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  :چکیده
ادبیات عرب به علت گستردگی مباحث و مملو بودن از مطالـب ادبـی اعـم از ضـروري و     

گیري از متـون   چون ترجمه و تفسیر و نتیجههایی  غیرضروري، معموالً مخاطبانش را در گذرگاه
  .کند می مطالب علمی سردرگمو استدالل از کتب مختلف در 

، کمـک  مختلـف هـاي   طبیعی است که براي تسلط به یک موضوع، پرداختن به آن از جنبـه 
هسـتند کـه معمـوالً بـراي      يا اسم فاعل و صـفت مشـبهه دو کلمـه   . کند می ی در این بارهئسزاب

 و دعـ اوق رجمه و بیان مفاهیم قرآن نیاز بـه به خصوص در ت ،شناختن و تمییز آن دو از یکدیگر
 مهـ ف رد ات دنک یم تیاده ود آن تخانش هب ار درف هنیمز نیا رد قیقحت اذل دراد یبدا تادنتسم
 و اهـ  تهابشـ  و اهـ  توافت تخانش نیاربانب .ددرگ دنم هرهب آن زا تایاور همجرت و قرآن رتهب
  .دراد میهافم كرد رد یمهم شقن ود نآ دعاوق و نازوا

  
   :کلید واژه

  ها، ادبیات عرب، ترجمه قرآن اسم فاعل، صفت مشبهه، تفاوت
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  :مقدمه
فهـم بهتـر قـرآن و فهمانـدن     دانیم زبان قرآن عربی اسـت و بـراي    می همانطور که همه ما 

ادبیـات عـرب تـونلی    . درست آن که کتاب هدایت زندگی بشر است باید با زبان آن آشنا شـد 
اي از فهم قرآن و بـه دنبـال آن، فهـم روایـات      است که با گذشتن و عبور کردن از آن به درجه

  .خواهیم رسید
هـاي   و بـا جایگـاه  اسم فاعل و صفت مشبهه دو مؤلفه ادبی هسـتند کـه در ادبیـات عـرب     

هایی، ممکن است بعضی مواقع  کنند و به علت داشتن شباهت می متفاوت، هر یک نقشی را ایفا
با توجه به اینکه در . از حیث لفظ یا معنا توسط افراد، جابجا یا غیر صحیح تشخیص داده شوند

بـه وفـور   وجود دارد،  ثحبمقرآن کریم موارد این چنینی که احتمال خطا در تشخیص این دو 
 تایـ آ حیحصـ ان مهـ ف رد يدایـ زتواند تأثیر  می غلط هر یک از این موارد كردشود و  می یافت

تمایز ایـن دو کلمـه از یکـدیگر صـورت     ي  باید اقدامی در جهت شناختن و نحوه ،دشاب هتشاد
  .بگیرد

اسـم فاعـل و    شود که مخاطب به راه درستی در ترجمه آیاتی کـه  می در این پژوهش سعی
وجود دارد برسد و در کنار رسیدن به این هدف، شناختن اسـم فاعـل و   ها  در آن هصفت مشبه

نیـز بـه طـور نسـبی     هـا   آنهـاي   صفت مشبهه از جهات گوناگون و آشنایی با صفات و ویژگی
  .شود می حاصل

نظـرات   براي رسیدن به این اهداف، تالش شده که در ابتدا با استقراء در کتب ادبی مختلف
شـده و مفیـد عرضـه    بنـدي   بیان شده و مطالب به صـورت دسـته   ثحبممشهور درباره این دو 

که براي شـناخت و تمییـز آن دو بایـد بـدان مسـلط بـود       هایی  گردد، سپس به بیان اهم تفاوت
بخش قرآن کریم در قالب چند مصـداق   پرداخته و در نهایت به صورت کاربردي در آیات روح

به دست آمده در تمام آیـات قـرآن کـریم و    هاي  یافته از انگدننکبراي استفاده  اتد شو می ارهاش
ـ ارا دیـ فم و تبـ ثم یعورشـ  و بسانم یئوگلا )سالم اهللا علیهم أجمعـین (عصومین نیز روایات ائمه م  هئ

  .ددرگ
  .شاءاهللا إن
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  فصل اول؛ کلیات و مفاهیم
  

علـوم ادبیـه    از اي ادبیات عرب یا علوم عربیه مجموعـه  :؛ تعریف ادبیات عـرب 1گفتار 
غت، اشتقاق، کتابت، قرائت، تجوید، معانی، بیان، بدیع، لصرف، نحو، : باشد که شامل می )ادبی(

  1.باشد می شعر، إنشاء، أمثال و تاریخ ادبیات
صرف در لغت به معنی تغییر دادن و در اصـطالح عبـارت    :تعریف علم صرف؛ 2گفتار 

