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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و 

در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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یا رب التحیة و السالم ...

اوالده  و  امیرالمؤمنین  بوالیة  المتمسکین  الذی جعلنا من  الحمدلله 

المعصومین

شکر خدا را که هرچه نعمت روزی ما می کند نه از روی لیاقت، بلکه به 

سبب والیت و محبت محمد و آل محمد نصیب ما می کند؛ چنانچه 

امروز نیز توفیق تألیف این اثر را تحت عنایات امیرالمومنین روزی 

حقیر ساخت. یادم می آید روزی چنان در سیل کتب حوزه سردرگم و 

آشفته بودم که پیش یکی از اساتیدم رفتم و شرح حال خود را گفتم. 

تا نزدیک چهار سال است که  از خودم آن بود که  از گالیه هایم  یکی 

کتب مختلف ادبیات عرب از صرف و نحو و بالغت را خوانده ام ولی با 

نخواندنش هیچ فرقی نکرده است!

استاد گفتند: آیا از کتاب هایی که خوانده ای نوشته ای هم داری؟ گفتم: 

بلی نکته هایی را یادداشت کرده ام. گفتند: کتاب صمدیه را دوباره بخوان 

با صوت و مباحثه و سعی کن نکاتی را که ندارد از جزوه برداری های 

دیگر کتاب هایی که خوانده ای به آن اضافه کنی و از همه مهم تر سعی 

کن انگیزه ای قوی برای خواندنت، نوشتنت و گفتنت پیدا کنی!

به دنبال انگیزه بودم که صفحة نخست صمدیه، انگیزه را نشانم داد... 

سّیما: ابن عّمه علی بن ابیطالب الذی نصبه علمًا لالسالم ... و واضع 

علم النحو لحفظ الکالم. تمام انگیزه من نه فقط برای این امر بلکه برای 

کل امورم علی و فقط علي بود و تنها علي بود. حال که ردپایی 

از معشوق در نحو دیدم دویدم؛ تا در حرم یار در ایوان نجف به توصیه ی 

سخن مولف



دوست عزیزم آقا سید عارف بنی صدر قرار شد این تقریرات چاپ شود 

تا هم ادای دینی باشد و هم نشر زکات اندک اندوخته ی حقیر. باشد که 

مقبول واقع شود و باقیات صالحاتی برای حقیر گردد.

کتابی که پیش روی شماست در واقع ترجمه و مجمل کتاب »المفید 

فی قواعد اللسان العرب« حقیر است که اصل کتاب به زبان عربی و فعال 

چاپ نشده است. کتابی است که پایه آن بر صمدیه شیخ بها است و 

اضافات و نکات مضاعف آن از کتبی چون شرح ابن عقیل، شرح قطر 

و یک سری  العربیه، هدایه، صرف ساده،  الصدی،  مبادی  بل  و  الندی 

نوشته های پراکنده و دیگر کتب ادبی است. مضاعف بر این کتاب که 

وترکیب  تجزیه  به  باید  شما  می شود  محسوب  عمومی  درسنامه  یک 

عبارات چه در قرآن چه در روایات وچه عبارات دیگر بپردازید؛ چرا که 

زبان عربی را فقط در حوزة عمل که همان تجزیه وترکیب است می توان 

فراگرفت. به همین منظور کتابی تحت عنوان تجزیه وترکیب جزء سی ام 

قرآن کریم تالیف شده بود ولیکن به دلیل آثار مشابه آن در بازار، چاپ 

آن  را تحصیل حاصل و اسراف دانستیم. لذا برای اندوختن مضاعف و 

تکمیل فرآیند یادگیری تان به این کتب تجزیه و ترکیب می توانید رجوع 

البیان فی  اعراب  القرآن الکریم محیی الدین درویش،  کنید. کتبی مثل 

ابوالبرکات، فروغی از قرآن نشر نهاوندی و به دیگر کتب  غریب القرآن 

اعرابی همین نشر.

در انتها دست تمام باغبانان این نهال کوچک علم را که پیش روی 

شماست از پدر و مادر عزیزم و اساتید بزرگوارم و در رأس همه دست 



وجود ذی جود حضرت ولی عصر ارواحنا فداه را بابت تمام آنچه را که 

هستم و تمام این هستی را از ایشان دارم می بوسم و این کمترین کاری 

العزیز  ایها  یا  کنم:  باید محضرشان عرض  که  بکنم  می توانم  که  است 

مّسنا و اهلنا الضّر و جئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الکیل و تصدق علینا 

ان الله یجزی المتصدقین.

والسالم علی من اتبع الهدی و رحمه الله وبرکاته  

18 / ذی الحجه / 1438 هـ . ق  

عیدالله االکبر عید غدیرخم  

سید محمدحسن روناسی   



ما را که کشته لعل لبانت ابالحسن

بیچاره شد آنکه شنید از تو نحو را...

         

تقدیم به ساحت مقدس یگانه والیت مطلقه علویه

دردانة خلقت هستی
ابا العجائب اسدالله الغالب امیرالمؤمنین

علي بن ابیطالب

)محضر حضرتش در هر صفحه صلواتی مرحمت کنید(

یا علي      



پيشگفتار
بسم  الّله الرحمن  الرحیم

علم  نحو،  علم  است:  علم  چهار  بر  مشتمل  عرب  ادبیات  به طور کلی 

لغت. علم  و  بالغت  علم  صرف، 

به عبارتی  از جمله بحث می کند و  دربارةکلمة خارج  علم صرف: 

کلمه را به ما هو کلمه بحث می کند نه از آن جهت که در کجای جمله 

قرار دارد و چه نقشی گرفته است. مواردی مثل جامد و مشتق بودن در 

اسم؛ ماضی، مضارع و امر بودن در فعل و مبنی و معنی بودن در حرف.

