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 چكيده
ظـرف و  . شـود  اطالق مـي  جارومجروردر نحو عربي بر ظرف و  »جمله شبه«

يا يك اسم  »عندك«اند و از دو اسم مانند  هاي تركيب از مصداق جارومجرور
 هـا  آنحرفـي و ظرفـي    جـزء  ؛انـد  پديـد آمـده   »ارالد  في«حرف مانند يك و 

ـ  هيچ و نيز ؛دنشايستگي مسند يا مسنداليه شدن را ندار سـناد و نسـبتي   ا  هگون
تنها يك مشابهت صوري و ظاهري در شكل و پيكر آن دو با جمله و  ؛ندارند

پيونـد و پيوسـت دو    در ن دو با جملـه آ  تهاو وجه شب ؛كالم در ميان است
ح صـطال ا هـاي  ويِِژگـي جاسـت كـه    همـين  .ديگر است يك اب) تركيب(كلمه 
جملـه خـالي از اسـناد اسـت      كـه شـبه   اجـ  آن از ؛دشـو  جمله روشن مـي  شبه

هـاي اسـنادي تـام و نـاقص را      پيوند بـا تركيـب   ازجملههاي بسياري  قابليت
ـ  بـر  .تواند در اين راستا داراي اسناد شود و مي ستپذيرا اسـاس گـاه در     ناي

 مانند آنو  )في الدار زيد(و گاه در موضع خبر  )رجلٍ قائم بر(جايگاه مبتدا 
نيازمند  ،ندارد  و مفهومي ستقالل معناييا  هجمل كه شبه جا آن از .گيرد قرار مي

و متعلَّـق   ،متعلِّـق  ،رو لـزوم تعلُّـق   ايـن  از ؛اي است كه بدان معنا بخشد كلمه
تـر باشـد معنـا از اسـتواري و ثبـات و       شود و هرچه متعلَّق قوي احساس مي
تعلّق و بهترين و  ةنخستين درج ،بنابراين .شود تري برخوردار مي قدرت بيش
نحويان معتقدنـد اگـر    .اند دانسته فعل به فعل و شبه تعلّقرا ن آ  هواالترين وج

فعل عام مذكور يا خاص مذكور يا محذوف باشد ظرف لغو و اگـر از   متعلَّق
كه ظرف مستقر باشد  يهنگام .افعال عموم محذوف باشد ظرف مستقر است

درواقع معنا و مفهوم از استقرار و استقالل مناسبي برخوردار اسـت و از ذات  

                                                                                                 

  MDelavar2010@gmail.com يادبيات عربي زبان و ادكتر *
  14/9/1391: ، تاريخ پذيرش11/8/1391: تاريخ دريافت
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وجـود   يكن در ظرف لغو استقالل معناييتوان بدان دست يافت ول تركيب مي
  .دكن با توجه به متعلَّق و متعلِّق ظرف را داراي معنا و مفهوم يدندارد و با

  .متعلَّق ،متعلِّق ،جمله شبه ،جارومجرور ،ظرف :ها واژه كليد
  

  مقدمه. 1
 .دكـر  وادارجمله نگارنده را به پژوهش در اين زمينه  شبه ةهاي مختلف در زمين پرسش بروز

 ابهامـات  ؛ها و ابهامات بسياري مواجه شد با گذشت زمان اين پژوهش به ظاهر ساده با گره
پـژوهش  و نياز مبرم نگارنده را واداشت كه  ،نآ  همسائل مربوط ب ،موضوع سنگينيِ ،موجود
  .انجام دهد نآ  هجمله و مسائل مربوط ب پيرامون شبهاي  هدگستر

جملـه   ح شـبه صطالا .ندنام مي» جمله شبه« در دستور زبان عربيرا و ظرف  جارومجرور
كاربرد زيادي دارد و نحويان عرب و فرزانگاني كه  ،ويژه زبان عربي هب ،هاي مختلف در زبان

در نحـو   اين اصطالح. نگرند ح معتبر بدان ميصطالايك  مثابه با نحو عربي آشنايي دارند به
رو كه گاهي با پوششي از  آن و از توان از آن چشم پوشيد نميدارد كه   عربي آثار و احكامي

  . هاي متعدد است به پژوهشنيازمند  پوشانده شدهابهام و ترديد 
جمله را با نقـد   ها و ابهامات شبه از دشواري رخيب ،كه اوالًبر آن است حاضر پژوهش 

در بـاب سـوم   » هشـام  ابـن «ويژه  به ،اي از بزرگان نحو عربي عده كه يو نظر پيرامون مسائل
ـ ثانياً،  ود كنبرطرف اند  مطرح كرده ،»مغني« درك آن  فهـم و  بـراي كمـك روشـي نـوين     اب

  .شودها نيز آشكار  د تا ارزش و اعتبار آن در ديگر زبانكنراهكاري آسان و واضح ارائه 
هـاي   و ظـرف پـژوهش   ،حـروف جـرّ   ،جمله شبه ةدربارعربي  يوننحوبرخي اگرچه 
هـاي معتبـر    در كتاب هنگارند يوجو جست، ليكن با اند دادهانجام  گاه مختصريگسترده و 

ـ و ديگر نحويـان بـزرگ    ،حاجب ابن ،جني  ابنآثار  ،سيبويه الكتابنحوي از قبيل  نظـر   هب
بـا   .تسـ ا  هبـرده نشـد   نام» جمله شبه«ح صطالاعنوان واضع   هرسد از شخص خاصي ب مي

 هد كـ كـر هـاي اينترنتـي ادعـا     سـايت  جـو در متـون و  و شايد بتوان بـا جسـت  وجود اين، 
پـس از   .سـت ا  هكار برد هبح را صطالاين ا  هاولين شخصي است ك) ق 600 ز(» مالك  ابن«

ـ  ت و اعتبار ويژهيهما  همالك تنها نحوي عربي ك  ابن بخشـيد و بـابي    اصـطالح يـن  ا  هاي ب
است كه در بـاب سـوم كتـاب     )ق 708 ز( »هشام انصاري   ابن« مستقل بدان اختصاص داد

بـدان پرداختـه و ديـدگاه خـود و نحويـان       مغني اللبيب عن كتـب االعاريـب  ، جامع خود
  .ستا  هنظر را در اين باب گرد آورد صاحب
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قرار گيرد و سپس نظـرات و   مغنيباب سوم  تحقيق حاضرمركزي  ةست هستا  هشايست
 .مورد توجه قرار گيرد ستا  هشدنجام ا  ههايي كه در اين زمين پژوهشنظران و  افكار صاحب
از انگشتان دست  ستا هشدنجام ا  هكنون در اين زمين كه تاهايي  پژوهششمار  ،با وجود اين
 ،جديد ةو هيچ نكت اند پرداخته قدماستنساخ از ا  هرود و آن تعداد اندك هم اغلب ب فراتر نمي

  .خورد ها به چشم نمي در آن اي ابداعي و ،يابتكار
سـت و  ا  هاي از ابهام باقي مانـد  جمله در هاله نگارنده معتقد است اصطالح پركاربرد شبه

و ادبـي ارتبـاط     ،علمي ،ها با متون ديني شايد بتوان با رفع برخي از اين ابهامات و پيچيدگي
علوم بشري و  تماميكه  جا آن از. متون را هموار ساختاين بهتري يافت و راه فهم و درك 

بـدون زبـان و ادبيـات قابليـت      و ادبيات است و هـيچ علمـي   ،كالم ،الهي وابسته به سخن
خدشـه و   ،خـأل  ،بسا هـر نـوع چـالش    چه ،و انتقال را ندارد ،آموزش، ضبط و ثبت ،تدوين
در ساير علوم  ناپذير  ادبيات منجر به صدمات و مشكالت عديده و اجتناب ةدر زمين  ابهامي