چگونگی ایجاد تغییرات مختلف بر روي کلمات براي به دست آوردن معـانی مختلـف   است از 
البته باید توجه داشت که علم صرف کلمـه را بـه تنهـایی و    . و یا جهت ایجاد سهولت در تلفظ

  .کند می با کلمات دیگر بررسی اطارتبدر  بدون در نظر گرفتن نقش و جایگاه آن
 با کلمات دیگر بر عهده علـم نحـو   هاآن جایگاهنقش و  ]با در نظم گرفتن[بررسی کلمات  

  2.باشد می
و به معنی انجـام دهنـده   ] ف ع ل[فاعل در لغت از ریشه  :تعریف اسم فاعل ؛3گفتار 

فاعل به عنوان اسمی معرفی شده کـه انجـام    مسا که البته در کتاب معجم الوسیط . باشد می کار
کند بر حـدث و   می است که داللتدر اصطالح صرفی، اسمی  3دهند و می فعلی را به او نسبت

شـود و   می ذاتی از لحاظ صدور یا اتّصاف، یعنی اگر آن حدث یک فعل است از آن ذات صادر
گردد که این صـدور یـا اتّصـاف بـه صـورت       می اگر آن حدث صفت است از آن ذات متَّصف

  4.حدوثی و غیر ثابت است
نشـان  : و به معناي] و ص ف[صفت در لغت از ریشه  :صفت مشبههف تعری؛ 4گفتار 

                                                             
  .13، ص ]3زبان قرآن دوره مقدماتی [و صرف مقدماتی  15النّحو، ص  بدایۀ .1
در کتاب شرح نظام برشافیه علـم صـرف ایـن گونـه     . 5و شرح شافیه ابن حاجب المشهور بکمال، ص  41ص شرح نظام بر شافیه،  .2

به این معنا که علم صرف، علمـی اسـت   » علم بإصول تعرف بها أحوال أبنیۀ الکالم الّتی لیست بإعراب: التصریف«: تعریف شده است
  .کند نمی آن علم درباره اعراب کلمات بحثکه به وسیله اصول آن احوال ساختمان کلمات شناخته شده و 

  .1449ي  و المعجم الوسیط، صفه 588ي  نجد، صفحهمال .3
  .356، ص 1علوم العربیه، جلد  .4
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شبیه و : به معنیغت در ل که ] ش ب هـ[کلمه مشبهه نیز از ریشه  1.و چگونگی یا ویژگی است
 اسـم مفعـول از بـاب تفعیـل    ] مشـبهه [و از آنجا کـه کلمـه    2.تسا مانند کردن و شبیه دانستن

و در  3ه شـده دانسـت  را ویژگـی و صـفت تشـبی   » صفت مشـبهه «توان معناي لغوي  می باشد می
  4.کند بر حدث و ذاتی بر وجه اتّصاف می اسمی که داللت: اصطالح عبارت است از

عبـارت اسـت تـوازن و تطـابق دو کلمـه در اصـل حرکـات و         :؛ وزن عروضی5گفتار 
در اصل حرکات و سکنات مطابق و هـم  » جوهر«و » مسجِد«ي  سکنات، به عنوان مثال دو کلمه

حـرف اول و سـوم متحـرك و حـرف دوم     : یکدیگر هستند که در هر دو کلمهوزن عروضی با 
  5.ساکن است
این وزن در مقابل وزن عروضی قـرار دارد و عبـارت اسـت از     :؛ وزن تصریفی6گفتار 

  .توازن و تطابق دو کلمه در اصل حرکات و سکنات و نیز در نوع این حرکات و سکنات
چرا که عـالوه  اند  هم وزن تصریفی با یکدیگر» گَوهر«و » وهرج«ي  به عنوان مثال دو کلمه

هـر دو، حرکـت حـرف اول و     ردبر متحرك بودن حرف اول و سوم و ساکن بودن حرف دوم 
  6.باشد می سوم در هر دو کلمه، فتحه

   

                                                             
  .2206ي  و المعجم الوسیط، صفحه 903ي  المنجد، صفحه .1
  .1006ي  و المعجم الوسیط، صفحه 373ي  المنجد، صفحه .2
کتاب مغنـی االدیـب، بـاب     لهز جماهمانطور که در کتب ادبی . شده، تشبیه شده به اسم فاعل استمنظور از ویژگی و صفت تشبیه  .3

هـایی   نیز ذکر شده است، هر دو یا چند چیزي که با هم متفاوت و داراي تفـاوت هسـتند در ابتـداي امـر داراي شـباهت      428رابع ص 
هاسـت کـه    هدف ما نیز از انجام این پژوهش شناخت این تفـاوت . یردگ می صورتها  تفهیم تفاوتها  که با شناخت این شباهتاند  بوده

