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مثالأن تکون بمعنى «عندو الحادى عشر
یعنی نوشتم آن را هنگام گذشت پنج روز از ماه(النحوالوافی ج2ص442 خلون را به معناي مررن می داند یعنی پنج روزي که گذشتکقولهم «کتبته لخمس خلون

مجمع البیان فرموده است ولی ابن هشام آن را به معناي بعد گرفته استمثال دیگر معناي الم در آیه شریفه اقم الصالة لدلوك الشمس به معناي عند است همانطور که طبرسی در 

نحوموافقۀ «بعدو الثانى عشر

الصالةَ لدلُوك الشَّمسِ أَقمِ 

ماه شوالو فى الحدیث «صوموا لرؤیته، و أفطروا لرؤیته ماه رمضان و واجب نیست نیست روزه بگیرید بعد از دیدن هالل  یعنی روزه بگیرید بعد از دیدن هالل 

من و مالک بعد از این همه با هم بودن انگار یک شب هم با هم نبودیمترجمهفلما تفرّقنا کانّى و مالکالطول اجتماع لم نَبِت لیلۀ معاقال متمم بن نویرة پس زمانی که من و مالک از هم جدا شدیم مثل اینکه 

موافقۀ «معو الثالث عشر
قاله بعضهمقائلین

می رود و اذا جاء االحتمال بطل االستداللو أنشد علیه هذا البیت [المذکور للمتمممثال معنی قرار داد زیرا احتمال معناي دیگر نیز در الم  ا نمی توان این بیت را شاهد مثال براي اثبات این  ام

مثالموافقۀ «منْو الرابع عشر
من الذین...أذي کثیرانحو «سمعت له صراخا متعدي می شود مانند لتسمعنَّ  زیرا سمع با منْ 

می کنم از دنیا و رغبت و میل اهل دنیا به آن در حالی که رزق در دنیا بین اهل دنیا توسط خدا تقسیم شده استترجمهو عجبت للدنیا و رغبۀ أهلها و الرزق فیها بینهم مقسوم و قول أبی االسود الدؤلی تعجب 

التبلیغو الخامس عشر

و هى الجارة السم السامع
لقول

أو ما فى معناه

مثال
نحو «قلت له، و أذنت له، و فسرت له

]: قم یا علی علیه السالم فإنّنی رضیتک من بعدي إماما و هادیاو قول حسان فقال [النبی صلّی اهللا علیه و آله فی واقعۀ غدیر] له[أي لعلی

 و
السادس

عشر 

موافقۀ
عن 

قسم با الم تبلیغ مجرور در الم تبلیغ حاضر است به خالف مجرور در این الم که به قول دمامینی باید غائب یا در حکم غائب باشد مثال حواسش نباشدفرق این 

نحو قوله تعالىمثال
 و قالَ الَّذینَ کَفَرُوا للَّذینَ

 آمنُوا لَو کانَ خَیراً ما سبقُونا
ه إِلَی

معنی در آیه شریفه مذکور قاله ابن الحاجبقائل به این 

مخالفین این معنی در آیه شریفه دیدگاه 

هى الم التعلیلو قال ابن مالک و غیره

و قیل: الم التبلیغ
ا به صورت غایب آمده استإن قلت اگر الم تبلیغ است و الذین آمنوا مخاطب است پسس چرا فعل سبقون

قلت
و التفت عن الخطاب إلى الغیبۀ

أى قالوا لطائفۀ من المؤمنین لما سمعوا بإسالم طائفۀ أخريأو یکون اسم المقول عنهم محذوفا
 ضابطه کلّی در تعیین
 معناي المی که بعد از
مشابه قول  ماده قول و 

