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ترجمه و توضیح مباحث جدید مغنی الریب(صفحات  403تا )443
یکی از اقسام جمالتی که محلی از اعراب ندارند جمله ابتدائیه است که مستأنفه نیز نامیده میشود البته نام گذاری به استیناف
مقصود را بهرت بیان میکند زیرا جمله ابتدائیه به جمالتی که در ابتداء آنها مبتدا قرار دارد( جمله اسمیه ) نیز اطالق میشود
هرچند محلی از اعراب داشته باشند.
قسم اول :جمله ای که نطق و کالم با آن آغاز میشود مانند اینکه در ابتداء رشوع کالم گفته شود « زید قائم » بنابراین متام
جمالتی که در ابتداء سوره های قرآن کریم قرار دارند وسوره با آن ها رشوع میشود جمله مستأنفه اند و محلی از اعراب
ندارند.
قسم دوم :جمله هایی که ارتباط آنها با ماقبل خود قطع شده باشد (یعنی از جهت معنا ادامه و تتمه ما قبل نباشند) مانند جمله
« رحمه الله » در عبارت« مات زید رحمه الله » ومانند جمله «إنا مکنا له فی االرض» بعد از ایه«قل ساتلو لکم منه ذکرا» و
همچنین فعل قلبی که به خاطر تأخر از معمول های خود از عمل ملغی شده است از افراد همین قسم از جمالت مستأنفه است
مانند جمله «اظن» در عبارت « زید قائم أظن ».
اما اگر عامل ( فعل قلبی ) به خاطر اینکه در بین معمول های خود واقع شده از عمل ملغی شده باشد در این صورت جمله
معرتضه است هر چند که جمالت معرتضه نیز محلی از اعراب ندارند مانند جمله « أظن » در عبارت « زید أظن قائم » در این
مثال جمله أظن معرتضه است و محلی از اعراب ندارد .
البته باید توجه داشت که بیانیون جمله مستأنفه را به جمله ای که جواب از سؤال مقدر باشد اختصاص داده اند مانند جمله «
ني *إِ ْذ َد َخلُوا َعلَيْ ِه فَقالُوا َسالماً َ
قال سالم قوم منکرون » در آیه رشیفه « َه ْل أَ َ
قال َسال ٌم قَ ْو ٌم
تاك َحديثُ ضَ يْ ِف إِبْراهي َم الْ ُمكْ َرم َ

ُمنْ َك ُرونَ » در این آیه رشیفه جمله «قال سالم» جواب از سؤال مقدر است یعنی اینکه گویا مخاطب پرسیده است ماذا قال لهم (
حرضت ابراهیم در جواب آنها چه گفت ؟) که جواب داده شد «قال سالم» و به علت مستأنفه بودن این جمله ( قال سالم ) به

جمله ماقبل ( قالوا سالماً ) عطف نشده است
بنا بر نظر بیانیون ( اختصاص جمله مستأنفه به جمالتی که جواب از سؤال مقدرند ) دو جمله ای که با قال در آیه رشیفه « َو

لَ َق ْد جا َءتْ ُر ُسلُنا إِبْراهي َم بِالْ ُب ْْشى قالُوا َسالما ً َ
قال َسالم » رشوع شده اند استیناف بیانیه می باشند زیرا هردو عبارت «قالوا

سالماً» و «قال سالم» جواب از سؤال مقدرند جمله اول جواب از سؤال «ماذا قالوا» وجمله دوم جواب سؤال «ماذا قال لهم»
است.
تنبیه اول :در مواردی تشخیص بعضی از جمالت مستأنفه دشوار بوده و ممکن است با سایر جمالت اشتباه شوند .

الَ ْعىل َو
مثال اول جمله « ال یسمعون الی املأل أعلی » در آیه رشیفه « َو ِحفْظا ً ِم ْن ك ُِّل شَ يْطانٍ ما ِر ٍد *ال يَ َّس َّم ُعونَ إِ ََل الْ َم َ َِل ْ
يُ ْق َذفُونَ ِم ْن ك ُِّل جانِب » درنگاه اول امکان دارد به عنوان صفت دوم برای شیطان ( جمله بعد از نکره صفت است ) ویا جمله
حالیه برای آن ( جمله بعد از نکره مخصصه حال است ) لحاظ شود لکن بعد از دقت در این مطلب که شیاطین نسبت به
مطالبی که در مأل أعلی وجود دارد قدرت استامع ندارند و دلیلی ندارد که شهاب سنگ ها برای حفظ مأل أعلی از آنها فرستاده
شودصفت یاحال بودن این جمله منتفی است بنابراین جمله « ال یسمعون » استیناف نحوی است و حتی استیناف بیانی نیز منی
باشد زیرا جواب از سؤال مقدر بودن این جمله باعث فساد معنی میشود چرا که معنای آیه چنین خواهد شد «چرا باید مأل أعلی
حفظ شود؟ برای اینکه شیاطین قدرت براستامع ندارند» وفساد این معنا آشکار است.
مثال دوم :جمله « إنا نعلم مایسون و ما یعلنون » بعد از قول خداوند متعال « فال یحزنک قولهم » که در این آیه رشیفه نیز
امکان دارد جمله « إنا نعلم » به عنوان مقول قول جمله « فال یحزنک قولهم » معنا شود در حالی که جمله « إنا نعلم  »..کالم
خداوند متعال میباشد نه قول کفار ومْشکین که باعث اندوه حرضت رسول صلی الله علیه وآله شده بودند.
مثال سوم :جمله « ثم نعیده » بعد از جمله « أَ َو لَ ْم يَ َر ْوا كَيْ َف يُ ْب ِدئُ اللَّ ُه الْ َخلْق »استفهام این جمله ،استفهام تقریری است زیرا

مورد مشاهده کفار ومْشکین بودهواقرارگرفنت ازان صحیح است ولی آنان شاهد اعاده خلق نبوده اند زیرا هنوز واقع نشده

است و اقرار گرفنت ازچیزی که هنوز واقع نشده درست نیست بنابراین صحیح نیست که گفته شود « ثم » عاطفه و جمله «
ِف
ريوا ِ
یعیده » عطف به ما قبل است بلکه جمله « ثم یعیده » مستأنفه است و مؤید استینافی بودن آن ،آیه رشیفه « ق ُْل س ُ

الَ ْر ِ
اْل ِخ َرة» است که از نظر مضمون شبیه آیه مورد بحث می باشد و استینافیه
ْ
ض فَانْظُ ُروا كَ ْي َف بَ َدأَ الْ َخل َْق ث ُ َّم اللَّ ُه يُنْ ِش ُئ النَّشْ أَ َة ْ

بودن « ثم » در آن واضح تر است زیرا که در غیر این صورت عطف خرب( الله یُ ِ
نشئ النشأة اْلخرة ) بر انشاء( فانظروا ) را به

دنبال دارد.

تنبیه دوم :در برخی جمالت عالوه بر استیناف احتامالت دیگری نیز وجود دارد و می توان این جمالت را به دو نوع تقسیم کرد
نوع اول :جمالتی که برای مستأنفه بودن احتیاج به تقدیر گرفنت کلمه ای دارند تا به وسیله آن جمله مستأنفه تشکیل شود مانند
قول امیر املؤمنین علیه السالم « نعم الحکم الله» دراین مثال برای تشکیل جمله مستأنفه باید قبل از کلمه الله ،هو در تقدیر
گرفته شود تا جمله مستأنفه را تشکیل دهد « نعم الحکم هو الله » بنابراین جمله « هو الله » مستأنفه است و محلی از اعراب
ندارد البته کلمه الله میتواند ترکیبات دیگری نیز داشته باشد که در آن ها جمله مستأنفه تشکیل منیشود(.به بحث اعراب
مخصوص به مدح وذم مراجعه شود)
نوع دوم :جمالت تام وکاملی که برای استینافیه بودن احتیاجی به تقدیرگرفنت چیزی ندارند .این نوع از استیناف مثال های

َّذين آ َمنُوا ال تَتَّ ِخذُوا بِطانَ ًة ِم ْن ُدونِ ُك ْم ال يَأْلُونَ ُك ْم خَباالً َو ُّدوا
فراوانی دارد مانند جمله «ال یألونکم خباالً» در آیه رشیفه « يا أَيُّ َها ال َ

اْل ِ
يات إِ ْن كُنْتُ ْم ت َ ْع ِقلُونَ »
ْرب قَ ْد بَ َّينَّا لَ ُك ُم ْ
ما َع ِنتُّ ْم قَ ْد بَ َد ِت الْ َبغْضا ُء ِم ْن أَفْوا ِه ِه ْم َو ما تُخْفي ُص ُدو ُر ُه ْم أَك َ ُ

