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ِ ِب   ِس  ِاِم  ِِلل  مِالر ِح  ِِن  ِالر ِح  ِی 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ن ای عنی در شد، در تشخیص و تولید خودکار اعراب خواهد خواننده و ورزیدگی ذهن پویایی از جلوگریی باعث شده گذاری اعراب اشعار   1

 شاهدهم را صحیح اعراب و کرده رجوع پاورقی به میتوانید نشوید متوجه را اعراب شام که جایی هر که متن اشعار اعراب گذاری نشده است اما

بخوانید. صحیح صورت به را شعر خودتان کنید سعی حتام اول درجه در که است این ما توصیه اما کنید

http://www.tt-ej.ir/


3 .... ترجمه روان ابیات الفیه ابن مالک   

 

 
   Http://www.tt-ej.ir   «طلبگی تا اجتهاد»گروه 

 

 

 

 

http://www.tt-ej.ir/


البهجة المرضیّه.... نمودار مطالب کتاب  4

 

   Http://www.tt-ej.ir   «طلبگی تا اجتهاد»گروه 

 فهرست مطالب

 2 .............................................................................................................................................. :حاضر متن یها یبرجستگ

 6 ................................................................................................................................................................................ خطبه

 8 .............................................................................................................................................. آن یاجزا و کالم: اول باب

 9 ...................................................................................................................................................... قول و کلمه فیتعر

 11 .................................................................................................................................... حرف و فعل اسم، یها نشانه

 11 .......................................................................................................................................... شیها نشانه و فعل اقسام

 16 .................................................................................................................................................. یمبن و معرب: دوم باب

 16 ............................................................................................................................................................... یمبن فیتعر

 11 ..................................................................................................................................... حرف هب یمبن شباهت اقسام

 18 ............................................................................................................................................................. معرب فیتعر

 19 ..................................................................................................................................................... یمبن و معرب فعل

 22 .......................................................................................................... بناء در سکون بودن اصل و حروف بودن یمبن

 21 .................................................................................................................................................................... بناء انواع

 22 ...............................................................................................................................................................یاصل اعراب

 22 ............................................................................................................................................. یاصل اعراب عالمت

 21 .................................................................................................................................................... یابین اعراب مواضع

 22 ..................................................................................................................................................... ستّه اسماء: کی

 29 .............................................................................................................................................................. یمثنّ:  دو

 21 .................................................................................................................................................... مذکر سالم جمع

 22 ....................................................................................................................................................مؤنث سالم جمع

 21 .......................................................................................................................................................... منصرف ریغ

 28 .......................................................................................................................................................... خمسه افعال

 29 ................................................................................................................................................یریتقد اعراب مواضع

 29 ................................................................................................................................. معتل اسم در یریتقد اعراب

 11 .................................................................................................................................................. معتلّ  مضارع فعل

http://www.tt-ej.ir/


5 .... ترجمه روان ابیات الفیه ابن مالک   

 

 
   Http://www.tt-ej.ir   «طلبگی تا اجتهاد»گروه 

 12 ................................................................................................................................................ نکره و معرفه:  سوم باب

 12 .............................................................................................................................................. نکره و معرفه صیتشخ

 12 .............................................................................................................................................................. معارف اقسام

 12 ............................................................................................................................................................ ریضم: کی

 26 ................................................................................................................................................................ علم:  دو

 62 ..................................................................................................................................................... اشاره اسم:  سه

 68 ...................................................................................................................................................... موصول:  چهار

 82 ................................................................................................................................................... ال به معرفه: پنج

 82 .......................................................................................................................................................... ابتداء:  چهارم باب

 81 ............................................................................................................................................................... مبتدا فیتعر

 82 ........................................................................................................................................................... یوصف یمبتدا

 86 .......................................................................................................................................................... مبتدا رفع عامل

 86 ................................................................................................................................................................. خبر فیتعر

 81 ...................................................................................................................................................رابطش و خبر اقسام

 92 ................................................................................................................................................ نکره به ابتدا مسوغات

 92 .......................................................................................................................... خبر و مبتدا  ریتأخ و میتقد در اصل

 92 ..................................................................................................................................................... مبتدا میتقد وجوب

 92 ....................................................................................................................................................... خبر میتقد وجوب

 91 .............................................................................................................................................. خبر و مبتدا حذف جواز

 98 ....................................................................................................................................................... خبر حذف وجوب

 122 ............................................................................................................................................................... متعدد خبر

 

 

 

 

 

http://www.tt-ej.ir/


البهجة المرضیّه.... نمودار مطالب کتاب  6

 

   Http://www.tt-ej.ir   «طلبگی تا اجتهاد»گروه 

2مالك 1خریهللا ا أمحد رب          د هو ابن مالك: قال حمم  1
 

 ت.مالک اسگفت: پروردگارم یعنی خدای یکتا را میستایم در حالی که بهترین  -که او ابن مالک است-محمد 

 3و آله املستكملنی الرشفا           : مصلیًا عىل النبي املصطفى2

 در حالی که دورود میفرستم بر پیام آور برگزیده و خاندانش که بزرگواری را به حد کمال رسانده اند.

 4به حمویة النحو مقاصد            ألفیة يف اهللا أستعنی و :3

 جویم. ی اهداف نحو است، یاری میای که دربرگیرندهو از خداوند در ]تألیف کتاب[ الفیه

 7 6و تبسط البذل بوعد منجز             موجز     5: تقرب االقىص بلفظ4

 ای که به زودی محققکند و به وسیله وعده]الفیه ای که[ با الفاظی کوتاه ]معانی[ بعید را ]به ذهن[ نزدیک می 

 دهد.واهد شد، بخشش را گسترش میخ

 ألفیة ابن معط فـائقة         و تقتىض رضا بغری سخط :5

 کند و بر الفیه ابن مُعطی برتری یافته است.در حالی که خشنودیِ ]مخاطب را[ بدون هرگونه نارضایتی تأمین می

                                                             
 .معرفه اهللا و است نكره خری زیرا باشد اهللا نعت نمیتواند و است رب   از حال خریر  1

ر اهللار خریر مالٍك         قالر حممٌد هو ابُن مالٍك           2 بي أمحرُد رر

ى          3 ىل النربيي امُلصطرفر یًا عر لي فرا  ُمصر ر ل نیر الرشر
 و آل ه  املُستركم 

ةٌ               و أسترع نُی اهللار يف  ألفیٍة       4 یر و   حمر
 مقاصُد النحو  ب ه 

 با در بلفظ یا سببیت است یا معیت 5

: به رسعت به وعده وفا کرد. 6 أنجز الوعدر

ٍز          7 ُب االْقىصر بلفٍظ موجر ري زٍ    ُتقر عٍد ُمنجر بُسُط البرذلر ب ور  و تر

ط: نقیض الرضا. 8 خر ْخط و السر  السُّ

 فائقًة حال از ضمری مسترت  تقتضی که به الفیه ابن مالک بر میگردد. 9

ری  ُسْخٍط          10  فـائقًة ألفیةر ابن  ُمعطٍ   و ترقترىض  رًضا ب غر
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 2تفضیال             مستوجب ثنائى اجلمیال 1حائز بسبق هو و :6

 که الفیه ابن معطی به علت پیشینه اش حائز برتری و سزاوارِ ستایش زیبای من است. در حالی

 4وافرة             يل و له يف درجات اآلخرة 3هببات یقيض اهللا: و 7

 و ]دعا میکنم که[ خداوند در درجات آخرت برای من و او به هدایای فراوانی حکم کند)عطا کند(.

                                                             
 مفعول به مستوجب و اجلمیل صفت ثناء.ثناء  1

یال 2 ىر اجلرم 
نائ  ٌب ثر یالً            ُمْستروج  بٍق حائٌز ترفض   ور ْهور ب سر

هبات مجع هبة به معنی هدیه. 3

ُه يف  درجات  اآلخرة  قيض  هب  باٍت وافرٍة           و اهللاُ یر  4  يل  و لر

http://www.tt-ej.ir/


البهجة المرضیّه.... نمودار مطالب کتاب  8

 

   Http://www.tt-ej.ir   «طلبگی تا اجتهاد»گروه 

 

 

http://www.tt-ej.ir/


9 .... ترجمه روان ابیات الفیه ابن مالک   

 

 
   Http://www.tt-ej.ir   «طلبگی تا اجتهاد»گروه 

 تعریف کلمه و قول

 
 1الكلم حرف ثم   فعل و اسم و              «استقم»: کالمنا لفظ مفید کـ 8

است و ]انواع[ کلمه اسم، فعل و « استقم»لفظ مفیدی )یعنی افاده کننده ی معنا( همانند  نحویون ما نزد کالم

 حرف است.

                                                             
ل مُ    «            استقم»کالُمنا لفٌظ مفیٌد کـ  1  و اسٌم و فعٌل ُثمر حرٌف الكر
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کالم قد یؤم   : واحده کلمة و القول عم                 و کلمة هبا9
1 

 شود( و گاه نیز از کلمه، کالم، کلمه است اما قول ]اصطالحی[ فراگیرتر است)کالم و کلمه را شامل می«کَلِم»مفردِ 

 شود.قصد می

                                                             
مُّ  1 ا کالٌم قرد ُیؤر ٌة هب  لمر

مر                      و ک  ٌة و القوُل عر مر
ل   واحده کر
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 نشانه های اسم، فعل و حرف
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 و مسند لالسم متییز حصل                  «أل»: باجلر  و الت نوین و الن دا و 01

به وسیله جر)مجرور به حرف جرّ یا اضافه(، تنوین گرفتن، منادی واقع شدن، ال گرفتن و مسند واقع برای اسم 

 شدن، تمایز حاصل میشود.

 2فعل ینجيل «أقبلن  » «نون»و   «افعيل» «ءیا»و  «أتت»و  «فعلت» «ءتا»ـ: ب11

( و یاء در ماضی 4صیغه  ساکنه ( و أتت )تاءتَ تِ تُماضی : 01و  01و  7صیغه فعل به وسیله تاء در فعلتَ )

 شود.امر( و نون در أقبلنَّ )نون تأکید( آشکار می 01اِفعلی )صیغه 

 3«یشم  »ـک «مل»فعل مضارع یيل     «مل»و  «يف»و  «هل»ـ: سوامها احلرف ک12

  ...مانند هل، فی و لم،هرآنچه غیر از این دو، حرف است 

                                                             
لر                  وین  و الن دا و أل باجلري و الت ن 1 صر  و مسنٍد لالسم  متییٌز حر

يل               2 عرلتر و أرترت و یا إفعر يل            بتا فر عٌل یرنجر
 أقب لرنر ف 

 و نون 

وامُها احلرُف کهل و يف و ملر                 3 م     س   ملر کیرشر
 فعٌل مضارٌع یريل 
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 اقسام فعل و نشانه هایش
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 «مل»فعل مضارع یيل                   «مل»و  «يف»و  «هل»ـاحلرف ک : سوامها12

 ... فعل مضارع ]فعلی است که[ بعد از لم قرار میگیرد؛ مانند ]لم[ یَشَمَّ

 2فعل األمر ان امر فهم «الن ون»ـب       مز و سم «ءالت ا»ـ: و مايض األفعال ب31

هوم امر اگر مف-و به وسیله تاءِ ]تأنیث ساکنه مانند أتتْ[ افعال ماضی را ]از مضارع و امر[ متمایز کن و فعل امر را 

 با ]قبول کردنِ[ نون تأکید نشانه گذاری کن)تشخیص بده(.   -از آن فهمیده شد

 3«حی هل» و «صه»فیه هو اسم نحو       حمل   «لن ونا»ـ: و األمر ان مل یك ل14

و اگر در ]لفظِ حاکی از[ امر جایی برای نونِ ]تأکید[ نباشد)نون تأکید نگیرد(، آن لفظ، اسم است؛ مانند ساکت 

   .باشد، بشتاب

  

                                                             
م   1  ملر کیرشر

وامُها احلرُف کهل و يف و ملر                  فعٌل مضارٌع یريل 
 س 

مْ  2 ْز و س  ر األفعال  بالت ا م 
مر بال            و مايض  ْن امٌر ُفه 

 ن ون  فعلر األمر  ا 

ل 3 یرهر ْه و حر لٌّ               فیه هو اسٌم نحُو صر  حمر
ْن ملر یرُك ل لن ون 

 و األمُر ا 
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تعریف مبنی

: و االسم منه معرب و مبني                       لشبه51
 3 2من احلروف مدين 1

دیگر مبنی اند و علت ]مبنی شدن بعضی از آنها[، وجودِ شباهت نزدیک کننده)مُدنی( بعضی از اسم ها معرب و بعضی 

 به حروف است.

