
وھی ثالثةأقسام العطف

أحدھا: العطف علی اللفظ و ھو األصل
و الثانی: العطف علی المحل

و الثالث
 العطف
 علی
التوھم

بالخفض علی توھّم دخول الباء فی الخبر لیس زید قائماً و القاعدٍنحومثال
شرط عطف بر توهم

 اقسام
 عطف بر

توهم

 دراسم(عطف
اسم بر اسم

 قسم اول: توهم مجرور
بودن معطوف علیه

 مثال هایی که گذشت
از این قسم بود

قسم دوم: توهم مرفوع بودن معطوف علیه

قسم سوم: توهم منصوب بودن معطوف علیه

در فعل(عطف فعل بر فعل
قسم چهارم: توهم مجزوم بودن معطوف علیه

قسم پنجم: توهم منصوب بودن معطوف علیه

قسم ششم: در مرکّبات

 و کما وقع
 ھذا العطف
 ،فی المجرور
 وقع فی أخیھ
 المجزوم، و
 وقع أیضا فی

 المرفوع
 اسماً، و فی
 المنصوب

 ،اسماً و فعالً
 و فی

المرکبات

 قسم اول بیان
 شد اما قبل از

 بیان قسم دوم و
 سوم ابن هشام

 سراغ قسم
چهارم می رود

 فأما المجزومبررسی قسم چهارم

 بررسی
قسم دوم

 و أما
المرفوع

 و اعلم أن ناساً منفقال سیبویھ[ج١ص٢٩٠
العرب یغلَطون فیقولون

إنھم أجمعون ذاھبون
 و إنک و زید ذاھبان

 و ذاک أن معناه معنی
 االبتداء

 فیری أنھ قال: «ھم» کما قال: بدالی أنی لست مدرک
 مامضی و ال سابق شیئاً إذا کان جائیا انتھی

تفسیر کالم سیبویه توسط ابن هشام
و ذلک[أي ذاک المراد] ظاھر من کالمھدلیل ابن هشام براي این تفسیرو مراده بالغلط ما عبّر عنھ غیره بالتوھم

] إنشاده البیت[في مقام القیاس و مقیس و مقیس علیه باید با هم شباهت داشته باشند که شباهت در اینجا عطف بر توهم است و یوضحھ[أي المرادَ

مَ ابن مالک[التسھیل،ص۶۶فهم اشتباه  از کالم سیبویه توسط ابن مالک  [و توھَّ
 أنھ أراد بالغلط الخطأ فاعترض علیھ

بأنا متی جوَّزنا ذلک علیھم زالت الثقة بکالمھمبه خاطر این برداشت اشتباه دو اشکال به سیبویه کرده است
و امتنع أن نثبت شیئاً نادراً إلمکان أن یقال فی کل نادر: إن قائلھ غلط 

 بررسی
 قسم
سوم

 و أما
المنصوب

اسماً 

 شاهد مثال
 قائلین به این

قسم

 :فقال بعضھم فی قولھ تعالی
 وَ حِفْظاً مِنْ کلِّ شَیطْان

مارِد(الصافات / ٧

و ھو إنا خلقنا الکواکب فی السماء الدنیا زینة للسماءإنھ عطف علی معنی: إنّا زَینَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِزِینَة الْکواکبِ(الصافات / ۶توضیح قائلین

 احتماالت دیگر
  و یحتمل أن یکون

مفعوال ألجلھ
أو مفعوال مطلقاً 

 أی: و حفظاً من کل شیطان زیناھا بالکواکب، أو و حفظناھا حفظاً و علیھما فالعامل محذوف

 ممکن است حفظاً معطوف بر مفعول له محذوف دیگري باشد که در این صورت الزم نیست بگوییم عامل محذوف است و اینگونه حذف معطوف علیه در جایی اتفاق می افتد که متکلم مینکته از کتاب ثوره
خواهد بفهماند علت هاي زیادي وجود دارد از جمله این علت؛ مثال دیگر براي این مورد: و کذلک نُري ابراهیم ملکوت السموات و االرض و لیکونَ من الموقنین