  .شودو ارتباطات بشري 
ي هاي جهان كـاربرد بسـيار   زبان اغلبجمله نه تنها در زبان عربي، بلكه در  ح شبهصطالا
سـت  ا  هبايسـت پس  .كند ايفا ميدر سامان بخشيدن به معنا و مفهوم سخن نقش مهمي و  دارد

وجه شباهت آن با جمله مشـخص و   سي شود،برر اصطالحگذاري و چگونگي اين  علت نام
 ،اسنادي وجود دارد يا خير؟ آيا داراي معنـا و مفهـوم قابـل تصـور     آنيا در آ  هك شودتعيين 
 زيد »زيد في الدار«ل است يا خير؟ و اگر پاسخ منفي است، پس چرا در مثهو مستقل  ،مستقر

  .مورد بررسي قرار گيرد و انواعش متعلَّقو  ،متعلِّق ،ست تعلُّقا  هاند؟ شايست را مسند قرار داده
و نگارنـده در   اسـت  شده االت مطرحسؤو  ،ابهامات ،ها يادشده شماري از فرض مسائل
اي بـا ابـزار    خانـه  كار پژوهش روش كتابة شيو .ستا  هدكرين مختصر بسنده ا  هاين مقاله ب

و  ،نحـوي هـاي معتبـر    كتـاب  ةمطالعـ  ،تحقيـق  ،نگارنده پس از بررسي ؛برداري است فيش
ها  تحليل داده و  و قياس به تجزيه ،تطبيق ،استقراء ةهاي اينترنتي با شيو جو در سايتو جست
سـتنتاج و اسـتخراج كـاربردي مطالـب پرداختـه و      ا  هو سپس با نقد و ارزيابي ب ؛دهكراقدام 
ناقـدان بـا   گران و  اميد است پژوهش. ستا  هابراز داشت اي و البته شخصي  هاي نقادانه ديدگاه

  .كننددر جهت تكميل اين پژوهش ياري نگارنده را م با منطق و عدالت أنگاهي منصفانه تو
  

  متن. 2
جملـه و   اصـطالح شـبه   .شـود  مجرور اطالق ميودر نحو عربي بر ظرف و جار »جمله شبه«
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 سخن ايـن  ةگزيد .شودكند كه توجهي اجمالي به جمله و كالم معطوف  وضع آن اقتضا مي
 بهبهـاني،  ؛3: 1364 ،مالـك   ابن( »كاستقم كالمنا لفظ مفيد« ،نحوي اصطالحكه كالم در  ستا

سـنادي تـام و تمـام    ا  هد كشو بر تركيبي اطالق مي ،)13 /1 :تا بي ،عقيل  ابن ؛30 -  10 :1977
تـام ماننـد اسـناد     ست و اسناد غيـر ا عم از آنا  هجمل .»زيد قائم، قام زيد«: داشته باشد، مانند

  .شود شامل مي نيز را »فضّه خاتم ـ زيد غالم«اضافي 
  
  كالم و جمله 1,2

آيـد   كالم و جمله در نحو عربي حداقل از تركيب دو اسم يا يك اسم و يك فعل پديد مـي 
ين تركيب در پيكر دو لفظ آشكار شود يا يك لفظ كه معنـاي  ا  ه، خوا)32: تا بي زمخشري،(

 و) اسـت  مستتر أنت در آن( »اُكتب«ست، همچون ا  هرا در خود جاي داد تر دو لفظ يا بيش
 هـر  در .)اسـت نزديك به تكلم و مـتكلم   ةآيند آن و زماندر آن مستتر است هو (  »سيقوم«

تركيـب در   گفتـه شـد  گونه كـه   و همان ستا  هنوعي جمل ،هر تركيبي، بالقوه يا بالفعلحال 
پديـد   سـناد ا  هبه همرا راستاي كالم و جمله حداقل از پيوند دو اسم يا يك اسم و يك فعل

ـ  بـه شـده  كه قيـد بـا اسـناد منظور    هنگامي .)1371 /2 :1427، الحنفي التهانوي(آيد  مي  ةمنزل
 .قابليت اسناد را داشته باشند يداين است كه دو جزء جمله با د ناظر بركن ل عمل ميصف شبه

اساس كـه   اين بر .دشو ي روشن مياصطالحجمله و جعل و وضع چنين  از همين نكته شبه
چه  از اقسام كلمه است و چنان  قسميدر عربي حرف  ؛استجمله حرف  يكي از اركان شبه

زيـرا يكـي از    ،سـازد  ميكالم و جمله را پديدار ن تگيسم يا فعلي پيوسته شود اين پيوسا  هب
  .شود يعني مسنداليه يا مسند نمي ،اين دو جزء قابليت اسناد را ندارد
 زا  هكـ  سازيم مشخص و نيمكجمله را تبيين  شبه اصطالحبا اين نگرش بر آن شديم كه 

ز ا  هجملـ  ااند، و وجه شباهت آن دو ب طالق كردها  هجمل جارومجرور شبه ظرف و هرو ب  چه
  كدام رهگذر نحوي است؟

ـ  يابيم كه هـيچ  ميدر» عندك و في الدار« هاي تركيب با اندكي درنگ در سـنادي در  ا  هگون
هـا   جـزء حرفـي و ظرفـي ايـن تركيـب      كه ، چران وجود نداردآ هشبيها و  تركيبنوع اين 

ها با جمله دارند  ين تركيبا  هتنها شباهتي ك .شايستگي مسنداليه يا مسند واقع شدن را ندارد
بـا   جملـه  يعني يك مشابهت صوري در پيكر و شكل پيوند شبه ؛تركيب استوجه شبه  در

ها با جمله پيوند و  تنها وجه مشابهت آن ،بنابراين .شكل و پيكر جمله و كالم در ميان است
 كه پيوند دارد مفرد نيسـت و از جهت   آن از ترتيب  بدين. ديگر است ها به يك هپيوست كلم
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سنادي ندارد جمله نيست و تنها شباهت در تركيب باعث شـده كـه   ا  هگون جهت كه هيچ آن
  .شود اطالقجمله بر آن  شبه اصطالح
 ،و رابطي است ،ربطي ،خالي از اسناد و داراي معنا و مفهوم معلق جمله شبهكه  جا آن از
هاي اسنادي تام و ناقص پيونـد داد و   توان آن را به تركيب زيرا مي ؛داردهاي بسياري  قابليت

يـا   ،صفت ،رو گاه در جايگاه خبر اين د و ازكردر اين راستا آن را به جهات اسنادي نزديك 
ظـرف و   »زيـد فـي الـدار   «و  »زيـد عنـدك  « هـاي  نمونـه در مثـال   بـراي  .حال خواهد بود

 .اسـت نشسته  حالدر محل  »في الدار رايت زيداً« جارومجرور در موضع و محل خبر و در
و  يسـت سنادي در ميـان ن ا  هگون ز ظرف و جارمجرور هيچا  هكه در تركيب پديدآمد جا آن از

فاقد قابليت اسنادي است، معناي مستقلي نـدارد و نيازمنـد    آن دو جزء تركيب يا يك جزء
 ،فاعـل ، فعل همواره قمتعلَ .آورد ها معنايي پديد مي ق است و اين تعلّق است كه در آنمتعلَ
شود  اين تعلّق سبب مي .فعل بازگردد اي به فعل و شبه گونه اي است كه به يا كلمه ،فعل شبه
عامليت آن قرار گيرد يا صفت و حـال بـراي    تحتو  باشد طور مستقيم معمول فعل هكه ب

مستقيم به فعل انتساب  طور غير بهگاهي  .هاي ديگر فعل مانند فاعل يا مفعول باشد معمول
جملـه   جـارومجرور و ظـرف را شـبه    همين انتساب و تلبس بـه فعـل اسـت كـه    يابد و  مي
از  جارومجرورالحذف است ظرف و  ن هنگام كه متعلّق فعل عام و واجبآ هويژ ه، بسازد مي

