
 الباب
 األوّل في
 تفسیر
المفردات
 و ذکر 
احکامھا

هتکن

تفسیر المفردات

 دسوقی ص13/تفسیر به معناي بیان معناي لغوي یا عرفی است پس شامل معناي مجازي نیز
می شود

 ص: سوال: چرا در این باب در مورد تفسیر و معانى کلمات، بحث مى  شود در حالى که علم
 نحو عبارت است از {علم بأحوال أواخر الکلمات إعرابا و بناء} و تبیین معانى کلمات از شؤون

علم لغت است؟

 جواب: فلسفه تدوین علم نحو، درك صحیح معناى مراد از کالم است و چون علم
 لغت تنها از معانى افعال و اسماء بحث مى  کند، و معانى حروف را مورد تحقیق قرار

 نمى  دهد، علماى علم نحو به جهت جبران این مطلب از معانى حروف و اسماء متضمن
معناى آن بحث مى  کنند

  مانند و ذکر أحکامها

مثال: الم مفرده بر سه قسم استأقسام کلمات

جاره

جازمه

غیرعامله

مثال: انّ عامله و همزه مفرده، مهمله است و عمل نمیکندإعمال و إهمال

مثال: همزه گاهی حذف میشود و هل هیچگاه حذف نمیشودحذف و إثبات -دمامینی ص17

مثال: بعضی کلمات مانند إن، لکنّ و ... مخفف شده بعضی حروفشان حذف میشودتخفیف 

 :مقدمه
 شامل سه
مطلب

و المراد بالمفردات

نکته: مفرد داراي یازده معناست فلذا مصنف مراد خودش از مفردات اعالم می نماید

 الحروف

 و ما تضمن معناھا
 من االسماء

و الظروف
 دسوقی: عطف ظروف بر اسماء، عطف خاص بر عام است  و به خاطر اهمیت ظروف و کثرت کاربردشان جداگانه

ددرگ ریاغم رب ریاغم فطع ات دشاب "فورظب تسیل یتلا ءامسالا" ءامسالا زا دارم هداد لامتحا ینیمامد .دنا هدش رکذ .

 دمامینی ص40:أي أخذها و هو مخصوص باالجسام(دسوقی:االمور المحسوسۀ) لکنه استعمل هنا فی غیرها علی سبیل االستعارةو قد رتبتُھا علی حروف المعجم لیسھلَ تناولُھا

 و ربما ذکرت

نحو: بجل، کلّ ، کالوکلتااسماء غیر تلک

و افعال لمسیس الحاجھ الی شرحھا

نحو

{به علّت قرب و نزدیکى معناى آن با {لعلّ عسی

خال و عدا

به جهت اختالف در فعل یا حرف بودن آن  لیس

نکته : در مورد افعال نگفت: غیر تلک زیرا افعال از اول داخل در مفردات نبود/دمامینی ج1ص40

نکته لغوي: المنجد و المصباح المنیر ،هر دو مسیس را به معناي الجاء (وادارکردن) تفسیر نمودند

 و قد رتّبت علي حروف
المعجم، لیسھل تناولھا

 حروف معجم دو اصطالح دارد: حروف نقطه دار، حروف الفبا؛ که در اینجا دومی مقصود است و در این
اصطالح دوم از باب تسمیه شیء باسم جزئه به کلّ حروف الفبا حروف معجم اطالق گردیده شده است

.نکته از شرح استاد صفائی ج1ص14: ترتیب حروف معجم در زبان عرب به چهار طریق است(اهل مشرق، اهل مغرب، خلیل، سیبویه) و تنظیم کتاب بر مبناي ترتیب اهل مشرق است

 مفردات
 کلمه 104
 می باشند
 که اولی از
 آنها همزه

است

 حرف
الھمزة

 الھمزة
 المفردة
 تأتی
 علی
وجھین

 زبدة المغنی ص6:اشعار مربوط به اقسام همزه و مختصات همزه استفهام: االلف المفردة تأتی وجهان----حرف نداء لقریب یا اخوان  و الثانی أن تکون
لها احکاما / جواز حذفها و أنّها ترد---تصورا تطلب و هذا مطّرد / تدخل علی المفرد کذا االثبات---تمام تصدیر لها ثبات استفهاما---فانظر لها إنّ 

