
وجوه استعمالی

 بررسی
 کاربرد
 معنوي
 و

 ترکیبی
 ال در
مثال

تنبیھ

 قال الکسائی
في قول القائل
 فإن تَرْفُقي یا
 ھندُ فالرفقُ

أیمَنُ
 و إن تَخْرُقِي یا
 ھندُ فالخُرْق

أشْأَمُ
 فأنتِ طَالقٌ و
الطالقُ عَزِیمةٌ
 ثالثٌ، و مَن
 یَخْرَقْ أعَقُّ و

أظلمُ

معناي شعر
 ص: هارون الرشید روزى از قاضى القضات خود «ابو یوسف»  که از شاگردان خاص ابوحنیفه بوده است، درباره صیغه طالق  {أنت طالق}که در بیت دوم است بطور کتبى سؤال کرد که در فرض رفع و نصب{ثالث}حکم فقهى آن چیست؟ او چون مى  دانست

که این یک مسأله نحوى- فقهى است، سؤال را نزد کسائى، امام نحو کوفه و ملک النحات دربار عباسیان برد

توضیح مفردات شعر
 ص: بیت اول: {إن} شرطیه {ترفقى} فعل مضارع مخاطب مؤنّث و فعل شرط، مجزوم به حذف نون از ماده {الرفق} یعنى مداراکردن و جمله {یا هند} معترضه بین شرط و جزاء و فاء جواب و {الرفق} مبتدأ و {أیمن} خبر و به معناى برکت و
 خیر است و مصرع دوم نیز همین طور است؛ {الخرق} به معناى گسستن است و {أشام} به معناى نامبارك و شوم و {أنت} مبتدأ و {طالق} که از آن اراده {طالق} شده است خبر است و این جمله اسمیه اخباریه در مقام انشاء است و با آن
} است } به معناى {أشد عصیانا} خبر آن است و {أظلم} عطف بر {أعقّ صیغه طالق انشاء مى  شود واو استینافیه و {الطالق} مبتدأ و {عزیمۀ} خبر و به معناى حتمیت، و {من} موصول و در محل رفع مبتدأ و {یخرق} صله آن و {أعقّ

انت طالق:حمل مصدر بر اسم ذات ممنوع است بنابراین طالق به معناي طالق استنکته

قال الكسائي نظر کسائی در ترکیب شعر
ص: زیرا {ال}در{الطالق} نزد کسائى براى استغراق صفات است ألنھ قال: {أنتِ طالق} ثمّ أخبر أنّ الطّالق التام ثالث إن رفع{ثالثاً}طلقت واحدة

ألنّ معناه: أنت طالق ثالثاً، و ما بینھما جملة معترضةو إن نصبھا طلقت ثالثاً
 ص: زیرا{ثالثا} در این صورت مفعول مطلق عددى
است براى{طالق}به تقدیر: أنت طالقٌ طالقاً ثالثاً

نظر ابن هشام در ترکیب شعر

و الصواب احتماالت ترکیبی

ص: کسائى این حکم را با نظر به اعراب کلمه{ثالث} گفته در حالی که باید {ال}در{الطالق} هم مورد توجه قرار گیرد که در این صورت در رفع و نصب{ثالث} دو احتمال جایز استمقدمه

 أنّ كالًّ من
 الرفع و النصب
 محتمل لوقوع
 الثالث و لوقوع

الواحدة

 أمّا
 الرفع

{فألنّ{أل
 في

 الطالق

یک طالقه استإمّا الستغراق خصائص األفراد

أي: و ھذا الطالق المذكور عزیمة ثالثو إمّا للعھد الذكري
 ص: سه طالقه است، معنا: تو اى زن
 طالقی و این طالق مذکور حتمیت

داشته و سه  تایى است 

دلیلو ال تكون الستغراق األفرادنکته
 لئال یلزم اإلخبار عن العام بالخاص، كما یقال: {الحیوان
 إنسان} و ذلك باطل؛ إذ لیس كل حیوان إنساناً و ال كل

طالق عزیمة و ال ثالثاً

 و أمّا النصب

 فألنھ محتمل ألن
 یكون على المفعول

المطلق

 و حینئذ یقتضي وقوع الطالق الثّالث إذ
 المعنى فأنت طالق ثالثاً، ثم اعترض

بینھما بقولھ و الطالق عزیمة
آوردن ثم وجهی ندارد و باید واو می آورد نکته از دمامینی و دسوقی

 و ألن یكون حاالً
 من الضمیر
 المستتر

{في{عزیمة

 و حینئذ الیلزم 
 وقوع الثالث؛ ألنّ
 المعنى: و الطالق
 عزیمة إذا كان

ثالثاً

 ص: سپس شاعر خبر به یک مطلب
 دیگر مى  دهد به اینکه: طالق حتمیت
دارد در حالى که سه طالقه باشد

