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آموزش تشخیص نقش و ترجمة حرف »واو« در متون عربی

چکيده
ترجمه های  و  نقش ها  با  مقصد  زبان  در  معادل  مبدأ، چند  زبان  در  برای هر حرف 
متفاوت وجود دارد. از این رو انتخاب معادل برای آن حرف و نقشی که آن حرف، از 
از مشکالتی است  ایفا می کند یکی  به ذهن خواننده می آید ،  نقش هایی که  انواع  ميان 

کهنو آموزان زبان عربی با آن روبه رو هستند.
 حرف واو از پرکاربردترین و گسترده ترین حروف در زبان عربی است. این حرف 
جزء هم حروف عامل و هم حروف غير عامل می باشد، و هم بر سر فعل و هم بر سر اسم 
در می آید و نقش ها و اعراب های متفاوتی به کلمة بعد از خود می دهد، و معنای جدیدی 

را در وراي ارتباط بين کلمات مستقل ایجاد می کند.
ویژگي واو ایجاد نسبت ميان معاني مختلف و ارتباط بين مفاهيمي است که گاه هيچ 
ارتباطی به یکدیگر ندارند. در ساده ترین معنایش حرف واو همان حرف عطف است که بين 
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دو حالت قرار مي گيرد تا آن ها را به یک شکل و تحت یک حکم و یک اعراب درآورد. اما 
از آنجا که این حرف در اشکال و معاني مختلف به کار مي رود، بر آن شدیم تا در این مقاله 
انواع واو را بررسی کنيم و سپس به تقسيم بندی و آموزش آن بپردازیم. در این پژوهش قرآن 
مجيد را محور اصلی اعراب و عرصة تمرین قرار داده ایم. اميدواریم نتایج این پژوهش 
بتواند به مؤلفان کتاب هاي درسي قرآن و عربي در دسته بندي منظم و منطقي آموزش معاني 
حرف »واو« و انواع آن، احتراز از به کارگيري نابه  جاي آن و استعمال دقيق آن کمک کند. 
همچنين در این مقاله معلمان با تفاوت استعمال حروف در متون آموزشي آشنا می شوند که 

به ایشان در آموزش آسان و روان قواعد به دانش آموزان کمک کند.

کليدواژه ها: حرف واو ، واو عامل، واو غير عامل، معانی واو.

مقّدمه
کالم يا جمله از دو کلمه يا بیشتر ترکیب يافته است. اگر کلماتی بدون هیچ ارتباطی کنار 
هم قرار گیرند، هر يک به خودی خود يک کلمه به حساب می آيد و جمله يا کالمی تشکیل 
را تشکیل دهد همان  تا کالمی واحد  کند  برقرار می  ارتباط  میان واژگان  آنچه  نمی شوند. 

حروف هستند، مثاًل زمانی که می گويیم: 
» أناکتبقلم«

هیچ گونه ارتباطی میان اين سه کلمه به چشم نمی خورد و اين کلمات معنای خاصی را 
هم افاده نمی کنند. اما زمانی که می گويیم:

»کتبُت بالقلِم«
کالم واحدی تشکیل می شود که اجزای آن در عین حال کهبا هم ارتباط دارند معنايی را 
هم می رسانند. و اين ارتباط و وحدت کالمی به دلیل حروف »باء و أل« حاصل شده است.

میان واژگان مستقل و  برقراری رابطه  اينجا درست است گفته شود: حروف عامل  در 
در نتیجه تشکیل دهندة کالم واحد و موجب وحدت واژگان گوناگون هستند. طبق تعريف 
حرف، کلمه ای است که به خودی خود بر معنايی داللت نمی کند، بلکه فقط بر معنايی در 

غیرخود - پس از قرار گرفتن در جمله- صرف نظر از زمان داللت می کند. 
حرف بر دو نوع است:

1. عامل:يعنی حرفی که در مابعد خود عمل می کند و عمل جر يا نصب يا جزم را انجام 
می دهد، مانند: حروف ناصبه، حروف جازمه، حروف جر، حروف نصب و حروف رفع )الی 

نفی جنس - حروف مشبهة بالفعل(.
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2. غير عامل یا مهمل: يعنیحرفی که در مابعد خود عمل نمی کند ، مثل: بعضی ادوات 
تأکید  َسوَف(، حروف   – استقبال )َس  ال(، حروف   – )ما  نفی  هل(، حروف   – ) أ  استفهام 
( در  [ : َقد- ل َ- نون تأکید(، )»ما«ی کافه(، حرف نداء )يا(، حرف استثنای )إالاّ )]به جز إنَّ
غ، حروف عطف، )»واو« حالیه(، »ها«ی تنبیه در )أياّها و أياّتها(، حروفی از قبیل:  استثنای مفراّ

) أماّا- لَوال- َقد- لَو- نََعم(.
حروف يا از يک، دو يا سه حرف تشکیل می شوند، مانند برخی از حروف جر )باء- في- 
 » « اماّا بیشتر از پنج تا نمی شوند لذا حرفی مانند»لکناّ إلي...( و يا چهار حرفی اند مانند: »لَعلاّ
که الف پس از الم نوشته نمی شود و تنها، خوانده می شود نیز چهار حرف به شمار می آيد. 