 ،جمله استوار، پايدار شبه ةتسميبا اين ديدگاه  .شود مقام آن مي كند و قائم محذوف نيابت مي
  .دشو و آشكار مي ،روشن

جملـه   شـبه  را بههشام در همين راستا بابي   ابن  هيابيم ك ميدريادشده  مطالبه به با توج
مربـوط   اين بابو نخستين فصل  ستا  هحكام و آثار آن پرداختا  هو در آن ب اختصاص داده

گـزارش   النحـو الـوافي  نوشت اپاستاد عباس حسن در  .به تعلّق ظرف و جارومجرور است
جملـه نيـز    شـبه  ةداده و به بيان وجه تسـمي ارائه مفصلي پيرامون ظرف مستقر و ظرف لغو 

و شـرح آن   مفصلاين گزارش مبسوط را از منابع معتبر نحوي همچون  وي. ستا  هپرداخت
ها بـا   هايي داريم كه برخي از آن گونه مسائل ديدگاه كه ما نيز در اين جا آن از .ستا  هبرگرفت

هـاي متفـاوتي    ها و روش خواني دارد و در بعضي ديگر برهان در پانوشت يادشده همچه  آن
  .يمكناي اساسي از پانوشت يادشده را بررسي و نقد  گزيده استايم، مناسب  برگزيده

  
  جمله و ظرف لغو و مستقرّ شبه 2,2

برخـي از  و در اين گزارش  ؛جمله و يا شبه ،يا جمله ،در نحو عربي خبر مبتدا يا مفرد است



 عالمه ابن هشام انصاري مغنيجمله در   تحليل و نقد شبه   24

  1391سال دوازدهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

در نحـو عربـي ظـرف و     جملـه  شـبه مقصود از  .دشو بررسي مي جمله شبههاي  اين ويژگي
كـه در مثـال اول ظـرف منصـوب      »زيد في الدار«و  »زيد عندك«جارومجرور است، مانند 

خبـر  . سـت خبر مبتدا) في الدار( است و در مثال دوم جارومجرورخبر براي مبتدا ) عندك(
اسـاس اسـت كـه خبـر درواقـع همـان متعلـق ظـرف و يـا           ايـن  بـر  ها ي اينبودن هر دو

است كه حذف شده و آن دو بـه جـاي متعلَّـق خـود      »مستقّر«يا  »استَقَّر« جارومجرور يعني
در ايـن دگرگـوني    .هسـتند اند و مغـاير مبتـدا    و حكم خبر يافته اند خبر واقع شده نشسته و

» استقر«ة گون ه و استقرار خواه بهشدمجرور منتقل وضمير مستتر در استقرار به ظرف يا جار
زيـد  «ة ترتيـب در جملـ   بدين. ظهار آن نيستا  هحذف شده و نيازي ب» مستقر« ةگون يا به و

يا  استقرار محذوف منصوب است، خواه محذوف فعل باشد ةوسيل  هظرف عندك ب »عندك
ليكن ضمير رفعي استقرار محذوف در ظرف نشسته و ظرف با همـين ضـمير رفعـي     ؛اسم

كه در آن  »زيد في الدار« ةطور است جمل همين .ستساكن در آن در محل رفع و خبر مبتدا
و جارومجرور و ضمير رفعي سـاكن   »عندك«ظاهر در موضع نصب است، مانند  في الدار به

كه جـارومجرور در   آن استجه نصب جارومجرور و. در آن در محل رفع و خبر مبتداست
رفته در آن بـراي   كار هو حرف جر ب كند ميبه را ايفاد  نحوي درواقع معناي مفعول اصطالح

سـيد   ةو اين مطلـب در حاشـي   استبه مجرور ستقر مفعل  يا شبه ايصال معني فعل استقر و
  : ستا  هاز قول فاضل يمني چنين آمد »ظرف مستقر« ةدربار زمخشري كشافشريف بر 

لخصوص و اما إذا وجـدت  ا  هإذا لم توجد قرين عاماًالنحويون يقدرون في الظرف المستقر فعال ً
ـ   إن هذا القسم من الظرف انما سمي: أقول تحقيقه و. كثر فائدها  هفالبد من تقديره ألنّ   همستقرّا ألن

لم يفهم منه سوي األ فعال العامه كان المقدر منها و إن فهم ستقرّ فيه معني عامله و فهم منه فإن ا
الـوارده  [منها شيء من خصوص االفعال كان المقدر بحسب المعني فعال خاصا كمـافي األمثلـه   

و جـاز   ألنّ معني ذلك الخاص استقر فيها ايضاً مستقراً و ذلك ال يخرجها عن كونها ظرفاً] فيها
عراب فقط و لما كان تقدير األفعال العامه مطردا بخالف الخاصه فـال  الا  هتقدير الفعل العام لتوجي
لنحـاه و فسـروا المسـتقر بمـا عاملـه      ا  هاعتبـر  لخصوص نظروا ضابطاًا  هيستقيم االمع قيام قرين

  .)24 -  23 /1 :1308جرجاني، ( محذوف

 كه رو آن از، ستا  هدش موسوم »جمله شبه«ها به  گونه بحث ظرف و جارومجرور در اين
 درحقيقـت  »الـدار  فـي  زيد« و» عندك زيد« يادشدة ةجمل دو امثال در جارومجرور و ظرف
 جــا  آن از .اسـت فـعل بوده، خبـر كه فعل يا شـبه ،ـذوفمح متعلق بلكه يست،ن مبتدا خبر

فعل محذوف نخواهد بود در مـواردي   كه تعلق ظـرف و جارومجرور همواره به فعل يا شبه
  ل يا ـنخستين فع ةين نكته الزم است كه متعلق در مرتبا  هتوجه ب استمتعلق مذكور كه 
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 ازو  ،تام يا نـاقص  ،جامد يا متصرف ، خواه الزم يا متعدي، معلوم يا مجهول،استفعل  شبه
اي از معناي فعلـي   گونه نخستين كه بگذريم از وجود كلماتي كه به ةاز مرتب .باشد اين قبيل

اول متعلـق فعـل و    ةكه متعلقي ذكر شده، در مرتب پس هنگامي .شود مينشان دارند، استفاده 
ز ا  هيـا اسـتقرار كـ    ،وجـود  ،فاعلي است كه حذف شده و آن عبارت است از مشتقات كون

تعبيـر   »اسـتقرار عـام  « يـا  »وجود مطلق« و »وجود عام«يا  ،»كون مطلق« ،»كون عام«ها به  آن
رابـط   درواقعكه كون عام  جا آن از .ستا  هآمد »وجود عام« توضيح آن در موضع و ندكن مي

د، شـو ضمن يك كون خاص منظـور   و چهتنهايي رابط باشد  چه به ،ستا  هحقيقي در جمل
اشتباه و خطايي در حـذف آن پديـد   تا  دشوهرجا تنها خود رابط باشد واجب است حذف 

ليكن اگـر  و. معلوم استنياز به قرينه ندارد و همواره  آن روشني بسيار حذفبه دليل  .نيايد
ب   ،كننـد، ماننـد كَتَـب، قَـرَأَ، نـام      تعبير مي »كون خاص« ز آن بها  هك ،كون مقيد باشد و ذَهـ
ماننـد   ،حذف وجود داشـته باشـد   ةكه قرين آنمگر  .دشوحذف  نبايدو  است ذكرش واجب

»دعالفارس فوق الحصان يعني يركب يا راكب«و  »البحتري من الشعرا يعني ي«.  
زيد نام في « ، يا»زيد في الدار«، »زيد عندك«خبر مبتدا در امثال  شدچه ياد  نآ  هبا توجه ب

