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رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرايش هايش، به منزله ی يکی از پرطرف دارترين 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجويان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجويانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

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

هماهنگ نکرده اند. 
اين، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذير است. به اين ترتیب، ضرورت تدوين کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجويان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، بايد 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هايی که روزآمدی محتوای آن ها از 
يک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی ديگر، مورد توجه و لحاظ 

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

                                فرزاد دانشور
                            مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

سخن ناشر
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مالِک ِابُن  هَو  محمٌد  قاَل  خیَرمالِک1(  اللَه  ی  ربِّ أحمُد 

الُمصَطفی الَنِبیِّ  علی   
ً
ُمصلیا رفا2( 

َ
الش الُمسَتکِملین  وآِلِه 

ألفیِه فی  اللَه  وأستعیُن  الَمحِویه 3(  بها  النحِو  مقاصُد 

ُموَجز بلفٍظ  االقَصی  رُب 
َ
ُتق ُمنَجز4(  بوعٍد  البذَل  وتبسُط 

ُسخٍط یِر 
َ
بغ ِرضًی  َوتقَتِضی  ُمعٍط5(  ابن  ألفیة   

ً
فائقة

ً
َتفِصیال حائٌز  ِبَسبٍق  ُهو  و  الَجمیال6(  ثناِئی  ُمسَتوِجٌب 

واِفرٍه ِبهباٍت  َیقِضی  َواللُه  اآلِخرة7(  َدرجاِت  فی  ه 
َ
ول ِلی 

كإستِقم ُمفيٌد   
ٌ

فظ
َ
ل كالُمنا  ِلم8( 

َ
الك حرٌف  ثمَّ  وفعٌل  َوإسٌم 

َعمَّ والقوُل   
ٌ
كلمة واحُدُه  ُيَؤم9(  قد  كالٌم  بها   

ٌ
وكلمة

وأِل دا  والنِّ والتنويِن  بالجرِّ  َحَصل10(  تمييٌز  لالسِم  ومسنٍد 

إفَعِلي ويا  وأَتت  َعلَت 
َ
ف بتا  َينَجِلي11(  عٌل 

ُ
ف أقبلنَّ  ونوُن 

م
َ
َهل وِفي ول

َ
ّم12( ِسواُهما الَحرُف ك

َ
كـَيش م 

َ
ل َيِلي  ُمضاِرٌع  فعٌل 

ِهم13( وماِضَي األفعاِل بالتا ِمز َو ِسم
ُ
ف أمٌر  إن  األمِر  فعَل  بالنوِن 

ِمَحل ِللنوِن  َيُك  م 
َ
ل إن  واألمُر  هل14(  وحيَّ نحُوَصٍه  إسم  ُهو  ِفيه 

ومبِني ُمعرٌب  مُنه  واالسُم  ُمدِني15(  الحروِف  ِمَن  ِلشبٍه 



5 ابیات 1 تا 15

1( محمد -که او ابن مالک است - گفت: پروردگارم یعنی خدای یکتا را می ستایم در حالی که 

بهترین مالک است. 
2( در حالی که صلوات می فرستم بر پیام آور برگزیده و خاندانش که بزرگواری را به حد کمال 

رسانده اند. 

3( و از خداوند در تألیف الفیه که دربرگیرنده ی اهداف نحو است، یاری می جویم.

4( و با الفاظی کوتاه معانی بعید را به ذهن نزدیک می کند و به وسیله وعده ای که به زودی محقق 

خواهد شد، بخشش را گسترش می دهد.

5( در حالی که خشنودِی مخاطب را بدون هرگونه نارضایتی تأمین می کند و بر الفیه ابن ُمعطی 

برتری یافته است.

6( در حالی که الفیه ابن معطی به علت پیشتازی اش حائز برتری و سزاواِر ستایش زیبای من است.

7( و دعا می کنم که خداوند در درجات آخرت برای من و او هدایای فراوانی عطا کند.

8( کالم نزد ما نحویین لفظ مفید مانند »استقم« است. و اقسام کلمه اسم، فعل و حرف است.

9( مفرد َکلِم کلمه است. اما قول فراگیرتر است و شامل کالم و کلمه را می شود و گاه نیز از کلمه، 

کالم قصد می شود. مثل کلمئ اإلخالص )یعنی الإله إال اهلل(.