جناب زمخْشی جمله « ال یألونکم خباالً » را استیناف بیانیه دانسته و گفته است همه این جمالت علت برای بطانة(صاحب
س) نگرفنت از کفار ومْشکین می باشد البته احتامل اینکه این جمالت صفت برای بطانة باشند را نیز داده است یعنی بطانتی

که باعث فساد در میان شام و آشکار کننده غصب اند را اتخاذ نکنید ( بطانة نکره است و جملهای بعد ازان میتوانند صفت واقع
شوند )
تنبیه سوم :در استینافیه بودن یا نبودن برخی جمالت اختالف واقع شده است مانند:
 -3جمله أقوم در مثال « إن قام زید أقوم » مربد با در تقدیر گرفنت فاء ربط ،جمله را جواب رشط دانسته است ولی سیبویه
جمله أقوم را در اصل مقدم و در ابتداء کالم فرض کرده ( أقوم إن قام زید أقم ) و مؤید قول سیبویه التزام نحاة در مانند این
مثال (که أقوم مجزوم نشده است) به ماضی بودن جمله رشط است در صورتی که اگر فاء در تقدیر بود (قول مربد) احتیاجی به
این التزام نبود زیرا با در تقدیر گرفنت فاء ربط  ،فرقی ندارد که جمله رشط ماضی باشد یا مضارع.
 -2مذ ومنذ وما بعد آن در مثل « ما رأیته مذ یومان » در این مثال سیرافی جمله «مذ یومان» را حالیه دانسته است ولی این قول
صحیح نیست زیرا که جمله حالیه در صورتی که اسمیه باشد احیاج به رابط دارد ( واو یا ضمیر ) ورابطی در این مثال وجود
ندارد لکن جمهور در این مثال ها جمله را مستأنفه و جواب از سؤال مقدر میداند ودر صورتی که مذ و منذ رامبتدا بدانیم اصل
کالم این گونه بوده است ( ما أمد ذلک؟) و در صورتی که مذ و منذرا خرب بدانیم ( ما بینک و بین لقائه ؟)
 -4افعالی که در استثناء استعامل میشوند مانند « لیس  ،ال یکون  ،خال  ،عدا و حاشا » سیرافی این جمالت را حال و محالً
منصوب دانسته است زیرا که معنای( قام القوم خال زیدا ً) در اصل «قام القوم خالین قیامهم» عن زید بوده است البته سیرافی
مستأنفه بودن را نیز جایز دانسته ولی ابن عصفور مستأنفه بودن را برای این جمالت متعین میداند.
اما در مثال « جائنی رجال لیسوا زیدا ً » جمله « لیسوا زیدا ً » صفت برای رجال است ( جمله بعد از نکره صفت ) و در مثال
« جاؤونی لیسوا زیدا ً » جمله « لیسوا زیدا ً » حال برای واو (فاعل جاء) می باشد.
جمالت مفسه :جمالتی غیر از ارکان کالم هستند و حقیقت چیزهایی که در ما قبلشان واقع شده اند را بیان میکنند
مفس خود دانسته است.
این جمالت محلی از اعراب ندارند بخالف نظر شلوبین که این جمالت را در اعراب تابع برای َّ
برای توضیح بیشرت این مطلب چند مثال ذکر می شود:
ِصونَ » در این آیه رشیفه «هل هذا
سوا النَّ ْج َوى ال َ
ْش ِمثْلُ ُك ْم أَ فَتَأْت ُونَ ِّ
الس ْح َر َو أَنْتُ ْم تُبْ ِ ُ
َّذين ظَلَ ُموا َه ْل هذا إِالَّ بَ َ ٌ
مثال اولَ « ْ :و أَ َ ُّ
إال بْش مثلکم» جمله مفسه برای النجوی است(یعنی نجوای ظاملان همین عبارت هل----بوده است) وباید توجه منود که هل

درآیه رشیفه معنای نفی دارد یعنی « ما هذا إال بْش » .
البته دو احتامل دیگرنیز در آیه وجود دارد:

 .3جمله « هل هذا إال بْش مثلکم » بدل از النجوی باشد ؛ این قول بر مبنای این است که افعالی که معنای قول دارند ( أسوا
) بتوانند مانند معنای قول در جمله عمل کنند زیرا در صورت بدلیت جمله «هل هذا اال بْش مثلکم» معمول برای أسوا خواهد
بود ( عامل در بدل هامن عامل در مبدل منه می باشد )
باب*
 .2جمله «هل هذا إال بْش مثلکم» مفعول برای یقولون محذوف باشد مانند آیه رشیفه « الْ َمالئِ َك ُة يَ ْد ُخلُونَ َعلَ ْي ِه ْم ِم ْن ك ُِّل ٍ
َسال ٌم َعلَ ْيكُم »که در اصل یقولون سالم علیکم بوده است.
ُراب ث ُ َّم َ
قال لَ ُه ك ُْن فَ َيكُونُ » در این آیه رشیفه جمله « خلقه من تراب »
مثال دوم « :إِنَّ َمث ََل عيىس ِعنْ َد اللَّ ِه كَ َمثَلِ آ َد َم َخلَ َق ُه ِم ْن ت ٍ
مفس برای « مثل آدم » می باشد لکن باید توجه منود معنای تفسیر این نیست که حرضت عیسی علیه السالم نیز مانند حرضت
آدم مستقیامً از خاک آفریده شده است بلکه به این معناست که خلقت حرضت عیسی علیه السالم نیز مانند حرضت آدم علیه
السالم خارج از جریان عادت بوده است.
الرضا ُء » در آیه رشیفه جمله«
مثال سوم «:أَ ْم َح ِس ْبتُ ْم أَ ْن ت َ ْد ُخلُوا الْ َجنَّ َة َو ل ََّام يَأْتِكُ ْم َمث َُل ال َ
َّذين َخلَ ْوا ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم َم َّستْ ُه ُم الْ َبأْسا ُء َو َّ َّ

مست ُهم الرضاء و البأساء »مفس برای « مثل الذین خلوا من قبلکم » است .
َّ

مست ُهم الرضاء والبأساء » حال از « الذین » باشد که مضاف الیه « مثل » است
در این آیه ابوالبقاء احتامل داده است که جمله « َّ
ولی این قول مردود است چرا که حال از مضاف الیه در صورتی صحیح است که بتوان بدون خلل درمعنا ،مضاف را حذف کرده
و مضاف الیه را جای آن قرار دادودر این مثال صحیح نیست که گفته شود « و ملا یأتکم الذین خلوا من قبلکم »
مثال چهارمَ « :حتَّى إِذا جا ُؤ َك يُجا ِدلُون ََك يَق ُ
َّذين كَ َف ُروا » در آیه رشیفه جمله « یقول الذین کفروا »مفس برای جمله «
ُول ال َ

یجادلونک » می باشد البته مفسه بودن زمانی صحیح است که إذا معنای رشط نداشته باشد زیرا در صورت رشطیه بودن اذا
جمله یقول الذین کفروا جمله جواب رشط إذا بوده نه مفسه و جمله یجادلونک نیز حال از فاعل جاؤوک می باشد.
اْل ِ
يات لَ َي ْس ُجنُنَّ ُه َحتَّى حني » در آیه رشیفه گفته شده است جمله « لیسجننه »جمله
مثال پنجم « :ث ُ َّم بَدا لَ ُه ْم ِم ْن بَ ْع ِد ما َرأَ ُوا ْ

جواب قسم محذوف است و جمله مفسه مجموع قسم محذوف و جواب آن می باشد و اگر اشکال شود که قسم انشاء است و

انشاء منی تواند مفسبرای بدا باشد زیرا «بدا» دارای معنای خربی است
مفس در اصل دارای معنایی خربیست که از جمله جواب قسم به دست می آید و آن معنا زندانی
جواب داده میشود به اینکه ِّ

کردن حرضت یوسف است و این هامن بدائی است که برای آنان ایجاد شده.
قسم اول :بدون حرف تفسیر مانند مثال هایی که گذشت
قسم دوم :همراه با أی تفسیریه مانند قول شاعر:
ترمینی بالطرف أی انت مذنب

تقیلینی ولکن إیاک ال أقل

شاهد :جمله مفسه « أنت مذنب » می باشد که همراه با أی تفسیریه است
معنا :تو با گوشه چشمت به من نگاه میکنی تفسیرشده به اینکه یعنی تو گناهکار هستی
اصنَعِ الْ ُفلْك » و نیز مانند مثال« کتبت إلیه أن افعل » لکن در
قسم سوم :همراه با أن تفسیریه :مانند آیه رشیفه « فَأَ ْو َح ْينا إِلَ ْي ِه أَنِ ْ

