
 باسمه تعالی

 طرح اجمالی تحقیق ساالنه طالب مدرسه شهیدین

 ادبیات عربنمونه طرح 

 

 :راهنما استاد          :                   پایه              :                خانوادگی نام و نام          

 و تاثیر آن در کالم فاء سببیه در نحو      عنوان موضوع:

 مؤلّفه های طرح

 و اینکه چه کاری انجام خواهد شد( جایگاه موضوع و بررسی جوانب آن) ن مسأله و تعیین حدود آن:تبیی -1

در میان اقسام کلمه در مباحث نحوی، حروف جایگاه ویژه ای دارند. حروف با توجه به نوع تاثیر و جایگاهشان اقسام مختلفی دارد. یک 

ثم، ال، بل، و لکن می شود. در این میان فاء اقسام مختلفی دارد. یکی از اقسام  قسم از حروف حروف عطف نام دارد که شامل واو، فاء،

سببیت است. در معنا و مصداق فاء سببیت بین نحویین اختالف دیدگاه وجود دارد. وجود واژه های همسویی مانند فاء تعلیل، فاء جزا فاء 

ق باهم شده است. در این تحقیق برآنیم که ضمن بررسی معنای فاء و فاء فصیحه امر را بیشتر مشتبه ساخته و باعث خلط برخی مصادی

 سببیت به تفاوت آن با واژه های همسو پرداخته و در پایان آن را بر  برخی آیات شریفه قرآن تطبیق نماییم. 

 :پیشینه تحقیق -2

در این زمینه وجود دارد ولی در اقسام  مطالبی پراکنده )جلد و صفحه(متعدد نحوی مطرح شده است. در الکتاب سیبویهاین بحث در کتب 

گرچه یکی از معانی فاء شمرده شده ولی توضیحی که داده شده با  )جلد و صفحه( معنای فاء بدان اشاره نشده است. در شرح کافیه

گر تفاوت این جزاء و سببیت را قسیم همدیگر ذکر کرده که بیان )جلد و صفحه(  معنای فاء جزا نزدیک است. عباس حسن در نحو وافی

اقسام فاء را با گستردگی بیشتری برشمرده و  )جلد و صفحه(  لصرف و النحو و االعرابدر میان کتب نحوی معاصر موسوعه ادوست. 

 معنای سببیت را در کنار فاء جزا و تعلیل برشمرده است و توضیحاتی در تفاوت این معانی داده است. 

  :سؤاالت تحقیق -3

 چیست و چه جایگاهی در نحو دارد؟فاء سببیت : سؤال اصلی

 فرعی تسؤاال

 سببیت به چه معناست؟

 معانی فاء کدام است؟

 تفاوت فاء تعلیل با فاء سببیه کدام است؟

 تفاوت فاء جزاء با فاء سببیه چیست؟



 فاء سببیه چه تاثیر لفظی و معنوی در کالم دارد؟

 اقوال در فاء سببیه کدام است؟

اقوال در فاء سببیه و  در بررسی این سؤاالت به نظر می رسد دو سؤال فرعی و بقیه فرعی تر هستند. شوند. پردازش سؤاالتاکنون باید 

  تفاوت آن با فاء تعلیل و جزا بیشتر به شاکله اصلی مقاله مربوط است. معانی فاء می تواند حالت مقدمی داشته باشد. 

 ترتیب منطقی مباحث(چارچوب کلّی مقاله) -4

 دازش سؤاالت می توانیم مقاله خود را چارچوب بندی کنیم:با توجه به پر

 (پیشینه بحث، معانی فاء، و ضرورت آنمقدمه:) 

 اقوال در فاء سببیتگفتار اول: 

1.  

2.  

 تفاوت فاء سببیت با موارد همسوگفتار دوم: 

1.  

2. 

 گفتار سوم: تاثیر معنایی فاء سببیت و تطبیق آن بر آیات قرآنی

 جمع بندی و نتیجه گیری

 رست اهمّ منابع: )نام خانوادگی، نام، عنوان کتاب، نوبت چاپ، ناشر، مکان نشر، زمان نشر(فه -5

 ش1631حسن، عباس، النحو الوافی، دوم، نشر ناصر خسرو، تهران، 

ره(، ابن هشام األنصاری، عبداهلل بن یوسف، مغنی اللبیب عن کتب األعاریب، چهارم، کتابخانه حضرت آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی )

 تاقم، بی

 

 اگر تاریخ نشر نداشته باشد: بی تا  

 اگر مکان چاپ نداشته باشد: بی جا

 اگر ناشر نداشته باشد: بی نا

 

 

 


