
 االمور التي
 یکتسبھا
 االسم
باالضافة

 الحادی
 :عشر
البناء

 و
 ذلک
 فی
 ثالثة
أبواب

أحدھا

 أن یکون
 المضاف
[غیر  مبھماً
 زمانيّ و امّا
 المبھم
 الزمانيّ
سیأتي

 توضیح از
 النحوالوافی

 ج2 ص279 و
280

 اسماء مبهمه
بر دو قسمند

اسماء زمان مبهمه
به خالف اسماء زمان مختصه به واسطه ال مانند الیوم یا علمیت مانند رمضان یا اضافه مانند شهر رمضان و یوم الجمعۀاسم هاي زمان نکره اي هستند که بر زمان غیر مقدر داللت می کنند مانند: حین، زمان، وقت یا بر زمان مقدر غیر معلوم؛ مانند: نهار، صباح، عشیۀ

در دو صورت بناء این اسماء جائز استحکم این قسم
هذا یوم ینْفَع الصادقینَ صدقُهم  مانند با اضافه به جمله بناء این اسماء جائز است اما در صورت اضافه به فعل مبنی، بناءش اولی و در صورت اضافه به فعل مضارع معرب یا جمله اسمیه اعرابش اولی است

با اضافه این اسماء به اسم مبنی مفرد(غیر جمله)؛ مانند: یومئذ، حینئذ

اسماء متوغّلۀ فی االبهام
مانند: غیر،مثل، شبه، دون

حکم
دقیقا مانند حکم اسماء زمان مبهمه است

نکته: ابن مالک قائل به عدم بناء اسماء مبهم زمانی و غیر زمانی بوده و فتحه آن را فتحه اعرابی بنابر ظرفیت یا مفعول مطلق یا... می داند

کـَ:غیر و مثل و دون[و بین و حسب و شبھ و ندّمثال براي اسماء مبهم غیر زمانی

 شاهد مثال
 براي

 اثبات این
امر

 و قد
 استدل
 علی
 ذلک
باُمور

منھا قولھ تعالی

دندش یم عوفرم اظفل ندوب لعاف بئان ربانب دیاب دندوب یم برعم رگا و تسا هدش ینبم هیردصم يام هب شندش هفاضا رطاخ هب یمود و ریمض هب شندش هفاضا رطاخ هب یلوا هک تسا "نیب" هملک ود ره لاثم دهاشوَحِیلَ بَینَھُمْ وَ بَینَ ما یشْتَھُونَ(سبأ / ۵۴

قالھ األخفش قائل

 جواب
 مخالفین
 اخفش به

 آیات
مذکور

 و خولف، و
 اُجیب

 عن األول
 بأن نائب
 الفاعل
 ضمیر
المصدر

أی: و حیل ھو، أی الحول
و بین بنابر ظرفیت منصوب شده است

نکته: هر گاه نائب فاعل را مصدر فعل بگیریم خود     تقدیر معنوي فعل به معناي وقع خواهد بود؛ أي وقع الحولُ

نکته از النحو العربی 
 ج2 ص252 در

توضیح ضمیر المصدر

 گاهی از مفعول مطلق نوعی، ضمیر مصدر نیابت می کند همانطور که گاهی صفت مصدر نیابت از مصدر می
 کند مثال در آیه مذکور می فرماید: و حیل بینهم؛ که به تقدیر:حیل الحول بینهم؛ می باشد یعنی حول و جدایی
 معهود بین آنها و لذتهاي دنیا حائل می گردد که طبق برخی روایات اشاره به خسف بیداء سفیانی و لشگریانش

دارد که حول معهود همان معهود در روایات است ظاهرا و اهللا اعلم

بأنھ علی حذف الموصوفو عن الثانی

) مبتدا است و دون نیز ظرف است و ظرف بعد از نکره صفت است و متعلق به افعال عام مقدر که آن موصوف محذوف(قوم

 أی: و منا قوم دون ذلکتقدیر مثال
سیبویه و جمهور قائلند که دون ظرف غیر متصرّف و اخفش قائل به متصرّف بودن آن هستندنکته

وَ مِنّادُونَ ذلِک(الجن / ١١
 دون اگر معرب می بود باید بنابر مبتدا بودن لفظا مرفوع می شد؛ ابوحیان در البحر: دونَ در صورتی می تواند مبتدا شود که به معناي غیر

باشد و از ظرفیت خارج شود اما در اینکه دون ظرف متصرّف است یا غیر متصرّف اختالف است