این مثال اگر قبل از أن باء حرف جر درتقدیر گرفته شود أن ناصبه خواهد بود نه مفسه زیرا که حرف جر بر مفرد داخل میشود
نه جمله.
باید توجه منود که جمله مفسه بدون تأویل وتوجیه میتواند مفس برای جمله انشائی دیگری واقع شود مانند :أحسن إلی زید
أعطه درهامً
جمله در سه باب مفعول به واقع میشود
مثال اول :قال إنی عبد الله
ُوح ابْ َن ُه
اصطَفى لَ ُك ُم ال ِّد َ
مثال دومَ « :و َو َّ
ُوب يا بَ ِن َّي إِنَّ اللَّ َه ْ
ين فَال متَ ُوت ُ َّن إِالَّ َو أَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن » و «نادى ن ٌ
َّص بِها إِبْراهي ُم بَني ِه َو يَ ْعق ُ
َو كانَ ِف َم ْعز ٍِل يا بُ َن َّي ا ْرك َْب َم َعنا »
البته بعد از مرادف قول درصورتی جمله مفعول به می باشد که همراه با ادات تفسیر نباشد ( بحث آن در جمله مفسه گذشت)
منصوب بودن جمله های «یا بنی ارکب معنا» و «یابنی إن الله اصطفی لکم الدین» مورد اتفاق همه نحاة می باشد اما در عامل
ُوح ربه فقال إن ابنی من أهلی »مؤید
نصبشان اختالف است بِصیون عامل نصب را قول محذوف میدانند ؛ وآیه رشیفه « نادى ن ٌ

قول بِصیون است زیرا در این آیه به قول محذوف در آیا ت مورد بحث تِصیح شده است.

در برخی موارد جمله ما بعد ماده قول واقع می شود ولیکن محکی به آن قول نیست ؛ این جمالت دو نوع می باشند
-3بعد از ماده قول واقع شده ولی محکی برای قول مذکور نیست بلکه محکی برای قول محذوف است مانند جمله « ماذا

تأمرون » بعد از « َ
قال الْ َم َألُ ِم ْن قَ ْومِ ِف ْر َع ْونَ إِنَّ هذا لَسا ِح ٌر َعليم » زیرا قول مأل فرعون با عبارت «من الرض» پایان میابد

بنابراین جمله « ماذا تأمرون » محکی برای قول محذوف است یعنی قال فرعون بعد ذلک « ماذا تأمرون »

-2بعد از ماده قول واقع شده است ولی اصالً محکی به قول نیست ( نه مذکور و نه محذوف ) مانند « وال یحزنک قولهم إن
العزة لله جمیعاً » که جمله « إن العزة لله جمیعا ً » مستأنفه است.

گاهی اوقات جمله ای به دنبال جمله مقول قول آورده می شود که در حقیقت مقول قول منی باشد بلکه جمله مستأنفه است که
بعد از جمله مقول قول واقع شده ( در علم الحدیث به این جمله ها مدرج گفته میشود ) مانند جمله « و کذلک یفعلون » بعد از
قول ملکه سبأ « إن امللوک إذا دخلو قریة »..و نیز مانند جمله « والله أعلم مبا وضعت » بعد از قول مادر حرضت مریم سالم الله
علیها « قال رب إنی وضعتها أنثی »
زیرا این جمله ها در اصل خرب بوده اند و اْلن به عنوان مفعول دوم وسوم باب ظن و اعلم در آمده اند و خرب نیز میتواند جمله
واقع شود مانند قول امام علی بن حسین علیه السالم « واری نفس تخاتلنی و أیامی تخادعنی »
سومین بابی که در آن جمله به عنوان مفعول به منصوب می شود باب تعلیق است البته باب تعلیق فقط اختصاص به باب ظن
ندارد بلکه در متامی افعال قلوب جایز می باشد و به خاطر همین است که این باب به سه قسم تقسیم می شود:
 .3جمله در موضع مفعول به با واسطه قرار گرفته باشد مانند « فَلْيَنْظُ ْر أَيُّها أَزْىك طَعاما » « یَسألونَ أیَّان یو ُم الدین » در دو آیه
رشیفه فعل ( نظر و سأل ) به ترتیب با حرف جر فی و عنه متعدی می شوند مانند نظرت فیه و سألت عنه ولی این دو فعل در

دو آیه به وسیله ( أی و أیان ) از عمل در لفظ معلق شده اند اما از جهت معنی کام کان طالب مفعول به با واسطه حرف جر می
باشند.
لکن ابن عصفور تعلیق را مختص به باب ظن و افعالی که به معنای ظن و علم هستند می داند و بنابراین قول دو فعل نظر و
سأل از عمل معلق نشده اند.
 .2جمله در موضع مفعول رصیح واقع شده باشد مانند (عرفت من أبوک )در این مثال جمله (من أبوک) در موضع مفعول
رصیح واقع شده زیرا گفته میشود عرفت زیدا ً وهمچنین مثال علمت من أبوک در صورتی که علمت به معنای عرفت باشد
باید دقت منود که جمله « أیهم أشد علی الرحمن عتیاً » در آیه رشیفه « ث ُ َّم لَنَنْ ِز َع َّن ِم ْن ك ُِّل شي َع ٍة أَيُّ ُه ْم أَشَ ُّد َع َىل ال َّر ْحمنِ ِع ِتيًّا »

از این باب منی باشد زیرا ننزع فعل قلبی نیست همچنین أی نیز موصوله است نه استفهامیه بنابراین أی در آیه رشیفه موصوله

بوده ومبنی برضم و أشد نیز خرب برای هو محذوف وجمله صله برای أی می باشد البته بنابر مبنای یونس ننزع از عمل معلق
شده و وجمله « أیهم أشد » مفعول به است زیرا که ایشان تعلیق را مختص به افعال قلوب منیداند.
 .4جمله در موضع دو مفعول واقع شده باشد مانند « لتعلمن أینا أشد عذابا ً » و « لنعلم أی الحزبین أحصی » و « سیعلم الذین
کفروا أی منقلب ینقلبون » زیرا أی در این مثال استفهامیه بوده ونقش آن مفعول مطلق است و اسامء استفهام نیز صدارت طلب
بوده و افعال ما قبل خود را از عمل معلق می کنند بنابراین جمله( أی منقلب ینقلبون )مفعول به برای سیعلم است.
اما در مثال (عرفت زیدا ً من هو) اختالف شده است که جمله (من هو) چه جایگاهی دارد :
قول اول  :جمله حال برای زید است ؛ این قول مردود است به دلیل اینکه جمالت انشائی حال واقع منی شوند

قول دوم  :جمله مفعول دوم برای عرفت است وعرفت متضمن معنای علم می باشد
قول سوم  :جمله بدل از زیدا ً است قائلین این قول در تعیین نوع بدلیت نیز اختالف کرده اند بعضی جمله را بدل اشتامل برای
زید دانسته اند و برخی بدل کل از کل زیرا در اصل عرفت شأن زید بوده است ( عرفت زیدا ً شأنه )
فائده جمالتی که مفعول به بوده و محال منصوبند درتابع آنان مشخص میشود یعنی مثال می توان اسم مفرد را به محل جمله
عطف منود و به آن اعراب نصب داد مانند « عرفت من زید و عل َمه »
نحویون در رابطه با بعضی از حروف جر ( اصلی ) گفته اند معنای حدث را به آنچه که برخی از ابهامات حدث را برطرف
میکند وصل می کنند در حالی که این ایصال همراه با دو چیز است:
 .3معنای تعلیل  ،ظرفیت  ،الصاق و سائر معانی حروف جر
 .2اثر لفظی خاص ( اعراب جر )
و به همین علت است که به آنها حروف جر گفته میشود ( یعنی در نام گذاری آنها تنها اثر لفظی لحاظ شده است زیرا حروف
جر زائده و شبه زائده معنای مذکور را ندارند ) در نتیجه اسم مجرور به حرف جر (اصلی) دامئاً به یک معنای حدث تعلق
دارد.
توضیح بیشرت :هنگامی که گفته می شود جاء زید در ذهن چندین سؤال ایجاد می شود مثالً آیا از مدرسه آمده یا از باغ سواره یا
پیاده به سوی خانه آمده یا مسجد و هنگامی که گفته می شود جاء زید من املدرسة نقص از از جهت ابتدای حدث بر طرف می
شود و وقتی گفته شود الی املسجد نقص از جهت انتهاء حدث نیز برطرف می شود وزمانی مه گفته شود فی السیارة نقص از
جهت مکان حدث نیز برطرف می شود و همچنین سائر حروف جر اصلی هر کدام ابهامی را برطرف می کنند و از این جهت می
توان متعلق حروف جر را تشخیص داد
و علت اینکه نحاة با وجود روشن بودن معنای متعلق ،بحث از آن را مطرح میکنند این است که جار و مجرور از جهت تقدیم و
تأخیر دارای توسعه است بنابراین گاهی اوقات تشخیص متعلق آن دشوار خواهد بود.
همچنین باید توجه داشت بحث از متعلق و انواع آن در ظروف نیز مطرح است زیرا باب توسعه در ظروف نیزجاری است است
به خالف سائر معمول های فعل.
متعلق جار و مجرور یا فعل است یا شبه فعل و یا چیزی که تأویل به شبه فعل میرود و یا چیزی که اشاره به معنای فعل می
کند واگر هیچکدام از موارد مذکور در کالم موجود نبود متعلق در تقدیر گرفته میشود.
مثال تعلیق به فعل یا شبه فعل « :أنعمت علیهم غیر املغضوب علیهم »

