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

مينا جيگاره
فاطمه اجدادي آراني

*

**

چکیده

برای هر حرف در زبان مبدأ ،چند معادل در زبان مقصد با نقشها و ترجمههای
متفاوت وجود دارد .از این رو انتخاب معادل برای آن حرف و نقشی که آن حرف ،از
میان انواع نقشهایی که به ذهن خواننده میآید ،ایفا میکند یکی از مشکالتی است
کهنوآموزان زبان عربی با آن روبهرو هستند.
حرف واو از پرکاربردترین و گستردهترين حروف در زبان عربی است .این حرف
جزء هم حروف عامل و هم حروف غیر عامل میباشد ،و هم بر سر فعل و هم بر سر اسم
در میآید و نقشها و اعرابهای متفاوتی به کلمة بعد از خود میدهد ،و معنای جدیدی
را در وراي ارتباط بين كلمات مستقل ایجاد میکند.
ويژگي واو ایجاد نسبت میان معاني مختلف و ارتباط بين مفاهيمي است كه گاه هیچ
ارتباطی به یکدیگر ندارند .در سادهترين معنايش حرف واو همان حرف عطف است كه بين
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دو حالت قرار ميگيرد تا آنها را به يك شكل و تحت یک حکم و یک اعراب درآورد .اما
از آنجا که این حرف در اشكال و معاني مختلف بهكار ميرود ،بر آن شدیم تا در این مقاله
انواع واو را بررسی کنیم و سپس به تقسیمبندی و آموزش آن بپردازیم .در این پژوهش قرآن
مجید را محور اصلی اعراب و عرصة تمرین قرار داده ایم .امیدواریم نتايج اين پژوهش
بتواند به مؤلفان كتابهاي درسي قرآن و عربي در دستهبندي منظم و منطقي آموزش معاني
حرف «واو» و انواع آن ،احتراز از بهكارگيري نابهجاي آن و استعمال دقيق آن كمك كند.
همچنين در این مقاله معلمان با تفاوت استعمال حروف در متون آموزشي آشنا میشوند که
به ايشان در آموزش آسان و روان قواعد به دانشآموزان كمك كند.
کلیدواژهها :حرف واو ،واو عامل ،واو غیر عامل ،معانی واو.

مقدّ مه

کالم یا جمله از دو کلمه یا بیشتر ترکیب یافته است .اگر کلماتی بدون هیچ ارتباطی کنار
هم قرار گیرند ،هر یک به خودی خود یک کلمه به حساب میآید و جمله یا کالمی تشکیل
نمیشوند .آنچه میان واژگان ارتباط برقرار می کند تا کالمی واحد را تشکیل دهد همان
حروف هستند ،مث ً
ال زمانی که میگوییم:
«أناكتبقلم»
هیچگونه ارتباطی میان این سه کلمه به چشم نمیخورد و این کلمات معنای خاصی را
هم افاده نمیکنند .اما زمانیکه میگوییم:
«كتبت بالقل ِم»
ُ
کالم واحدی تشکیل میشود که اجزای آن در عین حال کهبا هم ارتباط دارند معنایی را
هم میرسانند .و این ارتباط و وحدت کالمی به دلیل حروف «باء و أل» حاصل شده است.
در اینجا درست است گفته شود :حروف عامل برقراری رابطه میان واژگان مستقل و
در نتیجه تشکیل دهندة کالم واحد و موجب وحدت واژگان گوناگون هستند .طبق تعریف
حرف ،کلمهای است که به خودی خود بر معنایی داللت نمیکند ،بلکه فقط بر معنایی در
غیرخود  -پس از قرار گرفتن در جمله -صرفنظر از زمان داللت میکند.
حرف بر دو نوع است:

 .1عامل:یعنی حرفی که در مابعد خود عمل میکند و عمل جر یا نصب یا جزم را انجام
میدهد ،مانند :حروف ناصبه ،حروف جازمه ،حروف جر ،حروف نصب و حروف رفع (الی
نفی جنس  -حروف مشبهة بالفعل).
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 .2غیر عامل یا مهمل :یعنیحرفی که در مابعد خود عمل نمیکند ،مثل :بعضی ادوات
(س – َس َ
وف) ،حروف تأکید
استفهام (أ – هل) ،حروف نفی (ما – ال) ،حروف استقبال َ
إن] َ :قد -ﻟ َ -نون تأکید)«( ،ما»ی کافه) ،حرف نداء (یا) ،حرف استثنای اّ
([به جز َّ
(إل) در
مفرغ ،حروف عطف«( ،واو» حالیه)« ،ها»ی تنبیه در (أیّها و أیّتها) ،حروفی از قبیل:
استثنای ّ
(أ ّما -لَوالَ -قد -لَو -ن َ َعم).

