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چکیده
شرح میر سید شریف جرجانی بر کافیة ابن حاجب معتبرترین شرح فارسی این کتاب است .جرجانی با
اسلوبی فصیح و روان و زبانی استوار و منطقی ،اصول علم نحو را بیان کرده است .بحث منصرف و غیر
منصرف از مباحث مفصل و پیچیدة نحو است و جرجانی ابعاد مختلف این بحث را توضیح داده و آراء
نحویان را آورده است .او در سبک و محتوا از رضی استرآبادی بسیار تأثیر پذیرفته است ،و از آنجا که
از ذهن منطقی و داشتههای علمی کافی در علوم عربی بهرهمند بوده و استقالل رأی داشته و در استفاده
از استداللهای تمثیلی توانا بوده است ،این تأثیر پذیری جنبة ایجابی داشته و بر ارزش علمی و فنی
شرح او افزوده است .در این مقاله ضمن بیان آراء جرجانی در بحث منصرف و غیر منصرف ،به مقایسة
آن با نظرات رضی پرداخته و تصویر روشنی از دیدگاههای هر دو شارح ارائه شده است تا با بررسی
تطبیقی این دو شرح فارسی و عربی ،عالقهمندان فارسی زبان ،با آراء این دو عالم ایرانی در این مبحث
و ابعاد مختلف آن آشنا شوند .همچنین جهت قابل فهم کردن مطالب برای عموم مخاطبان متن عربی
شرح رضی ترجمه و متن فارسی شرح جرجانی در اغلب موارد نقل به معنا شده است.

واژههای کلیدی :شریف جرجانی ،رضی استرآبادی ،منصرف و غیر منصرف.

 پست الکترونیك نویسندة مسؤولsh.karimi@uok.ac.ir :
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مقدمه
کتاب «کافية ذوي األَرَب في معرفة کالم العرب»؛ معروف به کافیة ابن حاجب (بروکلمان،

 )356/2 :1383رسالهای موجز و در بردارندة اصول علم نحو است .شروح مفصلی بر این
کتاب نوشته شده است از جمله شرح رضی استرآبادی و شرح جامی و شرح میر سید
شریف جرجانی.
رضی الدین استرآبادی معروف به محقق رضی از مفاخر و دانشمندان ایران در
اواسط سدة هفتم هجری ،در علوم صرف و نحو و بالغت است .وی از مردم استرآباد
(گرگان کنونی) ایران بوده و در نجف اشرف سکونت داشته است .از آثار گرانقدری که
از خود به یادگار گذاشته و مایة شهرت وی شده شرح کافیه و شرح شافیه است.
شریف جرجانی متکلم و منطقدان و ادیب مشهور ایران در سال 740ق در جرجان
(گرگان) به دنیا آمد .مقدمات علوم اسالمی و قرآن را در زادگاه خود آموخت و در سال
766ق به هرات رفت .در سال 776ق شاه شجاعِ شیراز ،وی را به سمت مدرس
دارا لشفاء شیراز منصوب کرد .او پس از حملة تیمور گورکانی به شیراز ،به سمرقند
رفت .مناظرة مشهور شریف جرجانی با سعد الدین تفتازانی در سال 792ق در این شهر
در حضور تیمور و به داوری نعمان الدین خوارزمشاهی برگزار شد و با برتری سید
شریف خاتمه یافت .با مرگ تیمور در سال 807ق جرجانی به شیراز بازگشت و در
آنجا به تألیف و تدریس پرداخت و سرانجام در سال 816ق وفات یافت .جرجانی در
منطق ،فلسفه ،فقه ،تفسیر ،کالم ،اصول ،حدیث ،عرفان ،نجوم ،علوم عربی ،موسیقی و...
صاحب اثر است( .مدرس تبریزی1369 ،ش )215/2 :شرح فارسی کافیه معروف به شرح
گیپایی از جمله آثار اوست .جرجانی این شرح را در نیمة دوم قرن هشتم هجری (طاش

کبری زاده 167 :1981 ،و حاجی خلیفه )412/1 :1975 ،برای پسر یک گیپا 1فروش ،به زبان
فارسی نوشته است .جرجانی سالها کافیه را تدریس کرده (بغدادی ،)30-29/1 :1967 ،بر
آن حاشیه نوشته و کوشیده است ابهامات آن را بر طرف و مقصود مؤلف را آشکار
سازد .او در آسان سازی و تفهیم مطالب با بهرهگیری از بیانی بلیغ و شیوا بسیار موفق
بوده است و آثارش متن درسی محافل علمی و از جملة کتابهای رایج در میان طالبان
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علوم عربی و دینی بوده است( .شکیبا نیا و پور جوادی)162 :1381 ،

علم صرف ،علم بررسی ساختار کلمات و راههای تبدیل و تغییر یک کلمه به
کلمات دیگر است تا از این طریق معانی مختلف از آن کلمات دریافت شود .2بیشتر
صرفیان معتقدند این علم جزیی از علم نحو است( .الرضی)6-5/1 :1975 ،

بحث منصرف و غیر منصرف از مباحث مهم و دشوار نحو است و رضی استرآبادی
در شرح مفصل خود بر کافیه ،به تفصیل ،ابعاد مختلف آن را بیان کرده است .جرجانی
نیز با بیانی شیوا و نظراتی عالمانه و بدور از حواشی بسیار در شرح کافیه به بیان این
بحث پرداخته است .او در اجازهنامههایی که در سال 812ق برای محمّد بن حاجی ابن
شیخ عمر بن محمد نوشته ،شرح رضی را ستوده است( .همان ،ص )49در شرح او
نمونه هایی از تأثیر پذیری وی از رضی دیده می شود .از آنجا که شریف جرجانی از
بهرة علمی وافری بهره مند بوده و کوشیده است استقالل رأی خود را در بیان مطالب
حفظ نماید ،این تأثیر پذیری جنبة ایجابی داشته و حتی در پارهای از موارد اسلوب بیان
او بر سبک رضی برتری یافته است .از جمله تفاوتهای شرح جرجانی با شرح رضی
اختصار و پرهیز از ورود به جزئیات و بیان اختالف آراء نحویان است .جرجانی در
شرح کافیه به مطالب اصلی علم نحو پرداخته است .ایجاز این اثر به گونهای است که
حذف بخشی از مطالب -اگرچه اندک باشد -به ساختار معنایی متن خلل وارد می
سازد .از آنجا که بررسی شرح بدون اصل متن امکان ندارد ،متن کافیه آورده شده است
و توضیح برخی موارد مهم و تفسیر شواهد در پینوشت آمده است .از آوردن مطالب
فرعی هر دو شرح صرف نظر و به مقایسة مطالب اصلی آنها بسنده شده است؛ زیرا پر
واضح است که شرح رضی بر کافیه بسیار مفصّل است و بحث منصرف و غیر منصرف؛
در این شرح ،بیش از صد صفحه را به خود اختصاص داده است و آوردن آراء هر دو
شارح و بررسی تطبیقی آنها در یک مقاله نمیگنجد.
تعریف غیر منصرف:
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اسم غیر منصرف اسمی است که دو علت از علل نهگانه که شامل عدل ،وصف ،تأنیث،
معرفه ،عجمه ،جمع ،ترکیب ،الف و نون زائده و وزن الفعل است ،در آن وجود داشته
باشد .از دیدگاه جرجانی حکم غیر منصرف آن است که «در وی کسره و تنوین نباشد؛
زیرا این نُه علت که مذکور شد ،همه فرعند؛ عدل ،فرعِ معدولٌ عنهُ ،وصف فرع
موصوف ،تأنیث فرع تذکیر ،تعریف فرع تنکیر ،عُجمه فرع عربیت ،جمع فرع واحد،
ترکیب فرع اِفراد ،الف و نون زائد فرع مزید علیه و وزن فعل فرع وزن اسم .پس هرگاه
در یک اسم دو علّت از این علل جمع شوند یا یک علّت مکرّر شود ،در آن دو فرعیت
باشد .پس مشابه فعل شود که در فعل دو فرعیت است به تبعیت با اسم؛ یکی از جهت
اشتقاق؛ زیرا فعل مشتق است از مصدر که اسم است ،و دیگری از جهت افاده که فعل
در فایده دادن محتاج به اسم است و اسم از او مستغنی است( ».جرجانی ،نسخه ،7902/1