علم بالغت: از یک سری قواعدی برای فصاحت بیشتر کلمه در کالم 

بحث می کند.

علم نحو: دربارة کلمه داخل جمله بحث می کند از حیث آنکه کلمه 

در قالب یک جمله چگونه ترکیب می شود و چه نقشی می گیرد و اعراب 

انتهای آن چه می شود. مواردی مثل مرفوع، منصوب، مجرور در اسم و 

مرفوع و منصوب، مجزوم در فعل و عامل و غیرعامل بودن در حرف از 

مواردی است که کلمه در کالم از آن بحث می شود.

موضوع علم نحو چنان که گفته شد کلمه و کالم است.

اقسام کلمه:

مفهوم  بدون  کند  داللت  مستقلی  معنی  بر  که  است  کلمه ای  اسم: 

و...                                                                                                     هذا  م، 
ّ
معل احسان،  مانند:  آینده  حال،  گذشته،  زمان های 

معنی  آن  و  کند  مستقلی داللت  معنای  بر  که  است  کلمه ای  فعل: 

َذَهَب،  امر باشد.  از زمان های سهگانة ماضی، مضارع و  مقترن به یکی 



اِذهب. َیْذَهُب، 

حرف: کلمه ای است که بر معنای غیرمستقلی داللت کند؛ یعنی برای 

داللت کردن بر معنای خود، باید به کلمه ی دیگری ضمیمه شود، مثل 

ِمن، الی، و، َام ...

این تقسیم بندی رایجی است که در اکثر کتب ادبی دیده می شود.

مباحث  کردیم  سعي  حروف  باب  در  کتاب  این  در  اجماال  ما  لیکن 

را  فعل  با  مرتبط  حروف  مباحث  و  بخش  همان  در  را  اسم  با  مرتبط 

این عمل چنین  است که  بیان کنیم؛ علت  در همان بخش مختصرا 

به علت گستردگی  ثانیا  اورده ایم  را  المفید مباحث  اول مفصال در  ما  

مباحث حروف و نپرداختن مفصل به آن ما به عنوان بخش مکمل همین 

کتاب با کتاب دیگری به نام رساله الحروف تآلیف نمودیم که از همین 

به چاپ رسیده است. انتشارات 

نکته بعدی در تألیف این اثر آن بوده است که حقیر قائل به خواندن 

نحو،  صرف و بالغت به صورت جداگانه نیستم؛ چراکه فراگیرنده، مدت 

پیدا  را در کلمه و کالم  این علوم  ارتباط  تا  باید صرف کند  را  زیادی 

کند. لذا جای خالی این اثر را درسال های طلبگی خود حس می کردم، 

تا به فضل خداوند متعال و حضرات اهل بیت  توانستم تا حدودی به 

بضاعت خود با تألیف المفید و این اثر به این مهم بپردازم. لذا فهرست 

دیگر  با  نحوی  و  صرفی  مباحث  التقاط  بهواسطة  ادبی  اثر  این  بندی 

را می طلبد  بیشتری  البته دقت  تا حدی متفاوت است که  ادبی  کتب 

به عنوان  مراتب سهل الوصول تر می کند؛  به  را  ادبیات عرب  فراگیری  و 



مثال، اگرچه کتاب در حقیقت دارای دوبخش اصلی اسم و فعل است 

ولیکن در میان این دوبخش اصلی، دو بخش اعراب و اقسام جمله است 

که درآن ها تمام مباحث اسم و فعل و حرف برای فهم بیشتر آورده شده 

است، مباحثی که اگر هر یک در بخش مجزایی آورده می شدند خواننده 

چندین بار نیاز به ارجاع به مباحث دیگر برای فهم مطلب داشت ولیکن 

ما برای فهم بهتر، همه ی آن ها را در یک بخش آوردیم.
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باب اول: اسمباب اول: اسم

بخش اول: درآمدی بر اسم

مفهوم  بدون  کند،  داللت  مستقلی  معنی  بر  که  است  کلمه ای  اسم 

زمان های گذشته، حال، آینده مانند: احسان، معّلم، هذا و...

ضمیر  و  تعلیم،  مانند:  مصدر  هستند.  اسم  ضمایر،  و  مصادر  تذکر: 

و... هو  مانند: 

عالئم مخصوص اسم: 1- هرکلمه ای که دارای »ال« باشد اسم است. 

مانند: الکتاب، المعلم.

نکته: اسمی که دارای »ال« باشد، تنوین نمی گیرد.

2- هرکلمه ای که دارای تنوین باشد، اسم است. مانند: کتاٌب، انساٍن

تذکر: »ال« و تنوین از عالمات  اصلی اعراب هستند.

نکته 3: اسمی که تنوین داشته باشد، »ال« نمی گیرد.

ً و  ، تنوین فتحه  ٌ نکته 4: تنوین بر سه قسم است: تنوین ضمه 

؛ تنوین نصب یعنی همان تنوین فتحه در اسم هایی که  ٍ تنوین کسره 

»ة« یا همزه »ء« در آخر نداشته باشند روی »الف« نوشته می شود؛ ولی 

تنوین کسره و ضمه بر روی آخرین حرف کلمه قرار می گیرند.

جزء --ً--< جزًء  
ً
تلمیذة --ً--< تلمیذة   

ً
تلمیذ --ً--< تلمیذا

نکته ها: بعد از کم استفهامیه، همیشه یک اسم مفرد می آید که از 

استفهامیه،  کم  از  بعد  منصوب  اسم  نقش  است.  منصوب  اعراب،  نظر 
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تمییز است.

