ی    «(.س 
 

ۀ( )ضـی  شأه  - 388 لـ   ب ارـ ات آه ب افعـال ق «إهَّ»اردبـاص بـه  ،متّصلیا قبـّ

ن  ) «ُة غنی  عناا نَّها الق  » :تاننو ؛دارد ن   .2(کٌ ُاُه الجاهُل هال  ظ 

 

  :جـله چای زی  را ت کیب کنیو – 84تـ ین 

                                                           
 ت اجعه کنیو. 322گ دد. به یادآبری ذیآ شـارۀ ضـی  شأه، از جـله ضـای ی است که به تا بعو ر د ب  تی - ١
تحذبف است؛ از أهَّ ب کأهَّ، تسدثنی چسدنو؛ زی ا، اسم آنها ضـی  شأه  تخقّقه« هْکأ»ب « أهْ»الـده از این تیاه  -2

 .(20تزّتآ/) «'رْضیمنکم مَ  ساکونُ َعلِمَ أنْ»تاننو: 
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 ؛اهللُ تـدـوای دبم ت فـ ع ؛تحـالً ت فـ ع ،تـدـوای ابّل ،ضــی  شـأه :چ ) ُه رحیمٌ هو الل   -

  (.ب در تحآّ رفع است «چ »رـ  است ب ای  «اهللُ رحیمٌ»جـلۀ  ؛ت ف ع ،رـ  ب ای اهلل :رحیمٌ

ُة غنی   - ناع   ؛در تحآّ نبب ،اسم اِهّ ،ضـی  قبّه :چا ؛بالقعآمشبهة  از ح بف :اِهّ) ا ن ها الق 

ةُ  ناع  رةُ »رـ  ب ای  :غنیً ؛ت ف ع ،تـدوا :الق  ناع  ب ت ف ع به ضـّۀ تقوّر  است چ ه ح کـت  الق 

ةُ »جـلۀ  ؛ش دـیظاچ  نب  الف  ناع   (.ب تحالً ت ف ع است «إهّ»ست ب ای رـ  ا «غنی   الق 

یُن اساُس الامدن   -  ،تـدـوای دبم :الـوّینُ ؛تحـالً ت فـ ع ،تـدـوا ،ضــی  شـأه :چـ ) هو الد 

الـوّینُ »جـلـۀ  ؛تجـ بر ،تضـافٌ الیـه :الدــوّه ؛بت فـ ع «الوّینُ»رـ  ب ای  :ت ف ع؛ أساسُ

  «(.چ »رـ  است ب ای  ،در تحآ رفع« أساسُ الدَّـنِ

لء  هی ال - نیا تقوُل بم  ن    فیها١د  ذار     ذار  ح  ی و ف  ب ط   ح   2یرک  را  رر 
 ؛ت فـ ع بـه  ضــّۀ تقـور  ،تـدـوای دبم :الوُّ نیـا ؛تحالً ت ف ع ،تـدوا ،ضـی  قبّه :چی)

بـ   «الدّنیما»است که بـه  «چی»فامآ آه ضـی  تسدد  ،فعآ تضارع تق د تؤنّث غایب :تق لُ

رـ  ب ای تـدوای  «الدّنیا تقولُ»ب جـلـۀ  «الدّنیما»ت ب ای گ دد ب در تحآ رفع رـ  استی

بـه تعنـی دچـاه از اســاء  :فی ؛«تق ل»ب تج بر تدعلّق به  جار :بـِآءِ ؛است (چی)ابّل است 

تضـافٌ الیـه  :چـا ؛«چـا»ب ر د تضاف اسـت بـه  «یاء»تضافٌ الیه ب تج بر به  ،رـسه است

یعنـی  ؛است «أنت»فامآ آه ضـی  تسدد   ،نی أت اسم فعآ است در تع :حَذارِ ؛تحالً تج بر

تقـ ل قـ ل ب در تحـآ  ،ب تقعـ ل  «فَعالِ»که اسم فعلی قیاسی است ب  بزه  «ب حذر باش»

جـار ب تجـ بر تدعلّـق بـه  :تِـن بَطـشِ ؛حَذارِ:تک ار از با  تأکیو لقظی اسـت ؛نبب است

جـ بر بـه ســب مطـف بـه ت :کفَــدْ ؛ح ف مطف :ب ؛تضافٌ الیه تحالً تج بر :ی ؛حَذارِ

 تضافٌ الیه در تحآ ج  است(.  :ی ؛شبَطْ

                                                           
 تِآء: یعنی گنجایش. -١

گ یو: قبه این است که دنیا به گنجایش ب انوازۀ صوایی است که تیبیت از ابی الق ج السابی الـخزبتیاین  - 2

ر. ک: )ناگهانی کشدن تن گ یو که: دبری کن دبری کن ازسخت ی رش ب ده تن ب از که در دچانش دارد تی

 .  (309، ص 3جاتع الش اچو، تحـو باق الش یف، ج 
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  .235، ص 4، ج : مراديبیمار را سه بوار درما  ک د  )ر. ک «ع لجُتٌالمریَضٌثلاَثَ ٌعلاج ِتٌ»
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تواند ِانشین مفعول مطلق نوعی و عددي بشود که به عنوا  نایو  میپنج چیز  – 392
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 مفعول مطلق را در ِمله هاي زی  مشخص نمایید : - 85تم ین  

 

ٌزٌٌَ- ٌواحبدٌ  )مفعول مطلق عددي  َتینٌِحفٌَزَحفواٌعَلیٌالَعُدوِّ ٌاللّبٌ–ٌفبیٌهب ر  ُبٌالکب فریَنٌَهٌُیَعب ٌِّاشنَّ

رُتٌاشلبیٌبنََظبٌ– )مفعوول مطلوق تأکیودي  تُ فَرَحْاًح ْفرِ – شدیداً)مفعول مطلق نوعی  َعب اب  ٌ

؛ )مفعول مطلق عددي است دةٌ بواحٌَرةٌ برُتٌنَظٌ بنظٌ–ٌ()مفعوول مطلوق نووعی قٌِبالشفیٌرٌَب ٌنَظٌَبالس ئ

َل » زی ا ب  وز  هم ب  یک بار وهوع فعول  مَرّهاست و اسم  همَ ّ مده است که وز  اسم «َفع 

ٌ– ، بو اي تأکیود در مصودر اسوت پیش از     موده اسوتکه  واحبدةٌ داللت دارد و صفت 

لٌُاٌٌَ–  ٌبخفیف )مفعول مطلق نوعی ٌ  ٌبُخٌابتس مباشبَتَسَمٌالّشی ٌطیٌّبَلٌٌُ اٌِواٌفیٌالةیِتٌَُ ٌعنبَةٌب   ٌاٌِ س  ٌِدٌالمٌَب   َُلب  

ٌ«فِعَل ٌ »که پس از    به عنوا  صفت  مده است و همچنین وز     که « ٌ بَةٌبطیٌّ»بوه اعثرووار 

لا ٌلُوَنٌروَنٌُمَتَم ٌِّبس فالمٌٌُ–ت مفعول مطلق نوعی است  اس ٌٌٌ– )مفعوول مطلوق تأکیودي   تم ُّ اشنَّ

ٌاٌٌِ–هبدیدا ٌ )مفعوول مطلوق نووعی   لحیَنٌلإٌَیزاُلٌمتعلّقب  ٌب لّزدبدٌتعلّقب  ٌقلَبٌالصٌّ َُتَشبُفواٌِمبنٌجدیبد 

.)مفعول مطلق عددي   اشُتش ف ت ٌ  ُثیرة 

 

                                                           

 129. نساء / « فال تَملیلوا کُلَّ المَیلل »:  در ه    می بوانیم -1
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  ین باال را ت کی  کنید:چهار ِملۀ نخست تم – 86تم ین 

ٌواحبدٌ َفَتیٌ َزحٌ ٌَزَحُفواٌعلیٌالَعدوٌٌِّ- : فعل ماضی ِمع مذکّ  غای  مرنوی بو  )زحفوا ِنٌفیٌه ر 

؛ در محلّ رفوع اسوت« واو»، فاعل    ضمی  بارز «واو»فثحۀ مردرّه به علّت اتّصال به ضمی  

، ، مفعوول مطلوق عودديسوم مننویزبفثَوین ل: ا؛ : ِار و مج ور مثعلّق بوه زحفوواعلی العَدوَّ

: صوفت شوه ، مجو ور بوه واحدٍ؛ فی شه ٍ: ِار و مج ور مثعلّق به زَحَفُوا؛ «یاء»منصوب به 

 نیز بدانیم، درست است .« زَحفَثَینل»را مثعلّق به « فی شه ٍ»ترع موصو . اگ  

ٌاللّببٌ- : اسووم إ َّ و الفعوول؛ ا َ ب مشببة  : از حوو و  )إ ٌَُّبٌالکبب فریَنٌعبب اب  ٌهببدیدا ٌَهٌُیَعبب ٌِّاشنَّ

؛ ، م فوع لفظاً و محوالً نیوز م فووع برو  إ َّ: فعل مضارع مف د مذکّ  غای یُعذَّبُ؛ منصوب

: مفعوول مطلوق عوذاباً؛ : مفعولٌ به منصوب به یاء چوو  ِموع  موذکّ  سوالم اسوتالکاف ین

 ، منصوب است .: صفت عذاباًشدیداً؛ ، منصوبنوعی

، مرنی ب  فثحۀ مردره به   علّت اتّصال به : فعل ماضی مثکلّم وحده)فَ لحتُ َفِرحُتٌَفَرح  ٌٌ-

: مفعول مطلوق تأکیودي و فَ َحاً؛ که فاعل    و محالً م فوع است «تُ»ضمی  رفع مثح ک 

 منصوب است .

ه ، مرنی ب  فثحۀ مردره ب)نظ تُ : فعل ماضی مثکلّم وحده نََظرُتٌالیٌالس ئ ٌنََظَرٌالّشفیقٌٌِ-

الوی ؛ که فاعل    است و در محلّ رفع هو ار دارد«  تُ»علّت اتّصال به ضمی  رفع مثح ک 

: مضوا ٌ الشفیق؛ : مفعول مطلق نوعی، منصوب: ِار و مج ور مثعلّق به نظ تُ ؛ نَظَ َالسائل

 الیه مج ور است .
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 مفعولٌ به – 17

 

هواي ، صویهه، اسوم فاعولفعل ، اسم: فعلعوامل مفعولٌ به هشت تا هسثندکه عرارتند از

 ، مصدر و أفعل تعج .، صفت مشرهه، اسم مفعولمرالهه

 

 فعل

 )نخستین عامل مفعولٌ به(

 

، ایجاباً یا سلراً ) منرت یا منفی  ب    واهع شوده مفعولٌ به    است که فعلل فاعل - 393

)در ایون دو منوال  «م ٌَببَریٌالتلمیبُ ٌالَقَلبمٌَ» :و سلراً مانند «َبَریٌالتلمیُ ٌالَقَلمٌَ»: باشد. ایجاباً مانند

 مفعولٌ به است . «الرلمَ»

 

الرثوه ایون اصول توا زموانی ؛ این است که پس از فاعل بیاید« مفعولٌ به»اصل در  – 394

، موِ  ابثالل لفظی یا معنوي در ِملوه نشوود وگ نوه است که ذک  مفعولٌ پس از فاعل

 323و  322شود )بوه شوماره می، ب  فاعل مرد  مفعولٌ به، چنانکه در باب فاعل بوانده شد

  .1م اِعه کنید

توا     را حوذ  کو د؛ میاگ  ه ینۀ روشنی ب  مفعولٌ به داللت داشثه باشد،  – 395 

ٌَفَسَکرٌَ»: مانند ٌالخمَرٌَفَسَکرٌََهرٌِ»یعنی ؛ «َهِرَبٌزید  ٌم ٌا نزلن ٌعلی ٌالقرا نٌَ»: )همچنین مانند.«َبٌزید 
، که بوه بواط  رعایوت فاصوله «یخشَی ا َ»یعنی ؛  3و  2)طه / ٌ«خشبی نٌیٌَلمٌٌَقیٌاشلّإٌت ُرةٌ لَتشٌ 

 مفعول به حذ  شده است. 

 

                                                           
م ٌَخلََقٌالنّ َسٌٌ:  ، محصوٌرفیه باشدکه فاعلهنگامی – 1:  د  شودب فاعل مر« مفعولٌ به»در سه مورد واِ  است  -1

، ضمی  وهثی که به فاعل – 3. ا ُ یبَرَزقَنٌِ :  ، و فاعل اسم ظاه  باشد، ضمی  مثصل به فعلوهثی که مفعول – 2 .اهللُاِلإٌّ

 . َقَراٌَالکت َبٌص حُةهٌُ:  مفعول مثصل شده باشد
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َرَعتٌالم هبیُ ٌ»:  مانند؛ افعالی ذک  کنید که با مفعولهاي زی  مثناس  باشند  – 87تم ین

 : «َقَرا ٌا خیٌُت ب  ٌ»ٌوٌٌ«ُعشة  ٌ
،ٌ،ٌالّدوا ٌَ،ٌالدا ٌَ،ٌالَولََد،ٌالَفَرسٌَ،ٌالمؤمن تٌِ،ٌالّش ةٌَ،ٌالظم  نٌَ،ٌالّصدیقٌَلم  ٌَ،ٌالعُعشة ٌ ،ٌُت ب ٌ ،ٌاللهٌَ

ٌ،ٌالعصفوَر.،ٌالَم َجرٌَالوطنٌَ
ٌالعلم َ ٌٌ–فیٌجمیبعٌا عم لِنب ٌٌاهللَ عبُوانَدٌ  َبحٌلإٌَت ٌ ٌ–رِِکٌالظم  َنٌاَدٌ ٌٌ–اِحَترمٌِالّصدیَقٌٌ–الع لُمٌیحبُّ
َبٌالَولََدٌا ُبوهٌٌ–المؤمن ِتٌحق ٌ ٌَوَعَدٌاللهٌٌُ–الش َةٌ ٌرٌَاشهتٌٌَ–ا دَّ ٌغ ل  تنَسٌالداَ ٌفی ٌوٌٌلإٌ–یُتٌالفرَسٌبثمن 

ٌالوطَنٌٌ–ُخِ ٌالدواَ ٌفی ٌ ٌرا یُتٌالعصفوَرٌفوَقٌالّشجرِة.ٌ–َجَرٌاشلیٌاُسَرتیٌغ درُتٌالَم ٌ ٌ–ُُلُّن ٌنُِحبُّ
 

 اشند:مفعولهایی ذک  کنید که با فعلهاي زی  مثناس  ب – 88تم ین 
ب ٌََرجٌََلَعٌ،ا خٌ َتطٌ ،ٌاشسٌ َتدانٌَ،ٌاشسٌ َتَسمٌَ،ٌاشقٌ ،ٌَوَردٌََس ٌَ،ٌا رٌ ،ٌع َقر،ٌا َحبٌَّب عٌَ َُ بزٌَ،ٌلبإمٌَ،ٌا راَد،ا  ،ٌ،ٌا َخب ٌَ،ٌٌَمیَّ

ٌَةَر.َتخٌ ،ٌاشسٌ ،ٌَمرٌَّ،ٌَقَسمٌَنََظرٌَ
ٌالَقمَحٌ َُ ّ َتُهٌٌ–ب َعٌالفلا ٌا مَّ ٌالنةیُّ ٌ)ص(ٌل دایِ ٌالن سٌاهللُ َ ٌسٌَرٌ اٌٌَ–١ٌالُمدِمُنٌع َقَرٌالإ فیونٌٌَ–ا حبَّ النةیَّ

ٌهٌُبا یٌََتطلَعٌالولُدٌا ب هٌرٌَاِسٌ ٌ–صدیقهٌٌَمُدٌالنقوَدٌِمنٌ َتداَنٌا حٌ اِسٌ ٌ–َتَسمٌالقومٌُالم َلٌاشقٌ ٌ– َوَرَدٌالخطیُبٌمک نَهٌٌُ–
ٌِمنٌ َرَجٌالَعدٌُخٌ اٌَالجیُشٌٌ– ََ ٌالّسف  َُ ٌٌََمنٌ ٌ–الَجَنَ ٌللمؤمنیناهللُ راَدٌاٌٌَ–الَةلِدٌٌوَّ َمٌنَفٌ ٌا  ٌَسُهٌَعنٌ الطیة ِتٌوٌَحرَّ

ٌَعنٌ  َزٌالمعلَُّمٌالخط ٌُفیٌالإملاِ ٌٌ–لإَمُهٌٌلإَمٌالش ِعُرٌَمنٌ ٌ–َدٌاللهٌالخة ئِثٌفلهٌا جر  ا َخَ ٌالتلمیُ ٌُت َبُهٌٌ–میَّ
ٌٌَمبرٌٌَّ–َقَسَمٌالرئیُسٌالمّ م ِتٌببینٌالُمبوفَّفینٌٌ–نَظَرٌالش عُرٌالیٌالةحرٌنََظَرٌالحکیمٌٌ–منٌزمیلِِهٌ ببیٌَمبرَّ
ح ِبٌ ٌاشستخةَرٌالولُدٌعنٌح لی.ٌ–السَّ

                                                           
 ، عادت پیدا ک د.: اُنس گ فته ت یاک پیدا ک د؛ عاهَ َ، عادت بمعثاد - 1
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 متعدّی شدن فعل به بیش از یک مفعول -18

 

کوه دو مفعوول میشوند ب  سه هسم اند: هسومیافعالی که به بیش از یک مفعول مثعدّي 

کووه دو مفعووول میکننوود و    دو مفعووول در اصوول مرثوودا و بر نوود؛ هسووموویرا منصوووب 

دیگ  که سوه مفعوول میمفعول دراصل مرثدا وبر نیسثند و هسکنند و    دو میرامنصوب 

 کنند که از   سه مفعول، دو تاي  نها در اصل مرثدا و بر ند.میرامنصوب 

 

کنند و آن دو مفعول در اصل مبتدا و میافعالی که دو مفعول را منصوب  -1

 خبر هستند)افعال قلوب(

 

 افعال هلوب ب  سه نوع اند : - 396

بوا حو و  اول ایون  [ )اَلفَوی و درَي  «، وََِدَ و تَعَلَّومْ، عَللمَرَأي: »مانند ینافعال یق -

 ]: و اَدرَعت  توا  گفتمیافعال 

 )عَدَّ و حَجَا و َِعَلَ   «، زَعَمَ و هَ ْ، حَسل َ، بالَظَنَّ: »مانند افعال رُجحان -

 «، اتَّخَذَ و َِعَلَ دَرَ، غا، تَ َکَصَیَّ َ: »مانند افعال تحویل و تصییر -

افعال هلوب از این نظ که غالراً ب اي اموور م بووب بوه هلو  یعنوی شوک و : یادآوری

 ، بدین نا  بوانده شده اند.یرین هسثند

، مرثودا و برو  را بوه افعال هلوب ب  مرثدا و بر  وارد شده پوس از گو فثن فاعول - 397

 .«ُتٌالعلَمٌن فع  ٌَوَجدٌ »: مانند؛ کنندمیعنوا  دو مفعول بود منصوب 

کنند و   وهثی اسوت کوه نیوازي میگاهی این افعال به یک مفعول بسنده : یادآوری

در این صورت حکم  نها حکم افعوالی اسوت کوه مثعودّي بوه ؛ به مفعول دو  نداشثه باشند

 .«س  ل ٌَُتٌالمٌََعلِمٌ »: مانند؛ یک مفعول هسثند

شوود نیوز مویشوند و نچه که از نها مشوثق میافعال هلوب به طورکامل ص    – 398

بوه  «هَو ْ»مگوو  ؛ کننوود مویکند )یعنی دو مفعوول را منصووب میمانند ماضی  نها عمل 
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)بدا  که هابل تصو ی   «لَمْإعْ»به  معنی  «تَعَلَّمْ»، واِ  بدار  و )ف ض کن «ثَ لضْالفْ»معنی 

 .«م ٌ س لٌَ َمٌمٌُبٌَّدِبٌالإ ی»:  شونود  ماننودمی نیسثند، زی ا  این دو، تنها به صیهۀ ام  اسثعمال

 

ُتٌالخلباَصٌَفَنن ب»: ماننود؛ با ه  یک از افعال هلووب ِملوۀ مفیودي بسوازید – 89تم ین 
ٌ:ٌ«لا ٌَس ٌ 

ٌٌَتَعلَّمٌ ٌ–یٌُریم ٌ َوَجدَتنٌ ٌ–ُتٌا خ َکٌح یراٌ َعلِمٌ ٌ–را یتُنیٌفیٌَخَطر ٌ زة  ٌللّصیِدٌعَّ ٌٌ-ُتَ ٌع لم  ٌَفَننٌ ٌ–ا نَّ
ُِ ٌ ٌ–  ٌبَسُةونََ ٌلُیٌَّیحٌ ٌ-ُتَ ٌحکیم  ٌِخلٌ  رتٌٌُ–زیدا ٌن جح  ٌٌَدب ٌٌ–ب  ٌَزَعمواٌُلاَمَ ٌ َتبَرَکٌٌ–َ ٌا دیة  ٌبَصیَّ
ٌَجَعَ ٌالح ئُ ٌالُخیوَطٌنسیج  .ٌ–ُتٌالکلاَمٌن فع  ٌَخ ٌ بٌَّتاٌٌِ–غ َدرنیٌحزین  ٌٌ–ِمرا ٌلزاُلٌالةیَتٌُمدٌ الزٌِّ

 

نَشبدُتٌا خب َکٌاٌَ»: ماننود؛ زی  مفعوول دو  بسوازیدب اي ه  یک از ِمالت  - 90تم ین 

 .«هعرا ٌ

لٌٌَ–رَسٌالدٌّمینِیٌمعلٌَّاٌَرٌَق ٌاٌٌَ–راٌ ُتٌا خ َکٌِهعٌ نَشدٌ اٌَ یَ ٌَفضلاٌ الحٌٌُاهللُ َخوَّ ٌببٌَّلَغنیٌا بوَکٌا نب ٌاٌٌَ–رَّ  ٌن جح 
ٌزاَدٌالطٌٌّ–طوُلٌالُةعِدٌاَنس نِیٌم ٌُ نٌبیَنن ٌٌ– ٌَلِب١ٌع َرنیٌاشببرةٌ اٌٌَ–ن ٌعلَّمن َکٌم ٌبیَنٌا یدیٌ–یَنٌم    ب ب ٌ رفُوٌَإ

ٌالس ئَ ٌمٌَُفٌٌَ–2ٌجزیلا ٌٌَتٌا ب َکٌمعروف  ٌاَولَیٌ ٌ–َ ٌبتٌََتٌالمعنیٌبِنٌ َ مٌ ف ٌاٌٌَ– ثوبی ؤاِل.3ؤونَ ٌَیٌالَغنیُّ ٌالسُّ

                                                           

 سوز  بیاطیاِبَرة -1

 : صنَعَُه إلیه. اَوالُه مع وفا  - 2

 :ٌمخ رجٌمؤون _3ٌٌ
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کنند و آن دو مفعول اصلشان مبتدا و میافعالی که دو مفعول را منصوب  -2

 خبر نبوده است.
 

، کننود کوه اصلشوا  مرثودا و برو  نیسوتمویرا منصووب  افعالی کوه دو مفعوول –399

، عرارتنود از: امّا  نهایی که بیشث ین کارب د را دارنود؛ تعدادشا  زیاد و غی  هابل ذک  است

 .«طَیکَنَ و اَعْ، اَسْ، زَوَّدَ، سَرَیعَمَ، أطْ، رَزَقَکَسا»

ایون اسوت کوه    اصل در افعال دو مفعولی که اصلشوا  مرثودا و برو  نیسوت  – 400

فریو  در ایون  «کسا أبوکَ الفری َ ثوبواً: »مانند؛ مفعولی که در معنی، فاعل است مردّ  شود

، پس ب  ثووب کوه گ فثوه شوده ، به لحاظ معنی فاعل استعرارت چو  گی ندۀ ثوب است

 ، مردّ  گ دیده.است

 

، موانع للفظوی اگ  ب اي تردّ  مفعولی که معناً فاعول اسوت بو     مفعوول دیگو  – 401

تأبی     واِ  است. این مانع ممکن است چنین باشدکه مفعولی کوه ؛ وِود داشثه باشد

أعطیتُ الکثابَ : »مانند؛ معناً فاعل است داراي ضمی ي باشدکه به    مفعول دیگ  ب گ دد

در ؛ شود که ضمی  به ما بعد بود ب گو ددمی، الز  را مرد  کنیم «صاحرَهُ»که اگ   «صاحلرَهُ

 رتةب ٌ ممنوع است )ب گشت ضومی  لفظواً و  رتة ٌ حالی که ب گشت ضمی  به مابعد بود لفظاً و 
 322به ما بعد بود در ب بی موارد ِایز است. در این مورد به یاد وري م بوب بوه شوماره 

 رِوع کنید .
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 افعالی که متعدّی به سه مفعول هستند -3

 

ٌاََری،»: ، هفت فعل است که عرارتنود ازشوندمیافعالی که به سه مفعول مثعدّي  – 402

ٌَعَلی ماٌَُهٌُیریِ ُمٌاللٌّ:ٌ»مانندٌ«نَبةَّ ٌٌَوٌَة ٌََةَر،ٌاَن ٌ،ٌاَخٌ ،ٌَحدَّثٌَاَعَلمٌَ   .167)بر ه/ «عم لَ مٌَحَسرات 

، اصلشوا  مرثودا و امّا مفعوول دو  و سوو ؛ ، اسم یا ضمی  استمفعول اوّل: یادآوری

مفعوووول دو  و  «أعموووالَ»مفعوووول اوّل و  «هُووم: »یووۀ شوو یفه مووذکوربروو  اسووت )موونالً در  

: أعموالُهم در اصول مرثودا و برو  اسوت «أعموالَهم حسو اتٍ»مفعول سو  اسوت.  «حس اتٍ»

 .1حَسَ اتٌ 

 

، ِملوه هواي با افعال دو مفعولی و سه مفعوولی کوه در درآ  موده اسوت – 91تم ین 

 مفیدي بسازید :
َسوُتٌالفقیَرٌثوب  ٌ ٌ َرَزقٌ ٌ–ٌَُ ٌالغیبَثٌَسبَقیٌاللّبٌ–ع مب ٌا طَعمِتٌالإ مٌُّطفَل  ٌطٌٌَ–نیٌاللُهٌم لإ ََ ٌ–ُهٌالبإر

ٌَزوٌِّ ٌ َطیٌ ا عٌ ٌ–َ ٌالةیَتٌبتٌُکنٌ ا سٌ ٌ–نیٌایم ن  ٌدٌ اَللُّ مَّ بعٌ اٌٌَ–رَسٌواجةب  ٌُتٌالتلمیَ ٌالدٌّریٌ اٌٌَ–ُتُهٌم لإ ُتٌالمعلَّبَمٌَلم 
ٌُتٌا نٌَّالتّقویٌلةب ٌثُحدٌٌِّ–الخةَرٌصحیح ٌ  ٌبرُتٌا نٌَُّخةٌٌِّ– س  ُتٌَزیدا ٌةِئٌ اُن ٌٌ–ُتٌالإمتح َنٌصعة  ٌةِرٌ اُخٌ ٌ–َ ٌلُیُّ

ٌُتٌا خ َکٌمریض  .ب ٌئبِّبنُةٌ–ن جح  ٌ
 

 ، ت کی  کنید :منالهایی را که در باب مفعولٌ به  مده است – 92تم ین 

: ، م فوع؛ الرلمَذ ُ: فاعلالثّلمی؛ ، مرنی ب  فثحۀ مردره: فعل ماضی)بَ َي َبَریٌالتّلمیُ ٌالَقَلمٌٌَ-

 مفعولٌ به و منصوب است .

ٌَفَسَکرٌ- ، : سرریهفو؛ : فاعل وم فوع استزیدٌ؛ ، مرنی ب  فثحه: فعل ماضی)شَ لبَ َهِرَبٌزید 

 است .« هو»، فاعوول    ضمیو  مسثث  ، مرنی بو فثحووه: فعل ماضیسَکَ َ؛ غی عامل

                                                           
 موده  423چنا  که در مرادي الع بیوه ِلود چهوار  ذیول مطلو  شومارۀ  –از مجموعه افعال مثعدّي به سه مفعول  - 1

َثٌوٌَخةٌٌََّة ٌَن ٌاٌَوٌٌ ٌَةٌَّبنٌَ»: فعلهاي  –است  شووند کوه بوه صوورت تنها وهثی بوه سوه  مفعوول مثعودّي می «خَةبرٌَاٌََرٌوٌبوٌَحدَّ

ف یلا ٌةِئٌ اُن ٌ: مجهول به کار رفثه باشند؛ مانند  در همین درآ رعایت شده است. 91این مطل  در پاسخ تم ین  .ُتٌَزیداٌ 
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 اسم فعل -19

 به( )دومین عامل مفعولٌ 

 

؛ کنودموی، فرو  فاعوول را م فووع ه گواه اسم فعول در معنیل فعول الز  بوواشد – 403

و اگ  درمعنی مثعدّي باشد  فاعل را م فووع و مفعوولٌ  «َبُعَدٌزیبدٌ »یعنی ؛ «دی  ِتٌزیدٌ »: مانند

ب»: ماننود؛ کندمیبه را منصوب  )بو ادرت را مهلوت بوده . همچنوا  کوه گفثوه  «َدٌا خب کٌَُرَوی 

 .«ا خ کٌٌَاَمِ  ٌ »: شودیم

شوود  ثابوت و ِواري موی نچه که ب اي افعال )که اسم فعل ِانشین  نها : یادآوری

، ب اي اسم فعل نیز ثابت و ِاري است. اعم از اینکه    افعال الز  باشند یا مثعدّي و است

مثعدّي شده ، اعم است از اینکه مسثریماً مثعدّي باشند یا توسّ  ح   ِ     افعال مثعدّي

 باشند.

رود؛ الز  اسوت موی، اسم فعلی نیز که در معنی    به کار  )یعنی اگ  فعلی الز  است 

، واگو     شود  نیوز مثعودّي اسوتمی، اسم فعلی که ِانشین    و اگ  فعلی مثعدّي است

 ، اسم فعلوی کوه در معنوی    بوه کوار رفثوه نیوز مسوثریماًفعلل مثعدّي مسثریماً مثعدّي است

، اسوم فعلوی کوه در معنوی    بوه ، واگ    فعل توسّ  ح   ِ مثعدّي استمثعدّي است

که مسثریماً مثعودّي اسوت وهثوی  «ِ  ٌ اَمٌ »منالً  ؛ ، توسّ  ح   ِ  مثعدّي استکار رفثه نیز

ب» به ِاي    به کار ب ود مسثریماً مثعدّي بوه مفعوول بواهود بوود و در ایون صوورت  «دٌَُرَوی 

ب». ولوی فعول «زیبدا ٌٌُرَوَیبد»: گوییممی ، وهثوی کوه توسوّ  حو   ِو  مثعودّي اسووت « ٌ َعجِّ

ٌَحیََّ  ٌ »: گوییممیمنالً ؛ در موعنی    به کار ب ود با هموا  ح   ِ  مثعدّي است 1«َحیََّ  ٌ »

لوةٌِ لوةٌٌَِحیََّ  ٌ »ٌیاٌ«علیٌالصَّ  .(«ب لصَّ

                                                           

هَلُومَّ یوا ، بوه معنوی اسم فعل در معنی ام ند و مرنی ب  ح کت هاي  ب شا ، ه  سه و حَیَّهَلَ و حَیَّهَالً حَیَّهَلْ - 1

 .یا عَجَّلْ اَهرللْ
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شوو؛  میبه ضمیر خطاب ، متّصل ، منقول از ظرف یا حرف جر باشداگر اسم فعل

 .1«کَکَ و عَلَیْاللَیْ»مانند: 
 

 با اسم فعلهاي زی  ِمله بسازید : -93تم ین 
ٌ؛ٌهتّ نٌَ؛ٌاشلی ٌَ؛ٌدی  ت ه؛ٌا فًّ ٌ:َُت بٌِ؛ٌا مینٌَ؛ٌنزالٌِ؛ٌَدراکٌِ؛ٌسرع نٌَ؛ٌدونَ ٌَ؛ٌعلی ٌَ؛ٌمک نَ ٌَ؛ٌاَوَّ

لَ ٌُ بٌ–)ذلت از موا دور شوده اسوت   بٌدی  َتٌمنّ ٌال َّ ٌِ –)از مون دور شوو     َ ٌعنّبیاشلَی  لیبَ ٌا

ٌفیٌالعم ٌ–)بگی  کثاب را   الکت َبٌ )زید و عم و نسرت به یکدیگ  در عمل  هتّ َنٌزید ٌوٌعمرو 

ٌلَ ٌمنٌخلی ٌ ٌ–، از نظ  عمل با یکدیگ  فاصله دارند   دورند )اي روزگار اُ ّ  ب  ٌی ٌَددُرٌاُفٍّ

 فٌٍّاٌُفلباٌَتُقب ٌلَ مب ٌٌ–  2ي هسوثیتو باد که دوست بدي هسثی؛ منضج   از تو که دوست بود

انریواء/  –پ سثیوود می)اُ ّ بو  شموا و بو   نچوه  دونٌَب ٌتعةٌُبلم لکمٌوٌفٌٍّاٌٌُ–  23)بنی اس ائیل / 

هٌ اٌٌَ–  67 مٌٌَوَّ )اي بو ادر   ب ِواي   ٌیب ٌا خبیبک نَبمٌٌَ–نالم و از روزگار دردمند   می)  نٌِبِمَنٌالزَّ

)کثواب را  َ ٌالکتب َبٌبونَبدٌٌُ–ملثز  زید و پیوسوثه بوا او بواش  ) لیَ ٌزیدا ٌعٌٌَ–بود ثابت باش  

                                                           
، بوه ، ح   ِ  هسوثند و از    معنویپیوسثه باش  که در اصل:ٌَزمٌ اِل ٌ، عَلیکَ )بگی  : اسم فعلهایی نظی  اللیکَ )بُذْ - 1

اسوت کوه « م تجل»، اسم فعل گویند )در ب اب   می «رف جراسم فعـل منقول از ح»، اندمعنی اسم فعول در  موده

بووه هموین ت تیو  اسوت اسوم فعلهوایی «  ، اُ ًّ و...هیهواتَ: »از هما   غاز به صورت اسم فعل وضع شده است؛  مانند

« مکوا َ»، و پوایین یعنوی« دُو َ)»، ثابت باش  که در اصل ظ   هسوثند. ةِبت ٌاِثٌ « )مکانَکَ»، بگی   و )بُذْ« دُونَکَ: »مانند

 ِاي اسثر ار یا وهوع و پیدایش است .

 اند :مص عی از شع ي است که حض ت امّا  حسین علیه السال  در ش  عاشورا بوانده - 2

ٌلَ ٌِمبنٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ هراِقٌوٌالإ صیب ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌِخبلیب ٌٌٌِبب ٌَددُرٌاُفٍّ ٌُمٌلََ ٌبب لإش
ٌوٌٌِمنٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌٌقتیب ٌ ٌصب حب  دبُرٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌطب لب  ٌب لةبدیب ٌٌَِنبُعٌٌلإٌَیبقٌ ٌوٌالدَّ
ٌٌسةیبلیٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌا نبّم ٌٌالإ مبُرٌٌالیٌٌالجبلیب ٌٌٌِوٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌٌس لب   ٌحیٍّ    وٌُب ُّ

طال  حق را کشثه اي؛ روزگوار  اي روزگار اُ  ب  تو باد که بد دوسثی هسثی. چه بسا در بامداد و شامگاه یار بود و

رو  شود. کار، واگذارده به  بداوند بزرگ است و ه  زنوده اي بو  ایون راه کوه مون مویبه بدل )ِایگزین  هانع نمی

، : شیخ عراآ همی  حاج می زا ابوالحسن شع انی، چاپ سونگی: دمع السجو  )ت ِمه نفس المهمو رفثنی است. ر.ک

 . 117، ص ق 1374ربیع االوّل ، انثشارات علمیه اسالمیه

 

 



 

 

 ت ِمه مرادي الع بیه                                                                                                                      84 

  

 

)بهووش  َدراِکٌح ِسبَدکٌٌَ–)روزگار در گوذر بوود شوثابا  بوود   رورا ٌ ُمٌمٌُبٌَّسرع َنٌالإ یٌ–بگی   

ٌالع لمینٌٌَ–)نزد من ف ود  ي   نَزاِلٌعندیٌ–، دریاب حسود را  باش )اي پ ودگار ٌا میَنٌی ٌربَّ

ت ِبٌالدٌٌّ– عالمیا    اِابت کن   )درآ را بنویس . رسٌََُ
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 اسم فاعل و صیغه های مبالغه -20

 

 )سومین و چهارمین عوامل مفعولٌ به(

 

: ماننود؛ ، چه الز  باشد و چه مثعودّيدهدمیاسم فاعل، عمل فعل بود را انجا   -404

ٌاسُمهٌُ»  «.أل»است یا هم اه با « أل»اسم فاعل یا بدو   .«الکریُمٌخ لد 

 

 چنین است که:« أل»اسم فاعل بدو   - 405

ٌاسُمهٌُ»: مانند؛ کندمیاگ  الز  باشد، فاعل م فوع  -  .«الکریُمٌخ لد 

ن ٌیب ٌاَِغثٌ »: مانند؛ شودمی، بوه مفعوول بوود اضافوه اگ  مثعودّي و بوه معنی ماضی باشد -
 .«ب ریٌالُوجودٌِ

ا نٌَّ»: ماننوود؛ کنودمویرا منصووب امّا اگ  مثعودّي و به معنی  ینده باشد مفعول بود  -

ٌُت َببهٌُالمٌُ ٌالمجت بَدٌ»ماننود: ؛ . اضافه شد  اسم فاعل به مفعول نیز ِوایز اسوت«جت َدٌُمحب  ا نَّ

ٌُت بِهٌِ  .«ُمِحبُّ

 

 چنین است که :« أل»اسم فاعل با  – 406

 ؛« هو الخالدُ اسمُهُ: »کند؛ مانندمیاگ  الز  باشد، فاعل را م فوع  -

کند، اعم از اینکه بوه معنوی ماضوی باشود یوا می، مفعول را منصوب دّي باشداگ  مثع -

ُِبُ ٌالثمبرةٌَ»: مانند؛ حال یا  ینده ُِبُ ٌ»؛ .اضوافه شود  بوه مفعوول نیزِوایز اسوت«ا نب ٌالإ  ا نب ٌالإ 
ٌ.١«الَثمرةٌِ

                                                           
، ِوایز اشکالی ندارد. توضیح اینکه در اضوافۀ لفظوی« أل»، هم اه شد  مضا  با در اینجا چو  اضافۀ لفظی است – 1

؛ ُعٌالحبقٌِّبا نتٌالُمتةِب: وِود داشثه باشد؛ مانند« ال»در مضا  الیه   - 1: ، در صورتی کهباشد« ال»است مضا  نیز داراي 

، و یوا اینکوه مضوا  2ِل. ُمٌمعلِّمٌالمدرسب ا نتٌالُمكرٌِ: دارد؛ مانند« أل»، به کلمۀ دیگ ي  اضافه شده باشدکه ا  الیهیا مض

ٌوٌمحمدٌ جٌَالك تة ٌمٌَ: مننی یا ِمع مذک  سالم باشد؛ مانند  .سلمونٌَيٌمٌُتٌِدينٌَ كنوٌمٌَ،ٌالسٌّلّتيٌعليٌّ
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، هنگووا  عمول بوواهی در اسوم فاعول مننوی و ِمووع موذکّ  سوالم «نوو »: یـادآوری

ُِلوَنٌالثمرةٌَ» :مانند؛ ماندمی ُِلو»؛ شودمیوهنگا  اضافه حذ   «نحُنٌا  ٌ.«الثمرةٌٌِنحُنٌا 

 

شوود مویاگ اسم فاعل به بیش ازیک مفعول مثعدّي باشد، به مفعول اوّل اضافه  – 407

ٌُ سبیٌالفقیبِرٌثوبب  ٌ»: مانند؛ مانندمیو بریه منصوب باهی  ضومن اینکوه ِوایز اسوت  .«الّسبِخیُّ

ٌالفقیَرٌثوب  ٌ»: مانند؛ از    است با هم منصوب شوندمفعول اوّل و  نچه پس  ٌُ س   .«السخیُّ

 

و بودو  « أل»، هما  حکم اسم فاعول بوا حکم صیهه هاي مرالهه در عمل ک د  – 408

 است. صیهه هاي مرالهۀ م بوب به این بحث چهار تا هسثند : «أل»

ٌالخیرٌَ» :شودمیمنالً گفثه ؛ «، فعیلٌ، فَعُولٌ، ملفعالٌفعّالٌ» )و  «د اٌمنّب ُعٌالخیبرٌِ»یا  «د اٌَمنّ ع 

النَّعَمٌی ٌِمعط ُ ٌالنَّعمٌِ»: مانند ٌی ٌَیروُبٌالعدوٌِّ»وٌ «لاَکٌِمعط  ٌ  ٌالعدوَّ ٌالإ دَبٌ»وٌٌ«دوٌَیروب  دوٌعلیم 

 .١«ی ٌعلیُمٌالإ دبٌِ

 

 معمول اسم فاعل در اع اب گذاري وسر  اع اب    را ذک  کنید : – 94تم ین

 ، مفعولٌ به و منصوب است .: معمول)ِرالً لا ٌةٌَ  ٌجٌَی ٌط لعٌ-

-ٌٌِ ٌّا ٌا خبواکٌٌَم ن مننوی  «الو »: معمول، فاعل است و م فوع؛ عالموت رفوع    )أبوا راح  

    حذ  شده است . «نو »، است و به علّت اضافه شد 

 ست و منصوب .، مفعولٌ به ا: معمول)فلعلَ عَلهٌُقلاَ ٌُمنکریَنٌعلیٌا خیَ ٌفٌُِتٌالعٌَُوَجدٌ ٌ-

، مج ور ، در اصل فاعل است و به علّت اضافه)اجنوار: معمول د هٌالمدینُ ٌُمشِرَقُ ٌالإ نوارٌٌِ-

 شده است .

ة ٌری ُی  بلدة ٌُمخٌ ٌ-  ، فاعل و م فوع است .: معمول)ریاضُ ِضرَّ

                                                           
است کوه عمل « فَعووول»و « ملفعوال»بیشث  از هموه و بعد از    « الفعّ»باید توِه داشت که از این چهار وز ، وز  ـ  1

  .250، ص 4، ج کنود. )مراديکمث  از هموه در ایون حالت عمول می« فعیول»کند و وز  می
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، به علّت اضافه، مفعولٌ به است که : معمول)المعضاَلتل ا نتٌالرجُ ٌالُمَحلّبُِ ٌالُمعَضبلاتٌٌِ-

، لفظاً مج ور شده است . ضمن اینکه بایدتوِه داشت چو  در اینجوا اضوافۀ لفظوی اسوت

 مده است، و امکوا      «أل»، هم اه با مضا  ِوازاً و به باط  همسانی با موصو  بود

 .«ُمَحلّبُِ ٌالمعَضلاتٌِ»بودکه گفثه شود: 

ٌالعلبمٌٌَ- ، چوو  در ایون حالوت  –مفعوولٌ بوه و منصووب ، : معموول)العلومَ اشنَّیٌغیُرٌتب رک 

تووا  میبناب این ؛ که اضافه شود ، ِایز استدر معنی حال یا  ینده استو « أل»بدو  « تارک»

، لفظواً بوه سور  اضوافه« العلومل». در این صورت مفعولٌ به یعنی «اشنیٌغیُرٌت رِکٌالِعلمٌِ»: گفت

 مج ور است .

، : معموولثیابواً؛ ، مفعوولٌ بوه اوّل و منصووب: معمول)أبناء جدیبدةٌ بن َ هٌثی ب  ٌاٌَُدَوٌالک سیٌٌ-

 مفعولٌ به دو  و منصوب .

عالمت نص     ؛ ، منصوب، مفعولٌ به اوّل: معمول)الصاب ین َجنَّب ٌ ٌ برینٌَازُقٌالصٌُّهٌالرٌّاللٌٌّ-

ه اسوم فاعول ، مفعولٌ به دو  و منصوب. در این عرارت ِایز است کمعمول:ٌ«َجنَّب ٌ »ٌ« .ین»

اب ین: »تووا  گفوتمویبنواب این ؛ در نظ  گ فثوه شوود «الصّاب ینَ»)ال ّازقُ  مضا  به   «الصوّ

 ، لفظاً مج ور است و محالً منصوب.معمول و مفعولٌ به است که به علّت اضافه

محوالً ، مفعولٌ به است که به علّت اضافه : معمول)هذا یٌد اٌالقصِرٌالشب ئقٌِبوَنٌب نٌِفٌُعرٌِم ٌیٌٌَ-

 است. «هذا»عط  بیا  « الرص ل»؛ مج ور است

 

 ِمالت زی  را ت کی  کنید: – 95تم ین 

« واو»أبو: اسم لیس م فوع بوه ؛ )لیس: از افعال ناهصه ِرم  ٌخ دَمُهٌتلمی یلیسٌا خوکٌُمکٌ ٌ-

؛ : بر  لیس، منصوب اسوت: مضا ُ الیه در محلّ ِ ؛ مُک لماًک؛ است 1چو  از اسماء سثّه

: مضا ُ الیه،  محالً مج ور؛ تلمیذ: بدل از بواد  هو؛ : مفعولٌ به ب اي مُک لماً، منصوبباد َ

 : مضا ُ الیه در محلّ ِ  .ي؛ و منصوب به فثحۀ مردّره

                                                           
  ، هَن ، فو، حَم )پدر همس  ، ذو، أخ: أباسمهاي سثّه عرارتند از -1



 

 

 ت ِمه مرادي الع بیه                                                                                                                      88 

  

 

ٌب ئَعٌد هٌالإ نسجِ ٌالثّمینِ ٌغنّی  ٌلإٌنَظٌٌُ- : فعل مضارع مثکلّم نظُنُّ؛ : ح   نفی غی  عامل)ال نُّ

: هوذه؛ ، منصووب: مفعولٌ به اوّلبائعَ؛ «نحن»، فاعل    ضمی  مسثث  وبمع الهی  از افعال هل

 صوفت و مجو ور؛ : الثمینب مجو ور؛  «هوذا»عطو  بیوا  : ب بالإ نسجمضوا ٌ الیه در محل ِ ؛ 

 غنیا ً: مفعولٌ به دو  و منصوب .

ٌالن ِسٌب لکٌَالةیَ ٌالیٌالن ِدُجٌالسٌٌّ- ، : مفعولٌ بهالسریل ؛ ،  م فوع: مرثدا)الناهج رام ٌِمع رفٌاََحقُّ

الناآ: مضوا ٌ ؛ : بر ، م فوعاَحَقُّ؛ «السّریلَ»: ِار ومج ور مثعلّق به الی المعار ؛ منصوب

 : ِار و مج ور مثعلّق به اَحَقُّ .ب لَکرام ٌِ؛ ، مج ورالیه
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 اسم مفعول -21

 )پنجمین عامل مفعولٌ به(

 

«  أل»یا هم اهی    بووا    «أل»ی بود     از اسم مفعوول در عمول کو د  و بال - 409

 مانند اسم فاعل است.

 

 چنین است که : «أل»اسم مفعول بدو   - 410

؛ کنودمویه گاه به معنی حال یا  ینده باشد، اسم را بوه عنووا  نایو  فاعول، م فووع  -

ٌعملُهٌُ»: مانند  .« ٌِمٌَالعٌَُنٌمحةوُبٌحسٌِالمٌُ»: مانند؛ . اضافه شدنش نیز ِایز است«محةوب 

 

سوافَ َ »ه  گاه به معنی ماضی باشد واِ  است که به معمول بود اضافه شود؛ مانند:  -

 «.المحسلنُ محروبُ العملل

، اسوم را بوه عنووا  نایو  فاعوول م فوووع باشود «أل»هو گاه اسم مفعول همو اه  – 411

ِسُنٌالُمحٌ »: مانند؛ دنش نیز ِایز است. اضافه ش«ةوُبٌَعَمبلُهٌُِسُنٌالَمحٌ س فََرٌالُمحٌ »: مانند؛ کندمی
 .«حةوُبٌالعم ٌِالمٌَ

 

 معمول اسم مفعول را اع اب گذاري و سر  اع اب    را ذک کنید.  – 96تم ین 

َرُةٌمکسورُةٌالزُّج جٌِ ، مضا ٌ الیه و مج ور، در اصل نایو  فاعول و : معمول)الزُِّاج ل  الُحج 

بَجَرُةٌمقَطوَعبٌ–محالً منصووب اسوت   ٌبالشَّ : معموول، نایو  فاعول اسوت و )أغصوا ُ غصب نُ  اٌَ  

ن ٌعلیٌالرَُّج ٌٌِ–م فوع   مب ٌَسبِمعن ٌٌ–، نای  فاعل و م فوع  : معمول)غال ُ المسلوِبٌغلاُمبهٌٌَُهَفق 

ٌمسروِقٌالةیِتٌلإٌُیة لی ، نای  فاعل است و لفظاً مجو ور، محوالً م فووع. )الریت ل: معمول بِ  مر  

، واِ  است به معمول بود اینجا اسم مفعول در معنی ماضی است توضیح اینکه چو  در

 اضافه شود .
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 ِمله هاي زی  را ت کی  کنید: – 97تم ین 

، : نعوت سورری المعدومب ٌُ؛ ، م فووع: مرثدا)ال ِل م ِلٌبلبایمینٌ ُهٌُ لشٌِّبعوانٌُاٌَالّرُجُ ٌالمعدوَمُ ٌٌ-

: مضوا  الیوه  محوالً ، م فوع؛ هونای  فاعل : معمولل اسم مفعول )المعدو   واَعوا ُ؛ م فوع

: ِار و مج ور مثعلّوق بوه بالیمین؛ : ِار و مج ور مثعلّق به بر  محذو کالشِّمال؛ مج ور

  .«الشِّمال»، نعت ب اي محذو 

، نعوت سورری:ٌالُمغَلبَقبب ٌُ؛ ، م فووع)الحُجَو : مرثودا ُسدٌفی  ٌال وا ٌُالُحَجُرٌالمغَلقُ ٌالإ بواِبٌَیفٌ ٌ-

د؛ ، مج ور، در اصل نای  فاعول و در محول رفوع اسوت: مضا ٌ الیهاجبوابل؛ م فوع : یَفسوُ

دیَفْ»: ِار و مج ور مثعلوّق  بووه فیها؛ ، برو ، در محل رفوعفعل مضارع ، : فاعولالهوواءُ؛ «سوُ

 م فوع .