فعل محذوف با فاعل متعلَّق قرار  هك مگر اين ،يا مذكوراست محذوف يا فعل  درواقع »الدار
نايب فعل و فاعل محـذوف اسـت و    ةمنزل ظرف يا جارومجرور بهكه در اين صورت گيرد 

د و در جاي كن ها مي چه نيابت از آن آن ،بنابراين .دنشو فعل و فاعل يك جمله محسوب مي
 .انـد  م نهـاده نـا  »جمله شبه«را  جارومجروررو ظرف و  هاست و ازاين نآ  هنشيند شبي ها مي آن

 ،واجب اسـت  ليكن اگر متعلّق فعــل خاص باشد، همان فعل خاص خبــر است و ذكرش
 خـاص  فعل همان نيز صورت اين در و ،دش ياد كه گونه همان، قرنيه صورت وجود جز در

 خـواه  و خـاص  يـا  عام خواه ،است متعلّق همان درواقع خبر ،بنابراين. است خبر محذوف
 عبـاس . بـود  نخواهـد  خبر محل در يا خبر جارومجرور و ظرف و باشد محذوف يا مذكور
 ةاساس نيابت آن دو از جمل جمله بر و جارومجرور به شبه ظرف ةتسميست ا ه افزود حسن

 اين .است محذوف و) مانند آن و حصل ،كان ،استقر(ز افعال عموم ا  هفعل و فاعلي است ك
گونـه كـه ظـرف و     از ديـدگاهي ديگـر بـدين    يـا  و ستا  هماند جا به پيشينيان زا   تسميه نوع

جارومجرور مفرد نيست و از تركيب دو كلمه پديد آمده و ضـمير متعلـق در آن سـكونت    
كـه  اسـت  عباس حسن در پايـان گـزارش آورده    .ستا  هدشموسوم  »جمله شبه«ده و به كر

ند صحيح است و برهان آنان اسـتوار  ا هتعلّق ظرف و جارومجرور به متعلّقي كه نحويان گفت
  .)434 -  431 :تا بي( و قوي است
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، جنـي   ابـن در آثـار  گونـاگون   تعـابير بـا  گزارشي كه عباس حسن در اين بخش آورده 
جني،   ابن( است دهشازهري و بسياري ديگر مطرح ، هشام  ابن ،رضي استرآبادي ،زمخشري

ــي،؛ 127 ،112 ،111 :1405 ــري،؛ 210 -  201 /2 :1384 رضـ ــي ازهـ ــ بـ  ؛673 -  630 :اتـ
و كـرده  هـايي از آن را تفسـير    هريك از نحويـان يادشـده گوشـه    .)38 /1 :تا بي زمخشري،
د خالي از اشـكال نيسـت،   شكه ياد    يا هگون  ظرف و جارومجرور به ةند، تسميا هتوضيح داد

 فعـل عـام   »مستَقَرّ« جارومجرورزيرا مبناي توجيه يادشده بر اين است كه چون در ظرف و 
اسـت  نشسته  جارومجرورو فاعل آن حذف شده و ضمير مرفوع و معناي فعل در ظرف و 

جمله مشابهت تام و تمام پيـدا   اند و با هدنيابت كر، استكه جمله  ،و اين دو از فعل و فاعل
براين توجيه وارد اسـت عبـارت اسـت از     ايرادي كه. ندا هدشموسوم  جمله شبهبه  ،ندا هكرد
نـد و  ا هشـد  بردار نام جمله شبهلغو به  خواه مستقرّ باشند و خواه جرورجارومكه ظرف و  اين

 جـارومجرور ظـرف و   »زيد نـام فـي الـدار   «و  »زيد في الدار«و  »زيد عندك«هاي  در جمله
نشـان   ،ز خود او باشـد يـا از ديگـري   ا  هچ، برهاني كه عباس حسن آورده .است جمله شبه
باشـد و ايـن    مستقرّشود كه  تنها بر ظرف و جارومجروري اطالق مي جمله شبهكه  دهد مي

چنين كـاربردي داشـته باشـد    اگر بر فرض هم  .رايج و شايع نحويان است اصطالحخالف 
تنها در نفس تركيـب يعنـي وجـه شـبه      جمله شبهشباهت در  ةپذيرفتني نيست و اين تسمي

هـاي   جملـه مثـال   بـراي . سنادي نيسـت ا  هگون هيچ جمله شبهدر  ؛ زيراتركيب محض است
افزون بر تركيب داراي اسناد ناقص  »زيد اخو عمرو«: شوند، مانند ديگري كه خبر واقع مي

لـيكن در  . قابليت مسـنداليه شـدن را دارنـد   ) زيد و عمر(و دو طرف جمله  هستنداضافي 
اسـنادي وجـود ندارد و دو طرف جـمله يا يـك طـرف آن قابليـت     »في الدار«و » عندك«

وجه شبه تركيب است و اين  شدگونه كه مكرر ياد  همان .مسـند و مسنداليه شدن را ندارد
كـون  ( شباهت همواره در ظرف و جارومجرور وجود دارد خواه متعلق آن دو افعال عموم

ز ا  هچـه در گـزارش يادشـد   راگ. باشـد ) كـون خـاص  ( و يا افعال خصوص) عام يا مطلق
لـيكن تفسـير    ،شده است جمله شبهاشارتي به تركيب و مركب بودن  النحو الوافيپانوشت 

نيامده و از مشـابهت و وجـه شـبه     ،كه ما ياد كرديم ،برهاني ةو توضيح آن به شيوه و گون
  .ستا  هبحثي نشد

  
  تعلّق 3,2
هشام نخستين گام بيـان را بـه پـژوهش آن      ابنندارد  ستقالل مفهوميا  هجمل شبهكه  جا آن از
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ظـرف و  ( جملـه  شـبه : سـت ا  هدكـر معطوف داشته و به موضوع تعلق پرداخته و چنين ياد 
  : از تعلق به يكي از چهار امر زير ناگزير است) جارومجرور

 و معنا داراي چه نآ )د ،شود مي ويلأت فعل شبه به چه نآ )ج ،فعل شبه )ب ،فعل )الف
ـ  مورا  هچ چنان .است فعل مفهوم  بـود  خواهـد  تقـدير  در نباشـد  ظـاهر  فـوق  ةچهارگان

  .)567 :1367 هشام،  ابن(

  فعل به فعل و شبه جمله شبهتعلق  1,3,2
قطعي و اعتقادي استوار و با   حكمي ةگون  فـعل را به هشام نخست تعلّق به فـعل و شبـه   ابن

و در آن  كنـد  اعالم مـي كه بر وجوب و ضرورت و قطع و يقين داللت دارد،  ،»البد«تعـبير 
گر چنين متعلقي در ظاهر جمله نباشد، بايستي در تقدير ا  هك  ييجا تا ؛دارد ترديدي روا نمي

هايي از آيات قرآني و اشعار  ها و مثال سپس براي هريك از موارد يادشده نمونه .گرفته شود
وي  .ستا  هده و به نقد و نظر پرداختكرباره ياد  يدگاه نحويان را در اينورده و دآ  هعربي گوا

 اكوفيـان و ابنـ   برخي از نحويان مــانند  :ستا  هچنين گزارش داد اين كردنپيش از استشهاد 
متعلّقـي در تقـدير    »عمر فـي الـدار  « و »زيد عندك«بر اين گمانند كه در  طـاهر و خـروف
اتفاق نظـر   »زيد اخوك« و رفع خـبر در »زيد عندك«نصب ظرف در  ةرنيست، ليـكن دربا

گر ا  هگونه ك بدين .آنند كه مبتدا عامل در خبر استطاهر و خروف بر ابنا  هك رو از آنندارند، 
صـورت مبتـدا     ايـن  نيز باشند، در  اراي اتحاد مفهوميمبتدا با خبر افزون بر اتحاد مصداق د

