
 و ھي
 :نوعان
 عھدیة و
 جنسیة و
 كلّ منھما
 ثالثة
 أقسام

 نکته: تقسیم ال به دو قسم عهدیه و جنسیه بنابر قول مشهور است اما بنابر قول ابوالحجاج یوسف بن معزوز و ابن عصفور ال تعریف فقط یک قسم است و آن عهدیه است که عهدیه را دو قسم می کند: شخصیه و جنسیه و شخصیه را نیز سه قسم می کند: حضوریه، ذهنیه، ذکریه؛ برخی نیز عهدیه را از اقسام
جنسیه قرار داده اند زیرا عهدیه همان جنسی است که در فرد خاص جمع شده است یعنی جنس متحقق در خارج را عهد و جنس ذهنی را جنسیه گویند که ممکن است در ضمن افراد در نظر گرفته شود(بشرط شیء) یاذهنی غیر مقید به وجود افراد/ماهیت البشرط

فالعھدیة
 إمّا أن
 یكون

مصحوبھا

معھوداً ذكریاً

 نحو: فیھا مِصباحٌ، المصباحُ في زُجاجَة، الزُّجاجةُ
 كَأنَّھا كَوْكبٌ دُرّيٌ (النور/٣۵) و عِبْرَةُ ھذه: أن یَسُدَّ

الضمیر مسدَّھا مع مصحوبھا
و عِبْرَةُ ھذه: أن یَسُدَّ الضمیر مسدَّھا مع مصحوبھامالك تشخیص این قسم

خ: عبرَةُ: أي عالمۀ هذه

 توضیح: مالك این نوع{ال}این است که بتوان به جاي آن و
مدخولش، ضمیر قرار داد بدون اینکه خللی در کالم ایجاد شود

الفرس مثال دیگر از مغنی اللبیب: اشتریت فرسا ثم بعت

أو معھوداً ذھنیّا 

ص: هم خداوند (متکلم) و هم مخاطبین مى  دانند آن درختى که در زیر آن بیعت واقع شد کدام است و آن شجره سمره بود که در تحت آن بیعت رضوان واقع شدتوضیح شاهد(نحو: إذ یُبایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (الفتح/١٨

مثال دیگر: اذ هما فی الغار

خطیب: مراد از معهود ذهنی این است که متکلم و مخاطب هر دو آن را در ذهن دارند ولی نه در نزد آنها حاضر است و نه ذکري از آن به میان آمده استتوضیح معهود ذهنی

أو معھوداً حضوریاً
ص: منظور از الیوم همان روز حاضر در زمان نزول بوده که روز غدیر است(نحو: الیَومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُم (المائدة/٣

خ: هو ما یعرفه المتکلم و المخاطب و هو حاضر عند المتکلممراد از معهود حضوري

غالبا ال عهد حضوري بعد از اسماء اشاره مانند هذا الرجل یا بعد از أي ندائیه مانند یا ایها الرجل واقع می گردد نکته از النحو الوافی ج1 ص384

و الجنسیّة

إمّا الستغراق األفراد
مستثنی منه قرارگرفتن آن است زیرا مستثنی منه همواره عام استو ھي الّتي تخلفھا{كُلّ}حقیقةً } را حقیقتا به جایش گذاشت و مجاز نیز نباشد، عالمت دیگر که در متن نیست، صحیح بودنِ  ص: نشانه آن این است که بتوان کلمه{کلّ

دسوقی: به آن استغراق حقیقی یا عرفی گفته می شود

 (نحو: إنَّ اإلنْسان لَفِي خُسْر إالّ الّذینَ امَنوا (العصر/٢و٣

أو الستغراق خصائص األفراد

تعبیر دقیقتر این بود که می گفت: استغراق خصائص أو خصیصۀ االفراد؛ یعنی یاتوضیح
 داللت بر شمول نسبت به تمام خصائص تمام افراد مدخول را دارد مانند: انت الرجل یعنی تو یک نفر تمام خصائص نیک تمام مردان را دارا هستنی 

یا داللت بر شمول نسبت به یک خصیصه در تمام افراد را دارد مانند: انت الرجل علما: یعنی تو علم تمام مردان را دارا هستی

خطیب: به الف و الم، الم کمالیه نیز می گوینداسم دیگر

خطیب به نقل از سیوطی در همع الهوامع: به غرض مبالغه در مدح یا ذمغرض از استعمال این قسم