  .این دو معبر است براي رسیدن به غایتهاي  علم به شباهت
  .362، ص 1علوم العربیه، جلد  .4
  .429مغنی االدیب، باب رابع، ص  .5
بن احمد خشّاب از نحوین بغداد نسبت داده شده بندي به فردي به نام عبداهللا  در کتاب مغنی االدیب ابن هشام انصاري، این تقسیم .6

  .429مغنی االدیب، باب رابع، ص . است
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  اسم فاعل و صفت مشبهه یبدا ياه تهابش و ها فصل دوم؛ تفاوت
  

از مباحث قابل اهمیت صرف و نحو که در این فصل به آن پرداخته خواهد  :پیش زمینه
اما همانطور که گفتـه شـد بـراي    . مالك و میزان شناخت اسم فاعل از صفت مشبهه است. شد

میان دو شیء باید ابتدا به اشتراکات و اجزاء و ارکان شبیه به هم در هاي  شناخت و فهم تفاوت
 در علوم ادبی هر گاه درباره مالك تفاوت دو چیـز بـا هـم صـحبت    چرا که . پرداخته شودها آن

شود از این جهت است که آن دو شیء از جهاتی شبیه به هم هسـتند بـه طـوري کـه بـراي       می
باشـد فلـذا در    مـی  نیاز به معیار مشخصها  هایشان و تشخیص و تمایز میان آن شناخت تفاوت

پـردازیم و   مـی  یان اسم فاعل و صـفت مشـبهه  ابتداي بحث به بیان تعدادي چند از مشترکات م
  .خواهیم گرفتپیش آن دو هاي  سپس بحث اصلی را که برشمردن تفاوت

شباهتی که میان اسم فاعل و صفت مشبهه به چشـم خـورده و    -1 :ها ؛ شباهت1گفتار 

قابل توجه است شباهت در مدلولشان است به این گونه که؛ هر دو داللت بر معنایی و صاحب 

شباهت  -2. ثی و صفت مشبهه ثبوتی استودکند، لکن اسم فاعل داللتش به نحو ح می آن معنا

 -4اینکـه هـر دو مؤنـث و مـذکر دارنـد و       -3. نداین است که هر دو مفرد و تثنیه و جمع دار
که » قائم«به عنوان مثال اند  اینکه اسم فاعل و صفت مشبهه در برخی از اوزانشان با هم مشترك

  1.اند استعمال شده» فاعل«هر دو در وزن . باشد می که صفت مشبهه» طاهر«اسم فاعل است با 

  :2ها ؛ تفاوت2گفتار 

  :شود مانند می اسم فاعل هم از فعل الزم و هم از فعل متعدي ساخته :فرق اول

 مفعل ثالثی مجرد و الزم[قَو [← قائم-  ضَرَب]ضارب ←] فعل ثالثی مجرد و متعدي  
 فعل ثالثی مزید و متعدي[استخَرَج [← ستَخرِجرَ  -ماستکب]  فعل ثالثـی مزیـد و الزم [← 

                                                             
  .428مغنی االدیب، باب رابع، ص  .1
  .کتاب و مغنی االدیب و در باب رابع این کتاب آمده است 432تا  428تمام یازده تفاوتی که قید خواهد شد از صفحه  .2
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  مستَکبِر
   :شود مانند می صفت مشبهه فقط از فعل الزم ساختهاما 

  .جمیل ←] فعل ثالثی مجرد و الزم[جملَ  -حسن ←] فعل ثالثی مجرد و الزم[حسنَ 

اسم فاعل صالحیت تطبیق بر هر سه زمان ماضی، حال و آینده را دارد لذا جـایز   :فرق دوم

، اما صفت مشبهه تنها ]زید ضارب غداً[ -]زید ضارب اآلن[ -]زید ضارب أمس: [است بگوییم
نٌ اآلن  [تـوان گفـت    مـی  را دارد و فقـط  1صالحیت تطبیق بر زمان حال و حاضر سـح و] زیـد 

 انزمـ ا با ره شبهم فتص گرا کهنیا رطاخب ].زید حسنٌ غداً[و ] زید حسنٌ أمس[توان گفت  نمی
کل مشـ  ارچـ دنش بـود تی بـو ث و دهن کرماه زد بدومحرا  آن، هیمد یقبضر تطحا ول ز حاا یرغ

  .ددگر می

  اسم فاعل در اصل حرکات و سکنات مطابق و همانند فعل مضارع خود است؛  :فرق سوم

 ضرِبی←  ضَارِب  
البته باید توجه داشت که تطابق در نوع حرکات الزم نیست، مثالًَ مفتوح بـودن حـرف اول   

