
 كال
 و
كلتا

تعریف

مفردان لفظا
مثّنیان معنى

مضافان أبدا لفظا و معنى

إلى كلمة

توضیح  این قید و قول مخالف با آن خواهد آمدواحدة

ق,ل مخالف با لزوم این قید خواهد آمدمعرفة

 دالّة
 علي
اثنین

 داللت بر دوتا
 داشتن به یکی از
 دو نحوه می
تواند باشد

بر دو قسمحقیقیت

 إما
 بالحقیقة

 و
التنصیص

تنصیص یعنی وضع تعیینی اش براي تثنیه باشد

 نحو
كِلْتَا الْجَنَّتَیْنِقولھ تعالي

 لساني و سیفي صارمان کالھماو قول حسّان
و یبلغ ما ال یبلغ السیف مِذْوَدي

 زبانم و شمشیرم هردو برنده اند و [البته زبانم برنده تر زیراترجمه
 زور] زبانم جایی می رسد که شمشیر نمی رسد

نحو «كالنا» فإن «نا» مشتركة بین االثنین و الجماعةاشتراك یعنی مشترك لفظی بین تثنیه و جمع باشدو إما بالحقیقة و االشتراك

 کقول عبدهللاأو بالمجاز
بن الزِّبَعْري

 إنّ للخیر و
 للشّرّ مدى
 و كال ذلك
وَجْھٌ و قَبَلٌ

همانا براي خیر و شر هر کدام نهایتی است و هر دو به انسان روي آورنده هستند؛ وجه و قبل به یک معنا هستند یعنی آنچه از یک شیء به طرف انسان روي می آوردترجمه

 توضیح
شاهد

 «فإن «ذلك
 حقیقة فى
الواحد

 و أشیر بھا إلى
 المثنى على معنى: و

كال ما ذكر

 شاهد بر اینکه لفظ مفرد
 می تواند به معناي تثنیه
استعمال گردد

 على حدھا[أي ذلک] فى
 قولھ تعالى: (ال فارِضٌ وَ
 ال بِكْرٌ عَوانٌ بَیْنَ ذلِكَ

توضیح قید«کلمۀ واحدة» در تعریف
كال أخى و خلیلى واجدى عضدا و ساعدا عند إلمام المُلِمّات و قولنا كلمة واحدة احتراز من قولھ

هر دو دوست و برادر من یابنده هستند مرا بازو و ساعد هنگام نزول حوادثترجمه

اخی و خلیلی دو کلمه هستند در حالی که طبق قاعده مدخول کال باید یک کلمه می بودشاهد

 فإنھ ضرورة[شعریّة] نادرةدلیل مخالفت قیاس در شعر
بشرط تكریرھا نحو «كالى و كالك محسنانبا یک شرطو أجاز ابن األنبارى إضافتھا إلى المفردنظر مخالف با این قید

نحو و أجاز الكوفیون إضافتھا إلى النكرة المختصة نظر مخالف با قید «معرفۀ» در تعریف
 كال
 رجلین
 عندك
محسنان

فإن رجلین قد تخصّصا بوصفھما بالظرفتوضیح شاهد
 مثال واقعی از
عرب

 و حكوا «كلتا جاریتین عندك
أى تاركة للغزلمقطوعة یدھا

 یعنی قطع ید کنایه از ترك
ریسیدن است

 بررسی کال و
 کلتا از حیث
 ارجاع ضمیر
به آندو

 جائز
و یجوزالوجهین

 «در صورتی که کال و کلتا به معناي «هر دو
باشد نه به معناي «هر یک از آند

مراعاة لفظ كال و كلتا فى اإلفراد
یعنی به کال ضمیر مفرد مذکر و به کلتا ضمیر مؤنّث بر گردانده شود

نحو:كِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُكُلَھا

 و مراعاة
معناھما

 مثالو ھو قلیل
 و قد اجتمعا[أي مراعاة اللفظ و
 المعني] فى قول الفرزدق[عن

الجریر و زوجتھ

 كالھما حین جدّ
 الجَرْي بینھما
 قد أقلعا و كال
أنفیھما رابى

ترجمه
 هردوي آنها زمانی که سرعت بین آندو جدي
 شود به تحقیق ناگهان از رفتن امساك می کنند
در حالی که دماغ هر دوي آنها باال آمده است

 بررسی
 چند
مثال

 :فإذا قیل
 زیدٌ و»
 عمروٌ
کالھما

«کالھما» توکیدا ألنھ خبر عن زید و عمروقیل: قائمانفإن قدِّرَ

و إن قدر مبتدأ فالوجھان
 یعنی چون در این ترکیب ضمیر در
 قائمان به کالهما بر می گردد مراعات
لفظ و معنی هر دو جائز است

والمختار اإلفراد کدام ارجح است

 و على ھذا فإذا قیل «إنّ زیدا و عمرا» فإن قیل
قیل «قائمانكلیھما

فالوجھانأو[أي و إن قیل] «كالھما
 حکم کشال در صورتی که به معناي
 هردو» نباشد بلکه به معناي «هر»

یک از آندو»باشد

 و یتعین
 مراعاة
 اللفظ

 فى نحو
ألن معناه كل منھماكالھما محب لصاحبھ

 و قول
 عبد هللا
بن جعفر

 کالنا غنىّ عن أخیھ
 حیاتَھ و نحن إذا متنا

أشدّ تغانیا 
ترجمه

 هرکدام از ما دو برادر بی نیاز است از برادرش در زمان
 حیاتش در حالی که ما زمانی که مردیم شدت بی نیازیمان

از هم بیشتر می شود