مثال تعلق به چیزی که تأویل به فعل می رود « هو الذی فی السامء إله و فی االرض إله » تقدیر ِآیه این چنین است « هو الذی
هو إله فی السامء » فی السامء متعلق به کلمه إله می باشد در حالی که إله معنای وصفی ندارد زیرا که موصوف واقع میشود ولی
صفت واقع منیشود مثالً إله واحد می گویند بخالف شیء إله لکن به علت تأویل رفنت به کلمه معبود متعلق برای فی السامء واقع
شده است و همچنین در آیه رشیفه جایز نیست إله را مبتدا گرفته و فی السامء را خرب آن دانست زیرا در این صورت جمله صله
بدون عائد به موصول خواهد بود وبه همین دلیل است که در آیه ضمیر هو در تقدیر گرفته میشود.
مثال تعلق به آنچه که رائحه فعل دارد « أنا أبو منهال بعض الحیان در این مثال ظرف بعض الحیان متعلق به أبو منهال است
زیرا تأویل به کلمه شجاع برده میشود ومثال «أنا ابن ماویة إذ جد النفر» در این مثال نیز ظرف إذ متعلق به ابن معاویه می باشد
زیرا که به معنای جواد تاویل برده میشود و همچنین است مثال « فالن حاتم فی قومه » زیرا که حاتم به تإویل به جواد برده
شده لذا فی قومه متعلق به آن است
الس ِ
الَ ْر ِ
سكُ ْم َو َج ْه َركُ ْم َو يَ ْعلَ ُم ما تَك ِْس ُبو َن » اجازه داده شده است که « فی
ِف ْ
اموات َو ِ
در آیه رشیفه « َو ُه َو اللَّ ُه ِ
ِف َّ
ض يَ ْعلَ ُم ِ َّ

الساموات » متعلق به کلمه الله باشد هر چند که علم است زیرامی توان آ نرا تأویل به معنای معبود و یا املسمی بهذا االسم برد
و همچنین اجازه داده شده است متعلق به یعلم و یا دو کلمه س وجهر باشد باشد البته اشکالی که میتوان در تعلق به مورد اخیر
مطرح کرد این است که دو الزمه ممنوع دارد:
 .3معمول مصدر بر آن مقدم شده باشد.
 .2دو مصدر در معمول قبل از خود تنازع داشته باشند (.واصل درتنازع این است که دو عامل متنازع قبل از معمول مورد

نزاع ،واقع شده باشد)
جواب از اشکال دوم این است که این نحوه تنازع در کالم فصیح وارد شده است آیه رشیفه « إن الله بالناس لرؤوف رحیم »
زیرا بالناس متعلق به یکی از این دو وصف می باشد.درحالی که بر هردو مقدم شده است
مثال متعلق به محذوف « :وإلی الثمود أخاهم صالحاً » در این مثال إلی مثود متعلق به ارسلنا محذوف است هرچند کلمه ارسلنا
قبالً ذکر نشده لکن ذکر نبی (صالح) ومرسل الیهم(قوم مثود) داللت بر ارسال می کند وهمچنین مثال « فی تسع آیات إلی
فرعون و قومه » در این مثال هر دو جار ومجرور متعلق به اذهب محذوف می باشند و همچنین مثال « بالوالدین احسانا »
متعلق به احسنوا محذوف است مانند آیه رشیفه « وقد احسن بی » ویا متعلق به وصینا محذوف است مانند آیه رشیفه « و وصینا
االنسان بالوالدین حسناً » و همچنین مانند بسم الله در بسم الله الرحمن الرحیم که متعلق به فعل ابتدا یا أستعین محذوف
است.

اولین چیزی که بر معرب واجب است این است که معنای آنچه که اعرابش را بیان می کند را بداند چه مفردات کالم و چه
مرکبات ان را و به خاطر همین نکته است که اعراب حروف مقطعه قرآن جایز نیست بنابر قولی که حروف مقطعه را از
متشابهات دانسته وعلم به آنرا نزد خداوند متعال میداند ( زیرا زمانی که معنا مشخص نباشد اعراب نیز معنا نخواهد داشت )
واِل ِم ْن َورايئ » متعلق به خفت دانست زیرا
همچنین صحیح نیست جار و مجرور ( من ورائی ) در آیه رشیفه « وإِ ِّ
ِّن ِخف ُ
ْت الْ َم ِ َ

این تعلق از جهت معنا فاسد خواهد بود( از موالی بعد از مردنم می ترسم با این حال که ترس بعد از مردن معنا ندارد ) و

صحیح این است که متعلق به موالی باشد زیرا معنای والیة می دهد و معنای صحیحی نیز خواهد داشت ( یعنی از والیت آنها
بعد از خودم و بدی جانشینی آنان می ترسم » و یا جار ومجرور متعلق به کائنا ً محذوف است و حال از موالی می باشد ( خفت
املوالی کائناً من ورائی ) و یا اینکه جار و مجرور متعلق به مضاف محذوف برای موالی می باشد ( خفت فعل املوالی من بعدی
) در صورتی که قرائت « َخف ِت املوالی » تر کیب شود جار و مجرور متعلق به فعل مذکور ( خفت ) خواهد بود و معنا نیز صحیح
می باشد ( موالی بعد از من می ترسند )
َرت َك ما يَ ْعبُ ُد آبا ُؤنا أَ ْو أَنْ نَ ْف َع َل ِف أَ ْموالِنا ما نَش ُؤا » أن تفعل را
و همچنین صحیح نیست در آیه رشیفه « أَ َصالت َُك تَأْ ُم ُر َك أَ ْن ن ْ ُ

عطف به أن نرتک بدانیم  ،زیرا حرضت شعیب علیه السالم آنان را امر منی کرد به اینکه هر طور که می خواهند در اموالشان

تِصف کنند بلکه أن نفعل عطف به ما و معمول برای نرتک خواهد بود ( یعنی آیا مناز تو امر میکند به اینکه ترک کنیم تِصف
دلخواه در امواملان را )
ولی در قرائت « أن تفعل وتشاء » می توان أن تفعل را عطف به أن نرتک دانست زیرا معنای صحیحی خواهد داشت ( آیا
منازت تورا امر می کند به اینکه در اموال ما آنچه را که میخواهی انجام دهی ) و آنچه موجب توهم مذکور شده است این است
که این دو در کنار هم در یک آیه قرار گرفته اند همچنین بین آنان نیز واو عاطفه قرار گرفته است.
برای این جهت مثال های زیادی وجود دارد:
مثال اول  :مثود را در آیه رشیفه « و مثود فام أبقی » مفعول به مقدم بدانیم در این صورت معنا صحیح خواهد بود ولیکن از
جهت صناعت دچار اشکال است زیرا ما نافیه صدارت طلب بوده و مانع عمل ما بعد خود در ماقبل می شود بلکه در این آیه
باید مثود را عطف بر عادا ً دانست ویا مفعول به برای فعل محذوف ( اهلک )
واگر کسی اشکال کند در مثال « نحن عن فضلک استغنینا » عن فضلک متعلق به استغنینا است در صورتی که ما نافیه نیز
مابین آنها قرار دارد ( یعنی ما نافیه مانع از ارتباط ما قبل و ما بعد خود نشده )
جواب خواهیم داد اوال امکان دارد از باب رضورت شعری باشد ثانیا عن فضلک جار و مجرور است وظروف و جار و مجرور
از جهت مکان داری اتساع می باشند

ْرب ِم ْن َم ْق ِت ُك ْم أَنْف َُس ُك ْم إِ ْذ ت ُ ْد َع ْو َن إِ ََل اْلْ ِميانِ
َّذين كَ َف ُروا يُنا َد ْونَ لَ َمق ُ
مثال دوم :قول برخی از معربین در آیه رشیفه « إنَّ ال َ
ْت اللَّ ِه أَك َ ُ
فَتَ ْك ُف ُرون » که إذ را متعلق به مقت اول یا دوم دانسته اند در صورتی که اگر إذ متعلق به مقت دوم باشد معنا فاسد خواهد شد
زیرا مقت آنها نسبت به خودشان  ،در روز قیامت است نه هنگامی که در این دنیا دعوت به ایامن می شوند .

