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 «عدمی الفاظ و معانی _اصطلاحات نحات حول حالات وجودی بررسی »

 چکیده

همیشه مطرح بوده است که مقدر و محذوف و سایر این لغات باهم چه تفاوتی دارد آیا این تفاوت  سؤالاین 

د و چرا این قدر گوناگون هستن شودیمدر پی دارد؟ و این الفاظی که در این مفاهیم استفاده  یانکتهتعبیر است یا 

 ترقیمعتا از این باب هم معنای اصطلاحی  در این مقاله سعی شده است ارتباط معنای لغوی با اصطلاحی بررسی شود

 مطلب. ترعیسرفهم شود و هم علقه ای ایجاد شود برای بازخوانی 

در این مقاله نیز سعی در روشن سازی این مفاهیم و مشخص کردن حدود و ثغور آن است تا در هنگام مواجه  و

آتی  یهااستفادهز این اصطلاحات شود تا در به مطلب اصلی منتقل شویم و هم اینکه یک سازمان دهی به استفاده ا

ه زبان ب نسب طلب بسیار مهمی است که در ادبیات عربمجابجا نشود، به طور کلی بحث از تعریف دقیق مفاهیم 

 فارسی کمتر دیده شود.

چند که گوهر معنایی جامعی دارند ولی تفاوت های ریزی بین آن ها وجود  کدام از الفاظ مورد بررسی هرهر 

ی در نحو یک معنا و معانی مختلفی ولو در یک علم دارند، منو هر کدام از اصطلاحات محذوف و اظهار دارد مثلا

 بلاغت دارای معنای دیگری است.

  

                                                           

 1931زمستان ، )زید العزه(الاسلام و المسلمین هاشمی  حجه ؛استاد راهنماپایه سوم،  1



 

 قدمهم

و ورود است  یمرحلهاولین  شودیممفاهیم یک علم که در حوزه روش تحصیل علوم از آن بحث  یهیاولفهم 

 صصفایی بوشهری، روش تحصیل ادبیات عرب در حوزه ) در ادبیات عرب نیز فهم قواعد و قوانین اولین قدم است

 ؟شودیمحاصل  -است ءکه جز-بدون فهم کلمات  -که یک کل است-و چطور فهم قواعد ( 11

دبی رایج در کتب آموزش ا یهااسلوبکه از  میآوریماز این قبیل برای مثال قسمتی از متن کتاب بدائة النحو را 

 ولی غیر واضح است؛ دقت کنید

 لمحذوفا. واجب: و ذلک فیما إذا وقع الفاعل بعد أداة لا تدخل إلّا على الجملة الفعلیّة کأداة الشرط و فسَّّر الفعل 1

فاعل « حدأ»فــ  وَّ إِنْ أَّحَّدٌ مِنَّ الْمُشْرِکِینَّ اسْتَّجارَّكَّ فَّأَّجِرْهُ حَّتَّّى یَّسْمَّعَّ کَّلامَّ اللَّّهِ، فعل مذکور بعد الفاعل، کقوله تعالى:

 (. الأصول فی الفاعل4/  111بداءة النحو / ) «.استجار»یفسّره الفعل المذکور و هو  محذوفلفعل 

مه چنین در صورتی که ترج« فسر الفعل المحذوف فعل مذکور بعد الفاعل»که گفته شده  مینیبیمجا  در این مثلاً

 .کندیماست فعل مذکور بعد از فاعل، فعل محذوف را تفسیر 

 هااسلوبو  هاسبکترتیب جمله در زبان عربی جابه جا شده و بسیار است از این قبیل  کلاًکه  مینیبیمدر اینجا 

 نحویون. در کتب

 .2دلیلی جز عدم استفاده از اسلوب صحیح یادگیری نیست

نامانوس برای اصطلاحات و لغات  هاآن، همیشه در آثار اندبوده مأنوساز آن جا ادبیان با آثار ادبی گذشتگان 

 ردیگیمان صورت تدریس و نوشتن کتب آموزشی ادبیات هم توسط ادبیکه ، از آن جا شودیمعرف معاصر یافت 

دریس نکه تفکر حول محتوای تای وضعیم، متعلم نیازمند تفکر حول مقصود مطلوب معلم است طبیعی ست در تفه
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ادبیات عرب به خصوص نحو  یحوزهولی در  شودیمبرای این مشکل در هر علمی اصطلاح نامه یافت  ،باشد

رند مشکل زبان عربی را یاد بگی خواهندیم و برای فارسی زبانانی که اصطلاح نامه بسیار کم و اگر باشند عربی هستند

 .شودیمکلمات مستعمل در کتب ادبی احساس  یدرباره، لذا نیاز به بحث بیشتر شودیمایجاد 

 درك کنند و بتوانند با تراث قاًیعممطالب آموزشی معاصر را  خواهندیماین مقاله مناسب برای کسانی است که 

 ادبی انس بگیرند.

