
 شرح حال
 الضمیر
 المسمی
 فصال و

عماداً

 در ضمیر فصل
 چهار مطلب

داریم

 و الکالم فیھ
 فی أربع
مسائل

 و ذلک و ھی ستةفی شروطھاالُولی
 أنھ

یشترط
 فیما 
 قبلھ
أمران

أحدھما

 نحوکونھ مبتدأ فی الحال أو فی االصل

(األعراف / ١۵٧مبتداي فی الحال قولھ تعالی: أُوْلئِک ھُمُ الْمُفْلِحُونَ

 مبتداي فی االصل

ونحو
تَجِدُوه عِنْدهللاِ ھُوَ خَیراً(المزمل / ٢٠ قولھ تعالي

بدانید همانا این قرآن ناصحی است که غش ندارد یعنی غیر مصلحت را براي انسان جلوه نمی دهدترجمهواعلموا أن ھذا القرآن ھو الناصح الذی الیَغُشُّ و قول أمیرالمؤمنین علیھ السالم

مثال هاي دیگر از مغنی اللبیب

إنّا لنحن الصافّون

کنت أنت الرقیب علیهم

إن ترنِ أنا أقلَّ منک ماال و ولدا

 و أجاز
 األخفش

 وقوعھ بین
 الحال و
 صاحبھا

شاهدمثال

کـَ: جاء زید ھو ضاحکا

 و جعل منھ: ھؤُالء
 بَناتِی ھُنَّ

أَطْھَرلکم(ھود / ٧٨

فیمن نصب: أطھر
 ده نفر از قرّاء غیر مشهور از جمله عیسی بن عمرو و ابن مروان بن حکم و زید بن علی و حسن بصري و سعید بن جبیر به نصب قرائت کرده اند اما بقیه قرّاء

از جمله قرّاء سبعه به رفع قرائت کرده است که در ترکیب آیه چند وجه است که یکی از آن وجوه ترکیبی آن در مقابل آمده است/خطیب
یتانب زا هیلاح هلمج "مکل رهطا َّنه" هلمجّ لک ،رهطا هب قلعتم :مکل ،ربخ :رهطا ،ادتبم :َّنه ،ربخ:یتانب ،ادتبم :ءالؤه

ابوعمرو بن عالء یکی از قرّاء سبعه استو لحّن أبو عمرو من قرأ بذلکاشکال ابوعمرو به قرائت نصب

 دو توجیه ترکیبی براي
 قرائت نصب که هنّ
ضمیر فصل نباشد

 و قد
 خرّجت
 علی أنّ

یعنی مبتدا و خبرند که تا اینجاي ترکیب با ترکیب اخفش یکی است جملة ھؤُالء بناتی

 إمّا و ھُنَّ

 توکید لضمیر مستتر فی الخبر

 این ترکیب ابن عصفور در کتاب المقرّب
 است که در بناتی با اینکه بناتی، اسم جامد
 غیر مؤول به مشتق است ضمیري در تقدیر

می گیرند

و «لکم» الخبرأو مبتدأ
 در این ترکیب بناتی مشارالیه براي هؤالء می باشد که بدل
 یا عطف بیان می شود و جمله اسمیه بعد خبر براي هؤالء

می شود

حالو علیھما فـَ: أطھر

 البته بنابر ترکیب اول حال از ضمیر مستتر در
 بناتی است که عامل حال نیز بناتی می باشد و
 بنابر ترکیب دوم حال از ضمیر مستتر در لکم
 که ظرف مستقر است می باشد و عامل حال

 نیز لکم می باشد

  اشکال ابن هشام
و فیھما نظربه هر دو ترکیب

أما األول
 فألن «بناتی» جامد غیر
 مؤول بالمشتق فالیتحمل

ضمیراً عند البصریین

اما کوفیین قائلند که جامد غیر مؤول به مشتق هم می تواند حامل ضمیر باشد

پس هنَّ نمی تواند تأکید براي ضمیر مستتر باشد چون اصال ضمیري مستتر نیست

 بناتی جامد مؤول به مشتق: «مولوداتی» است پس می تواند ضمیري در آن مستتراشکال شمنّی به نقل از دمامینی و اشکال امیر
باشد فلذا بناتی می تواند صفت واقع شود مانند: مررت بنساء بنات لعمروٍ