10( اسم با جر )مجرور به حرف جّر و اضافه(، تنوین، منادی واقع شدن، ال و مسند واقع شدن، 

از )دو قسیم خود( جدا و متمایز می شود.

 ) 11( فعل به وسیله تاء در )فعلَت( و )أتت( و یاء در )إفعلی( و نون )تأکید ثقیله و خفیفه( در )أقبلنَّ

آشکار می شود.

12( غیر از این دو، حرف است مانند هل )مشترک(، فی )مختص به اسم( و لم )مختص به فعل 

مضارع(. و فعل مضارع بعد از لم قرار می گیرد، مانند: لم َیَشم.

13( و به وسیله تاِء )تأنیث ساکنه( فعال ماضی را از مضارع و امر متمایز کن و فعل امر را - اگر 

مفهوم امر از آن فهمیده شود- با قبول نون تأکید تشخیص بده.

14( و اگر امر نون تأکید نگیرد، آن لفظ، اسم است؛ مانند: أسُکت: ساکت باش، صٍه: بشتاب. 

15( بعضی از اسم ها معرب و بعضی دیگر مبنی اند و علت بناء آن ها، وجوِد شباهت نزدیک کننده 

یا ُمدنی( به حروف است.
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به الَوضعيِّ ِفي إسَمي ِجئتنا
َّ

الش
َ
ُهنا16( ك وِفي  َمتى  ِفي  والَمعنوّي 

ِبال الِفعل  َعن  نيابٍة 
َ
ك و  ال17(  صِّ

ُ
أ كإفتقاٍر  و  ٍر 

ُّ
تأث

َسِلما د 
َ
ق ما  األسماِء  وُمعرُب  وُسما18(  كأرٍض  الحرِف  بِه 

َ
ش ِمن 

ُبِنيا ُمضٍي  و  أمٍر  ِفعُل  َو  َعريا19(  إن   
ً
ُمضارعا وأعرُبوا 

مباشٍروِمن توكيٍد  نوِن  ِمن  ِتن20( 
ُ
ف َمن  كَيرُعن  إناٍث  نوِن 

ِللِبنا ُمستحٌق  حرٍف  وكلُّ  نا21( 
َّ
ُيَسك أن  المبِنّي  في  واألصُل 

وَضّم سٍر 
َ
ك و 

ُ
وذ تٍح 

َ
ف و 

ُ
ذ وِمنُه  م22( 

َ
ك والّساكُن  َحيُث  أمِس  كأيَن 

ً
إعرابا ن 

َ
إجَعل صَب  والنَّ فَع  والرَّ أهاَبا23(  ن 

َ
ل حُو 

َ
ن وفعِل  إلسِم 

ما
َ
ك ِبالَجرِّ  َص  صِّ

ُ
خ د 

َ
ق واإلسُم  يَنَجِزما24(  ِبأن  الِفعُل  َص  صِّ

ُ
خ د 

َ
ق

 وُجرَّ
ً
تحا

َ
ع بضمٍّ وإنِصَبن ف

َ
َيُسر25( فأرف َعبَدُه  اللِه  ـِذكُر 

َ
ك  

ً
سرا

َ
ك

ِكر
ُ
ذ ما  يُر 

َ
وغ ِبتسكيٍن  وإجِزم  ِمر26( 

َ
ن َبني  و 

ُ
أخ جا  حُو 

َ
ن َينوُب 

باأللِف وانَصبنَّ  ِبواّو  ع 
َ
وإرف أِصف27(  األسماِء  ِمَن  ما  بياِء  جُرر 

ُ
وا

ا
َ
أبان  

ً
ُصحبة إن  ذو  ذاَك  ِمن  ا28( 

َ
بان ِمُنه  الميُم  حيُث  والفُم 

وهُن كذاك  حٌم   
ٌ
أخ أٌب  أحَسُن29(  األخيِر  هذا  في  والّنقُص 

َينُدُر وتاِلَييه  أٍب  وفي  أشَهُر30(  قِصِهنَّ 
َ
ن ِمن  صُرها 

َ
وق



7 ابیات 16 تا 30

16( مانند شباهت وضعی که در )جئَتنا( یافت می شود، مانند آن شباهت معنوی که در )متی( و 
)هنا( است.