همچنین در صورتی که متعلق به مقت اول باشد زمخْشی و جامعتی اشکال کرده اند در این صورت بین مصدر ( مقت الله ) و
معمولش ( إذ ) اجنبی ( مقتکم انفسکم ) فاصله شده است.

مانند قول ابوعبیده در آیه رشیفه « كَام أَ ْخ َر َج َك َربُّ َك ِم ْن بَ ْي ِت َك بِالْ َحق » که کاف را حرف قسم دانسته و آیه را این چنینی معنی
کرده است ( قسم به کسی که تو را از خانه ات بحق خارج کرد انفال برای خداوند ورسول است ) و ابن شجری به مکی (

حاکی قول ابو عبیده ) اعرتاض کرده است که چرا بعد از نقل این قول سکوت کرده است و آن را ضعیف نشمرده و سپس گفته
اگر کسی کاف را به معنای قسم به کار بربد و بگوید « کالله لفعلن کذا » سزاوار است در صورت او آب دهان انداخت .
قول ابو عبیدة را چهار امر باطل می کند :
 .3کاف به معنای واو قسم در زبان عرب اثبات نشده است.
 .2اطالق ما موصول بر خداوند متعال.
 .4عاید جمله صله اسم ظاهر( ربک )قرار گرفته است در حالی که این مطلب اختصاص به شعر دارد .مانند قول شاعر :
یا رب أنت الله فی کل موطن

و أنت الذی فی رحمة الله أطلع

شاهد کلمه الله است که رابط جمله صله ( فی رحمة الله أطلع ) می باشد.
 .3فاصله زیادی که میان این آیه با اول سوره است زیرا که ابو عبیده این آیه را مرتبط با اول سوره دانسته است
البته اگر برای معرب جز این امور بعیده وجه دیگری ظاهر نشود معذور است.ولیکن اگر جمیع احتامالت را ( چه قوی و چه
ضعیف ) بیان کند اگر قصد بیان احتامالت و تدریب متعلمین را دارد کاری حسن و نیکوست مگر دررابطه با الفاظ قزآن کریم
که حمل این الفاظ مگربه وجهی که نسبت به آن ظن غالب دارد ،جایز نیست و اگر نسبت به وجهی ظن غالب پیدا نکرد باید
متام اوجه محتمله را بدون ترجیح ذکر کند و اگر از بیان اوجه محتمله قصد به رخ کشیدن را دارد دچار انحراف شدید شده
است درایجا ما به ذکر دو مورد از مواردی که حمل بر اوجه بعیده شده است  ،اکتفاء می کنیم تا دیگران از این تأویالت و
امثال آن اجتناب کنند .
مثال اول  ،قول زمخْشی است که « کل أمر مستق ٍّر » ( بنابر قرائت مستقر به صورت مجرور ) عطف به الساعة دانسته است

یعنی ( اقرتبت الساعه و کل أمر مستقر ) در حالی که صواب این است که کل مبتدایی است که خرب آن حذف شده است یعنی

( کل أمر مستقر واق ٌع عند الله تعالی ) و یا اینکه کل مبتدا باشد و خرب آن حکمة بالغة مذکور است و آنچه که بین این مبتدا و
خرب واقع شده است جمله معرتضه می باشد .
و قول برخی از معربین که کل را مبتدا و مستقر را خرب آن دانسته اند و مجرور بودن مستقر را بر اساس خفض علی الجوار
شمرده اند ضعیف است زیرا خفض علی الجوار در عطف با واو اثبات شده است نه در خرب .
مثال دوم  ،قول معربین در آیه رشیفه « یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصاله فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی املرافق و
امسحوا برؤسکم و أر ُجلِکم الی ال َکعبین » در قرائت نصب أرجل که ارجل را عطف به وجوه دانسته اند و نتیجه قایل به شسنت

پاها شده هست نه مسح آن ؛ در حالی که صواب خالف این قول است زیرا اگر انسان خالی الذهن و بدون هیچ گونه تلقینی با

آیه رشیفه برخورد کند بدون هیچ درنگی حکم خواهد کرد  ،ارجلکم عطف به محل رؤسکم می باشد واز این کالم شسنت صورت
و دست و مسح س و پا را خواهد فهمید و اصال به ذهن انسان خطور منی کند که حکم ارجل را عطف به وجوه کند در حالی
که حکم آن متام شده هست( فاغسلو وجوهکم و ایدیکم الی املرافق و به وسیله فامسحوا بروسکم منقطع شده است) وبه
لت وج َه ٍ
زید و
درستی طبع سلیم انسان از این چنین حملی اباء می کند و چگونه طبع متکلم بلیغ راضی شود که مثال بگوید « قب ُ
مسحت
مسحت بکت ِفه و ی َده » یده عطف به وجه و رأس شده است در حالی که حکم وجه و رأس متام و به وسیله
رأسه و
ُ
ُ
َ
منقطع شده است و از طرف دیگر عطف « یده » به صورت منصوب به محل مجرور « بکتفه » صحیح بوده و در کالم عرب
مصادیق زیادی دارد به گونه ای که قابل احصاء و شامره نیست مانند «:لیس فالنٌ بقائم و ال ذاه ًبا »
و یا قول شاعر
معاوی إنا بْشفاسجح

فلسنا بالجبال والحدیدا

و مانند قول تأبط رشا
هل أنت باعث دینا ٍر لحاجتنا

أو عب َد رب أخا عون بن مخراق

در این بیت عبد با صورت منصوب عطف به محل دینار شده است و البته در آیه مورد بحث قرائت ابن کثیر و ابوعمرو و حمزه
و دیگران به جر « ارجل » شاهد بر این است که ارجل عطف به رؤوس می باشد .
مثال اول  :در ضمیر منفصل در آیه رشیفه « انک أنت السمیع العلیم » سه وجه محتمل است :
 .3ضمیر منفصل را ضمیر فصل بدانیم که ارجح احتامالت است
 .2ضمیر منفصل را مبتدا بدانیم که اضعف احتامالت است و اختصاص به لغت متیم دارد
 .4ضمیر منفصل را تاکید برای کاف در انک بدانیم

مثال دوم  :در مثال های « هذا أکرمتُه » و « کم رجلٍ لقیتَه » و « َمن أکرمتَه ؟ » اسم در ابتدای کالم دارای دو احتامل است :

مبتدا و یا مفعول به بودن برای فعل محذوف ( باب اشتغال ) ولی در دو مثال اخیر به علت صدارت طلب بودن ( کم و َمن )

