
 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
ک ألنت الحلیم الرشید خبر می آید معلوم می شود که ضمیر فصل با خبر یکی شده است: إنّ

 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


