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 مقدمه
بنای سخن عربی صحیح به وسیله علم نحو سامان  عربی دارای جایگاه ارزشمندی است و ر میان علومعلم نحو د

نحو پرداخته نشده است. در تعریف علم نحو گفته علم  ، به هیچ علمی به اندازهیابد. در میان علوم مختلف عربیمی
برخی نیز  1شود.یث اعراب و بنا شناخته میشده: دانستن قواعدی است که بوسیله آنها حاالت مختلف آخر کلمات از ح

اساس علم نحو توسط حضرت علی )علیه  2اند.علم نحو را دانش ساختن جمالت صحیح عربی ذاتاً و اعراباً تعریف نموده
 االسود نیز قواعدی را که آموخته بود توسعه داد و علم نحو درابو ،3السالم( به درخواست ابواالسود دئلی پایه گذاری شد

قرن نخست اسالمی شکل گرفت. پس از وی دانشمندان دیگری به تکمیل مسائل آن پرداختند و مدارس نحوی بصره 
 و کوفه شکل گرفت و کتب زیادی در این زمینه تألیف شد و بزرگانی سرآمد این علم شدند.

 :قواعد این علم، دو قسم است
 مباحث مربوط به آن است.. قواعد ترکیبیه، که شامل چگونگی ساختن جمله و سایر 1 
 نماید.میبیان . قواعد اعرابیه، که کیفیت اعراب کلمات را 2 
و نیز قدرت بر فهم  ،توان ساختن جمالت صحیح عربی و پرهیز از خطا در آن ؛و فایده آن ،کلمه ؛این علمموضوع  

که پس از مقدمه و بیان صحیح آن است. آنچه در این دروس مطمح نظر است بخش نحو کتاب مبادی العربیه است 
به باب فعل پرداخته و مباحث مربوط به آن را طرح نموده، سپس به باب االسم وارد شده و ابتدا بحث  ،موضوع نحو

 پس از طرح نمودن بحث منادا، به در این بخش، .ت شده استمرفوعات را بیان نموده و سپس وارد بحث منصوبا
درس پیش رو در خصوص استغاثه  .شوداستغاثه، ندبه و ترخیم پرداخته مییعنی  ادا هستند؛مواردی که ملحق به من

، ارکان و احکام استغاثه و تنها حرف ندایی که در استغاثه کاربرد وجوه مستغاث استغاثه،تعریف به در ضمن آن است که 
و  تغاث و مستغاث لهاعراب مسبحث به  ،ضمن بیان چند نکته در مورد مستغاثبعد،  در جلسه .شودپرداخته می دارد

 .اشاره خواهد شد موارد ملحق به مستغاث
 
 
 
 
 

                                           
، قم، الصبان، محمد بن علی، حاشیة الصبان؛ 11ص 1ج الزهری، خالد بن عبداهلل، تصریح علی التوضیح، قم، دارالفکر، بی تا. التصریح علی التوضیح، .1

 .11، ص1،  جش131 3منشورات رضی و زاهدی، 

 .31ص 1ج  هنداوی، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی تا. حمیدابن جنی، عثمان بن جنی، خصائص، محقق عبدال .2

  . 312ص1ج  امین، سید محسن، اعیان الشیعه، به تحقیق حسن االمین،  لبنان، دارالتعارف للمطبوعات، بی تا. .3
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 اهداف آموزشی
 :بتواندفراگیر  رودانتظار می پس از مطالعه درس

 ابواب ملحق به ندا را ذکر کند. .1
 .استغاثه را تعریف نماید .2
 .ارکان استغاثه را ذکر کند .3
 شود را ذکر کند.حرف ندایی که در استغاثه استفاده میتنها  .1
 احکام استغاثه را بیان نماید. .5
 وجوه مستغاث را بیان نماید. .1
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 متن درس
- 33 - 

 االستغاثة
 اب: االستغاثة، الندبة و الترخیمیلحق بالنداء ثالثة أبو  

 . ما هي االستغاثة؟172
 . كم وجهاً للمستغاث؟173
 . ما هو حكم المستغاث له؟171
 . ماذا یجري مجرى المستغاث؟175

 «.یا لَزَیدٍ لِعمرٍو». االستغاثة هي نداء شخص إلعانة غیره، نحو: 172
ال  و« یا»من أحرف النداء إلَّا  لالستغاثة ال یُستعمل  و لهالمعان یُسمَّى المستغاث  المعین یُسمَّى المستغاث و : إنّ فائدة

 المستغاث له فحذفُهُ جائزٌ. أمّا ال حذف المستغاث. و یجوز حذفها و
 

 للمستغاث ثالثةُ أوجُهٍ: .173
 «.یا لَزیدٍ للمظلوم»مفتوحة، نحو: « الم»أن یجرّ لفظاً بـ  ٭
 «.یا قومَا للمظلومِ»أن یختم بألف، نحو:  ٭
 «.یا قومُ للغریق»أن یبقى على حاله جاریاً مجرى المنادى، نحو:  ٭
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 استغاثه

 معنای لغوی

سه باب استغاثه،  است.« طلب یاری نمودن»به معنای  و« نکمک کرد - غوث»ز ا عال استستفباب امصدر استغاثه 
ه در استغاثه از حروف ندا ک است از این باب ملحق بودن استغاثه به باب ندا از ملحقات باب ندا هستند. ندبه و ترخیم

 . شوداستفاده می

 معنای اصطالحی

ای زید به کمک عمرو »به معنای:   «یا لزیدٍ لعمروٍ: »را برای کمک به دیگران صدا زدن، مثال یاستغاثه یعنی شخص
 !«به فریاد عمرو برس»یا   «بیا

 هارکان استغاث

 عبارت است از: ارکانی می باشد کهاستغاثه دارای 
 شود.مستغاث: کسی که از وی کمک خواسته می -
 شود.مستغاث له: کسی که برای وی کمک خواسته می -
 شود.ندا برای استغاثه استفاده می« یا»فقط از حرف  .گیردا آن صورت میحروفی که استغاثه ب ستغاثه:ااداة   -

 احکام استغاثه 

 رسد که شامل موارد زیر است:نوبت به احکام استغاثه می ،پس از بیان تعریف و احکام استغاثه
، «د لعمرولزی»توان در استغاثه زید برای کمک به عمرو گفت که ندا، جایز نیست. بنابراین نمی« یاء»حذف  -

 .به کار رود« یا لزید لعمرو»بلکه حتما باید حرف ندا در آن ذکر شود و به صورت 
« لزید» »ن که در آ« یا لعمروٍ»توان گفت: . بنابر این برای کمک به عمرو نمیحذف مستغاث جایز نیست -

 مستغاث حذف شود.
که  «یا لزیدٍ» توان گفت:عمرو می بنا براین در استعاثه از زید برای کمک به حذف مستغاث له جایز است -

 حذف شده است و جایز است.« عمرو»مستغاث له یعنی 
الم نخست  ،آیددر استغاثه دو الم جاره وجود دارد که یکی بر سر مستغاث و دیگری بر سر مستغاث له می -

 1«یا لَزیدٍ لِعمروٍ» مفتوح و الم دوم مکسور است مانند 

                                           
سر اسم ظاهر  بر هکو با توجه به اینر عکس است در استغاثه ب ، امامکسور است یایدباسم ظاهر  اگر بر سر وگیرد حروف جاره اگر بر سر ضمیر بیاید فتحه می.  1

و سیرافی یوسف بن  23،ص 3ش، ج1371)ر. ک. صفایی غالمعلی، ترجمه و شرح مغنی االدیب، قم، قدسی،  ح است.ولذا مفت می باشد، به منزله ضمیر و آمده
 (532، ص1محمد، شرح ابیات سیبویه، تحقیق محمد علی سلطانی، دمشق، دارالعصماء، بی تا، ج
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 حاالت مستغاث

 رود:ت به کار میسه صوربه ستغاث م
که در آن الم جر « یا لزید لعمرو» :مانند ،دهد به کار رودجاره مفتوح که اعراب جر لفظی به آن می« الم». به وسیله 1

 مفتوح، بر سر زید که مستغاث است در آمده و آن را مجرور کرده است.
است که با الف و به صورت « قوم»آن که مستغاث در « ما للمظلومقویا ». مستغاث با حرف الف ختم شود مانند 2
 به کار رفته است.« قوما»

که « قوم»که کلمه « یا قوم للغریق»گرفت، به کار رود. مثل مستغاث به همان صورتی که اگر منادا قرار می. 3 

صورت و با  گرفت به همینته است، و اگر منادی نیز قرار میمستغاث است به صورت مفرد معرفه مرفوع به کار رف
 «.یاقوم»رفت مثل همین اعراب به کار می
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 ملحقات به ندا
 استغاثه   .1
 ندبه .2
 یمترخ .3

 در استغاثه
 یاری کردن طلب باب استفعال از غوث به معنای مصدر لغت:

 اصطالح: شخصی را برای کمک به دیگران صدا زدن

 مستغاث .1
 مستغاث له .2
 «یا» ؛اداة استغاثه .3

 احکام استغاثه

 حاالت مستغاث

 ندا جایز نیست. «ءیا»حذف  .1
 

 حذف مستغاث جایز نیست. .2
 
   غاث له جایز است.حذف مست .3
 

 مانند: دهد به کار رودکه اعراب جر لفظی به آن می. با الم جاره مفتوح 1
 «یا لَزید لعمرو»
 با الف آمده است.« قوما»که « یا قوما للمظلوم»الف بیاید مانند . با 2 
یاقومُ »ری مجرای آن باشد مانند: طبق قاعده منادا بیاید و جا. مستغاث 3 

 «للمظلوم

 ارکان استغاثه
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 االستغاثة
 [مودنطلب یاری ن]استغاثه 

 یلحق بالنداء ثالثة أبواب: االستغاثة، الندبة و الترخیم  
 شود: استغاثه، ندبه و ترخیمسه باب به نداء ملحق می                                         

 . ما هي االستغاثة؟271
 . استغاثه چیست؟172

 . كم وجهاً للمستغاث؟273
 . مستغاث چند صورت دارد؟173

 حكم المستغاث له؟. ما هو 271
 . حکم مستغاث له چیست؟171

 . ماذا یجري مجرى المستغاث؟271
 شود؟. چه چیزی جایگزین مستغاث می175

 «.یا لَزَیدٍ لِعمرٍو». االستغاثة هي نداء شخص إلعانة غیره، نحو: 271
 «یاای زید به کمک عمرو ب». استغاثه صدا زدن کسی برای کمک کردن به دیگری است، مانند: 172

من  لالستغاثة ال یُستعمل و لهالمعان یُسمَّى المستغاث  المعین یُسمَّى المستغاث و : إنّ فائدة
 المستغاث له فحذفُهُ جائزٌ. أمّا ال حذف المستغاث. و ال یجوز حذفها و و« یا»أحرف النداء إلَّا 

ا از حروف ند ، وشودمستغاث له نامیده میشود و یاری شونده یاری کننده مستغاث نامیده می دست آورد: ]در استغاثه[
و حذف حرف ندا و مستغاث جایز نیست. اما حذف مستغاث له  شود،برای استغاثه استعمال نمی« ای»حرفی[ غیر از ]

 جایز است.
 . للمستغاث ثالثةُ أوجُهٍ:273
 :دارد]وجود[ ]کاربرد[ مستغاث سه صورت برای 

 «.یا لَزیدٍ للمظلوم»و: مفتوحة، نح« الم»أن یجرّ لفظاً بـ  ٭
 « ای زید به فریاد مظلوم برس»مانند:  ،شود مفتوح مجرور« الم»وسیله * مستغاث لفظاٌ به 

 «.یا قومَا للمظلومِ»أن یختم بألف، نحو:  ٭
 «ای قوم به فریاد مظلوم برسید»مانند:  ،مستغاث به الف ختم شود ٭
 «.یا قومُ للغریق» أن یبقى على حاله جاریاً مجرى المنادى، نحو: ٭
 «ای قوم به فریاد غریق برسید»مانند:  مستغاث به همان حالی باشد که اگر منادی بود ]آن حالت را داشت[ ٭
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 هچکید
 استغاثه، ندبه و ترخیم ملحق به باب ندا هستند. .1
 استغاثه به معنای صدا کردن کسی برای کمک به دیگران است. .2
 شود.تشکیل میداة استغاثه امستغاث، مستغاث له و  ؛استغاثه از .3
 یعنی کسی که از او طلب یاری شده است. ،مستغاث .1
 یعنی کسی که برای او طلب یاری شده است. ،مستغاث له .5
 اختصاص به استغاثه دارد.« یا»از حروف ندا فقط حرف  .1
 ولی حذف مستغاث له جایز است. ،حذف حرف ندا و مستغاث جایز نیستدر استغاثه،  .7
لفظا مجرور به الم جاره مفتوح باشد، ختم به الف شود، به همان صورت که حالت است:  ی سهامستغاث دار  .1

 رفت، به کار رود.در ندا به کار می
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 منابع
 الزهری، خالد بن عبداهلل، تصریح علی التوضیح، قم، دارالفکر، بی تا. .1
 ش.131 3منشورات رضی و زاهدی،  قم،الصبان، محمد بن علی، حاشیة الصبان،  .2
 ی، خصائص، محقق عبدالحمید هنداوی، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی تا.ابن جنی، عثمان بن جن .3
 امین، سید محسن، اعیان الشیعه، به تحقیق حسن االمین،  لبنان، دارالتعارف للمطبوعات، بی تا.  .1
 ش.1371صفایی غالمعلی، ترجمه و شرح مغنی االدیب، قم، قدسی،  .5
 محمد علی سلطانی، دمشق، دارالعصماء، بی تا. سیرافی یوسف بن محمد، شرح ابیات سیبویه، تحقیق  .1
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 مقدمه
لغوی و تعریف  ضمن .بودباشدمیاستغاثه  مواردی ملحق به ندا هستند که یکی از آنهاچه که که در جلسه قبل گذشت 

به و در ادامه مباحث استغاثه گردید. در این جلسه نیز بیان غاثه و حاالت مستغاث احکام است و ارکاناستغاثه،  اصطالحی
وه مختلف آن پرداخته و وج ، اعراب نعت مستغاث و نیز عامل مستغاث و اعراب مستغاث لهاعراب معطوف بر مستغاث

ده و موارد پیش گفته همراه با موارد سه گانه متعلق آن ذکر ش ،به متعلق استغاثهبا توجه به نیاز الم  شود.بررسی می
ین با ذکر ا ،و خواهد شد شوند اشارهو نیز به مواردی که جایگزین مستغاث می شودمیشدهمثال تشریح و توضیح داده 

وجوه  ،بیان اداة ندبه که شامل تعریف ندبه، پردازیمدر جلسه بعد به مبحث ندبه می موارد بحث استغاثه خاتمه می یابد.
 .رایط استعمال مندوب خواهد بودمال ندبه و شسه گانه استع
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 اهداف آموزشی
 رود دانش پذیر پس از مطالعه این درس بتواند:انتظار می

 اعراب معطوف بر مستغاث را بیان کند. .1
 اعراب نعت مستغاث را ذکر نماید. .2
 عامل مستغاث را معین نماید. .3
 اعراب مستغاث له را ذکر کند. .4
 ا بیان کند.متعلق الم استغاثه ر .5
 را ذکر نماید.می شوند مستغاث  مواردی که جایگزین .6
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 متن درس
یا لَلكهول و لِلشُبَّانِ »الداخلة على المعطوف، نحو: « الالم»تكسر « یا». إذا عطف على المُستغاث و لم تتكرر 1: فوائد

 «.انِ للضَّعیفیا لَلشبَّ یا لَلْكهولِ و»إذا كررت فالفتح واجبٌ، نحو:  و«. للضَّعیف
مفتوحة یبقى منصوب المحل كالمنادى، و لذلك إذا نُعتَ جاز في نعته الجرُّ تبعاً « الم». إنّ المستغاث المجرور لفظاً بـ 2

 «.للمنكوبِ الشّجاعَ یا لَزیدٍ»للَّفظ و النَّصبُ تبعاً لِلمحل، نحو: 
 . ال یُجرّ المستغاث بغیر الالم و ال یرخّم.3
 

174 .  ما لم یكن مضمراً فتُفتَح إلَّا مع«. یا لَذَوِي المروءة لِلبُؤَساء»لمستغاث له أن یجرّ بالم مكسورة، نحو: حكم ا 
 «.لَعمرٍو لي»و « یا لَزیدٍ لک»یاء المتكلم، نحو: 

       سدینا لَلْأبطال من العُتاة المفی»إذا كانت االستغاثة علیه ال له، نحو: « مِن»ویجوز جرّ المستغاث له بـ.» 
جارة مفتوحة في المستغاث لوقوعها بعد حرف النداء موقع « الم». كُلٌّ من المُستغاث و المُستغاث لهُ مخفوضٌ بـ 1: فوائد

 1و مكسورة في المستغاث له على أصلها.« لَكَ و لَهُ»الجرّ  مَعَهُ في نحو: « الم»الضمیر الذي تُفتح 
أَدعو زیداً الكریم « یا لَزید الكریم لِلمسكین: »المحذوف و التقدیر في قولک النداء. إنّ الم االستغاثة تتعلَّق بفعل 2

المُستغاث له بحالٍ محذوفة « الم»و منهم مَن یُعلّقُ «. أدعو»إلعانة المسكین. و بعضهم یُعلِّقها بحرف النداء القائم مقام 
 «.یا لَزیدٍ مَدعوّاً للمسكین»فیكون التقدیر: 

إذا « یا للسَّمَکِ»و « یا لَلْبحر»قول: بَ من ذاته أو من صفته یجري مجرى المستغاث في كلّ أحواله فت. كلُّ ما تُعُج175ِّ
« الالم»إذا تعجَّبت من شدَّتها و جسامتها و تدخل « یا لَلدَّاهیة الدهیاء»تعجَّبتَ من وجودهما أو كثرتهما. و تقول: 

 «.أقتلنَّکَیا لَزیدٍ لَ»دَّد، نحو: المفتوحة على المنادى المه
یجوز أن یكون مُستغاثاً و المستغاث له محذوف « یا للعجب». إذا وقع بعد حرف النداء ما ال ینادى حقیقة، نحو: 1فوائد: 
 ویجوز العكس فتُكسر.«. الالم»فتُفتح 

  «.یا طَرَبُ»ل: فیُقا« الالم»و قد یُجرَّد منها و من « یا طَرَبَا». یجوز أن تُعاقب األلفُ المُتعجَّبَ منه، نحو: 2
 

 

 

 

 

                                           

 . هذه الالم هي الم التخصیص أُدخلت عالمةً لالستغاثة و التعجُّب.1
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 مستغاث

 اعراب معطوف بر مستغاث

در صورتی که حال  .1استثنائاً مفتوح است« یا»بعد از جاره « الم»ذکر شد که  در مباحث استغاثه لسه گذشتهدر ج 
 : استدو حالت آن آمده است معطوف  جاره که بر سر « الم»اعراب  ،بر مستغاث عطف شودچیزی 

یا »که بر سر معطوف آمده است مکسور است مانند: « الم»تکرار نشود در این صورت ندا « یا» ،اگر در معطوف .1
ندا بر سر آن نیامده « یا»شده و « للکهول»عطف بر « لِلشُبّان للضَّعیف و»که ، «لَلكهول و لِلشُبَّانِ للضَّعیف

 .آمده مکسور شده است« لشبانا»ر سر جارّه که ب« الم»تکرار نشده لذا  است و
 مانند: واجب است مفتوح باشد که بر سر معطوف آمده« الم»ندا تکرار شود در این صورت « یا»گر در معطوف ا .2

تکرار شده و مانند الم در  ندا« یا»« و یا للشبان» ، یعنیکه در معطوف« یا لَلْكهولِ و یا لَلشبَّانِ للضَّعیف»
 الم آن مفتوح است.« للکهول»

 اعراب نعت مستغاث

محال  باشدچون منادا می و ،مجرور است توجه به اینکه الم جاره مفتوح بر سر آن آمده از نظر اعراب لفظیبا  مستغاث
 جایز است نیز استآن  ایبر یعنی صفت نعتای که کلمه اعراب لفظی و محلی متفاوت داشتکه  . حالمنصوب است

یا لزید » از اعراب محلی آن، مثال در تبعیت ربناب باشد منصوبو  ،مستغاث اعراب لفظی از تبعیت بنابر باشدمجرور 
و  ،«یالزید»منصوب بنابر اعراب محلی  به صورت« الشجاعَ»تواند میهم نعت است و  «الشجاع» ،«لمنکوبالشجاع ل

  .به کار رود« یالزید»ابر اعراب لفظی مجرور بنبه صورت  «الشجاعِ»هم 

 عامل مستغاث

امکان دارد و سایر حروف جر مستغاث را جر « الم»ین جر فقط با حرف بیان شد که مستغاث لفظا مجرور است ا
افتد و به آن مراد از ترخیم حذف حرف آخر است که در منادا اتفاق می ،شودهمچنین مستغاث ترخیم نمی .دهندنمی

« یا سعا»و « طمیا فا»گیرد و میترخیم صورت « یا سعاد»و « فاطمة یا»شود به عنوان مثال در منادای مرخم گفته می
 شود.اما چنین چیزی در مستغاث امکان ندارد و حرف آخر آن حذف نمی ،شودگفته می

 مستغاث لهحکم  

با توجه به اسم ظاهر، یا ضمیر بودن، و نیز ضمیر « الم جاره»شود، که مجرور می« الم»به وسیله حرف مستغاث له 
  شود:آن متفاوت خواهد بود که ذیال به آن اشاره میاعراب  ،متکلم بودن «ءیا»متکلم یا ضمیر غیر « یاء»

                                           
 7. درس شماره یک، ص 1
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 اسم ظاهر

« لِلبؤساء»که « یا لَذَوِي المروءة لِلبُؤَساء»شود مانند: مکسور مجرور می« الم»له اسم ظاهر باشد بوسیله اگر مستغاث
 مکسور مجرور شده است. « الم»مستغاث له است و بوسیله 

 ضمیر

که « لک»در « الم»که «  یا لَزیدٍ لک»مانند:  است مفتوح« الم»شد مجرور به در صورتی که مستغاث له ضمیر با
 ،مکسور است« الم»در این صورت نیز  یاء متکلم باشد ،در صورتی که ضمیر اما ، مفتوح می باشد.مستغاث له است

 ت.مکسور اس« الم»مستغاث له است و مجرور به « لی» ضمیر متکلم در که «.لَعمرٍو ليیا » :مانند

 جاره« من»جر مستغاث له به 

در « الم»بجای « من»بوسیله حرف جر  آنجر شود مجرور می« الم»با توجه به اینکه مستغاث له معموال با حرف جر  
ای پهلوانان به »یعنی «یا لَلْأبطال من العُتاة المفسدین» ، در مثالبه ضرر مستغاث له باشد جایز است هصورتی که استغاث

چرا  مجرور شده و استغاثه بر علیه آن است« من»مستغاث له است که بوسیله « العتاة»« از شر مفسدینفریاد برسید 
 .استغاثه شده است« عطاة»بر علیه « ابطال»که از 

 «الم»علت مفتوح یا مکسور بودن 

در مستغاث یا باتوجه به کاربرد آن « الم»جاره، مجرور هستند. این « الم»مستغاث و مستغاث له، هردو به وسیله 
 مستغاث له، اعراب متفاوتی دارد.

 در مستغاث

با آن  معموال به این دلیل که بعد از حرف ندا و در جایگاه ضمیر واقع شده است که ؛در مستغاث مفتوح است «الم»
و  ست.جار مفتوح بر سر ضمیر آمده است و مطابق با قاعده ا« الم»که  .«هک و لَلَ»مانند مثالهای مفتوح است« الم»

 جاره مفتوح بر سر زید آمده است.« الم»که « یا لَزیدٍ لعمرو»در مثال 

 در مستغاث له

«  الم» ،«الم»چرا که اصل این است که  این  له مکسور است که مطابق با اصل می باشد،در مستغاث « الم»  
مکسور « لعمرو»غاث له یعنی مستدر که الم « یا لزید لِعمرو»مانند تخصیص است و عالمت استغاثه و تعجب است. 

 است.
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 متعلق الم استغاثه

مورد استغاثه احتیاج به متعلق دارد که متعلق آن « الم»در اینجا نیز جار و مجرور محتاج به متعلق است روشن است که 
 ند:انموده دوم و برخی دیگر نیز مورد سوم را اختیار  است، و برخی قایل به مورد موارد سه گانه زیر نخست از

« یا لزید» ،«یا لَزید الكریم لِلمسكین»در مثال  . بنابرایناست« ادعوا»متعلق به فعل نداء محذوف که عبارت از  .1
 .شودمی« زیداً الكریم إلعانة المسكین اأَدعو» تقدیر آناست و « ادعوا» متعلق به فعل محذوف

متعلق به « لزید»که ، «ا لَزید الكریم لِلمسكینی» ماننداست. « ادعوا»متعلق به حر ف ندا باشد که قائم مقام فعل  .2
 است.« ادعوا»قائم مقام فعل محذوف  ،که این حرف ندا حرف ندا است« یا»

متعلق به « لزید» ،«یا لَزید الكریم لِلمسكین»در مثال . که حال است متعلق به اسم مشتق محذوفی باشد .3
 «.ا لَزیدٍ مَدعوّاً للمسكینی: »شودتقدیر آن میمحذوف است که حال است و « مدعواً»

 جایگزین مستغاث

یا صفتش یعنی نفس شیئ که از ذات  شود در صورتیجایگزین مستغاث می در برخی موارد خود شیئ یا صفت آن
مثال یعنی الم آن مفتوح و اعراب آن نیز مانند مستغاث است  .شودمستغاث می جایگزین احکامدر همه  تعجب شود

آنها  و بزرگی در هر دو مثال اگر از وجود دریا و ماهی و یا از صفت این دو مثال زیادی« سمکیا لل»و « یا للبحر»
در صورت تعجب از خود دریا و یا « ی استیعجب دریا»شود و گفته می .شودمیمستغاث جایگزین تعجب شده باشد 

اگر از خود ماهی تعجب « یچه ماهی»اگر تعجب از صفت بزرگی دریا شده باشد و نیز « عجب دریای بزرگی است»
همچنین اگر از بزرگی و سختی مصیبتی  اگر از صفت بزرگی ماهی تعجب شده باشد« چه ماهی بزرگی»شده باشد یا 

 به این معنا که عجب مصیبت بزرگی است. «یا لَلدَّاهیة الدهیاء»گوید: جب نموده باشد میعکسی ت

 ددَّهَمنادای مُبر « الم»داخل شدن 

 است یمنادای ،دمهدَّمراد از منادای مراد از مفتوح بیدمهددمیآید مفتوح است. د میه بر سر منادای مهدَّک «الم»حرف 
کشته شدن واقع شده  که مورد تهدید است یمنادای« لزید»که « یا لَزیدٍ لَأقتلنَّکَ»ند: مان ،که مورد تهدید واقع شده است

  .مفتوحه بر آن داخل شده است «الم»است و 

 منادای غیر حقیقی  حاالت

یا للعجب »و گفته شود: « تعجب»، مانند گیردمنادا قرار نمیحقیقتا ود که اگر چیزی بعد از حرف ندا واقع ش در استغاثه،
 :تواند دو صورت داشته باشدمی داامن در این صورت ،«چقدر شگفت انگیز است! –
به  استغاثه «الم»و  است مستغاث له محذوف که در این صورت ،باشدمستغاث « للعجب» در مثال یاد شده،  .1

  رود.به کار میمفتوح  صورت
استغاثه « الم»مستغاث له باشد، که در اینصورت مستغاث محذوف است، و « للعجب»یعنی  صورت اول،عکس  بر  .2

 به صورت مکسور به کار می رود.
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 حاالت منادای متعَجَب

 :حالت داشته باشدجایز است سه  مانند مستغاثتعجب  موردمنادای 
منادای متعجَب است و بعد از آن الف « طربا»که  «یا طربا» :مانند ،الف بیاید در ابتدای آن نباشد و آخر آن« الم» . 1

 آمده است.
   .«یا طربُ»مانند: ید، ی عادی بیابدون الف و الم  و مانند منادا . 2
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 اعراب معطوف بر مستغاث

وارد بر معطوف مکسور « الم»تکرار نشود « یا»اگر در معطوف  .1
 ،«یا لَلكهول و لِلشُبَّانِ للضَّعیف»انند: است م

 
  

وارد بر معطوف مفتوح « الم»تکرار شود « یا»اگر در معطوف   .2
 «یا لَلْكهولِ و یا لَلشبَّانِ للضَّعیف». مانند: است

 

 اعراب نعت مستغاث

یالزیدٍ الشجاعَ »د: بنابر اعراب محلی مستغاث، مانن ؛منصوب .1
 «للمنکوب

   
 «بیالزیدٍ الشجاعِ للمنکو»مانند:  بنابر اعراب لفظی مستغاث، ر؛مجرو. 2   

 مستغاث له عامل جر در

 

 « الم» .1
 
 
 
 
 
یا لَلْأبطال من » ، در صورتی که استغاثه به ضرر مستغاث له باشد. مانند«نمِ»  .2

 «العُتاة المفسدین

 عراب الم جاره ا

 ، مفتوح است چون بعد از حرف ندا در جایگاه ضمیر واقع شده است.مستغاث .1
 
 مستغاث له، مکسور است که مطابق با اصل است. .2

 متعلق الم استغاثهاقوال در 

أَدعو زیداً »که  « یا لَزید الكریم لِلمسكین»مانند: « ادعوا»فعل نداء محذوف  .1
 .بوده است« الكریم إلعانة المسكین

  است.« ادعوا»حرف نداء که قائم مقام  .2
  «.یا لَزیدٍ مَدعوّاً للمسكین»مانند:  اسم مشتق محذوفی که حال است. .3

یا لَذَوِي المروءة »مکسور « الم»اسم ظاهر، مجرور به  .1
 «.لِلبُؤَساء

 
  ضمیر  .1

یالزیدٍ »مفتوح، مانند:« الم»مجرور به  -
 «لک

ور در صورتی که مکس« الم»مجرور به   -
 «.لَعمرٍو لي»باشد، مانند: ضمیر یاء متکلم  
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 ترجمه
یا »الداخلة على المعطوف، نحو: « الالم»تكسر « یا». إذا عطف على المُستغاث و لم تتكرر 1: فوائد

 «.یا لَلْكهولِ ویا لَلشبَّانِ للضَّعیف»وإذا كررت فالفتح واجبٌ، نحو: «. لَلكهول و لِلشُبَّانِ للضَّعیف
بر معطوف مکسور  شده وارد« الم»تکرار نشود « یا». هرگاه چیزی به مستغاث عطف شود و 1دست آوردها:       
واجب  [عطوفمبر  وارد شده« الم»]تکرار شود « یا»و اگر « ای پیران و جوانان به فریاد ضعیف برسید»شود، مانند: می

 «توان برسیدای پیرمردان و جوانان به فریاد نا»، مانند: باشد مفتوحاست 
مفتوحة یبقى منصوب المحل كالمنادى، و لذلک إذا نُعتَ « الم». إنّ المستغاث المجرور لفظاً بـ 2

 «.یا لَزیدٍ الشّجاعِ للمنكوبِ»جاز في نعته الجرُّ تبعاً للَّفظ و النَّصبُ تبعاً لِلمحل، نحو: 
منصوب باقی  از جهت اعراب محلی، منادیمانند  ،است شده مجرور ،مفتوح «الم» وسیله ا بهلفظ که . مستغاث2

و  ،لفظتبعیت از  از بابجایز است در صفت آن ]هم[ جر  ،آورده شود ی، به همین دلیل اگر برای آن صفتماند مانندمی
 «ای زید شجاع به فریاد بد بخت برس»تبعیت از محل، مانند: ]هم[ نصب جایز است از باب 

 ال یرخّم.. ال یُجرّ المستغاث بغیر الالم و 3
 [شودیعنی حرف آخرش حذف نمی] شودنمی [نیز]شود، و ترخیم الم جاره مجرور نمی[بوسیله]. مستغاث به جز 3

171 .   :ما لم یكن مضمراً  «.یا لَذَوِي المروءة لِلبُؤَساء»حكم المستغاث له أن یجرّ بالم مكسورة، نحو
 «.لَعمرٍو لي»و « یا لَزیدٍ لک»فتُفتَح إلَّا مع یاء المتكلم، نحو: 

174 . ای جوانمردان به بینوایان »مانند: ]لفظا[ مجرور شود، ، الم مکسور وسیله حکم مستغاث له این است که  به
ای »مگر با یا متکلم، مانند:  شودتوح میپس مف[ اما اگر مستغاث له ضمیر بود] مادامی که ضمیر نباشد« کمک کنید

 «به فریاد من برسو ای عمر»و « فریاد برس توه بزید 
       یا لَلْأبطال من العُتاة »إذا كانت االستغاثة علیه ال له، نحو: « مِن»ویجوز جرّ المستغاث له بـ

 «.المفسدین
  باشد، نه  مستغاث له که استغاثه به ضرر در صورتی ،مجرور شود« من»وسیله به  [بجای الم]جایز است مستغاث له

 .«رمانان به فریاد برسید از شر مفسدینای قه» ، مانند:به نفع او
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جارة مفتوحة في المستغاث لوقوعها بعد « الم». كُلٌّ من المُستغاث و المُستغاث لهُ مخفوضٌ بـ 1 :فوائد
و مكسورة في المستغاث له « لَکَ و لَهُ»الجرّ  مَعَهُ في نحو: « الم»حرف النداء موقع الضمیر الذي تُفتح 

 1على أصلها.
در مستغاث مفتوح است  [« الم»و این ]هستند؛ « الم»از مستغاث و مستغاث له مجرور به  . هریک1ا: دست آورده

مفتوح ]آورده[ « لک و له»چون بعد از حرف ندا واقع شده است، در جایگاه ضمیری که الم جاره به همراه آن در مانند: 
 2طبق اصل خودش مکسور است. ،و با مستغاث له می شود.

« یا لَزید الكریم لِلمسكین»الم االستغاثة تتعلَّق بفعل النداء المحذوف و التقدیر في قولک: إنّ . 2. 2
 أَدعو زیداً الكریم إلعانة المسكین. 

ای زید کریم به فریاد »]وقتی بگویی[ تو  گفتهو تقدیر در  باشد،میمحذوف  ء. همانا الم استغاثه متعلق به فعل ندا2
 .  «خوانم زید کریم را به کمک نمودن به مسکینفرا می»]این است[:  «نیازمند برس

المُستغاث له بحالٍ محذوفة « الم»و منهم مَن یُعلّقُ «. أدعو»و بعضهم یُعلِّقها بحرف النداء القائم مقام 
 «.یا لَزیدٍ مَدعوّاً للمسكین»فیكون التقدیر: 

ای زید کریم به فریاد »]وقتی بگویی[ تو  گفتهدیر در و تق باشد،میمحذوف  ء. همانا الم استغاثه متعلق به فعل ندا2
الم استغاثه  برخی از نحویون ]اما[ «خوانم زید کریم را به کمک نمودن به مسکینفرا می»]این است[:  «نیازمند برس

وف به حال محذ [متعلق]الم مستغاث له را  [نیز] برخیکرده، « ادعو»دانند که نیابت از را متعلق به حرف ندا می
 «شوی برای کمک به مسکینای زید در حالی که فرا خوانده می: »شودمی]جمله[  تقدیر ،در نتیجه دانندمی

یا »المستغاث في كلّ أحواله فتقول:  3. كلُّ ما تُعُجِّبَ من ذاته أو من صفته یجري مجرى171
 إذا تعجَّبتَ من وجودهما أو كثرتهما. « یا للسَّمَکِ»و « لَلْبحر

 پسشود، مستغاث در همه حاالتش می جایگزین که ذات ]وجود[ یا صفت آن مورد تعجب واقع شودچیزی  . هر175
 تعجب کرده باشی. ، اگر از وجود یا زیادی ماهی و دریا«عجب ماهیی است»و « عجب دریایی است: »گوییمی

المفتوحة على « الالم»إذا تعجَّبت من شدَّتها و جسامتها و تدخل « یا لَلدَّاهیة الدهیاء»و تقول: 
 «.یا لَزیدٍ لَأقتلنَّکَ»المنادى المهدَّد، نحو: 

 پسشود، مستغاث در همه حاالتش می جایگزین ذات ]وجود[ یا صفت آن مورد تعجب واقع شودکه . هر چیزی 175
 [نیز]و . تعجب کرده باشی اگر از وجود یا زیادی ماهی و دریا ،«عجب ماهیی است»و « عجب دریایی است: »گوییمی

بر منادایی که مورد تهدید است اگر از شدت و سختی مصیبت تعجب کرده باشی. « عجب مصیبت بزرگی»می گویی: 
 .«کشمای زید قطعا تو را می» مانند: ،شودداخل می مفتوح« الم»

                                           

 . هذه الالم هي الم التخصیص أُدخلت عالمةً لالستغاثة و التعجُّب.1

 شود.عالمت استغاثه و تعجب داخل میالم تخصیص است که به عنوان « الم». این  2
در نظر گرفته شد. )ر. ک. « جایگزین»شبیه او شد، از روش او پیروی کرد و به راه او رفت، که ترجمه مناسب . جری به معنای واقع شدن، جری مجراه به معنای  3

 (131-123ش، ص 1333آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نشر نی، چاپ شانزدهم، 
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و  یجوز أن یكون مُستغاثاً« یا للعجب». إذا وقع بعد حرف النداء ما ال ینادى حقیقة، نحو: 1فوائد: 
 و یجوز العكس فتُكسر.«. الالم»المستغاث له محذوف فتُفتح 

چقدر شگفت  - یا للعجب»مانند  منادا واقع نمی شود. اگر چیزی بعد از حرف ندا واقع شود که حقیقتا 1داست آوردها: 
، و عکس شودمفتوح می« الم» ، در نتیجهو مستغاث له هم محذوف باشد مستغاث بوده جایز است که« 1انگیز است!

آن هم جایز است ]یعنی آنچه بعد از ندا واقع شده مستغاث له باشد و مستغاث حذف شده باشد[، که در اینصورت، 
  .شودمیمکسور  «الم»
یا »فیُقال: « الالم»و قد یُجرَّد منها و من « یا طَرَبَا». یجوز أن تُعاقب األلفُ المُتعجَّبَ منه، نحو: 2

  «.طَرَبُ
مجرد از  مستغاث گاهی، و «ای یعجب شادمان»ود الف بیاید مانند: شکه از آن تعجب می یمنادای آخر در. جایز است 2

 .«ای یعجب شادمان»شود ، که در اینصورت گفته میشودمی ]استغاثه[« الم»الف و 

                                           
 (656. یاللعجب: شگفتا، چقدر شگفت انگیز است!، عجبا! )همان ص  1
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 چکیده
و در  الم وارد شده بر معطوف، مکسور است،« یا»اگر چیزی به مستغاث عطف شود، در صورت عدم تکرار  .1

 الم وارد شده بر معطوف، باید مفتوح باشد.« یا»صورت تکرار 
در صورت تبعیت از لفظ مستغاث جایز است نعت مستغاث نیز  ،مستغاث لفظا مجرور و محال منصوب است .2

 .ورت تبعیت از محل مستغاث منصوب باشدو در ص ،مجرور
  ی شود.و نیز ترخیم هم نم ،مجرور نمی شود« الم»مستغاث به غیر حرف   .3
 یا ضمیر یاء متکلم باشد، با الم مکسور، مجرور می شود.در صورتی که اسم ظاهر مستغاث له   .4
 .تکلم باشد با الم مفتوح، مجرور می شودم ءغیر از یا یضمیر مستغاث له در صورتی که .5
  شود.مجرور با من جایز است اگر استغاثه بر علیه مستغاث له باشد   .6
 جایگاهدر و بعد از حرف ندا در مستغاث به دلیل این که  . این المهستند رور به المث و مستغاث له مجمستغا  .7

  .مکسور است ،در مستغاث له بنابر قاعده و ،مفتوح است ،اقع شدهضمیر و
که قائم مقام فعل  متعلق به حرف ندائی برخی آن رااست، « ادعوا»متعلق الم استغاثه فعل نداء محذوف   .8

  .داننداسم محذوفی که حال است می متعلق به ی دیگرو برخشده،  «ادعوا»
  شود.می جانشین مستغاث  احکامدر تمام  ،هر چیزی که از ذات یا صفتش تعجب شود  .6

 شود.الم مفتوح بر آن وارد می ،ی که مورد تهدید استیمنادا .11
 اگر بعد از حرف ندا چیزی واقع شود که حقیقتا مورد تعجب نیست جایز است:  .11

 ن مفتوح باشد.غاث باشد، که در اینصورت مستغاث له محذوف و الم آیا مست  -
 .مستغاث محذوف و الم آن مکسور باشد ، که در اینصورتباشد یا مستغاث له -

 آید.می« الم استغاثه»شود الف بیاید و در برخی موارد بدون الف و ی که از آن تعجب میایمناد در آخرجایز است  .12
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 مقدمه
بیان اعراب معطوف بر مستغاث، اعراب نعت مستغاث، اعراب مستغاث، نیاز الم استغاثه به متعلق و  بادر جلسه گذشته، 

ندبه که یکی دیگر از ملحقات منادا است در این جلسه به  .آن، بحث استغاثه به پایان رسید وجوه سه گانه متعلق
را  مندوباداة ندبه پرداخته در ادامه وجوه سه گانه استعمال  بیان بهپرداخته خواهد شد. ابتدا ندبه را تعریف نموده سپس 

در جلسه  .از مطالب دیگری که در این درس به آن اشاره خواهد شد شرایط استعمال مندوب خواهد بود .کنیمبیان می
همچنین ، شودمنه مطرح میعلیه و مندوبواز ندبه و شرایط مربوط به مندوبموارد عدم ج ،حث ندبه را تکمیلده مبآین

 شرایط ترخیم و مسائل مرتبط به آن طرح خواهد شد. ،وارد بحث ترخیم شده ضمن تعریف آن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 3ـ درس  3نحو عالی  محتوای آموزشی

 

6 

 اهداف آموزشی
 ین درس بتواند:رود دانش پذیر پس از مطالعه اانتظار می

 ندبه را تعریف نماید. .1
 اداة ندبه را ذکر کند. .2
 حاالت مندوب را ذکر نماید. .3
 حاالت آخر کلمه مندوب در صور مختلف را بیان نماید.  .4
 ط اسم مندوب را ذکر کند.شر .5
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 تن درسم
- 31 - 

 الندبة
 

 . ماذا یشترط في االسم المندوب؟171       . ما هي الندبة؟171
 هو حكم المندوب؟ . ما171        كم وجهاً للمندوب؟. 177

 
وَا »و « وَا مصیبتاه»و « الوفاء وَا عنوانَ»نحو: « وا»أداته  . الندبة هي نداء المتفجَّع علیه أو المتوجَّع منه أو له. و171
 «.قَلباه
یا وَلَدي لَهفي »ها فتقول: الثكلى فقیدَ تِعند أمن اللبس بالمنادى المحض كما لو نَدَبَ« یا». قد تكون أداة الندبة 1 :فوائد

 وَا» :کدبة به فال یجوز تركُها في قولبدَّ من إلحاق عالمة النُّ بالمنادى المحض فال فإذا كان المندوب یلتبس«. کعلی
 «.فُؤَادي کَمَن مَلَ

 ال حذف المندوب. یجوز حذف حرف النداء في النُّدبة و . ال2
 

 . للمندوب ثالثة أوجهٍ:177
 «.یوسُفا وَا»، نحو: «األلف»٭ أن یوصل آخره بـ 

 «.یوسُفاه وَا»السّكْت في الوقف، نحو: « ها»و « األلف»٭ أن تختمه بـ 
 «.یوسفُ وَا»٭ أن تُبقیه على حاله، نحو: 

فإذا «. ةكَبدا من هذه المصیب وا» تلحق المندوب ألجل مدّ الصوت به إظهاراً لشدة الحزن، نحو:« األلف». إنَّ 1 :فوائد
 ال تكون الهاء إلَّا و« وا مُصطفاهْ»بینَ ألف النّدبة فیُقال:  ینها وب الساكنین حُذِفت أَلفُه اللتقاء« ألف»ندب المختوم بـ 

 ساكنة ویجوز ضمّها في الشعر.
 فیندبُ مجرَّداً.من ثقل اللَّفظ  الهاء فراراً لم تلحقهُ األلف و« عبد اهللِ»ندوب ألفاً و هاء نحو: . إذا كان آخر الم2
حُكم  کكذل و« وا عبدَ الملكاه: »کالمل آخر عجزِه فتقول في نُدبة عبد« الهاء األلف و». إذا كان االسم مركباً لَحقت 3

البنائیة أو  الحركة و«. لیهوداهٱوَا مَن صَلَبَهُ »یلحقان آخر كلمة في الصّلة فتقول:  «الهاء األلف و»الموصول فإنَّ 
 قدَّر على قبل األلف الشتغال المحلّ بالحركة المناسبة.اإلعرابیَّة تُ

 
المضاف إلى معرفة  بصلة مشهورة و الموصولة« مَن». یُشترط في االسم المندوب أن یكون معرفة معیَّنة كالعَلَم و 171

 «.وَا فخرَ الوطَنِ و مجدَ األُمّة»و « ذهب ضحیَّة الواجب وَا مَن»و « وَا مُحمّداه»توضِحُهُ، نحو: 



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 3ـ درس  3نحو عالی  محتوای آموزشی

 

8 

 ندبه

به این بحث الزم است ابتدا تعریف ندبه روشن به بحث ندبه می رسد. برای ورود  پس از اتمام بحث استغاثه، نوبت
 شود.