حروف یا از یک ،دو یا سه حرف تشکیل میشوند ،مانند برخی از حروف جر (باء -في-
إلي )...و یا چهار حرفیاند مانند« :ل َ ّ
مانند«لكن»
عل» ا ّما بیشتر از پنج تا نمیشوند لذا حرفی
ّ
که الف پس از الم نوشته نمیشود و تنها ،خوانده میشود نیز چهار حرف به شمار میآید.
(النّحو الوافي)65-66/1،
از میان این حروف حرف واو دارای جایگاه ویژهای است ،زیرا انواع مختلفی را در بر
دارد که هر یک از آنها به جمله معانی متفاوتی میبخشد.

حرف واو و أنواع آن

توپنجمین حرف از حروف هجا میباشد ،انواع و معانی مختلفی دارد
«واو» که بیس 
که بسیار شبیه به یکدیگرند طوری که گاه به دلیل این شباهت از نظر نقش اشتباه گرفته
میشوند ،لذا ما انواع مختلف آن را با توجه به تأثیری که در مابعدشان میگذارند به شرح
زیر دستهبندی میکنیم:

 .1واو عامل

الف .واو قسم

ب .واو ُر َّب
ج .واو معيّت:
 .1واوی که بر مضارع داخل میشود:
• بر اسم صريح عطف میشود
• بر اسم مؤ ّول عطف میشود
 .2واوی که بر اسم داخل میشود و آن مفعول معه نامیده میشود.

 .2واو غير عامل

الف .واو عطف
ب .واو إستيناف
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 ثمانية

 .1واو عامل

الف .واو قسم (این واو از حروف جر بهشمار میآید)
واو قسم ،زمانیکه به منزلة «باء و تاء قسم» باشد مجرور کننده اسم است (الرماني
النحوي ،ص ،)36و بر سر ضمیر نمیآید ،لذا گفته نمیشود َ
«وك» بلکه گفته میشود« :واهللِ،
ٌ
هالک) (واهلل َّ
والشمس» (لجنة تنظيم الكتب الدراسيه ،)230 ،مانند(:واهلل ِ َّ
المؤمن
إن
الکافر
إن
َ
َ
لَفي نعیم).
جایز است واو قسم به تنهایی حذف شود در حالیکه اسم مجرور در حال جر باقی بماند،
الضعيف) ،که در
َ
به شرط اینکه این حذف فقط در لفظ جاللة «اهلل» باشد مانند (اهلل ِ أَ ُلسا ِعدَ َّن
اصل بوده :واهللِ( .حسن)464 /2 ،
واو قسم فقط بر اسم ظاهر وارد میشود و متعلق به محذوف [= اُقسم] میباشد ،مانند آیة
شریفة :والقرآ ِن ِالحكيم (يس ،)36 ،3:و اگر همراه آن واو دیگری بیاید واو عطف محسوب
میشود؛ مثال :والتينِ والزِيتو ِن (التين .)95 ،2:پس ،واو دوم ،واو عطف است نه قسم( .ابن
هشام.)473 ،1979 ،

ب
ب .واو ُر َّ

لقیت.
ب حرفی است که اسم نکرة بعد از خود را مجرور میکند ،مثلُ :ر َّب َر ُجلٍ عال ٍم ُ
ُر ّ
از مشخصههای ُر َّب این است که .1 :در ا ّول جمله میآید .2 .فقط به اسمهای نکره جر
میدهد .3 .معادل فارسی آن «چه بسا» است.
ب َق ْو ٍل اَن ْ َف ُذ م ِ ْن َص ْو ٍل) :چه بسا گفتاری مؤثرتر از حمله باشد.
( ُر ّ
حذف « ُر َّب» به شرط باقی ماندن عملش جایز است ،و این حذف بعد از«واو» و «فاء» و
«بل» قیاسی میباشد ،این حذف بعد از «واو» بسیار رایج است ،بعد از «فاء» هم زیاد میآید
ولی بعد از «بل» کمتر از دو حرف دیگر میآید ،مانند این مصراع:
ٍ
َو جان ِ ٍ
جانب) بوده.
ن 1که در اصل( :و ُر َّب
الو َط ْ
ب مِن الث ََرى يُد َعى َ
و هر یک از این حروف «عوض از ُر َّب» یا نائب از آن نامیده میشوند ،زیرا داللت بر
ُر َّب میکنند .این حروف [مانند دیگر حروف] مبنی میباشند که در نتیجه محلی از اعراب
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هم ندارند ،و اسم مجرور بعد از آنها مجرور به « ُر َّب» محذوف میباشد( .حسن.)488 /2 ،
و حرف «واو» که بیشتر از حروف دیگر ،عوض از ( ُر َّب) میآید ،مانند ُر َّب فقط بر اسم
نکره وارد میشود ،و صحیح این است که واو (عوض از ُر َّب) حرف عطف بهشمار میآید
و کلمة بعد از آن مجرور به ُر َّب محذوف میباشد( .ابنهشام)437 ،1979 ،
مثل این مصراع شاعر عرب ،امرؤالقیس:
وج البَح ِر أرخَ ى ُسدُ ولَه( 2ابن النحاس :)31 ،که در ترکیب آن گفته میشود
وليلٍ َك َم ِ
واو :واو رب ،حرف ،مبني بر فتح ،محلی از اعراب ندارد.
ليل :مبتدا ،مرفوع به ضّ مة مقدره بر آخرش بهخاطر اشتغال محل به حرف جر زائد ُر َّب
که محذوفبعد از واو میباشد.