 ، کم العبًه
ً
اسم تمییز = مفرد و منصوب     مثال: کم رجال

تذکر: کم استفهامیه را با کم خبریه اشتباه نگیرید. بعد از کم خبریه 

که تمییز است یا یک اسم مجرور می آید یا یک اسم مجرور به حرف 

جر ِمن.

مثال: اللهم موالی کم من قبیٍح سترته، و کم من فادٍح من البالء اقلته، 
و کم من عثاٍر وقیته....1

)خداوندا ای جان جانان چه بسیار زشتی هایی که از من پوشاندی و 

چه بسیار بالهای سنگینی که از من دور ساختی و چه بسیار لغزش هایی 

که مرا از لغزش در آنها حفظ کردی...(.

}تمام عبارات مشخص شده  "کم" خبریه هستند{.

3- هر کلمه ای که دارای »ة« باشد، اسم است. مانند: کتابة، فاطمة

4- هر کلمه ای که پس از حروف جر بیاید، اواًل مجرور است، ثانیًا اسم 

است. مانند کلمه علی در عبارت »بعلٍی« یعنی به علی قسم.

تذکر: مهمترین حروف جر، عبارتند از: ِمن، فی، ِالٰی، َعلٰی، عن، ِلـ، ِبـ، ک

مانند: علی الشجرِة )اسم مجرور(

5- هرکلمه ای که پس از حروف ندا بیاید اسم است، )یا - وا(؛ 

مانند: یا سیوف - وامحمداه

ْر.
ْ
ف
ُ
ْتْل، ک

َ
6- هرکلمه ای ساکن الوسط باشد، اسم است. مانند: ق

7- هرکلمه ای که به »الف« و همزه ختم شود، اسم است. 

1- فرازهایی از دعای کمیل موالنا امیرالمومنین صلوات اهلل وسالمه علیه.



نشر چتردانش/ ادبیات عرب آسان )صرف و نحو( ۲۰۲۰

مانند: زهراء، صحراء

تذکر: اسمی که به »الف« و همزه ختم شود، اسم ممدود نامیده  می شود.

8- مضاف )اضافه شده( مانند واژه بیت در عبارت »بیت الله« که به 

الله اضافه شده است.

9- اسم ُمَصغَّر: مانند: ُرجیل

10- اسم َمنسوب: مانند: ایرانّی

۱-»إلی«
ً        ٌ

ٍ
۲-تنوين

۳-»ة«
۴-هرکلمهپسازحروفجر

5-هرکلمهپسازحروفندا)يا-وا(
6-هرکلمهساکنالوسط

۷-اساميممدوده
8-مضاف)اضافهشده(

9-اسممصغر
۱۰-اسممنسوب

عالئممخصوصاسم
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جنس

مفرد
مثنی:اِنيِن

مذکرسالم:وَن-يَن
مونثسالم:ات

مکسربدونقاعدهخاصاست
اسمجمع

اسمجمعاجمع

جمع:
تعداد

منصرف:اسمیاعراببادارابودنشرايطاخذتنوين
غیرمنصرف:اسمیاعرابکهشرايطاخذتنوينوعالمت

اسمعلممونث
اسمعلممذکرغیرعربی
اسامیشهرهاوکشورها

 اًّفعل،فعلی
فعالن،فعلی،فِعالء

صفتبراوزان

جمعمکسرباسومینحرفالف
اسامیعلممختومبهان

اسامیمحدودبه»اء«زائده

جرراندارد
تصريف

ازنظراسم

حقیقی
مجازی مذکر

معنویحقیقی
معنویمجازی

لفظی
مونث
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نکره

-اسمعلم
-معرفهبه"ال"

-ضمیر
-اسماشاره

-اسمموصول

معرفه تعريف

جامدمصدری
جامدغیرمصدری

جامد

اسمفاعل
اسممفعول
اسمزمان
اسممکان

اسمتفصیل
صفتمشبهه
اسممبالغه

اسمآلت)ابزار(

مشتق

جامدومشتق

ازنظراسم



۲۳۲۳ مسا بلوا باب

فصل اول: تقسیم بندی اسم از نظر جنس

مذکر: اسمی است که در عربی فعل، ضمیر، اسم اشاره و... را برایش 
به صورت مذکر می آورند.

َهَب علٌی - هو علٌی - هذا علٌی
َ
مانند: ذ

اقسام اسم مذکر بر دو نوع است:

الف( مذکر حقیقی: اسمی است که بر انسان یا حیوان نر داللت کند. 

ور
َ
محمد - حسن - عاِلم - َجَمل - ث

داللت  نر  حیوان  یا  انسان  بر  که  است  اسمی  مجازی:  مذکر  ب( 

نمی کند، اما قواعِد اسِم مذکر بر آن صادق است، یعنی فعل، ضمیر، اسم 

اشاره و... برای آن مذکر می آید. 

مانند: قمر )ماه( - باب )در( - بیت )خانه( و...

مونث: اسمی است که در عربی، فعل، ضمیر و اسم اشاره و... را برایش 
به صورت مونث می آورند.

اقسام اسم مونث بردو نوع است:

الف( مونث معنوی حقیقی: اسمی است که بر انسان یا حیوان ماده 

داللت می کند. مانند: مریم - بنت -  بقره.

ب( مونث معنوی مجازی: اسمی است که بر انسان یا حیوان ماده 

داللت نمی کند، اما قواعد اسم مونث در آن صدق می کند. 