 و أما الثانی
 فألن الحال التتقدم

 علی عاملھا الظرفی
 عند أکثرھم

ط حال بین ذوالحال و عامل ظرفی اش را جائز ابن مالک در الفیه به نحو ندور و اخفش به نحو کثرت توس 
ا فی هجر؛ اما تقدیم حال بر ذوالحال و عامل ظرفی هر دو باالجماع جائز نیست /می داند؛ مانند: سعید مستقرّ

ۀ سیوطی، ص232 البهجۀ المرضی

 و أجاز الفراء و ھشام و منمخالفین این شرطکونھ معرفة کما مثلناو الثانی
تابعھما من الکوفیین کونھ نکرة

مثال
نحو: ما ظننت أحداً ھو القائم

ۀمثال از مغنی اللبیب و توضیح ازخطیب م کوفیین أربی را خبر و هی را ضمیر فصل میگیرند در حالی که اسم ماقبلش نکره است ولی بصریین هی را مبتدا و اربی را خبر می گیرند و کلّ جمله را خبر براي تکونأن تکونَ أمۀٌ هی أربی من أُ

 و
یشترط
 فیما 
 بعده
أمران

 کونھ خبر المبتدأ فی الحال أو فی األصل

 و کونھ

 معرفة

 أو
کالمعرفة

 مالك
کالمعرفۀ بودن

 «فی أنھ ال یقبل «أل
 کما تقدم فی: خیراً

رضی رحمه اهللا
تسین لأ لباق سپ تسا ریدقت رد شدعبْ نم سپ لا هب ّیلحم هن و تسا فاضم هن روکذم هیآ نیا رد ریخ نوچ و فاضم ای )ردقم ای روکذم(ْنم اب ای تسا لا اب ای :دنتسین عمج لباق مه اب هک دراد تروص هس لیضفت مسا و تسا لیضفت مسا "ریخ" اریز

 قائل است که ضمیر فصل فقط بین دو معرفه سماع شده است آنهم بین دو معرفه اي که دومی یا ذوالالم باشد و یا افعل تفضیل؛ اما علم یا اسم مضاف به معرفه یا کلماتی مثل مثلک و غیرك که کالمعرفۀ اند مسموع از عرب نیستند فلذا چون ضمیر فصل خالف اصل است(اصل
ك، ظننتک أنت زیدا؛ مسموع از عرب نیست و اما آیه شریفه: إنّی أنا اخوك: انا را مبتدا می گیریم نه ضمیر فصل/شمنی و مصطفی در غنیۀ عدم الغاء ضمیر است) باید به موارد مسموع اکتفاء نمود اما مثال هایی مانند: رأیت زیدا هو مثلَک أو غیرَ

شرط کالمعرفۀ
 و شرط

 الذی
کالمعرفة

اما این شرط براي معرفه بیان نشد زیرا معرفه منحصر در اسم است و فعل و حرف، اصال معرفه ندارندنکتهأن یکون اسماً کما مثّلنا

 مخالف با
این شرط

 و خالف فی
 ذلک

[عبدالقاھر]
 الجرجانی

 فألحق
 المضارع
 باالسم

لتشابھھما

رضی: به خاطر تشابه فعل مضارع با اسم فاعل و به خاطر تشابه به اسم از لحاظ عدم قبول ال

شاهد مثال
(البروج / ١٣ و جعل منھ: إنَّھُ ھُوَ یبْدئُ وَ یعِیدُ

 ابن عاشور در الدرالمصون5/461 و ابوحیان در البحر المحیط7/304 و رضی 2/25این ترکیب عبدالقاهرو مکرُ اولئک هو یبورمثال دیگر از مغنی اللبیب به نقل از ابوالبقاء به تبع عبدالقاهر
را تجویز نموده اند بنابراین ظاهرا قول عبدالقاهر خالی از قوت نیست و نمی توان شرط اسمیت را پذیرفت