است و مفهوم اخـوك هـم    زيد همان اخ كه »زيد اخوك«انند بود، معامل رفع خبر خواهد 
نحويـان و بسـياري از محققـان     عمـوم  ن ديدگاه با اصل عمل فعل كـه اي[ رساند زيد را مي

داشته   اگر مبتدا و خبر اتحاد مصداقي و اختالف مفهومي .]ند مخالفت داردا هنحوي بدان رفت
ابنـا   سـيبويه  ةبه گفتـ . »في الدار عمرو«و  »زيد عندك«مانند  ،باشند، مبتدا عامل نصب است

  ).324 /1: 1404سيبويه، (اند  دهكرييد أطاهر و خروف عامل بودن مبتدا را ت
اما كوفيان برآنند كه عامل نصب ظرف معنوي است، و آن عبارت از مخالفت و غيريت 
. مبتدا با خبر است، و نفس مخالفت و غيريت عامـل نصـب ظـرف و جـارومجرور اسـت     

هـاي يـاد شـده را     ديـدگاه  هشـام   ابـن  ]ندا هرا برخي عامل مبتدا دانست »ابتدا«گونه كه   همان[
نادرست پنداشته، و چون به وجود متعلق رأي داده بود، ناگزير متعلق را عامـل در ظـرف و   

اعتقـاد آنـان را   ’ ال معـول علـي هـذين المـذهبين    ‘شمار آورده، و با عبارت  به جارومجرور
  : ستا  هستشهاد پرداخته و چنين آوردا  هپنداشته و پس از اين نقد و نظر بنادرست 
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  .)7 :فاتحه( »نعمت عليهم، غير المغضوب عليهمأ« مانند فعل شبه و فعل به تعلق :شاهد اول
  .عليهم نخستين به انعمت و دومين به المغضوب تعلق دارد كه در آن
  :دريد است  ابنيكي از ابيات شعر  فعل تعلق به شبه ةهشام دربار   ابناستشهاد دوم  :شاهد دوم
ــتعلا ــودهشـ ــي مسـ ــيض فـ  1زل الغضـا مثل اشتعال النار فـي جـ     المبـ

  )567: 1367هشام،   ابن(
اسـت   »مبيض« متعلّق به »في مسوده«پيرامون اين بيت چنين است كه  هشام  ابنگزارش 

دهـد   وي ترجيح مي .است »اشتعال«متعلّق به  »في جزل«و در مصراع دوم  استفعل   كه شبه
در مصـراع دوم   »في جزل«رو كه  آن از ،باشد »اشتعل«كه جارومجرور نخست متعلّق به فعل 

د كـه  شـو  است و تشبيهي در بيت جريان دارد و همين تشبيه موجب مـي  »شتعالا « همتعلق ب
تشـبيهي   ةدر جملاساس، وجه شبه   اين بر .باشد »اشتعل« در مشبه نيز متعلق به »في مسوده«
هشـام اين    ابن. ستا  هوجه شـب »شتعالا«  هخـواهد بود، يعـني اتصاف ب »اتصافهما باالشتعال«

 .سـت ا  هگرفت »المبيض«بر تعلّق آن به  »شتعلا « هب »في مسوده«تحليل را دليـل رجحان تعلق 
اگر چنين تحليلي پذيرفته شود وجه شبه در اين تحليـل بـا وجـه شـبه در تركيـب پيشـين       

اشتعال النـار فـي   «به  باشد، مشبه »مبيض«به  »في مسوده متعلّق«متفاوت خواهد بود، زيرا اگر 
است و چون اشتعال داراي  »اشتعال«صورت وجه شبه نفس   اين در .خواهد بود »جزل الغضا

ات و مراتب گوناگون است، معناي تشبيه در بيـت اعـتال و رفعـت    شدت و ضعف و درج
تـري   رو تحليل و تركيب نخستين داراي بالغت بـيش  اين رساند و از تري را مي بالغي بيش

هشـام پسـنديده     ابن  هكند و درنتيجه بر تركيبي ك تري پيدا مي د و اعتالي معنايي بيششو مي
  .يابد بود رجحان مي

  :افزايد ميهشام    ابن
محـذوف باشـد، و جـارومجرور بـا متعلـق       ’يكـون ‘متعلـق بـه    ’في جزل‘ممكن است 

قرار گيرد، وليكن اين تعليق از آن رو كـه بـا تقـدير محـذوفي      ’نار ‘محذوف حال براي
 داند ميدور از تحقيق و استواري  ههشام آن را ب  ابنو تقدير خالف اصل است، مواجه شده 

  .)567: 1367هشام،   ابن(
رو كــه در مـورد    آن از ،بررسي است ةدريد شايستـ  ابنهشام نسبت به بيت    ابن  هديدگا

بـا   ]هشام باشد يا شخص ديگـر    ابنز سوي ا  هين ديدگاا  هچ[ »مبيض«به  »في مسوده« تعلّق
 در هـم  و مـده آ  همشـب  در هـم  »اشـتعال « كـه  آنويژه  هب ؛ساختار تشبيهي بيت مناسبت ندارد

 تركيبي لفظي ةقرين ليكن، است تري بيش بالغت داراي تركيب ينا  هاگرچ. دارد قرار هب مشبه
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چـرا   كـه  ايـن  ديگر موضوع .)566 -  564 :همان( است استوارتر پسنديده را آن هشام   بنا  هك
ند ا هگرفت حال» نار«براي  را بدون تحليل نحوي و ادبي تقدير يكون محذوف با جارومجرور

در  هشـام   ابـن  ؟نـد ا هدكـر و آن را با اصل عدم تقدير مناسب ندانسـته و مـردود محسـوب    
گاه به  ولي هيچ است، ه و تمسك جستهكرداستدالل  »اصل عدم« بهخود مواضعي از كتاب 

 هشام  ابنيا قبول  كه پژوهنده دريابد موضع رد است نكرده همواضع صحيح جريان آن اشار
جريان و كاربرد اصل عدم در جاهايي پسنديده و درسـت   .هدارد يا ناصل عدم سازگاري  با

  .دشوروشن  واضعست اين ما  هو شايست پسنديده نيستنيز و در مواردي  ستو بجا
را بر تركيب مـورد  » مسودهفي «نمايد كه تركيب تعلق  مناسب مي نكتهدر پايان ذكر اين 

 بـه  »المبـيض «داراي اشـتعال اسـت، لـيكن     »نار«رو كه  آن از .رجحان دهيم هشام  ابنپسند 
و  منشان دهـي و اشتعالي را در آن  نظر آيد هبقابل اشتعال نيست و اگر اشتعالي  خود  خودي 

ـ     ست، موصوفي كه خودبها  مانند »نار« اشتعال  هكه ب ميكنثابت  ن آ  هخـود صـفتي نـدارد و ب
  .دوم رجحان يابدد و بر تركيب شوبالغتي زيبا  حائزد، كننچنين صفتي اعطا 

  به متعلّق مؤول جمله شبهتعلق  2,3,2
فعل  ويل به مشتق و شبهأسوم از انواع متعلق اسم جامدي است كه قابليت ت ةگون :شاهد سوم

ظاهر تركيب  .)84 :زخرف( »هو الذي في السماء اله و في االرض اله« ةكريم ةرا دارد، مانند آي
گونـه كـه    خبر باشـد، بـدين   »الذي اله في السماء« مبتدا و »هو« كه آيد نظر مي بهجمله چنين 

عايـد و   »هـو « و خبر بـراي  »في السماء« د و متعلقشو مي ويلأبه معبود يا مالوه ت »اله« ةكلم
 ةو اين موصـول و صـل  است صله براي موصول  »هو اله في السماء« ةمحذوف باشد و جمل