 تعریف

 وَا عنوانَ»مانند:  ،زندیعنی کسی که مصیبتی به او رسیده صدا می ؛جع علیهکه یا متو .ندبه یک نوع صدا زدن است
 وَا مصیبتاه» زند، مانند:صدا می شوددست او درد کشیده میاز  یعنی کسی که ؛متوجع منه یا ،«وای بر نشان وفاـ  الوفاء

ـ  وَا قَلباه» مانند: زند،صدا می شودیعنی کسی که بخاطر او درد کشیده می ؛و یا متوجع له «ـ وای از دست مصیبت
 .«وای قلبم

 ندبه ادات

یعنی از حروف  .است« وا»فقط کلمه گیرد ه به وسیله آن صورت میرود و ندبحرفی که به عنوان ادات ندبه به کار می
 شودمیاستفاده « یا»از کلمه  شود از اشتباه مانع که باشدای کنیم. اما اگر قرینهدر ندبه  استفاده می« وا»ندا فقط از 

در این مثال  «کدي لَهفي علییا وَلَ» . مانند:کنداستفاده « یا»از کلمه  تواندمیکسی که فرزندش را از دست داده  مثال
که  یاستفاده شود با منادای« یا»اش است لذا اگر از از دست رفته دوجود دارد که مادر در حال ندبه برای فرزنقرینه 

شود باید از عالمت ندبه استفاده  هاما در صورتی که با منادای محض اشتبا شود.صرفا برای صدا زدن است اشتباه نمی
ای برای جلوگیری از اشتباه وجود ندارد و باید از حرف ندبه که در این مقال قرینه «.فُؤَادي کَمَن مَلَ اوَ»کرد مانند: 

 استفاده کرد.

 نکته:

، حرف ندبه را حذف نموده «واقلباه»در ندبه جایز نیست، بنابراین نمی توان در مثال « یا»و « وا»حذف اداة نداء، یعنی 

، «وا قلباه»همچنین حذف مندوب نیز جایز نیست، بنابراین نمی توان در مثال  کار برد.به « قلباه»و آن را به صورت 

 به کار برد.« وا»را که مندوب است حذف نموده و آن را به صورت « قلباه»

 حاالت مندوب

 رود: و می تواند به سه صورت زیر به کارمندوب یعنی اسمی که مورد ندبه واقع شده است حاالت آخر آن متفاوت است 
 «یوسفوای  -یوسفا  وا»، مانند: وصل شود الف آخر آناینکه به . 1
 «وای یوسف -وا یوسفاه »مانند:  ،خاتمه داده شود سکت« و ها الف» اسم مندوب به ،در وقف کردناینکه . 2 
بماند،  به کار رود و مندوب به همان حال اصلی خود باقی بصورت یک منادای عادی «الف و هاء»ن .  اینکه بدو3

 «.وای یوسف – وا یوسف»مانند: 
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 دست آورد:

 ،شودکه باعث اظهار شدت حزن می است صوت کشیدنشدت صوت و  آخر مندوب،در « الف»دلیل اضافه شدن 
ست. و موجب اظهار شدت حزن ا« کبدا»در « الف» ، که«سوختم از این مصیبتـ  كَبدا من هذه المصیبة وا» مثل:

الفش به دلیل التقاء ساکنین با الف ندبه حذف « مصطفی»ای که مندوب است آخرش الف باشد مانند: اگر کلمه نیز
نیز « هاء» البته مضموم شدن .همیشه ساکن است« هاء»که در این صورت « مصطفاه وا» :شودشود و گفته میمی

 .افتداتفاق میتنها در ضرورت شعری   جایز است که

الف »دارد، وقتی مندوب واقع شود و حرف ندبه بر سر آن در آید، بدون اضافه شدن « الف و هاء»کلمه ای که آخر آن 

به آن اضافه شود، لفظ سنگین می شود و تلفظ آن مشکل خواهد « الف و هاء»ندبه، استعمال می شود. زیرا اگر « و هاء

 «.ای عبداهللو ـوا عبداهلل »گفته می شود « داهللعب»بود، بنابراین در ندبه 

ملک گفته لذا در ندبه عبدال شودملحق می به پایان کلمه مرکب« الف و هاء»مندوب واقع شود هرگاه اسم مرکب 
 که مندوب واقع شوندعنی در صورتی ی ،گونه هستندموصوالت هم همین. «وای عبدالملک ـوا عبدالملکاه »شود: می

بر کسی که یهودیان او را بر دار  وای ـ لیهوداهٱوَا مَن صَلَبَهُ »: شود مثللمه در صله ملحق میبه پایان ک« الف و هاء»
که به  صله است« الیهوداه صلبه»موصول است و « من» اضافه شده است« الیهوداه»به « الف و هاء»که  « کشیدند

آخرین کلمه در موصول، به به « الف و هاء»و با اضافه شدن « وا من صلبه الیهوداه»صورت دلیل مندوب واقع شدن به 
  است. کار رفته

« الف و ها»یعنی حرف قبل از  ،حرکت محلاینکه به دلیل  ،ستبه آخر آن اضافه شده ا« الف و هاء»ای که کلمه
در  مه با توجه به اعراب یا بناء آن،ا آن کلاشغال شده است، حرکت متناسب ب «و هاء الف»با  حرکت مناسب بوسیله

  شود.تقدیر گرفته می

  اسمشرط مندوب واقع شدن 

اسم مندوب باید یکی از موارد سه گانه زیر از اقسام اسم باشد. بنابراین روشن است که غیر از این موارد نمی تواند 
 مندوب واقع شود:

 معرفه معین

می تواند مندوب « محمد»این ه هم معرفه است و هم معین، بنابرمانند عَلَم کاسم مندوب، باید معرفه معیّن باشد،  
در نتیجه، اگر اسم معرفه نباشد، یعنی نکره باشد، و یا معرفه باشد اما غیر «. وای محمدـ وا محمداه »قع شود، مثل: وا

 تواند مندوب واقع شود. معین باشد، نمی
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 موصول« مَن»

وا » مثال: شود، چنانکه درمندوب واقع می همه او را بشناسند وشهور باشد. له آن مصول در صورتی که صوم« مَن» 
مشهور می باشد،  صله استکه « الواجب ضحیَّة» ؛«اش شدهکسی که فدای وظیفه وای، –ة الواجب مَن ذهب ضحیَّ

 مندوب واقع شده است. ،موصول« مَن» لذا

 مضاف به معرفه

وای افتخار  -وا فخر الوطن و مجد االمة » :مانند دهدتوضیح میرا  معرفه شد که آنای شده بااسم اضافه به معرفه  
 و ،دهدو آن را توضیح می اضافه شده که شناخته شده است «الوطن»ه ب« فخر»در این مثال  . «کشور و بزرگی امت

  .دهدکه شناخته شده است اضافه شده و آن را توضیح می« االمة»به « مجد» نیز
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 نمودار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، صدا کردن:یعنی تعریف ندبه
 کسی که مصیبت بر او وارد شده است .1
 .کشیمیا کسی که از دست او درد می  .2
 یا کسی که به خاطر او درد مندیم. .3

 حاالت مندوب

 ؛«یوسفا وا»آخرش الف باشد، مانند: . 1

 ؛«وا یوسفاه»مانند:  سکت بیاید« الف و ها»در صورت وقف . آخرش 2 

 «.وا یوسف»، مانند: منادا با شد مانند« الف و هاء»ن .  بدو3

 

 شرط اسم مندوب:

 « وَا مُحمّداه»، باشدمعرفه معین « ملَعَ»مانند  .1

 «ذهب ضحیَّة الواجب وَا مَن»باشد،  با صله مشهورهمراه وصوله م« من» .2

و مجدَ  وَا فخرَ الوطَنِ»دهد، توضیح میرا  آنکه باشد  ای همضاف به معرف .3

 «.األُمّة

 

 دست آورد:

یا »: مانند شود،می برای ندبه استفاده« یا» در صورت عدم اشتباه با منادا، .1
 «.کعلی وَلَدي لَهفي

 
 .حذف حرف ندا در ندبه و حذف مندوب جایز نیست. 2

 دست آورد

شدت  صوت و اظهار کشیده شدنآخر مندوب، به « الف»دلیل اضافه شدن  .1
 «.المصیبة كَبدا من هذه وا»مانند: است، حزن 

 شود.حذف می ،به دلیل التقاء ساکنین با الف ندبه ، الف آخر کلمهدر ندبه .2
برای  ندبه،« الف و هاء»، «عبداهلل»مثل: باشد،  «الف و هاء»اگر آخر مندوب  .3

  .شودبه آن ملحق نمی ،سنگینی لفظجلوگیری از 
وا »ندبه در اسم مرکب به آخر جزء دوم اضافه می شود، مثل: « الف و هاء» .4

ا مَن و»َ اضافه می شود، مثل:رین کلمه صله به آخدر موصول، و  «عبدَ الملكاه
 «.لیهوداهٱصَلَبَهُ 
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 ترجمه
 الندبة

 ندبه
 

 . ماذا یشترط في االسم المندوب؟671       . ما هي الندبة؟671
 . چه چیزی در اسم مندوب شرط است؟171. ندبه چیست؟                                                                 171

 هو حكم المندوب؟ . ما671                . كم وجهاً للمندوب؟677
 . حکم مندوب چیست؟171                                              ه است؟. مندوب داری چند وج177

وَا »و « الوفاء وَا عنوانَ»نحو: « وا»أداته  . الندبة هي نداء المتفجَّع علیه أو المتوجَّع منه أو له. و671
 «.وَا قَلباه»و « مصیبتاه

یا  ،کشیمیا کسی که از دست او درد می ا کردن کسی که مصیبت بر او وارد شده است،از صداست . ندبه عبارت 171
وای »و « وای از دست مصیبت»و « ن وفاوای بر نشا»است، مانند: « وا»م. حرف ندبه کسی که به خاطر او درد مندی

 .«قلبم
فقیدَها  1الثكلى عند أمن اللبس بالمنادى المحض كما لو نَدَبَتِ« یا»أداة الندبة . قد تكون 6 :فوائد

 «. 2کعلی یا وَلَدي لَهفي»فتقول: 
منادای  با ]مندوب[ اشتباهشود ]و آن[ هنگام ایمن بودن از برای ندبه استفاده می« یا»ف . گاهی از حر1دست آوردها: 

ندبه  اش رااز دست داده [فرزندداغدار، ]چنانکه اگر مادر  ینکه مندوب باشد[]است که فقط منادا واقع شده بدون ا محض
 .«ای فرزندم افسوس بر تو»نماید و بگوید: 

دبة به فال یجوز تركُها في بدَّ من إلحاق عالمة النُّ بالمنادى المحض فال فإذا كان المندوب یلتبس
 «.فُؤَادي کَمَن مَلَ وَا» :کقول

 حرف ندا در گفتار تو: نیاوردنپس  منادا ملحق شود،عالمت ندبه به  باید ،منادای محض باشود  پس اگر مندوب اشتباه
 جایز نیست. «وای بر کسی که قلبم را تسخیر کرده است» ]وقتی بگویی[

 ال حذف المندوب. یجوز حذف حرف النداء في النُّدبة و . ال2
  .ستحذف مندوب جایز نینیز  و  ، حذف حرف نداء.  در ندبه2

                                           
 .101ش. ص 1313، 11ک. آذرتاش آذر نوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نشر نی، چاپ  . الثکلی: مادری که فرزند از دست داده، مادر داغدیده، ر. 1
 113ر. ک. همان، ص و یا لهفی علیک، هزار افسوس برتو، وا حسرتا از تو و آه،: افسوس . لهف 2
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 . للمندوب ثالثة أوجهٍ:677
 :وجود داردمندوب سه حالت برای .  177

   «.یوسُفا وَا»، نحو: «األلف»٭ أن یوصل آخره بـ 
 «وای یوسف»، مانند: شود« الف» اینکه ]حرف[ آخر آن وصل به* 

 «.یوسُفاه وَا»السّكْت في الوقف، نحو: « ها»و « األلف»٭ أن تختمه بـ 
 «وای یوسف»، مانند: پایان ببری «الف و ها سکت»به آن را وقف  اینکه در*  

 «.یوسفُ وَا»٭ أن تُبقیه على حاله، نحو: 
 «وای یوسف»، مانند: بگذاری ]بدون اینکه تغییری در آن دهی[به حال خودش باقی را مندوب اینکه * 

كَبدا من  وا» ، نحو:تلحق المندوب ألجل مدّ الصوت به إظهاراً لشدة الحزن« األلف». إنَّ 6 :فوائد
 «. المصیبة هذه
اینکه برای بروز شدت حزن، صدا به وسیله آن کشیده شود برای می به آخر مندوب اضافه« الف». همانا 1آوردها: دست
 .«از این مصیبت جگرم ]سوخت[آه » مانند: شود،

« وا مُصطفاهْ»النّدبة فیُقال:  بینَ ألف ینها وب الساكنین حُذِفت أَلفُه اللتقاء« ألف»فإذا ندب المختوم بـ 
 ساكنة ویجوز ضمّها في الشعر. ال تكون الهاء إلَّا و

« الف»بین  ]جمع شدن دو حرف ساکن[ ندبه شود، به دلیل التقاء ساکنین است «الف» آخر آنای که گر کلمهبنابر این ا
]در چنین موردی که به . «ای مصطفیو»شود: بنابراین گفته می شود.حذف می آن کلمه «الف»، ندبه «الف»کلمه و 

 ]دادن به[ ضمه ]البته[ و باشدمیساکن  فقط «هاء»اضافه شده، و الف کلمه حذف شده است[« الف و هاء»آخر کلمه 
 آن در شعر جایز است.

 من ثقل اللَّفظ فیندبُ الهاء فراراً لم تلحقهُ األلف و« اهللِعبد»ندوب ألفاً و هاء نحو: . إذا كان آخر الم2
 مجرَّداً.

شود الف و هاء برای جلوگیری از سنگینی لفظ به آن ملحق نمی« عبداهلل». اگر آخر مندوب الف و هاء باشد، مانند: 2
 شود.می ندبهبدون الف و هاء بنابر این 

وا عبدَ : »کالمل آخر عجزِه فتقول في نُدبة عبد« الهاء األلف و». إذا كان االسم مركباً لَحقت 3
وَا مَن »یلحقان آخر كلمة في الصّلة فتقول:  «الهاء األلف و»حُكم الموصول فإنَّ  کكذل و« الملكاه
 «. لیهوداهٱصَلَبَهُ 

می  در ندبه عبدالملک اضافه می شود، پسبه پایان کلمه مرکب « الف و هاء»اسم مرکب باشد ]مندوب[ . هرگاه 3
 اضافهکلمه در صله  آخرینبه « الف و هاء» بنابراینگونه است، همین حکم موصول نیزو « وای عبدالملک: »گویی

 «.وای بر کسی که یهودیان او را بر دارد کشیدند»گویی: شوند. پس میمی
 البنائیة أو اإلعرابیَّة تُقدَّر على قبل األلف الشتغال المحلّ بالحركة المناسبة. الحركة و

 به دلیل اشغال محل به آخر آن اضافه شده است[« هاءالف و »ای که ]بودن کلمه معرب یا مبنی ]مطابق با[ حرکت
  شود.در تقدیر گرفته می ،و هاء[ با الف] حرکت مناسب ]حرکت[ با
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 بصلة مشهورة و الموصولة« مَن». یُشترط في االسم المندوب أن یكون معرفة معیَّنة كالعَلَم و 671
وَا فخرَ الوطَنِ و »و  1«ذهب ضحیَّة الواجب نوَا مَ»و « وَا مُحمّداه»المضاف إلى معرفة توضِحُهُ، نحو: 

 «.مجدَ األُمّة
مشهور آن صله  ]باشد[ کهموصوله « نمَ»]یا[ و  ،«ملَعَ»مانند باشد، . در اسم مندوب شرط است که معرفه معین 171

کسی که فدای  آه بر»و « آه بر محمد»، مانند: دهدتوضیح میرا  آن ]معرفه[باشد که  ای مضاف به معرفه]یا[ و است، 
 .«آه بر افتخار وطن و بزرگ امت»و « وظیفه شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .(511ش، ص1313، 11نشر نی، چاپ  ،ضحیه معنای فدا شدن و قربانی شدن، )ر. ک. آذرتاش آذر نوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی،تهران.  1
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 چکیده
که  یا کسی ،کشیمی که از او درد می، یا کسکه مصیبت بر او واردشدهاست ندبه به معنای صدا کردن کسی   .1

  .به خاطر او درد مندیم
نیز « یا»ای محض اشتباه نشود با مختص به ندبه است و درصورتی که با مناد« وا»از میان حروف ندا حرف  .2

 گیرد.ندبه صورت می
 حذف حرف ندا و مندوب جایز نیست. .3
 . مجرد از  هر دو باشد.3باشد. « الف و هاء». آخرش 2. آخرش الف باشد. 1مندوب دارای سه حالت است:  .4
 .به آخر مندوب، کشیده شدن صوت برای اظهار شدت حزن است« الف»دلیل اضافه شدن  .5
 شود.آن به دلیل التقاء ساکنین حذف می «الف»در ندبه  ،باشد «الف»ای خودش دارای اگر کلمه  .1
  .شودبه آن ملحق نمی ،برای جلوگیری از سنگینی لفظ ندبه،« الف و هاء»باشد، « الف و هاء»اگر آخر مندوب  .7
 شود.ق میملح صلهبه آخرین کلمه به آخر جزء دوم، و در موصول در اسم مرکب  ندبه،  «الف و هاء» .1
که صله آن مشهور باشد و یا مضاف به موصول « مَن»شرط اسم مندوب این است که : یا علم معین باشد، یا   .1

 را توضیح می دهد.آن معرفه ای باشد که معرفه
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 منابع
 ش.1313، 11آذرتاش آذر نوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نشر نی، چاپ  .1
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 مقدمه
وجوه سه گانه  ،داة ندبهندبه به بیان ا و ضمن تعریف آغاز بودندبه که یکی از ملحقات منادا ، بحث گذشته در جلسه

موارد عدم جواز و در ادامه مطالب مربوط به ندبه،  در این جلسه. پرداخته شدط استعمال مندوب شر واستعمال مندوب 
 ،همچنین وارد بحث ترخیم شده ضمن تعریف آن .شودمطرح میمنه علیه و مندوبشرایط مربوط به مندوب ،ندبه

شده الجله در جلسه آینده وارد بحث مفعولمی شود. با اتمام بحث ترخیم،  بیان شرایط ترخیم و مسائل مرتبط به آن
له را ککر گانه مفعولشرایط چاارهمچنین  ارائه می شود.گانه آن متاا  آن ککر و استعماالت سهعال ،ضمن تعریف

  .خواهد بود که در صورت نبودن هریک از این شرایط اعراب مصدر موجود در جمله چه شودبیان می کرده و
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 اهداف آموزشی
 تواند:بفرا گیر پس از مطالعه این درس  رودانتظار می
 موارد عدم جواز ندبه را بیان کند. .1
 را ککر نماید. مندوب متوجع علیهشرایط  .2
 ککر کند.را  مندوب متوجع منهشرایط  .3
 بیان کند. ب و بناءارجات اع را از مندوب حکم .4
 را ککر کند.آن عامل و محلی مندوب و  اعراب لفظی .5
 ترخیم را تعریف نماید. .6
 شرایط ترخیم را ککر کند. .7
 .موارد عدم جواز ترخیم را ککر کند .8
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 متن درس
 «.وا الذي کهبَ فریسة ٱلغیرة» إِن اشتارت صِلَتُهُ، فال یقال و« أل»یجوز أن یندب الموصول المبدوء بـ  . ال1 :فوائد   
الموصول بصلَة غیر  اسم اإلشارة و و معرفة مبامة كالضمیر ال كون المندوب المتوجع علیه نكرة ویجوز أن ی . ال2

یشاركه في  یعرف من یندب النَّادب حتى ألنّ السامع ال« مَن أبوه تاجرٌ وَا»و « أنتَ وَا»و « وَا رجُالً»یُقال  مشاورة فال
 «.مصیبتاهْ وا»یكن معروفاً فتقول:  لو لم و کجوز فیه کلأمّا المتوجع منه فی التوجُّع أو یعذره فیما یفعل. و

یُنصب في  إن كان مفرداً مُعیَّناً و البناء أي یُبنى على ما كان یرفع به . حكم المندوب حكم المنادى في اإلعراب و171
 «.وَا حامیاً کمارَ الوطن»و « الشُّعراء وَا أمیرَ»و « وَا محمدُ»فیقال:  کغیر کل
 «.أَندُب» تقدیره: بفعل محذوف وجوباً إنّ المندوب ینصب لفظاً أو محالً . 1 :فوائد
  .1«وا كبِدَاهْ». إِنَّ حرَكَة البناء أو اإلعراب تقدر على ماقبل األلف، نحو: 2
- 32 - 

 الترخیم
 هو الترخیم؟ . ما181
 . متى یجوز ترخیم المنادى؟181
 

 «.حارث» في ترخیم« یا حارِ»فتقول: . الترخیم حذف آخر المنادى جوازاً للتخفیف 181
181 .  في فاطمة.« یا فاطِمَ»علم، نحو:  إکا كان المنادى مختوماً بتاء التأنیث جاز ترخیمه مطلقاً علماً كان أم غیر 
      في سُعاد.« یا سُعا»ثالثة أحرف، نحو:  وإکا كان غیر مختوم باا فشرطه أن یكون علماً غیر مضاف زائداً على 
یا »في « یا صاح»شذَّ قولام  النكرة. و و المركَّب تركیب إضافة أو إسناد المستغاث و . یمتنع ترخیم المندوب و1 : ئدفوا

 ألنَّاا نكرة.« صاحب
 جاز الحذف وإلَّا امتنع. . العمدة في الحذف أن یبقى االسم داالً على مسماه بدون لبس، فإِن دل2َّ
 
 
 
 
 
 
 

                                           
محلّ نصب بفعل الندبة المضمر  هو في المناسبة وة المحلّ بالحرك ع من ظاوره اشتغالمُنادى مندوب مَبني على ضمّ مُقدَّر على آخره، مَنَ« كبداه»نُدبة و  حرف نِداء و« وا. »0

 للسكت. «الااء» لِلندبة و« األلف» وجوباً. و
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 « ال»ای داردر موصول  عدم جواز ندبه

نکته ا   1.، می تواند مندوب واقع شودصله آن مشاور باشد کهدر صورتی موصول « من»در جلسه گذشته ککر شد که 
 صله اگر چه ،تواند به عنوان مندوب قرار گیردنمی باشد دار «ال»موصول  اگرکه در اینجا مطرح می شود این است که 

وا الذي کهبَ »است، مندوب قرار داد و گفت: « ال»ا که موصول دارا  ر« الذ »بنابراین نمی توان . مشاور باشد آن
« فریسة الغیرةکهب » ، هر چند صله آن، یعنی«شکارشده غیرت بودکسی که رفته است  آنوا  ـ  فریسة ٱلغیرة
 .مشاور است

 علیهمتوجع  موارد منع ندبه در

، یعنی کسی که درد بر او وارد شده است، مندوب قرار موارد  وجود دارند که نمی توان آناا را به عنوان متوجع علیه
 داد. این موارد عبارتند از: 

 نکره 

وا   –وا رجال »را که نکره است، به صورت « رجل»نمی توان این بنابر باشد. نکره مندوب متوجع علیه جایز نیست
 به کار برد. ،به عنوان مندوب متوجع علیه« مرد

 معرفه مبهم

تواند مندوب متوجع نمیاز جمله موارد  که معرفه مبام است و  .باشد مبام معرفهجایز نیست مندوب متوجع علیه 
 :استموارد زیر  علیه باشد

 ضمیر .1
از جمله معرفه ها  مبام، ضمیر است که نمی تواند به عنوان متوجع علیه، مندوب واقع شود. بنابراین  

 م است و نیاز به مرجع ضمیر دارد، نمی تواند به صورتبا اینکه معرفه است، اما از آنجا که مبا« انت»ضمیر 
  استعمال شده و مندوب واقع شود. «وا  توـ  وا أنت»
 اسم اشاره  .2

یکی دیگر از معرفه ها  مبام، اسم اشاره است که آن هم نمی تواند به عنوان متوجع علیه، مندوب واقع 
از آنجا که مبام است و نیاز به مشارالیه دارد، نمی  با اینکه معرفه است، اما« هذا»شود. بنابراین اسم اشاره 

 استعمال شده و مندوب واقع شود.« وا  اینـ ا وا هذ» تواند به صورت
 موصول به صله غیر مشاور .3

آخرین مورد از معرفه ها  مبام که نمی تواند به عنوان متوجع علیه مندوب واقع شود، موصولی است که 
با اینکه معرفه است، اما چون صله « من ابوه تاجر»موصول در مثال: « من» صله آن مشاور نباشد. بنابراین

                                           
 15، ص3. درس شماره  1
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استعمال شده « وا  کسی که پدر او تاجر استـ وا من ابوه تاجر»آن غیر مشاور است نمی تواند به صورت 
 .و مندوب واقع شود

کسی را شنونده ین موارد ، دلیل عدم جواز مندوب واقع شدن موارد ککر شده از معرفه ها  مبام این است که در چن
در و عذرش را  یا ندبه کننده را معذور بداند ،شریک شود در ندبه او باشناسد، لذا نمی تواند که بر او ندبه می شود نمی

 .بپذیرد دهدآنچه که انجام می

 متوجع منه موارد ندبه در

، بر خالف متوجع علیه که معرفه مبام بیاید جایز است نکره یاشود مندوبی که از آن ندبه میمندوب متوجع منه، یعنی 
را که نکره است مندوب قرار داده و به « مصیبت»می توان  بنابراین بیان شد نمی تواند نکره یا معرفه مبام باشد.

 استعمال نمود.  «ـ یعنی وا  از دست مصیبت وا مصیبتاه»صورت 

 در اعراب و بناء مندوبحکم 

مندوب نیز دارد که داشت از جات معرب یا مبنی بودن  اعرابی که یک منادا ابراین. بنندبه از ملحقات بحث نداست
 باتوجه به نوع مندوب، متفاوت است:

 مفرد معین

اگر مندوب مفرد معیّن، یعنی معرفه باشد، مبنی بر حرکتی است که منادا  مفرد معین به وسیله آن مرفوع می شود. 
به کار می رود، که مبنی بر ضم « وا محمدُ»ت مندوب واقع شود به صورت که مفرد معین اس« محمد»بنابراین وقتی 

باشد ضمه در تقدیر  «الف»اگر با  و ،باشد ضمه آن آشکار «الف»وب بدون اگر مند می باشد. البته باید توجه نمود که
  است.

 غیر مفرد

 «وا  امیر شاعرانـ  راءالشُّع وَا أمیرَ» مانند: شود،منصوب می د منادانمان ،غیر مفرد یعنی مضاف و شبه مضافمندوب 
وا  حامی شرافت ـ  وَا حامیاً کمارَ الوطن» نیز و ،اضافه شده و منصوب است« الشعراء»به « أمیر»که مندوب یعنی 

 منصوب واقع شده است. و شبه مضاف است« حامیاً»مندوب یعنی  که« وطن

 مندوب اعراب

 ،عاملاین ه عامل نصب آن به صورت وجوبی، حذف شده است. تقدیر ک باشدمیمنصوب  مندوب لفظا و یا محال
 است.  شده جانشین آن« وا»حرف ندبه می باشد که « اندب»محذوف فعل 
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 تقدیر حرکت اعراب یا بناء

وا   وا کبداه ـ» شود، مانند:ندبه در تقدیر گرفته می« الف»بر حرف ما قبل حرکت متناسب با بناء یا اعراب در مندوب
که  ،منادا  مندوب است که مبنی بر ضم می باشد« کبداه»حرف ندا و ندبه است و « وا»در این مثال، «. رم ]سوخت[جگ

با « د»در تقدیر گرفته شده است. دلیل عدم ظاور ضمه این است که محل آن یعنی حرف « د»در حرف آخر آن یعنی ضمه 
 در محل نصب می باشد، اشغال شده است.که وجوبا حذف شده، « اندب»جه به در تقدیر بودن فعل تو

 تعریف ترخیم

 لغت

 1رود.به کار می خالصه کردن و کوتاه کردن به معنا  در لغت ل است و مصدر باب تفعیترخیم  

 اصطالح

مانند: کلمه حذف حرف آخر منادا از باب جایز بودن آن و برا  تخفیف و سبک کردن لفظ است.   اترخیم به معن

 «.ا  حار –یاحار »شود د، حرف آخر آن حذف شده و گفته میمنادا باش که وقتی« حارث»

 شرائط ترخیم

 ضمن اشاره به برخی از این اقسام، شرایط هر کدام بیان می شود.ترخیم در برخی از اقسام منادا، دارا  شرایطی است. 

 تاء تأنیث بامنادای 

ترخیم  ،نباشد علم چه اسم علم باشد چه یعنی .جایز استمطلقا آن ترخیم ، تأنیث ختم شده باشد« تاء»به اگر منادا 
 .به کار می رود« ا  فاطم ـیافاطم »هنگام ندا به صورت دارا  تاء تأنیث است و  که« فاطمة»گیرد مانند صورت می

 بدون تاء تأنیثمنادای  

 ، ترخیم آن دارا  سه شرط است، یعنی اینکه باید:نبودتا  تأنیث دارا   منادا اگر 
 م باشد.لَعَ .1
 .مضاف نباشد  .2

 .بیشتر از سه حرف باشد  .3

                                           
ش،  1313ـ فارسی، تاران، نشرنی،  . ترخیم / کوتاه کردن ، بویژه در مورد اسم در مقام منادا با حذف صامت آخر، )ر. ک. آکرتاش آکر نوش، فرهنگ معاصر عربی 1

 .(363ص
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بنابراین وقتی  . م است، مضاف نیست و چاار حرفی استلَیعنی عَ که هر سه شرط را دارد« دسعا»کلمه مانند 
 استعمال می شود.« ا  سعا –یا سعا »منادا واقع شود، ترخیم شده و به صورت « سعاد»

 موارد عدم جواز ترخیم

 در موارد  امکان ترخیم وجود ندارد، این موارد عبارتند از:
 .بمندو .1
 .مستغاث  .2
 اضافی یا اسناد .مرکب   .3
 . نکره .4

که « صاحب»البته در مورد نکره موارد نادر  یافت می شود که نحویون ترخیم را در آن جایز می دانند، مثل: کلمه 
 استعمال شده است.« ا  صاح –یا صاح »ت نکره است، اما با این حال وقتی منادا واقع شود به صور

 شرط اصلی حذف 

، همچنان بین معنا  خود و معنا  دیگر این است که اسم بدون احتمال اشتباه حرف آخر در ترخیم منادااصل در حذف 
 داللت داشت، حذف حرف آخر بر مسما  خود داللت داشته باشد، بنابراین اگر بدون احتمال اشتباه، بر مسما  خود

 جایز نیست.ت، اما در صورتی که احتمال اشتباه وجود داشته باشد ترخیم ایز اسج
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 مندوب

 ، جایز نیست   متوجع علیه .1
 

 

 « وامصیبتاه»است نکره یا معرفه مبام باشد، مانند: ، جایز متوجع منه .2
 

   

0.  

 گفته نمی شود« وا رجال» ، لذانکره باشد .1
 
 
  شد مثل:معرفه مبام با .2

 

 شودگفته نمی« وا انت»لذا ضمیر،  .1
 شودگفته نمی« وا هذا»لذا اسم اشاره،  .2
من ابوه وا »لذا  موصول به صله غیر مشاور، .3

 شود.گفته نمی« تاجر
 

راب و بنا، حکم منادا در اع مندوب حکم
 است:

 «وا محمدُ: »، مبنی بر ضم است، مثل، مانند منادا  مفردباشد مفرداگر  .1
« راءالشُّع وَا أمیرَ»: ضاف( منصوب است، مثل)مضاف و شبه م باشد: غیر مفرداگر  .2

 «وَا حامیاً کمارَ الوطن»و 
 

 

 

 

 

    

0.  

 نکته

م مقام آن ئقا« وا» است که تقدیر آن واجب است چون« اندب»عامل نصب مندوب لفظا یا محال فعل محذوف  .1
 است.
 

 .«وا کبداه»شود، مانند: بر ما قبل الف در تقدیر گرفته می ،«الف»اعراب یا بناء در مندوب به  حرکت. 2 .2
 

 

0.  

 

1.  

 تعریف ترخیم
 ن و کوتاه کردنیعنی خالصه کردلغت: در 
 
 «حارث»ترخیم در « حاریا »مانند: برا  تخفیف،  از باب جایز بودنحذف حرف آخر منادا  اصطالح:در 
 

 در ترخیم

 « یا فاطِمَ»مانند: نباشد  یالم باشد اسم عَ مطلقا جایز است تاء تأنیث، بامنادا  .1
 
 
 گیرد با سه شرط صورت می ،تاء تأنیث بدونمنادا  .2
 

 

 باشد.م لَعَ .1
 
 .مضاف نباشد  .2
 
 .حرف باشد از سه بیشتر  .3

 

 موارد عدم جواز ترخیم

 .بمندو .1
 .مستغاث  .2
 اضافی یا اسناد .مرکب   .3
 . نکره .4
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 ترجمه
وا الذي ذهبَ » وإِن اشتهرت صِلَتُهُ، فال یقال« أل»یجوز أن یندب الموصول المبدوء بـ  . ال1 فوائد:

 «.ة ٱلغیرةفریس
. جایز نیست موصولی که ابتدا  آن ]دارا [ ال است، مورد ندبه واقع شود. اگر چه صله آن مشاور باشد، 0 دست آوردها:

 «1وا  آن کسی که رفته است شکار شده غیرت بود»شود: بنابراین گفته نمی

 اسم اإلشارة و و معرفة مبهمة كالضمیر ال یجوز أن یكون المندوب المتوجع علیه نكرة و . ال2
 «مَن أبوه تاجرٌ وَا»و « أنتَ وَا»و « وَا رجاُلً»یُقال  الموصول بصلَة غیر مشهورة فال

. مندوبی که به خاطر او دردمندیم، جایز نیست نکره باشد و ] نیز جایز نیست[ معرفه مبام باشد، مثل: ضمیر و اسم 2
« وا  تو»و « وا  مرد»شود شاور نیست. بنابراین گفته نمیا  است که ]صله آن[ ماشاره و موصولی که همراه با صله

 «وا  کسی که پدر او تاجر است»و 
أمّا المتوجع  یشاركه في التوجُّع أو یعذره فیما یفعل. و یعرف من یندب النَّادب حتى ألنّ السامع ال 

  «.مصیبتاهْ وا»یكن معروفاً فتقول: لو لم وک منه فیجوز فیه ذل
کند تا در همدر  با او مشارکت کند، یا او را در آنچه ]از داند فرد ندبه کننده، برا  چه کسی ندبه مییزیرا شنونده نم

اظاار دردمند  و بی تابی[ انجام می دهد، معذور بداند. اما در مندوبی که از دست آن دردمندیم، آن ]مطلب، یعنی 

 «وا  از مصیبت»ه[ معروف ]و شناخته شده[ نباشد. مانند: معرفه یا نکره مبام بودن[ جایز است، هر چند که ]متوجع من

إن كان مفرداً  البناء أي یُبنى على ما كان یرفع به . حكم المندوب حكم المنادى في اإلعراب و175
 «.وَا حامیاً ذمارَ الوطن»و « الشُّعراء وَا أمیرَ»و « وَا محمدُ»فیقال:  کمُعیَّناً ویُنصب في غیر ذل

اد  است، یعنی اگر ]مندوب[ مفرد معین باشد، مبنی بر همان  همان[ حکم منب در اعراب و بناء ]. حکم مندو171

. بنابراین گفته غیر از مفرد معین، منصوب می شود است که منادا ]  مفرد معین[ به وسیله آن رفع می گیرد، و در

 2«وا  حامی شرافت وطن»و « وا  امیر شاعران»و « وا  محمد»شود: می

 «.أَندُب» تقدیره: بفعل محذوف وجوباً . إنّ المندوب ینصب لفظاً أو محالً 1 ئد:فوا
أندب ». مندوب منصوب است، یا لفظا و یا محال، به خاطر فعلی که وجوبا حذف شده است و تقدیر آن 1دست آوردها: 

 می باشد.« ـ  ندبه می کنم

                                           
 .786ش. ص 1313، 16. فریس: شکار شده، طعمه،  ر. ک. آکرتاش آکر نوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تاران، نشر نی، چاپ  1
 341. کمار : شرف/ شرافت/ دارا ، ر. ک. همان ص 2
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  .1«وا كبِدَاهْ»لف، نحو: . إِنَّ حرَكَة البناء أو اإلعراب تقدر على ماقبل األ2

وا  »شود، مانند:  ]ندبه[ در تقدیر گرفته می« الف». حرکت ]متناسب با[ بناء یا اعراب ]در مندوب[ بر ]حرف[ ما قبل 2

 «.            جگرم ]سوخت[

- 23 - 

 الترخیم
 ترخیم

 

 هو الترخیم؟ . ما181
 . ترخیم چیست؟181

 . متى یجوز ترخیم المنادى؟181
 ا ترخیم منادا جایز است؟. کج181

 «.حارث» في ترخیم« یا حارِ». الترخیم حذف آخر المنادى جوازاً للتخفیف فتقول: 181
این فیف ]و سبک کردن لفظ[ است. بنابرباب جایز بودن آن ]و[ برا  تخبه معنی[ حذف حرف آخر منادا از . ترخیم ]181

 «.حارث»در ترخیم « ا  حار»  گویی:می

181 .  یا »علم، نحو:  ان المنادى مختوماً بتاء التأنیث جاز ترخیمه مطلقاً علماً كان أم غیرإذا ك
 في فاطمة.« فاطِمَ
181 .   ا  »هرگاه منادا به تاء تانیث ختم شده باشد ترخیم آن مطلقا جایز است ]چه[ علم باشد یا عَلم نباشد، مانند
 در ]ترخیم[ فاطمة.« فاطم

      یا »ثالثة أحرف، نحو:  وم بها فشرطه أن یكون علماً غیر مضاف زائداً علىإذا كان غیر مخت و
 في سُعاد.« سُعا
   در این صورت شرط آن این است که علم باشد، غیر مضاف باشد و بیش از سه  اگر ختم نشده باشد به تاء تأنیث،اما

 در ]ترخیم[ سعاد.« یا سعا»حرف داشته باشد، مانند: 
شذَّ  النكرة. و و المركَّب تركیب إضافة أو إسناد المستغاث و رخیم المندوب و. یمتنع ت1 فوائد :
 ألنَّها نكرة.« یا صاحب»في « یا صاح»قولهم 

و گفتار  ،. ترخیم مندوب، و مستغاث، و مرکب ]به صورت[ ترکیب اضافی یا اسناد  و نکره ممتنع است1دست آوردها: 

نکره می  ،کلمه صاحب[یعنی ]به کار می برند[ نادر است، زیرا آن ]« احبیاص»]را[ در ترخیم « یاصاح»نحویون ]که[ 

 باشد.