 و ھو عند غیره توکید[لضمیر إنّھ]، أو مبتدأقول مخالفین جرجانی در مواردي که بعد از ضمیر، فعل مضارع آمده باشد
 شاهد
 مثال به
 نفع

جرجانی

 و قد یستدل لھ بقولھ تعالی: وَ یرَی الّذِینَ
 اُوتُواْ الْعِلْمَ الّذِی اُنْزِلَ إلَیک مِنْ رَبِّک ھُوَ

 الْحَقَّ وَ یھْدِی إِلى  صِراطِ الْعَزیزِ
الْحَمید(سبأ / ۶

 «فعطف (یھدی) علی «الحقتوضیح شاهد
الواقع خبراً بعد الفصل

 معطوف در حکم معطوف علیه است و وقتی «الحق» بعد از ضمیر فصل
آمده پس معطوف به آن نیز در حکم آمدن بعد از ضمیر فصل است

ترکیب مخالفین عبدالقاهر
 یا عطف بر یري است یا عطف بر انزل یا واو را استینافیه می گیرند یا آنطور که شمنی به نقل از دمامینی می گوید: قاعده یغتفر فی
الثوانی ما یغتفر فی االوائل در اینجا جاري می شود و یا اینکه فعل یرونه قبل از یهدي در تقدیر می گیرند و عطف بر یري می کنند

 یکی دیگر از مخالفین سهیلی است که عالوه بر فعل مضارع، گفته ضمیر فصل می تواند بر سر فعل ماضی نیز داخل گردد؛ مانند: أنّه هو أضحک و أبکی /مغنی اللبیب

یشترط لھ فی نفسھ أمران
 أن یکون بصیغة المرفوعأحدھما

نگفت بضمیر المرفوع، زیرا در ضمیر بودنش اختالف استنکته از غنیۀ

إیاك نمی تواند ضمیر فصل باشد زیرا ضمیر مرفوعی نیست اما مثال با ترکیب دیگر صحیح است و آن اینکه إیاك بنابر قول بصریین بدل از کاف است و بنابر قول کوفیین تأکید استمثال إنّک ایاك الفاضلنکته از مغنی اللبیبفیمتنع: زید إیاه الفاضل

أن یطابق ما قبلھو الثانی
مطابقت در چهارچیز از ده چیز واجب است/امالی ابن حاجب، ج3، ص138

فال یجوز: کنت ھو الفاضل
فی فائدتھالمسألة الثانیة
فی محلھالمسألة الثالثة
فیما یحتمل من األوجھالمسألة الرابعة