بـه عبـارتی    2.کافیسـت ها  در هر دو مالك نیست بلکه اصل ساکن و متحرك بودن در تطابق آن
دیگر اسم فاعل همواره هم وزن عروضی با فعل مضارع خود است امـا صـفت مشـبهه گـاهی     

جاري با وزن عروضی فعل خود است؛مطابق و م  
  منطَلق  ←ینطَلق 

   3و گاهی غیر هم وزن عروضی با فعل مضارع خود است؛
 ظریف ←یظرف  

  :تواند مقدم بر اسم فاعل شود مثل می این است که معمول منصوب اسم فاعل :فرق چهارم

ا تقـدم معمـول منصـوب     . است بوده» اًرزید ضارب عم«که در اصل » اً ضاربرزید عم« امـ

                                                             
عبارت است از زمان ماضی که متصل است به زمان حاضر و حال تکلم نه آن زمان ماضـی کـه از زمـان     مراد از زمان حال و حاضر .1

  .حاضر و حال تکلّم بعید و دور است
  .مالك تطابق اسم فاعل با فعل مضارع خود در زمان قبل از اعالل فعل مضارع است .2
  .مضارع خود استصفت مشبهه غالباً غیر مطابق و غیر هم وزن عروضی با فعل  .3
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: بنابراین صـحیح نیسـت گفتـه شـود    . صفت مشبهه بر آن به علت ضعف در عمل جایز نیست
  .»زید حسنٌ وجهه«و صحیح آن » زید وجهه حسنٌ«

باشـد در حـالی کـه معمـول      2»جنبـی أ«یـا   1»سببی«تواند  می معمول اسم فاعل :فرق پنجم

  .ببی باشدصفت مشبهه واجب است س

  )سببی( غُالمهزید ضارب  -)أجنبی( اًرعمزید ضارب : اسم فاعل

  ).تواند أجنبی باشد نمی تواند سببی باشد و می فقط( وجههزید حسنٌ : صفت مشبهه

کند یعنی اگـر   نمی اسم فاعل با آن فعلی که از آن مشتق شده مخالفت در عمل :فرق ششم

نیز الزم و اگر متعدي بوده باشـد، اسـم فاعـل هـم متعـدي      ن آفعل الزم بوده باشد، اسم فاعل 
و نیز حتی اگر آن فعل متعدي به بیش از یک مفعـول باشـد، اسـم    . خواهد بود) داراي مفعول(

همـان  . مشبهه ایـن گونـه نیسـت   اما در صفت . فاعل نیز متعدي به همان تعداد مفعول به است
 شود پس طبق آنچـه در اسـم فاعـل رخ    می صفت مشبهه از فعل الزم گرفته 3نه که گفته شدگو
رود که صفت مشبهه نیز الزم بـوده، مفعـول نگیـرد ولـیکن اینطـور نیسـت و        می دهد انتظار می

  .دهد می صفت مشبهه گاهی اسمی را بنا بر شبه مفعول بودن نصب

اسـت در حـالی کـه حـذف      جایزمعمول آن  حذف اسم فاعل و نیز بقاء و ذکر :فرق هفتم

: شـود گفـت   مـی  مثالً براي اسم فاعـل . باشد نمی صحیحصفت مشبهه و بقاء و ذکر معمول آن 

و بـراي صـفت مشـبهه     4.معمول اسم فاعل محذوف اسـت  اًرعمکه » اًرهذا ضارب زیداً و عم«

بـه  » حسن«به واسطه اضافه » الوجه«که ) مررت برجل حسنِ الوجه والفعل(جایز نیست بگویم 
. مجرور، منصوب در نظـر بگیـریم  » الوجه«را به اعتبار » الفعل«توانیم  نمی باشد و می آن مجرور

                                                             
این است که معمول یک نحو ارتباط با اسم قبل از اسم فاعل یا صفت مشبهه داشـته باشـد کـه در اینجـا غالبـاً ایـن       : سبیمعمول  .1

  .راجع استها  معمول اسم فاعل و صفت مشبهه داراي ضمیري است که به اسم آن
  .نداردها  هیچ گونه ارتباطی با اسم آن این است که معمول اسم فاعل یا صفت مشبهه: معمول أجنبی .2
  .این مطلب در فصل دوم، گفتار دوم و تحت عنوان فرق اول، اسم فاعل و صفت مشبهه بیان گردیده است .3
هـذا  «: است زیرا اضافه به معمول نشده است و اصل عبارت این بـوده ) دار تنوین(باید توجه داشت که آن اسم فاعل محذوف منون  .4

