عربی 3
تجزیه و ترکیب سوره هاي حمد،توحید،قدر
 -1تجزیه و ترکیب سوره حمد:
ك َنعْ بد
ِیم(ْ )1ال َحمْد ِ َ ِ
ِبسْ ِم َ ِ
ین( )4إِیَا َ
لِل َرب ِِ ْال َعلَم َ
ِیم(َ )3مالِكِ َی ْو ِم ال ِّد ِ
ِین( )2الرَ حْ َم ِن الرَ ح ِ
ّللا الرَ حْ َم ِن الرَ ح ِ
ِین أَ ْن َعم َ
ب َعلَی ِْه ْم َو َل
ْت َعلَی ِْه ْم غَیرْ ِِ ْال َم ْغضو ِ
ك َنسْ َتعِین( )5اهْ ِد َنا الص َِّرا َط ْالمسْ َتقِی َم( )6صِ َرا َط الَذ َ
َو إِیَا َ
ین(.)7
الضَالِّ َ
ّللا ِِ»« :باء» ،حرف ابتداء« .اسم» بر وزن حِبر ،اسم ثالثی مجردّ« .للا» :در
الف :تجزیهِ « :بسْ ِم َ ِ
اصل «اَل اِله» بود ،بعد از آن که همزۀ «اِله» را حذف کردند الف و لم را عوض آن قرار داده و
بعد لم را در لم ادغام کردند و آن را «ّللا» خواندند .بنابراین« ،اِله» بر وزن فِعال اسم جالله
لم آن هم عوض از همزه است نه تعریف؛ زیرا
است و بر غیر خدای متعال گفته نمی شود ،الف و ِ
حمن الرحیم» :الف
«اله» اسم َعلم است و چون خود معرفه است ،الف و لم تعریف نمی پذیرد« .الر ِ
و لم در هر دو واژه برای تعریف است« .رحمان» بر وزن « َفعالن» صیغۀ مبالغه ،و «رحیم» بر
ولم برای استغراق جمیع افراد جنس و معنای آن
وزن «فعیل» صفت مشبهه است« .الحمد» :الف ِ
شمول افراد حمد و ستایش است و « َحمد» بر وزن َفلس اسم ثالثی مجرد است« .لِل» :لم حرف جر
و برای اختصاص است« .رب» بر وزن فلس اسم ثالثی مجرد« .العالمین» :الف و لم برای تعریف
است« .عالمین» جمع عالَم ،و عالم نیز جمعی است که مفرد از مادۀ خود ندارد« .مالک» را اگر
« َملِک» بخوانیم بر وزن َکتِف اسم ثالثی مجرد است ،ولی اگر «مالک» بخوانیم اسم فاعل از مادۀ
« َملک َیمِلک» می باشدَ « .یوم» :اسم ثالثی مجرد بر وزن فلس است« .الدین» :الف ولم آن برای
تعریف ،و «دین» در اصل «دِون» بر وزن حِبر اسم ثالثی مجرد بود ،واو آن بخاطر کسرۀ دال قلب
ك» :ضمیر منفصل مخاطبَ « .نعْ بد» :فعل مضارع ،ثالثی مجرد ،متکلم مع
به یاء شده است« .إِیَا َ
الغیر ،از مادۀ َع َبدََ ،یعبد ،صحیح و سالمَ « .و» حرف استینافَ « .نسْ َتعِین» :فعل مضارع ،متکلم مع
الغیر ،مادۀ اصلی « َع َو َن ،اجوف واوی ،و از باب استفعال؛ اِس َتعانَ ،یس َتعین»« .اهْ دِنا َ» :فعل امر از
دَیَ ،یهدِی» و ناقص یاییَ « .نا» :ضمیر متصل ،متکلم مع الغیر« .الص َِّرا َط» :الف و لم
مادۀ « َه َ
ْ
برای تعریف« .صِ راط» بر وزن فِعال اسم ثالثی مزید فیه« .المسْ َتقِی َم» :الف و لم تعریف،
ِین» :از موصولت
«مستقیم» اسم فاعل از باب استفعال ،از مادۀ «قوم ،یقوم» و اجوف واوی« .الَذ َ
اسمی ،جمع مذکر« .أَ ْن َعم َ
ْت» :فعل ماضی ،صیغۀ مفرد محاطب از باب اِفعال ،مادۀ اصلی« َن َع َم»،
صحیح و سالمَ « .علَی ِْه ْم» :علی :حرف جر ،هم ،ضمیر جمع مذکر غایب« .غَیرْ ِِ» :اسم ثالثی مجرد
ب» :الف و لم موصوله ،مغضوب ،اسم مفعول از مادۀ غضب ،صحیح و
بر وزن «فلس» « ْال َم ْغضو ِ
ین»« :ل» حرف نفی .الضالین :الف و لم موصوله ،ضالین،
سالمَ « .و» :حرف عطفَ « .ل الضَالِّ َ
ضلَ ،یَضِ ل و مضاعف.
