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 ای آن در زبان فارسیهای ترجمهو معادل« غیر»تكواژ وابسته 

 رانيا کرج، ،يخوارزم دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان گروه ار،ياستاد یاسود یعل
  

 رانيا ن،يقزو ،(ره) ينيخم امام يالمللنيب دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان گروه ار،يدانش سيدمحمد ميرحسينی

 
 چکيده

روند و به دوگرروه وابسرته و   شمار میبه« شناسی واژگانیساخت»تاواژها در هر زبانی موضوت اصلی علم 
و پركراربرد زبرانی و از زمررب     از تاواژهراي معرروف  « غير»شوند. تاواژ وابسته غيروابسته )آزاد( تقسيم می

تحليلری برر آن اسرت ترا      -استثنا در علم نحو عربی است. ایرن پرژوهش برا رویاررد توصريفی     رایو ادوات 
ها را ارائه كند و اي آنهاي تر مهساختارهاي مختلف  دید و قدیم زبانی این تاواژ را شناسایی و معادل

ی و متر مين این زبان تبيين كند. این بررسی نشان داد آموزان عربكاربرد اختصاصی هر یک را براي زبان
اي در زبران عربری برخروردار اسرت و     معرادل تر مره   68سراختار و بره تبرع آن     68از « غيرر »تاواژ وابسرته  

« غير + ضرمير + مرن + اسرم  رنس/ اسرم  مرع      »، ساختار «غير  نّ»و « غير + من + اسم  نس»ختارهاي سا
از  ملره سراختارهاي معاصرر برراي ایرن تارواژ محسروب        « ول / صرریح من + غير + مصردر مرو  »وساختار 

شوند و هر یک معادل تر مة خاص خویش را دارد. همچنين مشخص شد برخری سراختارهاي  دیرد،    می
 هستند.  ایگزین ساختارهاي قدیمی این تاواژ

 .یفارس زبان ،یاترجمه معادل ر،یغ وابسته، تکواژ واژگان کليدی:

                                                                                                                                         
  :نویسنده مسئولasvadi@khu.ac.ir 

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339


 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 011

 

 مقدمه

یای از ادوات اسمی پركاربرد در زبان عربی است كه كراربرد اصرلی   « غير»ستة تاواژ واب
 آن بيان مفهوم مغایرت است. این تاواژ به لحاظ تنوت اسرتعمال و كراربرد در زبران عربری    

آموزان عربی و متر مين زبان كاربردهاي متنوعی دارد؛ اما زبان -و به ویژه دورب معاصر-
اند و به تنوت كاربردي این تاواژ تو هی ندارند. تو ه داشته عربی بيشتر به مفهوم مغایرت

آموز و مترر م را  ارائة یک مجموعه ساختارهاي مورد كاربرد این تاواژ از یک سو، زبان
اي آن واداشرته و از سروي دیگرر بره     به دقت در اشاال مختلف ساختاري و معادل تر مره 

یابرد،  ه صرورت مسرتق  آگراهی مری    اي درست هر ساختار بر هاي تر مهمصادیق و معادل
اي و بره عبرارت دیگرر،    انگاري معادل تر مه راكه یای از مشاالت حوزب تر مه، تک

معنایی است؛ حال آناه درخصوص تاواژهاي زبان عربی به دلي  ظرفيت براالي ایرن   تک
زبان در توسعه معنایی و  ند معنایی، نقش بسزایی داشرته اسرت و غفلرت از آن مو برات     

كند. این بررسی برآن است تا برا معرفری   هاي نادرست و احيانا مخالف را فراهم میهتر م
و  ایگاه آن در زبان عربی به ارائه اشاال مختلرف سراختاري كراربرد    « غير»تاواژ وابسته 

آمروزان عربری بره ویرژه     اي هر یک را مشخصاً برراي زبران  هاي تر مهآن بپردازد و معادل
زبان وادبيات عربی و متر می عربری ارائره كنرد. همچنرين ضرمن      دانشجویان ایرانی رشته 

بررسی مستند ساختارها در منابع نحروي، ادبری و لغروي،  ایگراه و تغييررات احتمرالی در       
 برخی ساختارها را نيز در دورب معاصر تبيين كند. 

شرام  كردام   « غير»تاواژ وابسته  -6این پژوهش در پی پاسخگویی به سه سؤال است: 
هراي  معادل  ه داراي «غير»وابسته  تاواژ -1شود؟ ،م و ساختارها در زبان فارسی میمفاهي
از كاربردهراي  « غيرر »یک از كاربردهاي تاواژ وابسته است؟ و كدام فارسی دراي تر مه

 روند؟شمار می دید آن به

 . پيشينۀ پژوهش0
« گرر »ال عربی و وندف اي ساخت واژه فعّ( در بررسی مقایسه6867سارا رضایی و همااران )

 در زبان فارسی به رابطة خطی دو قالب در توليد صفت و ساختار آن در دو زبان رسيدند. 
در زبران فارسری بره روش    « إنّ»( در بررسی برابریرابی ادات  1861شاري و همااران )
هراي فارسری ابترداي برخری آیرات بره عردم        هاي این ادات تر مره زایشی گشتاري معادل
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نمرایی تر مرة ایرن ادات را    كاررفتره دسرت یافتره و نوعراً یاسران     موارد بره  مطابقت برخی
 اند. مشاهده كرده

( در بررسری ترداخ  زبرانی و ترأثير آن در تر مره،      1869عليرضا نظري و هماراران ) 
ایرن  زبانان در تر مه ها و ساختارهاي برگرفته از زبان مبد ، به معض  فارسیبرخی تركيب

 اند. ها ارائه كردهرفت از آناهاارهایی براي برونها اشاره و رتركيب
ها  در زبان عربی نيرز یافرت شرد، امرا     هاي واجیابیمعادل ها درخصوصبرخی بررسی

یرابی تاواژهراي   درخصوص تاواژهاي وابسته، پژوهشگران مرواردي درخصروص معرادل   
 وابسته نيافت.

 . مباني نظری پژوهش  3

 . تکواژ و انواع آن3-0
اسی واژگرانی، دانشری اسرت كره تاواژهراي یرک زبران را مرورد بررسری قررار           شنساخت
تررین یاراي   كو رک  6الماورفیم  یاا  المقبع الصارفی تاواژ كه در زبان عربی با دهد. می

 كره برخری اوقرات    اسرت و معنرایی مسرتق     نقرش دسرتوري   كه داراي است )واحد( زبان

دار در هرر  تررین واحرد معنری   كو ک تاواژ(. 6831شود )شقاقی، نيز خوانده می عالمت
  شد. ئتفاوت قا« دارترین واحد معنیكو ک»و « واژه»زبان است. بدین ترتيب باید ميان 

، آمروزش(  ي)بن مصردر  «آموز» -6؛ سه تاواژ است یک واژه و« آموزگاران»براي مثال، 
مث  آفریدگار یرا گناهارار    ؛انجام كاري از سوي كسی است ة)گار، نشان «گار»پسوند  -1

مانند درختان، معلمران، دوسرتان    «ان»عالمت  مع  -8و  كه در اص  گناهگار بوده است(
 (. 6817)شریعت، 
تحلي  و توصيف سراختار تاواژهرا و    یعنی بازشناسی، ؛واژشناسیشناسی، تکدر زبان