 عمداًضارب و ضارب و  -1: البته در اینجا دو ترکیب دیگر نیز حایز است. زید به جاي ضارب عطف فعـل بـه    -2تقدیر گرفتن یضرِب
  .اولی است) شبه فعل(بر مشابه ) شبه فعل(شبه فعل که عطف مشبابه 



٧ 
 

توانـد   می قدیرچرا که صفت مشبهه به خالف اسم فاعل که به علت شباهتش به فعل حتی در ت
  .عمل کند، ضعیف العمل است

این است که اگر اسم فاعل صفت براي موصوفی باشد، حذف موصـوف آن و  : فرق هشتم

اضافه شدن اسم فاعل به اسمی که آن اسم اضافه به ضمیري شده باشـد کـه مرجـع آن همـان     

صل این گونـه بـوده   ، که در ا)مررت بقاتلِ أبیه: (مانند این مثال. باشد نمی قبیحموصوف است، 

تـوان   نمـی  در حالی که در صفت مشبهه جـایز نیسـت بنـابراین   ) مررت برجلٍ قاتل أبیه: (است
  ).مررت برجلٍ حسن وجهه: (و آن را در اصل این گونه دانست) مررت بحسنِ وجهه: (گفت

ایجـاد   هصـل اف بین اسم فاعل و منصوب و مرفوعش گاهی هست کا یندر ا لصا :فرق نهم

، فـی  »مرفوع و منصـوبش «اً رو أبوه عم» ضارب«که » اًرزید ضارب فی الدارِ أبوه عم«: شود مثالً
در حالی که نزد جمهور نحویین، ایـن فاصـله در صـفت مشـبهه جـایز      . الدارِ فاصله شده است

بنا بـه فاعـل   (، چه وجهه و به رفع )زید حسن فی الحرب وجهه: (شود گفت نمی یعنی. نیست
  .قرائت شود به خاطر عدم جواز فاصله، جایز نیست) بنا به شبه فعل بود(و چه به فتح ) نبود

توان هر نوع تابعی از قبیل بدل، عطف بیان یـا تأکیـد    می براي معمول اسم فاعل :فرق دهم

  .ودش یمن وردهت آفصآورد، در حالی که براي معمول صفت مشبهه از بین توابع،  …و

که اگر اسم فاعل به یک اسمی اضافه شود، جایز است کـه تـابع از   این است  :فرق یازدهم

اما تابعیت محلی از مجرور و مضاف الیه صـفت مشـبهه بـه خـالف      1.محل آن اسم آورده شود
را » البدن«که ) هو الحسن الوجه و البدن: (مثالً صحیح نیست گفته شود. اسم فاعل جایز نیست

   .بدانیم» الوجه«عطف بر محل 
د اشب رتبطوي منححث بام بهه ک استکن مم ها تاوتفاین ی از رخاست بي ورآدای هب مزال

  .تاس دهگردیرح طق قیتحین ر اد ذال ستا تهابسو صرفبا  آنث احز مبا رخیب ونی چول
باشـد   مـی  جا به بیان این یازده تفاوت از اسم فاعل و صفت مشهور در کتب ادبی ایندر  -

شود نکاتی چند در رابطه با اسم فاعل و صفت مشبهه به صورت مجـزا   می بسنده کرده و سعی

                                                             
  .دانند نمی البته در نزد کسانی که محرز و طالب محل را در اعراب محلی شرط .1
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 .یماسبشنر تهب ار قتشم مسا ود نآ ات در گفتارهاي بعدي آورده شود

  :؛ نحوه ساخت اسم فاعل3گفتار 

  .آید مانند ذاهب می فاعلبر وزن  :در ثالثی مجرد) لفا

با قرار دادن میم مضـموم بـه جـاي حـرف مضـارعه و مکسـور        :در غیر ثالثی مجرد) ب

  : مانند 1شود می نمودن حرف ما قبل آخر آن ساخته

ستَخرِجستَخرِج ← یم  

لَّمتَعّم ← یلتَع2م  

   :3؛ قواعد اعاللی جاري بر اسم فاعل4گفتار 

 یاسر -واعد -وارث: مانند. مانند صحیح است و اعاللی در آن وارد نیست :معتل الفاء -1

. خـائف  -قائم -بائع: گردد مانند می عین الفعل در اسم فاعل قلب به همزه :معتل العین -2

و در غیر ثالثی مجرد تابع مضارع است یعنی اگر فعل مضارع اعالل شده باشد، اسم فاعـل نیـز   
 : شود نمی اعالل رتصوینا ریغ رد شود می اعالل

 ختَارختَار  ←ینقَاد  -منقاد ←یم  
و برخی افعال معتل العین، بر خالف قاعده اعالل نشده و بنابر قاعده تبعیت اسـم فاعلشـان   

  : شود نمی نیز اعالل
 ورعگردن کشی و سرکشی کردن[صایِد  ←یصید  -]یک چشم بودن[عاوِر  ←ی[.  