 

                                                             
 لشبه: متعلق به مبنی 1

مدنی: صفت  شبه 2

ن احلروف  ُمدين   3 برٍه م  شر
يٌّ                      ل 

بن  نُه ُمعرٌب و مر
 و االسُم م 
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 اقسام شباهت مبنی به حرف

 

به61 الوضعي  يف اسمى 1: کالش 
 3«هنا» يف و «متى»و املعنوي  يف            «جئتنا» 2

شود؛ و همچنین مانند شباهت نا( یافت میتَ ، «)جئتنا»ای که در دو اسمِ ]موجود در[ مانند شباهت وضعی

 ای که در متی و هنا است.معنوی

                                                             
: متعلق به شبه مرصع قبلکالشبه 1

 فی اسمی: متعلق به شبه در کالشبه 2

ْى  3 يي يف  اسمر
ضع   الور

بره  ئترنرا»کالشر ترى و يف  ُهنرا«             ج   و املعنويي يف  مر
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ال                                  1: و کنیابة عن الفعل بال17 ر و کافتقار أص   2تأث 

و ]نیز شباهتی[ همانند نائب شدنِ اسم از فعل)عامل شدن( بی آنکه معمول قرار گیرد)مانند اسماء افعال( و ]نیز 

 شباهتی[ همانند نیازی که اصیل باشد)مانند نیاز موصول به صله(.

 تعریف معرب

 

 4«3سام» و «أرض»: و معرب االسامء ما قد سلام        من شبه احلرف کـ81

 اند، مانند: زمین و اسمو اسماء معرب آنهایی هستند که از شباهت به حرف سالم

 

                                                             
 ال: به معنای غری، جمرور به باء، اعراب آن به تأثر منتقل شده است.  1

ن  الفعل  ب ال           2 نیابٍة عر ال                        و کر قاٍر ُاصي
ٍر و کافت  أثُّ  تر

 به معنی نام.« اسم»ُسام: یكی از الفاظ   3

 احلررف  کأرٍض و ُسامر  4
بره  ن شر

امر             م 
ل   ما قرد سر

 و معرُب االسامء 
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 فعل معرب و مبنی

 

 1بنیا                          و أعربوا مضارعا إن عریا: و فعل أمر و ميض 91

 اند اگر عاری باشد از ...اند و مضارع را معرب کردهو فعل امر و ماضی مبنی شده

 2«فتن من یرعن»کـ إناث نون                    : من نون توکید مبارش و من02

( مانند: آن 01و  6( و از نون تأنیث )صیغ 04، 01، 7، 4، 0... ]اگر عاری باشد از[ نون تأکید مباشر)صیغ خمس 

 آورند.مفتون شده است را به شگفت می که زنان کسی

                                                             
یرا                      1

ٍّ ُبن 
ارعا إْن             و فعُل أمٍر و ُميض  ُبوا ُمضر یراو ارْعرر ر   عر

ن نون  توکیٍد ُمبارٍش و م ن 2 نر »نون  إناٍث کـ                     م 
ن ُفت   «یرُرعنر مر
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 در بناء بودن سکون اصل  و مبنی بودن حروف

نا21 : و کل  حرف مستحق  للبنا                    و األصل يف املبني  أن یسك 
1 

 ر مبنیّ، ساکن بودن است.و همه حروف شایسته مبنی بودن هستند و اصل د

 

                                                             
نرا 1 كر لب نرا                    و األصُل يف  املبنيي أن ُیسر

قٌّ ل   و کلُّ حرٍف ُمسترح 
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 بناء انواع

 

اکن و «حیث» ،«أمس» ،«أین»کـ : و منه ذو فتح و ذو کرس و ضم         22  1«کم» الس 

، و بعضی از مبنیات ساکن هستند هر جاو بعضی از مبنیات، مفتوح، مکسور و مضموم اند مانند: کجا؟، دیروز، 

 مانند: چه مقدار؟

 

                                                             
اکُن  1 مٍّ        کأینر أمس  حیُث و الس  تٍح و ذو کرٍس و ضر نُه ذو فر مْ و م  کر
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 اعراب اصلی
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فع و الن صب اجعلن إعرابا      23  1«أهابا لن»السم و فعل نحو     : و الر 

 برای اسم و فعل، رفع و نصب را به عنوان اعراب قرار بده مانند: هرگز نخواهم ترسید.

ص الفعل بأن ینجزما24 ص باجلر  کام              قد خص   2: و االسم قد خص 

 یافته است، اسم نیز به مجرور شدن مختص شده است.همانگونه که فعل به مجزوم شدن اختصاص 

 عالمت اعراب اصلی

 3«یرس   عبدههللا ا ذکر»: فارفع بضم  و انصبن فتحا و جر              کرسا کـ25

پس با حرکت ضمّه، اعراب رفع، با حرکت فتحه اعراب نصب و با حرکت کسره اعراب جرّ بده مانند: یادکردنِ 

 کند.ا مسرور میخداوند ]از بنده[، بنده ر

 4«نمر بني أخو جا»ینوب نحو     بتسكنی و غری ما ذکر           : و اجزم26

و با حرکت سکون مجزوم کن و غیر از آنچه گفته شد)ضم و فتح و کسر و سکون( نیز در اعراب جانشین آنچه 

 شود، مانند: برادرانِ بنی نَمِر آمدند.گفته شد، می

 

                                                             
لرْن إعرابرا         1 فُع و الن صُب اْجعر  السٍم و فعٍل نرحُو لرن أهابا           و الر 

امر          2 صر باجلري کر ا         و االسُم قرد ُخصي مر ز  صر الفعُل بأن یرنجر  قرد ُخصي

برْن فرتحًا و ُجرر            3
ْع ب ضمٍّ و انص  کُر اهللا            فارفر ُه یررُسُّ کرسًا کذ  بدر  عر

رر                4
رُی ما ُذک  ْم ب ترسكنٍی و غر ُن     و اجز  ریر ن ي نرم   وُب نرحُو جا أخو بر
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 مواضع اعراب نیابی
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 یک: اسماء ستّه
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 1اصف األسامء من ما «یاء»و اجرر بـ         «األلف»بـ انصبن و «واو»ـ: و ارفع ب27

 کنم، با واو، رفع، با الف، نصب و با یاء، جرّ بده.اسم هایی را که وصف)ذِکر( می

 2بانا منه «املیم» حیث «الفم»و                أبانا صحبة إن «ذو» : من ذاك82

هنگامی که میم از آن جدا)حذف( « فم»است هنگامی که معنای دارندگی را آشکار کند و نیز « ذو»آن اسم ها، از 

 گردد.

                                                             
ُف  1 نر األسامء  ارص 

برنر ب األلف              و اجُرْر ب یاٍء ما م 
ْع ب واٍو و انص   و ارفر

ن ذاكر ُذو إْن ُصحبًة أبانا                    2 نُه بانرا و الفمُ           م   حیُث املیُم م 
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 2يف هذا األخری أحسن 1الن قص و               «هن» و کذاك «حم» «أخ» «أب»: 29

 نیکوتر است.أب و أخ و حم و هن همچون ذو و فم است و نقص)اعراب به حرکت( در این مورد آخِر)هن( 

 4من نقصهن  أشهر 3قرصها و                             یندر تالییه و «أب»: و يف 30

در أب و دو واژه بعد از آن )أخ و حم( اعراب نقص )اعراب به حرکات( نادر است و اعراب به قصر )الف در انتها 

 در همه حاالت( در این سه واژه از اعراب نقصشان مشهورتر است.

 5«اعتال ذا أبیك أخو جا»کـ «الیا»و رشط ذا اإلعراب أن یضفن ال                  لـ: 31

و شرط این اعراب آن است که این اسامی شش گانه اضافه شوند اما نه به یاء متکلم. مانند: برادِر پدرِ تو با 

 سرفرازی آمد.

 

                                                             
نقص: اصطالحی خمتص اسامء سته به معنای اعراب  به حرکت به جای اعراب به حرف 1

أٌب أٌخ حٌم کذاك و هُن                       و الن قُص يف هذا األخری  أحسنُ  2

به سه مورد بنابر مجع کثرت)کلامت( برگردانده شده و  گردد، خالد: یک بار ضمری هاءها در قرُصها و هن  در نقصهن به اب و اخ و حم برمی 3

ن  به آهنا بنابر مجع قل ه)الفاظ( برگردانده شده است و علت پیش آوردن هاء نسبت به هن  بیان کاربرد  بیشرت  مجع کثرت
ر اینگونه د یک بار ضمری ه 

موارد است.

نُدُر                      4  یر
رُ                      و يف أٍب و تالیریْه  نر أشهر ه 

ن نقص   و قرُصها م 

جاء أخو أب یك ذرا اْعتالء 5 فنر ال                  ل لیاء کر ا اإلعراب  أْن ُیضر  و رشُط ذر
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 دو : مثنّی

 

 1وصال مضافا بمضمر إذا                   «کال»ع املثن ي و ارف «األلف»: بـ32

(، رفع 1به وسیله الف، مثنی و ِکال را هنگامی که در حالتِ مضاف بودن به ضمیری متصل شده است)مانند: کاِلهما

 بده.

                                                             
الر  1  باأللف  ارفرع  املُثرنري و ک ال                            إذا ب ُمضمٍر ُمضافاً ُوص 

 (98ص  3کل واحد منهام مسافر )النحو الوافی ج الرجالن کالمها مسافر، یكون املعنى: الرجالن  2
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 1جيریان «ابنتنی» و «ابننی»کـ                    «اثنتان» و «اثنان» کذاك «کلتا»: 33

 .شوداست)همانند کال( و حکم اعراب نیابیِ اثنان و اثنتان همانند ابنین و ابنتین جاری میکلتا، نیز این چنین 

ا و نصبا بعد فتح قد ألف           «األلف»مجیعها  يف «الیاء» 2: و ختلف43 جر 
3 4 

الف  حرف جانشین موارد همه در یاء حرف[ لفظ آخر به] شده افزوده یو در حالت جرّ و نصب بعد از فتحه

 .شودمی

 

                                                             
ریان   1 ذاكر اثنران  و اثنرتان                            کابنرنی  و ابنرترنی  جير لتا کر

 ک 

: یاء جانشنی الف شد. ُ-خلف  2   فالنًا: بعد از فالنی آمد و در جای او قرار گرفت. ختلف الیاُء االلفر

ی فتٍح قد ُال ف مجله وصفیه برا 3

اً و نرصبًا بعدر فتٍح قرد ُال فر  4 رر ُلُف الیا يف  مجیع ها األلفر            جر و ختر
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 جمع سالم مذکر
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3«مذنب» و «2عامر»مجع  1سامل      و انصب          اجرر «یا»بـ و «واو»: و ارفع بـ35

جمع سالم عامر)اسم عَلَم مذکر عاقل( و مُذنِب)وصف مذکر عاقل( را به وسیله واو، مرفوع و با یاء، مجرور و 

 منصوب کن ...