ک بدون که بی ش یمت نشد مسیر سختی در پیش رو داشتدر این باره یاف یامقالهاز آن جایی که هیچ کتاب یا 

 .شدندینمبر طرف  مشکلاتتلاش، 

عنای لغوی به معنای این مقاله مشاهده خواهید کرد که هر کدام از کلمات مورد بررسی پس از بحث حول مدر 

 طلاحی آن پرداخته شده است.اص

 هاواژهلید ک

 محذوف، مقدر، مضمر، منوی، مستتر، اضمار، ظاهر، منسی
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 فصل اول: مفاهیم

 محذوف

 1است  به معنای انداخته شده و افتادهاز )ح.ذ.ف( است : لفظیمعنای 

ست، او معنای آن هم برجای نمانده  یعنی لفظ آن موجود نیست و تاثیری از لفظ ؛به معنای عاممعنای اصطلاحی 

 ب، مقصود مجیء مرکو«جاء الاستاذ»ذف شود و گفته شود ح« راکبا»و « جاء الاستاذ راکبا»گفته شود مانند اینکه 

 .نباشد، همان طور که تبادر چنین است

 .آن وجود دارد ریتأثکه لفظ ظاهر نیست اما  شودیمدر جایی استفاده به معنای خاص اما 

 مانند این بیت: لفظی آن بماند و مابعد خود را مجرور کند ریتأث« رب»مثل  چه بسا مثال:

 «لیبتلیعلیّ بأنواع الهموم   البحر أرخى سدوله کموج لیل و»

 .(299/ 2، حاشیة الصبان: جعلى بن محمد صبان،) (404ص جلد دوم، سیوطی،  ،)شرح شواهد مغنی

چه بسا لفظی حذف شود و ، 2در منادا« ادعوا»فعل  مانند ؛معنوی آن باقی بماند ریتأث لفظی حذف شود و چه بسا

 9«.ابی»مثل  شودیملفظی آن باقی بماند مثل اسماء سته که حرف دوم آن حذف  ریتأث

                                                           

 ( 271ن، ص العی کتاب الشاة )فراهیدى، ذنب طرف یُحْذَّف کما الطرف من ءالشی قطف 1

 هر چند که تاثیر لفظی  نیز در اینجا وجود دارد. 2

هنا مـا کـان ثابتـاً فـی الکلمـة مـن الحـروف و لـا یفارقـه فـی حالـة مـن حالـات إعرابـه الثلـاث إلّـا إذا « اللازمة»(. و المراد من 1) 3

لعلّـة کالثابـت،  المحـذوفن فتحـذف لفظـاً و لکنّهـا تعتبـر موجـودة تقـدیراً لـأنّ وجدت علّة صرفیّة تقضى بحـذفها کالتقـاء السـاکنی
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ح اوض) «در لفظ وجود داشته باشد و امکان نطق به آن هم باشد یاکلمهزمانی که  :»در جایی دیگر گفته شده

اما آن را  پاورقی( 34ص ، 1ج  ،شرح ابن عقیل ،عقیل ابن) (220ص  4ج  ،ابن هشام، المسالک الی الفیه ابن مالک

علاوه بر امکان نطق به آن است که گذشت، واقع شدن کثیر در فضلات فرقی که این با مستتر دارد مشاهده نمی کنیم، 

 (34ص  ،1قط مختص ضمایر است. )ابن عقیل، شرح ابن عقیل، جاست در حالی که مستتر ف

 نسیم

 .می باشدلذا منسی به معنای فراموش شده  ،1است کردنبه معنای فراموش  (ی.س.ن)از : لفظیمعنای 

 :یعنی فراموش شده مثل اینکه گفته شود هاستغفلتدر علم نیست و در  کهیعنی چیزی : معنای اصطلاحی

قبل از اینکه ذکر شود منسی بوده و اگر در یک مثال دیگر در ادامه )آن لفظی که  «علی»اینجا  )جاء محمد، علی(

ظ )علی( و ذکر لف مناسبی برای این عنوان است؛ مثلا گفته شود )جاء محمد(( ذکر نشود نیز مثال «علی» :فراموش شده