؛ ، مرثودا محوالً م فووععجریه: ت)ما ُفوُِ ٌِدم ُؤدمٌفیٌسةی ٌاللهٌَِظَمٌسع دَةٌالش داِ ٌالَمسٌ عٌ اٌَم ٌٌ-

: سبع دةٌَ؛ «ما»، در محلّ رفع، بر  «هو»، فاعل    ضمی  مسثث  : فعل ماضی ب اي تعج ظَمَأعْ

َُ ٌِ: مضا ٌ الیه و مجو ور؛ الشهداءل؛ مفعولٌ به منصوب : اسوم مفعوول، نعوت سورری و المسبفو

: ِوار و  ور؛ فوی سوریل: مضوا ٌ الیوه محوالً مجوهوم؛ : نایو   فاعول، م فووعدماؤ؛ مج ور

َُ ٌِ»مج ورمثعلّق به   ، مج ور .ا ل: مضا ٌ الیه؛ «المسُفو
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 صفت مشبّهه -22
 

 (1)ششمین عامل مفعوٌل به

 

 دارد : سه حالتمعمول صفت مشرهه   – 412

، یا مضا  به لفظی «وجهُهُزیدٌ حَسَنٌ »: مانند؛ اینکه هم اه با ضمی  موصو  باشد -1

 .«أبیه وجهُزیدٌ حسنٌ :  »مانند؛ اي ضمی  موصو  استشده باشد که دار

 وجـهَزیدٌ حسونٌ »یا  «وجهاًزیدٌ حسنٌ : »مانند؛ اینکه نک ه یا مضا  به نک ه باشد -2

 .«أبٍ

، یوا مضا  بوه لفظی باشود «الوجهُزیدٌ حسنٌ : »مانند؛ باشد «أل»اینکوه هم اه بوا  – 3 

 . «األبِ وجهُحسنٌ  زیدٌ:  »مانند؛ است «أل»کوه داراي 

 

، یوا مضوا  بوه لفظوی وهثی معمول صفت مشرهه هم اه با ضمی  موصو  باشد – 413

أیُّها الک یمُ : »مانند؛ شودمیم فوع  «فاعل»، بوه عنوا  باشد که داراي ضمی  موصو  است

 .«أجدادِهِ نَسَبُأیّها الک یمُ »یا  «نَسَبـُهُ

 «تمییوز»، بوه عنووا  یوا مضوا  بوه نکو ه باشود وهثی معمول صفت مشرهه نک ه – 414

 .«أجدادٍ نَسَبَأیّها الک یمُ »یا  «نَسَباًأیّها الک یمُ : »مانند؛ شودمیمنصوب 

، یا مضا  به لفظی باشد کوه داراي باشد« أل»وهثی معمول صفت مشرهه داراي  – 415

أیّهوا الکو یمُ : »ماننود؛ شوودمویلفظواً مجو ور و بوه عنووا  فاعل محوالً م فووع ؛ است «أل»

 .«نسبِ األجدادِأیّها الک یمُ »یا  «النَسَبِ

 

                                                           
، محسوب شده است ب اي این است که یکی از حالثهاي معمول مفعولٌ به اینکه در اینجا صفت مشرهه از عوامل -1

اجِدادل... و گ نه  نسَ َیا الک یمُ  نسرَهُ  یا الک یمُ النَسَ َ : علیٌ الک یمُ ، نص  است بنا ب  شراهت به مفعول؛ مانند  

 باد.   تواند مفعول داشثه، نمیشودصفت مشرهه به دلیل  نکه از فعل الز  سابثوه می
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 معمول صفت مشرهه را اع اب گذاري کنید : – 98تم ین 
جلیبٌُّتٌه براَفقٌ  عٌ«وادٌِسٌَ»ُدٌبُخٌهدیب اٌالشیبدٌ–ا بیهٌٌ«درٌُبق»لاٌ ب ٌ    ٌعنَدٌبُن یٌ« دٌِبالرَّم»ُرٌبُثیٌ–ِرٌبالشَّ

ٌ.«را ی  ٌ»رُتٌالشیَخٌالصحیَحٌزٌٌُ–ٌ«الوِجه»ُحٌب َ ٌغلام ٌصةیبجٌ–ٌ« ٌِبالضی ف»ٌالعرِبٌعنٌالرجِ ٌالکثیرٌِ
ٌ

 ِمله هاي زی  را ت کی  کنید: – 99تم ین 

: اسوم أيُّ؛ ،  عامل:  ح   ندا)یا  ِ ٌوٌالَحَسُنٌفعلُبهٌُُ ٌالکریُمٌنََسة  ٌوٌالع لیٌال مٌَّی ٌا یُّ  ٌالَملٌٌِ-

: حو   هوا؛ «اُنادي» ضم و محوالً منصووب بوه فعول محوذو  ، مرنی بو، منوادا، وُصلهمرهم

، نعوت : صفت مشورّههالک یمُ؛ ، م فوع لفظاً و منصوب محالً«أيّ»: عط  بیا  المَللکُ؛ تنریه

راً؛ ، منصووب  محوالًو م فوع لفظواً «المَللک»ب اي  ؛ : حو   عطو و؛ ، منصووب: تمییوزنَسوَ

؛ ، لفظاً به ضومّه مرودره م فووع اسوت و محوالً منصووب یم، عط  به الک: نعت دو العالی

، عطو  بوه ، نعت سوو : صفت مشرّههالحَسَنُ؛ : ح   عط مضا ٌ الیه و مج ور؛ و :ال مَّ ٌِ

، : مضوا ٌ الیوههوو؛ ، م فوع«الحَسَنُ»: فاعل ب اي ، م فوع لفظاً  و منصوب محالً ؛ فعلُالعالی

 محالً مج ور .

ٌمتٌ- ٌفیهد اٌجودر  ؛ : برو ، م فووعِووه ٌ؛ ، م فووع محوالً، مرثودا: اسوم اشواره)هوذا ن فِس 

نعوت بو اي « هوو»، فاعول    ضومی  مسوثث  ، صفت مشرهه: اسم فاعل از باب تفاعلمثنافلسٌ

 است . «مثنافلسٌ»، مثعلّق به : ِار و مج ورفیه؛ و م فوع است «ِوه ٌ»

، ِمله ، از افعال ناهصهعل ماضی منفی مف د مذکّ  مخاط : ف)الزللتَ َتٌقریَرٌالعبینٌِل ٌلإزٌٌِ-

، محوالً : اسوم فعول ناهصوهتَ؛ لفظاً بر یه است ولی بوه لحواظ معنوی انشوائیۀ دعائیوه اسوت

: مضوا ٌ الیوه و مجو ور العینل؛ ، بر  فعل ناهصه و منصوب است: صفت مشرّههه ی َ؛ م فوع

: پیوسوثه شواد و ی ِملوه عروارت اسوت ازاما در اصول فاعول و محوالً م فووع اسوت و معنو

 بوشرخت باشی . 
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 مصدر -23

 )هفتمین عامل مفعوٌل به(

 

 دهد:میمصدر، عمل فعل بود را انجا   – 416

 .«دیقٌِلُِةعدٌالصٌٌُّتٌَحَزن ٌ»: مانند ؛ شودمیفاعلش اضافه ، به پس اگ  از فعل الز  باشد

، پس از    مفعولش به صورت منصوب، به فاعلش اضافه و و اگ  از فعل مثعدّي باشد

 .«نش ُدٌا خیَ ٌالإ هع رٌَاٌَِسرَّنیٌ»: مانند؛ شودمیذک  

لفظواً مجو ور و محوالً  «أبیوکَ»و در منال دو   «الصدیقل»در منال اوّل  – 1 یادآوری

 یدکوه مویبسیووار پویش    – 2چوو  فاعوول مصووادر )بُعوود و انشواد  هسوثند ؛ م فووع اند

کند. این اضافه یا به فاعل است یا بوه مفعوول. اضوافه بوه میفه شد  بسنده مصدرتنها به اضا

نِیٌاٌِ»: ، مانند. اضافه به مفعول«س َّنی إنشادُ أبیک: »فاعل، ماننود به  «اشعار. »«نش ُدٌالإ هع رٌَِسرَّ

 عنوا  مفعول محالً منصوب است و فاعل    حذ  شده است.

 

را اعراب گذاری و محلّ اعراب آن را  ، آنمعمول مصدر را مشخص -100تمرین 

 ذکر کنید :

ا م َمبهٌ- ٌمنٌرؤیتِهٌقتیلاٌ  : مضا ٌ الیه در محول ِو ّ و فاعول در رؤیثه «هو )» لإیخ فٌالجندیُّ

: مفعولٌ به دو  هثیالً؛ منصوب،ٌ«رؤی »: مفعولٌ به اوّل ب اي رفیق؛ درمحلّ رفع،ٌ«رؤی »ب اي 

 و منصوب .«ٌٌرؤی »ب اي  

، فاعول «ین»، لفظاً مج ور به مضا ٌ الیه: )المُ َنوِّمینَ میَنٌالإ غ نیٌََجَةَ ٌاشنش ُدٌالُمَرنبٌِّا عٌ ٌَد ٌ ٌ-

 ، منصوب .«النشاد»: مفعولٌ به اجغانیَ؛ در محل رفع «النشاد»

وٌن ب را ٌٌک یب تٌِام ٌیتض یقونٌِمبنٌقرا تبَ ٌالحٌٌِ- ؛ در محول رفوع ، «قبرا ة»:  فاعول )ک   لیلباٌ 

چوو  ِموع مثنوث ؛ ، منصوب و عالمت    کس ه به ِاي فثحه است: مفعولٌ بهیاتالحکا

 باشد .میسالم 
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، فاعول مضوا ٌ الیوه: «صبعوده»در   «هوو)» الظ یرةٌٌِةَ ٌفیٌَحرٌِّعنَدٌصعودِهٌالجٌٌَلَرا یُتٌالرَّسوٌٌُ-

 ، منصوب است .: مفعولٌ بهالجرل؛ و در محل رفع است« صعود»ب اي 

 «رُکووب»،  فاعل بو اي : مضا ٌ الیه)صدیق ن ٌالحص نٌَا ٌعنَدٌُرُوِبٌصدیقٌِم ٌُنُتٌح یرٌ-

 ، منصوب است .: مفعولٌ بهالحصا َ؛ لفظاً مج ور و محالً م فوع است

: مفعوولٌ ، در محل رفع؛ هذه«اع اب»: فاعل ب اي )ک قدٌَغَلطَتٌفیٌاعرابَ ٌد ِهٌالعة رةٌ-

 ، محالً منصوب است .به

: مضا ٌ الیه مج ور به کس ۀ مرودّره، فاعول بو اي )إبن تَ نظمَ إبنی األَشعارَهل سَمِع -

 در محلّ رفع؛ االَشعارَ: مفعولٌ به و منصوب . «نظم»
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 أفعل تعجب -24
 

 )هشتمین عامل مفعولٌ به(

 

کوه هو  دو ِاموود  «ببهٌِعب ٌ اَفٌ »وٌٌ«َعَلبهٌُمب ٌاَفٌ »: ب اي تعج  دو صویهه وِوود دارد – 417

َسبَنٌمب ٌاَحٌ »: شونوود؛  مواننوودمویمفوو د بووه صیهووۀ دیووگ ي صو   نهو گوز از صیهوۀ هسثنود و 

ٌالرٌّ ََ ٌُ »ٌوی  ٌ.«ب  اٌالإ دیبٌٌِِرمٌ اَ

نَاَحْ»؛ ، مرثداسوتاسم نک ۀ تامّه مرنی ب سوکو  و در محول رفوع «ما: »توضیح فعول  «سوَ

، ب بال  بود    گ دد و مسثث  میب  « ما»است که به « هو»ماضی و فاعلش ضمی  مسثث  

نَاَحْ»مفعووولٌ بووه بوو اي  «ال یوواضَ»؛ وِوووبی اسوت -کوه بایود ِوایز باشود-اصل  و  «سوَ

و تردی    چنین  «ما»، بر  است ب اي ِملۀ فعل و فاعول و مفعوول در محلّ رفع؛ منصوب

ٌَحَسَن ٌ »: است ََ  .«هی  ٌَجَعَ ٌالّری 

؛ حو   ِو  زائود «بواء»شده است نه امو ؛  فعل ام  است که از    ارادۀ تعج  « ل ْاَکْ»

؛ اسوت « ل ْاَکْو»و محالً م فوع است بوه علّت اینکوه فاعول  «باء» لفظاً مج ور است به  «هذا»

 است. «هذا»عط  بیا   «اجدی ل»

 

، سابثوووه تووا  افعول تفضویل بنووا کو دموی، از  نچوه کوه صیهووه هواي تعجو  – 418

توا  صیهۀ تعج  نیوز بنوا می، ، اسم تفضیل بنا ک د  توا  ازمی.پس  نچه راکه 1شوندمی

 ک د و  نچه در تفضیل ممثنع است در تعج  نیز ممثنع است.

                                                           
، هابل ب ت ي داد  بوده و ب  رنگ و عی  و زینت داللوت ، منرت، تا ، معلو ، مثص ّ یعنی فعلی که ثالثی مج د  -1

 نداشثه باشد. 
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اگ  از  نچه که بیشث  از ثالثی است یا ب  رنگ و عی  داللت داشثه باشد، : یادآوری

دَّ»بخواهیم صیهۀ تعج  بنا کنیم به کمک کلمات  دو، صویهۀ  و نظوای  ایون« اَکنَو َ»یوا  «اَشوَ

ٌَبی َیهٌُاٌَم ٌ»: مانند؛ سازیممیتعج    )بَیاض منصوب است به عنوا  مفعولٌ به . «َهدَّ

 

 کنیم )مثعج ٌ منه  این است که :میش ب  نچه که از    تعج   – 419

 )میوه چردر بوشمزه است   «ما اَلذَّ النَّمَ َ: »مانند؛ مع فه باشد -

)چوه سوعادتمند اسوت مو دي  «ما أسعدَ رِالً یَخا ُ ا َ»: مانند؛ یا نک ۀ مخثصّه باشد -

 ت سد .میکه از بدا 

 مخثصّه شده است . «یخافُ اهللَ»، با ِملۀ وصفیۀ رِالً: توضیح)

 

 ورده  «اَفعَولَ»و  «ما»زائده بین  «کا »اگ تعج  از چیزي در گذشثه باشد، فعل  – 420

ٌََحٌ اٌَم ٌُ َنٌ»: مانند؛ شودمی  )باغها چردر نیکو بودند . «َسَنٌالری 

شود که بایود می ورده  «یکو ُ»، فعل «َع ٌَبٌ اَفب»واگ  ارادۀ تعج  در ینده شود، پس از  

 .١«ق ُؤن َسَنٌم ٌیکوُنٌلٌِحٌ اٌَم ٌ»مانند: ؛ مصدریۀ زمانیه  مده باشد «ما»پیش از    

                                                           
، واِو  االسوثثار اسوت و که ب بال  اصول« هو»فعل ماضی و فاعل    ضمی  مسثث  « اَحسَنَ»، مرثداي نک ه« ما» - 1

، م فووع؛ فاعل یکوو « لراؤُنا»فعل مضارع توامّوه؛ « یکو ُ»مصدریۀ زمانیه، « ما»حل رفع، بر  است. در م« سَنَاَحْ»ِملۀ 

َُوَنٌلق ئِنب »:  باشداست که تردی    چنین می« سَنَاَحْ»بوه  مفعولٌ ما و صلۀ    در تأویل بوه مصدر،  اعو اب  .«م ٌاَحَسَنٌ

، در مثن کثواب نیاموده ولوی در ِلود چهوار  مروادي   است. )الرثه این وِهنیز به هما  ت تی «َسَنٌم ٌُ نٌلق ُؤنب م ٌاَحٌ »

مصودریه  ورده شوود « موا»،  «کووا »الع بیوه این توضیح  مده است که در تعج  از گذشثه نیز ِایووز اسوت  هرول از 

نیه بایود یواد ور شود مصدریّۀ زما« ما»کنیم .     در مورد پس ازفعل تعج  بیاید. هما  گونه که مشاهده می« ماکا »و
شود و ظو   زمووا  اسوت بوووه معنوی رود و محوالً منصووب می ید توأویول بوه مصودر میکه با  نچه پس از    می

،  مدّتی  ؛ توصیه ک د م ا به نماز و زکات31)م یم /«ٌوص نیٌب لّصلاِةٌوٌالزُ ِةٌم ٌدمُتٌحیّب  ٌاٌَ»:    وهت و مودّت؛ موانونوود

 «.مدت دیدارما»یعنی  «لق ُؤن ٌم ٌیکون»)ما دُمتُ یعنی مدّتل... . پس درمنال کثاب نیز که زنده هسثم 
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، تاموه اسوتمصودریۀ زمانیوه  «موا»که مسروق به  «یکو »و  «کا »در اینجا : یادآوری

 کنند.میهسثند و ما بعد بود را به عنوا  فاعل م فوع 

 

 فعل و  نچه را که به معناي    است به صیهۀ تعج  تردیل کنید : – 101تم ین 

لَومَ الخریو َ موا اَعْ) َیعلُمٌالخةیُرٌمص یَرٌالإ مورٌٌِ– (سَنَ مَنظ َ الجنائنلما اَحْ) حُسَنٌَمنُظرٌالجن ئنٌٌِ-

دارٌ– بمصای  اجمور  ُ نبتٌسبیرُةٌٌ– )ما اَصفَی هذا الماءَ ملون اجکودارل  صف ٌد اٌالم ُ ٌمنٌالإُ 
 َعَ فکو َهُ اللوی )موا أسوْ ُیسِرُعٌفکُرُهٌالیٌالف ِمٌٌ– هذا ال ِلل   سیرةٌَ)ما کا  اَنرَی  د اٌالرُجِ ٌنقیَّ ٌ 

َتمٌ ٌ– الفهمل  فَوو َ الظَّوولراءَ ملونَ )موا اَنوْ ُ ٌِمبَنٌالصبّی دٌِةب بٌنََفبرِتٌالظٌِّ  )م ٌاََُتَمن ٌلِإَسرارِدم سراَردماٌَن ٌَُ

 الصیّادل .
 

 اضافه کنید : «یکو »یا  «کا َ»، و أفعل الثعج  «ما»بین  – 102تم ین 
ٌالسٌّاٌَم ٌُ َنٌٌ- بَرَدٌالمب َ ٌاٌَم ٌُ َنٌٌٌ–یِفٌواحُ ٌفیٌالصٌَّحرٌَّم ٌيكوُنٌالسٌّاٌَم ٌ؛ٌیفٌِواحَ ٌفیٌالصٌَّحرَّ

ٌالُجّ  لٌاٌَم ٌُ َنٌٌٌ–َدٌوف َ َکٌوٌرحَمَتَ ٌبعٌَاٌََصَرٌرا َیَ ٌوٌق ٌاٌَم ٌُ َنٌٌ–فیٌالجةِ ٌ َِ مب ٌٌ–رَغَة مٌفیٌمد
ٌَلاٌَ ُجُ ٌال یٌَیسعیٌوراَ ٌإ یٌم ٌیکوُنٌقلوُبٌقسٌَاٌَم ٌٌ–َبٌداَرٌالق ییٌقرٌَاٌَم ٌُ نٌٌ–الدن ی ٌٌَمٌم ٌیکوُنٌالرَّ

ٌرین.المتکةٌّ
 

 ِمله هاي زی  را ت کی  کنید: – 103تم ین 

ٌالُخضَرةٌِم ٌا جٌ- َِ : فعل اَِمل؛ : اسم نک ۀ تامه در محل رفع مرثدا)ما مَ ٌم ٌُ َنٌمنظُرٌالری 

 «اَِمولَ»تعجریه و ِملۀ «  ما»گ دد به میکه ب  « هو»ماضی فاعلل    ضمی  واِ  االسثثار 

، «کوا »: فاعول منظو ُ؛ : فعول ماضوی توا  اسوتکوا َ ؛ : مصدریهما؛ بر  است در محل رفع

؛ اسوت «اَِمَولَ»مصدریه و صلۀ    )کا   در تأویل به مصدر، مفعولٌ به بو اي  «ما» م فوع.

 صفت ال یاض، مج ور است .الُخضَرةٌِ، مج ور؛ : مضا ٌ الیهال یاضل

ٌُ ٌِسنٌ اَحٌ ٌ- : حو   ِو  بو ؛ ، مرنی ب  سکو : فعل ام  ب اي تعج )اَحسلنْ ببهٌِرمٌ ب  خیَ ٌوٌاَ

: : مضا ٌ الیه در محول ِو ؛ وک؛ ، لفظاً مج ور محالً م فوع : فاعل فعل تعجأبی؛ زائد

 : مانند بأبیک .به؛ سلنْ: ماننود اَحْو ل ْاَکْ؛ ح   عط 
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ٌاِسٌ ٌ- ، : فعل ماضی، مرنی ب  فوثحاَشَدَّ؛ : اسم نک ۀ تامه در محلّ رفع  مرثدا)ما وداَدهٌُم ٌا هدَّ

: هوو؛ : مفعولٌ بوهت در محل رفع؛ السودادَِمله بر  اس« هو»فاعل    ضمی  واِ  االسثثار 

 ، مج ور .مضا ٌ الیه

: فعل ماضی مرنی هَجَوْاَب؛ : اسم نک ۀ تامه در محلّ رفع مرثدا)ما َ َجٌم ٌیکوُنٌقدوُم ٌَب ٌاٌَم ٌٌ-

: موا؛ ، ِملوه برو  اسوت در محول رفوع«هوو»، فاعول    ضومی  مسوثث  ب  فثح  ب اي تعج 

و صله اش )یکو ُ  در تأویول بوه مصودر،  «موا»، : فعول مضوارع توا یکو ُ؛ مصدریه زمانیوه

 ، محالً مج ور .: مضا ٌ الیهک؛ : فاعل ب اي یکو ُ و م فوعهدو ُ؛ هَجَ استوْمفعول اَب
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 تحذیر و اغراء -25

 

گاهی عامل نص  مفعولٌ به محذو  است. این  مفعولٌ به منصوب به عامول محوذو  

اسوم منصووبی اسوت کوه در  -   وِوبواً محوذو  باشود یوا ِووازاً  اعم از اینکه عامول -

 رود.میبه کار  «، تحذی ، ابثصاص، اشثهال و ندااغ اء»سابثار ِمله هاي 

 

تحذی   گاه ک د  مخاط  است نسرت به ام ي ناپسوند توا از    دوري کنود؛  – 421

،  گواه کو د  ، و اغو اءداریم یم)در اینجا مخاط  را از ش ّ ب  حذر  «اشیّ َکٌوٌالَشرٌَّ»مانند: 

 .«الوف  ٌَ»مانند: ؛ مخاط  است نسرت به ام ي پسندیده تا    را انجا  دهد

 

 شود :میتحذی  به دو صورت بیا   – 422

 «الَکبِ َبٌٌاشیّب َکٌو»: مانند؛ ،که یا به صورت عط  است 1و ف وع    «اشیّب کٌَ»با لفظ  - 1

مجو ور  «ِمبنٌ »، محذّرٌمنه بوه وسویلۀ . الرثه ِایز است «اشیّ َکٌالَکبِ َبٌ»م نندٌ:؛ یا بدو  عط 

: ماننود؛ توا  با تک ار محذرٌمنه نیز بیوا  کو دمی)تحذی  را  «اشیّ َکٌِمَنٌالَکبِ بٌِ»: مانند؛ شود

  .«الإ سَدٌالإ َسدٌَ»

بقُوطٌَنٌَ»: مانند؛ «اشیّ کٌَ»بدو    - 2 )در همۀ شکلهاي مذکور، حذ  فعول  .١«فَسَ ٌوٌالسُّ

: ماننود؛ ، حوذ  فعول ِوایز اسوتست. ولی اگ  محذّرٌمنه به صورت مفو د باشودواِ  ا

  .«اِحَ رٌِالإ َسدٌَ»: توا  گفتمیکه ٌ«الإ َسدٌَ»
                                                           

 «.، إیّاکُنَّ، إیّاکل، إیّاکُمإیّاکما: »ف وع    یعنی - 1

مَخشلیٌّ علیه است که به کا  بطاب مثصل شده است و به عنوا  « نفسَ»، «فَسَ ٌوٌالّسقوطٌَنَ»: در این عرارت - 2

نیز محذّرٌ منه است که به  «الّسقوطٌَ». «اِحَفظٌ »)نگه دار  یوا « قل»، منصوب است بوه عامول محوذو ؛ منالً لٌ بوهمفعو

 ، منصوب است. «اِحَ ر»مَخشلیٌّ علیه عط  شده و به عنوا  مفعوٌل به ب اي عامل محذو  

توا  ه  ، چو  نمی گو فثه شده است، عامل مناس  بودش در تردیتوضیح اینکه ب اي ه کدا  از این دو منصوب

َتَ ٌوٌالتّدخینٌَ»: دو را به یک عامل منصوب ک د. در عرارتی مانند ٌِ»: نیز همین طور است «ِصحَّ تٌٌَحَفظٌ ا ُرکٌبَ ٌَواتب ٌبِصحَّ

ٌٌٌ◄ٌَیَدکٌٌَاِحَفظٌ »: توا  ه  دو را به یک عامل منصوب دانست؛ منالًمی «َیَدَکٌوٌرِجلَ ٌَ»: . اما در عروارتی منل«دخینٌَبالتٌّ
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ُرٌوٌاِحٌ »تردی  در ِملۀ نخست چنین است: : یادآوری و در ِملۀ  «َ رٌِالَکِ َبٌاشیّ َکٌاَُح ِّ

ُقوط»دو  تردی  چنین است:   .«ِقٌنفَسَ ٌوٌاشحَ رٌِالسُّ

 

اسوت.  «إیّواکَ»احکا  اغ اء مانند احکا  تحذی  است؛ ِز اینکوه اغو اء بودو   – 423

یوا  «الوفواءَ: »ماننود؛ یعنوی بوودو  عطو  و تکوو ار اسوت؛ یوا مفو د اسوت « َي بهومُهْ»اسم 

حس َنٌاشلیبه»: مانند؛ معطو ٌ علیه است ا خب َکٌ»ماننود: ؛ یا به صورت مک ر است «ا خ َکٌوٌالإش
 .«ا خ کٌَ

«ٌٌاشلببَزمٌ »، توسووّ  فعوول محووذو  ، در همووۀ صووورتهاي   1اسووم مُهوو َي بووه :یــادآوری

الوفب َ ٌیب ٌ»: ، مف د باشد حذ  فعل ِایز اسوت؛ ماننود« َي بهمُهْ»منصوب است )که چنانچه 

تووا  موییعنوی ن؛ ، حذ  فعل واِ  اسوت َي بهو درحالت عط  و تک ار مُهْ «اشلَزِمٌالوفب  ٌَ

حس َنٌ»: یا گفت « ٌَاشلزِمٌالوف َ ٌالوف »: گفت   .«الیهاشلَزمٌا خ َکٌوٌالإش

 

                                                                                                                                      
، عط  ِمله به که دو فعل در تردی  است «ِقٌنَفَسَ ٌوٌالّسقوطٌَ». باید توِه داشت که در عرارتی منل  «وٌرِجلَ ٌٌَ►

 ، عط  اسم به اسم است. چو  یک فعل در تردی  است «َیَدَکٌوٌرِجلَ ٌَ»:  ِمله است اما در عرارتی منل

ذک  مَخشلیٌّ  – 1: ، ممکن است به یکی از سه صورت زی به کار رود«ایّاک»الز  به توضیح است که تحذی  بدو  

، هم اه با کا  بطاب؛ مانند ت سد بط ي مثوِه او شودکه مثکلم نسرت به    نگ ا  است و میعلیه؛ یعنی اسمی

ٌالّسقوطٌَ»: در عرارت« نفس» ٌنَفَسَ ٌو : یا کن است یا مف د باشد، لفظ مَخشلیٌّ علیوه مم. در این شکل از تحذی «ِق

ٌَیَدکٌَ»، «یَدکَ»: مانند؛ یا مَخشلیٌّ علیه دیگ ي به    عط  شود تک ار شود ٌ«َیَدَک ٌرِجلَ ٌَ»، ٌو ٌَیَدَک ذک  ٌ– 2«.

تٌَ» ، «فَسَ ٌوٌالّسقوطٌَنٌَ»: مَخشلیٌّ علیه و عط  محذَّرٌ منه به   ؛ مانند ه در ، کذک  محذّرٌ منه – 3«ٌٌَ ٌوٌالتّدخینٌَبِصحَّ

: ، به کار رود؛ مانندبه صورت مف د یا تک اریا عط  محذّرٌ منه دیگ ي به   « محذّرٌ منه»این صورت ممکن است 

 م اِعه شود .  624الع بیه ص  اللغ .  )به نحو «الإ سَدٌوٌالنّ رٌَ»،ٌ«الإ سَدٌالإ َسدٌَ»، «الإ سدٌَ»

در عروارت « الکَوذلبَ»اسوت؛ منووالً  « محَّووذرٌ منووه»، اریمد،  نچوه کوه مخواط  را از   بو  حوذر مویدر تحوذیو  -1

کنیووم هم مُحَذَّر است . در اغو ا  نچووه کوه مخوواط  را بوووه سووي    تشویووق می« الیّواکَ »)و  «إیّْاکَ و الکَذِبَ»

حس َنٌاشلیه»در عروارت  «ا خب كٌَ»: است؛ ماننود«  َي بوهومُهْ» مه َي به دیگ ي است کوه بوه  «الِإحسب نٌَ». ضمناً «ا خ کٌوٌالإش

 م اِعه ک د.  625 – 623الع بیه ص  اللغ توا  به نحو    عط  شده است. )در این مورد می
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 تحذی  و اغ اء را در ِمله هاي زی  مشخص نمایید: – 104تم ین 
نٌٌّ- )تح یرباشیّ ُمٌوٌالَکِ َبٌف ش بٌٌ(الّصدیَقٌی ٌغلاُمٌ)اغرا ٌٌٌٌ–ٌ(الَکِ َبٌالَکِ َبٌ)تح یرٌ–ٌ(ُهٌخطیئ ٌ 

بٌالمبوَتٌا وٌالإنتصب َرٌفبیٌحوَمبِ ٌالقتب ِلٌٌ(یلَ ٌ)اغرا الفضٌالفضیلَ ٌٌ–ٌ(الخص َلٌال میمَ ٌی ٌفتیٌ)تح یر
ٌالمنتشرَةٌفیٌالمدینِ ٌ)تح یرٌ– (  ٌالک تُبٌ)تح یربٌّا یٌالِحةرٌََیَدیَ ٌوٌ–)اغرا (ٌ ََ ٌ–ٌ(نفوَسکمٌوٌالإ مرا

نَّ بب ٌمفسببدُةٌالإ خلبباِقٌ)تحبب یر(ٌ َجبب ٌ)تحبب یر(ٌٌ–نفَسببَ ٌوٌُصببحَةَ ٌالإ هببرارٌف ش ٌ–ثیبب َبکمٌوٌالنّبب َرٌالُمَت  جَّ
 .(شعله ور)مت  ّجج ٌ=ٌ

 ِمله هاي زی  را ت کی  کنید: – 105تم ین 

بر ، مرنوی بو  : ضومی  منفصالسوت و کوا     بو اي بطواب اسوت)إیّواک بٌاشیّ َکٌوٌالشَّ

: الشوَ َّ؛ و: حو   عطو ؛ «اُحَوذِّرُ»، مفعولٌ به بو اي فعول محوذو  ، در محلّ نص سکو 

  عرارت چنین است :تردی؛ «الحذَر»مفعولٌ به ب اي فعل محذو  

 .«َ رٌِالَشرٌَُّرَك(ٌوٌاشحٌ ُرٌ)=ٌاَُح ٌِّاشیّ َکٌاَُح ٌِّ» 

، ملون در محولّ نصو «ٌٌرٌُاَُحب ٌِّ»: مفعولٌ به ب اي فعل محوذو  )إیّاک بٌاشی َکٌِمَنٌالبإ فَعی

رٌُ»: ِار و مج ور مثعلّق به هما  فعل محذو  اجفعَی   .«اُح ِّ

: الوفواءَ؛ ، منصووب«َزمٌ اشل ب»، مفعولٌ به ب اي فعل محذو  به : مُه َي)الوفاءَ:ٌالوف َ ٌالوف  ٌٌَ-

  َي به اوّل .تأکید لفظی ب اي مُهْ

از  (حَفبظٌ اٌِ)یوا  «ٌٌقٌِ»، مفعولٌ به بو اي فعول محوذو  : مَخشلیٌّ علیه)ثیابَ ثی َبَ ٌوٌالن رٌٌَ-

: النارَ ؛: ح   عط و؛ ، در محلّ ِ  مضا ٌ الیه: کا  بطوابکَ؛ باب تحذی ، منصوب

 ، منصوب .«ذَرْالحْ»، مفعولٌ به ب اي فعل محذو  مُحذِّرٌ منه

از  «َزمٌ اِل ب»، مفعوولٌ به ب اي فعول محووذو  : مُهو َي به)االِثوهادَ لانٌُالإجت  َدٌا یّ  ٌالَکسٌ ٌ-

، مفعوولٌ بوه ، در محول نصو ، منادا مرنی ب  ضم، وُصله: اسم مرهمأيُّ؛ ، منصوبباب اغ اء

 و م فوع . «أيُّ»: نعت ب اي ال ُالکَسْ؛ : ح   تنریهها؛ «اَدعو»ب اي فعل محذو  

، مُحذَّر، مفعوولٌ بوه بو اي فعول : ضمی  منفصل منصوبی)إیّاکم ع َهَرِةٌالإ هرارٌِمٌٌُاشیّ ُمٌِمنٌ ٌ-

رٌُ»محذو   ا  ِار ومج ور مثعلّق بوه همو :ةٌِرٌَُمع َهبملن ؛ از باب تحذی ، محالً منصوب «اَُح ِّ

رٌُاٌُ»فعل محذو    : مضا ٌ الیه ومج ور .اجش ارل؛ «َح ِّ
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 اختصاص – 26
 

، یوک ابثصاص عرارت است از اینکه پس از ضومی مثکلّم یوا ضومی  مخاطو  – 424

سوازد . بوه    اسوم ظواه ، مویاسم ظاه  ذک  شود )که در واهع مفهوو  ضومی  را روشون 

 منصوب است. (اَُخصٌُّ) ل شود که به سر  فعلل واِ  الحذمیگفثه «مخصوص»

ٌالغریبَبٌنحبُنٌاللُّةن نیببّیَنٌنببُحٌِ»: ماننود؛ اسوت «أل»یا مع فوه بوه  «مخصوص»  – 425 یوا  «بُّ

 .«َحُموَنٌالمس ُینٌَِ ٌَترٌ ا نتمٌاَدَ ٌالَفضٌ »: مانند؛ است «أل»مضا  است به  نچه که داراي 

 

 ِمله هاي زی  را ت کی  کنید: – 106تم ین 

ٌالغریبَبٌنحُنٌاللُّةٌ- ،  مرثدا در محل : ضمی  منفصل م فوع مثکلّم مع الهی )نحن ن نییَنٌنُِحبُّ

، بوه    «اَُخبصٌّ»، مفعولٌ بوه فعول محوذو  ، ِمع مذکّ  سالم: اسم منصوباللُّرنانیّین؛ رفع

: فعل مضوارع موثکلّم نُحل ُّ؛ «ین»عالمت نص      «أل»، مع فه به شودمیمخصوص گفثه 

 : مفعولٌ به و  منصوب .اله ی َ؛ بر  و محالً م فوع مع الهی ،

، «مخصوص»:    لووأهْ؛ : مرثوودا محالً م فوووع)أنثوم نٌَبوَنٌالمس ُیبَحمرٌ ب ٌتٌَبَ ٌالفضبمٌا دبا نتٌ-

؛ الفضل: مضا ٌ الیه، مج ور؛ تَ حَمُو : فعل مضوارع «أبُصُّ»مفعولٌ به ب اي فعل محذو  

المساکین: مفعولٌ بوه، منصووب بوه فثحوه، ؛ «واو»ضمی  بارز  ِمع مذکّ  مخاط ، فاعل   

 ِملۀ فعل و فاعل و مفعول در محل بر  مرثداست .

: اَذهو ؛ ، مرثودا درمحول رفوع: ضمی  مثکلّم وحده)أنا   ٌالرفیقٌُبٌَّ ٌا یبٌِتاشلیٌزی رٌٌَُبٌدٌَلٌ اٌَا ن ٌٌ-

البیٌ»؛ حول رفوع برو در م «أنوا»، فاعل    ضمی  واِ  االسوثثار فعل مضارع مثکلّم وحده

: اسوم مرووهم أيُّ؛ مضا ٌ الیوه محوالً مجوو ور« ک»؛ ِار و مج ور مثعلّق به اَذه :ٌ«ٌزی رة

است از بواب ابثصواص  «مخصوص»،  مرونی بو  ضم و در اینجووا )مووسو  بووه أيّ وُصلیوه 

ه ،  مفعوولٌ بوواهع شده است و مرصوود از     نودا  نیسوت «ک»که پس از ضمی  مخاط  

: نعوت بو اي ال فیوقُ؛ : حو   تنریوههوا؛ و محالً منصوب«  اَبُصُّ»است ب اي فعل محذو  

 ، م فوع .«أي»
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، «مخصوص»: ظ یو َ ؛ : مرثوودا در محوول رفوع)أنت َدکٌَبوحٌ ٌلَّمٌ بَفٌالحدیِثٌَتکٌَبا نَتٌفریٌ-

فعل ام  مف د موذکّ   :: مضا ٌ الیه مج ور؛ تکلَّمْالحدیث؛ «اَُخبصٌُّ»مفعولٌ به فعل محذو  

: حوال وحوودَ ؛ «أنوت»، فاعوول    ضمی مسوثث  ، بر  در محل رفع، مرنی ب  سکو مخاط 

، چو  از اسمهاي دائم االضوافه ِامد مع فه درتأویول به مشثقل نک ه  )منف داً  مضا  است

 ک: مضا ٌ الیه در محل ِ  است .؛ شود و منصوب استمیمحسوب 
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 اشتغال – 27
 

مردّ  شود و پس از    فعلی بیاید که یوا در میاشثهال عرارت است از اینکه اس – 426

لٌ الثٌَّ»: ، مانندضمی     اسم عمل ک ده است َُ یا در  نچه که به ضمی     اسم اضوافه  «ُتهٌَُمَرٌاَ

 گویند.می «مشهولٌ عنه»اسم مرودّ   را  1« ُبٌَقَرا ُتٌِهعَرهٌُبالکت»: ماننود؛ شده است

،    را اسم مشهولٌ عنه به سر  فعل محذوفی که فعل موذکور در عروارت: رییادآو

، اگ  توافق فعل مذکور و محذو  در لفظ ممکون باشود؛ شودمی، منصوب کندمیتفسی  

ل باٌََمبَرٌالثٌَّ»: ماننود؛    فعل محذو  از ِنس هما  فعول مذکووور بووواهد بووود یعنوی  «ُتهٌُبَُ

لٌ اٌَ» ل باٌَمَرٌُتٌالثٌََُّ ، موافق بوا ، تنها در معنی،    فعل محذو . اگ  این توافق ممکن نراشد«ُتهٌُبَُ

 «ِواوزتُ الرسوثا َ مو رتُ بوه»یعنوی ؛ «ببهٌالةسبت َنٌمبررتٌُ»: ماننود؛ فعل مذکور بواهود بوود

شود که  ورد     ب  س  مشهولٌ عنه می، بوه وسیلوۀ ح   ِو  مثعدّي «مَ رتُ: » )توضیح

 شود نه منصوب .میمشهولٌ عنه مج ور میچنین هنگاممکن نیست زی ا در 

 

 اع ابی دارد به ت تی  زی  : چهار حالتمشهولٌ عنه  - 427

 ، واجب الرفع و مرجّح الرفع.، مرجّح النصبواجب النصب

 

واجـب ،  یودمویاسم مشهولٌ عنه پس از ادواتی کوه فرو  فعول بعود از  نهوا  – 428

اشِنٌ»: ماننود؛ ، تحضویض و اسوثفها  غیو  از هموزهعَ ْض، است. نظیو  ادوات ش ب النصب
 «.2َعَم ٌَطٌ اٌََتُهٌَ ٌَزَرعٌ الَحقٌ 

                                                           
« مو رتُ»، فعول شووداما چنا  که مالحظوه می«. الرسثا ُ م رتُ به»مثلّ  ب اي وِه ابی  این منال را  ورده است؛  - 1

، ، عمل نک ه است؛ بناب این منال ذکو  شوده توسوّ  مثلّو ب به اسم مردّ در لفظی که اضافه شده باشد به ضمی  م بو

 درست نیست.

ٌُزرتٌَبلیٌّاٌعٌَدلٌّ: ؛ تحضیض مانندنَبٌیعِفُرهٌُا لإٌال ٌّ: ؛ ع ض مانندُهٌس َعَدکٌَبلیّ  ٌس عدتٌَعٌٌَاشنٌ : ش ب مانند -2 :ٌد ٌُه؛ٌاستف  مٌم نندب  
س َعَدتٌَبلیٌّعٌَ  ُه.ب ٌ 
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همو اه نراشود  «فواء»، نهوی و دعوا کوه بوا : امو مانند؛ اسم مشهولٌ عنه پیش از فعل طلری

هٌُعٌَ: )ام  مانند «ا خ َکٌوفََّقُهٌاللهٌُ»: مانند؛ است مرجّح النصب لّیب  ٌلبإٌعٌَ: ، و نهوی ماننودلّی  ٌاَُِرم 

شود، منل همزۀ اسثفها  )و ما و ال و می . همچنین پس از اداتی که غالراً ب  فعل وارد ِربب هَتضٌ 

اَطٌ »: ماننود؛ است مرجّح النصبإ  نافیوه   ٌاشنٌ ؛ٌلإٌَعلّی  ٌرا یُتهٌُ؛ٌهٌُبٌُتا ٌم ٌالکت َبٌَقرٌَو ) «َتهٌَُعمٌ اََعَسلاٌ 

  .بُتهٌُرٌَا خ َکٌیٌَ

 

فجائیوه و  «إذا»، منول پس از اداتی که ابثصاص به مرثدا دارنود اسم مشهولٌ عنه – 429

ب»: ماننود؛ اسوت واجب الرفـع، حالیه« واو» بم ُ ٌتٌََخَرج  لاٌالسَّ : )و ماننود «یبومٌُحُجُة ب ٌالغٌُُتٌفب ش

عٌ س َفرٌ »   .«ن  ُهٌالخطیُبٌعنٌالحربٌُِبٌیٌَُتٌوٌالشَّ

انود و موا بعود  نهوا در موا ، پیش از ادواتی که صدارت طل  همچنین اسم مشهولٌ عنه 

؛ نظی  ادات شو ب و اسوثفها  )و عَو ْض تحضویض و موصوول و ال  1کندمیهرلشا  عمل ن

ب»: ماننود؛ اسوت واجب الرفـع، بالفعل  مشة  ابثدا و کم بر یه و ح و   بَتزٌ ٌُحٌاشنٌ الَقم  ُهٌَرع 

؛ٌهٌُبُتٌببٌ یٌع قةلاُنٌاشنٌِّالَکسٌ ؛ٌهٌَُبٌتبٌ َطیعٌ اٌَُه؛ٌالفقیُرٌُمٌکرمٌُإَن ٌمٌُالإ ست ُلٌلٌٌََتُه؛بتَقنٌ اٌٌَالعلُمٌَد ٌ : )و مانند «هٌَُتحُصدٌ 
ٌالّ یٌیربُتهٌُ ٌ.(هٌُبتٌََُرمٌ اٌٌَاَلإا بوَکٌ؛ٌهٌُبٌَحَتَرمتاٌِاٌا بوَکٌَدلٌّ؛ٌزید 

یعنی عاملی که نص  یا رفوع    را ؛ اسم مشهولٌ عنه اگ  در غی  موارد ذک  شده باشد

؛ است مرجّح الرفع، ِود نداشثه باشد، در عرارت وکندمیواِ  یا نص     را م ِّح 

 .«ا خوَکٌرا یتهٌُ»: مانند

 

، علّوت اعو اب    را بیوا  و سو س مشهولٌ عنه را اع اب گذاري نمووده - 107تم ین 

 ِمله ها را ت کی  کنید :

                                                           
تواند در اسمهایی که پیش از ایون ادوات گی نود و فعول نمی  اسم مشهوولٌ عنوه و فعوول هوو ار میاین ادوات میووا -1

، ادوات  مزبوور از باصویت طریعوی بوود کوه واِو  ، عمل کند؛ زی ا اگ  ایون عمول صوورت گیو دواهع شده است

 شوند. ، ساه  میالصداره بود  است
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: مشهولٌ عنه و م ِح ال فع است چو  در غی  ازحالثهاي )المعلّمُ ُتٌنصیَحَتهٌُالمعلُّمٌاِمَتَثلٌ ٌ-

 ؛، بنوا بو  ایون در اینجوا مرثودا سوتال فع و واِ  النصو  و مو ِح النصو  اسوت واِ 

؛ مفعولٌ به منصووب:ٌنصیَح ؛ در محل رفع «تُ»المثنَلتُ : فعل ماضی و فاعل    ضمی  بارز  

 در محل رفع بر  مرثداست .«ٌٌاِمَتَثلُتٌنصیَحَتهٌُ»: مضا ٌ الیه در محل ِ ، ِملۀ هو

لاٌالتّلَخَرجٌ ٌ- : مشهولٌ عنه و واِ  ال فع  است چو  پوس از )الثلمیذُ میُ ٌَیِعُظُهٌالمعلِّمٌُُتٌف ش

، فاعول    ضومی  : فعل ماضوی موثکلّم وحودهفجائیه واهع شده و مرثدا است. بَ َِتُ «إذا»

، محلّی از اع اب ندارد و غی عامول : ح   فجائیهإذا؛ : اسثینافیه ؛ در محل رفع «تُ»بارز 

؛ : مفعوولٌ بوه در محولّ نصو هوو؛ : فعول مضوارع م فووعیَعلظُ؛ ، م فوع: مرثداالثلمیذُ؛ است

؛ در محول رفوع برو  اسوت بو اي الثلمیوذ «َیِعُظُهٌالُمَعلِّبمٌُ»، ِملۀ فعلیۀ : فاعل و م فوعالمعلَّمُ

 «مٌُلمیبُ ٌَیِعُظبُهٌالمعلِّباشلاٌالتٌّ»ِملوۀ ؛ ابثدائیوه اسوت و محلّوی از اعو اب نودارد «بَ َِتُ»ِملۀ 

 اسثینافیه است و محلّی از اع اب ندارد .

)أبو: مشهولٌ عنه و واِ  ال فع است چو  پیش از ادات صودارت  َتبهٌَُُرمٌ اٌٌَا خوَکٌَد ٌ ٌ-

چوو  از « واو»، مرثدا و م فووع اسوت بوه کند  مدهمیطل  که مابعدش در ماهرلش عمل ن

: تَاَک َمْو؛ ها  غی عامول:  ح   اسثف: مضا ٌ الیه در محل ِ ؛ هلکَ؛ اسماء بمسه است

: مفعوولٌ بوه فاعول    در محول رفوع؛ هوو «تَ»فعل ماضی مفو د موذکّ  مخاطو  و ضومی  

  .«أبوکَ»در محل رفع بر  است ب اي  «د ٌاََُرمَتهٌُ»، ِملۀ فعلیۀ منصوب

ٌمٌَُهٌصٌَحٌ ُهٌوٌسةٌُِّةدٌ الخ لَقٌاُعٌ ٌ- ََ پیش  ، م ِح النص  است چو : )الخالقَ: مشهولٌ عنهسب  ٌَة 

فعول امو  مفو د  رُودْاُعْ؛ «اُعرُودْ»، مفعولٌ به است ب اي فعل محذو  از فعل طلری  مده است

: مفعوولٌ بوه در محول هوو؛ فاعول    اسوت« أنوت»مذکّ  مخاط  و ضمی  واِو  االسوثثار 

: هوو؛ «أنوت»فعل ام  مف د موذکّ  مخاطو ؛ فاعول    ضومی : سَرَّحْ؛ و: ح   عط ؛ نص 

، : ظ   م ک  به معنی پیوسوثگی و مالزموت اسوتصراحَ مساءَ؛ لّ نص مفعولٌ به در مح

 .1ه  دو ِزء مرنی ب  فثح و محالً منصوب است 

                                                           
، هموا  نه ثابت و ذاتی؛ زی ا اگ  از حالت ت کی  بارج شوند، معو ب هسوثند عَ َضی است« صراحَ مساءَ»بناء در  - 1

 باشد.، مع ب میگونه که عدد م ک  نیز مرنی ب  فثح است و در حالت غی  ت کی 
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، م ِّح النص  است چو  پیش از فعل طلری  مده : مشهولٌ عنه)َِدَّ اهللُُهٌَحمٌ َکٌلَِیرٌ َجدٌٌَّ-

فعول : للیووَ حَمْ؛ یه در محلّ ِ : مضا ٌ الک؛ «هُحَمْللیَ ْ»، مفعولٌ به ب اي فعل محذو  است

: فاعول و ا ُ؛ : مفعوولٌ بوه در محولّ نصو هو؛ مضارع مجزو  به ال  ام ، ِملۀ دعائیه است

 م فوع است .

ٌَعظٌّالصٌٌّ- )الصّدیقَ: مشهولٌ عنه، م ِّح النص  است چو  پیش از فعل  منِزلََتهٌٌُمٌ بٌِدیَقٌالوفیَّ

: عَظَّوولمْ؛ ، منصووب: نعوتالووفیَّ؛ «عَظّوولمْ»حوذو  طلری  مده است، مفعولٌ به ب اي فعل م

؛ ، منصووبمفعولٌ بوهمنِزلََ ٌ؛ «أنت»، فاعول    ضمی  مسثث  فعول امو  مفو د مذکّو  مخواط 

 : مضا ٌ الیه محالً مج ور است .هو

از فعل ، چو  پیش ، م ِّح النص  است: مشهولٌ عنه)العلماءَ ُ مدمٌوٌخ لِطٌ العلم َ ٌع ِهرٌ ٌ-

فعول امو  مفو د موذکّ  : عاشول ْ؛ «عاشول ْ»، مفعولٌ بوه بو اي فعول محوذو  طلری  مده است

؛ : حو   عطو و؛ : مفعوولٌ بوه محوالً منصووبهم؛ «أنت»، فاعل    ضمی  مسثث  مخاط 

: مفعوولٌ بوه محوالً هوم؛ «أنوت»: فعل ام  مف د مذکّ  مخاط  فاعل    ضومی  مسوثث  بالل ْ

 منصوب است .