)الناّحو الوافي،65-66/1(
از میان اين حروف حرف واو دارای جايگاه ويژه ای است، زيرا انواع مختلفی را در بر 

دارد که هر يک از آن ها به جمله معانی متفاوتی می بخشد.

 حرف واو و أنواع آن
دارد  مختلفی  معانی  و  انواع  می باشد،  هجا  از حروف  بیست و پنجمین حرف  که  »واو« 
از نظر نقش اشتباه گرفته  که بسیار شبیه به يکديگرند طوری که گاه به دلیل اين شباهت 
می شوند، لذا ما انواع مختلف آن را با توجه به تأثیری که در مابعدشان می گذارند به شرح 

زير دسته بندی می کنیم:

1. واو عامل 
الف. واو قسم

ب. واو ُربَّ
ج. واو معیاّت :

1. واوی که بر مضارع داخل می شود:
• بر اسم صريح عطف می شود
ل عطف می شود • بر اسم مؤواّ

2. واوی که بر اسم داخل می شود و آن مفعول معه نامیده می شود.
2. واو غير عامل 

الف. واو عطف  
ب. واو إستیناف

ج. واو حال
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د . واو زائده
هـ. واو لصوق

و . واو عالمت رفع در جمع مذکر سالم و اسماء سته )واو جمع(
ز . واو ثمانیة

1. واو عامل 
الف. واو قسم )اين واو از حروف جر به شمار می آيد( 

)الرماني  است  اسم  کننده  مجرور  باشد  قسم«  تاء  و  »باء  منزلة  به  زمانی که  قسم،  واو 
النحوي، ص36(، و بر سر ضمیر نمی آيد، لذا گفته نمی شود »وَك« بلکه گفته می شود: »واهللِ ، 
والشمس« ) لجنة تنظیم الکتب الدراسیه ، 230(، مانند :) واهلل ِ إنَّ الکافَر هالٌک( )واهلل إنَّ المؤمَن 

لَفي نعیم (.
جايز است واو قسم به تنهايی حذف شود در حالی که اسم مجرور در حال جر باقی بماند، 
به شرط اينکه اين حذف فقط در لفظ جاللة »اهلل« باشد مانند ) اهللِ َلُساِعَدنَّ الضعیَف ( ، که در 

اصل بوده : واهللِ. ) حسن، 2/ 464 (
واو قسم فقط بر اسم ظاهر وارد می شود و متعلق به محذوف ]= اُقسم[ می باشد، مانند آية 
شريفة: والقرآِن ِالحکیم ) يس:3، 36( ، و اگر همراه آن واو ديگری بیايد واو عطف محسوب 
می شود؛ مثال : والتیِن والِزيتوِن )التین:2، 95( . پس، واو دوم، واو عطف است نه قسم. ) ابن 

هشام ، 1979 ، 473 (.

ب. واو ُربَّ 
ُرباّ حرفی است که اسم نکرة بعد از خود را مجرور می کند، مثل: ُربَّ َرُجٍل عالٍم لقیُت.
ل جمله می آيد. 2. فقط به اسم های نکره جر  از مشخصه های ُربَّ اين است که: 1. در اواّ

می دهد. 3. معادل فارسی آن »چه بسا« است.
)ُرباّ َقْوٍل اَنَْفُذ مِْن َصْوٍل( : چه بسا گفتاری مؤثرتر از حمله باشد.

« به شرط باقی ماندن عملش جايز است، و اين حذف بعد از»واو« و »فاء« و  حذف »ُربَّ
»بل« قیاسی می باشد، اين حذف بعد از »واو« بسیار رايج است، بعد از »فاء« هم زياد می آيد 

ولی بعد از »بل« کمتر از دو حرف ديگر می آيد، مانند اين مصراع : 
َو جانٍِب مِن الثََری يُدَعی الَوَطنْ 1 که در اصل : )و ُربَّ جانٍب( بوده.

« يا نائب از آن نامیده می شوند، زيرا داللت بر  و هر يک از اين حروف »عوض از ُربَّ
ُربَّ می کنند. اين حروف ]مانند ديگر حروف[ مبنی می باشند که در نتیجه محلی از اعراب 
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« محذوف می باشد. ) حسن ، 2/ 488 (.  هم ندارند، و اسم مجرور بعد از آن ها مجرور به »ُربَّ
( می آيد، مانند ُربَّ فقط بر اسم  و حرف »واو« که بیشتر از حروف ديگر، عوض از )ُربَّ
( حرف عطف به شمار می آيد  نکره وارد می شود، و صحیح اين است که واو )عوض از ُربَّ

و کلمة بعد از آن مجرور به ُربَّ محذوف می باشد . ) ابن هشام ، 1979 ، 437 ( 
مثل اين مصراع شاعر عرب، امرؤالقیس:

ولیٍل َکَموِج البَحِر أرَخی ُسُدولَه2 ) ابن النحاس ، 31 (: که در ترکیب آن گفته می شود
واو: واو رب، حرف، مبني بر فتح، محلی از اعراب ندارد.