 6«األهلونا»و  5أحلق بابه و                            «عرشونا»ذین؛ و به  4: و شبه36

... و مانند آن دو )عامر و مذنب( را ]هم همین طور اعراب بده[؛ و ملحق شده است به آن)جمع سالم مذکر( عشرونَ 

 و بابش و اهلون و ... 

                                                             
ْیدرد به هنگام سامل: مجع بستن  سامل به معنای تغیری نكردن  حرکات  مف 1 ْیدان   ← ران  مجع بستن است. زر زر

شوداسم علم هرگاه وصفیت آن ترک شود، جامد می 2

ْع  3                  ساملر مجع  « یا»و ب ـ« واوٍ »بـ و ارفر
ب   «ُمذن ب  »و « عامرٍ »اجُرْر و انص 

: عطف به عامر و جمرور 4 شبه 

ق: در اصطالح  احلاق دو نكته مد نظر است:  5 شود از که باعث می« وجه خروج»که باعث احلاق به جمموعه اصلی است و « وجه ورود»أحل 

 ه نشود.جمموعه اصلی به حساب آورد

ین  و ب ه   6 قر و «                              ع رشونا»و شبه  ذر  «األهلونا»و باُبه ُاحل 
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ی ونا»، «عاملون»و « أولو: »73 نونا»و  1شذ  « أرضون»و                       ؛«عل   2«الس 

 ... و اولو، عالمون و علیون؛ و ارضون و سنون و بابش خالف قاعده هستند.

 5یط رد قوم عند 4هو و الباب ذا                        یرد قد «حنی» 3و بابه؛ و مثل :38

اعراب به حرکت بر روی ... و این باب)باب سنون( گاهی مانند لفظ حین)حذف نشدن نون هنگام مضاف شدن و 

 نون( وارد شده )به کار رفته( است و اینگونه کاربرد نزد قومی ]از نحوییون از جمله فّراء[ فراگیر است.

 6نطق بكرسه من قل   و فافتح                        التحق به ما و جمموع «نون»: و 39

و کسانی که این نون را مکسور در پس نون جمع سالم مذکر و آنچه به این جمع ملحق شده است را مفتوح کن 

 .هستند کم اند،گفتار به کاربرده

 8فانتبه استعملوه ذاك 7بعكس                    ق بهامللح و ثن ي ما «نون»: و 40

و عرب نون آخر اسماء تثنیه بسته شده و ملحقات مثنی را برعکس نون جمع سالم مذکر)به صورت مکسور( به 

 .باش آگاه پس اند؛کار برده

 

                                                             
ضون: مفرد آن أْرض است و هنگام مجع بستن حرکات  مفرد آن تغیری کرده است.  1  شاذ  بودن ارر

ا»، «عاملرُون»و « أوُلو» 2 یُّونر لي
ُضون»و «                                  ع  ذر و « أرر ا»شر نُونر  «السي

: حال از فاعل یرد به تأویل مماثل 3 مثلر

دُ »گرفته شده از فعل  « ورود  »هو: مصدر   4 ر  «یر

دُ « حنیٍ »و باُبُه و مثلر  5 طرر  ندر قوٍم یر
ُد                    ذا الباُب و ْهور ع  ر   قرد یر

قر      « نونر »و  6  الترحر
ا ب ه  ه  نرطرقر           جمموٍع و مر  فافترْح و قرلر مرن ب كرس 

های عربی.بعكس: این عكس بودن هم شامل مكسور شدن  حرکت نون است و هم شامل مفتوح شدن  حرکت آن قلیالً در یكی از گویش 7

ُق ب ه  « نونُ »و  8 ا ُثنيير و امُللحر لوُه فانترب ه                   مر  ب عكس  ذاكر استرعمر
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مؤنث سالمجمع 

 
رس فی اجلر  و فی الن صب معایك     قد مجعا          « الف»و « تا»: و ما بـ14

1

 و جرّ اعرابِ  دو هر در ،[مؤنث یا باشد مذکر خواه] شودآن لفظی که به وسیله تاء و الِف ]زائده[ جمع بسته می

 .گرددمی مکسور نصب،

 2قبل أیضا ذا فیه «أذرعات»کـ               جعل قد اسام ال ذي و «أوالت»: کذا 24

                                                             
ُ فی اجلر  و فی الن صب  معاً       و ما ب تا و الٍف قرد مُج عا          1  ُیكرسر

عاٍت ف یه ذا أیضًا ُقب لر  2 ذا أوالٍت و ال ذي اساًم قرد ُجع لر               کأذر   کر
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این اعراب مانند جمع سالم مؤنث است و این اعراب در آنچه که ]بر وزن صاحبان( نیز در پذیرش «)اوالت»اژه و

موِضعی در شام که مفرد آن أذرعه)جمع «)أذرعات»(، مانند است علم شدهو جمع سالم مؤنث[ اسم واقع شده است)

 ت( نیز قبول شده است.ذراع( اس
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 غیر منصرف

 

 1ردف« أل»ما مل یضف أو یك بعد               ما ال ینرصف« الفتحة»: و جر  بـ43

و آن لفظی که منصرف نیست، تازمانیکه اضافه نشده یا بعد از الِ ]تعریف، موصوله یا زائده یا أم در لغت طّی[ قرار 

 .شودجرّ داده مینگرفته باشد)بدون ال باشد(، با فتحه 

 

 

                                                             
ُف  1 ا ال یرنرصر   مر

تحة  د فر               و ُجرر ب الفر ْف أو یرُك برعد أل رر ا ملر ُیضر  مر
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افعال خمسه

 
1«تسألونا»و « تدعنی»رفعا و         «              الن ونا« »یفعالن»: و اجعل لنحو 44

مت رفع قرار عال« تسألونَ»و « تدعینَ»تفعالن، تفعلین، یفعلون و تفعلون(، «)یفعالن»و نون را برای افعالی همچون 

 بده.

 2«مظلمةمل تكوين لرتومى »کـ             : و حذفها للجزم و الن صب سمة45

حذف این نون، عالمت است برای جزم و نصبِ ]آن افعال[. مانند: لم تکونی لِتَرومى مَظْلَمَهً: ای زن این گونه نبودی 

 که ستمی را قصد کنی.

  

                                                             
نحو  یرفعرالن  النُّونرا           ور  1

ْل ل  ا        اْجعر نیر و ترسأُلونر
ْفعًا و تردع   رر

ةً  2 ْظلرمر ى مر
وم  ُ رتر

ٌة        کلرْم تركوين  ل  مر
زم  و الن صب  س  لجر

ا ل   و حذُفهر
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مواضع اعراب تقدیری

اعراب تقدیری در اسم معتل
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2«1مكارمااملرتقي »و « املصطفى»کـ                  من األسامء ما      : و سم  معتال  46

اسمائی مانند مصطفی و مرتقِی)مرتقی مکارمَ: صعودکننده در صفات نیکو( را ]که به الف و یاء ماقبل مکسور مختوم 

 هستند[ معتل بنام.

را            47 ل اإلعراب فیه قد   4و هو ال ذي قد قرصا 3مجیعه              : فاألو 

 پس در نوع اول)مصطفی( اعراب در جمیع حاالت تقدیری است و آن اسمی است که مقصور نامیده شده است.

أیضا جير   5کذاو رفعه ینوي            : و الث ان منقوص و نصبه ظهر      48
6 7 

 شود)تقدیری است بهگرفته میشود و همچنین رفعش در نیت و نوع دوم، اسم منقوص است و نصبِ آن ظاهر می

 علت سنگینی ضمّه بر روی یاء( و جرّش نیز مانندِ رفعش، در نیت ]و تقدیری[ است. 

                                                             
ة اسم آلت از کرم یعنی هرآنچه وسیله بزرگواری گردد اعم  از صفت یا کار نیكو. 1 كُرمر مكارم: مجع  مر

ما 2 كار  ي مر
 ما                کامُلصطرفرى و املُرترق 

مي ُمعترالر م ن األسامء   و سر

مجیُع: تأکید از اعراب 3

ا 4 ر
ي قرد ُقرص  ا                    مجیُعُه و ْهور ال ذ  رر  ُقدي

ُل اإلعراُب ف یه   فاألو 

5 .  کذا: متعلق به جير 

ام ُینور  6 رُّ کر  ی رفُعه ایضًا تقدیر مرصع دوم: جُير

ي کذا أیضًا جُيررُّ  7 رر               و رفُعُه ُینور نقوٌص و نرصبُُه ظرهر  مر
 و الث ان 
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فعل مضارع معتلّ 

 
 1عرففمعتال  « یاء»او « واو»أو «                     ألف»فعل آخر منه  : و أي  49

 شود.]نزد نحّاة به[ معتل شناخته میهر فعلِ ]مضارعی[ که ]حرف[ آخِرش الف، واو یا یاء باشد، 

 2«یدعو یرمي»انو فیه غری اجلزم                  و أبد نصب ما کـ« األلف»: فـ50 

پس در ]فعلی که حرف آخرش[ الف ]است[، ]همه حرکات[ غیر از جزم)رفع و نصب( را در نیت بگیر)تقدیری 

لهایی همانند یدعو و یرمی را ]که حرف آخرشان واو بدان به علت ناممکن بودنِ حرکت دادن به الف( و نصب فع

 و یاء است به علتِ خفّت فتحه بر روی واو و یاء[ ظاهر کن.

فع فیهام انو و احذف جازما             ثالثهن  51  3تقض حكام الزما: و الر 

ن در حالی که و عالمت رفع را در آن دو)یدعو و یرمی( در نیت بگیر)تقدیری( و هر سه این حروف را حذف ک

 جزم دهنده ]افعال معتل[ هستی، تا حکم الزمی را حکم کرده باشی.

  

                                                             
ٌر منه أل ٌف  1 فر            و أيُّ فعٍل آخ   أو واٌو او یاٌء فمعتاًل ُعر 

 فیه غریر اجلزم        و أْبد  نصبر ما ك 2
ي»فاأللفر اْنو   «یرْدُعو یررم 

فعر  3 ُهن  ترْقض  ُحكاًم الزماً  و الر  ْف جازمًا       ثالثر
 فیهام انو  و احذ 

http://www.tt-ej.ir/


البهجة المرضیّه.... نمودار مطالب کتاب  42

 

   Http://www.tt-ej.ir   «طلبگی تا اجتهاد»گروه 

شخیص معرفه و نکرهت

را          «أل»: نكرة قابل 52  1ذکراأو واقع موقع ما قد    مؤث 

 کند[، یا در]و آن را معرفه میکند اسم نکره، آن اسمی است که یا ال پذیر است در حالی که این ال، در آن اثر می

رار ای ق«صاحب»که ال پذیر نیست اما به جای لفظ « ذی»شود )مانند موقعیت اسمی که ال پذیر است واقع می

 گیرد که ال پذیر است(.می

 2«ال ذي»و « الغالم»و « ابني»و « هند»و                   «ذي»و « هم»: و غریه معرفة کـ53

آنچه ذکر شد، معرفه است مانند: هم )ضمیر(، ذی )اسم اشاره(، هند )اسم علَم(، الغالم )اسم ال  و هر اسمی غیر از

 دار(، الذی )موصول( 

 

                                                             
ا 1 رر

عر ما قد ُذک 
وق  ثيرا         أو واقٌع مر ٌة قاب ُل أْل ُمؤر رر

 نرك 

فٌة کُهم و ذ ي 2 ، و ابن ي، و الغالم  و ال ذي         و غرُیه معر   و هندر
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 اقسام معارف

 یک: ضمیر
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 تعریف ضمیر

مریسم  « هو»و « أنت»کـ                : فام لذي غیبة أو حضور               54 1بالض 

 را ضمیر بنام. -مانند انت و هو  -غایب یا حاضر است اسمی که برای ]شخص یا اشخاصِ[ 

                                                             
یبرٍة أو ُحضوٍر      کأنت ور ْهور  1 ي غر

مری   فام ل ذ  مي بالض   سر
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 ضمیر متصل

 1أبدااختیارا « إال  »و ال یيل                   : و ذو ات صال منه ما ال یبتدا           55

 رتصو به)اختیاری حالت در «الّا» پی در هیچگاه و شودضمیر متصل از ضمیرها آن است که در ابتدا واقع نمی

 . آید نمی در( شعری ضرورت غیر در و معمول

 2«كسلیه ما مل»من « اهلاء»و « الیاء»و     «    ابني أکرمك»من « الكاف»و « الیاء»: کـ56

«: سلیه ما مَلَک»فرزند من گرامی داشت ترا. و یاء و هاء در مثال: « ابنی اکرمَکَ»... مانند یاء و کاف در مثال: 

 د پرسش قرار بده تو)یک مؤنث( او را در مورد مایملکش مور

و لفظ ما جر           : و کل  مضمر له البنا جيب            57
 4نصبکلفظ ما  3

 و بِنای همه ضمایر واجب است و ]همچنین[ لفظِ ضمیرِ ]متصله[ مجرور شده همانند لفظِ ضمیرِ منصوب شده است.