 دیگر واحدهاي معنایی در زبان از قبي  كلمات، وندها و هویت دستوري و همچنين تايه/
(. اسررتشناسرری موضرروت اصررلی واژه  ،نامررهاسررترس و بافتررار ضررمنی )كلمررات در واژه  

ه هایی است كها طبق سبکبندي زبانشناسی مرتبط به شا  و ساختار به نوعی دستهگونه
یعنی از تحليلی كه تنها تاواژهاي مجزا از  ؛شوندتاواژها در زبان استفاده می ،وسيله آنهب

                                                                                                                                         
1- Orpheme 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C
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كره تاواژهراي وابسرته     شرود و تركيبی استفاده می )به هم  سبيده( هاي آميختهطریق زبان
)وندها( و تا حدودي  ند تركيبی را كه تعداد زیادي از تاواژهاي  داگانه را به كلمرات  

بندي و به دو دستة تاواژ وابسته و تاواژ آزاد دسته كند، استفاده میشودمیه مجزا خالص
 شود:می
توانرد در پيوسرتگی برا دیگرر تاواژهرا رخ      است كه تنها می تاواژي: اواژ وابستهت -الف 

 مند. -ي، -آنه،  مانند ؛شودتنهایی نمایان نمی گاه بهچدهد و هي
 پسروند  و پيشروند  هراي كه خود شام  زیرشاخه وند -6: نوت است دوتاواژ وابسته بر 

-1«. نرامور » و «آهنگرر »، «نراآرام »، «بازگشرت »ور در -گرر،  -، -، نرا -زشود؛ ماننرد: برا  می
 . فارسی هايفع  رَند در انتهايو  مانند: رَم، ری، ريم، ريد ؛بستواژه

هراي  سران واژه تنهایی و بره تواند بهگيرد و میمی تايه تاواژي است كه :تاواژ آزاد -ب
 (.6831)شریعت،  افسون و خواب، زر، گُ ، گف  مانند: ؛كار برودمستق  به

 در زبان عربي« غير». تکواژ وابسته 3-3

« ونردها »اسم بوده و داراي تمام خصوصيات یک تاواژ وابسته و از  رگة « غير»كلمة 
االضافه است و به  هت و ود ابهام ذاتری  كلمه از اسماء دائمدر زبان عربی است. این 

معنوي آن باید براي رفع این ابهام همواره از حيث معنا اضافه شود؛  ره لفرظ آن معنرا    
و  6517هشرام،  ؛ ابرن 6868در كالم ذكر شده باشد و  ره ذكرر نشرده باشرد )سريوطی،     

هشرام،  ابرن آیرد ) شرمار مری  بره (. كلمة غير از ادات اسمی استثنا نيز 1881یعقوب، بدیع
 (.6833و حسن،  6513

 در نحو عربي« غير»تکواژ وابسته  . وجوه استعمالي3-2
زیررا ایرن    شرود؛ نمیمعرفه  -اليه آن معرفه باشدهر ند مضاف- ا اضافه شدنب« غير» كلمه

 قو مطراب  كه اگر اضرافه نشرود در نهایرت ابهرام بروده     طورىه ابهام دارد ب شدیداً كلمه ذاتاً
نيز  شدن اضافه صورت در كه است ابهام در متوغله اسماء از ، یای«غير»نحوي،  اصطالح
 از نيرز  مثر ، شربه و سروي    نظير كلماتی. باشد معرفه آن اليهمضاف هر ند شود،نمى معرفه
، نارره   اضافه شوداسمی معرفه اى است كه هر  ه به كلمه« رغي»، از همين رو. انددسته این

 (. 6836عقي ، و ابن 6516هشام، شد )ابن خواهد و مبهم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
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 شرود، و در عبارات بره صرورت مضراف اسرتعمال      هضافه شدكه ا« رغي» كلمههمچنين 
از  ر؛ به این معنرا كره  غي اص  و مطابق وضع و معناى -6است: داراى یاى از این دو عنوان 

صروف آن  كنرد و مو اليه مرى صفت بوده و داللت بر تغایر موصوف با مضافلحاظ نحوي 
در موضرع ادات اسرتثناء    -1ناره و معرفة قریب به ناره )معرفة غيرمحضه( باشد.  تواندمى

رود. كرار مری  به« إال»به  اي ادات استثناي معروف عربی  غير، در این صورت وواقع شده 
اللَّاهِ عَلَایْکُمْ    یَا أَیُّاَا النَّاسُ اذْکُرُوا نِعْمَتَ ﴿سورب فاطر تو ه كنيرد:   8به عنوان نمونه، به آیه 

؛ 6836عقير ،  ؛ ابرن 6513هشرام،  )ابن ﴾هَلْ مِنْ خَالِ ٍ غَیْرُ اللَّهِ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
معنراي  « غير»توان گفت اص  وضع تاواژ در واقع می. (6836و استرآبادي،  6833حسن، 

صرفت باشرد و تغرایر مجررورش      تواند در ذات یرا كند؛ مغایرتی كه میمغایرت را بيان می
كند. به عنوان إليه آن( با موصوف خود )كلمة منتسب به آن در  مله( را تبيين می)مضاف
 69معنایش مغایرت ذات محمرد برا ابرراهيم اسرت، امرا در آیره       « محمد غيرُ إبراهيم»نمونه 

ی الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّاهِ  لَّا یَسْتَوِی الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِ﴿ سورب نساء
 (.1861مغایرت در صفت اراده شده است )سامرائی،  ﴾بِأَمْوَالِاِمْ وَأَنفُسِاِمْ

 «غير». اختصاصات تکواژ وابسته 3-4
هاي سرامی دیگرر بره  شرم     فرد زبان عربی است و در زبانمنحصربه واژگان این تاواژ از

تا(. كاربرد این تاواژ در مقرام اسرتثنا بره دلير  تناسرب مفهروم       ، بیخورد )برگشتراسرنمی
اللبيب در مبحث  مغنی كتاب مغایرت با استثنا است،  راكه استثنا نوعی مغایرت است. در

 دقيقری  مطالرب  واژه، دو ایرن  ساختاري و لفظی تفاوت درخصوص «إال» و« غير»دو ادات 
 در« إال»وابسرته   تارواژ  با تفاوت  هار داراي« غير»تاواژ  حيث این است و از شده آورده
 است. این  هار تفاوت به این شرح هستند: استثنا مفهوم

تنها مربروط  « إال»مربوط به ذات و صفت است، اما مغایرت در تاواژ « غير»مغایرت در  -6
در مفهروم اثبرات یرا نفری     « غيرر »به اثبات امر یا نفی آن است؛ هر  ند ممان است تارواژ  

براي غرض نفی كردن یرا اثبرات   « إال»( و هر كجا كه 6836ر رود )رضی استرآبادي، كابه
(. 1883سرراج،  و ابرن  1885را  رایگزین آن كررد )سريبویه،    « غيرر »تروان  كرار رود، مری  به

همچنين در همة حاالت استثنا، اعم از ترام و مفررغ مو بره، سرلبيه، متصر  و منقطرع، ایرن        
 (. 6836ابادي،  ایگزینی متصور است )رضی استر
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 متفراوت « إال»به لحاظ معنایی برا و ره مسرتعم  برا     « غير»مفهوم استثناي مفرغ با تاواژ  -1
معنراي متفراوتی   « مرا قرام إال سرعيد   »و« ما قام غيرر سرعيد  »هاي مثال، در عبارت است؛ براي

