
 العطف
 علی

 معمولی
عاملین

 وقولھم[منھم ابن السراج في کتابھ المسمّي بـ:«االصول»ج٢ص٧۵وابننظر ابن هشام درباره عنوان این بحث در نزد برخی نحویین که اینگونه عنوان داده اند: العطف علی عاملین
الحاجب في الکافیة]: «علی عاملین» فیھ تجوز

دومن زیهرپ ییوگ زاجم زا دیاب یملع ياهثحب نیوانع رد لاح ره هب یلو )323ص1ج یضر(تسا هدش فذح هدوب "یلومعم" هک شفاضم ینعی تسا فذح رد زاجم ینعی

 بررسی چند
 مسأله در باب
 عطف چند

 معمول بر چند
معمول

نحو: «إن زیداً ذاھب و عمراً جالسمثالأجمعوا علی جواز العطف علی معمولی عامل واحدعطف بر دو معمول یک عامل
 نحو: أعلم زید عمراً بکراً جالساً و أبوالحسن خالداً سعیداً منطلقاًمثالو[اجمعوا علي جواز العطف] علی معموالت عامل[واحد عطف بر سه معمولِ[یا بیشتر] یک عامل

نحو: إن زیداً ضاربٌ أبوه لعمروٍ، و أخاک غالمُھ بکرٍمثالو[أجمعوا] علی منع العطف علی معمولِ أکثرَ من عاملینعطف بر سه معمولِ سه عامل مختلف و بیشتر

 عطف بر دو
 معمول دو

 عامل
مختلف

 و أما
 معموال
عاملین

دو صورت

اگر یکی از دو عامل جار  نباشد
 فإن لم یکن أحدھما جارّاً

فقال ابن مالکاختالف اقوال
 نحو: کان آکال طعامَک عمروٌ و تمرَک بکرٌھو ممتنع إجماعاً

الجواز مطلقاً عن جماعة و قیل: إن منھم[أي الجماعة] األخفشبل نقل الفارسیو لیس کذلک[أي اجماعیّانظر ابن هشام درباره ادعاي اجماع ابن مالک

 اگر یکی ازدو
عامل جار باشد

 و إن کان
 أحدھما جاراً

 دو
 صورت
دارد

اگر عاملی که جارب است دومی باشد

حال فرقی نمی کند که معطوف مجرور اول باشد یا دوم فإن کان الجار مؤخراً

 نحو: زیدٌ فی الدار و الحجرةِ عمروٌ أو و عمروٌ الحجرةِمثال

فنقل [أبوعبدهللا محمّد بن جعفر] المھدوی[من المغاربة] أنھ[أي ھذا العطف] ممتنع إجماعاًحکم این صورت
و لیس کذلک، بل ھو جائز عند من ذکرنا[منھم الفارسيّ و االخفشنظرابن هاشم درباره ادعاي اجماعی مهدوي

 اگر عاملی که
 جاراست اولی

باشد

 و إن
 کان
 الجار
مقدماً

نحو: فی الدارِ زیدٌ و الحجرةِ عمروٌمثال

 حکم این
اختالف اقوالصورت

فالمشھور عن سیبویھ: المنع[مطلقا] و بھ قال المبرد و ابن السراج و ھشام
و [المشھور]عن األخفش: اإلجازة[مطلقا] ، و بھ قال الکسایی و الفراء و الزجاج

 و فصّل قوم منھم
 یوسف بن]

سلیمان]األعلم[من
 [االندلسیین 

فقالوا

 نکته از حاشیه شرح رضی: اعلم را به خاطر این اعلم نامیده بودند که لب باالیی اش شکاف داشت؛ اعلم به
کسی می گویند که لب باالیش شکاف داشته باشد

[أي کان المعطوف ]المخفوضُ العاطفَ  إن وَلِیَ [المعطوفُ
المجرور مقدّما]کالمثال[المذکور] جاز[ھذا العطف

 یعنی دلیلش سماع استألنھ کذا سمعدلیل

مراد از تعادل در ا ینجا رعایت ترتیب استو ألن فیھ تعادل المتعاطفات

] امتنع[لعدم السماع و لعدم التناسب  نحو: فی الدار زید و عمرو الحجرةِمثالو إال[أي إن لم یلِ المخفوضُ العاطفَ