مانند: سجدة - مزرعة

نکته: موارد زیر در حکم اسم مونث معنوی مجازی هستند:

1- جمع مکسر غیر انسان. مانند: نجوم - مساجد



نشر چتردانش/ ادبیات عرب آسان )صرف و نحو( ۲۴۲۴

2- اعضای زوج بدن. 

ذن )گوشی(
ُ
مثال: ید )دست( - رجل )پا( - عین )چشم( - ا

3- اسامی شهرها: تهران - ایران و...

4- اسامی قبایل: بنی هاشم و...

5- اسامی معروف به مونث معنوی مجازی )َسماعی(: نار - شمس - دار - 

ریح - نفس - بشر - عصا - سماء -  حرب - فعل - جهنم

ج( مونث لفظی: هرگاه اسم مذکر حقیقی، دارای عالمت مونث باشد، 

به آن اسم مونث لفظی گویند که با آن باید به عنوان یک اسم مذکر 

برخورد کرد؛ یعنی فعل -  ضمیر - اسم اشاره و... برای آن مذکر می آیند. 

سامة - طلحة.
ُ
مانند: موسی - زکریا - یحیی - معاویة - ا

نکته: هرگاه اسم مذکر حقیقی، دارای عالمات مونث باشد، به آن اسم 

مونث لفظی گویند که با آن باید به عنوان یک اسم مذکر برخورد کرد. 

مانند: موسی - زکریا - معاویة - حمزة

عالمت های اسم مونث

اسم مونث، دارای سه عالمت است:

1- ة مدوره: تلمیذة -  شجرة

2- الف و همزه ممدودة: زهراء -  صحراء

3- الف مقصوره )ی - ا(: موسی - دنیا - کسری

نکته: در صورتی یک اسم مونث به حساب می آید که عالمات فوق 

زائد بر کلمات باشند. برای تشخیص اینکه عالمات فوق زائدند یا جزء 

حروف اصلی به روش ذیل عمل می  کنیم: عالمات فوق را از آخر کلمات 
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برمی داریم. اگر سه حرف باقی بماند، عالمات فوق زائدند؛ در نتیجه اسم 

مونث است، ولی اگر کمتر از سه حرف باقی بماند، عالمات فوق، جزء  

حروف اصلی کلمه هستند؛ در نتیجه، اسم مذکر است.

حیاء  مذکر صغری  مؤنث   مثال: هدی  مذکر 

فصل دوم: تقسیم بندی اسم از جهت تعداد

1- اسم مفرد

اسمی را گوییم که بر یکی بودن داللت کند، مانند: کتاب

2- اسم مثنی

اسمی را گوییم که بر دو تا بودن داللت کند، مانند: کتابان یعنی دو کتاب

عالمت اسم مثنی: اِن  و یِن است.

به این نکته توجه شود که حرکت حرف قبل از »ی« فتحه است.

تذکر: »ن« اسم مثنی همیشه حرکت کسره می گیرد، 

میِنِ
ّ
ماِنِ  معل

ّ
مانند: معل

نکته: هرگاه اسم مفردی حرکت آخرش مرفوع باشد ـُ ـٌ ، هنگامی که 

به صورت مثنی درآید اِن می گیرد، به بیان دیگر حرف »الف« در اسم 

مثنی نشانة رفع است. 

القلُم  القلماِن

ـً یا مجرور   ـَ  نکته: هرگاه اسم مفردی حرکت حرف آخرش منصوب 

عبارت  به  به صورت مثنی درآید »یِن« می گیرد؛  باشد هنگامی که  ـٍ  ـِ 

دیگر حرف »ی« در اسم مثنی، نشانة نصب یا جر است.
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الکتاِب  الکتابیِن   کتابیِن  
ً
مانند: کتابا

مثنی  اصلش،  به  الف مقصوره  تبدیل  با  ثالثی  اسامی مقصور  نکته: 

می شوند. مانند: عصا  عصوان

و در اسامی بیشتر از ثالثی، الف مقصوره به یاء تبدیل می شود.

مانند: مصطفی  مصطفیاِن

آنها  یاء  یاء خود مثنی می شوند و چنانچه  با  اسامی منقوص  نکته: 

حذف نیز شده باشد یاء آنها برمی گردد و مثنی می شود. 

قاٍض  قاضیان مانند: راعی  راعیان   

انتهایی اسم تبدیل به واو می شود و  نکته: در اسامی ممدود همزة 

مثنی می شود. مانند: خضراء  خضراواِن

نکته: »اِن« و »یِن« زمانی عالمات اسم مثنی هستند که جزء حروف 

اصلی کلمه نباشند ولی اگر جزء حروف اصلی باشند مثنی نیستند.

 لقمان     ماِن
ّ
معل

نکته: کلماتی مانند: قمراِن - والداِن - ابواِن - حسناِن - قمریِن - والدیِن - 

ابویِن - حسنیِن ملحقات اسم مثنی هستند. 

3- اسم جمع مذکر سالم

هرگاه بخواهیم اسم مذکری را جمع ببندیم وَن - ین اضافه می کنیم.

به این نکته توجه کنیم که حرکت حرف قبل از »ی« در جمع مذکر 

سالم، کسره است.

تذکر: حرکت حرف »ن« در جمع مذکر سالم، همیشه فتحه است.

نکته: هرگاه اسم مفردی، حرکت حرف آخرش، مرفوع باشد و بخواهیم 
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آن را به صورت جمع بیاوریم، به آخرش )وَن( اضافه می کنیم؛ به عبارت 

دیگر، حرف »واو« در جمع مذکر سالم، نشانة رفع است.