در این موارد در واقع  انشين موصروف مقردر خرویش شرده و     « غير» و ود دارد،  راكه
در  ملرة   بروده اسرت.  « ما قرام ر ر  غيرر سرعيد    »مغایرت را دارد و اص  این  مله معناي 

غيرر سرعيد قيرام    »و دوم آناره  « قيام به سرعيد »نخست مقصود دو احتمال دارد؛ یای حصر 
 (.1861است )سامرائی، « قيام به زید»، اما در  ملة دوم، مقصود حصر «اندنارده

تروان  است،  راكره نمری  « إال»نسبت به « غير» واقع شدن در  ملة مثبت از اختصاصات -8
 ایرن  بره  امرر  ایرن  ( و1861)همرو،  « قام غير سرعيد »توان گفت ، اما می«قام إال سعيد»گفت 
 و ایرن  شرده  خرویش  مقردر  موصروف   انشرين  واقع در موارد این در «غير» كه است علت
 كره  كرالم  ایرن  در مفرغ استثناء به تعبير و است بوده «سعيد غير ر   قام» اص  در عبارت
 شود. می محسوب تعبير در مسامحه نوعی است، مثبت
مفهوم قصرر تضرمنی   « غير»با تصریح است، اما با تاواژ « إال»قصر و انحصار در تاواژ  -5

، امرا در  «عبادت برراي خردا اسرت   »تصریح به حصر « ال تعبد إال اهلل»است. مثالً در عبارت 
ی عبودیرت از غيرر خردا بيران شرده و از آن مفهروم حصرر        ابتدا نف« ال تعبد غير اهلل»عبارت 

(. هر  ند صاحب ایضاح 1861شود )همو، عبودیت براي خدا استنباط و متضمن  مله می
بر این باور است كه این دو تاواژ در این مسأله برا هرم از كراربردي یاسران برخوردارنرد      

 تا(. )خطيب قزوینی، بی

ای آن های ترجمهمعادل در زبان عربي و «غير»های تکواژ وابسته . کاربست2
 در زبان فارسي

همانگونه كه ذكر شد این تاواژ كاربرد بسياري در زبران عربری دارد و درك درسرت    
هاي مختلف و گاه نزدیرک بره هرم آن دارد؛    این كاربردها كمک شایانی در كاربست

وصرفی  « رِغير »بندي متداول در نحو عربری بيشرتر بره وصرفی و     در این خصوص تقسيم
شود، اما با رویاررد كاربردشناسری، اشراال مختلفری از     بودن )ادات استثنا( محدود می

 هرا  خرورد كره در ادامره بره آن    و وه استعمال با معناي مستق  و متفاوت بره  شرم مری   

 شود.اشاره می
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 استثنائيه« غير. »2-0

ایرن ادات در  ملره    هنگامی متصور است كه« غير»معموالً این نوت از كاربرد براي تاواژ 
 نرين  ابرن مالرک ایرن   «  لفيره »كار رفتره باشرد. همانگونره در    به« إال»به  اي ادات استثناي 
 معرفی شده است: 

 وَاسْتَثْنِ مَجْرُورًا بِغَیْرٍ مُعْرَبَا بِمَا لِمُسْتَثْنًى بِإِالَّ نُسِبَا
 (6876)ابن مالک،  جُعِالَ وَلِسِوًى سُوًى سَوَاءٍ اجْعَالَ عَلَى األَصَحِّ مَا لِغَیْرٍ

كرار رود.  بره  نارره نارره و یرا شربه   توصريف  این است كه برراي   «غير»اص  در كاربرد 
آن  بواقرع شرود و فائرد    (6833)حسن، اي است كه از آن،  نس ناره، معرفهمنظور از شبه

امرا گراهی برا ایرن اصر        (.6836استرآبادي،  رضی) مغایرت مجرور آن با موصوف است
هایی و رود دارد كره   تفاوت «غير»و  «إال»)در كاربرد  «إال»شده و متضمن معناي  مخالفت

و از ادات اسرمی اسرتثناء بره     ((6833)حسرن،   انرد بعضی از عالمان نحو به آن اشاره كررده 
 بره آن دائمراً   «غيرر » ةبره سربب اضراف    «غيرر »مسرتثناي بره   (. 6513هشام، )ابنآید حساب می
(. ماننرد ایرن   6513هشام، ابن) را دارد «إال»ن اعراب مستثناي به هما «غير»اما  ،مجرور است
 قول شاعر:

 (1881)المهلبی،  شماتةِ الحساد غیر على الفتى وتاونُ المصائب قد تمر کلُّ
 همره  حسرودان، تحمر    شرماتت  بجرز  و شرود می روروبه مصائب انوات با تر مه:  وانمرد

 است.  آسان هاآن

وصفی در پس خود یک صفت « غيرِ»وصفی در این است كه  «غيرِ»تفاوت این نوت با 
« غيرر »اي كره  وصفی، كلمره « غيرِ»ساز آن صفت است. همچنين پيش از دارد و عمالً منفی

 هاي زیر تو ه كنيد:خورد. به نمونهدر مقام توصيف آن است به  شم می

 لیست عند نا غیر هیه الکتب
 . داریم ها راهمين كتاب تنها ما ترجمه:
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 بلیست لدینا کتب غیر هیه الکت
 . داریم ها راهمين كتاب تنها ماترجمه: 

اوقرات   ازاي پراره  در اسرت؛ بيشرتر علمراي نحرو    « إال»در معنراي  « غير»در هر دو مثال، 
در  نيرز  را استثناء (، اما6663هشام، )ابن كنندمی تعبير صفت لفظاً را دوم مثال عبارتی مانند

 همران  برر  عبرارت  معنراي  امرا  اسرت،  وصف پس در اعراب،. كرد ي ار توانمی مثال این
 هاي:در نمونه  دارد. تايه استثناء،

 هیه الکتب غیر جدیدةلیست 
 . ستندني قدیمیاین كتابها تر مه: 

   الوجبات السریعه وجبات غیر صحیة
 . هستند مضر )ناسالم(هایی فودها وعدهفستتر مه: 

سراز صرفت پرس از خرود     پيشروند منفری  « غير»تاواژ همانگونه كه مشهود است، عمالً 
اسرتثنایی  « غيررِ »دو كرارایی متفراوت دارنرد؛    « غيرر »است. بنابراین، این دو شا  از تاواژ 

 یابد. هاي فارسی خود را میوصفی به اشاال مختلفی معادل« غيرِ»شود و تر مه می« تنها»
ي ادات اسرتثنا بره آیرات ذیر      در معنرا « غيرر »هاي قرآنی براي اسرتعمال تارواژ   از مثال

 توان اشاره كرد:می

  ﴾هل من خال  غیر اهلل﴿
 (8تر مه: آیا خالقی  ز خداوند یاتا )اهلل( و ود دارد؟! )فاطر/ 

  ﴾ومن یبتغ غیر اإلسالم دینا فلن یقبل منه﴿
تر مه: و هر كس مرامی  ز تسليم امر الهی شدن را در پيش گيرد از وي پذیرفتره نيسرت   

 (39ن/ عمرا)آل

تروان بره آیرات ذیر      مری « غيرر »هاي قرآنی براي مفهوم وصفی تاواژ همچنين از مثال
 اشاره كرد:
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  ﴾صرا  الیین أنعمت علیام غیر المغضوب علیام﴿

 (7)حمد/ و مورد غضبت نيستندتر مه: راه كسانی كه از نعمت تو برخوردارند 

  ﴾فیاا أناار من ماء غیر آسن﴿
 (69)محمد/ گوارایی است تر مه: در آن بهشت رودها

لم یان، »هاي منفی همراه با در  مله« غير»البته در متون معاصر عربی غالباً این نوت از 
 هایی از این امر هستند:خورد. موارد زیر نمونهبه  شم می« ليس، ما و... 