مثال دیگر از مغنی اللبیب
ضَحکَت فَبشَّرْناها بِإِسحاقَ مۀٌ فَ قائ أَتُه  و امرَ

قُوبعحاقَ یِإس راءنْ وم و 
اسحاق است که صحیح نیست اما عطف بر اسم  گفته شده که یعقوب منصوب شده است بنابر عطف بر اسحاق به توهم اینکه اسحاق مفعول به براي فعل وهبنا است ممکن است کسی بگوید یعقوب عطف بر لفظ یا محلّ 

مجرور با وجود فاصل صحیح نیست و اما عطف بر محلّ هم جائز نیست به دلیل عدم جواز ظهور نصب در اینجا بنابراین راهی نمی ماند مگر عطف بر توهم

قسم پنجم
 و أما

 المنصوب
 فعال

شاهد مثال
حمال علی معنی: ودّوا أن تدھنفکقراءة بعضھم: وَدُّوا لَوْتُدْھِنُ فَیدْھِنُوا(القلم / ٩

 یعنی توهم وجود أن به جاي لو زده می شود

دوا می باشدنکته از کتاب ثوره م نیست بلکه به خاطر وقوع بعد از فعل تمنّی یعنی ونصب فعل مضارع در این آیه به خاطر عطف بر توه

، أن،  واقع می گردد، اما کوفیین قائلند که فعل مضارع مقرون به فاء به دلیل اینکه بعد از ترجی آمده منصوب میلعلّی أبلغ االسباب فأطّلع إلی إله موسیمثال دیگر از مغنی اللبیب  بنابر توهم وجود أن بر سر أبلغ زیرا غالبا بر سر خبر لعلّ
شود در حالی که بنابر قول بصریین فعل مضارع مقرون به فاء بعد از ترجی منصوب نمی شود و از باب عطف بر توهم آیه را توجیه می کنند

 و أما فیقسم ششم
المرکبات

 در 5 قسم گذشته توهم اعراب دیگري را در فعل یا اسم می زدیم ولی در این قسم توهم وجود مرکّبی را که جمله باشد می زنیمنکته

شاهد مثال

 فقد قیل فی قولھ تعالی: وَ مِنْ
 آیاتِھِ أَنْ یرْسِلَ الرّیاحَ مُبَشّرات وَ
 لِیذِیقَکمْ وَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَ

تَغُوا مِنْ فَضْلِھِ وَ لَعَلَّكُمْ بْ  لِتَ
تَشْكُرُونَ (۴۶)(الروم / ۴۶

إنھ علی تقدیر لیبشرکم و لیذیقکم

 احتمال دیگر که از شاهد مثال
بودن خارج می شود

 و یحتمل أن التقدیر: و لیذیقکم
و لیکون کذا و کذا أرسلھا

 یعنی بنابر این احتمال فعل مقدر أرسل(یا یرسل که صاحب الجدول گفته است) عطف بر
یرسل می شود نه اینکه لیذیقکم عطف بر مبشّرات گردد

 ألن إضمار الفعل لداللة المعنی و ھو أولینظر ابن هشام در این احتمال
علیھ أسھل من العطف علی المعنی

لى  قَرْیۀٍمثال دیگر از مغنی اللبیب رَّ عکَالَّذي م أَو.... راهیمإِب اج ى الَّذي ح لَ می گویند که کالذي عطف است بر  إلی الذي به توهم کالذي أَ لَم تَرَ إِ

اقسام  عطفجمع بندي و توضیح

اصل در اقسام عطف همین قسم بود و یک شرط داشت و آن امکان توجه عامل به معطوف علیه بود که این قسم خوانده شدعطف بر لفظقسم اول

این عطف داراي سه شرط بود که خوانده شدعطف بر محلّقسم دوم

امکان ظهور اعراب محلّی در کالم فصیح

اینکه اعراب محلّی اعراب اصلی باشد نه فرعی

که چهار مسأله بنابر اشتراط وجود محرز ممتنع گردیدوجود محرز

که بر دو قسم استعطف بر توهمقسم سوم

این قسم خود داراي دو قسم استیا توهم اعرابی را که براي معطوف علیه نیست را می زنیم

این خود داراي سه قسم استتوهم اعراب در اسم

1 لیس زید قائماً و ال جالسٍتوهم اعراب جرّ

توهم اعراب رفع2

دو مثال از سیبویه
توهم نبود إنّ زده شد فلذا در تأکید ضمیر هم اسم مرفوع یعنی اجمعون آمدإنّهم اجمعون ذاهبون

