
قرآن در ترجمه نحوي عوامل نقش واکاوي | 103  

 دانشگاه فرهنگیان

 دو فصلنامه علمی تخصصی

 پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب
 1399دوره دوم، شماره دوم، تابستان 

 واکاوي نقش عوامل نحوي در ترجمه قرآن
 )و حروف شبیه به لیس با تکیه بر تفاوت کارکرد نحوي و معنایی لیس ( 

 

 1محمدعلی کاظمی تبار*                                       18/11/1398: ارسال
                   31/04/1399 :پذیرش

 
 دهیچک

 .طلبد خاصی را از جانب مترجم میموضوع ترجمه قرآن از مسائل بسیار مهم و حیاتی است که دقّت و ظرافت 

نوع جمالت و مهم تر از همه توجه ، ساختار صرفی و نحوي، مفردات، توجه به عوامل مؤثّر در ترجمه از قبیل

با کلمات دیگر وجود  ها آنهایی که در کارکردهاي نحوي و بالغی واژگان و ترکیب  و ظرافتها  به تفاوت

، نگارنده کوشیده است، شده انجامتحلیلی -ش که به روش توصیفیدر این پژوه، امري ضروري است، دارد

بالغی و تفاوت معنایی حروف شبیه ، به بررسی دقیق کارکرد نحوي، ضمن آسیب شناسی ترجمه هاي موجود

نشان داد که ، نتایج به دست آمده .کیفیـت نفی و کاربرد هریک پرداخته شود، به لیس با فعل لیس از جهت نوع

از تاکید و شدت بیشتري در نفی  »لیس« نسبت به فعل »إن« و »ما« به ویژه دو کلمه، ه به لیسحروف شبی

هر یک متناسب با موضوع قبل و میزان » ما أنا علیکم بوکیل«و » لست علیکم بوکیل«برخوردارند و جمالت 

 .دهد میانتخاب گردیده است که اوج بالغت و فصاحت کالم وحی را نشان ، اهمیتی که داشته

 

 حروف شبیه به لیس، لیس، ترجمه قرآن، کارکرد نحوي: واژگان کلیدي

                                                            
 استادیار گروه الهیات دانشگاه فرهنگیان - ۱
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 مقدمه -1

نیازمند مسلّط بودن مترجم به علوم گوناگون از قبیل ، عیب و نقص قرآن کریم بی شک ترجمه بی

یکی از موضوعاتی که در این میان مغفول  .است ...علوم قرآنی و ، بالغت، مفردات، صرف ونحو

 ساختارهاي متفاوت جمالت در ترجمه و معناي عبارتکارکرد صرف و نحو و بالغت و تأثیر ، مانده

به دیگر سخن  .و توجه ویژه به ظرافت هاي موجود در واژگان مترادف و مسائلی از این قبیل استها 

الزم است به موضوعات صرفی از قبیل واژگان جامد و ، براي دستیابی به یک ترجمه درست از قرآن

و مباحث نحوي همچون تقدیم و تأخیر کلمات  ...و ها  اسم معرفه و نکره بودن، مفرد و جمع، مشتق

 .دقت نمود ...استعاره و، و صنایع بالغی چون مجاز ...حذف و ذکر واژگان و ، در جمله

در مورد پیشینه این بحث شایسته است یادآور شوم که با وجود پژوهش هاي زیادي که در حوزه  

پژوهشی انجام نشده و ، رباره موضوع این جستارد، است شده انجاممطالعات ترجمه قرآن کریم 

، شرایط و ضوابط ترجمه، بیشتر به موضوعاتی از قبیل روش هاي ترجمه، مقاالت و تحقیقات موجود

 توان میویژگی هاي مترجم و علوم مورد نیاز او و موضوعاتی از این دست پرداخته اند که براي نمونه 

چاپ شده ، اثر محمدعلی رضایی اصفهانی» ترجمه قرآن مفهوم شناسی ضوابط و قواعد«مقاله به 

آسیب شناسی ترجمه هاي قرآن در بیان مفاهیم «مقاله ، فصلنامه پژوهش هاي قرآنی 42درشماره 

ارائه شده در نخستین همایش ملی واژه پژوهی درعلوم اسالمی توسط هادي نصیري و سارا » واژگان

نوشته محمد بهرامی اشاره نمود که » ی ترجمه قرآنروش شناس«عنوان با  اي مقالهخدري و نیز 

نویسنده به ، اما در نوشتار پیش رو؛ فصلنامه پژوهش هاي قرآنی به چاپ رسیده است 44درشماره 

به ، به ویژه استفاده از ادوات نفی، دنبال این است که در حوزه موضوعات نحوي مرتبط با ترجمه

ما ِمن رجٍل « با جمله »رجَل فی الدار ال« معنایی جمله تفاوت: که سؤاالتی از این دست پاسخ دهد

أنُّه ال إلَه « چیست؟ چه تفاوتی بین عبارت، با این که هر دو براي نفی جنس به کار رفته اند »فی الدار

وجود دارد؟ یا این که تفاوت معنایی ) 62/ آل عمران( »ما ِمن إلٍه إّال هللا« و جمله) 19/محمد( »إّال هللا

 درکجاست؟) 108/یونس ( »ما أ� عليُکم ِبوکيلٍ « با جمله) 66/انعام ( »قل لسُت عليُکم بوکيلٍ «عبارت 
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إن « با) 9/احقاف( »ما أ� إّال نذيٌر مبنيٌ « چرا یکی با لیس ودیگري با ما منفی شده است؟ و عبارت

 ...و مفهوم چه تفاوتی دارند؟ و  از نظر معنا) 115/شعراء ( »أ� إّال نذيٌر مبنيٌ 

ضمن این که ، بررسی دقیق کارکرد نحو در معانی جمالت ضرورت دارد، سؤاالتبراي پاسخ به این  

، سؤاالتدر حقیقت براي یافتن پاسخ این  .هیچ کتاب صرف و نحوي به این مباحث نپرداخته است

بالغی و سبک ، نحوي، معتبر تفسیريبررسی دقیق آیات قرآن در موارد متعدد و استفاده از منابع 

اي  هتوصیفی وکتابخان -از همین رو در جستار پیش رو که به روش تحقیقی .شناسی راهگشا است

این فرضیه ، قصد داریم ضمن بررسی آسیب شناسانه نمونه هایی از ترجمه هاي قرآن، است شده انجام

اعراب واژگان و موضوعاتی از این دست که نقش و ، ساختار جمالت، را اثبات نماییم که نوع کلمات

تاثیر بسزایی در تبیین دقیق معنا و مفهوم عبارت ، به کارکردهاي صرف و نحو در ترجمه مربوط است

روش کار در  .بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، هاي قرآنی دارد و الزم است در ترجمه هاي قرآن

، ذکر و ترجمه هاي نادرست، یرگذار در ترجمه قرآناین پژوهش بدین ترتیب که در آغاز عوامل تأث

سپس به موضوع اصلی یعنی کارکرد نحوي حروف شبیه به لیس پرداخته  .نقد و اصالح شده است

اما با ، مواردي که پیرامون یک موضوع، لیس به شبیه حروف داراي قرآنی شده وپس از استخراج آیات

ارگرفته است تا تفاوت هاي ظریف بین حروف شبیه به مورد بررسی قر، کند میگفتگو ، ادوات مختلف

آسیب شناسی شده ، در همین راستا تعدادي از ترجمه هاي موجود .مشخص شود، لیس و فعل لیس

اما قبل از ورود به اصل موضوع الزم است به ؛ پیشنهاد گردیده است، وترجمه جایگزین با ذکر دلیل

 .در زبان عربی بپردازیمتبیین عناصر تاثیر گذار در ساختار جمله 

 آن و ترجمه جمله در ساختار تأثیرگذار عناصر -2

 :مفردات -1-2

در این حوزه توجه دقیق به معانی مفردات با توجه به منابع معتبر لغت و در نظرگرفتن ظرافت هاي 

ایی براي مثال توجه به ظرافت معن .درترجمه بسیار اثرگذار است، موجود در واژگان مترادف و اضداد

خداوند بلندمرتبه در  .کند این موضوع را روشن تر می، در آیات قرآن کریم »أتی« و »ذهب« دو ماده

إذهبا « :فرماید میخطاب به ایشان و برادرش هارون ، )ع( راستاي اعطاي مقام نبوت به حضرت موسی
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 »...بِّکأتياُه فُقوال إّ� رسوال رَ ف« :فرماید می، آیه 3اما در ادامه با فاصله ) 43/طه( »إنُّه َطَغی، إلی فرعونَ 
تفاوت معنایی ، استفاده شده »أتی« و بار دوم از ماده »ذهب« از ماده، دلیل این که نوبت اول ).47/طه(

رور: الّذهاب« :چنان که در لسان العرب آمده است، است» أتی«و » ذهب«دو فعل 
ُ
ذهَب ، السَّري و امل

جیء: اإلتيان« و) 394/ 1: 1414، منظور ابن( »يذهُب ذهاابً فهَو ذاهبٌ 
َ
و ) 14/13: 1414، ابن منظور( »امل