فعل را باید بعد از این دو در تقدیر گرفت نه قبل از آن ها و مثال رب رجلٍ صالحٍ لقیته نیز مانند دو مثال اخیر است ( رب  ،بر
متعلق خود مقدم می شود بنابراین متعلق ان باید بعد از آن در تقدیر گرفته شود ) .
مثال دوم:دردو مثال (أِف الله شك)و (ما فی الدار زید) دوکلمه شک و زید هم احتامل ابتدایت وهم فاعلیت(فاعل
جارومجرور)را دارند ولی احتامل فاعلیت ارجحیت دارد زیرا در صورت مبتدا بودن بودن این دو کلمه خرب مقدم شده به خالف
فاعلیت درحالی اصل عدم تقدیم و تاخیر است.
وهمین دو احتامل در مورد دو کلمه (غرف)در ایه رشیفه(لكن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف)وجود داردواحتامل
فاعلیت دراین مثال نیز ارجحیت داردزیرا جارومجرور زمانی مابعد خود را به عنوان فاعل رفع می دهد که بر نفی با استفهام و
یا مبتدا و یاموصوف اعتامد کرده باشدو غرف اول بر مبتدا (الذین) اعتامد کرده و غرف دوم بر موصوف(غرف اول)زیرا غرف اول
در ایه توصیف شده به اینکه فوق آن غرف دیگری است(.جمله من فوقها غرف صفت غرف قبل از آن است)
وهمچنین کلمه ظلامت در ایه رشیفه(او کصیب من السامء فیه ظلامت)هم احتامل ابتدائیت دارد وهم فاعلیت و ارجح این است
که فاعل برای(فیه)باشد زیرا اصل در صفت مفرد بودن است.
مثال چهارم:ضمن فینظروا در ایه رشیفه (أفلم يسريوا ِف االرض فینظروا)هم احتامل مجزوم بودن دارد به اینکه عطف به یسیروا
شده باشد وهم احتامل منصوب بودن بنابر در تقدیر بودن ان ناصبه(فعل مضارع مقرون به فاء در جواب نفی منصوب به ان ناصبه
مقدراست)و ایه رشیفه(أفلم يسريوا ِف االرض فتكو َن لهم قلوب)موید درتقدیر بودن ان ناصبه است
وهمچنین فعل (تتقوا)در ایه رشیفه (ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم)احتامل دارد که مجزوم باشد به دلیل اینکه عطف شده
باشد به فعل تؤمنوا و هم احتامل نصب دارد به در تقدیر بودن ان ناصبه(البته اصل عدم تقدیر است واین احتامل مرجوح
است)مانند قول شاعر:
من یقرتب منا و یخضع نؤوه

والیخش ظلام ما اقام والهضام

مثال پنجم:در کلمه الذی در ایه رشیفه (متاما علی الذی احسن)احتامل دارد که موصول اسمی باشد که در این صورت احتیاج
داردکه عائدی در جمله صله ان در تقدیر گرفته شود(زیادة علی العلم الذی احسنه)و احتامل دارد که موصول حرفی باشد که در
این صورت احتیاج به عائد ندارد(متاما علی احسانه)

مثال اول:قول زمخْشی در مثال (مخرج املیت من الحی)عطف به(فالق الحب والنوی )و ان را عطف به (یخرج الحی من
املیت)قرار نداده است زیرا عطف اسم بر اسم را اولی میدانسته در حالی ایه(یخرج الحی من املیت و یخرج املیت من الحی)که
در فعل یخرج را به هم عطف می کند خالف نظر زمخْشی را اثبات میکند (ازجهت معنا)

مثال دوم:قول بعضی معربین در ایه رشیفه (ذلک الکتاب ال ریب فیه)که برکلمه ریب وقف کرده اند وفیه هدی را کدام مستقل
دانسته اند درحالی که ایه(امل-تنزیل الکتاب ال ریب فیه من رب العاملین)به خالف ان شهادت میدهد زیرا وقف بر ریب در این
ایه ومستقل دانسنت( فیه من رب العاملین) ممکن نیست.
مثال سوم:قول بعضی معربین در ایه رشیفه(ملن صرب و غفر ان ذلک ملن عزم االمور)که مشار الیه ذلک را صابر وغافر دانسته
اند و این که صابر و غافر ذات می باشند و عزم االمور اسم معنی است ازباب مبالغه است واشکالی ندارد.درحالی که صواب
این است که مشارالیه ذلک صرب وغفران است به دلیل آیه رشیفه (ان تصربوا و تتقوا فان ذلک من عزم االمور)زیرا اگر در این
آیه مشارالیه اسم ذات بود نه مصدر صرب و غفران ،باید گفته می شد (فانکم من عزم االمور)
مثال چهارم قول معربین در آیه رشیفه « أین رشکائی الذین کنتم تزعمون » که دو مفعول تزعمون را این گونه در تقدیر گرفته اند
( تزعمونهم رشکا َء ) در حالی که اولی این است که تقدیر این گونه باشد ( تزعمون أنهم رشکاء ) به دلیل آیه رشیفه ( ما تری

معکم شفعاءکم الذین زعمتم أنهم رشکا َء ) به دلیل اینکه غالبا ماده ( زعم ) بر دو مفعول به رصیح واقع منی شود بلکه غالبا أن

با صله آن سد مسد دو مفعول به زعم می شوند و اصال در قرآن کریم دو مفعول ( زعم ) به صورت اسم رصیح نیامده وهمیشه أن

و صله آن به عنوان دومفعول استعامل شده است .
ماال » که در مثال اول احصی اسم تفضیل بوده و ذهنًا متییز مانند (
مثال اول  :مانند « زید احصی ذهنًا » و « عمرو احصی ً

ماال مفعول به است مانند ( و احاط مبا لدیهم و احصی کل شی ٍء
احسن وج ًها ) است ولی در مثال دوم احصی فعل ماضی و ً

عد ًدا )
و در آیه ( ثم بعثناهم لنعل َم ای الحزبین احصی لِام لبثوا أم ًدا ) بعضی توهم کرده اند که احصی اسم تفضیل و عد ًدا به دلیل
متییز بودن منصوب شده است و علت وهم بودن این قول این است که امد در این مثال إحصا کننده نیست ( فاعل احصی )
بلکه احصاء شده است یعنی کلمه ( امد ) در اصل فاعل برای احصی نیست و از طرف دیگر رشط اینکه اسم منصوب متییز
مال ٍ
برای اسم تفضیل باشد این است که در اصل فاعل برای اسم تفضیل باشد مانند مثال زید أکرث ماالً که در اصل کرث ُ
زید
بوده است به خالف مثال ُ
مال زید ُ
أکرث ما ٍل
مثال دوم :مانند «زید کاتب شاعر» در این مثال کلمه شاعر هم میتواند خرب برای زید باشد و هم صفت برای کاتب به خالف
مثال « زید رجل کاتب» در این مثال کلمه کاتب فقط میتواند صفت برای رجل باشد زیرا رجل به تنهایی منیتواند خرب زید واقع
شود چون مفید فائده نیست(زید مرد است) .و کلمه رجل فقط در صورتی که موصوف به کاتب باشد میتواند خرب برای زید واقع
شود(زید مردی کاتب است) .احکام مثالهای مذکور در دو مثال «زید عامل یفعل الخیر» و « زید رجل یفعل الخیر» نیز جاری
است ولی ابوعلی فارسی در این دو مثال گامن کرده است که جمله یفعل الخیر در هر دو مثال صفت برای ماقبل خود میباشد.
زیرا به نظر ایشان خرب متعدد یا باید هر دو مفرد باشد و یا هردو جمله و اینکه یکی مفرد و دیگری جمله باشد را صحیح منیداند
درحالی که مشهور قائل به جواز هستند کام اینکه این مطلب در صفات نیز جایز است.

وبنابر جواز جمله یختصمون در مثال«فإذا هم فریقان یختصمون» هم احتامل دارد که خرب دوم برای ( هم ) باشد و اینکه صفت
برای فریقان و البته احتامل حال بودن این جمله نیز وجود دارد یعنی ( فإذا هم مفرتقون مختصمین)
همچنین ابوعلی فارسی در مثال « فلام عتوا عام نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین» واجب دانسته که خاسئین خرب دوم برای
کان باشد وصفت بودن ان را صحیح ندانسته زیرا جمع مذکر سامل منیتواند صفت برای غیر ذوی العقول (قردة) واقع شود.
مثال سوم « :رأیت زیدا فقیها» و « رأیت الهالل طالعا» در مثال اول (رأی) علمیه است (افعال قلوب) و فقیها مفعول دوم آن
است .و (رأی) در مثال دوم بِصیه است(دیدن چشم) و طالعا حال برای الهالل می باشد.
و در مثال« ترکت زیدا عاملا» اگر ترکت به معنای ( صیرت) تفسیر شود عاملا مفعول دوم خواهد بود ولی اگر به معنای
فت) تفسیر شود عاملا حال برای زید می باشد .بنابر این مطلب فعل (ترکهم) در آیه رشیفه«و ترکهم فی ظلامت ال
( َخلَ ُ
یبِصون» اگر به معنای (صیر) تفسیر شود (فی ظلامت) و (الیبِصون) مفعول دومی میباشند که متعدداند کام اینکه خرب
میتواند متعدد باشد.ویا اینکه (فی ظلامت) مفعول به دوم و (الیبِصون) جمله حالیه است و یا برعکس ولی اگر به معنای
(خلفت) تفسیر شود هر دو حال میباشند.
مثال چهارم « :اغرتف غرفة بیده» در این مثال اگر غَرفة را بفتح غین خوانده شود کام اینکه قرائة ابن کثیر و ابی عمرو و اهل
مدینه اینگونه است  ،غرفة مفعول مطلق خواهد بود(زیرا غرفة بالفتح مصدر است) ولی اگر مضموم خوانده شود کام اینکه
قرائت سایرین اینگونه است غرفة مفعول به خواهد بود( زیرا غرفة بالضم معنای مقداری از آب را می دهد که دست گنجایش
آن را دارد).