                                           
محلّ نصب بفعل الندبة المضمر  هو في المناسبة وة المحلّ بالحرك ضمّ مُقدَّر على آخره، مَنَع من ظاوره اشتغالمُنادى مندوب مَبني على « كبداه»نُدبة و  حرف نِداء و« وا. »0

 للسكت. «الااء» لِلندبة و« األلف» وجوباً. و
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 إلَّا امتنع. جاز الحذف و . العمدة في الحذف أن یبقى االسم داالً على مسماه بدون لبس، فإِن دل2َّ
خود داللت اصل در حذف ]حرف آخر در ترخیم منادا[ این است که اسم بدون ]احتمال[ اشتباه، همچنان بر مسما  

داشته باشد، بنابراین اگر ]بدون احتمال اشتباه، بر مسما  خود[ داللت داشت، حذف ]حرف آخر[ جایز است، و در غیر 
 اینصورت جایز نیست.
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 چکیده
 گیرد هرچند صله آن مشاور باشد.مندوب قرار نمی دار «ال»وصول م .1

یر، اسم اشاره، موصوف به صله مشاور و مضاف مثل ضم علیه جایز نیست نکره یا معرفه مباممتفجع مندوب  .2

 باشد. به معرفه ا  که آن را توضیح می دهد،

 .هرچند معروف نباشد منه جایز است نکره یا معرفه مبام باشدجع متفمندوب  .3

 منصوب است. ،مندوب غیر مفرد یعنی مضاف و شبه مضاف و ،است حکم منادا در اعراب و بناءمندوب  حکم .4

« اندب»منصوب است و یا لفظا، و تقدیر فعل محذوف،  ی که وجوبا حذف شده، یا محالعلمندوب به خاطر ف .5

 .می باشد

 .شودبر ما قبل الف در تقدیر گرفته می« الف»حرکت اعراب یا بناء در مندوب به  .6

 حذف حرف آخر مناد ، از باب جواز، برا  تخفیف.و در اصطالح یعنی ترخیم در لغت یعنی کوتاه کردن،  .7

اگر علم، غیر مضاف و و منادا  فاقد تاء تأنیث  جایز می باشد،که دارا  تاء تأنیث است مطلقا  یمنادایم ترخی. .8

 شود.بیش از سه حرف باشد، ترخیم میدارا  

 ترخیم در مندوب، مستغاث، مرکب اضافی یا اسناد  و نکره، جایز نیست. .1

 نادر است« صاح»به « یا صاحب»در « صاحب»ترخیم کلمه نکره  .11

این است که  داللت اسم بر مسما  خود باقی باشد، و در غیر اینصورت  صل در حذف حرف آخر در ترخیما .11
 جایز نیست.
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 منابع
 ش1313، 16آکرتاش آکر نوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تاران، نشر نی، چاپ  .1
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 مقدمه
ا بیان کردیم. در این جلسه ضمن تعریف آن احکام و شرایط ترخیم ردیم و ودر جلسه قبل بحث ترخیم را مطرح نم

همچنین شرایط  .دهیمیح میا توضگانه آن رمهاا  آن را ککر و اتهعماتا  تهعال ،ألجله را تعریف نمودهمفعول
کنیم که در صور  نبودن هریک از این شرایط اعراب مصدر موجود در بیان میرا ککر کرده و   ألجلهمفعولچاارگانه 

ابهدا آن را تعریف  پرداخهه، فیه، در جلسه بعد به مفعولألجلهمفعولایان یافهن مباحث مربوط به جمله چه خواهد بود. با پ
در ادامه شرایط نصب اتم  .کنیمبه حاتا  مخهلف اتم مکان اشاره می و اعراب ظرف زمان را ککر کرده سنموده تپ

 مکان و موارد اتهثناء و شاک آن را مطرح خواهیم نمود. 
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  اهداف آموزشی
 هواند:ه این درس بفراگیر پس از مطالعرود انهظار می

 مفعول ألجله را تعریف نماید. .1
 را ککر کند. ألجلهت مفعولعالم .2
 .نمایدرا ککر و  مضاف « ال»، بدون و اضافه «ال»در ته صور  با  ألجلهمفعولاعراب  .3
 بیان نماید. ، رامطلقا با حروف دیگر جرألجله مفعولامکان جر  .4
 را بیان نماید. ألجلهمنصوب واقع شدن مصدر به عنوان مفعولشرایط  .5
 بیان نماید. دألجله واقع شدن را نداشهه باشعولاعراب مصدر در صورتی که شرایط مف .6
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 متن درس
- 33 - 

 المفعول ألجله أو له
 هو المفعول ألجله؟ . ما182
 ما هي أحكامه؟ هي أحوال المفعول ألجله و . ما183
 . ماکا یشهرط في المصدر حهى یصحّ نصبه مفعوتاً ألجله؟184
 «.إجالتاً لألمیر وَقَفَ الجندُ»اح تببه، نحو: . المفعول ألجله هو مصدر یذكر بعد الفعل إلیض182
  «.لِمَ»عالمهه وقوعه في جواب  و  مفعولٌ ألجله ألنّه یوضح السبب الذي من أجله وقف الجند.« إجالتاً» :فائدة
183 . یُجرّ على و«. کالمدینةُ إكراماً للمل زُیّنت»اإلضافة فاألكثر نصبه، نحو:  إکا كان المفعول ألجله مجرّداً من أل و

 قِلَّة كقوله:
 مَن تكونوا ناصریه ینهصرْ مَن أَمَّكم لِرغبةٍ فیكم جُبرْ               و                         

        تا »وینصب على قلّة كقوله: «. علیه أصفحُ عنه للشفقة»فاألكثر جره بالحرف، نحو: « أل»وإن كان مقروناً بـ
 عن الایجاء. لِجُبنى أي« أقعُد الجبنَ عن الایجاء

  :تابهغاءِ مرضاتِه»أو « مَرضاةِ اهللِ تَصدَّقتُ ابهغاءَ»وإن كان مضافاً جاز فیه األمران على السواء، نحو.» 
قُهل الجانِي »، نحو: «فِي»و « مِنْ» و« الباء»من حروف الهعلیل، كـ « الالم»تا بأس من جرّه مطلقاً بغیر  فائدة : و
 أي بسبب ناقةٍ. .« قُهِلَ كُلَیْبٌ في ناقةٍ»أي بسبب الشوق، و « الشوقِ کُبتُ مِن»نبه، و أى بسبب ک« بِذنبِه
مُفاِماً علّة، مشاركاً لعامله في  1،القلوب یشهرط في المصدر حهى یصحّ نصبه مفعوتاً ألجله أن یكون من أفعال .184

 «.دَكُم خَشیةَ إمالقٍلَا تَقهُلُوا أوتا»نحو:  الفاعل و مخالفاً له في اللفظ، الوقت و
لوا أولَادَكُم مِن لَا تَقهُ»فهقول:  «الالم»و « مِن»، كـ «ف الهعلیلوحر»فائدة : إن فا  حكمٌ من هذه األحكام جُرَّ بـ 

 کَكرامي إیّاـإالیوم لِ کَجئهُ»نَّ المجرور لیس مصدراً. و ، أل«لحاجةٍ کَأَتیهُ» ، لِأنّه لَیس من أفعال القلوب. و«إمالقٍ
لِهأدیبِ  کَأدّبْهُ»فاعلاما لیس واحداً. و  لِأنّ«. كرامِه إیّايَلِـإأكرمْهُه »، لِأنّ المصدر لم یقع وقت وقوع عامِله، و «غداً
 عامِله. ، لِأنّهُ من لفظه، أي من لفظ«کَأمثال
 
 

                                           

 . أي من أفعال النفس الباطنة.0
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 مفعول ألجله

 .پردازیمدامه به توضیح مباحث آن میدر ا گویند،له نیز میکه به آن مفعول باشدألجله میاز جمله منصوبا  مفعول

 تعریف 

کند مانند: میبیان  را فعلواقع شدن شود و علت مصدر منصوبی اتت که بعد از فعل ککر می :لهألجله یا مفعولمفعول
بعد از مصدر و منصوب اتت و « اجالتاً» . در این مثال«ـ تربازان به احهرام امیر ایسهادند إجالتاً لألمیر وَقَفَ الجندُ»

 اند.احهرام امیر ایسهاده کند که برا  میبیان ایسهادن تربازان را ککر شده اتت و علت « وقف»فعل 

 عالمت مفعول ألجله

ت بوتیله ألجله اتت یا از اقسام دیگر مفاعیل اتکه مفعول واقع شده در جمله مفعولبهوان تشخیص داد  برا  اینکه
 « برا  چه؟»به معنا  « لِمَ»ألجله در پاتخ فعولو آن عالمت این اتت که م کنیمن مییعیعالمهی که دارد آن را ت

شود. شود تربازان برا  چه ایسهادند؟ از علت ایسهادن پرتیده میهه میوقهی گف !شودمی یعنی پرتش از تبب و دلیل
 شود.و با مفعول ألجله علت ایسهادن که احهرام به امیر باشد بیان می

 مختلفاستعماالت له در الجاعراب مفعول

 :، و برخی زیاد اتتکم از این صور  هابرخی اتهعمال د که شوبه ته صور  اتهعمال می تاجله مفعول

 «اضافه»و « ال»بدون 

 نداشهه باشد و به چیز  هم اضافه نشده باشد« ال»یعنی  اتهعمال شود بدون ال و اضافه ألجلهمفعول در صورتی که 
 :دارد از نظر اعراب دو صور 

المدینةُ  زُیّنت». مانند: شودمنصوب اتهعمال میبه صور   غالباًد به کار رو« ال و اضافه»قهی بدون و ألجلهمفعول 
ندارد و به چیز  هم اضافه نشده « ال»که « اکراما»در این مثال  .«تزیین شد شار بخاطر اکرام پادشاهـ  کإكراماً للمل

  باشد، زیرا بیانگر دلیل تزیین شار اتت، بنابراین به صور  منصوب به کار رفهه اتت. اتت، مفعول تاجله می

 :قول شاعر ، مانندشوداتهعمال میمجرور به صور  خیلی کم در برخی موارد و ألجله مفعولدر فرض یاد شده،  
  مَن تكونوا ناصریه ینهصرْ و        م لِرغبةٍ فیكم جُبرْمَن أَمَّك»

 «شودیار  می ،دباشی گر اویار  شماو کسی که  /شود  جبرانکند برا  میلی که در شماتت قصد شما را که  کسی 
باشد، نگر دلیل قصد کردن می، زیرا بیاألجله اتتمفعول و اضافه بکار رفهه اتت« ال»که بدون  «لرغبةٍ» در این مثال 

  کار رفهه اتت. بهمجرور  بنابراین به صور 
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 «ال» با

در صور  کم بودن یا زیاد بودن اتهعمال از جات که در این صور   رودبه کار می «ال»با  ألجلهمفعول گاهی اوقا 
  .جر یا نصب، بر عکس فرض قبلی اتت

اطر ه خبـ  علیه أصفحُ عنه للشفقة»اکثرا مجرور به حرف جر اتت، مانند: باشد « ال»در صورتی که دارا   ألجلهمفعول
که به آن اضافه شده و  «تام»و با حرف جر  اتت« ال»دارا  « للشفقه»در این مثال « رمگذماربانی به او از او در می

  کند.را بیان می از فرد مورد نظر چون دلیل گذشهن ألجله اتتمفعولو  آن را حذف نموده مجرور شده اتت« الف»

تا » مانند: ،شودمنصوب اتهعمال می ی به صور بسیار اندکباشد در موارد « ال»ا  جله در صورتی که دارألمفعول  
از به خاطر ترتم  -لجبنی عن الایجاء »یعنی  «دارم به خاطر ترسنمیـ از جنگ دتت بر اقعد الجبن عن الایجاء

 و کنداز جنگ را بیان میچون دلیل دتت بر نداشهن  اتت تاجلهمفعولو « ال»همراه با  «لجبنَا»این مثالدر . «جنگ
  منصوب اتهعمال شده اتت.

 به صورت مضاف

بودن آن مساو  اتت و تفاوتی  منصوب و مجروراین قسم،  رد .شودبه کار برده می نیز مضافصور  له به مفعول
د[ خشنود  صدقه دادم به امید ]و قصـ  اهلل مرضا ِ بهغاءَإ تصدقتُ» مانند: صوب به کار رود یا مجرور،نندارد که م
 صدقه دادنو علت  مفعول ألجله اتت مضاف اتت و منصوب واقع شده اتت که «ابهغاءَ» در این مثال که « پروردگار

در این  .«ـ بخاطر خشنود  پروردگار مرضا  اهلل بهغاءِتا»مانند: یا  . وباشدکه خشنود  پروردگار می کندرا بیان می
بر تر و  علت اتت« تام»در واقع  کند. بنابراینکه بیان علت و تببیت می تات« ل»به حرف جر  مجرو «ابهغاءِ» مثال
  اتت.خشنود  پروردگار  کند کهکه مفعول تاجله میباشد در آمده اتت و علت انجام این کار را بیان می« ابهغاء»

تببیت و بیان علت که  تایر حروف جربا   «تام». عالوه بر شوداتهعمال می هجار« تام»ألجله با بیان شد که مفعول 
 باشد چه نباشد،« ال و اضافه»چه همرا ، «فِي»و « مِنْ» و« باء» :از جملهشود نیز اتهعمال شده و مجرور می نمایند

  تاجله در این مثالاا، صحیح بوده و اشکالی ندارد:بنابراین، اتهعمال مفعول
یعنی أ : بسبب کنب ـ » ،«ـ کشهه شد آدم کش به علت گناهش قُهل الجانِي بِذنبِه» مانند:« باء تببیت»با  اتهعمال
  اتت. به کار رفهه« باء تببیت»باشد که با می« نبک»کلمه  ألجلهمفعولدر این مثال « گناهشبسبب 

در این مثال « وق ـ یعنی به تبب شوقا  بسبب الش» ،«ـ آب شدم از خوشحالی الشوقِ کُبتُ مِن» نیز در مثال: و
  که معنا  تببت دارد به کار رفهه اتت. «من»جله اتت که با حرف جر ألمفعول« الشوق»
، «بسبب ناقة یعنی أ  بسبب ناقة ـ» «دند کلیب به دلیل کشهن شهر مادهـ کشهه ش قُهِلَ كُلَیْبٌ في ناقةٍ» یا در مثال: و

 البهه در اصل مصدرکند به کار رفهه اتت. که بیان علت می فی  حرف جر اتت که با ألجلهمفعول« ناقة»در این مثال 



 

    حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدكليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير    

 

 5ـ درس  3نحو عالی  چکیده درس

 

01 

اصلی کشهه شدن کلیب،  علت ، بنابر ایندر تقدیر اتت« قهل»بوده که « فی قهل الناقه»در تقدیر اتت و « قهل»
 .کشهن ناقة بوده اتت

 واقع شدن مصدرله شرایط مفعول

تاجله واقع خواهد مفعولباید مصدر باشد، حال مصدر  که میتاجله د، مفعولألجله شطبق تعریفی که برا  مفعول

 باشد:منصوب واقع شود، دارا  شرایطی میشود و به همین دلیل، 

 .شود نه از اعضاء دیگراز قلب صادر  کهباشد  باید از افعال قلوب باشد یعنی دال بر امور باطنی .1
 برا  بیان علت باشد. .2
 .زمان و فاعل یکی باشد جاتاز  ما قبل آن،فعل یعنی  عامل خود باید با  .3
 با عامل، یعنی فعل ماقبل خود در لفظ تفاو  داشهه باشد. یعنی حروف اصلی آناا با هم مهفاو  باشد. .4

« خشیة أمالق»در این مثال  .«ـ فرزندانهان را به خاطر ترس از فقر نکشید لَا تَقهُلُوا أوتادَكُم خَشیةَ إمالقٍ» مانند:

فعول تاجله اتت و همه شرایط یاد شده را دارد، چراکه از افعال قلوب اتت و فعلی باطنی می باشد،  بیانگر علت نای م

یکی اتت، و با عامل خود یعنی فعل « تاتقهلوا» از کشهن فرزندان اتت، از جات زمان و فاعل با عامل خود یعنی فعل 

  اصلی آناا با هم فرق دارد.حروف  از نظر لفظی مهفاو  اتت، یعنی« تقهلواتا»

 در صورت نداشتن هریک از شرایط نصب ألجلهجرور شدن مفعولم

« حروف تعلیل» بابلکه  ،باشد منصوب ألجلهلبه عنوان مفعوتواند نمیرا نداشت،  هریک از این شرایط ألجلهفعولم اگر

 :شودمجرور می ،«تام»و « من»مانند 

تاتقهلوا اوتادکم من : »شود، مانندنباشد، با حروف تعلیل مجرور میفعل قلبی دال بر مصدر ألجله لفعومدر صورتی که  

تواند فعل قلبی و باطنی نیست، لذا نمی تاجله اتت، اما به این دلیل کهاینکه مفعول با« امالق»در این مثال « امالق

  .منصوب باشد، و به صور  مجرور به کار رفهه اتت

ـ  أَتیهُكَ لحاجةٍ» :شود، مانندرا نداشت با یکی از حروف تعلیل مجرور می شرط مصدر بودن ألجلهفعولم در صورتی که

تواند منصوب نمیلذا ، مصدر نیست ألجله اتت، اما چونفعولبا اینکه م «لحاجةٍ» در این مثال «نزد تو آمدم برا  نیاز

 تت.مجرور شده ا« تام»باشد و با حرف تعلیل 
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جئهُكَ » شود، مانند:با یکی از حروف تعلیل مجررور می ه باشد نیزخود نداشه اتحاد زمانی با عامل در صورتی که مصدر

ه کبا این «تاکرامی» در این مثال «برا  اینکه فردا تو را گرامی بدارم ـ امروز به دیدن تو آمدم غداً كرامي إیّاكَـإالیوم لِ

حال و زمان خودش  زمان عامل ، یعنیواقع نشده اتت باشد« جئهک»که  در زمان عاملشألجله اتت ولی چون مفعول

 .مجرور شده اتت« تام»با حرف تعلیل  ، لذاتواند منصوب شودآینده اتت نمی

أكرمْهُه » شود، مانند:با یکی از حروف تعلیل مجرور می ه باشد نیزاتحاد نداشه با عامل در فاعل در صورتی که مصدر  

 ألجله اتتبا اینکه مفعول «تاکرامهِ»در این مثال «. ـ گرامی داشهم او را برا  اینکه مرا گرامی داشت كرامِه إیّايَلِـإ

 . شده اتتمجرور « تام»با حرف تعلیل  تواند منصوب باشد، لذااد ندارد، نمیاتح با عاملش در فاعل ولی چون

ـ  أدّبْهُكَ لِهأدیبِ أمثالكَ»شود، مانند: با یکی از حروف تعلیل مجرور مینیز در صورتی که مصدر از لفظ عاملش باشد 

از لفظ  ولی چون ألجله اتتبا اینکه مفعول «لهأدیبٍ» در این مثال نیز« ادب کردم تو را برا  ادب شدن امثال تو

 .مجرور شده اتت« تام»با حرف تعلیل  تواند منصوب باشد، لذااتت نمی« ادبهک»عاملش 
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 مفعول ألجله

شود و بیان علت واقع شدن فعل را مصدر منصوبی اتت که بعد از فعل ککر می تعریف:
 «إجالتاً لألمیر وَقَفَ الجندُ»کند مانند: می
 

 شود.واقع می« لِمَ»عالمت: در جواب 

ألجله در مفعول اعراب
 اتهعماتا  مخهلف

وقف »مجرور،  گاهی «.کالمدینةُ إكراماً للمل نتزُیّ»غالبا منصوب، « ال و اضافه»بدون  .1
 «الجند اجالتا لالمیرِ

تا اقعد »منصوب،  گاهی «علیه أصفحُ عنه للشفقة»، اکثرا مجرور به حرف جر« ال»ا ب .2
 «الجبن عن الایجاء

ابهغاء تصدقت »یا  «مرضا  اهلل بهغاءِأل»نصب و جر آن مساو  اتت، « مضاف»بصور   .3
 «اهلل مرضا َ

 ألجله باامکان جر مفعول
لیل غیر از عتایر حروف ت
 تام

 ا : بسب کنبه «قُهل الجانِي بِذنبِه»، تببیت «با»اتهعمال .1
 بسبب الشوق ا : « الشوقِ کُبتُ مِن ،تببیت «من»اتهعمال .2
  بسبب ناقةٍ.  ا :« قُهِلَ كُلَیْبٌ في ناقةٍ، تببیت «فی»اتهعمال  .3

ألجله واقع مفعول شرایط
 شدن مصدر

 دال بر امور باطنی باشد. وباید از افعال قلوب  .1
 برا  بیان علت باشد. .2
 فعل قبلش از حیث زمان و فاعل یکی باشد. عامل خود یعنی باید با .3
 باشد.هفاو  مبا عامل یعنی فعل ما قبل خود در لفظ   .4
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 ترجمه
- 33 - 

 المفعول ألجله أو له
 مفعول ألجله یا له

 هو المفعول ألجله؟ . ما281
 . مفعول ألجله چیست؟182

 ما هي أحكامه؟ هي أحوال المفعول ألجله و . ما283
 . حاتا  و احکام مفعول ألجله چیست؟183

 . ماذا یشترط في المصدر حتى یصحّ نصبه مفعوالً ألجله؟281
 ؟چه چیز  در مصدر شرط اتت تا نصب آن به عنوان مفعول ألجله، صحیح باشد. 184

 «.إجالالً لألمیر وَقَفَ الجندُ». المفعول ألجله هو مصدر یذكر بعد الفعل إلیضاح سببه، نحو: 281
ایسهادند تربازان به : »مانند ،کردن علت فعلروشن شود برا  بعد از فعل ککر می مصدر  اتت که جلهأل. مفعول182

 .«به فرمانده [و احهرام]خاطر تجلیل 
عالمته وقوعه في  و مفعولٌ ألجله ألنّه یوضح السبب الذي من أجله وقف الجند. «إجالالً» فائدة:

 «.لِمَ»جواب 
 نده اایسهاد به خاطر آن تربازانتببی را که اجالل  جله اتت چونأل مفعول]در مثال یاد شده[ « تاًاجال»آورد: دتت  

 اتت.« لِمَ»قرار گرفهن آن در جواب  إلجله،کند. عالمت مفعولروشن می
283 . المدینةُ إكراماً  زُیّنت»اإلضافة فاألكثر نصبه، نحو:  إذا كان المفعول ألجله مجرّداً من أل و

 «. لملكل
183.  شد بیشهر نصب آن ]در این نوع با]شدن به لفظی دیگر[ « اضافه»و  «ال»جله بدون رگاه مفعول أله

 .«تزیین شد شار بخاطر اکرام پادشاه» اتهعمال، شایع[ اتت، مانند:
 یُجرّ على قِلَّة كقوله: و

 مَن تكونوا ناصریه ینتصرْ و    مَن أَمَّكم لِرغبةٍ فیكم جُبرْ                                    
 مانند قول شاعر: شود،کم جر داده می بسیاردر موارد [  البهه]و 
 1.شودیار  باشید، گر او یار  شما/ و کسی که غالب شود بخاطر میلی که به شما دارد کندقصد شما را کسی که       

                                           
 (25. أمَّ / روکردن ، عازم شدن، به دیدن کسی رفهن) ر. ک. آدرتاش آکرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارتی، تاران، نشر نی، ص 1
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        ینصب على  و«. علیه أصفحُ عنه للشفقة» فاألكثر جره بالحرف، نحو:« أل»وإن كان مقروناً بـ
 عن الهیجاء. أي لِجُبنى« ال أقعُد الجبنَ عن الهیجاء»قلّة كقوله: 
      در این نوع ا تهعمال، شایع[ اتت جربیشهر جر آن با حرف پس « ال»همراه باشد با  ]مفعول ألجله[ اگر[ ،
از »شود، مانند قول شاعر: بسیار کم منصوب میلبهه در موارد [ ]او  .«رمگذاو از او در می بهاطر ماربانی به خ»مانند: 

 .از جنگ میعنی به خاطر ترت «دارم به خاطر ترسجنگ دتت بر نمی
 البتغاءِ »أو « مَرضاةِ اهللِ تَصدَّقتُ ابتغاءَ»إن كان مضافاً جاز فیه األمران على السواء، نحو:  و

 «.مرضاتِه
  به صور  مساو  ]مفعول ألجله[ در آن [بودن مجرور و منصوبهر دو حکم ] ،دمضاف باش]مفعول ألجله[ و اگر 

 1«خشنود  او ه امیدب»یا  «خشنود  پروردگار]و قصد[  امیدبه  صدقه دادم» ، مانند:جایز اتت
 ، «فِي»و « مِنْ» و« الباء»من حروف التعلیل، كـ « الالم»ال بأس من جرّه مطلقاً بغیر  فائدة : و
به غیر  ، به صور  مضاف[«ال»و اضافه، با « ال»مطلقا ]بدون  مفعول تاجله به ر دادنجَدر شکالی نیست ادتت آورد: 

 ،«فی»و « من»و « با» مثل ،از حروف تعلیل« تام» [حرف]از 
یْبٌ في قُتِلَ كُلَ»أي بسبب الشوق، و « الشوقِ ذُبتُ مِن»أى بسبب ذنبه، و « قُتل الجانِي بِذنبِه»نحو: 
 ي بسبب ناقةٍ. أ« ناقةٍ
یعنی به تبب « آب شدم از خوشحالی»یعنی به تبب گناهش، و « کشهه شد آدم کش به علت گناهش» مانند:

 شهر ماده. ]کشهن[ یعنی به تبب« شهر ماده [کشهن]د کلیب به دلیل نکشهه شد»خوشحالی، و 
مُفهِماً علّة،  2،وبالقل یشترط في المصدر حتى یصحّ نصبه مفعوالً ألجله أن یكون من أفعال .281

 «.لَا تَقتُلُوا أوالدَكُم خَشیةَ إمالقٍ»نحو:  الفاعل و مخالفاً له في اللفظ، مشاركاً لعامله في الوقت و
از افعال قلوب  :اینکهصحیح باشد اجله به عنوان مفعول ألمنصوب شدنش  شرط شده اتت در مصدر برا  اینکه. 184
 ، مانند: ملش مخالف باشداو در لفظ با ع ،عاملش در زمان و فاعل مشارکت داشهه باشدبا  [و] ،علت را بفاماند [و] 3،باشد
 «فرزندانهان را به خاطر ترس از فقر نکشید»

لوا لَا تَقتُ»فتقول:  «الالم»و « مِن»، كـ «ف التعلیلوحر»فائدة : إن فات حكمٌ من هذه األحكام جُرَّ بـ 
 ، ألنَّ المجرور لیس مصدراً.«لحاجةٍ کَأَتیتُ» ن أفعال القلوب. و، لِأنّه لَیس م«أولَادَكُم مِن إمالقٍ

حروف »به شود ]مصدر[ مجرور مینباشد ]که برا  منصوب شدن مصدر ککر شد[ ن احکام از ای حکمیاگر آورد: دتت
جرور به م را به صور مصدر و ] «فرزندانهان را به دلیل فقر نکشید»گویی تو: پس می« تام»و « من» مانند:« تعلیل

 مصدر نیست. ،چون مجرور« نزد تو آمدم برا  نیاز»[ زیرا از افعال قلوب نیست. و کار می بر 

                                           
 ( 63ش، ص 1333آکر نوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارتی، تاران ، نشر نی، . إِبهغاء/ به امید به قصد، )ر. ک. آکرتاش  1

 . أي من أفعال النفس الباطنة.1
 . یعنی از افعال درونی باشد. 3
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كرامِه لِـإأكرمْتُه »، لِأنّ المصدر لم یقع وقت وقوع عامِله، و «غداً کَكرامي إیّاـإالیوم لِ کَجئتُ»و  
 عامِله. ، لِأنّهُ من لفظه، أي من لفظ«کَاللِتأدیبِ أمث کَأدّبْتُ»فاعلهما لیس واحداً. و  لِأنّ«. إیّايَ
اتت. و  قرار نگرفههعاملش وقوع زیرا مصدر در زمان « دم برا  اینکه فردا تو را گرامی بدارمامروز به دیدن تو آم»و 
ادب کردم »یکی نیست. و  ]مصدر و عامل آن[ برا  اینکه فاعلشان«. گرامی داشهم او را برا  اینکه مرا گرامی داشت»
 ، یعنی از لفظ عاملش اتت.]مصدر[ از لفظ آن چون« و را برا  ادب شدن امثال توت
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 چکیده
 .شودبعد از فعل ککر می برا  بیان کردن علت فعل مصدر  اتت که ،لهمفعول .1
 واقع می شود.« لِمَ»ألجله، این اتت که در جواب عالمت مفعول .2
 شود.مجرور اتهعمال می گاهی به صور صوب و اکثرا من ،باشد« اضافه»و « ال»له با اگر مفعول. 2
 شود.منصوب اتهعمال می گاهی به صور اکثرا مجرور و  باشد،« ال»اگر مفعول له با . 3
 مساو  اتت.، اتهعمال آن به صور  مجرور یا منصوب، شود« اضافه» له اگر مفعول. 4
که معنا  تببیت داشهه باشد  حروف جر  و مجرور نمودن آن با تایر شودجاره مجرور می« متا»له با مفعول .7

 جایز اتت. «من» و« فی»و « با» مانند:
 این اتت که: بودن نصب آنصحیح مصدر و  له واقع شدنشرط مفعول .8

  ،از افعال قلوب باشد -
  ،علت را بفاماند -
  ،باشد با عامل، یعنی فعل ماقبل خود در زمان و فاعل مشهرک -
 .ملش مخالف باشدادر لفظ با ع  -
 شود. مجرور می« تام»و « من»صورتی که مصدر شرایط یاد شده را نداشهه باشد با حرف تعلیل  در  .3
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 مقدمه
آن را تعریف نموده، عالمتهای آن را ذکر و استعماالت سه گانه له پرداختیم ألجله یا مفعوله گذشته به مفعولدر جلس

در این جلسه به مطالب  نمودیم.له را ذکر مفعولبه عنوان نصب مصدر همچنین شرایط چهارگانه  دادیمآن را توضیح 
اعراب ظرف زمان را ذکر کرده به حاالت مختلف اسم مکان ابتدا آن را تعریف نموده سپس  کنیم.فیه اشاره میمفعول

ینده ادامه در جلسه آ .در ادامه شرایط نصب اسم مکان و موارد استثناء و شاذ آن را مطرح خواهیم نمود .کنیماشاره می
اسم مکان  سماعی اعراب و نیز موارد بیان شدهاسم مکان محدود  کرده، اعراب فیه را طرحمطالب مربوط به مفعول

گردد و مواردی که جانشین ظرف خواهد می محدود ذکر خواهد شد. و نیز اقسام ظرف، حاالت ضمیری که به ظرف بر
  کنیم.شد را بیان می
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 اهداف آموزشی
 تواند:بدانش پذیر پس از مطاله این درس رود نتظار میا

 فیه یا ظرف را تعریف کند.مفعول .1
 اعراب اسم زمان و مکان اگر متضمن معنای فی نباشد را ذکر نماید. .2
 اعراب ظرف زمان را بیان کند. .3
 حاالت اسم مکان را ذکر کند. .4
 شرایط نصب اسم مکان را بیان نماید. .5
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 متن درس
- 34 - 
 لمفعول فیها

 هو المفعول فیه؟ . ما185
 . أىّ نوع من أسماء الزمان ینصب على الظرفیة؟181
 . أيّ نوع من أسماء المكان ینصب على الظرفیة؟181
 هو المكان المحدود؟ . ما188
 . ما الفرق بین الظرف المتصرف و غیرالمتصرف؟181
 . ماذا ینوب عن الظرف؟111
 «.مَشَیْتُ میالً»و « یوماً صُمتُ»، نحو: «في»اسم زمانٍ أو مكان ضُمِّن معنى . المفعول فیه أو الظرف هو 185

األسماء المتصرّفة فیكونان  كان حكمهما كحكم سائر« في»المكان الیتضمنان معنى  فائدة : إذا كان اسما الزمان و
 «.عذَّبني یومُ الحّرِ» فاعالً أو مفعوالً به، نحو: أو«. کٌیومُ الجمعة یومٌ مبار»اً، نحو: خبر مبتدأً و

 یومَ کزُرتُ»، نحو: «في»بتقدیر  . إنّ ظرف الزمان مبهماً كان أم مختصاً أم معدوداً یصلح كُلُّه للنصب على الظرفیة181
 أي في یوم األحد.« األحد صباحاً

 «.في غدٍ کأزور»الظرف كباقي األسماء، نحو: جُرَّ « في». إذا ظهرت 1فوائد: 
و « بنیتُ البیتَ في سنتینِ»الزمان، نحو:  مع ظرف« في»ممّا ینقضي شیئاً فشیئاً، فال بُدَّ من إظهار  . إذا كان الفعل2
 «.أُسبوعَینِ نقّحتُ الكتابَ في»

 . یُنصب على الظرفیَّة من أسماء المكان نوعان:181
 «.ي السّاعةِ میلینِقَطَعْتُ ف» و« یسرةً تلفَّتُّ یمنةً و»، نحو: «والمقادیر الجهات»٭ المبهم كأسماء 

 «.مَقْعَد»و « مَجلِس»٭ اسم المكان المصوغ من المصدر، نحو: 
فإذا كان «. مَحلَّ الحبیبِ کَفي قلب حَلَلتُ»و « قعدتُ مقعَدَ األمیر»فائدة : شرط نصبه أن یكون عامله من لفظه، نحو: 

 )في هو مِنّي مقعَد القابلة )في القرب(، مَزجرَ الكلب: »أما قولهم«. مرمى زیدٍ جلستُ في»من غیر لفظه تعَیَّن جرُّه فیُقال: 
 «.ناط»أو « زجر»أو « قعد»ال « مستقرّ»أو  «استقرّ»فشاذٌّ، إذا قدّر عامله المقدر « التوسط( أو مناط الثریّا )في البعد(
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 مفعول فیه

به بررسی مباحث در ادامه  .شودالق میو به آن ظرف نیز اطاست فیه است که از منصوبات از مفاعیل مفعول یکی دیگر
 :پردازیمآن در عناوین زیر می

 تعریف

می« در - فی»معنای  در بردارنده نماید ومی وقوع فعلمکان یا زمان ی است منصوب که داللت بر سمافیه مفعول
 .باشد

 فیهاعراب مفعول

 فیه دارای حاالت اعرابی زیر است:مفعول

 در این مثال« روزه گرفتم ،در یک روزـ  صمت یوماً»مانند:  ،منصوب است در صورت داشتن معنای فی فیهفعولم
 «ـ در روز فی یوم»است یعنی  «فی»معنای  دهندر بر داراست که وب است بنابر ظرفیت چون اسم زمانی منص «یوماً»
بنابر ظرفیت منصوب است و متضمن « میالً» این مثالدر  که «در یک مایل حرکت کردم ـ مشیتُ میالً»مانند: نیز و 

 «ک مایلـ  در ی فی میالً»است یعنی « فی»معنای 

نباشد حکم سایر اسماء متصرف را خواهند داشت و به دو « فی»اسم مکان و زمان در صورتی که متضمن معنای 
 آید:صورت زیر می

یومٌ » مبتدا و« یومُ الجمعه» در این مثال« روز جمعه روز مبارکی استـ  الجمعه یوم مبارکیوم » :مانندخبر، و . مبتدا 1
نیست لذا مانند سایر اسماء متصرف « فی»معنای  متضمن« یوم الجمعه»که اسم زمان  خبر و مرفوع است «مبارک

 آمده و بر اساس نقشی که دارد اعراب گرفته و منصوب نیست.
 زیرامرفوع است « الحرّ یومُ» در این مثال «اذیت کرد مرا روز گرمـ  عذَّبني یومُ الحّرِ»مانند: ، بهمفعول یا . فاعل2

شی که دارد اعراب تا منصوب باشد لذا مانند سایر اسماء متصرف بر اساس نق و متضمن معنای فی نیست فاعل است
 .گرفته است و فاعل واقع شده است

  بر ظرفیتصالحیت انواع ظرف زمان برای نصب بنا

در همه این اقسام  .شوددارای اقسامی است و به ظرف زمان مبهم، غیر مبهم، مختص و معدود تقسیم می ظرف زمان
 األحد صباحاً یومَ کزُرتُ»مانند: . ظرفیت، منصوب باشندبنابر  دارنددر تقدیر گرفته شود صالحیت « فی»در صورتی که 

در تقدیر است و صالحیت « فی»که  ـ در روز یک شنبه في یوم األحد نییع «ـ دیدار کردم با تو صبح روز یک شنبه
است و منصوب استعمال مبهم و معدود  ظرف زمان« یومَ» بنابراین در این مثال برای منصوب بودن را دارا است.

 شود.می
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 کأزور» مانند: شود،در این صورت ظرف مجرور میظاهر شود  «فی»اگر  ،دارد« فی»عنای که م فیه زمانیمفعول در
ظاهر شده است « فی» به این دلیل کهفیه زمانی است و مفعول« غدٍ» در این مثال «کنمـ فردا با تو دیدار می في غدٍ

 .به جای نصب، حرکت جر گرفته است
 

باید « فی»حرف  ،الحصول بوداگر فعلی تدریجی حال. ساختن خانه ند مثلشوجاد میی ایتدریج برخی افعال به صورت
رد در تقدیر گرفت. بنابراین بدیهی است که ظرف ارا در این مو« فی»توان ظاهر شود و نمیآن فعل ظرف زمان در 

ساخت خانه تدریجی در این مثال  «دو سال ـ ساختم خانه را در بنیتُ البیتَ في سنتینِ»مانند: زمان مجرور خواهد بود، 
چنین در شده است. هممجرور  که ظرف زمان می باشد، «ینتسن»در نتیجه  شده و  در آن اظهار «فی»است و لذا 

و لذا ویراستاری کتاب تدریجی است « ستاری کردم کتاب را در دو هفتهاویرـ  أُسبوعَینِ نقّحتُ الكتابَ في» مثال
 باشد، مجرور شده است.میظرف زمان که  «اسبوعین» شده و در نتیجه در آن اظهار« فی»

 منصوب اسم مکان انواع 

 :شودمیمنصوب  بنابر ظرفیتمکان  اءاسم از دو نوع

و چپ، جلو و عقب  یعنی باال، پائین، راست، گانهجهات ششاسمائی که برای بیان مبهم باشد مانند  اگراسم مکان 
در این صورت بنابر  روند،کار میاسمائی که برای بیان مقدار اشیاء از جهاتی مانند مسافت، وزن و ...به نییع قادیرم

یمینةً و » در این مثال «به طرف راست و چپ توجه کردمـ  یسرةً تلفَّتُّ یمنةً و» د:شود، ماننظرفیت منصوب می
در  ـ قَطَعْتُ في السّاعةِ میلینِ» و اند.بر ظرفیت منصوب شدهاز اسماء مکان مبهم و بیانگر جهت هستند، بنا که «یسیرةً

بنابر ظرفیت  اسماء مبهم و بیانگر مقدار، یعنی زمان است،از  که «الساعة» در این مثال. «مپیمود یک ساعت دو مایل
 منصوب شده است.

که فاقد زمان « الجَلس و القَعد» که از مصدرمکان نشستن  «.عَدمَقْ»و « مَجلِس» شودسم مکانی که از مصدر ساخته ا 
 شوند.بنابر ظرفیت منصوب می اند چراکه فعل دارای زمان است،و از فعل ساخته نشده اندساخته شده هستند

اشتراک در لفظ بین مصدر با فعلی که است، با توجه به اشتراک یا عدم  که از مصدر ساخته شده یاسم مکاناعراب 
 عامل آن می باشد، متفاوت است:
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یعنی  امل خود،ع ه بااین است ک شرط منصوب شدن آن داردبر مکان  باشد که داللتساخته شده مصدری  از ظرف اگر

ه در این مثال ک «نشستم محل نشستن امیرـ  میرت مقعد االقعد»مانند:  ،دنباش ساخته شده لفظاز یک فعل ماقبلش 
از یک « قعدت»ی و چون با عامل خودش یعن ظرفی است که از مصدری ساخته شده که دال بر مکان است« مقعد»

  اشتراک دارند، به صورت منصوب به کار رفته است.« قعد»لفظ ساخته شده و در حروف اصلی 
ظرفی است  « محل»در این مثال  «دوست قرار گرفتم در جایگاهدر قلب تو ـ  مَحلَّ الحبیبِ کَفي قلب حَلَلتُ» مانند: و

از یک لفظ ساخته شده و  «حللتُ» یعنی با عامل خودشچون که از مصدری ساخته شده است که دال بر مکان است و 
 به صورت منصوب به کار رفته است. اشتراک لفظی دارند، « حلل»در حروف اصلی یعنی 

عامل خودش یعنی فعل ماقبلش ساخته نشده لفظ از داللت بر مکان دارد اما  هباشد ک ساخته شده مصدری ظرف از اگر
در این  «ـ نشستم در مکان تیر اندازی زید جلست فی مرمی زید» :مانند مجرور شود، واجب است در این صورت ، باشد
« رمی»از « مرمی»از نظر لفظی مشترک نیستند، چرا که حروف اصلی  «جلست» با عامل خود یعنی« مرمی» مثال

 کار رفته است.، بنابراین طبق قاعده به صورت مجرور به«جلس»از « جلست»تشکیل شده است، اما حروف اصلی 

این امر در سه  ،فعل ماقبلش هم لفظ نیست منصوب شده استیعنی  عامل خودشبا  مصدر با اینکه نادریدر موارد 
اند و در صورت خاصی به صورت منصوب دار فاصله و دور بودن به کار رفتهمورد است که برای بیان نزدیک بودن، مق

 روند:به کار می

 اگر .است اسم مکان« مقعدَ»در این مثال «. ـ نسبت او با من مانند محل نشستن قابله استهو مِنّي مقعَد القابلة »
 ،از یک لفظ ساخته نشده است ولی منصوب استبا عامل خود ود با اینکه در تقدیر گرفته ش« یا مستقراستقر » آنعامل 

 منصوب نخواهد بود.  که با آن هم لفظ است، بگیریم« قعد»اگر عامل مقدر آن را  ماا

در تقدیر  «مستقر»یا « استقر» اگر عامل آن .است اسم مکان« مزجرَ»در این مثال « ـ فاصله با سگ مَزجرَ الكلب»
اگر عامل مقدر  امامنصوب است.  و باید مجرور باشد اما ساخته نشده است لفظیک از  با عامل خود گرفته شود با اینکه

 منصوب نخواهد بود. باشد« زجر»آن 

در تقدیر گرفته  «رمستق»یا « استقر» اگر عامل آن .است اسم مکان« مناط»در این مثال «دوری ثریاـ مناط الثریّا » 
اگر عامل مقدر آن  اما. استمنصوب  اما و باید مجرور باشد ساخته نشده است لفظیک از با عامل خود شود با اینکه 

  منصوب نخواهد بود.   باشد« ناط»
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 مفعول فیه

 باشد« فی»م مکان یا اسم زمانی که متضمن معنای اس تعریف:
 

  اعراب:

 مان زانواع ظرف  اعراب
 

« فی» در صورت تقدیر ،غیر مبهم، مختص و معدود ف زمان مبهم یاظر. 1

«األحد صباحاً یومَ کزُرتُ» منصوب است بنابر ظرفیت:

 «في غدٍ کأزور» است: مجرور ،«فی»صورت ظهور در فیه زمانی مفعول. 2
 
 است: مجروراظهار شود و « فی»الزم است  الوصول،. افعال تدریجی 3
  « بنیتُ البیتَ في سنتینِ»

 
 
 
 . مجرور2

منصوب  اسم مکاناقسام 
 بنابر ظرفیت

قَطَعْتُ في » و« یسرةً تلفَّتُّ یمنةً و» :جهات و مقادیر(اسماء . اسم مکان مبهم، )1
 «.السّاعةِ میلینِ

 
 «.مَقْعَد»و « مَجلِس» . اسم مکان ساخته شده از مصدر:2

 

 
 
 

 «صمت یوماً»، است منصوب «فی»داشتن معنای در صورت 
   

یوم ». مبتدا یا خبر 1 :بر اساس نقشی که دارد معرب ،«فی»در صورت نداشتن معنای 
 «عذَّبني یومُ الحّرِ». فاعل یا مفعول 2« الجمعه یوم مبارک

 

 «میرت مقعد االقعد» اک با عامل در لفظ:به شرط اشتر منصوب؛. 1
 
 «.مرمى زیدٍ جلستُ في» مجرور؛ در صورت عدم اشتراک با عامل در لفظ:. 2
 

0.  

1.  