 خالصه و
جمع بندي

 بحث درباره
ضمیر فصل

 در ضمن
چهار مسأله

شروط

دو شرط در اسم ماقبلش
مبتدا باشد

معرفه باشد

دو شرط در کلمه مابعدش
خبر باشد

معرفه یا کالمعرفۀ باشد

دو شرط در خود ضمیر فصل
به صیغه مرفوعی باشد

مطابق با ما قبلش باشد

فوائد ضمیر فصل
اعالم اینکه کلمه مابعدش خبر است نه تابعیک فائده لفظی

دو فائده معنوي
تأکید

اختصاص مسند به مسندالیه

 محلّ
 اعرابی
 ضمیر
فصل

چند قول

بصریین
 محلّی از
 اعراب
ندارد

 دو دسته
شده اند

ضمیر فصل حرف استاکثرشان

خلیل
 اسم است ولی محلی از
 اعراب ندارد مانند اسم

فعل و ال موصوله

کوفیین
 محلّی از

اعراب دارد
چند دسته شده اند

محلّ مابعدکسائی

فرّاء: محلّ ماقبل

 وجوه احتمالی در ترکیب
ضمیر فصل در پنج مثال

مثال در مثال: کنت أنت الرقیب علیهم

ضمیر فصل باشد

تأکید ضمیر ت باشد

نمی تواند مبتدا باشد زیرا مابعدش مرفوع است

تدريس محمدرضا نظريان



 شرح حال
 الضمیر

 المسمی فصال
و عماداً

 در ضمیر
 فصل چهار
مطلب داریم

 و الکالم
 فیھ فی
 أربع
مسائل

فی شروطھاالُولی

المسألة
الثانیة 

 فی
فائدتھ

 و ھی
ثالثة اُمور

أحدھا لفظی

 و ھو اإلعالم من أوّل
 األمر بأن ما بعده خبر

 التابع

 وجه تسمیه ضمیر فصل
به فصل و عماد

 و لھذا[أي لھذا
 االعالم] سُمِّیَ

 ألنھ فَصَلَ بینفصالً
 الخبر و التابع

 غنیۀ: بنابر قول متأخرین: یعنی ضمیر فصل فاصل و ممیز بین خبر و تابع(صفت و بدل و عطف بیان) است

اما رضی به نقل از خلیل و سیبویه : فصل گفته می شود زیرا بین اسم و خبرش فاصله می شود

رضی: زیرا حافظ کلمه مابعد است تا از خبریت ساقط نگرددألنھ یعتمد علیھ معنی الکالمو عماداً

چند نکته
و أکثر النحویین یقتصر علی ذکر ھذه الفائدة

 و ذکر التابع
 أولی من ذکر
أکثرھم الصفة

 لوقوع الفصل فی
 نحو: (کنْتَ أَنْتَ
(الرّقِیبَ عَلَیھِمْ

المائدة / ١١٧)

 و
 الضمائر
التوصف

 بنابراین در این
 مثال با بدل

اشتباه می شود

 نکته از غنیه: البته اینجا با بدل نیز اشتباه نمی شود زیرا اصال بدل گرفتن جائز نیست زیرا بدل از ضمیر مخاطب جائز نیست مگر
از کلّی که مفید احاطه و شمول باشد که الرقیب در این آیه شریفه هیچ  اینکه بدل بعض از کلّ باشد یا بدل اشتمال یا بدل کلّ 
 کدام نیست پس بدل بودنش جائز نیست پس بهتر است گفته شود ضمیر فصل اعالم می کند که اسم ما بعد تابع نیست اگر

صالحیت تابع بودن را داشته باشد و الّا این فائده را ندارد بلکه صرفا فوائد دیگر را داراست

 و الثانی
معنوی

 و ھو
التوکید

ذکره جماعةقائل

فال یقال: زید نفسھ ھو الفاضلو بنوا علیھ أنھ ال یجامع التوکیدنتیجه این فائده
 اشکال دمامینی و شمنّی و
دسوقی و امیر به ابن هشام

 منعی از جمع بین دو تأکید وجود ندارد؛ مانند: جاء زید نفسه
عینُه، جاء زید زید نفسه، فسجدالمالئکۀ کلّهم اجمعون

ألنھ یدعم بھ الکالم، أی: یقوّی و یؤکدو علی ذلک سمّاه بعض الکوفیین: دعامة[أي مؤکِّدةتأثیر این فائده در تسمیه این ضمیر در نزد کوفیین

 و الثالث
معنوی أیضاً

 و ھو
االختصاص

نکته

 و کثیر من
 البیانیین یقتصر

علیھ

 نکته مهم از شمنّی
 به نقل از تفتازانی

در مطول

 ضمیر فصل تنها در صورتی اختصاص را می رساند که اسم مابعد و اسم ماقبل غیر محلّی به ال جنس باشد و إلّا اگر اسم ماقبل محلّی به ال
 جنس باشد با نبود ضمیر فصل هم داللت بر حصر مبتدا بر خبر می کند؛ مانند: الکرم التقوي(أي ال کرم إلّا التقوي) و اگر اسم ما بعد معرّف
) بنابراین إلّا عمرو و ال شجاع أي ال امیر إلّا زید) الشجاع االمیرُ، عمرو به ال جنس باشد داللت بر حصر مسند بر مسند الیه می کند؛ مانند: زید 