ج .واو معیّت

واوی است که به معنای « َم َع» میباشد و اسم بعد از خود را منصوب میکند زیرا نقش
ٌ
مفعول معه دارد.
واوی که مابعدش را منصوب میکندبه دو نوع تقسیم میشود:
 .1واوی که بهخاطر عطف بر اسم صریح یا مؤ ّول بر سر مضارع منصوب میآید ،و این
واو به دو شرط عمل میکند:
الف .معطوف بر اسم صریح یا مؤول باشد:
َول ُ ِ
ـر َعيني
بس َعبـا َءة ٍ وتَ َق َّ
ِ3
بس ُ
إلي مِن ل ُ ِ
الشفوف
أح ُّ
ُ
ب َّ
شاهد مثال :نصب تَ َق ّر بهخاطر تقدیر (أن) میباشد تا اینکه بر کلمة (لُبس) که مصدر است

تقر که فعل است عطف نمود ،پس (أن) محذوف را
عطف شود؛ زیرا مصدر را نمیتوان بر ّ
در تقدیر گرفتند زیرا (أن) و مابعدش تبدیل به مصدر میشود سپس مصدر بر مصدر عطف
حب) میباشد.
میگردد و خبر آن دو کلمه (أُ ُّ
ب .بر «واو» ،نفی و طلب که شامل امر و نهی و تمنّی و استفهام میباشد مقدم شود (ابن
هشام )472 ،1979 ،و این واو بر فعل مضارع وارد میشود و آن را به «أن» مقدرة بعد از خود
(=واو) منصوب میکند.
تهج َرني ← )4قبل از واو معیت ،نفی یعنی «ال أزو ُرک» آمده است لذا
نفی( :ال أزو ُر َک و ُ
تهجرني منصوب به (أن) مقدره میباشد.
َ
5
ُ
ِ
ِ
استفهام( :هل تَظل ُمني و أنص َفک )← در این مثال قبل از واو معیّت ،طلب یعنی «هل»
آمده است.

90

فصلنامه نوآوریهای آموزشی .شمارة ،45سال دوازدهم ،بهار 1392

هرچند عدّ های این واو را «واو عطف» میگویند (الدقر )432 ،و نحویون کوفی آن را
«واو صرف» مینامند ا ّما در نصب دادن این واو هیچ یک از نحویون اختالف نظر ندارند.
مثالهای دیگر:
الذين َجا َهدوا م ِ ُ
و ل َ ّما يَعلِم اهللُ
الصابرين (آل عمران« ← )142 ،3:یعلم»
علم
َ
َ
نكم و يَ َ
منصوب به أن مقدره پس از واو معیت میباشد.
و این مصراع از بیت شاعر:
ال تَنْ َه َعن خُ ٍ
وتأتي مث َله« ← ....6تأتي» منصوب به (أن) مقدره میباشد که به «التن َه» که
لق
َ
فعل نهی ،مجزوم به حذف حرف عله میباشد عطف شده است( .ابنهشام.)472 ،1979 ،
 .2نوع دوم از انواع «واو معیت» همان واوی است که به معنای «مع» میباشد و واو
ٌ
مفعول معه منصوب
مصاحبت ،یا واو معیت نامیده میشود ،و اسم بعد از خود را بهعنوان
میکند.
ٌ
مفعول معه واقع میشود سه شرط وجود دارد .1 :زائد باشد و رکن نباشد
برای اسمی که
 .2پیش از آن جملهای بیاید « .3واو» صراحتا به معنی معیت (همراهی) باشد بهگونهای که
الجبَ َل
عطف کردن به وسیلة آن صحیح نباشد .مانندِ :س ُ
رت و َ
در سه مورد واو به معنای«مع» است و حرف عطف نیست:
الف .هرگاه قبل از واو ،فعل یا شبه فعلی بیاید که کلمه بعد از واو ،صالحیّت شرکت در
انجام آن فعل را نداشته باشد .مانند:
َ
سا َف َر
بح ← 7الصبح صالحیت سفر کردن ندارد ،پس مفعول معه است.
أخوک و ُ
الص َ
َ8
هو
مسافر واللیل ← (مسافر شبه فعل است) اللیل صالحیت سفر کردن ندارد.
ٌ