  لیست هی غیر حملة انتخابیة
 نوعی تبليغات انتخاباتی است.  تنهاها تر مه: این

  کن هیا الفکره غیر ردة فعل األفکار نیشهتلم 
 واكنشی به افاار نيچه بود.  تنهاتر مه: این نگرش 

  ما هیه الدراسات التمایدیة غیر دراسات أولیة
 هاي ابتدایی است. بررسی تنهاها تر مه: این بررسی

 ساز عربي برای صفات(وصفي )پيشوند منفي« غيرِ. »2-3
گرر )صرفات مشرتق عربری اسرم فاعر  و اسرم        اي توصريف كلمه به همراه« غير»این نوت از 

ساز مفهوم صفت ما بعرد خرود اسرت    رود و معموالً منفیكار میمفعول و صفت مشبهه( به
كه در صورت مثبت برودن صرفت )صرفات مثبرت مفهرومی( آن را بره صرفت منفری و در         

كند. بره  یصورت منفی بودن صفت )صفات منفی مفهومی( آن را به صفت مثبت تبدی  م
عربی كره بره ترتيرب    « سیء»و «  يد»در اضافه شدن به دو كلمه « غير»عنوان مثال، عبارت 

كنرد.  هرا را ارائره مری   صفاتی مثبت و منفی بره لحراظ مفهرومی هسرتند، معنراي متقابر  آن      
بنابراین، تعيين قصد نویسنده یا متن از كاربرد یک صفت به همراه غيرر، بسريار در تر مرة    

 كننده است. تعيين« غير»ز این نوت ا
سرازي منفری آن پريش از اسرم فاعر ، صرفت       به همراه مشتقات در مفهوم« غير»تاواژ 

مشبهه و اسم مفعول در كالم عربی و قرآن كریم كاربرد قابر  ترو هی داشرته اسرت و در     
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هراي قرآنری همراهری    خرورد. از مثرال  كالم عربی معاصر نيز این كاربرد بسيار به  شم می
 توان به آیات ذی  اشاره كرد.وابسته غير با اسم مفعول می تاواژ
 

 شود:هایی ذكر میتون معاصر نيز نمونهدر م

 ذیر   آیرات  بره  تروان صفت مشبهه مری  با غير وابسته تاواژ همراهی قرآنیهاي مثال از
 :كرد اشاره

 

آن
 قر
ت
آیا
در 
ل 
عو
 مف
سم
ا

 

 ( 31)واقعه/  ﴾غیرَ مدینینفلوال إن کنتم ﴿

 بدون دین                                

 (686)هود/  ﴾ غیرَ منقوصٍوإنا لَمُوفّوهم نصیبام ﴿

 غيرناقص )كام (                                         

صر
معا
ن 
متو
در 
ل 
عو
 مف
سم
ا

 

 شاهدت أبنیة غیر مبالة باإلسمنت     باإلسمنت  مبالة  یرغ ینةب﴿

               كاري نشدهسيمان       

 وجدت البلبة غیر مستعدین  غیر مستعدینهوالء الببة 

 آماده نيستند                      

 تناولت أطعمة غیر مببوخة     یر مببوخةغهیه األطعمة 

 نپخته                       
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 شود:هایی ذكر میدر متون معاصر نيز نمونه

 
 اشراره  ذیر   آیات به توانمی فاع  اسم با غير وابسته تاواژ همراهی قرآنیهاي مثال از
 :كرد

 
 
 

آن
 قر
ت
آیا
در 
هه 
شب
ت م

صف
 

 ( 86)ق/ ﴾غیر بعیدوأزلفت الجنة ﴿

               نزدیک                               

 ( 11)نم / ﴾غیر بعیدفمک  ﴿

 نزدیک                     

صر
معا
ن 
متو
در 
هه 
شب
ت م

صف
 

 .سمعت کالما غیر صحیح غیر صحیحهیا الکالم 

               نادرست                    

 . ال أتناول طعاما غیرصحی   غیر صحیهیا البعام 
 غيربهداشتی                 

 . الیروقنی الزی غیر المناسب     لک غیر مناسبی زال اهی
 نامناسب                  

آن
 قر
ت
آیا
در 
  
فاع
م 
اس

 

 ( 678)بقره/ ﴾وال عاد فال إیم علیه غیر باغفمن اضبر ﴿
 ناپيشه ظلم                     

 ( 8)مائده/ ﴾إلیم فإن اهلل غفور رحیم غیر متجان فمن اضبر فی مخمصة ﴿

 تمای بی                                                   
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  شود:در متون معاصر نيز نمونه هایی ذكر می

 
و ونرد  « نَ»، «بری »، «غيرر »، «نرا »هراي پيشروندي   سازشود منفیونه كه مشاهده میهمانگ

اي ایرن تارواژ از دیردگاه اسرتعمال     هاي مختلف تر مهمعادل« نشده»صفت مفعولی منفی 
وصفی برا  « غيرِ»اي تاواژ یابی تر مههمچنين برخی اوقات در معادلزبانی فارسی هستند. 

ی آن، در تلقری و اراده گوینرده، مفهرومی مثبرت ایجراد مری       رویارد استفاده از مفهوم منف
، صفتی منفی تلقی شده یا «غير»ساز بودن شود. به عبارت دیگر، گوینده با استفاده از منفی

كند. این دسته از حاالت اسرتعمال  نما مطابق با سياق  مله را به صفتی مثبت مبدل میمنفی
 شود:به اشاال ذی  تقسيم می« غير»
ارشگرهاي عددي و كميتی: ممان است در مقام كميت و تعداد یک موضروت بره   شم -6

غيرر+ صرفت كميتری    » اي نشان دادن مفهوم كثرت برا صرفت مخصروص آن از تركيرب     
 هایی از این حالت هستند:استفاده شود. موارد زیر، نمونه« محدود

 وقد تبرق إلی هیا الموضوع غیر قلیل من العلماء
 اند. ن به این موضوت پرداختهدانشمندا بسياري از 

  ورکز المدرب علی هیه المالحظة غیر مرة
 تأكيد داشته است.  بسيار مربی به این مسأله

صر
معا
ن 
تو
ر م
  د
فاع
م 
اس

 

                       .       الرحلة أخیت غداء غیر حاضر معی إلی    حاضر غیرالغداء 

 آماده نشده            

 : اسم فاع 
  م الآخی األحادیت غیر الصادرة عن المویوقین بعین االعتبارماعن اال غیر صادرهیا الحدی  
 صادر نشده                    

 .معت کالما غیر نافعس    غیر نافعهیا الکالم 
 فایدهبی             
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  شاهدت طالبا غیر معدودة فی الباحة
 در محوطه دیدم. را  بسياريدانشجویان 