آمده باشند

الم تبلیغ است اگر بر سر مقول له آمده باشد

 اما اگر بر سر
 مقول له نیامده

باشد

 و حیث دخلت الالم على غیر
 المقول له فالتأویل على بعض

ما ذکرناه

 دسوقی:یعنی یا باید
گرفت یا به  الم تعلیل 

گرفت  معناي عن 

مثال براي جایی  
 که الم بر سر
مقول له  غیر 
آمده باشد

ونا بنا هؤُالء أَضَلُّ ر مُأوالهل مأُخْراه نحو (قالَت

 و قول ابی
االسود دؤلی

 کضرائر الحسناء قُلْنَ لوجهها
حسدا و بغیا: إنّه لدمیم

نسخه دمیم به معناي زشت بهتر از ذمیم از لحاظ معنایی است

ترجمه
 مانند زوجه هاي زیبا هستند که درباره صورت این

 زنها یا به خاطر صورت این زنها، زنان حسود و
می گویند: آنها زشت رو هستند دشمن 

الصیرورةالسابع عشر

کوفیون و اخفشقائلین

و تسمى الم العاقبۀ و الم المآلنام هاي دیگر

نحومثال

ا و حَزناً ود ع مکُونَ لَهیل ونَ  رْع آلُ ف فَالْتَقَطَه

فانی شدن و خانه بسازید براي خراب شدنترجمهإنّ هللا ملَکا ینادي فی کلّ یوم: لدوا للموت و اجمعوا للفناء و ابنوا للخرابو قول امیرالمؤمنین علیه السالم همانا براي خدا ملکی است که هر روز ندا می کند: فرزند آورید براي مرگ و جمع مال کنید براي 

نْ سبِیلکمثال دیگر از مغنی اللبیب وا ع ا فی الْحیاةِ الدنْیا ربنا لیضلُّ والً أَم ۀً و أَه زِینَ لَ م نَ و و رْعف تآتَی نا إِنَّکبر

 و أنکر البصریون و منمخالفین این معنی براي الم
تابعهم الم العاقبۀ

 قال الزمخشرى: و التحقیق أنها الم العلۀ، و أن التعلیل فیها وارد
على طریق المجاز[بذکر المسبب و ارادة السبب] دون الحقیقۀ

 و بیانه أنه لم یکن داعیهم إلى االلتقاط أن یکون لهم عدوا و حزنا، بل المحبۀ و التبنى، غیر أن ذلک لما کان نتیجۀ
التقاطهم له و ثمرته شبه بالداعى الذى یفعل الفعل ألجله؛ فالالم مستعارة لما یشبه التعلیل کما استعیر األسد لمن یشبه األسد

القسم و التعجب معاالثامن عشر

می کند یعنی داللت بر اظهار تعجب نسبت به مقسم علیه 

...والّا عجبمعادل فارسی

برخی قائلند که الم برا تعجب نیست بلکه تعجب از کلّ کالم فهمیده می شود مانند سبحان اهللانکته از امیر و دسوقی

مقسم به در الم قسم و تختص باسم اللّه تعالى ویژگی 

مٍکقول ساعدة بن جؤیۀمثال من األوعال ذو خَد لودفی صأد د یام ذو حلّه یبقى على األیل

مفردات شعر از المعجم الوسیط توضیح 

ة و هو القرن فیه عقد د ید: جمع ح یح

قرناه إلی خلف أدفی: الوعل  و کلّ ذي قرن مالَ 

صلود: حیوانی که کوه از سم هاي او به صدا در می آید و محکم پا بر زمین می زند

م: خطوط دست و پا خَد

ماند بر روزگار حتی صاحب شاخ هاي که در آن گره هاست به طوري که شاخ هایش به عقب مائل شده است و از صداي پایش کوه به صدا در می آید از بزهایی که داراي خطوط دست و پاستترجمه قسم عجب است که باقی نمی   والّا به خدا 

 و تستعملالتعجب المجرد عن القسمالتاسع عشر

فى النداء
در الم تعجب در نداء کسر و فتح هر دو جائز استنکته از حاشیه النحوالوافی ج2 ص409

مثال
دسوقی: یا هؤالء ادعوکم لتعجبوا من کثرة الماءکقولهم «یا للماء إذا تعجبوا من کثرته

دسوقی: أعجب من رجولیتک حالۀ کونک عالماو قولهم «یا لک رجال عالما

مثالو فى غیره
کقولهم «للّه دره فارسا

یب و افتقار و ثروة فللّه هذا الدهر کیف تردداو قول االعشی متعجبم این روزگار چگونه در حال گردش استترجمهشباب و شَ جوانی و پیري و فقر و بی نیازي...پس 