و ھي الّتي تخلفھا{كلّ}مَجازاًعالمت
نحو: زید الرجل علماً، أي: الكامل في ھذه الصفة

توضیح از دسوقی: یعنی این کتاب کلّ کتاب است از این جهت که هدایت افزایی تمام کتب را یکجا داردو نحو: ذالک الکتاب ال ریب فیه هدي للمتقین بقره/2مثال دیگر از کتاب مغنی اللبیب

 أو
لتعریف

الماھیة

ص: در این قسم نظر به صرف ماهیت است و به اَفراد و صفات توجهى نیست توضیحو ھي التي التخلفھا{كلّ}ال حقیقةً و ال مجازاًعالمت این قسم

مثال

(نحو قولھ تعالى: وَ جَعَلْنا مِنَ المآء كُلّ شَيء حَيّ (األنبیاء/٣٠
و قول اإلمام الحسن المجتبى (علیھ السالم): اللُؤم، أن ال تشكر النعمة

مثال هاي دیگر از مغنی اللبیب
واهللا ال اتزوج النّساء

و اهللا ال البس الثیاب

ماهیت بر سه قسم استنکته بسیار مهم

 یا ماهیت البشرط است یعنی ذهنی محض است که امیر از آن تعبیر به ماهیت من حیث هی کرده است مانند الرجل خیر من المرأة

یا ماهیت بشرط شیء است یعنی ماهیت در ضمن افراد که حمل محمول بر آن حمل شایع صناعی می گردد مانند: و جعلنا من الماء کلّ شیء حی  و مانند: االنسان حیوان ناطق

یا ماهیت بشرط ال است یعنی به شرط عدم تطبیق بر افرادش مانند: االنسان نوع

نکته

 نظریه برخی
 مانند ابن

 مالک درباره
این قسم

 و بعضھم یقول في
 ھذه: إنھا لتعریف

 العھد، فإنّ
 األجناس اُمورٌ
 معھودة في
 األذھان متمیّز

 ،بعضھا عن بعض
 و یقسّم المعھود
إلى شخص و جنس

ص: بعضی مثل ابن مالک و ابن عصفور در تقسیم{ال} عهدیه مى  گویند: بر دو قسم است: عهد شخصى که خود سه فرد دارد(ذکرى، ذهنى و حضورى) و عهد جنسى که یک فرد دارد و {ال} جنس بر دو قسم است: استغراق افراد و استغراق صفات

 فرق بین اسم
 معرّف به ال
 عهد جنسی با
اسم جنس

 {والفرق بین المعرّف بـ{أل
 ھذه و بین اسم الجنس

 النكرة [نحو رجل] ھو الفرق
 بین المقیّد [نحو رقبة
 مؤمنة] و المطلق [نحو

 رقبة] و ذلك ألنّ

 ذا األلف و الالم یدلّ على
 الماهیۀ بقید حضورها فی

الذهن
توضیح

 ص: {الرجل} یعنى ماهیت مرد که نزد مخاطب و متکلّم حاضر
 در ذهن و معلوم و متصور است، و {رجل} یعنى صرف ماهیت

مرد چه ماهیت آن تصور گردد و چه تصور نگردد

و اسم الجنس النكرة یدل على مطلق الماھیة، ال باعتبار قید

فرق بین معرّف به ال جنسیه با علم جنس

 معرّف به ال جنس لفظا و معنا معرفه است اماعلم جنس تنها لفظا معرفه است اما معنا نکره است و با اسم جنس نکره تفاوتی از حیث معنا ندارد مثال اسد
و ادتبم دناوت یم سنج ملع ینعی تسا ظفل رد اهنت ناشتوافت اما درادن یتوافت انعم ثیح زا تسا سنج ملع هک "هماسأ" اب تسا هرکن سنج مسا هک

 ذوالحال و موصوف براي معرفه واقع شود به خالف اسم جنس نکره؛ به عبارت قاضی تاج الدین در االشباه و النظائر: علم بر دو قسم است : علم تحقیقی
 و علم تقدیري یعنی همانطور که عدل بر دو قسم تحقیقی و تقدیري است و عدل تقدیري در حقیقت عدل نیست همچنین علم جنس علم تقدیري است و

در واقع اصال علم نیست بلکه با آن معامله علم در لفظ می شود/به حاشیه دمامینی ص204الی206 رجوع گردد

 طرح بحث: بحث
 در وجوه

 استعمالی أل بود
 که گفته شد بر
 سه وجه استعمال
 می شود که وجه
 اول موصوله بود
 و خوانده شد و
 حال وجه دوم را
 که ال تعریف
 است آغاز می

نماییم

ال/قسمت دوّم