فع و الن صب و جر  85 ن 5اعرف بنا»کـ                صلح   « نا»: للر   6«املنحا نلنا فإن 

برای حالت رفع و نصب و جر، شایستگی دارد، مانند: به کمک ما بشناس ]به سبب ما بشناس[ پس « نا»ضمیر 

 . رسیدیم هاهمانا ما به بخشش

 8«اعلام»و « قاما»کـ 7غریهملا                    غاب و « الن ون»و « الواو»و « ألف»: و 59

 نفر دو آن) قاما: مانند. شودضمیرِ ]متصلِ[ غایب و غیرغایب)مخاطب( آورده میالف و واو و نون به عنوانِ 

   (.بدانید نفر دو شما) اِعلما و( برخواستند

                                                             
 اختیارًا أبدا« إال  »و ذو ات صاٍل منه ما ال ُیبتردا      و ال یيل  1

مرك»کالیاء  و الكاف  من  2 لرك» الیاء  و اهلا من«        ابني أرکرر  ما مر
 «سلیه 

 .ضمری جمروری فقط به صورت متصله استعامل شده است 3

ٍر له البنا جير بر         و  4 بر و کلُّ ُمضمر
 لفُظ ما ُجرر کلفظ  ما ُنص 

فر  5 رر ه. در لغت استعامل این ماده با باء تعدیه مشاهده نشد)ما را بشناسان( بنابراین باء یا سببیت است یا ا- عر ن حواسي
ٍة م  ه بحاسر تعانت س: أدرکر

 «به کمک ما بشناس»یا « به سبب ما بشناس»که دو معنای 

رٍّ  6 فع  و الن صب  و جر نرا ن لنرا امل نرح»لرحر        كصر « نا»للر  ْف ب نرا فإنر  «اْعر 

: عطف به مای موصوله و جمرور 7  غری 

ه کـ       و ألٌف و الواُو و الن وُن مل ا         8 امر »غابر و غری   «قاما و اْعلر
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 مواضع وجوب و جواز استتار ضمیر
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فع ما یسترت             60  4«إذ تشكر 3 2نغتبط 1أوافقافعل »کـ       : و من ضمری الر 

جام بده تا ان«)اِفعَل اُواِفقْ َنغتَبِطْ إذ تَشکُرُ» هستند که مستتر میشوند، مانند: و بعضی از ضمایر رفعی، آنهایی 

 «و شکرگزاری میکنیت زیرا یا میکنی شکرگزاری که هنگامی شویمهمراهی کنم شاد و خوشحال می

 ضمیر منفصل

 

 5تشتبهو الفروع ال « أنت»و «               هو« »أنا»: و ذو ارتفاع و انفصال: 61

                                                             
اوافق: جمزوم به علت جواب رشط حمذوف به تقدیر  إن تفعْل أوافْق. 1

ٍة و حس 2 : کان فی مرس  غتبرطر
ن  احلال)شاد و خوشحال شد( ا 

نغتبط: بدل یا معطوف به اوافق 3

ُ        ك 4
فع  ما یرـستررت  غترب ْط إذ ترشُكرُ »و من ضمری  الر  ْل ُأواف ْق نر  «اْفعر

فاٍع ور انفصاٍل: أنا، ُهو     5
 و أنت، و الفروُع ال ترشترب هُ       و ُذو اْرت 
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ضمایر منفصل مرفوعِی ]اصلی[ انا، هو و انت هستند و فروعِ ]به دست آمده از این اصول برای متعلِّم[ مُشتبَه 

 شود(.شوند )به آسانی دانسته مینمی

اي»         : و ذو انتصاب يف انفصال جعال           62  1كالمش، و الت فریع لیس «إی 

قرارداده شده است و به دست آوردنِ فروعات از این اصل)ایای( مشکل « ایّای»برای ضمیر منفصل منصوبی واژه 

  نیست.

                                                             
، و الت فریُع لیسر ُمشك ال   و ُذو انتصاٍب يف  انفصاٍل ُجع الر      1 اير  إیر
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 اتصال و انفصال ضمیر
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 2املت صلء أن جيي 1إذا تأت         ء املنفصل           : و يف اختیار ال جيي63

صل نمی صورت منفهنگامی که امکان این وجود داشته باشد که ضمیر به صورت متصل بیاید، در حالت اختیار به 

 آید.

 4يانتماخللف « کنته»و ما          أشبهه يف « سلنیه« »هاء»افصل أو  3صل: و 64

آن را از من بپرس( و مانند آن را به صورت متصل یا منفصل)سَلنی ایّاه به دلیل جلوگیری از «)سلنیه»هاء را در 

کنتُه)من آن بودم(، اختالف نظر ]به نحویان[ منتسب طوالنی شدن کلمه( بیاور، اما در ]خبر کان و اخواتش مانندِ[ 

 شده است.

                                                             
)مهیا و امكان پذیر شد(. 1 لر هر  تأت ی االمُر: هتی أ و ترسر

أرتر أرْن جير يو يف  اختیاٍر ال جير ي 2 ْل        إذا تر ص  ْل ُء املُنْفر  ءر املُت ص 

3 . لر صر ْل: فعل امر از ثالثی جمرد ریشه ور
ص 

ْل  4 ْل أو اْفص  ي« هاء»ور ص  ُه، يف  ُکنْتُُه اخلُْلُف اْنترمر ا              أرشبرهر  و مر
ْلن یه   سر
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 2أختار، غریي اختار االنفصاال         و ات صاال               1«خلتنیه»: کذاك 65

تو مرا آن پنداشتی( نیز اختالف نظرهایی وجود دارد، و من متصل آوردن «)خِلتَنیه»در « سلنیه»همچنین مانند 

  کنند.کنم اما جز من منفصل بودن را اختیار میاختیار میضمیر را در آن 

                                                             
7 )افعال قلوب( ماضی صیغه -رخلتنیه: از ریشه خال  1

اكر  2 ْلترن یه  »کذر الر «خ  صر
ْنف  ي اْخترارر اال  ری  االر          أرختاُر، غر  ، و اتيصر
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 تقدیم و تأخیر در ضمائر

 

م 66 من ما شئت يف انفصال    يف ات صال                  1األخص  : و قد   2و قد 

به هنگام متصل آوردنِ ]چند ضمیر[، ضمایر اخصّ)خصوصی تر نسبت به گوینده، به ترتیب: متکلم، مخاطب و 

 ا مقدم بدار اما در آوردن ضمیر به شکل منفصل، هر کدام ]از ضمایر منفصل را که[ میخواهی مقدم بساز.غایب( ر

تبة الزم فصال             67 اد الر   3و قد یبیح الغیب فیه وصال            : و يف اّت 

در  بته گاهی همدر حالتی که دو ضمیر از حیث رتبه با هم برابر هستند، ملزم به منفصل آوردن ]دومی[ باش، ال

  حالتی که هر دو ضمیر غایب باشند، متصل آوردنشان مجاز است.

                                                             
: خصوصی تر نسبت به متكلم به این معنا که متكل 1 م نسبت به خود خصوصی ترین حالت را دارد و پس از آن خماطب نیز نسبت به غایب اخص 

خصوصی تر است و غایب غریبه ترین حالت را نسبت به متكلم دارد.

ال       2 صر يف  اتيصر م  األرخر ال     و قردي صر
ئْتر يف  اْنف  ا ش  ْن مر مر  و قردي

ْم فرْصالر      3  الزر
تبة   الرُّ

اد  ْصالر  و يف  اّتي  ور
یُب ف یه   و قرد ُیب یُح الغر
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 نون وقایه
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 1نظم قد« لیيس»وقایة و « نون»      الن فس مع الفعل التزم           « یا»: و قبل 68

ده شده مشاه« لیسی»واجب شده و البته گاهی نیز در شعر، « نون وقایه»قبل از یاءِ متکلم متصل به فعل، آوردن 

 است.

ااعكس و کن « لعل  »و مع          ندرا             « لیتي»فشا و « لیتني»: و 69 خمری 
2 

« لعلّ»، نادر است. و این حکم را در مورد «لیتی»، شایع است و نیامدن آن در «لیتنی»و ]آمدن نون وقایه در[ 

 معکوس کن. و مختاری ...  

فا    70  4من قد سلفا 3بعض« عن ي»و « من ي»          : يف الباقیات و اضطرارا خف 

...  در موارد باقی مانده ]از حروف مشبهه بالفعل، در اینکه با نون وقایه بیاوری یا نه[، و بعضی از گذشتگان، منّی 

 و عنّی را به علت ضرورت ]شعری[ به صورت مخفف آورده اند. 

 5فيیاحلذف أیضا قد « قطني»و « قدين»  قل  و يف          « لدين« »دين  ل»: و يف 71

و در لدنّی، ]نیاوردنِ نون وقایه و آمدن به صورت[ َلدُنِی، اندک است و در قدنی و قطنی، گاهی حذف نون وقایه 

 شود.زیاد می

                                                             
ا»و قربلر  1 ْم ا« یر ْعل  اْلتُز  عر الف  ٍة ور   لنرفس  مر قرایر  قرد ُنظ مْ « لریيس  »نوُن و 

ا و  2 یْترن ي فرشر یت ي»و لر ا      « لر رر ْع                 نردر لر »و مر عر ا« لر ْس، و ُکْن خُمرریي
 اْعك 

ف ف و مرفوع. 3 بعُض: فاعل  خر

ا    4 فر فر ارًا خر رر
، و اْضط  ا                  يف  الباقیات  فر لر ن قرد سر ن ي بعُض مر  من ی و عر

ْطن ي»و « قرْدين  »   لرُدين  قرلر و يف       « لرُديني »و يف   5 ي« قر  احلذُف أیضًا قرد یرف 
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  دو : علم
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 علم شخص

 

 

 

  

http://www.tt-ej.ir/


البهجة المرضیّه.... نمودار مطالب کتاب  58

 

   Http://www.tt-ej.ir   «طلبگی تا اجتهاد»گروه 
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یعنی   1: اسم72
ى مطلقا     2  3«خرنقا»و « جعفر»علمه کـ                               املسم 

اسمی که مسمّی)صاحب اسم و وجود خارجی( را به شکل مطلق)فارغ از قید لفظی مانند الـِ تعریف و قید معنوی 

 اعره ...مانند اشاره( معین میکند، عَلَمِ آن مسمّی است، مانند: جعفر: نام مرد، خِرنِق: نام یکی از زنان ش

 4«واشق»و « هیلة»و « شدقم»و «                        الحق»و « عدن»و « قرن»: و 73

... و قَرَن: نام قبیله ایست، عَدَن: نام مکانی است، الِحق: نام اسبی است، شدقم: نام شتری است، هیله: نام بزِ زنی 

 است، واشق: نام سگی است.