 

ِمله هاي زی  را به صورت اشثهال در  ورید س س اسم مشهولٌ عنوه را  – 108م ین ت

 اع اب گذاري کنید :

رٌ دلٌٌّ- ؛ٌ«واِ  النصو »َهٌاِلیٌحیِنٌالح جِ ٌبرتٌَخٌَاٌالم َلٌادٌََّتٌالم َلٌاشلیٌحیِنٌالح جِ ٌ)دلٌّاٌادخَّ

  .«واِ  ال فع» ُهٌالیٌحیِنٌالح ج ٌَِبٌترٌ خٌَاٌادٌَّالم ُلٌدلٌّ

ٌالضٌّ ٌ لوٌتٌٌَ- ٌَت ٌ ِدَینَّ ٌ)لوٌالض لَّ ٌلوٌَت ٌ «واِ  النص »ِدَینَُّهٌ لَّ   .«واِ  ال فع» هٌُببٌَِّدَین،ٌالض لُّ

واِو  »ٌتَب  ِهٌاَلإَحِفظٌ ا وامُرٌاللٌّ؛ «واِ  النص »َت  ٌَتٌا وامَرٌاللِهٌ)ا لإٌا واِمَرٌاللِهٌَحِفظٌ ا لإٌَحِفظٌ ٌ-

  .«ال فع
بٌ ٌ- بٌ َتٌالُمخلَصٌزادَکٌبی ن  ٌمتیٌَجرَّ  هٌزادَکٌبی ن  ٌعلبیٌخلوِصبهٌِبتٌَعلیٌخلوِصِهٌ)متیٌالُمخلَصٌَجرَّ
ب «واِ  النص »   .«واِ  ال فع» ُهٌزادَکٌبی ن  ٌعلیٌخلوصهبَتٌبٌ الُمخلُصٌمتیٌَجرَّ
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یُ ٌلبوٌلالخ؛ «واِ  النص »  هبُتمٌعلیوُهٌلََسلَّمٌ بَ ٌرا یُتمبهٌ)لوٌالخلیبُتمٌعلیَ ٌلََسلَّمٌ بلوٌرا یُتمٌالخلیٌ-

  .«واِ  ال فع» لََسلَّمُتمٌعلیهٌهورا یتمٌُ

الخبروُفٌ؛ «واِ  النصو »زوَرَکٌ؟ٌبٌَُهٌلِنبَبحٌُروَفٌَت ٌ بروَفٌلَِنزوَرَکٌ؟ٌ)متیٌالخٌََبُحٌالخٌَمتیٌَت ٌ ٌ-
ادات  «مثوی»)شکل دیگو  ایون عروارت بنوابوو  اینکوه ؛  «واِ  ال فع» َبُحُهٌلَِنبزوَرَکٌ؟متیٌَت ٌ 

بُهٌروُفٌمتبیٌَت ٌ الَخب؛ «واِ  النصو » ُزر کٌَبُهٌلََنبببحٌ وَفٌَت ٌ رببمتیٌالخٌَ: ش ب بواشد چنیون است َبح 

 .1  «واِ  ال فع » لََنُزر کٌَ

                                                           
: اشوثهال ، این نکثه شایا  گفوثن اسوت کوهرا ادات ش ب در نظ  گ فثیم« مثی»در مورد شکل دو  این عرارت که  -1

ٌُ بَقبدا ٌَتلٌ بزیبٌاشنٌ : شوود، ممثنع است؛ منالً گفثوه نمیش ب ِاز  که فعل ش ب را لفظاً مجزو  نموده بعد از ادوات بُهٌف َ . هٌُبِرم 

از ادوات ش ب؛ و در تحضیض و اسوثفها  )بوه غیو  از هموزه  پسوندیده « إذا»و « لو»و  «ال ْ»همچنا  که اشثهال در غیو  

، ، محالً مجزو  باشد یا اینکه ادات ش ب از ادوات غی  ِواز  باشودش ب نیست؛ مگ  در وهت ض ورت. الرثه اگ  فعل

،  فوائد مطلو  4: مرادي الع بیه، ج )ر.ک، «َربَتهاِنَدمٌاِلاٌاَخ َکٌیٌَ»وٌ«ٌمدٌَاِنٌاَخ کٌَیَربَتُهٌفَ ن ٌ»: اشثهال ِایز است؛ ماننود

کوه بوا ادات شو ب پوذی ي مشوهولٌ عنوه در هنگامی  .  بناب این ص فاً به منظور  گاهی از چگونگی اع اب450شماره 

، پاسخ این تم ین در اینجا این چنین داده شد و گ نه صحت یا عود  صوحّت نحووي    موورد نظو  نرووده هم اه باشد

 است.
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 تنازع – 28

 

تنازع عرارت است از اینکه دو عامل به یوک معموول توِوه داشوثه باشوند. ایون  – 430

بُتٌواٌَ»: مانند؛ دوعامل یا درطل  معمول مثفق اند ُتٌل ٌ ٌَسٌَ»: ثل ؛  مانندیا مخ «ُتٌالتلمی ٌَلَّمٌ عٌَدَّ

 «َسب َلتٌُ»، ، به مفعول نیاز دارند، ولی درمنال دو ، ه دو عامل. درمنال اوّل«خواکٌَاٌَج َبنِیٌاٌَوٌ

 نیاز به فاعل دارد. «اَجابنی»نیاز به مفعول و

 

،    معمول یا فاعل است ب اي  نها یا اگ  دو عامل در طل  معمول مثفق باشند – 431

بببدٌَّاٌَ»: )وماننود «َسَجَدٌوَصبلَّیٌالتِّقبیٌُّ»: ر؛ مانندمفعول یا مج و ُتٌوٌَصبلَّیٌ »؛ٌ«لمیب ٌَُتٌالتٌُّتٌوٌَعلَّم 

ٌ.«صلَّیٌعلیٌالنّةیٌَّ
ٌ

، در ، عاموول دو ، ابوثال  داشوثه باشوندوهثوی کوه دو عامول در طلو  معموول – 432

، عامول صورت در این؛ شودمی، مُهمَل )غی عامل  گذاشثه معمول عمل ک ده و عامل اوّل

، اگ  عامل اوّل احثیواج بوه ، عمل بواهد ک د. بناب این، در ضمی ل م بوب به    معمولاوّل

: شوود؛ ماننودموی، ضمی  رفع )معادل و موافق با معمول  به    ملحوق معمول م فوع داشت
 .« ٌَُتٌا َخَویٌ َهَرح ٌوٌاََفدٌ »

؛ و شوَ َحا در ضومی   مثّصول بوه   ، اَفَدتُ در أبوَیک عمل ک ده اسوت )در این منال

 گ دد .میب   «أبوَیک»که به  «ال »یعنی 

، در صیهه هاي مف د مذکّ  غای  و مف د مثنّوث این ضمی  درفعلهاي ماضی و مضارع 

اگ عامل اوّل معموول  1، مسثث  و در باهی صیهه ها بارز است. 4و 1غای  )یعنی صیهه هاي 

                                                           
 : دانمبیا  دونکثه را در اینجا ض وري می - 1

وٌا فَدٌ »و نکثۀ نخست م بوب به منال   وٌا ف َدنیٌ»: ر کثاب مرادي این گونه  مده استاست که د «ُتٌا َخَوی َهَرحٌ  هرحٌ 

، شویم که  منال کثاب ب اي وهثوی کوه عوامال  در طلو  معموول  ابوثال  دارنوداگ  دهّت کنیم مثوِه می .«واکا َخب

   ◄، در حالی که اینجا موضوع بحث م بوب به وهثی اسوتبواهنددرست نیست؛ زی ا ه  دو عامل  معمول م فوع می
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، در طل  معمول ابثال  داشثه باشند. ازاین رو، منوال را تصوحیح کو دیم و بوه گونوه اي نوشوثیم کوه املهاکه  ع ►

، معموول ، معمول منصوب بخواهد وعامل اوّل که مُهمل و در ضمی عمل کو ده اسوتعامل دو  که عمل کننده است

 م فوع.  

 ، مفو د موذکّ   در صویهه هواي  موثکلّم وحوده: ضومیو نکثۀ دیگ  اینکه درمثن ع بی کثاب مرادي  مده اسوت  
، این بطایی است کوه غفلثواً وارد ، مننی و ِمع  مسثث  است در حالی که این گونه نیست و به گما  نگارندهمخاط 

 ، بصوصاً که در بعضی از صیهه ها اصالً وِود تنازع  هابل تحرق نیست.مطل  شده است

، یکی از صیهه هاي مخاط  یوا موثکلّم ق نیست  نهایی است که عامل اوّلصیهه هایی که تنازع در نها هابل تحر

، زیوو ا در ایون موووارد ، بوده و احثیاج بوه معوومول موو فوع داشووثه باشوود، اعم از ماضی یا مضارع)وحده و مع الهی  

اسوم ظواه  ِانشیوون ضومی   ، لزوماً ضمی  مخاط  یا مثکلّم است )مسثث  یا بارز  و چو موعموول م فوع در عامل اوّل

، این امکا  هست که  عامل اول را مثوِه اسم ظاه  ک ده و عامول شود )در حالی که در تنازعمخاط  یوا مثکلّم نمی

المعلِّموَنٌ»،ٌ«َس ََلٌوٌاََجةتُ مٌالمعلِّمونٌَ»: دو  را مثوِه ضمی    ؛ مانند ، بناب این  «ق مٌَوٌَمَررُتٌبِِ مٌالمعلِّمونٌَ»وٌٌق مٌَوٌَجَلسوٌا

، طل  کند تا  نگاه تنازع بین دو عامول بو  سو     تواند اسم ظاه ي را به عنوا   معمول منصوب بودعامل دو  نمی

، در تنوازع شو ب اسم ظاه  پدید  ید که عامل دو  در بود اسم عمل نماید و عامل اوّل در ضمی     اسم.  از ط فوی

ظاه  باشد نه ضمی ، اعم از مسثث  یا بارز. )بوه کثواب شو ح هطو  النودي، تحریوق  است که معمول مثنازعٌ فیه حثماً اسم

و کثاب ش ح ال ضی علوی الکافیوه، چواپ ِدیود، تصوحیح  275محمد محیی الدین عردالحمید، چاپ سیزدهم، ص 

 م اِعه کنید . 202 – 201یوس  حسن عم ، ِلد اول، ص 

« أنوت»  و معمول م فووع    ضومی  مسوثث  7اط  است )صیهۀ به این منال که عامل اوّل مضارع مف د مذکّ  مخ

،که معمول منصووب اسوت اسوم ظواه ي « ک»توانیم به ِاي ضمی  . در این منال نمی«َتنُصُرنيٌوٌاَنُصُرکٌَ»: توِه کنید

ین باشیم کوه توانیم  هائل به ابه    ب گ دد. نیز نمی« أنت»مسثث  در عامل اوّل باشد و «  أنت»بگذاریم که م ِع هما  

 م ِع ضمی ، ضمی  دیگ ي است.

 :«تَ»   و معمول  م فووع    ضومی  بوارز 7، مف د مذکّ  مخاط  ماضی است )صیهۀ به منال دیگ که عامل اوّل 

،کوه معموول منصووب اسوت اسوم « ک»تووانیم بوه ِواي ضومی  در این منال نیز نمی « ٌَبنََصرَتنيٌوٌنََصرتٌُ»توِه کنید:  

بووه    ب گو دد. عوالوه بوو  اینکوه حووذ  ضومی  « تَ»در عامول اوّل بواشد و «  تَ»که م ِع هما  ظاه ي بگذاریم 

، تنَّ  از فعل ماضی مخاط  ممکون نیسوت؛ ، تل، تُم)وهمۀ ضمی هاي مثصل م فوعی دیگ : تُما« تَ»مثصل م فووعی 

،  مفو د موذکّ  غایو  ا ایون منوال کوه عامول اوّلاز مضارع مخاط . حال اگ  منال ابی  را ب« ،  ، ي، وا: »همچنا  که

، مرایسوه کنویم«ٌٌنََصبَرنيٌوٌنَصبرُتٌعلیب  ٌ»اسوت؛ یعنوی « هوو»  و معمول م فوع در   ضمی  مسثث 1ماضی است )صیهۀ 

شویم که در این عرارت توانسثه ایم ب اي عامل دو  اسم ظاه  منصوبی معادل و مساوي بوا ضومی  م فووعی مثوِه می

ذک  کنیم تا ه  دو عامل ب  س     تنازع کننود و عامول دو  در بوود اسوم و عامول «  هو»، یعنی عامول اوّل معمول بوه

 ◄ اوّل در ضمی     عمل نماید.
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: است توِه کنیود «أنا»، ضمی  مسثث ، و معموول م فوع   ، مثکلّم وحدۀ مضارعبه منال دیگ  که عامل اوّل ►

که معموول مونصوب بوه عاموول دو  اسوت اسووم  «ی»توانیم به ِاي ضمیو این منال نیز نمیدر  .«اَنُصُركمٌوٌَتنُصبرونی»

بوه    ب گو دد. ایون وضوعیت در تموا  « أنوا»در عواموول اوّل باشود و ضومی   «أنا»ظاهو ي بوگذاریم که م ِع  هما  

َتنُصبروَنٌوٌ»ل مثکلّم وحدۀ ماضی اسوت؛ عامل اوّكه  «ُهٌوٌنََصرنیبنََصرتٌُ»: هاي مخاط  و مثکلّم صادق است؛ مانندصیهه

 عامل اوّل ِمع مذکّ  مخاط  مضارع است.كه  «ُصُرُمناٌَ

 : تنازع در  نهوا  هابول تحرق می باشد  -از این رو  –اینک چند منال از وهثی که عامل اوّل صیهۀ غای  است و 

«  الو »  است و در ضومی  م فووعی 2ذکّ  غای  )صیهۀ مننی م مضارع، عامل اوّلٌ:« ٌَبَویٌ خٌَاٌَُصُرٌُصرانیٌوٌاَن ٌَینٌ »ْ 

 گ ددکه معمول منصوب عامل دو  است. ب می« اَخَوَینِ»عمل ک ده است که به 

  اسوت و معموول م فووع    ضومی  5مننی مثنث غای  )صیهۀ  مضارع، عامل اوّلٌ:« ٌَبُصُرٌاُخَتیٌ ُصرانیٌوٌاَن ٌَتنٌ »ْ 

 گ دد که معمول منصوب عامل دو  است. ب می« اُبثَینل»است که به « ال »

« ألو »  است و معموول م فووع    ضومی  2مننی غای  )صیهۀ  ماضی، عامل اوّل: « ٌَبنََصرانیٌوٌنََصرُتٌا َخَویٌ »ْ 

 گ دد که معمول منصوب عامل دو  است.ب می« اَبَوَینل»است که به 

باٌُنََصرت نیٌوٌنََصرُتٌ»ْ  « ألو »  است  و معمول م فوع    ضومی  5نی غای  )صیهۀ من ماضی، عامل اوّل: « ٌَبخَتی 

 گ دد که معمول منصوب عامل دو  است. ب می« اُبثیَنل»است که به 

  است و معمول م فووع    ضومی  3ِمع مذکّ  غای  )صیهۀ  مضارع، عامل اوّل: « ٌَبینُصرونیٌوٌاَنُصُرٌاشخوَتب»ْ  

 صوب عامل دو  است.گ دد که معمول منب می «ةاشخو» است که به« و»

  است و معموول م فووع    ضومی  6ِمع مثنث غای  )صیهۀ  مضارع، عامل اوّل: «ُصُرٌاََخواتِ ٌَنَنیٌوٌاَن ٌُصرٌ َینٌ »ْ  

 گ دد که معمول منصوب عامل دو  است.ب می« أبوات»است که به «  »

« و»  است  و معمول م فوع    ضمی  3)صیهۀ ِمع مذکّ  غای   ماضی، عامل اوّل: « ٌَبخوتٌَاٌُِتٌنََصُرونیٌونََصرٌ »ْ 

 گ دد که معمول منصوب عامل دو  است.ب می «ةخواشٌ»است که به 

  است  و معموول م فووع    ضومی  6ِمع مثنث غای  )صیهۀ  ماضی، عامل اوّل: « َخواتٌِاٌَُتٌنَنیٌوٌنََصرٌ نََصرٌ »ْ 

 و  است.گ دد که معمول منصوب عامل دب می« اَبَوات»است که به «  »

 حال به این منالها توِه کنید :

  اسوت و معموول م فووع    ضومی  1مف د مذکّ  غایو  )صویهۀ  مضارع، عامل اوّل: «خب کٌَاٌَُصُرٌُصُرنیٌوٌاَن ٌَینٌ »ْ 

 گ دد که معمول منصوب عامل دو  است. ب می« أبا»است که به « هو»مسثث  

  اسوت و موعمول مو فوع    ضومی  4مف د مثنوث غایو  )صیهۀ  مضارع، :  عامل اوّل«اُخَتب ٌَنُصُرٌاٌَُصُرنیٌوٌَتنٌ »و 

  ◄ ب  می گ دد که معمول منصوب عامل دو  است.« أبوت»اسوت کوه به « هی»موسثث  
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لَّمْ:  »ماننود؛ شوودمویبدا  ملحوق ن ، ضمی يمنصوب یا مج ور بخواهد لَّمَ عَلَویَّ سوَ تُ و سوَ

 .«اَبواک

تنازع موِود در عرارت هاي زی  را مشخص و  نها را اع اب گوذاري  – 109تم ین   

 نمایید :

ُج ٌُْ  )ه  دو عامل در طل  معمول مثفق و طال  معمول م فووع انود کوه  ق َمٌوٌَلَدَبٌالرَّ

)ه  دو عامل درطل  معمول مثفق  میلَِقیُتٌوٌَسلَّمُتٌعَلیٌابِنٌعٌ–فاعل  ندو است  « ال ِل»

، و عامول اوّل کوه مُهمول اسوت معمول عامل دو  «عَلَی ابن»و طال  معمول مج وراند که 

، هما  معمول عامل دو  است ولی محذو  و در نیّت بدو  معمول است. الرثه معمول   

و عامل در طل  معمول مثفق و طال  معمول مج وراند )ه  د هٌِا منُتٌوٌاسَتغنُتٌب للّبٌ–است  

صبلَّیُتٌوٌٌ–معمول عامل دو  است و معمول عامل اوّل نیز هما  و در نیّت اسوت   «با ل»که 

ٌمسلم ٌٌَصلَّیٌعلیٌالنةیٌِّ )ه  دو عامل در  طل  معمول مثفق و طال  معمول مج وراند که ُُ ُّ

معمول عامل اوّل نیز هما  مج ور اسوت کوه در نیوت ، معمول عامل دو  است «عَلَی النریَّ»

)دو عامل درطلو  معموول مخثلو  انود. عامول اول   ٌَبخوتُباٌُِتٌب مٌسَتَعنٌ اٌٌِاشستع َنٌوٌ–است  

معمول عامول اول و  «اشخوة»طال  معمول م فوع است  و عامل دو   طال  معمول مج ور. 

)دو عاموول در طلوو  معمووول ٌا ٌَُجَفببوُتٌوٌجفبب نیٌالإ ِخّلببٌ–معمووول عاموول دو  اسووت.  «بهووم»

                                                                                                                                      
  است و معمول م فوع    ضمی  مسثث  1مف د مذکّ  غای  )صیهۀ  ماضی، : عامل اوّل«خب کٌَاٌَنََصَرنیٌوٌنََصرُتٌ»ْ  ►

 گ دد که معمول منصوب عامل دو  است.ب می« أبا»به  است که« هو»

  است و معمول م فووع    ضومی  مسوثث  4مف د مثنث غای  )صیهۀ  ماضی، عامل اوّل: « ٌَبخَتباٌُنیٌوٌنََصرُتٌبٌ نََصَرت»ْ 

 گ دد که معمول منصوب عامل دو  است.ب  می« أبت»است که به « هی»

، صویهه هواي مفو د غایو  ، تنها چهار عرارت  ب کوه عامول اوّلاي ذک  شدهشود از میا  منالهچنا  که مالحظه می 

، مسثث  بوود و در بریوۀ عرواراتی کوه تنوازع در ، ضمی  م فوع  به عامل اوّل  بود4و 1ماضی و مضارع )یعنی صیهه هاي 

 432ون کثوواب ذیول شومارۀ ، بارز بود و این چیزي است که موا در ای، ضمی  م فوع به عامل اوّل نها هابل تحرق است

 بدا  تص یح ک ده ایم  ولی مثن اصلی کثاب مثأسفانه دچار اشثراه شده است.
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اند. عامل اول طال  معموول منصووب و عامول دو  طالو  معموول م فووع اسوت. مخثل 

معمول عامل دو  است و معمول عامل اوّل ضومی  محوذو  اسوت کوه در نیوت  « ٌُالإ ِخّلا»

 )دو عامل در طل  معمول مخثل  اند. عامول اوّل طالو ٌنیٌالُمبدرِّسٌُبٌَج باٌََس  لُتٌوٌٌ–است . 

معموول عامول دو   «المُودرِّآُ»، معمول منصوب و عامل دو  طال  معموول م فووع اسوت

ٌَ یُتبُهٌالتلمیب ٌُدرَسٌوٌا ل ٌٌ–است و معمول عامل اوّل ضمی  محذو  است کوه در نیوت اسوت . 

)دو عامل در طل  معمول مخثل  اند. عامل اوّل طل  معمول م فوع و عامول دو  طالو  

 «هوو»معمول عامل اوّل است و معموول دو  ضومی  مثّصول  «یذُالثلم»، معمول منصوب است

)هو  دو عامول در طلو  معموول  ١َجَلس ٌوٌوَقبَفٌصب حة یٌٌَ–است که در محلّ نص  است . 

معمول عامل دو  است و معموول عامول اوّل « صاحرا»مثفق  و طال  معمول م فوع هسثند. 

بَ ٌواٌٌَ–است که بوه فعول محلوق شوده اسوت . « ال »ضمی   )دو عامول ٌ ٌَبصح ُبباٌَُت مٌَسبَقیٌ ٌَُ

درطل  معمول مخثل  هسثند. عامل اوّل طال  م فوع است و عامل دو   طال  منصووب. 

است که بودا   «هم»معمول عامل اوّل است و معمول منصوب عامل دو  ضمی   «أصحاب»

 ملحق گ دیده و در محل نص  است .

  

 کنید:ِمله هاي نخست تم ین هرل را ت کی   -110تم ین 

ُجب ٌٌُ- ، : حو   عطو و؛ ، عامول اوّل: فعلوی ماضوی، مرنوی بو  فوثح)هوا  ق َمٌوٌَلَدبَبٌالرَّ

: معمول و م فوع، چو  ه  دو ال ِلُ؛ : فعل ماضی مرنی ب  فثح، عامل دو ذَهَ َ؛ غی عامل

معمول ه  دو عامل است یا اینکه    « ال ِّلُ»توا  گفت که می، یا عامل طال  م فوع اند

را معموول    « هوو»را معموول یکوی از عاملهوا بودانیم و بو اي عامول دیگو  ضومی  مسوثث  

 بگی یم .

                                                           
نوشثه است که درست نیست؛ زی ا معمول ظاه  باید موافق و معادل با ضمی  ملحق شوده « صاحرَی»مثلّ  مرادي؛  - 1

ناب این معمول ظاه  نیز باید اسم مننوی باشود کوه در ضمی  مننی است، ب« ال »به عامل اوّل باشد و چو  در عامل اوّل 

 م فوع است.« ا »اینجا    را تصحیح ک ده ایم. اسم مننی با 
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، ،  مرنی بو  فثحوۀ مرودره: فعل ماضی، مثکلم وحده)لَرلیتُمیُتٌَعلیٌابِنٌعُتٌوٌَسلَّمٌ لَِقیٌ ٌ-

، : فعل ماضی مثکلّم وحدهسَلَّمتُ؛ : ح   عط در محل رفع؛ و «تُ»فاعل    ضمی  بارز 

: ِوار و مجو ور در محول رفوع؛  عَلوی ابونل «تُ»مرنی ب  فثحۀ مردره، فاعل    ضمی  بوارز 

، محالً مج ور، : مصا ٌ الیهي؛ ، مج ور به کس ۀ مردره: مضا ٌ الیهعمّ؛ «تٌَُسبلَّمٌ »مثعلّق به 

 احثیاج به  «للریتُ»عامل اوّل یعنی 

است که الرثوه در نیّوت  «عَلی ابنل»مج ور دارد که مج رو    هما  مج ور عامل دو . 

 است و در لفظ محذو  .

محاًل « تُ»، مثکلّم وحده، فاعل    ضمی  بارز : فعل ماضی) منتُ هُتٌب للٌّسَتَعنٌ ُتٌوٌاٌِا منٌ ٌ-

، فاعول : فعل ماضی، مثکلّم وحده باب اسوثفعالتُم وفع؛ و: ح   عط ، غی عامل؛ السثَعَنْ

عامول ؛ و معمول    «السثَعنتُ»: ِارومج ور مثعلّق به با ل؛ عمحالً م فو «تُ»   ضمی  بارز 

احثیاج به مج ور دارد که مج ور    هما  مج ور عامل دو  اسوت کوه  « منتُ»اوّل یعنی 

 در اینجا محذو  و در نیت است .
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 منادی -29

 

شوده  «أنوادي»منادا اسم ظاه ي است که به کمک ح   ندا که ِانشین فعول  – 433

 «ا ن دیٌرجلا ٌ»یعنی « یا رِلُ: »مانند؛ شودمیف ا بوانده است، 

، چو  مفعوولٌ بوه فعول نداسوت مرنی ب  ضم و محالً منصوب است «رِلُ»: یادآوری

 ِانشین    شده است. «یا»که ح   نداي 

ب اي  «یا،  ، اَیا و هیا»، ب اي نداي نزدیک «أي و همزه: »ح فهاي ندا عرارتند از – 434

 ر.نداي دو

یعنی اینکه مضا  و شوره مضوا  نیسوت ؛ منادا یا مف د است یا غی  مف د. مف د – 435

 یعنی مناداي مضا  یا شره مضا . ؛ که مننی وِمع نیز در زم ۀ    است. غی  مف د

، لفظاً یوا ترودی اً مرنوی بو     ه  گاه مناداي مف د، مع فه یا نک ۀ مرصوده باشد – 436

، شد؛ یعنی مرنی ب  ضّمه است   در اسم مف دمیدا، با    م فوع عالمثی است که پیش از ن

یوا : »، ماننودو در ِموع مثنّوث سوالم «یوا رِوالُ: »، ماننودو در ِمع مکس  «یا رِلُ: »مانند

اسوت در  «واو»و مرنوی بو   «یوا مثمنوا ل: »،  ماننوداست  در مننی «ال »و مرنی ب  ؛ «مثمناتُ

 .«یا مثمنو َ: »، مانندِمع مذکّ  سالم

 

، نک ۀ غیو  مرصووده یوا نکو ۀ مرصوودۀ موصووفه باشود، لفظواً اگ  مناداي مف د – 437

صب لح  ٌ»وٌٌ«ی ٌرجلا ٌ»: مانند ؛ منصوب است یب ٌط لةب  ٌ»وٌٌ«یب ٌتلمیب ا ٌفبیٌالمدرسب ٌِ»)و  «ی ٌرجلباٌ 

ٌالعٌِ  دو منال ابی  از موارد مناداي نک ۀ مرصودۀ موصوفه است . – «لمٌَُیِحبُّ

 

، لفظواً منصووب یعنی مضوا  یوا شوره مضوا  باشود؛ ، غی  مف د باشداگ  منادا – 438

فعلُهٌُ»و  «ی ٌا ب ن »: مانند؛ است  .(«ی ٌط لع  ٌجةلا ٌ»)و  «جمیلاٌ 
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تنریه بدا  مثّصل  «ها»که  «أيُّ»، پیش از    باشد« أل»ه  گاه منادا هم اه با  – 439 

)أيُّ اسم مرهم است که به    وُصلیه  « لبٌُا یُّ  ٌالطٌٌّی »: مانند؛ شودمی،  ورده است

وصل می کند؛ همیشه مرنی ب  ضم و  «أل»گویند زی ا ح   ندا را به مناداي مع ّ  به می

، مفعول ب اي فعل محذو  نداست. اسم پس از    اگ  ِامد باشد به محالّ منصوب

ت    اع اب می شود.  همچنین ، و اگ  مشثق باشد به عنوا  نععنوا  بدل یا عط  بیا 

. با هم «ی ٌد اٌالرَُّج ٌُ»: مانند؛ ، اسم اشاره به نزدیک  وردتوا  پیش از چنین مناداییمی

که همزۀ     «یا ا ُ: »مانند؛ «ا »ِایز نیست مگ  در اسم ِاللۀ  «ندا»و  «أل» مد  

   یا هطع باشد )یا اَ ُ .للهٌُٱتواند وصل باشد )یَا می

ــا :                           ماننوود؛  یوودمووی، بووه صووورت مثنووث در منوواداي مثنووث «أيُّ»لفووظ : دآوریی

 ید اگ  مشوثق اسوت صوفت میکه پس از    میو مرنی ب  ضم است و اس «ُت  ٌالمرا ةٌُبٌَّی ٌا ی»

    است و اگ  ِامد است، عط  بیا .

 

 : مثکلّم« یاء»مناداي مضا  به  – 440

یا »مانند: ؛ ماندمیبه صورت مفثوح ثابت  «یاء»اآلب  یا مننی یا ِمع باشد، اگ  معثل  -

  .،ٌی ٌمعلِِّمیٌََّلیٌَّ،ٌی ٌرِجٌ ی ٌق ِییٌَّ: )و مانند «مواليَ

کوه بهثو ین حالوت  -: نخست و اگ  صحیح اآلب  باشد سه حالت در    ِایز است -

. دو  باهی مانود  «ی ٌَربٌِّ»: مانند؛ و مکسور شد  ح    ب  مناداست «یاء»حذ   -است 

بوه  «یواء». سو  ترودیل کو د  «یٌَبٌِی ٌَربٌّ»و  «ِْیبٌِی ٌَربٌّ»: مانند؛ به صورت ساکن یا مفثوح «یواء»

 .1«ی ٌَربَّ »: مانند؛ «یاء»و مفثوح شد  ح    ب  منادا به عنوا  دلیلی ب  وِود  «ال »

                                                           
در  بو  کلموه حوذ  و حو   موا هرول    مفثوووح « یاء»: یکی اینکه دو وِه دیگ  هم در این حالت ِایز است -1

، : یوا رَبووَّیااضوافه گو دد؛ ماننود«ٌٌالبف»اهی مانووده و پوس از    ضمی  بوو« یواء»؛ دیگو ي اینکوه  ٌَربٌَّبی: گ دد؛ ماننود

 توا  چنین گفت :مجموع این حالثها را می

ٌَرب ٌّی ٌَربِّ ٌِب ٌَّربٌِْیبب ٌِب ٌی ٌَربٌٌٌٌٌٌٌَیٌبب ٌ بیبٌَّ ٌَربببٌَّی ٌَربَّ
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به  نها ملحق شود  ِایز اسوت  ضمی  مثکلّم «یاء»)که  «أب و أ »: در مورد یادآوری

یب ٌ»وٌ) «یب ٌا َببِتٌ»: مفثووح یوا مکسوور اضوافه گو دد؛ ماننود «تاء»، حذ  و به ِاي    «یاء»

وٌٌ«اببنٌاُمٌّ»  و در موورد «ی ٌا َبتب »و  «تٌُی ٌا بٌَ»الرثه وِوه دیگ ي هم گفثه شده است:  .«ا َبَتٌ

   «یواء»)پوس از حوذ   «مویم»ضمی  به  نها ملحق گو دد  ِوایز اسوت  «یاء»)که  «ابنٌَعمٌّ»

 .«ی ٌابَنٌاُمٌَّ»وٌٌ«ی ٌابَنٌاُمٌِّ»: مانند؛ مکسور یا مفثوح گ دد

 

 و درمورد تابع منادا باید گفت : 441

یا »: مانند؛ باشد نص     واِ  است« أل»، نعتل منادا و مضا  و بالی از اگ  تابع -

اعم از اینکه مضا  یوا غیو  مضوا   –باشد  «أل»و اگ  نعت هم اه  «دُ رسولَ االسالمِمحمّ

ِایز است م فوع گ دد به رعایت لفظ منوادا و منصووب گو دد بوه رعایوت معنوی  –باشد 

)غیوو   و «الکْریمَ األبِ»یووا  «یْا یوسْ ُ الکْریمُ األبِ»: مانند )در حالت مضا  ؛ منادا

 .«الکریمَ»یا «  یْا یوس ُ الکریمُ: »مضوا  

یوا علویُّ »، حکم   ، حکم مناداي مسوثرل اسوت؛ ماننود: باشد، بدل از منادا اگ  تابع -

 .«یوا حیدرُ: »شودمیهمچنا  که گفثه  «حیدرُ

 

 منادا ه ار دهید. «همزه»و  «یا»اسمهاي زی  را به وسیلۀ  – 111تم ین 

 –أإسحقُ  –یا حائکُ  –یا نصرانیاتُ  –یا معلِّمونَ  –أجَماعةُ  -یا رئیسُ   –یا حبیبُ 

یا یوس ُ و  –یا محمّدُ و علیُّ  –یا یوس ُ العفی ُ  –یا عابدونَ  –یا عابداتُ  –نِ یا رجُال

یا  –یا محمُّد بنُ عبدِاهلِل اِشَفع لنا  –یا مؤمنوَن هِبُّو الصَّالةِ  –یا قومُ أجمعونَ  –أیُّها الغالمُ 

 یا عبدَاهللِ بنَ جعفرٍ.  –١إلیَّ  یوس ُ بنَ الِکرامِ َاحسِن 

                                                           
واهع شده و موصوو  بوه : وهثی اسم علم، منادا در این دوِملۀ ابی  نکثه اي است که الز  است بدا  اشاره شود - 1

، ضمّ و فثح منادا ه  دو ِوایز اسوت. پوس در اسم علم دیگ ي  مده باشد «اشبن »یا  «اشبن»باشد و پس از  «اشبن »یا  «اشبن»

 ◄ بوه« ابون»امّا در ِملۀ دو  نص  منادا ِایز نیست چو  کلموۀ  «یا محمّدَ بنَ...»توا  گفت: اینجا در ِملۀ اول می
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 ِمله هاي زی  را ت کی  کنید : – 112تم ین 

 

 لِنفسِکَ کانَ ذا التّعلیمُ َدّلا  یا أیُّها الرَّجلُ المُعلِّمُ غیرَه

، منوادا، مرنوی بو  ، وُصولیّه: اسوم مورهمأيُّ؛ «أنوادي»، ِانشین فعل ، عامل: ح   ند ا)یا

: غیو َ؛ ، م فووع: نعوتالمعلّومُ؛ : عط  بیوا  م فووع: ح   تنریه، غی عامل؛ ال ِّلُها؛ 1ضم

؛ : ادات تحضویضَدّلبا؛ ، محوالً مجو ور: مضوا ٌ الیوه، هوومنصووب «المُعلّم»مفعول به ب اي 

؛ : مضوا ٌ الیوه محوالً مجو ورک؛ : ِار و مج ور مثعلّق به بر  محذو  بو اي کوا للنفسل

؛ حوالً م فووع، م، اسوم کوا : اسم اشواره بو اي نزدیوکذا؛ : فعل ماضی از افعال ناهصهکا َ

 : بدل از ذا یا عط  بیا     و م فوع .الثّعلیمُ

َجَرِةٌاٌٌِ- ٌفوَقٌالشَّ ، ِانشوین فعول )أي: حو   نودا بو اي نزدیوک ینیٌِغن َ کٌِعٌِسمٌَا یٌحم م  

، مثعلّوق بوه نعوت : ظو   مکوا فووقَ؛ ، منصووب: منادي شره مضا حم م ٌ ، عامل؛ «أنادي»

(: محذو  )منالً َجَرةٌٌِ؛ ، منصوبُ ئن   : فعل ام  مف د مثنّث السمَعلی؛ ، مج ور: مضا ٌ الیهالشَّ

: ضومی  ي؛ : ب اي وهایه اسوت  ؛ «ي»، فاعل    ضمی  بارز «نو »، مرنی ب  حذ  مخاط 

: مضوا ٌ ک؛ ، منصووب: مفعوولٌ بوه دو غلناءَ؛ ، مفعولٌ به اوّل در محل نص مثکلّم وحده

 الیه محالً مج ور است .

                                                                                                                                      
به ِهوت  «اشبن »و  «اشبن»ه نشده است. در اینجا منادا را باید تنها مرنی ب  ضمّ بواند. امّا کلمۀ اسم علم دیگ ي اضاف ►

 ترعیّت از محلّ مناداي موصو ، همواره منصوب هسثند.

توضیح اینکه منادا اصوالً یا مرنی ب  عالمت رفع است؛ مانند مناداي مف د علم و مناداي نک ۀ مرصوووده؛ یووا منصوووب 

انونود منواداي مضوا  و شووره مضوا  و موناداي نووک ۀ مورصووودۀ موصووفه. امّوا منواداي علوم مفو دي کوه ، مواسوت

، بناء و نص     ه  دو ِایز است و مرنی بود     ب  ضومّ اسوت. )ر. ک: موصو  شده باشد«ٌٌاشبنب »یا  «اشبن»بوسیلۀ 

  .732و  726، صص 1997، بی وت، المکتة ٌالعصریّهالع بیّه، محمد اسعد النادري،  اللّغ نحو

 یوود ولوی در : أيّ در همۀ حالثهاي مف د و مننی و ِمع، به لفظ مف د میگویدمی 276ص  4در مرادي الع بیه ج  -1

است و به عنوا  نک ۀ مرصوده همچو  دیگ  نک ه هاي معیّنه )مرصوده  مرنوی اسوت و در محول  « ببٌّا ی»مثنث بوه لفظ 

 و .نص  است به فعل محذ
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ٌِمنٌدی رِن ٌَعرِّجٌِدٌ- ٌق دم   ، مرنی :  ح   نداي دور)هیا   لِنب دٌ اٌَخة َرٌاٌَلَِمِ ٌَتعٌ یٌَعَلین ٌلَِنسٌ ی ٌامرا ة 

من ؛ ، منصوبامبراةٌ : نعت ب اي ق دم ٌ  ؛ : مناداي نک ۀ مرصودۀ موصوفهامرا ةٌ ؛ ، عاملب  سکو 

لی؛ محالً مج ور: مضا ٌ الیه، نا؛ «ق دمب ٌ »: ِار ومج ور مثعلّق به دیارل : فعول امو  مفو د عَ ِِّ

: ِار و مجو ور مثعلّوق علینا؛ «ي»، مرنی ب  حذ  نو ، عامل    ضمی  بارز مثنث مخاط 

لی»به  : مضارع مثکلّم مع الهی ،  منصووب بوه أ  لمَثَعِْلنَسْ؛ : ح   ناصره به تردی  أ ل؛ «عَ ِِّ

: مفعوولٌ بوه أبروارَ؛ ، محالً منصوبه اوّل: مفعولٌ بک؛ ،  فاعل    ضمی  مسثث  نحنمردّره

 : مضا ٌ الیه محالً مج ور.نا؛ : مضا ٌ الیه مج ورأهلل؛ دو  منصوب

: راعلویَ؛ «اُنوادي»، ِانشوین فعول ، عامول: حو   نودا)یا لیَبٌَیٌالَغَنِمٌاَلإٌَتةیُعنیٌالحٌَي ٌراعٌٌِ-

: مضوارع تریوعُ؛ : حو   عو ضال، مجو ور؛ أ: مضوا ٌ الیوهالهَونَمل؛ ، منصوبمناداي مضا 

: ضومی  ي؛ : ب اي وهایه است ؛ «أنت»، فاعل    ضمی  مسثث  ، مف د مذکّ  مخاط م فوع

أال »، منصووب. در : مفعوولٌ بوه دو الحلیو َ؛ ، محوالً منصووب، مفعولٌ به اوّلمثکلّم وحده

 «ال»ارع مخاط  مف د منفی بوه را مض «ال تریعُ»را همزۀ اسثفها  و  «أ»مانعی نیست اگ   «تَریعُ

 بدانیم که در ه  حال تأثی ي در اع اب    ندارد .
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 استغاثه – 30

 

 «، ندبه و ترخیم استغاثه: »شودمیسه باب به ندا ملحق 

 

، بو اي کموک «یا»، به وسیلۀ ح   نداي ، عرارت از این است که کسیاسثهاثه – 442

و شوخص کموک شوده « مسوثها »، دهبه دیگو ي ف ابوانوده شوود. شوخص کموک کننو

کوه از او کموک  «ا ». در ایون ِملوه،  «ی لَلّبِهٌلِعةب ِدکٌَ»شود؛ ماننود: مینامیده  «مسثها ٌ له»

، مسوثها ٌ که کمک شوونده اسوت «عراد»، مسثها  و بواسثه شده و اوکمک کننده است

 باشد.میله 

فعول محوذو  نودا اسوت و  : مسثها  به وسیلۀ یک ال  مفثوح که مثعلّق بهیادآوری

شود و مسثها ٌ لوه بوه وسویلۀ یوک ال  مکسوور کوه می ید مج ور میب اي تأکید اسثهاثه 

، مجو ور باشودموی«ٌٌّوا ٌدعٌَُمب»مثعلّق به هموا  فعل یوا مثعلّق بوه حوال محووذو  بوا تردیوو  

ضومی   شوود مگو  بوامی، مفثووح . این ال  در صورتی که مسثها ٌ له ضمی  باشد1گ ددمی

ٌلٌَ: ماند )مانندمی، مکسور مثکلّم که همچنا  «یاء» ٌلٌِی ٌلَزید    .یبَ ٌوٌلَزید 

 

)که ب اي تأکید اسوثهاثه اسوت  بوه « أل »مسثها  با اضافه ک د  « ال »حذ   – 443

ٌ.«ی ٌقوُمٌلِلفقیرٌِ»یا  «فقیرٌِی ٌقوم ٌلِلٌ »: مانند؛ ِایز است «أل » ب     یا بدو  افزود  

 

 «ملون»، بوه وسیلووۀ که اسثهواثه بو  ضدّ    استمیهنگا «مسثها ٌ له»ِایز است  – 444

 .«یا لَلَّهِ مِنَ الظّالمینَ»: مانند؛ مج ور گ دد

 

                                                           
،  ید و مکسور استکه پس از    می«مسثها ٌ له»این ال  مفثوح است و علت مفثوح بودنش این است که با ال   -1

 مثمایز باشد. 
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 .١«َعَجبٌِی ٌلَلٌ »شود؛ مانند: میال  مفثوحه، در تعج  نیز اسثعمال  – 445

 

ري و سو س مسثها  و مسوثها ٌ لوه را در عرارتهواي زیو  ح کوت گوذا – 113تم ین 

 ِمله ها را ت کی  کنید :

: حو   ِو  زایود بو اي تأکیود لَ؛ : ح   ندا بو اي اسوثهاثه)یا ی ٌلَلنّ ِسٌالإ غنی ِ ٌلِلفقیرٌٌِ-

، لفظاً مج ور محالً منصوب؛ ِار و مج ور مثعلّق اسوت بوه : مناداي مسثها النّاآل؛ اسثهاثه

: نعوت بو اي النواآ، اجغنیواءل ؛ِانشوین    اسوت «یوا»کوه حو    «اَسثَهیثُ»فعل محذو  

 لللفری : ِار و مج ور مثعلّق به هما  فعل محذو  اَسثَهیثُ .؛ مج ور

؛ : ح   ِ  زاید ب اي تأکید تعجو لَ؛ : ح   ندا و در اینجا ب اي تعج )یا م  ٌِی ٌلَلٌ ٌ-

 : مناداي تعج  لفظاً مج ور و محالً منصوب است .الماءل

لَ: حو   ِو  زایود بو اي تأکیود ؛ : ح   ندا بو اي اسوثهاثه)یا غرارإٌَُحکم ِ ٌِمَنٌالی ٌلَلٌ ٌ-

، ِوار و مجو ور مثعلّوق بوه ، محالً منصوب، لفظاً مج ور: مناداي مسثها الحُکماءل؛ اسثهاثه

، مثعلّوق بوه هموا  فعول : )مسثها ٌ علیه  ِار و مج ورملن االَغ ارل؛ «اَسثهیثُ»فعل محذو  

 محذو  .

ادٌِی ٌلَلٌ ٌ-  ؛ لَ: ح   ِ  زاید ب اي تأکید تعجّ ؛ 2: ح   ندا ب اي تعج )یا:ٌَیِ ٌالبَددی  ٌِدَّ

 ، مج ور .: نعتالدَهیاءل؛ ، لفظاً مج ور، محالً منصوب: مناداي تعج الدّاهیةِ

ُِِمٌلِلٌ ی ٌلَلٌ ٌ- ؛ ، ب اي تأکید اسثهاثهلَ: ح   ِ  زاید؛ : ح   ندا ب اي اسثهاثه)یا مظلومٌِح 

، ِوار و مجو ور مثعلّوق بوه فعول ، محوالً منصووب، لفظواً مجو ور: مناداي مسوثها الحاکمل

                                                           
، ِایز است کوه «َعَجبٌِی ٌلَلٌ »ه  گاه بعد از ح   ندا چیزي واهع شود که نثوا     را حریرثاً منادا ه ار داد، مانند:   - 1

، یوا    را مسوثها ٌ لوه در نظو  گ فوت وا  مسثها  در نظ  گ فت که مسثها ٌ له     محذو  است   منادا را به عن

، مکسوور گو دد؛  چوو  ال  که مسثها     محذو  است. الرثه در حالت دو  باید ال  که ب  سو  منوادا  موده اسوت

 مسثها ٌ له مکسوراست.

ري مجو اي مسوثها  اسوت  موده؛ تعجو  از شودت و مرادي این ِمله ب اي بیا  نوعی تعج  که ِوا 4در ِلد  -2

 یعنی مصیرت. الّدادي بزرگی.
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: ِار و مج ور )مسثها ٌ لوه  لللمظلو ل؛ ِانشین    است «یا»که ح    «اَسثَهیثُ»محذو  

 مثعلّق به هما  فعل محذو  .

: منواداي ثه، ا ل: ح   ِ  زاید ب اي تأکید اسثهالَ؛ : ح   ندا ب اي اسثهاثه)یا ی ٌلَلّبهٌِ -

مسثها  لفظاً مجو ور، محوالً منصووب و ِوار و مجو ور مثعلّوق اسوت بوه فعول محووذو  

: یوا تووا  گفوتمویمسثهوا ٌ لوه در ایون عرووارت محووذو  اسوت. همچنیوون ؛ «اَسثَهیثُ»

، : منواداي تعجو ، ا ، ب اي تأکید تعجو : ح   ِ  زایدلَ؛ ح   ندا ب اي تعج  است

 .] عج  بدایی [ج ور و محالً منصوب لفظاً م

ُفوِقٌلِلة ئسی ٌلَلٌ ٌ- ُجِ ٌالشَّ : حو   ِو  زایود بو اي تأکیود لَ؛ : ح   ندا ب اي اسثهاثه)یا رَّ

، ِار و مج ور مثعلّوق اسوت : مناداي مسثها ، لفظاً مج ور و محالً منصوبال ُِلل؛ اسثهاثه

فوقل؛ ین    اسوتِانش« یا»که ح   ندا  «اَسثَهیثُ»به فعل محذو   : نعوت و مجو ور؛ الشوَّ

 : ِار و مج ور )مسثها ٌ له  مثعلّق به هما  فعل محذو  .للرائسل

؛ : ح   ِ  زایود  بو اي تأکیود اسوثهاثهلَ؛ : ح   ندا ب اي اسثهاثه: )یاَ ٌمنٌلیب ٌ ی ٌلٌٌَ-

ل ، مجو ور محوالً بوه سور  ال  ِوارّه و منصووب محوالً بوه سور  فعو: مناداي مسثها ک

ملون لیولٍ: ِوار و مجو ور  ؛ و ِار و مج ور )لَکَ  مثعلّوق بوه    اسوت «اَسثهیث»محذو  

 )مسثها ٌ علیه  مثعلّق به هما  فعل محذو  .

لَ: ح   ِ  زاید ب اي تأکیود اسوثهاثه؛ ؛ : ح   ندا ب اي اسثهاثه)یا مظلومٌَِملِِ ٌلِلٌ ی ٌلَلٌ ٌ-

منصوب، ِار و مج ور مثعلّق است بوه فعول  المَللکل: مناداي مسثها ، لفظاً مج ور و محالً

: ِار و مج ور )مسوثها ٌ لللمظلو ل؛ ِانشین    است «یا»که ح   ندا  «اَسثهیثُ»محذو  

 له  مثعلّق به هما  فعل محذو  .

-ٌٌِ ، ، مع فوه،  مفو د: منواداي مسوثها یوسُفَا؛ : ح   ندا ب اي اسثهاثه)یا إ خیب ٌَی ٌیوُسَف ٌل

، ظهوور زائد ب اي تأکیود اسوثهاثه «ال »دره ب   ب     که به علّت وِود مرنی ب  ضمۀ مر

: إ خیلِب؛  مده است«  ال »، بوه ِواي     بوه مناسرت «فواء»   ممکن نیست و فثحووۀ روي 

ِانشوین  «یا»که ح   نداي  «اَسثهیثُ»ِار و مج ور )مسثها ٌ له  مثعلّوق به فعل محذو  

 حالً مج ور است .: مضا ٌ الیه مک؛    است
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 ندبه – 31

 

، عرارت است از ندا داد  کسی)یا چیزي که ب  او فاِعه اي )یا ناراحثی و ندبه – 446

یوا نودا داد  کسوی )یوا «ٌواعنواَنٌالوفب  ٌِ»: مانند؛ دردي  وارد  مده است )یعنی مثفجَّعٌ علیه 

: ماننود؛ تی سر  درد اسوت چیزي  که از    به درد  مده ایم )یعنی مثوَِّعٌ منه که به عرار

، یوا بو اي    بوه درد  موده ایم )یعنوی مثوََِّوعٌ لوه کوه بوه عروارتی محول درد «واٌُمصیَةبت ه»

 .«وا رأساه»و  1«وا هلراه»مانند: ؛ است 

موصووله کوه بوا صولۀ بوود « مَونْ»شود و همچنوین میفر  اسم مع فه، مندوب واهع  -

که مشخص اسوت در ؛ وامَن قَتَلَهُ یزیدُ) «وامَن قَتَلَهُ العَدُوُّ»مانند: ؛ شودمیشنابثه )مع فه  

 این ندبه اما  حسین )ع  مندوب واهع شده است .

ولوی ؛ وامصویرثاه؛ واکرودا؛ : واهلرواهماننود؛ توانود نکو ه باشودمیمثوَِّع منه : توضیح)

 .  2مع فه باشد مثفجَّع علیه باید همواره

 

 است :مندوب داراي سه حالت  – 447

 .«وایوسُفا»ب یوندد؛ مانند: « ال »اینکه به  ب      -1

واٌ»: ماننود؛ در حالوت وهو  بیایود «هوواء سوکت»سو س  «ال »، اینکه در پایا     -2

 .«یوُسف ه

 .«وا یوسُ ُ: »مانند؛ اینکه به حال بود باهی بماند -3

 

                                                           
« ال »، مرنی ب  ضّمۀ مردره ب  ح    ب  که چو  به مناسرت مناداي مندوب «قلباه»ح   ندا و ندبه؛  «وا» -1

حذو  که ،  مانع ظهور ضمه گ دیده است و در محلّ نص  به فعل ندبۀ م، ح کت فثحه ب     عارض شدهندبه

 ب اي وه  است.« ها»ب اي ندبه و « ال »است. « اَندبُ»تردی     

 نگاه کنید. 722، ص النحو الص   موسوع و   737، ص و به کثاب نحو اللّهه الع بیه 2
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مرنی است بو   یعنی؛ حکم مندوب در مع ب و مرنی بود  هما  حکم مناداست – 448

و در غیو  ایون صوورت منصووب  «وا اَحَمودُ: »مانند؛ اگ   مف د معیّن باشد: شودمی نچه م فوع 

 .«وا اَمیرَ الشُّعَراءِ»: مانند؛ است

 

 اسم هاي زی  را به صورت مناداي مندوب در  ورید : – 114تم ین 

ابْن  –)وادنبداه(ٌٌٌدْْهن  –ٌ(اَُةبداه)وٌدْکبَ –(ٌاهْوامصیبتُمصیةب ٌ)ٌ–َداللِه(ٌبعةداللهٌ)واعةٌ-

ٌ.()واٌَموالِی هٌموالی  –)واٌا ب ٌالإ یت ِم(ٌٌأبو األیتام –)واٌابَنٌالملِ (ٌٌالملک
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 ترخیم – 32

 

به منظوور تخفیو  در لفوظ   ــِوازاً  -ت بیم عرارت است از حذ   ب  منادا   – 449

  .«یا حار »در ت بیم  «یا حارل: »)مانند

 : بناب این

کوه تو بیم  «یب ٌَیمب مٌَ»: ماننود؛ شود مُرخَّم، ِایز است باشد «تاء» نچه مخثو  به  – والًا

 است )اعم از اینکه منادا اسم علم باشد یا غی  علم .  « م مٌََیٌ»

 نچه اسم علم غی  مضا  و افزو  ب  سه ح   باشد نیز ِایز است که مو بّم  – ثانیاً

 .1است «ار ح»که م بّم  «یا حارل: »مانند؛ شود

                                                           
 ب اي ت بیم منادا : - 1

منواداي  – 3اید علم باشد. ، باگ  مذکّ  است – 2، علَم یا غی  علَم بود     ه  دو بالمانع است. اگ  مثنّث است – 2

مع فوه   – 6از سه حو   بیشوث  باشود.  -5م ک  به ت کی  اضافی یا  اسنادي نراشد.   – 4مندوب و مسثها  نراشد. 

 باشد.

باید توِه داشت که اگ  حذ  ح    ب  اسم موِ  دشواري یا عد  امکوا  فهمیود  مسوماي    شوود، تو بیم  

 ِایز نیست.
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 مفعول ألجله یا مفعولٌ له -33

 

شود تا علّوت انجوا  فعول از میمفعولٌ جِله مصدري است که پس ازفعل ذک   - 450

 «ا ٌُهبکرٌ ٌُجبدٌ »ٌٌ: ماننود؛ سوي فاعل فعل را بیا  نماید و در فاعل و زما  با    مشث ک است

 )کوشش کن به باط  س اسگزاري .

