
 الھمزة
 أصل

 أدوات
االستفھام
 و لھذا ،
 خصّت
بأحکام

األول: جواز حذفھا

 الثاني: أنھا ترد

 الثالث: أنھا
 تدخل على

 اإلثبات كما تقدّم

 نحوو على النفي
مْ بِأنّ هللا یَرى (العلق/١۴  (قولھ تعالى: اَ لَمْ یَعْلَ

آیا تو برادرِ پیامبر در هدایت و وصی او و داناترین فرد قبیله قریش در کتاب و سنت نیستی؟ و قول حسّان في مدح أمیرالمؤمنین (علیھ السالم) ألستَ أخاه في الھدى و وصیّھ * و أعلم فِھْر بالكتاب و بالسّنن؟

«ذكره بعضھم و ھو منتقض بـ«أم اشکال ابن هشام بر اختصاص این حکم به همزه
فإنھا تشاركھا في ذلك، تقول: أ قام زید أم لم یقم؟

 شمنی در کتاب المنصف این نقض را توجیه می کند به این بیان که أم اصال از ادات استفهام نیست(معناي موضوع له=مطابقی اش استفهام نیست بلکه استفهام مدلول تضمنی اش است آنهم نه همیشه بلکه دراکثر اوقات زیرا گاهی براي اضراب است فقط  مانند أم
هل تستوي الظلمات و النور)؛ قال الدسوقی ج1 ص35: و هذا بناءا علی القول بأنّ أم لالستفهام، و الحق أنّها لیست لالستفهام

 الرابع: تمام
التصدیر

ص: نکته: ادات صدارت طلب بر دو قسمند
تام: صدارت طلبى که هیچکدام از الفاظ جمله بر آن مقدم نمى  شوند

غیر تام: صدارت طلبى که بعض از أجزاء جمله مثل ادات نفى  و حروف عطف بر آن مقدم مى  شوند

بدلیلین

 أولّھما: أنّھا ال تذكر بعد
 أم} الّتي لإلضراب كما}

یذكر غیرھا

(نحو: أم ھَلْ تَسْتَوي الظّلماتُ و النُور (الرعد /١۶
یهألب :ریدقتلا :دیوگ یم ءاش مأ لبإل اّهنإ : لاثم ریدقت رد مأ ثحب رد ماشه نبا ؛تسا برع لامعتسا رد اهنت ناشقرف هک دهد یم باوج ریما :باوج ؟ددرگ یمن مدقم یمود رب یلو ددرگ یم مدقم یلوا رب هزمه هک دراد دوجو "لب" اب تسا بارضا يانعم هب هک هعطقنم مأ نیب یقرف هچ هک تسا هدرک لاکشا ّینمش :لاکشا

شاء؟ در حالی که اگر ایشان همزه را تام الصدر می داند باید در مقام تقدیر بگوید: أبل هی شاء و اال صدارت تام همزه با این گفته ابن هشام نقض خواهد شد

 ثانیھما: أنّھا إذا
 كانت في جملة
 معطوفة بالواو

 أو بالفاء أو
 بـ{ثُمّ} قدّمت
 على العاطف

نحو
 (أ وَ لَمْ یَنْظُرُوا في مَلَكُوتِ السَّمواتِ وَ األرضِ (األعراف /١٨۵

مْ یَسیرُوا في األرضِ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كانَ عاقِبَةُ الّذینَ مِنْ قَبْلِھِم (یوسف/١٠٩  (أ فَلَ
 (أ ثُمَّ إذا ما وَقَعَ آمَنْتُم بِھِ (یونس/۵١

 و أخواتھا تتأخّر عن حروف العطف، كما ھو قیاس جمیع أجزاء الجملة المعطوفةحکم سائر اخوات همزه

)(آل عمران/101 ولُهس ر م م آیات اهللا و فیکُ کُ ی لَ تلى ع م تُ تُ ونَ و أنْ رُ ف تَکْفُ ی  (نحو قوله تعالى و کَ

بونَ (التکویر/26 أینَ تَذْه  (و نحو فَ

م أین محبتی نی * فأین رجائی ثُ قنی بالنار یا غایۀ الم و نحو البیت المنسوب إلى اإلمام علی بن الحسین (علیهما السالم ): أ تحرُ

نکته عبارتی از امیر و دمامینی و دسوقی و خطیب
 بهتر بود می گفت: و اخواتها یتأخرن... زیرا اخوات جمع قله است و اولی در ارجاع ضمیر به جموع

قلّه، مطابقت است

ص: نکته
ال: شدت ارتباط معطوف و معطوف علیه در عطف به واسطه این سه بسیار ز جایز نیست، و تنها در بین حروف عطف، این سه حرف توجیه دارند. توجیه: اوهمزه تنها بر همین سه حرف عطف مقدم مى  شود زیرا تقدیم جزیى از جمله معطوف بر حرف عطف خالف اصل است، و ارتکاب خالف اصل بدون مجو 

 باالست به  طورى  که گویا معطوف و معطوف علیه، یک شى ء هستند، و تقدیمى از کلّ جمله صورت نگرفته است تا خالف اصل الزم آید. ثانیا این سه حرف عطف، فانى در معطوف و معطوف علیه مى  گردند و گویا اصال بعد از ایجاد ربط، وجود ندارند تا گفته شود که همزه مقدم از آنها شده است. بر اهل فن، مخفى
نیست که {حتى} عاطفه نیز اینگونه است، لکن چون همواره معطوف آن مفرد بوده و همزه استفهام فقط بر جمله داخل مى  شود، لذا در اینجا ذکر نشده است 