سیبویه و جمهور: غیر متصرّف است و فقط ظرف استعمال می گردد

غالبا غیر متصرّف است و تصرّفه نادروافی

 و منھا قولھ
 تعالی: إنَّھُ
 لَحَقٌّ مِثْلَ مآ

 أنَّکمْ
)تَنْطِقُونَ
 / الذاریات

23

فیمن فتح «مثال
 بعضی قرّاء مانند حفص و نافع و مجاهد و ابن کثیر به فتح قرائت نموده اند که طبق قولی توجیهش این است که مثل با اینکه نعت براي لحقٌّ است اما به دلیل بناء، لفظا مرفوع نگشته

است اما بنابر اقوال دیگر مثل معرب بوده و ظرف یا حال می باشد اما عده اي از قرّاء مانندحمزه و کسائی و اعمش به رفع قرائت کرده اند/خطیب

 مخالفت
 ابن

مالک

و زعم ابن مالک أن ذلک ال یکون فی «مثل

 دلیل ابن
مالک

 لمخالفتھا
للمبھمات

 فإنھا تثنی
 و تجمع

 به خالف سائر اسماء مبهمه که تثنیه و جمع بسته نمی شوند

کقولھ تعالی: إالّ اُمَمٌ أَمْثالُکم(األنعام / ٣٨

 و قول
الشاعر

 من یفعل الحسنات هللا
 یشکرھا و الشر بالشر

 عند هللا مثالن
نکته

جواب شرط با اینکه جمله اسمیه است مقرون به فاء نشده است به خاطر ضرورت شعري

: مثل دائم االضافه است ولی اگر تثنیه و جمع بسته شود مستغنی از اضافه می گردد  مغنی بحث سی

 باء در بالشرّ براي مقابله است

 توجیه آیه
ط ابن توس 

مالک

 و زعم أن
 حقا» اسم»
 فاعل من
حق یحق»

و مصدر نیست تا در آن نتوان ضمیري مستتر نمود

إن قلت

اسم فاعل باید بر وزن فاعل باشد

یعنی با حذف الف کلمه کوتاه شد و أصلھ: حاق فقصرقلت

به معناي نیکوکارو خوشحال و خبرچینکما قیل: برٌّ و سرٌّ و نمٌ

 ففیھ
 ضمیر
مستتر

 و
 «مثل»
حال منھ

 نکته

 اینکه ابن مالک خود را به زحمت انداخته تا ذوالحال در کالم پیدا کند با اینکه ضمیر در إنّه به عنوان ذوالحال
 بودن موجود است به خاطر این است که بنابر قول مشهور ذوالحال نمی تواند مبتداي فی االصل یا فی الحال
 باشد اما عباس حسن با ادلّه محکم این رأي مشهور را رد می کند(الوافی،ج4ص121) بنابراین به نظر ما مثل

حال است براي ضمیر در إنّه و نیازي به این توجیهات طرفین نیست

 و منھا
 قول أبی
 قیس بن
رفاعة

 لم یمنع الشرب منھاغیرأن نطقت
 حمامة فی غصون ذات أوقال

 «فـَ«غیر» فاعل لـِ«یمنعتوضیح شاهد
و قد جاء مفتوحاً

 دسوقی: ممکن است اشکال شود که غیر اضافه به مصدر مؤول شده است و مصدر مؤول نیز معرب است که
جوابش این است که مالك ما ظاهر است و ظاهرا اضافه به جمله مصدر به أن مصدریه شده است

إن قلت
دراد عمج و هینثت زین ریغ اریز تسا دراو زین "ریغ"هملک هب "لثم" هب کلام نبا لاکشا نامه

پس تثنیه و جمع آن فصیح نیستألن قولھم: «غیران و أغیار» لیس بعربی و ال یأتی فیھ بحث ابن مالکقلت

 ولو کان المضاف
غیر مبھم لم یُبْنَ

 :و أمّا قول الجرجانی و موافقیھ
 إن «غالمی» و نحوه مبنی

 رضی، ج1، ص86: نحویین قائلند که اسم مضاف به یاء متکلّم مبنی است ولی ابن حاجب با آنها مخالف بوده و آن را معرب می داند و حقّ با ابن حاجب است زیرا اگر
غالمی مبنی باشد باید غالمک نیز مبنی می بود بنابراین معرب است به اعراب تقدیري

و یلزمھم بناء «غالمک، و غالمھ» و ال قائل بذلکفمردود
أن یکون المضاف زماناً مبھماً، و المضاف إلیھ: إذالباب الثانی

أن یکون زماناً مبھماً و المضاف إلیھ فعل مبنیالثالث

تدريس محمدرضا نظريان