17( و شباهت همانند نائب شدِن اسم از فعل بدون این که در آن موثر باشد )یعنی معمول قرار 
نگیرد(: مانند اسماء افعال و نیز شباهت افتقاری اصلی، مانند: نیاز موصول به صله.

18( وُمعرُب األسماِء ما َقد َسلِما           ِمن َشبِه الحرِف کأرٍض وُسما
و اسم معرب اسمی است که از شباهت به حرف سالم مانده، مانند: زمین و اسم.

19( َو ِفعُل أمٍر و ُمضٍي بُنِیا               وأعربُوا ُمضارعًا إن َعریا
و فعل امر و ماضی مبنی شده اند و مضارع معرب است اگر عاری باشد از )ادامه در بیت بعد(

20( عاری از نون تأکید مباشر )1، 4، 7، 13، 14( و از نون تأنیث )صیغه 6، و 12( باشد. آن زنان 
کسی که مجنون شده است را به شگفت می آورند.

21( و همه حروف شایسته مبنی بودن هستند و اصل در مبنّی، ساکن بودن است.
21 و بعضی از مبنیات، مفتوح )مثل أیَن(، مکسور )مثل: أمِس( و مضموم )مثل: حیُث( هستند. 

23( برای اسم و فعل، رفع و نصب را به عنوان اعراب قرار بده مانند: لن اهابا.1
24( به همان جهت که فعل به مجزوم شدن اختصاص یافته است، اسم نیز به مجرور شدن 

است. شده  مختص 
25( پس با حرکت ضّمه، اعراب رفع، با حرکت فتحه اعراب نصب و با حرکت کسره اعراب جّر 

بده مانند: ذکر اهلل عبده یسر.2
26( و با حرکت سکون مجزوم کن و غیر از آنچه گفته شد)ضم و فتح و کسر و سکون( نیز در 

اعراب جانشین آنچه گفته شد، می شود، مانند: جا أُخو بَني نَِمر. 3
27( آن دسته از اسمائی را که بیان می کنم، با واو، رفع، با الف، نصب و با یاء، جّر بده.

28( از آن اسم ها، ذو است، هنگامی که معنای مصاحب را ظاهر کنند. و نیز )فم( هنگامی که 
میم از آن جدا )حذف( گردد.

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

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.

1- هرگز نخواهم ترسید.
۲- يادکردِن خداوند ]از بنده[، بنده را مسرور می کند.

3- برادراِن بنی نَِمر آمدند.
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ُيَضفَن ال أن  االعراِب  ذا  رُط 
َ
إعِتال31( وش ذا  أبِيك  و 

ُ
أخ جا 

َ
ِللياك

وِكال ى  الُمثنَّ ع 
َ
إرف باأللِف  ُوِصال32(   

ً
ُمضافا ِبُمضمٍر  إذا 

واثَنتاِن اثَناِن  ذاَك 
َ
ك ِكلَتا  َيجرياِن33(  وإبَنتيِن  كإبَنيِن 

ُف اليا ِفي َجميِعَها األِلف
ُ
ِلف34( وَتخل

ُ
ا د 

َ
ق فتٍح  بعَد   

ً
ونصبا  

ً
جّرا

جُرر وإنِصِب
ُ
ع بواٍو وِبيا وا

َ
وُمذِنب35( وإرف عاِمٍر  َجمِع  ساِلَم 

ا
َ
ِعشُرون وِبِه  يِن 

َ
ذ وِشبِه  ونا36( 

ُ
واألهل لِحَق 

ُ
ا وباُبَه 

ونا ِعليِّ ُمون 
َ
وعال و 

ُ
أُول ُنونا37(  والسِّ  

ّ
ذ

َ
ش وأرُضون 

َيِرد د 
َ
ق  ٍ ِحين  وِمثَل  وباُبه  د38(  َيطرِّ وٍم 

َ
ق ِعند  وهَو  الباُب  ذا 

ألَتَحق ِبه  وَما   ٍ َمجموع  وَن 
ُ
ون َطق39( 

َ
ن سِرِه 

َ
ِبك َمن  لَّ 

َ
وق إفَتح 

َ
ف

ِبه والُملَحِق  َي  نِّ
ُ
ث ما  وُن 

ُ
ون فإنَتِبه40(  وُه 

ُ
إسَتعَمل ذاَك  ِبَعكِس 

ُجِمَعا د 
َ
ق وألٍف  وماِبتا   )41

ً
َمَعا صب  النَّ الَجّر وِفي  ُيكَسر ِفي 

د ُجِعل
َ
 ق

ً
ذي إسما

َّ
ِبل42( كذا أوالُت وال

ُ
ق  

ً
أيضا ذا  ِفيه  كأذرعاٍت 

الَينصِرف َما  ِبالفتحِة  وُجرَّ  َرِدف43(  أل  َبعَد  َيُك  أو  ُيَضف  م 
َ
ل َما 

