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باب النكرة والمعرفة:
-51والْسُ ََاِ فَب َِر ْ والَخر المعرفة المشتهر ْ
ن
ُّ
ن
منكر يا رجل
-51فُك ما ر نب عليه تدَخل فإَه
َ-51نو غلم وكتاب وطبق كقولهُ :ر نب غلم ِل أبق
-51وما عدا ذلك فهو معرفه ل َمَْ فيه ن
الَِّيُ المعرفه
ن
-51مثاُل :ن
ادلار وزيد وأَا وذا وتلك واَّلْ وذو الغن
 .51و اسم دو نوع است .یک نوع آن نکره و دیگری معرفهای که مشهور است.
شرح:
در اسم ،نکره اصل و معرفه فرع است .به اسمهای شناخته شده معرفه گفته میشود و به

اسمهایی که ناشناس هستند و در جنس خود منتشرند نکره گفته میشود .مثالً "طفل" نکره
است .یعنی هر نوزاد انسانی که متولد شود به او "طفل" گفته میشود اما اگر این طفل را

"حممد" نام نهادیم" ،حممد" معرفه میشود .یا سرزمینها همه نکره هستند اما وقتی نام
سرزمینی "مكه" گذاشته میشود معرفه میگردد .یا اگر گفته شود "أحد" بالفاصله کوهی که

در مدینه است به ذهن انسان میآید اما اگر گفته شود "جبل" هر کوهی ممکن است مد نظر

باشد و بر تمام کوههای دنیا ،صدق پیدا میکند .بنابرین "أحد" معرفه و "جبل" نکره است.
 .51پس هر چیزی که ر نب داخل آن شود ،همانا آن نکره است ای مرد!

 .51مانند :غلم و كتاب و طبق .مانند گفتهی آنها :ر نب غلم ِل أبق (چه بسیار
بردهای از من که گریخت).
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شرح:

عالمت نکره جواز دخول ر نب بر آن است .که دو معنا را میرساند:
الف) معنای تقلیل :بر این معنا کمتر میآید ،مانند :ر نب رجل صالُ لقيته.
ب) معنای تكثیر :بر این معنا بسیار میآید ،مانند :ر نب رجل طالُ لقيته.
 .51و غیر از اینها پس آن معرفه است .کسی که شناخت صحیحی دارد در آن شک و
تردید نمیکند.
ن
 .51مثال آن :ن
ادلار ،زيد ،أَا ،ذا ،تلك ،اَّلْ ،ذو الغن.
شرح:
معرفه شش نوع است:
 .1ضمایر ،ضمایر به دو دسته تقسیم میشوند.
الف) ضمایر منفصل ،که خود نیز به دو دسته تقسیم میشود:
 .5ضمایر مرفوع :هو ،هما ،هُِ ،ه ،هما ،ه نن ،أَت ،أنتما ،أنتُ ،أَت ،أنتما ،أن ن
ُت،

أَاَ ،نن .این ضمایر هرگاه در اول جمله واقع شدند ،مبتدا اعراب کرده میشوند.
 .2ضمایر منصوب :إينا ْ ،إيناهما ،إيناهُ ،إيناها ،إيناهما ،إيناه نن ،إيناك ،إيناكما ،إيناکُ،
إيناك ،إيناكما ،إيناک نن ،إينای ،إيناَا .اعراب این ضمایر همیشه مفعولبه است.

ب) ضمایر متصل :كتابه ،كتابهما ،كتابهُ ،كتابها ،كتابهما ،كتابه نن ،كتابك،
كتابِما ،كتابُِ ،كتابك ،كتابِما ،كتابِ نن ،كتاِب ،كتابنا .این ضمایر اگر به
فعل بچسبند ،اعراب آنها مفعولبه میشود .اگر به اسم بچسبند مضافالیه میشوند.
 .2عَلَم :عَلَم به سه قسمت تقسیم میشود:
ن
الف) اسم .مانند :زيد ،مكة ،جبل أحد ،بْئ أریس.
ب) کنیه .آن چه با أب یا أم شروع شود :أبوعبد اهلل ،أ ُّماْلْی.

ج) لقب .لقب میتواند زیبا باشد مانند :زين العابدين .یا زشت باشد مانند :أنف ن
الاقة.
هرگاه اسم و لقب با هم آمدند ،واجب است که اول اسم آورده شود مگر قلیل وارد شده
است .اما اگر اسم بهمراه کنیه آمد یا کنیه بهمراه لقب آمد ،هر کدام را مقدم کنی جایز است.
اگر اسم و لقب با هم آمدند اعراب لقب چنین است:
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 .5اگر اسم و لقب هر دو مفرد بودند ،لقب "مضافالیه" اعراب کرده میشود .مانند :جاء
ْسعيد كرز .رأيت ْسعيد كرز و مررت بسعيدكرز.
.2

اما اگر یکی از آن دو یا هر دو مرکب بودند .مانند :الف) عبد اهلل كرز ب) ْسعيد

زينالعابدين ج) عبد اهلل زينالعابدين .در این حاالت به لقب ،سه اعراب میتوان داد:
ً
الف) بدل یا عطف بیان .مانند :جاء عبد اهلل كرز ،رأيت عبد اهلل كرزا و مررت
بعبد اهلل كرز.