اسم فاعل از مادۀ َ
ّللا» مضاف الی ِه
ب :ترکیب:
ّللا»ِ َ « .
« ِبسْ ِم» جار و مجرور و متعلق به أبدء؛ یعنی «اَبدَء بسم ِ
لِل» جار و مجرور متعلق به «ثابت»
ِیم» دو صفت برای ّللاْ « .ال َحمْد» :مبتداِ َ ِ « ،
اسم« .الرَ حْ َم ِن الرَ ح ِ
ْ
ِین» مضاف و مضاف الیه و صفت برای «لِل» .جملۀ «لِل ربِّ
فعلی از افعال عمومَ « .رب ِِ ال َعالَم َ
ِیم» صفت
العالمین» نیز خبر برای «الحمد» ی که مبتدا است .هر یک از «الرَ حْ َم ِن» و «الرَ ح ِ
ِیم» در بسم ّللا الرَ حْ َم ِن
جداگانه ای هستند برای «لِل» و به ظاهر تأکیدی هستند برای «الرَ حْ َم ِن الرَ ح ِ
ین»
ین» صفت و همۀ « َمالِكِ َی ْو ِم ال ِّد ِ
ِیمَ « .مالِكِ َی ْو ِم» مضاف و مضاف الیه ،موصوف« .ال ِّد ِ
الرَ ح ِ

مفعول مقدم برای « َنعْ بد» و « َنعْ بد» فعل و فاعل.
ك» ضمیر مخاطب و
صفت است برای «لِل»« .إِیَا َ
ِ
مقدم
مفعول
ك» ی دوم نیز
مقدم شدن مفعول بر فعل بخاطر حصر عبادت در خصوص ّللا است« .إِیَا َ
ِ
ِ
است برای « َنسْ َتعِین» ،و نستعین نیز فعل و فاعل است .مقدم شدن این مفعول بر فعل خود نیز بخاطر
مفعول اول.
حصر استعانت است در خصوص ّللا« .اهْ ِد َنا» :فعل امر است همراه با فاعل و
ِ
«الص َِّرا َط ْالمسْ َتقِی َم» صفت و موصوف ،مفعول دوم است برای «اهْ ِد َنا»« .صِ َراطِ » دوم موصوف.
ْت» فعل و فاعلَ « .علَی ِْه ْم» جار و مجرور متعلق به «أَ ْن َعم َ
ِین» موصول« .أَ ْن َعم َ
ْت» است .اکنون
«الَذ َ
ِین أَ ْن َعم َ
«أَ ْن َعم َ
ْت َعلَی ِْه ْم» صفت است برای «صِ َرا َط» ،و
ْت َعلَی ِْه ْم» صله است برای «الذین» و «الَذ َ
ِین أَ ْن َعم َ
ب»
ْت َعلَی ِْه ْم» عطف بیان است برای «الص َِّرا َط ْالمسْ َتقِی َم»« .غَیرْ ِِ ْال َم ْغضو ِ
«صِ َرا َط الَذ َ
ضمیر «هم»َ « ،علَی ِْه ْم» دوم جار و مجرور متعلق به
مضاف و مضاف الیه ،صفت برای
ِ
ْ
َ
ب َعلی ِْه ْم».