مة مقدره بر آخرش به خاطر اشتغال محل به حرف جر زائد ُربَّ  لیل: مبتدا، مرفوع به ضاّ
که محذوفبعد از واو می باشد.

ج. واو معيّت
واوی است که به معنای »َمَع« می باشد و اسم بعد از خود را منصوب می کند زيرا نقش 

مفعوٌل معه دارد.
واوی که مابعدش را منصوب می کندبه دو نوع تقسیم می شود:

ل بر سر مضارع منصوب می آيد، و اين  1. واوی که به خاطر عطف بر اسم صريح يا مؤواّ
واو به دو شرط عمل می کند :

الف. معطوف بر اسم صريح يا مؤول باشد:
َولُبِس َعبـاَءةٍ وتََقـرَّ َعیني 

أُحبُّ إليَّ مِن لُبِس الُشفوِف3
شاهد مثال: نصب تََقراّ به خاطر تقدير )أن( می باشد تا اينکه بر کلمة )لُبس( که مصدر است 
عطف شود؛ زيرا مصدر را نمی توان بر تقراّ که فعل است عطف نمود، پس )أن( محذوف را 
در تقدير گرفتند زيرا )أن( و مابعدش تبديل به مصدر می شود سپس مصدر بر مصدر عطف 

( می باشد. می گردد و خبر آن دو کلمه )أُحبُّ
ب. بر »واو«، نفی و طلب که شامل امر و نهی و تمناّی و استفهام می باشد مقدم شود ) ابن 
هشام ، 1979 ، 472 ( و اين واو بر فعل مضارع وارد می شود و آن را به »أن« مقدرة بعد از خود 

)=واو( منصوب می کند. 
نفی: )ال أزوُرَك و تهُجَرني4( ← قبل از واو معیت، نفی يعنی »ال أزوُرك« آمده است لذا 

تهجَرني منصوب به )أن( مقدره می باشد.
در اين مثال قبل از واو معیاّت، طلب يعنی »هل«  استفهام: )هل تَظلُِمني و أُنِصَفک5(← 

آمده است. 
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ه ای اين واو را »واو عطف« می گويند ) الدقر، 432 ( و نحويون کوفی آن را  هرچند عداّ
»واو صرف« می نامند اماّا در نصب دادن اين واو هیچ يک از نحويون اختالف نظر ندارند. 

مثال های ديگر : 
»يعلم«   ←  ) 142 عمران :3،  ) آل  الصابريَن  يَعلَم  و  مِنُکم  َجاَهدوا  الذيَن  اهللُ  يَعلِم  ا  لَماّ و 

منصوب به أن مقدره پس از واو معیت می باشد.
و اين مصراع از بیت شاعر : 

ال تَنَْه َعن ُخلٍق وتأتَي مثَله6 .... ← »تأتي« منصوب به )أن( مقدره می باشد که به »التنَه« که 
فعل نهی، مجزوم به حذف حرف عله می باشد عطف شده است. ) ابن هشام ، 1979 ، 472 (.

»مع« می باشد و واو  معنای  به  »واو معیت« همان واوی است که  انواع  از  نوع دوم   .2
مصاحبت، يا واو معیت نامیده می شود، و اسم بعد از خود را به عنوان مفعوٌل معه منصوب 

می کند.
برای اسمی که مفعوٌل معه واقع می شود سه شرط وجود دارد: 1. زائد باشد و رکن نباشد 
2. پیش از آن جمله ای بیايد 3. »واو« صراحتا به معنی معیت )همراهی( باشد به گونه ای که 

عطف کردن به وسیلة آن صحیح نباشد. مانند: ِسرُت و الَجبََل 
در سه مورد واو به معنای»مع« است و حرف عطف نیست:

الف. هرگاه قبل از واو، فعل يا شبه فعلی بیايد که کلمه بعد از واو، صالحیاّت شرکت در 
انجام آن فعل را نداشته باشد. مانند: 

ساَفَر أخوَك و الُصبَح7 ← الصبح صالحیت سفر کردن ندارد، پس مفعول معه است. 
هو مسافٌر واللیَل8 ← )مسافر شبه فعل است( اللیل صالحیت سفر کردن ندارد.

ضمیر  واسطة  به  متصل،  ضمیر  آن  که  باشد  متصلی  ضمیر  به دنبال  »واو«،  هرگاه  ب. 
منفصل، تأکید نشده باشد؛ مانند: ساَفرُت و أخاك9 و همچنین: ِجئنا و إياّاه.

