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مغني األدیب ،باب رابع

لطفاً به همه سؤاالت تستی و  8سوال تشریحی پاسخ دهید ،در صورت پاسخ به همه ،به سوال آخر نمره داده نمی شود (تستی  1و تشریحی  2نمره)
تستي
 .1المشهور فی نحو« :الفاضل زیدٌ» . .....

أ

15

أ .وجوب کون المقدّم مبتدأً 

ب .جواز تقدیر کلّ منهما مبتداً و خبرأً 

ج .وجوب کون المشتق خبرأً 

د .وجوب کون ما هو المعلوم عند المخاطب مبتدأً 

 .2إذا قیل« :ال تأکل سمکاً وتشرب لبناً» فإن کانالعطف علی اللفظ فالنهی  .....إذا کان العطف علی المعنی.
أ .عن کلٍّ من األکل و الشرب کما 

ب .عن جمع األکل و الشرب کما 

ج .عن کلٍّ منهما بخالف ما 

د .عن الجمع بینهما بخالف ما 

 .3تقدّم الحال علی عاملها ( . .....نظر مصنف)
أ .جائز مطلقاً 

ج

76

ب .غیر جائز مطلقاً 

 .4کدام حکم در مورد «عطف بیان» غلط است؟ب

ج

ج .جائز إذا کان العامل متصرّفاً 

د .غیر جائز إلّا فی الضرورۀ 

17-15

أ .ال یخاف متبوعه فی تعریفه وتنکیره 

ب .یأتی جملۀً و مفرداً 

ج .ال یکون فعالً تابعاً و مفرداً 

د .لیس فی التقدیر من جملۀ أخری 

تشریحي
* انّهم حکموا لـ«أن و أنّ» المقدّرتین بمصدر معرّف بحکم الضمیر ألنّه ال یوصف کما أنّ الضمیر کذلک؛ فلهذا قرأت السبعۀ:
 »...و الرفع ضعیف.

67

ا ا ُ َّ ا ُ م َّ ا ا ُ
َّ
« ...ما َكن حجَت إَّل أن قالوا
ِ

15

 .5أ .برای «أنّ» مؤوّل به مصدر معرفه مثال زده تأویل آن را هم بنویسید .ب .چرا رفع کلمۀ «حجّت» در آیه شریفه ضعیف است؟
أ .أعجبنی أنّ زیداً ذَهَب :أعجبنی ذَهابُ زیدٍ .ب .چون «أن» با ص لۀ خود در حکم ضمیر است و همان طور که ضمیر خبر برای غیر اعرف
قرار نمیگیرد «أن» و صله هم همین حکم را دارد و الزمۀ به رفع خواندن «حجّتهم» این است که مضاف به ضمیر که در رتبۀ عَلَم است و
غیر اعرف ،اسم قرار گیرد و «أن قالوا» که در رتبۀ ضمیر است و اعرف ،خبر.
* اسم الفاعل ال یکون إلّا مجاریاً للمضارع فی حرکاته و سکناته و ال یعتبر توافق أعیان الحرکات بدلیل «ذاهب و یذهب» و لهذا قال ابن الخشاب :هو وزن
عروضیّ ال تصریفی .و الصفۀ المشبّهۀ تکون فیالغالب غیر مجاریۀ نحو« :ظریف»15 .
 .6أ .با توجه به عبارت ،بین اسم فاعل و صفت مشبهه چه تفاوتی وجود دارد؟ ب .مقصود از «ال یعتبر  ...یذهب» را در قالب مثال مذکور
توضیح دهید.
أ .تفاوت :اسم فاعل همیشه هم وزن مضارع خود است هر چند این موازنه به حسب اصل باشد لکن صفت مشبهه غالباً فعل خود را در
موازنه همراهی نمیکند .ب .مقصود این است که در تحقّق موازن بودن اسم فاعل با فعل مضارع ،مهم این است که تعداد حرکات و
سکنات و ترتیب آنها رعایت شود ولی الزم نیست حرکتها دقیقا عین هم باشند لذا ممکن است حرف سوم فاعل مکسور باشد با اینکه
حرف سوم مضارع مفتوح است مثل ذاهِب و یذهَبُ.
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* الصحیح أنّه إذا وقع اسم الشرط مبتدأً فخبره فعل الشرط وحده؛ ألنّه اسم تامّ و فعل الشرط مشتمل ضمیره .و قیل :خبره فعل الجواب؛ ألنّ الفائدۀ به تمّت
77

و فیه أنّ توقّف الفائدۀ علی الجواب من حیث التعلیق فقط ال من حیث الخبریّۀ.