ماننود: ؛ گو ددموی، منصووب بالی و اضافه نیز نشده باشد «أل»اگ  مفعولٌ له از – 451

 .«ُرام  ٌل ٌَاٌُِتٌَوَقفٌ »

ب»: ماننوود؛ شوودموی، توسوّ  حو   ِوو  مجوو ور بواشد «أل»و اگو  همو اه  َفُحٌعنبهٌاَص 

َفقٌَ  گذر  به باط  مه بانی نسرت به او .می)از او  «ِ ٌعلیهللشَّ

ٌابتغب َ ٌوجبِهٌا نب ٌمتٌَ»: مانند؛ ایز استو اگ  مضا  باشد ه  دو وِه )نص  و ِ   ِ ق  صبدِّ

 .«اهللِلإبتغ ِ ٌوجِهٌ»ی ٌٌ«اهللِ

 

، سور  نصو  و ِو     را مفعولٌ جِله را در ِمله هاي زی  نشا  داده - 115تم ین 

 بیا  و سه ِملۀ اوّل را ت کی  کنید:

ا ص بَِع مٌفیٌا لانِ مٌَحَ َرٌالموتٌٌِ- ، ِ  ه است  و چو  اضافه شده: مفعولٌ جِل)حَذَرَ َجَعلُوٌا

: فعل ماضی ِمع مذکّ  غای ، فاعل    ضومی  بوارز َِعَلُوا؛ و نص     ه  دو ِایز است

: فوی  ذا ل؛ ، محوالً مجو ور: مضوا ٌ الیوههُم؛ ، منصوب: مفعولٌ بهاَصابلوعَ؛ محالً م فوع «و»

؛ ، منصووب: مفعولٌ لوهحَذَرَ؛ ج ور، محالً م: مضا ٌ الیههم؛ ِار و مج ور، مثعلّق به َِعَلُوا

 : مضا ٌ الیه و مج ور .الموتل

ٌعلیٌد اٌالفقیرٌِ و اضافه بالی « أل»مفعولٌ جِله است و چو  از :ٌَهبَفَق ٌ ) بٌلاَبٌقلةیٌَهَفَق  

: ، مرنوی بو  فوثح؛ هلو : فعل ماضی مف د موذکّ  غایو ، منصوب گ دیده است. ذابَاست

: مضا ٌ الیه محالً مجو ور؛ ي؛ است «یا»ردّره چو  مضا  به ضمی ، م فوع به ضمّۀ مفاعل

الفریو ل: عطو  بیوا  ؛ٌهبفق ٌ : ِوار و مجو ور مثعلّوق بوه علی هوذا؛ مفعولٌ له، منصوب: هفق ٌ 

 ، مج ور .«هذا»
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ٌوٌَی یُمٌوجدا ٌٌ- ٌصة َب   و  «أل»باشنوود و چوو  از موی: مفعوولٌ جِلووه و وِداً صة ببب ٌ )  َیِحنُّ

، مف د مذکّ  غایو ، م فووع : فعل مضارع، منصوب گ دیده اند. یَحلنُّبالی هسثند «افهاض»

؛ : حو   عطو و؛ ، منصووبمفعولٌ لوهصة ب ٌ ؛ «هو»، فاعل    ضمی  مسثث  به ضمۀ ظاه ه

: وِداً؛ «هو»، فاعل    ضمی  مسثث  ، م فوع به ضمۀ ظاه ه: مضارع مف د مذکّ  غای یَهیمُ

 جِله و منصوب .مفعولٌ 

، ه  دو وِوه : مفعولٌ جِله است و چو  اضافه شده رةلِإخت) َنَتهٌِطٌ ف رٌةختلِإقلُتٌلهٌللَ ٌٌ-

 ، محک زد  .)ِ  و نص   در    ِایز است. )ابثیرار یعنی  زمو د 

یود اسوت با «أل»باشود و چوو  داراي موی: مفعولٌ لوه )الجرنَ نٌََعِنٌالحرِبٌالُجةٌ ٌُعدٌ َیقٌ ٌلَمٌ ٌ-

 .1، ولی منصوب گ دیده که این وِه اندک است شدمیمج ور 

ٌا نٌ ٌ- :  مفعولٌ  جِله  است که به علوت   ٌ ب)خشیبٌُیِوقعواٌالفتنَ ٌفی  ٌا خَرُجودمٌمنٌالةلاِدٌخشی  

 ،  منصوب گ دیده است .اضافه

ةٌ ٌ- ٌِب َنٌبرومٌَبکب تیب ٌرا یُتٌالفبُتٌلمٌّم ٌتعجَّ بٌهب ٌفیب ِمٌمبإستعظَ ٌاشلإٌّل :ٌلِبإٌسبتعظ مٌِ)  ٌِبببرٌالةدیعٌَوٌَِمنٌالصُّ

باشد ه  دو وِه )نص  یوا ِو  بوا ال   در    ِوایز میمفعولٌ جِله است و چو  مضا  

 است که در اینجا با ال  مج ور گ دیده .

                                                           
شع ي اهثراآ شده است که در کث  نحو به عنوا  شاهد منال ب اي  مفعولٌ له در حالثی که بوا این عرارت از بیت  - 1

 منصوب شده،  مده است:« أل»داشثن 

 زَُمرُ األعداءِ و لو تَوالَت  الهیجاءِ  عَن   نَالجُب عُدُ ال اَق 

اسوت بوه معنوی  «ُزمبرة»: ِمع «ُزَمبر» :، مرحث مفعولٌ جِله م اِعه کنید. توضیح575، ص ، ِلد اوّلبه ش ح ابن عریل

 دسثه و گ وه.
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 مفعولٌ فیه - 34

 

: اسوم زموا  و مکووانی ، عرارت اسوت ازشودمیمفعولٌ فیه که ظ   نیز نامیده  - 452

للوسْ: »ماننوود؛ بواشد «فی»صووب و مثضمّن معنی کوه من )مودتی در اینجوا «    هنووا زمنوواً اِل

: ماننود؛ پوذی دموی، همچو  سای  اسمها  اعو اب نراشد« فی»بنشین  پس اگ  مثضمّن معنی 

 . «َیوُمٌالُجُمعِ ٌمة رکٌ »

هوول  یوا بوه -، چوو  در مروا  ظو   زموا  نیسوت «فی»مثضمّن معنی  «یو »)در اینجا 

یوا هیود زموا  و [ب اي فعلی ه ار نگ فثه اسوت. مفعوولٌ فیوه یوا ظو     -، هید زما  فارسی

روند که زما  یا مکا  فعلی را بیوا  کننود. بنوا بو  میوهثی در معناي ظ فیت به کار  ]مکا 

ٌالَمس  ٌُ»: این در ِمالتی ماننود یُتٌَقضٌَ» و   –ش  نشاب  ور است  - «الَمس ُ ٌَمریحٌ »وٌٌ«َح َّ

مفعولٌ میمرثدا و در سومیدر اولی فاعل و در دو؛ ظ   نیستٌ«الَمس  ٌَ»،ٌ«الَمس َ ٌمعٌرِف قِی

 به است .

 

منصووب « فوی»، بوه ترودی  ، بناب  ظ فیوتظ   زما  چه مرهم باشد چه محدود – 453

 .1«فیٌیومٌالإ حدٌِ»یعنی  «تُبَ ٌَیوَمٌالإ حِدٌصة ح  ٌُزرٌ »: ، مانندشودمی

 

 شوند :میدو نوع از اسم هاي مکا  بناب  ظ فیت منصوب  – 454

                                                           
اندازه اي غی  معیّن از زموا  یوا مکوا  داللوت ظ   یا مرهم است یا محدود )معیّن . ظ   مرهم ظ فی است که ب  -1

، تحوت، یسوار، ن، یمی، بَل ، هُدّا ، وراء، اسم هاي ِهوات و مرادیو  )اَما مبّدة، ده ، ، حین: وهتداشثوه باشد؛ ماننود

اندازه اي معیّن از زما  یوا مکوا  ، ملیل و... . ظ   محدود )معیّن  ظ فی است که ب ، کیلومث ، مث ، ف سخ، فوقشلمال

، بیوت و.... ، معرود، مسوجد، دار، مدرسوه، روزهاي هفثوه، فصلهاماهها، شه ، اسامی، یو سب ع : داللت داشثه باشد مانند

 مث  . 1609شود واحد مسافت است ب اب  با تلفظ می -مایل  -  mileلیسی )میل که درانگ
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ٌوٌُیسبَرةٌ »: مانند؛ همچو  اسم هاي ِهات: اسم مکان مبهم - ٌُیمَن   تُّ )به راست و  «َتَلفَّ

 .«سِرتُ مِیالً»: مانند؛ چپ پیچید   و مساحت

: مانند؛ که پیش از    عاملی از لفظ بودش  مده باشدمیهنگا: اسم مکان مشتق -

مع»: )همچنین.١«تُ مجلسَ أبیجَلَس » ُُنّ ٌنَقُعُدٌِمن  ٌَمق ِعَدٌلِلسَّ   .  9ِن /  - «ٌوا نّ ٌ

 

یوا از  «مسوجد: »ماننود؛ مکا  محدود )اعم از اینکه از مصدر درست شده باشود – 455

کوه بایود در کوال  «فوی»  بوه سور  حو   ِو «صوَ ّ: »ماننود؛ مصدر درست نشده باشود

  .«)و ِلَستُ فی الصَّ ِّ 2«سجدٌُِتٌفیٌالمَصلَّیٌ »: مانند؛ شودمی ور ، مجذک شده باشد

، ب اي ظ   ثابت و ِدا ه  گاه ظ   مالز  ظ فیت نراشد )یعنی نرش ظ فیت – 456

؛ شودمیکه گاهی ظ   واهع  «یو : »مانند؛ گویندمیناشدنی نراشد  به    ظ   مثص   

، )که در این منوال «حانَ یومُ السَّفرِ»: ماننود؛ گواهی غی  ظ   و «دٌِبَ ٌیوَمٌالإ حبتٌُُزرٌ »: ماننود

یوا اینکوه بوه وسویلۀ  «لودي: »ماننود؛ امّا اگ  از نرش ظ فیت بارج نشود؛ فاعل است  «یو ُ»

 «ظو   غیو  مثصو ّ »، بوه    «عنود و مثوی أیونَ: »مانند؛ ِ   ِ  از ظ فیت بارج شود

 .(ه؛ٌاِلیٌمتیٌتلُوُمنی؛ٌمنٌا یَنٌجئَتٌجئُتٌمنٌِعندٌِ؛ٌمسٌِطلوِعٌالشٌٌَّ ٌلََدیبتٌُُزرٌ : گویند )مانندمی

 

 شود :می، منصوب شش چیز ِانشین ظ   شده و همانند    – 457

مسٌِبجئتٌُ: )یعنی «جئُتَ ٌطُلوَعٌالشمسٌِ»مصدر؛ مانند:  -1  (َ ٌوقَتٌطُلوِعٌالشَّ

  یلا ٌُتٌزم ن  ٌطونِمٌ : )یعنی «ُتٌطویلا ٌنِمٌ »مانند: ؛ وص  -2

                                                           
: شود؛ مانندمج ور می« فی»، ظ   به وسیلۀ ح   ِ ّ ، از غی  لفظ    باشداگ  عامل ظ   مکا  مشثق -1

 . «صَلَّیتُ فی المسجدِ»)در دیدرآ زید نشسثم  و «زیدٍجَلَستُ فی َمرمی»

مورد پیشین گفثه شد، ظ   مکا  محدودي که از مصدر سابثه شده است، در صورتی با ح   و الرثه چنا  که در 2

شود.  الز  به توضیح شود که عامل    از غی  لفظ    باشد؛ به ت تیری که در منال مشاهده میمج ور می« فی»ِ  

گ دد. در این حالت لو  میمع –در هما  حال که مرهم است  –، اگ  به اسم دیگ ي اضافه شود است که ظ   مرهم

  «.َجلَسُتٌا م َم ٌَ»و  «َسِمعُتُهٌَیوَمٌالُجُمع ٌِ»و  «َسِمعُتٌالطّ لَبٌحیَنٌقََراٌَ»: ؛ مانند«فی»منصوب است به تردی  
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  ِسرُتٌزمن  ٌخمسَ ٌا ی مٌ )یعنی:  «ِسرُتٌخمسَ ٌا ی مٌ »: مانند: عدد – 3

  وقفُتٌمک ن  ٌتلَ ٌالن حی ٌَ: )یعنی «وقفُتٌتلَ ٌالنّ حی ٌَ»: اسم اشاره؛ مانند -4

ٌالن ب رٌِمٌَ»: ماننود؛  نچه که ب  کُلیّت داللت دارد -5 ُُب َّ ٌَشبمٌَ: )یعنوی «َشبیُتٌ یُتٌن ب را ٌُب َّ

  الن  ر

بعبَضٌَسبَ رٌ : )یعنی «ی ٌُِتٌبعَضٌاللٌََّسَ رٌ »: مانند؛  نچه که ب  ِزئیّت داللت دارد -6 ُتٌلیلباٌ 

  ی ٌِاللٌّ
 

 مفعولٌ فیه را در ِمالت زی  نشا  دهید : - 116تم ین 

وٌٌ–ُغصِنٌالٌ()فوقٌٌٌَرا ٌبرا یُتٌط ئٌ–(ٌعمریٌولَْطُهٌ)بَعلٌُلإاَفٌ ٌ–دا (ٌبباٌَُهٌ)بَعلٌُلإاَفٌ ٌ–ن(ٌبِسرن ٌ)فرَسَخی

ٌبم لیٌ)دوَن(ٌِعرییٌُجنٌٌَّاجَع ٌ  بح ِبٌٌ()بینالهِاللَ را یُتٌٌ–   ٌٌ–١)متبی(ٌت  تینب ٌفنبزوُرکٌ–السَّ ا قب َمٌ)َثبمَّ
(ٌوٌ)َعِشیٌٌَّ–ٌ( ٌ بَسنٌَ ٌوقتٌَب)ُغدَوة  (ٌوٌ)َعِشیٌٌّمل ٌ–١ٌ (ٌنش طٌ    ُنُتٌا تیِهٌٌ–62ٌمریمٌ/؛ٌ  (برزقُ مٌفی  ٌ)ُبکَرة 
ٌمٌَ)صٌَ ََ ٌس َ (.ة 

                                                           
جزاء باشد، واجب است که  مرفوع شو؛ بنابراینکه خبور « فاء»، فعل مضارع مثبت همراه با وقتی جواب شرط -1

 حذوف  و جملۀ مبتدا و خبر، ؛ر محلّ جزم جواب شرط است.است برای مبتدای م

َوة»اگ   - 2 َرة»وٌ«ٌَسَحر»)مدت زما  میا  فج  تا طلوع  فثاب   و کلمات نظی   ؛ یعنی  «ُغد  َرة»وٌ«ٌَسح  ، بوه معنی «بُک 

، ِنرۀ مداد روز معیّنی باشندگی ند ولی اگ  به معنی بابوامدادي از بامودادها )یعنی باموداد نا معیّنی  باشنود تنوین می

را به سر  علمیت و « سَحَ »اند. الرثه غی  منص   بود  در ، غی  منص  علمیت یافثه و به دلیل علمیت و تأنیث

معودول از   -بنا به هول ب بی از ع ب  -را « أمس»، هما  گونه که غی  منص   بود  دانندمی« السَّحَ »عودول    از 

کوه مرصود از    یک روز معیّون؛ یعنی دی وز بواشد )که روز پیش از ام وز است . اند الرثه هنگامیدانسثه« اجمس»

است. این کلمات اگ  ب  وهت نا معینی داللت داشثه باشند به صورت ظ    «ُغدَوة»، مانند )پایا  ش   نیز « بَعِشیٌَّ»

اعل و غی ه ه ار گی ند. بناب  این همچو  سای کلمات  ، ف، بر توانند در نرش مرثدامثص   و منص   در مده و می

ٌمٌِ»: گی ند؛ مانند، در همۀ حالثها تنوین میمنص   این اند باید ب اینجا که منصوب شده اما در .«نٌَعِشیَّ ٌ َسَحر ٌخیر 

اند به عنوا  توا   نها را م فوع هم بومحذو  هسثند. ضمن اینکه می« کا »مرنا توِیه شوند که بر  مردّ  ب اي 

ٌوَعشٌِ: مرثدا ٌوقت ٌنش طٌ ُغدوة   اللغ ؛ نحو 511و  246 – 245/  2، ؛ النحو الوافی213، ص : المعجم الوافی)ر.ک .یَّ  

  .    65، ص الع بیه
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 ِمله هاي زی  را ت کی  کنید: – 117تم ین 

: مفعوولٌ بوه محوالً هوو؛ : فعل مضارع مجزو  به لم، موثکلّم وحوده)لم اَفعلْ ُهٌَقطٌَُّعلٌ ف ٌاٌَلمٌٌ-

، مرنوی بو  : ظ   زما  ب اي اسثه اق ماضی )در ب گفثن همۀ زموا  گذشوثه ه ُّ؛ منصوب

 ، محالً منصوب .ضمّه

، محوالً مجو ور، : اسم اسثفها  مرنی ب  فوثحأینَ؛ مل: ح   ِ ، عا)الی الیٌا یَنٌت دُبٌٌ-

، م فوع به ضمّه : فوعل مضوارع مفو د موذکّ مخاط ِوار و موج ور مثعلّق اسوت به تذه ُ

 ، فاعل    ضمی  مسثث  أنت .ظاه 

، محالً منصوب، مفعوولٌ ، مرنی ب  فثح: اسم اسثفها أین؛ «بواهیمیکجا را )» ا یَنٌتریدٌٌُ-

مۀ ظواه ه، ت یدُردّ به م ، فاعول    ضومی  : فعل مضارع مف د مذکّ  مخاط ، م فوع به ضوّ

 باشد .می «أنت»واِ  االسثثار 

: فعول هوا ؛ : ح   ناصوره و مصودریهأ ؛ ، منصوب: ظ   زما )هرلَ ق َمٌقُمبتٌٌُقةَ ٌا نٌ ٌ-

تأویول بوه مصودر : ، ِملوۀ أ  هوا َ«هوو»، فاعل    ضمی  مسثث  ماضی مف د مذکّ  مخاط 

 «تُ»، فاعل    ضومی  بوارز : فعل ماضی مثکلّم وحدهمضا ٌ الیه در محلّ ِ ؛ هُمتُ «هیا »

 است .

، فاعول    ضومی  مسوثث  ، مف د موذکّ  مخاطو فعل ام : )اُکثُ ْ عنِدٌنفِس ٌٌَِمنٌ ٌاُُُتب ٌٌ-

: مضوا ٌ ک؛ ه و مجو ور: مضا ٌ الینفسل؛ «اُکثُ ْ»: ِار و مج ور مثعلّق به من عندل؛ «أنت»

 الیه محالً مج ور .

؛ «نوا»: فعل ماضی مثکلّم مع الهی ، فاعل    ضمی  بوارز )وصَلنا ن ٌالیٌالمدینِ ٌعشب  ٌ َوَصلٌ ٌ-

 : ظ   زما  و منصوب .عشاءً؛ «ناوَصَلْ»: ِار و مج ور مثعلّق به المدین ٌِإلی 
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 مفعولٌ معه – 35

 

، اسوت« موع»ي کوه بوه معنوی « واو»مفعولٌ معه اسم منصوبی اسوت کوه پوس از  - 458

، یعنی همواره در مسی  ح کثت در کنار کوه )با کوه سی  کن« و الجرلَ سل ْ» ید؛ مانند: می

 باش .

ش ب مفعولٌ معه این اسوت کوه پویش از    فعول یوا  نچوه از فعول مشوثق : یادآوری

چوه کوار اسوت توو را بوا » «َ ٌوٌا خب کٌَنٌُم ٌَه  ٌ»: مانند؛  مده باشد « کی»یا  «ما»، یا شودمی

 )با س ما چگونه هسثی . «دٌَُیفٌا نَتٌوٌالةَبرٌ »ب ادرت  و 

ش ب دیگ  اینکه مفعولٌ معه فُضلۀ کال  )بخش غی واِ  و غی  رکن کال   باشود بوه 

 نحوي که بدو     هم کال  منعرد شود.

)هم اهی و مصاحرت  تصو یح داشوثه باشود و  «معیت» ب  معنی« واو»ش ب دیگ  اینکه 

 نامند.می «معی واو »را « واو»صحیح نراشد که  ن ا ح   عط  ه ار داد. این 

 

ممثنوع و نصو  مابعود    بوه عنووا  « واو»در موارد زی ، حو   عطو  بوود   – 459

 مفعولٌ معه هطعی است:

در    فعول  «واو»کت موا بعود ، فعلی  مده باشود کوه مشوار«واو»که پیش از میهنگا -

 .«س فرُتٌوٌالَجَة ٌَ»: مانند؛ درست نراشد

که پیش از    ضمی  مثّصلی که با ضمی  منفصل تأکید نگ دیده است، میهنگا -

ُتٌَمَررٌ »، ضمی  مج ور  مده باشد؛ مانند: یا اینکه پیش از   « ِلئنا و إیّاه» مده باشد؛ مانند: 
 .١«بَ ٌوٌا خ کٌَ

 

                                                           
: ، مگ  اینکه با ضمی  منفصل همسا     تأکیود شوده باشود؛ ماننود، عط  به ضمی  م فوع مثّصل ِایز نیستزی ا – 1

ُتٌعلیهٌَسلَّمٌ »: ، مگ  اینکه عامل ِ  تک ار شود؛ مانندو عط  ب  ضمی  مج رو ِایز نیست «فَرُتٌا ن ٌوٌا خوکٌَس »
 .«وٌعلیٌاشخوتِهٌِ
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 ح   عط  بواهد بود :« واو»، موارد زی در  – 460

م َ ٌوٌنُجوَم  اُن ٌ»: مانند؛ نراشد« مع»وهثی که به معنی  -   «ُظِرٌالسَّ
:    ماننوود؛ وهثی کوه پس از چیوزي بیایوود کووه بوودنش ِوز بووا مثعودّد ممکون نراشود -

ٌ«غیُرٌفیٌتکریِمهٌَِتَرَکٌالکةیُرٌوٌالصٌّاِهٌ »
ٌوٌ» مده باشد و نه  نچه مشثق از فعول اسوت؛ ماننود:  وهثی که پیش از    نه فعل - ُُب ٌّ

 )ه  کس و اندیشه اش . «را ُیهٌُ

 

عطوو  را در ِملووه هوواي زیوو  مشووخص کوو ده و « واو»معیووت و « واو» – 118تموو ین 

 ها را ح کت گذاري کنید:لهمِ

وٌص حَةن ٌم ِهَییِنٌٌرا یُتَ ٌا نَتٌٌ–ُتٌوٌالنیَِ ٌ)معیت(ٌَمَشیٌ ٌ–ُتٌالیٌالش مٌِا ن ٌوٌا خوکٌ)عطف(ٌس َفرٌ 
م َتٌالمریُضٌٌ–2ٌ ٌالجنَ ٌ)عطف(با نَتٌوٌزوَجتٌٌُسُکنٌ :ٌ)اٌُق لٌاللُهٌلإ َدمٌ–علیٌه طیٌ ٌالةحرٌِ)عطف(ٌ

ٌ)معیت(ٌفم ٌلَ ٌوٌالتَّل ٌٌُّ–إ بیَ ٌ)عطف(ٌد اٌلَ ٌوٌلٌٌِ–مِسٌ)معیت(ٌَوٌطُلوَعٌالشٌّ ٌُُنٌ ٌ–َلٌحوَلٌنجد 
ٌب َکٌ)معیت(.ا ٌوٌٌلَدب ٌاٌٌِ–َ ٌمتوافَقیِنٌ)عطف(ٌبا نتٌوٌبُنٌَعمٌِّ

 

 ِمله هاي زی  را ت کی  کنید: – 119تم ین 

َلٌحوَلٌنجدٌ ٌ- : لکَ؛ ، مرثدا در محل رفع: اسم اسثفها ما؛ : حسَ  ماهرل)فاء فم لَ ٌوٌالتَّل ُّ

: حوولَ؛ ، منصوب: مفعولٌ معهالثَّلذُّذ؛ : ح   معیتو؛ ِار و مج ور مثعلّق به بر  محذو 

 ، مج ور .: مضا ٌ الیهنجدٍ؛ )مفعولٌ فیه  منصوب ظ   مکا 

حٌََّفَحسٌ  ٌُم ٌَُةَ ٌوٌالضَّ بحٌَ: حسَ  ماهرل؛ )فاء دٌ نٌَّ َکٌسیف  ، ، مرثودا: از اسماء دائم االضافهُبٌس 

: سوی ٌ؛ ، منصووب: مفعولٌ معهالضّحاکَ؛ : معیتو؛ ، محالً مج ور: مضا ٌ الیهک؛ م فوع

 ، م فوع .نعت ب اي سی  :مهنَّدٌ؛ بر  و م فوع

                                                           
 َتٌوٌزوُجبَ ٌالَجَنب ٌَا ن بٌوقلنب ٌیب ٌا َدُمٌاسبُکنٌ : این عرارت در اصل ، یۀ ش یفۀ ه    است که مثن    چنین است - 1

 (.١9)اعراف /  ٌَبا نَتٌوٌزوُجَ ٌالَجنٌٌَوٌی ٌا دُمٌاسُکنٌ  (35)بقره/ 
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یَرٌفیٌَمتلبفٌ ٌ- : مرثوداي أنوت؛ ، م فووع محوالً، برو  مرود : اسم اسوثفها )ما م ٌا نَتٌوٌالسَّ

: ِوار و فوی مَثلو ٍ )بیابوا  ؛ : مفعووولٌ معووه منصووبالسَّی َ؛ : معیت، ومثبّو  در محلّ رفع

 مج ور مثعلّق به السَّی َ .

، : فاعلالماءُ؛ ، باب افثعال: فعل ماضی مف د مذکّ  غای )اسثوي توَیٌالم ُ ٌوٌالخَشَة ٌَاشسٌ ٌ-

 ، منصوب است .مفعولٌ معه: الخشة ٌَ؛ : معیتو؛ م فوع

، : فاعل ب اي أکل  هو ؛ : ح   ِ  زایدبو ؛ فعل ام  ب اي تعج : )اَک ل ْ بهٌوٌا خب هٌاَُِرمٌ ٌ-

 ، محالً مج ور .: مضا ٌ الیههو ؛ ه أل : مفعولٌ معه منصوب بأبا؛ : معیتو؛ در محل رفع
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 حال – 36
 

شوود توا موینک ۀ منصوب مشثری است که پس از تما  شد  کال  واهع « حال» – 461

ج َ نب ٌ»: ماننوود؛ ، بیووا  کنودهیأت و حالت صاح  بوود را در موهوع انجوا  صودور فعوول
 .«ُمةتِسم  ٌ

ِواء فوی حوال : »یعنویٌ«ج َ نب ٌُمةتسبم  ٌ»منالً ِملۀ ؛ است «فی»حال به معنی : یادآوری

 )درحال بنده به سوي ما  مد . «ابثساملهل

 

، چه لفظی باشود و چوه نیست 1صاح  حال ِوز فاعل )یا نائ  فاعل  یا مفعول – 462

ُتٌالمب َ ٌَهبِربٌ »، نمایا  شد  و دربشیدمی)ماه در حالی که  «َطَلَعٌالَقَمُرٌُمَتلا لئ  ٌ»: مانند؛ معنوي

، صواح  حوال فاعول و منال اول، نوشید  . )در ) ب را در حالی که صا  و زالل بود « ص فی

سخن  وري در حالی که فصیح   –ٌالکلامٌفصیح  ٌ لیٌَصوغٌٌَُیَل ٌُّ: ،  مفعولٌ به است . در منالدر منال دو 

، یوا اینکوه صواح  حوال؛ ، معنواً مفعوول اسوت «الکوال »  –،  ب اي من لذّت بخش است باشد

)در حوالی کوه  «مررُتٌبهٌراُة  ٌسّی رةٌ »: مانند؛ مج ور به ح   ِ  یا مج ور به مضا  است

از   – «َفِرحبُتٌببدرِسٌا خیبَ ٌمجت بدا ٌ»: ، از کنوار او گذشوثم . )و ماننودسوار ب  اتومریل بوود

 ، بوشحال شد  .کندمیدرآ ب ادرت در حالی که تالش 

اشد؛ چو  محکو ٌ علیه است )یعنی موضوع ش ب است که صاح  حال مع فه ب -463

حکم است . بوناب این واِ  اسوت که موحکو ُ علیه مووعلو  باشود توا از حکوم داده شوده 

 فایده اي حاصل شود.

                                                           
توانند صاح  حال باشند. ضمن اینکه مفعول هم منحص  به اما واهعیت غی  از این است زی ا مرثدا و بر  نیز می -1

؛ مفعول فیه؛ سِرتُ َسیرِی سریعاً: : مفعول مطلق؛ مانندشودنیست بلکه همۀ مفاعیل پنجگانه را شامل می« مفعولٌ به»

ٌاَفعِلِ الخَیرَ : ؛ مفعولٌ جِله؛ مانند، صُمُت الشّهَر کامالًسَرَیتُ اللَّیلَ مُظلِماً: دمانن ٌالخیر ؛ مفعوٌل عنِ الرّیاءِ مجرّدةٌ محةَ 

: ؛ نای  فاعل؛ مانندهذا الهاللُ طالعاً: ؛ بر ؛ مانندأنتَ مجتهداً أخی: ؛ مرثدا؛ مانندِسر و الجَبلَ عن یَمیِنکَ: معه؛ مانند

َُُ ٌالف ُ ُ ٌن ِیَجب ٌ      75/  3، : ِامع الدروآ الع بیه)ر.ک  .تُؤ
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 یود کوه مجوّزهواي    هموا  مجوّزهواي مویگاهی صاح  حوال نکو ه : یادآوری

در  «فبیٌالبدارٌرجب ٌ »: ودشومویمرثداي نک ه است. هما  گونه که در باب مرثدا و بر  گفثه 

)شراهت این دو عرارت در این است که در  «ج ِ نیٌراُة  ٌرج ٌ »: شودمیباب حال هم گفثه 

، حوال ، بر ل ِار و مج ور ب  مرثداي نک ه مردّ  گ دیوده و در عروارت دو عرارت نخست

 ب  ذوالحال نک ه .

، تأویول بوه ع فوه  یوداصل در حال این است که نک ه باشد و اگ  به صوورت م –464

 )به تنهایی  مد . «ج َ ٌمنفردا ٌ»یعنی  «ج َ ٌوحَده»شود؛ مانند: مینک ه 

 

تواند حال باشود و می، ، ب  حالت و چگونگی داللت داشثه باشداگ  لفظ ِامد – 465

ٌالق ئُِدٌا سبدا ٌ»: مانند؛ ، تأویل به مشثق بشودف هی نیست که این حال یوا  «هبج ع  ٌ»یعنوی ،ٌ«ُرَّ

ٌ.«َلَدة  ٌمیُتٌخ تٌَلَةِسٌ »: ، مانندتأویل به مشثق نشود

 

حال و صاح  حال را مشخص نموده و وضعیت  ه  یوک از  نهوا را از  – 120تم ین 

 نظ  مع فه یا نک ه و ِامد و مشثق بود  و غی ه ذک  کنید :

ٌزائرا ٌٌَد ٌ ٌ- متبیٌٌ–، مشوثق  نکو هزائ ا ً: حال ؛ ، ِامد، نک ه: صاح  حال)أحدٌ ا ت ُمٌا حد 

ٌس ئلا ٌ ٌیٌَّعلٌٌَرٌَّمٌٌَ–، مشثق  ، نک ه: حالسائالً؛ ، ِامد، نک ه: صاح  حال)رِلٌ َقِدَمٌعلیَ ٌرج  

ٌب ُیب  ٌ ٌمریض  ُتٌَدَخل بٌ–، مشوثق  ، نکو ه: حوال، باکیواً، ِامود، نکو ه: صاح  حال)رِلٌ رج  

اً؛ ، مشوثق فوه، مع: صواح  حوال)المجلسَ المجلَسٌغ ّص  ٌب لن سٌِ ، مشوثق ، نکو ه: حوالغاصوّ

ٌمنٌقطعٌ–است .  جرِةٌی بِس ٌ  لإُبدَّ ؛ ، مج ور به اضوافه، ِامد، مع فهصواح  حال: الشجرةٌِ) الشَّ

فٌَاُدٌ ٌ–، مشثق  ، نک هحال: ی بِسب ٌ   ٌ بُلُووا صواح  حوال و در اُدْ« و»)ضومی   ّولبإ ٌ ٌَُخلُبواٌالبّداَرٌاّولبإ

؛ : معطوو اَوّالً؛ کنودمی: ح   عط  که افادۀ ت تی   ؛ ، مشثق، نک ه: حالاَوّالً؛ مع فه

ب ٌ ؛ ، ِامود، مع فوه: صواح  حوال)موال فِضَّ ٌ هذا مالِکُ  – 1(«مترتِّبِین»در معنی  ، حوال: فضَّ

                                                           
 .346و   344، ص 2، ج : عراآ حسن، النحو الوافیر. ک - 1
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َ ٌبُتبَسلَّمٌ ٌ–کند . میشود چو  نوع صاح  بود را معلو  می، تأویل به مشثق ن، ِامدنک ه

، ، نکو ه: حالیداً؛ ، ضمی ، مع فه، صاح  حال، فاعل و مفعول«کَ»و  «تُ)» بیدٌ ٌالکت َبٌیدا ٌ

ٌبیدٌ بیدا ٌُ ئن ــ: ِار و مجو ور مثعلّق بوه صفت محذو  ب اي یودا بیَدٍ؛ ِامد وو تأویول بوه    

مسوثث  در  «أنوت»)ضومی ٌلإٌت  تِنیٌفبیٌاللَّیبِ ٌوحبَدکٌ– 1 «مُصافِحاً إیّاه»یا  «متقابِضَینِ»مشثق 

اسوت وبوا  2، نک ه )چو  از اسمهاي مثوغّله در ابها : حالوحدَ؛ ، مع فه: صاح  حالتأتلنی

  .«منف داً»، تأویل به مشثق شود  ِامدمی، مع فه ناضافه به مع فه

                                                           
 هما  مأبذ و هما  صفحه - 1

« مجثهداً »یعنی   صَنَعٌَج َده: ، َِهد و وحد؛ مانند، حس ، سوي، شره، غی : منلاسمهاي مثوغّله در ابها  عرارتند از  -2

. این اسمها با اضافوه شد  به مع فوه کس  تع ی  «كف ي ٌ »، یعنی دب اٌزيبد ٌحسَةَكٌمنٌمجت دٌ و « منف داً»یعنی  ج َ ٌوحَدهو 

/  4، معلو  نیست    م د چه کسی است )مرادي الع بیه« م رتُ ب ِلٍ ملنللکَ : »نمی کننود؛ منالً اگ  گفثوه شود

333.  
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 اقسام حال و ارتباط آن با صاحب حال

 

ا شوره ِملوه نیوز ، ولی به صورت ِمله یواصل در حال این است که مف د باشد – 466

 ، به صاح  بود م تر  گ دد. ید و در ه  صورت  ناگزی  است توس  رابطیمی

 

، تنها به وسیلۀ ، مف د یا شره ِمله یعنی ظ   یا ِار و مج ور باشده  گاه حال – 467

)شواع  در حوال شوع   «ُرٌُمنِشدا ٌبَ ٌالش عبَةٌق ٌاٌَ»: ماننود؛ شودمیبه صاح  حوال م تر  « ضمی »

 بواند ،  مد .

« ضومی »و  «واو»یووا « ضمی »یوا  «واو»، به وسیلوۀ ، ِملۀ اسمیه باشده  گاه حال – 468

)ش  را بیدار ماند  در  «ُتٌوالنّ ُسٌن ئمونَسَ رٌ »مانند: ؛ گ ددمیبا هم به صاح  حال م تر  

)در حالی کوه  «یٌرا ِسهٌِج َ ٌیُدُهٌعل»یا  «ج َ ٌوٌیُدُهٌعلیٌرا ِسهٌِ»حالی که م د  بواب بودند  و 

 ،  مد .دسثش روي س ش بود

شوود و مشخصوۀ    ایون اسوت کوه مویحالیوه گفثوه  «واو»، «واو»بوه ایون : یادآوری

بمُسٌط لعب ٌ »: مانند؛ )ظ فیه  ه ار دارد «إذا»توا  به ِاي    می )در حوالی کوه  «س فرُتٌوالشَّ

 .«ّشمُسٌط لع ٌ اشلاٌال»ٌیعنی؛ ، به سف  رفثم بورشید طلوع ک ده بود

 

 «هوود»و  «واو»، به وسیلووۀ ، ِملۀ فعلیوه و فعول    ماضی منرت بواشداگ  حوال – 469

باٌَدٌب َ ٌالرَّسُوُلٌوٌقبج»: ماننود؛ شودمیبوه صاح  حوال م تر   )ف سثاده در حالی که   «ٌٌَرعٌَس 

 ،  مد .شثابا  بود

 

، واِ  است کوه تنهوا باشد «ما»به  ، ِملۀ فعلیه و فعل    ماضی منفیاگ  حال – 470

)در حالی که دهوا  بوه یوک کلموه هوم  «َسَکَتٌوٌم ٌف َهٌبکلمب ٌ »: مانند؛ باشد «واو»هم اه با 

 ، ساکت ماند .نگشود
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بوه صواح  « ضومی »، تنها با اگ  حال، ِملۀ فعلیه و فعل    مضارع منرت باشد – 471

ُرٌالَقومٌََةَ ٌالصٌّاَقٌ »: مانند؛ شودمیحال م تر   )دوست در حالی کوه بوه هوو  بشوارت  «دیُقٌُیَةشِّ

 ،  مد .دادمی

« ضومی »و  « واو»یوا « واو»یوا « ضمی »، بوه وسیلوۀ ، مضارع منفی بواشدو اگ  فعول    -

)ایسثاد  در حالی  «تُ وال اُبالیقُم »یا  «ُتٌلإاُب لیقُمٌ »: مانند؛ شودمیبه صاح  حال م تر  

 ار  .که باکی ند

 

 ِمله هاي حالیه و راب   نها با صاح  حال را مشخص کنید : – 121تم ین 

ٌوٌقدٌٌَ ٌِمنٌ بتیتٌُاٌٌَ- ٌبعیدة  : ِووملۀ )و هود اَعیوانی الثّعو ُ   َ بَدنیٌالجبوعٌُعی نیٌالتََّعبُبٌوجٌَاٌَبلاد 

ه : ِملوۀ عطو  بوه ِملووََِوهَدنی الجووعُ؛ «هود»و « واو»، موحالً منصووب راب     حوالیه

 حالیه، محالً منصوب است .

 است . «واو»، راب     : ِمله حالیه)و ما طلع الفج ُ س َفُرواٌوٌم َطَلَعٌالفجرٌٌُ-

 است .« ضمی »و « واو»، راب     : ِمله حالیههٌا نیق ٌ بٌُوثی ب) زارن ٌوٌثی ُبهٌا نیق ٌ ٌ-

 «هود»و « واو»، رابو     لیوه: ِملوۀ حا)و هود غواب الونَّجمُ ن َمٌالَحَرُسٌوٌقدٌغ َبٌالنَّجمٌٌُ-

 است .

دیُقٌیةکٌٌِ- َعن ٌالصَّ  است .« ضمی »، راب     : ِملۀ حالیه)یرکی یَودَّ

ُِةن ٌالةحَرٌلإٌنَکٌ ٌ- « ضومی »: ِملوه حالیوه، رابو     تَـرُُِ لََِوافـهِهِال نَکْ) َتِرُثٌلَِعواِصبفهٌَِر

 است .

 است .« ضمی »و « واو»راب      ،ِمله حالیه: )و لم نثع ْ لَِعةن ٌوٌلمٌنتَعب ٌٌ-

 

مصدر را به حال مف د و ِمله تردیل و حکم    را از ِهت رابو  بیوا   – 122تم ین 

 کنید:
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المجب نبا تٌ–هٌب رٌرحلتبُرٌ)السرد(ٌعلیٌالح یرینٌا خةب َمٌالمخةبق: پرسش عت ار(ٌعنٌلنةهٌبٌ  ٌ–رمٌُ)الإش
ٌٌِالخّی طُ ٌ)التفصی (ٌا ٌٌجلست ٌ ب (ٌمبنٌٌ–ا ج ٌالعیدٌإ خَواتیٌِمنٌثوب  ٌل َجَلَسٌالّضیُفٌعلیٌالم ئدِةٌ)الإُ 
ٌطع من .

 است .« ضمی »)راب      خة َرٌرحلِتِهاٌَعلیٌالح یرینٌٌ(ُردٌُ،ٌَیسٌ ق مٌالمخةرٌ)س ردا ٌٌ- پاسخ:

 است .« ضمی »)راب      را ،ٌیعت ُر(ٌعنٌلنةِه ٌِا ت ن ٌالمجُرمٌ)معتٌٌَ-

ل ٌ ٌَجَلست ٌٌ-  است .« ضمی »)راب      إ َخواتیٌمنٌا جِ ٌالعیدُ (ٌا ثواب  ٌلٌِصٌَّفٌَتٌَ،ٌتٌَالخّی طُ ٌ)مفصِّ

ُُُ (ٌمنٌطع ِمن )ا ُلا ٌ َجَلَسٌالّضیُفٌعلیٌالم ئدةٌٌِ-  است .« ضمی »)راب      ،ٌی  

 

 را ت کی  کنید: 121ِمله هاي تم ین  – 123تم ین 

ٌوقدٌٌَ ٌِمنٌ بتیتٌُاٌٌَ- ٌبعیدة  :  فعول ماضوی موثکلّم اَتیوتُ  )  نیٌالجبوعٌُعبُبٌوٌَجَ بدٌَعی نیٌالتٌّاٌَبلاد 

: ِوار و مجو ور من بوالدٍ؛ ، محالً منصوب: مفعولٌ بهک؛ «تُ»، فاعل    ضمی  بارز وحده

اَعیوانی: فعول ؛ : حو   تحریوقهد ؛ : حالیه، مجو ور؛ ونعت ب اي بالد: بعیدةٌ ؛ مثعلّق به اَتیتُ

: فاعل الثّع ُ؛ به محالً منصوب : مفعولٌ، يماضی مف د مذکّ  غای  و نو  ب اي وهایه است

: مفعولٌ به ي؛ ، نو  وهایه: فعل ماضی مف د مذکّ  غای َِهَدنی؛ : ح   عط و؛ و م فوع

 ، ه  دو ِملۀ فعلیه حال و در محل نص  هسثند .، م فوع: فاعلالجوعُ؛ محالً منصوب

 «واو»مع مذکّ  غای  و ضومی  ، ِ: فعل ماضی باب مفاعله)ساف وا س َفُرواٌوٌَطَلَعٌالفجبرٌٌُ-

: الفج ُ؛ : فعل ماضی مف د مذکّ  غای طَلَعَ؛ : نافیهما؛ و: حالیه؛ فاعل    است در محل رفع

 در محل نص  است .« ما طَلَعَ الفج ُ»، ِملۀ حالیۀ فاعل و م فوع

: نا؛ «هو»سثث  ، فاعول    ضمی  م: فعول ماضی مف د مذکّو  غای )زارَ زارن ٌوٌثی ُبهٌا نیَق ٌ ٌ-

: اَنیَقب ٌ : مضا ٌ الیه در محول ِو ؛ هو؛ ، م فوع: مرثداثیابٌ؛ : حالیه، ومفعولٌ به محالً منصوب

 حال در محل نص  است . «نیَق ٌ اٌَثی ُبُهٌ»، ِملۀ اسمیه بر ، م فوع

؛ ، م فوععل: فاالحَ َآُ؛ : فعل ماضی مف د مذکّو  غای )نا َ غ َبٌالبنجمٌٌُن َمٌالَحَرُسٌوقدٌ-

، ، م فووع: فاعولالونجمُ؛ : فعل ماضی مف د موذکّ  غایو غاب؛ : ح   تحریقهد؛ : حالیهو

 ، حال در محل نص  است .ِملۀ فعلیه
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َعن ٌالّصدیُقٌَیةِکبٌ- ؛ : مفعولٌ به محالً منصوبنا؛ مف د مذکّ  غای ؛ : فعل ماضی)وَدَّعَ یَودَّ

« هوو»، فاعل    ضمی  مسثث  ، مف د مذکّ  غای : فعل مضارعیَرکلی؛ ، م فوع: فاعلالصَّدیقُ

 ، حال و در محل نص  است .ِملۀ فعلیه

ُِةن ٌالةحَرٌلإٌنَکٌ ٌ- ٌُِ) َتِرُثٌلَِعواصِفهٌَِر : فاعل محالً م فوع؛ ، نا، مثکلّم مع الهی : فعل ماضیةن َر

، فاعول    ضارع مثکلّم موع الهیو : فعل منکَث ل ُ؛ : ح   نفیال؛ ، منصوب: مفعولٌ بهالرح َ

: ِار و للعَواصل ل؛ در رکلرنا و در محل نص  «نا»ِمله حال است ب اي «  نحن»ضمی  مسثث  

 : مضا  الیه در محلّ ِ  . هو؛ «ثَ ل ُنَکْ»مج ور مثعلّق به 

لوم ؛ : حالیوهو؛ : فاعل محوالً م فووع: فعل ماضی مثکلّم مع الهی ، نا)لَعلرنا لَِعةن ٌولمٌنتَعب ٌٌ-

، عالموت    سوکو   بو  و فاعول    ، مجوزو  بوه لوم: فعل مضارع مثکلّم مع الهیو نثعَ ْ

 ، حال و در محل نص  است .ِملۀ فعلیه؛ «نحن»ضمی  مسثث  
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 ، صاحب حال و عامل حالرتبه حال – 38

 

؛ و چه ِملوه «م  ٌج َ ٌَفِرح  ٌمةتس»: ؛ ، چه مف د باشد یدمیحال به طور مثعدّد نیز  – 472

ٌَ ج َ ٌَیةٌ »: مانند  .«ِسُمٌوٌدوٌَفِر

، ولی اگ  صواح  حوال نکو ه حکم حال این است که مثبّ  از صاحرش باشد – 473

و  «رأیتُ ضواحکاً رِوالً: »مانند؛ ، واِ  است حال مردّ  شود تا با صفت اشثراه نشودباشد

ه  باشد نیز، حوال ب صواح  حوال اگ  صاح  حال محصور )به إالّ یا به عرارتی محصورٌ فی

 .«إٌا بوکم ٌس َفَرٌم هی  ٌاِلٌّ»: مانند؛ شودمیمردّ  

 

 در سه مورد تأبی  حال واِ  است : – 474

ُسبَ ٌ»: مانند؛ وهثی که حال محصور)به االّ یا به عرارتی محصورٌ فیه  باشد -1 مب ٌنُرِسبُ ٌالرُّ

 .«اِلإٌُّمةّشرینٌَ

ج َ نیٌ»: ماننود؛ بوه صاح  حوال م تر  شده بواشد «واو»وهثی کوه حوال ِمله و بوا  -2
 .«ِمُ ٌالُةشریوٌدوٌَیحٌ 
: ماننود؛ ، مجو ور شوده باشودوهثی که صاح  حال به سر  حو   ِو  یوا اضوافه – 3

ٌج لس  (.تٌبعٌَ)َمَررٌ ٌ«َلد بِ ٌم هی  ٌٌُتٌِمنٌ َعِجةٌ »  لیٍّ
 

 عامل حال دو نوع است : – 475

 عل است.لفظی که فعل یا شره ف -

و معنوي که عرارت است از  نچه مثضمّن معنی فعل است بی  نکه حو و  فعول را  -

، ، ظو  ، حو و  تشوریه، حو و  ت ِّوی، ح و  تمنّی: اسمهاي اشارهمانند؛ داشثه باشد

اٌدب ٌو. )است «اَتَمَنَّی»لَیتَ مثضمّن معنی  ،«لیَتُهٌعندن ٌن زلإ ٌ»: مانند؛ ِار و مج ور و غی  اینها

ٌزیبدا ٌاِلینب ٌق دمب  ٌ و؛ است« اُشلی ُ»مثضمّن معنی  هذا که مرثداست، ] 72هود/[ یخ  ٌهٌٌََبعلِی ، لََعب َّ
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 و؛ است «یکو »فی الدّار مثضمّن معنی ، ارٌن ئم  ٌزید ٌفیٌالدٌّ؛ است «اَتَ ََِّی»لعلَّ مثضمن معنی 

ٌعندَکٌییف  ٌ  (.است «مکانَک»عند مثضمّن معنی ، زید 

 

 : حذ  شود –به طور هیاسی  –موارد زی  واِ  است عامل حال  در – 476

المحسبَنٌمبیاُِرا)یعنوی  .«المحسبَنٌزائبرا ٌمبیُرااٌِ»: وهثی حال ِانشین بر  اسوت؛ ماننود -

ٌا لاٌُ نٌزائرا ٌ   . ح ص  

 .« سٌُبَدٌالنٌّبدٌَقعٌَبا ق ئم  ٌوٌقٌَ»: ماننود؛ وهثی حال پس از اسثفهوا  توبیخی  مده باشد -

 

، امّوا اگو  از الفواظ صودارت هاعدۀ حال این است که مثبّ  از عامل بود باشد – 477

 .«کی َ عادَ أخوک»: مانند؛ شو دمی، ب  عامل بود مردّ  طل  باشد

 

 غلطهاي ِمله هاي زی  را تصحیح کنید : – 124تم ین 
(قَةببلٌ اٌَ)ُتٌزادرة ٌعلیٌالمدینبِ ٌاَقَةلٌ ٌ- ب َثٌ ُتٌمجت بدا ٌالط لبَبٌفٌَرا یبٌ–ٌُتٌعلبیٌالمدینبِ ٌزادبرة  ُتٌعلیبهٌَنی 

ٌودمٌُیَ نِّئونیٌا دُ ٌوطنیٌبَنیِ ٌالش  دِةٌالمدرٌٌِ–ٌ لَبٌمجت دا ٌف َثَنیُتٌعلیه()را یُتٌالطٌّ )َوَفَدٌِ ٌبیٌَّسٌَِوَفَدٌَعَلیَّ
ٌ ٌا دُ ٌوطنیٌوٌدٌ ٌِبیٌَّسٌِوطنیٌبَنی ٌالشَّ  دِةٌالمدرٌِاَدُ ٌَعَلیَّ مٌُیَ نُِّئونیٌبَنیب ٌالشب  دِةٌوٌدمٌُیَ نِّئونی؛ٌَوَفَدٌَعَلیَّ
ٌدب اٌالتّب جرٌٌَ–ٌ)ِمله صحیح اسوت بٌم ٌرا یُتٌمستفیدا ٌاشلإٌّا خ کٌٌِ (بیٌَّسٌِالمدرٌِ ٌبٌٌلإٌَتبُظنُّ ٌاَولبإَدُه ا نَّ

ٌبٌا حَرُصٌمنَ ٌعلیٌمٌَ ٌاَولإَدٌد اٌِهٌبتٌِحٌَصلٌَودمٌفیٌمکتة   ٌا نَّ ُصٌحبرٌَاٌٌَ–ٌودبمٌفبیٌمکتةب ٌ ٌ–تب جِرٌال)لإَتُظنُّ
 دم ٌب َ نیٌخببجبٌ–)نََ بَضٌمعلِّبُمٌالتلامب ِةٌُیفیبُددم(ٌُمعلُِّم بمٌُیفیبُدٌالتلامب ةٌَ نََ ضٌٌَ–ٌِه(بتٌِحٌَصلٌَمنَ ٌعلیٌمٌَ

ٌرا یُتٌالَقَمبرٌَ: توا  گفتمیو ؛ ِمله صحیح است)یرا ٌقمرا ٌنرا یُتٌمٌ–()جملهٌصحیحٌاستَدِدش  ٌ

 .(ُمنیرا ٌ
 

 ِمله هاي زی  را ت کی  کنید : – 125تم ین 

دٌ ٌ- ، فاعول    ، مثکلّم وحوده: فعل ماضی باب تفعلتُ)تَنَزَّهْ فیٌحدائَقٌب ّی  ٌمنظُردب ٌتٌَُتنزَّ

حودائقَ چوو  ؛ : ِار و مج ور مثعلّوق بوه تنزَّهوتُفی حدایقَ؛ در محلّ رفع «تُ»ضمی  بارز 

: نعت سرری اسوت کوه بَهیّاً؛ غی  منص   است فثحه به ِاي کس ه در    عالمت ِ  است
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: منظو ُ؛ تابع ما بعود اسوت «ِنس و تعداد»تابوع موا هرول و در  «ع فوه و نک هاع اب و م»در 

 محالً مج ور .؛ : مضا ٌ الیههوا؛ م فوع «بَهیّاً»فاعل ب اي 

، : حوو   نفوویمووا؛ ، غی عاموول: همووزۀ اسووثفها )أ ا ٌمبب ٌَسببِمعُتمٌالطبب ئَرٌَیصببیُحٌفببوَقٌالُغصببنٌٌِ-

محوالً م فووع؛ الطوائ َ:  «تُوم»، فاعول      مخاط : فعل ماضی ِمع مذکّسَملعثُم؛ غی عامل

کوه « هو»، فاعل    ضمی  مسثث  : فعل مضارع مف د مذکّ  غای یَصیحُ؛ مفعول به، منصوب

: ظ   در محلّ نص ، فوقَ« الطائ »، حوال است ب اي ، ِملوۀ فعلیوه«الطائ »گ دد به میب  

 : مضا ٌ الیه و مج ور .الهُصنل؛ ، مثعلّق به یَصیحُ، منصوبمکا 

ٌم ٌبلغبتٌُب َجتٌَحقِضیٌ ٌَسٌ- ی؛ ، ب اي  یندۀ نزدیک است1: ح   تنفیس)آ َ ٌب لغ   : اَهضول

: ، منصووب ؛کمفعوولٌ بوه: ح جب ٌَ؛ «أنوا»، فاعل    ضومی  مسوثث  فعل مضارع مثکلّم وحده

، مفعول بوه وم موصوول: اسما؛ منصووب،«ح ج ٌَ»: حال ب اي ًِب لغ ؛ مضا ٌ الیه محالً مج رو

 ، محلّی از اع اب ندارد .«ما»، صلۀ : فعل و فاعلبلهتُ؛ در محلّ نص  «ب لغ ٌ »ب اي 

ُحِبٌُمضبیئ  ٌٌ- ؛ ، مرثودا محوالً م فووع: اسوم اشواره بو اي نزدیوک)هوذا د اٌالِ لاُلٌبیَنٌالسُّ

حُ ل؛   محوذو ، مثعلّق به برو، منصوب: ظ   مکا بینَ؛ ، م فوع: عط  بیا الهلالل : السوُّ

 و منصوب . « الهالل»: حال ب اي مُضیئاً؛ ، مج ورمضا ٌ الیه

                                                           
 ، تنفیس و تسوی  توضیح داده شده است.597ل  شماره در مط - 1
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 تمییز – 39

 

کوه ابهوا  ماهرول بوود را تفسوی   «ملون»، اسم نک ۀ ِامدي است بوه معنوی تمییز – 478

ٌَزیت  ٌ»: مانند؛ کندمی  یعنی؛ دهدمیرا توضیوح  «رطل»تمییز است و ِنس  «زَیتاً»که  1«َرط  

 کند که یک رطل از چه چیزي است.میروشن 

 

: ماننود؛ سوازدموی: یکی  نچه که ابهوا  اسم مفو د را روشون تمییز دونوع است – 479

ٌَعَسلا ٌ» ب»: سازد؛ مانندمیودیگ ي  نچه کوه ابهوا  نسرت )یعنی ِمله  را روشن  «َرط   ُتٌِطة 

ٌاُةُرٌمنَ ٌِسنّ  (ٌ«نفس  ٌ  .)علیُّ

 

 :  یدمیگویند در موارد زی  مید که به    تمییز ذات نیز تمییز مف  – 480

ٌا ریب  ٌ»: مانند؛ : مساحثهادر اسمهاي  مرادی  که عرارتند از - ٌ»: مانند؛ ، وزنها2«ِلراع  َرطب  

ٌَقمح  ٌ»: مانند؛ و کیلها «َعَسلا ٌ  .«ُمدٌّ

ُمٌ»: مانند؛ وکنایه «عشروَنٌقلم  ٌ»: مانند؛ : عدد ص یح، و     ب  دو نوع استدر عدد -

 .«ُت ب  ٌقرا تٌَ

 

 : ، چهار وِه داردشودمیکه پس از اسمهاي مرادی  واهع میاس – 481

ٌا ری  ٌِهةٌ »مانند: ؛ نص  به عنوا  تمییز -  )یک وِ  و از لحاظ و زمین . «ر 

ٌَ »: مانند؛ ِ  به سر  اضافه - ٌِمنٌ »: مانند؛ «ملن»یا به سر   «ِهةُرٌا ر  .«عس ٌ ٌَرط  

ٌَعس ٌ »: مانند؛ رفع به عنوا  بدل -  .«َرط  

                                                           
 گ   است )ف هنگ نوین .  453واحد وز  است که در مص  ب اب  با « رَطل»  - 1

گفثه « گز»سانثیمث  . در فارسی  70تا  50ذراع مریاآ طول است از  رنج تا نوک انگشت وس  دست )حدود  – 2

 شود )ف هنگ معین .می
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، نصو  تمییوز اگ   نچه که ب  مردار داللت دارد به غی  تمییز اضوافه شوود: یادآوری

ٌسبة ح  ٌ»: مانند؛ واِ  است )در  سما  بوه انودازۀ کو  دسوثی ابو  ٌ«م ٌفیٌالّسم ِ ٌقدُرٌراح  

منصووب گ دیوده  «سبة ح  ٌ»بنواب این اضوافه شوده  «راحب ٌ »بوه  «هودرُ»وِود ندارد. در اینجا 

 است . 