 اقوال
 پیرامون
این حکم

ھذا مذھب سیبویھ و الجمھورقائلین به جواز تقدیم همزه بر حروف علطف مذکور
ص: همچنین صبان، سیوطی، ابن حاجب، جامی، محقق رضی، شیخ طبرسی، طوسی و فّراء

 بغیۀ الوعاة ج2 ص229: سیبویه به معناي بوي سیب است که لقب ابوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر است؛ اصالتا شیرازي بوده است ولی در بصره بزرگ  شده است، در سال 180 وفات نموده است و اسم کتاب او در نحو
الکتاب است

 قائلین
 به عدم
جواز

 و خالفھم
 جماعة
 أوّلھم

 الزمخشري

 توجیه مثال هاي مذکور
فزعموا أنّ الھمزة في تلك المواضع في محلّھا األصلي، و أنّ العطف على جملة مقدّرة بینھا و بین العاطف، فیقولون: التقدیر في {أ فلم یسیروا...}: أ مكثوا فلم یسیروا في األرض؟توسط قائلین به عدم جواز

 بنابراین زمخشري دلیل اول و
 دوم براي تمام التصدیر بودن را

رد کرد

 تضعیف
 قول آنها

 توسط ابن
هشام

 و یضعّف قولھم
 به دو
اشکال

ما فیھ من التكّلف، لِدعوى حذف الجملةتکلف

 عدم اطراد و شمول این قول نسبت به
تمام مثال ها

 و قد جزم الزمخشري في مواضع بما
 یقولھ الجمھور، منھا: قولھ في {أ فَأمِنَ
 أھْلُ القُرى}(األعراف /٩٧) إنّھ عطف
(على {فَأخَذْناھُمْ بَغْتَةً}(األعراف /٩۵

تى  عفَواْ و قَالُواْ نَۀَ ح سئَۀِ الحی کاَنَ السنَا م لْ دب م (94) ثُ رَّعونَ م یضَّ لَّه ع اء لَ رَّ ساء و الضَّ أْ ب لَها بِالْ بى إلّا أخذْنَا أَه ن نَّ ۀٍ می رْ نَا فىِ قَ لْ س ا أَرم و 
نَ م ات رَکَ م ب یه لَ نَا ع ح تَ اْ لَفَ اتَّقَو نُواْ و ام رَى ء (95) و لَو أَنَّ أَهلَ الْقُ ونَ رُ ع م لَا یشْ ه و تَۀً  غْ م ب خَذْنَاه أَ اء فَ رَّ الس و اء رَّ اباءنَا الضَّ ء سم قَد 

97) م نَائمونَ ه ا و یاتً ا ب نَ س أْ م ب یهت أْ رَى أَن ی منَ أَهلُ الْقُ أَ (96)أَ فَ بونَ کْسی انُواْ  م بِما کَ خَذْنَاه أَ کن کَذَّبواْ فَ أَرضِ و لَ ماء و الْ الس)

دسوقی: یقول به معناي یعتقد است فلذا مفعولش به صورت جمله نیامده است

 معرّفی زمخشري: ابوالقام محمود بن عمرو الخوارزمی؛ معتزلی مذهب و متولد 497 بوده است و ساکن مکّه بوده است وبه خاطر همین
.ملقّب به جاراهللا شده است او متوفاي 538 بوده است؛ از جمله کتاب هاي او تفسیر کشّاف و کتاب المفصل  است

دمامینی و دسوقی: حق این است که می گفت: منهم الزمخشري؛ زیرا قبل از زمخشري نحویین دیگري بوده اند که مخالفت با جمهور در این حکم کرده اندنکته از دسوقی و امیر

فایده
ح دارد، پس در انتخاب یکى از اینها، تعارض واقع است. در علم اصول نحو قاعده  اى است که بیان مى  کند در موارد تعارضِ خالف اصل، آنکه در هردو قول، یک خالف اصل وجود دارد، در قول جمهور تقدیم یکى از اجزاى جمله معطوف بر عاطف، و در قول دیگر، حذف جمله معطوف علیه است، بنابراین ترجیح هریک نیاز به مرج 

کمتر داراى خالف قاعده است، اخذ مى  شود. به همین جهت ابن جنى در خصائص  مى  گوید: {إذا حضر عندك ضرورتان ال بد من ارتکاب أحدهما، فائت بأقربهما و أقلّهما فحشا} قول جمهور خالف اصل آن کمتر است زیرا تقدیم حرف ساده  تر است از حذف جمله، عالوه بر اینکه در تقدیم همزه تنبیه بر کمال صدارت  طلبى آن نیز هست

 طرح بحث: اولین
 از مفردات همزه
 است که بر دو

 وجه استعمال می
 گردد وجه اول
 آن ندا است که
 گذشت و وجه
 دوم آن نیز

 استفهام است که
 بر دو قسم است و
 گفتیم همزه اصل
 ادوات استفهام
 است فلذا داراي
 خصوصیاتی است
 که دو خصوصیت
را ذکر نمودیم

مغني االريب ص۲۹-۲۷


