
على وجھیندو نوع دارد قد

حرفیة و ستأتى

 و ھى على وجھینبر دو وجه در کالم عرب استعمال می گردد و اسمیة

اسم فعل و سیأتى

 و ھذه تستعمل على وجھیناین وجه نیز بر دو قسم استعمال می گرددو اسم مرادف لحسب

 مبنیة

 و ھو الغالب

علت بناء
 لشبھھا بقد الحرفیة فى لفظھاشباهت لفظی با قد حرفیه
و لكثیر من الحروف فى وضعھا شباهت وضعی به حروف

» بالسكونحرکت بنائی قد  و یقال فى ھذا «قدْ زیدٍ درھمٌ

 حرصا على بقاء السكوندلیل و [یقال]«قدنى» بالنوننحوه استعمال قد مبنیه هنگام اضافه به یاء متکلم
دلیل

ألنھ األصل فیما یبنون[أي في بناء الکلمات

 و معربة

و ھو قلیل
زیرا دائم االضافه است و شباهتش را به حرف خنثی می سازد پس طبق قاعده باید همیشه معرب باشد ولی به خاطر استعمال عرب غالبا مبنی استعمال شده استدلیل جواز اعراب

 كما یقال: حسبُھ درھمٌ، بالرفعتشبیه یقال: قدُ زیدٍ درھمٌ بالرفعنحوه حرکت دادن قد معربه
كما یقال: حسبى [بدون النوندلیل آن قیاس است و [یقال]«قدى درھم» بغیر نوننحوه استعمال قد معربه هنگام اتصال به یاء متکلم

اما بررسی وجه اول(اسم فعل

 و المستعملة اسم فعل مرادفة لِ:یكفىمعناي قد در این وجه

جائزالوجهینکیفیت استعمال قد در این وجه با یاء متکلم
یقال

 قَدْ زیدا درھمٌ
و قدنى درھم

كما یقالدلیل جواز وجھین قیاس قد بھ فعل یکفي است
یكفى زیدا درھم
و یكفینى درھم

اما بررسی وجه اول(حرفیه

 و أما الحرفیة فمختصةویژگیهاي مدخول قد حرفیه

زیرا قد حرفیه تأکید را می رساند و جمله اسمیه ذاتا تأکید دارد و نیازي به قد ندارد بالفعل

زیرا فعل جامد به منزله اسم است المتصرف

زیرا انشاء قابل تأکید نیست الخبرى

زیرا منفی قابل تأکید نیست المثبت

 المجرد من

زیرا لم و لما که براي نفی استالم امر و الي نهی نیز انشائی هستند جازم

زیرا أن و کی تأویل به مصدر می برند و قد براي تأکید مضمون جمله است نه مفرد؛  لن نیز خود تأکید را می رساند و نیازي به قد ندارد؛ إذن نیز اگر قد را قبلش وارد کنیم با صدارت اذن و اگر بعد از اذن وارد کنیم با عدم فصل اذن با مضارع منافات دارد و ناصب

زیرا حروف تنفیس خود تأکید را می رسانندو حرف تنفیس

مثال إال بالقسماستثناء فال تفصل منھ بشى  و ھى معھ كالجزءدلیل عدم جواز فصل بین قدحرفیه و فعل
یَّنَ لى عَنائى  بِوَشْكٍ فِراقِھم صُرَدٌ یَصیحُقائل این شعر مشخص نیستکقولھ       در شعر پس به تحقیق به خدا قسم  براي من ظاهر کرد در تنگنا قرار گرفتنم را جغدي که فریاد می زند که فریاد او داللت بر سرعت جدایی از آنان می کردترجمهفقد و هللاّ بَ

و سمع «قد لَعَمْرِى بِتُّ ساھرادر نثر
این مثال را زمخشري نقل کرده است

ترجمه
به تحقیق به دینم قسم شب را به صبح آوردم در حالی که شب بیدار بودم

عمر در اصل به معناي عمر و زندگانی است اما در صورتی که به یاء متکلم اضافه گردد به معناي دین استنکته از لسان العرب ج4 ص601

و لھا ستّة معانمعانی قد حرفیه

أحدھا: التوقع

یعنی داللت می کند بر اینکه مخاطب انتظار حصول مدخول قد را می کشیده است

 بررسی معناي
 توقع بر سر
 ماضی و
مضارع

.كقولك «قد یقدم الغائب الیوم» إذا كنت تتوقّع قدومھمثال و ذلك [معني التوقع]مع المضارع واضح

 و أما
 مع

 الماضى
اختالفی است

و منھ قول المؤذن: قد قامت الصالة؛ ألن الجماعة منتظرون لذلكمثال قال الخلیل: یقال «قد فعل» لقوم ینتظرون الخبر فأثبتھ األكثرونمثبتین توقع در ماضی
) ألنها(همسر زید بن ثابت) کانت تتوقّع إجابۀ اللّه سبحانه و تعالى لدعائهامثال قرآنی از مغنی اللبیب لُک ی تُجاد الَّت ه قَولَ  و فى التنزیل  (قَد سمع اللَّ