مانند قول مکی در آیه « ال تبطلوا صدقاتکم باملن و االذی کالذی ینفق ماله رئاء الناس» که کالذی را صفت برای مفعول مطلق
محذوف دانسته است أی :ابطاال کالذی .و البته بنابر این قول باید قبل از الذی نیز کلمه ابطاال دیگری در تقدیر گرفته
شود(یعنی ابطاال کابطال الذی زیرا تشبیه مصدر«ابطاال»به اسم ذات «الذی»صحیح منیباشد).
ولی قول وجیه این است که کالذی را حال برای واو التبطلوا بدانیم یعنی ( التبطلوا صدقاتکم مشبهین الذی ینفق) و در این
وجه اصال حذفی صورت نگرفته و مطابق اصل عدم تقدیر است.
و همچنین مانند قول بعض.ازمعارصین درمورد قول ابن حاجب ( الکلمة لفظ) که گفته  :الکلمة هی لفظ ( حذف بدون دلیل
خالف اصل است) و یا قول ابن عصفور در کتاب رشح جمل که جایز دانسته در مثال زید هوالفاضل اینکه هو حذف شود (
درحالی که خود ایشان و دیگران جایز منیدانند حذف عائد را در صورتی که قرینه ای که داللت بر محذوف نکند مانند«جاء
الذی هو فی الدار»
در رابطه با حذف توجه به دوامر الزم به نظر می رسد

امراول  :دلیل حذف دو نوع است
نوع اول  :غیر صناعی ( حذف به خاطر وجود قرینه ) که به دو نوع تقسیم می شود  :حذف به دلیل وجود قرینه حالیه  ،به دلیل
وجود قرینه مقالیه .
نوع دوم  :صناعی  :شناخت این نوع از حذف اختصاص به نحویون دارد زیرا فقط نحویون هستند که شناخت کافی به قواعد
صناعت دارند .
قمت و اصک عینه  ،که تقدیران ( و انا اصک عینه )است و علت در تقدیر گرفتنن انا این است که واو حالیه داخل
مثال اول ُ
بر مضارع مثبت خالی از قد منی شود .
مثال دوم  :در عبارت ( انها ْلبل ام شاء ) تقدیر آن ( ام هی شاء ) است و علت در تقدیر گرفنت « هی » این است که ام منقطعه
فقط جمله ها را به جمله عطف می کند نه مفرد را به مفرد .
رسول الله ) تقدیر آن ( و لکن کان رس َ
َ
ول الله ) علت در تقدیر گرفنت کان این است که مابعد لکن به
مثال سوم  :در ( و لکن
وسیله لکن عطف به ماقبل نشده است ( لکن عاطفه نیست به دلیل وجود واو عاطفه قبل ازآن) وهمچنین واو عاطفه نیز منی
تواند مفردی را بر مفرد دیگر عطف کند که از جهت اثبات و نفی با یکدیگر مخالف باشند ولی اگر دو جمله باشند که از جهت
اثبات و نفی باهم مخالفند واو عاطفه آن ها را به هم عطف می کند مانند ما قام زی ٌد و قام عمر ٌو بنابراین در مثال مورد بحث با

در تقدیر گرفنت « کان » دو جمله می شوند که به وسیله واو به هم عطف شده اند هر چند که از جهت اثبات و نفی با یکدیگر
مخالفند .
امر دوم  :حذفی که الزم است نحوی در مورد آن نظر بدهد آن چنان چیزی است که صناعت نحو آن را اقتضاء کند مثال خربی
بدون مبتدا باشد و بالعکس و یا رشطی بدون جزاء و بالعکس و یا معطوفی بدون معطوف علیه باشد یا اینکه عاملی بدون
معمول مانند ( لَیقولُن الل َه ) و ( قالوا خی ًرا ) و مانند (خیر عافاک الله)
اما مثال ( جعل لکم سابیل تقیکم الحر )که در آن ( و الربد ) در تقدیر گرفته شده و یا مثال ( ذلک نعمه متنها علی أن عبدتَ
بنی اسائیل ) که در آن ( و مل تعبدتنی ) در تقدیر گرفته مربوط به علم تفسیر و وظیفه مفس است و هم چنین حذف فاعل به
خاطر عظمتش .ویا حقارت مفعول و یا بالعکس یا به خاطر جهل به فاعل و یا خوف بر فاعل و یا خوف از فاعل و مانند اینها
مربوط به علم بیان است که به طفیلی علم بیان در نحو مطرح می شود .
یکی از چیز هایی که در عِص های اخیر مشهور شده است این است که امر در تذکیر و تأنیث سهل است ( قابل تسامح است
) این تساهل گاهی اوقات در تکلم و نوشتار ظاهر می شود ( حین تکلم و نوشتار در تذکیر و تأنیث تسامح می کنند ) و یا در
هنگام استظهار نصوص فصیح ( تسامح حین توضیح وتبیین نصوص ) وبه خاطر همین تسامح است که گاهی اوقات قواعد
مربوط به تذکیر و تأنیث در کتاب های نحوی را رعایت منی کنند ویا این قواعد را به راحتی توجیه کرده و از آنان عدول می

کنند در حالی که این تسامح با قواعد تذکیر و تأنیث در ابواب نحو مناسبت ندارد در نتیجه تذکر چند امر در این بحث مهم به
نظر می رسد:
امر اول :مذکر و مؤنث از جهت معنا واضح اند ولیکن در زبان عرب دارای احکام لفظی خاصی شده اند ( بخال ف زبان
فارسی ) ولی گاهی اوقات این احکام لفظی با معنا تطابق ندارد مثال برای چیزی که شأن آن مذکر بودن است احکام مذکر را
جاری کرده اندو یا برای چیز هایی که نه شأنیت مذکر بودن را دارند ونه مؤنث بودن را احکام تأنیث را جاری کرده وبه آن
مؤنث مجازی می گویند .
بنابراین احکام تذکیر وتأنیث هرچند در آغاز ناشی از معنا بوده ولی به مرور تبدیل به امور لفظی خاص شده است ( هر چند با
مذکر و مؤنث بودن در معنا تطابق نداشته باشد )
سپس از آنجا که تفکیک بین مذکر و مؤنث از جهت معنا و وضع احکام لفظی خاص برای هرکدام فائده زیادی ندارد ( مثال در
زبان فارسی که این اتفاق نیفتاده در فهم و افهام خللی ایجاد نشده است ) و از طرف دیگر طبیعت بْش نیز به اموری گرایش
دارد که دارای نفع و سهولت باشد ؛ تساهل در تذکیر و تأنیث در کثیری از امور شکل گرفته خصوصا با توجه به اینکه قواعد
زبان اموری اعتباری بوده و تساهل در اعتباریات بسیار راحت شکل می گیرد خصوصا در جایی که مسوغی هم برای این
تسامح و جود داشته باشد مانند جایی که مؤنث مجازی باشد
ولی نحاة در اغلب کتاب ها التزام شدیدی به قواعد تذکیر و تأنیث دارند به گونه ای که عدول از این قواعد را بدون دلیل

موجه اجازه منی دهند و به دلیل همین اهتامم به قواعد تذکیر و تأنیث است که در توجیه مذکر بودن کلمه قریب در ِآیه رشیفه «
قریب من املحسنین » اقوال متعددی وارد شده است(.وگرنه با تسامح با ان برخورد میکردند واحتیاجی به این
إن رحم َة الله
ٌ
اقوال متعدد نبود )

امر دوم  :کلامتی در کتاب های برخی نحاة وجود دارد که نشان می دهد آنان نیزتاحدودی قائل به این تسامح بوده اند مانند نقل
زبیدی در کتاب تاج العروس در بحث لغت سامء از کتاب شمس العلوم قاضی نشوان که ایشان(قاضی) قائل شده به اینکه در
مؤنث هایی که تاء تأنیث وجود ندارد می توان احکام مذکر را بر آن جاری ساخت ( مانند کلامت ارض  ،سامء و قوس و غیره )
واین تسامح را دارای فائده مهمی دانسته وبعد جناب زبیدی می گوید استاد ما سخن قاضی را مردود دانسته است و این
تسامح را نزد محققین غیر معقول خوانده ( باعث نادیده گرفنت قواعد نحوی می شود ) وگفته است بدون توجیه منی توان بر
کلامتی که گفته شد احکام مذکر را جاری کرد ونحاة تِصیح کرده اند که منی توان بر کلامت مذکور احکام مذکر را جاری کرد و
اگر کسی احاطه بر کالم آنان داشته باشد متوجه می شود که آنها قائل به این تسامح نیستند وبرای هر یک احکام خاص خود را
جاری می کنند
قریب من املحسنین » قائل به تسامح شده و گفته است که رحمة  ،غفران و
و زجاج نیز در توضیح آیه رشیفه « إن رحم َة الله
ٌ