ونا النُّ َيفعالِن  ِلَنحِو  وأجَعل  ونا44( 
ُ
وتسأل وَتدِعين   

ً
َرفعا

ِسَمه صِب  والنَّ ِللَجزم  ها 
ُ
وَحذف َمًه45( 

َ
َمظل ِلتروِمي  وني 

ُ
َتك م 

َ
ـل

َ
ك
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31( و شرط اعراب آمذکور برای این اسامی شش گانه درصورتی است که به غیر یاء متکلم اضافه 
شوند. مانند: جا اخو ابیک ذا إعتالء.1

32( به وسیله الف، اسم مثنی و )ِکال( اگر به ضمیر اضافه شود رفع بده.
33( کلتا، )همانند ِکال( است و حکم اعراب نیابِی اثنان و اثنتان همانند )ابنین( و )ابنتین( جاری 

می شود.
34( در همه موارد جانشین حرف الف می شود و حرف یاء در حالت جّری و نصبی بعد از فتحه 

افزوده شده.
35( جمع سالم عامر )اسم َعلَم مذکر عاقل( و ُمذنِب )وصف مذکر عاقل( را به وسیله واو، مرفوع 

و با یاء، مجرور و منصوب کن.
36( اسمامی چون عشروَن و بابش و اهلون و را مثل عامر و مذنب )ملحق به جمع مذکر( اعراب 

بده.
37( و نیز اولو، عالمون و علیون؛ و ارضون و سنون و بابش خالف قاعده هستند.

38( و باب سنون گاهی مانند لفظ حین اعراب می گیرد )عدم حذف نون، و اعراب به حرکت( این 
کاربرد نزد عده ای مثل فراء فراگیر بوده.

39( پس نون جمع سالم مذکر و آنچه به این جمع ملحق شده است را مفتوح کن و کسانی که 
این نون را مکسور در گفتار به کاربرده اند، کم هستند.

سالم  مذکر  نون جمع  برعکس حرکت  آن  ملحقات  و  مثنی  اسم  نون  که  باش  آگاه  40( پس 
است.  مکسور 

41( آن اسمی که به وسیله تاء و الِف )ات( جمع بسته می شود، در هر دو حالت جری و نصبی 
می شوند. مکسور 

42( واژه اوالت )صاحبان( نیز در پذیرش این اعراب مانند جمع سالم مؤنث است و این اعراب در 
آنچه که اسم واقع شده است نیز قبول است. مانند: أذرعات.

43( وغیر منصرف را اگر اضافه نشده یا بعد از اِل )تعریف، موصوله یا زائده یا أم در لغت طّی( 
قرار نگرفته باشد، با فتحه جّر بده.

و  یفعلون  تفعلین،  تفعالن،  خمسه:  افعال  )یعنی  یفعالن  همچون  افعالی  برای  را  نون  و   )44
بده. قرار  رفع  تسألون  و  تدعین  تفعلون(، 

45( حذف این نون، عالمت برای جزم و نصِب این افعال است. مانند: لم تکونی لَِترومی َمْظلََمًه.2

1- برادِر پدِر تو با سرفرازی آمد.
۲- ای زن نبودی که ظلمی را قصد کنی.
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َما األسماِء  ِمن   ً ُمعَتال  وَسمِّ  اِرما46( 
َ
َمك والُمرَتِقى  ى 