برگ شماره  )9-8چون فرعیت از ویژگیهای ظاهری نیست ،وجود یک فرعیت در اسم
برای مشابهت آن با فعل؛ در هر یک از این علل نه گانه ،ضعیف است و در منع صرف
اسم به یک فرعیت اکتفا نمیشود و نیاز به دو فرعیت است .منظور از دو فرعیت در
اینجا آن است که هر اسمی که نسبت به اسمهای دیگر دارای دو فرعیت باشد ،مانند
فعل کسره و تنوین نمی گیرد؛ زیرا در فعل دو فرعیت وجود دارد :اول آن که در اشتقاق
فرع اسم است؛ مثال «نَصَرَ» از نَصْر مشتق شده است .دوم آن که فعل در اسناد نیاز به
اسم دارد و فرع اسم است؛ زیرا با دو اسم میتوان جمله ساخت ،ولی با دو فعل
نمیتوان .پس اگر اسمی دارای دو فرعیت باشد ،در این امر مشابه فعل است و مانند
فعل کسره و تنوین نمیگیرد؛ مثال «

» دارای دو فرعیت است :یکی تأنیث که فرع

تذکیر است و دیگری علمیت (معرفه) که فرع نکره است .جرجانی در ادامة این بحث
میگوید « :و نگفتیم که جرّ از او ممنوع است؛ زیرا در غیر منصرف جرّ هست ،اما تابع
نصب است؛ یعنی به فتحه .همچون« :مَرَرتُ بِأحمدَ» .جرجانی اسم را مشابه فعل
میداند؛ زیرا فعل با دو فرعیت تابع اسم است :اول آن که مشتق از اسم است و دوم آن
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که فعل در افادة معنا؛ یعنی در اسناد که از کارکردهای اصلی آن است ،به اسم نیاز دارد.
رضی نیز مشابهت اسم با فعل را در بُعد معنایی و اسنادی میداند؛ از نظر معنایی
به علت آن که گاه معنای اسم تبدیل به معنای فعل میشود و مانند آن عمل میکند؛ مثل
اسم الفعل ،اسم فاعل ،اسم مفعول و صفت مشبهه (الرضی )103/1 :1384 ،و از نظر
اسنادی به دلیل آن که اسم در بُعد اسنادی از فعل بینیاز است؛ یعنی فعل در اسناد
نیازمند اسم است و اسم چون ذاتا رسالت اسنادی ندارد ،چنین نیست مگر آن که شبیه
فعل گردد و معنای فعلی داشته باشد .بنابراین دو شارح در کلیت امر دیدگاه مشابهی
دارند و فقط اندک تفاوتی در نگاه آنها به مسئلة اسناد وجود دارد؛ زیرا رضی اسم را
وقتی که اسم الفعل ،اسم فاعل ،اسم مفعول ،صفت مشبّهه و مصدر باشد؛ چون معنای
فعلی دارد ،شبیه فعل دانسته است( .الرضی )104/1 :1384 ،در حالی که جرجانی فعل را از
آن جهت که در اسناد نیاز به فاعل دارد ،نیازمند اسم می داند.
صرف اسم غیر منصرف:

رضی و جرجانی در توضیح این قسمت از کافیه معتقدند که به دو سبب میتوان اسم
غیر منصرف را منصرف و منون ساخت؛ یکی در ضرورت شعری و آن وقتی است که
وزن شعر فقط با تنوین اصالح گردد؛ همچنان که شاعر میگوید:
دوم :مناسبت ؛ و آن وقتی است که اسم غیر منصرف با اسم منصرفِ منوّن آورده میشود.
در این حالت جایز است غیر منصرف را منوّن گردانند تا مناسب رفیق خود باشد؛
چنانکه (سالسالً) به واسطة همراه بودن با (أغالالً و سعیراً) (انسان )4/منوّن آمده است.
(رضی  106/1 :1384و جرجانی ،نسخه  ،7902/1برگ شمارة  .)8در شرح رضی (قواریراً) در آیة
(و یطافُ عَلَیهِم بِآنيةٍ مِن فِضَّةٍ و أکوابٍ کانَت قَوَاریراً) (انسان )5/نیز برای نمونه آمده
است و شارح در توضیح آن میگوید(« :قواریراً) در صورتی که بدون وقف قرائت
شود ،مثال برای این قاعده است؛ زیرا در حالت وقف ،الف برای اطالق یا بدل از تنوین
است( ».الرضی )107-106/1 :1384 ،جرجانی با توجه به این تأویالت و با عنایت به این
که (قواریراً) بطور مشروط میتواند مثال این قاعده باشد ،آن را نیاورده است.
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دو سببی که هر یک از آنها مکرّر شود قائم مقام دو علّت منع صرف میگردد و اسم را
غیر منصرف میسازد ،عبارتند از :جمع الجمع و تأنیث با الف مقصوره یا ممدوده.
جرجانی دربارة جمع الجمع میگوید« :جمع أقصی آن است که به نهایت جموع رسیده
باشد و جمع الجمع باشد حقیقتاً؛ همچنان که «أکالب و أساور و أناعیم» 4و یا در عدد
حروف و حرکات موافق آن باشد» (جرجانی ،نسخه  ،7902/1برگ شمارة )9؛ مثل« :مساجد»
و «اقالیم» که بر وزن اسمهای جمع الجمعاند ،اما در حقیقت جمعِ جمع نیستند بلکه
جمعِ مفرد؛ یعنی «مسجد» و «اقلیم»اند .پس در این اسمها تحقیقاً یا تقدیراً دو جمع
وجود دارد و به واسطة این دو جمع ،اسم غیر منصرف میگردد و رضی هم میگوید:
ابن حاجب در چنین جمعی قائل به منع صرف است؛ زیرا جمع در «أکالب» و «مساجد»
مکرر است؛ چون «مساجد» جمع الجمع نیست ،ولی بر وزن جمع الجمع آمده است.
(الرضی)112/1 :1384 ،

جرجانی دربارة تأنیث با الف مقصوره یا ممدوده میگوید« :در اسمهایی مثل:
«حُبلَی» و «حمَراء» تأنیث و لزوم تأنیث وجود دارد؛ چون الف مقصوره و ممدوده الزمة
این کلمات شده است؛ به عبارت دیگر الزم التأنیثاند و از آنجا که لزوم تأنیث به منزلة
تأنیث است ،پس تأنیث در آنها مکرّر شده و به واسطة این امر غیر منصرفند».
(جرجانی ،نسخه  ،7902/1برگ شمارة  )9در واقع این تکرار برای منع صرف اسم به منزلة
سبب دوم است و آن را از سبب دیگر بی نیاز میکند.
عدل:

جرجانی و رضی معتقدند که عدل ،خروج تحقیقی یا تقدیری اسم است از صیغة اصلی
خود به صیغة دیگر .خروج تحقیقی آن است که دلیلی غیر از منع صرف داللت کند بر
آن که این اسم از صیغة دیگر که اصل آن بوده ،خارج شده و به این صیغه درآمده
است؛ مثل «ثُالث» .در «ثُالث» لفظ مکرّر نیست ،اما معنا مکرّر است و اصل آن است
که هرگاه معنا مکرّر باشد ،لفظ نیز مکرّر باشد؛ چنانکه در «جاءَنی القَومُ ثالثةً ثالثةً».
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پس میتوان گفت که «ثالث» معدول از لفظ مکرّر است و آن لفظ «ثالثةً ثالثةً» است.
همچنین «اُحاد و مَوحَد» و «ثُنَاء و مَثنَی» و «ثُالث و مَثلَث» و «رُباع و مَربَع» نیز چنین
توجیهی دارند( .5الرضی 113/1 :1384 ،و جرجانی ،نسخة  ،7902/1برگ شمارة  )9جرجانی در
ادامه میافزاید «در منع صرفِ «ثالث» و أخوات وی عدل است؛ چنانکه معلوم شد ،و
وصفیت؛ زیرا که «ثالثة ثالثة» در وی وصفیتی است عارضی و چون «ثُالث و مَثلث»
مأخوذ شد از وی ،وصفیت در ایشان اصلی باشد( .».جرجانی ،831،نسخه  ،7902/1برگ

شمارة  )10به عبارت دیگر ثالث و مثلث به معنای ثالثةً ثالثةً میآید؛ پس معدول از آن
است و هر دو برای تقسیم آنچه دارای اجزاء معین است ،میآیند .در زبان عربی از این
دسته کلمات که در آن لفظ مقسومٌ علیه با عددِ مکرّر یکی نیست ،بسیارند؛ مثل« :قرأتُ
الکتابَ جُزءاً جُزءاً» و «جاءَ القومُ رجالً رجالً» .به همین دلیل این تکرار در باب عدد
قیاسی است .کلمه «ثُالث» که در معنا مکرّر و در لفظ غیر مکرّر است ،در اصل آن را
مکرّر دانستهاند و چون تنها لفظِ مکرّر به معنی ثالث ،ثالثةً ثالثةً است ،آن را معدول از
ثالثةً ثالثةً دانستهاند و چون وصفیت در ثالثةً ثالثةً وجود دارد ،ثُالث هم معنای
وصفیت یافته است( .ر.ک .جامی 43 :1388 ،و غالیینی )122/2 :1985 ،مثل أربع در «مررتُ
بِنسوةٍ أربع» که در اینجا بر وزن أفعل و صفت است ،اما در اصل معنای وصفی ندارد.6
جرجانی عدل را در «أُخَر» تحقیقی میداند؛ زیرا «أُخَر» جمع «أُخرَی» و «أُخرَی»
مؤنّث «آخَر» ،و «آخَر» افعل تفضیل است .او میگوید «شرط افعل تفضیل آن است که
با الف و الم یا اضافه یا «مِن» به کار رود و چون «آخَر» با الف و الم و اضافه نیامده
است ،میبایست با «مِن» باشد ،پس اصلش «آخَر مِن» بوده است و از این صیغه خارج
شده و به صیغة «أُخَر» درآمده است؛ پس عدل در آن تحقیقی است و سبب منع صرفش
عدل و وصفیت است ،اما سبب منع صرف «آخَر» وزن فعل و وصفیت است( ».جرجانی،
نسخه  ،7902/1برگ شمارة )10

رضی هم به نقل از ابن جنّی آورده است« :قیاس «أُخر» آن است که وقتی مجرّد از
الم و اضافه باشد ،با «مِن» به کار میرود و لفظ آن در هر حال مفرد است .پس «أُخَر» در
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«بنسوةٍ أُخَر» معدول از «آخَر مِن» است( .الرضی)118/1 :1384 ،

جرجانی عدل را در «جُمَع» تحقیقی میداند و معتقد است« :جُمَع» جمعِ «جَمعَاء»
است و «جَمعَاء» بر وزن فَعالء و اسم است و قیاسِ وزن «فَعالءِ» آن است که جمعِ آن
بر وزن «فَعالَی» یا «فَعلَاوَات» باشد؛ مثل «صحراء» که جمع آن صحراوات است .پس
قیاس «جَمعَاء» آن است که جمع آن «جَمَاعَی» یا «جَمعَاوَات» باشد و «جُمَع» معدول از
«جماعی» یا «جمعاوات» است؛ پس عدل در آن تحقیقی ،و سبب منع صرفش عدل و
وصفیت است .او میافزاید« :اگر «جمعاء» که مؤنث «أجمَع» است« ،فَعالءِ» صفت
میبود ،قیاس جمعِ آن بر وزن «فُعْل» است؛ مثل «حُمْر»؛ که جمع «حَمراء» است و
«جُمَع» معدول از «جُمْع» است .بر این تقدیر نیز ،عدل تحقیقی است؛ اما «جَمعَاء» و
«أجمَع» در حالتی که برای تأکید باشند ،اسمند نه صفت .پس قیاس جمعش آن است
که اوّل گفته شد( ».جرجانی ،نسخه  ،7902/1برگ شمارة )10

رضی در اینباره میگوید« :بیشتر نحویان معتقدند که «جُمَع» معدول از «جُمْع»
است؛ چون «جُمَع» جمعِ «جَمعاء» است و قیاس جمعِ فَعالء و أفعَل« ،فُعْل» است؛ مثل:
حمراء که جمعِ آن «حُمْر» است( ».الرضی )119/1 :1384 ،به عبارت دیگر وزن «أفعَل و
فَعالء»؛ در صفتها ،جمعش بر وزن «فُعْل» میآید ،اما جمع «أفعَل» تفضیل بر وزن
«أفَاعِل» میآید؛ مثل« :أکبر» که جمع آن «أکابر» است.
جرجانی در توضیح عدل تقدیری میگوید« :آن وقتی است که اسم در کالم عرب غیر
منصرف باشد و بیش از یک سبب برای منع صرف آن وجود نداشته باشد .در این
حالت برای رعایت قاعدة منع صرف ،نیاز به تقدیر سببی دیگر است و چون سببی غیر
از عدل نمی توان در نظر گرفت ،باید عدل را مقدّر دانست؛ مثل «عُمَر» و «زُفَر» که غیر
منصرفند و در آنها سببی جز علمیت وجود ندارد؛ بنابراین عدل را تقدیر کردهاند.
گویا این اسمها در اصل «عَامِر» و «زَافِر» بودهاند سپس به صیغة «عُمَر» و «زُفَر» آورده
شدهاند( ».جرجانی ،نسخه  ،7902/1برگ شمارة  )11به عبارت دیگر ،عدل تقدیری در
اسمهای غیر منصرفی است که بر وزن «فُعَل» هستند و برای منع صرف آنها دلیلی جز
علمیت وجود ندارد .از آنجا که علمیت به تنهایی عامل منع صرف نیست ،این اسمها را
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معدول از وزن «فَاعِل» دانستهاند؛ زیرا صیغة «فُعَل» در بسیاری از موارد در معنا بر وزن
«فَاعِل» میآید؛ مثل« :غُدَر ،فُسَق و هُذَل»؛ به معنی «غادِر ،فاسِق و هاذِل» .7جرجانی در
ادامه همسو با شارح محقق میگوید« :ذکر «قَطامِ» 8در این مقام مناسب نیست؛ زیرا باب
«قَطامِ» 9که عَلَم مؤنّث است ،در لغت اهل حجاز مبنی است؛ مثل «فَعالِ» در معنای امر؛
چون« :نَزالِ» به معنای «اِنزِلْ» .در لغت بنی تمیم« 10قَطَامِ» معرب و غیر منصرف است،
ولی دیگر اخوات او مبنی است .در «قَطَامِ» دو سبب ظاهر است؛ یکی علمیت و دیگری
تأنیث .پس برای منع صرف نیاز به تقدیر عدل نیست؛ اما برای موافقت با کلماتی چون:
«نزالِ ،فَجارِ و فَساقِ» ،عدل را مقدر دانستهاند؛ اگرچه برای منع صرف آن ،این امر
ضرورت ندارد .پس اولی آن است که «قَطَامِ» در این باب مذکور نباشد( ».جرجانی ،نسخه

