
 المواضع التی
 یعود الضمیر

 فیھا علی متأخر
لفظاً و رتبة

مقدمه

هر ضمیري نیاز به مرجع ضمیر دارد که به آن مفسر نیز گفته می شود و این مرجع یا مفسر باید حتما مقدم باشد و این تقدم مرجع به یکی از سه نحوه است

ضمیر در قام به زید که مبتداست بر می گردد و زید هم لفظا مقدم است که واضح است و هم رتبتا مقدم است زیرا رتبه مبتدا قبل از خبر استزید قامتقدم لفظی و رتبتی

که ضمیر از مبتدا به سوي خبر بر گشته است و در این مثال خبر لفظا مقدم شده است اما رتبتا مؤخّر استفی الدار صاحبهاتقدم لفظی دون رتبتی

که ضمیر از مفعول به سوي فاعل که رتبتا مقدم است برگشته است اگرچه در این مثال لفظا مؤخّر گشته استضَرَب غالمه زیدتقدم رتبتی دون لفظی

 عرب این نوع ارجاع ضمیر را در این هفت مورد وضع نموده است تا تفخیم و تعظیم را نسبت به مرجع ضمیر در این موارد برساند(االبهام یفید التفخیم) و این تفخیم به خاطر ابهام گویی است و ابهام گویی بهنکته از رضی ج2، ص179اما گاهی بر خالف اصل ضمیر به متأخّر لفظی و رتبتی بر می گردد که نحویین هفت موضع برایش ذکر نموده اند
خاطر مؤخّر بودن مرجع است اما این تفخیم و تعظیم موجب می شود که مطلب اوقع در نفوس باشد یعنی بهتر در جان مخاطب قرار گیرد

 موارد
 عود

 ضمیر به
 متأخر

 لفظی و
رتبتی

 و ھی
سبعة

أحدھا

 أن یکون
 الضمیر
 مرفوعاً

مَ أو  بـِ«نِعْ
»، و ال  بِئْسَ

 یُفَسَّرُ إالّ
بالتمییز

 یعنی همیشه مفسرش یعنی مرجعش تمییزي است که مابعدش ذکر می شود و رتبه تمییز نیز بعد از ممیز است

ترکیب مخصوص: مبتداي مؤخّر و کلّ جمله قبل خبر مقدم که گاهی بر سر مخصوص که مبتداست ناسخ وارد می شوددمآ دهاوخ نییفوک لوق اما دنریگ یم رتتسم ریمض ار لعاف و دننک یم بیکرت "صوصخم" ار دعب عوفرم مسا هک تسا نییرصب لوق ربانب عضوم نیا هتبلا

تمییز بعد از نعم باید قبل از مخصوص قرار گیرد اما کوفیون به استثناء فرّاء تأخیر تمییز را از مخصوص جائز می دانند البته قائلند قبیح است یعنی قائلند می تواند گفته شود: بئس زید رجالًنکته از شمنّی

نحومثال

مَ رجال زیدٌ نِعْ
و بئس رجالً عمروٌ

 و یلتحق
 «بھما «فعُل
 الذی یراد بھ
المدح و الذم

 نکته از شرح جمل زجاجی ج2ص73: هر فعل ثالثی مجرّدي را که شرائط هشت گانه ساخت فعل تعجب را داشته باشد
 می توان به وزن فَعلَ برد براي اراده مدح یا ذم به همراه تعجب یا بدون تعجب منتها اگر اراده تعجب هم از آن شود

نیازي به تمییز و مخصوص ندارد ولی اگر بدون معناي تعجب بیاید نیازمند به اسلوب فعل مدح دارد

 :نکته از موسوعۀ، ص257: از فعلی می توان فعل تعجب ساخت که هشت شرط را دارا باشد
 ماضی،ثالثی،متصرّف، قابل تفاضل، معلوم، تام، مثبت