َ
كالُمصَطف

را دِّ
ُ
ق ِفيه  اإلعراُب  ل  فاألوَّ ِصرا47( 

ُ
ق د 

َ
ق ذي 

َّ
ال َوهو  َجميُعُه 

َهر
َ

ظ صُبُه 
َ
ون َمنقوٌص  والثاِن  ُيَجّر48(   

ً
أيضا ذا 

َ
ك ُينَوي  وَرفُعه 

أِلف ِمنه  آِخٌر  ِفعٍل  وأيُّ  ُعِرف49(   ًّ ُمعتال 
َ
ف ياٌء  او  َواٌو  أو 

الَجزِم يَر 
َ
غ ِفيه  أنِو  األِلَف 

َ
ف َيرِمي50(  َيدُعو 

َ
ك َما  صَب 

َ
ن وأبِد 

فَع ِفيِهما أنِو وإحِذف جاِزما 51( والرَّ
ً
الِزما ُحكما  َتقِض  ُهنَّ 

َ
الث

َ
ث

ً
را

ِّ
مؤث أل  قاِبُل   

ٌ
نكرة ِكَرا52( 

ُ
ذ د 

َ
ق ما  َموِقَع  واِقٌع  أو 

وِذي ُهم 
َ
ك  

ٌ
َمعرفة وغيُرُه  ِذي53( 

َّ
وال الم 

ُ
والغ وإبِني  وِهنَد 

ُحضوٍر أو  يبٍة 
َ
غ ِلِذي  َما 

َ
ف ِميِر54(  بالضَّ َسمِّ  وُهو  كأنَت 

ُيبَتدا ال  َما  ِمنه  صاٍل  اتِّ و 
ُ
وذ أَبدا55(   

ً
إختيارا  

َّ
إال َيلي  وال 

ك56( كالياِء والكاِف ِمن إبني أكَرَمك
َ
َمل َما  سِليِه  ِمن  والها  والياِء 

َيِجب الِبنا  ه 
َ
ل ُمضَمٍر  وكلُّ  ِصب57( 

ُ
ن ما  فِظ 

َ
ل
َ
ك ُجرَّ  ما   

ُ
ولفظ

ح
َ
َصل نا  وجرٍّ  والّنصِب  للّرفِع  الِمَنح58(  ِنلنا  نا 

َّ
فإن ِبنا  عِرف 

َ
كا

ِلَما والنوُن  والواُو  وألٌف  ما59( 
َ
وإعل اَما 

َ
ق

َ
ك يِره 

َ
وغ اَب 

َ
غ

َيسَتتُر ما  الّرفِع  َضميِر  وِمن  ُر60( 
ُ
َتشك إذ  غَتِبُط 

َ
ن أواِفُق  كإفعل 
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46( اسمائی مانند مصطفی )مختوم به الف ماقبل مفتوح( و مرتِقی )مختوم به یاء ماقبل مکسور( 
معتل نامگذاری کن.1

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

48( و اسم دوم )مرتقی(، اسم منقوص است و نصِب آن ظاهر می شود و اما رفع و جر آن در تقدیر 
و نیت گرفته می شود. )پس درحالت نصبی فقط ظاهر می شود(.

49( هر فعِل مضارعی که حرف آِخرش الف، واو یا یاء باشد، معتل نام دارد.
50( فعلی که حرف آخرش الف است، همه حرکات غیر از جزم )یعنی رفع و نصب( را در نیت و 

تقدیر بگیر. و نصب فعل هایی چون: )یدعو( و )َیرِمی( را ظاهر کن.
51( و عالمت رفع را در آن دو )یدعو و یرمی( در نیت و تقدیر بگیر و هر سه این حروف را حذف 

کن در حالی که جزم دهنده هستی، تا حکم الزمی را اداء کرده باشی.
52( اسم نکره، آن اسمی است که یا پذیرای أل است در حالی که این أل، در آن اثر می کند و 

آن را معرفه می کند، یا در موقعیت اسمی که أل پذیر است، واقع می شود.
53( و هر اسمی غیر از آنچه ذکر شد، معرفه است. مانند: هم )ضمیر(، ذی )اسم اشاره(، هند )اسم 

علَم(، الغالم )محلی به أل(، الذی )موصول(.
54( اسمی که برای غائب یا حاضر است. مانند )أنَت و هو( را ضمیر نامگذاری کن.

55( ضمیر متصل از ضمیری است که در ابتدا واقع نمی شود، و هیچگاه در عقب إال استثنائیه در 
حالت اختیاری قرار نمی گیرد. 