ـ   »هو«[ استمده آ  هكه در صدر آي »هو«خبر براي   همحذوفي كه عايد قرار گرفته با توجـه ب
د كـه ضـميري در   كنـ  كه گفته شده حذف عايد پسنديده نيست، اين توجيه را مطرح مي ينا 

  .]!باشد؟ داشته نحوي امكان توجيهي چنين گرا  هالبت ؛دشولوه منظور أمؤول معبود يا م ةكلم
گونـه   ن را بـدين آ  هچنين تـأويلي دانسـت   ةرا شايست »اله« ةجهت كه كلم  آن از هشام  ابن

دليل   ينا  هب ،شود مي موصوفشود ولي  اسم جامد است، پس صفت نمي »اله«: كند تبيين مي
اگر انـدكي  . ستا  هكار نرفت هب »شيء اله«ليكن ، كار برد هبتوان  را مي واحد »اله«كه در جمله 

ويل به معبـود  أقابليت ت »اله« گرا  هك آيد ميم اين پرسش پديد كنيدرنگ  هشام  ابن  هدر توجي
ويلي أچنين ت »شيء اله«د، چرا در كاربردي ديگر مانند شورا دارا باشد و متعلق جارومجرور 

ويل به ذات معبود نشود؟ و أگيرد؟ و به چه دليلي ذات اله ت مييد و صفت قرار نآ يمكار ن هب
 ند؟ا هيازيدچرا براي متعلق قرار دادن آن به چنين تأويلي دست 



 عالمه ابن هشام انصاري مغنيجمله در   تحليل و نقد شبه   30

  1391سال دوازدهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

ويل بـه مشـتق   أهاي جامد بسياري خبر مبتدا قرار گرفته و سپـس ت سما  هك افزون بر اين
دانيم كه  عادل و ميعدل يعني يعني شجاع و اسد كه  »زيد عدلٌ« و »زيد اسد« :مانند ،ندا هشد

  .خواهند بود »االخبار بعد العلم بها اوصاف«
الـه  « د، يعنيخر و خبر مقدم باشؤمبتداي م »السماء الهفي « ةجملاگر افزايد  مي هشام  ابن

، تركيب و تـوجيهي مناسـب   فاعل باشد »في السماء اله«براي ظرف  »اله«و  ،»كائن في السماء
است و در اين دو تركيب صله  ذيالزيرا مبتدا و خبر يا ظرف و فاعل يادشده براي  ؛نيست

يم در يـر گبخر ؤمبتدا و خبـر مقـدم و مـ   را آن زيرا اگر  .عايدي لفظي براي موصول نداريم
گردد  مي ، بازستكه مبتدا ،»اله«به  »كائن«خواهد بود و ضمير در  »اله كائن في السماء«اصل 

فاعل ظـرف باشـد در ظـرف ضـميري مسـتتر       »اله« گرا  هك همچنان. رسد ميو به موصول ن
پـس در تركيـب نخسـت    . سـت ا  هرا فاعل گرفتـ  »اله« فاعل نخواهد بود زيرا ظرف منزلة به

و  گردد و اين جمله مبتدا و خبر صله براي موصول است باز مي »اله«به مبتدا  »كائن«ضمير 
فاعل باشد ضميري در ظرف مسـتتر نخواهـد    »اله«صله بدون عايد خواهد بود و اگر  ةجمل
در هر دو صورت صله بدون عايد است و حذف عايد و تقـدير آن هـم پسـند     درواقع .بود
ضـمير هـو محـذوف را     معبود به »اله«ويل أندكي پيش در تا  هتوجه شود ك[ حويان نيستن

  .)567 :1367، هشام  ابن( ]!عايد گرفته و از پسند يا ناپسند نحويان سخني گفته نشده بود

  به معني و مفهوم فعل جمله شبهتعلق  3,3,2
  :استرا آورده  يرز هاي مثالمورد چهارم تعلق  برايهشام   ابن :شاهد چهارم

  .انا ابوالمنهال بعض االحيان
  :و بيت

ــه ــن ماوي ــا اب ــران ــد النق ــر   اذ ج ــابي زم ــل اث ــاءت الخي  و ج
  )568: همان(

و  »ابوالمنهـال «هاي يادشده به دو اسم علـم   در مصراع »اذ«و  »بعض«وي آورده كه لفظ 
جهـت   آن زا  هند، بلكشوويل أفعل ت ن دو به شبهآ  هجهت ك  اين زا  هتعلق دارد، ن »ماويه  ابن«
) جـواد (ماويـه مفهـوم بخشـنده      ابـن  و از) شجاع( ز ابوالمنهال معناي دليري و دالوريا  هك

جـارومجرور ايـن    »فالن حـاتم فـي قومـه   «گونه كه هرگاه گفته شود  همان .شود مستفاد مي
منهال اگر  ليكن در مصراع اول لفظ .تعلق دارد ،آيد ز حاتم بر ميا  هك ،»جود« جمله به معني

به  نهل به معناي اول شُرب و نوشيدن و آشاميدن و منهال  ةريشبه كسر ميم خوانده شود از 
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و اگر  ]استمبالغه  ةصيغ[و بسيار بخشنده  ،نهايت بخشش، قبر، زمين، معناي اسم علم مرد
يال است و از معاني آن كسي از هيل در باب انفعال انه باشد مصدر ميمي) منهال( به ضم ميم

بـاكي و   تواند نشـان بـي   را پياپي زدن و ناسزا گفتن و پياپي كاري را انجام دادن است كه مي
لرزه، روي هم  از ديگر معاني آن زمين .باشد ياصالت بينشان بداخالقي و عكس   هتهور و يا ب

 ،تدبير و عقل نداردكسي كه  ،خاك متحرك ،ند، توده شريخته شدن، روي هم انباشته شدن
ـ رود  نمـي  ميدي بـه خيـرش  ا  هو در جاي ديگر به معناي كسي ك سـت  ا  هبـرده شـد   كـار  هب

  .)311 ،310 /14 :تا بيمنظور،   ابن(
 ،»النؤليس علـي حسـبي بضـ   « ،مصراع دومبا توجه به و  متناساس پژوهش محقق  بر

دن كسي يـا خـودش بـه    كر مشابهشاعر  هدفو ابوالمنهال در هر دو وجه علم منقول است 
احتمال دارد  »بعض االحيان«است كه با توجه به قيد   علمي اسم ابوالمنهال .است »ابوالمنهال«

زيرا . ميدي به خيرش نيست باشدا  هو كسي ك ،البالي ،اوباش ،انساني بداخالق آنمنظور از 
احتمال ديگر ايـن   ؛ديرس ميننظر  هباگر منظور دالوري و اصالت بود اين قيد چندان مناسب 

را توجيه  خود نادرست رفتارباشد حتمال زياد خواسته ا  هز اين اسم با  هو با استفادا  هاست ك
 م زيـرا هست د و بگويد من هميشه چنين بداخالق نيستم و در اصل و نسب انسان خوبيكن
وان از ابوالمنهـال معنـاي دالور و   ت صورت مي  اين در ؛صل و نسبم خرد و ناچيز نيستا  هك

نث الماهي و الماوي منسوب به ماء ؤماويه در بيت بعدي م ةاما كلم .دكرشجاع را استخراج 
مـن   :بيـت ايـن باشـد كـه     ةدارد و شايد منظور سـرايند داللت است كه بر جود و بخشش 

 بـراي فوج  و فوج گروه  واي ستوران بلند شود و سواران گروهآ  هماويه هستم آن هنگام ك  ابن
ماوي و بخشنده بودن مــن   ابندست آوردن بخشش آيند، يعني آن هنگام كه چنين باشد  هب

ده بـــاشد، از  كـر نشر مرتـب را منظـــور    و  اگـر لف هشام  ابنبر اين اساس، . دشوثـابت 
د را برگزيـده و اگـر قصـدش    اجو ماويه مفهوم بخشنده و  ابنالمنهال معناي شجاع و از   ابو