 اعراب اسم مکان
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 ترجمه

- 34 - 
 المفعول فیه

 مفعول فیه
 هو المفعول فیه؟ . ما581
 . مفعول فیه چیست؟185

 . أىّ نوع من أسماء الزمان ینصب على الظرفیة؟581
 شود؟. چه نوعی از اسماء زمان بنابر ظرفیت منصوب می181

 . أيّ نوع من أسماء المكان ینصب على الظرفیة؟581
 شود؟. چه نوعی از اسماء مکان بنابر ظرفیت منصوب می181

 هو المكان المحدود؟ . ما588
 محدود چیست؟. مکان 188

 . ما الفرق بین الظرف المتصرف و غیرالمتصرف؟581
 . تفاوت بین ظرف متصرف و غیر متصرف چیست؟181

 . ماذا ینوب عن الظرف؟511
 شود؟. چه چیزنی جانشین ظرف می111

و « یوماً صُمتُ»، نحو: «في». المفعول فیه أو الظرف هو اسم زمانٍ أو مكان ضُمِّن معنى 581
 «.یالًمَشَیْتُ م»

روزه  ،در یک روز»، مانند: در بر داشته باشد را« فی»اسم زمان یا اسم مکانی است که معنای  ،فیه یا ظرفمفعول. 185
 «در یک مایل حرکت کردم» و « گرفتم

األسماء  كان حكمهما كحكم سائر« في»المكان الیتضمنان معنى  فائدة : إذا كان اسما الزمان و
عذَّبني »فاعالً أو مفعوالً به، نحو:  أو«. یومُ الجمعة یومٌ مباركٌ»خبراً، نحو:  أً والمتصرّفة فیكونان مبتد

 «.یومُ الحّرِ
این بنابر ،استمانند سایر اسماء متصرف  حکم آن دو دنباشن «فی»اسم زمان و مکان متضمن معنای  دست آورد: هرگاه

اذیت کرد مرا روز »به مانند: یا فاعل یا مفعول« رکی استوز مباروز جمعه ر»مانند: باشند، میدا و خبر قرار مبت]یا[ 
 .«گرم

بتقدیر  . إنّ ظرف الزمان مبهماً كان أم مختصاً أم معدوداً یصلح كُلُّه للنصب على الظرفیة581
 أي في یوم األحد.« األحد صباحاً زُرتُك یومَ»، نحو: «في»

ت دارند برای منصوب شدن بنابر ظرفیت به تقدیر صالحیهمه  ،یا مختص یا معدودباشد مبهم  ،ظرف زمان. 181
 روز یک شنبه.]صبح[ یعنی در  «دیدار کردم با تو صبح روز یک شنبه»مانند: « فی» [حرفگرفتن ]



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 6ـ درس  3نحو عالی  چکیده درس

 

03 

 «.أزورك في غدٍ»جُرَّ الظرف كباقي األسماء، نحو: « في». إذا ظهرت 5فوائد: 
فردا با تو دیدار »، مانند: شودسایر اسماء مجرور می ظرف مانند ،ظاهر شود]در کالم[ « فی». اگر 1دست آوردها: 

 .«کنممی
بنیتُ البیتَ »الزمان، نحو:  مع ظرف« في». إذا كان الفعل ممّا ینقضي شیئاً فشیئاً، فال بُدَّ من إظهار 2

 «.أُسبوعَینِ نقّحتُ الكتابَ في»و « في سنتینِ
ظرف زمان به همراه « فی»ای نیست از ظاهر کردن کلمه چاره 1یابدخاتمه میاگر فعل از مواردی باشد که به تدریج . 2

 «.ستاری کردم کتاب را در دو هفتهاویر»و « ساختم خانه را در دو سال»مانند: 
 . یُنصب على الظرفیَّة من أسماء المكان نوعان:581
 :دو نوع از اسماء مکان، بنابر ظرفیت منصوب می شوند. 181

 .2«قَطَعْتُ في السّاعةِ میلینِ» و« یسرةً تلفَّتُّ یمنةً و»، نحو: «لمقادیرالجهات وا»٭ المبهم كأسماء 
در یک ساعت »و « به طرف راست و چپ توجه کردم»، مانند: «جهت ها و مقدارها»ء مبهم مانند اسما]اسم مکان[ *  

 «مپیمود دو مایل
 «.مَقْعَد»و « مَجلِس»٭ اسم المكان المصوغ من المصدر، نحو: 

 «محل نشستن»و « محل نشستن»ز مصدر ساخته شده باشد، مانند: کانی که ا* اسم م
في قلبكَ مَحلَّ  حَلَلتُ»و « قعدتُ مقعَدَ األمیر»فائدة : شرط نصبه أن یكون عامله من لفظه، نحو: 

 «. مرمى زیدٍ جلستُ في»فإذا كان من غیر لفظه تعَیَّن جرُّه فیُقال: «. الحبیبِ
و « محل نشستن امیردر نشستم » مانند: ن  این است که عاملش از لفظ خودش باشد،مکا شرط نصب اسمدست آورد: 

 اینبنابرشود مجرور شدنش فعل ماقبلش نباشد واجب میلفظ اگر از پس  .«دوست قرار گرفتم گاهجایدر قلب تو در »
 «نشستم در مکان تیر اندازی زید»شود: گفته می

« التوسط( أو مناط الثریّا )في البعد( )في لة )في القرب(، مَزجرَ الكلبهو مِنّي مقعَد القاب»أما قولهم: 
  «.ناط»أو « زجر»أو « قعد»ال « مستقرّ»أو  «استقرّ»فشاذٌّ، إذا قدّر عامله المقدر 

یا ، (نزدیکی در ]رساندن مقدار[ ) [است]محل نشستن قابله  [مانند] من ]فاصله[ او ]نسبت به[ » [:نحویینآنها ] اما قول
نصب اسم مکان ] پس« (دوری]بیان مقدار[ در )ثریا  یا محل آویختن (]رساندن مقدار[ فاصلهدر )سگ  پرهیز ]از[محل 

در  «مستقر»یا  «استقر»]البته[ هنگامی که عامل مقدر آن ]به ترتیب مثالها[  ،است[ نادر بنابر مفعول فیه در این موارد
 . ]زیرا اگر این سه عامل در تقدیر گرفته شود، نصب آن صحیح نیست[ «ناط»یا  «زجر»یا  «قعد»نه تقدیر گرفته شود، 

 

 

                                           
 (1114ش، ص1313رود، )ر. ک. آذرتاش آذرنوش، فرهنگ عربی ـ فارسی معاصر، تهران، نشر نی، . نقض/ از بین بردن، ینقضی/ از بین می 1
 (1148زراع، میلین/ دو مایل، )ر. ک. همان ص4111. مِیل/ 2
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 چکیده
 .باشد «فی»من معنای مفعول فیه، اسم مکان یا اسم زمانی است که متض .1
بر اساس  آن اعرابنباشد  «فی»باشد منصوب و اگر متضمن معنای « فی»فیه اگر متضمن معنای مفعول .2

 .یا مفعول خواهد بود و فاعل خبر، یا ومبتدا  ؛نقشی که در جمله دارد
 .دارند را «فی»به تقدیر  منصوب شدن بنابر ظرفیتصالحیت معدود  یا مختصمبهم، چه رف زمان ظ .3
 ظرف مجرور است. ظاهر باشد« فی»اگر در ظرف زمان  .4
 .دبا ظرف زمان اظهار شو« فی»باید حرف صول باشد در این صورت افعال تدریجی الح اگر ظرف زمان از   .5
 .منصوب است اسم مکان در صورتی که مبهم باشد یا از مصدر ساخته شده باشد بنابر ظرفیت .1
 .باشدمجرور  استالزم  و اال با عامل خود در لفظ مشترک باشد،شرط نصب اسم مکان این است که  .1
 شود.منصوب می با اینکه با عامل خود در لفظ مشترک نیست، امادر موارد نادری اسم مکان  . .8

 
 



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 6ـ درس  3نحو عالی  آزمون

 

05 

 آزمون
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 منابع
 ش.1313نگ عربی ـ فارسی معاصر، تهران، نشر نی، . آذرتاش آذرنوش، فره1
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 شناسنامه درس

  :3نحو عالی عنوان کلی درس 
   :4مبادی العربیة، جلد منبع درس 
 :مفعول فیه مبحث 
  :7شماره درس 
  :2 سطحمقطع تحصیلی 

 :استاد  
  :محمد زارع بوشهریآموزشیار  
 :ناظر تولید 
  :ارزیاب ساختار و محتوا 
 :ویراستار 
 آرا:صفحه 
   :59 بهاراول، نوبت تولید 



 

   اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد كليه حقوق اين    

 

 7ـ درس  3نحو عالی  محتوای آموزشی

 

3 

 فهرست
 3 ....................................................................................................................................................................... فهرست

 5 .......................................................................................................................................................................... مقدمه

 6 ........................................................................................................................................................... یآموزش اهداف

 7 .................................................................................................................................................................... درس متن

 8 ........................................................................................................................................ محدود مکان اسم اعراب

 8 ...................................................................................................................................................................... جر

 8 .................................................................................................................................................................. نصب

 8 ............................................................................................................................................. مکان اسماء همه

 8 ................................................................................................................ «دخل» فعل با محدود مکان اسم

 8 ............................................................................................................... «سکن» فعل با محدود مکان اسم

 8 ................................................................................................................... «نزل»فعل با محدود مکان اسم

 9 ............................................................................................................................... خاص مکان اسماء یخبر

 9 ....................................................................................................................................... «الشام» مکان اسم

 9 ......................................................................................................................................... «مکه» مکان اسم

 9 ......................................................................................... فوق موارد در محدود کانم اسم نصب لیدل

 9 .......................................................................................................................................................... ظروف میتقس

 9 ............................................................................................................................................................... متصرف

 01 ..................................................................................................................................................... متصرف ریغ

 01 .......................................................................................................................... ظروف بر وارد جر حروف

 01 .......................................................................................................................................................... عند
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 01 .......................................................................................................................................................... یمت

 01 .......................................................................................................................................................... نیأ

 00 .................................................................................................................. ظرف به ریضم بازگشت طیشرا

 00 ........................................................................................................................................ ظرف از ابتین موارد

 01 ...................................................................................................................................................................... نمودار

 03 ...................................................................................................................................................................... ترجمه

 05 ...................................................................................................................................................................... دهیچک

 06 ....................................................................................................................................................................... آزمون

 07 ......................................................................................................................................................................... منابع
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 مقدمه
به  ،که ضمن بیان اعراب ظرف زمان شد به برخی مطالب در مورد آن پرداختهفیه مفعول ضمن تعریفجلسه گذشته  در

در این جلسه ادامه  .گردیدشرایط نصب اسم مکان و موارد استثناء و شاذ آن مطرح و حاالت مختلف اسم مکان اشاره 
سماعا  اما در مواردیر است که اسم مکان محدود مجرو دهیممیتوضیح  ،فیه را بیان کردهمباحث مربوط به مفعول

ین ظرف خواهد شد را بیان گردد و مواردی که جانشاقسام ظرف، حاالت ضمیری که به ظرف برمینیز . منصوب است
ط و شرای ،معه را بیان کرده و توضیح خواهیم داد که تعریف آن چیستمفعولبه در جلسه آینده مطالب مربوط  کنیم.می

در سه جا عاطفه است « واو»که  شودمیبه جایگاه آن در جمله خواهیم پرداخت و ذکر  وعامل نصب آن را توضیح داده 
 .نخواهد بود« معیت»و به معنایی 
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 اهداف آموزشی
 تواند:بفراگیر در پایان درس رود انتظار می

 .عامل جر اسم مکان محدود را بیان کند .1
 را ذکر نماید.و اقوال در عامل آن سماعی نصب اسم مکان محدود  موارد .2
 را بیان نماید. متصرف و غیر متصرف اقسام ظرف .3
 موارد خروج ظرف از ظرفیت بوسیله حروف جر را ذکر کند. .4
 .حاالت بازگشت ضمیر به ظرف را بیان کند .5
 شود را بیان نماید.مواردی که جانشین ظرف می .6
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 متن درس
 «.صلَّیتُ في المسجِدِ»ظاهرةً، نحو: « في». المكان المحدود یُجرُّ بـ 111
مع « مكَّة»و نصبُ « ذَهَبَ» مع« الشام»نصبُ  و« دَخَلَ و سَكَنَ و نَزَلَ»سُمعَ نصب كُلّ مكانٍ محدودٍ مع :  فائدة

 وقد اختلف«. توجَّهتُ مكَّةَ»و « ذهبتُ الشامَ»و « نزلتُ المدینةَ»و « الدَّارَ سكنتُ»و « دخلتُ البیتَ»فتقول: «. توجَّه»
« نزلتُ إلى المدینة»و « دخلتُ في البیتِ» األرجح أنَّها منصوبةٌ بإسقاط الخافض. واألصلُ: النحویون في سبب نصبها و

 االسم. إلخ. فحُذف حرف الجرّ فانتصَبَ
111 .  :بیني »و « ومُ السَّفرحانَ ی»نحو:  قیل له : المتصرّف،« الیوم و المیل»إنَّ الظرف إذا كان ال یلزم الظرفیة، نحو

 «.بینك میلٌ و
 فهو « عند، متى و أینَ»مثل:  ،بالحرف أو یخرج عنها إلى الجرّ« لَدَى»مثل:  ،فإن كان ال یخرج عن الظرفیَّـة

 غیرمتصرّف.
یدخل علیها  ال« متى»و «. عندك جئتُ من»فقط، نحو: « من»ال یدخل علیها من حروف الجرّ غیر « عند. »1 :فوائد

، «مِن إلى و»ال یدخُل علیها غیر « أین»و «. حتى متى یسود البُطلُ»و « تلومني إلى متى»، نحو: «إلى و حتَّى»سوى 
 «.من أین جئْتَ»و « إلى أینَ مُتوجّهٌ أخوك»نحو: 

 ألنَّ اإلضمار یردُّ األشیاءَ إلى« صُمتُ فیهِ یوم الخمیس». إذا أُضمر الظرف وَجَب ذكر الحرف مع ضمیره، نحو: 2
في الظروف  یكون إلَّا كلُّ ذلك ال جُعل الضمیر مفعوالً به. و« یومُ الخمیس صمتهُ»نحو:  أُصولها. فإن لم یذكر الحرف،

 المتصرِّفة.
 

 . ینوب عن الظرف فینصب بانتصابه ستة أشیاء:111
 «.خیَّمَ العسكَرُ قُربَ المدینة»و « جئتكَ طُلوعَ الشمس»المصدر، نحو:  ٭
 «.نمتُ طویالً»الوصف، نحو:  ٭
 «.سرتُ خمسةَ أیَّامٍ»العدد، نحو:  ٭
 «.وقفتُ تلكَ الناحیةَ»اسم اإلشارة، نحو:  ٭
 «.مشیتُ كلَّ النَّهارِ»ما دلَّ على كلّیَّة، نحو:  ٭
 «.مشیتُ نصفَ میلٍ»ما دلَّ على جزئیَّة، نحو:  ٭
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 محدود اعراب اسم مکان

 و مشخص است مانند:بوده دارای حد  عنی اسم مکانی که ابهام ندارد واست یاز موارد اسم مکان، اسم مکان محدود 
 .پردازیممربوط به این نوع اسم مکان می اعراب و مباحثدر ادامه به «. مسجد»

 جر

به وسیله شود بلکه منصوب نمی ،حال اگر مبهم نبود و محدود بود .که مبهم باشد شودمنصوب می هنگامیاسم مکان 
مانند:  .شودعمال میاو  این یک قانون کلی است .شوددر جمله ظاهر « فی»باید که البته شود میمجرور « فی»
 «فی»، لذا به وسیله ن محدود استااسم مک« المسجد»در این مثال « ـ در مسجد نماز خواندمِ صلیت فی المسجد»

استعمال منصوب به صورت « مسجد»که « ماز خواندم مسجد راـ نَ صلیت المسجد»شده است. بنابر این مثال: مجرور 
 غلط است.  شده،

  نصب

اکثر قوانین زبان عربی استثنا دارد. قاعده مجرور بودن اسم مکان مبهم نیز استثنا دارد و در مواردی با اینکه محدود 
 است اما از عرب شنیده شده است که منصوب است.

 همه اسماء مکان

 آید:منصوب می« دَخَلَ و سَكَنَ و نَزَلَ»همه اسماء مکان محدود با افعال 

در این «. دخلت البیتَ ـ وارد شدم خانه را»بیاید منصوب است، مانند: « دخل»در صورتی که اسم مکان محدود با فعل  
 .تبر آن، منصوب شده اس« دخل»به دلیل وارد شدن فعل اسم مکان محدود است که « البیت»مثال 

در این مثال « سکنتُ الدارَ ـ  در خانه ساکن شدم»بیاید منصوب است، مانند: « سکن»اگر اسم مکان محدود با فعل  
 است.شده منصوب  بر آن،« سکن» که به دلیل وارد شدن فعلاسم مکان محدود است « الدار»

در این مثال « ةَ ـ وارد مدینه شدمنزلتُ المدین»بیاید منصوب است، مانند: « نزل»مکان محدود با فعل اسم اگر و نیز  
 است.   بر آن، منصوب شده« نزل»فعل که به دلیل وارد شدناسم مکان محدود است « المدینه»
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 خاص مکان  اءاسمبرخی 

 شوند:عال بیایند منصوب میبرخی اسماء مکان خاص نیز هستند که در صورتی به همراه برخی اف

  .«ـ رفتم در شام ذهبت الشامَ» :مانند شودمنصوب می بیاید« هبذ»با فعل « الشام»در صورتی که 

ـ به سمت مکه  توجّهتُ مکةَ» مانند: بیاید منصوب است، « توجه»با فعل « مکه»در صورتی که اسم مکان محدود  
 .«رفتم

 و دو قول وجود دارد: اختالف استها این مثال نصب اسم مکان محدود در دلیلدر 

 ، به همین دلیلاندفیه واقع شدهمفعول این است کههای مکان در این موارد عامل نصب اسمدلیل و گویند ای میعده 
 منصوب هستند.

وجود داشته یعنی حرف جری  است؛ خافض منصوب به نزع اسامی مکان محدود در این موارد گوینددیگری می یعده 
. بنابراین، تقدیر نسبت به قول پیشین رجحان داردقول این  و باعث شده این اسامی منصوب شوند. است حذف شده که

  هر یک از مثالها اینگونه خواهد بود:
  بوده است. «ـ وارد در خانه شدم دخلتُ في البیتِ»اصل در  «البیتَدخلت »
 بوده است. « ـ وارد در شهر شدم نزلتُ إلى المدینة»در اصل  «نزلت المدینة»
  بوده است. «ـ در شام رفتم ذهبت فی الشام»در اصل « ذهبت الشامَ»
   .است بوده« توجهت إلی المکة»در اصل  «به سمت مکه رفتم توجهت مکه ـ» 

 تقسیم ظروف

 :شودتقسیم میدو قسم  رف زمان و مکان بر اساس اینکه الزمه آن ظرفیت باشد یا نباشد بهظ

 متصرف

به این معنا که مبنی نیست و  شود.نامیده میمتصرف  ،ظرف اگر از معنای ظرفیت خارج شود و الزمه آن ظرفیت نباشد 
که در « سفر]و زمان[ ـ نزدیک شد روز  حانَ یومُ السَّفر»مانند مثال  ،پذیردبر اساس نقشی که در جمله دارد اعراب می

  متصرف است.  ظرفیت نیست، لذا و منحصر در پذیردای دیگر را نیز در جمله میغیر از ظرفیت نقشه« یوم»آن کلمه 
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غیر از ظرفیت « میل»که در آن کلمه « است ـ میان من و شما ]یک[ میل ]فاصله[ بینك میلٌ بیني و»مانند: و 
 .پذیرد و منحصر در ظرفیت نیست، لذا متصرف استنقشهای دیگر را نیز در جمله می

 غیر متصرف

دو قسم که بر کند، یعنی ظروفی که مبنی هستند و اعراب آنها بر اساس نقش در جمله تغییر نمی غیر متصرف روفظ
 :هستند

یعنی همیشه  شودکه از معنای ظرفیت خارج نمی «لَدَى: »مانند شوند،میناز معنای ظرفیت خارج  که برخی ظروف. 1
 و غیر متصرف است. پذیردمبنی است و نقش اعرابی نمی

و ، دنشواز معنای ظرفیت خارج می که بوسیله حروف جر « کجا - أینَ کی، -، متى نزد - عند: »مانند ظروفی، . 2
  .غیر متصرف اند ، اما با این حالشوندمجرور به حرف جر می

 بر ظروف واردحروف جر 

از معنای ظرفیت خارج آنها را و  ،شودوارد میخاص برخی حروف جر « عند، متی و أین»سر هرکدام از ظروف بر 
 :غیر متصرف هستنددر عین حال و  ،کندمی

ـ  عندك جئتُ من: »مانند کندشود و آن را از معنای ظرفیت خارج میداخل می« من»جرّ حرف فقط  «عند»بر سر 
بر سر آن آمده و آن را از معنای ظرفیت خارج  «من»که از ظروف است حرف جر « عند»در این مثال « آمدم از نزد تو

نبود به معنای « من»و اگر حرف  که نه اسم زمان است و نه اسم مکانبه کار رفته « نزد»و به معنای  کرده است.
 که از معانی ظرفیت است. ،بود« هنگام»یا « جنب»

 إلى متى: »مانند ،کندآن را از معنای ظرفیت خارج می شود ومیداخل  ،«إلى و حتَّى» حروف جرفقط  «متى» سر بر 
آمده است و آن  «إلی»که ظرف است بر سر آن حرف جر « یمت»در این مثال « « مرا کنیـ تاکی سرزنش می تلومني

حتى »و  .و به عنوان ادات پرسش به کار رفته است کرده جخار« چه وقت» ، به معنایرا از معنای ظرف زمان بودن
که ظرف است آمده و « متی»بر سر « حتی»در این مثال نیز حرف جر « ـ تا کی باطل حاکم است متى یسود البُطلُ

 .و به معنای ادات پرسش به کار رفته است آن را از معنای ظرفیت خارج کرده است

إلى أینَ : »کند، مانندشود و آن را از معنای ظرفیت خارج میداخل می ،«مِن إلى و» صرفا حروف جر« أین» بر سر 
بر سر آن  آمده و از « إلی»ظرف است و حرف جر « أین»در این مثال « ـ بسوی کجا برادرت توجه دارد مُتوجّهٌ أخوك

ـ از  من أین جئْتَ»و است.  تهو به عنوان ادات پرسش به کار رف خارج شده است است« مکان»اسم که  معنای ظرفیت
اسم که  آمده و آن را از معنای ظرفیت« من»که ظرف است حرف جر « این»در این مثال بر سر « ؟آمدیکجا 

 است.، به عنوان ادات پرسش به کار رفته خارج کردهاست   «مکان»
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 شرایط بازگشت ضمیر به ظرف

با و از ظرف ضمیر آورده شود این ضمیر باید  یعنی مرجع ضمیر ظرف باشد، .برگردد ظرفاگر ضمیری بخواهد به 
در روز پنج شنبه روزه گرفتم در ـ  یوم الخمیس صمت فیه» ، مانند:فیه را برساندمعنای مفعول تاباشد « فی»حرف جر 

و معنای است « یف»گردد همراه با حرف جر بر می« یوم الخمیس»در این مثال ضمیری که به ظرف یعنی  «آن روز
نیاید  «فی» حرف جرولی اگر  گرداند.ر چیزی را به اصل خودش بر میچون آوردن ضمیر ه رساند،فیه را میمفعول

در این مثال « ـ روز پنج شنبه را روزه گرفتم یوم الخمیس صمته» مانند: به است،فیه نیست بلکه مفعولعولدیگر مف
فیه به است و مفعولکه ظرف است مفعول« یوم الخمیس»ن آمده بنابر ای« فی»گردد بدون ضمیری که به ظرف بر می

 البته همه این موارد مربوط به ظروف متصرف است و در ظروف غیر متصرف جریان ندارد. نیست.

 موارد نیابت از ظرف

فیه نیابت از مفعول ،که دال بر کلیت یا دال بر جزئیت باشد ایکلمه اسم اشاره، ،وصف، عدد مصدر،: عنی، یشش مورد
که ظرف نصب گرفته است این  یعنی به همان دلیل را دارند و منصوب هستند ظرف باراعهمه این موارد  .کندمی

 شود:موارد ارائه می . در ادامه مثالهایی برای هر کدام از اینشوندموارد نیز منصوب می
مصدر است و « طلوع» در این مثال« خورشید پیش تو آمدمـ به هنگام طلوع  جئتكَ طُلوعَ الشمس»مانند:  مصدر، .1

 در این مثال «لشکر نزدیک شهر خیمه زدـ  خیَّمَ العسكَرُ قُربَ المدینة»و . لذا منصوب است کندنیابت از ظرف می
 . لذا منصوب است باشد،ظرف میو نایب از  استمصدر « قرب»
و وصف است و جانشین ظرف شده « طویال»در این مثال « ـ مدت طوالنی خوابیدم  نمتُ طویالً». وصف، مانند: 2

  است.منصوب 
 عدد است و جانشین ظرف واقع شده« خمسةَ ایام »ن مثال در ای «پنج روز پیمودم ـ  سرتُ خمسةَ أیَّامٍ: »مانندعدد، . 3

 است. و منصوب
اسم اشاره است و جانشین ظرف « تلک»در این مثال « در آن ناحیه ایستادمـ  وقفتُ تلكَ الناحیةَ: »مانند، هشارااسم . 4

 است. و منصوب واقع شده
داللت بر « کلُّ»در این مثال « حرکت کردم در تمام روز ـ مشیتُ كلَّ النَّهارِ: »مانند، بر کلیت دارد اللتچه که دآن. 5

 است. و منصوب دارد و جانشین ظرف واقع شده کلیت
« نصفَ میل»در این مثال « نصف مایل را پیمودم ـ مشیتُ نصفَ میلٍ: »مانند چه که داللت بر جزئیت دارد،آن . 6

 است. و منصوب داللت بر جزئیت دارد و جانشین ظرف قرار گرفته
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 اعراب اسم مکان محدود

 «صلَّیتُ في المسجِدِ»، مانند: «فی»جر به 
 

 
 نصب 

 

 ظرف

و « حانَ یومُ السَّفر»در « یوم و میل»نقش ظرفیت نباشد، مانند  منحصر دریعنی متصرف، 
 «بینك میلٌ بیني و»
 

 غیر متصرف
 

 «لدی»خارج از ظرفیت نباشد، مانند  .1
از ظرفیت بوسیله حرف جر )عند، متی، إین(  .2

 باشد. شدهخارج 

بر  واردحروف جر 
 ظروف غیر متصرف

 «.عندك جئتُ من»مانند:  «من»عند، فقط حرف جر  .1
 

 «.حتى متى یسود البُطلُ»و « تلومني إلى متى» مانند:« الی و حتی»فقط حرف جر متی،  .2
 

 «.من أین جئْتَ»و « إلى أینَ مُتوجّهٌ أخوك»مانند: « الی و من»أین، فقط حرف جر  .3

باز گشت ضمیر به 
 ظروف متصرف 

  «صُمتُ فیهِ یوم الخمیس»واجب است ذکر حرف جر با ضمیر، مانند:  .1
 
 

 «صمتهُ یومُ الخمیس» اگر حرف جر ذکر نشود در این صورت ضمیر مفعول به است، مانند: .2
 

 مواردی که جانشین
 ظرف می شوند:

 «خیَّمَ العسكَرُ قُربَ المدینة»و « جئتكَ طُلوعَ الشمس: »مانندمصدر،  .1
 «نمتُ طویالً: »مانندوصف،  .2
 «سرتُ خمسةَ أیَّامٍ: »مانندعدد،  .3
 «وقفتُ تلكَ الناحیةَ»مانند ، اسم اشار .4
 «مشیتُ كلَّ النَّهارِ: »مانند، کندچیزی که داللت بر کلیت می .5
 «مشیتُ نصفَ میلٍ: »کند، مانندچیزی که داللت بر جزئیت می .6
 

 

 همه اسماء مکان
 
 
 

 برخی اسماء مکان 
 

 «دخلتُ البیت»، لَخَدَ .1
 «سکنتُ الدار»، نَکَسَ .2
 «نزلت المدینه»، لَزَنَ .3

 «ذهبت الشام»، «بَهَذَ»فعل . الشام با 1
 
 «توجهتُ مکة»، «هَجَّوَتَ» فعل مکه با. 1 
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 ترجمه
 «.صلَّیتُ في المسجِدِ»ظاهرةً، نحو: « في». المكان المحدود یُجرُّ بـ 811
 «در مسجد نماز خواندم»شود مانند: ور میدر حالیکه ظاهر شده است، مجر« فی»اسم مکان محدود  با   .111

و نصبُ « ذَهَبَ» مع« الشام»نصبُ  و« دَخَلَ و سَكَنَ و نَزَلَ»سُمعَ نصب كُلّ مكانٍ محدودٍ مع :  فائدة
 «. توجَّه»مع « مكَّة»

« دخل و سکن و نزل»ر اسم مکان محدودی با ]سه فعل[ شنیده شده است ]سماعی است[ منصوب شدن ه آورد:دست
 «توجَّهَ»با ]فعل[ « مکه»]کلمه[ و نصب « ذهب»با ]فعل[ « شام» و نصب ]کلمه[

 «. توجَّهتُ مكَّةَ»و « ذهبتُ الشامَ»و « نزلتُ المدینةَ»و « الدَّارَ سكنتُ»و « دخلتُ البیتَ»فتقول: 
و « در شهر فرود آمدم»و « در خانه ساکن شدم»و « داخل در خانه شدم: »گوییمی]در استعمال این موارد[ بنابر این 

 .«به سمت مکه رفتم»و « رفتم در شام»
دخلتُ في » األرجح أنَّها منصوبةٌ بإسقاط الخافض. واألصلُ: النحویون في سبب نصبها و وقد اختلف

 االسم. إلخ. فحُذف حرف الجرّ فانتصَبَ« المدینةنزلتُ إلى »و « البیتِ
افتادن سبب در علت نصب این موارد نحوییون اختالف دارند و قول بهتر این است که این کلمات منصوب هستند به 

تا آخر ]بقیه « فرود آمدم به سوی شهر»و « داخل شدم در خانه[ »است بوده ها اینگونهمثالاین و در اصل ] .حرف جر
 ین حرف جر حذف شده و در نتیجه اسم نصب داده شده استا[، بنابرمثالها
811 .  :حانَ »نحو:  قیل له : المتصرّف،« الیوم و المیل»إنَّ الظرف إذا كان ال یلزم الظرفیة، نحو

 .2«بینك میلٌ بیني و»و  1«یومُ السَّفر
111 . مانند ]در[« الیوم و المیل»انند: شود مبه آن متصرف گفته می ،هرگاه ظرف منحصر به نقش ظرفیت نباشد 

 «میان من و شما ]یک[ میل ]فاصله[ است »و « نزدیک شد روز سفر: »]مثال[
 عند، متى و »مثل:  ،بالحرف أو یخرج عنها إلى الجرّ« لَدَى»مثل:  ،فإن كان ال یخرج عن الظرفیَّـة

 فهو غیرمتصرّف.« أینَ
 به حرف،  بسوی مجرور شدنو یا اگر از ظرفیت خارج شود « لدی»نای ظرفیت خارج نشود مثل کلمه اما اگر از مع

 .]ظرف[ غیر متصرف ]است[ پس آن« عند، متی و أین»مثل 

                                           
 .241ش. ص1313. حان/ نزدیک شد، فرا رسید. ر. ک. آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نشر نی،  1
 .1141. میل/ عالقه/ دلبستگی، ر. ک. همان ص 2
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« متى»و «. عندك جئتُ من»فقط، نحو: « من»ال یدخل علیها من حروف الجرّ غیر « عند. »8 :فوائد
ال « أین»و «. حتى متى یسود البُطلُ»و « تلومني إلى متى»نحو: ، «إلى و حتَّى»یدخل علیها سوى  ال

 «.من أین جئْتَ»و « إلى أینَ مُتوجّهٌ أخوك»، نحو: «مِن إلى و»یدخُل علیها غیر 
داخل «  متی»بر  . و«آمدم از نزد تو».، مانند: فقط« من»شود از حروف جر غیر ]از[ داخل نمی« عند»بر . 1 دست آورد:

بر سر ]حرف[  . و«کی باطل حاکم استتا »و« مرا یکنکی سرزنش میتا»، مانند: «الی و حتی»]حرف[ شود مگر نمی
 .«آییاز کجا می»و « بسوی کجا برادرت توجه دارد»آید، مانند: می« الی و من» مگر ]حرف[« ینأ»
اإلضمار یردُّ  ألنَّ« صُمتُ فیهِ یوم الخمیس». إذا أُضمر الظرف وَجَب ذكر الحرف مع ضمیره، نحو: 2

كلُّ  جُعل الضمیر مفعوالً به. و« یومُ الخمیس صمتهُ»نحو:  األشیاءَ إلى أُصولها. فإن لم یذكر الحرف،
 في الظروف المتصرِّفة. یكون إلَّا ذلك ال

چون آوردن « در روز جمعه روزه گرفتم» ، مانند:واجب است ذکر حرف جر با ضمیر از ظرف ضمیر آورده شودهرگا . 2
روز پنجشنبه »ذکر نشود، مانند:  «[فی»جر ]اما اگر حرف  .رف بود[که ظگرداند ]بر می اصلش هب چیزی را ر هرضمی

 .ف متصرف استوفقط مربوط به ظر ]قواعد[و همه این  .شودقرار داده میبه ضمیر مفعول« را آنروزه گرفتم 
 

 . ینوب عن الظرف فینصب بانتصابه ستة أشیاء:811
 :]ظرف[ آننصب گرفتن ]دلیل[ به  شوندبنابراین منصوب می کندشش چیز از ظرف نیابت می .111

 «.خیَّمَ العسكَرُ قُربَ المدینة»و « جئتكَ طُلوعَ الشمس»المصدر، نحو:  ٭
 «لشکر نزدیک شهر خیمه زد»و « به هنگام طلوع خورشید پیش تو آمدم: »مانند ،مصدر ٭
 .«نمتُ طویالً»الوصف، نحو:  ٭
 «مدت طوالنی خوابیدم»مانند:  وصف، ٭
 «.سرتُ خمسةَ أیَّامٍ»العدد، نحو:  ٭
 «پنج روز پیمودم» :عدد، مانند ٭
 «.وقفتُ تلكَ الناحیةَ»اسم اإلشارة، نحو:  ٭
 «در آن ناحیه ایستادم»اسم اشاره، مانند  ٭
 «.مشیتُ كلَّ النَّهارِ»ما دلَّ على كلّیَّة، نحو:  ٭
 «حرکت کردم در تمام روز»، مانند: چیزی که داللت بر کلیت کند ٭
 «.مشیتُ نصفَ میلٍ»ما دلَّ على جزئیَّة، نحو:  ٭
 «مقداری از روز حرکت کردم»چیزی که داللت بر جزئیت کند، مانند:  ٭
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 چکیده
 شود.کالم ذکر شده است، مجرور می در حالیکه در« فی»وسیله حرف جر  بهاسم مکان محدود  .1
اسامی خاص مانند: در برخی و « نزل، سکن، دخل» با سه فعل در همه موارد اسم مکان محدودنصب  .2

  از عرب شنیده شده است.« هَجَّوَبا فعل تَ مکهکلمه و   ،بَهَبا فعل ذَ الشامکلمه »
  .شودرف نامیده میمتص« یوم و میل» :دمانن ،باشدن منحصر به نقش ظرفیتظرف اگر  .3
 خارج شود، و یا به وسیله حرف جر از معنای ظرفیت «لدی»ظرفیت خارج نشود مانند: معنای از ظرف اگر  .4

 .شودنامیده میغیر متصرف  «أین ،عند، متی»مانند 
فقط « أین»و بر سر « إلی و حتّی»فقط حروف جری « متی»، بر سر «مِن»فقط حرف جر « عند»بر سر  .5

 شود.داخل می« إلی و مِن»حروف جر 
ر حرف در اینصورت اگ .واجب است حرف جر با ضمیر ذکر شود ،آورده شود ضمیر که از ظرف یر صورتد .6

 شود.می« مفعول به»خارج شده و « مفعول فیه»جر ذکر نشود، ضمیر از معنای 
مصدر، عدد، وصف، اسم اشاره، چیزی که دال بر کلیت است و چیزی که دال بر جزئیت است شش  .1

منصوب  به دلیل آنبر آنچه که ظرف بنا شوند و منصوب هستندموردی هستند که جانشین ظرف می
 .است
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 منابع
 ش1313آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نشر نی،   .1
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 قدمهم
مواردی  اما درمجرور است  ،توضیح داده شد که اسم مکان محدودو فیه بیان احث مربوط به مفعولمبدر جلسه گذشته 

و مواردی که  استعمال ظرف به صورت ضمیراقسام ظرف، حاالت و نیز . به صورت منصوب به کار رفته استسماعا 
توضیح خواهیم داد که  و بیان کردهرا  معهدر این جلسه مباحث مربوط به مفعولبیان گردید.  می شوند،جانشین ظرف 

و جایگاه آن در جمله خواهیم پرداخت و ذکر خواهیم نمود  به شرایط آن و عامل نصب آن تعریف آن چیست، و در ادامه
موارد امتناع عطف به واو، و نیز لسه آینده در ج .باشد« معیت» به معناینمی تواند در سه جا عاطفه است و « واو»که 

 در فعل منتفی باشد را بررسی خواهیم نمود.  مشارکت معطوفینب بر عطف در صورتی که ممتنع بودن نص
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 اهداف آموزشی
 واند:بتدانش پذیر در پایان این درس مورد انتظار است 

 معه را تعریف کند.مفعول .1
 معه را بیان کند.شرائط مفعول .2
 معه را ذکر نماید.عامل نصب مفعول .3
 شود.ا مقدم نمیمعه مطلقبیان نماید که مفعول .4
 به عطف و عدم امکان داشتن معنای معیت را بیان نماید.« واو»موارد اختصاص  .5
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 متن درس
 المفعول معه

 . ماهو المفعول معه؟191
 للعطف فیمتنع النصب؟« الواو». متى تتعین 192
 فیتحتم النصب؟« الواو». متى یمتنع العطف بـ 193

 .1«سِرتُ والجبلَ»، نحو: «مع»بمعنى « واو»بعد . المفعول معه هو اسم منصوب 191
 . یشترط في المفعول معه ثالثة أُمورٍ:1 :فوائد
 أن یكون فضلة. ٭    
 أن تتقدمه جملة. ٭    
 یصحُّ العطف بها. نصاً في المعیة بحیث ال« الواو»أن تكون  ٭    

یرهِ من المشتقات العاملة عَمل فعلها. غیر أنّه سُمع و غ «اسم الفاعل». حق المفعول معه أن یسبقه فعلٌ أو شبهه، نحو: 2
كیفَ أنتَ »و « الطبَّ ما أنتَ و»نحو:  االستفهامیتین من غیر أن یُلفظ بفعلٍ،« كیفَ»و « ما»نصبُه بعد  من بعض العرب

 «.وكیف تكون و درسَ النّح»و « الطبَّ تكون و ما»؛ والتقدیر: «تكون» فخرّجه النحویُّون«. و درسَ النحو
 2.المعیة «واو». ینصب المفعول معه بالفعل المتقدم علیه أو بشبهه ال بـ 3
ال على مُصاحبِه فى الصّحیح فال  و . إنَّ المفعول معه یمتنع تقدیمه مطلقاً فال یجوز أن یُقدَّم على عامِله باإلجماع4

 ال العاطفة صلُها للعطف ثم استُعملت للمُصاحبَة. وأ« الواو»لِأنَّ هذه « زیدٌ النیلَ سارَ و»ال  و« الجبلَ سِرتُ و»یقال: 
 یجوز فیها شيءٌ من ذلك.

