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و کان الصواب أو االولی أن یقول و لهذا خصت بها احکام نکته از دمامینی ص25

(ادات استفهام یازده اسم است: من، ما، من ذا، ماذا، متى، أیان، أین، کیف، أنّى، کم و أى ؛ و دو حرف: همزه و هل. در هرصنف نحوي، یک کلمه، اصل آن صنف است و علّت اصالت، کثرت استعمال است  یعنی عرب غالبا با همزه ، استفهام می کند(ثورة نحویۀ ص12ص: نکته

األول: جواز حذفھا

سیبویه، محقق رضی و ابن هشام: این قاعده مختص ضرورت شعري استص: نکته

نکته از دمامینی ص25: مراد از حذفی که اختصاص به همزه دارد حذف استقاللی است نه حذف تبعی

االلف المفردة تأتی وجهان ....حرف نداء لقریب یا اخوان        والثانی أن تکون استفهاما .....فانظر لها إنّ لها احکاما       جواز حذفها و أنّها ترد ......تصورا تطلب و هذا مطّرد     تدخل علی النفی کذا اإلثبات .......تمام تصدیر لها ثباتخصوصیات همزه استفهام به صورت شعري از زبدة المغنی ص8

 سواء

 {تقدّمت علی {أم

.نکته: این همزه براي استفهام تصوري است

کقول امرؤ القیسمثال
تَروحُ  من الحی أم تبتکر * و ماذا علیک بأن تنتظِر 

آیا شبانگاه و یا صبحگاهان از قبیله مى  روى و چه چیزى بر تو است به جهت منتظر ماندنت 

 ص: از شعراى مشهور جاهلى که امیر المؤمنین علیه السالم  در پاسخ به سؤال از بهترین شاعر عرب و اصرار بر آن، گفتند امرءالقیس است
 و حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله فرمودند: «رفیع فی الدنیا خامل فی اآلخرة و شریف فی الدنیا وضیع فی اآلخرة، هو قائد الشعراء إلى

النار» و یکى از شعراى سبعه است که اشعار او آویزان به خانه خدا شد و آن اشعار را معلقات سبع  گویند

 أم لم تتقدمھا

.نکته: این همزه براي استفهام تصدیقی است

کقول الکمیت فی مدح أھل البیتمثال
 طَرِبْتُ و ما شوقاً إلی البیض أطْرَبُ * و ال لعباً منّی و ذُوالشیب یلعَبُ؟ 

 محققا خوشحال و فرحناك بوده  ام در حالى که طربناك نیستم به جهت اشتیاق به سفیدرویان و نه به جهت
ارتکاب لعب و اعمال بیهوده از شخص من، آیا کسى که صاحب موى سپید است افعال بیهوده انجام مى  دهد؟

 ،ص: کمیت از شعراى اواخر دوره مقدم ، معاصر فرزدق و جریر و أخطل، از قبیله بنى اسد، شیعه
خطیب، فقیه، و حافظ قرآن بوده است 

اختالف اقوال در جواز حذف

قائل به جواز

 و األخفش
 یقیس ذلك في
 االختیار (ای
 فی النثر)عند
 أمن اللبس و

حمل علیھ

معرّفی اخفش: ابوسعید سعید بن مسعدة ساکن بصره بوده ، بزرگتر از سیبویه بوده و نحو را بر او خوانده است متوفاي 210

 قولھ تعالي: وَ تِلكَ نِعْمَةٌ
 تَمُنُّھا عَلىّ أَنْ عَبَّدْتَ بَني 
(الشعراء/٢٢ (إِسْرائیلَ

(ترجمه صفوي: آیا این که بر بنى اسرائیل ستم کرده و آنان را برده خود ساخته اى، نعمتى است که آن را بر من منّت مى  نهى؟(استفهام انکاري