56( مانند یاء و کاف در مثال )إبنی أکرَمَک(2. و یاء و هاء در مثال )سلیه ما َملَک(.3
لفِظ ضمیِر  لفِظ ضمیِر متصل مجرور شده همانند  نیز  بِنای همه ضمایر واجب است و  و   )57

است. شده  منصوب 
58( ضمیر )نا( برای حالت رفع و نصب و جر، صالحیت دارد، مانند: اعرف بنا فإننا نلنا المنح. 4

59( الف و واو و نون به عنوان ضمیِر متصِل غائب و غیرغاءب )مخاطب( آورده می شوند. مانند: 
قاما )آن دو نفر برخواستند( و اِعلما )شما دو نفر بدانید(.

60( و بعضی از ضمایر رفعی، ضمائری هستند که مستتر می شوند، مانند: اِفَعل )امر للمخاطب( 
اُواِفْق )مضارع للمتکلم وحده( نَغَتبِْط )مضارع متکلم مع الغیر( إذ تَشُکُر )مضارع للمخاطب(. 5

1- المرتقی مکارما: يعنی فردی که صعودکننده در کرامت است.
۲- فرزند من گرامی داشت تو را.

3- بپرس ای زن از او آنچه را که مالک است.
4- به کمک ما بشناس پس همانا ما به بخشش ها رسیديم.

5- ترجمه عبارت: انجام بده تا همراهی کنم شاد می شويم وقتی سپاسگذاری می کنیم.
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ُهو أنا  وانفصاٍل  إرتفاٍع  و 
ُ
وذ َتشَتِبه61(  ال  روُع 

ُ
الف وأنَت 

ُجِعال انفصاٍل  ِفي  إنتصاٍب  و 
ُ
وذ ُمشِكال62(  يَس 

َ
ل فريُع  والتَّ اَي  إيَّ

الُمنفِصل الَيجيُء  اختياٍر  وِفي  ِصل63(  الُمتَّ َيجَئ  أن  ى  تأتَّ إذ 

وَما     َسلِنِيه  َهاِء  إفِصل  أو  وِصل  إنَتَمي64(  لُف 
ُ
الخ نُته 

ُ
ك ِفي  أشَبَهه 

ً
صاال إتِّ و  ِخلَتِنيِه  ذاَك 

َ
ك  )65

ً
اإلنِفصاال إختاَر  يِري 

َ
غ أختاُر 

إّتصال ِفی  األخصَّ  م  دِّ
َ
وق إنِفصال66(  ِفي  ِشئَت  َما  َمن  دِّ

َ
وق

صال
َ
ف إلَزم  تبِة  الرُّ حاِد  اتِّ وِفي  َوصال67(  ِفيه  يُب 

َ
الغ ُيبيُح  د 

َ
وق

الُتِزم الِفعِل  َمع  فِس  النَّ يا  وقبَل  ِظم68( 
ُ
ن د 

َ
ق يِسي 

َ
ول ِوقايٍة  وُن 

ُ
ن

َدرا
َ
ن يِتي 

َ
ل و  ا 

َ
ش

َ
ف يَتني 

َ
ل َو  را69(  بَّ

َ
ُمخ ن 

ُ
وك إعِكس  علَّ 

َ
ل وَمع 

فا
َّ
ف
َ
خ  

ً
وإضطرارا الباقياِت  في  فا70( 

َ
َسل د 

َ
ق َمن  بعُض  وَعّني  ِمّني 

وِفي لَّ 
َ
ق لدني  ُدِني 

َ
ل وِفي  د َيِفي71( 

ً
 ق

ً
طِني الحذُف أيضا

َ
دِني وق

َ
ق

قا
َ
ُمطل ى  الُمَسمَّ ُن  ُيعيِّ إسٌم  ا72( 

َ
وِخرِنق َجعفٍر 

َ
ك ُمه 

َ
َعل

الِحِق و  وعدٍن  قرٍن  و  واِشٍق73(  و  وهيلٍة  ٍم 
َ
دق

َ
وش

ً
قبا

َ
ول  

ً
نية

ُ
وك أَتى   

ً
وإسما َصِحبا74(  ِسَواُه  إن  ذا  َرن 

ِّ
وأخ

فأِضف ُمفَرَدين  ونا 
ُ
َيك وإن  َرِدف75(  ذی 

َّ
ال إتّبع   

ِّ
وإال  

ً
َحتما
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61( ضمایر منفصل مرفوعِی أنا، هو و أنت هستند. و فروِع اشتباه نمی شوند.
62( برای ضمیر منفصل منصوبی واژه )إّیای( قرارداده شده است، و به دست آوردِن فروعات از این اصل 