نکته: اگر اسم مفردی حرکت حرف آخرش منصوب یا مجرور باشد 

ـٍ و بخواهیم آن را جمع ببندیم به آخرش »یَن« اضافه می کنیم. ـً ـِ ـَ
به عبارت دیگر حرف »ی« در اسم جمع مذکر سالم، نشانة نصب یا 

جر است.

نکته: »ن« اسم مثنی و جمع مذکر سالم در حالت اضافه )اضافه شدن( 

شوند.  حذف  باید  بنابراین  دارند؛  را  تنوین  حکم  ضمیر،  و  اسم  به 

به طورکلی، اسم مثنی و جمع مذکر سالم در حالت اضافه )مضاف واقع 

شدن( نه »ال« می گیرند و نه »ن«.

مانند: مسلِمی المدینه  جمع: مسلمیَن + المدینة 

َمیِن + المدینه
َ
مسلَمی المدینه  مثنی: مسل

قال رسول الله: انا و عليٌّ ابوا هذه  االمة.1 )من و علي پدران این 

امت هستیم(

}در اینجا کلمة ابوا درحقیقت ابوان بوده است که با مضاف واقع شدن 

ن مثنی آن حذف شده است؛ چرا که درحالت اضافه، اسم نه ال می گیرد 

و نه تنوین؛ چون ن مثنی، ن عوض از تنوین است و در حالت مضاف 

واقع شدن حذف می شود{

شرایط جمع مذکر سالم عبارتند از:

1- اسم عاقل باشد؛ 2- اسم َعَلم باشد؛ 3- اسم مذکر باشد؛ 

1- حدیثی که شیعه وسنی آن را نقل کرده اند:
بحاراالنوار ج36 ص5/ عیون اخبارالرضا ج2 ص 86 / ینابیع المودة ص 146
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4- دارای ة نباشد؛ 5- مرکب نباشد، یعنی دو جزئی نباشد.

نکته: بعضی از اسامی در عربی با اینکه شرایط جمع مذکر سالم را 

ندارند ولی به صورت جمع مذکر سالم می آیند. این اسامی را به دلیل 

سالم  مذکر  جمع  به  ملحق  آنها،  به  سالم  مذکر  جمع  شرایط  فقدان 

می گویند )ملحقات جمع مذکر سالم( این اسامی عبارتند از:

8- ِعلیَّون- علیَّن  1- عاَلموَن- عاَلمین )جمع عاَلم( 

9- اَرضوَن- اَرضیَن )جمع اَرض( 2- علویون )جمع علوی(  

10- بنوَن- بنیَن )جمع ابن( 3- اهالَن- اهلیَن )جمع اهل( 

11- عشرون- عشرین  4- سنون- سنیَن )جمع سنة( 

12- اربعون- اربعین 5- ثالثون- ثالثین   

13- سبعون- سبعین  6- خمسون- خمسین  

14- تسعون- تسعین 7- ثمانون- ثمانین   

نکته: برای اسامی مقصور به همان ترتیب که در اسامی مثنی گفته 

شد عمل می شود و در انتها فتحة جمع را به اسم می دهیم. 

مانند: مصطفی  مصطفون

به اسم اضافه  در اسامی منقوص، ی حذف می شود و عالمت جمع 

می شود. مانند: قاضی  قاضوَن

در اسامی ممدود نیز به همان ترتیب در اسامی مثنی عمل می کنیم 

و عالمت جمع را به انتهای اسم اضافه می کنیم. مانند: حمراء  حمراوَن

4- اسم جمع مونث سالم

اضافه  به آخرش »ات«  ببندیم  را جمع  مونثی  اسم  بخواهیم  هرگاه 
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می کنیم.

نکته: اسم هایی که با »ات« جمع بسته می شوند، عبارتند از:

1- اسم علم مونث مانند: فاطمة  فاطمات

2- اسم عام مونث مانند: نعمة  نعمات

3- مصادری که بیش از سه حرف دارند. مانند: احترام  احترامات

4- اسم های غیرعربی که در زبان عربی وارد شده اند.

ایال  ایاالت مانند: دالر  دالرات  

نکته: هرگاه اسم مونثی »اء ء« داشته اشد هنگام جمع بستن با »ات« 

همزه به واو تبدیل می شود.

سماء  سماوات مانند: صحراء  صحروات 

نکته: کلمات »ابیات، اصوات، اوقات، اموات« جمع مذکراند نه جمع 

مونث؛ زیرا حرف »ت« در آنها، جزء حروف اصلی می باشد.

5- جمع مکسر

جمعی است که شکل مفرد آن بدون تغییر باقی نمی ماند بلکه این 

جمع با ایجاد تغییراتی در شکل مفردش به وجود آمده و هیچ قاعده و 

قانون خاصی ندارد.

تقسیم بندی جمع مکسر

الف( جمع مکسر عاقل: جمع مکسری را می گوییم که بر انسان داللت 

کند. مانند: رجال - تالمیذ

نکته: برای جمع های مکسر عاقل، فعل را می توان هم به صورت مذکر 

و هم به صورت مونث آورد. مانند: جاءت التالمیذ  جاء التالمیذ
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ب( جمع مکسر غیرعاقل: جمع مکسری را می گوییم که بر غیر انسان 

داللت می کند. مانند: مساجد، مکاتب و...