ماويه مفهوم جود و بخشـش    ابنز اولي معناي عدم خير و بخشش و از ا  هطباق و تضاد بود
سـت  ا نآ ة شايسـت  ،دشو فعل استشمام مي ةچون از اين دو لفظ رايح .ستا  هدكررا انتخاب 

ويـل بـه مشـتق    أسم علم تا  هك ستبرآن هشام  ابنگويا . كه متعلق ظرف مورد نظر قرار گيرد
  .)88 /2 :تا بي دسوقي،ال(ست ا  هآمد نيز كه در شرح دسوقيگونه  همان ،دشون

  هچنين ديدگاهي داشته باشد موارد نقض آن در آثارش بسيار آمـد  هشام  ابنهرچند اگر 
  : كردبررسي  توان مياز چند جهت را  هشام  ابنتحليل . ستا

گونـه   همـان  و علم منقول يا ستا  همبالغ ةرو كه مصدر ميمي يا صيغ آن از: ابوالمنهال .1
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بـه را   مشـبه  »زيد حـاتم «هايي چون  كه حاتم علم منقول است و بسياري از محققان در مثال
هايي كه  ند و اين در مورد علما هفعل نكرد ةويل به رايحأند و بحثي از تا هدكرويل به جواد أت

جـاي   هشـام   ابـن ، حكم مطلق است ها رعايت شده يا شهرت دارند و يا وجه تسميه در آن
د، شو ميفعل يا مشتق اعتبار  ويل حاتم به معناي شبهأگر قابليت تا  ه، چراكدارد ملأدرنگ و ت

  .ندشو ميمنهال و امثال آن مشمول همين حكم 
 تـأثير اختالف ابوالمنهال با امثال حاتم در تصدر به لفـظ اب اسـت و ايـن اخـتالف      .2

  .چنداني در موضوع بحث ندارد
آيـد   مييم اين پرسش پديد كنفعل، يا معناي فعل منظور  ةق، رايحمتعلق را خواه مشت .3

آيد، يـا تنهـا يـك تنـوع و      بالغي يا معنايي پديد مي تحولها  يا در دگرگوني اين متعلقآ هك
چه مورد اول باشـد تنهـا    دن تعبير دستوري و بسط دادن عبارت است؟ و چنانكرگوناگون 

  .ستا  هيك جدال نحوي ظاهري و بدون فايد
ويل أهنگام ت ند شودر بيت صفت نسبي است و اوصاف اگر علم منقول  »ماويه« لفظ .4

رود كه وصفيت مستفاد  ويل به لفظي ميأشوند و ت ويل ميأو توجيه به همان معناي وصفي ت
ال شك و ال ريب في علميه فالن او «وقتي گفتـه شود  .دكناز آن بر معنا و مفهوم آن داللت 

 ،بنابراين. »علم من غيرها  هال شك في انه عالم او في ان«ــايش ايـن است كه معن »فــي اعلميه
رو كه متعلق مشتق و معناي فعل است و  آن د، ازشو بيت مذكور از مورد استشهاد خارج مي

د اين موضوع يك نزاع و جدال لفظـي و سـطحي و   شگونه كه ياد  همان .فعل نيست ةرايح
  .است  علمي ةبدون بازگشت به نتيج

كـه   جـا  آن ست و ازا  هتشبي» انا ابوالمنهال، و انا ابن ماويه« هين است كا  هبهترين توجي .5
يعنـي مشـابهت در    ؛نظرگرفت در توان متعلق را فعل مقدر يحصل مي رساند، ميمشابهت را 
در مـورد   هشـام   ابـن دليل اين توجيه بيـان   .شده در آن دو ظرف حاصل است دو مورد ياد

ايد يبا اين توضيح كه معنا راست ن ؛ستقر و حصل استا  هماويه ب  ابنالمنهال و  نداشتن تعلق
ولي اگر مشابهت را مورد نظر قـرار   .دشوو اين درصورتي است كه معناي مشابهت منظور ن

گاهي مشابهت چيزي به چيز ديگر از دو . دنماي فعال عموم بسيار مناسب ميا  هدهيم، تعلق ب
چـه جملـه داراي ظـرف يـا      و چنـان ) به مشبه يعني از مشبه و( شود ميسوي جمله مستفاد 

يد اين نظر نقلي مؤ اين مفهوم. كند همين مشابهت مستفاد در آن عمل مي باشد، جارومجرور
  :جني  نانشد اب ،ست و آن چنين استا  هجني آورد  ابن از رمنظو  ابن است كه

ــا ــال بعــض االحي ــا ابوالمنه ــبي بضــوالن  نان ــي حس ــيس عل  ل
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 »با المنهال في بعض االحيان و انا مثل ابي المنهالا  هي اشبا  هو اعمل في الظرف معني التشبي«
  .)389/ 11 :تا بيمنظور،   ابن(

  
  تقدير متعلَّق 4,2
مثال تعلق : چنين آورده هشام  ابنمتعلّق تقدير متعلّق است كه  ةگان پنجم از مسائل پنج ةمسئل

است كه جارومجرور ) 73 :عرافا(» 2االي ثمود أخاهم صالح و«كريمه  ةظرف به محذوف آي
ذكـري از   جملـه  شـبه كـه پـيش از     حالي تعلّق دارد در »ارسلنا« به فعل »الي ثمود«يعني  آن

آنان فرستاده شده كه وي به سوي ) قوم ثمود( و كساني) صالح(نبي  ارسال نيامده، بلكه ذكر
في تسع آيات «ة كريم همچنين است آية. است »ارسلنا« متعلق است كه همان ةداللت و قرين
د نمحذوف تعلق دار »اذهب«با مجرورشان به  »الي«و  »في«كه در آن  )12 :نمل( »الي فرعون

  :نكاتي در مورد آيات فوق و اما .)570 :1367 ،هشام  ابن(
 »اخـا « ةكنـد نصـب كلمـ    ول نظر پژوهندگان را جلب ميا آية نخستين چيزي كه در  .1

 همـوار يابي بـه متعلـق را    نيست و يافتن عامل نصب راه ظاهر آيهاست كه عامل نصبي در 
بـر    نبي است كه پژوهش آن مبتني اساس بيان يا بدل همان ذكر بر »صالحا«نصب  .سازد مي

 »ءلـيس بشـي  « هشام  ابنروشن شدن عامل است و با يافتن آن دليل يا قرينه بودنش به قول 
  .)569 :همان(است 
ايـن بيـان    .ستا  هنيامد »ارسال«يادشده ذكري از  آيةكه پيش از است  گفته هشام  ابن .2

شويم  است، چراكه با بررسي آيات قبل از اين آيه متوجه مي هشام  ابندليل روشني بر شتاب 
 و پس از اتمام گزارش» ...  لقد ارسلنا نوحا الي قومه فقال«: ستا  هعراف آمدا  ةسور 59 ةدر آي

 »دهـو «و پس از بيان گزارش ارسـال  » ...  الي عاد أخاهم هودا و«: فرمايد مي 65 ةارسال در آي
و بعـد از پايـان يـافتن     »الي ثمود اخـاهم صـالحا   و« :كه استآمده عراف ا ة سور 73 ةدر آي

ة ترتيـب همـ    بـدين  .»الي مدين اخاهم شـعيبا  و« :فرمايد مي 85 ةگزارش ارسال صالح در آي
آمده  مغنيچه در  گردد و آن باز مي) 59 :اعراف( »لقد ارسلنا نوحا الي قومه« يات يادشده بهآ

چنـين   شكل كامل آن كه ،)12 :نمل( »يات الي فرعونفي تسع آ« آيةاما در  .پذيرفتني نيست
ـ  «است   هو ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات الي فرعـون و قوم