 : شود مانند می مجرد و غیر آن، الم الفعل از اسم فاعلش حذف یثالثدر  :معتل الالم -3

 ←)التقـاء سـاکنین  (ن ــــــ  + قاضی  ←)ضمه بر یاء ثقیل است(ن ــــ + قاضی : قاضٍ
  4.قاضٍ ←ن + قاضِ 

                                                             
اسـم  . بریم می اسم فاعل داراي شش صیغه است یعنی براي غائب، مخاطب و متکلّم به یک شکل به کار: و ضمائر اسم فاعل صیغ .1

  .شود و یا مستتر می ضمیر بارز استاسم ظاهر یا : فاعل نیز همچون فعل معلوم داراي فاعل و فاعل آن یا بارز که شامل
  .239، ص 3نحو الوافی، جلد  .2
  .358، ص 1العربیه، جلد علوم  .3
  .واقیاً -قاضیاً: شود نمی البته این اعالل در صورتی است که آخر کلمه و یا کسره باشد و در حالت مفتوح اعالل .4
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  :1؛ نحوه ساخت صفت مشبهه5گفتار 

برخـی از   2.انـد  به غیر از موارد اندکی، اوزان صفت مشبهه سـماعی در ثالثی مجرد؛ ) الف

  :عبارتند ازها  آن

  صعب: فَعل  )مختص به اجوف است( سیید: فَیعل  أحمر: اَفعل

  عطشان: فَعالن  قوام: فعال  عریان: فُعالن

  شجاع: فُعال  حسن: فَعل  جمیل: فَعیل

  نُکو: فُعل  جبان: فَعال  خدوم: فَعول

آید بـه شـرط آنکـه از آن     می بر وزن اسم فاعل و اسم مفعول آن: در غیر ثالثی مجرد) ب

  .نطبلا رماض -بلقلا رهاط .مستَدیِم -مستَمرّ -مستقیم -مؤمن: مانند 3.ثبوت و دوام اراده شود

  :استه مدآن نیر چت شعبیک ن یر ضمده بهمش صفت زاناو ازی خرب
و بلص حنس، عصخَو  ببانج د،حما ع،جا، شناطشع ،نش  
ت اسل لوو ذح لمنوااي جست ف اریش دیگر، بنُو ج  

   

                                                             
  .مطالب به نسبت جمع آوري شده است 289الی  283، از صفحه 3النحو الوافی، جلد  .1
ـ  عیب و یا زینت ظاهريصفت مشبهه در فعل ثالثی مجردي که داللت بر رنگ،  .2 سـ ا[ لداشته باشد قیاسی و بر وزن اَفعـ با -ءو  ]جلَ

  .باشد می
  .همانند اسم فاعل استها  و ضمایر آنها  از جهت تعداد صیغه :صیغ صفت مشبهه و ضمائر آن .3
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  اسم فاعل و صفت مشبهه در ترجمه قرآنهاي  تأثیر تفاوت: فصل سوم

  

  :ها تفاوت ریثأتگفتار اول؛ 
و از دالئل مهمی اند  فاعل و صفت مشبهه از جهاتی شبیه به همهمانطور که گفته شد، اسم 
بپردازیم داشتن وجوه اشتراکی بود که ممکـن اسـت   ها  آنهاي  که موجب شد به بررسی تفاوت

حـال  . شودها  در بعضی مواقع سبب به اشتباه افتادن افراد به خصوص در شناخت و ترجمه آن
ایـن دو کلمـه    ۀترجمـ  ةچه تأثیراتی در نحوها  تفاوتمسئله این است که دانستن و علم به این 

خواهیم بررسـی کنـیم و    می را بر ترجمهها  آنهاي  دارد؟ باید دقت کرد که ما اینجا تأثیر تفاوت
اسـم فاعـل و صـفت    هـاي   که صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم کـه از تفـاوت   1با استقرائی

نشـان اسـت کـه حـائز اهمیـت بـوده و در       مشبهه بیش از هم، تفاوت در ثبوتی یا حـدوثی بود 
اي ممکن است با وزن اسم فاعل و ثبوتی معنا شود ممکن اسـت فـرد    جاهایی که صفت مشبهه

نیـز  هـا   دیگر آنهاي  و البته شایان ذکر است که تفاوت. دنیک لمع را دچار خطا کند و بالعکس
بحث ما نیست و سـعی شـده    .تنیس ماحث ل بجاش موهژپن ر ایدمهم و جاي بحث دارد که 