ین» عطف بر «ال َم ْغضو ِ
« ْال َم ْغضو ِ
ب»َ « .و َل الضَالِّ َ
آن خدایی
ترجمه :به نام خدای گسترده رحمت و مهربان .همۀ ستایش های انجام شده در جهان ویژۀ ِ
است که پروردگار جهانیان است .او گسترده رحمت و مهربان و مالک روز جزا است .ما فقط تو را
پرستش می کنیم و فقط از تو کمک می طلبیم ،ما را به راه راست هدایت کن؛ راه آن کسانی که به
آنان نعمت داده ای نه آنان که مورد خشم تو اند و نه آنان که گمراه شده اند.

 -2تجزیه و ترکیب سوره توحید:
ّللا أَ َحد(َ )1
ّللا الرَ حْ َم ِن الرَ حِیم ،ق ْل ه َو َ
ص َمد( )2لَ ْم َیل ِْد َو لَ ْم یولَ ْد(َ )3و لَ ْم َیكن لَه كف ًوا أَ َحد ()4
ّللا ال َ
بِسْ ِم َ ِ
ِ
ِیم» :همانی است که قبال در سوره حمد گفتیم« .ق ْل» فعل امر از
الف :تجزیهِ « :بسْ ِم َ ِ
ّللا الرَ حْ َم ِن الرَ ح ِ
مادۀ «قال ،یقول» ،اجوف واوی است ،در اصل تقول ،بعد قول و در آخر قل شده است« .هو»
ضمیر منفصل مرفوع ،مفرد مذکرَ « .
ّللا» همانی است که در سوره حمد گفتیم« .أَ َحد» :اسم ثالثی
ص َمد» اسم ثالثی مجرد بر وزن َف َرس« .لَ ْم
مجرد بر وزن َف َرس« .ال َ
ص َمد» :الف و لم تعریفَ « ،
فعل جح ِد معلوم ،مفرد مذکر ،از مادۀ « َولَدََ ،یلِد» ،مثال واویَ «« .و لَ ْم یولَ ْد»« :واو» حرف
َیل ِْد»ِ :
استیناف« .لَ ْم یولَ ْد» :فعل جح ِد مجهولَ « .و لَ ْم َیكن»« :واو» جرف استیناف .لم یکن ،فعل جحد ،از
مادۀ «کان ،یکون» ،مفرد مذکر ،اجوف واوی« .لَه» :لم حرف جر« ،ه» ضمیر متصل مرفوع
است« .كف ًوا» را «کفواً» و «کفؤاً» هم خوانده شده و هر سه قرائت بر وزن «عنق و قفل» از اسماء
ثالثی مجرد اند.
ّللا الرَ حْ َم ِن الرَ حِیم» همانی است که در سوره حمد گفته شد« .ق ْل ه َو َ
ّللا أَ َحد»:
ب :ترکیبِ « :بسْ ِم َ ِ
ِ
خبر مبتدای
«قل» ،فعل امر و فاعل« .هو» ضمیر شأن و مبتدای اولّ« .للا» مبتدای دوم« .أحد» ِ
دومَ َ « .
خبر مبتدای اول « .ه َو َ
ّللا أَ َحد »؛ مبتدای اول با خبر آن ،در محل
ّللا أ َحد » مبتدا و خبرِ ،
مقول قول ،یا یا مفعول برای قل باشدَ « .
ص َمد» مبتدا و خبر؛ یک جملۀ اسمیه
ّللا ال َ
نصب است تا
ِ

مستقل« .لَ ْم َیل ِْد» فعل و فاعل؛ یک جملۀ فعلیه مستقلَ « .و لَ ْم یولَ ْد» هم فعل و نائب فاعل؛ یک جملۀ
َ
اسم لم یکن است و بخاطر
فعلیه مستقلَ « .و لَ ْم َیكن» فعل ناقصی که نیازمند اسم و خبر است« .أ َحد» ِ
رعایت سجع آیات مؤخر از خبر آورده شده است« .لَه» جار و مجرور متعلق به لم یکن« .كف ًوا»
خبر لم یکن .ممکن است بگوییم اصل این جمله « َو لَ ْم َیكن لَه كف ًوا أَ َحد» و در هر حال این آیه نیز
یک جملۀ فعلیه مستقل است.