خالصه و جمع بندي

 عطف بر دو
 معمول دو

عامل مختلف
بررسی چند مسأله

عطف بر دو معمول یک عامل
اجماعا صحیح است

إنّ زیداً ذاهب و عمرواً جالسمثال

عطف برحداقل سه معمول یک عامل
اجماعا صحیح است

أعلم زید عمرواً بکراً جالساً و أبوالحسنِ خالداً سعیداً منطلقاًمثال

عطف بر حداقل سه معمولِ سه عاملِ مختلف و بیشتر
اجماعا جائز نیست

ه بکرٍمثال أبوه لعمروٍ و أخاك غالم إنّ زیداً ضارب

 عطف بر دو معمول دو
 عامل مختلف(عنوان

بحث
دو صورت

یا هیچ کدام از دو عامل جار نیستند
ک عمرو و تمرَك بکرٌمثال کان آکال طعام

اقوال
ممنوع است اجماعاابن مالک

مطلقا یعنی حتی در مسأله بعدجائز است مطلقافارسی

 یا یکی از دو عامل
دو صورتحرف جرّ است

مؤخر باشد اگر عامل جرّ 

 فرقی نمی کند که
زید فی الدارِ و عمرو الحجرةِمثالمعطوف مجرور نیز مؤخر باشد

زید فی الدارِ و الحجرة عمرومثالیا معطوف مجرور مقدم باشد

اختالف اقوالحکم
این اجماع صحیح نیست زیرا فارسی و جماعتی قائل به جواز شده اندابن هشامممتنع اجماعامهدوي و ابن حاجب

جائز استفارسی و جماعتی

مقدم باشد اگر عامل جرّ 

فی الدارِ زید و الحجرةِ عمرومثال

حکم

ممنوعسیبویه

جائزاخفش

 نکته از رضی: اخفش مسأله عطف بر دو معمول دو عامل مختلف را جائز می داند مطلقا چه عامل جرّ مقدم
 باشد و چه مؤخّر مگر یک فرض را که جائز نمی داند و آن در جایی است که بین معطوف مجرور و حرف
 عطف فاصل بیاید که جائز نمی داند زیرا حرف عطف را به منزله جار می داند که نباید بین جار و مجرور

فاصله بیفتد بنابراین مالك جواز در نزد اخفش عدم فصل است نه تناسب

تفصیل دادهاعلم

این عطف جائز است به خاطر دو دلیلاگر معطوف مجرور نیز مقدم باشد
سماع از عرب

تناسب متعاطفات

 آنطور که رضی ج2ص347-348 فرموده: اعلم تنها دلیل تناسب را بیان نموده است و دلیل سماع از ابن
 حاجب است به این بیان که عطف بر دو معمول دو عامل مختلف خالف اصل است و باید صحیح نباشد الّا ما
 خرج بالدلیل و هو السماع من العرب و ما از عرب فقط جایی را شنیدیم که عامل اول جار باشد و معطوف

اول نیز مجرور باشد اما باقی موارد غیر مسموع است از کلمات فصیحه عرب پس نمی پذیریم

جائز نیست به خاطر عدم سماع و عدم تناسباگر معطوف مجرور مؤخر باشد

 این مسأله خالف اصل است و اصل این است که بگوییم جائز نیست همانطور که عطف بر سه معمول سه عامل مختلف صحیح نیست اما با این حال برخی مطلقا قائل به جواز شده اند و برخی مانند اخفش و کوفیین جائز می دانند مگر در صورتی که بین عاطف و معطوف مجرور فاصل بیاید و برخی مانند سیبویه قائل به منع شده اند مطلقا و برخی مانند ابن حاجب قائل به منعجمع بندي و نتیجه
شده اند مگر یک مورد که از عرب سماع شده است و آن اینکه یکی از دو معمول جار باشد و معطوف مجرور نیز اول آمده باشد؛ اما رضی ظاهرا مانند سیبویه قائل به مطلق منع است و مانند سیبویه  در مواردي که از عرب سماع شده حرف جرّ در تقدیر می گیرد تا از عطف دو معمول بر دو عامل مختلف خارج گردد و به نظر قول حق در مسأله همین قول رضی است

تدريس محمدرضا نظريان