 

 کند به این صورت است که :میتمییزي که ابها  نسرت را تفسی   – 482

ن ُ ٌم  ٌ »: مانند؛ یا منرول از فاعل است - ٌالإش ََ ن  »یعنی «ف  ٌم ُ ٌالإش ََ  .«ف 

ٌَقمح  ٌَحَصدٌ »: مانند؛ یا منرول از مفعول است - ََ ٌَِن ٌَقمٌ َحَصدٌ »یعنی  «ن ٌالإ ر  .«َحٌالإ ر

)او از نظ  عرل از توو ب تو  اسوت   «رَجُحٌمنَ ٌعقلا ٌاٌَدوٌ»: مانند؛ یا منرول از مرثداست -

 گویند . می. )تمییز را در این حالثها محوَّل یا منرول «عقلُُهٌاَرجُحٌِمنٌعقلِ ٌَ»یعنی 

دگی و م گ از نظو  پنود دهنو؛ «ُفیٌب لموِتٌواعظ  ٌ»: مانند؛ یا منرول از چیزي نیست -

 گویند . می، کافی است. )تمییز را در این حالت غی  محوّل یا غی  منرول وعظ

مب ٌ»: ماننود؛ شوودموی: پس از  نچه که ب  تعج  داللت دارد نیز تمییز واهع یادآوری

 )گل از نظ  شکوفه چردر زیراست .  «اَجَمَ ٌالورَدٌزدرا ٌ

   واِ  اسوت و اگو  غیو  منروول  ، نص ، منرول )محوّل  باشده  گاه تمییز – 483

ُهٌِمبنٌ للّب»: مانند؛ «ملن»، هم نص     ِایز است و هم ِ     به وسیلۀ )غی محوّل  باشد ٌِهٌَدرُّ

ُهٌَه م  ( هٌِ)للٌٌّو١ٌ«مٌ َه ٌ   . َدرُّ

                                                           
توا     را چنین ، پاکودل؛ این عرارت یک اصطالح ع بی است کوه در فارسی تر یراً می، ش ی : یعنی داناشهم -1

ب اي بداست ِزاي عمل نیک او از    نظ  که »؛ یا «بدا بی ش دهد چه انسا  ش ی  و پاکدلی است: »معنی ک د

در لهت بوه معنی ف اوانی  «رّدَ»؛ « ف ین به او از   نظو  کوه ش ی  و پاکودل است»؛ یا «ش ی  وپاکدل است 

 . «خیرٍ لِلّهِ ما َخرَجَ منه مِن  »یعنی ٌ«لِلِّهٌَدرُّهٌُ»است؛ 
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 تمییز کنایات عدد

 

کوه   مگو  اینُمٌُت بب  ٌقبرا تُمٌ؟: ، مف د و منصوب است )مانندتمییز کم اسثفهامیه – 484

 «ملون»توسّ  یک فعل مثعدّي از    ِدا شده باشد که در این صورت واِ  است توسّ  

ٌ؟ٌَُمٌقرا تُمٌِمن»: مانند؛ مج ور گ دد  .«ُت ب 

 «َُمٌتلمیب ا ٌفبیٌالمدرسب ٌِ»: مانند؛ ، فعل واهع نشده باشدوهثی که پس از کم: یادآوری

یا فعل مثعدّي که مشهول  «َدَبٌالیٌالمدرس ٌُِمٌط لة  ٌلٌَ»؛ٌم نند:ٌیا اینکه فعل الز   مده باشد

، در بنواب  ابثودائیت «کَوم»، «ُبمٌُت بب  ٌط لعُتبهٌُ»: ماننود؛ شده است ، مده باشد «کَم»به ضمی  

 محلّ رفع است. 

: ، در محلّ نص  بواهود بوودهمچنین ب  حس   نچه که فعل مابعدش طال     است

ٌُزرٌ »: مانند؛ مطلق است ، مفعولکنایه از مصدر باشد «کم»پس اگ  و اگ  کنایوه  «تٌَُمٌزی رة 

ِسرتٌَ»: مانند؛ ، مفعولٌ فیه استاز ظ   باشد و اگ  معمول ب اي یک فعل مثعّدي  «ُمٌیوم ٌ 

ا ُرمٌ »: مانند؛ باشد، مفعولٌ به است و اگو  معموول بو اي یوک فعول از نواسوخ  «َتٌُمٌرجلاٌ 

)دوسثا  تو چردر بودند . همچنین اگو  پویش از ٌ«ُمٌُ نٌرف قُب ٌَ»: مانند؛ ، بر  استباشد

 .«اهتریَتٌثوَب ٌٌَبکمٌِ»: مانند؛ ، محالً مج ور است   ح   ِ  یا مضا   مده باشد

 

، مج ور است که الرثه ِایز است بوا به    «کم»تمییز کم بر یه به سر  اضافۀ  – 485

: مانند؛ ِایز است ِمع هم باشد ، ولیاست «مف د»، غالراً گ دد. این تمییزهم مج ور  «من»

ٌلی» ُُُتب  ٌلی»)یا  «ُمٌ ٌلی»یا  «ُمٌُت ب   . («ُمٌمنٌُت ب 

 

 اسثفهامیه است. «کم»بر یه همچو  وِوه اع اب «کم»وِوه اع اب : یادآوری

 

ٌرا یَتٌٌُ  یِّنٌِمنٌ »: مانند؛ مج ور است «من»مف د و با  «ُ  یِّن»تمییز  – 486  «کأیِّن») «رُج  

 هم نویسند .  «کأیِّ»را 
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اهتریُتٌُ اٌ»: ماننود؛  یود بنابو  تمییز بوود میفر  مف د منصوب  «کوذا»تمییز   – 487
 .«وٌُ اٌُت ب  ٌ

 

ٌُجوخب  ٌ»: ماننود؛ ، هما  اسم مورهم اسوتعامل تمییز در تمییز مف د – 488 )یوک  «ِلراع 

. «ُتٌبببَ ٌعینبب  ٌَررٌ َقبب»: ماننوود؛ ذراع پارچووه پشوومی  و درتمییووز ِملووه عاموول    فعوول اسووت

منصووب اسوت بوه  «عینواً»و  «ِلراعٌ »منصوب است به سور   «ُجوخ  ٌ»درعرارتهاي ذک  شده 

 .«تٌَُقَررٌ »سر  

 تردیم تمییز ب  عامل بود در هیچ ش ایطی ِایز نیست. : یادآوری

 

 : تمییز نسرت و تمییز ذات )مف د  را مشخص کنید – 126تم ین 
)سحاباً تمییز  م ِ ٌمقداُرٌراح  ٌسح ب  ٌلسٌَّم ٌفیٌاٌ–)ذهراً تمییز مف د   لدة  ٌٌلیَسٌعندیٌقدُرٌَخَرَدل ٌ 

ُینیٌحسرةٌ ١ٌنینیتُضٌ ٌا ٌٌ–مف د   فبیٌغیبر2ٌٌٌَلسب نٌُُیةب ُعٌالَةیٌ ٌ–تمییز نسرت   حسبرةٌ دّم  ٌوٌ)  َدّم  ٌوٌتَُمرِّ

مب ٌٌ–) نُرووداً تمییوز مفو د    نقبودا ٌٌِطنبیٌِعبداَدٌَحَسبن تیببٌاَعٌ تمییز مف د   فِضَّ ٌ ) ضَّ ٌ ِهٌفٌِبفٌِمحلّهٌبِضعٌ 

باٌَو3ٌٌهبَرُفٌالقبومٌَمحتِبدا ٌاٌَا نتٌٌ–)عرالً تمییز نسرت    ُحَ ٌعقلا ٌرجٌَاٌَ راً   َرقُ مٌنََسبة  ٌع  )مَحثلوداً و نَسوَ

الَحقٌ  –تمییز نسرت   وٌالغ َبٌَبلُّوط  ٌزرعنٌ  وٌالَجَةَ ٌصنوبراٌ    و صنوب اً  و  بلّوطاً  -گند   –ٌُبّرا ٌ) َ ٌُبّراٌ 

 تمییز نسرت . 

 

 رهمها را به اسم عدد تردیل و غلطهاي موِود را تصحیح کنید : – 127تم ین 

وٌ)3ُ َنٌعندیٌ): پرسش نِفُقٌفیٌاٌَ(ٌفرسٌب١١ٌ(ِحص ن  ٌوٌ)40(ٌُخّدام ٌوٌ)9(ٌبن تٌوٌ)8(ٌاشخوةٌ 
ٌبٌا١6ٌَالنّ  رٌ)  َ َن ٌَم ٌتٌَ(ٌقر نٌٌَ(١2)ٌعلُمٌا نٌالسَّ َنِ ٌالقِ ٌالشٌّبه رٌبٌالفرقٌبینٌالسَّ (ٌیوم ١١ٌریَِّ ٌ)ممسی ٌوٌالسَّ

نٌَ ٌ(ٌدق ئق.42س ع تٌوٌ)ٌ(5(ٌیومٌوٌ)365ُ ٌفیٌالحس ِبٌالمدقَّقٌ)بتقریة  ٌبٌالسَّ

                                                           
 کنی؟ وري و بوا حس ت از من پ سثواري میاندوه از پوا در میسازي؛  یا م ا بوا یا م ا سنگین و گ انرار می -1

 : مادۀ  هطی کرود می گویند )معین گیاهی است که در فارسی به     هطی یا شمشاد پیج یا یاآ - 2
 نژاد -3
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ٌوٌ)3ُ نٌعندیٌ): پاسخ ٌوٌ)8(ٌثلاثُ ٌاشخوة  ربعوَنٌِحص ن  ٌاٌَ(40ٌ(ٌتسعُ ٌُخّدام ٌوٌ)9(ٌثم نیٌبن ت 
نَ ٌ)م ٌتٌَاٌٌَ–ه ٌ َ ٌَعَشَرٌقِرٌ ب(ٌست١6ٌَّ  رٌ)نِفُقٌفیٌالنٌّاٌٌَ–(ٌا َحَدٌَعَشَرٌَفَرس ٌ ١١وٌ) (ٌاثن َعَشَرٌه را ١2ٌعلُمٌا نٌَّالسَّ
نٌٌَ– َن ٌِالشمسّی ٌِوٌالسَّ نٌٌَ–(ٌا َحَدٌَعَشَرٌیوم  ٌتقریة  ١١ٌِ ٌ)بریٌَّمِ ٌالقبالفرُقٌبیَنٌالسَّ ُ ٌفیٌالحس ِبٌالمدقَِّقٌبالسَّ
ٌوٌ)ٌ(ٌخمس5ٌُ(ٌثلاثُم ئ  ٌوٌخمس  ٌوٌستّوَنٌیوم  ٌوٌ)365) ٌ(ٌاثنت ِنٌوٌا42ٌَس ع ت  ُ َنٌفیٌٌ–ربعوَنٌدقیق  
ٌا نٌَتَفتََّحٌفیٌ)،ٌسٌِوٌسةعینٌٌَتسعٍ(79ٌ)   (ٌاثَنَتیِنٌوٌثم نین.82رُّ

 

 : کنید تصحیح کنیدمیدر عرارتهاي زی  اگ  اشثراهی مشاهده  – 128تم ین 

مٌِنیٌُمٌاَقمٌ اَخةِرٌ : پرسش ٌٌٌ–نٌیومٌ َتٌب لمدینِ ٌِمنٌه ر ٌوٌُمٌنزلَتٌعندنٌ  وُمٌاِهتریَتٌِمنٌثوب 
ٌ؟ٌ ٌَبکمٌقِرٌ ٌ–علیٌمط لعتهٌلکثرِةٌالّشواغ ٌٌُمٌعندیٌُت بٌلمٌاَقُدرٌ ٌ–کمٌبُمٌِمنٌزائر ٌی فٌٌَ-ُصوف 

القلم؟ٌابَتعٌ  ٌٌ–ا نتٌاَُرمٌرجلاٌ ٌ–ٌف ٌَالنّ رٌمنٌم  ٌ ٌ-َتٌد ٌا ٌلدب  .ٌ–لیٌخ تم  ٌُفیٌب لعلمٌِمنٌُمرهد 
ٌٌ-؟ٌٌَتٌب لمدینِ ٌوٌُبمٌیومب  ٌنزلبَتٌعنبدن ا َقمٌ ٌنیٌُمٌه را ٌةِرٌ اَخٌ : پاسخ وٌُبمٌاهبتریَتٌمبنٌثبوب 
؟ٌ ؟بُمٌی فٌَ –( «یَتٌ؟هترٌَُمٌَثوب  ٌُصوفّی  ٌاٌِ»: توا  گفتمیو )ُصوف  ضـنن اینکـه ) ُکمٌِمنٌزائبر 

ٌٌ- (صوحیح اسوت، بر یه باشد «کم»نیز بناب  اینکه  «ُکمبُمٌِمنٌزائر ٌی فٌَ»: عبارت ُبمٌُتب ب 

ٌٌ- ؟ٌَتٌد اٌالَقلمٌَبَتعٌ ه  ٌاٌِبکمٌقِرٌ ٌ–...( ُمٌعندیٌُت ب  ٌ: )یا علیٌمط لَعتهٌلکثرِةٌالّشواغ ٌٌِقُدرٌ عندیٌلمٌا ٌ

ٌالنّ ُرٌم  ٌ  ََ ٌُ ٌ–ٌف  ٌلدةب  ٌٌ– م اِعه کنید  494به مطل  شماره ) َرُمٌرُج ٌ ا نَتٌا  َُفبیٌٌ–لبیٌخب تم 

 (.نیز درست است «رهدٌ َُفیٌب لعلِمٌمنٌمٌُ»)ب لعلِمٌُمرهدا ٌ

 

 ِمله هاي زی  ار ت کی  کنید: – 129م ین ت

: فعول ماضوی مفو د هرضوتَ؛ ، مفعوولٌ بوه، محالً منصوب: اسم اسثفها )کم َتٌُمٌَقَةضٌ ٌ-

 محذو  است . «کم»، تمییز «تَ»، فاعل    ضمی  بارز مذکّ  مخاط 

ٌفؤادیٌسبرورا ٌٌ- ََ ه ضمّووۀ : فاعل م فوع بوفثاد؛ ، مف د مذکّ  غای : فعل ماضی)فاض ف 

؛ تواند ظاه  بشوودمی، ضمّۀ عالمت رفوع ن«ي»مردّره کوه بوه سر  اضافوه شد  بووه ضمی  

 ، محوَّل از فاعل و منصوب .: تمییز نسرتس وراً؛ ، محالً مج ور: مضا ٌ الیهي

، مرنی بو  فثحوه مرودّره بوه : فعل ماضی مف د مذکّ  غای )کفی واعظٌ ٌیٌب لموِتٌِمنٌ فٌٌٌََُ-

ٌُ » معنی مونال گفثوه ؛ شود و لو اینکه فاعلش مثنّوث باشودمی، تاء تأنیت ب     دابل ن«َتفٌِاِ
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ٌه عرةٌ فٌٌََُ»: شودمی ، لووفظاً : فوواعل؛ المووتل1: ح   ِ  زائود کوه مثعلَّوق نوداردبو؛ «یٌب ند 

، لفظواً مجو ور و محوالً : تمییز نسورتواعظ؛ : حو   ِو  زائدمن؛ موج ور و موحالً م فوع

 حال است . «واعظ»توا  گفت که میمنصوب. ضمناً  

، ، منصوب بوه فثحوۀ مرودّره: ظ   مکا  مثعلّق به محذو )عند عندیٌا َحَدٌَعَشَرٌقلمب  ٌٌ-

، ، هو  دو ِوزء مرنوی بو  فوثح: عدد م ک أحَدَ عَشَ َ؛ ، محالً مج ورمضا ٌ الیه؛ بر  مردّ 

 .1، منصوب ز مف د: تمییهلماً؛ ، محالً م فوعمرثداي مثبّ 

ٌَلَدة  ٌٌ- َِ ، ، منصوب به فثحۀ ظواه ه: ظ   مکا  مثعلّق به محذو )عندَ عنَدَکٌِم ُ ٌالإ ر

؛ ، م فووع: مرثوداي موثبّ : )گنجوایش ، محوالً مجو ور؛ ملولءُ: مضوا ٌ الیوهک؛ بر  مردّ 

 : تمییز نسرت و منصوب .، مج ور؛ ذَهَراً: مضا ٌ الیهاالرضل

                                                           
 . 247ر.ک: علی توفیق الحمد، المعجم الوافی فی النحو الع بی، دارالجیل، ص  - 1

توألی  ایون ِانو  از انثشوارات دانشوگاه شوهید چمو ا  « عدد در زبا  ع بی»، به کثاب و  در بارۀ عدد و احکا    2

 و احکا     به طور مفصل مورد ب رسی ه ار گ فثه است. )مث ِم   اهواز م اِعه ف مایید. در این کثاب عدد
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 عل تفضیلاَف – 40

 

که داللت دارد  «اَفعَل»، صفت مشثری است ب  وز  )اَفعل الثفضیل یا هما  اسم تفضیل

ب  اینکه دو چیز در یک صفت با هم مشث ک هسثند و یکی از  ندو نسرت بوه دیگو ي در 

    صفت ب ت  است .

 

گو ي ، دیو اضوافه باشود «أل»: یکی اینکه بوالی از اَفعل تفضیل سه حالت دارد - 489

 باشد و سو  اینکه مضا  باشد. «أل»اینکه هم اه با 

 

، و مفضّلٌ علیوه مجو ور بوه حو   ِو  و اضافه« أل»ه  گاه اَفعل تفضیل بدو   – 490

ٌفضُ ٌِمنٌ اٌَمریُمٌ»وٌٌ«الخریفٌٌَِمُ ٌِمنٌ الرَّبیُعٌاَجٌ »: مانند؛ ، الز  است مف د و مذکّ  بیایدباشد «ملن»
ٌ.«دندٌ 

، اسم اسثفها  یا مضا  به اسم اسوثفها  باشود، واِو  «ملن» ور به اگ  مج: یادآوری

نٌا نتٌاَفضُ ٌ؟»: مانند؛ مردّ  شود «اَفعل الثفضیل»است که ب   نٌغلامٌَِمنٌا نتٌافضُ ٌمٌِ»و «ٌٌِممَّ

اَفعول »شوود مگو  بوه وسویلۀ معموولل مویفاصوله ایجوواد ن «ملن»و  «اَفعول الثفضیل». میوا  «؟

ٌَحبباٌَا نببتٌ» :ماننوود؛ «الثفضوویل ، از نزدیکووا  بووود )تووو در ار  «لویٌقُرببب کٌِمببنٌ ٌببب لمیراِثٌقُّ

 .«بویشاوندي، قُربیٌ=ٌَقراب »سزاوارت ي  

ممثنع اسوت و در  «ملن»، هم اه شد     با باشد «أل»اگ  افعل الثفضیل هم اه با  – 491

؛ کنوودمویرت مف د و مننی وِمع بود  و در مذکّ  و مثنّث بوود  بوا موا هرول بوود مطوواب

، المُعلّموات و )المُعلّموو  اجفضولو َ «الم أتووا ل الفُضلَیووا ل»و  «ال ِّوال ل اجفضوال ل: »ماننود

 الفُضلَیات .

 

، و مفو د ممثنع «ملن»اگ  اَفعل الثفضیل مضا  به مع فه باشد، هم اه شد     با  – 492

، «دمب ٌا فضبلاٌالنب سٌِ»یوا  « سٌِفضُ ٌالنبٌّدم ٌاٌَ»: مانند؛ و مذکّ   ورد  یا نیاورد     ِایز است



 

 

 ت ِمه مرادي الع بیه                                                                                                                      152 

  

 

، هم اه شد     با . ولی اگ  مضا  به نک ه باشد «مریُمٌفُضَلیٌالنس  ٌِ»یا  «مریُمٌا فضُ ٌالنس  ٌِ»

 ید  )در این صورت الز  است مضا ٌ الیه با میممثنع بوده و لزوماً مف د )و مذکّ    «مِن»

وٌٌ«ُ ٌَرُجَلینٌِفضٌَاٌَالزیداِنٌ»: )ومانند «یٌاِمرا ةٌ تقٌَاٌَف طمُ ٌ»ٌ: مانند؛ صاح  اسم تفضیل مطابق باشد 

 .(«نٌُِ ٌامرا َتیٌ فضٌَاٌَد ت ِنٌ»وٌٌ«ُ ٌنس  ٌ فضٌَاٌَم ُتٌالمریٌَ»

 

ل باشود. بوه : یادآوری در چنین حالثی واِ  است کوه مضوا ٌ الیوه از ِونس مفضوَّ

فضبُ ٌاٌَالملائکبُ ٌ»ٌ: شودمیلکوه گفثوه ب«ٌٌرٌَِشبَضُ ٌالةٌَُ ٌاَفٌ بالملائک»: شودمیهمین دلیول گفثوه ن

.اٌَفَضلا(ٌرجَلینٌِ؛ٌالمریمب ُتٌاٌَفَضُ ٌ)ي ٌاٌَیداِنٌ:ٌالزٌّ)منال.«رٌِمنٌالةشٌَ در ایون  فضبُ ٌ)يب ٌفُضبَلي(ٌنسب   

و  «الزیودا »کوه مضوا ٌ الیووه هسثنوود از ِونس مفضَّوول یعنوی  «نساءٍ»و  «رجلَین»منوال 

 ، از نظ  عدد نیز چنانکه گفثه شد مطابق  نها هسثند .باشند. عالوه ب  اینمی «الم یمات»

 

ثبُرٌ»بناب ایوون در عرووارت ؛ ، فاعل غالرواً ضمی  مسثث  اسوت«اَفعل الثفضیل»در  – 493 َُ ا

 مسثث  است.« هو»ضمی  «ٌٌعلم  ٌ

 

شوود، اگو  در معنوی فاعول باشود، بوه مویواهع « اَفعل الثفضیل»که پس ازمیاس – 494

ثَُرٌعلُم ٌَ»یعنیٌٌ«ا نَتٌاَُثُرٌِعلم  ٌ»:  شود؛ مانندمیب عنوا  تمییز منصو َُ». 

اگ فاعول هو ار داد     در معنوی، درسوت نراشود، بوا اضوافه شود  أفعول : یادآوری

، فضل م بوب زی ا در این عرارت؛ « ٌ رجٌٌُفض ٌُاٌَا نتٌ»: مانند؛ شودمی، مج ور الثفضیل به   

 .«رُِل»است نه از  «أنت»ب اي اینکه وهوع    از ؛ است «أنت»به 

 

 بینید، تصحیح کنید :میاشثراهاتی را که در عرارتهاي زی   – 130تم ین 

ٌ: پرسش ٌقدرا  ٌالنّ ِس ٌاََج َّ ٌفیٌالمدین ٌِاٌَا نتٌٌ–العلم ُ  ٌطةیة   ٌٌ–برُع ٌاٌَدو ٌص نع  المتنةیٌوٌٌ–م ر
 ٌالخنس  ٌبفض ٌالش عراتٌفیٌالج دلیٌّاٌٌَ–فض ٌه عرا ٌفیٌالج دلّی ٌاٌَمرؤٌالقیسٌاٌٌِ–برعٌالّشعراِ ٌاٌَالةحتریٌ

ٌاللّواتیٌُیطیعونٌالةن ُتٌالفٌٌُ–مثُ ٌتوجی   ٌفیٌد هٌالمسئلِ ٌاٌَد اٌٌ–َمُ ٌالمخلوق تٌجٌ اٌَالةِح ُرٌٌ– َضلا ٌُدنَّ
ٌ  عظمٌالإ نةی  .اٌٌَس ٌُالرٌٌُ–صةُرٌالإ ُسوِدٌعلیٌالتّعبٌاٌَالةقُرٌٌ–ا ب َ ُدنَّ
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ٌ: پاسخ ٌالنٌّاٌَالُعلم ُ  ٌ ِسٌقدبَج ُّ ٌاٌَا نتٌٌ–را  ٌفیٌالمدینِ  ٌطةیب  ٌٌ–بَرُع ٌاٌَدو ٌص نع  المتنّةیٌوٌٌ–مَ ُر
عرا ،ٌاٌَالةحتریٌ عراِ ٌاٌٌَتوانیم بگوییم:میو برُعٌالشُّ ٌفیٌالج دلیِ ٌاٌَمرؤٌالقیسٌاٌٌِ–برع ٌالشُّ ٌ–فضُ ٌه عر 

ٌاٌَ ٌالخنس ُ  ٌالش عراِتٌفیٌالج دلیِ  ٌالش عراِتٌفیٌالج دلیٌّ)یافضُ  ٌفُضلَی ٌٌ– (ٌب:ٌالخنس ُ  ُ ٌجمٌَاٌَالةِح ُر
ٌٌ–المخلوق ِتٌ ٌاٌَد ا ٌفیٌد هٌالمس  لِ  ٌاللَّواتیٌُیِطعٌ الةن ُتٌالُفضٌ ٌ–مثُ ٌتوجیه  ٌلَی ُتٌُدنَّ ٌا ب َ ُدنَّ ُرٌالةقٌٌَ–َن

ٌعظُمٌِمنٌالإ نةی ِ .اٌَُسُ ٌالرٌٌُّ–صَةُرٌِمَنٌالإ ُسوِدٌعلیٌالتَّعِبٌاٌَ
 

 ِمله هاي زی  را ت کی  کنید: – 131تم ین 

ِمنٌ اٌَا نتٌٌ- ، ، برو : اَفعول الثفضویلاَرَِوحُ؛ ، محوالً م فووع: مرثودا)أنت ا خیب ٌٌَرَجُحٌعقلاٌ 

؛ : ِار و مجو ور مثعلّوق بوه اَرَِوحُمن أبوی؛ ، منصوب: تمییز محوَّل از فاعولعرالً؛ م فوع

 ، محالً مج ور است .، مضا ٌ الیهک

منٌا بي مٌ- ٌعلیٌبنی ٌ  ، ، بر  و م فوع: اَفعل الثفضیلاَحَنُّ؛ ، م فوعثدامرالوالدة) الوالدِةٌاََحنُّ

، ، بنوی در اصول بنوین: ِار و مج ور مثعلّوق بوه اَحَونُّعلی بَنیل؛ «هی»فاعل    ضمی  مسثث  

؛    حوذ  گ دیوده اسوت« نوو »، ملحق به ِمع مذکّ  سالم بوده که به علّت اضافه شد 

هوم: ؛ «اَحَونُّ»: ِار و مجو ور مثعلّوق بوه ، من أبیهملن: تفضیلی؛ : مضا ٌ الیه محالً مج ورها

 مضا ٌ الیه، محالً مج ور .

ٌوٌ- : معطوو  بوه اَحمودُ؛ : ح   عطو و؛ : مرثدا و م فوع)علیٌ رجَلبینٌِعَظُمٌاٌَحمُدٌاٌٌَعلی 

، مج ور بوه : مضا ٌ الیهرُِلَینلِل؛ ، مضا ، بر  و م فوع: اَفعل الثفضیلعلیٌ و م فوع؛ اَعظَمُ

ل و از ، ضمناً به ِهت اینکه مضا ٌ الیه نکو ه اسوتچو  مننی است« یاء» ، از ِونس مفضوّ

 نظ  عدد نیز مطابق     مده .

-ٌ ٌُ ٌا  : اَفعل اَک َ َ؛ ، مرنی ب  فثح، عاملبالفعل مشبهة: از ح و  )ال َّ ق ُمعنَداللِهٌا تٌ ٌَرَمُکمٌ اشنَّ

، مثعلّوق بوه : ظو   مکوا عنودَ؛ ، محالً مج ور: مضا ٌ الیهکُم؛ ، منصوبالثفضیل، اسم إ َّ

، م فوع به ضمۀ مرودره ، بر : اَفعل الثفضیل، مج ور؛  اَترَی: مضا ٌ الیها ؛ ، منصوباَک َ َ

 : مضا ٌ الیه، محالً مج ور .کُم؛ کندمیچو  ال  هرول ح کت ن
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ٌالّ یٌَسَم ٌَ م  ١ٌَبٌٌٌٌٌاشنَّ ٌباَعٌٌٌَهٌُبمٌُ ئٌِببَدعٌ  ٌببَبیتٌٌٌٌٌَبَنیٌلن ،ٌالسَّ ٌَولٌُبوٌاَطٌزُّ
، فاعول : فعل ماضویسَمَکَ؛ ، محالً منصوب: اسم إ َّالّذي؛ بالفعل مشة  : از ح و  إ َّ

ماءَ ؛ ،  محلّی از اع اب نودارد، صلۀ الّذي«هو»   ضمی  مسثث   ؛ ، منصووب: مفعوولٌ بوهالسوَّ

،  بر  «هو»، فاعل    ضمی  مسثث  ثحۀ مردّره، مرنی بو ف: فعل ماضی مف د موذکّ  غای بَنَی

: ِموع دعوائلمُ؛ ، منصووب: مفعولٌ بهبَیثاً؛ «بَنَی»: ِار و مج ور مثعلّق به لنا؛ ، محالً م فوعإ َّ

: اَفعول اَعَوزُّ؛ ، محالً مج ور: مضا ٌ الیههو ؛ ، م فوع، مرثدا«سثو »به معنی  «دع َم »مکس  از 

، ِملوۀ مرثودا و برو ؛ ، م فوع: عط  به بر اَطوَلُ؛ : ح   عط و؛ م فوع، ، بر الثفضیل

 ، مفضَّلٌ علیه نیز از کال  محذو  است .، در محلّ نص «بیثاً»نعت است ب اي 

                                                           
 ، باال ب د.: بلند ک دسَمَکَ – 1
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 فعلهای مدح و ذم – 41

 

، فعلهاي ِامدي هسثند که ب اي بیا  مودح و ذ  وضوع شوده فعلهاي مدح و ذ  – 495

ُجُ ٌا خوکٌَنِع»: مانند؛ اند   .«١َمٌالرَّ

 .«، بلئسَ و ساءَ، حَرَّذانلعمَ: » فعلهاي مدح و ذ  چهار تا هسثند -

 

 مَ و بلئسَ ش ب است که :در فاعل نلعْ – 496

ولُ، بوه هموا  صوورت کوه در منوال  وردیوم )نعومَ باشود 2ِنسیه «أل»مع ّ  به  -  ال َِّ

 أبوکَ . 

 .«محمدٌ الرَّحَمِ ٌ رسولُ مَ نلعْ»: مانند؛ باشد «أل»یا مضا  به چیزي باشدکه در     -

نعوم »: است؛ ماننود «أل»)یا مضا  باشد به لفظی که مضا  است به  نچه که داراي  -

  .«علیٌالکلّيِ ٌنادي  طال ُ

 

که به وسیلۀ یک اسم نک ه اي که به عنوا  میهنگا «مَ و بلئسَ و ساءَ نلعْ»فاعل – 497

َمٌَربع ٌ نِعٌ »: مانند؛ بود، ضمی  واِ  االسثثار بواهد شودمیو بیا    ، تفسیتمییز منصوب است
تفسی  و بیا  شود نیز واِ  االسثثار  «شیءٌ »نک ه به معنی  «ما». فاعل اگ  به وسیلۀ «داُرن 3

 . «َمٌم ٌداُرن نِعٌ »: مانند؛ بواهد بود

                                                           
، م فوع است بنا ب اینکه مرثداي : مخصوص مدح«أبوک»فاعل؛ « ال َُِّلُ»، مرنی ب  فثحۀ ظاه ؛ : فعل ماضیمَنلعْ -1

بر  است ب اي مرثداي واِ  الحذ  که تردی     « بوکأ»، یا اینکه مثبّ  است و ِملۀ پیش از    بر  مردّ  

 ، یعنی ممدوح. است« هو»

 ید و مفید معنی ِنس مصادیق لفظ است و همۀ اف اد    ِنس را شامل ِنسیه ب  س  اسم نک ه می« أل» - 2

 شود.می

 مصطفی طراطرایی .، سید ، ت ِمه الراموآ العص ي، عمارت بزرگ )ف هنگ نوین: بانۀ چند دسثگاهیربَع -3
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ب»: یعنی«ٌٌ ب  ٌداُرنبعَمٌدوٌَربٌ نِعٌ »: تردی  عرارتهواي مذکور چنین است: یادآوری ببُعٌنِع  َمٌالرَّ

 .«َمٌالشیُ ٌهیئ  ٌداُرن نِعٌ »:یعنیٌ«َمٌدوٌَهیئ  ٌداُرن نِعٌ »وٌ«َربع  ٌداُرن 

و بوا هوم  مود  فاعول  «نلعلمّا: »مانند؛ ، مخصوص حذ  شود«ما»ِایز است که پس از 

 .    «عُ رَبعاًمَ ال َّبنلعْ: »شودمی، بناب این گفثه نظاه  و تمییز ِایز نیست

 

این است که پس از فاعل بیاید و ترودیم    در هو  شو ایطی  «مخصوص»رترۀ  – 498

 ِایز نیست.

 

، تشکیل شوده و که اسم اشاره است«ذا»که فعل ماضی است و «حَ َّ»از  «حرَّذا» – 499

اشود ، مف د ب، مذکّ  باشد یا مثنّث«مخصوص»همیشه مف د و مذکّ  است اعم از اینکه اسم 

اگ  پیش از  .« لة ُتٌالمجت بداتٌَُحةَّ اٌالطٌّ»،ٌ« لة نٌالمجت دانَحةَّ اٌالطٌّ»: مانند؛ یا مننی یا ِمع

برٌُ»: مانند؛ شودمی، به فعل ذ  تردیل نفی  ورده شود «ال»، حرَّذا : حو   )ال «لبإٌحةَّب اٌالمَتَکةِّ

برو  مرودّ  در محولّ رفوع  «ال حرَّذا»، ِملۀ ، فاعلاسم اشاره «ذا»؛ : فعل ماضی«حَ َّ»؛ نفی

 ، مرثداي مثبّ  . : مخصوص ذ «المثکرِّ ُ»؛ است

 

 فاعلها و مخصوصها ي مدح و ذ  را مشخص کنید : – 132تم ین 

ٌالُمداَدَن ٌُببِئَسٌَخلٌَّ بٌ–مخصووص ذ    «المداَدنب ٌُ»مسوثث ، فاعول و «هو)»    بدُقٌَمٌالحٌِنِع  لیبُ ٌالصِّ

:  فاعول و « غارآ)» َتِنٌا خوکس َ ٌغ رُسٌالفٌٌِ–: مخصوص مدح  «صِّدقُال»: فاعل و «الحلی ٌُ»)

ٌالتٌٌّ–:  مخصوص ذ   « أبو» نِعَمٌالَةَطُ ٌٌٌ-مخصوص مدح   «فَنُّ»: فاعل و « ذا)» صویرحةَّ اٌَفنُّ

: «اجدبُ»: فاعول «ذا)» ذا مهنماً اجدبُحَرٌَّ–مخصوص مدح   «الرائدُ»: فاعل و «الرطل)» الق ئدٌُ

ٌالمٌُنِعٌ ٌٌ-مخصوص مدح   َمٌنِعٌ ٌ–مخصوص مدح   «الُمرو ةٌُ»: فاعل و مسثث  «هو)» رو ةٌَُمٌَخصَل  

در صدیرا  به علوت « نو »، : مخصوص مدح«صدیرا »: فاعل و «الشّابّا ل») الّش بّ ِنٌصدیق ک

مٌَمٌٌَس  ٌٌَ–اضافه حذ  شده است   مخصوص  «موردُ»: فاعل و  مسثث  «هو)»حت لینٌورُدٌالمٌُورداٌ 

 ذ  . 
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 : ، تصحیح کنیداشثراهاتی را که در عرارتهاي زی  وِود دارد – 133تم ین 

نیُعٌصنیع  ٌ ( نیُعکمنیُعٌصٌَس َ ٌالصٌَّ یوا؛ نیُعکم،ٌی ٌس َ ٌصنیع  ٌصٌَشُیکمٌمتکةرا ٌنیُعٌمٌَس َ ٌالصٌَّ) س َ ٌالصَّ

عملٌُ) کمب  ٌعملٌُعمٌٌَئسٌَبٌٌِ– را یٌُبنعَمٌرا یٌٌ–( کمببِئَسٌعَملاٌ   حةَّ اٌا خوکٌالّش عرٌٌُ–( درست است) کمب ٌ 

( وم  ٌالقومٌُحةَّ اٌقٌَ) وم  ٌحةَّ اٌالقوُمٌقٌٌَ–( درست است) س  ٌالک تة ِنٌا خوکٌٌٌ–( َحةَّ اٌالّش عُرٌا خوکٌَ)

بٌ–( درسوت اسوت) بِئَسٌُهیوخ  ٌُهیوُخکمٌ– بٌ–( درسوت اسوت) َمٌالُعقلباُ ٌُعقلباُؤُمنِع  َمٌقصبرا ٌنِع 

بیعنِعٌ ٌٌ-( ستدرست ا) قصُردم ٌَزدرُةٌالرَّ بیع) َمٌَزدرة ٌجمیل   ٌَزدرُةٌالرَّ ٌجمیل    (.  ِنعَمٌَزدرة 

 

 ِمله هاي زی  را ت کی  کنید : – 134تم ین 

؛ ، م فووع: فاعولرَللو ُالمُنْ؛ ، مرنی ب  فوثح: فعل ماضی)بئسَ بِئَسٌالُمنقلُِبٌُمنقلُِبٌالطُّغب ةٌٌِ-

الطُّغب ةٌِ؛ ، م فووعموثبّ  )یوا برو  بو اي مرثوداي محوذو  ، مرثوداي : مخصوص ذ ّمُنرلل ُ

 مضا ٌ الیه و مج ور است . 

فاعول    ضومی  مسوثث  ؛ ، مرنوی بو  فوثح: فعل ماضی)ساءَ ینُفٌالمستةدٌّصرٌُّف  ٌتٌَرٌُّصٌَس َ ٌتٌٌَ-

، مرثداي مثبّ )یوا برو  بو اي مرثوداي : مخصوص ذ تَص ّ ُ؛ ، منصوب: تمییزتَص ّفاً؛ «هو»

 :  مضا ٌ الیه و مج ور است .المسثردّین؛ ، م فوعذو  مح

ٌحدیَقُتبکمٌ- ؛ «هوو»، فاعوول    ضومی  مسوثث  ، مرنی ب  فوثح: فعول ماضی)نعم نِعَمٌحدیق  

، مرثوداي موثبّ  )یوا برو  بو اي مرثوداي : مخصووص مودححدیقب ٌُ؛ ، منصووب: تمییزحدیقب ٌ 

 است .: مضا ٌ الیه و مج ور کم؛ ، م فوعمحذو  

لامٌِحٌٌَ- ، فاعل و محالً : اسم اشارهذا؛ ، مرنی ب  فثح: فعل ماضی)ح َّ ةَّ اٌُمصلِح  ٌرسوُلٌالسَّ

: مخصووص مودح مرثوداي موثبّ  )یوا برو  بو اي رسوولُ؛ ، منصووب: تمییزمُصللحاً؛ م فوع

 السَّال  ل: مضا ٌ الیه و مج ور .؛ مرثداي محذو   م فوع
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 استثناء – 42

 

و دیگو  ادوات  «اِلّبإ»کوه پوس از میسثنناء عرارت است از بارج سوابثن اسوا – 500

إٌ ُةٌاِلّببلامب َ ٌالتٌّبجب»: ماننود؛ داده شوده اسوت«ٌٌإاِلّب»کوه پویش از می، ازحکاسثنناء واهع شود

، کوه از حکوم مسوثننی «أبواک»مسثننی منووه است و  «التلامبب ةٌُ». در ایون عرووارت « کبا خ

 ، بارج گ دیده است.«التلام ة»ٌدر مورد  « مد »

 

 . «، عدا و حاشا، سلوي ،بال، غی لّإاٌِ: »ادوات اسثنناء شش تا هسثند که عرارتند از – 501

 

 اسثنناء ب  سه هسم است : – 501

جب َ ٌ»: مانند؛ و    اسثننائی است که در    مسثننی از ِنس مسثننی منه باشد متّصل -
 .«إٌا خ کٌَالتلام ُةٌاِلٌّ
: ماننود؛ و    اسثننائی است که در    مسوثننی از ِونس مسوثننی منوه نراشود منقطع -

 . «واِهَی مإٌمٌََحَضَرٌالقوُمٌاِلٌّ»

ٌإمب ٌجب َ ٌاِلّب»: ماننود؛ و    اسثننائی است که در    مسثننی منه محذو  باشود مُفرّغ -

 . «ا خواک

سوت و معنواي    تموا  در اسثننوواي مفو ّن نواهص ا «اِلّبإ»کووال  پویش از : یادآوری

 مده بدو  معموول  «اِلّإ» ید و چو  عامل که هرل ازمی «إاِلٌّ»شود مگ  به  نچه پس ازمین

: )یعنوی ، به    اسثنناي مف ّن گفثه شده اسوتعمل کند «الالّ»مانده است تا بثواند در ما بعد 

 منه است . معمول هما  مسثننی ؛ فارن ازمعمول

 

 شود :میدر دو ِا منصوب  «إاِلٌّ»مسثننی به  – 503

، یعنی اینکه پیش از    نفی یوا نهوی یوا وهثی که اسثنناء مثّصل موِ  باشد. موِ  -

 .«إٌواحدا ٌق َمٌالقوُمٌاِلٌّ»: مانند؛ اسثفها  انکاري نیامده باشد
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. «ی َبٌثٌّإٌالم ٌاحَتَرقَِتٌالّداُرٌاِلٌّ»: مانند؛ وهثی که اسثنناء منرطع لموِ  یا غی  موِ  باشد -

   مواِهَی مٌإَحَضَرٌالقوُمٌاشلٌّ: )موِ  مانند

 

، مُ ِّح اسوت مسوثننی بودل از مسوثننی وهثی که اسثنناء مثّصل غی  موِ  باشد – 504

 . «النّاآَ»بدل است از  «اجش ارَ». پس «إٌالإ هرارٌَ َسٌاِلٌّالنٌٌّاهلُللإٌُیع قُبٌ»: ، مانندمنه باشد

 

   را  «إاِلّب»نناي مف ّن بسثگی به    چیزي دارد که ماهرلاع اب مسثننی در اسث – 505

شود و اگ  می، مسثننی م فوع احثیاج به م فوع داشت «إلّباٌِ»کند. پس اگ  ماهرل میاهثضاء 

؛ شوودموی، مجو ور شود و اگ  به مجو ور نیواز داشوتمی، منصوب نیاز به منصوب داشت

(یٌعلِبإٌَعلٌَُتٌاِلٌّم ٌَسلَّمٌ ؛ٌإٌعلی  ٌرا یُتٌاشلٌٌّ)م و «ٌٌإٌالمجت دٌُم ٌنََجَحٌاِلٌّ»: مانند . اسوثنناي مفو ّن در یٍّ

 . «إٌالمجت دٌُق َمٌاشلٌّ»: شودمی، پس گفثه نشودمیکال ل موِ  ایجاد ن

 

وي»و  «غیو »حکم مسثننی به  – 506 ِو ّ اسوت بوه سور  اضوافه شود  ایون دو بوه  «سول

لٌ بم»: ماننود؛ مسثننی َُ شوند به اع اب میمعو ب  «غیو  و سلوي»و بوودل  « ٌ بحرا ٌغیَرٌتّف ُتٌثمٌَ ٌاَ

. )چنانکه «قوُلٌغیَرٌالَحقٌِّاٌَلإٌ»: مانند؛ ، منرطع و مف ّن: مثّصلدر همۀ حاالتش «إاِلٌّ»مسثننی به 

ٌِ»اگ  در این ِمله    . «إٌالَحقٌَّلٌّاٌِقوُلٌاٌَلإٌ»: شدمیرفت این گونه میبه کار  «إلٌّا

 

، ، مابعدشا  به عنوا  مفعوولبه عنوا  فعل ف ض شوند «، و حاشا، عدابال»اگ   – 507

لُّو َ بَوال المو یضَ: »مانند؛ شودمیمنصوب  و اگو  حو   ِو  درنظ گ فثوه  «سَجَدَ المُصوَ

 . «الم یضل سَجَدَ المُصَلُّو َ باَل»: مانند؛ شودمی، مسثننی مج ور شوند

، فعل محسوب شده و نو  وهایوه بوه شودمصدریه  ورده  «ما»، «بال وعدا»اگ  پیش از 

 . «ما عَدانی: »مانند؛ شودمی نها ملحق 

ضمی  واِ  االسثثاري است که واِ  االسثثار  «بال و عدا وحاشا»فاعل : یادآوری

، مصدریه اسوت و مابعود    «ما»، «مابال الم یضَ»بود     بال  اصل است. در عرارت 
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 ُوَزدمٌبَتجب»: ؛ یعنوی1، مثوَّل بوه اسوم فاعوول اسوت«بال»معنیدر تأویل به مصدرل ب گ فثه از 

حو   ِو   «بوال و عودا و حاشوا»باشود. اگو  می«ٌٌُمتج ِوزِیَنٌالمریضٌَ»به توأویل «ٌٌالمریضٌَ

 شوند. می، به ماهرل بود )فعل یا شره فعل  مثعلّق باشند

 

 : انواع اسثننا را در ِمله هاي زی  مشخص کنید – 135تم ین 

نی ٌاِلٌّصٌ اٌٌََد ٌ ٌ- ٌ–( مثّصل) إٌصدیَقن ٌیوسفٌَالطََّلةُ ٌاِلیٌالمدرسِ ٌاِلٌٌَّوَفَدتٌ ٌ–( مف ّن) إٌالقرا نٌُلَحٌالدُّ

لیسٌلَ ٌٌ– (مف ّن) إٌدیَن م ٌَوَفیُتٌاِلٌٌّ-( مثّصل) روَسهٌَُحِفَظٌدٌٌُإٌَمنٌ لإٌی دُبٌا حد ٌمنکمٌاِلیٌمنزلِِهٌاِلٌّ

ٌاِلٌّ ٌم ٌَتراُهٌُیفٌ ٌ–( مف ّن) إٌفضُ ٌالإره دٌَِعَلیَّ ٌََإٌالرٌَّنیٌاِلٌُُّ ُّ إٌَفَرس  ٌُ نٌم ٌع َدٌالغ ئةوَنٌاِلٌٌٌّ–( منرطع) و

ٌیٌٌَ–( منرطع) مع م ٌمرُّب  ٌغیَرٌالنّفسٌِنحٌَُ ُّ  (. منرطع)  ُّ

 

 : را در عرارتهاي زی  بیا  کنید «غی  و آَِلوي»موهعیت اع ابی – 136تم ین 

ٌغیرٌَاٌَ الّراحلوَنٌع دواٌاِلیٌوطنِ مٌِسَویٌا دبِ ٌٌ– ، منصوب )نعت لة رح ٌََش  ُتٌان ٌاٌَالّتیٌٌنَش  ُتٌمق ل  

ٌقلیب ٌ ٌ–، مسوثننی  ، منصوب به فثحۀ مردره)ادات اسثنناء الطََّمبعٌِ  لبیَسٌبینبیٌوٌبیَنب ٌِسبَویٌَفبرق 

)ادات  ریُتٌغیَرٌقلبمٌ م ٌاهتٌٌٌَ–، م فوع به ضمۀ مردره  ، اسم لیس، مسثننی)ادات اسثنناء مف ّن

داِلٌِسبَویٌدب اٌالِجبٌةبَقٌورا ٌَلبمٌیٌٌَ–، منصوب به فثحوۀ ظواه ه  ، مفعولٌ به، مسثننیء مف ّناسثننا

ٌفبیٌطلبِبٌاٌَم ٌَسَعیٌٌٌ–، م فوع به ضمه مردره  ، فاعل، مسثننی)ادات اسثنناء مف ن نٌِادوالعٌُ حد 

                                                           
 نگواه بوا  شوودمی «تجب ُوَزدم»،   تأویوول بووه مصدر شده«ٌٌ َوزٌَبمب ج»است. بنواب  این  «ب َوزٌَبج»در اینجا بال به معنی  - 1

لُّونَ متجْاوزِینَ »در نهایوت ترودی  عروارت چنوین اسوت؛ «. مثجواوزلین»شود ، میگ فثن اسم فاعل از    جَدَ المُصَْ سَْ

نماید که ضمی  در صیهۀ مفو د موذکّ  ی نمازگزارا  همه سجده ک دند در گذر )بجز  م یض. اضافه مییعن «المریضَ

، اسوم ظواه  باشود و شود کوه فاعول    یوا نایو  فاعول   ، ِایز االسثثار است یعنی میغای  ماضی ب  اساآ هاعده

که ضمی  در  نها واِو  االسوثثار اسوت؛ ضمی ي در    مسثث  نراشد ب  بال  صیهه هایی )مانند مثکلّمهاي مضارع  

، بلکه همیشه ضمی ي در  نها مسوثث  اسوت. پوس اینکوه یعنی ممکن نیست که فاعل یا نای  فاعل  نها اسم ظاه  باشد

 ، به دلیل همین مطلری بود که توضیح داده شد.، واِ  االسثثار استفاعلشا  ب  بال  اصل« عدا»یا « حاشا»یا « بال»
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َقبِدَمِتٌالِکلباُبٌِسبَویٌٌٌ–، م فووع  ، بودل از احودٌ، موسثننی)ادات اسوثنناءٌالعلِمٌغیُرٌد اٌالفَتبی

 ، به فثحۀ مردّره . ، منصوب، مسثننی)ادات اسثنناء ُرع ِةٌالَغَنمٌِ

 

 : ِمله هاي زی  را ت کی  کنید – 137تم ین 

ٌالن َسٌجمیع  ٌم ٌخلاٌالنّّمب مینٌ- ، فاعول    ضومی  : فعل مضارع مثکلّم وحوده)اُحل ُّ اُِحبُّ

: موا؛ ، منصووب«النّاآَ»: حال ب اي ِمیعاً؛ ، منصوبمفعولٌ به :النّاآَ؛ «أنوا»واِ  االسثثار 

)کوه  «هوو»، فاعل    ضمی  واِ  االسثثار، مرنی ب  فثحۀ مردّره: فعل ماضیبال؛ مصدریه

 است .  «یاء»،  منصوب به : مفعولٌ بهالنّمّامین؛ واِ  االسثثار بود     بال  اصل است 

، فاعول    : فعل ماضی ِمع موذکّ  غایو )حَفلظُوا ب َبٌالإستثن  ٌٌِإاِلٌٌَّحِفُظواٌقواِعَدٌالنَّحوٌٌِ-

؛ ادات اسوثنناء:ٌإاِلّب؛ ، مجو ور: مضوا ٌ الیوهالنَّحوول؛ ، منصوب: مفعولٌ بههواعد؛ «واو»ضمی  

 : مضا ٌ الیه و مج ور . االسثنناءل؛ ، منصوب: مسثننیباب

، : فعل ماضی ِمع مذکّ  غایو )بَسل ُوا 1 مٌعداٌَعق راتِ مَخِسرواٌفیٌالُمق َمَرِةٌجمیَعٌا موالٌٌِ-

: مفعوولٌ ِمیوعَ؛ «بَسول ُوا»ِوار و مج ور مثعلّق بوه : الُمق َمبرةٌِفی ؛ «واو»فاعل    ضمی  بارز 

: ادات اسوثنناء عدا؛ ، محالً مج ور: مضا ٌ الیههم؛ ، مج ور: مضا ٌ الیهأموالل؛ ، منصوببه

: مضوا ٌ الیوه هم؛ : مج ور است و اگ  فعل باشد منصوبعَراراتل؛ باشدکه اگ  ح   ِ  

 و محالً مج ور . 