نکته: هرگاه اسم مفردی بر وزن َمفَعل باشد، جمع مکسرش بر وزن 

مکتب  مکاتب مفاِعل می آید. مانند: مطبخ  مطابخ 

نکته: هرگاه اسم مفردی بر وزن مفعول باشد، جمع مکسرش بر وزن 

مشهور  مشاهیر مفاعیل است. مانند:  مکتوب  مکاتیب 

اسم  اشاره،  اسم  فعل، ضمیر،  باید  غیرانسان،  برای جمع های  نکته: 

موصول، صفت و حال مفرده به صورت مفرد مونث بیاید، زیرا جمع های 

غیرانسان در حکم مفرد مونث اند.

مانند: هذه المساجد )غیرانسان( الجمیله  

 )حال مفرده مونث(
ً
کتبت التمرینات )غیرانسان ذوالحال( واضحة

االمور )غیرانسان(  التی )مفرد مونث(

تذکر: برخی کلمات در عربی دو جمع مکسر دارند که مهم ترین آن ها 

عبارتند از:

نفس  انفس - نفوس  اخ  اخوان -  اخوة  

جندی  جنود - جند  وارث  وراث - ورثة  

عین  اعین - عیون عزیز  اعزاء - َاعزة  

6- اسم جمع

اسمی را می گوییم که از جهت لفظی مفرد باشد ولی از جهت معنا بر 

جمع بودن داللت کند.

مانند: ناس، قوم، قبیله، امة
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نکته: اسامی جمع درحکم اسم مفرد هستند؛ لذا فعل، اسم اشاره، 

مفرد  به صورت  آنها  برای  و...  مفرده  موصول، صفت، حال  اسم  ضمیر، 

مونث می آید. مثال:
قال رسول الله حّق علیٍّ َعلی هذه االمة کحقِّ الوالِد علی ولده1

)حق علي براین امت همچون حق پدر بر فرزندش است(
تلک امٌة قد خلت2

)هم اسم اشاره و هم فعل برای امة به صورت مفرد مونث آمده است(

7- اسم جمع الجمع )منتهی المجموع(

شامل نه عدد و بیشتر از آن است یعنی حداقل سه جمع است که 

یادی
َ
یدی  ا

َ
برای َتکّثر افراد یک جمع به کار برده می شود. مانند: ا

فصل سوم: تقسیم بندی اسم از جهت تصریف

اسم منصرف: اسمی است ُمعرب که شرایط گرفتن تنوین را دارد 

 - تلمیٍذ
ٌ
 - تلمیذ

ً
مانند: تلمیذا

اسم غیرمنصرف: )ممنوع من الصرف - ما الینصرف( اسمی است معرب 

که نمی تواند تنوین و جر بگیرد. مهم ترین اسم های غیرمنصرف عبارتند از:

1- اسم َعَلم مونث. مانند: معاویه - زینب - فاطمة

2- اسم َعَلم مذکر غیرعربی )عجمی(.

مانند: یوسف - ابراهیم - اسماعیل - یعقوب

1- امالی شیخ طوسی ص54
2- بقره 141
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نکته: اسم عربی به اسمی گویند که اّوال: ريشة فعلی دارد )سه حرف 

اصلی بر وزن َفَعَل(، ثانیًا: منصرف محسوب می شوند. 

َو
َ
علی  َعل جواد  َجَودَ  مانند: محمد  َحَمدَ 

هستند  نام  هفت  ولی  غیرمنصرف اند  همگی  پیامبران  اسامی  نکته: 

منصرف محسوب می شوند که عبارتند از: محمد - شعیب - شیث - نوح - 

هود - لوط - صالح

3- اسامی شهرها و کشورها. مانند: اصفهان - ایران و...

نکته: مکه و مدینه، اسم عام و به معنی شهرند و منصرف محسوب 

می شوند.

4- صفت بر وزن افعل - ُفعلی. مانند: اکبر، کبری

5- صفت بر وزن فعالن )عطشان( - َفعالء )صحراء( - َفعلی )عطشاء(

تذکر: کلمه آَخر )به فتح خ( به معنای دیگر غیرمنصرف است ولی 

کلمه آِخر )به کسره خ( به معنای پایان منصرف است.

6- هرجمع دیگر مکسری که سومین حرف آن الف باشد و بعد از الف، 

دو یا سه حرف آمده باشد، غیرمنصرف است. مانند: مساجد - قوانین - 

مدارس - سّواد - اساطیر - شیاطین بر وزن های: مفاعل - مفاعیل - افاعل 

- افاعیل 

7- اسم های َعَلم که به »ان« ختم می شوند و »ا« و »ن« آن ها زائد 

است، غیرمنصرف اند. مانند:  عثمان - شعبان - لقمان - رمضان

8- اسم های ممدود که »ا« و همزة آن ها زائد باشد. صحراء - حمراء - بیضاء

نکته: اسم غیرمنصرف از آنجایی که معرب است و باید اعراب بگیرد 
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و در حالت جر نمی تواند مکسور واقع شود لذا در مواردی که قرار است 

عالمت جر بپذیرد و نمی شود؛ به جای کسره، فتحه می گیرد.

بگیرد  ال  یا  شود  واقع  مضاف  که  هنگامی  غیرمنصرف  اسم  نکته: 

می تواند کسره بگیرد.
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بخش دوم: اسم معرفه و نکره

اسم نکره: اسمی است که نزد مخاطب ناشناخته و نامشخص باشد 

ـٌ ـٍ ـً پس هر اسم عام که در آخرش تنوین باشد، نکره است 

اسم عام: اسم عام اسمی است که همة افراد هم نوع یا همجنسش 

را شامل می شود. در زبان عربی به اسم عام، اسم جنس نیز می گویند. 

 )نکره عام مبنی(
ً
رضا

َ
رٍض )نکره عام مبنی(، ا

َ
رٌض )نکره عام مبنی(، ا

َ
مانند: ا

نکته: اسامی استفهام و شرط نکره اند؛ مانند: کیَف - َمن - ما - متی و...