  2.ددگرین بیتکه همان تفاوت در ثبوتی یا حدوثی بودن است پرداخته و  در اینجا به تفاوت اهم

  :گفتار دوم؛ مصادیق
در اینجـا اسـم فاعـل مسـتَهزِء      ← ]14: بقره). [قَالُواْ إِنَّا معکْم إِنَّما نَحنُ مستَهزِؤُونَ( -1

صفتی ثابـت در نظـر گرفتـه     ]ها براي آن[به صورت ثبوتی معنا شده و استهزاء  »مسخره کننده«
 .ودش می نامعه بهشم تفص تروص هب هک شده است

ا از  ) الْمهتَدونَ(اینجا  ←] 157ت: بقره[ 3).وأُولَئک هم الْمهتَدونَ( -2 اسم فاعل است امـ
                                                             

  .باشد می این استقراء صورت گرفته، از نوع استقراء ناقص .1
  .98و  93مبادي العربیه صفحات و نیز کتاب  342و  317کتاب مغنی الفقیه، صفحات  .2
  .318صرف جامع، ص / از کتاب مغنی الفقیه 2و  1شماره  .3
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کنیم چرا که هدایت شدن توسـط   می معنا افتگانهدایت یبوده و آن را  دافتسمآن معناي ثبوتی 

خداوند امري است ثبوتی و وصفی اسـت ثابـت و ایـن گونـه نیسـت کـه از افعـال متجـدد و         
 .داشظر بدنمثی دوح ،دهوبتغییرپذیر 

غافر و قابل در اینجا دو وصف هستند کـه   ←] 3: غافر). [غَافرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التَّوبِ( -3

و دلیل آن این است که تقید به زمان و نیز تجدد ندارند  خورد می به چشمها  معناي ثبوت از آن
به این خاطر کـه غـافر و قابـل هـر دو      1را صفت مشبهه در نظر بگیریمها  توانیم آن نمی و البته
و ن دیـ ا سپـ  شـود  مـی  و همانطور که گذشت صفت مشبهه فقط از فعل الزم ساختهاند  متعدي

 .ودش ا میعنم لیاعم فاس اننشوز ابقمط ،کلمه

 -رانـان  هـوس (، جمع سامد )سامدونَ(یز ندر اینجا  ← 2]61: نجم). [وأَنتُم سامدونَ( -4

شود و چون صالحیت تطبیق بـر   می چون یک ویژگی همیشگی است ثبوتی معنا) زدگان غفلت
م زال ل،فعـ  آن یشـه ر تـه لبا و باشـد  می هر سه زمان ماضی، حال و آینده را دارد پس اسم فاعل

 .شدبا یم

5- )یمستَقرَاطَ المنَا الصی إِلَـى  (و ] 6: حمد). [اهدبی راندی هیمٍ  قُلْ إِنَّنـتَقسم ـرَاطص .(

در هر دو آیه مراد معنوي از کلمه مستقیم معنـایی ثبـوتی اسـت چـرا کـه راه       ←] 161: انعام[
ـ راراست همیشگی راست است و تجرد و تنوع در  از طرفـی وزن  . دهـد  نمـی  رخ نشودست ب

و آینـده را دارد  کلمه از اوزان اسم فاعل و چون صالحیت تطبیق بر هر سه زمان ماضی، حـال  
 .یمرگی یم نظرر د هشبهرا صفت م آنپس 

6- )یمأَل ذَابرِینَ علکَافلقـاموس «و » مفردات«در بعضی کتب مانند  ←] 104: بقره). [ْو «

که بر وزن فعیل (اما همانطور که از وزن کلمه اند  گرفته) مؤلم(الیم را به معناي اسم فاعل  …و
عـذاب اُخـروي و   (آن  موهـ مف نتشـ اد رارمتسـ ا و مشخص است و نیز از معناي ثبـوتی ) است

 .باشد می ین کلمه صفت مشبهه، ا)همیشگی

                                                             
  ).فاعل(مانند اند  هر چند که صفت مشبهه و اسم فاعل در بعضی اوزان مشابه .1
  .319صرف جامع صفحه / از کتاب مغنی الفقیه 4و  3شماره  .2
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 1 ].125: نساء). [أَسلَم وجهه هللا وهو محسنٌ( -7

 2].195: بقره). [إِنَّ اللّه یحب الْمحسنینَ( -8

ن،    ←] 29: احـزاب ). [فَإِنَّ اللَّه أَعد للْمحسنَات منکُنَّ أَجـرًا عظیمـا  ( -9 حسـکلمـات م

محسنینَ و محسنات در آیات زیر بر خالف داشتن ظاهر و وزن اسم فاعل گونه، صفت مشـبهه  
معناي ثبوت و دوام اراده شده است و نیز مؤید دیگر بـر صـفت مشـبهه    ها  هستند چرا که از آن