این مثال شاهد مثال است زیرا عطف اسم مرفوع بر ضمیر منصوبی به توهم نبود إنّ اتفاق افتاده استإنّک و زید ذاهبون

نکته

اریز تسا مهوت رب فطع شدارم یلو تسا هدرک "طلغ" هب ریبعت مهوت رب فطع زا هیوبیس
اوال شاهد از عرب فصیح می آورد پس غلط به معناي اشتباه نیست

که کلمه سابق به توهم وجود باء زائده بر سر مدرك مجرور شده استبدالی أنّی لست مدرك ما مضی و ال سابقٍثانیا مانحن فیه را قیاس می کند به مثال

اما ابن مالک کالم سیبویه را اشتباه برداشت کرده و خیال کرده مراد سیبویه از غلط، اشتباه است و به او دو اشکال کرده است
اوال اطمینان ما به کالم عرب از بین می رود اگر باب اسناد غلط به آنها باز شود

ثانیا سیبویه این نوع عطف را به خاطر نادر بودن استعمالش در کالم عرب گفته غلط است و این باعث می شود که قائل شود هر نادري در کالم عرب، غلط است

إنّا زینّا السماء الدنیا بزینۀ الکواکب و حفظاً من کلّ شیطانٍ ماردمثالتوهم اعراب نصب3
إنّا خلقنا الکواکب فی السماء الدنیا زینۀً و حفظایعنی کأنّ کالم اینگونه بوده استکه گفته شده حفظاً عطف بر زینۀٍ شده است به توهم اینکه بزینۀٍ منصوب است بنابر مفعول له بودن

دو احتمال دیگر در ترکیب این آیه که از شاهد بودن خارج می شود
و حفظناها حفظاًحفظاً مفعول مطلق باشد براي فعل محذوف

و زینّاها زینۀًحفظا مفعول له باشد براي فعل محذوف

این خود داراي دو قسم استتوهم اعراب در فعل
که أکنْ عطف بر أصدقَ شده است به توهم اینکه أصدق جواب إن شرطیه است و بر سرش نیز فاء نیامده استلوال أخّرتنی إلی أجلٍ قریبٍ فأصدقَ و أکُنْاین قسم خوانده شد توهم اعراب جزم4

فیدهنوامثالتوهم اعراب نصب5 دوا لو تُدهنُ  م وجود أنْ ناصبه مصدریه به جاي لو مصدریهودهنوا عطف بر تدهنُ شده است به توه که ی

و من آیاته أن یرسلَ الریاح مبشِّرات و لیذیقَکُممثالیا توهم وجود جمله اي را به جاي معطوف علیهی که مفرد است می زنیم6
تسا هدش فطع ،مکّرشبیل مهوت ربانب مکقیذیل تروص نیا رد هک ّرج فرح کی هارمه هب تسا هدش تاّرشبم ياج هب مکرِّشبی هلمج دوجو مهوت هک تسا نیا دنا هدرک هک یهیجوت اما تسین زئاج تاّرشبم رب تسا رورجم و راج هک مکقیذیل فطع هک یلاح رد "تارِّشبم" رب تسا هدش فطع "ُمکقیذیل" هک

نیا رد هک میریگ یم "اهلْسری"فوذحم لعف هب قلعتم رورجم و راج ار مکقیذیل هک تسا نیا نآ و دزاس یم جراخ ار هیآ نیا ندوب دهاش زا هک دراد دوجو هیآ بیکرت رد يرگید لامتحا
صورت عطف جمله فعلیه بر کلّ جمله اسمیه ما قبل صورت گرفته است و از عطف بر توهم خارج می شود

  ابن هشام همین قسم را می پذیرد زیرا درست است که حذف فعل با وجود قرینه نیز مانند عطف بر توهم خالف اصل است ولی نسبت به عطف بر توهم خالف اصل بودنش کمتر است

عطف بر مجاورتقسم چهارم

تدريس محمدرضا نظريان