  

                                                             
غ ابتدا به نكره( و مرفوع 1  اسم: مبتدای موصوفه)مسو 

: مجله وصفیه برای اسٌم و حمال مر 2  فوعیعنی 

ُمُه، کـ 3 لر ا           عر ى ُمطلقر مر ُ املُسر نیي ا» و« جعفرٍ »اسٌم ُیعر ْرن قر  «خ 

ق              4 ٍن و الح  در ٍن، ور عر ق         ور قررر اش  ٍة و ور یْلر ٍم و هر ْدقر  و شر
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 اسم، لقب، کنیة

 

رن ذا إن سواه                ت و کنیة و لقبا             : و اسام أ74  1صحباو أخ 

 -اگر همراه غیر خودش)منظور اسم است نه اسم و کنیه( بود-عَلَم در سه حالت اسم، کنیه و لقب می آید، لقب را 

 مؤخر بیاور.

 2ال ذي ردفحتام و إال  أتبع            : و إن یكونا مفردین فأضف           75

                                                             
برا      1 قر برا                       و اساًم أرتر و ُکنیرًة و لر

ح  اُه صر ور
ا إ ْن س  ْن ذر رر  و أرخي

ُكونرا  2 د فو إ ْن یر ي رر
ْف                   حتاًم، و إ ال  أرْتب ع  ال ذ  أرض  ْین  فر  ُمفردر

http://www.tt-ej.ir/


البهجة المرضیّه.... نمودار مطالب کتاب  62

 

   Http://www.tt-ej.ir   «طلبگی تا اجتهاد»گروه 

این سعید خورجین است(( حتما اولی را به «)هذا سعیدُ کُرزٍ»و لقب، مفرد)در مقابل مضاف( باشند)مانند اگر اسم 

دومی اضافه کن)که طبق بیت قبلی حتما باید اولی اسم و دومی لقب باشد و هیچگاه لقب قبل از اسم نمی آید( و 

ف ، دومی را تابع اولی بیاور)بدل یا عط«(ینُ العابدِینَهذا عبدُالّلهِ زَ »اگر اسم و لقب مفرد نبودند)مضاف بودند مانند: 

 بیان(

 اقسام علم شخص

 1«أدد»و « سعاد»و ذو ارجتال کـ        «          أسد»و « فضل»و منه منقول کـ: 76

 است، مانند: سعاد و اُدد ...« مرتجَل»است، مانند: فضل و اسد و بعضی « منقول»بعضی از اسم های عَلَم 

با                    ، و ما 2لةمجو : 77  3أعرباتم  « ویه»ذا إن بغری        بمزج رک 

... و برخی از علم ها جمله)مرکب اسنادی مانند ماشاءَاهللُ( و برخی مرکب مزجی هستند، و این)مرکب مزجی( اگر 

 شود.تمام شده باشد، معرب می« ویه»با چیزی غیر از 

 4«قحافةأب »و « عبد شمس»کـ                     و شاع يف األعالم ذو اإلضافة: 78

 قحافهشمس و ابیعلمِ اضافی شایع است، مانند: عبددر میان اعالم، 

 

                                                             
نقوٌل: ك 1 نُه مر

اٍل: ك«    أسد»و « فرْضلٍ »و م  ادر »و ُذو ارجت   «ُأدردْ »و « ُسعر

مجله: عطف به منقول و مرفوع. 2

برا                    3 زٍج ُرکي ری        و مجلٌة، و ما ب مر ا إ ْن ب غر برا« ویه»ذر مر ُأْعر   تر

ة           ك 4 افر افرة»و شاعر يف  األرعالم  ُذو اإلضر مٍس و أرب  ُقحر شر بْد   «عر
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 علم جنس

 

 2کعلم األشخاص لفظا و هو عم           1علمو وضعوا لبعض األجناس : 79

اند، و آن لفظاً مانند علمِ اشخاصها، اسم عَلَمی وضع شده است)مانند اُسامه برای أسد( که برای بعضی از جنس

 اسم ]از نظر معنی برای تمام افرادِ آن جنس[ عمومیت دارد ]و مختص یک شیء خاص نیست[.

 3للث علب« ثعالة»و هكذا        للعقرب                   « أم  عریط»من ذاك : 80

 ت.از جمله: امُّ عریط: علم برای عقرب و همچنین ثعاله: علم برای روباه اس

                                                             
م  اس« أسد»علم جنس: عرب برای نام  بعضی از اعیان )موجودات خارجی( و معانی، نام دیگری وضع کرده اند، مثال برای اسم  جنسی مانند  1

 منتقل شده و سپس از أسد به عنی« أسد»این هنگامی که به یک عرب گفته میشود، أسامه، ذهن او به اسم  جنس  را علم کرده اند. بنابر« ُأسامه»

خارجی آن منتقل میشود. به این علت به این اسامی علم  جنس گفته شده است.

م   2 م  األرشخاص  لفظًا ور ْهور عر لر لرم          کعر برعض  األرجنراس  عر
ُعوا ل  ضر  و ور

ْریرطٍ »ن ذاك م   3
الرةُ »و هكذا                       ل لعقرب  « ُأمُّ ع   لـلثرـْعلرب  « ُثـعر

http://www.tt-ej.ir/


البهجة المرضیّه.... نمودار مطالب کتاب  64

 

   Http://www.tt-ej.ir   «طلبگی تا اجتهاد»گروه 

ة»و مثله : 81 ة               « بر   1للفجرةعلم « فجار»کذا                      للمرب 

 است.« بدکاری»که علم برای« فَجار»است، همچنین « نیکوکاری»که علم برای « رَّةبَ»و همانند آن است: 

 

                                                             
ثُلُه  1 ةُ »و م  رر ا « بر ة       کذر ر ربر لمر

ار  »ل  ة« فرجر ْجرر لفر
ٌم ل  لر  عر
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 سه : اسم اشاره
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 اسم اشاره مشترک

ر أرش           « ذا»: بـ82  1ترصاقعىل األنثي « تا« »ت« »ذه»و « ذي»بـ    ملفرد مذک 

 برای اشاره به مفرد مؤنث اکتفا کن.« ذی، ذه، تی، تا»به وسیله ذا به مفرد مذکر اشاره کن و به 

 3اذکر تطع« تنی« »ذین»و يف سواه                 2املرتفعللمثن ي « تان« »ذان»: و 83

ز را ذکر کن تا ]ا« ذین و تین»را برای مثنی مرفوعی است و در غیر آن )مثنی منصوبی و مجروری( « و تان ذان»

 نحویان[ پیروی کنی.

                                                             
ا»ب ـ 1 ْ         بـ« ذر

ٍر أررش  ْ « تا« »ت« »ذه» و« ذي»مل فرٍد ُمذکر
ىلر األُنثری اْقتررص   عر

 ر اصطالح نحوی کاربرد متعدی ندارد و به این علت اسم فاعل آورده شده است.، د«رفع گرفت»ارتفع:  2

ان  »و  3 اُه « تان« »ذر ور
ْع             و يف  س  ف   اْذُکْر ُتط عْ « تنی« »ذین»ل لُمثنري املُرتر
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 2 1انطقاو املد  اويل ولدي البعد         أرش جلمع مطلقا               « أويل»: و بـ84

عاقل و غیرعاقل( اشاره کن، و ممدود  به جمع به صورت مطلق)اعم از مذکر و مؤنث و« اولی»به وسیله واژه 

 آوردنِ اولی ]به شکل اوالء[ بهتر است. و هنگام اشاره به بعید سخن بگو ...

مت « ال الم»أو معه            و « الم»حرفا دون « الكاف»: بـ85  3ممتنعه« ها»ان قد 

بدون افزودنِ الم بُعد یا همراه با  ... به وسیله ]اضافه کردن[ کافِ حرفی)نه کاف اسمی، منظور کاف خطاب است(

 ممتنع است. -تنبیه را جلو انداختی و ذکر کردی« ها»اگر  -آن؛ و آوردن الم 

 اسم اشاره مختص)به زمان( 

 5صال« الكاف»، و به 4داين املكان        أرش إىل                « ههنا»أو « هنا»: و بـ86

 یک اشاره کن، و به آن کاف خطاب متصل نما ...به مکان نزد« ههنا»یا « هُنا»و به وسیله 

 7«هن ا»انطقن أو « هنالك»أو بـ«                      هن ا»، أو 6فه« ثم  »: يف البعد أو بـ87

 برای اشاره به دور سخن بگو.« ثَمَّ، هَنّا، هنالِک، هِنّا»... برای ]اشاره به مکان[ دور، یا به وسیله 

 

                                                             
 ه.ا نطقا: الف در آن به جای نون تأکید خفیفه به هنگام وقف آورده شده است مانند لنسفعًا بالناصی 1

ا       « أُويلر »ور ب ـ 2 مٍع ُمطلقر ْ جل 
ا    أررش  ي الُبعد  اْنط قر لردر ، ور و املردُّ ارْويلر

ْمتر  3 ْه      و ال الُم ا ْن قردر عر  حرفًا ُدونر الٍم، أو مر
عرةْ « ها»بالكاف 

 مُمترن 

: اضافه صفت به موصوف است )املكاُن الدان ی( 4 دانی املكان 

الر « اههن»أو « ُهنا»و بـ 5 ، و ب ه  الكافر ص  اين  املكان  ْ إىلر       در
 أررش 

 تلفظ کن، سخن بگو.ُ-ُفه: امر از فاه  6

مر »يف  الُبعد  أرو ب ـ 7 نرا»ُفْه، أرو « ثر ْن أرو « ُهنال كر »أو ب ـ«      هر نرا»اْنط قر  «ه 
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 چهار : موصول
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 موصول مختصّ 
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 3إذا ما ثن یا ال تثبت« الیا»و            «              ال تي» 2، األنثي«ال ذي»االسامء  1موصول: 88

 شوندموصولِ اسمی، الذی است که مؤنث آن التی می باشد، و یاء آن دو را هنگامی که این دو موصول مثنی می

 بر جای خود مگذار)حذف کن( ...

 4فال مالمةإن تشدد « الن ون»و           : بل ما تلیه أوله العالمة                   98

ینِ([ را از پی آن حرفی درآور که یاء بعد از آن واقع شده بود)ذاء و تاء در التی و -َانِ، -َ... بلکه عالمتِ ]تثنیه)

 المتی بر تو نیست)اللذانِّ و اللذینِّ(. و اگر نون مثنی را مشدد کردی م( اللذانِ و اللذَینِ یعنی می شود الذی

دا        « تنی»و « ذین»من « الن ون»: و 90 أیضا و تعویض بذاك    شد 

شود، و مقصود از این شد( مشدد مینونِ ذین و تین هم )همانند نون موصول مثنی)اللّذان و اللذین( که مشدد می

تشدید،  شدند و اینالذی و الفِ ذان)اسم اشاره( هنگام تثنیه حذف میتشدید، بیان تعویض است)به این معنا که یاءِ 

 عِوض از یاء و الفِ محذوف آمده است(.

 6ارفعا نطق« الواو»مطلقا                و بعضهم بـ« ال ذین« »اأُلىل« »ال ذي»: مجع 91

ان است(، البته بعضی از عرب است به طور مطلق)یعنی در رفع و نصب و جر یکس« االُلی و الذَینِ»جمع الذی، 

 زبانان )قبیله هذیل( جمع الذین را در حالت رفعی با واو بیان کرده اند )الذونَ(.