و  بُسهولة اجملیءُ  هی املاّده هذه فی الواحد األصلَ  أنَّ «: گوید می »أتی« صاحب التحقیق در توضیح ماده

عادي به شکل  آمدن با سهولت و، یعنی معناي اصلی این ماده، )1/28 :1368، مصطفوي( »طبيعیٍّ  جبر�ن

اجملیء يعتُرب فيه اإلقبال عن نقطه « :گوید می »المجیء« و »الذهاب« تفاوت بین وي در .طبیعی است و

معيّنة کما انَّ الذهاُب هو احلرکة َعن نقطه علی سبيل اإلدابر فامللحوظ فی الّذهاب هو جهة اإلدابر عن 
خالصه کالم مصطفوي این  ).1/29: 1368، مصطفوي( »نقطة و فی اجملیُء هو احلرکة و اإلقبال إلی جهة

خود در نقطه مورد نظر براي رفتن حضور ندارد؛ ، زمانی کاربرد دارد که گوینده »ذهب« است که ماده

زمانی استفاده  »أتی« اما ماده، به بازار برو: خطاب به فرزندش بگوید، مثالً مادري که در خانه است

 .به بازار بیا: گوید می، که مادر در بازار باشد و از آن جا خطاب به فرزندش شود می

در آیات فوق این است که پس از خطاب نخست  »فأتیاه« و »إذهبا إلی فرعون« تفاوت کاربرد 

موضوع ترس و نگرانی آنان از مواجهه با ، »نزد فرعون بروید«: پروردگار به موسی و هارون که فرمود

، )45/طه( »إّ� خناُف أن يَفُرط َعلينا أو أن يَطغی« :شد و آنان خطاب به خداوند گفتندح فرعون مطر

 شنوم و می گفتگوي شما را، من همراه شما هستم، نترسید«: آن گاه پروردگار خطاب به آنان فرمود

عدول  »إذهبا«از واژه ، و این بار در کالم خداوند) 46/طه( »الَختافا إنّنی معُکما أمسُع و أَری« :بینم می

اما این ظرافت از دید بیشتر ؛ استفاده شده است تا آنان را به حضور خویش دلگرم سازد »فأتیاه« و فعل

 ها آنبرخی از ترجمه هاي  .مترجمان پوشیده مانده و غالباً فعل دوم را مانند فعل اول ترجمه کرده اند

بنابراین بدون بیم و «؛ )1/314: 1381، ارفع( »...و بگویید  بروید هردو نزد او«: بدین ترتیب است

 »...و  رفتهاینک هر دو به جانب فرعون «؛ )1383:1/314، انصاریان( »...و بروید هراس به سوي او

، ؛ رضایی1390:5/456، میرزا خسروانی( گریدو بسیاري ترجمه هاي ) 1380:1/314، الهی قمشه اي(
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ترجمه درست این است که  که درحالی) 1387:1/314، ؛ کاویانپور1/314:ق 1415، ؛ فوالدوند1383:1/314

 »...و ) که من آن جا هستم( نزد فرعون بیایید«: بگوییم

 :ساختار صرفی واژگان -2-2

مفرد و جمع و نوع ، به این معنی که به ساختار مفردات از نظر جامد و مشتق و توجه به نوع مشتق

بدیهی است که معناي  .مزید بودن فعل و مواردي از این قبیل دقت شودمجرد یا ، معرفه و نکره، جمع

اسم فاعل با اسم مفعول و صفت مشبهه یا دیگر انواع مشتق ویا مفهوم مشتقات با مصادر وکلمات 

براي مثال  .یکسان نیست، هاي مفرد با مثنی و جمع و اسم جمع جامد تفاوت دارد و ترجمه اسم

ستع« درعبارت
ُ
ستعاُن َعلی ما تصفون« و) 18/یوسف( »اُن َعلی ما َتِصفونوُهللا امل

ُ
 »ربُّنا الّرمحن امل

در باب استفعال است که حرف علّه آن به الف  »عون« اسم مفعول از ماده »مستعان« واژه) 112/انبیاء(

با این حال برخی مترجمان در ترجمه این کلمه دقت  .است »مستعین«تبدیل شده و اسم فاعل آن 

 بر آن چه توصیف«: ننموده و سهواً دچار اشتباه شده و آن را به شکل اسم فاعل ترجمه نموده اند

پروردگار ما بر خالف آن چه توصیف «و ) 1/237:ق 1415، فوالدوند( »خدا یاري ده است، کنید می

، عاملی( گریدو بسیاري ترجمه هاي ) 1387:1/237، کاویانپور( »بخشنده و یاري دهنده است، کنید می

 )1/330:ق 1414، ؛ پورجوادي1/237: 1380، ؛ الهی قمشه اي1360:5/159

 :ارکان اصلی و اجزاي فرعی -3-2

 :عبارت اجزاي فرعی نیز داشته باشد؛ مثالً در، دتوان میهر جمله دو رکن اصلی دارد و عالوه بر آن 

ارکان اصلی و سایر کلمات اجزاي فرعی هستند و  »علیم« و »اهللا« هاي واژه، »بکلِّ شئٍ علیمإنَّ اهللاَ «

توجه به ادوات تأکید یا حصر موجود در جمله و از جمله  .البته همه واژگان در معناي جمله اثرگذارند

ید موجود در معرفه آمدن مسند در جمالت اسمیه نباید مورد غفلت قرار گیرد؛ زیرا باید حصر و تأک

نادیده ها  است که متاسفانه در بسیاري از ترجمهاي  هاین نکت و در ترجمه مشهود باشد، جمله عربی

او آمرزنده مهرابن « ):١٦/و قصص ٩٨/؛ يوسف١٠٧/يونس( »هَو الغفوُر الرحيمُ «گرفته شده و عبارتی از قبیل 

، کاو�نپور( »خدا آمرزنده مهرابن است«و ) ١٣٧٨:٢/٤٢٥، ؛ فيض اإلسالم١/٢٢١:ق ١٤١٥، فوالدوند( »است

 »خدا بخشاینده مهربان است« ):...و 192و  182و  173/بقره( »إن َهللا غفوٌر رحيمٌ «اب مجله ) ١/٢٢١: ١٣٨٧
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یکسان ) 1/26: 1380، ؛ حلبی11/متن: 1410، ؛ خواجوي1/26:ق 1415، ؛ فوالدوند1/26: 1387، کاویانپور(

، نادیده گرفتن تفاوت بین دو عبارت در ترجمه هرچند سهوي باشد یعنی، ترجمه شده است و این

 .پذیرفتنی نیست

 :شکل ترکیب کلمات با یکدیگر -4-2

 منظور بافت و ساختار جمله و از جمله استفاده از حرف جرّ خاص همراه با فعل است؛ مثالً ترکیب

»ن« یا با حرف »فی« با حرف »رغبدر معنا تفاوت دارد یا تقدیم و تأخیري که در  »إلی«یا با حرف  »ع

، مفعول، فاعل لیقبو نیز حذف یا ذکر مواردي از  گیرد می نقش هاي اصلی و فرعی جمله صورت

با حروف جرّ یا » ضرب«فعل براي نمونه ترکیب  .بسیار اثرگذار است، در تبیین معناي جمله ...مبتدا و 

 :کنیم که به آن اشاره میکند میمعانی مختلفی را ایجاد ، واژگان دیگر

که بیشترین کاربرد را درآیات قرآن » مثال زد«به معناي » مثالً«با واژه » ضرب«ترکیب فعل  -4-2-1

 طيّبة کشجرة طّيبة کلمة،  کيَف ضرَب ُهللا مثالً  أ َمل ترَ «: براي نمونه به عبارت هاي زیرتوجه کنید .دارد

ضرَب ُهللا مثالً « و) 112/نحل( »...ضرَب ُهللا مثًال قريًة کانت آمنًة مطمئّنًة و َ «، )24/یمابراه( »...