ت فینا منْ بِثْ و لَ لیداً  ینا و ف ک رَب م نُ  ص: قرینه حالیه: حضرت موسى علیه السالم در حال رد فرعون است که بر او منت تربیت و پرورش مى  گذاشت و مى  گفت: أَ لَ
ك سنینَ  (الشعراء/19) نه اینکه بخواهد اخبار دهد به وجود این منت . ابوالبقاء و عالمه طباطبایی قول اخفش را در این آیه پذیرفته اند رِ مع

 و قولھ تعالى: ھذا رَبّي
 األنعام /٧۶ـ٧٨) في)

المواضع الثالثة

 ص: چون پیامبران هیچگاه مشرك نبوده اند و باید آیه به تقدیر همزه استفهام انکارى باشد و الّا باید گفت حضرت ابراهیم علیه السالم در ابتدا ستاره  پرست بوده
و با این آیه به آن خبر مى  دهد، همچنین مواضع دیگر. زجاج و ابوالبقاء در این آیه با اخفش موافقند

ابن مالک، سیوطی، ابن عقیل و اشمونی این نظر را پذیرفته اندص: نکته

قائلین به عدم جواز
 والمحققون على أنّھ خبر و أنّ مثل ذلك
 یقولھ من یَنصف خصمھ مع علمھ بأنّھ
 مبطل، فیحكِي كالمھ ثمّ یكرّ علي الکالمِ

الباطل باإلبطال بالحُجّة

 ص: زیرا این کالم، اخبار به معتقدات خصم است که فعال متکلّم آن را به  عنوان یک مبنا براى جلب نظر خصم مطرح کرده، فرضا قبول مى  کند، سپس با آن کالم
 برخورد مى  کند. حضرت موسى علیه السالم در آغاز مى  گوید: این نعمتى بود فرضا که مرا در دامن خود پرورش دادى، سپس در رد آن مى  گوید: دلیل این عمل، به

 بردگى کشیدن و ظلمى بود که به قوم بنى اسرائیل روا داشتى- نه پرورش من-؛ وگرنه من در دامن مادر و در خانه او باید پرورش مى  یافتم، نه اینکه به علّت ترس در نیل
 انداخته شده و دیگر نوزادان نیز به قتل برسند. زمخشرى این توجیه را قبول نموده است. در آیه دوم نیز ابتداءا حضرت ابراهیم علیه السالم به هنگام طلوع ستاره براى

جلب  نظر ستاره  پرستان به گفتگو پرداخته است و زمخشرى، عالمه طباطبایى، شیخ طوسى و عالمه طبرسى اینگونه نظرداده اند

 الثاني: أنھا ترد

صفوي: و نمى  دانم آیا آنچه بدان تهدید شده  اید نزدیک است یا دور(نحو قولھ تعالى: وَ إنْ أدْري أ قَرِیبٌ أمْ بَعیدٌ ما تُوعَدُونَ (األنبیاء/١٠٩لطلب التصوّر

آیا مدح من و عاشقان على علیه السالم، آن حضرت را، از بین مى  رود از بین رفتنى؟ هرگز مدح به خاطر خدا از بین نمى  رود نحو قول حسّان: أ یذھب  مدحي و المحبّین ضائعا؟ * و ما المدح في ذات اإللھ بضائع و لطلب التصدیق

نکته: کاربرد تصوري و تصدیقی سایر ادوات استفهام
 (نحو: ھَلْ أدلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ (طھ/١٢٠ و {ھل} مختصّة بطلب التّصدیق

 و بقیّة األدوات مختصّة بطلب التصوّر

دمآ دهاوخ هک )دناسر یم ار یقیقح ماهفتسا یهاگ و دناسر یم ار یلاطبا راکنا ماهفتسا الومعم و تسا "َأ لب" يانعم هب(هعطقنم مأ زا ریغ :14صریما هیشاح زا هتکن

(نحو مَتى نَصْرُهللا (البقرة/٢١۴
(مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا (یس/۵٢
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