 

 . تتعین الواو للعطف في ثالثة مواضع:192
 .3«جاء زیدٌ و عمرٌو بعده»، نحو: «مع»إذا لم تكن بمعنى  ٭
یكون إلَّا بین اثنین فما  م الألنّ التخاص«. عمرٌو تخاصم زیدٌ و»متعدّد، نحو: ال یتأتى وقوعه إلَّا من ما إذا وقعت بعد ٭

 فوق.
 «.مهنتُه كلُّ رجلٍ و»إذا لم یتقدّمها جملة مشتملة على فعل أو شبهه، نحو:  ٭

 

                                           
 . أي بمصاحبته غیر حائد عنه.1

فإنّها اختصت باالسم « االلف و الالم»احترازاً عن « منه كالجزء»ا الجر كحروف الجرّ، وإنّما قیل لم یكن كالجزء منه، لم یعمل إلّ . لِأنّ كل حرف اختص باالسم و2

 راجع: ابن عقیل، المبحث مفعول معه.؛ «مررت بالغالم»لم تعمل فیه شیئاً لكونها كالجزء منه بدلیل تخطئ العامل لها، نحو:  و
 و بعده.جاءَ عمرٌ . أي جاءَ زیدٌ و3
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 معهمفعول

و همراهی مصاحبت  که دربردارنده معنیشود ذکر می« مع»به معنای  «واو»بعد از که معه اسم منصوبی است مفعول
به « واو»اسم منصوبی است که بعد از  «الجبل» در این مثال «.م با کوهـ حرکت کرد الجبلو سرت » مانند:، است

 .باشدمیمعه مفعول معنای مع ذکر شده، و

 شرایط مفعول معه

 دتوانمعه واقع شود باید دارای شرائط زیر باشد و اگر هریک از این شرائط را نداشته باشد نمیخواهد مفعولاسمی که می
 معه واقع شود:مفعول

 .جزء ارکان کالم نباشدزائد بر کالم بوده و یعنی  ،باشد فضله مدر کال .1
 معه باشد.تواند مفعولبنابراین اگر ماقبل آن مفرد باشد، نمی ،باشد واقع شده جمله آن قبل از  .2
ای که عطف به وسیله آن صحیح نباشد و به گونه ،باشد «معیت»نص در  آن وجود داردقبل از  ی کهواو .3

 ن آن وجود نداشته باشد.امکان عاطفه بود

 واقع شود معهمفعول آنچه باید قبل از

 قیاسی

غیر از اسم فاعل از مشتقاتی که عمل  واسم فاعل  مثلفعل  فعل یا شبه ازبعد که  این استمعه مفعول قاعده در
و این موارد  معه نیاز به عامل داردزیرا مفعول واقع شود ه،صفت مشبه مانند: اسم مفعول و ،کنندفعلشان را می

  .توانند عامل در آن باشندمی

 سماعی

 شود تلفظ اینکه فعلی نبدو استفهامیه «ما و کیف» حروفبعد از  معهمفعولنصب  ،باعربعضی ا ازبر خالف قاعده 
 معه است، قبل از آنمفعول «الطب»در این مثال « چه کار طب باتو را   ـ ما انت و الطب» مانند:، شنیده شده است

 درسکیف انت و » و .استفهامیه است و در عین حال منصوب تلفظ شده است« ما»بلکه  و شبه فعل نیست فعل
معه است، قبل از آن فعل و شبه فعل نیست مفعول« درس النحو»در این مثال « اینهتو با درس نحو چگوـ  النحو
در ولی  ، است «ما و کیف» معهعولدر این دو مثال قبل از مف و منصوب شده است.است  استفهامیه «کیف»بلکه 
تقدیر مثال اول این  اینبنابر .شده است تفسیر «تکون»به  توسط نحویون که تلفظ نشده و آن فعل فعلی بودهواقع 

كیف تكون و » و تقدیر مثال دوم نیز چنین است:« باشدتو را با طب چه کار می ـ  الطب ما تکون و» بوده است:
 حذف شده است.« تکون»که در هر دو مثال  «باشد درس نحومی گونهچه ـ  درسَ النّحو
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 معهعامل مفعول

 یاختصاص به اسمکه زیرا هر حرفی  .معیت «واو» است، نه قبل از آنمعه فعل یا شبه فعل مفعول نصب عامل      
نیز به همین « واو» است.دهد و در واقع مانند حروف جر فقط عمل جر را انجام می باشد،جزء آن نمی مانند ، امادارد

 دانند.معیت را عامل  نصب آن می« واو»ای هر چند عده تواند عامل نصب مفعول معه باشد.دلیل نمی

 معه بر عاملشمفعولتقدم عدم 

 و اجماعی است . عدم تقدیم آن بر عامل خودممتنع است یعنی بر عامل و معمول عاملش مطلقا معهمفعولمقدم شدن 
بنابراین صحیح نیست  تر ممکن نیست.بنابر نظریه صحیح ،بر همراه عاملش یعنی معمول عامل مقدم نشدن آن

بر « والجبلَ»در این مثال  ،«ـ و کوه را سیر کردم والجبلَ سرتُ» :معه مقدم بر عامل خود شود و گفته شودمفعول
در این مثال نیز  .«زید نیل را مودپیـ  زیدٌ النیلَ سارَ و»و صحیح نیست. و  شده استمقدم « سرتُ»عاملش یعنی 

برای در این دو مثال « واو»اصل زیرا  . که صحیح نیستمقدم شده است « زید»یعنی « سار»بر معمول « والنیلَ»
 جاری نیست. معیت« واو»عاطفه هیچ کدام از احکام « واو»و در  ،است و بعدا برای مصاحبت استعمال شده است عطف

 «واو»عاطفه بودن  تعیین موارد

 و معنای معیت ندارد:عاطفه است « واو»متعین است، بنابراین در این موارد « واو»در سه صورت معنای عطف برای 

 نداشتن معنای معیت

آمد زید و بعدش  ـ زید و عمرو بعده جاء» ، مانند:باشد« عاطفه»است  متعیننداشته باشد  «معیت»معنای  «واو» اگر    
اگر  چون عمرو همراه زید نیامده، بلکه بعد از او آمده است، بنابراین معنای معیت ندارد« واو»در این مثال  .«عمر آمد

 شود، لذا حتما باید عاطفه باشد.موجب تغییر در معنای جمله میمعنای معیت داشته باشد 

 نیاز فعل ماقبل واو به دوطرف

، در این صورت نیز مانند باب تفاعل نی طرفینی باشد،یع دارد،از مواردی باشد که دو طرف نیاز  «واو»فعل ما قبل  اگر 
باب تفاعل از « تخاصم» در این مثال .«درگیر شدند وـ زید و عمر تخاصم زید و عمرو» حتما باید عاطفه باشد، مثل:

لذا متعین است که  .شکل بگیردو زد و خورد باشد تا درگیری  وجود داشته باید دو طرف که طرفینی است، یعنیاست 
 شود.اگر به معنای معیت باشد، موجب تغییر در معنای جمله میو  باشد عاطفه« واو»

 واو بر ،نبودن جمله دارای فعل یا شبه فعلمقدم  

ـ هر  مهنتُه كلُّ رجلٍ و»مانند:  ،قطعا واو عاطفه است باشدبه کار نرفته فعل یا شبهه فعل  «واو»اگر در جمله ماقبل 
فعل یا  «کل رجل»یعنی: قبل از آن در جمله قطعا عاطفه است چون « واو» ر این مثالد .«اش استمردی با حرفه

معیت « واو» فعل یا شبه فعل به کار رفته باشد، « واو»وجود ندارد. البته روشن است که اگر در جمله ماقبل شبه فعل 
 باشد.واقع شده این بود که قبل از آن فعل یا شبه فعل خواهد بود، زیرا از شرایط آن 
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 مفعول معه

 «سِرتُ والجبلَ» آید، مانند:تعریف: اسم منصوبی است که بعد از واو به معنای معیت می
 

 شرائط

 . فضله باشد1
 . جمله بر آن مقدم باشد.2
 ت باشد و عطف بوسیله آن صحیح نباشد.نص در معی «واو». 3
 

معه مفعول آنچه باید قبل از
 شود: واقع

 . قیاسی1
 
 
البته  «.درسَ النحو كیفَ أنتَ و»و « الطبَّ ما أنتَ و» ماعی، ما و کیف استفهامیه. س2

 توجیه شده اند. «تکون»به تقدیر فعل  ،این موارد
 

 

 و احکام آن معهعامل مفعول

 نه واو معیت. ،استمقدم بر آن معه فعل یا شبه فعل مفعولعامل نصب  .1
 
 
 

 ، شودمقدم نمی معه مطلقامفعول .2
 

 

 

 :«واو»موارد تعین عاطفه بودن 

 « جاء زید و عمرو بعده» نداشتن معنای معیت .1
 
 « تخاصم زید و عمروا: »ب تفاعلمانند: با ،طرف نیاز فعل ماقبل واو به دو .2

 
    «مهنتُه كلُّ رجلٍ و» جمله دارای فعل یا شبه فعل ماقبل واو مانند:نبودن  .3

 فعل، .1
 

 شبه فعل،  .2
 

 .. بر عاملش، اجماعا1

 .بنابر قول اصح ،. بر معمول عاملش2
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 ترجمه
 المفعول معه

 مفعول معه
 . ماهو المفعول معه؟191
 . مفعول معه چیست؟191

 للعطف فیمتنع النصب؟« الواو». متى تتعین 191
 ؟باشد نصب ممتنععاطفه باشد، تا در نتیجه « واو» شود. کجا واجب می192

 فیتحتم النصب؟« الواو»طف بـ . متى یمتنع الع193
 ؟نصب حتمی باشد در نتیجه ، تا. کجا عطف به واو ممتنع است193

 .1«سِرتُ والجبلَ»، نحو: «مع»بمعنى « واو». المفعول معه هو اسم منصوب بعد 191
 .1«کوه  را سیر کردم و»واو به معنای معیت است، مانند: معه اسم منصوبی است که بعد از . مفعول191

 . یشترط في المفعول معه ثالثة أُمورٍ:1 ائد:فو .1
 معه سه چیز شرط شده است:.  در مفعول1دست آوردها :      
 أن یكون فضلة. ٭    
  باشد.]زائد، و غیر از ارکان جمله[ فضله ]در جمله[ اینکه   ٭    
 أن تتقدمه جملة. ٭    
 جمله بر آن مقدم شده باشد.اینکه  ٭    
 یصحُّ العطف بها. نصاً في المعیة بحیث ال« الواو»أن تكون  ٭    
 .صحیح نباشد و[وا]ای که عطف کردن به آن در معیت باشد به گونهنص  [معهمفعول قبل از]« واو»اینکه  ٭    
و غیرهِ من المشتقات العاملة عَمل  «اسم الفاعل». حق المفعول معه أن یسبقه فعلٌ أو شبهه، نحو: 1

 فعلها. 
و غیر ]اسم فاعل[ از « اسم فاعل»است که برآن فعل یا شبه فعل مقدم شده باشد، مانند:  اینمعه مفعولحق در  .1

 کنند.مشتقاتی که عمل فعلشان را می

                                           
 ته غیر حائد عنه.. أي بمصاحب1

 .(232ش. ص 1333)ر. ک.، آذر تاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نشر نی،  . یعنی همراه آن و دور نبودن از او1
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نحو:  االستفهامیتین من غیر أن یُلفظ بفعلٍ،« كیفَ»و « ما»نصبُه بعد  غیر أنّه سُمع من بعض العرب
 تكون و ما»؛ والتقدیر: «تكون» فخرّجه النحویُّون«. درسَ النحوكیفَ أنتَ و »و « الطبَّ ما أنتَ و»

 «.كیف تكون و درسَ النّحو»و « الطبَّ
]به استفهامیه بدون اینکه فعلی « کیف»و « ما»معه بعد از از  برخی عربها شنیده شده است نصب مفعول1هرچند که 
آن را به تقدیر فعل[ ]ون نحوی .«کنیو با درس نحو چه میت»و « تو را با پزشکی چه کار»، مانند: تلفظ شود[ همراه آنها

 .«ایچگونه درس نحو با»و « باشدتو را با طب چه می»این است[: مثالها تقدیر آن ]که اند کرده تفسیر «تکون»
 2.المعیة «واو»ینصب المفعول معه بالفعل المتقدم علیه أو بشبهه ال بـ 

 1واو معیت. شبه فعلی که بر آن مقدم شده است، نه به وسیلهل یا به واسطه فع شودمنصوب میمفعول معه 
ال على مُصاحبِه  و إنَّ المفعول معه یمتنع تقدیمه مطلقاً فال یجوز أن یُقدَّم على عامِله باإلجماع .3

 .«زیدٌ النیلَ سارَ و»ال  و« الجبلَ سِرتُ و»فى الصّحیح فال یقال: 
. بنابراین جایز نیست ]مفعول معه[ بر عاملش مقدم شود اجماعا ا ممتنع استکه مقدم شدن مفعول معه مطلق. بدرستی3

و کوه را : »3تواند بگویدنمی ]کسی[ و نه ]مقدم شود[ بر همراه عاملش ]یعنی معمول عاملش[ بنابر قول صحیح، پس
 .«پیمود نیل را زید »و نه « . سیر کردم

 یجوز فیها شيءٌ من ذلك. ال العاطفة لمُصاحبَة. وأصلُها للعطف ثم استُعملت ل« الواو»لِأنَّ هذه  
عاطفه هیچ  [واو] در حالیکهسپس برای همراهی استعمال شده است.  برای عطف بوده استآن اصل  «واو»چون این 

 جایز نیست. آندر]تقدم بر عامل یا معمول عامل[  آنهایک از 
 

 . تتعین الواو للعطف في ثالثة مواضع:191
 :جا برای عطف تعیین شده استواو در سه . 192

 .4«جاء زیدٌ و عمرٌو بعده»، نحو: «مع»إذا لم تكن بمعنى  ٭
 .2«آمد زید و بعدش عمر آمد»مانند:  ،نباشد« مع»هرگاه واو به معنای  ٭

                                           
 .(777ش، ص1393. غیر إنّ/ هرچند که/ مگر اینکه، )ر .ک . آذرتاش آذر نوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نشر نی،  1
فإنّها اختصت باالسم « االلف و الالم»احترازاً عن « منه كالجزء»ا الجر كحروف الجرّ، وإنّما قیل لم یكن كالجزء منه، لم یعمل إلّ حرف اختص باالسم و . لِأنّ كل2

 راجع: ابن عقیل، المبحث مفعول معه.؛ «مررت بالغالم»لم تعمل فیه شیئاً لكونها كالجزء منه بدلیل تخطئ العامل لها، نحو:  و
]دلیل[ اینکه گفته شده است ، و دهدعمل جر را انجام می فقط مانند حروف جرباشد، جزء آن نمی مانند در حالیکهاختصاص به اسم دارد که زیرا هر حرفی . 1
به دلیل برای اینکه دهد، میبه اسم دارد در حالیکه عملی در آن ]اسم[ انجام ناختصاص « الف والم»ن چواست، « الف والم» خارج کردنبرای  «مانند جزء آن»

 .رجوع شود: ابن عقیل، بحث مفعول معه« غالمگذشتم بر »باشد، مانند: مانند جزء اسم میتخطی عامل بر آن،
 .887. والیقال.. / نمی تواند بگوید، همان ص 3

 و بعده.جاءَ عمرٌ . أي جاءَ زیدٌ و4

 .اوعمرو بعد از آمد . یعنی آمد زید و 2
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یكون  ألنّ التخاصم ال«. عمرٌو تخاصم زیدٌ و»متعدّد، نحو: ال یتأتى وقوعه إلَّا من ما إذا وقعت بعد ٭
 ین اثنین فما فوق.إلَّا ب

زید و عمرو درگیر »مانند:  ،متعدد]افراد[ مگر از گیرد نشأت نمیآن فعل ع ووق او[ بعد از فعلی کهواقع شود ]و هرگاه ٭
 باشد مگر بین دو نفر و بیشتر. زیرا درگیری نمی« شدند

 «.مهنتُه كلُّ رجلٍ و»إذا لم یتقدّمها جملة مشتملة على فعل أو شبهه، نحو:  ٭
 .«اش استهر مردی با حرفه»، مانند: ی فعل یا شبه فعل باشداای که دارجمله بر واو مقدم نشودهرگاه  ٭
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 چکیده
 آید.می« مع»به معنای « واو»معه اسم منصوبی است که بعد از مفعول .1
 د.در آن نص در معیت باش« واو»باشد، جمله بر آن مقدم شده باشد و معه این است که: فضله رط مفعولش .2
  بر آن مقدم شود.است که فعل یا شبه فعل معه  معتبر در مفعول .3
مقدم شده اند و آن را نصب داده  همعمفعولاستفهامیه بر « ما و کیف»از بعضی اعراب شنیده شده است که   .4

 تفسیر شده است. « تکون»اند، بدون اینکه فعلی در کالم به کار رفته باشد. البته این موارد به تقدیر فعل 
 .معیت« واو»نه معه فعل یا شبه فعل مقدم بر آن است نصب مفعولعامل  .5
شود، مقدم نشدن آن بر عامل خود اجماعی و بر همراه عامل خود، بنابر قول معه مطلقا مقدم نمیمفعول .6

 .صحیح است
 عاطفه باشد: « واو» متعین است کهر سه جا د .7

 .نباشد« مع»به معنای « واو»هرگاه  -
  .شوداقع شود که از متعدد صادر میبعد از فعلی و  -
 نیامده باشد. که دارای فعل یا شبهه فعل است، ایقبل از آن جمله -
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 ش.1393آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نشر نی،  .1
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  :9شماره درس 
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 فهرست
 

 4 .......................................................................................................................................................................... مهمقد

 5 ........................................................................................................................................................... یآموزش اهداف
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 مقدمه
و  ه شدبه جایگاه آن در جمله پرداختشد و  توضیح دادهدر جلسه گذشته شرایط آن و عامل نصب آن معه، تعریف مفعول

نیست. در این جلسه ادامه مباحث مربوط « معیت» و به معنای باشدعاطفه  واجب است در سه جا« واو»که  گردیدذکر 
ر صورتی که د ه واو، و نیز ممتنع بودن نصب بر عطفامتناع عطف بسه گانه موارد نظر قرار داده و  معه را مدبه مفعول
و ترجیح  «واو»به موارد دو وجهی بودن  در جلسه آینده .را بررسی خواهیم نمودمعطوفین در فعل منتفی باشد مشارکت 

تواند هم به معنای معیت و هم عاطفه نصب، اختیار نصب با صحت عطف، و ترجیح عطف در مواردی که واو هم می
 ر خواهد شد.باشد ذک
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 اهداف آموزشی
 تواند:بپذیر در پایان این جلسه دانشرود انتظار می

 را بیان نماید.به همراه دلیل هر یک « واو» طف بهعمواضع سه گانه ممنوعیت  .1
 تشریح نماید.و دلیل آن را عطف  به واسطهممنوع بودن نصب صورت  .2
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 متن درس
 ثالثة مواضع:في « الواو». یمتنع العطف بـ 191

 هو مسافرٌ و»و « الصُّبحَ سافرَ أخُوكَ و» بعدها، نحو: مایصلح أن یشترك فیه  فعلٌ أو شبهه مما ال« الواو»إذا تقدّم  ٭
 اللیل. السفر إلى الصبح و یمكن أن ینسب لِأنّهُ ال« اللّیلَ

، لِأنّ العطف على «جِئْنا وإیّاهُ»و « كأخا و سافرتُ»إذا وقعت إثر ضمیر متّصل غیر مؤكّد بالضمیر المنفصل، نحو:  ٭
 سافَرتُ یومَ األحد و» و« أخوكَ سافَرتُ أنا و»األصحّ إلَّا مع الفصل فتقول عندئذٍ  یجوز في ال الضمیر المرفوع المتصل

 «.أخوكَ
لو فصل  دة الجارّ ویجوز بدون إعا ضمیر الجرّ ال لِأنّ العطف على« سلّمتُ عَلیه وإخوتَه»إذا وقعت إثر ضمیر جر، نحو:  ٭

 بینهما.
لِأنّه « ماءاً بارداً علّفتها تبناً و»كقوله:  . یمتنع النصب على العطف إذا انتفت المشاركة بین المعطوفین فى الفعل1 فوائد:

التقدیر:  و ، فَماءاً منصوبٌ على المعیة أو على إضمار فعلٍ یلیق به«علفتها ماءً» یقالُ: ال و« علّفتُ الدَّابَة تبناً»یقال: 
 فیصح النصب على العطف أیضاً.« قدمت لها»أو « أنلتها» معنى« علّفتها»نعم إذا ضمن «. سقیتها ماءاً علّفتها تبناً و»
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 «واو»موارد امتناع عطف به 

 است: نادرستمعیت باشد و عاطفه بودنش  «واو»واجب است  در سه مورد

 ایجاد مشکل معنوی

م فاعل، اسم مفعول و یا صفت مشبه مقدم شود، و از مواردی باشد فعل یا شبه فعل یعنی اس« واو»بر در صورتی که 
« واو»ت در این صور ،در آن فعل یا شبه فعل شریک باشدواقع شده است، « واو»بعد از آنچه ندارد  صالحیت که

 اگردر این مثال  .«صبح با برادرتمسافرت کرد  ـ سافر أخوکَ و الصبحَ» :مانند باید معیت باشد،تواند عاطفه باشد و نمی
، و از آنجا که نمی توان صبح را با دارد را« اخوک»یعنی علیه حکم معطوف، «صبح»یعنی معطوف  باشدعاطفه  «واو»

اخوک شریک دانست و سفر را به صبح نسبت داد، چرا که موجب اشتباه در معنای جمله می شود، بنابراین آنچه متعین 
او ـ  اللیلَ هو مسافر و»باتوجه به توضیح ارائه شده، در مثال: . ر نظر گرفتن معنای معیت برای واو می باشداست، د

شود، چراکه مانند مثال قبل امکان موجب بروز اشتباه در معنای جمله می« واو»عاطفه بودن  نیز« شب مسافر است با
 باشد.می« واو»تعین است، در نظر گرفتن معنای معیت برای چه منسبت دادن مسافرت به شب وجود ندارد، بنابراین آن

 غیر مؤکد به ضمیر منفصلضمیر متصل بعد از « واو»وقوع 

ضمیر متصلی باشد که بوسیله ضمیر منفصل تأکید نشده باشد در این صورت بنابر قول صحیح عطف « واو»اگر قبل از 
در این مثال  «ـ سفر کردم من با برادرت و اخاکَ سافرتُ» مانند:جایز نیست، « واو»به ضمیر مرفوع متصل بوسیله 

زیرا  با ضمیر منفصل تأکید  و بعد از خودش را به ضمیر متصل قبل از خودش عطف نماید، تواند عاطفه باشدنمی« واو»
 ایندر  ،«آمدیم ه او،اما به همرـ  إیّاهُ جِئْنا و»مانند: و نیست.  هطفامعیت است و عبرای « واو»بنابر این  است. نشده
معیت است و عاطفه « واو»این ، بنابرچرا که عطف بر ضمیر متصل جایز نیست معیت است قطعا برای «واو» مثال

 نیست.
ایجاد شود در این صورت فاصله منفصل بین ضمیر متصل و  یا وتأکید شود  با ضمیر منفصل اگر ضمیر متصلاما 

با « ت»در این مثال ضمیر متصل « ـ  سفر کردم من و برادرت أخوكَ و سافَرتُ أنا»، مانند: امکان عطف وجود دارد
خواهد بر آن عطف شود فاصله ایجاد شده و بین ضمیر متصل و چیزی که میتأکید شده است « أنا»ضمیر منفصل 

دم من و ـ روز یک شنبه سفر کر أخوكَ سافَرتُ یومَ األحد و»مانند:  و. تواند عاطفه باشدمی« واو»این بنابراست 
« أالحدیوم»خواهد بر آن عطف شود بوسیله و چیزی که می در سافرتُ« تُ»ضمیر متصلبین  در این مثال «برادرت

 .تواند عاطفه باشدمی« واو»این  فاصله ایجاد شده است بنابر

 بعد از ضمیر جر «واو» وقوع

در این صورت ضمیر مجروری باشد  «واو»قبل از ممتنع است در جایی است که  «واو»مورد دیگری که عطف به 
سلمت » مانند:، جایز نیستشود بینشان فاصله ایجاد چه  اگر الیه حرف جر در معطوف بدون تکرار « واو»عاطفه بودن 
واقع شده است « علیه»ضمیر مجروری « واو»این مثال قبل از  در ،«او انسالم کردم من بر او با برادرـ  علیه و اخوته

  تواند عاطفه باشد و معیت است.نمی« واو»حرف جر تکرار نشده است بنابر این  «واو»ز و در کلمه بعد ا
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 بر عطفبناامتناع نصب 

یعنی فعل متناسب با هر دو نباشد و فقط عامل در یکی  علیه در فعل منتفی باشدو معطوف اگر مشارکت بین معطوف 
« واو» راگزیرا  ،شوداز نظر معنوی مشکل ایجاد میممتنع است چون « واو»نصب معطوف بنابر عاطفه بودن  ،باشد

این مشارکت داشته باشند بنابر« واو» فعل ما قبل درتوانند و این دو نمی نیاز داردعلیه فمعطوف و معطوبه د باشعاطفه 
 ن ]چارپا[آ و آب سرد دادم کاه ـ و ماء باردا علفتها تبناً» :مانند صحیح نیست،« واو»نصب معطوف بنابر عاطفه بودن 

و تکلف  معنای آن درست نیستبه کار رود  «علفت»با فعل کاه عاطفه گرفته شود و آب و  «واو»اگر در این مثال  ،«را
معیت « واو» ،تکلف جلوگیری از اینبرای  لذا .گرفتباید یک جمله در تقدیر  چون نیاز به تقدیر است وشود ایجاد می

، و یا بنابر مقدر بودن فعلی که با آن تناسب معه بودنبنابر مفعول یا منصوب است« ماءً» . بنابراینشوددر نظر گرفته می
به آن  –علفتها تبناً و سقیتها ماءً » باشد، بنابراین تقدیر این جمله این است که می« سقیت»دارد که در اینجا فعل 

  «. ]چارپا[ کاه خوراندم و آب نوشاندم

 امکان نصب بنابر عطف

ـ  أنلتها»معنای فعل متضمن « علفتها»، «و آب سرد دادم آن ]چارپا[ را علفتها تبناً و ماء باردا ـ کاه» در مثالاگر 
« ماءً»که در این صورت صحیح است  باشد، نصب بنابر عطف« فراهم کردم برای اوـ  قدمت لها»یا « رساندم به او

  .بوسیله فعل ماقبل که متضمن معنای فعل دیگر است منصوب شده است
 باشند.این قاعده تضمین در حروف جر نیز جریان دارد، و در مواردی برخی از حروف جر متضمن معنای حرف دیگر می
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 نمودار

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 «واو»بودن موارد منع عاطفه 

صالحیت مشارکت در « واو»فعل یا شبه فعل که کلمه بعد از « واو»بر   .1
و « الصُّبحَ سافرَ أخُوكَ و»مانند: ، مقدم شود انجام آن فعل را نداشته باشد

 .«اللّیلَ هو مسافرٌ و»
 سافرتُ»باشد، مانند:  غیر مؤکد به ضمیر منفصل ضمیر متصل« واو»قبل از  .2

  .«جِئْنا وإیّاهُ»و « و اخاکَ
. زیرا «سلمت علیه و اخوته»مانند: بل از واو ضمیر مجروری باشد، قاگر  .1

عطف بر ضمیر جر، بدون تکرار حرف جر جایز نیست، هر چند بینشان فاصله 
 ایجاد شود.

 

نصب معطوف بنابر عاطفه 
 «واو»بودن 

طوف علیه منتفی بین معطوف و معدر صورتی که مشارکت در فعل  ممتنع است: .1
 «ماءاً بارداً علّفتها تبناً و» ، مانند:باشد

 
 
علّفتها »در صورتی که فعل متضمن معنای مناسب باشد، مانند:  :ممتنع نیست .2

 .باشد« قدمت لها»یا « أنلتها»متضمن معنای « تهاعلف»اگر  «ماءاً بارداً تبناً و
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 ترجمه
 في ثالثة مواضع:« الواو». یمتنع العطف بـ 393
 :در سه جا« واو»وسیله عاطف به  باشدمی. ممتنع 191

 سافرَ أخُوكَ و» یصلح أن یشترك فیه ما بعدها، نحو: فعلٌ أو شبهه مما ال« الواو»تقدّم  إذا ٭
 اللیل. السفر إلى الصبح و یمكن أن ینسب لِأنّهُ ال« اللّیلَ هو مسافرٌ و»و « الصُّبحَ

در را « واو»با صالحیت مشارکت « واو»که کلمه بعد از از مواردی  ،فعل یا شبه فعل« واو»هرگا مقدم شود بر  ٭
دلیل که  این به« شب او مسافرست با»و « برادرت با صبح سفر کرد»مانند:  ،نداشته باشد ]عمل[ فعل یا شبه فعل

 .ممکن نیست سفر به صبح و شب نسبت داده شود
، «جِئْنا وإیّاهُ»و « أخاك و سافرتُ»إذا وقعت إثر ضمیر متّصل غیر مؤكّد بالضمیر المنفصل، نحو:  ٭

سافَرتُ أنا »ئذٍ نحیاألصحّ إلَّا مع الفصل فتقول  یجوز في ال عطف على الضمیر المرفوع المتصللِأنّ ال
 «.أخوكَ سافَرتُ یومَ األحد و» و« أخوكَ و
کردم من با سفر »منفصل تأکید نشده است، مانند:  که بواسطه ضمیر یشود بعد از ضمیر متصلهرگاه ]واو[ واقع  ٭

ت مگر اینکه فاصله جایز نیسدر نظر صحیح تر چون عطف بر ضمیر مرفوع متصل « او به همراهآمدیم »و « برادرت
 «کردم روز یک شنبه با برادرت سفر»و « سفر کردم من با برادرت» :گوییدر این هنگام میاین بیافتد، بنابر

وز بدون یج ضمیر الجرّ ال لِأنّ العطف على« إخوتَه سلّمتُ عَلیه و»إذا وقعت إثر ضمیر جر، نحو:  ٭
 لو فصل بینهما. إعادة الجارّ و

بدون مجرور چون عطف بر ضمیر  «او انسالم کردم بر او با برادر»شود واو بعد از ضمیر مجرور، مانند: هرگاه واقع  ٭
 فاصله شده باشد. [ضمیر مجرورو  «واو»] دو آناگر چه بین  حرف جر جایز نیست، تکرار

علّفتها »كقوله:  ا انتفت المشاركة بین المعطوفین فى الفعل. یمتنع النصب على العطف إذ3 فوائد:
 ، «علفتها ماءً» یقالُ: ال و« علّفتُ الدَّابَة تبناً»لِأنّه یقال: « ماءاً بارداً تبناً و

بنابر عطف هنگامی که منتفی باشد مشارکت بین معطوف و «[ واو». ممتنع است منصوب شدن ]معطوف 1دست آورد: 
شود زیرا ]در چنین موردی[ گفته می« کاه و آب سرد دادم آن ]چارپا[ را »عل، مانند: گفته او: علیه در فمعطوف

 .شودگفته نمی« خوراندم آب»ولی « خوراندم چار پا را کاه»
نعم إذا «. سقیتها ماءاً علّفتها تبناً و»التقدیر:  و فَماءاً منصوبٌ على المعیة أو على إضمار فعلٍ یلیق به

 فیصح النصب على العطف أیضاً.« قدمت لها»أو  1«أنلتها» معنى« هاعلّفت»ضمن 
با بنابر در تقدیر گرفتن فعلی که یا  ،[«واو»برای ]معیت ]در نظر گرفتن معنای[ منصوب است بنابر « ماء»بنابر این 

« هاعلفت»اگر بله « شاندمنو آن ]چارپا[خوراندم و آب به  آن ]چارپا[کاه به » شود:[ میتقدیر ]آن که دارد تناسب« ماءً»
صحیح نیز  نصب بنابر عطف، در نتیجه دربر داشته باشد را« فراهم کردم برای او»یا « رساندم به او» [فعل]معنای 

  است.
                                           

 (1411ش، ص 1191)ر. ک. آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نشر نی،  . به معنای: رساندم به او 1
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 چکیده
 عطف به واو ممتنع است: در موارد زیر .1

ل را نداشته شارکت در آن فعصالحیت م« واو»فعل یا شبه فعلی مقدم شود که کلمه بعد از « واو»گر بر ا -
 .باشد

 .بعد از ضمیر متصلی واقع شده باشد که بوسیله ضمیر منفصل تأکیده نشده باشد« واو»هرگاه  -
 .بعد از ضمیر جر واقع شود« واو»اگر  -

  ی استمنتف «واو»عاطفه بودن عل منتفی باشد نصب بنابر علیه در فاگر مشارکت بین معطوف و معطوف .2
باشد که  یفعل متضمن معنایعلیه در فعلی منتفی باشد ولی معطوف مشارکت بین معطوف ودر صورتی که  .1

 صحیح است. «واو»ه بودن طفابنابر عآن نصب  ،متناسب با معطوف باشد
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 آزمون
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 منابع
 ش.1191آذرتاش آذر نوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نشر نی،  .1
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 3 ینحو عال

 

 مبادی العربیة 
 4 لدج

 للمعلم الرشید الشرتونی

 تنقیح و اعداد: حمید محمدی

 

 2سطح 

 درس

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه درس

  :3نحو عالی عنوان کلی درس 
   :4مبادی العربیة، جلد منبع درس 
 :مفعول معه مبحث 
  :01شماره درس 
  :2 سطحمقطع تحصیلی 

 :استاد  
  :محمد زارع بوشهریآموزشیار  
 :ناظر تولید 
  :ارزیاب ساختار و محتوا 
 ار:ویراست 
 آرا:صفحه 
   :59 بهاراول، نوبت تولید 
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 فهرست
 3 ....................................................................................................................................................................... فهرست

 4 .......................................................................................................................................................................... مقدمه

 5 ........................................................................................................................................................... یآموزش اهداف

 6 .................................................................................................................................................................... درس متن

 7 .........................................................................................................آن بودن یوجه دو موارد در «واو» نوع نییتع

 7 ..................................................................................................................................................... نصب رجحان

 7 ............................................................................................................................. عطف صحت با نصب اریاخت

 7 ..................................................................................................................................................... عطف تیاولو

 8 ......................................................................................................................................................................... نمودار

 9 ......................................................................................................................................................................... ترجمه

 01 ...................................................................................................................................................................... دهیچک

 00 ....................................................................................................................................................................... ونآزم

 01 ......................................................................................................................................................................... منابع
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 مقدمه
و در زبان عربی کاربرد  معه کمتر از سایر مفاعیل است، اما با اهمیت بودهمفعولاستعمال در جلسه پیشین بیان شد که  

به شرائط در ادامه  معه را بیان کردیمه، واو معیت را توضیح داده و عمل نصب مفعولسپس به تعریف آن پرداخت دارد.
 .مواردی که صد در صد باید به معنای معیت باشداطفه باشد و مواردی ذکر شد که واو حتما باید ع ،معه پرداختیممفعول

عطف، و ترجیح عطف در مواردی  و ترجیح نصب، اختیار نصب با صحت «واو» در این جلسه به موارد دو وجهی بودن
و در جلسه آینده به مبحث  .یابداین مبحث پایان می ،کر نمودهذرا تواند مفعول معه باشد و هم عاطفه که واو هم می

تواند یا مبتدا میشود که آآن، ارکان حال و اقسام ذوالحال را ذکر نموده و بررسی می تعریف و ضمنپرداخته  حال
 یا نه. ذوالحال واقع شود
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 اهداف آموزشی
 :«واو»موارد دو وجهی بودن  با توجه به بتواند پذیردانش رودانتظار می در پایان این جلسه

 مورد ترجیح نصب بر عطف را بیان کند. .1
 مورد اختیار نصب بر عطف، در صورت صحت عطف را بیان کند. .2
 کند. مورد اولویت عطف بر نصب و دلیل آن را بیان .3
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 متن درس
أي كنْ معهُ « الصدیقَ كاألخ كنْ أنتَ و» كأن تقول: کذل ح النصب متى كان العطفُ ضعیفاً من جهة المعنى و. یترج2ّ

یكون أیضاً  عاطفاً الصدیق على الضمیر لكان الصَّدیق مأموراً بأن« الصدیقُ كاألخ و كنْ أنتَ»مثل األخ. فلو قلتَ: 
 تأمر مخاطبَكَ. تُرید أن تأمره بذلك بل ترید أن أنتَ ال وكاألخ مع من تخاطبه 

فصیلَها  لو تُركَتِ الناقَةُ و»في قولهم:  . یُختار النصب على العطف مع صحَّته متى اقتضى تكلُّفاً من جهة اللفظ كما3
منها  تُرك فصیلُها یرضع لَها ولو تُرِكَتِ النَّاقَةُ تُرضعُ فصی»یكون تقدیرُ العبارة:  فإنّ العطف یقتضي أَن« لَرَضعَها
 هذا التكلُّف ال یُحتاج إلى شيء منه في النصب. و«. لرضعها

 «.الواو» هذه . متى أمكن العطف بغیر ضعف كان أولى بالنصب لِأنّه األصل في4
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 در موارد دو وجهی بودن آن « واو»تعیین نوع 

و معیت به معنای هم یعنی  ؛جهی استدو و« واو»که  می رسد مواردی ه ذکر، نوبت ب«واو»حاالت بررسی در ادامه 
به معنای و در برخی موارد عاطفه باشد در برخی موارد بهتر است با این حال اما  ،هر دو جایز استبودن آن، هم عاطفه 

 :باشداست، بهتر میواقع شده  «واو»ی که بعد از معه بودن و نصب اسمیعنی مفعول معیت

 نصبحان رج

معیت  «واو»بهتر است که یعنی معنای مورد نظر بوسیله واو عاطفه تأمین نشود اگر عطف از جهت معنا ضعیف باشد 
کن انت و الصدیق »در مثال به عنوان  .ترجیح دارد معهبه عنوان مفعولواقع شده بعد از آن اسم  نصبی باشد، یعن

و صرفا امر به یک نفر کرده  ؛مثل برادر باش با دوستت ارده کردهکه متکلم  «باش تو با دوستت مثل برادرـ  خکاال
ضعف دچار از جهت معنا  ، جملهعاطفه باشد« واو»زیرا در صورتی که  .شودمیگرفته معیت  «واو» در این صورتاست 

شامل مخاطب مثل برادر بودن با دوست، هم امر به  در مثال یاد شده، و با اراده متکلم سازگار نیستشود، چراکه می
. در نتیجه برای جلوگیری از هر دومخاطب خود است نه تعلق امر به  متکلم مرادکه می شود و هم دوست او، در حالی

 ایجاد این ضعف در کالم، ترجیح با این است که واو معیت باشد، نه عاطفه.

 با صحت عطف ،نصب اختیار

هم صحیح است، ولی آنچه « واو»که عطف گرفتن با ایناما  ،تواند هم معیت باشد هم عاطفهمی« واو» در برخی موارد
 از نظر لفظی اگر عطف گرفته شود زیرا است.و منصوب بودن اسم بعد از آن  معهیعنی مفعول معیتاختیار می شود، 

ـ  یلَها لَرَضعَهافص لو تُركَتِ الناقَةُ و» . به عنوان نمونه در مثال:موجب تکلف است، چرا که نیاز به تقدیر در عبارت دارد
در  یم وعاطفه باشد ناچار به تقدیر هست« واو»اگر  «خورداش رها شود حتما بچه از شیر مادرش میاگر شتر ماده با بچه

که اگر شتر ماده  ـ منها لرضعها فصیلُها یرضع کتُر لو تُرِكَتِ النَّاقَةُ تُرضعُ فصیلَها و» شود:واقع تقدیر عبارت می
اما اگر  .«خوردحتما از شیر ناقه می ،شود خورد رهامیشیر از آن ناقه و بچه شتر که  ،شود رهادهد یشیر ماش را بچه

شود معیت و هد بود، بنابراین آنچه اختیار میبه معنای معیت گرفته شود، نیازی به این تکلف نخوا« واو»در همین مثال 
 است.« واو»نصب اسم مابعد 

 اولویت عطف

موجب تکلف نشود و یا ناسازگار با  ای کهبه گونه ،ممکن باشد نظر لفظ و معنا از بدون ضعف «واو»بوسیله  اگر عطف
. دلیل است بهترمعه مفعولبه عنوان اسم بعد از آن  و نصب« واو»معنای معیت برای یعنی از نصب  ،اراده متکلم نباشد

 برای عطف باشد.این است که  «واو»اصل در که  باشدمیاین امر نیز این 
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 نمودار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «واو»دو وجهی بودن  حاالت

كنْ »هرگاه عطف از حیث معنی ضعیف باشد، مانند:  ترجیح نصب: .1
 «الصدیقُ كاألخ و أنتَ

درصورتی که اگر عاطفه باشد در لفظ تکلف ایجاد  اختیار نصب: .2
 «فصیلَها لَرَضعَها لو تُركَتِ الناقَةُ و»شود، مانند: 

بدون ضعف ممکن باشد چون عطف درصورتی که  عطف:اولویت  .3
 عطف است.« واو»اصل در 
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 ترجمه
الصدیقَ  كنْ أنتَ و» كأن تقول: کذل ح النصب متى كان العطفُ ضعیفاً من جهة المعنى و. یترج2ّ

 أي كنْ معهُ مثل األخ. « كاألخ
كنْ » :است که بگویی مثل این و آن .ضعیف باشد از حیث معناگاه عطف ح دارد نصب ]مفعول معه گرفتن[ هرترجی. 2

 مثل برادر باش. یعنی با دوستت « الصدیقَ كاألخ أنتَ و
یكون  عاطفاً الصدیق على الضمیر لكان الصَّدیق مأموراً بأن« الصدیقُ كاألخ و كنْ أنتَ»فلو قلتَ: 

 .کَتأمر مخاطبَ بل ترید أن کتُرید أن تأمره بذل أنتَ ال أیضاً كاألخ مع من تخاطبه و
 ]در این صورت[ قطعا، ]أنت[ ربر ضمیرا صدیق  کنیدر حالی که عطف  «الصدیقُ كاألخ و كنْ أنتَ» :بگویی نانکهچ

و حال آنکه تو اراده  ،مانند برادر باشد ایدادهمخاطب قرار تو او را  کسی که بااو نیز به اینکه  ،است امر شدهصدیق 
  .ر کنی[  امبه آن ]را مخاطب خودتی ه ااده کردبلکه ار [شدمثل برادر باامر کنی به آن ]را او ی که اهنکرد

لو تُركَتِ »في قولهم:  . یُختار النصب على العطف مع صحَّته متى اقتضى تكلُّفاً من جهة اللفظ كما3
 « فصیلَها لَرَضعَها الناقَةُ و

]عاطفه  هر وقت صحیح استیز[ ]نبا اینکه عاطفه گرفتن بر عطف، معه گرفتن[ شود نصب ]یعنی مفعولاختیار می. 3
 :است]نصب بر عطف مقدم شده[ همانطور که در کالم عربها  ،گرفتن واو[ از جهت لفظی، اقتضای تکلف داشته باشد

  «خورداش رها شود حتما بچه از شیر مادرش میاگر شتر ماده با بچه»
 فصیلُها یرضع کتُر تُرضعُ فصیلَها و لو تُرِكَتِ النَّاقَةُ»یكون تقدیرُ العبارة:  فإنّ العطف یقتضي أَن

 هذا التكلُّف ال یُحتاج إلى شيء منه في النصب. و«. منها لرضعها
و بچه  ،شود دهد رهااش را شیر میکه بچهاگر شتر ماده »: باشد گونهکند که تقدیر عبارت ایناقتضا می عطف  چراکه

در نصب ]در صورتی که معنای معیت در حالیکه  .«خورد اقه میحتما از شیر ن ،شود خورد رهامیشیر از آن ناقه شتر که 
 نیازی به هیچ چیز ]از الفاظ در نظر گرفته شده برای جمله[ از تکلف ]یاد شده[ نیست. [در نظر گرفته شود

 «.الواو» هذه . متى أمكن العطف بغیر ضعف كان أولى بالنصب لِأنّه األصل في4
اصل در این  زیرا ،از نصب بهتر است ممکن باشد [یا ناسازگاری با مراد متکلمف تکل]یعنی  عطف بدون ضعف هرگاه. 4
 است.     [عطف] «واو»
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 چکیده
 عطف باشد و هم مفعول معه، که سه صورت دارد: دتوانهم می ،در مواردی «واو» .1

 نصب بر عطف ترجیح دارد. ،هرگاه عطف از حیث معنی ضعیف باشد -
 شود.اختیار می به معنای معیت« واو» باشد،ر لفظ دعطف موجب تکلف صورتی که  در -
 .عطف است «واو»چون اصل در  ،از نصب بهتر است ،ممکن باشد اگر عطف بدون ضعف -
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 4 لدج

 للمعلم الرشید الشرتونی

 ید محمدیتنقیح و اعداد: حم
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 درس
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 مقدمه
جهت معنا و از جمله ترجیح نصب در صورت ضعف عطف از  معهجلسه گذشته باقی مانده مباحث مربوط به مفعولدر 

آن را در این جلسه به بحث حال پرداخته،  .را طرح و آن را به پایان رساندیم واو بوسیلهاختیار نصب و اولویت عطف 
شود یا و اینکه آیا مبتدا ذوالحال واقع می ان آن، مراد از وقوع حال بعد از اتمام کالم، اقسام ذوالحالتعریف نموده، ارک

در  ورجرماز جمله عدم فرق بین اقسام  رار خواهد گرفت و سایر مباحث مربوط به حالخیر؟ مورد مداقه و بررسی ق
را در جلسه آینده دنبال خواهیم  ذوالحال واقع شدن، معرفه بودن ذوالحال و نیز اینکه اصل در حال نکره بودن آن است

 نمود.
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 اهداف آموزشی
 تواند:بپذیر رود دانشانتظار می در پایان این درس

 حال را تعریف نماید. .1
 ارکان حال را ذکر کند. .2
 کالم را ذکر کند. اتماممراد از وقوع حال بعد از  .3
 تواند ذوالحال واقع شود را بیان کند.مواردی که می .4
 تواند ذوالحال واقع شود.می فقط و مفعول چه لفظا و معنا و چه معنانماید فاعل بیان  .5
 گانه نیست.تفاوتی بین مفاعیل پنج ولمفع در ذوالحال واقع شدن .6
 .اقوال در خصوص ذو الحال واقع شدن مبتدا را ذکر نماید .7

 

 

 

 

 

 



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 11ـ درس  3نحو عالی  چکیده درس

 

7 

 متن درس
- 36 – 

 الـحــال
 . هل تأتي الحال جامدة؟191        . ما هي الحال؟194

 
 موضعاً یأتي الجامد المؤول بالمشتق حاالً؟ . في كم199      . ماذا یكون صاحب الحال؟195
 

  موضعاً یأتي الجامد غیرالمؤول بالمشتق . في كم222     . هل یأتي صاحب الحال نكرة؟196
 

 حاالً؟                . هل تأتي الحال معرفة؟197
 

عاد القائدُ من »صدور الفعل، نحو:  . الحال وصف نكرة منصوبة مشتقَّة واقعة بعد تمام الكالم تُبیّن هیئة صاحبها عند194
 «.فراًالحرب ظا

جهة تركیب الكالم ال من جهة المعنى إذ  : المُراد بوقوع الحال بعد تمام الكالم ورودُها بعد جملةٍ مستغنیة عنها من فائدة
 في المثل حالٌ ألنّها وقعت بعد أن تمَّ تركیب الجملة« ظافراً»معنى الجملة. فـ  كثیراً ما تكون الحال الزمة إلتمام

كان علیها صاحبُ الحال أي القائدُ في  هي نكرة مُشتقَّة مبیّنة الهیئة التي من جهة المعنى و یستغنى عنها الفعلیة و ال
 حال عودتهِ من الحرب.