 )11/ تحریم( »...لّلذيَن آمنوا إمرأَة فرعوَن 

؛ »سفرکردن براي جهاد یا کسب روزي«به معناي » فی«با حرف جرّ » ضرب«ترکیب ماده  -4-2-2

] انفاق شما باید[« ):273/بقره( »سبيِل ِهللا الَيستطيعوَن ضرابً فی األرضِ للفقراء اّلذيَن اُحِصروا فی « :مثال

به اي  هوسرمای[توانند مسافرت کنند  براي نیازمندانی باشدکه در راه خدا در تنگنا قرار گرفتند و نمی

اي کسانی که « ):94/نساء( »... � ايّها اّلذيَن آمُنوا إذا َضربُتم فی سبيل هللا« :نمونه دوم .»]دست آورند

و إذا َضربُتم فی األرِض «: و نمونه سوم »...سفرکردید ] براي نبرد با دشمن[هرگاه ، ایمان آورده اید

شما  روید گناهی بر می و چون به سفر« ):101/نساء( »...ليَس عليکم جناٌح أن تَقصروا ِمن الّصالة

 .»...نیست که نمازتان را شکسته بخوانید 

؛ »...حاکم گردید و، واجب شد، الزم شد«در معناي » علی«با حرف جرّ » ضرب«ترکیب  -4-2-3

سکنُة «: مانند
َ
 ):112/آل عمران( »...ُضرِبت َعليهم الّذلُة أيَن ما ثُِقـفوا إّال ِحببٍل ِمن هللا و ُضرِبت َعليهم امل
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یا ذلّت و خواري برآنان حاکم ، محکوم شدند، مهر ذلّت و خواري بر آنان زده شد یا به ذلّت وخواري«

سکنُة  ُضرَِبت عليِهم الّذلّة وو « :دیگراي  هو نمون »...و فقر و درماندگی بر آنان حاکم شد  ...گردید 
َ
امل

 .مانند ترجمه آیه قبل) 61/بقره ( »...و ابؤوا بَِغضٍب ِمن هللا 

داخل جمله است و زمانی که اعراب و عالمت آخر واژگان مبین نقش وکارکرد آن در  :اعراب -5-2

دریافت مفهوم جمله دچار اشکال ، درست به کار نرود یا خواننده به اعراب توجه ننماید، اعراب

اما ، فاعل و مرفوع است »اهللا«واژه ) 18/حج( »َمن يُِهن ُهللا فما لُه ِمن ُمکرمٍ «؛ مثالً درعبارت شود می

هیچ کس او را گرامی ، هرکه خدا را خوار پندارد«: بدین شکل آمده استها  متاسفانه در برخی ترجمه

آن را مفعول ، روشن است که مترجم به خاطر بی توجهی به اعراب اهللاُ ).278/متن: بی تا، پاینده( »ندارد

هرکه را : تصور نموده و عبارت را نادرست ترجمه کرده که ترجمه درست آن بدین ترتیب است

 .ندارداي  هیا هیچ گرامی دارند دارد میهیچ کس او را گرامی ن، لیل گرداندخداوند خوار و ذ

احتمال ، اعراب گذاري نشوداي  هجمله تا حدي است که اگر جمل عالوه براین اهمیت اعراب در 

به شکل هاي گوناگون زیر  توان میرا  »اکرم الناس احمد« ؛ مثالً عبارتدهد میوجوه مختلف را 

 :شود میمعانی و برداشت هاي آن نیز متفاوت ، خواند که در نتیجه

 )مفعول: فاعل و احمد: الناس، جمله فعلیه( .ندداشت  میمردم احمد را گرا :أکرم النّاس أحمد -الف 

مضاف : الناس، مبتدا: أکرم، جمله اسمیه( .احمد است، گرامی ترین مردم :أکرم الناسِ أحمد -ب 

 )خبر: الیه و احمد

 )فاعل: مفعول و احمد: الناس، جمله فعلیه( .داشت میاحمد مردم را گرا :أکرم النّاس أحمد -ج 

: الناس، جمله فعلیه و فاعل ضمیر مستترأنت( .مردم را گرامی بدار! اي احمد: أکرِم الناس أحمد -د 

 )منادا: احمد، مفعول
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 بالغت در تبیین معناي جمالتحو و کارکرد ن -3 

موضوعات گوناگون علم نحو و بالغت کارکردهاي متنوعی در تبیین معنا و مفهوم جمله دارد که به 

 :شود میجهت پرهیز از زیاده گویی به یک مورد از هر کدام اشاره 

 :تعیین نوع جمله و نقش کلمات و روشن نمودن معناي مورد نظر -1-3

اسمیه یا ( روشن کردن نوع جمله، ترین کارکردهاي نحو و به ویژه بحث اعراببی شک یکی از مهم 

ما أحسن «جمله است؛ مثالً در مورد جمله  و نقش کلمات و به دنبال آن تبیین معناي) فعلیه بودن آن

؛ زیرا رود میاستفهامی و منفی ، سه احتمال تعجبی، بدون استفاده از علم نحو و اعراب کلمات »حمید

که جمله تعجبی و بدین  »ما أحسنَ حمیداً« :آن را بدین شکل اعراب گذاري کرد و گفت وانت می

 :شود مییا این که جمله از نوع پرسشی باشد که بدین شکل خوانده ، »چه نیکو است حمید« :معنا باشد

 بدین، خوب و نیکو است؟ و یا جمله خبري و منفی باشد، یعنی چه چیز حمید »ما أحسنُ حمید؟«

 .احسان نکرد، حمید: به معناي »ما أحسنَ حمید« :ترتیب که بگوییم

 :افزایش دقّت ترجمه و معناي عبارت با توجه به تقدیم و تأخیر واژگان -2-3

، بدین ترتیب که بر اساس نوع جمله .متفاوت باشد، دتوان می، ترتیب قرارگرفتن واژگان در زبان عربی

مفعول بر فاعل یا ، حسب شرایط، آغاز شود یا این که در جمله فعلیه، د با اسم یا فعلتوان میجمله 

که الزم است در هنگام دریافت  کند میحتّی فعل مقدم شود و این امر تفاوت معنایی محسوسی ایجاد 

چنان چه یک جمله فعلیه را به اسمیه تبدیل  .مورد توجه قرارگیرد، معناي جمله و ترجمه آن به فارسی

براي مثال اگر  .افتد می تأکیدي روي مسند إلیه اتفاق، گیرد میکه صورت اي  هل اسناد دوباربه دلی، کنیم

 با این کار فعل، راح إلی المستشفی، سعید: بگوییم، راح سعید إلی المستَشفی، به جاي عبارت

»این بدان معنی است یک بار به مبتدا ویک بار به فاعل و ، اسناد داده ایم، را دوبار به مسند إلیه »راح

واقع  »سعید« یعنی، نه کس دیگري وتأکید جمله روي شخص رونده، که قطعاً سعید به بیمارستان رفت

، همین طور در یک جمله فعلیه .یعنی بیمارستان، و نه روي محل رفتن »رفتن« نه روي فعل، شده است
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إیاك « :نه روي فعل و فاعل؛ مانند ،فتدا می تأکید و حصر روي مفعول اتفاق، اگر مفعول را مقدم کنیم

اك« که پرستش منحصر به ضمیر »نعبدشود می، یعنی خداوند »إی. 

 ها آنموردي را که بیانش مهم تر است و ، بین دو چیز«ها  برآیند جمالت فوق این است که عرب 

، سیبویه( »باشند مهم و مورد توجه، هرچندکه هر دو، دارند می مقدم، نسبت به آن توجه بیشتري دارند

1408 :1/15( 

 در ترجمه» س و حروف شبیه به لیسلی« ییمعناتفاوت -4

این ، یکی از مهم ترین کارکردهاي نحو در دریافت مفهوم جمله و به کاربستن دقیق آن در ترجمه

تحت یک عنوان جمع شده و ، است که مترجم به تفاوت معنایی و کاربردي کلماتی که از بعد نحوي

و حروف شبیه به لیس است  »لیس« یکی از این موارد واژه، براي نمونه .توجه نماید، مترادفند، هربه ظا

 به کار »نیست« شوند و به معناي می مطرح، تحت عنوان یک نوع از نواسخ، که در مباحث نحوي

 .هاي ظریفی دارند که دستمایه اصلی این پژوهش گردیده است اما این واژگان تفاوت، روند می

یعنی حال و آینده به کار ، در زبان عربی در اصل براي نفی زمان حال به شکل مطلق» لیس«فعل  

 :وجود داشته باشد که به زمان حال اختصاص یابد؛ ماننداي  همگر این که در جمله قید یا قرین، رود می

لیس مصروفاً أال یوم یأتیهِم «یعنی اآلن محمد حاضر نیست یا در عبارت » لیس محمد حاضراً«

 ها آناز ، به سراغ آنان بیاید] عذاب[آگاه باشید آن روز که «: که داللت برآینده دارد) 8/هود( »عنهم

جز ، آن«: سخن برخی که گفته اند، بنابراین؛ )1/222: 1373، مکارم شیرازي( »بازگردانده نخواهد شد

رست نیست و د) 115: 1929، ؛ برجستراسر7/112: 1422، ابن یعیش( »رود میبراي نفی زمان حال به کار ن

که اسم آن » لیس خَلَقَ اهللاُ مثلَه«: این عبارت است، براي غیر زمان حال »لیس« از نمونه هاي کاربرد

از آن جا که بعد از ، در این عبارت .خداوند مانند آن را نیافریده است: ضمیر شأن محذوف است؛ یعنی

خلقَ اهللاُ «براي زمان گذشته به کار رفته و جمله  »لیس«، آمده است »خلقَ« یماضفعل » لیس«فعل 

در محل نصب قرار دارد »لیس« خبر عنوان به» مثله. 