این نوت از كاربست در قرآن كریم و زبان عربی از دیر باز مشهود بوده است؛ خداوند 
كره در معنراي   « غير. »﴾فَمَکَ َ غیرَ بعیدٍ﴿فرماید: سورب نم  می 11و تعالی در آیة  تبارك

« غيررِ ممنرون  »( یا بره كررات عبرارت:    6661مدت و غيرطوالنی است )طبري، ماث كوتاه
 8سرورب انشرقاق، آیرة     19است؛ ماننرد آیرة   « مقطوت»به معناي « غيرِ ممنون»كار رفته كه به

كره معرادل مثبرت از    « دائم»به معناي « غيرِ ممنون»سورب تين و... كه تعبير  1سورب قلم، آیة 
به معناي مقطوت است. تفاوت این قسرم برا قسرم قبلری در     « ممنون»حالت نفی صفت منفی 

در ایرن عبرارات محرذوف بروده و در  ملره ذكرر نشرده        « غير»این است كه مر ع تاواژ 
 اول را دارد. است، اما به لحاظ مفهومی همان مفهوم قسم 

هاي بازب زمانی: برخی اوقات براي تأكيد بر گسترب زمانی و حتی محدودكنندب شاخص -1
استمرار زمانی یک فع  و رخداد و نيز نو پيدا بودن یا قدیمی برودن یرک پدیرده از ترأثير     

شرود و  بر ساخت واژب وصفی مررتبط برا مفهروم زمران بهرره  سرته مری       « غير»منفی تاواژ 
 رود. مروارد زیرر،  كرار مری  بره « غير + اسم مشتق دال بر مفهروم براز زمرانی   »يبی ساختار ترك

 هایی از این بحث هستند:نمونه

 قام المنقح ببعض التعدیالت غیر المسبوقة 
 انجام داد.   دید راویراستار برخی اصالحات 

  هیه الظاهره غیر جدیدة فی عصرنا الحاضر
 معاصر است. در دورب  نوپيدااي این پدیده، پدیده

  انشغاالتی بالدراسة هنا غیر دائمة
 است.  موقت هاي تحصيلی من اینجامشغوليت

  انتظرت قدوم البالب المستجدین لفترة غیر قصیرة
 منتظر آمدن دانشجویان  دید بودم.  مدت زمان بسياري
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از « دائرم »و « موقرت  »، «قردیم »، « دیرد »هراي  در واقع در ایرن عبرارات بره  راي واژه    
هرا  اليره آن ها خط كشيده شده، استفاده شده و مفهوم مو ود در مضافاتی كه زیر آنصف

شود. تر مه درست این ساختار، تر مة صفت به طریقة معاوس و شا  مثبت تر مه می
 است. « غير»ساز تاواژ به شا  معاوس آن و عدم بازتاب مفهوم منفی« غير»همراه 

به صفاتی اضافه « غير»ا محدوده: برخی اوقات تاواژ شاخص مرتبط با اندازه ی« + غير» -8
برا ایرن دسرته از    « غيرر »محردوده هسرتند؛ همرآیی     بيانگر شود كه داراي مفهوم اندازه یامی

در تر مره  « غيرر »سراز  صفات مفهومی نظير مورد گذشته خواهد داشت، یعنی معناي منفی
« نره  نردان  »یا افزوده قيد  شود و شا  منفی آن صفت به كار رفته همراه غيرمنعاس نمی

 هایی از این معادل است:معادلی صحيح براي آن است. موارد زیر، نمونه

 أقیمت الحفلة فی بنایة غیر کبیرة بالجامعة 
 بزرگی برگزارشد.  نه  ندانمراسم در ساختمان 

  شارک فی هیه الندوة جماعة غیر محدد من طالبنا
 شركت كرده بودند.  نشجویانغير معينی از دادر این سمينار تعداد 

  أخی العلماء عینة غیر محدودة منام کنموذ  لالختبار
 كردند.  به عنوان نمونه آزمایشگاهی انتخاب غير معينی راهاي دانشمندان نمونه

هراي مترداول معاصرر    هاي مرتبط با مفهوم ارزش و بها: ممان است در ساختارشاخص -5
مفهوم بهاء و ارزش همراه شود كه در این صرورت نيرز    تاواژ غير به همراه صفاتی دال بر

مفهومی مخالف مفهوم مو ود در آن صفت قاب  برداشرت اسرت كره معرانی برخاسرته از      
، «ثمرين »، «رخريص »شوند. مرثالً كلمراتی همچرون    سياق  مالت بوده و از آن دریافت می

س آن رهيرافتی  به صرفت یرا تر مره، شرا  معارو     « نه  ندان»و... و افزوده قيدي « باهظ»
 هایی از این موضوت است:مناسب در تر مة این نوت ساختار است. موارد زیر، نمونه

 اشترینا فی رحلتنا سلعا غیر رخیصة من کندا 
 را خریدیم. قيمتیگراندر سفر خود به كانادا كاالهاي 
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 تدخر الحکومة سلعا غیر باهظة لتعدیل األسعار فی األسواق 
 كند.سازي میرا براي تنظيم بازار ذخيره كم قيمتدولت كاالهاي 

 أضاعت أمی سوارا غیر یمین فی محبة الحافله 
 را در ایستگاه اتوبوس گم كرد. كم قيمتیمادرم النگوي 

هاي بيان شده، استفاده از ساختار« رخیصة»و « غالیة»در واقع به  اي استفاده از صفات 
ز صفات، ضررورت ارائره مفهرومی متقابر  از     در این نوت ا« غير»شده كه تأثير منفی تاواژ 

 كند. ایجاب می آن را در تر مه
برخری از صرفات در دایرره معنرایی خرود      «: ساختار اسم مفعرول »غير + صفات منفی با  -9

كند به عنوان نمونه بن داللتی منفی و ناخوشایند را در ذهن گویشوران آن زبان ترسيم می
در زبران عربری نوعرا در  مالتری كره ناخوشرایندي       « نارب »و « ذكرر »و « رفم»هاي مایه

كار گرفتره شرده   روند و در عبارت ذی  به همين شا  بهكار میمخاطب را در پی دارد به
 اند:

  من قبل العلماء الجدد غیر مرفوضةهیه الرویة 
 مورد قبول/پذیرفته شده.               