ترجمه :به نام خدای گسترده رحمت و مهربان ،بگو :حقیقت این است که خدا یگانه است ،خدای بی
نیازی که مقصود همگان است ،فرزند یناروده و فرزند کسی نیست و هیچ کس همتای او نبوده و نمی
باشد.

 -3تجزیه و ترکیب سوره قدر:
ِیم ،إِ َنا أَ َ
ك َما لَ ْیلَة ْال َق ْد ِر( )2لَ ْیلَة ْال َق ْد ِر َخیرْ ِ مِّنْ
بِّسْ ِم َ ِ
فى لَ ْیلَ ِة ْال َق ْد ِر(َ )1و َما أَ ْد َرئ َ
ّللا الرَ حْ َم ِ
نز ْل َناه ِ
ان الرَ ح ِ
أَ ْلفِ ش َهِْ ر(َ )3ت َ
تى َم ْطلَ ِع
ِى َح َ
نز َِل ْال َملَئ َكة َو الروح فِی َها ِبإِ ْذ ِن َربه ِِِّم مِّن كلِ ِِ أَمْر(َ )4س َالم ه َ
ْال َفجْ ِر(.)5
ِیم» قبال در سورۀ حمد تجزیه و ترکیب شده است« .إِ َنا» :در
الف :تجزیه« :بِّسْ ِم َ ِ
ّللا الرَ حْ َم ِن الرَ ح ِ
اصل «إنَ و نا» بوده؛ «إن» از حروف مشبهه بالفعل و «نا» ضمیر متکلم مع الغیر است« .أَ َ
نز ْل َنا»:
ضمیر
فعل ماضی ،متکلم مع الغیر از باب افعال و از مادۀ « َن َز َل» صحیح و ثالثی مزیدفیه« .ه»
ِ
فى لَ ْیلَ ِة ْال َق ْد ِر»« :فی» حرف جر« .لَی ِْل» بر وزن َفلس اسم ثالثی مجرد« .تا»
مفرد مذکر غایبِ « .
عالمت تأنیث کلمه« .القدر» الف و لم حرف تعریف« .قدر» بر وزن فلس اسم ثالثی مجردَ « .و َما
ك َما لَ ْیلَة ْال َق ْد ِر»« :واو» حرف استیناف« .ما» استفهامیه« .أَدری» فعل ماضی از باب افعال،
أَ ْد َرئ َ
ك»
کر َم و مجرد آن «دَریَ ،یدری» فعل ناقص یایی استَ « .ما أَ ْد َرئ َ
ی» بوده مانند أَ َ
در َ
در اصل «أَ َ
گرچه از باب افعال است ولی بر حسب کتب لغت به معنی لزم (ماتدری) است« .ک» ضمیر مفرد
مخاطبَ « .ما» موصوله« .لَ ْیلَة ْال َق ْد ِر» قبال گفته شدَ « .خیرْ ِ مِّنْ أَ ْلفِ ش َهِْ ر»« :خیر» افعل تفضیل،
اصل آن أَخ َیر بر وزن افعل« .من» حرف جر« .اَلف» اسم عددَ « ،شهر» بر وزن فلس ،اسم ثالثی
مجردَ « .ت َ
نز َِل» فعل مضارع از باب َت َفعل ،در اصل « َت َت َن َزل» بوده که تای آن بخاطر تخفیف حذف
شده و مجرد آن « َن َز َل» ،فعل صحیح و سالم استْ « .ال َملَئ َكة» جمع َملَک بر وزن فرس ،اسم ثالثی
مجرد استَ « .و الروح» واو حرف عطف« .الروح» الف و لم تعریف« .روح» در اصل َروح بر
وزن فلس بوده و اسم ثالثی مجرد استِ « .بإذن» ،با حرف جر« ،إذن» بر وزن حِبرَ « ،رب» در
اصل َر َبب بر وزن َفرس« ،ك ِّلِ ِِ» در اصل کلل بر وزن عنق« ،أَمْر» بر وزن َفلس ،هر چهار
واژه اسم ثالثی مجرد می باشند« .سالم» بر وزن فعال ،مصدر باب تفعیل« .هی» ضمیر منفصل،
مفرد مؤنث« .حتی» حرف جرَ « .م ْطلَ ِع» اسم زمان از مادۀ َطلَ َعَ ،یطلَعْ « .ال َفجْ ِر» الف و لم تعریف.