راَبٌغیَرٌالة ردٌٌِ- : فعول مضوارع  مفو د یَعوا ُ؛ ، م فوع: مرثدا)المحمو  المحموُمٌَیع ُفٌالشَّ

، : مفعوولٌ بوهالشوّ ابَ؛ برو  اسوت در محولّ رفوع «هو»، فاعل    ضمی  مسثث  مذکّ  غای 

اسوت کوه بوا  2، از اسومهاي  مثوغّلوه در ابهوا منصوب «الشّو ابَ»غی َ: نعت ب اي ؛ نصوبم

 : مضا ٌ الیه و مج ور . الرارلدل؛ کندمیاضافه شد  به مع فه کس  تع ی  ن

                                                           
 ، همۀ اموال بود را از دست دادند به غی  از منازلشا .ر بازيدر هما -1

 ، به اسمهاي مثوغّله در ابها  اشاره شده است. 120در پاورهی پایانی تم ین  -2
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ٌمن مٌِسوٌَاٌَلیٌاٌِم ٌِملُتٌٌ- ، موثکلّم : فعول ماضویمللوتُ؛ : حو   نفوی)موا یٌدب اٌالّشب بٌِّحد 

: ِار منهم؛ «مللتُ»: ِوار و مج ور مثعلّق بووه الی اَحودٍ؛ «تُ»می  بوارز ، فاعول    ضوحوده

: ، ترودی اً مجو ور؛ هووذا، بدل از اَحودٍ، مسثننی: ادات اسثنناءسلوي؛ و مج ور مثعلق به اَحد

 و مج ور .  «هذا»: عط  بیا  الشّابِّ؛ ، محالً مجو ورمضا ٌ الیوه

ٌلإٌیٌٌَ- : ح   نفی شریه به لیس که باطول از عمول شوده اسوت بوه )ما بِهٌِ ٌَُةٌعم ٌدوٌاِلإٌّهی  

؛ : ادات حصو إلّباٌِ، محالً م فووع؛ : مرثداهو؛ که نفی    را نرض ک ده است إلّباٌِسر  وِود 

، فاعول ، مف د مذکّ  غایو فعل مضارع:ٌَیعَة ٌُ؛ ، غی  عامل: ح   نفیال؛ ، م فوع: بر شیءٌ

 «شیءٌ»، نعت است ب اي ِملۀ فعلیه « ٌُعةٌََیٌ»، مثعلّق به : ِار و مج وربه؛ «هو»   ضمی  مسثث  

  .           ]شودمی: به    اعثنا نلإٌَیعَة ٌُ[در محل رفع 

 
 

  



 
 مجرورات

 

واقع گردد و دوم وقتیی  نخست وقتی که پس از حروف جر  :اسم در دو جا مجرور می شود  

  .که مضافٌ الیه باشد

 

 حروف جر  – 43

 

  :حروف جر بر سه قسم اند – 508

 .آنچه که میان اسم ظاهر و ضمیر مشترک است -

 .آنچه که مخصوص اسم ظاهر است -

 .آنچه که مخصوص ضمیر است -

 

 :، ده تا هستند که عبارتند ازاند حروف جرّی که میان اسم ظاهر و ضمیر مشترک 509

  «.، علی ، فی ، الم ، باء ، خال ، عدا و حاشا ، اِلی، عَنْ مِنْ»

 

 :از وف جرّی که مخصوص اسیم ظاهرانید ، هشیت تیا هسیتند کیه عبارتنیدرح – 510

 .«کی و قسم  ، مُنذُ ، حتی ،ک ، واو قسم ،تاء مُذْ رُبَّ ،»

 

اسیت کیه  «لوال» آنيك حرف است و  حرف جرّی که مخصوص ضمیر است - 511

 .(1فالکَ تُ األما خَلَقْلوالک لَ  :مانند) .ضمیر متّصل را مجرور می کند و متعلَّق ندارد
                                                           

بیه مغنیی )ضمیر منفصل را مجیرور کرده است « لوال»، حرف جرّ  (32سبأ/) «لوال اَنتم لکنّا مؤمنینَ»درآيۀ شريفۀ  -1

به عنوان مبتدا يی که خبرش محذوف است ، در « لوال»ضمیر مجیرورتوسّط  (.مراجعیه کنیید« لوال»اللّبیب ذيیل کلمۀ 

 ◄  حرف شبیه به زائد است که به چیزی متعلق نیست و در اسم ظاهر عمل نمیی کنید و اگیر« لوال» .لّ رفع استیمح
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است ، متعلِّق می شیود کیه اگیر شده فعل يا آنچه از فعل مشتق  به حروف جر ، - 512

ف»  :دیماننی؛ ه باشید ، حیذف آن واجیب اسیتیت داشتیبر وجود مطلیق داللی فیرکفَبَدر    ُ الَقمر

ماء ف ماء ف»يعنی ؛ «السَّ فالسَّ   (.کبد السّماء = وسط آسمان؛ )«موجوٌدفیکفَبَد  

 

 

                                                                                                                                      
،  مبیادی العربییه) « کت ُهلَلَ،  زیدٌلوالک و »:  مانند؛  به مجرورآن ، اسم ظاهری عطف بشود ، مرفوع خواهد بود ►

 .(362، ص 4ج

 

 



 
 
  

 165                                                                                                                                     مجرورات 

 

 

 اضافه – 44

 

 «.کتابُ التلمیذِ» :مانند راضافه عبارت است از نسبت دادن يك اسم به اسم ديگ – 513

و اسیم دوم  «مضیاف»اسم اوّل  .شده استنسبت داده  «مییذلت»ه ب «کتیاب»، در اين عبارت 

 .نامیده می شود «مضافٌ الیه»

 

و تنوين و نون مثنی و نون جمع مذکّر سیالم  «أل»حکم مضاف اين است که از  – 514

مضیاف بیه  .«براعووفاأ زهارا  ف» :مانند؛ ، خالی باشد1و نون آنچه که ملحق به مثنی و جمع است

امّا حکیم مضیافٌ  .اعراب می پذيرد  ش از خود ی چنانکه اقتضا می کند یموجب عوامل پی

 .الیه اين است که در هر حال مجرور باشد

 

نامییده میی شیود و  «محی اضیافۀ »کیه  يکیی معنیوی :اضافه بردو نیوع اسیت – 515

   .می گويند «غیر مح اضافۀ »به آن ديگری لفظی که 

نیّیت  کیه خیالی ازگفتیه اند «محی اضیافۀ » رابه اين دلیل اضیافۀ معنیوی  :یادآوری

که دارای نیّیت انفصیال اندنامیده   «غیر مح »را وبه اين دلیل اضافۀ لفظی ، انفصال است 

فالُّفارا َف» :تقدير انفصال آن چنیین اسیت «بائعُ التّفاحِ» :پس وقتی گفته شود است. ٌٌ کیه  «براع

  .2ضافه شده استا، معنای هر دو يکی است و تنها برای تخفیف در لفظ 

                                                           
  :فراوانند که برخی عبارتند ازالفاظی که ملحق به مثنی و جمع مذکّر سالم هستند  -1

َرضوَن ، سنونَ ، اَهُلونَ ، اَ حمّدَين ، أبوَين ، قَمرَين ، إثنان ، إثنتان ،کاِل ،کِلتا ، عالَمونَ ، عشرونَ تا تسعونَ ، م،  حَسَنَین

 ...بَنونَ ، ِعلّیّوَن ، اُوُلون ، ذَوُون
ۀ لفظی می توان مضاف و مضافٌ الیه را در حالت غیر اضاف يعنی اينکه در؛ انفصال ، فك اضافه است از منظور -1

س در اضافۀ لفظی ، اضافۀ پ .و مضافٌ الیه معمول آن در اين صورت مضاف عامل است؛ اضافی هم در نظر گرفت

نظر بوده است که می توان با فك اضافه ، و سبکتر کردن ترکیب کلمات هم در بلکه تخفیف لفظی نظر نیستتنها در

  ◄اند که فايدۀ اضافۀ لفظی بدين سبب آن را  اضافۀ غیر مح  خوانده وگفته .حالت برگشت دوباره به آن
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اضافۀ معنوی عبارت است از نسبت دادن يك اسم به اسیم ديگیر ،  بنیابر معنیی  - 516

فازخیک» :مانند؛ حرف جر   .« زخیکأ ف»يعنی ؛ «بُّاب 

يعنیی  ؛«لخفییفُ الظِیلِّا» :اضافۀ لفظی عبارت است از اضافۀ صفت به موصوفش؛ مانند

لففخَف» فظ    .«ه فرفَّ

 

؛ افیادۀ تعريیف میی کنید ، رفه باشیدیچه مضافٌ الییه آن معیچنان؛ اضافۀ معنوی – 517

فازخیررک» : دیماننیی اسییت  «فازخیررکف»ه مییالِ یرا بییه اينکیی « کتییاب» ، در ايیین عبییارت .ف«بُّرراب 

 «ُ فاَفازخوَسر» :مانند؛ افادۀ تخصیص می کند ، چنانچه مضافٌ الیه آن نکره باشد؛ شناسانده ايم

ر بیه آن اضیافۀ معنیوی گفتیه شیده اسیت کیه از اين نظی .به تنهايی است «أخ»که أخص از 

 .حروف جر در معنی آن مستتر است

زيرا به سبب اضافه ، تنیوين ؛ اضافۀ لفظی افادۀ تخفیف در لفظِ مضاف می کند – 518

ف» :ماننید؛ از مضیاف حیذف میی شیود (نون مثنی و نون جمیع)و آنچه مانند آن است   ُ ا ب ر

ُ ف ٌُفالَثَمَُف»که به جای  «الثََّم گفته می شود و  «باعووَنفاأ زهاا َف»که بیه جیای  «وفاأ زهاا  فرباعو ف»و  «ا ب 

 .چون تخفیف مربوط به لفظ است به آن اضافۀ لفظی گفته شده است

 

 اضافۀ معنوی )محض( – 1

 

 «مِن»متضمن معنیِ  ، وقت مضافٌ الییه جنس مضاف باشد در اضافۀ معنیوی هر – 519

فذاب ف» :مانند؛ است ن ف»يعنی ؛ «خاتم  ، و هر وقیت  مضیافٌ الییه ظرفیی بیرای   «َذَاب ففخاتٌمفم 

ُ ف» :مانند؛ است «فی»مضاف باشد ، متضمن معنی  فالوصر ُ ف»يعنیی ؛ «صلاة  ، و  «صرلاٌةفیرکفالوصر

                                                                                                                                      

لذا ؛ در اين نوع اضافه ، اضافۀ تنها در نظر است؛ نیست امّا اين وضعیت در اضافۀ معنوی .است نه تعريف تخفیف ►

 .اند که فايدۀ آن تعريف يا تخصیص استبه آن اضافۀ مح  گفته
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فازخیکَف» :مانند؛ است «الم»وقتی مضافٌ الیه مالكِ مضاف باشد ، متضمن معنی  يعنی  «بُّاب 

  .« زخیکَفبُّاٌبفأ ف»

 

هستند که چون به تنهايی نمی توانند بر يك معنای کامیل داللیت برخی اسمها  – 520

 .ا معنايشیان کامیل شیودتیداشته باشند ، واجب است همواره به اسم ديگری اضیافه شیوند 

 (.آنها را اسمهای دائم االضافه می گويند)

يعنی دائم االضیافه )اسمهايی که همواره به صورت اضافه به کار می روند  :یادآوری

وی ، کیال ، کلتیا ، نحیو ،  کلّ ، بع  ، جمیع ، مثل ، شبه ،» :ازاند عبارت (هستند غییر ، سیِ

، ذو ، ذوات ،  (در قسیم)ازاء ، تُجاه ، تِلقاء ، سبحانَ ، معاذَ ، مع ، سائر ، لَعَمیرُ  ،حِذاء ، ق دالة

دَ ، وَحْی جمع ذات  از غیر لفظ خود( ، بین ، لیدی ، لیدُن ، عنید ،) اُوالت جمع ذو( ،)اُولُو 

ف» :هر اسمی که پس از اين اسمها واقع شود  ، مجرور خواهید بیود؛ ماننید «.وَسَط و أیّ ُف ب ر

ُ ف»و  «النّاس ف ج فالشَّ   .«بوض 

 

اضافه شوند ولی نه در لفظ ، بلکییه  «کلّ ، بع  ، جمیع ، مع و أیّ»جايز است  – 521

ف:مانند؛ شود و تنیوين  می گیرنددر نیّت ، کیه در ايین حالت مضافٌ الییه آنهیا حیذف می 

هم»يعنی ؛ «جاؤوافجمیوا ف» همفمٌفبوض ف»يعنی ؛ «َذَاد وافموا ف»و ف«جمیو   .«بوض 

اگیر پییش از آن ،  .به منزلۀ صفت است و تنها به نکره اضافه می شود«أیّ» :یادآوری

ُ ف» :مانند؛ نکره باشد ، صفت آن نکره است ف جر ف جلا فازیَّ آن معرفیه  و اگر پیش از «صادقت 

فیُّک ف» :مانند؛ باشد ، حال است برای آن معرفه فازخاَکفازیَّ و اگیر بیه مصیدر اضیافه ) «صادقت 

فا بُم ف»   :مانند؛ شود ، مفعول مطلق است فازیَّ  .«(اَبُمُّ ه 
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میییام ، فیییوت ، تحییت ، يمیییین  فَ ، اَخَیییلْ» :ازاند جهییات ششییگانه کییه عبیییارت – 522

 «بُ و غیرُدون و قبل و بعد و حَسْ»يعنی  مانند آنهاست ، و آنچه که (چپ) 1شِمال (راست)

  :اگر مضافٌ الیه آنها حذف شود جوازاً حالتهای زير را خواهند داشت

 هلل» :ماننید؛ اينکه همچون ديگر نکره های معرب ، بیه صورت مُنوَّن به کار رونید – 1

ن ف فم   ُ زم ُ ففاأ  ن ففقد   (.قدلا فمجُّه ا ففكنت ف)يا  «بو  ففوفم 

ُ ف»ف:مانند؛ اينکه مبنی بر ضم شوند – 2 ن ف»يا  «جاءفقد ُ ففم  زفاأفهلل)ف«قد ُ ف  ن ففم فَقد ففم  ن فوفُ   .2(َبو   ففم 

ن اعراب بپذيرند چنان که گويی مضیافٌ الییه ذکیر شیده اينکه به صورت غیر منوَّ – 3

ن ف» :مانند؛ است فم  ُ ففجئت  ن ف»يعنی ؛ «قد َُف»يا  «قدل ه ففم  فقد  .«قدَله ف»يعنی  ؛«جئت 

 

 دربارۀ آنچه به جمله اضافه می شود – 2

 

بعضی از ظروف ی بنابر تأويل جمله به مصدری  بییه جملییۀ خبريییه اضافییه میی  – 523

فص یَقَکفی» :مانند؛ شوند فاأ زعیره ت  فاأ زعیان فری»فيعنی ؛«ان فروَمفهاَ ه   .«لهفوَمفهیا ة 

 

حیثُ ، إذ ، لمّا » :رتند ازظروفی که واجب است به جملۀ خبريه اضافه شوند عبا – 524

فحَف» :مانند؛ که واجب است همواره مبنی باشند «و إذا فالیَفنزلت  فم فیث   ٌ  .«ُةٌفج فاَفَُّفنابی

                                                           

 .می شود« َشماالت»و شَمِیل و َشمُول و َشومَل و شَیَمل به معنی باد شِمال است و جمیع آن  َشماَلمال و شَمال و شِ  -1

اما  .است ، به معنی سمت چپ است (به همان لفظ مفرد)همچنین شِمال که جمع آن اَشُمل و ُشمُل و شَمائِل و شِمال 

ضمنًا شََِمال معنی ديگری نیز دارد و آن جهت  .لت استاست  ، به معنی خوی و خص« َشماِئل»که جمع آن « شِمال»

  .مقابل جَنوب است از جهات ششگانه

است ولی به صورت من قبلٍ و من بعٍد  (قبلُ و بعدُ)اين آيۀ شريفه بنا به قرائت مشهور با ضَّم قبل و بعد  .4روم / -2

 .، آن را آورده است 1هم خوانده شده است که مؤلف در شمارۀ 
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غالباً به جملۀ فعلییه  «حیث»به جملۀ اسمیه و فعلیه اضافه می شوند ولی   «إذ»و  «حیث)»

 «لمّیا وإذا» .ه میی شیودغالبیاً بیه ماضی وگیاهی هم بیه مضیارع اضیاف «إذا»اضافه می شود. 

برای آينده اسیت کیه اگیر  «إذا»فقط با ماضی می آيید و  «لمّیا»؛ مختص جملۀ فعلیه هستند

ففا ذاجاءَف» :مانند؛ بر سر فعل ماضی بیايد در معنی آينده خواهد بود  ُ فنص   (.«الاُّح ففوالله 

 

  :اضافه می شوند «ذُو مُنْ مُذْ» – 525

ذ فم» :مانند؛ گاهی به جمله - فم  َُففاف ازیُّ ه   .«َ َح

ن ف»ف:مانند؛ و گاهی به مفرد - فم  فیوَمین فماف ازیُّ ه     .«ذ 

 

، جايز است کیه بیه جملیه اضیافه  «حین و يوم»ظرفهای مبهم متصرف همچون  – 526

یَنف» :مانند؛ شوند فح  فالمَفا فجئت  ٌَ ُ فنقَط   .«ط

دن در آن جیايز آنچه جايز است به جمله اضافه شیود ، معیرب و مبنیی بیو :یادآوری

است و معمول اين است که اگر به جملیۀ فعلییه ای کیه در آغیاز آن ، فعیل مبنیی اسیت ، 

فالمشیَبفعلکفحیَنفعاتَف» :مانند؛ اضافه شوند ، مبنی شوند و اگر به جملۀ فعلیه ای که در  ؛ «دت 

علرکف» :مانند؛ آغاز آن ، فعل معرب است يا به جملیۀ اسمیه ، اضافه شوند ، معرب می شوند

فالمشیَبففحین ف ٌُف)و  «ی وات ب  ُام فقلی فالک  ین  فف(.ا نَّنکفبُیٌمفعلکفح 

 

 اضافه لفظی )غیر محض( -3

 

اضافۀ لفظی وقتی اسیت کیه اسیم اوّل ، صیفت و اسیم دوم معمیول آن صیفت  - 527

دز ف» :مانند؛ اضافۀ اسم فاعل به مفعول خودش :مانند؛ باشد و اضافۀ اسیم مفعیول بیه  «باعٌفالخ 

فالسیُة فومحم» :مانند؛ يب فاعل خودشنا ف:ماننید؛ و اضافۀ صفت مشبّهه بیه فاعیل خیودش «د 

ُ ف» فاأ زص   .«الکُیم 
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در اسم فاعل و اسم مفعول شرط است که به معنیی حیال يیا آينیده باشیند  :یادآوری

 .«الوجود ففئف با » :مانند ؛ زيرا اگر به معنی گذشته باشند ، اضافۀ معنوی خواهند بود

بیییر سییر مضییاف ممتنییع اسییت ، مییثالً گفتیییه  «أل»در اضییافۀ معنییوی ، آوردن  – 528

فالدسُّان ف» :شودنمی   :امّا در اضافۀ لفظی اين امر جايز است به شرط اينکه «المالک 

فالقلب ف» :باشد مانند «أل»مضافٌ الیه دارای  -  ُ    «ازنتفالطّاا

ف :مانند؛ باشد «أل»يا آنچه مضافٌ الیه بدان اضافه شده است دارای  - فنََسرب  ازنرَتفالّشرُیف 

  .1«اأ زج اد ف

به آن  «حین و يوم»ی هنگامی که اسم زمان همچون  «إذ»جايز است پس از  :یادآوری

 :ماننید؛ اضافه شده باشد ی  جملۀ مضیافٌ الییه حیذف و بیه جییای آن تنويیین آورده شیود

لت داشته باشد ، جیايز اسیت حیذف مضافٌ الیه مفرد نیز اگر قرينه ای بر آن دال .«حینئذٍ»

بر همان اعراب خود باقی می ماند وتنیوين آن نییز حیذف  «مضاف»شود که در اين حالت 

َُفاأ ز ض فَحفوفَشو فنافَقم فَحَص  ف» :مانند؛ می شود فنافَقم فَحص  ف»يعنی ؛ «ی فاأ ز ض فوفَحفاأ ز ض  َُ الیبته  .«َشوی

مضاف دومی به ضمیر مربوط به آن  فصیح تیر آن اسیت کیه مضاف اوّلی ، به اسم ظاهر و

اانافَقم فَحَص  ف» :مانند؛ اسم ظاهر اضافه گردد َُ فوفَشوی  .«َحفاأ ز ض 

 

  :اضافۀ معنوی و اضافۀ لفظی را مشخص کنید - 138تمرين 

فاذهفالقصی ة فف- فالشوُاءا فناظم   (.اضافۀ معنوی :أستاذُ الشعراء؛ اضافۀ لفظی :ناظمُ هذه) سُّاذ 

لالف- فمحموَدفالخ  ف جلا فعُیَقفالَنَسب   :محمیودَ الخِیاللِ ؛ اضافۀ لفظیی :عريقَ النَّسبِ) عُیت 

  (.اضافۀ لفظی

نفالم فَُفرقاَفیف َفروفا لکفاله فرقفاراعروا فالحقریفبازن  فرهُّالم فف- فم  مس فرازنرکء فبض فسَُّفب   :أنوار الحقائقِ)  وا  فالشَّ

  (یاضافۀ معنو :أنوار الشمس؛ اضافۀ معنوی

                                                           
فف»ف:  مانند؛  مثنی يا جمع مذکّر سالم باشد، ت ديگر اين است که مضاف حال - 1 فعلکٌّ فففوفف«فازحم  فوفالّضا بافل صٍّ

فبضَورةٌففالکات رد روفف»  .«فوحک 
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ن فف- فو ففیُوقنکفم  ه فازخیَکفص ق   :وِداده؛ اضافۀ معنوی :صدتُ وََِداد؛ اضافۀ معنوی :أخیك) داد 

  (.اضافۀ معنوی

فالمَف - ٌَ فالَاَلَکفالدر ی ف یرا نَّ فی َحر    َکفعرنفقر  ة فخرالقفالَدُایرافوفحکمُّ ره  فالکوابرب  َُ ف فالکثیر َُ فرنَظر  ُ

ُّناایرة ف اضیافۀ  :الخیالقِ قر  ة ف؛ اضیافۀ لفظیی :الکثیرَ الکواکیبِ؛ اضافۀ لفظی :البديعَ المنظر)فالم 

  (.اضافۀ معنوی :المُّناایة فغیرِ؛ اضافۀ معنوی :حکمتِه؛ اضافۀ معنوی :خالق البريا؛ معنوی

 

ضیافه و جهیات ای دائیم االهجمله های مفیدی بسازيد که در آنهیا اسیم – 139تمرين 

ی کیه اقتضیا بدهیید د و هر کدام را اعرابیی ششگانه و آنچه مانند آنهاست به کار رفته باش

 :و علت آن را ذکر کنیدآن است 

ُففف- فاالرکٌف (مرفوع ، مبتدا) ب  فبورضَفف– شکء  جراَءفف–ازصر قاعکف (منصیوب ، مفعیولٌ بیه)  ازیرت 

هم فجمیو  یکرونفف–شرکٌءف (مجرور ، به سبب حیرف جیر) مثل ه فلیَسفبَفف– (مرفوع ، تأکید) الطّلاب 

ف جلا فش ف فالَّرذیَنفف–ازخیرکف (منصوب ، نعت) هَفد فعلکف ََ  (مجییرور ، نعیت) ُ فرمرَتفعلریهمف یرنوَفاَفصرُا

مف فَعَلیه  ویراَءفالقرجف–المغضوب  فف–فعلرکٍّف (منصوب به فتحۀ مقدره ، مسیتثنی) وم فس  َذَارَبفالُجلران 

فبلُّااماف– (مرفوع ، تأکید) بلااما ه فف– ()مرفوع ، تأکید قامتفالمُازتان  فنَح فَتَوجَّ ب ، منصیو) وَفت 

ف (ظیرف فقدف–الم  سرة  روقَفف–اذیفرُّرسا ف (منصیوب ، ظیرف) ةَفرالررجلسرت  فح  منصیوب ، )   ذاءَفرارت 

ف (ظرف فا هاءَفف–المُا ة  ف ()منصیوب ، ظیرف جلست   (منصیوب ، ظیرف) ل رسفت جراهَفا ج فف–الخطیرب 

ف فت لقاءَفف–اأ زسُّاذ  ف (منصوب ، ظرف)   وقات  الّرذیف (منصیوب ، مفعیول مطلیق) سردحانَفف–الحاعط 

ررن فاَفنفاَففاهللِ( منصییوب ، مفعییول مطلییق) مورراذَفف–هفلیلررا فدرر  فیفبوَفسررَُفاَف  َمَونررا اهللَ ا نَّفف–الجرراالینففبرروَنفم 

ُ امحٌ فمنفالُّّفاَفجاءفف– (منصوب ، ظرف مکان ، متعلّق به خبر محذوف است) َکفسراع فوفَبق   لامیذ 

فالمروا ف (مرفوع ، مبتدا ، الم حرف قسم است)فُ کَفلََوم ف – ()مرفوع ، فاعل ف–الاُّرکفخَطراَفاَفَتفمرافنَّ

فذیف  ُ فبُج فذوات فررففعلم ف (مجرور ، صفت)مُ ت   اهللَ  یاتّقواف–الولم ف (منصوب ، مفعولٌ به) شاا ت 

فلاأ زف (منصوب ، منادای مضاف) کول فیافا ف فف(مرفوع ، فاعیل) وأ ت فجاَءتفا فف–داب   ُ فف–الاضر جلسرت 

فوفالن ()منصوب ، ظرف مکانفبینَف فریارالداب  فرطلر (در محیل نصب ، ظیرف) َ یَکفلرجئُّ فف–ذة  وع 

ف ن فرَکفلَفرت فه   فف–الّشمس  ف (محالً منصوب ، ظرف)     فعنر َفَجَلس فف–  َوة   (منصوب ، ظرف مکان) ت 
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فرالدرر فشهَفاَفف–اب  ررفف–أرر فَشررُیَکفلررهف (منصییوب ،  حیییال)فه ف َفرررروح ف اهللُ فهفا أّرررلرررنفأرر فا فاَفرررر   فَوَسررطَفَهَ ع    ت 

فَوَسرطَفق فف–حا فَقمفُ فالحق (منصوب ، مفعولٌ به) فوَُفالمَف (منصوب ، ظیرف مکیان) مت  فف–برة  مرُ ت 

فوَفب ف فف(منصوب ، حیال) یَّفاَفلکٍّ َهرذَّب  رکفَخل فاَفف-م   امکمرراَففق رف فف– (منصیوب ، ظیرف مکییان) َارکَفمش 

ُ فیالطّفف– (منصوب بیه فتحیۀ مقیدره ، ظرف) جُة ف (منصیوف ، ظیرف)   وقَفراع فتحَتفف–الشَّ فالَجنَّة 

فاَف (کانمنصوب ، ظرف م) هات  زمَّ مال ف (مرفوع ، مبتدا) الیمین فف–ق امفاأ  مرفوع ، عطف به )فوفالش 

سرطَفرمَظلَّف (مبتدا فالو  ة فٌةفوفالطُّیرق  فدونَفق فییی   (16 حنهی  البالغیه / ) کفارکفالجرادَّ منصیوب ، )  مرت 

ف ب رفَسد ح فف–الدابف (ظرف َُفربحم   ف ُفطلروع ف (زمیانمنصیوب ، ظیرف ) َکفقدر َُ فوفقدر رمس   وب هراالشَّ

فالُّّفیَفف– (130طه/) فتلمیذا فحَفف– (منصوب ، ظرف زمان)فلامیذ فبوَ فالم  سة فلَوب  )مبنی بر  ب فس ف ازیت 

  (.ضم محالً منصوب ، صفت

 

 :و مضاف به جمله را مشخص کنید مضاف به مفرد – 140تمرين 

ن فف- رفیُّک ففبمفم  فَقرأ فَیو  راَفا ذافیاجَفف الولرم فا أّرف  َفُ ف  فالمَفت  ُ فه   :مضیاف بیه مفیرد؛ إذا  :قَیدرَ  )  شراب 

  (.مضاف به جمله

قاء فَکفعلکفح فرت ف َقصَفف-  (.مضاف به جمله :نَیحی) یَنفَخَذلنکفاأ زص  

فف-  .مضاف به جمله(  :بعدَ ) لکرَ فازنفَ َمُت همفباضروَنفعنفمؤاساتکفبورُ ض فخال همفی و فاَفوفمافبنت 

فالم ینَةفیوَمفَبَلغ فلَفبَفف-  (.مضاف به جمله :يومَ) َُّهافازنَتفغت 

فازیام فف- فمنذ    (.مضاف به مفرد :مُنذُ) ماف ازیُّ ه 

 

  :جمله های زير را ترکیب کنید – 141تمرين 

ُا ا فره  ت ففن فاَفتکفبوَ ف َُضَتفعنفهیاع فاَفافالّفف- حرف تحضی  است که اگیر بیر سیر  :هالّ) َکفم 

؛ مفیید تیوبیا اسیتمضارع بیايد مفید تشويق به عملی است و اگیر بیر سیر ماضیی بیايید ، 

 «تَ»فعل ماضی مفرد مذکّر مخاطب ، مبنیی بیر سیکون ، فاعیل آن ضیمیر بیارز  :تَرَضْاَعْ

ضیمیر میتکلّم  :ی؛ «تَأعرَضیْ »جار و مجرور متعلّیق بیه  :هیا ة فعن ؛ مبنی بر فتح محالً مرفوع

 :زرتُ ؛حیرف مصیدريه :اَنْ؛ ظرف زمان ، منصوب :بعدَ؛ وحده ، مضافٌ الیه محالً مجرور
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 :مِیراراً؛ مفعول به محالً منصیوب :کَ؛ «تُ»فعل ماضی متکلّم وحده ، فاعل آن ضمیر بارز 

  (.ظرف زمان ، منصوب به فتحۀ ظاهر

فَیج فج فا فف- فازخوَکفوَفل سفحیث  ُ فح فا ففل س  فیفض  فازبروَمفیَفرا لکفالمنزل   ُ فعل امر مفرد  :  لِسْاِجْ ) وکرحض 

ظرف مکان ، مبنیی بیر ضیم در محیل  :حیثُ؛ «أنتَ»تترمذکّر مخاطب ، فاعل آن ضمیر مس

فاعیل ،  :أخیو؛ فعل مضارع مفرد مذکّر غايب ، در محیلّ جیر مضیافٌ الییه :يَجلِسُ؛ نصب

رْ؛ حرف عطف :و؛ مضافٌ الیه ، محالً مجرور :کَ؛ مرفوع ، مفیرد میذکّر فعیل امیر  :اُحضیُ

رْاُحْ»جار و مجرور، متعلّق به :إلی المنزل؛ «أنتَ»مخاطب ، فاعل آن ضمیر مستتر   :؛ يیومَ«ضیُ

؛ فعل مضارع،مفرد مذکّر غايب ،در محلّ جر ، مضافٌ الییه :يحضُرُ؛ ظرف زمان ، منصوب

  (.مضافٌ الیه و محالً مجرور است :ک؛ «واو»فاعل ، مرفوع به  :أبو

فح فََُّمو فج فا فف- فبَکفَیَوُیت  فم فینَفت  رکَفئذ  لم  فعل ماضی متکلّم  وحیده ، فاعیل  :تُتَمَعْاِجْ )  ق اَ فع 

فعیل  :عَرَفتُ؛ حرف عطف :فی؛ «تُتَمَعْاِجْ»جار و مجرور متعلّق به  :بكَ؛ «تُ»آن ضمیر بارز

 :إذ؛ ظیرف زمیان میبهم ، منصیوب :حیینَ «تُ»ماضی متکلّم وحده ، فاعل آن ضیمیر بیارز

ف ، سیکون در ظرف زمان مبنی بر سکون مقدّر که به دلیل آمدن تنوين عیو  از محیذو

تنوين عو  است که جانشیین جملیۀ  ، «إذ»تقدير است ، محالً مجرور به اضافه ، تنوين در

ی فمجَُّفا فمضافٌ الیه محذوف آمده است به تقدير:  َُ فبکفیَو فح فوت  فم فََُّمو فج فایَنفا ذفت  کَفت  لم  ؛ ق اَ فع 

محیالً  افٌ الییه ومضی :مضیافٌ الییه ، لفظیاً مجیرور؛ کَ :عِلیمِ؛ مفعولٌ بیه منصیوب :مقدارَ 

  (.مجرور

 



 
 توابع

 

بهه سه    ، آنچه متأخر است، بنابراین .کندگاهی اعراب کلمه به ما بعد آن سرایت می

 .شهو مجرور می، منصوب و به س   جرّ آن، مرفوع و به س   نص  آن، رفع کلمۀ ماق ل

 .می نامند «متبـوع»، و آنچه را مقدّم است «تابـع»، آنچه را متأخر است

 .تأکید  و  بدل، عطف، نعت :از توابع چهارتا هستندکه ع ارتند

 

 نعت – 45
 

  :نعت تابعی است که – 529

ممزوق   م»ماننههد: ؛ یا صفتی از صفات خهو ِ منعوت را بیهان می کنهد -  ٌ کهه بهه آن  «ثوب

 .می گویند نعت حقیقی

مطرافطه و  م» :یا صفتی از صفات وابستۀ منعوت را بیان می کند؛ مانند - ةو   ممزق   ٌ کهه بهه  «ثوب

 .می گویند ت سببینعآن 

مطل  م» :مانند؛ است ایضاح ر معارف مفید ، نعت :یادآوری  ُ و ج  ُ مطلف  کهه نسه ت بههه  «بیو

ُ م» :ماننهد؛ اسهت تخصـی واضحتر است و  ر نکههرات مفیههد «  الرّجهلُ» مببیو  ُ کهه  «رجو

 است. «رجلُ»أخصّ از 
 

 .مشتق و مؤوّل به مشتق :نعت بر  و نوع است – 530
 

  :بر چهار نوع استنعت مشتق  – 531

ُ م» :مانند؛ اسم فاعل -1 مهاضو  ُ ؛ صیغۀ م الغه از فاعل نیز  ر زمرة این مهور  اسهت) .«رج

ُ م :مانند  (عل ام  ممرج

  .«طلیبم مطلزشهبد م»مانند: ؛ اسم مفعول -2
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ب م» :مانند؛ صفت مش ّهه -3 مطل  سر ب م» :مثالً) .«شفیف  مطل رسر مشفيف   ُ ُ م :یا  «هبمرج مبفجو يت  قر مط لتر

ب م مطل  سر  (شفيف 

مطلأ ةبم م» :مانند؛ أفعل التفضیل -4 مطلأ کفم مطل  م)م«طلط فیق    (.بیُّ
 

  :است چهار نوعنعت مؤوّل به مشتق  – 532

مطلفتیمهذط» :اسمهای اشارة غیرمکانی؛ مانند - مط لی »یعنی ؛ «صادةتر  .  «طلزشارر

یء مطل ذیمماهللَبعب د م» :باشد؛ مانند «أل»موصولی که  ر آغازش  - مشر  ُ لرقرمک  «الّذی خَلَقَ »؛ «خر

  .«الخالق»یعنی 

مرجالأًمثلاثر رم» :مانند؛ اسم عد  -   .«معدو ِین بهذا العد »یعنی ؛ «رط یت 

ملب ابی م» :مانند؛ اسم منسوبٌ الیه -  ُ   .«منسوبٌ اِلی ل نانَ»یعنی ؛ «هذطمرج
 

د و  ر آن ضهمیر و معنی از ما ق ل خو  پیهروی مهی کنه 1 ر لفظ، نعت حقیقی  - 533

و معرفهه و نکهرب بهو ن بها ، و مذکّر و مؤنّث، مستتری است که از نظر مفر  و مثنی و جمع

مطلط واهف  م» :ماننهد؛ این ضمیر توسط نعت حقیقی مرفوع می شهو  .منعوت مطابق است  ُ  «موفی

   (.وجو   ار  «هی»ضمیر مرفوع طلط اهف م ر )

نعت آن بههه لفهظ مفهر  مؤنّهث مهی ، اشدجمهع غیرعاقههل ب، اگهر منعهوت :یادآوری

ل  مطرم» :مانند؛ آید د  هر مم   ٌ  :مانند؛ ال ته جایز است نعت به صورت جمع مؤنّث سالم نیز بیاید «ع ا

لأت مطرم» د  هر مم   ٌ  .«ع ا

از ماق هل خهو  و معنهاً  (یعنی  ر اعراب و معرفه و نکرب بو ن)لفظاً ، نعت س  ی  - 534

، از مابعهد خهو  پیهروی مهی کنهد (فر  و مثنهی و جمهع بهو نیعنی  ر مذکّر و مؤنّث و م)

 :بنابراین

یعنی همان لفظِ پس از نعت کهه وابسهتۀ منعهوت و مهور  )چنانچه معمولِ نعت س  ی  -

همراب ضمیر منعوت باشد یا مضاف بهه چیهزی باشهد کهه  ارای  (توصیف نعت س  ی است

                                                           
 .و مذکّر و مؤنّث است؛ جمع، تثنیه، افرا ، اعراب و معرفه و نکرب است و منظور از معنی، منظور از لفظ -1
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و ن از ماق ههل خههو  و  ر نعهت سه  ی  ر اعهراب و معرفهه و نکهرب به، ضمیر منعوت است

مذکّهر و مؤنّث بو ن از ما بعهد خو  پیروی می کند و از نظر عهد  ههم همیشهه مفهر  مهی 

ه م» :مانند؛ آید ر  مط زهار  مم ب  مریح   م)و «ب ستان   ٌ مهبب بء بیمیبم مشدید  س      . 1 (یر

ت حکهم همهان نعه، حکم آن، امّا اگر معمول نعت س  ی همراب باضمیر منعوت ن اشد -

مطلأ زهوار م» :مانند؛ حقیقی است  ُ مجزی م :و مانند) «بستان  مطلفتوا ر م مرط یوت   ٌ ویمطلوأ  مکفیزر لوی   مرج  رط یوت 

ب م مطل رسر ز ر  .2 (طلکفیر

مگهر اینکههه خ ریههه یها ش یههه بههه جملههۀ خ ریههه ، نعت واقع نمی شو ، جملهه – 535

ب واقهع شهو  بهر م نهای باشد و پس از اسم نکرب بیاید تا نعت آن اسم نکر (یعنی شیه جمله)

م لوج» :مانند؛ تأویل آن جمله به نکرب میفک ض مواءر مهیمسی ار  م»و  «رطکض م» :یعنی «د   ُ   .«جاءمرج 

مطل  م) :بدین مناس ت است که گفته شدب است  مبعدر  ُ زر مصفات مطلج   (.کفطت 

جهاََ  :مانند؛ واقع شهو  حهال اسهت 3اگر جملۀ خ ریه پس از معرفۀ محض :یادآوری

 .1«راکضاً»یعنی  «لَدُ یرکُضُالو

                                                           
که «هر گاب نعت س  ی همراب ضمیر منعوت باشد»یعنی  «..فإذا اقترَن بضمیر المنعوت» :کتاب م ا ی نوشته است -1

نعت س  ی است که یا با ضمیر  «معمولِ »زیرا  ر واقع آنچه  ر اینجا منهاط بحث می تواند بهاشد ؛  رست نیست

از این رو  ر ترجمۀ خو   ر  .ای همین مطل  استچنانکه مثالها هم گوی، منعوت همراب است یا نیست نه خو  نعت

 .باال آن را تصحیح کر یم
 «رأیتُ رَجُلَینِ کریمَی األبِ»و  «بستانٌ جیملُ األزهارِ» ممکن است این پرسش پیش آید که چرا  ر مثالهای -2

پاسخ این  .ی استاست مانند نعت حقیقتابع ما ق ل خو  نیست و حال آنکه گفته شدب ، نعت از نظر معرفه و نکرب

جمیلُ األزهار و کریمَی )است که  ر این مثالها چون ترکی  نعت با کلمۀ ما بعد خو  به صورت اضافۀ لفظی است 

لذا مضاف کس  تعریف نکر ب است و معرفه به حساب ، و  ر اضافۀ لفظی هدف تخفیف است نه تعریف (األبِ

 .نمی آید

اسم  :معرفه ای است که لفظاً و معناّ معرفه باشد مانند، ت و منظور ازآنمعرفۀ محض  ر برابر معرفۀ غیرمحض اس - 3

ب راسم موصول و اسم اشارب. اما معرفۀ غیر محض معرفه ای است کهه  رآن عالمتی باشدکه آن را به نک، ضمیر، علم

آن جنس  ار  و معنای جنسیه  اللت بر شایع بو ن اسم بر همۀ  «أل»ه زیرا هجنسی «أل»ه هد معرفه بهمانن؛ نز یک کند

همچنین مانند معرفۀ به اضافه که ، ه  ر نکرب نیز تعّین وجو  ندار کچنان؛ از این نظر ش یه به نکرب است، آن عام است

 ◄  تنها لفظًا معرفه هستند.  ر، (جنسیه و معرفه به اضافه «أل»معرفه به )این  و نوع معرفه  .ق ل از اضافه معرفه نیست
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یعنهی  «عود  ممشواهد م» : ر بسیاری موار  مصدر به عنوان نعت به کار می رو ؛ ماننهد – 2

 .که الزم است هموارب فقط به صورت مذکّر به کار رو « عا لٌ»

 

مصدر را  ر جمله های زیر به نعتی کهه بها منعهوت مطهابق باشهد ت هدیل  – 142تمرین 

 :کنید

م :پرسش مهویمرواری ممم(هوان)طرموامم–)ایفطن(مطلشوهف ممشاهدرم مطلزرممتاحفرمطلزرممهیمباریسرمرط یت  ةوفط ت 
مهیمرطبیةرمطرمم–ی م)شد  (معدط رهُملأ هُمر می مج ی مفارمطلقرم ل ب مم زت  هام( اخهام)جبد مرمم(ایب )ط رضهامم()ع  م.هبطؤ 

مطلزرمم- :پاسخ مهیمباریسر م مطلزرمرط یت  ه متاحفر مطلطائف رمطلشُّ ف ممامطرمم–م٢فر  مشاهدر مهیمراری مطلقر ی مارج ی مةفط ت 
مر می م  ُ دید رملأ ه ررهُمطلش  مةرمطرمم–عدط ر معالی   مهیمرطبی   هوام)ط ٌم مهبططرمزت  ممر اخ  هامایِّب  ها،م(رض  مهبطؤ  مم.جیِّد 

مشخص کنید هر جمله یا ش ه جمله نس ت به ماق ل خو  نعهت اسهت یها  – 143تمرین 

 .حال یا خ ر یا چیز  یگر 

حرمم- مم   ُ میرمکابتمباب برممفب ع  ً مبس  مست مص  ر ممحیط    ضهمناً ؛ نعت برای سُور است ...یَ لُغُ) یلواًمی مم مبل غ 

ور»چونکهه ، گفتهه شهد 535ط ق آنچه  ر پاورقی مربوط به مطل  شهمارة  نکهرة غیهر  «سهُ

مةائدطًمر مم– (رامی توان حال آن هم  ر نظرگرفت «یَ لغُ»؛ محض است مج موبُّمح مهُمرط یتر م ر ُر ممثو ه   بد 

مطلطوائعی یوفز مماهللَ ط ن مم– (نعت برای قائهداً   ...تُحِ ُّههُ) ذطمطلقائود مه معبوادهر مم–(خ هر ننَّ :یهرز ُ)    ع ودر

                                                                                                                                      
عهد است و  ر  «أل»معیّن و مخصوصی مور  نظر است پس  «ولدِ»جنسیه نیست بلکه  «لولدُا» ر « أل»مثالِ کتاب،  ►

 192ص ، 1جلد ، و النحو الوافی 152و  151ص، جزَ اّول، جامع الدروس العربیّه :ر.ک .حکم معرفۀ محض می باشد

 .386- 385و 

یعنی نکرة  –پس از معرفۀ غیر محض یا نکرة غیر محض با توجه به پاورقی پیشین که  ر اینجا ذکر شد، اگر جمله  ـ1

مَـُل عَمَـَل التُخـالِطِ الرَّجُـَل یَعْ» :مثهال، هم می تواند حال باشد هم نعت، واقع شو  –مخصّصۀ به اضافه یا به صفت 

را می توان هم حال  «مَلُیَعْ»بنابراین ، معرفۀ غیر محض است «الرّجل»جنسیهه و  «الرّجهل» ر  «أل»چهون  «السَّـفَهاءِ

مخصّصه به  –نکرة غیرمحض «رجلٌ»چون  «حََضرَ رجلٌ کریمٌ یُحِسنُ اِلی المحتاجِ» :مثال  یگر؛ گرفت هم  نعت

، 3جلد، پس هر  و وجه جایز است. به کتاب الّنحو الوافی؛ را می توان هم حال گرفت هم نعت «یُحسِنُ»است  –نعت

 .مراجعه شو  367 – 368ص  2و جلد 192 – 194ص ، 1و جلد 476 – 477و  472ص 
 

هفر  -2     .پر آوازب، مشهور :طلط ائف مطلشُّ
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م مع م مرط س  یهامطل  م  مطلأ هفطم مصبر   زِّ می سر مبارز   مق  مط بامطلهب   همچنین ط ق ؛ صبر  منعت برای  ...یُسَمِّیها)اس 

را می  «یُسَمّیهها»، نکهرة غیر محض است «صوبر  م»به  لیهل اینکهه ، 535توضیح ذیل شمهارة 

مر ود مم– (توان حهال آن ههم  ر نظهر گرفهت  ُ مکابوتمبابو مط ن  مطلذهبیو  منیوفر یملکثوف  من اهوامبالزدی و   عر

هاط ب م ٌرمم١هزاکر معلیهامطلخفط لربر مطلأ ص ام مجر   (.خ ر أنَّ :جَلَ َ؛ خ ر کانت  :تُدعَی  )  هیمعباد  

 

  :ترکی  کنید جمله های زیرا را – 144تمرین 

مطرممیرخف جمم   مم- ممختلف    ٌ مشفط مطل خلر   مِهن ؛ فعل مضارع مفر  مهذکّر غایه  :یَخرُجُ) لبطب   مبط  

؛ مرفهوع، فاعهل :مجهرور؛ شهرابٌ، مضافٌ الیه :طل خلر  م؛ «رُجُیَخْ»جار و مجرور متعلّق به  :بطنِ

مضهافٌ الیهه و  :ههه؛ مرفوع «  ممختل فو»فاعل برای ش ه فعل  :اَلوانُ؛ مرفوع، نعت س  ی :مختلف  م

  (.مجرور

ر مم- ل وز  بطمطلع  م  ودر معموام مخر مهیهوامرجوا   غر مةفیً مبربر ممووعاًمت  ی ر م مطلود  فعهل ماضهی مهتکلّم   :زرتُ ) مُر

فعهل ماضهی مفهر  مهذکّر  :نَ َهغَ؛ منصوب، مفعولٌ به :ةفیو ًم؛ «تُ»فاعل آن ضمیر بارز ، وحدب

فاعهل و  :رجالٌ؛ «نَ َغَ»جار و مجرور متعلّق به  :فیها؛ محالً منصوب، «ةفیو ًم»نعت برای ، غای 

فاعهل آن ، فعل ماضی جمع مذکّر غای  :خَدَمُوا؛ مرفوع، «رجالٌ»نعت برای  :عِظامٌ؛ مرفوع

به پهاورقی   «خَدَمُوا» ر مور  ) ر محلّ رفع  «رجالٌ»نعت است برای ، جمله؛ «و»ضمیر بارز 

را می توان حال ههم  ر  «خَدَمُوا»از این جهت که ؛ نگاب کنید  535مربوط به مطل  شمارة 

؛ منصهوب، معطهوف :الهدّینَ؛ حهرف عطهف :و؛ منصهوب، مفعهولٌ بهه :العِلهمَ (؛ نظرگرفت

  (.منصوب، «العلمَ و الدّینَ»حال برای :معاً

ت مط ن مطلج مم- مطل تیمرطهرقر مطلأ   رمم بدر معدرمم  ممبسکبوبرمحاررملز ممبابلیبنر زائرکانر مسبعر هامیبل غ  مود  از  : «ننَّ»)مف مل مطرم  

؛  ر محل نصه ، نعت، اسم موصول :الّتی؛ منصوب، اسم ننَّ :الجُنو َ؛ بالفعل مشبه حروف 

صلۀ موصول محلّهی از ، «هی»فاعل آن ضمیر مستتر ، ث غای فعل ماضی مفر  مؤنّ :رافَقَتْ

                                                           
 .سخت گرفتار شدن، فرو رفتن :هِماکننْ - 1
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جهار و مجهرور  :لزحارب  م؛ منصوب، صفت :االوّل؛ منصوب، مفعولٌ به :نابلیونَ؛ اعراب ندار 

مجرور به فتحۀ مقدرب به جای کسرة مقهدرب چهون ، مضافٌ الیه :موسکو؛ «رافَقَتْ»متعلّق به 

مضافٌ الیه  ر  :ها؛ مرفوع، اسم کان :عد ُ؛  ر محل رفع؛ خ ر ننَّ :کان؛ غیر منصرف است

، مفعهولٌ بهه :سه عَ؛ خ رکان  ر محل نصه ، فعل مضارع مفر مذکّر غای  :ی لُغُ؛ محل جر

و  مائو  متمییهز ، مضهافٌ الیهه :فٍلهاَ؛ مجهرور، تمییهز بهرای سهَ عَ، مضهافٌ الیهه مائو  م؛ منصوب

  (.مجرور

مطل تیمررط مطل ُّمم- ملیلاًملأمر فیمبهوارطًمجبم   ر ، نعت، اسم موصول  :الّتی؛ مرفوع، م تدا :النُجومُ ) ل ع 

صهلۀ  «ههی»تر آن ضهمیر مسهتفاعهل ، ث غایه مؤنّهمفهر  ، فعهل مضهارع :لُعُتطْ؛ محل رفع

