
 األشیاء التی
 تحتاج إلی
الرابط

 وھی
 أحد
عشر

نکته: شش مورد از آنها جمله و پنج مورد از آنها مفردند

 اموري که
 نیازمند به

رابطند

أحدھا
 الجملة
 المخبر

بھا

اشکال
 همانطور که جناب رضی در شرح کافیه ج1 ص255 فرموده: خبر بر سه قسم است یا مفرد است یا شبه جمله (یعنی ظرف و جارو مجرور) یا جمله است؛ اگر خبر مفرد باشد بر دو قسم است یا جامد است و یا مشتق است و اگر

 جامد باشد یا غیر مؤول به مشتق است مانند: زید اخوك، یا مؤول به مشتق است مانندك زید عدلٌ؛ حال اگر خبر جامد مؤول به مشتق یا مشتق یا جمله یا شبه جمله باشد نیازمند به رابط به سوي مبتداست که رابط در صورت جمله
بودن یکی  از ده چیزي است که در بحث قبل گذشت و در صورت جامد مؤول یا مشتق یا ظرف و جارومجرور بودن، رابط، ضمیر است بنابراین نباید ابن هشام خبر را منحصر به خبر جمله می نمود

در بحث قبلی گذشت که رابط در جمله خبریه به سوي مبتدا یکی از ده چیز می تواند باشدو قد مضت

 و من ثم[أي من أنّ
 الجملةالخبریّة تحتاج إلي

 الرابط] کان مردوداً قول ابن
 الطراوة فی «لوال زید

 «ألکرمتک»: إن «ألکرمتک
ھو الخبر

زیرا به سوي زید هیچ رابطی ندارد

 نکته از
 مغنی

بحث لوال

 همیشه بعد از لوال
 اسم مرفوع ذکر می
 گردد و در اینکه

 نقش این اسم چیست
اختالف است

اقوال

فاعل براي فعل محذوف

فاعل براي  خود لوال نیابتا از فعل

فاعل براي خود لوال اصالۀ

در اینکه خبرش چیست اختالف کرده اندمبتدا
اکثر: خبر کَون مطلق محذوف است

ابن طراوة: خبر همان جواب لوال است که مقرون به الم است

که ضمیر مستتر در موجود رابط به سوي زید استبل الخبر محذوف أی: لوال زید موجود

الثانی
 الجملة

الموصوف
بھا 

والیربطھا
 إال 

الضمیر

(األسراء / ٩٣إمّا مذکوراً نحو قولھ تعالی: حتّی تُنَزِّلَ علینا کتاباً نَقْرَؤهُ

أو مقدراً

 نحو قولھ تعالی: وَاتَّقُواْ یوْماً ال تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَیئاً، و ال
(البقرة / ۴٨ نْھا شَفاعَةٌ، و ال یؤْخَذُ مِنْھا عَدْلٌ، وَ الھُمْ ینْصَرُونَ  فإنھ علی تقدیر «فیھ» أربع مراتیقْبَلُ مِ

 و قرأ [عکرمة و
 ابومحمّد سلیمان بن
 مھران]األعمش[من
لِدَ في  قرّاء الکوفة وُ
 سنة ستّین وتوفّي
 في سنة ثمانٍ و
 :[اربعین و مأة
 فَسُبْحانَ هللاِ حیناً
 تُمْسُونَ وَ حیناً
[وَ لَھُ  تُصْبِحُونَ

 الْحَمْدُ فىِ السَّمَاوَاتِ
یًّا وَ  وَ األَْرْضِ وَ عَشِ

[حِینَ تُظْھِرُون
الروم / ١٧)

قرائت سائر قرّاء غیر از عکرمۀ و اعمش بدون تنوین حینَ است که در این صورت حین اضافه به مابعدش شده و مابعد صفت نیست

 علی تقدیر «فیھ» مرتین

نکته

 و ھل حذف الجار و
 المجرور معاً أو
 حذف الجار وحده
 فانتصب الضمیر و
 اتصل بالفعل ثم
حذف منصوباً؟

مقدمه
 جمله وصفیه همیشه داراي ضمیر رابط به سوي موصوف است که این ضمیر رابط یا مرفوع است یا منصوب است یا مجرور به حرف جرّ که حذف ضمیر منصوبی در کالم عرب کثرت دارد فلذا

همین کثرت باعث شده است که بعضی در حذف ضمیر مجروري قائل شوند که ابتداءا حرف جرّ حذف شده و ضمیر مجروري منصوب به نزغ خافض گشته است و سپس حذ ف شده است

قوالن

قائل است که جار و مجرور باهم حذف شده اند األول: عن سیبویھ

و الثانی

 عن أبی الحسن[االخفش

 و فی أمالی
 أبي]

 [السعادات
 ابن

الشجری

 قال
الکسائی

 در این
 مسأله در

 نزد کسائی
 سه قول

است

 الیجوز أن یکون
 المحذوف [في
االخیر] إالّ الھاء

 ،أي: إن الجارّ حذف أوالً
 ثم حذف الضمیر

 و قال آخر: الیکون
المحذوف إال «فیھ

یعنی هر دو باهم

 و قال أکثر النحویین منھم سیبویھ و
األخفش: یجوز األمران

 نظر ابن
شجري

 و األقیس
 .عندی األول

 انتھی

 خطیب: ابن شجري تصریح کرده که اول حرف جرّ حذف شده و
ظرف از باب توسع، مفعول به قرار گرفته است

 نکته: دلیل اینکه می گوید اقیس چیست؟ اقیس یعنی مطابق تر با قواعد نحوي، اما
 چرا؟ زیرا اینکه جار و مجرور دفعتا حذف شود نامأنوس با قواعد است اما از آن طرف

 حذف حرف جرّ از سر مفعول فیه یا مفعول به با واسطه و نصب آن از باب توسع در
 کالم عرب مورد پذیرش است اگرچه سماعی است که قدما به آن مفعول به علی

 التوسع و متأخرین به آن منصوب به نزع خافض می گویند و از طرفی زمانی که حرف
 جرّ از سر ضمیر مفعولی مجرور حذف گردید و آن ضمیر منصوب گردید حذف

 ضمیر منصوبی در زبان عرب مرسوم و کثیر است فلذاست که می گوید عندي اقیس

 نظر ابن هشام
 درباره این نقل
 قول کسائی از
سیبویه و اخفش

 و ھو
 مخالف
 لما نقل
غیره

 زیرا نقل صحیح این است که اخفش و سیبویه قائل به جواز وجهین نیستند بلکه هر کدام
قائل به رأي نقیض با رأي طرف مقابل است

خالصه
 امور یازده گانه
 اي که نیازمند به

رابطند

رابط یکی از ده چیز است که در بحث قبل گذشت؛ مانند: زید قامجمله خبریه

جمله وصفیه
 رابط خصوص ضمیر

 است که یا مذکور است
یا مقدر

ل جاردر صورت تقدیر ضمیر مجروري به حرف جرّ محذوف در اینکه او 
 حذف شده و ضمیر مجروري منصوب شده و سپس حذف شده و یا اینکه

دفعتا جارومجرورحذف گشته است اختالف است

تدريس محمدرضا نظريان