 ،7902/1برگ شمارة  )12پس عدل در این اسمها صرفا برای حمل بر نظایر آنهاست نه برای
منع صرف از این جهت جرجانی معتقد است که ذکر باب قطام در اینجا مناسب نیست ؛
11

زیرا در این قسمت بحث از عدلِ معتبر در منع صرف است ( .ر.ک .جامی)45 :1388 ،

وصف:

وصف و صفت آن اسمی است که داللت کند بر ذاتی به اعتبار صفتی از صفات آن؛
یعنی حالتی از حاالت آن( ».جرجانی ،نسخه  ،7902/1برگ شمارة  )12جرجانی در این
قسمت ،از وصف و صفت هر دو نام برده است تا تأکید کند که در منع صرف کلمهای
که از لحاظ صرفی و ساختاری صفت است ،باید معنای وصفی هم داشته باشد .شرط
وصف در باب منع صرف آن است که وصفیتش اصلی باشد؛ خواه آن وصفیت باقی
مانده و خواه زایل شده باشد .پس وصفیت عارضی در باب منع صرف معتبر نیست؛
جرجانی در بیان علت این امر میگوید« :وصف عارضی را زیادتِ قوت نیست و از این
جهت است که «أربع» در «مَرَرتُ بِنِسوةٍ أربع» 12منصرف است؛ زیرا لفظ «أربع» در اصل
اسمی است از اسماء عدد و اگرچه در این موضع وصف است ،لیکن چون وصفیتش
عارضی است ،در منع صرف معتبر نیست که اگر معتبر بودی با وجود وزن فعل بایستی
که «أربع» الینصرف بودی( ».جرجانی ،همان)10:
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رضی و جرجانی در شرح این قسمت هم رأیند و خالصة دیدگاه آنها این است که :از
آنجا که وصفیت معتبر در منع صرف باید اصلی باشد ،هرگاه وصفیت اصلی محقّق
باشد؛ اسم غیر منصرف است و هرگاه وصفیت اصلی محقّق نباشد؛ بلکه گمان و توهّم
آن باشد ،منع صرف ضعیف است؛ مثل «أفعی» که اسم مار است؛ زیرا «أفعی» مؤنث
أُفعُوَان 13است پس منع صرفِ «أفعی» به دلیل وزن فعل و وصفیتِ متوهّم ،ضعیف
است( .جرجانی ،همان ،برگ شمارة  11و الرضی )130/1 :1384 ،بنابراین هر دو شارح منع
صرف چنین اسمهایی را نادرست دانستهاند .رضی میگوید« :این کلمات منصرفند؛ زیرا
به هنگام کاربرد اسم ،معنای وصفی -چه اصلی باشد و چه عارضی -مورد نظر گوینده
نیست؛ مثال وقتی که میگویی :رأیتُ عقاباً ،منظورت صفتِ قدرت و شدّت نیست،
14

بلکه مقصود آن است که پرندهای به نام عقاب دیدهای ( .رضی ،همانجا)

تأنیث:

«تأنیث به «تاء» دو حالت دارد؛ یا «تاء» ملفوظ است یا مقدّر .اگر ملفوظ باشد ،شرط
اعتبارش در منع صرف آن است که اسم عَلم باشد؛ مثل« :طلحة» و «حمزة»؛ زیرا تاء
تأنیثِ الزم قوّتی دارد که به واسطة آن در منع صرف معتبر میشود و غیر الزم را آن
قوّت نیست؛ مثل« :ضاربة( ».جرجانی ،نسخه  ،7902/1برگ شمارة .)12
اصل وضع تاء تأنیث برای ف رق نهادن میان مذکر و مؤنث است و در این حالت جزء
حروف اصلی به حساب نمی آید .به همین دلیل آن را غیر الزم دانستهاند؛ اما در
اسمهای علم و در مواردی که تاء برای تأنیث نباشد؛ مثل :حجارة ،غرفة ،الزمة کلمه
شده؛ و از حذف در امان است؛ زیرا اسم با تاء عَلم شده و تاء به منزلة حرف اصلی آن
به شمار میآید؛ مثال تاء تأنیث در «فاطمة» به مثابة دال است در «احمد»( .الرضی:1384 ،

 .)132/1تاء تأنیث مقدّر را معنوی میخوانند و شرط آن در جواز منع صرف علمیت
است و در وجوب منع صرف آن است که بیش از سه حرف باشد؛ مثل« :زینب» ،یا سه
حرفی متحرک الوسط باشد؛ مانند« :سَقَر»

15

و یا عَلم غیر عربی باشد؛ مثل« :ماه و
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جُور» .16جرجانی با بیانی استداللی میگوید« :در اسمهایی مثل« :هند و دَعد» که عَلم و
مؤنث معنویند ،صرف و منع صرف جایز است؛ زیرا سکون وسط ،موجب تخفیف در
لفظ است و منع صرف از جهت ثقل است؛ چون مشابهت اسم با فعل که ثقیل است؛
در دو فرعیت ،موجب ثقل آن اسم است .پس هر گاه در «هند» مالحظة دو سبب کنند،
آن را غیر منصرف می دانند و هرگاه نظر کنند به آن که سکون وسط با قلّت حروف
موجب سهولت تلفظ است ،منصرف میدانند .در «ماه و جور» علمیت و عجمه با تأنیث
جم ع شده است و چون اسباب منع صرف بیش از دو باشد ،سکون وسط مقاومت
نتواند کرد تا صرف جایز شود( ».جرجانی ،نسخه  ،7902/1برگ شمارة )11

