
و ھی عشرةروابط الجملة بما ھی خبر عنھ

و ھو األصلالضمیرأحدھا
 به دلیل کثرت استعمال یعنی دربین روابط جمله خبریه به مبتدا بیشتراز ضمیر استفاده شده است

 نتیجه اصل بودن این است که داراي خصوصیت
 و لھذا یربط بھیا خصوصیاتی است که بقیه روابط دارا نیستند

کـَ«زیدٌ ضربتھ مذکوراً
ترکیب مثال: السمن: مبتدا، منوان: مبتدا، بدرهم: خبر، کلّ جمله منوان بدرهم: خبر براي السمن، منه: متعلق به افعال عام مقدر و صفت براي منواننحو: «السمن منوان بدرھم» أی: منھو محذوفاً

اإلشارةو الثانی
(األعراف / ٣۶ نحو: وَالَّذِینَ کذَّبُوا بِآیاتِنا وَ اسْتَکبَروُا عَنْھا أوْلئِک أَصْحابُ النّارِ

مثالهاي دیگراز مغنی اللبیب

إِالَّ وسعها أُولئک أَصحاب الْجنَّۀِ هم فیها خالدون الحات ال نُکَلِّف نَفْساً  لُوا الصمع نُوا والَّذینَ آم و

مع و الْبصرَ و الْفُؤاد کُلُّ أُولئک کانَ عنْه مسؤُال/اسراء.17 إِنَّ الس

و لباس التَّقْوى  ذلک خَیر/اعراف.26

 و أکثر وقوع ذلک فی مقامموضع غالبی این موردإعادة المبتدأ بلفظھو الثالث
التھویل و التفخیم

دسوقی و شمنی و خطیب و رمزي: وقوع اسم ظاهر در موضع ضمیر همیشه مفید تفخیم است که این استعمال در مانحن فیه قیاسی است اما در باقی مواضع در شعر قیاسی است بنابر قول سیبویه و  در شعر و نثر قیاسی است بنابر قول اخفش

نحو
(الحاقة / ١ و ٢ اَلْحاقَّةُ مَاالْحاقَّةُ

وَ أَصْحابُ الْیمِینِ ما أَصْحابُ الْیمِین(الواقعة / ٢٧
نمی شناسم مرگ را که سبقت گیرد بر مرگ چیزي، تلخ می کند مرگ کام ثروتمند و فقیر راترجمهالأری الموت یسبق الموتَ شیءٌ نغَّص الموت ذا الغنی و الفقیراو قال عدی بن زید

 إعادتھ بھو الرابع
معناه

نحو: «زید جاء نی أبو عبدهللا» إذا کان «أبو عبدهللا» کنیة لھ

 قائل و شاهد
مثال

 أجازه أبوالحسن مستدال بنحو
 قولھ تعالی:  وَ الدَّارُ االَخِرَةُ

 خیرٌ لِّلَّذِینَ یَتَّقُونَ  أَفَالَ تَعْقِلُون
 وَالَّذِینَ یمَسِّکونَ بِالْکتابِ وَ

 أَقامُوا الصَّالةَ إنّا النُضِیعُ أَجْرَ
الْمُصْلِحِینَ(األعراف / ١٧٠

توضیح شاهد: الذین: مبتدا، انّا ال نضیع اجر المصلحین: خبر، رابط: المصلحین که همان اعاده معنوي مبتداست زیرا مصداق آندو یکی است

 رد این آیه به
 عنوان شاهد مثال
براي اخفش

 و اُجیب

بمنع کون «الذین» مبتدأ، بل مجرور بالعطف علی: الذین یتقوناوال
خطیب:این قول نظر زمخشري است

یعنی عطف مفرد بر مفرد است و جمله انّا ال نضیع اجر المصلحین: جمله استینافیه است

[أنّ الجملةثانیا  و لئن سُلِّمَ
] فالرابط  خبرٌ

العموم[و ھو الرابط الخامس من الروابط
ألن «المصلحین» أعم من المذکورین

خطیب: این قول ابی البقاءاست

خطیب: این نظر عموم بصریین است اما بنابر نظر کوفیین که مصنف ذکر نکرده است ال در المصلحین نائب از ضمیر است : أجر مصلحیهمأی: منھمأو ضمیر محذوف

 و قال [عليّ بن ابراھیم]الحوفی[صاحب کتاب البرھان منثالثا
المصریین]: الخبر محذوف، أی مأجورون

یعنی سلّمنا که الذین مبتدا باشد خبرش محذوف است

و الجملة[أي إنّا ال نضیع اجر المصلحین] دلیلھ قرینه بر این خبر محذوف

عموم یشمل المبتدأو الخامس

بنابراین که ال در الرجل، الف و الم جنس باشد که شمولیت را برساند ولی شمنی از ابن حاجب نقل می کند که ایشان گفته است: اینکه گفته شود: أل براي جنس است، این حرف غلط است زیرا مراد متکلم این نیست که کلّ مردها را مورد مدح قرار داده باشد بلکه مردي که مراد زید است مورد مدح قرار می دهدنحو: «زید نعم الرجل

در حالی که هیچ یک ازنحویین این دو مثال را صحیح نمی دانند با اینکه لفظ عام در خبر موجود استو یلزمھم أن یجیزوا: «زید مات الناس، و عمروٌ کل الناس یموتونالزمه این قولتالی فاسد این قولکذا قالواقائل