 



1399 ، تابستان2شماره دوم، مجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال  | 112 

 :شبیه به لیس» ما« -1-4

؛ چنان که خداوند بلند مرتبه دهد میرا انجام  »لیس« همان کار، در لغت یا گویش اهل حجاز »ما« کلمه

 .دانند نمیها آن را عامل  اما تمیمی، )31/یوسف( »ما هذا بشراً«: فرماید می

 :»لیس« و »ما«وجوه شباهت  -1-4-1

اختصاص به جمله اسمیه  »ما« هرچند، شوند می خبر وارد هر دو واژه بر مبتدا و، به باور بیشتر نحویان

بر  »باء« است که حرفها  وجود همین شباهت ندارد و هر دو براي نفی زمان حال هستند و به خاطر

 کلمه« :این که برخی گفته اند ).188/ 4: 1420، ؛ المبرّد1/108: 1422، ابن یعیش( شود خبر هر دو وارد می

نیز  »ما«درست نیست؛ بلکه ) 109-108/ 1: 1422، ابن یعیش( »اختصاص به نفی زمان حال دارد» ما«

و زمانی که قیدي ) 1/303: 1964، عقیل ابن( »به شکل مطلق براي زمان حال کاربرد دارد« »لیس« مانند

وما هم بِخارجینَ من «درعبارت چنان که ، کند اختصاص به حال یا آینده پیدا می، وجود داشته باشد

 »ما هم عنها بِغائبینَ و«و » آنان هرگز از آتش جهنم خارج نخواهند شد«: یعنی، )167/بقره( »النّارِ

 .آینده شده است مختص» شوند نمی غائب، از دوزخ ها آن«: یعنی، )16/ انفطار(

 :»لیس«و » ما« وجوه اختالف -2-4-1

مثل هم نیستند  کامالًاما این دو واژه از نظر معنا ، شباهت هایی وجود دارد، با این که بین این دو کلمه

که بین این دو کلمه که یکی فعل و دیگري  کند میاقتضا ، و البته ظرافت و حکمت زبان عربی نیز

زبان « :تفاوت معنایی وجود داشته باشد؛ زیرا همان طور که برخی صاحب نظران گفته اند، حرف است

که اي  هو هیچ دو کلم) 67و  58، 1929، برجستراسر( »عربی تمایل به تفاوت و تخصیص در واژگان دارد

 .ندارد در آن وجود، مشابه و برابر باشند کامالً

، سامرایی( »است تر يقو "لیس"از ، در نفی "ما"حرف «تفاوت این باشد که  نیتر مهمرسد  به نظر می 

دالیل ، براي اثبات این ادعا .کند مینفی را با شدت و حدت بیشتري بیان ، و این کلمه) 228/ 1: 1420

 :زیر وجود دارد
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صاحب  که چنانه است؛ فعلی، شود آن آغاز میکه با اي  هفعل است و جمل »لیس« واژه -1-2-4-1

که اي  هجمل که درحالی، )2/492: 1367، ابن هشام( را نیز فعلیه دانسته است »کانَ زید قائماً« مغنی عبارت

شود و همانند  صرف می، زمان دارد، لیس فعل است کهتوضیح این  .اسمیه است، شود شروع می »ما«با 

همه از ویژگی هاي فعل ها  ضمیري به آن متصل شود یا در آن مستتر گردد و ایند توان می، دیگر افعال

اجزایی مانند ، هرچند که در این مورد، جمله فعلیه است، که با فعل شروع شوداي  هاست و طبیعتاً جمل

را که در آن فاعل یا مفعول وجود داشته باشد را نیز اي  ههمان طور که هر جمل، فاعل و مفعول ندارد

فاعل و کلمه ، در کاتب »هو« ضمیر» أنا کاتب الدرس«جمله  ؛ مثالً دردانند نمیلزوماً جمله فعلیه 

که داراي  »دونَک أخاك«: یا عبارتی مانند، شود میفعلیه نامیده ن، اما این جمله، مفعول است »الدرس«

نه فعل است و نه ویژگی هاي فعل  »ما«کلمه  که درحالی .گردد محسوب نمی، جمله فعلیه، مفعول است

اسمیه است و جمله اسمیه نسبت به فعلیه ثبات و ، که با ما شروع شوداي  هجمل، را دارد و از همین رو

شود نه با فعل و به  انجام می، گفت نفی در اصل با حرف توان میعالوه بر این  .تأکید بیشتري دارد

 .اصالت بیشتري داردحرف براي نفی نسبت به فعل ، عبارت دیگر

ه و در تمام این موارد مورد بر سر اسم نکره وارد شد 41در در قرآن کریم  »لیس« کلمه -2-2-4-1

مورد با اسم نکره به کار رفته و  91در  »ما«درحالی که حرف ، دگر آمده استزائد تأکی »من«هم بدون 

وه بر یعنی عال، تأکید افزوده شده است براي شمول و »ن«ِحرف ، قبل از اسم نکره، موارد در تمام این

 .داللت بر نفی مؤکَّد دارد، زائد قبل از اسم »من« ورود، »لیس«نسبت به  »ما« کاربرد بیش از دو برابري

 :به نمونه هاي از هر دو مورد دقت کنید

 »دوِن ِهللا ِمن ولیٍّ ما لُکم ِمن « و) 59/اعراف( »ما لُکم ِمن إلٍه غريُه« :»ما« نمونه هاي کاربرد -الف 

ما هلُم بذلَک «و  )11/رعد( »ما هلُم ِمن دونِه ِمن والٍ « و) 31/؛ شوري22/؛ عنکبوت 116/؛ توبه107/بقره(

 )24/و جاثیه 20/زخرف( »ِمن علمٍ 

ليَس لُه ِمن دونِه « و) 51/انعام( »ليَس هلُم ِمن دونِه ولیٌّ وال شفيعٌ « :»لیس« نمونه هاي کاربرد -ب 

و  15/؛ لقمان36/؛ اسراء15/نور( »ليَس لُکم به علمٌ «و ) 71/حج( »ليَس هلُم به علمٌ « و) 32/احقاف ( »أولياءُ 

 )42/غافر
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زائد دالّ بر تأکید آمده که  »باء«همراه با ، در تمام مواردي که از نوع مفرد بوده »ما« خبر -3-2-4-1

 و) 31/یوسف( »ما هذا بشراً «: آمده است که عبارتند از »باء«بدون ، مورد 3در مورد است و تنها  76

هریک ، مورد نیز 3و این ) 47/حاقّه( »فما ِمنُکم ِمن أحٍد عنُه حاجزينَ « و) 2/مجادله( »ما ُهنَّ أّمهاهِتم«

به دلیل این که مقدمه و زمینه ساز بیان ها  عبارت، توضیح این که در مورد اول و دوم .دارداي  هنکت

عبارت ، »ماهذا بشراً «بعد از عبارت ، زیرا در جمله اولبدون باء آمده اند؛ ، دیگري هستندمطلب 

إن اّمهاهتم إّال « جمله »ماهّن اّمهاهِتم« و در جمله دوم بعد از عبارت »إن هذا إّال ملٌک کرمي« اصلی

این است که این ، جملهبنابراین دلیل نیامدن حرف تأکید در خبر این دو ، آمده است »الّالئی َولدنـَُهم

 .اصل مطلب نیستند، مقدمه جمله دیگري و خود، جمله ها

بیشتر آنان بر این باورند که  .اختالف نظر وجود دارد، بین نحویان، در تعیین خبر، مورد سوم اما در 

؛ 19/ 1421:5، ؛ نحاس1425:3/378، دعاس( »صفت براي أحد است، خبر مقدم و حاجزین، منکم«

که در این صورت شامل موضوع نخواهد بود؛ چراکه بر ) 1377:4/353، ؛ طبرسی243/ 1418:5، بیضاوي

، حاجزین« گریداما به اعتقاد برخی ، خبر اسم نکره نیست که با حرف زائد همراه شود، طبق این نظر

 :و این نظر به سه دلیل ترجیح دارد) 1/571: 1416، محلی و سیوطی( »خبر است

 .د خبر باشد که شبه جمله ومتعلّق به محذوف باشدتوان میرتی منکم در صو -الف 

، و از نظر معنا» فما من أحد منکُم حاجزینَ عنه«: این گونه بوده است، جمله فوق در اصل -ب 

 .کند میمانع بودن هریک از آنان از عذاب الهی را نفی 

د صفت براي توان میحاجزینَ نکلمه ، جمع است» حاجزین«مفرد و » أحد«با توجه به این که  -ج 

 .قرار بگیرد، أحد

تنها همین یک مورد است که بدون حرف باء ، مبنا قرار دهیم، بنابراین اگر نظر دوم را که درست است 

اکنون  .مورد بدون آن آمده است 5در زائد و  »باء«مورد با  23در  »لیس« خبر که درحالی، آمده است

درصد و  96در بیش از  »ما« خبر، مورد 3با لحاظ نمودن همان ، اگر نسبت بین اعداد را در نظر بگیریم
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ضمن این که میزان کاربرد هر واژه ، آمده است، زائد براي تأکید »باء« همراه، درصد 88در  »لیس« خبر

 .گویاي این مطلب است خوبی بهنیز 

در تمام ، از نوع مفرد بوده »ما« نکره یا خبر »ما« هرگاه اسم گفت که توان میبه سخن دیگر با اطمینان  

در مورد  که درحالی، چه با اسم و چه با خبر، موارد با حرف جرّ زائدي براي تأکید همراه شده است

 .است »ما«کمی بر شدت نفی موجود در کلمه لیس این گونه نیست و این دلیل مح

، منفی شده اند »ما«غالباً با ، وي موضوعات مهم و نیازمند تأکید زیاد هستندجمالتی که حا -4-2-4-1