ب .هرگاه «واو» ،بهدنبال ضمیر متصلی باشد که آن ضمیر متصل ،به واسطة ضمیر
رت و أخاک 9و همچنینِ :جئنا و إیّاه.
منفصل ،تأکید نشده باشد؛ مانند :سا َف ُ
ج .هرگاه «واو» پس از ضمیر مجرور واقع شده باشد ،مانند:
مت علیه ِ و إخوتَه ← 10از آنجایی که عطف کردن بر ضمیر مجرور بدون تکرار حرف جر
َس ّل ُ
ٌ
مفعول معه است نه معطوف( .11رشید ّ
الشرتوني ،ج ،4ص)294
جایز نیست پس در اینجا «إخوته»
حق مفعول معه این است که پیش از آن فعل یا شبه فعلی مانند اسم فاعل و دیگر
مشتقاتی که همانند فعل خود عمل میکنند ،بیاید ،ولی گاهی پس از «ما»ی استفهامیه و
« َک َ
یف» استفهامیه «واو»ی میآید که اسم بعد از خود را بدون اینکه فعلی در جمله باشد
ٌ
مفعول معه دارد لذا واو معیت نامیده میشود ،مانند:
منصوب میکند .این اسم منصوب نقش
13
ما ِ
الطب ؟ 12و نیزَ :ک َ
درس النحو؟ (رشید الشرتوني ،ج ،4ص)296
یف أنت و
أنت و
َّ
َ
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 .2واو غير عامل

الف .واوعطف
ٌ
معطوف علیه تحت یک حکم و یک
این«واو» فقط به منظور جمع کردن معطوف و
اعراب واحد بهکار میرود.
معنی «واو عطف» اشتراک و جمع میان معنای دو کلمة عطف شده میباشد .بهطور کلی
اگر دو متعاطف مفرد باشند ،اسم بر اسم عطف میشود ،مانند :جاء الوالدُ و والِدُ ُه و َح َض َر
محمو ٌد وأحمدُ ،و اگر جمله باشند عطف جمله صورت میگیرد ،مانند :بدأ العا ُم الدّ راسي
وانتَ َظ َم ّ
الب في الدّ راس ِة( .حسن)557 /3،
الط ُ
در سه مورد «واو» برای عطف است:
الف .هرگاه «واو» به معنی «مع» (همراهی) نباشد ،مانند :جاء زیدٌ و عمر ٌو بعده؛ یعنی جاء
زیدٌ و جاء عمر ٌو بعده ،که کلمه «ب َ ْعدَ ه» نشان دهندة عدم همراهی است.
ب .هرگاه «واو» پس از فعلی قرار گیرد که انجام آن تنها از افراد متعدد امکانپذیر باشد
َخاص َم زیدٌ و عمر ُو.14
[یعنی پس از فعل باب تفاعل که برای مشارکت است واقع شود] ،مانند :ت َ
ت .هرگاه پیش از «واو» جملهای که دارای فعل یا شبه فعل است نیامده باشد ،مانند:
کل رجلٍ و مهنتُ ُه (رشید الشرتوني ،ج ،4ص ،)295که در اصل ّ
ّ
«کل رجلٍ و مهنتُه مقترنان»
میباشد.
واو ،گاهی دو اسم یا بیشتر را در یک فعل جمع میکند و اشتراک میدهد ،مانند :قام زیدٌ
و عمر ٌو ،یعنی از دو اسم زید و عمرو ایستادن حاصل شد ،و گاهی دو فعل یا بیشتر در یک
اسم جمع میشود ،مانند :زیدٌ قا َم و َقعدَ  ،یعنی دو فعل از «زید» حاصل شده ،و گاهی مضمون
قائم و
دو جمله یا بیشتر در حصول جمع میشود ،مانند :قام زیدٌ  ،و قعد عمر ٌو ،و مانند :زیدٌ ٌ
عمرو قاعدٌ ( .رضي استرآبادي ،ج ،4ص)383
و امتیاز «واو عطف» از دیگر حروف عطف به شرح زیر است:
15
 .1همراه شدن با «إما» مانند آیه شریفه :فإما َمنّـ ًا بعدُ وإما فِدا ًء (محمدص.)4 ،47:

 .2همراه شدن با «ال» هنگامی که قبل از آن نفی بیاید و قصد معیت (همراهی) نداشته
َ
كم ْ ِعندَ ن َا
كم بِالَّتىِ تُ َق ِّرب ُ ُ
باشد ،مانند :ال هذا وال ذاك؛ و مانند آیه کریمهَ :و َما أَ ْم َوال ُ ُ
كم ْ َو لاَ أ ْولاَ ُد ُ
ُزل ْ َفى( 16سبأ.)34،37 :
و اکثرا «واو» بر منفی عطف نمیشود ،مگر اینکه بعد از واو حرف«ال»ی نفی  -که زائد برای
تأکید معنای نفی میباشد -بهکار رود ،مانند :ما جاءني زيد وال عمرو( .رضي استرآبادي)383/4 ،
جالس .و مثل آیه شریفه :ما كانَ
علي
 .3همراه شدنش با «لكن» مثل :قام محمدٌ
ْ
ٌ
ولكن ٌ
ُم َح َّمدٌ أَبا أَ َح ٍد م ِ ْن رِجال ِ ُك ْم َو ل ِك ْن َر ُس َ
ول اللهَّ ِ َو خات ََم ال َّنب ِ ِّيين (االحزاب :)40 ،واو در این
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جمالت ،واو عاطفه است «لكن» حرف استدراک است( .پاورقی النحو الوافي.)3.568 ،
 .4عطف اعداد عقود بر خردهاش(اندی) ،نحو :ثالثة وعشرون.
ب ِ ا ْغفِ ْر لىِ َو ل ِ َوالِدَ َّى َو ل ِ َمن َدخَ َل بَيْتىِ َ ُمؤْ مِنًا َو
 .5عطف عام بر خاص ،مانند آیه شریفهَّ :ر ّ
ٌ
معطوف
ين َو ال ْ ُمؤْ مِنَات( 17نوح .)71 ،28:در اینجا (من ،پدر و مادر) خاص هستند که
ل ِ ْل ُمؤْ مِن ِ َ
علیه عام (هر كه با ايمان به خانة من داخل شود و همة مردان و زنان با ايمان) واقع شده است.
 .6عطف خاص على عام ،مثل فرمودة خداوندَ :و إ ِ ْذ أَخَ ْذن َا م ِ َن ال َّنب ِ ِّي َن مِيثَا َق ُه ْم َو م ِ َ
نك َو
18
مِن نُّوح
ٌ
معطوف علیه (تو و نوح) ،که
(األحزاب .)33 ،7:در این آیه (پیغمبران) عام میباشد که
خاص هستند ،واقع شدهاند.
 .7عطف آن چیزی که ضروری است ،مثل :إختصم زيدٌ وعمر ٌو؛ که اختصم از باب
«افتعال» است و داللت بر «مشارکت» دارد ،و این مشارکت حداقل بین دو نفر انجام میشود،
لذا «عمرو» بر «زید» عطف میگردد .و نیز مانندَ :و َق َ
ف بين خال ٍد و ُم َح ّم ٍد.
 .8عطف کلمهای بر مترادفش ،مانند آیة شریفه:
َ
ّ
آیهبث و حزن ،یعنی غم و
لى اهلل( 19يوسف .)86 ،12 :که در این
أ ْش ُكوا ْ بَثىّ ِ َو ُح ْزنىِ إ ِ َ
اندوه ،هم معنا و مترادفند و به یکدیگرعطف شدهاند.
 .9عطف بر محذوف زمانیکه معمولش باقی بماند ،مثل:
وس َقيْتُها ما ًء بارداً؛ که واجب
َع َّلفتُها تبن ًا و ما ًء بارداً ،که در اصل چنین بودهَ :ع َّلفتُها تبن ًا َ
است یا «ما ًء» را مفعول معه بگیریم ،یا فعل محذوفی مانند :سقیتها را در تقدیر بگیریم تا
معنای جمله درست شود یعنی« :ع ّلفتها تبن ًا و َسقیتُها ما ًء بارداً» (کاه را به او خوراندم و آب
سرد را به او نوشاندم)( .رشید الشرتوني ،ج ،4ص295؛ ابن عقیل ،ج ،2ص)541
 .10عطف در تحذير 20و إغراء 21مانند آیه کریمه:
وسقيَاها (الشمس ← )91 ،13:این آیه برای بر حذر داشتن است( :اين ناقه آيت
ن َاق َة اهلل ِ ُ
خداست ،از خدا بترسيد و آن را سيراب گردانيد)؛ و نیز :إیّاک و األسدَ ← از شیر بر حذر باش
[که در اصل «إحذروا ناقة اهلل ،و إیّاک ا ُ ّ
حذر و احذر األسد» بوده است]
و مثل :ال َمروء َة والنَجدَ َة َ (الدقـر ←)431 ،این جمله برای تشویق کردن (إغراء) بهکار
رفته است؛ یعنی :بر جوانمردی و کمک رسانی پایبند باش [که در اصل «إلزم المروءة» بوده]
گاهی عطف برای ترتیب بهکار میرود ،مثل این آیه که انبیا را به ترتیب نام برده است:
َ
يم َو إ ِ ْس َما ِع َ
يل َو إ ِ ْس َح َ
وب َو ال َْأْسبَاط (النساء)163 ،4 :
اق َو يَ ْع ُق َ
لى إِب ْ َرا ِه َ
أ ْو َحيْنَا إ ِ َ
 .11هرگاه «واو» ،به دنبال ضمیر متصلی آمده باشد که آن ضمیر متصل به واسطه ضمیر
سافرت أنا و أخوک
منفصل تأکید شده باشد ،این واو «واو عطف» است ،مانند:
ُ
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بنابر قول صحیحتر ،تنها وقتی میتوان کلمهای را به ضمی ِر متصلِ مرفوع عطف کرد که
سافرت
بین آن ضمیر متصل و معطوف چیزی فاصله شود ،مانند :سافرت أنا و أخوک؛ و نیز
ُ
یو َم األحد و أخوک
ٌ
معطوف علیه تبعیّت کند ،اما در سایر
شرط معطوف این است که فقط از لحاظ اعراب ،از
ٌ
معطوف علیه میتوانند
موارد ،از قبیل معرفه و نکره بودن و مذکر و مؤنث بودن ،معطوف و
متفاوت باشند ،مانند :أنت و زیدٌ مسافران ← هر دو معرفهاند
ٌ
رجل ← «القاضي» معرفه و «رجل» نکره است
جاء القاضي و
مریم ←در مذکر و مؤنث بودن اختالف دارند.
جاء عبداهلل و
ُ