زید ال رجلَ فی الدارمثال ممتنع  دیگر از مغنی اللبیب

یعنی بنابر اینکه رابط چهارم که قائلش اخفش بود را بپذیریمعلی قول أبی الحسن فی صحة تلک المسألة [السابقةبا پذیرش دو مبنا أما المثال فقیل: الرابط إعادة المبتدأ بمعناهرد شاهد مثال

زیرا اگر براي عهد باشد رابطه الرجل و زید رابطه تساوي می شود نه عام و خاص مطلقو علی القول بأن «أل» فی فاعلی «نعم و بئس» للعھد ال للجنس

 ان یعطفو السادس

 بفاء السببیة جملة ذات ضمیر علی جملة خالیة منھ
أو بالعکس

نحو
(الحج / ۶٣مثال براي قسم دوم جمله تصبح االرض، عطف شده است بر جمله انزل که چون دو جمله به واسطه فاء سببیه به منزله یک جمله قرار میگیرد جمله دوم بی نیاز از رابط به سوي مبتدا می شودتوضیح شاهدأَلَمْ تَرَ أنَّ هللاَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مآءً فَتُصْبِحُ االْرْضُ مُخْضَرَّةً

 و إنسان عینی یحسُرُ الماءُ تارة فیبدو، و تارات یجِمُّ فیغرَقو قول ذی الرمةمثال براي قسم اول
سیاهی چشم من گاهی اشک چشمم روان می شود پس این سیاهی آشکار می گردد و بسیاري از دفعات اشک چشمم زیاد می شود و جمع می شود پس سیاهی چشمم غرق می شودترجمه

عطف جمله با رابط بر جمله بی رابطشاهد مثال

دسوقی: اما این احتمال خالف اصل است زیرا حذف، خالف اصل است البته یک احتمال می رود که فاء در این موارد براي صرف سببیت باشد و از عاطفه بودن خارج شده باشد و البیت محتمل، ألن یکون أصلھ: یحسر الماء عنھ، أی ینکشف عنھرد بیت شاعراز شاهد مثال بودنکذا قالوا

 و ذلک ألن الفاء نَزَّلَتْ الجملتینو فی المسالة تحقیقبررسی این مورد
 منزلة الجملة الواحدة

فاء عاطفھ در صورتي کھ دو جملھ یا دو مشتق را بر ھم عطف کند غالبا بھ ھمراه عطف سببیت ماقبل براي مابعدش را مي رساند
تُفِیَ فیھما بضمیر واحد متَه اُکْرِمککما فی جملتی الشرط و الجزاء الواقعتین خبراًتنظیرو حینئذ فالخبر مجموعھما و لھذا اُکْ مانند: زید إن اَکْرَ

 العطفو السابع
بالواو

 أجازه ھشام وحدهقائل

نحو: «زید قامت ھند و أکرَمَھامثال
و نحو: «زید قام و قعدت ھند

 بناء علی أن الواو للجمعصحت این قسم بنابر یک مبنا
فالجملتان کالجملة کمسألة الفاء

 و إنما الواو للجمع فیرد شمولیت این مبنا نسبت به جمله
المفردات ال فی الجمل

 «بدلیل جواز «ھذان قائم و قاعددلیل
دون «ھذان یقوم و یقعد

 یعنی چون در مثال اول طرفین واو عاطفه مفردند در حکم یک کلمه تثنیه می شود اما در مثال دوم دو فعل
مفرد در حکم یک فعل مثنی نخواهد شد بنابراین خبر و مبتدا مطابق نخواهند بود و مثال غلط می شود

دمامینی اشکال کرده است که این قسم از قسم اول است که جمله خبریه داراي ضمیر است و این قسم، قسم مستقلی نیستنحو: زیدٌ یقومُ عمروٌ إن قامَمثال شرط یشتمل علی ضمیر مدلولٌ علی جوابھ بالخبرو الثامن

أل النائبة عن الضمیرو التاسع
 و ھو قول الکوفیین و طائفة من البصریینقائل

األصل: مأواهو منھ: وَ أَمّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّھِ وَ نَھی النّفْسَ عَنِ الْھَوی فَإنَّ الْجَنَّةَ ھِی الْمَأْوی(النازعات / ۴٠ و ۴١مثال
و قال المانعون: إن التقدیر: ھی المأوی لھقول مخالفین در آیه

مثالکون الجملة نفس المبتدأ فی المعنیو العاشر
نحو: قولی: ال إلھ إال هللا

و من ھذا أخبار ضمیر الشأن و القصة
نحو: قُلْ ھُوَ هللا أَحَدٌ(اإلخالص / ١

و نحو: فَإذا ھِی شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِینَ کفَرُوا(األنبیاء / ٩٧

أَنْفُسهِننکته ازمغنی اللبیب أَزواجاً یتَرَبصنَ بِ منْکُم و یذَرونَ  چند وجه وجود داردبررسی رابط درآیه شریفه: و الَّذینَ یتَوفَّونَ 

 قبل از الذین، ازواج در تقدیر گرفته شود و نون در یتربصن رابط باشد

قبل از یتربصن مبتدا در تقدیر گرفته شود و ضمیر رابط نیز در این مبتداي محذوف آمده باشد: ازواجهم یتربصن

مهدعبَ نصبرتی :دشاب هیلا فاضم ریمض طبار هکدوش هتفرگ ریدقت رد نصبرتی زا دعب "مهدعب" هملک

تدريس محمدرضا نظريان