التعدیۀالمتمم عشرین

قائل

مثالذکره ابن مالک فى الکافیۀ

 و مثّل له
افى شرحها بقوله تعالى یل و نْکنْ لَدم هب لی  فَ

و فى الخالصۀ

و مثّل له ابنه
باآلیۀ

و بقولک «قلت له افعل کذا

 و لم یذکره
 فى التسهیل

بل فى شرحهو ال فى شرحه
أن الالم فى اآلیۀ لشبه التملیک

و أنها فى المثال للتبلیغ

 نظر ابن هشام درباره
 این الم و مثال در

نزد او

 و األولى عندي أن
 یمثل للتعدیۀ بنحو
قول امیر المؤمنین

ما أفسد األملَ للعملِ

مثال هاي مغنی اللبیب
گیردما أضرب زیدا لعمرو می  فعل قبلی می کند و مدخول الم را توسط الم تعدیه به عنوان مفعول دوم خود  فعل الزم را متعدي به فاعل  می سازیم که همزه باب تعجب  می شود سپس فعل تعجب  می شود فلذا ابتدا ضَرَب به ضَرُب مبدل شده و الزم  فعل تعجب از فعل الزم ساخته  دسوقی: 

أحبه لبکر و ما 

می گیرند نه تعدیه(راجع حاشیۀ الصبان ج2ص215 دلیل فعل تعجب بنابر نظر کوفیین می تواند متعدي باشد به خاطر همین الم را الم تقویت  ما  می گیرد ا فلذا الم را تعدیه  زیرا فعل تعجب در نزد ابن هشام الزم است 

التوکیدالحادى و العشرون

دةتعریف اجمالی و هى الالم الزائ

انواع الم زائده

و هى أنواع

 منها الالم
 المعترضۀ
 بین الفعل
 المتعدى و

مفعوله

مثال

لَکْت ما بین العراق و یثرب ملکا أجار لمسلم و معاهدکقول إبن میادة(فی مدح عبدالواحد بن سلیمان بن عبدالملک بن مروان والی المدینۀ مسیحی و یهودي را ترجمهو م مدینه را سلطنتی یافتی که پناه داده مسلمان و ذمی یعنی  تو ما بین عراق و 

دف لَکُم) خالفا للمبرد و من وافقه و لیس منه  (ر

غنیه: از جمله زمخشري که ردف لکم را به معناي تبعکم و لحقکم گرفته است

مهسابلنَّاسِ حل ن ردف معنى اقترب فهو مثل  (اقْتَرَبنا گرفته اند که آنها نیز با الم متعدي می شوندبل ضم یا د خطیب:برخی به معناي قَرُب

می گیرند گرفته و الم را الم تعلیل  مفعول را در تقدیر  خطیب: قول سومی نیز وجوددارد که 

نَ لَکُممثال اختالفی از مغنی اللبیب یبیل ه و اختلف فى الالم من نحو (یرِید اللَّ
فعل استزائدةفقیل غنیه: زمخشري نیز به همین قول قائل شده است اما به این قول اشکال شده است که الم تقویت در اینجا جایگاه ندارد زیرا نه فعل مؤخر شده است و نه عامل غیر 

للتعلیل و المفعول محذوف أي التبیینَو قیل

 و منها الالم المسماة
 :بالمقحمۀ[قال فی الغنیۀ
 االقحام ادخال شیء فی

شیء بشدة و عنف

المعترضۀ بین المتضایفینموضع این الم و هى 

مثال
و ذلک فى قولهم «یابؤس للحرب

گ سختی گ یعنی عجب جن اي سختی جن

فأقحمت تقویۀ لالختصاصو األصل یا بؤس الحربِ

گروه هایی را پس راحت شدندترجمهیا بؤس للحرب الّتى وضَعت أراهطَ فاستراحوا قال سعد بن مالکمثال دیگر اي شدت جنگی که به خواري هالکت رساند 

مضاف به دو دلیلأرجحهما األول[أي بالحرفقوالناختالفو هل انجرار ما بعدها بها أو بالمضافنکته در اینکه جرّ اسم مابعد به واسطه حرف جرّ زائد است یا به واسطه 
واالقرب یمنع االبعدألن الالم أقرب

ق و ألن الجار ال یعلّ

و هى المزیدة لتقویۀ عامل ضعفو منها الالم المسماة الم التقویۀ

 نحوإما بتأخّره
إِنْ کُنْتُم للرُّءیا تَعبرُونَ

مغنی اللبیب هم یرهبونمثال دیگر از  هدى و رحمۀ للذین هم لرب

أو بکونه فرعا فى العمل

مبالغه و مصدر است فاعل و اسم مفعول و اسم  مراد اسم 

 نحو

مهع ما مقاً ل د صم

وضربى لزید حسن

 یا رب إنّی للحسین علیه السالم ناصر وو قد اجتمع التأخر و الفرعیۀ فى  قول ابی الشعثاء
إلبن سعد تارك و هاجر