 .5أ .دلیل مصنّف برای خبر بودن فعل شرط چیست؟ ب .اشکال استدالل قول دوم چیست؟
أ .چون هم مقتضی موجود است و هم مانع مفقود .وجود مقتضی این است که فعل شرط مشتمل بر ضمیر راجع به مبتدا است .فقدان مانع
این است که اسم شرط اسم تامّ است و مانعی که اسمهای ناقص سر راه جملۀ بعد ایجاد میکنند اسم تامّ ایجاد نمیکند.
ب .این استدالل گرفتار مغالطۀ ایهام انعکاس شده است چون آنچه مسلم است این است که خبر متمّ فائده است لکن مستدلّ عکس این را
توهم کرده که :هر متمّ فائدهای خبر است.
75-67

 .4در هر یک از موارد زیر ،مسوّغ ابتدا به نکره چیست؟
أ .ما رجل فی الدار:

أن تکون عامّه بغیر ذاتها

ب .قول معروف و مغفرۀ خیر من صدقۀ یتبعها أذًی:

العطف

ج .ویل للمطفّفین:

أن تکون فی معنی الفعل (أن یراد بالنکرۀ الدعا)

د .قطعت الصحراء و دلیل یهدینی:

أن تقع فی أول جملۀ حالیۀ.

* من شروط العطف علی المحلّ :وجود المحرز و لهذا امتنع «هذا ضارب زید و عمراً» ألنّ اإلسم المشبهه للفعل ال یعمل فی الفظ حتّی یکون بـ«أل» أو
منوّماً أو مضافاً.

77-66

 .1أ .مقصود از «محرز» چیست؟ ب .دلیل امتناع مثال را توضیح دهید.
د .محرز یعنی طالب محلّ .ب .چون ضارب وقتی میتوانست طالب محل باشد که یا «ال» داشته باشد یا تنوین و یا اضافه شده باشد به غیر
معمول منصوب و در اینجا هر سه منتفی است.
ا ا ا َّ ا

ا ا

ا

اا

ا

ا ُ

ا

اا

ا ُ

ا

* قال السیرافی و الفارسیّ فی قوله تعالی...« :ل موَّل أخ مرتِن إل أ اجل قريب فأ َّص َّدق اوأكن ِّم ان َّ
الصا ِ ِلحي» إنّ «أكن» عطف علی محلّ « فأ َّص َّدق» و یردّه
ِ
ِ

ٍ ِ ٍ
ِ
ا ا َّ َّ ا
أنّهما یسلّمان أنّ الجزم فی نحو «ائتنی اُکرمک» باضمارالشرط فلیس « فأصدق»

تأویل مصدرمعطوف علی متوهّم ممّا تقدّم.
ا ُ

64

 .7به نظر مصنف ،چرا جزم « أكن» به جهت عطف بر محل
ا ا ا َّ ا

اا

ا

اا
ا
« فأ َّص َّدق»

فی موضع جزم ،ألنّ ما بعد الفاء منصوب بـ«أن» مضمرۀ و «أن» و الفعل فی

نیست؟

چون اگر مَثَل « ل موَّل أخ مرتِن» با « فأ َّص َّدق» ،مَثَل «ایتنی» با «أکرمک» باشد ،همانطور که در دومی جزم «أکرم» به شرط مقدّر است میبایست در
ِ

اولی هم بین «لوال أخّرتنی» و «فَأصدّق» شرط درتقدیر گرفت و پیش فرض تقدیر شرط ،جمله بودن ماقبل وما بعد است در حالی که در آیه
شریفه ،فاء عاطفه است و مفرد مؤوّل را به مفرد متوهّم عطف میکند و بین دو مفرد نمیتوان شرطی در تقدیر گرفت.
* من المواضع التی یعود الضمیر فیها علی متأخّر لفظاً و رتبۀ ،أن یحجّر بـ«ربَّ» مفسّراً بتمییز ،و حکمه حکم ضمیر «نعم و بئس» فی وجوب کون مسّره
تمییزاً و کونه هو مفرداً.