، به مثالی دیگر دقت کنید: وقتی می گوییم شیرازی 2است این لفظ منسی باقی مانده، را پس از محمد فراموش کند

یعنی شخصی که منسوب به شیراز است ولی اگر این اسم شخصی باشد دیگر کاری به نسبت آن نداریم و این نسبت 

                                                           

)صــفایی بوشــهری، بــداءة  صــحیح؛ لــأنّ الیــاء لیســت ثابتــة لأنّهــا للــفعراب فتتغیّــر فــی حالــات الثلــاث مــن الــفعراب.« أبــی»فمثــل 

 (91النحو، ص: 

 توضیح مطلب : منظور از تاثیر لفظی که وجود دارد این است 

 النِّسْیَّان ، أی: کثیرلَّنَّسِیٌ فلان شیئا کان یذکره، و إنه نسی: []نسی -لمَّنْسِیّا 1

 برای درك دقیق تر این بحث به بدل نسیان مراجعه کنید؛ آن چیزی که فراموش شده را منسی می گویند. 2
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آن وجود دارد ولی متروك است و دیگر تاثیر معنوی خود را از در این حالت هر چند که لفظ منسی شده است، 

 1دست می دهد.

 ستترم

ترجمه « پنهان شده»است ولی چون لازم است به معنای  گرفته شده و اسم فاعل« ر.ت.س» از :لفظیمعنای 

 .شودیم

 «شیده شدهپو»به معنای  ؛شودیمکه فقط برای ضمیر استفاده  داردمستتر مفهومی مشابه مقدر : معنای اصطلاحی

 یک امر عقلی اصلاًن نیست چون و وجودی برای آن در لفظ چه بالفعل و چه بالقوه نیست چون امکان نطق به آ

 .یعنی چیزی که وجودی برای آن نیست امکان نطق به آن هم نمی باشد است

نیاز به ضمیر مستتر دارد  که یاجملهمنظور از اینکه امکان نطق به آن نیست این است در هنگام استعمال 

رای بوجود دارد این « انت»هفت ضمیر  یغهیصکه در فعل امر  دیادهیشنآن را نطق کنیم و اگر هم شما  میتوانینم

ستتر م اصل وضع منظور از مستتر،که در  میشویمآموزش است و در حقیقت چنین نیست، که از این بیان متوجه 

 2و هم ضمیر. شودیمهی هم اسم ظاهر وجوبی بوده است چون در جوازی گا

                                                           

فنن    نن   : نن     :ننري  ج و فنن    نن  و مننا عربننن  مننا أنننين   ظرانننا و  نننعلنا  لننك عرأننن ج و رنني لننر   ظننر    نن   ظ نن  رنننن   1

 تنل    تنعل  ج و قن  توني  عرننري فن  عرأنن  رل: ني عر نننن ج  نس أوانن عانهب رن منر تّن ي فنناج سه نك أّننن عر: ني م: نن ر  و لرر : ن 

ة قبنلنا مننا فنبرمن  عررانس مبرملنا منر رنن  م: نيلرج لننيريس  ميننر  و مينررر  و مينرر و مينررمج و  نن  عر يننر  لبننن م: ني   رنك مينن

تظنر ن عر نن ج ينن   يج و منر لبن ّريا عظهينك1681/ 4قبري  عرن اج  نس لانن عانهب ررا سهنك ننرر عان ر رل: نني منا عر لن  تينن  عرورفننات 

 ي4613؛ ص 1عره ين  عر   ك ت ين  عرنيع   لشن  ت ين  عرفيعي ج ج

فـظ، و مسـتتر و هـو مـا لـیس کـذلک و قـدم الکلـام علـى و لما کان الضمیر المتصل على نوعین: بارز و هـو مـا لـه وجـود فـى الل 2

الأول شرع فى بیان الثانى بقولـه: )و مـن ضـمیر الرفـع( أى لـا النصـب و لـا الجـر )مـا یسـتتر( وجوبـا أو جـوازا، فالـأول: هـو الـذى 

بهمـزة المـتکلم  لا یخلفه ظاهر و لـا ضـمیر منفصـل، و هـو المرفـوع بـأمر الواحـد المخاطـب )کافعـل( یـا زیـد، أو بمضـارع مبـدوء
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 ضمارا

 1.است «پنهان کردن»معنای به از ریشه )ض.م.ر( و : لفظیمعنای 

در مقابل اظهار که به  در نحو به معنای آوردن ضمیر بجای اسم ظاهر ،است« اضمر»مصدر : معنای اصطلاحی

معنای آوردن اسم ظاهر عوض ضمیر است، همچنین در جایی که لفظی را حذف کنند در حالی که معنای آن لفظ 

 2وجود داشته باشد می گویند که اضمار صورت گرفته است.