اگر گفته شود: زید هو االمیرُ: ضمیر فصل فقط تأکید را می رساند نه اختصاص را

 و ذکر الزمخشری الثالثة فی تفسیر: وَ
(البقرة / ۵  فقال: فائدتھاُولئِک ھُمُ الْمُفْلِحُونَ

الداللة علی أن الوارد بعده خبر الصفة
و التوکید

و إیجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إلیھ دون غیره

المسألة
الثالثة 

 فی
محلھ

اقوال

 زعم
البصریون

 أنھ
 المحل
 لھ ثمّ

 خود
 چند
 گروه
شده اند

قال أکثرھم: إنھ حرف
ضمیر فصل حرف است زیرا مفید معناي حرفیت است یعنی مفید معنی در غیر است و آن رفع اشتباه خبر با وصف استنکته از رضی ج2 ص461

فال إشکال

 و قال
 :الخلیل

اسم

 مگر می شود که
 اسم باشد ولی

محلّ نداشته باشد

 و نظیره
 علی ھذا

 القول

 فیمن یراھا غیر أسماء األفعال
معمولة لشیء

 برخی ها اسم فعل را مبتداي بی نیاز از خبر می دانند لذا محلّا مرفوع می دانند و برخی مفعول
مطلق براي فعل محذوف می دانند و محلّا منصوب اما برخی آن را معمول چیزي نمی دانند

اشکال دمامینیو «أل» الموصولة
 أل موصوله اعراب دارد ولی چون شباهت به ال حرفیه دارد اعراب در او ظاهر نگشته و

به نحو عاریه اعرابش را به مابعدش می دهد بنابراین این تنظیر صحیح نیست/شمنّی

 و قال
الکوفیون

 لھ
محل

 خود
 چند
 گروه
شده اند

 ثم قال
الکسائی

 محلھ
 بحسب
ما بعده

 شمنی: این ضعیف ترین قول کوفیین است زیرا ما تابعی که از مابعدش تبعیت کند نداریم اگر
 چه مؤید این قول این است که الم ابتدا بر سر ضمیر فصل می آید با آنکه باید بر سر مبتدا یا
خبر می آید معلوم می شود که ضمیر فصل با خبر یکی شده است: إنّک ألنت الحلیم الرشید

 بحسبو قال الفراء
ما قبلھ

 دمامینی و رضی ج2ص27: این قول مشکل است زیرا اسم ظاهر توسط ضمیر تأکید
 نمی شود اما امیر توجیه کرده که مراد قائل حمل بر اعراب اسم قبل از قبیل مناسبت

و مجاورت است نه متابعت کما اینکه در عطف به مجاورت اینگونه می گویند

 ثمره
 فمحلھنزاع

 بین المبتدأ و الخبر رفع
و بین معمولی «ظن» نصب

 و بین
 معمولی

کان»

رفع عند الفراء
و نصب عند الکسایی

و بین معمولی »إنّ» بالعکس

فیما یحتمل من األوجھالمسألة الرابعة

 یحتمل
(المائدة / ١١٧ الفصلیة و التوکید، دون االبتداء؛ النتصاب ما بعدهفی نحو: کنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیھِمْ

)(الصافات / ١۶۵ خطیب: زیرا الم ابتداء فقط بر سر مبتدا یا خبر یا ضمیر فصل می آیدالفصلیة و االبتداء، دون التوکید، لدخول الالمو فی نحو: (وَ إنّا لَنَحْنُ الصّافُّونَ

 :و مثل: زید هو الفاضلُ و إنّ عمروا هو الفاضلُمغنی اللبیب

 و یحتمل الثالثة
فی نحو: «أنت أنت الفاضل

(المائدة / ١٠٩ و نحو: إنَّک أَنْتَ عَالّمُ الْغُیوبِ

و من أجاز إبدال الضمیر من الظاھر أجاز فی نحو: «إن زیداً ھو الفاضل» البدلیة
جمهور نحویین ابدال ضمیر از اسم ظاهر را جائز می دانند/همع الهوامع ج5 ص217

 یعنی چهار وجه جائز است: ضمیرفصل، مبتدا، تأکید، بدل

تدريس محمدرضا نظريان
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