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 تمرین سوم

 ﴾كَ وَ َشرابِكَ لَمْ يَتَسَن َهْطَعامِ فَاْنُظرْ إِلى﴿ 952بقره، 

جه به ترتیبی که به ذهن می رسد بررسی کنید و و ؟از نظر صرفی چه احتمالاتی دارد« يَتَسَن َه»سؤال: 

 متعین يا اولی را بیابید.

 به)هما(: لم يتَسَن َههُما(باب تفعل از )سنه( و حذف مفعول  .1

 و هاء آن سکت باشد. باب تفعل از )سنو( يا )سنی( .9

باب تفعل از )سنو( يا )سنی( و هاء آن ضمیر باشد)بنابراين که فقط به شراب برگردد يا فقط  .3

 به طعام يا به جامع آن دو)مأکول: خوراکی(

 ا ضمیر( در واقع تَسن َنَ بهباب تفعل از )سنن( و هاء آن همان دو احتمال قبل را دارد)سکت ي .4

تَسَن َی تبديل شده باشد.)مثل تَظَن َنَ که به َتظَن َی تبديل می شد: رک: صرف ساده باب تفعل 

 در اصل دَس َسَها بوده است( «الجدول» طبق گفتهو نیز آيه )و قد خاب مَن َدس اها( که 

 تبديل شده باشد.« تَسَن َی»به « تَسَن َأَ»جوازی مهموز  7باب تفعل از )سنأ( که بر اساس قاعده  .5

 المعجم الوسیط نیست.در  1«سَنَأ»و « سنی»از میان احتمالات فوق ريشه 

 .9معنای مناسب آيه را ندارد« تَسَن َنَ»سه ريشه ديگر به باب تفعل رفته اند اما 

 بنابراين تنها دو احتمال باقی می ماند:

 «رَ و تَعَف َنَتَغَی َن َهَ الطعامُ أو الشرابُ: تَس»)سنه(  .1

 «تَسَن َی الشیءُ: تغَی رَ أو تَسن َهَ»)سنو(  .9

                                                           
( البته در آن قلب مکانی رخ داده است که 15باشد)ماء غیر آسن()محمد ص، آيه « أسن»البته البحر المحیط می گويد که می تواند از ريشه  .1

 خود خلاف اصل است.

نسبت داده  «تَسَن َنَ»در اين آيه خواهیم گفت را به « سنو»يا « سنه»ی که از ريشه است و همان معناي« سنن»البته مفردات راغب مدعی است که از  .9

 که بايد بررسی بیشتری شود.
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ا بايد ه آن يباشد هاء متصل ب« سنو»چراکه اگر ريشه اين کلمه  اولی است« سنه»احتمال اما 

اگر ضمیر باشد که توجیه آن مشکل است)يا بايد فقط به طعام برگردد يا ضمیر باشد و يا سکت؛ 

فقط به شراب يا به جامع اين دو)خوراکی( که در هر حال دأب قرآن اينگونه نیست مگر آنکه نکته 

ل است اگر سکت باشد نیز مشکدر اينجا چنین نکته ای يافت نشد(؛ بلاغی مهمی در کار باشد که 

 ن موارد می آيد:چراکه هاء سکت در اي

در امثله هاء سکت نديده ايم )آنبرای حفظ حرکت حرف آخر  مجزوم ناقصدر آخر فعل  .1

و غالباً بر انتهای فعل امر مجزوم ناقص می آيد و  (که در انتهای فعل غیر مجزوم ناقص بیايد

 (93ألقِه)نمل، ( و 33و شعرا،  111( َارجِه)اعراف، 29: اِقتَدِه)انعام، 3نه مجزوم به لَم يا لم ا

( 92و  99( حِسابیَه)حاق ه، 95و  12( کِتابِیَه)حاق ه، 19برای حفظ فواصل آيات: ماهِیَه)قارعه،  .9

 (92( سُلطانِیَه)حاق ه، 93مالِیَه)حاق ه، 

بهتر است که سکت نباشد چراکه نه فعل امر ناقص است و نه در انتهای « لم يتسَن َه»بنابراين هاء در 

 4ل آيات را درست کند. لذا هاء آن جوهری است.آيه آمده تا فواص

                                                           
َلم »( را ملاحظه کنید اين ادعا را تأيید خواهید کرد. در آنجا فقط يك مثال با لم آورده: 353)ص21چنانچه بحث هاء سکت در صرف ساده  .3

 «.يَدعُه

 را سکت گرفته است که مخالف نظر ماست.« لم يتسن ه»هاء در  353در ص البته صرف ساده .4