ب .واو استيناف

«واو»ی است که مابعدش با ماقبلش در معنی یا در نوع و اعراب اختالف دارد ،و مابعدش
مرفوع میباشد که «واو ابتداء»نیز نامیده میشود ،مانند:
لِّنُبَ ِ
ين َّ ل َ ُك ْم َو نُقِ ُّر فىِ الَأْ ْر َحامِ َما ن ََشاء(22الحج  ←)22 ،5که (نبیّ َن) :منصوب ،به أن مقدره بعد
از الم میباشد ،اما چون «واو» حرف استیناف و ابتدا است فعل بعدش (نُق ُّر) مرفوع میباشد.
الس َ
ْ
تشرب اللبنکه فعل ما قبل واو «مجزوم» و ما بعدش «مرفوع»
مك و
و مثل :ال
ُ
تأكل َّ
است.
و مانند آیه شریفه :و اتّقوا اهللَ ويُ َعل ُم ُكم اهللُ(البقره( )282 ،2 :ابنهشام.)270 ،1979 ،

ج  .واو حالیه

این «واو» اختصاص به جملة اسمیه دارد – و مابعدش مرفوع میباشد -مانند :جاء زيدٌ
والشمس طالع ٌةو «واو ابتداء» نیز نامیده میشود( .ابنهشام)471 ،1979 ،
هرگاه حال ،جملة اسمیه باشد به وسیلة «واو» به ذوالحال ربط داده میشود و یا به وسیلة
«ضمیر» و یا به وسیله «واو و ضمیر» با هم .ا ّما ارتباط حال با ذوالحال به وسیلة «واو» ،در
دو مورد واجب است:
سهرت
 .1هرگاه جملة حالیه ،خالی از ضمیری باشد که آن را به ذوالحال ربط دهد ،مانند:
ُ
23
الناس نائمونَ
و
ُ
.2هرگاه جملة حالیه ،با ضمیری که به ذوالحال بر میگردد شروع شده باشد ،مانند :تُک ّل ُم
ٌ
طیب و هو
واقف ← 24جمله حالیه (و هو واقف) با ضمیر «هو» آغاز شده است.
الخَ ُ
حذف کردن «واو» از جملة حالیهای که رابط آن «واو» است این تصور را به ذهن میآورد
که جملة پس از واو ،یک جمله مستقل بوده که هیچ ارتباطی به ما قبل خود ندارد و دیگر از
قبیل جملة حالیهای که بیانگر حالت مخاطب به هنگام تکلم باشد نخواهد بود.

د .واو زائده

25
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تى إ ِ َذا َجا ُءو َها َو
«واو»ی است که داخل شدن یا نشدنش بر جمله تأثیری نمیگذاردَ :ح َّ
ت أَب ْ َواب ُ َها( 26الزمر )73 ،39 :که به دلیل آیه شریفه سوره زمر میفهمیم که این «واو» زائد
ُفت ِ َح ْ
ت أَب ْ َواب ُ َها( 27الزمر )71 :39
ين َك َف ُروا ْ إ ِ َ
تى إ ِ َذا َجا ُءو َها ُفت ِ َح ْ
استَ :و ِسيقَ الَّ ِذ َ
لى َج َهن ََّم ُز َم ًرا َح َّ
(ابن هشام)473 ،1979 ،
[هر چند از نظر برخی مفسران معنای این دو آیه با بودن و نبودن «واو» تفاوت فاحشی
با یکدیگر دارند]
همچنانکه این «واو» در اسم (عمرو) به جز در حالت نصب نیز اضافه میشود ،و نیز
در :أولو ،أوالت.
و در اسمهای اشارةأوالءأولى و أولئك میآید اما خوانده نمیشود .الزم به تذکر است که
به «واو زائد» در (عمرو) «واو فصل» گفته میشود زیرا میان « ُع َمر و َع ْمرو» جدایی میاندازد.
مانند این مصراع:
ِ ِ 28
ياليت أُ ّم ال َع ْمر ِو كان َْت صاحبي
َ
(هامش االنصاف في مسائل الخالف)316/1،

هـ  .واو لصوق

«واو» زائدی است که به جملة صفت ملحق میشود تا آن را به جملة موصوف ارتباط
دهد ،اعراب این «واو» :حرف زائد مبنی بر فتح میباشد که محلی از اعراب ندارد.
مانند این بیت:
لناس َ
فيا ل ِ ِ
ت نف ِسي
كيف غلبْ ْ
على شيءٍ و يُك ِر ُه ُه ضَ ميري ←29واو :حرف زائد مبني بر فتح محلی از اعراب ندارد و
صفت را بر موصوفش متصل میکند و تأثیری بر ما بعدش ندارد.
و جملة فعليه (يَكره ُه ضميري) :مح ً
ال مجرور و صفت (شيء) میباشد ،در اینجا «واو
لصوق» بر جمله فعلیه داخل شده است.
و گاهی این «واو» بر جمله اسمیه داخل میشود مانند آیه شریفه :و َعسى أنْ تكرهوا شيئ ًا
خیر لکم :محال مجرور،
و َ
خير ْ
لكم(البقره( )216 :حسن ← )479/3 ،جملة اسمیه هو ٌ
هو ٌ
صفت (شیئ ًا) میباشد در اینجا «واو لصوق» بر جمله اسمیه داخل شده است.