ج . هرگاه »واو« پس از ضمیر مجرور واقع شده باشد، مانند: 
َسلاّمُت علیه ِ و إخوتَه10 ← از آنجايی که عطف کردن بر ضمیر مجرور بدون تکرار حرف جر 
رتوني، ج4، ص294( جايز نیست پس در اينجا »إخوته« مفعوٌل معه است نه معطوف11. )رشید الشاّ
ديگر  و  فاعل  اسم  مانند  فعلی  شبه  يا  فعل  آن  از  پیش  که  است  اين  معه  مفعول  حق 
و  استفهامیه  »ما«ی  از  پس  گاهی  ولی  بیايد،  می کنند،  فعل خود عمل  همانند  که  مشتقاتی 
باشد  فعلی در جمله  اينکه  را بدون  از خود  بعد  اسم  استفهامیه »واو«ی می آيد که  »َکیَف« 
منصوب می کند. اين اسم منصوب نقش مفعوٌل معه دارد لذا واو معیت نامیده می شود، مانند: 

ما أنِت و الطبَّ ؟12 و نیز: َکیَف أنت و درَس النحو؟13 )رشید الشرتوني، ج4، ص296(
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2. واو غير عامل
الف. واوعطف 

و يک  علیه تحت يک حکم  معطوٌف  و  معطوف  کردن  منظور جمع  به  فقط  اين»واو« 
اعراب واحد به کار می رود.

معنی »واو عطف« اشتراك و جمع میان معنای دو کلمة عطف شده می باشد. به طور کلی 
اگر دو متعاطف مفرد باشند، اسم بر اسم عطف می شود، مانند: جاء الوالُد و والُِدُه و َحَضَر 
راسي  محموٌد وأحمدُ ، و اگر جمله باشند عطف جمله صورت می گیرد، مانند: بدأ العاُم الداّ

راسةِ  . ) حسن،3/ 557 ( الُب في الداّ وانتََظَم الطاّ
در سه مورد »واو« برای عطف است:

الف. هرگاه »واو« به معنی »مع« )همراهی( نباشد، مانند: جاء زيٌد و عمرٌو بعده؛ يعنی جاء 
زيٌد و جاء عمرٌو بعده، که کلمه »بَْعَده« نشان دهندة عدم همراهی است.

ب . هرگاه »واو« پس از فعلی قرار گیرد که انجام آن تنها از افراد متعدد امکان پذير باشد 
]يعنی پس از فعل باب تفاعل که برای مشارکت است واقع شود[، مانند: تَخاَصَم زيٌد و عمرُو14.
ت . هرگاه پیش از »واو« جمله ای که دارای فعل يا شبه فعل است نیامده باشد، مانند: 
کلاّ رجٍل و مهنتُُه )رشید الشرتوني، ج4، ص295(، که در اصل »کلاّ رجٍل و مهنتُه مقترنان« 

می باشد.
واو، گاهی دو اسم يا بیشتر را در يک فعل جمع می کند و اشتراك می دهد، مانند: قام زيٌد 
و عمرٌو، يعنی از دو اسم زيد و عمرو ايستادن حاصل شد، و گاهی دو فعل يا بیشتر در يک 
اسم جمع می شود، مانند: زيٌد قاَم و َقعَد، يعنی دو فعل از »زيد« حاصل شده، و گاهی مضمون 
دو جمله يا بیشتر در حصول جمع می شود، مانند: قام زيٌد، و قعد عمرٌو، و مانند: زيٌد قائٌم و 

عمرو قاعٌد. )رضي استرآبادي، ج4، ص383( 
و امتیاز »واو عطف« از ديگر حروف عطف به شرح زير است:

ًا بعُد وإما فِداًء15 ) محمدص:47، 4(. 1. همراه شدن با »إما« مانند آيه شريفه : فإما َمناـّ
2. همراه شدن با »ال« هنگامی که قبل از آن نفی بیايد و قصد معیت )همراهی( نداشته 
بُکمُ ْ ِعنَدنَا  باشد، مانند : ال هذا وال ذاك؛ و مانند آيه کريمه: َو َما أَْمَوالُکمُ ْ َو اَل أَْواَلُدکُم بِالَّتِی تَُقرِّ

ُزلَْفی16 ) سبأ: 34،37(.
و اکثرا »واو« بر منفی عطف نمی شود، مگر اينکه بعد از واو حرف»ال«ی نفی - که زائد برای 
تأکید معنای نفی می باشد- به کار رود، مانند: ما جاءني زيد وال عمرو. )رضي استرآبادي، 383/4( 
3. همراه شدنش با »لکن« مثل : قام محمٌد ولکْن علٌي جالٌس  . و مثل آيه شريفه: ما کاَن 
اين  )االحزاب، 40(: واو در  النَّبِیِّین  َو خاتََم   ِ اهللَّ َرُسوَل  لِکْن  َو  رِجالُِکْم  مِْن  أََحٍد  أَبا  ٌد  ُمَحمَّ



فصلنامه نوآوری های آموزشی. شمارة45، سال دوازدهم، بهار 921392

جمالت، واو عاطفه است »لکن« حرف استدراك است . ) پاورقی النحو الوافي ، 3.568 (.
4. عطف اعداد عقود بر خرده اش)اندی( ، نحو : ثالثة وعشرون .