را متعلق  »الي«و  »في«جار  به پيروي از زمخشري دو هشام  ابنگويا  ،»نهم كانوا قوما فاسقينا 
  .ستا  هبه اذهب دانست

 ةتعلق الي به اذهب در متون بسياري آمده و در قرآن دربار است كه نگارنده بر اين باور
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و  »اذهـب الـي فرعـون   « طـه  ةسور 43و  ،25 ،20 اتيآ در  ،هللاسالم ا، يهمين داستان موس
ست ا  هآمد »ادخل«نمل فعل امر  ةسورآية آغاز ليكن در  .ستا  هكار رفت هب »اذهبا الي فرعون«

ادخل يدك في جيبـك و ادخـل فـي    « داساس باي  اين مناسبتي ندارد و بر »اذهب«كه با فعل 
رسد كه منظور اين  نظر مي هبو  است هكرداين تعلق ياد از زمخشري هم  باشد و »تسع آيات

گانه نمـا تـا برهـاني     هاي نه نشانه دستي در افشان برآيد ونوردر گريبان نما تا دستي « :است
  .»...  گاه رو به فرعون كن استوار رخ نمايد و آن

  
  گيري نتيجه. 3

شـود و تنهـا وجـه     اطالق مي جمله شبهعنوان در نحو عربي بر ظرف و جارومجرور . 1
كه پيونـد دارد   رو اين از ؛ديگر است ها به يك كلمه گيها با جمله پيوند و پيوست مشابهت آن

سنادي ندارد جمله نيست و فقـط شـباهت در تركيـب    ا  هگون كه هيچ رو آن مفرد نيست و از
خالي از  جمله شبهكه  جا آن از. بر آن نهاده شود »جمله شبه« اصطالحباعث شده كه است كه 

هـاي بسـياري را    قابليـت  ،علـق و ربطـي و ارتبـاطي اسـت    تاسناد و داراي معنا و مفهـوم م 
 به اين دليل كـه  .هاي اسنادي تام و ناقص پيوند داد توان آن را به تركيب ، زيرا ميستپذيرا
ـ  ،ناچار نيازمند يك متعلق است هندارد ب تقالل مفهوميسا  هجمل شبه ت ظـاهر و  صـور   هچه ب

  .صورت مقدر  هآشكار و چه ب
كلـي و   طـور   تعلـق بـه   ةساس و سـامان ا است  شايسته  هنگارنده بر اين باور است ك. 2

هـم مقـدر يـا     فعل و آن متعلق يا فعل است و يا معناي فعل و يا شبه :گونه باشد منطقي اين
هريك از مراتب يادشـده   .دكن ييد ميأتقسيم ظرف به لغو و مستقر آن را ت را دارد و ملفوظ

ـ  از مراتـب ضـعف   باشـد  فعـل  ةرايح متعلّقي كه شدت و ضعف دارد و  .رود مـي  شـمار  هب
قـرار   قالـب  و در ايـن  هستندهاي اشاره يا حروف ندا هم به وجهي داراي معناي فعل  اسم
  .يدآ يمر پديد نونثمو   مونظمهاي  تركيب و تبيين عبارتد داشت و مشكلي در نخواه
چگونگي پيونـد   به ن در ظرف و جارومجروره آبه نظر نگارنده موضوع تعلق و نياز ب. 3

ز مسـند اسـت و مسـند فعـل،     ا  هاسـناد جملـه برآمـد    .داردارتباط اين دو قيد با اسناد جمله 
اصل و اساس است و هرجا سـخني  رابي در عمل اعفعل . معناي فعل است در و يا ،فعل شبه

اسـاس ايـن    بـر . نمايد چه در موضع معرب است، باشد فعل رخ مي از اعراب و معرب و آن
. نشاني از فعل وجود داشته باشد، خواه نشان قوي و روشن و خواه ضعيف باشـد  داصل باي

داراي چنين نشاني هستند و گاه  ، همگيشدت و ضعف مراتب با ،هاي عامل ها و حرف اسم
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 ها تر است، مانند حروف جار كه چون تنها رابط ميان فعل ضعف مراتب از رايحه هم سست
  .ستا  هها را عامل ساخت جواري آن ا هستند و در جوار فعل قرار دارند همين همه و اسم
د و گريز و گزيري شو ظرف و جارومجرور بخشي از جمله محسوب مي دون شكب. 4

ناچـار   رو كه در نحو عربي نظر به عامل و معمول در جريان اسـت؛ بـه   آن از آن نيست و از
معناي  ،فعل شبه ،گاه كه ظرف معمول باشد نيازمند عامل است و عامل در نحو عربي فعل آن

است از ديگرسو فعل يا عام  .ي با فعل قرابت داشته باشدا هگون  ي است كه بها هيا كلم ،فعل
كه ظـرف و جـارومجرور كـاربردي گسـترده دارد و قابليـت ركـن و        جا آن از .و يا خاص

ركن باشد توان آن را دارد كـه بـا هـر بخشـي از      چه غير و چنان(غيرركن بودن را داراست 
 نـد و از ا هعنوان متعلق نام برد بااز آن  ،)دشود و بدان پيوسته كنجمله پيوند و ارتباط برقرار 

نـد تـا   ا هيابـد از آن پيونـد بـا عنـوان تعلـق يـاد كـرد        و ارتباط مـي كه با بخشي پيوند  جا آن
  .دشووسيله ربط و پيوند متعلق معلوم و روشن  بدين
و مسائل  جمله شبهاولين شخصي است كه بابي را به  هشام  ابنكه ذكر است  ةشايست. 5

شـهور  و تسلط او بر زبان مادري و آيات قرآن و اشعار ماست ن اختصاص داده آ  همربوط ب
ده و با كربندي  ي مطالب را دستها هو با قدرت و منطق ويژا .عربي قابل انكار و ترديد نيست

ستاييم كـه در   او را مي. ستا  هو بالغي پديد آورد ،نحوي ،صرفي  معجميگير  مهارتي چشم
 .است دهكرشناس تجربي عمل  شناس و جامعه تاز است و همچون يك روان اين مورد پيش

هرچند نظرات او خالي از تعصبات شخصي و مذهبي نيسـت و بـا تمـام قـدرتي كـه دارد      
ده و ابتدا به شواهد دشوار و سپس كربرخي موارد سهل و راحت را سخت و دشوار تحليل 

ست و نگاه هوشمندانه و قدرت استدالل او خـالي از ايـراد   ا  هبه شواهد راحت دست يازيد
  !روحش شاد .نيست
 
  نوشت پي

درختي است كه گويا چوبي تيره و سخت دارد و : غضا ؛چوب خشك و محكم و ضخيم: جزل .1
  .سوزد در آتش بسيار مي

 :ضئيل :ضوالن .است »ليس علي حسبي بضوالن«است و مصراع دوم آن  »مسامع  بنسالم « شاعر. 2
  .مانند آن ارزش و كم، ناقص، ناچيز و بي

ـ   بنعبيد اهللا  ،اعبد المنقري  بنجمله فدكي  زا  هاين بيت به چند نفر منسوب شد. 3 و  ،لطـائي ا  هماوي
  .ديگر اشخاص
  .سرعت و شتاب گرفت يا بلند و بزرگ شد :جد
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  .آوازي كه بدان ستور را رانند :نقر
   .اسبان، سواران :خيل
  . بسيار ةجماعت مردم، عد: اثابي
  .فوج و گروه: زمره معج: زمر

  .سالت فرستاديمره ثمود بسوي قوم ه و صالح پيغمبري را ب. 4
  :»وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات الي فرعون و قومه«. 5

ز جهت بيماري و رهـن سـپيد گـرد    ا  هاي موسي دست در گريبان خود كن تا چون بيرون آوري ن
  .رسالت روانه شوسوي فرعون و قومش كه گروهي فاسق و نابكارند به ه لهي با  ةگاه با نه معجز آن
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