)إّیای( مشکل نیست.
63( هنگامی که امکان این وجود داشته باشد که ضمیر به صورت متصل بیاید، در حالت اختیار به صورت 

منفصل نمی آید.
64( هاء در )سلنیه(1 و مانند آن را به صورت متصل یا منفصل )َسلنی اّیاه( به دلیل جلوگیری از طوالنی 
شدن کلمه بیاور. اما در ضمیری که خبر کان و اخواتش است. ماننِد: )کنُته(2 اختالف نظر منتسب شده است. 
65( همچنین مانند )سلنیه( در )خلتنیه(3 نیز اختالف نظر وجود دارد، و ما متصل آوردن ضمیر را در آن 

اختیار کردیم، اما غیر من )سیبویه( منفصل بودن را اختیار می کنند.
66( به هنگام متصل آوردِن چند ضمیر، ضمایر اخّص )به ترتیب: متکلم، مخاطب و غاءب( را مقدم بدار. 

اما در آوردن ضمیر به شکل منفصل، هر کدام را می توانی مقدم بسازی.
67( در حالتی که دو ضمیر از حیث رتبه با هم برابر هستند، ملزم به منفصل آوردن ]دومی[ باش. مانند: 
اعطیتک ایاک. البته گاهی هم در حالتی که هر دو ضمیر غایب باشند، متصل آوردنشان مجاز است. مانند: 

أعطیتهماه و اعطیتهما إیَّاه.
إیاُهم األرُض الضرورُئ إقتضت )مشروط( مَع اختالِف ما و نحُوَضِمَنت  

68( قبل از یاِء متکلم متصل به فعل، آوردن نون وقایه واجب شده و گاهی در شعر )لیسی: بدون نون 
است. مشاهده شده  وقایه( 

69( و آمدن نون وقایه در )لیتنی( شایع است، و در )لیتی( عدم ذکر آن نادر است. این حکم را در مورد 
( اختیار عکس است. )لعلَّ

70( در بقیه موارد یعنی حروف مشبهه بالفعل می توان با نون ذکر شوند. و بعضی از گذشتگان، )مّنی( و 
)عّنی( را به علت ضرورت شعری به صورت مخفف آورده اند. 

71( و در )لدنّی( استعمال )لَُدنِی( اندک است و در )قدنی( و )قطنی( گاهی حذف نون وقایه زیاد می شود.
72( اسمی که مسّمی )صاحب اسم( را به شکل مطلق )بدون تکلم، خطاب و غیبت( معین می کند، َعلَِم آن 

مسّمی است، مانند: جعفر )نام مردی(- ِخرنِق )نام زنی(.
73( دیگر مثال ها: و َقَرن )نام قبیله ای(، َعَدن )نام مکانی(، الِحق )نام اسبی(، شدقم )نام شتری(، هیله 

)نام گوسفندی(، واشق )نام سگی(
74( َعلَم در سه حالت اسم، کنیه و لقب عنوان می شود، لقب اگر همراه غیر خودش یعنی اسم( بیاید، مؤخر 

ذکر شود. )یعنی ابتداء اسم سپس لقب ذکر شود(.
75( اگر اسم و لقب، مفرد )در مقابل مضاف( باشند، مانند: )هذا سعیُد ُکرٍز(4 حتما اولی را به دومی اضافه کن. 

و اگر اسم و لقب مفرد نبودند، دومی را تابع أولی بیاور. مانند: هذا عبُداهلّل َزیُن العابِدیَن.
1- آن را از من بپرس. يعنی در کلیه افعال دو مفعولی که هردو مفعول آن ضمیر هستند و مفعول دوم در اصل خبر نبوده باشد.

۲- من آن بودم.
3- تو مرا آن پنداشتی. منظور مفعول دوم فعلی است که متعدی به دو مفعول است.