«فجر» بر وزن فلس اسم ثالثی مجرد.
ِیم» قبال ترکیب شده است« .إِ َنا أَ َ
فى لَ ْیلَ ِة ْال َق ْد ِر»؛ «إنَ » از
ب :ترکیب« :بِّسْ ِم َ ِ
نز ْل َناه ِ
ّللا الرَ حْ َم ِن الرَ ح ِ
حروف مشبهۀ بالفعل« .نا» اسم آن« .أَ َ
فى لَ ْیلَه ْال َق ْد ِر» :جار و
نز ْل َناه» فعل و فاعل و مفعولِ « .
مجرور و مضاف و مضاف الیه ،متعلق به «انزلنا» و جملۀ «أَ َ
فى لَ ْیلَ ِة ْال َق ْد ِر» ،جملۀ فعلیه ،خبر
نز ْل َناه ِ

ك» ،بر حسب ظاهر
ك َما لَ ْیلَة ْال َق ْد ِر»َ « :ما» استفهامیه و مبتداء است« .أَ ْد َرئ َ
برای «إن»َ « .و َما أَ ْد َرئ َ
فعل و فاعل و مفعول است که به معنی لزم استعمال شده و به معنی «ما تدری» می باشد .جملۀ « َما
لَ ْیلَة ْال َق ْد ِر» نیز در محل رفع است تا خبر برای مبتداء باشد« .لَ ْیلَة ْال َق ْد ِر َخیرْ ِ مِّنْ أَ ْلفِ ش َهِْ ر» :لَ ْیلَة
ْال َق ْد ِر ،مضاف و مضاف الیه و مبتداء اندَ « .خیرْ ِ» :افعل تفضیل است« .مِّنْ أَ ْلفِ » :جار و مجرور
و متعلق به «خیر» است« .أَ ْلفِ ش َهِْ ر» :مضاف و مضاف الیه است ،و جملۀ « َخیرْ ِ مِّنْ أَ ْلفِ
ش َهِْ ر» خبر است برای «لَ ْیلَة ْال َق ْد ِر» که مبتداء استَ « .ت َ
نز َِل ْال َملَئ َكة» :فعل و فاعلَ « .و الروح»:
عطف به فاعل« .فِی َها» :جار و مجرور متعلق به تنزلِ « .بإِ ْذ ِن» :جار و مجرور متعلق به تنزل.
« َربه ِِِّم» :مضاف و مضاف الیه« .مِّن كلِ ِِ» :جار و مجرور متعلق به تنزل« .أَمْر» :مضاف
ِى» :ضمیر قصه و
تى َم ْطلَ ِع ْال َفجْ ِر»َ « :س َالم» :مصدر و مبتدای اول« .ه َ
ِى َح َ
الی ِه کلَ « .س َالم ه َ
تى َم ْطلَ ِع» :جار و مجرور متعلق به یکی از افعال عموم (ثابت)ْ « .ال َفجْ ِر» :مضاف
مبتدای دومَ « .ح َ
ْ
ْ
خبر مبتدای دوم ،و مبتدای دوم با خبر آن ،خبر است برای
الیه مطلع ،جملۀ « َح َ
تى َمطلَ ِع ال َفجْ ِر» ِ
مبتدای اول (یعنی سالم).
ترجمه:
به نام خداوند رحمتگر مهربان
ما [قرآن را] در شب قدر نازل كردیم .و از شب قدر چه آگاهت كرد .شب قدر از هزار ماه ارجمندتر
است .در آن [شب] فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان براى هر كارى [كه مقرر شده است]
فرود آیند[ .آن شب] تا دم صبح صلح و سالم است.