ء»و             قد مجعا             « ال تي»، «ال الء»و « ال الت»: بـ92  7نزرا وقعا« ال ذین»کـ« الال 

  انند الذین ]برای جمع مذکر[ هم قلیالً به کار رفته است.شود و اَللّاءِ مالتی به وسیله االتِ و الّاءِ جمع بسته می

                                                             
موصول: مبتدا و الذی خرب  آن. 1

وض از  2 («التی« »الذی»مضاف الیه به تقدیر ُانثاه که ه راجع به الذی است و التی خرب االنثی است.)ُانثا االنثی: مبتدا و ال در آن ع 

ت ي»، األُنثي «الرذي»موصوُل االسامء   3 ا ُثنيیرا ال ُتثب ت  «        ال   و رالیا إ ذا مر

ْة،             4 المر  العر
ل یه  أرْول ه  ا تر ْد فر                         برل مر ةْ و الن وُن إ ْن ُتشد   ال مرالمر

ن  5 ین  »و الن وُن م  ا      « تنی»و « ذر در ا             ُشدي در  أیضًا، و ترعویٌض ب ذاك ُقص 

ا        مطلقاً          « ال ذین« »األىُل« »ال ذي»مجُع  6 طرقر  و بعُضُهم بالواو  رفعًا نر

ا        و « ال تي»، «ارل الء  »و « ال الت  »بـ 7 عر
ء  »قد مُج  انرزْ « ال ذین»کـ« ارلال  عر قر ا ور رر
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 موصول مشترک
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 1شهرعند طي  قد « ذو»و هكذا  تساوي ما ذکر               « أل»و « ما»و « من»: و 93

من و ما و ال موصوله با آنچه ذکر شد )الذی و التی و فروعات آنها( مساوی هستند)یعنی به جای هر یک از آنها 

 توانند به کار روند( و همچنین ذو ]به عنوان موصول[ نزد قبیله طی مشهور شده است. می

 2«ذوات»أت « ال الت»و موضع «                           ذات»أیضا لدهيم « ال تي»: و کـ94

و همچنین )همان طور که نزد طیّ ذو موصول مشترک است( ذاتُ)مبنی بر ضمّ( نیز برای ]بعضی از قبیله طی[ 

همانند التی ]موصول مختص مفرد مؤنث[ است؛ و ذواتُ)مبنی بر ضمّ( نیز ]نزد بعضی از قبیله طی[ در محلّ کاربرد 

 الالتی آمده است.

 3الكالم، إذا مل تلغ يف «من»استفهام                أو « ما» بعد« ذا»، «ما»: و مثل 95

استفهامیه قرار گیرد، دومّاً در کالم لغو از عمل « من»یا « ما»، موصول است، هرگاه اوالً بعد از «ما»همانند « ذا»و 

لغی ذا(، م)در ماذا و مننشده باشد )یعنی زائده نباشد یا با مای استفهامیه جمع نشده باشد، زیرا ذا در این حاالت 

 از عمل است( ]و سوماً اسم اشاره نباشد[ 

  

                                                             
ي ما ُذک ْر        و هكذا « أل»و « ما»و « مرن»و  1 او  رْ « ذو»ُتسر  عندر طيٍّ قد ُشه 

هْي م ذاُت  2 اُت              و کال تي أیضًا لردر عر الرالت  أرتر ذرور
 و موض 

ا»برعدر « ذا»، «ما»و مثُل  3  ، إ ذا مل ُتْلغر يف  الكالم  «مرن» أو      استفهام        « مر
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 عائد صله

 

 
 1عىل ضمری الئق مشتمله                                   : و کل ها تلزم بعده صله69

بعد از تمام موصوالت، جمله صله ای، شامل ضمیری شایسته، الزم است )یعنی ضمیر باید همگون با موصوالت 

 از حیث تذکیر و تأنیث و تعداد باشد(

 4«ابنه کفل 3عندي ال ذي 2من»به، کـ                         وصل« ال ذي»: و مجلة أو شبهها، 97
                                                             

لرةٌ  1 ىل ضمرٍی الئ ٍق ُمشترم  ٌة                عر لر ُه ص  ُم برعدر لزر ا تر  و ُکلُّهر

مرن: مبتدا 2

الذی: خرب 3

ا  4 بُههر
ْل « ال ذي»و مجلٌة أرو ش  ْل »به، ك          ُوص  ي اْبنُُه ُکف  ي الرذ  ند   «مرن ع 
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شود )برای و جمله یا شبهه جمله )ظرف و جارّ و مجرورِ متعلق به افعال عموم واجب الحذف( به الذی وصل می

ندِی )شبهه جمله( الَّذِی اْبنُهُ کُِفلْ )جمله(: کسی که نزد من است همان آید( مانند: مَن عِآن صله در مابعدش می

 است که پسرش کفالت شده است.

 1قل  و کوهنا بمعرب األفعال                              «أل»: و صفة رصحية صلة 98

 شود و صله بودنِ می و صفتی صریح )خالص در وصفیت مانند اسم فاعل و اسم مفعول(، صله الِ موصوله واقع

 افعال معرب )مضارع( برای الِ موصوله بسیار قلیل است.

 2و أعربت ما مل تضف                   و صدر وصلها ضمری انحذف« ما»کـ« أى  : »99

ایُّ مانند ما موصوله است )موصول مشترک است( و چنانچه اوالً اضافه نشود و دوماً در آغاز صله آن ضمیری 

 شد، معرب است.محذوف با

  

                                                             
ُة  1 لر ب  األر                              «أل»و صفٌة رصحيٌة ص   ْفُعال  قرل  و کوهُنرا ب ُمعرر

ف« ما»کـ« أریُّ » 2 ذر رٌی اْنحر
م  ا ضر هر

ْصل  دُر ور ْف          و صر برْت ما مل ُتضر  ، و ُأْعر 
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 حذف عائد
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ا»ذا احلذف                      : و بعضهم أعرب مطلقا و يف100  2 1یقتفي« أي»غری « أی 

بعضی از نحات )همچون خلیل و یونس(، اّی را به صورت مطلق معرب کرده اند. موصوالتِ غیر از ایُّ در این 

مانند هو محذوف در این آیه شریفه: أَیُّهُمْ ]هُو[ أَشَدُّ عَلَى نوع از حذف )حذف عائدی که در ابتدای صله است 

 (( از ایُّ پیروی میکنند )یعنی عائد بعد از فراهم شدن شرایط حذف میشود( ]اگر ...[66الرَّحْمنِ عِتِیًّا )مریم/

 3زلخيتفاحلذف نزر؛ و أبوا أن        : ان یستطل وصل و إن مل یستطل         101

                                                             
ًا فی ذا احلذف   1  مرتب شده شعر: و یقتفی غرُی ایٍّ ای 

ا. و يف   2 بر مطلقر ی            و بعُضُهم ارعرر ْقترف  رُی أريٍّ یر ًا غر  أی 
ا احلرْذف   ذر

ْصٌل ور إ ْن ملر ُیسترطرْل       ا ْن  3 ْل           ُیْسترطرْل ور ترـزر برْوا أرْن خُيْ ْزٌر، ور أر  فراحلذُف نر
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طوالنی باشد )مانند هو محذوف در این آیه شریفه: وَ هُوَ الَّذِی ]هو[ ِفی السَّماءِ إِلهٌ وَ فِی اْلأَْرضِ إِلٌه ... اگر صله 

((. و اگر صله طوالنی نباشد، ]این نوع از[ حذف )یعنی حذفِ عائدِ ابتدای صله( بسیار کم است. 44)زخرف/

 .[ نحویون ابا دارند از اینکه عائد حذف شود ... ]اگر ..

 4 3منجيل 2عندهم کثری 1: إن صلح الباقي لوصل مكمل                  و احلذف102

... اگر آنچه که بعد از حذفِ ]عائد، از صله[ باقی میماند صالحیت صله بودن را به طور کامل داشته باشد )یعنی 

، اگر هو حذف بشود ابوه منطلقٌ «جاء الذی هو ابوه منطلقٌ»ضمیری که امکان عائدشدن دارد، دارا باشد(، ]مانند 

میتواند صله کاملی باشد زیرا عائدِ جایگزین )ـه در ابوه( دارد[ و حذفِ ]عائد[ نزد نحویون فراوان است که فراوانی 

 اش آشکار است ... ]جاییکه ...[ 

 5«هيبمن نرجو »بفعل او وصف کـ                  : يف عائد مت صل إن انتصب103

ائدی که ضمیر متصل باشد و به وسیله فعلی ]به عنوان مفعولٌ بهِ فعلِ تامّه)نظر جمهور( یا خبرِ فعل ناقصه ... در ع

)نظر ابن مالک مانند هاء محذوف در ما کان عاجلُهُ به تقدیر ما کانَهُ( یا اسم حروف مشبّهة بالفعل)نظر صبّان مانند 

( به تقدیر تزعُمونَ أنَّهم شرکائی([ یا وصفی منصوب شده 11)انعام/مْ تَزْعُمُونآیه شریفه  أَیْنَ شُرَکاؤُکُمُ الَّذینَ کُنْتُ

مثالِ مفعولٌ به فعل تامّه( کسی که به او امیدواریم می بخشد. )نرجوهُ بوده است که «)مَن نَرْجُو یَهَبْ»باشد، مانند: 

 هُ حذف شده( 

 6«قىض»بعد أمر من  «أنت قاض»: کذاك حذف ما بوصف خفضا                کـ104

همچنین حذف ضمیر عائدی که به وسیله صفتِ ]در معنای حال یا استقبال[ مجرورِ ]به اضافه[ شده باشد، مشروط 

()به تقدیرِ 71آمده باشد، ]جایز[ است، مانند: ]فَاقْضِ ما[ أنت قاضٍ)طه/« قضی»بر آنکه بعد از فعل امری از ماده 

 ی آن هستی((.ا تو حکم کنندهانتَ قاِضیهِ)پس حکم کن آنچه ر

                                                             
احلذُف: مبتدا 1

 کثرٌی: خرب 2

 منجلی: یا صفت کثری یا خرب دوم 3

4         ، ل  ْصٍل ُمْكم  ور
لرحر البراق ي ل  يل            إ ْن صر رٌی ُمنجر

ث  ُهم کر ندر  و احلذُف ع 

ْب يف عائٍد مُ  5 ٍل إ ْن اْنترصر
ـ                ترص  رْب »ب فعٍل ارو وصٍف کر ْرُجو هير ن نر  «مر

ا        کـ 6 ضر
ْصٍف ُخف  ْذُف ما ب ور اكر حر ن « أنت قاض»کذر  «قرىضر »بعدر أمٍر م 
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: کذا، ال ذي جر  بام املوصول105
 2«فهو بر  مر  بال ذي مررت »جر                       کـ 1

همچنین ]حذف[ ضمیر عائدی که به وسیله حرف جری که موصول را مجرور کرده است، مجرور شده باشد، جایز 

است. مانند: مُرَّ بِالّذِی مَرَرْتُ فَهْوَ بَرّ: گذر کن بر کسی که بر او گذر کردم زیرا او نیکوکار است. )در این مثال به 

 ر شده( از مررتُ به حذف شده زیرا الذی نیز با باء مجرو

  

                                                             
رر  1 : مفعول به جر  املوصولر

ر             کـ 2 ي ُجرر ب امر املروُصولر جر
ا الرذ  ْرُت »کذر رر ي مر

ر   ُمرر ب ال ذ  ْهور بر  «فر
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 پنج: معرفه به ال
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 مقدمه

م»حرف تعریف أو « أل: »061 فت، قل فیه « نمط»فـ       فقط               « الال  1«الن مط»عر 

پوششِ روی کجاوه( را «)نمط»ال حرف تعریف است یا فقط المِ آن حرف تعریف است، پس اگر ]خواستی[ واژه 

 معرفه گردانی بگو: النمط 

 زائده« الـ»اقسام 

ت»: و قد تزاد الزما کـ107 ت»ثم  « ال ذین»و « اآلن»و                                     «  الال   2«الال 

الالت )نام یک بت( و االن )ظرف زمان حاضر(  :شود مانندو گاهی ال در حالی که الزمه است، ]به لفظ[ اضافه می

 و الذین و الالتی.  