 بهتر بود در بیان حال بودن ثالث می گوید: حال کونه ثالثا نه اینکه از اذا استفاده کند زیرا اذا نشان ازنکته
ظرفیت ثالثا دارد نه حال بودن آن؛ توجیهی را نیز دمامینی ذکر کرده است که مراجعه شود

نکته
 به نظر می رسد در
 این صورت نیز دو
احتمال است

یک طالقاگر ال در الطالق استغراق مجازي باشد

 اگر ال در الطالق عهدذکري باشد یعنی این
 طالقی که من تو را دادم محکم است در

حالی که سه طالقه است
سه طالقه می شود

مقصود اصلی شاعر

و إنّما یقع ما نواه ھذا ما یقتضیھ معنى ھذا اللفظ مع قطع النظر عن شيء آخرمقدمه
 ص: با اینکه چهار احتمال وجود دارد، همانا طالق آنگونه واقع مى  شود که قائل در نیت

دارد و این احتماالت، مقتضاى معناى شعر با بررسى نحوى و با قطع  نظر از قرائن است 

 و أمّا الّذي أراده ھذا
 الشاعر المعیّن فھو

الثالث
دلیل

لقولھ بعدُ
فبیني بھا أن كنتِ غیر رفیقة
 و ما المرئ بعد الثالث مقدّمُ

 پس باید جدا شوى به واسطه این سه طالقه  کردن؛ زیرا تو مى  بودى غیر رفیق و دشمنى براى من، و نیست
براى مرد بعد از سه طالقه  کردن زن، مقدم شدن و مراجعه به آن زن

ص: بینى: فعل امر از بینونۀ و ضمیر{بها} راجع به{ثالث} است و{أن کنت} محال مجرور به الم جاره تعلیلیه مقدر و{مقدم} مصدر میمى است

 مسألةنیابت ال از ضمیر مضاف الیه

 أجاز الكوفیون و 
 بعض البصریین و

 كثیر من
 ،المتأخرین
 نیابة{أل}عن

 الضمیر المضاف
إلیھ

شاهد مثال
 و خرّجوا
 على ذلك

نحو

 قولھ تعالی: و أمّا مَنْ خافَ مَقامَ ربّھِ وَ نَھَى النَّفْسَ عَنِ الھَوى فإنَّ الْجَنَّةَ
 (ھِيَ المَأوى (النازعات/۴٠و۴١

 ص: من موصوله، مبتداست و جمله خبر به
}بوده مبتدا عائدي ندارد و در اصل{مأواه

{و{مررت برجلٍ حسنٍ الوجھُ} اذا رفع {الوجھُ
ه فاعل{حسن}بوده و در کل صفت براي رجل هستند و نیازمند عائد و در اصل{حسنٍ وجه ص: الوجه}

}باشد فاعل{حسن}ضمیرمستتر بوده و شاهد مثال نیست بوده، اگر{الوجه

{و{ضُرب زیدٌ الظھرُ و البطنُ} إذا رفع {الظھر و البطن
 ص:{الظهر}بدل بعض از کل از{زید}بوده و نیازمند عائد است و در اصل{ضُرب
}باشد منصوب به نزع خافض بوده و شاهد مثال نیست و ه }بوده، اگر{الظهرَ  زید ظهرُ

در اصل فی الظهر و البطن بوده

 ھي
 المأوى

لھ

 ،(طبرسى(مجمع البیان: 5/ 435)، ابو البقاء(اإلمالء: 2/ 281
 زجاج(إعراب القرآن: 1/ 346)، ابو اسحاق و شیخ
طوسى(التبیان: 10/ 264) این رأى را دارند

 و الوجھ منھ
و الظھر و البطن منھ في األمثلة

 اقوال مجوزین
 درباره جایگاه
وقوع این ال

ص: در جایى که ضمیر مضاف الیه، عائد در صله موصول نباشد، زیرا عائد در صله باید قوى باشد و{ال}رابط ضعیفى است و قیّد ابن مالك الجواز بغیر الصلةابن مالک

در صله و غیر صله واقع می شودمشهور

اقوال در منوب عنه ال
غیر مشهور

و أجاز الزمخشري نیابتھا عن الظاھرضمیر غائب و اسم ظاهرزمخشري
ماء (البقرة/31) گفته در اصل {أسماء الْأَس م آد لَّم ص: و زمخشرى(الکشاف: 1/ 126) نیابت{ال}از اسم ظاهر را جایز دانسته زیرا او در آیه شریفه: ع 

المسمیات} بوده است 

ص: ابو شامه از علماى ادب و تاریخ و قراءت و فقه و [أجاز] أبوشامة [نیابتھا] عن ضمیر الحاضرضمیر غائب و ضمر حاضرابوشامه

و المعروف من كالمھم إنّما ھو التمثیل بضمیر الغائبفقط ضمیر غائبمشهور

ترکيب شعر و نيابت ال از ضمير