باّ ِ اْغفِْر لِی َو لَِوالَِدیَّ َو لَِمن َدَخَل بَیْتیِ َ ُمْؤمِنًا َو  5. عطف عام بر خاص ، مانند آيه شريفه: رَّ
لِْلُمْؤمِنِیَن َو الُْمْؤمِنَات17 ) نوح:28، 71( . در اينجا )من، پدر و مادر( خاص هستند که معطوٌف 
علیه عام )هر که با ايمان به خانة من داخل شود و همة مردان و زنان با ايمان( واقع شده است.
6. عطف خاص علی عام ، مثل فرمودة خداوند: َو إِْذ أََخْذنَا مَِن النَّبِیَِّن مِیثَاَقُهْم َو مِنَک َو 

مِن نُّوح18 
 ) الحزاب:7، 33( . در اين آيه )پیغمبران( عام می باشد که معطوٌف علیه )تو و نوح(، که 

خاص هستند، واقع شده اند. 
باب  از  اختصم  که  وعمرٌو؛  زيٌد  إختصم  مثل :  است ،  که ضروری  آن چیزی  7. عطف 
»افتعال« است و داللت بر »مشارکت« دارد، و اين مشارکت حداقل بین دو نفر انجام می شود، 

ٍد. لذا »عمرو« بر »زيد« عطف می گردد. و نیز مانند: َوَقَف بین خالٍد و ُمَحماّ
8. عطف کلمه ای بر مترادفش ، مانند آية شريفه :

أَْشُکواْ بَثیاّ ِ َو ُحْزنِی إِلَی اهلل19 ) يوسف: 12 ، 86 (. که در اين آيهبثاّ و حزن، يعنی غم و 
اندوه، هم معنا و مترادفند و به يکديگرعطف شده اند.

9. عطف بر محذوف زمانی که معمولش باقی بماند ، مثل :
ً ؛ که واجب  َعلَّفتُها تبنًا و ماًء بارداً، که در اصل چنین بوده: َعلَّفتُها تبنًا وَسَقیْتُها ماًء باردا
است يا »ماًء« را مفعول معه بگیريم، يا فعل محذوفی مانند: سقیتها را در تقدير بگیريم تا 
معنای جمله درست شود يعنی: »علاّفتها تبنًا و َسقیتُها ماًء بارداً« )کاه را به او خوراندم و آب 

سرد را به او نوشاندم(. )رشید الشرتوني، ج4، ص295؛ ابن عقیل، ج2، ص541(
10. عطف در تحذير20 و إغراء21 مانند آيه کريمه :

 نَاقَة اهللِ وُسقیَاها ) الشمس:13، 91( ← اين آيه برای بر حذر داشتن است: )اين ناقه آيت 
خداست، از خدا بترسید و آن را سیراب گردانید(؛ و نیز: إياّاك و السَد← از شیر بر حذر باش 

ر و احذر السد« بوده است[ ] که در اصل »إحذروا ناقة اهلل، و إياّاك اُحذاّ
اين جمله برای تشويق کردن )إغراء( به کار  ) الدقـر، 431 (←   َ الَمروءَةَ والنَجَدَة  و مثل : 
رفته است؛ يعنی: بر جوانمردی و کمک رسانی پايبند باش ]که در اصل »إلزم المروءة« بوده[
گاهی عطف برای ترتیب به کار می رود، مثل اين آيه که انبیا را به ترتیب نام برده است:

 أَْوَحیْنَا إِلَی إِبَْراِهیَم َو إِْسَماِعیَل َو إِْسَحاَق َو يَْعُقوَب َو الَأْْسبَاط ) النساء: 4 ، 163 ( 
11. هرگاه »واو«، به دنبال ضمیر متصلی آمده باشد که آن ضمیر متصل به واسطه ضمیر 

منفصل تأکید شده باشد، اين واو »واو عطف« است، مانند: سافرُت أنا و أخوك
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بنابر قول صحیح تر، تنها وقتی می توان کلمه ای را به ضمیِر متصِل مرفوع عطف کرد که 
بین آن ضمیر متصل و معطوف چیزی فاصله شود، مانند: سافرت أنا و أخوك؛ و نیز سافرُت 

يوَم الحد و أخوك
شرط معطوف اين است که فقط از لحاظ اعراب، از معطوٌف علیه تبعیاّت کند، اما در ساير 
موارد، از قبیل معرفه و نکره بودن و مذکر و مؤنث بودن، معطوف و معطوٌف علیه می توانند 

متفاوت باشند، مانند: أنت و زيٌد مسافران ← هر دو معرفه اند
جاء القاضي و رجٌل ← »القاضي« معرفه و »رجل« نکره است
جاء عبداهلل و مريُم ←در مذکر و مؤنث بودن اختالف دارند.