رضی معتقد است چون در «هند و دعد» سدّ مسدّ تاء؛ یعنی حرکت حرف وسط یا
سدّ مسدّ آن حرکت؛ یعنی حرفِ چهارم وجود ندارد،پس این اسمها منصرفند و از
طرف دیگر از آنجا که این اسمها در اصلِ وضعِ لغوی و عَلَمی ،برای مؤنّث وضع
شدهاند ،پس غیر منصرفند( .الرضی )137/1 :1384 ،بنابراین رضی و جرجانی در اصل
موضوع هم رأی و در استدالل و تفسیر اندکی اختالف دارند.
جرجانی میگوید« :هرگاه «تاء» مقدّر باشد ،اگر عَلَم مذکر باشد ،شرط منع صرف اسم
آن است که بیش از سه حرف داشته باشد .پس «قَدَم» 18که اسم جنس و مؤنث معنوی
است ،اگر عَلَم مذکر شود ،منصرف است؛ زیرا تأنیث اصلی با علمیت از بین رفته و
هیچ قائم مقامی ندارد و علمیتِ تنها منع صرف نمی کند؛ امّا «عقرب» که اسم جنس و
مؤنث معنوی است ،اگر عَلَم مذکر شود ،غیر منصرف است؛ زیرا تأنیث زایل شده
است ،اما قائم مقام آن که حرف چهارم است ،وجود دارد؛ چون در تصغیر «قَدَم» تاءِ
مقدّر ملفوظ گردد و «قُدَیمة» گویند؛ اما در تصغیر «عقرب»« ،عُقَیرب» گویند و تاء مقّدر
ملفوظ نگردد .این به آن معنی است که حرف چهارم قائم مقام تاء است .پس «عقرب»
در حالتی که عَلَم مذکر است ،دارای دو سبب منع صرف است؛ یکی علمیت و دیگر
تأنیث (به واسطة وجود قائم مقام «تاء») ،بنابراین منع صرف آن واجب است( .جرجانی،

نسخه  ،7902/1برگ شمارة  )12رضی هم با استداللی مشابه معتقد است که حرکت حرف
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وسطِ عَلم غیر عربی در منع صرف آن مؤثر نیست؛ زیرا تأنیث اسم به واسطة تاء تأنیث
مقدّر ،ضعیف است و چون قائم مقامی ندارد ،با تذکیر اسم از بین میرود .بنابراین «قَدَم
و جُور» منصرفند؛ زیرا در آنها حرف زائدی که قائم مقام حرف تأنیث باشد ،وجود
ندارد .او همچنین میافزاید که «عقرب» وقتی عَلم مذکر باشد ،غیر منصرف است؛ زیرا
حرف باء قائم مقام تاء تأنیثِ مقدّر است( .الرضی)138/1 :1384 ،

جرجانی دربارة تعریف معتبر در منع صرف میگوید« :تعریفی که در باب منع صرف
معتبر است ،تعریف علمیت است؛ زیرا ضمایر و اسمهای اشاره و موصوالت مبنیاند و
منع صرف از احکام معربات است .تعریف به الف و الم و اضافه نیز غیر منصرف را
منصرف میگرداند یا در حکم منصرف میآورد و نمیتواند سبب منع صرف گردد.
بنابراین تعریف معتبر در منع صرف تعریفِ عَلَمی است( ».جرجانی ،نسخه  ،7902/1برگ )11

رضی معتقد است منع صرف معرفه به الف و الم یا اضافه ،از نظر آنان که میگویند
غیر منصرف اسمی است که در آن تنوین و کسره (به تبعِ تنوین) حذف شده است،
امکان ندارد؛ زیرا معرفه به الف و الم یا اضافه ،تنوینی ندارد که بتوان آن را حذف کرد
پس کسره چگونه میتواند تابع تنوینی باشد که اصال وجود نداشته است .همچنین
کسانی که می گویند غیر منصرف اسمی است که در آن تنوین و کسره با هم حذف شده
است ،معتقدند که منع صرف اسم معرفه به الف و الم یا اضافه ممتنع است؛ زیرا معرفه
به الف و الم یا اضافه ،کسره میپذیرد؛ اما ابن حاجب منع صرف چنین اسمهایی را
ممکن می داند؛ زیرا از نظر او غیر منصرف اسمی است که دو علّت از علل منع صرف
را داشته باشد و چون اسم غی ر منصرف شبیه فعل است ،تنوین و کسره در آن ظاهر
نمی شود( .الرضی)141/1 :1384 ،

عجمه:

خالصة نظر هر دو شارح در توضیح این قسمت این است که :شرط اسم غیر عربی در
باب منع صرف آن است که در لغت عجم عَلم باشد و به هنگام کاربرد در زبان عربی،
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هیچ حکمی از احکام این زبان بر آن جاری نگشته باشد .اگر لفظ عجمی اسم جنس
باشد؛ مثل« :لِجام» و «فِرِنْد» ،20و عرب آن را به جنسیت استعمال کند و احکام کالم
خود از جمله اضافه و تعریف به «الم» را بر آن جاری گرداند؛ مانند« :اللّجام» و «لِجامُ
الفَرَسِ»  ،در این صورت اگر آن اسم عَلَم شود ،منصرف است؛ امّا اگر لفظ عجمی اسم
جنس باشد و عرب آن را به علمیت استعمال کند ،نه به جنسیت؛ مثل« :قَالُون» ،21عجمة
آن ضعیف نمیشود؛ زیرا احکام کالم عرب بر آن جاری نگشته است .پس «قالون» غیر
منصرف است .بنابر این شرط اسم عَلم غیر عربی در منع صرف آن است که عرب آن
لفظ عجمی را ابتدا به علمیت استعمال کند نه آن که فقط در استعمال عجم عَلم بوده
باشد تا امکان دخل و تصرف در آن وجود نداشته باشد؛ مثال الف و الم تعریف یا
اضافه که منافی علمیت است ،بر آن عارض نشود؛ اما موارد دیگر چون حرکات اعرابی،
یاء نسبت ،یاء تصغیر ،حذف یا قلبِ برخی از حروف به علت تخفیف در لفظ بر آن
عارض میشود؛ مثل« :جرجان» که معرّب گرگان است« .و شرط دیگر اسم عجم در باب
منع صرف آن است که کلمه بیش از سه حرف داشته باشد یا سه حرفی متحرّک الوسط
باشد؛ مانند« :إبراهیم» و «شَتَر» .22از این جهت است که «لوط» و «نوح» در استعمال
عرب منصرفند .حال این سؤال مطرح است که در «هِند» و «دَعْد» با دو سبب (علمیت
و تأنیث) و سکون وسط ،صرف و منع صرف هر دو جایز است ،پس بایستی که در
«نوح» و «لوط» نیز که دو سبب (علمیت و عجمه) وجود دارد ،صرف و منع صرف هر
دو جایز باشد .جرجانی در پاسخ این سؤال میگوید« :تأنیث سببی است محقّق و با
قوّت ،پس اعتبار وی با سکون وسط جایز باشد و امّا عجمه سببی است مقدّر و
ضعیف؛ زیرا معنای وی آن است که این لفظ در کالم عجم مستعمل بوده و اکنون در
کالم عرب مستعمل شده است و این چنین سببِ ضعیفی را با سکون وسط اعتبار نتوان
کرد( ».جرجانی ،نسخه  ،7902/1برگ شمارة  )12دیدگاه جرجانی در این مورد همسو با نظر
رضی است؛ زیرا رضی معتقد است« :تأنیث دارای معنایی ایجابی و ثبوتی است و
عالمت مقدّری دارد که در برخی موارد؛ مثل تصغیر ظاهر میشود ،اما عجمه معنای
ثبوتی ندارد ،بلکه دارای معنایی عدمی است؛ زیرا کلمات عجمی از جانب عرب وضع
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نشده و عالمت مقدّری ندارد؛ پس تأنیث در منع صرف اقوی از عجمه است( ».الرضی،
)144/1 :1384

جمع:

جمع سببی است که قائم مقام دو سبب است به شرط آن که بر صیغة منتهَی الجموع

23

باشد و تاء تأنیث نداشته باشد؛ مثل« :أکالِب و مساجِد و أناعِیم 24و مصابِیح» .همچنین
در این اسمها جمعیت و لزوم جمعیت است؛ زیرا این صیغه الزمة جمع است و در
» 25اگرچه بر صیغة منتهی الجموعند؛ اما

مفرد نیامده است؛ امّا «

به علت وجود تاء تأنیث منصرفند؛ زیرا به واسطة تاء تأنیث وزن آنها در مفرد یافت
میشود؛ مانند« :

» به معنی کراهت و «

» به معنی طاعت( .جرجانی نسخه

 ،702/1برگ شمارة  12و الرضی)146/1 :1384 ،

«حضاجر» در حالت علمیت اگرچه جمع نیست ،اما منقول از جمع است؛ زیرا جمع
«حَضجَر» است و جمعیت اصلی در آن معتبر است؛ همچنان که وصفیت اصلی هم در
آن معتبر است؛ اما «سراویل» با وجود آن که جمع نیست و اسم جنس است و بر مفرد
اطالق می شود ،از دیدگاه اکثر نحویان غیر منصرف است و توجیه منع صرف آن دو
گونه است :یکی آن که عجمی و تعریب سِروال است و نظایرِ آن از عربی؛ مثل:
«مصابیح» و «أناعیم»  ،غیر منصرف است ،به او حکم نظایرش را دادهاند .دوم آن که
» است( .جرجانی ،نسخه ،7902/1برگ شمارة  )12رضی پیش

«سراویل» عربی و جمع «

از جرجانی ،برای آنچه او جمع تقدیری میخواند ،اصطالح جمع مقدّر را آورده و
میگوید« :سراویل» چه منصرف باشد و چه غیر منصرف ،جمع مقدّر است؛ زیرا این
وزن به جمع اختصاص دارد و کسانی که «سراویل» را غیر منصرف میدانند؛ آن را
جمع مقدّر دانستهاند و آنان که منصرف می دانند به زوال جمعیت در این کلمه معتقدند؛
زیرا «سَراویل» مثل «حَزاِبي» بر مفرد اطالق میشود( .الرضی)153/1 :1384 ،
26
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جرجانی در شرح این جمله میگوید« :هر فواعلی که جمعِ «

»ی ناقص باشد؛ چون:

«جَواري و دواعي» 27و نظایر آن ،28حکم آن در حالتِ جرّی و رفعی حکم «قاضٍ»
است؛ یعنی یاء محذوف میباشد؛ مثل« :جاءَتني جَوارٍ» و «مَرَرتُ بِجوارٍ» .و در حالت
نصبی یاء ثابت است؛ مثل« :رأیتُ جواريَ» .پس در حالت نصبی بحثی نیست و اسم
به واسطة جمعیت با صیغة منتهی الجموع ،غیر منصرف است؛ امّا در حالت رفعی و
جرّی بعضی 29گفتهاند که اسم منصرف است و تنوین ،تنوین صرف است بنا بر آن که
اعالل مقدّم است بر اعراب؛ زیرا اعالل متعلّق به جوهر کلمه است و منع صرف متعلق
به اعراب کلمه ،و جوهر کلمه مقدّم است بر اعراب(».جرجانی ،نسخه  ،7902/1برگ شمارة )13

از آنجا که منع صرف مربوط به اعراب کلمه است ،جرجانی در اینجا از تقدّم اعالل
بر اعراب سخن گفته است؛ اما رضی از تقدّم اعالل بر منع صرف سخن گفته و به نقل
از زجاج آورده است« :تنوینِ «جوارٍ» در حالت رفع و جرّ تنوینِ صرف است؛ زیرا
اعالل مقدّم است بر منع صرف؛ چون عامل اعالل سنگینی تلفّظ بوده و این امر در کلمه
محسوس است ،اما عامل منع صرف که مشابهت میان فعل و اسم است ،امری
نامحسوس است .پس این عامل در مقایسه با عامل اعالل ،ضعیف است .به همین دلیل
این گروه از نحویان معتقدند که «جوارٍ» و امثال آن ،بعد از اعالل از وزن منتهی الجموع
که سبب منع صرف است ،خارج و منصرف گشته است( ».الرضی)153/1 :1384 ،

جرجانی در ادامه به بیان نظر خود پرداخته و میگوید« :اصل در اسماء صرف است،
از این جهت «جاءَتنی جَوارٍ» منصرف است؛ زیرا در اصل «جاءَتنی جَوَارِی» بوده ،ضمّه
را بینداختند و یاء به التقاء ساکنین بیفتاد« ،جوارٍ» شد .پس قبل از اعالل ،اسم را
منصرف داشتند تا ا عالل کنند و بعد از اعالل صیغة منتهی الجموع نماند؛ بلکه بر وزن
«سَالمٍ» شد و تنوین صرف به حال خود باقیماند .پس این اسم قبل از اعالل و بعد از
اعالل منصرف باشد( .جرجانی ،نسخه ،7902/1برگ شمارة )13

ترکیب:

«شرط [اوّل] اعتبارِ ترکیب در منع صرف ،علمیت است؛ زیرا ترکیب با علمیت با قوّت
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و در منع صرف معتبر است و هرگاه با علمیت نباشد ،آن ترکیب در محل زوال است و
معتبر نباشد( ».جرجانی ،نسخه  ،7902/1برگ شمارة )12؛ اما از نظر رضی در اسم مرکّب هر
دو جزء برای عَلَم وضع شده و از حذف در امانند؛ زیرا عَلم بر اصل وضعِ خود ثابت،
و از نقصان دور است( .الرضی« )156/1 :1384 ،و شرط دوم آن است که ترکیب اضافی
نباشد؛ زیرا ترکیب اضافی بعد از علمیت ،حکم اضافه دارد؛ چون« :عبداهلل» و اضافه،
غیر منصرف را منصرف میگرداند یا در حکم منصرف میآورد .پس نمیتواند سبب
منع صرف گردد( ».جرجانی ،نسخه  ،7902/1برگ شمارة )13

رضی هم معتقد است اگر ترکیب اضافی یا اسنادی عَلم شود؛ مثل هر ترکیب
دیگری ،واجب است بر ساختاری که قبل از عَلم بوده است ،باقی بماند( .الرضی:1384 ،

 )156/1بنابراین چون ترکیبها بعد از علمیت ساختار قبلی خود را حفظ میکنند و نیز
چون اضافه ،غیر منصرف را در حکم منصرف میآورد ،پس ترکیب اضافی نمیتواند در
منع صرف معتبر باشد.
« شرط سوم آن است که آن ترکیب مشتمل بر اسناد نباشد؛ زیرا ترکیب اسنادی؛
چون« :تَأَبَّطَ شرَّاً ،بَرقَ نحرَهُ و ذَرَی حبَّاً» 30از قبیل مبنیات است و ساختار این جملهها

31

بعد از علمیت بدان حالتی که قبل از علمیت بوده ،باقی میماند تا جمله بر آن قصّهای
که در ابتدا برای آن وضع شده است ،داللت کند .عالوه بر این ،ترکیبِ اسنادی از قبیل
مبنیات است و در منع صرف که از قبیل معربات است ،متصوّر نمیگردد( ».جرجانی،
نسخه  ،7902/1برگ شمارة )13

اسم مختوم به الف و نون:
«

»

«

»

«

»