ما لُکم ِمن إلٍه « :فرماید میخداوند متعال ، مطرح است، براي نمونه جایی که بحث مهم نفی شرك

براي تبیین بیشتر به آیات  .در قرآن نیامده است »لیس«چنین تعبیري با  که درحالی، )59/اعراف( »غريُه

 :زیر دقت کنید

 )٦٦/انعام( »ُقل لسُت عليُکم بوکيلٍ ، کذََّب بِه قوُمَک و هَو احلقّ  وَ « -الف 
 )١٠٧/انعام( »ما أنَت عليِهم ِبوکيلٍ  لو شاَء هللاُ ما أشرَُکوا َو ما َجعلناَک َعليهم َحفيظاً و وَ « -ب 
 )٦/شوری( »هللاُ َحفيٌظ عليهم َو ما أنَت عليِهم ِبوکيلٍ ، أولياءَو اّلذيَن اّختذوا ِمن دونِه « -ج 
و  ٤١/زمـــر( »فَمـــن اهتَـــدی فِلنفســـه و َمـــن ضـــلَّ فإّمنـــا َيضـــلُّ عليهـــا و مـــا أنـــَت علـــيِهم ِبوکيـــل ...« -د 
 )١٠٨/يونس

و در آیات  »لیس« در ذهن که چرا در مورد نخست از مثال هاي باال و طرح این پرسش با دقت در 

موضوع از اهمیت ، یابیم که از آن جا که در مورد اول می در خوبی به، استفاده شده است »ما« بعدي از

با توجه به بافت جمله و قدرت نفی اي که از ، و در سایر موارد »لیس« از، کمتري برخوردار است

 »الف« توضیح این که در مورد .استفاده شده است »ما« از کلمه، شود میسیاق و موضوع دریافت 

پس ، آن حقّ و حقیقت است که درحالی، قوم تو عذاب الهی را تکذیب کردند: فرماید خداوند متعال می

و از ] و تنها وظیفه من ابالغ است[شما نیستم ] پذیرفتن و نپذیرفتن[من مسؤول و ضامن : به آنان بگو

صحبت از ، اما در موارد بعدي، بیان شده است »لیس« با، تا حدودي بدیهی است آن جا که این امر

در هر ، بسیار مهم و حیاتی است، شرك آنان و هدایت و گمراهی ایشان است و از آن جا که این امور

 .افزوده شده است، زائد براي تأکید نفی بر سر خبر »باء« استفاده شده و »ما«از حرف ، وردسه م
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این ، تأکید بیشتري در نفی دارد »لیس« نسبت به فعل »ما« کند مطلب دیگري که اثبات می -5-2-4-1

گیرد؛ چنان که صاحب الکتاب  جواب قسم قرار می، است که این کلمه به همراه اسم و خبرش

و مولّف اإلتقان درتبیین ) 1/460: 1408، سیبویه( »است »لقد فعل« جواب »م«جمله همراه با «: گوید می

داراي تأکید  »ما«اقتضاي کالم سیبویه این است که «: آورده است به نقل از ابن حاجب، این دیدگاه

 »تأکید دارد، جوابش نیز، تأکید دارد »قد« قرار داده و همان طور که »لقد« را جواب» ما« است؛ زیرا

تأکید ، نفی در آن« :گوید ضمن این که وي در جایی دیگر به صراحت می، )270: 1425، سیوطی(

 :کنیم می چند مثال قرآنی را بررسی، با این توضیحات ).2/62: 2003، سیوطی( »بیشتري دارد

 »ال نصــريٍ  مــا لــَک ِمــن ِهللا ِمــن ولــیٍّ و، لــئن اتـَّبعــت أهــواءُهم بعــَد الّــذی جــاءَک ِمــن العلــم وَ « -الــف 

 )١٢٠/بقره(
 )٢٨/مائده ( »ما أ� بِباسٍط يدیَّ ألقُتلک، لَئن َبسطَت إلیَّ يدَک لَِتقُتلنی« -ب 
 )٢-١/قلم ( »ن والقلِم و ما َيسطروَن ما أنَت بِنعمِة ربَِّک ِمبجنونٍ « -ج 

 »الم« جواب قسم مقدر است و، هرگاه جمله با الم موطّئه و إن شرط آغاز شود«نحو بر طبق قواعد  

: 1968، غالیینی( »نه جواب شرط مذکور، استبراي داللت بر این است که مابعدش جواب قسم مقدر 

یعنی ، و به همین دلیل به آن الم موطّئه شود میجانشین جواب شرط ، و در واقع جواب قسم) 3/272

هاي سه گانه  در مثال »ما«جمله آغاز شده با ، بنابراین چنان که مالحظه شد؛ گویند میزمینه ساز قسم 

به  »لیس«، در هیچ جاي قرآن کریم که درحالی، جواب قسم است که خود داللت بر تأکید دارد، فوق

 »لیس« و »ما« بین، همراه اسم و خبرش در جواب قسم نیامده و این اثبات وجود تفاوت درمراتب نفی

 .است

عطف شده که این  »قد«بر جواب شرط همراه با  »ما«عالوه بر این در مواردي نیز جمله نفی همراه با  

َمن ُتدخِل النّاَر َفقد أخزيته وما للظّاملَني ربّنا أنَّک « ؛ مثال درعبارتاستنیز دلیل محکمی بر تأکید نفی 

ما احلياة الّدنيا إّال متاُع  فَقد فاَز و، فَمن ُزحزَِح َعن الّنار واُدِخَل اجلّنةَ « یا و) 192/آل عمران( »ِمن أنصار

يُشرک ابهلِل فقد حّرم ُهللا عليه اجلّنة و مأواُه الّنار و ما  إنُّه َمن« :مثال دیگر و) 185/آل عمران( »الغرور
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نیامده  »لیس« با »قد« هیچ موردي عطف بر حالی است که دراین در ) 72/مائده( »للظّاملَني ِمن أنصار

 .است

از شدت و تأکید بیشتري برخوردار است و این امر  »لیس« نسبت به نفی »ما«با  شده انجامبنابراین نفی  

ما «افزوده گردد؛ مثال درترجمه عبارت ، که دالّ بر تأکید باشد اي واژهباید در ترجمه لحاظ شود و 

ستمکاران هیچ یار و یاوري ندارند ، بی شک: گفته شود) 72/و مائده 192/آل عمران( »للظّاملَني ِمن أنصار

اما ، گذاشته شود »لیس« و »ما«ذکر ادوات تأکید از این جهت است که تفاوتی بین  .یا نخواهند داشت

به  .و نکات دقت نشده استها  به این تفاوت دهد مینشان ها  متاسفانه بررسی بسیاري از ترجمه

، فیض االسالم( »براي ستمکاران یاورانی نخواهد بود« :دقت کنید، نمونه هاي زیر از ترجمه عبارت فوق

 »کسی یار و مددکار ستمگران نیست«، )1/75: 1372، معزّي( »نیست ستمگران را یارانی«، )1/156: 1378

یاورانی ، ستمکاران«، )1/75: 1415، فوالدوند( »براي ستمکاران یاورانی نیست«، )1/75: 1378، کاویانپور(

ستمگران «، )45/ 1: 1414، پورجوادي( »ستمگران یاوري ندارند«، )1/75: 1377، انصاري( »نخواهند داشت

 .و نمونه هاي دیگر) 39/متن: بی تا، پاینده( »یارانی ندارند

 :»لیس«شبیه به  »إن« -2-4

و تنها گروهی به استناد متون موجود از جمله  اند رفتهینپذرا  »إن«بیشتر نحویان بصره عمل کردن  

 .اند دادهنسبت  »١العالية« به اهالی منطقهعمل آن را ، »ِمن أحٍد إّال ابلعافية إن أحٌد خرياً «عبارت 

شواهدي  حال نیباا ).122-1/121: 1964، ؛ ابن عقیل24-1/23: 1367، ؛ ابن هشام1/255: 1995، اشمونی(

 :وجود دارد؛ مانند »إن«از عمل کردن 

 2اجملانني أضعفِ  َعلی إّال  أحدٍ  علی مستولياً  هوَ  إن

 :و یا این بیت

                                                            
 بن عبداهللا، انصاري هشام ابن .»است آن باالي و "مکه" پشت و "تهامه" سرزمین تا "نجد" باالدست مناطق "عالیه" از مراد« - ۱

 .199 ص، ق هـ 1410، الهجرة دار، قم، الذهب شذور شرح یوسف؛
 .81شاهد ، 1/317: ازجمله شرح ابن عقیل اند کردهبسیاري از منابع به این بیت استشهاد ، شاعر بیت مشخص نیست - 2
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 فُيخـذال َعليه �ن يُبَغی و لکن حياتهِ  ابنقضاء ميتاً  املرءُ  إن
 )1968:2/301، غالیینی( 

براي  »إن« رسیم که حرف می به این نتیجه، با بررسی آیات شریفه قرآن کریم بر اساس قراءات مشهور 

شرط عمل کردن را از ، نقض شده »إلّا«خبرش با ، اما از آن جا که در تمام موارد، نفی به کار رفته