ملحق می شود به نعم و بئس ازحیث رساندن مدح و ذم و(دسوقی:) از حیث اینکه واجب است ذکر تمییز بعد از ضمیرفاعلی مستتر در آن

نحو
سآءَ مَثَال الْقَوْمُ (األعراف / ١٧٧

و: «کبُرَتْ کلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواھِھِمْ»(الکھف / ۵
و: «ظرف رجالً زید

 قول کوفیین
 در ترکیب این

مثال

 :و عن الفراء و الکسائی
 أن المخصوص ھو

 الفاعل، و ال ضمیر فی
الفعل

» که رجل حذف گشته و و ال عهد ذکري نیز از سر الرجل اینگونه بوده است: «رجلٌ نعم الرجلُ زید « ا اسم منصوبی که ذکر شده است را کسائی حال می داند و فرّاء تمییز منقول می داند یعنی فرّاء قائل است که اصل مثال«نعم رجالً زیدشمنی:ام 
 برداشته شده و نعم، زید را به عنوان فاعل براي خودش گرفته و رجلٌ نیز منصوب به صورت تمییز در آمده است(توضیح قول فرّاء از کتاب ارتشاف ص945

و یردّهرد قول مخالفین توسط ابن هشام
و الیدخل الناسخ علی الفاعل نعم رجال کان زید

و أنھ قد یحذف، نحو: بِئْسَ لِلظّالِمِینَ بَدَالً (الکھف / ۵٠
یعنی چه بد بدلی است ابلیس براي ظالمین به جاي خدا

در حالی که فاعل حذف نمی شود

الثانی

 أن
 [یکون[الضمیر
 مرفوعاً بأوّل
 المتنازعین

المعمل ثانیھما

کوفیون به اولی عمل می دهند و بصریین به دومی عمل می دهند که بنابر قول بصریین ارجاع ضمیر به متأخر لفظی و رتبتی پیش می آید

رخأتم هب لوا لماع زا یلوعفم ریمض هک ،دیز ینمرکا ام و ُهتمرکا :دننام دیآ یم شیپ رخأتم هب ریمض عاجرا زین دشاب بوصنم رگا هک تسا نیا لاکشا لاح دشاب یم "اعوفرم" دیق نآ و دنا هدادن حیضوت یشاوح بابرا زا مادک چیه هک تسا ترابع رد یمهم هتکن
لفظی و رتبتی برگشته است پس چرا بحث را منحصر رد موارد مرفوع نموده اند؟ جواب سؤال این است که اگر ضمیر منصوبی باشد می توان آن را حذف نمود و ادعا کرد که در بعد از متنازع فیه مقدر است اما اگر ضمیر مرفوعی باشد قابل حذف نیست

مثال

 :نحو قولھ
مْ  جَفَوْنِی وَ لَ
 أَجْفُ األخِالّءَ

 إننی لغیر جمیل
 من خلیلی

 مھمِلٌ

 دوستان به من جفا کردند و من جفا نکردم دوستان را زیرا من کار نازیبا را نسبت به دوستانم رها کردمترجمه شعر

 ترکیب
 مثال
ط توس 
کوفیین

نکته
بوصنم ار "ءّالخالا" و هداد یمود هب ار لمع رهاظ رد برع لاثم نیا رد اما دیآ یم ریمض نودب یلوا دنلئاق اذلف دنهد یم یلوا هب ار  لمع نویفوک

 نموده و به عامل اولی نیز ضمیر داده است فلذا کسائی و فرّاء که از کوفیین هستند در صدد توجیه این نوع مثال ها بر آمده اند

 و الکوفیون
 یمنعون من
 ذلک[ارجاع

 الضمیر للمتأخّر
في باب التنازع

 :فقال الکسائی
یحذف الفاعل

 یعنی کسائی قائل است که این مثال چون در ظاهر عمل به جاي اولی به دومی داده شده است باید کاري کنیم که از باب تنازع خارج گردد فلذا می گوید دومی در
 االخلّاء به عنوان مفعول عمل کرده واما عامل اولی در یک االخلّاء محذوف مرفوع عمل نموده است و  واوي که در عامل اول آمده است ضمیر نیست بلکه عالمت جمع
  مذکر است بنابراین از باب تنازع این مثال را خارج می داند، (شمنی و دسوقی:) کسائی حاضر شده  به خاطر فرار ازارجاع ضمیر به متأخر لفظی و رتبتی  که خالف اصل