«

» «

»

جرجانی دربارة الف و نون میگوید :الف و نون که در منع صرف معتبر است ،آن را
زائده خوانند؛ زیرا از حروف اصلی کلمه نیست و آن را مضارعتان نیز خوانند؛ زیرا در
منع دخول تاء تأنیث ،مشابه الف مقصوره است .نحویان خالف کردهاند که الف و نون
سبب منع صرفند؛ از آن جهت که زائده و فرع مزید علیهاند یا از آن جهت که مشابه
الف تأنیثند .این قول ثانی راجح است( .همانجا) رضی هم در این مورد بر همین عقیده
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است و در بیان دلیل آن میگوید« :چون تاء تأنیث در این اسمها نمی آید»( .الرضی،
)157/1 :1384

الف و نون اگر در اسم باشند ،شرط آن در منع صرف ،علمیت است؛ مثل« :عثمان و
مروان» ؛ زیرا وجود سبب دیگری متصوّر نیست و نیز هرگاه عَلَم باشد در وی تاء
درنیاید ،پس مشابهت آن با الف تأنیث باقی باشد و اگر الف و نون در اسم عَلَم نباشد
تاء در آن درآید و مشابهت باقی نماند؛ مثل« :سُعدان و

» 32و اگر در صفت باشد

در شرایط ایشان خالف است .بعضی 33گفتهاند که شرط ،انتفاء «فعالنة» است؛ یعنی تاء
تأنیث در آن نیاید تا مشابهت با الف تأنیث باقی بماند ،پس «عریان» با آن که صفت
است ،منصرف است؛ زیرا در مؤنث آن «

» گویند پس مشابهت با الف تأنیث از

بین رفته است .و بعضی گفتهاند شرط ،وجود «فَعلی» است؛ زیرا هر گاه مؤنث آن بر
وزن «فعلَی» بیاید« ،فعالنة» منتفی است و مشابهت الف و نون با الف تأنیث باقیماند .از
این جهت در صرف یا منع صرف لفظِ «رحمان» اختالف است؛ زیرا «رَحمَان» خاص
خداوند است و بر غیر او اطالق نمیشود و «رحمانة» و «رَحمَی» هیچ کدام نیامده
است .پس بر مذهب کسی که شرط ،انتفاء «

» است« ،رَحمَان» به واسطة وصفیت و

الف و نون غیر منصرف است؛ اما بر مذهب کسی که شرط ،وجود «فَعلَی» است،
«رحمان» منصرف است ولی در «سَکران» خالف نیست؛ زیرا شرط بر هر دو مذهب
حاصل است؛ چون مؤنث آن «سَکرَی» است نه «سَکرَانة» ،و در «نَدمَان» 34به معنی
«نَدیم»  ،خالف نیست؛ زیرا بر هر دو مذهب منصرف است و شرط حاصل نیست و
مؤنث او «نَدمانة» است نه «نَدمَی»؛ امّا «نَدمَان» 35به معنای «نادِم» که از «نَدِمَ» به معنی
پشیمانی است ،به اتّفاق غیر منصرف است؛ زیرا مؤنث او «نَدمَی» است نه

.

وزن الفعل:

جرجانی در شرح این قسمت آورده است وزن الفعل معتبر در منع صرف باید یکی از
شروط ذیل را داشته باشد :اول آن که «وزن مختص به فعل باشد و در اسم یافت نشود
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مگر وقتی که منقول از فعل باشد؛ مثل« :شَمَّرَ» 36که عَلَم اسب و منقول از «شَمَّرَ یشَمِّرُ
تَشمیراً» است؛ و مثل« :ضُرِبَ» ؛ وقتی که عَلَم شخص باشد ،به واسطة وزن فعل و
علمیت ،غیر منصرفند؛ و دیگر آن که آن وزن مختص به فعل نباشد و در اسمها نیز
وجود داشته باشد و قابلیت پذیرش تاء تأنیث را نداشته باشد و در ابتدای آن یکی از
حروف أتینَ باشد .پس «أحمر» غیر منصرف است؛ زیرا در مؤنث آن «

» نگویند و

«یعمَلٌ» با آن که صفت است و در ابتدای آن یکی از حروف أتینَ آمده ،اما منصرف
است؛ زیرا تاء تأنیث به آن ملحق میشود؛ چون« :

37

» ( .جرجانی ،نسخه  ،7902/1برگ

شمارة )13

تنکیر عَلَمِ غیر منصرف:

جرجانی میگوید :علمیت با عدل جمع شده و در منع صرف مؤثّر است؛ مثل« :عُمَر»؛
اما علمیت شرط عدل نیست؛ زیرا «ثُالث» عَلم نیست اما غیر منصرف است .همچنین
علمیت با وزن فعل جمع میشود و در منع صرف مؤثر است؛ مثل« :أحمد» اما علمیت
شرط وزن فعل نیست؛ زیرا «أحمر» عَلم نیست ،ولی غیر منصرف است .علمیت با
وصفیتِ محقَّق جمع نمیشود؛ زیرا علمیت مقتضی خصوص است و وصفیت مقتضی
عموم ،و میان عموم و خصوص منافات است .همچنین علمیت با جمعی که بر جمعیت
خود باقی باشد ،نمیآید( .همان ،برگ شمارة )14همچنین علمیت با تأنیث به الف مقصوره
و ممدوده جمع میشود ،اما در منع صرف مؤثر نیست؛ مثل« :حَمرَاء» و «حُبلی»؛ وقتی
که علم شخص باشند؛ زیرا تأنیث و لزوم تأنیث 39در منع صرف این اسم کافی است و
احتیاج به علمیت نیست .علمیت مؤثّر با تاء تأنیث 40لفظی و معنوی جمع میشود و در
منع صرف مؤثر است و نیز علمیت مؤثّر با عُجمه و ترکیب و الف ونون زائده جمع
می شود و در منع صرف مؤثّر و شرط است( .همانجا) عَلم مؤثّر در منع صرف سه دسته
است :اوّل عَلمی که فقط سببِ منع صرف است؛ مثل :عُمر و قَطام (در میان بنی تمیم).
دوم عَلَمی که فقط شرط منع صرف باشد و آن در اسمهایی است که الف و نون زائده
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دارند .سوم علمی که در آن علمیت هم شرط باشد هم سبب و این در چهار موضع
است :اول در اسمهای عَلم مؤنث؛ مثل:

و قَدَم .دوم در عَلم غیر عربی؛ مثل:

إبراهیم .سوم در اسمهای عَلم مرکّب؛ مثل :بَعلَبَک و چهارم در اسمهای عَلمی که دارای
الف مقصورة زائدهاند؛ مثل :بُشرَی( .ر.ک .رضی  168/1 :1384و ابن عقیل)296-294/2 :1980،

«هما مُتَّضادانِ» اشاره است به آن که عدل به اوزانی است مخصوص و هیچ یک از
آن اوزان ،وزن فعل نیست تا در منع صرف معتبر باشد .پس نشاید که در یک اسم عدل
و وزن فعل با علمیت جمع شوند تا در تنکیر اسم ،دو سبب بر حال خود باقی باشد و
اسم به واسطة آن غیر منصرف گردد و چون محقّق شد که این نشاید ،پس در هر اسمی
که علمیتِ مؤثّره باشد ،چون تنکیر کنند منصرف گردد( .جرجانی ،نسخه  ،7902/1برگ
شمارة )14