 نکته از کتاب ثورة نحویۀ ص11: بهتر بود که ابن هشام می گفت همزه بر سه وجه است : ندا، استفهام، تسویه؛ زیرا خود ابن هشام در 42 خواهد گفت که همزه تسویه، همزه استفهام نیست فلذا نیاز
به جواب ندارد؛ بنابراین اینجا که همزه تسویه را جزء اقسام همزه استفهام مجازي قرار داده است با آنجا در تضاد است

 األول: أن
 تکون
 حرفاً

 ینادی بھ
 القریب

دمامینی ج1ص41: سرّ اینکه همزه، حرف نداء قریب قرار داده شده است این است که مناداي بعید محتاج به باالبردن و کشیدن صدا دارد که همزه قابلیت آن را ندارد

 کقول ھند
بنت اُثاثة

 أ فاطمُ فَاصبرِی فَلَقَد أصابَتْ
 رَزِیئتُک التّھائمَ و النُّجُودا *

اى فاطمه، پس صبر کن، قسم به خدا محققا واقع شده است مصیبت تو بر تمام منطقه تهامه و نجد

 و نقل ابن
 الخباز عن

شیخھ

نکته: ابن خباز شارح کتاب الفیه ابن معط بوده است؛ بغیۀ الوعاة ص257: الشیخ شمس الدین ابن الخباز مات بموصل 637ه.ق

 أنھ للمتوسط
 و أن الذی
 {للقریب {یا

  و ھذا
 خرقٌ

إلجماعھم

ص: نکته

 ،در علم نحو، مراد از اجماع، اتفاق نحویون بصره و کوفه است
هرچند نحویون مکاتب دیگر نحو با آن مخالف باشند

 دمامینی ص43: و القدح بخرق اجماع النحاة مبنی علی أنّ اجماعهم فی
...االمور اللغویۀ معتبر یتعین اتباعه و وقع لبعض العلماء تردد فیه

 شمنی در ص20 و دمامینی ج1ص43 دو خرق اجماع در اینجا ذکر کرده اند؛
 شمنی می گوید: انهم اتفقوا علی أنّ الهمزة لنداء القریب و اتفقوا علی أن نداء

تسا هتفرگ تروص عامجا ود جرخ سپ "ای" یف ارصحنم سیل بیرقلا .

 نکته از
 شرح

استادصفائی

 کلمات در نحو داراى جنس، نوع، صنف و قسم هستند، جنس تمامى آنها کلمه، نوع آنها، اسم یا فعل و یا حرف است، و صنف آنها، عنوان
 نحوىِ خاصِ هریک و قسم، عبارت است از اقسام مختلف یک صنف. تطبیق با متن: {حرفا} بیانگرِ نوع و جنس است، چون هرنوعى بیانگر
 ،جنس خود نیز است.{ینادى به} بیانگر صنف (حرف نداء) است.{القریب} بیانگر قسم است، زیرا حروف ندا بر سه قسم هستند: قریب

متوسط و بعید

نکته از النحوالوافی ج4 ص1: همزه براي نداي قریب است و قریب بر دو قسم است: قریب حسی و قریب معنوي؛ مانند: أرب الکونِ مااعظم قدرتک

.نکته از صمدیه ص67: شیخ بهایی قائل به این است که همزه براي نداي قریب و متوسط هر دو می آید

 الثانی: أن تکون
 لالستفھام

ص: مقدمه

 اقسام
 همزه
استفهام

حقیقی

و حقیقتھ طلب الفھم
(کقولھ تعالی: فَلَمّا جاء السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرعَوْنَ أَ إِنَّ لَنا ألجراً إنْ کنّا نَحْنُ الغالِبینَ (الشعراء/۴١

 و قد اُجیز
 الوجھان فی قراءة

 الحرمیّین و
 حمزة : أ مَنْ ھُوَ
 قانِتٌ آناءَ الَّیلِ

(الزّمر/٩)
 مجازي(توجه: به دلیل تقسیم بندي منطقی بحث استفهام
( مجازي بر بحث خصوصیات همزه استفهام مقدم گردید

خصوصیات همزه استفهام

تنبیھ

جلسه دوم

مغنی االریب/ص24-22