 

« فیاًصا شربتُ الماءَ»و « خاطباً في القوم وقف العالم»أو مفعوالً أو مجروراً، نحو:   . صاحب الحال ال یكون إلَّا فاعال195ً
 «.یلَذُّ لي صوغُ الكالمِ فصیحاً»و« غانماًسرَّني قُدومُ الصّدیقِ »و 

في المثال األوَّل « فالعالِمُ»معنىً فقط  . ال فرق بینَ أن یكون صاحب الحال فاعالً أو مفعوالً لفظاً و معنىً أو1 :فوائد
معنىً ال  لثالث فاعلٌفي المثال ا« الصدِیق»معنىً. و  مفعولٌ لفظاً و في المثال الثاني  «الماء»فاعلٌ في اللفظ و المعنى. و 

 في المثال الرابع مفعولٌ معنىً ال لفظاً.« الكالم»لفظاً. و 
ضربتُ الضَّربَ »مفعوالً مطلقاً، نحو:  أو«. اجتنبِ الریحَ شمالیَّةً». ال فرقَ بینَ أن یكون المفعول مفعوالً به، نحو: 2

نحو:  أو مفعوالً معه،«. صُمتَ الشهرَ كامالً»فیه، نحو:  أو مفعوالً« للخوف مجرَّداً هربتُ»أو مفعوالً له، نحو: « شدیداً
 «.النیلَ فائضاً سرتُ و»
فیخرّجونه على أنّ صاحب « هذا بَعْلى شیخاً» . ذهب الجمهور إلى أنّه ال تأتي الحال عن المبتدإ. و أمّا نحو قوله تعالى3

 الحال من المبتدء و ب سیبویه إلى جواز مجيءو ذه« أُشیر إلیه»باعتبار المعنى على تأویل  الحال هو اسم اإلشارة
 اختاره ابن عقیل.

 
 
 
 



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 11ـ درس  3نحو عالی  چکیده درس

 

8 

 حال

و دارای  در کالم عرب پر کاربردکه  شوده میحال پرداختیکی دیگر از منصوبات یعنی در ادامه بحث منصوبات به 
 .تحت عناوین زیر استعماالت و احکام آن را تشریح خواهیم کرد که است زیادیاحکام 

 ارکان حال

 ل دارای ارکان زیر است:حا
 کند.شود و حالت صاحبش را  هنگام صدور فعل بیان میوصفی منصوب و نکره که بعد از اتمام کالم وقع می :حال .1
 شود.ای که حال برای آن آورده میکلمه :لحالاصاحب .2
 کند.ای که در حال عمل میکلمه :عامل حال .3

 تعریف حال

را هنگام صدور فعل  الحالشود و حالت صاحبام کالم واقع میه بعد از اتمک است مشتقمنصوب و نکره، وصفی  ،حال
اسم  و شامل مواردی مانندیعنی جامد نیست  مشتق؛ و مراد از یعنی معنای وصفی دارد، وصف؛مراد از  .کندبیان می

از تمام شدن نقشهای اصلی  بعدیعنی اینکه  شودواقع می اتمام کالم اینکه بعد از از منظورو است.   فاعل، مفعول و ...
القاعد من الحرب  عاد»مانند:  .شودواقع می ،که کالم از حیث لفظی کامل است، فعل و فاعل یا مبتدا و خبر یعنی جمله
الحال است. که صاحب« القاعد»حال و « ظافرا» در این مثال« برگشت رهبر از جنگ در حالی که پیروز بود ـ ظافراً

بیان کیفیت  است و کالم واقع شده اتمامو بعد از ت اس مشتقو  معنای وصفی دارد، نکره است که یاسم« ظافراً»
 کند.را میاست « قاعدال»ذوالحال که 

 جایگاه حال

شود این است حال بعد ار اتمام کالم واقع میمراد از اینکه شود. همانطور که بیان شد، حال بعد از اتمام کالم واقع می 
 امیت لفظی و اسنادی کالم حال بعد از تم و ،معنوی دارد های اسنادی و لفظی وکالمی نیازهر از حیث ترکیبیکه: 

اما در  ،محتاج نیست حالبه از جهت ساختار ظاهری کالم  آید.مییعنی بعد از فعل و فاعل و مفعول یا مبتدا و خبر 
عاد » :مثال .ز حیث معنوی کالم تام نیستو بدون آن ا حال الزم استآوردن  از مواقع برای تکمیل معنای جمله بسیار

از نظر لفظی ارتباطی به  «ظافرا» در این مثال «رهبر از جنگ در حالی که پیروز بودـ برگشت  القاعد من الحرب ظافرا
چگونگی  چراکهشود. آن کامل می از حیث معنوی کالم بااما بدون آن کامل است، کالم  ارکان زیرا کالم ندارد

 .آن معنای کالم ناقص استذکر ون دو ب کندبیان می« ظافراً»را  از جنگرهبر  برگشتن

 الحالاقسام صاحب

 آنچه که می توان در کالم برای آن حال آورد، منحصر در سه مورد است:

 فاعل
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 موقف العال» ، مانند:شود فاعل استحال آورده می برای بیان حالت آنو  واقع می شودحال الصاحب یکی از مواردی که
است که « العالم»حال برای « خاطبا»در این مثال  .«گفت با مردمـ ایستاد عالم در حالی که سخن می القومخاطباً في

 فاعل می باشد، و برای بیان حالت عالم در هنگامی که نزد قوم ایستاده بود، به کار رفته است.

 مفعول 

شربتُ » :شود مفعول است، مانندحال آورده می ،ت آنو برای بیان حال واقع می شود حالالصاحبدومین موردی که 
باشد و است که مفعول می« الماءَ»برای  حال« فیاصا»در این مثال  .«الل بودنوشیدم در حالی که ز آب راـ  فیاصاالماءَ 

 . ، در هنگام نوشیدن به کار رفته استن حالت آببرای بیا

 مجرور 

سرَّني »مانند:  است،مجرورشود حال آورده می ،و برای بیان حالت آن الحال واقع می شوددیگری که صاحبمورد  
حال « غانماً» در این مثال کلمه .«حالی که غنیمت گرفته بود مرا خوشحال نمود در مدن دوستـ آ قُدومُ الصّدیقِ غانماً

در هنگام آمدن به کار بیان حالت دوست برای و  ،باشدمی است که به دلیل مضاف الیه بودن مجرور «الصدیقِ»برای 
  .رفته است

یا باشد، فاعل یا مفعول  ، هم در لفظ و هم در معنیشودصاحب الحال یعنی چیزی که از آن حال آورده میتفاوتی ندارد 
 .مفعول نباشددر معنا باشد و از حیث لفظی فاعل یا  فقط فاعل و مفعول

. در این «گفت با مردمـ ایستاد عالم در حالی که سخن می خاطباً في القوم وقف العالم»مانند: فظی و معنوی، لفاعل 
به عنوان حال، بیانگر حالت او در « خاطباً»و الحال واقع شده حباص کهمعنا فاعل است هم لفظا و هم « العالمُ» مثال

 ی باشد.هنگام ایستادن نزد قوم م
در  .«حالی که غنیمت گرفته بود مرا خوشحال نمود در مدن دوستـ آ سرَّني قُدومُ الصّدیقِ غانما» فاعل معنوی، مانند:

به « غانماٌ»و  واقع شدهالحال صاحباز جهت لفظی فاعل نیست، اما از جهت معنی فاعل است که « الصدیق» این مثال
 مدن می باشد.عنوان حال، بیانگر حالت او در هنگام آ

هم «  الماءَ» . در این مثال«الل بودزنوشیدم در حالی که  آب راـ  فیاًصاشربتُ الماءَ » مانند:مفعول لفظی و معنوی، 
به عنوان حال، بیانگر حالت آن در هنگام « فیاًصا»و کلمه که صاحب الحال واقع شده معنا مفعول است هم لفظا و 

  نوشیده شدن می باشد.
. در این «حالی که فصیح باشد کالم برای من لذت بخش است درـ  یلَذُّ لي صوغُ الكالمِ فصیحاً» ول معنوی، مانند:مفع

به عنوان « فصیحاً» الحال واقع شده وصاحب کهدر معنی مفعول است از نظر لفظی مفعول نیست، اما « الکالم» مثال
 حال، بیانگر حالت آن در هنگام ایجاد کالم می باشد.
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و بین آنها  شودالحال واقع میصاحبمعه له و مفعولفیه، مفعولبه، مفعول مطلق، مفعولمفاعیل پنج گانه یعنی مفعول
 تفاوتی نیست. در ذوالحال واقع شدن،

به مفعول «الریحَ» در این مثال «.باشددر حالی که شمالی باد  کن ازـ دوری  اجتنبِ الریحَ شمالیَّةً» مانند:به، مفعول
  به عنوان حال، بیانگر حالت آن در هنگام وزش می باشد.« ةًشمالی»الحال واقع شده و صاحب کهاست 

است که مفعول مطلق  «الضربَ» . در این مثال«زدم زدنی که شدید بودـ  ضربتُ الضَّربَ شدیداً» مفعول مطلق، مانند:
 به عنوان حال، بیانگر حالت آن در هنگام زدن می باشد.« شدیداً»و  الحال واقع شدهصاحب
« للخوف» . در این مثال«گریختم در حالی که تنها بودمترس به خاطر ـ  للخوف مجرَّداً هربتُ» له، مانند:مفعول
 به عنوان حال، بیانگر حالت آن در هنگام ترس می باشد.« مجرداً»و  الحال واقع شدهاست که صاحبله مفعول
فیه مفعول« الشهرَ»در این مثال  «.ه در حالی که کامل بودروزه گرفتم یکماـ  صُمتَ الشهرَ كامالً»فیه، مانند: مفعول
 به عنوان حال، بیانگر حالت آن در هنگام روزه گرفتن است.« کامالً» اقع شده والحال وصاحب کهاست 

 «النیلَ»در این مثال «. دبا رود نیل در حالی که لبریز بو حرکت کردمـ  النیلَ فائضاً سرتُ و» معه، مانند:عولمف
   به عنوان حال، بیانگر حالت آن در هنگام حرکت است.« فائضاً»صاحب الحال واقع شده و معه است که مفعول

، به این معنی که از آن حال آورده شود اختالف وجود دارد. در حال باشد یا خیرصاحب تواند م میدا هآیا مبت در اینکه  
 اینجا به اقوال نحویون در این زمینه پرداخته می شود:

م اگر موردی ه . بنابراینالحال باشدصاحبتواند شود و مبتدا نمیکه از مبتدا حال آورده نمی معتقدند اکثر نحویون 
این  – هذا بَعْلى شیخاً»: آیه برخی ادعا کرده اند که درمثال  .باید توجیه شود ،حال آورده شدهبرای مبتدا باشد که 

که مبتدا می باشد به « هذا بعلی»حال است و برای بیان حالت « شیخا»کلمه  ،«همسرم می باشد، در حالیکه پیر است
 «هذا»یعنی  حال اسم اشارهصاحب بلکه  ،نیستحال از مبتدا « یخاش» کار رفته است. در حالیکه طبق بیان جمهور،

می رود. در اینصورت معنای مثال این « الیه اشیر». البته به این اعتبار که این اسم اشاره در معنی به تأویل فعل است
 «.اشاره می کنم به همسرم در حالیکه پیر است -اشیر الی بعلی شیخا »است که 

حال واقع شدن صاحب نیز و ابن عقیل  .داندصاحب حال واقع شدن مبتدا را جایز می سیبویه از جمله نحوییونبرخی   
  .شودصاحب حال واقع میمبتدا و معتقد است که  ، به این معنی که آن را پذیرفتهاختیار کردهمبتدا را 



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 11ـ درس  3نحو عالی  چکیده درس

 

00 

 نمودار
 

 

 

 

 حال

واقع  کالم اتمام بعد از کهنکره، منصوب، مشتق  وصفی است تعریف: .1
  .کندبیان میحال را در هنگام انجام فعل صاحب  حالتو  دشومی

               
 ارکان .2

 
 

 موارد در بیشترو  ،آیدلفظی و اسنادی کالم می کامل شدنبعد از  جایگاه؛ .3
  کامل می شود.ال بوسیله حاز جهت معنوی کالم 

 حال  .1
 حالصاحب  .2
 عامل حال .3
 

 حالالصاحباقسام 

 
 فاعل  .1
 
 
  . مفعول2
 
 «سرَّني قُدومُ الصّدیقِ غانماً» . مجرور،3

 «خاطباً في القوم وقف العالم». لفظا و معنا، 1
 «سرَّني قُدومُ الصّدیقِ غانما» . معنا فقط،2
 

 «فیاًصاشربتُ الماءَ » . لفظا و معنا،1
 «یلَذُّ لي صوغُ الكالمِ فصیحاً» . معنا فقط،2

الحال واقع شدن صاحب
 گانهمفاعیل پنج

 «. اجتنبِ الریحَ شمالیَّةً» به،. مفعول1
 «ضربتُ الضَّربَ شدیداً». مفعول مطلق، 2
 «للخوف مجرَّداً ربتُه»له، . مفعول3
 «صُمتَ الشهرَ كامالً». مفعول فیه، 4
 «.النیلَ فائضاً سرتُ و». مفعول معه، 5

 .شودالحال واقع نمیصاحب. جمهور نحویون، 1
 الحال واقع شود.جایز است صاحب، . سیبویه2
 لحال واقع می شود.ا. ابن عقیل، صاحب3

الحال اقوال در صاحب

 مبتداواقع شدن 
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  ترجمه

- 63 – 
 الـحــال

 حال
 . هل تأتي الحال جامدة؟491       . ما هي الحال؟491
 آید؟امد می . آیا حال ج191      . حال چیست؟                                                                                                  194

 المؤول بالمشتق حاالً؟ موضعاً یأتي الجامد . في كم499      . ماذا یكون صاحب الحال؟491
 شود؟حال واقع می ،. در چند جا جامد مؤول به مشتق199         باشد؟                                                                          .چه جیزی صاحب حال می195

 حاالً؟ أتي الجامد غیرالمؤول بالمشتقموضعاً ی في كم  .022                   . هل یأتي صاحب الحال نكرة؟491
 شود؟می حال واقع ،. در چند جا جامدی که به تأویل مشتق نمی رود222         آید؟                                                                                . آیا ذوالحال نکره می196

                 . هل تأتي الحال معرفة؟491
                                                                                                آید؟                                                                                       . آیا حال معرفه می 197

 

صدور الفعل،  بعد تمام الكالم تُبیّن هیئة صاحبها عند. الحال وصف نكرة منصوبة مشتقَّة واقعة 491
 «.عاد القائدُ من الحرب ظافراً»نحو: 

های لفظی و اسنادی نیاز ]بعد از کالم اتمام]معنای وصفی دارد[ نکره، منصوب، مشتق و بعد از  حال وصفی است. 194
رهبر از جنگ در حالی گشت بر»، مانند: کندیبیان م حال را در هنگام انجام فعلصاحب  حالتو  دشوواقع می کالم[

 «.دکه پیروز بو
جهة تركیب الكالم  فائدة : المُراد بوقوع الحال بعد تمام الكالم ورودُها بعد جملةٍ مستغنیة عنها من

 معنى الجملة.  ال من جهة المعنى إذ كثیراً ما تكون الحال الزمة إلتمام
که بی نیاز است از حال از  ]است[ ایورود حال بعد از جمله ،کالماتمام منظور از واقع شدن حال بعد از دست آورد: 

برای کامل کردن حال  در موارد زیادی ]آوردن[]از نظر اسنادی و لفظی[ نه از جهت معنی، زیرا  کیب کالمرجهت ت
 .باشدمی الزم معنای جمله

یستغنى عنها من جهة  الفعلیة و ال في المثل حالٌ ألنّها وقعت بعد أن تمَّ تركیب الجملة« ظافراً»فـ  
كان علیها صاحبُ الحال أي القائدُ في حال عودتهِ من  هي نكرة مُشتقَّة مبیّنة الهیئة التي المعنى و
 الحرب.
 واست واقع شده  ،بعد از اینکه ترکیب جمله فعلیه کامل شده زیرا آن ]ظافرا[در مثال حال است «  ظافرا» در نتیجه
 حالتیبیان کننده  که [تاسم فاعل اس]ای است مشتق نکره [کلمه ظافرا]آن و از آن بی نیاز نیست،  حیث معنا کالم از

 ، بر آن حالت بود.بازگشتش از جنگ در حال ،رهبر یعنی حالصاحب  است که
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 و« خاطباً في القوم وقف العالم»أو مجروراً، نحو:  أو مفعوالً   . صاحب الحال ال یكون إلَّا فاعال491ً
 ، «.یلَذُّ لي صوغُ الكالمِ فصیحاً» و« سرَّني قُدومُ الصّدیقِ غانماً»و « شربتُ الماءَ صافیاً»

آب » و «گفت با مردمایستاد عالم در حالی که سخن می»: باشد مگر فاعل یا مفعول یا مجرور، مانند. ذوالحال نمی195
کالم ساختن »و « حالی که غنیمت گرفته بود نمود درمرا خوشحال  آمدن دوست»و « الل بودزنوشیدم در حالی که  را

 .1«حالی که فصیح باشد برای من لذت بخش است در
« فالعالِمُ»معنىً فقط  . ال فرق بینَ أن یكون صاحب الحال فاعالً أو مفعوالً لفظاً و معنىً أو4 :فوائد

 في المثال األوَّل فاعلٌ في اللفظ و المعنى. 
فقط معنا ]فاعل یا مفعول یا  ،معنا فاعل یا مفعول باشدهم لفظا و ت بین اینکه ذوالحال، هم . فرقی نیس1دست آوردها: 

 در مثال اول، در لفظ و معنا فاعل است.« عالم»]بنابر این[  .باشد[
معنىً ال لفظاً. و  في المثال الثالث فاعلٌ« الصدِیق»معنىً. و  مفعولٌ لفظاً و في المثال الثاني «الماء»و 
 في المثال الرابع مفعولٌ معنىً ال لفظاً.« مالكال»
و  .ر معنا نه از نظر لفظفاعل است د در مثال سوم« الصدیق»لفظا و معنا مفعول است. و  ،در مثال دوم« الماء»و 
 لفظ. از نظرنه  در معنا  در مثال چهارم مفعول است «کالمال»
مفعوالً مطلقاً، نحو:  أو«. تنبِ الریحَ شمالیَّةًاج». ال فرقَ بینَ أن یكون المفعول مفعوالً به، نحو: 0
 « للخوف مجرَّداً هربتُ»أو مفعوالً له، نحو: « ضربتُ الضَّربَ شدیداً»
دوری نمودم باد را در »به باشد، مانند: ، مفعولمفعول . ]در صاحب حال واقع شدن مفعول[ فرقی نیست بین اینکه2

گریختم در ترس به خاطر »له، مانند: یا مفعول« زدم زدنی که شدید بود»ند: یا مفعول مطلق، مان« حالی که شمالی بود
 «حالی که تنها بودم

 «.النیلَ فائضاً سرتُ و»نحو:  أو مفعوالً معه،«. صُمتَ الشهرَ كامالً»أو مفعوالً فیه، نحو: 
با رود نیل در حالی  حرکت کردم» ند:، مانمعهیا مفعول« ه در حالی که کامل بودروزه گرفتم یکما»فیه، مانند: یا مفعول

 «.دکه لبریز بو
« هذا بَعْلى شیخاً» ذهب الجمهور إلى أنّه ال تأتي الحال عن المبتدإ. و أمّا نحو قوله تعالى .1

 « أُشیر إلیه»باعتبار المعنى على تأویل  فیخرّجونه على أنّ صاحب الحال هو اسم اإلشارة
این شوهرم می »شود اما مانند این قول خداوند: که برای مبتدا حال آورده نمی. جمهور ]اکثر نحویون[ اعتقاد دارند 3

بنابر اینکه صاحب الحال اسم اشاره ]هذا[ است، به اعتبار معنا  2پس آن را تفسیر می کنند« باشد، در حالی که پیر است
 «.اوشاره می کنم بسوی  -اشیر الیه »به فعل[ « هذا»]ی آیه[ بنابر تأویل ]اسم اشاره 

 اختاره ابن عقیل. الحال من المبتدء و و ذهب سیبویه إلى جواز مجيء
 برگزیده است.ابن عقیل را  [آمدن حال از مبتدا آن ]یعنیو ]شده است[ حال از مبتدا  به جایز بودن آمدن قائل سیبویهو 

                                           
 .(515ش، ص1393. صوغ/ ساختن، جعل کردن ، ریختن.)ر. ک. آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نشر نی،  1
 .252. خرَّجَ: ...شرح دادن، تفسیر کردن، روشن ساختن )چیزی را( . همان ص  2
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 چکیده
را در هنگام حال  صاحب حالت و دشوواقع می کالم اتمامبعد از که مشتق و  نکره، منصوب استال وصفی ح  .1

 .کندمیانجام فعل بیان 
در ولی از جهت معنا کالم یعنی کالم از حیث لفظی به آن نیازمند نیست  اتماممراد از واقع شدن حال بعد از  .2

 بیتشر موارد، ذکر آن الزم است.
 شوند.فقط فاعل و مفعول و مجرور ذوالحال واقع می .3
 .معنا که لفظا و معنا فاعل و مفعول باشند یا فقط ذوالحال فاعال و مفعول تفاوتی ندارد .4
 شوند.حال واقع میصاحب معه له و مفعولفیه، مفعولبه، مفعولمفاعیل پنج گانه یعنی مفعول مطلق، مفعول .5
 ل که و ابن عقیداند که آن را جایز می ، بخالف سیبویهشودحال واقع نمیصاحب مبتدا بنابر نظر اکثر نحویون  .6

  مبتدا صاحب الحال واقع می شود.قائل است 
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 مقدمه
د از تمامیت کالم، اقسام ، ارکان آن، مراد از وقوع حال بعدر جلسه گذشته بحث حال آغاز شد و ضمن تعریف حال

در این جلسه به ادامه مباحث  .قرار گرفتشود یا خیر؟ مورد مداقه و بررسی و اینکه آیا مبتدا ذوالحال واقع می ذوالحال
معرفه بودن ذوالحال و نیز شرط ، مجرور به حرف یا مجرور به  اضافه عدم فرق بین ذوالحال واقع شدن حال از جمله:

مواردی که صحیح است جامد حال واقع در جلسه آینده  و .کنیمبررسی می اینکه اصل در حال نکره بودن آن است را
ه به رود، و همچنین حال واقع شدن جامدی کارد پنج گانه حال واقع شدن جامدی که به تأویل مشتق میشود، و نیز مو

صفت بروند و نیز صورتی که حال بر  ترجیح دارد حال باشند و به تأویل های منصوبی کهرود و  مصدرتأویل مشتق نمی
 .بررسی خواهد شد ،آیدخالف حکمش الزم می
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 اهداف آموزشی
 رود فراگیر بتواند:این درس انتظار می با مطالعه

 .اقسام ذوالحال مجرور را ذکر نماید  .1
 شرایط ذوالحال مجرور به اضافه را بیان کند. .2
 را بیان نماید. از جهت تعریف و تنکیر شرایط ذوالحال .3
 آید را ذکر کند.حال نکره میذوالمواردی که شرط معرفه بودن ذوالحال و  .4
 .موارد تأویل حال به نکره مشتق را بیان نمایدرط معرفه بودن حال و ش .5
 .شرط معرفه بودن حال نزد کوفیون را بیان نماید .6
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 متن درس
أو بالمضاف؛ غیر أنّ الحال ال « راكباً جواداً مررتُ بزیدٍ»ال فرقَ بینَ أن یكون صاحب الحال مجروراً بالحرف، نحو:  و. 4

فاعالً أو مفعوالً في  كان المضاف مصدراً أو وصفاً عامالً عَملَ الفعل لیكون صاحب الحال یه إلَّا إذاتأتي عن المضاف إل
هنا فاعل في المعنى ألنَّهُ « فأَخیك«. »مُؤدّبُ التلمیذِ مُذنباً هذا»و « فرحت بدرس أخیك مجتهداً»المعنى، نحو: 

لم یكن المضاف جزءاً من  المسألة ما ب. فإن لم یكُن كذلك امتنعتمفعولٌ ألنَّهُ وقع علیه التأدی« التلمیذ» و الدّارس.
إلیه عنه، نحو:  أو كجزء منه في صحة االستغناء بالمضاف«. صُدورِهم مِن غِلٍّ إخواناً نَزعْنا ما فِى و»المضاف إلیه، نحو: 

 «.عْ مِلّةَ إبراهیمَ حَنِیفاًــبِثُمّ أَوحَیْنا إلَیكَ أَنِ اتَّ»
یجب أن یكون معلوماً لیكون من  المحكوم علیه في صاحب الحال أن یكون معرفة ألنّه محكوم علیه و. یُشترط 196

 الحكم فائدة.
جاءَني راكباً »تقول: « في الدار رجلٌ»تقول:  قد یأتي نكرة لمسوِّغات هي مُسوِّغات االبتداء بالنكرة نفسها فكما : وفائدة
 «.أتى رجُلٌ كریمٌ مبتسماً»تقول: « دَّارال رجُلٌ كریمٌ في»كما تقول:  و«. رجُلٌ

 

جاءَ الرَّسولُ »بالنكرة المشتقة، نحو:  . األصل في الحال أن تكون نكرة مشتقة وإذا وردت معرفة أو جامدة أُوِّلت191
 أي مُتشافهین.« كلَّمته فاهُ إلى فيَّ»أي مجتهداً و « العلمَ جُهدَه طلب الدارس»أي منفرداً و « وحدَه
أي هو إذا « الراكبَ أحسنُ منه الماشيَ زیدٌ»یجوز عند الكوفیّین تعریفُ الحال متى تضمَّنت معنى الشرط، نحو:  : فائدة

 ركب أحسنُ منه إذا مشى.
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 الحالصاحب

کدام از این سه قسم در قالب  ، هرفاعل، مفعول و مجرور :توان حال آورداز سه چیز میدر درس گذشته ذکر شد که  
 شود.الحال مجرور نکاتی باقی مانده است که به آن اشاره میصاحبدر خصوص  1.مثال توضیح داده شد

 الحال مجرورصاحباقسام 

 هر دو ،الیهیعنی مضاف و مضاف جرور به حرف جر و مجرور به اضافه؛با توجه به اینکه دو قسم مجرور داریم، م
هر دو قسم را مورد اشاره قرار  قسم در حال واقع شدن نیست که و تفاوتی بین این دو شوندالحال واقع میصاحب

 دهیم:می

 مجرور به حرف جر

 ردم به زید در حالی که سوار بر اسببرخورد کـ  جواداً بامررت بزید راک» :مانندشود، از مجرور به حرف حال آورده می 
حال از آن « راکباً »و  ال واقع شده استالحصاحب کهاست « ءبا»مجرور به حرف جر « بزیدٍ» در این مثال ،«بود
  .باشدمی

 مجرور به اضافه

 باشد:الیه است که دارای شرایطی میآنچه در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد، آوردن حال از مضاف

 مضاف باید مصدر یا شبه فعلاینکه لیل د .مصدر یا شبه فعل باشدشود که مضاف، حال آورده می الیهمضاف وقتی از
باشد. زیرا همانطور که در مباحث حال ذکر شد، از میالیه در معنا فاعل یا مفعول مضاف این است که در اینصورت باشد

 :2ل این است که فاعل یا مفعول باشدالحاشرایط صاحب

ـ درس  فرحت بدرس أخیك مجتهداً»: شود، مانندآورده میالیه آن حال از مضاف باشدمصدر  ،مضافدر صورتی که 
و ت که مضاف الیه اس« اخیک»حال از « مجتهداً»این مثال  در «ی که کوشا بود خوشحالم کردخواندن برادرت در حال

درس خواندن  است که« دارس» فاعل معنوی و به معنای« آخیکَ» و نیز .باشداست که مصدر می« بدرس»مضاف آن 
 شود.میو انجام توسط ا

                                           
 9ص 11. ر .ک . درس شماره  1
 .9-8. ر. ک. همان ص  2
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حال آورده الیه آن مضافاز  باشد اسم فاعل، اسم مفعول و ... اتی مانندمشتقجزو ؛ یعنی باشد فعلشبه  ،مضافهر گاه 

به  میباشد که «مؤدب»مضاف آن  است و الیهمضاف «تلمیذ»در این مثال  «تلمیذ مذنباًالهذا مؤدب » مانند: شود،می
در معنی مفعول است زیرا تأدیب « تلمیذ» حال از آن آمده است.« مذنباً»لذا  است، یعنی اسم فاعل آمده صورت مشتق

  .بر او واقع شده است

 الیه وجود دارد:مضاف، در دو صورت امکان آوردن حال از مضاف در صورت خالف قاعده، و مصدر یا شبه فعل نبودن

ال الحالیه صاحبمضاف الیه باشدیعنی مضاف جزئی از مضاف ،الیه جزء و کل باشدرابطه مضاف و مضافدر صورتی که 
در  ،«به تعجب وا داشت صورت آقایم در حالی که متبسم بودمرا ـ  یعجبنی وجه سیدی متبسما» :مانند ،شودواقع می

 لذا است،« سیدی»الیه جزئی از مضاف« وجه»الیه است که مضاف مضاف« سیدی» مضاف و «وجه»این مثال 
هایشان توزي را از سینهكینه وـ  صُدورِهم مِن غِلٍّ إخواناً نَزعْنا ما فِى و»نیز  وآمده است.  «سیدی»حال از « متبسما»

و  ابطه جزء و کل داردر «هاانسان –هم »و  «هاسینه – صدور»در این مثال  «یبرادرادر حال كشیم بیرون مي
 الیه آمده است.حال از مضاف« اخواناً»لذا  ،ن استجزئی از انسا« صدر»

 
  ای کـه بشـود  باشد یعنی جزء نیست اما شبیه به جزء است، بـه گونـه   شبه جزءالیه رابطه مضاف و مضاف در صورتی که

ثُـمّ أَوحَیْنـا إلَیـكَ أَنِ    » :ماننـد ، شـود الیه ذوالحال واقع میمضاف آن قرار داد الیه را به جایبرداشت و مضافمضاف را  
 ،«كه از مشركان نبود پیروى كـن در حالی  ابراهیم را آنگاه به تو وحى كردیم كه آئین معتدلـ   عْ مِلّةَ إبراهیمَ حَنِیفاًــبِاتَّ

و اگـر   نیست و شبه جزء اسـت « ابراهیم»حقیقی برای  مضاف است که جزء« ملة»و الیه مضاف« ابراهیم»در این مثال 
حـال  « ابراهیم»گیرد. در این صورت جایز است از شود و ابراهیم بجای آن قرار میوارد نمیدر کالم برداشته شود خللی 

 .است آمده حال از آن« حنیفاً»الحال واقع شده و صاحب« ابراهیم»لذا  آورد،

 حالالصاحب لزوم معرفه بودن

 علیه استمحکوم «الحالصاحب»در واقع  . دلیل این امر این است کهمعرفه باشد صاحب الحال این است که باید شرط
حکم کرد  توان راجع به موضوعی، و بدیهی است که وقتی میاست محک «حال»و  کم بر آن واقع شده استیعنی ح

شده باشد، تا حکم نمودن نسبت به آن مفید فایده  معرفه و شناختهالحال باید صاحببنابر این  .که شناخته شده باشد
 باشد. 
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 موارد استثناء

که همان مسوغات به دلیل وجود مجوزهایی  ،شودالحال نکره واقع میصاحببرخی موارد  دربر خالف شرط یاد شده 
شود، تواند نکره واقع میباشد  رای مجوز باشد با اینکه باید معرفهااگر دمبتدا همانطور که  باشد. بنابراینمی ابتدا به نکره

گاه که این مسوغات را ندارد، هیچره محض نک لذا تواند نکره واقع شود.می مسوغ داشته باشدالحال هم اگر صاحب
  گیرد.الحال قرار نمیصاحب

 که خبر است،« فی الدار»، به دلیل مقدم شدن «ـ در خانه مردی است في الدار رجلٌ»با این بیان همانطور که در مثال: 
ـ آمد مرا مردی درحالی که  جاءَني راكباً رجُلٌ»: مثالدر  است،آمدهنکره مبتدای مؤخر است به صورت که « رجلٌ»

مقدم شده الحال صاحب و مجوز آن همان تقدم است که برکه نکره است آمده « رجلٌ»حال از « راکباٌ» نیز «سواره بود
 است.

به دلیل مجوز نکره است که « رجلٌ»، «ای در خانه استمرد بخشنده ـ الدَّار رجُلٌ كریمٌ في»مثال  همانطور که در  و
ـ آمد مردی بخشنده  أتى رجُلٌ كریمٌ مبتسماً» در مثال:مبتدا واقع شده است  ذکر صفت برای آن و موصوف واقع شدن،

است که به دلیل ذکر صفت برای آن و موصوف واقع « جلٌ کریمر» حال از« مبتسما»نیز « لی که متبسم بودادرح
 حال از آن آمده است.« متبسماً» شدن، 

 لزوم نکره و مشتق بودن حال

 اصل در حال این است باید نکره و مشتق باشد.

 در صورت معرفه یا جامد بودن حال ،لزوم تأویل به نکره مشتق

به تأویل مشتق  اگر حال معرفه و یا جامد باشد،ید نکره و مشتق باشد، با توجه به اینکه اصل در حال این است که با 
به  حال و جامد است لذا« وحده» در این مثال «آمد رسول در حالی که تنها بودـ  جاءَ الرَّسولُ وحدَه»، مانند رودمی

آموز دانش را در حالی که ـ خواست دانش  العلمَ جُهدَه طلب الدارس» مانند:و  .«منفرداً» یعنی رودتأویل مشتق می
. و «مجتهداً» شودرود و میمی به تأویل مشتق لذاحال واقع شده است  جامد است و« جهده» که« کرد اوتالش می

به  است لذاو جامد  حال« فیَّ»در این مثال « دهان به دهان صحبت کردمدر حال با او ـ  مته فاهُ إلى فيّكلَّ» مانند:
 .«رو در رو - شافهینتم»ی یعن ،رودتأویل مشتق می

 جواز معرفه بودن حال نزد کوفیین

 دارنده معنای شرط باشدحال در براند و معتقدند هرگاه کوفیون قائل به جواز معرفه بودن حال شده ،بر خالف قاعده
نگامی که پیاده هرگاه زید سوار بشود بهتر است از ه -الراكبَ أحسنُ منه الماشيَ  زیدٌ»، مانند: معرفه باشد استجایز 
معرفه است و چون  «الراکبَ» در این مثالبهتر است از او زمانی که پیاده رود.  استسوار  در حالیکهزید یعنی « بیاید

هو اذا رکب أحسن أذا مشی ـ او اگر سوار باشد بهتر است اگر پیاده »یعنی در واقع بوده  متضمن معنایی شرط است
 ل واقع شود.از نظر کوفیین جایز است حا« باشد
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 صاحب الحال مجرور

 «با جواداًمررت بزید راک» جر، مجرور به حرف
 
 
 
 
 

 مجرور به اضافه
 )حال واقع شدن

  الیه(مضاف 

 حال     
 

 مشتق باشد. . حال الزم است نکره و1
 «جاءَ الرَّسولُ وحدَه» رود.جامد اگر حال واقع شود به تأویل مشتق می. 2
 دانند حال معرفه باشد. کوفیون در صورت تضمن معنای شرط جایز می3

 

  مصدر یا شبه فعل .1
 بودن مضاف

 
 
 
 

 غیر مصدر یا شبه فعل .2
 بودن مضاف

  
 

 «مجتهداً فرحت بدرس أخیك»مصدر ،. 1

 

 «  میذ مذنباًهذا مؤدب تل»شبه فعل،. 2
 

 
یعجبنی »الیه بودن مضاف،. جزء مضاف1

 «وجه سیدی متبسما

ثُمّ » ،مضافالیه بودنمضاف. مانند جزء 2

 «عْ مِلّةَ إبراهیمَ حَنِیفاًــبِأَوحَیْنا إلَیكَ أَنِ اتَّ

 

 صاحب الحال

 شرط صاحب الحال این است که معرفه باشد. .1

 

 شود. در صورت وجود مسوغ مانند مسوغ ابتدا به نکره صاحب الحال هم نکره واقع می . 2
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 ترجمه
أو بالمضاف؛ « راكباً جواداً مررتُ بزیدٍ»ال فرقَ بینَ أن یكون صاحب الحال مجروراً بالحرف، نحو:  و

كان المضاف مصدراً أو وصفاً عامالً عَملَ الفعل لیكون  غیر أنّ الحال ال تأتي عن المضاف إلیه إلَّا إذا
 فاعالً أو مفعوالً في المعنى، حالصاحب ال

« سوار بر اسب بود حالی که برخورد کردم به زید در» ، مانند:الحال مجرور به حرف باشدصاحبفرقی نیست بین اینکه 
 باشدوصفی شود مگر اینکه مضاف مصدر یا ه آورده نمیالی اینکه حال از مضاف، االباشد[بودن، ] به مضاف]مجرور[ یا 

 .شودفاعل یا مفعول معنا  در ،تا صاحب حال]یعنی شبه فعل باشد[ دهد را انجام فعل  عملکه 
هنا فاعل في المعنى « فأَخیك«. »مُؤدّبُ التلمیذِ مُذنباً هذا»و « فرحت بدرس أخیك مجتهداً»نحو:  

 مفعولٌ ألنَّهُ وقع علیه التأدیب. « التلمیذ» و ألنَّهُ الدّارس.
آموز است در حالی که ادب کننده دانش  این» و« ی که کوشا بود خوشحالم کردر حالبرادرت د درس خواندن»مانند: 

 «تلمیذ»و است  خواندهرا درس زیرا اوست که است فاعل در معنا اینجا ]در مثال[  «اخیک»این بنابر «ه کار استاگن
 .واقع شده است بر او تأدیب [است که] اومفعول است چون 

 نَزعْنا ما فِى و»لم یكن المضاف جزءاً من المضاف إلیه، نحو:  لمسألة ماا فإن لم یكُن كذلك امتنعت
 «. صُدورِهم مِن غِلٍّ إخواناً

گر مضاف جزئی از شود، ابنابراین اگر چنین نبود ]مضاف مصدر یا شبه فعل نبود[ مسأله ]حال آوردن[ ممتنع می
 سازیم[و ]روحشان را پاک مییم نكمياز سینه آنها بر  ]حسد وکینه و دشمنی[ را هرگونه غل»باشد، مانند: الیه نمضاف

 «در حالی که همه برابرند
عْ مِلّةَ إبراهیمَ ــبِثُمّ أَوحَیْنا إلَیكَ أَنِ اتَّ»إلیه عنه، نحو:  أو كجزء منه في صحة االستغناء بالمضاف

 «.حَنِیفاً
سپس به تو » مانند:الیه، مضاف]وجود[  آن با بی نیازی ازر صحت [ باشد دمضاف الیه] مانند جزئی از آن [مضاف]یا 

 «نکپیروى  ـ که ایمانی خالص داشت و از مشرکان نبودـ ابراهیم وحی فرستادیم که از آئیین
یجب أن یكون  المحكوم علیه . یُشترط في صاحب الحال أن یكون معرفة ألنّه محكوم علیه و691

 معلوماً لیكون من الحكم فائدة.
و [ شودحکم می یعنی بر آن] است محکوم علیه الحالصاحبچون  ،معرفه باشد شرط است کهال الحصاحبدر . 196

 .داشته باشد حکم فایدهبرای اینکه محکوم علیه هم باید معلوم باشد 
« في الدار رجلٌ»تقول:  قد یأتي نكرة لمسوِّغات هي مُسوِّغات االبتداء بالنكرة نفسها فكما : وفائدة

 «.أتى رجُلٌ كریمٌ مبتسماً»تقول: « الدَّار رجُلٌ كریمٌ في»كما تقول:  و«. كباً رجُلٌجاءَني را»تقول: 
ابتدا به  مسوغاتکه همان  ی[یمجوزهامسوغات ]به خاطر وجود  آیدنکره می [الحالصاحب]دست آورد: گاهی اوقات 

آمد مرا »گویی: می]در اینجا هم[ « ستدر خانه مردی ا» :گویی]در ابتدا به نکره[ میچنانکه همپس  ،نکره است [اسم]
آمد مردی بخشنده در حال »گویی: می« مردی بخشنده در خانه است»گویی: و چنانکه می« در حال سواره مردی

 .«تبسم
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بالنكرة المشتقة،  . األصل في الحال أن تكون نكرة مشتقة وإذا وردت معرفة أو جامدة أُوِّلت691
كلَّمته فاهُ إلى »أي مجتهداً و « العلمَ جُهدَه طلب الدارس»أي منفرداً و  «جاءَ الرَّسولُ وحدَه»نحو: 

 أي مُتشافهین.« فيَّ
ال شد به تأویل نکره استعم حال ]به صورت[ معرفه یا جامدو اگر  ،اصل در حال این است که نکره مشتق باشد. 191

لی اخواست دانش آموز دانش را در ح»ه تنهایی، و یعنی ب« آمد رسول در حالی که تنها بود»مانند:  ،شودمشتق برده می
 رو در رو.یعنی « دهان به دهان صحبت کردمدر حال با او »و یعنی تالش کننده، « کرد اوکه تالش می

الراكبَ أحسنُ منه  زیدٌ»یجوز عند الكوفیّین تعریفُ الحال متى تضمَّنت معنى الشرط، نحو: : فائدة
 منه إذا مشى. أي هو إذا ركب أحسنُ« الماشيَ

زید سوار بشود  هرگاه» :مانند ،در بر داشته باشدمعرفه بودن حال هرگاه معنای شرط  وفیینجایز است نزد کدست آورد: 
 یعنی او ]زید[ اگر سوار شد بهتر است از او زمانی که پیاده رود.« گامی که پیاده بیایدبهتر است از او هن
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 چکیده
 .مجرور به حرف جر باشد، و یا مجرور به اضافه باشد فرقی ندارد که صاحب الحال .1
 شود.حال آورده می الیه، از مضافمصدر یا شبه فعل باشدمضاف، در صورتی که   .2
از  ،اگر مضاف جزء یا شبه جزء برای مضاف الیه باشد ،غیر مصدر یا شبه فعل باشد در صورتی که مضاف .3

 شود.حال آورده می الیهمضاف
 شناخته شده باشد. علیه بایدعلیه است و محکومین است که باید معرفه باشد، زیرا محکوماالحال صاحبشرط  .4
 شود.تواند به صورت نکره آوردهاگر صاحب الحال دارای مسوغات ابتداء به نکره باشد، می .5
 باشد. اصل در حال این است که نکره مشتق .6
 رود.می مشتقبه تأویل نکره  ،در صورتی که حال جامد یا معرفه باشد .1
 نزد کوفیین جایز است. ،معرفه بودن حال در صورتی که متضمن معنای شرط باشد .8