دلیل انکار قد توقعیه بر سر ماضی و أنكر بعضھم[أي ابوحیان شیخ المصنف] كونھا للتوقع مع الماضىمنکرین قد توقعیه در ماضی
و قال: التوقّع انتظار الوقوع، و الماضى قد وقع

 و قد تبین بما ذكرنا أن مراد المثبتین لذلكجواب ابن هشام از طرف مثبتین به ابوحیان
 أنھا تدلّ على أن الفعل الماضى كان قبل اإلخبار بھ متوقّعا

 ال أنھ اآلن متوقع

نظر ابن هشام

دلیل والظاھر أنھا ال تفید التوقع أصالانکار قد توقعیه در ماضی و حتی در مضارع
 إذ الظاھر من حال المخبر عن مستقبل أنھ متوقّع لھ أما فى المضارع فألن قولك «یقدم الغائب» یفید التوقع بدون قددر مضارع

 لصحّ أن یقال فى «ال رجل» بالفتح إن ال لالستفھام ألنھا ال تدخل إال جوابا لمن قال: ھل من رجل، و نحوه فالذىجواب نقضی  و أما فى الماضى فألنھ لو صح إثبات التوقع لھادر ماضی
بعد «ال» مستفھم عنھ من جھة شخص آخر كما أن الماضى بعد قد متوقّع كذلك[أي من جھة المخاطب

شاهد قولی
و عبارة ابن مالك فى ذلك حسنة، فإنھ قال

 و لم یقل إنھا تفید التوقع إنھا تدخل على ماض متوقع
همیشه توقع در مضارع وجود دارد و لم یتعرض للتوقع فى الداخلة على المضارع البتة کأنّ 

و ھذا ھو الحق

 تقریب الماضى من الحالالثانى

مراد حال اسناد است نه تکلم بنابراین این مطلب با مثال جاءنی زید امس قد رکب نقض نمی شود زیرا مراد این است که رکوب قبل از مجیء بوده است منتها نزدیک و متصل به زمان مجیء به قرینه قدنکته از شمنی

این قسم از قد فقط بر سر فعل ماضی می آیدنکته از خطیب

 قد بر سر ماضی و مضارع قطعا معناي تحقیق را می رساندمعانی قد با بیان رضی اعلی اهللا مقامه ج4 ص445

  اما بر سر ماضی گاهی

 عالوه بر تحقیق معناي تقریب و توقع را نیز می رساند یعنی تحقیق و تقریب و توقع را با هم می رساند مانند قد رکب االمیر به کسی که انتظار وقوع امیر را می کشیده است اما مثال قد قامت الصالة را نیز می توان گفت تقریب و تحقیق و توقع را می
رساند البته نظر شمنی در تقریب در این مثال به این نحوه است که امام جماعت می گوید نمازي که توقع حصولش را می کشیدید به تحقیق وقتش نزدیک شده است

و گاهی تقریب و تحقیق بدون توقع را می رساند مانند قدرکب االمیر به کسی که توقع رکوب امیر را نداشته است بنابراین بنابر نظر رضی اگر توقع را برساند تقریب را نیز حتما می رساندولی اگر تقریب را برساند گاهی توقع را می رساند و گاهی نمی رساند

اما بر سر مضارع بنابر نظر رضی عالوه بر تحقیق
غالبا تقلیل را نیز می رساند

  و گاهی
تحقیق را بدون تقلیل می رساند مانند قد نري تقلب وجهک

یا تحقیق را با تکثیر به معناي ربما در موضع مدح می رساند مانند: قد اترك القرن مصفرا انامله

فإن قلت «قد قام» اختصّ بالقریبفیحتمل الماضى القریب و الماضى البعیدتقول «قام زیدمثال

احکام قد تقریبیه

 و ابتنى
 على

 إفادتھا
 ذلك(تقریب
 الماضي

 (من الحال
أحكام

 أنھا ال تدخل على لیس و عسى و نعم و بئسمنھا
 ألِنَّھنّدلیل

حق این است که این افعال زمان دارند و زمان حال را می رسانند کمااینکه خود ابن هشام در بحث لیس می گوید که لیس براي نفی حال است و  اال اگر زمان نداشته باشند که نباید فعل باشندال یفدن الزمان

شمنی: البته به غیر از مصدر که متصرف است و ال یتصرفن

و ال تدخل على الماضی غیر المتصرّف، کنعم و بئس و عسى و لیس، ألنها لیست بمعنى الماضی حتى تقرّب معناها من الحال دلیل از رضی

اختالفیمنھا

 وجوب دخولھا عند البصریین إال األخفش على الماضى الواقع حاال

فعل ماضی ساده را تبدیل به ماضی نقلی می کند

زیرا اصل در حال تقارن زمانی بین حال و عامل حال است بنابراین اگر زمان حال نسبت به عاملش گذشته باشد قد بر سرش آورده می شود تاحداقل زمانش به زمان عامل نزدیک گردددلیل