است قائل به حذف فاعل گردد که به مراتب خالف اصل بودنش بیشتر است

 و قال
الفراء

 اگر یکی از دو عامل طالب فاعل
 و یکی طالب مفعول باشد مثل

 مثال مذکور

 یضمر[أي یُعطي
 لھ الضمیر] و
 [یؤخَّرُ[الضمیر

عن المفسِّر

دلیل مؤخّر بودنش جلوگیري از ارجاع به متأخر لفظی و رتبتی است

 فرق قول فرّاء با کسائی این است که کسائی اسم ظاهر را در تقدیر می گیرد اما فرّاء ضمیري در تقدیر
میگیرد اما فرّاء هم مانند کسائی واو مذکور در فعل جفونی را واو عالمت می داند نه ضمیر

 اگر هر دو
 طالب

فاعل باشند

 فإن استوی
 العامالن فی
 طلب الرفع و
 کان العطف

 بالواو

 نحو: «قام و
 «قعد أخواک

 فھو عنده فاعل
بھما

 البته فرّاء در این گونه مثال ها دو وجه جائز می داند یا عمل را به اولی داده و به دومی ضمیر
 می دهیم که این ضمیر به متقدم رتبتی دون لفظی بر می گردد(زیرا رتبه معطوف علیه قبل از

 معطوف است) و یا اینکه اسم ظاهر را فاعل براي هر دو قرار می دهیم/شرح کافیه شافیه
 ص646 و همچنین فرّاء در این مثال جائز می داند که عمل به دومی داده شود و به اولی

ضمیري بدهیم که بعد از اسم متنازع فیه در تقدیر است/شرح رضی،ج1، ص206

 فرّاء توارد عاملین بر معمول واحد را جائز می داند اما کسائی جائز نمی داند فلذا فاعل
 براي دومی را اسم ظاهر مقدري می گیرد، حق این است که توارد عاملین بر معمول واحد
:زید هم معمول باء است و مجرور شده است و هم بزید جائز است زیرا مثال در مثال مررت 

معمول مررت است فلذا محلّا منصوب است

إنْ ھِی إالّ حَیاتُنا الدُّنْیا(األنعام / ٢٩ نحوأن یکون مخبراً عنھ فیفسِّره خبرهالثالث

الرابع
 ضمیر

 الشأن و
القصة

نحو: قُلْ ھَوَ هللاُ أَحَدٌ(اإلخالص / ١مثال
تسا "یه" يارب ربخ هلمجّ لک و تسا ّرخؤم يادتبم "راصبا" و مدقم ربخ :ۀصخاشو نحو: فَإذا ھِی شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذینَ کفَروا(األنبیاء / ٩٧

زیرااین ضمیر تا قبل از آمدن جمله ما بعدش مجهول استو الکوفی یسمِّیھ: ضمیرَ المجھولنامگزاري این ضمیر در نزد کوفیین

 اگر مسند یا مسند الیه در جمله بعد، مذکر باشد بهتر است ضمیر شأن«هو» می آوریم و اگر مؤنث باشد،بهترنکته از همع الهوامع ج1ص225
است  ضمیر قصه«هی» بیاوریم اما عکسش نیز جائز است

 مخالفت ضمیر شأن و
قصه با پنج اصل

 و ھذا الضمیر
 مخالف للقیاس
من خمسة أوجھ

عوده علی ما بعده لزوماًأحدھا
إذ الیجوز للجملة المفسرة لھ أن تتقدم ھی و ال شیء منھا علیھ نشانه لزوم