ً

ب) خبر برای مبتدای محذوف .مانند :رأيت ْسعيدا زين العابدين( .زين) َخَب لمبتدإ

حمذوف تقدير ْ :هو زين العابدين.
ج) مفعولبه برای فعل محذوف.

مانند :مررت بعبد اهلل زين العابدين( .زين)

مفعولبه لفعل حمذوف تقدير ْ ،أعِن زين العابدين.
اعراب علم هائی که مرکب هستند:
 .5ترکیب اضافی (جزء اول :مضاف و جزء دوم :مضافالیه) .مانند :عبد اهلل
 .2ترکیب مزجی دو حالت دارد:

الف) مختوم به (وَیْه) :مانندْ :سیبويه ،نفطويه .همیشه مبنی بر کسر است ،مانند :جاء
ِّ
ْسیبويه :فاعل ،مب ٌّ
ِن لَع الكْس ِف حمل رفع .رأيت ْسیبويه و مررت بسیبويه.

ب) مختوم به غیر (وَیْه) .مانند :بعلبك ،معديِرب .همانند الینصرف اعراب میگیرد،
ن
ن
ُّ
مانند :هذا بعلبك ،رأيت بعلبك و مررت ببعلبك.
توجه:
ترکیب مزجی مختوم به غیر (ویه) از دو قسمت تشکیل شده است .قسمت اول آن اگر

آخرش یاء بود آن را ساکن میگردانیم .مانند :معديِرب .اما اگر غیر از یاء بود به آن فتحه
میدهیم .مانند :بعلبک ،حضـرموت.
 .3ترکیب إسنادی :اگر جملهای را نام کسی یا چیزی بگذارند به آن ترکیب إسنادی گفته
ً
میشود .مانند :تأ نبط َشا ،شر را زیر بغل گرفته است لقب ثابت بن جابر الفهمی ،یکی از
شاعران دوران جاهلیت که در تاریخ به راهزنی و غارت متهم است .در سال  035میالدی به

5

قتل رسید .برق َنر ْ :لقب شخصی است که به علت درخشندگی یا سفید بودن قسمتی از
گردن به برق َنر ْ ملقب گشت.
اعراب آن علی الحکایه است .مانند:
جاء برق َنر ْ.

ن
برق َنر ْ :فاعل ،مرفوع بض نمة مقدرة منع من ظهورها حركة اْلَکية.
رأيت برق َنر ْ.

ن
برق َنر ْ :مفعول به ،منَّوب بفتِة مقدرة منع من ظهورها حركة اْلَکية.
مررت بَبق َنر ْ.
ن
بـ :حرف ج ٍّر .برق َنر َْ :مرور بِْسة مقدرة منع من ظهورها حركة اْلَکية.
 .3اسم اشاره:
اشاره به نزديك

مذكر

مؤنث

مفرد

هذا

هذ ْ

هذاِ

هاتاِ

هذين

هاتي

جمع

هؤلء

هؤلء

اشاره به متوسط

مذكر

مفرد

ذاك

مثني

ذاكما ،ذاَك،

ذاكما ،تاَك،

ذينك

تینك

مثني

جمع

ذاکُ

مؤنث

ذاك

ذاک نن
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اشاره به دور

مذكر

مؤنث

مفرد

ذلك

تلك

مثني

ذلكما

ذلكما

جمع

ذلُِ ،اؤئلك

ذلِ نن ،اؤئلك

 .4اسم موصول:

اسم موصول
مفرد
مثني

جمع

مذكر

مؤنث

ن
اَّلْ
ن
ن
الَّلاِ ،الَّلين

ن
الت
ن
ن
اللتاِ ،اللتي

ن
ن
اللِل ،اَّلَن

ن
ن
اللِئ ،اللت

 .0معرفه به (ال):
مانند :ن
الرجل ،المرأة
 .6آنچه به این پنج نوع مضاف شود.

مانند :هذا كتاِب ،هذا كتاب زيد ،قرأت كتاب هذا ،قرأت كتاب ناَّلْ ف ن
ادلار،
هذا كتاب ن
الرجل.
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 -02وآلة ن
اتلعريف أل فمن يرد تعريف كبد مبهُ قال :الكبد
ن
ن
 -05وقال قوم :إنها اللم فقط إذ ألف الوصل مت تدرج ْسقط
 .22وسیلۀ معرفه کردن (ال) میباشد .اگر کسی خواست (كبد) نکره را معرفه کند ،پس

بگوید :الكبد.

 .25و گروهی ( از علماء) گفتهاند :همانا (وسیلهی معرفه) فقط الم است .زیرا الف وصل
هرگاه در وسط کالم واقع شد ،میافتد.
شرح:

علما در مورد همزهی (ال) اختالف نظر دارند.

خلیل بن احمد رحمه اهلل آلت تعریف را (ال) میداند .به رأی او همزه در (ال) همزهی

قطع است که به کثرت استعمال ،وصل خوانده میشود و ناظم رحمه اهلل این قول را برگزیده
است.
اما قول دیگری که به سیبویه رحمه اهلل شاگرد خلیل بن احمد رحمه اهلل نسبت داده شده
این است که آلت تعریف فقط الم ،و همزهی (ال) ،همزهی وصل زائد است.