ي»کذا و      «              بنات األوبر»کـ 3: و الضطرار108  4«طبت الن فس یا قیس الرس 

و گاهی ال ]به صورت زائده و غیرالزمه[ برای ضرورت ]شعری[ می آید، مانند: بناتُ األَوبَرِ )اصل آن بناتِ اوبر 

رورت ده که به ضو نام نوعی قارچ( و مانند: ای قیس شریف نفس تو راحت شد )النفس در اصل نفساً و تمییز بو

 شعری ال گرفته است(.

 5للمح ما قد کان عنه نقال      : و بعض األعالم علیه دخال                        109

ال، بر بعضی از اعالم داخل میشود، به غرض اشاره به وصفی که آن عَلَمِ ]منقول[ از آن ]وصف[ نقل شده است 

 )ساخته شده است( ...

 7 6فذکر ذا و حذفه سی ان«                         الن عامن»و « رثاحلا»و « الفضل»: کـ110

                                                             
ُم فقط       1 ط       أل حرُف تعریٍف أو الال  ْفتر ُقْل فیه: النرمر رر ٌط عر نرمر  فر

اُد الزمًا ك 2 ت  »و قد ُتزر ت»ثم  « ال ذینر »و « اآلنر » و  «       الال   «الال 

الضطراٍر: جار و جمرور متعلق به تزاد بیت قبل 3

ر  »و الضطراٍر کـ 4  األروبر
ي»کذا، و       «        بنات  بْتر النرفسر یا قریُْس الرسر 

 «ط 

ال        5 نُه ُنق ال               و بعُض األعالم  علیه درخر لرْمح  ما قد کانر عر
 ل 

 سی ان: مثنی سی  به معنای مساوی 6

یران           «           الن عامن»و « احلارث» و« الفضل»کـ 7
ذُفه س  ْکُر ذا و حر

 فرذ 
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... ]یادآوری و گوشه چشم به معنای وصفی که این علم از آن منقول شده است مانند:[ الفضل ]گفتن به کسی که 

که کشاورز ننامیده شده است[ الحارث ]گفتن به کسی که نام او به امید ای« فضل»نام او به امید صاحب فضل شدن 

شود اینگونه نامیده شده است[ و النعمان، پس بیان کردنِ این ال )زائده غیرالزمه )لمحیه(( و حذف آن ]از حیث 

 معرفه کردن[، یکسان است )یعنی تأثیری در معرفه کردن ندارد( ...

 «الـ»علم بالغلبه با 

 1«ةالعقب»أل کـ مضاف او مصحوب     : و قد یصری علام بالغلبة                    111

گاهی کلمه مضاف یا اسم دارای ال، به خاطر غلبه و کثرت استعمال، عَلَم میشود، مانند: العقبه )در لغت به معنای 

 راه دشوار در کوه است که به مرور برای مکانی خاص نامگذاری شد(. 

 3تنحذفأو تضف         أوجب و يف غریمها قد  2ذي، إن تناد« أل»: و حذف 112

و حذف این ال )علم بالغلبه( را از اسمی که از آن منادی یا مضاف میسازی واجب بدان و در غیر ندا و اضافه 

 گاهی ]به صورت قلیل[ این ال حذف میشود. 

  

                                                             
اًم بالغر  1 لر رُی عر برة         و قد یرص  برة»مضاٌف او مصحوُب أل کـ               لر قر  «العر

از ماده ن د ی در باب مفاعله )نادری ُیناد ی( 7تناد : مضارع جمزوم صیغه  2

ُف  3 ذ  ا قرد ترنحر
مه   ْب و يف  غری  ْف             أوج   و حذُف أل ذي إن ُتنراد  أو ُتض 
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 تعریف مبتدا
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 3«2زید عاذر من اعتذر»إن قلت      خرب                     1: مبتدأ زید و عاذر131

 اگر بگویی: زیدٌ عاذرٌ مَن اِعتَذَر: زید از کسی که عذرخواهی کند، عذرپذیر است، زید، مبتدا و عاذر، خبر است.

 مبتدای وصفی

ل مبتدأ و الث اين                            141  4«أ سار ذان»فاعل اغني يف     : و أو 

اوّلی)سارٍ، اصل آن سارِیٌ بوده و اعالل شده( مبتدا است و اند؟، در مثال: أ سارٍ ذان: آیا آن دو مرد در شب رونده

 دومی فاعلِ ]سادّ مسدّ خبر[ است که مبتدا را ]از خبر[ بی نیاز کرد.

شد»جيوز نحو          : و قس، و کاستفهام الن في، و قد        115  5«فائز أولو الر 

بساز، اعمّ از اینکه که استفهام با اسمی مانند کیفَ یا و قیاس کن ]بر اساسِ این مثال )أ سارٍ ذانِ( و مبتدای وصفی 

ایجاد شده باشد[، و ]در ساختنِ مبتدای وصفی[ نفی همانند استفهام است. و ]به نظر اخفش و « أ»حرفی مانند 

رشد و هدایت  صاحبان»کوفیّون[ گاهی ]مبتدای وصفی بدون تکیه بر نفی و استفهام نیز ساخته میشود[ مانند مثالِ 

 « یروز و رستگارندپ

 7إن يف سوي االفراد طبقا استقر         خرب     6: و الث ان مبتدأ و ذا الوصف116

این وصف خبر است و کلمه دوم مبتدای ] مؤخر[ است ]و دیگر مبتدای وصفی نیست[، اگر این وصف در غیرمفرد 

 اشند مانند أ قائمان الزیدان()یعنی مثنی و جمع( مطابق ]خبر[ باشد. )مبتدا و خبر هر دو مثنی یا جمع ب

                                                             
رر  1 : او را در آنچه انجام داده بود بی تقصری و معذور دانست. عاذر: قبول کننده عذر و عفو کننده. - عذر   فالنًا فیام صنعر

ه )درخواست پذیرش عذرش را نمود( 2  اعتذر فالٌن: طلبر قبولر عذر 

رب       3 ٌأ زیٌد و عاذ ٌر خر ر»إن ُقلتر        ُمبتدر ن ا عترذر  «زیٌد عاذٌر مر

ٌل مبتدٌأ و الث اين      و أر  4  «أ ساٍر ذان  »فاعٌل أغنري يف              ور

وٌز نحو:  5 ْس و کاستفهاٍم النرفُي و قرد           جير
د»و ق  شر  «فائٌز أولو الرر

الوصُف: عطف بیان از اسم اشاره ذا و مرفوع. 6

رب      مبتدأ و ذر  و الث ان   7 ي االفراد  ط    ا الوصُف خر ور
رإ ْن يف س   بْقًا استرقر
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 عامل رفع مبتدا

 

 1کذاك رفع خرب باملبتدا                       : و رفعوا مبتدأ باالبتدا             171

]نحویون[ مبتدا را به ابتدائیت )عاری بودن از عوامل لفظیه( رفع داده اند، همچنین رفعِ خبر نیز به وسیله مبتدا  

 است.

 تعریف خبر

2«اهللا  بر  و األیادي شاهدة»کـ                   اخلرب اجلزء املتم  الفائدة             : و 181

ی کامل معنا( است، همچون: اللّهُ بَرٌّ و األیادِی شاهِدَةٌ ]له[ : خدا ی سخن )عامل افادهخبر، جزء کامل کننده فائده

 بَرّ )یکی از نامهای خدا به معنای نیکوکار( است و نعمتهای خدا گواه ]این نیکوکاری[ اند. 

                                                             
وا مبتدأً باالبتدا     1 عر فر ْفُع خرٍب باملُبتدا                   و رر  کذاك رر

مُّ الفائ دة       کـ 2
ة»و اخلرُب اجلزُء املُت  در رٌّ و األیاد ي شاه   «اهللا ُ بر
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 اقسام خبر و رابطش
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 2ال ذي سیقت لة 1حاویة معني                         : و مفردا یأت و یأت مجلة   191

]به شرط[ حاوی بودنِ معنای ]مبتدایی[ که آن جمله برای آن مبتدا بیان شده است،  خبر به صورت مفرد و جمله

می آید. )منظور از حاوی معنا بودن این است که جمله خبریه شامل ضمیر یا اسمی باشد که به مبتدا عنایت دارد 

را به مبتدا مرتبط میکند؛ و علت شرطِ وجود رابط رفع توهّم مستقل بودنِ جمله خبریه از مبتدا و  و جمله خبریه

 بیگانه بودن آنها با هم است( 

اه معنى اکتفى          021  3«نطقي اهللا  حسبي و کفى»هبا کـ              : و إن تكن إی 

 ن جمله ]به عنوان خبر[ اکتفا میکند. مانند: نُطِقی اللّهُ و اگر جمله خبریه از نظر معنا عیناً همان مبتدا بود، مبتدا به آ

 حَسبی و کفى: سخن من این است، خدا برای من کافی است.  

                                                             
معنی، مفعوٌل به حاوی است که اسم فاعل است. 1

ًة       2 ْت لرهحاویًة معنري ال             و مفردًا یرأت  و یرأت مجلر یقر ي س   ذ 

ى        هبا کـ 3 اه معنًى اکتفر سبي و کفرى»و إن تكن إی  ي اهللا ُ حر
 «ُنطق 
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 1یشتق  فهو ذو ضمری مستكن           : و املفرد اجلامد فارغ و إن              121

دٌ به ه مشتق برود مانند زیدٌ اسخبرِ مفردِ جامدِ، دارای ضمیر نیست )نظر بصریون( و اگر مشتق باشد ]یا تأویل ب

 تأویل شجاعٌ[ پس آن مفرد دارای ضمیری مستتر است.

ال          : و أبرزنه مطلقا حیث تال                      122  2ما لیس معناه له حمص 

ضمیرِ مشتق را مطلقًا )خواه ایمنی از خطا واقع شده باشد یا نشده باشد( آشکار ساز، هر جایی که این وصف، ما 

بعد مبتدایی قرار گیرد که معنای این وصف برای آن مبتدا حاصل نشده باشد )بلکه معنای وصف مربوط به مبتدای 

که در این حالت ضارب خالی از « زیدٌ عمروٌ ضاربُه هو»دیگری باشد مانند وجوبِ ظهوِر هو راجع به زید در 

 ضمیر است و جمله بیانگر زننده بودن زید است(

ناوین معني کائن أو استقر    ظرف أو بحرف جر               : و أخربوا ب123
3 

ای ی ]عاملی[ به معننحویون به وسیله ظرف یا جار و مجرور ]از مبتدا[ خبر داده اند در حالی که در تقدیر گیرنده

 )فعل عمومی واجب الحذف( هستند. « استقرّ»)اسم فاعل( یا « کائنٌ»

 4عن جث ة و إن یفد فأخربا                       : و ال یكون اسم زمان خربا   124

اسم زمان خبر ]از مبتدای به صورت[ ذات واقع نمیشود و اگر ]خبر دادن به وسیله آن[ مفید ]فایده معنوی[ بود، 

 پس ]با آن[ خبر بده )مانند نحن فی شهرِ رمضانَ(

  

                                                             
ن                 و املفرُد اجلامُد فارٌغ، و إن     1

 ُیـشتقر فْهور ذو ضمرٍی ُمسترك 

ْنُه مطلقًا حیُث ترال         2 زر الر                         و أبر  عناُه له حُمرصر  ما لیس مر

وا بظرٍف أو بحر 3 ُ ینر معنري و أرخربر ر         ناو   جر
ر  »أو « کائ نٍ »ف   «استرقر

ا                  و ال یكوُن اسُم زماٍن خربًا       4 ْد فأخرب  ف   عن ُجثرٍة و إن یر
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 مسوغات ابتدا به نکره
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2«1عند زید نمرة»ما مل یفد کـ                      : و ال جيوز االبتدا بالن كرة       125

ردِ ی کالمی[ نباشد، جایز نیست ]و مواابتدا به نکره )نکره آوردنِ مبتدا( مادامی که ]مبتدا قرار دادن آن[ مفیدِ ]فایده

 مفید، مانند[ ماده ببری نزد زید است )مسوّغ ابتدا به نکره: تقدم خبرِ ظرف یا جار و مجرور(.