4- اين سعید خورجین است.
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وأَسد فضٍل 
َ
ك منقوٌل  وِمنُه  َدٍد76( 

ُ
وا ُسعاٍد 

َ
ك إرتجاٍل  وذو 

ً
با

ّ
ُرك ِبمزٍج  ما  و   

ٌ
جملة و  عِرَبا77( 

ُ
ا َتمَّ  َويِه  ير 

َ
ِبغ إن  ذا 

ه
َ
اإلضاف و 

ُ
ذ األعالِم  ِفي  وشاَع  َحافة78( 

ُ
ق وأبي  شمٍس  عبِد 

َ
ك

م
َ
َعل األجناِس  ِلبعِض  َووَضعوا  وُهوَعّم79(   

ً
فظا

َ
ل اِص 

َ
األشخ م 

َ
َعل

َ
ك

ِللَعقَرب ِعريٍط  أمُّ  اك 
َ
ذ ِمن  ب80( 

َ
ِللَثعل  

ٌ
َعالة

ُ
ث ذا 

َ
َوَهك
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15 ابیات 76 تا 90

76( بعضی از اسماء علم منقول هستند، مانند: فضل )در اصل مصدر بوده( و أسد )منقول از اسم 
جنس بوده(. و بعضی از اسماء مرتجل اند. مانند: ُسعاد و أدد.

77( و برخی از علم ها جمله )مرکب اسنادی( مانند: تابط شر. و برخی مرکب مزجی هستند. و 
مرکب مزجی اگر با چیزی غیر )ویه( ختم شود، معرب می شود. مانند: معدیکرب. )واگر به ویه 

ختم شود، مبنی است. مانند: سیویه(.
78( در میان اعالم، علِم اضافی شایع و زیاد است )مرکب اضافی: مضاف و مضاف الیه(، مانند: 

عبد شمس و ابی قحافه.
79( برای بعضی از اجناس، اسم َعلَمی وضع شده است )مانند اُسامه برای أسد( که لفظًا مانند 
علِم اشخاص اند )یعنی احکام علم مثل ذوالحال قرار گرفتن را دارند(، و آن اسم )از نظر معنی 

برای تمام افراِد آن جنس( عمومیت دارد. )مثل اسم نکره(
80( از جمله علم جنس: امُّ عریط )علم برای عقرب( و ثعاله )علم برای روباه(.

81( و مثل )أم عریط(، )بّرئ( برای )مّبرئ: علم برای جنس نیکوکار( و َفجار برای )فجرئ: علم 
است.  بدکاری(  برای جنس 

82( با )ذا( به مفرد مذکر اشاره کن، و برای اشاره به مفرد مؤنث به )ذی، ذه، تی، تا( اکتفا کن. 
83( )ذان( و )تان( را برای مثنی مرفوعی و غیر آن )ذین( و )تین( را ذکر کن، تا از قواعد عربیت 

اطاعت کنی.
84( با )اولی( به جمع به صورت مطلق )مذکر و مؤنث، عقالء و غیر عقالء( اشاره کن. و مد آوردِن 

اولی )اوالء( بهتر است. و هنگام اشاره به مشارالیه بعید به این صورت بگو ... 
85( ... با اضافه کاِف حرفی )کاف خطاب( بدون افزودِن الم بُعد )مثل: ذاک( یا همراه با الم )مثل: 

ذلک( و ذکر الم با تقدم )هاء تنبیه( ممتنع است. )یعنی گفته شود: هذاک نه هذلک(
86( با )ههنا( یا )ُهنا( به مکان نزدیک اشاره کن. و به آن دو کاف خطاب متصل نما برای...
، َهّنا، هنالِک، ِهّنا( برای اشاره به دور تلفظ کن. 87( ... اشاره به مکان دور. یا به وسیله )ثَمَّ

88( موصوِل های اسمی، الذی است که مؤنث آن التی می باشد. و یاء آن دو را هنگامی که این 
ََّذیِن(. دو موصول مثنی می شوند، ثابت نگه ندار. )یعنی حذف کن: ال

89( بلکه آن حرف که یاء عقب آن است )یعنی ذ و ت در الذی و التی(، عالمت تثنیه را )ان در 
حالت رفعی و ین در حالت نصبی و جری( بیاور. نون مثنی را در آن دو اگر مشدد کردی، پس 

سرزنشی نیست. )اللذاّن و اللذیّن(.
90( نوِن ذین و تین نیز مشدد می شود. و مقصود از این تشدید، بیان تعویض است )یعنی یاء الذی 

و الف ذان در مثنی حذف شده و ِعوض از آن دو الف عنوان می شود(.