تنکیر کلماتی مثل «أحمر» و وجوه خالف دربارة آن:

أخفشِ مشهور ،أبو الحسن أخفش 41شاگرد سیبویه است .در این جمله ،سیبویه ،فاعل
«خَالَفَ» است و ابن حاجب مخالفت را به استاد نسبت داده است .42مراد از مثل
«أحمر» ،اسم غیر منصرفی است که دارای وصفیت اصلی باشد با سببی دیگر چون:
«أحمر و أصفر و عَطشَان و سَکرَان»43؛ این چنین اسمی قبل از علمیت غیر منصرف
است و وقتی که این اسم را عَلَم سازند ،وصفیت زایل میشود اما علمیت قائم مقام
اوست و اسم غیر منصرف است واگر این اسم بعد از علمیت نکره شود ،أخفش معتقد
است در این حالت منصرف است؛ مانند« :کم مِن أحمرٍ لقیتُهُ»44؛ با تنوین .و دلیل
انصراف آن است که وصفیت به علمیت و علمیت به تنکیر زایل شد .پس یک سبب
ماند و آن وزن فعل است در «أحمر» و الف و نون است در «سکران» ،و این قول ظاهر
و اصح است( .جرجانی ،نسخه  ،7902/1برگ شمارة  )15رضی میگوید« :بهتر است بگوییم
اگر معنای وصفیت اصلی در علمیت حفظ شود؛ مثال مسمّی به «أحمر» سرخ پوست
باشد و آن گاه اسم نکره شود ،اعتبار وصفیت در منع صرف جایز است؛ چون در
علمیت هم معتبر بوده است؛ اما وقتی که مقصود از اعالم منقول از صفت ،همان معنایی
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نباشد که در لغت برایش وضع شده؛ مثال یک فرد سیاه پوست «أحمر» نامیده شود ،در
این صورت بعد از تنکیر اسم ،معنای وصفیت معتبر نخواهد بود» (الرضی)167/1 :1384 ،

زیرا قبل از آن هم معتبر نبوده است.
«جمعی 45بر سخن سیبویه اعتراض کردهاند که اگر وصفیت اصلی بعد از علمیت ،در
منع صرف معتبر است ،بایستی که «حاتم» آن گاه که عَلم است ،به واسطة علمیت و
وصفیت اصلی غیر منصرف باشد؛ اما به اتفاق منصرف است .جواب این اعتراض آن
است که وصف بر عموم و عَلم بر خصوص داللت میکند پس میان وصفیت و علمیت
منافات است و نشاید که در منع صرف هر دو را با هم اعتبار کنند؛ امّا اعتبار وصفیت
اصلی با سببی دیگر جایز است؛ چنانکه در «أسود و أرقم» معلوم شد( ».جرجانی ،نسخه

 ،7902/1برگ شمارة  )15جرجانی در اینجا به أفعل تفضیل که جزء وصف است ،اشارهای
نکرده؛ اما رضی معتقد است اگر افعل تفضیلِ مجرد از «مِن» بعد از عَلمیت ،نکره شود،
به اجماع نحویان منصرف است؛ چون بدون «مِن» معنای وصفی آن تضعیف و مثل وزن
أفعل در اسمها می شود و دیگر معنای وصفی ندارد پس منصرف است؛ مثل «أیدَع و
أفکَل» 46اما اگر با «مِن» باشد معنای تفضیلی و به تبع آن معنای وصفی دارد و غیر
منصرف است( .الرضی)177/1 :1384 ،

حکم اضافه و تعریف به الف و الم در اسمهای غیر منصرف:

اسم غیر منصرف وقتی با الف و المِ تعریف یا مضاف ،معرفه شود ،جرّ آن به کسره
است؛ مثل« :بِاألحمرِ» و «الحَمرَاءِ» و «بِعُمَرِکُم و عُثمانِنَا» .جرجانی میگوید نحویان در
صرف یا منع صرف این اسمها در این حالت ،اختالف نظر دارند .جمعی گفتهاند« :که
منصرفند؛ زیرا عدم صرف به واسطة مشابهت با فعل است و چون الف و الم تعریف یا
اضافه که از خواصّ اسم است ،بر این اسمها عارض شود ،جانب اسمیت قوّت گرفته و
مشابهت با فعل ضعیف میگردد .پس اسم به اصل خود که صرف است ،رجوع میکند
و کسره میپذیرد و نه تنوین؛ زیرا تنوین با الف و الم و اضافه جمع نمیشود .برخی همم
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گفتهاند که اسم در این حالت غیر منصرف است و آنچه از غیر منصمرف ممنموع اسمت،
تنوین است ،و کسره به تبعیتِ تنوین حذف میشود و در اینجا چون مشمابهت بما فعمل
ضعیف شده ،این تبعیت نمانده و کسره به حال خود بازگشته است اما تنوین بمه علمت
غیر منصرف بودن اسم ،ساقط است .و جمعی دیگر گفتهاند :اگر آن دو سبب کمه علمت
منع صرفند ،با الم و اضافه به حال خود باقی بماننمد ،اسمم غیمر منصمرف اسمت؛ مثمل:
«بِمماألحمَرِ» و «بِحَمممرَائِکُم»؛ زیممرا در «أحمممر» وزن فعممل و صممفت بمماقی اسممت و در
«حَمرَائِکُم» تأنیث و لزوم تأنیث .پس دو علّت از علل منع صرف وجود دارد و اسم غیر
منصرف است .اما اگر دو سبب بر حال خمود بماقی نماننمد همچنمان کمه در «بِمالعُمَرِ و
عُثمانِنَا»؛ چون دخول الم در «عُمر» بعد از تنکیمر و زوال علمیمت اسمت و در «عُثمانِنَما»
اضافة «عثمان» بعد از تنکیر و زوال علمیت است ،پس دو سبب موجمود نیسمت و اسمم
منصرف است و ایمن قمول بما تفسمیر مصمنّف از غیمر منصمرف تناسمب بیشمتری دارد.
(جرجانی ،نسخه  ،7902/1برگ شممارة  )16رضمی در شمرح ایمن قسممت هممین آراء را بمه
گونهای خالصهتر آورده است و مانند جرجانی بمه بیمان جزئیمات آراء مختلمف نحویمان
نپرداخته است( .ر.ک .الرضی)181-180/1 :1384 ،

نتیجه
بحث منصرف و غیر منصرف از مباحث مهم و مفصل نحو است و محقق رضی و سید
شریف جرجانی در شرح کافیة ابن حاجب با دیدگاههای استداللی خود و بیان آراء
متعدد نحویان ،ابعاد مختلف آن را شرح دادهاند .آراء هر دو شارح بسیار نزدیک به هم
است و شریف جرجانی از نظرات رضی تأثیر پذیرفته است .از جمله مهمترین وجوه
شباهت نظرات این دو شارح شیوة استداللی آنها در بیان مطالب است .هر دو شارح با
استفاده از قیاس های تمثیلی زوایای مختلف بحث را تبیین و آراء نحویان را قبول یا رد
کردهاند .ویژگی برجستة جرجانی در بیان مطالب روان و قابل فهم بودن متن است که با
استفاده از شواهد ساده و دور از پیچیدگی های رایج در کالم برخی از نحویان ،به تمام
مطالب اصلی و مهم پرداخته و از جزئیات کم اهمیت و پیچیده که در بسیاری از موارد
برای یادگیری قواعد زبان عربی ضروری نیست ،دوری کرده است.
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