 3«رجل من الكرام عندنا»و            «         ما خل  لنا»فـ« تى فیكمهل ف»: و 126

)مسوغ: تقدمِ « دوستی نداریم»)مسوغ: تقدم استفهام( و « آیا جوانمردی در شما هست؟»و ]مواردی همچون[ 

 )مسوغ: موصوفه بودن در حالت غیر عامل بودنِ موصوف برای وصف(« مردی از بزرگواران نزد ماست»نفی( و 

 4و لیقس ما مل یقل« بر  یزین            عمل          »و « رغبة يف اخلری خری»و : 127

یک، کار ن»)مسوغ: موصوفه بودن در حالت عامل بودنِ موصوف برای وصف( و « تمایل به کار نیک، نیکوست»و 

)مسوغ: مضاف واقع شدن( و باید آنچه گفته نشد، قیاس شود )یعنی مواردی به عنوان مثال بیان شد « زینت میدهد

 قیاسی تشخیص داد(. و محدود به این موارد نیست بلکه میتوان فایده داشتن را به صورت 

 

                                                             
رر  1

ٍر فیه، و ذلك أرنه من أرلوان خمتلفة، و األُنثى نرم  ُر و النيْمُر: رضٌب من السباع أرْخبرُث من األرسد، سمي بذلك لنُمر ص  5العرب ج  ٌة  )لسانالنرم 

234)

ْد کـ 2 وُز االبتداُء ب الن كرة                   ما ملر ُیف  ةٌ »و ال جير رر
 «عندر زیٍد نرم 

نرا          3 لٌّ لر امر خ  یُكم فر
ترى ف  ل فر نرا           و هر ندر ن الك رام  ع  جٌل م   و رر

یُن و لیُقرس       و رغبٌة يف  اخلری  خرٌی و رعمُل           4 ز  لب رٍّ یر  ما ملر ُیقر
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اصل در تقدیم و تأخیر  مبتدا و خبر

را            281 زوا الت قدیم إذ ال رضرا            : و األصل يف األخبار أن تؤخ   1و جو 

اصل در خبرها مؤخر آورده شدنِ آنهاست و در موارد نبودِ ضرر به مفید بودن، مقدم آوردنِ خبر را جایز دانسته 

 اند.

                                                             
ا 1 رر ر ُزوا الت قدیمر إذ ال رضر ور ا             و جر رر  و األصُل يف  األخبار  أْن ُتؤخر
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 مبتداوجوب تقدیم 
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 2بیان 1عرفا و نكرا عادمى      : فامنعه حنی یستوي اجلزآن                 291

هنگامی که مبتدا و خبر از نظر معرفه و نکره بودن با هم مساوی هستند، در حالی که هیچکدام از آن دو قرینه 

 بیانیه ندارند؛ مقدم آوردنِ خبر را منع کن.

 4أو قصد استعامله منحرصا                  الفعل کان خربا   3: کذا إذا ما130

همچنین ]منع کن تقدیم خبر بر مبتدا را[ هنگامی که فعل )جمله فعلیه( ]به عنوان[ خبر ]آمده[ باشد یا به کار بردنِ 

 خبر به صورت محصور قصد شده باشد )خبر با الّا یا انما محصور باشد( ...

در کـ       ابتدا      « الم»: أو کان مسندا لذي 131  5«من يل منجدا»أو الزم الص 

... یا خبر اسناد داده شده به مبتدای دارای الم ابتداء ]مانند: لَزیدٌ قائمٌ[ یا مبتدای صدارت طلب باشد مانند: چه 

 کسی نجات دهنده من است. 

 

                                                             
 عادمری: مثنی و اسم فاعل و حال از جزآن 1

ي اجلُزآن          2 نیر یرستو 
یان              فامنرْعُه ح  ْى بر مر

اد   ُعرفاً و ُنكراً عر

ما: زائده 3

ا           کانر خربا         کذا إذا ما الفعُل  4 در استعامُله ُمنحرص   أو ُقص 

يأو کانر ُمسن 5 داً    الم  ابتداٍء    دًا ل ذ  ن يل  ُمنج  در  کمر  أو الزم  الص 

http://www.tt-ej.ir/


95 .... ترجمه روان ابیات الفیه ابن مالک   

 

 
   Http://www.tt-ej.ir   «طلبگی تا اجتهاد»گروه 

 وجوب تقدیم خبر

 

مملتزم فیه ت                «             يل وطر»و « عندي درهم»: و نحو 321  2اخلرب 1قد 

 است، تقدم خبر ]بر مبتدا[ الزم دانسته شده است.« نیازی دارم»و « درهمی نزد من است»]در آنچه[ مانند مثال  

 3مم ا به عنه مبینا خيرب         : کذا إذا عاد علیه مضمر                        133

 ه وسیله خبر به صورت آشکار از آن خبرهمچنین ]تقدیم خبر بر مبتدا واجب است[ هنگامی که ضمیری از آنچه ب

داده شده است )مبتدا( به ]جزئی از[ خبر بازگشته باشد )مانند فی الداِر صاحبُها به دلیل جلوگیری از عود ضمیر 

 به متأخر لفظی و رتبی( ... 

                                                             
تقدُم: نائب فاعل ملتزم و مرفوع. 1

ُم اخلرب   2 د  قر ٌم ف یه تر طرٌر                    ُملتزر رهٌم و يل  ور
ي د  ند   و نحُو ع 

لیه  ُمضمٌر                3 ادر عر ا إذا عر ذر ُ                  کر نُه ُمب ینًا خُيربر  ا ب ه عر
  مم 
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 1«أین من علمته نصریا؟»کـ                    : کذا إذا یستوجب الت صدیرا           134

 ... «کجاست کسی که من او را یاری کننده میپنداشتم؟»هنگامی که خبر صدارت طلب است مانند:  ... و همچنین

م أبدا                        135 باع أمحدا»کـ              : و خرب املحصور قد   2«ما لنا إال  ات 

اکرم، راهی برای ما جز پیروی نمودن از رسول »... و ]همچنین[ همواره خبرِ ]مبتدای[ محصور را مقدم بدار مانند: 

 «نیست

 

                                                             
ریا 1 ل متُُه نرص  ُب الترصدیرا                      کأینر مرن عر

 کذا إذا یرستوج 

ْم أبدا                      2 دي باُع أمحردر       و خربر املحصور  قر نا إال  اتي  اکامر لر
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 جواز حذف مبتدا و خبر

 

 2«من عندکام؟»بعد « زید»تقول                      1: و حذف ما یعلم جائز کام136

                                                             
1 . ام: مصدریه و ما تقوُل به تأویل  قوُلکر  ما در کر

ُکام 2 ندر یٌد برعدر مرن ع  ذُف ما ُیعلرُم جائٌز کام                  ترقوُل زر  و حر
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 چه کسی»حذف آنچه ]از مبتدا و خبر[ که دانسته میشود )معلوم است( جایز است، همانگونه که ]بعد از سؤالِ[ 

 به عنوان خبر، محذوف است(. )عندنا« زید»میگویی « نزد شماست؟

 2عرف 1استغنى عنه إذ« زید»فـ«           دنف»قل « کیف زید؟»: و يف جواب 137

ه( قرینه مقالیوجود و در پاسخ جمله کیف زیدٌ بگو دنفٌ )مریض( زیرا واژه زید هنگامی که شناخته شده است )

 نیازی به آن نیست.

 وجوب حذف خبر

ذا استقر   3حتم و يف نص  یمنی       حذف اخلرب            غالبا « لوال»: و بعد 138
4 

]امتناعیه[ حذف خبر حتمی است و در متِن قَسَم )جمله قسمیه( این ]حذف وجوبی خبر[ « لوالی»و غالباً بعد از 

به جان تو [ اى پیامبر] ()71یَعْمَهُونَ )حجر/ سَکْرَتِهِمْ  قرار داده شده است ]مانند این آیه شریفه: لَعَمْرُکَ ِإنَّهُمْ لَفی

بودند، ]مورد قسمِ من است[()قَسمِی در این سرگردانورفتهفروخودمستىدرآنانسوگند، ]این حقیقت که[

 موارد خبر محذوف است به تقدیر لعمرُک انهم لفی سکرتهم یعمهون ]قسَمی[(

 5«ا صنعکل  صانع و م»کمثل «                مع»عی نت مفهوم « واو»: و بعد 139

و بعد از واوی که مفعومِ مع را تعیین میکند )واو به معنای مع( ]خبر واجب الحذف است[ مانند مثال: کلّ صانع و 

 «.سازنده و آنچه به دست او ساخته شده قرین هم هستند»ما صنع ]مُقترنانِ[ 

 6عن ال ذي خربه قد أضمرا         : و قبل حال ال یكون خربا                      140

و ]همچنین هنگامی که مبتدا مصدر یا مضاف به مصدر است به گونه ای که[ قبل از حالی واقع شده است که این 

 حال ]صالحیت[ خبر بودن ]از مبتدایی[ که خبر آن در تقدیر است را ندارد.

                                                             
 إذ: تعلیلیه. 1

ن ٌف       2 یفر زیٌد ُقْل در فر       و يف جواب  کر نه إذ ُعر  ىر عر
 فزیٌد اسُتغن 

م 3 یمنی: قرسر

رر و بعدر لروال غ 4  البًا حذُف اخلرب             حتٌم و يف  نصي یرمنٍی ذا استرقر

یرنرت مفهومر مرعر            5 نرعر        و بعدر واٍو عر ٍع و ما صر
 کمثل  کلُّ صان 

ا 6 رر
رُبه قرد ُأضم  ن  ال ذي خر ًا                      عر ربر  و قبلر حاٍل ال یكوُن خر
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 1«متبیینى احلق  منوطا باحلك         أتم                 »و « رضبى العبد مسیئا»: کـ141

 )به تقدیر ضربی العبد حاصلٌ « وقوعِ زدن من بنده را در حالی است که بدرفتار باشد»مصدری[ مانند:  ]مبتدای 

کاملترین آشکارساختنم حق را در »اذا کان مسیئاً یا حاصلٌ حالَ کونِه مسیئاً( و ]مبتدای مضاف به مصدر مانند:[ 

 «.حالی است که به حکمت ها پیوسته باشد

 

                                                             
یئًا و  1 ب ى العبدر ُمس  كرم  کَضر نوطًا باحل  ى احلقر مر

بی ین  مُّ                 تر  أرتر
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 خبر متعدد

 

2«شعرا 1هم رساة»عن واحد کـ          أخربوا باثننی أو بأکثرا                  : و 421

 «ندآنها عزیزانند شاعران هست»داده اند مانند: و عرب به وسیله دو خبر یا بیشتر از یک مبتدا خبر 

                                                             
اٌة: و هو مجُع عزیٍز ال یكاد یوجد له نظری. )عزیز  بی مانند( 1  رُسر

راءٌ  2 ن واحٍد کهم رُساٌة ُشعر ا                     عر وا ب اثنرنی  أو ب أکثررر ُ  و أرخربر
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