اقسام

 إما ظاھرة
نحو (وَ ما لَنا أَالَّ نُقاتِلَ فِي سَبِیلِ هللاَِّ وَ قَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِیارِنا وَ أَبْنائِنا

 و قول عباس بن
عبدالمطلب

 نصرنا رسول هللا في الحرب سبعة  و
قد فَرَّ من فرَّ منھم و أقْشَعوا

ما رسول خدا را یاري کردیم در جنگ در حالی که هفت نفر بودیم در حالی که فرار کرده اند کسانی که فرار کردند و متفرق شدندترجمه

قد اول قد تقریبیه است و دومی تحقیقیه است یعنی کسانی که قبال فرار کردند فرارشان تا االن ادامه داردشاهدمثال

 أو مقدّرة
 (نحو (ھذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَیْنا

ممثال دیگر از مغنی اللبیب ه ور دص رَتصح جاؤُکُم أَو

ظاهرا قول کوفیین و اخفش در اینجا نسبت به قول بصریین متقن تر و معقول تر استو خالفھم الکوفیون و االخفش فقالوا ال یحتاج لذلک لکثرة وقوعھا حاال بدون قدو االصل عدم التقدیر السیما فیما کثر استعمالھ

 و ذلكدلیلدخول الم االبتداء فى نحو «إنّ زیدا لقد قاممنھا
ألن األصل دخولھا[الم االبتداء] على االسم نحو «إنّ زیدا لقائم

مْ و إنما دخلت على المضارع لشبھھ باالسم مُ بَیْنَھُ فجاز دخولھا علیھ الذى ھو شبیھ باالسم فإذا قرب الماضى من الحال أشبھ المضارع نحو (وَ إِنَّ رَبَّكَ لَیَحْكُ

التقلیل المعنى الثالث

و ھو ضربان
 نحو تقلیل وقوع الفعل

 قد یصدق الكذوب
و قد یجود البخیل 

نْتُمْ عَلَیْھِ و تقلیل متعلقھ  أى ما ھم علیھ ھو أقل معلوماتھ سبحانھ نحو قولھ تعالى: (قَدْ یَعْلَمُ ما أَ

و زعم بعضھم أنھا فى ھذه األمثلة و نحوھا للتحقیقمخالفین قد تقلیلیه
إذ آخر الكالم یناقض أولھفإنھ إن لم یحمل على أن صدور ذلك منھما قلیل كان فاسدابل من قولك البخیل یجود و الكذوب یصدق و أن التقلیل فى المثالین األولین لم یستفد من قد

ونظیره قول امیرالمومنین علیھ السالم قدیزھق الحکیممثال دیگر

التكثیرالرابع

زمخشري: به منزله ربما

 قالھ سیبویھقائل
لباس هایش با شاتوت رنگ شده بودترجمهقد أترك القَ◌ِرْنَ مصفرّا أناملھ كأنّ أثوابھ مجّت بفرصاد :فى قول الھذلىشاهد مثال سیبویه  چه بسیار هماوردخوددر شجاعت راکه رها کردم در حالی که سر انگشتانش زرد شده بود(مرده بود) به طوري که کأنّ 

ک قبلۀ ترضاهامثال قرآنی از زمخشري قد نري تقلب وجهک فی السماء فلنولّینّ

نحوالتحقیقالخامس

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاھا
به تحقیق دانستند که فرزندان ما در نزد ما مورد تکذیب نیستند و مقصود به قول باطل ها نیستندلقد علموا أنّ ابناءنا ال مکذَّب  لدینا و ال یُعني بقول األباطلوقول ابیطالب علیھ السالم في مدح الرسول صلي هللا علیھ و آلھ و سلّم

 و قد مضى أن بعضھم حمل علیھ قولھ تعالى 
نْتُمْ عَلَیْھِ(نور/۶۴ قَدْ یَعْلَمُ ما أَ

و ھو (أي حملھ علي التحقیق) أظھرنظر ابن هشام در این آیه

النفىو السادس

علی بن احمد بن سیدة از علماي قرن پنجم نحوي و لغوي بوده و نابینا بوده است و شصت سال عمر کرده است که کتاب لغویش المحکم و المحیط االعظم فی اللغۀ می باشدنکته از بغیۀ الوعاة حكى ابن سیدة «قد كنت فى خیر فتعرفَھ» بنصب تعرفقائل و شاهد مثال

یعنی این معنا براي قد بعید است و نمی توانیم بپذیریمو ھذا غریبنظر ابن هشام درباره این معنی براي قد

ثم جاء النصب بعدھا نظرا إلى المعنىھو رجل صادقو ھو أن یكون كقولك للكذوبو محملھ على خالف ما ذكرتوجیه ابن هشام نسبت به مثال حکایت شده
یعنی به خاطر نفی التزامی کالم منصوب شده است نه نفی مطابقی و این نفی التزامی قرینه اش گوشه و طعنه زدن است

شمنی
براي نصب تقدم نفی محض یعنی نفی مطابقی شرط استان قلت

براي وجوب نصب تقدم نفی محض شرط است اما براي جواز وجود نفی التزامی کافی استقلت