65-55

 .6أ .موضع مذکور را در قالب مثال بیان کنید ب .شباهت ضمیر «ربّ» با ضمیر «نعم و بئس» در چیسیت؟
أ .مثل ربّه رجالً که ضمیر مجروری به تمییز (رجالً) برمیگردد که هم در لفظ مؤخّر است و هم در رتبه ألنّ رتبۀ الممیِّز بعد الممیَّز.
ب .دو شباهت .5 :در هر دو ،مفسِّر ضمیر از جنس تمییز است  .6در هر دو ،خود ضمیر (ممیَّز) مفرداست.
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* مِن روابط الجملۀ بما هی خبر عنه ،أن یعطف بفاء السببیّۀ جملۀ ذات ضمیر علی جملۀ خالیۀ منه أو بالعکس ،نحو قوله تعالی:
ا

ُ

ا ا م ا ا ا َّ َّ ا ا ا ا
اّلل أنزل ِم ان
«أَل تر أن

َّ ا ا ً ا ُ م ُ م م ُ م ا ً
ض مخض َّرة  »...و فی المسألۀ تحقیق ألنّ الفاء نزّلت الجملتین منزلۀ الجملۀ الواحدۀ فالخبرمجموعهما و لهذا اکتفی فیهما بضمیر
السم ِاء ماء فتصبح اْلر

واحد57.

ِ

 .5أ .رابط مذکور را بر آیۀ شریفه تطبیق دهید .ب .نقد مصنف را بیان کنید.
اُ

م ا

ُ م ا

ً

م ُ
ُ
ض مخض َّرة» را که خالی از رابط به اسم أنّ است بر جملۀ «أنزل» که واحد رابط است عطف کرده است
أ .در آیه فوق ،فاء جملۀ « فت مصبح اْلر
ِ

و خود این عطف ،از روابط است.
ب .نقد مصنف :چنین نیست که ما دو جملۀ خبریه داریم یکی واجد و دیگری فاقد ربط و بوسیلۀ عطف مشکل فاقد را بر طرف میکنیم
بلکه از آنجا که فاء مفید سببیّت است ماقبل و مابعد رابطۀ سببی و مسبَّبی دارند لذا نازل منزلۀ یک جملهاند .بنابر این در حقیقت فقط یک
جملۀ خبریه داریم که آن هم به لحاظ صدر یا ذیل واجد ربط است.
ُ َّ
ا ا ا
* من األشیاء المحتاجۀ إلی الرابط ،ألفاظ ال توکید األول ،و إنّما یربطها الضمیر اللملفوظ به ،من ثَمَّ کان مردود أقول من قال فی قوله تعالی« :ه او ال ِذي خلق
م ا
ا ُ
57
لكم َّما ِف اْل مرض ا َِج ًيعا  :»...إن« ا َِج ًيعا» توکید لـ« اما ».
ِ
ا
ً
 .5أ .قید «األول» احتراز از چیست؟ چرا؟ ب .نقش « َِجيعا» در آیه را نوشته دلیل مردود بودن قول قائل رابیان کنید.

أ .احتراز از «أجمع» و أخوات آن ـ چون این الفاظ ،ثانوی هستند و تنها به شرط مسبوق به «کلّ» بودن ،در تاکید استفاده میشوند .ب.
نقش :حال.
دلیل ردّ :چون اگر «جمیع» همان «جمیع» میبود که از الفاظ اولیۀ توکید است باید متصل به ضمیر مؤکّد میشد که نشده است.
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