ب. واو استيناف 
»واو«ی است که مابعدش با ماقبلش در معنی يا در نوع و اعراب اختالف دارد ، و مابعدش 

مرفوع می باشد که »واو ابتداء«نیز نامیده می شود، مانند:
اَّ لَُکْمَو نُقِرُّ فِی الَأْْرَحامِ َما نََشاء22) الحج 5، 22 (← که )نبیاَّن(: منصوب، به أن مقدره بعد  لِّنُبَینِ 
( مرفوع می باشد.  از الم می باشد، اما چون »واو« حرف استیناف و ابتدا است فعل بعدش )نُقرُّ
مَک و تشرُب اللبنکه فعل ما قبل واو »مجزوم« و ما بعدش »مرفوع«  و مثل : ال تأکْل السَّ

است.
و مانند آيه شريفه: و اتاّقوا اهللَ ويَُعلُمُکم اهللُ) البقره: 2 ، 282 ( ) ابن هشام ، 1979 ، 270 ( .

ج . واو حاليه
اين »واو« اختصاص به جملة اسمیه دارد – و مابعدش مرفوع می باشد- مانند: جاء زيٌد 

والشمس طالعٌةو »واو ابتداء« نیز نامیده می شود. ) ابن هشام ، 1979 ، 471 (
هرگاه حال، جملة اسمیه باشد به وسیلة »واو« به ذوالحال ربط داده می شود و يا به وسیلة 
»ضمیر« و يا به وسیله »واو و ضمیر« با هم. اماّا ارتباط حال با ذوالحال به وسیلة »واو«، در 

دو مورد واجب است:
1. هرگاه جملة حالیه، خالی از ضمیری باشد که آن را به ذوالحال ربط دهد، مانند: سهرُت 

و الناُس نائموَن23
2.هرگاه جملة حالیه، با ضمیری که به ذوالحال بر می گردد شروع شده باشد، مانند: تُکلاُّم 

الَخطیُب و هو واقٌف24 ← جمله حالیه )و هو واقف( با ضمیر »هو« آغاز شده است. 
حذف کردن »واو« از جملة حالیه ای که رابط آن »واو« است اين تصور را به ذهن می آورد 
که جملة پس از واو، يک جمله مستقل بوده که هیچ ارتباطی به ما قبل خود ندارد و ديگر از 

قبیل جملة حالیه ای که بیانگر حالت مخاطب به هنگام تکلم باشد نخواهد بود.
د . واو زائده25
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 »واو«ی است که داخل شدن يا نشدنش بر جمله تأثیری نمی گذارد: َحتیَّ إَِذا َجاُءوَها َو 
ُفتَِحْت أَبَْوابَُها26 )الزمر: 39 ، 73 ( که به دلیل آيه شريفه سوره زمر می فهمیم که اين »واو« زائد 
است : َو ِسیَق الَِّذيَن َکَفُرواْ إِلیَ  َجَهنََّم ُزَمًرا َحتیَّ إَِذا َجاُءوَها ُفتَِحْت أَبَْوابَُها27 ) الزمر 39 : 71 ( 

) ابن هشام ، 1979، 473 (
]هر چند از نظر برخی مفسران معنای اين دو آيه با بودن و نبودن »واو« تفاوت فاحشی 

با يکديگر دارند[
همچنان که اين »واو« در اسم )عمرو( به جز در حالت نصب نیز اضافه می شود، و نیز 

در: أولو ، أوالت. 
و در اسم های اشارةأوالءأولی و أولئک می آيد اما خوانده نمی شود. الزم به تذکر است که 
به »واو زائد« در ) عمرو ( »واو فصل« گفته می شود زيرا میان »ُعَمر وَعْمرو« جدايی می اندازد .

مانند اين مصراع  :
يالیَت أُماّ الَعْمرِو کانَْت صاِحبِي28

) هامش االنصاف في مسائل الخالف،316/1 ( 

هـ . واو لصوق 
 »واو« زائدی است که به جملة صفت ملحق می شود تا آن را به جملة موصوف ارتباط 

دهد، اعراب اين »واو«: حرف زائد مبنی بر فتح می باشد که محلی از اعراب ندارد. 
مانند اين بیت:

فیا لِلناِس کیَف غلبْْت نفِسي 
علی شيءٍ و يُکِرُهُه َضمیري29← واو :  حرف زائد مبني بر فتح محلی از اعراب ندارد و 

صفت را بر موصوفش متصل می کند و تأثیری بر ما بعدش ندارد.
و جملة فعلیه ) يَکرهُه ضمیري (: محاًل مجرور و صفت )شيء( می باشد، در اينجا »واو 

لصوق« بر جمله فعلیه داخل شده است.
و گاهی اين »واو« بر جمله اسمیه داخل می شود مانند آيه شريفه: و َعسی أْن تکرهوا شیئًا 
جملة اسمیه هو خیٌر لکم: محال مجرور،  و هَو خیٌر لکْم)البقره : 216( ) حسن، 479/3 ( ← 

صفت )شیئًا( می باشد در اينجا »واو لصوق« بر جمله اسمیه داخل شده است.