 
 



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 12ـ درس  3و عالی نح آزمون

 

05 

آزمون



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 12ـ درس  3نحو عالی  منابع

 

06 

 نابعم
 



  

 

 

 

  

31 

 3 ینحو عال

 

 دی العربیة مبا
 4 لدج

 للمعلم الرشید الشرتونی

 تنقیح و اعداد: حمید محمدی

 

 2سطح 

 درس

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه درس

  :3نحو عالی عنوان کلی درس 
   :4مبادی العربیة، جلد منبع درس 
 :حال مبحث 
  :33شماره درس 
  :2 سطحمقطع تحصیلی 
 :استاد  
  :محمد زارع بوشهریآموزشیار  
 :ناظر تولید 
  :ارزیاب ساختار و محتوا 
 :ویراستار 
 آرا:صفحه 
   :59 بهاراول، نوبت تولید 



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 33ـ درس  3نحو عالی  فهرست

 

3 

 فهرست
 3 ....................................................................................................................................................................... فهرست

 5 .......................................................................................................................................................................... مقدمه

 6 ........................................................................................................................................................... یآموزش اهداف

 7 .................................................................................................................................................................... درس متن

 8 .............................................................................................................................................................. حال احکام

 8 .................................................................................................................................. جامد اسم شدن واقع حال

 8 .................................................................................................................................. ئتیه بر دال جامد اسم

 8 ........................................................................................................................... مشتق به مؤوّل جامد اسم

 8 .................................................................................................................... مشتق به مؤوّل ریغ جامد اسم

 8 ............................................................................................................................... مشتق به مؤوّل جامد اسم

 8 .............................................................................................................................. هیبتش بر دال جامد اسم

 8 ......................................................................................................................... مشارکت بر دال جامد اسم

 9 ............................................................................................................................. بیترت بر دال جامد اسم

 9 ............................................................................................................................ لیتفص بر دال جامد اسم

 9 .................................................................................................................. یگذار متیق بر دال جامد اسم

 9 ........................................................................................................................ مشتق به مؤوّل ریغ جامد اسم

 9 .............................................................................................................................................. موصوفه حال

 9 ......................................................................................................................................... عدد بر دال حال

 01 ................................................................................................................ الحال صاحب نوع بر دال حال

 01 ........................................................................................................................ الحالصاحب از فرع حال

 01 .................................................................................................................................. اصالت بر دال حال



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 33ـ درس  3نحو عالی  فهرست

 

4 

 01 .................................................................................................................................. لیتفض بر دال حال

 01 ...................................................................................... منصوب مصادر یبرخ شدن واقع حال حیترج موارد

 01 ............................................................................................................................................. «رکضاً» مصدر

 01 ................................................................................................................................................. «بغةً» مصدر

 00 ............................................................................................................................................... «صبراً» مصدر

 00 ........................................................................................................................................... «شجاعةً» مصدر

 00 ........................................................................................................................................................ الزمه حال

 00 ............................................................................................................................. مشتق به مؤوّل ریغ امدج

 00 ............................................................................................... قبل جمله مضمون مؤکد ای عامل مؤکد حال

 00 ..................................................................................................... الحالصاحب تجدّد بر حال عامل داللت

 01 ...................................................................................................................................................................... نمودار

 01 ...................................................................................................................................................................... ترجمه

 06 ...................................................................................................................................................................... دهیچک

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................... آزمون

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................................... منابع

 

 

 



 

   ين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدكليه حقوق ا    

 

 33ـ درس  3نحو عالی  محتوای آموزشی

 

5 

 مقدمه
معرفه بودن صاحبلزوم الحال واقع شدن، ه: عدم فرق بین اقسام مجرور در صاحبدر جلسه قبل مباحث حال از جمل

د حال واقع در  این جلسه مواردی که صحیح است جام .نکره بودن آن است بررسی شدالحال و نیز اینکه اصل در حال 
مدی که به رود، و همچنین حال واقع شدن جاگانه حال واقع شدن جامدی که به تأویل مشتق میشود، و نیز موارد پنج

د و نیز صورتی که حال بر مصدرهای منصوبی که ترجیح دارد حال باشند و به تأویل صفت برونرود و تأویل مشتق نمی
به اینکه اصل در حال چیست و در چه  آید بررسی خواهد شد. در جلسه آیندهمی هالزم به صورت حال خالف حکمش

شود و همچنین رابط در این موارد، و نیز اعراب جمله حالیه و صورت بی نیازی صورتی حال جمله و شبه جمله واقع می
 .شوداز رابط ضمیر بررسی می
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 اهداف آموزشی
 رود فراگیر با مطالعه این درس بتواند بیان نماید که:انتظار می

 جامد حال واقع شود.اسم در چه صورتی صحیح است  .1
 شود.رود حال واقع میدر چه مواردی، جامدی که به تأویل مشتق می .2
 شود.در چند موضع جامدی که به تأویل مشتق نمی رود حال واقع می .3
 آید.می هالزمبه صورت حال ر خالف حکمش ه صورتی حال بچدر  .4
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 متن درس
أي « كرَّ زیدٌ أسداً»بالمشتق، مثل:  ال فرقَ بینَ أن یكون مؤوَّالً . إذا دلَّ الجامد على هیئة صحّ أن یقع حاالً، و191

 «.خاتمي ذَهَباً لبست»شجاعاً. أو غیر مؤوَّل، نحو: 
 

 یأتي حاالً في خمسة مواضع:. إنَّ الجامد المؤوَّل بالمشتق 199
 أي شجعاناً.« رأیتهم في الوغى أُسْداً»إذا دلَّ على تشبیه، نحو:  ٭
 أي متساندَین.« سرتُ معه جنباً إلى جنب»على مفاعلة، نحو:  ٭
 أي مترتبین.« اُدخلوا رجالً رجالً»على ترتیب، نحو:  ٭
 الً.أي مفصَّ« علَّمته النَّحوَ باباً باباً»على تفصیل، نحو:  ٭
 أي مُسعَّراً.« بعته الجوخَ ذراعاً بدینار»على تسعیر، نحو:  ٭

 

 . إنّ الجامد غیر المؤوَّل بالمشتق یأتي حاالً في ستة مواضع:222
 «.فتمثَّل لها بَشراً سویّاً»إذا كانت الحال موصوفة، نحو:  ٭
 «.جاء وقتُ األنس أربعةَ أیامٍ»إذا دلَّت على عدد، نحو:  ٭
 «.اشتریتُ السَّاعةَ فضَّةً»نوعاً لصاحبها، نحو:  إذا كانت ٭
 «.أخشاباً تقطعونَ األشجارَ تصوغونَ الحدیدَ سیوفاً و»إذا كانت فرعاً له، نحو:  ٭
 رخام. أي الذي أصله من« تَعبدونَ مَن نُحِتَ رُخاماً»إذا دلَّت على أصالة، نحو:  ٭
 «.أحسنُ منه غالماً زیدٌ فتىً»إذا دلَّت على حالة فیها تفضیل، نحو:  ٭

 

« زیدُ عنترةٌ شجاعةً»و « قتلتهُ صبراً» و« طلع بغتةً»و « جاءَ العدوُّ ركضاً». إنَّ المصادر المنصوبة في قولك: 1 :فوائد
 شُجاعاً. صابراً و باغتاً و أي راكضاً و یُرجَّح أنَّها أحوالٌ مُؤوَّلة بالصفة

« تَنحتونَ الجبالَ بیوتاً»بالمشتقّ، نحو:  یكون في الجامدة التي التؤَوَّلذلك  . تأتي الحال الزمة على خالف حُكمها و2
هذا أخوك »و « مُدْبراً زیدٌ وَلَّىٰ»كانت مُؤَكِّدةً لعاملها أو لمضمون الجملة التي قبلَها، نحو:  أو إذا«. هذا ثوبُك دیباجاً»و 

 «.خُلِقَ اإلنسانُ ضعیفاً»صاحبها، نحو:  أو إذا كان عاملُها یدلُّ على تجدُّد«. عطوفاً
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 احکام حال

در ادامه بیان احکام حال  1رود.و اگر جامد حال واقع شد به تأویل مشتق می که باید مشتق باشد بوداین  حال از احکام
 پردازیم:به چگونگی حال واقع شدن اسم جامد می

 حال واقع شدن اسم جامد

 گیرند:ای اقسامی است که در ادامه مورد اشاره قرار میتواند حال واقع شود داراسم جامدی که می

 اسم جامد دال بر هیئت

و در آن  شودآن را بیان کند حال واقع میو در واقع کیفیت و حالت الحال نماید صاحبداللت بر هیأت  که اسم جامدی
 د که مؤوّل به مشتق باشد یا نباشد، فرقی ندار

حمله کرد زید در حالی که شیر کرَّ زیدٌ اسداً ـ »، مانند: و حال واقع شده استرود میبه تأویل مشتق که  اسم جامدی 
 «.شجاعا»شود رود و میل مشتق میبه تأوی حال واقع شده که« اسد»ال اسم جامد در این مث ،«بود

انگشترم را بدست کردم  لبستُ خاتمی ذهباً ـ »، مانند: اقع شده استو حال و رودنمیبه تأویل مشتق  اسم جامدی که
 رود.  و به تأویل مشتق هم نمیحال واقع شده و اسم جامد است « باًذه»که « در حالی که طال بود 

 ل به مشتقاسم جامد مؤوّ

 شود:حال واقع می رود در پنج مورده به تأویل مشتق میاسم جامدی ک

ـ  رأیتهم في الوغى أُسْداً» ، مانند:رودو به تأویل مشتق می شودحال واقع می اگر اسم جامد داللت بر تشبیه نماید 
که حال جامد است و داللت بر تشبیه دارد « اسد»در این مثال  ،2«بودند د شیرهادیدم آنها را در کارزار در حالی که مانن

 .«اعانشج»یعنی رود، میو به تأویل مشتق واقع شده است 

به تأویل  شودحال واقع می باشد یعنی طرفینی باشد مفاعلهاگر اسم جامد داللت بر مشارکت داشته باشد و از باب  
الی  جنباً»در این مثال  «ـ با او حرکت کردم در حال پهلو به پهلو سرتُ معه جنباً إلى جنب» ، مانند:رودمشتق می

                                           
 .1ص 12. ر. ک. درس شماره  1
 (1224ش، ص 1393اصر عربی ـ فارسی، تهران، نشر نی، الوغی/ نبرد / کارزار ، )ر. ک. آذرتاش آذرنوش، فرهنگ مع . 2
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یعنی  رود،می به تأویل مشتق که حال واقع شده است وداللت بر مشارکت دارد که اسم جامد است  ،«بجن
 .«در حال یاوری همدیگر - 1متساندَین»

 

داخل  ـ رجال ادخلوا رجال» ، مانند:رودو به تأویل مشتق می شودنماید حال واقع میترتیب بر  داللت اگر اسم جامد
که داللت بر ترتیب دارد که حال واقع شده و به تأویل مشتق اسم جامد « رجال رجال»، در این مثال «ید مرد، مردشو
 «. به ترتیب -مرتباً»رود، یعنیمی

              ، رودو به تأویل مشتق می شودحال واقع می ،ـ نماید یعنی فصل فصل کردنـ بر تفصیل  لتالاگر اسم جامد د  
که حال و اقع اسم جامد است « باباً باباً»مثال ، در این «نحو را باب به باب یاد دادم به او ـ علَّمته النَّحوَ باباً باباً»»مانند: 

 «.فصل به فصل  - مفصال»یعنی رود، میبه تأویل مشتق  شده است و

 2الجوخَبعته » مانند:، رودو به تأویل مشتق می شودحال واقع می، بر معنای قیمت گذاری کندجامد داللت  اگر اسم 
اسم جامد  «ذراعاً»، یعنی. در این مثال أي مُسعَّراً« فروختمبه او راع پارچه پشمی را به یک دینار یک ذـ  ارذراعاً بدین

 «.گذاری شده بود در حالی که قیمت - مسعراً» ود، یعنیرمیبه تأویل مشتق  است که حال واقع شده است و

 ل به مشتقوّاسم جامد غیر مؤ

 شود:رود در شش جا حال واقع میدی که به تأویل مشتق نمیسم جاما
 

ی عیب ـ و او در شکل انسان ب فتمثَّل لها بَشراً سویّاً» شود، مانند:آورده شود حال واقع میصفت  اسم جامدبرای  اگر  
 آمده است،« یب و نقصبی ع -سویاً »برای او صفت  کهجامد است  «بشرا»در این مثال  ،«و نقص بر مریم ظاهر شد

 است.واقع شده« تمثَّلَ»از فاعل بنابر این حال 
 

مان الفت فرار رسیده در ـ ز جاء وقتُ األنس أربعةَ أیامٍ» مانند:شود، اسم جامد داللت بر عدد کند، حال واقع میهرگاه 
وقت » ، بنابر این حال از داللت بر عدد دارداسم جامد است که « اربعة ایام»در این مثال ، «حالی که چهار روز است

 است.واقع شده« االنس

                                           
 (471. متساندین/  تساند / همدیگر را یاری کردن )ر. ک. همان ص 1
 (157) ر. ک.  همان، ص . الجوخ / ماهوت /پارچه پشمی 2
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دم ساعت ـ خری سَّاعةَ فضَّةًاشتریتُ ال»مانند: شود، اسم جامد داللت بر نوع صاحب الحال کند، حال واقع میهرگاه 
است که داللت بر نوع صاحب الحال اسم جامد « فضه» در این مثال« را در حالی که نوع ساعت فضه بود

 است.دارد، لذا حال واقع شده« الساعة»
 

دارای یکسری  وکلی است الحال صاحبیعنی شود. الحال باشد، حال واقع میصاحبیکی از فروع  اسم جامدهرگاه 
یکی از مصادیق  ودارد  یمختلفدیق امصکه کلی است  یکمثال آهن  و حال یکی از مصادیق آن است، مصداق است

تصوغونَ الحدیدَ » مانند:مصادیق مختلفی دارد که یکی از مصادیق آن الوار است، ویا درخت که ، شمشیر است آن
کنید سازید در حالی ]و صورتی[ که شمشیر هستند، و درختان را قطع مین را میآهـ  أخشاباً تقطعونَ األشجارَ سیوفاً و

الحال خود صاحببه ترتیب یک از مصادیق  «و أخشابا« سیوفا»ه در این مثال ک« در حالی ]و صورتی[ که الوار هستند
 اند.هستند، لذا حال واقع شده« أشجار»و « حدید»یعنی 

 

عبادت  ـ تَعبدونَ مَن نُحِتَ رُخاماً» ، مانند:شودنماید، حال واقع میداللت  ریشه یک چیزی بر اصل و ،مدجا اسم هرگاه
داللت بر اصل و آنچه صاحب « رخاماً»در این مثال  «بتی را که تراشیده شده در حالی که سنگ مرمر است دکنیمی

 .استکند، لذا حال واقع شدهالحال  از آن ساخته شده می
 

زیدٌ فتىً »، مانند: شودبیان حالتی باشد که داللت بر تفضیل و برتری دارد، حال واقع میدر مقام  اسم جامد هرگاه
در مقام « غالما»در این مثال « زید در حالی که جوان است بهتر است در حالی که پسر بچه استـ  أحسنُ منه غالماً

 است.داللت بر تفضیل دارد، لذا حال واقع شدهاست که « جوانی –فتی »بیان حالت 

 منصوب درامصبرخی حال واقع شدن موارد ترجیح 

زیرا مصادر جامد هستند و در صورتی  .روندباشند که به تأویل صفت می یمنصوب در برخی موارد بهتر است حال مصادر
 ، است حال مشتق دریل مشتق برود چون اصل بهتر است که به تأوکه حال واقع شوند 

 «رکضاً»مصدر 

به تأویل صفت یعنی بهتر است منصوب است و « رکضاً»ال مصدر در این مث ،«ـ دشمن آمد تازنده جاءَ العدوُّ ركضاً»
 .باشد حرود تا حال واقع شدنش صحی« تازیدـ در حالی که می راکضاً»

 «بغةً»مصدر 

مصدر منصوب است و بهتر است به تأویل صفت یعنی « بغتةً» ، در این مثال «ـ  طلوع کرد ناگهانی طلع بغتةً»در مثال
  رود تا حال واقع شدنش صحیح باشد« ال ناگهانیـ در ح باغتاً»
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 «صبراً»مصدر 

مصدر منصوب است و بهتر است به تأویل صفت یعنی « صبراً»که  « ـ  کشته شد با صبر قتلتهُ صبراً»مثال در نیز  و
 حال واقع شدن آن صحیح باشد.  برود تا« ـ در حال صبر صابراً»

 «شجاعةً»مصدر 

مصدر است و منصوب  و جامد که « شجاعةً»که  « ـ زید پهلوانی است شجاع زیدُ عنترةٌ شجاعةً»مثال در چنین مه و 
 .برود تا مشتق باشد و حال واقع شدنش صحیح باشد« ـ در جال شجاعت شُجاعاً»بهتر است به تأویل صفت یعنی 

 حال الزمه

 باید داللت بر معنای غیر دائمیو حکم آن این است که  ،کند و کیفیت یعنی یک حالت ناپایداربیان کیفیت می حال
در اما گاهی اوقات داللت بر معنای دائمی  باشد.ن نماید و در جمله زیادی باشد، یعنی دارای نقش اصلی در جمله

و بدون  ه یعنی معنایی که در جمله به آن نیازمندیمالزمشود. کند که به آن حال الزمه گفته میمیصاحب الحال 
 شامل موارد زیر است:که شود، آن جمله نانقص می

 ل به مشتقوّجامد غیر مؤ

الحال دارد و دارای نقش اصلی در ، اما داللت بر حالتی پایدار در صاحبل به مشتق نیستوّحال جامدی باشد که مؤاگر 
 تَنحتونَ الجبالَ بیوتاً»، مانند: رودکار میحال الزمه بهبه صورت  شود،قص میجمله است و در صورت حذف آن کالم نا

جا که داللت بر حالتی ، اما از آنرودشتق نمیتأویل م« بیوتاً»در این مثال « تراشیدها میها برای خود خانهو در کوهـ 
ـ این لباس تو حریر  هذا ثوبُك دیباجاً» نند:ماو  به صورت حال الزمه به کار رفته است. الحال دارد،پایدار در صاحب

الحال دارد، اما از آنجا که داللت بر حالتی پایدار در صاحبرود، تأویل به مشتق نمی« دیباجاً»نیز در این مثال «. است
 به صورت حال الزمه به کار رفته است.

 مضمون جمله قبلمؤکد عامل یا  حال مؤکد

کار ه بهحال الزمبه صورت ، در این صورت نیز ماقبل کل جمله چه تأکید ،أکید عاملچه ت ،حال کارش تأکید باشد اگر
حال است و تأکید عامل « مدبراً»ل در این مثا« دبوپشت کردهزید فرار کرد درحالی که ـ  مُدْبراً زیدٌ وَلَّىٰ» مانند: رود،می

ست در این برادر تو ـ و هذا أخوك عطوفاً»مانند: و  .کار رفته است، لذا به صورت حال الزمه بهکندمی را« ولّی»خود 
کند، لذا به صورت را تأکید می« هذا أخوک»جمله مجموع  کهحال است « عطوفاً»در این مثال  «حالی که مهربان است

 کار رفته است.حال الزمه به

 الحالصاحب دمل حال بر تجدّاداللت ع

به ، باشداز نو، و ایجاد آن باشد، یعنی دال بر به وجود آمدن آن  گر عامل حال داللت بر تجدد صاحب الحال داشتها
« ضعیفاً»در این مثال « ـ و انسان ضعیف آفریده شده خُلِقَ اإلنسانُ ضعیفاً: »، مانندرودکار میبهحال الزمه صورت 

 است.کار رفتهکند، لذا به صورت حال الزمه بهانسان می و خلقتداللت بر تجدد 
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 حال واقع شدن اسم جامد

 
 . اسم جامد دال بر هیأت1
 

 

 

 

 ول به مشتق. مؤ2
 

 

 

 

 

 ول به مشتقمؤ . غیر3
 

 أي شجعاناً.« رأیتهم في الوغى أُسْداً» ،تشبیهدال بر اسم جامد . 1
« سرتُ معه جنباً إلى جنب»، مشارکت بر اسم جامد دال .2

 متساندَین.
 مترتبین.« اُدخلوا رجالً رجالً» ، ترتیب بر دالاسم جامد . 3
 أي مفصَّالً.« علَّمته النَّحوَ باباً باباً» ،تفصیل دال براسم جامد  .4
 أي مُسعَّراً.« بعته الجوخَ ذراعاً بدینار» تسعیر، دال بر اسم جامد .5
 

 «.فتمثَّل لها بَشراً سویّاً»موصوفة، حال . 1
 «.جاء وقتُ األنس أربعةَ أیامٍ»عدد، بر  دالحال  . 2
 «.اشتریتُ السَّاعةَ فضَّةً»،  نوع صاحب الحال حال دال بر .3
 تصوغونَ الحدیدَ سیوفاً و» ،الحالصاحب ازفرع  حال .4

 «.أخشاباً تقطعونَ األشجارَ
أي الذي « تَعبدونَ مَن نُحِتَ رُخاماً» ،دال بر اصالت حال .5

 رخام. أصله من
 «.زیدٌ فتىً أحسنُ منه غالماً» ،حال دال بر تفضیل  .6
 

 ای شجاعاً« کرَّ زیدٌ اسداً»، ول به مشتق. مؤ1
 
 «لبستُ خاتمی ذهباً»، ول به مشتقمؤ غیر. 2
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 «تَنحتونَ الجبالَ بیوتاً»، ول به مشتقجامد غیر مؤ. 1

 «مُدْبراً وَلَّىٰ زیدٌ»، مضمون جمله قبلمؤکد حال مؤکد عامل یا . 2

 «خُلِقَ اإلنسانُ ضعیفاً»، مل حال بر تجدداداللت ع. 3

 

 

3 . 

 

 حال الزمه

 «راکضاً»ای :  «جاءَ العدوُّ ركضاً». 1
 «باغتاً»ای: « طلع بغتةً» . 2
 «صبراً » ای:« قتلتهُ صبراً». 3
 «شُجاعاً»ای:  « زیدُ عنترةٌ شجاعةً».4
 

حال ترجیح موارد 

 دراواقع شدن مص

 منصوب
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 ترجمه
كرَّ »بالمشتق، مثل:  ال فرقَ بینَ أن یكون مؤوَّالً . إذا دلَّ الجامد على هیئة صحّ أن یقع حاالً، و351

 «.خاتمي ذَهَباً لبست»أي شجاعاً. أو غیر مؤوَّل، نحو: « زیدٌ أسداً
و فرقی ندارد که مؤول به مشتق ]یعنی به ، شودحال واقع  که صحیح است ،لت کنددالی هرگا اسم جامد بر بیان حالت

باشد، غیر مؤول ]به مشتق[ یعنی شجاع ]بود[ یا   «حمله کرد زید در حالی که شیر بود»مانند: تأویل مشتق رفته[ باشد، 
 «بود انگشترم را بدست کردم در حالی که طال» مانند:

 

 الً في خمسة مواضع:. إنَّ الجامد المؤوَّل بالمشتق یأتي حا355
 آید:حال می]به عنوان[  مورد پنج رود درهمانا جامدی که به تأویل مشتق می. 199

 أي شجعاناً.« رأیتهم في الوغى أُسْداً»إذا دلَّ على تشبیه، نحو:  ٭
 .اعانی ]بودند[یعنی شج« ندبود یهایدر حالی که شیر مبارزه دیدم در آنها را»مانند:  ،اللت بر تشبیه کندهنگامی که د ٭
 أي متساندَین.« سرتُ معه جنباً إلى جنب»على مفاعلة، نحو:  ٭
یعنی در حالی که  «پهلو به پهلوبا او حرکت کردم » ، مانند:کند [معنای مشارکتمفاعله ]بر  [داللت]هنگامی که  ٭

 .یاریگر هم بودیم
 أي مترتبین.« اُدخلوا رجالً رجالً»على ترتیب، نحو:  ٭
 .یعنی در حال ترتیب «داخل شوید مرد، مرد »که داللت[ بر ترتیب کند، مانند: ]هنگامی  ٭
 أي مفصَّالً.« علَّمته النَّحوَ باباً باباً»على تفصیل، نحو:  ٭
را ]به صورت[  آموزش دادم به او نحو» کند، مانند: تفصیل ]و بیان به صورت جزء به جزء[]هنگامی که داللت[ بر  ٭

 .به صورت تفصیل داده شده یعنی «بابباب ]به[ 
 أي مُسعَّراً.« بعته الجوخَ ذراعاً بدینار»على تسعیر، نحو:  ٭
در حالی که یعنی ، «یک زراع پارچه پشمی را به یک دینار فروختم» کند، مانند: قیمت گذاری]هنگامی که داللت[ بر  ٭

 [.به او فروختمبود ]قیمت گذاری شده 
 

 بالمشتق یأتي حاالً في ستة مواضع:. إنّ الجامد غیر المؤوَّل 222
 آید:در شش مورد ]به عنوان[ حال میشود یل مشتق برده میجامدی که به تأو. 222

 «.فتمثَّل لها بَشراً سویّاً»إذا كانت الحال موصوفة، نحو:  ٭
 «بی عیب و نقص بر مریم ظاهر شد و او در شکل انسانی»، مانند: هرگاه حال موصوف باشد ٭
 «.جاء وقتُ األنس أربعةَ أیامٍ»ت على عدد، نحو: إذا دلَّ ٭
 «روز است چهارزمان الفت فرارسیده در حالی که » ، مانند:ت بر عدد کندلهرگاه حال دال ٭
 «.اشتریتُ السَّاعةَ فضَّةً»إذا كانت نوعاً لصاحبها، نحو:  ٭
 .«بود نقرهی که اعت را در حالخریدم س» ، مانند:الحالصاحبع ]جنس[ هرگاه حال داللت کند بر بیان نو ٭
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 «.أخشاباً تقطعونَ األشجارَ تصوغونَ الحدیدَ سیوفاً و»إذا كانت فرعاً له، نحو:  ٭
، که شمشیر هستند]و صورتی[ در حالی  سازیدآهن را می» ، مانند:الحال باشدبرای صاحب ]مصداق[ هرگاه حال فرع ٭
 «هستند ه الوارکنید در حالی ]و صورتی[ کان را قطع میدرخت و
 رخام. أي الذي أصله من« تَعبدونَ مَن نُحِتَ رُخاماً»إذا دلَّت على أصالة، نحو:  ٭
بتی را که تراشیده شده در حالی که سنگ  دکنیعبادت می» ، مانند:]اصل ذوالحال[ داللت کند بر اصالت حال هرگاه ٭

 یعنی چیزی که اصل آن از مرمر است. «مرمر است
 «.زیدٌ فتىً أحسنُ منه غالماً»لى حالة فیها تفضیل، نحو: إذا دلَّت ع ٭
زید در حالی که جوان است بهتر است در حالی » کند بر حالتی که در آن ]حالت[ برتری است، مانند: داللتهرگاه  ٭

 .«که پسر بچه است
 

زیدُ »و « تلتهُ صبراًق» و« طلع بغتةً»و « جاءَ العدوُّ ركضاً». إنَّ المصادر المنصوبة في قولك: 3 فوائد:
 شُجاعاً. صابراً و باغتاً و أي راكضاً و یُرجَّح أنَّها أحوالٌ مُؤوَّلة بالصفة« عنترةٌ شجاعةً

کشته شد »و « طلوع کرد ناگهانی»و « تازنده ،شمن آمدد: »تو که در گفته منصوبی هایهمانا مصدر. 1دست آوردها: 
در » صفت رفته باشند، یعنیویل به تأاین مصادر حالهای که  شودده میداترجیح  «شجاعزید پهلوانی است »و « با صبر

 .«در حال شجاعت»و « در حال صبر»و  «در حال ناگهانی»و « حال تاختن
بالمشتقّ، نحو:  ذلك یكون في الجامدة التي التؤَوَّل . تأتي الحال الزمة على خالف حُكمها و2
 «. باجاًهذا ثوبُك دی»و « تَنحتونَ الجبالَ بیوتاً»
که به  باشدمیحال جامدی و این ]الزمه بودن[ در آید، ]به صورت حال[ الزمه میبرخالف حکمش  یهحال گا. 2

 «این لباس تو حریر است»و « تراشیدها میرای خود خانهها بو در کوه»، مانند: رودمیتأویل مشتق ن
هذا أخوك »و « مُدْبراً زیدٌ وَلَّىٰ»لَها، نحو: كانت مُؤَكِّدةً لعاملها أو لمضمون الجملة التي قب أو إذا
 «.خُلِقَ اإلنسانُ ضعیفاً»صاحبها، نحو:  أو إذا كان عاملُها یدلُّ على تجدُّد«. عطوفاً

زید فرار کرد درحالی که » :دمانن ،جمله ماقبلش باشد ]همه[مضمون  [تأکید کننده]یا  کید کننده عاملش،حال تأیا اینکه 
داللت  [ باشد کهای]به گونه عامل حال هرگاهیا  .«بان استست در حالی که مهراین برادر تو» و «دبوپشت کرده

 «.و انسان ضعیف آفریده شده»، مانند: صاحب حال از نو ساخته شدن ]و ایجاد[بر  کندمی
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 چکیده
تواند حال ، میتق نباشدل به مشوّل به مشتق باشد چه مؤوّرتی که داللت بر هیأت نماید چه مؤ. اسم جامد در صو1

 شود.واقع 
 شود:واقع می پنج مورد حالمشتق در  به مؤوّلجامد . 2

 داللت بر تشبیه نماید،اگر  -
 داللت بر مفاعله نماید،اگر  -
 داللت بر ترتیب نماید،اگر  -
 داللت بر تفصل نماید،اگر  -
 .اری نمایدذداللت بر قیمت گاگر  -

 شود:حال واقع میشش مورد به مشتق در مؤوّل . جامد غیر 3
 ، موصوفه باشد ،اگر حال -
  دال بر عدد باشد،حال، اگر  -
 الحال باشد،حال از نوع صاحباگر  -
 ، الحال باشدحبصا حال فرعاگر  -
  ،اگر حال دال بر اصالت باشد -
 .حالتی باشد که در آن تفضیل استحال دال بر اگر  -

 ترجیح دارند «زیدُ عنترةٌ شجاعةً»و « قتلتهُ صبراً» و« طلع بغتةً»و « جاءَ العدوُّ ركضاً»صوب در نمصدر های م. 4
 روند.که به تأویل صفت می باشند یهایحال

 :ت و تمامیت معنای جمله به آن است.  حال بر خالف حکمش که زیادی است در موارد زیر الزم اس5
 مؤوّل به مشتق باشد،اسم جامد غیر  -
 باشد،مل یا مؤکد جمله ماقبلش امؤکد مضمون عحال،  -
 داللت بر تجدد صاحب الحال نماید. حالعامل  -
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 مقدمه
در جلسه قبل مواردی که صحیح بود جامد حال واقع شود، و نیز موارد پنج گانه حال واقع شدن جامدی که به تأویل 

فت مصدرهای منصوبی که ترجیح دارد حال باشند و به تأویل صرود و مدی که به تأویل مشتق نمیرود، و جامشتق می
آید بررسی شد. در این جلسه به اینکه اصل در حال می هالزمبه صورت بروند و نیز صورتی که حال بر خالف حکمش 

و  شود و همچنین رابط در این موارد، و نیز اعراب جمله حالیهچیست و در چه صورتی حال جمله و شبه جمله واقع می
رابط جمله اسمیه در صورتی که حال واقع شود و موارد  ،آینده در جلسه. شودبررسی می صورت بی نیازی از رابط ضمیر

، موارد خالی بودن آنتشخیص و ضابط در « واو»نام این  وجوب رابط بودن ضمیر در این صورت، دلیل وجوب آن و نیز
 و همچنین رابط در صورتی که حال جمله فعلیه ماضی مثبت باشد بررسی خواهد شد.« واو»جمله اسمیه از 
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 اهداف آموزشی
 رود فراگیر با مطالعه این درس:انتظار می

 اصل در حال را بیان نماید. .1
 آید را ذکر کند.مواردی که حال جمله می .2
 .اعراب جمله حالیه را بیان نماید .3
 علت نیاز به رابط در جمله حالیه را بیان کند. .4
 یا شبه جمله باشد را ذکر نماید. رابط حال در صورتی که مفرده .5
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 متن درس
- 33 - 

 ارتباطها بصاحبها أقسام الحال و
 . ما األصل في الحال؟201
 . بماذا ترتبط الحال بصاحبها إذا كانت مفردة أو شبه جملة؟202
 . بماذا ترتبط الحال إذا كانت جملة اسمیة؟203
 مصدَّرة بفعل ماض مثبت؟. بماذا ترتبط الحال إذا كانت جملة فعلیة 204
 . بماذا ترتبط الحال إذا كانت مصدرة بفعل ماض منفي؟205
 . بماذا ترتبط الحال إذا كانت جملة مصدرة بفعل مضارع؟202

 

 المفرد في مثل هذا المقام. منهما یخلُف اً. األصل في الحال اإلفراد لكنها تأتي جملةً أو شبه جملة ألنّ كُل201ّ
تكون خبریة غیر مقترنة بما یصرفها إلى  فعلیة في محل نصبٍ. ویُشترط فیها أن الحالیة تكون اسمیة و. الجملة 1 :فوائد

 االستقبال. للمُنافاة بین الزمانین الحال و« زید لَنْ یُسرعَ أو سیسرعُ جاء»الزمان المستقبل فال یُقال: 
 كما یُربَط الخبرُ. المبتدإ فتُربَط به. إِنّ الحال حُكْم على صاحبها كما أنَّ الخبر حُكمٌ على 2

جاء »و « أقبل الشاعرُ منشداً»نحو:  . إذا كانت الحال مفردة أو شبه جملة أي ظرفاً أو مجروراً ارتبطت بالضمیر فقط،202
 «.سارَ في موكبه األمیرُ بینَ رجاله و

« بعتُ البُرَّ قفیزٌ بدرهم»مثقاالً منه. و  أي«. دینارٍاشتریتُ اللؤلؤَ مثقاالً ب»: قد یُغني تقدیر الضمیر عن ذكره، نحو: فائدة
 خبرٌ هما في محل نصب حال. ما بعده مُبتدأ و و« قفیزٌ»أي قفیزٌ منه. فـ 
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 اقسام حال و ارتباط آن با صاحب الحال

الحال بررسی آن با صاحباط شود و نحوه ارتبمیدر ادامه مباحث مربوط به حال به تقسیم بندی دیگری برای آن اشاره 
 شود.می

 اصل در حال

اعم  در حالمفرد معموال قسیم تثنیه و جمع است ولی  ،اصل در حال مفرد بودن است یعنی جمله و شبه جمله نباشد
برگشت رهبر در  ـ عاد القاعد ظافرا» :گیرد. ماننددر حال عنوان مفرد می این دو شود وشامل تثنیه و جمع می است و 

 . و حال واقع شده است ظرف و جار و مجرور نیست ومفرد است و جمله  «ظافراً»مثال  ایندر  «حال پیروزی

 حال واقع شدن جمله

شود، زیرا هریک از اینها در صورت حال واقع شدن ظرف و جار و مجرور حال واقع مییعنی  شبه جمله جمله و 
 .جمله اسمیهیا باشد جمله فعلیه  تفاوتی ندارد که وتوانند به جای مفرد بنشیند. می

ست و لفظا اعراب منصوب ابر حالیت بنا  جمله همهیعنی  ،دشودر محل نصب واقع می فعلیه باشد یا اسمیه حالیه جمله 
 .گیردنمی

ای حال واقع جمله ،و استفهام و ...، از این دو قسمله امر و نهی مثل جم است انشائیه و گاهیجمله گاهی خبریه 
 نباشد رداند مثال همراه آن سین یا سوف همراه چیزی نباشد که آن را  به زبان استقبال باز گ و .شود که خبریه باشدمی
زمان حال و آینده باهم دارد و و وجود این عالمتها داللت بر آینده  ن حال داشته باشداداللت بر زمباید حال  زیرا

ـ آمد  زید لَنْ یُسرعَ أو سیسرعُ جاء» ید این عالئم را داشته باشد. بنابراین آوردن حال به صورتین نباامنافات دارد. بنابر
لذا دارای عالمت استقبال است « سیسرع»صحیح نیست، زیرا  «کندمی کرد یا بزودی عجلهزید در حالی که عجله نمی

 تواند حال واقع شود.بریه است، اما نمیبا اینکه جمله خ

 نیاز به رابط در حال

الحال صاحب الحال وحال نیز حکم بر صاحب ،و خبر حکم بر آن است در مبتدا و خبر، مبتدا محکوم علیههمانطور که 
ارتباطی ه است لحال که محکوم علیاصاحببا است بین حال که حکم است واجب دلیل  نهمیبه  .محکوم علیه است

 «ضمیر»ارتباط گاهی به واسطه  این !تحکم برای چه چیزی واقع شده اسحال شود اگر رابطه نباشد معلوم نمیباشد و 
 .دو و گاهی به واسطه هر «واو»است گاهی 
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 موارد انحصار رابط در ضمیر

أقبل الشاعرُ »است، مانند:  یا شبه جمله یعنی ظرف یا جار و مجرور باشد فقط رابط آن ضمیر ،در صورتی که حال مفرد
بین حال است رابط  مفرد و که «منشداً»که در این مثال ضمیر در « گفتشاعر روی آورد در حالی که شعر میـ  منشداً
آمد امیر در حالی که ـ  سارَ في موكبه جاء األمیرُ بینَ رجاله و»مانند: و  .است« شاعر»و صاحب الحال « منشدا»حال 

آن رابط « رجاله»حال مفرد یعنیکه ضمیر در  «حرکت کرد در حالی که بین خدم و حشمش بود بین مردانش بود و
« االمیر»الحال یعنی با صاحبآن  رابط« موکبه»حال یعنی و نیز ضمیر در  .است« االمیر»صاحب الحال، یعنی 

  باشد.می

از ظاهر کردن و ذکر ما را  . در این صورت مقدّر بودن ضمیربرخی مواقع در تقدیر استو ضمیر رابط لزوما ظاهر نیست 
مروارید را خریدم در »ـ  اشتریتُ اللؤلؤَ مثقاالً بدینارٍ»بنابر این همان ضمیر مقدر رابط است، مانند:  ،کندبی نیاز میآن 

با « مقاال بدینار»ل حادر تقدیر است که رابط « منه»در این مثال ضمیر . «که یک مثقال از آن یک دینار بودحالی 
« قفیز بدرهم»«. ختم گندم را هر قفیز به یک درهمفروـ  بعتُ البُرَّ قفیزٌ بدرهم»و است. « اللؤلؤ»صاحب الحال یعنی 

« منه»ضمیر مقدر  ،«البرّ»یعنی الحال رابط آن با صاحب که محال منصوب است، و مبتدا و خبر است و جمله حالیه
  بوده است.« قفیزٌ منه»است و در اصل 
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 حالاقسام 

 « عاد القاعد ظافرا»مانند:  بنابر اصل، . مفرد،1
 
 .یا شبه جمله. جمله، 2

 احکام جمله حالیه

 گیرد.منصوب است و لفظا اعراب نمی اعراب: جمله حالیه محال .1
 
با چیزی که معنای  همراه نبودنجمله خبریه  جمله:شرط حال واقع شدن  .2

 آن را به استقبال بازگرداند، مانند سین و سوف.
 
به  نیاز کم و صاحب الحال محکوم علیه است، لذاحال ح نیاز به رابط: .3

 رابط دارد. 

 نیاز به رابط در حال

شبه  حالو « الشاعرُ منشداًأقبل »مانند:  در حال مفرد ،ضمیرانحصار رابط به  . 1
 «سارَ في موكبه جاء األمیرُ بینَ رجاله و»د: نجمله، مان

 
 مثقاالً منه أي« اشتریتُ اللؤلؤَ مثقاالً بدینارٍ» مانند: ،تقدیر ضمیر رابط . 2
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 ارتباطها بصاحبها أقسام الحال و
 صاحب حالقسام حال و ارتباط حال با ا

 . ما األصل في الحال؟204
 ؟اصل در حال چیست. 201

 . بماذا ترتبط الحال بصاحبها إذا كانت مفردة أو شبه جملة؟202
 ؟ورتی که ]حال[ مفرد یا شبه جمله باشددر ص ،شودتبط میمرچه چیزی به صاحبش  با حال. 202

 . بماذا ترتبط الحال إذا كانت جملة اسمیة؟203
 جمله اسمیه باشد؟ [حال] ، در صورتی کهشودمرتبط می به صاحبشچه چیزی  حال با. 203

 . بماذا ترتبط الحال إذا كانت جملة فعلیة مصدَّرة بفعل ماض مثبت؟204
 ای باشد که با فعل ماضی مثبت آغاز شده باشد؟جمله فعلیه در صورتی که ]حال[مرتبط می شود به صاحبش چه چیزی  . حال با204

 بماذا ترتبط الحال إذا كانت مصدرة بفعل ماض منفي؟. 209
 ؟با فعل ماضی منفی آغاز شده باشد ای باشد کهجمله فعلیهدر صورتی شود مرتبط می حال با چه چیزی به صاحبش. 205

 . بماذا ترتبط الحال إذا كانت جملة مصدرة بفعل مضارع؟202
 ای باشد که با فعل مضارع آغاز شده باشد؟جملهتی که شود در صورمرتبط می به صاحبش چه چیزی حال با. 202

المفرد في مثل  منهما یخلُف اً. األصل في الحال اإلفراد لكنها تأتي جملةً أو شبه جملة ألنّ كُل204ّ
 هذا المقام.