 اضمار می گویند.ضمیر و حذف کردن لفظ و باقی گذاشتن معنا، لذا به عمل مستتر کردن  

می گویند و برخی اوقات حق با اسم ظاهر  اوقات حق تقدم با ضمیر است و استفاده از اسم را اظهار برخینکته: 

زمانی که یک عامل دو ضمیر را بنا بر مفعول بودن نصب دهد  است ولی اگر از ضمیر استفاده کنیم را اضمار می گویند مثل

گفته  سپس اظهار شود و« الکتاب اعطیتکه»: شودده تر از ضمیر دوم باشد گفته در حالی که ضمیر اولی شناخته ش

و اگر برعکس این اتفاق رخ دهد  را اضمار می گویند. )صفایی بوشهری، بدائة النحو، « الکتاب اعطیتک ایاه»شود 

 (21ص 

                                                           

مثل )أوافق( أو بنـون المـتکلم المشـارك أو المعظـم نفسـه مثـل )نغتـبط( أو بتـاء المخاطـب نحـو: )إذ نشـکر( أو بفعـل اسـتثناء ك: 

خلا وعدا و لا یکون فى نحو: قاموا ما خلـا زیـدا و مـا عـدا عمـرا و لـا یکـون بکـرا، أو بأفعـل التعجـب نحـو: مـا أحسـن الزیـدین، 

المحـذوف فـفن لـه وجـودا فـى اللفـظ بـالقوة لفمکـان النطـق بـه، بخلـاف المسـتتر  ل نحو: هم أحسن أثاثا، أو باسـمأو بأفعل التفضی

و  المســتتر بــین الفــرقففنــه لــا وجــود لــه فــى اللفــظ لــا بالفعــل و لــا بــالقوة لعــدم إمکــان النطــق بــه بــل هــو أمــر عقلــى فحصــل 

ــ ــأمر بــالعکس و لــذا اخــتص المســتتر بالعمــدة.المحــذوف. قــال اللقــانى: فــفن قلــت: فالمحــذوف أحســن حال  ا مــن المســتتر و ال

 (112ص  حاشیه الصبان علی شرح اشمونی علی الفیه ابن مالک،)صبان، 

 ي41ص  7ج  تفنعّن رج لهر  عربنا من الهزال )و لحوق البطن(، و الفعل الضُّمْر 1

میر(، و یقابلــه الفظهــار. و هــو أیضــا إســقاط اللفــظ لــا معنــاههــو، فــی النحــو، الفتیــان بالضــمیر بــدل الاســم الظــاهر. )انظــر:  2  الضــّ

 (171ص ، ، موسوعة النحو و الصرف و الفعرابیعقوب)



 
 

 

5 

 

 

 ظهارا

 «داد آن را در پشت قرار»دو معنای متفاوت دارد اول اینکه اظهار در لغت ( است، ر معنای لفظی: از ریشه )ظ.هـ.

« طلوع کردن»و  «ظاهر شدن» متعدی شود به معنای« علیه»زمانی که با  و دوم 1یا پنهان کرد مانند اینکه آن را نابود کرد

 .9معتدی شود به معنای اعلان است« بـ»و زمانی که با  2است

 طلاحیصمعنای ا

می گویند که دچار اظهار شده در مقابل استتار است یعنی اگر ضمیر مستتر نشود و ظاهر شود را : معنای اول

 4.است

                                                           

ظَّهْــر، و اســتَّخَّفّ بهــا، تَّهاوُنــاً بهــا، کأَّنّــه أَّزالَّهَّــا و لــم یَّلْتَّفِــتْ إِلیهــا. )مرتضــى زبیــدى، تــاج العــروس مــن  ، أَّی وَّرَّاءَّبِظَّهْــرٍ جَّعَّلَّهــا 1

  (113ص  0جواهر القاموس ج

  (90ص 4)فراهیدی، کتاب العین ج اظهرنا علیه أی: أطلعنا. 2

 (427ص 4)ابن منظور، لسان العرب ج بفلان: أَّعلیت به أَّظْهَّرْتُ 3

رْبَّ الرِّقـابِ ... الأمر الـأول: أنـه بقـی ممـا یسـتتر وجوبـا الضـمیر المرفـوع بالمصـدر النائـب عـن فعلـه نحـو قولـه تعـالى: 4 و  فَّضَـّ