و« .واو»ی که در جمع مذکر سالم و اسماء ستَه عالمت رفع است.
اسمهای زیر میتوانند با «واو» جمع مذکر بسته شوند:
الفَ .ع َلمی (اسم خاص) که شرایط زیر را داشته باشد:
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 .1مذکر باشد.
 .2عاقل باشد.
 .3بدون عالمت تأنیث باشد.
 .4مرکب نباشد.
مانند( :محمد ← محمدون)
پس اگر علم نباشد با «واو» جمع بسته نمیشود ،لذا جمع رجل ← َر ُجلون نمیشود؛ ولی
اگر مصغّر شود این جمع بستن با «واو» امکانپذیر میشود ،مانندُ :ر َجیل ← ُر َجیلون زیرا اسم
با مصغر شدن تبدیل به وصف میگردد( .ابن عقیل ،ج ،1ص)61
ب .اسم منسوب (وصف عاقل باشد) :ایران ِ ّي ← ایرانیّون
ت .اسم مشتقی باشد که شرایط زیر را دارد:
 .1مذکر باشد.
 .2بدون عالمت تأنیث باشد.
 .3وصف عاقل باشد.
 .4از باب (أف َع َل َفعالء) نباشد.
 .5از باب ( َفعلاَ ن َفع َلی) نباشد.
أشجعون
،أشجع← َ
مانند :کافِر ← کافِرون َ
نحن ل ُه ُمخلِصونَ (البقره  )139 :2وُ :قتِل الخَ ّراصونَ (الذاريات .)10 :51
و مانند آیات کریمه :و ُ
کهمعرب به حروف میباشند ،یعنی با «واو»
منظور از اسماء ستّه شش اسمی است
ّ
مرفوع ،و با «الف» منصوب ،و با «یاء» مجرور میشوند ،که این اسمها عبارتاند از :أب ،أخ،
َحمَ ،هن ،فو ،و ُذو ،مانند:
مررت بذي فضلٍ ← که ذي :مجرور به حرف جر است و عالمت
ُ
جرش ،یاء.
ّ
و مانند این آیات شریفه  :وأبونا شيخٌ
كبير (القصص )23 ،28 :و وكانَ أبو ُهما صالح ًا
ٌ
(الكهف.)82 ،18 :

ز .واو ثمانيه

«واو»ی است که اغلب بر معدود هشتم وارد میشود تا آن را بر ماقبلش عطف کند ،و
این هشتمین کلمه با مورد قبلش در بعضی صفات تفاوت دارد ،مانند:
السا ِجدُ ونَ ا َْالم ِ ُرونَ بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف َو النَّا ُهونَ
الس ُ
الراكِ ُعونَ َّ
التَّائبُونَ ال ْ َعابِدُ ونَ الحَْامِدُ ونَ َّ
ائحونَ َّ
َ 30
َعنِ ال ْ ُمنكر
(التوبة ← )112 ،9:در این آیه نهی از منکر با قبلش یعنی امر به معروف متفاوت است.
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اجا خَ يرًْا ِّم ُ
ات َعابِدَ ٍ
ات تَائبَ ٍ
َات َقانِتَ ٍ
ات ُّمؤْ مِن ٍ
نك َّن ُم ْسل ِ َم ٍ
ات
سى َرب ُّ ُه إِن َط َّل َق ُك َّن أَن يُبْ ِدل َ ُه أَ ْز َو ً
َع َ
َ 31
َ
ات ث َ ِّيبَ ٍ
ائح ٍ
ات َو أبْكا ًرا (التحريم ← )66 ،5:در این آیه زنان باکره به وسیلة «واو ثمانیه» به
َس َ
هفت صفات زنان عطف شده که با مورد قبلیاش یعنی زنان شوهردار فرق دارد.
و این واو مانند واو عطف عمل میکند و اعراب قبل و بعد واو مانند هم میباشد.