عفو معنای واحدی دارند ( یعنی به علت مرتادف بودن معنای رحمة با غفران و عفو( که مذکراند) می توان احکام آنان را بر

رحمة جاری ساخت ) و متام مؤنث های غیر حقیقی این چنین قابل تسامح می باشند .هامن طور ابن کیسان ادعی کرده تعبیر
به( الشمس طلع ) قیاسی است
همچنین عالمه طربسی رحمه الله در مجمع البیان این تسامح را پذیرفته و گفته است  :زمانی که در مؤنث حقیقی تسامح جایز
است و می توان گفت (حرض القاضی الیوم امرة) پس به طریق أولی می توان در مؤنث غیر حقیقی تسامح منود.
امر ثالث  :اخیرا شائع شده است که رعایت تذکیر و تأنیث در مصادر جائزالوجهین است در حالی که در کالم نحاة تجویز با
این اطالق وجود ندارد  ،بلکه برخی گفته اند فقط مصدر های مؤنث ( مانند رحمة ) را می توان مذکر دانست و عکس آن جایز
نیست زیرا اصل درمصدر مذکر بودن است.
و در تأیید همین مطلب از نرضبن شمیل شاگرد خلیل نقل شده است که در تفسیر آیه رشیفه « إن رحمة الله قریب من
املحسنین » گفته است رحمة مصدر است و حق مصدر نیز مذکر بودن است ( نه جایز الوجهین ) مانند آیه رشیفه « من جاءه
موعظة من ربه » و قول شاعر
إن السامحة و املروءة ضمنا

قربا ً مبروعلی الطرائق الواضحة

در این شعر دو مصدر السامحة واملروة با وجود مؤنث بودن در حکم مذکر دانسته شده به همین دلیل شاعر از فعل ضمنا
استفاده کرد نه ضمنتا.
این امور فراوانند ولی به ذکر دو قاعده از آنها بسنده می کنیم

الس ِ
ض َو لَ ْم يَ ْع َي ِب َخلْ ِقه َِّن بِقا ِد ٍر َعىل أَنْ يُ ْحي َِي
اموات َو ْ
الَ ْر َ
 .3دخول باء در خرب أن در آیه رشیفه « أَ َو لَ ْم يَ َر ْوا أَ َّن اللَّ َه الَّذي َخل ََق َّ

الْ َم ْوىت » به دلیل اینکه أن در این آیه از جهت معنا شبیه به لیس است زیرا معنای آیه اینگونه است ( أو لیس الله بقادر )

همچنین فاصله ای که بین أن و خرب آن ایجاد شده است با عث سهولت در این تقدیر می باشد ولی درآیه رشیفه « أَ َو لَ ْم يَ َر ْوا

الس ِ
ض قا ِد ٌر َعىل أَنْ يَ ْخل َُق ِمثْلَ ُه ْم » به دلیل عدم وجود فاصله ،باء بر خرب آن داخل نشده است.
اموات َو ْ
الَ ْر َ
أَنَّ اللَّ َه الَّذي َخل ََق َّ
ري ٌة إِالَّ َع َىل ال ِ
ِالص ْ ِ
ْخاشعني » و مانند «
رب َو َّ
استَعينُوا ب َّ
 .2واقع شدن مستثنی مفرغ در کالم موجب مانند « َو ْ
الصال ِة َو إِنَّها لَكَب َ

يُريدُونَ أَ ْن يُطْ ِف ُؤا نُو َر اللَّ ِه ِبأَفْوا ِه ِه ْم َو يَأْ ََب اللَّ ُه إِالَّ أَنْ يُ ِت َّم نُو َره » به دلیل اینکه هردو آیه در معنی غیر موجبند زیرا که معنی در
این دو آیه این چنین می باشد ( إنها ال تسهل إال علی الخاشعین ) و ( ال یرید الله إال أن یتم نوره )

 .4متعدی شدن فعل (رضی) با (علی) در قول شاعر:
علی بنو قشیر
إذا رضیت َّ

لعمر الله أعجبنی رضاها

به دلیل اینکه فعل رضی متضمن معنای (أقبل علیه بوجه وده) ولی کسایی گفته است :رضی به علت حمل بر معنای ضدش (
سخط ) با علی متعدی شده است (زیرا ماده سخط با علی متعدی می شود)
 .3مذکر بودن اسم اشاره در آیه رشیفه « فَذانِ َك بُ ْرهانان » در حالی که مشار الیه آن (ید) و ( عصی ) بوده وهردو مؤنث اند ولی
از آنجایی که در این مثال مبتدا ( از جهت معنی ) عین خرب است و از آنجایی که خرب مذکر است  ،مبتدا نیز مذکر استعامل

شده است .
ومانند آیه رشیفه « ث ُ َّم لَ ْم تَك ُْن ِفتْنَتُ ُه ْم إِالَّ أَنْ قالُوا » 3با وجود اینکه اسم کان مذکر است ( أن قالوا ) کان مؤنث استعامل شده زیرا
اسم کان از جهت معنا عین خرب(فتنة) آن است .

 .5واقع شدن «أحد» در کالم مثبت در عبارت « إن أحدا ال یقول ذلک » در این مثال کلمه أحد در کالم مثبت استعامل شده
است زیرا مرجع ضمیری است که فاعل برای الیقول می باشد و زمانی که ضمیری در سیاق نفی واقع شده باشد مانند این
است که مرجع آن در سیاق نفی قرار گرفته است.
 .3زائده واقع شدن إن بعد از ما مصدریه و ما موصوله به دلیل اینکه این دو در لفظ شبیه به ما نافیه می باشند .
مثال زائده بودن إن بعد از ما مصدریه
رج الفتی ماإن رأیتَه

علی السن خیرا ً ال یزال یزید

دراین شعرما مصدریه حمل بر ما نافیه در قول شاعر شده است
ما إن رأی الراوون افضل منهم

لدی املوت سادات زهر قامقمه

 .2تأکید مضارع به وسیله نون تأکید بعد از ال نافیه به دلیل شباهت لفظی ال نافیه به ال ناهیه مانند « ا ْد ُخلُوا َمساكِنَ ُك ْم ال

َاصة » این مثال حمل بر ال ناهیه در آیه رشیفه
ُصيَب ال َ
يَ ْح ِط َمنَّ ُك ْم ُسلَ ْيام ُن َو ُجنُو ُده » ومانند « َو اتَّقُوا ِفتْنَ ًة ال ت َ َّ
َّذين ظَلَ ُموا ِمنْ ُك ْم خ َّ
« ال تحسَب الله غافالً » شده است البته اگر کسی ال را در آیه رشیفه ناهیه بداند محتاج به این قاعده نخواهد شد

 .4حذف فاعل در آیه رشیفه ( أسمع بهم و أبِص ) ومانند آن ( صیغه تعجب افعل به) به دلیل شباهت ( أحسن بزید ) در لفظ
به (امرر بزید )
برای این قاعده هم چند مثال ذکر می کنیم:
خرب » در این مثال کلمه خرب با وجود اینکه صفت برای حجر می باشد مرفوع نشد زیرا که به او حکم
ضب ٍ
 « .3هذا حج ُر ٍّ

مجاورش ( ضب ) إعطاء شده است

 1در قرائتی که فتنة منصوب و تکن مؤنث است.

 « .2هنأنی و مرأنی » که در اصل امرأنی بوده است
 « .4هو ِرجس نِجس » که در اصل نَ ِجس بوده است
 « .3أخذه ما ق ُدم و ما ح ُدث » که در اصل ح َدث بوده است
 .5قرائت« سالسا ً وأغالالً » که سالسا ً را منِصف وهمراه با تنوین قرائت کرده است درحالی که در حقیقت این کلمه غیر
منِصف میباشد.
 .6قرائة أبی حبة « یؤقنون » همراه با همزه زیرا که کلامت قبل از آن همگی همراه با همزه هستند.
 .7حدیث « ارجعن مأزورات غیر مأجورات » که در اصل موزورات بوده چرا که اصل آن از وزر است