 اما از نظر کاربرد؛ کنیم می مشاهده) عمل نکرده( آن را به شکلِ مهمله، است و از همین رودست داده 

: 1422، ابن یعیش( و براي نفی زمان حال است »ما« مانند کلمه »إن«: نحویان معتقدند، آن براي نفی

آمده و نسبت به آن  »ما«بعد از  »إن«ر بسیاري از موارد حال آن که د، )124/ 1: 1977، ؛ سیوطی2/200

سپس جمله ، شود نفی می »ما« بدین ترتیب که ابتدا موضوعی به وسیله .تأکید بیشتري بر نفی دارد

، براي انکار »إن«در بیشتر موارد ، به همین دلیل آید که تأکید بیشتري دارد و می »إن« دیگري همراه

ابتدا نفی بشر بودن ) 31/یوسف( »إلّا ملک کریمإن هذا ، ما هذا بشراً«کاربرد دارد؛ مثالً در آیه شریفه 

یا  »ملک« ه از آن جا که قصد اثبات ماهیتو در ادام گیرد میصورت  »ما« توسط، حضرت یوسف

از سوي مخاطبان دشوار و نیازمند تأکید بیشتري ، فرشته براي آن حضرت را دارد و پذیرش این امر

 »إن أّمهاتـُُهم إّال الّالئی َولدَ�م، ما ُهنَّ أّمهاهِتم« در عبارت طور نیهم .شود میاستفاده  »إن« از، است

این موضوع نفی  »ما« ابتدا با حرف، براي مخاطبان را دارد 1که قصد تبیین موضوع إظهار) 2/مجادله(

سپس ، محسوب شده و بر شوهران شان حرام گردند ها آنمادران ، زنان، که با گفتن یک جمله: شود می

به شکل مؤکَّد خطاب به آنان  »إن« با استفاده از، ناپسند شمردن و مردود دانستن کار ایشانبراي 

ما « در عبارت طور نیهم .»اند آوردهفقط زنانی هستند که ایشان را به دنیا ، مادران واقعی آنان«: گوید می

ابتدا سخن مردم روستا ) 15/یس( »ُتکِذبونَ إن أنُتم إّال ، ما أنزَل الّرمحُن ِمن شیءٍ  أنُتم إّال بشٌر مثُلنا و

شما کسی جز : گویند به آنان می »ما« موده که با استفاده از حرفن خطاب به رسوالن الهی را ذکر

اي تأکید این که بر  پایان اما در، نیازي به تأکید ندارد، بشري مثل ما نیستید و بدیهی است که این سخن

 .استفاده شده است »إن« از، گویید نمی سخنان شما کذب است و شما جز دروغ

                                                            
اظهار یک سنّت غلط جاهلی و به این ترتیب بود که مردي به همسرش بگوید تو نسبت به من مانند پشت مادرم  - 1

 .که اسالم آن را باطل نمود شد یمهستی و با این حرف بر او حرام 
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دلیلی بر اثبات این ، درجه تأکید جمله پایانی از جمله نخست بیشتر است و این، در تمام موارد مذکور 

 »إلّا«از نظر آماري ذکر واژه ، از سوي دیگر .تأکید بیشتري بر نفی دارد »ما«نسبت به  »إن« ادعاست که

بر قصر ، است و از آن جا که این اسلوب »ما«به مراتب بیش از همراهی این کلمه با حرف  »إن« بعد از

 .دلیلی بر تأکید نفی است، کاربرد بیشتر آن، و حصر داللت دارد

بلکه نسبت به آن شدت و حدت ، برابر نیست »ما« با نفی واژه »إن«با  شده انجامنتیجه این که نفی  

همراه  »إلّا«آمده و همگی با  »إن«ترجمه جمالتی که با  در شود میپیشنهاد  از همین رو، بیشتري دارد

جمله به شکل مثبت مؤکّد ترجمه شود تا تأکید موجود در نفی و نیز حصر ایجاد ، ترکیب شده است

الّالئی إن أّمهاهتم إّال « را بتوان بیان نمود؛ مثال در ترجمه عبارت »...إلّا  ...إن « شده در اثر ساختار

یی از ها نمونهاکنون  .اند آوردهاند که شما را به دنیا  مادران شما فقط آن زنانی: گفت توان می »َولدنـَُهم

 :کنیم می موجود براي این عبارت را بررسی يها ترجمه

ان مادران ایش«، )1346:4/285، رهنما( »اند یند که ایشان را زادهها آن مادرانشان« 

، )3/1075: 1378، فیض االسالم( »اند زنانی که آنان را زائیده مگر آنباشند  نمی

، )1/542: 1384، گرمارودي( »باشند اند، نمی جز کسانی که آنان را زاده مادرانشان«

و ) 1366:1/985، بروجردي( »اند را زاده ها آنهایی هستند که  مادرانشان همان زن«

 .هاي دیگر نمونه

ترجمه  یاللفظ تحتجمله را به شکل منفی و ، جز مورد اول، ها ترجمهبیشتر ، چنان که مالحظه شد 

که بهتر  اند نمودهالبته بعضی دیگر از شکل مثبت استفاده  .اند کردهکرده و حصر را در ترجمه رعایت 

، وجه برتر، داراي استثناي مفرّغ است و در چنین مواردي، زیرا از نظر نحوي جمله مزبور است؛

از  »إن« و »ما«با  »لیس«ضمن این که الزم است تفاوت  .مثبت همراه با تأکید استترجمه به شکل 

 .جهت شدت یا ضعف نفی در نظر گرفته شود

 

 

 



1399 ، تابستان2شماره دوم، مجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال  | 120 

 :شبیه به لیس »ال« -3-4

، سامرائی( »ادات نفی در زبان عربی است نیتر یمیقد«، حجازي نیز معروف است »ال« این واژه که به

: دانند می اما اهل حجاز با شرایطی آن را عامل، کند نمیعمل ، ها عرببه اعتقاد بیشتر «و ) 1/233: 1420

کرده  و عملبا اسم معرفه هم آمده  ندرت بهاز جمله این که اسم و خبرش هر دو نکره باشند؛ گرچه 

 :؛ مانند بیت زیر از متنبی که اسم به شکل معرفه آمده است)1968:2/298، غالیینی( »است

 1ابقيا املالُ  و ال مکسوابً  احلَمدُ  فال          األَذی ِمن خالصاً  مل يُرَزق اجلودُ  إذا
 :و نیز مانند این بیت از نابغه جعدي

 2ُمرتاخيا حّبها فی ال وَ  ِسواها            ابغـياً  أ� ال القلبِ  سوادَ  حلَّت وَ 
عمل  »ال« حرف، »حاضرٌ المعلّم ال« :ماننداگر اسم و خبر نکره نباشد؛ «: اند گفتهبعضی از منابع نحوي  

، ابن هشام( »کند می عمل، نکره يها اسمفقط در  "ال"«: یا گفته شده) 567: 1991، بدیع یعقوب( »کند نمی

 تیقطعبهتراست این سخن با ، به شواهد مذکور با توجه، اما به نظر نگارنده این سطور؛ )1/316: 1367

بلکه بگوییم ، موجود مخالف آن را توجیه کرده یا شاذّ و نادر بدانیم يها مثالبیان نشود تا ناچار نشویم 

و احتماالً با همین  کند میو در نکره عمل  رود مینکره به کار  يها اسمشبیه به لیس غالباً با  »ال« است

که ) 1968:2/298، غالیینی( »اند دادهمعمول معرفه را اجازه ، برخی از علماي فاضل«نگاه بوده است که 

ابن ( يدیتوحو ابو حیان ) 1/316: 1367، ابن هشام( »ابن الشجري« و» ابن جنّی«به  توان میاز آن جمله 

 .اشاره کرد) التمام از کتاببه نقل  1پاورقی  1/316: 1964، عقیل

ار بوده و وجه درست این اما این نظر فاقد اعتب، زم استال »ال« حذف خبر: اند گفتهگر این که نکته دی 

چنان که در ، »نه این که واجب الحذف باشد، در بیشتر اوقات محذوف است» ال«خبرِ «است که 

 :را در جمله دیدیم و نمونه حذف آن بیت زیر است» ال«  خبر، قبل يها مثال

                                                            
نه مال و ثروت باقی  و دیآ یمنه تعریف و تمجید به دست ، رهایی از آزار را هدیه ندهد، زمانی که کرم و بخشش: ترجمه - 1
 ].و بخشش سودي ندارد کند یمیعنی فرد بخشنده دو جانبه ضرر [ .ماند یم
وي از شعاري مخضرمی است که مسلمان شد و در صفّین حضور  .است آمده، دیوان نابغه جعدي 171این بیت در صفحه  - 2

 .داشت
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 1بَـراح ال قيسٍ  ابنُ  فأنـا نريانـها َعن صدَّ  َمن
 )1968:2/299، غالیینی( ال براح لی: یعنی 

جایز و هرگاه ، زمانی که مشخص باشد "ال" ذکر خبر«: این است که بگوییم تر قیدقو  و البته بهتر 