دَّلًا و قولـه تعـالى:« نعـم قومـا معشـره»المفسـر بنکـرة نحـو « نعـم و بـئس»أیضا الضمیر المستتر فـی  الِمِینَّ بَـّ فقـد نصـوا  بِـئْسَّ لِلظَّـّ

 (11؛ ص 1أوضح المسالک إلى ألفیة ابن مالک ؛ ج. )ابن هشام، إظهارهیر لا یجوز على أن هذا الضم
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، یعقوب) یعنی آوردن اسم ظاهر بجای ضمیر شودیم: در جای دیگری در مقابل اضمار استفاده معنای دوم

 1.(171ص ، موسوعة النحو و الصرف و الفعراب

ص ، ، موسوعة النحو و الصرف و الفعرابیعقوب)می گویند ظهار در علم صرف به فک ادغام را : معنای سوم

 2.مثل اینکه مدّ گفته شود مدد (171

 یانب

حه( اوض) :شودیم: کشف و ایضاح و ظهور است و اگر به معنای ایضاح باشد متعدی است، گفته معنای لفظی

 3بان الشیء( بعمنی ظهر و اتضح.) ولی اگر لازم باشد به معنای ظهور است مثل:

ص ، ، موسوعة النحو و الصرف و الفعرابیعقوب)را بیان می گویند. اظهار در علم صرف  :اصطلاحیمعنای 

171) 

                                                           

، ، موسـوعة النحـو و الصـرف و الـفعرابیعقـوب) هـو، فـی علـم النحـو، الاتیـان بالاسـم الظـاهر بـدل الضـمیر، و یقابلـه الفضـمار. 1

 (171ص 

رف، فــکّ الفدغــام، و یســمّى أیضــا، فــی هــذه  2 ، موســوعة النحــو و یعقــوب)الحالــة، البیــان. انظــر: الفدغــام.و هــو، فــی علــم الصــّ

 (171ص ، الصرف و الفعراب

مُّ مِـن النُّطْـقِ لـأنَّّ النُّطـقَّ مُخْـتصٌّ باللِّسـانِ و یُسـمَّّى مـا البَّیـانُ و فی المُفْردات للرَّّاغب، رحِمَّه اللَّّهُ تعـالى:3 یّنُ أَّعَـّ و هـو  بیانـاً بـه یُبَـّ

ا أنْ یکـونَّ نُطْقـاً ضَّرْبان: أَّحَّدُهما بالحالِ و هی الأشْیاءُ الدَّّالَّّةُ علـى حـالٍ مِـنَّ الـأحْوالِ مِـن آثـارِ صـفَّةٍ؛ و الثـانی بالفخْبـارِ و ذلـک إمَّـّ

دُوٌّ أَّو کِتابَّةً، فما هـو بالحـالِ کقولِـهِ تعـالى: هُ لَّکُـمْ عَـّ ئَّلُوا أَّهْـلَّ الـذِّکْرِ إِنْ کُنْـتُمْ لـا  تعـالى: ، و مـا هـو بالفخْبـارِ کقوْلِـهِ*مُبِـینٌ إِنَّـّ فَّسـْ

ى المَّقْصـودِ و إظْهـارِهِ نحـو بیانـاً ؛ قـالَّ: و یُسـمَّّى الکَّلـاموَّ الزُّبُرِ بِالْبَّیِّناتِ تَّعْلَّمُونَّ فِه عـن المعْنَـّ اسِ بَّیـانٌ هـذا لکَّشـْ ؛ و یُسـمَّّى مـا لِلنَّـّ

لُ و المُـبْهَّم مِـن الکَّ هُ ثُـمَّّ إِنَّّ عَّلَّیْنـا نحـوَّ قوْلِـه تعـالَّى: بیانـاً لـامِیُشْرَّحُ بـه المُجْمَـّ . )مرتضـى زبیـدى، تـاج العـروس مـن جـواهر بَّیانَـّ

 (12ص 11القاموس ج
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درر ، قابشی) .شودیممختلف شناخته  یهاروشالقاء معنا به  هاآن یلهیوسعلم به اصولی که به در علم بلاغت: 

 (143ص ، البلاغه

 نویم

ریشه به معنای هسته ی خرماست همان طور که در قرآن نیز به این از ریشه ی )ن.و.ی( است، این  لفظی: معنای

 ها است. حبّ نیز جمع حبّه استها و هستهیعنى خدا شکافنده دانه( 34)انعام:  النَّّوى إِنَّّ اللَّّهَّ فالِقُ الْحَّبِّ وَّ معنا آمده:

که گویی انگار هسته که  1می گویند« نیت»را از آن جهت  قصدو  (199ص  0ج ،قاموس قرآن علی اکبر، ،قرشی)

 نیت انسان نیز درون او این چنین پنهان است. ؛درون خرماست و پنهان است

، لذا منوی؛ 2یعنی مردی که نیت خوبی دارد و قصد دارد کار خیری انجام دهد« رجل منوی»وقتی گفته می شود 

 است.به معنای چیزی است که در نیت گرفته شده 

ه هر چند ک ، به عبارتی دیگرلفظی محذوف شده ولی معنای آن در نظر گرفته شده است تعریف اصطلاحی:

 .لفظش نیست ولی معنایش در نظر گرفته شده است

زمانی که معدود صفت است باید موصوف را برای تنظیم جنس عدد در نظر بگیریم مثلا در )فله عشر امثالها( مثلا 

ل در حالی که در موصوف امثا« عشرة»بنویسیم « عشر»اگر بخواهیم آن را حساب کنیم باید بجای مثل مذکر است و 

و مونث است و چون که در این حالت معدود و عدد « حسنة»است را در نظر می گیریم که مفردش « حسنات»که 

 .9هم به صورت مذکر نوشته می شود« عشر»باید با هم مخالفت کنند 

                                                           

    ( 191ص  ،2)الفیومی، المصباح المنیر، ج ( قَّصَّدْتُهأَّنْوِیهِ: )نَّوَّیْتُهُ 1

 (941، ص14)ابن منظور، لسان العرب، ج إِذا کان یصیب النُّجْعة المحمودة. نِیَّّةٌ مَّنْوِیَّّةٌ و مَّنْوِیٌ رجل 2

 []إذا کان المعدود صفة فالمعتبر حال الموصوف المنوی 9
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 موصوف که تاثیر معنوی و لفظی خودش باقی است منوی می گویند. در این حالت به آن

 قدرم

« قدّرَّت»زمانی که گفته شود ؛ پیدا شدمعنا  چنداین ریشه تشکیل شده برای : از ریشه ی )ق.د.ر( معنای لغوی

در قرآن  2است یعنی او قوی است« مقدّر»زمانی که گفته شود فلانی  ،1چیزی را به معنای آماده کردن فلان چیز است

همچنین به معنای مقدر کردن و مقرر ساختن آمده که این لغت در فارسی به معنای قرار  4و حکم 9به معنای اندازه

 )دهخدا، فرهنگ دهخدا، ذیل همین مدخل(4.داده شده، معین گردیده است

                                                           

رُ أَّمْثالِهـا و إذا کان المعدود صـفة فـالمعتبر حـال الموصـوف المنـویّ، لـا حالهـا، قـال اللّـه تعـالى: هُ عَّشـْ سـنات ( أی: عشـر ح1) فَّلَـّ

 لو لا ذلک لقیل: أمثالها، و

)عشــرة(، لــأنّ المثــل مــذکر، و تقــول: )عنــدی ثلاثــة ربعــات( بالتــاء إن قــدرت رجالــا، و بترکهــا إن قــدرت نســاء، و لهــذا یقولــون: 

ــأنّ الدابــة صــفة فــی الأصــل، فکــأنهم قــالوا: ثلاثــة أحمــرة دوابّ، و ســمع )ثلــاث دوابّ  )ثلاثــة دوابّ( بالتــاء إذا قصــدوا ذکــورا؛ ل

اوضـح المسـالک الـی الفیـه ابـن  ،ابـن هشـام) التاء؛ لأنّهم أجـروا الدّابـة مجـرى الجامـد؛ فلـا یجرونهـا علـى موصـوف.ذکور( بترك 

 (220ص  4ج مالک، 

 (04،ص4)ابن منظور، لسان العرب، ج ءُ أَّی تهیأَّ.له الشی تَّقَّدَّّر1

 (04،ص4رب، ج)ابن منظور، لسان الع، و ثَّقَّلُ الرجل مُقَّدِّرٌ أَّی قادرُ قوله: ما هو 2

 سوره قمر 497( ص 43) بِقَّدَّرٍ خَّلَّقْناهُءٍ إِنَّّا کُلَّّ شَّیْ 3

دِّره القضاء و الحُکْم، و هـو مـا القَّدَّرُ و القَّدْرُ 4 ا  اللـه عـز و جـل مـن القضـاء و یحکـم بـه مـن الـأُمور. قـال اللـه عـز و جـل: یُقَـّ إِنَّـّ

 (04،ص4)ابن منظور، لسان العرب، ج ؛ أَّی الحُکْمالْقَّدْرِ أَّنْزَّلْناهُ فِی لَّیْلَّةِ