نتیجه

ٌ
معطوف علیه تحت یک حکم بهکار
حرف واو ظاهرا ً به منظور جمع کردن معطوف و
ٌ
معطوف علیه با معطوف یکسان است ،ولی این حرف
میرود ،و بیانگر این است که حکم
با انواع مختلفش توجه خوانندة قواعد زبان عربی را به خود جلب کرده و او را کنجکاو به
یافتن نقشهای مختلفی که واو به کلمه بعد از خود میدهد میکند.
ٌ
معطوف
واو عامل ،هم در اعراب و هم در ترجمه جمله را دگرگون میکند ،و اعراب
علیه با معطوف به همراه این واو متفاوت میباشد ،و معانی مختلفی غیر از «و» دارد ،مانندبا،
چه بسا ،بهخدا قسم ،ولی اغلب واو غیر عامل هیچ تأثیری در جمله ،چه در اعراب و چه در
معنای جمله ،نمیگذارد و همان معنای «و» را دارد ،و فقط جهت گردآوردن جمله تحت یک
حکم و یک اعراب بهکار میرود .آنچه باید به آن اعتراف کنیم این است که ابداع صورتهای
جدید حرف واو جزء قوانین اصیل صرف و نحو نیست بلکه این ابداع مربوط به ذوق شعرا
و نویسندگان است که هرکجا با «واو»ی مواجه شدند که نمیتوانند آن را در دستة واو عطف
و جمع مذکر سالم و دیگر صورتهای رایج «واو» قرار دهند برای آن نام و نقش و اعراب
جدیدی انتخاب میکنند و آن را به مخاطب عربی آموزش میدهند ،مانند :وليلٍ كموج البحر
أرخى سدوله.
نتايج اين پژوهش ميتواند به مؤلفان محترم كتابهاي درسي قرآن و عربي در دستهبندي
منظم و منطقي آموزش معاني حرف «واو» و انواع آن ،احتراز از بهكارگيري جابهجاي
آن و استعمال دقيق و ارائه مثالهاي مناسب آن كمك كند .همچنين معلمان را با تفاوت
استعمال حروف در متون آموزشي آشنا نموده و به ايشان در آموزش آسان و روان قواعد به
دانشآموزان كمك كند.

آموزش تشخیص نقش و ترجمة حرف «واو» در متون عربی
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پی نویس
 .1چه بسا گوشه ای از خاک وطن را می خواند.
 .2و چه بسا شبی که مانند موج دریا پرده هایش را انداخته.
 .3پوشیدن یک عبا و روشنی چشم من ،در نزدم محبوبتر است از پوشیدن لباسهای فاخر.
 .4به دیدارت نمی آیم همزمان با اینکه از من دوری می کنی.
 .5آیا به من ظلم می کنی همزمان با اینکه با تو انصاف به خرج می دهم.
 .6از اخالقی نهی نکن که مانند آن اخالق را خودت داری.
 .7برادرت به همراه صبح سفر کرد.
 .8او با شب سفر می کند.
 .9حال آنکه اگر ضمیر منفصل ذکر می شد باید عطف صورت می گرفت و مفعول معه در کار نبود و در آن
(سافرت أنا و أخوک).
حالت می گفتیم
ُ
 10بر او با دوستانش سالم کردم.
سلمت علیه و علی إخوته.
 .11و اگر حرف عطف بود جمله باید چنین می شد:
ُ
 .12تو را با پزشکی چه کار؟
 .13تو با درس نحو چه می کنی؟
 .14زید و عمر با یکدیگر دشمنی کردند( تخاصم همیشه بین دو نفر یا بیشتر رخ می دهد).
 .15يا بر آنان منت نهيد ،يا از آنان فديه و عوض بگيريد.
 .16و اموال و فرزندانتان چيزهايى نيستند كه شما را نزد ما مقرب كنند.
 .17بار الها ،مرا و پدر و مادر من و هر كه با ايمان به خانه من داخل شود و همه مردان و زنان با ايمان عالم
را ببخش و بيامرز.
 .18و هنگاميكه گرفتيم از پيغمبران پيمانشان را و از تو و از نوح.
 .19شكايت غم و اندوه خويش را فقط بخدا ميبرم.
الشر “(از شر برحذر
 .20تحذیر ،یعنی آگاه کردن مخاطب بر امری نامطلوب تا از آن دوری کند ،مثل“ :إیّاک و َّ
باش)
 .21إغراء ،یعنی آگاه کردن مخاطب بر امری مطلوب تا آن را انجام دهد ،مثل”الوفا َء “(به وفا پایبند باش)
 .22تا قدرت خود را برايتان آشكار كنيم و هر چه را خواهيم در رحمها نگه مىداريم.
 .23شب را بیدار ماندم درحالی که مردم خواب بودند.
 .24خطیب صحبت کرد در حالیکه ایستاده بود.
 .25زائد به معنای زیاد کننده معناست نه به معنای حشو و زیادی.
 .26چون به بهشت برسند درهايش گشوده شود.
 .27و كافران را گروه گروه به جهنم برانند .چون به جهنم رسند درهايش گشوده شود.
 .28ای کاش ام َعمرو دوست من بود.
 .29ای مردم چگونه نفسم بر چیزی غلبه کرد که وجدانم از آن بیزار است.
 .30توبهكنندگانند ،پرستندگانند ،ستايندگانند ،روزهدارانند ،ركوع كنندگانند ،سجده كنندگانند ،امر كنندگان به
معروف و نهى كنندگان از منكرند.
 .31زنان مؤمن زنان هميشه مطيع زنان توبه كار زنان عابده زنان روزه دار زنان شوهر ديده و زنان باكره.