فعهل مضهارع مجههول  :ال تُهری؛ ظرف زمان منصوب :لیالً؛ موصول محلّی از اعراب ندار 

ظرف  :نهاراً؛ محالً مرفوع، خ ر «هی»نای  فاعل آن ضمیر مستتر ، ث غای مؤنّ مفر ، منفی

 (.زمان ومنصوب



 
 
  

 181                                                                   توابع                                                                          

 

 

  (تأکید)توکید  - 46

 

هر تهابعی کهه بهرای  :است از نیز گفته می شو  ع ارت «تأکید»توکید که به آن  – 536

  .لفظی و معنوی :تأکید بر  ونوع است .ذکر می شو ، خو تث یت مت وع 

 

تأکیهد لفظهی  ر  .تأکید لفظی ع ارت است از تکرار همان لفظ یها متهرا ف آن - 537

طرت م» :ماننهد؛ اسم و ضمیر و فعل و حرف جواب و جمله واقع مهی شهو  وقر طرت ممسر وقر ُ ممسر  «بابو

کُوبههوَ ههوَ فَامْ»و  (قوط کر  بابلسقوط کر  س)  «نَعَهمْ نَعَهمْ»و  (او را او را بگیریهدش) «سهُ

  (.آری آری)

بهه وسهیلۀ ضهمیر مرفهوع ، هر ضمیر متصل مرفوع یها منصهوب یها مجهرور :یادآوری

مط ب» :ماننهد؛ منفصهل مترا ف آن تأکیهد می شو  مط بترمورط یت م»و «اوة زت  مهب»و  «کر مب   م.«مفرت 

 

  :د معنوی چنان است کهتأکی - 538

مبرف م» :ماننهد؛ یا توّهمی که همراب با مؤکَّد است را برطهرف مهی کنهد - و  مجواءمطلتلزیوذ   .«س 

 راینجا این توهم هست که آیا  انش آموز خهو ش آمهدب اسهت یها کهس  یگهری مهثالً )

ف و تأکیهد این توهم را برطهر «نفسُهُ»فرستا ة او یا نامۀ او یا غیر از این ؟ اما کلمۀ تأکیدی 

   (.می کند که خو   انش آموز آمدب است

م» :ماننهد؛ یا توّهم عهدم ارا ة  کلیّت و فراگیهری  ر مؤکَّهد را برطهرف می کند  - جواءر

ارا ة همهۀ افهرا  قهوم شهدب ، «قهوم» ر اینجا این توهم هست که آیا از کلمهۀ ) .«طلقبم مک لُّهُ

معلهوم و تأکیهد مهی شهو  کهه  «کلُّهم»تأکیدی  است یا برخی از آنان ؟ اما با آور ن کلمۀ

 (.مقصو  همۀ قوم است

  :تأکید معنوی بر  و نوع است - 539

  .«بفسم معی » :تأکید نس ت که الفاظ آن ع ارتند از -1

م مجزیع» :تأکید کلیّت که الفاظ آن ع ارتند از -2  ُ   .«ک لام مک لتام مک
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مع را تأکید می کنند و بهه ضهمیری کهه مفر  و مثنی و ج «عین»و  «نفس»کلمۀ  – 540

مانند: ؛ مؤکَّد است اضافه می شوندث بو ن مطابق با مؤنّ  ر مفر  و مثنی و جمع و مذکّر و

معی  ها» فط    مطلزر م» :ماننهد؛ زائهدب مجهرور شهوند «بهاَ»و جایز است که بهه واسطههۀ  «جاءت  جواءر

 .«ب فس   م

 

جمهع  «اَعهیُن»و « اَنفُهس»ع به صورت  رتأکید مثنی و جم  «عین»و  «نفس» :یادآوری

م :مانند) .بسته می شوند هزامیامطرمجاءمطلفجلان  س  مطرمبف  مطلفجا   ُمیامب مطرمعی  هزام مجاءر ه  س   ر مور   .  هُعی مطرمف 

مبرف م :مثنی می توان چنین گفت ال تهه  .امّا جمع بستن مرجّح است، ی اهزاساهزامیامعرمجاءمطلفجلان 

  (.است که این الفاظ جمع بسته شوندواج  ،  ر موقع تأکید جمع

 

ث است و باید بهه مؤنّبرای تأکید مثنای  «کِلتا»برای تأکید مثنّای مذکّر و  «ک لا» – 541

م» مم«ساهرفرمط خبطکمک لاهزا» :مانند؛ مؤکَّد است اضافه شوندضمیری که  ر تثنیه مطابق با  رط یت 

ی مط خ م مک ل متر   .«تریهزاکر

آنها به حهال خهو  « الف»، به اسم ظاهر اضافه شوند «ک لتوا» و «ک لا»هرگاب  :یادآوری

 ر ایهن صهورت ) «لامطلوف جلی  مجاءمک م» :مانند؛ باقی می ماند و اعراب آن تقدیری خواهد بو 

و الهرّجلَینِ  ، بلکه  ر اینجا فاعل اسهت و مرفهوع بهه ضهمۀ مقهدرب، مفید تأکید نیست «کاِل»

  .مضافٌ الیه است و مجرور(

همچهون  یگهر اسهمهای مثنهی اعهراب مهی ، به ضمیر اضافه شوند «لتالام مک مک م»هرگاب  

 «یهاَ»و نصه  و جرشهان  بها  «الهف»یعنی رفهعشان با (؛ چون ملحق به مثنی هستند)پذیرند 

مک لریه م» :مانند؛ است مطلف جلری     .«زارط یت 

 

جهای آنچه را که  ارای اجزاَ اسهت و مهی شهو   برخهی از آن ، «کُم مجزیع» – 542

مطلقوبم مک لُّهوُ»  :مانند؛ تأکید می کنند، برخی  یگر قرار بگیر  وهُ»یعنهی ؛ «ط مر ر  ُ نهه ) «لوأمبع

  (.برخی از آنان بلکه همۀ آنان
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  :تأکید کنید «نفس و عین»جمله های زیر را با  – 145تمرین 

م رمةرم :پرسش مةائزً معلیط مهبمط لیمطلأسک دری مهفرممُرمصرمیصف  ٌر طلیزبسم مبرممبی رمم مسا  ممٍدَـقَ یمطلحف

املرمم.طف یلببرمک م امررمهرممعدطء مأ میمطللرمعرممُرمجرم مهرمبم مةرممبکساررمط ممطلقائد ممیأ  ر  ز  بر اء مم مج ممیط ملز  مم مجاعرمش ممه م بد مطلج  هُمم مدِّمقرمترم ر
مهفاز مبرمررم مفرم طمبالم معبه  ممبطکمساهفطط خرمم–ف  مبعید   مع مرهذیبمط ب ائ موط ب مم–هزامط لیمبلاد  ممتغاهلات  م.ک   مک  

 

م رمةرم :پاسخ مط لویمطلأسک دری ویصوف  و   مهوبمبفس  ُر و موصر ومیأ  ر  ف    مةائزوً معلویطلحر ٌر مبوی رم مٍدَـقَـ ف م مسوا  

مط ممیأ  ر  امز ملرمم.طف یلببرمطلیزبسم مک مبرم مةرمطلقائد  ُرمبکسارر و جر مهر و   و  ممبم  مهرلرمعلرو١هوبمبفس  وامیمطلأ عودطء  بر واء ممیأ  ر  ز  طلج 
هُمررمدِّمقرمترمشجاع رمم ممه م بدعی   هُمم مج مطرم عبه مم  ف موهفاز  طمبالم ممبر هزابف میامطرم)اهزامفسرمبطکمساهفطمبرمط خرم .فر مم(س  طلیمبلاد 

موب مط مم.بعید  م مم موعی   مطرمک    مترمک    مع مرهذیب  مم.ک   مب ائ مطرمغاهلات 
 

  :مؤکَّد کنید، جمله های زیر را با الفاظ تأکید – 146تمرین 

کم :پرسش مطلکتابرمرسرمطرمم–ساهرفرمصدیق  م مطلجرملت  مررمیدرمفی   وةبطرمم–ی   مکلُّهُمط لیمم ترمور مطلأ عیان  مدرمُر یمطلأ دباء 
ملکرمم–ب بطمطرم مخرم ثر در باممامحر مطبم  مطلط ممساءر مم مطلف ممیترملرمم–ریء  و رمم–مفیود  م طیوات  مةبلروت مطرمم–لُّهوُمبم مک مطهرویمطلقر
ص م مطلز مع    .بی ا دِّمترمبر  

ممساهرفرم :پاسخ کر ل مر مطرمم–م(بفس  م معی    م)صدیق  ی مسر مطلکتوابر مک ل مم  مت  ری   ی مک لریهزوام مطلجفیودر موةوطرمم–هزوامتر ُر بر
مک لُّهُم هُ)جزعبنمطرمطلأ عیان  ب بطمک لُّهُمدیمطلأ مدرمط لیمم ترمم(یامجزیع  طر ملکمم–باء م مخر ثر در بامجزیعر اممامحر ساءر

مطلف طیات مم–مریء مطبطلط ممم   م هُم طهریمطلقرمم–هاممفید  مک ل مملیتر عبنطرمیام)بم مک لُّهُمجزیع  لرت مة مطرمم–م(جزر ومبر ص  مع  بر  
مم.لُّهابی مک ما دِّمترمطلز م

 

  :جمله های زیر را ترکی  کنید – 147تمرین 

                                                           
تأکید شو  واج  است قه الً بها    ضهمیر منفصهل متهرا ف آن  «عین»و  «نفس»به وسیلۀ ، هر گاب ضمیر رفع متّصل - 1

ال ته این امر  ر تأکید با غیر  .«جاءمهبمبفس   م» : رست نیست بلکه باید گفته شو  «سُهُجاَ نف»بنابراین جملۀ  .تأکید گر  

بطمکلُّکُ»الزم نیست چنان که گفته می شو   «عین»و  «نفس»از  منصهوب یها مجهرور ، همچنین اگر ضهمیر متّصهل .«ة بم 

هِ»و  «هُرأیتُهُ عینَ»مثالً گفته می شهو : ؛ باشد نیزچنین صورتی از تأکید الزم نیست ، 4ج ، م ها ی) م«مـررُُ ِِـهِ سفسـِ

 (.569مطل  شمارة 
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فطء مک لُّهُمطرمم- بر مطلک  ذر ف مطرمخر میر حدجزعبنر م م   رطهات  لریمطل  ادیمزر معر از افعال مقاربه برای  :اَخَذَ) ١باطد نر

، مضافٌ الیهه :هم؛ مرفوع، تأکید معنوی :مرفوع ؛کلُّ، اسم برای فعل مقاربه :الکُ َراَُ؛ شروع

فعهل  :دُونَیَفْه؛ تأکیهد معنهوی «واو»مرفهوع بهه ، جمع مذکّر سهالم :محالً مجرور؛ أجمعونَ

، «نون»مرفوع عالمت رفع آن ث وب ، «واو»فاعل آن ضمیر بارز ، مضارع جمع مذکّر غای 

 :زَرافهاتٍ؛ «ونَدُیَفْه»جارو مجهرور متعلّهق بهه  :عَلَی النّا ی؛  ر محلّ نص ، خ ر فعل مقاربه

 :وُحهداناً؛ حهرف عطهف :و؛ کسرب به جای فتحه، منصوب به عنوان حال، جمع مؤنّث سالم

  (.حال و منصوب، «زرفات»عطف به 

ز مم- مجر مطلقبیل   فاعهل مرفهوع بهه  :طلقبیلو  م؛ فعل ماضی مفر  مؤنّهث غایه  :جاََتْ) عواء مجاءت 

  (.مرفوع، تأکید معنوی، مَعمؤنّث اَجْ :عاَُجَمْ؛ ضمۀ ظاهر

وُس مطرمم- بطمک لُّک  ع   :؛کُهلُّ «واو»فاعل آن ضمیر بارز ، فعل امر جمع مذکّر مخاط  :رِعُوااَسْ) ف 

  (.مضافٌ الیه  ر محل جر :مرفوع ؛کُم، «واو»تأکید معنوی برای 

وفطؤ  نرمطرممطلکاذببنم- ُمم  ه  س   :اَنفُهسُ؛ «واو»مرفهوع بهه ، م تهدا، جمع مذکّر سالم :الکاذبون) بف 

جمهع مهذکّر  :مُهراوونَ؛ محهالً مجهرور، مضافٌ الیه :هم؛ مرفوع، تأکید معنوی، سنَفْجمع 

حذف و ضمۀ آن به ، «یاَ»بو ب است که «مُرائیون»اسم فاعل از باب مفاعله اصل آن ، سالم

  (.«الکاذبون»خ ر است برای ، «واو»مرفوع به ، ما ق ل منتقل شدب است

                                                           
رطه »جمع ، یعنی گروب گروب، زَرفات -1  .است «واحد»جمع ، یعنی یکی یکی، است. وُحدان «زر
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 بدل – 47

 

م» :ماننهد؛ هر تابعی که یها همهان مت هوع اسهتبدل ع ارت است از  – 543 وفط ر بامطلص  ط هود 

فط رمطلزستقیُم ُمص  معلیه  مطربعزتر م» :ماننهد ؛ یها جزئی از مت هوع است «طل ذی ر مطرخبکر ٌر یها م«ةلب و  ماا

مطرع م» :مانند؛ بخشی از وابسته های مت وع است بر یمطلبودر  ه مبرمجر مهاب  رخشهندگی و زی هایی ) «هواؤ 

  (.ت وا  اشت اش مرا به شگف

 .دَلٌ منهمُ ْ، بدل نامیدب می شو  و م توع، تابع

راطَ» :یـادآوری بهدل بعهض از کههل اسهت و      «قل ُههُ»بهدل کههل از کههل اسهت  «صهِ

 .است «بدر» (وابستهه های)از مشتمالت  «بَههاَ»چون ، است (وابسته)بدل اشتمال  «بَهاوُب»

 

پیروی می کند و در غیر آن جایز است بدل تنها در اعراب از مُبدلٌ منه   544

 اختالف داشته باشد.

جایز است کهه بهدل و مُ هدلٌ منهه ههر  و معرفهه یها نکهرب یها یکهی معرفهه  :یادآوری

اسم ظاهر یا ضمیر یها یکهی اسهم ظهاهر و ، همچنین جایز است هر  و، و یگری نکرب باشد

 .ی جمله باشد یگری ضمیر و هر  و مفر  یا هر  و جمله یا یکی مفر  و  یگر

 :ماننهد؛ هر آنچه از نوع بدل  ر اسمها واقع می شو   ر افعال و جمله نیز واقع می شهو 

مررس ممط ن م» ُِّ د مر صر ف مم  ملل ومج  ویر ز  لِّ»بهدل بعهض از کهل از  «جُدْتَسهْ »کهه  «کرمحر زیهرا ، مهی باشهد «تُصهَ

  .است «صلا »بخشی از  «سجو »

 

 :له های زیر را اعراب گهذاری کنیدانواع بدل را مشخص کر ب وجم  – 148تمرین 
مم- و ر ولربمطمتعر مط لویمط  رشولیُمسر م صوبل    مطلف موابیمکوفطر سمحوی ر مط ن  هوبدیُّ مطلیر میبسویفبس  خ  رِّ ی'مطلزؤر رر ر

 بدل کل از کل(. :کراتُس؛ بدل کل از کل :یوسیفوس) طلهیکُ
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م رما یمطلحب می عج مم- ت    دطعر م ر  ُ ملفعی ت و  مطبخ ممک مجابب    نهی حهاکم و شکسهته  نفسهی او  ر فروت [ فاض 

عطهف بهه  :اِنخفها ؛ بدل اشهتمال :وَ اعتُهُ) :]برابر زیر  ستانش مرا به تحسین وا می  ار  

دطع      (. ر

ملر  مم- ُ مم:ةلت  بالأمر ق م،مع  امط رحر مع در   (.بدل اشتمال جمله از جمله :یِمَنَّال تُقْ) ی زر  

م طسب مط مم- ُر مطبفطهی مط ل   مط بائ کر ٌرمیمط ل   م میعقب   (.بدل کل ازکل :...اِلهُ ابراهیمَ)١حقر

مم مهبم- مط خاکر   (.بدل جمله از مفر  :من هو) عفهت 

 

 :جمله های زیر را ترکی  کنید – 149تمرین 

ووووُمهوووویمرسووووب  مم- ف مط مماهللِ لقوووودمکووووانملک  وووو مکووووانمیر مل زر ووووبمسووووب  محسوووو    م اهللَج  فر مطلووووأ خ                             ٢ مطلیووووبمر

لکهم جهار و مجهرور متعلّهق بهه خ هر ؛ کان فعل ناقصه؛ حرف تحقیق :قد؛ 3ی تأکیدبرا :ل)

، مضهافٌ الیهه :، اهللسوب  مط مجار و مجرور ،حال است بهرای  :فی رسول؛ «ثابتو ًم»محذوف مقدّم 

؛ «لکهم»بهدل از ، جار و مجرور :لِمَن؛ مرفوع، صفت :حس   م؛ مرفوع، اسم کان :ط سب  م؛ مجرور

فاعهل ، یرجُو: فعل مضارع مفر  مهذکر غایه ؛ اسم آن« هو»مستتر  ضمیر، فعل ناقصه :کان

جملۀ فعل و فاعهل صهلۀ موصهول اسهت و ، خ ر کان،  ر محل نص ، «هو»آن ضمیر مستتر

، معطهوف بهه اهللَ :الیهومَ؛ و: حهرف عطهف؛ منصوب، مفعولٌ به :اهللَ؛ محلّی از اعراب ندار 

  (.منصوب، صفت :اآلخِرَ؛ منصوب

ذ  طمهرمط یُّهامطلأ مم- مخ  م رمرططلد ممه مذ م لأد  ُر ومه  ش  زبهامبی رکُمعر ر ک ُطةترس  منها ا ، وُصهله، اسم م هم  :أیُّ ) فر

فعل امر جمهع  :خُذُوا؛ مرفوع، عطف بیان :األوال ُ؛ حرف تن یه و غیرعامل :ها؛ م نی بر ضم

                                                           
سَعبُدُ اِلهَکَ و اِلهَ آِائَک  :متن آیۀ شریفه را تغییر  ا ب است که اصل آیه م ارکه چنین است، مؤلف م ا ی - 1

 .است «آباَ»بهدل  «ابراهیمَ» ر آیهۀ شریفه  (133بقرب  / ) هیمَ و اسماعیلَ و إسحقَاِـرا

 (.21احزاب / )ع ارت آیۀ شریفه را تغییر  ا ب است که ما اصل آن را  ر بهاال آور ب ایم ، متأسفانه مؤلف م ا ی - 2

 ، 10ج ، مو   صافی و لینه الحمصیمح، الجدول فی نعراب القرآن)برای قسم مقدّر است  «الم»گفته شدب است  -3

محیی الدین الدرویش ، اعراب القرآن الکریم و بیانه)جواب قسم محذوف است  «الم»نیز گفته شدب است  (248ص 

 (.622ص ، 7ج 
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؛ بمفعهولٌ بهه محهالً منصهو، اسهم اشهارب :هَهذِب؛ «واو»فاعل آن ضمیر بارز ، مذکّر مخاط 

، فعهل امهر جمهع مهذکّر مخاطه  :اِقتَسِمُوا، حرف عطف :و؛ منصوب، عطف بیان :الدّراهِمَ

 :کُهم؛ منصهوب، ظرف مکان :بینَ؛ محالً منصوب، مفعولٌ به :ها؛ «واو»فاعل آن ضمیر بارز 

و؛ محالً مجرور، مضافٌ الیه ش   ر محهلّ ، مضهافٌ الیهه :کُم؛ بدل کل از کل، بدل از کُم :فر  معر

  (.جر

مشفح   مم-  ُ عر یمطلزعلِّ بهرای وقایهه  :ن؛ م نی بهر فهتح، فعل ماضی مفر  مذکّر غای  :نَفَعَ) برفر

بهدل  :شرحُ؛ فاعل و مرفوع :المعلِّمُ؛ مفعولٌ به محالً منصوب، ضمیر متکلّم وحدب :ی؛ است

  (.مضافٌ الیه و محالً مجرور :هه؛ اشتمال از المعلِّم

ا مر  امر ل مم- تیمرر ُمب وامر محهالً ، ظهرف زمهان :متهی)قتی پیش ما بیایی به  یدار ما بیهایی  و - ز 

مجهزوم بهه حهذف ، مضارع  مفر  مذکّر مخاط ، فعل شرط :ت ما  مورمر؛ منصوب به فتحۀ مقدّرب

؛ مفعولٌ به محالً منصوب :نا؛ «أنت» رآخر؛ فاعل آن ضمیر واج  االِستتار «یاَ»حرف علۀ 

، «أنهت»فاعل آن ضمیر واجه  االِسهتتار ، مجزوم ،فعل مضارع  مفر  مذکّر مخاط  :مِمْتُلْ

مفعهولٌ بهه محهالً  :نها؛ بهرای تعدیهه :بهه؛ ]بهدل فعهل از فعهل [ «ت مرروا  م»بدل کل از کل برای 

                 (.منصوب
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 عطف – 48

 

 .عطف بیان و عطف نَسَق :عطف بر  و نوع است – 545

 

هوذطم» :ماننهد؛ و  مشهورتر استتابع جامهدی است که از مت هوع خ، عطف بیهان - 546

معلی م  .و از آن مشهورتر است «صاح »عطف بیان  «علیٌّ»که  «صاحب کر

چنانکهه ؛ عطف بیان اگر مت وعش معرفه باشد آن را توضیح مهی  ههد - 1 :یادآوری

و» :ماننهد؛ و اگرمت وعش نکرب بهاشد آن را تخصیص می  هد، مالحظه شد و ًملرب س  ب  مثببواًمج   «ت 

ب م»که  آنچه که جایز اسهت عطهف بیهان باشهد و بتهوان آن را  – 2 .اَخص از ثوب است « ًمج 

 رجای معطوفٌ علیه قرار  ا  و از معطوفٌ علیهه بی نیاز باشد، جایز است بدل کل از کهل 

معلی م»مثالً  ر ؛ نیز باشد بهه  «علـیٌّ»کههه  «هـذا علیٌ» :جایز است گفته شهو  «هذطمصاحب کر

و از  «هـذا صـاحبُکَ» :همچنیههن مهی تههوان گفهت، گرفتهه استقرار  «صاحبُک»جهای 

تنها عطف است و نمی تواند بهدل ، اگر چنین امری ممکن ن اشد .بی نیاز بو  «علیٌّ»گفتهن 

 1.باشد

مثل احکهام نعهت حقیقهی  ر رابطهه بها ، احکام عطف بیان  ر رابطه با مت وعش – 547

 منعوب آن است.

بها مت هوع خهو   ر حکمهی ، ه به واسطۀ حرف عطهفعطف نَسَق تابعی است ک - 548

ق م» :مانند؛ یعنی اعراب( و معنی است)مشارکت  ار  و این مشارکت یا  رلفظ  مهیمحر ل  وامروی  

                                                           
برسهر اسهمی کهه  «یها»قرار  هیم آنگهاب  حهرف نهدا   «زیدٌ»را به جای  «الحارث»زیرا اگر ، «یا زیدٌ الحارثُ» :مانند - 1

، «ةاممطببهامزيود ممهااز  م» :همچنین مانند .است قرار می گیر  که این وضع جز  ر  اسم جالله ممکن نیست «أل»ف به معرَّ

رابطهی بها م تهدا ، به کهار رو   ر آن صهورت  ر جملهۀ خ هری «ابوها»زید را نمی توان بدل  انست چون اگر به جای 

مزيد م» :وجهو  ندار .  و ماننهد  ُ مطلف ج  ٌ ار  ُ لفظی که ، به کار رو  «الرّجل»بهه جهای  «زیهدٍ» ر این جمله نیز اگر  .«جاءمطل

       .است و این ممکن نیست «ال»به لفظی اضافه شدب است که بدون  (یعنی الضّارب)است  «ال» ارای 
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ق م» :مهاننهد؛ است (یها تنهها  ر لفظ )یعنی اعراب « مزیتبن م ملوأمزیتوبن مهیمحر امّها  ر غیهر  .«ل  امری  

م مط مُّ  م» :مانند؛ ته باشنداعراب جایز است با یکدیگر اختالف  اش  .«ط ببطلتلزیذ 

انجهام ، عطف به ضمیر مرفوع متّصل اعم از اینکه بارز باشهد یها مسهتتر –1 :یادآوری

م» :تأکید شهو ؛ ماننهد، نمی شو  مگر اینکه به وسیلۀ ضمیر مرفوع منفصل مترا ف آن ةزوت 

م م» :مانند ؛چیزی فاصله باشد، یا اینکه بین ضمیر متّصل و معطوف «ط بام مط خبک مطلیوبمر ساهفت 

؛ بدون این شرط می توان عطف کر ، امّا به ضمیر متّصل منصوب و ضمیر منفصل .«طلخادم م

م ورط یت م» :مانند درم؛مأمط بام معزف  ممامةامرمط ل م)، «باکرمط ممکر م مطلأ سر عطف ، وقتی ضمیر مجرور  – 2 (ط ي اکر

شو  ولو اینکهه بهین آنهها تکرار ، واج  است که عامل جرّ، چه حرف باشد چه اسم، شو 

ب م» :مانند؛ فاصله باشد ن  مهی م مهیمحدیث رر مبی یم مبی مزید مسرم مطلقرم) «ت  هم چنین اسهت   «حتی» (. ُ 

محتیمط لیملیمطل  مط ممحس   مطرم» :هرگاب با آن به مجرور عطف کنیم؛ مانند   .«کرمعدطئ مطرماس 

 

عطهف ایجها  ، مناسه ت بهه خهاطر، میان  و فعل که  ر صیغه اتفا   اشته باشند – 549

م م» :مانند؛ می شو  ُر ل  ُ م»و  «ی یم می زیت می ح م»و  «جادرمطرمررکر رهرا ب ممة   .1«ذ 

عطف واقههع ، میان  و جمله اگر  ر خ ریت یا انشائیت اتّفا  وجو   اشته باشد – 550

اعوط ة م» :ماننههد؛ می شو  مطلس  بروت  فر م رموتر وم   زر مطلقر وق  ومبطم رموک ل و»(؛ 1قمـر   ) «ف موطبشر وطش  ب بطم ملوأمر س  ه بطفر  «ف 

 . (31اعراف  )

 

 :عطف بیان را  ر جمله های زیر نشان  هید - 150تمرین 

مطلبابری م- مطل سقم:ط یُّ م معطف  مطلبیان  معلیکرمطرم،معطف  یوامم– (عطف بیان و عطفِ النسهقِ)  صعب 

مطلأ شفطف م مطب    ُ ج  مطلفشوید مم– (ابنُ األشرافِ :الرَّجُلُ) ط ی هامطلف  ل وکمهفبسواممهار ن  یمط لویمکفلوبسممر ط هودر

                                                           
 .عطف صورت گرفته است، (یُحیی و یمیتُ)تضا  از نوع تناس  میان الفاظ است از این رو  ر مثال  -1
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ُ م ک مطلش  مط سا ل ک زامط ن مم– (مَلِک؛ الرشید) ساعً مبدیع ر فر م یبس  لل   معبدر ی  زوامررح ممط یمعقیقر ف صامعلویم ةت ک 

مو میامط یم– (ع داهلَل و یوسُفَ) طلثزی  م منودطًمهرممطرحزد مهامطلعقیوق   (.اَحمدُ) حیو اریررممط خواکرممل غ مب ما موط ذطمساهفتر

 

  :حال  ر جمله های زیر تشخیص  هید «واو»عطف را از  «واو» – 151تمرین 

م مم- ٌر مطلکتا فط ت  امةر خبفهمم(عطف)لز  مم  مد نر ملیمط ن مخبفهر فر مطرم(مط بامحال)جاریت هُم مم–االعت   مظرهر ظ  ُّ

مبابلیبنمعلیمطلأبکلیقم مم–ی مقطلفائم رمکبنمط  مطرمط ب یم فر حر مط ل مم(حال)زر عبنر بر م مسر م طحد  عر   د مط ذطمطب مم–فاًممر عر متر ت 

ه مم(حال)ع کزام م بُّکزاملأمیر مط بامط ح  ا ملیمعیش  مرمم– ر م ممةردر همم مم(حال)طلقائد  مممممم.بالم فف ممبنرمل مکلِّمج  بد 

 

 

            

             

 



 
 حرف

 

مـا در  .کندمیوجـوه کاربـرد آنهـا در نوشتن بحث  و این باب دربـارۀ معـانی حـروف

نمـود بنـنده کـرده و مـیایـن مبحث بـه آنچه برای فراگیرندۀ زبان عربی الزم و ضروری 

، توانند در کتابهای مبنوط نحـومیعالقمنـدان خـود ؛ موارد نـادر و استثنایی را وانهاده ایم

 .مطالعه کرده و بیاموزند آنها را

 

 معانی حروف جر – 49

 

 «:مِن»  - 551

ُصممُت » :ماننـد؛ یا ابتدای زمانی «المدینةِ  خرجُت ِمن  » :مانند؛ برای ابتدای مکانی است -

باح اِلی المساءِ  ِمن     .«الصَّ

تــوان بــا قــرار دادن کۀمــ  مـیبرای تبعیـض است و عالمت آن چنین اسـت کــه  -

ِِ اأمرض   َذ ِممن  ماََخم» :ماننــد؛ از آن بـی نیــاز شـد، جـــای آن بــه «بعض» تـوان )مـی؛ «تمرا

ِِ اأرض   :اَخذَ گفت  . (مقدار ی ازخاک زمین را برداشت  –بعَض ترا

در نزد مـن دسـت بنـدیایی از ) «ذهم    ِمن  عندی اَساِوُ  » :مانند؛ برای بیان جنس است -

  «.ستمفرد آن سِوار و سُوار و اَسوار ا» (طالست

ایـن اسـت کـه یـم اسـم  «مِنْ»شرط زائده بودن ؛ زائده است «مِنْ»گایی  :یادآوری

؛ آمـده باشـد «یـ »نفی یا نهـی یـا اسـتفهام بـه ، نکره توسّط آن مجرور شده و پیش از آن

 (.نیرُ ینصُ  هل ِمن ناصر  ، )«اضحد   ِمن  ما جاَء » :مانند

 «:اِلی» – 552

متُ » :ماننـد؛ یا انتهای زمانی «المدینةِذیبتُ اِلی » :مانند؛ برای انتهای مکانی است - صـُ

  «.ناءماِلی ال
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کنـد از قبیـ  مـیبعد از آنچه که افادۀ حبّ یـا بضـض  برای بیان فاعۀیتِ مجرورِ خود -

ایـن منرـره چقـدر نـزد مـن ) «َظمَر اِلمیَّ مما اََحم َّ همذا المن  » :مانند؛ فع  تعجب یا اسم تفضی 

 دوست داشتنی است(. 

  .1«لَک  اأرضمرُ »یعنی  «اأرضمُر ا لیکَ » :مانند؛ تخصیص است «الم»عنی درم -

 

 «:عَنْ» – 553

عبور کردم »یعنی ؛ «َخَرجُت عن تُُخممِمم » :مانند؛ است (عبور و گذشتن)برای مجاوزت 

  (.م به معنی حد و حدود و مرز مشترک استتُخوم جمع تُخْ) «.و گذشتم از حدود آنها

  .«بعَد قلیل  »یعنی  «عّما قلیل  » :مانند؛ است «بَعد»به معنی  -

 :شـود؛ ماننـدمـیبـر آن داخ   «مِنْ»صورت حرف  ناست که در ای «جانب»به معنی  -

بـره یـا را از سـمت ) «.از جانب»یعنی  .«لِهِ ماعن شِ  ِمن  عن یمینِه و الجداَء  ِمن   رافَ قیُ  الخِ مو یُ »

 (.کند و سود را از سمت چپمیراست جاگیر 

  

 «:عَۀی» – 554

َجَرةِ َصِعَد َعلَ » :خود است مانند بر مجرور (برای استعالء )باال بودن -  . «ی الشَّ

 .«فی حیِن غفلة  »یعنی  2«یِن غفلة  ی حِ لَ َدَخَل المدینَة عَ » :مانند؛ است «فی»به معنی  -

 :یعنـی) «هُ ل  َیُز نا َعلی اضنَّنا نُِحب م» :مانند؛ است (انصراف از حکم قبۀی)برای استدراک  -

  (.. منتها ما او را دوست داریم3حب هُ لکن اضنّنا نُ 

                                                           
« إلی». این مطۀب را ابن یشام در المضنی ذی  معانی است« مِن»یعنی به معنی ؛ ابتدا است« إلی»از معانی یکی  - 1

( به 6)مائده/ «فَاغسُُلوا و جوهَکم و أیِدیَکُم إلی المرافق»را در آیـ  « إلی»آورده است، بر این اساس شاید بتوانیم 

  .بدانیم« مِن»معنی 

 .شریفه را تضییر داده بود که ما درست آن را نوشته ایم مؤلف مبادی آی  -15قصص /  –2

جمۀ  نحوی که حرف  است نه برای ساختن یم« عۀی أنّ »لکن در این عبارت فقط برای توضیح معنای   -1

رود که متعاطفین آن مفرد زیرا لکن در صورتی برای استدراک به کار می؛ استدراک لکن در آن به کار رفته باشد

   ◄ منتها، ولی، »توانیم ترجمه کنیم: را می« عۀی أنّ»ه و اگر جمۀه باشند، لکن حرف ابتدا خواید بود. باشند نه جمۀ
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شـود و یمچنـان مبنـی مـیبر آن داخ   «مِن»که حرف جر  «فوق»اسم است به معنی  -

  «.من فوقِ»یعنی ؛ «یکلَعَلی َجناِح المَ  ِمن   قاَمهُ اَ » :مانند؛ ماندمیباقی 

 

  «:فی» – 555

؛ یـا بـه طـور مجـازی «الخممُر فمی المز    » :مانند؛ یبرای ظرفیت است چه به طور حقیق -

 .«نظرُت فی اأرضمرِ » :مانند

  (.آمد با یمراییانش) «جاَء فی ممکبه» :مانند؛ است (یمرایی)برای مصاحبت  -

ثروت او در مقاینه با دیگر ) «تُُه فی الَثرواِت اِأرّ زهیمدة  وَ ما َثر  » :مانند؛ برای مقاینه است -

  (.ر مالی اندک و ناچیزمگ، ثروتها نینت

مقاینه میان مفضول سـاب    – 38توبه /  .ر قلیل  فما متاُع الحیاِة الّدنیا فی اأر ِخَرِة ا أّ  :و مانند)

کاالی زندگی دنیا ننـبت بـه  :گوییممیبنابراین در معنی آیه ؛ شودمیو فاض  الح  واقع 

  (.نینت مگر چیزی اندک، آخرت

 .«بِس فی سرقة  حُ » :مانند؛ برای سببیت است -

 

به معنی تقۀی  است و شرط آن این است که در آغاز کالم و مجرورش  «:رُبَّ» – 556

ٍ  سمعید  َلَلمَع علینما»ماننـد: ؛ نکرۀ موصوفه و جوابش فع  ماضی باشـد َِّ یمم چـه انـدک ) «ُ 

  (.روزیای فرخنده ای که بر ما پدید آمد

امـا گفتـه شـده  .داردمـیرا از عم  بـاز پیوندد که آن می«رُبّ»کافّه به«ما» :یادآوری

 :ماننـد؛ ماندمیاست که اگر در این حالت پس از آن اسم نکره آمـده بـاشد عمۀش بـاقی 

شـود و اسـم پـس ازآن مـیجـوازا  حـذف ، «واو»پـس از  «رُبَّ» .«رَبة  بسیف  صمیقل  ُ بَّما ضَ »

 .«ُتهُ بَّم  مو ندی   نَ » :ماند مانندمیمجرور به رُبَّ باقی 

                                                                                                                                      
تواند به یر کدام از این ترجمه یا در جای مناسب خودش می .«با آنکه، درصورتی که، با این حال، از آنجا که ►

 .کار برود



 

 

 ترجمه مبادی العربیه                                                                                                                      194 

  

 

فعـ  الزم آمـده ، اگـر پـس از آن .متعۀَّ  ندارد چون به منزل  حرف  زائد اسـت «رُبَّ»

َِّ خطی   فصیح  نََبَغ فینا :مانند؛ )باشد مجرور آن به عنوان مبتدا در مح  رفع است و اگـر  (ُ 

مجـرور آن بـه ، پس از آن فع  متعدی که مفعولی را منصـوب نکـرده اسـت، آمـده باشـد

َِّ  ُجل  صمالح  لَ  :مانند؛ )درمح  نصب است، عنوان مفعول ، و اگـر آن فعـ  متعـدی (قیمتُ ُ 

مجرور رُبَّ یا به عنوان مبتدا محال  مرفوع است یا منصوب ، مفعولی را منصوب کرده باشد

َِّ لال   مج» :مانند؛ )است از باب اشتضال   .«مد   اضیُتهُ تُ 

 

 «:کاف»معانی  – 557

 .«الثَّلجِ ثِیاُبُه ک» :مانند؛ تشبیه -

 هُ لمیس مثَلم» :یعنـی؛ «لیس کملثه شیء  » :ماننـد؛ تأکیـد و آن وقتی است که زائـده باشد -
 .«شیء  
أمر » و «ُکن َکمما اضنمَت » :مانند؛ )داردمیپیوندد و آن را از عم  باز میکافّه به آن  «ما» -

  .1«(َت ِ ما أر تُش  ُتِ  النّاَس کَ َتش  

 

  «:الم»معانی  – 558

رُج للَفَرسِ » :مانند؛ (ختصاصا)یا شِبه مِۀکیّت  «الدّارُ لمَ» :مانند؛ تمِۀکیّ -   «.السَّ

  .«ِدلَ َولَّیناک لَِتع  » :مانند؛ تعۀی  -

ة  »یعنی  «تبُتُه لُغّرِة نیسانکَ » :مانند؛ ظرفیت -   .«فی غرَّ

 .«تبُتُه لخمس  َخَلمنَ کَ » :مانند؛ «بَعد»به معنی  -

  (.در شگفتم از تو) «اضنت هِ للّ » :مانند؛ برای تعجب -

  .«لَُه یاضتِ  قُل  » :مانند(؛ رساندن)برای تبۀیغ  -

  (.بزایید برای  مرگ) «لُِدوا للَممتِ » :مانند؛ یـا عاقبت ()تحوّل برای صیرورت -

                                                           
 .235 – 234فی  الحمد، دارالجی ، ص ر.ک: المعجم الوافی فی النّحو العربی، عۀی تو -1
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 «:باء»معانی  – 559

  .«مر ُت بِهِ » :مانند(؛ پیوستگی، نزدیکی)إلصاق  -

  .«کتبُت بالقل » :مانند؛ استعانت -

    .«َخَرَج بم » :مانند(؛ یمرایی) تمصاحب -

 .«َهَبهُ ذ  اَ »یعنی  «َذَهَ  به» :مانند؛ متعدی ساختن -

 . (کاش دوستی صالح به جای او داشتم) «لیَت لی به صدیقاً صالحاً » :مانند؛ بدل -

 .«عُتُه باضلف  بِ » :مانند؛ مقابۀه -

 .«اُِخَذ بذنبه» :مانند؛ سببیّه -

  (.قربانت گردم) «بنفسی اضنت» :مانند(؛ تنقربان رف)تفدیه  -

  (.59فرقان / ) «ل  به خبیراً ا  َفما س  » :مانند؛ «عن»به معنی  -

َِ بطِ معتُ بِ » :مانند؛ «مع»به معنی  -   (.لباس را با گۀدوزی یایش به تو فروختم) «رازهَک الثم

 .«لسُت بذاه   » :مانند؛ زائده -

 

  «:حتّی» – 560

 .اسـت (پایـان در زمـان و مکـان)انتهائیـ  زمـانی و مکـانی  «إلی»نی جارّه به مع «حتی» 

اسم ظایری است که یا پایان یم چیز اسـت یـا  «حتّی»حکم آن چنین است که مجرور به 

ُت اََکل م» :ماننـد؛ شـودمـیو مابعد آن داخـ  در حکـم ماقبـ  آن ن، متّص  به پایان یم چیز

َمَکَة حتّ  َمکة»پایان ، «رأس» ، «ی  اضِسماالسَّ  (خـوردنیعنی )است و داخ  درحکم ماقب   «السَّ

رُُ تّیِی لعلِ ِ» ماننـد:، یمچنـین خورده نشده اسـت.  «رأس»یعنی ؛ نینت ؛ «الفجِرِ سِِ

است، متّص  بـه آن اسـت و داخـ  « حتی»که مجرور به  «مَطۀَع»پـایـان سیر است و «الفجر»

ادامـه  «سـیر»، «مطۀـع فجـر»ر اسـت و د «رمطۀـع فجـ»پایـانش ، «سیر»بۀکه ، نینت «سیر»در 

 (.5قدر/  - «الفجرِ سالمٌ هِی تَّّی لعلَ ِ» :یمچنین است) .نداشته است
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؛ شـودمـیبۀکــه گفتــه   «لمی نصمِف اللّیما حَة حتّ مِسرُت الب» :شودمیگفتـه ن :یادآوری

 (شـب گذشـته) «البا حمة»نــه پایـــان  «نصف الۀّیـ »زیــرا  «لِ یمنصِف اللّ  َة اِلیما حمِسرُت الب»

  .است و نه متّص  به پایان آن

 

 «فـی»در ماضی و بـه معنـی  «مِن»به معنی ، برای ابتدای زمان است «مُنذُ»و  «مُذ» – 561

 .«منُذ یمِمنا»یا  «ما  اضیُتُه ُمذ یمِمنا» :مانند؛ در زمان حاضر

  

لمأمرَی و » :ماننــد؛ حرف جر است، بر ضمیر متّص  وارد شود «لوال»اگر  «:لوال» – 562

  .1(ُت اأرضفلاکَ لمأرک لما َخَلق  ) «لمأرَک و لمأره

چون حرف شبیه به زائد است به چیزی متعۀّـ  نینـت و مجـرور آن  «لوال» :یادآوری

  .یا در مح ّ جر است یا به عنوان مبتدا در مح  رفع و خبرش واجب الحذف است

 

ه و صـۀه اش را مجـرور مصـدری «مـا»تعۀیـ  اسـت و تنهـا  «کَـی»معنای  «:کَی» – 563

مجـرور ، وصۀه اش در تأوی  به مصـدر «ما»که  «َفعُ یما َیُضر  و َین  ُیراُد الفتی کَ » :مانند؛ کندمی

  «.کی»است به 

 

طب  معنایایی ، جمۀه یای مفیدی بنازید که حروف جر در آن جمالت – 152تمرین 

 .به کار رفته باشد، که در درس آموختید

 

                                                           
   .مراجعه کنید 511به شماره  - 1
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ابتدای  - قراضُت القرا َن من العصر اِلی اأرضذانِ ؛ ابتدای مکانی – ن مدینتیسافرُت م :مِن  - 

 – ِمن کلمة   ُت   أر َتک  ؛ جنس – ا شتریُت خاتماً ِمن ذه   ؛ تبعیض – اضصدقائی  اضیُت ِمن  ؛ زمانی

  .هزائد

 

؛ انتهای زمانی – یُت اِلی غروِ الشمسلَّ صَ ؛ انتهای مکانی – یُت ا لی البحرِ شَ مَ  :إلی  -

  .تخصیص – الحکُ  ا لیکَ ؛ بیان فاعلیت – من هذا یَّ    اِلَ حَ اَ هم 

 

؛ به معنی بَعدد – عَلُن نتائُج اأرمتحمانتُ سَعّما قری   ؛ مجاوزت – َذَهَ  عن مدینتنا :عن -

  .به معنی جانب – مراضتُهُ ینه اِ مِ عل ُ  و ِمن عن یَ جاء المُ 
 ذهبُت اِلی الکلّّیِة علی الَعَجَلمةِ ؛ استعالء (22ن/مؤمنو) وَعَلیما و َعَلی الفلِک تُحَملُمنَ  :علی -

نَمَزَل الخطیمُ  ؛ استدراک – ی اضنّی کنُت  اغباً فی حضمم هدیقی َعلَ ما جاء صَ ؛ به معنی فی -

  .به معنی فوق - رنبَ علی المِ  ِمن  

 

ُِ فی المَ  :فی - ؛ ظرفیت مجدازی – نظرُت فی  اضیِمک؛ ظرفیت حقیقی – کتبةِ الکتا

ر أّ اِ فما متاُع الحیاِة الّدنیا فی اأر ِخَرِة ؛ مصاحبت -(38 اعراف/) لُِک ِمن َقب   اضَم   قد َخَلت  اُدُخلما فی 

  .سببیّت – ماَت فی َمَرِضهِ ؛ مقایسه –(38)توبه/قلیل  

 

ِ   :رُبَّ - َِّ َولَد  صغیر  لیس لمه اض َِّ » :ماننـد؛ معنی تکثیر دارد «رُبَّ»گایی ،  تقلیل – ُ   ُ

ٍَ القمیَ نیا عا ِ لدّ ة  فی ایَ کاسِ   .(1ـ صپیامبر ) «اَمةِ ية  یم

ُسنا ناجح   ؛ تأکید – عرفُت الّذی یکمن کمثلِک؛ تشبیه – وجُمُه کالبد ِ  :ک - َکما کان ُمَد  

  .کافّه «ما» مکفوف از عمل به سبب –سلُفُه 

                                                           
 .«رُبَّ»النحو و الصرف و االعراب تألیف امی  بدیع یعقوب، ذی   ممسمعة :ک.رـ   1
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ُِ لکَ  :الم - ُِ للحدیقةِ ؛ ملکیّت – الکتا َن ملّذکَر لِتُ نزلنا ا لیَک ااَ و ؛ اختصاص – هذا البا َبی 

مُت لح؛ تعلیل – (44نح /)اِس للنّ  ِطُروا ف  اَ َیتِه و ؤُ ُصممما لِر؛ ظرفیت – (24فجر/) اتیيیا لیَتنی َقدَّ

ما ِمن  لِلمُ  قُل  ؛ تعجب – َد  َک فا ساً  هِلّلِ؛ بَعد – لُِرؤَیتِهِ  ؛ تبلید  - (30نـور/) بصا ه اَ  ؤمنیَن َیُغض 

  .یا عاقبت صیرورت –(8 )قصص/ وَحَزناً  ّواً دُ کمَن لم  عَ فالَتَقَطُه ا ُل فرعمَن لِی

 

؛ مصداحبت –میاُ َذَهبمُت بِم؛ استعانت – ائرةِ سافرُت بالطّ ؛ إلصاق – مر ُت بالمد سةِ  :بد -

ِِ َشیئاً ا خمَر  ال؛ متعدی ساختنـ (17بقره /) بنم ِه  اهللَُذَهَ   اِشمتریُت ؛ بدد  –اَختاُ  بالکتا

َِ بمِ  ماُء ؛ تفدیه –میباضبی اضنَت و اض ؛ سببیّه – َضَربُتَک بخطاِءکَ ؛ بلهمقا – ائة  الکتا َق السَّ ٍَ تَشقَّ یم

ٍ   هبِط  یا نمُح اِ ؛ به معنی عن -(25فرقان /) بالَغماٍِ  فمَی کَ ؛ به معندی مد  - (48یود /) بَِسملا

 .زائده – شمیداً  باهللِ

  

ٍ  هی حتّی َمط  ؛ کانیهإلی انتهائیه م - قراضُت الّد َس حتی ا ِخِر کلمة  فیه :حتّی -  رِ َلع الَفج  سلا

 .الی انتهائیه زمانیّه –
ٍِ الخم ُت مذَمل  ما اَه   :مُذ - ُت َمل ممما اَه  ؛ «من»به معنی ابتدای زمان ماضی  – سِ ییم

  .«فی»ابتدای زمان حاضر به معنی  – مذ یمِمنا

؛ مما قلمُت منمُذ «مِن»ابتددای زمان مداضی بده معنی ممم ما  اضیُت منُذ یممَمیِن  :مُنذُ -

  .«فی»ابتدای زمان حاضر به معنی ــ  یمِمنا

 

مبتـدا محـال   «ک»حـرف جـر زائـد اسـت و  :لـوال) 1.ُت اأرضفلاکَ ما َخَلق  لمأرک لَ  :لوال -

  (مرفوع و خبر آن محذوف است

 

                                                           
لمأرك لما خلقُت اأرفلاك و لمأر علي  ، يا اضحمد :که خداوند خطاب به پیامبر فرموده است ـ حدیث قدسی است1

 و لمأر فالمه لما خلقتكما.لما خلقُتك 
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  .تعلیل – جئُت کیما اضتَعلَّ ُ  :کی -

 

د و جمـالت را اعـراب معانی حروف جر را در جمۀه یای زیر ذکر کنیـ – 153تمرین 

 :گذاری نمایید

باحِ َجَعَل اضخمَک ُیَحد  ثُنی حتّ  - ُتُه ِمن   – (به معنی الی انتهائی  زمانیه) ی الصَّ مملِدِه اِلمی  هذه قصَّ

ابتداء زمـان مـاضی بـه ) نیتَ ممَدعَ  ذ  مُ َک ممِجئتُ   – (ای زمانیـانته :الی؛ دای زمانیـابت :من) هِ موفات

 بّمی أمر  – (ابتـداء زمـان ماضـی بـه معنـی مِـن) ان  مزمماَ ُذ ماُ ُه ُمن  ما ث القُصر َعَفت   ذامه – (معنی مِن

بـه  :عۀـی) ِفنایفاً فمی َمضمی  نا َضمنََزَل َعَلی   – (مقابۀه) لِف دینا   عُت الّداَ  با  بِ  – (سببیّه) نی بَِذنبیتُؤاِخذ  

ن ِمم درُّک   هللِ – (بدلیت) مکافَـة   یا ناِس و الدّ النّاُس بالنّ  – (ظرفیت به طور حقیقی :فی؛ معنی عند

ُِ الممتَ   :إلـی) المُذل  والَمممانِ  یَّ ِممن  َحم   اِلَماَ مُت الَمم – (زائـده :مِـن؛ تعجـب :لِـ) شجاع  أر َیما

 :إلـی؛ مصاحبت :بـ)نیَن عیَش ا مِ نَ ِل لِ نَطلَِق بَک اِلی الَحق  اَ اُ یُد اضن  – (بدلیت :مِن؛ فاعۀیتِ مجرور

ا نّی  – (زائده :بـ ) اً ماِس حظّ نَکَد النّ اَ  یکمنَ  ن  اَ بِِه  رِ ح  َمن کاَن حسمداً َفا   – (تعۀی  :لِـ؛ انتهای مکانی

 (ابتداء مکانی) ًة هاممدةً منَزلُمه ِمن البیِت ُجثَّ اَ  – (ۀَقهمُزَحْ –ابتدائیه  :لـ ) لَکا ِه  هذه الحالَة المنکمدةَ 

ٍَ َعَلی عماهنِهِ  – ٍَ تُلِقی الکلا   (.تعۀی  به معنی الم :عَۀَی؛ استعالء :یعَۀَ) 1َعلا

                                                           
 .الکالمَ عۀی عَواینِهِ: بی مقصود حرف  زدرَمی؛ عوایِن: شاخه یای خشم درخت خرما -1
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 حروف قسم – 50

 

 «.تاء»و  «باء»، «واو» :حروف قنم عبارتند از

 

ماءِ » :مانند؛ اختصاص به اسم ظایر دارد «واو» - 564   .«والسَّ

 .«اهللِتَ» :مانند؛ دارد (اهلل)اختصاص به اسم جالله  «تاء»

  .شود و در رأس حروف قنم استمیوارد ؛ بر یر آنچه که از آن ارادۀ قنم شود «باء»

 

قنم خورده ، جواب قنم عبارت است از آنچه که برای اثبات یا نفی آن – 565

جنِ مواللِه لََقد فَرَّ  الجانِ » :مانند؛ شودمی  .«ی ِمَن الس 

قنم یا صریح است و آن عبارت است از لفاظی که برای قنم وضـع شـده  :یادآوری

و آن عبارت است از آنچه برای غیر قنم وضع شده ولی برای قنم  اند یا غیر صریح است

 .«اهللُِد م  َعَلیَّ عَ » :مانند؛ شودمیاستعمال 

  

؛ بــاشد «الم»واجـب اسـت یمـراه بــا ، اگرجواب قنم جمۀ  اسمی  مثبت باشد – 566

یا  «ک  نَّ الکافَر هالِماِ  وَاهللِ»  :نندما؛ باشد «إنّ»یا یمراه  «ابرینَ تُ  لَُمَم خیُر الصّ َصَبر   ا ن   اهللِوَ » :مانند