دِّرُ [، ففنه تنبیـه أنّ ذلـک حکمـة مـن حیـث إنـه هـو17]الواقعة/  بَّیْنَّکُمُ الْمَّوْتَّ قَّدَّّرْنا نَّحْنُ 5 ، و تنبیـه أنّ ذلـک لـیس کمـا زعـم الْمُقَـّ

 (140مفردات ألفاظ القرآن، صراغب اصفهانی، ) المجوس أنّ اللّه یخلق و إبلیس یقتل، و قوله:

دَّرٌ [،91]الـأحزاب/  قَّدَّراً مَّقْـدُوراً وَّ کانَّ أَّمْرُ اللَّّهِ و قوله: راغـب إشـارة إلـى مـا سـبق بـه القضـاء، و الکتابـة فـی اللّـوح المحفوظ) فَّقَـّ

 (140مفردات ألفاظ القرآن، ص، اصفهانی



 
 

 

9 

)َو َمْن عاَد فَ َيْنَتِقُم مائده  34در آیه « ینتقم»مانند فعل است؛ « در نظر گرفته شده»به معنای گاهی : معنای اصطلاحی

 ؛ در این جا فعل مذکور ذکر شده است.اَّللهُ ِمْنُه(

بیب گفته است: )لتقدیر الفعل خبرا لمحذوف( که ترجمه چنین است )با لکه در توضیح آن ابن هشام در مغنی ال

 (114جلد یک ص مغنی اللبیب، ابن هشام، )در نظر گرفتن فعل که خبر برای محذوف( 

 مچنین مقدر معنای دیگری نیز دارد که در ادامه تحت عنوان تفاوت مقدر و منوی بحث خواهد شد:ه

 منوی و مقدر بین تفاوت

 می قدرم ،طلبدیم را لفظ آن معنویه یا کلام لفظیه جهت حال عین در و نشده ذکر کلام در که لفظی به نحویون

 .گویند

 (.ربک جاء) شودینم ذکر مضاف یا الیه مضاف که جایی مثلاً

 .کالمذکور المقدر است، مقدر لفظ فلان گویند می حالت این در

 ابراز و ذکر گاهی بلکه ،اصلاً لفظی بودن مقدر بدون است تقدیر در معنا که است جایی منوی از نحویون مراد اما

 :مثل است، غلط لفظ

 .المعنویة الاضافة فی اللام أو فی أو من وانو .1

 حدٱال ومی .2

 الأراك شجرة .9

 (129 صشرح النظام على الشافیة، چاپ اول، )نظام الاعرج، 
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 (41 ص، 2 ج ،سیوطى، همع الهوامع شرح جمع الجوامع فی النحو)

 ملاحظ و غیر ملاحظ

، وقتی که گفته می شود فلان معنا 1چشم نگاه کردن است یگوشهبه معنای با « لحظ»ملاحظ از  تعریف لفظی:

دیده شده و در نظر گرفته شده است، هر چند که التزاما دلالت بر این می کند چیزی که ملاحظ ملاحظ است یعنی 

است از جمله ویژگی های آن این است که به وضوح دیده نمی شود و برای درك آن نیاز به دقت نظر و عمق در 

 فهوای کلام می باشد.

« راکبا -کیف جئت به؟ »چون در جمله: 2 را حذف ملاحظ می گویند ،محذوف ،منوی ،تقدیر تعریف اصطلاحی:

 در اینجا حذف شده است.« جئت به»که:  کندیمعقل حکم 

ذَّکَّّرُ إِنَّّما یَّتَّ یَّعْلَّمُونَّ  لاوَّ الَّّذینَّ  یَّعْلَّمُونَّ : هَّلْ یَّسْتَّوِی الَّّذینَّ ترك مثل گذارندیمکه اسمش را یا غیر ملاحظ است 

 ( زمر3أُولُوا الْأَّلْبابِ )

یعنی مفعولش حتی در نظر هم گرفته نشده یعلمون متعدی است که مفعولش حذف شده ولی ملاحظ هم نیست 

 (91سْرِفینَّ )لْمُإِنَّّهُ لا یُحِبُّ ا تُسْرِفُوا لاوَّ  اشْرَّبُوا وَّ کُلُوانیاز به توجه به آن نداریم همچنین مثل این آیه شریفه:  اصلاًو 

 چه چیزی خورده شود و چه چیزی نوشیده شود محل بحث نیست و متروك است. اصلاًدر این مثال هم 

                                                           