ترجمه
من، من یاري کننده حسینم و  اي خداي 
ترك کننده و دورشونده عمربن سعدم

مثال هاي دیگر از مغنی اللبیب

و أنا ضارب لعمرو

رِیدما یالٌ لفَع

ۀً للشَّوى  نَزَّاع

ِهم شاهدینَ م و کُنَّا لحکْ

 و منها الم
 المستغاث
عند المبرد

مستغاث بدلیل صحۀ إسقاطهادلیل ابن خروفو اختاره ابن خروفقائلین به زائده بون الم 

مخالفین  قول 
 درباره الم
مستغاث

 و قال
 :جماعۀ

 ،غیر زائدة
ثم اختلفوا

 فقال ابن
 جنى: متعلقۀ
بحرف النداء

لما فیه من معنى الفعلدلیل ابن جنی
رد 

 قول
 ابن
جنّی

در بعضی نسخه ها معنی الفعل به جاي معنی الحرف آمده است که بهتر استو رد بأن معنى الحرف ال یعمل فى المجرور

 اشکال به
این رد

 و فیه
نظر

 ألنه[الحرف] قد
عمل فى الحال

 فی نحو قولمثال
امرئ القیس

 کأنّ قلوب الطّیر رطبا و یابسا لَدي
کْرِها العنّاب و الحشَف البالی و

ترجمه
 قلوب پرندگان(شکارشده توسط عقاب) در حالی که برخی تازه و برخی خشک می
 باشند در نزد النه آن عقاب مانند عناب تازه و خرماي خشک و فاسد و پوسیده است

 و قال
األکثرون

 متعلقۀ بفعل
 النداء

المحذوف

و نسباه لسیبویهو اختاره ابن الضائع و ابن عصفور

 اشکال
 به این
قول

و اعترض بأنه متعد بنفسه

 جواب
 از

اشکال

 فأجاب ابن
 أبى الربیع
 بأنه ضمن

فوت نموده است ابن ابی الربیع: عبداهللا بن احمد اشبیلی شاگرد شلوبین و استاد ابوحیان بوده است و در سال 688 

معنى االلتجاء فى نحو «یا لزید

 و التعجب فى نحو «یا
للدواهى

مگر می شود نه الم  من متعدي   اشکال دسوقی: فعل تعجب با 
اینکه الم را به معناي من بگیریم که بعید است

تنبیه

زادوا الالم فى بعض المفاعیل المستغنیۀ عنها کما تقدم

مثالو عکسوا ذلک فحذفوها من بعض المفاعیل المفتقرة إلیها

درناه منازِلَکقوله تعالى  رَ قَ الْقَم و
تسا هدشن رکذ مال ِّرج فرح شرس رب یلو دشاب یم "ه" ریمض اجنیا رد هک دریگ یم مال ّرج فرح هطساو هب ار دوخ مود لوعفم و تسا "لزانم" نآ لوعفم لاثم نیا رد هک تسا هسفنب یلوعفم کی انردقتوضیح شاهد

نکته: زمخشري در کشّاف اینگونه تقدیر گرفته است: قدرنا سیره فی منازل

و لقد جنیتک أکمؤا و عساقال و لقد نهیتک عن بنات األوبرو قوله
توضیح برخی مفردات

ؤ جمع کَمأَة به معناي قارچ است م أکْ

قُولَۀ است به معناي یک نوع قارچی که رنگش بین سفید و قرمز است سعساقل جمع ع

قارچ به رنگ خاك بی مزه تقریبا مانند شلغم بنات االوبر نوعی 

به خدا قسم به تحقیق چیدم براي تو قارچهایی و عسقولهایی و به خدا قسم به تحقیق تو را نهی کردم از چیدم بنات االبرترجمه

لبیب مثال هاي دیگر از مغنی ال

ها عوجاً أي تبغون لهاتَبغُونَ

زنُوهم یْخسرُون و أَو مِإذا کالُوه و
أي کالولهم أو وزنولهم

أي کالوا مکیلهم و وزنوا موزونهم مضاف در تقدیر می گیریم  می گوید  زمخشري 

و قالوا «وهبتک دینارا، و صدتک ظبیا، و جنیتک ثمرة