نکته: عالمت نکره در عربی تنوین است ولی در فارسی )ی و یک( 

است. لذا به هنگام ترجمة عربی به فارسی و بالعکس به این نکته توجه 

ٌم یعنی معلمی یا یک معلم
ّ
کنیم؛ مانند: معل

اسم معرفه: اسمی است که نزد مخاطب شناخته شده باشد.

اقسام اسم معرفه

اسم معرفه بر شش قسم است. 

علم ذوالالم و موصول و اشاره معارف شش بود مضمر اضافه  

1- اسم َعَلم )خاص(

2- اسم معرفه به »ال«

3- ضمیر

4- اسم اشاره

5- اسم موصول

6- معرفه به اضافه
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فصل اول: ضمائر

تعریف: ضمیر کلمه ای است که جانشین اسم »َعَلم« یا اسم ظاهر می شود. 

ضمیر بر دو نوع است: منفصل و متصل.

1- منفصل: ضمیری است که جدا از فعل نوشته شود و بر دو قسم 

است: 1- رفعی )در جمله معمواًل مبتدا و محاًل مرفوع اند( 2- نصبی )در 

جمله مستقل به کار می روند(

2- متصل: ضمیری است که پیوسته به فعل است و بر سه قسم است: 

1- رفعی. 2- نصبی. 3- جری )اتصال به فعل، اسم و حرف(

نکته: ضمیر فصل )عماد( ضمیر منفصل مرفوعی است که بین مبتدا 

و خبر یا آنچه در اصل مبتدا و خبر بوده است، می آید. مثل آنکه بین 

اسم حروف مشبة  بین،  یا  و  بیاید  افعال  این  و خبر  ناقصه  افعال  اسم 

بالفعل و خبر این حروف قرار بگیرد. شرط است ضمیر فصل هنگامی در 

جمله بیاید که مبتدا و خبر هر دو معرفه باشند. این ضمیر از نظر جنس 

و عدد با مبتدا یا آنچه که در اصل مبتدا بوده مطابقت دارد.

تذکر: ضمیر فصل اواًل برای تشخیص خبر از صفت می آید. ثانیًا تأکید 

را می رساند که در ترجمه آن باید از کلمات تنها،  فقط و همان استفاده 

کنیم. ثالثًا ضمیر فصل، محلی از اعراب ندارد، یعنی نه مرفوع است نه 

منصوب است و نه مجرور.

الله هو )ضمیر فصل یا عماد که محل از اعراب ندارد.( الغفور

اّن التلمیذ هو )ضمیر فصل یا عماد که محلی از اعراب ندارد.( الناجح
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قال رسول الله والذی نفسی بیده اّن علّیا وشیعته هم الفائزون1 )در 

این جمله واژه »هم« ضمیر فصل یا عماد،  موکد کالم و مبنی است،  و 

محلی از اعراب ندارد.(

از  )به خدایی که جانم در دست اوست، همانا تنها علی وشیعیانش 

رستگارانند( }نقل به تواتر ازشیعه وسنی{

نکته: کلماتی که ُمسند واقع می شوند و فقط جنس و عدد هستند 

مسندالیه را نشان می  دهند و چندم شخص آن ها را تعیین نمی کند؛ لذا 

در اینگونه موارد، همواره می توان هریک از صیغه های غائب، مخاطب و 

متکلم را به کار برد؛ مگر آنکه قرینه آن را محدود کند.

ضمائر منفصل مرفوع:

مفرد مذکرصیغه
مفرد 

مونث

مثنی مذکر و 

مونث

جمع 

مذکر

جمع 

مونث

هنَّهمهماهیهوغائب

انتنَّانتمانتماانِتانَتمخاطب

نحننحننحناناانامتکلم

ضمایر منفصل منصوب

این ضمایر در جملة مستقل به کار می روند. این ضمایر در هر جای 

جمله قرار گیرند، نقش آنها مفعولٌ به و محاًل منصوب اند. دقت کنیم که 

جمالتی که با این ضمایر آغاز می شوند، اواًل جمله  فعلیه هستند. ثانیًا 
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این ضمایر در جمله، تأکید را می رسانند؛ بنابراین در ترجمه آن ها باید 

از کلمات تأکیدی استفاده نمود. )فقط، تنها و...(

نکته: ضمایر منفصل منصوب با کلمه »اّیا« آغاز می شوند. مانند: اّیاک 

نعبُد )جمله فعلیه( )مفعول به محاًل منصوب(

عالئم  از  می توانند  جمله  در  نصبی  منفصل  مخاطب  ضمایر  نکته: 

اسلوب تحذیر باشند. اسلوب تحذیر آن است که گوینده جمله خود را 

به گونه ای مطرح کند که در این حالت مخاطب خود را نسبت به چیزی 

هشدار دهد. مانند جمله ایاک واکذب یعنی از دروغ بپرهیز. در اسلوب 

تحذیر همیشه از این ضمایر استفاده می کنیم که ضمیر منفصل نصبی 

را »محذور« و اسم بعد از آن را »محّذرمنه« می نامیم. بنابراین در مثالی 

که مطرح شد ایاّک )محّذر - مفعول به و منصوب( و الکذب )محذرمنه - 

معطوف عامل آن فعل محذوف ُاحذر(

مفرد مونثمفرد مذکرصیغه
مثنی مذکر 

و مونث
جمع مذکر

جمع

مونث

اِّیاهنَّاِّیاهماِّیاهمااِّیاهااِّیاهغائب

اِّیاکنَّاِّیاکماِّیاکمااِّیاِکاِیَّاَکمخاطب

اِّیانااِّیانااِّیانااِیَّایاِیَّایمتکلم

ضمایر متصل: این ضمایر در جمله، همراِه کلمة بعد از خود به کار 

می روند )اسم،  فعل، حرف( و بر دو نوع اند:
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1- ضمایر متصل رفعی 