 ي456ج ص7ظيرج ر ر  عربن ج جعر َلَرسِظُا تعلا م: و عر َلْ َظُج ل َطْليٍ  عرل َ ْظُج  َو مَيْضِبُاج و  َ ْبُاُ 1

 (437، ص17)مرتضى زبیدى، تاج العروس من جواهر القاموس جإِلیه: نظره بمؤخِرِ عینِه من أَّیّ جانبیه کان لَّحَّظَّ

ن  حساب   2 ا ای  ش  می رود، ب  ی  ود و عدم پ  ر مدار وچ  سام دائ 
لی است  و اق 

م عق  سی 
ق  ت 
ک  ون  ی  داردچ  ع هم ن  ب  ه می  ار  ن  ی   .ن 
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 )ابن هشام، معنی الاریب، است.« مملوح» :شودیملازم به تذکر است که از جمله الفاظی که با این معنا استفاده 

 ذیل بحث الف و لام( 41ص 

 (192ص  ش، هـ. 1934قابشی، درر البلاغه، ملحوظ و ملفوظ ) شودیمگفته  آن همچنین به

ی در صورت ردیگیمزائده بین لو و فعل قسم مذکور یا متروك قرار « ان»گفته شده که  01در مغنی الاریب ص 

ن نتیجه گرفت که اب توانیمکه فعل قسم متروك نیست بلکه محذوف است چون معنای آن مورد نظر است از این 

  خاصی نبوده است. یقاعدهی استفاده کردن از اصطلاحاتی از این قبیل قائل به نظم و هشام برا
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 تیجه:ن

 

 توضیح محذوف و مقدر و مضمر و منوی و مستتر و اضمار و ظاهر و منسی چیست؟

که بتوان  داننکردهمختلف معانی متغییری دارند و نحات به شکل یکسان از آن استفاده  یهاکتاباین تعابیر در 

از آن قاعده برداشت کرد ولی از آن جا که به طور کلی بحث از اصطلاحات مستعمل علما بسیار مفید است و به فهم 

 .کرده ایمبحث  هاآناز  کندیمکمک شایانی  هاآنمتون 

 تعریفی بیان کرد: هاآنبرای هر یک از  توانیمبه طور کلی  

 .آن وجود دارد ریتأثکه لفظ ظاهر نیست اما  شودیمدر جایی استفاده  محذوف:

آن وجود دارد ولی متروك است و دیگر تاثیر معنوی خود را از دست می در این حالت هر چند که لفظ  :منسی

 دهد.

تقسیم الفاظ بر اساس
وجود

مالحظ

مقدر

منوی

مستتر غیر مالحظ



 
 

 

13 

و وجودی برای آن در لفظ چه بالفعل و چه  «پوشیده شده»به معنای  ؛شودیمفقط برای ضمیر استفاده  :مستتر

 ن نیستبالقوه نیست چون امکان نطق به آ

در مقابل اظهار که به معنای آوردن اسم ظاهر عوض  در نحو به معنای آوردن ضمیر بجای اسم ظاهر :اضمار

ضمیر است، همچنین در جایی که لفظی را حذف کنند در حالی که معنای آن لفظ وجود داشته باشد می گویند که 

 اضمار صورت گرفته است.

 هاراظ

 .در مقابل استتار است: عنای اولم

 .شودیم: در جای دیگری در مقابل اضمار استفاده معنای دوم

 .می گویندظهار در علم صرف به فک ادغام را : معنای سوم

 بیان

 را بیان می گویند.اظهار  :در علم صرف

 .شودیممختلف شناخته  یهاروشالقاء معنا به  هاآن یلهیوسعلم به اصولی که به در علم بلاغت: 

 هر چند که لفظش نیست ، به عبارتی دیگرلفظی محذوف شده ولی معنای آن در نظر گرفته شده است منوی:

 .ولی معنایش در نظر گرفته شده است

 مقدر

 .است« در نظر گرفته شده»به معنای گاهی  اول:معنای 
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 ،طلبدیم را لفظ آن معنویه یا کلام لفظیه جهت حال عین در و نشده ذکر کلام در که لفظی به نحویون: دوممعنای 

 .گویند می مقدر

 رایهمه ی این اوصاف محصول این مقاله عدم کشف قاعده یا ضابطه ای مشخص در منطق ادبا و نحویون ببا 

از  کیاستفاده از این اصطلاحات است هر چند که تحلیل آن ها به فهم بهتر سیاق کمک شایانی خواهد کرد که ی

  این مقاله نیز تحلیل آن ها بوده است. اهداف
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