 :؛ مانند سخن این شاعر»واجب است، مجهول و ناشناخته باشد

 2واقـيا هللاُ  َقضی ِممّـا وزرٌ  ال وَ             ابقياً  األرضِ  َعلی شیءٌ  فال تعزّ 
 )1/233: 1420، سامرائی( 

و نفی جمع ] مفرد[نفی واحد » ال«  جایز است از این«: شده گفته، اما از نظر عملکرد آن براي نفی 

 گیرد و یا نفی جنس مورد استفاده قرار تواند براي نفی یک مورد و از همین رو می، اراده شود] همگان[

در مثال  ؛)1968:2/299، یینیغال( ».کند تنها قراین موجود در جمله است که منظور دقیق را مشخص می

یک کودك «که  د مفهوم جمله این باشدتوان می، در جمله نیستاي  هکه قرین »ال طفل عندي« عبارت

، در ادامه جمله فوق توان میبنابراین ، د دو یا چند کودك پیش من باشدتوان میاما ، »پیش من نیست

در این صورت معناي نفی واحد را دارد و ممکن است منظور  آورد کهرا  »بل طفالنِ أو بل أطفال« قید

یعنی براي نفی جنس و نفی جمیع استفاده ، »هیچ فردي از جنس کودك پیش من نیست«که  این باشد

بل : گفت توان میبلکه ، ادامه داد »بل طفالنِ أو بل أطفال« جمله را با توان میشود که در این صورت ن

که با » ال طفلٌ عندي« نفی جنس آمده و عبارت »ال«که با » الطفلَ عندي«جمله در  نتیجه این که .طفلۀٌ

بلکه تنها تفاوت در این است که جمله ، نیست، تفاوتی از جهت نفی جنس، شبیه به لیس آمده» ال«

از همین رو سخن کسانی که ، کند نفی جنس می، احتمالی شکل به دوم عبارت اول به شکل قطعی و

 ابن( »اشتباه است، نه براي نفی جنس، است) مفرد( شبیه به لیس تنها براي نفی واحد "ال"«: اند گفته

تعزّ فال شیء علی األرضِ باقیاً «چنان که در بیت قبل ، )1367:1/316، ؛ ابن هشام1/120: 1384، حاجب

 .براي نفی جنس آمده است» ...

                                                            
 .گردد یمدر ابیات قبل بر "حرب"به کلمه  "جیرانها" در "هاء"تعلق به سعد بن مالک است و ضمیر این بیت م - 1
 .نیز آمده است 1/128ج شاعر این بیت مشخص نیست و در شرح ابن عقیل  - 2
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: چند احتمال وجود دارد »رجٌل و ال إمرأٌة فی الّدارال « :مانند، تکرار شود» ال« نکته پایانی این که اگر 

 عنوان بهعمل نکرده و رجلٌ ، که به جهت تکرار اول از نوع نفی جنس باشد» ال« احتمال اول این که«

اسم  عنوان بهاول از نوع شبیه به لیس بوده و رجلٌ » ال« مرفوع شده و احتمال دوم این است که، مبتدا

، اول بدانیم» ال« دوم را تکرار» ال« دو اسم باشد و اگر ز خبر براي هرظرف نی مرفوع شده باشد و، ال

که در هر  برعکسیا  نظر گرفتدر ) شبیه به لیس( و دومی را عامل) غیرعامل( مهملهاولی را  توان می

در نظر بگیریم و خبر الي دیگر را محذوف » ال« را خبر براي یکی از دو) فی الدار( ظرف، دو صورت

 ).1367:1/317، ابن هشام( »پدید نیاید، یک معمول ض کنیم تا مشکل ورود دو عامل برفر

عمل » ال« این است که، بهتر و نه الزاموجه ، در دو عبارت مستقل تکرار شود» ال« که یدرصورتاما  

 »یحزنونَ هم و ال علیهم الخوف«مانند مرفوع باشد؛ ، مبتدا و خبر عنوان بهما بعد آن  نکند و

 ).38/بقره و 48/انعام(

نشان داد که ال شبیه به لیس به شکل ، در آیات قرآن کریم آمده عمل به يها یبررسشایان ذکر است  

بین اي  همقایس توان میاز همین رو ن، بدون تکرار استفاده نشده است، عامل همراه با اسم نکره یا معرفه

 .قابل استفاده باشد در ترجمه داد کهیا سایر حروف انجام  »لیس« با این کلمه و شده انجامنفی  تیفیک

یک  بود کهاستفاده از الي شبیه به لیس به شکل تکرار ، قرآنی مشاهده گردید در کاربردتنها چیزي که 

» 277، 274، 262/بقره« هیآاست که در چند  »ال ُهم َحيزنُونَ  خوٌف عليهم و ال« عبارتنمونه از آن 

بقره ( »ِمن قبِل أن �تَی يوٌم ال بيٌع فيه َو ال ُخّلٌة وال شفاعةٌ  ...« :گونه است عبارتآمده و همین 

/254.( 

 »ال الّشمُس يَنبغی هلا أن تُدرَک القمر َو ال اللّيُل سابُق الّنهار« نکته قابل ذکر این است که در عبارت 

به خاطر  اند که دانستهآن را الي نفی و شبیه به لیس ، بسیاري از منابع اعراب القرآن و تفاسیر) 40/یس(

؛ 1425:3/94، دعاس( مبتدا مرفوع شده است عنوان به »الشمس«  ورود بر اسم معرفه عمل نکرده و

شبیه به » ال« اما به باور نگارنده این) 1414:4/425، ؛ شوکانی3/267: 1421، ؛ نحاس8/201: 1415، درویش

 براي نفی تعداد» ال« این نوع، زیرا چنان که اشاره شدمله یا مهمله بدانیم؛ لیس نیست که ما آن را عا

، از دو معنا مورد نظر نیست کی چیهحال آن که در این جمله ، کاربرد دارد) جمیع( جنسو ) مفرد(
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ال يَنَبغی للّشمِس أن ُتدرک « هآمده و اصل جمل »ینبغی«مضارع  سر فعلالي نفی است که بر  بلکه

فاصله افتاده  »ینبغی« فعل و» ال« بین) الشمس( ید بر روي مسندالیهبوده که اما به منظور تأک »القمرَ 

موضوع با تأکید بیشتري بیان ، بار اسناد دادن به آن مقدم شده تا با دو »الشمس« به سخن دیگر .است

ال ینبغی « از عبارت تر غیبل »ال الشمس ینبغی لها أن تُدرك القمر«شود؛ زیرا قطعاً جمله 

ال یکذب « است و این درست مانند زمانی است که مثالً به جاي عبارت »للشّمسِ أن تُدرك القمر

ال" :بگوییم "علی علی تأکید بیشتري دارد و ، نسبت به جمله اول، که حتماً جمله دوم »یکذب

 .است تر غیبل

 که يطور به، تفاوت قائل شده »به لیسال شبیه « موجود در این عبارت و» ال« بین، صاحب مغنی نیز 

آیه را  نیدر اموجود » ال« و) 1367:1/315، ابن هشام( دومین نوع ال عنوان بهالي شبیه به لیس را 

را با  و آناما براي آن نامی نگذاشته ، )1/319: 1367، هشام ابن( آورده است» ال« پنجمین نوع عنوان به

، آید می، یا فعل ماضی لفظاً و تقدیراً، اسمیه با اسم معرفه یا نکرهیی که بعد از آن جمله »ال« عنوان

ال فيها غوٌل و ال ُهم َعنها « عبارت، وي براي نمونه اسم نکره .معرفی نموده که تکرارش واجب است

ال لغو فیها «برخالف جمله ، تکرار ال در این عبارت«: را مثال آورده و گفته است) 27/صافات( »يُنزَفون

1/319: همان( ».واجب است) 23/طور( »والتأثیم( 

4-4- »الت«: 

و  شود میآن وارد  يها مترادفو  »الحین« مربوط به زمان از قبیل يها اسم تنها بر سر« »الت« واژه

آید که در مورد کیفیت عمل آن و حذف اسم یا خبر نیز اختالف نظر  می ازآن پسهمیشه فقط یک اسم 

ضمن این که ) 1969:2/300، ؛ غالیینی1/320: 1964، ؛ ابن عقیل1/336: 1367، هشامابن ( »وجود دارد

این کلمه در آیات قرآن کریم  که يطور به، بسیار محدود است، کاربرد آن در قرآن و سایر متون عربی

) سوره ص 3بخشی از آیه ( »الت حینَ مناصٍ« :فرماید میآن جا که  .تنها یک بار استفاده شده است

شده  که در جمله ذکر »حینَ« محذوف است و خبر آن »الحینُ« کلمه »الت« اسم، ه در این عبارتک

بنابراین ، کند میخبر را به شکل قطعی نفی  »الت« واژه .و مجرور است هیال مضافنیز  »مناص«و واژه 

 



1399 ، تابستان2شماره دوم، مجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال  | 124 

برخی از  حال نیباا .یا اکنون زمان گریز نیست، زمان ِگریز نیست، زمان: در ترجمه آن باید گفته شود

، )1:453/ 1373، مکارم( »ولی وقت نجات گذشته بود«؛ مثال اند نمودهمترجمان به گونه دیگري ترجمه 