این ضمایر همیشه همراه فعل به کار می روند و اگر با فعل معلوم به کار 

روند، فاعل و محاًل مرفوع اند و اگر با فعل مجهول به کار روند، نایب فاعل و 

محاًل مرفوع اند و اگر با افعال ناقصه به کار روند )کان، صاَر و...( اسم  افعال 

ناقصه و محاًل مرفوع اند. این ضمائر عبارتند از: 

مفرد مونثمفرد مذکرصیغه
مثنی مذکر 

و مونث
جمع مونثجمع مذکر

َنوامستترمستترغائب

ُتنَُّتماِتَتمخاطب

ناناناُتُتمتکلم

نکته: ضمایر َت - تما - تم - ِت - ُت - تنَّ مخصوص فعل ماضی هستند.

نکته: ضمایر ا، و، ن میان فعل ماضی و مضارع و امر مشترک اند.

امر است. )صیغه  و  فعل  ضمیر »ی« مخصوص فعل مضارع  نکته: 

للمخاطبه(.

نشانة مونث بودن  بلکه  تانیث ساکنه »ْت« ضمیر نیست؛  تاء  نکته: 

فاعل، نایب فاعل و اسم افعال ناقصه است.

نکته: هرگاه آخر فعل، ساکن باشد )چه ماضی، چه مضارع و چه امر( 

و بعد از فعل، اسم »ال« دار بیاید، برای از بین بردن ساکن، کسره به 

حرف آخر فعل می دهیم که به آن »کسرة عارضی« )نمایشی( می گویند. 

َهبِت التلمیذة 
َ
ذ
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)برای دفع التقای ساکنین برای هر موردی که باشد کسره می دهیم(.

2- ضمایر متصل نصبی یا جری

این ضمایر با هرسه نوع کلمه )اسم، فعل، حرف( به کار می روند و نوع 

آن ها )نصبی یا جری( به کلمه ای که بدان متصل می شوند، بستگی دارد.

به  این ترتیب که:

الف( اگر  این  ضمایر به فعل متصل شوند، اواًل نصبی بوده و ثانیًا نقش 

آنها مفعولٌ به و محالً  منصوب اند.

، لیت،  ، َانَّ و اَلکنَّ ب( اگر این ضمایر با حروف مشبة به کار روند، )ِانَّ

لعل و...( همچنان نصبی هستند و نقش آن ها اسم حروف مشبه و محاًل 

منصوب اند.

با اسم و حروف جر به کار روند، جری هستند و  ج( اگر این ضمایر 

نقش آن ها با اسم، مضاٌف الیه و محالً  مجرور و با حرف جر، جار و محاًل 

مجرور هستند.

نکته: تمامی ضمایر معرفه اند.

نکته: ضمایر متصل نصبی و جری عبارتند از:

مفرد مونثمفرد مذکرصیغه
مثنی مذکر 

و مونث
جمع مونثجمع مذکر

ُهنَّ - ِهنَُّهم - ِهمُهما - ِهماهاُه - ِهغائب

ُکنَُّکمُکماِکَکمخاطب

ناناناییمتکلم
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مثال: یعلمه )فعل+ ضمیر متصل نصبی محالً  منصوب(؛ اِنَّک )حروف 

متصل،  ضمیر  )اسم+  کتابَک  نصبی(؛  متصل  ضمیر  بالفعل+  مشبة 

مضاف الیه محاًل مجرور(؛ فیک )حرف جر+ ضمیر متصل، جار و مجرور 

محاًل مجرور( است.

نکته: »ن« وقایه: »ِن« مکسوری است که از تغییر حرکت حرف آخر 

کلمه جلوگیری می کند. دقت شود در هنگام اتصال فعل به ضمیر متکلم 

از »ن« وقایه استفاده می کنیم.  وحدة »ی« میان فعل و ضمیر »ی« 
مانند: ضربنی - اضربنی - یضربنی

وحدة  متکلم  ضمیر  به  بالفعل  مشبهة  حروف  اتصال  هنگام  نکته: 

»ی«، میان آن ها »ن« وقایه می آوریم. مانند: لیَت  لیتنی

نکته: هنگام اتصال دو حرف جر »ِمن و َان« به ضمیر متکلم وحدة 

»ی«، نیز میان آن ها »ن« وقایه می آوریم: عّنی - مّنی

وحدة »ی«،  متکلم  به ضمیر  اتصال  هنگام  جر،  بقیه حروف  نکته: 

نیازی به »ن« وقایه ندارند. همچنین هنگام اتصال اسم به ضمیر وحده  

»ی«، نیازی نیست از »ن« وقایه استفاده کنیم.

نکته: ضمیر »نا« با فعل یا نصبی است یا رفعی، که برای تشخیص 

رفعی یا نصبی بودن آن باید به نکات ذیل توجه نمود:

1( ضمیر »نا« اگر با فعل مضارع و فعل امر به کار رود )امر حاضر( اواًل 

نصبی است ثانیًا نقش آن مفعول و محالً  منصوب است.

منا )امر( = نصبی 
ّ
منا )مضارع( َعل

َّ
نصرنا )امر( ُیَعل

ُ
مثال: ینصُرنا )مضارع( ا

 منصوب.
ً
مفعولٌ به محال