و . »واو«ی که در جمع مذکر سالم و اسماء ستَه عالمت رفع است.
اسم های زير می توانند با »واو« جمع مذکر بسته شوند:

الف. َعَلمی )اسم خاص( که شرايط زير را داشته باشد:
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1. مذکر باشد.
2. عاقل باشد.

3. بدون عالمت تأنیث باشد.
4. مرکب نباشد.

مانند: )محمد ← محمدون(
پس اگر علم نباشد با »واو« جمع بسته نمی شود، لذا جمع رجل ← َرُجلون نمی شود؛ ولی 
ر شود اين جمع بستن با »واو« امکان پذير می شود، مانند: ُرَجیل ← ُرَجیلون زيرا اسم  اگر مصغاّ

با مصغر شدن تبديل به وصف می گردد. )ابن عقیل، ج1، ص61(
ب . اسم منسوب )وصف عاقل باشد(: ايرانِياّ ← ايرانیاّون

ت . اسم مشتقی باشد که شرايط زير را دارد:
1. مذکر باشد.

2. بدون عالمت تأنیث باشد.
3. وصف عاقل باشد.

4. از باب )أفَعَل َفعالء( نباشد.
5. از باب )َفعاَلن َفعَلی( نباشد.

مانند: کافِر ← کافِرون ،أشَجع← أشَجعون
اصوَن ) الذاريات 51 : 10 (.  و مانند آيات کريمه: و نحُن لُه ُمخلِصوَن ) البقره 2 : 139 ( و : ُقتِل الَخراّ
»واو«  با  يعنی  می باشند،  حروف  به  ب  کهمعراّ است  اسمی  شش  ستاّه  اسماء  از  منظور 
مرفوع، و با »الف« منصوب ، و با »ياء« مجرور می شوند، که اين اسم ها عبارت اند از: أب، أخ، 
َحم، َهن، فو، و ُذو، مانند: مررُت بذي فضٍل← که ذي: مجرور به حرف جر است و عالمت 

جراّش، ياء. 
و مانند اين آيات شريفه : وأبونا شیٌخ کبیٌر ) القصص : 28 ، 23 ( و وکاَن أبوُهما صالحًا 

) الکهف: 18 ، 82 (.

ز. واو ثمانيه
»واو«ی است که اغلب بر معدود هشتم وارد می شود تا آن را بر ماقبلش عطف کند، و 

اين هشتمین کلمه با مورد قبلش در بعضی صفات تفاوت دارد، مانند:
اِجُدوَن ااَلْمُِروَن بِالَْمْعُروِف َو النَّاُهوَن  اکُِعوَن السَّ ائُحوَن الرَّ التَّائبُوَن الَْعابُِدوَن الحَأْامُِدوَن السَّ

َعِن الُْمنَکر30
) التوبة :9، 112 ( ← در اين آيه نهی از منکر با قبلش يعنی امر به معروف متفاوت است.
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نُکنَّ ُمْسلَِماٍت مُّْؤمِنَاٍت َقانِتَاٍت تَائبَاٍت َعابَِداٍت  َعسیَ  َربُُّه إِن َطلََّقُکنَّ أَن يُبِْدلَُه أَْزَواًجا َخیرًْا مِّ
َسائَحاٍت ثَیِّبَاٍت َو أَبْکَاًرا31 ) التحريم:5، 66( ← در اين آيه زنان باکره به وسیلة »واو ثمانیه« به 

هفت صفات زنان عطف شده که با مورد قبلی اش يعنی زنان شوهر دار فرق دارد.
و اين واو مانند واو عطف عمل می کند و اعراب قبل و بعد واو مانند هم می باشد.