  غیر المنکوبةلمناط  المنکوبة و حیرت منظمة األنواء الجویة المواطنین من الرحلة إلی ا
 مناطق سالم        

  غیر منکرةیشیر ظاور هیه الجماعات المتبرفة إلی حقیقة 
 حقيقتی مسلم

شود؛ بنرابراین،  اي انتخاب میاین دسته صفات نيز شا  مثبت معادل تر مهدر تر مة 
، «مرورد قبرول  »ب بره ترتير  « غیر منکرة»و « غیر المنکوبة»، «غیرمرفوضة»هاي تر مة عبارت

 خواهد بود. « حقيقت مسلم»و « مناطق سالم»
« غيررِ »وصرفی: اگرر   « غيررِ »تو ه به اسميه و فعليه برودن  ملره و نقرش آن در تر مره      -1

كرار رود، ممارن   وصفی به همراه یک صفت )اسم فاع ، صفت مشبهه و اسم مفعرول( بره  
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ین صورت ساختار )غير +  صفت كار روند كه در ااست در  ملة اسميه )به عنوان خبر( به
شود، بلاه مفهوم شرا  منفری عبرارتی فعلری     مشبهه( تنها به شا  یک صفت تر مه نمی

شرود؛ یعنری اسرتفاده از فعر      باشد( هم در تر مه مرنعاس مری  )ربطی است و هست یا می
اي درست از این سراختار اسرت و یرا افرزودن     باشد( به همراه صفت، تر مه)نيست یا نمی

 هاي زیر تو ه كنيد:به همراه فع  ربطی است. به نمونه« غير»و « بدون»ساز د منفیپيشون

  للنقاش الیوم غیر مبروحةهیه القضایا 
 قاب  طرح نيست

  بالدخول غیر مسموحةهیه المنبقه 
 ورود به آن ممنوت است

  اضرة العلمیةحللم غیر مستعدینالبالب 
 آماده نيستند

  قبولغیر مکالم الرئیس الفرنسی 
 پذیرفتنی نيست

  غیر صحیتناول الماء بعد البعام سلوک 
 غيربهداشتی است

  غیر صحیحالدراسة دون التخبیط مناج 
 نادرست است

كار رفته در  مالت غير اسميه ) ملة فعليه( تنهرا  حال ایناه همين عبارات در شا  به
فت مناسربی برراي تر مره    رساز )نا، بی و غير( به همراه صفت، بروناز معادل پيشوند منفی
 هاي زیر تو ه كنيد:خواهد بود. به نمونه

  طرحت الیوم غیر مبروحةراینا قضایا 
 غيرقاب  طرح
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  لالستخدام غیر مسموحةحصلنا علی أدویة 
 غيرمجاز    

  للمحاضرة اتمینغیر موجد االستاذ طالبه 
 تفاوت بی    

  غیر مقبولاعتبرالرئیس کالم نظیره الفرنسی 
 نادرست

  غیر الصحیةنری الیوم کثیرا من العادات 
 غيربهداشتی 

 ةغیر صحیحیعتبر المسلمون تدخل البلدان األروبیه 
 نادرست     

هما، هم، ... و نا(/ ذلرک + مرن+ اسرم  رنس/  مرع:  نانچره        ساختار غير + ضمير )ه، -7
 كار رود به سه شا  قاب  بررسی است:به همراه یک ضمير به« غير»تاواژ 
 جاء رجل غیره اسم + غير+ ضمير؛ مانند: -الف
 و قد درسه غیره من العلماءغير+ ضمير )بدون مر ع اسمی براي غير(؛ مانند:  -ب
 ها من الموضوعات.درست هیه المواضع و غیر و+ غير+ ضمير/ اسم اشاره؛ مانند: -ج

 به  مالت زیر دقت كنيد:

 ادیة من القضایا االقتص غیرهاو جدیدةناقشنا القضایا ال
 را بررسی كردیم. بررسی نشدهما مسائ   دید و دیگر مسائ  

  غیرهاخترنا قماشا 
 پار ه دیگري    
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  غیرکمرأینا طالبا 
  دانشجویان دیگري       

  من النحاةغیرهما عُنی بایا االمر کل من سیبویه و ابن السرا  و 
  دیگر علماي نحو     

 من القضایا اللغویة  یرهاوغإن األستاذ درس المنصوبات والمرفوعات 
  مسائ  زبانی دیگر   

 من الکتب الدرسیة  وغیرذلکنا کتبا نحویة وصرفیة أقر
  هاي درسی دیگركتاب                                    

این نوت كاربرد از هاي مناسبی براي تر مه گزینه« دیگري»و « دیگر»اي معادل تر مه
بيانيره یرا نبرود آن، دو    « مرن »این است كه و ود  است. موضوت مهم در این ساختار،« غير»

 كند:مفهوم متفاوت را بيان می

  یر ذلکاااوغ ا ااامن القضایو غیر ذلک 
 ر    و دیگر مواردمسائ  دیگ         

 من القضایا  هارااااایااوغ اااااهرااو غی
 دیگر مسائ      و موارد دیگر

ر معناي متفاوت با...: یاری از كاربردهراي   د« غير+ ما/ موصوالت خاص/ اسم»ساختار  -3
در زبان عربی همآیی آن با موصوالت خاص یا موصول عام )ما( و حتی یرک  « غير»دیگر 

را در پری  « مخرالف برودن  »و « مغرایر برودن  »، «متفاوت بودن»اي اسم است و معادل تر مه
هراي زیرر تو ره    نمونهدارند كه متر م ناگزیر باید به این مسأله تو ه ویژه داشته باشد. به 

 كنيد:

 ورد فی کتب حدی  الشیعة  غیر ماهیا 
  متفاوت با
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  یتلقاه القارئ من النص غیر الییو قصد المول  معنی 
  يزي متفاوت با

  التی یعرفاا الناس غیر العصمةهیه العصمة فی المصبلح الدینی 
 متفاوت با       

، «متفراوت برا...  »برارات در معنراي   در این ع« غير»شود تاواژ همانگونه كه مالحظه می
یرابی  هایی مناسب براي معرادل است و این عبارات رهيافت...« مغایر با »و یا « مخالف با....»

در قرآن كرریم  « غير»در زبان عربی است. این كاربرد از تاواژ « غير»این شا  از كاربرد 
استمرار آن در زبان عربری   دار بودن این كاربرد وكار رفته است كه حاایت از ریشهنيز به

 معاصر دارد.

 ( 69)یونس/ ﴾قال الیین ال یرجون لقاء نا ایت بقرآن غیر هیا او بدّله﴿

ضْ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِکَ بَیَّتَ طَائِفَةٌ مِنْاُمْ غَیْرَ الَّیِی تَقُولُ وَاللَّهُ یَکْتُابُ مَاا یُبَیِّتُاونَ فَاأَعْرِ    ﴿
 (36) نساء/ ﴾لَى اللَّهِ وَکَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًاعَنْاُمْ وَتَوَکَّلْ عَ

این حالرت كره در علرم نحرو عربری از آن بره       «: ليس غيرُ«/ »ال غيرُ«/ »و ال غيرُ»ساختار  -6
اليه و در نيرت گررفتن معنراي    شود كه در آن به دلي  حذف لفظ مضافبناءعرضی یاد می

مبنری برر ضرم    « غيرر »و « نحرو »نظيرر  و برخی اسرامی  « بعد»و « مث »آن، برخی ظروف نظير 
رود )الحمرد،  كار میبه« ليس»و « ال»شوند و این همواره در حالت مبنی برضم به همراه می

(. این ساختار در زبان عربی عيناً با همان شا  و ساختار به زبان فارسی منتقر  شرده   6667
همرين و  »ترون عربری   اي آن در مو تاكنون نيز كاربرد قاب  تو هی داشته و معرادل تر مره  

برراي  « فقرط »یرا  « تنهرا »اي براي شا  معطوف و معادل تر مه« همين است و بس»و « بس
 هاي از این مبحث است:شا  غيرمعطوف هستند. موارد زیر، نمونه

  الغیرُکتب سعید واجباته المدرسیة 
 فقط            
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  والغیرطلب سعید من أخیه القیام بمساعدته 
 فقط        