البته برخی نیز ترجمه مفهومی کرده  ).453: 1/ 1380، يا قمشهالهی ( »نبود ها آنولی هیچ راه نجاتی بر «

 .)1374/17:275، موسوي همدانی( »کار از کار گذشته بود«: اند و گفته

 گیرينتیجه -5

اثبات کرده ، حوزه ترجمه و انتقال مطالب از یک زبان به زبان دیگر در شده انجام و مطالعات ها پژوهش

باید به عوامل دخیل در این ، آن قیو دقخوب  و ترجمهاست که براي درك درست مفهوم یک جمله 

مسائل ، نوع جمله، ارکان اصلی و فرعی جمله، صرفی و نحوي يا ساخته، معناي مفردات لیقبامر از 

 ژهیو به وکارکرد دقیق نحو در ترجمه ، بدیع بیان و، ادبی در حوزه علوم معانی يها هیو آرابالغی 

، توجه نمود، اند گرفتهکه بین واژگان مترادف یا الفاظی که در یک قالب جاي  ییها ظرافتو  ها تفاوت

تفاوت حروف شبیه به لیس از ، یک نمونه عملی و کاربردي عنوان بهاز همین رو در این پژوهش 

و  »لیس« گردید که بین کلمه و ثابتمورد واکاوي و بررسی دقیق قرار گرفت ، در نفی ها آننظرکاربرد 

نفی و میزان تأکید بر  تیفیکظریفی از نظر  يها تفاوت »إن« و» ال«، »ما« یعنی، حروف شبیه به لیس

مورد توجه ، نفی وجود دارد که الزم است در زمان استفاده از آن در زبان اصلی و ترجمه به زبان دیگر

از جنبه نفی تأکید بیشتري دارد و به  »لیس« نسبت به فعل »ما« توضیح بیشتر این که حرف .قرار بگیرد

عبارت نسبت به » ما أنا علیکُم بِوکیلٍ«همراه است؛ مثال جمله  تیحتمو  تیقطععبارتی نفی آن با 

بیشتري  دیتأکبودن پیامبر نسبت به تصمیم آن افراد را با  مسئولموضوع وکیل و » لست علیُکم بوکیلٍ«

ندارم و  یتیمسئولمن نسبت به این عمل شما هیچ «که  و این مفهوم را دارد دهد میمورد نفی قرار 

درجه ، نسبت به آن، آمده »ما« که غالباً در قرآن بعد از »إن« همچنین کلمه .»ضامن کار شما نیستم

از همین رو این واژه همواره با ، و غالباً براي انکار کاربرد دارد استباالتري از شدت و حدت را دارا 

موضوع مورد نظر را با تأکید و حصر بیان ، و با این حال گردد میکلمه إلّا همراه شده و از عمل ملغَی 

 .شود میادات حصر استفاده  عنوان به »إلّا«و » إن«به این معنی که از ترکیب ، کند می
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 فهرست منابع

 .قرآن کریم

 .سروش انتشارات: تهران، قرآن ترجمه) 1374(، عبدالمحمد، آیتی

، حسن عمریوسف تعلیق و تصحیح، الکافیه علی الرضی شرح) 1384(، عمر بن عثمان، حاجب ابن

 .النشر و للطباعۀ الصادق موسسۀ: تهران

محمد  تحقیق، مالک ابن الفیه علی عقیل ابن شرح) 1964(، عبدالرحمن بن عبداهللا الدین بهاء، عقیل ابن

 .العلمیه دارالکتب: بیروت، الحمید عبد الدین محیی

 چاپ، هاشمی بنی فروشی کتاب: تبریز، األعاریب کتب عن اللبیب مغنی) 1367(، انصاري هشام ابن

 .سوم

، با مقدمه امیل بدیع یعقوب، شرح المفصل للزمخشري) ق 1422(، ابو البقاء موفق الدین، ابن یعیش

 .دار الکتب العلمیه: بیروت، لبنان

 .کاشانی فیض انتشاراتی و تحقیقاتی موسسه: تهران، قرآن ترجمه) 1381(، سیدکاظم، ارفع

 .جاویدان انتشارات: تهران، قرآن ترجمه) 1380(، محمود، تبریزي اشرفی

تحقیق محمد محیی الدین عبد ، شرح اإلشمونی علی الفیۀ إبن مالک) 1995(، علی بن محمد، اشمونی

 .دار الکتاب العربی: بیروت، الحمید

 .الزهراء فاطمه انتشارت: قم، قرآن ترجمه) 1380(، مهدي، اي قمشه الهی

 .روز فرزان پژوهش و نشر: تهران، قرآن ترجمه) 1377(، مسعود، خوشابر انصاري

 .اسوه انتشارات: قم، قرآن ترجمه) 1383(، حسین، انصاریان

 .للمالیین العلم دار: بیروت، لبنان، االعراب و الصرف و النحو موسوعۀ) م 1991(، امیل، یعقوب بدیع

 آلمانی خاورشناس هاي سخنرانی مجموعه، العربیهالتطور النّحوي للغه ) م 1929(، برجستراسر

 .خانجی مکتبۀ: قاهره، رمضان عبدالتواب، گردآورنده، مصر دانشگاه در برجستراسر

 .صدر انتشارات: تهران، قرآن ترجمه) 1366(، ابراهیم محمد سید، بروجردي

 .االدبی التراث احیاء دار: بیروت، التأویل اسرار و التنزیل انوار) 1418(، عمر بن عبداهللا، بیضاوي

 .مک بی، قرآن ترجمه) تا بی(، ابوالقاسم، پاینده

 .اسالمی المعارف دایره بنیاد: تهران، قرآن ترجمه) 1414(، کاظم، پورجوادي

 



1399 ، تابستان2شماره دوم، مجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال  | 126 

 .اساطیر انتشارات: تهران، قرآن ترجمه) 1380(، اصغر علی، حلبی

 ،مولی انتشارات: تهران، قرآن ترجمه) 1410(، محمد، خواجوي

 .االرشاد دار: سوریه، بیانه و القرآن اعراب) 1415(، الدین محیی، درویش

 .الفارابی دار و المنیر دار: دمشق، الکریم القرآن اعراب) 1425(، قاسم حمیدان، دعاس

 .بی مک، شرح الرضی علی الکافیۀ، محمدبن حسن) 1384(، رضی الدین استرابادي

 .کیهان انتشارات: تهران، قرآن ترجمه) 1346(، العابدین زین، رهنما

 .شرکۀ العاتک لصناعۀ الکتاب: قاهره، جلد اول، معانی النحو) 1420(، فاضل صالح، سامرایی

 مکتبۀ: قاهره، هارون محمد عبدالسالم تحقیق، الکتاب) 1408(، قنبر بن عثمان بن بشرعمرو ابی، سیبویه

 .خانجی

دار الکتب : بیروت، لبنان، اإلتقان فی علوم القرآن) 1425(، جالل الدین عبدالرحمن بن ابی بکر، سیوطی

 .العلمیه

 .العلمیه الکتب دار: بیروت، لبنان، النحو فی النظائر و االشباه) تا بی(، الدین جالل، سیوطی

: کویت، هارون عبدالسالم تحقیق، الجوامع جمع شرح فی الهوامع همع) م 1977(، الدین جالل، سیوطی

 .العلمیه دارالبحوث

 .الطیب الکلم دار و کثیر ابن دار: بیروت و دمشق، القدیر فتح تفسیر) 1414(، علی بن محمد، شوکانی

 حوزه مدیریت و تهران دانشگاه انتشارات: تهران، الجامع جوامع تفسیر) 1377(، حسن بن فضل، طبرسی

 .قم علمیه

 .صدوق انتشارات: تهران، قرآن ترجمه) 1360(، ابراهیم، عاملی

 .ناصرخسرو انتشارات: تهران، چاپ سوم، العربیه الدروس جامع) م 1969(، مصطفی شیخ، غالیینی

 .الکریم القرآن دار انتشارات: تهران، قرآن ترجمه) 1415(، مهدي محمد، فوالدوند

 .فقیه انتشارات: تهران، قرآن ترجمه، )1378(، نقی سیدعلی، االسالم فیض

 .اقبال انتشارات و چاپ سازمان: تهران، قران ترجمه) 1378(، احمد، کاویانپور

 .قدیانی انتشارات: تهران، قرآن ترجمه) 1384(، گرمارودي

، لبنان، شرح وتحقیق حمد حسن و امیل یعقوب، المقتضب ).1420(، محمد بن یزید ابوالعباس، المبرّد

 .دارالکتب العلمیه: بیروت

 .للمطبوعات النور موسسۀ: بیروت، الجاللین تفسیر) 1416(، الدین جالل سیوطی و الدین جالل محلی

 .اسوه انتشارات: قم، قرآن ترجمه، )1372(، کاظم محمد، معزّي
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 .الکریم القرآن دار: قم، قرآن ترجمه) 1373(، ناصر، شیرازي مکارم

 .اسالمیه انتشارات: تهران، قرآن ترجمه) 1390(، رضا علی، میرزاخسروانی

 .العلمیه الکتب دار: بیروت، القرآن اعراب) 1421(، محمد بن احمد ابوجعفر، نحاس

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