  .«ی نعی   ما نَّ المؤِمَن لَفِ  اهللِوَ » :مانند؛ یمراه یر دو باشد

واجب است یمراه بـا ، اگر جواب قنم جمۀ  فعۀی  مثبت و فع  آن ماضی باشد – 567

و  «الم»راه با واجب است یم، و اگر مضارع باشد «َت حَسن  اَ لََقد وَاهللِ » :مانند؛ باشد «قد و الم»

 .«َهَبنَّ ذ  یناً أر  َیمِ » :مانند؛ باشد «نون تأکید»

  

ماضـی اعم ازفعۀیه  و، فعۀیه یااعم از اسمیه  –باشد   یاگر جواب قنم جمۀ  منف – 568

را ِن ا ن اضنمَت مو القم» :ماننـد؛ شودمیبرآن داخ    (إن، ال، ما)یکی ازحروف نفی  –یا مضارع 
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لُما لن َیص   –لُما َواللِه ل  َیص  » :مانند؛ شودمیمرتبط  «لم و لن»ضارع بـا و گایی فع  م «ر صالح  ا أّ 

 .«ُضر  ا لیَک بِ  –

  

بـه ، اگر جواب قنم فع  طۀبی باشد که صیض  آن بر طۀب داللـت داشـته باشـد – 569

یمچنین اسـت یـر وقـت کـه در جـواب ، «یتیماً  َح   بَِعیِشَک اِ   » :شود؛ مانندمییمین بننده 

 .«عنَدک  اضفة   َک َهل  مبرب  » :مانند؛ رفی باشد که متضمن معنی طۀب باشدقنم ح

  .شودمیتأکید نامیده  «الم»ابتداء و  «الم»إل  الم رابط جواب قنم :یادآوری
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 حروف عطف – 51

 

  :حروف عطف بر سه نوع است - 570

 :د ازآورد کـه عبارتنــمـیآنچه که یر دو متعاطفَین را تحت یم حکم واحـد در  -1

  «.ثُمّ و حتّی، فاء، واو»

و آنهـا  سـازدمـیآنچه که تنها یکـی از متعـاطفین را بـرای حکـم داده شـده معـیّن  -2

 «.ب ، ال، لکن» :عبارتند از

آنچه که تنهــا یکـی از متعـاطفین را بـه نحـو ابهــام بــرای حکـم داده شـده معـیّن  -3

  «.أم و أو»که عبارتند از: ، کندمی

 

؛ رودمیکار  به (معطوف و معطوفٌ عۀیه)برای مطۀ  جمع میان متعاطفَین  «واو» - 571

ٍَ » :مانند هُ اُ بمه و اُ َقِد   .«م 

 

(؛ پی در پی بودن بدون انقطـاع و فاصـۀه)ترتیب بدون درنگ است  «فاء»معنی  – 572

 بـدون تـأخیر و درنـگ پـس از گـرفتن «اَعۀـی»یعنـی گـرفتن  «َخَذ اأرضوَسَط فاأرضعلیاَ » :مانند

  .بوده است «اَوسَط»

برای ترتیب با درنگ و فاصۀه است اعـم از اینکـه ایـن درنـگ و انفصـال  «ثُمَّ» – 573

ٍُ ثُ َّ ا َتَحلُمانََزَل القَ » :مانند؛ طوالنی باشد یا کوتاه  .«م

 

 :1برای تدریج است و در معطوفِ آن شرط است که «حتی» – 574

                                                           
ماننـد: ؛ مقـدّره، حـرف جـرّ و غایـت اسـت« أن»مجرور باشد یا فع  مضارع منصوب بـه   ِ اسم« حتّی»اگر پس از  - 1

( و اگـر پـس از 91)طـه /  «جِ َ إلینا لوسِیرَحَ علیه عاکِفینَ تّی یَرْبْلن نَ»( و 5)قدر /  «سالمٌ هی تّیی لَعل ِ الفجرِ»

د: ـماننـ؛ ده باشد، حرف عطـف اسـتـآم (ت جرّ آن به سبب حتی نینتسآن اسم مفرد غیر مجرور )یا اگر مجرور ا

ُِ اء ـج»     ◄  مجرور« باء»حرف  به سبب« خالدٍ»در مثال اخیر،  .«مررتُ بالطاّلبِ حتّی خالدٍ»ا ـی« دٌـحتّی خالالطّّلا
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 .اسم ظایر مفرد باشد  – 1

َمکَ اََکل  » :ماننـد ؛ قب  خـود باشدجزئی از ما – 2 یا ، «و رأسَها» یعنی؛ «امَة حتّی  اضَسممُت السَّ

 «.و حدیثُهُ»یعنی ؛ «حدیثُهُ  َجَبنی الَفَتی حتّیاَع  » :مانند؛ یمچون جزئی از ماقب  خود باشد

ضنبیاءُ » :مانند؛ نهایتی برای ماقب  خود باشد چه در زیادت – 3 در چه  «ماَت الناُس حتَّی اأر

لمنَ سَ تَ ی المُ اُس حتّ زا َک النّ » :مانند؛ نقصان   (.بینوایان) «م 

زیــرا شـرط عطـف بــه   ؛ کنــدمـیجمۀـه یـا را بــه یـم عطـف ن «حتّی» :یدادآوری

 .آیـدمیات نداین است که مابعد آن جزئی از ماقب  آن با شد و این امر جز در مفر «حتّی»

شـود یـا مـیبـا آن آغـاز ی ت کـه جمۀـه ا ساء احرف ابتد جمۀه بیاید، از آن بعدپس اگر 

بنابراین  .رابط مابعد خود با ماقب  خود نینت «حتّی» در این صورت  .حرف استیناف است

َ  اأیئاً ِمن دُ لمیُذ شَ التّ  ِرف  ل  َیع  » :اگر گفته شود معنی آن چنـین نینـت ، «ستاذُ رض  وِسِه حتّی َتَعجَّ

  .از درس را فرا گرفته استکه دانش آموز پس از تعجب استاد چیزی 

 

جمالِِس » :ماننــد؛ میــان متعــاطفینَ اسـت، برابـری درحکــم «أو»اص  در معنی  – 575

هادَ اض العلماَء    .«خاً ِمیلاً اضو َفرسَ  ِسر  »و  «و الز 

 .«ل  اضو حرف  مفع ُة اس   اضومالکلم» :مانند؛ آیـدمیبـرای تقنیم نیز  «أو» :یادآوری

 

                                                                                                                                      
 ایـن مثـال مـثال  در؛ معطوف یم تکرار شود البته در چنین جمالتی بهتر است عام  جر، بر سر .شده است نه حتّی  ►

ِِ حتی بخالمد  »شود: ته گف اینکه جمۀ  اسـمیه باشـد یـا فعۀیـه  جمۀه آمده باشد، اعم از « حتّی»پس از  اگر .«مر ت بالطّّلا

 جریر(:قول مانند )؛ باشدو غیر عام  می« ابتدا»ع  مضارع است باید مرفوع باشد(، )حتّی( حرف )که در فعۀیه اگر ف

 َکلُ ش  اَ ی تَُمج  ِدماَءها               َدجلََة حتّی ماُء دجلََة تلَ مازالِت القَ 
 .(214)بقره /  «سملُ ِزلُما حتّی یقمُل الرّ و ُزل  »و مانند: 

 .ریختند تا آنجا که آب دجۀه سرخ شده بود، خونهای خود را به دجۀه میمعنی شعر جریر: پیوسته کشتگان

 .اَشکَ : آنچه با سرخی آمیخته شده است؛ ریختندتوضیح: تَُمجُّ: می
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ـــ   «أم» – 576 ـــت                              «أو»مث ـــه اس ـــوفٌ عۀی ـــوف و معط ـــان معط ـــم می ـــری حک براب

منَذ   اَاَ یم  لَ عَ  َسماء  » :مانند؛ آیدمیو پس از یمزۀ تنویه  یـا پـس از  «ِذ ه  أمریؤمنمنَ َتم  اضٍ ل  تُن 

 .«اضفی الّدا ِ اضخی اضٍ فی المد سةِ » :مانند؛ آیدمییمزۀ استفهام 

و البصمیُر اضٍ میهل َیستمی اأرضع» :مانند؛ رودمینیز به کار  «ب »به معنی  1برای إضراب «أم»

 .(16رعد/ ) «النّم و هل َیستمی الظّلماُت 

یمـزۀ تنـویه حـذف ، وجـود نداشـته باشـدمیوقتـی امکـان اشـتباه و ابهـا :یادآوری

شـود و میتأوی  به مصدر  «أم»جمۀ  پس از  .«یم  جاَء اضٍ ل  یِجمیء  لَ َسماء  عَ » مانند:؛ شودمی

ماء  مجیُئمه و َسم» :تأویـ  در عبـارت مـذکور چنـین اسـت .به عنوان مبتدا در مح  رفع است

  .«عدُمهُ 

 

کنـد میشود برای معطوفٌ عۀیه اثبات میآنچه راکه ازمعطوف نفی  «ال» حرف – 577

این است که معطوف و معطوفٌ عۀیه یر دو مفرد بوده و پـیش از آن  «ال»و شرط عطف به 

همذا أمر  ُخمذ  » :باشـد ماننـد «أمـر»یا اینکه پـیش از آن  «هم کات   أر شاعر  » :مانند؛ مثبت باشد

  .«ذاکَ 

 

  :دید و آنمیکند و برای مابعد قرار میحکم را از ما قب  سۀب « ب »حرف  –578

َقَطمَف اأرضزهماَ  بمل » :مانند؛ یرگاه پس از کالم مثبت یا امر باشد، است «إضراب»برای  -
 «.اأرضثما َ 
اسـت  ()منصرف شدن از کالم ساب  و توجه نمودن به کالم الح  «استدراک»برای  -

 «.تِلکَ  ِطف  اِق   لهذِه الت ّفاحَة ب ِطف  أر َتق  » :مانند؛ یرگاه پس از نفی و نهی باشد

 

                                                           
   .اضراب، یعنی ابطال حکم ساب  و اثبات حکم جدید - 1
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شـرط  .در إضـراب اسـت «بـ »حکم ، برای استدراک است و حکم آن «لکن» – 579

د و پیش از آن نفی نعطوفٌ عۀیه یر دو مفرد باشاین است که معطوف و م «لکن»عطف به 

و اگر یکـی  «ما َقَطَف اأرضزهاَ  لکن اأرضثمما َ » :مانند؛ نباشدآن یمراه  «واو»یا نهی آمده باشد و 

 .حرف ابتدا خواید بود نه عطف، از این دو شرط نباشد
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 انکار و بازداشتن(حرف استفهام و جواب و نفی و ردع ) – 52

 

تفهام بر جمۀــه یـای فعۀیــه و اسمیــه چـه مثبـت و چـه منفـی داخـ  یمـزۀ اس – 580

 «.هَم ؟اَلم تَفْ»و  «نتَ فَعَۀتَ ذلمَ ؟اَاَََ» :مانند؛ شودمی

شـود حتـی بـر حـرف مییمزۀ استفهام در یر شرایطی در آغاز کالم واقع  :یادآوری

و حکم آن چنـین اسـت کـه منـؤولٌ عنـه بـا  «؟اََول  یاضتُما »مانند: ؛ شودمیعطف یم مقدّم 

 .«اَ  اکباً جئَت اضٍ ماشیاً ؟» :ماننـد؛ آیـدمیپس از آن ، وجود حــاالت مختـۀف إعرابی
 

مماُء » و   «ائُ  ماَد الخممل عممهم» :مانند؛ شودمیبر جمۀ  مثبت داخ   «یَ ْ»  – 581 همل السَّ
 .«غائمة  
 

 «.ۀَی و النَعَم و بَ» :حروف جواب عبارتند از – 582

 

شـود و مـا قبـ  خـود را در نفـی و ایجـاب میپس از خبر و استفهام واقع  «نَعَم» – 583

)آیاخورشید طۀوع نکرده  «ما طَۀَعَتْ» یعنی؛ «اضماَلَلعِت الّشمُس ؟ نََعم »کند؛ مانند: میپیروی 

ٍَ زید  » :است ؟آری ! طۀوع نکرده است، ومانند ؟ آری !  آیا زیـد برخاسـته اسـت :؟ نََعم «اضقا

  (.برخاسته است

 

 :ماننــد  کنــدمـیشـود و معنـی نفـی را ایجــابی مـیپس از نفـی واقــع  «بَـۀَی» –584

آیا آسمان صاف نشـده اسـت ؟ بۀـی ! صـاف ) «صَحَتْ»یعنی ؛ «َبَلمی»؟  «ماءُ اضماَصَحِت السّ »

نفـی معنـی مثبـت را  م «ال»ولی   .(است یعنی صاف و آفتابی «صَحو»صحَت از  .شده است

آسمان صاف شده است ؟ نه! ) «ما صَحَتْ»یعنی ؛ «أمر»؟  «َصَحِت الّسماءُ » :کنـد؛ مـاننـدمی

  (.صاف نشده است

 

 .«ما و إنْ، ال، لن، لمّا، لم» :حروف نفی شش تا ینتند – 585
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؛ دیندمیشونـد و معنـای آن را بـه ماضی تضییر میبـر مضارع داخـ   «لم و لمّا» – 586

 .«ّما َیاضتِنا  َیاضتِنا و لَ ل» :مانند

  .«لن َیاضتِیَ » :مانند؛ به نفی در آینده اختصاص دارد «لن»

 

به نفی در گذشته و آینده اختصاص دارد و چنانچه فع  از نرر لفظ و معنی  «ال» - 587

َِ » :مانند؛ تکرار شود «ال»ماضی باشد واجب است   ولی اگر فعـ  تنهـا از  «أر اََکَل و أر َشمِر

و أمر  ُکملُ اض  یَ أمر » :ماننـد :تکـرار آن جـایز اسـت، یا فع  منـتقب  باشـد 1ظ ماضی باشدنرر لف

ُِ َیش    .«َر

ٍَ و ا ن  » :ماننـد؛ زمـان حاضـر دارداختصاص به نفی در گذشـته و  «ما و إنْ»  .«ینماٍُ  مما نما

نما ا أّم ا ن  ؛ 272بقـره /  – اهللِابتغماَء وجمِه  رما تُنفقمَن ا أّ  :یمچنین) ا ن  ؛ 108توبـه /  – ر الُحسمَنیاَ د 

  (.116نناء /  – ر ا ناثاً َيدعمَن ِمن دونِه ا أّ 

ــا» :یددادآوری ــیمصــدریه  «م ــی نامیــده                          م ــوقعی موصــول حرف ــد و چنــین م باش

  (.تَ تأوی  به مصدر شده استما فَعَۀْ) «لِکَ ِمن فِع  »یعنی  «َت ُت مّما َفَعل  َعِجب  » :مانند؛ شودمی

 :و غیرکافّه  (بازدارنده)کافّه  :آید که بر دو نوع استمیز و زائده نی

َقملَّ و َکثُمَر و » :پیونددمییکی کافّه از عم  رفع که تنها به سه فع   :کافّه برسه نوع است

پیوندد و میبالفعـ   ة  ممشبمو دیگر حروف  «إنَّ»دوم کافّ  از عم  نصب و رفع که به  .«لالَ 

َِّ » ه به چهـار حرف سوم کافّـ  از عمـ  جر ک بینَ وبعدَ و »چهار ظرف  و «بم ، ِمن، کم، ُ 

 .پیونددمی «تیثُ و اِذْ

                                                           
شـود ولـی معنـی ضـی بیـان   میاینکه گفته است از نرر لفظ، ماضی باشد، منرور فع  دعائیه است کـه بـا لفـظ ما -1

 .«ال غَفَرَک اهللُ و نَصَرکَ»بگوییم: « ال»توانیم بدون تکرار که می «أر َغَفَرک اللُه و أر نََصرکَ »مانند: ؛ منتقب  دارد
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بـین آن  دو جـدایی ایجـاد ) «شمتّاَن مما همما» :مانند؛ شودمیغیر کافّه پس از رافع واقع  

ٍَ لنا» :مانند؛ و پس از ناصب (شد  «هُ مِرممک  ما نُ منُز   ما یَ ممّ اِ » :مانند؛ و پس از جازم «لیَتما هذا الحما

  (.گذاریم او رامیاگر بــه دیـدار ما بیاید احترام )

ماننـد اینکـه در جـواب ؛ اسـت (بازداشـتن و انکـار)حرف ردع و انکـار  «کالّ» – 588

ّ » :گفته شود «اَاضنَت النّبی  ؟» :کنی که گفته است یا اینکه  .یعنی باز اینت از این سخن «کلا

ّ » :گفته شود «َعل هذا اأرضمرَ اِف  » :در جواب کنی که گفته است بدون ) «نَّمهُ مأر اَفَعلَ »یعنی: ؛ «کلا

 (.دیممیشم آن را انجام ن
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 حروف تنبیه و تحضیض )تشویق و برانگیختن( – 53

 

 «ااَل»شود و غالبـا  میداخ    – چه اسمیه و چه فعۀیه – فقط بر جمۀه «ااَل»و   «اَما» - 589

ضِحّباءُ اَ » :دمانن ؛ آیدمی «إنَّ»پیش از  َحِک أر یا عیُن َوی  اَ »  :دـمانن؛ داءـو پیش از ن «أر ا نَّم  هُ  اأر

  (.به من کمم کن :یان ! ای چشم ! وای بر تو) «ِعدینیس  اَ 

 

فاصۀه  «کاف»و بین آندو  «یذا» :مانند؛ شودمیبر اسم اشارۀ نزدیم داخ   «یا» - 590

و  «هما اضنما ذا» :مانند؛ شودمیبیـن آندو فاصۀـه ا ضمیر رفع منفص  ی «یکـذا» :ماننـد؛ شومی

آگاه ) «ها ا نَّ ذا ا ت  » :مانند؛ شودمیبین آندو فاصۀه  «إنَّ»یا حرف  «هاَء نذا» :شودمینوشته 

  (.باش، بدرستی که آن مرد خواید آمد

 (.رابش) «َت ُمداَمةً ها قد َشِرب  » :مانند؛ با ماضیِ یمراه با قد نیز شایع است «یا»استعمال 

یـم داخـ   «إنَّ»و بـر  «اضی مما الّرُجملُ » :ماننـد؛ آیدمینیز  «أیّ»با ، در ندا «یا» :یادآوری

ماَء ُمس  » :مانند؛ شودمی  (.یان ! آسمان صاف و پیداست) «ِفرة  ها ا نَّ السَّ

 

طۀب باشدت و تنـدی از آن ؛ یرگاه حرف تحضیض بر فع  مضارع داخ  شود -591

توبیخ از آن اراده ، و اگر بر فع  ماضی داخ  شود «اهللَ ا تستغِفرُ َهلّ » :اراده شده است؛ مانند

  .«َت ضیَفکَ کَرم  اَ اَأر » :مانند؛ شده است

نیز بـه کـار  (و خوایش )یعنی عَرضمیبرای طۀب با نر «اَأر و لم و اضما» –1 :یادآوری

ورود تـو را ، اگر بر ما وارد شـوی)  «نا َمثمماکَ کَرم  لم نزلَت فا  »و   «زوُ نیاَأر تَ » :مانند؛ رودمی
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اَمما » :و ماننـد؛ بـداریممـیکاش بیایی تـا تـو را گرا :بهتر است معنی کنیم .داریممیمیگرا

  (.«۱َتزوُ نا فُنریَک عمَلنا

نیز داللت دارند بر ممتنع بودن چیزی به سبب وجود غیر آن، و جـز  «لوما»و  «لوال»– 2

البته وجوب حذف خبر وقتی  .شوندمیوارد ن، ستبر مبتدایی که خبرش وجوبا  محذوب ا

بایــد  «لومــا»و  «لـوال»در چنـین حـالتی  .است که خبر بر مطۀ  وجود داللت داشـته باشـد

؛ شـودمـیمفتــو  یمـراه  «الم»جـواب آنها اگر مثبت باشد بـا یـم ، جوابی داشته باشنـد

 «مـا»و اگر منفی با اداتی غیـر از  (شدیممی اگـر عۀی نبـود نابـود) «امنلمأر علیٌّ لََمَلک  » :ماننـد

منفی  «ما»ولی اگر با  «ِصِ  اأمرض  ُ طُر ل  َتخ  لمأر المَ » :مانند؛ آیدمیمفتو   «الم»بدون ، باشد

ی لنما  (لَمما)ا مممممیاملمأمر الُمحم» :ماننـد؛ مفتو  جـایز اسـت «الم»بودن یا نبودن ، شده باشد اضدَّ
ینَ الُمف    «.لُِس الدَّ

                                                           
یم حرف تحضیض است یم حرف عرض، ضمن اینکـه گـایی حـرف اسـتفتا  وتنبیـه اسـت و گـایی یـم « ااَل»  -1

 «غِفَر اللُه لک يَ  اَأر تُِحبّمَن  اضن  »مانند: ؛ اختصاص به جمۀ  فعۀی  خبریه دارد« عرض»در معنی « ااَل» .....حرف توبیخ و انکار

 .(24)نور: 

؛ آیدباشد و غالبا  پیش از قنم میمی« ااَل»نیز گایی حرف استفتا  و تنبیه است که در این صورت به منزل  «  اَما» 

  گوید:مانند سخن ابی صخر یذلی که می

 اأرَمرُ  اَمُرُه  و اَحیا و الَّذی   اَماتَ     اَما َو الَّذی اَبَکی و اَضَحَک و الَّذی 
اَما »مانند ؛ اختصاص به فع  دارد« َاال»وقتی به معنی عرض به کار رود، یمچون  .است« عرض»حرف « اَما»گایی 

، المعجم الوافی فی النحوالعربی، دارالجی ، )ر.ک: عۀی توفی  الحمد و یوسف جمی  الزعبی «تَزوُ نا فُنریَک عملَنا

 (. 69و  53صص 
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 وف شرط و تفصیل و مصدرحر – 54

 

برای آینده است حتی اگر بر ماضی داخـ  شـده باشـد و حکـم آن جـزم  «إن» – 592

 .«   قُ اَ    قُ تَ  ا ن  » :مانند(؛ کندمیفع  را مجزوم )است 

 

؛ دیـدمـیبرای گذشته است یر چند که بر مضارع داخ  شده باشـد و جـزم نیـز ن «لو»

ٍُ قُم»یا  «َت لمقُم  » :مانند  .«نالم َتُقم

 «لـوال»بــه )است  «لوال»یمچون حکم ، در نفی و اثبات «لو»حکم جـواب  :یادآوری

ینتند و افادۀ تثبیـت در  «ۀیّهوُصْ»واقع شوند « واو»پس از « لو»و  «إنْ»یرگاه  (.مراجعه شود

ٍ  ماَکم» :ماننــد؛ کنند و نیـاز بـه جــواب نـداردمیمعنای پیش از خود   – و لمم –اَک و اِن ماضبم ِر

  .«َخکَ وبَّ 

بـه عنـوان   «أنَّ»کـه  «لَفماُزوا اَنَُّم  َصمَبُروا  لم» :مانند؛ است «أنَّ»مخصوص یمرایی با  «لو»

موصول  حرفی یمراه با صۀه اش یا در مح  رفع است به عنوان مبتدا که نیاز به خبر نـدارد 

ای فعـ  چون صۀه اش مشتم  بر منند و منندٌ الیه است یا درمح  رفع به عنـوان فاعـ  بـر

  .«َت صبُرُه مَ و لم َثب»یعنی ؛ مقدّر

 

است و به جای ادات شرط و فع  شرط آورده  (برای تفصی  )جدا ساختن «اَمّا» – 593

 «.اَّما الِعلُ  َفَشریف  » :مانند؛ خواید بود «فاء»شود که جواب آن وجوبا  یمراه با می

رو برای تفصی  و شم وتخییـر از این ، است در یم  احکامش« أو»به منزل   «اِمّا»-594

بیممَهَدینم» :مـاننـد؛ تفصیـ  .است ؛ شـم)  (.3اننـان / )       «م اً ما َکفممّ راً و ا ممما شاِکممّ َل ا ممماُه السَّ

 «(.إمّا الصَّرفَ و إمّا النَّحوَ تَعَۀَّمْ»     :ماننـد ؛ تخییر «ا عمرو  مد  و ا مّ ما زیمزاَ ُه ا مّ » :ماننـد

 

و اختصاص بـه جمۀـ  فعۀیـه دارنـد و  (حروف مصدریه ینتند) «لو»و  «أن»، «ما»– 595

مصدر ندارد تا با این حروف تأوی  ، زیرا فع  جامد؛ شوندمیمتّص  ن، جز به فع  متصرف
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که از دیگر حروف مصـدری ) «أنَّ».  «زیاَ َتممکَ »؛یعنی  «ُت لم َتزوُ نیَوِدد  » :به آن بشود. مثال

  «.سرورُهُ»یعنی  «َبَلَغنی اضنَُّه مسرو   » :مانند؛ داختصاص به جمۀ  اسمیه دار (است

ایـن  .«لِلمتََّعل  ِ » :یعنـی؛ «ی َتمَتَعلَّ َ کَ ئُت لِ جِ » :ماننـد؛ اختصاص به فع  مضارع دارد «لِکَی» 

 .مصدریه نامیده اند، آیدمیحرف را بدان جهت که با مـا بعـد خود بـه صورت مصدر در 

 ؛ که به مصدر اضافه شده اسـتمی شود فین محذوجانشین ظرف زما «ما» :یادآوری

أمر اَفَعلُمُه مما َلَلَعمِت » :ماننـد؛ شـوندمـیو صۀه اش بـه یمان مصدر تأویـ   «مـا»که  مصدری

َة للمِع الّشمسِ »یعنی ؛ «الّشمسُ    (.زمانیه است یةمصدر، «ما»این ) «ُمدَّ
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 و استقبال  تحروف تفسیر و مفاجأ – 55

 

حــروف  «ســوف»و «ســین»حــروف مفاجــأت و  «اِذا»و «اِذ»، تفنــیرحــروف  «اَی»و «اَن»

  .استقبال ینتند

 بیـان یـا براین مبنـا کـه عطـف، کند و ما بعد آنمیمفرد و جمۀه را تفنیر  «أی» - 596

ِف َترمیَننی بالطَّر  »و  «َجد  اضی َذَه   هذا َعس  » :مانند؛ در اعراب تابع ما قب  آن است ، بدل است

  (.یعنی اینکه تو گنایکاری؛ مرا  زیر  نرر گرفته ای)  «اضی اضنت ُمذنِ   

کند و حکم آن چنین است که پـیش از آن جمۀـه ای میجمۀه را تفنیر  «أن»              

اَشماَ  ا لیمه » :مانند؛ معنی قول باشد نه لفظ قول و حرف جر  بر سر آن  نیاید، بیاید که در آن

  (.27مؤمنون /  – کَ لالفُ  َنعِ ا ص   َفا وَحینا ا لیه اضن   :و مانند )  «قُ  اضشا  ا لیه بشیء  هم»یعنی ؛ «قُ    اضن  

 

فعـ  ، ایـن دو حـرف .اسـت 1حـرف تنـویف «سـوف»حرف تـنفس و « سین» – 597

زمـانش طـوالنی تـر از  «سـوف»دیند با ایـن تفـاوت کـه میمضارع را به آینده اختصاص 

  .است «سین»

 

ممَفم» :ماننـد؛ شودمیاقع و «بَینا و بَینما»پس از  «إذْ» - 598 در ) «َمیاسمیرُ  داَ ت   ُر ا ذ  َبینما الُعس 

  (.ناگاه آسان گردید، حالی که سختی بود

ذا القَ » :مانند؛ شودمیبه جمۀ  اسمیه اضافه  «إذا» بیـرون آمـدیم پـس )  ممُر ُمِطملٌّ َخَرجنا فما 

  (.ناگاه ماه درآمده بود

                                                           
؛ یعنی حال به زمان واسع و بیشتر؛ ، توسیع است، برای اینکه مضارع را از زمان تنگ و اندک«تنفیس»ز منرور ا - 1

رتر برای آیندۀ دو« سوف»تراخی و دوری در زمان آینده است، و « تنویف»منرور از  .کندیعنی آینده منتق  می

  .است
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 حرف توقّع، انواع الم ها و حروف زائد – 56

 

  :حرف توقّع است که «قد» - 599

 .«قد ُشِفَی العلیلُ » :مانند؛ است (حتمیت)در ماضی برای تحقی   -

 «سملانُ َجُح الکَ قمد َیمن  » :ماننـد؛ اسـت (قۀّـت در وقـوع فعـ )و در مضارع برای تقۀیـ   -

  (.شودمیگایی تنب  موف  )

 

سـین »و جـزم و به فع  خبـری متصرف مثبت خالی از عوامـ  نصب  «قد» :یادآوری

ُ بَّمما لمن » :شـودمـیبۀکه گفتـه  «یمقد أر َیاضتِم» .شودمیپس گفته ن .اختصاص دارد «و سوف

  .«یَ مَیاضتِ 

 

 :مکنور دو نوع است «الم» - 600

 .جحود نیز از جمۀ  آن است «الم»لِکَی و  «الم»جر ،که  «الم» -1

 .أمر «الم» -2

 

  :مفتو  بر پنج نوع است «الم» - 601

یمس و القمرا ِن الحکمی   :ماننـد؛ )بـرای قنـم (آماده کننده)مُوَطِّئة جواب قنم و  «الم» - 1

  (.ا نََّک لَِمَن الُمرسلینَ 

  (.نَُّم  َصَبُروا لَفاُزوااَ لم ) «لوال»و  «لو»واقع در جواب  «الم» - 2

  «.لَمحمّدٌ رسولٌ» :مانند؛ ابتدا «الم» - 3

 «.إنَّ محمّدا   لَرسُولٌ» :مانند؛ «إنَّ»واقع بر خبر  «الم» - 4

  «....لَهُ، لَنا، لَمَ» :مانند؛ «یاء»غیر از ، جارّۀ ضمایر «الم» - 5

  (.ضمیر وارد شود مکنور است «یاء»الم جارّه وقتی بر )
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 .«أر و ِمن، ما، اَن  ، اِن  » :حروف زائد پنج تا ینتند – 602

  

 :شودمیدر موارد زیر زائد واقع  «إنْ» – 603

 .« اضیُتهُ  دیقی فما ا ن  ُت صَ َلَلب  » :مانند؛ نافیه «ما»از پس  -

َة ُجلُمِسهِ »  یعنی  ؛ «َجَلَس القاضی ا ا ن  می ممنَتِظر  ن  اِ » :ماننـد؛ مصدریـه  «مـا»پس از  -  «.ُمدَّ

یـان ! شـب  مـن گذشـت )  «ی فبِت  کئیبماً یلِ ی لَ َسرَ  اَأر اِن  » :استفتاحیه مانند «ااَل»پس از -

  (.را اندویناک و غمگنار به روز آوردمپس من شب 

 

  :شودمیدر موارد زیر زائده واقع  «أن» - 604

 .«َهلَّ الِملالُ  لّما اَن  » (:است« ینگام»لمّا که به معنی )حینیّه  «لمّا»پس از -

  .«َت قُمنااضن لم قُم   اللهِ و » :مانند؛ و فع  قنم «لو»میان  -

 

  :شودمیاقع در موارد زیر زائده و «ما»  - 605

ــــرط  - ــــس از ادات ش ــــف، اِذا، اِنْ»پ ــــی، کی ــــن، مت ــــث و اَیّ، اَی ــــد؛ «حی                           :مانن

  .«اِذا ما ِجئَت ِجئنا»

  .داردمیبالفع  که آن را از عم  باز  مشّبمةو حروف  «رُبَّ»پس از  -

 «بَعـد»جــا بــه معنـی عـن در این .پـس از انــدکی) 1«ا قلیمل  مّ َعمم» :مانند؛ «عن»پس از  -

 (.است

ُدنی کَ » :مانند؛ «کی»پس از  -   .«خاَفکَ اَ یما تَُمد 

 

                                                           
خدا به رسول خود فرلِود  انِدک الِانی ندِکرد کِه قِوم  اا  .(40بِحُنَّ نادِلین )لؤلنون / قال عَمیا قلیلٍ لَیُصْ - ۱

  .تککیب و انکار خود  سخت پشیمان خواهند شد
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زائد و بـرای تأکیـد نفـی ، پس از واو عطف که پیش از آن نفی آمده باشد «ال» – 606

  .«ما َسِمعنا و أر  اضینا» :مانند؛ است

 

ما جاَء » :مانند؛ زائد است، پیش از نکره ای که پیش از آن نفی آمده باشد «مِن» – 607

همل  :یمچنـین؛ )«اضحمد   هل جماَء ِممن  » :مانند؛ یا اینکه پیش از آن استفهام آمده باشد «اضحد   ِمن  

   (.ِمن ناصر  َینُصُرنِی

 

  :جمۀه یای زیر را اعراب گذاری و معانی حروف را بیان کنید – 154تمرین 

 (تبۀیـغ)     لمی (ترتیـب بــدون فاصۀــه) ُة َفَشمرَحمامذه المساضلممهم (استعـالء) َعَلمیَّ  َغَمَضت   -

 نصمِف اللّیمِل حتّمی (ابتـداء زمـانی) د سمُت ِممن   – (تقنیم) الکلمُة اس   اضو فعل  اضو حمرف   –اأرضستاُذ 

 استعالء( ) سماء  َعَلیَّ  –َفَلَق ن  اِ  (انتهاء زمان)     الّرقَِّة حتّی (ظرفیت) زاَد فی –الفجرِ انتهای زمانی( )

 (جـزم، نفـی) َک و لم محُتمصَ نَ  (کافّه از عم ) ماالَ لَ  –ترَعِم  (جزم، نفی) ل  (تنویه)  َت اضٍاِ َعَمی  

 أر (مطۀ  عطف) ُه الغافلمَن وم  ُیَنب (تزائده برای تأکید معنی یا مبالضه درکثر) اکثیراً مّ  – ِصح  تَ مَتن  

ََ لیمت – ()تعدیـه کسمرا ِ با   (تبۀیـغ) بممَح لمیتَ  ()حرف ناصبه فا قُمَک اضواُ  (نفی) أر–بممَن نتَ یَ  (نفی)

  اضخمی لَم    (اسـتدارک) اضبمی لکمن جماء –َمی مت   (تنـویه) َحمی  همم اضٍ (استفهام) اض  –شعری  ()تمنیّ

 (تثبیت حکم بـرای معطـوف عۀیـه و نفـی آن از معطـوف) أر  اضیُت ماءً  – َیِجیء   (جزم، نفی)

ک کیف َمدَّ م ب   (انتهاء مکانی) یاِلَ نظُروا یَ  (جزم، نفی)  لَ  (مطۀ  عطف) و (استفهـام)  اض  –اً مبارشَ 

 .الَظلَّ 

 

 :جمۀه یای زیر را اعراب گذاری و معانی حروف را بیان کنید – 155تمرین 

العمًة لکماَن کانمِت الّشممُس لَ  ()شـرطلمم –اضنت تُکِرُهمُه  (زائد) َتیُت بشیء  اَ  (زائد) ا ن   (نافیه) ما

مُء ممجمداً  ()زائد در جواب لو خیراً  (سببیه) تنِزُل عندنا فُتصیَ  ( میطۀب با نر :عرض) لم –الضَّ

مطۀــ  ) و (مجــاوزت) عممن عممِر   اَ  –َک مکاَسممَل ُ َفقائُممتَ  (ۀیهوصــُ ) ا ن   (مطۀــ  عطــف) و اُدُ س   –

ِ  مالعلم (ظرفیـت) مَن فمیمالّراسخم (تفصـی )  امّ مماَ  – (اسـتعالء)َک معلیم َبَلت  مقاَ  (وصُۀیه) لم (عطف
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َع مَ َفم (تحقیـ  :قـد؛ تأکید :لـ) العلَ  لقمد (تأکید) ا نَّ  – (إلصاق) ا َمنّا بِهِ  (درجواب اَمّا)  منَ مملمفیقُ 

                                           .اِله  غیِره (زائد) من (تبۀیغ)  ملک –ِة می الِممَّ وِ د ذَ مالِ  عنُل الطّ مماَ َیخیُ  )تقۀی (  دمق –قدُ َک 

 

                

  

 

 

 



 
 های نحوپیوست

 

 جمله – 57

 

رَ ا َ» :مانند؛ لفظ مرکّب ، یا مفید است – 608  َ ج رَالشَّ َا ََا نَ » :ماننرد؛ ، یا غیرر مفیرد«َثم  جر  ثم 

رَ   َ یناه»زیرا تکمیل فایدۀ آن در جوابی است که بگوییم ؛ «َالش  ن   «.ج 

 «.جمله»نامیده می شود ، و غیر مفید ، « جمله»و « کالم»لفظ مرکّبِ مفید ، 

 .هر کالمی جمله است ولی هر جمله ای کالم نیست :یادآوری

 

  :جمله بر دو نوع است – 609

زِهرَ الشََّ» :مانند؛ اسمیه وآن جمله ای است که با اسم آغاز شده باشد - َم   .«َر 

رَ ا َ»فعلیه وآن جمله ای است کره با فعل آغرازش شده باشد؛ مانند: -  َ َالشَّ ر    .«زه 

نیز به آندو ملحق می شرود زیررا بره اار رار آنهره کره  (ر و مجرورو جا)جملۀ ظرفیه  -

 .بدان تعلّق می یابند ، جمله محسوب می گردند« جار»یا « ظرف»

 

  :ااراب دارند هفت تا هسرنداز جمله هایی که محلّی  – 610

 «.مرتعُهُ و خیمٌالظُّلمُ » :مانند؛ جمله ای که خ ر واقع شده باشد -

  «.یرکُضُجاءَ الفارسُ » :مانند؛ اقع شده باشدجمله ای که حال و -

  «.نَّ األعمالَ بالنّیاتِإ قُلْ» :مانند؛ جمله ای که مفعول واقع شده باشد -

یرا « هوم مُاوافرٌاُسافِرُ یومََ » :مانند؛ جمله ای که ظرف زمان بدان اضافه شده باشد -

 «.ةُوَّتکمنُ الجُثحیثُ »مانند: ؛ ظرف مکان بدان اضافه شده باشد
  «.یَتَصَدَّقٌجاءَ رجلٌ » :مانند؛ جمله ای که تابع برای مفردی باشد -
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العلومُ یَنفَو ُ و » :ماننرد؛ جمله ای که تابع جمله ای اسرت کره محلّری از اارراب دارد -

 «.یَرفَ ُ

 إنْ» :فجائیه باشد، ماننرد« اِذا» جزائیه یا« فاء»جمله ای که جواب شرط جازم و همراه  -

 .1« هم یقنَطمنَ.. إذا .ةَ جئ َجیَ سَ هم تُصِبْ

 

  :جمله هایی که محلّی از ااراب ندارند هفت تا هسرند – 611

 «.نمر الشَّمس ساط ٌ» :مانند؛ جملۀ ابردائیه -

  «.کان عادالً – رَحِمَهُ اهللُ –ممالنا » :مانند؛ جملۀ معررضه -

جملۀ  رمحلّی از ااراب ندارد چون مفسّ هُقِنْتْاَجمله « )هُقِنْتْاَ العِلمَ» :مانند؛ جملۀ مفسّره -

  (.که محل آن درآغاز ا ارت و محذوف استاست « قِنْتْاَ»مقدرۀ 

  «  خَلَقَ کُلَّ شَیءالحَمدُ هللِ الَّذی »مانند: ؛ جمله ای که صلۀ موصول اسمی است -

  «.ألفعَولَونَّو حَوقِّوکَ » :مانند؛ جمله ای که جواب قسم است -

فجائیره اسرت ، یرا « إذا»جزائیره یرا « فراء»واب شرط جازم ولی بردون جمله ای که ج -

 «.تَلَنَجَحْتَهدتَ لَمِ اجْ» :مانند؛ جواب شرط غیرجازم است

قَطَو َ المطورُ و اِنْ» :ماننرد؛ جمله ای که تابع جمله ای است که محلّی از ااراب ندارد -

  .2« تَبدَّدَتِ الغُیمَُ

  :علیه را مشخص کنیدجمله های اسمیه و ف – 156تمرین 

َیَ َ- مَ َل َالعلم  ََ– (فعلیه است ...همه جمله اسمیه و جملۀ یجلو) یَعنَقلِبَصاحبهوَالع  البحجر 

فیَقعرهرَ دَ  ه َراسیةَ  نَ اِل َ (هرفعلی) اجهستخرجَ لاَیَ  (اسمیه) ر  ََاَم   َ َفیَل  َعَ َ–اسمیه( ) هَِجَِغاص  لیکَلابا س 

ادَِ س  ،َوَا نَ َ– (اسمیه) ِمنَالح  راءَ َالعلماءَ  مَجلیل َعندَف ق  ه  نَیَ  اسمیه() ،َمقام  َقدر َالعلمَِم  اسمیه ) عِرف 

                                                           
ة َبماَق دَّمتَت ِصبَ َوَا نَ »اصل آیه چنین است  -1 ی ئ   .(36)روم/َ«ن ط ونَ یدیِهمَا ذاَهمَیقَ ا َهمَس 
َ«.الصََّلوةاستَِعیُنما بالصَّبر و الّذین آمَُنما ها یا أیُّ» :جملۀ جواب ندا نیزمحلّی ازااراب ندارد؛ مانند -2
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َطَ َ– (فعلیه ، صله موصول است« یعرف»است و جمله  َالعلجملَ نحن  ة  از  طلبجةو اسرت اسرمیه ) ب 

َالنجاِسَح جا َ (این جمله فعلیه استپس ؛ می باشدباب اخرصاص مفعول به فعل اَخصُّ   د  َا سجع 

ت ین َا نتمَالَ– (اسمیه) َش  َفیَمعارف  ََ َا ََ– (اسمیه) ابغون   (.اسمیه)َلَا بوکَا مَفیَالمدینةَِبَ فیَال

 

جمله هایی را که محلّی از ااراب دارند و جملره هرایی را کره محلّری از  – 157تمرین 

 :ااراب ندارند مشخص کنید

تَالمسا لةَ َ- ل َ (ابردائیه ، محلّی از ااراب ندارد) اِعتاض  َح  ب  جع  ر) هجاا یَص  ه ، محلّری از مفسرّ

 .(ااراب ندارد

 

-ََ م  ادیَ،َهداه  س  َبجیجَ ،َلایَاهللُح  َالایقاع  دون  َیترصَّ جملۀ ابردائیره ،  :حسادی ترا آخرر) زالون 

الیررَزالون ترا ؛ جملۀ معررضره ، محلّری از اارراب نردارد؛ هداهُمُ اهللُ؛ محلّی از ااراب ندارد

« الیررَزالونَ»خ ر فعل ناقصرۀ  :یَررصَّدونَ؛ تمحالً مرفوع اس (حُسّادی)خ ر برای م ردا  :آخر

  (.و در محلّ نصب است

دََِ- ب  َفیَک  ر  م  َوَالق  ل ک  َمنثورة َالف  هاَعلیَبَ ا َهَحدیقة  جیٍَزهار  جملررۀ  :الفَلَرُُ  ترا آخرر) ساٍطَفِض 

الفلرُُ( ، محرالً )خ رر برررای م ررردا  :ةَ جدیقججحفری کَ َرردِه ؛ ابردائیره محرلّی از ااراب ندارد

  (.در محلّ رفع حدیقةَ ..صفت است برای .مرفوع ، جملۀ اَزهارُها

شَ َ- َم  ل  َِمجنَ ماَا جم  جب   َ یجوم َتح َغ  و   َ ماء َوَلمَیکنَفیَال ط ِتَالسَّ َالغزالِةَاِذاَتوسَّ د  مرا ) نوارِهجاا ََه 
ل ، در محر« إذا»بررای مضراف  الیرهِ  :توسَّطَتْ؛ جملۀ ابردائیه ، محلّی ازااراب ندارد :مَلَاَجْ

 . (نعریه ، محالً مرفوع :تَحجُبُ؛ حالیه ، محالً منصوب :لم یکن فی الجوِّ غُیوم ؛ جر

 

لَ ن َ کمَراق نیَمَ َ- ت  تنِهََأ لا َر َالبحِرَت  تِهما َعلیَم  حش  ِطَو  س  َفیَو  َالمسافرین  ت ؤنِس  ة َالبدرَکا نَّهَا کم ) ِشعَّ

؛ در محرل رفرع« کرم»خ رر بررای  :...راقَنری؛ .. جملۀ ابردائیه، محلّی از ااراب نردارد.راقَنی

خ رر اَنَّ در  :تؤنسُ؛ در محل جر به کاف : تؤنِسُأنرّها ؛ جملۀ حالیه ، در محل نصب :تَرأَلأل

 (.محل رفع
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  (ترکیب کردن)اعراب  – 58

 

جمالت ا ارت اسرت از ذکرر جایگراه و نقر  هرر جزئری از   (ترکیب کردن)ااراب 

ناچاریم نخست معانی مفرردات و مقصرود از کرالم به همین لحاظ  .اجزاء جمله در ترکیب

را با احاطه به م ادی زبان فرا بگیریم تا بروانیم هر جملرۀ درسرت را برا اصرول زبران تط یرق 

از اینررو ایرن  .بدهیم و آن را بروفق آنهه نزد اهل زبان شناخره شده اسرت ، ترکیرب کنریم

تفصریل و  .، به آن مراجعره شرودپیوست را به آخر کراب اضافه نمودیم تا از باب یادآوری

 .تمرین آن را به اسرادان محررم واگذار می کنیم

 

 :در اعراب فعل موارد زیر ذکر می شود -

از افعال ناقصه اسرت یرا از ؛ معلوم یا مجهول؛ ماضی یا مضارع یا امر –صیغه و نوع آن 

 .افعال مقاربه و الی آخر

س ب ااراب و االمت اارراب آن کره ؛ مرفوع است یا منصوب یا مجزوم –ااراب آن 

  .ظاهر است یا مقدّر

 .اگر م نی باشد نوع بناء و حرکت آن که ظاهر است یا مقدر

 

 :در اعراب اسم موارد زیر ذکر می شود -

اسم اشاره است یا اسرم ؛ معرفه یا نکره...؛ اسم فاال یا اسم مفعول یا –صیغه و نوع آن 

 .موصول یا اسم فعل و الی آخر

 منصرف است یا غیر منصرف وآنهه مانع از منصرف بودن آن است.  –آن  ااراب

یرا منصروب اسرت کره اگرر ...؛ مرفوع است که اگر فاال باشد یا م ردا یرا –حالت آن 

ابرواب مرفوارات و ) ...، یا مجررور اسرت بره حررف جرر یرا بره اضرافه ...مفعول  به باشد یا

 (.منصوبات و مجرورات را مطالعه کنید

 .ظاهر است یا مقدر ، یا اگر م نی است حرکت بناء آن –اراب االمت ا

 :در اعراب حرف موارد زیر ذکر می شود -
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 ....حرف جر است یا اطف یا –جنس آن 

اگر محذوف است ، حذف مطلق اسرت یرا مقیّرد و ؛ ظاهر است یا محذوف :مرعلَّق آن

 .الی آخر

 

 :در اعراب ظرف موارد زیر ذکر می شود -

 .معرب است یا م نی؛ ف زمان است یا مکانظر –جنس آن 

بر ماضی داللت دارد یا آینده ، برر مفررد داخرل مری شرود یرا برر جملره ،  –معنای آن 

 .مرضمن معنی شرط است و الی آخر

  ...مرعلَّق آن

 

  :در اعراب توابع ، موارد زیر ذکر می شود -

  (.باب توابع)نعت است یا تأکید و الی آخر  –جنس آن 

 .هنگامی که تابع ِمر وع خود می باشد در لفظ یا در محلّ –آن ااراب 

 

  :در اعراب جمله موارد زیر ذکر می شود -

  .اسمیه است یا فعلیه و الی آخر –جنس آن 

 .چنانهه محلّی از ااراب داشره باشد یا نداشره باشد، با ذکر س ب آن –ااراب آن 
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 اعراب فعل

 

فعل ماضی م نی بر فرحۀ ظراهر در آخرر آن  :می شوددر ااراب فعل ماضی گفره         

م نی بر فرحۀ مقدره است بر الف بره ؛ باشد گفره می شود« الف»است و هرگاه در آخر آن 

جمع باشد گفره می شرود؛ « واو»س ب ناممکن بودن ظهور حرکت بر الف و اگر مرّصل به 

مانع از ظهور فرحرۀ « واو»م نی بر فرحۀ مقدره است بر آخر آن که ظهور حرکت مناسب با 

 .بناء شده است

هر گاه مرّصل به ضمیر رفع مرحرک باشد گفره می شود م نی بر فرحۀ مقردره برر آخرر 

 .آن است که سکون اارضی مانع از ظهور آن گردیده است

در محرلّ جرزم ؛ هر گاه فعل شرط یا جواب شرط باشد دراارراب آن گفرره مری شرود

 .است زیرا فعل شرط یا جواب آن؛ است

فعرل مضرارع مرفروع بره سر ب خرالی برودن از ؛ در ااراب فعل مضارع گفره می شرود

 .اوامل نصب و جزم و االمت رفع آن ضمۀ ظاهر در آخر

مرفوع و االمت رفع آن ضمۀ مقدره بره  :باشد گفره می شود« الف»هر گاه درآخر آن 

 .س ب ناممکن بودن ظهور حرکت بر الف

مرفروع اسرت و االمرت آن ضرمۀ  :باشد گفره مری شرود« ءیا»یا « واو»اگر در آخر آن 

 «.یاء»یا « واو»مقدّره به س ب دشواری ظهور ضمه بر 

اگر از افعال خمسه باشد، گفره می شرود مرفروع اسرت و االمرت رفرع آن ن روت نرون 

 .زیرا از افعال خمسه است؛ است به جای ضمه

م نری برر سرکون  :گفره می شودتأکید باشد « نون»جمع مؤنّث یا « نون»هرگاه مرّصل به 

جمع مؤنّث یا م نی بر فرح است به سر ب اتّصرال نرون تأکیرد « نون»است به س ب اتّصال به 

  . ...نقلیه یا خفیفه و در محل رفع است یا نصب
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یرا غیرر « لرن»فعل مضارع منصوب برره  :در ااراب فعرل مضارع منصوب گفره می شود

ۀ ظاهره یا مقردره برر آخرر آن بره سر ب نراممکن مقدر و االمت نصب آن فرح« أن»آن یا 

 .بودن ظهورآن یا دشواری درظهور آن برحرف آخر

از آخرر آن زیررا از « نرون»منصوب بره حرذف  :اگر از افعال خمسه باشد گفره می شود

 .افعال خمسه است

یرا غیرر « لرم»فعرل مضارع مجرزوم برره  :درااراب فعرل مضارع مجرزوم گفرره می شود

یرا حرذف  (اگرر از افعرال خمسره باشرد)جزم آن سکون آخر ، یا حرذف نرون آن االمت 

  (.اگر از افعال معرل الالم باشد)حرف الّه به جای سکون 

فعل امر م نی بر سکون یرا برر حرذف حررف الّره بره  :درااراب فعل امر گفره می شود

از افعرال اگرر )یا م نی برحذف نون به جرای سرکون  (اگر از معرل الالم باشد)جای سکون 

برا )یا م نی بر سکون مقدّر است که به س ب ارار  شردن حرکرت مناسرب  (خمسه باشد

 .ظهور سکون بر حرف آخر ناممکن شده است (ضمیر مؤنّث مخاطب« یاء»جمع یا  « واو»
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 اعراب اسم

 

االمرت رفرع آن ضرمۀ ظراهر در آخرر یرا ضرمۀ  :در ااراب اسم مرفوع گفره می شرود

بودن یا دشوار بودن ظهرور ضرمّه یرا اشررغال محرل آن برا حرکرت مقدّره به س ب ناممکن 

زیرا از اسماء خمسه است یرا ؛ است« واو»یا االمت رفع آن   .مناسب که اار  شده است

اسرت « الرف»چون جمع مذکّر سالم است یا ملحق به جمع مذکّر سالم است یا مرفروع بره 

 ....است در اسم مفرداو  از تنوین « نون»چون مثنی یا ملحق به مثنی است و 

 ...م نی برسکون است یا م نی برفرح اسرت :اگر م نی باشد در ااراب آن گفره می شود

 ....و درمحلّ رفع است به انوان فاال یا م ردا وغیره

در  :ااراب اسم منصوب و مکسور و مجررور را نیرز برر همرین منروال مری تروان گفرت

 .ه اضافهمجرور است ب :ااراب مضاف  الیه گفره می شود

م نی بر سکون است یا غیرر آن ، در محرل رفرع ، یرا  :در ااراب موصول گفره می شود

  1....محل نصب
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