  غیرت الجامعیة تبح  عن قضایا معاصره الالدراسا
 فقط                

 لیس غیرُ حصل الفلسبنیون علی حقوق معدودة فی حیاتام 
 فقط             

غيرَ +  نَّ: این ساختار یای از ساختارهاي پركاربرد در زبان عربی معاصرر اسرت و    -68
ي فارسی كاربرد «اما»ناي مفهوم در مع« بيد  نّ»و « إالّ +  نّ»تقریباً در مفهوم ساختارهاي 

كرار  در ایرن معنرا بره   «  نّ»همواره منصروب و مضراعف بره  ملره پرس      « غير»دارند، این 
هراي  به نمونره آید. از حروف مصدري است و پس از آن مصدر مؤول می«  نّ»رود. می

 زیر تو ه كنيد: 

 یستبعدها لم غیرَ أنه و قد رفض الرئیس االمریکی اجراء مفاوضات مع الکوریا 
   اما

  الحکومه لم تردّ علیام بشئیغیر أنّ طالب المتظاهرون تلبیه دعوتام 
 اما

  یملک سعرة حراریة بالغةغیر انّه هیا البعام شای 
   اما

  لم یقدم تفاصیل األنباءانّه قدم المییع عناوین األنباء فی هیه الفقرة غیر 
 اما

با حرف استدراك لارن )و لارنّ( در   «  نّ اال +  نّ و بيد»تفاوت این ساختار و ساختار 
آید، اما می آن از بعد  ملة اسميه  نّ و از مؤول این است كه پس از این ساختارها، مصدر

غيرر  »نيسرت و حتری عبرارت     مصدر تأوی  در كه مستق اي  مله« ولان»و « لان»پس از 
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رود. بره  مری   ملره  بره  تأویر   گررفتن  تقردیر  با نحویان نزد در كه رودكار مینيز به« كام 
 هاي زیر تو ه  كنيد:نمونه

 تکلّم عن مبالباتک ولکن بادوء

 غیر أنّه لم یصرح بالموق  الدولیتحّدث وزیرالخارجیة عن موق  البالد 

 لکنّ الشرطه منعتام من دخول مبنی الوزارةحمل التظاهرون الفتات 

 م یستبعدها عاجالبید أنه لشکّک االمین العام لحزب هلل فی تلیبة هیه الدوه 

پر واضح است كه در  ملة نخست تنها عبارت آمده و نه  مله و تنها مصداق مفهروم  
امرا +  »اسرت و برراي مفهروم    « ولارن »در  نين حالتی )اما + عبارت قيدي( استفاده از « اما»

 و« لارنّ »و یرا از ادوات  « غيرر انّ »و « بيدانّ»، «لان»ناگزیر باید از تاواژهاي «  مله كام 
 آن قب  ما با آن بعد ما مغایرت بر داللت «ولانّ» و «لان» كه آنجایی بهره برد. از« ولان»

 نحرویين  نرزد  در نيرز  «انّ االّ» و «انّ بيرد » و «انّ غيرر » و شودمی تر مه «اما» با معادل و دارد
اسرت،   « ملره + اما » فارسی در تر مة آن معادل و دارد را منقطع استثناء عنوان و منصوب

 ادات العکس و الیم شبیه بما المدح محسنه» مبحث در بالغت در. است یافته را قابليت این
 تو يره  در باال استدالل. است شده آورده «انّ غير» و «انّ بيد» معادل «لکن و لکن استدراک

 منقطع استثناء و استدراك مغایرت در همين امر فارسی نيز زبان در اما است، آمده امر این
 . ساندرمی را
در عبرارات اسرميه و نواسرخ فعلری     « غيرر + اسرم مفعرول   »اي ساختار تفاوت تر مه-66

برا سراختار اسرم مفعرول از و روه      « غيرر »ربطری: هماینردي تارواژ    « غيررِ »ربطی و فعلية 
 كار رود:تواند به یای از سه صورت ذی  بهپركاربرد در زبان عربی معاصر است و می

 در  ملة اسميه   -الف
 ملة همراه با نواسخ )كان، ليس، صار، مازال، مابرح، مافتئ و ما انفک(  در  -ب

 اي كه داراي فع  حركتی باشد.  در  مله -ج
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« ساختار فعلری مجهرول  »اي ساختار اول و دوم به ترتيب به صورت معادل تر مه
 هایی براي این دو ساختار است. است و موارد زیر نمونه «مفعولی ساختار» و

 اآلن غیر مبروحةیا هیاه القضا
    غيرقاب  طرح است     

  غیر مدروسةلیست هیه القضایا 
  غيرقاب  بررسی است

   غیر معقولةکانت المبالبات 
  غيرمعقول بود

  غیر مبروحةمازالت األمور 
 همچنان غيرمعقول است

 صورت صفت است: این ساختار بههاي فعليه، تر مة اما در  مله

  وسةغیر مدرتلقینا طلبات 
 غير قاب  بررسی

  فی الص  غیر مبروحةواجه البالب مسائل 
  غير قاب  طرح

  کتوبةغیر مبلغت المدیریة رسائل 
  هاي نانوشتهنامه

  غیر مدروسةرسائل  ةبلغت المدیری
 بررسی نشده
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كرار  صراحبية مضراف بره   « ذو»اگر تاواژ )غير( بره همرراه   «: غير + ذي + اسم»ساختار  -61
شود؛ مث  تبدی  به یک صفت منفی می« ذو»ساز است و تركيب اضافی نفیرود، پيشوند م

اسرت،  « غيرر هرامّ  »معرادل تعبيرر   « غیار ذی أهمیاة  »یا « غير عاق »معادل « غیر ذوی العقول»
صاحبيه در معناي توصيفی، صفت است. در كتب نحروي در معرفری صرفات    « ذو» راكه 

شرود.  مری « صراحب »انرد كره مرؤول بره     ردهصاحبيه نيرز نرام بر   « ذو» امد مؤول به مشتق از 
هراي پيشروندي   همانگونه كه مشهود است این تركيب اضافی در مقام تر مره برا متررادف   

هرایی برراي ایرن    شرود. مروارد زیرر نمونره    )بدون + اسم( تر مه مری « بی»و « غير»ساز منفی
 موضوت است:

 ة فی الیب عن وطنام من منظور السعودی غیر ذی ح بات الیمنیون 
 غير محق غيرمشروت/

  یتعامل معاا معاملة المفرد المؤن  غیر ذوی العقولالجموع 
 غيرعاق 

  غیر ذات أهمیةصارت األمور المعیشیة للحکومة األردنیة 
 اهميتبی

  غیر ذی خللهیا الجااز وف  تقدیر المصممین 
 بدون نقص

كار رفتره اسرت؛ ماننرد    به «اولوا»صاحبيه و تاواژ « ذو»این ساختار در قرآن كریم به همراه 
هایی از این ساختار هستند كره همگری حراكی از اصرالت     آیات زیر، نمونه«. غير ذي زرت»

 این ساختار در مقام كاربرد در زبان عربی است. 