نتيجه
حرف واو ظاهراً به منظور جمع کردن معطوف و معطوٌف علیه تحت يک حکم به کار 
می رود، و بیانگر اين است که حکم معطوٌف علیه با معطوف يکسان است، ولی اين حرف 
با انواع مختلفش توجه خوانندة قواعد زبان عربی را به خود جلب کرده و او را کنجکاو به 

يافتن نقش های مختلفی که واو به کلمه بعد از خود می دهد می کند.
واو عامل، هم در اعراب و هم در ترجمه جمله را دگرگون می کند، و اعراب معطوٌف 
علیه با معطوف به همراه اين واو متفاوت می باشد، و معانی مختلفی غیر از »و« دارد، مانندبا، 
چه بسا، به خدا قسم، ولی اغلب واو غیر عامل هیچ تأثیری در جمله، چه در اعراب و چه در 
معنای جمله، نمی گذارد و همان معنای »و« را دارد، و فقط جهت گردآوردن جمله تحت يک 
حکم و يک اعراب به کار می رود. آنچه بايد به آن اعتراف کنیم اين است که ابداع صورت های 
جديد حرف واو جزء قوانین اصیل صرف و نحو نیست بلکه اين ابداع مربوط به ذوق شعرا 
و نويسندگان است که هرکجا با »واو«ی مواجه شدند که نمی توانند آن را در دستة واو عطف 
و جمع مذکر سالم و ديگر صورت های رايج »واو« قرار دهند برای آن نام و نقش و اعراب 
جديدی انتخاب می کنند و آن را به مخاطب عربی آموزش می دهند، مانند: ولیٍل کموج البحر 

أرخی سدوله .
نتايج اين پژوهش مي تواند به مؤلفان محترم کتاب هاي درسي قرآن و عربي در دسته بندي 
جابه جاي  به کارگیري  از  احتراز  آن،  انواع  و  »واو«  حرف  معاني  آموزش  منطقي  و  منظم 
با تفاوت  ارائه مثال هاي مناسب آن کمک کند. همچنین معلمان را  آن و استعمال دقیق و 
استعمال حروف در متون آموزشي آشنا نموده و به ايشان در آموزش آسان و روان قواعد به 

دانش آموزان کمک کند.
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پی نویس
1. چه بسا گوشه ای از خاك وطن را می خواند. 

2. و چه بسا شبی که مانند موج دريا پرده هايش را انداخته. 
3. پوشیدن يک عبا و روشنی چشم من، در نزدم محبوبتر است از پوشیدن لباسهای فاخر.

4. به ديدارت نمی آيم همزمان با اينکه از من دوری می کنی.
5. آيا به من ظلم می کنی همزمان با اينکه با تو انصاف به خرج می دهم.

6. از اخالقی نهی نکن که مانند آن اخالق را خودت داری. 
7. برادرت به همراه صبح سفر کرد. 

8. او با شب سفر می کند.
9. حال آنکه اگر ضمیر منفصل ذکر می شد بايد عطف صورت می گرفت و مفعول معه در کار نبود و در آن 

حالت می گفتیم )سافرُت أنا و أخوك(.
10 بر او با دوستانش سالم کردم.

11. و اگر حرف عطف بود جمله بايد چنین می شد: سلمُت علیه و علی إخوته.
12. تو را با پزشکی چه کار؟

13. تو با درس نحو چه می کنی؟ 
14. زيد و عمر با يکديگر دشمنی کردند) تخاصم همیشه بین دو نفر يا بیشتر رخ می دهد(.

15. يا بر آنان منت نهید، يا از آنان فديه و عوض بگیريد.
16. و اموال و فرزندانتان چیزهايی نیستند که شما را نزد ما مقرب کنند.

17. بار الها، مرا و پدر و مادر من و هر که با ايمان به خانه من داخل شود و همه مردان و زنان با ايمان عالم 
را ببخش و بیامرز.

18. و هنگامیکه گرفتیم از پیغمبران پیمانشان را و از تو و از نوح.
19. شکايت غم و اندوه خويش را فقط بخدا میبرم.

20. تحذير، يعنی آگاه کردن مخاطب بر امری نامطلوب تا از آن دوری کند، مثل: “إياّاك و الشرَّ “)از شر برحذر 
باش(

21. إغراء، يعنی آگاه کردن مخاطب بر امری مطلوب تا آن را انجام دهد، مثل”الوفاَء “)به وفا پايبند باش(
22. تا قدرت خود را برايتان آشکار کنیم و هر چه را خواهیم در رحمها نگه می داريم.

23. شب را بیدار ماندم درحالی که مردم خواب بودند.
24. خطیب صحبت کرد در حالیکه ايستاده بود.

25. زائد به معنای زياد کننده معناست نه به معنای حشو و زيادی.
26. چون به بهشت برسند درهايش گشوده شود.

27. و کافران را گروه گروه به جهنم برانند. چون به جهنم رسند درهايش گشوده شود.
28. ای کاش ام َعمرو دوست من بود. 

29. ای مردم چگونه نفسم بر چیزی غلبه کرد که وجدانم از آن بیزار است.
30. توبه کنندگانند، پرستندگانند، ستايندگانند، روزه دارانند، رکوع کنندگانند، سجده کنندگانند، امر کنندگان به 

معروف و نهی کنندگان از منکرند.
31. زنان مؤمن زنان همیشه مطیع زنان توبه کار زنان عابده زنان روزه دار زنان شوهر ديده و زنان باکره.