از این جهت مخالف اصل است زیرا اصل در ضمائر این است که متقدم عود کنند

و الثانی

زیرا اصل در ضمائر این است که مرجعشان اسم مفرد باشد و الیشارکھ فی ھذا ضمیرأن مفسِّره الیکون إال جملة

 مخالف
این وجه

 و أجاز الکوفیون و
 األخفش[من

 البصریین] تفسیره
 [بمفرد لھ[أي للمفرد

 مرفوع

نحومثال
 کان قائماً زید

 و ظننتھ قائماً عمروٌ

 رد قول
 کوفیین

 توسط ابن
هشام

یعنی اوال مسموع از لغت فصیح عرب نیستو ھذا[التفسیربالمفرد] إن سمع

 دو توجیه
 براي مثال

ها

 توجیه عام که در هر
دو مثال می آید

 خُرِّجَ علی
 أن

 المرفوع
 مبتدأ و
 اسم

 کان» و»
 ضمیر

 «ظننتھ»
 راجعان

إلیھ

ان قلت

در این صورت ضمیر به متأخر بر می گردد

 ألنھ فی نیةقلت
التقدیم

 یعنی اگرچه لفظا
 مؤخّر است اما رتبتا
 مقدم است زیرا رتبه

مبتدا مقدم است

 یجوز کون المرفوع بعدتوجیه خاص براي مثال اول
کان» اسماً لھا»

 و قائما خبرش می شود یعنی اسم و خبر جابجا شدند
و ضمیري هم در کان مستتر نیست

مواضع ارجاع ضمیر به متأخر لفظی و رتبتیجمع بندي و خالصه

فاعل نعم و بئس و وزن فَعلَ بنابر قول بصریین

فاعل به صورت ضمیر مستتر است که به تمییز مذکور در مابعد بر می گردد

نعم رجالً زیدمثال

قول کوفیین
آنچه بصریین مخصوص قرار می دهند کوفیین فاعل نعم می دانند

رد قول کوفیین
نعم رجال کان زید گاهی بر سر این اسم کان می آید و کان بر سر فاعل داخل نمی شود

بئس للظالمین بدالگاهی این اسم حذف می شود در حالی  که فاعل حذف نمی شود

 ارجاع ضمیر مرفوعی در عامل اول از دو عامل در باب تنازع بنابر قول بصریین که عمل به دومی داده می شود در
این صورت ضمیر از معطوف علیه به معطوف که رتبتۀ مؤخّر است بر گشته است

جفونی و لم أجف االخلّاءمثال

نظر کوفیین در اینگونه مثال ها که عمل در ظاهر به دومی داده شده است
اسم ظاهري را بعد از اسم متنازع فیه به عنوان فاعل براي فعل اول در تقدیر می گیریم و بدین صورت مسأله از باب تنازع خارج خواهد شد کسائی

همان قول کسائی منتها به جاي اسم ظاهر، ضمیر در تقدیر می گیردمبرّد

مبتدا یا اسم نواسخ به شرطی که مرجعش خبرش باشد
إن هی إلّا حیاتنا الدنیامثال

نکته: فرق این قسم با قسم بعد این است که خبر در قسم بعد جمله است و در این قسم مفرد

 ضمیر شأن و قصه

قل هو اهللا احدمثال

ف قیاس است از 5 جهت مخال

لزوم عودش به مابعد

لزوم جمله بودن مرجعش

متبوع قرار نگرفتن به هیچ تابعی

معمول هیچ عاملی قرار نگرفتن مگر ابتدائیت یا یکی از نواسخ ابتدائیت

لزوم مفرد بودن و تثنیه و جمع بسته نشدن

ربه رجالضمیر مجرور رب که به تمییز در مابعدش بر می گردد

ضربته زیداضمیري که مبدل منه براي اسم ظاهر مابعدش قرار گیرد

ه زیداًضمیر متصل به فاعل که مرجعش مفعول به مؤخّر باشد ضرب غالم

تدريس محمدرضا نظريان