 ( 87)ابراهيم/  ﴾ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادِ غیر ذی زرع﴿غير ذي زرت: 

 (13مر/ )ز ﴾قرآنا عربیاً غیر ذی عو ﴿غير ذي عوج: 
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 ( 86)نور/  ﴾فالیبدین زینتان إال ماظار مناا. . . . والتابعین غیرأولی اإلربة﴿: غیر أولی االربة

الیستوی القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل ﴿غير  ولی الضرر: 
  (69)نساء/  ﴾اهلل

بان عربی براي تارواژ  برخی كاربردهاي ز ساختار)ب+غير+ما/ مصدر ناره یا معرفه(:-68
در ایرن  « غيرر »است كره تارواژ   « ب + غير + ماي موصوله»ناظر بر ساختار مجروري « غير»

اسرت. در  « بردون »عربی و با همایندي حرف باء معرادل قيرد   « دون»ساختار در معناي واژه 
والایین  ﴿سورب احزاب:  39خورد؛ نظير آیة قرآن كریم این كاربست به وفور به  شم می

بغیار  ». تعبيرر  ﴾ن المومنین و المومنات بغیر ما اکتسبوا فقط احتملوا باتاناً و إیما مبیناًیؤذو
و  666، 683، 688كار رفته اسرت؛ از  ملره: آیرات    در آیات بسياري با این مفهوم به« علمٍ
سرورب   16سورب روم، آیرة   166سورب حو، آیة  3سوره نح ، آیة  19سورب انعام، آیة  655

نيز از موارد پركاربرد ایرن سراختار   « بغيرالحق»سورب فتح. همچنين عبارت  19 لقمان و آیة
سرورب   16خرورد؛ از  ملره: آیرة    در قرآن كریم است كه موارد بسياري از آن به  شم می

 79سرورب قصرص، آیرة     86سرورب یرس، آیرة     18سورب اعراف، آیة  651و  88بقره، آیات 
 سورب احقاف.  18ورب شوري و آیة س 51سورب فصلت، آیة  69سورب غافر، آیة 

 این ساختار در زبان عربی معاصر به صورت تركيب  ري زیر تغيير یافته است:

 «:غير»من+ 

 مصدر صریح معرفه بال من غير االهتمام. 

 ناره من غير االهتمام. 

 مصدر مؤول ناره غير  ن یهتم.  

 
إلی خبة الحکومة فی مکافحة  وألقی الرئیس المصری کلمة أمام الجماور من غیر االشارة

  إلی حلول بدیلة من غیر أن یتبرقالفقر تحدث االستاذ عن معالجة القضایا االجتماعیه 
 بدون ایناه به راهاارهاي  ایگزین بپردازد.          
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 ، رهيافتی مناسب براي تر مه آن است. «بدونِ»اي در این ساختار نوپيدا نيز معادل تر مه
ضمير + مرن + اسرم  رنس  مرع: یاری دیگرر از كاربردهراي        « + غير»ساختار ك +  -65

و پسرامدي ضرمير اسرت كره در آن     « ك»در زبان عربی همآیی با حرف  رر  « غير»تاواژ 
اي به دلي  همآیی با ضرمير معرادل تر مره   « غير»كاف معناي تشبيه را داشته و  ون تاواژ 

 )مانند دیگر...( خواهد بود.  اي این ساختاررا دارد در نتيجه معادل تر مه« دیگر»
تقریبراً در  « كَ +  حرد »این ساختار، ساختاري معاصر و نوپيدا است و ساختار قردیمی  

یاا نسااء النبای لساتن     ﴿سورب احرزاب   81شا  كاربردي فعلی آن بوده است؛ مانند آیة 
 لرت حراكی از دال  ،کواحادة  در این آیه به  اي« كأحد». تعبير ﴾کأحد من النساء ان اتقیتنّ

و یک ترن و یرک  ماعرت كراربرد دارد      و مؤنث مذكر است كه براي نفی « حد»تاواژ 
 (.6668)قرطبی، 

ماننرد  »كند و بره  راي   در  ملة منفی، مفهوم نفی مطلق را ایجاب می«  حد»كاربست  
 شود. تر مه می...« یک از همانند هيچ»به صورت « دیگر، همچون و همانند دیگر

  من التقینات بالتیار الکاربائیغیرها کهیه التقنیة تعمل 
 مانند دیگر/ همچون

  من القضایا النحویه تحتا  إلی تحر شامل فی أشکالاا کغیرهاإنّ قضیه الحال 
 همچون /دیگر مانند

 من البلدان تحظی بحقوق دولیة متساویةکغیرها قال الرئیس فی کلمته أنّ إیران 
 دیگر/ همچون مانند 

 من القضایا الدولیة  رهالیست هیه القضیة کغی
 یک ازیک از/ مانند هيچهمچون هيچ

 گيریبحث و نتيجه
هاي پركاربرد و  ند معنا در زبان عربی اسرت و ایرن تعردد    از واژه« غير»تاواژ وابستة  -1

و وه استعمال، هم در نحو عربی و هم در متون معاصر عربری بره وفرور كراربرد دارد. هرر      
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كاربردهاي مصطلح و متداول در علم نحرو و مسرتعم    « غير»اژ  ند بيشتر كاربردهاي تاو
در متون عربی است، اما برخی ساختارهاي  دید نيرز برا تو ره بره نيازهراي  دیرد زبرانی        

 رود. كار میتوسط گویشوران زبان عربی بازتوليد شده است و به

ساختار متفاوت در  65كار رفته آن داراي با تو ه به ساختارهاي به« غير»تاواژ وابسته  -1
« غيررِ »اسرتثنائی )در مفهروم ادات إالّ(،   « غيررِ »زبان عربی است كه در این ميان ساختارهاي 

« الغيرر و والغيرر  »ساز عربی )غير + ذي + مصدر( و تركيب وصفی در معناي پيشوند منفی
 از كاربردهاي متداول از دیرباز تاكنون در زبان عربی هستند. 

نروت از   1عرالوه برر مفهروم اسرتثنا در شرا  وصرفی خرود داراي        « رغير »تاواژ وابستة  -8
هاي شمارشگري )غيرقلي  و بسيار(، محدودكننرده برازب   اي شام  معادلهاي تر مهمعادل

زمانی)غيرمسبوقه و  دید(، نامشخص بودن )غيرمحدد و نامشخص(، قيمتری )غيرررخيص   
هراي تاواژهراي صرفتی    ير(، معادلساز )بی، نا و غهاي پيشوندي منفیو ارزشمند(، معادل

 هاي قيدي )فقط، اما، بدون و همچون( است. )دیگر، متفاوت، غيرقاب ( و معادل

غيرر + اسرم اشراره + مرن + اسرم      »، «غيرر نّ »از مجموت ایرن سراختارها،  هرار سراختار      -5
من + غير + مصدر »و ساختار « غير + ضمير + من + اسم  نس/ اسم  مع»، ساختار « نس
روند كه بره ترتيرب   شمار میاز  مله ساختارهاي معاصر براي این تاواژ به« ل/ صریحموو
« بدون»براي ساختار دوم و سوم و « دیگر»براي ساختار نخست، « اما»اي هاي تر مهمعادل

 براي ساختار  هارم است. 

د و رو « غير»ساختارهاي  ایگزینی نيز در عربی معاصر براي برخی كاربردهاي تاواژ  -9
ب + »بره  راي   «  مرن + غيرر + مصردر   »تروان بره سراختار    هرا مری  تررین آن دارد كه از مهم

به « ك + غير + ضمير + من + اسم  نس»و نيز ساختار « بدون»در معناي قيدي « غيرمصدر
و « بردون »اي سراختار اول  اسرت كره معرادل تر مره    « ك +  حد + من + اسم  نس» اي 

 ت. اس« همانند دیگر...»ساختار دوم 

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم. 
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