د زیرا هریک شولی گاهی جمله و شبه جمله واقع می]جمله و شبه جمله نباشد[ و اصل در حال این است که مفرد باشد
 شوند.جانشین مفرد می [حال واقع شدن] جایگاهاین  ماننددر  ]جمله و شبه جمله[از این دو 

تكون خبریة غیر  فعلیة في محل نصبٍ. ویُشترط فیها أن . الجملة الحالیة تكون اسمیة و4 :فوائد
للمُنافاة بین « سیسرعُ زید لَنْ یُسرعَ أو جاء»مقترنة بما یصرفها إلى الزمان المستقبل فال یُقال: 

 االستقبال. الزمانین الحال و
شده است که شرط در جمله حالیه  باشد.در محل نصب می ،فعلیه]چه[ اسمیه و ]چه[ جمله حالیه . 1دست آوردها: 

حالی که در آمد زید » :شودنمی گفته، بنابر این ه بازگرداندآیند زمان بهآن را همراه نباشد با چیزی که و یه باشد خبر
 .زمان حال و استقبالدو منافات بین ل دلیبه « کندمی عجله نمی کرد یا بزودی عجله

 كما یُربَط الخبرُ. . إِنّ الحال حُكْم على صاحبها كما أنَّ الخبر حُكمٌ على المبتدإ فتُربَط به2
ربط داده می شود  نابراینب ،همانطوری که خبر حکمی است برای مبتدا ،الحالصاحبهمانا حال حکمی است برای . 2

 .]به مبتدا[ داده می شودهمانطور که خبر ربط  الحالبه صاحب]حال[ 
أقبل »نحو:  . إذا كانت الحال مفردة أو شبه جملة أي ظرفاً أو مجروراً ارتبطت بالضمیر فقط،202

 «.سارَ في موكبه جاء األمیرُ بینَ رجاله و»و « الشاعرُ منشداً
فقط با ضمیر ارتباط پیدا  دباشد یعنی ظرف یا جار و مجرور باش ه]جمله نباشد[ یا شبه جملهرگاه حال مفرد باشد 

آمد امیر در حالی که بین مردانش بود و حرکت کرد در »و « گفتشاعر روی آورد در حالی که شعر می»مانند:  ،کندمی
  .«حالی که بین خدم و حشمش بود
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بعتُ »مثقاالً منه. و  أي«. اشتریتُ اللؤلؤَ مثقاالً بدینارٍ»نحو: : قد یُغني تقدیر الضمیر عن ذكره، فائدة
 خبرٌ هما في محل نصب حال. ما بعده مُبتدأ و و« قفیزٌ»أي قفیزٌ منه. فـ « البُرَّ قفیزٌ بدرهم

حالی که یک م در مروارید را خرید» :مانند ،کندنیاز میبی آن ما را از ذکر]رابط[  گاهی در تقدیر بودن ضمیرآورد: دست
  را. از آن« قفیز»یک  یعنی «به یک درهم 1گندم را هر قفیز فروختم» و .مثقالی از آن یعنی« ثقال از آن یک دینار بودم

 .هستند دو در محل نصب و حال و هر ،و خبر و مابعدش مبتدا «قفیز» بنابر این
 
 

                                           
قفیز یک نوع وسیله کیل ]و وزن است[  –: القفیز مکیال ... و یعادل تقدیره بالمصری ستة عشر کیلو جراما 101ص  3. معجم المصطلحات و االلفاظ الفقهیه ج  1

 .که مصری آن، معادل شصت کیلوگرم است
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 چکیده
شود، زیرا هر یک از جمله و حال واقع میشبه جمله  جمله و است ولی برخی مواقع مفرد بودناصل در حال  .1

 جانشین مفرد هستند.شبه جمله، در چنین جایگاهی 
 .ر محل نصب استجمله حالیه چه اسمیه باشد چه فعلیه بنابر حالیت د .2
 سین و سوف نباشد.مت استقبال مانند عالشرط جمله حالیه این است که خبریه باشد و مقرون به  .3
 نیاز به رابط دارد. ، لذاحال حکم بر صاحب الحال است مانند خبر که حکم بر مبتدا است .4
 رابط آن فقط ضمیر است. ،ظرف  یا جار و مجرور باشد مفرد یا شبه جمله یعنیحال اگر  .5
  کند.بی نیاز می ذکر آناز  رابط ما راضمیر گاهی تقدیر  .2
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 مقدمه
شود و همچنین شبه جمله واقع می یا در جلسه قبل بیان شد که اصل در حال چیست و در چه صورتی حال جمله و

جمله در این جلسه به رابط  .بررسی گردید یه و صورت بی نیازی از رابط ضمیررابط در این موارد، و نیز اعراب جمله حال
« واو»نام این  موارد وجوب رابط بودن ضمیر در این صورت، دلیل وجوب آن و نیز ،اسمیه در صورتی که حال واقع شود

و فعل  چنین رابط در صورتی که حال جمله فعلیهو هم« واو»، موارد خالی بودن جمله اسمیه از آنتشخیص و ضابط در 
فعل آن به ادامه احکام حال در صورتی که حال جمله فعلیه و   یندهدر جلسه آ .بررسی خواهد شدماضی مثبت باشد، آن 

خواهد  پرداخته ،یا منفی باشد ضی منفی و نیز فعل آن مضارع مثبتفعل آن ما اضی مثبت باشد و نیز در صورتی کهم
 شد.
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 اهداف آموزشی
 رود فراگیر با مطالعه این درس:انتظار می

 واقع شود را ذکر نماید. رابط جمله اسمیه در صورتی که حال .1
 که حال واقع شده است را ذکر کند.ای رابط بودن ضمیر در جمله اسمیه  موارد وجوب .2
 ابتدائیت را بیان نماید.« واو»به حالیه یا « واو»دلیل نام گذاری  .3
 حالیه را بیان کند.« واو»تشخیص ضابط در  .4
 کر کند.باشد را ذ« واو»صورتی که واجب است جمله حالیه اسمیه بدون  .5
 ای که فعل آن ماضی مثبت است و حال واقع شده است را ذکر نماید.رابط جمله فعلیه .6
 ای که فعل آن ماضی مثبت است و حال واقع شده است از رابط را بیان نماید.صورت تجرد جمله فعلیه .7
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 متن درس
غیر أنّ ارتباطها بالواو واجبٌ في  الضمیر معاً، واو و. إذا كانت الحال جملة اسمیَّة ارتبطت بالواو أو بالضمیر أو بال203

 موضعین:
 «.النّاسُ نائمونَ سهرتُ و»إذا خلت من ضمیر یربطها بصاحبها، نحو:  ٭
 «.هو واقفٌ تكلَّم الخطیبُ و»إذا تصدَّرت بضمیر صاحبها، نحو:  ٭

 ال وصفٌ مُبینٌ حالة الخطیب وقت التكلُّم. عَمَّا قبلَهُ یُوهم أنّ ما بعدها كالمٌ مُستأنفٌ منقطعٌ« الواو». إنَّ اسقاط 1 :فوائد
أي « الشمسُ طالعةٌ سافرتُ و»إذ موقعها، نحو:  ضابطها صحّة وقوع االبتداء. و« واو»الحال أو « واو». یقال لهذه الواو 2

 إذ الشمسُ طالعةٌ.
هذا الحقُّ ال »، نحو: «الواو»تجریدُها من  . إذا كانت الجملة الحالیَّة االسمیة مؤكدة لمضمون الجملة السابقة یجب3

 «.ریبَ فیه
 طلباً للمشاكلَة بینهما كقولة: «الواو». إذا وقعت جملة الحال االسمیة بعد حال مفردة یُستحسن معها تركُ 4

 یُبقیــكَ لَنــا سالمــاً  اهلل و
 

 تعظیـم بُــرداك تبجیــلٌ و 
 

 ا منها على ضعفٍ كقوله:في غیر هذا الموضع یجوز تجریدُه و    
 بَكت عیني فَما أجدى بُكاها 

 

 خیرَ فیهِ على زَمنٍ مضى ال 
 

ذلك واجبٌ  و«. قد أسرع جاءَ الرَّسول و» ، نحو:«الواو وقد». إذا كانت الحال جملة فعلیَّة فعلُها ماضٍ مثبت ارتبطت بـ 204
 «.الفجرُ قد طلَع سافَرَ الرسول و»نحو:  إذا خلت من ضمیر صاحب الحال،

« الواو»حینئذٍ تجرَّد من  مقدَّرةً. و ملفوظةً فتُنوى« قد». قد تجرد الجملة الحالیة المصدَّرة بفعل ماضٍ مثبتٍ من 1 :فوائد
 ا تلتبس بالعاطفة كقول الشاعر:لِئلّ

 كما انتفض العُصفور بلَّله القطرُ  وإني لتعروني لذكـراك هــزَّةٌ                         
 كقول الشاعر:« الواو»بدون « قد»ندر ذكر  قد بلَّلهُ. و أي و     

 سَّاریاتُ الهواطلُــال هـا وــعارفــم وقفتُ بربع الدَّار قد غَیَّر البَلى                    
 قد غیَّر البَلَى. أي و     
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 رابط حال

گاهی  «واو»گاهی  رابط آنها که ،رابط دارندالحال و این دو نیاز به صاحبکه حال حکمی است برای  1بیان شد
 ها در چه مواردیهریک از این رابطکاربرد که این استمهم است آنچه  .باشدمیباهم « واو و ضمیر»و گاهی  «ضمیر»

 :است

 رابط در جمله اسمیه

 باهم.« واو و ضمیر»و  «ضمیر»،  «واو» سه نوع رابط وجود دارد حالیه در جمله اسمیه 

 «واو»ربط با  لزوم موارد

 :باشد «واو» شودای که حال واقع میاجب است رابط جمله اسمیهرت ووو صدر د
، باشد« واو»در این صورت واجب است که رابط آن  وجود نداشته باشد ی برای ارتباط حال به صاحبش. هرگاه ضمیر1 

الناس »در این مثال جمله  «.دم خواب بودندشب را بیدار ماندم در حالی که مرـ  النّاسُ نائمونَ سهرتُ و»مانند: 
رابط « واو»بنابر این واجب است  ،ضمیری هم وجود ندارد که رابط باشد و حال واقع شده استاست که اسمیه « نائمون
 باشد.

، مانند: گرددالحال بر میی شروع شده باشد که به صاحبای که حال واقع شده است با ضمیر. هرگاه جمله اسمیه2 
حال است « هو واقفٌ»جمله اسمیه  در این مثال «.خطیب در حال ایستاده صحبت کرد ـ  هو واقفٌ لَّم الخطیبُ وتك»

« واو»در این صورت بنابر این واجب است  گردد،برمی« خطیب»الحال یعنی که به صاحب با ضمیر شروع شده است که
 رابط باشد.

هو »شود که جمله دوم، یعنی توهم میاسقاط شود، « واو»اگر دلیل وجوب ربط با واو در این صورت این است که 
نه وصفی که بیانگر ، است و کالم جدیدی است و جمله مستأنفه و منقطع از قبل نداردارتباطی با جمله ماقبل « واقف

 حال مخاطب در هنگام سخن گفتن باشد.

 که برداشتن ، و راه شناخت و ضابطه آن این است شودابتدا نامیده می« اوو»حال یا « واو» ،رابط در جمله حالیه« واو»
سفر کردم در حالی که خورشید  ـ الشمسُ طالعةٌ سافرتُ و»صحیح باشد، مانند:  در جای آن «اذ» و قرار دادن «واو»

و ای آن قرار گیرد به ج« اذ»حالیه است چراکه صحیح است برداشته شود و « واو»که در این مثال  «طلوع کرده بود
 .«ذ الشمس طالعهإ»گفته شود: 

                                           
 .8ص 14. درس شماره  1
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 «واو»لزوم تجرید جمله از 

و با  «واو»در این صورت واجب است که بدون  تأکید مضمون جمله قبل را نمایدای که حال واقع شده اگر جمله اسمیه
در این مثال جمله  «ستاین حق است در حالی که شکی در آن نی ـ  هذا الحقُّ ال ریبَ فیه» ، مانند:ضمیر بیاید

آمده است و رابط در آن ضمیر « واو»کند و بدون اسمیه و حال واقع شده است که تأکید ماقبلش را می« الریب فیه»
 است.« فیه»در 

 «واو»نیکو بودن تجرید جمله از 

آورده نشود  رابط به عنوان« واو»ت  بهتر است بعد از حال مفرد بیاید در این صور ،اسمیه جمله حالیهدر صورتی که 
 نباشد، مانند: « واو»بنابر این بهتر است رابط  .شوندهم هم شکل و مانند حال مفرد  برای اینکه جمله حالیه اسمیه با

 یُبقیــكَ لَنــا سالمــاً  اهلل و
 

 تعظیـم بُــرداك تبجیــلٌ و 
 

 تکریم و بزرگ داشتن باشد تو و دو جامه  خداوند تو را برای ما حفظ کند در حالی که سالم باشی
که حال مفرد است آمده که « سالماً»اسمیه و حالیه است که بعد از « تعظیـم بُــرداك تبجیــلٌ و»در این مثال جمله 

 رابط آورده نشده است.« واو»

 بنابر قول ضعیف« واو»جواز تجرید جمله از 

بنابر نظریه ضعیفی جایز است جمله حالیه  نیز شده است که جمله اسمیه حالیه بعد از حال مفرد واقع یصورتدر غیر از 
 باشد، مانند:« واو»بدون رابط 

 بَكت عیني فَما أجدى بُكاها 
 

 خیرَ فیهِ على زَمنٍ مضى ال 
 

 بر زمانی که گذشت در حالی که خیری در آن نبود  اشپس سودی نداشت گریهچشمانم گریست 

 رابط آمده است.« واو»بدون  با اینکه بعد از حال مفرد واقع نشده،« الخیرَ فیه»در این مثال جمله حالیه 

 رابط حال در جمله فعلیه ماضی مثبت

باشد، می« واو و قد»الحال بط حال با صاحباشد که فعل آن ماضی مثبت باشد، راای بدر صورتی که حال جمله فعلیه
جمله فعلیه است و  «قد أسرعو »در این مثال « با سرعت بودآمد فرستاده در حالی که  ـ قد أسرع جاءَ الرَّسول و» مانند:

 باشد. می« واو و قد»فعل هم ماضی است که حال واقع شده است و رابط آن 

 «واو و قد»لزوم رابط بودن 

قد طلَع  سافَرَ الرسول و»، مانند: واجب است در صورتی که صاحب الحال از ضمیر خالی باشد« واو و قد»رابط بودن 
باشد چون « واو و قد»در این مثال واجب است رابط  «.سفر رفت فرستاده در حالی که فجر طلوع کرده بود ـ الفجرُ

 خالی از ضمیر است.« رسول»الحال یعنی صاحب
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 «قد»تجرید جمله فعلیه حالیه از 

آید که در این صورت می« قد»لفظ ای که با فعل ماضی مثبت آغاز شده است بدون رابط برخی مواقع جمله فعلیه حالیه
  عاطفه اشتباه نشود، مانند:« واو»هم مجرد است برای اینکه با « واو»و از  در تقدیر است« قد»

 ـ كما انتفض العُصفور بلَّله القطرُ      راك هــزَّةٌ وإني لتعروني لذكـ»
 «ای بر من شد مانند لرزه گنجشک که باران او را خیس کرده استهمانا بر اثر یاد تو باعث وجود لرزه

« واو»آمده و نیز « قد»با فعل ماضی مثبت آغاز شده است و حالیه است و بدون رابط « بلله القطر»در این مثال جمله 
  .«د...در حالی که خیس کرده بوـ یعنی  قد بلَّلهُ و»که تقدیر آن این است: هم نیامده است، 

 «واو»بدون « قد»آمدن رابط  

، رودبه کار می« واو»بدون « قد»رابط  در جمله فعلیه حالیه که با فعل ماضی مثبت آغاز شدهگاهی به صورت نادر، 
  مانند قول شاعر:

 ـ سَّاریاتُ الهواطلُــال هـا وــعارفــم     ر قد غَیَّر البَلىوقفتُ بربع الدَّا»
 ،«های آن خانه را تغییر داده بودایستادم در اطراف آن خانه در حالی که پوسیدگی و ابرهای باران شبانگاهی نشانه

ذکر شده « واو»به عنوان رابط بدون « قد»فعل آن ماضی مثبت است و  کهحالیه است « غیّر البلی»در این مثال جمله 
 ر داده بود.یعنی در حالی که باران تغیی است که نادر است،
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 «ههذا الحقُّ ال ریبَ فی»ضمیر،  .2
 واو و ضمیر باهم .3

النّاسُ  سهرتُ و»وجود نداشته باشد، برای ربط  یضمیر .1
 «نائمونَ

تكلَّم »، که به صاحبش برگردد شروع شده باشد یبا ضمیر .2
 «هو واقفٌ الخطیبُ و

 .قد أسرع جاءَ الرَّسول ومانند: « واو و قد»با  .1
 
 
 :به صورت مقدر و غیر ملفوظ، در برخی مواقع مانند« قد» .2

  كما انتفض العُصفور بلَّله القطرُ /راك هــزَّةٌ وإني لتعروني لذكـ
 

  نادرا: «واو»ذکر بدون « قد» .3
   سَّاریاتُ الهواطلُــال هـا وــعارفــم/ ر قد غَیَّر البَلىوقفتُ بربع الدَّا
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 ترجمه
غیر أنّ ارتباطها  الضمیر معاً، . إذا كانت الحال جملة اسمیَّة ارتبطت بالواو أو بالضمیر أو بالواو و203

 بالواو واجبٌ في موضعین:
اینکه ارتباط  اال یا با واو و ضمیر باهم، ضمیر با یاو با وا شودبرای آن رابط آورده میحال جمله اسمیه باشد  هرگاه. 203

  :واجب استدر دو مورد حال بوسیله واو 
 «.النّاسُ نائمونَ سهرتُ و»إذا خلت من ضمیر یربطها بصاحبها، نحو:  ٭
اندم در شب را بیدار م» الحال، مانند:صاحبحال را به  دهدربط میخالی باشد از ضمیری که ]جمله حالیه[ هرگاه   ٭

 «.م خواب بودنده مردحالی ک
 «.هو واقفٌ تكلَّم الخطیبُ و»إذا تصدَّرت بضمیر صاحبها، نحو:  ٭

 «.ب در حال ایستاده صحبت کردخطی»آغاز شود، مانند: ل صاحب الحابا ضمیر ]جمله حالیه[ هرگاه 
وصفٌ مُبینٌ حالة ال  یُوهم أنّ ما بعدها كالمٌ مُستأنفٌ منقطعٌ عَمَّا قبلَهُ« الواو». إنَّ اسقاط 5 :فوائد

 الخطیب وقت التكلُّم.
 «واو»مابعد  کند که]در مثال: تکلم الخطیب و هو و اقف[ این توهم را ایجاد می «واو»حذف کردن . 1ا: آوردهدست  

 .که حالت خطیب را در حال تکلم بیان کند وصفی ماقبل قطع شده است، نه بایک کالم جدیدی است که ارتباطش 
 سافرتُ و»إذ موقعها، نحو:  ضابطها صحّة وقوع االبتداء. و« واو»الحال أو « واو»واو . یقال لهذه ال2

 أي إذ الشمسُ طالعةٌ.« الشمسُ طالعةٌ
اذ  صحت واقع شدنتشخیص واو حالیه  قاعده ]و راه[ .شودگفته می ابتدایه «واو» یاحالیه « واو» ،«واو»به این . 2

هنگامی که خورشید طلوع کرده »یعنی  «ید طلوع کرده بوددر حالی که خورش سفر کردم» ، مانند:است]واو[ بجای آن 
 «.بود
، «الواو»تجریدُها من  . إذا كانت الجملة الحالیَّة االسمیة مؤكدة لمضمون الجملة السابقة یجب3

 «.هذا الحقُّ ال ریبَ فیه»نحو: 
است این حق »، مانند: آورد «واو»را بدون آن جب است او ،باشدتأکید مضمون جمله قبل اسمیه هرگاه جمله حالیه . 3

  .«نیست شکی در آنکه در حالی
طلباً للمشاكلَة بینهما  «الواو». إذا وقعت جملة الحال االسمیة بعد حال مفردة یُستحسن معها تركُ 4

 كقولة:
به خاطر هم شکلی بین  «واو»است با این جمله حالیه،نیکو واقع شود، هرگاه جمله حالیه اسمیه بعد از حال مفرد . 4

 ، مانند این سخن:ترک شود جمله مفرده جمله اسمیه حالیه و
 یُبقیــكَ لَنــا سالمــاً  اهلل و

 

 تعظیـم بُــرداك تبجیــلٌ و 
 

 تکریم و بزرگ داشتن باشد تو  و دو جامه  لی که سالم باشیادر ح را برای ما حفظ کند خداوند تو
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 یجوز تجریدُها منها على ضعفٍ كقوله:في غیر هذا الموضع  و  
 :جایز است، مانند گفته شاعر واو از یهخالی بودن جمله حالبنابر قول ضعیفی  ،مورددر غیر این 

 
 بَكت عیني فَما أجدى بُكاها 

 

 خیرَ فیهِ على زَمنٍ مضى ال 
 

 ن نبودبر زمانی که گذشت در حالی که خیری در آ  اشپس سودی نداشت گریهچشمانم گریست 

 
قد  جاءَ الرَّسول و» ، نحو:«الواو وقد». إذا كانت الحال جملة فعلیَّة فعلُها ماضٍ مثبت ارتبطت بـ 204

 «.قد طلَع الفجرُ سافَرَ الرسول و»نحو:  ذلك واجبٌ إذا خلت من ضمیر صاحب الحال، و«. أسرع
 :مانند ،«واو و قد»با  شودآن رابط آورده می ، برایاست مثبت اضیکه فعل آن مباشد ای جمله فعلیه حال هرگاه. 204

، الحال از ضمیر خالی باشدواجب است اگر صاحب «[قد و واو» آن ]ارتباط باو  .«بودفرستاده در حالی که با سرعت آمد »
  .«در حالی که فجر طلوع کرده بودبه مسافرت رفت فرستاده » مانند: 
 مقدَّرةً. و ملفوظةً فتُنوى« قد»رة بفعل ماضٍ مثبتٍ من . قد تجرد الجملة الحالیة المصد5َّ :فوائد

 ا تلتبس بالعاطفة كقول الشاعر:لِئلّ« الواو»حینئذٍ تجرَّد من 
به  در نتیجهخالی است، تلفظ شده « قد»از شروع شده مثبت که با فعل ماضی ای حالیهجمله  گاهی. 1: هادست آورد

شود، خالی می« واو»اشتباه نشود از هنگام برای اینکه با ]واو[ عاطفه و در این  شود.صورت مقدر در نظر گرفته می
 مانند قول شاعر:

 كما انتفض العُصفور بلَّله القطرُ  وإني لتعروني لذكـراك هــزَّةٌ                         
 و را خیس کرده استمانند لرزه گنجشک که باران ا                   ای بر من شدنا یاد تو باعث وجود لرزههما
 كقول الشاعر:« الواو»بدون « قد»ندر ذكر  قد بلَّلهُ. و أي و     

 مانند قول شاعر: ،«واو»ذکر شود بدون « قد»خیلی کم است که یعنی در حالی که او را خیس کرده است. و  
 یاتُ الهواطلُسَّارــال هـا وــعارفــم وقفتُ بربع الدَّار قد غَیَّر البَلى                    
 انه را تغییر داده بودهای آن خانگاهی نشانهران شبدر حالی که پوسیدگی و ابرهای با م در اطراف آن خانهدایستا
 قد غیَّر البَلَى. أي و     

 و در حالی که تغییر داده بود باران. یعنی 
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 چکیده
 و واو با هم است.و یا ضمیر  ،یا واو یا ضمیر، ؛در جمله اسمیه حالیه رابط  .1
 باشد:ضمیر  ،در دو صورت واجب است رابط جمله اسمیه حالیه  .2

 .که حال را به صاحبش ربط دهد باشد جمله خالی از ضمیری وقتی -
 شروع شده باشد. ی که به صاحب الحال بر می گردد،جمله اسمیه حالیه با ضمیر وقتی -

 در شناخت آن صحت جایگزینی إذ به جای آن است.گویند و ضابط حالیه یا ابتدائیه می« واو»به واو رابط  .3
واجب است بدون  تأکید مضمون جمله قبل از خودش را داشته باشدای که حال واقع شده اگر جمله اسمیه .4

 بیاید. «ضمیر»و با « واو»
به « واو» ،د بهتر است به خاطر همشکلی با حال مفرددر صورتی که جمله حالیه اسمیه بعد از حال مفرد بیای .5

 نباشد.عنوان رابط 
بنابر نظریه ضعیفی جایز است جمله  لیه بعد از حال مفرد واقع شده باشد نیزغیر از صورتی که جمله اسمیه حا  .6

 باشد« واو»حالیه بدون رابط 
 باشد.می« واو و قد»الحال ا صاحببط حال باشد که فعل آن ماضی مثبت باشد راای باگر حال جمله فعلیه  .7
« واو و قد»الحال باشد واجب است رابط صاحبخالی از ضمیر لیه با فعل ماضی مثبت باشد و اگر حال جمله فع .8

 باشد.
آید که در می ملفوظ «قد» مثبت آغاز شده است بدون رابط ای که با فعل ماضیبرخی مواقع جمله فعلیه حالیه .9

 هم مجرد است.« واو»در تقدیر است و از « قد»این صورت 
  نادر است. ،در جمله فعلیه حالیه که با فعل ماضی مثبت آغاز شده« واو» بدون« قد»آمدن رابط  .10
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 مقدمه
وجوب رابط بودن ضمیر در این موارد  اشاره شد و در جلسه گذشته به رابط جمله اسمیه در صورتی که حال واقع شود

موارد خالی بودن جمله در ادامه به  .ذکر گردید آنتشخیص و ضابط در « واو»این و نیز نام  ،آندلیل وجوب صورت و 
در این  .و فعل آن ماضی مثبت باشد پرداخته شد به رابط حال در صورتی که جمله فعلیهچنین و هم« واو»اسمیه از 

فعل آن مضارع یا  ،ماضی منفی یافعل آن ماضی مثبت ل در صورتی که حال جمله فعلیه و جلسه به ادامه احکام حا
با صاحب آن بررسی خواهد  حال و مرتبهسه آینده تعدد حال و صاحب الحال در جل. گرددمی ذکرمثبت یا منفی باشد 

 شد
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 اهداف آموزشی
 رود فراگیر با مطالعه این درس بتواند:انتظار می

 را ذکر نماید. «قد»و « واو»از  ،فعل ماضی مثبت مصدّر به وجوب مجرد بودن جمله حالیهصورت  .1
 ذکر نماید.« ما»ماضی منفی  به با فعل فعلیه لیه حاجمله را در حال رابط   .2
 ذکر نماید.ل مضارع مثبت، فعبا  رابط حال را در جمله حالیه فعلیه .3
 بیان کند.« لما»یا  «لم»فعل مضارع منفی به  رابط حال را در جمله حالیه فعلیه با .4
 بیان کند.«  ما»یا  «ال»مضارع منفی به  رابط حال را در جمله حالیه فعلیه با فعل .5
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 متن درس
« الواو و قد»الشرطیّة وجب تجریدها من  «أو»أو قبل « إلَّا». إذا وقعت الجملة الحالیة المصدرة بفعل ماضٍ مُثبتٍ بعد 2

راسلتني أو  أي إذا« ألرْعَینَّ عهدَ ودادِك راسلتَني أو قاطعتَني»أي ضاحكاً و « ضحك ما تكلَّم إلَّا»تقدیراً، نحو:  لفظاً و
 .1قاطعتني

 

ما فاهَ  وقف الخطیب و»فقط، نحو:  «الواو»وَجَبَ اقترانهابـ « ما». إذا كانت الحال جملة فعلیَّة فعلُها ماضٍ منفيّ بـ 205
 «.الشَّمسُ جاءَ زیدٌ و مَا طَلعَت»و « ببنت شفةٍ

 

202 .  ما لم « أقبل الصدیقُ یُـبَشِّرُ القومَ»نحو:  وحده،إذا كانت الحال جملة فعلیَّة فعلُها مضارع مثبت ارتبطت بالضمیر
 «.لِمَ تُؤذُونَني و قد تَعلَمُونَ أَنّي رسولُ اهللِ إلیكُم»أیضاً، نحو: « الواو»بـ  فیجب ارتباطُها« قَد»تقع قبلها 

  لم  أدَّبتُ المذنبَ و»نحو: الضمیر معاً،  و «الواو»فالمختار ربطُها بـ « لمَّا»أو بـ « لم»وإذا كان المضارع منفیَّاً بـ
ال »كان منفیاً بـ  وإذا«. لم تطلع الشمسُ جاء زیدٌ و»و قد تأتي بواوٍ فقط، نحو: « تنضج قطفتُ الثمرةَ و لمَّا»و « أشفق
 .2«زُرتُك ما أخافُ منك شرّاً» و« قُمتُ ال أبالي»ارتبطت بالضمیر فقط، نحو: « أو ما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 بالواو كقول الشاعر:« اإلّ». ورد اقترانها بعد 0
 كــان لمُرتـاعٍ بهـا وَزَرا ا ونعمَ امـرأً هَـرِمٌ لم تعـرُ نائبـةٌ                    إلّ               

 تركها على السواء في كل منفي. و« الواو». اعلم أنّ البیانیین یجیزون دخول 2
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 یادآوری

جمله اسمیه ذکر مربوط به مطالب نیازمند رابط است، که در این زمینه،  باشدحال جمله فعلیه یا اسمیه  در صورتی که
کدام  هرکه مضارع  یااست و  ماضییا فعل آن  باشدجمله فعلیه حال اگر مطلب دیگر مربوط به جمله فعلیه است. . 1شد

هر کدام از این تقسیمات است که   «لم و لما»یا به  «ما»منفی به  ،منفی عمضار. است و یا منفیمثبت یا نیز از این دو 
 ،ادامهدر .  2باشد «واو  و  قد»باید رابطش  که ماضی مثبت گفته شددر خصوص رابط مخصوص خودشان را دارند. 

 گیریم.مطالب مربوط به رابط جمله فعلیه را پی می

 با فعل ماضی حالیه جملهرابط 

در مباحث ، نیاز به رابط دارددر هر دو صورت که  است و یا منفیمثبت  ، یافعلیه ماضی باشد در صورتی که جملهحال 
 :پردازیممی رابط آن در حاالت مختلفبیان به زیر 

 جمله حالیه ماضی مثبترابط 

ین صورت شرطیه بیاید در ا« او»یا قبل از « اال»بعد از  ای که با فعل ماضی مثبت آغاز شده باشدجمله حالیه اگر 
 :بیایددر تقدیر  و چهلفظا چه « قدواو و »بدون واجب است 

لفظا و تقدیرا « واو و قد»واقع شود بدون رابط « إال»اگر جمله حالیه با فعل ماضی مثبت آغاز شده باشد و بعد از  
در این مثال  ،«در حال خنده - ضاحكاً»یعنی « ـ صحبت نکرد مگر به حالت خنده کَحضَ ما تكلَّم إلَّا» مانند:آید، می

آمده « واو و قد»بدون رابط به صورت لزومی این ، بنابرواقع شده است« إال»بعد از  کهماضی مثبت است « ضحک»
 است.

« واو و قد»شرطیه باشد واجب است بدون رابط « أو»از اگر جمله حالیه با فعل ماضی مثبت آغاز شده باشد و قبل  
در حالی که نامه برایم کنم پیمان دوستیت را رعایت میـ  راسلتَني أو قاطعتَني کألرْعَینَّ عهدَ ودادِ» مانند:باشد، 

ات را با من رابطهارسال کنی یا نامه  یمایعنی اگر بر او قاطعتنی راسلتني أي إذا« ات را با من قطع کنیبفرستی یا رابطه
شرطیه « أو»جمله فعلیه است که حال واقع شده و ماضی مثبت است، چون قبل از « راسلتنی»در این مثال  ،قطع کنی
 آمده است.« قد واو و»بدون رابط  ، به صورت لزومیآمده است

                                           
 15و  14. ر. ک. جلسه شماره  1
 .15. ر. ک. درس شماره  2
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 لیه ماضی منفی اجمله حرابط 

واجب است رابط فقط واو در این صورت آغاز شده باشد « ما»ی منفی به ای باشد که با فعل ماضاگر حال جمله فعلیه 
در این مثال « باز نکرد ایکلمهبه  لبـ خطیب ایستاد در حالی که  ما فاهَ ببنت شفةٍ وقف الخطیب و»، مانند: باشد

جاءَ »و . دباشمی «واو»حال واقع شده است و با فعل ماضی منفی آغاز شده است که رابط آن « مافاه ببنت شفة»جمله 
 «ما طلعت الشمس»در این مثال جمله  «ـ زید آمد در حالی که هنوز خورشید طلوع نکرده بود الشَّمسُ زیدٌ و مَا طَلعَت

 .است« واو»منفی آغاز شده است و رابط آن حال است که با فعل ماضی 

 مضارع جمله حالیهرابط 

با توجه به اینکه مضارع مثبت باشد یا منفی متفاوت است که ذیال ذکر اگر جمله حالیه با فعل مضارع آغاز شود رابط آن 
 گردد:می

 مضارع مثبترابط 

ـ دوست آمد  أقبل الصدیقُ یُـبَشِّرُ القومَ»، مانند: است« ضمیر»فقط رابط آن  بود« قد»اگر جمله مضارع مثبت و بدون 
حال است و با فعل مضارع مثبت بدون قد آغاز « القومَ رُیبشّ»در این مثال جمله « داددرحالی که به قوم خود بشارت می

  است. «یبشّرُ»در « هو»مستتر  «ضمیر»شده است لذا رابط آن با صاحب الحال فقط 
 إلیكُماهلل أنی رسولو قد تَعلَمُونَ لِمَ تُؤذُونَني » مانند:. است مندهم نیاز «واو»داشته باشد به  «قد»فعل مضارع اگر  لیو

قد تعلمون أنی  و»جمله در این مثال،  «.دانید من فرستاده خدا بسوی شما هستم؟نکه میدهید با ایآزار میمرا  ـ چرا
ان رابط در هم به عنو« واو» است« قد»حال است که با فعل مضارع مثبت آغاز شده و چون همراه با « رسول اهلل إلیکم
 است. آن به کار رفته

 مضارع منفیرابط 

  دارای سه صورت است: مضارع منفی آغاز شده باشد ای باشد که باجمله فعلیه حال،در صورتی که  

 در این صورت دو نظریه مطرح است: 

، مانند: باید باشد« ضمیر و واو»آن مصنف رابط  اختیار شده توسطبود طبق نظر  «لم و لما»اگر جمله مضارع منفی به 
 ارعضم« لم أشفق»در این مثال جمله  «کار را در حالی که دلسوزی نکردم گناهادب کردم  ـ لم أشفق أدَّبتُ المذنبَ و»

و است. برای آن به کار رفته متکلم وحده أشفق  «ضمیر»و  «واو»ه حال واقع شده است و رابط است ک« لم»منفی به 
مضارع منفی « لما تنضج»جمله  در این مثال «بود حالی که هنوز نرسیدهمیوه را چیدم در ـ  تنضج قطفتُ الثمرةَ و لمَّا»

  است.برای آن به کار رفته  مفرد مونث در تنضج «ضمیر»و « واو»است که حال واقع شده است و رابط « لما»به 
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ـ زید آمد در حالی که خورشید طلوع نکرده  لم تطلع الشمسُ جاء زیدٌ و»است، مانند: « واو»نیز رابط فقط  گاهی مواقع
آغاز شده است و حال واقع شده که رابط آن فقط « لم»با مضارع منفی به « لم تطلع الشمس»در این مثال جمله « بود
 است. « واو»

آغاز شده باشد رابط آن با «  و ماال»ای که حال واقع شده است با فعل مضارع منفی به در صورتی که جمله فعلیه
ال »در این مثال  «برخاستم در حالی که بی توجه بودمـ  قُمتُ ال أبالي»است، مانند:  «ضمیر»صاحب الحال فقط 

رابط آن با  وآغاز شده است « ال»جمله فعلیه است که حال واقع شده است و با فعل مضارع منفی به « ابالی
در حالی که از شر تو  مبه دیدارت آمدـ  شرّا کما أخافُ من کزُرتُ» است. و «أبالی»أنا در  الحال فقط ضمیرصاحب

جمله فعلیه است که حال واقع شده و با فعل مضارع منفی به « ما اخاف منک شرا»»در این مثال جمله  «ترسیدمنمی
 ست.ا« منک»خطاب در  «ضمیر»الحال فقط آغاز شده است و رابط آن با صاحب« ما»
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 رابط جمله فعلیه حالیه

 
 
 
 
 . ماضی1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . مضارع2

 
 
 لفظا و «واو و قد»بدون وجوبا  :مثبت .1

 تقدیرا.
 

 «ما فاهَ ببنت شفةٍ وقف الخطیب و»، مانند: «ووا»رابط فقط  :«ما»به  . منفی2

 
 . مثبت1
 
 
 
 
 
 
 
 
 . منفی2

 «کضح ما تكلَّم إلَّا» ا:لّ. بعد از إ1
 کعهدَ ودادِألرْعَینَّ ». قبل از أو: 2

 «راسلتَني أو قاطعتَني

الصدیقُ یُـبَشِّرُ  أقبل» . بدون قد، رابط فقط ضمیر:1
 «القومَ

 و قد تَعلَمُونَ لِمَ تُؤذُونَني » :«واو و قد». با قد، رابط 2
  «إلیكُماهلل أنی رسول

 
 
 «لمالم یا ».  به 1
 
 
 
 
و « قُمتُ ال أبالي» رابط فقط ضمیر: ،«ال و ما».  به 2
 «شرّا کما أخافُ من کزُرتُ»

ضمیر و »رابط قول مختار: . 1
 «لم أشفق أدَّبتُ المذنبَ و» :«واو
 «:واو»فقط رابط قول شاذ: .  2
 «لم تطلع الشمسُ جاء زیدٌ و»
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 ترجمه
الشرطیّة وجب  «أو»أو قبل « إلَّا»الحالیة المصدرة بفعل ماضٍ مُثبتٍ بعد  . إذا وقعت الجملة2

 تقدیراً،  لفظاً و« الواو و قد»تجریدها من 
شرطیه واقع شود، واجب است این جمله « او»یا قبل از « اال»آغاز شده با فعل ماضی مثبت بعد از  . هرگاه جمله حالیه2

 خالی باشد.هم لفظی و هم تقدیری « واو و قد»از 
 أي إذا« 2أو قاطعتَني 6ألرْعَینَّ عهدَ ودادِك راسلتَني»أي ضاحكاً و « ضحك ما تكلَّم إلَّا»نحو: 

 .3راسلتني أو قاطعتني
ه مناکنم در حالی که پیمان دوستیت را رعایت می»و  یعنی در حال خنده« صحبت نکرد مگر به حالت خنده» :مانند

  «ینقطع ک نم باات را رابطهیا  برایم بفرستی
 

وقف »فقط، نحو:  «الواو»وَجَبَ اقترانهابـ « ما». إذا كانت الحال جملة فعلیَّة فعلُها ماضٍ منفيّ بـ 202
 «.الشَّمسُ جاءَ زیدٌ و مَا طَلعَت»و « 4ما فاهَ ببنت شفةٍ الخطیب و

این جمله حالیه با بودن  همراهواجب است  ،است «ما»ی منفی به ماض که فعل آنباشد ای یهجمله فعل حالاه هرگ. 205
زید آمد در حالی که هنوز خورشید طلوع  »و «باز نکرد ایکلمهبه  لبخطیب ایستاد در حالی که »مانند:  ،فقط «واو»

 «نکرده بود
 

202 . ،أقبل الصدیقُ »نحو:  إذا كانت الحال جملة فعلیَّة فعلُها مضارع مثبت ارتبطت بالضمیر وحده
 « قَد»ما لم تقع قبلها « رُ القومَیُـبَشِّ
202. شود، مانند: هرگاه حال جمله فعلیه باشد و فعل آن مضارع مثبت باشد فقط ضمیر برای آن رابط آورده می

 نباشد« قد»مادامی که قبل از این فعل مضارع « داددوست آمد درحالی که به قوم خود بشارت می»
 «.إلیكُم لِمَ تُؤذُونَني و قد تَعلَمُونَ أَنّي رسولُ اهللِ»نحو: أیضاً، « الواو»بـ  فیجب ارتباطُها

نکه دهید با ایچرا مرا آزار می» ، مانند:بیاید  «واو» و «قد» است جمله مضارع با واجب [داشته باشد« قد»اگر ]و 
 «دانید من فرستاده خدا بسوی شما هستم؟می

                                           
 .(323ش، ص 1333کردن، مکاتبه کردن. )ر. ک. آذرتاش آذر نوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نشر نی، . راسل / نامه نگاری  1
 .(322قاطع/ رشته دوستی را گسستن، قطع رابطه کردن.)ر. ک. همان، ص 2

 بالواو كقول الشاعر:« اإلّ». ورد اقترانها بعد 1

 انند قول شاعر:منیز وارد شده با واو « أال»همراهی آن بعد از . 1
 كــان لمُرتـاعٍ بهـا وَزَرا ا ونعمَ امـرأً هَـرِمٌ لم تعـرُ نائبـةٌ                    إلّ               

 کشدمی شدر حالی که بار خوش گذرانی آن را به دو کند/ مگرخوب پیرمردی است که جانشین خود را سرافکنده نمی
 .(523ک. همان، ص. بنتُ شفةٍ / کلمه، واژه . )ر.  4
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  أدَّبتُ »الضمیر معاً، نحو:  و «الواو»فالمختار ربطُها بـ « لمَّا»أو بـ « لم»وإذا كان المضارع منفیَّاً بـ
لم تطلع  جاء زیدٌ و»و قد تأتي بواوٍ فقط، نحو: « 2تنضج الثمرةَ و لمَّا 6قطفتُ»و « لم أشفق المذنبَ و
 «.الشمسُ

  ادب »، مانند: است با هم با واو و ضمیر پس مختار ربط آن ]جمله حالیه[« لما»یا به « لم»اگر مضارع منفی باشد به
فقط  و گاهی اوقات نیز«. میوه را چیدم در حالی که هنوز نرسیده بود»و « کار را در حالی که دلسوزی نکردمکردم گناه

 «  آمد زید در حالی که خورشید طلوع نکرده بود»آید، مانند: می« واو»با 
 کما أخافُ من کزُرتُ» و« قُمتُ ال أبالي»ارتبطت بالضمیر فقط، نحو: « ال أو ما»كان منفیاً بـ  وإذا 

 .3«شرّاً
م در حالی که بی توجه برخاست»مانند:  ،ر فقطشود با ضمیمی برای آن رابط آوردهنافیه باشد « ما یاال »اگر منفی به  و 

 «ترسیدمدر حالی که از شر تو نمی مارت آمدبه دید»و   «بودم

                                           
 .(322. قطف/ چیدن، کندن، )ر. ک. پیشین، ص 1
 (1033. نضج /رسیدن، قابل بهره برداری، )ر.ک. پیشین، ص 2

 تركها على السواء في كل منفي. و« الواو». اعلم أنّ البیانیین یجیزون دخول 1

 .داننددر هر ]جمله[ منفی جایز میک آن را بطور مساوی و تر« واو»علم بیان وارد شدن  ء. بدان بدرستیکه علما1
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 چکیده
 فعل ماضی واجب است، باشدشرطیه « او»یا قبل از « إال»ماضی مثبت بعد از فعل با  یهاگر جمله حالیه فعل  .1

 باشد. تقدیری لفظی و «واو و قد»رابط  بدون
 کار رود. به« واو»رابط فقط با فعل ماضی  ب استباشد واج« ما»عل ماضی منفی به فبا  اگر حال جمله فعلیه  .2
 است. «ضمیر»رابط آن فقط  ،نباشد« قد»قبل از آن  باشد کهفعل مضارع مثبت با  اگر حال جمله فعلیه  .3
 است.« واو و قد»باشد، رابط آن « قد»باشد که قبل از آن مضارع مثبت با فعل  اگر حال جمله فعلیه .4
« واو و ضمیر»باشد رابط آن طبق قول مختار « لما»یا  «لم»فعل مضارع منفی به با  اگر حال جمله فعلیه .5

 است.« واو»است البته برخی مواقع رابط فقط 
 است.« ضمیر»رابط آن  فقط  ،نافیه باشد« ما» یا «ال»ارع منفی به فعل مضبا  اگر حال جمله فعلیه .2
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 آزمون



 

   كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد    

 

 16ـ درس  3نحو عالی  منابع

 

05 

 منابع
 .14درس شماره . 1
 .15. درس شماره 2
 ش.1333آذرتاش آذر نوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نشر نی، . 3
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