ت هاسـت کـه از خصوصـیا    بودن این کلمات عدم جواز مقدم شدن معمـول منصوبشـان بـه آن   
 3.باشد می منحصر به فرد صفت مشبهه

10- )اتحالفَالص تَاتقَان  ظَـاتافح     ـظَ اللّـهفـا حـبِ بِمت مـا کل ←] 34: نسـاء ). [لِّلْغَی

در این آیه شریفه به خاطر اراده معنـاي ثبـوتی و دوامـی و بـر      »اتفظو حا تتاانق ت،حاالصال«
 عاضـ خبـودن،  باشند چرا که شایسـته   می خالف داشتن وزن و ظاهر اسم فاعلی، صفت مشبهه

و اوصافی است که همیشگی هستند و مختص به وقت و زمان ها  از ویژگی نودظ بافح ن وودب
 4.گیریم می خاص و محدودي نیستند که اسم فاعلی معنا شوند، لذا صفت مشبهه در نظر

   

                                                             
  .پور المیزان ذیل آیات مربوطه و نیز ترجمه قرآن کریم، استاد ابوالفضل بهراماز تفسیر شریف  8و  7و  6و  5هاي  شماره .1
  .همان .2
  .پور در قرآن کریم و نیز ترجمه استاد بهرام 136، ص 2کتاب قاموس قرآن، جلد  .3
  .پور ابوالفضل بهرام، از کتاب تفسیر شیریف المیزان، ذیل آیات مربوطه و نیز ترجمه قرآن کریم، استاد 10و  9هاي  شماره .4
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  گیري نتیجه: فصل چهارم
  

که اسم فاعل و صفت مشبهه اسمائی هسـتند کـه    دش نشور هدمآ لمعب قیقحت و یسررب اب
ـ رادهـایی   و تفاوتها  شباهتبا یکدیگر   داللـت بـر معنـایی و صـاحب آن    هـا   هـر دوي آن . دن

  .کردند اما داللت اسم فاعل حدوثی و صفت مشبهه به نحو ثبوتی بود می
اي را مشاهده نموده و نتوانستیم قاطعانـه   متنبه گشتیم که هر جا کلمهها  با بیان دیگر تفاوت

خـاص هـر کـدام را بـر     هاي  ، تعاریف و ویژگیمشخص کنیم اسم فاعل است یا صفت مشبهه
را از هـا   و صفاتی که فرا گـرفتیم آن ها  کنیم و بر اساس ویژگی می یسرربکلمه عارض کرده و 

البته در صورت لزوم با مراجعـه   و هلمج ردهم تشخیص و بنابر سیاق جمله و با قرائن موجود 
  .مینک یم ادیپ تسد آن يانعم هب يوغل مجاعم هب

نایی اسم فاعل و صفت مشبهه تفاوت در ثبوتی یـا  تفاوت معترین  همانطور که گذشت مهم
با بیان و بر شـمردن قواعـد   . حدوثی بودنشان است که در متن اصلی تفصیالً به آن پرداخته شد

اعاللی جاري بر اسم فاعل و صفت مشبهه نیز به این مهم دست یافتیم کـه گـاهی در صـورت    
بر حسب نـوع  ها  ین شرایط، شکل آنجاري شدن برخی از این قواعد اعاللی بر کلمات داراي ا

کند که بحمداهللا با شناخت ایـن قواعـد، کلمـات را نیـز      می و تعداد قواعد جاري شده تغییراتی
  .دهیم می شناخته و تشخیص

اوزان و نحوه ساخته شدن هر یک از این دو اسم نیز در تشخیص و توانایی تفکیـک آن دو  
  .کند می به ما کمک

گـردد کـه بـراي تعمـیم ایـن مسـئله در قـرآن کـریم و روایـات           می داهنشیپو در پایان نیز 
صـفت مشـبهه بـا اسـم     هاي  و تفاوتها  به بررسی شباهت هک تسا مزال )علیهم السالم(معصومین 

تفضیل و اسم فاعل با اسم مفعول نیز پرداخته شود چرا که در آیات، کتـب و روایـات مطالعـه    
نمود ممکن است گـاهی اسـم فاعـل بـا      می شده براي این پژوهش مواردي موجود بود که بیان
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اسم مفعول و حتی نیز در بعضی موارد صفت مشبهه با اسم تفضیل تـداخل لفظـی یـا معنـایی     
داشته باشند که با شناخت و تسلط به هر کدام به صورت مدون، احتمال خطا و اشتباه به همان 

  .یابد می نسبت کاهش
  .توفیقو من اهللا 
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